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 فكْ االستهاز يف الػسٖعٛ اإلضالوٗٛ

 



 



 

 

 

 

 متّٗد

تّمؾ ىمْمٞم٦م آطمتٙم٤مر سمِمٙمؾ قم٤مم سم٠مزُم٦م اًمًٚمٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٚمًٚمٓم٦م شم

ـّ  ،ؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م، وٓ شمِمّٙمؾ فم٤مهرًة ضمديدة ذم طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمناًمًٞم٤م اًمٕمٍم  ًمٙم

اًمراهـ ؿمٝمد شمٓمّقرات هلذه اًمٔم٤مهرة ضمٕمٚمٝم٤م شمتٕمّدى آىمتّم٤مدي إمم اًمًٞم٤مد، ًمٞمٙمقن 

شمداول إُمقال واًمٌْم٤مئع ُمتٛمريمزًا ذم ضمٝم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ٕهمراض ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م 

رى سمدياًل قمٜمٝم٤م اؾمتخدم آطمتٙم٤مر ظمأُمٕم٤ًم، طمتك أّٟمف إذا أريد إؾم٘م٤مط طمٙمقُم٤مت ورومع 

 سمٛمٕمٜم٤مه اًمقاؾمع ًمتح٘مٞمؼ هذه إهمراض.

طمٞم٨م مل يٕمد ؿم٠مٟم٤ًم ظم٤مص٤ًم  ،وهذا هق اًمتٓمّقر اًمالوم٧م ذم ىمْمّٞم٦م آطمتٙم٤مر اًمٞمقم

٦ٍم ُم٤م ذم ىمري٦ٍم أو ُمٍم ُم٤م، وإٟمام ص٤مرت اًمدول اًمٙمؼمى واًمنميم٤مت اعمتٕمّددة ٕمسمامًمؽ ؾمٚم

ٟمقٟمٞم٦م ًمتّمٗمٞم٦م طم٤ًمسم٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م شمًتخدُمف سمٓمرق ذيمٞم٦م ضمدًا وحت٧م ؾمؽم ىم٤م

ُمٕمٞمٜم٦م، وأطمٞم٤مٟم٤ًم ًمٖم٤مي٤مت همػم ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، وهذا ُم٤م يًّٛمٞمف سمٕمْمٝمؿ سم٤مٓطمتٙم٤مر اًمٕم٤معمل أو 

 .اًمدوزم

ٓؾمٞمام ذم  ،٧م اًم٘مقاٟملم ذم اًمدوًم٦م اعمختٚمٗم٦مآطمتٙم٤مر ؾمٜمّ  ةذم ُمقاضمٝم٦م فم٤مهرو

 اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ طمٞم٨م اؿمتٝمرت هبذا إُمر.

                                           
( أؾم٤مُم٦م اًمًٞمد قمٌد اًمًٛمٞمع، آطمتٙم٤مر ذم ُمٞمزان اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وأصمره ذم آىمتّم٤مد 1)

 م.2007دار اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة، ُمٍم،  ،11ش: رؤي٦م وم٘مٝمٞم٦م ضمديدة»واعمجتٛمع 
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تّٛم٧م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٘مْم٤مي٤م اعم٤مل اهتامُم٤ًم يمٌػمًا، ويم٤مٟم٧م هتدف ُمـ هاوىمد 

ذًمؽ إمم وٌط اعمٞمقل اًمٌنمي٦م ذم ُم٠ًمًم٦م اًمًٚمٓم٦م قمغم ُمًتقي٤مهت٤م يم٤موم٦م، وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م 

إطمٙم٤مم اعمتّمٚم٦م سمٕمدم يمٜمز اًمثروات وشمنميع اًمٗمرائض اعم٤مًمٞم٦م يم٤مًمزيم٤مة واخلٛمس 

ْل ٓ َيُؽقَن ُدوَفًي َبْغَ إَْؽـَِقوِء ﴿٤مل، وهمػممه٤م، إمم ضم٤مٟم٥م احلٞمٚمقًم٦م دون متريمز اعم ـَ

ىمد شمّي سم٤مٓؾمت٘مرار آضمتامقمل  حٗم٦مطمذرًا ُمـ فمٝمقر ـمٌ٘مٞم٦م جم ،(7)احلنم:  ﴾ِمـُؽؿْ 

 واًمًٞم٤مد اًمٕم٤مم.

ذم هذا اًمًٞم٤مق، شم٠ميت ُم٠ًمًم٦م آطمتٙم٤مر اًمتل ؾم٤مهؿ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم ُمٕم٤مجلتٝم٤م 

ؿ ٞمدف حلامي٦م اعمًتٝمٚمؽ وشمٜمٔمذم ُمقاىمػ يم٤مٟم٧م هت ،ودراؾمتٝم٤م سمٛمذاهٌف اعمختٚمٗم٦م

ّد ُمـ اًمتْمّخؿ اعمتٕمّٛمد واعم٘مّمقد، وؾمقف ٟمح٤مول تقزيع اًمٕم٤مدل واًمّمحٞمح، واحلاًم

اٟمٓمالىم٤ًم  ،ذم هذه اًمقري٘م٤مت اعمتقاوٕم٦م ُمٕم٤مجل٦م هذا اعمقوقع سمام يقوم٘مٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمف

 ضمتٝم٤مد اإلؾمالُمل.ُمـ اعمٕم٤ميػم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م ذم آ

 

 االستهاز يف المػٛـ  1

ّددت اًمٙمٚمامت ذم يمت٥م اًمٚمٖم٦م وُمّم٤مدر اًمٕمرسمٞم٦م طمقل يمٚمٛم٦م آطمتٙم٤مر واحلٙمرة. شمٕم

احلٙمر، اًمٔمٚمؿ ذم اًمٜم٘مص وؾمقء اعمٕم٤مذة، وومالن حيٙمر ومالٟم٤ًم: »ىم٤مل اًمٗمراهٞمدي: 

أدظمؾ قمٚمٞمف ُمِم٘م٦ًم وُمّيًة ذم ُمٕم٤مذشمف وُمٕم٤ميِمتف، وومالن حيٙمر ومالٟم٤ًم طمٙمرًا. واًمٜمٕم٧م 

مم٤م ي١ميمؾ، وُمٕمٜم٤مه اجلٛمع، واًمٗمٕمؾ:  ٙمر ... واحلٙمر: ُم٤م اطمتٙمرت ُمـ ـمٕم٤مم وٟمحقهطم

 .شاطمتٙمر، وص٤مطمٌف حمتٙمر يٜمتٔمر سم٤مطمت٤ٌمؾمف اًمٖمالء

اطمتٙم٤مر اًمٓمٕم٤مم: مجٕمف وطمًٌف يؽمسّمص سمف اًمٖمالء، وهق احلٙمرة »وىم٤مل اجلقهري: 

 .شسم٤مًمْمؿ

                                           
 .62ـ  61: 3( اًمٕملم 1)

 .635: 2( اًمّمح٤مح 2)
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احل٤مء واًمٙم٤مف واًمراء أصٌؾ واطمد، وهق احلٌس. واحلٙمرة »وىم٤مل اسمـ وم٤مرس: 

ق احلٙمر، وأصٚمف ذم يمالم اًمٕمرب احلٙمر، وهق اعم٤مء طمٌس اًمٓمٕم٤مم ُمٜمتٔمرًا ًمٖمالئف، وه

 .شاعمجتٛمع يم٠مٟمف اطمتٙمر ًم٘مّٚمتف

وىمد ذيمر اسمـ إصمػم أٟمف اًمنماء واحلٌس طمتك ي٘مّؾ ومٞمٖمٚمق ؾمٕمره، وأّن أصٚمف ُمـ 

 .اجلٛمع واإلُم٤ًمك

احلٙمر: اّدظم٤مر اًمٓمٕم٤مم ًمٚمؽمسمص، وص٤مطمٌف حمتٙمر. اسمـ ؾمٞمدة: »وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر: 

ٙمر .. واحلِ ؾ واطمت٤ٌمؾمف اٟمتٔم٤مر وىم٧م اًمٖمالء سمفوٟمحقه مم٤م ي١ميم آطمتٙم٤مر مجع اًمٓمٕم٤مم

ؿ ًمٞمتحّٙمرون ذم سمٞمٕمٝمؿ يٜمٔمرون ّن ٙمر مجٞمٕم٤ًم: ُم٤م اطمتٙمر. اسمـ ؿمٛمٞمؾ: إواحلُ 

ة طمتك يٌٞمع سم٤مًمٙمثػم ُمـ ويؽمسمّمقن، وإٟمف حلٙمر ٓ يزال حيٌس ؾمٚمٕمتف واًمًقق ُم٤مدّ 

رضم٤مًٓ  ىُمألة أي ؿمّدة طمٙمره، أي ُمـ ؿمّدة اطمت٤ٌمؾمف وشمرسّمّمف. ىم٤مل: واًمًقق ُم٤مدّ 

 .وذيمر ٟمحق ُم٤م شم٘مّدم أيْم٤مً  ش..وسمٞمققم٤مً 

احلٙمر: اًمٔمٚمؿ، وإؾم٤مءة اعمٕم٤مذة.. وسم٤مًمتحريؽ ُم٤م اطمتٙمر، »وىم٤مل اًمٗمػموزآسم٤مدي: 

 .ش..ووم٤مقمٚمف: طمٙمر ..أي اطمتٌس اٟمتٔم٤مرًا ًمٖمالئف

وإؾم٤مءة اعمٕم٤مذة  صٙمقن: اًمٔمٚمؿ واًمتٜم٘مّ ًاحلٙمر، سمٗمتٍح وم»وىم٤مل اًمزسمٞمدي: 

٤مل: طمٙمره حيٙمره طمٙمرًا: فمٚمٛمف وشمٜمّ٘مّمف وأؾم٤مء قمنمشمف.. واًمٕمن وآًمتقاء.. ي٘م

ر سم٤مًمتحريؽ: ُم٤م اطمتٙمر ُمـ اًمٓمٕم٤مم وٟمحقه مم٤م ي١ميمؾ، أي اطمتٌس اٟمتٔم٤مرًا ٙمَ واحلَ 

وذيمر ىمري٤ًٌم  شٙمرة، سم٤مًمْمؿ: اؾمؿ ُمـ آطمتٙم٤مرطمتٙم٤مر.. واحلُ ًمٖمالئف.. واًمتحّٙمر: آ

                                           
 .92: 2( ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م 1)

 .418ـ  417: 1همري٥م احلدي٨م  ( اٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم2)

 .208: 4( ًم٤ًمن اًمٕمرب 3)

 .13ـ  12: 2( اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط 4)
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 .مم٤م شم٘مّدم أيْم٤مً 

إٓ ُمـ  ،شمتّمؾ سمٛمقوقع سمحثٜم٤م ن عمٕم٤مٍن أظمرى ًمٚمحٙمر ٓقوىمد شمٕمّرض اًمٚمٖمقي

واعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ اعمجتٛمع، واعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ، يمام  ،طمٞم٨م ضم٤مُمع اًم٘مّٚم٦م يم٤مًمٕم٘م٥م اًمّمٖمػم

سمٛمٕمٜمك اًمٚمج٤مضم٦م وآؾمتٌداد واعمامراة واعمالطم٤مة، واًمٕمن، ـ  رأيٜم٤م اميمـ اؾمتٕمٛمٚم٧م 

 وآًمتقاء، واًمتحّن.

 

 ٔقفٛ حتمٗمٛ وع الٍصٕص المػّٕٖٛ

 ُم٤م يكم:هٜم٤م  يالطمظ ُمـ رصد يمٚمامت اًمٚمٖمقيلم

شمرضمع إمم احلٌس، ذم طملم ئمٝمر ُمـ  شح. ك. ر»اجلذر اًمٚمٖمقي ًمٚمامّدة  إنّ  أوًٓ:

 :اعمٕمٜمك إّول هق اًمٔمٚمؿ ذم اًمٜم٘مص. وٓ يٌدو ًمٜم٤م وضمقد ُمٜم٤موم٤مة ُمثؾ اًمٗمراهٞمدي أنّ 

وم٢مّن احلّؼ ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اسمـ وم٤مرس، وإٟمام ذيمرت سمٕمض اًمٙمٚمامت ُم٠ًمًم٦م اًمٔمٚمؿ ُمـ 

٥م ًم٘مّٚم٦م إُمر ًمٔمٚمٍؿ وارد قمغم أظمريـ، ومٙم٠مّن سمٕمض طمٞم٨م ارشم٤ٌمط احلٌس اعمقضم

ُم٦م زوسمٕمض آظمر قمّرومف سمآصم٤مره اًمال ،ف احلٙمر سمذاشمف وهقيتف سمقصٗمف ومٕمالً اًمٚمٖمقيلم قمرّ 

 اًمٜم٤مؿمئ٦م قمٜمف.

وهٙمذا إذا ٓطمٔمٜم٤م يمٚمامهتؿ ٟمجد ـ يمام هل ـمري٘متٝمؿ ـ شم٤مرًة يٕمّرومقن اًمٌمء 

 سمآصم٤مره اًمٜم٤مدم٦م قمٜمف وهٙمذا.سمٕمٜم٤مسه إوًمٞم٦م، وأظمرى سم٠مؾم٤ٌمسمف اعمالزُم٦م ًمف، وصم٤مًمث٦م 

ئمٝمر ُمـ يمٚمامت اًمٚمٖمقيلم اعمت٘مّدُم٦م ارشم٤ٌمط آطمتٙم٤مر سم٤مًمٓمٕم٤مم طمٞم٨م ٓطمٔمٜم٤م  ثوكقًو:

ُم٤م يٌدو ُمـ سمٕمض اًمٙمٚمامت إظمرى هلؿ  طمْمقر هذا إُمر سمِمٙمؾ واوح، إٓ أنّ 

ـ قم، طمٞم٨م يم٤من احلدي٨م ـ مجٝمرة اًمٚمٖم٦م٤ٌمـمف سمذًمؽ سمؾ هق قم٤مم، يمام ئمٝمر ُمقمدم ارشم

                                           
 .301ـ  300: 6( شم٤مج اًمٕمروس 1)

 .520: 1( اٟمٔمر: مجٝمرة اًمٚمٖم٦م 2)
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اعمدًمقل اًمٚمٖمقي ًمٙمٚمٛم٦م احلٙمرة أّن ُمـ هٜم٤م ذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم  ُمٓمٚمؼ اًمًٚمٕم٦م،

وآطمتٙم٤مر ٓ خيتّص سم٤مًمٓمٕم٤مم وأّٟمف إٟمام ذيمر ًمٖمٚم٦ٌم طمّمقل آطمتٙم٤مر ذم إـمٕمٛم٦م 

وُمٓمٚمؼ ُم٤م ي١ميمؾ ذم ذًمؽ اًمزُم٤من، ٓ ًمٙمقن ٟمققمٞم٦م اًمًٚمٕم٦م اعمحتٙمرة ـ وهل ُم٤م ي١ميمؾ ـ 

اىمل إمم أّن ٜمرؼ اًمعمح٘مّ ، وهلذا ذه٥م اذات دور ذم شمٕمٞملم هقي٦م آطمتٙم٤مر وطم٘مٞم٘متف

اًمٙمٚمامت اًمتل ظمّّم٧م آطمتٙم٤مر سم٤مًمٓمٕم٤مم يراد ُمٜمٝم٤م طم٥ًم اًمٔم٤مهر ُم٤م هق اعمٛمٜمقع ُمـ 

ذم إؿم٤مرٍة ُمٜمف ًم٘مْمّٞم٦م قم٤مُم٦م  ،آطمتٙم٤مر ذقم٤ًم، ٓ ُم٤م هق اعمدًمقل ًمالطمتٙم٤مر ًمٖم٦مً 

شمتّمؾ سم٠مداء اًمٚمٖمقيلم، طمٞم٨م يت٠مصمر سمٕمْمٝمؿ سم٤مخلٚمٗمٞم٤مت واعمرشمٙمزات اًمٕم٘مدي٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م 

 ؿ ذم ذًمؽ اًمراهم٥م اإلصٗمٝم٤مين.ٝمًمدٓٓت اًمٙمٚمامت ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يمام يتذم قمروف 

 يسوظد ظؾقف:، ووهذا افؽالم ممؽـ جدًا مـ افـوحقي افؾغقيي

اجلذر اًمٚمٖمقي ًمٚمٙمٚمٛم٦م وم٢مٟمف ـ يمام ذيمر اسمـ وم٤مرس ـ ُمٓمٚمؼ احلٌس سمال شم٘مٞمٞمد  أ ـ

 سمٜمققمٞم٦م ظم٤مّص٦م ذم اًمٌمء اعمحٌقس.

 صًمالطمتٙم٤مر ُمـ طمٞم٨م أصم٤مر، وهق اًمٜم٘م اًمٕم٤مم اًمذي ذيمره سمٕمْمٝمؿ كاعمٕمٜم ب ـ

وؾمقء اعمٕم٤مذة وإدظم٤مل ُمِمّ٘م٦م قمغم أظمريـ، يمام ضم٤مء ذم يمٚمامت اًمٗمراهٞمدي 

واًمٗمػموزآسم٤مدي واًمزسمٞمدي: وم٢مّن هذه أصم٤مر وإن يم٤مٟم٧م آصم٤مرًا ٓطمتٙم٤مر ظمّمقص 

اًمٓمٕم٤مم إٓ أن٤م متٚمؽ صالطمٞم٦م اًمِمٛمقل، ومذيمره٤م سمال شم٘مٞمٞمد هل٤م سم٤مًمٓمٕم٤مم يِمٙمؾ ىمريٜم٦م ـ 

 ٞماًل ـ قمغم اًمٕمٛمقم.وًمٞمس دًم

                                           
، ٟمنم: ؾم٤مزُم٤من اٟمتِم٤مرات 14ـ  13( اٟمٔمر: اعمٜمتٔمري، رؾم٤مًم٦م ذم آطمتٙم٤مر واًمتًٕمػم: 1)

، 1ائرة اعمٕم٤مرف سمزرك اؾمالُمل، إيران، ط وآُمقزش اٟم٘مالب إؾمالُمل سم٤م مهٙم٤مري سمٜمٞم٤مد د

هـ: وحمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، سمح٨م وم٘مٝمل ُم٘م٤مرن: 1406

٦ًم اًمدوًمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم واعم١مؾّم٦ًم اجل٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم ، اعم١مؾّم 28ـ  27

 م.1990، 1واًمتقزيع، ًمٌٜم٤من، ط 

 .45: 14( اًمٜمراىمل، ُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م 2)
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اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م إظمرى اًمتل ذيمره٤م اًمٚمٖمقيقن ًمٚمٙمٚمٛم٦م واًمتل أؾمٚمٗمٜم٤م أن٤م  ج ـ

 د ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ؾم٤مسم٘م٤ًم.شمٚمت٘مل ذم ضم٤مُمع اًم٘مّٚم٦م وؾمقء اعمٕم٤مذة ومت١ميمّ 

هذه اًمِمقاهد اعم٤ًمقمدة شمدومع ًمٚمٛمٞمؾ إمم قمدم ظمّمقصٞم٦م اًمٓمٕم٤مم ذم يمٚمامت 

ًمٖم٤مًم٥م ٓ اًمتٕمريٗم٤مت اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمٚمٖمقيلم وأنؿ ضمروا ومٞمف قمغم قم٤مدهتؿ ُمـ ذيمر ا

دًٓم٦م احلٍم  ٕمٞمؼاًمدىمٞم٘م٦م، وإذا مل شمٙمـ هذه اًمِمقاهد طم٤مؾمٛم٦م ومال أىمّؾ ُمـ أن٤م شم

 واًمت٘مٞمٞمد سم٤مًمٓمٕم٤مم وٟمحقه ذم يمٚمامت اًمٚمٖمقيلم.

أطمدمه٤م قم٤مم  إٓ أّن اإلكصوف أكف ٓ موكع مـ وجقد اشتخدامغ فؽؾؿي آحتؽور:

يرسمط  قمٜمدُم٤ماًمٓمٕم٤مم سمحٞم٨م  ٌس٤مص سمحذم اًمْمٞمؼ أو احلٌس أو همػم ذًمؽ، وصم٤مٟمٞمٝمام ظم

آطمتٙم٤مر سمٛمج٤مل اًمًٚمع واًمٌٞمقع يدّل قمغم اعمٕمٜمك اخل٤مص، وُمـ صمؿ يٙمقن ذًمؽ ذم 

سمّد أن ىمّقة اعمِمؽمك اًمٚمٗمٔمل اًمدائر سملم اًمٕم٤مم واخل٤مص، ُمثؾ اًمٖمٜمٞمٛم٦م، وذم هذه احل٤مل ٓ

 ٤ًمقمد قمغم حتّمٞمؾ اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم أو اخل٤مص.ٞميٜمٔمر ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمّمقص ًم

ـ  الً ٕمووم قمٛمالً سمقصٗمف آطمتٙم٤مر ـ  ئمٝمر ُمـ يمٚمامت اًمٚمٖمقيلم أنّ اًمذي  ثوفثًو:

 حيقي ظمّم٤مئص وهل:

وهذا ُمـ اًمقاوح٤مت، وٓ متٞمٞمز سملم اجلٛمع واحلٌس ظمالوم٤ًم  ـ اجلؿع واحلبس،1

، ومٚمؿ ئمٝمر ًمٜم٤م أّن قمٛمٚمٞم٦م اجلٛمع ًمٚمًٚمع ُم٘مّقُم٦م هلقي٦م آطمتٙم٤مر ًمٖم٦ًم، ًمٌٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء

يمٌػمة ٓ يريد سمذًمؽ مجٕمٝم٤م ُمـ اًمًقق  ومٚمق ومروٜم٤م أٟمف اؿمؽمى سمْم٤مقم٦م سم٠مقمداد

هٜم٤م ُمـ اًمٌٞمع  تٛمٜمّٕمفهذه اًمٌْم٤مقم٦م ىمد ٟمٗمذت ُمـ اًمًقق ٓ أٟمف مجٕمٝم٤م، وم وص٤مدف أنّ 

 طمتٙم٤مر ًمٖم٦ًم.آيّمدق قمٚمٞمف 

ًمٙمٜمّف ٓ  ،ٟمٕمؿ، إذا ىمّمد ُمـ اجلٛمع ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اًمٜمنم واًمتٗمريؼ واًمتقزيع يم٤من ُم٘مٌقًٓ 

                                           
 .29( اٟمٔمر: ؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: 1)
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راد اًمٚمٖمقيلم اًمذيـ قمؼّموا سم٤مجلٛمع، احلٌس اعم٠مظمقذ هٜم٤م، وهق ُم كيٌتٕمد يمثػمًا قمـ ُمٕمٜم

ام يدّل قمغم اعمٖم٤ميرة وإن سمسم٤مؾمتثٜم٤مء اسمـ ؾمٞمده اًمذي ذيمر مجع اًمٓمٕم٤مم صمؿ ذيمر اطمت٤ٌمؾمف 

 اطمتٛمؾ اًمٕمٓمػ ًمٚمتقوٞمح وم٘مط.

ُم٠مظمقذًا ذم هقي٦م آطمتٙم٤مر ًمٖم٦ًم وقمروم٤ًم، ـ سمام هق ُمّمدر ـ وقمٚمٞمف، ومٚمٞمس اجلٛمع 

اًمًقق قمـ ىمّمد ُمًٌؼ وٟمٞم٦م  ق سمنماء اًمًٚمع ومجٕمٝم٤م ُمـاعمًٌقوإن يم٤من آطمتٙم٤مر 

ُمتٕمّٛمدة ًمذًمؽ ُمـ أووح ُمّم٤مديؼ آطمتٙم٤مر، وؾمقف ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم اًمٌح٨م 

 قمغم اعمًتقى اًمٗم٘مٝمل ذم أظمذ اًمنماء اعمًٌؼ ذـم٤ًم ذم آطمتٙم٤مر وقمدُمف.

وىمد يم٤من هذا اًم٘مٞمد واوح٤ًم ذم ُمثؾ  ـ اكتظور ؽالء افسعر وافسّبص بف فذفؽ، 2

مل ٟمحٛمؾ  ي واسمـ وم٤مرس واًمٗمػموزآسم٤مدي وهمػمهؿ، ُم٤ميمٚمامت اًمٗمراهٞمدي واجلقهر

 ل.ىماًمنمقمل يمام شم٘مّدم ُمـ اًمٜمرا كشمٕمريٗم٤مهتؿ قمغم اعمٕمٜم

شمف ٓ هبدف ػمذًمؽ أّن طمٌس اًمًٚمٕم٦م ًمٖمرض ىمقت ٟمٗمًف وقمٞم٤مًمف وقمِم كوُمٕمٜم

ٓ يدظمؾ وٛمـ ُمٗمٝمقم آطمتٙم٤مر ًمٖم٦ًم. وم٤مًمٖم٤مي٦م اًمتج٤مري٦م  ،ارشمٗم٤مع اًم٘مٞمؿ وإؾمٕم٤مر

، واعمٕمٞم٤مر اًمٕمٛمكم هق طمّمقل ارشمٗم٤مع اًم٘مٞمؿ اًمًٚمٕمّٞم٦م ذط أؾم٤مس ذم قمٛمٚمٞم٦م آطمتٙم٤مر

اعمحتٙمرة، وهلذا ٓ يقضمد ذم يمٚمامت أهؾ اًمٚمٖم٦م طمدي٨م ًمٖمقي قمـ حتديد زُمٜمل عمّدة 

آطمتٙم٤مر، قمغم ظمالف احل٤مل مم٤م ؾمٞم٠ميت اًمتٕمّرض ًمف ذم ُمقاىمػ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم 

طم٤مًم٦م ف إمم ضمٕموذوـمٝمؿ ُمـ صمالصم٦م أي٤مم وأرسمٕملم يقُم٤ًم أو همػم ذًمؽ، وم٤معمٕمٞم٤مر هٜم٤م ُمر

 إؾمٕم٤مر وطمريم٦م ارشمٗم٤مع اًم٘مٞمؿ ٓ ُمّدة زُمٜمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م.

٘مّمد ارشمٗم٤مع سموووم٘م٤ًم ًمذًمؽ يٛمت٤مز آطمتٙم٤مر قمـ آّدظم٤مر: وم٢من اًمث٤مين ٓ يرشمٌط 

يم٤من يمثػمًا  ُمٝماموم٘مد يّدظمر اإلٟم٤ًمن ؿمٞمئ٤ًم ًمٜمٗمًف وقمٞم٤مًمف  ،إؾمٕم٤مر أو اًمتحّٙمؿ سم٤مًمًقق

ذم قمٛمٚمٞم٦م آّدظم٤مر سمحل ج٤مري واًمروٓ يًّٛمك ذًمؽ اطمتٙم٤مرًا ُم٤م مل يدظمؾ اًم٘مّمد اًمت

 هذه.
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ٕٟمف يِمٛمؾ احلٌس عم٤م  :احلٌس أقمؿ ُمـ آطمتٙم٤مر أيْم٤مً  وسم٤مًمٕمٛمٚمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م ئمٝمر أنّ 

حيت٤مضمف اًمٜم٤مس وهمػمه، واحلٌس سم٘مّمد ارشمٗم٤مع إؾمٕم٤مر وهمػمه، وطمٌس اًمًٚمع 

 وهمػمه٤م.

قمغم اخلالف  ؾى دم افسقق أو ضعوموً طر شؾعًي ختضع فؾعرض وافؽَ ـ ـقن ادحتَ 3

ذي أسمٜم٤ّمه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ، وهذا واوح ذم يمٚمامت أهؾ اًمٚمٖم٦م، وقمٚمٞمف وم٠مّي طمٌس أو مجٍع اًم

 ُٕمقر ٓ شمدظمؾ ذم إـم٤مر اًمتداول ذم اًمًقق ٓ يٕمٜمل اطمتٙم٤مرًا.

وقمغم هذا إؾم٤مس شمّؿ متٞمٞمز سمٕمْمٝمؿ سملم آطمتٙم٤مر وآّدظم٤مر ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م، 

ومٞمام ٓ يٛمتّد  ر، وم٢مّن آّدظم٤مر يِمٛمؾ طمٌس اًمٜم٘مقد ومجٕمٝم٤م،وهل ٟمققمٞم٦م اعمحتٙمَ 

ضمٝم٦م ٟمٔمر ه١مٓء ـ حلٌس اًمٜم٘مد: ّٕن اعم٠مظمقذ ومٞمف اًمًٚمع واًمٌْم٤مئع ٓ وآطمتٙم٤مر ـ ُمـ 

ّدظم٤مر اًمدوًم٦م ٤مُم٤م يم٤من ُمثؾ اًمٜم٘مد، يْم٤مف إًمٞمف أّن آّدظم٤مر ىمد يٙمقن ُمٓمٚمقسم٤ًم يم

 .طم٤مضمٞم٤مت اًمِمٕم٥م

وُمـ اًمقاوح أّن آّدظم٤مر ُمٗمٝمقم أقمؿ، سمؾ خيتٚمػ شم٘مقيٛمف ُمـ طمٞم٨م اجلقاز واعمٜمع 

ـّ ئقم٘مال مقم٤ًم، سمؾ ُمـ طمٞم٨م اعمدح واًمذذ طمٍم آطمتٙم٤مر سمحٌس  ٞم٤ًم وقمروم٤ًم، ًمٙم

سمٕمد همّض اًمٓمرف قمـ ىمْمٞم٦م اظمتّم٤مصف سم٤مًمٓمٕم٤مم  اًمًٚمع همػم اًمٜم٘مدي٦م حيت٤مج إمم ٟمٔمر

اًمٚمٖمقيلم إٟمام أؿم٤مروا إمم اًمٓمٕم٤مم أو اًمًٚمٕم٦م سمٛمالطمٔم٦م طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م  : وم٢منّ وقمدُمف

ارشمٗم٤مع ىمٞمٛمٝم٤م اًمًقىمٞم٦م ُمع ىمّٚم٦م وضمقده٤م  أو ـمٚمٌٝمؿ هل٤م، ومٞمٙمقن ٟم٤مشم٩م احل٤مضم٦م أو اًمٓمٚم٥م

وقمروٝم٤م ذم اًمًقق، واًمٜم٘مد ىمد يدظمؾ هذه اًمدائرة، يمام ذم سمٕمض اًمٕمٛمالت اًمّمٕم٦ٌم 

اًمتل شمٙمقن ٟمدرهت٤م ذم اًمًقق اعمحكّم ُمقضم٦ًٌم ٓرشمٗم٤مع ىمٞمٛمتٝم٤م، إُمر اعمّي ضمدًا سم٘مدرة 

يمام هل اًمدوًم٦م قمغم اًمتج٤مرة اخل٤مرضمٞم٦م وُمّي ًمٚمٖم٤مي٦م سمحريم٦م آؾمتػماد واًمتّمدير، 

                                           
، وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٙمقي٧م،  2 :90اًمٙمقيتٞم٦م( اٟمٔمر: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمّٞم٦م 1)

 .123: 6م: وُمقؾمققم٦م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ـمٌ٘م٤ًم عمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م 1983اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 
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 رّ ْمٓمهمػم دوًم٦م وؾمٚمٓم٦م شم احل٤مل ذم اًمدوٓر إُمريٙمل ذم اًمٕمٍم اًمراهـ، طمتك أنّ 

٤ًم ـمٛمٕم٤ًم ذم احلّمقل قمغم اًمٕمٛمٚم٦م ٌٞمًمٌٞمع سمْم٤مئٕمٝم٤م ذم اًمًقق اخل٤مرضمٞم٦م سم٠مؾمٕم٤مر زهٞمدة ٟمً

اًمّمٕم٦ٌم، يمل شمتقومر ًمدهي٤م سمام يٛمّٙمٜمٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م إظمرى ُمـ ذاء اًمٌْم٤مئع ُمـ 

ُمـ شمٚمؽ اًمٌْم٤مئع همػم اعمتقومرة ذم اًمًقق اعمحكّم  طم٤مضم٤مت اعمجتٛمع ٠مُملماخل٤مرج ًمت

 وهمػم اعمّمٜمّٕم٦م داظمٚمٞم٤ًم.

آحتؽور مرتبط بوحلوجي دم ضرف ضوفى  ـ ؿد يػفؿ مـ ـؾامت افؾغقيغ أنّ  5

أو سمٙمقٟمف ُمٚمح٘م٤ًم اًمير أو اعمِم٘م٦م أو اًمتْمٞمٞمؼ قمغم اًمٜم٤مس، ويالطمظ  افسؾعي ادحتؽرة

ن واًمٔمٚمؿ وؾمقء اعمٕم٤مذة ٕمطمتٙم٤مر يم٤مًمذًمؽ ُمـ ظمالل اعمٕم٤مين احل٤موّم٦م اًمتل ذيمرت ًمال

 إمم ُمِم٘م٦م أو يضُم٤م ٓ يٗم ذًمؽ، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن اطمتٙم٤مر ؾمٚمٕم٦مٍ ٦م وٟمحق وإدظم٤مل اعمِم٘مّ 

رضر قمغم اًمٜم٤مس أو شمْمٞمٞمؼ ٓ يدظمؾ وٛمـ ُمٗمٝمقم آطمتٙم٤مر ًمٖم٦ًم طمتك ًمق ارشمٗمع 

ؾمٕمره٤م وصمٛمٜمٝم٤م ذم اًمًقق، يمٌٕمض اًمًٚمع اًمتل ٓ يٓمٚمٌٝم٤م ذم اًمٕم٤مدة إٓ إصمري٤مء اًمذيـ 

اًمٚمٝمؿ إٓ أن ٟمحٛمؾ يمٚمامت اًمٚمٖمقيلم قمغم  .ٓ يتّيرون ُمـ ارشمٗم٤مع ىمٞمٛمتٝم٤م اًمًقىمٞم٦م

٤م يِمػم إمم ممّ اًمذي أدرضمقه  شاًمٓمٕم٤مم»ُمع ضمٕمؾ ىمٞمد  ّٞمامٓؾم ،احل٤مًم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم ًمالطمتٙم٤مر

 اعمٗمٝمقم همػم ص٤مدق ًمٖم٦ًم. هذه احل٤مًم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم آٟمذاك، ٓ أنّ 

ظمقذة ذم اعم٠مُمـ اًم٘مٞمقد هٜم٤مك ٟمققملم  اًمٕمرض اعمقضمز يتْمح أنّ هذا وُمـ ظمالل 

 آطمتٙم٤مر: ىمٞمقد ُمقوقع، وىمٞمقد طمٙمؿ.

وٟم٘مّمد سم٘مٞمقد اعمقوقع، شمٚمؽ اًمنموط واًمٕمٜم٤مس اًمتل شم٘مّقم اعمٗمٝمقم واهلقي٦م 

سمحٞم٨م ٓ يتٌٚمقر آطمتٙم٤مر ذم اًمقاىمع اخل٤مرضمل ُمـ دون٤م وٓ يًّٛمك اًمٗمٕمؾ اعمتحّ٘مؼ 

ْمققمٝم٤م ًمٚمث٘م٤موم٦م ظماطمتٙم٤مرًا، وهل ىمٞمقد شمًتّؾ ُمـ اعمراضمع اًمٚمٖمقي٦م، سمٕمد ومرض قمدم 

اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمالطم٘م٦م، وُمـ اًمتحٚمٞمؾ اًمٕم٘مالين واًمٕم٘مالئل ًمٚمٔم٤مهرة أو اًمٗمٕمؾ حمّؾ اًمٌح٨م. 

د احلٙمؿ سمحرُمتف أو يمراهتف ٝم٤م شم٘مٞمّ آطمتٙم٤مر ُمٕمٝم٤م ُمتحّ٘مؼ، ًمٙمٜمّ  أُم٤م ىمٞمقد احلٙمؿ، وم٢منّ 
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 سم٘مٞمقد، وم٤محلٙمؿ هق اعمنموط ٓ اعمقوقع، وهذا ُم٤م ٟمٌحثف ٓطم٘م٤ًم سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم.

 

 هاز يف االصطالح الفكّ٘االستـ  2

ٟم٘مّمد سم٤مٓصٓمالح اًمٗم٘مٝمل هٜم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم شمٕمريػ آطمتٙم٤مر ذم يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء 

اعمًٚمٛملم، طمٞم٨م ؾمٜم٘مقم سمرصد هذه اًمتٕمريٗم٤مت وإضمراء ُم٘م٤مرٟم٤مت هيٕم٦م سمٞمٜمٝم٤م 

واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م، ًمٜمٜمٔمر ذم ن٤مي٦م إُمر هؾ ًمٚمٗم٘مٝم٤مء اصٓمالح ظم٤مص ًمالطمتٙم٤مر خيتٚمػ 

 قمـ ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي أم ٓ؟

سملم اًمتٕمريػ اًمٚمٖمقي واًمنمقمل ًمالطمتٙم٤مر  (اًمٗم٘مف احلٜمٗمل)د ُمّٞمز اسمـ قم٤مسمديـ وم٘م

 .شاؿمؽماء ـمٕم٤مم وٟمحقه وطمًٌف إمم اًمٖمالء أرسمٕملم يقُم٤مً »ومٕمّرومف ذقم٤ًم سم٘مقًمف: 

وُمـ اًمقاوح هٜم٤م إدظم٤مل قمٜمقان اًمنماء اًم٤ًمسمؼ ذم شمٕمريػ آطمتٙم٤مر، ويمذًمؽ 

 إىمح٤مم اعمّدة اًمزُمٜمٞم٦م ومٞمف.

أن يِمؽمي ـمٕم٤مُم٤ًم ذم ُمٍم ويٛمتٜمع قمـ سمٞمٕمف »ل سم٘مقًمف: وقمّرومف اًمٙم٤مؾم٤مين احلٜمٗم

ؾ ـمٕم٤مُمف إمم ُمٍم، ٛموذًمؽ يّي سم٤مًمٜم٤مس، ويمذًمؽ ًمق اؿمؽماه ُمـ ُمٙم٤من ىمري٥م حي

وذًمؽ اعمٍم صٖمػم، وهذا يّي سمف يٙمقن حمتٙمرًا، وإن يم٤من ُمٍمًا يمٌػمًا ٓ يّي سمف ٓ 

 .شيٙمقن حمتٙمراً 

آطمتٙم٤مر ُمـ اًمزاوي٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ويٌدو ُمـ اًمٙم٤مؾم٤مين أٟمف ي٘محؿ اإلرضار ذم شمٕمريػ 

ومٙم٠مّن اإلرضار هق اعمٕمٞم٤مر اًمذي يدور آطمتٙم٤مر طمقًمف، وهلذا ُمٞمّز سملم اعمٍم اًمّمٖمػم 

 واعمٍم اًمٙمٌػم ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م.

 كوإٟمام ُمٕمٜم»ضم٤مء:  (يدياًمٗم٘مف اًمز)وذم يمت٤مب إطمٙم٤مم ًمإلُم٤مم حيٞمك سمـ احلًلم 

                                           
 .717: 6( طم٤مؿمٞم٦م رّد اعمحت٤مر 1)

 .129: 5ع اًمّمٜم٤مئع ( سمدائ2)
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 .شيراًمرء ُمـ  (اًمٓمٕم٤مم فم٤مهراً ) آطمتٙم٤مر أن يٙمقن ذم طمًٌف

طمٌس ىمقت  طمتٙم٤مر هقآ كُمٕمٜم أنّ  (اًمٗم٘مف اًمزيدي)ويٗمٝمؿ ُمـ ذح إزه٤مر 

إمم اًمٖمّٚم٦م أو إمم ؾمٜم٦م  ن٤م ومْمؾ قمـ يمٗم٤مي٦م اعمحتٙمر ويمٗم٤مي٦م ُمـ يٛمقأدُمل أو اًمٌٝمٞمٛم٦م ممّ 

ُمؽمسمّم٤ًم سمف اًمٖمالء ُمع طم٤مضم٦م أظمريـ إًمٞمف وٓ وضمقد ًمٚمٕملم إٓ ُمع  ،إن مل شمٙمـ همّٚم٦م

 .حمتٙمر ُمثٚمف

سمٕمد شم٘مٞمٞمده سم٤مٕىمقات سم٠من يٌت٤مع ذم  (اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل)اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع وقمّرومف 

، ًمٙمٜمف ي٘مّدم ًمف شمٕمريٗم٤ًم أيمثر ووقطم٤ًم ذم روو٦م وىم٧م اًمٖمالء ويٛمًٙمف ًمٞمزداد ذم صمٛمٜمف

أن يِمؽمي اًمٓمٕم٤مم ذم وىم٧م اًمٖمالء، وٓ يدقمف ًمٚمْمٕمٗم٤مء، وحيًٌف »اًمٓم٤مًمٌلم ومٞم٘مقل: 

٠مس سم٤مًمنماء ذم وىم٧م اًمرظمص ًمٞمٌٞمع ذم وىم٧م ًمٞمٌٞمٕمف سم٠ميمثر قمٜمد اؿمتداد احل٤مضم٦م، وٓ سم

 .شاًمٖمالء

إّن هذا اًمتٕمريػ اعمقضمقد قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م حيٍم آطمتٙم٤مر سمٕمٛمٚمٞم٦م ذاء اًمًٚمٕم٦م 

وؾمحٌٝم٤م ُمـ إؾمقاق ذم وىم٧م اًمٖمالء ٓ اًمرظمص، وهق ىمٞمد ُمٝمؿ ضمدًا مل ٟمجده ذم 

ع ُمٕمٞم٦م وم٘مٝم٤مء اًمِم٤موموىمد شمرّدد هذا اًمتٕمريػ ذم يمٚمامت يمٚمامت اًمٙمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء، 

اًمٕمالُم٦م احلكّم ُمـ  واعمٚمٗم٧م أنّ  ،اظمتالوم٤مت ـمٗمٞمٗم٦م، يمام ئمٝمر ُمـ همػم واطمد ُمٜمٝمؿ

ُمـ  ٌدويمام ي .شن٤مي٦م اإلطمٙم٤مم»اإلُم٤مُمٞم٦م اظمت٤مر هذا اًمتٕمريػ سمٕمٞمٜمف ذم يمت٤مسمف 

                                           
 .39: 2( يمت٤مب إطمٙم٤مم ذم احلالل واحلرام 1)

 .81ـ  80: 3( اإلُم٤مم أمحد اعمرشم٣م، اعمٜمتزع اعمخت٤مر 2)

 .44: 13( اعمجٛمقع 3)

 .78: 3( روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 4)

: واًمٌٙمري 318ـ  317: 4: وطمقار اًمنمواين واًمٕم٤ٌمدي 38: 2( اٟمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج 5)

 .31: 3ٌلم اًمدُمٞم٤مـمل، إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًم

 .513: 2( ن٤مي٦م اإلطمٙم٤مم ذم ُمٕمروم٦م إطمٙم٤مم 6)
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 .اًمتٕمريػ اًمِم٤مومٕمل أظمذ اًمنماء اعم٘مّمقد ُمٜمف آطمتٙم٤مر ىمٞمدًا ذم شمٕمريػ آطمتٙم٤مر

طمرام ؾمقاء ذم  ةاعمّي  ةاحلٙمر أنّ اًمٗم٘مف اًمٔم٤مهري( ) ٟمدًمزذيمر اسمـ طمزم إىمد و

 .اًمنماء أو ذم إُم٤ًمك ُم٤م اؿمؽمى

سم٠مٟمف ذاء اًم٘مقت ًمٚمتج٤مرة  (احلٜمٌكم فاًمٗم٘م)وقمّرومف اًمٌٝمقيت ذم يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 

 .وطمًٌف ًمٞم٘مّؾ ومٞمٖمٚمق

سم٠مٟمف طمٌس احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم وهمػمه  وأُم٤م اإلُم٤مُمٞم٦م، وم٘مد قمّرومف اًمِمٞمخ اًمٓمقد

. وفمّؾ هذا ٓ سم٤مذلوًمًٛمـ ُمـ اًمٌٞمع ُمع احل٤مضم٦م اًمِمديدة إًمٞمٝم٤م واًمتٛمر واًمزسمٞم٥م وا

٦م وم، يم٢مو٤مـمٗمٞمػُمع اظمتالف  هاًمتٕمريػ ُمقضمقدًا قمٜمد همػم واطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمد

 .٘م٤مء ًمٚمزي٤مدةٌؾمتاعمٚمح، أو سمٞم٤من اًمٖمرض يم٤مٓ

، وشمٕمريٗمف هذا ًمق شطمٌس اًمٌمء اٟمتٔم٤مرًا ًمٖمالئف»اىمل سم٠مٟمف ٜمروقمّرومف اعمح٘مؼ اًم

 ُمٕمٜم٤مه قمدم أظمذ اًمنماء اًم٤ًمسمؼ واجلٛمع اعمت٘مّدم ذم ُمٗمٝمقم آطمتٙم٤مر. اؾمتٛمّر ُمٕمف

ويالحظ مـفو ظّدة  ،ـوكً هذه بعض افتعريػوت افػؼفقي ظـد ادذاهى اإلشالمقي

                                           
 .64: 9( اعمحغّم 1)

 .216: 3( يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 2)

: وؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ ؿمج٤مع اًم٘مّٓم٤من احلكّم، ُمٕم٤ممل اًمديـ ذم وم٘مف 374( اًمٓمقد، اًمٜمٝم٤مي٦م: 3)

 .337: 1آل ي٤مؾملم 

: وضم٤مُمع اخلالف 239ـ  238: 2: واحلكم، اًمنائر 260( اٟمٔمر: اسمـ محزة، اًمقؾمٞمٚم٦م: 4)

: 2: وىمقاقمد إطمٙم٤مم 166: 12: وشمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء 254: 2: وحترير إطمٙم٤مم 279واًمقوم٤مق: 

: واخلقئل، ُمٜمٝم٤مج 502ـ  501: 1: وحترير اًمقؾمٞمٚم٦م 180: 3: واًمدروس اًمنمقمٞم٦م 11

 .347: 1: وهداي٦م اًمٕم٤ٌمد 13: 2اًمّم٤محللم 

: وأمحد سمـ قمكم يم٤مؿمػ 4، اًمتٕمريٗم٤مت: : واٟمٔمر: اًمنميػ اجلرضم٤مين44: 14د اًمِمٞمٕم٦م ( ُمًتٜم5)

: وحمٛمد قمكم اًمتٝم٤مٟمقي، 159: 3اًمٖمٓم٤مء، ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة وُمِمٙم٤مة اهلدى وُمّم٤ٌمح اًمًٕم٤مدات 

 م.1996، ُمٙمت٦ٌم ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 109: 1يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم 
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 أمقر:

دظمؾ ىمٞمد اًمٓمٕم٤مم ذم شمٕمريػ ي ،ن مل يٙمـ مجٞمٕمٝم٤مإ ،إّن أهمٚم٥م اًمتٕمريٗم٤مت إول:

اًمٚمٖمقي ؾم٤مسم٘م٤ًم، ٟمٕمؿ وم٘مٝم٤مء  كعمٕمٜمٝمٛمٜم٤مه ُمـ اومآطمتٙم٤مر، إُمر اًمذي يتٓم٤مسمؼ ُمع ُم٤م 

ٌٕمض إٟمقاع اًمتل سمٚمٖم٧م إرسمٕم٦م أو اخلٛم٦ًم أو سمدوا اًمٓمٕم٤مم ذم اًمٖم٤مًم٥م اإلُم٤مُمٞم٦م ىمٞمّ 

وٟم٤مدرًا ُم٤م ٓطمٔمٜم٤م ُمـ  ؿ عمٓمٚمؼ إـمٕمٛم٦مقمٛمّ ـ يمام ؾمٞم٠ميت ـ اًمًّت٦م وسمٕمض ىمٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ 

 .اظمت٤مر اًمِمٛمقل ًمٖمػم اًمٓمٕم٤مم

ٞمد اًمنماء واجلٛمع سم٘مّمد اعمالطمظ ذم همػم واطمد ُمـ اًمتٕمريٗم٤مت أظمذ ىم افثوين:

آطمتٙم٤مر، ومال يٙمقن آطمتٙم٤مر سمٛمجّرد احلٌس، سمؾ يٙمقن سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمنماء اهل٤مدوم٦م إمم 

 مجع اًمٓمٕم٤مم ُمـ اًمًقق هبدف طمًٌف اٟمتٔم٤مرًا ًمٚمٖمالء، وهذا ُم٤م ىمٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم سم٠منّ 

اًمتٕمريٗم٤مت اًمٚمٖمقي٦م همػم فم٤مهرة ومٞمف، وٟم٤مىمِمٜم٤م يمالم اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ ومٞمف. ووم٘مط 

 ـ يمتٕمريػ اًمِمٞمخ اًمٜمراىمل ـ يم٤مٟم٧م ظم٤مًمٞم٦م ُمـ قمٜمٍم اجلٛمع اًم٤ًمسمؼ هذا.يمٚمامت ىمٚمٞمٚم٦م 

ضم٤مء ومٞمٝم٤م سمٞم٤من اعمّدة ـ إن سمٕمض اًمتٕمريٗم٤مت ـ ُمثؾ شمٗمًػم اسمـ قم٤مسمديـ  افثوفٌ:

 اًمزُمٜمٞم٦م وسمٕمْمٝم٤م أظمر مل يرد ومٞمف ذًمؽ.

ومٌٕمْمٝمؿ قمؼّم سمح٤مضم٦م اًمٜم٤مس  ،هٜم٤مك ىمٞمديـ ذيمرا ذم شمٕمريٗم٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء إنّ  افرابع:

ؿ اًمٔم٤مهرة، وسمٕمْمٝمؿ قمؼّم سم٤مًمير، وُمـ ضمتٝمطم٤م طم٤مضمتٝمؿ اًمِمديدة أو٦م أو ٕمًٚمًمإمم ا

قمؿ ذم يمثػم ُمـ أف ئمّؾ ٟمّ ٤مضم٦م وإن أـمٚمؼ وأريد سمف ذًمؽ إٓ أُمٗمٝمقم احل اًمقاوح أنّ 

راضمح أن ًمف ُمـ ُمٕمٓمٞم٤مت وم٘مٝمٞم٦م ظم٤مّص٦م، إٓ أّن اًم ُمٗمٝمقم اًمير سمام ُمـإطمٞم٤من 

ًمٚمنماء اًمذي ؾمٞمٚمحؼ  سٜم٤ماحل٤مضم٦م اًمِمديدة شمدومع اًم ٕنّ  :اجلٛمٞمع ىمّمد ؿمٞمئ٤ًم واطمداً 

رضرًا ُم٤مًمٞم٤ًم هبؿ ُمـ ظمالل ارشمٗم٤مع إؾمٕم٤مر ارشمٗم٤مقم٤ًم همػم ُمٕم٘مقل، وإذا مل يِمؽموا 

 أيْم٤ًم سمحٙمؿ طم٤مضمتٝمؿ إمم اًمٓمٕم٤مم. ومًٞمتّيرون

ومٞمام أـمٚم٘م٧م  ،٤م ذم سمٕمض اًمتٕم٤مريػ ذيمر ىمقت أدُمل واًمٌٝم٤مئؿٜمٓطمٔم اخلومس:
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٤مف صٜمف اإلُم٤مُمل ـ سمٕمض أٜم٧م صم٤مًمث٦م ـ يمام ذم اًمٗم٘مشمٕم٤مريػ أظمرى يمٚمٛم٦م اًمٓمٕم٤مم، وسمٞمّ 

ٜمٍمف ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمٕمٜم٤مويـ أن اعم ك٘مد يّدقموماًمٓمٕم٤مم. وإذا سم٘مٞمٜم٤م ُمع اًمتٕمريٗم٤مت 

ف ٟمّ ٝم٤مئؿ واحلٞمقاٟم٤مت اعمٛمٚمقيم٦م، إٓ أاخل٤مص٦م ُم٤م يم٤من ًمإلٟم٤ًمن سمخّمقصف ٓ ُم٤م ؿمٛمؾ اًمٌ

أن شمٙمقن ُمِمٛمقًم٦ًم طمتك ُمع قمدم اًمتٍميح هب٤م: ّٕن قمٜمٍم احل٤مضم٦م أو  دًمٞمس ُمـ اًمٌٕمٞم

اعم٠مظمقذ ذم اًمتٕمريػ ًمف ىمدرة اًمِمٛمقل ًمٓمٕم٤مم اًمٌٝم٤مئؿ واحلٞمقاٟم٤مت، إذ  اًمير قمٜمٍم

اهل٤م ووٕمٗمٝم٤م أو دومع ُم٤مًمٙمٝم٤م اعم٤مل اًمٙمثػم هزؾمتٙمقن اًمٜمتٞمج٦م إُم٤م ُمقت احلٞمقاٟم٤مت أو 

 ؼ ذم احل٤مٓت اًمثالث قمٜمقاين اًمير واحل٤مضم٦م.إُمر اًمذي حي٘مّ  ،ًمنماء إـمٕمٛم٦م هل٤م

آطمتٙم٤مر إٟمام يٙمقن سم٤مٓسمتٞم٤مع  يٌدو ُمـ شمٕمريػ اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل أنّ  افسودس:

ًمٚمًٚمع اعمحتٙمرة وىم٧م اًمٖمالء ٓ وىم٧م اًمرظمص، وهذا اًمت٘مٞمٞمد مل ٟمالطمظ وضمقده قمٜمد 

خلٚمّق اًمدٓٓت  :أهمٚم٥م وم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م إظمرى، وٓ ٟمرى ُمقضم٤ًٌم ًمف يمام ؾمٞم٠ميت

ومٞمف، وهلذا قمّٛمؿ اسمـ ديٜمّٞم٦م ّمقص ٟمٖمقي٦م واًمٕمرومٞم٦م قمـ ذًمؽ إمم ضم٤مٟم٥م قمدم وضمقد ٚماًم

 اء وإُم٤ًمك ُم٤م اؿمؽمى.احلٙمرة ًمٚمنمـ شم٘مدم يمام ـ طمزم 

واًمذي هق  ،ىمتّم٤مدي اعم٘م٤مسمؾ ًمالطمتٙم٤مرمل ينم اًمٗم٘مٝم٤مء إمم اعمٗمٝمقم آ افسوبع:

قم٤ٌمرة قمـ اًمٕمرض ويمذًمؽ اعمٜم٤موم٦ًم، وم٤مًمًقق اًمتل شم٘مقم قمغم اعمٜم٤موم٦ًم احلّرة يٗمؽمض 

 أن شمقاضمف آطمتٙم٤مر سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م، يمام ئمٝمر ذًمؽ ُمـ يمٚمامت آىمتّم٤مديلم.

 ٕنّ  :ر ىمد ٓ يٙمقن دىمٞم٘م٤ًم ذم سمٕمض إطمٞم٤من، أو حيت٤مج إمم شمقوٞمحوهذا إُم

اًمًقق شم٤مرًة حيٙمٛمف آطمتٙم٤مر وأظمرى ي٘مقم قمغم اًمتٜم٤مومس اًمت٤مم وصم٤مًمث٦م ي٘مقم قمغم 

راسمٕم٦م قمغم ُم٤م يًّٛمك سم٤مطمتٙم٤مر اًم٘مّٚم٦م وهل و شّمٜم٤مقم٦م اعمالسمسيم»اًمتٜم٤مومس آطمتٙم٤مري 

 جمٛمققم٦م حتتٙمر سمْم٤مقم٦م ٓ ومردًا واطمدًا.

٤مر فم٤مهرة أظمرى أيْم٤ًم وهل فم٤مهرة اإلهمراق اًمتل شمٖمرق اًمًقق وي٘م٤مسمؾ آطمتٙم

وؾمقف ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  .حمّدديـأو دم٤مر ُمٕمّٞمٜم٦م سمًٚمٕم٦م هبدف اإلرضار سمدول 
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 حتٚمٞمؾ قمٜم٤مس آًمت٘م٤مء وآومؽماق سملم ُمٗمٝمقم آطمتٙم٤مر وم٘مٝمّٞم٤ًم وىم٤مٟمقٟمٞم٤ًم واىمتّم٤مدي٤ًم.

اعمّمٓمٚمح ًمالطمتٙم٤مر  كاعمٕمٜم وُمـ ظمالل هذا اًمٕمرض واًمتحٚمٞمؾ اعمقضمزيـ يتٌلّم أنّ 

٢من ىمّمد وماًمٚمٖمقي، ٟمٕمؿ هق ُمـ أومراده وُمّم٤مدي٘مف وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف،  كٓ يتٓم٤مسمؼ ُمع اعمٕمٜم

اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٞم٧ًم ومٞمف مجٚم٦م واومرة  هذا اعم٘مدار يم٤من صحٞمح٤ًم، وإٓ وم٢منّ  سم٤مًمتٓم٤مسمؼ

 ُمـ هذه اًم٘مٞمقد واًمتخّمٞمّم٤مت.

 

 صفٛ االستهاز أٔ سهىْ التهمٗف٘ـ  3

سمّد اعم٠مظمقذة ومٞمف ذقم٤ًم وىم٤مٟمقٟم٤ًم، ٓوط آطمتٙم٤مر وىمٞمقده سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ذ

أّوًٓ ُمـ اًمٌح٨م ذم طمٙمٛمف إمج٤مًٓ، صمؿ اًمٜمٔمر ذم اعمرطمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م ذم ُم٤ًمطم٦م هذا احلٙمؿ 

 ودائرشمف.

قمغم ُمٌدأ ُمرضمقطمٞم٦م آطمتٙم٤مر وٓ  وقمغم أي٦م طم٤مل، وم٢مّن اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمتٗمٌؼ 

 . ظمالف ذم ذًمؽ

ت ٟمٔمري٦م اعمٚمٙمٞم٦م ذم اإلؾمالم، طمٞم٨م شمٗمٞمد أّن سمؾ اقمتؼمه سمٕمْمٝمؿ ُمـ اُمتدادا

اعمٚمٙمٚمٞم٦م يراد هل٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أن شم٤ًموق آٟمتٗم٤مع وآطمتٙم٤مر قم٤ٌمرة قمـ ُمٚمٙمٞم٦م 

 .سمال اٟمتٗم٤مع

إٓ أّنؿ اظمتٚمٗمقا ذم أّن ُمرضمقطمّٞمتف قمغم ٟمحق احلرُم٦م أو اًمٙمراه٦م اًمتحريٛمٞم٦م  

ومٚمٞمس ذم اعم٠ًمًم٦م ـ  ،واًمٙمراه٦م همػم اًمتحريٛمٞم٦م شسمح٥ًم اصٓمالح اًمٗم٘مف احلٜمٗمل»

سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًم٘مٞمقد واًمتٗم٤مصٞمؾ أشمٞم٦م ـ إٓ ىمقٓن مه٤م: احلٔمر واًمٙمراه٦م. 

                                           
 .123: 6( اٟمٔمر دقمقى اًمتٓم٤مسمؼ ذم: ُمقؾمققم٦م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل 1)

 .813: 3: واخلقئل، ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م 363: 4إٟمّم٤مري، اعمٙم٤مؾم٥م  ( اٟمٔمر:2)

 .357: 3اٟمٔمر: طمًـ طمٜمٗمل، ُمـ اًمٕم٘مٞمدة إمم اًمثقرة ( 3)
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 ًمٚمتقّصؾ إمم ٟمتٞمج٦م هبذا اخلّمقص إن ؿم٤مء ام ًمٚمٜمٔمر ذم ُمًتٜمداهتاموؾمقف ٟمًتٕمروٝم

 اهلل شمٕم٤ممم.

 

 ٌعسٖٛ حتسٖي االستهاز ـ3 ـ 1

ًمٗمري٘ملم ُمٍّمطملم سمف. ذه٥م إمم هذا اًم٘مقل مجٌع همٗمػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم ُمـ ا

ٞمٛم٦م، وطمتك ٔموًمًٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم اؾمتٕمراض يمٚمامهتؿ سمٕمد ؿمٝمرة هذا اًم٘مقل ؿمٝمرة قم

اًمتحريٛمٞم٦م وا سم٤مًمٙمراه٦م دون شم٘مٞمٞمد إو٤مذم يٗمٝمؿ ُمٜمٝمؿ اًمٙمراه٦م ٜم٤مف اًمذيـ قمؼّم طمإ

، وىمد ذيمر اًمِمٞمخ آل قمّمٗمقر اًمٌحراين أّن اًم٘مقل سم٤مًمٙمراه٦م هق ووم٘م٤ًم ٕصقهلؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 إؿمٝمر دون احلرُم٦م

 ومو يؿؽـ آشتدٓل بف فؾؼقل بحرمي آحتؽور مو يع:

 

 ٔوٕادّٛ ثكافٛ احلهسٚـ الٍّص الكسآٌ٘ 3ـ 1ـ 1

ؾّمس ًمٜمٝم٩م ١مآؾمتٜم٤مد إمم جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل شم افدفقؾ إّول:

 ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع طمريم٦م اعم٤مل ومجٕمف وطمًٌف، وهذه أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م هل: ظم٤مّص 

ُؾقْا َأْمَقاَفُؽْؿ َبْقـَُؽْؿ بِوفَبوضِِؾ إِٓ َأن ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـ 1 ـُ ـَ آَمـُقْا ٓ َتْل و افَِّذي َ َيو َأُّيه

ـُؽؿْ  وَرًة َظـ َتَراٍض مِّ  (.29)اًمٜم٤ًمء:  ﴾َتُؽقَن ِِتَ

 ،أيمؾ اعم٤مل قمـ ـمريؼ آطمتٙم٤مر ٓ يّمٜمّٗمف اًمٕم٘مالء إٓ أيماًل ًمٚمامل سم٤مًم٤ٌمـمؾ وم٢منّ 

 ومٞمٙمقن ُمِمٛمقًٓ ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م.

ْل ٓ َيُؽقَن ُدوَفًي َبْغَ إَْؽـَِقوِء ِمـُؽؿْ ﴿قًمف شمٕم٤ممم : ىم ـ 2 (. وُمـ 7)احلنم:  ﴾.. ـَ

اًمقاوح أّن آطمتٙم٤مر جيٕمؾ اعم٤مل ظم٤مّص٤ًم ذم شمداوًمف سملم إهمٜمٞم٤مء دون اًمٗم٘مراء، ٟمٔمرًا عم٤م 

                                           
 .95ـ  94: 11اٟمٔمر: إٟمقار اًمٚمقاُمع ذم ذح ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائع ( 1)
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 يًتدقمٞمف ُمـ ارشمٗم٤مع إؾمٕم٤مر سمام يٕمجز ُمٕمف اًمٗم٘مػم قمـ اًمنماء.

َع َؾَلْوَظك *ـْ َأْدَبَر َوَتَقػَّ َتْدُظق مَ ﴿ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :  ـ 3 ـ  17)اعمٕم٤مرج:  ﴾َوََجَ

 ، طمٞم٨م هل ٟم٤مهٞم٦ٌم قمـ مجع اعم٤مل ويمٜمزه وقمدم إظمراضمف.(18

َزٍة دهََزةٍ ﴿ىمقًمف قمز ُمـ ىم٤مئؾ:  ـ 4 َدهُ  *َوْيٌؾ فُِّؽؾِّ ُُهَ )اهلٛمزة:  ﴾افَِّذي ََجََع َموٓ َوَظدَّ

 .ي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وطم٤مًمف طم٤مل أ(2ـ  1

حَّ ﴿٤ٌمرك اؾمٛمف: ىمقًمف شم ـ 5 ِت إَكُػُس افشه  (.128)اًمٜم٤ًمء:  ﴾َوُأْحِِضَ

 (.12)اًم٘مٚمؿ:  ﴾َمـَّوٍع فِّْؾَخْرِ ُمْعَتٍد َأثِقؿٍ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـ 6

وً ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـ 7 بهقَن اَدوَل ُحّبًو ََجّ
 (.20)اًمٗمجر:  ﴾َوُُتِ

ه َجُزوظًو ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـ 8 ُف افؼَّ ُف اخَلْرُ َمـُقظوً َوإَِذا  *إَِذا َمسَّ )اعمٕم٤مرج:  ﴾َمسَّ

 (.21ـ  20

َي َوٓ ُيـِػُؼقََنَو دِم َشبِقِؾ اهللِ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـ 9 َهَى َوافِػضَّ ـَ َيْؽـُِزوَن افذَّ َوافَِّذي

ُهؿ بَِعَذاٍب َأفِقؿٍ  ْ  (.34)اًمتقسم٦م:  ﴾َؾَبؼِّ

صم٘م٤موم٦م  ّؾ وم٢مّن هذه أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سمٛمجٛمققمٝم٤م شمدّل دًٓم٦ًم واوح٦م قمغم حتريؿ يم

طمٙمر وؿمّح ومجع ًمٚمامل دون ٟمٔمر إمم اًمٗم٘مراء واعمحت٤مضملم، وُمـ اًمقاوح أّن 

 .آطمتٙم٤مر ُمـ أضمغم ُمٔم٤مهر ُم٤م حتّدصم٧م قمٜمف هذه أي٤مت ون٧م وذُّم٧م

وهذه أي٤مت ضمّٞمدة ضمدًا ذم اًمدًٓم٦م قمغم صم٘م٤موم٦م شمٜم٤مىمض صم٘م٤موم٦م آطمتٙم٤مر، وٓ أىمّؾ 

٤م حتّدث قمٜمف اًمٗم٘مٝم٤مء، إٓ أّن اًمٙمالم ذم ُمـ يمقن٤م حتّرُمف ذم سمٕمض ُمّم٤مدي٘مف ٓ يمّٚمٝم٤م مم

س ُمٌدأ اإلٟمٗم٤مق واًمّمدىم٦م واًمتداول ذم ُم٘م٤مسمؾ ُمٌدأ ُمٜمع أّن هذه أي٤مت شمريد أن شم١مؾّم 

                                           
٦ًم ، ُم١مؾّم 16ـ  14( اٟمٔمر: قمكم اًمِمٗمٞمٕمل، آطمتٙم٤مر وُم٤م يٚمح٘مف ُمـ إطمٙم٤مم وأصم٤مر: 1)

هـ: وأؾم٤مُم٦م اًمًٞمد قمٌد اًمًٛمٞمع، آطمتٙم٤مر ذم ُمٞمزان 1419ت٤من، إيران، ظمقزؾماٟمتِم٤مرات 

 .45اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: 
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وم٘مد  ،احل٘مقق واًمٌخؾ وطم٥ّم اعم٤مل، وًمٞمس آطمتٙم٤مر أو اعمحتٙمر يمذًمؽ سم٤مًميورة

يٙمقن ُمٚمتزُم٤ًم سمجقاٟم٥م اًمنميٕم٦م إظمرى ُمـ اًمزيم٤مة واخلٛمس واًمّمدىم٤مت ًمٙمٜمف ذم 

ٕمض دم٤مراشمف وهبدف حت٘مٞمؼ اعمزيد ُمـ اًمرسمح ي٘مقم سمت٠مظمػم قمرض اًمًٚمع واًمٌْم٤مئع سم

إمم ُمّدة زُمٜمٞم٦م حمّددة وًمٞمس إمم إسمد، وـمٚم٥م اًمرسمح ٓ ي٤ًموق ُمٗم٤مهٞمؿ طم٥ّم اعم٤مل أو 

٤مُم٤ًم يم٤مًمٖمٜمل همػم اعمحت٤مج اًمذي يقاصؾ سمحثف قمـ ٜمع اخلػم أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، ومٝمذا متُم

 ُمثؾ هذه أي٤مت اًمٙمريٛم٦م شمِمٛمٚمف. ّقر أنّ إرسم٤مح، ومال يتّم حت٘مٞمؼاعمزيد ُمـ 

إومم واًمث٤مٟمٞم٦م، وم٢مّن إومم إذا سمٜمٞمٜم٤م ذم  :ُمـ هٜم٤م، ومٚمٕمّؾ أومْمؾ آيتلم هٜم٤م مه٤م

٤معمٕمٜمك اًمقاؾمع سمٝم٤م ومٞمؾم٥ٌم سم٤مـمؾ، وومٝمٛمٜم٤م اًم٥ًٌم  شمٗمًػمه٤م قمغم أّن اعمراد ُمٜمٝم٤م يمّؾ 

اًمذي ٓ ي٘مػ قمٜمد طمدود ٟمٗمس اًمٕم٘مد اًمٜم٤مىمؾ، ومال يٌٕمد أن يٙمقن يمذًمؽ سمٜمٔمر 

ًمٕم٘مالء، إذا مل ٟم٘مؾ سم٠مّن اًمنماء سمٕمد آطمتٙم٤مر يٙمقن قمـ شمراٍض طمٞمٜمئٍذ، وًمق يم٤من ا

وم٢مّن اإلوٓمرار ٓ يٜمٗمل قمٜمقان اًمرو٤م يمام هق  ،اعمِمؽمي راوٞم٤ًم سمقصٗمف ُمْمٓمراً 

 ظمتٞم٤مر.رو٤م وآواوح، قمغم ظمالف اإليمراه اًمراومع ًمٚم

ه قمـ اًمٕم٘مالء ُم٤م ي٠ميمٚمف اعمحتٙمر سم٠مٟمف ضم٤مء ػّموم٘مد ي ،وم٢مذا ٟمٔمرٟم٤م ًمٚمٔم٤مهرة يمٙمؾ

 ـمريؼ سم٤مـمؾ، وأُم٤م إذا ومّٙمٙمٜم٤م اًمٔم٤مهرة ومٚمـ يٙمقن آؾمتدٓل سم٤مٔي٦م ضمٞمدًا.

ٓ أىمّؾ ُمـ  ،ومرهمؿ وضمقده٤م إٓ أّن آؾمتدٓل هب٤م أيْم٤ًم ُمِمٙمؾ ،وأُم٤م أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

وم٢مّن ُمقرده٤م إُمقال اًمٕم٤مُم٦م أو أُمقال سمٞم٧م اعم٤مل طمٞم٨م ن٧م  ء،يمقن٤م ظم٤مّص٦م سم٤مًمٗمل

إهمٜمٞم٤مء وأصح٤مب  خّمقصسم٦م ـ ٞمجل٤مهٚما ٦مـ قمغم اًمٓمري٘م ٤مقمـ ختّمٞمص شمداوهل

طمريم٦م ؾمقىمٞم٦م شمٗمرض  ؿ ومال يٛمٙمـ شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م عمٓمٚمؼ اعم٤مل وٛمـ أّي اعمٙم٤مٟم٦م، وُمـ صم

دًا ُمـ أؿمٙم٤مل اًمتٛمريمز اًمذي جي٤مُمع اإلٟمٗم٤مق اًمقاضم٥م واعمٜمدوب ُمـ ؿمٙماًل حمدّ 

 اًمّمدىم٤مت واًمقىمقف واًمزيم٤مة واخلٛمس وهمػم ذًمؽ.

ت قم٤مُم٦م ًمٚمحٙمؿ ذم ٞم٦م ُم١مذاٟمهذه اًمٜمّمقص اًم٘مرآ يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر ،ُمـ هٜم٤م
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وأُمث٤مهل٤م ذم يمالم  ٤مآطمتٙم٤مر، وًمٞم٧ًم أدًّم٦م طم٤مؾمٛم٦م، وًمٕمّٚمف ًمذًمؽ مل ٟمجد ذيمرًا هل

 اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم.

 

 االستهاز سعسـ وسدعٗٛ سسوٛ الطسز يف 3ـ 1ـ 2

وم٢مّن آطمتٙم٤مر  : احلٙمؿ سمحرُم٦م اإلرضار سم٤معمًٚمٛملمآؾمتٜم٤مد إمم افدفقؾ افثوين:

واعمحت٤مضملم، وىمد يمت٧ٌم اًمدراؾم٤مت آىمتّم٤مدي٦م حيتقي قمغم ُمّية قمٔمٞمٛم٦م ًمٚمٗم٘مراء 

اًمٙمثػم طمقل ُمْم٤مّر آطمتٙم٤مر قمغم اعمجتٛمع ُمـ ٟمقع دوره ذم اًمتْمّخؿ وارشمٗم٤مع 

٤ًمد اًمًٚمع، يمٜم٤موم٦ًم واعمقدشمف وزوال ضماإلٟمت٤مج واٟمخٗم٤مض  ٦مإؾمٕم٤مر، ودوره ذم ىمٚمّ 

ويمذًمؽ اشم٤ًمع اهلّقة اًمٓمٌ٘مٞم٦م سملم اًمٗم٘مراء  ،ذم اًمٌٓم٤مًم٦م هقمـ دور ث سمٕمٌض وحتدّ 

اٟمدٓع قمـ اًمت٠مصمػم ذم ٕمد آطمتٙم٤مر سم٠مؿمٙم٤مًمف اًمٙمؼمى واًمدوًمٞم٦م ٌتٕهمٜمٞم٤مء، سمؾ ٓ يوا

 .احلروب واًمٗمتـ

سمٕمض  ذم أنّ  إذ ٓ ؿمّؽ  :يث٧ٌم طمرُم٦م آطمتٙم٤مر ذم اجلٛمٚم٦م ضمّٞمد، وهق دًمٞمؾوهذا اًم

مم٤م يّمدق قمٚمٞمف قمٜمقان اإلرضار سم٤معمًٚمٛملم ويمذًمؽ سم٤مًمدوًم٦م  ُمّم٤مدي٘مف وُمقارده

، إٓ أّن اًمٙمالم ذم ُم٤ًمطم٦م هذا اًمتحريؿ، وؾمٞم٠ميت ٓطم٘م٤ًم ُم٤مً طمرااإلؾمالُمٞم٦م ومٞمٙمقن 

طمٞم٨م إّن اًمت٠مصمػمات اًمٜمققمّٞم٦م اًمٙمؼمى حتت٤مج إمم رصد ُمـ اخلؼماء ذم سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم، 

ُمدي٤مت شم٠مصمػم اعمحتٙمريـ اًمّمٖم٤مر ُمثاًل ـ سمّمقرة جمتٛمٕم٦م أو ُمتٙم٤مصمرة أو ُمتٗمّرىم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ـ 

                                           
أؾم٤مُم٦م اًمًٞمد قمٌد اًمًٛمٞمع، : و265حمٛمد سمـ أمحد اًمٜمراىمل، ُمِم٤مرق إطمٙم٤مم: ( اٟمٔمر: 1)

: وهقؿمٜمؽ ؿم٤مُمٌٞم٤مين، اطمتٙم٤مر، جمّٚم٦م ُم٤مهٜم٤مُم٦م 90ـ  79آطمتٙم٤مر ذم ُمٞمزان اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: 

 م.1997، ُمـ قم٤مم 15: 6ـ  5د، اًمٕمدد دادر

يم٠مّٟمام شمري٨م اًمِمٞمخ أسمق ـم٤مًم٥م دمٚمٞمؾ اًمتؼميزي ذم صدق قمٜمقان اإلرضار هٜم٤م وضمٕمٚمف ُمـ ٟمقع ( 2)

: 401قمدم اًمٜمٗمع، صمؿ ىمّرب اإلرضار وم٤مٟمٔمر ًمف: اًمتٕمٚمٞم٘م٦م آؾمتدًٓمٞم٦م قمغم حترير اًمقؾمٞمٚم٦م: 

 وصدق اإلرضار واوح سمٕمد ظم٤ًمرة اًمٜم٤مس أُمقاهل٤م سم٥ًٌم اًمٖمالء.
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لم اًمت٠مصمػم اًمًٚمٌل ًمالطمتٙم٤مر قمغم قمغم احل٤مل آىمتّم٤مدي، يمام ويٜمٌٖمل اًمتٛمٞمٞمز سم

آىمتّم٤مد قمٛمقُم٤ًم وسملم طمٞمٚمقًمتف دون ارشمٗم٤مع ُمًتقي٤مت اًمتٜمٛمٞم٦م واًمت٘مّدم آىمتّم٤مدي، 

وهل قمٜم٤مس سم٠ممجٕمٝم٤م ٓ يٛمٙمـ اًم٧ٌّم ذم حتريؿ خمتٚمػ أٟمقاع آطمتٙم٤مر ىمٌؾ اًمت٠ميّمد 

ي ُمٜم٤مـم٘مٞم٤ًم أو قمغم ُمًتقى اًمٌٚمد سم٠ميمٛمٚمف ُمـ حتّ٘م٘مٝم٤م وشم٠مصمػماهت٤م اًمًٚمٌٞم٦م، إُمر اًمذ

يٕمٓمل اًمتِمخٞمص اًمٌنمي دوره هٜم٤م ذم حتديد صدق قمٜمقان اإلرضار سمٛمـ ٓ جيقز 

ٓ ي٘مّمدون هٜم٤م وًمٕمّؾ همػم واطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ ىم٤مًمقا سم٤مًمٙمراه٦م اإلرضار سمف. 

٦م ُمسمثٌقت احلريمام ًمٕمّؾ ىمقل اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء  سمٚمقغ آطمتٙم٤مر هذا احلّد.

ُمرّده إمم هذا إُمر ُمـ أذي٦م أظمريـ ٦ماًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمالطمتٙم٤مر إمم ضم٤مٟم٥م احلرُم٦م اًمنمقمٞم

 واإلرضار هبؿ.

 

ٍّٛ يف وطألٛ االستهاز3ـ 1ـ 3  ـ ٌصٕص الط

اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م، طمٞم٨م دًّم٧م جمٛمققم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م قمغم حتريؿ  افدفقؾ افثوفٌ:

 آطمتٙم٤مر ذم اجلٛمٚم٦م، وُمـ هذه اًمٜمّمقص احلديثٞم٦م ُم٤م يكم:

ىم٤مل:  ،ٜمد آظمر قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبوسمً× قمـ أيب قمٌد اهلل ـ خز ابـ افؼّداح،1

 .شاجل٤مًم٥م ُمرزوق، واعمحتٙمر ُمٚمٕمقن»: ىم٤مل رؾمقل اهلل

وأن يٗمٝمؿ  ذم ًمٕمـ اعمحتٙمر، واًمٚمٕمـ ٓسمدّ  ومٝمذا احلدي٨م اًمقارد قمٜمد اًمٗمري٘ملم فم٤مهرٌ 

                                           
، ط اًمذظم٤مئر: وطمًـ سمـ ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء، 87اٟمٔمر: يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء، ذح اًم٘مقاقمد: ( 1)

: 2: وحمٛمد طمًلم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء، وضمٞمزة إطمٙم٤مم 147أٟمقار اًمٗم٘م٤مه٦م )يمت٤مب اعمٙم٤مؾم٥م(: 

20. 

: وؾمٜمـ 114: 3: وآؾمتٌّم٤مر 266: 3: ويمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 165: 5( اًمٙم٤مذم 2)

 .30: 6: واًمٌٞمٝم٘مل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 728: 2ـ ُم٤مضم٦م : وؾمٜمـ اسم249: 2اًمدارُمل 
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 ذم ؾمٞم٤مق اًمتحريؿ واعمٌٖمقوٞم٦م اًمِمديدة، ومٞمٙمقن دآً قمغم احلرُم٦م.

ـ ـمرق اإلُم٤مُمٞم٦م سمًٜمد ُموم٘مد ورد هذا احلدي٨م وٕمٞمػ اًمًٜمد،  سم٠منّ  فؽـ يـوؿش:

، وورد ُمـ ـمرق أهؾ اًمًٜم٦ّم يمام سمحثٜم٤مه ذم حمّٚمف ومٞمف ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد، ومل ٟمٕمت٘مد سمقصم٤مىمتف

. هذا ُمع همّض اًمٓمرف قمـ سمًٜمد ومٞمف قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من، وهق وٕمٞمػ

 .ُمٜم٤مىمِم٦م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ذم دًٓم٦م اًمٚمٕمـ قمغم اًمتحريؿ

 تفسمّمٞمٖم ،ئٓ حيتٙمر اًمٓمٕم٤مم إٓ ظم٤مـم»اًمذي ضم٤مء ومٞمف: و ،ـ افـبقي ادعروف2

ٓ حيتٙمر » :اًمقاردة ذم اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م، أُم٤م ذم اعمّم٤مدر اًمًٜمٞم٦م وم٘مد ورد شم٤مرًة سمّمٞمٖم٦م

، وصم٤مًمث٦م سمّمٞمٖم٦م: شُمـ اطمتٙمر اًمٓمٕم٤مم ومٝمق ظم٤مـمئ»، وأظمرى سمّمٞمٖم٦م: شإٓ ظم٤مـمئ

 .شُمـ اطمتٙمر يريد أن يتٖم٤ممم هب٤م قمغم اعمًٚمٛملم ومٝمق ظم٤مـمئ»

، ومتٙمقن يمام ّسح سمف سمٕمْمٝمؿ ،هٜم٤م هق اإلصمؿ شظم٤مـمئ»ُمـ يمٚمٛم٦م  واًمذي يٗمٝمؿ

 اًمرواي٦م داًّم٦ًم قمغم احلرُم٦م.

 فؽـ تؾحؼ هذا احلديٌ مـوؿشوت:

                                           
 .445ـ  434: 20( اٟمٔمر: اعمزي، هتذي٥م اًمٙمامل 1)

: واعمح٘مؼ 96: 11اٟمٔمر ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ : آل قمّمٗمقر اًمٌحراين، إٟمقار اًمٚمقاُمع ( 2)

 .121ـ  120: 5اًمٕمراىمل، ذح شمٌٍمة اعمتٕمّٚمٛملم 

 .159: 7: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 114: 3ؾمتٌّم٤مر : وا266ٓ: 3( يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 3)

: وؾمٜمـ اًمؽمُمذي 134: وؾمٜمـ أيب داوود: 728: 2 ٦م: وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم56: 5( صحٞمح ُمًٚمؿ 4)

2 :369. 

 .455: 20: واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 29: 6: واًمٌٞمٝم٘مل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 56: 5( صحٞمح ُمًٚمؿ 5)

 .12: 2( اًمٜمٞم٤ًمسمقري، اعمًتدرك 6)

: 3: وُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم 40: 4: وضم٤مُمع اعم٘م٤مصد 513: ٤2مي٦م اإلطمٙم٤مم ( اٟمٔمر: اًمٕمالُم٦م احلكم، ن7)

: 3: واخلٛمٞمٜمل، يمت٤مب اًمٌٞمع 162: وؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: 191

605. 
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طمٞم٨م شمقّصٚمٜم٤م ذم إسمح٤مث اًمرضم٤مًمٞم٦م إمم قمدم  ،إٟمف وٕمٞمػ اًمًٜمد سم٤مًمًٙمقين أوًٓ:

 صمٌقت وصم٤مىمتف.

ؿمٙم٤مٓت إ شمرد دي٨م سمٓمرق اإلُم٤مُمٞم٦م، يماموإن ورد قمغم احل ،هذا اإلؿمٙم٤مل إٓ أنّ 

احلدي٨م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ شم٤مم  أنّ  إٓر قمغم احلدي٨م سمٌٕمض ـمرق أهؾ اًمًٜم٦ّم، أظَم 

 اًمًٜمد وُمٕمتؼم.

، وهق اًمٙمراه٦م: ٕٟمف ًمق يم٤من حتتٛمؾ ُمٕمٜمك آظمر شاخل٤مـمئ»يمٚمٛم٦م  إنّ  ثوكقًو:

هذه اًمرواي٦م ؾمتٙمقن ُمـ سمٞم٤من اًمٌدهيٞم٤مت قمغم ظمالف ومرض  آطمتٙم٤مر طمراُم٤ًم وم٢منّ 

، وُمٕمف شمدّل ضمديدًا وهق ؿمّدة اًمٙمراه٦م ك٤م ؾمقف شم٘مّدم ُمٕمٓماحلٙمؿ سم٤مًمٙمراه٦م وم٢من

 .قمغم ُمٓمٚمؼ اعمرضمقطمٞم٦م

شم٤مرًة سم٠مّن اًمرواي٦م شمٌلّم طمٙمؿ آطمتٙم٤مر  ،وٟم٤مىمش اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ هذا اًمٙمالم

سمٌٞم٤من طم٤مل اعمحتٙمر، ومٜمحـ ٟمٕمرف احلٙمؿ هب٤م ُمع ومرض قمدم وضمقد ٟمّص همػمه٤م، ٓ 

ة اًمٙمراه٦م يٙمٗمل ومٞمف ُمثؾ مجٚم٦م احلٛمؾ قمغم ؿمدّ  أٟمٜم٤م قمرومٜم٤م احلٙمؿ ىمٌٚمٝم٤م. وأظمرى سم٠منّ 

أُم٤م اؾمتخدام أؾمٚمقب احلٍم ذم احلدي٨م ومٝمق ُمتٜم٤مؾم٥م ُمع إوم٤مدة  شاعمحتٙمر ظم٤مـمئ»

 .احلرُم٦م ٓ اًمٙمراه٦م

ـّ  ـ ُمٌدئّٞم٤ًم ـ يتٜم٤مؾم٥م هبذا اعمًتقى اًمتِمديد  وم٢منّ  :هذيـ اجلقاسملم همػم واوحلم ًمٙم

إطم٤مدي٨م اًمتل ىمد شمِمّدد أيْم٤ًم ُمع اًمٙمراه٦م اًمِمديدة يمام ٟمٚمٛمس ذًمؽ ُمـ أؾمٚمقب 

د اًمٌٞم٤من قمغم ُمٌٖمقوٞم٦م رء سمام ٓ يّمؾ إمم طمّد اًمتحريؿ، وأُم٤م ُم٤م ذيمره أوًٓ ومٝمق ضمٞمّ 

                                           
 .22: 8( اٟمٔمر: جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من 1)

 .480: 22( اٟمٔمر: ضمقاهر اًمٙمالم 2)

 .357: 7( اًم٘مٛمل، ُم٤ٌمين ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 3)

 .163اٟمٔمر: ؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م:  (4)
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 ًمٙمٜمف ٟم٤مىمص، وًمٕمّٚمف أراد ُم٤م هق اجلقاب اًمّمحٞمح هٜم٤م واًمذي ذيمرٟم٤مه ُمرارًا ُمـ أنّ 

ىمٞم٤مس ووقح سمٕمض اًمتنميٕم٤مت ذم قمٍمٟم٤م قمغم طم٤مهل٤م ذم اًمٕمٍم إول أو اًمٕمٙمس 

 ي٤متُمـ أن يٙمقن ىمد صدر ذم سمدا ُم٤مٟمعٍ  ، وأّي ا احلدي٨م ٟمٌقي  همػم صحٞمح، ومٝمذ

٦م ذم ذًمؽ اًمٕمٍم؟ وُمـ هٗمرض اًمٌداحتريؿ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمالطمتٙم٤مر، ومٙمٞمػ شمُ 

 ٦م ًمقٓ ُمثؾ هذه اًمٜمّمقص؟هأيـ أشم٧م هذه اًمٌدا

 :وهق شمقصٞمػ ٟمٗمٝمؿ ُمٜمف اًمتحريؿ ،شظم٤مـمئ»وم٤مًمّمحٞمح اًمؽميمٞمز قمغم شمقصٞمػ 

يمذا يٓمٚمؼ قمغم طم٤مًم٦م اًمٕمّمٞم٤من،  ،ًم٦م آؿمت٤ٌمه همػم اًمٕمٛمدياخلٓم٠م يمام يٓمٚمؼ قمغم طم٤م ٕنّ 

 ؿم٤مريمام أ ،وًمذًمؽ اؾمتخدُم٧م اخلٓمٞمئ٦م واخلٓم٤مي٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ُمٕمٜمك اًمذٟم٥م

َوافَِّذي َأْضَؿُع َأن َيْغِػَر ِِل َخطِقَئتِل ﴿، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ٟمٗمًف إًمٞمف اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ

ـِ  ي ـْ َهَذا َواْشَتْغِػِري ﴿ف: (، وىمقًمف ؾمٌح٤مٟم82)اًمِمٕمراء:  ﴾َيْقَم افدِّ ُيقُشُػ َأْظِرْض َظ

ـَ اخَلوضِئِغَ  ًِ ِم ـ ـُ ِؽ  ُمٕمٜمك ٞمٜم٤م هذا إُمر ومال (. سمؾ ًمق ختٓمّ 29)يقؾمػ:  ﴾فَِذكبِِؽ إِكَّ

ٓ ُمٕمٜمك ًمالؿمت٤ٌمه ذم ومٕمؾ اعمحتٙمر، ومٝمق مل  تٗمًػم يمٚمٛم٦م اخل٤مـمئ سمٛمٕمٜمك آؿمت٤ٌمه: إذًم

، واًمتٕمٌػم قمـ ومٕمؾ سمتٙمّٚمػل سم٠مٟمف ظم٤مـمئ إٓ ٤مي٘مّمد ؿمٞمئ٤ًم صمؿ أظمٓم٠مة طمتك ي٘م

 . ومٝمذا احلدي٨م شم٤ممّ اعمٙمروه٤مت سمٛمثؾ ذًمؽ همػم ُم٠مًمقف إن مل ٟم٘مؾ سم٠مّٟمف همػم صحٞمح

 اًمًٜمد واًمدًٓم٦م قمغم اعمٓمٚمقب.

واقمٚمؿ ُمع ذًمؽ أّن ذم يمثػم » دوفؽ إصس:× ـ مو جوء دم ظفد اإلموم ظع 3

 اًمٌٞم٤مقم٤مت، وذًمؽ اًم ذمُمٜمٝمؿ وٞم٘م٤ًم وم٤مطمِم٤ًم وؿمّح٤ًم ىمٌٞمح٤ًم، واطمتٙم٤مرًا ًمٚمٛمٜم٤مومع، وحتٙمّ 

ُمٜمع  سم٤مب ُمّية ًمٚمٕم٤مُم٦م وقمٞم٥م قمغم اًمقٓة، وم٤مُمٜمع ُمـ آطمتٙم٤مر، وم٢مّن رؾمقل اهلل

 .شٜمف.. ومٛمـ ىم٤مرف طمٙمرًة سمٕمد نٞمؽ إي٤مه ومٜمّٙمؾ سمف وقم٤مىمٌف ذم همػم إهافُم

 ،ُمٜمع ُمٜمف وأّن رؾمقل اهلل ،وواوح ذم ُمٜمع آطمتٙم٤مر ومٝمذا احلدي٨م سيٌح 

                                           
 .100: 3( ن٩م اًمٌالهم٦م 1)
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وهق ومتح سم٤مب ُمّية قمغم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس،  ؿ،واًمتحري اعمٜمع ؼّمروومٞمف إؿم٤مرة ضمٚمٞم٦م إمم ُم

 اإلرضار سم٤مًمٖمػم. ُمـ حتريٛمف سمٛمالكٞمٜم٤م سمف جؿ ُمع ُم٤م اؾمتدًمّ ًومٞمٜم

 فؽـ ؿد يـوؿش دم هذا احلديٌ:

سمٕمد »إّن اًمًٞم٤مق احل٤مّف هبذا احلدي٨م يٕمٓمل ـم٤مسمٕم٤ًم وٓئٞم٤ًم طمٙمقُمٞم٤ًم، ومتٕمٌػم:  أوًٓ:

يٚمح٘مف رء، سمؾ ؾمٞم٤مق اًمٕمٝمد يمّٚمف  وأٟمف ىمٌؾ اًمٜمٝمل مل يٙمـ ،ذم ذًمؽ فم٤مهرٌ  شنٞمؽ إي٤مه

أن ـ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم صدوره ُمـ اخلٚمٞمٗم٦م إمم أطمد اًمقٓة ـ إٓ ُم٤م ظمرج سم٤مًمدًمٞمؾ ي٘متيض 

سمدًمٞمؾ. وًمٕمّٚمف ًمذًمؽ اًمتنميٕمل يث٧ٌم اًمتٕمٛمٞمؿ  طمتكي٘متٍم ومٞمف قمغم اًمٕمٜمٍم اًمقٓئل 

اًمّمدر ُمـ احلٙمؿ سمٚمزوم اًمتًٕمػم اًمقارد ذم اعم٘مٓمع ٟمٗمًف سم٠مٟمف حمٛمد سم٤مىمر ومٝمؿ اًمًٞمد 

 .ئل ُمـ سم٤مب ُمٜمٓم٘م٦م اًمٗمراغوٓ

 وهق أنّ  ،اعمالطمٔم٦م سمجقاب قم٤مم هذهقمـ  وؿد أجوب اإلموم اخلؿقـل وآخرون

وجمّرد  ،أيْم٤ًم إمم إسمد ٟم٤مومذةٌ  إطمٙم٤مم اًمقٓئٞم٦م واًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ًمرؾمقل اهلل

ح و، وىمد أوؾمٚمٓم٤مٟمّٞمتٝم٤م ٓ يٚمٖمل ٟمٗمقذه٤م قمغم إُّم٦م يمّٚمٝم٤م طمتك سمٕمد قمٍمه

إمم قمٛمقم  ذًمؽ راضمعٌ  سمٕمد شمقؾمٕمتٝم٤م ٕهؾ اًمٌٞم٧م^ سم٠منّ اًمِمٞمخ اعمٜمتٔمري اًمٗمٙمرة 

ذم اًمٕمٝمد × اؾمتِمٝمد اإلُم٤مم قمكمُمـ هٜم٤م  سم٠مهؾ زُم٤منؿ، حٍموٓيتٝمؿ، طمٞم٨م ٓ شمٜم

ُشقُل َؾُخُذوهُ ﴿ : ٕنّ ٟمٗمًف سمٗمٕمؾ اًمرؾمقل ُؿ افرَّ ـُ قمٍمه وهمػمه،  شمٕمؿّ  ﴾َمو آَتو

 .وهمػمهاًمذي أوشمٞمٜم٤م ُمـ ىمٌٚمف ٕمؿ احلٙمؿ اًمقٓئل شمو

 افؽالم ؿوبؾ فؾؿـوؿشي، وذفؽ:إٓ أّن هذا 

إّن آؾمتدٓل سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م وأُمث٤مهل٤م مم٤م اؾمتدّل سمف قمغم طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم ٓ يٜمٗمع  أ ـ

                                           
 .692( اٟمٔمر : اىمتّم٤مدٟم٤م: 1)

 .604ـ  603: 3( اخلٛمٞمٜمل، يمت٤مب اًمٌٞمع 2)

 .22ـ  21( اعمٜمتٔمري، رؾم٤مًم٦م ذم آطمتٙم٤مر واًمتًٕمػم: 3)



 33 ....................................................... فقى االحتلار يف الشريعة اإلسالمية

ٓ يرومض  ؿ اًمقٓئل سمٕمد قمٍم اًمٜمٌلٙمهٜم٤م: ّٕن اًمذي يٜم٤مىمش ذم طمجٞم٦م احل

ٕمد إظمذ سمام ضم٤مء سمف اًمٜمٌل، وإٟمام يٕمت٘مد سم٠مّن ُم٤م أشمك سمف اًمٜمٌل هق ذم ٟمٗمًف همػم ؿم٤مُمؾ عم٤م سم

ٓ رّد ًمف سمٕمد إـمالىمف، ومٝمذا مت٤مُم٤ًم  قمٍمه أو ًمٕمٍمٟم٤م، ومٝمذا شم٘مّٞمد ذم اًمّم٤مدر ُمٜمف

ًا عم٤م ضم٤مء سمف ، ومٝمذا ًمٞمس ردّ قمٚمٞمف ُمثؾ قمدم شمٓمٌٞمؼ اًمرضمؾ إطمٙم٤مم اخل٤مّص٦م سم٤معمرأة

 اًمرؾمقل وإٟمام هق شم٘مّٞمد ذم ٟمٗمس اًمّم٤مدر ٓ يِمٛمؾ ُمٕمف اًمرضمؾ ٟمٗمًف.

وىمٚمٜم٤م سم٠مّن هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ٓ شمدّل  ،ّمٞمؾٜم٤م سمحثٜم٤م ذم حمّٚمف سم٤مًمتٗمهذا إو٤موم٦ًم إمم أٟمّ 

 .قمغم طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم

إمم اًمٗمٕمؾ اًمٜمٌقي سم٤معمٜمع ذم قمٝمد × إّن آؾمتدٓل سم٤مؾمتٜم٤مد اإلُم٤مم قمكم ب ـ

اًمقٓئل ذم اًمٕمّمقر اًمالطم٘م٦م إٓ سمٕمد ومرض احلٙمؿ إؿمؽم ًمٞمس دًمٞماًل قمغم ُمرضمٕمٞم٦م 

ُمٜمٕم٤ًم إهلٞم٤ًم، وسم٤مإلُمٙم٤من  يمقن اعمٜمع اًمٜمٌقي ُمـ آطمتٙم٤مر يم٤من ُمٜمٕم٤ًم ؾمٚمٓم٤مٟمٞم٤ًم وًمٞمس

قمغم إهلٞم٦م احلٙمؿ  سم٤معمٜمع اًمٜمٌقي هق سمٜمٗمًف دًمٞمٌؾ × اًم٘مقل سم٠مّن اؾمتِمٝم٤مد اإلُم٤مم قمكم

تف، وأّن هذه اًم٘مريٜم٦م شمّمٚمح ًمٚمخروج ُمـ ؾمٞم٤مق ٓ ؾمٚمٓم٤مٟمٞمّ × اًمّم٤مدر ُمـ قمكم

، ومال ُمقضم٥م ًمٚمتٕمديؾ ذم ٟمقع احلٙمؿ اًمّم٤مدر، سمؾ إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ذم قمٝمد إؿمؽم

، وأّي وُمـ صمّؿ اًمٕمٚمقي ُم٤مم قمكم سمٜمٗمًف دًمٞماًل قمغم إهلٞم٦ّم اعمٜمع اًمٜمٌقييٙمقن اؾمتٜم٤مد اإل

 ُمرضّمح هلذا قمغم ذاك؟

ٟمٕمؿ، إذا يم٤من اعمراد جمّرد اجلدل ُمع اًم٘م٤مئؾ سمقٓئٞم٦م احلٙمؿ اًمقارد ذم ٟمّص اًمٕمٝمد ومال 

 سم٠مس.

صمٌقشم٤ًم ذم  وأهؾ سمٞمتف^ ٓ سم٠مس سمف إّن احلدي٨م قمـ قمٛمقم وٓي٦م اًمٜمٌل ج ـ

ووم٤مة اإلُم٤مم  وومؼ إصقل اًمِمٞمٕمٞم٦م ٓ يٌدو واوح٤ًم، سمٛمٕمٜمك أنّ ، إٓ أٟمف طمّد ٟمٗمًف

                                           
، 124ـ  120٘مقيؿ: راضمع: طمٞمدر طم٥م اهلل، طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، ىمراءة وشم( 1)

 م.2011ُم١مؾّم٦ًم آٟمتِم٤مر اًمٕمريب، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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ـ أي سمٜم٤مًء قمغم اُمتداد اًمقٓي٦م طمٞمٜمئٍذ  يًتدقمٞم٤مناإلُم٤مم اًمالطمؼ  ٦ماًم٤ًمسمؼ وومٕمٚمٞم٦م إُم٤مُم

واحلّل  اإلُم٤مم اعمتقرمأطمٙم٤مم ؾمٚمٓم٤مٟمٞم٦م ووٓئٞم٦م اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م عم٤م سمٕمد ووم٤مة اإلُم٤مم اًم٤ًمسمؼ ـ 

ن ًمٚمحّل سمِمٙمؾ ُم٘مّدم قمغم وٓي٦م اعمّٞم٧م سمٛم٘مت٣م اًمقٓي٦م شمٙمق ُمٕم٤ًم، ُمع أّن اعمٗمروض أنّ 

ُم٤م اإلُم٤مم اًمالطمؼ ـ وًمق ُمـ ظمالل ؾمٙمقشمف ـ  ٞم٤ًم، وهٜم٤م إذا أُم٣مٝمىم٤مٟمقن اًمقٓي٦م وم٘م

شمٙمقن صدر قمـ اًم٤ًمسمؼ يم٤من ٟم٤مومذًا، ًمٙمٜمّف يٙمقن وٓئّٞم٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمالطمؼ، و

الطمؼ هذا ، وأُم٤م إذا ظم٤مًمػ اإلُم٤مم اًمٟمٗمًف تف آقمت٤ٌمري٦م هل اإلُم٤مم اًمالطمؼُمرضمٕمٞمّ 

ًمٗمرض شم٘مّدم وٓيتف أو ٓ أىمّؾ يمِمػ ذًمؽ قمـ قمدم  :احلٙمؿ ومٞم١مظمذ سمام صدر ُمٜمف

ٟمٗمقذ احلٙمؿ اًمقٓئل ًمإلُم٤مم اًم٤ًمسمؼ ذم اعمرطمٚم٦م اًمالطم٘م٦م. وٓ يٕم٘مؾ شمّمّقر قمدم وٓي٦م 

قمٛمقم وٓيتف، ومال خيٚمق  ُمـ ـ٘مّ ٞماعم٘مدار اعمت ٚمػاإلُم٤مم اًمالطمؼ ذم قمٍمه: إذ ذًمؽ ظُم 

احلٙمؿ وُمٕم٤مرض ومتٙمقن اعمرضمٕمٞم٦م ًمف هق ٟمٗمًف ٓ ًمٕمٛمقُمٞم٦م أُمره سملم ُمقاومؼ قمغم هذا 

 احلٙمؿ اًمقٓئل. هذا يمّٚمف قمغم ُمًتقى ُمرطمٚم٦م اًمثٌقت.

ُم٘مت٣م آؾمتّمح٤مب وم٘مد ي٘م٤مل سم٠مّن وأُم٤م قمغم شم٘مدير اًمِمؽ إصم٤ٌمشم٤ًم ذم إُمْم٤مئف ًمف، 

سمؾ سم٤مؾمتّمح٤مب اإلُمْم٤مء  ف يٕم٤مرض سم٤مؾمتّمح٤مب قمدم اعمٕم٤مرو٦مقمدم اإلُمْم٤مء، ًمٙمٜمّ 

ٟمٗمقذ احلٙمؿ اًمقٓئل ذم اًم٤ًمسمؼ ُمرشمٌط وٓ ي٘م٤مل ُمٕمف سم٠مّن : اًم٤ًمسمؼ ذم ومؽمة طمٞم٤مة اإلُم٤مم

ٚمٞم٦م وٓيتف ذم زُم٤من طمٞم٤مشمف، ٓ سمٕمدم ُمٕم٤مروتف إٓ ُمـ ٗمٕمسم٢مُمْم٤مء اإلُم٤مم اًمالطمؼ ٟمٔمرًا ًم

 سم٤مب أّن قمدم اعمٕم٤مرو٦م يم٤مؿمػ قم٘مالئل قمـ اإلُمْم٤مء.

ئٞم٤ًم ُمثاًل أصدر طمٙماًم وٓ× ٤مً وًمت٠ميمٞمد ُم٤م ٟم٘مقل قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتّمّقر أّن اإلُم٤مم قمٚمٞم

ومٝمؾ ٟمٜمتٔمر ؾم٤مئر إئٛم٦م ًمٞمحٙمٛمقا ومٞمف أم ي٠مظمذ أسمٜم٤مء قمٍمه سمام صدر قمٜمف ُمـ أطمٙم٤مم 

ٕمٚمٞم٦م زُم٤من طمٞم٤مشمف ذم دائرة إطمٙم٤مم ٗمإُم٤مم ًمف اعمرضمٕمٞم٦م اًم يمّؾ  هذا يٕمٜمل أنّ  ؟ؾمٚمٓم٤مٟمٞم٦م

اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، وهذا ٓ يٛمٜمع ُمـ صدور طمٙمؿ ؾمٚمٓم٤مين ٟمٌقي خيّص إُّم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إمم 

ذم زُم٤من ذم قمرض وٓي٦م إئٛم٦م ـ قمغم أسمٕمد شم٘مدير ـ ٞمتف شم٘مع ؾمٚمٓم٤مٟم يقم اًمديـ، إٓ أنّ 



 35 ....................................................... فقى االحتلار يف الشريعة اإلسالمية

ٓ ذم ـمقهل٤م أو ؾم٤مسم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد ومرض قمّمٛمتٝمؿ مجٞمٕم٤ًم ووٓيتٝمؿ ومٕمٚمّٞم٦م وٓيتٝمؿ 

 مجٞمٕم٤ًم.

إن اعمٓمٚمقب هٜم٤م هق اًمت٠مُمؾ ذم هقي٦م احلٙمؿ اًمًٚمٓم٤مين اًمقٓئل، ومام هق اعم٘مّمقد  د ـ

 ُمٜمف؟

اًمتنميٕمٞم٦م اعمٕمؼّم قمٜمٝم٤م سم٤مًمتٗمقيض  ل همػم اًمقٓي٦مئاحلٙمؿ اًمقٓ ُمـ اًمقاوح أنّ 

ُمع  اًمتنميٕمل واًمذي ٟمٗمٞمٜم٤مه ذم حمّٚمف قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م وأصمٌتٜم٤مه خلّمقص اًمٜمٌّل 

قم٤ٌمرة أظمرى قمـ سمٛمٕمٜمك اًمتٗمقيض سمٜم٤مء قمغم صمٌقهت٤م اًمقٓي٦م اًمتنميٕمٞم٦م  ٕنّ  :ىمٞمد

ضمٕمؾ ذقمل إهلل هم٤ميتف يٙمقن ُمـ ظمالل يمامل اًمِمخّمٞم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمتل شمدرك اعمّم٤مًمح 

ؾمد اًمٕم٤مُّم٦م. وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن احلٙمؿ اًمقٓئل اًمذي ٓ يٜمٌع هق أظمر إٓ ُمـ واعمٗم٤م

ل اًمقٓي٦م ٓسمد وأن يٙمقن قمغم امٞم٦م، سمحٙمؿ يمقن إقمشماعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد ٓ ُمـ ىمْم٤مي٤م ذا

 إذ ًمق يم٤من ذم هذا احلٙمؿ ُمّمٚمح٦مٌ  :هذا احلٙمؿ ٓ يٛمٙمـ صدوره أسمدي٤مً  أؾم٤مس ذًمؽ،

ؼ سم٤مًمٌنم إمم يقم اًمديـ قمغم أؾم٤مس أٟمف ُم٤م ُمـ اعمٗمؽمض أٟمف طمٙمؿ إهلل يتٕمٚمّ  ُمٚمزُم٦م وم٢منّ 

 واىمٕم٦م إٓ وهل٤م طمٙمؿ، وإذا مل يٙمـ قمـ ُمّمٚمح٦م ومٝمذا يٕمٜمل أّن هذا احلٙمؿ ُمزاضمل  

ؿمخيص، وهق همػم صحٞمح ذم إطمٙم٤مم اًمقٓئٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ اعمٕمّمقُملم، ٟمٕمؿ 

إسمدي سم٠من ٟمٗمرض إُّم٦م يمّٚمٝم٤م قمغم اُمتداده٤م ؾ احلٙمؿ اًمقٓئل ري٤ًم يٛمٙمـ شمٕم٘مّ قص

زُم٤مين واعمٙم٤مين حت٧م اًمقٓي٦م، واحل٤ميمؿ يالطمٔمٝم٤م سم٠ممجٕمٝم٤م ويِمّخص هل٤م ُمّمٚمح٦ًم اًم

أّن ذًمؽ يمام ىمٚمٜم٤م يرضمع سم٤مًمتحٚمٞمؾ إمم طمٙمؿ ويّمدر طمٙماًم قمغم أؾم٤مس اًمقٓي٦م، إٓ 

 ذقمل. ويّمٌح شمٗمقيْم٤ًم شمنميٕمٞم٤ًم.

ٙمؿ وٓئل ـ سمٍمف اًمٜمٔمر قمام شم٘مّدم ذم اًمٜم٘مٓم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ـ عمّدة طمٟمٕمؿ، يٛمٙمـ شمٕم٘مؾ 

ٚم٦م وًمق سمٕمد ووم٤مة اعمٕمّمقم، وهذا يّمّحح شمّمّقر ؿمٛمقل احلٙمؿ ًمٜم٤م ُمثالً زُمٜمٞم٦م ـمقي
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دًا سمزُم٤من ظم٤مص ومٝمذا يٕمٜمل أٟمف شم٤مرخيل، وطمٞم٨م إٟمٜم٤م ًمٙمٜمف عم٤م يم٤من احلٙمؿ زُمٜمٞم٤ًم ُم٘مٞمّ 

ٟمِمؽ ذم أٟمف ؿم٤مُمؾ ًمٜم٤م أو همػم ؿم٤مُمؾ ًمٜم٤م، ومال يّمّح إصم٤ٌمت اًمِمٛمقل، عم٤م ىمٚمٜم٤مه ذم 

٦م هٜم٤م شمّمّحح اًمِمٛمقل ٓ ُمـ ُمـ أٟمف ٓ شمقضمد ُمرضمٕمٞم ُم٤ٌمطم٨م شم٤مرخيٞم٦م اًمًٜم٦ّم

اإلـمالق إزُم٤مين وٓ ُمـ آؾمتّمح٤مب، وشمٙمقن اًمٜمتٞمج٦م قمدم إُمٙم٤من إصم٤ٌمت احلٙمؿ 

 ًمٜم٤م ُمع اًمِمؽ احل٘مٞم٘مل ذم اًمِمٛمقل.

 وُمع ىمٌقًمٜم٤م سم٢مُمٙم٤من احلٙمؿ اًمقٓئل عم٤م سمٕمد قمٍم اعمٕمّمقم، إٓ أٟمٜم٤م ٟمٛمٞمؾ إمم أنّ 

ٝم٤م احل٤ميمؿ ُمـ ظمالل إطمٙم٤مم اًمقٓئٞم٦م أطمٙم٤مم شمٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمّم٤مًمح زُمٜمٞم٦م ويتحّرك ومٞم

ات اًمقوع ذم زُم٤مٟمف، دون أن يالطمظ إزُمٜم٦م اًمالطم٘م٦م اًمٌٕمٞمدة، وم٢مّن هذه هل ُمتٖمػّم 

ًؿ سمٓم٤مسمع زُمٜمل، وًمق أراد اًمٜمٌل أن يّمدر طمٙماًم وٓئٞم٤ًم عم٤م تإطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م اًمتل شم

سمٕمد قمٍمه وم٢مّن ـمٌٞمٕم٦م إؿمٞم٤مء شمًتدقمل اًمٌٞم٤من ظمّمقص٤ًم ُمع شم٘مّٞمد هذا احلٙمؿ سمٕمٛمر 

أو ىمرٟملم، وهذا سمخالف طمٙمٛمف اًمقٓئل اعم٘م٤مرن حلٞم٤مشمف وم٢مّن ىمريٜمّٞم٦م  زُمٜمل يم٘مرن

اًمتحديد اًمزُم٤مين ُمقضمقدة ُمـ ظمالل اًمرسمط اًمٕم٘مالئل ذم أطمٙم٤مم احل٤ميمؿ سمٗمٕمٚمٞم٦م 

٤م سمٕمد ومؽمة وٓيتف إٓ سم٢مُمْم٤مء عم، وهلذا ٓ يتقهؿ احل٤ميمؿ اًمٞمقم ؿمٛمقل طمٙمٛمف فطمٙمقُمت

 اًمالطم٘ملم أو سمقضمقد ىم٤مٟمقن ُمًٌؼ يٗمرض ذًمؽ. 

ُمـ إومْمؾ آؾمتٕم٤مو٦م قمـ ضمقاب اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل واًمِمٞمخ  ّٚمف، ئمٝمر أنّ وهبذا يم

اعمٜمتٔمري سم٤مًم٘مقل سم٠مّن اًمقٓئٞم٦م هٜم٤م همػم حمتٛمٚم٦م: وذًمؽ أٟمف طمتك ًمق همْمْمٜم٤م اًمٓمرف 

ؾمٜمد إٓ ٕوسم٤معمٜمع اًمٜمٌقي مم٤ّم يٕمّزز إهلٞم٦م احلٙمؿ .. × قمـ اؾمتِمٝم٤مد اإلُم٤مم قمكم

ًمٚمٕمّٚم٦م ذم احلٙمؿ × ٤من اإلُم٤مم قمكمسمٞم احلٙمؿ إمم ٟمٗمًف سمّمٗمتف اخلٚمٞمٗم٦م واًمقزم، وم٢منّ 

ذقم٤ًم، وهق اإلرضار  ُم٤مً قٕمٚمتف وصم٤ٌمشمف ُمـ طمٞم٨م يمقن طمٙمؿ اًمٕمّٚم٦م ُميٙمِمػ قمـ إهلٞمّ 

سم٤مًمٜم٤مس، ومٞمٙمقن احلٙمؿ اعمًتٜمت٩م هق طمرُم٦م آطمتٙم٤مر اعمّي سم٤مًمٜم٤مس ذقم٤ًم، واإلُم٤مم 
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ٞمؿ سمٌٞم٤مٟمف ًمٚمٕمّٚم٦م يٙمقن ىمد أصدر طمٙماًم ـ وًمق زُمٜمٞم٤ًم ـ ُمٕمّٚماًل سمٕمّٚم٦م إهلٞم٦م، ومٞمٛمٙمـ شمٕمٛم

 احلٙمؿ سمٚمح٤مظ اًمٕمّٚم٦م طمتك ًمق ٟمٕمّٛمٛمف سمٚمح٤مظ ذاشمف.

ٓ يٗمٞمد وٓئٞم٦م احلٙمؿ: ّٕن هذه اجلٛمٚم٦م  شسمٕمد نٞمؽ إّي٤مه»يْم٤مف إمم ذًمؽ أّن شمٕمٌػم 

أو ىم٤مٟمقن  ٦م ىمٌؾ اًمٕمٚمؿٓ قم٘مقسم :يمام شمٜمًجؿ ُمع اًمقٓئٞم٦م شمٜمًجؿ أيْم٤ًم ُمع ىم٤مٟمقن

 اًمتدّرج ذم إُمر واًمٜمٝمل.

٤مد ًمٕمٝمد اإلُم٤مم قمكم إمم إؿمؽم ُمـ طمٞم٨م ؾمتٜموهبذا ئمٝمر أّن اإلؿمٙم٤مل قمغم آ

 اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م همػم صحٞمح.

عم٤مًمؽ إؿمؽم اًمقارد ذم ن٩م اًمٌالهم٦م ٓ ؾمٜمد ًمف، ومال × قمٝمد اإلُم٤مم قمكم إنّ  ثوكقًو:

 يٛمٙمـ آقمتامد قمٚمٞمف.

 وكقؿش:

قل، ٟمٔمرًا ًمٕمٚمّق ٌل إصح٤مب ًمف سم٤مًم٘مًمتٚم٘مّ  :إّن ُمثؾ هذا اًمٕمٝمد ٓ حيت٤مج إمم ؾمٜمد أ ـ

 .مم٤م يٗمٞمد اًمقصمقق وآـمٛمئٜم٤من سمّمدوره قمٜمف ،تفٞم٤مٟمف وٟمقارٟمٞمّ ُمْم٤مُمٞمٜمف وضمقدة سم

ل هق أُمر وىمد ٟم٤مىمِمٜم٤م ذم حمّٚمف هذا اًمٜمحق ُمـ آؾمتدٓل ومال ٟمٓمٞمؾ، وقمغم أي٦م طم٤م

ـّ سمّمدور يمؾ وم٘مرة وم٘مرة ُمٜمف ـمٛمئٜم٤من ؿمخيص ومٛمـ طمّمؾ ًمف هذا آ سمحٞم٨م اـمٛمئ

 صٖمروي٤ًم. وأُم٤م ُم٠ًمًم٦م شمٚم٘مل إصح٤مب ًمف سم٤مًم٘مٌقل ومٖمػم حمزر ومٌٝم٤م وإٓ ومال.

ف يٛمٙمـ شمٕمقيض اًمًٜمد واحلّمقل قمغم ـمريؼ صحٞمح ًمٚمٕمٝمد، وذًمؽ إٟمّ  ب ـ

ذيمر  ٦مسم٤مًم٘مقل: سم٠مّن اًمِمٞمخ اًمٓمقد ذم يمت٤مب اًمٗمٝمرؾم٧م ًمدى شمرمجتف ًمألصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم

عم٤مًمؽ إؿمؽم عم٤م وٓه ُمٍم، ذيمرًا سمٕمد ذًمؽ ـمري٘مف إمم × أٟمف روى قمٝمد اإلُم٤مم قمكم

ح، وهبذا يّمّح ًمٜم٤م ـمريؼ شم٤مم إمم قمٝمد إصٌغ ذم هذا اًمٕمٝمد ٟمٗمًف، وهق ـمريؼ صحٞم
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 إؿمؽم سمٓمريؼ اًمٓمقد ذم اًمٗمٝمرؾم٧م.

 إٓ أّن هذا افتصحقح يقاجف ظّدة مشوـؾ وهل:

قمغم مجٚم٦م  صم٤مىمتفو ٞمد، وهذا اًمِمخص ُمٌٜمٞم٦مٌ ضمذم اًمًٜمد اسمـ أيب  إنّ  ادشؽؾي إوػ:

٤ميخ ُمثؾ يمقٟمف ُمـ ُمِم ،ُمـ اًمٜمٔمري٤مت اًمرضم٤مًمٞم٦م اًمتل مل ٟمٚمتزم هب٤م ذم اًمٌح٨م اًمرضم٤مزم

اإلضم٤مزة، أو يمقٟمف يمثػم اًمرواي٦م ووىمققمف يمثػمًا ذم اًمٓمرق، أو يمقٟمف ُمـ ُمِم٤ميخ 

 اًمٜمج٤مر، وهل ٟمٔمري٤مت مل شمّمّح قمٜمدٟم٤م يمام طم٘م٘مٜم٤مه ُمٗمّّماًل ذم حمّٚمف.

وىمد طم٤مول اًمًٞمد يم٤مفمؿ احل٤مئري دم٤موز هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م قمؼم ٟمٔمري٦م اًمتٕمقيض 

ومل شمث٧ٌم  ،ٜم٤م اًمرضم٤مًمٞم٦م، وىمد ومّّمٚمٜم٤م اًمٌح٨م ذم هذه اًمٜمٔمري٦م ذم دراؾم٤مشماًمًٜمدي

 صّحتٝم٤م قمٜمدٟم٤م.

وىمقع احلًلم سمـ قمٚمقان اًمٙمٚمٌل ذم اًمًٜمد ومل شمث٧ٌم وصم٤مىمتف قمٜمدٟم٤م:  ثوكقي:افادشؽؾي 

اًمقاردة ذم شمرمجتف قمٜمد اًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر ٓ حيرز رضمققمٝم٤م إًمٞمف طمٞم٨م  شصم٘م٦م»يمٚمٛم٦م  ٕنّ 

حمٛمد  احلًلم سمـ قمٚمقان اًمٙمٚمٌل ُمقٓهؿ يمقذم قم٤مُمل، وأظمقه احلًـ يٙمٜمك أسم٤م»ىم٤مل: 

ٚمحًـ يمت٤مب واحلًـ أظمّص سمٜم٤م ، وًمٞمس ًم×صم٘م٦م، روي٤م قمـ أيب قمٌد اهلل

وًمق سمِم٤مهد أٟمف اعمؽمضمؿ ذم  ،. وم٢مّن اًمتقصمٞمؼ يمام حيتٛمؾ قمقده إمم احلًلمش...وأومم

مم٤م يِمػم  ،شروي٤م»حيتٛمؾ أيْم٤ًم قمقده إمم احلًـ وًمق سمِم٤مهد أٟمف ىم٤مل سمٕمده:  ،هذا اًمٜمّص 

دة إمم آصمٜملم ُمٕم٤ًم، وإٓ ًم٘م٤مل: روى هق وأظمقه. واًمٕمقإمم اٟمتٝم٤مء احلدي٨م قمـ احلًـ 

ومال يّمٚمح ىمريٜم٦ًم ـ يمام ذه٥م إًمٞمف  ،أظمّص سمٜم٤م وأومموأُّم٤م ىمقًمف سمٕمد ذًمؽ سم٠مّن احلًـ 

ـ إلرضم٤مع اًمتقصمٞمؼ إمم احلًـ: ّٕن هذه اجلٛمٚم٦م شمتحّدث قمـ آدم٤مه  سمٕمْمٝمؿ

                                           
 .52ًم٘مْم٤مء ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: ( يم٤مفمؿ احل٤مئري، ا1)

 .52( رضم٤مل اًمٜمج٤مر: 2)

 .376: 5: واخلقئل، ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 66ـ  65( احل٤مئري، اًم٘مْم٤مء ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: 3)
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ظم٤ٌمري قمٜمده، اعمذهٌل آٟمتامئل ًمٚمحًـ اًمٙمٚمٌل ومٞمام اًمتقصمٞمؼ حيٙمل قمـ اجل٤مٟم٥م اإل

سمؾ هذه اجلٛمٚم٦م ؿم٤مهد أّن اًمٜمج٤مر ذم هذه اًمؽممج٦م ىمد أيمثر ُمـ اًمتحّدث قمـ احلًـ، 

ومال يّمّح آقمتامد قمغم يمقن احلًلم ص٤مطم٥م اًمؽممج٦م إلرضم٤مع اًمتقصمٞمؼ إًمٞمف. وٟمحـ ٓ 

ٟمجزم أن سمٕمقد اًمتقصمٞمؼ إمم احلًـ سمؾ يٙمٗمل اًمؽمّدد، وُمٕمف ٓ شمث٧ٌم وصم٤مىم٦م احلًلم 

، ُم٤م مل يٍّم ؿمخص  سمٜم٤مًء قمغم ُمثؾ شمٗمًػم اًم٘مٛمل وًمٞمس سمث٤مسم٧مسمـ قمٚمقان اًمٙمٚمٌل إٓ

اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم سمٚمح٤مظ  شمٜمجٞمز سم٠مّٟمف ذم هذه احل٤مل طمٞم٨م يؽمّدد اًمتقصمٞمؼ ٟمجري ىم٤مٟمقن

 .إظم٤ٌمر اإلًمزاُمٞم٦م اًمتل يٜم٘مٚمٝم٤م احلًـ أو احلًلم

 ذم اًمًٜمد، وًمق ومروٜم٤م لماعمت٘مّدُمت لمتوسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اإلؿمٙم٤مًمٞم ادشؽؾي افثوفثي:

٦م ؾمٜمد اًمٓمقد اعمذيمقر ذم اًمٗمٝمرؾم٧م، إٓ أّن اًمٓمقد مل يرو ًمٜم٤م اًمٕمٝمد اًمذي صحّ 

وصٚمف هبذا اًمٓمريؼ، وُمٕمف يمٞمػ ٟمٕمرف أّن قمٝمد إؿمؽم اًمذي وصؾ إمم اًمِمٞمخ 

ذم وم٘مراشمف مجٞمٕم٤ًم ـ وٓ أىمّؾ اًمٗم٘مرة ُمقوع  هبذا اًمٓمريؼ ُمٓم٤مسمٌؼ  (هـ460) اًمٓمقد

٩م اًمٌالهم٦م ًمٚمنميػ اًمريض اًمِم٤مهد ـ عم٤م هق ُمقضمقد ذم ٟمّص اًمٕمٝمد ذم يمت٤مب ن

 ؟(هـ413)

وىمد طم٤مول اًمًٞمد يم٤مفمؿ احل٤مئري ـمرح حم٤موًم٦م هٜم٤م مل ئمٝمر قمٚمٞمف شمٌٜمّٞمٝم٤م سمِمٙمؾ 

قمـ  شمٕمٌػم اًمِمٞمخ اًمٓمقد ذم اًمٗمٝمرؾم٧م سم٠مٟمف أظمؼمٟم٤م سم٤مًمٕمٝمد ومالنٌ  طم٤مؾمؿ، وهل أنّ 

ٕمرف إٓ سم٤مًمٜمًخ اعم٠مًمقوم٦م، ومٞمث٧ٌم ُم٤م إؿم٤مرة إمم ٟمٗمس هذا اًمٕمٝمد اًمذي مل يُ »ومالن 

 .شف اًمٜمًخاشمٗم٘م٧م قمٚمٞم

اًمريض ذم ن٩م اًمٌالهم٦م ىمد اظمت٤مر  إٓ أّن هذا اًمٙمالم همػم واوح، وم٢مٟمف ٓ حيرز أنّ 

ُمٜمٝمجف ًمٞمس  ، ٓؾمٞمام وأنّ سمح٥ًم ٟمٔمر اًمِمٞمخ اًمٓمقد اعمٕمرووم٦م اعمِمٝمقرة ٦ماًمٜمًخ

طمديثٞم٤ًم شم٤مرخيٞم٤ًم شمقصمٞم٘مٞم٤ًم وإٟمام هق ًمٖمقي سمالهمل، ومٚمٕمّٚمف اظمت٤مر ُمـ سملم صٞمغ هذا اًمٕمٝمد 

                                           
 .66( احل٤مئري، اًم٘مْم٤مء ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: 1)
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اإلؿم٤مرة إمم اًمٕمٝمد ٓ متٜمع قمـ  ٤مًٓ وىم٤مم سمٜم٘مٚمٝم٤م ذم اًمٜمٝم٩م. قمٚماًم أنّ أومْمٚمٝم٤م سمالهم٦ًم ومج

هل اًمٜمًخ٦م  سمحٞم٨م ٓ ٟمٕمرف أّي ٟمًخ٦مٍ  فاطمتامل وضمقد سمٕمض آظمتالوم٤مت ذم ٟمًخ

ذم زُم٤من اًمٓمقد صمؿ ٓ  يمام أٟمف ُمـ اعمٛمٙمـ أن شمِمتٝمر صٞمٖم٦مٌ  ،اًمقاصٚم٦م إمم اًمٓمقد

سم٤مىمر اعمحٛمقدي ضمٝمدًا ٟمجد هل٤م طمْمقرًا سمٕمد ذًمؽ، يمٞمػ وىمد سمذل اًمِمٞمخ حمٛمد 

ٌّع ُمّم٤مدر هذا اًمٕمٝمد وُمـ رواهِمُم ومل يذيمر ؾمقى سمٕمض اًمٙمت٥م اًم٘مٚمٞمٚم٦م  ،ٙمقرًا ذم شمت

اًمتل ٓ شمّمٜمّػ ُمـ اًمدرضم٦م إومم ذم جم٤مل احلدي٨م واًمت٤مريخ ُمثؾ ن٩م اًمٌالهم٦م 

اًمٓمقد أؿم٤مر  . ويمام حيتٛمؾ أنّ وحتػ اًمٕم٘مقل ودقم٤مئؿ اإلؾمالم وومتقح اًمِم٤مم و...

 يم٤مٟم٧م ُمقضمقدةً  ظمرىيمت٤ًٌم أو ٟمًخ٤ًم أ هذه اًمٙمت٥م يمذًمؽ حيتٛمؾ أنّ عم٤م هق ُمقضمقد ذم 

، قمٚماًم أن جمّرد إؿم٤مرشمف إمم اًمٕمٝمد ٓ يٕمٜمل اؿمتٝم٤مره سمّمٞمٖم٦م هل اًمتل ىمّمده٤م وذه٧ٌم

 واطمدة.

وم٢مذا ٟم٘مؾ اًمٓمقد قمـ قمٝمد إؿمؽم ؿمٞمئ٤ًم سمرواي٦م إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م أُمٙمـ  ،هلذا

ًمِم٤مهد مل يرد ذم يمت٥م اًمٓمقد إظمذ سمف وشمّمحٞمحف، وإٓ ومال، وهذا اعم٘مٓمع ُمقوع ا

وٓ احلديثٞم٦م وٓ اًم٘مرآٟمٞم٦م، ُمع أٟمف ًمق يم٤من قمٜمده ًمٜم٤مؾم٥م أن يٜم٘مؾ قمٜمف هذا  ٝمٞم٦مٓ اًمٗم٘م

 ذم يمتٌف احلديثٞم٦م. هيمام مل يذيمر ،اًمدًمٞمؾ ذم ُم٤ٌمطمثف اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم آطمتٙم٤مر

 صس إٓ بـحق افتليقد.ٓ كجد صحقحًو آشتدٓل هـو بعفد إ ،هلذا

، ىمٚم٧م: شُم٤م قمٛمٚمؽ؟»×: ىم٤مل: ىم٤مل زم أسمق قمٌد اهلل ـوط،ـ صحقحي شومل احل 4

ومام ي٘مقل »، ورسمام ىمدُم٧م قمغم يم٤ًمد ومح٧ًٌم، وم٘م٤مل: طمٜم٤ّمط، ورسمام ىمدُم٧م قمغم َٟمَٗم٤مق

ىمٚم٧م: ُم٤م أسمٞمع أٟم٤م  شيٌٞمٕمف أطمد همػمك؟»، ىمٚم٧م: ي٘مقًمقن: حمتٙمر. وم٘م٤مل: شؽ ومٞمف؟ٚمَ ٌَ ُمـ ىمِ 

ىمريش ي٘م٤مل ًمف طمٙمٞمؿ  ٓ سم٠مس، إٟمام يم٤من ذًمؽ رضمؾ ُمـ»ُمـ أًمػ ضمزء ضمزءًا. ىم٤مل: 

                                           
 .125ـ  124: 5( اعمحٛمقدي، ن٩م اًمًٕم٤مدة 1)

 ( أي اًمرواج.2)
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وم٘م٤مل: ي٤م  سمـ طمزام، ويم٤من إذا دظمؾ اًمٓمٕم٤مم اعمديٜم٦م اؿمؽماه يمّٚمف، ومٛمّر قمٚمٞمف اًمٜمٌل

 .شطمٙمٞمؿ، إي٤مك أن حتتٙمر

هق احلٙمؿ سم٤محلرُم٦م.  شٓ سم٠مس»ويمذًمؽ ُم٤م يم٤من ُم٘م٤مسمؾ  ،شإي٤مك» روم٢مّن فم٤مه

قمغم قمدم آظمتّم٤مص سمحٙمٞمؿ سمـ  واؾمتِمٝم٤مد اإلُم٤مم سم٤مًمٗمٕمؾ واًمٜمٝمل اًمٜمٌقي ؿم٤مهدٌ 

م. وىمد ذيمر سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ذم حم٤موًم٦م ًمٚمجقاب قمّٛمـ ومٝمؿ اًمٙمراه٦م ُمـ هذه طمزا

ذم اًمدًٓم٦م قمغم اعمٙمروه٤مت ٓ يٛمٜمع  شٓ سم٠مس وإي٤مك»ورود شمٕمٌػم ُمثؾ  ، أنّ اًمرواي٦م

 .يمقن فم٤مهره٤م إّوزم هق احلرُم٦م وإٟمام أوم٤مدت اًمٙمراه٦م ذم ُمقارده٤م سم٘مريٜم٦م

ؾمٞم٤مق سمٞم٤من ُمقوقع آطمتٙم٤مر ؼ اإلصٗمٝم٤مين ضمٕمؾ اًمرواي٦م ذم ىمد طم٤مول اعمح٘مّ و

وهق وضمقد اًم٤ٌمذل وقمدُمف، ٓ ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من احلٙمؿ طمتك يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م اًمتحريؿ أو 

. إٓ أّن يمالُمف همػم واوح ُمـ ضمٝم٦م أّن احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمذي يٜم٘مٚمف اإلُم٤مم اًمٙمراه٦م

يمقٟمف ذم ُم٘م٤مم  ٘م٤مم سمٞم٤من أصؾ احلٙمؿ حلٙمٞمؿ سمـ طمزام ومٞم١مظمذ سمف، يمام أنّ ُمهٜم٤م يم٤من ذم 

ٞم٦م قمـ همقوقع ٓ يٜم٤مذم آؾمتدٓل سم٤محلدي٨م إذا يم٤مٟم٧م ومٞمف إوم٤مدات اعمٗمروسمٞم٤من اعم

احلرُم٦م، وًمٞمس اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم آؾمتٜم٤مد إمم اإلـمالق طمتك ي٘م٤مل ُم٤م ذيمره اإلصٗمٝم٤مين، قمٚماًم 

ذم اًمٕمرف سمح٥ًم  قمٛمٚمٞم٦م آؾمتٗمّم٤مل اًمتل ُم٤مرؾمٝم٤م اإلُم٤مم إمم ضم٤مٟم٥م ارشمٙم٤مز اًمذمّ  أنّ 

 يمثر ُمٜمف قمغم اًمٙمراه٦م.ٟم٘مؾ اًمراوي يمّٚمف ي٤ًمقمد قمغم اًمتحريؿ أ

إٟمام »أٟمف ؾمئؾ قمـ احلٙمرة، وم٘م٤مل: × قمـ أيب قمٌد اهلل ـ صحقحي احلؾبل، 5

                                           
: وهتذي٥م 115: 3: وآؾمتٌّم٤مر266: 3ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف : ويمت٤مب 165: 5( اًمٙم٤مذم 1)

 .160: 7إطمٙم٤مم 

 .139: واخلراؾم٤مين، طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م: 23: 8( ُمثؾ إردسمٞمكم ذم جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من 2)

ـ  631: 2: واعمٜمتٔمري، دراؾم٤مت ذم وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف 602: 3( اٟمٔمر: اخلٛمٞمٜمل، يمت٤مب اًمٌٞمع 3)

 .170ـ  169: : وؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر632

 .420ـ  419: 3( اإلصٗمٝم٤مين، طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م 4)
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احلٙمرة أن شمِمؽمي ـمٕم٤مُم٤ًم وًمٞمس ذم اعمٍم همػمه ومتحتٙمره، وم٢من يم٤من ذم اعمٍم ـمٕم٤مم أو 

وزاد ذم اًمٙم٤مذم واًمتٝمذي٥م:  ،شُمت٤مع همػمه ومال سم٠مس أن شمٚمتٛمس ًمًٚمٕمتؽ اًمٗمْمؾ

 .شإن يم٤من قمٜمد همػمك ومال سم٠مس سم٢مُم٤ًميمف»وؾم٠مًمتف قمـ اًمزي٧م وم٘م٤مل: 

قمغم أؾم٤مس إصم٤ٌمت اًم٠ٌمس  ،ودًٓم٦م هذه اًمّمحٞمح٦م قمغم اًمتحريؿ ىم٤مئٛم٦م قمغم اعمٗمٝمقم

. وًمٕمّؾ ذم اًمتحريؿ ومتٙمقن فم٤مهرةً  ،ذم همػم طم٤مًم٦م اًمٌذل، واًم٠ٌمس هق اًمٕمذاب

ُمـ طمٞم٨م اطمتامل يمقن احلٙمؿ اعمٗمروغ  ،فمٝمر هٜم٤مأم ؼ اإلصٗمٝم٤مين اعمت٘مدّ إؿمٙم٤مل اعمح٘مّ 

 ؼ اًمٙمراه٦م، وآؾمتدٓل ُمٌٜمل  ومٞمٙمقن احلدي٨م شمٗمّمٞماًل ذم ُمقرد حت٘مّ  ،ف هق اًمٙمراه٦مقمٜم

، وهق ُم٤م رومْمف سمٕمْمٝمؿ ذم اعم٠ًمًم٦م ُمثؾ اعمح٘مؼ اًم٠ٌمس داّل قمغم احلرُم٦م قمغم أنّ 

 .اخلراؾم٤مين

رضمؾ  امأيّ »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل× قمـ أيب ضمٕمٗمر ـ خز أيب مريؿ،6

يريد سمف همالء اعمًٚمٛملم، صمؿ سم٤مقمف ومتّمّدق  اؿمؽمى ـمٕم٤مُم٤ًم ومٙمًٌف أرسمٕملم ص٤ٌمطم٤ًم،

 .شسمثٛمٜمف، مل يٙمـ يمٗم٤مرة عم٤م صٜمع

ضمكم ذم رشم٦ٌم احلرُم٦م طمتك  ًم٤ًمن اًمتِمديد اًمقارد ذم هذا احلدي٨م اًمٜمٌقي فم٤مهرٌ  ٢منّ وم

ظمالوم٤ًم  ،طمٞم٨م اًمدًٓم٦م ضمٞمد ُمـف، ومٝمق ٜمٕمأٟمف ًمق شمّمّدق سمف ُم٤م يم٤من يمٗم٤مرة قمغم ص

ـّ ؾمٜمده ، ن ُمـ اًمٌٞم٤من إوم٤مدة احلرُم٦مًمٚمٛمح٘مؼ اًمٕمراىمل اًمذي مل يٗمٝمؿ ُمـ هذا اًمٚمق ًمٙم

  وهمػمه.روٕمٞمػ سمجٝم٤مًم٦م قمكم سمـ حمٛمد سمـ اًمزسمػم اًمٙمقذم اًم٘مر

                                           
 .266: 3: ويمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 390ـ  389( اًمّمدوق، اًمتقطمٞمد: 1)

 .160: 7: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 115: 3: وآؾمتٌّم٤مر 165: 5( اًمٙم٤مذم 2)

 .45: 14( اٟمٔمر: اًمٜمراىمل، ُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م 3)

 .139اخلراؾم٤مين، طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م: ( 4)

 .676( اًمٓمقد، إُم٤مزم: 5)

 .121: 5اًمٕمراىمل، ذح شمٌٍمة اعمتٕمّٚمٛملم ( 6)
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اطمتٙم٤مر اًمٓمٕم٤مم ذم احلرم »أٟمف ىم٤مل:  قمـ رؾمقل اهلل ي،ـ خز يعع بـ أمق 7

ريؿ حومٞمٙمقن احلدي٨م دآً قمغم اًمت ،. واإلحل٤مد ُمٞمٌؾ ُمـ احلّؼ إمم اًم٤ٌمـمؾشإحل٤مٌد ومٞمف

 ْمٝمؿ.يمام ومٝمٛمف سمٕم

سمـ سم٤مذان اًمذي مل يرد ومٞمف  سمٛمقؾمكإّن احلدي٨م وٕمٞمػ اًمًٜمد  أوًٓ: ويـوؿش

 .، إو٤موم٦م إمم ـمٕمٜمٝمؿ ذم ضمٕمٗمر سمـ حيٞمك سمـ صمقسم٤منشمقصمٞمؼ

ٚمؿ ُمـ اًمنمع أّن هٜم٤مك سمٕمض : وىمد قمُ إّن اطمتامل آظمتّم٤مص سم٤محلرم واردٌ  ثوكقًو:

ذه إُم٤ميمـ اعم٘مّدؾم٦م إطمٙم٤مم اخل٤مّص٦م سم٤محلرم، ومٚمٕمّؾ اًمنميٕم٦م ن٧م قمـ احلٙمرة ذم ه

ٓ حلرُم٦م آطمتٙم٤مر  ،٤مهتسم٤مًمٜم٤مس: إذ ىمد يقضم٥م ذًمؽ صّد اًمٜم٤مس قمـ زي٤مر شمٕم٩ّم اًمتل 

 ذم ٟمٗمًف.

ُمـ اطمتٙمر ـمٕم٤مُم٤ًم أرسمٕملم ًمٞمٚم٦م وم٘مد »أٟمف ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل ر،ـ خز ابـ ظؿ 8

٦م سمٞمٜمف . وم٢مّن هذه اًمؼماءة واًم٘مٓمٞمٕم٦م اًمت٤مُمّ ش...٤ممم ُمٜمفسمرئ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وسمرئ اهلل شمٕم

 وسملم اهلل شمٕم٤ممم دًمٞمٌؾ قمغم ؿمّدة ُمٌٖمقوٞم٦م هذا اًمٕمٛمؾ وطمرُمتف.

اعمِمٙمٚم٦م ذم ؾمٜمد هذا احلدي٨م، وم٢من ومٞمف أسم٤م سمنم إُمٚمقيمل وىمد وّٕمٗمف  إٓ أنّ 

 ، يمام أّٟمف ُمرومقع ُمـ اسمـ قمٛمر.سمٕمْمٝمؿ

قمغم  . وهق دال  أن حيتٙمر اًمٓمٕم٤مم رؾمقل اهلل كىم٤مل: ن ي،ـ خز أيب أموم 9

                                           
 .41: 1: واجل٤مُمع اًمّمٖمػم 449: 1( ؾمٜمـ أيب داوود 1)

 .38: 29( اٟمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل 2)

 .420: 1( راضمع: ُمٞمزان آقمتدال 3)

 .12ـ  11: 2: واعمًتدرك 33: 2( ُمًٜمد أمحد 4)

 .100: 4( اٟمٔمر: اهلٞمثٛمل، جمٛمع اًمزوائد 5)

: واعمٕمجؿ 47: 5: واًمٙمقذم، اعمّمٜمّػ 30: 6: واًمٌٞمٝم٘مل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 11: 2( اعمًتدرك 6)

 .410: 6: وآؾمتذيم٤مر 339: 1: وُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم 188: 8اًمٙمٌػم 
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 اًمٜمٝمل، وذم اًمًٜمد قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد ومل شمث٧ٌم وصم٤مىمتف. احلرُم٦م سمٛم٘مت٣م شمٕمٌػم

× ، قمـ ضمؼمئٞمؾقمـ اًمٜمٌل س، ؾرايبـ مو جوء دم جمؿقظي ورام بـ أ 11

 :عمـ هذا؟ وم٘م٤مل ،ٚمٕم٧م ذم اًمٜم٤مر ومرأي٧م وادي٤ًم ذم ضمٝمٜمؿ يٖمكم، وم٘مٚم٧م: ي٤م ُم٤مًمؽاـمّ »ىم٤مل: 

 .شًمثالصم٦م: اعمحتٙمريـ، واعمدُمٜملم اخلٛمر، واًم٘مقاديـ

ـّ  ،اوح٦م سمٕمد صمٌقت اًمٕمذاب اًمٙم٤مؿمػ قمـ اجلرمواًمدًٓم٦م و احلدي٨م ٓ ؾمٜمد  ًمٙم

 ًمف.

ٙم٤مرون وىمتٚم٦م إٟمٗمس حلاحينم »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ـ خز أيب هريرة، 11

 .شإمم ضمٝمٜمؿ ذم درضم٦م واطمدة

سمٛم٘مدار طمرُم٦م يمثرة آطمتٙم٤مر اعمًتٗم٤مد ُمـ صٞمٖم٦م اًمتِمديد واعم٤ٌمًمٖم٦م واًمدًٓم٦م ضمٞمدة 

ػ ذم طمدي٨م تقىمّ ٟماًمًٜمد همػم شم٤مم، ومٜمحـ  ٓطمتٙم٤مر، يمام أنّ )طمّٙم٤مر(، ٓ طمرُم٦م ُمٓمٚمؼ ا

 .أيب هريرة، وىمد وصػ اًمذهٌل هذا اًمًٜمد سم٠مّن ومٞمف اٟم٘مٓم٤مقم٤مً 

ُمـ اطمتٙمر »ي٘مقل:  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ـ خز ظؿر بـ اخلطوب، 12

. وىمد وصػ ؾمٜمد هذا شقمغم اعمًٚمٛملم ـمٕم٤مُم٤ًم رضسمف اهلل سم٤مجلذام واإلومالس

. ودًٓمتف ُمٌٜمٞم٦م قمغم أّن ُمثؾ هذه سم٤معمقصم٘ملم فاحلًـ ورضم٤مًم احلدي٨م سم٤مًمّمحٞمح أو

اًمٕم٘مقسم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م يم٤مومٞم٦م ذم إصم٤ٌمت احلرُم٦م وًمٞمس يمذًمؽ، ًمٙمـ ٓ سم٠مس سمدًٓم٦م 

 اًمذي يٗمٞمد ُمٕمٜمك اًمٕم٘مقسم٦م واًمٕمذاب. شرضسمف»احلدي٨م ُمـ ظمالل شمٕمٌػم 

ُمـ »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ـ خز هشوم بـ ظروة، ظـ أبقف، ظـ جّده، 13

                                           
 .11ُمـ أسمقاب آداب اًمتج٤مرة، ح 27، سم٤مب 426: 17( شمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 1)

 .311: 61يخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ : واسمـ قم٤ًميمر، شم٤مر78: 2( اسمـ قمدي، اًمٙم٤مُمؾ 2)

 .528: 8ٌالء ٜم( ؾمػم أقمالم اًم3)

 .35ـ  34: وُمٜمتخ٥م ُمًٜمد قمٌد سمـ محٞمد: 729: 2( ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م 4)

 .35: واًم٘مقل اعمًّدد ذم اًمذّب قمـ اعمًٜمد ٕمحد: 291: 4( اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري 5)
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ٙمر ومقق أرسمٕملم يقُم٤ًم وم٢مّن اجلٜم٦ّم شمقضمد رحيٝم٤م ُمـ ُمًػمة مخًامئ٦م قم٤مم، وإٟمف حلرام اطمت

 .شقمٚمٞمف

ذم إؿم٤مرة إمم ؿمّدة  ،قمـ إسمٕم٤مد اعمحتٙمر قمـ اجلٜم٦ّم واحلدي٨م يمام هق واوح شمٕمٌػمٌ 

ـّ  ُمّمدره يمت٤مب  ُمِمٙمٚم٦م هذا احلدي٨م أنّ  ُمٌٖمقوٞم٦م ومٕمٚمف وطمرُم٦م ُم٤م أىمدم قمٚمٞمف. ًمٙم

ث اًمٜمقري ٕمٗمر سمـ أمحد اًم٘مٛمل، وهذا اًمرضمؾ طم٤مول اعمحدّ إقمامل اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ اجلٜم٦ّم جل

هذا اًمٙمت٤مب ٓ ٟمٛمٚمؽ ؾمٜمدًا  ومْماًل قمـ أنّ  ،شمقصمٞم٘مف إٓ أٟمف مل شمث٧ٌم وصم٤مىمتف قمٜمدي

 وإٟمام ٟم٘مؾ هذا اخلؼم ُمٜمف اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ذم اًمٌح٤مر. ،صحٞمح٤ًم إًمٞمف

ُمٌٖمقوٞم٦م  قمغمـ فمٝمقرًا أو إؿمٕم٤مرًا ـ إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمرواي٤مت اعمتٗمّرىم٦م اًمداًّم٦م 

هلذا ٓ طم٤مضم٦م  :وهم٤مًمٌٝم٤م وٕمٞمػ اًمًٜمد، وسمٕمْمٝم٤م ٓ يدّل  ،آطمتٙم٤مر ذم اجلٛمٚم٦م

 .٤مًمٚمتٕمّرض هل

وؾمٜمده٤م صحٞمح )اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  إمم أنّ  ،وٟمخٚمص ُمـ قمرض هذه اًمٜمّمقص

ُم٤م ـ واًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة شم٤مُّم٦م اًمًٜمد  واًمراسمٕم٦م واخل٤مُم٦ًم ـ إمم طمدّ  (ٝمقرٛمسمٓمرق اجل

صمقق يم٤من ومٞمف دًٓم٦م، وم٢مذا أُمٙمـ حتّمٞمؾ و ٤مهل٤م ممّ  ةدواًمدًٓم٦م، وؾم٤مئر اًمرواي٤مت ُم١ميّ 

صمٜمت٤من ُمٜمٝم٤م شم٤مُم٦م اًمًٜمد سمٓمريؼ اًمِمٞمٕم٦م واصمٜمت٤من ا ،أرسمع رواي٤متواـمٛمئٜم٤من ُمـ ظمالل 

إو٤موم٦م إمم شمرّدد هذه اًمرواي٤مت يمّٚمٝم٤م سملم اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م  ،يمذًمؽ سمٓمريؼ اًمًٜم٦ّم

رضار سمٛمـ حيرم ًمٚمحرُم٦م ذم ُمقرد اإل وإٓ يم٤مٟم٧م هذه اًمرواي٤مت ُم١ميدةً  ،ٝم٤مومٌواًمًٜمٞم٦م 

 اإلرضار سمف.

ؿمٛمس اًمديـ إمم يمقن اًمرواي٤مت هٜم٤م ُمتقاشمرة ُمٖمٜمٞم٦م واًمِمٞمخ وىمد ذه٥م اًمٕمالُم٦م 

سم٤معمٕمٜمك أو شمٙم٤مد، ٓؾمٞمام وأّن ذم سمٕمْمٝم٤م ُم٤م يٗمٝمؿ ُمٜمف ارشمٙم٤مز اًمتحريؿ ذم وقمل 

                                           
 .66: 18: وضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م 89: 100( سمح٤مر إٟمقار 1)



 3ج /دراسات يف الفقى اإلسالمي املعاصر  ......................................... 46

 ، ويمالُمف واوح اًمْمٕمػ.اعمتنّمقم٦م واًم٤ًمئٚملم

ؾمتٜم٤مد ذم احلٙمؿ سم٤مًمتحريؿ إمم ُمـ آ ،سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مءسمف  ُم٤م اؾمتدّل  افدفقؾ افرابع:

يمؿ اعمحتٙمر قمغم اًمٌٞمع، وم٢مٟمف ٓ ُمٕمٜمك إلضم٤ٌمره قمغم اًمٌٞمع إذا يم٤من آطمتٙم٤مر ٤مإضم٤ٌمر احل

ُمٙمروه٤ًم وم٘مط، سمؾ هذا ظمالف ىم٤مٟمقن اًمًٚمٓمٜم٦م، ومٞمٙمقن شمرظمٞمص اًمنميٕم٦م ذم إضم٤ٌمر 

وأّن هذا اإلضم٤ٌمر يم٤من  ،يمؿ قمغم اًمٌٞمع يم٤مؿمٗم٤ًم قمـ طمرُم٦م اًمٗمٕمؾ قمغم اعمحتٙمر٤ماحل

 .٤ًم ُمـ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمراٟمٓمالىم

 وؿد كقؿش دم هذا افدفقؾ:

 ُمـ أٟمف ٓ يٛمٙمـ آؾمتٜم٤مد إمم اإلضم٤ٌمر هٜم٤م: ٕنّ  ،ام ذيمره اًمًٞمد اًمٕم٤مُمكمسم أوًٓ:

يمام أٟمف ىمد ي٘مع اجلؼم قمغم أُمٍر  ،أُم٤م اًمتحريؿ ومٛمختٚمػ ومٞمف ،اإلضم٤ٌمر ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف

 .ُمًتح٥ّم يمزي٤مرة اًمٜمٌل

طمد وضمٝمل ًمٙمـ يًتدّل ٕ ،ُم٤مٟمع ُمـ وضمقد اظمتالف ذم رء٥م سم٠مٟمف ٓ ٞمضمأو

وأّن اًم٘م٤مئٚملم قا إمم ذًمؽ تاًمٗم٘مٝم٤مء مل يٚمتٗم اخلالف سم٠مُمر آظمر ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، وجمّرد أنّ 

 ٓ يدّل قمغم ُم٤م يريد، قمغم أٟمف مل ٟمٗمٝمؿ وضمف اجلؼم قمغم اعمًتح٥ّم سم٤مًمٙمراه٦م مل يٜمتٌٝمقا إًمٞمف 

وؾمٞم٠ميت سمٕمض ُم٤م  .٤مبٌحآؾمت خيرضمف قمـ إٓ إذا شمٕمٜمقن اعمًتح٥م سمٕمٜمقان صم٤مٟمقي

 يٗمٞمد ىمري٤ًٌم.

ُم٤م ذيمره اعمح٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين ُمـ أّن آطمتٙم٤مر إُم٤م أن ي٘مّمد سمف آُمتٜم٤مع قمـ  ثوكقًو:

                                           
ـ  172ؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر: : و142: 3ٜمٞم٦م، وم٘مف اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق حمٛمد ضمقاد ُمٖم( 1)

173. 

: 373، 367: 4إٟمّم٤مري، اعمٙم٤مؾم٥م : و17: 3اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين، ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائع ( اٟمٔمر: 2)

 .97: 11: وآل قمّمٗمقر اًمٌحراين، إٟمقار اًمٚمقاُمع 178ـ  173وؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر: 

 ، ط اًمذظم٤مئر.88ٔمر: يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء، ذح اًم٘مقاقمد: : واٟم361: 12( ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م 3)

 .174( ؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر: 4)
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 ٓمٕم٤مم ذم ُم٘م٤مسمؾ إظمراضمف إمم اًمًقق:اًمٌٞمع أو طمٌس اًم

قمـ طمرُم٦م آُمتٜم٤مع قمـ ـ ُمـ سم٤مب إُمر سم٤معمٕمروف ـ ومٕمغم إول يٙمِمػ اإلضم٤ٌمر 

إذ ٓ إًمزام قمغم همػم اًمقاضم٥م، ًمٙمـ ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن  :راًمٌٞمع اًمذي هق آطمتٙم٤م

اإلضم٤ٌمر عمّمٚمح٦م اًمرقمٞم٦م ٓ ُمـ سم٤مب إُمر سم٤معمٕمروف، ويِمٝمد ًمف أٟمف ًمٞمس ًمٖمػم احل٤ميمؿ 

ٞمف ٓ يٙمقن اإلضم٤ٌمر يم٤مؿمٗم٤ًم قمـ ٚمومٕمؾ هذا، وإُمر سم٤معمٕمروف ٓ خيتّص سم٤محل٤ميمؿ، وقم

 طمرُم٦م آطمتٙم٤مر.

آطمتٙم٤مر، ٟمٕمؿ عم٤م يم٤من اإلظمراج إمم وقمغم اًمث٤مين ٓ يٙمِمػ اإلضم٤ٌمر قمـ طمرُم٦م 

وضمقب اًمٌٞمع قمٚمٞمف، وُمـ صمؿ واًمًقق ُم٘مّدُم٦م ًمٚمٌٞمع أُمٙمـ أن ٟمًتٙمِمػ إًمزاُمف سم٤مًمٌٞمع 

ُمل، وُمٕمف ومال ُمٜم٤موم٤مة سملم يمراه٦م وضمقب اإلظمراج ُمـ سم٤مب اًمقضمقب اعم٘مدّ يٙمقن 

 .اًمٌمء ذم ذاشمف وإسم٤مطمتف يمذًمؽ وسملم قمروض اًمقضمقب اعم٘مّدُمل قمٚمٞمف

وإٟمام يراد  ،ُمقوققمٞم٦م ًمف ذم شمٕمريػ آطمتٙم٤مر ًمٖم٦ًم وقمروم٤مً  أضمٞم٥م سم٠مّن احلٌس ٓو

د قمدم آطمتٙم٤مر طمرام: ّٕن جمرّ أّن ُمٜمف آُمتٜم٤مع ُمـ اًمٌٞمع، وقمٚمٞمف ٟمًتٗمٞمد ُمـ اإلضم٤ٌمر 

ضمقاز اإلضم٤ٌمر قمغم همػم احل٤ميمؿ ٓ يدّل قمغم أّن احل٤مًم٦م اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م ًمٞم٧ًم ُمـ 

ُٕمر سم٤معمٕمروف صمٛم٦م ُمقارد ٓ دمقز إذ ذم ا ،ُمقارد إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

يمام ذم اجلرح واًم٘متؾ سمؾ واًميب قمٜمد سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء، ومال ُم٤مٟمع ُمـ  ،إٓ سم٢مذن احل٤ميمؿ

ـ قمغم اعمًتقى اًمتٜمٗمٞمذي ـ ـ إُمر سم٤معمٕمروف ويمقن٤م ظم٤مّص٦م ُماومؽماض يمقن احل٤مًم٦م 

 يمؿ.٤مسم٤محل

قمل احل٤ميمؿ اًمنم يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠منّ  ،سمؾ طمتك ًمق ختّٓمٞمٜم٤م جم٤مل إُمر سم٤معمٕمروف

قمٜمدُم٤م يٙمقن ُمٕمّمقُم٤ًم شمٙمقن وفمٞمٗمتف إّوًمٞم٦م سمٞم٤من احلٙمؿ اًمنمقمل اًمقاىمٕمل، وطمتك 

آطمتٙم٤مر طمرام سم٤محلٙمؿ  طمٙمقُمل، وم٢مّن هذا يٕمٜمل أنّ  ر طمٙمؿٍ اصدسمّمدد إًمق يم٤من 

                                           
 .421ـ  420: 3( اإلصٗمٝم٤مين، طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م 1)
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ُم٤ًم ذم هذه احل٤مل عم٤م ضم٤مز اإلضم٤ٌمر قمغم اًمتٜمٔمٞمٛمل اًمًٞم٤مد اًمقٓيتل، إذ ًمق مل يٙمـ حمرّ 

 .شمريمف طمتك ُمـ احل٤ميمؿ

ـّ هذ  وذفؽ: ،ا اجلقاب ؽر واضحفؽ

إٟمف ىمد وىمع ظمٚمط ذم اًمٌح٨م هٜم٤م سملم ُمٓمٚمؼ احل٤ميمؿ وسملم شمٗمًػم اعمٜمع اًمّم٤مدر  أ ـ

اعمٜمع اًمّم٤مدر قمـ  سم٠مٟمف ُمٜمع وٓيتل طمٙمقُمل، ومٜمحـ ٓ ٟمٌح٨م ذم أنّ  قمـ اًمٜمٌل

 اإلضم٤ٌمر وىمع ذم هذا اًمًٞم٤مق، وإٟمام ٟمتحّدث قمـ أنّ  اًمٜمٌل يم٤من سمٞم٤مٟم٤ًم حلٙمؿ واىمٕمل وأنّ 

يمؿ اًمنمقمل صالطمٞم٦م اإلضم٤ٌمر قمغم اًمٌٞمع سمقصػ هذا اإلقمٓم٤مء ٤ماحل إقمٓم٤مء ُمٓمٚمؼ

ؾ يٙمِمػ قمـ طمٙمؿ أّوزم آظمر هق طمرُم٦م آطمتٙم٤مر قمغم ه ،طمٙماًم أوًمٞم٤ًم شمٌٚمٞمٖمٞم٤مً 

 ف طمّمؾ ظمٚمٌط سملم ُمقوققملم.ومٙم٠مٟمّ  اعمقاـمٜملم أٟمٗمًٝمؿ أم ٓ؟

احلٙمؿ احلٙمقُمل طمراُم٤ًم سمحرُم٦م شمدسمػمي٦م إٟمام يٕمٜمل صػمورة اًمٗمٕمؾ ذم ُمقرد إّن  ب ـ

احلٙمؿ ُمـ احل٤ميمؿ اًمٗمٕمٚمٞم٦م ُمرشمٌٓم٦م سمام سمٕمد صدور  تف: ٕنّ ؼ ُمالك اًمتحريؿ ٓ ومٕمٚمٞمّ حت٘م

اإلضم٤ٌمر أّن سم٢مُمٙم٤مٟمف شمِمخٞمص  ُمٕمٜمك ُمٜمح اًمنميٕم٦م احل٤ميمؿ صالطمٞم٦مَ ٓ ىمٌؾ ذًمؽ، و

إُمر، وم٘مٌؾ صدور احلٙمؿ ُمٜمف اعمّم٤مًمح اًمتل شمٗمًح ًمف سم٤مإلضم٤ٌمر سمام يتٌع ٟمٔمره ذم 

ٙمّٚمػ طمتك ٟمٓمٚمؼ طمٙماًم سمحرُم٦م آطمتٙم٤مر ذم اعمطمرُم٦م آطمتٙم٤مر سمٜمٗمًف قمغم ٕمٚمؿ ٟميمٞمػ 

 ٟمٗمًف وًمق سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اإلضم٤ٌمر اًمٗمٕمكم؟!

أُم٤م سمٜم٤مء  ،٤ًم سمٕمٜمقان إًمزاُملٟمهذا قمغم شم٘مدير طمٍم صالطمٞم٤مت احل٤ميمؿ سمام يم٤من ُمٕمٜمق

وًمق مل شمٌٚمغ ذم  قمغم اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مٞمف وم٢مّن سم٢مُمٙم٤من اًمٗم٘مٞمف اإلضم٤ٌمر إذا رأى ُمّمٚمح٦مً 

سمؾ يم٤مٟم٧م ُمّمٚمح٦م سمٜمحق إومْمؾ ًمٚمٛمجتٛمع، ومٞمجقز ًمف  ،طمّد ٟمٗمًٝم٤م طمّد اإلًمزام

 اإلضم٤ٌمر طمتك ًمق يم٤من اًمٗمٕمؾ همػم حمّرم ذم شمٚمؽ احل٤مل قمغم ُمًتقى ُمّم٤محلف وُمٗم٤مؾمده.

ٟمٕمؿ، ًمق يم٤من احلٙمؿ هق أٟمف جي٥م قمغم احل٤ميمؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم إضم٤ٌمر اعمحتٙمريـ ٓ أٟمف ُمـ 

                                           
 .178ـ  175( ؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر: 1)
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اإلًمزام قمغم  قمــ قمروم٤ًم وقم٘مالئٞم٤ًم ـ يمِمػ ذًمؽ  ، أوًمٞم٤مً امً طمٙمهذا  نويم٤م ،صالطمٞم٤مشمف

 اعمًتقى إوزم ذم طمّؼ اعمحتٙمر أيْم٤ًم.

وم٢مؿمٙم٤مل اعمح٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين ُمـ هذه اًمزاوي٦م ذم حمّٚمف، وُمـ صمّؿ ٓ يّمّح  ،وقمٚمٞمف

 آؾمتدٓل قمغم طمرُم٦م آطمتٙم٤مر سم٤مًمؽمظمٞمص ًمٚمح٤ميمؿ ذم اإلضم٤ٌمر قمغم اًمٌٞمع.

ًمؽ وذ ،ُمـ أن آطمتٙم٤مر فمٚمؿٌ  ،ُم٤م ذيمره سمٕمض وم٘مٝم٤مء أهؾ اًمًٜم٦ّم افدفقؾ اخلومس:

ُم٤م هق ُمقضمقد ذم اعمٍم ىمد شمٕمّٚمؼ سمف طمّؼ اًمٕم٤مُّم٦م، وم٤محلٌس ُمٜمع ًمٚمٕم٤مُّم٦م ُمـ طمّ٘مٝمؿ،  أنّ 

 .ومٞمٙمقن فمٚماًم، واًمٔمٚمؿ حمّرم

ُمـ اعمدن يّمػّم هذه  ذم ؾمقق ُمديٜم٦مٍ  ويم٠مّن هذا اًمدًمٞمؾ يريد أن جيٕمؾ دظمقل ؾمٚمٕم٦مٍ 

خل٤مّص٦م ُمقردًا ًمٚمحّؼ اًمٕم٤مم ٓ اخل٤مص، وٓ ي٘مّمد سمذًمؽ ظمروضمٝم٤م ُمـ اعمٚمٙمٞم٦م ا اًمًٚمٕم٦مَ 

إمم اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وإٟمام شمٕمّٚمؼ طمّؼ هلؿ سمتقومره٤م سملم أيدهيؿ وًمق ُم٘م٤مسمؾ صمٛمـ، ُمـ هٜم٤م 

سمٕمْمٝمؿ هٜم٤م سم٠مٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم صمٌقت ُمٚمٙمٞم٦م أو ؾمٚمٓمٜم٦م  هومال ُمٕمٜمك ًمإلؿمٙم٤مل اًمذي ذيمر

ُم٤ٌمدئ اًمتٕم٤مون واًمتٕم٤مود واًمتٙم٤مومؾ  وأنّ  ،ًمٚمٕم٤مُم٦م قمغم ُم٤م ُمٚمٙمف اًمٗمرد سم٤معمٚمٙمٞم٦م اخل٤مّص٦م

 .ضمح٤من اًمٌذل ٓ وضمقسمف ُمع طمرُم٦م آطمتٙم٤مرهم٤مي٦م ُم٤م شمٗمٞمد ر

ل ذم جم٤مل ئآرشمٙم٤مز اًمٕم٘مال سمٛمٕمٜمك أنّ  ،ٓ يٌٕمد صّح٦م هذا اًمدًمٞمؾ هٜم٤مقمٚمٞمف، و

إذا يم٤مٟم٧م ُمٕمروو٦ًم ذم  ،قمغم اعمٜمع ُمـ آطمتٙم٤مر احل٤مضمٞم٤مت اًميوري٦م ذم اًمًٚمع ىم٤مئؿٌ 

اًمذهـ  وًمٞمس هذا اعمٜمع إٓ ٕنّ  ،صمؿ ىم٤مم ؿمخص سمجٛمٕمٝم٤م واطمتٙم٤مره٤م ،اًمًقق

ض ذم إؾمقاق، وًمذًمؽ يٛمٙمـ ل يرى ًمٚمٜم٤مس طم٘م٤ًم ذم هذه اًمًٚمٕم٦م أن شمٕمرئًمٕم٘مالا

٤ًم ذم شمقوٞمح ضمٝم٦م احلّؼ اًمٕم٤مم هٜم٤م، سمام ٓ يّي سمٛمٚمٙمٞم٦م ٞمٜمل هٜم٤م ُمٕمئٌٜم٤مء اًمٕم٘مالأظمذ اًم

                                           
: وطم٤مؿمٞم٦م 370: 2: واًم٘م٤مدري احلٜمٗمل، شمٙمٛمٚم٦م اًمٌحر اًمرائؼ 129: 5( راضمع: سمدائع اًمّمٜم٤مئع 1)

 .719: 6رّد اعمحت٤مر 

 .179( ؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر: 2)
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ٌٞمع سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمًٕمر اًمذي يْمٕمف هل٤م: ٚمسم٠من ٟمٓم٤مًمٌف سمٕمروٝم٤م ًم ،اًمٗمرد اخل٤مّص٦م

ل ئًمق راضمٕمٜم٤م اًمٌٜم٤مء اًمٕم٘مالوحتت٤مج إمم أدًّمتٝم٤م، أظمرى  ًم٦مً ٠مّٕن ُمقوقع اًمًٕمر ئمّؾ ُمً

سمِمّدة آطمتٙم٤مر ويراه ومٕماًل فم٤معم٤ًم. وُم٤م ٟم٘مقًمف ًمٞمس  ذم سم٤مب اًمتج٤مرات ًمقضمدٟم٤مه يذمّ 

راضمٕم٤ًم إمم ىم٤مقمدة طمرُم٦م اًمير واإلرضار سمحٞم٨م شمٙمقن ُم٘مّٞمدًة ًم٘م٤مٟمقن اًمًٚمٓمٜم٦م، سمؾ 

 ومت٠مُّمؾ ضمٞمدًا. ،ـ ىمْمٞم٦م اًميرقمٍمف اًمٜمٔمر ومٞمف هق أُمٌر آظمر يُ 

هبذا طفر أّن آحتؽور حراٌم دم اجلؿؾي، إٓ أّن هذه افـتقجي ٓ يؿؽـفو أن تؽقن و

تـزُّيقي ٓ  ؾ بؽراهي آحتؽور ـراهيً ئؿبؾ اشتعراض أدّفي افػريؼ أخر افؼو َنوئقيً 

إن صوء اهلل ومعطقوهتو مضؿقَنو دم ُتريؿقي، هلذا كعّرج ظذ افـظريي افتوفقي هـو فــظر 

 تعوػ.

 

 ، ٔقفات ٔتأوالتعسٖٛ نساِٛ االستهازـ ٌ 3ـ 2

إمم اًم٘مقل سمٙمراه٦م آطمتٙم٤مر يمراه٦ًم ٓ شمٌٚمغ طمّد اعمًٚمٛملم ذه٥م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء 

 ،، وًمٙمـ ذم صّح٦م هذه اًمٜم٦ًٌم إمم سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ٟمٔمراحلٔمر واعمٜمع واًمتحريؿ

واحلٙمرة اطمت٤ٌمس إـمٕمٛم٦م ُمع طم٤مضم٦م أهؾ »وم٤مًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ذم اعم٘مٜمٕم٦م قمؼّم يم٤مًمت٤مزم: 

وأُم٤م »، وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد: شإًمٞمٝم٤م ووٞمؼ إُمر قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٝم٤م، وذًمؽ ُمٙمروه اًمٌٚمد

وٓ يٙمقن ُمقضمقدًا إٓ قمٜمد  ،ٙمروه ذم إىمقات إذا أرّض ذًمؽ سم٤معمًٚمٛملمٛمآطمتٙم٤مر وم

 .شسمٕمٞمٜمف إٟم٤ًمنٍ 

إرضاره٤م  إذ ُمعوذم ُمثؾ هذه اًمٜمّمقص يًتٌٕمد إرادهتؿ ًمٚمٙمراه٦م اعمّمٓمٚمح٦م، 

                                           
: 38: 5: وخمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م 275: 2: وذائع اإلؾمالم 283( اٟمٔمر: احلٚمٌل، اًمٙم٤مذم ذم اًمٗم٘مف: 1)

 .353: 12وُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م 

 .616( اعمٗمٞمد، اعم٘مٜمٕم٦م: 2)

 .195: 2( اعمًٌقط 3)
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ه٤م؟! هلذا حيتٛمؾ ذم سمٕمض اًمٙمٚمامت إرادة اًمتحريؿ ُمـ سم٤معمًٚمٛملم يمٞمػ يتّمّقر ضمقاز

، يمام هق ًمٞمس سم٤مُٕمر اًمٖمري٥م ذم اؾمتخداُم٤مت اًم٘مدُم٤مء ًمٚمتٕم٤مسمػم اًمٙمراه٦م

ـّ سمٕمض اًمٙمٚمامت واوح٦م ذم وضمقد اًم٘مقل سم٤مًمٙمراه٦م .واعمّمٓمٚمح٤مت  .وًمٙم

 هل: ،وظذ أيي حول، ؾؼد ذـر فصوفح افؼقل بوفؽراهي ظّدة أدّفي

 

 األصن العىم٘ ـ االضتٍاد إىل3ـ 2ـ 1

وأٟمف قمدم  ،ُمـ آؾمتٜم٤مد إمم إصؾ ،وهمػمه ُم٤م ذيمره اًمٕمالُم٦م احلكم افدفقؾ إّول:

 .اًمتحريؿ

قمغم إسمٓم٤مل مت٤مم أدًّم٦م اًم٘مقل سم٤محلرُم٦م، وىمد شم٘مّدم  وُمـ اًمقاوح أّن هذا اًمدًمٞمؾ ُمٌٜمل  

 ٦م ذم اجلٛمٚم٦م ومال ُمقرد ًمألصؾ هٜم٤م.أّن سمٕمْمٝم٤م داّل وُمٗمٞمد ًمٚمحرُم

ؿمٛمس اًمديـ هٜم٤م سم٠مٟمف طمتك ًمق مل يث٧ٌم أّي ُمـ أدًّم٦م اًمتحريؿ ُمع وىمد قمّٚمؼ اًمٕمالُم٦م 

أصؾ اًمؼماءة وارٌد ُمقرد آُمتٜم٤من  ذًمؽ ٓ يّمّح آؾمتٜم٤مد إمم أص٤مًم٦م اًمؼماءة هٜم٤م: ٕنّ 

ي إمم ظمالف هذا اإلروم٤مق، ي١مدّ ٓ ٦م واإلروم٤مق هب٤م، ومالسمد ذم ضمري٤مٟمف ُمـ أن قمغم إُمّ 

ّم٤مًمح اعمحتٙمر وُم٤ًمقمدًا ًمف، ًمٙمٜمف قمغم وذم ُمقردٟم٤م وإن يم٤من أصؾ اًمؼماءة واىمٕم٤ًم ًم

٦م اًمٜم٤مس سمٕمد أن يم٤من آطمتٙم٤مر ظمالف اإلروم٤مق قمغم إُّم٦م وُمٜم٤مىمْم٤ًم ًمالُمتٜم٤من قمغم قم٤مُمّ 

ُميًا هبؿ أو ُمقضم٤ًٌم ًمٚمِمّدة واًمْمٞمؼ قمٚمٞمٝمؿ، وذم ُمقرد شمٕم٤مرض آُمتٜم٤من ي٘مّدم ُم٤م هق 

 .ذم اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم سمٕمد يمقن اعمحتٙمر ُمذُمقُم٤ًم قمغم ومٕمٚمف سم٤مإلمج٤مع

اًمٙمالم صحٞمح، وىمد ذيمره إصقًمٞمقن أيْم٤ًم قمٜمد يمالُمٝمؿ قمـ طمدي٨م  وهذا

                                           
 .11: 2ٙم٤مم : وىمقاقمد إطم93اٟمٔمر: اًمٕمالُم٦م احلكم، شمٚمخٞمص اعمرام ذم ُمٕمروم٦م إطمٙم٤مم: ( 1)

 .16: 3: واًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين، ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائع 38: 5خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م اٟمٔمر: ( 2)

 .158( ؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر: 3)
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اًمرومع اًمذي يٕمّد ُمـ أؿمٝمر إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اعمًتدّل هب٤م قمغم اًمؼماءة اًمنمقمٞم٦م، وُم٤م 

 شلتأُم قمـ»ُمـ طمٞم٨م ؾمٞم٤مق احلدي٨م ذم شمٕمٌػمه  ،ذيمره إصقًمٞمقن هٜم٤مك ذم حمّٚمف

 ُمٓمٚم٘م٤ًم؟ أصؾ اًمؼماءة اُمتٜم٤مين   وٟمحق ذًمؽ. ًمٙمـ هؾ يٕمٜمل ذًمؽ أنّ 

يٌدو زم أٟمف ٓسمد ًمٚمخروج هبذه اًمٜمتٞمج٦م ُمـ ُمالطمٔم٦م ٟمققمٞم٦م إدًّم٦م اًمتل شمًقق إمم  

ىم٤مقمدة ىمٌح اًمٕم٘م٤مب سمال سمٞم٤من،  وم٢مّن ُم٘مت٣م ،ٚمٞم٦مٕم٘مأصؾ اًمؼماءة، وم٢مذا اًمتزُمٜم٤م سم٤مًمؼماءة اًم

ؼ ذم ُمثؾ ُمقردٟم٤م، ومال ُمٕمٜمك ًمٗمرض آُمتٜم٤من مت٤مم اعمقوقع هق قمدم اًمٌٞم٤من اعمتح٘مّ  أنّ 

ـّ هذا  :مل يٙمـ طمدي٨م اًمرومع ؿم٤مُماًل عم٘م٤مُمٜم٤م ا٢مذومومٞمف،  عم٤م سمّٞمٜمف اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ، ًمٙم

ٓ يٕمٜمل قمدم ؿمٛمقل اًمؼماءة اًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمٚمٛمقرد، وطمتك اًمؼماءة اًمنمقمٞم٦م سمٌٕمض أًمًٜمتٝم٤م 

ٌَ َرُشقًٓ ﴿ُمثؾ:  بَِغ َحتَّك َكْبَع ـَّو ُمَعذِّ ـُ (. ٓ شمٗمٞمد ذًمؽ: وم٢مذا 15)اإلهاء:  ﴾َوَمو 

يم٤من ُمًقىم٤ًم ُم٤ًمق  مم٤ّماًمقطمٞمد ًمٚمؼماءة هق طمدي٨م اًمرومع وأُمث٤مًمف  اعمدرك سمٜمل قمغم أنّ 

 آُمتٜم٤من مل يٛمٙمـ إضمراء اًمؼماءة هٜم٤م، وإٓ ومال ُمقضم٥م ًمٚمٛمٜمع قمـ إضمرائٝم٤م ذم اعم٘م٤مم.

ذم  ٓ ُمٕمٜمك سمٕمد اًمؼماءة اًمٕم٘مٚمٞم٦م ٕصؾ آُمتٜم٤من ذم طمدي٨م اًمرومع، وًمٕمّؾ  ؿد تؼقل:

 م.دّ ٟم٤ًم ًمإلؿمٙم٤مل اعمت٘مذًمؽ ٟم٘مدًا ُمتٜمٞم٤ًم قمغم هذا احلدي٨م ٟمٗمًف أو سمٓمال

إّن اًمرومع ىمد يٕمؼّم قمـ قمدم اًمقوع ذم اعمقرد اًمذي يٛمٙمـ ومٞمف اًمقوع،  واجلقاب:

وم٤معمقمم ؾمٌح٤مٟمف يٛمٙمٜمف أن يْمع اعم١ماظمذة ذم ُمقرد قمدم اًمٕمٚمؿ سم٠من جيٕمؾ آطمتامل 

ـّ  ف مل جيٕمؾ ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ ُمع أّن ٟمّ ُمٜمجزًا، ومٞمٙمقن آُمتٜم٤من ذم أ ُمٜمجزًا، يمام ضمٕمؾ اًمٔم

يٌٓمؾ ُمْمٛمقن اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مٚمٞم٦م: ٕن٤م شم٘ميض ٓ ف يًٛمح ًمف سمذًمؽ، وهذا ٟمٓم٤مق ُمقًمقيت

سمٕمدم اًمٕم٘م٤مب طمٞم٨م ٓ سمٞم٤من، ومٞمٛمٙمـ ًمٚمٛمقمم اًمٌٞم٤من ذم أٟمف يرى مت٤مم آطمتامٓت 

دون إسمٓم٤مل اًم٘م٤مقمدة  ،ُمٜمّجزة وخيرج اعمقرد قمـ حت٧م اًم٘م٤مقمدة سم٤محلٙمقُم٦م أو اًمقرود

ُمـ  فذم طمدي٨م اًمرومع قمغم طم٤مًم ٟمٗمًٝم٤م، وم٤مُٓمتٜم٤من يٙمقن سمذًمؽ، وقمٚمٞمف ومٞمٌ٘مك آُمتٜم٤من

هذه اجلٝم٦م ذم أٟمف مل جيٕمؾ اًمتٜمجٞمز ذم ُمقرد قمدم اًمٌٞم٤من ُمع ىمدرشمف قمغم اًمٌٞم٤من وومرض 

 اًمتٜمجٞمز ذم ن٤مي٦م اعمٓم٤مف.
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ـّ ذم ُمقرد يٙمقن ذم قمدم  ؼقل:تؿد  طمتك قمغم هذا اًمٗمرض، يمٞمػ يٛمٙمٜمف أن يٛمت

إُمر اًمذي ردٟم٤م؟ ُمـ اعمًٚمٛملم يمام ذم ُمثؾ ُمق ٤مٟمف وووٕمف اًمتٜمجٞمز رضٌر قمغم ومريٍؼ سمٞم

ُمِمٛمقل ًمٚمتٜمجٞمز يٙمِمػ أّن ُمثؾ هذا اعمقرد ًمٞمس ُمِمٛمقًٓ ًمالُمتٜم٤من، وُمٕمٜم٤مه أّٟمف 

٦م اًمؼماءة قمـ اًمِمٛمقل سمٞم٤مٟم٤ًم يٛمٜمع ؾم٤مئر أدًمّ  ٕمٞمٜمفومٞمٙمقن ٟمٗمس ؾمٞم٤مق آُمتٜم٤من هذا سم

 ًمٚمٛمقرد.

طم٤مل فم٤مهر ُمثؾ طمدي٨م اًمرومع هق آُمتٜم٤من سمٜمقع رومع اعم١ماظمذة ذم  إنّ  واجلقاب:

ُمر هق ذم طمّد ٟمٗمًف ُمٜم٦ّم يٛمٙمـ آُمتٜم٤من هب٤م قمغم إُم٦م، وٓ يٕمٜمل ذًمؽ اجلٝمؾ، ومٝمذا إ

ُمالطمٔم٦م مت٤مم اعمّم٤مديؼ واحل٤مٓت اًمتل دمري ومٞمٝم٤م أص٤مًم٦م اًمؼماءة، وإٟمام يالطمظ ٟمقع 

اعمقارد اعم٤مًمٞم٦م يم٤مخلٛمس واًمزيم٤مة  هذا إُمر، وإٓ ًمزم قمدم إضمراء اًمؼماءة ذم يمّؾ 

٤من هٜم٤م وإن يم٤من ًمّم٤مًمح ص٤مطم٥م اعم٤مل آُمتٜم ٕنّ  :واخلراج واًمّمدىم٤مت واًمٜمٗم٘م٤مت

ـّ قمٚمٞمٝمؿ  ،ًمٙمٜمّف يٗمّقت قمغم اعمحت٤مضملم أو ُمـ هؿ ُمقرد اًمٜمٗم٘م٦م يم٤ًٌمً  ومٙمٞمػ يٛمت

 يم٤من ؾمٞمٕمقد هلؿ؟ سمتٗمقي٧م رسمٍح 

إّن آُمتٜم٤من هٜم٤م ٟمققمل ذم ُمقرد ٟمققمل، وٓ يّمّح ومٞمف شمٓمٌٞمؼ إؾمٚمقب اًمتجزيئل 

ؿم٤مُماًل اعم٘م٤مم ًمقٓ ٕىمّؾ سمٌٕمض ُمًتٜمداشمف قمغم ااًمٗمردي، وُمٕمف يٙمقن دًمٞمؾ اًمؼماءة هٜم٤م 

، واًمتل ُمٜمٝم٤م قمدم ضمقاز اإلرضار إدًم٦م اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م أٟمّم٤مر ٟمٔمري٦م حتريؿ آطمتٙم٤مر

 .سم٤مًمٖمػم

 

 ـ وسدعٗٛ األسادٖح اخلاّص3ٛـ  2ـ 2

، ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ اًمرضمؾ حيتٙمر ×ظمؼم احلٚمٌل، قمـ أيب قمٌد اهلل افدفقؾ افثوين:

إن يم٤من اًمٓمٕم٤مم يمثػمًا »؟ وم٘م٤مل: (هؾ يّمٚمح ذًمؽ)جيقز ذًمؽ  هؾ ،اًمٓمٕم٤مم يؽمسّمص سمف

يًع اًمٜم٤مس ومال سم٠مس سمف، وإن يم٤من اًمٓمٕم٤مم ىمٚمٞماًل وٓ يًع اًمٜم٤مس وم٢مٟمف يٙمره أن حيتٙمر 
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 .شاًمٓمٕم٤مم ويؽمك اًمٜم٤مس ًمٞمس هلؿ ـمٕم٤مم

، اًمتٕمٌػم سم٤مًمٙمراه٦م ومٞمف ٦ماٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ـمٌٞمٕم ،طمٞم٨م اؾمتدّل هبذا اخلؼم قمغم اًمٙمراه٦م

يمام هق وارد  شٓ جيقز»سمؾ قمدوًمف قمـ شمٕمٌػم  ،طمٞم٨م إصؾ ومٞمف اًمٙمراه٦م اعمّمٓمٚمح٦م

 .ىمريٜم٦م قمغم إرادة اًمٙمراه٦م اعمّمٓمٚمح٦م ،ذم اًم١ًمال إمم شمٕمٌػم يٙمره

وهذا اخلؼم صحٞمح اًمًٜمد قمغم اعمِمٝمقر، وذم ـمري٘مف إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ. وىمد 

ُمٜمف سم٠مّن اًمٙمراه٦م هٜم٤م ٓ يراد ُمٜمٝم٤م اعمٕمٜمك آصٓمالطمل  اًمٙمراه٦م ٟمقىمش ذم اؾمتٗم٤مدة

اًمتٜمزهيٞم٦م، وإٟمام شمًتخدم ذم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي: ّٕن اعمٕمٜمك آصٓمالطمل  ه٦مسمٛمٕمٜمك اًمٙمرا

ر قمـ قمٍم اًمٜمّص، واعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي هل٤م هق اعمٌٖمقوٞم٦م اًمتل يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمًتققم٥م ُمت٠مظّم 

، سمؾ ؿمّدة اًمٌمء ُمـ ؾمٜمخف سمخالف وٕمٗمف يمام ي٘مقًمقن ومال احلرُم٦م واًمٙمراه٦م ُمٕم٤مً 

ُم٤م مل يؼمز واي٤مت وإدًّم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، اًمٙمراه٦م طمتك شم٘مػ ذم ُمٕم٤مرو٦م اًمريًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م 

 ،قمغم إرادة اًمٙمراه٦م اعمّمٓمٚمح٦م، ومٖم٤مي٦م ُم٤م ذم هذا اخلؼم أٟمف سمٜمٗمًف ٓ يٗمٞمد احلرُم٦م ؿم٤مهدٌ 

 ٓ أٟمف يٗمٞمد اًمٙمراه٦م اعمّمٓمٚمح٦م.

ُمـ  ،ووم٘م٤ًم عم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ،سمؾ ىمد يؼمز ؿم٤مهد قمغم إرادة احلرُم٦م هٜم٤م

واًمث٤مٟمٞم٦م  ،وضمقد اًمٓمٕم٤مم وٟمٗم٧م ومٞمٝم٤م اًم٠ٌمس طمٞم٨م إن٤م ومرو٧م طم٤مًمتلم: إومم طم٤مًم٦م

                                           
: 3: وقمقازم اًمٚمئ٤مزم 160: 7: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 116: 3: وآؾمتٌّم٤مر 165: 5( اًمٙم٤مذم 1)

207. 

زائري، اًمتحٗم٦م اًمًٜمٞم٦م: : واجل39ـ  38: 5: وخمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م 166: 12( اٟمٔمر: شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء 2)

226. 

 .21: 8( جمٛمع اًمٗم٤مئدة 3)

 .173: 8: وري٤مض اعم٤ًمئؾ 354: 12( راضمع: ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م 4)

 .815: 3: وُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م 369: 2( اٟمٔمر: اسمـ ومٝمد احلكم، اعمٝمذب اًم٤ٌمرع 5)

 .141: 3: واٟمٔمر: اخلقاٟم٤ًمري، ضم٤مُمع اعمدارك 366: 4( اعمٙم٤مؾم٥م 6)
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طم٤مًم٦م قمدم وضمقده وأصمٌت٧م ومٞمٝم٤م اًمٙمراه٦م، وٓسمد أن يٙمقن اعمراد سم٤مًم٠ٌمس ذم احل٤مًم٦م 

إومم اًمٜم٤مومٞم٦م ًمٚم٠ٌمس هق اًمتحريؿ ٓ اًمٙمراه٦م: ّٕن اًمٙمراه٦م صم٤مسمت٦م قمغم آطمتٙم٤مر اًمذي 

سمٚم٦م ـ قمغم إرادة ومٞمٙمقن ذًمؽ ؿم٤مهدًا ـ سم٤معم٘م٤م ،يٙمقن ُمع وضمقد اًمٓمٕم٤مم ومال ُمٕمٜمك ًمٜمٗمٞمٝم٤م

 ٦م.ٟمٞماًمتحريؿ ذم احل٤مًم٦م اًمث٤م

وىمد أوم٤مد اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل هٜم٤م أيْم٤ًم وضمٝم٤ًم ٓؾمتٗم٤مدة احلرُم٦م، وهق أّن ٟمٗمس اًم٠ٌمس 

واعمٗمٝمقم ُمٜمف هق قمدم اجلقاز  ،يراد سمف اجلقاز شهؾ جيقز»أو  شهؾ يّمٚمح» :ذم ضمقاب

ىمقًمف:  قمٜمد قمدم اًمنمط اًمذي هق وضمقد اًمٓمٕم٤مم اًمذي يًع اًمٜم٤مس، وهذا يٕمٜمل أنّ 

سمٕمد ذًمؽ يٙمقن شمٕمٌػمًا آظمر قمـ اعمٗمٝمقم اًمث٤مسم٧م ًمٚمجٛمٚم٦م إومم واعمٗمٞمد  شيٙمره»

ًمٚمحرُم٦م، قمغم أٟمف ُمـ اًمٌٕمٞمد ضمدًا قمـ ُمذاق اًمِم٤مرع احلٙمؿ سمٙمراه٦م آطمتٙم٤مر اعمقضم٥م 

 .ًمؽمك اًمٜم٤مس ًمٞمس هلؿ ـمٕم٤مم

قمغم إرادة احلرُم٦م ُمـ  رواي٤مت احلرُم٦م شمّمٚمح ىمريٜم٦مً  وئمٝمر ُمـ احلّر اًمٕم٤مُمكم أنّ 

واؾمتٕم٤من  ،، ومٙم٠مٟمف أىمّر سمدًٓم٦م اخلؼم ذم طمّد ٟمٗمًف قمغم ُمٓمٚمؼ اًمٙمراه٦مًمٙمراه٦م هٜم٤ما

 ٜمف.ُمسم٤مًم٘مريٜم٦م اخل٤مرضمٞم٦م ًمٗمٝمؿ اًمتحريؿ 

 بعض افتعؾقؼوت هـو ٓ بلس بوإلصورة إفقفو:فديـو وتقجد 

 شيٙمره»إمم شمٕمٌػم  شٓ جيقز»اؾمتِمٝم٤مد سمٕمْمٝمؿ سمٕمدول اإلُم٤مم قمـ شمٕمٌػم  إنّ  أوًٓ:

اعمّمٓمٚمح٦م، همػم صحٞمح، وم٢مٟمف سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ىمْمٞم٦م اًمٜم٘مؾ  ٓؾمتٗم٤مدة اًمٙمراه٦م

ذم اًمٙمراه٦م اعمّمٓمٚمح٦م،  اً فم٤مهر شيٙمره»سم٤معمٕمٜمك، ٓ يٗمٞمد هذا اًمٙمالم إٓ إذا يم٤من شمٕمٌػم 

وإٓ يم٤من ضمقاب اإلُم٤مم هبذه اًمٓمري٘م٦م ذم حمّٚمف سمٕمد اعم٘م٤مسمٚم٦م ُمع اجلٛمٚم٦م إومم اًمتل ٟمٗم٧م 

                                           
: ووم٘مف 633: 2: واعمٜمتٔمري، دراؾم٤مت ذم وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف 608ـ  607: 3ًمٌٞمع ( اخلٛمٞمٜمل، يمت٤مب ا1)

 .178: 15اًمّم٤مدق 

 .424: 17( شمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 2)
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 .ٙمراه٦م شمٙمقن ىمريٜم٦ًم قمغم إوم٤مدة اًمتحريؿ، إذ اعم٘م٤مسمٚم٦م سمٜمٗمًٝم٤م سمٕمد قمٛمقم ُمٕمٜمك اًماًم٠ٌمس

إّن هٜم٤مك ومرىم٤ًم سملم أن شمٗمٞمد هذه اًمرواي٦م اًمٙمراه٦م ومتٕم٤مرض دًمٞمؾ احلرُم٦م وسملم  ثوكقًو:

ػم هق ٌؼ إردسمٞمكم ُمـ أّن إصؾ ذم هذا اًمتٕمأن ٓ شمٗمٞمد احلرُم٦م، وم٢مذا ىمّمد اعمح٘مّ 

ُمـ إصؾ  اًمٙمراه٦م اعمّمٓمٚمح٦م هق فمٝمقره ومٞمٝم٤م ومٝمذا همػم ُمٕمٚمقم، سمؾ مل ٟمٕمرف ُمراده

 ،اًمٙمراه٦م ـ ُمـ شمٕمٌػمأىمّم٤مه٤م إوم٤مدة اًمٙمراه٦م يمقن٤م اًم٘مدر اعمتٞم٘مّ  هٜم٤م، وإن ىمّمد أنّ 

ًمٙمٜمف ٓ يٚمٖمل دًٓم٦م ؾم٤مئر إدًّم٦م  ،ومٝمذا ٓ سم٠مس سمف ذم ٟمٗمًف ،واًم٤ٌمىمل ُمٜمٗمل سم٤مٕصؾ

 .، ًمٕمدم نقوف ٟمٗمٞم٤ًم ي٘م٤مسمؾ إصم٤ٌمت اًمتحريؿ ومٞمٝم٤مقمغم اًمتحريؿ

اًمٙمراه٦م صم٤مسمت٦م ًمالطمتٙم٤مر ُمع وضمقد  ُمـ أنّ  ،إّن ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ثوفثًو:

إذ ُم٤م هق  :ٓ ٟمًّٚمؿ سمف ..ضم٤مقماًل ذًمؽ ىمريٜم٦ًم ذم احلدي٨م قمغم إوم٤مدة احلرُم٦م ،اًمٓمٕم٤مم

اعمدرك ًمٚم٘مقل سمٙمراه٦م آطمتٙم٤مر ُمع وضمقد اًمٓمٕم٤مم ذم اًمًقق؟ سمؾ صدق آطمتٙم٤مر 

 قمٚمٞمف حمّؾ ٟمٔمر.

 ُم٤مم اخلٛمٞمٜمل أو احلرّ ومٝمذه اًمرواي٦م إن مل شمدّل قمغم احلرُم٦م ـ عم٤م ىم٤مًمف اإل ،ُمـ هٜم٤م

ومال شمث٧ٌم اًمٙمراه٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ  ،اًمٕم٤مُمكم ـ ومال أىمّؾ ُمـ دًٓمتٝم٤م قمغم ُمٌدأ اعمٌٖمقوٞم٦م إقمؿ

 قم٤مء فمٝمقره٤م ومٞمٝم٤م.أدًّم٦م احلرُم٦م سم٤مدّ 

 

 ـ وطتٍد قاعدٚ الطمط3ٍٛـ 2ـ 3

آؾمتدٓل سم٘م٤مقمدة اًمًٚمٓمٜم٦م، وأّن اًمٜم٤مس ُمًّٚمٓمقن قمغم أُمقاهلؿ،  افدفقؾ افثوفٌ:

، أن يٌٞمع وأن يٛمتٜمع ُمـ اًمٌٞمع، مم٤م يٙمِمػ قمـ ضمقاز آطمتٙم٤مر مم٤م جيٞمز ًمٚمامًمؽ

 .زم واًمتدسمػم و..واحل دّم٤مرسمٜمّمقص آ ةتْمدٕموهل ُم

                                           
: 353: 12: وُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م 21: 8: وجمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من 39: 5( خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م 1)

 .172: 8وري٤مض اعم٤ًمئؾ 

 .478: 22( ضمقاهر اًمٙمالم 2)
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 فشمٍّم  ُمـ ضمٝم٦مسم٠مّن هذه اًم٘م٤مقمدة حمٙمقُم٦م عم٤م دّل قمغم اعمٜمع أو اإلًمزام  وأجقى

قمغم ؾمٚمٓمٜم٦م اًمٕمٌد،  قمغم اعم٤مل ُمت٘مّدُم٦مً ؾمٌح٤مٟمف ُم٤مزم ُمٕملم: سمٕمد يمقن ؾمٚمٓمٜم٦م اعمقمم 

. رومع اًمًٚمٓمٜم٦م قمٜمد اًمٕم٤مرض ـ يم٤مومٞم٤ًم ًمت٘مٞمٞمد اًمًٚمٓمٜم٦ميمويٙمقن دًمٞمؾ اًمتحريؿ هٜم٤م ـ 

ومٛمثؾ ىم٤مقمدة ٟمٗمل اًمير شمت٘مّدم قمغم ىم٤مقمدة اًمًٚمٓمٜم٦م حلٙمقُمتٝم٤م قمغم مجٞمع إدًّم٦م 

ىم٤مقمدة اًمًٚمٓمٜم٦م شمٗمٞمد اًمًٚمٓمٜم٦م ذم ظمّمقص آٟمح٤مء اعمنموقم٦م  إوًّمٞم٦م، إن مل ٟم٘مؾ إنّ 

ومٞمٝم٤م سمٕمد اًمِمؽ ذم  ٟمحـ احل٤مًم٦م اًمتل ُمـ اًمتٍّموم٤مت ومال يٛمٙمـ إضمراءه٤م ذم

 .اعمنموقمٞم٦م

إػ افِضر  وهبذا يظفر أّن افصحقح هق افؼقل بحرمي آحتؽور إذا أؾه

افتل  اظتامدًا ظذ حرمي اإلرضار بوفغر مع افـصقص ادتؼّدمي ،وافتضققؼ ظذ افـوس

 .كػفؿ افؼدر ادتقؼـ ادقثقق بصدوره مـفو دم خصقص هذا ادقرد

 

ّٕواتْ ٔغسٔطْـ  4  عٍاصس االستهاز أٔ وك

ًمالطمتٙم٤مر جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٜم٤مس واعمٙمّقٟم٤مت اًمتل شم١مظمذ ذم ُمقوققمف أو شم١مظمذ ذم 

 ُمـ رصده٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م. ٓسمدّ  ةطمٙمٛمف، وهل ُمتٕمّدد

 

 )ِدف احملتهس( وكصدٖٛ شٖادٚ الجىَـ  4ـ  1

 ُمـ اًمقاوح أن طمٌس اًمًٚمع أو اًمٓمٕم٤مم ًمف طم٤مًمت٤من:

ق ُمٜمف ُمع أومراد أهشمف وُمـ يرشمٌط سمف أو ًم٘مْم٤مء طم٤مضم٦م أن حيًٌف ًمٞم٠ميمؾ ه إوػ:

أظمرى ومٞمف يم٠من حيٌس اًمٌذر ًمٙمل يزرع ًمٜمٗمًف وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ. وُمـ اًمقاوح ذم هذه 

                                           
 .369: 2ع ( اعمٝمذب اًم٤ٌمر1)

 .160ـ  158( ؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر: 2)
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ٟمًتٌٕمد  ـ، إذ ٟمحٝم٤مؾمّٚمٛمٜم٤م سمّمدق قمٜمقان آطمتٙم٤مر ومٞم ااحل٤مل أّٟمف ٓ حيرم آطمتٙم٤مر إذ

ّن اًمٜمّمقص ام أيمصدق هذا اًمٕمٜمقان قمغم ُمثؾ ذًمؽ يمام شم٘مّدم ذم اًمتحٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي، 

ٓ يروٟمف ُمرومقو٤ًم إذا يم٤من  ءاًمٕمرف واًمٕم٘مال فم٤مهرة ذم هذا اعمقرد، إو٤موم٦م إمم أنّ  همػم

 وٛمـ احلّد اعمٕم٘مقل.

وهق اًمؽمسمص سمف سم٤مٟمتٔم٤مر همالئف ًمٞمٌٞمٕمف سمًٕمر  ،أن حيًٌف ًمٖمرض دم٤مري افثوكقي:

ُمرشمٗمع، وهذا ُمـ آطمتٙم٤مر سمح٥ًم يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء سمؾ سمٕمض اًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م ـ 

، 5، ويِمٕمر سمف احلدي٨م رىمؿ 2، وسمٕمض صٞمغ احلدي٨م رىمؿ 6رىمؿ دي٨م احلُمثؾ 

ٚمقن سم٤مًمٙمراه٦م ـ وًمق شمريمٜم٤م اًمٜمّمقص وم٢مّن ئُمْم٤موم٤ًم إمم ظمؼم احلٚمٌل اًمذي اؾمتدّل سمف اًم٘م٤م

ٓؾمٞمام ُمع رسمط  ،لئُمـ آطمتٙم٤مر ذم اًمذهـ اًمٕمرذم واًمٕم٘ماليٕمّد هذا اعمّمداق 

 آطمتٙم٤مر سمٛمٗمٝمقُمل اًمير واًمٔمٚمؿ.

أنؿ ومروقا اًمّمقر قمغم  اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل هلذا اعمقوقع واًمذي ئمٝمر ُمـ شمٜم٤مول

وأن احل٤مسمس إُم٤م أن حيٌس ًم٘مقت ٟمٗمًف وقمٞم٤مًمف أو حيٌس اٟمتٔم٤مرًا  ،اًمِمٙمؾ اعمت٘مّدم

ؾ ذم هذا اًمت٘مًٞمؿ اًمثٜم٤مئل أن يراد ُمٜمف ذيمر اًمرسمح ٛمًمٚمٖمالء وٕهداف رسمحٞم٦م، وحيت

س واًمٕمٞم٤مل وُمـ صمؿ وزي٤مدة اًمثٛمـ ُمـ سم٤مب اعمث٤مل عمٓمٚمؼ همرض ُم٘م٤مسمؾ عمثؾ ىمقت اًمٜمٗم

ُم٠مظمقذًا سمِمٙمؾ ُمقوققمل ذم هقي٦م آطمتٙم٤مر أو  شـمٚم٥م اًمزي٤مدة»ومال يٙمقن قمٜمقان 

طمٙمٛمف، وإٟمام ذيمر ذم اًمٙمٚمامت واًمٜمّمقص ضمري٤ًم قمغم احل٤مًم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم ذم آطمتٙم٤مر 

واًمتل حتٌس اًمٌْم٤مئع واًمًٚمع هبدف حتّمٞمؾ اًمزي٤مدة اعم٤مًمٞم٦م واًمرسمحٞم٦م، وهلذا ذيمر 

ريد ٟمٗمل احلٙمرة أاؾمتٌ٘م٤مئف ًمزي٤مدة اًمثٛمـ ومقاوح إن ؽماط وأُم٤م اؿم»اًمًٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل 

                                           
 ،زي٤مدة اًمثٛمـ ذم آطمتٙم٤مر سحي٤مً  ( ئمٝمر ُمـ سمٕمض اًمٙمٚمامت ذم اًمٗم٘مف اًمزيدي قمدم أظمذ ىمّمد1)

، ٟمنم ُمٙمت٦ٌم اًمٞمٛمـ: 385: 2ومراضمع: اًمٕمٜمز اًمّمٜمٕم٤مين، اًمت٤مج اعمذّه٥م ٕطمٙم٤مم اعمذه٥م 

 .85: 3واًمًٞمؾ اجلرار 
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إن اؾمتٌ٘م٤مه ًمٚم٘مقت، وحمّؾ إؿمٙم٤مل إن أريد اًمٔم٤مهر واإلـمالق وًمق ًمٖمػم اًم٘مقت، سمؾ 

 .شم سمفـمالىم٤مت وإؿمٕم٤مر اًمتٕمٚمٞمؾ اعمت٘مدّ ف ُمع قمدم اطمتٞم٤مضمف إًمٞمف حمتٛمؾ، ًمإلاعمٜمع ومٞم

 وُمقوققم٤ًم، ذًمؽ أّن إؿمٙم٤مل إظمرى ًمالطمتٙم٤مر داظمٚم٦م ومٞمف طمٙمامً  ىوُم١مدّ 

يم٤مٓطمتٙم٤مر ٕهمراض ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أو ًمٚمْمٖمط قمغم سمٕمض اًمدول واعمجتٛمٕم٤مت، يمام حيّمؾ 

وم٢مّن هذا آطمتٙم٤مر ص٤مدق قمروم٤ًم  ،يمثػمًا ذم أوٟم٦م إظمػمة قمغم اعمًتقى اًمٕم٤معمل

وقم٘مالئٞم٤ًم وُمّمداق ًم٘م٤مٟمقن اًمير وطمرُم٦م اًمتْمٞمٞمؼ وإذي٦م. وهٙمذا احل٤مل ًمق ىمّمد 

يمام ًمق يم٤من اعمٓمٚمقب طمٗمظ ىمٞمٛم٦م اًمًٚمٕم٦م  ،همػم اًمرسمحآظمر  ٤مً دم٤مريّ  ٤مً ُمـ احلٌس همرو

 سمحٞم٨م ٓ يٜمخٗمض ؾمٕمره٤م ذم اًمًقق وهمػم ذًمؽ مم٤م ومٞمف شمْمٞمٞمؼ قمغم اًمٜم٤مس وؿمّدة.

، وهق اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ إمم اًمتٕمٛمٞمؿووىمد ذه٥م اًمًٞمد اخلقاٟم٤ًمري 

اًمّمحٞمح سمٛمٕمٜمك أّن آطمتٙم٤مر هق طمٌس اًمًٚمٕم٦م ًمٖمرض دم٤مري أم ؾمٞم٤مد أم 

يم٤من اًمٖمرض اًمتج٤مري هق آؾمؽمسم٤مح أم همػمه، ومٚمٞم٧ًم اًمٕمؼمة سمٜمققمٞم٦م وؾمقاء  ،٤مهمػممه

 وإٟمام ظمرج اًم٘مقت ًمٜمٗمًف وقمٞم٤مًمف ٕنّ  ،اًمٖمرض سم٘مدر ُم٤م هل سمآصم٤مر ٟمٗمس آطمتٙم٤مر

ؿ، سمؾ ًمٙمقٟمف ٓ يدظمؾ ذم طمٌس هذًمؽ ًمٖمرض ٟمٌٞمؾ يمام ًمق يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ُمّمٚمح٦م أ

ُم٤من آطمتٙم٤مر ٕمٞم٤مل، ومٗمل زاًمٜمٗمس وىمقت اًماعمٜمٍمف هق احلٌس ًمٖمػم  اًمٓمٕم٤مم: ٕنّ 

، ٟمٕمؿ، ُم٤م عم١موٟمتف وقمٞم٤مًمف إٟمف حمتٙمر قمروم٤مً  ٓ ي٘م٤مل عمـ يم٤من ذم سمٞمتف سمٕمض احلٜمٓم٦م اًمزائدة

يٙمقن طم٤ًًٌم عم٤م ي٘م٤مل قمروم٤ًم إّٟمف ٓ حتت٤مضمف اًمٜمٗمس واًمٕمٞم٤مل ىمد يّمدق طمٞمٜمئٍذ، يمام ًمق يم٤من 

 يمثػمًا ضمّدًا.

 

 عدً تّٕفس الطمعٛ يف الطٕم بكدز الهفاٖٛـ  4ـ  2

اًمٗم٘مٝم٤مء أّن آطمتٙم٤مر ُم٠مظمقذ ومٞمف قمدم وضمقد سم٤مذل أو سم٤مئع آظمر ذيمر همػم واطمد ُمـ 

                                           
 .142: 3: واٟمٔمر: ضم٤مُمع اعمدارك 175ـ  174: 8( ري٤مض اعم٤ًمئؾ 1)

 .142: 3: وضم٤مُمع اعمدارك 83ـ  81( ؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: 2)
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ومل يتٕمّرض وم٘مف اجلٛمٝمقر ذم  ،ذم اًمًقق ي٘مقم سمٕمرض اًمًٚمٕم٦م سمٛم٘مدار يمٗم٤مي٦م اًمٜم٤مس

واًمدًمٞمؾ  ،، وهق يمذًمؽف ًمٌداهتفُمـ هذا اًمٜمقع، وىمد قمّٚمؾ ذًمؽ سم٠مٟمّ  اًمٕم٤مدة ًمنمطٍ 

 قمغم هذا اًمنمط:

ومر اًمًٚمٕم٦م ذم اًمًقق سم٤معم٘مدار اًمذي حيت٤مضمف إٟمف ٓ يّمدق آطمتٙم٤مر ُمع شمق أوًٓ:

اطمتٙمر ومالن اًمٌْم٤مقم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م إذا ظم٠ٌمه٤م ذم خم٤مزٟمف وُمًتقدقم٤مشمف  :اًمًقق، ومال ي٘م٤مل

ُمع وضمقد يمثػم ُمٜمٝم٤م ذم اًمًقق، ومٞمٙمقن هذا اًمنمط ذـم٤ًم ُمقوققمٞم٤ًم ٓ طمٙمٛمٞم٤ًم، 

 اعمٓمٚم٘م٦م. إظم٤ٌمرُ  وُمٕمف ٓ شمِمٛمؾ هذه احل٤مًم٦مَ 

 ٦مقمغم هذا اًم٘مٞمد، يمام ذم صحٞمح٦م ؾم٤ممل احلٜم٤مط اعمت٘مّدُم إّن سمٕمض اًمرواي٤مت دّل  ثوكقًو:

، ويمذًمؽ ظمؼم احلٚمٌل أظمر اًمذي أوردٟم٤مه ذم (5رىمؿ )، وصحٞمح٦م احلٚمٌل (4رىمؿ )

أدًّم٦م اًم٘مقل سم٤مًمٙمراه٦م، سمؾ ٟمحـ ٟمٗمٝمؿ ُمـ اًمرواي٤مت اًمتل دًّم٧م قمغم ذط آؾمتٌ٘م٤مء 

يتح٘مؼ ىمّمد رومع  ّٕن طمٌس اًمًٚمٕم٦م ٓ :ًمثٛمـ أن٤م شم٠مظمذ وٛمٜم٤ًم هذه احل٤مًم٦مًمزي٤مدة ا

اًمثٛمـ ومٞمف إٓ ُمع قمدم شمقومره٤م سمٛم٘مدار اًمٙمٗم٤مي٦م ذم اًمًقق، وهبذا ٟمْمؿ هذه اًمرواي٤مت 

إمم سمٕمْمٝم٤م، ومٞمٙمقن ُمثؾ صحٞمح ؾم٤ممل احلٜم٤مط وصحٞمح احلٚمٌل ىمٞمدًا ي٘مّٞمد إـمالق ؾم٤مئر 

 اًمٜمّمقص قمغم شم٘مدير اٟمٕم٘م٤مد إـمالق ومٞمٝم٤م عمثؾ هذه احل٤مًم٦م.

ٕم٤مُم٦م ٓ يِمٛمالن أيْم٤ًم هذا رد طمّؼ اًماًمير واًمٔمٚمؿ ذم ُمقٟمٗمل إّن دًمٞمؾ  ثوفثًو:

اًمٌْم٤مقم٦م ُمتقومرة ذم اًمًقق سم٘مدر  ٕٟمف ٓ يٚمحؼ سم٤مًمٜم٤مس رضٌر سمٕمد ومروٜم٤م أنّ  :اعمقرد

طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس، يمام ٓ يتّمػ هذا اًمٗمٕمؾ سم٤مًمٔمٚمؿ وآقمتداء قمغم احلّؼ اًمٕم٤مم ذم هذه 

 احل٤مًم٦م.

ضمقده٤م ذم وهبذا ٟمث٧ٌم أن إدًّم٦م اعم٤مٟمٕم٦م قمـ آطمتٙم٤مر ٓ شمٓم٤مل طمٌس اًمًٚمع ُمع و

                                           
 .364: 4( اٟمٔمر: إٟمّم٤مري، اعمٙم٤مؾم٥م 1)

 .74( أؾم٤مُم٦م اًمًٞمد قمٌد اًمًٛمٞمع، آطمتٙم٤مر ذم ُمٞمزان اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: 2)
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 اًمًقق.

ويٌ٘مك أن ٟمِمػم أظمػمًا إمم أٟمٜم٤م اؾمتٌدًمٜم٤م اًمٕمٜمقان اعمتداول ذم يمٚمامهتؿ هٜم٤م، وهق قمدم 

: ٕٟمف ٓ (قمدم شمقومر اًمًٚمٕم٦م ذم اًمًقق سم٘مدر اًمٙمٗم٤مي٦م)وضمقد اًم٤ٌمئع أو اًم٤ٌمذل سمٕمٜمقان 

ؾم٥ٌم آظمر، يمام  ّٕي  مٚمٕم٦م ؾمقاء سمٌذل ؿمخص أو سمٞمٕمف هل٤م أظمّمقصٞم٦م إٓ ًمتقومر اًمً

، ومٚمق يم٤مٟم٧م اًمًٚمٕم٦م ٞمد اًمٙمٗم٤مي٦م ئمّؾ رضوري٤ًم يمام ّسح سمف سمٕمْمٝمؿإو٤موم٦م ىم أنّ 

% ُمـ طم٤مضم٤مهتؿ 5ًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ىمٚمٞمٚم٦م ٓ شمٙمٗمل اًمٜم٤مس، يمام ًمق يم٤مٟم٧م شمًّد  ُمقضمقدةً 

وم٢مّن قمٜمقان آطمتٙم٤مر يّمدق طمٞمٜمئٍذ، واًمرواي٤مت اعم٘مّٞمدة اعمت٘مّدُم٦م يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م هذا  وم٘مط،

ق سمٛم٘مدار حمدود يمام هق واوح قمروم٤ًم ًمٕمٌثٞم٦م أصؾ وضمقد اًمًٚمٕم٦م ذم اًمًقق وًم :اعمٕمٜمك

 .شاًمٓمٕم٤مم ىمٚمٞماًل ٓ يًع اًمٜم٤مس..» :وقم٘مالئٞم٤ًم، وهلذا قمؼّمت رواي٦م احلٚمٌل

 

 ٔالبطاٟع سبظ الطمعـ  4ـ  3

اًمذي ئمٝمر سمِمٙمؾ واوح ُمـ صمٜم٤مي٤م يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم أّن آطمتٙم٤مر ىمد أظمذ 

ٝم٤م ذم اًمًقق، وهذا ومٞمف قمٜمقان احلٌس، أي اطمتج٤مز اًمًٚمع وختريٜمٝم٤م ذم ُم٘م٤مسمؾ قمرو

ُمٕمٜم٤مه أٟمف ًمق قمروٝم٤م ًمٚمٌٞمع وشمّؿ شمقومػمه٤م ذم اًمًقق ومال ي٘م٤مل قمٜمف سم٠مٟمف حمتٙمر وٓ 

 يِمٛمٚمف طمٙمؿ آطمتٙم٤مر.

وهق أّن احلٌس هؾ  ،وىمد ـمرح اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ هٜم٤م ُمقوققم٤ًم ًمٚمٌح٨م

وُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف هؾ  ؟أظمذ قمغم ٟمحق اًمٓمري٘مٞم٦مأّٟمف ىمد أم  ّٞم٦مي١مظمذ سمٜمحق اعمقوققم

ف قمٜمٍم أؾم٤مس ًمتح٘مٞمؼ آطمتٙم٤مر أم أّن احلٌس ًمٞمس إٓ وؾمٞمٚم٦م احلٌس سمذاشم

ومٞمٙمقن اعمقوقع هق شمٕمجٞمز اًمٜم٤مس ذم ذاء اًمًٚمٕم٦م  ،ًمٚمحٞمٚمقًم٦م سملم اًمٜم٤مس واًمًٚمٕم٦م

                                           
: وؿمٛمس اًمديـ، 360: ٤12مح اًمٙمراُم٦م : واًمٕم٤مُمكم، ُمٗمت364: 4( إٟمّم٤مري، اعمٙم٤مؾم٥م 1)

 .86ـ  85آطمتٙم٤مر: 
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٤مر سمٕمرض اًمًٚمٕم٦م ذم اًمًقق سم٠مؾمٕم٤مر رهمؿ طم٤مضمتٝمؿ إًمٞمٝم٤م، وُمـ صمؿ ومٚمق ىم٤مم اًمتجّ 

ؾ احلٌس ُمرشمٗمٕم٦م ضمدًا أو سمنموط ىم٤مؾمٞم٦م ومٝمؾ يٙمقن هذا ُمـ آطمتٙم٤مر أم ٓ؟ ه

اًمٕمرومٞم٦ّم ٤م جمّرد ـمريؼ ٕصؾ احلٞمٚمقًم٦م أّن  مسمذاهت٤م ذم ُم٠ًمًم٦م آطمتٙم٤مر أ ةوؾمٞمٚم٦م ُم٘مّمقد

٘م٧م هذه احلٞمٚمقًم٦م سمٖمػم ـمريؼ احلٌس يم٤من اطمتٙم٤مرًا حمرُم٤ًم سملم اًمٜم٤مس واًمًٚمٕم٦م، ومٚمق حت٘مّ 

 أيْم٤ًم؟

وؿد حوول افعالمي صؿس افديـ أن يطرح مو يؿؽـ أن يؽقن دفقاًل ٕخذ مػفقم 

 :أمر يـذـر ؾ ،حتؽور ادحّرماحلبس دم آ

اًمٚمٖم٦م  شم٘مّقم ُمٗمٝمقم آطمتٙم٤مر سم٤محلٌس ذم يمٚمامت اًمٚمٖمقيلم، وهذا ُمٕمٜم٤مه أنّ  ـ 1

 ٟمٗمًٝم٤م ٓ شمٗمًح اعمج٤مل ًمّمدق اؾمؿ آطمتٙم٤مر ُمـ دون طمٌس.

احلٌس ُم٠مظمقذ ذقم٤ًم أيْم٤ًم ذم آطمتٙم٤مر، يمام يٗمٝمؿ ُمـ إظم٤ٌمر، سمؾ يتٕمّزز  إنّ  ـ 2

دور احلٌس ذم ٦م اًمتل شمٙمِمػ سمِمٙمؾ واوح قمـ هذا إُمر سمٌٕمض اًمرواي٤مت اخل٤مّص 

 وهل روايت٤من: ،آطمتٙم٤مر

ٟمٗمد »ىم٤مل: × قمـ أيب قمٌد اهلل ،(ظبد اهلل بـ مـصقر)أ ـ خز حذيػي بـ مـصقر 

 دقن، وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل، ىمد ٟمٗم، وم٠مشم٤مه اعمًٚمٛماًمٓمٕم٤مم قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل

حٛمد اهلل وأصمٜمك ٤مس، ىم٤مل: ومومالن، ومٛمره يٌٞمٕمف اًمٜم اًمٓمٕم٤مم ومل يٌؼ ُمٜمف رء إٓ قمٜمد

إٓ ؿمٞمئ٤ًم قمٜمدك  دقمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مل: ي٤م ومالن، إّن اعمًٚمٛملم ذيمروا أّن اًمٓمٕم٤مم ىمد ٟمٗم

ًمف قمـ احلٌس  فاجلٛمع سملم نٞم . وم٢منّ شوم٠مظمرضمف وسمٕمف يمٞمػ ؿمئ٧م وٓ حتًٌف

اعمِمٙمٚم٦م يم٤مٟم٧م شمٙمٛمـ ذم طمًٌف ًمف ٓ ذم أصؾ  رظمٞمّمف سم٤مًمٌٞمع يمٞمػ ؿم٤مء ُمٕمٜم٤مه أنّ شمو

 رشمٗمع.اًمتٕمجٞمز قمؼم ؾمٕمر ُم

وخز ؽقوث بـ )، ظـ أبقف، ظـ جّده، ةب ـ خز احلسغ بـ ظبد اهلل بـ ضؿر

                                           
 .114: 3: وآؾمتٌّم٤مر 164: 5( اًمٙم٤مذم 1)
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أّٟمف  رومع احلدي٨م إمم رؾمقل اهلل»أٟمف ىم٤مل: × قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م (،ابراهقؿ

ُمّر سم٤معمحتٙمريـ وم٠مُمر سمحٙمرهتؿ أن خترج إمم سمٓمقن إؾمقاق، وطمٞم٨م شمٜمٔمر إسمّم٤مر 

طمتك  ، ومٖمْم٥م رؾمقل اهلل: ًمق ىمّقُم٧م قمٚمٞمٝمؿإًمٞمٝم٤م، وم٘مٞمؾ ًمرؾمقل اهلل

قمرف اًمٖمْم٥م ذم وضمٝمف، وم٘م٤مل: أٟم٤م أىمّقم قمٚمٞمٝمؿ؟! إٟمام اًمًٕمر إمم اهلل يرومٕمف إذا ؿم٤مء 

 .شوخيٗمْمف إذا ؿم٤مء

أصؾ احلٌس ُم٘م٤مسمؾ  زه سملم آطمتٙم٤مر وىمْمٞم٦م اًمتًٕمػم ظمػم دًمٞمؾ قمغم أنّ ٞممتٞم وم٢منّ 

اؾمتدّل اًمٜمّمقص اًمتل  سمؾ يمّؾ  ،اًمٕمرض ذم سمٓمقن إؾمقاق هق اعمحّرم ذم آطمتٙم٤مر

 هب٤م قمغم اعمٜمع ُمـ اًمتًٕمػم شمٜمٗمع هٜم٤م أيْم٤ًم.

صمؿ ٟم٤مىمش اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ هذيـ اًمدًمٞمٚملم سمٕمد أن ضمزم سم٠مّن احلٌس مل ي١مظمذ 

 ذم آطمتٙم٤مر سمٜمٗمًف، وإٟمام اؾمتحي ًمٙمقٟمف إُمر اعمتٕم٤مرف قمٜمد ُمـ ٓ يريد اًمٌٞمع.

ٞم٦م ذم اقمت٤ٌمر هذه اخلّمقصومألّن أهؾ اًمٚمٖم٦م خمتٚمٗملم ذم  ،أُم٤م اًمدًمٞمؾ إّول

اعمٌحقث قمٜمف  احلٌس، ُمْم٤موم٤ًم إمم أنّ  إذ ُمٜمٝمؿ ُمـ ومّن آطمتٙم٤مر دون ذيمر :آطمتٙم٤مر

اًمِم٤مرع ىمد شمٍّمف ذم ُمٗمٝمقم  هٜم٤م هق آطمتٙم٤مر قمٜمد اًمِم٤مرع ٓ قمٜمد أهؾ اًمٚمٖم٦م: ٕنّ 

اًمٚمٖمقي، ومال يًتٗم٤مد ُمـ اًمتحديد اًمٚمٖمقي آطمتٙم٤مر ومل ي٠مِت طمٙمٛمف قمغم ٟمٗمس اعمٕمٜمك 

 هٜم٤م.

 وم٠مضم٤مب قمٜمف ؿمٛمس اًمديـ سمجقاسملم: ،وأُم٤م اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين

ٌّد ـ ُم٤مدام يمذًمؽ ـ إّن آطمتٙم٤مر ٟمِم٤مط سمنمي حمض وٓ شمقضمد ومٞمف  ـ 1 أًمقان اًمتٕم

ٚمٞمؾ تحٚمحٙمؿ اًمنمقمل، وُمـ هٜم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م سم٤مًماًمنمقمل اًمٖمٞمٌل ُم٤م دام ُمقوققم٤ًم ًم

اًمٌنمي اًمٕم٘مالين أن ٟمٗمٝمؿ آطمتٙم٤مر سمقصٗمف دائرًا ُمدار وصقل اًمًٚمٕم٦م إمم اًمٜم٤مس أو 

 سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمٝم٤م وًمق سمتٕمجٞمزهؿ قمـ ذائٝم٤م سمرومع صمٛمٜمٝم٤م.احلٞمٚمقًم٦م 

                                           
: ويمت٤مب ُمـ ٓ حييه 115ـ  114: 3: وآؾمتٌّم٤مر 162ـ  161: 7( هتذي٥م إطمٙم٤مم 1)

 .208: 3: وقمقازم اًمٚمئ٤مزم 388: واًمتقطمٞمد: 265: 3اًمٗم٘مٞمف 
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اًمًٕمر يم٤من   قمغم أنّ اماخلؼميـ اعمت٘مدُملم ٓ يدٓن هٜم٤م أيْم٤ًم، إذ يٛمٙمـ محٚمٝم إنّ  ـ 2

ومٌٕمد ظمروج مجٞمع  ،ُمتٕم٤مروم٤ًم وُم٘مدورًا ًمٚمٜم٤مس سمٕمد إظمراج اًمٌْم٤مقم٦م إمم إؾمقاق

اٟمخٗم٤مض اًم٘مٞمؿ اًمًٚمع اعمحتٙمرة ؾمقف يٙمقن هٜم٤مك شمٜم٤مومس ذم إؾمٕم٤مر مم٤م ي١مدي إمم 

 اًمنمائٞم٦م ذم اًمًقق.

ًمٞمجٕمؾ احلٌس  ،شمراضمع اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ قمـ يمّؾ ُم٤م شم٘مّدم ،ًمٙمـ سمٕمد ذًمؽ يمّٚمف

ُم٘مّقُم٤ًم عمٗمٝمقم آطمتٙم٤مر، سمٞمد أٟمف قم٤مد وأحل٘مف ومٞمف طمٙماًم سمقطمدة اعمالك اًمذي يٙمِمػ 

يٙمره أن حيتٙمر اًمٓمٕم٤مم، ويؽمك اًمٜم٤مس ًمٞمس » :قمٜمف قمٛمقم اًمتٕمٚمٞمؾ ذم صحٞمح٦م احلٚمٌل

وهبذا أدرج ؿمٛمس اًمديـ هذه احل٤مًم٦م ذم آطمتٙم٤مر  ،، وهمػمه٤م ُمـ إظم٤ٌمرشٕم٤ممهلؿ ـم

 .طمٙماًم ٓ ُمقوققم٤مً 

 ويؿؽـ افتعؾقؼ ظذ حمووفي افعالمي صؿس افديـ بام يع:

سمؾ اجلذر ، يمام شم٘مدم ذم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمالطمتٙم٤مراحلٌس اًمٚمٖمقيلم أظمذوا  إنّ  أوًٓ:

وإذا يم٤مٟم٧م قم٤ٌمرة أو قم٤ٌمرشملم مل  ،ـ وم٤مرساًمٚمٖمقي ي٘مقم قمغم احلٌس يمام ٟم٘مٚمٜم٤م قمـ اسم

زوال هذا اًم٘مٞمد أو يمقن اعمقرد ظمالومٞم٤ًم، واعمراضمع  ليرد ومٞمٝمام ذيمر احلٌس ومٝمذا ٓ يٕمٜم

أّن اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ ٟمٗمًف  طمتكًمٙمٚمامت اًمٚمٖمقيلم ينمف قمغم اًمٞم٘ملم سمام ٟم٘مقل، 

ت أهؾ وىمد أمجٕم٧م يمٚمام»قمٜمدُم٤م يم٤من ذم سمداي٤مت أسمح٤مصمف يٕم٤مًم٩م اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ىم٤مل: 

اًمٚمٖم٦م قمغم اقمت٤ٌمر أُمقٍر ٓ يتح٘مؼ آطمتٙم٤مر سمدون٤م وهل: مجع اًمًٚمع ـمٕم٤مُم٤ًم يم٤مٟم٧م أو 

. يمام ذيمر ذم ُمقوٍع شهمػم ذًمؽ وطمًٌٝم٤م سم٤مُٓمتٜم٤مع ُمـ اًمٌٞمع واٟمتٔم٤مر همالء ؾمٕمره٤م

 .آظمر أّن ُمٗمٝمقم آطمتٙم٤مر ًمٖم٦ًم ُمت٘مّقم سمثالصم٦م أُمقر قمّد ُمٜمٝم٤م طمٌس اًمًٚمٕم٦م قمـ اًمٌٞمع

ٓؾمٞمام قمٜمد ُمثؾ  ، يمٞمػ أّن اًمِم٤مرع شمٍّمف ذم ُمٗمٝمقم آطمتٙم٤مرمل يتْمح زم ثوكقًو:

                                           
 .91ـ  87ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م:  ( اٟمٔمر: حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر1)

 .27( اعمّمدر ٟمٗمًف: 2)

 .29( اعمّمدر ٟمٗمًف: 3)
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ٗمٞمد يىمد مم٤م ُمـ اًم٘مٞمقد اًمتل ذيمرت  اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ اًمذي مل ي٘مٌؾ سمٖمػم ىمٞمدٍ 

وهمػم ذًمؽ، صمؿ إٟمف ٓسمد ُمـ اًمتٗمريؼ  ، وىمٞمد اًمنماء اعمًٌؼيم٤مًم٘مٞمد اًمزُم٤مين ،ذًمؽ

م سمٕمض ُمّم٤مدي٘مف وسملم أن ؾ ذم آطمتٙم٤مر سم٠مّن طمرّ دظّم شمسملم أن يٙمقن اًمِم٤مرع ىمد 

ع ُمٗمٝمقُمف ًمٞمحّرم ـ سمٕمٜمقان آطمتٙم٤مر ـ أُمرًا ًمٞمس ُمـ ؾّم يٙمقن ىمد شمٍّمف سم٠من يٙمقن و

اعمقوقع سمٜمٗمًف ٟمٗمٞم٤ًم  آطمتٙم٤مر ًمٖم٦ًم، ومٗمل احل٤مًم٦م إومم ٓ يٕمّد ذًمؽ شمٍّموم٤ًم ُم٤م مل يٜمِػ 

قم قمغم هذه احل٤مًم٦م يٌ٘مك اعمٗمٝمٓ يراد ُمٜمف ٟمٗمل احلٙمؿ وم٘مط وإٟمام شمٕمديؾ اعمٗمٝمقم: إذ ذم 

وهذا همػم اًمتٍّمف  ،اًمنميٕم٦م حتّرم سمٕمض ُمّم٤مدي٘مف وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف هم٤مي٦م إُمر أنّ  فطم٤مًم

 كوإٓ رسمام يم٤مٟم٧م أهمٚم٥م اًمٙمٚمامت حمٛمقًم٦ًم قمغم ُمٕمٜم ،اعمقضم٥م ًمت٠مؾمٞمس ُمٗمٝمقم ضمديد

اًمِم٤مرع قمّدل ذم اعمٗمٝمقم قمٜمدُم٤م  وإٟمام يٓمٚمؼ أنّ  ،ذقمل همػم ًمٖمقي يمام هق واوح

ك ُمٕمٞمٜم٤ًم سمحٞم٨م يتؿ هجران اعمٕمٜمك إول يدظمؾ ومٞمف ومردًا ضمديدًا أو يٙمِمػ ُمٕمٜم

 اًمٚمٖمقي إٓ ُم٤م ظمرج سم٤مًمدًمٞمؾ. كض اًمٌ٘م٤مء قمغم اعمٕمٜمؽمٗميم٤مًمّمالة واًمّمقم، وإٓ وم٤معم

د سمٕمض اًمت٘مٞمٞمدات اًمراضمٕم٦م إمم واحل٤مًم٦م اًمتل ٟمحـ ومٞمٝم٤م ٓ شمٕمدو أن شمٙمقن جمرّ 

 احلٙمؿ ٓ شمٍّموم٤ًم ذقمٞم٤ًم ذم اعمٗمٝمقم.

سمٛمٕمٜمك قمدم  ،دي٦مٓ يٕمٜمل زوال اًمتٕمٌّ  يمقن آطمتٙم٤مر ٟمِم٤مـم٤ًم سمنمي٤مً  إنّ  ثوفثًو:

وىمد ذيمرٟم٤م ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم أظمرى وٟم٤مىمِمٜم٤م هذه اًمٗمٙمرة اًمتل ـمرطمٝم٤م قمٜمف، ايمتِم٤مف اعمالك 

اًمتٛمٞمٞمز ذم اًمتٕمٌدي٦م ويمِمػ  اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ واًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل، وذيمرٟم٤م أنّ 

 .قمغم إـمالىمف اعمالك سملم اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت متٞمٞمز همػم دىمٞمؼ قمٚمٛمٞم٤مً 

ومٝمذا ٓ يٕمٜمل دظمقل رومع اًمًٕمر  ،ّٟمف طمتك ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م سمٛم٠ًمًم٦م يمِمػ اعمالكإ رابعًو:

ذم آطمتٙم٤مر، ٟمٕمؿ يث٧ٌم حتريؿ رومع اًمًٕمر سمٛمالك حتريؿ آطمتٙم٤مر ومٞمِمؽميم٤من ذم قمّٚم٦م 

اًمٗم٤مطمش ذم إؾمٕم٤مر ٜمت٩م طمرُم٦م آطمتٙم٤مر وطمرُم٦م اًمٖمالء اًمتحريؿ، وهذا ُم٤م ي

                                           
 .46( اعمّمدر ٟمٗمًف: 1)

 .51( اعمّمدر ٟمٗمًف: 2)
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مت٤مُم٤ًم يمتحريؿ قمنمات وهذا  سمٛمالك واطمد،  طمٙمٛملم عمقوققملم ُمٜمٗمّمٚملمامسمقصٗمٝم

ٜمٝمجٞم٤ًم ضمٕمؾ هذا اًمٌح٨م ذم ُمإُمقر سمٛمالك حتريؿ اإلرضار سم٤مًمٜم٤مس، ومال يّمّح 

 .ًمف ُمٖم٤ميرسمف آطمتٙم٤مر وإٟمام هق ُمٚمحؼ 

دور محٌؾ شمؼّمقمل ٓ ٘مُملم قمغم صقرة اًمًٕمر اعممحؾ اخلؼميـ اعمت٘مدّ  إنّ  خومسًو:

همػم ُمٕمٚمقم وم٢مّن  ؿم٤مهد قمٚمٞمف، وجمّرد إُمٙم٤من احلٛمؾ ٓ يٙمٗمل، قمغم أّن إُمٙم٤من احلٛمؾ

 اًمًٕمر اهلل وم٘مط هق اًمذي يرومٕمف وهق اًمذي خيٗمْمف فم٤مهرٌ  اًمتٕمٚمٞمؾ ذم اخلؼم اًمث٤مين سم٠منّ 

إُمر، ومٚمق اًمتدظمؾ ذم هذا  ذم طمٍم اًمتًٕمػم سم٤مهلل شمٕم٤ممم وأّٟمف ٓ حيّؼ طمتك ًمٚمٜمٌّل 

ؾ ًمتخٗمٞمض اًمًٕمر اًمتدظّم  اًمٌٞمع سمًٕمر ُمرشمٗمع شمٕمجٞمزي جل٤مز ًمٚمٜمٌل ميم٤من حير

 ظمالف فم٤مهر اًمتٕمٚمٞمؾ اًمداّل قمغم احلٍم.دون شمٕمٞمٞمٜمف، وهذا 

 اخلؼم اًمث٤مين ًمف ـمري٘م٤من: ُمـ طمٞم٨م إنّ  ،ورسمام يٛمٙمـ اعمٜم٤مىمِم٦م ذم اًمًٜمد

يٜمتٝمل إمم همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ، وهق اًمٓمريؼ اًمذي ذيمره اًمِمٞمخ اًمّمدوق  :أطمدمه٤م

وهذا اًمٓمريؼ ومٞمف إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ، قمغم أّن اسمـ ه٤مؿمؿ يروي ومٞمف قمـ  (،اًمتقطمٞمد)ذم 

روايتف قمٜمف  ، ُمع أنّ ×ث أىمَم ُم٤م ذيمر ومٞمف أٟمف ممّـ روى قمـ اًمٙم٤مفمؿهمٞم٤مث، وهمٞم٤م

ذم طملم  ،×ىمٚمٞمٚم٦م ضمدًا إن مل شمٙمـ ُمٕمدوُم٦م، ومل يذيمر إـمالىم٤ًم ذم ـمٌ٘م٦م اإلُم٤مم اًمرو٤م

إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ ًمإلُم٤مم اًمرو٤م، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمقن ىمد يقضمد يمالم ذم ُمٕم٤مسة 

قمغم رواي٦م إلسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ يمام أٟمٜم٤م مل ٟمٕمثر ذم اًمٙمت٥م إرسمٕم٦م  ؟!روى قمـ همٞم٤مث

 رؾم٤مل ظمٗمل ذم هذا اًمًٜمد.إذم وضمقد  ٙمٜم٤مقمـ همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ، إُمر اًمذي يِمٙمّ 

، وهذا اًمًٜمد وٕمٞمػ، وم٢مّن ومٞمف احلًلم سمـ قمٌد اهلل سمـ ة: ويٜمتٝمل إمم وٛمرامصم٤مٟمٞمٝم

، ، ويمذًمؽ احل٤مل ذم وٛمرة ٟمٗمًف ومٝمق رضمؾ ُمٝمٛمؾوٛمرة، وهق رضمؾ جمٝمقل

                                           
 .3474ـ  3473، رىمؿ: 18ـ  17: 7( اٟمٔمر: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 1)

 .5979، رىمؿ: 166: 10( اعمّمدر ٟمٗمًف 2)
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وقمٚمٞمف وم٤مخلؼم اًمث٤مين وٕمٞمػ اًمًٜمد  .وٛمرة وم٢مٟمف ُمٝمٛمؾ يمذًمؽويمذًمؽ قمٌد اهلل سمـ 

 سمٓمري٘مٞمف.

 وأُم٤م اخلؼم إول ومٗمل ؾمٜمده حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من، ومل يث٧ٌم شمقصمٞم٘مف قمٜمدٟم٤م.

آؾمتدٓل سمٌٕمض إظم٤ٌمر اخل٤مّص٦م ًمٚمحٙمؿ سمتحريؿ هذا اًمٗمٕمؾ  إنّ  شودشًو:

ر اًمذي صّح٧م هذه اًمرواي٦م وسمٚمٖم٧م درضم٦م اًمقصمقق سم٤مًمّمدو اًمتٕمجٞمزي ٓ سم٠مس سمف ًمق

 .ذم سم٤مب إظم٤ٌمر هق احلّج٦م

ٌٕمٜمقان آظمر ىمد آطمتٙم٤مر ُمت٘مّقم سم٤محلٌس، وًمق يم٤من همػمه طمراُم٤ًم وم واعمتحّّمؾ أنّ 

 آؾمتدٓل. يٚمت٘مل ُمٕمف ذم ُمٜمٓمؼ

 

 )وّدٚ احلبظ ٔاالستهاز( التشدٖد الصواٌ٘ـ  4ـ  4

ذه٥م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء إمم احلدي٨م قمـ حتديد زُم٤مين ذم آطمتٙم٤مر طمتك يٙمقن 

ٙمؾ أؾم٤مد ؾمقى ٕمغم ُمًتقى ُمذاه٥م اجلٛمٝمقر مل يتٕمّرض هلذا اعمقوقع سمِموم ،حمّرُم٤مً 

ٜم٤مف، طمٞم٨م ذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم حتديد اعمّدة سم٠مرسمٕملم يقُم٤ًم، ومٞمام ذه٥م آظمرون إمم طمإ

 .ر واطمدأن٤م ؿمٝم

وم٘مد ذه٥م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء إمم حتديد ذًمؽ سم٠مرسمٕملم يقُم٤ًم ذم  ،وأُم٤م قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م

، ذم زُم٤من اًمٖمالء واؿمتداد إُمر قمغم اًمٜم٤مسزُم٤من اًمرظمص واًمًٕم٦م، وسمثالصم٦م أي٤مم 

ـّ   أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء مل خيت٤مروا هذا اًمنمط واًمتحديد. ًمٙم

وؿد اشتدّل فصوفح هذا افتحديد افزموين ببعض إدفّي افتل ظؿدهتو بعض 

 :فوُهّ وأ ،افروايوت افقاردة ظـد افشقعي وافسـّي

                                           
 .6940، رىمؿ: 240: 11( اعمّمدر ٟمٗمًف 1)

 . 2 :94اًمٙمقيتٞم٦معمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ( اٟمٔمر: ا2)

 .375ـ  374: واًمٓمقد، اًمٜمٝم٤مي٦م: 260( اسمـ محزة اًمٓمقد، اًمقؾمٞمٚم٦م: 3)
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اخلّم٥م أرسمٕمقن يقُم٤ًم، احلٙمرة ذم »ىم٤مل: × قمـ أيب قمٌد اهلل ـ روايي افسؽقين، 1

ٌالء صمالصم٦م أي٤مم، ومام زاد قمغم إرسمٕملم ذم اخلّم٥م ومّم٤مطمٌف ُمٚمٕمقن، وُم٤م ًموذم اًمِمّدة وا

 .شزاد قمغم صمالصم٦م أي٤مم ذم اًمٕمنة ومّم٤مطمٌف ُمٚمٕمقن

 ،قارداعم٤مٓت واحلوم٢مّن هذه اًمرواي٦م فم٤مهرة ذم اًمتحديد اًمزُم٤مين ُمع شمٗمّمٞمؾ ذم 

 طمراُم٤ًم. سمحٞم٨م ُم٤م يٙمقن أىمّؾ ُمـ هذا اًمقىم٧م ٓ يٙمقن

 وؿد تـوؿش افروايي:

 سمْمٕمٗمٝم٤م اًمًٜمدي: ًمٕمدم صمٌقت وصم٤مىم٦م اًمٜمقومكم قمغم إصّح. أوًٓ:

ٕٟمف إذا  :ف ٓ يٛمٙمـ شمّمديؼ هذه اًمرواي٦مُمـ أٟمّ  ،ام ذيمره اًمًٞمد اخلقئلسم ثوكقًو:و

ضم٤مز ٕيمثر ُمـ ؾمٜم٦م، ومال  ٓإيم٤من ًمٚمٜم٤مس طم٤مضم٦م ومال جيقز احلٌس وًمق ًم٤ًمقم٦م واطمدة و

 .ٞمٝم٤مُمٕمٜمك ًمٚمتحديد اًمقارد وم

ٌّد هٜم٤م، وأّن ُم٤م  وًمٕمّؾ هذا هق ُم٤م أراده اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ ُمـ أٟمف ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمتٕم

. وئمٝمر ُمـ اًمِمٞمخ ورد إٟمام هق قمغم اًمٖم٤مًم٥م ذم شمٚمؽ إي٤مم قمغم ُمًتقى احل٤مضم٦م

ٌّد أيْم٤مً   .إٟمّم٤مري وهمػمه رومع اطمتامل اًمتٕم

ص اًمٜمٌل وأهؾ همػم واطمد ُمـ ٟمّمق ذم أنّ  قم٤مُّم٦موهذه اعمالطمٔم٦م دمّر إمم ىم٤مقمدة 

ُمـ ؿمخّمٞم٦م سمٞم٤من اعمقوقع ووٌٓمف ًمتًٝمٞمؾ إُمر قمغم اعمٙمّٚمٗملم،  ٘م٦مً ٚمسمٞمتف يم٤مٟم٧م ُمٜمٓم

 اًمتٌٚمٞمٖمٞم٦م واحلٙمقُمٞم٦م. تفصم٤مًمث٦م ذم اعمٕمّمقم إمم ضم٤مٟم٥م ؿمخّمٞم هذه ؿمخّمٞم٦مٌ  وأنّ 

                                           
: 267: 3: ويمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 36: 2: ودقم٤مئؿ اإلؾمالم 165: 5( اًمٙم٤مذم 1)

 .159: 7: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 114: 3وآؾمتٌّم٤مر 

 .821: 3( اٟمٔمر: ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م 2)

: واٟمٔمر: آل قمّمٗمقر اًمٌحراين، ؾمداد اًمٕم٤ٌمد ورؿم٤مد 45ـ  44ديـ، آطمتٙم٤مر: ( ؿمٛمس اًم3)

 .501اًمٕم٤ٌمد: 

 .29ـ  28: واعمٜمتٔمري، رؾم٤مًم٦م ذم آطمتٙم٤مر واًمتًٕمػم: 371: 4( إٟمّم٤مري، اعمٙم٤مؾم٥م 4)
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وقمغم أي٦م طم٤مل، وم٘مد جي٤مب قمـ ُمٜم٤مىمِم٦م اًمًٞمد اخلقئل سم٠مّن اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ ُمٜمٕمقا ُمـ 

ٝمؿ وضمقد احل٤مضم٦م ٓ هيٛمّ  ،عمٓمٚم٘م٦م، يمخؼم اًمًٙمقين هذاآطمتٙم٤مر سمٛمالك اًمرواي٤مت ا

وقمدُمٝم٤م سمٛمٕمٜمك حلقق اًمير قمغم اًمٜم٤مس ُمـ آطمتٙم٤مر وقمدُمف، إذ ىمد يٗمرض 

آطمتٙم٤مر قمغم ٟمققملم: أطمدمه٤م أن جيري آطمتٙم٤مر سمحٞم٨م يٗميض إمم اًمير وأذي٦م 

اعمًٚمٛملم ووىمققمٝمؿ ذم وٞمؼ وُمِم٘م٦م، وهذا هق اًم٘مدر اعمتٞمّ٘مـ ُمـ طمرُم٦م آطمتٙم٤مر، 

٤مٟمٞمٝمام أٟمف حيرم آطمتٙم٤مر طمتك وًمق مل يٙمـ ومٞمف ُمِم٘م٦م قمغم اًمٜم٤مس، وهٜم٤م يٙمقن وصم

اعمٓمٚمقب وومرة اًمًٚمٕم٦م ذم اًمًقق ُم٘م٤مسمؾ قمدم وومرهت٤م اعمٗميض إمم ارشمٗم٤مع ؾمٕمره٤م سمام ٓ 

آطمتٙم٤مر  يقضم٥م رضرًا وُمِم٘م٦م وهمػم ذًمؽ، وهذا ُمٕمٜم٤مه أٟمف ٓسمد ُمـ ومرض أنّ 

ُمٓمٚم٘م٤ًم، وإٓ ومال يٙمقن إؿمٙم٤مل  اعمٚمحقظ ذم اًمٜمّمقص هق اًمٜمقع إّول ظم٤مّص٦م ٓ

 :اًمًٞمد اخلقئل ذم حمّٚمف، سمؾ ىمد دمٕمؾ اًمرواي٦م اًمتل ٟمحـ ومٞمٝم٤م دًمٞماًل قمغم سمٓمالن إؿمٙم٤مًمف

اًمزُم٤من ًمٞمس زُم٤من  ن مم٤م يقطمل سم٠منّ ٞمطمتٙم٤مر ذم اخلّم٥م وزُم٤من اًمٕن٤م ومرو٧م آ

إرادة قمغم  سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ُمـ ضمٕمؾ هذا إُمر ذم اًمرواي٦م دًمٞمالً  هام ذيمروم ،ؿمّدة

 همػم صحٞمح. ًمٙمراه٦م ُمـ اًمٚمٕمـ اًمقارد سمٕمد إرسمٕملم ذم طم٤مًم٦م اخلّم٥ما

يمثػمًا ُمٜمٝم٤م ورد ذم  واًمذي يالطمظ سمٛمراضمٕم٦م اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم آطمتٙم٤مر أنّ 

 مم٤م يٕمٜمل أنّ  ،اًمٓمٕم٤مم اًمذي يًتققم٥م احلٜمٓم٦م أو هل وهمػمه٤م ُمـ أؾم٤مؾمٞم٤مت اًمٓمٕم٤مم

اعمٗميض سمٜمققمف إمم رضر يمقٟمف آطمتٙم٤مر  كاًم٘مدر اعمتٞم٘مـ ُمـ ُمقرد اًمٜمّمقص ىمد يّدقم

طمظ ُمـ ُمثؾ قمٝمد اإلُم٤مم قمكم عم٤مًمؽ إؿمؽم، وُمِم٘م٦م ووٞمؼ قمغم اًمٜم٤مس، سمؾ هق ُم٤م يال

وُمٕمف ٓ حيرز ؿمٛمقل اًمتحريؿ ٕيمثر ُمـ هذا اعم٘مدار، ومٞمٙمقن ظمؼم اًمًٙمقين ٟم٤مفمرًا 

ة اًمتحديد سمثالصم٦م أي٤مم ذم اًمِمدّ  ٦مطمٔمٛمالٓؾمٞمام سم ،ومٞمّمّح إؿمٙم٤مل اًمًٞمد اخلقئل ،إًمٞمف

ٌالء صمالصم٦م أي٤مم يمام ًمة واف ُمـ اًمٌٕمٞمد رو٤م اًمِم٤مرع سمٌ٘م٤مء اًمٜم٤مس ذم اًمِمدّ وم٢مٟم :واًمٌالء

                                           
 .71( اٟمٔمر: قمكم اًمِمٗمٞمٕمل، آطمتٙم٤مر: 1)
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ؾمتٝمالك ، ُم٤م مل جيٕمؾ اًمثالصم٦م أي٤مم سمٛمث٤مسم٦م اًمٗمؽمة اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ٓأؿم٤مر إًمٞمف اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل

 ٟمتف ُمـ اعم١من واحل٤مضم٤مت.اًمٜم٤مس ُم٤م ظمزّ 

اًمٖم٤مًم٦ٌم يّمٌح ُمـ اعمٜمٓم٘مل محؾ هذه اًمرواي٦م قمغم احل٤مًم٦م  ،وإذا يم٤من هذا هق اعمٕمٞم٤مر

وٓ يت٘مّٞمد سمثالصم٦م أي٤مم ذم اًمٖمالء، »يمام ومٕمؾ ؿمٛمس اًمديـ، وهلذا ىم٤مل اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين: 

وأرسمٕملم ذم اًمرظمص، وُم٤م روي قمـ اًمتحديد سمذًمؽ حمٛمقل قمغم طمّمقل احل٤مضم٦م ذم 

 .شذًمؽ اًمقىم٧م: ٕن٤م ُمٔمٜمّٝم٤م

تف عمخ٤مًمٗم :ُمـ قمدم إُمٙم٤من إظمذ سمخؼم اًمًٙمقين ،لىماٜمرام ذيمره اعمح٘مؼ اًمسم ثوفثًو:و

 .ًمٚمِمٝمرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م

ٓؾمٞمام وأن٤م ىمد  ،وهٜم٤م إذا ىمّمد ُمـ اًمِمٝمرة شمٚمؽ اًمتل سملم اعمت٠مظمريـ ومال ىمٞمٛم٦م هل٤م

ومال شمقضم٥م ؾم٘مقط  ،شمٙمقن ٟم٤مدم٦ًم قمـ ُم٘م٤مرسم٦م اًمٜمّمقص واًمتقومٞمؼ سمٞمٜمٝم٤م يمام ؾمٜمالطمظ

اًمرواي٦م قمـ آقمت٤ٌمر طمتك ًمق ىمٚمٜم٤م سم٘م٤مقمدة اًمقهـ، وأُم٤م إذا ىمّمد اًمِمٝمرة سملم 

ـّ إقمراوٝمؿ ٓ ّمد مت٤مم اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم وم٤مًمِمٝمرة ُمتح٘مّ اعمت٘مّدُملم، وم٢مذا ىم ٘م٦م، ًمٙم

ؾم٤مئر اًمٗم٘مٝم٤مء ُم٤م يم٤مٟمقا ي٤ٌمًمقن يمثػمًا سمرواي٤مت  اًمٗمرض أنّ  ٕنّ  :اوي٦مريقضم٥م ؾم٘مقط اًم

ؾم٘م٤مط إومال يدّل إقمراوٝمؿ قمغم  ،طمٞم٨م ٓ يٕمتؼمون٤م ُمّمدرًا شمنميٕمٞم٤مً  ،أهؾ اًمٌٞم٧م

ُملم اًمِمٝمرة سملم اعمت٘مدّ  ال حيرز أنّ وم ،ٞم٦م اًمّمدوري٦م، وأُم٤م إذا ىمّمد وم٘مٝم٤مء اإلُم٤مُمٞم٦مجّ احل

ُمثؾ ٘مدة قمغم قمدم أظمذ هذا اًم٘مٞمد، سمٕمد ذه٤مب ٕمـ ًمق همْمْمٜم٤م اًمٓمرف قمام شم٘مّدم ـ ُمٜم

حيتٛمؾ ضمّدًا ، سمؾ طمتك ًمق اٟمٕم٘مدت ، إمم هذا اًمت٘مٞمٞمد، واسمـ محزةاًمِمٞمخ اًمٓمقد

                                           
 .609: 3( اخلٛمٞمٜمل، اًمٌٞمع 1)

ـ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء، ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة وُمِمٙم٤مة اهلدى : وأمحد سم299: 3( اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م 2)

 .159: 3وُمّم٤ٌمح اًمًٕم٤مدات 

 .50: 14( اٟمٔمر: ُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م 3)

 .375ـ  374( اًمٜمٝم٤مي٦م: 4)

 .260( اًمقؾمٞمٚم٦م: 5)
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ٌّدي،  وُمع أن يٙمقٟمقا ومٝمٛمقا ُمٜمٝم٤م اإلؿم٤مرة إمم احل٤مًم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم ٓ سمٞم٤من طمٙمؿ ذقمل شمٕم

هذا آطمتامل اعمٕم٘مقل ضمّدًا ـ سم٘مريٜم٦م ذه٤مب سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أظمريـ إًمٞمف ـ ٓ يٙمقن 

 .إقمراوٝمؿ ُمقضم٤ًٌم ًمقهـ اًمًٜمد يمام هق واوح

سمٕمد ـ وطم٤مصؾ يمالُمٝمام  ،اخلٛمٞمٜمل واًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ ُم٤ممام ذيمره اإلسم رابعًو:و

رىمؿ )ل ظمؼم اًمًٙمقين ُمٕم٤مرض سمٌٕمض إظم٤ٌمر إظمرى، ومه٤م ظمؼم احلٚمٌ أنّ ـ وّٛمف 

اًمٕمؼمة سمؽمك اًمٜم٤مس سمال ـمٕم٤مم،  ، طمٞم٨م يٗمٝمؿ ُمٜمٝمام أنّ (4رىمؿ )وظمؼم ؾم٤ممل احلٜم٤مط  (5

إُمر اًمذي يقىمع اعمٕم٤مرو٦م ذم ُم٤مّدة آومؽماق، ومٞمت٤ًمىمط اعمتٕم٤مرو٤من ويرضمع إمم 

ًمٙمقن٤م  :ُمٓمٚم٘م٤مت حتريؿ آطمتٙم٤مر، أو شمرضّمح اًمرواي٤مت اعمخ٤مًمٗم٦م خلؼم اًمًٙمقين

 .سملم احلٙمؿ واعمقوقعُمقاوم٘م٦م ًمالقمت٤ٌمر وومٞمٝم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم 

لم وهذه اعمٜم٤مىمِم٦م ُمتٗمّرقم٦م قمغم طمجٞم٦م إظم٤ٌمر، ًمٙمـ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل سم٠مٟمف ٓ شمٜم٤مذم سم

 اًمًٙمقين وظمؼم ؾم٤ممل احلٜم٤مط: ّٕن إظمػم إٟمام يم٤من سمّمدد احلدي٨م قمـ ؾمح٥م ظمؼم

ومتٙمقن اًمٕمؼمة هٜم٤م  ،اًمٓمٕم٤مم ُمـ إؾمقاق ُم٘م٤مسمؾ وضمقد سم٤مذل آظمر وسم٤مئٕملم آظمريـ

ػم اًمٕمٜمٍم اًمذي ٟمحـ ومٞمف، وهٙمذا احل٤مل ذم صحٞمح احلٚمٌل سمٛمالطمٔم٦م قمٜمٍم آظمر هم

 . ٟمٕمؿ صحٞمح احلٚمٌل اًمذي أوردٟم٤مه ذم رواي٤مت اًمٙمراه٦م يٜمٗمع هٜم٤م.(5رىمؿ )

ىمد ي٘م٤مل سم٢مُمٙم٤من دقمقى اجلٛمع اًمٕمرذم سملم اًمٜمّمقص: ّٕن صحٞمح٦م  خومسًو:و

٘مريٜم٦م ومتٙمقن سمٛمث٤مسم٦م اعمٗمّن واًم ،وأُمث٤مهل٤م فم٤مهرة ذم سمٞم٤من ُمٜم٤مط احلٙمؿ (5رىمؿ )احلٚمٌل 

هم٤مًم٤ًٌم،  ؼ ُمٜم٤مط احلٙمؿ ومٞمف قم٤مدًة أوذًمؽ اًمتحديد اًمزُم٤مين إٟمام هق ُمـ ضمٝم٦م حت٘مّ  قمغم أنّ 

هذا اًمتحديد إٟمام هق ُمـ سم٤مب  وضمدٟم٤م ذم يمٚمامت سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء طمديث٤ًم قمـ أنّ وهلذا 

 .٦م، ومال شم٤ًمىمط وٓ حتديداًمٖم٤مًم٥م أو اعمٔمٜمّ 

                                           
 .46ـ  45: وؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر: 609ـ  608: 3( اخلٛمٞمٜمل، اًمٌٞمع 1)

 .141: 6( اٟمٔمر: ُمقؾمققم٦م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل 2)
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ـ يمام ومٕمؾ سمٕمض  وهذا اجلٛمع قمرذم ُم٘مٌقل، وٓ يقصػ أصؾ احلٛمؾ قمغم اًمٖمٚم٦ٌم

ـ سم٠مّٟمف ظمالف اًمٔم٤مهر وٓ ؿم٤مهد ًمف، وم٢مّن اًمذي ي٘مرأ جمٛمقع اًمٜمّمقص يٗمٝمؿ  اًمٗم٘مٝم٤مء

أّن اعمٜم٤مط واًمٕمؼمة سمح٤مل اًمْمٞمؼ، وشمرك اًمٜم٤مس ذم قمن وُمِم٘م٦م، ومتحٛمؾ هذه اًمرواي٦م 

 قمغم احل٤مل اًمٖم٤مًم٥م، قمغم شم٘مدير إُمٙم٤من ىمٌقهل٤م ذم ٟمٗمًٝم٤م.

ٕمّددة وص٤مدرة ذم ومؽمات زُمٜمٞم٦م خمتٚمٗم٦م ٟمٕمؿ، إذا يم٤مٟم٧م اًمرواي٤مت ذم هذا اعمج٤مل ُمت

 وأُمٙمٜم٦م ُمتٗمّرىم٦م وم٘مد يًتٌٕمد هذا احلٛمؾ ًمق احتدت ذم حتديد اًمرىمؿ ُمثاًل.

 وهبذا ـّؾف يظفر أكف يشؽؾ إخذ بخز افسؽقين بعد مو تؼّدم.

رضمؾ  امأيّ »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل× قمـ أيب ضمٕمٗمر ـ روايي أيب مريؿ، 2

، يريد سمف همالء اعمًٚمٛملم، صمؿ سم٤مقمف ومتّمّدق اؿمؽمى ـمٕم٤مُم٤ًم ومٙمًٌف أرسمٕملم ص٤ٌمطم٤مً 

 .شسمثٛمٜمف، مل يٙمـ يمٗم٤مرة عم٤م صٜمع

سمـ حمٛمد سمـ اًمزسمػم اًمٙمقذم قمكم سمْمٕمػ اًمًٜمد ـ يمام شم٘مدم ـ سمجٝم٤مًم٦م  ويـوؿش أوًٓ:

  وهمػمه.راًم٘مر

ٙمقن ُمثؾ اًمرواي٤مت إظمرى شم، وقمغم شم٘مديره يٜمٗمل احلرُم٦م ٤مف ٓ ُمٗمٝمقم هلإٟمّ  ثوكقًو:

 .أؾمٚمٗمٜم٤مفمٝمري٦م، سمؾ سم٤مًم٘مريٜمٞم٦م يمام قمٚمٞمف سم٤مٕ ُمت٘مّدُم٦مً 

ٟم٤مىمش اًمًٞمد اخلقئل ذم أصؾ دًٓم٦م اًمرواي٦م سمام ٟم٤مىمش ظمؼم اًمًٙمقين اعمت٘مّدم،  ثوفثًو:

ّٕن اًمٔم٤مهر ُمٜمٝم٤م أّن  :داً ُمٕمتؼمًا أّن هذه اًمرواي٦م هٜم٤م راضمٕم٦م إمم سمٞم٤من ضمٝم٦م أظمالىمٞم٦م شمٕمٌّ 

هق اًمٖمالء ورومع اعمحتٙمر مل يٙمـ همروف ُمـ احلٌس آؾمؽمسم٤مح وإٟمام يم٤من ٟمٞم٦م اًمًقء، و

إؾمٕم٤مر قمغم اعمًٚمٛملم، وُمٕمف ومتٙمقن اًمرواي٦م ظم٤مرضم٦م قمـ سمح٨م آطمتٙم٤مر وٟم٤مفمرة 

 .إمم ىم٤ٌمطم٦م ٟمٞم٦م اًمًقء

                                           
 .191: 5: وُمٜمٝم٤مج اًمٗم٘م٤مه٦م 180: 15اًمروطم٤مين، وم٘مف اًمّم٤مدق ( اٟمٔمر: 1)

 .676( اًمٓمقد، إُم٤مزم: 2)

 .815: 3( اٟمٔمر: ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م 3)
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ـّ هذه ادـوؿشي دم ؽر حمّؾفو  وذفؽ: :فؽ

ٓ يٜمٔمر إمم ضمٝم٦م ىمّمدي٦م اؾمتثٜم٤مئٞم٦م ذم  شيريد سمف همالء اعمًٚمٛملم» ـإّن اًمتٕمٌػم سم أ ـ

ّمقدة قم٤مدًة ًمٚمٛمحتٙمر هل اًمٖمالء، وإٟمام أوٞمػ إمم سمؾ اًمٖم٤مي٦م اعم٘م ،ُمقوقع آطمتٙم٤مر

ٟمٗمًف ُمـ  ر٤مقم٦م آطمتٙم٤مٜماعمًٚمٛملم ذم اًمرواي٦م ٓ ًمٌٞم٤من ُم٠ًمًم٦م أظمالىمٞم٦م، سمؾ ًمٌٞم٤من ؿم

 ،طمٞم٨م إومْم٤مئف إمم همالء إؾمٕم٤مر قمغم اعمًٚمٛملم اعمحؽمُملم ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ وأُمقاهلؿ

 ومتٙمقن ذطم٤ًم حل٤مل ـمٌٞمٕم٦م آطمتٙم٤مر.

 وىمد شم٘مّدم أنّ  ،ّن آطمتٙم٤مر ُمرشمٌط سمٜمٞم٦م آؾمؽمسم٤محإٟمف مل ي٘مؿ دًمٞمؾ ُمٕمتؼم قمغم أ ب ـ

 ـمٚم٥م زي٤مدة اًمثٛمـ إٟمام هق احل٤مًم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم ٓ أيمثر.

ُمـ اطمتٙمر ـمٕم٤مُم٤ًم أرسمٕملم ًمٞمٚم٦ًم وم٘مد »أٟمف ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل ـ خز ابـ ظؿر، 3

 .شسمرئ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وسمرئ اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمف...

 م.وطم٤مًمف طم٤مل ؾم٤مسم٘مف ؾمٜمدًا ودًٓم٦ًم يمام شم٘مدّ 

وهل  ،ٝم٤مٌشم٘مّدُم٧م اإلؿم٤مرة إمم أهمٚم ، وزان هذه اًمرواي٤مت رواي٤مت أظمروقمغم

 وطم٤مهل٤م طم٤مل اًمروايتلم إظمػمشملم دًٓم٦ًم. ،وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد

ؾوفصحقح أكف ٓ يمخذ بوفتحديد افزموين دم بوب آحتؽور، وإكام افعزة بام يقؿع 

دم ُتديد أزمـي  آثور آحتؽور، وهـو ٓ موكع مـ أن تتدّخؾ افدوفي أو اجلفوت ادؼؾي

ـّ افؼقاكغ ادـظؿي هلذا  حمّددة دم ـّؾ  ظك أو مؽون تبعًو فؾحول آؿتصوديي ؾتس

 .ُتً مظّؾي ادؼصد افؼظل أو ادمذ افؼوكقين افعوم ادقضقع

 

 )ضبٗن احلصٕه عمٜ الطمع ٔالبطاٟع( ـ الػساٞ 4ـ  5

ر أن يٙمقن متّٚمؽ ذه٥م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم إمم أٟمف يِمؽمط ذم آطمتٙم٤م

                                           
 .12ـ  11: 2: واعمًتدرك 33: 2( ُمًٜمد أمحد 1)
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قمـ ـمريؼ اًمنماء، سمٛمٕمٜمك أن ي٘مقم اعمحتٙمر سمنماء هذه اًمًٚمٕم٦م ومٞمف اًمًٚمٕم٦م اعمحتٙمرة 

ٟم٦م قمٜمده ذم اعمًتقدقم٤مت ٓ صمؿ طمًٌٝم٤م، ومٚمق ومروٜم٤م أٟمف طمّمؾ قمغم هذه اًمًٚمع اعمخزّ 

وإٟمام سمجٚمٌٝم٤م ُمـ ؾمقق أظمرى، يمًقق أضمٜمٌٞم٦م، أو قمـ  ،قمـ ـمريؼ اًمنماء ُمـ اًمًقق

أو سمحٌس حم٤مصٞمؾ أراوٞمف اًمزراقمٞم٦م وقمدم  ،قمـ طم٤مضمتف ـمريؼ آّدظم٤مر عم٤م يزيد

ٓ ىمد سمؾ  ،آطمتٙم٤مرسمحرُم٦م ومٗمل ُمثؾ هذه احل٤مٓت ٓ حيٙمؿ  ،قمروٝم٤م ذم اًمًقق

 يٙمقن ُمـ آطمتٙم٤مر ُمقوققم٤ًم.

 ،ٜم٤مف قمدم إظمذ هبذا اًمنمططمـ سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م وأيب يقؾمػ ُمـ إواعمٜم٘مقل قم

يم٤من اًمًٌٞمؾ اًمذي طمّمؾ متّٚمؽ  وأّن اًمٕمؼمة سمحٌس اًمًٚمٕم٦م سمام يّي سم٤مًمٕم٤مُم٦م يمٞمٗمام

 اًمًٚمٕم٦م ُمـ ظمالًمف.

وىمد حيّرم أٟمّم٤مر اعمذاه٥م إظمرى هذا احلٌس أو يٕمٓمقن ًمٚمدوًم٦م احلّؼ ذم اعمٜمع 

ًمٙمـ دون أن يّمدق قمٜمقان آطمتٙم٤مر اًمذي هق حمّط ٟمٔمر اًمٗم٘مٝم٤مء  ،دومٕم٤ًم ًمٚمير

 .هٜم٤م

ًمنماء وم٘مد ذه٥م ومريٌؼ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء إمم أظمذ ا ،أُم٤م قمغم ُمًتقى اًمٗم٘مف اإلُم٤مُمل

، وهق فم٤مهر ، إّٓ أّن اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ مل ي٠مظمذ هبذا اًمنمط أيْم٤مً ذـم٤ًم ذم آطمتٙم٤مر

شمٕمّرض هلذا اًمنمط، ٓؾمٞمام اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م  اًمذيـ حتّدصمقا قمـ آطمتٙم٤مر دون أّي 

                                           
 . 2 :93اًمٙمقيتٞم٦م( اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م 1)

: 4ٙمريمل، ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد : واًم514: 2( اٟمٔمر ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ : احلكم، ن٤مي٦م اإلطمٙم٤مم 2)

 .50: 14: واًمٜمراىمل، ُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م 41

: 174: 8: واًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، ري٤مض اعم٤ًمئؾ 192: 3( اٟمٔمر: اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم 3)

: 3: واخلٛمٞمٜمل، اًمٌٞمع 371: 4: وإٟمّم٤مري، اعمٙم٤مؾم٥م 484: 22واًمٜمجٗمل، ضمقاهر اًمٙمالم
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 اعمت٠مظمريـ. اإلُم٤مُمّٞم٦م ًمٚمٗم٘مٝم٤مء

د زُم٤من وهق حتدي ،وإذا شمّؿ اظمتٞم٤مر ىمٞمد اًمنماء ذم آطمتٙم٤مر يٜمٗمتح ُمقوقع ضمديد

اًمنماء وأٟمف ذم وىم٧م اًمٖمالء أو همػمه يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، هلذا ُمـ اًميوري 

 ٤مشمف.ٕمًمالٟمت٘م٤مل سمٕمد ذًمؽ إمم شمٗمري ،رات أصؾ هذا اًم٘مٞمدسمداي٦ًم رصد ُمؼمّ 

 

 أٔ ضبٗن احلصٕه عمٜ الطمعٛ الػساٞورّبزات قٗد أ ـ 

 وافذي يؿؽـ أن يؽقن مستـد افتؼققد بوفؼاء أحد أمريـ:

سمٕمض اًمٚمٖمقيلم قمؼّم قمـ  ُمرضمٕمٞم٦م اًمٚمٖم٦م، وم٘مد شم٘مّدم ذم اًمٌح٨م اًمٚمٖمقي أنّ  ول:إ

اجلٛمع هٜم٤م سمٛمٕمٜمك ذاء  آطمتٙم٤مر سم٤مجلٛمع واحلٌس، سمحٞم٨م ىمد يٗمٝمؿ ُمـ يمالُمٝمؿ أنّ 

 اًمًٚمٕم٦م ُمـ اًمًقق، ويٙمقن احلٌس هق ختزيٜمٝم٤م وآُمتٜم٤مع ُمـ سمٞمٕمٝم٤م سمٕمد ذائٝم٤م.

اعمٕمٜمك اعمّمدري جلٛمع هٜم٤م يمام ىمد يٕمٜمل ذم حمّٚمف ؾم٤مسم٘م٤ًم ُمـ أّن ا هاب سمام ٟم٤مىمِمٜم٤مقواجل

ُمٙمّدؾم٦ًم ذم  ٦مً خمزوٟماًمًٚمع شمٙمقن ىمد يراد سمف اعمٕمٜمك اؾمؿ اعمّمدري، سمٛمٕمٜمك أن 

اعمًتقدقم٤مت ُمثاًل، وهذا هق اعمٜم٤مؾم٥م ُمع اجلذر اًمٚمٖمقي وؾم٤مئر يمٚمامت اًمٚمٖمقيلم 

زوا ذم اعم٘م٤مم إول قمغم ُم٘مقًم٦م احلٌس، ومال ئمٝمر ُمـ اًمٚمٖم٦م أظمذ ىمٞمد اًمنماء اًمذيـ ريمّ 

 ُمـ اًمًقق ذم ُمٗمٝمقم آطمتٙم٤مر.

واًمذي مل يٌد زم واوح٤ًم أّن اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ رهمؿ إىمراره ذم اًمٌح٨م اًمٚمٖمقي 

وأن٤م قمٜمٍمان ُمًت٘مالن ُمتٛمٞمزان ُم٘مّقُم٤من ًمالطمتٙم٤مر  ،سم٤مًمتٛمٞمٞمز سملم اجلٛمع واحلٌس

، وم٢مذا ىمّمد سم٤مجلٛمع جمّرد إٓ أٟمف رومض سمِمّدة ذم ُمقوع آظمر ىمٞمد اًمنماء اعمًٌؼ ،ًمٖم٦مً 

اًمًٚمع إمم سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ومٝمذا ٓ ُمٕمٜمك ًمف، وإذا ىمّمد اًمنماء اعمًٌؼ وىمع  وؿّ 

م اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اعمحّرُم٦م ًمالطمتٙم٤مر حترّ  اًمتٜم٤مىمض ذم يمالُمف: ّٕن اعمٗمروض أنّ 

                                           
 .51، 29( اٟمٔمر: ؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر: 1)
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واعمٗمروض قمدم اًمِمٛمقل ًمٖمػم ُم٤م يم٤من ومٞمف ذاء وقمروم٤ًم، ك هبذا اإلؾمؿ ًمٖم٦ًم ٛمّ اعمً

 ُمًٌؼ.

 ٟمّمقص هل: اًمٜمّمقص اخل٤مّص٦م، وأمهٝم٤م صمالصم٦م افثوين:

إٟمام احلٙمرة أن شمِمؽمي ـمٕم٤مُم٤ًم وًمٞمس ذم اعمٍم » ـ مو جوء دم خز احلع ادتؼدم: 1

فم٤مهر ُمٗمٝمقم احلٍم ذم هذه اًمرواي٦م أّن جمرد احلٌس دون  : وم٢منّ شهمػمه ومتحتٙمره..

 ومال يٙمقن طمراُم٤ًم سمٕمٜمقان آطمتٙم٤مر. ،اًمنماء اعمًٌؼ ًمٞمس طمٙمرةً 

ًف.. مل يٙمـ ٌرضمؾ اؿمؽمى ـمٕم٤مُم٤ًم ومٙم أّيام»×: قمـ أيب ضمٕمٗمر ـ خز أيب مريؿ، 2

 .شيمٗم٤مرة عم٤م صٜمع

.. »ذم طمديثٝم٤م قمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمزام طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمٝم٤م:  ط،ـ صحقحي شومل احلـو 3

 .شويم٤من إذا دظمؾ اًمٓمٕم٤مم اعمديٜم٦م اؿمؽماه يمّٚمف..

٤م شم٘مٞمٞمد ؾم٤مئر أُمٙمٜمّ  ،دًا سم٤مخلؼميـ أظمريـوم٢مذا أظمذٟم٤م سمدًٓم٦م ُمٗمٝمقم اخلؼم إّول ُم١ميّ 

 احلرُم٦م سمح٤مًم٦م اًمنماء اعمًٌؼ. اعمٓمٚم٘م٤مت سمف وطمٍم

اجل٤مًم٥م ُمرزوق واعمحتٙمر »م: ورسمام أُمٙمـ إو٤موم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م ذم احلدي٨م اعمت٘مدّ 

 اًمذي جيٚم٥م اًمٌْم٤مئع ُمـ ظم٤مرج اعمديٜم٦م ممدوح، وهذا يٕمٜمل أنّ  سمحٞم٨م إنّ  شُمٚمٕمقن

سمؾ هق اًمذي يِمؽمهي٤م ُمـ اًمًقق  ،اعمحتٙمر ًمٞمس ُمـ جيٚم٥م اًمٌْم٤مقم٦م ُمـ ؾمقق أظمرى

 ٟمٗمًف صمؿ حيًٌٝم٤م.

 د يـوؿش آشتدٓل هبذه افروايوت بعّدة أمقر:وؿ

 شمٗمؽمو٤من امٕن :صحٞمح٦م ؾم٤ممل احلٜم٤مط ٓ ُمٗمٝمقم هلامأيب ُمريؿ ُمع  رواي٦م إنّ  أوًٓ:

طم٤مًم٦م اًمنماء ٓ أنام شمٜمٗمٞم٤من همػمه٤م، يمام أن ىمّّم٦م طمٙمٞمؿ سمـ طمزام إٟمام وردت ذم ُم٘م٤مم 

 ،و٦ًم ًمٚمٌٞمع قمٜمد همػمهسمٞم٤من مجع اًمٌْم٤مقم٦م يمّٚمٝم٤م ذم ُم٘م٤مسمؾ شمقومر اًمًٚمٕم٦م ذم اًمًقق ُمٕمرو

ءت ىمّّم٦م طمٙمٞمؿ اًمذي ص٤مدف أٟمف اؿمؽمى اًمٌْم٤مقم٦م، وًمٞم٧ًم ذم ُم٘م٤مم احلدي٨م ج٤موم
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 قمـ اًمنماء طمتك شمٙمقن هل٤م دًٓم٦م قمغم احلٍم واًمت٘مٞمٞمد واعمٗمٝمقم أؾم٤مؾم٤ًم.

اخلؼم إظمػم ٓ يٗمٞمد شمٗمًػم اجل٤مًم٥م سمٛمٕمٜمك ُمـ ي٠ميت سم٤مًمٌْم٤مئع ُمـ ظم٤مرج  إنّ  ثوكقًو:

إٟمام هل ذم ُم٘م٤مم احل٨م قمغم شمقومػم اًمًٚمٕم٦م ُمـ ظم٤مرج اعمديٜم٦م ًمق اُمتٜمع ُمـ سمٞمٕمٝم٤م، و

ًمت٠مُملم اًمًٚمٕم٦م همػم اعمتقومرة ذم اعمديٜم٦م، وم٢مّن اًمِمخص يقومر  شآؾمتػماد»أي  ،اعمديٜم٦م

 ُم٘م٤مسمؾ اعمحتٙمر اًمذي ؿ ومٞمٙمقن ُمًتح٘م٤ًم ًمٚمٛمدح، ذمٝمًمٚمٜم٤مس ؾمٚمٕم٦ًم همػم ُمتقومرة سمٞمٜم

سمٚم٦م سملم آصمٜملم ذم ًمٚمذم، ومجٝم٦م اعم٘م٤م يٛمٜمع قمٜمٝمؿ اًمًٚمٕم٦م وًمق يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ ومٝمق ُمًتحّؼ 

 ومٚمٞمالطمظ.وأُمث٤مًمف شمقومػم اًمًٚمٕم٦م وقمدُمف، ٓ ذم ُمثؾ اطمتٙم٤مر اجل٤مًم٥م ًمٚمًٚمٕم٦م 

ُمقرد  وهق اخلؼم إول ـ واردٌ  ـ ٚمٌلظمؼم احل نّ ُم٤م ذيمره سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء، ُمـ أ ثوفثًو:

أن جيٛمع اًمٌْم٤مقم٦م ُمـ اًمًقق يريد آطمتٙم٤مر اًمٖم٤مًم٥م: إذ احل٤مًم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم ومٞمٛمـ 

إٟمف وارد عمٓمٚمؼ اعمٛمٚمقك سم٤معمٕم٤موو٦م ُمـ إّول،  :ٕمٝم٤م، أو ٟم٘مقلويِمؽمهي٤م ًمٞمٛمتٜمع ُمـ سمٞم

 .سمؾ قمغم هذا يٛمٙمـ محؾ ؾم٤مئر اًمرواي٤مت أيْم٤مً 

جمرد إُمٙم٤من  ٕنّ  هذه ادـوؿشي فقحدهو ٓ تػقد ٓشقام دم خز احلؾبل: إٓ أنّ 

ٟمٕمؿ يٛمٙمـ أن يٙمقن هذا  ،ٕمّٞمٜمف سمٕمد ورود أداة احلٍم ومٞمٝم٤مياحلٛمؾ قمغم اًمٖم٤مًم٥م ٓ 

 ٕمقٟم٦م اعمٜم٤مىمِم٦م اًمت٤مًمٞم٦م وهل:ٛمُم٘مٌقًٓ سماحلٛمؾ 

سملم وضمقد يٗمّّمؾ ظمؼم احلٚمٌل أظمر، وهق اًمذي  ُمعُم٘مت٣م اجلٛمع  إنّ  رابعًو:

اًم٘مْمٞم٦م شم٤مسمٕم٦م  ـمٕم٤مم ذم اعمٍم وقمدم وضمقده وأٟمف ٓ يؽمك اًمٜم٤مس ًمٞمس هلؿ ـمٕم٤مم، أنّ 

شمًٛمح ًمؽمك اًمٜم٤مس ًمٞمس هلؿ ـمٕم٤مم، ومتٙمقن هذه اًمدًٓم٦م أىمقى ذم اإلوم٤مدة، سمحٞم٨م 

 .شمٚمؽ قمغم اًمٖم٤مًم٥م. وىمد شمٌٜمّك سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء هذا إُمرسمحٛمؾ 

                                           
: 22: وضمقاهر اًمٙمالم 174: 8: وري٤مض اعم٤ًمئؾ 25: 8( اٟمٔمر: جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من 1)

 .50: وؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر:484

: واعمٜمتٔمري، رؾم٤مًم٦م ذم 371: 4عمٙم٤مؾم٥م : وإٟمّم٤مري، ا174: 8( اٟمٔمر: ري٤مض اعم٤ًمئؾ 2)
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طمدي٨م هذه اًمرواي٦م  وهق أنّ  ،لٌُم٤م هق اجلقاب إومْمؾ قمغم ظمؼم احلٚم خومسًو:

إٟمام احلٙمرة أن شمِمؽمي »يِمٝمد ًمذًمؽ ىمريٜم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م، وم٢من٤م ىم٤مًم٧م،  ،ًمٞمس قمـ اًمنماء

ُمت٤مع همػمه ومال ـمٕم٤مُم٤ًم وًمٞمس ذم اعمٍم همػمه ومتحتٙمره، وم٢من يم٤من ذم اعمٍم ـمٕم٤مم أو 

، وهذا يدّل قمغم أّن ٟمٔمره٤م إمم وضمقد اًمٓمٕم٤مم ذم اًمًقق وقمدم وضمقده ٓ إمم شسم٠مس

يمٞمٗمٞم٦م احلّمقل قمٚمٞمف ُمـ ظمالل اًمنماء أو همػمه، وإٓ ًم٘م٤مًم٧م اًمرواي٦م: وم٢من يم٤من سمٖمػم 

اؿمؽماء أو يم٤من ذم اعمٍم ـمٕم٤مم أو ُمت٤مع همػمه ومال سم٠مس، ومٛمـ قمدم اًمتٕمّرض ذم اًمٗمرض 

طمدي٨م اًمنماء ضم٤مء قمرو٤ًم ذم ُم٘م٤مم  يٗمٝمؿ أنّ  ،رة اًمنماء وقمدُمٝم٤ماًمث٤مين اعم٘م٤مسمؾ ًمٔم٤مه

 هذا يمّٚمف ومْماًل قمـ وٕمػ ؾمٜمد سمٕمض هذه اًمرواي٤مت يمام شم٘مّدم. .ذيمر احل٤مًم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم

ن ي٘م٤مل سم٠مّن آطمتٙم٤مر اعمتٗمّرع قمغم اًمنماء ُمـ اًمًقق يّمدق قمٚمٞمف أ افثوفٌ:

م ذم اًمًٚمع اعمٕمروو٦م اإلرضار سم٤مًمٜم٤مس واًمتْمٞمٞمؼ قمٚمٞمٝمؿ وقمدم إقمٓم٤مئٝمؿ طمّ٘مٝمؿ اًمٕم٤م

يمام ًمق شمّؿ ذًمؽ قمـ  ،ُم٤م قمغم سمْم٤مقم٦م ُمـ ظم٤مرج اًمًقق ٌٞمع، أُم٤م ًمق طمّمؾ شم٤مضمرٌ ًمٚم

ـمريؼ آؾمتػماد ُمـ اًمدول إضمٜمٌٞم٦م، سمحٞم٨م يم٤من اًمًقق ُمـ اًمٌداي٦م ظم٤مًمٞم٤ًم ُمـ هذه 

ًمٚمٜم٤مس ذم هذه اعمديٜم٦م أو اًمٌٚمد طم٘م٤ًم قم٤مُم٤ًم طمتك يّم٤مر إمم اهت٤مم  ومال يّمدق أنّ  ،اًمٌْم٤مقم٦م

ومٙمام أٟمف ٓ جي٥م قمٚمٞمف ذاء هذه  ،ويمذًمؽ احل٤مل ذم اإلرضار ،ٗمقيتفاعمحتٙمر سمت

ٙمذا قمدم ختزيٜمٝم٤م طمٞم٨م ٓ وم ،ٞم٦ماًمٌْم٤مئع ُمـ اًمًقق إضمٜمٌٞم٦م ًمٌٞمٕمٝم٤م ذم اًمًقق اعمحٚمّ 

 متٞمٞمز سملم احل٤مًمتلم.

وإُمر قمٞمٜمف ذم آؾمتٌ٘م٤مء قمغم اًمًٚمع اًمتل طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ داظمؾ اًمٌٚمد سمٖمػم 

ٞم٦م، وم٢مٟمف مل شمدظمؾ هذه اعمح٤مصٞمؾ دائرة اًمًقق ٞمؾ أراوٞمف اًمزراقم٤مصُمثؾ حم ،ذاء

                                                                                                       
 .612: 3: واخلٛمٞمٜمل، يمت٤مب اًمٌٞمع 52آطمتٙم٤مر واًمتًٕمػم: 

: واخلٛمٞمٜمل، يمت٤مب 52: ورؾم٤مًم٦م ذم آطمتٙم٤مر واًمتًٕمػم: 26ـ  25: 8( راضمع: جمٛمع اًمٗم٤مئدة 1)

 .612ـ  611: 3اًمٌٞمع 
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 .ع ُمـ إولرٞم٦م طمتك يتٕمّٚمؼ هب٤م طمّؼ قم٤مم وهٙمذا، وًمذًمؽ يم٤من ًمف أٓ يزاعمحٚمّ 

هٜم٤مك ومرق سملم ىمٞم٤مم اعمحتٙمر سمٕمٛمؾ إجي٤ميب يّمدق ُمٕمف قمٜمقان  :وسمٕم٤ٌمرة أظمرى

اإلرضار أو ؾمٚم٥م احلّؼ، يم٠من يِمؽمي اًمًٚمع ُمـ اًمًقق اعمحكّم وحيًٌٝم٤م، وسملم جمّرد 

ًمٗمٕمؾ اًمًٚمٌل وهق أن ٓ يٌٞمع ُم٤م يم٤من قمٜمده دون أن يٙمقن ًمف دور ذم إومراغ اًمًقق، ا

 ّمقر ذم ُم٘مت٣م احلرُم٦م هٜم٤م.ىموإدًّم٦م ٓ شمًتققم٥م احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ُمـ هٜم٤م يٙمقن هٜم٤مك 

 ذم سم٤مب آطمتٙم٤مر،ُم٠ًمًم٦م احلّؼ اًمٕم٤مم أصؾ وىمد ٟم٤مىمش اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ ذم 

ُمـ ٟمقع ُمٚمٙمٞم٦م  : إذ ًمق أريد ُمٜمف طمؼ  ذهه ة احلّؼ اًمٕم٤ممرسم٠مٟمف ٓ وضمف ُمٕم٘مقل ًمٗمٙم

ع ذم أٟمف ٓ ؾمٚمٓمٜم٦م نميومٝمذا خم٤مًمػ ًميوري٤مت اًمت ،اعمجتٛمع ًمٚمامل أو ؾمٚمٓمٜمتف قمٚمٞمف

وأُم٤م إذا يم٤من اعمراد ُمٕمٜمك  ،وٓ ُمٚمٙمٞم٦م قمغم اعم٤مل ُمـ همػم ُم٤مًمٙمف سم٤معمٚمٙمٞم٦م اخل٤مّص٦م

ق ذم اًمتٕم٤مون واًمتْم٤مُمـ واًمتٙم٤مومؾ وُم١ًموًمٞم٦م اًم٘م٤مدر قمغم ؾمّد طم٤مضم٤مت اًمٜم٤مس، ومال ومر

اًمتٛمٞمٞمز سملم اعمًتقرد وهمػمه ذم  يتؿّ طمتك اعمٕمٜمك سملم ُم٤م يم٤من داظمؾ اًمٌٚمد وظم٤مرضمف  هذا

 ضمح٤من اًمٌذل.رسمٕمض اًمٙمٚمامت، سمؾ ٓ يٗمٞمد ؾمقى 

ومٞمٙمقٟمقن أومم سمف  ،ؾ ذًمؽ اًمٌٚمد طمّؼ ومٞمفهٕ سمٚمد وأُم٤م إذا يم٤من اعم٘مّمقد أن ٟمت٤مج يمّؾ 

ذم طمٙمؿ اعم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم  ومٝمذا شمٗمريؼ ،دون ُم٤م أشمك ُمـ اخل٤مرج ومٞمٙمقن إومم سمف ضم٤مًمٌف

 ٕن إومم سم٤معم٤مل دوُم٤ًم هق ُم٤مًمٙمف ٓ همػمه. :إمم ُم٤مًمٙمف سمال دًمٞمؾ ُمـ ذع أو قم٘مؾ

سم٤مًمزرع ُمـ سم٤مب اًمقاضم٥م اًمٙمٗم٤مئل  فُم٤مٟمع ُمـ إًمزاُم يْم٤مف إمم ذًمؽ أٟمف أّي 

اًمٜمٔم٤مُمل، وطمتك ًمق ؾمٚمؿ ًمف أن ٓ يزرع ومال شمالزم سمٞمٜمف وسملم أن ٓ يٌٞمع، وشمٙمقن 

 .ظمؾ عمٕم٤مجل٦م اعمقوقع همػم صحٞمح ُمـ إّولاًمٜمتٞمج٦م أّن هذا اعمد

 ويؿؽـ افتعؾقؼ هـو:

إن ومٙمرة احلّؼ اًمٕم٤مم هٜم٤م ٓ شمٕمٜمل دظمقل همػم اعم٤مًمؽ سم٤معمٚمٙمٞم٦م اخل٤مّص٦م ذيٙم٤ًم  أوًٓ:

                                           
 .57ـ  55( حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: 1)
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اًمًٚمع اًمتل  ُمع اعم٤مًمؽ طمتك جيٕمؾ ذًمؽ خم٤مًمٗم٤ًم ًميوري٤مت اًمنمع، سمؾ سمٛمٕمٜمك أنّ 

يث٧ٌم ـ خل٤مرضمف  مٛمع ٟمٗمًف أؾمقاء يم٤مٟم٧م ٟمت٤مضم٤ًم ًمٚمٛمجتـ  شمِمّٙمؾ طم٤مضمٞم٤مت اعمجتٛمع

تٝم٤م اخل٤مّص٦م ُمـ رأس، ومٜمحـ ًمٚمٛمجتٛمع طمّؼ ذم احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م سمام ٓ يٜم٤مذم ُمٚمٙمٞمّ 

ٟمتحّدث هٜم٤م قمـ طمّؼ ٓ قمـ ُمٚمؽ، وهلذا جي٥م يمٗم٤مي٦ًم شم٠مُملم هذه احل٤مضمٞم٤مت ٕومراد 

٘مٜم٤مه ذم حمّٚمف. وم٤معمٓمٚمقب اعمجتٛمع وًمق سم٤مًمٌدل، وم٢مّن هذا هق اًمقاضم٥م اًمٜمٔم٤مُمل يمام طم٘مّ 

 ؟!وأيـ هذا ُمـ خم٤مًمٗم٦م اًميورة ،ع اًميوري٦م ذم اًمًقق وًمق سم٠مؾمٕم٤مره٤مشمقاومر اًمًٚم

ٟمٕمؿ هم٤ميتف خم٤مًمٗم٦م إـمالق اًمًٚمٓمٜم٦م، وهل خم٤مًمٗم٦م يرشمٙمٌٝم٤م اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ ٟمٗمًف 

 سمٛمٜمٕمف ُمـ آطمتٙم٤مر ذقم٤ًم.

ٓ شم٘مػ ومٙمرة احلّؼ اًمٕم٤مم هٜم٤م ـ سمٜم٤مًء قمغم إظمذ هب٤م ـ ًمتّمحٞمح اًمتٛمٞمٞمز اًمذي  ثوكقًو:

ـ ُمع ذًمؽ يث٧ٌم احلّؼ ء ًمٙمؾ، سمٛمٕمٜمك أٟمف ىمد يٗمرض قمدم اًمنماذيمر ذم أصؾ اًمدًمٞم

ٞم٦م اًمًٚمٕم٦م ذم اًمًقق يث٧ٌم ذم وُمٕمرو اًمٕم٤مم: ّٕن اًمذي ي٘مقل سم٤محلّؼ اًمٕم٤مم هٜم٤م يرى أنّ 

ُمقرده٤م طمؼ قم٤مم، وُمٕمف ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن اعمحتٙمر ىمد اؿمؽمى اًمٌْم٤مقم٦م ُمـ اًمًقق 

صمؿ قمروٝم٤م ذم اًمًقق  ،تج٦مإضمٜمٌٞم٦م أو يم٤مٟم٧م ٟمت٤مضم٤ًم ٕراوٞمف اًمزراقمٞم٦م أو ُمّم٤مٟمٕمف اعمٜم

 ومتٕمّٚمؼ هب٤م احلّؼ اًمٕم٤مم، ومحرم اطمتٙم٤مره٤م قمٚمٞمف ُمع أٟمف مل يتح٘مؼ قمٜمقان اًمنماء هٜم٤م.

وم٢مذا يم٤من احلّؼ اعمذيمقر صم٤مسمت٤ًم سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ قمروٝم٤م ذم اًمًقق وإٟمام سمٜمٗمس 

ومال ومرق سملم اًمنماء وهمػمه، وإذا يم٤مٟم٤م اًمٕمرض هق اًمٕمٜمٍم  ،وضمقده٤م قمٜمد اًمت٤مضمر

ؼ أيْم٤ًم، ومال يّمّح وومؼ هذا اًمدًمٞمؾ اًم٘مقل ا احلّؼ اًمٕم٤مم وم٘مد حت٘مّ اعمقضم٥م ًمثٌقت هذ

 سم٘مٞمدي٦م اًمنماء.

اًمٕم٤مم هٜم٤م ذم اًمًٚمع اًميوري٦م سم٢مُمٙم٤مٟمف أن يٚمتزم  إّن ُمـ ي٘مقل سمٗمٙمرة احلّؼ  ثوفثًو:

سم٤مًمقضمقب اًمٙمٗم٤مئل طمتك قمغم ُمًتقى قمرض اعمحّمقل اًمزراقمل أو اًمّمٜم٤مقمل 

٤مُم٤ًم يمح٤مل اًمقاضم٤ٌمت اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اخل٤مص أو احلّمقل قمٚمٞمف ُمـ اًمًقق إضمٜمٌٞم٦م، مت
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إظمرى، ومال ُمٕمٜمك ًمٚم٘مقل سم٠مٟمف مل يٙمـ جي٥م قمٚمٞمف اًمزرع ُمـ إّول، سمؾ يٛمٙمـ 

 .ذم ٟمٓم٤مق احل٤مضمٞم٤مت اًمٕم٤مُّم٦م آًمتزام سمف طمٞمٜمئذٍ 

وم٤مًم٘مقل سمٗمٙمرة اًمير أو ومٙمرة احلّؼ اًمٕم٤مم ٓ يْمٞمّؼ ُمـ ىمدرة اًمدًمٞمؾ قمغم  ،وقمٚمٞمف

اًمنماء ىمٞمدًا ذم آطمتٙم٤مر وٓ ذم اًمِمٛمقل ًمٖمػم طم٤مل اًمنماء، وم٤مًمّمحٞمح قمدم أظمذ 

 طمٙمٛمف.

ًمٙمـ ًمق ومرض إظمذ سم٘مٞمد اًمنماء ذم آطمتٙم٤مر، يٜمٗمتح جم٤مل اًمٌح٨م ذم شمٗمّمٞمٚملم 

 مه٤م:

 

 ـ شواُ الػساٞ ب

ذه٥م سمٕمض وم٘مٝم٤مء أهؾ اًمًٜم٦ّم إمم شم٘مٞمٞمد اًمنماء سم٠من يٙمقن ذم وىم٧م اًمٖمالء، أُم٤م ًمق 

ومال يٙمقن اُمتٜم٤مقمف  ،ًٕمراؿمؽمى اعمحتٙمر اًمٓمٕم٤مم ذم أي٤مم اًمرظمص وطمًٌف، صمؿ ارشمٗمع اًم

قمـ سمٞمٕمف ذم هذه احل٤مل اطمتٙم٤مرًا، وٟم٥ًم إمم سمٕمض وم٘مٝم٤مء اإلسم٤موٞم٦م أظمذ ىمٞمد اًمنماء 

 سمٕمٙمس ُم٤م ذـمف سمٕمض وم٘مٝم٤مء اجلٛمٝمقر مت٤مُم٤ًم. وىم٧م اًمرظمص

ٞمز ٓ قمغم اعمًتقى اًمٚمٖمقي وٓ قمغم ُمًتقى ٞموٓ ئمٝمر وضمٌف صحٞمح هلذا اًمتٛم

ٙمقن ذم أي٤مم اًمرظمص سمرضم٤مء أن شمرشمٗمع اًمٜمّمقص، إٓ أن يٙمقن اعم٘مّمقد أّن اًمنماء ي

 ٤مر، وهذا ًمٞمس اطمتٙم٤مرًا يمام هق واوح.إؾمٕم٤مر وم٢مذا ارشمٗمٕم٧م سم٤مع يمام يٗمٕمٚمف اًمتجّ 

وم٤مٕدًّم٦م اعمحّرُم٦م ًمالطمتٙم٤مر ًمق ىمّٞمدت سم٤مًمنماء ومال شم٘مٞمٞمد ومٞمٝم٤م سمزُم٤من ظم٤مص  ،ُمـ هٜم٤م

 هلذا اًمنماء، ٓ وىم٧م اًمٖمالء وٓ وىم٧م اًمرظمص.

 

 ـ وهاُ الػساٞ ز

اعمٙم٤مين،  ىاعمًٚمٛملم إمم اًمتٗمّمٞمؾ ذم ُم٠ًمًم٦م اًمنماء قمغم اعمًتق ذه٥م سمٕمض وم٘مٝم٤مء

                                           
 .72ـ  71( أؾم٤مُم٦م اًمًٞمد قمٌد اًمًٛمٞمع، آطمتٙم٤مر: 1)
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وم٘مّٞمدوه سم٠من يٙمقن ُمـ ٟمٗمس اًمٌٚمد أو طمتك اعمديٜم٦م اًمتل جيري آطمتٙم٤مر ومٞمٝم٤م، ومٚمق 

 حمّرم. ٤مٓؾمتػماد ومال يٙمقن هٜم٤مك اطمتٙم٤مرٌ طمّمؾ اًمنماء ُمـ اخل٤مرج يم

 وافذي دؾعفؿ إػ هذا افتؼققد أمقر:

ُمّٞمز سملم اجل٤مًم٥م وم٤مقمتؼمه ُمرزوىم٤ًم واعمحتٙمر وم٤مقمتؼمه اًمٜمٌقي اعمت٘مّدم اًمذي  إول:

يٗمٝمؿ ُمٜمف أن اعمحتٙمر ُمٖم٤ميٌر ًمٚمج٤مًم٥م، ومال يرشمٌط آطمتٙم٤مر سمٛمٗمٝمقم طمٞم٨م ُمٚمٕمقٟم٤ًم، 

 آؾمتػماد.

سمام ىمدُمٜم٤مه ُمـ أّن اعمراد سم٤مجل٤مًم٥م ذم ُم٘م٤مسمؾ اعمحتٙمر هق شمقومػم اًمًٚمٕم٦م ذم  ويـوؿش

ذم ُم٘م٤مسمؾ قمدُمف وًمق اطمتٙمر سمٕمد  ؾمتػمادُم٘م٤مسمؾ قمدم شمقومػمه٤م ذم اًمًقق، ٓ جمّرد آ

ذًمؽ، هذا ومْماًل قمـ وٕمػ احلدي٨م ؾمٜمدًا سمٓمرىمف اًمِمٞمٕمٞم٦م واًمًٜمٞم٦م يمام أؾمٚمٗمٜم٤مه ومٞمام 

 ُم٣م.

ٓ طمٙمرة ذم ؾمقىمٜم٤م، »اعمروي قمـ اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أٟمف ىم٤مل:  افثوين:

ٓ يٕمٛمد رضم٤مل سم٠ميدهيؿ ومْمقل ُمـ أذه٤مب، إمم رزق ُمـ رزق اهلل ٟمزل سم٤ًمطمتٜم٤م، 

ذم اًمِمت٤مء واًمّمٞمػ، يمٌده ٙمروٟمف قمٚمٞمٜم٤م. وًمٙمـ أّيام ضم٤مًم٥م ضمٚم٥م قمغم قمٛمقد ومٞمحت

 .شومذًمؽ وٞمػ قمٛمر، ومٚمٞمٌع يمٞمػ ؿم٤مء اهلل، وًمٞمٛمًؽ يمٞمػ ؿم٤مء اهلل

وضمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اسمـ أيب سمٚمتٕم٦م »ىم٤مل:  ،وىمري٥م ُمٜمف ظمؼم قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م

ٌت٤مقمقن يٌٞمع اًمزسمٞم٥م سم٤معمديٜم٦م، وم٘م٤مل: يمٞمػ شمٌٞمع ي٤م طم٤مـم٥م؟ وم٘م٤مل: ُمّديـ، وم٘م٤مل: شم

صمؿ شمٌٞمٕمقن يمٞمػ ؿمئتؿ، سمع ص٤مقم٤ًم، وإٓ  ،سم٠مسمقاسمٜم٤م وأومٜمٞمتٜم٤م وأؾمقاىمٜم٤م، شم٘مٓمٕمقن ذم رىم٤مسمٜم٤م

 .شومال شمٌع ذم ؾمقىمٜم٤م، وإٓ ومًػموا ذم إرض واضمٚمٌقا، صمؿ سمٞمٕمقا يمٞمػ ؿمئتؿ

 سم٠مٟمٜم٤م مل ٟمٚمتزم سمحجٞم٦م ؾمٜم٦ّم اًمّمح٤ميب ُم٤م مل يٜم٘مؾ قمـ رؾمقل اهلل ويـوؿش أوًٓ:

                                           
 .410ـ  409: 6: وآؾمتذيم٤مر 651: 2( اعمقـم٠م 1)

 .207: 8( اًمّمٜمٕم٤مين، اعمّمٜمّػ 2)
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شمٜمٗمٞمذي٦م سمح٥ًم ُم٤م يراه ُمـ  وًمٕمّؾ اخلٚمٞمٗم٦م هٜم٤م يم٤من يامرس ؾمٚمٓم٦مً ، يمام سمحثٜم٤مه ذم حمّٚمف

 ذقمل إهلل. طمٙمؿاعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م، ومال يدّل ُمقىمٗمف هذا قمغم 

 شيمٞمػ ؿمئتؿ» اخلؼم إول وٕمٞمػ اًمًٜمد سم٤مإلرؾم٤مل، أُم٤م اًمث٤مين وم٢منّ  إنّ  ثوكقًو:

ؾ ُم٤م سمؾ شمٗمٞمد ُم٤م ىم٤مسم ،اًمقاردة ذم آظمره ٓ شمٗمٞمد اًمؽمظمٞمص ُمٓمٚم٘م٤ًم طمتك ُمع اًمٖمش ُمثالً 

ًمف ًمق  حصمؿ ؾمٛم ،ٕمف قمٛمرٜمومٛم ،اًمرضمؾ يم٤من يٌٞمع سم٠مرظمص ُمـ اًمًقق ٕنّ  :ؾمٌ٘مٝم٤م

 ضمٚم٥م أن يٌٞمع سمام هق أرظمص أو أهمغم.

اطمتٙم٤مر اعمًتقرد ُمـ ظم٤مرج اًمًقق اعمحكّم ًمٞمس طم٤ًًٌم عم٤م شمٕمّٚمؼ سمف طمّؼ  إنّ  افثوفٌ:

 اًمٕم٤مُّم٦م سمخالف اطمتٙم٤مر اعمِمؽمي ُمـ اًمًقق.

 ٞمد.وهذا ىمد أضمٌٜم٤م قمٜمف ومٞمام شم٘مّدم ومال ٟمٕم

 وكتقجي افؽالم دم ؿقد افؼاء أكف فقس بؼقد، وظذ تؼديره ؾال زمون فف وٓ مؽون.

 

 )دزدٛ تأثري االستهاز( احلادٛ ٔالطسٔزٚـ  4ـ  6

ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم أنؿ ي٠مظمذون ذم آطمتٙم٤مر ـ طمٙماًم  اًمٔم٤مهر ُمـ يمٚمامت يمثػمٍ 

شمٙمـ هٜم٤مك طم٤مضم٦م مل يٙمـ هٜم٤مك  ومٚمق مل ،ةرَ ٙمَ أو ُمقوققم٤ًم ـ طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس إمم اعمقاّد اعمحتَ 

.. وإن »ُمثؾ ظمؼم احلٚمٌل:  ،ُم٦م أيْم٤مً ُمـ سمٕمض اًمرواي٤مت اعمت٘مدّ  ؽاطمتٙم٤مر، ويٗمٝمؿ ذًم

يم٤من اًمٓمٕم٤مم ىمٚمٞماًل ٓ يًع اًمٜم٤مس وم٢مٟمف يٙمره أن حيتٙمر اًمٓمٕم٤مم ويؽمك اًمٜم٤مس ًمٞمس هلؿ 

. شإٟمام احلٙمرة أن شمِمؽمي ـمٕم٤مُم٤ًم وًمٞمس ذم اعمٍم وهمػمه ..»وظمؼمه أظمر:  ،شـمٕم٤مم

اًمتل أظمذ ومٞمف ٟمٗمل اًمقضمقد اعمتٕمّٚمؼ سمٛمثؾ  ق ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م واًمٜمّمقصوٟمح

دًمٞمؾ اًمير وإذي٦م واحلّؼ اًمٕم٤مم ىمد  ، إو٤موم٦ًم إمم أنّ اًمٓمٕم٤مم مم٤ّم هق طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس ٟمققم٤مً 

 ختتّص سمح٤مًم٦م احل٤مضم٦م ٓ همػم.

                                           
 .368ـ  349راضمع: طمٞمدر طم٥م اهلل، طمجّٞم٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل: ( 1)
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إٓ أّن اًمٙمالم ذم ُمٗمٝمقم احل٤مضم٦م وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سمٛمثؾ ُمٗم٤مهٞمؿ آوٓمرار واًميورة 

ٞم٦م اًمٜمًٌٞم٦م ذم هذه ُمرج واًمْمٞمؼ واًمِمّدة: ّٕن هٜم٤مك ىمدرًا ُمـ اهلالواًمٕمن واحل

ًمٜمرى ُم٤م هل احل٤مًم٦م اعمٗمروو٦م اًمتل حيرم  ،اعمٗم٤مهٞمؿ، ُمـ هٜم٤م ٓ سمّد ُمـ اًمتٛمٞمٞمز اًمدىمٞمؼ

 آطمتٙم٤مر ُمٕمٝم٤م؟

اًمذي يٗمٝمؿ ُمـ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ويمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء أّن اًميورة وآوٓمرار هل 

ُم٘م٤مسمؾ ُمٓمٚمؼ اًمْمٞمؼ  ،صمؿ ُمٓمٚمؼ احل٤مضم٦م ،واحلرجيٚمٞمٝم٤م اًمٕمن  ،اًمدرضم٦م اًمٕمٚمٞم٤م هٜم٤م

وذم طملم ئمٝمر ُمـ سمٕمض اًمٙمٚمامت اظمتّم٤مص اًميورة وآوٓمرار سمح٤مًم٦م  ،واًمِمّدة

اًمتٗمًػم اًمذي يٌدو أٟمف اعمٕمروف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء  ، إٓ أنّ اخلقف قمغم اًمٜمٗمس أن شمتٚمػ

سمف اعمرض ـ طمدوصم٤ًم وزي٤مدة وـمقًٓ وقمنًا ـ أو ُم٤م ؿم٤م خقف٘مف سمذًمؽ أو سمهق حت٘مّ 

. وُمـ هٜم٤م شمٙمقن اًميورة ذم اصٓمالح اًمٗم٘مٝم٤مء أظمّص ُمـ احل٤مضم٦م، وإن ورد ذًمؽ

ذم سمٕمض يمٚمامهتؿ اًمتٕمٌػم قمـ طم٤مٓت اًمٕمن واعمِم٘م٦م وهمػمه٤م سم٤مٓوٓمرار. وم٢مذا أظمذٟم٤م 

اًميورة ىمٞمدًا هٜم٤م يم٤مٟم٧م طمرُم٦م آطمتٙم٤مر وّٞم٘م٦م اًمدائرة قمغم ظمالف ُم٤م ًمق أظمذٟم٤م 

 ُمٓمٚمؼ احل٤مضم٦م يمام هق واوح.

 ػ إدّفي فـرى مو افذي تـتجف هـو ؾسقظفر فـو:وفق ظدكو إ

ٗمل يمّؾ طم٤مًم٦م يٙمقن ، ومدًمٞمؾ طمرُم٦م اإلرضار ٓ يث٧ٌم أيمثر ُمـ ُمقرد اًمير إنّ  ـ 1

حتديد اًمير هٜم٤م،  قمغم اًمٜم٤مس يٙمقن آطمتٙم٤مر طمراُم٤ًم، وُمـ اًمقاوح أنّ  ومٞمٝم٤م رضرٌ 

 ،٦م ذم هذا اإلـم٤مروُم٤م حتّدده اًمدوًم ،، يرضمع ومٞمف إمم أهؾ اخلؼمةهم٤مًم٤ٌمً  عم٤ّم يم٤من قم٤مُم٤مً 

ُمالطمٔم٦ًم احل٤مًم٦م اًمٜمققمٞم٦م ٓ طم٤مًم٦ًم ومردي٦م، يم٤مًمٌٓم٤مًم٦م واًمٙم٤ًمد ووٕمػ اًمتٜم٤مومس وشمراضمع 

ضمقدة اإلٟمت٤مج وهمػم ذًمؽ مم٤م يؽمك أصمرًا قمغم اًمتٜمٛمٞم٦م وشم٘مّدم اعمجتٛمع واؾمت٘مراره، يمام 
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، يمام أّن اجل٤مٟم٥م اًمِمخيص يالطمظ ومٞمف طمجؿ اًمٍمف يّي سم٤مخلزيٜم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٌالد

 ىمٞم٤مؾم٤ًم سمٖمػم طم٤مل آطمتٙم٤مر. داعم٤مزم ًمألومرا

ل ذم ئاًمت٤ٌمين اًمٕم٘مال ٕنّ  :إّن دًمٞمؾ احلّؼ اًمٕم٤مم ـ ًمق صم٧ٌم ـ يٕمٓمل دائرًة أوؾمع ـ 2

هذا اعمج٤مل يٗمرض ُمٓمٚمؼ احل٤مضمٞم٤مت اًمتل حيت٤مضمٝم٤م اًمٜم٤مس وًمق مل يٙمـ قمدُمٝم٤م ذم 

 اًمًقق ُمقضم٤ًٌم ًمٚمير سم٤معمٕمٜمك اعمت٘مّدم.

أُم٤م  ،ون فمٝمقر احل٤مضم٦م ذم اعمجتٛمعيٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مّن اًمدًمٞمؾ إّول حيقل د فوًمٕمٚمّ 

 اًمث٤مين ومٝمق يْمٛمـ طم٤مًم٦م اًمروم٤مه سمدرضم٦م أيمؼم ُمـ إّول.

 ـ فق ظدكو إػ افروايوت دم ادؼوم ؾسقف كجدهو: 3

شم٤مرًة ُمٓمٚم٘م٦ًم ًمٞمس ومٞمٝم٤م شم٘مٞمٞمدات شمقوح اجل٤مٟم٥م اًمذي ٟمتحّدث قمٜمف، ُمثؾ:  أ ـ

 اجل٤مًم٥م ُمرزوق واعمحتٙمر ُمٚمٕمقن.

مم٤م يٗمٝمؿ ُمٜمف ـ ظمالوم٤ًم  شىمٚمٞماًل ٓ يًع اًمٜم٤مس اًمٓمٕم٤مم»ٝم٤م ُمثؾ ىمٞمد: ومٞموأظمرى  ب ـ

ٕٟمٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟمٗمرض ـمٕم٤مُم٤ًم ٓ يًع اًمٜم٤مس  :ـ طم٤مًم٦م آوٓمرار ًمٚمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ

طمٞم٨م ؾمٞمٌ٘مك سمٕمض اًمٜم٤مس سمال ـمٕم٤مم، اًمٚمٝمؿ إٓ إذا ىمٞمؾ  ،ومٜمحـ ٟمٗمرض طم٤مًم٦م رضورة

٤مك طم٤مًم٦م ر همػمه٤م، ومٝمٜم٤م ٓ شمٙمقن هٜمسم٠مّن اعمراد ُمـ اًمٓمٕم٤مم هٜم٤م ظمّمقص احلٜمٓم٦م ُمع شمقومّ 

 رضورة وإٟمام طم٤مضم٦م.

واًمٔم٤مهر أن اًمٜمقع إّول ُمـ اًمرواي٤مت ًمٞمس ومٞمف إـمالق ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًميورة 

ف سمّمدد احلدي٨م قمـ أصؾ آطمتٙم٤مر سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمقرده ٕٟمّ  ،واحل٤مضم٦م

 .وشمٗم٤مصٞمؾ أطمٙم٤مُمف، ومٞمٙمقن اًمٜمقع اًمث٤مين هق اعمرضمع هٜم٤م

رواي٤مت آطمتٙم٤مر واردة  وىمد طم٤مول اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ هٜم٤م أن يٌٕمد اطمتامل أنّ 
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هذا  اًمٕمن واحلرج، ُمًتٜمدًا ذم ذًمؽ إمم أنّ  طمتكًمٚمحدي٨م قمـ طم٤مٓت اًميورة أو 

قمٝم٤م ـ يٚمزم ُمٜمف ًمٖمقي٦م هذه اًمٜمّمقص: إذ ُمع إُمر ـ ُمع يمثرة رواي٤مت آطمتٙم٤مر وشمٜمقّ 

آوٓمرار شمٙمٗمل أدًّم٦م آوٓمرار يمل شمرومع ىم٤مٟمقن ؾمٚمٓمٜم٦م اعم٤مًمٙملم قمغم أُمقاهلؿ. سمؾ 

ًّم٦م آطمتٙم٤مر أٟمف ُمٗمٝمقم ظم٤مص ُمتٛمٞمّز خم٤مًمػ عمٗمٝمقم آوٓمرار اًمٔم٤مهر ُمـ أد

إطمٙم٤مم اًمتل ضم٤مءت ُمتّمٚم٦ًم سم٤مٓطمتٙم٤مر مم٤م يرضمع إمم اعمحتٙمر واًمٜم٤مس  وطم٤مٓشمف وأنّ 

واًمدوًم٦م خم٤مرضم٦م مت٤مُم٤ًم ًم٘مْم٤مي٤م اًميورة وآوٓمرار، ومٛمحذور اًمٚمٖمقي٦م وفمقاهر 

ُمقرد احلدي٨م  ء أنّ اًمٜمّمقص شمٜمٗمل هذا آطمتامل. سمؾ إّن فم٤مهر سمٕمض يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤م

آطمتٙم٤مر يدور ُمدار  هق آطمتٙم٤مر اًمذي ٓ اوٓمرار ُمٕمف، ويًتٜمت٩م ُمـ ذًمؽ أنّ 

 .احل٤مضم٦م ٓ ُمدار آوٓمرار وٓ اًمٕمن واعمِم٘م٦م

 ويؿؽـ مـوؿشي هذا افؽالم بعّدة مـوؿشوت:

إّن فم٤مهر يمالم اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ هق احلدي٨م قمـ آوٓمرار، وهٜم٤م  أوًٓ:

ُم٤م يٗمٞمده دًمٞمؾ آوٓمرار هق أٟمف جيقز ًمٚمٛمْمٓمّر أظمذ ُم٤مل  َمأىم يٛمٙمـ اًم٘مقل: إنّ 

دًة سمحٞم٨م يٚمزُمف قمرض اًمًٚمٕم٦م، ًمٙمـ وأّن ؾمٚمٓمٜم٦م اعم٤مًمؽ شمّمٌح ُم٘مٞمّ  ،اًمٖمػم سمدون إذٟمف

 وضمقد ُمٗمٝمقم آوٓمرار يٚمزم ُمٜمف ًمٖمقي٦م ٟمّمقص آطمتٙم٤مر؟ ؾه

اًمذي يٌدو زم أّن اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ مل يٚمتٗم٧م إمم أن ٟمّمقص اًمًٜم٦ّم ذم يمثػم ُمـ 

٘م٦م ًمٚم٘مقاقمد، وهذا ُم٤م ؾمّٛمٞمٜم٤مه ذم ُم٤ٌمطم٨م ٓهت٤م ٓ شمٙمقن ؾمقى ٟمّمقص ُمٓمٌّ طم٤م

ٌّ٘م٦م ، طمٞم٨م ي٘مقم اعمٕمّمقم سمتٓمٌٞمؼ ىم٤مٟمقن قم٤مم إصقل ُمـ طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم سم٤مًمًٜم٦ّم اعمٓم

٘م٤ًم ذم ُمؼمراشمف ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم، سمحٞم٨م ٚمُمٜمٓم ،ٙماًم هلذه احل٤مًم٦مطمقمغم طم٤مًم٦ٍم ُم٤م ومٞمّمدر 

ذم هقيتف وُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف، وهذا إُمر يمثػم يٌدو ًمٜم٤م أٟمف أراد إصدار طمٙمؿ ُمًت٘مّؾ 
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ٟمٗمًف ذم ؿمٛمس اًمديـ ووم٘م٤ًم ًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمخ ، ٓؾمٞمام احلدوث سمؾ هق ـمٌٞمٕمل ضمداً 

شمدسمػمي٦م اًمًٜم٦ّم، واًمٖمري٥م أٟمف ّسح ذم ُمقوع آظمر سم٠مّن ٟمّمقص آطمتٙم٤مر ضم٤مءت 

ُمف ذم ، مم٤م يقىمع يمالشمٗمّمٞماًل ًمٕمٛمقُم٤مت ٟمٗمل اًمير واحلرج واًمٕمن ذم اإلؾمالم

اعمنّمع ٓ يتٛمّٙمـ ُمـ  قمٚمٞمف ًمٞمس هٜم٤مك ُمـ ُمٚمزم ًمٗمرض اًمٚمٖمقي٦م هٜم٤م: ٕنّ ُمٗم٤مرىم٦م، و

لم آقمت٤ٌمر ٕمووع اًمدؾم٤مشمػم اًمٕم٤مُم٦م، سمؾ حيت٤مج ذم سمٕمض إطمٞم٤من ٕظمذ شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م سم

ًا ُمـ إول، وهذا أُمر ـمٌٞمٕمل دًمّ قيمل يّمقغ ذم ُمٜم٤مخ هذا اًمتٓمٌٞمؼ طمٙماًم آظمر ُمت

 وقم٘مالين أيْم٤ًم ذم جم٤مل اًمت٘مٜملم.

فمقاهر ٟمّمقص آطمتٙم٤مر شمٗمٞمد  دي٨م اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ قمـ أنّ طم إنّ  ثوكقًو:

سمؾ  ،ٟمحـ ٓ ٟمتحّدث ذم اعمٗم٤مهٞمؿ ذزه قمـ ُمثؾ اًميورة وآوٓمرار همػم واوح: إمتٞمّ 

ُمٗمٝمقم آطمتٙم٤مر ُمٖم٤مير  ٟمتحّدث ذم اجل٤مٟم٥م اًمتنميٕمل وُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف، ومّمحٞمح أنّ 

دًا احلٙمٛمٞم٦م ُم٘مٞمّ عمٗمٝمقم آوٓمرار، ًمٙمـ ُم٤م اعم٤مٟمع أن يٙمقن آطمتٙم٤مر ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م 

٦ًم وم٘مد يٙمقن ًمقوقح إُمر ساطموأُم٤م قمدم ذيمر آوٓمرار ومٞمف  ؟!سمح٤مل آوٓمرار

 وٓ أىمّؾ ُمـ ُمٗمٝمقم اًمٕمن واحلرج. ،وُمريمقزّيتف

وم٤محلدي٨م قمـ ىمٞمد احل٤مضم٦م واًميورة يتٌع ٟمققمٞم٦م اًمدًمٞمؾ اًمذي يٕمتٛمده  ،ُمـ هٜم٤م

ار يم٤مٟم٧م اًمدائرة رضاًمٗم٘مٞمف ذم آؾمتدٓل قمغم احلرُم٦م، وم٢مذا اقمتٛمد دًمٞمؾ طمرُم٦م اإل

 خمتٚمٗم٦م وأوٞمؼ مم٤م ًمق شمّؿ آقمتامد قمغم دًمٞمؾ احلّؼ اًمٕم٤مم وهٙمذا.

 

ّٗٛ اجملتىع املتأثس باالستهاز( إضالً اجملتىعـ  4ـ  7  )ٌٕع

اعمجتٛمع  مل يتحّدث اًمٗم٘مٝم٤مء اؾمت٘مالًٓ قمـ أّن ُمـ ذوط آطمتٙم٤مر طمٙماًم إؾمالمُ 

، قى سمٕمض اعمٕم٤مسيـ طمٗمٔمف اهللاًمذي يتؿ ذم طمّ٘مف آطمتٙم٤مر، ومل يٗمرد ًمف طمديث٤ًم ؾم
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حت٧م  وإٟمام يِمٛمؾ همػمهؿ ممّـ هق ،طمٞم٨م ذه٥م إمم أٟمف ٓ خيتّص إُمر سم٤معمًٚمٛملم

إُمر، إذ ًمق مل يٙمقٟمقا ُمًٚمٛملم ومٝمؿ إُم٤م أهؾ ذُّم٦م أو ُمًت٠مُمٜمقن، وه١مٓء  وٓي٦م وزمّ 

مجٞمٕم٤ًم ممّـ جي٥م طمٗمٔمف واطمؽمام ُم٤مًمف وٟمٗمًف، وإٟمام ضم٤مء ذيمر اعمًٚمٛملم ذم سمٕمض 

ِم٤مقم٦م ومٕمؾ سمص واًمٗمت٤موى اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ احل٤مًم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم أو ًمٌٞم٤من ُمزيد اًمٜمّمق

 .آطمتٙم٤مر

ٞم٦م ديٜمٞم٦م همػم وًمٕمّؾ ٟمٔمره إمم طم٤مل اعمجتٛمع اإلؾمالُمل اًمذي ىمد شمٕمٞمش ومٞمف أىمٚمّ 

 ُمًٚمٛم٦م، ومٞمام يٗمؽمض أن يٙمقن حمّط اًمٜمٔمر أوؾمع ُمـ ذًمؽ.

ـ ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد  الً ووم٘م٤ًم عم٤م سمحثٜم٤مه ُمٗمّّم ـ  اعمقوقعوُم٤م يٌدو ًمٜم٤م صحٞمح٤ًم ذم هذا 

تف أو اإلرضار سمف يمؾ ُمـ يم٤من حمؽمُم٤ًم ذقم٤ًم ذم ٟمٗمًف وُم٤مًمف سمحٞم٨م ٓ دمقز أذيّ  هق أنّ 

٘مٜم٤م هٜم٤مك أّن إصؾ ذم وىمد طم٘مّ  ،ف حمرُم٤مً أو اًمتْمٞمٞمؼ قمٚمٞمف يم٤من آطمتٙم٤مر ذم طم٘مّ 

اإلٟم٤ًمن آطمؽمام واحلرُم٦م إٓ ُم٤م ظمرج سم٤مًمدًمٞمؾ، وذم طم٤مًم٦م همػم اعمًٚمؿ مل خيرج ؾمقى 

ٌّس سم٤محلرااحلريب،  ف سم٤مًمٗمٕمؾ أو سم٤مًم٘مّقة سموىمد اظمؽمٟم٤م هٜم٤مك ذم شمٕمريػ احلريب سم٠مٟمف اعمتٚم

اًم٘مري٦ٌم ُمـ اًمٗمٕمؾ، سمحٞم٨م يّمدق قمٚمٞمف اًمٕمدوان قمغم اعمًٚمٛملم، ٓ ُمٓمٚمؼ اًمٙم٤مومر همػم 

)وإن ـمرطمٜم٤م هٜم٤مك إُمٙم٤مٟمٞم٦م احلٗم٤مظ قمغم اًمت٘مًٞمؿ اعمِمٝمقر ًمٚمٙم٤مومر اًمذُمل وٓ اعمًت٠مُمـ 

ػم احلريب سمٛمٗمٝمقُمٜم٤م اخل٤مّص ذم إىم٤ًمم إمم طمريب وذُمل وُمًت٠مُمـ ُمع إدراج هم

قز آطمتٙم٤مر طمتك ذم همػم جيوٓ  ،فوسمٜم٤مًء قمٚمٞمف ومتجري إدًّم٦م هٜم٤م ذم طم٘مّ إظمرى(، 

 ومْماًل قمـ اًمٕمٜم٤مويـ إظمرى يم٤مًمتٕم٤مىمد وهمػم ذًمؽ. ،سمالد اعمًٚمٛملم سم٤مًمٕمٜمقان إوزم

وم٢مٟمف  ،وهذا احلٙمؿ يِمٛمؾ طم٤مًم٦م ُم٤م ًمق يم٤مٟم٧م اًمدول ٟمٗمًٝم٤م حمتٙمرة سمٚمح٤مظ اعمًٚمٛملم

ٓ جيقز آطمتٙم٤مر قمغم اًمِمٕم٥م ومٞمٝم٤م إٓ إذا يم٤من ذيٙم٤ًم ذم إُمر ُمـ ظمالل رو٤مه قمـ 

ؾمٞم٤مؾمتف وطمٙمقُمتف دم٤مه سمالد اعمًٚمٛملم وقمدم اقمؽماوف أو ُمِم٤مريمتف ذم شم٘مقي٦م ُمثؾ هذه 

                                           
 .68( اعمّمدر ٟمٗمًف: 1)
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 احلٙمقُم٤مت.

وم٢مذا دظمؾ آطمتٙم٤مر طمّٞمز اًمٍماع سملم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ،وقمغم هذا إؾم٤مس

اعمدٟمٞملم ظم٤مرج اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م ظم٤موٕم٤ًم ًمٚم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م وهمػمه٤م يم٤من شمٓمٌٞم٘مف قمغم 

 اًمتل سمحثٜم٤مه٤م ُمٗمّّماًل ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد ذم ُم٠ًمًم٦م اعمدٟمٞملم.

 

 (ٔاجلىاعات)استهاز االفساد ٔالػسنات  الػسنٛ ٔاالٌفسادـ  4ـ  8

واطمد ي٘مقم سم٠مظمذ اًمٌْم٤مئع  اعمحتٙمر ؿمخٌص  فم٤مهر يمٚمامت وم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم ويم٠منّ 

ًمٙمـ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ٓ يٙمقن ُم٤م يٛمتٜمع اعم٤مًمؽ  ،٤مع ُمـ سمٞمٕمٝم٤مُمـ اًمًقق وآُمتٜم

ُمـ سمٞمٕمف سمحٞم٨م حيّ٘مؼ قمٜمقان آطمتٙم٤مر سمام حيٛمٚمف ُمـ ٟمت٤مئ٩م اىمتّم٤مدي٦م واضمتامقمٞم٦م، وإٟمام 

٤مر اًمذيـ يٛمٚمٙمقن هذه اًمًٚمٕم٦م ذم اخت٤مذ ىمرار آُمتٜم٤مع ُمـ سمٞمٕمٝم٤م، يِمؽمك سمٕمض اًمتجّ 

ر، طمتك ًمق يم٤من يمؾ واطمٍد ُمٜمٝمؿ ٓ وذم هذه احل٤مل يّمدق قمغم مجٞمٕمٝمؿ قمٜمقان اعمحتٙم

يٛمٚمؽ ُم٤م ًمق قمروف ذم اًمًقق ٕظمرج احل٤مل ُمـ آطمتٙم٤مر إمم همػمه: ٟمٔمرًا ًمٚمّمدق 

 .، إو٤موم٦م إمم وطمدة اعمالك ذم احلٙمؿاًمٕمرذم ذم هذه احل٤مل

٦ًم قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٤مُٓمتٜم٤مع قمـ سمٞمع اًمًٚمٕم٦م أو طماسوٓ ومرق سملم ُم٤م إذا اشمٗمؼ اًمتج٤مر 

ع ُم٤م ذم احل٤مًم٦م آىمتّم٤مدي٦م يٗمرض ذًمؽ، ومٚمٞمس يم٤من هٜم٤مك اشمٗم٤مق وٛمٜمل أو وو

سمؾ يّمدق قمغم اًمنميم٤مت اعم٤ًممه٦م واعمتٕمّددة  ،آٟمٗمراد اًمِمخيص ىمٞمدًا ذم آطمتٙم٤مر

وهذا وإن مل يذيمروه إٓ أّٟمف ٓسمد وأن يٙمقن  اجلٜمًٞم٦م واًمدول وهمػم ذًمؽ أيْم٤ًم.

 واوح٤ًم طمتك وومؼ أصقهلؿ اًمٗم٘مٝمّٞم٦م.

 

 ستهاز أٔ وٕازدٓدلاه االـ  5

إىمقال ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ومٞمام خيتّص سمٛمتٕمّٚمؼ آطمتٙم٤مر أو ُم٤م جيري ومٞمف  شمٕمّددت



 3ج /دراسات يف الفقى اإلسالمي املعاصر  ......................................... 90

 وذًمؽ يم٤مًمت٤مزم: ،آطمتٙم٤مر

ُمـ اظمتّم٤مصف سم٤محلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم  ،ُم٤م ئمٝمر ُمـ سمٕمض وم٘مٝم٤مء اإلُم٤مُمٞم٦م افؼقل إول:

، واًمتٛمر واًمزسمٞم٥م وهذا هق فم٤مهر اًمِمٞمخ أيب اًمّمالح احلٚمٌل، طمٞم٨م قمؼّم سم٤مًمٖمالت

 ذم هذه إرسمٕم٦م.ام يٌدو ومٞموهق شمٕمٌػم فم٤مهر 

 فُمـ اظمتّم٤مص ،ُم٤م ئمٝمر ُمـ همػم واطمد ُمـ وم٘مٝم٤مء اإلُم٤مُمٞم٦م أيْم٤مً  افؼقل افثوين:

اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري  ك، وىمد ٟمٗمسم٤محلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم واًمتٛمر واًمزسمٞم٥م ُمع إو٤موم٦م اًمًٛمـ

 .اخلالف فم٤مهرًا ذم هذه

ٓظمتّم٤مص ُمـ ا ،ُم٤م يٌدو ُمـ همػم واطمٍد أيْم٤ًم ُمـ وم٘مٝم٤مء اإلُم٤مُمٞم٦م افؼقل افثوفٌ:

 .سمًت٦م أؿمٞم٤مء، وهل احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم واًمتٛمر واًمزسمٞم٥م واًمًٛمـ واًمزي٧م

ُم٦م قمٞمٜمٝم٤م ُمـ اظمتّم٤مصف سم٤مًمًت٦م اعمت٘مدّ  ،ُم٤م ئمٝمر ُمـ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء افؼقل افرابع:

 .ُمع شمٌديؾ اًمزي٧م سم٤معمٚمح

ُمـ ضمري٤مٟمف ذم ؾمٌٕم٦م  ،ُم٤م ئمٝمر أيْم٤ًم ُمـ سمٕمض وم٘مٝم٤مء اإلُم٤مُمٞم٦م افؼقل اخلومس:

 .إرسمع ُمع اًمزي٧م واًمًٛمـ واعمٚمح وهل اًمٖمالت ،أؿمٞم٤مء

                                           
 .360( اًمٙم٤مذم ذم اًمٗم٘مف: 1)

: 144: واعمختٍم اًمٜم٤مومع: 21: 2: واًمنمائع 238: 2: واًمنائر 374( اٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م: 2)

 .254: 2: وحترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م 1007:  2وُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م 

 .368: 4( اعمٙم٤مؾم٥م 3)

: واخلقئل، ُمٜمٝم٤مج 173: 8: وري٤مض اعم٤ًمئؾ 49: 14: وُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م 372( اٟمٔمر: اعم٘مٜمع: 4)

 .461: 1: وحترير اًمقؾمٞمٚم٦م 13: 2اًمّم٤محللم 

: وشمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء 356: 1: وإرؿم٤مد إذه٤من 260: واًمقؾمٞمٚم٦م: 195: 2( راضمع: اعمًٌقط 5)

 .514: 2: ون٤مي٦م اإلطمٙم٤مم 11: 2: وىمقاقمد إطمٙم٤مم 166: 12

: وُم٤ًمًمؽ 40: 4: وضم٤مُمع اعم٘م٤مصد 180: 3 : واًمدروس اًمنمقمٞم٦م110( اًمٚمٛمٕم٦م اًمدُمِم٘مٞم٦م: 6)
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ُمـ ؿمٛمقل احلٙمؿ  ،ُم٤م ذه٥م إًمٞمف مجٚم٦م ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦ّم افؼقل افسودس:

. ويتٌع ذم اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦موعمٓمٚمؼ اًمٓمٕم٤مم واًم٘مقت، يمام رآه أسمق طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد 

طم٥ًم  ،ٓأم  ذًمؽ اًمٌٚمد ـمٕم٤ممَ  هذًمؽ اًمٌٚمد اًمذي جيري آطمتٙم٤مر ومٞمف ُمـ طمٞم٨م قمدّ 

 أي سمٕمْمٝمؿ.ر

ُمـ ضمري٤مٟمف ذم اًم٘مقت  ،ُم٤م ٟم٥ًم إمم حمٛمد سمـ احلًـ ُمـ احلٜمٗمٞم٦م افؼقل افسوبع:

 .واًمثٞم٤مب

ٜم٤مف واعم٤مًمٙمٞم٦م وسمٕمض وم٘مٝم٤مء طمٞمف أسمق يقؾمػ ُمـ إُم٤م ذه٥م إًم افؼقل افثومـ:

 .ون ُمـ اطمتٙم٤مرهُم٤م حيت٤مضمف اًمٜم٤مس ويت٠مذّ  ُمـ ضمري٤من آطمتٙم٤مر ذم يمّؾ  ،اإلُم٤مُمٞم٦م

قمٚمٞمٜم٤م اًمرضمقع ُم٤ٌمذًة إمم ُمًتٜمد اًم٘مقل سمحرُم٦م  ،وًمٙمل ٟمدرس هذه إىمقال

 :ًمٜمٜمٔمر ذم اعم٘مدار اًمذي يقومره ًمٜم٤م هذا اعمًتٜمد ،آطمتٙم٤مر

ُمقرد يم٤من  ومٝمق يث٧ٌم طمرُم٦م آطمتٙم٤مر ذم يمّؾ  ،أُم٤م دًمٞمؾ اًمير وأُمث٤مًمف ـ 1

، ُمٜمف ومْماًل قمـ أٟمقاع ظم٤مّص٦م ،آطمتٙم٤مر ومٞمف ُميًا سم٤مًمٕم٤مُّم٦م، سمال شم٘مٞمٞمد سمٛمج٤مل اًمٓمٕم٤مم

 خيتٚمػ سم٤مظمتالف احل٤مٓت وإزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م.إُمر اًمذي 

وأُم٤م دًمٞمؾ احلّؼ اًمٕم٤مم، وم٤معم٘مدار اعمتٞمّ٘مـ ُمٜمف هق اًمًٚمع واحل٤مضم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م ذم  ـ 2

 اعمجتٛمع يمٌؾ طم٥ًم طم٤مًمف، سمال ومرق سملم إـمٕمٛم٦م واًمثٞم٤مب وهمػمه٤م مم٤م يّمدق أنّ 

حٞم٨م وضمقده ُمٕمروو٤ًم ذم إؾمقاق ص٤مر سمٛمث٤مسم٦م إُمر اعمٗمروغ ُمٜمف سملم اًمٜم٤مس، سم

                                                                                                       
 .299: 3: واًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م 192: 3إومٝم٤مم 

 .498ـ  497: 5: وُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م 92: 2( راضمع: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م 1)

 .92: 2( راضمع: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م 2)

وُمٖمٜمٞم٦م، وم٘مف اإلُم٤مم : 315ـ  314: 1( راضمع: اعمّمدر ٟمٗمًف: ويم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء، ذح اًم٘مقاقمد 3)

وحمٛمد طمًلم يم٤مؿمػ : 34: 16اري، ُمٝمذب إطمٙم٤مم وواًمًٌز: 144: 3ٕمٗمر اًمّم٤مدق ضم

 .140وؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: : 20: 2اًمٖمٓم٤مء، وضمٞمزة إطمٙم٤مم 
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 وشمْمٞمٞم٘م٤ًم. ؿيٙمقن قمدُمف اقمتداًء قمٚمٞمٝم

وأُم٤م دًمٞمؾ اًمٜمّمقص اخل٤مّص٦م، ومٝمق اًمذي وىمع ُمقىمع اجلدل: ّٕن هذه  ـ 3

اًمٜمّمقص يٌدو قمٚمٞمٝم٤م آظمتالف ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م، وهلذا ٓسمد ُمـ ُمالطمٔم٦م جمٛمققم٤مت 

 .ٜمت٤مضمف ُمٜمٝم٤متاًمٜمّمقص ًمٚمٜمٔمر ومٞمام يٛمٙمـ اؾم

 وجمؿقظوت افـصقص هل:

سمٛمٕمٜمك شمٚمؽ اًمتل ٓ طمدي٨م ومٞمٝم٤م قمـ أؿمٞم٤مء  ،ٚم٘م٦ماًمٜمّمقص اعمٓم ادجؿقظي إوػ:

، وهذه اًمٜمّمقص ًمق أظمذ شاعمحتٙمر ُمٚمٕمقن»سمٕمٞمٜمٝم٤م شم٘مع ُمقردًا ًمالطمتٙم٤مر، ُمثؾ: 

 سم٢مـمالىمٝم٤م أصمٌت٧م احلرُم٦م ذم اطمتٙم٤مر ُمٓمٚمؼ إؿمٞم٤مء.

إٓ أّن اًمٙمالم ذم اٟمٕم٘م٤مد إـمالق ذم هذه اعمجٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص، طمٞم٨م يٛمٙمـ أن 

اجل٤مًم٥م  ُم٦م آطمتٙم٤مر وىمٌحف، ومٕمٜمدُم٤م ي٘مقل سم٠منّ ٟمّدقمل أن٤م واردة ًمٌٞم٤من أصؾ طمر

ُمثؾ هذا اًمٜمص ٓ يٜمٔمر إمم حتديد ٟمققمٞم٦م اًمٌْم٤مئع  ُمرزوق ومٞمام اعمتحٙمر ُمٚمٕمقن وم٢منّ 

 وشمقومػم اًمٌْم٤مئع ًمٚمٜم٤مس. دسمؾ آؾمتػما٤ماعمحتٙمرة، وإٟمام إمم أصؾ آطمتٙم٤مر ُم٘م

عم٤مًمؽ إؿمؽم هق اإلـمالق عم٤م يم٤من × ٟمٕمؿ، اًمذي ئمٝمر ُمـ قمٝمد اإلُم٤مم قمكم

أّن ذم يمثػم ُمٜمٝمؿ وٞم٘م٤ًم وم٤مطمِم٤ًم وؿمّح٤ًم ىمٌٞمح٤ًم واطمتٙم٤مرًا »ٜمٗمٕم٦ًم ًمٚمٜم٤مس، ٕٟمف ىم٤مل: ُم

طمٞم٨م يًتٗم٤مد هٜم٤م أّن آطمتٙم٤مر  ،شًمٚمٛمٜم٤مومع، وحتّٙماًم ذم اًمٌٞم٤مقم٤مت.. وم٤مُمٜمع ُمـ آطمتٙم٤مر

اعمٛمٜمقع هق اطمتٙم٤مر اعمٜم٤مومع، مم٤م يٕمٓمل دًٓم٦ًم قمغم ُمٜمع اطمتٙم٤مر اعمٜم٤مومع، وهذا اعمٗمٝمقم 

ذم ؾمٜمد اًمٕمٝمد ـ يمام ىمٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ـ س، إٓ أّن اعمِمٙمٚم٦م ٜم٤مإمم اًم ُمٜمٗمٕم٦م شمّمؾ قم٤مم ًمٙمّؾ 

 اعمذيمقر.

إٟمام احلٙمرة أن »ُم٦م ىمد شمٗمٞمد هٜم٤م، طمٞم٨م ورد ومٞمٝم٤م يمام أّن صحٞمح٦م احلٚمٌل اعمت٘مدّ 

شمِمؽمي ـمٕم٤مُم٤ًم وًمٞمس ذم اعمٍم همػمه ومتحتٙمره، وم٢من يم٤من ذم اعمٍم ـمٕم٤مم أو ُمت٤مع همػمه 

يٗمٞمد ُمٓمٚمؼ  شأو ُمت٤مع همػمه»ًمؽمديد ، وم٢من اشومال سم٠مس أن شمٚمتٛمس ًمًٚمٕمتؽ اًمٗمْمؾ
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 ،آيمتٗم٤مء سمخؼم واطمٍد ُمثؾ هذا ُمٓمٚمؼ اًمٌمء. إٓ أنّ ٛمٕمٜمك إُمتٕم٦م إذا ومٝمٛمٜم٤م اعمت٤مع سم

سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م ٟمٌٜمل قمٚمٞمف ُمـ  يٌدو صٕم٤ٌمً  ،ٓؾمٞمام ُمع اطمتامل يمقن اًمؽمديد ُمـ اًمراوي

جٞم٦م طم، يمام ومّّمٚمٜم٤م احلدي٨م ومٞمف ذم يمت٤مسمٜم٤م طمجّٞم٦م ظمّمقص اخلؼم اعمقصمقق سمّمدوره

متٜمع مجٞمع اًمّمدور واًمدًٓم٦م ُمقصمقىم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م هلذا ٓ ٟمٛمٚمؽ ُمٓمٚم٘م٤مت  :احلدي٨م

 أٟمقاع آطمتٙم٤مر.

اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم اطمتٙم٤مر إـمٕمٛم٦م وإىمقات دون شمٕمٞملم  ادجؿقظي افثوكقي:

إن يم٤من اًمٓمٕم٤مم يمثػمًا »م: ٘مدّ تل اعمٌهل٤م أو حتديد ًمٜمقٍع ظم٤مص ُمٜمٝم٤م، وذًمؽ ُمثؾ ظمؼم احلٚم

سم٠مس سمف، وإن يم٤من اًمٓمٕم٤مم ىمٚمٞماًل ٓ يًع اًمٜم٤مس وم٢مٟمف يٙمره أن حيتٙمر يًع اًمٜم٤مس ومال 

إٟمام احلٙمرة أن شمِمؽمي »، ويمذًمؽ ظمؼمه أظمر: شؽمك اًمٜم٤مس ًمٞمس هلؿ ـمٕم٤ممياًمٓمٕم٤مم و

ُمـ اطمتٙمر »م: ، ويمذًمؽ اًمٜمٌقي اعمت٘مدّ شٙمره..تـمٕم٤مُم٤ًم وًمٞمس ذم اعمٍم همػمه ومتح

، وٟمحقه ظمؼم ُمٕم٤مذ قمـ رؾمقل شـمٕم٤مُم٤ًم أرسمٕملم ًمٞمٚم٦م وم٘مد سمرئ ُمـ اهلل وسمرئ اهلل ُمٜمف

، شُمـ اطمتٙمر ـمٕم٤مُم٤ًم قمغم أُمتل أرسمٕملم يقُم٤ًم وشمّمّدق سمف، مل شم٘مٌؾ ُمٜمف»: اهلل

سمـ ؾم٤ممل ا، ويمذًمؽ صحٞمح شٓ حيتٙمر اًمٓمٕم٤مم إٓ ظم٤مـمئ»م: ويمذًمؽ اًمٜمٌقي اعمت٘مدّ 

م ذم ىمّّم٦م طمٙمٞمؿ سمـ طمزام اًمذي يم٤من يِمؽمي إـمٕمٛم٦م، ويمذًمؽ ظمؼم أيب ُمريؿ اعمت٘مدّ 

، ويمذًمؽ ظمؼم يٕمغم سمـ ش..ؿمؽمى ـمٕم٤مُم٤ًم ومٙمًٌف أرسمٕملم ص٤ٌمطم٤مً رضمؾ ا امأيّ »م: اعمت٘مدّ 

ظمؼم  ا، ويمذشومٞمف اطمتٙم٤مر اًمٓمٕم٤مم ذم احلرم إحل٤مدٌ »: م قمـ رؾمقل اهللأُمٞم٦م اعمت٘مدّ 

وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص، طمٞم٨م يالطمظ طمْمقر  ،قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمـ رؾمقل اهلل

 يمثػم ًمٚمٓمٕم٤مم ذم جمٛمؾ ٟمّمقص آطمتٙم٤مر.

ومٝمذا  ،ٓ شمدّل قمغم اًمتحريؿ ذم همػم اًمٓمٕم٤مم ٤م٤م أنوهذه اًمٜمّمقص إن أريد ُمٜمٝم

قمغم شم٘مدير اٟمٕم٘م٤مده٤م أو إوم٤مدة اعمٓمٚم٘م٤مت اعم٘مدار ٓ سم٠مس سمف، ًمٙمـ إذا أريد هب٤م شم٘مٞمٞمد 

ٞمد ٟمومٝمذا ممٜمقع: إذ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ وٕمػ أؾم٤م ،احلٍم سمحٞم٨م يٙمقن هل٤م ُمٗمٝمقم
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ٝمؿ اًم٥ًٌم ذم ٗمل ذم همػم إـمٕمٛم٦م، وُمـ اعمٛمٙمـ ضمدًا ومٜمأيمثره٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م يٗمٞمد اًم

 ٟمٓمالىم٤ًم ُمـ أنّ ادد ٓ سم٠مس سمف ُمـ ٟمّمقص آطمتٙم٤مر، شمرّدد احلدي٨م قمـ اًمٓمٕم٤مم ذم قم

ومٙمثرة شمرّدد  ،آطمتٙم٤مر ذم اًمٓمٕم٤مم يم٤من أوومر ُمـ همػمه ذم شمٚمؽ إزُمٜمف وأرّض سم٤مًمٜم٤مس

هذه  سمال طم٤مضم٦م إمم اومؽماض أنّ  ،ووم٘م٤ًم هلذا إُمر ومٝمٛمفاًمٓمٕم٤مم ذم اًمٜمّمقص يٛمٙمـ 

 ٞمص اًمِم٤مرع احلٙمؿ سم٤مًمٓمٕم٤مم.قمغم ختّم اًمٙمثرة ؿم٤مهدٌ 

وهق صحٞمح  ،وضمقد ظمؼم صحٞمح اًمًٜمد كٟمٕمؿ، ُمـ سملم هذه اًمٜمّمقص ىمد يّدقم

إٟمام احلٙمرة أن شمِمؽمي ـمٕم٤مُم٤ًم وًمٞمس ذم اعمٍم »احلٚمٌل اًمذي اؿمتٛمؾ قمغم أداة طمٍم: 

، وم٢مٟمف يٗمٞمد طمٍم آطمتٙم٤مر سمنماء اًمٓمٕم٤مم طمٞم٨م ٓ يقضمد همػمه، شهمػمه ومتحتٙمره..

 همػم اًمٓمٕم٤مم ٓ يدظمؾ ذم احلٙمرة اعمحّرُم٦م. أنّ ومٞمدّل سمٛمٗمٝمقم احلٍم قمغم 

ضم٤مء سمٛمالطمٔم٦م طم٤مًم٦م وضمقد سم٤مذل  إٓ أن ذًمؽ همػم صحٞمح: ّٕن احلٍم هٜم٤م إو٤مذمّ 

ذم اًمًقق ًمٚمًٚمٕم٦م اعمحتٙمرة وقمدُمف، وًمذًمؽ ذيمرت اًمرواي٦م ٟمٗمًٝم٤م ذم اعم٘مٓمع اًمت٤مزم 

ٜم٦م يرأٟمف ًمق يم٤من هٜم٤مك سم٤مذل ًمٚمًٚمٕم٦م ومال سم٠مس أن يٚمتٛمس هل٤م اًمٗمْمؾ، مم٤م يٙمِمػ ـ سم٘م

دائرة احلٍم يم٤مٟم٧م ذم ظمّمقص شمقومر اًمًٚمٕم٦م وقمدُمف ذم اًمًقق ٓ همػم،  اعم٘م٤مسمٚم٦م ـ أنّ 

 ذًمؽ يٛمٜمع ُمـ اؾمتٔمٝم٤مر ؿمٛمقًمٞم٦م احلٍم هٜم٤م. وٓ أىمّؾ ُمـ أنّ 

لم، اًمٜم٦ًٌم سملم اعمٓمٚم٘م٤مت وٟمّمقص إـمٕمٛم٦م هل اًمٜم٦ًٌم سملم اعمثٌتَ  وهبذا يث٧ٌم أنّ 

ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مق  أطمده٤م أنّ  كد يّدقمأٟمف ٓ شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝمام، سمؾ ىم كوذم هذه احل٤مل ىمد يّدقم

 ٤مين.ثسمٞم٤من سمٕمض ُمّم٤مديؼ اًم

طمٞم٨م مل ٟمًتٓمع اؾمتخراج  ،ـ ومٞمام أؾمٚمٗمٜم٤مه ذم اًمٌح٨م اًمٚمٖمقيٛمإٓ أّن اعمِمٙمٚم٦م شمٙم

ويم٠مّن هذه اًمٙمٚمٛم٦م ص٤مرت ظم٤مّص٦ًم سمذًمؽ،  ٛم٦م،ذم همػم إـمٕم ُمٗمٝمقم آطمتٙم٤مر اخل٤مّص 

ك سمٞمٜمٝمام، أطمدمه٤م قم٤مم سمٛمٕمٜمك أّن هذا اًمٚمٗمظ دائر ُمدار ُمٕمٜمٞملم صمٌت٤م ًمف سم٤مًمٗمٕمؾ ويِمؽم

وُمٕمف ومتٙمقن اعمٓمٚم٘م٤مت ذم اعمجٛمققم٦م إومم ـ سمٍمف واًمث٤مين ظم٤مّص سم٤مٕـمٕمٛم٦م، 
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م ومٞمٝم٤م ـ همػم ص٤محل٦م إلصم٤ٌمت ُم٤م هق أوؾمع ُمـ ٟمّمقص اًمٜمٔمر قمـ اًمتٕمٚمٞمؼ اعمت٘مدّ 

 .، سمٜم٤مء قمغم قمدم ومٝمؿ ظمّمقص احلٜمٓم٦م ُمـ اًمٓمٕم٤مماعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هٜم٤م

٤مء ظمّمقصٞم٦م اًمٓمٕم٤مم ُمـ هذه اًمٜمّمقص وسمٍمف اًمٜمٔمر قماّم شم٘مّدم، هؾ يٛمٙمـ إًمٖم

ٗمرض يمقن٤م ذم ؾمٞم٤مق ذيمر ُمث٤مل سم٤مرز عمٓمٚمؼ ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف طم٤مضم٦ًم ُم٤مؾّم٦م أم أّن ًمٚمٓمٕم٤مم سم

، وُمـ صمؿ حيٙمؿ سمحرُم٦م آطمتٙم٤مر ُمٓمٚم٘م٤ًم قًم٦م اعمالك هٜم٤مٝمًمق شمٕمٌدي٦م جموظمّمقصٞم٦م 

ويٙمقن رومع اخلّمقصٞم٦ّم قمروم٤ًم ؿم٤مهدًا قمغم إرادة اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًمالطمتٙم٤مر دون 

 ؟اخل٤مص

طم٤مضم٦ًم  طمٞم٨م مل ي١مظمذ هٜم٤م إٓ ُمـ طمٞم٨م يمقٟمف أكف ٓ خصقصقي فؾطعوم، كؿد يّدظ

ُم٤م  أؾم٤مؾمٞم٦م ذم ىمٞم٤مُم٦م احلٞم٤مة اًمٌنمي٦م قمغم إرض، وُمـ صمؿ ومٞمٛمٙمٜمٜم٤م شمني٦م احلٙمؿ ًمٙمّؾ 

يم٤من أؾم٤مؾمٞم٤ًم ذم ىمٞم٤مم احلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، إذ ُمٝمام ومروٜم٤م ًمٚمٓمٕم٤مم ظمّمقصٞم٦ًم ومٚمـ شمٙمقن 

ٗمرض ظمّمقصٞم٦م شمٕمٌدي٦م هٜم٤م همػم وموإٓ  ُمـ هذه اخلّمقصٞم٦م اًمتل حيٛمٚمٝم٤م، ىمربأ

 واوح.

 افدظقى ؽر واضحي: ّٕن احتؽور افطعوم هـو فف حوفتون:هذه إٓ أّن 

أن حيتٙمر إـمٕمٛم٦م سمحٞم٨م ٓ يٙمقن ًمٚمٜم٤مس ـمٕم٤مم، وهذا ُم٤م يٗمٝمؿ ُمـ ُمثؾ  إوػ:

 طمٞم٨م ومرض ومٞمف شمرك اًمٜم٤مس ًمٞمس هلؿ ـمٕم٤مم. ،ظمؼم احلٚمٌل

، وهذه احل٤مًم٦م ٓ شمًتدقمل صقرة ىمٞم٤مم احلٞم٤مة أن حيتٙمر ـمٕم٤مُم٤ًم ُمـ إـمٕمٛم٦م افثوكقي:

اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م، يم٤مطمتٙم٤مر سمٕمض أٟمقاع اخلياوات أو اًمٗمقايمف، ومجٚم٦م ُمـ 

هٜم٤م ٓ شمّمٚمح ٕيمثر ُمـ اطمتٙم٤مر سمٕمض إـمٕمٛم٦م سمحٞم٨م يّمدق  ٦ماًمٜمّمقص اعمت٘مّدُم

 أٟمف اطمتٙمر ـمٕم٤مُم٤ًم، ٓؾمٞمام اًمٜمّمقص اًمتل ورد ومٞمٝم٤م ذيمر اًمٓمٕم٤مم سمّمقرة اًمٜمٙمرة.

إومم ىمد يٚمٖمل اًمٕمرف ظمّمقصٞم٦م اًمٓمٕم٤مم ومػماه إؿم٤مرة إمم أسمرز ومٗمل احل٤مًم٦م 

٤مًم٦م احلؾم٤مئر اًمٜمّمقص ذم  طم٤مٓت احل٤مضم٦م ًم٘مٞم٤مم احلٞم٤مة ومٞمني احلٙمؿ إمم همػمه، إٓ أنّ 
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 اًمٓمٕم٤مم.همػم ٥م شمني٦م احلٙمؿ إمم ٕماًمث٤مٟمٞم٦م ٓ شمٗمٞمد ذًمؽ إـمالىم٤ًم، وُمـ صمؿ يّم

ًمير وإذي٦م وهمػم سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ إدًّم٦م اخل٤مرضمٞم٦م ذم اـ  وىمد يّدقمل ُمّدعٍ 

اؾمتثٜم٤مئٞم٦م ذم ٟمققمٞم٦م احل٤مضم٤مت اًمتل ي٘مقم  ٦مً أّن اًمٓمٕم٤مم ئمّؾ قمغم أّي طم٤مل طم٤مًمـ ذًمؽ 

 .، ومٞمحتٛمؾ اخلّمقصّٞم٦موهق سمذًمؽ خيتٚمػ قمـ ؾم٤مئر إُمقر ،قمٚمٞمٝم٤م ُمٕم٤مش اًمٜم٤مس

 ،وم٤مًمٚم٤ٌمس أيْم٤ًم يمذًمؽ واًمًٙمـ أيْم٤ًم يمذًمؽ ،إٓ أن هذا اًمٙمالم همػم دىمٞمؼ

ومخؼم احلٚمٌل ىمد يٙمقن هق اخلؼم اًمقطمٞمد  ،وقمٚمٞمف وح.وم٤مّدقم٤مء اًمتٛمٞمٞمز ومٞمف شمٙمّٚمػ وا

 .اعمٗمٞمد هٜم٤م ذم اًمتٕمٛمٞمؿ دون همػمه

وم٢مّن  ،شاًمٓمٕم٤مم»ٛم٦م ٚمورهمؿ جمٛمؾ ُم٤م شم٘مدم شمٔمّؾ إؿمٙم٤مًمٞم٦م أظمرى شمتّمؾ سمٛمٕمٜمك يم

هذه اًمٙمٚمٛم٦م هل٤م ُمٕمٜمٞم٤من ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، طمٞم٨م شمٓمٚمؼ شم٤مرًة قمغم ُمٓمٚمؼ اًم٘مقت واًمٖمذاء 

شمٓمٚمؼ أظمرى قمغم ُمٕمٜمك ظم٤مص وهق قم٤ٌمرة قمـ ُمٓمٕمقم، ومٞمام  وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ أي يمّؾ 

ّؿ جمٛمؾ يمالُمٜم٤م اعمت٘مّدم، ًمٙمـ شمظمّمقص اًمؼُم واحلٜمٓم٦م، وم٢مذا ومرض أّن اعمراد هق إول 

ًمق ومرض أّن اعمراد هق اًمث٤مين أؿمٙمؾ إُمر، سمؾ ص٤مرت هذه اعمجٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص 

٤م ُمـ اعمجٛمققم٦م اًمالطم٘م٦م اًمتل شمٕملّم سمٕمض أٟمقاع إـمٕمٛم٦م واًمتل ُمٜمٝم أوٞمؼ دائرةً 

 احلٜمٓم٦م.

اعمراد ُمـ اًمٓمٕم٤مم ذم هذه اًمٜمّمقص هق اعمٕمٜمك اًمٖم٤مًم٥م  إٓ أّن اًمّمحٞمح أنّ 

اعمٜمٍمف إًمٞمف وهق ُمٓمٚمؼ إـمٕمٛم٦م: ًمٙمثرة اؾمتٕمامل اًمٓمٕم٤مم ذم هذا اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ىمٞم٤مؾم٤ًم 

ُم٤م ي١ميمؾ، ورسمام »سم٤معمٕمٜمك اخل٤مص، وًمذًمؽ قمٜمدُم٤م ذح اجلقهري ُمٕمٜمك اًمٓمٕم٤مم ىم٤مل: 

ُم٤م ي١ميمؾ،  ضم٤مُمع ًمٙمّؾ  واًمٓمٕم٤مم اؾمؿٌ »اًمٗمراهٞمدي: ، وىم٤مل شظمّص سم٤مًمٓمٕم٤مم اًمؼمّ 

ُم٤م ينمب، واًمٕم٤مزم ذم يمالم اًمٕمرب: أن اًمٓمٕم٤مم هق اًمؼّم  ويمذًمؽ اًمنماب ًمٙمّؾ 

                                           
 .1974: 5( اًمّمح٤مح 1)
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، ويتٕمّزر هذا اًمزقمؿ سم٤مؿمتٝم٤مر اًمٓمٕم٤مم ذم اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم أّن ؾم٤مئر اؿمت٘م٤مىم٤مت شظم٤مّص٦م...

ثؾ: أـمٕمؿ، يمٚمٛم٦م اًمٓمٕم٤مم يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ـ قمروم٤ًم وًمٖم٦ًم ـ ُم٤م يتّمؾ سمٛمٓمٚمؼ ُم٤م ي١ميمؾ، ُم

قن وهمػم ذًمؽ، وهلذا ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اؾمتخدام اًمٓمٕم٤مم ذم ٛميٓمٕمؿ، ـمٕمؿ، شمٓمٕم

، وىم٤مل (61اًمٌ٘مرة: ) ﴾..َفـ كَّْصِزَ َظَذَ َضَعوٍم َواِحدٍ  ..﴿اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

و َصَبْبـَو ادَوء َصّبًو  *َؾْؾَقـُظِر اإِلكَسوُن إَِػ َضَعوِمِف ﴿ؾمٌح٤مٟمف:  َصَؼْؼـَو إَْرَض َصّؼوً  ُثؿَّ  *َأكَّ

َوَؾوـَِفًي  *َوَحَدائَِؼ ُؽْؾبًو  *َوَزْيُتقكًو َوَكْخال  *َوِظـَبًو َوَؿْضبًو  *َؾَلكَبْتـَو ؾِقَفو َحّبًو  *

 (.31ـ  24)قمٌس:  ..﴾َوَأّبوً 

يؽمضّمح إظمذ سم٤معمٕمٜمك اًمٕمرذم اًمٕم٤مم، ويٙمقن ُمٗم٤مد هذه اعمجٛمققم٦م اًمٜمٝمل  ،ُمـ هٜم٤م

 ٛم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم.قمـ اطمتٙم٤مر إـمٕم

آطمتٙم٤مر سم٠مصٜم٤مف حمّددة وهل اًمٜمّمقص اًمداًّم٦م قمغم شمٕمٞملم  ادجؿقظي افثوفثي:

ة ُمـ اًمٓمٕم٤مم، وًمٞمس ُمٓمٚمؼ اًمٓمٕم٤مم، وهذه اًمٜمّمقص حتٔمك سم٠ممهٞم٦م قمغم اّم ُمٕمٞمٜم٦م ُمً

 ُمًتقى اًمٗم٘مف اإلُم٤مُمل يمام أذٟم٤م ُمـ ىمٌؾ.

 وهذه افـصقص هل:

ًمٞمس احلٙمرة »ىم٤مل:  ،فقمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قمـ أسمٞم ـ معتزة ؽقوث بـ إبراهقؿ، 1

 .شإٓ ذم احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم واًمتٛمر واًمزسمٞم٥م واًمًٛمـ واًمزي٧م

ُمع طمذف  ،وهذا اخلؼم حيٍم ذم ؾمت٦م أصٜم٤مف، وسمح٥ًم سمٕمض اعمّم٤مدر ذم مخ٦ًم

 اًمزي٧م.

يم٤من يٜمٝمك قمـ احلٙمرة × قمـ ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف: أّن قمٚمٞم٤مً  ـ خز أيب افبخسي، 2

                                           
 .25: 2( يمت٤مب اًمٕملم 1)

، 159: 7 : وهتذي٥م إطمٙم٤مم114: 3: وآؾمتٌّم٤مر 265: 3( يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 2)

 ًمٙمـ ذم اًمتٝمذي٥م وآؾمتٌّم٤مر مل يرد ذيمر اًمزي٧م.
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احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم واًمتٛمر واًمزسمٞم٥م أن ًمٞمس احلٙمرة إٓ ذم »٤مر، وم٘م٤مل: ّمذم إُم

 .شواًمًٛمـ

وهذه اًمرواي٦م شمِم٤مسمف ظمؼم همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ ذم ٟم٘مؾ اًمٓمقد، ًمٙمٜمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد 

 دة.قمغم احلٍم ضمٞمّ ـ ٤ًمسم٘متٝم٤م ـ يمومٝمق رضمؾ وٕمٞمػ، يمام أّن دًٓمتٝم٤م  ،سم٠ميب اًمٌخؽمي

ىم٤مل: × قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قمـ أسمٞمف، قمـ آسم٤مئف، قمـ قمكم ـ خز افسؽقين، 3

احلٙمرة ذم ؾمت٦م أؿمٞم٤مء: ذم احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم واًمتٛمر واًمزسمٞم٥م »: ل رؾمقل اهللىم٤م

 .شواًمًٛمـ واًمزي٧م

هذا اًمتٕمداد اًمذي ىم٤مم سمف يراد  وفم٤مهر اخلؼم أٟمف ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من ُمقارد آطمتٙم٤مر وأنّ 

ـّ هذا  ،ُمٜمف طمٍم ُمقارده، وإن مل يِمتٛمؾ قمغم أداة طمٍم يم٤مخلؼميـ اًم٤ًمسم٘ملم ًمٙم

واًمٜمقومكم، طمٞم٨م مل  ،ة سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٕمٚمقيمحز :ُمـ ّؾ احلدي٨م وٕمٞمػ اًمًٜمد سمٙم

 اًمٜمٔمر قمـ اًمًٙمقين ٟمٗمًف. تٝمام قمٜمدٟم٤م، هذا ُمع همّض ىمشمث٧ٌم وصم٤م

.. وىم٤مل: ًمٞمس احلٙمرة »أٟمف ىم٤مل:  ،قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ـ خز دظوئؿ اإلشالم، 4

 .ش..واًمزي٧م واًمزسمٞم٥م واًمتٛمر إٓ ذم احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم

ٛم٦ًم أؿمٞم٤مء وٓ يذيمر اًمًٛمـ، وهق وٕمٞمػ خ٤مر سمومٝمذا اخلؼم حيٍم ُمقرد آطمتٙم

 اًمًٜمد، طمٞم٨م مل يذيمر ًمف ؾمٜمد أؾم٤مؾم٤ًم.

آطمتٙم٤مر ذم قمنمة، »ىم٤مل:  ،ـ خز أيب افعبوس ادستغػري دم ضّى افـبل 5

واعمحتٙمر ُمٚمٕمقن: اًمؼم، واًمِمٕمػم، واًمتٛمر، واًمزسمٞم٥م، واًمذرة، واًمًٛمـ، واًمٕمًؾ، 

 .شواجلٌـ، واجلقز، واًمزي٧م

                                           
 .135( ىمرب اإلؾمٜم٤مد: 1)

 .329( اًمّمدوق، اخلّم٤مل: 2)

 .35: 2( دقم٤مئؿ اإلؾمالم 3)

 .69: 18: وضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م 292: 59: وسمح٤مر إٟمقار 275: 13اًمقؾم٤مئؾ ( ُمًتدرك 4)
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ػ اًمذرة واًمٕمًؾ واجلٌـ واجلقز، وهق وٕمٞمػ اًمًٜمد وهذا اخلؼم يْمٞم

 سم٤مإلرؾم٤مل.

وًمٞمس سمٞمٜمٝم٤م ظمؼم يٗمٞمد إدظم٤مل اعمٚمح،  ،هذه هل اًمرواي٤مت احل٤مسة ذم أٟمقاع سمٕمٞمٜمٝم٤م

قى اًمتٕمٚمٞمؾ اعمقضمقد ذم سمٕمض حاًمٗم٘مٝم٤مء قمّٚمٚمقا هذه اإلو٤موم٦م سمٗم واًمذيـ أو٤مومقه ُمـ

 سمٜمٔمرة ، وىمد شمٌلّم ٤ممإظم٤ٌمر اًمٕم٤مُم٦م احل٤ميمٞم٦م قمـ طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس وقمدم شمريمٝمؿ سمال ـمٕم

أّوًمٞم٦م أن٤م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد سم٤مؾمتثٜم٤مء اخلؼم إّول، وهق ظمؼم همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ،  زيئٞم٦مدم

ذم ؿمخص همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ،  ػ اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـوًم٧ًم أدري ُم٤م وضمف شمقىمّ 

ـّ هذا اخلؼم  وًمٕمّٚمف عم٤م روي ذم طمدي٨م اًمٓمػمُمـ يمذسمف سمٛمحي اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد، ًمٙم

ذًمؽ اًمِمخص يٖم٤مير همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ اًمقارد ذم  ٚماًم أٟمٜم٤م ٟمحتٛمؾ أنّ همػم صم٤مسم٧م، قم

اعمّم٤مدر احلديثٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م، وهمٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ هٜم٤م هقاًمذي وصم٘مف اًمٜمج٤مر، قمغم أّن 

 .ووصٗمف سم٠مٟمف ُمقصمؼ ،سمخؼم آظمر ًمٖمٞم٤مث أظمذاًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ ٟمٗمًف 

 وذفؽ:هذه إخبور ٓ يؿؽـ إخذ هبو  ؾؼد ذـر بعضفؿ أنّ  ،ومع ذفؽ

إٟمف ىمد وىمع ومٞمٝم٤م اظمتالف ذم قمدد إؿمٞم٤مء اًمتل شم٘مع ُمقردًا ًمالطمتٙم٤مر وذم  أوًٓ:

وُمـ طمٞم٨م اًمٜمقع  ،وؾمت٦م وقمنمة ٝمل ُمـ طمٞم٨م اًمٕمدد شمرّددت سملم مخ٦ًموم ،ٟمققمٝم٤م

وضمدٟم٤م اًمزي٧م واًمًٛمـ يؽمّددان، وُمع هذا آوٓمراب ٓ صم٘م٦م سمّمدوره٤م، وقمغم 

سمٛمٕمٜمك اًمؽميمٞمز قمغم هذه ذم ُم٘م٤مسمؾ  ،ٍم همػم احل٘مٞم٘ملشم٘مدير صدوره٤م ومٞمٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م احل

. سمؾ طمتك ًمق أظمذٟم٤م ظمؼم سمٕمض إٟمقاع إظمرى همػم اعمحت٤مج إًمٞمٝم٤م ذم ذًمؽ اًمزُم٤من

ومل يذيمر ذم ُمقوٍع  ،طمٞم٨م ذيمر اًمزي٧م ذم ُمقوع ،همٞم٤مث ٟمٗمًف ؾمٜمجد ومٞمف اظمتالوم٤مً 

                                           
 .355: ٤12مح اًمٙمراُم٦م : وُمٗمت174: 8: وري٤مض اعم٤ًمئؾ 62: 23ئؼ ( اٟمٔمر: احلدا1)

 .3، اهل٤مُمش: 101( اٟمٔمر: آطمتٙم٤مر ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: 2)

 .183( اٟمٔمر: اعمّمدر ٟمٗمًف: 3)

 .120ـ  119( اٟمٔمر: اعمّمدر ٟمٗمًف: 4)
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 آظمر.

وأظمرى شمالطمظ  ،طمظ ومٞمٝم٤م ظمّمقص اعمٕمتؼم ُمـ إظم٤ٌمروهذه اعمٜم٤مىمِم٦م شم٤مرًة يال

 ُمٕم٤ًم: ٕمٝم٤مسم٠ممج

وم٘مد ي٘م٤مل سم٠مّن أظمذه٤م مجٞمٕم٤ًم يقىمع اًمتٕم٤مرض سمٞمٜمٝم٤م، وُمـ  ،مجٕمٝم٤مسم٠مطمٔم٧م وم٢من ًمق

اًمقاوح أّن هذا اًمتٕم٤مرض هق سم٤مًمٕمٛمقم واخلّمقص ُمٓمٚم٘م٤ًم: ّٕن اعمٕم٤مرو٦م ذم واىمع 

أظم٤ٌمر  وُمـ اًمقاوح أنّ  ،أظم٤ٌمر اخلٛم٦ًم وأظم٤ٌمر اًمًت٦م واًمٕمنمة سملماحل٤مل شم٘مع 

ومتً٘مط دًٓم٦م  قمّؿ،اًمٕمنمة واًمًت٦م ٟم٦ًٌم إ إممـ سمٛمالطمٔم٦م ُمٗمٝمقُمٝم٤م ـ اخلٛم٦ًم ٟمًٌتٝم٤م 

أظم٤ٌمر ُمٗمٝمقم طمٞمٜمئٍذ، ومٞمٙمقن  اًمٜم٤مشم٩م هق اًمٕمنمةويٙمقن اًم٘مدر  ،ذم اًمزائدٗمٝمقم اعم

وهذا ٓ يقضم٥م شمْم٤مرب إظم٤ٌمر  ،ٛمٜمٓمقق أظم٤ٌمر اًمًت٦م واًمٕمنمةسمدًا اخلٛم٦ًم ُم٘مٞمّ 

ذم هذا إذا مل ي٘مؾ ؿمخٌص سم٠مّٟمف  ٦م ٟمتٞمج٦م ذًمؽ.ٞمّ طمٞمٜمئٍذ طمتك يّدقمك ؾم٘مقـمٝم٤م قمـ احلج

 هذه احل٤مل ٟم٠مظمذ سم٠مظم٤ٌمر اخلٛم٦ًم يمقن٤م اًم٘مدر اعمتٞمّ٘مـ وٟمؽمك اًم٤ٌمىمل.

ذًمؽ يٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِمتف سم٠من اًمٕمؼمة ذم سم٤مب اًمٔمٝمقرات واجلٛمع سملم اًمٜمّمقص  إٓ أنّ 

هق اًمٕمرف اًمٕمٗمقي، ٓ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م، ومٗمل اعمرطمٚم٦م إومم ٟمرضمع إمم ُم٤م حيٛمٚمف 

ظم٤مص ٟم٤مشم٩م قمـ ظمّمقصٞم٤مت  وم٢من مل ٟمٔمٗمر سمٛمقىمػ ،اًمٕمرف ُمـ اٟمٓم٤ٌمع قمـ اعمقىمػ

 اعمقوقع وُمالسم٤ًمشمف ٟمرضمع طمٞمٜمئٍذ إمم ُم٘متْمٞم٤مت اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م، وهٜم٤م ٟمرى أنّ 

إُم٤م وم٘مدان  ،اًمٕمرف قمٜمدُم٤م يقاضمف جمٛمققم٤مت ٟمّمقص طم٤مسة هبذه اًمٓمري٘م٦م حيّمؾ ًمف

أُم٤م أن يٙمقن  ،ّمدوره٤م أو ومٝمٛمٝم٤م ووم٘م٤ًم ًمٚمحٍم اإلو٤مذم أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽسموصمقق 

أو ٤مُمع سملم اًمٜمّمقص وشمٙمقن اًمٌ٘مٞم٦م همػم ُمراده ضمدًا ًمف ؿ هق اًم٘مدر اجلُمراد اعمتٙمٚمّ 

 ومٝمذا سمٕمٞمد سمٜمٔمر اًمٕمرفشم٘مٞمٞمد سمٞم٤مٟمف ذم اًمتحديد ذم سمٕمْمٝم٤م سمٛمٜمٓمقق اًمٌٕمض أظمر، 

اجلٛمٚم٦م اًمتل دًّم٧م قمغم اًم٘م٤مؾمؿ اعمِمؽمك واًمزائد هل  ، ٓؾمٞمام وأنّ وهمػم ُمًت٠مٟمس سمف

مم٤م يّمّٕم٥م ُمـ مجٚم٦م واطمدة شم٘مع ذم سمٞم٤من ُمقوقع رء ٓ ذم ُم٘م٤مم ذيمر طمٙمؿ ومح٥ًم، 

 إُمٙم٤مٟمٞم٦م إضمراء ىمقاقمد اًمتخّمٞمص واًمت٘مٞمٞمد ذم اعم٘م٤مم.
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أُم٤م إذا ًمقطمظ ظمّمقص إظم٤ٌمر اعمٕمتؼمة، ومال ٟمجد شمٕم٤مرو٤ًم: إذ ًمٞمس سمٞمٜمٝم٤م ؾمقى 

ظمؼم واطمد صحٞمح اًمًٜمد، وأُم٤م ىمْمٞم٦م اًمؽمّدد اعمقضمقد ذم ُمّم٤مدر هذا اخلؼم ومٝمذا ٓ 

ؾم٘مقط ُمـ صمّؿ ؾمٝمق و لؾ طمّمقٛميً٘مط طمجٞم٦م اخلؼم ذم اًم٘م٤مؾمؿ اعمِمؽمك: ٕٟمف حيت

ُمـ يمت٥م اًمِمٞمخ اًمٓمقد، وآؾمتٌّم٤مر أظمذه ُمـ ـ وهق اًمزي٧م ـ اًمٗمرد إظمػم 

اًمّمدوق زاد اًمزي٧م  اًمتٝمذي٥م مم٤م يؼّمر شمٙمّرر اخلٓم٠م ُمرشملم قمٜمده، يمام حيتٛمؾ أنّ 

سملم اًمرواي٤مت، وإن يم٤من آطمتامل إّول هٜم٤م أىمقى، سمٕمد  ظمٚمٓم٤مً اؿمت٤ٌمه٤ًم أو إدراضم٤ًم أو 

٘مٞمّم٦م، إمم ضم٤مٟم٥م يمثرة ذم يمؼمى أص٤مًم٦م قمدم اًمزي٤مدة وأص٤مًم٦م قمدم اًمٜم أن ٟم٤مىمِمٜم٤م ذم حمّٚمف

. وقمغم أي٦م طم٤مل، ومٝمذه اعمٜم٤مىمِم٦م ذم همػم حمّٚمٝم٤م اًمتّمحٞمٗم٤مت ذم يمت٥م اًمٓمقد احلديثٞم٦ّم

 ، سمٜم٤مءً ٞمد ؾم٤مئر اًمرواي٤متٟمسمِم٘مٝم٤م اًمث٤مين اًمذي هق اًمّمحٞمح سمٕمد اًمْمٕمػ اًمِمديد ذم أؾم٤م

 .قمغم إُمٙم٤من آيمتٗم٤مء سمخؼم واطمد آطم٤مدي

احلٙمؿ ذم سم٤مب آطمتٙم٤مر  ُم٤م ذيمره اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ أيْم٤ًم وهمػمه، ُمـ أنّ  :ثوكقوً 

دي٤ًم همٞمٌٞم٤ًم، وإٟمام هق شمنميع اُمتٜم٤مين ًمتٜمٔمٞمؿ طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم وُم٤م ذم ص٤محلٝمؿ ًمٞمس شمٕمٌّ 

ومٗمل سمٕمْمٝم٤م يٙمقن  ،ٚمػ ذم أـمٕمٛمتٝم٤م إؾم٤مؾمٞم٦متاًمٌٚمدان خت اًمٕم٤مم، وُمـ اًمقاوح أنّ 

ٙمقن احلٜمٓم٦م وهٙمذا، وُمٕمف شم٤م ٓ يٙمقٟم٤من سمؾ ر وذم سمٕمْمٝمٛمإرز وذم سمٕمْمٝم٤م يٙمقن اًمت

ومال يٕم٘مؾ أن حتّرم اًمنميٕم٦م سمٕمض إؿمٞم٤مء ظم٤مّص٦م طمتك ًمق مل شمٙمـ ذم سمٚمٍد ُمـ اًمٌٚمدان 

ـمٕم٤مُم٤ًم أؾم٤مؾمٞم٤ًم، ومٞمام دمٞمز آطمتٙم٤مر ذم أؿمٞم٤مء أظمرى طمتك ًمق يم٤مٟم٧م ذم سمٚمٍد ـمٕم٤مُم٤ًم 

و٤مذم، طمٌٍم إ يٗمٝمؿ أّن احلٍم ذم هذه اًمٜمّمقص أؾم٤مؾمٞم٤ًم يم٤مٕرز وهٙمذا.. وهبذا

ٕمّدي سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء إمم ُمٓمٚمؼ إـمٕمٛم٦م أو سمٕمْمٝم٤م ُمثؾ اعمٚمح مم٤م مل يرد سمتُم١ميدًا ذًمؽ 

ىمقهلؿ هذا ٓ يًت٘مٞمؿ إٓ ُمع ومٝمؿ احلٍم اإلو٤مذم ُمـ هذه  ذم هذه اًمٜمّمقص، وم٢منّ 

 .اًمٜمّمقص

                                           
: ورؾم٤مًم٦م ذم 54، 53ـ  52: وقمكم اًمِمٗمٞمٕمل، آطمتٙم٤مر: 123ـ  120( اعمّمدر ٟمٗمًف: 1)
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وهذا اًمٗمٝمؿ ًمٚمٜمّمقص سم٤محلٍم اإلو٤مذم إن ىمّمد ُمٜمف أٟمف ىمد ـمرح اًم٤ًمئؾ ؾم١مآً 

ُمٕمّددًا سمٕمض إُمقر اًمتل يريد أن يٕمرف طمٙمؿ  ×أو اإلُم٤مم قمغم اًمٜمٌل

ّمقص أومراد ظماطمتٙم٤مره٤م وم٠مضم٤مسمف اإلُم٤مم سم٤محلٍم سمحٞم٨م يم٤من احلٍم ُمْم٤موم٤ًم إمم 

ذم ذهـ اًمٓمروملم:  أو يم٤مٟم٧م ُمٗمروو٦مً ذم ـمرف اًمًٙمقت سمٕمٞمٜمٝم٤م ـمرطم٧م ذم اًم١ًمال 

اًم٤ًمئؾ واعمجٞم٥م، وم٢مٟمف يٛمٙمـ شمٕمّ٘مؾ ذًمؽ ووم٘م٤ًم ٕؾم٤مؾمٞم٤مت اعمٜم٤مىمِم٦م اًمتل ىمّدُمٝم٤م 

ـّ ؿمٛمس اًمد ُم٦م ٓ حتتقي ذم أهمٚمٌٝم٤م طمديث٤ًم قمـ ؾم١مال أو اًمٜمّمقص اعمت٘مدّ  يـ، ًمٙم

 سمام ذم ذًمؽ اخلؼم اًمقطمٞمد اعمٕمتؼم اًمًٜمد. ،إؿم٤مرة إمم هذا إُمر

٤مف صٜم إوم٤مدة احلٍم ٟم٤مفمرًا إمم ؾم٤مئر أىمدم اسمتداًء قمغمأأُم٤م إذا ىمّمد أّن اعمٕمّمقم ىمد 

إذ  :ُمِمٙماًل  ّن إُمر يٖمدووم٢م ،اعم٠ميمقٓت واعمنموسم٤مت اًمتل ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل يٕمٞمش ومٞمٝم٤م

هذا احلٍم ًمق يم٤من إو٤مومٞم٤ًم هبذا اعمٕمٜمك ومٝمق همػم ُمٕم٘مقل ووم٘م٤ًم ًمٚمٜمتٞمج٦م اًمتل يريده٤م 

اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ، إذ يمٞمػ ٟمٗمٝمؿ يمقن اًمزسمٞم٥م أؾم٤مؾمٞم٤ًم ذم شمٚمؽ اعمجتٛمٕم٤مت ومٞمام 

 ـ ٟمٕم٤ممأي إـ اًمٚمٌـ وُمِمت٘م٤مشمف واًمٚمحقم وُم٤م يرشمٌط هب٤م ؾمقاء سمٕمد اًمذسمح أو ىمٌٚمف 

ر هذا إُمر ذم ُمثؾ قمٍم اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر أو اًمّم٤مدق قّ ذًمؽ؟ وهؾ يٛمٙمـ شمّمًمٞم٧ًم يم

٤مل اًمٕمٍم حّدُم٦م قمغم اًمّمٕمٞمد اعمٕم٤مر، وًمٞمس يمطمٞم٨م يم٤مٟم٧م احل٤مًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمت٘م

إٓ إذا ٟمٗمل اطمتامل إُمٙم٤من آطمتٙم٤مر ذم هذه اعمقارد ذم شمٚمؽ  اًمٜمٌقي وأُمث٤مًمف؟

 اًمٕمّمقر.

ومٙمٞمػ يٛمٙمـ شمٗمًػم  ،آقمت٤ٌمر ُم٦م سمٕملموًمق أردٟم٤م أظمذ جمٛمقع اًمٜمّمقص اعمت٘مدّ 

٤م شم٘مقم قمٚمٞمف طمٞم٤مة اًمٜم٤مس ذم ذًمؽ اًمقىم٧م؟ ممّ ُمثؾ اًمٕمًؾ واجلقز طمٞمٜمئٍذ؟ وهؾ يم٤مٟم٧م 

 هذا احلدي٨م ٟمٌقّي أيْم٤ًم. ٓؾمٞمام وأنّ 

ًمق مل ٟمٗمؽمض وضمقد ٟم٘مص ومٞمٝم٤م ُمـ ظمالل قمدم ووقح ـ ًم٤ًمن هذه اًمٜمّمقص  إنّ 

                                                                                                       
 .46، 45ـ  44آطمتٙم٤مر واًمتًٕمػم: 
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اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ،  يّمٕم٥م ومٝمٛمف ووم٘م٤ًم ًمٓمري٘م٦م شمٗمًػمـ ؾمٞم٤مىم٤مت إؾمئٚم٦م اعمقضّمٝم٦م 

 إٓ قمغم اًمٗمرض إّول اعمت٘مّدم.

آظمر ُمـ  وطمتك ًمق أظمذٟم٤م سم٤مٓومؽماض اًمذي ىمّدُمف اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ ذم ُمقوعٍ 

 ،أّن وضمف احلٍم ذم هذه إؿمٞم٤مء هق اؿمتٝم٤مر احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م وأن٤م ُمـ أفمٝمر اعمّم٤مديؼ

ٌحري٦م قُم٤مت اًمٕماحلٍم إو٤مذم سمٛمالطمٔم٦م أـمٕمٛم٦م اًمؽمف يمٌٕمض اعمٓم أنّ إمم ضم٤مٟم٥م 

٤م هبذا .. طمتك ًمق أظمذٟميم٤مًمٙم٤مومٞم٤مر أو سمٕمض أٟمقاع اًمٗم٤ميمٝم٦م اًمٜم٤مدرة وٟمحق ذًمؽ

ٓ شمٕمّد ُمـ أـمٕمٛم٦م اًمؽمف آٟمٗم٤ًم إذ إٟمقاع اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م  :آومؽماض شمٔمّؾ هٜم٤مك ُمِمٙمٚم٦م

يمام هق واوح، وًمق يم٤مٟم٧م هذه إومراد هل ُمـ أؿمٝمر اعمّم٤مديؼ وم٘مط وهٜم٤مك همػمه٤م 

 شوٟمحق ذًمؽ» أّي ُمـ هذه اًمٜمّمقص ذيمر شمٕم٘مٞم٥م ومام هذه اعمّم٤مدوم٦م أٟمٜم٤م مل ٟمجد ذم

اًمنموع ذم سمٕمض هذه  وهمػم ذًمؽ مم٤م يٗمٞمد، قمٚماًم أنّ  شوُم٤م يم٤من ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ»و

اإلؿم٤مرة إمم  ٝم٤م ومٝمؿَ ٜم٤مذم دًٓمتُ شمآطمتٙم٤مر ذم ؾمت٦م أؿمٞم٤مء أو قمنمة  إنّ  :اًمٜمّمقص سم٘مقًمف

 .ؼأسمرز اعمّم٤مدي

 :ي٤مت احل٤مسةاٛمؾ سم٤مًمروُمـ أٟمف ٓ يٛمٙمـ اًمٕم ،ُم٤م ذيمره اًمًٞمد اخلقئل ثوفثًو:

 .ومٜمٌ٘مك ُمع اًمٓمقائػ اًم٤ًمسم٘م٦م طمٞمٜمئذٍ  ،ٞمده٤م مجٞمٕم٤مً ٟمأؾم٤م ْمٕمػًم

اًمقصمقق ٓ اًمقصم٤مىم٦م، واًمقصمقق حيّمؾ ُمـ هق طمجٞم٦م اخلؼم  سم٠مّن اًمٕمؼمة ذم وكقؿش

 .واطمد ُمٜمٝم٤م جمٛمقع هذه إظم٤ٌمر، ومال أصمر ًمْمٕمػ ؾمٜمد يمّؾ 

 ويؿؽـ افتعؾقؼ:

ّدم، ومال يّمّح ُم٤م ذيمره اًمًٞمد اخلقئل شم٘م امهٜم٤مك رواي٦م صحٞمح٦م اًمًٜمد يم إنّ  ـ 1

                                           
 .125ديـ، آطمتٙم٤مر ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: ( ؿمٛمس اًم1)

 .819: 3( ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م 2)

 .52( قمكم اًمِمٗمٞمٕمل، آطمتٙم٤مر وُم٤م يٚمح٘مف ُمـ إطمٙم٤مم وأصم٤مر: 3)
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ٞمده٤م مجٞمٕم٤ًم، وًمٕمّٚمف هلذا أومتك ومٞمام سمٕمد سم٤مظمتّم٤مص احلرُم٦م سمام ورد ذم ٟمُمـ وٕمػ أؾم٤م

ف ُمـ همٞم٤مث ٗمف قمدل قمـ ُمقىم، طمٞم٨م يٌدو أٟمّ رواي٦م همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ اعمٕمتؼمة اًمًٜمد

 .ٟمٗمًف يمام شمٗمٞمد أسمح٤مصمف اًمرضم٤مًمٞم٦م

جٛمققم٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م ُمـ اًمٜمّمقص يٌدو زم إن اّدقم٤مء طمّمقل اًمقصمقق ُمـ هذه اعم ـ 2

د ذم همػم واوح، ومٚمؿ يرد ُمٜمٝم٤م ذم اًمٙمت٥م إرسمٕم٦م إٓ ظمؼم همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ، سمؾ مل ير

ُمّم٤مدر طمدي٨م أهؾ  يمّؾ  ه٤م ذمػمٔمٟمـمالق، ومل يرد اًمٙم٤مذم أّي ظمؼم ُمٜمٝم٤م قمغم اإل

 ٝمؿٌ تُم ين يقضمد رضمؾ٤مإظمػميـ ُمٜمٝم٤م ٓ ؾمٜمد هلام أؾم٤مؾم٤ًم، وذم اخلؼم اًمث اًمًٜم٦ّم، يمام أنّ 

يمام شم٘مّدم، وىمّٚم٦م قمددًا وٟمققم٤ًم سمٞمٜمٝم٤م اًمقاىمع إو٤موم٦ًم إمم آظمتالف  ،سحي٤ًم سم٤مًمٙمذب

ري اًمقصمقق هب٤م ثسمام ي ٞمده٤م وٓ ُمّمدره٤مٟموقمدم شمٕمّدد أؾم٤مرواي٤مت وم٘مط(  5)ه٤م دقمد

، وخم٤مًمٗمتٝم٤م ًمٔمقاهر اًمٓم٤مئٗم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وًمق خم٤مًمٗم٦م أّوًمٞم٦م، وُمع هذا يمٞمػ يّدقمك طمديثٞم٤مً 

اعمّدقمل أظمذ ومرض  ٓؾمٞمام وأنّ  ،ّمقل اًمقصمقق سمذًمؽآـمٛمئٜم٤من سمّمدوره٤م وطم

 وٕمػ مجٞمٕمٝم٤م ؾمٜمدًا؟

طمٞم٨م ٟمٌٜمل قمغم طمجٞم٦م اخلؼم اعمٓمٛم٠مّن سمّمدوره ٓ حيّمؾ ًمٜم٤م اـمٛمئٜم٤من و ،ُمـ هٜم٤م

 سمّمدور هذه إظم٤ٌمر.

ُم٤م ذيمره سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ُمـ طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سم٘مٌح آطمتٙم٤مر اعمٗميض إمم  رابعًو:

سمؾ هل ُم١ميدة  ،ؾ ٓ شم٘مٌؾ اًمتخّمٞمصوأطمٙم٤مم اًمٕم٘م ،اًمْمٞمؼ واًمٔمٚمؿ وأذي٦م اًمٜم٤مس

سم٤مًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م هٜم٤م، وُمٗمٝمقم هذه اًمرواي٤مت يٜم٤مىمض هذا احلٙمؿ اًمٕم٘مكم ومٞمٓمرح 

 .هذا اعمٗمٝمقم

                                           
 .13: 2( اخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 1)

 .9299، رىمؿ: 253ـ  250: 14( اخلقئل، ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 2)

 .55ـ  54( قمكم اًمِمٗمٞمٕمل، آطمتٙم٤مر: 3)
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إّن هذا اًمٙمالم يتّؿ ًمق أريد ُمـ اًمٜمّمقص آطمتٙم٤مر اًمِم٤مُمؾ عم٤م هق اعمٗميض إمم 

دًمٞمؾ ذًمؽ، وىمد أؾمٚمٗمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم أّن آطمتٙم٤مر ىمد أظمذ ومٞمف قمٜمٍم احل٤مضم٦م ومٞمٙمقن اًم

ُم٤ًمقمدًا قمغم ذًمؽ، وُمٕمف يمٞمػ شمٙمقن ـ ٓؾمٞمام ُمثؾ ظمؼم احلٚمٌل ـ اًمنمقمل أيْم٤ًم 

آطمتٙم٤مر؟ اًمٚمٝمؿ إٓ إذا مل يّمدق قمٜمقان اًمير  ُمع ذًمؽ جيقزوًمٚمٜم٤مس طم٤مضم٦م 

 إذ ُمٓمٚمؼ احل٤مضم٦م ٓ يقضم٥م سف اإلٟم٤ًمن ُم٤مًمف ًمٚمٖمػم وًمق سمٕمقض. :وإذي٦م واًمٔمٚمؿ

طمٙمؿ قم٘مكم هٜم٤م همػم ىم٤مسمؾ  هذا يمّٚمف، سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمدى اًمتّمديؼ سمقضمقد

 .شم٤مُم٦م ح ذم آطمتٙم٤مر ٓ يمقٟمف قمّٚم٦مً إذ هم٤ميتف أٟمف يرى اىمتْم٤مء اًم٘مٌ :ٞمصًمٚمتخّم

 ف ذم اعم٤ٌمطم٨م إصقًمٞم٦م.وشمٗمّمٞمٚمُ 

ُمـ أّن إظم٤ٌمر احل٤مسة يٛمٙمـ محٚمٝم٤م قمغم  ،ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ اعمٜمتٔمري خومسًو:

٤م اًم٘م٤موٞم٦م سمحرُم٦م رسمام شمٙمقن ومتقامهـ ل اًمٕمراق واحلج٤مز وم٘مٞمٝمَ ـ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ  أنّ 

هلؿ ذم اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م اّم قمُم٤م حيت٤مج إًمٞمف اًمٜم٤مس، ُمقردًا ًمٕمٛمؾ اخلٚمٗم٤مء و اطمتٙم٤مر يمّؾ 

قمغم هذا إؾم٤مس يتٕمّروقن ُٕمقال اًمٜم٤مس  اويم٤مٟمق ،اًمّم٤مدقضمٕمٗمر ذم قمٍم اإلُم٤مم 

٦م حماًل حل٤مضم٦م اًمٜم٤مس ّص ٤مُمع قمدم يمقن همػم هذه إؿمٞم٤مء اخل ،سم٤مؾمؿ اعمٜمع ُمـ آطمتٙم٤مر

٠مراد اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ردقمٝمؿ قمـ ذًمؽ سمٌٞم٤من أّن قمٛمٚمٝمؿ قمغم ظمالف اًمِمديدة، وم

حلـ شمٕمٌػم اًمرواي٤مت احل٤مسة يِمٕمر سم٠مٟمف يم٤من ذم شمٚمؽ إقمّم٤مر  يٌدو أنّ يمام  اعمقازيـ.

× وىمقل اإلُم٤مم قمكم ٙمل ىمقل اًمٜمٌلطموهلذا  ،ُمـ يٍّم قمغم قمٛمقم احلٙمرة

ٟمّمقص٤ًم  سةي٦م اعمٓم٤مف ذم ضمٕمؾ اًمٜمّمقص احل٤مإلًمزاُمٝمؿ، وهذا ُم٤م يّم٥ّم ذم ن٤م

 .ظم٤مرضمٞم٦م ٓ طم٘مٞم٘مٞم٦م

اعمٜمًقب ذم وؾمط أهؾ اًمًٜم٦ّم ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ٟمٗمًف هق  إنّ  إول: ،ويـوؿش بلمقر

                                           
 .47ـ  46اعمٜمتٔمري، رؾم٤مًم٦م ذم آطمتٙم٤مر واًمتًٕمػم: ( 1)
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٤م حيت٤مضمف اًمٜم٤مس، ٟمٕمؿ اعمٜمًقب ذه٤مسمف إمم آظمتّم٤مص سم٤مًمٓمٕم٤مم واًم٘مقت ٓ ُمٓمٚمؼ ُم

أنؿ ي٘مقًمقن سم٤مٓطمتٙم٤مر ـ قمغم ُمًتقى سمٕمْمٝمؿ ُمثؾ أيب يقؾمػ ـ ٜم٤مف ُمـ سمٕمده طمًمأل

، ِمٙمؾُم٤مة ذم يمالم اًمِمٞمخ اعمٜمتٔمري قمدّ ت٤مضمف اًمٜم٤مس، وم٢مطمراز اًمٜم٦ًٌم اعمُم٤م حي ذم يمّؾ 

 هـ ( اًمذي148يم٤من سمٕمد ووم٤مة اإلُم٤مم اًمّم٤مدق )ٜم٤مف طموقمٍم أيب يقؾمػ وؾم٤مئر إ

 هـ (.150شمقذم ىمٌؾ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م )

هذه اعمح٤موًم٦م شمٕم٤مين ُمـ ظمٚمؾ ذم اعمٕمٓمٞم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م، وم٠مسمق طمٜمٞمٗم٦م مل يٙمـ  إنّ  افثوين:

ُمًتقى قمٛمؾ اًمدوًم٦م سمف، وإٟمام سمدأ دًا أؾم٤مؾم٤ًم ذم زُمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق قمغم وم٘مٝمف ؾم٤مئ

يقؾمػ  ف: أيبيػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري قمغم يدي شمٚمٛمٞمذٜمّميِمتٝمر ذم اًم

أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م رومض شمقزّم  قر اًمتقاصؾ، سمؾ اعمٕمروف شم٤مرخيٞم٤ًم أنّ ًضم اواًمِمٞم٤ٌمين اًمٚمذيـ ُمدّ 

يمام  ،إمم ُمٕم٤مرو٦م اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦مـ ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم ـ ويم٤مٟم٤م يٛمٞمؾ  ،اًم٘مْم٤مء ذم اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م

شمٕمّرض ًمٚمًجـ أيْم٤ًم ُمـ ىمٌؾ هذه اًمدوًم٦م، ومٙمٞمػ يتّمّقر أن شمٙمقن اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م 

ُمذهٌف يم٤مٟم٧م ًمف ُمٙم٤مٟم٦م وٟمٗمقذ ذم اًمقؾمط احلٙمقُمل  ذم قمٍمه قم٤مُمٚم٦ًم سمٗمتقاه ويم٠منّ 

 آٟمذاك؟!

ضمٕمؾ يمت٤مسمف ٤من ُمقوع اطمؽمام اًمٕم٤ٌمؾمٞملم اًمذيـ قمروقا قمٚمٞمف يمٟمٕمؿ، اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 

ًمٞمس هٜم٤مك ُم١مذات قمغم ٟمٗمقذ ومت٤مويف ذم  ُمع ذًمؽدؾمتقرًا ًمٚمٌالد وًمٙمٜمف رومض، و

ٝم٤م، ئاًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م ذم هذه اًمٗمؽمة يم٤مٟم٧م ذم سمداي٤مت ٟمِمق طمٞم٤مة اإلُم٤مم اًمّم٤مدق: ٕنّ 

 ٚمٝم٤م عمثؾ ذًمؽ.ومل شمٌٚمغ ُمرطمٚم٦م آؾمت٘مرار اًمًٞم٤مد اًمذي ي١مهّ 

آطمتٙم٤مر ُمقرده ُم٤م  أنّ  يرى× ًم٧ًم أدري إذا يم٤من اإلُم٤مم اًمّم٤مدق افثوفٌ:

ومٚمامذا خيت٤مر  ،ُم٤م ي٘مدم قمٚمٞمف اًمٕمامل همػم صحٞمح حيت٤مج إًمٞمف اًمٜم٤مس، ويم٤من يريد سمٞم٤من أنّ 

ٜم٦م سمدل أن يٌلّم اعمقىمػ سمِمٙمؾ واوح؟! أمل يٙمـ أؾمٚمقب احلٍم ذم أؿمٞم٤مء ُمٕمٞمّ 

 أنّ ٤م ٓ حيت٤مضمف اًمٜم٤مس سمدل أن ي٘مّدم سمٞم٤مٟم٤ًم ُمقمه٤ًم؟! قمٚماًم ممّ همػم هذه   أنّ سم٢مُمٙم٤مٟمف أن يٌلّم 
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هل ُمقرد طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس دون همػمه٤م ُمِمٙمؾ يمام  ٜمّمقص٦مإصم٤ٌمت يمقن هذه إؿمٞم٤مء اعم

 م.شم٘مدّ 

ٝم٤م سم٘مقل ومٞمٜمّمقص اًمتل شمّؿ آؾمتِمٝم٤مد ٚمشمٕمّرض اًمِمٞمخ اعمٜمتٔمري ًم إنّ  افرابع:

وهذا  ،اًمٜمٌل وقمكم، ُمٕمٜم٤مه إدظم٤مًمف اًمٜمّمقص همػم اًمّمحٞمح٦م اًمًٜمد سمٕملم آقمت٤ٌمر

خدم ٟمٗمس ُمٜمٝم٩م اًمٌٞم٤من ذم ٟمّص اإلُم٤مم يٕمٜمل أّن هٜم٤مك ٟمّمقص٤ًم ٟمٌقي٦م وقمٚمقي٦م شمًت

وُمٜمٝم٤م ظمؼم همٞم٤مث  ـ ذم سمٕمض إظم٤ٌمراإلُم٤مم اًمّم٤مدق ٟمٗمًف أّن ، إو٤موم٦م إمم اًمّم٤مدق

ذم اًمًٜمد راوي٤ًم قمـ واًمده هق سمدوره وإٟمام ي٘مع  ،ُمـ ٟمٗمًف ؿٓ يتٙمٚمّ ـ سمـ إسمراهٞمؿ 

 ، وقمٚمٞمف ومٙمٞمػ يٗمّن هـ( اًمذي شمقذم ىمٌؾ فمٝمقر اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م114) اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

اًمِمٞمخ اعمٜمتٔمري صدور هذه اًمٜمّمقص أيْم٤ًم ُم٤م دام شمٗمًػمه ًمّمدور ٟمّمقص احلٍم 

ًمقاىمع قم٤ٌمد ظم٤مص؟ سمؾ ٟمحـ ٓ ٟمٛمٚمؽ سملم إظم٤ٌمر أّي رواي٦م  ُمراقم٤مةً أّن٤م يم٤مٟم٧م 

ومٙمّٚمٝم٤م إُم٤م قمـ أسمٞمف أو قمّٛمـ ىمٌٚمف سمتقؾّمط ٟم٘مٚمف شم٤مرًة وسمدوٟمف  ،قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ٟمٗمًف

ومٙمّؾ حم٤موًم٦م اًمِمٞمخ اعمٜمتٔمري ٓ ٓ ؾمٜمد ًمف،  اًمذيقمدا ظمؼم دقم٤مئؿ اإلؾمالم  ،أظمرى

 شمٌدو واوح٦م.

ُمـ أّن اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمنميٕم٦م اًمًٝمٚم٦م اًمًٛمح٦م  ،ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ اعمٜمتٔمري أيْم٤مً  شودشًو:

شمّمٚمح ًمالٟمٓم٤ٌمق قمغم  طمتكاًمتل شمنّمع ًمتامم اًمٕمّمقر أن شمٓمٚمؼ اًم٘مقاٟملم واًمٙمٚمٞم٤مت 

م واًمقٓة، وووم٘م٤ًم ًمذًمؽ ٤مشمٗمقيض إُمقر اجلزئٞم٦م إمم احلٙمّ  قمٍم وُمٍم، ومٞمام يتؿّ  يمّؾ 

سمؾ هل أطمٙم٤مم وٓئٞم٦م  ،ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن اًمٜمّمقص احل٤مسة هٜم٤م ذات ـم٤مسمع إهلل

ًمٕمٍم ظم٤مص وُمٙم٤من ظم٤مص، وهذا مت٤مُم٤ًم يم٤مٓطمتامل اًمقارد ذم إصٜم٤مف اًمتًٕم٦م 

 اًمزيمقي٦م.

اًمتٕمٞملم اعمقردي ذم آطمتٙم٤مر هق ؿم٠من  ويِمٝمد ًمٙمقن ذًمؽ طمٙماًم وٓئٞم٤ًم وأنّ 

ٗملم، ُم٤مًمؽ إؿمؽم سم٤مًمٜمٝمل قمـ احلٙمرة وُمٕم٤مىم٦ٌم اعمتخٚمّ × ٤مم قمكماإلُمأُمر هق  ،احل٤ميمؿ
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ٓمقن إؾمقاق يمام شم٘مّدم، وقمٛمقم سم٢مظمراج اًمًٚمع إمم سم ويمذا أُمر اًمرؾمقل

وهل اًمت٠مُمؾ  ،وهل ُمقضمقدة هٜم٤م ،طمٙم٤مم اًمقٓئٞم٦م زُم٤مٟمٞم٤ًم أُمٌر ُم٘مٌقل ُم٤م مل شم٘مؿ ىمريٜم٦مإ

ُمٜمف آظمتّم٤مص سمٕمٍم  ذم ُمالك احلٙمؿ وُم٘م٤مرٟمتف سم٤مٕؿمٞم٤مء اخل٤مّص٦م إُمر اًمذي يٗمٝمؿ

ُمقارد آطمتٙم٤مر ُمـ ؿم١مون  ، وهبذا يٙمقن شمٕمٞملمظم٤مص ذم اًمٜمّمقص احل٤مسة

 احل٤ميمؿ.

فؽـّفو هبذه افصقغي اإلضالؿقي ٓ تبدو  ،وهذه ادحووفي جّقدة ظذ بعض ادستقيوت

 وذفؽ: ،مؼـعي

 ُمٗمٝمقم اًمٙمّٚمٞم٦م واجلزئٞم٦م ذم ـمٌٞمٕم٦م احلٙمؿ ُمٗمٝمقم هالُمل همػم واوح، وحيت٤مج إنّ  أ ـ

ومٙمٞمػ ص٤مرت اعمّدة اًمزُمٜمٞم٦م ًمٚمٕمّدة ذم اًمٓمالق واًمقوم٤مة ىم٤مٟمقٟم٤ًم يمٚمٞم٤ًم ومل شمٙمـ  ،إمم شمٕمٞملم

همػمه٤م ومٞمجقز  ٤محيرم اطمتٙم٤مره٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم أُمّ  اًمًت٦م هٜم٤م يمذًمؽ سمحٞم٨م ي٘م٤مل سم٠مّٟمف إصٜم٤مف

إٓ ُمع ـمرّو قمٜمقان صم٤مٟمقي واًمذي ُمٜمف شمدظّمؾ احل٤ميمؿ ومٞمام يراه ُمـ ُمّم٤مًمح ٓؾمٞمام سمٜم٤مًء 

شمٗم٤مصٞمؾ أطمٙم٤مم اًمٓمٝم٤مرة واًمدي٤مت  ُّم٦م ًمٚمٗم٘مٞمف؟ ويمٞمػ ص٤مرت يمّؾ قمغم اًمقٓي٦م اًمٕم٤م

 واًم٘مّم٤مص وهمػمه٤م ىمقاٟملم يمّٚمٞم٦م صم٤مسمت٦م دون همػمه٤م؟ وُم٤م هق اعمٕمٞم٤مر ذم اًمتحديد؟

 ،هذا يٕمٜمل أٟمف ٓسمّد ُمـ ووع ُمٕمٞم٤مر اضمتٝم٤مدي ُمؼمهـ قمٚمٞمف ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٛمٞمٞمز هذه

 .وإٓ ظمرضمٜم٤م ُمـ اًمْمقاسمط ودظمٚمٜم٤م ذم آؾمتٜم٤ًمسم٤مت

أو أُمر اًمرؾمقل سم٢مظمراج اًمًٚمع ٓ يٕمٜمل إؿمؽم د أُمر اإلُم٤مم قمكم عم٤مًمؽ ب ـ إّن جمرّ 

ٙمؿ ف شمٓمٌٞمؼ سف حلٜماحل٤ميمؿ سمقصٗمف طم٤ميماًم ٓ يّمدر ُم اًمقٓئٞم٦م، ويم٠مٟمف شمّؿ شمّمّقر أنّ 

 سمد وأن شمٗمٝمؿ قمغم أن٤م وٓئٞم٦م، ومٚمق ُمٜمع رؾمقل اهللإهلل صم٤مسم٧م، وإٟمام مم٤مرؾم٤مشمف ٓ

وىمد أؾمٚمٗمٜم٤م .. ٤ًم ذم ُمقرد سمٞمٕمٝم٤م؟ وهٙمذا ُمـ سمٞمع اخلٛمر ومٝمؾ جيٕمؾ ذًمؽ طمٙماًم وٓئٞم

                                           
 .48ـ  47( اعمّمدر ٟمٗمًف: 1)
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 احلدي٨م قمـ اًمٕمٝمد اًمٕمٚمقي عم٤مًمؽ إؿمؽم ُمـ هذه اًمزاوي٦م ومال ٟمٕمٞمد.

يٙمره أن يؽمك »ُم٦م: صحٞمح٦م احلٚمٌل اعمت٘مدّ  ُمـ أنّ  ،ُم٤م ذيمره سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء شوبعًو:

ىمد وردت ذم ؾمٞم٤مق اإلؿم٤مرة إمم يمؼمى أو ىم٤مقمدة ُمريمقزة  ،شاًمٜم٤مس ًمٞمس هلؿ ـمٕم٤مم

هذه احل٤مل يٛمٙمـ مجع هذه اًمرواي٦م سم٤مخلّمقص ُمع اًمٜمّمقص  وُمًتٙمٜم٦ّم، وذم

احل٤مسة، وذًمؽ سمجٕمؾ شمٚمؽ اًمٜمّمقص ُمِمػمًة إمم ُمّم٤مديؼ سم٤مرزة وم٘مط. سمؾ يٛمٙمـ 

اًم٘مقل سم٠مّن يمؾ ُم٤م يٙمقن ُم٘مّقُم٤ًم ًمٚمٓمٕم٤مم أيْم٤ًم يٗمٝمؿ ُمـ اًمٜمّمقص طمرُم٦م اطمتٙم٤مره، 

ُمـ  سمؾ ،وذًمؽ أّن اًمزي٧م واًمًٛم٧م اًمقارديـ ذم اًمٜمّمقص احل٤مسة ًمٞم٤ًم ُمـ اًمٓمٕم٤مم

اطمتٙم٤مره٤م ُمـ سم٤مب يمقن٤م ُمـ  مُم٘مّقُم٤مشمف، ومال يٌٕمد أّن ُمثؾ اًمٜمٗمط وُمِمت٘م٤مشمف واًمٖم٤مز حير

 .سم٥ًٌم احل٤مضم٦م إمم اًمٜم٤مر ذم هتٞمئ٦م اًمٓمٕم٤مم ،ُم٘مّقُم٤مت اًمٓمٕم٤مم أيْم٤مً 

وُمْمٛمقن٤م يّمدق طمتك ُمـ دون اطمتٙم٤مر  ،وإظمذ سمّمحٞمح٦م احلٚمٌل ضمٞمد

٤مسة ُمتقومرة أؾم٤مؾم٤ًم ذم اًمٜمّمقص، يمام ًمق مل شمٙمـ اعمقارد اعمٜمّمقص٦م ذم اًمٜمّمقص احل

ُمْمٛمقن اًمّمحٞمح٦م يّمدق طمٞمٜمئٍذ.  وم٢منّ  ،وم٘م٤مم اًمت٤مضمر سم٤مطمتٙم٤مر ـمٕم٤مٍم آظمر ومٞمف ،اًمٌٚمد

ٟمٕمؿ ٓ يّمّح آؾمتٜم٤مد إمم اًمٜمّمقص احل٤مسة اًمتل ورد ومٞمٝم٤م اًمزي٧م واًمًٛمـ جلٕمؾ 

ذًمؽ دًمٞماًل قمغم طمرُم٦م اطمتٙم٤مر ُم٘مّقُم٤مت اًمٓمٕم٤مم، ُمثؾ ُم٤م يٚمزم ًمٓمٌخف وٟمحق ذًمؽ 

اعمٗمروض أّن اًمٜمّمقص احل٤مسة ٓ شمٌلّم ظمّمقصٞم٦م اًمٓمٕم٤مم، سمؾ  ًمتًٝمٞمؾ أيمٚمف: ٕنّ 

ع سملم اًمٜمّمقص احل٤مسة وصحٞمح ٛمحتٍم ذم أؿمٞم٤مء سمٕمٞمٜمٝم٤م، ٟمٕمؿ سمٕمد حتّمٞمؾ اجل

 احلٚمٌل يٛمٙمـ إو٤موم٦م هذا إُمر.

ًمٌٕمض طمتك إٓ أّن هذا يمّٚمف ُمرشمٌط سمدًٓم٦م صحٞمح احلٚمٌل قمغم حتريؿ آطمتٙم٤مر 

                                           
ُمّم٤ٌمح  ،: واخلقئل197: 1( اٟمٔمر: ُمرشم٣م احل٤مئري، اسمتٖم٤مء اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم ذح اًمقؾمٞمٚم٦م 1)

: واًمِمٗمٞمٕمل، 44: واعمٜمتٔمري، رؾم٤مًم٦م ذم آطمتٙم٤مر واًمتًٕمػم: 820ـ  819: 3اًمٗم٘م٤مه٦م 

 .128ـ  127تٙم٤مر ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: : وؿمٛمس اًمديـ، آطم60آطمتٙم٤مر: 
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ٗمل هذه احل٤مل ٓ شمّمدق اًمٙمؼمى اعمِم٤مر إـمٕمٛم٦م دون سمٕمض ُمـ همػم اعمٜمّمقص٤مت، وم

 يمام هق واوح. ،ًمٗمرض أٟمف مل يؽمك اًمٜم٤مس ًمٞمس هلؿ ـمٕم٤مم :إًمٞمٝم٤م

وم٤مًمّمحٞمح ذم ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمّمقص احل٤مسة أّن اًمٕمؼمة سمحّمقل آـمٛمئٜم٤من  ،وقمٚمٞمف

ؾ ًمٜم٤م اـمٛمئٜم٤من سمذًمؽ ُمـ جمّرد هذه ّم٘مٜم٤مه ذم إصقل، وٓ حيسمّمدور اخلؼم يمام طم٘مّ 

 توسمٞمٜم٤ّم ؾمٌٌف، ُمْم٤موم٤ًم إمم شم٠ميٞمد ذًمؽ سمجٛمٚم٦م هذه اعمٜم٤مىمِم٤م اًمرواي٤مت يمام ىمٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤مً 

اعمت٘مدُم٦م. وإذا أّس ؿمخص قمغم إظمذ سمخؼم همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ يمقٟمف اخلؼم اًمّمحٞمح 

ُمـ إـمٕمٛم٦م اًمًٜمد ومٞمٚمتزم سمحرُم٦م اطمتٙم٤مر هذه اعمٜمّمقص٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم، أُم٤م ذم همػمه٤م 

ؼ ُمٗم٤مده٤م ذم قمٜمد حت٘مّ ومػمضمع إمم إدًّم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ طمرُم٦م اًمير واًمٔمٚمؿ وهمػم ذًمؽ 

 هذا اعمقرد أو ذاك، طمتك ًمق مل ي٘مؿ احل٤ميمؿ سم٢مصدار ُمٜمع ومْماًل قمام ًمق أصدره.

ومال يًتٗم٤مد ُمـ اًمٜمّمقص طمرُم٦م اطمتٙم٤مره: ٕٟمٜم٤م رومْمٜم٤م وضمقد  ،وأُم٤م همػم اًمٓمٕم٤مم

إـمالق ذم اًمٜمّمقص اًمتل ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م ىمٞمد اًمٓمٕم٤مم، ظمالوم٤ًم عم٤م ومٝمٛمف ُمثؾ 

آطمتٙم٤مر ومٞمٝم٤م سمٛمالطمٔم٦م اًمٜمّمقص، وسمحرُم٦م  ، وُمٕمف ومٞمٚمتزم سمجقازاًمِمقيم٤مين

، سمٕمد ومرض اؾمتٌٕم٤مد ؼ ُمقوققمٝم٤م وُمقرده٤مآطمتٙم٤مر سمٛمالطمٔم٦م ؾم٤مئر إدًّم٦م قمٜمد حت٘مّ 

 ُمـ ذًمؽًمق ًمزم  طمتك أّن ٟمّمقص احلٍم شمٗمٞمد ضمقاز آطمتٙم٤مر ذم همػم اعمٜمّمقص

 .اإلرضار سم٤معمًٚمؿ

 

 االستهاز بني األعٗاُ ٔاألعىاه ٔاملٍافع

 ،ٜم٤م ُمقردهّٛمٛمآطمتٙم٤مر طمتك ًمق قم ر ُمـ يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء أنّ يٗمٝمؿ مم٤م أؾمٚمٗمٜم٤مه وئمٝم

ُمٓمٚمؼ إؿمٞم٤مء، وٓ يالطمظ ذم  مُمٓمٚمؼ اًمٓمٕم٤مم أ ميٓم٤مل إقمٞم٤من ؾمقاء اعمٜمّمقص٦م أ

ُمع  واخلدُم٤مت، يمٚمامت اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وضمقد طمدي٨م قمـ اطمتٙم٤مر اعمٜم٤مومع وإقمامل

                                           
 .337: 5( اًمِمقيم٤مين، ٟمٞمؾ إوـم٤مر 1)
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 سمٕمض وٟم٥ًم إمم اجلقزي٦م أّن ذًمؽ ُمقضمقد، وىمد ـمرح هذا اعمقوقع اسمـ اًم٘مٞمؿ

٤مُملم اًمذي ي٘مًٛمقن اًمٕم٘م٤مرات  ًّ اًمٗم٘مٝم٤مء يم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف اعمٜمع قمـ اؿمؽماك اًم٘م

ٕنؿ إذا اؿمؽميمقا رومٕمقا اًمًٕمر قمغم اًمٜم٤مس ُمع طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس  :يِمؽميمقا نويٗمرزون٤م أ

ًّ إًمٞمٝمؿ، ويمذًمؽ احل٤مل ذم احلاّم   .كم اعمقشمكًملم وُمٖم

ل اًمير وإذى قمـ وذم هذه احل٤مل شم٤مرًة يٙمقن ُمرضمٕمٜم٤م هق اًم٘مقاقمد ُمثؾ ٟمٗم

وأظمرى  ًا،اطمتٙم٤مر يًؿّ مل إن و ،ؼ اعمقوقعاًمٜم٤مس ومٞمٚمتزم سم٤مًمتحريؿ هٜم٤م سمٛم٘مدار حت٘مّ 

: ٕٟمف ـ يمام رى أٟمف ُمـ اًمّمٕم٥م إظمذ هب٤مهٜم٤م ٟمٙمقن اعمرضمع هق اًمٜمّمقص اخل٤مّص٦م، وي

وأٟمف ذم يمّؾ ُم٤م  ،ىمٚمٜم٤م ـ ًمٞمس ومٞمٝم٤م إـمالق هلذه احل٤مل، إٓ إذا ومٝمؿ اعمالك ُمٜمٝم٤م يمام شم٘مّدم

 ٤مضمف اًمٜم٤مس ومٞمٙمقن ؿم٤مُماًل.حيت

اًمٌٞمقت واعم٤ًميمـ واعمح٤مّل وًمق سمٜمحق آؿمؽماك سملم  ُمٜم٤مومعوم٤مطمتٙم٤مر  ،ُمـ هٜم٤م

ويمذا اطمتٙم٤مر ؾم٤مئر اعمٜم٤مومع  ،جمٛمققم٦م اًمتج٤مر وإهمٜمٞم٤مء، هبدف رومع اإلجي٤مر قمغم اًمٜم٤مس

ٌّؼ قمٚمٞمف اًم٘مقاقمد ُمـ واخلدُم٤مت  ىمٌؾ اًمٕماّمل أو ؾم٤مئ٘مل اًمت٤ميمز أو همػم ذًمؽ شمٓم

 اعمذيمقرة.

 

ّٕزات  ـ 6 : )احلهسٚ الٍعاً السأمسال٘االستهاز بني الفكْ اإلضالو٘ ٔتص

 ٔاحلكٕم احلصسّٖٛ( ٌعاً الطٕم 

يٛمٙمـ أن يٓمٚمؼ آطمتٙم٤مر ذم آصٓمالح اجلديد قمغم ىمٍم إٟمت٤مج ؾمٚمٕم٦ٍم ُم٤م قمغم 

ٍم اإلٟمت٤مج أو أي طم٘مقق طمـ  هذه احل٤مل ذمدة، و٦ًم ظم٤مص٦م أو ُمتٕمدّ ذيم٦ٍم أو ُم١مؾّم 

وهق  ،هؾ يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر هذا اعمٕمٜمك ًمالطمتٙم٤مر ـ همػم ذًمؽأو  ؼاًمتقزيع أو اًمتًقي

آطمتٙم٤مر أم أٟمف ٓ ُمتداول اًمٞمقم ذم آؾمتخدام اًم٘م٤مٟمقين، ُمِمٛمقًٓ ٕدًّم٦م طمرُم٦م  كُمٕمٜم

                                           
 .246ـ  245: اًمتٙمٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: واًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م: 30( اٟمٔمر: اعمجٛمقع 1)
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 قمالىم٦م ًمف سمف؟

( وهق اعمدًمقل اًم٤ًمئد ذم اًمٜمٔم٤مم monopolyهذا اعمدًمقل اجلديد ًمالطمتٙم٤مر ) إنّ 

ٚمط اعمّمٓمٚمحل واعمٗم٤مهٞمٛمل أوضم٥م اًمرأؾمامزم حيت٤مج إمم دراؾم٦م ُمريمّزة: ّٕن اخل

ر اًمذي ُمٜمٕم٧م قمٜمف اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يًتققم٥م هذا ٤مشمداظماًل يمٌػمًا هٜم٤م، ومٝمؾ آطمتٙم

 اعمٕمٜمك ًمالطمتٙم٤مر أم أٟمف ٓ قمالىم٦م ًمف سمف وٓ يرشمٌط سمف أؾم٤مؾم٤ًم؟

ضم٤مّدة هلذا اعمقوقع، وًمق قمغم ُمًتقى اًمٕمرض واًمتحٚمٞمؾ  ومل ٟمجد ُمٕم٤مجل٦مً 

ُمع أّن  ،طمتك ذم اًم٘مرن إظمػم إٓ ىمٚمٞماًل هٜم٤م أو هٜم٤مك واعم٘م٤مرٟم٦م ذم يمٚمامت اًمٚمٗم٘مٝم٤مء

 اعمقوقع حيت٤مج إمم ُمت٤مسمٕم٦م.

ٟم٘مقم ذم اًمٌداي٦م سمنمح ـمٌٞمٕم٦م اعمٗمٝمقم ذم اًمٜمٔم٤مم اًمرأؾمامزم  ،وًمٙمل شمٜمجكم اًمّمقرة

 قم سم٢مضمراء ُم٘م٤مرٟم٦م عمٕمروم٦م هؾ هٜم٤مك طمٙمؿ واطمد ًمٚمح٤مًملم أم ٓ؟٘مصمؿ ٟم ،احلدي٨م

 

 ال٘أ ـ وفًّٕ االستهاز يف الٍعاً السأمس

وهق ؾمقق  ف،ٓسمّد ُمـ ومٝمؿ ٟم٘مٞمْم ،ًمٗمٝمؿ ؾمقق آطمتٙم٤مر ذم اًمٜمٔم٤مم اًمرأؾمامزم

 اعمٜم٤موم٦ًم احلّرة اًمت٤مُّم٦م، وهل ؾمقق شمتقومر قمغم اخلّم٤مئص اًمت٤مًمٞم٦م:

ومٝمذه اًمٙمثرة حتقل دون شم٠مصمػم أطمد اًم٤ٌمئٕملم أو  ـ ـثرة افبوئعغ وادشسيـ، 1

، يمام شمّمػّم ًم٘مٞمؿ وإؾمٕم٤مرقمغم ا، ٗمف أو ىمراراشمف أو دظمقًمف أو ظمروضمفاعمِمؽميـ سمٛمقاىم

 اًمنميم٤مت ذات أطمج٤مم صٖمػمة.

إُمر  ـ حريي دخقل افسقق واخلروج مـف وظدم وجقد اتػوق بغ أضراؾف، 2

 اًمذي حيقل دون إُم٤ًمك ضمٝم٦م ُم٤م سمٛمٗم٤مصؾ اإلٟمت٤مج واًمتقزيع.

اعمًتٝمٚمؽ يرى اًمًٚمع اعمٕمروو٦م اًمتل  سمٛمٕمٜمك أنّ  ـ افتجوكس بغ افسؾع ادـتجي، 3

 ؾمٚمٕم٦م ًمقطمده٤م. سم٠من حتّؾ حمّؾ سمٕمْمٝم٤م وإٓ يم٤مٟم٧م يمّؾ  ومٞم٦مً شمِمّٙمؾ سمدائؾ وا
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 ـ معرؾي افبوئع وادشسي بظروف افسقق وأشعوره وؽر ذفؽ. 4

 ؾ اعمث٤ملِمٙمّ يًمٙمٜمف  ،ذم اًمقاىمع اًمٕمٛمكم وحت٘مؼ هذه اًمنموط واخلّم٤مئص ىمٚمٞمٌؾ 

طمٞم٨م يرى أٟمف يمٗمٞمؾ  ،اًمذي يتجف اًمٜمٔم٤مم اًمرأؾمامزم ـ ٟمٔمري٤ًم ـ ًمتٌٜمّٞمف /إٟمٛمقذج

 اًمتقازن آىمتّم٤مدي واًمٕمداًم٦م آضمتامقمٞم٦م. سمتح٘مٞمؼ

شمتٕمّدد أؿمٙم٤مل آطمتٙم٤مر ذم اًمٜمٔم٤مم اًمرأؾمامزم، ويٛمٙمـ اظمتّم٤مره٤م قمغم اًمِمٙمؾ و

 اًمت٤مزم:

 ـ آحتؽور افتوم 1

ٜم٦م شمٜمٕمدم يراد ُمٜمف ؾمقق ُمٕمٞمّ و، أو اًمٌح٧م ويًّٛمك سم٤مٓطمتٙم٤مر اًمٙم٤مُمؾ أو اخل٤مًمص

 اًمنموط اًمت٤مًمٞم٦م: ومٞمٝم٤م اعمٜم٤موم٦ًم وشمتقومر ومٞمٝم٤م

٦ًم واطمدة شمٙمقن هل اعم١ًموًم٦م قمـ يٙمقن هٜم٤مك ُمٜمت٩م واطمد ًمٚمًٚمٕم٦م أو ُم١مؾّم أن  أ ـ

اإلٟمت٤مج أو قمـ ظمدُم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، وشمٙمقن هذه اًمًٚمٕم٦م أو اًمًٚمع هل اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم 

 هذا اًمٌٚمد.

 ٦م.جَ أن ٓ يٙمقن هٜم٤مك سمديؾ شم٤مم هلذه اًمًٚمٕم٦م أو اخلدُم٦م اعمٜمتَ  ب ـ

٤ًمت ضمديدة إمم هذه ائؼ ضم٤مّدة حتقل دون دظمقل ُم١مؾّم قأن شمٙمقن هٜم٤مك قم ج ـ

ؾ ـ ُمثاًل ـ اُمتٞم٤مزات طمٙمقُمٞم٦م، أو اًمًقق، وذًمؽ ُمثؾ اًمٕمقائؼ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل شمِمٙمّ 

قمغم اعمقاّد اخل٤مم اًمرئٞم٦ًم اًمتل  ةاًمٕمقائؼ آىمتّم٤مدي٦م يمًٞمٓمرة اعم١مؾّم٦ًم اعمحتٙمر

 حيت٤مضمٝم٤م إٟمت٤مج هذه اًمًٚمٕم٦م.

يٕمٜمل أٟمف ٓ  رون سم٠مقمداد يمٌػمة، مم٤مومّ قأن يٙمقن اعمًتٝمٚمٙمقن هلذه اًمًٚمٕم٦م ُمت د ـ

 يتٛمّٙمـ ُمًتٝمٚمؽ واطمد أن ي١مصمر قمغم ىمٞمٛم٦م شمٚمؽ اًمًٚمٕم٦م ذم اًمًقق.

رسمح ممٙمـ قمؼم حتّٙمٛمف سم٤مًمٙمٛمٞم٤مت اعمٕمروو٦م ُمـ  وصقل اعمحتٙمر إمم أىمَم هـ ـ

 اًمًٚمٕم٦م.
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رًا ؼ، وإن يم٤من ُمتّمقّ هذا اًمٜمقع ُمـ آطمتٙم٤مر يٕمّده آىمتّم٤مديقن صٕم٥م اًمتح٘مّ 

اًمنموط اعمذيمقرة ًمف ـ  ٜم٤موم٦ًم احلّرة: ٕنّ ٟمٔمري٤ًم، ومٝمق قمغم اًمٜم٘مٞمض مت٤مُم٤ًم ُمـ ؾمقق اعم

إٓ ذم  ،اًمتح٘مٞمؼ ذم احلٞم٤مة اًمٕم٤مُم٦م ةٓؾمٞمام قمدم وضمقد سمدائؾ ًمٚمًٚمٕم٦م ـ شمٖمدو سمٕمٞمد

 طم٤مٓت ٟم٤مدرة.

 ـ ادـوؾسي آحتؽوريي 2

 وشم٘مقم قمغم: ،وهل ؾمقق ختتٚمػ ذوـمٝم٤م قمـ اًمًقق إومم

 ٤م ؾمٚمقيمٝم٤م اعمًت٘مّؾ ُمٜمٝم٤م هل ٤ًمت اعمٜمتج٦م ويمؾ واطمدةوضمقد قمدد يمٌػم ُمـ اعم١مؾّم  أ ـ

٤ًمت اًمتل قمـ ٟمِم٤مط اًمث٤مٟمٞم٦م، إٓ أّن قمدده٤م ٓ يّمؾ إمم قمدد اًمنميم٤مت واعم١مؾّم 

 يٕمرومٝم٤م ؾمقق اعمٜم٤موم٦ًم اًمت٤مُّم٦م.

أن شمٙمقن اًم٘مّقة آطمتٙم٤مري٦م ًمٙمّؾ ُم١مؾم٦ًم ُمٜمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م، واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ هق  ب ـ

 أّن سمًٞمط سمٞمٜمٝم٤م، إٓوًمق قمدم وضمقد دم٤مٟمس سملم اعمٜمتقضم٤مت، سمؾ يٙمقن هٜم٤مك اظمتالف 

ُم١مؾم٦ًم أن شم٠مظمذ ذم  اًمًٚمع شمٕمّد سمدائؾ ىمري٦ٌم ُمـ سمٕمْمٝم٤م، وهذا ُم٤م يٗمرض قمغم يمّؾ 

اًمزسم٤مئـ سم٤مًمٌديؾ اخل٤مص اًمذي شمٜمتجف، يمام يٗمرض قمٚمٞمٝم٤م  مشمًٕمػمه٤م ًمٌْم٤مئٕمٝم٤م اهتام

 اًمٖم٤مًم٥م ىمري٦ًٌم ُمـ أؾمٕم٤مر ُمٜمتقضم٤مت اًمنميم٤مت اعمٜم٤موم٦ًم هل٤م. شم٘مديؿ أؾمٕم٤مر شمٙمقن ذم

ل إمم اعمج٤مل اًمّمٜم٤مقمل ورومع اًمٕمقائؼ دون شمتقومر ذم هذه اًمًقق طمري٦م اًمدظمق ج ـ

 ذًمؽ، وهذا هق اًمذي يٕمٓمل هذه اًمًقق صٗم٦م اًمتٜم٤مومس اًمتل يّتًؿ هب٤م.

 (oligopolyـ احتؽور افؼّؾي ) 3

يٙمقن قمدد اعمٜمتجلم ومٞمٝم٤م وأٟمقاع اعمٜم٤موم٦ًم آطمتٙم٤مري٦م،  ؼوهل ؾمقق متثؾ أوٞم

٤ًمت، ومٚمق ظمٗمْم٧م ىمٚمٞماًل، مم٤م يٗمرض شم٠مصمػم يمؾ ُم١مؾّم٦ًم ذم ُمقاىمٗمٝم٤م قمغم ؾم٤مئر اعم١مؾّم 

ختٗمٞمض واًمنميم٤مت ٤ًمت واطمدة ُمٜمٝم٤م ؾمٕمر ُمٜمتقضم٤مهت٤م ومرض ذًمؽ قمغم ؾم٤مئر اعم١مؾّم 

 اًمًٕمر دون اًمٕمٙمس.
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٦م سمِمٙمؾ شم٤مم ٟمًوختتٚمػ احل٤مل ُمع اًمًٚمع اعمٜمتج٦م ذم هذه اًمًقق، وم٘مد شمٙمقن ُمتج٤م

وىمد شمٙمقن خمتٚمٗم٦م ًمٙمٜمٝم٤م متثؾ سمدائؾ ًمٌٕمْمٝم٤م، واًمذي حيّمؾ أطمٞم٤مٟم٤ًم أن شمتٗمؼ هذه 

 ،اىمتّم٤مدي ًمٚمتٜمًٞمؼ وشمقطمٞمد اًمرأي شيم٤مرشمؾ»ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ومتٙمّقن يم٤مت واًمنم٤ًمت اعم١مؾّم 

وُمث٤مل ذًمؽ قمغم صٕمٞمد  إُمر اًمذي ي٘م٤مرب هذه اًمًقق ُمـ آطمتٙم٤مر اًمت٤مم.

 .شأوسمؽ»٦م ٔمٛمآىمتّم٤مد اًمٕم٤معمل ُمٜم

٤مت اعمٕمروو٦م وإؾمٕم٤مر ٞملم ذم طمجؿ اًمٙمٛمّ جٓ أن ّ وضمقد اظمتالف سملم اعمٜمتإ

يمام  ،ْمٕمْمع هذا اًمٙم٤مرشمؾ آىمتّم٤مديوطمّمص اإلٟمت٤مج وهمػم ذًمؽ يٗميض إمم شم

 طمّمؾ مت٤مُم٤ًم ُمع ُمٜمٔمٛم٦م أوسمؽ.

٤مر اًم٘مّٚم٦م متثؾ اًمٕمديد ُمـ إؾمقاق طمتٙميِم٤مر إمم أّن أؾمقاق اعمٜم٤موم٦ًم آطمتٙم٤مري٦م وا

احل٤مًمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل، ُمثؾ صٜم٤مقم٦م اًمًٞم٤مرات واًمًج٤مئر وؿمٌٙم٤مت اًم٨ٌم اعمرئل، واعمٓم٤مقمؿ، 

 واًمّمٜم٤مقم٦م، واخلدُم٤مت اعمٍمومٞم٦م.

 بسقطـ آحتؽور اف 4

يٙمقن هل٤م سمديؾ  لوهق اًمًقق اًمتل يٜمٗمرد ومٞمٝم٤م اعمٜمت٩م أو اًمٕم٤مرض سمًٚمٕمتف اًمت

ـّ   اعمٕم٤مرو٦م واعمٜم٤موم٦ًم ٓ شمٙمقن ؿمديدة. ىمري٥م، ًمٙم

هذه هل أؿمٙم٤مل آطمتٙم٤مر ذم اًمًقق اًمرأؾمامزم، وهل شمٕمؼّم قمـ أٟمامط ُمتٕمّددة ُمـ 

 مم:اًمًقق، ويٓمٚمؼ آىمتّم٤مد اًمقوٕمل قمٜمقان آطمتٙم٤مر قمغم هذه اًمًقق ٟمٔمرًا إ

 ىمٞمٛم٦م اًمًٚمع ومٞمف شمٙمقن أقمغم ُمٜمٝم٤م ذم ؾمقق اعمٜم٤موم٦ًم اًمت٤مُّم٦م. ـ1

يمٛمٞم٤مت اًمًٚمع اعمٕمروو٦م واعمٜمتج٦م شمٙمقن أىمّؾ ذم اًمٕم٤مدة مم٤م ًمق شمقاومرت ذيم٤مت  ـ2

 يمثػمة.

إُمر اًمذي ٓ  ،اٟمٓمالىم٤ًم مم٤م شم٘مّدم ،شمقومر إُمٙم٤مٟمٞم٦م ؾمقء آؾمتٖمالل آىمتّم٤مدي ـ 3

 ّم٤مدي.ًمٚمروم٤مه آىمت دٟمٛمقذج اعمٜمِمقإيقومر ًمٜم٤م 
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أو اًمنميم٦م اعم١مؾّم٦ًم  شمراضمع ُمًتقى اإلسمداع واًمتجديد ذم اإلٟمت٤مج وومٜمقٟمف: ٕنّ  ـ4

ُمـ ظمالل ـمٌٞمٕم٦م هذه اًمًقق، وطمٞم٨م إٟمف ٓ ٟمٗمًٝم٤م ىمد شمقومرت قمغم أرسم٤مح ـم٤مئٚم٦م دمد 

 ًٕمك ًمتٓمقير اإلٟمت٤مج وحتًلم اجلقدة.شمٓ  ٤ميقضمد هل٤م ُمٜم٤مومس ظمٓمر وم٢من

ٔمر إًمٞمف سمٜمٔمرة إجي٤مسمٞم٦م ذم حتًٞمٜمف ًمٙمـ ُمع هذا يمّٚمف، صمّٛم٦م ٟمقع ُمـ آطمتٙم٤مر يٜم

ويٓمٚم٘مقن قمغم  ،هلذا يتؿ شمِمجٞمع آطمتٙم٤مر ذم سمٕمض احل٤مٓت ،ًمٚمٙمٗم٤مءة آىمتّم٤مدي٦م

، natural monopolyأو  شآطمتٙم٤مر اًمٓمٌٞمٕمل»هذا اًمٜمقع ُمـ آطمتٙم٤مر قمٜمقان 

٦ًم واطمدة ٟمخٗم٤مض شمٙمٚمٗم٦م اإلٟمت٤مج قمٜمدُم٤م يتؿ إؾمٜم٤مد اإلٟمت٤مج إمم ُم١مؾّم ٤مز سمويتٛمٞمّ 

 نميم٤مت اًمٙمٝمرسم٤مء.سمويٛمثٚمقن ًمذًمؽ 

وإمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ، هٜم٤مك ذم صم٘م٤موم٦م اًمٜمٔم٤مم اًمرأؾمامزم ومٙمرة احل٘مقق احلٍمّي٦م اًمتل 

شمًتققم٥م سمٕمض ُم٤م شم٘مّدم إمم ضم٤مٟم٥م طم٘مقق آسمتٙم٤مر واًمٜمنم واًمتقزيع وآظمؽماع 

 وهمػم ذًمؽ.

 

 ب ـ وفًّٕ االستهاز يف الٍعاً اإلضالو٘

ٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل هق طمٌس آطمتٙم٤مر ذم اًمتّمّقر اًم شمٌلّم مم٤م ؾمٌؼ ُمـ أسمح٤مث أنّ 

آُمتٜم٤مع قمـ اًمٌٞمع ُمع  اًمٓمٕم٤مم أو ُمٓمٚمؼ ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف اًمٜم٤مس يؽمسّمص سمف اًمٖمالء، وأنّ 

 ضمريٛم٦م ذم اإلؾمالم. قمدم شمقومر اًمًٚمٕم٦م ذم اًمًقق قمٜمد أـمراف آظمريـ يٕمدّ 

ٞم٦م ذم ٜمُمددًا زُمـ قمغم ُمًتقى سمٕمض ُمدارؾمف ـ وىمد ذط اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل 

يٛمتٜمع قمـ سمٞمٕمٝم٤م سمٖمػم ـمريؼ ّمقل قمغم اًمًٚمٕم٦م اًمتل آطمتٙم٤مر، وؾمٌ٘مف سم٤مًمنماء ٓ احل

 .. وهمػم ذًمؽ ُمـ اًم٘مٞمقد اًمتل شمٕمّروٜم٤م هل٤م وٟم٤مىمِمٜم٤م ذم يمثػم ُمٜمٝم٤م.اًمنماء

 

 ز ـ وكازٌٛ بني االستهاز مبفّٕوْ الٕضع٘ ٔاإلضالو٘

إّن اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ُمٗمٝمقُمل آطمتٙم٤مر ذم آىمتّم٤مد اًمقوٕمل واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل شمٕمٓمل 
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اظمتالف ضمقهري سمٞمٜمٝمام، وأّن اخلٚمط اًمذي وىمع ومٞمف سمٕمض ٟمتٞمج٦م واوح٦م قمـ وضمقد 

اعمِمتٖمٚملم ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل مل يٙمـ صحٞمح٤ًم إـمالىم٤ًم. ويتْمح اًمتٖم٤مير اعمّدقمك هٜم٤م 

 قمؼم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:

قًم٦م دون ٚمل طمٌس اًمًٚمع واحلٞميٕمٜمإّن آطمتٙم٤مر ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل  أوًٓ:

قمٜمٍم ُمـ  آطمتٙم٤مر أّي  ـٓ يًتٌٓم وصقل اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م، ومٞمام ذم آىمتّم٤مد اًمقوٕمل

وإٟمام هق شمريمٞم٦ٌم أو هٞمٙمٚمٞم٦م ُمٕمٞمّٜم٦م ًمٚمًقق شمًٛمح ًمنميم٦م واطمدة قمٜم٤مس طمٌس اًمًٚمع، 

واطمد ومٞمف سم٢مٟمت٤مج ؾمٚمٕم٦م أو ظمدُم٦م ُم٤م ومح٤ميتف ُمـ ُمٜم٤موم٦ًم أظمريـ ًمف، أو ُمتٕم٤مُمؾ 

إٟمام جيٕمؾ إٟمت٤مج اًمًٚمع أو شمقزيٕمٝم٤م وقمروٝم٤م سمٞمد ضمٝم٦م وم٤مٓطمتٙم٤مر قمٜمد اًم٘م٤مٟمقٟمٞملم 

سمف ُمع اًمتّمّدي اًمت٤مم ًمف، وإٟمام ضمٕمؾ ذًمؽ  درّ ٗمٜمع قمـ اإلٟمت٤مج سمؾ شمتتٓ متظم٤مّص٦م 

اطمتٙم٤مرًا ُمـ سم٤مب وضمقد اًم٘مدرة قمغم اًمتحّٙمؿ ذم اإلٟمت٤مج شم٤مرًة واًم٘مٞمؿ أظمرى، ومٞمام ٓ 

سمؾ قمـ  ،ٛمٞم٦م ذم اًمًققيٕمؼّم آطمتٙم٤مر ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل قمـ ُمٓمٚمؼ اًم٘مدرة اًمتحٙمّ 

 .ظم٤مّص٦م ًٚمٕم٦م ومٞمفاعمٜمع قمـ شمداول اًمـمريؼ اًمتحّٙمؿ سمف قمـ 

إّن آطمتٙم٤مر ذم آىمتّم٤مد اًمقوٕمل إٟمام يقاضمف ُمِمٙمٚم٦م اًمتحّٙمؿ ذم إؾمٕم٤مر  :ثوكقوً 

آطمتٙم٤مر سمٛمٗمٝمقُمف  سمقصٗمف همرو٤ًم ن٤مئٞم٤ًم ًمٚمنميم٤مت آطمتٙم٤مري٦م، وهذا ُمٕمٜم٤مه أنّ 

وًمٞمس ُمرشمٌٓم٤ًم سم٤مٓطمتٙم٤مر  ،اًمقوٕمل ُمرشمٌٌط وم٘مٝمٞم٤ًم سمٛم٠ًمًم٦م اًمتًٕمػم وطمجؿ اًمرسمح

ٕمروف ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أٟمف ٓ يقضمد شمًٕمػم إٓ ذم إـم٤مر سمٛمٗمٝمقُمف اإلؾمالُمل، واعم

اًمٕمٜم٤مويـ اًمث٤مٟمقي٦م وشمدظّمؾ اًمدوًم٦م سمام شمراه ُمـ ُمّم٤مًمح زُمٜمٞم٦م شمْمٌط إؾمٕم٤مر، ومٛمـ 

ي٘مقل سمجقاز أن يًّٕمر اعم٤مًمؽ ؾمٚمٕمتف ويرسمح دون و٤مسمط ًمٚمرسمح ٓ يرى آطمتٙم٤مر 

 اًمقوٕمل طمراُم٤ًم ُمـ هذه اًمزاوي٦م.

سمٛمٗمٝمقُمف اًمقوٕمل جي٥م أن ٓ شمرشمٌط وم٘مط وهذا يٕمٜمل أن دراؾم٦م آطمتٙم٤مر 

وإٟمام سمٛمجٛمققم٦م ُمٗم٤مهٞمؿ أظمرى يمحجؿ اًمرسمح  ،سمٛمٗمٝمقُمف ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل
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واًمتًٕمػم وهمػم ذًمؽ، وم٢مذا اؾمتدّل اًمٗم٘مٞمف قمغم طمرُم٦م آطمتٙم٤مر سم٘م٤مٟمقن حتريؿ اًمير 

ٓؾمٞمام ذم ٟمقع  ،سمحرُم٦م آطمتٙم٤مر سمٛمٗمٝمقُمف اًمقوٕمل ُمـ ظمالًمفومال يٛمٙمـ أن حيٙمؿ 

طمتٙم٤مري٦م: ٕٟمف ُمـ اًمّمٕم٥م إصم٤ٌمت اًمير ذم هذه احل٤مل، ويمذًمؽ احل٤مل اعمٜم٤موم٦ًم آ

ة أو قمـ ؾمقق اعمٜم٤موم٦ًم احلرّ  عذم دًمٞمؾ احلّؼ اًمٕم٤مم طمٞم٨م يّمٕم٥م قمغم اًمٗم٘مٞمف أن يٛمٜم

٦م هل  إذا ضمٕمٚمٜم٤م اًمٜمّمقص اخل٤مّص قماّم اطمتٙم٤مر اًم٘مّٚم٦م ُمثاًل سمدًمٞمؾ احلّؼ اًمٕم٤مم، هذا ومْماًل 

ُمرشمٌٓم٦م أؾم٤مؾم٤ًم هبذا اعمقوقع يمام ص٤مر  ٤م همػموم٢مّن  ،اعمرضمع ذم آؾمتدٓل اًمٗم٘مٝمل

 واوح٤ًم.

أو ُمٓمٚمؼ  ٦مإّن ُمتٕمّٚمؼ آطمتٙم٤مر ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل هق سمٕمض إـمٕمٛم ثوفثًو:

اًمٓمٕم٤مم واًم٘مقت أو ُمٓمٚمؼ ُم٤م حيت٤مضمف اًمٜم٤مس ُمـ أؾم٤مؾمٞم٤مت آؾمتٝمالك قمغم أسمٕمد 

 ،ٓ ي٘مػ قمٜمد هذا احلدّ  لآطمتٙم٤مر سمٛمٗمٝمقُمف اًمقوٕم شم٘مدير، ذم طملم ٟمحـ ٟمجد أنّ 

يٓم٤مل اًمًٚمع اًمٙمامًمٞم٦م أيْم٤ًم، إذًا ومٝمٜم٤مك اظمتالف ذم دائرة اعمقاّد اعمحتٙمرة سملم  وم٘مد

 اعمٗمٝمقُملم اًمقوٕمل واإلؾمالُمل.

إّن همػم ٟمٔمري٦م ُمـ ٟمٔمري٤مت اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل شم٘مّدم آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل  رابعًو:

اطمتٙم٤مري٤ًم سم٤معمٗمٝمقم اًمقوٕمل، طمٞم٨م شمذه٥م إمم ضمٕمؾ إرايض سم٠ممجٕمٝم٤م أو اًمّمٜم٤مقم٤مت 

اعمٕم٤مدن اًمٕمٔمٞمٛم٦م يم٤مًمٜمٗمط حت٧م شمٍّمف اًمدوًم٦م ُم٤ٌمذًة، وىمد ـمرح أُمث٤مل  اًمٙمؼمى أو

)اىمتّم٤مدٟم٤م( اًمتل ىمّدُمٝم٤م،  ٦ماًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر ادم٤مه٤ًم ىمري٤ًٌم ُمـ هذا ذم أـمروطم

وُمـ صمؿ ٓ يّمّح اًم٘مقل سم٠مّن اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل حيّرم آطمتٙم٤مر سمٛمٗمٝمقُمف اًمقوٕمل 

 سمٕمض اًمٜمٔمري٤مت.، سمؾ ىمد ٟمجده ُمّٞم٤مًٓ ًمٌٕمض أؿمٙم٤مًمف قمغم ُمٓمٚم٘م٤مً 

أّن هٜم٤مك أؿمٙم٤مًٓ ُمـ آطمتٙم٤مر سمٛمٗمٝمقُمف اًمقوٕمل إمم ىمد أذٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم  خومسًو:

قمغم ًمالىمتّم٤مد، وُمـ اًمقاوح ذم هذه احل٤مل أٟمف ٓ يّمّح اًم٘مقل  شمٕمّد ُمٓمٚمقسم٦ًم وُمٗمٞمدةً 

 سم٠مّن آطمتٙم٤مر هبذا اعمٕمٜمك طمرام ذم اإلؾمالم.إـمالىمف 
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اًمتل أظمذهت٤م سمٕمض ُمع همض اًمٜمٔمر قمـ سمٕمض اًمنموط إظمرى  ،هذا يمّٚمف

وقمغم شم٘مدير أظمذه٤م شمزداد اهلّقة سملم  ،اعمدارس اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم آطمتٙم٤مر ومل ٟمقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م

ة اًمزُمٜمٞم٦م اعمٕمٞمٜم٦م ذم اء أو اعمدّ نمؾ ؾمٌؼ اًمُمثُمٗمٝمقم آطمتٙم٤مر اإلؾمالُمل واًمقوٕمل، 

 طمٌس اًمًٚمع أو همػم ذًمؽ.

ـ آطمتٙم٤مر سمٛمٗمٝمقُمف اًمقوٕمل ٓ يٛمٙمـ أظمذ أطمٙم٤مُمف ُم إنّ  وكتقجي افؼقل:

آطمتٙم٤مر سمٛمٗمٝمقُمف اإلؾمالُمل، وإٟمام ُمـ جمٛمؾ اًمٜمٔمري٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمٕم٤مُّم٦م اعمتّمٚم٦م 

 سمٛمجٛمؾ قمٜم٤مس اًمًقق وٟمحق ذًمؽ.

ذم اًمٗم٘مف  لودمدر اإلؿم٤مرة أظمػمًا إمم أّن اسمـ اًم٘مٞمؿ ىمد ـمرح يمالُم٤ًم طمقل ُم٤م ؾمٛمّ 

ُمٕمروومقن  ؾمٚمٕم٦ٍم ُم٤م أؿمخ٤مٌص  حيتٙمر سمٞمعَ  وومّنه سم٠من ،اًمًٜمّل سم٤مطمتٙم٤مر اًمّمٜمػ

٤م ذم اًمًقق همػمهؿ، وُمـ صمؿ وم٢مّن ٝم٤ٌمع إٓ هلؿ ُمـ ىمٌؾ اعمٜمتجلم وٓ يٌٞمٕمٓ شمُ ُمٕمٞمٜمقن، 

٤م يمام يريدون، وىمد اقمتؼم اسمـ اًم٘مٞمؿ هذا اًمٜمقع ُمـ آطمتٙم٤مر سمٖمٞم٤ًم ذم إرض ٝمهلؿ سمٞمٕم

 .ٟم٤مومٞم٤ًم اًمؽمّدد ذم ذًمؽ قمٜمد أطمٍد ُمـ اًمٕمٚمامء ،ووم٤ًمداً 

، إٓ أّن إـمالق ًم٦م آطمتٙم٤مر سمٛمٗمٝمقُمف اًمقوٕمل٠موهذا اعمقىمػ ي٘مؽمب ُمـ ُمً

آطمتٙم٤مر سمٛمٗمٝمقُمف اًمقوٕمل ٓ يالزم  اقمت٤ٌمره سمٖمٞم٤ًم ذم إرض همػم واوح: وذًمؽ أنّ 

ًمٙمٜمف جيٕمؾ اًمًقق سمحٞم٨م ٓ ي٘مقم ـمرف صم٤مًم٨م  ،دظمؾ ذم اعمٜم٤موم٦ًمتُمٜمع أطمد قمـ اًم

٤معمٜم٤موم٦ًم، وم٤مٓطمتٙم٤مر وصػ حل٤مل اًمًقق ذم ُمٗمٝمقُمف اًمقوٕمل، وىمد شمراوم٘مف ذم سماًل ُمث

ٝم٤م اًمدوًم٦م حُمتٞم٤مزات اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل متٜم٤م ُمـ ىمٌؾ ـ سمٕمض آٞم٤من ـ يمام أذٟمسمٕمض إطم

، ٟمٕمؿ احل٘مقق احلٍمي٦م سم٤معمٕمٜمك اعمٕم٤مس يٓم٤مسمؼ ُم٤م يريده اسمـ هلذه اًمنميم٦م أو شمٚمؽ

 .اًم٘مٞمؿ

وم٢مّن اعم٠ًمًم٦م حتت٤مج ًمرصد حل٤مل  ،يمام أّن ضمٕمٚمف ُمٗمًدًا ُمٓمٚم٘م٤ًم همػم واوٍح سمدوره

                                           
 .94: 2: واعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م )اًمٙمقيتٞم٦م( 245( اٟمٔمر: اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م: 1)
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ت آطمتٙم٤مر سمٛمٗمٝمقُمف اًمًقق ًمتحديد احل٤مٓت، وىمد أذٟم٤م إمم أّن سمٕمض طم٤مٓ

، وسمٕمض طم٤مٓشمف اًمقوٕمل أُمٌر ُمٓمٚمقب وُمٜمِمقد وجيّر ُمٜم٤مومع قمغم آىمتّم٤مد قمٛمقُم٤مً 

ٌّع ذًمؽ ُمـ ىمٌؾ ظمؼماء آىمتّم٤مد أٟمٗمًٝمؿ  .آظمرى ىمد يٙمقن و٤مرًا ومٞمج٥م شمت

 

 وٕادّٛ االستهاز، ضمطٛ السدع ٔاإلدبازـ  7

ٕم٧م ذم اًمتنميع اًمٜم٘مٓم٦م إظمػمه ذم وم٘مف آطمتٙم٤مر هل اًمًٌٞمؾ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل وو

دقم٦م اُمـ ُمٕمروم٦م هؾ هٜم٤مك ؾمٚمٓم٦م ر طمٞم٨م ٓسمدّ  ،اإلؾمالُمل عمقاضمٝم٦م فم٤مهرة آطمتٙم٤مر

 شمًتٓمع اًم٘مٞم٤مم سمخٓمقات عمٜمع وىمقع آطمتٙم٤مر ذم اعمجتٛمع وآىمتّم٤مد أم ٓ؟

 أُهفو: ،ةبحٌ حقل هذا ادقضقع يؼع ضؿـ كؼوط ظّد واف

 

 تهس عمٜ البٗعإدباز احملـ  7ـ  1

احل٤ميمؿ اًمنمقمل اًمدوًم٦م اًمنمقمٞم٦م و اعمًٚمٛملم إمم أنّ ذه٥م اًمٙمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء 

، وىمد اّدقمل قمٚمٞمف أو ٟم٘مؾ ومٞمف ف قمغم اًمٌٞمعاٟمٙمر ُمـ آطمتٙم٤مر وجيؼمتحاعم ٤منيٛمٜمٕم

. ويٌدو أّن ذيمرهؿ اًمٌٞمع يم٤من ُمـ سم٤مب يمقٟمف أؿمٝمر وؾم٤مئؾ اعمٕم٤موو٦م، وإٓ اإلمج٤مع

ومْماًل قمام إذا  ،ضقوم٢مّن اًمٕمؼمة سمٕمروف ذم اًمًقق ووصقًمف إمم يد اعمًتٝمٚمؽ وًمق سمٕم

                                           
: واعمختٍم 27: 4ٛم٦م اًمت٘مقى : ويمٚم260: واًمقؾمٞمٚم٦م: 195: 2( اٟمٔمر: اًمٓمقد، اعمًٌقط 1)

: واخلقئل، ُمٜمٝم٤مج 502: 1: وحترير اًمقؾمٞمٚم٦م 275: 2: وذائع اإلؾمالم 120اًمٜم٤مومع: 

: 356: 1: وإرؿم٤مد إذه٤من 14: 2: وحمٛمد اًمروطم٤مين، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 13: 2اًمّم٤محللم 

: 616: واعم٘مٜمٕم٦م: 258: واجل٤مُمع ًمٚمنمائع: 42: 4: وضم٤مُمع اعم٘م٤مصد 120وشمٌٍمة اعمتٕمّٚمٛملم: 

واًم٘مّٓم٤من احلكّم، ُمٕم٤ممل  :51: 14: وُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م 360: واًمٙم٤مذم ذم اًمٗم٘مف: 239: 2واًمنائر 

: وحمٛمد 347: 1: وهداي٦م اًمٕم٤ٌمد 485: 22وضمقاهر اًمٙمالم  :337: 1اًمديـ ذم وم٘مف آل ي٤مؾملم 

 .183: واعمراؾمؿ اًمٕمٚمقي٦م: 30: 2ؾمٕمٞمد احلٙمٞمؿ، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 

 .370: 2: واعمٝمذب اًم٤ٌمرع 481: 1د حترير اًمقؾمٞمٚم٦م ( راضمع: ُمّمٓمٗمك اخلٛمٞمٜمل، ُمًتٜم2)
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و٦م وهمػمه٤م وٟمحق ذًمؽ يمام قّ ٕميم٤من ُمـ دوٟمف، ومٞمدظمؾ اًمّمٚمح أو اًم٘مرض أو اهل٦ٌم اعم

 .أؿم٤مر إمم هذا إُمر سمٕمْمٝمؿ

ٓ أّن ًمف  ،ويٌدو ُمـ سمٕمض شمٕم٤مسمػم اًمٗم٘مٝم٤مء أّن اًمًٚمٓم٤من ُمٚمزم سم٢مضم٤ٌمره قمغم اًمٌٞمع

ه هق ذًمؽ ٓ ٙمر أو يُ ، ورسمام يٙمقن ُمراد ُمـ قمؼّم سم٠مٟمف جيؼَم احلّؼ ذم ذًمؽ ومح٥ًم

 .سمٞم٤من اجلقاز يمام اطمتٛمٚمف سمٕمْمٝمؿ

سمؾ ًمديف شمٗمّمٞمؾ ذم  ،وم٘مف اجلٛمٝمقر همػم ُمتٗمؼ قمغم ُم٠ًمًم٦م اإلضم٤ٌمر وىمد ذيمر هٜم٤م أنّ 

ٞمػ اًمير قمغم اًمٜم٤مس أضمؼم اعمحتٙمر قمغم اًمٌٞمع، سمؾ أظمذ ظمُمـ طمٞم٨م إٟمف إذا  ،ذًمؽ

هٜم٤مك ُمثؾ هذا أهؾ اًمًٜم٦ّم، أُم٤م إذا مل يٙمـ  ءقمٚمٞمف سملم وم٘مٝم٤م ُمٜمف وسمٞمع، وأّن هذا ُمتٗمٌؼ 

 ٜم٤مف إمم أنّ طمُمـ إواًمِمٞم٤ٌمين اخلقف وم٘مد ذه٧ٌم اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م 

 ،وأسمق يقؾمػـ قمغم رواي٦م ـ ًمٚمح٤ميمؿ اًمنمقمل إضم٤ٌمره، ومٞمام ظم٤مًمػ ذم ذًمؽ أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

ير ٕمزوأّن هم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمر أن يث٧ٌم ذم طمّ٘مف اًمت ،إمم أٟمف ٓ جيؼم قمغم اًمٌٞمع ٤مومذهٌ

هذا اًمت٘مًٞمؿ  اعمالطمظ وضمقد ظمالوم٤مت داظمؾ وم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م وأنّ  أنّ ، إٓ واًمٕم٘مقسم٦م

 ًمٞمس قمغم إـمالىمف.

ن اإلضم٤ٌمر ٓ أـ  وقمغم أي٦م طم٤مل، ومٛمـ اًمقاوح ـ يمام ذيمر اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ

يٙمقن سمٛمجّرد آطمتٙم٤مر، وإٟمام ـمٌٞمٕم٦م إُمر شمًتدقمل أن يقضّمف إًمٞمف احل٤ميمؿ أُمرًا سم٤مًمٌٞمع 

ٌٞمع، واعمرضمع ذم هذا إُمر واوح، وقم٤ٌمرة احلٚمٌل ذم ويٜمذره وم٢من مل يٜمٗمع أًمزم سم٤مًم

                                           
 .482: 1( اٟمٔمر: ُمّمٓمٗمك اخلٛمٞمٜمل، ُمًتٜمد حترير اًمقؾمٞمٚم٦م 1)

 .255: 2: وحترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م 374( اٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م: 2)

 .144ـ  143: 6( اٟمٔمر: ُمقؾمققم٦م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل 3)

ـ  96ٞمد قمٌد اًمًٛمٞمع، آطمتٙم٤مر: : وأؾم٤مُم٦م اًم 2 :95ًاًمٙمقيتٞم٦م( راضمع: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م 4)
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ًمٚمٖمرض هٜم٤م وًمٞمس أُمرًا شمٕمٌدي٤ًم، ومال ُمقضم٥م  إذ احلٙمؿ شم٤مسمعٌ  :ذًمؽاًمٙم٤مذم داًّم٦م قمغم 

ًمالٟمت٘م٤مل إمم إيمراه اعمحتٙمريـ إذا يم٤من ذم شمقضمٞمف اخلٓم٤مب إًمٞمٝمؿ يمٗم٤مي٦م، وُم٤م أقمٓمك 

 احل٤ميمؿ صالطمٞم٦م اإليمراه ي١مظمذ ومٞمف سم٤مًم٘مدر اعمتٞم٘مـ طمٞمٜمئٍذ.

وظذ أيي حول، ؾؿـ افالزم رصد إدّفي افتل تعطل فؾدوفي احلّؼ دم إجبور 

 ادحتؽر ظذ افبقع، ويؿؽـ ظرضفو ـام يع:

قمغم أؾم٤مس  ،اًمرضمقع إمم أدًّم٦م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر افدفقؾ إول:

ن أـ ُمـ سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ـ  ؼمومٞمج ،اعمحتٙمر ىمد ارشمٙم٥م طمراُم٤ًم سمٗمٕمٚمف هذا أنّ 

 .تدظّمؾ احل٤ميمؿسمي٘مٚمع قمـ هذا احلرام، ويٙمقن ذًمؽ 

ؽ سمف سمٜم٤مًء قمغم اًم٘مقل سمحرُم٦م  ًّ وُمـ اًمقاوح أّن هذا اًمدًمٞمؾ إٟمام يٛمٙمـ اًمتٛم

آطمتٙم٤مر، أُم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ يذهٌقن إمم اًمٙمراه٦م ومال يٛمٙمٜمٝمؿ أظمذ هذا اًمدًمٞمؾ هٜم٤م 

 ُمًتٜمدًا.

 ،أو اًمدوًم٦م اًمنمقمٞم٦مطمدود احل٤ميمؿ  ديْم٤مف إمم ذًمؽ أّن هذا اًمدًمٞمؾ ٓ ي٘مػ قمٜم

ى إمم يمؾ ُمًٚمؿ خم٤مـم٥م سمٜمّمقص إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وم٤ًمئر سمؾ يتٕمدّ 

اعمًٚمٛملم يٛمٙمٜمٝمؿ إضم٤ٌمر اعمحتٙمر أيْم٤ًم ُم٤م مل يًتدع ذًمؽ قمٜمقاٟم٤ًم ـم٤مرئ٤ًم حيقل دوٟمف، 

٤م شمّمّدي احل٤ميمؿ عمثؾ ٜمَ ـمْ ذم ضمًد اعمٜمٝمل أو ُم٤مًمف وَذَ  شمٍّمٌف  فيم٠من يٙمقن نٞمٝمؿ ومٞم

٦ٌم أو إذٟمف قمغم إىمّؾ. يمام أّن هذا اًمدًمٞمؾ يث٧ٌم وطمقب اإلضم٤ٌمر ٓ ضمقازه هذه اعمرشم

ومح٥ًم، وذًمؽ قمٜمد ُمـ اضمتٛمٕم٧م ذم طمّ٘مف ذوط إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ 

 اعمٜمٙمر.

إٓ أّن اعمِمٙمٚم٦م اًمقطمٞمدة اًمتل شمقاضمف هذا اًمدًمٞمؾ هل أٟمٜم٤م ُمٜمٕمٜم٤م ذم ُم٤ٌمطمثٜم٤م ذم إُمر 

                                           
 .360( اًمٙم٤مذم ذم اًمٗم٘مف: 1)

 .191: واٟمٔمر: ؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر: 51: 14اًمٜمراىمل، ُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م  (2)
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اؾمتخدام أؾمٚمقب اًم٘مٝمر أو اًميب أو ٟمحق  سم٤معمٕمروف دًٓم٦م أدًّم٦م هذه اًمٗمريْم٦م قمغم

وم٢مذا ضم٤مُمع اإلضم٤ٌمر هٜم٤م همػم هذه إؾم٤مًمٞم٥م واًمتل ُمٜمٝم٤م اًمتٍّمف ذم ُم٤مل  ،ذًمؽ

ٞمدًا وإٓ ومال، ومال يٙمقن دًمٞمؾ إُمر ضماًمِمخص اعمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر يم٤من هذا اًمدًمٞمؾ 

 ٚمجقاز ُمٓمٚم٘م٤ًم هٜم٤م.ًمواًمٜمٝمل ُمثٌت٤ًم 

٤مت اًمدوًم٦م ذم اًمتدظّمؾ عم٤م ومٞمف اًمّم٤مًمح آؾمتٜم٤مد إمم أدًّم٦م صالطمٞم افدفقؾ افثوين:

و ٟمحق ذًمؽ قمغم اعمقاـمٜملم أ٦م دون حلقق اًمير أو ؾمٚم٥م احل٘مقق اًمٕم٤مم واحلٞمٚمقًم

تّد قمٜمده٤م، وهذا ُمٕمٜم٤مه أٟمف إذا أقمٓمٞمٜم٤م احل٤ميمؿ وٓي٦م إُمقر اًمٕم٤مُم٦م ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن مت

هذا هق  حل٤مىمف اًمير اًمٕم٤مم، وم٢منّ إف وٞمٓؾمٞمام ُمع شمٗمِّم  ،وٓيتف عمثؾ ؿم١مون آطمتٙم٤مر

 .اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ ُمـ وٓيتف

ى وٓ يتٕمدّ  ،سمٛمـ شمث٧ٌم ًمف اًمقٓي٦م وصالطمٞم٤مت قمٛمؾ اًمدوًم٦م وهذا اًمدًمٞمؾ ظم٤مّص 

إمم قم٤مُّم٦م اعمًٚمٛملم يمام هق واوح. يْم٤مف إًمٞمف أٟمف يٛمٙمـ شمّمّقر هذا اًمدًمٞمؾ طمتك ًمق 

ؾ ذم إُمقر اًمٕم٤مُم٦م ىمٚمٜم٤م سمٙمراه٦م آطمتٙم٤مر، وم٢مّٟمف ُم٤م دام ًمٚمدوًم٦م صالطمٞم٦م اًمتدظّم 

٤مٟم٧م هذه ُمٜمٝم٤م ورأت صالطم٤ًم ذم ذًمؽ أُمٙمٜمٝم٤م طمتك ًمق يم٤من اعمقرد همػم إًمزاُمل ُمـ ويم

ىمد ؾمٌؼ أن حتّدصمٜم٤م قمـ هذا إُمر ، وسمٜم٤مًء قمغم اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُّم٦م ًمٚمٗم٘مٞمف اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م

 ًمدى اؾمتٕمراض أدًّم٦م حتريؿ آطمتٙم٤مر.

ُمٝم٤م وٓ يٗمٞمد هذا اًمدًمٞمؾ إٓ إقمٓم٤مء احلّؼ ًمٚمدوًم٦م ذم ُمٜمع اعمحتٙمريـ، دون إًمزا

ؾ سمذًمؽ ُم٤م مل يّمؾ إُمر إمم طمّد اًمير أو اإلظمالل اًمٕم٤مم اًمذي يٗمرض قمٚمٞمٝم٤م اًمتدظّم 

 حلامي٦م ُمّم٤مًمح ُمقاـمٜمٞمٝم٤م.

خيت٤مره٤م  لًمٙمٜمف شم٤مسمع ًمٚمٜمٔمري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمت ،دوهذا اًمدًمٞمؾ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرٟم٤م ضمٞمّ 

                                           
 .507ـ  470اٟمٔمر: طمٞمدر طم٥م اهلل، وم٘مف إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر:  (1)

 .282: 3ٔمر: ضمقاد اًمتؼميزي، إرؿم٤مد اًمٓم٤مًم٥م ( اٟم2)
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ٟمِم٤مط اًمدوًم٦م ذم اعمقوقع اًمذي  ّدد ؾمٕم٦م ووٞمؼ وُم٤ًمطم٦محتهذه اًمٜمٔمري٦م  اًمٗم٘مٞمف: ٕنّ 

أّن اًمدوًم٦م همػم أيْم٤ًم ، وهق سمح٨م آظمر يٕم٤مًم٩م ذم حمّٚمف، طمٞم٨م ىمد يث٧ٌم هٜم٤مك فٟمحـ ومٞم

ل قمـ ذقمٞمتٝم٤م ذم ذاهت٤م ـ قمغم يمالم ـ سمٕمد اًمتخٓمّ أيْم٤ًم اًمنمقمٞم٦م ىمد يٙمقن هل٤م اإلًمزام 

 ـمقيؾ هٜم٤مك.

اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م اخل٤مّص٦م، وهذه اًمٜمّمقص ذم ىمْمٞم٦م اإلضم٤ٌمر  افدفقؾ افثوفٌ:

 حمدودة، وهل يمام يكم:

ُمّر  أٟمف»، قمـ أسمٞمف: ×قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق وث بـ إبراهقؿ،ـ خز ؽق1

سم٤معمحتٙمريـ وم٠مُمر سمحٙمرهتؿ أن خترج إمم سمٓمقن إؾمقاق وطمٞم٨م شمٜمٔمر إسمّم٤مر إًمٞمٝم٤م، 

طمتك قمرف  : ًمق ىمّقُم٧م قمٚمٞمٝمؿ، ومٖمْم٥م رؾمقل اهللاهلل وم٘مٞمؾ ًمرؾمقل

ء وخيٗمْمف اًمٖمْم٥م ذم وضمٝمف، وم٘م٤مل: أٟم٤م أىمّقم قمٚمٞمٝمؿ؟! إٟمام اًمًٕمر إمم اهلل يرومٕمف إذا ؿم٤م

ؾ اًمٜمٌقي ذم إضم٤ٌمر اعمحتٙمريـ قمغم قمرض ٗمٕم. ومٝمذا اخلؼم يٙمِمػ قمـ اًمشإذا ؿم٤مء

 ؾمٚمٕمٝمؿ ذم اًمًقق.

 وؿد يـوؿش دم آظتامد ظذ هذه افروايي مـ جفوت:

 ،ـ وٕمٗمٝم٤م اًمًٜمدي سمٓمري٘مل اًمٓمقد واًمّمدوق ُمٕم٤مً ُم ،سمام ذيمرٟم٤مه ؾم٤مسم٘م٤مً  أوًٓ:

 ومال ٟمٕمٞمد.

ص٤مُم٧م جمٛمؾ،  شمدّل قمٚمٞمف ومٕمٌؾ ٟمٌقي، واًمٗمٕمؾ دًمٞمٌؾ هذه اًمرواي٦م هم٤مي٦م ُم٤م  إنّ  ثوكقًو:

مم٤م ٓ يًٛمح ًمٜم٤م سم٤مخلروج  ،ومٚمٕمّؾ هٜم٤مك طم٤مًم٦ًم اؾمتثٜم٤مئٞم٦م أو قمٜمقاٟم٤ًم زُمٜمٞم٤ًم ومرض ذًمؽ

 سمحٙمؿ ذقمل إهلل قم٤مم.

وىمد أضمٞم٥م قمـ هذا اإلؿمٙم٤مل سم٠مّن اًمرواي٦م وًمق يم٤مٟم٧م جمٛمٚم٦ًم ًمٙمٜمٝم٤م قمغم أّي٦م طم٤مل 

                                           
: ويمت٤مب 388: واًمتقطمٞمد: 115ـ  114: 3: وآؾمتٌّم٤مر 162ـ  161: 7( هتذي٥م إطمٙم٤مم 1)
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ثٞم٤ًم وٓ ٌواًمٗمٕمؾ اًمٜمٌقي ًمٞمس قم شمث٧ٌم أّن اإلضم٤ٌمر ُمنموع ُمـ ـمرف وزّم إُمر،

سمد أن يٗمرض شمٕمٌػمًا قمـ طمٙمؿ ذقمل إهلل يًٛمح ومال ،وم٤مقمٚمف لص٤مدرًا قمـ شمِمٝم

 .ًمٚمح٤ميمؿ سم٤مإلضم٤ٌمر قمغم اًمٌٞمع

قمـ  نإٓ أّن هذا اجلقاب ٓ يٜمٗمع: ّٕن اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞملم قمٜمدُم٤م يتحّدصمق

٤م وًمق سمٕمٜمقان اًمّمٛم٧م ذم إومٕم٤مل ٓ يٛمٜمٕمقن قمـ إصم٤ٌمت اجلقاز ذم اجلٛمٚم٦م ُمـ ظمالهل

رات اًمٗمٕمؾ وٓ حيٙمل اًمٗمٕمؾ ذم صم٤مٟمقي، ًمٙمـ ُم٤م ي٘مقًمقٟمف هق أّٟمف طمٞم٨م ٓ ٟمٕمرف ُمؼمّ 

ّمٗمف سم٤مًمّمٛم٧م واإلمج٤مل، وإُمر هلذا ٟم ،طمّد ذاشمف قمـ طمدوده وُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف وُم٤ًمطمتف

يمذًمؽ وم٢مّن أصؾ إوم٤مدة هذا اًمٗمٕمؾ ًمقضمقد طمٍؼ ُم٤م ًمٚمح٤ميمؿ ذم فمروٍف ُم٤م أن يٛمٜمع  هٜم٤م

ـّ صم٤مسم٧ٌم  قمـ آطمتٙم٤مر هذا ٓ يًٛمح ًمٚمح٤ميمؿ أن سم٤مإلضم٤ٌمر إٓ ذم ٟمٗمس احلدود  ، ًمٙم

اجلقاب هٜم٤م ٓسمّد  ٙمل يتؿّ ٚم٤مل. وممجوهذا هق اإل ،، ُمع أٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمرومٝم٤ماعمتٞمّ٘مٜم٦م اعمٗمروو٦م

، ومٛمـ شمّمّقره ضمٞمداً  اًمٜمٌقّي اعمذيمقر ـ ًمٞمٙمقن آؾمتدٓل سم٤مًمٗمٕمؾُمـ ومرض ىمدر ُمتٞم٘مّ 

 ذم اعم٘م٤مم أُمٙمٜمف إظمذ سمف.

ٕمده اإلهلل ؾ اًمٜمٌقي ىمد يٙمقن طمٙمقُمٞم٤ًم وٓيتٞم٤ًم وُمـ صمؿ يٗم٘مد سمُ إّن هذا اًمٗمٕم ثوفثًو:

 اًمث٤مسم٧م.

هل شمٌٚمٞمغ إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م  وأضمٞم٥م أيْم٤ًم سم٠من اًمقفمٞمٗم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٜمٌل

سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ واًمت٘مرير، واحلٙمقُمٞم٦م واًمزُمٜمٞم٦م طم٤مًم٦م ـم٤مرئ٦م حتت٤مج إمم ؿم٤مهد ودًمٞمؾ 

 تفهذا ٓ يٜم٤مذم ُمرضمٕمٞمّ وهق ُمٗم٘مقد هٜم٤م، سمؾ طمتك ًمق يم٤من اعمقرد طمٙمقُمٞم٤ًم وم٢مّن 

وٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م  تف،وصػمورشمف ُمِمٛمقًٓ ٕدًّم٦م طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م ُم٤م مل شمث٧ٌم زُمٜمٞم

 .هٜم٤م

                                           
 .189( ؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: 1)

 ( اعمّمدر ٟمٗمًف.2)
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وىمد أضمٌٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم قمـ هذا اًمٜمٛمط ُمـ ومٝمؿ احلٙمؿ اًمقٓيتل ومال ٟمٕمٞمد، وٟمْمٞمػ هٜم٤م 

إصؾ ذم اًمٜمٌل هق شمٌٚمٞمغ إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م اًمث٤مسمت٦م ؾمٌؼ أن  احلدي٨م قمـ أنّ  سم٠منّ 

ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م، ويزداد  ة. وأٟمف ُمّم٤مدرىمِمٜم٤مه ذم أسمح٤مصمٜم٤م إصقًمٞم٦م ذم طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّمٟم٤م

ـ وًمٞمس وم٘مط أيْم٤ًم اًمٜمٌقي ذم اًمٗمٕمؾ  صؾطم٤مهل٤م ووقطم٤ًم هٜم٤م وم٢مّن اعمجٞم٥م جيٕمؾ إ

ٓؾمٞمام ُمع ٟمٌّل ُم٤مرس اًمًٚمٓم٦م  ،وهذا ُم٤م يّمٕم٥م ضمدًا إصم٤ٌمشمف ،اًمتٌٚمٞمغ هقاًم٘مقل ـ 

 ومٛمـ أيـ ٟمٕمرف أنّ  ،ؿم١موٟمف إًمٞمف ذم يمّؾ  ع٤ًم رضم٤مم جمتٛمٕمأىمي٤م اًمًٚمؿ واحلرب وْم٤موىم

إصؾ ذم أّي ومٕمٍؾ يٗمٕمٚمف هق أٟمف يريد أن يٌّٚمغ طمٙماًم ذقمٞم٤ًم إهلٞم٤ًم سم٤معمٕمٜمك اًمذي ـمرطمف 

 آؾمتٜم٤مد إمم هذا اخلؼم همػم ضمّٞمد. اعمجٞم٥م؟! وهبذا يمٚمف ئمٝمر أنّ 

ٟمٗمد »ىم٤مل:  ،قمـ أيب قمٌد اهلل ـ خز حذيػي بـ مـصقر )أو ظبد اهلل بـ مـصقر(، 2

، وم٠مشم٤مه اعمًٚمٛمقن، وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل، ىمد ٟمٗمد اًمٓمٕم٤مم قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل

اًمٓمٕم٤مم ومل يٌؼ ُمٜمف رء إٓ قمٜمد ومالن ومٛمره يٌٞمٕمف اًمٜم٤مس، ىم٤مل: ومحٛمد اهلل وأصمٜمك 

قمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مل: ي٤م ومالن، إّن اعمًٚمٛملم ذيمروا أّن اًمٓمٕم٤مم ىمد ٟمٗمد إٓ ؿمٞمئ٤ًم قمٜمدك، 

وم٢مّن هذا احلدي٨م يدّل قمغم شمدظّمؾ اًمٜمٌل  .شًفوم٠مظمرضمف وسمٕمف يمٞمػ ؿمئ٧م، وٓ حتٌ

 .ًمٚمٛمٜمع ُمـ آطمتٙم٤مر

وٕمٞمػ اًمًٜمد سمٛمحٛمد سمـ ؾمٜم٤من ـ يمام ىمٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ـ احلدي٨م  إنّ  ويـوؿش أوًٓ:

 اًمذي مل شمث٧ٌم وصم٤مىمتف قمٜمدٟم٤م.

سمام ذيمره اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ ُمـ أّن هم٤مي٦م ُم٤م ذم هذا احلدي٨م أّن  ثوكقًو:

قمـ طمًٌٝم٤م، وهذا ٓ يٕمؼّم ون٤مه اج اًمًٚمع وسمٞمٕمٝم٤م أُمر اعمحتٙمر سم٢مظمر اًمرؾمقل

                                           
 .712ـ  711الُمل: ( طمٞمدر طم٥م اهلل، طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلؾم1)

 .114: 3: وآؾمتٌّم٤مر 164: 5( اًمٙم٤مذم 2)

 .260اًمٚمٜمٙمراين، شمٗمّمٞمؾ اًمنميٕم٦م ذم ذح حترير اًمقؾمٞمٚم٦م )اعمٙم٤مؾم٥م اعمحّرُم٦م(: ( 3)
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 .قمـ إضم٤ٌمره ًمف

وهذه اعمالطمٔم٦م اًمٜم٘مدي٦م ذم حمّٚمٝم٤م طمٞم٨م ٓ يٗمقح ُمـ احلدي٨م إٓ رائح٦م شمدظّمؾ 

، ُم٤م مل ٟمث٧ٌم أّن أُمر اًمٜمٌل سمٛمثؾ أُم٤م اإلضم٤ٌمر وأُمث٤مًمف ومال يٗمٝمؿ ُمٜمف ،اًمٜمٌل ذم اعمقوقع

 .تامقمل، يمام ًمٕمّٚمف ًمٞمس سم٤مًمٌٕمٞمدإًم٘م٤مء ظمٓم٦ٌم أُم٤مم اعمأل خيٚمؼ فم٤مهرة إضم٤ٌمر اضم

ٟمحتٛمؾ ضمّدًا أّن هذا احلدي٨م ظم٤مّص سمح٤مًم٦م ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمًٚمٛملم ًمٚمح٤ميمؿ  ثوفثًو:

سم٤مًمتدظّمؾ، ومٚمٕمّٚمف ٓ جيقز ًمف اًمتدظّمؾ إٓ قمٜمد ُمٓم٤مًمٌتٝمؿ، يمقن ذًمؽ ُمـ طم٘مقىمٝمؿ 

اًمٕم٤مُّم٦م اًمتل إن مل يٓم٤مًمٌقا هب٤م ؾم٘مٓم٧م، وطمٞم٨م إّن ُمقرد اًمرواي٦م هق طم٤مًم٦م اعمٓم٤مًم٦ٌم 

 ٝم٤م قمغم طمدوده٤م.ومٞم٘متٍم ومٞم

وم٤مُمٜمع ُمـ آطمتٙم٤مر، وم٢مّن رؾمقل » ـ مو جوء دم افعفد افعؾقي إػ موفؽ إصس: 3

ٞمؽ إي٤مه ومٜمّٙمؾ سمف وقم٤مىم٥م ذم همػم د نٕم.. ومٛمـ ىم٤مرف طمٙمرًة سمُمٜمع ُمٜمف اهلل

اًمرؾمقل واحل٤ميمؿ ًمف طمّؼ اإلضم٤ٌمر  هذا احلدي٨م داّل قمغم أنّ  . وم٢منّ شهافإ

صمؿ  ،واًمتٕمٚمٞمؾ سم٤معمٜمع اًمٜمٌقي ،لم ُمـ ُم٤مًمؽ أن يٛمٜمعواإلًمزام، وم٢مّن ـمٚم٥م أُمػم اعم١مُمٜم

 .واوح قمغم ُم٠ًمًم٦م اإلًمزام واإلضم٤ٌمر ووع قم٘مقسم٦م ؿم٤مهدٌ 

ٌٞم٤من إن ىمّمد ُمٜمف وّؿ مجٞمع هذه اًمٕمٜم٤مس إمم سمٕمْمٝم٤م، ٓؾمٞمام ُمع إظمذ اًموهذا 

 سمٕملم آقمت٤ٌمر أّن اعمقضّمف إًمٞمف اخلٓم٤مب سم٤معمٜمع هق وازم ُمٍم ومٝمق ضمّٞمد وُمٗمٞمد، وإٓ وم٢منّ 

٤ٌمر سم٤مًميورة سمتامم ضماًمٕم٘مقسم٦م ٓ شمٕمٜمل اإل نّ ٕ :ىمتّم٤مر قمغم ضم٤مٟم٥م اًمٕم٘مقسم٦م ٓ يٜمٗمعآ

 رأيٜم٤م شمٗمٙمٞمؽ سمٕمض وم٘مٝم٤مء أهؾ اًمًٜم٦ّم سملم اًمٕم٘مقسم٦م واإلضم٤ٌمر.سمؾ ىمد  ،فٟمٞمُمٕم٤م

                                           
 .191ـ  190( ؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: 1)

 .100: 3( ن٩م اًمٌالهم٦م 2)

: وؿمٛمس 96: واًمِمٗمٞمٕمل، آطمتٙم٤مر: 56: ( اٟمٔمر: اعمٜمتٔمري، رؾم٤مًم٦م ذم آطمتٙم٤مر واًمتًٕمػم3)

 .190اًمديـ، آطمتٙم٤مر: 
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 أٟمف يمت٥م إمم روم٤مقم٦م× ؾمؾ ـ قمـ قمكمٟمٕمؿ، ورد ذم ظمؼم دقم٤مئؿ اإلؾمالم ـ وهق ُمر

ٛمـ ريم٥م اًمٜمٝمل وم٠موضمٕمف، صمؿ قم٤مىمٌف قمـ احلٙمرة، وم فَ إٟمْ »ىم٤موٞمف قمغم إهقاز ـ :ـ 

٤م يرسمط سملم ، ممّ . طمٞم٨م ضمٕمؾ إفمٝم٤مر اًمٌْم٤مئع سمٕمٞمٜمف قم٘مقسم٦مً شسم٢مفمٝم٤مر ُم٤م اطمتٙمر

 ُمٗمٝمقُمل اًمٕم٘مقسم٦م واإلضم٤ٌمر قمغم اًمٌٞمع.

إو٤موم٦م إمم إرؾم٤مل ظمؼم  ،اًمٕمٝمد اًمٕمٚمقيؾمٜمد وقمغم أي٦م طم٤مل وم٘مد شمقىمٗمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ذم 

 اًمدقم٤مئؿ.

وهل  ًمًٜمد وسمٕمْمٝم٤م وٕمٞمػ اًمدًٓم٦موٕمٞمٗم٦م اوقمٚمٞمف، ومٙمّؾ إظم٤ٌمر اخل٤مّص٦م هٜم٤م 

 ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م سمٛمرضمٕمّٞم٦م اًمٜمّمقص احلديثٞم٦م اخل٤مّص٦م هٜم٤م ومٝمل شمدّل قمغم أنّ ، سمؾ اً ىمٚمٞمٚم٦م ضمدّ 

يمالم  ٟمّمٌف يمام هق واوح: إذ ًمٞمس ومٞمٝم٤م أّي ُمـ  طمّؼ اإلضم٤ٌمر ُمـ وفمٞمٗم٦م احل٤ميمؿ أو

ُمٜملم قمـ همػممه٤م ذم شمقزّم هذا إُمر، وم٢مذا ضمٕمٚم٧م ُمرضمٕم٤ًم مل يٕمط هذا احلّؼ ًمٕمدول اعم١م

 إٓ سمْمؿ ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م سمديٚم٦م.

ًمٙمّؾ ُمًٚمؿ قمغم  وم٤مٕول يث٧ٌم احلّؼ  ،وهبذا ئمٝمر آظمتالف سملم إدًّم٦م اًمثالصم٦م هٜم٤م

ومٞمام خيتّص إُمر قمغم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م سم٤محل٤ميمؿ أواعم١ًمول ُمـ ىمٌٚمف، وقمغم  ،اعمِمٝمقر

 شم٘مدير وم٘مدمه٤م يرضمع إمم اًمٜمٔمري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم هذا اعمقوقع.

 اًمدًمٞمؾ إول جيٕمؾ اإلضم٤ٌمر وفمٞمٗم٦مً  لّم ُمـ ٟمققمٞم٦م إدًّم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م أنّ يمام ىمد شمٌ

ه طم٘م٤ًم ُم٤م مل يٌٚمغ آطمتٙم٤مر طمّد اًمير أو ػّم إًمزاُمٞم٦م قمغم اًمدوًم٦م، وأُم٤م اًمث٤مين ومٞمّم

 همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ وظمؼم خؼماإلظمالل سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم، وأُم٤م دًمٞمؾ اًمٜمّمقص اخل٤مّص٦م وم

اًمٗمٕمؾ  ، إذ ًمٞمس ومٞمٝمام أي٦م إؿم٤مرة إمم أنّ ّؼ طمذيٗم٦م سمـ ُمٜمّمقر ٓ يدٓن قمغم أزيد ُمـ احل

سمٗمٕمؾ ذًمؽ، أُم٤م اًمٕمٝمد اًمٕمٚمقي  اًمٜمٌقي يم٤من قمغم ٟمحق اإلًمزام ًمِمخص اًمٜمٌل

                                           
 .36: 2( دقم٤مئؿ اإلؾمالم 1)
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مم٤م يٗمٝمؿ ُمٜمف وضمقب  ،ومٔم٤مهره أُمر ُم٤مًمؽ إؿمؽم سم٤معمٜمع ُمـ آطمتٙم٤مر وسم٤مًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمف

ػم أُم وأنّ  ،سمؾ ضم٤مئز ،ذًمؽ قمغم اًمقازم، إٓ إذا ىمٞمؾ سمٕمدم يمقٟمف واضم٤ًٌم قمغم احل٤ميمؿ

 ،ذم طمّؼ اًمقازم ٤مر اإلًمزام صم٤مٟمقي٤مً ومّمف هذا سم٢مًمزام واًمٞمف ىمد اؾمتخدم طم٘مّ × اعم١مُمٜملم

 يمام أؾمٚمٗمٜم٤مه ذم حمّٚمف. ،ٟمٗمس آطمتٙم٤مر ٦مطمٔمٛمالأوًمٞم٤ًم سم اًمٕمٝمد اًمٕمٚمقي احلرُم٦مَ  دوإن أوم٤م

 

 ِن جيٕش التطعري عمٜ احملتهس؟ـ  7ـ  2

إضم٤ٌمر  ٤مء اًمدوًم٦م طمّؼ إقمٓم إمم أنّ ـ ـ وىمٞمؾ: هق إؿمٝمرذه٥م اًمٙمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء 

، اعمحتٙمر قمغم اًمٌٞمع أو إًمزاُمٝم٤م سمذًمؽ ٓ يٕمٜمل أّن هل٤م احلّؼ ذم ووع ؾمٕمر حمّدد ًمف

هل٤م ذًمؽ ًمق شمِمّدد اعمحتٙمر ذم اًمًٕمر ورومٕمف سمِمٙمؾ ُمٗمرط سمٕمد  وذيمر سمٕمْمٝمؿ أنّ 

ـّ قمروف اًمٌْم٤مقم٦م ذم اًمًقق قمغم شم٘مدير اًمتِمّدد ـ ومري٘م٤ًم ُمٜمٝمؿ ضمٕمؾ طمّؼ اًمدوًم٦م  ، ًمٙم

، واطمت٤مط ذم أن شمٚمزُمف سم٤مًمتخٗمٞمض ٓ أن شمٕملّم ًمف اًمًٕمر ُمـ ـمرومٝم٤مـ ًٕمر ًمذم ا

                                           
: وآل قمّمٗمقر اًمٌحراين، إٟمقار 38: 2اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، اًمنمح اًمّمٖمػم ذم ذح خمتٍم اًمٜم٤مومع ( 1)

 .99: 11اًمٚمقاُمع 

وإرؿم٤مد : 275: 2: وذائع اإلؾمالم 120: واعمختٍم اًمٜم٤مومع: 195: 2( اًمٓمقد، اعمًٌقط 2)

: وحترير 374: واًمٜمٝم٤مي٦م: 239: 2: واًمنائر 120: وشمٌٍمة اعمتٕمّٚمٛملم: 356: 1إذه٤من 

: واًم٘مّٓم٤من احلكم، ُمٕم٤ممل 456: 1 : ويمِمػ اًمرُمقز231: وهمٜمٞم٦م اًمٜمزوع: 255: 2إطمٙم٤مم 

 .337: 1اًمديـ ذم وم٘مف آل ي٤مؾملم 

: وحمٛمد 13: 2 : واخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم193: 3: وُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم 260اًمقؾمٞمٚم٦م:  (3)

: 258: واجل٤مُمع ًمٚمنمائع: 42: 4: وضم٤مُمع اعم٘م٤مصد 14: 2اًمروطم٤مين، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 

: واسمـ ومٝمد، 30: 2: وحمٛمد ؾمٕمٞمد احلٙمٞمؿ، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 486: 22وضمقاهر اًمٙمالم 

: واًمدروس 110: واًمٚمٛمٕم٦م: 72: 5: وخمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م 43: 2: واًمتٜم٘مٞمح اًمرائع 168اعم٘متٍم: 

 .64: 18دائؼ اًمٜم٤مرضة : واحل180: 3

: 38: 2: واًمنمح اًمّمٖمػم ذم ذح خمتٍم اًمٜم٤مومع )طمدي٘م٦م اعم١مُمٜملم( 17: 3ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائع (4)

: 28ـ  27: 4يمٚمٛم٦م اًمت٘مقى : و148وطمًـ يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء، أٟمقار اًمٗم٘م٤مه٦م )يمت٤مب اعمٙم٤مؾم٥م(: 
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ومٚمق أّس  ،ومٞمٗمرض قمٚمٞمف اًمٜمزول ،ح٤مفضمسمٕمْمٝمؿ ذم قمدم شمٕمٞملم اًمًٕمر ًمف إٓ ُمع اإل

 .قمغم قمدم شمٕمٞملم ؾمٕمٍر قمّٞمٜم٧م ًمف إؾمٕم٤مر

وذم اعم٘م٤مسمؾ ظم٤مًمػ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء، ومذه٥م إمم أّن ًمٚمًٚمٓم٤من اًمتًٕمػم هٜم٤م سمام يراه ُمـ 

 .يٙمقن هذا اًمتًٕمػم مم٤م يٚمحؼ اخل٤ًمرة سم٠مصح٤مب اًمًٚمعٓ ح٦م قمغم أن اعمّمٚم

وم٤معمٜمًقب إمم اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م واًمِمقيم٤مين  ،اإلُم٤مُملهمػم اًمٗم٘مف ُمًتقى أُم٤م قمغم 

 هق اًم٘مقل سمحرُم٦م اًمتًٕمػم.

ًمٞمس اًمدوًم٦م  ـ أنّ قمشم٠ميت سمٕمد اًمٗمراغ  وُمـ اًمقاوح أّن هذه اعم٠ًمًم٦م اًمتل ٟمحـ ومٞمٝم٤م

اًمتدظّمؾ ذم إؾمٕم٤مر سمِمٙمؾ قم٤مم، سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اعمحتٙمر ـ أ ُمـ طمٞم٨م اعمٌدهل٤م ـ 

ن وقمدُمف، وإٓ وم٢مذا سمٜمك اًمٗم٘مٞمف ُمـ دًمٞمؾ آظمر قمغم أّن اًمدوًم٦م متٚمؽ هذا احلّؼ ومًٞمٙمق

 .سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل إن مل يٙمـ سمٓمريؼ أومم طمّ٘مٝم٤م ذم اًمتًٕمػم ًمٚمٛمحتٙمر صم٤مسم٧ٌم 

دًّم٦م سمٕمد واًمذي حيقل دون صمٌقت احلّؼ ٕطمد ذم اًمتًٕمػم قمغم اعمحتٙمر مجٚم٦م أ

 :يمام ص٤مر واوح٤ًم ُمـ طم٤مًمف دًمٞمؾ اإلمج٤مع ٌٕم٤مداؾمت

آؾمتٜم٤مد إمم أّن اًمتًٕمػم قمغم اعمحتٙمر خم٤مًمٌػ ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  افدفقؾ إول:

 ،اًمٕم٤مُّم٦م ذم ٟمٔمري٦م اعمٚمٙمٞم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وم٢مّن اًمٜم٤مس ُمًّٚمٓمقن قمغم أُمقاهلؿ

إٓ سمدًمٞمؾ، ومٚمق أًمزم سمًٕمر وًمٞمس ٕطمد احلّؼ ذم اًمتدظّمؾ ذم أُمقاهلؿ سمدون رو٤مهؿ 

وُمـ  ،وم٢مّن اعم٤مل اعم٠مظمقذ ُمٜمف ؾمٞمٙمقن قمـ همػم ـمٞم٥م ٟمٗمس ظم٤مص وهق ٓ يرى

                                                                                                       
 .348: 1: وهداي٦م اًمٕم٤ٌمد 52: 14وُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م 

 .502: 1( حترير اًمقؾمٞمٚم٦م 1)

 .183: واعمراؾمؿ اًمٕمٚمقي٦م: 616اعم٘مٜمٕم٦م: ( 2)

: وُمٗمت٤مح 335: 3: وٟمٞمؾ إوـم٤مر 34: 16: وُمٝمذب إطمٙم٤مم 176: 8( ري٤مض اعم٤ًمئؾ 3)

 .361: 12اًمٙمراُم٦م 

 .72: 5( خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م 4)
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 ًمألوًمٞم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م. ذًمؽ خم٤مًمٌػ  اًمقاوح أنّ 

اًمير سمٌٕمض  لوهذا اًمدًمٞمؾ ضمٞمد إذا مل يث٧ٌم دًمٞمؾ آظمر ي٘مّدم قمٚمٞمف ُمثؾ ىم٤مقمدة ٟمٗم

 ك طملم.ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وٟمحق ذًمؽ، ُمـ هٜم٤م يٛمٙمـ إظمذ هبذا اًمدًمٞمؾ طمت

ُم٤م اؾمتٜمد إًمٞمف سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أص٤مًم٦م قمدم ٟمٗمقذ طمٙمؿ أطمد قمغم  افدفقؾ افثوين:

ذم ُمٕم٤مُمالشمف اعم٤مًمٞم٦م،  ٤مً ظم٤مّص  اً إٓ سمدًمٞمؾ، وُمـ ذًمؽ أن يٗمرض قمٚمٞمف ؾمٕمر رءهمػمه ذم 

ومال  ،ُمًتٜمدات ذم اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م طمقل هذا إُمر واعمٗمروض أٟمف ٓ شمقضمد أّي 

 .سمح٤مضم٦م ًمدًمٞمؾ ذقمل ٙمؿٌ طماًمتًٕمػم  طمّؼ  إصم٤ٌمتو، جيقز اًمتًٕمػم ُمٓمٚم٘م٤مً 

وهذا إصؾ ضمٞمد، إٓ أّٟمف يتٌع ٟمٔمري٦م اًمٗم٘مٞمف ذم وٓي٦م اًمدوًم٦م، وم٢مذا ذه٥م إمم 

٤م دّل قمغم ؾمٚمٓمٜم٦م اًمٗم٘مٞمف قمغم عماًمقٓي٦م اًمٕم٤مُّم٦م ًمٚمٗم٘مٞمف وم٢مّن هذا اًمدًمٞمؾ يٙمقن حمٙمقُم٤ًم 

ُمـ  سمدّ ُمٕمٞمٜم٦م ومال وٓي٦م اًمدوًم٦م ذم طمدود ومٞمف اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم، وإذا ذه٥م إممسمام إُمقال 

ىمْمٞم٦م اًمتًٕمػم قمغم اعمحتٙمر هؾ شمٙمقن ُمِمٛمقًم٦ًم هلذه احلدود ومٞمجقز  اًمٜمٔمر ذم أنّ 

 اًمتًٕمػم أم ٓ؟

ُملم قمـ طمذيٗم٦م وهل قم٤ٌمرة قمـ اخلؼميـ اعمت٘مدّ  ،اًمٜمّمقص اخل٤مّص٦م افدفقؾ افثوفٌ:

إظم٤ٌمر قمـ إئٛم٦م   أنّ سمـ ُمٜمّمقر وهمٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ، وىمد اّدقمك اسمـ إدريس احلكّم 

 .شمرت ذم ذًمؽاىمد شمق رٝم٤مإـم

ُمـ  إمم جمٛمؾ أظم٤ٌمر ٟمٗمل اًمتًٕمػم إقمؿّ يم٤من ٟمٔمر اسمـ إدريس  يٌدو أنّ  يواًمذ

وم٢من٤م شمرسمق قمغم قمنمة رواي٤مت ًمق أدظمٚمٜم٤م رواي٤مت أهؾ اًمًٜم٦ّم  ،طم٤مل آطمتٙم٤مر وقمدُمف

ٟمؽميمف إمم  قمغم سمح٨ٍم  ،طمتك هذا اعم٘مدار يّمٕم٥م حتّمٞمؾ اًمتقاشمر ُمٜمفًمٙمـ احل٤ًٌمن، ذم 

                                           
 .34: 16: وُمٝمذب إطمٙم٤مم 456: 1 : ويمِمػ اًمرُمقز176: 8( ري٤مض اعم٤ًمئؾ 1)

 .239: 2( اًمنائر 2)

 ( اعمّمدر ٟمٗمًف.3)
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قمغم رواي٤مت اًمتًٕمػم ذم ظمّمقص طم٤مل آطمتٙم٤مر  ىمتٍمٟم٤مػم، وإٓ ومٚمق اُم٠ًمًم٦م اًمتًٕم

ه٤مشملم اًمروايتلم  ومٝمل ىمٚمٞمٚم٦م ضمدًا ٓ شمٌٚمغ طمّد اًمتقاشمر طمتاًم. يمام أٟمف ىمد شم٘مّدم ؾم٤مسم٘م٤ًم أنّ 

قمـ اًمتًٕمػم قمغم  لصحٞمح وٓ ُمتقاشمر ذم اًمٜمٝم وٕمٞمٗمت٤م اًمًٜمد أيْم٤ًم ومٚمؿ يًٚمؿ ظمؼمٌ 

 اعمحتٙمر سم٤مخلّمقص.

ظمؼم همٞم٤مث سمـ  ػ ذم أنّ ومال يٜمٌٖمل اًمتقىمّ  ،قمـ هذه اجلٝم٦مًمٙمـ ًمق سومٜم٤م اًمٜمٔمر 

اًمٜمٌل  طمتكسمٛمٕمٜمك أٟمف ًمٞمس ُمـ طمّؼ  تف،إسمراهٞمؿ داّل قمغم ُمرضمقطمٞم٦م اًمتًٕمػم سمؾ طمرُم

إمم اهلل شمٕم٤ممم سمقصٗمف طم٤ميمؿ قم٤ممل  وأّن هذا إُمر ُمؽموكٌ  ،أن يتدظّمؾ ذم شم٘مقيؿ إؾمٕم٤مر

اعمًٚمٛمقن سم٤مًمت٘مقيؿ، صمؿ اًمتٕمٚمٞمؼ اًمتٙمقيـ، وإٓ ومال ُمٕمٜمك ًمٖمْمٌف وشمٕمّجٌف مم٤م ـمٚمٌف ُمٜمف 

، ومٞمٙمقن هذا اخلؼم اة احلٍم )إٟمام(إُمر حمّمقر سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمًتخدُم٤ًم أد قمغم ذًمؽ سم٠منّ 

 ؾم٤مًم٤ًٌم اًمدوًم٦م طمّؼ اًمتًٕمػم ٓ ؾم٤ميمت٤ًم قمـ ذًمؽ ومح٥ًم.

ظمؼم همٞم٤مث  ُمـ أنّ  ،ٓ ٟمجد شمٗمًػمًا ُمٕم٘مقًٓ عم٤م ذيمره اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ ،ُمـ هٜم٤م

اًمتًٕمػم مل ينّمع ذم اإلؾمالم ٓ أٟمف حمّرم، وهٜم٤مك  ى قمغم أنّ سمـ إسمراهٞمؿ ٓ يدّل ؾمق

ومرٌق سملم قمدم وضمقد ذيٕم٦م اًمتًٕمػم ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ويمقن اًمتًٕمػم همػم ُمنموع 

ذم طمّد ٟمٗمًف طمتك ٟمًٚمٌف قمـ احل٤ميمؿ أيْم٤ًم، واًمٖمْم٥م اًمٜمٌقي اًمذي يٗمٝمؿ ُمـ 

اًم١ًمال أو ذم  إذ ًمٕمّٚمف ُمـ ضمٝم٦م ظمّمقصٞم٦م ذم ،احلدي٨م همػم داّل سمٜمٗمًف قمغم احلرُم٦م

اًم٤ًمئؾ أو ٟمحق ذًمؽ، مم٤م جيٕمؾ اًمٖمْم٥م جمٛماًل ومٞمٕمّ٘مد إُمٙم٤مٟمٞم٦م اؾمتٗم٤مدة اًمتحريؿ 

 .ُمٜمف

ومٚمامذا رومض ُمـ اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ، إذ ًمق يم٤من هذا اًمتٗمًػم صحٞمح٤ًم 

 طم٤مسًا اًمتًٕمػم سم٤مهلل شمٕم٤ممم؟! يمام أنّ  ،ر ُم٤م دام اًمتًٕمػم ُمنموقم٤مً أن يًٕمّ  اًمرؾمقل

                                           
 .211ـ  210( ؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: 1)
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. وًمق يم٤من اعمقرد ومال ُمٕمٜمك جلٕمٚمف جمٛمالً  ،ض اًمذي ىمّدم ًمفْر شمٕمّٚم٘مف سم٤مًمٕمَ  واوٌح  فهمْمٌ

 طم٤مًم٦ًم ظم٤مّص٦م ومال ُمٕمٜمك ًمٚمتٕمٚمٞمؾ اًمٕم٤مم سمحٍم اًمتًٕمػم سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف.

 ،إمم احل٤مل اًمٓمٌٞمٕمل وىمد ي٘م٤مل ـ يمام ذيمره اًمِمٞمخ اعمٜمتٔمري ـ سم٠مّن هذا احلدي٨م ٟم٤مفمرٌ 

ٞمٕمٞم٦م شمرضمع إؾمٕم٤مر اًمٓمٌ نّ سم٠م ًؾ طمٞم٨م ـمٚم٥م اعمًٚمٛمقن اًمت٘مقيؿ ومرومض اًمرؾمقل ُمٕمٚمّ 

ٗم٦م واًمٔم٤معم٦م، وهذا يٕمٜمل أّن اًمتٍّمف ذم إؾمٕم٤مر حإمم اهلل وٓ يراد إؾمٕم٤مر اعمج

، سمؾ ذيمر سمٕمض اعمٕم٤مسيـ أّن اًمٜمزاع اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م همػم ضم٤مئر سمخالف إؾمٕم٤مر اًمٔم٤معم٦م

ذم احل٤مل  ٞمزهاعم٤مٟمع قمـ اًمتًٕمػم يٛمٜمٕمف ذم احل٤مل اًمٓمٌٞمٕمل واعمجٞمز جي ٕنّ  :هٜم٤م ًمٗمٔمل  

 .آؾمتثٜم٤مئل

 ،ؾ هذا اًمتٗمًػمًٌمٙمـ يٛمٙمـ اًمتٕمٚمٞمؼ سم٠مّن ٟمّمقص اًمتًٕمػم قمغم اعمحتٙمر ٓ شم٘م

سم٤مًمت٘مقيؿ قمغم اعمحتٙمر  ٜمٌلاعمًٚمٛملم قمٜمدُم٤م ـم٤مًمٌقا اًم اعمٗمؽمض أنّ  طمٞم٨م، حتّٙمامً  ودمٕمٚمف

هذا هق اعمؽمىم٥م ُمـ  ذًمؽ يم٤من ًمٚمحٞمٚمقًم٦م دون رومٕمف اًمًٕمر سمٓمري٘م٦م همػم قم٤مدي٦م: ٕنّ  أنّ 

وًمق يم٤من شمًٕمػم اعمحتٙمر رة، ُمـ اعمديٜم٦م اعمٜمقّ  اًمٓمٕم٤ممُ  ُمع اطمتٙم٤مره ٟمٗمداعمحتٙمر اًمذي 

قم٤مدّي٤ًم ومٚمامذا شمدظّمؾ اعمًٚمٛمقن ذم هذا إُمر، ومجٝم٦م ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٜم٤مس سم٤مًمتًٕمػم ذم طم٤مل 

آطمتٙم٤مر هق إومراط اعمحتٙمر ذم اًمثٛمـ ٓ أصؾ أّٟمف يًّٕمر طمتك ًمق يم٤من شمًٕمػمه ـمٌٞمٕمّٞم٤ًم 

 ع سيح قم٤ٌمراهتؿ ذم اعم٘م٤مم.وُمـ صمؿ ٓ ُمٕمٜمك جلٕمؾ اًمٜمزاع ًمٗمٔمٞم٤ًم، ُموُمٕم٘مقًٓ، 

اعمٗمروض  ٟمٕمؿ، ظمؼم طمذيٗم٦م سمـ ُمٜمّمقر ٓ يدّل قمغم قمدم ُمنموقمٞم٦م اًمتًٕمػم: ٕنّ 

 ،ّم٤ًم ًمف ذم اًمًٕمر اًمذي يريدـمٚم٥م ُمـ اعمحتٙمر أن يٌٞمع ُمرظّم  ومٞمف أّن اًمرؾمقل

ًمف طمٌس اًمًٚمٕم٦م، وهذا اًمؽمظمٞمص اًمٜمٌقي ٓ يٙمِمػ قمـ قمدم اُمتالك  ًمٙمـ ٓ حيّؼ 

حلّؼ اًمتًٕمػم، هم٤مي٦م إُمر أٟمف مل يامرس هذا احلؼ، ٟمٕمؿ اًم٘مقل ـ  سمقصٗمف طم٤ميمامً ـ اًمٜمٌل 

                                           
 .66ـ  65( اعمٜمتٔمري، رؾم٤مًم٦م ذم آطمتٙم٤مر واًمتًٕمػم: 1)

 .103( اًمِمٗمٞمٕمل، آطمتٙم٤مر: 2)
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 سمقضمقب اًمتًٕمػم يٜم٤مومٞمف هذا اخلؼم.

سمد ًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ٓاومال يقضمد دًمٞمؾ يٛمٜمع قمـ اًمتًٕمػم إٓ  ،وقمغم أي٦م طم٤مل

 ُمـ اًمٜمٔمر ذم حمٙمقُمٞمتٝم٤م ًمألدًّم٦م إظمرى.

 ق:ه ،ميوافذي ؿد يصؾح حوـاًم ظذ إدّفي افعومي ادتؼّد 

ذم  ُمٜمٗمٞملمر ااًمير واًمي ٤مف سم٤مًمًٕمر، وم٢منّ ضمحؾ اًمير ذم طم٤مًم٦م اإلدًمٞم ـ1

ف ٓسمد ُمـ اًمتًٕمػم: وهذا يٕمٜمل أٟمّ  ووم٘م٤ًم ًمٌٕمض شمٗمًػمات اًمٜمٗمل هٜم٤م، ذيٕم٦م اإلؾمالم

 .إذ سمدوٟمف يٚمزم اًمير قمغم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس

 وٓسمّد ًمٚمح٤ميمؿ ،٤مف ذم اًمًٕمر رضرًا قمغم اًمٜم٤مسحضموىمد يّم٤مغ اًمدًمٞمؾ سم٠مّن ذم اإل

، ويم٠مٟمف ًمقضمقب دومع اًمير قمـ اعمًٚمٛملم قمغم ُمـ ي٘مدر قمغم ُمـ رومع اًمير هذا

 ذًمؽ.

٘مف دون ٤مف يٛمٙمـ حت٘مّ ضمحدومع اًمير ذم طم٤مل اإل إنّ  ويؿؽـ أن يـوؿش أوًٓ:

ح٤مف ضماًمدوًم٦م إذا رأت اًمير واإل وذًمؽ أنّ  :ٕمٞمٜمفسم ؾمٕمرٍ شمدظمؾ ذم اًم٘مٞمٛم٦م وووع 

ؾمٕمٍر ًمف، وُمـ هٜم٤م ذه٥م سمٕمض سم٤مًمتخٗمٞمض دون شمٕمٞملم  فأُمٙمٜمٝم٤م اًمتدظمؾ سم٢مًمزاُم

 ح٤مف دون شمًٕمػم سمٕمٞمٜمف: ٕنّ ضمسم٤مًمتخٗمٞمض ُمع اإل هإمم اظمتٞم٤مر أُمرـ يمام ىمٚمٜم٤م ـ اًمٗم٘مٝم٤مء 

 إدًّم٦م شمٗمل هبذه اًمٜم٦ًٌم ُمـ شمدظّمؾ اًمدوًم٦م.

بلّن احلديٌ ظـ أمره بوفتخػقض دون تعقغ شعر فف،  ،وكوؿش بعضفؿ دم ذفؽ

 أمٌر فف حوفتون:

ًمٚمًٕمر ذم اجلٛمٚم٦م، يم٠من ي٘مقل ًمف:  هض سمتحديدأن يٙمقن حتديد اًمتخٗمٞم إوػ:

                                           
: وُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م 374: 4: واعمٙم٤مؾم٥م 299: 3: واًمروو٦م 65: 18( اٟمٔمر: احلدائؼ اًمٜم٤مرضة 1)

12 :362. 

 ، ط اًمري٤مض.730ذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م: ( اٟمٔمر: اسمـ قمٌد اًمؼم، اًمٙم٤م2)
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ع ُم٤م سملم اًمًٕمر اًمٗمالين وأظمر اًمٗمالين، ُمثؾ أن شمٌٞمع سملم قمنمة دراهؿ ٞمقمٚمٞمؽ أن شمٌ

 ٕنّ  :رضٖمسمؾ يٚمزم ُمٜمف ٟم٘مض اًم ،وقمنميـ، وذم هذه احل٤مل ؾمٞمٙمقن هذا شمًٕمػماً 

 اعمِمؽمي ؾمٞمٓم٤مًم٥م سم٠مدٟمك احلديـ واًم٤ٌمئع ؾمٞمٓم٤مًم٥م سم٠مقمالمه٤م ومت٘مع اعمٜم٤مزقم٦م.

حتديد وًمق يم٤من إمج٤مًمٞم٤ًم،  ح٤مف دون أّي ضمتّم٤مر قمغم نٞمف قمـ اإلىمآ أن يتؿّ  وكقي:افث

وهذا مم٤م ٓ وم٤مئدة ُمٜمف: ٕٟمف جمّرد ايمتٗم٤مء سم٤معمققمٔم٦م اًمتل ىمد ٓ شمٗمٞمد ذم دومع اًمير قمغم 

اًمٜم٤مس. ومال يٕمقد هٜم٤مك ُمٕمٜمك ٕصؾ هذا اًم٘مقل، ومْماًل قمـ أن جيٕمؾ ُمٜم٤مىمِم٦ًم ًمدًمٞمؾ 

 .ٟمٗمل اًمير

٤م اًمدًمٞمؾ ورومع هباحل٤مًم٦م إومم وًمق ؾمّٛمٞم٧م شمًٕمػمًا إٓ أٟمف إذا ورم سم٠مّن  وجيوب

 ،سمٖمػم هذه اًمٓمري٘م٦م ُمع ذًمؽ إـمالق اًم٘مقل سم٤مًمتًٕمػم وًمق احل٤مضم٦م ُمـ ظمالهل٤م ومال يّمّح 

 ٤مف.حام ئمٝمر ُمـ يمٚمامت اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمتًٕمػم ُمع اإلضميم

 يْم٤مف إمم ذًمؽ أٟمف ٓ ُمٕمٜمك ًمٗمرض ٟم٘مض اًمٖمرض وشمٜم٤مزع اعمِمؽمي واًم٤ٌمئع: ٕنّ 

ومٞمٙمقن شمٕمٞملم اًمًٕمر وٛمـ  ـ،ياحل٤ميمؿ أقمٓمك اخلٞم٤مر ًمٚم٤ٌمئع ذم اًمٌٞمع وٛمـ احلدّ 

رضمققم٤ًم إمم اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُّم٦م اًمتل ٓ دًمٞمؾ قمغم إظمراضمٝم٤م ذم هذا  ،ُمـ طم٘مقىمف ـياحلدّ 

 ؟!طمتك يٜم٤مزع اًم٤ٌمئع اعم٘مدار، ومام هق اعمقضم٥م إلقمٓم٤مء اعمِمؽمي احلّؼ طمٞمٜمئذٍ 

٤مرس ُمٜمٕم٤ًم متاًمدوًم٦م  اعمققمٔم٦م: ٕنّ ومال شم٘مػ قمٜمد طمدود  ،وأُم٤م احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ْمقا اًمًٕمر ٟمٔمرت اًمدوًم٦م ذم ًمٚم٤ٌمئٕملم قمـ أن يٌٞمٕمقا سم٤مًمًٕمر اعمجحػ: وم٢مذا ظمٗمّ 

ٖمقا طمدًا ٓ ؿ سم٤معمزيد ُمـ اًمتخٗمٞمض إمم أن يٌٚمحلؼ اًمير ـم٤مًمٌتٝمأؾمٕمرهؿ اجلديد وم٢من 

 يٕمٚمؿ ؿمٛمقل اًمير ًمف، ومال يٕمقد هل٤م طمّؼ اًمتدظمؾ اإلًمزاُمل سم٤مًم٘مّقة.

وًمٙمٜمٝم٤م همػم ىم٤مدرة قمغم ووع  ،قمدة اًمير شمرومع احلٙمؿ اًميريىم٤م إنّ  ثوكقًو:

ٕن٤م  :طمّؼ اًمتًٕمػم ًمٚمدوًم٦م ذم طم٤مل إضمح٤مف اًم٤ٌمئٕملم اعمحتٙمريـهٜم٤م وهق  ،طمٙمؿ

                                           
 .219( اٟمٔمر: ؿمٛمس اًمديـ، آطمتٙم٤مر: 1)
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 اعمث٧ٌم ًم٘م٤مقمدة ٟمٗمل ػمؾ اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل إمم اًمٓم٤مسمع اًمٜم٤مذم همّص شمٜمٗمل وٓ شمث٧ٌم، وىمد شمق

 اًمير.

٤مًمؽ قمغم ُم٤مًمف سمٛم٘مداره٤م ومٞمخرج إّن ىم٤مقمدة اًمير شمرومع ؾمٚمٓم٤من اعم وؿد جيوب أوًٓ:

قمـ حت٧م ؾمٚمٓمٜم٦م اعم٤مًمؽ ويدظمؾ ذم ؾمٚمٓمٜم٦م احل٤ميمؿ، ومال شمٜم٤مذم اًمروح اًمٕم٤مُم٦م ًمٚم٘م٤مقمدة 

 .شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ومٞمام ٟمحـ ومٞمف

ٕٟمف طمٞمثٞم٦م  :إؾم٘م٤مـمٝم٤م ؾمٚمٓمٜم٦م اعم٤مًمؽ سمٛم٘مدار اًمير يٛمٙمـ شمّمّقره نّ أويرد قمٚمٞمف 

ـّ  ًمدوًم٦م وصػمورة ا اًمٜم٘م٤مش ذم صمٌقت اًمتًٕمػم وٛمـ طمّؼ  ٟمٗمل شمٗمل سمف اًم٘م٤مقمدة: ًمٙم

ومل ينمح اعمجٞم٥م  ،يمؿ ىم٤مدرًا قمغم اًمتًٕمػم، وم٢مّن هذا هق إُمر اإلصم٤ٌميت ذم اعم٘م٤مم٤ماحل

 ة دظمقل اًمًٕمر حت٧م ؾمٚمٓم٤من احل٤ميمؿ؟!هٜم٤م يمٞمػ صم٧ٌم هبذه اًم٘م٤مقمد

ٜم٦م اعم٤مًمؽ اخل٤مّص، ومٞمام قمٛمقم وٓي٦م سم٠مّن ىم٤مقمدة ٟمٗمل اًمير شمً٘مط ؾمٚمٓموإذا ىمٞمؾ 

، يم٤من اجلقاب ، ومٞمث٧ٌم ًمف طمّؼ اًمتًٕمػم ُمٕم٤مرضاحل٤ميمؿ جيري ذم هذا اعم٤مل طمٞمٜمئٍذ سمال

سم٠مّن ؾم٘مقط ؾمٚمٓمٜم٦م اعم٤مًمؽ يم٤من سمٛم٘مدار اإلضمح٤مف، ومٞمٙمقن صمٌقت ؾمٚمٓمٜم٦م احل٤ميمؿ 

 .ػم اًمذي حيقي حتديدًا إو٤مومّٞم٤ًم يمام ىمٚمٜم٤مًٕمسمٛم٘مدار رومع اإلضمح٤مف، وهذا همػم اًمت

ػ ىمقٟمٗمل اًمير ًمق شم واًم٘مقل سم٠منّ وم٘مط، اًم٘م٤مقمدة ذات ـم٤مسمع ٟم٤مٍف  إٟمٙم٤مر أنّ  ثوكقًو:

، شمراضمع ذم . وهذه ُمٜم٤مىمِم٦م يمؼموي٦م ُم٘مٌقًم٦م ذم اجلٛمٚم٦مقمغم إصم٤ٌمت طمٙمؿ يم٤من ُمثٌت٤ًم ًمف

، ًمٙمـ هم٤مي٦م ُم٤م شمثٌتف هٜم٤م هق طمّؼ اًمدوًم٦م ذم اًمتدظّمؾ ًمرومع اإلضمح٤مف ٓ اًمتًٕمػم حمّٚمٝم٤م

 اًمذي ومٞمف طمّظ أيمؼم ُمـ اًمتدظّمؾ.

اًمير  نّ سمؾ ىمد ٓ شمّمّح هٜم٤م: ًٕمًٜم٤م سمح٤مضم٦م أؾم٤مؾم٤ًم ًم٘م٤مقمدة ٟمٗمل اًمير،  ثوفثًو:

سمؾ يٛمٙمـ اًمنميٕم٦م يمام ىمد ي٘م٤مل، ُمـ اًم٤ٌمئع ذم اظمتٞم٤مره اًمًٕمر إقمغم ٓ ُمـ  آٍت 

                                           
 .221( اعمّمدر ٟمٗمًف: 1)

 ( اعمّمدر ٟمٗمًف.2)
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صٞم٤مهم٦م اًمدًمٞمؾ ـ يمام ىمٚمٜم٤م ـ سمٓمري٘م٦م أظمرى ٓ يرد ُمٕمٝم٤م اإلؿمٙم٤مل، وذًمؽ سم٠من ٟم٘مقل سم٠مّن 

اًمدوًم٦م ُمٚمزُم٦م سمدومع اًمير قمـ ُمقاـمٜمٞمٝم٤م وقم٤مُّم٦م اعمًٚمٛملم ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م دومع هذا 

وم٢مّن اعمِمؽمي يتّير  :رض رضري اعمِمؽمي واًم٤ٌمئعاًمير قمٜمٝمؿ، وًمٞمس هذا ُمـ شمٕم٤م

ـّ  وقمدم اًمرسمح اًمزائد ًمٞمس رضرًا دائاًم، سمؾ ًمق ؾمّٚمؿ  ،اًم٤ٌمئع ٓ يرسمح اًمزائد ًمٙم

: وّٕن اًم٘م٤مقمدة اُمتٜم٤مٟمٞم٦م سم٤معمٕمٜمك ضمحّٞمتفاًمتٕم٤مرض ىمّدم اًمير اًمٕم٤مم قمغم اخل٤مص ٕر

 اجلٛمٕمل يمام ىمٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم قمٜمد احلدي٨م قمـ دًمٞمؾ اًمؼماءة.

٧م ًمٚمدوًم٦م طمّؼ اًمتدظمؾ ًمرومع اإلضمح٤مف، ٓ ًمٚمتًٕمػم سمٕمٞمٜمف يمام هق وهذا يثٌ

 واوح.

 ،ٓ يسؿح فؾحوـؿ بوفتسعرـ ؾّّس  امـقػـ دفقؾ افِضر  وادتحّصؾ ممو تؼّدم أنّ 

 دون افتسعر. ادِّض  وفحؾع اإلجرؾـخرج ظـ مؼته افؼقاظد افعومي ادتؼّدمي بؿؼدار 

وم٢مّن هذه إدًّم٦م ٓ  ،ذم اإلضم٤ٌمر قمغم اًمٌٞمعاًمدوًم٦م  رضمع إمم ٟمٗمس أدًّم٦م طمّؼ إن يُ  ـ 2

ُمٕمٜمك هل٤م ُمع قمدم اًمتًٕمػم: ّٕن اًمٗم٤مئدة ُمٜمٝم٤م ؾمقف شمزول ًمق شمِمّدد اًم٤ٌمئٕمقن ذم 

ومٞمٕمقد حمذور آطمتٙم٤مر جمّددًا وشمٔمّؾ روطمف  ،إؾمٕم٤مر، وؾمٞمٌ٘مك اعم٤مل قمغم طم٤مًمف

 .ىم٤مئٛم٦م

ًا ُمع إًمزاُمف ٞمدٗموم٢مّن اإلضم٤ٌمر ئمّؾ ُم :وىمد سم٤مت اجلقاب قمـ هذا اًمدًمٞمؾ واوح٤مً 

يمام ىمٚمٜم٤م ذم ُمٜم٤مىمِم٦م دًمٞمؾ  ،سم٤مًمتخٗمٞمض قمـ اًمًٕمر اعمٓمروح دون شمٕمٞملم ؾمٕمر سمديؾ ًمف

 اًمير.

إؾمٕم٤مر ُمـ اًمِم٠من اًمٕم٤مم اًمذي  اًمرضمقع إمم أدًّم٦م وٓي٦م اًمدوًم٦م واحل٤ميمؿ، وم٢منّ  ـ 3

ذم اًمتًٕمػم ذم  شمٙمقن ًمٚمح٤ميمؿ ومٞمف وٓي٦م، ومػمضمع إمم دًمٞمؾ اًمقٓي٦م إلقمٓم٤مء احل٤ميمؿ احلّؼ 

                                           
: 17: 3: وُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائع 176: 8: وري٤مض اعم٤ًمئؾ 409: 1( اٟمٔمر: إيْم٤مح اًمٗمقائد 1)

 .417ـ  416: 3واخلٛمٞمٜمل، اًمٌٞمع 
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 ٤مف.حضمُمقرد اإل

ف حمدود سم٤مًمٜمٔمري٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل ضمٞمد ـ يمام ىمٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ـ ًمٙمٜمّ  اًمٙمالموهذا 

يمام ذم اًمقٓي٦م  ،يراه٤م اًمٗم٘مٞمف ُمـ طمٞم٨م طمدود وٓي٦م اًمدوًم٦م واحل٤ميمؿ، ومٚمق يم٤مٟم٧م قم٤مُم٦مً 

 يمام هق واوح. ،سمؾ دون اطمتٙم٤مر ،طمتك دون إضمح٤مف يم٤من ًمف اًمتًٕمػم ،اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مٞمف

ح٤مف ذم إؾمٕم٤مر ذم طمّد ٟمٗمًف، ويٙمقن ذًمؽ طمٙماًم ضماإلأن يٚمتزم سمحرُم٦م  ـ 4

 ػ يم٤من ُمـ طمّؼ ح٤مر واعمالك، وم٢مذا أضمذقمٞم٤ًم إهلٞم٤ًم ذم حتديد اًمزي٤مدات اًمرسمحٞم٦م ًمٚمتجّ 

 اًمدوًم٦م أو اًمٜم٤مس اإلًمزام سمًٕمر ُمٕملم ُمـ سم٤مب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.

٤مًمتخٗمٞمض دون قمغم احلرُم٦م، وًمق ؾمّٚمٛم٧م أُمٙمـ آيمتٗم٤مء سم وهذا اًمٙمالم ُمٌٜمل  

ؽ سم٠مدًّم٦م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ذم  ًّ شمًٕمػم، هذا قمغم شم٘مدير إُمٙم٤من اًمتٛم

 ُمثؾ اعم٘م٤مم يمام أعمحٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم.

وًمٞمٙمـ اًمٌٞمع سمٞمٕم٤ًم ؾمٛمح٤ًم سمٛمقازيـ » :ٟمٕمؿ ىمد يًتٗم٤مد اًمتًٕمػم ُمـ اًمٕمٝمد اًمٕمٚمقي

ًمق ؾمّٚمؿ  ـ، ًمٙمٜمف ٓ يدّل شت٤معٌػ سم٤مًمٗمري٘ملم ُمـ اًم٤ٌمئع واعمحوأؾمٕم٤مر ٓ دم ،قمدل

 ٓ شمًٕمػم احل٤ميمؿ ٟمٗمًف. ،قمغم أزيد ُمـ اًمتقازن ذم إؾمٕم٤مرصدورًا ـ 

وافـتقجي إكف ٓ حيّؼ فؾدوفي ـ بكف افـظر ظـ ـزى افـظريي افسقوشقي ـ افتسعر 

ظذ أن  ،وإكام هلو أن تؾزمف بوفتخػقض إػ احلّد افذي يرؾع افِضر ،رؽظذ افبوئع ادحت

مـ  فٌضؿـ تقازن ادصؾحي افعوّمي، ؾوفؼقل افثو تراظك مصوفح افبوئعغ أيضوً 

 إؿقال ادتؼّدمي هق افصحقح.

 

 عكٕبٛ االستهازـ  7ـ  3

ي٠ميت  ،قمغم اًمٙمراه٦م رسمٕمد اًمٗمراغ قمـ صمٌقت طمرُم٦م آطمتٙم٤مر وقمدم آىمتّم٤م

احلدي٨م قمـ وضمقد قم٘مقسم٦م ذقمٞم٦م دٟمٞمقي٦م ومٞمف سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمٕم٘م٤مب إظمروي، 
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، وإن يم٤من ذم سمٕمْمٝمؿشم٘مّدم قمـ يمام  ًٕمػم قم٘مقسم٦مً وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اقمت٤ٌمر اًمت

اًمٜمّمقص وإدًّم٦م اًمتل اؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م ذم  ٟمٔمر، ومْماًل قمـ أنّ  اقمت٤ٌمر اًمتًٕمػم قم٘مقسم٦مً 

 ير.ٕمزاًمتًٕمػم ٓ شمًتٌٓمـ وٓ شمًتدقمل ُمٗمٝمقم اًمت

ظم٤مّص٦م قمغم آطمتٙم٤مر طمتك ًمق  وقمغم أي٦م طم٤مل، ومٚمؿ يرد ذم ٟمّص اًمنمع قم٘مقسم٦مٌ 

، ُمـ هٜم٤م ٓ يٜمدرج آطمتٙم٤مر ذم اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ارشمٙمٌف وم٤مقمٚمف قمّدة ُمرات

ئمٝمر ذم يمٚمامت  وًمذاذقمٞم٦م ذم اًمٕم٘مقسم٤مت،  واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م ذم ُمقرده٤م طمدودٌ 

، وهق يرٕمزاًمث٤مسم٧م هٜم٤م هقاًمت اًمٗم٘مٝم٤مء واًم٤ٌمطمثلم اًمذيـ شمٕمّروقا هلذا اعمقوقع أنّ 

ؾ ُم٘مّدرًا هل٤م سمام يراه رة ذقم٤ًم واًمتل يٜمزهل٤م احل٤ميمؿ سم٤مًمٗم٤مقمشمٚمؽ اًمٕم٘مقسم٦م همػم اعم٘مدّ 

هٜم٤م هق شمٚمؽ اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل  صالطم٤ًم. واعمرضمع ذم إقمٓم٤مء احل٤ميمؿ هذا احلّؼ 

 سم٠منّ  ؿُمٕمّمٞم٦م، وم٢مذا صمٌت٧م هذه اًم٘م٤مقمدة أُمٙمـ احلٙم ير ذم يمّؾ ٕمزشمتحّدث قمـ صمٌقت اًمت

ن سم٢مُمٙم٤مٟمف اؾمتخدام اًمّمٞمٖم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ُمـ ويم٤م ،ذم شمٕمزير اعمحتٙمريـ ًمٚمح٤ميمؿ احلّؼ 

ين أو اًمًجـ أو اإلًمزام سمٖمراُم٤مت ُم٤مًمٞم٦م أو ُمٜمٕمف ُمـ سمٕمض احل٘مقق اًمٕم٘م٤مب اًمٌد

 اعمدٟمٞم٦م أو اًمتج٤مري٦م أو ٟمحق ذًمؽ.

واًمتل ٓ خيٚمق إـمالىمٝم٤م ُمـ ٟمٔمر ٟمؽميمف  ،وإذا دم٤موزٟم٤م اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُّم٦م اعمذيمقرة

قم٤ٌمرة  وهق ،ىمد يّدقمك وضمقد دًمٞمؾ ظم٤مص ذم اعم٘م٤مم قمغم وضمقد قم٘مقسم٦معمٜم٤مؾم٦ٌم أظمرى، 

 ٦م وهل:ّص ٤مقمـ سمٕمض اًمٜمّمقص اخل

ؾ سمف وقم٤مىمٌف ومٛمـ ىم٤مرف طمٙمرًة سمٕمد نٞمؽ إي٤مه ومٜمٙمّ »ُم٤م شم٘مّدم ذم اًمٕمٝمد اًمٕمٚمقي:  ـ1

، ومٝمق يدّل قمغم إقمٓم٤مء اًمقازم صالطمٞم٦م إٟمزال اًمٕم٘مقسم٦م سم٤معمحتٙمر سمٕمد شُمـ همػم إهاف

 قمغم أن شمٙمقن اًمٕم٘مقسم٦م ُمتقازٟم٦م وُمٕم٘مقًم٦م. ف،نٞم

                                           
 .107، 105اًمًٞمد قمٌد اًمًٛمٞمع، آطمتٙم٤مر: ( اٟمٔمر ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ: أؾم٤مُم٦م 1)

)ُمتحّدصم٤ًم قمـ خم٤مًمٗم٦م شمًٕمػم اإلُم٤مم سمٕمد  515: 2( اٟمٔمر: اًمٕمالُم٦م احلكم، ن٤مي٦م اإلطمٙم٤مم 2)

 .320ـ  319: 3آطمتٙم٤مر(: واًمٌحر اًمزظم٤مر 
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 اًمًٜمد. هذا اًمٕمٝمد همػم شم٤ممّ  ًمٙمـ ىمد شم٘مّدم أنّ 

أيْم٤ًم ذم يمت٤مسمف إمم روم٤مقم٦م × م ذم دقم٤مئؿ اإلؾمالم، قمـ اإلُم٤مم قمكمعمت٘مدّ اخلؼم ا ـ 2

قمـ احلٙمرة، ومٛمـ ريم٥م اًمٜمٝمل وم٠موضمٕمف، صمؿ قم٤مىمٌف  فَ إٟمْ »: ـ قمغم إهقاز فىم٤موٞمـ 

 .شسم٢مفمٝم٤مر ُم٤م اطمتٙمر

 اخلؼم وٕمٞمػ اًمًٜمد سم٤مإلرؾم٤مل. ًمٙمـ شم٘مّدم أنّ 

امئ٦م أًمػ وم٠مُمر ظمؼم احلٙمؿ )أيب احلٙمؿ( ىم٤مل: أظمؼم قمكم سمرضمؾ اطمتٙمر ـمٕم٤مُم٤ًم سم ـ 3

 .سمف أن حيرق

اإلُم٤مم  هلذا يٗمٝمؿ ُمـ هذا احلدي٨م أنّ  ،هق اًمِمخص قوُمـ اًمٌٕمٞمد أن يٙمقن اعمحرَ 

 ر.ٙمِ تَ ر قم٘مقسم٦ًم ًمٚمٛمحْ ٙمَ تَ قمٚمٞم٤ًم أطمرق اًمٓمٕم٤مم اعمحْ 

ر ىمٌؾ ٙمَ هذا اخلؼم يٜم٤مىمش سم٠مّٟمف إذا أطمرق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمٓمٕم٤مم اعمحتَ  إٓ أنّ 

عمزيد ُمـ اإذ ُم٤م ُمٕمٜمك اإلطمراق طمٞمٜمئٍذ إٓ  :رضشم٠مُملم سمديٚمف ًمٚمٜم٤مس ومٝمذا ظمالف اًمٖم

وإذا يم٤من اإلطمراق سمٕمد شم٠مُملم اًمٌديؾ ًمٚمٜم٤مس ومال ٟمجد ذًمؽ  ؟!اًمْمٞمؼ قمغم اًمٜم٤مس

وىمد يم٤من يٛمٙمـ ُمّم٤مدرة اعم٤مل  ،ُمٜمًجاًم ُمع اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٜمٝمل قمـ اإلهاف

هلٞم٦م ُمـ اًمٜمٕمؿ اإلإطمراق اعمذيمقر وسمٞمٕمف ويٕمقد اًمرسمح يمّٚمف إمم سمٞم٧م اعم٤مل، ومام ُمٕمٜمك 

 إـمٕمٛم٦ماًمتل هب٤م طمٞم٤مة اًمٜم٤مس؟!

وٓ ؾمٙمقت اًمّمح٤مسم٦م أيْم٤ًم قمـ  ،ٓ ٟمتٕمّ٘مؾ ُمثؾ هذا اًمٗمٕمؾ ُمـ اإلُم٤مم قمكمهلذا 

 ذًمؽ، اًمٚمٝمؿ إٓ أن شمٙمقن هٜم٤مك ظمّمقصٞم٤مت ذات ـم٤مسمع اؾمتثٜم٤مئل واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل.

وهق رضمؾ  ،سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ ٨مأّن ذم ؾمٜمد هذا احلدي٨م ًمٞم ،يْم٤مف إمم ذًمؽ يمّٚمف

ٛمـ وم، قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م فقمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م، وُمْمّٕمػ ذم ضمٝم٤مت ُمـ طمديث جمٝمقل احل٤مل

                                           
 .65ـ  64: 9: واسمـ طمزم، اعمحغّم 47: 5( اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، اعمّمٜمّػ 1)

: 15: واخلقئل، ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 288ـ  279 :24( راضمع: اعمزي، هتذي٥م اًمٙمامل 2)
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 هٜم٤م ٓ يّمّح هذا احلدي٨م أيْم٤ًم.

سمـ أيب  ظمؼم قمٌد اًمرمحـ سمـ ىمٞمس، ىم٤مل: ىم٤مل طمٌٞمش )ىمٞمس(: أطمرق زم قمكم ـ 4

 .سمح٧م ومٞمٝم٤م ُمثؾ قمٓم٤مء اًمٙمقوم٦مرشمريمٝم٤م ًم طمتٙمره٤م، ًمقأـم٤مًم٥م سمٞم٤مدر سم٤مًمًقاد يمٜم٧م 

قمٌد اًمرمحـ سمـ ىمٞمس  ٟم٤مه قمغم ؾم٤مسم٘مف، إو٤موم٦ًم إمم أنّ ويرد قمغم هذا اخلؼم ُم٤م أورد

٦م قمـ أسمٞمف، وٓ ٜم٦م اًمروايياًمقارد ذم اًمًٜمد جمٝمقل احل٤مل، واًمٔم٤مهر أٟمف اًمٙمٜمدي، سم٘مر

 .لم اًمث٘م٦م وهمػمهأىمّؾ ُمـ شمرّدده سم

ير وافعؼقبي دم حّؼ ادحتؽر، عزظذ ثبقت افت ؾؾؿ يؼؿ دفقؾ معتز خوّص  ،وظؾقف

ير وإٓ أصؽؾ إمر، ودم ظؿقم هذه عزادتؼدمي ثبً افت ؾنن ثبتً افؼوظدة افعومي

 افؼوظدة ظـدي كظر يبحٌ دم حمؾف إن صوء اهلل.

 

 ٌتٗذٛ البشح

اًمير )وًمٞمس قمدم اًمٜمٗمع طمرام إذا أحلؼ ـ سمٛمٕمٜم٤مه ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ـ طمتٙم٤مر آ

و أو اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، رضرًا ٓ ي٘مػ قمٜمد احلدود اًمٗمردي٦م ًمزيٍد أوم٘مط( سم٤معمجتٛمع 

ٛمؾ قمٜم٤مس جقمٛمرو وإٟمام يٕمّٞمٜمف ظمؼماء آىمتّم٤مد سمام يٛمٚمٙمقن ُمـ رؤي٦م ُمتِم٤مسمٙم٦م عم

 . وُمٙمّقٟم٤مشمف آىمتّم٤مد

رض ٓ هموٓ يِمؽمط ذم حتريؿ هذا آطمتٙم٤مر ىمّمد زي٤مدة اًمثٛمـ سمؾ حيرم ذم يمؾ 

يٕمقد عم١موٟم٦م ٟمٗمًف وقمٞم٤مًمف مم٤م يٙمقن اّدظم٤مرًا. وٓسمد ُمـ قمدم شمقومر اًمًٚمٕم٦م ذم اًمًقق 

٤مر اعمحرم. يمام أن آطمتٙم٤مر ُمت٘مّقم سم٤محلٌس ًمٚمًٚمع ومٚمق قمروٝم٤م طمتك يّمدق آطمتٙم

                                                                                                       
 .9796ـ  9795ىمؿ: ر، 144ـ  143

 .48: 5: واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، اعمّمٜمّػ 65: 9( اسمـ طمزم، اعمحغّم 1)

 .587: 1( اٟمٔمر طمقًمف: اسمـ طمجر، شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م 2)
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 سم٠مؾمٕم٤مر ُمرشمٗمٕم٦م مل يٙمـ اطمتٙم٤مرًا وًمق طمرم ومٛمـ ضمٝم٦ٍم أظمرى. 

سمؾ إُمر يتٌع ـمٌٞمٕم٦م اًمًقق  ،ديد زُم٤مين ظم٤مّص حت وٓ يقضمد ذم آطمتٙم٤مر أّي 

يمام ٓ يِمؽمط ومٞمف أن يٙمقن طمّمقل اعمحتٙمر قمغم اًمٌْم٤مئع قمؼم  ،واعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُّم٦م

ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل متّٚمؽ اًمٌْم٤مئع، وًمق ومرض أظمذ  ذم أّي اء اًم٤ًمسمؼ سمؾ يتؿ اًمنم

 اًمنماء اًم٤ًمسمؼ ىمٞمدًا ومٚمٞمس ًمف زُم٤من ظم٤مص أو ُمٙم٤من يمذًمؽ. 

 ، إمم اًمتْمٞمٞمؼ قمغم اًمٜم٤مسٗميضوآطمتٙم٤مر اعم ّي يمام يِمٛمؾ اًمتحريؿ آطمتٙم٤مر اعم

 سمٛمٕمٜمك ؾمٚم٥م طم٘مٝم٤م اًمٕم٤مم ذم شمقاومر اًمًٚمع اًميوري٦م واحل٤مضمٞم٦م. 

ُمًٚماًم سمؾ يٙمٗمل يمقٟمف حمؽمم اًمٜمٗمس  حتريٛمف يمقن اعمحتٙمر قمٚمٞمف وٓ يِمؽمط ذم

واعم٤مل، يمام ٓ يٚمزم أن يٙمقن اعمحتٙمر ؿمخّم٤ًم واطمدًا سمؾ يًتققم٥م اًمٗمرد واًمنميم٤مت 

 واجلامقم٤مت. 

أُم٤م جم٤مل آطمتٙم٤مر وُمقارده ومٝمل يمؾ أُمر ُمـ ـمٕم٤مٍم أو همػمه يٙمقن ذم اطمتٙم٤مره 

 اًميوري٦م.  رضرًا قمغم اًمٜم٤مس أو ؾمٚم٤ًٌم حل٘مٝم٤م ذم احل٤مضمٞم٤مت

ًمٙمـ ٓ حيّؼ ًمف  ،وجيقز ًمٚمح٤ميمؿ إضم٤ٌمر اعمحتٙمر قمغم اًمٌٞمع وٟمحقه وقمرض اًمًٚمٕم٦م

سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ٟمٔمري٦م اًمتًٕمػم اًمٕم٤مُّم٦م ـ وًمق أضمحػ يم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمف اًمتًٕمػم ًمف ـ 

ُمٓم٤مًمٌتف سم٤مًمتخٗمٞمض طمتك يزول اإلحل٤مق واإلرضار. وٓ قم٘مقسم٦م ظم٤مّص٦م ًمالطمتٙم٤مر إٓ 

 رشمٙم٥م. قمل يُ ذ امرطمإذا صم٧ٌم اًمتٕمزيز ذم يمؾ 

ومال يٜمٌٖمل  ،وآطمتٙم٤مر سمٛمٗمٝمقُمف اًمٗم٘مٝمل يٖم٤مير ُمٗمٝمقُمف آىمتّم٤مدي احلدي٨م ،هذا

 اخلٚمط سملم آصمٜملم. واهلل اًمٕم٤ممل. 
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 متّٗد

ًمراهـ، طمٞم٨م شمٕمّد ُم٠ًمًم٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م آسمتالئٞم٦م، ٓؾمٞمام ذم اًمٕمٍم ا

اعمًتقى اًمٗمردي اخل٤مص واعمًتقى آضمتامقمل اًمٕم٤مم، وىمد  شمتداظمؾ شم٠مصمػماهت٤م سملم

سمٕمض أراء اًمتل ذه٧ٌم إمم رومض ومٙمرة حتريؿ  ذم أوٟم٦م إظمػمة سم٘مّقة ـمرطم٧م

رًا قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع، ٓ ؾمٞمام ذم إوؾم٤مط ظم١مُموشمّؿ شمداول هذا اعمقوقع ، احلٚمؼ اًمِم٤مئٕم٦م

ُمًتٕمرولم أراء واًمقضمقه هذا اعمقوقع ن اهلل شمٕم٤ممم وؾمقف ٟمدرس سمٕمقاًمًٜمّٞم٦م. 

 واعمًتٜمدات.
 

 لمشٗٛ يف المػٛ ٔاالصطالح الفكّ٘اـ 1

اًمٚمحك: ُمٜم٧ٌم اًمٚمحٞم٦م ُمـ اإلٟم٤ًمن وهمػمه، واًمٜم٦ًٌم إًمٞمف حلقي.. »ىم٤مل اجلقهري: 

: أصالن اًمالم واحل٤مء واحلرف اعمٕمتّؾ ». وىم٤مل اسمـ وم٤مرس: شواًمٚمحٞم٦م ُمٕمرووم٦م

قمْمق ُمـ إقمْم٤مء، وأظمر ىمنم رء. وم٤مٕومم اًمٚمحك: اًمٕمٔمؿ صحٞمح٤من، أطمدمه٤م: 

 ،اًمذي شمٜم٧ٌم قمٚمٞمف اًمٚمحٞم٦م ُمـ اإلٟم٤ًمن وهمػمه، واًمٜم٦ًٌم إًمٞمف حلقي. واًمٚمحٞم٦م: اًمِمٕمر

 .شومجٕمٝم٤م حلك..

                                           
ّديؼ : وقمٌد اًمٕمزيز سمـ اًمّمم2000، 2، دار اعمالك، ط170: ٦2م اٟمٔمر: ومْمؾ اهلل، وم٘مف اًمنميٕم (1)

، حت٘مٞمؼ وشم٘مديؿ: 43اًمٖمامري، إوم٤مدة ذوي إومٝم٤مم سم٠مّن طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م ُمٙمروه وًمٞمس سمحرام: 

 اًمٕم٤ميش ه٤مدي، دار أصم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم.

 .2480: 6اجلقهري، اًمّمح٤مح  (2)

 .240: 5اسمـ وم٤مرس، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  (3)
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إٓ ىمٚمٞماًل  فإهمّر ُمـ اًمرضم٤مل: اًمذي أظمذت اًمٚمحٞم٦م مجٞمع وضمٝم»وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر: 

اًمٚمحٞم٦م. واعمخروط ُمـ اًمٚمح٤مء: اًمتل ظمّػ  ورضمؾ خمروط ىمٚمٞمؾ»، وىم٤مل: شيم٠مٟمف همّرة

.. اسمـ ؾمٞمده: اًمٚمحٞم٦م اؾمؿ جيٛمع ُمـ اًمِمٕمر ُم٤م ٟم٧ٌم قمغم ». وىم٤مل: شقم٤مرو٤مه٤م..

 .شيـ واًمذىمـ..اخلدّ 

 .شاًمٚمحٞم٦م ـ سم٤مًمٙمن ـ: ؿمٕمر اخلديـ واًمذىمـ..»وىم٤مل اًمٗمػموزآسم٤مدي: 

اًمٕم٤مرض ُمـ اًمٚمحٞم٦م: ُم٤م يٜم٧ٌم قمغم قمرض اًمٚمحك ومقق »وىم٤مل اًمٓمرحيل: 

 .شاًمٚمحٞم٦م ـ يمًدرة ـ: اًمِمٕمر اًمٜم٤مزل قمغم اًمذىمـ». وىم٤مل: شذىمـاًم

وشمْمؿ اًمالم  ،اًمٚمحٞم٦م: اًمِمٕمر اًمٜم٤مزل قمغم اًمذىمـ، واجلٛمع حلك»وىم٤مل اًمٗمٞمقُمل: 

 .شأيْم٤ًم..

اًمٚمحٞم٦م هل اًمِمٕمر اًمذي يٙمقن قمغم اًمذىمـ  ٖمقيلم أنّ ٚمواًمذي يٗمٝمؿ ُمـ يمٚمامت اًم

ُم٦م ُم٤م يٗمٞمد آظمتّم٤مص سم٤مًمذىمـ ـ واًمٕم٤مرولم ُمـ اًمقضمف، وذم سمٕمض اًمٙمٚمامت اعمت٘مدّ 

ًمتْم٤مرب يمالم اًمٓمرحيل ٟمٗمًف ـ يمام  :إٓ أٟمف ٓ يقاضمف اًمتٗمًػم إول أي اعم٘مّدم ـ

ومت٤مرة ضمٕمؾ اًمٕم٤مرض ُمـ اًمٚمحٞم٦م وأظمرى طمٍمه سم٤مًمٜم٤مزل قمغم اًمذىمـ، ومه٤م ـ  ٟم٘مٚمٜم٤مه

ٖمقي ٚماًمٓمرحيل ٓ يٛمثؾ ُمٕمٞم٤مرًا ُمٗمّمٚمٞم٤ًم ذم اًمٗمٝمؿ اًم ُمٗمٝمقُم٤من ٓ جيتٛمٕم٤من، قمٚماًم أنّ 

هـ( وٓ 770 حؾمٞمام ُمع يمقٟمف ُمـ اعمت٠مظمريـ ضمدًا. ومٞمٌ٘مك ُم٤م ذيمره اًمٗمٞمقُمل )ٓ

                                           
 .307: 7: واٟمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس 15: 5ًم٤ًمن اًمٕمرب  (1)

 .286: ٤ً7من اًمٕمرب ًم (2)

 .243: 15اعمّمدر ٟمٗمًف  (3)

 .144: 20: واٟمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس 385: 4اًم٘م٤مُمقد اعمحٞمط  (4)

 .158: 3جمٛمع اًمٌحريـ  (5)

 .115: 4اعمّمدر ٟمٗمًف  (6)

 .551اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم:  (7)
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ُم٤م ذيمروه ذم يمٚمامت أظمر يِمػم إمم ُمٗمروهمٞم٦م دظمقل اًمٕم٤مرولم  ٓؾمٞمام وأنّ  ،فحٟمرضّم 

ُمـ اًمرضم٤مل، وم٢مٟمف إذا اظمتّّم٧م اًمٚمحٞم٦م  ذم اًمٚمحٞم٦م، يمام ومٞمام ٟم٘مٚمٜم٤مه قمـ شمٕمريػ إهمرّ 

ضمف، واعمخروـم٦م ُمـ اًمٚمحٞم٦م هل اًمتل ظمّػ سم٤مًمذىمـ ُم٤م يم٤من يٛمٙمٜمٝم٤م اؾمتٞمٕم٤مب مت٤مم اًمق

قم٤مرو٤مه٤م، وهذا ُمٕمٜم٤مه دظمقل اًمٕم٤مرولم أيْم٤ًم، ومٛمـ ُمالطمٔم٦م يمٚمامهتؿ ذم ُمٗمردات 

سمٕمض  يـ ذم اًمٚمحٞم٦م، وؾمقف ي٠ميت أنّ أظمر يٗمٝمؿ سمقوقح دظمقل اًمٕم٤مرولم واخلدّ 

 ؿ ذًمؽ.اًمرواي٤مت شُمْٗمٝمِ 

سمٕمد ومرض وضمقد  ،ومٛمٗمٝمقُمف واوح وهق ضمّز اًمِمٕمر ُمـ أصٚمف ،وأُم٤م احلٚمؼ

ومال اًمِمٕمر وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ومرض اًمتدظّمؾ ذم سمّمٞمالت اًمِمٕمر سمٛمثؾ أؿمّٕم٦م اًمٚمٞمزر، 

 اإلـم٤مًم٦م ومٞمف. طم٤مضم٦م إمم

 

 حتسٖي سمل المشٗٛ، إطاللٛ تازخيٗٛـ 2

ذه٥م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء إمم طمرُم٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م، إٓ أّن اًمتتٌع ذم يمٚمامهتؿ يٗميض إمم 

ىمٌؾ ؾمٌٕم٦م اإلُم٤مُمل ًمِمٞمٕمل ىمٜم٤مقم٦م شم٤مُم٦م سم٠مّن هذا اعمقوقع مل يٙمـ ُمٓمروطم٤ًم ذم اًمٗم٘مف ا

، ومٚمؿ يتٕمّرض ًمف اًمٓمقد واعمرشم٣م واًمّمدوق ىمرون هجري٦م سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل

واعمٗمٞمد واسمـ إدريس واعمح٘مؼ احلكم واًمٕمالُم٦م احلكم واسمـ جمد احلٚمٌل وأسمق اًمّمالح 

 احلٚمٌل واسمـ زهرة احلٚمٌل واسمـ اًمؼماج وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء.

هـ( ذم 690وقع هق اسمـ ؾمٕمٞمد احلكم )وًمٕمّؾ أىمدم وم٘مٞمف ؿمٞمٕمل شمٕمّرض هلذا اعمق

ـّ شاجل٤مُمع ًمٚمنمائع»يمت٤مسمف  ومْماًل قمـ أن  ،قم٤ٌمرشمف همػم فم٤مهرة ذم اًم٘مقل سم٤محلرُم٦م ، ًمٙم

ذًمؽ  يّدقمل اإلمج٤مع، واعمت٠مظمرون وإن أرؾمؾ سمٕمْمٝمؿ احلرُم٦م إرؾم٤مل اعمًّٚمامت إٓ أنّ 

يم٤من  ٓ يدّل قمغم رء ُم٤م داُم٧م اًمٙمت٥م سملم أيديٜم٤م همػم حمتقي٦م قمغم هذا اعمقوقع ومٚمق

ًم٤ٌمن، هذا ومْماًل قمـ ُمدريمٞم٦م اإلمج٤مع اًمقاوح٦م قمغم شم٘مديره أو قمغم شم٘مدير اًمِمٝمرة، 
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 ومال ىمٞمٛم٦م ًمدقمقى اإلمج٤مع هٜم٤م.

ومٛمـ اًمٖمري٥م ُم٤م ذيمره اًمًٞمد اخلقئل ُمـ دقمقى إمج٤مع اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦ّم قمغم  ،وُمٕمف

 : ويمذًمؽ إؾمٜم٤مد اًمًٞمد إسمراهٞمؿ اًمزٟمج٤مين احلرُم٦م إمم اًمِمٞمٕم٦م قمغم طمدّ اًم٘مقل سم٤محلرُم٦م

واًمّمحٞمح ُم٤م ذيمره اًمٜمراىمل ُمـ قمدم وضمقد إمج٤مع ذم إؾمٜم٤مده طمرُم٦م اًم٘مامر

اعم٠ًمًم٦م

وُمـ اعمٕمٚمقم أّن سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اعمت٠مظمريـ أٟمٗمًٝمؿ ذهٌقا إمم يمراه٦م احلٚمؼ ٓ 

طمرُمتف، ُمثؾ اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمداُم٤مد واًمِمٞمخ حمٛمد ص٤مًمح اجلزائري واًمًٞمد ُمٝمدي 

 .(4)ل يمام ٟم٥ًم إًمٞمٝمؿسمحر اًمٕمٚمقم واًمِمٞمخ قم٤ٌمس اًمرُمٞمث

هذا اعمقوقع ذم اًم٘مرون إومم، وم٘مد وهمػم اإلُم٤مُمل ٟمٕمؿ، ـمرح ذم اًمٗم٘مف اًمًٜمل 

ؼ ٚم، وهٜم٤مك ُمـ ذه٥م إمم يمراه٦م احلهـ( سم٤مًمتحريؿ204ٟم٘مؾ شمٍميح اًمِم٤مومٕمل )

هـ( قمغم حتريؿ طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م 954، وٟمّص احلٓم٤مب اًمرقمٞمٜمل )دون حتريٛمف

هـ( قمدم 587، ويٗمٝمؿ ُمـ أيب سمٙمر اًمٙم٤مؿم٤مين )واًمِم٤مرب، ُمٕمتؼمًا ذًمؽ ُمثٚم٦ًم وسمدقم٦م

وضمقب طمٚمؼ رء ُمـ اًمٚمحٞم٦م ذم احل٩م، ُمٕمّٚماًل ذًمؽ سم٠مّن اًمٚمحٞم٦م زيٜم٦م اًمرضم٤مل وطمٚم٘مٝم٤م 

                                           
 .406: 1ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)

 .285: 1اٟمٔمر: قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م  (2)

: وضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين، اعمقاه٥م ذم حترير أطمٙم٤مم 263: 1، ق1رؾم٤مئؾ وُم٤ًمئؾ ج اًمٜمراىمل، (3)

 .447اعمٙم٤مؾم٥م: 

: واًمٗمْمكم، اًمرأي 62: ُمٝمدي سمحر اًمٕمٚمقم، اًمدّرة اًمٜمجٗمٞم٦م: 5: 13اٟمٔمر: اًمٓمٝمراين، اًمذريٕم٦م  (4)

 .47: 21اًمٗم٘مٝمل ذم طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م، جمّٚم٦م اعمٜمٝم٤مج، اًمٕمدد 

 .386: 2قم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم : وإ376: 9طمقار اًمنمواين واًمٕم٤ٌمدي  (5)

 .190: 4، و 387: 2اٟمٔمر: إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (6)

 .313: 1اٟمٔمر: ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ  (7)



 149 ............................... حلق اللخية، دراسة استداللية يف ضوء الفقى اإلسالمي

 .ُمـ سم٤مب اعمثٚم٦م

اعم٤مٟمع  وم٢منّ  ،٤مر حلٚمؼ اًمٚمحٞم٦مئجهـ( أٟمف ٓ يّمّح آؾمت1051ٝمقيت )اًمٌ ذيمرو

رُم٦م ٓ إذ ُمع قمدم احل :رُم٦مُمٜمف اًم٘مقل سم٤محل، وهذا ُم٤م يٗمٝمؿ اًمنمقمل يم٤معم٤مٟمع احلّز 

 ة.ر٦م اإلضم٤ميّمدق اًمتٕمٚمٞمؾ، سمؾ ٓ ُمقضم٥م ًمٕمدم صحّ 

 .اًمِم٤مرع نك قمـ ذًمؽ وذيمر اًمِمقيم٤مين شمٕم٤مرف ىمّص اًمٚمحٞم٦م قمٜمد اًمٗمرس وأنّ 

ًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء، ّسح سمحرُم٦م طمٚمؼ  وذم ضمقاٍب 

 ذًمؽ سمٌٕمض اًمرواي٤مت لم قمغمُمع قمٚمٛمف سم٤محلرُم٦م، ُمًتدًمّ  اًمٚمحٞم٦م، وأّن طم٤مًم٘مٝم٤م وم٤مؾمٌؼ 

 .أشمٞم٦م ذم صحٞمحل ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري

ُم٠ًمًم٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م يم٤مٟم٧م ُمث٤مرة ذم اًمقؾمط اًمًٜمل، أُم٤م ذم  ئمٝمر أنّ  ،ُمـ هٜم٤م

ت زسمدأت سم٤مًمٔمٝمقر ن٤مي٦م اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اهلجري، وشمريمّ اإلُم٤مُمل وم٘مد اًمقؾمط اًمِمٞمٕمل 

قع ي٘مقى إسمٓم٤مل ذم فمٝمقره٤م هذا ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم اهلجري، وذم طم٤مٍل ُمـ هذا اًمٜم

ٛمالطمٔم٦م ُمدريمٞم٦م اإلمج٤مع أو أّي اؾمتٜم٤مد إمم اإلمج٤مع أو اًمِمٝمرة ؿمٞمٕمٞم٤ًم، سمؾ إؾمالُمٞم٤ًم سم

، سمؾ ًم٘مد شمقىّمػ ُمثؾ اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ذم حتريؿ طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م ُمٕمتؼمًا أّن اًمِمٝمرة

 ٝم٤مًمتإظم٤ٌمر اًمقاردة ذم هذا اعمقوقع صمّٛم٦م ٟم٘م٤مش ذم ؾمٜمده٤م أو دٓ

                                           
 .141: 2سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (1)

 .15: 4يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع  (2)

 .136: 1ٟمٞمؾ إوـم٤مر  (3)

: وعمراضمٕم٦م إىمقال 399، 394، 393: 7ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء  (4)

، ٟمنم ُمٙمت٦ٌم دار إرىمؿ، 96ـ  88ر: حمٛمد سمـ أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ، أدًّم٦م حتريؿ طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م: اٟمٔم

 م.1985اًمٙمقي٧م، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، 

 .80ـ  79: 4اٟمٔمر: ُمرآة اًمٕم٘مقل  (5)
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 لٛ ٔاملدازكحتسٖي سمل المشٗٛ، األدـ 3

ًمٕمدم إطمراز اًمّمٖمرى وٓ اًمٙمؼمى،  :سمٕمد اؾمتٌٕم٤مد آؾمتٜم٤مد إمم اإلمج٤مع أو اًمِمٝمرة

٦م اًم٘مقل سمحرُم٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م، وهل أدًّم٦م شمًتٜمد إمم اًم٘مرآن ُمـ ُمراضمٕم٦م أدًمّ  ٓسمدّ 

 واًمًٜم٦ّم واًمًػمة وٟمحق ذًمؽ.

 

 دلٗن الهتاب الهسٖيـ 3ـ 1

ًة سم٤معم٤ٌمذة وأظمرى سمٛمٕمقٟم٦م يًتدّل سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم طمرُم٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م شم٤مر

 ٟمّمقص اًمًٜم٦ّم، ُمـ هٜم٤م شمٔمٝمر قمّدة آي٤مت هل:

ُْؿ ﴿ـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 1 َـّ آَذاَن إَْكَعوِم َؤُمَرَنَّ ُْؿ َؾَؾُقَبتُِّؽ ـَُّفْؿ َوَُٕمـَِّقـَُّفْؿ َؤُمَرَنَّ َوُِٕضؾَّ

ْقَطوَن َوفِّقًو مِّ  نَّ َخْؾَؼ اهللِ َوَمـ َيتَِّخِذ افشَّ ُ بِقـوً َؾَؾُقَغرِّ اكًو مه  ﴾ـ ُدوِن اهللِ َؾَؼْد َخِّسَ ُخّْسَ

هذا اًمٙمالم يٜم٘مٚمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ إسمٚمٞمس ذم ؾمٞم٤مق  وذًمؽ أنّ  ،(119)اًمٜم٤ًمء: 

سمٞم٤مٟمف خلٓمقاشمف آٟمحراومٞم٦م اًمتل يريد ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ؾمقق سمٜمل آدم إًمٞمٝم٤م، وىمد قمّدت 

اهلل، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن أّي أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـ وٛمـ ذًمؽ شمٖمٞمػم ظمٚمؼ اهلل، أي خمٚمقىم٤مت 

 شمٖمٞمػمٌ ؾمٞمٙمقن ُمـ ظمٓمقات اًمِمٞمٓم٤من، ومٞمٙمقن طمراُم٤ًم، وطمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م  اهللشمٖمٞمػم خلٚمؼ 

ًمٚمخٚم٘م٦م اإلهلٞم٦م اًمتل أقمٓم٧م اًمرضمؾ زيٜمتف هب٤م، ومٞمٜمت٩م قمـ ذًمؽ طمرُم٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م 

 .سمٕمٜمقان يمقن٤م شمٖمٞمػمًا خلٚمؼ اهلل

خدام اًمٌ٘مر ًمٚمريمقب ُمع سمؾ مل يًتٌٕمد اًمًٞمد قمٌد اهلل اجلزائري أن يٙمقن ُمثؾ اؾمت

رث إرض ُمع أٟمف ظمٚمؼ ًمٚمريمقب حلأن٤م ضمٕمٚم٧م ًمتثػم إرض، واؾمتخدام احلامر 

 .ُمٜمدرضم٤ًم ذم وٛمـ هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م

                                           
: وحمٛمد رو٤م 658: 6: واًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين، اًمقاذم 562، 560: 5اٟمٔمر: احلدائؼ اًمٜم٤مرضة  (1)

 .32ـ  31ؿ اًمِم٤مرب واًمٚمحٞم٦م: اًمٓمٌز اًمٜمجٗمل، اعمٜمٞم٦م ذم طمٙم

 .337اًمتحٗم٦م اًمًٜمٞم٦م:  (2)
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 ًمق ٟمٌت٧م هل٤م حلٞم٦م أو ؿم٤مرب اماًم٘مرـمٌل قمـ اًمٓمؼمي أّن أي٦م شمِمٛمؾ اعمرأة ومٞم وٟم٘مؾ

قمٜمٗم٘م٦م، ومٞمحرم قمٚمٞمٝم٤م طمٚمؼ حلٞمتٝم٤م أيْم٤مً أو 

 ٓل بؤيي:وكقؿش آشتد

ىمد وردت  آؾمتٜم٤مد ًممي٦م ُمِمٙمؾ: إذ ُمـ أنّ  ،ث اًمٌحراينسمام ذيمره اعمحدّ  أوًٓ:

سمديـ اهلل، وُمٕمف ومٞمِمٙمؾ آؾمتدٓل وًمق هٜم٤م ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم  سمٕمض اًمرواي٤مت شمٗمّن 

 .ؾم٤مقمد قمغم ذًمؽ فم٤مهر اًمٚمٗمظ

 :وبوجي

ب اعمث٤مل ومٚمٕمّٚمٝم٤م وردت ُمـ سم٤م ،سم٠مّن اًمرواي٤مت ٓ شمٗمٞمد طمٍم اخلٚمؼ سم٤مًمديـ أ ـ

واعمّمداق، وم٢مذا يم٤من فم٤مهر اًمٚمٗمظ يٗمٞمد اًمٕمٛمقم وم٢مّن اًمرواي٤مت ـ وًمق مت٧ّم ؾمٜمدًا ـ ٓ 

ه٤م سم٠مواُمر اهلل شمٕم٤ممم سمٕمض اًمرواي٤مت شمٗمّن  شمً٘مط دًٓم٦م اًمٕمٛمقم ومٞمف، ويٕمزز ذًمؽ أنّ 

 أيْم٤ًم.

، ويمذًمؽ اًمرواي٦م اًمقاردة وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد سم٤مإلرؾم٤مل يمام ذم جمٛمع اًمٌٞم٤منإّن  ب ـ

يـ قمـ . واعمروي٤مت إظمر ُمٜم٘مقًم٦م قمـ ىمداُمك اعمٗمّن اًمٕمٞم٤مر ُمرؾمالت شمٗمًػم

 اًمِمخّمٞم٦م اًمتل ٓ متثؾ إًمزاُم٤ًم ًمٜم٤م، يمام أنؿ ىمد ؿهتاًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وهل اضمتٝم٤مدا

إمم شمٗمًػمه سم٤مإلظمّم٤مء وسمٕمْمٝمؿ سم٤مًمقؿمؿ، وآظمرون  دٌ ومذه٥م قمد ،أيْم٤مً  اظمتٚمٗمقا ومٞمف

 .إمم شمٗمًػمه سمديـ اهلل و..

                                           
 .393: 5اٟمٔمر: اًم٘مرـمٌل، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن  (1)

 .332ـ  331: 2: واًمٞمزدي، اًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقى 562: 5اٟمٔمر: احلدائؼ اًمٜم٤مرضة  (2)

 .195: 3جمٛمع اًمٌٞم٤من  (3)

 .276: 1شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر  (4)

 .387ـ  382: 5اٟمٔمر: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من  (5)
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ُمـ أّن هٜم٤مك ؿم٤مهدًا ىمرآٟمٞم٤ًم قمغم إرادة ومٓمرة اهلل شمٕم٤ممم ُمـ  ،قم٦مُم٤م ذيمره مج٤م ثوكقًو:

ـِ َحـِقػًو ؾِْطَرَة اهللِ ﴿اًمتل هل اًمديـ، وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، واخلٚمؼ ي َؾَلؿِْؿ َوْجَفَؽ فِؾدِّ

ثَ  ـْ َـّ َأ
ـُ افَؼقُِّؿ َوفَؽِ ي ْؾِؼ اهللِ َذفَِؽ افدِّ َر افـَّوِس ٓ افَّتِل َؾَطَر افـَّوَس َظَؾْقَفو ٓ َتبِْديَؾ خِلَ

إسمٚمٞمس يريد ُمٜمٝمؿ شمٖمٞمػم  (، ومٌْمّؿ أيتلم إمم سمٕمْمٝمام يٗمٝمؿ أنّ 30)اًمروم:  ﴾َيْعَؾُؿقنَ 

واعمٗمٝمقم ٟمٗمًف ذم اًمرسمط  .ومٓمرهتؿ واٟمحراومٝمؿ قمـ ُم٘متْمٞم٤مهت٤م ذم ومٙمرهؿ وقمٛمٚمٝمؿ

 .سملم أيتلم مل يًتٌٕمده اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل وهمػمه

ٚم٧م اًمديـ احلٜمٞمػ هق ومٓمرة اهلل أو آي٦م ؾمقرة اًمروم ضمٕم يْم٤مف إمم ذًمؽ أنّ 

ـ سمقصٗمف ُمٗم٤مهٞمؿ وأطمٙم٤مُم٤ًم ـ ُم٤م أن ي٘مّمد ُمٜمف أّن اًمديـ إهذا ضمٕمٚم٧م اشم٤ٌمقمف ومٓمرًة، و

اًمًػم ُمع اعمٗم٤مهٞمؿ وإطمٙم٤مم اًمديٜمٞم٦م يٙمقن  أو ي٘مّمد أنّ  ،هق اًمٗمٓمرة اًمتل ٓ شمتٌّدل

 طمٞم٨م يتٓم٤مسمؼ يمت٤مب اًمتٙمقيـ ُمع يمت٤مب اًمتنميع. ،قمغم وومؼ اًمٗمٓمرة

ُمـ ضمٝم٦م قمدم ووقح ُمٕمٜمك  شم٤مرةً  ٦م،شمٙمقن أي٦م ُمتٝم٤مومت ،إولومٕمغم اًمت٘مدير 

يد ُمٜمف حمض يـ إذا أرُمٕمٜمك ظمٚمؼ اًمٜم٤مس قمغم هذا اًمدّ ومام  ،﴾َؾَطَر افـَّوَس َظَؾْقَفو﴿

اًمٜمًخ أو  وأظمرى ُمـ ضمٝم٦م قمدم اًمتٌديؾ ذم اًمديـ وم٢منّ  ؟اًمتنميٕم٤مت واًم٘مقاٟملم

يمام أٟمف قمغم هذا  ًمتٌديؾ اًمت٤مم.ُمـ أؿمٙم٤مل اًمتٌديؾ، إٓ إذا ىمّمد ا شمٓمّقر اًمنمائع ؿمٙمٌؾ 

اًمت٘مدير ؾمٞمٙمقن ُمٕمٜمك أي٦م اعمًتدّل هب٤م هٜم٤م هق شمٖمٞمػم اًمديـ، ٓ شمٖمٞمػم اخلٚمؼ 

اًمتٙمقيٜمل، سمٜم٤مًء قمغم شمٗمًػم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمألومم، ومال شمٙمقن ذات صٚم٦م سمحرُم٦م طمٚمؼ 

 اًمٚمحٞم٦م.

                                           
 .408ـ  407: 1ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)

 .518: 2: واعمٜمتٔمري، دراؾم٤مت ذم اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرُم٦م 85: 5اٟمٔمر: اعمٞمزان  (2)

إٓ إذا ىمٞمؾ: ظمٚم٘مٝمؿ ُمٜمًجٛملم ومٓمري٤ًم ُمع اًمتنميٕم٤مت اإلهلٞم٦م سمحٞم٨م ٓ شم٠مسم٤مه٤م اًمٗمٓمرة  (3)

 اًمًٚمٞمٛم٦م.
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ة اًمتل آؾمت٘م٤مُم٦م قمغم اًمديـ هل اًمٗمٓمر نّ أوأُم٤م قمغم اًمت٘مدير اًمث٤مين، ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك 

ٓ شمٌديؾ هل٤م، ومٞمٙمقن ُمراد أي٦م اعمًتدّل هب٤م هٜم٤م طمرُم٦م شمٖمٞمػم اًمٗمٓمرة اًمتل شمًتدقمل 

ـ ُم٘مت٣م ومٓمرهتؿ اًمداقمٞم٦م هلؿ قمإسمٚمٞمس يريد طمرف اًمٜم٤مس  ومٙم٠منّ  ،اًمًػم ظمٚمػ اًمديـ

ّٕن آي٦م ؾمقرة اًمروم شمٜمٗمل اًمتٌديؾ ومٞمام أي٦م  :سملم أيتلم إمم اًمديـ، وٓ يٙمقن هت٤موم٧ٌم 

ث قمـ اًمتٖمٞمػم، واًمتٌديؾ اؾمتٌدال رء ُمٙم٤من رء، ومٞمام شمتحدّ  اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م

وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف  قمٚمٞمف،إضمراء سمٕمض اًمتٕمديالت وٗم٤مظ قمغم اًمٌمء ُمٜمًجٌؿ ُمع احلاًمتٖمٞمػم 

 ومال شمدّل أي٦م قمغم طمرُم٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م: ًمٕمدم يمقن٤م سمّمدد ذًمؽ.

إُمر  سم٠مّن صدر أي٦م اعمًتدّل هب٤م هٜم٤م حتقي ىمريٜم٦م شمرومع إرادة وكقؿش هذا افربط

َـّ آَذاَن إَْكَعومِ ﴿ :اعمٕمٜمقي يمديـ اهلل وأُمث٤مًمف، وم٢مّن صدره٤م ضم٤مء ومٞمف ، وهق ﴾َؾَؾُقبَتُِّؽ

نَّ َخْؾَؼ اهللَِّ﴿ :ذم إُمر اخل٤مرضمل، يمام أن ذيٚمٝم٤م ضم٤مء ومٞمف شمٕمٌػم فم٤مهرٌ  ُ ، وهذا ﴾َؾَؾُقَغرِّ

شمٕمٌػم  وسمح٥ًم  اًمتٙمقيٜمل ٓ اعمٕمٜمقي اًمتنميٕمل.ذم اًمتٖمٞمػم احلّز  اًمتٕمٌػم فم٤مهرٌ 

ومجٕمٚمٝم٤م  ،اإلُم٤مم اًمٓمؼمي وم٢مّن اإلؿم٤مرة ٔذان إٟمٕمؿ شمٙمٗمل ذم إرادة اًمتٖمٞمػم اخل٤مرضمل

 .صم٤مٟمٞم٦م وٛمـ شمٖمٞمػم ظمٚمؼ اهلل ظمالف إومّمحٞم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمرةً 

وأضمٞم٥م سم٠مّن وم٘مرات أي٦م حتقي أُمقرًا ُمٕمٜمقي٦م يم٤مإلوالل وشم٘مقي٦م إُم٤مين اًمدٟمٞمقي٦م 

يٛمٝم٤م سمذًمؽ اومؽماًء قمغم اهلل شمٕم٤ممم، وشمٖمٞمػم ومٓمرة آذان إٟمٕم٤مم وحتر اًم٤ٌمـمٚم٦م، وؿمّؼ 

 اًمتقطمٞمد ومٞمٝمؿ إمم اًمنمك، ومٙمٞمػ جيٕمؾ اًمًٞم٤مق ؾمٞم٤مق أُمقر ظم٤مرضمٞم٦م، ُمْم٤موم٤ًم إمم أنّ 

يمٚمٛم٦م )اخلٚمؼ( ٓ ختتّص سم٤مًمتٙمقيٜمٞم٤مت سمؾ شمٕمؿ اعمٕمٜمقي٤مت أيْم٤ًم، يمام ؿمٝمدت سمذًمؽ آي٦م 

 .ُم٦مؾمقرة اًمروم اعمت٘مدّ 

ٔي٦م سم٤مُٕمقر اًمتٙمقيٜمٞم٦م ٓ إلصم٤ٌمت وهذا اجلقاب يّمٚمح ًمرومع آظمتّم٤مص ذم ا

                                           
 .387ـ  386: 5اٟمٔمر: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من  (1)

 .115: ٤3مؾم٥م اعمحّرُم٦م اعمٜمتٔمري، دراؾم٤مت ذم اعمٙم (2)
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آظمتّم٤مص سم٤مُٕمقر اعمٕمٜمقي٦م اًمتنميٕمٞم٦م، وم٤مجلٛمع سملم يمالم اعمٜم٤مىمش واعمجٞم٥م ي٘متيض 

 إظمذ سم٢مـمالق أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م ًمٚمتٙمقيٜمٞم٤مت وهمػمه٤م.

قمٜمقان اخلٚمؼ وإن يم٤من فم٤مهرًا ذم اًمتٙمقيٜمٞم٤مت اًمتل شمِمٛمؾ  يْم٤مف إمم ذًمؽ أنّ 

اًمِمٛمقل ًمالقمت٤ٌمر واًمتنميع ظمالف  إٓ أنّ  ،اإلهللاعم٤مدي واعمٕمٜمقي ُمـ اخلٚمؼ 

احلرُم٦م واًمقضمقب ُمـ ظمٚمؼ اهلل قمروم٤ًم، سمؾ يٜمٍمف إمم همػم  ومال ي٘م٤مل سم٠منّ  ،اًمٔم٤مهر

جم٤مل آقمت٤ٌمر اًمتنميٕمل، وفم٤مهر يمالم اعمٜم٤مىمش قمدم اًمِمٛمقل ًمٚمديـ واًمتنميع مم٤م هق 

 ؿمٙم٤مل.ُمـ أطمٙم٤مم اهلل وىمقاٟمٞمٜمف اًمتل شمٙمقن قمغم اًمٗمٓمرة، ومال يرد قمٚمٞمف اإل

ذيمر اًمٕم٤مم سمٕمد اخل٤مص ٓ يٜم٤مذم اًمٌالهم٦م  وأُم٤م ُم٤م ذيمره اًمٓمؼمي ومٖمػم واوح: ٕنّ 

 اًم٘مرآٟمٞم٦م.

 ،وم٤مًمّمحٞمح ذم ُمٜم٤مىمِم٦م اًمرسمط سملم أيتلم سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل قمروٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ،ُمـ هٜم٤م

آي٦م ؾمقرة اًمروم فم٤مهرة ذم اؾمتخدام يمٚمٛم٦م )ظمٚمؼ اهلل( ذم اًمٗمٓمرة اًمتل ومٓمر اهلل  أنّ 

ـّ  ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هبذا  هذه اًمٙمٚمٛم٦م جي٥م أن شمٗمّن  ٓ يٕمٜمل أنّ  هذا اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م ًمٙم

اؾمتخدم اخلٚمؼ ذم اًم٘مرآن سمام هق أوؾمع ىمٓمٕم٤ًم، وًمٞمس ذم آي٦م ؾمقرة ًم٘مد اعمٕمٜمك دائاًم، سمؾ 

ُمـ أي٤مت إظمرى، هم٤ميتف أن٤م اؾمتخدُم٧م قمٜمقان  وطمٙمقُم٦م وشمٗمًػم ّٕي  اًمروم ٟمٔمرٌ 

 ٗمًػم ذم آي٦م ؾمقرة اًمروم؟وأيـ هذا ُمـ طمٞمثٞم٦م اًمت ،اخلٚمؼ ذم أطمد ُمّم٤مدي٘مف

وهبذا فمٝمر أٟمف ٓ رسمط سملم أيتلم يٛمٙمٜمف شم٘مٞمٞمد ُمٗم٤مد اإلـمالق إّوزم اعمٗمروض ذم 

 أي٦م اعمًتدّل هب٤م.

ُمـ أّن إظمذ سم٢مـمالق أي٦م يٗمٞمد ُمٓمٚمؼ  ،ُم٤م ذيمره همػم واطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ثوفثًو:

٤مٟم٦م، اإلسمط واًمٕمطمرُم٦م أّي شمٖمٞمػم ذم ظمٚمؼ اهلل إٓ ُم٤م ظمرج سم٤مًمدًمٞمؾ يمحٚمؼ ؿمٕمر اًمرأس و

اًمٓمرق وطمٗمر أسم٤مر وىمٓمع  إذ يٚمزم طمتك حتريؿ ؿمّؼ  :وهذا مم٤م ٓ يٕم٘مؾ اًم٘مٌقل سمف

 وقمغم شم٘مدير اًم٘مقل سم٠منّ  ،ذًمؽ همػم ُمٕم٘مقل إـمالىم٤مً  إظمِم٤مب، وُمـ اًمقاوح أنّ 
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ظمرضم٧م هذه اعمقارد سم٤مًمدًمٞمؾ اعمخّّمص يٚمزم اًم٘مقل وىمد اًم٘م٤مقمدة شم٘متيض اًمتحريؿ 

 .ٍب قمـ اًمتخّمٞمصآؾمٞم٤مىمٝم٤م  سمؾ إنّ  سمتخّمٞمص إيمثر اعمًتٝمجـ قمروم٤ًم،

سم٠مّن ختّمٞمص إيمثر اعمًتٝمجـ قمروم٤ًم هق اًمذي ٓ يٌ٘مل حت٧م اًمٕم٤مم إٓ  وكقؿش

طمٞم٨م شمٌ٘مك ُمقارد يمثػمة يم٘مٓمع إذن، أومرادًا ىمٚمٞمٚم٦م ٟم٤مدرة، واعمقرد هٜم٤م ًمٞمس يمذًمؽ 

 .ووم٘م٠م اًمٕملم وضمدع إٟمػ وىمٓمع اًمذيمر وؾمّؾ اًمٌٞمْمتلم

 ،سم٤مًمتٖمٞمػم ذم اًمٌدن اإلٟم٤ًمين طمتك شم٘م٤مس هذه إمم شمٚمؽ٦م سم٠مّن أي٦م همػم ظم٤مّص وجيوب 

سمؾ شمِمٛمؾ ُمٓمٚمؼ ظمٚمؼ اهلل مم٤م ي٘مع حت٧م ؾمٚمٓم٤من اًمٌنم شمٖمٞمػمه، وًمق ىم٤مرّٟم٤مه ًمٕمجزٟم٤م قمـ 

ّمٜم٤مقم٦م اًمًٞم٤مرات واًمٓم٤مئرات واًمقرق وُم٤م ي١مظمذ ُمـ يماًمتٍّمف سم٤مًمٙمثػم ُمـ إؿمٞم٤مء 

اًم٘مقل سمٕمدم  ومٛمـ اًمٖمري٥م ،٤مل واًمؽماب واعم٤مء وهمػم ذًمؽُمإظمِم٤مب واحلديد واًمر

 صدق طم٤مًم٦م آؾمتٝمج٤من هٜم٤م ُمـ اًمتخّمٞمص.

ًمق دًّم٧م أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم طمرُم٦م ُمٓمٚمؼ  فهٜم٤م ُمـ أٟمّ  فٟمْمٞمٗمُم٤م يٛمٙمـ أن  رابعًو:

أٟمقاع اًمتٖمٞمػم ذم اخلٚمؼ ـ وُم٤م أيمثره طمتك ذم قمٍم اًمرؾم٤مًم٦م ـ ٓؾمتدقمك ذًمؽ صمقرًة ُمـ 

هذه أي٦م هبذا ٟمزول  : ٕنّ إؾمئٚم٦م اًمتل ؾمٞمقضّمٝمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م واعمتنّمقم٦م ًمٚمٜمٌل

ًم٤ٌمؾمٝمؿ وُم٠ميمٚمٝمؿ  ٕنّ  ووم٘م٤ًم هلذا اًمتٗمًػم هل٤م: اعمٕمٜمك ؾمٞمِمّٙمؾ صدُم٦ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝمؿ

وُمنمهبؿ وسمٞمقهتؿ وآٓهتؿ ُمـ إواين وهمػمه٤م، يمّٚمٝم٤م شمِمّٙمؾ شمٖمٞمػمًا خلٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم، 

ومٙمٞمػ مل ٟمَر ذم أّي طمدي٨م أو ٟمّص شم٤مرخيل وًمق وٕمٞمػ، ٓ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م وٓ قمٜمد 

١مال يقضّمف إمم اًمٜمٌل أو أطمد ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م ورُمقز اًمّمح٤مسم٦م طمقل هذا أّي ؾم ،اًمًٜم٦ّم

اعمقوقع؟! إّن هذا يمّٚمف ينمف سمٜم٤م قمغم اًمقصمقق سمٕمدم ومٝمؿ اًمٕمرب آٟمذاك ُمـ هذه 

                                           
ـ  112: 3، و518: 2ُم٦م : ودراؾم٤مت ذم اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرّ 407: 1اٟمٔمر: ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)

 .332: 2: واًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقى 113

 .33ـ  34اعمٜمٞم٦م ذم طمٙمؿ اًمِم٤مرب واًمٚمحٞم٦م:  (2)
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وُمـ صمؿ ومال يٙمقن ُمثؾ طمٚمؼ اًمِمٕمر أو ٟمحق ذًمؽ شمٖمٞمػمًا خلٚمؼ  ،أي٦م ُمثؾ هذا اعمٕمٜمك

سمٕمْمٝمؿ طمٞم٨م ؿمّٙمؽ ذم صدق  فاهلل سمح٥ًم ُمٜمٔمقر أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمروم٤ًم، يمام رضّمح

 .صٖمرى اًمتٖمٞمػم قمروم٤ًم هٜم٤م

دم ادؼوم، ؾتؽقن جمؿؾًي دم احلّد افؽريؿي ٓ يؿؽـ آشتدٓل هبذه أيي  ،مـ هـو

 إدكك.

ـَ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـ2 وَن ِم ـَ َي إِْبَراِهقَؿ َحـِقػًو َوَمو  بِْع ِمؾَّ ُثؿَّ َأْوَحْقـَو إَِفْقَؽ َأِن اتَّ

ـِغَ   شمرك طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م ُمـ احلٜمٞمٗمٞم٦م. وذًمؽ سم٤مًم٘مقل سم٠منّ  (.123ًمٜمحؾ: )ا ﴾ادُْؼِ

واًمذي ٟم٘مٚمف قمٜمف أيْم٤ًم  ،اعمًتٜمد ذم ذًمؽ ظمؼم قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ذم شمٗمًػمه ويٌدو أنّ 

صمؿ ..»أٟمف ىم٤مل: × قمـ اإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر أو أيب قمٌد اهلل ،ذم جمٛمع اًمٌٞم٤مناًمٓمؼمد 

مخ٦ًم ذم اًمرأس، ومخ٦ًم ذم  ل قمنمة أؿمٞم٤مء:هأٟمزل قمٚمٞمف احلٜمٞمٗمٞم٦م، وهل اًمٓمٝم٤مرة، و

اًمٌدن، وم٠مُم٤م اًمتل ذم اًمرأس، وم٠مظمذ اًمِم٤مرب، وإقمٗم٤مء اًمٚمحك، وـمؿ اًمِمٕمر، واًمًقاك، 

واخلالل، وأُم٤م اًمتل ذم اًمٌدن، ومحٚمؼ اًمِمٕمر ُمـ اًمٌدن، واخلت٤من، وىمٚمؿ إفمٗم٤مر، 

واًمٖمًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م، واًمٓمٝمقر سم٤معم٤مء، ومٝمذه مخ٦ًم ذم اًمٌدن، وهق احلٜمٗمٞم٦م اًمٓمٝم٤مرة 

اًمٔم٤مهرة( اًمتل ضم٤مء هب٤م إسمراهٞمؿ، ومٚمؿ شمٜمًخ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وهق ىمقًمف  )احلٜمٞمٗمٞم٦م

َي إِْبَراِهقَؿ َحـِقػوً ﴿شمٕم٤ممم:  َبَع ِمؾَّ  .ش﴾واتَّ

 ويـوؿش: 

وم٤محلٜمٞمٗمٞم٦م شمٕمٜمل  ،إّن اعمدًمقل اًمٚمٖمقي ًمٙمٚمٛم٦م )طمٜمٞمٗم٤ًم( ٓ يٕمٓمل هذه اعمٕم٤مين أوًٓ:

                                           
، ، ٟمنم اًمقٓي٦م، إيران8اًمًٞمد أسمق احلًـ اعمقؾمقي )ُمقٟٓم٤م(، احلٚمٞم٦م ذم طمرُم٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م:  (1)

 هـ.1421اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ُمـ أسمقاب آداب  67، ب118ـ  117: 2: وشمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 59: 1شمٗمًػم اًم٘مٛمل  (2)

 .609ـ  608: 16: وضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م 374ـ  373: 1: وجمٛمع اًمٌٞم٤من 5احلامم و..، ح
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، ُمـ هٜم٤م ٓ يًتٗم٤مد ُمـ فم٤مهر ة احلؼاعمٞمؾ إمم آؾمت٘م٤مُم٦م وقمدم آٟمحراف قمـ ضم٤مدّ 

طمرُم٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م أو ٟمحق ذًمؽ، ومال شمٙمقن ـ ًمق أردٟم٤م آؾمتٜم٤مد إًمٞمٝم٤م ًمقطمده٤م ـ أي٦م 

 .، سمؾ دًمٞمؾ ُمـ اًمًٜم٦ّمدًمٞماًل ىمرآٟمٞم٤ًم قمغم اًمتحريؿ

سمـ  ٕن٤م ُمرؾمٚم٦م مل يذيمر ومٞمٝم٤م قمكم :اًمرواي٦م اعمًتدّل هب٤م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد إنّ  ثوكقًو:

ب إًمٞمف ؾمٜمده٤م، وٓ ذيمره اًمذيـ ٟم٘مٚمقا اًمرواي٦م قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ذم اًمتٗمًػم اعمٜمًق

 إسمراهٞمؿ، ومال يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م.

قمدا اخلت٤من وهمًؾ  ،إُمقر اعمذيمقرة ذم اًمرواي٦م يمٚمَّٝم٤م ُمـ همػم اإلًمزاُمٞم٤مت إنّ  ثوفثًو:

وهذا اًمًٞم٤مق اًمٜمديب خيّؾ  ذم اعم٤مء، اجلٜم٤مسم٦م، وإمم طمّد ُم٤م ذم سمٕمض اعمّم٤مديؼ اًمٓمٝمقرُ 

 شم٤ٌمع ذم أي٦م قمغم شم٘مدير إرادة هذه إؿمٞم٤مء ُمٜمٝم٤م.ُٕمر سم٤مُٓمـ اسمٔمٝمقر اًمقضمقب 

دًٓم٦م إُمر قمغم اًمقضمقب إٟمام هل سم٢موم٤مدشمف اًمٓمٚم٥م  سم٠منّ  وؿد أجقى ظـ ذفؽ

ومٞمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمقضمقب آٟمٌٕم٤مث، وهذا  ،واًمٌٕم٨م ُمع قمدم اًمؽمظمٞمص ذم اًمؽمك

 .ـ ومٞمفؼ هٜم٤م ذم ا عمقارد اًمتل ٓ حيرز اًمؽمظمٞمص سم٤مًمؽمك ومٞمٝم٤م، يمام ومٞمام ٟمحُمتح٘مّ 

ـ همػم صحٞمح قمغم ُم٤م  ئٞمٜملوًمٙمـ هذا اعمٌٜمك ـ اًمذي ذه٧ٌم إًمٞمف ُمدرؾم٦م اعمح٘مؼ اًمٜم٤م

وٜم٤م ًمف ذم ُمقوٕمف: وم٢مّن اًمٕمرف ٓ يٗمٝمؿ اإلًمزام ُمع اًمقىمقع ذم ؾمٞم٤مق همػم إًمزاُمل، شمٕمرّ 

وهذه هل ؾمػمة اًمٕم٘مالء أيْم٤ًم يٛمٙمـ اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م، سمؾ هذا ُم٤م يٛمٙمـ خترجيف طمتك 

وذًمؽ سم٤مًم٘مقل سم٠مّن اًمقىمقع ذم ُمثؾ هذا اًمًٞم٤مق يِمّٙمؾ  ،ٜملوومؼ ُمٌٜمك اعمػمزا اًمٜم٤مئٞم

وأٟمف يرظّمص  ،ىمريٜم٦م قمغم أّن اعمقمم ٓ يريد اإلًمزام هٜم٤مـ سمح٥ًم اًمٗمٝمؿ اًمٕمرذم ـ سمٜمٗمًف 

 ذم اًمؽمك.

ر وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد، ذيمرت اخلٛم٦ًم اًمتل ذم اًمرأس، ومل شمذيمر صمّٛم٦م رواي٤مت أظَم  رابعًو:

                                           
 .111ـ  110: 2اٟمٔمر: ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  (1)

 .118ـ  117: 3ُم٦م رّ اعمٜمتٔمري، دراؾم٤مت ذم اعمٙم٤مؾم٥م اعمح (2)
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دي٨م قمـ احلٜمٞمٗمٞم٦م اًمتل أُمر احل ُمٜمٝم٤م إقمٗم٤مء اًمٚمحٞم٦م، ومٗمل اًمٗم٘مف اًمروقي قمٜمد

 ،.وم٠مُم٤م اًمتل ذم اًمرأس: وم٤مًمٗمرق، واعمْمٛمْم٦م.»سم٤مشم٤ٌمقمٝم٤م ضم٤مء:  اًمٜمٌل

 .شواًمًقاك.. ،وآؾمتٜمِم٤مق، وىمّص اًمِم٤مرب

ُم٘مت٣م اًمدًٓم٦م اعم٘م٤مُمٞم٦م ٟمٗمل  اًمرواي٤مت يمّٚمٝم٤م ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من احلٜمٞمٗمٞم٦م، وم٢منّ  وطمٞم٨م إنّ 

ة آظمتالف، وُمٜمٝم٤م ـ اًمت٤ًمىمط ذم ُم٤مدّ ُم٤م مل يذيمر ومٞمٝم٤م ومٞم٘مع اًمتٕم٤مرض سمٞمٜمٝم٤م، وٓ أىمّؾ ُم

 إقمٗم٤مء اًمٚمحٞم٦م.

 آشتدٓل هبذه أيي ؽر توم. وافـتقجي: إنّ 

ـِ َحـِقػًو ؾِْطَرَت اهللَِّ افَّتِل َؾَطَر افـَّوَس َظَؾْقَفو ٓ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـ3 ي َؾَلؿِْؿ َوْجَفَؽ فِؾدِّ

ـُ اْفَؼقُِّؿ وَ  ي ْؾِؼ اهللَِّ َذفَِؽ افدِّ َثَر افـَّوِس ٓ َيْعَؾُؿقنَ َتْبِديَؾ خِلَ ـْ َـّ َأ
 (.30 )اًمروم:﴾ فَؽِ

اًمٜمٌل سم٤مشم٤ٌمقمٝم٤م شمِمٛمؾ إقمٗم٤مء اًمٚمحٞم٦م: وم٘مد ورد ذم  رَ اًمٗمٓمرة اًمتل أُمِ  وذًمؽ أنّ 

أٟمف ىم٤مل:  وهمػمه قمـ رؾمقل اهلل شاًمٗم٘مٞمف»اًمٜمّمقص احلديثٞم٦م ُم٤م يٗمٞمد ذًمؽ، ومٗمل 

وٟمٕمٗمل اًمٚمحك، ٤م ٟمجز اًمِمقارب إّن اعمجقس ضمّزوا حل٤مهؿ ووومروا ؿمقارهبؿ، وإٟمّ »

 .شوهل اًمٗمٓمرة

 وفؽـ يـوؿش:

 إّن أي٦م ٓ دًٓم٦م ومٞمٝم٤م ًمقطمده٤م قمغم اعمٓمٚمقب هٜم٤م، سمؾ هل أدّل قمغم أنّ  أوًٓ:

 اًمٗمٓمرة هل آؾمت٘م٤مُم٦م قمغم اًمدي٤مٟم٦م واحلٜمٞمٗمٞم٦م، دون سمٞم٤من شمٗم٤مصٞمؾ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.

اعمٜمدوسم٤مت شم٘مع وم٢مّن  ،ٓ شمالزم سملم إُمر اًمٗمٓمري وإُمر اإلًمزاُمل اًمتنميٕمل ثوكقًو:

                                           
: وشمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ 53: 1: ويمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 83: واٟمٔمر: اهلداي٦م: 66وم٘مف اًمرو٤م:  (1)

 .115: 2اًمِمٞمٕم٦م 

: واٟمٔمر: حمٛمد سمـ 67: واًمٓمؼمد، ُمٙم٤مرم إظمالق: 130: 1يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  (2)

 .59ـ  55أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ، أدًّم٦م حتريؿ طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م: 
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هل ُمـ اًمديـ وُمـ آؾمت٘م٤مُم٦م أيْم٤ًم سمٜمحٍق ُمقاومؼ ًمٚمٗمٓمرة ٓ ُمْم٤مّد ًمف وٓ جم٤مٍف، و

، وًمذًمؽ ذه٥م همػم واطمٍد ُمـ اًمٕمٚمامء إمم يمقن سمٕمض اعمقارد اعمذيمقرة ذم ؾمٞم٤مق أيْم٤مً 

٤ٌّمت.  سمٞم٤من ُم٤م سمف اًمٗمٓمرة يٕمّد ُمـ اعمًتح

ٓ قمٜمد اًمّمدوق وٓ  ،٤مً إّن اًمرواي٦م اعمًتدّل هب٤م هٜم٤م ًمٞمس هل٤م ؾمٜمد إـمالىم ثوفثًو:

ٓ يٕمٜمل  ىم٤مل رؾمقل اهلل اًمٓمؼمي، ومال اقمت٤ٌمر هب٤م، وجمّرد أّن اًمّمدوق صدّره٤م سمـ

٘مٜم٤مه ُمٗمّّماًل ذم هم٤ميتف وصمقىمف سمّمدوره٤م وهق همػم ُمٚمزم ًمٜم٤م، يمام طم٘مّ  صّح٦م اًمًٜمد: ٕنّ 

 ر.ُم٤ٌمطم٨م أظَم 

مي حؾؼ ي إصورة إػ حرأكف فقس دم افؼرآن افؽريؿ أيّ  ،وكستـتٍ مـ جمؿؾ مو تؼّدم

افؾحقي، ؾالبّد مـ آكتؼول إػ دفقؾ افسـّي مستبعديـ افروايوت افتل أشؾػـوهو دم 

 افبحٌ افؼرآين بعد افتعؾقؼ ظؾقفو هـوك.

 

ٍّٛ الػسٖف3ٛـ 2  ـ دلٗن الط

اؾمتدّل هب٤م قمغم طمرُم٦م ذم ُمّم٤مدر احلدي٨م قمٜمد اعمًٚمٛملم وردت قمّدة رواي٤مت 

 وهل: ،طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م

ل: طمدصمٜمل ظمػم اجلٕم٤مومر ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قمـ أسمٞمف، قمـ ىم٤م خز ظع بـ ؽراب،ـ  1

قمٗمقا اًمٚمحك، وٓ اقا اًمِمقارب وطمٗمّ »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل× ضمّده، قمـ أسمٞمف

ٌّٝمقا سم٤معمجقس ٌّٝمقا سم٤مًمٞمٝمقد» :. وذم ظمؼم آظمر ضم٤مءششمتِم ، وذم رواي٦م ش..وٓ شمِم

اًمِمقارب  ىمّّمقا»، وذم رواي٦م راسمٕم٦م: شاطمٗمقا اًمِمقارب واقمٗمقا اًمٚمحك»صم٤مًمث٦م: 

                                           
 .366: 2: واٟمٔمر: ُمًٜمد اسمـ طمٜمٌؾ 291 إظم٤ٌمر: ُمٕم٤مين (1)

 .67: واٟمٔمر: ُمٙم٤مرم إظمالق: 130: 1يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  (2)

: وؾمٜمـ 153: 1: وصحٞمح ُمًٚمؿ 16: 2: وُمًٜمد اسمـ طمٜمٌؾ 135: 1قمقازم اًمٚمئ٤مزم  (3)
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، وذم شب واقمٗمقا اًمٚمحكروا اًمِمقاضمزّ »، وذم رواي٦م ظم٤مُم٦ًم: شواقمٗمقا اًمٚمحك

أنٙمقا »، وذم رواي٦م ؾم٤مسمٕم٦م: شظمذوا ُمـ اًمِمقارب واقمٗمقا اًمٚمحك»رواي٦م ؾم٤مدؾم٦م: 

 .شب واقمٗمقا اًمٚمحكراًمِمقا

ق شم٠مُمر سم٢مقمٗم٤مء اًمٚمحٞم٦م، وهـ وًمٕمّٚمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم شمرضمع إمم رواي٦م واطمدة ـ ومٝمذه اًمرواي٤مت 

وىمقع إُمر  ٗمٝمؿ ُمٜمف قمدم اًمرظمّم٦م ذم طمٚم٘مٝم٤م، وم٢منّ إُمر اًمذي يُ  ،شمريمٝم٤م ـمقيٚم٦مً 

٘مّص اًمِمقارب أو ضمزه٤م أو إن٤ميمٝم٤م ُمٕمٜم٤مه إرادة إرظم٤مئٝم٤م سمسم٤مإلقمٗم٤مء إمم ضم٤مٟم٥م إُمر 

 ُم٘م٤مسمؾ ضمّزه٤م.

 وؿد يعّؾؼ ظذ آشتدٓل هبذه افروايوت بلمقر:

ٞم٦م، طمٞم٨م ورد شم٤مرًة ُمرؾماًل إّن هذا احلدي٨م وٕمٞمػ اًمًٜمد ذم ُمّم٤مدره اًمِمٞمٕم أوًٓ:

سمال ؾمٜمد، يمام ذم يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف، وُمٙم٤مرم إظمالق، وقمقازم اًمٚمئ٤مزم، 

وأظمرى ـ يمام ذم ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ـ سمًٜمد وٕمٞمػ، طمٞم٨م مل شمث٧ٌم وصم٤مىم٦م ُمقؾمك سمـ 

 .قمكم سمـ همراب مل شمث٧ٌم وصم٤مىمتف قمٛمران اًمٜمخٕمل قمٜمدٟم٤م، يمام أنّ 

يمام ذم  ،إٓ أّن سمٕمْمٝم٤م شم٤مم ،قمدد ُمـ أؾم٤مٟمٞمدهوأُم٤م ذم ُمّم٤مدره اًمًٜمّٞم٦م ومٛمع وٕمػ 

 .ووم٘م٤ًم ٕصقل اجلرح واًمتٕمديؾ قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم ظمؼم اسمـ قمٛمر اعمِمٝمقر هٜم٤م

دظمؾ إمم ُمّم٤مدر احلدي٨م أّٟمف و ،ٜمّل إصؾؾمُمـ هٜم٤م يؽمضّمح أن هذا اخلؼم 

اًمِمٞمٕمٞم٦م ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦ّم، ٓؾمٞمام وأٟمٜم٤م وضمدٟم٤مه ذم قمقازم اًمٚمئ٤مزم اًمذي أظمذ اًمٕمديد ُمـ 

                                                                                                       
 .39: 8: وجمٛمع اًمزوائد 182، 129: 8، و16: 1: وؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل 187: 4اًمؽمُمذي 

 .169: 5، و91: 4: وجمٛمع اًمزوائد 229: 2ٜمد اسمـ طمٜمٌؾ ُمً (1)

 .365: 2ُمًٜمد اسمـ طمٜمٌؾ  (2)

 .387: 2اعمّمدر ٟمٗمًف  (3)

 .56: 7صحٞمح اًمٌخ٤مري  (4)

 .8263، رىمؿ: 80ـ  79: 13اٟمٔمر: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  (5)
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ؾمٜمد اًمّمدوق ذم ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ىمد  روي٤مت ُمـ يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦ّم، إو٤موم٦م إمم أنّ اعم

 يقطمل سمذًمؽ.

يٜمتٝمل اصمٜم٤من ُمٜمٝم٤م إمم اسمـ  ،ًمٚمحدي٨م قمٜمد اعمًٚمٛملم طمقازم ؾمت٦م أؾم٤مٟمٞمد واعمالطمظ أنّ 

وواطمد إمم قمكم سمـ همراب سمٓمريؼ أهؾ اًمٌٞم٧م،  ،قمٛمر، واصمٜم٤من آظمران إمم أيب هريرة

وٕمػ مجٚم٦م ُمـ إؾم٤مٟمٞمد ٓ حيّمؾ وصمقق سم٤مخلؼم سمٕمد وذم طم٤مًم٦ٍم ُمـ هذا اًمٜمقع ُمع 

 واًم٤ٌمىمل ُمراؾمٞمؾ وم٘مط ُمع إظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر ُم٤م ؾمٞم٠ميت. ،رضمققمف إمم أرسمٕم٦م أؾم٤مٟمٞمد

ُمـ أّن هذا احلدي٨م  ،٤م ذيمره اًمٕمالُم٦م اًمٌالهملعموسمٜم٤مًء قمٚمٞمف، ٓ ٟمرى وضمٝم٤ًم ُم٘مٌقًٓ 

: ـ إرؾم٤مل اعمًٚمامتىمد أرؾمٚمف ُمثؾ اًمِمٝمٞمد إول واًمٕمالُم٦م احلكّم ـ وذيمره اًمّمدوق 

وذًمؽ أٟمٜم٤م رأيٜم٤م اًمٕمالُم٦م احلكم ُمتِمّددًا ذم احلدي٨م وم٢مرؾم٤مًمف ًمف هٜم٤م إرؾم٤مل اعمًّٚمامت 

يم٠مٟمف ي٘مّقيف

إّن هذا اًمٙمالم همػم دىمٞمؼ: وم٤مًمٕمالُم٦م احلكم ـ يمام شمتٌٕمٜم٤م يمٚمامشمف ذم يمت٤مسمٜم٤م ٟمٔمري٦م اًمًٜم٦ّم 

ٗم٧م إًمٞمف همػم واطمد، ـ يم٤من ُمْمٓمرسم٤ًم ذم إظمذ سم٤مًمرواي٤مت ورّده٤م اوٓمراسم٤ًم قمجٞم٤ًٌم اًمت

 ،وًمٞمس ُمـ اًميوري أن يث٧ٌم ًمٚمحدي٨م ؾمٜمد صحٞمح قمٜمده إذا قمٛمؾ سمف اعمِمٝمقر

ومٚمٕمّٚمف سمٜمك قمغم اًمِمٝمرة هٜم٤م، سمؾ طمتك ًمق وصمؼ سمٜمٗمًف رضم٤مل اًمًٜمد ٓ يٙمقن شمقصمٞم٘مف 

 حمّٚمف.طمّج٦م سمٕمد يمقٟمف ُمـ اعمت٠مظمريـ قمغم ُم٤م هق اعمٌحقث ذم 

وم٢من٤م وإن اضمتٛمٕم٧م ذم  :عمخّؾ ت حتقي ىمدرًا ُمـ آظمتالف ااًمرواي٤م إنّ  ثوكقًو:

ٌّف سمٕمدم اًمتِمٌّ  ُمرت شم٤مرةً أإُمر سم٢مقمٗم٤مء اًمٚمحٞم٦م، ًمٙمٜمٝم٤م  ف سم٤معمجقس وأظمرى سمٕمدم اًمتِم

ٌّف سم٤مًمٞمٝمقد هق قمدم  سم٤مًمٞمٝمقد، ُمع أنّ  اًمٞمٝمقد ٓ حيٚم٘مقن حل٤مهؿ، إٓ إذا ومّن قمدم اًمتِم

ٌّف هبؿ ذم اإلقمٗم٤مء اعم٤ٌمًمغ سمف ًمٚمحٞم٦م، ومٞمٙمقن ذًمؽ شم٘مٞمٞمدًا ًمألُمر سم٤مإلقمٗم ٤مء وسمٞم٤مٟم٤ًم اًمتِم

                                           
ُمـ اعمقؾمققم٦م(، رؾم٤مًم٦م طمرُم٦م طمٚمؼ  7اٟمٔمر: حمٛمد ضمقاد اًمٌالهمل، اًمرؾم٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م )ج (1)

 .426حٞم٦م: اًمٚم
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 حلّده إيمثري.

 ًمٚمِمقارب وشم٤مرة يٕمؼّم  ّػ وىمد ٓطمٔمٜم٤م ومقضمدٟم٤م سمٕمض هذه اًمرواي٤مت ي٠مُمر سم٤محل

وراسمٕم٦م سم٤مٕظمذ، وظم٤مُم٦ًم سم٤مإلن٤مك، واحلػ واجلز واإلن٤مك  ،سم٤مجلز، وصم٤مًمث٦م سم٤مًم٘مّص 

إُمر سم٤مٕظمذ خيتٚمػ قمـ إُمر سم٤مجلز، ويمذًمؽ  إٓ أنّ  ،وإن أُمٙمـ اًمتقومٞمؼ سمٞمٜمٝم٤م

 .ًمق أريد ُمالطمٔمتٝم٤م جمتٛمٕم٦مً  جيٕمؾ ٟمققم٤ًم ُمـ اًمتٜم٤مذم سملم هذه اعمروي٤متوهذا ُم٤م  ،اًم٘مّص 

سم٠مّن إُمر سم٢مقمٗم٤مء اًمٚمحك ُمٕمٜم٤مه ـ يمام ومٕمٚمف اًمِمٞمخ اعمٜمتٔمري ـ ىمد يِمٙمؾ  ثوفثًو:

وضمقب شمريمٝم٤م سمحٞم٨م ٓ ي٠مظمذ ُمٜمٝم٤م رء، وهذا أُمر ٟم٘مٓمع سمٕمدُمف ذم اًمنمع طمٞم٨م 

ػ اًمرضمؾ ؿمٕمر يٚمزم أن ٓ خيٗمّ جيقز شمزيلم اًمٚمحٞم٦م وىمّّمٝم٤م ىمٚمٞماًل وإظمذ ُمٜمٝم٤م، وإٓ 

وؾمػمة اعمًٚمٛملم واعمتنّمقم٦م قمغم قمٙمس ذًمؽ، ومل يٜم٘مؾ أّن  .حلٞمتف أسمدًا ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف

هؿ يم٤من شمٓمقل إمم ُم٤م ٓ ن٤مي٦م، وُمٕمف يٙمقن ذًمؽ إؿمٙم٤مًٓ ُمْمٛمقٟمٞم٤ًم قمغم حل٤م

 .احلدي٨م

 زإُمر سم٤مإلقمٗم٤مء ضم٤مء قم٘م٥م إُمر سم٤مجل وم٢منّ  إٓ أن هذا اإلصؽول ؽر وارد:

، مم٤م يٗمٝمؿ ُمٜمف اًمؽمك ُم٘م٤مسمؾ اجلّز، ٓ اًمؽمك ُمٓمٚم٘م٤ًم، سمؾ ىمد شمٙمقن اًمًػمة واحلّػ 

ف ًمٞمس اعمراد ُمٓمٚمؼ اًمؽمك وإٟمام ُم٤م ىم٤مسمؾ اًم٘مٚمع ُمـ اعمتنّمقمٞم٦م ىمريٜم٦م ُمرشمٙمزة قمغم أٟمّ 

ٌّف سم٤مًمٞمٝمقد ىمد يٙمقن ىمريٜم٦مً  ُمتّمٚم٦م قمغم إرادة ىمدر حمّدد  رأس، سمؾ شمٕمٌػم قمدم اًمتِم

 اًمرواي٦م طمٞمٜمئٍذ. ًمإلقمٗم٤مء ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم، وُمٕمف يٛمٙمـ ختري٩م

اعم٘م٤مسمٚم٦م  ُمـ اًمِم٤مرب يِمٙمؾ إُمر، وم٢منّ  ذوإظم ٟمٕمؿ، سمٜم٤مًء قمغم رواي٦م اًم٘مّص 

وهذا ُم٤م يِمّٙمؾ ٟم٘مٓم٦م وٕمػ ُمتٜمٞم٦م ذم هذا  ،وٓ إظمذ ُمـ اًمٚمحٞم٦م شم٘متيض قمدم اًم٘مّص 

 اًمٚمقن ُمـ احلدي٨م.

اًمرواي٦م سمجٛمٞمع أـمراومٝم٤م شمدّل قمغم ًمزوم شمقومػم  ُمـ أنّ  ،وأُم٤م ُم٤م ذيمره اًمًٞمد اخلقئل

                                           
 .120: 3ُم٦م اٟمٔمر: اعمٜمتٔمري، دراؾم٤مت ذم اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرّ  (1)
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ٟمف ُمًتح٥ّم، أ٘مٓمع سمٕمدم وضمقسمف وٓ يزيد قمغم اًم٘مٌْم٦م، وهذا ُم٤م يُ سمام اًمٚمحٞم٦م  ؿمٕمر

 ومتً٘مط دًٓم٦م اًمرواي٤مت قمغم اإلًمزام.

ومٞمٛمٙمـ اجلقاب قمٜمف سم٠مٟمٜم٤م مل ٟمٕمرف ُمٜمِم٠م ىمٓمع اًمًٞمد اخلقئل سمٕمدم وضمقب اًمتقومػم 

ي٦م أو رواي٦م واوح٦م شمدّل قمغم قمٙمس ذًمؽ، آٓ يتج٤موز اًم٘مٌْم٦م، ومٚمؿ ٟمٕمثر قمغم إمم ُم٤م 

هؿ إمم ُم٤م هق أىمّؾ سمٙمثػم ُمـ ُم٘مدار حل٤مي٘مّّمقن  ـؾمػمة اعمتنّمقم٦م اًمذي هُمًتٜمدومٚمٕمّؾ 

وهبذا ٓ  ،اًم٘مٌْم٦م، إٓ أن٤م ؾمػمة ٓ ٟمٕمٚمؿ اشمّم٤مهل٤م سمٕمٍم اًمٜمص طمتك ٟمٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م

 يٛمٙمـ اًمتْمحٞم٦م سم٤مًمٜمّمقص اًمقاردة هٜم٤م ُم٘م٤مسمؾ أُمر همػم ُمٕمٚمقم.

هق أُمر همػم و ،هذه اًمرواي٤مت اؿمتٛمٚم٧م قمغم ىمّص اًمِم٤مرب أو ضمّزه إنّ  رابعًو:

 ومٞمً٘مط فمٝمقر اًمرواي٦م ذم اإلًمزام. ٕمفواضم٥م ىمٓمٕم٤ًم، وُم

ف يٛمٙمـ اًم٘مقل إٓ أٟمّ  ،وأضمٞم٥م سمتٗمٙمٞمؽ اخلٓم٤مسم٤مت سمٜم٤مًء قمغم ٟمٔمري٦م اعمػمزا اًمٜم٤مئٞمٜمل

سمٕمدم ورود هذا اإلؿمٙم٤مل طمتك قمغم همػم ٟمٔمري٦م اعمػمزا اًمٜم٤مئٞمٜمل ذم يمقن اًمقضمقب 

ًمزاُمل ٓ يِمّٙمؾ ؾمٞم٤مىم٤ًم ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ ومٝمؿ جمّرد يمقن أطمد اعمقرديـ همػم إ طمٙماًم قم٘مٚمٞم٤ًم، وم٢منّ 

ة ظمٓم٤مسم٤مت وأواُمر ؾ هذا اًمًٞم٤مق ُمـ قمدّ اإلًمزاُمٞم٦م ُمـ اعمقرد أظمر، وإٟمام يتِمٙمّ 

وأظمر  ،هٜم٤م أُمريـ ُمٜمٗمّمٚملم: أطمدمه٤م سم٤مجلز ٓؾمٞمام وأنّ  ،أهمٚمٌٝم٤م همػم إًمزاُمل

 قمٚماًم أّن اًم٘مٓمع سمٕمدم وضمقب ضمّز اًمِم٤مرب ٓ ٟمٕمٚمؿ ًمف ُمًتٜمدًا ُمتّماًل سمٕمٍم سم٤مإلقمٗم٤مء.

 اعمٕمّمقم.

ىم٤مئؿ  قمـ طمٙمؿ ذقمل ُمًت٘مّؾ  ىمد ي٘م٤مل سم٠مّن إُمر سم٢مقمٗم٤مء اًمٚمحٞم٦م ٓ يٕمؼّم  خومسًو:

ٌّف سم٤مًمٙمٗم٤مر يمام يٙمِمػ قمٜمف ذيؾ  ،سمذاشمف، وإٟمام ضم٤مء سمٞم٤مٟم٤ًم ٕطمد ُمّم٤مديؼ قمدم اًمتِم

ٝمقا سم٤مًمٙمٗم٤مر، وُمـ اًمرواي٦م شمريد أن شم٘مقل: ٓ شمتِمٌّ  اًمرواي٦م ذم سمٕمض اعمّم٤مدر، ومٙم٠منّ 

ؿ وم٘مقُمقا أٟمتؿ ـ ًمالُمتٞم٤مز قمٜمٝمؿ ـ سم٢مقمٗم٤مء حل٤ميمؿ: وهذا ُمٕمٜم٤مه ذًمؽ أنؿ حيٚم٘مقن حل٤مه

                                           
 .409: 1ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)
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ٌّف هق ُمريمز احلٙمؿ ٓ اإلقمٗم٤مء، ومٚمق شمٖمػّم  أنّ  احل٤مل أو مل شمٕمد هذه اعم٠ًمًم٦م قمٜمٍم  تاًمتِم

 اُمتٞم٤مز، مل يٕمد هٜم٤مك ُمقرد هلذا احلٙمؿ ذم سم٤مب اًمٚمحٞم٦م.

أطمدمه٤م يتٕمّٚمؼ  ،وًمٕمّٚمف ًمذًمؽ ذيمرت اًمرواي٦م أُمريـ ًمٚمٞمٝمقد أو ًمٚمٛمجقس

 .وقمٙمًتٝمام ًمتح٘مٞمؼ يمامل آُمتٞم٤مز ،ِم٤مرب واًمث٤مين سم٤مًمٚمحٞم٦مسم٤مًم

شم٠مظّمر  وهذه اعمالطمٔم٦م اًمتل ٟمثػمه٤م هٜم٤م ٓ سم٠مس هب٤م ذم طمّد ٟمٗمًٝم٤م، ًمٙمـ ىمد ي٘م٤مل: إنّ 

ٌّف ذم  ٌّف قمـ إُمر سم٢مقمٗم٤مء اًمٚمحك ُمـ ضمٝم٦م، وقمدم ورود ىمٞمد اًمتِم اًمٜمٝمل قمـ اًمتِم

ف اًمٜمٝمل قمـ اًمتِمٌّ أهمٚم٥م اًمرواي٤مت، وإٟمام وم٘مط ذم سمٕمْمٝم٤م، واطمتامل اظمتّم٤مص 

سم٤مًمٞمٝمقد ذم إـم٤مًم٦م اًمٚمحٞم٦م ضمدًا ٓ أصؾ إقمٗم٤مئٝم٤م يمام ذيمرٟم٤مه ؾم٤مسم٘م٤ًم، وقمدم ووقح 

احل٤مضم٦م ذم قمٍم اًمٜمٌل ًمالُمتٞم٤مز قمـ اعمجقس ظمالوم٤ًم ًمٚمٞمٝمقد اًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم ُم٘مرسم٦م 

ُمـ اعمًٚمٛملم وخت٤مًمط.. هذا يمّٚمف يْمّٕمػ ُمـ ىمّقة هذه اعمالطمٔم٦م وإن يم٤مٟم٧م ذم طمّد 

 ٟمٗمًٝم٤م ضمّٞمدة.

ف أيْم٤ًم طمتك ذم ُمّم٤مدر سمٕمض اًمرواي٤مت إظمرى ـمرطم٧م ُم٠ًمًم٦م اًمتِمٌّ   أنّ وؾمٞم٠ميت

ٌّف قمغم سمٞم٤من اإلقمٗم٤مء، وسمٕمْمٝم٤م ريمّ  ز قمغم أهؾ اًمًٜم٦ّم، وسمٕمْمٝم٤م ىمّدم اًمٜمٝمل قمـ اًمتِم

ٌّف إٓ أٟمف يٕمٞمؼ ومٝمؿ  اعمجقس أيْم٤ًم، وهذا يمّٚمف وإن مل يٗمد فمٝمقرًا ذم حمقري٦م اًمتِم

، ومٝمذه اعمالطمٔم٦م شم٠مظمذ ىمّقهت٤م ءواإلقمٗم٤م اًمٔمٝمقر آؾمت٘مالزم ًمٚمحٙمؿ ذم اًم٘مّص 

 .سمٛمالطمٔم٦م اًمرواي٤مت اًم٘م٤مدُم٦م

أوومقا اًمٚمحك، وىمّّمقا »ٟمف ىم٤مل: أ قمـ رؾمقل اهلل ،خز ابـ ظبوسـ 2

 .شاًمِمقارب، ىم٤مل: ويم٤من إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ يقذم حلٞمتف وي٘مّص ؿم٤مرسمف

                                           
: 3ُم٦م سمٕمد يمت٤مسمتل هلذه اعمالطمٔم٦م وضمدهت٤م قمٜمد اًمِمٞمخ اعمٜمتٔمري ذم: دراؾم٤مت ذم اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرّ  (1)

، دار 819: واٟمٔمر: قم٤ٌمس اًم٘مٛمل، اًم٤ٌمىمٞم٤مت اًمّم٤محل٤مت )اعمٚمحؼ سمٛمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من(: 121

 م.2004اعمرشم٣م، سمػموت، 

 .221: 11اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  (2)
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وورد اخلؼم سمّمٞمٖم٦م )أوومقا( أيْم٤ًم ذم صحٞمح ُمًٚمؿ سمًٜمده قمـ اسمـ قمٛمر، ىم٤مل: 

وىمد  .شظم٤مًمٗمقا اعمنميملم، اطمٗمقا اًمِمقارب وأوومقا اًمٚمحك»: قل اهللىم٤مل رؾم

 .صّحح إًم٤ٌمين هذا احلدي٨م

: أيب هريرة، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهللإمم وضم٤مء احلدي٨م سمٚمٗمظ )أرظمقا( ُمًٜمدًا 

 .. وُمٕمٜم٤مه اًمؽمك واًمت٠مظمػمشضمزوا اًمِمقارب وأرظمقا اًمٚمحك، ظم٤مًمٗمقا اعمجقس»

أٟمف ىم٤مل:  )وومروا( سمًٜمد إمم اسمـ قمٛمر، قمـ اًمٜمٌل وضم٤مء احلدي٨م أيْم٤ًم سمٚمٗمظ

، ويمذًمؽ سمًٜمٍد إمم أيب هريرة شظم٤مًمٗمقا اعمنميملم، وومروا اًمٚمحك وأطمٗمقا اًمِمقارب»

 .شوومروا اًمٚمحك وظمذوا ُمـ اًمِمقارب..»: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

قمغم ُمِمٞمخ٦م ُمـ  ضم٤مء ومٞمف: ظمرج رؾمقل اهلل ،وذم ظمؼم صم٤مًم٨م قمـ أيب أُم٤مُم٦م

ي٤م ُمٕمنم إٟمّم٤مر، محروا وصٗمروا وظم٤مًمٗمقا أهؾ »حل٤مهؿ، وم٘م٤مل: إٟمّم٤مر سمٞمض 

ىم٤مل: وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل، إّن أهؾ اًمٙمت٤مب يتنوًمقن وٓ يت٠مزرون، وم٘م٤مل  شاًمٙمت٤مب

ىم٤مل: وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل  ششمنوًمقا وائتزروا وظم٤مًمٗمقا أهؾ اًمٙمت٤مب»: رؾمقل اهلل

ٗمقا ومتخٗمّ »: ؾمقل اهللٗمقن وٓ يٜمتٕمٚمقن، ىم٤مل: وم٘م٤مل رتخٗمّ ياهلل، إّن أهؾ اًمٙمت٤مب 

أهؾ اًمٙمت٤مب  إنّ  ،، ىم٤مل: وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهللشواٟمتٕمٚمقا وظم٤مًمٗمقا أهؾ اًمٙمت٤مب

ىمّّمقا ؾم٤ٌمًمٙمؿ »: ، ىم٤مل: وم٘م٤مل اًمٜمٌلويقومرون ؾم٤ٌمهلؿ ٤مٟمٞمٜمٝمؿثي٘مّّمقن قم

                                           
 .153: 1صحٞمح ُمًٚمؿ  (1)

 .120ـ  119: 1إرواء اًمٖمٚمٞمؾ  (2)

 .153: 1صحٞمح ُمًٚمؿ  (3)

 .455: 3اٟمٔمر: اعمٜم٤موي، ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم  (4)

 .150: 1: واًمٌٞمٝم٘مل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 56: 7صحٞمح اًمٌخ٤مري  (5)

 .196ـ  195 :5اعمٕمجؿ إوؾمط  (6)

 أي اًمٚمحٞم٦م. (7)

 أي اًمِم٤مرب. (8)
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واحلدي٨م ُم٘مٌقل قمٜمد همػم واطمٍد ُمـ  .شووومروا قمث٤مٟمٞمٜمٙمؿ وظم٤مًمٗمقا أهؾ اًمٙمت٤مب

 .أهؾ اًمًٜم٦ّم

، يمّٚمٝم٤م شمؽماومؼ ذم هذه اًمٜمّمقص وومروا، اقمٗمقا، ارظمقا، أوومقا، أرضمقا :إّن صٞمغ

ٓؾمٞمام ـ وأهؾ اًمٙمت٤مب، إّن هذا  واعمجقس ف سم٤معمنميملم واًمٞمٝمقدُمع ُم٠ًمًم٦م اًمتِمٌّ 

سم٘مريٜم٦م رواي٦م أيب أُم٤مُم٦م ذم ُمِمٞمخ٦م ُمـ إٟمّم٤مر ـ يْم٤مقمػ ُمـ اطمتامل إرادة اًمرهم٦ٌم ذم 

شمراومؼ احلدي٨م قمـ اًمِم٤مرب  إنّ  همػم اعمًٚمٛم٦م،قمـ ؾم٤مئر اعمٚمؾ  آُمتٞم٤مز ذم سمداي٦م اًمدقمقة

واًمٚمحٞم٦م ذم هذه اًمٜمّمقص يمّٚمٝم٤م يْمٕمٜم٤م هق أظمر أُم٤مم هذا آطمتامل، ومٝمذه 

اًمٜمّمقص ٓ يٗمٝمؿ صدوره٤م سمٙمثرة ـ إن مل شمرضمع يمّٚمٝم٤م إمم رواي٦م أو روايتلم ـ ذم 

 أنّ إٓ سمٛمٕمٜمك  ،ه اًمٜم٤مس قمٜمٝم٤ميٜمزّ  سمقصٗمف ُمثٚم٦مً  ؾمقىجمتٛمع مل يٕمرف طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م 

ؾ هدوم٤ًم ًمٚمٛمتٙمّٚمؿ، وٓ ٟمجد وضمٝم٤ًم ٞم٦م اًمرسمط سملم اًمِم٤مرب واًمٚمحٞم٦م ُمٓمٚمقسم٦م وشمِمٙمّ قمٛمٚم

اًمِم٤مرب ـ ؾمقاء ومّنٟم٤مه  ّػ ف، ومٚمق يم٤من اعمراد سمٞم٤من ىمْمّٞم٦م طمًمٚمرسمط إٓ ىمْمٞم٦م اًمتِمٌّ 

ّٚمف أو سمحّٗمف ُمـ ـمرف اًمِمٗم٦م ـ ومٚمامذا ضم٤مء اًمؽميمٞمز دائاًم ُمٕمٝم٤م قمغم ُم٠ًمًم٦م يم جّزهسم

ف ٟمّم٥ّم قمغم اًمتِمٌّ ااحلٙمؿ  هذا يمّٚمف يٕمّزز اطمتامل أنّ اًمٚمحٞم٦م، دون أن شمٙمقن ُمٌتغم هب٤م.. 

ٌّف يم٤مٟم٧م احلرُم٦م هٜم٤م صم٤مسمت٦م هبذا اعم٘مدار وإذا  وأٟمف يدور ُمداره. وم٢مذا سمٜمل قمغم طمرُم٦م اًمتِم

ٌّف يمام ذه٥م إًمٞمف سمٕمض اعمت٠مظّم  ـ اؾمتٜم٤مدًا ًمٙمثرة ُمقارد اًمٜمٝمل ريسمٜمل قمغم قمدم طمرُم٦م اًمتِم

ٌّف ُمع ىمقهلؿ سمٕمدم احلرُم٦م ومٞمٝم٤م  مل يٕمد ُمٕمٜمك ًمٚمحرُم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم هٜم٤م. ،سمٛمالك اًمتِم

ئمٝمر أّن ٟمّمقص طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م اًمتل شم٘مّدُم٧م هتدف إمم جمرد سمٞم٤من  ،وهبذا يمّٚمف

                                           
 .237: 8: واٟمٔمر: اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 265ـ  264: 5ُمًٜمد اسمـ طمٜمٌؾ  (1)

 .131: 5اٟمٔمر: جمٛمع اًمزوائد  (2)

 .151: 3طمقل هذه اًمّمٞمٖم٦م إظمػمة اٟمٔمر: اًمٜمقوي، ذح ُمًٚمؿ  (3)

 .80ـ  54 اًمٖمامري، إوم٤مدة ذوي إومٝم٤مم سم٠مّن طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م ُمٙمروه وًمٞمس سمحرام: (4)
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اًمرسمط سملم اًمِم٤مرب واًمٚمحٞم٦م ؾمٞمٙمقن وصمٞم٘م٤ًم هذه اعمرة، ومٕمٜمدُم٤م يث٧ٌم  ُمّمداق، وأنّ 

ف ىمد ارشمٗمع ٓؾمٞمام حمذور اًمتِمٌّ  ضمقاز شمرك اًمِم٤مرب سمٜمّمقص أظمرى، ومٝمذا يٕمٜمل أنّ 

ُمروي٦م  ؿمٞمٕمٞم٦مً ـ ٟمّمقص اًمؽمظمٞمص ذم شمرك اًمِم٤مرب ـ هذه اًمٜمّمقص قمٜمدُم٤م شمٙمقن 

ُمـ  ىمٚمٌؼ هٜم٤مك أي ذم اًمزُمـ اًمذي ىمقي ومٞمف اإلؾمالم، ومل يٕمد  ،قمـ إئٛم٦م ٓطم٘م٤مً 

 ظمّمقصٞم٦م آُمتٞم٤مز.

شمٕمٓمل  ،٤مء اًمٚمحٞم٦م ُمـ اًمٗمٓمرةٗمٟمٕمؿ، اًمٜمّمقص اًمتل شم٘مّدُم٧م ؾم٤مسم٘م٤ًم شمِمػم إمم أن إقم

ًمٙمـ طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ىمٚمٞمٚم٦م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد مل يٕمد إحي٤مًء سمث٤ٌمت هذا احلٙمؿ سمٕمٜمقاٟمف اخل٤مّص، 

اعمخ٤مًمٗم٦م وآُمتٞم٤مز اًمقارد ذم هذه اًمٜمّمقص يٛمٙمـ آؾمتِمٝم٤مد هب٤م إلًمٖم٤مء قمٜمقاٟمٞم٦م 

 اعمتٕمّددة هٜم٤م، ظمالوم٤ًم عم٤م ومٕمٚمف سمٕمْمٝمؿ

ذم ذـم٦م اخلٛمٞمس، وُمٕمف × ىم٤مًم٧م: رأي٧م أُمػم اعم١مُمٜملم خز حبوبي افقافبقي،ـ  3

ي٤م سمٞم٤مقمل »اجلري واعم٤مرُم٤مهل واًمزُم٤مر، وي٘مقل هلؿ: دّرة هل٤م ؾم٤ٌمسمت٤من ييب هب٤م سمٞم٤مقمل 

ي٤م أُمػم »وم٘م٤مم إًمٞمف ومرات سمـ أطمٜمػ، وم٘م٤مل:  شُمًقخ سمٜمل إهائٞمؾ وضمٜمد سمٜمل ُمروان

ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمف: أىمقام طمٚم٘مقا اًمٚمحك وومتٚمقا اًمِمقارب  اعم١مُمٜملم، وُم٤م ضمٜمد سمٜمل ُمروان؟

 .شومٛمًخقا..

مم٤م يِمػم إمم  ،يمرت ُمًخٝمؿصمؿ ذ ،ٜم٧م صٗم٦م اًم٘مقموشم٘مري٥م آؾمتدٓل هب٤م أن٤م سمٞمّ 

؟! وُمـ ُم٤م ومٕمٚمقه يم٤من طمراُم٤ًم، وإٓ ومام هق اعمقضم٥م ًمٜمزول اًمٕمذاب اإلهلل قمٚمٞمٝمؿ أنّ 

اًمٌٕمٞمد ذيمر أُمٍر ُمٙمروه ومٕمٚمقه ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ قمذاهبؿ وشمرك إُمر اعمحّرم اًمذي 

                                           
، ُم١مؾّم٦ًم اًمٙمت٥م 19ـ  18حمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد، آراء اًمٕمٚمامء ذم طمٚمؼ وشم٘مّمػم اًمٚمحٞم٦م:  (1)

 م.2002اًمث٘م٤مومٞم٦م، ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

، 67، ب117ـ  116: 2وشمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م : 536ويمامل اًمديـ: : 346: 1اًمٙم٤مذم  (2)

 .4ُمـ أسمقاب آداب احلامم، ح
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 ارشمٙمٌقه.

سمْمٕمػ ؾمٜمد احلدي٨م سمٕمدد ُمـ اعمج٤مهٞمؾ، ُمثؾ: أمحد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ  أوًٓ: ويـوؿش

أو  ، وأمحد سمـ حيٞمك اعمٕمروف سمٙمرد، وحمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمكٕمجكماًم

: ًمذا ًمٞمس واوح٤ًم ُم٤م أوم٤مده اًمٕمالُم٦م اًمٌالهمل ، وهمػمهؿ، وحمٛمد سمـ ظمداهلسمؼمد

 ُمـ اقمت٤ٌمر ؾمٜمد هذا احلدي٨م

ؽ اًمٕمٍم اًمذي ٟمزل إّن هم٤مي٦م ُم٤م يدّل احلدي٨م قمٚمٞمف هق طمرُم٦م احلٚمؼ ذم ذًم ثوكقًو:

م قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمذاب ومٞمف، وهق ٓ يٕمٜمل احلرُم٦م اًمٞمقم، مت٤مُم٤ًم ُمثؾ أصح٤مب اًم٧ًٌم وم٘مد طمرّ 

اًمٚمٝمؿ إٓ إذا ضمٕمؾ اًمًٞم٤مق ؿم٤مهدًا قمغم  م قمٚمٞمٜم٤م اًمٞمقم.اًمّمٞمد يقم اًم٧ًٌم دون أن حيرّ 

 اًمٕمٙمس.

أُم٤م آؾمتٜم٤مد إمم اؾمتّمح٤مب احلرُم٦م عمثؾ زُم٤مٟمٜم٤م ومٛمٌٜمل قمغم ضمري٤من آؾمتّمح٤مب 

 ـ ىمٌٚمٜم٤م.ذم ذع ُم

ضمٜمد سمٜمل »قمٜمقان  وم٢منّ  ،ٝم٤مووٕمَ  إّن ذم اًمٜمٗمس ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمرواي٦م: طمٞم٨م أطمتٛمُؾ  ثوفثًو:

قمٜمقان قمريب ُمٕمروف، ومل ُيًٛمع قمـ ه١مٓء اًم٘مقم أنؿ ُمًخقا ذم أُّم٦م  شُمروان

رب آؾمؿ وم٠ًمل قمٜمف، وشمِم٤مهبف ٖمومرات سمـ أطمٜمػ اؾمت اًمٕمرب ىمٌؾ اإلؾمالم، طمتك أنّ 

وضمٜمقدهؿ يْمٕمٜم٤م أُم٤مم قمالُم٦م اؾمتٗمٝم٤مم ذم إُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمع سمٜمل ُمروان ومج٤مقم٦م سمٜمل أُمٞم٦م 

: إٓ إذا ىمٞمؾ يمام ذيمره سمٕمْمٝمؿ سم٠مّن يمؾ ؿمخص ُمـ سمٜمل يمقن احلدي٨م ُمقوققم٤مً 

                                           
 .765، رىمؿ: 203: 2دي٨م اٟمٔمر: ُمٕمجؿ رضم٤مل احل (1)

 .10292، 10285، 10269، رىمؿ: 118، 115، 101: 16ّمدر ٟمٗمًف اعم (2)

 .1017، رىمؿ: 160: 3اعمّمدر ٟمٗمًف  (3)

 .10727، رىمؿ: 78ـ  77: 17اعمّمدر ٟمٗمًف  (4)

 .437اٟمٔمر: اًمٌالهمل، اًمرؾم٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، رؾم٤مًم٦م طمرُم٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م:  (5)

ي٧م سمٕمض ٟمقاطمٞمٝم٤م قمٜمد اًمِمٞمخ اعمٜمتٔمري ذم: دراؾم٤مت ذم سمٕمد يمت٤مسمتل هلذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م رأ (6)



 169 ............................... حلق اللخية، دراسة استداللية يف ضوء الفقى اإلسالمي

يتحّقل إمم هذه احلٞمقاٟم٤مت يمام شمٗمٞمده سمٕمض اعمروي٤متوم٢مّٟمف أُمٞم٦ّم يٛمقت 

 

اًمرواي٦م سم٠من٤م اًمت٘م٧م ٘مقل ذم شمطم٤ٌمسم٦م اًمقاًمٌٞم٦م  يد اطمتامل ووع احلدي٨م قمٜمدي أنّ زوي

× ٧م احلًـ سمـ قمكم٘مودار طمدي٨م طمقل اإلُم٤مُم٦م، صمؿ اًمت× سمٕمد ذًمؽ اإلُم٤مم قمٚمٞم٤مً 

هـ(، ومٚمق 202× )اإلُم٤مم قمكم اًمرو٤م تف٘مويم٤من آظمر ُمـ اًمت ،إمم ُمـ سمٕمده ُمـ إئٛم٦م

اًمًٛمؽ هذه قمنميـ ؾمٜم٦ًم، وطمّمٚم٧م  ققمٛمره٤م قمٜمدُم٤م طمّمٚم٧م طم٤مدصم٦م ؾمق ومروٜم٤م أنّ 

هـ، ومٝمذا يٕمٜمل أن٤م وًمدت قم٤مم 40قمكم، أي قم٤مم هذه احل٤مدصم٦م أواظمر طمٞم٤مة اإلُم٤مم 

هـ، وهل شم٘مقل سم٠من٤م يم٤مٟم٧م شمٚمت٘مل اإلُم٤مم سمٕمد اإلُم٤مم ًمتٕمٓمٞمف احلّم٤مة اًمتل سمٞمده٤م 20

ومٞمٓمٌع قمٚمٞمٝم٤م يده ًمتث٧ٌم سمذًمؽ إُم٤مُمتف، وم٢مذا اًمت٘م٧م اإلُم٤مم اًمرو٤م ذم زُم٤من إُم٤مُمتف 

٤مة اإلُم٤مم هـ واًمتل هل ؾمٜم٦م ووم183ومٝمذا يٕمٜمل أن٤م اًمت٘متف سمٕمد قم٤مم  ،ًمتث٧ٌم إُم٤مُمتف

ؾمٜم٦م، وًمق يم٤مٟم٧م يمذًمؽ ًمٕمرف  163اًمٙم٤مفمؿ، مم٤م يٕمٜمل أن٤م قم٤مؿم٧م ذم احلّد إدٟمك 

طمتك يتؿ  ،×ًم٘م٤مئٝم٤م اإلُم٤مم اًمرو٤م د٤م روت اًمرواي٦م سمٕمهذا إُمر، ٓؾمٞمام وأّن 

، ويِمّٙمؽ طمقل احلدي٨ميمٌػمة ُمْمٛمقن اًمرواي٦م، وهذا يمّٚمف يثػم قمالُم٤مت اؾمتٗمٝم٤مم 

 .ذم صدوره

 ير قمغم طمرُم٦م اجلٛمعدُمـ أّن احلدي٨م يدّل قمغم أسمٕمد شم٘م ،ُم٤م ذيمره اًمٜمراىمل رابعًو:

سملم طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م وومتؾ اًمِمقارب، أُم٤م آٟمٗمراد سمقاطمدة ُمـ ه٤مشملم ومال حيرز حتريٛمف 

هٜم٤م

ُمـ أّن طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م ًمٞمس ُمـ اعمٕم٤ميص اًمٙمٌػمة  ،ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين خومسًو:

                                                                                                       
 .123: 3ُم٦م اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرّ 

 .106ـ  104اٟمٔمر: حمٛمد رو٤م اًمٓمٌز اًمٜمجٗمل، اعمٜمٞم٦م ذم طمٙمؿ اًمِم٤مرب واًمٚمحٞم٦م:  (1)

 .264: 1، ق1اٟمٔمر: اًمٜمراىمل، رؾم٤مئؾ وُم٤ًمئؾ ج (2)
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 .(1)اعمقضم٦ٌم ًمٚمٛمًخ، ومال يّمّح ُم٤م ذيمرشمف اًمرواي٦م

 

أٟمف ىم٤مل:  ،قمـ رؾمقل اهلل ،×سم٤مًمًٜمد إمم اإلُم٤مم قمكم ،خز اجلعػريوتـ  4

 .شطمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م ُمـ اعمثٚم٦م، وُمـ ُمثؾ ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل»

ذم إصم٤ٌمت  ؼ اًمٚمحٞم٦م، ٟٓمدراضمف ذم قمٜمقان اعمثٚم٦م، وهذا يم٤مٍف طمٚمحيّرم ومٝمذا احلدي٨م 

هؾ يريد طم٤مًمؼ حلٞمتف أووح ُمـ »، وىمد قمّٚمؼ قمٚمٞمف اًمٕمالُم٦م اًمٌالهمل سم٘مقًمف: اعمٓمٚمقب

 شهذه اًمدًٓم٦م قمغم احلرُم٦م؟!

قمغم وٕمٗمف، يمام ومّّمٚمٜم٤مه ذم  سمٜمٞمٜم٤مسمْمٕمػ ؾمٜمد اجلٕمٗمري٤مت، وىمد  أوًٓ: ويـوؿش

 حمّٚمف.

اعمثٚم٦م، ومٞمٙمقن  ذمدّل قمٚمٞمف هذا احلدي٨م درج طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م هم٤مي٦م ُم٤م ي إنّ  ثوكقًو:

اعمرضمع هق ُمٗمٝمقم اعمثٚم٦م، واعمثٚم٦م ُمٗمٝمقم يراد سمف إذٓل ؿمخص آظمر وإه٤مٟمتف أو 

ف حيرم اًمتٛمثٞمؾ سمجث٨م اًم٘متغم آٟمت٘م٤مم ُمٜمف طمٞم٤ًم يم٤من أم ُمٞمت٤ًم، وُمٕمف ومٞمٔمٝمر ُمـ احلدي٨م أٟمّ 

و إقمداء أو ٟمحق ذًمؽ، ومال وًمق سمحٚمؼ حلٞمتٝمؿ، أو اًمتٛمثٞمؾ سم٤معمًجقٟملم أو إهى أ

قمـ  يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م صدور هذا اًمٗمٕمؾ سمٚمح٤مظ اإلٟم٤ًمن ًمٜمٗمًف، وُمٕمف ومتٙمقن أضمٜمٌٞم٦مً 

، يمٞمػ وىمد ص٤مر اًمٞمقم ُمـ إُمقر اًمتجٛمٞمٚمٞم٦م ذم اًمث٘م٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وص٤مر قمدم اعم٘م٤مم

سمٚمح٤مظ  ٦مً ُم٤م يم٤من ُمثٚم حٚمؼ حلٞمتف ؿمٙماًل ُمـ أؿمٙم٤مل اًمتٛمثٞمؾ. وًمٞمس يمّؾ سماًمًامح ًمف 

، ويٙمٗمل دوران إُمر ، يمام ذم طمٚمؼ ؿمٕمر اًمرأس٦مٕمٚمف سمٚمح٤مظ اًمٜمٗمس ُمثٚماًمٖمػم يٙمقن وم

                                           
 .450راضمع: اًمًٌح٤مين، اعمقاه٥م ذم حترير أطمٙم٤مم اعمٙم٤مؾم٥م:  (1)

 .406: 1تدرك اًمقؾم٤مئؾ ُمً (2)

 .432حمٛمد ضمقاد اًمٌالهمل، اًمرؾم٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، رؾم٤مًم٦م طمرُم٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م:  (3)

 .128ـ  127: 3ُم٦م : ودراؾم٤مت ذم اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرّ 410: 1اٟمٔمر: ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (4)



 171 ............................... حلق اللخية، دراسة استداللية يف ضوء الفقى اإلسالمي

ٌّدًا  سملم آطمتامل اًمتٗمًػمي اًمذي ـمرطمٜم٤مه واطمتامل إرادة اًمرواي٦م ذيمر ومرد ضمديٍد شمٕم

 ٦م، وُمٕمف يّمٕم٥م اؾمتٔمٝم٤مر احلرُم٦م ُمـ احلدي٨م.ًمٚمٛمثٚم

ػ قمٜمد اٟمدراج طمٚمؼ ومم٤ّم أؾمٚمٗمٜم٤مه ئمٝمر ُم٤م ذيمره سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ُمـ اًمتقىمّ 

ؽ سم٠مدًّم٦م حتريؿ اعمثٚم٦م قمٛمقُمصمؿ اًم ،٦م ذم اعمثٚم٦ماًمٚمحٞم ًّ  وذًمؽ أّن اعمثٚم٦م ُمٗمٝمقمٌ  :٤مً تٛم

ن يم٤من سمح٥ًم ُمٕمٜم٤مه إّوزم ٤من سمح٥ًم شمٓمٌٞم٘م٤مشمف وإُمتحّرك سم٤مظمتالف اًمزُم٤من واعمٙم

 ، وذم طم٤مٍل دون طم٤مل.صم٤مسمت٤ًم، ومرّب رء يٙمقن ُمثٚم٦ًم ذم زُم٤من دون زُم٤من

٦م شمٚمٕمـ ُمـ حيٚمؼ اًمٚمحٞم٦م، واًمٚمٕمـ ٓ اًمرواي ُمـ أنّ  ،ُم٤م ذيمره اًمًٞمد اخلقئل ثوفثًو:

ٖم٤مي٦م ُم٤م ٕمف ومإذ ىمد وردت اًمرواي٤مت ذم اًمٚمٕمـ قمغم ومٕمؾ اعمٙمروه، وُم :يٗمٞمد احلرُم٦م

 .يًتٗم٤مد هق اًمٙمراهٞم٦م أُم٤م احلرُم٦م ومال

ًٜمد إمم اهلل شمٕم٤ممم أو يْم٤مف إًمٞمف يدّل قمغم ىمٌح اًمٚمٕمـ قمٜمدُم٤م يُ  اإلٟمّم٤مف أنّ  إٓ أنّ 

ٌّ اًمٗمٕمؾ واؾمتح٘م٤مق اًمذم واعم١ماظمذة قمٚمٞم ٕمٜم٤م اؾمتخداُم٤مت اًمٚمٕمـ ذم اًم٘مرآن ف، وًمق شمت

واًمًٜم٦ّم ًمقضمدٟم٤م طمجؿ ارشم٤ٌمط هذا اعمٗمٝمقم سمٛمٗمٝمقم اًمٖمْم٥م واًمٜمٗمرة واعم١ماظمذة 

 واًمٗمٕمؾ اًم٘مٌٞمح.

ُمع وٕمػ ؾمٜمد ـ ومٝمذا  ،وأُم٤م ورود سمٕمض اًمرواي٤مت ذم اًمٚمٕمـ ذم أُمقر ُمٙمروه٦م

ٗمٞمد احلرُم٦م، يٛمٙمـ أن يٗمٞمد احلرُم٦م ويٕم٤مرض ُم٤م دّل قمغم اًمؽمظمٞمص ٓ أٟمف ٓ ي ـ أيمثره

ومٝمذا مت٤مُم٤ًم ُمثؾ اؾمتخدام صٞمٖم٦م إُمر ذم آؾمتح٤ٌمب، ومٝمذا ٓ يً٘مط دًٓمتٝم٤م قمغم 

 .اًمٗم٘مف أصقلقمٜمد اعمت٠مظمريـ ُمـ قمٚمامء ر اًمقضمقب يمام شم٘مرّ 

وىمد طمٚم٘م٤م  اًمٚمذيـ دظمال قمغم رؾمقل اهلل ،مو ورد حقل رشقِل ـّسىـ  5

ىم٤مٓ: ش ، ُمـ أُمريمام هبذا؟ويٚمٙمام»حل٤ممه٤م وأقمٗمٞم٤م ؿمقارهبام، ومٙمره اًمٜمٔمر إًمٞمٝمام، وىم٤مل: 

                                           
 .14ّٛمد سمـ أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ، أدًّم٦م حتريؿ طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م: حم (1)

 .410: 1ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (2)
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ـّ »: أُمرٟم٤م هبذا رسمٜم٤م، يٕمٜمٞم٤من يمنى، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ريب أُمرين سم٢مقمٗم٤مء  ًمٙم

 . ومٝمذه اًمرواي٦م واوح٦م ذم إُمر اإلهلل سم٢مقمٗم٤مء اًمٚمحٞم٦م.شحلٞمتل، وىمّص ؿم٤مريب..

 وؿد كقؿش آشتدٓل هبو:

 ٤مئؾ.ؾمذم ُمًتدرك اًمقًمًٜمده٤م  ، طمٞم٨م مل يرد ذيمرٌ سمْمٕمٗمٝم٤م اًمًٜمدي أوًٓ:

سمِمٙمؾ ُمًٜمد  ومقضمدٟم٤مه٤م ُمذيمقرةً  ،إٓ أٟمٜم٤م راضمٕمٜم٤م اًمرواي٦م ذم ُمّم٤مدره٤م اًمت٤مرخيٞم٦م

، وقمٜمف وقمـ ؾمػمة اسمـ إؾمح٤مق أظمذ ؾم٤مئر ؾمػمة اسمـ إؾمح٤مق ذم شم٤مريخ اًمٓمؼمي إمم

ـّ ظملماعم١مرّ  اعمِمٙمٚم٦م ذم اًمًٜمد هل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ص٤مطم٥م اًمًػمة اًمذي  ، وًمٙم

اًمرواي٦م يروهي٤م يزيد سمـ طمٌٞم٥م  ـم٤مًم٦م هٜم٤م، يمام أنّ يمثرت اًمٙمٚمامت طمقًمف، سمام ٓ جم٤مل ًمإل

 هـ( ُمرؾمٚم٦ًم دون أن يذيمر ؾمٜمده إًمٞمٝم٤م، وم٤مًمًٜمد همػم شم٤مم.128)

هق إُمر سم٢مقمٗم٤مء اًمٚمحٞم٦م، وهق ًمٞمس  اًمرواي٦م ُمٗم٤مد ُمـ أنّ  ،ُم٤م ذيمره سمٕمْمٝمؿ ثوكقًو:

 .سمقاضم٥م ىمٓمٕم٤مً 

ٗم٤مء سم٠مّن ذيمر ذًمؽ ضم٤مء ذم ُم٘م٤مسمؾ طمٚم٘مٝمؿ، ومال يٗمٝمؿ ُمٜمف أزيد ُمـ اإلقم وجيوب

 ُم٘م٤مسمؾ آؾمتئّم٤مل، ٓ ُم٤م ىم٤مسمؾ إظمذ وًمق ُمٓمٚم٘م٤ًم.

ىم٤مل: وؾم٠مًمتف × ص٤مطم٥م اًمرو٤م ل،خز أمحد بـ حمؿد بـ أيب كك افبزكطـ  6

أُم٤م ُمـ قم٤مروٞمف ومال سم٠مس، وأُم٤م »ىم٤مل:  قمـ اًمرضمؾ هؾ يّمٚمح ًمف أن ي٠مظمذ ُمـ حلٞمتف؟

 .شُمـ ُم٘مّدُمٝم٤م ومال

                                           
 .407: 1ك اًمقؾم٤مئؾ ُمًتدر (1)

 .411: 1ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (2)

 .297ـ  296: 2شم٤مريخ اًمٓمؼمي  (3)

: واسمـ يمثػم، 38ـ  37: 2: وشم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون 307ـ  306: 4اٟمٔمر: اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  (4)

 ، وهمػمه٤م.509: 3اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م 

 .411: 1ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (5)
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ـ احلًـ، قمـ قمكم سمـ احلٛمػمي ذم ىمرب اإلؾمٜم٤مد، قمـ قمٌد اهلل سم وروى هذا اخلؼم

 اًمقاصٚم٦م إمم اًمِمٞمخ احلرّ  تفضمٕمٗمر، يمام ضم٤مء ذم يمت٤مب قمكم سمـ ضمٕمٗمر أيْم٤ًم سمٜمًخ

فهؾ يّمٚمح ًم سمدل ،شهؾ ًمفيمت٤مب اًمنائر  ٦م، وذم ٟمًخاًمٕم٤مُمكم
()

. 

ٟمٕمؿ، ذم اًمٜمًخ٦م اعمقضمقدة سملم أيديٜم٤م ُمـ يمت٤مب ُم٤ًمئؾ قمكم سمـ ضمٕمٗمر ضم٤مء 

س، وأُم٤م ُمـ ُم٘مّدُمٝم٤م )ُم٘مدُم٦م( ومال أُم٤م ُمـ قم٤مروٞمف )قم٤مروف( ومال سم٠م»اجلقاب: 

 .شي٠مظمذ

ومٝمذا اخلؼم يٜمٝمل ومٞمف اإلُم٤مم اًمرو٤م شم٤مرًة واًمٙم٤مفمؿ أظمرى قمـ طمٚمؼ ُم٘مّدم اًمٚمحٞم٦م، 

 ك٘مقل سمتحريؿ طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م، وقمٚمٞمف سمٜمًمٚمؼم ـ ؿمٞمٕمٞم٤ًم ـ ُمـ إظم٤ٌمر إؾم٤مؾمٞم٦م وىمد اقمتُ 

 .سمٕمْمٝمؿ

ـّ   أُهفو: ،فبعض ادـوؿشوتـ وؿد خيضع ـ هذا اخلز خضع  فؽ

هـ( ذم اًمنائر دون 598إٟمف وٕمٞمػ اًمًٜمد، طمٞم٨م رواه اسمـ إدريس احلكّم ) أوًٓ:

 أن يذيمر ؾمٜمده إًمٞمف.

شم٤مرًة سمّمّح٦م ـمريؼ اسمـ إدريس ًمرواي٤مت  وؿد أجقى ظـ هذه ادالحظي

٤مت، قمغم أؾم٤مس أٟمف ىمد ورد ذم ـمرق صمامين إضم٤مزات إمم يمت٥م اًمِمٞمخ اًمٓمقد وماعمًتٓمر

ٙمت٥م اًمٌزٟمٓمل ًم ومٞمف، وًمٚمِمٞمخ اًمٓمقد ـمريٌؼ وُمروي٤مشمف وُمٜمٝم٤م يمت٤مب اًمٗمٝمرؾم٧م وُم٤م 

ومٞم١مظمذ طمٞمٜمئذ سم٤مًمرواي٦م وخترج  ،وقمكم سمـ ضمٕمٗمر وهمػممه٤م، وهل ـمرق صحٞمح٦م ؾمٜمداً 

                                           
ُمـ أسمقاب آداب احلامم واًمتٜمٔمٞمػ،  63سم٤مب ، 112ـ  111: 2اٟمٔمر: شمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .574: وُمًتٓمروم٤مت اًمنائر: 68: وُمٙم٤مرم إظمالق: 5ح

 .574ُمًتٓمروم٤مت اًمنائر:  (2)

 .139ُم٤ًمئؾ قمكم سمـ ضمٕمٗمر:  (3)

 .412: 1اٟمٔمر: ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (4)
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 .اإلرؾم٤مل إمم اإلؾمٜم٤مدطمّد ٤مت ُمـ وماعمًتٓمر

 وأظمرى سم٠مّن هذه اًمرواي٦م وردت ذم يمت٤مب قمكم سمـ ضمٕمٗمر، وٟم٘مٚمٝم٤م قمٜمف احلّر 

صحٞمح٤ًم إمم هذا اًمٙمت٤مب ومٞم١مظمذ سمف ووم٘م٤ًم  ًمٚمحر اًمٕم٤مُمكم ـمري٘م٤مً  اًمٕم٤مُمكم، وىمد صم٧ٌم أنّ 

إمم اًمٙمت٤مب  ًمٚمٕم٤مُمكم ـمري٘م٤ًم إمم اًمٓمقد، وًمٚمٓمقد ـمريٌؼ  اًمٕم٤مُمكم: ٕنّ  ًمٜم٘مؾ احلرّ 

 ومٞمّمّح اًمًٜمد.

 واًمث٤مين ُمـ احلرّ  ،أطمدمه٤م ُمـ اسمـ إدريس :وهبذا ٟمٛمٚمؽ ؾمٜمديـ ُمٕمتؼميـ ًمٚمرواي٦م

 اًمٕم٤مُمكم.

سمـ ضمٕمٗمر وٕمٞمػ: ًمقضمقد  ؾمٜمد اًمرواي٦م ذم ىمرب اإلؾمٜم٤مد ًمٚمحٛمػمي إمم قمكم ،ٟمٕمؿ

 قمٌد اهلل سمـ احلًـ، ومل شمث٧ٌم وصم٤مىمتف.

قمغم اومؽماض ضمدوائٞم٦م آؾمتٜم٤مد إمم ـمرق  وهذه ادحووفي دم افتصحقح تتقؿػ

وم٢مذا سمٜمل أّن هذه اًمٓمرق ـ وُمٜمٝم٤م ُم٤م ورد ذم اإلضم٤مزات  ـ إمم اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م،رياعمت٠مظّم 

يم٤من ُم٤م ذيمر ُمـ  ، سمٕمد ضمٞمؾّؿ ُمـ ظمالهل٤م شمداول اًمٜمًخ وشمٜم٤مىمٚمٝم٤م ضمٞمالً شمطم٘مٞم٘مٞم٦م  ـ ـمرٌق 

قمٚمؿ اًمرضم٤مل ىمقاقمد اعمح٤موًمتلم ًمتّمحٞمح اًمًٜمد ضمٞمدًا، إٓ أٟمٜم٤م سمحثٜم٤م ُمٗمّّماًل ذم 

وىمٚمٜم٤م هٜم٤مك سم٠مّٟمف ٓ اقمت٤ٌمر سمٓمرق اعمت٠مظمريـ سمام  ،واجلرح واًمتٕمديؾ قمـ ـمرق اعمت٠مظمريـ

وُمٕمف ٓ يّمّح اًمًٜمد إمم  إٓ ُم٤م ظمرج سم٤مًمدًمٞمؾ، اًمٕم٤مُمكم ومٞمٝم٤م اإلضم٤مزات وـمرق احلرّ 

 يمت٤مب قمكم سمـ ضمٕمٗمر.

وهبذا ئمٝمر أّن وىمقع اؾمؿ اسمـ إدريس ذم سمٕمض اإلضم٤مزات إمم يمت٥م اًمٗمٝمرؾم٧م 

ًمٚمٓمقد ٓ يٕمٜمل أّن هذه اًمٙمت٥م مجٞمٕمٝم٤م ىمد وصٚم٧م ٓسمـ إدريس قمؼم شمٜم٤مىمؾ اًمٜمًخ 

 طمتك ٟمٗمؽمض ًمف ؾمٜمدًا إمم يمت٤مب اًمٌزٟمٓمل.

                                           
 .125ـ  121اٟمٔمر: اًمداوري، أصقل قمٚمؿ اًمرضم٤مل:  (1)
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سمـ ضمٕمٗمر ف اًمٌزٟمٓمل شم٤مرًة وقمكم قمغم أّن ذم اًمرواي٦م سمٕمض اًمٖمراسم٦م: إذ يمٞمػ يقضّم 

وأظمرى إمم اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ، وي٘مع أظمرى ٟمٗمس اًم١ًمال، ُمرًة إمم اإلُم٤مم اًمرو٤م 

ضمدًا ويم٠من٤م مجٚم٦م واطمدة، اًمٚمٝمؿ إٓ إذا ٟمٗمل هذا اجلقاب ذم اعمّرشملم ُمٕم٤ًم ُمتِم٤مهب٤ًم 

 .، ٓ سم٤مطمتامل اًمقوعآؾمتٌٕم٤مد سم٤مطمتامل اشمٗم٤مق هذا إُمر

ػ افروايي بلَّنو ، خالؾًو فبعضفؿ حقٌ وصوظذ أيي حول، ؾوفسـد ضعقػ

 شظوفقي دم افصّحي»

إظمذ ُمـ  اًمٜمٝمل قمـهق فم٤مهر احلدي٨م  أنّ ُمـ  ،ُم٤م ذيمره سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ثوكقًو:

ّٕن اًم١ًمال يم٤من قمـ إظمذ، وهذا يٕمٜمل أٟمف جيقز إصالح  :اًمٚمحٞم٦م، سمٛمٕمٜمك ُم٘مّدُمٝم٤م

٤م أُم٤م إصالح ُم٘مّدم اًمٚمحٞم٦م ومال جيقز ومْماًل قمـ طمٚم٘مف، وهذا مم ،اماًمٕم٤مرولم أو طمٚم٘مٝم

ٓ يٚمتزم سمف أطمد إـمالىم٤ًم، سمحٞم٨م حيرم طمتك إصالح ُم٘مّدم اًمٚمحٞم٦م، ومتحٛمؾ اًمرواي٦م 

 .قمغم اًمٜمدب

وذم  ،شُمـ»ٕمّزز هذا اًمٙمالم أّن ًمٗمظ إظمذ ذم اًمرواي٦م شمٕمّدى إمم اًمٚمحٞم٦م سمحرف وي

ٟمٕمؿ ًمق مل يٙمـ )ُمـ( ُمقضمقدًا ٕوم٤مد  ،هذه احل٤مل يٙمقن ؿمديد اًمقوقح ذم اًمٌٕمْمٞم٦م

 ٝم٤م.طمٚم٘مَ  إظمذ سم٤مًمٚمحٞم٦م شمٕمّٚمُؼ 

ُمثؾ اًمٌزٟمٓمل أو قمكم  ف ٓ يٕم٘مؾ أن ي٠ًمل ؿمخٌص سم٠مٟمّ  وؿد يـوؿش هذا افؽالم ـّؾف

سمـ ضمٕمٗمر، ومه٤م ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٤ٌمرزة ذم اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري، قمـ 

ختٗمٞمػ اًمٚمحٞم٦م، طمٞم٨م إّن هذا إُمر يٗمؽمض أن يٙمقن واوح٤ًم سم٤مٓرشمٙم٤مز اعمتنّمقمل، 

أو  وُمتنّمقم٦م اعمًٚمٛملم ىمد أصٚمحقا حل٤مهؿ طمٞم٨م يٙمقن اإلُم٤مم ٟمٗمًف وؾم٤مئر قمٚمامء

                                           
: واٟمٔمر: احلٚمٞم٦م ذم 438ٞم٦م، رؾم٤مًم٦م طمرُم٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م: حمٛمد ضمقاد اًمٌالهمل، اًمرؾم٤مئؾ اًمٗم٘مٝم (1)

 .11طمرُم٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م: 

 .12: واحلٚمٞم٦م ذم طمرُم٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م: 126ـ  125: 3ُم٦م دراؾم٤مت ذم اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرّ  (2)
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، ومٝمؾ شمريمقه٤م سمحٞم٨م ص٤مر هذا إُمر ُمتداوًٓ ضمٞماًل سمٕمد ضمٞمؾ ذم وؾمط اعمتنّمقم٦م

هذا يمّٚمف ي٤ًمقمد قمغم  قمـ ضمقاز إصالح ؿمٕمر اًمرأس؟ إنّ  ٠ًمل وم٘مٞمفٌ يٕم٘مؾ اًمٞمقم أن يُ 

 اًم١ًمال قمـ احلٚمؼ ٓ إظمذ.هق اعم٘مّمقد  اومؽماض أنّ 

رضمٞم٦م شمٌّٕمد اطمتامل يمقن اًم١ًمال قمـ ُمٓمٚمؼ إظمذ ُمـ هٜم٤م، ومٝمذه اًم٘مريٜم٦م اخل٤م

وطمٞم٨م ٓ يقضمد اطمتامل آظمر همػم طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م واؾمتئّم٤مهل٤م يٛمٙمـ أن  ،ًمقوقطمف

يٗمرض ُمٜمٔمقرًا ًمٚم٤ًمئؾ هلذا يتٕملّم يمقن اًم١ًمال قمـ طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م، وأّن دظمقل )ُمـ( 

، أو شمٙمقن سمٛمٕمٜمك أن ي٠مظمذ قمغم اًمرواي٦م ىمد يٙمقن ظمٓم٠م أو شمٙمقن )ُمـ( زائدة طمٞمٜمئذٍ 

 .ٕمره ُمـ حلٞمتف ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمِمٕمر ُمـ ظم٤مرج اًمٚمحٞم٦م يم٤مإلسمط واًمٕم٤مٟم٦م واًمرأسؿم

( يراد ُمٜمف اًمتٜمزيف ٓ ءوىمد جي٤مب سم٠مّن اًمتٕمٌػم سمـ )اًمرضمؾ( ذم اًمرواي٦م دون )اعمر

 .اًمتحريؿ

ذيمر )اًمرضمؾ( ًمٗمرض اظمتّم٤مص ُمقرد اًمٙمالم  وم٢منّ  :داً همػم واوح أسم ف ضمقاٌب ًمٙمٜمّ 

أظمذت ىمد اًمرضمقًم٦م  قر ذم اًمٙمالم ذم أنّ سمف: ًمٕمدم وضمقد حلٞم٦م ًمٚمٛمرأة، وٓ فمٝم

خلّمقصٞم٦م اًمتٜمزيف، يمٞمػ وىمد وردت يمٚمٛم٦م )اًمرضمؾ( ذم قمنمات اًمرواي٤مت ٓ ي٘مّمد 

 ومٞمٝم٤م ذًمؽ.

ُمـ أّن اًمرواي٦م ؾم٠مًم٧م قمـ صالح ذًمؽ ًمٚمرضمؾ )هؾ  ،ُم٤م ذيمره سمٕمْمٝمؿ أيْم٤مً  ثوفثًو:

، ٤من واعمرضمقطمٞم٦م، وًمٞمس فم٤مهرًا ذم احلرُم٦محذم اًمرضم يّمٚمح(، وهذا اًمتٕمٌػم فم٤مهرٌ 

 .وُمٕمف ومٞمٙمقن اعمراد يمراه٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م ًمٚمرضمؾ

 ويؿؽـ أن جيوب ظـ هذا اإلصؽول بلكف:

اعمقضمقد ذم ٟمًخ٦م يمت٤مب اًمنائر اًمتل هل اعمّمدر ذم رواي٦م اًمٌزٟمٓمل، )هؾ  إنّ أ ـ 

                                           
 .176: 7قمكم ه٤مؿمؿ، طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م ذم اًمنميٕم٦م، جمٚم٦م آضمتٝم٤مد واًمتجديد  (1)

 .80: 16اًمًٌزواري، ُمٝمذب إطمٙم٤مم  (2)
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ذم آؾمتٗمٝم٤مم  ًمف( وًمٞمس )هؾ يّمٚمح( يمام أذٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم، واًم١ًمال هبذه اًمٓمري٘م٦م فم٤مهرٌ 

اًمّمالح وقمدُمف، وُمٕمف، ومتٙمقن اًمرواي٦م فم٤مهرة ذم سمٞم٤من قمـ أصؾ اعمنموقمٞم٦م ٓ قمـ 

 احلٙمؿ اإلًمزاُمل.

إّن اًم١ًمال وإن يم٤من قمـ اًمّمالح، إٓ أّن اعمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٜم٤م هق اجلقاب  ب ـ

اعمقىمػ اًمنمقمل ُمـ أصؾ طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م، ومٕمٜمدُم٤م ي٘مقل سم٠مّن إظمذ ُمـ  داًمذي طمدّ 

م ومال، وم٢منّ  هٜم٤م فم٤مهرة ذم طمًؿ اعمقىمػ  اًمالم اًمٕم٤مرولم ٓ سم٠مس سمف وأُم٤م ُمـ اعم٘مدَّ

ؾمٚمٌٞم٤ًم ُمـ طمٚمؼ ُم٘مّدم اًمٚمحٞم٦م، ويزداد هذا إُمر ووقطم٤ًم قمٜمدُم٤م ٟمٕمرف أّن ُم٤م ورد ذم 

وأُم٤م وم٤مًمذيؾ ضم٤مء هٙمذا:  ،ٟمًخ٦م يمت٤مب قمكم سمـ ضمٕمٗمر اًمقاصٚم٦م إًمٞمٜم٤م شمقضمد إو٤موم٦م

اًمرواي٦م سمّمدد ٟمٗمل  ُمتٕمّٚمؼ اًمٜمٝمل هٜم٤م هق إظمذ، ٓ أنّ  وم٢منّ  ،ُمـ ُم٘مّدُمٝم٤م ومال ي٠مظمذ

 ذًمؽ وصالطمٞمتف.صٚمقح 

 وضمقدُ ، وسمرّد اجلقاب إّول سم٠مّن ٟمٗمل اًم٠ٌمس ي٘م٤مسمٚمف إصم٤ٌمت اًم٠ٌمس وؿد يداؾع هـو

اجلقاب ذم اًمرواي٦م ٓ  اًم٠ٌمس ذم رء ٓ ي٤ًموق احلرُم٦م، سمؾ جي٤مُمع اًمٙمراه٦م، يمام أنّ 

قمغم  ٗمّمؾ قمـ اًم١ًمال ومالسمّد ُمـ أظمذ اًم١ًمال سمٕملم آقمت٤ٌمر وضمٕمٚمف ىمريٜم٦مً يٛمٙمـ أن يُ 

 اب.اعمراد ُمـ اجلق

ـّ  قمغم أّن  ،فم٤مهرة ذم قمدم اًمؽمظمٞمص شومال»اًمالم ذم اجلقاب  أنّ  افصحقح فؽ

ٟمًخ٦م )اًمنائر( اًمتل يم٤من  ، يمام أنّ شومال ي٠مظمذ»سمٕمض اعمّم٤مدر ضم٤مء ومٞمٝم٤م اًمتٕمٌػم سمـ 

ذم اًمقىم٧م قمٞمٜمف وشمٌٓمؾ اًمدوم٤مع اًمث٤مين،  شهؾ يّمٚمح»دون  شهؾ ًمف»اًم١ًمال ومٞمٝم٤م قمـ 

 ، أي ًمٞمس ًمف أن ي٠مظمذ.حتّدد اعمراد ُمـ اًمالم ذم آظمر اًمرواي٦م

 ، إٓ أّن ادشؽؾي دم شـدهو.افدٓفي واحلوصؾ أّن افروايي تومي

ُمـ  أوطمك اهلل قمز وضمؾ إمم ٟمٌّل »ىم٤مل:  ،×قمـ أيب قمٌد اهلل خز افسؽقين،ـ  7

أٟمٌٞم٤مئف: ىمؾ اعم١مُمٜملم: ٓ شمٚمًٌقا ًم٤ٌمس أقمدائل، وٓ شمٓمٕمٛمقا ـمٕم٤مم أقمدائل، وٓ 
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 .شائل يمام هؿ أقمدائلشمًٚمٙمقا ُم٤ًمًمؽ أقمدائل، ومتٙمقٟمقا أقمد

 ، وم٢منّ ة أظم٤ٌمر، ُمثؾ رواي٦م قمٌد اًمًالم سمـ ص٤مًمح اهلرويوٟمحق هذا اخلؼم قمدّ 

طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م ُمـ  ف سم٤مًمٙم٤مومريـ، وطمٞم٨م إنّ هذه اًمرواي٤مت فم٤مهرة ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمتِمٌّ 

ٌّف هبؿ ومٞمٙمقن طمراُم٤ًم.  اًمتِم

 و:بكف افـظر ظـ شـده ،ويـوؿش آشتدٓل هبذه ادجؿقظي مـ افروايوت

٤ًم، ٓ أن اعمراد هق اخت٤مذ ؾمػمهتؿ ؿمٕم٤مرًا وزيّ  ُمـ أنّ  ،ام ذيمره همػم واطمدسم أوًٓ:

وهذا يٕمٜمل أّن ُمّم٥ّم احلرُم٦م  .يتّمػ اإلٟم٤ًمن سمقصٍػ ُمـ أوص٤مومٝمؿ أو وصٗملم

هق اًمتٌٕمٞم٦م ًمٚمٙم٤مومريـ ذم ُم٠ميمٚمٝمؿ وُمنمهبؿ وُمٚمًٌٝمؿ وـمري٘م٦م قمٞمِمٝمؿ سمام يٚمٖمل اهلقي٦م 

 .اًمديٜمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م اخل٤مّص٦م

ٌّف سم٤مًمٙم٤مومر ٓ اًم٘مٞم٤مم سمٗمٕمؾ يٗمٕمٚمف اًمٙم٤مومر، يمام  أّن هذا احلٙمؿ يدور ُمدار صدق اًمتِم

وإٓ وم٢مّن اعمٌم وإيمؾ وُمئ٤مت إومٕم٤مل إظمرى ي٘مقم هب٤م اًمٙم٤مومر واعمًٚمؿ وٓ يّمدق 

ٌّف ومٛمٓم٤مقمؿ إقمداء اًمتل وردت ذم اًمرواي٦م يمثػٌم ُمٜمٝم٤م وذم مجٞمع  ،قمٚمٞمٝم٤م قمٜمقان اًمتِم

ِمٕمقب وإُمؿ، ومال يٕم٘مؾ أن يٙمقن اًمٜمٝمل ؿم٤مُماًل سملم اًمٜم٤مس واًم اًمٕمّمقر ُمِمؽمكٌ 

عمثؾ هذه احل٤مٓت، ومٞمختّص سمام يٗمٕمٚمف إقمداء سمحٞم٨م يٕمرف هبؿ ويٜم٥ًم إًمٞمٝمؿ 

وآٟمدراج ذم  ف هبؿ واًمّمػمورة ُمثٚمٝمؿتِمٌّ ًمٚمف حم٤موًم٦م سمحٞم٨م يّمدق قمغم ومٕمٚمف أٟمّ 

ي٦م ، وإٓ طمرم إظمذ سمٜمِم٤مـم٤مهتؿ اًمٗمٙمرومٕمؾ يٗمٕمٚمقٟمف يٙمقن طمراُم٤مً  ، ومٚمٞمس يمّؾ زُمرهتؿ

                                           
: 6: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 252: 1: واٟمٔمر: يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 348: 2ٚمؾ اًمنمائع قم (1)

172. 

 .26ـ  25: 1قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م  (2)

 .411: 1ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (3)

 .130ـ  129: 3ُم٦م دراؾم٤مت ذم اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرّ  (4)
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 !!همػم ذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤مً سم٠مّي ُم٘مؽمح إٟم٤ًمين ي٘مّدُمقٟمف وواإلداري٦م واًمؽمسمقي٦م و

ًمق أظمذٟم٤م هبذا اعمٌدأ قمغم إـمالىمف يٚمزم قمدم اًم٘مقل سمحرُم٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م  ثوكقًو:

ٌّف سم٤مٕقمداء، وإٟمام ؾم٤موى  سمٕمٜمقاٟمف، سمؾ سمٕمٜمقان صم٤مٟمقي، وم٢مذا مل يّمدق قمغم طمٚم٘مٝم٤م أٟمف شمِم

إقمٗم٤مء اًمٚمحٞم٦م أيْم٤ًم ُمـ  هٜم٤م ي٘م٤مل سم٠منّ أؿمٙمؾ إُمر، و ،طمٚم٘مٝم٤م إقمٗم٤مءه٤م ذم ذًمؽ

وهؿ أقمدى أقمداء إُم٦م  ،ٜمل اًمٞمٝمقدشمٍّموم٤مت إقمداء، وىمد شمٕم٤مرف سملم ُمتديّ 

ومٞمٚمزم اًم٘مقل سم٠مّن اإلقمٗم٤مء طمرام، واحلٚمؼ طمرام، وذم هذه  ،اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمثؾ قمٍمٟم٤م

 احل٤مل شمً٘مط احلرُم٦م وٓ يٙمقن اًمدًمٞمؾ ؿم٤مُماًل ًمٚمٛمقرد.

رواي٦م  اًمٜمقومكم واًمًٙمقين قمٜمدٟم٤م، يمام أنّ ُمـ  ٙمّؾ اًمًٜمد سموٕمٞمٗم٦م اًمرواي٦م هذا، و

اهلروي وٕمٞمٗم٦م سم٠ممحد سمـ إٟمّم٤مري، ومتٞمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ متٞمؿ اًم٘مرر، ومال يّمّح 

 آؾمتٜم٤مد إمم ُمثؾ هذه اًمرواي٤مت ًمت٠مؾمٞمس ُمثؾ هذا إصؾ.

أٟمف رأى رضماًل سمف شم٠مٟمٞم٨م ذم  ،×قمـ آسم٤مئف، قمـ قمكم خز اإلموم زيد بـ ظع،ـ  8

ي٤م ُمـ ًمٕمٜمف  أظمرج ُمـ ُمًجد رؾمقل اهلل»، وم٘م٤مل ًمف: ُمًجد رؾمقل اهلل

ٝملم ُمـ ي٘مقل: ًمٕمـ اهلل اعمتِمٌّ  ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل×: رؾمقل اهلل، صمؿ ىم٤مل قمكم

وورد ُم٘مٓمع ًمٕمـ رؾمقل  .شاًمرضم٤مل سم٤مًمٜم٤ًمء واعمتِمٌٝم٤مت ُمـ اًمٜم٤ًمء سم٤مًمرضم٤مل

 .ي أيْم٤مً ٚمٛمتِمٌٝملم واعمتِمٌٝم٤مت ذم ظمؼم ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مرًم اهلل

ٌّف اًمرضم٤مل سم٤مًمٜم٤ًمءوُمـ اًمقاوح أّن   .طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م ٟمحٌق ُمـ أٟمح٤مء شمِم

ٌّف هٜم٤م ُمٕمٜم٤مه فمٝمقر  ف سمحٚمؼ اًمٚمحٞم٦م، وم٢منّ قمدم صدق قمٜمقان اًمتِمٌّ  :واجلقاب اًمتِم

                                           
 .602: 2قمٚمؾ اًمنمائع  (1)

 .72ـ  69: 8اًمٙم٤مذم  (2)

ٌّف هٜم٤م اٟمٔمر: حمّٛمد سمـ أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ، أدًّم٦م عمزيد ُمـ اعمراضمٕم٦م طمق (3) ل آؾمتٜم٤مد عمٗمٝمقم اًمتِم

 .43ـ  36حتريؿ طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م: 
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ـّ ٓ  ـّ واًمتٙمّٚمؿ ُمثٚمٝم ـّ واعمٌم ُمثٚمٝم اإلٟم٤ًمن سمٛمٔمٝمر اًمٜم٤ًمء ذم اعمجتٛمع يمٚمٌس ُمالسمًٝم

، وإٓ طمرُم٧م أؿمجمرّ  ـّ ٞم٤مء يمثػمة ي٘مٓمع ُمـ اًمنمع سمٕمدم د ومٕمؾ رء يِمؽمك ُمٕمٝم

، أو إـم٤مًم٦م وإسمٓمٞمف وقم٤مٟمتف يمحٚمؼ اًمرضمؾ سمٕمض ؿمٕمر ضمًده ذم يديف ورضمٚمٞمف ،طمرُمتٝم٤م

دون أن يِم٤مر ذم أدًّم٦م هذه اعمقارد إمم ومٙمرة  اًمقارد ذًمؽ ذم اًمرضمؾ ؿمٕمر رأؾمف، ُمع أنّ 

ٌّف ًمٜمٗمٞمٝم٤م ودومع اًمتقّهؿ سمٛمخ٤مًمٗمتٝم٤م وسمٞم٤من ذًمؽ ومٞم٦م، وٓ ي٘مقل واًم٘مْمٞم٦م قمر .اًمتِم

ٌّف سم٤معمرأة.  اًمٕمرف اًمٞمقم ـ قمغم إىمؾ ـ سم٠مّن طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م شمِم

، قمغم هذه فسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمْمٕمػ اًمًٜمدي ذم سمٕمض رواي٤مت اًمتِمٌّ  ،هذا يمّٚمف

ُم٦م وهمػمه٤م وٓ ف، يم٤مًمرواي٦م اعمت٘مدّ ذم اًمت٠مٟمٞم٨م ظم٤مّص٦م ٓ ُمٓمٚمؼ اًمتِمٌّ  سمٕمْمٝم٤م فم٤مهرٌ  أنّ 

 طم٤مضم٦م إمم اإلـم٤مًم٦م.

ُم٦م قمٜمد اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م ٓ يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م مجٞمع اًمرواي٤مت اعمت٘مدّ  ئمٝمر أنّ  ،هبذا يمّٚمف

ؾمقى رواي٦م رؾمقزم يمنى ودظمقهلام قمغم رؾمقل اهلل، ورواي٦م  ،طمرُم٦م احلٚمؼ سمٕمٜمقاٟمف

اًمٌزٟمٓمل وقمكم سمـ ضمٕمٗمر، وؾم٤مئر اًمرواي٤مت ٓ دًٓم٦م ومٞمٝم٤م، ومْماًل قمـ وٕمٗمٝم٤م 

ي وهٜم٤مك رواي٤مت أظَمر شمٙمّٚمػ سمٕمْمٝمؿ ذم طمِمده٤م ُمع وٕمٗمٝم٤م اًمًٜمد اًمًٜمدي.

 واًمدٓزم وسُمٕمد مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م قمـ اعمقوقع

، ٦م وضمدٟم٤مه٤م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد يمام ىمٚمٜم٤م، وُمـ اًمّمٕم٥موإذا ٟمٔمرٟم٤م ذم اًمرواي٤مت اًمداًمّ 

ـ اًمذي هق اعمٕمٞم٤مر ذم طمجّٞم٦م إظم٤ٌمر يمام حتّمٞمؾ اًمقصمقق طمتك ًمق صّح٧م ؾمٜمدًا، 

 .ُمع ىمّٚمتٝم٤ماًمداًّم٦م ت سمّمدور هذه اًمرواي٤مـ  طمجٞم٦م احلدي٨مومّّمٚمٜم٤مه ذم يمت٤مسمٜم٤م 

ادقثقق بف مـ افروايوت هق حرمي احلؾؼ إذا تعـقن بعـقان حمّرم ـوفتشّبف  وافـتقجي أنّ 

 بوفـسوء أو بوٕظداء أو مو صوبف ذفؽ، أمو بـػسف ؾال تظفر حرمتف بشؽؾ واضح.

                                           
 .443ـ  425اٟمٔمر: اًمٌالهمل، اًمرؾم٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، رؾم٤مًم٦م طمرُم٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م:  (1)
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 االضتٍاد إىل ضريٚ املتػّسعٛ ـ3 ـ3

تنّمقم٦م اعمتّمٚم٦م سمزُمـ اًمٜمص ريـ آؾمتدٓل سمًػمة اعمطم٤مول سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٠مظّم 

قمغم قمدم طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م واًمتٜمديد سمٛمـ حيٚمؼ حلٞمتف، ومل يٕمٝمد قمـ أطمد اعم١مُمٜملم أو 

اعم١مُمٜملم  واًمّم٤محللم أٟمف يم٤من حيٚمؼ حلٞمتف، ويمّؾ  واًمّمح٤مسم٦م إٟمٌٞم٤مء وإئٛم٦م واخلٚمٗم٤مء

قن يم٤مٟمقا وُم٤م يزاًمقن يتزيّ  سمؾ واًمٌنم ُمـ ًمدن آدم ٜملم واًمٕمٚمامء وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿواعمتديّ 

﴾ ٓ َتْلُخْذ بِؾِْحَقتِل َوٓ بَِرْأِد يم٤مٟم٧م هلؿ حلٞم٦م ﴿سمؾ إن إٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم ذه اهلٞمئ٦م، هب

وهق  ،يمّٚمف يم٤مؿمػ ىمٓمٕمل قمـ اعمقىمػ اًمنمقمل ُمـ طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م اوهذ(، 94)ـمف: 

 .احلرُم٦م

سمؾ ذيمر اًمِمٞمخ شم٘مل اعمجٚمز شم٠ميٞمدًا أٟمف ًمق يم٤من احلٚمؼ ضم٤مئزًا ًمذيمره أهؾ اًمٌٞم٧م أو 

 .ة واطمدة، ًمٌٞم٤من ضمقازه، مم٤م يٙمِمػ قمـ طمرُمتفومٕمٚمقه وًمق ُمرّ 

د ذم ٤مب اعم١ميمّ حٌسم٠مّن طمٗم٤مفمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م ىمد يٙمقن ًمالؾمت وكقؿش آشتدٓل بوفسرة

شمرك  ذًمؽ طمتك ص٤مر ؿمٕم٤مرًا ذم اًمرضمؾ، مت٤مُم٤ًم يم٤مًم٘مٜمقت ذم اًمّمالة، إمم ضم٤مٟم٥م أنّ 

ٚم٦ًم ذم اًمٚمحٞم٦م قمرٌف قم٤مم يم٤من ؾم٤مئدًا آٟمذاك ذم اًمث٘م٤موم٦م اًمرضمقًمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ُمت٠مّص 

٤مًم٦ٍم ُمـ هذا طمًمٚمْمحؽ وآؾمتٝمزاء، وذم  طمتك قمّد طمٚم٘مٝم٤م ُمدقم٤مةً  ،اعمجتٛمع اًمٕمريب

دًمٞمؾ اًمًػمة جي٥م أن حيرز ُمٕمف قمدم  ٕنّ  :اًمٜمقع ٓ ُمٕمٜمك ًمٗمرض آؾمتدٓل سم٤مًمًػمة

يمقن ُمٜمِم٠م اًمًػمة أُمرًا آظمر همػم اعمقىمػ اًمنمقمل، وذم هذا احل٤مل يّمٕم٥م إطمراز 

                                           
: وأدًم٦م 133ـ  132: 3ُم٦م : ودراؾم٤مت ذم اعمٙم٤مؾم٥م اعمحّر 412: 1اٟمٔمر: ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)

: 42ـ  36، 26ـ  24: وآراء اًمٕمٚمامء ذم طمٚمؼ وشم٘مّمػم اًمٚمحٞم٦م: 52ـ  48ًمٚمحٞم٦م: حتريؿ طمٚمؼ ا

ـ  55: واعمٜمٞم٦م ذم طمٙمؿ اًمِم٤مرب واًمٚمحٞم٦م: 441ـ  440واًمٌالهمل، رؾم٤مًم٦م طمرُم٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م: 

 .16: واحلٚمٞم٦م ذم طمرُم٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م: 56

 .333: 1اٟمٔمر: روو٦م اعمت٘ملم ذم ذح ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  (2)
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 ذًمؽ.

ٚمحرُم٦م ـمٞمٚم٦م ًمسمٕمدم شمٕمّرض اًمٗم٘مٝم٤مء  قى اإلُم٤مُمل ــ قمغم اعمًت ويدقمؿ هذا إُمر

، ومٚمق يم٤مٟم٧م أُمرًا وم٘مٝمٞم٤ًم ُمٕمرووم٤ًم إدٟمك ُمٜمذ قمٍم اًمرؾمقل احلدّ  ذمؾمٌٕم٦م ىمرون 

وم٘مٞمف  وًمق سمٜمحق يرؾمؾ إرؾم٤مل اعمًّٚمامت، ومٙمٞمػ اشمٗمؼ أن مل حيٙمؿ سمذًمؽ أّي  تًمذيمر

 ؼ إُمقر يم٤مًمٕمالُم٦م احلكم وهمػمه؟!ئ٤مدىمسمٛمـ ومٞمٝمؿ اعمتٕمّروقن ًم

اًمذي ٟمٕمرومف اًمٞمقم ىمد يٙمقن فمٝمر  آرشمٙم٤مز اعمتنّمقمل اًم٘مقّي  يٕمّزز أنّ وهذا يمّٚمف 

ٟمتٞمج٦م شمرايمؿ اًمٗمت٤موى اعمحّرُم٦م قمٜمد اعمت٠مظمريـ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء، وُمٕمف وقمٜمد اًمِمؽ ـ 

 قم٦م قمغم إصم٤ٌمت اًمتحريؿ ذم اعم٘م٤مم.ويٙمٗمل اًمِمؽ ـ ٓ يٛمٙمـ آؾمتدٓل سمًػمة اعمتنّم 

ُمنموقمٞم٦م ُمـ ًػمة ٓ شمٗمٞمد أزيد اًم ٟمٕمؿ، ٓ يّمّح ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ اًمٗمْمكم ُمـ أنّ 

 .إقمٗم٤مء اًمٚمحٞم٦م وقمدم طمرُمتف، وٓ يًتٗم٤مد ُمـ ومٕمٚمٝمؿ أيمثر ُمـ هذا

هق آؾمتدٓل ـ  ـ يمام ّسح سمف سمٕمْمٝمؿسم٤مًمًػمة  ُمراد اعمًتدّل  وذًمؽ أنّ 

طم٤مًمؼ اًمٚمحٞم٦م واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمخ٤مًمػ ًمٚمنمع احلٜمٞمػ، ٓ  سم٤مرشمٙم٤مز اإلًمزام وذمّ 

 ٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م.طمًمٚمحٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مجمرد ُمّم٤مدوم٦م إقمٗم٤مء ا

٦م يم٤مٍف ذم ُموأُم٤م ُم٤م ذيمره اعمحّدث اعمجٚمز ومٖمػم واوح: إذ جمّرد قمدم سمٞم٤منؿ احلر

اعمتنّمقم٦م اجلقاز، إذ هق ىمريٜم٦م ُمـ ُمثٚمٝمؿ ًمٕمدم اًمتحريؿ سمال طم٤مضم٦م ًمٗمٕمٚمف أُم٤مم ومٝمؿ 

اًمٜم٤مس دائاًم، يمٞمػ وًمق ضمرت هذه اًم٘م٤مقمدة اًمتل يِمػم إًمٞمٝم٤م اعمجٚمز ًمٚمزم اًم٘مقل 

اًمٙمثػم ضمدًا ُمـ إومٕم٤مل ٓ ؾمٞمام ُم٤م يٜم٤مذم اعمروءة وأُمث٤مهل٤م. قمٚماًم أٟمف ىمد يٙمقن سمحرُم٦م 

ًمٙمقٟمف ُمقضم٤ًٌم ًمٚمًخري٦م  :حمّرم قمٚمٞمف طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م ذم زُم٤منؿ طمراُم٤ًم ًمّمدق قمٜمقانٍ 

 وآؾمتٝمزاء.

                                           
 .57: 21ي اًمٗمْمكم، اًمرأي اًمٗم٘مٝمل ذم طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م، جمّٚم٦م اعمٜمٝم٤مج، اًمٕمدد قمٌد اهل٤مد (1)

 .79: 16، و 480: 4اٟمٔمر: اًمًٌزواري، ُمٝمذب إطمٙم٤مم  (2)
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 االعتىاد عمٜ وبدأ التالشً بني الدٖٛ ٔالتشسٖيـ 3ـ  4

طمٞم٨م ذيمر ذم يمت٤مسمف  ،د اًمث٤ميناًمِمٝمٞم دـمرح هذا آؾمتدٓل اًمِمٞمخ قمكم أطمد أطمٗم٤م

ي٦ًم ذم ؿمٕمر اًمٚمحٞم٦م إذا أزيٚم٧م سمٓمري٘م٦ٍم ُم٤م دهٜم٤مك  ف ىمد صم٧ٌم ذم اًمنمع أنّ )اًمدّر اعمٜمثقر( أٟمّ 

ُم٤م يم٤من  ومل شمٜم٧ٌم، أُم٤م إذا ٟمٌت٧م سمٕمد ذًمؽ وم٢مّن اعمتٕملّم هق إرش، وُمـ اًمقاوح أنّ 

آقمتداء  طمرُم٦مُمرضمع ذًمؽ إمم ومٞمف اًمدي٦م قمغم اجل٤مين يٙمقن ومٕمٚمف طمراُم٤ًم ُمع اًمٕمٛمد، و

 قمغم اًمٜمٗمس وإقمْم٤مء واعمٜم٤مومع.

وهذه احلرُم٦م ٓ شم٘مػ قمٜمد طمدود ومٕمؾ اًمٖمػم ذًمؽ، يم٠من حيٚمؼ اإلٟم٤ًمن ؿمٕمر حلٞم٦م 

اه إمم اًمٜمٗمس: ذًمؽ أٟمف ُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف حيرم قمغم اإلٟم٤ًمن أن همػمه قمدواٟم٤ًم، سمؾ شمتٕمدّ 

 :ُمقالي٘متؾ ٟمٗمًف أو ي٘مٚمع قمٞمٜمف قمٛمدًا، ومٞمٙمقن ؿمٕمر اًمٚمحٞم٦م يمذًمؽ، وهذا همػم سم٤مب إ

 اًمٜم٤مس ذم إُمقال ُمًّٚمٓمقن قمٚمٞمٝم٤م. ٕنّ 

 ًمإلٟم٤ًمن طمٚمؼ ؿمٕمر رأؾمف، ومٚمق يم٤من يمّؾ  وىمد يرد هٜم٤م أّٟمف ىمد صم٧ٌم ذم اًمنمع أنّ 

 ف ذم اًمٌدن طمراُم٤ًم ًمٙم٤من اعمٗمؽمض طمرُم٦م ذًمؽ.ٍّم شم

ـّ  اًمِمٞمخ قمكم أضم٤مب سم٠مّن ظمروج ُمثؾ هذه احل٤مٓت يم٤من ًمدًمٞمؾ ظم٤مص، دّل  ًمٙم

 .اًمقضمقب سمؾ ،قمغم آؾمتح٤ٌمب ذم سمٕمض احل٤مٓت

ؾ اعمقضم٥م ٕمىم٤مقمدة اًمتالزم سملم صمٌقت اًمدي٦م وطمرُم٦م اًمٗم ءوظمالص٦م يمالُمف اّدقم٤م

 .ًمٚمدي٦م ُمع اًمٕمٛمد، ؾمقاء صدر ُمـ اًمٖمػم أم ُمـ اًمٜمٗمس

سمٕمدم ىمٞم٤مم دًمٞمؾ قمغم اًمتالزم اعمذيمقر، سمؾ هق سمٜمٗمًف سمح٤مضم٦م إمم دًمٞمؾ،  ويـوؿش

ًمٗمٕمؾ قمغم اًمٜمٗمس: إذ مل ُم٤م ٓ يٗمٞمد طمرُم٦م هذا ا وجمّرد صمٌقت اًمدي٦م ًمق ىم٤مم اًمٖمػم سمٗمٕمؾٍ 

ـّ  ،٤ًم، ومحٌس اًمٖمػم ٓ جيقزقم٤ًم أو قم٘ماًل أو قم٘مالئٞم٤ًم أو قمرومٟمٗمٝمؿ دًمٞمؾ اعمالزُم٦م ذ  وًمٙم

                                           
 .293اًمدر اعمٜمثقر ذم اعم٠مصمقر وهمػم اعم٠مصمقر:  (1)
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طمٌس ٟمٗمس ضم٤مئز، واًمتٍّمف سم٠مُمقال اًمٖمػم ٓ جيقز وًمٙمٜمف جيقز ًمٚمٜمٗمس، واًمتحّٙمؿ ذم 

ومل شمتْمح ٟمٙمت٦م اًمتالزم،  ،إرادة اًمٖمػم وطمريم٦م ضمًده ٓ جيقز ًمٙمٜمف جيقز ُمع اًمٜمٗمس

ؽم أقمْم٤مئف أو ٟمحق سماحلدي٨م قمـ قمدم ؾمٚمٓمٜم٦م اإلٟم٤ًمن قمغم ضمًده سم٘متؾ ٟمٗمًف أو  وأُم٤م

، وهق طمرُم٦م اإلرضار سم٤مًمٜمٗمس وإقمْم٤مء واعمٜم٤مومع ًمدًمٞمؾ ظم٤مّص إّٟمام هق ذًمؽ ومٝمذا 

شم٤مرًة، وطمرُم٦م ىمتؾ اًمٜمٗمس أظمرى، وهذان اًمدًمٞمالن ٓ يِمٛمالن طم٤مًم٦م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م 

حٞم٨م شمٜم٧ٌم سمٕمد ذًمؽ، ومال يٕمٜمقن اًمتل ٟمتحّدث قمٜمٝم٤م، وم٢مٟمف ًمق طمٚمؼ اإلٟم٤ًمن حلٞمتف سم

سمٕمٜمقان ىمتؾ اًمٜمٗمس، وٓ يٗمٝمؿ اًمٕمرف ُمٜمف قمٜمقان اًمير، يمٞمػ وىمد ذيمر ُمِمٝمقر 

اًمير اًمًٌٞمط سم٤مًمٜمٗمس همػم حمّرم يمجرح ٟمٗمًف ضمرطم٤ًم سمًٞمٓم٤ًم،  أنّ ـ ومٞمام يٌدو ـ اًمٗم٘مٝم٤مء 

 وومٞمف قم٘مقسم٦م وشمٖمريؿ ذقم٤ًم.قمغم اًمٖمػم ف طمرام ُمع أٟمّ 

ان اًمير أو قمٜمقان ىمتؾ اًمٜمٗمس أو قمٜمقان وم٠مصؾ هذه اًم٘م٤مقمدة سم٤مـمؾ، وًمقٓ قمٜمق

قمغم ضمًده يمًٚمٓمٜمتف قمغم ُم٤مًمف، سمؾ هل  وضمقب طمٗمظ اًمٜمٗمس ًمٙم٤من ًمإلٟم٤ًمن ؾمٚمٓمٜم٦مٌ 

شمٙمقيٜمٞم٦م شمرضمع إًمٞمف سمٛمٜمح اًم٤ٌمري ًمف، ومتٙمقن أىمقى ُمـ اًمًٚمٓمٜم٦م آقمت٤ٌمري٦م  ؾمٚمٓمٜم٦مٌ 

 تف ًمإلٟم٤ًمن وُم٤مًمف ُمٚمٙمٞم٦مً طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ؾمٚمٓمٜم٦م اهلل وُمٚمٙمٞمّ  ،اًمث٤مسمت٦م ذم سم٤مب إُمقال، ٟمٕمؿ

ًمٚمحّد ُمـ ؾمٚمٓمٜم٦م اإلٟم٤ًمن قمغم ـ شمنميٕم٤ًم ـ ؾ يم٤من ًمف اًمتدظّم سمؾ إشمّؿ، طم٘مٞم٘مٞم٦م شم٤مُم٦م 

ٟمٗمًف وُم٤مًمف، سمتحريؿ اإلرضار ذم إومم أو اإلهاف واًمتٌذير ذم اًمث٤مٟمٞم٦م، ومًٚم٥م 

 اًمًٚمٓمٜم٦م سمٜمحق اًم٘م٤مقمدة حيت٤مج إمم دًمٞمؾ.

ٓي٦م وهذا ٓ يٕمٜمل قمدم وضمقد اًمًٚمٓمٜم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمإلٟم٤ًمن قمغم ذاشمف وأومٕم٤مًمف وو

شمٙمقيٜمٞم٦م ًمف قمغم ذًمؽ، ًمٙمـ ذم ـمقل اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م ًمٚمٛمقمم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، هم٤مي٦م ُم٤م 

ذم إُمر أّن اًمنمع واًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٘مالئل، وٟمتٞمج٦م شمدظمؾ اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد ذم ٟمٔم٤مم 

٦م شمنميٕم٤ًم سمام إذا مل يٚمزم اًمير قمغم اًمذات أو ٜماحلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ي٘مّٞمدون هذه اًمًٚمٓم
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اًمت٘مٞمٞمد ضم٤مء  دم صمٌقت أصؾ اًمًٚمٓمٜم٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م قمغم اًمذات: ٕنّ اًمٖمػم، وهذا همػم قم

اًمًٚمٓمٜم٦م وضمدت  ، ٓ أنّ أو اعمّمٚمح٦م سمٕمٜمقان صم٤مٟمقي ٓ أّوزم، وهق قمٜمقان اًمير

)قمغم اطمتامل ذم اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدريمٚمامت  ٚمقح ُمـ٘مّٞمدًة، ظمالوم٤ًم عم٤م يُم

ن٤م ُمٜمح٧م شمٙمقيٜم٤ًم اًمًٚمٓمٜم٦م وًمدت ُمْمّٞم٘م٦ًم ًمٙمق ، سمؾ طمتك ًمق ومروٜم٤م أنّ شمٗمًػمه٤م(

ٜم٦م، وم٢مّن هذا يٕمٜمل يمقن٤م ُم٘مّٞمدة ُمـ اعمقمم اًمذي مل يًٛمح هب٤م شمنميٕم٤ًم ذم طمدود ُمٕمٞمّ 

إصؾ قمدم صمٌقهت٤م، وهذا ُم٤م يٗمٝمٛمف اًمٕم٘مالء  وم٤مٕصؾ صمٌقهت٤م ٓ أنّ  ،سمحدود ظم٤مص٦م

 .طمٞم٨م يرون اًمت٘مٞمٞمد اؾمتثٜم٤مًء ذم طم٤مٓت ظم٤مّص٦م ُمـ اًم٘م٤مقمدة أيْم٤مً 

ـ أّن اؾمتدٓل اعمًتدّل هٜم٤م يم٤من اًمتالزم سملم ُم ،يْم٤مف إمم ذًمؽ ُم٤م ذيمره سمٕمْمٝمؿ

اًمدي٦م واحلرُم٦م، ُمع أّٟمف مل شمث٧ٌم اًمدي٦م ذقم٤ًم ذم طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م ُمع ٟم٤ٌمهت٤م جمّددًا وإٟمام 

اًمٜم٤ٌمت طم٤مًم٦م هق إرش، وُم٤م ٟمٌح٨م قمٜمف هٜم٤م هق ـ  قمؽمف اعمًتدّل ايمام ـ اًمث٤مسم٧م 

ؿ إٓ إذا أراد ومٙمٞمػ أىمحٛم٧م هذه احل٤مًم٦م ومٞمام ٟمحـ ومٞمف؟ اًمٚمٝم ،جّدد ذم اًمٖم٤مًم٥متاعم

وسملم احلرُم٦م، ويٗمؽمض قمغم ُمٜمٝمجف سمام يِمٛمؾ إرش اًمتالزم سملم ُمٓمٚمؼ اًمتٖمريؿ اعم٤مزم 

 .ذم آؾمتدٓل أن يٚمتزم هبذه اًم٘م٤مقمدة أيْم٤مً 

 :قم٘مقسم٦ًم وإٟمام وامن ٤ماًمدي٦م وإرش ًمٞمًت سمٜم٤مًء قمغم أنّ  ـ سمؾ رسمام أُمٙمـ اًم٘مقل

إـمالىم٤ًم سملم اًمدي٦م واإلرش وسملم احلرُم٦م،  ٓ شمراسمطـ سم٠مّٟمف  ًمثٌقهتام ذم ُمقارد اخلٓم٠م أيْم٤مً 

 ًمٕمدم اٟمدراضمٝمام ذم ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٦م مت٤مُم٤ًم يم٤مًمٙمٗم٤مرات.

قمدم صمٌقت ىم٤مقمدة اًمتالزم سملم اًمدي٦م أو إرش وسملم احلرُم٦م ذم طمّؼ  وافـتقجي

                                           
، حت٘مٞمؼ: طمٞمدر طم٥م اهلل، 36ـ  34 اٟمٔمر: اًمّمدر، سمحقث ذم وم٘مف آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل: (1)

 م.2010ِم٤مر اًمٕمريب، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ُم١مؾّم٦ًم آٟمت

 .182ـ  181: 7اٟمٔمر: قمكم ه٤مؿمؿ، طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م ذم اًمنميٕم٦م، جمّٚم٦م آضمتٝم٤مد واًمتجديد  (2)
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 اًمذات.

ومـ هذا ـّؾف طفر أّكف ٓ يقجد دفقؾ دم افؽتوب أو دم افسـّي أو دم اإلَجوع أو دم 

، مو مل يطرأ ظـقان ظذ حرمي حؾؼ افؾحقي افؼقاظد افػؼفقي أو دم افعؼؾ افسرة أو دم

فعدم  :أيضوً  ثوكقي ـوفِضر أو كحق ذفؽ، بؾ إّن افؼقل بؽراهي احلؾؼ مشؽٌؾ 

، مو مل َنقض دفقؾ ظذ ذفؽ بعد أن ـوكً افؽراهي ـوحلرمي بحوجي إػ دفقؾ ذظل

يضًو حتك أريوَنو دم ادؽروهوت يؾتزم بؼوظدة افتسومح دم أدفّي افســ مع افؼقل بج

، وٓ كؼقل هبذه مع ظدم ذـر افثقاب وافعؼوب دم كّص احلديٌ افضعقػ افسـد

 .افؼوظدة

 

 : احلّد ٔاملكدازالمشٗٛـ 4

إمم ُم٠ًمًم٦م ُمٗمٞمدة، وهل أٟمٜم٤م ًمق سمٜمٞمٜم٤م قمغم طمرُم٦م طمٚمؼ ـ ظمت٤مُم٤ًم ـ وٓ سم٠مس سم٤مإلؿم٤مرة 

 ٓ؟ طمّد ذم اًمنميٕم٦م أم ٚمق أرظمك اًمرضمؾ حلٞمتف ومٝمؾ ًمذًمؽه، وماًمٚمحٞم٦م أو ضمقاز

سمحٞم٨م ًمق  ،وردت سمٕمض اًمرواي٤مت اًمٜم٤مهٞم٦م قمـ زي٤مدة اًمٚمحٞم٦م قمـ ُم٘مدار اًم٘مٌْم٦م

ىمٌض اًمرضمؾ سمٞمده قمغم حلٞمتف ٓ شمٙمقن أزيد ُمـ ـمقل ىمٌْم٦م يده، وىمد طمٙمؿ سمٕمض 

 . سمٕمْمٝمؿ سم٤مؾمتح٤ٌمب ىمّص ُم٤م زاد، وقمؼّم اًمٗم٘مٝم٤مء سمٙمراه٦م ُم٤م زاد قمغم ىمٌْم٦م اًمٞمد

 وافروايوت هل:

ُم٤م زاد قمغم اًم٘مٌْم٦م »ىم٤مل:  ،×قمـ أيب قمٌد اهلل شؾ حمؿد بـ أيب محزة،مرـ  2 ـ1

ُم٤م زاد ُمـ »ىم٤مل:  ،×قمـ أيب قمٌد اهلل خز معّذ بـ خـقس،وٟمحقه  .شومٗمل اًمٜم٤مر

                                           
 .113: 2اخل٤مُمٜمئل، أضمقسم٦م آؾمتٗمت٤مءات ر: ( اٟمٔم1)

 .137: 3ُم٦م : ودراؾم٤مت ذم اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرّ 324ـ  323: 1راضمع: ُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م  (2)

 .487: 6اًمٙم٤مذم  (3)
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 امإن :اًمٙمراه٦م اًمِمديدة إن مل ٟم٘مؾ ٤ممهوفم٤مهر .شاًمٚمحٞم٦م قمـ اًم٘مٌْم٦م ومٝمق ذم اًمٜم٤مر

 .احلرُم٦م انيٗمٞمد

أُّم٤م اًمث٤مين واًمذي هق  ٞمػ سم٤مإلرؾم٤مل.ٕموؼم إّول واعمِمٙمٚم٦م هٜم٤م ذم اًمًٜمد، وم٤مخل

 وٕمٞمػ سمٕمدم صمٌقت وصم٤مىم٦م يمّؾ ومٝمق سم٤مًمٚمحٞم٦م،  ًمٚمتٍميح ومٞمف :إولدًٓم٦ًم ُمـ أووح 

٘مٜم٤مه ذم ُمٕمغم سمـ حمٛمد، وقمكم سمـ حمٛمد، وص٤مًمح سمـ أيب مح٤مد اًمرازي، يمام طم٘مّ  :ُمـ

 حمّٚمف، ُمْم٤موم٤ًم ًمإلرؾم٤مل ذم يمت٤مب اًمٗم٘مٞمف.

شم٘مٌض سمٞمدك قمغم »ىم٤مل:  ،ذم ىمدر اًمٚمحٞم٦م× هللقمـ أيب قمٌد ا ـ مرشؾ يقكس، 3

 .شُم٤م ومْمؾ زّ دماًمٚمحٞم٦م و

ف وٕمٞمػ ذم اًمتحديد، وأىمرب ًمٚمدًٓم٦م قمغم احلٙمؿ اإلًمزاُمل، ًمٙمٜمّ  واخلؼم فم٤مهرٌ 

ؼ اًمداُم٤مد ـ ووع اًمٞمد اًمًٜمد سم٤مإلرؾم٤مل، وًمٕمّٚمف ي٘مّمد سمف ـ يمام هق فم٤مهر يمالم اعمح٘مّ 

اإلُم٤ًمك سم٤مًمِمٕمر اًمقاىمع أؾمٗمؾ  قمغم اًمٚمحٞم٦م سمحٞم٨م شمٙمقن اًم٘مٌْم٦م ممًٙم٦م سم٤مًمذىمـ، ٓ

 .اًمذىمـ

يٕمتؼم قم٘مؾ اًمرضمؾ »، ىم٤مل: ×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ خز ظبد إظذ مقػ آل شوم، 4

اًمٕم٤مُمكم ُمـ  وىمد ومٝمؿ احلرّ  .شذم صمالث: ذم ـمقل حلٞمتف، وذم ٟم٘مش ظم٤ممتف، وذم يمٜمٞمتف

 .ذم اًمٓمقل هذه اًمرواي٦م أٟمف يًتدّل قمغم قم٘مؾ اًمرضمؾ سمٙمقن حلٞمتف ُمٕمتدًم٦مً 

سمًٝمؾ سمـ زي٤مد أدُمل، ودرؾم٧م سمـ أيب  واًمرواي٦م ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمد وٕمٞمٗم٦م
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 مل شمث٧ٌم وصم٤مىمتف قمٜمدٟم٤م.ممّـ ُمٜمّمقر، وضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ سمِم٤مر، وهمػمهؿ 

ف ٓ دًٓم٦م هل٤م قمغم رء هٜم٤م: إذ هم٤مي٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م أن٤م أُم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمدًٓم٦م، وم٘مد ي٘م٤مل سم٠مٟمّ 

ذا يمام حيتٛمؾ اًمٓمقل ُم٘م٤مسمؾ ؿمّدة دمٕمؾ ـمقل اًمٚمحٞم٦م ُمٕمٞم٤مرًا أو قمالُم٦ًم قمغم اًمٕم٘مؾ، وه

اًمت٘مّمػم، حيتٛمؾ ُم٤م ىم٤مسمؾ ؿمّدة اًمٓمقل وحيتٛمؾ آصمٜملم ُمٕم٤ًم، وإن يم٤من إىمرب ُم٤م ذيمره 

ـّ  احلرّ  ُم٘مدار ـمقل اًمٚمحٞم٦م يؼمز  ًمٚمدًٓم٦م قمغم أنّ  ًم٤ًمن اًمرواي٦م إرؿم٤مدي   اًمٕم٤مُمكم ًمٙم

ؿمخّمٞم٦م اإلٟم٤ًمن وقم٘مٚمف، وهذا اًمٚم٤ًمن ًمٞمس ًم٤ًمن سمٞم٤من طمٙمؿ ذقمل وإن يم٤من 

 د ُمٜمف ُمرضمقطمٞم٦م اًمٓمقل اًمزائد.يًتٗم٤م

 ُمّر سم٤مًمٜمٌل»ىم٤مل:  ،×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ خز درشً بـ أيب مـصقر، 5

٠م ُمـ حلٞمتف، ومٌٚمغ ذًمؽ اًمرضمؾ، رضمٌؾ ـمقيؾ اًمٚمحٞم٦م، وم٘م٤مل: ُم٤م يم٤من قمغم هذا ًمق هٞمّ 

 .ش، ومٚمام رآه ىم٤مل: هٙمذا وم٤مومٕمٚمقا٠م حلٞمتف سملم اًمٚمحٞمتلم، صمؿ دظمؾ قمغم اًمٜمٌلومٝمٞمّ 

هق أن ٓ شمٙمقن ىمّمػمًة وٓ  سملم اًمٚمحٞمتلمٕمٜمل إصالطمٝم٤م، وُمٕمٜمك ومتٝمٞمئ٦م اًمٚمحٞم٦م ي

 ـمقيٚم٦م، ومتٙمقن داًّم٦ًم قمغم اًمتقؾّمط ذم ـمقل اًمٚمحٞم٦م، وٓ إؿم٤مرة ومٞمٝم٤م حلّد اًم٘مٌْم٦م.

سمال ؾمٜمد، وأُم٤م ذم اًمٙم٤مذم ومٝمل وٕمٞمٗم٦م سم٤مإلرؾم٤مل، إمم  شاًمٗم٘مٞمف»واًمرواي٦م وردت ذم 

 ّمقر.ضم٤مٟم٥م قمدم صمٌقت وصم٤مىم٦م ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد، ودرؾم٧م سمـ أيب ُمٜم

وهل ذم  ،ػ حلٞمتفىمد ظمٗمّ × ىم٤مل: رأي٧م أسم٤م ضمٕمٗمر ـ خز احلسـ افزيوت،6

ػ حلٞمتف ف ظمٗمّ يِمػم اًمراوي ومٞمف إؿم٤مرًة إمم طم٤مل اإلُم٤مم ُمـ أٟمّ  إصؾ رواي٦م حلدٍث 

 وايمتحؾ و..

ـّ هذا احلدي٨م ٓ يدّل قمغم وضمقٍب أو اؾمتح٤ٌمب، سمؾ هم٤ميتف اجلقاز، سمؾ ذم  ًمٙم

، ٕٟمف سمٜم٤مًء قمغم ُم٤ٌمٟمٞمٜم٤م ذم طمجٞم٦م ومٕمؾ اعمٕمّمقم ُمِمٙمٌؾ  ،سم٤مًمٕمٜمقان إّوزم إوم٤مدشمف اجلقاز

                                           
 .130: 1يه اًمٗم٘مٞمف : ويمت٤مب ُمـ ٓ حي488: 6اًمٙم٤مذم  (1)

 .487: 6اًمٙم٤مذم  (2)
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ذم شمٚمؽ  طمدي٨م واطمد، وًمٕمّٚمف يم٤من هٜم٤مك قمٜمقان ظم٤مص ؾمٛمح ًمإلُم٤مم سمٗمٕمؾ ذًمؽ

٦م طم٤مل ومال دًمٞمؾ ذم ٗمّمح قمـ يمثػم يمالم، وقمغم أيّ ص٤مُم٧م ٓ يُ  ، واًمٗمٕمؾ دًمٞمٌؾ اًمٚمحٔم٦م

 احلدي٨م قمغم اؾمتح٤ٌمب ختٗمٞمػ اًمٚمحٞم٦م.

 ىمدزي٤مت، وم٢مٟمف ُمٝمٛمؾ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦ّم، وهذا، واخلؼم وٕمٞمػ اًمًٜمد سم٤محلًـ اًم

، وًمٞمس ًمف قمغم ُم٤م يٌدو ؾمقى صمالث أو أرسمع رواي٤مت وم٘مط أؿم٤مر اًمؼمىمل إمم ـمٌ٘متف

 ، وم٤مًمًٜمد ٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف.ًٙم٤منُمرواه٤م قمٜمف قمٌد اهلل سمـ 

..وُم٤م »أٟمف يم٤من ي٘مقل:  ،×سمًٜمده إمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ت،ـ خز اجلعػريو7

 .شوهحٞم٦م ومجزّ ضم٤موز اًم٘مٌْم٦م ُمـ ُم٘مّدم اًمٚم

اؾمتح٤ٌمب ضمّز ُم٤م زاد قمـ  وإظمذ هبذا احلدي٨م ُمٕمٜم٤مه وضمقب أو قمغم إىمّؾ 

ـّ اخلؼم وٕمٞمػ اًمًٜمد:  أصمٌتٜم٤م ذم حمّٚمف وٕمػ ؾمٜمد  طمٞم٨ماًم٘مٌْم٦م ُمـ ُم٘مّدم اًمٚمحٞم٦م، ًمٙم

 اجلٕمٗمري٤مت.

يم٤من ي٠مظمذ ُمـ  اًمٜمٌل أنّ  ـ خز ظؿرو بـ صعقى، ظـ أبقف، ظـ جّده:8

 .حلٞمتف، ُمـ قمروٝم٤م وـمقهل٤م

ر هذا شمدّل قمغم شمٙمرّ  شيم٤من ي٠مظمذ»وهق ظمؼم هم٤مي٦م ُم٤م يٗمٞمد ضمقاز هذا اًمٗمٕمؾ، وصٞمٖم٦م 

ـّ اًمٗمٕمؾ ُمـ اًمٜمٌل هذا ٓ يٗمٞمد اؾمتح٤ٌمب ذًمؽ سمٕمٜمقاٟمف، ومٚمٕمّؾ هذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م  ، ًمٙم

، واًمٗمٕمؾ ومٙم٤من اًمٜمٌل يٗمٕمٚمٝم٤م هبذا اًمٕمٜمقان ٓ سمٕمٜمقان٤م اخل٤مّص ذم طمٞمٜمف شمٕمّد زيٜم٦ًم ومج٤مًٓ 

قمغم أّن ذم اًمًٜمد قمٛمر سمـ ه٤مرون وىمد  سم٤مًمٓمري٘م٦م اإلـمالىمٞم٦م.ص٤مُم٧م ٓ يًتدّل سمف  دًمٞمٌؾ 

 .وّٕمٗمف مج٤مقم٦م
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٦محٞموىمد ورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت شمقصٞمػ اًمرؾمقل سم٠مّٟمف يم٤من يم٨م اًمٚم

 ُم٦م أن٤م سم٠ممجٕمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد، قمغم أنّ ًتٜمت٩م ُمـ جمٛمقع اًمرواي٤مت اعمت٘مدّ واعم

سمٕمْمٝم٤م ٓ دًٓم٦م ومٞمف قمغم رء، وسمٕمْمٝم٤م ي٠مظمذ قمٜمقان اًم٘مٌْم٦م ومٞمام ٓ ي٠مظمذ سمٕمْمٝم٤م 

أظمر هذا اًمٕمٜمقان، وإٟمام قمٜمقان قمدم ـمقل اًمٚمحٞم٦م، وسمٕمْمٝم٤م قمٜمقان اًمٚمحٞم٦م سملم 

ٓ يٛمٙمـ ـ ُمع وٕمػ اًمًٜمد ـ  اًمٚمحٞمتلم، وسمٕمْمٝم٤م ختٗمٞمػ اًمٚمحٞم٦م، وذم هذه احل٤مل

شمقومػم اًمِمٕمر إمم هذا  ٦ماحلٙمؿ سمقضمقب ضمّز ُم٤م زاد قمـ اًم٘مٌْم٦م أو اؾمتح٤ٌمسمف أو يمراه

 .احلدّ 

 

 ٌتٗذٛ البشح

إٓ أّن جمٛمقع اًمرواي٤مت يٛمٙمـ دقمٛمف سمٜمّمقص اًمتزّيـ واًمتجّٛمؾ واًمٔمٝمقر سمٛمٔمٝمر 

ٕقمراف سمام حتٛمٚمف ا فٌع ومٞمقمرذم، شمتّ  تٝم٤م أُمرٌ ُم٠ًمًم٦م ـمقل اًمٚمحٞم٦م ومج٤مًمٞمّ  مجٞمؾ ومٞم٘م٤مل: إنّ 

وم٢مذا يم٤من ؿمّدة ـمقهل٤م يٕمّد ىمٌح٤ًم  ،ًـ اعمٜمٔمر ومج٤مل اعمٔمٝمروم٤معمٓمٚمقب هق طُم  ،ُمـ أذواق

ٔمٝمر اإلٟم٤ًمن سم٤معمٔمٝمر اًمٓم٤مهر واًمٜمٔمٞمػ ه٤م سم٤معم٘مدار اًمذي يُ ضمزّ يم٤من اعمًتحًـ 

ٜم٤م مل ٟمٕمثر قمغم ُمقىمػ واجلٛمٞمؾ، وإذا يم٤من اًمٕمٙمس يم٤من احلٙمؿ سم٤مًمٕمٙمس مت٤مُم٤ًم، وسمام أٟمّ 

ًمٕمٜمقان إوزم ذم ُمقوقع اًمٚمحٞم٦م، ًمذا دمٕمؾ ىمْمٞم٦م اًمٚمحٞم٦م ذم طم٤مؾمؿ سم٤م ذقمّل 

إُمر  ،ـ واًمتجّٛمؾوضمقده٤م وـمقهل٤م وُم٘مداره٤م حت٧م اًمٕمٛمقُم٤مت اًمقاردة ذم اًمتزيّ 
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اًمذي جيٕمؾ اعمقوقع قمرومٞم٤ًم قم٘مالئٞم٤ًم، مم٤م ىمد يًتدقمل إـم٤مًمتٝم٤م طمٞمٜم٤ًم أو شم٘مّمػمه٤م طمٞمٜم٤ًم 

 ه٤م وطمٚم٘مٝم٤م صم٤مًمث٦م.آظمر، أو ضمزّ 

 :ٓ حيرم طمٚمؼ أو ختٗمٞمػ حلٞم٦م أظمريـ ُمع رو٤مهؿ ،٤م إًمٞمفوسمٜم٤مًء عمجٛمؾ ُم٤م شمقّصٚمٜم

ًمٗمرض يمقن ُمتٕمّٚمؼ  :ٞم٦م اًمٗمٕمؾ ذم ٟمٗمًف، وجيقز أظمذ إضمرة قمغم ذًمؽًمٗمرض طمٚمّ 

 طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م اإلضم٤مرة ؾم٤مئٖم٤ًم ذقم٤ًم، ومتِمٛمٚمف قمٛمقُم٤مت اإلضم٤مرة واًمٕم٘مقد، يمام أنّ 

قمغم ٓ يٙمقن ومً٘م٤ًم طمتك حيٙمؿ سمٗمًؼ ص٤مطمٌٝم٤م، سمؾ ئمّؾ ووٕمف  ًمٚمٜمٗمس أو ًمٚمٖمػم

ُمٓمٚمؼ سمؾ سمٞمع وذاء  طم٤مًمف: ًمٗمرض ضمقاز احلٚمؼ، ودمقز اًمّمالة ظمٚمٗمف، يمام أنّ 

قم٤ًم، ويمذا ٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف ذ ُمٕم٤مضمٞمٜمٝم٤مٕم٤مُمؾ سم٠مدوات احلالىم٦م اخل٤مّص٦م سمحٚمؼ اًمٚمحٞم٦م أو تاًم

ُم٤م ذيمرٟم٤مه سملم طم٤مٓت احلرج واًمير  ٤م، وٓ ومرق ذم يمّؾ هبإصالطمٝم٤م قمغم شم٘مدير ظمرا

 .اإله٤مٟم٦م أو قمدم اؾمتٚمزام ذًمؽ يمّٚمفأو أو اؾمتٚمزام قمدم احلٚمؼ آؾمتٝمزاء 

، سمؾ ىمد ي٘م٤مل سم٠مّٟمف يٛمٙمـ طمٚمؼ سمٕمض اًمٚمحٞم٦م ُمـ يمام جيقز طمٚمؼ سمٕمض اًمٚمحٞم٦م أيْم٤مً 

أّن اًمرضمؾ ذو حلٞم٦م قمروم٤ًم، يمام ًمق ضمّز  ُمٕمفأّي ُمٙم٤من يم٤من إذا ومرض أّن اًم٤ٌمىمل يّمدق 

ؽ، وم٢مٟمف ُم٤م قمغم اًمٕمٜمٗم٘م٦م ًمقطمده٤م أو ُم٤م يم٤من ىمري٤ًٌم ُمـ اًمرىم٦ٌم وقمغم اًمقضمٜمتلم وأُمث٤مل ذًم

ز طمتك ًمق أدظمٚم٧م هذه وٛمـ اًمٚمحٞم٦م سمح٥ًم اًمٜمّص واًمٚمٖم٦م: آ يٌٕمد اًم٘مقل سم٤مجلق

ٕن اعمحّرم ذم اًمٜمّمقص قمغم شم٘مديره ـ ووم٘م٤ًم ًمٚم٘مدر اعمتٞمّ٘مـ ـ هق طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م سمٛمٕمٜمك 

إزاًمتٝم٤م، ٓ طمٚمؼ سمٕمْمٝم٤م سمام ٓ يّمدق ُمٕمف إزاًم٦م اًمٚمحٞم٦م أو ُمع صدق أّن ًمف حلٞم٦م قمروم٤ًم، 

 از ُمٓمٚم٘م٤ًم. ومْماًل قمغم اًم٘مقل سم٤مجلق

صّح٦م  قمغم شم٘مديرـ  ومٝمقوأُم٤م اًمٜمٝمل قمـ اًمتٜمّٛمص وًمٕمـ اًمٜم٤مُمّم٦م واعمتٜمّٛمّم٦م

ؾمٜمده ـ ظم٤مّص سم٤معمرأة ُمـ طمٞم٨م اًمزيٜم٦م أو ُمـ طمٞم٨م اًمتدًمٞمس قمغم اًمزوج يمام اطمتٛمٚمف 

                                           
 .250: وُمٕم٤مين إظم٤ٌمر: 415: 1اٟمٔمر: ُمًٜمد أمحد  (1)
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وٓ يقضمد ُم٤م يٗمٞمد اًمِمٛمقل ًمٚمرضمؾ، ومْماًل قمـ ُمٜم٤مىمِم٤مت أظمر ذم ، سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء

 .هذا اعمقوقع

از احلٚمؼ سملم أٟمقاقمف وأدواشمف سم٤معمقس أو آًم٦م أظمرى أو اًمٜمتػ أو وٓ ومرق ذم ضمق

ووع سمٕمض اعمًتحيات أو طمتك سم٤مٕؿمٕم٦م، ؾمقاء ًمزم ُمـ ذًمؽ قمدم إُمٙم٤من ٟم٤ٌمهت٤م 

. واهلل اًمٕم٤ممل أو قمٜمقان صم٤مٟمقي آظمر ُمٚمزم سمٕمد ذًمؽ أو قمدُمف، ُم٤م مل يٚمزم اًمير

سم٠مطمٙم٤مُمف.

                                           
 . 208: 1اٟمٔمر: اًمٕمالُم٦م احلكم، حترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  (1)

، 107ـ  98راضمع: قمٌد اهلل سمـ اًمّمّديؼ اًمٖمامري، اًمتٜمّمٞمص قمغم أن احلٚمؼ ًمٞمس سمتٜمٛمٞمص:  (2)

 حت٘مٞمؼ: اًمٕم٤ميش ه٤مدي، دار أصم٤مر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم.



 

 

 

 

 

 

 
 

 سهي احلادب يف الطّازٚ 



 



 

 

 

 

 

 

 )الكٕه باإلطالم( يف ضسٔزٚ زفع احلادب عسٔفاملٙ أالسـ  1

ُمـ  ،ُمثؾ اًمقوقء واًمٖمًؾ، أّن ُم٠ًمًم٦م رومع احل٤مضم٥م ذم اًمٓمٝم٤مرةُمـ اًمقاوح 

ٗمقن، طمتك أّن اًمٙمثػم ُمـ أصح٤مب إقمامل واعمٝمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل يٌتكم هب٤م اعمٙمٚمّ 

هذا اعمقوقع ٟمٔمرًا ٕمهٞم٦م ىمد رأي٧م أّٟمف و سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝمؿ. ٦ميقُمٞمّ  شمٙم٤مد شمٙمقن ىمْمٞم٦مً 

 ووضمقد سمٕمض اًمٓمروطم٤مت اعمت٠مظمرة طمقًمف ٓ سم٠مس سم٤مًمتٕمّرض ًمف هٜم٤م.

 ًؾ هق إضمراء اعم٤مءاعمٓمٚمقب ذم اًمقوقء واًمٖمُ  ٟمحـ ٟمٕمرف أنّ  ،وذم هذا اًمًٞم٤مق

ًؾ واعمًح، واعمٕمروف سملم ريره قمغم اجلًد أو قمغم ُمقاوع اًمقوقء ُمـ اًمٖمَ ومت

وًمق ُم٘مدار  ذّ سمحٞم٨م ًمق ؿم اًمٗم٘مٝم٤مء رضورة وصقل اعم٤مء إمم فم٤مهر اًمٌنمة سم٠ميمٛمٚمٝم٤م

٥م قمغم سمًٞمط يمرأس إسمرة مل يّمّح اًمقوقء وٓ اًمٖمًؾ ووضم٧ٌم اإلقم٤مدة: سمؾ ىمد يؽمشمّ 

 ذًمؽ وضمقب إقم٤مدة اًمّمٚمقات وٟمحقه٤م.

طمٙمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٚمزوم رومع احل٤مضم٥م اعم٤مٟمع  ،وُمـ رضورة وصقل اعم٤مء إمم اًمٌنمة

٘م٤ًم سم٤مًمٌنمة ؾمقاء يم٤من ُمتّماًل ُمٚمتّمـ احل٤مضم٥م  قمـ وصقهل٤م ُمٝمام يم٤من، وىم٤مًمقا سم٠منّ 

 دم٥م إزاًمتف ُمٓمٚم٘م٤ًم.ـ يم٤مًمّمٌغ أم ُمٜمٗمّماًل قمٜمٝم٤م يم٤مًمًقار 

ف ًمق ؿمؽ ذم طم٤مضمٌٞم٦م رء سم٠مٟمّ ـ ووم٘م٤ًم ًمٚم٘م٤مقمدة ـ ومل ي٘مػ إُمر هٜم٤م، سمؾ طمٙمٛمقا 

وضم٥م  ؟ُمقضمقد قمغم أطمد أقمْم٤مء اًمقوقء أو اًمٖمًؾ ومل يدَر هؾ هق طم٤مضم٥م أم ٓ

واًمٖمًؾ، وٓ حيرز ذًمؽ  احلٙمؿ هق ًمزوم إيّم٤مل اعم٤مء إمم أقمْم٤مء اًمقوقء رومٕمف: ٕنّ 
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إذ ُمع اًمِمؽ ذم طم٤مضمٌٞمتف يِمؽ ذم وصقل اعم٤مء إمم  :إٓ سمرومع هذا اعمِمٙمقك احل٤مضمٌٞم٦م

قمدم احل٤مضم٥م  ح٤مباًمٌنمة، واحلٙمؿ ًمٞمس هق رومع احل٤مضم٥م سمؾ وصقل اعم٤مء، واؾمتّم

 .٧م قمٜمدهؿٌِ ثْ ٓ يث٥م وصقل اعم٤مء إٓ سم٠مصؾ ُمث٧ٌم، وهق ٓ يُ 

 

 ٔالػٕاِد اإللصاً بسفع احلادب وطمكًا، األدّلٛ

٦م اعمِمٝمقر سملم اعمت٠مظمريـ ـ سمٕمد اؾمتٌٕم٤مد دًمٞمكم اإلمج٤مع وٓسمد ًمٜم٤م ُمـ اؾمتٕمراض أدًمّ 

٤م صٖمروي٤ًم ـ وأهؿ ُم٤م ذيمروه قمغم ذًمؽ إدًّم٦م متّ واًمِمٝمرة ًمقوقح اعمدريمٞم٦م ومٞمٝمام ًمق 

 اًمت٤مًمٞم٦م:

 

 ، ٌكد ٔحتدٖدوطتٍد العىٕوات ٔاملطمكاتـ  1ـ  1

قُم٤مت واعمٓمٚم٘م٤مت أُمرة سم٤مًمقوقء آؾمتٜم٤مد إمم اًمٕمٛم هٜم٤م هق اًمدًمٞمؾ إول

، وم٢مّن هذه اًمٕمٛمقُم٤مت واعمٓمٚم٘م٤مت شمدّل ُمثاًل قمغم ًمزوم امواًمٖمًؾ واعمحّددة عمقاوٕمٝم

ُمـ اعمرومؼ إمم أـمراف إص٤مسمع، وهذا ُمٕمٜم٤مه ًمزوم إيّم٤مل اعم٤مء إمم مت٤مم  دًمٞماهمًؾ 

أضمزاء اًمٞمد طمتك يّمدق همًٚمٝم٤م، إذ ًمق سم٘مل ُم٘مدار سمًٞمط ضمدًا ُمـ اًمٞمد أو اًمقضمف أو 

قمه٤م مل يّمؾ إًمٞمف اعم٤مء ًمّمّح ؾمٚم٥م اًمٖمًؾ أو اعمًح قمٜمٝمام، ومال ي٘م٤مل: ُمًح رضمٚمف ٟمح

أو همًؾ يده ًمق يم٤من ىمد سم٘مل ُم٘مدار همػم ُمٖمًقل، وإٟمام ي٘م٤مل: همًؾ سمٕمض يده أو 

ُمًح سمٕمض رضمٚمف، ومّمّح٦م اًمًٚم٥م وقمدم صّح٦م احلٛمؾ دًمٞمؾ واوح قمغم ًمزوم رومع 

 .ًمقوقء واًمٖمًؾاعمقاٟمع دون وصقل اعم٤مء إمم مت٤مم أضمزاء ُمقاوع ا يمّؾ 

                                           
: واخلقئل، اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اًمٕمروة 347: 1د اٟمٔمر: أسمق ـم٤مًم٥م إرايمل، ذح ٟمج٤مة اًمٕم٤ٌم (1)

: واحلٙمٞمؿ، ُمًتٛمًؽ اًمٕمروة 344: 1: واًم٘مٛمل، ُم٤ٌمين ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 83: 4اًمقصم٘مك 

 .247: 2: وُمّم٤ٌمح اعمٜمٝم٤مج 342: 2اًمقصم٘مك 
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اعمرضمع ذم صدق قمٜمقان اًمٖمًؾ  ٕنّ  هذا افؽالم ؽر واضٍح ظذ إضالؿف: إٓ أنّ 

ل وإٟمام هق اًمٕمرف، وُمـ اًمقاوح أّن اًمٕمرف هٜم٤م يٛمّٞمز أو اعمًح ًمٞمس هق اًمٕم٘مؾ اًمدىمّ 

سملم اعم٘مدار اًمٙمثػم اًمذي مل يّمٚمف اعم٤مء ذم أقمْم٤مء اًمُٖمًؾ أو اًمقوقء واعم٘مدار اًم٘مٚمٞمؾ، 

ٙمّٚمػ مل يٖمًؾ ٟمّمػ يده اًمٞمٛمٜمك ذم اًمقوقء ومال يّمدق قمروم٤ًم أٟمف همًؾ يده ومٚمق أّن اعم

اًمٞمٛمٜمك، أُم٤م ًمق همًٚمٝم٤م ًمٙمـ سم٘مل ُم٘مدار رأس اإلسمرة أو ُم٤م ؿم٤مسمف ُمـ سم٘مٕم٦م صٖمػمة ضمدًا 

ذم ُمٙم٤مٍن ُم٤م ُمـ اًمٞمد وم٢مٟمف ي٘م٤مل قمروم٤ًم سم٠مٟمف همًؾ يده، وٓ يٚمتٗم٧م اًمٕمرف إمم هذا اعم٘مدار 

اًمدىمٞمؼ اًمٗمٚمًٗمل طمتك ي٘م٤مل سمّمّح٦م اًمًٚم٥م  اًمًٌٞمط، وًمٞمس اعمرضمع هٜم٤م هق اًمٕم٘مؾ

 وقمدم صّح٦م احلٛمؾ.

 ،وىمد طم٤مول سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ اجلقاب قمـ هذا اًمٙمالم ذم آؾمتدٓل

ٓ ـ ُمـ اًمًقار واخل٤مشمؿ ـ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ سملم احل٤مضم٥م اعمٜمٗمّمؾ واعمتّمؾ، وم٢مّن اعمٜمٗمّمؾ 

ٓمالء أو ًؾ ُمثؾ اًمٞمد اًمتل قمٚمٞمٝم٤م سمٕمض اًمهمسمخالف  ،يّمدق همًؾ اًمٞمد ُمٕمف قمروم٤مً 

اًمٕمرف ذم احل٤مًم٦م إومم يرى أّن هٜم٤مك يدًا وؾمقارًا ومٞمٛمّٞمز سمٞمٜمٝمام ومال  اًمده٤من وم٢منّ 

ُمّمٌقهم٦م  ف ًمٞمس ذم اًمٌلم إٓ يدٌ يّمدق ُمٕمف همًؾ اًمٞمد يمّٚمٝم٤م، سمخالف احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٢مٟمّ 

 .أو ُمٓمٚمٞم٦م

احل٤مضم٥م اعم٤مٟمع هق احل٤مضم٥م  ف يٗمٝمؿ ُمـ اًمٜمّمقص اًمروائٞم٦م أنّ وئمٝمر ُمٜمف أٟمّ 

سمال ومرق سملم يمقن احل٤مضم٥م اعمتّمؾ يمثػمًا  ،ون اعمتّمؾ اعمٚمحؼ سم٤مًمٌنمة قمروم٤مً اعمٜمٗمّمؾ د

، وأّن قمٚمٞمف أو ىمٚمٞماًل، ويمذًمؽ اعمٜمٗمّمؾ، وؾمٞم٠ميت اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ذًمؽ ٓطم٘م٤ًم إن ؿم٤مء اهلل

 .سمٕمض اعمالطمٔم٤مت

هٜم٤مك ُمـ ُم٤مل إًمٞمف ُمـ  يٌدو أنّ  ،وُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ ومٝمؿ اًمٖمًؾ واعمًح ومٝماًم قمرومٞم٤مً 

                                           
، دار اعمالك، 24ـ  19حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل، طمٙمؿ احل٤مضم٥م اًمالصؼ ذم اًمقوقء واًمٖمًؾ:  (1)

 م.2009سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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وئمٝمر ُمـ سمٕمض ومْمالء ُمت٠مظمري اعمت٠مظمريـ اعمٞمؾ »ث اًمٌحراين: اًمٗم٘مٝم٤مء، ىم٤مل اعمحدّ 

سمٌ٘م٤مء رء يًػم ٓ خيّؾ قمروم٤ًم  دإمم اًمٕمٛمؾ سمٔم٤مهر اخلؼميـ اعمذيمقريـ ُمـ قمدم آقمتدا

سمٖمًؾ مجٞمع اًمٌدن إُم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم أو ُمع اًمٜمًٞم٤من ًمق مل يٙمـ اإلمج٤مع قمغم ظمالومف، صمؿ ىم٤مل: 

ـّ  ـّ شإومم أن ٓ جيؽمأ قمٚمٞمف ًمٙم ؼ اخلقاٟم٤ًمري ُمراده اعمح٘مّ  أنّ  ، وأهمٚم٥م اًمٔم

 .ص٤مطم٥م ُمِم٤مرق اًمِمٛمقس

 

 ـ وطتٍد األسادٖح اخلاّصٛ، ٔقفات ٔتعمٗكات 1ـ  2

اًمرواي٤مت اخل٤مّص٦م، وهل شم٤مرًة شمتٙمّٚمؿ ذم احل٤مضم٥م اعمٜمٗمّمؾ إدًّم٦م هٜم٤م هق  صم٤مين

وأظمرى قمـ اعمتّمؾ، وٓ سمّد ًمٜم٤م ُمـ اؾمتٕمراوٝم٤م مجٞمٕم٤ًم، صمؿ ذيمر إظم٤ٌمر اعمٕم٤مرو٦م هل٤م، 

 :وهل

ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ اعمرأة قمٚمٞمٝم٤م اًمًقار واًمدُمٚم٩م ذم  ـ صحقحي ظّع بـ جعػر،1

سمٕمض ذراقمٝم٤م، ٓ شمدري جيري اعم٤مء حتتف أم ٓ، يمٞمػ شمّمٜمع إذا شمقو٠مت أو 

ٓ  ؼوقمـ اخل٤مشمؿ اًمْمٞمّ  ،شحتّريمف طمتك يدظمؾ اعم٤مء حتتف أو شمٜمزقمف»اهمتًٚم٧م؟ ىم٤مل: 

اعم٤مء ٓ  إن قمٚمؿ أنّ »؟ ىم٤مل: هؾ جيري اعم٤مء حتتف إذا شمقو٠م أم ٓ، يمٞمػ يّمٜمع ىيدر

 .شيدظمٚمف ومٚمٞمخرضمف إذا شمقو٠م

٦م ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمد، وهل شمدّل قمغم ًمزوم حتريؽ احل٤مضم٥م سمحٞم٨م وهذه اًمرواي٦م شم٤مُمّ 

يّمؾ اعم٤مء إمم اًمٌنمة: وم٢مّن اًمؽميمٞمز ذم اًم١ًمال واجلقاب يم٤من طمقل ضمري٤من اعم٤مء حت٧م 

ٌّدي ذم اعمقوقع سم٘مدر  ،اخل٤مشمؿ واًمًقار ُم٤م اهلدف هق إيّم٤مل ومٚمٞمس هٜم٤مك ضم٤مٟم٥م شمٕم

                                           
 .91: 3احلدائؼ اًمٜم٤مرضة  (1)

 .170: 1اٟمٔمر: ُمِم٤مرق اًمِمٛمقس  (2)

 .85: 1: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 176: وىمرب اإلؾمٜم٤مد: 44: 3اًمٙم٤مذم  (3)
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 اعم٤مء إمم اًمٌنمة.

ٚم٩م اًمذي هق رء ُم٥م سمٛم٘مدار اًمًقار واًمدطم٤مضمٟمٕمؿ، هذه اًمرواي٦م شمتحّدث قمـ 

شمْمٕمف اعمرأة ذم يده٤م يم٤مًمًقار وهق اعمٕمْمد ُمـ احلكّم، وهذا اًم٘مدر ُمـ احل٤مضم٥م ُمـ 

اًمقاوح أٟمف يّي قمروم٤ًم سمّمدق همًؾ اًمٞمد، ٓؾمٞمام إذا اومؽموٜم٤م أن حتديد طمجؿ اخل٤مشمؿ 

٤مرف أو اًمًقار اعمتٕم٤مرف ذم زُم٤من صدور اًمرواي٦م صٕم٥م، وم٘مد يٙمقن اًمًقار ٕماعمت

يمٌػمًا ُمـ طمٞم٨م اًمٕمرض ويمذا اًمدُمٚم٩م واخل٤مشمؿ سمحٞم٨م يٖمّٓمل ُم٤ًمطم٦م ُمٕمتّد هب٤م ٓ 

اًم١ًمال واجلقاب مل  ٕنّ  :يّمدق ُمٕمف قمروم٤ًم همًؾ اًمٞمد، ويٙمٗمل طم٤مل اًمِمؽ هٜم٤م

رف قم٤مدًة ذم شمٚمؽ إزُمٜم٦م، سمؾ قمغم ُم٤م هق اعمتٕم٤م ،قمغم ُمٓمٚمؼ اخل٤مشمؿ واًمًقار ٤منيٜمّمٌّ 

وُمع اًمِمؽ ٟمٌ٘مك ُمع فم٤مهر اًمٕمٛمقُم٤مت واعمٓمٚم٘م٤مت اًمتل ٓ شمٓم٤مًمٌٜم٤م سم٠مزيد ُمـ صدق 

 اًمٖمًؾ واعمًح قمروم٤ًم.

وًمق مل ُي٘مٌؾ هذا اًمٙمالم ومال أىمّؾ ُمـ أّن اًمرواي٦م ظم٤مّص٦م سم٤محل٤مضم٥م اعمٜمٗمّمؾ، 

 وؾمٞم٠ميت ُمزيد شمٕمٚمٞمؼ إن ؿم٤مء اهلل.

ٓمٕمٝم٤م اًمث٤مين شمٚمزم سم٢مظمراج اخل٤مشمؿ إذا قمٚمؿ أّن هذه اًمرواي٦م ذم ُم٘م ودمدر اإلؿم٤مرة إمم

اعم٤مء ٓ يدظمؾ حتتف، وهذا ُم٤م يٗمٝمؿ ُمٜمف أٟمف ًمق مل حيّمؾ ًمف قمٚمؿ سمذًمؽ  اعمٙمّٚمػ أنّ 

دم ٕماعم٤مٟمع هق اًمٕمٚمؿ سم سمحٞم٨م ؿمؽ ذم وصقل اعم٤مء ُمٕمف وقمدُمف مل جي٥م اًمٜمزع، ويم٠منّ 

حتريؽ  اًم١ًمال إول وضمقاسمف فم٤مهران ذم ًمزوم وصقل اعم٤مء إمم اًمٌنمة ُمٕمف، ُمع أنّ 

ًمت٘مّدم  :اًمًقار طمتك ذم طم٤مل اًمِمؽ ذم احل٤مضمٌٞم٦م، ودًٓم٦م اعم٘مٓمع إول أىمقى فمٝمقراً 

اعمٜمٓمقق قمغم اعمٗمٝمقم، سمؾ صػمورشمف ُمع آشمّم٤مل ُم٤مٟمٕم٤ًم قمـ وٓدة اعمٗمٝمقم ٟمٗمًف، 

 ومٞمٚمتزم هب٤م ذم هذه اًمرواي٦م.

قمـ اخل٤مشمؿ إذا × ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل ،ـ صحقحي احلسغ بـ أيب افعال2

ديره وإن ٟمًٞم٧م طمتك شم٘مقم شم»وىم٤مل ذم اًمقوقء:  ،شطمّقًمف ُمـ ُمٙم٤مٟمف»٧م؟ ىم٤مل: اهمتًٚم
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 .شذم اًمّمالة، ومال آُمرك أن شمٕمٞمد اًمّمالة

وهذه اًمرواي٦م فم٤مهرة أيْم٤ًم ذم ًمزوم حتريؽ اخل٤مشمؿ، إٓ أن٤م ٓ شمٓم٤مًم٥م سم٢مقم٤مدة 

ؼ يمام مل يًتٌٕمده اعمح٘مّ  ،اًمّمالة قمغم شم٘مدير اًمٜمًٞم٤من، ومٞم١مظمذ هب٤م ذم هذا اعمقرد

ـّ سمّد ُمـ ـمرطمفؿم٤مذًا ٓ ظمؼماً وإن اقمتؼمه اًمًٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل  .قاٟم٤ًمرياخل  . ًمٙم

 .إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم اقمت٤ٌمره ذم همػم حمّٚمف يمام ؾمٞمٔمٝمر ُمـ ُمٓم٤موي ُم٤م ؾمٞم٠ميت

ٓ إطمراز قمدم  ،ؼ اًمٜمجٗمل قمغم طم٤مًم٦م قمدم إطمراز وصقل اعم٤مء ُمٕمفومحٚمف اعمح٘مّ 

ؿ اًمقاؾمع، حمتٛماًل يمقن ُمقرده هق ، يمام محٚمف اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري قمغم اخل٤مشماًمقصقل

 .اًمِمؽ سمٕمد اًمٗمراغ

واجلقاب قمـ آؾمتدٓل هبذا احلدي٨م هق قمٞمٜمف اجلقاب قمـ احلدي٨م اعمت٘مّدم ُمـ 

 طمٞم٨م اًمدًٓم٦م ومال ٟمٕمٞمد.

أٓ ختؼمين ُمـ أيـ قمٚمٛم٧م، ×: ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمر ـ صحقحي زرارة،3

ي٤م زرارة، »ل: وىم٤م ،؟ ومْمحؽشإّن اعمًح سمٌٕمض اًمرأس وسمٕمض اًمرضمٚملم»وىمٚم٧م: 

َؾوْؽِسُؾقا ﴿اهلل قمز وضمؾ ىم٤مل:  وٟمزل سمف اًمٙمت٤مب ُمـ اهلل: ٕنّ  ىم٤مًمف رؾمقل اهلل

َوَأْيِدَيُؽْؿ إَِػ ﴿ومٕمرومٜم٤م أّن اًمقضمف يمّٚمف يٜمٌٖمل أن يٖمًؾ، صمؿ ىم٤مل:  ،﴾ُوُجقَهُؽؿْ 

ومقصؾ اًمٞمديـ إمم اعمروم٘ملم سم٤مًمقضمف، ومٕمرومٜم٤م أٟمف يٜمٌٖمل هلام أن يٖمًال إمم  ،﴾ادََْراؾِِؼ 

ومٕمرومٜم٤م  ،﴾َواْمَسُحقا بُِرُؤوِشُؽؿْ ﴿ّمؾ سملم اًمٙمالم )اًمٙمالُملم(، وم٘م٤مل: ومروم٘ملم، صمؿ اعم

                                           
 .468: 1: وشمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 45: 3اًمٙم٤مذم  (1)

 .170: 1ُمِم٤مرق اًمِمٛمقس  (2)

 .296ـ  295: 1ري٤مض اعم٤ًمئؾ  (3)

 .290: 2ضمقاهر اًمٙمالم  (4)

 .352: 2ٕٟمّم٤مري، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ا (5)
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 .شأّن اعمًح سمٌٕمض اًمرأس: عمٙم٤من اًم٤ٌمء، صمؿ.. ﴾بُِرُؤوِشُؽؿْ ﴿طملم ىم٤مل: 

١مّيد ُم٤م ومٝمٛمف ي قاًمٞمديـ، وه اًمقضمف ويمّؾ  ذم ًمزوم همًؾ يمّؾ  هذا اخلؼم سيٌح  وم٢منّ 

 ت ُمـ طمٞم٨م إًمزاُمٝم٤م سم٤مؾمتٞمٕم٤مب اًمٖمًؾ ًمٙمّؾ اًمًٞمد اخلقئل ُمـ اعمٓمٚم٘م٤مت واًمٕمٛمقُم٤م

اجلزء اعمٖمًقل، وئمٝمر ُمـ اًمًٞمد ومْمؾ اهلل ُمقاوم٘م٦م اًمًٞمد اخلقئل قمغم ذًمؽ ُمـ 

 .طمٞم٨م اعمٌدأ

ٞم٦م اًمقاردة ومٞمٝم٤م إٟمام ضم٤مءت وم٢مّن اًمٙمٚمّ  هذه افروايي ؽر كوطرة إػ مو كحـ ؾقف، إٓ أنّ 

رضمٚملم، ٓ ذم ُم٘م٤مسمؾ ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٌٕمْمٞم٦م اعم٠مظمقذة ذم سم٤مب اعمًح قمغم اًمرأس واًم

احل٤مضم٥م سمال ومرق سملم اًمالصؼ وهمػمه، وم٢مذا شمّؿ همًؾ سمٕمض اًمٞمد يمام ًمق همًؾ ُمـ 

ٞم٦م ُمـ أي٦م فم٤مهرة ذم اًمٙمٚمّ  ٕنّ  :وؾمط اًمذراع إمم أـمراف إص٤مسمع ومٝمذا ُمرومقض

اعمرومؼ إمم أـمراف إص٤مسمع، أُم٤م قمٜمدُم٤م يٛمًح سمٕمض رأؾمف، وهق ُم٘مّدم اًمرأس ُمثاًل، 

سمؾ اًمٌٕمض هق اعمراد، وم٤مًمٙمٚمٞم٦م هٜم٤م  ةاًمٙمٚمٞم٦م ًمٞم٧ًم ُمراد ومٞمّمدق ُمًح اًمرأس: ٕنّ 

وىمٕم٧م ذم ُم٘م٤مسمؾ هذه اًمٌٕمْمٞم٦م، وٓ ٟمٔمر هل٤م إمم ًمزوم رومع ُم٘مدار رأس أسمرة أو همًؾ 

ومٝمذه  ،ٗمّمؾٜماًمٞمد ًمٙمـ ُمع وضمقد سمٕمض احل٤مضم٥م ومٞمٝم٤م، سمال ٟمٔمر إمم اعمتّمؾ واعم يمّؾ 

ق اعمٖمًقل ، ًمٙمقن٤م ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من ُم٘مدار اًمٕمْماًمرواي٦م أضمٜمٌٞم٦م قمـ ُمقرد سمحثٜم٤م

 واعمٛمًقح أوًمٞم٤ًم ٓ رومع احل٤مضم٥م قمٜمف.

همتًؾ أيب ُمـ ا»ىم٤مل:  ،×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ صحقحي ظبد اهلل بـ شـون،4

اجلٜم٤مسم٦م، وم٘مٞمؾ ًمف: أسم٘مٞم٧م عمٕم٦ًم ذم فمٝمرك مل يّمٌٝم٤م اعم٤مء، وم٘م٤مل ًمف: ُم٤م يم٤من قمٚمٞمؽ ًمق 

                                           
: 299: 1: وشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 63ـ  62: 1: وآؾمتٌّم٤مر 103: 1يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  (1)

 .61: 1: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 279: 1: وقمٚمؾ اًمنمائع 30: 3واًمٙم٤مذم 

 .20ـ  19طمٙمؿ احل٤مضم٥م اًمالصؼ ذم اًمقوقء واًمٖمًؾ:  (2)
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 .شٕم٦م سمٞمدهٛمًح شمٚمؽ اًمٚمُمؾمٙم٧م، صمؿ 

ار عمٕم٦م مل يّمؾ إًمٞمف اعم٤مء يقضم٥م سمٓمالن دُم٘م طمٞم٨م ي٘م٤مل سم٠مّن فم٤مهر هذا اخلؼم أنّ 

وهذا يًتٌٓمـ أن ًمق يم٤من هٜم٤مك  ،ًح هذا اعم٘مدارٛموًمذا اؾمتدرك اإلُم٤مم وم ،اًمٖمًؾ

قمغم ًمزوم  ومٞمدّل  ،طم٤مضم٥م هبذا اعم٘مدار مل يّمؾ إًمٞمف اعم٤مء ٓؾمتدقمك إُمر احلٙمؿ ٟمٗمًف

٤مت اًمًٞمد اخلقئل ًمٚمٛمٓمٚم٘مُمثؾ إيّم٤مل اعم٤مء إمم اًمٌنمة يم٤مُماًل، وهذا ُم٤م يدقمؿ ومٝمؿ 

 واًمٕمٛمقُم٤مت.

 وذفؽ: ،إٓ أّن افصحقح أّن هذه افروايي يصعى آشتـود إفقفو

قمغم ُمٌٜمك اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل ـ ويمذًمؽ قمغم ُمٌٜم٤مٟم٤م ـ ٓ يرد هذا آؾمتدٓل  أوًٓ:

ؼ ٓ يٛمٜمع ُمـ صدق اًمٖمًؾ أو اعمًح قمروم٤ًم، صأؾم٤مؾم٤ًم: ٕٟمف يٕمت٘مد سم٠مّن احل٤مضم٥م اًمال

طمٞمٚمقًمتف دون اًمقصقل إمم ُم٤م حتتف ٓ  ٤ميتف أنّ ومٝمق يٗمؽمض ضمري٤من اعم٤مء قمغم احل٤مضم٥م هم

؟! واًمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمام قمروم٤ًم وصقل اعم٤مء أؾم٤مؾم٤ًم إمم اجلًد يّي، وأيـ هذا ُمـ قمدم

 واوح.

ُمٌٜمك اًمًٞمد ومْمؾ اهلل، وم٢مّن اًمرواي٦م حتٙمل قمـ قمدم قمـ أُم٤م سمٍمف اًمٜمٔمر  ثوكقًو:

ام يٕمٜمل سم٘مٕم٦م صٖمػمة ٦م، وإٟموصقل اعم٤مء إمم ُم٘مدار عمٕم٦م، واًمٚمٛمٕم٦م ُمٗمٝمقم همػم حمّدد سمدىمّ 

ُم٘مدارًا سمحٞم٨م اًمٌ٘مٕم٦م اًمّمٖمػمة ٓ شمرى قم٤مدًة إٓ إذا سمٚمٖم٧م  ذم اًمٔمٝمر، وٟمحـ ٟمٕمرف أنّ 

، وٓ يٛمٙمـ أن شمرى ًمق يٛمٙمـ ًمٚمٜم٤مفمر أن يالطمٔمٝم٤م يمحجؿ اًمٙمّػ أو أىمّؾ سم٘مٚمٞمؾ

وًمٞمس ومٞمٝم٤م إـمالق  ،واًمرواي٦م حتٙمل قمـ طمدث ،يم٤مٟم٧م سمٛم٘مدار اًمٜم٘مٓم٦م أو أزيد سم٘مٚمٞمؾ

ٟمٕمرف ُم٘مدار اًمٚمٛمٕم٦م اًمتل فمٝمرت ًمٚمٜم٤مفمر ذم ضمًد اإلُم٤مم وم٘مد ومٜمحـ ٓ  ًمٗمٔمل، إذاً 

 ؾمتٜم٤مد إمم هذا اخلؼم هٜم٤م.شمٙمقن سمٛم٘مدار خيّؾ قمروم٤ًم سمٖمًؾ يمّؾ اجلًد، ومال يّمّح آ

                                           
 ، قمـ أيب سمّمػم.365: 1ٙم٤مم : وٟمحقه ذم هتذي٥م إطم45: 3اًمٙم٤مذم  (1)
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القمف قمغم قمدم وصقل ـمّ اإّن هم٤مي٦م ُم٤م شمدّل قمٚمٞمف اًمرواي٦م أّن اإلُم٤مم ُمًح سمٕمد  ثوفثًو:

ٓؾمٞمام وأٟمف مل  ،يمقٟمف ُمًتح٤ٌمً  ٓطمتامل :اعم٤مء إمم اًمٚمٛمٕم٦م، وهذا ٓ يدل قمغم اًمقضمقب

يٖمًؾ هذا اعم٘مدار وإٟمام ُمًح قمٚمٞمف يمام هق سيح اًمرواي٦م، ومٚمٕمّٚمف ايمتٗمك سمذًمؽ ٕضمؾ 

 ص٤مُم٧م. آؾمتح٤ٌمب ٓ ًمقضمقد وضمقب ذم اعم٘م٤مم، واًمٗمٕمؾ دًمٞمٌؾ 

قمٚماًم أن اًمِمخص اًمث٤مين اًمذي أقمٚمؿ اإلُم٤مم سمٛم٘مدار اًمٚمٛمٕم٦م ًمٕمّٚمف مل يتٙمّٚمؿ سمٛمالطمٔم٦م 

أٟمف قمغم  ًمف أن يٕمرف سمجٜم٤مسم٦م اإلُم٤مم؟ وهؾ يم٤من اإلُم٤مم خيؼم كٟمّ همًؾ اجلٜم٤مسم٦م إذ أ

ضمٜم٤مسم٦م؟ ومٚمٕمّٚمف أقمٚمؿ اإلُم٤مم ُمـ سم٤مب ُمٓمٚمؼ اًمٖمًؾ أو ًمٕمٚمٛمف سم٠مّن اإلُم٤مم ٓ يؽمك همًالً 

 دظمقل إمم احلامم. وًمق ُمًتح٤ًٌم قمٜمد يمّؾ 

قمـ اًمرضمؾ يٜم٘مٓمع فمٗمره هؾ  ،×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ مقثؼي ظامر افسوبوضل،5

ٓ، وٓ جيٕمؾ قمٚمٞمف إٓ ُم٤م ي٘مدر قمغم أظمذه قمٜمف »قمٚمٙم٤ًم؟ ىم٤مل:  جيقز ًمف أن جيٕمؾ قمٚمٞمف

 .ش)ُمٜمف( قمٜمد اًمقوقء، وٓ جيٕمؾ قمٚمٞمف ُم٤م ٓ يّمؾ اعم٤مء إًمٞمف

 احل٤مضم٥م سمام يٛمٜمع وصقل اعم٤مء إمم أقمْم٤مءرومع ومٝمذا اخلؼم واوح ذم رضورة 

ومٞمّمٚمح هذا اخلؼم دًمٞماًل قمغم ًمزوم رومع  ،ؼص، سمؾ إّن اًمٕمٚمؽ ضمًؿ ٓاًمقوقء

 ًمالصؼ أيْم٤ًم.احل٤مضم٥م ا

ُمـ أّن اًمٕمٚمؽ رء ظم٤مرضمل يقوع  ،سمام ذيمره اًمًٞمد ومْمؾ اهلل وؿد يـوؿش أوًٓ:

، شإٓ ُم٤م ي٘مدر قمغم أظمذه»اًمرواي٦م شمريد ذًمؽ شمٕمٌػمه٤م:  قمغم اًم٘مدم، ويِمٝمد قمغم أنّ 

وم٢من٤م شمرؿمد إمم اًمٕمٚمؽ اعمتحّرك ٓ اًمالصؼ، وهذا ُم٤م جيٕمؾ ُمقرد اًمرواي٦م هق اعمقاٟمع 

عمٜمٗمّمؾ دون اعمتّمؾ، واعمٗمروض آًمتزام سم٤معمٜمع قمـ احل٤مضم٥م اخل٤مرضمٞم٦م أو احل٤مضم٥م ا

اعمٜمٗمّمؾ، ومال شمدّل اًمرواي٦م قمغم اعمٜمع قمـ احل٤مضم٥م اعمتّمؾ يم٤مٕص٤ٌمغ، وم٢مّن هٜم٤مك ومرىم٤ًم 
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 .سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٕمٚمؽ

ٓ شمٕمٜمل يمقن  ،شإٓ ُم٤م ي٘مدر قمغم أظمذه»وم٢مّن مجٚم٦م:  إٓ أّن هذا افتقجقف ؽر واضح،

رواي٦م، وإٟمام يريد اإلُم٤مم أن يٌلّم أّن ووٕمؽ ًمٚمٕمٚمؽ احل٤مضم٥م ُمٜمٗمّماًل ذم ُمقرد اًم

جي٥م أن ٓ يّي سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمقوقء ذم وىمتف، ومٝمذا اجلًؿ اًمذي شمْمٕمف ُمٙم٤من اًمٔمٗمر 

اعم٘مٓمقع أو اعم٘مٚمقع يٗمؽمض أن يٙمقن سمحٞم٨م شمتٛمّٙمـ ُمـ إزاًمتف قمٜمد اًمقوقء، أُم٤م ًمق مل 

رور وىم٧م ًمٞمٛمٙمـ ـ ُمـ إزاًمتف قمٜمد اًمقوقء ًمِمّدة اًمتّم٤مىمف سمحٞم٨م حيت٤مج إمم ُمشمتٛمٙمّ 

ومٝمٜم٤م ٓ جيقز ًمؽ  ،أو ٟمحق ذًمؽ اً ذم ىمٚمٕمف طم٤مل اًمقوقء ُمِم٘م٦م أو رضر ذًمؽ أو ٕنّ 

إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمرومع  ووٕمف ُمـ إؾم٤مس، وهذا ٓ يٕمٜمل اًمتٛمٞمٞمز سملم اعمتّمؾ واعمٜمٗمّمؾ، وم٢منّ 

دمري ذم اعمتّمؾ يمام دمري ذم اعمٜمٗمّمؾ، وذم سمٕمض اعمقارد ٓ دمري ومٞمٝمام ُمٕم٤ًم، وم٠مّي 

 ع قمٜمد اًمقوقء سمٛمٗمٝمقم آشمّم٤مل وآٟمٗمّم٤مل ذم ٟمققمٞم٦م احل٤مضم٥م؟!رسمط عمٗمٝمقم اًمروم

٦م ومْمؾ اهلل سملم احل٤مضم٥م اعمتّمؾ واًمٕمٚمؽ سمحٞم٨م ُممتٞمٞمز اًمٕمال يْم٤مف إمم ذًمؽ أنّ 

طمجؿ  هق أظمر همػم واوح: وم٢منّ  ف..ٓ يٚمحؼ اًمٕمٚمؽ سمف ًمّمدق اًمٖمًؾ ُمٕمف دوٟم

 و اًمّمٌغ ُمع أنّ اًمٕمٚمؽ همػم ًمقن احلؼم أ اًمٕمٚمؽ هق اًمذي يٌدو أٟمف أّدى إمم شمّمّقر أنّ 

ف ـ أوًمٞم٤ًم ـ سملم اعمتّمؾ ومٞمىم٤مٟمقن احل٤مضم٥م اعمتّمؾ واعمٜمٗمّمؾ يٗمؽمض أن ٓ يٛمّٞمز 

اًمٙمثٞمػ واًمرىمٞمؼ، ومام دام ٓ يٛمٙمـ أظمذ اًمٕمٚمؽ قمٜمد اًمقوقء ومٝمذا يٕمٜمل أٟمف اًمتّمؼ 

ـّ ُمـ زيٜم٦م؟! ،ضمدًا سمٛمٙم٤من اًمٔمٗمر  وم٠مّي ومرق سمٞمٜمف وسملم ُم٤م شمْمٕمف اًمٜمًقة قمغم أفمٗم٤مره

ُمـ أّن ذم ؾمٜمد هذه اًمرواي٦م قمامر سمـ ُمقؾمك  ،ٞمخ اًمٜمجٗملسمام ذيمره اًمِم ثوكقًو:

، وًمٕمّؾ هذه اًمرواي٦م ُمـ شد سمرواي٦م اًمٖمرائ٥مرّ وىمد ـمٕمـ ومٞمف سم٠مٟمف ُمتٗم»اًم٤ًمسم٤مـمل، 
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إذ ٓ خيٗمك دًٓمتٝم٤م قمغم ًمزوم اؾمتٞمٕم٤مب اعمًح ًمتامم اًم٘مدم، وهق »شمٚمؽ اًمٖمرائ٥م 

 .شظمالف اعمٕمروف سمٞمٜمٝمؿ، سمؾ ظمالف إدًّم٦م ذم اعم٘م٤مم

قمٜمف قمٜمد  ٌض هذا اخلؼم ُمٕمرَ  ُم٤م ذيمره سمٕمْمٝمؿ ُمـ أنّ  ، ذًمؽيْم٤مف إمم

، ُمـ طمٞم٨م إٟمف يٗمٞمد قمدم ضمقاز اًمتداوي ويِمٛمؾ طمتك طم٤مٓت إصح٤مب

 اًميورة.

سم٠مّن إقمراض إصح٤مب ىمد يٙمقن ًمٗمٝمٛمٝمؿ اإلـمالق ُمـ اخلؼم،  ويؿؽـ افتعؾقؼ

 وهق همػم صحٞمح: طمٞم٨م يٛمٙمـ شم٘مٞمٞمد اخلؼم سمٛم٘مّٞمد ظم٤مرضمل خيرج ُمٜمف صقرة احلرج

، ُمع أٟمف ُمـ همػم اعمٕمٚمقم أّن ووع اًمِمٞمخ اًمٓمقد قمغم ذًمؽ فٚممحوهلذا  ،واًميورة

اًمٕمٚمؽ يم٤من ًمٚمتداوي، إذ ًمٕمّٚمف يم٤من عمجّرد حتًلم اعمٔمٝمر اخل٤مرضمل عمقوع اًمٔمٗمر 

 اعم٘مٓمقع.

وهق ظمالف  ،وأُم٤م أّن هذه اًمرواي٦م شمدّل قمغم رضورة اؾمتٞمٕم٤مب اعمًح ًمتامم اًم٘مدم

قمغم أن يراد ُمـ اًمرواي٦م فمٗمر اًم٘مدم، ُمع أٟمف ٓ دًٓم٦م  ػاعمٕمروف سمٞمٜمٝمؿ، ومٝمذا ُمتقىمّ 

إذ مل شمنم اًمرواي٦م إمم اًم٘مدم إـمالىم٤ًم، واًمٔمٗمر يمام يٓمٚمؼ قمغم أفم٤مومر  :ذًمؽ ومٞمٝم٤م قمغم

اًم٘مدم ذم اإلٟم٤ًمن يمذًمؽ يٓمٚمؼ قمغم أفم٤مومر اًمٞمد، ومٚمٕمّؾ اعمراد أطمد أفم٤مومر اًمٞمد، سمؾ إن 

ـ شم٠ميٞمدًا ـ يمقن اعمقرد ُمـ  حيرضّم  اًمقارد ذم آظمر اًمرواي٦م ًمٕمّٚمف شيّمؾ اعم٤مء إًمٞمف»شمٕمٌػم 

  سمقصقل اًمرـمقسم٦م إًمٞمف.ُمقارد اًمٖمًؾ ٓ اعمًح، إذ ًمق يم٤من ُمـ ُمقارد اعمًح ًمٕمؼّم 

وأُم٤م اًمٓمٕمـ سمٕمامر اًم٤ًمسم٤مـمل ومٝمق ذم همػم حمّٚمف، طمٞم٨م وصمؼ ذم يمٚمامهتؿ، وروايتف 

اًمٖمرائ٥م أو وضمقد اوٓمراب ذم سمٕمض قم٤ٌمئره رسمام يرضمع إمم قمدم يمقٟمف قمريّب إصؾ 
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وهذا يًتدقمل اًمتث٧ٌم ذم ُمٜم٘مقٓشمف ٓ ـمرطمٝم٤م ومقرًا، وهذه  ،ٜم٘مؾ سم٤معمٕمٜمكويم٤من ي

ؾوفروايي توّمي افسـد اًمرواي٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م حمذور داظمكم يْم٤مقمػ ُمـ ُمؼمرات ـمرطمٝم٤م. 

 وافدٓفي.

ذم اًمرضمؾ يٜمٙمن  ،×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ مقثؼي ظامر افسوبوضل إخرى،6

ٛمًح قمٚمٞمف )أن حيّٚمف( حل٤مل ؾم٤مقمده أو ُمقوع ُمـ ُمقاوع اًمقوقء، ومال ي٘مدر أن ي

إذا أراد أن يتقو٠م ومٚمٞمْمع إٟم٤مًء ومٞمف ُم٤مء، »اجلؼم إذا أضمؼم )ضمؼم( يمٞمػ يّمٜمع؟ ىم٤مل: 

ويْمع ُمقوع اجلؼم ذم اعم٤مء، طمتك يّمؾ اعم٤مء إمم ضمٚمده، وىمد أضمزأه ذًمؽ ُمـ همػم أن 

 .شحيّٚمف

ن حمّؾ وذًمؽ أّٟمف ٓ ُمٕمٜمك هلذا احلدي٨م إٓ رضورة إيّم٤مل اعم٤مء إمم اًمٌنمة، ومٚمق يم٤م

 ًمٚمزم رومٕمف أو ومٕمؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م ُمع وامن اًمقصقل إمم اًمٌنمة. اجلٌػمة طم٤مضم٥ٌم 

 وذًمؽ أنّ  :ُمـ آؾمتح٤ٌمب وىمد محؾ اًمِمٞمخ اًمٓمقد هذه اًمرواي٦م قمغم رضٍب 

وهذه اًمرواي٦م ٓ يٌٕمد  ،، وىمد دًّم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقصاجل٤ٌمئر يٙمٗمل ومٞمٝم٤م اعمًح قمٚمٞمٝم٤م

٠مظمقذ هب٤م ذم يمٞمٗمٞم٦م ووقء اجلٌػمة: إذ يٙمٗمل ػ ومٞمٝم٤م: عمٕم٤مروتٝم٤م اًمٜمّمقص اعمأن يتقىمّ 

ذم ووقء اجلٌػمة اعمًح قمغم اجلٌػمة وهق اعمٕمروف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء، ومال ُمٕمٜمك ًمقوع 

 هٜم٤مك.اجلٌػمة ذم اعم٤مء، هذا إذا اًمتزم هبذه اًمٗمتقى اعمٕمرووم٦م 

 ٓ قمالىم٦م هلذه اًمرواي٦م سمٛمحّؾ سمحثٜم٤م: ٕنّ  ،وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م

مم ضم٤مٟم٥م اعم٤ًمطم٦م اًمتل إدق ُمٕمٝم٤م همًؾ اًمٞمد: ٟمٔمرًا ًمًاميمتٝم٤م قم٤مدًة اجلٌػمة ٓ يّم

شمٖمٓمٞمٝم٤م ُمـ اًمٞمد، وٓ ي٘م٤مل قمروم٤ًم عمـ ُمًح قمغم اجلٌػمة سم٠مٟمف ُمًح قمغم ىمدُمف أو عمـ 

وأيـ هذا ُمـ احل٤مضم٥م  ،همًٚمٝم٤م سم٠مٟمف همًؾ يده، ومّمدق اًمٕمٜمقان همػم حمرز هٜم٤م أؾم٤مؾم٤مً 
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 أو ٟمحق ذًمؽ؟! ء فمٗمرٍ اعمتٕم٤مرف يم٤مًمّمٌغ ذم ُمقوع سمًٞمط هٜم٤م أو هٜم٤مك أو ـمال

 وظؾقف ؾوفروايي تومي شـدًا ؽر تومي دٓفًي.

إذا ُمّس ضمٚمدك اعم٤مء »ىم٤مل:  ،ذم اًمقوقء× قمـ أيب ضمٕمٗمر ـ صحقحي زرارة:7

 .شومحًٌؽ

ي٦م أّٟمف إذا مل يٛمّس اعم٤مء اجلٚمد ومال يٙمٗمل، مم٤م ي١مؾّمس اوذًمؽ أّن ُمٗمٝمقم هذه اًمرو

اًمذي يًتدقمل رومع احل٤مضم٥م متٝمٞمدًا عمٗمٝمقم اشمّم٤مل اعم٤مء سم٤مًمٌنمة، وهق اعمٗمٝمقم 

 ًمٚمقصقل.

ًمٞم٧ًم ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من إّن هذه اًمرواي٦م أضمٜمٌٞم٦م مت٤مُم٤ًم قمـ اعم٘م٤مم، وذًمؽ أن٤م  واجلقاب:

رضورة وصقل اعم٤مء إمم اًمٌنمة، وإٟمام هل ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من يمٗم٤مي٦م اعمًّٛمك ذم ُم٘م٤مسمؾ ُم٤م هق 

د شمريد أن شم١ميمّ  وم٤مًمرواي٦م ،شومحًٌؽ»سم٘مريٜم٦م يمٚمٛم٦م  أزيد ُمـ ذًمؽ ُمثؾ إؾم٤ٌمغ اًمقوقء،

أٟمف ًمٞمس اعمٓمٚمقب إهمراق اًمٞمد سم٤معم٤مء طمتك حيّمؾ اًمقوقء، سمؾ يٙمٗمل جمرد مت٤مس اعم٤مء 

 ٤م ٟمحـ ومٞمف؟!ُمع اًمٞمد، وأيـ هذا ممّ 

هذه اًمرواي٦م ذم ؾمٞم٤مق  ٤ماًمٕم٤مُمكم ىمد ووٕم وًمٕمّٚمف هلذا وضمدٟم٤م اًمٙمٚمٞمٜمل واحلرّ 

وقء اإلهاف ذم ُم٤مء اًمقوقء وإؾم٤ٌمغ اًمقوقء وُم٘مدار اعم٤مء اًمذي حُيت٤مج ًمٚمق

 .واًمٖمًؾ

هم٤مي٦م ُم٤م  إٓ أنّ  ،يْم٤مف إمم ذًمؽ أّٟمف طمتك ًمق اًمتزُمٜم٤م سم٤مرشم٤ٌمط اًمرواي٦م سمٛمحّؾ سمحثٜم٤م

شمٗمٞمد يمٗم٤مي٦م ُمّس اجلٚمد ذم صدق اًمقوقء، وُمـ اًمقاوح صدق ُمّس اجلٚمد ذم 

اًمقوقء ُمع وضمقد طم٤مضم٥م قمغم أطمد أقمْم٤مء اًمقوقء، إذ يّمدق قمروم٤ًم أٟمف طمّمؾ 

دودًا وىمٚمٞماًل يمام ىمٚمٜم٤م، ٓ ُمًتققم٤ًٌم ًمتامم اًمٞمد ُمّس اعم٤مء ًمٚمجٚمد قمٜمدُم٤م يٙمقن احل٤مضم٥م حم

                                           
 .137: 1: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 123: 1: وآؾمتٌّم٤مر 22: 3اًمٙم٤مذم  (1)
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، وًمٞمس ذم اًمرواي٦م إـمالق ًمتامم أضمزاء وُم٤ًمطم٤مت يمّؾ قمْمق ُمـ أقمْم٤مء ُمثالً 

 اًمقوقء واًمٖمًؾ.

 شـدًا ضعقػي دٓفًي. ؾفذه افروايي تومي ،وظؾقف

ذم اًمذي خيْم٥م رأؾمف سم٤محلٜم٤مء  ،×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ مرؾقظي حمؿد بـ حيقك،8

 .شٓ جيقز طمتك يّمٞم٥م سمنمة رأؾمف سم٤معم٤مء»اًمقوقء؟ ىم٤مل: صمؿ يٌدو ًمف ذم 

ومٝمذا اخلؼم دًمٞمؾ واوح قمغم أّن ُمثؾ احلٜم٤مء ـ وهق ُمـ احل٤مضم٥م اعمتّمؾ ٓ 

 اعمٜمٗمّمؾ ـ جي٥م رومٕمف متٝمٞمدًا ًمٚمقوقء.

سمْمٕمػ ؾمٜمد اًمرواي٦م، وم٢من٤م ُمرومققم٦م ُمـ حمٛمد سمـ حيٞمك اًمٕمٓم٤مر ـ  وجيوب أوًٓ:

 ال يًتٜمد إًمٞمٝم٤م.ؿمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل ـ إمم اإلُم٤مم اًمّم٤مدق وم

٥م رأؾمف أم سم٠مٟمٜم٤م مل ٟمٗمٝمؿ ُمْمٛمقن هذه اًمرواي٦م، ومٝمؾ يم٤من اًم٤ًمئؾ ىمد ظمّْم  ثوكقًو:

ؿمٕمره؟ وم٤معمٗمروض أّن اخلْم٤مب ًمٚمِمٕمر ذم اًمرضم٤مل ذم اًمٕم٤مدة.. وقمٚمٞمف ومام ُمٕمٜمك إًمزاُمف 

سم٢ميّم٤مل اعم٤مء ذم اعمًح إمم سمنمة اًمرأس، إٓ إذا ىمٞمؾ سم٠مٟمف طمٞم٨م ٓ ي٘مدر قمغم اعمًح قمغم 

إٓ إذا احلٜم٤مء ُأًمزم سم٤معمًح قمغم سمنمة رأؾمف اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م هذا احل٤مضم٥م، ؿمٕمره عمٙم٤من 

خمّْم٥م صدق اعمًح سمال طم٤مضم٥م قمغم سمنمة رأس اًمرضمؾ اًمذي قمٚمٞمف ؿمٕمر ىمٞمؾ سم٠مّن 

اعمقرد ُمقرد اعمًح ٓ اًمٖمًؾ، ٟمٕمؿ ؾمٞم٠ميت ظمْم٤مب اًمرأس  نّ ٢مُمِمٙمؾ، ومٚمٞمٚمحظ ذًمؽ وم

 سمٕمد طمٚمؼ اًمِمٕمر.

سحي٦م ذم ُمقوقع احلٜم٤مء خم٤مًمٗم٦م ًمف مت٤مُم٤ًم ض سمٜمّمقص هذا اخلؼم ُمٕم٤مرَ  إنّ  ثوفثًو:

 وؾمت٠ميت.

إذا يمٜم٧م ىم٤مقمدًا »ىم٤مل:  ،×قمـ أيب ضمٕمٗمر ـ صحقحي زرارة )ظذ ادشفقر(،9
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قمغم ووقء ومل شمدر أهمًٚم٧م ذراقمؽ أم ٓ، وم٠مقمد قمٚمٞمٝم٤م و.. وإن ؿمٙمٙم٧م ذم ُمًح 

ٜم٧م أٟمؽ ُمًح هب٤م قمٚمٞمف وقمغم فمٝمر ىمدُمٞمؽ.. وإن شمٞم٘مّ ٤موم رأؾمؽ وأص٧ٌم ذم حلٞمتؽ سمّٚم٦مً 

ىم٤مل مح٤مد: وىم٤مل  ،شووقءك وم٠مقمد قمغم ُم٤م شمريم٧م ي٘مٞمٜم٤ًم طمتك شم٠ميت قمغم اًمقوقء تؿّ مل شم

أو سمٕمض ضمًده ذم همًؾ  فطمريز: ىم٤مل زرارة: ىمٚم٧م ًمف: رضمؾ شمرك سمٕمض ذراقم

وإن يم٤من  ،صمؿ يم٤مٟم٧م سمف سمّٚم٦م وهق ذم صالشمف ُمًح هب٤م قمٚمٞمف إذا ؿمّؽ »اجلٜم٤مسم٦م؟ وم٘م٤مل: 

 .شاؾمتٞم٘مـ رضمع وأقم٤مد قمٚمٞمف اعم٤مء..

شمرك  ٓؾمتدٓل هب٤م أن٤م شمٚمزم سم٢ممت٤مم اًمقوقء، يمام أن٤م فم٤مهرة ذم أنّ وًمٕمّؾ شم٘مري٥م ا

ًمٚمٕمقد واًمتّمحٞمح، وم٢مذا يم٤من هٜم٤مك  سمٕمض اجلًد أو سمٕمض اًمذراع ذم اًمٖمًؾ ُمقضم٥ٌم 

 ووقءه. طم٤مضم٥م صدق أٟمف شمرك سمٕمض ذراقمف أو أٟمف مل يتؿّ 

قمٜمقان مت٤مُمٞم٦م اًمقوقء ص٤مدق  وم٢منّ  آشتدٓل هبذه افروايي مشؽؾ أيضًو: إٓ أنّ 

روم٤ًم طمتك ُمع وضمقد طم٤مضم٥م هٜم٤م أو هٜم٤مك حمدود اعم٤ًمطم٦م صٖمػم احلجؿ، وهذا ُم٤م قم

ؽ سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت واعمٓمٚم٘م٤مت، ىمٚمٜم٤مه قمٜمد اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمدًمٞمؾ إول اعمت٘مدّ  ًّ م وهق اًمتٛم

 هٜم٤م. ٖمًؾ واعمًحوطمٞم٨م إّن اًمٕمؼمة سم٤مًمٕمرف ومٞمّمدق إمت٤مم اًم

ػمة ُمـ يده ومٝمق فم٤مهر ذم شمرك ُم٤ًمطم٦م يمٌ ،وأُم٤م قمدم همًؾ سمٕمض اًمذراع ذم اًمٖمًؾ

قمدم إيّم٤مل  قمٚمٞمٝم٤م سمٕمض احلؼم، قمٚماًم أنّ  ضمّداً  مل يٛمّر قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مء، ٓ شمرك سم٘مٕم٦م صٖمػمة

ًمٙمـ ُمع وضمقد احل٤مضم٥م مل  ،اعم٤مء ُمـ رأس إمم سمٕمض اًمذراع أُمٌر زائد قمغم إيّم٤مل اعم٤مء

إذ يّمدق  يمام أذٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم: يتّمؾ اعم٤مء سم٤مًمٌنمة، وم٢مّن هذيـ ُمٗمٝمقُم٤من خمتٚمٗم٤من قمروم٤مً 

وارشمٙم٤مز ًمزوم إيّم٤مل اعم٤مء إمم مت٤مم اًمٌنمة طمتك  ،ذم اًمث٤مٟمٞم٦م دون إومم همًؾ اًمٞمد

رأس اإلسمرة ذم اًمذهـ اًمٗم٘مٝمل هق اًمذي ص٤مر يقضم٥م اإلطم٤ًمس سمٕمدم اًمٗمرق، وإٓ 

                                           
: واٟمٔمر: ُمّم٤ٌمح اعمٜمٝم٤مج )اًمٓمٝم٤مرة( 101ـ  100: 1: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 34ـ  33: 3اًمٙم٤مذم  (1)

2 :247. 



 3ج /سالمي املعاصر دراسات يف الفقى اإل ....................................... 210

ُمـ همًؾ يده وشمرك ضمزءًا مل يٖمًٚمف همػم ُمـ همًٚمٝم٤م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م ًمٙمـ  وم٤مًمٕمرف يرى أنّ 

 يم٤من قمغم سمٕمْمٝم٤م طم٤مضم٥م.

 ادطؾقب دم ادؼوم. ؾوفروايي ٓ تدّل ظذ ،وظؾقف

 اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل سم٢مُمٙم٤مٟمف اجلقاب هٜم٤م قمغم ُم٤ٌمٟمٞمف ُمـ أنّ  ومْمالً قمـ أنّ  ،هذا يمّٚمف

اًمٕمٜم٤مويـ اعم٠مظمقذة ذم  يمّؾ قمٜمده ّمدق شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم تؼ ُمٚمحٌؼ سم٤مًمٞمد قمروم٤ًم ومصاحل٤مضم٥م اًمال

 اًمرواي٦م.

إن ذيمرت »، ىم٤مل: ×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ صحقحي احلؾبل )ظذ ادشفقر(،11

الشمؽ أٟمؽ ىمد شمريم٧م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ووقئؽ اعمٗمروض قمٚمٞمؽ، وم٤مٟمٍمف، وأٟم٧م ذم ص

وم٠مشمّؿ اًمذي ٟمًٞمتف ُمـ ووقئؽ وأقمد صالشمؽ، ويٙمٗمٞمؽ ُمـ ُمًح رأؾمؽ أن شم٠مظمذ 

 .شم رأؾمؽُمـ حلٞمتؽ سمٚمٚمٝم٤م إذا ٟمًٞم٧م أن متًح رأؾمؽ ومتٛمًح سمف ُم٘مدّ 

شمريم٧م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ »قمغم أؾم٤مس أن٤م شمِمؽمط إمت٤مم اًمقوقء، وُمقردٟم٤م ُمِمٛمقل جلٛمٚم٦م 

 .شووقئؽ

ٟمّدقمل أٟمف مل يتح٘مؼ شمرك أّي رء ُمـ اًمقوقء إٓ  ٜم٤موم٢مٟمّ  واجلقاب صور واضحًو:

اًمٕمرف يرى  سمٕمد صمٌقت اًمٜمٔمري٦م اعمِمٝمقرة ُمـ ًمزوم رومع احل٤مضم٥م، وإٓ وم٘مد شم٘مّدم أنّ 

صدق همًؾ اًمٞمد واًمقضمف وُمًح اًمرأس واًم٘مدُملم طمتك ُمع وضمقد سمٕمض احل٤مضم٥م 

قمـ شمرك همًؾ  ًمرواي٦م ُمٜمٍمٌف ًمٕمّؾ فم٤مهر ا. سمؾ ؼ، ويٙمٗمٞمٜم٤م اًمّمدق اًمٕمرذمصاًمال

 ه٤م٥م ذم آظمرشمرك همًؾ قمْمق ُمـ أقمْم٤مء اًمقوقء، وهلذا قم٘مّ إمم  سمٕمض اًمٞمد

سمخّمقصٞم٦م شمتّمؾ سمؽمك اعمٛمًقح ُمـ اًمرأس واًم٘مدُملم، ومٔمٝمقر اًمرواي٦م ومٞمام ٟمحـ ومٞمف 

 ُمِمٙمؾ.

، قمـ اًمرضمؾ ×ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م احلًـ اًمرو٤م ف،ظـ أبق ،ـ خز حمؿد شفؾ11
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يمٚمٛم٦م  . ويٌدو أنّ شف أن يٌّٚمف ُمـ سمٕمض ضمًدهيٌ٘مك قمـ وضمٝمف إذا شمقو٠م، جيزي

 .ىمٌؾ ذًمؽ وم٘م٤مل:» :هل ضمقاب اإلُم٤مم، وأٟمف ؾم٘مط ؾمٝمقًا ذيمر يمٚمٛم٦م ش.جيزيف أن.»

قمـ أيب احلًـ ُمقؾمك سمـ  اًمٗم٘مٞمفُمرؾماًل ذم ُم٤م ضم٤مء هذا اخلؼم وي٘مرب ضمّدًا ُمـ 

 .ضمقاب اإلُم٤مم له ،: جيزيف وُم٤م سمٕمده٤ممجٚم٦م ضمٕمٗمر، وومٞمف أنّ 

إّن اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد: ومٝمل ُمرؾمٚم٦م ذم اًمٗم٘مٞمف، وأُم٤م ذم اًمٕمٞمقن  ويـوؿش أوًٓ:

 .ومٗمل ؾمٜمده٤م حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ إؿمٕمري ومل شمث٧ٌم وصم٤مىمتف

ّن فم٤مهره٤م قمدم وصقل اعم٤مء أؾم٤مؾم٤ًم إمم ُمٙم٤من ُم٤م ُمـ ضمًده، وهذا همػم إ ثوكقًو:

ّس ُمع وصقل اعم٤مء إمم اًمٞمد يمّٚمٝم٤م أو اًمقضمف يمّٚمف هم٤ميتف أٟمف ٕضمؾ اعم٤مٟمع مل حيّمؾ مت٤م

وقمٚمٞمف  اًمٌنمة، ومٗمل اعمقرد اًمث٤مين يّمدق همًؾ اًمٞمد قمروم٤ًم سم٤مًمت٠ميمٞمد يمام سمّٞمٜم٤م ُمرارًا.

 وم٤مًمرواي٦م أضمٜمٌٞم٦م قمـ اعم٘م٤مم.

اًمت٤مم ؾمٜمدًا واًمداّل ُمٜمٝم٤م  وىمد فمٝمر أنّ  ،هذا هق ُمٝمؿ اًمرواي٤مت اعمًتدّل هب٤م ذم اعم٘م٤مم

ؾم٤مئر ُم٦م، و( اعمت٘مدّ 5ًمٞمس ؾمقى ظمؼم واطمد، وهق رواي٦م قمامر اًم٤ًمسم٤مـمل )رىمؿ: 

٦م طم٤مل ، وقمغم أيّ سمتٗم٤مصٞمٚمٝم٤م قمغم اًمٜمٔمري٦م اعمِمٝمقرة إظم٤ٌمر ًمٞمس ومٞمٝم٤م دًٓم٦م ُيريمـ إًمٞمٝم٤م

٦م اخلؼم ومالسمّد ُمـ اًمٜمٔمر ذم اًمٜمّمقص وإدًّم٦م اعمٕم٤مرو٦م، وإٓ ومٕمغم ُمٌٜم٤مٟم٤م ُمـ طمجٞمّ 

واطمٍد شم٤مم اًمًٜمد واًمدًٓم٦م، ومال  اعمقصمقق سمّمدوره ٓ حيرز اًمقصمقق سم٤مًمّمدور ُمـ ظمؼمٍ 

 ًمزوم رومع احل٤مضم٥م اعمتّمؾ إذا يم٤من سمٛم٘مدار يّمدق ُمٕمف قمروم٤ًم دًمٞمؾ ُمـ إؾم٤مس قمغم

همًؾ اًمٞمد، سمحٞم٨م مل يًتققم٥م ُم٤ًمطم٦م يمٌػمة ُمـ اًمٞمد ويٙمقن طمجٛمف ؾمٛمٞمٙم٤ًم يِمّٙمؾ 

 قمغم اًمٞمد قمروم٤ًم.قم٤مزًم٦م ـمٌ٘م٦ًم 

                                           
 .25: 1قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م  (1)

 .247: 2: واٟمٔمر: ُمّم٤ٌمح اعمٜمٝم٤مج )اًمٓمٝم٤مرة( 60: 1يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  (2)

 .10955، ىمؿ: 182ـ  180: 17ـمالع، راضمع: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م عمزيد ُمـ آ (3)
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 )الكٕه بالتفصٗن( ـ عدً ٔدٕب زفع احلادب املتصن2

ًا إمم اًم٘مقل أذٟم٤م إمم أّٟمف ذه٥م اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل ُم١مظّمر

سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم ُم٠ًمًم٦م احل٤مضم٥م سملم يمقٟمف ُمتّماًل ُمٚمح٘م٤ًم سم٤مًمٌنمة قمروم٤ًم يم٤مًمّمٌغ واًمٓمالء 

اًل يم٤مًمًقار واخل٤مشمؿ وٟمحقمه٤م، وم٠مضم٤مز احل٤مضم٥م ذم إّول دون وسملم يمقٟمف ُمٜمٗمّم

 اًمث٤مين.

 

 الكٕه بالتفصٗن، الػٕاِد ٔاملعطٗات

 :زهو، أبربجؿؾي مـ إدّفيـ بعدمو تؼّدم ـ يستدّل فذفؽ ؿد و

 

 وطتٍد العىٕوات ٔاملطمكاتـ  2ـ  1

سمٕمدُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤مه ُمـ أن٤م  ،ٓؾمتٜم٤مد إمم اًمٕمٛمقُم٤مت واعمٓمٚم٘م٤متا٦م هٜم٤م هق إدًمّ أّول 

 .ص٤محل٦م إلوم٤مدة اًمّمدق اًمٕمرذم ذم اًمٖمًؾ واعمًح

ـّ هذا اًمدًمٞمؾ ٓ يث٧ٌم مت٤مُم٤ًم ٟمٔمري٦م اًمتٗمّمٞمؾ اًمتل ذيمره٤م اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل: سمؾ  ًمٙم

رذم، وٟمحـ ٟمِمّٙمؽ ذم صدق همًؾ اًمٞمد قمروم٤ًم قمغم طم٤مًم٦م يث٧ٌم ُمرضمٕمّٞم٦م اًمّمدق اًمٕم

ٓص٘م٤ًم ُمتّماًل، يمام أّن سمٕمض طم٤مضم٤ًٌم اًمٓمالء  وًمق يم٤من اًمٓمالء ًمٚمٞمد يمّٚمٝم٤م ؾمتٞمٕم٤مبا

احلقاضم٥م اعمٜمٗمّمٚم٦م اًمّمٖمػمة ضمّدًا اًمتل إذا ووٕم٧م ٓ شمٜم٤مذم صدق همًؾ اًمٞمد ٓ 

 هل ي اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهللأيٛمٙمـ سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت ٟمٗمٞمٝم٤م، وم٤مًمٜم٦ًٌم سملم هذا اًمدًمٞمؾ ور

 ٞم٧ًم ٟم٦ًٌم اعمٓم٤مسم٘م٦م.، وًمواخلّمقص ُمـ وضمف اًمٕمٛمقم

اًمتل ىمّدُمٝم٤م أٟمّم٤مر هذا اًمدًمٞمؾ حمٙمقُم٤ًم ًمألدًّم٦م اخل٤مّص٦م اًمروائٞم٦م ئمّؾ  ،وُمع ذًمؽ

سمؾ هل شمْمٞمػ ُمٓمٚم٤ًٌم إمم  ،ـ قمغم شم٘مدير مت٤مُمٞمتٝم٤م ـ ٕٟمف ٓ يٜمٗمٞمٝم٤م سمٜمٗمًف اًم٘مقل إّول

 ُمٗم٤مده.



 213 ................................................................. حله احلاجب يف الطوارة

ّٗٛ الطريٚ 2ـ  2  ـ وسدع

 اًمًػمة، يمام ذيمره اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل، وم٢منّ  آؾمتٜم٤مد إمم هٜم٤م هق اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين

قمْم٤مء ٘م٦م قمغم أصق احلقاضم٥م اًمالقإقمامل اًمتل يزاوهل٤م اإلٟم٤ًمن قم٤مدًة شمًتقضم٥م ًمّم

ؾمٞمام ُمع شمرايمؿ اًمٕمٛمؾ يقُم٤ًم سمٕمد آظمر مم٤م جيٕمؾ هل٤م ؾمٛمٙم٤ًم يٛمٜمع اًمقوقء أو اًمٖمًؾ، ٓ

ل اًمٜمٌل أو إئٛم٦م قمـ هذا وصقل اعم٤مء إمم اًمٌنمة، وُمع ذًمؽ يمّٚمف مل ٟمجد أطمدًا ي٠ًم

ر دواقمل اًمٜم٘مؾ ويمثرة آسمتالء هبذا اعمقوقع ًمٚمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء، إُمر، ُمع شمقومّ 

وحمدودي٦م اًمًػمة سمٙمقن٤م دًمٞماًل ًمٌٞم٤ًم ٓ يٛمٜمع سمٕمد أن أُمٙمـ إظمذ سم٤مًمٜمٙمت٦م آرشمٙم٤مزي٦م 

 .ؼ سم٤مًمٌنمة اعم٤مٟمع قمـ وصقل اعم٤مءصوهل صدق اًمٖمًؾ أو اعمًح ُمع وضمقد اًمال

ـ يً٘مط أدًّم٦م اًمٓمرف  ، وإـمالىمف قمٜمدي حمّؾ شم٠مُمؾدًمٞمؾ ـ قمغم شم٘مدير مت٤مُمٞمتفوهذا اًم

ـّ  قمغم اقمت٤ٌمر  ،سم٤مًمقوم٤مق أظمر قمـ آقمت٤ٌمر: ٕٟمف يقضم٥م ؾم٘مقـمٝم٤م قمـ اًمقصمقق أو اًمٔم

 اًمًػمة دًمٞمؾ ُمٗمٞمد ًمالـمٛمئٜم٤من. أنّ 

 

 ـ وطتٍد الٍصٕص اخلاّصٛ 2ـ  3

 أمهٝم٤م ُم٤م يكم:اًمرواي٤مت اخل٤مّص٦م، وهل ُمتٕمّددة، صم٤مًم٨م إدًّم٦م هٜم٤م هق 

اًمرضمؾ جيٜم٥م ×: ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٚمرو٤م ـ صحقحي إبراهقؿ بـ أيب حمؿقد،1

ومٞمّمٞم٥م ضمًده ورأؾمف اخلٚمقق، واًمٓمٞم٥م، واًمٌمء اًمٚمٙمد )اًمٚمزق( ُمثؾ قمٚمؽ اًمروم 

د، اًمٔمرب[ وُم٤م أؿمٌٝمف ومٞمٖمتًؾ، وم٢مذا ومرغ وضمد ؿمٞمئ٤ًم ىمد سم٘مل ذم ا]اًمٓمر رواًمٓمرا

 .شسٓ سم٠م»ضمًده ُمـ أصمر اخلٚمقق واًمٓمٞم٥م وهمػمه، ىم٤مل: 

واًمٚمٙمد هق اًمٚمّمؼ، سمٛمٕمٜمك أن يٚمتّمؼ رء ًمزج سم٤مجلًد، وقمٚمٞمف ومتٙمقن هذه 

                                           
 .44ـ  42اٟمٔمر: ومْمؾ اهلل، طمٙمؿ احل٤مضم٥م اًمالصؼ ذم اًمقوقء واًمٖمًؾ:  (1)

 .130: 1: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 51: 3اًمٙم٤مذم  (2)
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ؼ قمغم اًمٌدن، وقمٚمؽ اًمروم ُمـ صاًمرواي٦م سحي٦م ومٞمام ٟمريد: ٕن٤م شمِمٛمؾ اجلقهر اًمال

 .ؼصاًمقاوح أٟمف ًمٞمس ذم قمداد إًمقان وإٟمام هق ضمقهر ٓ

 وؿد يـوؿش آشتدٓل هبذه افروايي:

ًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ُمْمٛمقن هذه اًمرواي٦م سم٠من٤م ٓ شمٗمٞمد اًمؽمظمٞمص ُم٤م قمٚمؼ سمف سمٕمض ا أوًٓ:

ؼ: ٕن٤م فم٤مهرة ذم إصمر اًمذي ٓ يٛمٜمع وصقل صذم اًمٖمًؾ ُمع وضمقد احل٤مضم٥م اًمال

صمر ٓ يٛمٜمع وإ .اعم٤مء إمم اًمٌنمة، وم٤مًم٤ٌمىمل هق أصمر اخلٚمقق واًمٓمٞم٥م واًمٕمٚمؽ، ٓ اًمٕملم

 .، وٓ إؿم٤مرة ذم اًمرواي٦م إمم اًمٕملماًمقصقل

سم٘م٤مء اًمٌمء اًمٞمًػم اًمذي سمٛمٕمٜمك ٌٕمد اعمح٘مؼ اخلقاٟم٤ًمري أظمذ اًمرواي٦م مل يًت ،ٟمٕمؿ

 .وضمقده سمّمدق اًمٖمًؾ قمروم٤مً  خيّؾ 

وم٢من٤م شم٘ميض سم٠مّٟمف  ،محؾ هذه اًمّمحٞمح٦م قمغم ذًمؽ ظمالف فم٤مهره٤م ضمداً  سم٠منّ  أجقىو

٘م٦م وأٟمف اهمتًؾ وهل قمٚمٞمف، وعم٤م ومرغ ٓطمظ صيم٤من قمغم ضمًده هذه إضم٤ًمم اًمال

 .ذم اعم٤مٟمٕمٞم٦موهذا فم٤مهر  ،وضمقد أصم٤مر

اًمرواي٦م ذيمرت أّن قمغم ضمًده ذًمؽ ومٞمٖمتًؾ، وم٠موىمٕم٧م  ٕنّ  دم حمّؾف: ا اجلقابوهذ

وإٟمام حتّدصم٧م قمـ إصمر سمٕمد ومراهمف ُمـ  ،٘م٦م قمغم ضمًدهصاًمٖمًؾ وشمٚمؽ إضم٤ًمم اًمال

ر اخلٚمقق واًمٓمٞم٥م وهمػممه٤م اًمٖمًؾ، ومٝمق ىمد اهمتًؾ ًمٙمـ سمٕمد اًمٗمراغ ٓطمظ وضمقد أصم

اًمٖمًؾ وىمع  صمر، وهذا ُم٤م أوىمع اعمٜم٤مىمِملم ذم شمّمّقر أنّ همتًؾ ويم٤من قمٚمٞمف إآ أٟمف 

                                           
 .29طمٙمؿ احل٤مضم٥م اًمالصؼ ذم اًمقوقء واًمٖمًؾ:  (1)

: 14: 2: ويمِمػ اًمٚمث٤مم 170: 1: وُمِم٤مرق اًمِمٛمقس 57: 1، ق1اٟمٔمر: ذظمػمة اعمٕم٤مد ج (2)

: ووم٘مف 446: 5: واًمتٜم٘مٞمح )اًمٓمٝم٤مرة( 318: 2: وُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م 91: 3واحلدائؼ اًمٜم٤مرضة 

 .399: 1اًمّم٤مدق 

 .170: 1ُمِم٤مرق اًمِمٛمقس  (3)

 .33ـ  32: وطمٙمؿ احل٤مضم٥م اًمالصؼ: 494: 3ُمّم٤ٌمح اعمٜمٝم٤مج )اًمٓمٝم٤مرة(  (4)
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 ُمع أّن اًمرواي٦م واوح٦م ذم ظمالف ذًمؽ. ،ويم٤من قمغم اجلًد أصمر ذًمؽ ٓ قمٞمٜمف

اًمٕملم قمغم اجلًد إٓ طم٤مل يمقن إّن اًمرواي٦م وإن ومرو٧م وىمقع اًمٖمًؾ  ؿد يؼول:

ٜم٤مء إقمٞم٤من زاًم٧م أصم أٟمف سمٕمده مل يٙمـ ىمد سم٘مل ؾمقى إصمر واًمٚمقن، وهذا يٕمٜمل أنّ 

 اًمٖمًؾ، وهذا يم٤مٍف ذم صّح٦م اًمٖمًؾ طمٞمٜمئٍذ.

سم٘م٤مء إصمر سمٕمد اًمٖمًؾ ٓ يٕمٜمل  سم٠مّن هذا ظمالف فم٤مهر اًمرواي٦م: وذًمؽ أنّ  واجلقاب

سم٤مًميورة وصقل اعم٤مء إمم اًمٌنمة، قمٚماًم سم٠مٟمٜم٤م ٟم٠ًمل: عم٤مذا وضّمف اًم٤ًمئؾ ؾم١ماًمف؟ هؾ 

ق ي٠ًمل قمـ إضمزاء يم٤من قم٤معم٤ًم ُمًٌ٘م٤ًم سمحٙمؿ احل٤مضم٥م ذقم٤ًم أم ٓ؟ وم٢مذا يم٤من قم٤معم٤ًم ومٝم

اًمٖمًؾ ُمع زوال اًمٕملم سمٕمد اًمٗمراغ، وهذا ؾم١مال ُمٕم٘مقل، وإذا يم٤من ضم٤مهاًل ومٝمق ي٠ًمل 

٥م ًمإلُم٤مم أن يقوح ًمف أصؾ احلٙمؿ ؾمٙمؿ، وذم هذه احل٤مل يم٤من ُمـ اعمٜم٤مقمـ أصؾ احل

وهق ًمزوم إزاًم٦م اعم٤مٟمع ىمٌؾ اًمٖمًؾ، ومٚمق يم٤من هذا احلٙمؿ ُمقضمقدًا ًمٙم٤من ذيمره هٜم٤م 

ٓ وآطمتامٓن قمٜمدي  ىمدم قمغم اًمٖمًؾ قم٤معم٤ًم سمقضمقد احل٤مضم٥م.اًم٤ًمئؾ أ ُمٜم٤مؾم٤ًٌم: ٕنّ 

وٓ قمغم  وُمٕمف ٓ يٛمٙمـ آؾمتدٓل سم٤مًمرواي٦م قمغم اعمٓمٚمقب ،ُمت٤ًموي٤منُمـ أّنام أىمّؾ 

 .قمٙمًف

 ،ُمـ محؾ اًمرواي٦م قمغم صقرة اًمِمؽ ،احلٙمٞمؿحمًـ ُم٤م ذيمره اًمًٞمد  ثوكقًو:

 ؟فهمًٚمف وىمع ُمع احل٤مضم٥م أم سمدوٟم ذم أنّ  وم٤مًم٤ًمئؾ هٜم٤م يِمّؽ 

ُمـ أٟمف ي٠ًمل قمـ طم٤مًم٦م اإلىمدام قمغم اًمٖمًؾ  ،ُم٤م يرضمع إمم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه وًمٕمّؾ ُمراده

ذم وصقل اعم٤مء  ًمٙمـ ٕٟمف مل يَر إٓ إصمر سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمٖمًؾ ؿمّؽ  ،ُمع احل٤مضم٥م

 ؼ ًمف اإلُم٤مم ىم٤مقمدة اًمٗمراغ أو همػمه٤م.وقمدم وصقًمف، ومٓمٌّ 

ـ ُمٗم٤مد اخلؼم اًمّمحٞمح ُم٤م ذيمره سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ ُمـ أّن اعمتٞم٘مـ ُم ثوفثًو:

                                           
 .494: 3 )اًمٓمٝم٤مرة( ٜمٝم٤مج: واٟمٔمر: ُمّم٤ٌمح اعم74: 3ُمًتٛمًؽ اًمٕمروة اًمقصم٘مك  (1)
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هق اًمٕمٗمق قمـ وضمقد اعم٤مٟمع ُمع آًمتٗم٤مت إًمٞمف سمٕمد اًمٗمراغ، ومال جم٤مل ًمتٕمٛمٞمٛمف ًمّمقرة 

 .آًمتٗم٤مت إًمٞمف ىمٌٚمف، ومْماًل قمام إذا يم٤من قمدم اًمٖمًؾ ُمـ دون وضمقد ُم٤مٟمع

ف ومٝمؿ ُمـ اًمرواي٦م سم٘م٤مء اًمٕملم سمٕمد اًمٖمًؾ ٓ إصمر ُمـ وهذا اًمٙمالم فم٤مهر ذم أٟمّ 

 قمغم قمٙمس ُم٤م ومٝمٛمف أصح٤مب اعمٜم٤مىمِم٦م إومم اعمت٘مّدُم٦م.اًمٚمقن وٟمحقه، وهذا 

ومٚمٞمس ذم اًمرواي٦م أٟمف اًمتٗم٧م سمٕمد  هذا افؼدر ادتقؼـ ادّدظك هـو ؽر واضح، إٓ أنّ 

اًمٗمراغ أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمتٕم٤مسمػم اعمٗمٞمدة ًمٚمٕمٚمؿ سمٕمد اًمٗمراغ، ومٞمٙمقن هذا سف اطمتامل 

ٞم٤مت اًمقضمٞمٝم٦م اًمتل ومٙمٞمػ يرىمك إمم ُمًتقى اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ ُمع وضمقد اًمٗمرو ،حمض

 شم٘مّدُم٧م آٟمٗم٤ًم؟!

ُمـ محؾ اًمرواي٦م قمغم طم٤مًم٦م قمن اًمزوال اًمذي ٓ  ،ُم٤م ذيمره اًمٗم٤موؾ اهلٜمدي رابعًو:

 .جي٥م إزاًمتف ذم اًمتٓمٝمػم ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت ومٞمٙمقن اعمقرد هٜم٤م أومم

سم٠مٟمف ٓ قملم وٓ أصمر ًمٕمن اًمزوال ذم اًمرواي٦م إـمالىم٤ًم، ومٝمذا احلٛمؾ شمؼّمقمل  ويـوؿش

 ؿ اًمٕمرذم ًمٚمحدي٨م.ٓ يٜم٤مؾم٥م اًمٗمٝم

ُمـ أّن هذه اًمرواي٦م وأُمث٤مهل٤م ذم اًم٤ٌمب ٓ  ،ؼ اًمٜمراىملُم٤م ئمٝمر ُمـ اعمح٘مّ  خومسًو:

٦م قمغم رضورة رومع احل٤مضم٥م: ًمِمذوذه٤م، شمٜمٝمض عمٕم٤مرو٦م ؾم٤مئر اًمرواي٤مت اًمداًمّ 

 .وخم٤مًمٗمتٝم٤م قمٛمؾ إصح٤مب، سمام يً٘مٓمٝم٤م قمـ احلجٞم٦م

ي٤مت أظمر ذم اًم٤ٌمب وم٢من٤م ًمٞم٧ًم ؿم٤مذة سمؾ يقضمد روا وهذا افؽالم ؽر دؿقؼ:

ٓ أىمّؾ ُمـ اطمتامل دًٓمتٝم٤م ضمدًا قمغم اعمٓمٚمقب، وأُم٤م إقمراض إصح٤مب شم٤ًمٟمده٤م، و

واوح سمؽمضمٞمحٝمؿ شمٚمؽ اًمرواي٤مت قمٚمٞمٝم٤م، أو اقمت٤ٌمره٤م ُمٕم٤مرو٦م  ومٝمق اضمتٝم٤مدي  

                                           
 .495: 3حمٛمد ؾمٕمٞمد احلٙمٞمؿ، ُمّم٤ٌمح اعمٜمٝم٤مج )اًمٓمٝم٤مرة(  (1)

 .14: 2يمِمػ اًمٚمث٤مم  (2)

 .318: 2ُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م  (3)
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ًمٕمٛمقُم٤مت اًمٙمت٤مب وُمٓمٚم٘م٤مشمف، وذم هذه احل٤مل ٓ جيري ىم٤مٟمقن اًمقهـ سم٤مإلقمراض، 

 ٕم٤مم.ىم٤مقمدشمف وىم٤مٟمقٟمف اًمطمتك ًمق ىمٌٚمٜم٤م 

ًمدوران٤م سملم اطمتامل  :آًمتزام سم٢ممج٤مهل٤مهق  ؾوٕؿرب دم ؾفؿ هذه افروايي ،مـ هـو

اًمٕمٚمؿ اعمًٌؼ ًمٚم٤ًمئؾ سم٤محلٙمؿ وقمدم قمٚمٛمف، يمام أؾمٚمٗمٜم٤م، وُمٕمف ٓ يٛمٙمـ آؾمتدٓل هب٤م 

ٟم٤م يمٚمٛم٦م إٓ إذا ومّن  ،قمغم اًمٕمٗمق قمـ احل٤مضم٥م اعمٚمتّمؼ سم٤مًمٌدن رهمؿ صّحتٝم٤م اًمًٜمدي٦م

أصمر ًمٚمح٤مضم٥م ٓ سم٤مًمٚمقن واًمرائح٦م. سم٤مًمٌ٘م٤مي٤م اًمٕمٞمٜمٞم٦م 

ذم احل٤مئض شمٖمتًؾ  ،×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ معتزة ظامر بـ مقشك افسوبوضل،2

 .شٓ سم٠مس»وقمغم ضمًده٤م اًمزقمٗمران مل يذه٥م سمف اعم٤مء؟ ىم٤مل: 

هذه اًمرواي٦م فم٤مهرة ذم قمدم اعم٤مٟمع ُمـ همًؾ اعمرأة طمتك ُمع وضمقد اًمزقمٗمران  وم٢منّ 

اإلُم٤مم وقمدم اؾمتٗمّم٤مًمف سملم طم٤مٓت اًمزقمٗمران  اًمذي مل يذه٥م سمف اعم٤مء، وقمدم شمٗمّمٞمؾ

 وُم٘مداره ويمقٟمف سمحٞم٨م يقضم٥م احلج٥م واحلٞمٚمقًم٦م دون وصقل اعم٤مء إمم اًمٌنمة دًمٞمٌؾ 

 واوح قمغم أٟمف جيقز اًمٖمًؾ طمتك ُمع ُمثؾ هذا اًمٜمقع ُمـ احل٤مضم٥م.

، شم٤مرًة سم٤مظمتّم٤مصف سمح٤مل قمن اًمزوال يمام محٚمف اعمح٘مؼ اهلٜمدي وؿد يـوؿش

 ، وٟمحق ذًمؽ مم٤م شم٘مّدم وأضمٌٜم٤م قمٜمف.راضوأظمرى سم٤مًمِمذوذ واإلقم

ـّ  اًمرواي٦م ٓ شمٗمٞمد قمدم وصقل اعم٤مء إمم  هٜم٤م أنّ  وااعمح٘مؼ اًمٜمراىمل وهمػمه ذيمر ًمٙم

اًمٚمقن هق اًمذي يٌ٘مك ُمٜمف  إذقمدم زوال اًمزقمٗمران سم٤معم٤مء ٓ يٕمٜمل ذًمؽ:  اًمٌنمة: ٕنّ 

 .وٟمحق ذًمؽ

                                           
 .400: 1: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 100: 1: ويمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 83ـ  82: 3اًمٙم٤مذم  (1)

 .14: 2يمِمػ اًمٚمث٤مم  (2)

 .318: 2ُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .494: 3: وُمّم٤ٌمح اعمٜمٝم٤مج 447: 5عمّمدر ٟمٗمًف: واًمتٜم٘مٞمح )اًمٓمٝم٤مرة( ا (4)
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ًمٜمًقة وهؾ ًمف ضمرم يم٤مٟم٧م شمْمٕمف ا وهذا ُم٤م حيت٤مج عمٕمروم٦م ٟمققمٞم٦م اًمزقمٗمران اًمذي

ؿ سمحٞم٨م يٛمٜمع وصقل اعم٤مء إمم اًمٌنمة أم ٓ؟ وإىمرب أن يٙمقن اًمٚمقن هق جوطم

اًمزقمٗمران  د ُمـ أنّ إدٟمك ـ اًمت٠ميمّ  اعمتٌ٘مل قمغم اجلًد، وطمٞم٨م ٓ ٟمًتٓمٞمع ـ ذم احلدّ 

د ُمـ اًمٕمدم، ومال يّمّح آؾمتدٓل هبذه اًمرواي٦م: وًمٕمّٚمف هلذا مل يٌ٘مل ضمرُم٤ًم إن مل ٟمت٠ميمّ 

 ؼ ذم أدًّمتٝمؿ.صاحل٤مضم٥م اًمال وزيدرضمٝم٤م جمقّ 

ـّ ٟم٤ًمء »ىم٤مل:  ،ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف، قمـ آسم٤مئف قمـ ـ خز إشامظقؾ بـ أيب زيود،3 يم

ـّ أإذا اهمتًٚمـ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م يٌ٘ملم ) اًمٜمٌل  :سم٘ملم( صٗمرة اًمٓمٞم٥م قمغم أضم٤ًمده

ـّ أن يّمٌٌـ اعم٤مء صٌّ  وذًمؽ أن اًمٜمٌل ـّ أُمره  .ش٤ًم قمغم أضم٤ًمده

: ّٕن اًمّمٗمرة ًمقٌن هوإن مل شمدّل قمغم ُم٤م ٟمحـ سمّمددهذه اًمرواي٦م »وم٘مد ذيمر أّن 

 وًمٞم٧ًم حماًل ًمٚمٜمزاع سمٕمد آشمٗم٤مق قمغم قمدم ىمدطمٝم٤م سمقصقل اعم٤مء إمم اًمٌنمة، إٓ أنّ 

اًمتٕمٚمٞمؾ اًمقارد ـ ُمع ُم٤م هق اعمِم٤مر إًمٞمف ذم ظمٚمٗمٞم٦م احلٙمؿ اًمقارد ذم احلٙم٤مي٦م قمـ ٟم٤ًمء 

ُم٤م قمٚمؼ  قمٛمقم احلٙمؿ ًمٙمّؾ  ؾ فمٝمقرًا ذماًمٜمٌل ـ يّمٚمح ُم١ميدًا قمغم إىمّؾ، إن مل يِمٙمّ 

قمغم ص٥ّم اعم٤مء ذم ؿمٙمؾ ـمٌٞمٕمل، ُمـ دون طم٤مضم٦م  طم٦مً ساسم٤مًمٌدن، وٓؾمٞمام أن٤م شمدّل 

ٌّع ُم٤م يٕمٚمؼ سم٤مًمٌدن  .شإمم اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم شمت

 ،وم٢مّن إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب زي٤مد هق اًمًٙمقين :ذم اًمرواي٦م سمْمٕمػ ؾمٜمده٤م وؿد يـوؿش

 .وٕمٗم٤مً  ومل شمث٧ٌم وصم٤مىمتف، سمؾ ّسح اًمٕمالُم٦م احلكم سم٠مّن ومٞمف

، وهل دقمقى حتت٤مج إمم دًمٞمؾ ذم إصم٤ٌمت إصح٤مب شمٚم٘مقه٤م سم٤مًم٘مٌقل سم٠منّ  وأجقى

                                           
 .293: 1: وقمٚمؾ اًمنمائع 369: 1هتذي٥م إطمٙم٤مم  (1)

 .34طمٙمؿ احل٤مضم٥م اًمالصؼ ذم اًمقوقء واًمٖمًؾ:  (2)

 .261ـ  260: 2ُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م )ط. ق(  (3)

 .261: 2اعمّمدر ٟمٗمًف  (4)
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ٓؾمٞمام ًمق شمّؿ ُم٤م ومٝمٛمف اعمًتدّل هٜم٤م  ،اقمتامدهؿ قمغم هذه اًمرواي٦م سم٤مًمذات ذم احلٙمؿ

 ُمٜمٝم٤م.

اجلقاب،  م، وىمد شم٘مدّ آؾمتدٓل سمحٛمؾ اخلؼم قمغم قمن اًمزوال ـام كقؿش

ويمذًمؽ  .ٕصمر همػم اعم٤مٟمع ُمـ وصقل اعم٤مء إمم اًمٌنمةٟمقىمش سمحٛمؾ اًمرواي٦م قمغم او

 م.يمام شم٘مدّ  ٟمقىمش سم٤مًمِمذوذ واإلقمراض

وم٢مّٟمف ٓ رسمط سملم ومٕمؾ ٟم٤ًمء اًمٜمٌل  إٓ أن اإلكصوف أّن طفقرهو دم افتليقد جّقد:

اًمٜمٌل مل يٙمـ يٓمٚم٥م ؾمقى ص٥ّم اعم٤مء قمغم اجلًد دون  وسملم إُمر اًمٜمٌقي إٓ أنّ 

ٝم٤م ومٗمٞمٝم٤م إؿمٕم٤مر ىمقّي هبذا اعمْمٛمقن، ًمٙمٜمّ  ،أو ٟمحق ذًمؽاًمتدىمٞمؼ ذم وضمقد اًمٚمقن 

 وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد.

، ذم اًمرضمؾ حيٚمؼ رأؾمف، صمؿ ×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ خز حمؿد بـ مسؾؿ، 5ـ  4

 .ش٤مء قمٚمٞمفًح رأؾمف واحلٜمّ ٛمٓ سم٠مس سم٠من ي»ويتقو٠م ًمٚمّمالة، ىم٤مل:  ،ف سم٤محلٜم٤مءٞميٓمٚم

 . اًمٌنمةاحلٜم٤مء يٛمثؾ ضمرُم٤ًم ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ وصقل اعم٤مء إمم وذًمؽ أنّ 

قمـ اًمرضمؾ × ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل وكحق هذه افروايي خز ظؿر بـ يزيد،

 .شيٛمًح ومقق احلٜم٤مء»خيْم٥م سم٤محلٜم٤مء، صمؿ يٌدو ًمف ذم اًمقوقء، ىم٤مل: 

                                           
 .14: 2يمِمػ اًمٚمث٤مم  (1)

: 241: 1، ق1: وُمّم٤ٌمح اًمٗم٘مٞمف ج296: 1: وري٤مض اعم٤ًمئؾ 91: 3 احلدائؼ اًمٜم٤مرضة (2)

: 399: 1: ووم٘مف اًمّم٤مدق 447: 5: واًمتٜم٘مٞمح )اًمٓمٝم٤مرة( 74: 3وُمًتٛمًؽ اًمٕمروة اًمقصم٘مك 

 .494: 3وُمّم٤ٌمح اعمٜمٝم٤مج )اًمٓمٝم٤مرة( 

 .81: 3: وضمقاهر اًمٙمالم 318: 2ُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .359: 1هتذي٥م إطمٙم٤مم  (4)

 .35صؼ ذم اًمقوقء واًمٖمًؾ: طمٙمؿ احل٤مضم٥م اًمال (5)

 .359: 1هتذي٥م إطمٙم٤مم  (6)
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، يمام ًمق يم٤من إّن هذه اًمرواي٦م حمٛمقًم٦م قمغم طم٤مل اًميورة وؿد يـوؿش ذفؽ أوًٓ:

اًمدواء إذا يم٤من قمغم × ؾم٠مًم٧م أسم٤م احلًـذًمؽ دواًء، وىمد ورد ذم ظمؼم اًمقؿم٤مء ىم٤مل: 

ٟمٕمؿ، جيزيف أن »اًمدواء؟ وم٘م٤مل: ( ، ـمكم)ـمال ءيدي اًمرضمؾ أجيزيف أن يٛمًح قمغم ـمال

 .شيٛمًح قمٚمٞمف

فمٝمقر ظمؼم اًمقؿم٤مء ذم طم٤مل اًمدواء ٓ يؼّمر محؾ صحٞمح٦م حمٛمد سمـ  إنّ  واجلقاب:

اًمقؿم٤مء ظمؼم  ٓؾمٞمام وأنّ  ،ُمًٚمؿ قمغم طم٤مل اًميورة: ًمٕمدم وضمقد شمراسمط سمٞمٜمٝمام

اعمقرديـ  يتحّدث قمـ اًمٞمديـ ٓ قمـ طمٚمؼ اًمرأس صمؿ ـمٚمٞمف سم٤محلٜم٤مء طمتك يٗمرض شمِم٤مسمفُ 

ر، ًمٙمٜمف قّ ّمصمؿ ـمٚمٞمف سم٤محلٜم٤مء ُمقضم٦ًٌم هلذا اًمتٟمٕمؿ، ىمد شمٙمقن طم٤مًم٦م طمٚمؼ اًمرأس  .ىمريٜم٦مً 

ظمؼم قمٛمر سمـ يزيد ًمٞمس ومٞمف أّي  ُمْم٤موم٤ًم إمم أنّ  دة.حمض اطمتامل حيت٤مج إمم ؿمقاهد ُم١ميّ 

 ٟمحق ذًمؽ. إؿم٤مرة حل٤مل احلٚمؼ أو

يمام ي٘م٤مل عم٤م صٌغ  ،إٟمٜم٤م ٟمحٛمؾ احلدي٨م قمغم أّن اعمراد سمف اخلْم٤مب سمامء احلٜم٤مء وثوكقًو:

سمامء اًمزقمٗمران: إٟمف صٌغ سم٤مًمزقمٗمران، وُم٤مء احلٜم٤مء ًمق طمّمؾ اخلْم٤مب سمف ٓ يِمّٙمؾ 

 .ء هق اًمٚمقناعمراد ُمـ أصمر احلٜم٤م ، أو ي٘م٤مل سم٠منّ ُم٤مٟمٕم٤ًم قمـ وصقل اعم٤مء إمم اًمٌنمة

، ُمْم٤موم٤ًم إمم قمدم وضمقد أّي ؿم٤مهد قمٚمٞمف، سمؾ هق سف اطمتامل يث٤مر وهذا احلٛمؾ

، وم٢مّن هذا شيٓمٚمٞمف سم٤محلٜم٤مء»ًمتحّمٞمؾ مجع شمؼمقمل سملم إظم٤ٌمر، ظمالف فم٤مهر اًمتٕمٌػم سمـ

                                           
: وضمقاهر 311: 2: واحلدائؼ اًمٜم٤مرضة 543: 1: ويمِمػ اًمٚمث٤مم 300ُمنمق اًمِمٛمًلم:  (1)

 .456: 1: وشمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 164: 1: وُمٜمت٘مك اجلامن 301، 205: 2اًمٙمالم 

ـ  465، 455: 1ِمٞمٕم٦م : وشمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًم364: 1: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 76: 1آؾمتٌّم٤مر  (2)

466. 

 .205: 2: وضمقاهر اًمٙمالم 300ُمنمق اًمِمٛمًلم:  (3)

: وشمٗمّمٞمؾ 205: 2: وضمقاهر اًمٙمالم 543: 1: ويمِمػ اًمٚمث٤مم 114: 1ُمِم٤مرق اًمِمٛمقس  (4)

 .138: 2: وذيمرى اًمِمٞمٕم٦م 456: 1وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 
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ن سمٚمقن احلٜم٤مء سمؾ ذيمر اًمًٞمد اخلقئل  .اًمتٕمٌػم فم٤مهر ذم وضمقد ضمرم ٓ جمرد ُم٤مء ُمٚمقَّ

، وًمٕمّٚمف ًمذًمؽ يم٤من ًمقٟم٤ًم ومال ي٘م٤مل ومقىمفإذ ًمق  :اًمتٕمٌػم )ومقق احلٜم٤مء( يٗمٞمد ذًمؽ أنّ 

 .اؾمتٌٕمده اعمح٘مؼ اًمًٌزواري

أن حتٛمؾ اًمرواي٦م قمغم اعمًح قمغم اًمرأس ُمع وضمقد احلٜم٤مء قمٚمٞمف، ٓ اعمًح  ثوفثًو:

ـّ  اعمًح يٙمقن قمغم ُمقوٍع آظمر،  قمغم احلٜم٤مء، ومٙم٠مّن ذم اًمرأس طمٜم٤مًء ذم ُمقوٍع ُمٜمف، ًمٙم

٤مء، ومٞمٙمقن احلدي٨م ردًا قمغم سمٕمض أهؾ اًمًٜم٦ّم ومال شمدّل اًمرواي٦م قمغم اعمًح ومقق احلٜم

 .ُمـ طمٙمٛمٝمؿ سمٚمزوم اؾمتٞمٕم٤مب اعمًح ًمٚمرأس يمّٚمف

سم٠مّن هذا ُمـ احلٛمؾ اًمٖمري٥م، ومٚمق يم٤من يمذًمؽ ومٚمامذا ؾم٠مل اًم٤ًمئؾ إذًا؟ وم٢مذا  وجيوب

اعمًح يٙمقن قمغم يمّؾ اًمرأس ومٚمامذا ـمرح  ـّ أنّ فممل يٙمـ يٕمرف احلٙمؿ اًمِمٞمٕمل و

ًقح ذم اًمرأس؟ وإذا ٛمومل ي٠ًمل ُم٤ٌمذًة قمـ ُم٘مدار اعم ؾم١ماًمف سمّمٞمٖم٦م احلٜم٤مء واًمٓمالء،

يم٤من قم٤معم٤ًم سمٙمٗم٤مي٦م اعم٘مّدم ومام ُمٕمٜمك أن ي٠ًمل ـ وهق حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اًمٗم٘مٞمف اعمٕمروف ـ 

اًمرأس؟ سمؾ ًمق يم٤من هٜم٤مك رء  ١مظمرةقمـ اعمًح قمغم اعم٘مّدم ُمع وضمقد احلٜم٤مء قمغم ُم

ز ًمف اإلُم٤مم مل يٛمٞمّ  أنّ  ُمـ ذًمؽ ومٚمامذا ٓ ئمٝمر ًمف أّي وضمقد أو أصمر ذم اًمرواي٦م طمتك

ه ٟم٤موًمٕمّٚمف عم٤م ذيمر ُمقوع اعمًح قمـ ُمقوع احلٜم٤مء؟ ومٝمذا احلٛمؾ همػم قمرذم إـمالىم٤ًم.

 .ًمٙمـ ُمع اؾمتٌٕم٤مد ،ث اًمٌحراين هذا آطمتامل وارداً ضمٕمؾ اعمحدّ 

ُمـ محؾ اجلقاب  ،ُم٤م ذيمره اًمٗم٤موؾ اهلٜمدي ذم ظمّمقص ظمؼم قمٛمر سمـ يزيد رابعًو:

                                           
 احلدائؼ اًمٜم٤مرضة ٓطمٔم٧م سمٕمد شمًجٞمكم هذه اعمالطمٔم٦م أّٟمف ىمد أعمح إًمٞمٝم٤م اعمحّدث اًمٌحراين ذم (1)

 .153: 4: واًمًٞمد اخلقئل، اًمتٜم٘مٞمح 311: 2

 .153: 4اًمتٜم٘مٞمح  (2)

 .30: 1، ق1ذظمػمة اعمٕم٤مد ج (3)

 .205: 2: وضمقاهر اًمٙمالم 543: 1: ويمِمػ اًمٚمث٤مم 300ُمنمق اًمِمٛمًلم:  (4)

 .311: 2احلدائؼ اًمٜم٤مرضة  (5)
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 .م اؾمتٜمٙمر اعمًح ومقق احلٜم٤مء ٓ أٟمف أُمْم٤مهقمغم اإلٟمٙم٤مر، ومٙم٠مّن اإلُم٤م ومٞمف

ده ُمرومققم٦م حمٛمد وم٢مٟمف وإٟمف يم٤من ذم ٟمٗمًف حمتٛماًل وشم١ميّ  وهذا اجلقاب ؽر واضح،

ُم٦م ذم أدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمٚمزوم رومع احل٤مضم٥م ُمٓمٚم٘م٤ًم، همػم أٟمف يٗمؽمض ذم سمـ حيٞمك اعمت٘مدّ 

ل: وم٘م٤مل ىمريٜم٦م، يم٠من ي٘مقأن يٌلّم ذًمؽ وًمق ُمـ ظمالل ـ سمٛم٘مت٣م أُم٤مٟمتف ـ اًمراوي 

ُمرطمٚم٦م  إممطمٚم٦م اًمِمٗمقي٦م ُم٤م يٜم٘مؾ ُمـ ُمروإٓ ٕظمّؾ سم٠مُم٤مٟم٦م اًمٜم٘مؾ قمٜمد. ُمًتٜمٙمرًا.

 ، ُمع ىمٌقًمٜم٤م سم٠مصؾ هذا اًمٜمقع ُمـ آطمتامٓت ذم سمٕمض اعمقارد.اًمتدويـ

ُم٦م ٟمتٞمج٦م إقمراض إصح٤مب قمـ هذا اًمٜمقع إٟمٜم٤م ٟمٗمرض اًمقضمقه اعمت٘مدّ  خومسًو:

 ُم٦م وإن يم٤مٟم٧م ُمًتٌٕمدةً احلٛمؾ اعمت٘مدّ  : ويم٠مٟمف يراد اًم٘مقل سم٠مّن أٟمقاعُمـ اًمرواي٤مت

ًمٙمـ سمٕمد إقمراض إصح٤مب قمـ هذه اًمرواي٤مت يٛمٙمـ محٚمٝم٤م سمٛمحٛمؾ ُم٤م سمدًٓ ُمـ 

 ٞم٦م.ـمرطمٝم٤م سم٤مًمٙمٚمّ 

 وىمد شم٘مّدم اجلقاب قمـ ُم٠ًمًم٦م اإلقمراض، ومال ٟمٕمٞمد.

ه٤مشملم اًمروايتلم ٓسمد ُمـ ـمرطمٝمام جلامع  ُمـ أنّ  ،ُم٤م ذيمره اًمًٞمد اخلقئل شودشًو:

 قمٜمٍميـ:

 تحٛمالن قمغم اًمت٘مٞم٦م.٤من ًمٚمجٛمٝمقر ومتُمقاوم٘م إول: إنام

 ّمدقُم٦م، ومتٓمرطم٤من ًماًمث٤مين: إنام ٟم٤مدرشم٤من ؿم٤مذشم٤من خت٤مًمٗم٤من ُمِمٝمقر اًمرواي٤مت اعمت٘مدّ 

 .قمٜمقان اًمِم٤مذ اًمٜم٤مدر قمٚمٞمٝمام

أُم٤م اًمِمذوذ ومٖمػم واوح، وم٢من ىمّمد سمف اإلقمراض ومٝمق ٓ يٌٜمل قمغم  ويـوؿش:

                                           
 .543: 1يمِمػ اًمٚمث٤مم  (1)

: ويمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة 156: 1، ق٤ٌ1مح اًمٗم٘مٞمف ج: وُمّم205: 2اٟمٔمر: ضمقاهر اًمٙمالم  (2)

 .342: 2: وُمّم٤ٌمح اعمٜمٝم٤مج 88)اًمٙمٚم٤ٌميٙم٤مين(، إول: 

 .154ـ  153: 4اًمتٜم٘مٞمح  (3)
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 امل اإلقمراض، وأُم٤م إذا ىمّمد إنيمؼمى ُمقهٜمٞم٦م اإلقمراض، ومْماًل قمام ىمٚمٜم٤مه ؾم٤مسم٘م٤ًم طمق

اًمدال ُمـ اًمرواي٤مت ًمٞمس ؾمقى  شمقاضمٝم٤من اًمرواي٤مت اًمٙمثػمة اعمٕمتؼمة، وم٘مد أؾمٚمٗمٜم٤م أنّ 

واطمدة وًمٜمٗمرض قمغم أسمٕمد شم٘مدير شمقضمد مخس رواي٤مت داًّم٦م قمغم ًمزوم رومع احل٤مضم٥م 

وًمق ـ دشملم سمٖمػممه٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم، ومٝمؾ هذا جيٕمؾ ه٤مشملم اًمروايتلم اًمّمحٞمحتلم ؾمٜمدًا واعم١ميّ 

سمحٙمؿ اًمِم٤مذ اًمٜم٤مدر ًمق سومٜم٤م اًمٜمٔمر قمـ ُمقىمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمٕمٛمؾ هبام؟ ُمع ـ ٠ميٞمدًا شم

 وهق أطمد اًمٙمت٥م إرسمٕم٦م. ،ه٤مشملم اًمروايتلم وردشم٤م ذم هتذي٥م إطمٙم٤مم أنّ 

وأُم٤م ُم٠ًمًم٦م اًمت٘مٞم٦م، ومٚمؿ ئمٝمر زم وضمٝمٝم٤م، وم٢مّن اًمٗم٘مف اًمًٜمل يذه٥م إمم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف 

يٛمٜمع قمـ وصقل اعم٤مء إمم اًمٌنمة، طمتك أّن ُمِمٝمقر اًمٗم٘مف اًمِمٞمٕمل ُمـ رضورة إزاًم٦م ُم٤م 

ٞم٤ًم ُمِمٝمقرًا سمٕمدم وضمقب رومع احل٤مضم٥م ٜم. ومل أضمد رأي٤ًم ؾم٤مً سمٕمْمٝمؿ ذيمر احلٜم٤مء ٟمّّم 

ُمع أٟمف ًمق أردٟم٤م شمٓمٌٞمؼ  ؟!أصمٜم٤مء اًمٖمًؾ أو اًمقوقء، ومٙمٞمػ ٟمحٛمؾ اًمروايتلم قمغم اًمت٘مٞم٦م

قمٚماًم أّٟمٜم٤م مل  .ىمقاقمد احلٛمؾ قمغم اًمت٘مٞم٦م ًمٙم٤من إٟم٥ًم محؾ أظم٤ٌمر رومع احل٤مضم٥م قمٚمٞمٝم٤م

ف ذم قمٍم اإلُم٤مم ٟمٗمٝمؿ ُمؼّمر احلٛمؾ قمغم اًمت٘مٞم٦م، ومٝمؾ هٜم٤مك دًمٞمؾ شم٤مرخيل واطمد قمغم أٟمّ 

اًمّم٤مدق يم٤من هٜم٤مك ىمقل ؾمٜمّل سمٕمدم ًمزوم رومع احلٜم٤مء، ُمع أّن اًمِم٤مومٕمل واسمـ طمٜمٌؾ مل 

يٙمـ ىمد فمٝمر ُمذهٌٝمام سمٕمُد، وإطمٜم٤مف يم٤من زقمٞمٛمٝمؿ أسمق طمٜمٞمٗم٦م طم٤مًمف طم٤مل اإلُم٤مم 

وًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م ًمف، ومٙمٞمػ أصم٧ٌم اًمًٞم٤مق اًمت٤مرخيل ًمتؼمير احلٛمؾ قمغم اًمّم٤مدق ذم فمٚمؿ اًمد

 طمٜمٞمٗم٦م ُمـ ضمقاز اعمًح ومقق احل٤مئؾ يمام يباًمت٘مٞم٦م طمتك ًمق صم٧ٌم اًم٘مقل اعمٜمًقب إمم أ

 وقمٚمٞمف ومام ذيمره اًمًٞمد اخلقئل ذم همػم حمّٚمف. ؟!ذيمر اخلقئل ٟمٗمًف

                                           
: 182ـ  181، 116، 99: 1: ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 50: 1: وُمٖمٜمل اعمحت٤مج 37: 1اٟمٔمر: اإلىمٜم٤مع  (1)

: 2، و468ـ  467، 426: 1اعمجٛمقع اًمٜمقوي، : و254، 144: 1واعمرداوي، اإلٟمّم٤مف 

 .291: 1: وُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ 198

 .153ـ  152: 4اٟمٔمر: اًمتٜم٘مٞمح )اًمٓمٝم٤مرة(  (2)
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اًمِمٞمخ  ٕنّ  :هق اًم٘مقل سمْمٕمٗمٝمام ؾمٜمداً  واجلقاب افصحقح ظـ هوتغ افروايتغ

حمٌقب، وـمريؼ اًمِمٞمخ إمم سمـ  ذم اًمتٝمذي٥م سمًٜمده إمم حمٛمد سمـ قمكماًمٓمقد روامه٤م 

اسمـ حمٌقب ذم ُمِمٞمخ٦م اًمتٝمذي٥م وٕمٞمػ سمٕمدم صمٌقت وصم٤مىم٦م أمحد سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك 

 ؾمٜمدي اًمٗمٝمرؾم٧م واعمِمٞمخ٦م لماًمٕمٓم٤مر اًم٘مٛمل إٓ قمغم اًم٘مقل سمٜمٔمري٦م اًمتٕمقيض سم

 ٚمٓمقد.ًم

يم٤من ٓ يرى سم٠مؾم٤ًم سم٠من شمٙمتحؾ اعمرأة »أٟمف  ،×هللقمـ أيب قمٌد ا ـ صحقحي حريز،6

يتّمؾ وذًمؽ أن٤م مل شمذيمر أّي شمٗمّمٞمؾ  .شوشمّدهـ وشمٖمتًؾ سمٕمد هذا يمّٚمف ًمإلطمرام

اًمٙمحؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم وًمق يم٤من طم٤مضم٤ًٌم ٓ  مم٤م يٗمٝمؿ ُمٜمف أنّ  ،سمحجؿ اًمٙمحؾ اًمذي شمْمٕمف اعمرأة

 .يّي سمّمّح٦م اًمٖمًؾ

٦ٌّم همإ، إٓ إذا ىمٞمؾ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ سملم واًمدًٓم٦م ضمٞمدة واًمقاضم٦ٌم، ٓؾمٞمام ٤ًمل اعمًتح

ضمزاء همػم همًؾ اجلٜم٤مسم٦م قمـ اًمقوقء، أو ىمٞمؾ سم٠مّن اًمرواي٦م ذم ُم٘م٤مم ٢مُمع قمدم اًم٘مقل سم

سمٞم٤من قمدم إرضار اًمٙمحؾ واًمدهـ اًم٤ًمسم٘ملم قمغم همًؾ اإلطمرام ذم صّح٦م اإلطمرام ُمـ 

 ض اًمدهـ واًمٙمحؾ همػمطمٞم٨م شمروك اإلطمرام ٓ ُمـ طمٞم٨م صّح٦م اًمٖمًؾ، ومتٗمر

ٟمّص يمالم اإلُم٤مم وإٟمام  ٧ماًمرواي٦م ًمٞمً ٓؾمٞمام وأنّ ه اًمٜم٤مطمٞم٦م سم٤مًمذات، ُمـ هذُمّييـ 

اًمٙمحؾ  ـ سم٠منّ  رأي اإلُم٤مم، أو ىمٞمؾ ـ يمام أصم٤مره اعمًتدّل ٟمٗمًف ةإظم٤ٌمر اًمراوي سمٕمّم٤مر

 ف يقوع قمغم اًمٔم٤مهر.ٓ أٟمّ  ،ُمـ اًمٌقاـمـ سمقوٕمف ىمد يٕمدّ 

يّدهـ  ٓ سم٠مس سم٠من»×: ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل ـ معتزة حمؿد بـ مسؾؿ،7

 .شاًمرضمؾ ىمٌؾ أن يٖمتًؾ ًمإلطمرام أو سمٕمده، ويم٤من يٙمره اًمدهـ اخل٤مصمر اًمذي يٌ٘مك

                                           
 .310: 2يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  (1)

 .39طمٙمؿ احل٤مضم٥م اًمالصؼ ذم اًمقوقء واًمٖمًؾ:  (2)

 .42اعمّمدر ٟمٗمًف:  (3)

 .330: 4اًمٙم٤مذم  (4)
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 قمغم قمدم ُم٤مٟمٕمٞم٦م احل٤مضم٥م. واًمدهـ اخل٤مصمر هق اًمٖمٚمٞمظ، ومتٙمقن اًمرواي٦م داًّم٦مً 

اًمرواي٦م دًّم٧م قمغم يمراه٦م اإلُم٤مم اًمدهـ اخل٤مصمر واًمٙمراه٦م ذم ًم٤ًمن  سم٠منّ  وؿد يـوؿش

، وُمٕمف ومتدّل )اًمتٜمزهيّٞم٦م( قمغم اًمٙمراه٦م اعمّمٓمٚمح٦م طاًمرواي٤مت شمٓمٚمؼ قمغم احلرُم٦م، ٓ وم٘م

هٜم٤م ُمـ ومتٙمقن أدّل قمغم ُمراد اعم٤مٟمٕملم  ،قمغم اًمٜمٝمل اًمتحريٛمل قمـ اًمدهـ اخل٤مصمر

 اعمجٞمزيـ.

، إـمالىمٝم٤م قمغم اًمٙمراه٦م صحٞمح: ًمٙمٜمف همػم ُمٜمحٍم سمف، سمؾ هق أقمؿّ  سم٠منّ  واجلقاب

 .ومال شمدّل قمغم ظمّمقص احلرُم٦م إٓ سم٘مريٜم٦م

اًمدهـ وًمق اخل٤مصمر يزول سم٤معم٤مء أو إٟمف ٓ يٛمٜمع وصقل اعم٤مء إمم  سم٠منّ  ـام ؿد يـوؿش

 اًمٌنمة، وٓ أىمّؾ ُمـ قمدم اإلطمراز.

 سمرواي٦م طمريز ه٤من ىمٌؾ اًمٖمًؾ ُمٕم٤مرو٦مٌ آدّ قمـ ورواي٤مت ٟمٗمل اًم٠ٌمس  ،هذا

 ٝم٤م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد سمٕمٌد اهلل سمـ سمحر.٦م قمغم اًمٜمٝمل قمـ ذًمؽ، وًمٙمٜمّ اًمداًمّ 

ؼ يمّٚمٝم٤م سملم وٕمٞمػ اًمًٜمد صرومع احل٤مضم٥م اًمال رواي٤مت قمدم ًمزوم وهبذا ئمٝمر أنّ 

دات ٓ همػم. أُم٤م رواي٤مت ًمزوم ووٕمٞمػ اًمدًٓم٦م، ومال شمٙمقن اًمداًّم٦م ُمٜمٝم٤م ؾمقى ُم١ميّ 

(، 5ُمٜمٝم٤م ؾمٜمدًا ودًٓم٦ًم هق ُمقصم٘م٦م قمامر اًم٤ًمسم٤مـمل )رىمؿ  ؿّ شمرومع احل٤مضم٥م وم٤مًمذي 

( 2( واحلًلم سمـ أيب اًمٕمالء )رىمؿ 1سمّمحٞمحتل قمكم سمـ ضمٕمٗمر )رىمؿ  ُمدقمقُم٦مً 

 تلم ذم احل٤مضم٥م اعمٜمٗمّمؾ.اًمٍمحي

 كؽقن أموم حوٓت: وهـو

واعمٜمٗمّمؾ، أُمٙمـ آًمتزام إذا سم٘مٞمٜم٤م ُمع ُمقصم٘م٦م قمامر وىمٚمٜم٤م سم٤مًمتٛمٞمٞمز سملم اعمتّمؾ  أ ـ

                                           
: 320: 6ري٤مض اعم٤ًمئؾ : و41ـ  40اٟمٔمر: طمٙمؿ احل٤مضم٥م اًمالصؼ ذم اًمقوقء واًمٖمًؾ:  (1)

 .231: 10: واًمٗمٞم٤مض، شمٕم٤مًمٞمؼ ُمًٌقـم٦م 194: 4واخلقئل، اعمٕمتٛمد 

 .129: 1: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 117: 1: وآؾمتٌّم٤مر 51: 3اٟمٔمر: اًمٙم٤مذم  (2)
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دات ٓ ّٕن رواي٦م قمامر ًمقطمده٤م ُمع سمٕمض اعم١ميّ  :سمٕمدم ًمزوم رومع احل٤مضم٥م اعمتّمؾ

ضم٤مت وًمق ُمـ اًمدر سمدرضم٦مٍ  ٕم٤مرضاعمّمدوره٤م، ٓؾمٞمام ُمع وضمقد سم حيّمؾ اـمٛمئٜم٤منٌ 

وٕمػ اًمًٜمد ٓ يّي سم٠مصؾ اًمت٠مصمػم قمغم اٟمٕم٘م٤مد آـمٛمئٜم٤من  يم٤من وٕمٞمػ اًمًٜمد، وم٢منّ 

 سمٛمقصم٘م٦م قمامر اًم٤ًمسم٤مـمل، وُمٕمف ٟمرضمع إمم اًمٕمٛمقُم٤مت واعمٓمٚم٘م٤مت.

أُم٤م إذا أدظمٚمٜم٤م اًمّمحٞمحتلم اًمقاردشملم ذم اعمٜمٗمّمؾ سم٤محل٤ًٌمن ارشمٗمع ُمٕمّدل  ب ـ

 اًمقصمقق.

طمٞم٨م ذه٥م  ،اعمٜمٗمّمؾو اعمتّمؾ يث٤مر اًمٌح٨م قمـ ُمٕم٘مقًمٞم٦م اًمتٛمٞمٞمز سملم ،ُمـ هٜم٤م

ٚمٜم٤م اًمتٛمٞمٞمز قمروم٤ًم أو مل ٟمحرز إًمٖم٤مء اًمٕمرف ومْمؾ اهلل إمم هذا اًمتٛمٞمٞمز، وم٢مذا شمٕم٘مّ اًمٕمالُم٦م 

 ،هلذا اًمتٛمٞمٞمز مل يٕمد يٛمٙمـ آٟمت٘م٤مل ُمـ اًمّمحٞمحتلم وهمػممه٤م إمم احل٤مضم٥م اعمتّمؾ

 وإٓ أُمٙمـ.

أو اًمٚم٤ٌمس أو ُمع وضمقد اًمًقار  اًمٕمرف يرى قمٜمقان همًؾ اًمٞمد يم٤مُمٚم٦مً  إنّ  ؿد يؼول:

ؼ، صاًمٞمد ُمع وضمقد احل٤مضم٥م اًمالاًمدُمٚم٩م أو اخل٤مشمؿ همػم ص٤مدق، سمخالف همًؾ 

ـّ وي١ميّ  ؾمقار اعمرأة  ُمّس إٟم٤ًمنٌ  قف ًماًمٕمرذم ُم٤م ذيمره اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل ُمـ أٟمّ  د هذا اًمٔم

اًمٞمد، أُم٤م ًمق ووع يده قمغم اًمّمٌغ  وهل شمٚمًٌف ومال يّمدق قمروم٤ًم قمٜمقان ُمّس 

، وم٤مًمٕمرف ذم احل٤مًم٦م إومم ٓ ٤مل سم٠مٟمف ُمّس يده٤مواًمِمحقم اًمتل قمغم يده٤م وم٢مٟمف ي٘م

ُم٤م جيري قمٚمٞمٝم٤م، سمخالف احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمٚمٞمف يرى اًمًقار ُمٚمح٘م٤ًم سم٤مًمٞمد ذم أٟمف جيري 

 طمٞم٨م يّمٌح اًمّمٌغ ُمٚمح٘م٤ًم سم٤مًمٞمد قمروم٤ًم.

ـّ  اًمٖمًؾ، هذا اًمتٛمٞمٞمز متٞمٞمٌز ًمٕمٜمقان ُمّس اًمٞمد، سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ قمٜمقان  ًمٙم

 وىمٞم٤مُس اعمقرديـ همػم واوح.

                                           
 .22طمٙمؿ احل٤مضم٥م اًمالصؼ ذم اًمقوقء واًمٖمًؾ:  (1)
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يب اًمقوقء ٤م٤م قمغم ُمًتقى قمٜمقان همًؾ اًمٞمد اًمذي هق اًمٕمٜمقان اعم٠مظمقذ ذم سمأُم

ومٛمـ اًمقاوح أّن اعم٠ًمًم٦م همػم ُمرشمٌٓم٦م سمام شم٘مّدم سم٘مدر ُم٤م هل ُمرشمٌٓم٦م سمٕمٜمقان  ،واًمٖمًؾ

يده سم٤مًمّمٌغ اًمالصؼ ُمـ أّوهل٤م إمم  ٧مًؾ، ومٚمق ـمٚمٞموصقل اعم٤مء أو صدق قمٜمقان اًمٖمَ 

إّن ُم٤ًمطم٦م اجلًؿ اًمالصؼ اًمتل  .ؾ يدهًَ همَ  :ال ي٘م٤ملومصمؿ ُمرَّ اعم٤مء قمٚمٞمٝم٤م  ،آظمره٤م

ًمف شم٠مصمػم ذم صدق قمٜمقان اًمٖمًؾ أو  ،ويمذًمؽ ؾمٛمٙمٝم٤م ،اًمٌدن اعمٖمًقلُمـ شم٠مظمذه٤م 

ؼ ٝمام رسمط اعم٠ًمًم٦م سمقصقل اعم٤مء سمام حي٘مّ ُمٜماعمًح، واًمّمحٞمحتلم اعمذيمقرشملم يٗمٝمؿ 

 ُمـ هٜم٤م ٓ يٌٕمد اًم٘مقل سم٤مًمٜمتٞمج٦م اًمت٤مًمٞم٦م: ،قمٜمقان اًمٖمًؾ

 

 ٌتٗذٛ البشح

ـمالىم٤مت واًمٕمٛمقُم٤مت هق آيمتٗم٤مء سمّمدق قمٜمقان اًمٖمًؾ أو اعمًح، ُم٘مت٣م اإلإّن 

واًمٕمرف يرى ذًمؽ ص٤مدىم٤ًم طمتك ُمع احل٤مضم٥م اعمٜمٗمّمؾ اًمّمٖمػم اعم٤ًمطم٦م ُمثؾ اخل٤مشمؿ، 

ف همًؾ يده وًمق يم٤من قمٚمٞمٝم٤م اخل٤مشمؿ، وأي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ٓ شمٓم٤مًم٥م وم٤مًمٕمرف يرى صدق أٟمّ 

، ومٛم٘مت٣م اًمٕمٛمقُم٤مت سم٠ميمثر ُمـ هذا اًمٕمٜمقان، وًمٞمس ومٞمٝم٤م شمٕمٌػم همًؾ اًمٞمد يم٤مُمٚم٦مً 

مم٤م ي١مصمر ذم صدق قمٜمقان اًمٖمًؾ أو  ،اًمتٗمّمٞمؾ ذم احل٤مضم٥م سمح٥ًم اعم٤ًمطم٦م واًمٙمث٤موم٦م

 .يمام ومٕمؾ اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل اعمًح، ٓ اًمتٗمّمٞمؾ سملم اعمتّمؾ واعمٜمٗمّمؾ

اًمرواي٤مت  ؾّؿ دًمٞمؾ آظمر، وم٢مذا ىمٌٚمٜم٤م سمدًمٞمسمْموٓ ٟمخرج قمـ هذه اًمٜمتٞمج٦م إٓ 

 اًمتزُمٜم٤م سم٠منّ ن واًمٕمٚمؿ اًمٕم٤مدي سمّمدوره٤م.. سمحٞم٨م طمّمؾ آـمٛمئٜم٤ماًمثالث اعمت٘مدُم٦م 

يمتف أو اًمًقار أو اًمدُمٚم٩م أو اًمٕمٚمؽ ؾماماحل٤مضم٥م اًمذي يٙمقن سمٛم٘مدار ُم٤ًمطم٦م اخل٤مشمؿ و

ُمثؾ ٟم٘مٓم٦م طمؼم أو ٟم٘مٓمتلم أو  ،أُم٤م ُم٤م هق أىمّؾ ُمـ ذًمؽ ،قمغم اًمٔمٗمر اًمٙم٤مُمؾ جي٥م رومٕمف

ك ومٞمف ومٜمٌ٘م ،صٌغ ىمٚمٞمؾ اًمٙمث٤موم٦م صٖمػم اعم٤ًمطم٦م ومٝمذا ٓ شمِمٛمٚمف رواي٤مت رومع احل٤مضم٥م

 ُمع اعمٓمٚم٘م٤مت.
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ًمق مل ٟم٘مؾ سمٕمدم طمّمقل اًمقصمقق واًمٞم٘ملم سم٤مًمّمدور ُمـ صمالث أو أرسمع  ،هذا يمّٚمف

ـ يمام ر وًمق اًمْمٕمٞمٗم٦م ؾمٜمدًا، أُم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م سمذًمؽ رواي٤مت شمٕم٤مروٝم٤م سمٕمض اًمرواي٤مت إظَم 

ٓ قمغم ُمًتقى احل٤مضم٥م اعمتّمؾ وٓ  ،ومال قمؼمة سم٤مًمرواي٤مت طمٞمٜمئذٍ هق اًمّمحٞمح ـ 

 ًمٕمٛمقُم٤مت.اعمٜمٗمّمؾ، سمؾ ٟمٌ٘مك ُمع ا

وم٤مًمّمحٞمح  ،وأُم٤م إذا أدظمٚمٜم٤م اًمرواي٤مت اعمٕم٤مرو٦م وصّححٜم٤مه٤م ؾمٜمدًا ودًٓم٦م

، ومت٘مّدم سمٛمالك اًم٘مرآٟمٞم٦م عمقاوم٘متٝم٤م ًمٚمٕمٛمقُم٤مت واعمٓمٚم٘م٤مت :شمرضمٞمحٝم٤م سمٕمدُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤مه

يمام سمّٞمٜم٤مه ـ ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ ـ اًمؽمضمٞمح سمٛمقاوم٘م٦م اًمٙمت٤مب، سمؾ وسمٛمالك خم٤مًمٗم٦م اًم٘مقم 

 ؾم٤مسم٘م٤ًم، واهلل اًمٕم٤ممل.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فدٖٛ طالم اخلمع

سّدِا ٔتكدٖسِا





 

 

 

 

 

 

ّٗٛ يف املٕضٕع متّٗد  يف االجتاِات الفكّ

سمحرُم٦م أظمذ ـ ـ اٟمًج٤مُم٤ًم ُمع إدًّم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م وهمػمه٤م اعمًٚمٛمقن طمٙمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء 

وسمّٞمٜمقا أّٟمف جيقز ًمف اًمرضمؾ اعمٝمر اًمذي دومٕمف ًمزوضمتف، دون ـمٞم٥م ٟمٗمٍس ُمٜمٝم٤م ورو٤م، 

 .٤ٌمرأةطم٤مًمتلم مه٤م: اخلُٚمع واعمإظمذ ذم 

وذم اًمقىم٧م اًمذي يم٤من اًمرأي اًم٤ًمئد ذم اعم٤ٌمرأة هق أٟمف حيّؼ ًمف أن ي٠مظمذ اعمٝمر يمّٚمف، 

اجلٛمٞمع  اًمٗم٘مٝم٤مء إمم اظمتّم٤مص ُم٤م حيّؼ ًمف أظمذه سمام دون اعمٝمر، إٓ أنّ ُمع ذه٤مب سمٕمض 

 ُم٤م زاد قمغم اعمٝمر. هأظمذـ ومٞمام يٌدو ـ مل خيتٚمٗمقا ذم طمٔمر 

ـّ ذفؽ ـّؾف وؿع   اخلؾعل: فقف دم ؾديي افطالقظذ خالف مو ذهبقا إفؽ

ًمٚمرضمؾ ذم  إمم صمٌقت احلّؼ  وم٘مد ذه٥م يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ـ أمو دم افػؼف افشقعل،1

ٟم٘مص  مأظمذ أّي ُم٘مدار ؿم٤مء، واعمٓم٤مًم٦ٌم سمف قمقو٤ًم ذم اخلٚمع، ؾمقاء شم٤ًموى ُمع اعمٝمر أ

 زاد. مقمٜمف أ

ص ُم٘مدار اًمٕمقض سم٤معمٝمر ٞمذه٥م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء إمم ختّم ،ذم ُم٘م٤مسمؾ هذا اًمرأيو

قصٗمف احلّد إقمغم، وهذا ُم٤م ىمد يٌدو ُمـ يمٚمامت ُمثؾ اسمـ إدريس احلكم واًمِمٝمٞمد سم

                                           
ٜمٞم٦م اًمٜمـزوع: : وهم425: 4: واخلالف 354ـ  353: واًمٜم٤مسي٤مت: 193شمٌٍمة اعمتٕمّٚمٛملم:  (1)

ـ  586: 25: واحلدائؼ 205: 8: ويمِمػ اًمٚمث٤مم 387ـ  386: 9: وُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم 375

 .20ـ  19: 33: وضمقاهر اًمٙمالم 175ـ  174: 11: وري٤مض اعم٤ًمئؾ 587
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، سمؾ ئمٝمر ُمـ اًمًٞمد اًمٕم٤مُمكم اعمٞمؾ إمم حتديد قمقض اخلٚمع سمام دون اعمٝمر، ُمع اًمث٤مين

 اطمتامل يمالُمف ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م أن يٙمقن ضم٤مري٤ًم طمقل اعم٤ٌمرأة دون اخلٚمع.

 ك ظمالوم٤ًم أيْم٤ًم:ومٞمٌدو أّن هٜم٤م ل،ـ وأمو دم افػؼف افسـّ 2

إمم اًمتٕمٛمٞمؿ طمٞم٨م ُمـ اًمٔم٤مهرّي٦م ومٗمٞمام ذه٧ٌم اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واسمـ طمزم  أـ

 يؽماوٞم٤م.

 :ُمتٝم٤م ُمع اًمٕمْمؾ، وىمٞمؾطمٙمٛم٧م احلٜم٤مسمٚم٦م سمٕمدم اؾمتح٤ٌمب اًمزي٤مدة، سمؾ طمرّ  ب ـ

 .أيْم٤مً  ذه٥م أمحد إمم اًمتحريؿ

ٕظمذ ومٞمام ذه٧ٌم احلٜمٗمٞم٦م إمم اًمتٗمّمٞمؾ سملم يمقن اًمٜمِمقز ُمٜمف ومٞمحرم قمٚمٞمف ا ج ـ

ُمٓمٚم٘م٤ًم، ؾم٤موى اعمٝمر أم يم٤من أىمّؾ ُمٜمف أم أزيد، وسملم يمقٟمف ُمٜمٝم٤م، ومٞمجقز ًمف إظمذ 

 .ُمٓمٚم٘م٤مً 

ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م  واًمذي ئمٝمر ُمـ اًمِمٞمخ اًمٓمقد ٟم٦ًٌم اًم٘مقل سم٤مجلقاز ُمٓمٚم٘م٤ًم إمم يمّؾ 

وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وإوزاقمل واًمثقري، أُم٤م ؾم٤مئر إئٛم٦م يم٤مسمـ طمٜمٌؾ وإؾمح٤مق 

 .سم٤معمٜمع ُمـ اًمزي٤مدة واًمزهري ومٜم٥ًم إًمٞمٝمؿ اًم٘مقل

ٟم٥ًم اًمًٞمد اعمرشم٣م اًم٘مقل سم٤معمٜمع وًمق يم٤من اًمٜمِمقز ُمـ اعمرأة إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م يمام 

سم٤مجلقاز ُمٓمٚم٘م٤ًم، أُم٤م اًمزهري وأمحد وإؾمح٤مق ومٚمؿ  اًمِم٤مومٕمل ىم٤مئٌؾ  وأصح٤مسمف، وأنّ 
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 .جيّقزوا إٓ ُم٘مدار اعمٝمر

ف ٓ ٛملم، وأٟمّ اًم٘مْمٞم٦م شم٘مع حمّؾ سمح٨م سملم اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚم ئمٝمر أنّ  ،ُمـ هذا يمّٚمف

ف ًمق وىمٕم٧م اًمِمٝمرة أو قمغم هذا إُمر، قمٚماًم أٟمّ أو ُمذهٌل يقضمد اشمٗم٤مق إؾمالُمل 

 ومال ىمٞمٛم٦م هلام. ُمـ ظمالل إدًّم٦م اًم٘م٤مدُم٦م، اإلمج٤مع ومٝمام واوح٤م اعمدريمٞم٦م

ٓسمّد ُمـ اؾمتٕمراض  ،اًمٜمٔمر قمـ اإلمج٤مقم٤مت واًمِمٝمرات ُمـ هٜم٤م، وسمٍمف

وذًمؽ قمغم  قمقض اخلٚمع وومديتف، ُمًتٜمدات اًمٜمٔمري٦م اعمٕمرووم٦م ذم قمدم حتديد ُم٘مدار

 اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم:

 

 ، أدّلٛ ٔقساَٟدٖٛ اخُلمعفالكٕه بعدً حتدٖد وكداز ـ  1

ُمـ اعمٝمر أو أىمّؾ أو  سمحدّ ومدي٦م اخلٚمع وقمقوف ٓ حيّدد  ة أدًّم٦م ًمٚم٘مقل سم٠منّ ذيمرت قمدّ 

ومٞمٛمٙمـ ًمٚمرضمؾ ـ يمل يٓمّٚمؼ ظمٚمٕم٤ًم ـ أن يٓم٤مًم٥م سم٠مّي ُمٌٚمغ ؿم٤مء ُم٘م٤مسمؾ ـمالىمف أيمثر، 

 ذه إدًّم٦م هل:وهًمزوضمتف، 

 

 ، تأوالت ٔتعمٗكاتوسدعٗٛ اإلطالم يف الٍّص الكسآٌ٘ ـ 1ـ  1

اًمٜمٔمر هل ىمقًمف  اًمٜمّص اًم٘مرآين أطمد أهؿ إدًّم٦م اعمًتٜمد إًمٞمٝم٤م هٜم٤م، وأي٦م حمّؾ  يٕمدّ 

يٌح بِنِْحَسوٍن َوٓ حَيِؾه َفُؽْؿ َأنْ ﴿شمٕم٤ممم:  َتوِن َؾنِْمَسوٌك بَِؿْعُروٍف َأْو َتّْسِ  افطَّالُق َمرَّ

َّٓ ُيِؼقاَم  َّٓ ُيِؼقاَم ُحُدوَد اهللَِّ َؾنِْن ِخْػُتْؿ َأ وَؾو َأ َّٓ َأْن خَيَ َـّ َصْقئًو إِ َّو آَتْقُتُؿقُه  ُحُدوَد َتْلُخُذوا مِم

ـْ َيتََعدَّ ُح   اهلل ُدودَ اهللَِّ َؾال ُجـَوَح َظَؾْقِفاَم ؾِقاَم اْؾَتَدْت بِِف تِْؾَؽ ُحُدوُد اهللَِّ َؾال َتْعتَُدوَهو َوَم

 (.229)اًمٌ٘مرة:  ﴾َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ افظَّودُِقنَ 

حتديد  مل شمْمع أّي  وم٢مّن هذه أي٦م اًمتل قمّدت إصؾ اًم٘مرآين ذم ـمالق اخلٚمع
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عم٘مدار اًمٗمدي٦م، سمؾ ضم٤مءت ُمٓمٚم٘م٦ًم همػم حمّددة سمً٘مٍػ أقمغم أو أدٟمك، وهذا ُم٤م يٕمٜمل 

وٓ أىمّؾ ُمـ قمدم  .اعمٝمر غمفمٝمقره٤م ذم إـمالق احلٙمؿ اًمِم٤مُمؾ حل٤مل اًمزي٤مدة قم

 .اًمدًٓم٦م قمغم طمرُم٦م اًمزائد

 :افؽريؿي فـو أـثر مـ تعؾقؼ هـو ظذ مقضقع آشتـود هلذه أيي إٓ أنّ 

هذه أي٦م ٓ قمالىم٦م هل٤م سمٓمالق اخلٚمع أؾم٤مؾم٤ًم:  ذيمر هٜم٤م أنّ ىمد يُ  افتعؾقؼ إول:

رذم وذًمؽ أّن اًمٔم٤مهر ُمٜمٝم٤م هق ٟم٦ًٌم ظمقف اًمتٕمّدي حلدود اهلل شمٕم٤ممم إمم يمال ـم

اًمزوضمٞم٦م قمغم طمّد ؾمقاء، وهق أُمٌر يتٜم٤مرم ُمع طم٘مٞم٘م٦م اًمٓمالق اخلٚمٕمل، أو ٓ أىمّؾ ُمـ أٟمف 

اًمٓمالق همػم فم٤مهر ومٞمف، وومؼ اعم٘مّرر وم٘مٝمٞم٤ًم، طمٞم٨م ذيمروا أّن اًمٙمراه٦م ٓسمّد أن شمٙمقن ذم 

اخلٚمٕمل ُمـ ـمرف واطمد وهق اعمرأة، أُم٤م ًمق يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٓمروملم وم٢مٟمف شمٙمقن هٜم٤مك 

ٙم٤ًم سمٜمّمقص  :سمٕمدم ضمقاز اًمزي٤مدة ذم اًمٗمدي٦م قمغم اعمٝمرُم٤ٌمرأة، وىمد طمٙمٛمقا ومٞمٝم٤م  ًّ مت

 صحٞمح٦م اًمًٜمد.

أي٦م سمّمدد يمقن وهذا ُم٤م يٗمتح اًم٤ٌمب أُم٤مم اًمتِمٙمٞمؽ ذم وضمقد ُمؼّمر ًمٗمرض 

احلدي٨م قمـ اًمٓمالق اخلٚمٕمل أؾم٤مؾم٤ًم، سمؾ ُم٤م يٗمؽمض شم٘مريره ـ أوًمٞم٤ًم، وقمغم ُمًتقى 

ٙم٤ًم سمّمدر  ًّ هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م اًمٌح٨م اًم٘مرآين ـ هق طمرُم٦م أصؾ قمقض اخلٚمع: مت

ٟمٗمًٝم٤م طمٞم٨م طمّرُم٧م أظمذ رء مم٤م آشم٤مه اًمرضمؾ ًمٚمٛمرأة، سمؾ وسمآي٤مت أظمر ذم هذا اعمج٤مل 

 م اًمٕمْمؾ ٕظمذ ُم٤م أقمٓمك اًمرضمؾ ًمٚمٛمرأة.حترّ 

وًمٞمس هذا وطمده ُم٤م يِمّٙمٙمٜم٤م ذم شمٕمّرض أي٦م عمٗمٝمقم ـمالق اخلٚمع: سمؾ إّن 

ٝمقم اًمٙمراه٦م ح عم٘م٤مـمع أي٦م يرى سمقوقح ارشم٤ٌمـمٝم٤م سمٛمٗمٝمقم آظمر همػم ُمٗماعمتّمٗمّ 
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، قمٜمد سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أؾم٤مؾم٤ًم، واًمذي هق اعمٗمٝمقم اًمٕمٛمدة ذم ـمالىمل اخلٚمع واعم٤ٌمرأة

وذاك اعمٗمٝمقم هق ُمٗمٝمقم اخلقف ُمـ قمدم إىم٤مُم٦م طمدود اهلل ذم اًمٕمالىم٦م اًمزوضمٞم٦م، 

هل اًمٕمٛمقم سم٤معمٕمٜمك اًمذي ـمرطمف سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء وسملم اًمٙمراه٦م  فواًمٜم٦ًٌم سمٞمٜم

ذم  تل اظمت٤مره٤م همػم واطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مءاًمواخلّمقص ُمـ وضمف، وووم٘م٤ًم ًمٚمٜمٔمري٦م 

ومٙمٞمػ دمٕمؾ ُمًتٜمدًا  ،شمٕمريػ ـمالق اخلٚمع ٓ شمتٓم٤مسمؼ أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمع اخلٚمع إـمالىم٤مً 

 ؟!ًمٚمٓمالق اخلٚمٕمل، ومْماًل قمـ أطمٙم٤مم اًمٕمقض ذم هذا اًمٓمالق

ويالطمظ ُمـ شمٕمٌػمات سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أنؿ ؾم٤مروا قمٜمد شمٕمّروٝمؿ ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم 

 .د اخلقف ُمـ شمرك إىم٤مُم٦م طمدود اهللٞمىمأظمذ قمغم سمح٨م اًمٓمالق اخلٚمٕمل، 

هذه أي٦م ًمٞم٧ًم ُمًتٜمدًا ًمٚمٓمالق اخلٚمٕمل  أنّ  ٟمٕمؿ، ئمٝمر ُمـ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء

 ًمٚمٓمالىملم اعمِمتٛمٚملم قمغم اًمٗمدي٦م، ومه٤م: اخلٚمع واعم٤ٌمرأة ُمٕم٤ًم. ٦م، سمؾ هل ُمًتٜمدٌ ظم٤مّص 

 فؽـ مو افذي دؾع افػؼفوء إػ اؾساض أّن هذه أيي متصؾي بطالق اخلؾع؟

 افظوهر أن ادـشل دم ذفؽ أحد أمقر:

زوضم٦م صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس  ُمـ أنّ  ،ُم٤م ضم٤مء ذم أؾم٤ٌمب ٟمزول هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م إّول:

أو ديـ ومٞمف، سمؾ ُٕمقر أظمرى، وم٤مؿمتٙم٧م أُمره٤م  ٍؼ ف، ٓ ًمًقء ظمٚميم٤مٟم٧م شمٌٖمْمف وٓ حتٌّ 

 .ومٜمزًم٧م هذه أي٦م، واظمتٚمٕم٧م ُمٜمف إمم اًمٜمٌل

ٕن٤م ُمرؾمٚم٦م ُمـ  :ت ذًمؽ صدورًا وشم٤مرخيٞم٤مً قمـ إؿمٙم٤مًمٞم٦م صمٌق ُمع اًمٖمّض ـ  وهذا

ٓ يٗمٞمد إٓ ؿمٛمقل أي٦م ًمٚمخٚمع، ٓ اظمتّم٤مصٝم٤م سمف، يمام ذيمر  ـ وهمػمه ٩ماسمـ ضمري

، سمؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مّن فم٤مهر أي٦م يٜم٤مذم ؾم٥ٌم اًمٜمزول اعمّدقمك ث اًمٌحرايناعمحدّ 
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ٛمقع، ٓ ظمقف قمدم إىم٤مُم٦م طمدود اهلل شمٕم٤ممم ضم٤مء ذم أي٦م ُمٚمحقفم٤ًم سمٜمحق اعمج هٜم٤م: ٕنّ 

سمٜمحق ي٘مٌؾ آٟمحالل، وإٓ ومٚمق ومرض أّن اًمرضمؾ هق اًمذي يمره اعمرأة، يم٤من يٗمؽمض 

 ووم٘م٤ًم ًمقطمدة احلٙمؿ. :أن جيقز ًمف أظمذ اعمٝمر ًمٞمٓمّٚمؼ سمؾ ُم٤م هق أزيد ُمٜمف

صدر طمٔمرًا قم٤مُم٤ًم قمغم أأن يٙمقن اًمٗم٘مٝم٤مء ىمد ٓطمٔمقا أّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد  افثوين:

ٝمقر وهمػمه٤م، صمؿ ٓطمٔمقا أٟمف ٓ يقضمد اؾمتثٜم٤مء اًمرضم٤مل سم٠مظمذ ُم٤م أقمٓمقا اًمٜم٤ًمء ُمـ اعم

ىمرآين هلذه اعم٠ًمًم٦م إٓ هذا اعمقرد اًمذي ٟمحـ ومٞمف، وعم٤م رضمٕمقا إمم اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م مل 

ًمٚمخالص ُمـ احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م إٓ ذم ـمالىمل  جيدوا ُمّمداىم٤ًم حل٤مًم٦م دومع اعمرأة ومدي٦مً 

ًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م، وسمذًمؽ اًم ٘مقا آؾمتثٜم٤مء اًم٘مرآين قمغم اًمذي ضم٤مء ذم، ومٓمٌّ ةاخلٚمع واعم٤ٌمرا

ة ُمـ ظمقف اعمرأ ص٤مر هذا آؾمتثٜم٤مء ُمتّماًل سمٓمالق اخلٚمع ذم وقمٞمٝمؿ، وقمّٚمٚمقه سم٠منّ 

رّد ومٕمؾ ُمٜمف قمغم ُمـ ؾ، ويٗميض إمم ظمقف اًمرضمؾ صقمدم إىم٤مُم٦م طمدود اهلل هق إ

 .اهلل ُمٕمٝم٤م طمدودذًمؽ سم٠من ٓ ي٘مٞمؿ 

ؾمتثٜم٤مء حتّدصم٧م اًمًٜم٦ّم ر همػم هذا آسم٠مٟمف ٓ ُم٤مٟمع ُمـ وضمقد اؾمتثٜم٤مءات أظَم  ويـوؿش

قمٜمٝم٤م، وم٘مد يم٤من اعمٗمؽمض أن ي١مظمذ سم٤محلٔمر اًم٘مرآين ويٗمّن آؾمتثٜم٤مء اًم٘مرآين قمغم 

ومٝمؿ اًمٓمالق اخلٚمٕمل سمِمٙمؾ د أو يٕم٤م ،ؽ سمٗمٙمرة قمقض اخلٚمعفمٝمقره اًمٓمٌٞمٕمل ويِمٙمّ 

ر قمغم اًمزوج ٔمخمتٚمػ، أو يٚمتزم سمتخّمٞمص أظم٤ٌمر ـمالق اخلٚمع ًمٚمٕم٤مم اًم٘مرآين اًمذي حي

ُم٤م ي٠مظمذه اًمرضمؾ ُمـ اعمرأة ذم  سم٠منّ سملم إدًّم٦م ـ مجٕم٤ًم ـ ي٘م٤مل  ُمرأشمف، أواأظمذ ُمٝمر 

ـمالىمل اخلٚمع واعم٤ٌمراة جي٥م أن يّمدر ُمـ اعمرأة قمـ ـمٞم٥م ٟمٗمس شم٤مم ومٞمٙمقن هذان 

ٍء ِمـُْف َكْػسًو َؾُؽُؾقُه َهـِقئوً ﴿اًمٓمالىم٤من ُمٜمدرضم٤من ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ َرْ ـَ َفُؽْؿ َظ َؾنِْن ضِْب

ضمٕمؾ آؾمتثٜم٤مء . أُّم٤م ـمرح هذا يمّٚمف ون أن يرشمٌط سم٤مٓؾمتثٜم٤مء(، دو4)اًمٜم٤ًمء:  ﴾َمِريئوً 

 ومٝمذا همػم واوح ًمٖم٦ًم وقمروم٤ًم. ،ٟم٤مـم٘م٤ًم سم٤مًمٓمالق اخلٚمٕمل
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 ف ٓ شمٜم٤مومر سملم أي٦م وـمالق اخلٚمع، ُمـ طمٞم٨م ـ يمام ذيمر اًمٜمقوي ـ إنّ سم٠مٟمّ  وؿد يؼول

 ويًتحٞمؾ سمحٙمؿ اًمٕم٤مدة طمّمقًمف ذم طم٤مل اًمّمٗم٤مء ،اخلٚمع ٓ يتٗمؼ إٓ ذم طم٤مًم٦م اًمِم٘م٤مق

، إُمر اًمذي خيٚمؼ ُمٜم٤مخ اخلقف ُمـ دم٤موز طمدود اهلل واًمًٙمقن ذم احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م

 شمٕم٤ممم.

قم٤مرو٤ًم صحٞم٤ًم قمغم  وم٘مد شمٙمقن طمٞم٤مة اًمزوضملم ضمٞمدًة إٓ أنّ  وهق ؽر صحقح،

سمحٞم٨م ختِمك قمغم  ،اًمزوج ىمد يقضم٥م صػمورة اعمرأة همػم ىم٤مدرة قمغم آؾمتٛمرار ُمٕمف

سملم هذه اًمٕمٜم٤مويـ  سم٤مًميورة زم أو شمراسمطٟمٗمًٝم٤م ُمـ اًمقىمقع ذم احلرام، ومال شمال

 واعم٘مقٓت.

ق اخلٚمع، واًمتل أؿم٤مرت إمم رسمط هذا الاًمرواي٤مت اًمقاردة ذم سم٤مب ـم افثوفٌ:

 اًمٓمالق هبذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م.

 يْمٕمٜم٤م أُم٤مم صقرة خمتٚمٗم٦م، ومٝمذه اًمرواي٤مت هل: ٤متُمراضمٕم٦م هذه اًمرواي إٓ أنّ 

× قمٚمٞم٤مً  أنّ  :أسمٞمف، قمـ آسم٤مئفقمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قمـ  ـ خز دظوئؿ اإلشالم،1

اخلٚمع ضم٤مئز إذا ووٕمف اًمرضمؾ قمغم ُمقوٕمف، وذًمؽ أن شم٘مقل ًمف اُمرأشمف: إين »ىم٤مل: 

أظم٤مف أن ٓ أىمٞمؿ طمدود اهلل ومٞمؽ، وم٠مٟم٤م أقمٓمٞمتؽ يمذا ويمذا، ومٞم٘مقل هق: وأٟم٤م أظم٤مف 

. ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ شأيْم٤ًم أن ٓ أىمٞمؿ طمدود اهلل ومٞمؽ، ومام شمراوٞم٤م قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ ضم٤مز هلام

إذا ىم٤مًم٧م اعمرأة ًمزوضمٝم٤م: ٓ أـمٞمع ًمؽ أُمرًا وٓ أسمرأ ًمؽ ىمًاًم، وٓ »×: حمٛمد

اهمتًؾ ُمـ ضمٜم٤مسم٦م، وٕوـمئـ ومراؿمؽ.. ضم٤مز ًمف أن خيٚمٕمٝم٤م قمغم ُم٤م شمراوٞم٤م قمٚمٞمف.. 

َّٓ َأْن..﴿وذًمؽ ًم٘مقل اهلل:  َـّ َصْقئًو إِ َّو آَتْقُتُؿقُه  .ش﴾َوٓ حَيِؾه فَُؽْؿ َأْن َتْلُخُذوا مِم

ف ُمراد أي٦م ّدقمٞمٜم٤م أٟمّ ااحلدي٨م ذم ُمٓمٚمٕمف شمٓمٌٞمؼ اعمٗمٝمقم اًمذي  واًمذي يٌدو ُمـ هذا
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ـّ  شمٙمٛمٚم٦م اًمٙمالم ُمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق سم٢مـمالىمف ي٘مػ وٛمـ اعمٕمٜمك  اًمٙمريٛم٦م، ًمٙم

 جمّردف يٛمٙمـ أن يٙمقن شمٕمٚمٞمؼ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق هٜم٤م اعمِمٝمقر قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء، ُمع أٟمّ 

ًم٘مًؿ اعمتّمؾ شمقوٞمح زائد عم٤م ٟم٘مٚمف هق ٟمٗمًف قمـ اإلُم٤مم قمكم، وإٟمام ؾمٙم٧م قمـ ا

 سم٤مًمرضمؾ ًمقوقطمف أو همػم ذًمؽ.

ض قوإذا يم٤من قم ،قمٚمٞمف ٤مأّن احلدي٨م ضمٕمؾ اخلٚمع قمغم ُم٤م شمراوٞم ،يْم٤مف إمم ذًمؽ

ءٍ ﴿ ـ:اخلٚمع شمراوٞم٤ًم ومٞمٜمدرج وٛم ـْ َرْ ـَ فَُؽْؿ َظ طم٤مضم٦م ًممي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  ندو ﴾ضِْب

سم٦ًم ل قمٜمف حماًل ًمرو٤مه٤م ٓ اؾمتج٤مزاًمذي شمريد اعمرأة دومٕمف أو اًمتٜم٤م ويٙمقن اعم٘مدار

 وم٢مٟمف يٜم٤مذم ُمٗمٝمقم اًمؽمايض ،ُم٤مهل٤م وُم٤مل أهٚمٝم٤م طمتك يٓمّٚم٘مٝم٤م ٓؾمتٗمزاز اًمرضمؾ سمدومع يمّؾ 

 .اًمٙمريٛم٦م اعم٠مظمقذ ذم أي٦م اًمٕمرذم

 ومال يٕمتّد سمف. ،هذا واخلؼم ٓ ؾمٜمد ًمف

إذا ىم٤مًم٧م اعمرأة ًمزوضمٝم٤م »ىم٤مل:  ،×قمـ أيب ضمٕمٗمر ـ صحقحي حمؿد بـ مسؾؿ،2

نة، طمّؾ ًمف ُم٤م أظمذ ُمٜمٝم٤م، وًمٞمس ًمف قمٚمٞمٝم٤م مجٚم٦م: ٓ أـمٞمع ًمؽ أُمرًا ُمٗمنة أو همػم ُمٗم

ًم٘مقل اهلل قمز  :٦م ومقق اًمّمداق اًمذي أقمٓم٤مه٤مٕمرضمٕم٦م، وًمٚمرضمؾ أن ي٠مظمذ ُمـ اعمختٚم

َّٓ ُيِؼقاَم ُحُدوَد اهللَِّ َؾال ُجـَوَح َظَؾْقِفاَم ؾِقاَم اْؾَتَدْت بِفِ ﴿وضمؾ:  واعم٤ٌمرأة ٓ  ،﴾َؾنِْن ِخْػُتْؿ َأ

 .شي١مظمذ..

دون أّي إؿم٤مرة إمم  ،ًٓم٦م اًمرسمط سملم أي٦م وسملم ـمالق اخلٚمعواًمرواي٦م واوح٦م ذم د

٤ًم ذم أن هٜم٤مك ؿمٙمّ  ُمٗمٝمقم إىم٤مُم٦م طمدود اهلل ُمـ ـمرف اًمزوج، واًمًٜمد ضمٞمّد، إٓ أنّ 

إمم آظمر اًمرواي٦م ُمـ يمالم اإلُم٤مم:  شوًمٚمرضمؾ أن ي٠مظمذ ُمـ اعمختٚمٕم٦م..»يٙمقن ىمقًمف: 

يمثر ُمٜمف ذًمؽ ىمٞمؾ سم٠مّٟمف  ٓطمتامل أٟمف ُمـ يمالم اًمِمٞمخ اًمّمدوق شمقوٞمح٤ًم وزي٤مدة، طمٞم٨م

اًمٙمٚمٞمٜمل ٟم٘مؾ ًمٜم٤م هذه  وهق ُمـ اإلدراج ذم احلدي٨م، ويِمٝمد ًمذًمؽ أنّ  ،شاًمٗم٘مٞمف»ذم 
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سمًٜمديـ يرضمٕم٤من إمم مجٞمؾ سمـ دراج قمـ وذًمؽ اًمرواي٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م دون هذه اًمزي٤مدة، 

ـ اًمِمٞمُخ أسمق ضمٕمٗمر ؾمٜمدًا وُمتٜم٤ًم ـ ُمثؾ اًمٙمٚمٞمٜمل، ، يمام ٟم٘مٚمف سمٕمٞمٜمف حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ

 .اًمٓمقد

وُمـ  ،وُمـ اعمٕمروف أن مجٞمؾ سمـ دراج ًمف يمت٤مب ُمِمؽمك ُمع حمٛمد سمـ محران

ٟم٘مٚمف ىمد و ،ذم هذا اًمٙمت٤مب اعمِمؽمكُمقضمقدًا اعمحتٛمؾ ضمدًا أن يٙمقن هذا اخلؼم 

 ،ومٞمام ٟم٘مٚمف اًمّمدوق سمذيمر اؾمؿ حمٛمد سمـ محران ،اًمٙمٚمٞمٜمل واًمٓمقد سمذيمر اؾمؿ مجٞمؾ

قمـ ـ أو اؿمتٌف ـ ٞم٨م قمرف ، وطم×قمٜمف واطمد، واإلُم٤مم واطمد، وهق اًم٤ٌمىمر واعمروّي 

اًمّمدوق إدراضمف ذم احلدي٨م ٓ حيّمؾ اـمٛمئٜم٤من سمٙمقن اعم٘مٓمع إظمػم ُمـ يمالم 

٘مق يمت٤مب )اًمٗم٘مٞمف( اًم٘مقؾملم قمٜمد اجلٛمٚم٦م اًمتل شمًٌؼ اإلُم٤مم، وًمٕمّٚمف ًمذًمؽ ووع حم٘مّ 

٘مٜم٤م ذم إصقل أٟمف ذم ُمثؾ هذه اعمقارد هذا اعم٘مٓمع، ويم٠منؿ ُمٚمتٗمتلم ًمذًمؽ. وىمد طم٘مّ 

وُمٕمف ٓ حيرز رسمط اًمرواي٦م  ،ـسمؾ ي١مظمذ سم٤معم٘مدار اعمتٞم٘مّ  ،٤مّص٦مٓ دمري أص٤مًم٦م ظم

 اخلٚمع هبذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م. ُمقوقعَ 

ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ اعمختٚمٕم٦م يمٞمػ يٙمقن  ،×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ خز أيب بصر،3

 ّر ًمؽ ىمًاًم وٓ أـمٞمع ًمؽ أُمرًا..ٓ حيّؾ ظمٚمٕمٝم٤م طمتك شم٘مقل: واهلل ٓ أسم»ظمٚمٕمٝم٤م؟ وم٘م٤مل: 

َؾال ُجـَوَح َظَؾْقِفاَم ؾِقاَم ﴿ٝم٤م ُمـ ُمٝمره٤م وُم٤م زاد، وهق ىمقل اهلل: وطمّؾ ًمف ُم٤م أظمذ ُمٜم

 .ش..﴾اْؾَتَدْت بِفِ 

إذ ورد وم٘مط ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر، وُم٤م ذيمره اًم٘مٛمل ذم اًمتٗمًػم  :واخلؼم ٓ ؾمٜمد ًمف

م هق اًمذي ٓ أّن اإلُم٤م ،ٓ حيقي إٓ ووٕمف هذه اًمرواي٦م حت٧م أي٦م اعمٜمًقب إًمٞمف
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 واخلٚمع.رسمط سملم أي٦م 

أيَّ رواي٦م ـ همػم هذه اًمرواي٤مت اًمثالث اًمتل ٓ يٛمٙمـ آؾمتدٓل هب٤م ـ ومل أٓطمظ 

أظمرى، ومل يٜم٘مؾ ذم ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜم٦ّم ُم٤م يرسمط أي٦م سم٤مًمٓمالق اخلٚمٕمل سمٙمالم يرضمع 

إٓ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول اًمتل أؾمٚمٗمٜم٤م احلدي٨م قمٜمٝم٤م، واًم٤ٌمىمل يمّٚمف ُمٜم٘مقل  |إمم اًمٜمٌل

 ، مم٤م ٓ شمقضمد ومٞمف ضمٝم٦م إًمزام.ُمك اعمٗمّنيـ٤مسمٕملم واًمّمح٤مسم٦م وىمداقمـ اًمت

وهبذا ٟمٕمرف أٟمٜم٤م أُم٤مم إؿمٙم٤مًمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ذم اؾمتحْم٤مر هذه أي٦م ذم حمّؾ اًمٌح٨م، 

وشمٗمّن اعم٤ٌمراة سمٛمٕمٜمك ظمقف اًمٓمروملم قمدم ُمراقم٤مة  ،سمؾ اعمٗمؽمض أن شمٓم٤مل اعم٤ٌمراة

الىمل اخلٚمع قمـ يمال ـم يمالم أي٦م ُمًت٘مؾ   أو يٚمتزم سم٠منّ  ،طمدود اهلل ٓ ُمٓمٚمؼ اًمٙمراهٞم٦م

 واعم٤ٌمراة: وم٤مٓؾمتدٓل سم٤مٔي٦م هٜم٤م ذم همػم حمّٚمف.

ًمٙمـ  ،إّن أي٦م ذيمرت ٟم٦ًٌم ظمقف قمدم إىم٤مُم٦م طمدود اهلل إمم آصمٜملم ُمٕم٤مً  ؿد يؼول:

طم٤مًم٦م يٙمقن ومٞمٝم٤م  ذم يمّؾ ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك أّٟمف آٟمْمامم وآٟمٗمراد، سمٜمحٍق يِمٛمؾ طم٤مًمتل: 

اخلٚمع، وهذا ُمٕمٜم٤مه صقرة ظمقف قمدم إىم٤مُم٦م طمدود اهلل ُمـ اًمٓمروملم يٙمقن ُمقرد 

آضمتامع، يمام يٛمٙمـ أن يِمٛمؾ صقرة اٟمٗمراد اًمزوضم٦م سم٤مًمٙمراهٞم٦م أو ظمقف قمدم إىم٤مُم٦م 

دود اهلل، وُمـ صمؿ شمٙمقن هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمرضمٕم٤ًم ًمٓمالىمل اخلٚمع واعم٤ٌمراة ُمٕم٤ًم، طم

ق دت هذا اإلـمالىمٞمّ اًمنميٗم٦م اًمًٜم٦ّم  نّ أهم٤ميتف  ،ومٞمٝمام ﴾َمو اْؾَتَدْت بِفِ ﴿ :ومٞم١مظمذ سم٢مـمالق

 ذم ظمّمقص اعم٤ٌمراة سمام ٓ يزيد قمـ ُم٘مدار اعمٝمر.

ـّ  ُمٕمٜمك أظمذ أي٦م سمٜمحق آٟمْمامم  ٕنّ  هذه ادحووفي ؽر واضحي أيضًو: فؽ

٦م يم٤من ف ًمق طمّمٚم٧م اًمٙمراهٞم٦م أو اخلقف ُمـ ـمرف اًمزوج ظم٤مّص أٟمّ ُمٕم٤ًم وآؾمت٘مالل 

ًمٗمدي٦م سم٢مُمٙم٤مٟمف اًمٓمالق، سمؾ ٓ ُمٕمٜمك ًمٗمرض ا ُمع أّن اعمٗمروض أنّ  ،يٛمٙمٜمف أظمذ اًمٗمدي٦م

اعمرأة مل  دومع رء ُم٘م٤مسمؾ اخلالص ُمـ رء آظمر، واعمٗمروض أنّ هق اء دآومت هٜم٤م: ٕنّ 

قمغم  شمٙمره زوضمٝم٤م طمتك يٗمرض اخلالص ذم طم٘مٝم٤م، ومٞمٙمقن هذا سمٜمٗمًف ىمريٜم٦مً 
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، ومتخرج قمـ ـمرف اعمرأة أيْم٤مً ٙمقن ومٞمٝم٤م يمراهٞم٦م ُمـ شمطم٤مًم٦م  اظمتّم٤مص أي٦م سمٙمّؾ 

 اخلٚمع إمم اعم٤ٌمراة.

ن٤م ٟمٗم٧م اجلٜم٤مح قمـ اًمرضمؾ واعمرأة ومٞمام اومتدت سمف أوهق  ،ويظّؾ دم أيي شمال

سم٢مُمٙم٤من٤م أن شمدومٕمف أيٜمام  اعمٗمروض أّن اعم٤مل ُم٤مهل٤م وأنّ  اعمرأة ُمـ اعم٤مل ًمٚمرضمؾ، ُمع أنّ 

أرادت ويمٞمػ أرادت عمـ أرادت إٓ ُم٤م ظمرج سم٤مًمدًمٞمؾ، وهذا هق ُم٘مت٣م ىم٤مٟمقن 

٤ًم ُمع اًمرضم٤مل ذم أٟمف ٓ جيقز صدر أي٦م يم٤من طمديث اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم إُمقال أيْم٤ًم، يمام أنّ 

هلؿ أن ي٠مظمذوا مم٤م آشمقا اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمّمداق، ومام وضمف ٟمٗمل اجلٜم٤مح قمـ اًمٓمروملم ذم أي٦م 

 اًمٙمريٛم٦م؟

 ويؿؽـ ذـر بعض احلؾقل هـو وهل:

 ٕنّ يم٤من  رومع اجلٜم٤مح قمٜمٝم٤م، ُمـ أّن اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئلُم٤م ذيمره  احلؾ إول:

ًمذا رومٕم٧م أي٦م  :صمؿ واًمٕمدوان٦ًم قمغم اإلٜمد طمرُم٦م أظمذه يّمػم إقم٤مٟم٤مءه٤م ًمف قمٓمإقم

 اجلٜم٤مح قمـ أظمذه وقمٓم٤مئٝم٤م ُمٕم٤ًم.

سمٞم٤من طمٚمٞم٦م أظمذ اًمرضمؾ هلذا اعم٤مل يم٤مٍف ذم اٟمتٗم٤مء  وم٢منّ  ؽر واضح: احلّؾ هذا  إٓ أنّ 

ُمريمز اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م ـ سمٜم٤مء قمغم يمالم  نّ صمؿ ورومٕمف رومٕم٤ًم شم٤مُم٤ًم: ُٕمقوقع اإلقم٤مٟم٦م قمغم اإل

ـمرف  اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م ُمـ هٜم٤مك يقضم٥م رومٕمٝم٤م ُمـ أّي  اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ـ ذم أظمذ اًمرضمؾ، ومرومع

أظمذ اًمزوج هلذا اعم٤مل طمالًٓ يٜمتٗمل شمٚم٘م٤مئٞم٤ّم ُمٕمٜمك  قنّٟمف قمٜمدُم٤م يٙم، وُمٕمٜمك ذًمؽ أحمٞمط

صماًم سمٜمّص إظمذه مل يٕمد ؿ: ّٕن اعمٗمروض أّن أصماحلدي٨م قمـ إقم٤مٟم٦م اعمرأة اًمرضمؾ قمغم اإل

 .ؿم٤مرة إمم هذا اعمقوقعي٦م اًمٙمريٛم٦م ومال ُمٕمٜمك ًمإلأ

هؾ هل طمرُم٦م  ،طمرُم٦م أظمذ اًمرضمؾ ُم٤مل اعمٝمر ُمـ اعمرأة أن ي٘م٤مل سم٠منّ  ثوين:احلؾ اف

وم٢مذا سمٜمل  ؟دي٦م ُمًت٘مٚم٦م أم أن٤م طمرُم٦م ُمـ طمٞم٨م قمدم رو٤م اعمرأة هبذا إظمذشمٙمٚمٞمٗمٞم٦م شمٕمٌّ 

                                           
 .234: 2اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن  (1)
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ل وم٢مٟمف يٚمتزم سمحرُم٦م أظمذ اًمزوج ُمٝمر زوضمتف وًمق يم٤مٟم٧م راوٞم٦ًم سمذًمؽ، وهذا قمغم إوّ 

وضم٦م اعمٝمر طمراُم٤ًم إذا يم٤من ًمٚمزوج، ويٙمقن هذا يٙمقن إقمٓم٤مء اًمز نُم٤م يٗمتح اعمج٤مل قمغم أ

ومٞمحرم قمغم اعمرأة إقم٤مدشمف  ،ًمرضمؾ إمم ه٦م ذم طمرُم٦م قمقد٘م٤ًم سم٤معمٝمر ظم٤مّص طمٙماًم شمٕمٌدي٤ًم ُمتٕمٚمّ 

وحيرم قمغم اًمرضمؾ أظمذه، وهٜم٤م يتّمّقر ٟمٗمل اجلٜم٤مح اعمقضمقد ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم 

طمٞم٨م قمدم وضمقد ُمؼّمر  ـئاًم ُمًمٚمٓمروملم ُمٕم٤ًم، أُم٤م إذا سمٜمل قمغم اًمث٤مين ومٞمٕمقد اإلؿمٙم٤مل ىم٤م

 رومع اجلٜم٤مح قمٜمٝم٤م، ومٞمٚمتزم سم٤مٕول.ًم

إقمٓم٤مء اعمرأة زوضمٝم٤م طم٘مقىمٝم٤م ُمـ اعمٝمر سمٕمد  ٢منّ اًمث٤مين: ومشمٕملّم إصّح سم٠مّن  ويـوؿش

خيْمع ًم٘م٤مٟمقن اًمًٚمٓمٜم٦م اًمٕم٤مم قمغم  ُم٤مًمٙمل   اؾمتح٘م٤مىمٝم٤م هل٤م أو أظمذه٤م واؾمتالُمٝم٤م ؿم٠منٌ 

ٙم٤مًمٞم٦م أظمذ اًمرضمؾ اعمٝمر ٟمِم٠مت ُمـ إؿم إُمقال، سمؾ إّن فم٤مهر أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م أنّ 

طمٞم٨م قمدم رو٤م اًمزوضم٦م سمذًمؽ، وًمذًمؽ نك اًم٘مرآن قمـ أن شمٕمْمؾ اًمزوضم٦م ًمٚمتخكّم 

ٍء ِمـُْف َكْػسًو َؾُؽُؾقُه ﴿قمـ طم٘مٝم٤م ذم اعمٝمر، وّسطم٧م أي٦م سم٘مقهل٤م:  ـْ َرْ ـَ َفُؽْؿ َظ َؾنِْن ضِْب

اعمٚمٙمٞم٦م  ضم٤مءت مح٤مي٦ًم حلّؼ طمٞمثٞم٦م اًمتحريؿ  هذا يٕمٜمل أنّ و(، 4)اًمٜم٤ًمء:  ﴾َهـِقئًو َمِريئوً 

اًمٗمردي٦م ًمٚمٛمرأة ذم هذا اعم٤مل، وم٤مطمتامل احلرُم٦م سمذاهت٤م سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ هذه احلٞمثٞم٦م صمؿ 

ظمالف فمقاهر أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ي٘مع دي٦م قمغم اعمرأة ذم ذًمؽ ووع طمرُم٦م إو٤مومٞم٦م شمٕمٌّ 

 ، وٓ أىمّؾ ُمـ أّٟمف ًمـ يٙمقن راضمح٤ًم قمٜمد اًمٕمثقر قمغم ختري٩م آظمر ُمٕم٘مقل.واجلٛمع سمٞمٜمٝم٤م

٤م سمٞمّٜم٧م ضمقاز أظمذ اًمزوج أي٦م عمّ  ُمـ أنّ  ،اًمِم٤مومٕملاإلُم٤مم ُم٤م ذيمره  احلّؾ افثوفٌ:

 ص٤مرا ُمٕم٤ًم ٓ ضمٜم٤مح قمٚمٞمٝمام، ومْمؿّ  ،اعمرأة هل٤م أن شمدومع اًمٗمدي٦م واعمٗمروض أنّ  ،ًمٚمٗمدي٦م

مه٤م ُمٕم٤ًم ٓ اًمرضمؾ اًمذي هق حمّؾ اًمٙمالم إمم اعمرأة اعمٗمروغ قمـ ضمقاز إقمٓم٤مئٝم٤م يّمػّم 

 .ضمٜم٤مح قمٚمٞمٝمام

ف إذا ضم٤مز ًمٚمّمٖم٤مر ومٕمٌؾ وم٢مٟمّ  حلّؾ ؽر واضح مـ افـوحقي افعرؾقي دم افؽالم،وهذا ا

                                           
 .218: 1اٟمٔمر: اًمِم٤مومٕمل، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن  (1)
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ُمع ووقح ضمقازه هلؿ ًمٙمقنؿ همػم ُمٙمٚمٗملم سم٤مٕطمٙم٤مم، صمؿ صم٧ٌم ضمقاز هذا اًمٗمٕمؾ  ،ُم٤م

ًمٚمٙم٤ٌمر، ومال ُمٕمٜمك ًمٚم٘مقل: جيقز هذا اًمٗمٕمؾ ًمٚمٙم٤ٌمر واًمّمٖم٤مر ُمٕم٤ًم، وم٢مّن هذا اًمٌٞم٤من 

ـٌ  ٜم٤مح ومٝمق يٗمٝمؿ أٟمف ًمقٓ هذه احل٤مل اًمتل ّٕن اًمٕمرف قمٜمدُم٤م يالطمظ ٟمٗمل اجل :ُمًتٝمج

ٟمٗمل اجلٜم٤مح ومٞمٝم٤م ًمٙم٤من هٜم٤مك ُمِمٙمٚم٦م ُم٤م، وم٢مىمح٤مم ُمـ ٓ ؿمٌٝم٦م ذم ُمقرده وإن يم٤من ممٙمٜم٤ًم 

 ًمٙمٜمف ظمالف اعمتٗم٤مهؿ اًمٕمرذم.

رأة هل اًمتل شمريد أن شمٗمتدي ٟمٗمًٝم٤م عموهق أّن ا احلؾ افرابع: مو كراه إؿرب،

 أٟمف ٓ جيقز هل٤م ذًمؽ إٓ سمٛمؼّمر: ٕنّ  ًمٚمخروج ُمـ اًمٕمالىم٦م اًمزوضمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م، وإصؾ

ُمـ ـمرومٝم٤م، وذم ىمّقة اجل٤مئز ُمـ ـمرف اًمزوج سم٢مقمٓم٤مئف طمّؼ اًمٓمالق،  اًمٕم٘مد ٓزمٌ 

ومخروضمٝم٤م قمـ رسم٘م٦م اًمزوضمٞم٦م وؾمٕمٞمٝم٤م ًمذًمؽ سمدومع اعم٤مل ًمٚمزوج يمل يرومع يده قمٜمٝم٤م ومٞمف 

ل أي٦م شمريد أن شم٘مقل سم٠مٟمف جيقز ًمٚمزوضم٦م ذم هذه احل٤مل اًمًٕم نّ ٠مؿمٌٝم٦م اًمتحريؿ، ومٙم

دام ٘م٤مسمؾ ذًمؽ، ويٙمقن دومٕمٝم٤م ضم٤مئزًا ُم٤مًمٚمخروج ُمـ قمٚم٘م٦م اًمزوضمٞم٦م سمدومع ُم٤مٍل ُم

ًمٚمزوج أظمذ اعم٤مل ُم٘م٤مسمؾ ـمالىمف هل٤م ُم٤مدام ذًمؽ قمـ رو٤ًم ُمٜمٝم٤م  اًمزوج راوٞم٤ًم وحيّؼ 

هلذا ٟم٤مؾم٥م ذيمر  :ؿمٌٝم٦م اًمتحريؿ فزوج يمل يٓمّٚم٘مٝم٤م ومٞمٚموىمٌقل. ومٙم٠من أصؾ دومع اعم٤مل ًم

ضمقاز دومٕمف  نّ ٠مٚمٕمٓم٤مء اعمحض طمتك ي٘م٤مل سمًميدومع  هذا اعم٤مل ٓ ٕنّ  :ضمقاز إُمر ًمٚمٛمرأة

ووقح اًمِمٛمس سمٛم٘مت٣م اًمٌٜم٤مءات اًمنمقمٞم٦م واًمٕم٘مالئٞم٦م ذم اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اعم٤مل  واوٌح 

دومٕمف ضم٤مء ذم ُم٘م٤مسمؾ هدم  اعمٛمٚمقك سم٤معمٚمٙمٞم٦م اًمٗمردي٦م، وإٟمام ٟمتج٧م اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م ُمـ أنّ 

ًمٕمدم صمٌقت  :احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م، وهق أُمٌر ومٞمف ؿمٌٝم٦م حمذور قمٜمدُم٤م يٙمقن ُمـ ـمرف اعمرأة

 إٓ ذم ُمقارد ظم٤مّص٦م هذه ُمٜمٝم٤م. ،طمّؼ هل٤م هبدم هذه احلٞم٤مة سمٕمد اطمتامل يمقٟمف ٟمِمقزاً 

ؿوئؿ بـػسف، وهق أكف دم احلوٓت افتل  ءوهبذا طفر أّن أيي افؽريؿي تمّشس دبد

ي، إمو فؽراهي حوصؾي ـ ؾقفو افزوجون مـ رظويي ذع اهلل دم حقوهتام افزوجقّ ٓ يتؿؽّ 
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هذه احلقوة بوفطالق افرجعل، ويؿؽـ فؾزوجي أن  ـ فؾزوج ؾّؽ ؽأم أو فغر ذفؽ،

افزواج ظؼد ٓزم متومًو مـ ضرؾفو، وذفؽ بتشجقع افزوج ظز  تبودر إػ ذفؽ رؽؿ أنّ 

دؾع ادول فف مـ مفرهو، ويؽقن ؾعُؾفو هذا جوئزًا وأخذه أيضًو جوئزًا مو دام مل 

 يصوحبف ظضؾ أو كقي شقء.

ي بؿػفقم افطالق اخلؾعل بؼوطمفو أيي ٓ ربط هلو بـحق ادوهذه افصقرة افتل تؼّد 

 معف. قاصؾبؿعـوه افسوئد دم افػؼف اإلشالمل، كعؿ تت

ُمـ طمٞم٨م رسمط أي٦م اًمٙمريٛم٦م  ،ًمق شمٜمزًمٜم٤م قمـ اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اعمت٘مّدُم٦م افتعؾقؼ افثوين:

سمٓمالق اخلٚمع، يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل سم٠مّن أي٦م ٓ إـمالق ومٞمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م ُم٘مدار اًمٗمدي٦م 

٤م ًمٞم٧ًم ذم ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من ُمـ هذه اجلٝم٦م، وإٟمام ققم٦م ُمـ ـمرف اًمزوضم٦م ًمٚمزوج: ّٕن اعمدوم

هل ذم ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من ُمـ ضمٝم٦م ضمقاز أظمذ ُم٤م شمٕمٓمٞمف اعمرأة ذم ُم٘م٤مسمؾ طمرُم٦م إظمذ اًمقارد 

سمٜمحق اإلـمالق ذم ُمٓمٚمع أي٦م اًمٙمريٛم٦م: وٓ أىمّؾ ُمـ قمدم آـمٛمئٜم٤من سم٤مٟمٕم٘م٤مد إـمالق 

 ضمقاز إظمذ ذم ُم٘م٤مسمؾ احلرُم٦م.سمٕمد يمقن أي٦م ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من أصؾ 

سمؾ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل سم٠مّن أي٦م ٟمٗمًٝم٤م فم٤مهرة ذم ظمّمقص أظمذ ُم٤م أقمٓمٞم٧م اعمرأة ُمـ 

َّٓ ُيِؼقاَم ﴿شمك اعمرأة، صمؿ اؾمتثٜم٧م آ: ٕن٤م ذيمرت طمرُم٦م أظمذ اًمرضمؾ ُم٤م ىمٌؾ وَؾو َأ َّٓ َأْن خَيَ إِ

ـّ آا مم٤م ف جيقز ًمٙمؿ أن شم٠مظمذوهذا آؾمتثٜم٤مء أٟمّ ومٞمتْمّٛمـ  ،﴾ُحُدوَد اهللَِّ.. قمٜمد  شمٞمتٛمقه

ظمقف قمدم إىم٤مُم٦م طمدود اهلل وشم٘مديؿ اعمرأة اًمٗمدي٦م، ومٞمٙمقن آؾمتثٜم٤مء اؾمتثٜم٤مًء ُمـ 

طمرُم٦م أظمذ ُم٤م أقمٓمقا ُمـ ىمٌؾ ٓ طمرُم٦م ُمٓمٚمؼ إظمذ، وهذا ُم٤م يْم٤مقمػ إقم٤مىم٦م ىمدرة 

 ٓمٕم٤ًم.ُمٜم٘مآؾمتدٓل سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م، إٓ إذا ضمٕمؾ آؾمتثٜم٤مء 

ؿي ٓ تدّل ظذ جقاز أن يؽقن ظقض اخلؾع وهبذا يظفر أّن أيي افؼرآكقي افؽري

 فؾؿرأة.افرجؾ أـثر ممو أظطك 
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ّٗٛ  1ـ  2 ٍّٛ الػسٖفٛـ وسدع  ٌصٕص الط

ذم جم٤مل ُم٘مدار قمقض اخلٚمع يْمٕمٜم٤م أُم٤مم قمّدة جمٛمققم٤مت  طم٤مدي٨مُمراضمٕم٦م إ إنّ 

 وهل:يٜمٌٖمل قمٚمٞمٜم٤م رصده٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م،  ،ُمـ اًمٜمّمقص

 

 وَ املسأٚ رـ وطمكات ٌصٕص األخ 1ـ  2ـ  1

وهل اعمجٛمققم٦م اًمتل شمدّل سم٢مـمالىمٝم٤م قمغم ضمقاز أظمذ ُم٤م زاد قمام  دجؿقظي إوػ:ا

 ة رواي٤مت:أقمٓم٤مه٤م اًمرضمؾ ُمـ ىمٌؾ، وهل قمدّ 

إذا ىم٤مًم٧م اعمرأة ًمزوضمٝم٤م »ىم٤مل:  ،×قمـ أيب ضمٕمٗمر ـ صحقحي حمؿد بـ مسؾؿ،1

، طمّؾ ًمف ُم٤م أظمذ ُمٜمٝم٤م، وًمٞمس ًمف قمٚمٞمٝم٤م ةمجٚم٦م: ٓ أـمٞمع ًمؽ أُمرًا، ُمٗمنة أو همػم ُمٗمن

، يِمٛمؾ صقرة زي٤مدة اعم٠مظمقذ قمـ ُم٤م أظمذ ُمٜمٝم٤م»إـمالق هذه اًمرواي٦م  وم٢منّ  .شٕم٦مرضم

 اعمٝمر وهمػمه٤م.

ٓ حيّؾ ظمٚمٕمٝم٤م طمتك شم٘مقل ًمزوضمٝم٤م: »، ىم٤مل: ×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ خز احلؾبل،2

 ـّ ئواهلل ٓ أسمّر ًمؽ ىمًاًم، وٓ أـمٞمع ًمؽ أُمرًا، وٓ أهمتًؾ ًمؽ ُمـ ضمٜم٤مسم٦م، وٕوـم

ـّ قمٚمٞمؽ سمٖمػم إذٟمؽ، وىمد يم٤من اًمٜم٤مس يرظمّمقن ومٞمام دون هذا، وم٢مذا  ومراؿمؽ، وٓذٟم

ىم٤مًم٧م اعمرأة ذًمؽ ًمزوضمٝم٤م طمّؾ ًمف ُم٤م أظمذ ُمٜمٝم٤م، ومٙم٤مٟم٧م قمٜمده قمغم شمٓمٚمٞم٘متلم سم٤مىمٞمتلم، 

ًمٞمٜم٤م مل ويم٤من اخلٚمع شمٓمٚمٞم٘م٦م، وىم٤مل: يٙمقن اًمٙمالم ُمـ قمٜمده٤م، وىم٤مل: ًمق يم٤من إُمر إ

 .شإٓ ًمٚمٕمدة ٤مً ٟمجز ـمالىم

                                           
: 316: 3: وآؾمتٌّم٤مر 141: 6: واًمٙم٤مذم 524ـ  523: 3يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  (1)

 .97: 8واًمتٝمذي٥م 

: 315: 3: وآؾمتٌّم٤مر 523: 3حييه اًمٗم٘مٞمف : ويمت٤مب ُمـ ٓ 140ـ  139: 6اًمٙم٤مذم  (2)

 .95: 8وهتذي٥م إطمٙم٤مم 
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ٝمقر سمٕمد وضمقد إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ ذم اًمًٜمد، هذه اًمرواي٦م صحٞمح٦م اًمًٜمد قمغم اعمِم

اجلٛمٚم٦م اًمتل وىمٕم٧م ذم آظمر اًمرواي٦م شمٌدو همري٦ًٌم سمٕمض اًمٌمء: وم٢من٤م شمدّل قمغم  قمغم أنّ 

ة ومٞمف إُم٤م ُم٤م صدر قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م ُمـ احلدي٨م قمـ اًمٓمالق اًم٤ٌمئـ اًمذي ٓ قمدّ  يمّؾ  أنّ 

ٜمٗمل اعمقضمقدة ذم مل يّمدر واىمٕم٤ًم أو صدر سمٜمحق اًمت٘مٞم٦م، ٟمٔمرًا حلٞمثٞم٦م آؾمتثٜم٤مء ُمـ اًم

اجلٛمٚم٦م إظمػمة، واًمتل شمٗمٞمد هذا آؾمتٞمٕم٤مب، إُمر اًمذي جيٕمؾ هذا احلدي٨م مم٤م ٓ 

ًمٚمٛم٘مٓمقع سمف، وحم٤موًم٦م اًمِمٞمخ اًمٓمقد محؾ هذه اًمرواي٦م  تفيٛمٙمـ اًم٘مٌقل سمف عمٕم٤مرو

قمدم يمقن اخلٚمع شمٓمٚمٞم٘م٦م هق احلٙمؿ اًمقاىمٕمل  اًمت٘مٞم٦م ذم ُمقرد اخلٚمع ُمـ سم٤مب أنّ قمغم 

هذه اعمح٤موًم٦م  .. إنّ وضمٕمؾ ُمثؾ هذا اًمٜمص ؿم٤مهدًا قمغم ذًمؽ ،خسم٤مئٜم٦م وإٟمام هق ومً

اًمرواي٦م واوح٦م ذم قمدم وىمقع ـمالق إـمالىم٤ًم إٓ سمٕمّدة، ومال وضمقد  همػم واوح٦م: وم٢منّ 

وسمٞم٤من٤م سمٞم٤من ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م يٛمٙمـ وهذا سمٜمٗمًف خي٤مًمػ اًمت٘مٞم٦م ضمدًا، ًمٚمٓمالق اًم٤ٌمئـ اًمٌت٦م، 

 .أيْم٤مً  شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم ُمقرد ـمالق اخلٚمع

يمره سمٕمض اعمحّدصملم ُمـ اظمتّم٤مص ذيؾ اًمرواي٦م سم٤مًمٓمالق ذم ـمٝمر همػم وأُم٤م ُم٤م ذ

 ومٝمق سمال دًمٞمؾ. اعمقاىمٕم٦م أو ذم احلٞمض

اعمختٚمٕم٦م اًمتل شم٘مقل »ىم٤مل:  ،×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ خز حمؿد بـ مسؾؿ،3

ظمٚمٕمٜمل وأٟم٤م أقمٓمٞمؽ ُم٤م أظمذت ُمٜمؽ، وم٘م٤مل: ٓ حيّؾ ًمف أن ي٠مظمذ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم اًمزوضمٝم٤م: 

وٓذٟمـ ذم سمٞمتؽ سمٖمػم إذٟمؽ،  سمّر ًمؽ ىمًاًم، وٓ أـمٞمع ًمؽ أُمرًا،أطمتك شم٘مقل: واهلل ٓ 

وٕوـمئـ ومراؿمؽ همػمك، وم٢مذا ومٕمٚم٧م ذًمؽ ُمـ همػم أن يٕمٚمٛمٝم٤م طمّؾ ًمف ُم٤م أظمذ ُمٜمٝم٤م، 

ويم٤مٟم٧م شمٓمٚمٞم٘م٦م سمٖمػم ـمالق يتٌٕمٝم٤م، ومٙم٤مٟم٧م سم٤مئٜم٤ًم سمذًمؽ، ويم٤من ظم٤مـم٤ًٌم ُمـ 

                                           
 .318ـ  317: 3اٟمٔمر: آؾمتٌّم٤مر  (1)

: واًمًٌح٤مين، ٟمٔم٤مم اًمٓمالق ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 234: 21اٟمٔمر: اعمجٚمز، ُمرآة اًمٕم٘مقل  (2)

 .139: 9: وروو٦م اعمت٘ملم 382، 363اًمٖمراء: 
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 .ش٤مباخلٓمّ 

ٞمد يمقن اخلٚمع ـمالىم٤ًم طمٞم٨م يٗم ،وهذا اخلؼم ي٘مع قمغم قمٙمس ُمٗم٤مد اخلؼم اًم٤ًمسمؼ

 اًمًٜمد قمغم اعمِمٝمقر، وومٞمف إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ. حسم٤مئٜم٤ًم، واخلؼم صحٞم

إذا ظمٚمع اًمرضمؾ اُمرأشمف »، ىم٤مل: ×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ خز أيب افصبوح افؽـوين،4

٤مب، وٓ حيّؾ ًمف أن خيٚمٕمٝم٤م طمتك شمٙمقن هل ومٝمل واطمدة سم٤مئٜم٦م، وهق ظم٤مـم٥م ُمـ اخلٓمّ 

هب٤م وطمتك شم٘مقل: ٓ أسمّر ًمؽ ىمًاًم، وٓ أهمتًؾ اًمتل شمٓمٚم٥م ذًمؽ ُمٜمف ُمـ همػم أن يي

ـّ سمٞمتؽ ُمـ شمٙمره، وٕوـملم ومراؿمؽ، وٓ أىمٞمؿ طمدود اهلل،  ًمؽ ُمـ ضمٜم٤مسم٦م، وٕدظمٚم

 .شوم٢مذا يم٤من هذا ُمٜمٝم٤م وم٘مد ـم٤مب ًمف ُم٤م أظمذ ُمٜمٝم٤م

ومٞمف حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ ومل يث٧ٌم شمقصمٞم٘مف إن مل  وم٢منّ  :واخلؼم ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمد همػم شم٤مم

 ٟم٘مؾ سمْمٕمٗمف.

ظمٚمٕمٝم٤م طمتك شم٘مقل  ًمٞمس حيّؾ »ىم٤مل:  ،×قمـ أيب قمٌد اهلل بصر، ـ خز أيب5

وىمد يم٤من »×: ، صمؿ ذيمر ُمثؾ ُم٤م ذيمر أصح٤مسمف، صمؿ ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌد اهللشًمزوضمٝم٤م

يرظمص ًمٚمٜم٤ًمء هق دون هذا، وم٢مذا ىم٤مًم٧م ًمزوضمٝم٤م ذًمؽ طمّؾ ظمٚمٕمٝم٤م وطمّؾ ًمزوضمٝم٤م ُم٤م 

يٙمقن اًمٙمالم إٓ  أظمذ ُمٜمٝم٤م، ويم٤مٟم٧م قمغم شمٓمٚمٞم٘متلم سم٤مىمٞمتلم، ويم٤من اخلٚمع شمٓمٚمٞم٘م٦م، وٓ

 .شًمق يم٤من إُمر إًمٞمٜم٤م مل يٙمـ اًمٓمالق إٓ ًمٚمٕمّدة»، صمؿ ىم٤مل: شُمـ قمٜمده٤م

وهذه اًمرواي٦م شمِمٌف ظمؼم احلٚمٌل اعمت٘مّدم، واًمًٜمد هٜم٤م وٕمٞمػ سمًٝمؾ سمـ زي٤مد اًمذي 

 مل شمث٧ٌم وصم٤مىمتف قمٜمدٟم٤م.

اخلٚمع إذا »أٟمف ىم٤مل:  ،×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ صحقحي يعؼقب بـ صعقى،6

                                           
 .96ـ  95: 8: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 316ـ  315: 3: وآؾمتٌّم٤مر 140: 6اًمٙم٤مذم  (1)

 .96: 8 إطمٙم٤مم : وهتذي٥م316: 3: وآؾمتٌّم٤مر 140: 6اًمٙم٤مذم  (2)

 .96: 8: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 316: 3: وآؾمتٌّم٤مر 141: 6اًمٙم٤مذم  (3)



 3ج /دراسات يف الفقى اإلسالمي املعاصر  ....................................... 248

ؾ ًمؽ ُمـ ضمٜم٤مسم٦م، وٓ أسمّر ًمؽ ىمًاًم، وٕوـملم ومراؿمؽ ُمـ شمٙمرهف، ىم٤مًم٧م: ٓ أهمتً

 .شوم٢مذا ىم٤مًم٧م ًمف هذا طمّؾ ًمف أن خيٚمٕمٝم٤م، وطمّؾ ًمف ُم٤م أظمذ ُمٜمٝم٤م

هذه هل رواي٤مت اعمجٛمققم٦م إومم، وىمد فمٝمر سمقوقح أن٤م ًمٞم٧ًم ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من 

ف ُم٘مدار قمقض اخلٚمع، وإٟمام هل ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من هقي٦م اخلٚمع ُمـ ضمٝم٦م، وُمقرده وُمقضمٌ

 ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م.

وقمٜمدُم٤م دمٞمز هذه اًمرواي٤مت ًمٚمرضمؾ ُم٤م أظمذ ُمـ اعمرأة ومٝمل ٟم٤مفمرة إمم ختّمٞمص 

قمل ٟمتٞمج٦م وضمقد أي٤مت أدًّم٦م طمرُم٦م إظمذ ُمـ اعمرأة واعمريمقزة ذم اًمذهـ اعمتنم

سم٤مًم٘مدر  ذات صٚم٦م سم٠مظمذ ُم٤م أقمٓمٞم٧م اعمرأة ُمـ ىمٌؾ اًمرضمؾ، وُمٕمف ي١مظمذواًمرواي٤مت 

 اعمتٞم٘مـ ُمـ اًمدًٓم٦م هٜم٤م.

طمّؾ ًمف ُم٤م أظمذ »شمٕمٌػم  وم٢منّ  ،اًمرواي٦م اًمث٤مًمث٦م()د ذًمؽ ظمؼم حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ وي١ميّ 

، مم٤م شوأٟم٤م أقمٓمٞمؽ ُم٤م أظمذت ُمٜمؽ»ًا قمغم ىمقل اًم٤ًمئؾ قمـ ًم٤ًمن اعمرأة: ، ضم٤مء ردّ ُمٜمٝم٤م

 يٕمٜمل اإلؿم٤مرة إمم هذا إُمر اًمذي يٛمثؾ اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ذم اعمقوقع.

شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م اعمرأة ُمًتخدُم٦ًم ًمٖم٦م هذه اعمجٛمققم٦م ُمـ اًمرواي٤مت  يْم٤مف إمم ذًمؽ أنّ 

ٓ ٟم٘مقل  ىمد٘مٝم٤م وم٢من٤م ؾمقف شمرشمٙم٥م احلرام، واًمتٝمديد ُمع اًمرضمؾ وأٟمف إذا مل يٓمٚمّ 

ـّ سمتقىمّ  ؾمٞم٤مق سمٞم٤من اًمرواي٤مت يٕمٓمل  ػ إضمراء اخلٚمع قمغم ٟمٓمؼ اعمرأة هبذه اًمٙمٚمامت، ًمٙم

ه إيامًء سم٠مّن اعمرأة شمًتخدم ًمٖم٦ًم هتديدي٦م، وم٢مُم٤م أن يٚمتزم سم٤مظمتّم٤مص ـمالق اخلٚمع هبذ

هذه  ومٞمٙمقن أظمّص سمٙمثػم ُمـ ُمٓمٚمؼ اًمٙمراهٞم٦م، أو ي٘م٤مل سم٠منّ ـ يمام ؾمٞم٠ميت ـ احل٤مل 

ُم٤م أظمذ »قمـ سمٕمض ُمقارد اخلٚمع، وم٢مذا اؾمتٗمٞمد اإلـمالق ُمـ ىمقًمف:  لٙمحتاًمرواي٤مت 

 ٤ًم سمٌٕمض طم٤مٓت اًمٓمالق اخلٚمٕمل ٓ مجٞمٕمٝم٤م.ومٞمٙمقن قمغم اًمت٘مدير اًمث٤مين ظم٤مّص  ،شُمٜمٝم٤م

                                           
 .523ـ  522: 3يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  (1)
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 ٍد املسأٚـ ٌصٕص أخر السدن وا ٔددٓ ع 1ـ  2ـ  2

ٞم٦م أظمذ اًمرضمؾ ُم٤م وضمده قمٜمد اعمرأة، ُمع اًمتٍميح ُم٤م دّل قمغم طمٚمّ  ادجؿقظي افثوكقي:

٤معمٝمر أو سمام أقمٓم٤مه٤م وُم٤م هق أىمّؾ ُمٜمف وأيمثر، وٓ أىمّؾ ُمـ اًمٔمٝمقر اعم٤ٌمذ ذم ذًمؽ، سم

 وهذه اًمرواي٤مت هل:

ٓ جيقز ًمٚمرضمؾ أن ×: ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل ـ صحقحي شامظي بـ مفران،1

إذا ىم٤مًم٧م ًمف: ٓ أـمٞمع اهلل »ـ اعمختٚمٕم٦م طمتك شمتٙمّٚمؿ هبذا اًمٙمالم يمّٚمف؟ وم٘م٤مل: ي٠مظمذ ُم

 .شومٞمؽ طمّؾ ًمف أن ي٠مظمذ ُمٜمٝم٤م ُم٤م وضمد

يًتققم٥م  شُم٤م وضمد»ُمٗمٝمقم وُم٤م وضمد قمٜمده٤م،  فم٤مهر هذه اًمرواي٦م أّن ًمف يمؾَّ  إنّ 

ـّ  يمّؾ  ُم٤م وضمد ُمـ سم٘م٤مي٤م ُم٤م  هُمراد طمتك ي٘م٤مل سم٠منّ  رء، ومل شمٙمـ اًمٜم٤ًمء وم٘مػمات يمّٚمٝم

 أقمٓم٤مه٤م، هلذا يّدقمك فمٝمقر هذه اًمرواي٦م ذم ُم٤م هق أزيد ُمـ اعمٝمر.

، ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ اعمختٚمٕم٦م يمٞمػ يٙمقن ×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ خز أيب بصر،2

ٓ حيّؾ ظمٚمٕمٝم٤م طمتك شم٘مقل: واهلل ٓ أسمّر ًمؽ ىمًاًم، وٓ أـمٞمع ًمؽ »ظمٚمٕمٝم٤م؟ وم٘م٤مل: 

ـّ قمٚمٞمؽ سمٖمػم إذٟمؽ، وم٢مذا هل ىم٤مًم٧م ذًمؽ طمّؾ  أُمرًا، وٕوـملّم ومراؿمؽ، وٕدظمٚم

 .شظمٚمٕمٝم٤م، وطمّؾ ًمف ُم٤م أظمذ ُمـ ُمٝمره٤م وُم٤م زاد..

ومٝمذه اًمرواي٦م سحي٦م ذم ضمقاز أظمذ ُم٤م زاد قمـ اعمٝمر، واًمتٕمٌػم سمـ )ُم٤م أظمذ( ٓ 

شمراوٞم٤م قمٚمٞمف،  يْمٕمٜم٤م أُم٤مم ُمٗمٝمقم رو٤مه٤م، وم٤مًمرواي٦م ـ وهمػمه٤م ـ مل شم٘مؾ: ُم٤م أقمٓمتف أو

ظمذ ُمـ إـ  ف إوًمٞم٦م قمغم إىمّؾ سمح٥ًم دًٓمتـ إقمؿ  (ت سمـ )ُم٤م أظمذ ُمٜمٝم٤موإٟمام قمؼّم 

سمرو٤مه٤م وقمدُمف. هذا، واًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد، طمٞم٨م مل يذيمر اًمٓمريؼ إمم أيب سمّمػم، 

 ومتٙمقن ُمرؾمٚم٦ًم.

                                           
 .316: 3: وآؾمتٌّم٤مر 97ـ  96: 8هتذي٥م إطمٙم٤مم  (1)
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اعم٤ٌمرأة ي١مظمذ ُمٜمٝم٤م دون اًمّمداق، »ىم٤مل:  ،×قمـ أيب ضمٕمٗمر ـ خز زرارة،3

ٟمام ؿم٤مء )ؿمئ٧م( أو ُم٤م شمراوٞم٤م قمٚمٞمف، ُمـ صداق أو أيمثر، وإ واعمختٚمٕم٦م ي١مظمذ ُمٜمٝم٤م ُم٤م

ص٤مرت اعم٤ٌمري٦م ي١مظمذ ُمٜمٝم٤م دون اًمّمداق، واعمختٚمٕم٦م ي١مظمذ ُمٜمٝم٤م ُم٤م ؿم٤مء: ّٕن 

 .شاعمختٚمٕم٦م شمٕمتدي ذم اًمٙمالم وشمٙمّٚمؿ سمام ٓ حيّؾ هل٤م

جيقز ذم اخلٚمع ُم٤م زاد،  فوهذه اًمرواي٦م سحي٦م ذم اًمتٛمٞمٞمز سملم اعم٤ٌمراة واخلٚمع، وأٟم

قمٚمٞمف، وهق شمرديد ىمد يٙمقن ٟمٕمؿ يٌدو وضمقد شمرديد سم٤مٕظمذ ُمٜمٝم٤م ُم٤م ؿم٤مء أو ُم٤م شمراوٞم٤م 

ـ وهق إرضمح ـ ُمـ اًمراوي ٟمٗمًف: هلذا ٟم٘متٍم ذم إظمذ سم٤معم٘مدار اعمقاومؼ ًمٚم٘مقاقمد 

 ًؿ ُمقوقع اًمٌح٨م.حيطمتك 

ُم٤م شمٗمٕمٚمف اعمرأة يقطمل  واعمٝمؿ ذم هذه اًمرواي٦م شم٠ميمٞمده٤م ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ؾم٤مسم٘م٤ًم ُمـ أنّ 

ٕظمذ ُمٜمٝم٤م قم٘مقسم٦م، هذا ا سم٤مًمٕمّمٞم٤من واًمتٛمّرد واعمقاضمٝم٦م همػم اًمنمقمٞم٦م ُمع اًمزوج ويم٠منّ 

وإٟمام قمٜمٍم اًمتٛمّرد همػم إظمالىمل  ،وُمـ اًمقاوح أّن اعمقوقع ًمٞمس ُمقوقع يمراهٞم٦م

 اًمذي شمٓمرطمف اًمزوضم٦م ذم اعم٘م٤مم.

قمٛمػم، قمـ أيب  ُمثؾ ُمرؾمؾ اسمـ أيب ،ذًمؽ وهٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ اًمرواي٤مت اًمداًّم٦م قمغم

ذي ىم٤مًم٧م ًمف إن٤م ٓ حتّؾ ًمف طمتك شمتقب ُمـ ىمقهل٤م اًم»، ىم٤مل ذم اعمختٚمٕم٦م: ×قمٌد اهلل

 .شقمٜمد اخلٚمع

هذا، واًمرواي٦م هٜم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمد صحٞمح٦م قمغم اعمِمٝمقر، وومٞمٝم٤م إسمراهٞمؿ سمـ 

 ه٤مؿمؿ.

ٓ حيّؾ ًمزوضمٝم٤م أن خيٚمٕمٝم٤م »ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ اعمختٚمٕم٦م، وم٘م٤مل:  ـ صحقحي شامظي،4

                                           
 .142: 6اًمٙم٤مذم  (1)

 .141: 6اعمّمدر ٟمٗمًف  (2)
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همتًؾ ًمؽ ُمـ ضمٜم٤مسم٦م، أ، وٓ أىمٞمؿ طمدود اهلل ومٞمؽ، وٓ طمتك ي٘مقل: ٓ أسمّر ًمؽ ىمًامً 

ـّ سمٞمتؽ ُمـ شمٙمره، ُمـ همػم أن شمٕمّٚمؿ هذا وٓ يتٙمٚمٛمقنؿ وٕوـمئـ ومر اؿمؽ، وٕدظمٚم

ٛمقن هؿ( وشمٙمقن هل اًمتل شم٘مقل ذًمؽ، وم٢مذا هل اظمتٚمٕم٧م ومٝمل سم٤مئـ، وًمف أن )يتٙمٚمّ 

 .شاًمذي أقمٓم٤مه٤م ي٠مظمذ ُمـ ُم٤مهل٤م ُم٤م ىمدر قمٚمٞمف، وًمٞمس ًمف أن ي٠مظمذ ُمـ اعم٤ٌمرئ٦م يمّؾ 

ـّ  ئـ ذم أٟمف ٓ جيقز أن ي١مظمذ ُمٜمٝم٤م اعم٘م٤مسمٚم٦م ُمع اًم٤ٌم واًمرواي٦م واوح٦م ذم اًمتٛمٞمٞمز، ًمٙم

إٟمام ي٘مّمد  شُم٤م ىمدر قمٚمٞمف»اًمتٕمٌػم سمـ  إٓ ُم٤م هق أىمّؾ مم٤م أقمٓم٤مه٤م، ىمد يٕمٓمل دًٓم٦ًم ذم أنّ 

وُم٤م هق أزيد  ؾ اجلٛمٚم٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم اعمٓمٚمؼُمٜمف ُم٤م يٌٚمغ طمتك مت٤مم ُم٤م أقمٓم٤مه٤م، ُمع حتٛمّ 

 .ُمـ ذًمؽ

 ذم اعم٤ٌمرأة: ٕنّ  يْم٤مف إمم ذًمؽ أّن هذه اًمرواي٦م ٓ شم٘مػ قمٜمد طمدود اعمٝمر طمتك

قمل دّ اأو اهلداي٤م أو همػم ذًمؽ، إٓ إذا يِمٛمؾ اًمٜمٗم٘م٦م  شاًمذي أقمٓم٤مه٤م يمّؾ »قمٜمقان 

 إمم اعمٝمر ظم٤مّص٦م.ـ سم٘مريٜم٦م ؾم٤مئر اًمرواي٤مت ـ آٟمٍماف 

ومػمشمٗمع إؿمٙم٤مل  ،ظمؼم واطمديرضمٕم٤من إمم ًمًامقم٦م وهذا اخلؼم إول اخلؼم  وًمٕمّؾ 

 .قمٜمدٟم٤م وإٓ وم٤مًمًٜمد ُمِمٙمؾ ،اإلوامر

ٓ يٙمقن اخلٚمع طمتك شم٘مقل: ٓ أـمٞمع »ىم٤مل:  ،×قمـ أيب ضمٕمٗمر رة،ـ خز زرا5

ًمؽ أُمرًا، وٓ أسمّر ًمؽ ىمًاًم، وٓ أىمٞمؿ ًمؽ طمدًا، ومخذ ُمٜمل وـمّٚم٘مٜمل، وم٢مذا ىم٤مًم٧م ذًمؽ 

د طمّؾ ًمف أن خيٚمٕمٝم٤م سمام شمراوٞم٤م قمٚمٞمف، ُمـ ىمٚمٞمؾ أو يمثػم، وٓ يٙمقن ذًمؽ إٓ قمٜمد ٘موم

 .شـمالىم٤مً  كيًٛمّ  ومٝمل أُمٚمؽ سمٜمٗمًٝم٤م ُمـ همػم أن ؾمٚمٓم٤من، وم٢مذا ومٕمٚم٧م ذًمؽ

ـ يرظّمص ومٞمف ت٤مم ؾمٜمدًا: ًمقضمقد ُمقؾمك سمـ سمٙمر اعمجٝمقل احل٤مل اًمومٝمذا اخلؼم ـ همػم 

                                           
 .95: 8: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 315: 3: وآؾمتٌّم٤مر 140: 6اعمّمدر ٟمٗمًف  (1)

 .318: 3: وآؾمتٌّم٤مر 98: 8هتذي٥م إطمٙم٤مم  (2)
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اًمٗمدي٦م شم٘مديٛمٝم٤م ًمٚمرضمؾ ذم اخلٚمع ذم طم٤مل هتديده٤م سم٤مخلروج قمـ ضم٤مّدة اًمنميٕم٦م و

ـّ ف ي٘مٞمّ ًمٚمٓمالق، يمام أٟمّ  اإلو٤موم٦م  د سمام إذا شمراوٞم٤م قمغم اعم٘مدار اعمدومقع ُمٝمام يم٤من، ًمٙم

ف ضمٕمؾ اخلٚمع قمٜمد ؾمٚمٓم٤من، وًمٕمّؾ هذا ُم٤م يٜمًجؿ ُمع شمريمٞم٥م أي٦م ل ومٞمف أٟمّ اجلديدة اًمت

ٝم٤ًم إمم ومريؼ صم٤مًم٨م ُم٦م: طمٞم٨م يم٤من اخلٓم٤مب ومٞمٝم٤م ذم سمٕمض وم٘مراشمف ُمقضّم اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمت٘مدّ 

ع أن يٙمقن اًم٘م٤ميض أو ُمـ يٛمثؾ اعمًٚمٛملم، وهذه اإلو٤موم٦م همػم همػم اًمزوضملم يتقىمّ 

 ُمقضمقدة ذم ؾم٤مئر اًمٜمّمقص.

وإٟمام هق  ،احلدي٨م يدّل سمقوقح قمغم أّن اخلٚمع ًمٞمس ـمالىم٤مً  أوػ إمم ذًمؽ أّن هذا

 جلٛمٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت اًمتل شم٘مّدم سمٕمْمٝم٤م. سمٞمٜمقٟم٦م وومًخ سمال ـمالق، وهق خم٤مًمٌػ 

اخلٚمع ٓ يٙمقن إٓ أن »ىم٤مل:  ،×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ خز ظبد اهلل بـ شـون،6

ع ُم٤م أقمٓم٤مه٤م، شم٘مقل اعمرأة ًمزوضمٝم٤م... وم٢مذا ىم٤مًم٧م ذًمؽ وم٘مد طمّؾ ًمف أن ي٠مظمذ ُمٜمٝم٤م مجٞم

قمغم ذًمؽ ـمّٚم٘مٝم٤م قمغم ـمٝمر  مم٤م شمٕمٓمٞمف ُمـ ُم٤مهل٤م، وم٢مذا شمراوٞم٤مُم٤م ىمدر قمٚمٞمف  ويمّؾ 

 .شسمِمٝمقد..

ًمٕمدم  :ف وٕمٞمػ اًمًٜمدقمغم اًمزائد ُمع ىمٞمد اًمؽمايض ُمـ اًمٓمروملم، ًمٙمٜمّ  واخلؼم داّل 

ًمق وصؾ إمم احلر اًمٕم٤مُمكم إمم طمتك إًمٞمف  اًمذي سم٠ميديٜم٤ماًم٘مّٛمل صّح٦م ٟم٦ًٌم يمت٤مب شمٗمًػم 

٧ٌم ثمل شم فوياضم٤مُمع اًمتٗمًػم ور إسمراهٞمؿ قمغم ُم٤م سمحثٜم٤مه ُمٗمّّماًل ذم حمّٚمف: وم٢منّ قمكم سمـ 

 .أيْم٤مً  وصم٤مىمتف

هذه هل اعمجٛمققم٦م اًمداًّم٦م قمغم إُمٙم٤مٟمٞم٦م أظمذ اًمزائد قمـ اعمٝمر، وىمد شمٌلّم أّن ُم٤م صّح 

ٕم٦م )صحٞمح٦م ؾمامقم٦م إظمرى( قمغم ُمٜمٝم٤م هق اًمرواي٦م إومم )صحٞمح٦م ؾمامقم٦م( واًمراسم

ًمرواي٤مت مل يث٧ٌم ؾمٜمده قمٜمدٟم٤م، وإن صّح اخلؼم اًمث٤مًم٨م )ظمؼم ذم ذًمؽ، وسم٤مىمل ا كُمٌٜم
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قمٚمٞمف إظم٤ٌمر اًمت٤مُم٦م اًمًٜمد قمٜمدي هٜم٤م يٗمٞمد ضمقاز أظمذ  ٧موُم٤م دًمّ  ،زرارة( قمغم اعمِمٝمقر

ؾ ـ سم٘مريٜم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م ـ ٛمِ تَ ظمؼم ؾمامقم٦م اًمث٤مين حَيْ  ُمـ ُم٤مهل٤م، وىمد سمٞمٜم٤ّم أنّ وضمد ُم٤م ىمدر أو ُم٤م 

 أظمذ يمؾ ُم٤م ىمدر مم٤م أقمٓم٤مه٤م.

 

 ـ الٍصٕص املٍكٕلٛ عَ بعض اخلمفاٞ ٔالصشابٛ 1ـ  2ـ  3

 ة قمـ سمٕمض اخلٚمٗم٤مء واًمّمح٤مسم٦م، وهل:إظم٤ٌمر اًمقارد ادجؿقظي افثوفثي:

أّن اُمرأًة ٟمِمزت ُمـ زوضمٝم٤م ذم إُم٤مرة قمٛمر سمـ » ة:ـ خز ـثرة مقػ شؿر1

اخلٓم٤مب ـ ريض اهلل قمٜمف ـ وم٠مُمر هب٤م إمم سمٞم٧م يمثػم اًمزسمؾ، ومٛمٙمث٧م ومٞمف صمالصم٦م أي٤مم، صمؿ 

ذم هذه إي٤مم، وم٘م٤مل  ٤م، وم٘م٤مل هل٤م: يمٞمػ رأي٧م؟ ىم٤مًم٧م: ُم٤م وضمدت اًمراطم٦م إٓأظمرضمٝم

 .شقمٛمر ـ ريض اهلل قمٜمف ـ: اظمتٚمٕمٝم٤م وًمق ُمـ ىمرـمٝم٤م

قمـ أظمذ  اخلٚمٞمٗم٦م يتحّدث قمـ اخلٚمع وًمق سمحٞم٨م ي١مظمذ ُمٜمٝم٤م ىمرـمٝم٤م، يمٜم٤مي٦مً  وم٢منّ 

 مجٞمع أُمقاهل٤م ُمٜمٝم٤م.

د، أن٤م اظمتٚمٕم٧م ُمـ ٞمقمًٌمّمٗمٞم٦م سمٜم٧م أيب ة قمـ ُمقٓ ـ خز كوؾع ـ مقػ ابـ ظؿر ـ2

 .رء، ومٚمؿ يٜمٙمر ذًمؽ اسمـ قمٛمر زوضمٝم٤م سمٙمّؾ 

إُمر ىمد طمّمؾ سمٛمرأى وُمًٛمع ُمـ اسمـ قمٛمر، وًمٕمّؾ اًمٓمروملم ضم٤مءا  واًمٔم٤مهر أنّ 

 قمٜمد اسمـ قمٛمر وأوىمع اًمرضمؾ اخلٚمع قمٜمده ومٚمؿ يًتٜمٙمر اسمـ قمٛمر ذًمؽ.

ضمٝم٤م يم٤من سمٞمٜمل وسملم اسمـ قمٛمر يمالم ـ ويم٤من زو»ىم٤مًم٧م:  ذ،ـ خز افربقع بـً معق3

                                           
: 4واًمٙمقذم، اعمّمٜمّػ  :505: 6: واًمّمٜمٕم٤مين، اعمّمٜمّػ 315: 7اًمٌٞمٝم٘مل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  (1)

 .240: 10: واعمحغم 341: 2: واٟمٔمر: اعمدّوٟم٦م اًمٙمؼمى 638ـ  637: 2: وضم٤مُمع اًمٌٞم٤من 93

: 23: واًمتٛمٝمٞمد 76: 6: وآؾمتذيم٤مر 442: 5، و462: 4اًمٌٞمٝم٘مل، ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر  (2)

371. 
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ومرار،  رء ووم٤مرىمٜمل، ىم٤مل: ىمد ومٕمٚم٧م، وم٠مظمذ واهلل يمّؾ  ـ ىم٤مًم٧م: وم٘مٚم٧م ًمف: ًمؽ يمّؾ 

ومجئ٧م قمثامن وهق حمّمقر، وم٘م٤مل: اًمنمط أُمٚمؽ، ظمذ يمؾ رء طمتك قِمَ٘م٤مص 

 .شرأؾمٝم٤م

قمثامن سمـ قمٗم٤من أٟمٗمذ هذا اًمنمط وأًمزم سمٛم٘متْم٤مه وضمٕمٚمف ُمقضم٤ًٌم ًمتٛمّٚمؽ  وم٢منّ 

 قمغم ذًمؽ.ُم٤مل اعمرأة، وومٞمف دًٓم٦م واوح٦م  اًمرضمؾ يمّؾ 

ي٠مظمذ ُمٜمٝم٤م طمتك »ىم٤مل:  س،ـ خز ظؿر بـ ديـور، ظـ ظؽرمي، ظـ ابـ ظبو4

 ، وذم سمٕمض اعمّم٤مدر ذم اهل٤مُمش ٟم٘مؾ ذًمؽ قمـ قمٙمرُم٦م ٟمٗمًف.شىمرـمٝم٤م

وهٜم٤مك ٟمّمقص أظمرى ًمٙمـ ُمٜم٘مقًم٦م قمـ سمٕمض اًمت٤مسمٕملم ُمثؾ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل، 

 .واحلًـ اًمٌٍمي، وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ـ قمغم شمٗمّمٞمؾ سمًٞمط قمٜمد إظمػم ـ

 اعم٤مل سمال حتديد سم٤معمٝمر أو ٟمحقه. ومٝمذه اًمٜمّمقص شمٗمٞمد شمرظمٞمص اًمّمح٤مسم٦م سم٠مظمذ يمّؾ 

 وآشتدٓل هبذه افـصقص يؽقن ظز ضريؼغ:

ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م مل يٙمقٟمقا ًمٞم٘مقًمقا هبذا ًمق مل يٙمقٟمقا ؾمٛمٕمقه  أن ي٘م٤مل سم٠منّ  إول:

قهلؿ ، وم٢مّن ُم٘مت٣م أُم٤مٟمتٝمؿ وقمداًمتٝمؿ هق ذًمؽ، ومٞمًتٙمِمػ ُمـ ىمُمـ رؾمقل اهلل

 .سمذًمؽ ىمقل رؾمقل اهلل

إذ ُمـ اعمحتٛمؾ ضمدًا أّنؿ اضمتٝمدوا ذم  وهذا افطريؼ دم آشتدٓل ؽر صحقح:

ومٝمؿ أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م، ورأوا أن٤م سم٢مـمالىمٝم٤م شمٗمٞمد ضمقاز أظمذ اًمرضمؾ ُم٤م يريد ُمـ 

 ، وىمد سمحثٜم٤م ذم٦م قمٚمٞمٜم٤ماعمرأة، وٓ يقضمد داومع هلذا آطمتامل، واضمتٝم٤مدهؿ ًمٞمس سمحجّ 

                                           
قمالم اًمٜمٌالء : وؾمػم أ348: 9: وومتح اًم٤ٌمري 41ـ  40: 7: وٟمٞمؾ إوـم٤مر 8: 17اعمجٛمقع  (1)

 .639: 2: وضم٤مُمع اًمٌٞم٤من 350: وُمًٜمد اسمـ اجلٕمد: 504: 6: واًمّمٜمٕم٤مين، اعمّمٜمّػ 200: 3

 .639: 2: وضم٤مُمع اًمٌٞم٤من 505: 6اًمّمٜمٕم٤مين، اعمّمٜمّػ  (2)

 .212ـ  211اٟمٔمر: قمٛمرو قمٌد اعمٜمٕمؿ ؾمٚمٞمؿ، اجل٤مُمع ذم أطمٙم٤مم اًمٓمالق ووم٘مٝمف وأدًّمتف:  (3)
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 .ٜم٤م إمم قمدم صمٌقهت٤مف طمجٞم٦م ؾمٜم٦ّم اًمّمح٤ميب وشمقّصٚمحمٚمّ 

أّن هذا اعمقىمػ ُمـ ه١مٓء ، ُمـ ُم٤م ذيمره سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم اعمٕم٤مسيـ افثوين:

آظمرون، وعم٤م مل ٟمًٛمع هبذا  ٕٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ صح٤مسم٦مٌ  اًمّمح٤مسم٦م ًمق يم٤من همػم ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمحّؼ 

 .٦مذًمؽ اٟمٕم٘م٤مد إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم ذًمؽ، وإمج٤مقمٝمؿ طمجّ  كاإلٟمٙم٤مر قمٜم

إىمرار ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م قمغم ذًمؽ ىمد يٙمقن ُمـ  ب هذا اًم٤ٌمطم٨م ٟمٗمًف سم٠منّ ٤مىمد أضمو

ٜم٦م اًمتل وم٢مّن ًمف ذًمؽ ذم سمٕمض احل٤مٓت اعمٕمٞمّ  ،سم٤مب إىمرارهؿ سم٤مضمتٝم٤مد احل٤ميمؿ أو اًم٘م٤ميض

 ًّ ، ومٚمٞمس اًمًٙمقت أو ٟمحق ذًمؽ ٗم٦مً يرى اعمّمٚمح٦م ومٞمٝم٤م يمام ًمق يم٤مٟم٧م اًمزوضم٦م ُمتٕم

 إىمرارًا ًمٚمحٙمؿ سمٕمٜمقان إوزم.

الع قم٤مُم٦م اًمّمح٤مسم٦م قمغم ـمّ اإطمراز  اًم٘مقل ـ إو٤موم٦ًم إمم هذا اجلقاب ـ سم٠منّ  سمؾ يٛمٙمٜمٜم٤م

، طمٞم٨م شمٗمّرق اًمٙمثػم ُمـ سمـ قمٗم٤من قمثامن٦م ٓؾمٞمام ذم قمٍم اخلٚمٞمٗم ،ذًمؽ ُمِمٙمٌؾ 

ىمْم٤مئل ضمزئل  حٙمؿٍ سموا ٕم٤ًم أىمرّ ٞمّم٤مر واًمٌٚمدان، ومٙمٞمػ ٟمٕمرف أنؿ مجاًمّمح٤مسم٦م ذم إُم

 وُمقردي؟!

شقى  ـ ظذ أبعد تؼدير ـ ٓ تػقدوظؾقف، ؾفذه افـصقص فق ثبتً تورخيقًو 

 اجتفودات ٓ تؾزم ادتلخريـ دم رء.

 

 ـ ٌصٕص عدً دٕاش أخر الصٖادٚ 1ـ  2ـ  4

 ة ٟمّمقص:ُم٤م دّل قمغم قمدم ضمقاز أظمذ اًمزي٤مدة، وهل قمدّ  ادجؿقظي افرابعي:

 صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمامس ُمـ أنّ  ،ـ مو رواه أبق افزبر حمؿد بـ مسؾؿ إشدي1

                                           
 .368ـ  349ٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل: طمٞمدر طم٥م اهلل، طمجّٞم٦م اًمًاٟمٔمر:  (1)

 .170قم٤مُمر ؾمٕمٞمد اًمزي٤ٌمري، أطمٙم٤مم اخلٚمع ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م:  (2)

 اعمّمدر ٟمٗمًف. (3)
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: وم٘م٤مل اًمٜمٌل ،دي٘م٦مطمؾمٚمقل، ويم٤من أصدىمٝم٤م ٌد اهلل سمـ أيب يم٤مٟم٧م قمٜمده سمٜم٧م قم

أُم٤م »: : ٟمٕمؿ وزي٤مدة، وم٘م٤مل اًمٜمٌل٧مىم٤مًم شيـ قمٚمٞمف طمدي٘متف اًمتل أقمٓم٤مك؟أشمردّ »

ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ، وم٠مظمذه٤م ًمف وظمغّم ؾمٌٞمٚمٝم٤م، ومٚمام سمٚمغ ذًمؽ  ،شاًمزي٤مدة ومال وًمٙمـ طمدي٘متف

 .صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس، ىم٤مل: ىمد ىمٌٚم٧م ىمْم٤مء رؾمقل اهلل

سم٤مًمزي٤مدة قمـ احلدي٘م٦م اًمتل هل صداق  قمغم قمدم ىمٌقل اًمٜمٌل ومٝمذا اخلؼم داّل 

 هذه اعمرأة.

ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمد: ّٕن أسم٤م اًمزسمػم هق حمٛمد  إّن هذا اخلؼم ُمرؾمٌؾ  فؽـ يـوؿش أوًٓ:

شمقذم قم٤مم وىمد ل ُمقمم طمٙمٞمؿ سمـ طمزام، سمـ ُمًٚمؿ سمـ شمدرس اًم٘مرر إؾمدي اعمٙمّ 

وٓ ُيدرى قمّٛمـ أظمذ هذا  ، ومل يٙمـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦مهـ126هـ أو ىمٌؾ قم٤مم 128

احلدي٨م، ومٞمٙمقن اخلؼم ُمرؾماًل طمتك ًمق ىمٞمؾ سمٕمداًم٦م مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م: ٓطمتامل أظمذه 

 قمّٛمـ أظمذه قمـ اًمّمح٤مسم٦م، ومٚمؿ يّمّح اًمًٜمد طمتك يٕمتٛمد قمغم هذا اخلؼم.

وري، ٓ حيرز أّن دًمق همْمْمٜم٤م اًمٓمرف قمـ إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمثٌقت اًمّم ثوكقًو:

ػ ذقمل: ٕٟمف يم٤من ذم ُم٘م٤مم اًم٘مْم٤مء، ىمد طم٤مل دون اًمزي٤مدة ٟمتٞمج٦م ُمقىم اًمرؾمقل

وًمٕمّٚمف رأى أٟمف ٓ ُمّمٚمح٦م ذم اًمزي٤مدة قمـ ُم٘مدار اًمّمداق، وٟمٔمرًا ًمقٓيتف ىم٤مم سمتخٚمٞم٦م 

 ؟!شم٘مّدم اعمزيد، وأيـ هذا ُمـ وضمقد طمٙمؿ ذقمل أّوزم ذم اعمقوقع نؾمٌٞمٚمٝم٤م راومْم٤ًم أ

ٓمالق يمقٟمف سمٞم٤مٟم٤ًم ًمسمِمٙمؾ طم٤مؾمؿ ئمٝمر ُمٜمف إّن هذا اخلؼم هبذه اًمّمٞمٖم٦م ٓ  ثوفثًو:

إذ مل شمٌلّم اًمرواي٦م يمراه٦م اعمرأة ًمزوضمٝم٤م أو ظمقومٝم٤م ُمـ قمدم إىم٤مُم٦م طمدود اهلل  :ظمٚمٕمل

                                           
: واًمٌٞمٝم٘مل، اًمًٜمـ 35: 7: وٟمٞمؾ إوـم٤مر 503ـ  502: 6راضمع: اًمّمٜمٕم٤مين، اعمّمٜمّػ  (1)

ـمل، اًمدّر : واًمًٞمق500: 3: وٟمّم٥م اًمراي٦م 178: 3: وؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل 314: 7اًمٙمؼمى 

 .281: 1اعمٜمثقر 

 .410: 26اٟمٔمر: اعمزي، هتذي٥م اًمٙمامل  (2)
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 :أو رسمام يم٤من ومًخ٤ًم ُمٜمف شمٕم٤ممم ومٞمف، ومٚمٕمّؾ اًمٓمالق يم٤من ىمْم٤مئٞم٤ًم ُمـ اًمرؾمقل

 ٟمٔمرًا ًمقٓيتف قمغم اعمًٚمٛملم سمٜمٗمقؾمٝمؿ وأرواطمٝمؿ، ومل يٙمـ ظمٚمٕم٤ًم أؾم٤مؾم٤ًم.

سمزوضم٦م صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس،  ٦مظمؼم ٟمزول أيـ  ُمرؾمالً ـ  ٩مٟمٕمؿ، سم٘مريٜم٦م رواي٦م اسمـ ضمري

اًمّمٞمٖم٦م  وُم٤م ؾمٞم٠ميت أيْم٤ًم، يٛمٙمـ ومٝمؿ هذا اخلؼم سم٠مٟمف ذم ؾمٞم٤مق اًمٓمالق اخلٚمٕمل وأنّ 

مل شمٙمـ ُمٙمتٛمٚم٦م ُمـ طمٞم٨م ٟم٘مؾ مت٤مم طمٞمثٞم٤مت احلدث، أو همػمه اًمتل ىمّدُمٝم٤م أسمق اًمزسمػم 

ٚمٗمٜم٤مه ذم ، سمٍمف اًمٜمٔمر قمام أؾماسمـ ضمريح ىمد وىمع ذم ؾمٜمد هذا اخلؼم أيْم٤مً  ٓؾمٞمام وأنّ 

 .أي٦م اًمٙمريٛم٦م

واهلل ُم٤م أقمت٥م  :وم٘م٤مًم٧م مجٞمٚم٦م سمٜم٧م ؾمٚمقل أشم٧م اًمٜمٌل أنّ  ـ خز ابـ ظبوس:2

ل أيمره اًمٙمٗمر ذم اإلؾمالم. ٓ أـمٞم٘مف سمٖمْم٤ًم. وم٘م٤مل قمغم صم٤مسم٧م ذم ديـ وٓ ظمٚمؼ، وًمٙمٜمّ 

أن ي٠مظمذ  ؟ ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ. وم٠مُمره رؾمقل اهللشأشمرّديـ قمٚمٞمف طمدي٘متف»: ٤م اًمٜمٌلهل

هذه اًم٘مّّم٦م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري وهمػمه سمال وىمد وردت  .زدادُمٜمٝم٤م طمدي٘متف وٓ ي

 .طمدي٨م قمـ اًمزي٤مدة

 وؿد يـوؿش هذا اخلز مـ جفوت:

ُمـ أّن اًمزوج ذم هذه اًمرواي٦م هق اًمذي مل يٓمٚم٥م  ،ام ذيمره اًمًٞمد اعمرشم٣مسم أوًٓ:

 .أيمثر ُمـ احلدي٘م٦م، ومٚمذًمؽ مل جيز ًمف أن ي٠مظمذ ُم٤م زاد قمٜمٝم٤م

١مذ ذم احلدي٨م قمغم أّن اًمرضمؾ مل يرَض سم٤مًمزائد، سمؾ سم٠مٟمف ٓ يقضمد ُم وجيوب

وهذا ُم٤م شمدقمٛمف رواي٦م أسمق اًمزسمػم  ،اًمٜمٌل هق اًمذي طم٤مل دون اًمزي٤مدة احلدي٨م يٗمٞمد أنّ 

                                           
 .246: 11: واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 663: 1ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م  (1)

: وجمٛمع 169: 6: وؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل 170: 6: وصحٞمح اًمٌخ٤مري 3: 4راضمع: ُمًٜمد أمحد  (2)

 و.. 4: 5اًمزوائد 

 .354اًمٜم٤مسي٤مت:  (3)
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 اعمت٘مّدُم٦م، وٓ أىمّؾ ُمـ أّن ُم٤م ذيمره اعمرشم٣م ٓ ؿم٤مهد قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمالم.

 ئمٝمر زم ، ومٞمٙمقن وٕمٞمػ اًمًٜمد. وملام ذيمره سمٕمْمٝمؿ ُمـ إرؾم٤مل احلدي٨مسم ثوكقًو:

 وضمف اإلرؾم٤مل ذم احلدي٨م.

مل يقصم٘مف إٓ اسمـ طم٤ٌمن طمٞم٨م هـ(، 243ف أزهر سمـ ُمروان )ومٞمٟمٕمؿ، هذا اخلؼم 

 وُمثؾ هذا ٓ يٗمٞمد قمٜمدي شمقصمٞم٘م٤ًم. ،ريـوسمٕمض اعمت٠مظّم 

ًم٘مد شمْم٤مرسم٧م اًمرواي٤مت واظمتٚمٗم٧م ذم ىمّّم٦م زوضم٦م صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس وشمٗم٤مصٞمؾ  ثوفثًو:

، ومٌٕمْمٝم٤م يٗمٞمد طمْمقر صم٤مسم٧م، وسمٕمْمٝم٤م قمدم ىمٝم٤م وُم٤م ضمرى ومٞمف، يمام رأيٜم٤مأطمداث ـمال

اًمٜمٌل وسمٕمْمٝم٤م جملء أظمٞمٝم٤م، وسمٕمْمٝم٤م أٟمف ضمٞمد  طمْمقره، وسمٕمْمٝم٤م يٗمٞمد جمٞم١مه٤م إمم

ف رضهب٤م، وُمـ هٜم٤م ٓ ٟم٠مظمذ هبذه اًمزي٤مدة اعمقضمقدة ذم وًمٙمـ شمٙمرهف وسمٕمْمٝم٤م أٟمّ 

 احلدي٨م ًمٚمِمؽ ذم أُمره٤م.

٦م اًمتل ًمث٤مسم٧م اًمٜمٌل قمرض قمٚمٞمٝم٤م اًمتخكّم قمـ احلدي٘م وًمٕمّؾ اًمٌمء اعمِمؽمك أنّ 

 وم٤مٕصّح قمدم إظمذ هبذه اًمزي٤مدة. ،ومٗمٕمٚم٧م ومقىمع اًمٓمالق قمغم هذا إؾم٤مس

 وهبذا طفر أكف ٓ يقجد مو يدّل ظذ افـفل ظـ أخذ افزيودة مـ ادرأة ادختؾعي.

افروايوت ٓ يقجد ؾقفو مو يؿـع إحوديٌ وكستـتٍ أن كصقص  ،ومـ هذا ـّؾف

ظذ جقاز أخذ افزيودة، ومـف مو هق صحقح  إخذ بوفزيودة، بؾ ؾقفو مو هق داّل 

 ظذ مستقى مو تؼتضقف افروايوت دم ادؼومـ حتك أن ـ افسـد، ؾام ذـره ادشفقر توّم 

 .وؾؼًو حلجقي خز افثؼي

 

ّٕزات ددٖدٚ يف سكٗكٛ اخلمع ٔفدٖتْ(املدتاز ـ الكٕه  2  )تص

 مو يع: ،وافذي يؿؽـ أن يػفؿ بؿالحظي كصقص افؽتوب وافسـّي

                                           
 .172ع ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: اٟمٔمر: اًمزي٤ٌمري، أطمٙم٤مم اخلٚم (1)

 )ُمع اهل٤مُمش(. 331ـ  330: 2اٟمٔمر: اعمزي، هتذي٥م اًمٙمامل  (2)
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د ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم اًمّمحٞمح٦م ُمٗمٝمقم ُمٓمٚمؼ يمراه٦م اًمزوضم٦م سمقصٗمف ضمٓ يق ـ1

 :ُم٘مّقُم٤ًم ًمٚمخٚمع، وإٟمام اًمذي ئمٝمر

ّي ؾم٥ٌٍم يم٤من ـ هق وصقل اًمزوضملم إمم طم٤مًم٦م ٓ ي٘مدران ُمٕمٝم٤م ـ ٕ ،أ ـ مـ افؽتوب

الىم٦م اًمزوضمّٞم٦م ووٌط قمالىم٤مهتام إظمالىمّٞم٦م ظم٤مرج ٕمُمراقم٤مة اًم٘مقاقمد اًمنمقمّٞم٦م ذم اًم قمغم

٦م ـ ذم اًم٘مرآن ق أّسيٜم٤م قمغم احلٗم٤مظ قمغم اًمتًٛمٞمهة، ومٝمذا هق اخلُٚمع ـ ًمإ إـم٤مر

 اًمٙمريؿ.

قمدم إىم٤مُم٦م طمدود اهلل شمٕم٤ممم هق اعمٕمٞم٤مر  أنّ  ومٞمٔمٝمر ُمٜمٝم٤م ي،ب ـ وأّمو افسـّي افصحقح

ًمقطمٔم٧م وم٘مد واعمٗمّمؾ ذم هذا اعمقوقع، وطمٞم٨م إٟمف ذم اًمٖم٤مًم٥م يٙمقن قمـ يمراه٦م 

٦م اعم٠مظمقذ ذم اخلٚمع يمراه٦م ظم٤مّص  إنّ  :أو ي٘م٤مل ،اًمٙمراه٦م ذم سمٕمض اًمٜمّمقص اًم٘مٚمٞمٚم٦م

ًمتّمؾ )أو وصقهل٤م( سمٛمٕمٜمك يمراه٦م اًمٌ٘م٤مء قمغم قمٚم٘م٦م اًمزوضمٞم٦م وإسمراز هذه اًمٙمراه٦م 

، وهذا هق ُم٤م ئمٝمر ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اخلٚمع ذم اًمتنميع واًمتٝمديد سمف ف احلرامطمدًا شمٌٚمغ ُذُ 

ّٞم٦م ًمقىمٕم٧م ذم اإلؾمالُمل وهق أن يٌٚمغ احل٤مل سم٤معمرأة أّن٤م ًمق فمّٚم٧م قمغم قمالىم٦م اًمزوضم

اٟم٦ًم سمحٞم٨م يٗمٝمؿ ذًمؽ إد ،احلرام اًمٙمٌػم ُمـ اًمزٟم٤م وهتؽ طم٘مقق اًمزوضمٞم٦م وٟمحق ذًمؽ

در اعمتٞمّ٘مـ ُمـ جمٛمقع اًمٜمّمقص واًمذي ٘مطمّؼ، ومٝمذا هق اًمًمٚمٛمرأة ومتّردًا ُمٜمٝم٤م سمٖمػم 

إو٤مذم قمغم ُم٤م شمقّصٚمٜم٤م إًمٞمف ذم  وُمٕمف ومٞمٙمقن ذم اًمًٜم٦ّم ُمٓمٚم٥ٌم  .صمقق سمّمدروهقيٛمٙمـ اًم

هق ُم٘مدار ومٝمٛمل ذم طم٘مٞم٘م٦م اخلٚمع ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم، قمغم هذا  اًمٌح٨م اًمٙمت٤ميب.

اًمٗم٘مٝم٤مء همػم واطمٍد ُمـ ُمـ شمٗمًػم اخلٚمع ذم يمٚمامت  ظمالف ُم٤م شمّؿ اًمتٕم٤مرف قمٚمٞمف

. وًمٕمّٚمف ًمذًمؽ ؾمّٛمل ظمٚمٕم٤ًم ومٙم٠مّن اًمرضمؾ خيٚمٕمٝم٤م ذم إؿم٤مرة إمم ارشمٙم٤مهب٤م اعمًٚمٛملم

                                           
 .44ـ  41: 33: وضمقاهر اًمٙمالم 580ـ  576: 25اٟمٔمر: احلدائؼ اًمٜم٤مرضة  (1)

يٗمٝمؿ ُمـ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٞمؾ إمم أظمذ ُم٠ًمًم٦م ظمقف اًمقىمقع ذم احلرام، وم٤مٟمٔمر ـ قمغم ؾمٌٞمؾ  (2)

: 474: 10: واًم٘مٛمل، ُم٤ٌمين ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 305: 2ٝم٤مج اًمّم٤محللم اعمث٤مل ـ: اخلقئل، ُمٜم

: 347: 3: واًمقطمٞمد اخلراؾم٤مين، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 336: 2واًمروطم٤مين، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 
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 ؿمٞمئ٤ًم يًتحؼ اًمٜمٌذ واًمت٘مريع. 

 قمدم وىمقع اخلٚمع ًمق يم٤مٟم٧م يمراهٞم٦م اًمزوضم٦م إمم وُمـ هٜم٤م أيْم٤ًم ذه٥م سمٕمٌض 

ضم٤ٌمره٤م قمغم اًمتٜم٤مزل قمـ اعمٝمر، وم٢مّن هذه احل٤مل ًمزوضمٝم٤م ٟم٤مؿمئ٦ًم قمـ فمٚمٛمف اعمتٕمّٛمد إل

 قمغم حتٛمٞمؾ اعمرأة ُم١ًموًمٞم٦م احلدث اًمذي يٜمتٝمل سمٓمالق اخلٚمع.سمٜمحق اًمت٠ميٞمد شم٤ًمقمد 

وقمْمٚمٝم٤م  ٝم٤م ذم اعمٝمرٓ جيقز ًمٚمرضمؾ أذي٦م زوضمتف وإيمراهٝم٤م قمغم اًمتٜم٤مزل قمـ طم٘مّ  ـ2

َـّ فَِتْذَهُبقا ﴿ًمذًمؽ، ومٝمق أُمٌر ُمٜمٝمل قمٜمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َوٓ َتْعُضُؾقُه

َّٓ َأْن َيْلتَِغ بَِػوِحَشٍي ُمَبقِّـَيٍ  َـّ إِ  (.19)اًمٜم٤ًمء:  ﴾بَِبْعِض َمو آَتْقُتُؿقُه

ٝم٤م يٗمٝمؿ ُمـ سمٕمض اًمرواي٤مت أّن هذا إظمذ ًمٚمزائد ُمٜمٝم٤م ضم٤مء قم٘مقسم٦ًم قمغم اقمتدائ ـ3

سم٤مًمٙمالم وهتديده٤م سم٤مخلروج قمـ اًمنمع وهدم يمّؾ ُمٕم٤ميػم طُمًـ اًمٕمالىم٦م اًمزوضمٞم٦م، 

وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن اًمزوج ُم٤م دام همػم ُمّي هب٤م ويم٤من ص٤محل٤ًم ُمٕمٝم٤م ًمٙمٜمٝم٤م ُمع ذًمؽ متّردت 

هبذا اعمًتقى ُمـ اًمتٛمّرد طمّؼ ًمف أظمذ ُمٝمره: إلظمالهل٤م سمام اشمٗم٘م٤م قمٚمٞمف ذم قم٘مد اًمزواج 

٦م اإلؾمالُمٞم٦م، سمؾ طمّؼ ًمف ٕمذم اًمنميـ طم٥ًم اًمٗمرض ـ ٤م اًمٓمالق هل ُمع قمدم صمٌقت طمّؼ 

يرى قمٜمد ف ذم اإلسم٘م٤مء قمٚمٞمٝم٤م طمتك ًمق دومٕم٧م ُمٝمره٤م، سمحٞم٨م يٛمٙمٜمف أن أن حيتٗمظ سمح٘مّ 

 .، وأظمذ اًمزائد ظم٤مّص هبذه احل٤مل ومل يث٧ٌم ضمقازه ومٞمام هق أزيدارشمٗم٤مع اعمٌٚمغ اعمدومقع

دومع ُم٤ٌمًمغ زائدة، ٓ يٗمٝمؿ ُمـ اًمرواي٤مت اعم٤ًموُم٦م ذم اًمٓمالق اخلٚمٕمل قمغم  ـ4

ٓ أـمٚم٘مؽ إٓ أن شمدومٕمل زم يمذا ويمذا مم٤م زاد قمـ اعمٝمر، وإٟمام  :سمٛمٕمٜمك أن ي٘مقل اًمرضمؾ

سم٤مب اًمٓمالق، ُم٤م مل يٓمرأ رء ًمف أن ٓ يٓمّٚمؼ ووم٘م٤ًم ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ذم  اعمقضمقد ومٞمٝم٤م أنّ 

 ُم٘مت٣م إصؾ ضمقاز هذه اعم٤ًموُم٦م. ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره، ٟمٕمؿ يٖمػّم 

ذم طم٤مًم٦م  فًمٚمرضمؾ ذم اًمٓمالق وقمدُم قمغم صمٌقت احلّؼ  ل  هذا اًمٙمالم يمّٚمف ُمٌٜم ـ5

                                                                                                       
: 21: وٟمحـ ٟمٛمٞمؾ إمم هذا اًمرأي: وراضمع: ُمرآة اًمٕم٘مقل 579: 3وومْمؾ اهلل، وم٘مف اًمنميٕم٦م 

235. 
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اعمرأة اًمتل هتّدد سمٗمٕمؾ احلرام، أُم٤م ًمق سمٜمل قمغم وضمقب اًمٓمالق قمٚمٞمف ًمق سمٚمٖم٧م اًمزوضم٦م 

، وًمق اؾمتٜم٤مدًا إمم ىم٤مٟمقن وضمقب هذه احل٤مل، يمام يٗمٝمؿ ُمـ يمٚمامت سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء

ٙم٤مز اًمٕم٘مالئل ذم سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر اًمِم٤مُمؾ ًمرومع اعمٜمٙمر ودومٕمف، إمم ضم٤مٟم٥م آرشم

، ومٗمل هذه احل٤مل يٚمزُمف اًمٓمالق وًمف أظمذ طمّ٘مف ذم اعمٝمر ًمٕم٘مقد اًمتل ُمٜمٝم٤م اًمٜمٙم٤محا

اقمتامدًا قمغم اًمرواي٤مت اًمتل فم٤مهره٤م أٟمف حيّؾ ًمف ُم٤م أظمذ ُمٜمٝم٤م دون شم٘مٞمٞمد سمرو٤مه٤م، سمؾ 

 اعمرأة شمٕمٓمٞمف، ٓؾمٞمام إذا شمّؿ آًمتزام سم٠منّ  ذم أنّ  ُمٜمففم٤مهر اًمرواي٤مت أّن هذا ُمٗمروغ 

ُم٦م ًمٚمٜمّمقص اعمت٘مدّ  :اخلٚمع ومًخ وًمٞمس سمٓمالق. أُم٤م ُم٤م زاد قمغم اعمٝمر وم٢من روٞم٧م ضم٤مز

ُمـ  6ٓؾمٞمام اًمتل أظمذت ىمٞمد اًمرو٤م واًمؽمايض ُمثؾ ظمؼم قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من )رىمؿ 

اعمرأة ُمـ اعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م(، وأُم٤م إذا مل شمرَض  5ظمؼم زرارة )رىمؿ واعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م( 

صمٛم٦م: ًمٕمدم وضمقد دًمٞمؾ يث٧ٌم وضمقب دومٕمف قمٚمٞمٝم٤م، ـ آسمدومع اًمٕمقض اعمذيمقر مل شمٙم

ؼ ُمالك إدًّم٦م ًمتح٘مّ  :وقمغم شم٘مدير قمدم اًمدومع ئمّؾ وضمقب ـمالق اخلٚمع قمٚمٞمف ؾم٤مري٤مً 

٤ًم طم٘مّ  ومٞمج٥م قمٚمٞمف اخلُٚمِع طمٞمٜمئٍذ سمقصٗمف ـ قمغم إىمّؾ ـ شمٙمٚمٞمٗم٤ًم ذقمٞم٤ًم ٓ ،اًمتل أوضمٌتف

 ُمـ طم٘مقق اًمزوضمٞم٦م.

سمؾ يٛمٙمـ  ،ويم٤من اعم٤مل طمالًٓ وًمق قمَم طمتك دومٕم٧م اعمٝمر وأزيد وىمع ظمٚمٕم٤ًم 

فم٤مهر  ٓ جي٥م دومٕمف: ٕنّ  ٨مل إلضمراء قملم هذا اًمٙمالم ذم اعمٝمر ٟمٗمًف طمٞماًمؽمىمّ 

ًمف،  ٤م٦م أظمذه اعمٝمر ٓ وضمقب دومٕمٝماًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م اًمًٜمد أو ؿمٌف اًمّمحٞمح٦م طمٚمٞمّ 

رأة ٓ عميمذًمؽ احل٤مل ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م اًمتل فم٤مهره٤م ٟمٗمل اجلٜم٤مح قمـ اًمذي شمٗمتديف ا

، وإٟمام ذيمرت اًمٗمدي٦م سمقصٗمٝم٤م ُمرهم٤ًٌم ذم اًمٓمالق ُمـ ـمرومٝم٤م ٤ماًمٗمدي٦م قمٚمٞمٝم سمٞم٤من وضمقب

                                           
 .529اٟمٔمر: اًمٓمقد، اًمٜمٝم٤مي٦م:  (1)

، ٟمنم ُم١مؾّم٦ًم آٟمتِم٤مر 135ـ  129قؾمػ اًمّم٤مٟمٕمل، ُم٘م٤مرسم٤مت ذم اًمتجديد اًمٗم٘مٝمل: ي (2)

 م، شمرمج٦م وإقمداد وشم٘مديؿ: طمٞمدر طم٥م اهلل.2010اًمٕمريب، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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 اًمٓمالق. طمٞم٨م ٓ متٚمؽ طمّؼ 

ف يْمٞمع قمٚمٞمف اعمٝمر قمغم هذا اًمت٘مدير ُمع قمدم رهمٌتف ذم اًمٓمالق وُم٤م ي٘م٤مل ُمـ أٟمّ 

ُمردود، سم٠مّن اعمٝمر ىمد أظمذ ُم٤م ي٘م٤مسمٚمف ُمـ احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م وُم٘م٤مرسم٦م اعمرأة، وًمق مل يٙمـ 

ومٞمٙمقن ُمِمٛمقًٓ عم٤م دّل قمغم  ،ومرض اخلٚمع ـمالىم٤مً  دذ ٟمّمػ اعمٝمر سمٕمدظمقل يم٤من ًمف أظم

ٟمٕمؿ، ًمق مل شمدومع اعمٝمر وـمّٚمؼ ٓ يٙمقن ظمٚمٕمٞم٤ًم سمؾ   ٟمّمػ اعمٝمر سمٕمد قمدم اًمدظمقل.شمٕملّم 

رضمٕمٞم٤ًم.

 



 

 

 

 

 

 جتدٖد الفهس الدٖين

ضؤاه املػسٔعٗٛ





 

 

 

 

 

 

 ودخن

ذ ىمرٟملم ُمـ ٓ شمٙم٤مد حتَم أًمقان اخلٓم٤مب اًمتل ُمّرت هب٤م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜم

م(، إمم 1905م( وقمٌده )1897اًمزُم٤من، ومٛمـ ظمٓم٤مب اًمٜمٝمْم٦م ُمع إومٖم٤مين )

م(، إمم اًمًٚمٗمٞم٦م اجلٝم٤مدي٦م 1935اخلٓم٤مب اًمًٚمٗمل آضمتٝم٤مدي ُمع حمٛمد رؿمٞمد رو٤م )

اًم٘مٓمٌٞم٦م، إمم اخلٓم٤مب اًمثقري اإليراين، إمم اخلٓم٤مب اًمٜم٘مدي اعمٕمرذم اجلديد.. أؿمٙم٤مل 

ًمتل حتٙمل قمـ وٓدة يمؼمى حتّيه٤م ُمـ اًمتج٤مرب واإلره٤مص٤مت واعمخ٤مو٤مت ا

 ىمقاٟملم اًمت٤مريخ وآضمتامع ًمٕم٤معمٜم٤م اعمًٚمؿ.

وُمـ سملم أًمقان اخلٓم٤مب، ظمٓم٤مب اًمتجديد اًمذي فمٝمر ـ ومٞمام يٌدو ـ ُمٜمذ سمداي٦م 

اًم٘مرن اعم٤ميض أو مخًٞمٜمٞم٤مشمف قمغم رأيلم ذم ذًمؽ، وطم٤مل هذا اخلٓم٤مب يمح٤مل ؾم٤مئر 

ت٤ٌمس واًمٖمٛمقض، ومٗمريؼ أظمذ اعمٗمردات اًمتل فمٝمرت ذم اًم٘مرٟملم إظمػميـ هق آًم

سم٤معمٗمٝمقم ُمٗمّنًا ًمف سمتٗمًػمات قمّدة، ومٞمام رومْمف ومريؼ آظمر، طمذرًا ُمٜمف ُمتقضم٤ًًم شمًٙمٜمف 

إزاءه اهلقاضمس واعمخ٤موف، ومرسمط سم٤مًمٜمٝمْم٦م واًمت٘مّدم هٜم٤م ومٞمام رسمط سم٤مًمٌدقم٦م وآسمتداع 

وآهمؽماب هٜم٤مك، وسمٞمٜمام ىمٌٚمتف أهمٚم٥م اعمٕم٤مهد واجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اجلديدة سمدقمؿ ُمـ 

اًمدول اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م، فمّٚم٧م اعم١مؾّم٦ًم اًمديٜمٞم٦م ـ ذم اًمٖم٤مًم٥م ـ طمذرًة ُمٜمف أو راومْم٦م 

ًمف سمِمّدة، طمتك فمٝمرت ومٙمرة أّن اإلؾمالم إهلل ٓ جيّدد وٓ يتجدد: وضم٤مءت ُم٘مقًم٦م 

م( ذم )ُمٕم٤ممل ذم اًمٓمريؼ( و )اإلؾمالم 1966ضم٤مهٚمّٞم٦م اًم٘مرن اًمٕمنميـ ُمع ؾمٞمد ىمٓم٥م )
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اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م واضمؽماح اًمٗم٘مف وُمِمٙمالت احلْم٤مرة( ًمؽمومض شمٓمقير 

اإلؾمالُمل ًم٘مقاٟملم شمقايم٥م اًمٕمٍم، وشمًتٌدل ذًمؽ سم٠مواًمٞم٦م أظمرى هل أؾمٚمٛم٦م 

اعمجتٛمع اًمذي قم٤مد إمم اجل٤مهٚمٞم٦م: ُمـ هٜم٤م ُمـ اًميوري ـ سمداي٦ًم ـ حتٚمٞمؾ اعمٗمٝمقم 

سم٤مظمتّم٤مر ؿمديد، أو ٓ أىمّؾ ُم٤م ٟم٘مّمده ٟمحـ ُمـ هذا اعمٗمٝمقم طمتك ٓ ٟمتقه ذم زواىم٥م 

أزىمتٝم٤م: متٝمٞمدًا ًمٚمحدي٨م قمـ اعمنموقمٞم٦م، وإٓ ومٝمذه اًمقري٘م٤مت ًمٞم٧ًم اعمّمٓمٚمح٤مت و

 ُمٕم٘مقدة هلذا اعمقوقع.

وىمٌؾ ذًمؽ، ٟم١ميّمد أّٟمٜم٤م ًمـ ٟمتٓمّرق ّٕي دراؾم٦م شم٤مرخيٞم٦م شمقصٞمٗمٞم٦م أو ٟم٘مدي٦م أو.. 

عمدارس اًمتجديد وطمريم٤مشمف، وإن يمٜم٤ّم ٟمٕمت٘مد سم٠مّن اًمٜم٘مد هل٤م ص٤مر رضورًة أيْم٤ًم: 

٦م اًمتل شمٕمٞمِمٝم٤م قمغم ُمًتقى سمٕمض ُمدارؾمٝم٤م إلظمراضمٝم٤م ُمـ اًمٜمرضمًٞم٦م اعمََروٞم

ـّ هذه اًمقرىم٦م ًمـ شمتٜم٤مول إٓ اًمدائرة اًمتل طمّددت هل٤م، إن ؿم٤مء اهلل.  وشمقضمٝم٤مهت٤م، ًمٙم

 

 وا ِٕ التذدٖد يف الفهس اإلضالو٘؟ ِن التذدٖد يف املٍّر أً يف املطىُٕ؟

 اًمتجديد ـ ومٞمام ٟمٗمٝمٛمف ـ حم٤موًم٦م ضم٤مّدة إلوٗم٤مء قمٜم٤مس مل شمٙمـ ُمقضمقدة ُمـ ىمٌؾ قمغم

يمٞم٤من يم٤من وُم٤م يزال ًمف وضمقد، وهبذه اًمٓمري٘م٦م يٙمقن هذا اًمٙمٞم٤من ىمد ضمّدد، ؾمقاء 

طمّمؾ اًمتجديد ذم طمذف سمٕمض قمٜم٤مس اًمٙمٞم٤من اًم٤ًمسمؼ أم ذم إو٤موم٦م قمٜم٤مس أظمرى 

ضمديدة، أم ذم إقم٤مدة شمرشمٞم٥م اًمٕمٜم٤مس ٟمٗمًٝم٤م، وؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم اًمِمٙمؾ أم 

قل إًمٞمٝم٤م.. ًمٙمـ ٓ حيّمؾ اعمْمٛمقن أم ذم اعمٜمٝم٩م اًمذي حيٙمؿ جمٛمؾ اًمٕمٜم٤مس أو اًمقص

اًمتجديد سم٢مطمداث يمٞم٤من ضمديد حمّؾ اًمٙمٞم٤من اًم٘م٤مئؿ اًم٘مديؿ، وإذا طمّمؾ ومٝمذا ًمٞمس 

دمديدًا ذم ذًمؽ اًمٙمٞم٤من وإٟمام اؾمتٌدال واؾمتٕم٤مو٦م، ومتجديد اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ـ ُمثاًل ـ 

 رء واإلشمٞم٤من سمٗم٘مف ضمديد، ٓ ُمتجّدد، رء آظمر.
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 تبطـ أو يؼقم ظذ:هذا هق تعريػـو فؾتجديد، وهق تعريػ بسقط يس

اومؽماض وضمقد ٟم٘مص أو ظمٚمؾ ُم٤م ذم اًم٘مديؿ، هلذا اٟمٓمٚم٘مٜم٤م إلضمراء شمٕمديؾ قمٚمٞمف  أ ـ

أو اؾمتٌدال: ومال ُمٕمٜمك ًمٚمتجديد قمٜمدُم٤م ٓ يٙمقن هٜم٤مك ٟم٘مص ذم اًمقوع اًم٘م٤مئؿ، وًمـ 

جيّدد ُمـ ٓ يًتِمٕمر هذا اًمٜم٘مص: ُمـ هٜم٤م وم٤مًمدظمقل ذم ظمٓم٤مب اًمتجديد يٕمٜمل ُمًٌ٘م٤ًم 

ٞمٌتف، واًمِمٕمقر سم٤مًمٜمّدي٦م ُمٕمف، وهذه أومم إصم٤مذم اًمتل ي٘مقم ؾم٘مقط هٞمٛمٜم٦م اًمؽماث وه

 قمٚمٞمٝم٤م اًمتجديد.

قمدم ىمدؾمٞم٦م )اًمتجديد( سمقصٗمف ُمْمٛمقٟم٤ًم، ٕن جمّرد يمقن اًمٌمء ضمديدًا ٓ  ب ـ

يٕمٜمل صقاسمف أو شمٕم٤مًمٞمف قمـ اًمٜم٘مد، وم٤محلدي٨م قمـ اًمتجديد يًتدقمل اًمتجديد دائاًم، 

شمٜم٤مهل اًمتجديد: ومتجديدٟم٤م اًمٞمقم ًمٞمس  ، إو٤موم٦م إمم ٓقمغم طمّد شمٕمٌػم سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم

سم٤مًميورة دمديدًا ٕسمٜم٤مء اعمًت٘مٌؾ: وهلذا يمّٚمف ٓ يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر اًمتجديد ُمدرؾم٦م 

واطمدة: ومٝمٜم٤مك ُمدارس دمديدي٦م ٓ يّمّح حم٤ميمٛمتٝم٤م حم٤ميمٛم٦م واطمدة، وهلذا ٟمجد 

دمديديلم خمتٚمٗملم يم٤مًمٞم٤ًمر اإلؾمالُمل وإؾمالُمٞم٦م اعمٕمروم٦م واإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 واإلؾمالُمٞمقن اًمت٘مّدُمٞمقن وهمػمهؿ.

قمغم هذا إؾم٤مس، شمقًمد صم٤مٟمٞم٦م إصم٤مذم، وهل اًمتحّرر ُمـ آؾمتالب اًمٗمٙمري 

ًمٚمٛمرضمٕمٞم٤مت اجلديدة، ؾمقاء يم٤مٟم٧م همرسمٞم٦م أم ذىمٞم٦م أم حمٚمّٞم٦م، ومٚمٞمس ذم اًمتجديد 

ُمرضمٕمٞم٦م ُم٘مّدؾم٦م شمتٕم٤ممم قمـ اًمٜم٘مد واعم٤ًمءًم٦م، إٓ ُم٤م ؾمقف دمري اإلؿم٤مرة إًمٞمف ىمري٤ًٌم 

 سمٕمقن اهلل.

إّن اًمتجديد ُمنموع يريّمز قمغم ومٝمٛمٜم٤م اًمديٜمل وىمراءشمٜم٤م ًمف وًمٞمس قمغم اًمديـ  ج ـ

                                           
، اعمريمز اًمث٘م٤مذم 14زيمل اعمٞمالد، اإلؾمالم واًمتجديد، يمٞمػ يتجّدد اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل؟:  (1)

 م.2008، 1اًمٕمريب، سمػموت واًمدار اًمٌٞمْم٤مء، ط
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ٟمٗمًف، وم٤مًمّديـ ومقق أن يتجّدد إٓ ذم ُم٤ًمطم٤مت حمدودة ىمٌؾ ومٞمٝم٤م اًمّديـ ٟمٗمًف ـ إيامٟم٤ًم 

سم٤مًمديٜم٤مُمٞم٦م اًمالزُم٦م ـ سمحدوث حتّقٓت ومٞمف ٟمٗمًف، وُم٤م دام اًمتجديد ذم اًم٘مراءة ومال 

ا اعمّمٓمٚمح يمام ومٕمؾ اًمديمتقر حمٛمد اًمٌٝمل وػم وٓ طمرج، طمتك ٟمخ٤مف ُمـ هذ

وآظمرون، ًمٞمًتٌدًمف سمٛمّمٓمٚمح اإلصالح اًمديٜمل ُم٘مّدُم٤ًم شمٗمًػمًا ظم٤مّص٤ًم هلذا اعمّمٓمٚمح 

أيْم٤ًم ٓ يتّمؾ سمٛمقوققمٜم٤م هٜم٤م: ّٕٟمف ٓ جيٕمؾ اًمٗمٙمر اًمديٜمل ُم٤مّدة اإلصالح، وإّٟمام 

 .جيٕمٚمف اعمّمٚمِح ٓ اعمّمَٚمح

ًمتجديد، وهل اعمج٤مل اًمتداوزم ًمف، دمديد هذه هل صم٤مًمث٦م إصم٤مذم اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م ا

حت٧م ُمٔمّٚم٦م اًمٜمص وًمٞمس ومقىمف، ٟمٕمؿ دمديٌد ىمٌٚمف وسمٕمده، ًمٙمـ ًمٞمس ومقىمف، ىمٌٚمف إلصم٤ٌمشمف 

وحتديد ُمٜمٝم٤مضمٞم٤مت اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف، يمام ذم أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وجمٛمققم٦م ُمـ 

ُمقوققم٤مت قمٚمؿ اًمٙمالم وُمقوققم٤مت احلدي٨م اًمنميػ، وسمٕمده ذم آًمٞم٤مت شمٜمِمٞمٓمف 

 واعمٙم٤من ويمٞمٗمٞم٤مت شمقفمٞمٗمف واًمتٕم٤مُمؾ سملم قمٜم٤مسه اعمتقاؿمج٦م.ذم اًمزُم٤من 

 إن اًمتجديد ٓ يتخذ ؿمٙماًل واطمدًا، وإّٟمام شمتٕمّدد أؿمٙم٤مًمف: د ـ

 ـ شمٖمٞمػم ذم اعمٜمٝم٩م اعمٕمرذم اًمذي حيٙمؿ ومٝمؿ اًمديـ. 1

ـ طمذف ضمزئل ًمٌٕمض قمٜم٤مس اًمٜمٔم٤مم اًم٘مديؿ: ومٝمدم سمٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ اعمٜمًقسم٦م إمم  2

ك ًمق مل أىمّدم سمدائؾ، وأطمٞم٤مٟم٤ًم ٓ أيمقن جمّددًا إذا مل أىمّدم اًمديـ ىمد يٙمقن دمديدًا طمت

 اًمٌديؾ وايمتٗمٞم٧م سم٤مًمٜم٘مد.

ـ إو٤موم٦م قمٜم٤مس ضمديدة، سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ طمّمقل شمٕمقيض ذم اًمٕمٜم٤مس  3

 اًم٤ًمسم٘م٦م.

 ـ إقم٤مدة هٞمٙمٚم٦م اًمٕمٜم٤مس اًم٤ًمسم٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م. 4

                                           
، دار 422ـ  421اٟمٔمر، حمٛمد اًمٌٝمل، اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل احلدي٨م وصٚمتف سم٤مٓؾمتٕمامر اًمٖمريب:  (1)

 م.1991، 7اًمٗمٙمر، ط
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 إمم أن ٟمّمؾ إمم اًمتٖمٞمػمات اًمِمٙمالٟمٞم٦م ًمٚمخٓم٤مب اًمديٜمل.

راديٙم٤مزم اًمت٤مم ًمٚمٛمٜمٔمقُم٦م اًم٘مديٛم٦م سمٛمٜمٔمقُم٦م ضمديدة، وهذا هق أُّم٤م آؾمتٌدال اًم

اًمتجديد سم٤محلّد إقمغم، ومٝمق دمديد ذم اًمقاىمع وًمٞمس دمديدًا ذم اعمًتٌَدل، هلذا يم٤من ُمـ 

طمّؼ دقم٤مة اًمتجديد ذم اًمديـ أن يٓم٤مًمٌقا سمتجديد ٓ يٙمقن قمغم طم٤ًمب اًمديـ وإّٟمام ًمف، 

ام شمقاصؾ واشمّم٤مل، سمتجديد ٓ يٕمٜمل سمتجديد ٓ حيدث ىمٓمٞمٕم٦م ُمع اًمديـ واًمؽماث وإٟم

ـ يمام ي٘مقل اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل وآظمرون ـ إؾم٘م٤مط اًم٘مديؿ يمّٚمف واؾمتٌداًمف سمٗمٙمر ضمديد ٓ 

، سمتجديد قمالىم٦م ًمف سمف ًمٞمٙمقن ذًمؽ ظمروضم٤ًم ُمـ اإلؾمالم وُمّم٤مدر اًمنميٕم٦م إمم همػمه

ب ٓ يًقق إمم آؾمتالب وإّٟمام إمم اًمقضمقد واًمتحّ٘مؼ، سمتجديد ٓ يٕمٞمش قم٘مدة إ

، سمتجديد ٓ يًتخدم اًمديـ ًمٜم٘مض ًمٞم٘متٚمف سمؾ هيتؿ سم٤مًمٜمص يمام ي٘مقل اًمٕمالُم٦م إُملم

اًمديـ واإلـم٤مطم٦م سمف، يمام هل طم٤مًم٦م شمّٞم٤مر ٓ يًتٝم٤من سمف ذم اًم٤ًمطم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م 

فمٝمر سمِمٙمؾ سم٤مرز وواوح سمٕمد ؾم٘مقط اعمٕمًٙمر آؿمؽمايمل، ورسمام ُمّثٚم٧م سمٕمض 

ًا سمتجديد ٓ خيٚمط ـ طم٥ًم شمٕمٌػم حمٛمد قمامرة ـ ؿمخّمٞم٤مشمف سم٘م٤مي٤م اًمٞم٤ًمر اًم٘مديؿ، وأظمػم

سملم اًمتٜمقير واًمتزوير، وإن يمٜم٤ّم ٟمختٚمػ ُمع قمامرة ذم سمٕمض ُمّم٤مديؼ اًمتٜمقير 

 .واًمتزوير

                                           
، سمػموت، 70ـ  69، 65: 2حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل، إص٤مًم٦م واًمتجديد، جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج، ع (1)

ٚم٦م ومٚمًٗم٦م م: وًمف أيْم٤ًم: طمقار )آضمتٝم٤مد وإُمٙم٤مٟمٞم٤مت اًمتجديد( وٛمـ ؾمٚم1996ًصٞمػ، 

، دار اهل٤مدي، سمػموت، 63اًمديـ واًمٙمالم اجلديد، زيٜم٥م ؿمقرسم٤م، ٟمحق ومٝمؿ ُمٕم٤مس ًمالضمتٝم٤مد: 

، 85م: وحمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ، آضمتٝم٤مد واًمتجديد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: 2004، 1ط

 م.1996، 1اعم١مؾم٦ًم اًمدوًمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم، سمػموت، ط

: ٤5مًمّٞم٤مت اًمتجديد )طمقار(، جمٚم٦م احلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم، عحمٛمد طمًـ إُملم، احلداصم٦م واًمؽماث وإؿمٙم (2)

 م.2001، ؿمت٤مء، 19، 17ـ  16

 م.1995 ،1اٟمٔمر: حمٛمد قمامرة، اإلؾمالم سملم اًمتٜمقير واًمتزوير، دار اًمنموق، اًم٘م٤مهرة وسمػموت، ط (3)
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ُمـ هٜم٤م، وم٤مؾمتٖمالل ُمٗمٝمقم اًمتجديد ُمـ ضم٤مٟم٥م شمٞم٤مرات ٟمٚمت٘مل أو ٓ ٟمٚمت٘مل ُمٕمٝم٤م، 

٦م قمغم طمريم٦م سمؾ ؿمٕمقرٟم٤م سمخٞم٦ٌم أُمؾ ُمـ سمٕمض اعمامرؾم٤مت اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمحًقسم

دمديد اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، ٓ يٗمرض قمٚمٞمٜم٤م اًمتخكّم قمـ اعمّمٓمٚمح دوُم٤ًم ُم٤م دام ُمّمٓمٚمح٤ًم 

ُمٜمٓم٘مٞم٤ًم همػم ُمٚمتٌس ذم ٟمٗمًف، سمؾ ىمد أؿم٤مرك سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم ذم أّٟمٜم٤م ًمًٜم٤م سمح٤مضم٦م ُم٤مؾّم٦م 

، إمم ظمقض جم٤مل اًمتٕمريػ ذم هذا اعمقوقع: إلُمٙم٤مٟمٞم٦م ايمتِم٤مومف دون اًم٘مٌض قمٚمٞمف

هر اًمتجديد أن يٛمّٞمزوا سملم ُمدارؾمف وادم٤مه٤مشمف، وإذا يم٤من ومٕمغم ٟمّ٘م٤مد سمٕمض ُمٔم٤م

اعمّمٓمٚمح سم٤مت يِمٙمؾ أزُم٦م ومٚمٞمس ّٕٟمف يًتٌٓمٜمٝم٤م قمغم اًمدوام، ّٕن ُمِمٙمٚمتٜم٤م قمغم همػم 

صٕمٞمد ًمٞم٧ًم ذم اعم٤مدة اًمتل ٟمختٚمػ طمقهل٤م وإٟمام ذم ـمري٘م٦م آظمتالف، وٟمحـ ٓ ٟمجد 

اًمذي شمراوم٘مف ُمّمٓمٚمح اًمتجديد ُمٚمت٤ًًٌم ذم ٟمٗمًف، قمغم ظمالف ُمّمٓمٚمح اًمتحدي٨م 

 ُم٘مقًم٦م احلداصم٦م ذات اعمٜمِم٠م واًمت٤مريخ اًمٖمرسمّٞملم.

ُمـ هذا يمّٚمف، ٟمتحّٗمظ قمغم شمٕمريػ امحٞمدة اًمٜمٞمٗمر ًمٚمتجديد، سمقصٗمف رومض اًمت٘مٚمٞمد 

اًمتحديثل واًمؽماصمل، ومرومض اًمت٘مٚمٞمد ًمٞمس ضمزءًا ُمـ سمٜمٞم٦م اًمتجديد وإّٟمام هق إؾم٤مس 

 طمٍم سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم اًمذي ي٘مقم قمٚمٞمف اًمتجديد ٟمٗمًف، يمام أعمحٜم٤م، يمام ٟمتحٗمظ قمغم

، وم٢مّن اعمٜمٝم٩م وإن يم٤من أهؿ ٟمقاطمل اًمتجديد اًمذي حتت٤مضمف اًمتجديد سم٤معمج٤مل اعمٜمٝمجل

ـّ هذا ٓ يٚمٖمل صٗم٦م اًمتجديد قمـ اعمح٤موٓت اًمتل شمٓم٤مل ضمزئٞم٤مت أو  إُّم٦م اًمٞمقم، ًمٙم

حم٤مور أو ُمٚمٗم٤مت ظم٤مّص٦م ذم اًمٗمٙمر اًمديٜمل، يمذًمؽ ٟمتحٗمظ قمغم اًمتٗمًػم اًمذي ىمّدُمف 

                                           
، ُم٘م٤مل: 110ـ  109جمٛمققم٦م ُمـ اًم٤ٌمطمثلم، ظمٓم٤مب اًمتجديد اإلؾمالُمل.. إزُمٜم٦م وإؾمئٚم٦م:  (1)

أزُم٦م ُم١مؾّم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م.. دمديد اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ُمدظماًل ًمإلصالح احلداصم٦م و

 م.2004، 1اًمتٕمٚمٞمٛمل )أٟمقر أسمق ـمف(، دار اًمٗمٙمر، دُمِمؼ، ط

اٟمٔمر: قمٌد اجل٤ٌمر اًمروم٤مقمل، حمٛمد قمٌده وحمٛمد إىم٤ٌمل، رؤيت٤من ذم حتدي٨م اًمتٗمٙمػم اًمديٜمل، جمٚم٦م  (2)

الد، اإلؾمالم واًمتجديد، يمٞمػ م: وزيمل اعمٞم2006، صٞمػ 225ـ  224: 15اًمت٤ًمُمح، ع

 .244، 242يتجّدد اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل؟: 
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ٌّس سمف اًمٗمٙمر سم٤مطمثقن آظمرو ن ًمٚمتجديد ُمـ أّٟمف اًمٌح٨م قمام هق ضمديد ًمٙمل ٟمٚم

اإلؾمالُمل قمؼم حم٤موٓت اًمتقومٞمؼ اًمتل حت٤مومظ قمغم إسم٘م٤مء اجلٝم٤مز اعمٕمرذم اعمٕمتٛمد قمٚمٞمف 

: وؾم٥ٌم حتٗمٔمٜم٤م أّن دمديد رء ُم٤م ٓ يٕمٜمل اًمتٚمٌٞمس دوُم٤ًم، طمتك ًمق ومٕمؾ ُمـ ىمٌؾ

ٞم٦م، وًمٙمـ اًمذي حيّمؾ ذًمؽ سمٕمض اًمتجديديلم، وم٤مًمتجديد يمام ؾمقف ٟمرى ؾمٜم٦ّم يمقٟم

د يت٘مّدُمٝم٤م ٟم٘مد وإصالح.  حتّقٓت ضم٤مّدة ذم اعمجدَّ

 

 التذدٖد بني املػسٔعٗٛ ٔالطسٔزٚ، ِن التذدٖد ضسٔزٚ أً خٗاز؟

رهمؿ آقمت٘م٤مد سم٠مّن ُمنموع اًمتجديد واإلصالح ًمـ يٙمت٥م ًمف ـ ذم ُمٜم٤مظمف ـ اًمٜمج٤مح 

قمت٘مد أّٟمف ُمـ شمْمٞمٞمع إٓ سمتح٘مٞمؼ ُمنموقمّٞمتف اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م اعمقوققمٞم٦م، ًمٙمٜمّٜمل أ

اًمقىم٧م أن ٟمتحدث ـ يمام يم٤من ؾم١مال اًمٜمٝمْم٦م ذم ن٤مي٤مت وسمداي٤مت اًم٘مرٟملم اًمت٤مؾمع قمنم 

واًمٕمنميـ ـ قمـ ُمنموقمٞم٦م اًمتجديد وم٘مط: ٕن اعمنموقمٞم٦م هٜم٤م شم٤ًموي اًميورة، 

ومٜمحـ أُم٤مم رضورة اًمتجديد وًمٞمس ُمنموقمٞمتف ومح٥ًم، وإذا يم٤من اعمًتٜمػمون ذم 

ًمتجديد وآؾمتٜم٤مرة، ومٝمذا ٓ يٕمٜمل متقوٕمٜم٤م اًمٞمقم إُم٦م يقاضمٝمقن ؾم١مال ُمنموقمٞم٦م ا

ذم ؾم١مال اعمنموقمٞم٦م: ّٕن هٜم٤مك ومرىم٤ًم سملم اًمتٛمقوع ذم ذاشمف سمح٥ًم ُمٕمٓمٞم٤مت اًمقاىمع، 

وسملم اًمتٛمقوع سمح٥ًم ووٕمٞم٦م اًمٓمرف أظمر اعمختٚمػ ُمٕمل، وم٠مٟم٤م اًمٞمقم أواضمف 

ـّ  ؾم١مال اعمنموقمٞم٦م أُم٤مم اًمذيـ ٓ ي١مُمٜمقن ذم إُم٦م سمنمقمٞم٦م اًمتٜمقير اإلؾمالُمل، ًمٙم

واىمع إُم٦م ـ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمًج٤مل اًمذي ي٘مع سمٞمٜمل وسملم اًمٓمرف أظمر ـ 

يٓم٤مًمٌٜمل سم١ًمال اًميورة اعمٚمّح٦م، وسم٘مدر ُم٤م أـم٤مًم٥م سم٤مجلقاب قمـ ؾم١مال اعمنموقمٞم٦م 

اًمذي ـمرطمف قمكّم ٟم٘م٤مد اًمتٜمقير، سم٘مدر ُم٤م يٚمّح اًمقاىمع قمكّم سم١ًمال اًميورة، واعمٓمٚمقب 

اًمقاىمع ويٚم٘مقا إومٙم٤مر واعم٘مقٓت اًمتل شمِمٖمؾ ُمـ اًمٜمٝمْمقيلم أن يٌٚمقروا هؿ ىمْم٤مي٤م 

                                           
 م.2002، 1، ُم١مؾم٦ًم آٟمتِم٤مر اًمٕمريب، سمػموت، ط7حيٞمك حمٛمد، ضمدًمٞم٦م اخلٓم٤مب واًمقاىمع:  (1)
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اًمٗمريؼ اعمتحٗمظ ذم إُم٦م، سمدل أن ئمّٚمقا ُمِمٖمقًملم سمام يثػمه أُم٤مُمٝمؿ هذا اًمٗمريؼ قمغم 

اًمدوام، ومٝمق يٜمت٩م اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت وهؿ يٌحثقن قمـ طمّؾ هل٤م، وُمـ هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت ـ 

 ذم شم٘مديري ـ إؿمٙم٤مًمٞم٦م ُمنموقمٞم٦م اًمتجديد.

ٞمس ظمٚمٗمٜم٤م قمٙمس إوروسمٞملم، ٓسمد ُمـ اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف، ًمٙمـ، ٕن اًمتٜمقير أُم٤مُمٜم٤م وًم

وآؿمتٖم٤مل سمف، ًمٞمٕمٞمش ُمث٘مٗمٜم٤م واىمع أُّمتف، سمدل أن يتٕم٤ممم قمٜمف ويرى ُم٤م هق أُم٤مم أُمتف 

ظمٚمَٗمف، ومٞمٝمجر إُّم٦م وهتجره، وهل ُمِمٙمٚم٦م اًمٙمثػم ُمـ ُمث٘مٗمٞمٜم٤م اعمخٛمٚمٞملم اًمذيـ 

داصم٦م سمٚمٖم٦م ُم٤م يتٓمٝمرون قمغم اًمدوام ُمـ واىمع أُّمتٝمؿ، وخي٤مـمٌقن جمتٛمٕم٤مت ُم٤م ىمٌؾ احل

سمٕمد احلداصم٦م!! ومتحديد أيـ ٟمحـ.. ىمْمٞم٦م رضوري٦م، وٓ هيّٛمٜمل وم٘مط أيـ أوروسم٤م 

 .اًمٞمقم، يمام ي٘مقل ه٤مؿمؿ ص٤مًمح

واًمذي يدومع إمم شم٠ميمٞمد ُمنموقمٞم٦م اًمتجديد ورضورشمف ُمٕم٤ًم شمقًمٞمٗم٦م ُمتِم٤مسمٙم٦م 

ُمتقاؿمج٦م ُمـ اعمًّقهم٤مت وإوو٤مع، جي٥م رصده٤م ًمٚمقصقل إمم اًمٜمتٞمج٦م هٜم٤م، 

 ز قمغم اًمدواّل اًمت٤مًمٞم٦م:ويٛمٙمـ اًمؽميمٞم

 

 ـ التذدٖد ٔظاِسٚ االٌهفاٞ احلطازٙ; وعسنٛ السأٙ بني اإلسٗاٟٗٛ ٔالٍكدٖٛ 1

اًمداومع إّول ًمٚمتجديد وُمٜمٌع رضورشمف هق إقم٤مدة اًمتٛمقوع احلْم٤مري ًمألُم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م، هذا اًم٥ًٌم هق أيمؼم إؾم٤ٌمب اعمٚمزُم٦م سم٤مًمتجديد ذم واىمع إُم٦م، وٟمٕمٜمل سمف 

ُمٞم٦م ؾمّٚمٛم٧م دوم٦م احلْم٤مرة إمم همػمه٤م، وأظمذت أُمؿ أظمرى ـ أّن إُّم٦م اإلؾمال

إوروسمٞمقن ـ سم٠مؾم٤ٌمب احلْم٤مرة واًمت٘مّدم، وأّدى ذًمؽ إمم شمٖمػّم ووٕمٞم٦م اعمًٚمٛملم ذم 

اًمٕم٤ممل، ومؽماضمع ُمقىمٕمٝمؿ احلْم٤مري واًمٕمٚمٛمل شمراضمٕم٤ًم ُمٚمحقفم٤ًم، طمتك همدت أهمٚم٥م 

                                           
، دار اًم٤ًمىمل وراسمٓم٦م اًمٕم٘مالٟمٞملم اًمٕمرب، سمػموت، 203ه٤مؿمؿ ص٤مًمح، آٟمًداد اًمت٤مرخيل:  (1)

 م.2007، 1ط
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ث٤مًم٨م، وُمٜمٞم٧م دول اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل اًمٞمقم ـ وٛمـ اًمتّمٜمٞمػ اجلديد ـ ذم اًمٕم٤ممل اًم

إُّم٦م سمجرح ٟمرضمز يمٌػم، ًمتٖمٞم٥م ذم ُمقت دُم٤مهمل ٟمجد ُمٕمف ىمٚمقسم٤ًم ذم إُّم٦م شمٜمٌض 

 سم٤محلامس واًمٕم٤مـمٗم٦م واًمّمدق، ومٞمام يمثػم ُمـ اًمٕم٘مقل ُمٞمت٦م ُمقشم٤ًم هيري٤ًم هذه اعمّرة.

ظم٤ًمرة اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمقىمع اًمري٤مدة احلْم٤مري٦م وشم٘مّدم إوروسمٞملم ص٤مر 

ل اإلؾمالُمل وهمػم اًمديٜمل أيْم٤ًم: إذ ُمـ اعمٜمٓم٘مل يًتدقمل دمديدًا ذم اًمٗمٙمر اًمديٜم

شمقضمٞمف اًم١ًمال اًمذي ـم٤معم٤م وضّمف إمم رضم٤مل اًمٜمٝمْم٦م اعمًٚمٛملم طمقل ؾم٥ٌم شمراضمع إُم٦م 

اعمًٚمٛم٦م وشم٘مّدم أُمؿ أظمرى: وم٘مد يم٤مٟم٧م أوروسم٤م شمٕمٞمش ذم قمّمقر اًمٔمالم قمٜمدُم٤م 

واًمٕمٚمؿ أُمًٙم٧م سمراي٦م اًمت٘مّدم ومٞمام يم٤من اعمًٚمٛمقن يٕمٞمِمقن شمرايماًم ه٤مئاًل ذم اًمتجرسم٦م 

 واًمت٘مّدم ًمٙمٜمّٝمؿ شمريمقا اًمراي٦م ًمٖمػمهؿ!!

إّن إقم٤مدة دراؾم٦م هذا إُمر يٕمٜمل ـ سمٙمٚمٛم٦م سمًٞمٓم٦م ـ ٟم٘مدًا ًمٚمٗمٙمر واًمقاىمع اًمٚمذيـ 

أّدي٤م إمم شمدهقر طم٤مل اعمًٚمٛملم طمْم٤مري٤ًم، وظم٤ًمرهتؿ اًمتٗمّقق احلْم٤مري واًمٕمٚمٛمل، ٓ 

ُمـ اًمٜم٘مد  يٜمٌٖمل ٕطمد يريد أن حيّٙمؿ اعمٜمٓمؼ ذم قمٛمٚمف أن حيقل دون شمقضمٞمف ؾمٞمقل

ًمٚمتجرسم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م وًمٚمٛمٜمٔمقُم٤مت اًمتل ىمّدُمتٝم٤م وأّدت هب٤م إمم ُم٤م وصٚم٧م 

 إًمٞمف، دون أن ٟمٌخًٝم٤م طمّ٘مٝم٤م ذم اعمٜمجزات اًمٙمؼمى اًمتل ىمّدُمتٝم٤م ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م مجٕم٤مء.

قمٜمد هذه اًمٜم٘مٓم٦م، يٗمؽمق اًمتجديديقن اإلصالطمّٞمقن قمـ رضم٤مل اإلطمٞم٤مء 

ًمٕم٤مدة إمم حتٛمٞمؾ ُم١ًموًمٞم٦م ُم٤م طمّمؾ ًمًٌٌلم اإلطمٞم٤مء يٛمٞمٚمقن ذم ا ّواداإلؾمالُمل، ومر

ُمؽماسمٓملم: أطمدمه٤م همٞم٤مب ُمٗم٤مهٞمؿ ديٜمٞم٦م أقم٤مق اؾمتٛمرار اًمت٘مّدم اإلؾمالُمل، وُمـ هٜم٤م 

يم٤من طمديثٝمؿ قمـ اًمٗمرائض اًمٖم٤مئ٦ٌم، قمـ اجلٝم٤مد وقمـ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ 

اعمٜمٙمر و.. وصم٤مٟمٞمٝمام شم٘مّمػم اعمًٚمٛملم وطمّمقل ظمٓم٠م ذم اًمتٓمٌٞمؼ وًمٞمس ذم اًمٜمٔمري٦م، 

تٔمٝمر ـ قمغم أؾم٤مس ذًمؽ ـ ُم٘مقًم٦م دمديد ذم اعمًٚمٛملم ٓ ذم اإلؾمالم، يمام أـمٚم٘مٝم٤م ًم



 3ج / الفقى اإلسالمي املعاصر دراسات يف ....................................... 274

، وسمذًمؽ يتّؿ اًمٜم٠مي سم٤مًمٜمٔمري٦م قمـ أن يٜم٤مهل٤م أي دمديد ٟمٔمر وإقم٤مدة أُمث٤مل قمٛمر ومروخ

ىمراءة، هذا يمّٚمف إمم ضم٤مٟم٥م ُمٜمٓمؼ اعم١ماُمرة احل٤مرض قمغم اًمدوام ذم أدسمٞم٤مشمٜم٤م إظمػمة، 

حيّٛمؾ أظمر ُم١ًموًمٞم٦م يمؾ ُم٤م طمّمؾ أو يمثػم مم٤م  واعمِمّٙمؾ ًمققمل دؾم٤مئز ًمٚمت٤مريخ

 طمّمؾ أو حيّمؾ ًمٜم٤م.

واًمذي ٟمجده أّن احلؼ ُمع اًمٗمري٘ملم ُمٕم٤ًم، ومٝمٜم٤مك ضمزء ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمٙم٦ًم 

اإلؾمالُمٞم٦م يرضمع إمم ُم٤م رآه اإلطمٞم٤مئٞمقن، ًمٙمـ ُمـ اًمّمٕم٥م شمٗمًػم يمّؾ فمقاهر 

لم اًمتٓمٌٞمؼ اًمؽماضمع اإلؾمالُمل سمٛمٜمٓمٍؼ ُمـ هذا اًمٜمقع، ٓؾمٞمام قمٜمدُم٤م شمٙمقن اًمٕمالىم٦م سم

واًمٜمٔمري٦م سمٛمث٤مسم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اًمقاىمع وشمؼميره ُمـ ضمٝم٦م وسملم اًمٜمٔمري٦م وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م 

أظمرى: ومٕمٜمدُم٤م يقًمد قمٚمؿ اًمٙمالم اإلؾمالُمل ُمـ رطمؿ آٟم٘م٤ًمُم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم 

إُّم٦م ُمٜمذ ىمْمٞم٦م اخلالوم٦م، صمؿ يٕمٞمد هذا اًمٕمٚمؿ سمٜمٗمًف شمٙمقيـ اًمققمل اإلؾمالُمل ذم 

١ًموًمٞم٦م هٜم٤م شم٘مع قمغم اًمتنمذم اإلؾمالُمل ـ وهذه ُمِمٙمٚم٦م اعمرطمٚم٦م اًمالطم٘م٦م، وم٢مّن اعم

شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ـ ًمٙمٜمّٝم٤م شمًتٛمر ًمتّمؾ إمم اًمٜمٔمري٤مت اًمتل ص٤مرت ُمٜمٔمقُم٦م ديٜمٞم٦م ٟمتج٧م قمـ 

اًمتِمّٔمل اًمذي طمّمؾ ذم اًم٘مرن إّول، إّن قمدم إُمٙم٤من اًمٗمّمؾ سملم واىمع اًمتجرسم٦م 

ـ هذا اًمقاىمع اإلؾمالُمٞم٦م سمحًٜم٤مهت٤م وؾمٞمئ٤مهت٤م ذم اًمتٓمٌٞمؼ وسملم اًمٜمٔمري٤مت اًمتل وًمدت ُم

ًمتٕمٞمد شمِمٙمٞمؾ اًمقاىمع اإلؾمالُمل ذم اعمرطمٚم٦م اًمالطم٘م٦م، ُمٕمٜم٤مه أّن اًمٜمٔمري٦م واًمتٓمٌٞمؼ 

 ؾم٤ممه٤م ُمٕم٤ًم ذم شمراضمع احل٤مل اإلؾمالُمل، وٓ يٛمٙمـ حتٛمٞمؾ اعم١ًموًمٞم٦م ًمٚمتٓمٌٞمؼ وم٘مط.

وٟمتٞمج٦م ذًمؽ أّن إقم٤مدة إطمٞم٤مء ُمٗم٤مهٞمؿ ديٜمٞم٦م ُمٖمّٞم٦ٌم أو إجي٤مد إصالح ذم اًمتٓمٌٞمؼ ًمـ 

٦م، وهذا سم٤مًمْمٌط ُم٤م اًمتٌس قمغم سمٕمض اإلطمٞم٤مئٞملم، وم٘مد أراد أن حيّؾ سمٛمٗمرده اعمِمٙمٚم

يٕمٞمد ـ ُمثاًل ـ ُمٗمٝمقم اجلٝم٤مد ّٕٟمف رآه ىمد همّٞم٥م، وأّن اعمًٚمٛملم ىمٍّموا ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع 

                                           
، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت، 23ـ  9ديد ذم اعمًٚمٛملم ٓ ذم اإلؾمالم: اٟمٔمر: قمٛمر ومروخ، دم (1)

 م.1986، 2ط
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هذه اًمٗمريْم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، ًمٙمٜمّف ـ وهق حمّؼ ـ مل يٜمتٌف إمم أّن ُم٤م يريد إقم٤مدة إطمٞم٤مئف هق 

يم٤من وم٤مؾمدًا أيْم٤ًم، وأّن هذه اًمّمقرة  صقرة ذهٜمٞم٦م قمـ اجلٝم٤مد ٟمِم٠مت ذم فمّؾ واىمع

سمٜمٗمًٝم٤م حتت٤مج إمم إصالح، ومٚمٞمس اعمٝمؿ هق اإلطمٞم٤مء ومح٥ًم، سمؾ اعمٝمؿ ُمٕمف إصالح 

هذا اًمذي ٟمحٞمٞمف، ّٕن اًمتدهقر اًمتٓمٌٞم٘مل اًمذي طمّمؾ شمرك اٟمٕمٙم٤مؾم٤مت ؾمٚمٌٞم٦م قمغم 

 شمّمّقرات اعمًٚمٛملم ًمٚمٛم٘مقٓت اًمديٜمٞم٦م اًمتل أرادوا شمٓمٌٞم٘مٝم٤م أيْم٤ًم.

ع احلْم٤مري ًمألُم٦م اعمًٚمٛم٦م يؼّمر ًمٚمٕمٚمامء واعمٗمٙمريـ اعمًٚمٛملم سمٙمٚمٛم٦م أظمػمة: اًمؽماضم

اؾمتخدام ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد صمؿ اإلصالح: إلقم٤مدة طم٤مل إُّم٦م ذم اًمٕمٍم اًمراهـ إمم ووع 

أومْمؾ ُمـ هذا اًمذي هل قمٚمٞمف، وًمٞمس وم٘مط ُمٜمٝم٩م اإلطمٞم٤مء أو دواومع اإلطمٞم٤مء اًمتل 

ٕمجز ذم ووٕم٧م سمٕمض اإلطمٞم٤مئٞملم ذم همٞمٌقسم٦م قمـ ُمالطمٔم٦م اًمثٖمرات وٟم٘م٤مط اًم

اعمقروث اإلؾمالُمل اًمذي وصٚمٜم٤م، فم٤مّٟملم أّن شمٖمٞمػم ًمٖم٦م اًمؽماث يم٤مٍف ذم اًمٜمٝمقض 

واًمٌٜم٤مء: وم٤مجلٛمع سملم اإلطمٞم٤مء واًمتجديد واًمٜم٘مد واإلصالح هق اًمًٌٞمؾ اًمًٚمٞمؿ اًمذي 

يٕمٓمل يمؾ رء طمّ٘مف، دون آٟمٗمراد سمقاطمدة ُمـ هذه اًمٕمٜم٤مس إرسمٕم٦م اًمتل شمِمٙمؾ 

شمٚمؽ اًمٜمٝمْم٦م اًمتل ٟمريده٤م إلقم٤مدة شمٙمقيـ احلْم٤مرة  ًمٌٜم٤مت اًمٜمٝمْم٦م اإلؾمالُمٞم٦م احلديث٦م،

ـ عمقاضمٝم٦م أظمر، إُمر اًمذي  اإلؾمالُمٞم٦م، وًمٞمس وم٘مط ـ يمام ئمٝمر ُمـ صم٘م٤موم٦م سمٕمْمٜم٤م

 يٌم سم٠مزُم٦م هقي٦م.

 

ّٗني، املػسٔعٗٛ  2 ـ سادٛ التذدٖد ٔتسادع وػازٖع اإلسٗاٞ ٔاإلصالح اإلضالو

 التازخيٗٛ الطٗاقٗٛ

ُمل ذم اًمٕمٍم احلدي٨م داومٌع آظمر ًمٚمتجديد ذم ومِمؾ سمٕمض دم٤مرب اإلطمٞم٤مء اإلؾمال

                                           
اٟمٔمر اإلؿم٤مرة إمم ومٙمرة إصالح اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل عمقاضمٝم٦م اًمٖمرب احلْم٤مري ـ قمغم ؾمٌٞمؾ  (1)

اعمث٤مل ـ قمٜمد: ـمف ضم٤مسمر اًمٕمٚمقاين، إصالح اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل.. ُمدظمؾ إمم ٟمٔم٤مم اخلٓم٤مب ذم اًمٗمٙمر 

 ، ُم١مؾّم٦ًم إقمراف ًمٚمٜمنم، إيران.69س: اإلؾمالُمل اعمٕم٤م
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اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، ومٜمحـ ٟمٕمرف أّن دمرسم٦م اًم٘مرٟملم إظمػميـ يم٤مٟم٧م طم٤مومٚم٦م سم٤معمٜمجزات 

وسم٤مًمتج٤مرب اًمتل ظم٤موٝم٤م اإلطمٞم٤مئٞمقن، وٟمحـ ٓ ٟمرشم٤مب ذم أّن طمريم٦م اإلطمٞم٤مء ظمٚم٘م٧م 

ٗمؽمة طم٤مًم٦م مم٤مٟمٕم٦م مح٧م إُّم٦م ذم أيمثر ُمـ ُمقىمع، وطم٤مومٔم٧م قمغم وضمقده٤م ـمٞمٚم٦م هذه اًم

ُمـ أن شمذوب أو شمتالؿمك أُم٤مم هقل اعمجري٤مت ذم اًمٕم٤ممل، ًم٘مد اُمت٤مز اإلطمٞم٤مء اإلؾمالُمل 

سمٛمٜمٓم٘مل: اًمدوم٤مع واعمامٟمٕم٦م: اقمت٘م٤مدًا سم٠من اعمِمٙمٚم٦م إيمؼم شم٠ميت ُمـ اخل٤مرج، وىمد ٟمجح٧م 

اًمتجرسم٦م قمغم همػم صٕمٞمد، ًمٙمـ هٜم٤مك ومرق واوح سملم مح٤مي٦م ُمٜمززم ُمـ اًمتٕمّرض 

قمغم إدارة هذا اعمٜمزل سمٕمد مح٤ميتف، واإلؾمالم ٓ ًمٚمخراب ُمـ اخل٤مرج وسملم ىمدريت 

خيتٍم ذم مح٤مي٦م اجلامقم٦م، سمؾ اجلزء إسمرز ُمٜمف يٙمٛمـ ذم سمٜم٤مء اجلامقم٦م وًمٞمس وم٘مط 

صٞم٤مٟمتٝم٤م، وًمق أّٟمٜم٤م رصدٟم٤م دم٤مرب اًم٘مرٟملم إظمػميـ ًمقضمدٟم٤م ٟمج٤مطم٤ًم ٟمًٌٞم٤ًم ذم اعمٚمّػ 

اًمداظمؾ اإلؾمالُمل، سمؾ اًمدوم٤مقمل، ًمٙمٜمّٜم٤م مل ٟمجد ـ هم٤مًم٤ًٌم ـ دم٤مرب ٟم٤مضمح٦م ذم ُمٚمػ سمٜم٤مء 

فمّٚم٧م اًمٙمثػم ُمـ إُمؿ واًمِمٕمقب اًمتل أظمذت اخلٞم٤مر اإلؾمالُمل شمٕم٤مين ُمـ ُمِم٤ميمؾ 

ٓ شمٌتٕمد يمثػمًا قمـ ُمِم٤ميمؾ ُمثٞمالهت٤م ُمـ اًمِمٕمقب وإُمؿ اعمًٚمٛم٦م اًمتل أظمذت سم٤مخلٞم٤مر 

 اًمٕمٚمامين أو اًم٘مقُمل أو...

ي٦م قمغم قمٜمدُم٤م شم٠ميت أيمثر ُمـ دمرسم٦م ذم اًمٌٜمؽ همػم اًمرسمقي، وشمٜمتٔمؿ أضمزاء اًمٜمٔمر

اعمًتقى اًمٕمٚمٛمل، ًمٙمٜمّٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟمجّرب ٓ ٟمجد ُمٔم٤مهر شمٜمٛمٞم٦م أو شم٘مّدم اىمتّم٤مدي، ومٝمذا 

ُمٕمٜم٤مه أّن هٜم٤مك ظمٚماًل ذم اًمٜمٔمري٦م وطم٤مضم٦م ًمٚمٜم٘مد واإلصالح، ومٚمٞمس اعمٝمؿ أّن ٟمٔمري٦ًم ُم٤م 

ٟمجح٧م ذم زُمـ ُم٤م طمتك شمٙمقن حمٛمٞم٦م ُمـ اًمٜم٘مد ذم زُمـ آظمر، ومٚمٙمؾ زُم٤من ـ ذم سمٕمض 

 ُمٕم٤ميػمه وحمٙمٛمتف اعمًت٘مٚم٦م قمـ حم٤ميمؿ همػمه.اعمقوققم٤مت قمغم إىمّؾ ـ 

إّن وىمقع اًمٜمٔمؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م واعمٕمرومٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ذم أيمثر ُمـ إظمٗم٤مق قمغم 

ُمًتقى طمٞم٤مة إُم٦م وؿمٕمقهب٤م، هق اًمذي يٗمًح ذم اعمج٤مل ًمٗمتح ٟم٤مومذة ٟم٘مد ودمديد، 

ـّ أن اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌده قمٜمدُم٤م ٟمح٤م ُمٜمح٤مه آقمتزازم ذم ىمْمٞم٦م اًمٗمٕمؾ واإل رادة وأفم
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، يم٤من ي٠مظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر أيْم٤ًم دور ٟمٔمري٦م اجلؼم اإلٟم٤ًمٟمٞملم ذم )رؾم٤مًم٦م اًمتقطمٞمد(

ٌّط واًمت٤ٌمـم١م واًمٙمًؾ واًمتٕمقيؾ احلٍمي قمغم اًمٖمٞم٥م ذم  وُمٚمح٘م٤مهت٤م ذم شمٙمريس اًمتث

طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم، إّن ُمالطمٔم٦م أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م ًمٌٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ اًمديٜمٞم٦م يم٤من ؾم٤ًٌٌم أيْم٤ًم 

م( شمٕمٓمٞمٚمٞم٦م اعمٜمٓمؼ 1938وهٙمذا قمٜمدُم٤م ٓطمظ حمٛمد إىم٤ٌمل )إلقم٤مدة اًمتٗمٙمػم ومٞمٝم٤م، 

اًمٞمقٟم٤مين طم٤مول اخلروج سم٘مراءة ضمديدة ذم )دمديد اًمتٗمٙمػم اًمديٜمل ذم اإلؾمالم( شمٕمٞمد 

عمٜمٓمؼ اًمتتٌع احلز وآؾمت٘مرائل ُمقىمٕمف وُمٙم٤مٟمتف ذم اًمتٗمٙمػم اًمديٜمل: إذ سمدون ذًمؽ 

ؾ واًمٕمٞمش ذم اًمٕم٤ممل ًمـ يًتٓمٞمع اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ُمقايم٦ٌم آٟمٗمج٤مر اًمٕمٚمٛمل احل٤مص

 .احلدي٨م

وإذا صّح٧م ُم٘مقًم٦م ُمثؾ روقان اًمًٞمد ذم أّن اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل احلدي٨م ُمع 

إومٖم٤مين وقمٌده يم٤من مّهف اًمٜمٝمقض، ومٞمام طمّمٚم٧م ٟمٙمقصٞم٦م ُمع اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل 

اعمٕم٤مس ُمٜمذ اًمٌٜم٤م إمم ؾمٞمد ىمٓم٥م وقمٛمر قمٌداًمرمحـ، ًمٞمّمٌح اهلّؿ إيمؼم هق هّؿ 

يًّٛمٞمف طمًـ طمٜمٗمل يمٌقة اإلصالح وطم٤مًم٦م اًمؽماضمع اًمتل ، وإذا صّح ُم٤م اهلقي٦م

رضسم٧م ـ قمغم اًمًقاء ـ شمٞم٤مر اًمٜمٝمْم٦م اإلؾمالُمل واًمتٞم٤مر اًمٕمٚمامين اًمٕمٚمٛمل واًمتٞم٤مر 

.. وإذا صّح ـ يمام ي٘مقل قمٌد اجل٤ٌمر اًمروم٤مقمل ـ أّن اًمتحدي٨م اًمًٞم٤مد اًمٚمٞمؼمازم

                                           
، حت٘مٞمؼ 500ـ  495، 414ـ  402: 3اٟمٔمر: إقمامل اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمإلُم٤مم اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌده  (1)

 م.1993، 1وشم٘مديؿ: حمٛمد قمامرة، دار اًمنموق، سمػموت واًم٘م٤مهرة، ط

، دار ، شمرمج٦م: قم٤ٌمس حمٛمقد22ـ  5اٟمٔمر: حمٛمد إىم٤ٌمل، دمديد اًمتٗمٙمػم اًمديٜمل ذم اإلؾمالم:  (2)

 م.1985آؾمٞم٤م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، 

، دار اًمٙمت٤مب 7اٟمٔمر: روقان اًمًٞمد، ؾمٞم٤مؾم٤مت اإلؾمالم اعمٕم٤مس.. ُمراضمٕم٤مت وُمت٤مسمٕم٤مت:  (3)

م: وًمف أيْم٤ًم: اًمثٜم٤مئٞم٤مت ـ اعمّمٓمٚمح٤مت ـ آدم٤مه٤مت ذم اًمٗمٙمر 1997اًمٕمريب، سمػموت، 

 م.2004، ؿمت٤مء 64ـ  62: 26اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس، جمٚم٦م ىمْم٤مي٤م إؾمالُمٞم٦م ُمٕم٤مسة، ع

، دار 162ـ  159( ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس: 1اٟمٔمر: طمًـ طمٜمٗمل، دراؾم٤مت ومٚمًٗمٞم٦م ) (4)

 م.1995، 2اًمتٜمقير ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، سمػموت، ط
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د شمراضمع سمٕمد ظمروج اًمديٜمل ذم ؿمٌف اًم٘م٤مرة اهلٜمدي٦م واًمذي أـمٚم٘مف أُمث٤مل حمٛمد إىم٤ٌمل ىم

م( ُمـ سم٤ميمًت٤من وؾمٞمٓمرة آدم٤مه٤مت اًمًٚمٗمٞم٦م هٜم٤مك ُمٜمذ 1988ومْمؾ اًمرمحـ )

، إذا صّح هذا اًمٙمالم ـ وهق صحٞمح ٟمًٌّٞم٤ًم وًمٞمس قمغم صمامٟمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اًمٕمنميـ

إـمالىمف ّٕن اخلٓم٠م إسمرز ذم دارد طمريم٦م اًمتحدي٨م واًمت٘مّدم دم٤مهٚمٝمؿ اًمٜمًٌل 

ف سمِمٙمؾ خمتٚمػ مت٤مُم٤ًم قمـ اعمِمٝمد ذم ُمٍم واعمٖمرب اًمذي ي١مّرخ ًم ًمٚمٛمِمٝمد اًمِمٞمٕمل

اًمٕمريب وؿمٌف اًم٘م٤مرة اهلٜمدي٦م ـ ومٝمذا ي١ميّمد طمّمقل إظمٗم٤مىم٤مت وشمراضمع وشمدهقر ذم 

اًمتجرسم٦م، رسمام سم٥ًٌم اإلظمٗم٤مىم٤مت اعمٞمداٟمٞم٦م ذم اًمٕمالىم٦م ُمع اًمٖمرب وُمع اًمدوًم٦م احلديث٦م 

ُم٤م شماله٤م، ذم شمٕمٌػم قمـ ُمٜمذ انٞم٤مر اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ُمرورًا سم٤مًمٜمٙم٦ٌم وصقًٓ إمم اًمٜمٙم٦ًم و

ومِمؾ ُمنموقم٤مت اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م وآؿمؽمايمٞم٦م واًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب 

واإلؾمالُمل: وم٤مًمٗمٙمر اإلطمٞم٤مئل اإلؾمالُمل ـ يم٤مًمٙمثػم ُمـ إومٙم٤مر إظمرى اًمتل 

فمٝمرت ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمالُمل سمٕمد ؾم٘مقط اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م يم٤مًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م 

ٙمثػم، ًمٙمٜمّف اؾمتٜمزف صمؿ اطمؽمق ذم أيمثر ُمـ ُمقىمع، وص٤مر ٓسمد ُمـ ـ ٟمْم٩م وىمّدم اًم

اخلروج ُمـ اعمٜمٓمؼ اًمدوم٤مقمل واًمٜمٝمْمقي واًمذرائٕمل اًمذي ىم٤مم قمٚمٞمف ًمٚمدظمقل ذم 

اعمٜمٓمؼ اًمدرد هذه اعمّرة، حت٘مٞم٘م٤ًم حلقار إضمٞم٤مل واؾمتٛمرارّيتٝم٤م دون ىمٓمٞمٕم٦م، ُمٜمٓمؼ 

٤مءه٤م، ُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمٌح٨م دون أيديقًمقضمٞم٤مت وهم٤مي٤مت ُمًٌ٘م٦م يًتٝمدف اًم٤ٌمطم٨م إرو

                                           
اٟمٔمر: قمٌد اجل٤ٌمر اًمروم٤مقمل، حمٛمد قمٌده وحمٛمد إىم٤ٌمل، رؤيت٤من ذم حتدي٨م اًمتٗمٙمػم اًمديٜمل، جمٚم٦م  (1)

 .230: 15اًمت٤ًمُمح، ع

ٚمقُمٞم٦م اعمِمٝمد اًمِمٞمٕمل ذم يمت٤مسم٤مت اًمٙمثػم ممّـ حتّدث قمـ طمريم٦م اًمٜمٝمْم٦م واإلطمٞم٤مء ٓطمظ ُمٔم (2)

واإلصالح، ُمثؾ ومٝمٛمل ضمدقم٤من ذم )أؾمس اًمت٘مّدم قمٜمد ُمٗمٙمري اإلؾمالم( وهمػمه يمثػم: ُمـ هٜم٤م 

ٟمٓم٤مًم٥م سمحْمقر اعمِمٝمد اًمِمٞمٕمل ذم اًمّمقرة اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمؼمى، يمام ٟمٓم٤مًم٥م سمحْمقر اعمِمٝمد 

٤مف وهذه هل اعمقوققمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م، اٟمٔمر ذم هذا اإلـم٤مر: طمٞمدر اًمًٜمّل مت٤مُم٤ًم، ومٝمذا هق اإلٟمّم

، ؿمت٤مء 38طم٥م اهلل، ُمٕم٤ممل اعمٜمٝم٩م اًمتٗمًػمي قمٜمد اًمِمٞمخ حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م، جمٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦م، ع

2003. 



 279 .................................................. جتديد الفلر الديين، سؤال املشروعية

 ُم٘مّدؾم٦م وٟمٌٞمٚم٦م: وم٤معمث٘مػ ُمٚمتزم سم٘مْم٤مي٤م إُّم٦م ًمٙمٜمّف أيْم٤ًم ٟم٤مىمد وُمتحّرر.

وذم ؾمٞم٤مق ُم٠ًمًم٦م اإلظمٗم٤مىم٤مت، ي٠ميت احلدي٨م قمـ واىمع اعم١مؾم٦ًم اًمديٜمٞم٦م: طمٞم٨م ٓ 

يٛمٙمٜمٜم٤م احلدي٨م قمـ دمديد اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل سمٛمٕمزل قمـ واىمع هذه اعم١مؾّم٦ًم، ؾمقاء 

اُم٧م هل اعمٜمت٩م إسمرز ًمٚمٛمٗم٤مهٞمؿ اًمديٜمٞم٦م قمٜمد قمّٛمٛمٜم٤م ُمٗمٝمقُمٝم٤م أم ظمّّمّمٜم٤مه، ُم٤مد

اجلٛمٝمقر اعمًٚمؿ، وقمٜمدُم٤م أحتدث قمـ هذه اعم١مؾّم٦ًم وم٠مٟم٤م أحتدث قمـ احل٤مًم٦م اًمٕم٤مُّم٦م 

وقمـ اعمقضم٦ٌم إيمثري٦م ٓ اًمٙمٚمٞم٦م وقمغم صٕمٞمد اعمذاه٥م يم٤موّم٦م، ومٝمذه اعم١مؾّم٦ًم ـ وُمع 

ٝمٝم٤م إؾمػ اًمِمديد ـ ُم٤مزاًم٧م ظم٤مرج اًمزُمـ ذم يمثػم ُمـ ُمقاىمٕمٝم٤م، ومٗمل سمٕمض أوضم

ٟمجد ساقم٤مت ُمريرة ُمٜمذ ُم٤مئ٦م قم٤مم قمغم ذقمٞم٦م شمٖمٞمػم يمت٤مب درد هٜم٤م أو هٜم٤مك!! 

هؾ يٕم٘مؾ أن شمٔمّؾ ُم١مؾّم٦ًم قمري٘م٦م هبذا اعمًتقى ختتٚمػ ىمرٟم٤ًم ُمـ اًمزُم٤من قمغم شمٖمٞمػم 

يمت٤مب ذم ُمٜمٝم٩م دراد ًمٓمالب اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، وشمٙمت٥م قمنمات سمؾ ُمئ٤مت اعم٘م٤مٓت 

هذه اعم١مؾم٦ًم ُم٤مزاًم٧م طمتك اًمٞمقم  واًمدراؾم٤مت طمقل هذا اعمقوقع؟! هؾ يٕم٘مؾ أنّ 

حت٤مرب ـ ذم سمٕمض ُمقاىمٕمٝم٤م ـ اًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمٕمريض، ومْماًل قمـ 

اًمٖمرسمٞم٦م احلديث٦م واعمٕم٤مسة؟! هؾ يٕم٘مؾ أن شمٙمقن هم٤مًمٌٞم٦م اعمٜمتًٌلم هلذه اعم١مؾّم٦ًم همػم 

ُمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٛمِمٝمد اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب واإلؾمالُمل ومْماًل قمـ ُم٤م هق ظم٤مرج هذا اًمٜمٓم٤مق 

؟! سمؾ هؾ يٕم٘مؾ أّن هذه اعم١مؾم٦ًم اعمختّّم٦م سمٗمٝمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم ـ ومه٤م اجلٖمراذم

هؾ  ٟمّّم٤من قمرسمٞم٤من ـ همػم ُمقايم٦ٌم ًمتٓمّقرات اًمدرس اًمٚمٖمقي وإديب ذم اًمٕم٤ممل؟!

                                           
طمقل اعم٠ًمًم٦م اًمٚمٖمقي٦م، اٟمٔمر: زيٜم٥م ؿمقرسم٤م، ٟمحق ومٝمؿ ُمٕم٤مس ًمالضمتٝم٤مد، طمقار )آضمتٝم٤مد  (1)

: وقمٌداجل٤ٌمر اًمروم٤مقمل، 72ـ  71د طمًلم ومْمؾ اهلل: وإُمٙم٤مٟمٞم٤مت اًمتجديد( ُمع اًمًٞمد حمٛم

حتدي٨م اًمتٕمٚمٞمؿ اًمديٜمل ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمتٛمٝمٞمد ٟٓمٌث٤مق اًم١ًمال اًمالهقيت اجلديد، جمٚم٦م 

م: وطمٞمدر طم٥م اهلل، ُمٕم٤ميػم آضمتٝم٤مد وُمٗمٝمقم 2004، صٞمػ، 119: 15احلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم، 

ـ  5: 8جمٚم٦م آضمتٝم٤مد واًمتجديد، ع  إقمٚمٛمٞم٦م )احلٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م( أيـ أصٌح٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م؟،

10. 
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اًمدوٓرات ًمدقمؿ شمٓمقير هذه اعم١مؾّم٦ًم ذم سمٕمض  ُمئ٤مت ُماليلميٕم٘مؾ أن شمدومع 

قم٘مديـ ُمـ اًمزُم٤من ٓ  ُمقاىمٕمٝم٤م وُمـ ضم٤مٟم٥م أقمغم ؿمخّمٞم٤مت ذم اًمديـ واًمدوًم٦م وسمٕمد

ٟمجد ؾمقى هٞمٛمٜم٦م اًمؽماضمع واًمت٘مقىمع واًم٘مٓمٞمٕم٦م ُمع يمؾ رء؟! إذا مل شمّمٚمح هذه 

اعم١مؾّم٦ًم سمٕمد هذا يمّٚمف وسمٕمد أيمثر ُمـ ىمرن قمغم ُمنموع إصالح ُمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمؿ ُمع 

 اإلُم٤مم حمٛمد قمٌده.. ومٛمتك يٙمقن اإلصالح وُمتك يتح٘مؼ؟!

 طم٤مًم٦م اًمٗمِمؾ واًمؽمّٟمح اًمتل إّن واىمع اعم١مؾّم٦ًم اًمديٜمٞم٦م هق سمٜمٗمًف ؿم٤مهد صدق قمغم

يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل: ّٕن اًمٗمٙمر وًمٞمد اعمٗمّٙمر وفمروومف، وًمٞمس دوُم٤ًم وًمٞمد 

اًمٗمٙمر قمٞمٜمف، وم٤مًمقوع اعم٠مزوم ًمٚمٛم١مؾم٦ًم اًمديٜمٞم٦م يريٜم٤م ختّٚمػ اًمٗمٙمر اًمديٜمل اًمذي 

 شُمٜمتجف، مت٤مُم٤ًم يمام ي٤ًمهؿ ختّٚمػ اًمٗمٙمر اًمديٜمل ذم ختّٚمػ ص٤مطمٌف.

رب اإلؾمالُمٞم٦م ذم إظمراج اعمًٚمٛملم ُمـ قمٜمؼ اًمزضم٤مضم٦م، إذن، ومِمؾ قمدد ُمـ اًمتج٤م

واًمٜمٝمقض هبؿ سم٤معمًتقى اعمٜمِمقد، ؿم٤مهد قمغم وضمقد ظمٚمؾ ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل 

 احلدي٨م واعمٕم٤مس، ٓسمّد ُمـ إصالطمف ودمديده.

 

 ـ الطسٔزٚ املعسفٗٛ اخلازز ـ دٍٖٗٛ لمتذدٖد اإلضالو٘ 3

ٜمٌٖمٞم٤مت واًمٓمٌٞمٕمٞم٤مت واإلٟم٤ًمٟمٞم٤مت شمٓمّقر اًمٕمٚمقم اخل٤مرج ـ ديٜمٞم٦م ذم اعمٕمرومٞم٤مت واعم٤مي

ُمٕم٤ًم يٗمرض شمٚم٘م٤مئّٞم٤ًم دمديدًا ذم اًمٗمٙمر اًمديٜمل، ومٜمحـ ٟمٕمرف أّٟمف يم٤مٟم٧م قمغم اًمدوام قمالىم٦م 

وـمٞمدة سملم اًمٗمٙمر اإلٟم٤ًمين اخل٤مرج ـ ديٜمل، واًمٗمٙمر اًمداظمؾ ـ ديٜمل، وٓ ٟمٕمٜمل سمذًمؽ 

داظمٚمٞم٦م، أو ٓ طمديث٤ًم قمـ ٟمًٌٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م، وٓ شمًٌٞمٓم٤ًم واؾمتخٗم٤موم٤ًم سم٤معمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م اًم

محاًل عم٤م مُحِّٚمف أصح٤مب ٟمٔمري٦م اًم٘مٌض واًمًٌط اًمٜمٔمري ذم اًمديـ ذم هذا اعمقوقع، 

ًمٙمـ ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل ـ وهذا ُم٤م يِمٝمد سمف اًمت٤مريخ ـ أن يٙمقن ًمتٓمّقر اعمٕمروم٦م قمٛمقُم٤ًم دور 

ذم شمٙمقيـ شمّمّقراشمٜم٤م قمـ اًمديـ، وٓ أىمّؾ ذم سمٕمض ؿمٕمٌف وُمٚمّٗم٤مشمف، ومٕمٜمدُم٤م ٟمِمٝمد 
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قمغم اًمّمٕمد يم٤موّم٦م وم٢مّٟمف ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يؽمك ذًمؽ أصمره قمغم حتّقٓت ُمٕمرومٞم٦م ه٤مئٚم٦م 

طمّمقل شمٓمّقر ذم رؤيتٜم٤م اًمديٜمٞم٦م وذم ومٝمٛمٜم٤م ًمٚمٜمّمقص أيْم٤ًم، إن اًمتٓمّقر اًمٚم٤ًمين 

واهلرُمٜمقـمٞم٘مل ـ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمّمّح٦م واخلٓم٠م ذم هذه اًمٜمٔمري٦م أو شمٚمؽ، هٜم٤م أو 

سمتٕمٌػم أدّق:  هٜم٤مك ـ ٓ ؿمؽ قمٜمدُم٤م ٟم٘محٛمف ذم دراؾم٤مت أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أو

أصقل ومٝمؿ اًمٜمص اًمديٜمل، ؾمقف يٜمت٩م ـ ُمٝمام ٟم٤مىمِمٜم٤مه ـ شمٕمديالت ذم اًمرؤى، 

 ودمديدًا ذم اًمٗمٝمؿ وآٟمٓم٤ٌمع.

وٓ أحتّدث هٜم٤م قمـ شم٠مويؾ اًمٜمّمقص، ٓ قمغم ٟمٔمري٦م اعمج٤مز اعمٕمتزًمٞم٦م وٓ قمغم 

ٟمٔمري٦م اًمت٠مويؾ اًمّمقومٞم٦م، عمقاضمٝم٦م ٟمّص فمٜمّل اًمدًٓم٦م سمٛمٕمٓمٞم٤مت قمٚمٛمٞم٦م ن٤مئٞم٦م طم٤مؾمٛم٦م، 

 ىإّٟمام قمـ اعمٜم٤مخ اًمٗمٙمري اًمذي شمقًّمده هذه اًمٕمٚمقم ـ سمٕمد ٟم٘مده٤م ومتحٞمّمٝم٤م ـ ًمدو

ىم٤مرئ اًمٜمص عمٓم٤مًمٕم٦م ُمًتجدات ذم صمٜم٤مي٤م هذا اًمٜمص، وًمًٜم٤م ٟم٘مٍم اًم٘مْمٞم٦م، يمام طم٤مول 

يمثػم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم، قمغم اعمج٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ـ وإن سمّدًم٧م اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م 

صٜمع اإلٟم٤ًمن هذه اًمٕمٚمقم ص٤مر يٕمٞمش  واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقم: ومٌٕمد أن

ُم١ًموًمٞم٦م آؾمتج٤مسم٦م هل٤م، ًمتحٙمٛمف سمٕمد أن يم٤مٟم٧م سمٞمده وًمتخرج ُمـ قم٘م٤مهل٤م سمٕمد أن 

ـ وم٤معمٜمٓمؼ إرؾمٓمل واًمٕم٘مؾ  يم٤مٟم٧م حت٧م ىمٌْمتف، يمام ي٘مقل اًمديمتقر هوش

اًمٞمقٟم٤مين اًمذي طمٙمؿ جمٛمؾ دراؾم٤مشمٜم٤م اًمديٜمٞم٦م ًمٕمدة ىمرون وُم٤م يزال قمغم همػم صٕمٞمد هق 

ٗم٧م سمف ري٤مح اًمٜم٘مد واعم٤ًمءًم٦م، وم٢مذا يم٤من اسمـ ؾمٞمٜم٤م أو اًمٗم٤مرايب أو اًمٙمٜمدي سمٜمٗمًف ىمد قمّم

أو اسمـ رؿمد ىمد ـم٤مًمٕمقا اإلؾمالم ُمـ قم٘مؾ يقٟم٤مين ُمـ سملم اًمٕم٘مقل اًمتل محٚمقه٤م ُمٕمٝمؿ 

ًم٘مراءة اًمٜمص، وم٢من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل طمٞمٜمئٍذ أن ٟم٘مرأ اإلؾمالم ووم٘م٤ًم ٔظمر ُمٜمجزات هذا 

ُم٤م يٜمتجف اًمٖمرب أو اًمنمق قمغم هذا اعمج٤مل اعمٕمرذم، ٓ سمٛمٕمٜمك آقمت٘م٤مد سمٌداه٦م 

                                           
، ٟمنم ُم١مؾمًف ومرهٜمٙمل 28ـ  27قمٌد اًمٙمريؿ هوش وآظمرون، ؾمٜم٧ّم وؾمٙمقٓريًؿ:  (1)

 م.2003ش/1382، 2ساط، ـمٝمران، ط
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اًمّمٕمٞمد، سمؾ ُمع طم٘مٜم٤م ذم مم٤مرؾم٦م اًمٜم٘مد ـ أوًٓ ـ قمغم هذا اعُمٜمْت٩َم ذم اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م 

واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، صمؿ ُمٓم٤مًمٕم٦م اًمٜمص ـ صم٤مٟمٞم٤ًم ـ ووم٘م٤ًم هلذه اًمٕمٚمقم أو قمغم إىمؾ ُمع أظمذه٤م 

٤محل٦م ُمع سمٕملم آقمت٤ٌمر سمدرضم٦م ُم٤م، وهذا ُم٤م ؾمٞمٙمّقن ُمٓم٤مًمٕم٦م ضمديدة، وحيّ٘مؼ اعمّم

اًمٕمٚمؿ، شمٚمؽ اعمّم٤محل٦م اًمتل وصٚم٧م إًمٞمٝم٤م اًمٙمٜمٞم٦ًم سمٕمد ُمٕم٤مٟمدات ـمقيٚم٦م وظم٤ًمئر 

 وم٤مدطم٦م.

ـّ اًمٗمرق سملم ُمٗمّٙمري اإلؾمالم ذم  ٟمٕمرف أّن هذا اعمقوقع ؾمٞمثػم اًم٘مٚمؼ، ًمٙم

اًم٘مرون اًم٤ًمسم٘م٦م وُمٗمّٙمرٟم٤م اإلؾمالُمل اًمٞمقم، ًمٞمس ومرىم٤ًم ُمٕمرومٞم٤ًم إيًٌتٛمّٞم٤ًم قمغم اًمدوام، 

: ٕن اعمتٙمّٚمؿ اإلؾمالُمل آٟمذاك يم٤من يًتٕملم سم٤مًمٗمٙمر وإّٟمام ومرٌق ؾمٞمٙمقًمقضمل ٟمٗمز

اًمٖمريب )اإلهمري٘مل ـ اًمٞمقٟم٤مين( واًمنمىمل )اًمٗم٤مرد ـ اهلٜمدي( ُمـ ُمقىمع اًم٘مّقة: ٕن 

ضمٞمقش اعمًٚمٛملم يم٤مٟم٧م هتّدد شمٚمؽ اعمامًمؽ، أُّم٤م ذم طم٤مًمٜم٤م اًمٞمقم وم٤معمٗمّٙمر اعمًٚمؿ ي٠مظمذ 

هقّيتف مم٤ّم ي٠مظمذه: أومٙم٤مره ُمـ اًمٖمرب اًم٘مقّي، همرب طمْم٤مرة اًمٚمحٔم٦م، وخيِمك قمغم 

ّٕٟمف ذم ُمقىمع اعمٜمٝمزم واعمٖمٚمقب واًمت٤مسمع ٟمٗمًٞم٤ًم وؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم وطمْم٤مري٤ًم، ويمؾ ُمٖمٚمقب 

، ومٚمٞم٧ًم اعمِمٙمٚم٦م ذم إظمذ سم٤معمٜمت٩م ُمّٞم٤مل ًمت٘مٚمٞمد ُمتٌققمف يمام ي٘مقل اسمـ ظمٚمدون

اًمٖمريب: ٕٟمٜم٤م ىمد ؾمٌؼ ويمّقٟم٤م قمٚمقُمٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م ُمًتٕمٞمٜملم هبذا اعمٜمت٩م، وإّٟمام ذم ُمريّم٥م 

آضمتامقمل واًمِمخيص اًمذي حيٙمؿ واىمٕمٜم٤م ومػمسمط سملم إظمذ سم٤معمٜمجزات  اًمٜم٘مص

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٖمرب، وسملم وم٘مدان اهلقي٦م.

إذن، ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل ذم فمّؾ شمٓمّقر اًمٕمٚمقم ذم اًمٕم٤ممل أن شمتٓمّقر رؤيتٜم٤م ًمٚمديـ وومٝمٛمٜم٤م 

ًمٜمّمقصف، هذا ُم٤م ٟمريده وٓ ٟمريد ًمّٞم٤ًم ًمٕمٜمؼ احل٘مٞم٘م٦م أو شمٓمقيٕم٤ًم ًمٚمٜمّمقص أو اؾمتخٗم٤موم٤ًم 

، أو ووٕمٝم٤م قمغم اًمدوام ذم ُمقوع اعمٜمٗمٕمؾ ٓ اًمٗم٤مقمؾ: ومٝمذا ُم٤م ٓ ٟمراه صحٞمح٤ًم هب٤م

طمتك ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومْماًل قمـ إيديقًمقضمٞم٦م، وؾم٥ٌم قمدم شمٓمّقر وقمٞمٜم٤م اًمديٜمل 

                                           
 .4، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، ط374قمٌداًمرمحـ اسمـ ظمٚمدون، اعم٘مدُم٦م:  (1)
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رهمؿ ىمرون اًمتٓمّقر اًمٕمٚمٛمل إظمػمة أّٟمٜم٤م مل ٟمقايمٌٝم٤م، وُم١مؾّم٤ًمشمٜم٤م اًمديٜمٞم٦م فمّٚم٧م سمٛمٜم٠مى 

وقمٚمٞمٜم٤م، وقمٜمدُم٤م وضمدٟم٤م ُمٗمٙمرًا قمٛمالىم٤ًم هٜم٤م أو هٜم٤مك قمٜمٝم٤م، وهلذا ظمّٞمؿ اًمًٙمقن قمٚمٞمٝم٤م 

ي٠مظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر شمٓمّقر اعمٕمروم٦م.. وضمدٟم٤م ىمراءة ضمديدة ًمإلؾمالم، حت٤مول أن شمٕمٓمٞمف 

 أو شمْمٗمل قمٚمٞمف اعمزيد ُمـ احلٞمقي٦م واًمٜمْم٤مرة.

ُمِمٙمٚم٦م اًمٙمثػميـ ذم اًمقؾمط اًمديٜمل أّنؿ ُم٤م زاًمقا ي١مُمٜمقن سمتٕمٛمٞمؿ ومٙمرة اًم٘مرون 

رون إومم متثؾ اًم٘مّٛم٦م ذم يمّؾ رء، ذم اإليامن واخلُُٚمؼ احلًـ اعمٗمّْمٚم٦م، وأّن اًم٘م

واًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م و.. وأّٟمٜم٤م اًمٞمقم ذم طم٤مل اٟمحدار واٟمدطم٤مر واٟمتح٤مر ٓ شمٓمّقر وشم٘مّدم 

واٟمٗمت٤مح، وُم٤مداُم٧م ُمثؾ هذه إومٙم٤مر ُمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم صم٘م٤مومتٜم٤م اًمديٜمٞم٦م ـ وًمًٜم٤م ذم ُمقىمع 

ٟٓمٗمت٤مح قمغم ُمٜمجزات اعمٕمروم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م: اًمٜم٘مد اًمداظمكم هل٤م أن ـ ومٚمـ ٟمتٛمّٙمـ ُمـ ا

وم٤محلّؾ يٙمٛمـ ذم إقم٤مدة سمٜم٤مء صم٘متٜم٤م سمث٘م٤مومتٜم٤م وشمراصمٜم٤م ُمـ ضمٝم٦م أومم، أي إصالح أوو٤مقمٜم٤م 

اًمٜمٗمًٞم٦م، وذم ٟم٘مد اعمٕمقىم٤مت اًمديٜمٞم٦م ـ سمتّمّقرٟم٤م ـ اًمتل شمٕمّٓمؾ ومٞمٜم٤م اًمتٗم٤مقمؾ اإلجي٤ميب ُمع 

اعمٕمرومٞم٦م شمٙمقيٜم٤ًم شمٕمّددي٤ًم  اعمٕمروم٦م أي٤ًم يم٤من ُمّمدره٤م ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م، وذم شمٙمقيـ ُمٜمٔمقُمتٜم٤م

ٓ يّم٤مب سم٤مًمّمدُم٦م قمٜمد ايمتِم٤مف ظمٓم٠م قمٜمده، سمؾ هق ُمٝمٞم٠م قمغم اًمدوام ًمتٕمديؾ ذم 

 رؤاه وأومٙم٤مره، وُمرّوض وُمدضّمـ إلقم٤مدة اًمٜمٔمر وشمّمقي٥م أراء.

 

)احملألٛ  ـ املٍطمل األٖدٖٕلٕد٘ الداخن ـ دٖين ملػسٔعٗٛ التذدٖد 4

 االدتّادٖٛ(

د وذقمٞمتف هق قمٜمٍم أيديقًمقضمل داظمؾ ـ ديٜمل اًمٕمٜمٍم أظمر ًميورة اًمتجدي

هذه اعمّرة، وهذا هق اًمٕمٜمٍم اًمذي وضمدت ًمف رواضم٤ًم ـ طم٥ًم ُم٤م سمدا زم ـ ذم أدسمٞم٤مت 

اًمٕمٚمامء واعمٗمّٙمريـ اعمًٚمٛملم ذم اًمٕمٍم احلدي٨م، وسم٢مُمٙم٤مين اظمتّم٤مر هذا اًمٕمٜمٍم ذم 

 اًمت٤مزم:



 3ج / الفقى اإلسالمي املعاصر دراسات يف ....................................... 284

قمٜمك ذًمؽ أّٟمف ُمـ  ومحٞم٨م يم٤من اإلؾمالم قم٤معمٞم٤ًم ظم٤مًمداً  أ ـ ؾؽرة اخلؾقد وافعودقي،

اًميوري أن يٚمحظ اًمتٖمػّمات اعمقضمقدة سملم اًمِمٕمقب وإُمؿ وإوو٤مع واًمٔمروف 

واعمٜم٤مظم٤مت: ّٕٟمف إذا مل يتٙمٞمّػ اإلؾمالم ُمع اًمقاىمع وحتّقٓشمف، ومل يقايم٥م اًمّمػمورة 

اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وآؾمتثٜم٤مئٞم٦م ًمٚمزُمـ، ومًقف يٜمٕمدم ويٜمجٛمد ويتالؿمك، وؾمٞمٔمّؾ ذم طم٤مًم٦ٍم 

طم٦م، وهذا ُم٤م ي٘مع قمغم ظمالف ُمٗمٝمقم اخلٚمقد واًمٕم٤معمٞم٦م: ومٜمحـ ُمـ اًمرشم٤مسم٦م واعمراو

 ٟمامرس اًمتجديد مح٤مي٦م ًمٚمديـ ُمـ اًمزوال وطمٗمٔم٤ًم ًمٕم٤معمٞمتف وظمٚمقده.

ذًمؽ أّن هٜم٤مك قمالىم٦م شمالزم سملم اًمتجديد وومتح  ب ـ ؾؽرة ؾتح بوب آجتفود،

سم٤مب آضمتٝم٤مد، وًمٙمل أووح هذا اعمٗمٝمقم وذم اًمقىم٧م قمٞمٜمف أُم٤مرس ٟم٘مدًا قمغم سمٕمض 

ٙم٤مل ومٝمٛمف، جي٥م أن أؤيمد ؾمٚمٗم٤ًم أّن آضمتٝم٤مد ٓ يت٠مـّمر سمٛمج٤مل: ّٕٟمف شمٕمٌػم آظمر قمـ أؿم

احلؼ ذم اًمتٗمٙمػم داظمؾ اًمٜمٓم٤مق اإلؾمالُمل، ووٛمـ إـم٤مر اًمِمٝم٤مدشملم، إّٟمف ُمقاضمٝم٦م 

ذؾم٦م ُمع اًمٕم٘مؾ اعمًت٘مٞمؾ، ومٜمحـ ٓ ٟمريد سم٤مٓضمتٝم٤مد هٜم٤م سمٕمض ُمٕم٤مٟمٞمف اًمْمّٞم٘م٦م ٟمًٌٞم٤ًم 

إّٟمام ٟم٘مّمد سمف احلّؼ ذم مم٤مرؾم٦م اإلسمداع ٓ آسمتداع ذم أصقل اًمٗم٘مف اًمًٜمّل واًمِمٞمٕمل، و

وٓ آشّم٤ٌمع، دون أن ٟمٛمّٞمز سملم اإلسمداع ذم جم٤مل ومٝمؿ اًمٜمص أو ذم ظم٤مرج اًمٜمص قمٜمدُم٤م 

شمًٛمح ٟمٔمريتٜم٤م سمذًمؽ ووم٘م٤ًم ًمألدًّم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م، وهذا ُم٤م جيٕمٚمٜم٤م ٟمتحّٗمظ قمغم اجلٛمقد قمٜمد 

سم٤مظمتٞم٤مر أطمد آضمتٝم٤مدات  آضمتٝم٤مد اًمؽمضمٞمحل آٟمت٘م٤مئل اًمذي يقفّمػ ٟمٗمًف ًمٞم٘مقم

اًم٤ًمسم٘م٦م، وإّٟمام اعمٝمؿ ـ إمم ضم٤مٟم٥م هذا اًمٜمقع ُمـ آضمتٝم٤مد قمٜمدُم٤م شم٘مّدُمف إدًّم٦م ـ هق 

، يمذًمؽ ٟمتحّٗمظ قمغم ؿمٞمقع آضمتٝم٤مد اإلسمداقمل اإلٟمِم٤مئل، يمام يًٛمٞمف سمٕمْمٝمؿ

اًمدقمقة ًمالضمتٝم٤مد ذم اًمٗم٘مف، وىمّٚم٦م ؾمامع احلدي٨م قمـ آضمتٝم٤مد ذم همػم اًمٗم٘مٝمٞم٤مت، ُمع 

ضمتٝم٤مد ذم قمٚمؿ اًمٙمالم أهّؿ سمٙمثػم ُمـ آضمتٝم٤مد ذم اًمٗم٘مف، سمؾ هق ُم٘مّدم قمٚمٞمف، ومام أّن آ

                                           
ؾمالُمٞم٦م.. ُمع ٟمٔمرات حتٚمٞمٚمٞم٦م ذم آضمتٝم٤مد يقؾمػ اًم٘مرو٤موي، آضمتٝم٤مد ذم اًمنميٕم٦م اإل (1)

 م.1996، 1، دار اًم٘مٚمؿ، اًمٙمقي٧م، ط133ـ  114اعمٕم٤مس: 
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مل ٟمٕمط مح٤مي٦م دٟمٞمقي٦م وأظمروي٦م ًمالضمتٝم٤مد هبذه اًمدائرة اًمقاؾمٕم٦م، ومًٜمٙمقن ـ يمام ي٘مقل 

 سمٕمض اعمتّمّقوم٦م ـ يمٛمـ حيّٚمؼ داظمؾ همروم٦م فم٤مّٟم٤ًم أّٟمف سمتحٚمٞم٘مف ىمد ـم٤مر ذم اًمًامء.

شمٗمًػمه سمٗمٝمؿ اًمٜمص يمام راج قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م: ّٕن  إذن، ومٚمٜمحّرر يمٚمٛم٦م آضمتٝم٤مد ُمـ

ُمـ آضمتٝم٤مد ُم٤م يٙمقن ؾم٤مسم٘م٤ًم قمغم اًمٜمص، وًمٜمحّرره أيْم٤ًم ُمـ اًمتٗمًػم اًمًٜمّل ًمٜمجٕمٚمف 

ذم اًمٜمص وظم٤مرضمف ُمٕم٤ًم، وٟمحـ ُمع دقمقة اًمِمٞمخ اًم٘مرو٤موي ًمالٟمت٘م٤مل سم٤مٓضمتٝم٤مد ُمـ 

ؾ إمم ظم٤مرج ، ًمٙمٜمّٜم٤م ٟمٓم٤مًم٥م سمًٌط اًمٕمٛمٚمٞم٦م آضمتٝم٤مدي٦م ًمتّماًمٗم٘مف إمم أصقل اًمٗم٘مف

قمٚمقم اًمٜم٘مؾ، ومتٓم٤مل اًمٕم٘مٚمٞم٤مت سمٛمدي٤مهت٤م اًمقاؾمٕم٦م، وم٤مًمتجديد ٓ يٜمحٍم ـ يمام ومٝمٛمف 

سمٕمض اًمٕمٚمامء ـ سم٢مـم٤مر اًمٜمّمقص اًمٔمٜمّٞم٦م اًمتل شمًٛمح سم٤محلريم٦م، سمؾ يٓم٤مل اًمٜمّمقص 

اًمث٤مسمت٦م: ّٕن آضمتٝم٤مد ًمٞمس ختّٚمٞم٤ًم سم٤مًميورة قمـ اًمثقاسم٧م، سمؾ ىمد يٙمقن ومٝماًم هل٤م، أو 

مم٤مرؾمتٝم٤م، أو حم٤موًم٦م ضمديدة ًمتٙمٞمٞمٗمٝم٤م ُمع سمٕمْمٝم٤م، ُم٤مدام  إسمداقم٤ًم ًمِمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل

اًمٗم٘مٞمف أو اعمٗمّن ي٘مّدم ٟمٔمري٤مشمف وٛمـ ُمٜمٓمؼ قمٚمٛمل يٕمٓمٞمف طمّؼ آضمتٝم٤مد، يمام يٕمٓمل 

 أظمريـ طمّؼ ٟم٘مده ذم اضمتٝم٤مده هذا.

قمغم هذا إؾم٤مس، جي٥م حترير آضمتٝم٤مد ُمـ ُمْمٛمقٟمف، وإذا اؾمتٓمٕمٜم٤م اًمؼمهٜم٦م قمغم 

قَمٜم٤ّم اًمتجديد سم٠موؾمع دوائره، وأقمٜمل سمذًمؽ أّٟمٜم٤م قمٜمدُم٤م ذًمؽ ذم قمٚمؿ اًمٙمالم وم٘مد َذْ 

ٟمٕمٓمل احلؼ ذم آضمتٝم٤مد ومٜمحـ ٟمٕمٓمل طمّؼ مم٤مرؾم٦م ومٕمؾ ومٙمري، وٓ ٟمرسمط هذا احلؼ 

سمٜمتٞمج٦م ُمٕمّٞمٜم٦م: ٕٟمٜم٤م إذا رسمٓمٜم٤مه هبذه اًمٓمري٘م٦م ٟمٙمقن ىمد أًمٖمٞمٜم٤مه وأوًمدٟم٤م ٟم٘مٞمْمف داظمٚمف، 

ًمإلٟم٤ًمن احلّؼ ذم آضمتٝم٤مد شمّمّقروا ُمٕمل أّٟمٜم٤م ُمٜمٕمٜم٤م اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمٕم٘م٤مئد وأقمٓمٞمٜم٤م 

واًمٜمٔمر، إّن هذا احلؼ ُمٕمٜم٤مه أّٟمٜم٤م أقمٓمٞمٜم٤مه وامٟم٤مت دٟمٞمقي٦م وأظمروي٦م سمٕمدم شمٕمّروف 

ًمٚمٕم٘مقسم٦م ًمق أظمٓم٠م، وإٓ وم٢مذا ذـمٜم٤م آضمتٝم٤مد واًمتجديد سم٠من ٓ يتقصؾ إمم همػم ُم٤م 

يٗمٙمر شمقّصٚمٜم٤م إًمٞمف، وم٢مّن هذا ٓ يٕمٜمل أٟمٜم٤ّم أقمٓمٞمٜم٤مه طمّؼ آضمتٝم٤مد، وإّٟمام ومروٜم٤م قمٚمٞمف أن 

                                           
 .97اعمّمدر ٟمٗمًف:  (1)
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 ًمٞمتقصؾ ؾمٚمٗم٤ًم إمم ٟمتٞمج٦م حمّددة.

اًمنمط اًمقطمٞمد اًمذي ٟم٠مظمذه ذم إقمٓم٤مء طمّؼ آضمتٝم٤مد يمل ٟمْمٛمـ سمف ُمنموقمٞم٦م 

اًمتجديد، هق مم٤مرؾم٦م اًمٌح٨م اًمٗمٙمري سم٠مُم٤مٟم٦م وأظمالىمٞم٦م وأيم٤مديٛمٞم٦م وُمٝمٜمٞم٦م، وهذه 

أُمقر ٓ حتّدده٤م ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م يمام يٗمٕمؾ اًمٙمثػمون ُمٜم٤ّم: طمٞم٨م حيٙمٛمقن سمٕمدم أُم٤مٟم٦م 

قمدم قمٚمٛمّٞمتف: ّٕٟمف مل يتقّصؾ إمم ُم٤م شمقّصٚمقا هؿ إًمٞمف: إذ ٓ شم٤ًموي سملم اًم٤ٌمطم٨م أو 

ُمٝمٜمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمٗمٙمري وأظمالىمّٞمتف وسملم اًمّمقاب، وم٤مٕظمالق واًمّمدق وإُم٤مٟم٦م 

واعمٝمٜمٞم٦م ًمٞم٧ًم وامٟم٦م ن٤مئٞم٦م ًمٚمقصقل إمم احل٘مٞم٘م٦م، وإّٟمام هل وامٟم٦م إُمـ قمٜمد قمدم 

اًم٘مٚمؼ وآوٓمراب وآرشم٤ٌمك، ومٙمام  اًمقصقل إًمٞمٝم٤م، هل اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل دمّٗمػ ُمٜم٤مسمع

يِمٕمر اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مُٕمـ قمٜمدُم٤م جيتٝمدون وٓ خي٤مومقن ُمـ اخلٓم٠م وإّٟمام خي٤مومقن ُمـ 

اعم٘مدُم٤مت همػم اعمٝمٜمٞم٦م وهمػم إظمالىمٞم٦م اًمتل شمقصٚمٝمؿ إمم اخلٓم٠م، يمذًمؽ يٗمؽمض ـ سمٕمد 

٦م شمقؾمٕم٦م ُمٗمٝمقم آضمتٝم٤مد سم٤معمٕمٜمك اًمذي ىمٚمٜم٤مه ـ أن يِمٕمر اعمجتٝمد ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم

يم٤موّم٦م أّٟمف ذم ُم٠مُمـ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ًمق أظمٓم٠م، ُم٤مدام ـ سمٞمٜمف وسملم اهلل ـ ص٤مدىم٤ًم سم٤مذًٓ 

ُم٘مدرشمف وـم٤مىمتف ذم اًمقصقل إمم احل٘مٞم٘م٦م، وسمذًمؽ ٟمٜمٗمتح قمغم ذقمٞم٦م اعمذاه٥م 

اإلؾمالُمٞم٦م يمّٚمٝم٤م هبذا اعمٕمٜمك ًمٚمنمقمٞم٦م ـ ًمٜم١مؾّمس شم٘مري٤ًٌم ُمٕمرومّٞم٤ًم وًمٞمس ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم ومح٥ًم 

٤م، ؾمقاء ذم اعمج٤مل اًمٕم٘م٤مئدي أم إصقزم أم اًمٗم٘مٝمل أم ـ ٓ قمغم صقاهب٤م وصّحتٝم

 اًمتٗمًػمي أم ..

إّن اهلل يبعٌ هلذه إّمي ظذ رأس ـؾ موئي شـي مـ جيّدد ج ـ افـبقي ادعروف: 

، طمٞم٨م اقمتؼم هذا احلدي٨م ؿم٤مهدًا قمغم طمّمقل دمديد ذم اًمديـ يمؾ ُم٤مئ٦م هلو ديـفو

                                           
، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: ؾمٕمٞمد 311: 2اٟمٔمر: ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين، ؾمٜمـ أيب داوود  (1)

 م.1990، 1حمٛمد اًمٚمح٤مم، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، ط
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 .ذم اإلؾمالمقم٤مم، وهق شمٕمٌػم آظمر قمـ اًمتجديد اعمتقاصؾ 

وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ صّح٦م هذا احلدي٨م وقمدم صّحتف، ٟمٛمٞمؾ إمم قمدم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع 

ُمِم٤مريع يمؼمى وطمٌغم سم٤معمتٖمػمات سم٤مٓقمتامد قمغم ٟمص طمديثل واطمد، طمتك ًمق يم٤من 

صحٞمح اًمًٜمد، ّٕٟمٜم٤م ٓ ٟمرى طمجٞم٦م ظمؼم اًمقاطمد ُم٤م مل يٗمد اًمقصمقق وآـمٛمئٜم٤من، 

اًمتل حيٛمٚمٝم٤م جي٥م شمٕم٘مٞمٚمف وقم٘مٚمٜمتف وٓ جيقز  ُمنموٌع يمٛمنموع اًمتجديد هبذه اخلٓمقرة

ٌّد هب٤م، وهذه ىمْمٞم٦م ختتٚمػ طمقهل٤م  طمًٌف ذم إـم٤مر اًمٔمٜمقن وًمق يم٤مٟم٧م ُمٕمتؼمة جيقز اًمتٕم

أراء ذم أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، ٓ ٟمتٕمّرض هل٤م هذه اًم٤ًمقم٦م، وىمد سمحثٜم٤مه٤م 

 سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم ُمقوٕمف.

 

املعّمكٛ إىل فكْ الٍّص  ـ ضسٔزٚ التذدٖد ٔادتّاد األٔلٕٖات، وَ فكْ الٍصٕص 5

 ٔالٕاقع

اقمت٤مد يمثػم ُمـ اًمٜم٤مؿمٓملم ذم جم٤مل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م قمغم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمّص، وهبذا أظمذ آضمتٝم٤مد اإلؾمالُمل ٟمٛمٓم٤ًم صمٜم٤مئّٞم٤ًم ذم 

أـمراومف: ومٝمٜم٤مك اًمٜمّص ُمـ ضمٝم٦م وهٜم٤مك اعمجتٝمد ذم هذا اًمٜمص ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م، ومل يٙمـ 

ف اعمًٚمؿ ًمٞمالطمظ ـ إٓ ذم طم٤مٓت ىمٚمٞمٚم٦م وذم سمٕمض ُمدارس اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ـ اًمٗم٘مٞم

ـمروم٤ًم صم٤مًمث٤ًم يم٤من يٗمؽمض أظمذه سم٤محل٤ًٌمن، وهق اًمقاىمع، ّٕن اًمٗم٘مٞمف اعمًٚمؿ يم٤من خيِمك 

قمغم ُم٤م يٌدو، وهق حمّؼ ذم ظمِمٞمتف، ُمـ إًم٘م٤مء اًمقاىمع وٖمقـمف قمغم اعمجتٝمد يمل يٙمّٞمػ 

ٗم٘مٞمُف اًمقاىمَع ًمٚمٜمص، أي إّٟمف يريد أن ي١مؾمٚمؿ اًمٜمص ووم٘مف، ومٞمام اعمٓمٚمقب أن خُيْمع اًم

اًمقاىمع، وٓ يريد أن يؼّمره أو يٙمّرؾمف، وم٤مًمٗم٘مٞمف اعمًٚمؿ يم٤من ُمـ دقم٤مة اعمٕمروم٦م ًمتٖمٞمػم 

                                           
، دار اعمدار 38ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ: حمٛمد اًمدؾمقىمل، اًمتجديد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: اٟمٔمر  (1)

 م.2006، 1اإلؾمالُمل، سمػموت، ط



 3ج / الفقى اإلسالمي املعاصر دراسات يف ....................................... 288

 اًمقاىمع هٜم٤م، وًمٞمس ُمـ دقم٤مة اعمٕمروم٦م ًمتٗمًػمه أو شمؼميره.

ًم٘مد محك اًمٗم٘مٞمف هبذه اًمٓمري٘م٦م اضمتٝم٤مده ُمـ اًمتالقم٥م سم٤مًمٜمّمقص اعم٘مّدؾم٦م، ًمٙمٜمف مل 

أّن ُمِمٙمٚم٦ًم أظمرى شمٜمتٔمره قمغم اعم٘مٚم٥م أظمر، إّن٤م ُمِمٙمٚم٦م شمٙمقيـ وم٘مف همػم يٙمـ يدري 

واىمٕمل، وم٤مًمٕمزًم٦م اًمتل ؾمٕمك إًمٞمٝم٤م اًمٗم٘مٞمف ًمٞمحٛمل اًمٜمّمقص ُمـ اًمتٓم٤مول قمٚمٞمٝم٤م ضمّرشمف 

إمم وم٘مف ومريض، يمٗم٘مف إرأيتٞملم ذم اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري ُمـ ضمٝم٦م، ووم٘مف ُمتج٤مٍف قمـ 

ّٕن اًمٗم٘مٞمف شمٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمّمقص يمقن٤م اًمتٓمٌٞمؼ همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمٛمامرؾم٦م ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م: 

شم٘مّدم ًمف أطمٙم٤مُم٤ًم أّوًمٞم٦م شم٘مؽمب ُمـ اًمًٙمقن واًمث٤ٌمت، وقمٜمدُم٤م أومتك هبذه إطمٙم٤مم مل 

يٜمتٌف أّن اًمقاىمع يٓم٤مًم٥م قمغم اًمدوام سم٠مطمٙم٤مم ُمـ اًمٜمقع اعمتحّرك، وهذا ُم٤م ىمّدم اًمٗم٘مف 

٦م ُمٖمٞم٦ٌم هم٤مًم٤ًٌم اإلؾمالُمل سمّمقرة ٟمٔمري٦م دمريدي٦م أطمٞم٤مٟم٤ًم، أو أوطمك سم٠مّن إطمٙم٤مم إوًمٞمّ 

 ًمّم٤مًمح إطمٙم٤مم اًمث٤مٟمقي٦م.

ٟمحـ ُمع وم٘مف اًمتٖمٞمػم وًمٞمس وم٘مف اًمتؼمير اًمذي هق وم٘مف قمٓم٤مًم٦م ذاشمٞم٦م ووم٘مف حم٤مومٔم٦م قمغم 

احل٤مل اًم٘م٤مئؿ، ذاك اًمٗم٘مف اًمًٚمٓم٤مين اًمذي يٜمتٔمر احل٤ميمؿ يمل يتخذ ىمراره اًمًٞم٤مد ًمٞم٠ميت 

، ُمع آٟمت٤ٌمه إمم اًمٗم٘مٞمف ومٞم٠مّول اًمٜمّمقص ًمف، أو يّمدر احل٤ميمؿ ومتقاه ومٞمجتٝمد اًمٗم٘مٞمف ًمف

أّٟمٜمل أقمّٛمؿ ُمٗمٝمقم اًمًٚمٓم٤من هٜم٤م ًمٞمِمٛمؾ اًمنميم٤مت اعمتٕمّددة اجلٜمًٞم٦م واًم٘مقى اًمٙمؼمى 

ذات اعمّم٤مًمح اًمٞمقم ذم اًمٕم٤ممل، واًمتل شمٗمرض واىمٕم٤ًم ُم٤م أو ٟمٛمط طمٞم٤مة ُم٤م، صمؿ ي٠ميت وم٘مٞمٝمٜم٤م 

أو ُمث٘مٗمٜم٤م ًمٞمؼّمر هذا اًمقاىمع أو يٙمّرؾمف سمدل أن يدرؾمف سمٛمقوققمٞم٦م وقمٚمٛمٞم٦م ودمّرد، 

ـّ ه ذا ٓ يٕمٜمل دم٤مومٞم٤ًم أو ُمٜم٤مومرة سملم اًمقاىمع وآضمتٝم٤مد، ودًمٞمٚمٜم٤م قمغم ُم٤م ٟمّدقمل يٜمٌع ًمٙم

ُمـ حتٚمٞمؾ طم٘مٞم٘م٦م قمٚمؿ اًمٗم٘مف، ومٝمؾ هق قمٚمؿ دٟمٞمقي يًتٝمدف صالح اًمدٟمٞم٤م اًمتل أُمرٟم٤م 

ٌّد  سمّمالطمٝم٤م يمل ٟمٜم٤مل سمذًمؽ صالح أظمرة، أم أّٟمف قمٚمؿ أظمروي يٓم٤مًم٥م سم٤مًمتٕم

 قمـ صالح اًمدٟمٞم٤م؟ واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمٜمج٤مة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وًمٞمس ُم١ًموًٓ 

ًم٘مد ٟمّٔمر اًمٕمديد ُمـ قمٚمامء اًمٙمالم وأصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمٚمٗم٘مف اًم٘م٤مدر قمغم 
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ـّ اًمٜمٔمؿ اًمتل سمٜمل قمٚمٞمٝم٤م اًمٗم٘مف  شمرؿمٞمد طمٞم٤مشمٜم٤م اًمدٟمٞمقي٦م، وقمغم إدارهت٤م سمٜمج٤مح، ًمٙم

واًمتٕم٤مُمؾ اعمٞمداين ُمٕمف يم٤مٟم٤م ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من قمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ ذًمؽ، وقمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م 

شمٌدو أُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ذم ومٝمٛمف ًمٚمٜمّص يم٤من يٜمزع ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر إمم إزُم٤مت اًمقاىمٕمٞم٦م 

دمٝمٞمؾ اًمٕم٘مؾ ًمتٖمٞمٞم٥م إزُم٦م: يمل يًّد قمٚمٞمف ُم٤م يراه ُمـ اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد، يم٤من 

ي٘م٤مل: إّن ُمٕمروم٦م ُماليم٤مت إطمٙم٤مم وقمٚمٚمٝم٤م همػم ُمٞمًقر ذم اًمٖم٤مًم٥م، ويم٤من ي٘م٤مل ـ يمام 

ـ ىمٌؾ ـ: إّن اًمٗم٘مف قمٚمؿ هـ( ذم اعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء ُم1091ىم٤مهل٤م اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين )

اعم٘مّرسم٤مت واعمٌّٕمدات قمـ أظمرة، ويم٤من ي٘م٤مل: إّن اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد اًمتل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م 

إطمٙم٤مم ٓ دًمٞمؾ قمغم طمٍمه٤م سم٤معمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد اًمدٟمٞمقي٦م، سمؾ دظمقل اًمٜم٤مر أو اجلٜم٦ّم 

ُمـ اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد أيْم٤ًم، ويم٤من ي٘م٤مل: إّن آضمتٝم٤مد ذم قمّمقرٟم٤م ؾمٕمٌل ًمتحّمٞمؾ 

تٜمجٞمز واًمتٕمذير، وم٤معمٝمؿ سمراءة اًمذُم٦م، وهلذا وًمد اًمٗم٘مف اعمتِمّٔمل، أقمٜمل ذًمؽ اًمٗم٘مف اًم

اًمذي ٓ يرى سم٠مؾم٤ًم ذم اًمٗمّمؾ سملم اًمٌمء وًمقازُمف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م: ّٕن اًمٗم٘مف ـ يمام ي٘مقًمقن ـ 

ي٘مقم قمغم شمٗمريؼ اعم١مشمٚمٗم٤مت ومجع اعمتٗمّرىم٤مت، إُمر اًمذي صّٕم٥م يمثػمًا قمغم أٟمّم٤مر وم٘مف 

وؿمٛمس اًمديـ وهمػممه٤م ـ ُمـ سمٜم٤مء وم٘مف ُمتٙم٤مُمؾ، وهق ُم٤م دومع  اًمٜمٔمري٦م ـ ُمثؾ اًمّمدر

اًمّمدر ذم )اىمتّم٤مدٟم٤م( ًمٚمحدي٨م قمـ وم٘مف ٟمٔمري٦م شم٠مشمٚمػ قمٜم٤مسه ُمـ ومت٤موى اًمٕمٚمامء 

: ٕن اًمٗم٘مف آضمتٝم٤مدي ًمٙمّؾ وم٘مٞمف ٓ يٛمٙمـ ذم اًمٕم٤مدة أن ي٘مّدم ًمٜم٤م ٟمً٘م٤ًم أمجع

 ُمتٙم٤مُماًل وٟمٔم٤مُم٤ًم ُمتٜم٤مهماًم.

ٟمتحّدث قمـ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، ومٜمحـ ٟمتحدث قمـ ُمـ هذا يمّٚمف، ٟمٕمٚمؿ أّٟمٜم٤م قمٜمدُم٤م 

وم٘مف اًمقاىمع، ّٕن هذا هق ُمٕمٜمك اًمٗم٘مف اًمذي يدير احلٞم٤مة: وم٤محلٞم٤مة هل اًمقاىمع، وٟمتٞمج٦م 

                                           
، 20، دار اًمتٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، سمػموت، ط399ـ  392حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر، اىمتّم٤مدٟم٤م:  (1)

 م.1987
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ذًمؽ أّن أّي وم٘مف ٟمٕمروف قمغم واىمع اًمتٓمٌٞمؼ واعمامرؾم٦م، صمؿ يٗمِمؾ: وم٢مّن ُمٕمٜم٤مه ـ 

ًمؽ ٓ وسمح٥ًم ٟم٦ًٌم اًمٗمِمؾ ـ أّٟمف ًمٞمس اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اعمٜمِمقد، وقمٜمدُم٤م ٟم٘مقل ذ

ٟمٕمٜمل أّٟمف ظم٤مـمئ قمغم ُمًتقى اعمّم٤مدر آضمتٝم٤مدي٦م وًمٞمس ًمف ُم٤م يؼّمره ُمـ يمت٤مٍب أو 

ؾمٜم٦ّم، سمؾ يٕمٜمل أّٟمف ًمٞمس وم٘مف زُم٤مٟمٜم٤م، سمؾ هق وم٘مف زُم٤من آظمر وووع آظمر، وم٤مًمتخٓمئ٦م هٜم٤م 

 هل أيْم٤ًم ختٓمئ٦م ٟمًٌٞم٦م وًمٞم٧ًم ُمٓمٚم٘م٦م.

ي٤مت، ومام واًمتخٓمئ٦م اًمٜمًٌٞم٦م دمٕمٚمٜم٤م ٟمٜمٓمٚمؼ ُمـ وم٘مف اًمقاىمع / اًمٜمص إمم وم٘مف إوًمق

داُم٧م احلٞم٤مة ذم ؾمػمورة وصػمورة وم٢مّن إوًمقي٤مت ؾمقف شمتٖمػّم شمٌٕم٤ًم ًمذًمؽ، هٜم٤م ٓ 

ٟمتحّدث قمـ ومٝمؿ اًمٜمّص ذم دٓٓشمف اًمٚمٖمقي٦م سمؾ قمـ مج٤مع اًمدٓٓت اعمتٕم٤مودة وأٟمقاع 

اعمّم٤مًمح واعم٘م٤مصد اعمتٕم٤موٟم٦م ًمتح٘مٞمؼ إدارة طمًٜم٦م ًمٚمقاىمع، ومٗم٘مف إوًمقي٤مت وم٘مٌف ُمتٖمػّم: 

هق إوًمقي٤مت ٟمٗمًٝم٤م اًمتل شمتٖمػّم سمتٖمػّم اًمقاىمع اعمٜم٤مظمل اًمذي حيٞمط ًمتٖمػّم ُمقوققمف و

هب٤م قمغم اًمدوام، وإذا مل يٙمـ اًمٗم٘مف وم٘مَف أوًمقي٤مت ومًقف شمٙمقن ٟمتٞمجتف شمّم٤مدُم٤ًم ُمع 

اًمقاىمع وومِماًل، طمٞم٨م ؾمتٜم٘مٚم٥م اعمٕم٤ميػم، يمذاك اًمذي ضم٤مء إمم اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

ف اًمٕمزل ًمٙمراهتف، واحل٤مل أّٟمف ىمد شمقّرط زاٟمٞم٤ًم حيّدصمف قمـ شمريم ـ قمغم ُم٤م ي٘م٤مل ـ هـ(241)

 ذم اًمزٟم٤م اعمحّرم!!

وسمٙمالم ضم٤مُمع: اًمقاىمع رضوري ذم آضمتٝم٤مد، ًمٙمٜمّف ًمٞمس يم٤مومٞم٤ًم أو سمدياًل قمـ 

اًمٜمّص، وهذا أطمد أوضمف اُمتٞم٤مز اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل قمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل: ومٛمـ شمٖمػّم 

حل٤مضم٦م إمم اًمتجديد اًمقاىمع إمم إوًمقي٦م إمم اًمٗم٘مف احلرايمل، ظمّط ُمتقاصؾ يٜمتٝمل سم٤م

ًمتح٘مٞمؼ اعمقايم٦ٌم، وًمٚمقوم٤مء سمدٟمٞمقي٦م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ـ سم٤معمٕمٜمك همػم اًمًٚمٌل ًمٚمٙمٚمٛم٦م ـ 

 اًمتل شمٜمتٝمل سمّمالح اإلٟم٤ًمن ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ُمٕم٤ًم.

 

 ـ ستىٗٛ التذدٖد ٔتصفٗٛ الدَٖ، التباع املفًّٕ ٔاملىازضٛ الصوهاٌٗٛ 6

ٛمـ ووع ُم٤م، وم٠مّي حتّقل ذم قمرومٜم٤م أّن قمالىم٦م اًمٜمص سم٤مًمقاىمع قمالىم٦م ضمدًمّٞم٦م و
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ـّ  اًمقاىمع يًتدقمل حتّقٓت ذم اًمٜمص، أقمٜمل ذم ومٝمؿ اًمٜمص وـمري٘م٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف، ًمٙم

إُمر اعمٝمؿ أظمر هق أّٟمف مل ي٘مّدم أّي ديـ ـ ومٞمام ٟمٕمٚمؿ ـ صٞمٖم٤ًم ن٤مئٞم٦م ٕٟمامط اًمٕمٞمش 

وأؿمٙم٤مل مم٤مرؾم٦م احلٞم٤مة، وإّٟمام ووع وقاسمط قم٤مُّم٦م وُم١مذات يمٚمّٞم٦م: ًمْمٌط طمريم٦م 

ة ومح٤ميتٝم٤م ُمـ آٟمزٓق، إمم ضم٤مٟم٥م جمٛمققم٦م ُمـ اًمتدظمالت اعمحدودة هٜم٤م احلٞم٤م

وهٜم٤مك ًمٚمحّد ُمـ رء ُم٤م أو إـمالق رء حمدود، أُّم٤م إؿمٙم٤مل اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ًمٚمٛمامرؾم٦م 

اًمديٜمٞم٦م ومتٔمّؾ أُمرًا زُمٙم٤مٟمٞم٤ًم، وهٜم٤م ٟمجد إؿمٙم٤مًمّٞم٦م ؿم٤مئٕم٦م ذم اًمقؾمط اًمديٜمل وهل 

ـ أظمٓمر ُم٤م حيّمؾ ذم اًمقؾمط اًمديٜمل، إؿمٙم٤مًمّٞم٦م اًمدُم٩م سملم اًمٜمٔمري٦م واًمتٓمٌٞمؼ، وهذا ُم

ويدقمق دوُم٤ًم حلتٛمٞم٦م دمديد اًمٗمٙمر اًمديٜمل، وذًمؽ أّٟمف ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل ـ قمٜمدُم٤م يٜمزل اًمديـ 

سمٛمجٛمققم٦م ُمٗم٤مهٞمؿ قمٛمٚمٞم٦م ـ أن ي٘مقم اعم١مُمٜمقن سمتٓمٌٞمؼ هذه اعمٗم٤مهٞمؿ ذم طمٞم٤مهتؿ، وهٜم٤مك 

د جمٛمققم٦م و٤مومٞم٦م واومرة ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمديٜمٞم٦م ًمٞمس هل٤م ؿمٙمؾ شمٓمٌٞم٘مل واطمد وحمدّ 

وص٤مرم ذم اًمديـ ٟمٗمًف، سم٤مقمؽماف اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم أٟمٗمًٝمؿ، ُمثاًل: ي٘مقًمقن: يمثرة 

اًمْمحؽ ُمٙمروه٦م، ًمٙمـ ُمـ هق اًمذي حيّدد قمٜمٍم اًمٙمثرة؟ ٓ يقضمد ذم اًمديـ رىمؿ 

حمّدد ًمٚمٙمثرة، وإّٟمام هل ىمْمٞم٦م ُمقيمقًم٦م ًمٕمرف اًمٜم٤مس. وي٘مقًمقن أيْم٤ًم: اطمؽماُمؽ 

ـ ٓ يقضمد حتديد ن٤مئل ٕؿمٙم٤مل اًمٙم٤ٌمر أو اًمقاًمديـ أُمٌر طمًـ ذم اًمديـ، ًمٙم

آطمؽمام، وم٤مًمقىمقف قمٜمد دظمقل اًمٙمٌػم إمم اعمجٚمس ؿمٙمٌؾ ُمـ أؿمٙم٤مل آطمؽمام ذم 

سمٕمض اعمجتٛمٕم٤مت، ًمٙمٜمّف ًمٞمس يمذًمؽ ذم جمتٛمٕم٤مت أظمرى، وُم٤م أيمثر اعمٔم٤مهر 

 آضمتامقمٞم٦م اًمتل يٕمّده٤م جمتٛمع ُم٤م ؾمٚمٌٞم٦ًم ومٞمام ٓ يراه٤م جمتٛمع آظمر يمذًمؽ.

٤م يمثػم، حيٞمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛمقن إمم اًمٕمرف، وًمق ؾم٠مًمٜم٤م ُم٤م ذم هذه احل٤مٓت، وأُمث٤مهل

هق اًمٕمرف؟ ؾمٞمٙمقن اجلقاب: إّٟمف طمّمٞمٚم٦م اًمٕم٘مؾ اجلٛمٕمل اًمذي يمّقٟمتف اًمًٞم٤مؾم٦م 

وآىمتّم٤مد وآضمتامع واًمٜمٔمؿ اًمٓمٌ٘مٞم٦م وأٟمامط اًمٕمٞمش وهمػم ذًمؽ، إذًا ُمٗمٝمقم واطمد 

ـّ أؿمٙم٤مل شمٌٚمقره اعمٞمداين شمٙمقن ُمتٕمّددة، وهذا رء ـمٌٞمٕمل قمغم  شم٠ميت سمف اًمًامء ًمٙم
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 اعمًتقى اًمزُم٤مين اعمؽماُمل وقمغم اعمًتقى اعمٙم٤مين أيْم٤ًم.

ًمٞمس هذا سم٤مُٕمر اجلديد، ًمٙمـ اعمٝمؿ هق أّن اجلٞمؾ اعم١مُمـ إّول ي٘مقم سمٛمامرؾم٦م هذا 

اعمٗمٝمقم أو ذاك ـمٌ٘م٤ًم ًمقاىمع أقمراومف وشم٘م٤مًمٞمده وطم٤مًمتف اًمزُمٙم٤مٟمٞم٦م، وسمٛمرور اًمزُمـ يّمؾ 

٦م ُمٙمًّقًا سمِمٙمٚمف اًمتٓمٌٞم٘مل اًمزُمٜمل، ومٞمحّمؾ اعمٗمٝمقم اًمديٜمل إمم إضمٞم٤مل اًمالطم٘م

اًمتح٤مم ذم اًمققمل اجلامقمل سملم اعمٗمٝمقم وسملم اعمامرؾم٦م اًمتل وصٚم٧م ًمٚمجٞمؾ اًمث٤مًم٨م أو 

اًمراسمع، ومٞمّمٌح اًمتٓمٌٞمؼ ضمزءًا ُمـ اعمٗمٝمقم، ُمع أّٟمف مل يٙمـ ؾمقى ؿمٙمؾ ُمـ إؿمٙم٤مل 

ٙمٞمٙمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م اًمزُمٜمٞم٦م عمامرؾم٦م هذا اعمٗمٝمقم، وقمٜمدُم٤م شمٔمٝمر طمريم٦م دمديدي٦م شمٗم

شمٓم٤مًم٥م سمٗمؽ آرشم٤ٌمط سملم اعمٗمٝمقم واعمّمداق، سملم اًمٗمٙمرة وؿمٙمٚمٝم٤م اًمتٓمٌٞم٘مل: ّٕن 

آرشم٤ٌمط يٕمٞمؼ اًمت٘مّدم واطمؽمام اًمٔمروف اًمزُمٙم٤مٟمٞم٦م اجلديدة.. هٜم٤مك ي٘مع آٟم٘م٤ًمم 

 واًمتِمٔمل سملم حم٤مومٔملم وإصالطمٞملم.

هٜم٤م شمٙمٛمـ واطمدة ُمـ أهؿ وأظمٓمر وفم٤مئػ قمٚمامء اًمديـ اًمتجديديلم واعمّمٚمحلم 

ضمتامقمٞملم، أن ي٘مقُمقا سمٗمؽ اًمقصٚم٦م سملم اًمّمقرة اًمت٤مرخيٞم٦م ًمٚمٛمٗمٝمقم اًمديٜمل وسملم آ

ٟم٘م٤موة اعمٗمٝمقم اًمديٜمل ٟمٗمًف، وُمـ دون ومؽ هذه اًمقصٚم٦م ؾمٞمٌ٘مك اًمٖمٚمّق ذم اًمديـ ـ 

 سمٛمٕمٜمك اإلومراط ذم إظمذ سمحرومّٞمتف ـ أُمرًا ؾم٤مئدًا ُمٝمٞمٛمٜم٤ًم.

ض أؿمٙم٤مل اًمِمٕم٤مئر ؾم٠مقمٓمل ُمث٤مًٓ سمًٞمٓم٤ًم أشمرك حتٚمٞمٚمف اًمٗم٘مٝمل إمم جم٤مل آظمر، سمٕم

احلًٞمٜمٞم٦م ُمثؾ اًمتٓمٌػم، مل شمرد ذم ٟمص ديٜمل صم٤مسم٧م، وإّٟمام هل ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اًمتٕمٌػم 

قمـ احلزن واًمتٗمّجع فمٝمر ُمٜمذ ُم٤م ٓ يزيد قمـ اًم٘مرٟملم ُمـ اًمزُمـ، ُمـ وؾمط اضمتامقمل 

ًمٌٕمض اًمٌٚمدان اإلؾمالُمٞم٦م ـ إُّم٤م شمريمٞم٤م أو اهلٜمد أو .. ـ صمؿ راج سملم اًمٜم٤مس، وأن ٟمحـ 

ف ُمٜمذ ُمّدة، وشمتِمّٔمك إُم٦م ٟمتٞمجتف، ُمع أّن اعمٗمٝمقم اًمًاموي هق إطمٞم٤مء هذه ٟمتٜم٤مىمش ومٞم

اًمِمٕمػمة احلًٞمٜمٞم٦م ووّخٝم٤م اعمًتٛمّر ذم اًمٜمٗمقس واًمٕم٘مقل واعمِم٤مقمر واًمٕمٛمؾ، أُّم٤م 

ؿمٙمؾ ذًمؽ وآًمٞمتف ومٝمق أُمٌر سمنمي ٟمّمٜمٕمف ٟمحـ ـمٌ٘م٤ًم عمٜم٤مظمٜم٤م اًمث٘م٤مذم وآضمتامقمل، 
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ًم٦ٌم سم٤مًمتٖمٞمػم، ّٕن اًمتٖمٞمػم واًمتجديد شمّمٗمٞم٦م ومٛمـ طمّؼ اًمٜم٤مىمد اعمجّدد سمؾ ُمـ واضمٌف اعمٓم٤م

ًمٚمديـ ُمـ ضمٝم٦م، وهذه وفمٞمٗم٦م ديٜمٞم٦م، وشمٙمّٞمػ ُمع اًمقاىمع اًمذي ٓ حئمره اًمديـ سمؾ 

 يٕمؼم قمـ شم٘مّدم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م.

ُمث٤مل آظمر قمغم هذه اًم٘مْمٞم٦م، ُم٠ًمًم٦م احلِمٛم٦م واًمًؽم ًمٚمٛمرأة: وم٤مإلؾمالم دقم٤م ًمٚمًؽم 

ًمٜم٤م ؿمٙمؾ اًمٚم٤ٌمس اًمذي يٗمؽمض سم٤معمرأة أن شمرشمديف، واحلِمٛم٦م واًمٕمٗم٤مف، ًمٙمٜمّف مل حيّدد 

وإّٟمام شمرك هذه اًم٘مْمٞم٦م ًمٕم٤مدات وشم٘م٤مًمٞمد اًمِمٕمقب ذم ًم٤ٌمؾمٝم٤م، واًمذي حيّمؾ أّن سمٕمْمٜم٤م 

يًت٠مٟمس سمٌٕمض أؿمٙم٤مل اًمٚم٤ٌمس ّٕٟمف اقمت٤مد قمٚمٞمٝم٤م ذم صم٘م٤مومتف آضمتامقمٞم٦م، ومٞم٘مقم سمرسمٓمٝم٤م 

ـ يقاضمف اعمٗمٝمقم سم٤معمٗمٝمقم اًمديٜمل، ويتٕم٤مُمؾ ُمع ُمـ ٓ ي٠مظمذ سمٗمٙمرشمف شمٕم٤مُمٚمف ُمع ُم

 اًمديٜمل ذم ىمْم٤مي٤م احلِمٛم٦م واًمٕمٗم٤مف، وذم هذا اًمًٞم٤مق قمٛمؾ اعمرأة واظمتالـمٝم٤م سم٤مًمرضم٤مل

، ومٞمام اعمٗمؽمض اًمؽميمٞمز قمغم اعمٗمٝمقم وُمالطمٔم٦م آًمٞم٤مت ٘م٤متٚمقمغم ُمًتقى سمٕمض اعمٜمٓم

 شمٓمٌٞم٘مف سمح٥ًم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، سمام ٓ يٜم٤مذم اعمٗمٝمقم قمٞمٜمف.

ن قمغم اعمٗم٤مهٞمؿ اًمديٜمٞم٦م صمقب دمرسمتٝمؿ، هذا يمّٚمف ُمٕمٜم٤مه أّن اًمٌنم سمٓمٌٞمٕمتٝمؿ يٚم٘مق

إُمر اًمذي يٗميض سمٛمرور اًمزُمـ إمم إدظم٤مل ُم٤م ًمٞمس ُمـ اًمديـ ومٞمف، وُمٝمٛم٦م شمٜم٘مٞم٦م 

اًمديـ وشمٓمٝمػمه ُمـ اًمٌدع شمٓم٤مًم٥م قمغم اًمدوام سمرصد هذه اًمٔمقاهر ًمتٜمٔمٞمػ اًمديـ مم٤م 

ن قمٚمؼ سمف، وهل ُمٝمّٛم٦م ُم٘مّدؾم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م، واعمٚمٗم٧م أّن اًمؽماث اإلؾمالُمل يم٤م

ـّ صم٘م٤مومتٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م  طمذرًا قمغم اًمدوام ُمـ اًمٌدقم٦م وآسمتداع ومه٤م زي٤مدة ذم اًمديـ، ًمٙم

اعمٕم٤مسة اخل٤مئٗم٦م قمغم اهلقي٦م شمٜمٔمر عمـ يزيد ذم اًمديـ سمٛمٜمٔم٤مر اًمّم٤مدق اًمذي ي٘مع ذم 

اخلٓم٠م اعمؼّمر سمٛمثؾ ُمٗم٤مهٞمؿ اًمت٤ًمُمح ذم أدًّم٦م اًمًٜمـ وقمدم وىمقع اًمتنميع ورضم٤مء 

٤م ًمق أراد ؿمخص شمٓمٝمػم اًمديـ مم٤م حلؼ سمف، وم٢مّٟمف يتٝمؿ سمخ٨ٌم اعمٓمٚمقسمٞم٦م وهمػم ذًمؽ، أُمّ 

 ُمٜمف، ومال يٜمٌٖمل 
ٍ
اًمٜمّٞم٦م، ُمع أّن ظمٓمر اسمتداع رء ذم اًمديـ ٓ ي٘مّؾ قمـ ظمٓمر طمذف رء

اًمتٛمٞمٞمز سملم هذيـ اًمٜمققملم، واًمٙمٞمؾ سمٛمٙمٞم٤مًملم ومٞمٝمام، ومٝمام ُمٕم٤ًم ُمٝمّٛم٦م ديٜمٞم٦م ؾم٤مُمٞم٦م 
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 يِمٙمر وم٤مقمٚمٝم٤م ويث٤مب.

 

ّٕغ اهلسوٍٕطٗك٘ لتذ 7  دٖد الفهس اإلضالو٘ـ املط

أٟمٓمٚمؼ ذم شمٗمًػم هذا اعمًّقغ ُمـ ٟمٔمري٦م اًمٓمٌ٘م٤مت اجلٞمقًمقضمٞم٦م ًمٚمٜمّص اعم١مؾّمس أو 

، إّن احلدث إّول، واًمتل ـمرطمٝم٤م همػم ُمٗمّٙمر ذم اًمٕمٍم احلدي٨م، ُمثؾ حمٛمد أريمقن

اًمٜمّص إّول شمٙمقن ًمف دًٓمتف اًمًٌٞمٓم٦م، صمؿ شم٠ميت إضمٞم٤مل ًمتختٚمػ ـ يمؾ طم٥ًم ُمقىمٕمف 

ٜم٤مه، ومتؽمايمؿ اًمتٗمًػمات، ويّمٌح ًمٜمّص واطمد أطمٞم٤مٟم٤ًم قمنمات اعمٕم٤مين اًمٗمٙمري ـ ذم ُمٕم

اعمؽمايمٛم٦م ومقق سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم، هذه اعمرايمٛم٦م شمِمّٙمؾ طم٤مضمزًا قمـ اًمقصقل إمم اًمٜمص، 

إُمر اًمذي حيقضمٜم٤م إمم احلٗمر اعمْمٜمل ًمٚمقصقل إمم اًمٜمص إّول: هبذه اًمٓمري٘م٦م ٟمحـ 

ط سمف، ًمتٛمٜمع ُمـ اًمقصقل ٟمِمٝمد ذم يمؾ قمٍم ىمنمة ضمديدة شمْم٤مف إمم اًمٚم٥ّم وحتٞم

إًمٞمف، واعمٓمٚمقب ذم قمٛمٚمٞم٦م احلٗمر ختٓمل هذه اًم٘منمة عمٕمروم٦م يمٜمف اًمٜمص، أو آىمؽماب 

 ُمـ ٟم٘مٓم٦م اًمْمقء ومٞمف.

وإذا يم٤من هذا اعمٜمٓمؼ ُمٜمٓم٘م٤ًم هرُمٜمقـمٞم٘مٞم٤ًم، وم٢مّن ًمف ؿمٌٞمٝم٤ًم ذم سمٕمض إدسمٞم٤مت اًمًٚمٗمٞم٦م 

٘م٦م، وـمٌٕم٤ًم ُمع اًمتل شمٜم٤مدي سم٤مًمٕمقدة إمم اجلذر إّول سمٕمٞمدًا قمـ اًمتٗمًػمات اًمالطم

ومقارق سملم اًمٗمٝمؿ اهلرُمٜمقـمٞم٘مل واًمًٚمٗمل هٜم٤م ذم اًمٌٜمٞم٦م واًمداومع ُمٕم٤ًم، قمٚماًم أّن احل٤مًم٦م 

اًم٤ًمئدة ذم اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٗمل ـ سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًمٚمٙمٚمٛم٦م ـ شمًٕمك ًمٚمٛمٓم٤مسم٘م٦م سملم اًمديـ 

واًمؽماث اًمت٤مرخيل اًمتٗمًػمي ًمف، وهبذه اًمٓمري٘م٦م يٙمقن اًمًٚمٗمل قمٚمامٟمٞم٤ًم ذم شمٕم٤مـمٞمف ُمع 

ـ ٕنام ٓ يٛمّٞمزان سملم اًمؽماث اًمزُمٜمل اًمت٤مرخيل واًمٜمص   ي٘مقل سمٕمٌض اًمديـ ـ يمام

                                           
، 233ـ  232ٝم٤مد: اٟمٔمر ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ: حمٛمد أريمقن، اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل.. ٟم٘مد واضمت (1)

 م.1998، 3شمرمج٦م وشمٕمٚمٞمؼ: ه٤مؿمؿ ص٤مًمح، دار اًم٤ًمىمل، سمػموت، ط

، ُم٘م٤مل ظمٓم٤مب 47جمٛمققم٦م ُمـ اًم٤ٌمطمثلم، ظمٓم٤مب اًمتجديد اإلؾمالُمل.. إزُمٜم٦م وإؾمئٚم٦م:  (2)
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 اإلهلل اعمتٕم٤مزم.

إذا يم٤مٟم٧م هذه اًمٜمٔمري٦م صحٞمح٦م ـ وهل صحٞمح٦م سم٤مًمت٠ميمٞمد ذم ُم٤ًمطم٤مت واؾمٕم٦م ذم 

اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمّمقص ـ وم٢مّن هذا ُمٕمٜم٤مه أن احل٤مضم٦م إلقم٤مدة اًمٜمٔمر وًمٚمتجديد شمٔمّؾ 

ويمؾ ضمٞمؾ ؾمٞمْمٞمػ ُمـ ظمالل اضمتٝم٤مداشمف طم٤مضم٦م ىمٝمري٦م ُمتٙمّررة، ّٕن يمؾ قمٍم 

اعمنموقم٦م وهمػم اعمنموقم٦م ىمنمة شمٌٕمدٟم٤م ُم٤ًموم٦ًم قمـ اًمٜمص، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّٟمٜم٤م سمح٤مضم٦م قمغم 

اًمدوام عمامرؾم٦م ىمراءة ضمديدة حت٤مول ختّٓمل اًمٓمٌ٘م٤مت اجلٞمقًمقضمٞم٦م هذه، وطمٍم 

اًمًٚمٓم٦م سم٤مًمٜمّص إّول، ومٚمٞمس هٜم٤مك شمٗمًػم ن٤مئل ًمٚمٜمص سمؾ هق ُمٗمتقح قمغم ضمٝمقد 

ك ًمق مل شمٙمـ سمٕمض اًمتٗمًػمات ظم٤مـمئ٦م: إذ ًمٞمس يمؾ ُم٤م ًمٞمس سمخ٤مـمئ ومٝمق أظمرى، طمت

ـ ٟمريد قمالىم٦م ٟم٘مدي٦م ُمع هذه اًمتٗم٤مؾمػم  يم٤مُمؾ، ومٜمحـ ـ يمام ي٘مقل اًمٕمالُم٦م إُملم

 وًمٞمس قمالىم٦م صداُمٞم٦م.

وطمتك ًمق متّٙمـ رضم٤مل اًمٜمٝمْم٦م واإلصالح واًمتجديد ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ُمـ 

ذًمؽ ٟمٔمؾ اًمٞمقم سمح٤مضم٦م ًمٚمًٕمل  مم٤مرؾم٦م ٟم٘مد ًمٚمٛمقروث وطمٗمر ذم اًمؽماث، ُمع

ًمٚمحٞمٚمقًم٦م دون طمج٥م شمريمتٝمؿ اًمٗمٙمري٦م ًمرؤيتٜم٤م ًمٚمٜمص، وحتّقهل٤م إمم شمريم٦م شمٕمٓمٞمٚمٞم٦م، 

ومٙمّؾ ىمراءة ضمديدة ويمّؾ دمديد ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل يقًّمد اعمٜم٤مخ اعمقوققمل عمنموقمٞم٦م 

اًمتجديد ُمّرًة أظمرى، واًمٞمقم شمِمتّد هذه احل٤مضم٦م: ّٕن ُم٘مقٓت اًم٘مرٟملم اعم٤موٞملم 

ٝمام ُم٤مزآ طم٤مرضيـ ذم صم٘م٤مومتٜم٤م سم٘مّقة، وهٜم٤مك ُمـ يٕمتؼم أّن ـمروطم٤مت ومهقُم

وُمٜمٝم٤مضمٞم٤مت قمٌده وُمٓمٝمري وذيٕمتل واًمّمدر واعمقدودي وىمٓم٥م وؾمٞمد ؾم٤مسمؼ و.. 

ُم٤مزاًم٧م ىم٤مدرة قمغم اًمٜمٝمقض سمٜم٤م يمام هل، دون دمديد، وأّن٤م مل حتجٌٜم٤م ـ ُمٝمام يم٤مٟم٧م 

                                                                                                       
 اًمتجديد وُمٝمٛم٦م اًمٌح٨م قمـ ٟمٛمقذج ُمٕمرذم خمتٚمػ )قمٌد اًمرمحـ احل٤مج(.

: ٤5مت اًمتجديد )طمقار(، جمٚم٦م احلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم، عحمٛمد طمًـ إُملم، احلداصم٦م واًمؽماث وإؿمٙم٤مًمٞمّ  (1)
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ًمتٌجٞمؾ واًمنمح ىمّٞمٛم٦م ـ قمـ ُمٗم٤مهٞمؿ أظمرى شمٔمّؾ رضوري٦م، وم٤مًمتٕم٤مـمل سمٛمٜمٝم٩م ا

وآظمتّم٤مر واًمتٕمٚمٞمؼ واًمتحِمٞم٦م قمغم ضمٝمقد ه١مٓء ٟم٘مٌض عمِم٤مريٕمٝمؿ ٟمٗمًٝم٤م وشمراضمع 

قمـ اعمًػمة اًمتل أـمٚم٘مقه٤م: إذ ًمق ومٕمٚمقا ُمع ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ ُم٤م ٟمٗمٕمٚمف اًمٞمقم ُمٕمٝمؿ عم٤م شم٘مّدُمٜم٤م 

 سمؼميمتٝمؿ وعم٤م وصٚمٜم٤م إمم ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف اًمٞمقم.

 

 ـ املػسٔعٗٛ الطٗاضٗٛ لتذدٖد الفهس اإلضالو٘ 8

م( أّن آؾمتٌداد اًمًٞم٤مد قمٜمد اعمًٚمٛملم 1902ت٘مد قمٌد اًمرمحـ اًمٙمقايمٌل )اقم

، وم٠ميمثر ُمـ شمّمّقر إؾمالُمل خيٚمع قمغم احل٤ميمؿ صٗم٤مت ي٘مقم قمغم ٟمٔمري٦م ديٜمٞم٦ّم

إًمقهٞم٦م واًم٘مداؾم٦م، ويٛمٜمع قمـ ٟم٘مده أو ُمٕم٤مروتف، وٟمحـ ٟمٕمرف أّن اًمؽمّهؾ 

قمغم اًمِمٕمقب اعمًٚمٛم٦م ُمـ اًمًٞم٤مد ذم أُمتٜم٤م اًمٞمقم يٕمقد إمم آؾمتٌداد اًمذي يامرس 

ىمٌؾ احلّٙم٤مم، واًمديـ ـ سمٌٕمض ُمدارؾمف ـ يدقمؿ هذا آؾمتٌداد أو يٗمٚمًػ اًمًٙمقت 

قمٜمف، وم٢مذا يم٤من آؾمتٌداد أطمد أؾم٤ٌمب ختّٚمػ إُّم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وم٢مّن ُمـ اًميوري 

طمٞمٜمئذ اًمًٕمل ًمتجٗمٞمػ ُمٜم٤مسمٕمف اًمتل ُمٜمٝم٤م اعمٜمٌع اًمديٜمل، وهق ُمـ أهؿ اعمٜم٤مسمع اعمخّدرة 

ذا اعمج٤مل، وهذا أطمد أوضمف اعمنموقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمتجديد اًمٗمٙمر ًمٚمِمٕمقب ذم ه

 اًمديٜمل.

قمغم اخلّط أظمر ًمٚمٛمنموقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، فم٤مهرة اًمٕمٜمػ واًمتٓمّرف واًمتٙمٗمػم اًمتل 

شمٕمّؿ اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل رسمام ّٕول ُمرة هبذه اًمًٕم٦م واًمِمٛمقًمٞم٦م، وم٢مّن هذه اًمٔم٤مهرة اًمتل 

ون ىمٌؾ اعمٕم٤مرولم، حتت٤مج اٟمٓمالىم٦م ُمنموع شمدُّمر إُّم٦م وشمٗمتتٝم٤م وُي٠ًمل قمٜمٝم٤م اعمًتٌدّ 

اًمتجديد ًمٚمخروج ُمـ هذا اعم٠مزق اًمَٕمِن اًمذي سمدا واوح٤ًم سمٕمد أطمداث احل٤مدي قمنم 

ُمـ ؾمٌت٤مُمؼم، إّن احل٤مضم٦م ًمٚمخروج ُمـ ُم٠مزق آؾمتٌداد ورّد ومٕمٚمف اعمتجكّم ذم اًمٕمٜمػ 

                                           
 .449، 444راضمع: إقمامل اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمٙمقايمٌل:  (1)
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ّح٤من واًمتٓمّرف اًمديٜمٞملم ينمقمٜم٤من ُمنموع اًمتجديد ذم اًمٗمٙمر اًمديٜمل قمٛمقُم٤ًم، ويٚم

ًمت٘مديؿ طمٚمقل هلذا اًمقاىمع قمغم اخلط اًمديٜمل شمتج٤موز اًمٜمٛمٓمٞم٤مت اعمٙمرورة اًمتل ىمّدُم٧م 

 ومٞمام ؾمٌؼ، دون أن شمتٜمّٙمر هل٤م.

 

 جتدٖد الفهس الدٖين لتذدٖد اإلٌطاُ أً العهظ؟

صمٛم٦م ؾم١مال ُمٝمؿ ضمدًا، يتٕمّٚمؼ سم٘مْم٤مي٤م اإلٟم٤ًمن واًمديـ قم٤مُّم٦م، وهق: ُمـ اًمذي 

أم اإلٟم٤ًمن؟ ُم٤م هق احل٘مؾ إّول ًمٚمتجديد: يٗمؽمض آؿمتٖم٤مل قمٚمٞمف أوًٓ: اًمديـ 

اإلٟم٤ًمن صمؿ اًمديـ أم اًمٗمٝمؿ اًمديٜمل صمؿ اإلٟم٤ًمن؟سمٛمٕمٜمك ُمـ أيـ ٟمٌدأ ُمِمقار اًمتجديد: 

ُمـ اًمداظمؾ، ُمـ حتٚمٞمؾ اًمٜمّمقص وـمري٘م٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ًمٜمٖمػّم قمؼم ذًمؽ طمٞم٤مشمٜم٤م 

شمٜم٤م وشمتجدد وشمت٘مّدم، أم ُمـ اخل٤مرج سمام يّمٚمح وقمٞمٜم٤م اًمٕم٤مم وصم٘م٤مومتٜم٤م ويٓمّقر أضمٝمز

ـ ُمًتقي٤مشمٜم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، صمّؿ سمٕمد إصالح ذواشمٜم٤م ٟم٠ميت ًم٘مراءة اًمديـ  ًّ اعمٕمرومٞم٦م، وحي

 وٟمّمقصف، إُمر اًمذي يًٛمح سمقٓدة ومٝمقم ؾمٚمٞمٛم٦م وُمتٓمّقرة شمٚم٘م٤مئّٞم٤ًم؟

هٜم٤مك شم٤مريخ زُمٜمل ًمإلٟم٤ًمن ـ اًمٗمرد أو اجلامقم٦م ـ ٓ حتّمؾ ومٞمف ىمٗمزات ٟمققمٞم٦م 

دث زطمزطم٦م ذم اًم٘مقاقمد وحتّقٓت يمؼمى شمٕمٞمد شمٙمقيـ آضمتامع اإلٟم٤ًمين، وحت

اًمرئٞم٦ًم اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م هذا آضمتامع، رء ُم٤م يِمٌف طم٤مًم٦م اًمريمقد طمتك ٓ شمرى 

احلريم٦م اعمقضمقدة داظمٚمف حتّقًٓ، إّن٤م يمحريم٦م اًمٓمحـ أو ٟم٤مقمقرة اعم٤مء اًمتل شمدور دون 

أن شمت٘مّدم، طمريم٦م شمٕمقد إمم ٟم٘مٓم٦م اًمٌداي٦م ًمتًػم ُمٜمٝم٤م جمددًا إمم اًمٜمٝم٤مي٦م، سمؾ اًمٌداي٤مت 

٤مك هل اًمٜمٝم٤مي٤مت قمٞمٜمٝم٤م، ًمٞمس هٜم٤مك ومرق، واًمٜم٤مشم٩م قمـ هذه احلريم٦م ـمحـ وشمذوي٥م هٜم

 وشمٗمتٞم٧م ًمٙمؾ ىمقى اإلسمداع وآٟمٓمالق.

ًمٞمس هٜم٤مك ؾمٙمقن ذم احلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ًمٙمـ هٜم٤م شمّمٌح احلريم٦م ٟمٗمًٝم٤م ؿمٙماًل ُمـ 
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أؿمٙم٤مل اًمًٙمقن، وٓ يِمٕمر اإلٟم٤ًمن أّٟمف سمح٤مضم٦م إمم شمٖمٞمػم ووع أو شمٓمقير طم٤مًم٦م: ّٕن 

٤محلريم٦م يًٙمره دون أن يٜمتٌف إمم أّن طمريمتف دائري٦م، ٓ شم٘مّدم ومٞمٝم٤م، طمتك ًمق ؿمٕمقره سم

يم٤مٟم٧م اًمدائرة أومْمؾ إؿمٙم٤مل اهلٜمدؾمٞم٦م قمٜمد ىمدُم٤مء اًمٗمالؾمٗم٦م، إّٟمف اًمقهؿ اًمْم٤مر هذه 

اعمّرة اًمذي يقطمل ًمإلٟم٤ًمن أّٟمف يٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤ًم ُم٤م ًمٙمٜمّف ٓ يٗمٕمؾ ذم احل٘مٞم٘م٦م ـ هبذا احل٤ًمب 

 ـ أّي رء.

ريمقد احلٞم٤مة وؾمٙمقٟمٞمّتٝم٤م، يمام طمّمؾ ذم قمّمقر اًمٔمالم ذم هذا اًمٜمقع ُمـ 

إوروسمٞم٦م وىمرون آٟمحٓم٤مط اإلؾمالُمٞم٦م، ٓ يٛمٙمـ اًمِمٕمقر سم٤محل٤مضم٦م إمم اًمتجديد، 

وًمٞمس ُمـ حتّ٘مؼ ًمٚمتجديد ؾمقى سم٤مخلروج ُمـ هذا اًمقوع وُمـ هذا اعمٜم٤مخ اًمٗمٙمري 

واًمًٞم٤مد وآضمتامقمل واًمث٘م٤مذم وآىمتّم٤مدي و.. ومٚمـ يتٛمّٙمـ اإلٟم٤ًمن ُمـ 

طم٤ًمس سميورة اًمتجديد ُم٤مدام داظمؾ هذا اعمرسّمع اعم٘مٗمؾ أو يمام يًٛمك: اًمًٞم٤مج اإل

ـّ ٟمٗمًف ُمتحّريم٤ًم وًمـ ي٘مدر قمغم رؤي٦م ؾمٙمقن  اًمدوهمامئل اعمٖمٚمؼ، إذ ـ يمام ىمٚم٧م ـ ؾمٞمٔم

طمريمتف ـ إن صّح اًمتٕمٌػم ـ ؾمقى سم٤مًمٜمٔمر إمم هذه احلريم٦م وهذا اًمتٛمقوع ُمـ إقمغم، 

، طمٚم٘م٦م آٟمت٘م٤مل ُمـ ؾمٚمٓم٤من ُمًتٌّد إمم آظمر هٜم٤مك ؾمٞمٕمرف أّٟمف يدور ذم طمٚم٘م٦م ُمٗمرهم٦م

ُمثٚمف أيمثر اؾمتٌدادًا، وطمٚم٘م٦م اٟمت٘م٤مل ُمـ اعمتـ إمم احل٤مؿمٞم٦م إمم ذح احل٤مؿمٞم٦م إمم 

اًمتٚمخٞمص، وُمـ صمؿ ذوح اًمتٚمخٞمص إمم شمٕمٚمٞم٘م٦م اًمنمح أو طم٤مؿمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمؼ.. وطمٚم٘م٦م 

 آٟمت٘م٤مل ُمـ زراقم٦م احلٛمْمٞم٤مت إمم زراقم٦م إرز و..

خ ُمـ هذا اًمٜمقع قمـ رضورة اًمتجديد ذم اًمٗمٙمر اًمديٜمل، هٜم٤م، ىمٌؾ أن ٟم٠ًمل ذم ُمٜم٤م

وىمٌؾ أن ٟم٘مٜمع أطمدًا سمٛمًّقهم٤مت احلريم٦م اًمتجديدي٦م.. ُمـ إومْمؾ أن ٟمخرج ه١مٓء 

ُمـ طمٞم٤مهتؿ اًمرايمدة اًمٙم٤مؾمدة هذه إمم طمٞم٤مة أظمرى، ي٘مدرون ُمـ ظمالهل٤م ـ وًمق 

ُمٕمف هـ( ُمـ ىمٌؾ، و505ًمٚمحٔم٤مت ـ قمغم رؤي٦م طمٞم٤مهتؿ إومم.. ويمام ىم٤مل اًمٖمزازم )
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قمٚمامء إظمالق اإلؾمالُمٞمقن، ًمـ ي٘مدر قمغم ومٝمؿ ًمذة اًمٕمروم٤من واًمٚم٘م٤مء سم٤مهلل شمٕم٤ممم إٓ 

ُمـ شم٤ًمُمك ًمػمى شمٗم٤مه٦م ًمذة اًمًٚمٓم٦م واعم٤مل و.. مت٤مُم٤ًم يم٤مًمٓمٗمؾ اًمّمٖمػم ًمـ يٕمرف ًمذة 

اًمًٚمٓم٦م واعم٤مل واجلٜمس و.. إٓ سمخروضمف قمـ طمّد اًمٓمٗمقًم٦م ودظمقًمف قم٤ممل اعمراه٘م٦م 

أّن يمؾ شمٚمؽ اعمٕم٤مرك اًم٘م٤مؾمٞم٦م اًمتل يم٤من خيقوٝم٤م ذم واًمِم٤ٌمب واًمٜمْم٩م، هٜم٤مك ؾمٞمدرك 

ًمٕمٌف وهلقه ُمع أصدىم٤مئف، مل شمٙمـ ؾمقى طمٗمٜم٦م ُمـ شمٗم٤مه٤مت وؾمخ٤موم٤مت يم٤من ئمٜمّٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم 

 ُم٤م ومل شمٙمـ سمٌمء.

ُمـ هٜم٤م، ٟمٕمت٘مد أّن احلٞم٤مة اًمرايمدة ـ وهل طمٞم٤مة ىمد شمٙمقن جمتٛمٕمٞم٦ًم وىمد شمٕمٞمِمٝم٤م 

يٛمٙمـ اًمتجديد ومٞمٝم٤م سم٤مإلىمٜم٤مع  ذحي٦م واطمدة ذم اعمجتٛمٕم٤مت، وىمد يٕمٞمِمٝم٤م أومراد ـ ٓ

اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم اعم٤ٌمذ، سمؾ سم٤مخلٓمقات اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل شمْمع ه١مٓء اًمٜم٤مس ذم واىمع 

آظمر، وىمد أشمٕم٥م سمٕمض اًمتجديدّيلم اعمًتٜمػميـ ذم قم٤معمٜم٤م اًمٕمريب واإلؾمالُمل أٟمٗمًٝمؿ 

ذم إىمٜم٤مع اعمًٚمٛملم سميورة اًمتجديد، ومل يٜمتٌٝمقا إمم أّن اًمٕم٘مؾ اًمذي يتٚم٘مك ظمٓم٤مهبؿ 

ق قم٘مؾ زراقمل ـ ُمثالً ـ ومٞمام ظمٓم٤مهبؿ وًمٞمد طمٞم٤مة صٜم٤مقمٞم٦م، وأّن هذا اًمٕم٘مؾ ًمـ يتٛمّٙمـ ه

ـ سمجّد وطم٘مٞم٘م٦م ـ أن يٕمل ُمٕمٜمك هذا اخلٓم٤مب اجلديد إٓ سم٠من يّمٌح صٜم٤مقمٞم٤ًم سمٜمٗمًف، 

وإٓ ومٚمـ يٗمٝمؿ اًمتجديد إٓ أوًمئؽ إومراد ـ وًمٞمس اجلامقم٤مت واًمِمٕمقب ـ اًمذيـ 

ذا فمّٚم٧م شمٕمٞمش ُمع إومراد واًمٜمخ٥م ومٚمـ يٙمت٥م اُمت٤مزوا ومٗمٝمٛمقا، وُمِم٤مريع اًمتجديد إ

هل٤م اًمٜمج٤مح: ّٕن ٟمخٌٜم٤م ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ٟمخ٥م خمٛمٚمّٞم٦م دمٞمد ًمٕمـ اعمجتٛمع واًمتٓمّٝمر 

ُمٜمف، ويٙمثر ذم ُُمْٕمَجِٛمٝم٤م ٟم٘مد أظمر سمدل ٟم٘مد اًمذات، ومٙمٞمػ ؾمٞمًػم اعمجتٛمع ُمٕمٝم٤م 

 طمٞمٜمئٍذ؟!

ًمٕمٍم اًمذي قمغم هذا إؾم٤مس، ٟمحـ سمح٤مضم٦م إمم ظمٓم٤مب دمديدي يتزاُمـ ُمع ا

يٕمٞمِمف اًمٕم٘مؾ اعمًٚمؿ اًمٞمقم، وقمٜمدُم٤م أىمقل: اًمٕم٘مؾ اعمًٚمؿ اًمٞمقم، وم٠مٟم٤م أطمّدد زُمٜمف 

اًمٓمٌٞمٕمل اعم٤مدي، وٓ أطمّدد زُمٜمف اعمٜم٤مظمل واًمث٘م٤مذم واعمٕمرذم، وهٜم٤م ُمٙمٛمـ اخلٓمر، أن 
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أىمّدم ظمٓم٤مب اًمٖمرب اًمٞمقم ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمع وم٤مرق زُمٜمل أؾم٤مس سملم اًمٕم٘مٚملم: اًمٖمريب 

احلداصم٦م ذم اًمٖمرب ًمـ يتّؿ هْمٛمف سم٤ًٌمـم٦م ذم جمتٛمٕم٤مت  واإلؾمالُمل، ومخٓم٤مب ُم٤م سمٕمد

قمرسمٞم٦م مل شمدظمؾ إمم أن احلداصم٦م ٟمٗمًٝم٤م... طمرٌق ًمٚمٛمراطمؾ أّدى إمم طمرق ُمِم٤مريع 

اًمتجديد، وُمـ صمؿ إمم اوٓمرارٟم٤م اًمٞمقم ـ سمٕمد أيمثر ُمـ ىمرن وٟمّمػ قمغم طمًـ اًمٕمٓم٤مر 

ًمتجديد، سمٕمد وروم٤مقم٦م اًمٓمٝمٓم٤موي وإومٖم٤مين وقمٌده وحمًـ إُملم ـ ًمتؼمير ذقمٞم٦م ا

ومِمؾ أيمثر ُمـ ُمنموع ذم إُّم٦م. إّن ُمِمٙمٚم٦م اًمٙمثػم ُمـ ُمٗمّٙمريٜم٤م وُمث٘مٗمٞمٜم٤م أّنؿ اٟمت٘مدوا 

خم٤مـم٦ٌم اعم١مؾّم٦ًم اًمديٜمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ُٕمؿ ىمد ُم٤مشم٧م، يمام يٕمؼّم اًمًٞمد اًمّمدر، ًمٙمٜمّٝمؿ 

 وىمٕمقا داظمؾ جمتٛمٕم٤مهتؿ أطمٞم٤مٟم٤ًم ذم خم٤مـم٦ٌم أُمؿ مل شمقًمد سمٕمد.

وع اًمتجديد يٜمٓمٚمؼ ُمـ اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م وطمده٤م، ذم هذا اًمًٞم٤مق، ٓ ٟمجد أّن ُمنم

وسمٕمض أوًمئؽ اًمذيـ أـمٚم٘مقا ظمٓم٤مب دمديد اًمٗمٙمر اًمديٜمل ًمػموا ومٞمف طماًل وطمٞمدًا 

عمٕمْمالت قم٤معمٜم٤م اإلؾمالُمل، ومّٙمروا هذه اعمّرة سمٓمري٘م٦م ىمديٛم٦م وُمٚمٖمقُم٦م ُمٕم٤ًم: ىمديٛم٦م 

رون اهلجري٦م ّٕنؿ ُم٤م زاًمقا يٜمٔمرون ًمٚمٗمٙمر اًمديٜمل ذم ُمقىمٕمف اًمذي يم٤من حيتّٚمف ذم اًم٘م

إومم، وُمٚمٖمقُم٦م ٕنؿ ي٘مّرون سم٠من اًم٥ًٌم اًمقطمٞمد ًمؽماضمع طم٤مًمٜم٤م اًمٞمقم هق اًمٗمٙمر 

اًمديٜمل، ُمتٜم٤مؾملم أّن اًمذيـ شمريمقا اًمٗمٙمر اًمديٜمل ُمـ اًمتٞم٤مرات إظمرى مل ي٘مّدُمقا هؿ 

أيْم٤ًم ؿمٞمئ٤ًم يت٤ٌمهقن سمف قمغم اًمتٞم٤مرات اإلؾمالُمٞم٦م، وًمق أّنؿ ومّٙمروا ذم قمٍمٟم٤م احل٤مرض 

ديد اًمٗمٙمر اًمديٜمل ًمٞمس ؾمقى وٚمع ُمـ أوالع ظم٤مرـم٦م اًمتجديد ذم ًمٕمرومقا أّن دم

إُّم٦م، سمؾ ذم اًمٗمٙمر اًمديٜمل ٟمٗمًف، ومٓمري٘م٦م اًمتجديد اًمداظمؾ ـ ديٜمٞم٦م ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل 

اًمتجديد ٓ يٙمٗمل ًمقطمده ًمٚمٜمٝمقض سم٤مُٕم٦م اًمٞمقم، وإّٟمام ٓسمد ذم قمٍمٟم٤م اًمراهـ ُمـ 

قُم٤مشمٜم٤م اعمٕمرومٞم٦م إظمرى اًمتجديد اخل٤مرج ـ ديٜمل أيْم٤ًم، أي دمديد أضمٝمزشمٜم٤م وُمٜمٔم

وأوو٤مقمٜم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمتٜمٛمقي٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م 

واجل٤مُمٕمٞم٦م وهمػمه٤م، ومٚمٞمس ُمـ اًميوري أن شمٕم٤مًم٩م أُمراض اجلٚمد ُمٜمف، سمؾ ىمد شمٕم٤مًم٩م 

 ُمـ ُمٙم٤من آظمر يم٤معمٕمدة.
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 إذن، ومٝمٜم٤مك قمالىم٦م ضمدًمٞم٦م سملم اًمتجديد اًمديٜمل واًمتجديد اإلٟم٤ًمين: طمٞم٨م ي١مصمر

يمؾ ُمٜمٝمام ذم أظمر، ويًٌؼ يمؾ ُمٜمٝمام أظمر ويٚمح٘مف، وهٜم٤م طمّمؾ وهؿ اًمتجديد، 

قمٜمدُم٤م أوىمٕمٜم٤م اًم٘مٓمٞمٕم٦م سملم هذيـ اعم٤ًمريـ، ويم٠من إصالح اًمٗم٘مف أو اًمٙمالم يمٗمٞمؾ 

 ًمقطمده سم٢مصالح طم٤مًمٜم٤م!

 

 نمىٛ أخريٚ

، وإذا حتّدصمٜم٤م قمـ إومم إذا ذقمٜم٤ّم اًمتجديد ٟمٙمقن ىمد ظمٓمقٟم٤م ظمٓمقة إًمػ ُمٞمؾ

ٟمٙمقن ىمد ىمٛمٜم٤م سمٌمء ؾمقى أّٟمٜم٤م أصم٘مٚمٜم٤م يم٤مهٚمٜم٤م سم٤معم١ًموًمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م  وضمقسمف ومال

واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وم٤مًمتجديد ىمٌؾ يمؾ رء خم٤مـمرة حتت٤مج ًمٚمٙمثػم ُمـ اعم١مهالت وًمٚمٙمثػم ُمـ 

اًمتْمحٞم٦م وآؾمتٕمداد، ومه٤م أُمران يٗمت٘مدمه٤م اًمٙمثػم ُمـ دقم٤مة اًمتجديد ذم قمٍمٟم٤م: 

ٞمف ديٙم٤مرت: )اًمٗمٞمٚمًقف اعم٘مٜمّع(، ّٕٟمف قمٜمدُم٤م شمّمؾ إُمقر إمم اًمتْمحٞم٦م ئمٝمر ُم٤م يًٛمّ 

اًمذي يتح٤ميؾ ويراوغ ًمٞمحٛمل ٟمٗمًف ذم حمٞمط اًم٘مٛمع واًمؽمهٞم٥م، ٟمحـ سمح٤مضم٦م ذم ُمٝمّٛم٦م 

اًمتجديد إمم ىمقاومؾ آؾمتِمٝم٤مديلم اعمًتٕمّديـ ًمٚمتْمحٞم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م اًمٜمٌٞمٚم٦م 

اًمتل ي١مُمٜمقن هب٤م، واًمٌح٨م قمـ ذقمٜم٦م أو رضورة اًمتجديد ًمٞمس ؾمقى يمالم يٚمقح 

اب أُم٤مم شمْمحٞم٤مت اًمقاىمع، ومٚمٞمخرج ُمٗمّٙمرٟم٤م وقم٤معمٜم٤م وُمث٘مٗمٜم٤م ُمـ ـم٤مووؾمّٞمتف اًمتل يمن

ـّ سمقمهٝم٤م قمغم أظمريـ! وم٤مًمتجديد سم٤مت قمٛمٚمٞم٦م ىمٞمٍمي٦م سم٤مُمتٞم٤مز.  يٛم

وٓ شمٙمٗمل إرادة اًمتجديد وشمْمحٞم٤مشمف، سمؾ ٓسمد ُمٕمٝم٤م ُمـ ُمٜم٤مخ اًمتجديد، ومٛمنموع 

ىمع ًمٞمٙمقن واىمٕمٞم٤ًم، ومال اًمتجديد ـ يم٤ًمئر اعمِم٤مريع اًمٕمٛمالٟمٞم٦م ـ يٗمؽمض أن يٕمل اًمقا

 ٟم٘مع ذم أوه٤مم اًمٜمخ٦ٌم وأطمالم اًمث٘م٤موم٦م.

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلسنٛ احلطٍٗٗٛ ٔالتأصٗن الفكّ٘ لػسعٗٛ الجٕزٚ

 قساٞات ٔوتابعات



 



 

 

 

 

 

 

 متّٗد

ُمـ اًمقاوح أّن اًمٌح٨م اًمٗم٘مٝمل ذم ذقمٞم٦م اًمثقرة قمغم إٟمٔمٛم٦م اًمٗم٤مؾمدة ُمـ 

٦م وواقمٞم٦م، ٓ شمٖمرق ذم آٟمٗمٕم٤مٓت إسمح٤مث اًميوري٦م اًمتل حتت٤مج إمم ىمراءة ُمت٠مٟمٞم

احلامؾمٞم٦م وٓ ختِمك ُمـ اًمٗمٕمؾ واإلىمدام: وىمد ـمرح اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل هذا اعمقوقع، 

 وشمٜم٤موًمتف اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمذ اًم٘مدم: واختذت ومٞمف ُمقاىمػ سمٚمٖم٧م طمّد اًمتٜم٤مىمض.

، ـمرطم٧م هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمد، ًمٙمـ اإلُم٤مُمل وذم اًمقؾمط اًمِمٞمٕمل

ـ ًمٚمدراؾم٤مت اعمتٕمّٚم٘م٦م سم٤معم٠ًمًم٦م اًمٙمالُمٞم٦م اعمتّمٚم٦م سم٤مإلُم٤مم  سم٤مظمتّم٤مر ظمْمع ـ شم٤مرةً 

، وأظمرى سم٤معم٠ًمًم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمتّمٚم٦م سمٛمقوقع اًمت٘مٞم٦م اًمذي طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ ×اعمٝمدي

اًمِمٞمٕمل ذم همػم جم٤مل وصٕمٞمد، وىمد ؾمجٚم٧م مجٚم٦م أدًّم٦م ًمّم٤مًمح يمؾ ومريؼ، سمٚمٖم٧م ـ 

ٌّٕمٜم٤م ـ ؾمت٦م قمنم دًمٞماًل ًمّم٤مًمح ٟمٔمري٦م ذقمٞم٦م اًمثقرة وم٘مط، ويم ٤من ُمـ سمٞمٜمٝم٤م طم٥ًم شمت

، طمٞم٨م ؿمٝمد هذا اًمدًمٞمؾ ×ٜمٝمْم٦م اإلُم٤مم احلًلموُمـ أسمرزه٤م آؾمتٜم٤مد اعمرضمٕمل ًم

 شمٜمِمٞمٓم٤ًم ُمٚمحقفم٤ًم ذم اًم٘مرن اعم٤ميض.

سمدورٟم٤م، ؾمقف ٟمح٤مول ذم هذه اًمقري٘م٤مت حتٚمٞمؾ هذه اًمثقرة سمام يتّمؾ هبذا 

اعمقوقع: ًمٜمرى هؾ شمٕمٓمل هذه اًمٜمٝمْم٦م شمؼميرًا ذقمٞم٤ًم عمامرؾم٦م آًمٞم٦م اًمثقرة وّد 

ٛم٦م اجل٤مئرة، أم هٜم٤مك ُم٤م يٛمٜمع قمـ شمقفمٞمػ هذه احلريم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمٙمؼمى ذم ُمثؾ إٟمٔم

هذه احل٤مٓت؟ وإذا يم٤من اجلقاب إجي٤مسمٞم٤ًم ومٛمـ اًميوري حتديد اعمََدَي٤مت اًمتل يٕمٓمٞمٝم٤م 
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ٟمحراومٝم٤م، وطمتك ًمق مل هذا اًمدًمٞمؾ ذم ٟمٓم٤مق طم٤مٓت وم٤ًمد إٟمٔمٛم٦م أو ضمقره٤م أو ا

يث٧ٌم صّح٦م آؾمتدٓل هبذا اًمدًمٞمؾ، ومال يٕمٜمل ذًمؽ وم٤ًمد ٟمٔمري٦م اًمثقرة وّد إٟمٔمٛم٦م 

اًمٗم٤مؾمدة، شمٌٕم٤ًم عم٤م يراه اًمٗم٘مٞمف قمغم ُمًتقى ؾم٤مئر إدًّم٦م اعمٓمروطم٦م أو اًمتل يٛمٙمـ أن 

 شمٓمرح ذم هذا اعمقوقع اًم٤ٌمًمغ إمهٞم٦م.

حلريم٦م: ومثقرة اإلُم٤مم اًمِمٝمٞمد ُمـ هٜم٤م، يم٤مٟم٧م اًمّمٞمٖم٦م إّوًمٞم٦م ًمالؾمتدٓل هبذه ا

ُمـ اعمًّٚمامت اًمت٤مرخيٞم٦م، يمام أن ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ أئٛم٦م  ×احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

، وىمد يم٤مٟم٧م ظمروضم٤ًم قمغم اًمًٚمٓم٤من يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من، ^أهؾ اًمٌٞم٧م

ٟمتٞمج٦م آٟمحراف اًمذي طمّؾ سم٤مًمًٚمٓم٦م واخلالوم٦م، ومتٙمقن ُمـ أىمقى إدًّم٦م ـ ؾمٜمدًا 

 قاز اخلروج اًمدُمقي وّد اًمٜمٔم٤مم اًمٗم٤مؾمد.ودًٓم٦ًم ـ قمغم ضم

 

 املرّبزات املٕضٕعٗٛ لدزاضٛ فمطفٛ احلسنٛ احلطٍٗٗٛ

واًمٌح٨م ذم قمالىم٦م اًمثقرة احلًٞمٜمٞم٦م سمٛم٠ًمًم٦م اخلروج قمغم إٟمٔمٛم٦م اًمٔم٤معم٦م ٓ يٛمٙمـ 

أن ي٠مظمذ ـمري٘مف اًمٓمٌٞمٕمل سمٛمٕمزل قمـ اًمٜمٔمري٦م اًمتل يٙمّقن٤م اًم٤ٌمطم٨م قمغم ُمًتقى حتٚمٞمٚمف 

ومٚمًٗمتٝم٤م: ّٕن اًمٜمٔمري٤مت اًمتل ـمرطم٧م طمقل هذا اعمقوقع شمٚم٘مل هلذه اًمثقرة ٟمٗمًٝم٤م و

 سمٔمالهل٤م قمغم ٟمت٤مئ٩م آؾمتٜم٤مد إمم هذه اًمثقرة ذم سمحثٜم٤م اًمٗم٘مٝمل هٜم٤م.

وٟمحـ ٟمٕمرف أّن ومٚمًٗم٦م اًمثقرة احلًٞمٜمٞم٦م مل شمقوع قمغم ٟم٤مر طم٤مُمٞم٦م ذم اًمقؾمط 

اًمِمٞمٕمل ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمد، سمؾ إّن سمٕمض اًمٕمٚمامء دقم٤م إمم اإلطمج٤مم قمـ دراؾم٦م هذا 

قوقع واقمتؼمه ٟمققم٤ًم ُمـ اًمتٙمّٚمػ، وأّن اًمالزم إطم٤مًم٦م إُمر إمم أهؾ اًمٌٞم٧م اعم

، وهذا اًمٙمالم يٜمٓمٚمؼ ُمـ إصقل اعمقوققم٦م اعمًّٚمٛم٦م أٟمٗمًٝمؿ، ّٕنؿ ُمٕمّمقُمقن

                                           
: واًمٜمجٗمل، ضمقاهر اًمٙمالم 99ـ  98: 45اٟمٔمر ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ: اعمجٚمز، سمح٤مر إٟمقار  (1)
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 ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمِمٞمٕمٞم٦م، وُمـ صمؿ ومٝمق ُمِمتٌف ُمـ ٟم٤مطمٞمتلم:

آقمؽماض ـ إّن آقمت٘م٤مد سمٕمّمٛمتٝمؿ ٓ يٕمٜمل أّن دراؾم٦م ُمؼّمرات اًمثقرة ٟمحٌق ُمـ 1

قمٚمٞمٝمؿ، سمؾ هق ًمٚمتدسمر ذم ؾمػمهتؿ وؾمٜمّتٝمؿ اًمتل هل ُمّمدر شمنميٕمل، ٟمح٤مول ُمـ 

ظمالًمف أظمذ اعم١مذات اًمتل شمدًّمٜم٤م قمغم اعمقىمػ اًمنمقمل، وهذا اًمٌح٨م اًمذي ٟمحـ ومٞمف 

ظمػم دًمٞمؾ قمغم أّن حتٚمٞمؾ اًمثقرة احلًٞمٜمٞم٦م ؾمقف يؽمك أصمرًا ـ وًمق ذم اجلٛمٚم٦م ـ قمغم 

 ًمثقرة قمغم إٟمٔمٛم٦م اًمٗم٤مؾمدة.ٟمٔمري٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ه٤مُم٦م، هل ٟمٔمري٦م ا

ـ إّن حتٚمٞمؾ اًمثقرة احلًٞمٜمٞم٦م ىمد ي٤ًمقمد ذم اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م أُم٤مم إؿمٙم٤مٓت همػم 2

اًمِمٞمٕم٦م، وُمـ اعمٕمروف أّٟمف ُمٜمذ ىمديؿ إّي٤مم يم٤مٟم٧م هٜم٤مك اٟمت٘م٤مدات قمٜمٞمٗم٦م وُمتقؾّمٓم٦م 

اًمٕمٜمػ وّد اإلُم٤مم احلًلم ذم ظمروضمف قمغم يزيد، وم٠مسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب واسمـ طمزم 

ـ شمٞمٛمٞم٦م وسمٕمض إسم٤موٞم٦م اخلقارج و.. ويمثػم ُمـ اعمًتنمىملم ُمثؾ إٟمدًمز واسم

ومٚمٝمقزن، وضمقًمدشمًٞمٝمر، وؾمػم وًمٞم٤مم ُمقر، وُٓم٤مٟمس، اٟمت٘مدوا اًمثقرة سمِمّدة، وىمّٚم٦م ُمـ 

، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ ُمقاضمٝم٦م هذه آٟمت٘م٤مدات اعمًًتنمىملم ـ ُمثؾ ُم٤مريٜمل ـ أصمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م

قمغم حتٚمٞمؾ اًمثقرة  اًمتل شمٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمٜم٤مخ قم٘م٤مئدي وُمٕمرذم آظمر، دون اإلىمدام

وايمتِم٤مف ُمؼّمراهت٤م ودواومٕمٝم٤م وٟمت٤مئجٝم٤م؟! وهلذا وضمدٟم٤م ُمثؾ اًمًٞمد اعمرشم٣م 

 هـ( ي٘مقم سمتحٚمٞمؾ اًمثقرة هبدف اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م أُم٤مم اًمذيـ اٟمت٘مدوه٤م.436)

                                                                                                       
ٜمج٤مة: هـ(، ذريٕم٦م اًم1330: وحمٛمد رومٞمع اًمٙمرُمرودي اًمتؼميزي )طمقازم: 296ـ  295: 21

14. 

طمقل ُمقاىمػ اعمًتنمىملم وأهؾ اًمًٜم٦ّم وسمٕمض اًمٙمّت٤مب اعمٕم٤مسيـ، راضمع ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل  (1)

، ـمٌع دار اًمتٕم٤مرف 96ـ  85: 2ـ: ه٤مؿمؿ ُمٕمروف احلًٜمل، ؾمػمة إئٛم٦م آصمٜمل قمنم 

، 410ـ  402: 3م: وسم٤مىمر ذيػ اًم٘مرر، طمٞم٤مة اإلُم٤مم احلًلم 1986ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، سمػموت، 

 م.1992يرواين، ىمؿ، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، ٟمنم ُمدرؾم٦م اإل
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 املػّد الػٗع٘ التازخي٘ إشاٞ قساٞٚ الجٕزٚ احلطٍٗٗٛ

ُمٜمف ـ هق اًمذي ؿمٝمد وقمغم أّي٦م طم٤مل، وم٤مًم٘مرن اًمٕمنميـ ـ وسم٤مًمتحديد اًمٜمّمػ اًمث٤مين 

ومتح سم٤مب اجلدل ذم هذا اعمقوقع، وإٓ وم٤مًمِمٞمٕم٦م ىمٌؾ هذا اًمت٤مريخ مل يتداوًمقا ُم٠ًمًم٦م 

اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م ـ هم٤مًم٤ًٌم ـ ؾمقى ُمـ زاوي٦م شمراضمٞمدي٦م ٓ يتؿ شمقفمٞمٗمٝم٤م ذم اإلـم٤مر 

اًمًٞم٤مد واًمٜمٝمْمقي إٓ ٟم٤مدرًا، وىمد ًمٕم٥م فمٝمقر اإلؾمالم اًمًٞم٤مد اًمِمٞمٕمل ذم اًمٗمؽمة 

ة دورًا سم٤مًمٖم٤ًم ذم هذا اًمتحّقل ذم ىمراءة احلريم٦م احلًٞمٜمٞم٦م، مم٤م دومع ًمالٟمت٘م٤مل إظمػمة سم٘مقّ 

ُمـ شمٗمًػم هذه اًمثقرة جمٛمققم٦َم قمٜم٤مس سمٙم٤مئٞم٦م شمراضمٞمدي٦م إمم شمقًمٞمٗم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ 

اًمٜمٝمْمقي٦م واًمتٖمٞمػمي٦م، ويدًّمٜم٤م قمغم هذا إُمر قمٜم٤مويـ اعم١مًمٗم٤مت اًمتل يم٤من يٙمتٌٝم٤م 

٤معمٗمردات اًمؽماضمٞمدي٦م ُمثؾ: ـمريؼ اًمٌٙم٤مء، اًمِمٞمٕم٦م طمقل احلًلم، وهل ُم١مًمٗم٤مت شمٕم٩ّم سم

ـمقوم٤من اًمٌٙم٤مء، قماّمن اًمٌٙم٤مء، أُمقاج اًمٌٙم٤مء، ري٤مض اًمٌٙم٤مء، ُمٗمت٤مح اًمٌٙم٤مء، ُمٜمٌع 

اًمٌٙم٤مء، خمزن اًمٌٙم٤مء، ُمٕمدن اًمٌٙم٤مء، ُمٜم٤مهؾ اًمٌٙم٤مء، جمرى اًمٌٙم٤مء، ؾمح٤مب اًمٌٙم٤مء، 

ُمقع، قملم اًمٌٙم٤مء، يمٜمـز اًم٤ٌميملم، ُمٌٙمك اًمٕمٞمقن، ُمٌٙمك اًمٕمٞمٜملم، اعمٌٙمٞم٤مت، سمحر اًمد

ومٞمض اًمدُمقع، قملم اًمدُمقع، ؾمح٤مب اًمدُمقع، يٜمٌقع اًمدُمقع، ُمٜمٌع اًمدُمقع، دُمع 

اًمٕملم، ُمداُمع اًمٕملم، خم٤مزن إطمزان، ري٤مض إطمزان، ىم٤ًٌمت إطمزان، ُمثػم 

إطمزان، ُمٝمّٞم٩م إطمزان، ٟمقطم٦م إطمزان وصحٞمٗم٦م إؿمج٤من، أطمزان اًمِمٞمٕم٦م، سمحر 

ص اًمٖمؿ، واطم٦م اًمٖمٛمقم، اهلؿ احلزن، يمٜمـز اعمحـ، سمحر اًمٖمٛمقم، سمحر اًمٖمؿ، ىمّم

واًمٖمؿ، ُمنمط اًمٖمؿ، يمٜمـز اعمّم٤مئ٥م، جمٛمع اعمّم٤مئ٥م، وضمٞمزة اعمّم٤مئ٥م، إيمٚمٞمؾ 

 اعمّم٤مئ٥م و..

سمٞمٜمام ؿم٤مقم٧م ذم يمت٤مسم٤مت اعمت٠مظمريـ ُمٗمردات اًمثقرة واحلامؾم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م سمِمٙمؾ 

ٓوم٧م ُمـ ىمٌٞمؾ: ذم فمالل احلري٦م، زقمٞمؿ إطمرار، احلًلم طم٤مُمؾ ًمقاء احلري٦م، 

طمرار، احلًلم رُمز احلري٦م، اعمٚمحٛم٦م احلًٞمٜمٞم٦م، ُمٚمحٛم٦م قم٤مؿمقراء، احلًلم ؾمّٞمد إ

ُمٚمحٛم٦م يمرسمالء، رضم٤مل اًمثقرة، رؾم٤مًم٦م احلًلم اًمثقري٦م وفمروومٝم٤م احلرضم٦م، صمقرة 



 309 ............. احلركة احلسييية والتأصيل الفقوي لشرعية الجورة، قراءات ومتابعات

احلًلم، صمقرة اًمٓمّػ، اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م، نْم٦م قم٤مؿمقراء، إهداف آضمتامقمٞم٦م قمٜمد 

ٞم٦م وأهداومٝم٤م ، حتٚمٞمؾ دواومع صمقرة يمرسمالء، اًمثقرة احلًٞمٜم×احلًلم سمـ قمكم

. وهذا يمّٚمف ي١ميّمد همٞم٤مب اًمتٗمًػمات اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م هلذه آضمتامقمٞم٦م، اًمثقرة اخل٤مًمدة و..

 اًمثقرة ىمٌؾ اًم٘مرن اًمٕمنميـ ذم اًمقؾمط اًمِمٞمٕمل.

وُمـ إومرازات اًمت٠مصمػم اًمًٞم٤مد قمغم إقم٤مدة ىمراءة احلريم٦م احلًٞمٜمٞم٦م، صدور يمت٤مب 

م( قم٤مم 2006جػ آسم٤مدي )اًمذي أًّمٗمف اًمِمٞمخ ٟمٕمٛم٦م اهلل ص٤محلل ٟمش اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد»

 ×م، وم٘مد ؿمّٙمؾ هذا اًمٙمت٤مب ُمٜمٕمٓمٗم٤ًم ذم دراؾم٦م ومٚمًٗم٦م ىمٞم٤مم اإلُم٤مم احلًلم1970

ذم اًمقؾمط اًمِمٞمٕمل، وىمد أدى هذا اًمٙمت٤مب إمم صخ٥م وضمدال يمٌػميـ ذم اًمقؾمط 

اًمٕمٚمٛمل اًمِمٞمٕمل، أوم٣م إمم شمدظمؾ سمٕمض يم٤ٌمر اًمٗم٘مٝم٤مء وُمراضمع اًمت٘مٚمٞمد وّده، ُمثؾ 

 حمٛمد رو٤م اًمٙمٚم٤ٌميٙم٤مين و..اًمًٞمد اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل واًمًٞمد 

وىمد يمت٥م ذم رّد هذا اًمٙمت٤مب ُمّمٜمٗم٤مت قمديدة سمٕمْمٝم٤م يمٌػم احلجؿ، ويم٤من ُمـ 

اًمٜم٤مىمديـ: اًمِمٞمخ ًمٓمػ اهلل اًمّم٤مذم واًمِمٞمخ رو٤م إؾمت٤مدي و.. يمام يم٤مٟم٧م هٜم٤مك 

اٟمت٘م٤مدات ذات ـم٤مسمع أيمثر هدوءًا، أسمرزه٤م ُم٤م قمّٚم٘مف يمؾ ُمـ اًمديمتقر قمكم ذيٕمتل 

 واًمِمٞمخ ُمرشم٣م ُمٓمٝمري و..

ؾمٞمام اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل، ٓمل يّمدر ُمقىمػ ُمـ سمٕمض اًمِمخّمٞم٤مت اهل٤مُم٦م آٟمذاك، و

اًمذي اقمتؼم أن اعمقوقع أؿمٖمؾ احلقزة قمـ ىمْم٤مي٤م يمؼمى، يمام يم٤من هٜم٤مك ُمـ يرى أن 

 .ًمٚمٛمخ٤مسمرات اإليراٟمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمِم٤مه )اًم٤ًموم٤مك( دورًا ذم شم٠مضمٞم٩م اًمٗمتٜم٦م

                                           
عمزيد ُمـ آـمالع قمغم هذا اعمند ُمـ قمٜم٤مويـ اًمٙمت٥م واعمّمٜمٗم٤مت، أٟمٔمر: حمٛمد اؾمٗمٜمدي٤مري،  (1)

، ـمٝمران، وزارة اإلرؿم٤مد واًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، 39ـ  38×: يمت٤مسمِمٜم٤مد شم٤مرخيل إُم٤مم طمًلم

 .1م، ط2001ش/1380

وردود إومٕم٤مل قمٚمٞمف، واعمِمٝمد اًمت٤مرخيل اًمذي شمريمف، طمقل يمت٤مب )اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد(، واعمقاىمػ  (2)
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ذم شم٤مريخ دراؾم٦م اًمِمٞمٕم٦م م سم٤مًمتحديد، فمٝمرت ىمٗمزة ه٤مُم٦م 1970قمغم أي٦م طم٤مل، ُمٜمذ 

ًمٗمٚمًٗم٦م اًمثقرة احلًٞمٜمٞم٦م، وشمٌٚمقرت اًمٕمديد ُمـ اًمٜمٔمري٤مت، اًمتل يم٤من سمٕمْمٝم٤م وٕمٞمٗم٤ًم 

ضمدًا، وسمٕمْمٝم٤م أيمثر طمْمقرًا وهٞمٛمٜم٦ًم قمغم اًمٕم٘مؾ اًمِمٞمٕمل، وىمد يم٤من اإلؾمالم اًمًٞم٤مد 

: هلذا ×اًمِمٞمٕمل ـ يمام ىمٚمٜم٤م ـ سمٛمدارؾمف ىمد ًمٕم٥م دورًا ذم إقم٤مدة ىمراءة صمقرة احلًلم

ات هلذه اًمثقرة أيْم٤ًم ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب اًمِمٞمٕمل، يم٤من ُمٜمٝم٤م ىمراءات: اًمًٞمد وضمدٟم٤م ىمراء

حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر واًمًٞمد ه٤مؿمؿ ُمٕمروف احلًٜمل واًمِمٞمخ حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس 

اًمديـ واًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر احلٙمٞمؿ وسم٤مىمر ذيػ اًم٘مرر واًمًٞمد حمٛمقد اهل٤مؿمٛمل 

 .واًمِمٞمخ حمٛمد ُمٝمدي أصٗمل واًمًٞمد حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل وهمػمهؿ

وقمٜمدُم٤م ٟمتحّدث قمـ شم٠مصمػم احلريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمت٠مظمرة قمغم إقم٤مدة ىمراءة 

هذا اعمقوقع: ومال ٟمٜمٗمل وضمقد سمٕمض اًمقىمٗم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ذم هذا اعمج٤مل، ًمٕمّؾ ُمـ 

إٟمٌٞم٤مء، ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م: إّن٤م يم٤مٟم٧م  فهـ( ذم يمت٤مب: شمٜمزي436أىمدُمٝم٤م وىمٗم٦م اًمًٞمد اعمرشم٣م )

، يمام يم٤من ًمٌٕمض اًمٕمٚمامء يٙمـ ي١مُمـ سم٤مإلُم٤مُم٦م ؾمٚمٗم٤مً  ضمقاسم٤ًم شمٜمّزًمٞم٤ًم ُمٜمف ًمٌٕمض ُمـ مل

واًمٗم٘مٝم٤مء وىمٗم٤مت ُمتقاوٕم٦م ذم صمٜم٤مي٤م دراؾم٤مهتؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، يمام ؾمٞمٔمٝمر ًمٚم٘م٤مرئ ذم ُمٓم٤موي 

 هذا اًمٌح٨م.

وُمٜمٓمٚم٘م٤مهت٤م وُمدي٤مت شمٕمٛمٞمؼ هذه اعمٜمٓمٚم٘م٤مت  ×واًمٌح٨م ذم صمقرة اإلُم٤مم احلًلم

وضمقد صمامٟمٞم٦م ُمٜم٤مه٩م ـمقيٌؾ، وىمد يمت٥م ذم ذًمؽ اًمٙمثػم، سمؾ ىمد حتّدث سمٕمْمٝمؿ قمـ 

، وؾمقف ٟمح٤مول هٜم٤م ُمٕم٤مجل٦م ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن قمٚمٛمٞم٦م ًمدراؾم٦م اًمٔم٤مهرة اًمٕم٤مؿمقرائٞم٦م

                                                                                                       
اٟمٔمر: اًمًٞمد طمًـ إؾمالُمل، ُم٘م٤مل: اًمٕمزاء ؾمٜم٦ّم ديٜمّٞم٦م أم ومٕمؾ اضمتامقمل؟، شمرمج٦م: طمٞمدر طم٥م 

 م.2006، سمػموت، ظمريػ 25ـ  13: 8اهلل، جمٚم٦م ٟمّمقص ُمٕم٤مسة، اًمٕمدد 

يخ إُم٤مم طمًلم: حمٛمد صّحتل هدرودي، قم٤مؿمقرا سمزوهل: سم٤م رويٙمرد سمف حتريػ ؿمٜم٤مد شم٤مر( 1)

 م.2006ش/1385، 2، اٟمتِم٤مرات ظم٤مدم اًمرو٤م، ىمؿ، إيران، ط282ـ  281

اٟمٔمر اًمديمتقر قمكم سمٞم٤مت، ىمٞم٤مم قم٤مؿمقرا: سم٤ميده٤م وسمٞم٤مُمده٤م )سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م(، جمٚم٦م طمقزه وداٟمِمٙم٤مه، ( 2)
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 ٓؾمتٓمرادات.ا وإٓ ظمرضمٜم٤م قمـ حمقر اًمٌح٨م ودظمٚمٜم٤م ذميتّمؾ سمٛمقوققمٜم٤م ومح٥ًم، 

 

 ٌعسٖات يف الجٕزٚ احلطٍٗٗٛ

، واًمتل شمتّمؾ ×ىمٌؾ اًمٌح٨م قمـ أسمرز اًمٜمٔمري٤مت ذم شمٗمًػم صمقرة اإلُم٤مم احلًلم

حثٜم٤م هٜم٤م، ُمـ اًميوري أن ٟمٕمرف أّن سمٕمض هذه اًمٜمٔمري٤مت ٓ هيٛمٜم٤م ُمدى صّحتف سمٌ

هٜم٤م، وم٢مذا قى سمحثٜم٤م اًمٗم٘مٝمل وصقاسمف إذا طمًٛمٜم٤م اًمٜمتٞمج٦م اًمتل يٕمٓمٞمٜم٤م إي٤مه٤م قمغم ُمًت

يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ٟمٔمري٦م ُم٤م ٓ شمٜمت٩م إُمٙم٤مٟمٞم٦م آؾمتدٓل سمثقرة احلًلم وٓ قمدُمٝم٤م، أي أن٤م 

 ًمٜم٦ًٌم، ومال هيٛمٜم٤م حتديد صقاهب٤م ُمـ ظمٓمئٝم٤م.ؾم٤ميمت٦م طمقل هذا اعمقوقع أو ُمت٤ًموي٦م ا

 وقمغم أي٦م طم٤مل، وم٠مسمرز اًمٜمٔمري٤مت ذات اًمّمٚم٦م سمٛمقوققمٜم٤م هٜم٤م هل:

 

 ـ الٍعسٖٛ الػٗبٗٛ االختصاصٗٛ، أٔ الالوعكٕه احلطٗين 1

، ي٘مّمد سم٤مًمٜمٔمري٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م آظمتّم٤مصٞم٦م اًمتل هل٤م طمْمقر قمٜمد سمٕمض قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م

قرشمف ٕواُمر همٞمٌٞم٦م ظم٤مّص٦م سمف وضمٝم٧م إًمٞمف، ومٚمؿ إٟمام اٟمٓمٚمؼ ذم صم ×أّن اإلُم٤مم احلًلم

هيدف احلًلم إؾم٘م٤مط إٟمٔمٛم٦م وٓ شم٠مؾمٞمس دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م وٓ إطمٞم٤مء وٛمػم إُّم٦م 

وٓ.. يمؾ ُم٤م ذم إُمر أٟمف ٟمٔمرًا ًمٕمّمٛمتف وإُم٤مُمتف وم٘مد شمٚم٘مك أواُمر همٞمٌٞم٦م ٓ ٟم٘مدر قمغم 

                                                                                                       
 ش.1381، اًمًٜم٦م اًمث٤مُمٜم٦م، ؿمت٤مء 22ـ  11: 33ع

: واًمٜمجٗمل، ضمقاهر اًمٙمالم 98: 45 شمٚمقح هذه اًمٜمٔمري٦م ُمـ يمٚمامت: اعمجٚمز، سمح٤مر إٟمقار (1)

)اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م(: وضمٕمٗمر اًمتًؽمي،  327: 2: واعم٤مُم٘م٤مين، شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل 296ـ  295: 21

م: وحمٛمد 1950، 4، اعمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م، اًمٜمجػ، اًمٕمراق، ط 31ـ  30اخلّم٤مئص احلًٞمٜمٞم٦م: 

 : وحمٛمد طمًلم يم٤مؿمػ166ـ  165ص٤مدق اًمّمدر، ؿمذرات ُمـ ومٚمًٗم٦م شم٤مريخ احلًلم: 

م، ومل يٛمٜمع 1988، 2، دار إوقاء، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ط192، 189اًمٖمٓم٤مء، ضمٜم٦م اعم٠موى: 

 .253اطمتامهَل٤م اًمًٞمد حمًـ إُملم ذم ًمقاقم٩م إؿمج٤من: 
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ع ًمتٓمٌٞمؼ شمٚمؽ شم٘مديؿ شمٗمًػم قم٘مالين هل٤م، ٓ ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم وٓ اضمتامقمٞم٤ًم وٓ.. وأٟمف اٟمدوم

اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمرسم٤مٟمٞم٦م. ٟمٕمؿ، شمرشّم٥م قمغم صمقرة احلًلم أن طمّ٘م٘م٧م ٟمت٤مئ٩م سم٤مهرة قمغم أرض 

اًمقاىمع، ومخٚم٘م٧م ُمدرؾم٦م اًمثقرة ذم طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم، وأؾم٘مٓم٧م ـ سمٕمد طمقازم ؾمٌٕم٦م 

ـّ هذا يمّٚمف مل يٙمـ ُمٜمٔمقرًا ًمٚمحًلم حلٔم٦م  ×قم٘مقد ـ ؾمٚمٓم٤من سمٜمل أُمٞم٦م اجل٤مئر، ًمٙم

 .همٞمٌٞم٦م وضّمٝم٧م إًمٞمف واظمتّّم٧م سمفظمروضمف، سمؾ اعمٜمٔمقر ًمف أواُمر 

ُمـ هٜم٤م، يٛمٙمـ شمًٛمٞم٦م هذه اًمٜمٔمري٦م، سم٤مًمٜمٔمري٦م اعمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٦م، وشمتٛمّٞمز سم٠مرسمع 

ـ اًمثقرة  2ـ اإلُم٤مم احلًلم ؿمخص ُمتٕم٤مٍل قمـ اًمت٤مريخ واًمزُمٙم٤مٟمٞم٦م.  1ظمّم٤مئص: 

ـ اعمقىمػ ُمـ اًمثقرة هق  3احلًٞمٜمٞم٦م طمريم٦م ُم٤م ومقق شم٤مرخيٞم٦م شم٠مسمك اًمتحٚمٞمؾ اًمٕم٘مالين. 

ـ اإلُم٤مم احلًلم  4ٞمٛمل يم٤مُمؾ، ومال يٛمٙمـ أن شمٙمقن أٟمٛمقذضم٤ًم ًممظمريـ. ُمقىمػ شمًٚم

 .يم٤من ُم٠مُمقرًا سم٤مًمِمٝم٤مدة وومؼ اًمت٘مدير اإلهلل

وُمٝمام يم٤مٟم٧م هذه اًمٜمٔمري٦م، وم٢من هل٤م شم٠مصمػمًا ه٤مئاًل قمغم اًمٗم٘مٞمف واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وهق 

ضم٤ٌمت أن٤م دمٕمؾ هذه اًمثقرة ُمـ ظمّم٤مئص اإلُم٤مم احلًلم، ومٙمام أّن هٜم٤مك أطمٙم٤مُم٤ًم ووا

يمقضمقب صالة اًمٚمٞمؾ قمٚمٞمف، يمذًمؽ يم٤مٟم٧م صمقرة  |وشمنميٕم٤مت ظم٤مص٦م سم٤مًمٜمٌل

شمٙمٚمٞمٗم٤ًم ظم٤مص٤ًم سمف همػم ُمتقضّمف إمم همػمه، وُمـ اعمٕمٚمقم أن ُمثؾ ذًمؽ يٕمٜمل  ×احلًلم

حتٞمٞمد اًمثقرة احلًٞمٜمٞم٦م قمـ أن شمٙمقن ُمًتٜمدًا ًمالؾمتدٓل اًمٗم٘مٝمل، ٓ ذم أصؾ طمدوصمٝم٤م 

٤مئص اعمٕمّمقم ٓ يًتدّل هب٤م قمغم أطمٙم٤مم وٓ ـ رسمام ـ ذم شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ووىم٤مئٕمٝم٤م: ٕن ظمّم

                                           
طمقل هذه اًمٜمٔمري٦م راضمع: حمٛمقد اهل٤مؿمٛمل اًمِم٤مهرودي، اًمثقرة احلًٞمٜمٞم٦م دراؾم٦م ذم إهداف ( 1)

سم٤مىمر احلٙمٞمؿ، صمقرة احلًلم، اًمٜمٔمري٦م اعمقىمػ  : وحمٛمد26: 29واًمدواومع، جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج، اًمٕمدد 

 .34ـ  33اًمٜمت٤مئ٩م: 

اٟمٔمر ذم هد هذه اخلّم٤مئص اًمديمتقر قمكم سمٞم٤مت، ىمٞم٤مم قم٤مؿمقرا: سم٤ميده٤م وسمٞم٤مُمده٤م ( 2)

 .7ـ  6: 33)سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م(، جمٚم٦م طمقزه وداٟمِمٙم٤مه، ع
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ذقمٞم٦م ذم طمّ٘مٜم٤م، يمام شم٘مرر وىمّررٟم٤مه ذم ُم٤ٌمطم٨م طمجٞم٦م اًمٗمٕمؾ ُمـ ُم٠ًمًم٦م اًمًٜم٦ّم 

 .اًمنميٗم٦م

إلصم٤ٌمت ضمقاز اخلروج قمغم  ×وقمٚمٞمف، ٓ يّمّح آؾمتدٓل سمثقرة احلًلم

 إٟمٔمٛم٦م اًمٗم٤مؾمدة.

 

 ـ ٌعسٖٛ الالوعكٕه احلطٗين، األدّلٛ ٔالٕثاٟل 1ـ  1

 تِمٝمد ـ ًمتؼمير هذه اًمٜمٔمري٦م ـ سمٌٕمض اًمِمقاهد واًمٜمّمقص اعمتٗمّرىم٦م، ُمٜمٝم٤م:ورسمام ٟمً

ـ ُم٤م ورد ُمـ ـمٚم٥م اإلُم٤مم احلًلم ُمـ وازم اعمديٜم٦م ـ قمٜمدُم٤م ـمٚم٥م ُمٜمف اًمٌٞمٕم٦م  1

إمم ُمرىمد اًمٜمٌل، وهٜم٤مك همٚمٌف اًمٜمقم، ومرأى  ×ًمٞمزيد ـ أن يًتٛمٝمٚمف ومؽمة، ومذه٥م

: إن اهلل ؿم٤مء وم٠مضم٤مسمف رؾمقل اهلل اًمٜمٌلَّ ذم اعمٜم٤مم، ومٓمٚم٥م ُمٜمف احلًلم أن ي٠مظمذه إًمٞمف،

 .أن يراك ىمتٞمالً 

وم٘مد يٗمٝمؿ ُمـ هذا اًمٜمص أن هٜم٤مك اشمّم٤مًٓ همٞمٌٞم٤ًم ُم٤م هق اًمذي طمّرك احلًلم 

ًمٚمثقرة، ٓ أٟمف يم٤من يريد إؾم٘م٤مط احلٙمؿ، وٓ أٟمف أظمذ ي٘مّدر احل٤ًمسم٤مت وإرسم٤مح 

ٞمف اًمرواي٦م واخل٤ًمئر، وي٘مقم سمدراؾم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُمٞمداٟمٞم٦م ًمٚمٛمقىمػ.. ومٝمذا ُم٤م ٓ شمِمػم إًم

إـمالىم٤ًم، سمؾ اعمقوقع يٖمٚم٥م قمٚمٞمف اًمٓم٤مسمع اًمٖمٞمٌل همػم اًم٘م٤مسمؾ إلظمْم٤مقمف ٕسمٕم٤مد 

 قم٘مالٟمٞم٦م.

ُمع أظمٞمف حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م، طمٞم٨م اشمٗمؼ ُمٕمف قمغم  ×ـ ُم٤م ضم٤مء ذم طمقار احلًلم 2

أن يٗمّٙمر احلًلم سم٤مُٕمر، وٓ ي٤ًمرع ًمٚمخروج ٕهؾ اًمٙمقوم٦م سمٕمدُم٤م قمٚمؿ ُمـ همدرهؿ 

ٞم٦م سمخروج احلًلم ومٞمام سمٕمد ـم٤مًمٌف سم٤معمقوقع، وم٠مضم٤مسمف سم٠مٟمف سم٠مسمٞمف، وعم٤م قمٚمؿ اسمـ احلٜمٗم

                                           
 .636ـ  601اٟمٔمر: طمٞمدر طم٥م اهلل، طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل:  (1)

 .484ـ  483: 3ّّم٦م اًمرؤي٤م قمٜمد: ه٤مؿمؿ اًمٌحراين، ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز ضم٤مءت ىم( 2)
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 .رأى رؾمقل اهلل وأٟمف أظمؼمه أّن اهلل ؿم٤مء أن يراه ىمتٞماًل وأٟمف ؿم٤مء أن يرى أهٚمف ؾم٤ٌمي٤م

وهذا اًمٜمّص يم٤ًمسم٘مف أيْم٤ًم: يدّل قمغم أّن صمّٛم٦م ُمِمٞمئ٦م إهلّٞم٦م ظم٤مّص٦م شمٕمّٚم٘م٧م سمحريم٦م 

 إُمر ؾمقى هذه اعمِمٞمئ٦م اإلهلّٞم٦م. اإلُم٤مم احلًلم، وأّٟمف ُم٤م ُمـ شمٗمًػم ي٘مػ ظمٚمػ هذا

ٕظمٞمف حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م، ُمـ أّن  ×ـ ُم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض رؾم٤مئؾ اإلُم٤مم احلًلم 3

 .ُمـ حلؼ سمف اؾمتِمٝمد، وُمـ مل يٚمحؼ سمف مل ُيدرك اًمٗمتح

ومٝمذا اًمٜمّص ٓ يدع جم٤مًٓ ًمالرشمٞم٤مب ذم أّن احلًلم يم٤من قم٤معم٤ًم سم٤مهلزيٛم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م 

ٛم٦م اًمِمٝم٤مدة، وٓ يٕم٘مؾ أن يٜمٓمٚمؼ ؿمخص ًمتٖمٞمػم واىمع اعم٤مدي، واًمذي شمٕمؼّم قمٜمف يمٚم

 ىم٤مئؿ وهق قمغم ي٘ملم سم٠مّن إُمر ؾمٞم١مول إمم اعمقت واهلزيٛم٦م وقمدم اًمٜمج٤مح.

ـ ُم٤م ضم٤مء ذم طمقار قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر أو ُمٙم٤مشم٤ٌمشمف ُمع اإلُم٤مم احلًلم، طمٞم٨م ورد  4

وهق ُم٤مٍض إًمٞمف،  ومٞمٝم٤م أّن اإلُم٤مم أظمؼمه سم٠مّٟمف رأى رؾمقل اهلل ذم اعمٜم٤مم، وأّٟمف أُمره سم٠مُمرٍ 

وىمد رومض احلًلم إظم٤ٌمر قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمٛمْمٛمقن اًمرؤي٤م اًمتل رآه٤م، وذيمر ًمف أّٟمف 

 .ًمـ حيّدث هب٤م طمتك يٚم٘مك اهلل قمز وضمؾ، وذم سمٕمض صٞمغ اًم٘مّّم٦م أّٟمف أظمؼمه سمٛمقشمف

                                           
: واحلًـ سمـ ؾمٚمٞمامن احلكم، 40ـ  39اًمًٞمد اسمـ ـم٤مووس، اًمٚمٝمقف ذم ىمتغم اًمٓمٗمقف:  (1)

: واًم٘مٜمدوزي، 214: واًمٌحراين، اًمٕمقامل: 364: 44: واعمجٚمز، سمح٤مر إٟمقار 82اعمحتي: 

 .399ـ  398ُم٤مم احلًلم: : وُمقؾمققم٦م يمٚمامت اإل60: 3يٜم٤مسمٞمع اعمقّدة 

: وىمٓم٥م اًمديـ 6: واحلكم، خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت: 157اسمـ ىمقًمقيف، يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات: ( 2)

: 3: واسمـ ؿمٝمر آؿمقب، ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م 772ـ  771: 2اًمراوٟمدي، اخلرائ٩م واجلرائح 

٤مر : واعمجٚمز، سمح462ـ  461: 3: واًمٌحراين، ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز 82: واحلكم، اعمحتي: 230

 .317، 155: واًمٌحراين، اًمٕمقامل: 87: 45إٟمقار: 

: واسمـ ؿمٝمر 67: 5: واسمـ أقمثؿ اًمٙمقذم، اًمٗمتقح 292ـ  291: 4اٟمٔمر: شم٤مريخ اًمٓمؼمي  (3)

: 181، 176: 8: واسمـ يمثػم، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 245: 3آؿمقب، ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م 

: واًمٓمؼمد، إقمالم 41ـ  40: 4 : واسمـ إصمػم، اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ216واًمٌحراين، اًمٕمقامل: 

 .623: 33: واعمرقمٌم، ذح إطم٘م٤مق احلؼ 446: 1اًمقرى 
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ومٝمذا يدّل أيْم٤ًم قمغم هذا اًمٌٕمد اًمٖمٞمٌل اًمذي يتّمؾ هبذه اًم٘مْمّٞم٦م ومٞمام شمٕمٓمٞمف ُم٠ًمًم٦م 

اًمرؤي٤م ُمـ دٓٓت، ومٚمق يم٤من هٜم٤مك ُمؼّمر قم٘مالين ؾمٞم٤مد ًمذيمره سمدل آشمٙم٤مل قمغم 

 .|آقمتامد قمغم رؤي٤م رؾمقل اهلل

ـ ُم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض اًمٜمّمقص واًمٙمٚمامت، أّن اإلُم٤مم احلًلم يم٤من يرّد سمٕمض  5

اًمذيـ يم٤مٟمقا يٓم٤مًمٌقٟمف سمٕمدم اخلروج سم٠مّٟمف ؾمٞمًتخػم اهلل شمٕم٤ممم، يمام ضم٤مء ذم رّده قمغم 

، ومٚمامذا مل يقوح هلؿ اهلل سمـ قم٤ٌمس، وقمٌد اهلل سمـ ُمٓمٞمع اعمًقر سمـ خمرُم٦م، وقمٌد

اعمؼّمرات سمدل أن ي٘مقل هلؿ: إّٟمف ؾمقف يدقمق اهلل عم٤م ومٞمف اخلػم ويٜمٔمر ذم إُمر؟! سمؾ ًمق 

ٌُٕمد اًمٖمٞمٌل أيمؼم  ومّنت آؾمتخ٤مرة سمام ص٤مر هل٤م ُمـ ُمٕمٜمك اًمٞمقم سملم اعمتنّمقم٦م ًمٙم٤من اًم

 .وأووح، وإن يم٤من هذا اعمٕمٜمك سمٕمٞمدًا هٜم٤م

قمغم شمٕمريض ٟمٗمًف ًمٚمٛمقت وهق يٕمٚمؿ سم٠مّٟمف  ×ـ إّن إىمدام اإلُم٤مم احلًلم 6

ؾمقف يًتِمٝمد يٕمّد ـ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ـ إًم٘م٤مًء ًمٚمٜمٗمس ذم اًمتٝمٚمٙم٦م، ومٞمٙمقن حمّرُم٤ًم، 

وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن هذا اًمتٍّمف ُمـ اإلُم٤مم اٟمٓمٚمؼ ُمـ ظمّمقصٞم٦م ًمف، وإٓ ومٚمق مل يٙمـ 

حلرام وشمٕمريض ٟمٗمًف ًمٚمٝمالك، وهق اًمتزام همػم إُمر يمذًمؽ ًمٚمزم آًمتزام سم٤مرشمٙم٤مسمف ا

 ُم٘مٌقل إـمالىم٤ًم.

ـ ُم٤م ضم٤مء ذم طمقار اإلُم٤مم ُمع قمٛمرو سمـ ًمقذان قمٜمدُم٤م اًمت٘م٤مه سُمٕمٞمد ظمروضمف ُمـ  7

ي٤م سم٤مًم٘مقل:  ×ُمّٙم٦م قمٜمد سمٓمـ اًمٕم٘م٦ٌم، ومٌٕمد أن ذيمر ًمف قمدم اًمذه٤مب، أضم٤مسمف احلًلم

                                           
: واًمٗمتقح 37، 19: 4: واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ 287، 261ـ  260: 4راضمع: شم٤مريخ اًمٓمؼمي  (1)

: واسمـ قم٤ًميمر، شم٤مريخ 797ـ  796، 785: 2: واسمـ اًمّم٤ٌمغ، اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م 66ـ  65: 5

، 172: 8: واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 417: 6: واعمزي، هتذي٥م اًمٙمامل 209ـ  208: 14ُمديٜم٦م دُمِمؼ 

176. 

طمقل ُم٠ًمًم٦م سُمٕمد اطمتامل إرادة آؾمتخ٤مرة اعمتٕم٤مروم٦م اًمٞمقم، أٟمٔمر: اًمِمٞمخ ٟمجؿ اًمديـ اًمٓمٌز، ( 2)

 .229ـ  226: 4اإلُم٤مم احلًلم ذم ُمٙم٦م اعمٙمّرُم٦م )ُمع اًمريم٥م احلًٞمٜمل ُمـ اعمديٜم٦م إمم اعمديٜم٦م( 
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:  ُيٖمٚم٥م قمغم أُمره..قمٌد اهلل! إّٟمف ًمٞمس خيٗمك قمكّم اًمرأي ُم٤م رأي٧م! وًمٙمـ اهلل ٓ

ومٝمذا يمالم واوح ذم أّٟمف يًتّمقب ُمقىمػ اسمـ ًمقذان، وأّن ذًمؽ ٓ خيٗمك قمٚمٞمف، ًمٙمٜمّف 

يتحّرك سمٛمِمٞمئ٦م إهلٞم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م ٓ حتٙمٛمٝم٤م طم٤ًمسم٤مت اًمٌنم ذم ىمْم٤مي٤م اًمًٞم٤مؾم٦م 

 واعمقاضمٝم٦م.

ـ طم٤مول سمٕمض اًمٕمٚمامء أن ي٘م٤مرن سملم صمقرة احلًلم وسملم وم٘مف اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم:  8

أّن٤م متت٤مز قمـ اجلٝم٤مد اًمٕم٤مم ذم اًمنميٕم٦م: ومٝمل ٓ ختْمع ًم٘م٤مٟمقن ؾم٘مقط وضمقب  ومرأى

ـّ اهلالك  اجلٝم٤مد سمزي٤مدة قمدد اًمٕمدو قمـ اًمّْمٕمػ، ويمذًمؽ يِمؽمط ذم اجلٝم٤مد قمدم فم

دون٤م، واجلٝم٤مد ٓ جي٥م قمغم اًمِمٞمخ اهلرم واًمّمٌّل اًمّمٖمػم ُمع أّٟمف ؿم٤مرك ومٞمٝم٤م ه١مٓء، 

 .ومٝمذا يمّٚمف ؿم٤مهد اظمتّم٤مصٝم٤م

٤مء ذم يمٚمامت اإلُم٤مم احلًلم وهق ذم اًمٓمريؼ يتحدث قمـ يمت٤مسم٦م اعمقت ـ ُم٤م ضم 9

قمغم وًمد آدم خمّط اًم٘مالدة ذم ضمٞمد اًمٗمت٤مة، ويتٙمّٚمؿ قمـ أوص٤مًمف اعم٘مّٓمٕم٦م سملم اًمٜمقاويس 

: ومٝمذا يمّٚمف ؿم٤مهد أيمٞمد أّٟمف يم٤من يتجف ويمرسمالء، وأّٟمف ٓ ُمٗمّر قمـ يقم ظمّط سم٤مًم٘مٚمؿ

 ُمنموع إؾم٘م٤مط ؾمٚمٓم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وم٤مؾمدة.ٟمحق ُمّمػم ُم٠مؾم٤موي حمّدد ؾمٚمٗم٤ًم، ٓ ٟمحق 

ومٝمذه اًمِمقاهد ـ وهمػمه٤م ـ شم١ميّمد هذا إُمر، وإٓ ًمق يم٤من ًمديف خمّٓمط ؾمٞم٤مد 

اضمتامقمل ًمٌّٞمٜمف ٕىمرب اعم٘مّرسملم إًمٞمف وهق اسمـ احلٜمٗمٞم٦م، ومل يًتٕمض قمٜمف سم٘مْمٞم٦م اًمرؤي٤م 

                                           
 .76: 2: واإلرؿم٤مد 301: 4ٓمؼمي راضمع: شم٤مريخ اًم( 1)

، 327: 2: وومٝمؿ ذًمؽ اعم٤مُم٘م٤مين ذم شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل 31ـ  30اًمتًؽمي، اخلّم٤مئص احلًٞمٜمٞم٦م: ( 2)

قمٜمد شمرمج٦م قمٛمرو سمـ ضمٜم٤مدة سمـ يمٕم٥م اخلزرضمل: ٕن هذا اعمٜم٤مس ًمٚمحًلم يم٤من صٌٞم٤ًم همػم 

 ُمراهؼ.

: 86ًمٜم٤مفمر وشمٜمٌٞمف اخل٤مـمر: : واحلٚمقاين، ٟمزه٦م ا29راضمع: اسمـ ٟمام احلكم، ُمثػم إطمزان:  (3)

: واًمزرٟمدي اًمِم٤مومٕمل، ُمٕم٤مرج اًمقصقل إمم ُمٕمروم٦م 239: 2: ويمِمػ اًمٖمّٛم٦م 38واًمٚمٝمقف: 

 .217ـ  216: واًمٕمقامل: 367ـ  366: 44: وسمح٤مر إٟمقار 94ومْمؾ آل اًمرؾمقل: 
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 .اًمتل رآه٤م، يمام يٕمؼّم سمٕمض أؾم٤مشمذشمٜم٤م

 

 ٔالالوعكٕه احلطٗين ـ قساٞٚ ٌكدٖٛ يف ٌعسٖٛ التدصٗص 1ـ  2

 ويٛمٙمـ أن شمٜم٤مىمش هذه اًمٜمٔمري٦م ُمـ ضمٝم٤مت:

إن هذه اًمٜمٔمري٦م واًمٜمّمقص اًمتل شمدقمٛمٝم٤م شمٕم٤مروٝم٤م ٟمّمقص أظمرى، ي٘مّدم  أوًٓ:

ومٞمٝم٤م شمٗمًػمات قم٘مالٟمٞم٦م ًمثقرشمف، ُمثؾ اًمٜمّمقص اًمتل يِمػم ومٞمٝم٤م  ×ًمٜم٤م اإلُم٤مم احلًلم

ت و.. وضمٕمٚمٝم٤م إمم ىمْمٞم٦ّم آٟمحراف قمـ احلّؼ، وإمم شمرك اعمٕمروف، وومٕمؾ اعمٜمٙمرا

أؾم٤ٌمسم٤ًم ودواومع حلريمتف، وهذه اًمٜمّمقص اًمٙمثػمة اعمتٗمّرىم٦م يمّٚمٝم٤م شمٕم٤مرض هذا اًمتٗمًػم 

 .اًمٖمٞمٌل اعمتٕم٤مزم قمـ اًمتٕم٘مٞمؾ واًمٕم٘مالٟمٞم٦م

اًمتل يٗمّن ومٞمٝم٤م  ×وُمـ ٟمامذج هذه اًمٜمّمقص ـ قمدا ُم٤م ؾمٞم٠ميت ـ ُم٤م ورد ذم يمٚمامشمف

٤م ذم اًمت٤مريخ قمـ أيب خمٜمػ ُمؼّمرات صمقرشمف، ُمثؾ ُم٤م رواه اًمٓمؼمي واسمـ إصمػم وهمػممه

أهي٤م اًمٜم٤مس! إّن رؾمقل »قمـ اًمٕم٘م٦ٌم سمـ اًمٕمٞمزار: إن احلًلم ظمٓم٥م أصح٤مسمف..: 

ىم٤مل: ُمـ رأى ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم ضم٤مئرًا ُمًتحاًل حلرم اهلل، ٟم٤ميمث٤ًم ًمٕمٝمد اهلل، خم٤مًمٗم٤ًم ًمًٜم٦ّم  |اهلل

، يٕمٛمؾ ذم قم٤ٌمد اهلل سم٤مإلصمؿ واًمٕمدوان، ومٚمؿ يٖمػّم قمٚمٞمف سمٗمٕمؾ وٓ ىمقل، |رؾمقل اهلل

طم٘م٤ًم قمغم اهلل أن يدظمٚمف ُمدظمٚمف، أٓ وإن ه١مٓء ىمد ًمزُمقا ـم٤مقم٦م اًمِمٞمٓم٤من، وشمريمقا  يم٤من

ـم٤مقم٦م اًمرمحـ، وأفمٝمروا اًمٗم٤ًمد وقمّٓمٚمقا احلدود، واؾمت٠مصمروا سم٤مًمٗملء، وأطمّٚمقا طمرام 

 .شاهلل، وطمّرُمقا طمالًمف وأٟم٤م أطمّؼ ُمـ همػمي..

                                           
 .28ـ  27اهل٤مؿمٛمل، اًمثقرة احلًٞمٜمٞم٦م، دراؾم٦م ذم إهداف واًمدواومع، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( 1)

 .30ٟمٗمًف: اعمّمدر  (2)

: 48: 4: واسمـ إصمػم، اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ 81: 5: واًمٙمقذم، اًمٗمتقح 304: 4شم٤مريخ اًمٓمؼمي ( 3)

 .233ـ  232: واًمٕمقامل: 382ـ  381: 44وسمح٤مر إٟمقار 
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، مم٤م |ومٝمذه اًمرواي٦م دمٕمؾ طمريم٦م احلًلم ذم هذا اإلـم٤مر اًمذي أؾّمًف اًمرؾمقل

يٛمّٙمٜمٜم٤م ُمـ آؾمتٜم٤مد إًمٞمٝم٤م ًمٚمؽمظمٞمص ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٔم٤ممل اًمذي يتّمػ هبذه اًمّمٗم٤مت 

اعمذيمقرة أقماله، وهق همػم ظم٤مص سمٕمٍم طمْمقر اعمٕمّمقُملم، سمؾ يقضمد سمٕمدهؿ إمم 

 يقم اًمديـ.

أٓ شمرون أن ».. أٟمف ىم٤مل ومٞمٝم٤م ـ وىمد روي٧م ًمٜم٤م سم٤مًمًٜمد اعمت٘مدم ـ:  ×وذم ظمٓم٦ٌم ًمف

٤ٌمـمؾ ٓ يتٜم٤مهك قمٜمف: ًمػمهم٥م اعم١مُمـ ذم ًم٘م٤مء اهلل حم٘م٤ًم، وم٢مين ٓ احلّؼ ٓ يٕمٛمؾ سمف وأن اًم

ووردت ذم ُمّم٤مدر ، شأرى اعمقت إّٓ ؿمٝم٤مدة، وٓ احلٞم٤مة ُمع اًمٔم٤معملم إّٓ سمرُم٤ًم..

، شُمع اًمٔم٤معملم إٓ ٟمداُم٦م»..، وذم سمٕمض اعمّم٤مدر: شإٓ ؾمٕم٤مدة»أظمرى ُمع شمٖمٞمػم 

 .شإٓ ٟمدُم٤مً »وذم سمٕمْمٝم٤م: 

ذه اًمثقرة هق قمدم اًم٘مٞم٤مم سم٤محلّؼ سمؾ قمٛمؾ اًمًٚمٓم٦م سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وهق وم٤معمٕمٞم٤مر ذم ه

                                           
 .305: 4شم٤مريخ اًمٓمؼمي ( 1)

: 3: وُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م 149: 3: واًم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن، ذح إظم٤ٌمر 245حتػ اًمٕم٘مقل: ( 2)

: 242: 2: واإلرسمكم، يمِمػ اًمٖمٛم٦م 48: واًمٚمٝمقف: 150وذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك ًمٚمٓمؼمي: : 224

: واحلٚمقاين، 115ـ  114: 3: واًمٓمؼماين، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 192: 9واهلٞمثٛمل، جمٛمع اًمزوائد 

: 218ـ  217: 14: واسمـ قم٤ًميمر، شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ 88ـ  87ٟمزه٦م اًمٜم٤مفمر وشمٜمٌٞمف اخل٤مـمر: 

: 232، 67: واًمٕمقامل: 381، 192: 44: وسمح٤مر إٟمقار 12: 5واًمذهٌل، شم٤مريخ اإلؾمالم 

 .598: 1وأقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م 

 .216اًمزرٟمدي احلٜمٗمل، ٟمٔمؿ درر اًمًٛمٓملم: ( 3)

: واسمـ اًمدُمِم٘مل، ضمقاهر اعمٓم٤مًم٥م ذم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم قمكم 310: 3اًمذهٌل، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 4)

ـ  606، 596: 11احلؼ  : وعمزيد ُمـ آـمالع اٟمٔمر: اعمرقمٌم، ذح إطم٘م٤مق270ـ  269: 2

: ويالطمظ أّن اعمّم٤مدر ختتٚمػ ذم ُمقوع 181: 27، و135ـ  134: 27، و416: 19، و607

إًم٘م٤مء هذه اخلٓم٦ٌم، وطمقل ذًمؽ اٟمٔمر: اعمقٓئل واًمٓمٌز، اإلُم٤مم احلًلم ذم يمرسمالء )ُمع اًمريم٥م 

 .102: 4احلًٞمٜمل ُمـ اعمديٜم٦م إمم اعمديٜم٦م( 
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ُمٕمٞم٤مر يمكّم قم٘مالين وُمٗمٝمقم، جيٕمٚمٜم٤م ىم٤مدريـ قمغم آؾمتٗم٤مدة ُمـ هذه اًمثقرة ًمت٠مؾمٞمس 

 ود إٟمٔمٛم٦م اًمٗم٤مؾمدة. أو اًمدُمقّي٦م ُمٌدأ ذم ذقمٞم٦م اًمثقرات اًمٕمًٙمري٦م اعمًّٚمح٦م

ؾ ُم٤م شم٘مّدم، شمٗمٞمد أٟمف ُمث ×إّن سمٕمض اًمٜمّمقص اعمروي٦م قمـ اإلُم٤مم احلًلم ثوكقًو:

، ومٕمٜمدُم٤م يًتِمٝمد |يم٤من جيٕمؾ ٟمٗمًف ُمّمداىم٤ًم ًم٘مقٍل قم٤مم صدر قمـ رؾمقل اهلل

احلًلم سم٘مقل ضمّده ذم رضورة ُمقاضمٝم٦م اٟمحراف اًمٔم٤ممل، ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه أٟمف يٕمتؼم ٟمٗمًف 

 .ُمّمداىم٤ًم ًمٕمٜمقان يمكّم وشمٙمٚمٞمػ قم٤مم، وهق ُم٤م يٌّٕمد اطمتامل اخلّمقصٞم٦م

هٜم٤م طمتك ًمق صمٌت٧م ٓ شمدل قمغم اعمٓمٚمقب: إذ ٓ إن اًمٜمّمقص اعمًتدّل هب٤م  ثوفثًو:

ُمالزُم٦م سملم أن يٕمرف اإلٟم٤ًمن أٟمف ؾمقف يًتِمٝمد ذم صمقرشمف وسملم أن شمٙمقن هذه 

اًمثقرة همػم قم٘مالٟمٞم٦م وظم٤مّص٦م سمف، وم٘مد ي٘مّدر ُمّمٚمح٦ًم ًمألُم٦م ذم ؿمٝم٤مدشمف، ومال ُمالزُم٦م سملم 

٤مدشمف ٓ إُمريـ طمتك قمٜمد اًمثقار اعم٤مديلم ومْماًل قمـ اًمديٜمٞملم، ومٕمٚمؿ اإلٟم٤ًمن سمِمٝم

، وؾمقف ٟمرى ذم يٕمٜمل قمٌثٞم٦م طمريمتف دائاًم، سمؾ يٛمٙمـ شم٘مديؿ شمٗم٤مؾمػم قم٘مالٟمٞم٦م ًمذًمؽ

اًمٜمٔمري٦م اًمث٤مًمث٦م اًم٘م٤مدُم٦م شمٗمًػمًا ممت٤مزًا جيٛمع سمِمٙمؾ ُمٜمٓم٘مل وقم٘مالين سملم هذه إُمقر 

 يمّٚمٝم٤م.

إّن هم٤مي٦م ُم٤م شمدّل قمٚمٞمف مجٚم٦م اًمٜمّمقص اعمت٘مّدُم٦م أو أهمٚمٌٝم٤م، أّن اإلرادة اإلهلٞم٦م  رابعًو:

ٕمّٚم٘م٧م سمِمٝم٤مدة احلًلم، وهذا ٓ يٕمٜمل أّن هذه اًمِمٝم٤مدة همدت ظم٤مّص٦م سمف: سمؾ هذا ىمد شم

اعمدًمقل أقمّؿ ُمـ آظمتّم٤مص وقمدُمف، وإٓ ومٜمحـ ٟمٕمٚمؿ أّن اإلرادة اإلهلٞم٦م واعمِمٞمئ٦م 

اًمٕمٚمٞم٤م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ىمد اىمتْم٧م وىمقع صٚمح اإلُم٤مم احلًـ، وُمـ اعم١ميّمد أّن اإلُم٤مم احلًـ 

سمحٙمؿ إُم٤مُمتف وقمّمٛمتف وومؼ اعمٕمت٘مد اًمِمٞمٕمل ـ أّن سمـ قمكم ىمد قمٚمؿ سم٢مهل٤مٍم ُمـ اهلل ـ 

                                           
 .300وٓي٧م وم٘مٞمف: طمٌٞم٥م اهلل ـم٤مهري، حت٘مٞم٘مل سمػماُمقن ( 1)

 .33ـ  32اهل٤مؿمٛمل، اًمثقرة احلًٞمٜمٞم٦م، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( 2)
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ـّ هذا ٓ يٕمٜمل أّن  اًمتٙمٚمٞمػ اًمنمقمل يًتدقمل ُمٜمف أن يقىمع اًمّمٚمح ُمع ُمٕم٤موي٦م، ًمٙم

هذا اًمّمٚمح ـ وأّي صٚمٍح ُمع اًمٌٖم٤مة ـ ظم٤مص سم٤معمٕمّمقم، وجمّرد أّن اًمٜمص سملّم ًمٜم٤م شمٕمّٚمؼ 

أّن أُمرًا ُمـ هذا اعمِمٞمئ٦م سمِمٝم٤مدة احلًلم وؾمٌل ٟم٤ًمئف ٓ يٕمٜمل اًمدًٓم٦م احلٍمي٦م قمغم 

اًمٜمقع ٓ يٛمٙمـ أن يتٕمّٚمؼ سمٖمػمه، وهذه ٟم٘مٓم٦م سم٤مًمٖم٦م إمهٞم٦م، وٓ يقضمد قمٜمدٟم٤م أصؾ 

اؾمٛمف أص٤مًم٦م آظمتّم٤مص سمٗمٕمؾ إئٛم٦م، وإٓ ومٚمق ؿمٙمٙمٜم٤م ذم أّن ومٕمٚمٝمؿ يم٤من ظم٤مّص٤ًم 

هبؿ أو شمٓمٌٞم٘م٤ًم حلٙمؿ إؾمالُمل قم٤مم ًمٚمزم قمٜمد قمدم إطمراز اخلّمقصٞم٦م أن ٓ ٟمًتدّل 

سمؾ ؾمٞمٓم٤مل جمٛمؾ أومٕم٤مل  ×٘مػ قمٜمد اإلُم٤مم احلًلمسمٗمٕمٚمٝمؿ، وهذا ُم٤م ًمـ ي

اعمٕمّمقُملم إٓ ُم٤م طمّمؾ ي٘ملم ُمـ اخل٤مرج سم٠مّن هذا اًمٗمٕمؾ ًمٞمس ومٞمف أي ظمّمقصّٞم٦م، 

ـّ أّن هذا مم٤م يٚمتزم سمف  وُمٕمف ًمـ يّمٌح ومٕمؾ اعمٕمّمقم طمّج٦ًم إٓ ذم ُمقارد ىمٚمٞمٚم٦م، وٓ ٟمٔم

 ص٤مطم٥م هذه اًمٜمٔمري٦م ٟمٗمًف.

٦م اإلهلٞم٦م ىمد يٙمقن ٕضمؾ اًمٜمٝمقض سم٤مُٕم٦م واؾمتت٤ٌمقم٤ًم عم٤م شم٘مّدم، وم٢مّن شمٕمّٚمؼ اعمِمٞمئ

وإطمداث شمٖمٞمػم ومٞمٝم٤م قمؼم اًمِمٝم٤مدة ٟمٗمًٝم٤م: وهذا ُمٕمٜم٤مه ـ إذا أردٟم٤م اؾمتخدام اًمتٕمٌػم 

إصقزم ـ حمٙمقُمٞم٦م هذه إدًّم٦م اًمتل شمدقمؿ هذه اًمٜمٔمري٦م ّٕي دًمٞمؾ آظمر أو ومروٞم٦م 

عمِمٞمئ٦م ُمٕم٘مقًم٦م يٛمٙمـ أن ي٘مٞمٛمٝم٤م اًمٓمرف أظمر: ّٕن هذه إدًّم٦م هٜم٤م شمٗمٞمد شمٕمّٚمؼ ا

سم٤مًمِمٝم٤مدة، وم٢مذا اؾمتٓمٕمٜم٤م أن ٟمتٕم٘مؾ وضمٝم٤ًم ُمٜمٓم٘مّٞم٤ًم إلرادة اًمِمٝم٤مدة ٟمٗمًٝم٤م سمحٞم٨م شمٙمقن 

اًمِمٝم٤مدة ذات دور ذم إطمٞم٤مء إُم٦م، وم٢مّن هذه إدًّم٦م ًمـ شمٕم٤مرض شمٚمؽ اًمتٗمًػمات 

 اعمٕم٘مقًم٦م، يمام هق واوح: ّٕن٤م ؾمقف شمٗمن شمٕمّٚمؼ اعمِمٞمئ٦م وٓ شمٜمٗمٞمف إـمالىم٤ًم.

ُم٤م شمقّصٚمٜم٤م ُمـ  ظمرى طمقل طمجٞم٦م اًمٗمٕمؾ اًمٜمٌقيىمد سمحثٜم٤م ذم دراؾم٦م أ خومسًو:

ظمالًمف إمم أّن اعمرضمع قمٜمد اًمِمؽ ذم اظمتّم٤مص اًمٜمٌل سمٗمٕمؾ وقمدُمف أن ٟمحٛمٚمف قمغم 

                                           
 .94ـ  82: 26اٟمٔمر: طمٞمدر طم٥م اهلل، طمجٞم٦م اًمٗمٕمؾ اًمٜمٌقي، جمٚم٦م ُمٞم٘م٤مت احل٩م، اًمٕمدد ( 1)
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قمدم آظمتّم٤مص إٓ ذم سمٕمض احل٤مٓت اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل ومّّمٚمٜم٤م اًمٙمالم ومٞمٝم٤م هٜم٤مك: وم٢مذا 

ومٕم٤مل يم٤من اًمِمّؽ ذم آظمتّم٤مص ُمقضم٤ًٌم ًمٕمدم آظمتّم٤مص ـ إن صّح اًمتٕمٌػم ـ ذم إ

اًمٜمٌقي٦م، ومٝمق يمذًمؽ ـ سمٓمريؼ أومم ـ ذم أومٕم٤مل أهؾ اًمٌٞم٧م: ًمٜمدرة اًمٗمٕمؾ اخلّمقيص 

قمٜمدهؿ ٟم٦ًًٌم عم٤م قمٜمد رؾمقل اهلل، يمام ئمٝمر سمٛمراضمٕم٦م إسمح٤مث اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م 

 قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦ّم ذم هذا اعمقوقع.

٤مد اجلدير ذيمره أّن ُم٠ًمًم٦م إومٕم٤مل اعمختّّم٦م سم٤معمٕمّمقم واًمتل ٓ يٛمٙمـ آؾمتٜمو

، وىمد ٓ دمري ذم طمّؼ إًمٞمٝم٤م ذم آضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝمل ُم٠ًمًم٦م ـمرطم٧م ذم طمّؼ اًمٜمٌل

: ًمٕمدم وضمقد ظمّم٤مئص ُمٕمتّد هب٤م هلؿ، يمام يٍّمح سمذًمؽ سمٕمض قمٚمامء أهؾ اًمٌٞم٧م 

و.. ذم اعمًجد  إٓ ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ سمٕمض إُمقر، ُمثؾ ضمقاز اجلٜم٤مسم٦م ًمٕمكم ،اإلُم٤مُمٞم٦م

ذم سم٤مب اًمٜمٙم٤مح ُمـ  اًمٜمٌل، إٓ أّن ُمراضمٕم٦م ظمّم٤مئص وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ

                                           
: ويٗمٝمؿ ُمـ سمحثٝمؿ ذم ظمّم٤مئص اًمٜمٌل أّن٤م 113: 47يٗمٝمؿ ُمـ اًمًٞمد حمٛمد اًمِمػمازي، اًمٗم٘مف  (1)

ٟم٤مىمِمقا ذم سمٕمْمٝم٤م سم٤مٟمت٘م٤موٝم٤م سم٤مإلُم٤مم، ومٚمق يم٤مٟم٧م ؿم٤مُمٚم٦ًم ًمألئٛم٦م عم٤م  ٓ دمري ذم طمّؼ إئٛم٦م: طمٞم٨م

: وىمد 72: 7صّح ُمثؾ هذا اًمٜم٘مض، وم٤مٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم 

ٓطمٔمٜم٤م ذم ُمقؾمققم٦م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ـمٌ٘م٤ًم عمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م أنؿ ذيمروا اًمٙمثػم ُمـ ظمّم٤مئص 

إمم ُم٤م يرشمٌط سمٌحثٜم٤م، رهمؿ اؾمت٘مّم٤مئٝمؿ ذم اًمٌح٨م قم٤مدًة، وم٘مد إئٛم٦م، ومل يذيمروا ؿمٞمئ٤ًم يرضمع 

ذيمروا ُمثؾ وضمقب آقمت٘م٤مد سم٢مُم٤مُمتٝمؿ، ووضمقب حمٌتٝمؿ، ووضمقب ـم٤مقمتٝمؿ، واًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ، 

واطمؽمام أؾمامئٝمؿ، واًمتقؾّمؾ واًمتؼّمك هبؿ، واًمتًّٛمل سم٠مؾمامئٝمؿ، وُم٤م يتّمؾ سمٌٕمض ُم٤ًمئؾ صالة 

ويمّٚمٝم٤م ظمّم٤مئص ٓ قمالىم٦م هل٤م سمام ٟمٌحثف هٜم٤م، يمام ص٤مر اجلٛمٕم٦م، واًمٕمٞمديـ، واجلٝم٤مد آسمتدائل و.. 

 .202ـ  183: 1واوح٤ًم، وم٤مٟمٔمر: ُمقؾمققم٦م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ـمٌ٘م٤ًم عمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م 

: 54ٟمّص اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل قمغم ىمّٚم٦م خمتّّم٤مت إئٛم٦م، وذًمؽ ذم يمت٤مب آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد:  (2)

ائل.. مم٤م ٓ يدظمؾ ذم اعمختّّم٤مت اًمتل وًمٕمٚمف أراد ُمثؾ صالة اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ واجلٝم٤مد آسمتد

: 2وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م شمٗمّمٞمؾ ٟمٌح٨م ومٕماًل قمٜمٝم٤م: وطمقل ُم٠ًمًم٦م اجلٜم٤مسم٦م عمحٛمد وقمكم و.. راضمع: 

: 21، 14، 13، 12، 11، ح 15، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، أسمقاب اجلٜم٤مسم٦م، سم٤مب 208ـ  207
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ُمّمٜمّٗم٤مت اًمٗم٘مف اإلُم٤مُمل شم١ميّمد ًمٜم٤م أّن اًم٤ًمئد سملم اإلُم٤مُمٞم٦م قمدم وضمقد ظمّم٤مئص 

ذقمٞم٦م هلؿ، اًمٚمٝمؿ إٓ ظمّم٤مئص ذم ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م، وهذا سمح٨ٌم آظمر، وأُّم٤م 

سمٕمض اًمٙمت٥م اعمًاّمة سمخّم٤مئص إئٛم٦م، ُمثؾ يمت٤مب ظمّم٤مئص إئٛم٦م ًمٚمنميػ 

، ٓ أّن٤م شمذيمر اخلّم٤مئص يمٚمامهتؿ وروائع ُم٘م٤مٓهتؿ اًمريض، ومٝمل حتتقي قمغم درر

سم٤معمٕمٜمك اًمٗم٘مٝمل وإصقزم اًمذي ٟم٘مّمده هٜم٤م، ٟمٕمؿ اخلّم٤مئص اًمتٙمقيٜمٞم٦م يم٤مًمٕمّمٛم٦م 

واًمٕمٚمؿ واًمٙمراُم٤مت و.. يمّٚمٝم٤م ظم٤مرضم٦م قمـ إـم٤مر سمحثٜم٤م: ًمدظمقهل٤م ذم جم٤مل اخلّم٤مئص 

 اخل٤مرضمٞم٦م ٓ اًمتنميٕمٞم٦م.

دّل ُمـ اًمٜمّمقص قمغم أّن احلًلم وىمد يًتٜمد ًمٚمتٕمٛمٞمؿ هٜم٤م ورومع اخلّمقصٞم٦م سمام 

احلًلم ُمّم٤ٌمح : |ىمدوة وُمّم٤ٌمح ي٘متدى سمف ويًتْم٤مء سمٜمقره: يم٘مقل رؾمقل اهلل

، وم٢مّن هذه اًمٜمّمقص ـ يمام ي٘مقل اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر احلٙمٞمؿ ـ اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

شمريد أن شمٕمّرف احلًلم ؾمٚمقيم٤ًم ىم٤مسماًل ًمالىمتداء، وهل ُمـ صمؿ شمرومع اخلّمقصٞم٦م 

 .امًمفاعمٗمؽمو٦م ذم أقم

ـّ اًمّمحٞمح أّٟمف إذا ىم٤مُم٧م اًمِمقاهد قمغم اخلّمقصٞم٦م ذم هذا اًمٗمٕمؾ أو ذاك مل  ًمٙم

ورد اًم٘مرآن ومٞمف  |يٕمد يٛمٙمـ عمثؾ هذه اًمٜمّمقص أن شم٘مػ ذم وضمٝمٝم٤م، ومرؾمقل اهلل

(، ًمٙمـ ُمع ذًمؽ يم٤مٟم٧م ًمف ظمّم٤مئص شمنميٕمٞم٦م ٓ شمِمٛمؾ 21سم٠مّٟمف أؾمقة )إطمزاب: 

٤م إذا مل شم٘مؿ اًمِمقاهد قمغم اخلّمقصٞم٦م هٜم٤م همػمه، يمام اشمٗمؼ قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن شم٘مري٤ًٌم، وأُمّ 

أو هٜم٤مك، رضمٕمٜم٤م إمم دًمٞمؾ طمجٞم٦م ومٕمؾ اعمٕمّمقم، ويم٤من يم٤مومٞم٤ًم ذم اعم٘م٤مم، وىمد يمٜم٤ّم أؿمٙمٚمٜم٤م 

                                                                                                       
 .462ـ  459: 1وُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ 

 .3ذم ُم٘مّدُم٦م يمت٤مسمف ظمّم٤مئص إئٛم٦م: اٟمٔمر يمالم اًمنميػ اًمريض ذم هذا اخلّمقص  (1)

 .52: 4اٟمٔمر: ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز  (2)

 .36ـ  35اٟمٔمر: حمٛمد سم٤مىمر احلٙمٞمؿ، صمقرة احلًلم:  (3)
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قمغم آؾمتٜم٤مد عمثؾ هذه اًمرواي٤مت ـ سمِمٙمؾ قم٤مم ـ ذم ُم٠ًمًم٦م طمجٞم٦م ومٕمؾ اعمٕمّمقم، 

 وىمٚمٜم٤م: إّن٤م ُمٗمٞمدة ًمٙمـ سم٘مدر، ومٚمػماضمع.

ِمػم إمم اؾمتخ٤مرة اإلُم٤مم احلًلم ٓ شمٜمٗمع هٜم٤م: ٕن إّن اًمرواي٤مت اًمتل شم شودشًو:

آؾمتخ٤مرة هل ـمٚم٥م اخلػم، ومٙم٠مٟمف ىم٤مل: ؾمقف أؾم٠مل اهلل أن يٙمت٥م زم ُم٤م ومٞمف اخلػم، 

وهذا ًمٞمس إهمراىم٤ًم ذم اًمٖمٞمٌٞم٦م اًمتل شمٜمٗمل اًمتٗمًػم اعمٕم٘مقل هلذه احلريم٦م، ومْماًل قمـ 

رواي٤مت ـ يمام ذيمر ذم سمٕمض هذه اًم ×اظمتّم٤مصٝم٤م سم٤معمٕمّمقم، ويٕمزز هذا اًمٙمالم أّٟمف

، ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه أّٟمف يم٤من يريد أؾمتخػم اهلل، وأٟمٔمر ُم٤مذا يٙمقنذم ظمٓم٤مسمف ٓسمـ قم٤ٌمس ـ: 

اًمت٠مُمؾ ذم هذا اعمقوقع، واًمت٠مُّمؾ ي٘مّرب اًمّمقرة ُمـ اعمِمٝمد اًمٕم٘مالين، يمام أّن ذم 

سمٕمض اًمرواي٤مت أّٟمف ذم اًمٜمص ٟمٗمًف اًمذي حتّدث ومٞمف قمـ آؾمتخ٤مرة سملّم ُمؼمرات 

وأّن إرؾم٤مل اًمٙمت٥م إًمٞمف واًمرؾم٤مئؾ شمدقمقه ًمٚمتقضّمف ٟم٤مطمٞمتٝم٤م هق  ذه٤مسمف إمم اًمٙمقوم٦م،

 .اًمداومع واعمرضّمح ًمذًمؽ، يمام ضم٤مء ذم ُمثؾ ظمؼم اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ٓسمـ اًمّم٤ٌمغ اعم٤مًمٙمل

وهٜم٤مك اطمتامل يرد ذم سمٕمض اًمٜمّمقص ـ ٓ مجٞمٕمٝم٤م ـ اًمتل ٟمجد اإلُم٤مم 

جلقاب ي٠مسمك ومٞمٝم٤م اجلقاب قمـ ؾم٥ٌم ظمرضمقه أو حي٤مول اًمتٝمّرب ُمـ ا ×احلًلم

سمٓمري٘م٦م أو سم٠مظمرى، وهق أّٟمف ىمد ٓ يريد اًمٌقح ّٕي إٟم٤ًمن سمٛمخّٓمٓم٤مشمف، وهذا قمٛمؾ 

 ُمٜمٓم٘مل وُمٕم٘مقل حي٤مومظ ومٞمف قمغم سمٕمض اًمني٦م أطمٞم٤مٟم٤ًم ذم ُمنموقمف.

إّن احلدي٨م قمـ ُم٠ًمًم٦م إًم٘م٤مء اًمٜمٗمس ذم اًمتٝمٚمٙم٦م يٛمٙمـ اجلقاب قمٜمف سمام  شوبعًو:

يٛمٙمـ أن يٕمّد دًمٞماًل قمغم ضمقاز ذيمره سمٕمض اًمٕمٚمامء اًم٤ٌمطمثلم ُمـ أّن ومٕمؾ اإلُم٤مم ذًمؽ 

اًمٕمٛمٚمٞم٦م آؾمتِمٝم٤مدي٦م هذه: يمقٟمف خيّّمص اإلـمالىم٤مت اعمقضمقدة ذم ٟمّمقص حتريؿ 

شمٕمريض اًمٜمٗمس ًمٚمتٝمٚمٙم٦م، ومٌدل أن يٙمقن هذا احلٙمؿ ُمقضم٤ًٌم جلٕمؾ اًمثقرة ظم٤مص٦م 

                                           
 .797: 2اسمـ اًمّم٤ٌمغ، اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م  (1)
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سم٤محلًلم يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمقضم٤ًٌم ًمتخّمٞمص دًمٞمؾ طمرُم٦م شمٕمريض اًمٜمٗمس ًمٚمتٝمٚمٙم٦م ومٞمام 

ؾمالُمٞم٦م قمٚمٞم٤م. قمٚماًم أّٟمف ًمق يم٤مٟم٧م اًمثقرة ظم٤مّص٦م سم٤محلًلم ًمق يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ُمّم٤مًمح إ

، إٓ إذا ىمٞمؾ: إّن سمقصٗمف ُمٕمّمقُم٤ًم ومام ُمٕمٜمك ُمِم٤مريم٦م أهؾ سمٞمتف وأصح٤مسمف ومٞمٝم٤م؟!

 اخلّمقصٞم٦م شمًتققم٥م ـ أيْم٤ًم ـ هذا اًمٕمدد ُمـ اعمحٞمٓملم سم٤معمٕمّمقم.

ًمٜمٗمرض أن سمٕمض إطمٙم٤مم اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م مل شمتقاومؼ ومٞمٝم٤م صمقرة احلًلم ُمع ثومـًو: 

ًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُّم٦م ذم وم٘مف اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم: ومٝمذا ٓ يٕمٜمل صػمورة اًمثقرة ظم٤مّص٦م ا

سم٤محلًلم، سمؾ هذا يٕمٓمٞمٝم٤م ظمّمقصٞم٦م ذم ُمقرده٤م ُمـ طمٞم٨م ـمٌٞمٕم٦م آؾمتثٜم٤مئٞم٦م اًمتل 

يم٤مٟم٧م حتٞمط هب٤م، ومٝمذا ُمثؾ سمٕمض اًمٕمٜم٤مويـ اًمث٤مٟمقي٦م اًمتل ىمد شمً٘مط اًمٙمثػم ُمـ 

هذا إُمر وسملم ظمّمقصٞم٦م اًمثقرة أو ٓ اًمٕمٜم٤مويـ إوًمٞم٦م ذم ُمقرده٤م، وم٠مّي شمالزم سملم 

 ُمٕم٘مقًمّٞمتٝم٤م.

يْم٤مف إمم ذًمؽ، أّن ُم٤م ذيمر ُمـ ظمّمقصٞم٤مت ٓ ٟمحرز يمقٟمف ظمّمقصٞم٦م قمغم مت٤مم 

اًمٜمٔمري٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وم٤مجلٝم٤مد ًمٞمس واضم٤ًٌم قمغم إـمٗم٤مل ًمٙمٜمّف ًمٞمس حمّرُم٤ًم ًمق ريض 

ـّ   أهٚمٝمؿ سمذًمؽ، وأرادوا هؿ ذًمؽ، ويم٤مٟم٧م ومٞمف اعمّمٚمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم، يمام أّن قمدم فم

ـّ اًمذي هق دون اًمٞم٘ملم ومٝمذا ًمٞمس سمنمط ذم اجلٝم٤مد ىمٓمٕم٤ًم، وإٓ  اهلالك إن ىمّمد سمف اًمٔم

ـّ اهلالك يمام هق واوح، وإن ىمّمد سمف اًمٞم٘ملم  ومٙمّؾ ضمٝم٤مد أو أهمٚم٥م أؿمٙم٤مًمف ومٞمف فم

                                           
ـ  16: 1حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل، شم٠مُمالت ذم طمريم٦م ذيمرى قم٤مؿمقراء، جمٚم٦م رؾم٤مًم٦م احلًلم، ع ( 1)

م: وطمقل ُمقوقع اًمتٝمٚمٙم٦م وطمريم٦م اإلُم٤مم 2006هـ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 1411، اًمًٜم٦م إومم، 17

، دار 71ـ  69: 6احلًلم، اٟمٔمر: اعمٗمٞمد، اعم٤ًمئؾ اًمٕمٙمؼمي٦م، ؾمٚمًٚم٦م ُمّمٜمٗم٤مت اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد 

، 66ـ  54م: وقمٌد اًمرزاق اعمقؾمقي اعم٘مّرم، ُم٘متؾ احلًلم: 1993، 2اعمٗمٞمد، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ط 

هـ: وحمٛمد اًمّمدر، أوقاء قمغم صمقرة اإلُم٤مم احلًلم: 1411، 2ٟمنم دار اًمث٘م٤موم٦م، ىمؿ، إيران، ط

 م.1996، 1، ُم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ط45ـ  36
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سم٤مهلالك ومٝمذا ُم٤م يًّٛمك ذم قمٍمٟم٤م سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م، وىمد سمحثٜم٤مه٤م ُمٗمّّماًل ذم 

ٟمٔمري٤مت وم٘مٝمٞم٦م دمٞمزه٤م ـمٌ٘م٤ًم ًم٘مقاقمد اًمّمٜم٤مقم٦م ُمقوٕمٝم٤م، ورأيٜم٤م يمٞمػ أّن هٜم٤مك 

ٟمٗمًٝم٤م ؿمّٙمٚم٧م أطمد إدًّم٦م اًمتل ـمرطم٧م أو يٛمٙمـ أن  ×اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وأّن صمقرة احلًلم

 شمٓمرح هٜم٤مك.

وأُّم٤م ُم٠ًمًم٦م اؿمؽماط اًمْمٕمػ ٓ أزيد ذم اجلٝم٤مد، وم٘مد طمّ٘م٘مٜم٤مه سم٤مًمتٗمّمٞمؾ، وىمٚمٜم٤م: إّٟمف 

 ُمـ دوٟمف.ذط اًمقضمقب، ًمٙمٜمّف ًمٞمس ذط اجلقاز، وم٘مد يٙمقن ضم٤مئزًا طمتك 

ُمع حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م  ×إّن اًمِم٤مهد اًمث٤مين هٜم٤م ـ وهق ظمؼم طمقاره توشعًو:

واطمتج٤مضمف سم٤مًمرؤي٤م اًمتل رآه٤م ـ يرضمع ُمّمدره اًمرئٞمس إمم يمت٤مب اًمٚمٝمقف ٓسمـ 

هـ(، وىمد ٟم٘مؾ اًمٌ٘مٞم٦م قمٜمف، ومل أقمثر قمغم هذه اًم٘مّّم٦م ذم ُمّمدر أؾمٌؼ 664ـم٤مووس )

ٕصؾ اًمذي ٟم٘مؾ قمٜمف همػم ُمٕمٚمقم، ُمـ هذا اعمّمدر، وؾمٜمد اًمًٞمد اسمـ ـم٤مووس إمم ا

، ًمٙمـ وم٤مٓطمتج٤مج هبذه احل٤مدصم٦م ُمِمٙمؾ. ٟمٕمؿ ورد ظمؼم اعمٜم٤مم ذم أُم٤مزم اًمّمدوق

سمًٜمد وٕمٞمػ سمجٝم٤مًم٦م هبج٦م سمٜم٧م احل٤مرث سمـ قمٌد اهلل اًمتٖمٚمٌل اعمٝمٛمٚم٦م ضمدًا ذم ُمّم٤مدر 

اًمرضم٤مل اًمِمٞمٕمٞم٦م واًمًٜمٞم٦ّم، ويمذًمؽ إمه٤مل يمؾ ُمـ صٗمٞم٦م سمٜم٧م يقٟمس سمـ أيب إؾمح٤مق 

، وم٤مًمًٜمد وُمري٦ًم سمٜم٧م ُمقؾمك سمـ يقٟمس، اًمٚمتلم ٓ ذيمر هلام قمٜمدهؿاهلٛمداٟمٞم٦م 

 ُمِمٙمؾ ضمدًا.

أُّم٤م ظمؼم قمٛمرو سمـ ًمقذان ومال يًتٜمد إًمٞمف أيْم٤ًم: ّٕٟمف هبذه اًمّمٞمٖم٦م ورد شم٤مرًة ُمرؾماًل 

يمام ذم إرؿم٤مد اعمٗمٞمد، وأظمرى سمًٜمد ومٞمف ًمقذان أطمد سمٜمل قمٙمرُم٦م، وهق رضمؾ جمٝمقل 

ِمٞمٕمٞم٦م واًمًٜمّٞم٦م: وم٤مٓؾمتٜم٤مد إمم ُمثؾ هذه إظم٤ٌمر ـ ضمدًا ٓ ذيمر ًمف ذم ُمّم٤مدر اًمرضم٤مل اًم

                                           
 .217أُم٤مزم اًمّمدوق:  (1)

: واًمٜمامزي، ُمًتدريم٤مت قمٚمؿ رضم٤مل احلدي٨م 344: 12راضمع: اًمتًؽمي، ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل  (2)

 .585ـ  584: 8
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ُمع ىمّٚم٦م ٟم٤مىمٚمٞمٝم٤م وُمّم٤مدره٤م اًمت٤مرخيٞم٦م واحلديثٞم٦م ـ ُمِمٙمؾ. يمام أن ظمٓم٦ٌم اإلُم٤مم احلًلم 

اًمتل يٕمٚمـ ومٞمٝم٤م ؿمٝم٤مدشمف، ويتحّدث قمـ أوص٤مًمف اعم٘مّٓمٕم٦م سملم اًمٜمقاويس ويمرسمالء، مل 

رة سمال ؾمٜمد، وإهمٚم٥م شمرد ذم ُمّم٤مدر اًمت٤مريخ إومم، وإّٟمام ضم٤مءت ذم ُمّم٤مدر ُمت٠مظم

 َأظَمَذه٤م ُمـ يمِمػ اًمٖمٛم٦م واًمٚمٝمقف: ومٞمّمٕم٥م آؾمتٜم٤مد إًمٞمٝم٤م أيْم٤ًم.

 ×ُمـ هٜم٤م، ٟمًتٜمت٩م أّن اًمثقرة احلًٞمٜمٞم٦م ًمٞم٧ًم ُمـ ظمّم٤مئص اإلُم٤مم احلًلم

طمتك ٟمخرضمٝم٤م قمـ دائرة آؾمتٜم٤مد اًمٗم٘مٝمل هٜم٤م، ومْماًل قمـ أّن اًمٕمديد ُمـ اًمرواي٤مت 

ف شم٤مرخيٞم٤ًم وطمديثٞم٤ًم، يمام أعمحٜم٤م إمم سمٕمْمف اًمتل شمٕمّد ؿم٤مهدًا هلذه اًمٜمٔمري٦م يّمٕم٥م إصم٤ٌمشم

 آٟمٗم٤ًم.

 

 ـ ٌعسٖٛ املٕادّٛ املفسٔضٛ ٔالفساز وَ البٗعٛ 2

مل هتدف ٓ إؾم٘م٤مط ٟمٔم٤مم وم٤مؾمد، وٓ  ×شمذه٥م هذه اًمٜمٔمري٦م إمم أن صمقرة احلًلم

إطمٞم٤مء وٛمػم إُم٦م و.. وإٟمام يم٤مٟم٧م شمريد اًمٗمرار ُمـ سمٞمٕم٦م يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م، ومٚمق مل 

يمل ي٤ٌميع يزيدًا ًمٔمّؾ ذم اعمديٜم٦م ُمٕمتزًٓ  ×ْمٖمط قمغم احلًلمحي٤مول سمٜمق أُمٞم٦م اًم

إُمر، ًمٙمـ طمٞم٨م ومروقا ذًمؽ قمٚمٞمف، وأّس قمغم ُمقىمػ اًمرومض، مل جيد سُمدًا ُمـ 

اعمقاضمٝم٦م، وم٤معمقاضمٝم٦م مل شمٙمـ ُمنموقم٤ًم سم٘مدر ُم٤م يم٤مٟم٧م ومرارًا واوٓمرارًا ومرض قمغم 

، ُمـ ٤مٓهمتٞم٤مل عم٤م ظمرج، وًمقٓ أّٟمف يم٤من ُمٝمّددًا سماحلًلم وًمق متّٙمـ ُمـ رومٕمف ًمٗمٕمؾ

                                           
 .163ـ  ٤162مد: اٟمٔمر: حمٛمد ُمٝمدي أصٗمل، اجلٝم( 1)

شمٚمقح هذه اًمٜمٔمري٦م ُمـ سمٕمض يمٚمامت: اعمجٚمز )قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٜمـّزل طم٥ًم اًمٔم٤مهر(، سمح٤مر  (2)

: وىمد ضمٕمٚمٝم٤م اًمِمٞمخ 252: وُمثٚمف حمًـ إُملم، ًمقاقم٩م إؿمج٤من: 100ـ  99: 45إٟمقار 

: واطمتٛمؾ ذًمؽ 35: 2اًمٓمؼمد أطمد اطمتامًملم ذم شمٗمًػم ظمروج احلًلم، وم٤مٟمٔمر ًمف: جمٛمع اًمٌٞم٤من 

 .467: 3يْم٤ًم اعمح٘مؼ اًمٙمريمل، ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد أ
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 .هٜم٤م يم٤مٟم٧م طمرسمف طمرسم٤ًم دوم٤مقمٞم٦م

ويٌدو ُمـ سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم اًمٙم٤ٌمر هٜم٤م أّنؿ يرون صقاب هذه اًمٜمٔمري٦م وًمق ذم 

اعمرطمٚم٦م إومم، أي ُمرطمٚم٦م اخلروج ُمـ اعمديٜم٦م إمم طملم وصقل اًمٙمت٥م وشمقاشمر 

يـ احلًٞمٜمل اًمرؾم٤مئؾ امم اإلُم٤مم احلًلم وهق ذم ُمٙم٦م، وئمٝمر هذا اًمرأي ُمـ ه٦ٌم اًمد

 وؾمٞم٠ميت ُم٤م يتٕمّٚمؼ سمرأي اًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. اًمِمٝمرؾمت٤مين

 

 ـ ٌعسٖٛ املٕادّٛ املفسٔضٛ، الػٕاِد ٔاملطتٍدات 2ـ  1

 وىمد ٟمٕمّزز هذه اًمٜمٔمري٦م سمجٛمٚم٦م ؿمقاهد، أسمرزه٤م:

ُمـ اعمديٜم٦م مل شمٙمـ ىمد وصٚمتف أّي رؾم٤مئؾ، وُم٤م ىمٞمؾ قمـ  ×ـ عم٤م ظمرج احلًلم 1

إًمٞمف ُمـ ُمّٙم٦م همػم دىمٞمؼ وٓ طمتك واوح، ٓؾمٞمام سمٕمدُم٤م ؾمٞم٠ميت ُمـ أّٟمف وصقل رؾم٤مئؾ 

مل يدم وضمقده ذم اعمديٜم٦م أيمثر ُمـ صمالث ًمٞم٤مٍل قم٘م٥م وصقل ظمؼم ووم٤مة ُمٕم٤موي٦م إمم سمالد 

 : ومال ُم١مذ ذم اعمديٜم٦م قمغم طمريم٦م ٟمحق ُمٜمٓم٘م٦م يٕمتزم إضمراء صمقرة ومٞمٝم٤م.احلج٤مز

احلًلم يم٤من يريد اخلروج ُمـ ُمّٙم٦م أُّم٤م ُمّٙم٦م، ومثّٛم٦م ٟمّمقص شمتحّدث قمـ أّن اإلُم٤مم 

مح٤مي٦ًم حلرُم٦م هذه اعمديٜم٦م: ّٕٟمف سمٚمٖمف أّن يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م أرؾمؾ ُمـ يٖمت٤مًمف وًمق ومٞمٝم٤م، ومل 

حي٥ّم اإلُم٤مم أن يٙمقن ؾم٤ًٌٌم ذم هتؽ طمرُم٦م احلرم: هلذا يم٤من ُمْمٓمرًا ًمٚمخروج ٟم٤مطمٞم٦م 

ـ أن ُمٜمٓم٘م٦م أظمرى: ومٗمل طمقاره ُمع أظمٞمف حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م يٍّمح اإلُم٤مم سمخقومف ُم

يٖمت٤مًمف يزيد ذم احلرم، ومٞمٙمقن ممّـ شمًت٤ٌمح سمف طمرُم٦م اًمٌٞم٧م، وذم طمقاره ُمع قمٌد اهلل سمـ 

                                           
 .10: 47حمٛمد اًمِمػمازي، اًمٗم٘مف ( 1)

 م.1984، 2، ُمٜمِمقرات اًمريض، ىمؿ، إيران، ط66، 59اًمِمٝمرؾمت٤مين، نْم٦م احلًلم: ( 2)

ذم ُم٠ًمًم٦م وصقل رؾم٤مئؾ إًمٞمف ذم اعمديٜم٦م، وطمّمقل ظمٚمط ذم سمٕمض اًمٜمّمقص ذم هذا اإلـم٤مر،  (3)

 .426ـ  423: 1حلًٞمٜمل.. اإلُم٤مم احلًلم ذم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة أٟمٔمر: قمكم اًمِم٤موي، ُمع اًمريم٥م ا



 3ج /دراسات يف الفقى اإلسالمي املعاصر  ....................................... 328

: وىمد ٟم٥ًم اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز إمم اًمزسمػم ـ أو اسمـ قم٤ٌمس ـ يذيمر ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ أيْم٤مً 

أّن يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م أٟمٗمذ قمٛمرو سمـ ؾمٕمد سمـ  سمٕمض اًمٙمت٥م اعمٕمتؼمةُم٤م وصٗمف: 

ره قمغم احل٤مّج، وأوص٤مه سم٘متؾ احلًلم، وأّٟمف دّس سملم اًمٕم٤مص ذم قمًٙمر قمٔمٞمؿ وأُمّ 

احلجٞم٩م صمالصملم رضماًل ًمٗمٕمؾ ذًمؽ: ومٚمام قمٚمؿ احلًلم سم٤مُٕمر طمّؾ ُمـ إطمراُمف وضمٕمٚمٝم٤م 

: وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن اخلروج يم٤من اوٓمرارّي٤ًم: ٓ عمنموع يًت٘مٌٚمف ذم قمٛمرة ُمٗمردة

 اًمٕمراق.

ٞم٦م أو اسمـ قم٤ٌمس أو قمٌد ـ ُم٤م ورد قمـ اإلُم٤مم احلًلم ذم طمقاره ُمع ـ اسمـ احلٜمٗم 2

ًمق يمٜم٧م ذم ضمحر ه٤مُم٦م ُمـ هقام إرض، اهلل سمـ ضمٕمٗمر اًمٓمٞم٤مر ـ ُمـ ىمقًمف: 

: ومٝمذا اًمٜمّص واوح ذم أّٟمف يٕمٚمؿ سمخّٓمتٝمؿ وأّٟمف ٓ ٓؾمتخرضمقين طمتك ي٘متٚمقين

جم٤مل أُم٤مُمف ـ إذا مل يرد اًمٌٞمٕم٦م ـ ؾمقى اخلروج ُمـ ُمٙم٦م واعمديٜم٦م، وًمٞمس ُمـ ُمٙم٤من 

واهلل ٓ يدقمقين طمتك يًتخرضمقا هذه اًمٕمٚم٘م٦م : ×ف ىمقًمفأومْمؾ ُمـ اًمٕمراق. وُمثٚم

                                           
: 260: 2راضمع ذم هذه احلقارات: حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمقذم، ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم  (1)

: 151ـ  150: وذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك: 211: 3: وُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م 226واعمح٤مُمكم، إُم٤مزم: 

: واًمدرضم٤مت 120ـ  119: 3: واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 503: 3: وُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز 40ـ  39واًمٚمٝمقف: 

: 211، 203، 201ـ  200: 14: وشم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ 130اًمرومٞمٕم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِمٞمٕم٦م: 

: 178، 174: 8: واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 106: 5: وشم٤مريخ اإلؾمالم 292: 3وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

: 44: وسمح٤مر إٟمقار 9 :3: ويٜم٤مسمٞمع اعمقدة 78: 11واًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل، ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد 

: وأقمٞم٤من 72: وًمقاقم٩م إؿمج٤من: 192: 9: وجمٛمع اًمزوائد 214، 54: واًمٕمقامل: 364، 185

 .255ـ  254، 188، 186: 27، و435: 11: وذح إطم٘م٤مق احلؼ 593: 1اًمِمٞمٕم٦م 

: وىمد أؿم٤مر حم٘مؼ اًمٌح٤مر إمم أّن هذا اًمٙمت٤مب اعمٕمتؼم هق يمت٤مب 99: 45سمح٤مر إٟمقار  (2)

 اعمٜمتخ٥م.

: وذح 67: 5: واًمٗمتقح 289: 4راضمع ـ ُمع اظمتالوم٤مت ـمٗمٞمٗم٦م ذم اًمٜم٘مؾ ـ: شم٤مريخ اًمٓمؼمي  (3)

 و.. 99: 45: وسمح٤مر إٟمقار 485: 3: وُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز 145: 3إظم٤ٌمر 
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 .ُمـ ضمقذم

ـ إّن اإلُم٤مم احلًلم مل ي٘مٌؾ سم٠مُم٤منؿ ووقمقدهؿ ًمٕمٚمٛمف سمٖمدرهؿ، يِمٝمد قمغم ذًمؽ  3

ىمتٚمٝمؿ عمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ سمٕمد إقمٓم٤مئف إُم٤من، وىمقل ُمروان ًمقازم اعمديٜم٦م سم٠مظمذ اًمٌٞمٕم٦م ُمـ 

ؿ يريدون ـ سمٕمد أظمذ اًمٌٞمٕم٦م ُمٜمف ـ أن احلًلم صمؿ يرون ومٞمف رأهيؿ، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن 

 .، ومٝمق ـ قمغم طمّد شمٕمٌػم اًمِمٝمرؾمت٤مين ـ ُم٘متقل سم٤ميع أم مل ي٤ٌميعيٖمدروا سمف

ـ ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م إمم اًمقًمٞمد سمـ قمت٦ٌم وازم اعمديٜم٦م، ُمـ أظمذ  4

 ، وأنّ .. وًمٞمٙمـ ُمع ضمقاسمؽ إزّم رأس احلًلم سمـ قمكم..اًمٌٞمٕم٦م ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م: 

اًمقًمٞمد اؾمتث٘مؾ ذًمؽ ضمدًا، وـمٚم٥م احلًلم ًمٞم٠مشمٞمف، ومخرج احلًلم ُمـ ًمٞمٚمتف شمٚمؽ ٟمحق 

، ومخرج ُمٜمٝم٤م ظم٤مئٗم٤ًم يؽمىم٥م ىم٤مل رب ٟمجٜمل ُمـ اًم٘مقم اًمٔم٤معملمُمٙم٦م وهق ي٘مقل: 

وىمّّم٦م اؾمتدقم٤مء اإلُم٤مم احلًلم إمم وازم اعمديٜم٦م ومٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اإلؿم٤مرات ًمٚمرهم٦ٌم ذم 

عم٤م  ×ام هلذا ورد ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م أّٟمف: ورسمىمتٚمف قمغم شم٘مدير قمدم اًمٌٞمٕم٦م

اؾمتدقمل إمم اًمقًمٞمد ـ وازم اعمديٜم٦م ـ ـمٚم٥م ُمـ أهؾ سمٞمتف وقمِمػمشمف أن ي٘مٗمقا سم٤مًم٤ٌمب، 

                                           
: واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 39: 4: واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ 76: 2: واإلرؿم٤مد 296: 4شم٤مريخ اًمٓمؼمي  (1)

: 44: وسمح٤مر إٟمقار 448: 1: وإقمالم اًمقرى 216: 14: وشم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر 183: 8

 .593: 1: وأقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م 225: واًمٕمقامل: 375

 .100ـ  99: 45اٟمٔمر: سمح٤مر إٟمقار  (2)

 .1، اهل٤مُمش رىمؿ: 67ه٦ٌم اًمديـ اًمِمٝمرؾمت٤مين، نْم٦م احلًلم: ( 3)

قمٔملم: : وروو٦م اًمقا22، 18: 5: واًمٗمتقح 254، 252ـ  250: 4اٟمٔمر: شم٤مريخ اًمٓمؼمي  (4)

: وُمٜم٤مىم٥م آل أيب 228ـ  227: وإظم٤ٌمر اًمٓمقال: 35ـ  34: 2: واإلرؿم٤مد 172ـ  171

 235: وؾمٌط اسمـ اجلقزي، شمذيمرة اخلقاص: 435ـ  434: 1: وإقمالم اًمقرى 241: 3ـم٤مًم٥م 

: 784ـ  777: 2: ُمٙمت٦ٌم ٟمٞمٜمقى احلديث٦م، ـمٝمران، إيران: واسمـ اًمّم٤ٌمغ، اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م 236ـ 

 و.. 17ـ  14: 4 واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ



 3ج /دراسات يف الفقى اإلسالمي املعاصر  ....................................... 330

، مم٤م يدّل قمغم أّٟمف ُمٜمذ وأن إذا ؾمٛمٕمقا صقشمف دظمٚمقا عمٜمع ُمـ يريد ىمتٚمف أو اعم٤ًمس سمف

ومٝمذا يمّٚمف يدّل سمقوقح  اًمٞمقم إّول يم٤من يتقىمع أن ي٘مدُمقا قمغم ظمٓمقة ُمـ هذا اًمٜمقع.

قمغم أّٟمف يم٤من يقضمد ىمرار سم٘متٚمف، وأّٟمف يم٤من يٕمٚمؿ سم٤مُٕمر: هلذا يم٤من ظمروضمف ُمـ اعمديٜم٦م 

قمغم قمجٚم٦م وظمقف وشمرىم٥م ومرارًا ُمـ اًمٌٞمٕم٦م واعمقت: وم٤معمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م شمتحّدث قمـ 

، وسمٕمْمٝم٤م ي٘مقل: ذم أن ظمروضمف يم٤من سمٕمد اضمتامقمف سم٤مًمقًمٞمد سم٤ًمقم٤مت ذم اًمٚمٞمٚم٦م ٟمٗمًٝم٤م

، وُمٝمام يٙمـ  ، وسمٕمْمٝم٤م ذم ًمٞمٚم٦م آشمٞم٦م، وسمٕمْمٝم٤م سمٕمد ًمٞمٚمتلم..اًمٞمقم اًمالطمؼهمداة 

ومٝمذه اًمٕمجٚم٦م همػم ـمٌٞمٕمٞم٦م أسمدًا ًمِمخص ي٠مُمر قمِمػمشمف سم٤مًمتٝمٞم١م هلجرة ؿم٤مُمٚم٦م: ويٕمزز 

 ومروٞم٦م طم٤مًم٦م ُمـ اًمٗمرار ُمـ أُمر ُم٤م، ورهم٦ٌم ذم قمدم اعمقاضمٝم٦م.

ـ أن هـ( ُم1403يْم٤مف إمم ذًمؽ ُم٤م ذيمره اًمًٞمد ه٤مؿمؿ ُمٕمروف احلًٜمل )

ُمًٚمًؾ اإلىم٤مٓت واًمٕمزل، يم٤من ضم٤مري٤ًم ُمع اعمت٤ًمهٚملم ُمع احلًلم ذم ُمّٙم٦م واعمديٜم٦م، 

هلذا قمزل حيٞمك سمـ طمٙمٞمؿ ًمؽميمف احلًلم وؿم٠مٟمف، ًمٞمًتٕمٛمؾ سمدًٓ قمٜمف قمغم ُمّٙم٦م قمٛمرو 

سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص، صمؿ قمزل اًمقًمٞمد سمـ قمت٦ٌم ٓقمتداًمف ذم ُمقىمٗمف ُمـ احلًلم، وقمدم 

 .اؾمتج٤مسمتف عم٤م ىمٚمٜم٤مه أقماله

، ـ ُم٤م ضم٤مء ذم رؾم٤مًم٦م قمٛمر سمـ ؾمٕمد ًمٕمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد قم٘م٥م ًم٘م٤مئف احلًلم 5

هذا طمًلم ىمد أقمٓم٤مين أن يرضمع إمم اعمٙم٤من اًمذي أشمك ُمٜمف أو أن يًػم إمم طمٞم٨م ىم٤مل: 

                                           
: 1: وإقمالم اًمقرى 33ـ  32: 2: واإلرؿم٤مد 171: وروو٦م اًمقاقمٔملم: 13: 5اًمٗمتقح  (1)

: وسمح٤مر 15: 4: واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ 780ـ  779: 2: واسمـ اًمّم٤ٌمغ، اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م 434

 .324: 44إٟمقار 

 ، قمغم أطمد اًمتٗمًػمات.18: 5اٟمٔمر ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ: اًمٗمتقح  (2)

 .21ٔمر ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ: اًمٚمٝمقف: اٟم (3)

 .237، 236اٟمٔمر ومٞمٝمام ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ: ؾمٌط اسمـ اجلقزي، شمذيمرة اخلقاص:  (4)

 .56: 2ه٤مؿمؿ ُمٕمروف احلًٜمل، ؾمػمة إئٛم٦م آصمٜمل قمنم  (5)
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صمٖمر ُمـ صمٖمقر اعمًٚمٛملم، ًمف ُم٤م هلؿ وقمٚمٞمف ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ، أو أن ي٠ميت أُمػم اعم١مُمٜملم يزيد 

، وًمٙمـ ؿمٛمر سمـ ذي اجلقؿمـ هق وسمٞمٜمف رأيف.. ومٞمْمع يده ذم يده، ومػمى ومٞمام سمٞمٜمف

ـَ زي٤مد سم٘متؾ احلًلم،  اًمذي ظمّرب ضمٝمقد اًمّمٚمح اًمتل ىم٤مم هب٤م اسمـ ؾمٕمد، وأىمٜمع اسم

 .وًمقٓ ذًمؽ عم٤م وىمٕم٧م احلرب

هـ( هق ُم٤م 413وًمٕمّؾ هذا اًمٜمص اًمذي ضم٤مء ـ أيْم٤ًم ـ ذم إرؿم٤مد اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد )

ُم٤مم احلًلم يم٤من يريد ـ سمٕمد هـ( يذيمر أّن اإل436ضمٕمؾ شمٚمٛمٞمذه اًمًٞمد اعمرشم٣م )

احلٞمٚمقًم٦م سمٞمٜمف وسملم اًمتقضّمف إمم اًمٙمقوم٦م ـ ؾمٚمقك ـمريؼ اًمِم٤مم: ًمٞمذه٥م إمم يزيد سمـ 

ُمٕم٤موي٦م: ًمٕمٚمٛمف سم٠مّٟمف أرأف سمف ُمـ اسمـ زي٤مد، ًمٙمٜمّف واضمف ضمٞمش قمٛمر سمـ ؾمٕمد ذم يمرسمالء 

ضمٝم٦م : ومٝمذا اًمٙمالم يدّل قمغم أّٟمف ُم٤م يم٤من يريد اعمقاومٚمؿ يًتٓمع آؾمتٛمرار ذم اعمًػم

 وإّٟمام ومرو٧م قمٚمٞمف احلرب ومرو٤ًم.

ـ ُم٤م ضم٤مء ذم ىمّّم٦م وصقل قمثامن سمـ حمٛمد سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من اًمث٘مٗمل، اًمذي أرؾمٚمف  6

يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م إمم سمالد احلج٤مز ًمٞمتقٓه٤م، وم٢مّٟمف سمٕمد أن أنك اًمّمالة ذم ُمّٙم٦م، وقمٚمؿ 

ٟمّص . ومٝمذا اريمٌقا يمّؾ سمٕمػم سملم اًمًامء وإرض وم٤مـمٚمٌقهسمخروج احلًلم، ىم٤مل: 

                                           
: 1: واًمٓمؼمد، إقمالم اًمقرى 88ـ  87: 2: واعمٗمٞمد، اإلرؿم٤مد 313: 4شم٤مريخ اًمٓمؼمي  (1)

: واًمذهٌل، شم٤مريخ اإلؾمالم 55: 4: واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ 51: 45ُمديٜم٦م دُمِمؼ : وشم٤مريخ 453

 .260: 6: وىمري٥م ُمـ ذًمؽ ُم٤م ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 600ـ  599: 1: وأقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م 195: 5

: 4، حت٘مٞمؼ: وم٤مرس طمًقن يمريؿ: وشمٚمخٞمص اًمِم٤مذم 271اعمرشم٣م، شمٜمـزيف إٟمٌٞم٤مء وإئٛم٦م:  (2)

ر اًمٕمٚمقم، دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م، ُمٜمِمقرات اًمٕمزيزي، ىمؿ، : حت٘مٞمؼ: اًمًٞمد طمًلم سمح185

هـ. وهلذا وهمػمه رضّمح اعمرشم٣م أن يٙمقن اإلُم٤مم احلًلم أراد اًمرضمقع 1394، 3إيران، ـمٌٕم٦م 

 .273وومٕمَؾ ُم٤م ومٕمٚمف أظمقه احلًـ، ًمٙمـ طمٞمؾ سمٞمٜمف وسملم ذًمؽ، وم٤مٟمٔمر: شمٜمزيف إٟمٌٞم٤مء: 

، 227: 1، حت٘مٞمؼ: اًمزيٜمل )ج3: 2، و 176ـ  175: 1اٟمٔمر: اسمـ ىمتٞم٦ٌم، اإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م ( 3)

: واسمـ اًمدُمِم٘مل، 42، سمتح٘مٞمؼ اًمِمػمي(: واًمؼمي، اجلقهرة ذم ٟم٥ًم اإلُم٤مم قمكم وآًمف: 6: 2و

 .264: 2ضمقاهر اعمٓم٤مًم٥م 
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واوح يٕمٓمل دًٓم٦م قمغم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ؾمتتٌّع ًمق مل خيرج احلًلم ُمـ سمالد 

 احلج٤مز.

.. ـ ُم٤م ضم٤مء ذم رؾم٤مًم٦م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس إمم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م، طمٞم٨م ىم٤مل ًمف:  7

ومٚم٧ًُم سمٜم٤مٍس اـّمرادك احلًلم سمـ قمكم ُمـ طمرم رؾمقل اهلل إمم طمرم اهلل، ودؾّمؽ قمٚمٞمف 

ـ طمرم اهلل إمم اًمٙمقوم٦م: ومخرج ُمٜمٝم٤م ظم٤مئٗم٤ًم يؽمىّم٥م.. اًمرضم٤مل شمٖمت٤مًمف، وم٠مؿمخّمتف ُم

وًمٙمـ يمره أن يٙمقن هق اًمذي يًتحّؾ طمرُم٦م اًمٌٞم٧م وطمرُم٦م رؾمقل اهلل، وم٠ميمؼم ُمـ 

ذًمؽ ُم٤م مل شمٙمؼم: طمٞم٨م دؾم٧ًم قمٚمٞمف اًمرضم٤مل ومٞمٝم٤م ًمٞم٘م٤مشمؾ ذم احلرم.. صمؿ ـمٚم٥م 

ّم٤مل احلًلم سمـ قمكم إًمٞمف اعمقادقم٦م، وؾم٠مهلؿ اًمرضمٕم٦م، وم٤مهمتٜمٛمتؿ ىمّٚم٦م أٟمّم٤مره، واؾمتئ

: ومٝمذا يمالم واوح ذم أّن اًمًٚمٓم٦م يم٤مٟم٧م شمريد ىمتٚمف أهؾ سمٞمتف: ومٕمدوشمؿ قمٚمٞمٝمؿ..

وطمرسمف وهق ذم احلرُملم اًمنميٗملم، وأّٟمف ظمرج ُمٜمٝم٤م ظم٤مئٗم٤ًم يؽمىّم٥م، ومٝمق ٟمّص سيح 

 ذم ٟمٔمري٦م اًمٗمرار ُمـ اًمٌٞمٕم٦م.

ًم٘مّرة سمـ ىمٞمس احلٜمٔمكم ذم يمرسمالء،  ×ويتٕمّزز هذا اًمٜمص سمام ضم٤مء ذم ًم٘م٤مء اإلُم٤مم

، وىمقًمف ٓسمـ ؾمٕمد: وم٢من يمرهقين أٟمٍمف قمٜمٝمؿ ُمـ طمٞم٨م ضمئ٧مىم٤مل: طمٞم٨م 

 أرضمع وم٠مىمٞمؿ سمٛمٙم٦م أو اعمديٜم٦م أو أذه٥م إمم سمٕمض اًمثٖمقر وم٠مىمٞمؿ سمف يمٌٕمض..

..وـمٚمٌقا دُمل ذم رواي٦م أظمرى:  ×، ويمذًمؽ يتٕمّزز سم٘مقًمفأهٚمف..

 ذم ×، ومٝمذا أيْم٤ًم سيح ذم ٟمٔمري٦م اًمٗمرار. وٟمحق ذًمؽ أيْم٤ًم ىمقًمفومٝمرسم٧م..

..وإن يمٜمتؿ عم٘مدُمل يم٤مرهلم، اٟمٍموم٧م ظمٓم٤مب ًمف ُمع أهؾ اًمٙمقوم٦م أو ذم اًمٓمريؼ: 

                                           
 .249ـ  248: 2شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب ( 1)

 .87: 5اًمٗمتقح  (2)

طمٞم٤مة اإلُم٤مم  : وٟمحقه: سم٤مىمر ذيػ اًم٘مرر،248ؾمٌط اسمـ اجلقزي، شمذيمرة اخلقاص:  (3)

 .78، ٟم٤مىماًل ذًمؽ قمـ اًمٍماط اًمًقي ذم ُمٜم٤مىم٥م آل اًمٜمٌل: 128: 3احلًلم 

 و..  33: وُمثػم إطمزان: 44ـ  43: واًمٚمٝمقف: 71: 5: واًمٗمتقح 218أُم٤مزم اًمّمدوق:  (4)
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ذم يمرسمالء ىم٤مئاًل:  ×. ويمذًمؽ دقم٤مؤهقمٜمٙمؿ إمم اعمٙم٤من اًمذي ضمئ٧م ُمٜمف إًمٞمٙمؿ

ىمد أظمرضمٜم٤م وـمردٟم٤م وأزقمجٜم٤م قمـ طمرم ضمّدٟم٤م.. |اًمٚمٝمؿ إٟم٤م قمؽمة ٟمٌٞمؽ حمٛمد .

أهّي٤م اًمٜم٤مس! إذ ٤مل هلؿ ـ ومٞمام ىم٤مل ـ: يمام ورد ذم طمقاره ُمع ضمٞمش قمٛمر سمـ ؾمٕمد أّٟمف ىم

 .يمرهتٛمقين ومدقمقين أٟمٍمف قمٜمٙمؿ إمم ُم٠مُمٜمل ُمـ إرض..

يْم٤مف إمم ذًمؽ يمّٚمف، وضمقد ٟمص يٜم٘مؾ قمـ قم٘م٦ٌم سمـ ؾمٛمٕم٤من اًمذي صح٥م 

صح٧ٌم احلًلم ُمـ ُمٙم٦م إمم طملم ىمتؾ، واهلل ُم٤م ُمـ : طمٞم٨م ي٘مقل: ×احلًلم

ي٠ًمل أن يذه٥م إمم يزيد ومٞمْمع يده ذم يمٚمٛم٦م ىم٤مهل٤م ذم ُمقـمـ إٓ وىمد ؾمٛمٕمتٝم٤م، وإٟمف مل 

يده، وٓ أن يذه٥م إمم صمٖمر ُمـ اًمثٖمقر، وًمٙمـ ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أطمد أُمريـ: إُّم٤م أن يرضمع 

ُمـ طمٞم٨م ضم٤مء، وإُم٤م أن َيَدقُمقه يذه٥م ذم إرض اًمٕمريْم٦م، طمتك يٜمٔمر ُم٤م يّمػم أُمر 

 .اًمٜم٤مس إًمٞمف..

ُمنموع صمقرة  إّن هذه اًمِمقاهد سم٠ممجٕمٝم٤م شمدقمؿ ومروٞم٦م أّن احلًلم ُم٤م يم٤من ًمديف

وإؾم٘م٤مط أٟمٔمٛم٦م، ًمٙمـ يم٤من يريد أن ٓ ي٤ٌميع ومل يٙمـ جيد ُمٙم٤مٟم٤ًم ًمٚمٕمٞمش ُمع رومض 

 اًمًٚمٓم٦م ومح٤مسوه، وومروقا احلرب ذم اًمٜمٝم٤مي٦م قمٚمٞمف، ومحّمؾ ُم٤م طمّمؾ.

 

 ـ وطالعٛ ٌكدٖٛ يف ٌعسٖٛ املٕادّٛ املفسٔضٛ 2ـ  2

ٜمٜم٤م وُمع ُم٤م رأيٜم٤م ُمـ إُمٙم٤من أن ٟمحِمد هلذه اًمٜمٔمري٦م ُمـ ؿمقاهد، إٓ أّٟمف يٛمٙم

                                           
، ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم اعمٗمٞمد، 232: 1: واٟمٔمر: اخلقارزُمل، ُم٘متؾ احلًلم 79: 2اإلرؿم٤مد  (1)

 .612: 4 إيران: وأقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م

 .383: 44سمح٤مر إٟمقار  (2)

 .62: 4: واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ 194: 8: واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 323: 4شم٤مريخ اًمٓمؼمي  (3)

: 313: 4: ووردت سم٤مظمتالف سمًٞمط ذم شم٤مريخ اًمٓمؼمي 190ـ  189: 8اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  (4)

 .55ـ  54: 4واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ 
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 شمًجٞمؾ سمٕمض اعمالطمٔم٤مت قمٚمٞمٝم٤م: وذًمؽ:

يم٤مٟم٧م وصٚمتف رؾم٤مئؾ أهؾ اًمٙمقوم٦م ذم ُمّٙم٦م، وىمد أقمٓم٤مهؿ  ×إّن احلًلم أوًٓ:

يمٚمٛمتف وأرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ، ومخروضمف ُمـ ُمّٙم٦م ضم٤مء قم٘م٥م ذوقمف ذم 

اًمتخٓمٞمط واًمتقاصؾ حلريم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م صمقري٦م واوح٦م، وهذا ٓ يٜم٤مذم أّٟمف ظمرج ُمٜمٝم٤م 

شم٘مقم سمف اًمًٚمٓم٦م ٓهمتٞم٤مًمف، سمٛمٕمٜمك أن آؾمتٕمج٤مل ذم اخلروج  ٟمتٞمج٦م قمٚمٛمف سمٛمخّٓمط

يم٤من اوٓمراري٤ًم ٟمتٞمج٦م ظمقف آهمتٞم٤مل، ٓ أصؾ اخلروج، سمٕمد أن يم٤مٟم٧م اًمرؾم٤مئؾ ىمد 

سمدأت سمٞمٜمف وسملم أهؾ اًمٕمراق، وهذه ٟم٘مٓم٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًا ذم ُم٠ًمًم٦م ـمٌٞمٕم٦م ظمروج احلًلم 

ُم١مذات قمغم يمقٟمف ىمد ُمـ ُمّٙم٦م وقمدم إيمامًمف احل٩م. ٟمٕمؿ ظمروضمف ُمـ اعمديٜم٦م ٓ شمقضمد 

ؾمٌ٘مف ختٓمٞمٌط ُم٤م ًمثقرة ذم ُمٙم٤من ُم٤م ُمـ ضمٖمراومٞم٤م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل: ّٕٟمف طمّمؾ سمنقم٦م 

 وم٤مئ٘م٦م يمام رأيٜم٤م.

يمؾ اًمِمقاهد اًمتل شمتٕمّٚمؼ ـ وم٘مط ـ سمٛمٕمٚمقُم٤مت قمـ ظمّٓم٦م ًمٚمًٚمٓم٦م ٓهمتٞم٤مل  ثوكقًو:

، قمغم إىمّؾ ×احلًلم أيٜمام يم٤من، ٓ شم٘مػ ذم ُمقاضمٝم٦م وضمقد ُمنموع ؾمٞم٤مد ُم٤م ًمف

سمٕمض اًمٗمؽمات، وأقمٜمل سمذًمؽ أن ٟمتّمّقر احلًلم يٕمٚمؿ سمٛمخّٓمط اًمًٚمٓم٦م إُمقي٦م  ذم

ذم اهمتٞم٤مًمف، صمّؿ يٗمًح ًمف ذم اعمج٤مل ًم٘مٞم٤مدة صمقرة، ومٞم٘مدم قمغم ومٕمؾ ذًمؽ سمٕمد وصقل 

اًمرؾم٤مئؾ إًمٞمف وآـمٛمئٜم٤من قمغم اًمقوع ُمـ ظمالل ُم٤م سمٕمثف ًمف ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ، هٜم٤م عم٤مذا 

ل وإىمداُمف ـ وًمق ومٞمام سمٕمد ـ قمغم ُمنموع ٓ يٛمٙمـ اجلٛمع سملم قمٚمٛمف سمخّٓم٦م آهمتٞم٤م

صمقري؟! ًم٧ًم أرى شمٜم٤مومٞم٤ًم سملم إُمريـ، وهذا ُم٤م يدقمؿ ومروٞم٦م أّن اًمٗمرار ُمـ اًمٌٞمٕم٦م 

ومٙمرة صحٞمح٦م إمم ُم٤م ىمٌؾ وصقل رؾم٤مئؾ أهؾ اًمٙمقوم٦م، أي سمٕمد ظمروضمف ُمـ اعمديٜم٦م، 

وم٤مخلروج ُمـ اعمديٜم٦م مل يٙمـ ًمقضمقد خمّٓمط صمقري، ًمٙمـ عم٤مذا ٓ يٙمقن اخلروج ُمـ 

ّٙم٦م ًمقضمقد هذا اعمخٓمط؟! ومٝمذه اًمِمقاهد ٓ شمٜمٗمل أصؾ اعمنموع اًمًٞم٤مد اًمثقري ُم

 ًمٚمحًلم، وإذا مت٧ّم ومٝمل شمٜمٗمل هذا اعمنموع ذم سمداي٤مت ظمروضمف ُمـ اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة.
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ٟمٗمًٝم٤م شمٕمٚمـ ُمؼّمرات اًمثقرة وشمٖمٞمػم  ×إّن سمٕمض ٟمّمقص اإلُم٤مم احلًلم ثوفثًو:

ػم هذه اًمٜمّمقص؟ أٓ شمٕم٤مرض اًمقاىمع، يمام شم٘مّدُم٧م وؾمٞم٠ميت، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ شمٗمً

اًمدًٓم٦م اإلـمالىمٞم٦م اعمقضمقدة ذم ٟمٔمري٦م اعمقاضمٝم٦م اعمٗمروو٦م واًمٗمرار ُمـ اًمٌٞمٕم٦م؟! إن 

أٟمّم٤مر هذه اًمٜمٔمري٦م ُمٓم٤مًمٌقن سمتٗمًػم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمّمقص واخلٓم٥م اًمتل 

 ذم ُمقاـمـ ُمتٕمّددة. ×صدرت قمـ احلًلم

( اًمداًم٦م قمغم قمرض 5ؿ إّن رؾم٤مًم٦م اسمـ ؾمٕمد ًمٕمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد )اًمِم٤مهد رىم رابعًو:

اًمّمٚمح ُمـ احلًلم ًمقوع يده ذم يد اًمًٚمٓم٦م، يٜم٘مٚمٝم٤م اًمٓمؼمي ـ واشمٌٕمف ذم ذًمؽ اعمٗمٞمد 

واعمرشم٣م وهمػممه٤م ـ وهل همػم ُمقصم٘م٦م شم٤مرخيٞم٤ًم: ومٚمؿ ٟمٕمثر قمٚمٞمٝم٤م ؾمقى قمٜمده، وهمػمه إُم٤م 

يٜم٘مٚمٝم٤م قمٜمف أو يرؾمٚمٝم٤م سمال ؾمٜمد واوح، أُم٤م ؾمٜمد اًمٓمؼمي ومٗمٞمف جم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد اهلٛمداين 

ٛمؾ ذم ُمّم٤مدر اًمرضم٤مل اًمِمٞمٕمٞم٦م واعمتٕم٤مرض شمقصمٞم٘مف ُمع شمْمٕمٞمٗمف ذم ُمّم٤مدر اًمرضم٤مل اعمٝم

٤ٌّمن اعمٕمروف سم٤مًمتقصمٞم٘م٤مت ضمٕمٚمف ذم اعمجروطملم ، ويمذًمؽ ومٞمف اًمًٜمّٞم٦م، طمتك أّن اسمـ طم

٤ٌّمن، اًمّم٘مٕم٥م سمـ زهػم اعمٝمٛمؾ ؿمٞمٕمٞم٤مً  ، ٟمٕمؿ ؾمٜمّٞم٤ًم وصم٘مف احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري واسمـ طم

، وإوٓن ُمـ اعمحًقسملم قمغم اإلومراط ٦م اًمرازيوٟم٘مؾ إّول شمقصمٞم٘مف قمـ أيب زرقم

 ذم اًمتقصمٞمؼ.

                                           
: 199: 1: وشم٤مريخ اسمـ ُمٕملم، اًمدوري 349: 6اٟمٔمر: اسمـ ؾمٕمد، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ( 1)

: 116: واًمْمٕمٗم٤مء اًمّمٖمػم: 9: 8: واًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 74: 2واًمٌخ٤مري، اًمت٤مريخ اًمّمٖمػم 

: واًمٜم٤ًمئل، يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء 401: وقمٚمؾ اًمؽمُمذي: 265ـ  264: 2واًمٕمجكم، ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت 

ـ  361: 8واًمتٕمديؾ  : واًمرازي، اجلرح234ـ  232: 4: واًمٕم٘مٞمكم، اًمْمٕمٗم٤مء 236واعمؽمويملم: 

: 423ـ  420: 6: واسمـ قمدي، اًمٙم٤مُمؾ 11ـ  10: 3: واسمـ طم٤ٌمن، يمت٤مب اعمجروطملم 362

 وهمػم ذًمؽ اًمٙمثػم.

 .268: 4ٓطمظ: اًمٜمامزي اًمِم٤مهرودي، ُمًتدريم٤مت قمٚمؿ رضم٤مل احلدي٨م ( 2)

 .49: 1: واحل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، اعمًتدرك 479: 6اسمـ طم٤ٌمن، اًمث٘م٤مت ( 3)
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ويمذًمؽ احل٤مل ذم رؾم٤مًم٦م اسمـ قم٤ٌمس إمم يزيد: وم٢من ُمّمدره٤م اًمرئٞمس ـ قمغم ُم٤م يٌدو 

ـ إّٟمام هق شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب، ومل يذيمر ؾمٜمده٤م، وذم ُمثؾ هذه احل٤مل يّمٕم٥م ُمع شمٗمّرد 

ام ُمع قمدم وضمقد ؾمٜمد ُمٕمتؼم ؾمٞمُٓم١مّرخ واطمد سم٤مًمٜم٘مؾ وأمهٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م، إظمُذ هب٤م، 

هل٤م، ويمذًمؽ ظمؼم اًمٗمتقح وأُم٤مزم اًمّمدوق اًمذي دّل قمغم أّٟمف ـُمٚم٥م دُمف ومٝمرب، طمٞم٨م 

هق ذم اعمّم٤مدر اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل ٟم٘مٚمتف سملم ُمرؾمؾ ووٕمٞمػ سمٌٝمج٦م سمٜم٧م احل٤مرث سمـ قمٌد 

اهلل اًمتٖمٚمٌل، وهل ُمٝمٛمٚم٦م ذم ُمّم٤مدر اًمرضم٤مل اًمًٜمٞم٦م واًمِمٞمٕمٞم٦م، ويمذًمؽ يمّؾ ُمـ 

أيب إؾمح٤مق اهلٛمداٟمٞم٦م وُمري٦ًم سمٜم٧م ُمقؾمك سمـ يقٟمس، اًمٚمتلم ٓ  صٗمٞم٦م سمٜم٧م يقٟمس سمـ

ذيمر هلام قمٜمدهؿ يمام أذٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم، وُمثؾ ذًمؽ ظمؼم اإلرؿم٤مد اًمذي يٗمٞمد ـمٚم٥م احلًلم 

هـ( 413ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م أن يؽميمقه يرضمع ُمـ طمٞم٨م أشمك، ومٝمق ظمؼم شمٗمّرد سمف اعمٗمٞمد )

د ُمت٠مظمري هـ( ـ طم٥ًم اًمٔم٤مهر ـ سمال ؾمٜمد، صمؿ فمٝمر قمٜم568واخلقارزُمل )

اعمت٠مظمريـ، ويمذًمؽ دقم٤مؤه ذم يمرسمالء خيؼم ومٞمف أٟمف أظمرج ُمـ طمرم ضمّده ومٝمق ُمرؾمؾ 

ىمٚمٞمؾ اعمّم٤مدر ضمدًا اؿمتٝمر سملم اعمت٠مظمريـ وم٘مط طم٥ًم اًمٔم٤مهر. وأُم٤م ظمؼم قم٘م٦ٌم سمـ 

ؾمٛمٕم٤من ومٝمق همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمتّمديؼ: ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمقن رضمؾ ىمد شم٤مسمع احلًلم 

احلريم٦م احلًٞمٜمٞم٦م وُمٗم٤موو٤مهت٤م، ومل يٖم٥م ـمقال هذه اًمٗمؽمة طمتك اـّمٚمع قمغم يمؾ أهار 

قمٜمف رء إـمالىم٤ًم؟ وُمتك أظمؼم قم٘م٦ٌم هبذا اخلؼم وىمد يم٤من ُمـ ؿمٝمداء يمرسمالء قمغم سمٕمض 

، وم٢من يم٤من ؿمٝمٞمدًا ومٛمتك ٟم٘مؾ هذا اعمّم٤مدر قمغم إىمّؾ وإن حتّدث سمٕمْمٝمؿ قمـ ومراره

ُمع سف اخلؼم، وإن ومّر وم٤مًمرضمؾ ٓ دًمٞمؾ قمغم وصم٤مىمتف سمٕمد ذًمؽ: ّٕٟمف مل يقصم٘مف أطمد 

اًمٜمٔمر قمـ ؿمٝم٤مدشمف. هذا إو٤موم٦ًم إمم أّن هذا اخلؼم ٟمٗمًف يٕم٤مرض سمٕمض إظم٤ٌمر 

                                           
: وُمًتدريم٤مت قمٚمؿ رضم٤مل 7736، رىمؿ: 170ـ  169: ٤12مل احلدي٨م اخلقئل، ُمٕمجؿ رضم (1)

 .248: 5احلدي٨م 
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إظمرى يمام هق واوح ُمٜمف: طمٞم٨م يٜمٗمل أن يٙمقن احلًلم ىمد قمرض ووع يده ذم يد 

اًمًٚمٓم٦م أو اًمذه٤مب إمم صمٖمر ُمـ صمٖمقر اعمًٚمٛملم، ومٝمق يْمّٕمٗمٝم٤م وهل شمْمّٕمٗمف ٟمتٞمج٦م 

 ٧م ُمٕمف ذم ىمدر ُمـ اًم٘م٤مؾمؿ اعمِمؽمك.اًمتٕم٤مرض سمٞمٜمٝم٤م ُمـ سمٕمض اجلقاٟم٥م، وإن اؿمؽميم

وهبذا يتٌلّم أن هذه اًمٜمٔمري٦م ص٤مئ٦ٌم سم٘مدر، ًمٙمٜمّٝم٤م همػم دىمٞم٘م٦م سم٘مدر آظمر، وؾمقف 

ٟمتٕمّرض ٓطم٘م٤ًم عمح٤موًم٦م مجع ٟم٘مّرب ُمـ ظمالهل٤م اعم٘مدار اًمّمحٞمح ُمـ هذه اًمٜمٔمري٦م، إن 

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 

 ـ الٍعسٖٛ الطٗاضٗٛ ٔذلأالت التعكٗن 3

٦م ـ وهؿ يمثػم ُمـ اعم١مرظملم يمام ي٘مقل اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر يذه٥م أٟمّم٤مر هذه اًمٜمٔمري

يم٤من يريد سمحريمتف إؾم٘م٤مط اًمٜمٔم٤مم اًمٗم٤مؾمد ذم  ×ـ إمم أن اإلُم٤مم احلًلم احلٙمٞمؿ

دوًم٦م سمٜمل أُمٞم٦م، ورؾم٤مئٚمف وُمراؾمالشمف ٕهؾ اًمٙمقوم٦م يمّٚمٝم٤م شمِمٝمد قمغم صّح٦م ذًمؽ، وُمـ 

إرادة شم٠مؾمٞمس ٟمٔم٤مم ي٘مرأ هذه اًمثقرة وحيّٚمٚمٝم٤م حتٚمٞماًل شم٤مرخيٞم٤ًم ٓ يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ؾمقى 

يمل يٙمقن ذًمؽ هبدف  ×إؾمالُمل قم٤مدل ذم اًمٕمراق ُم٘مّدُم٦ًم ًمٕمقدة دوًم٦م اإلُم٤مم قمكم

 إؾم٘م٤مط ٟمٔم٤مم اًمٔمٚمؿ واجلقر ذم اًمِم٤مم.

وىمد ٟم٧ًٌم هذه اًمٜمٔمري٦م إمم اًمًٞمد اعمرشم٣م ومٞمام ذيمره ذم يمت٤مسمٞمف شمٜمزيف إٟمٌٞم٤مء 

ٚمٝمقف قمغم هـ( أًّمػ يمت٤مسمف اًم664، طمتك ىمٞمؾ: إن اًمًٞمد اسمـ ـم٤مووس )واًمِم٤مذم

ىمتغم اًمٓمٗمقف، ًمٚمرّد قمغم اعمرشم٣م، ويمذًمؽ طمّمؾ ُمع اًمًٞمد قمٌداًمقه٤مب احلًٞمٜمل 

هـ(، ص٤مطم٥م شمٜمزيف إٟمٌٞم٤مء، وقمٌد اهلل اًمٌحراين، وريض سمـ 9آؾمؽمآسم٤مدي )ىمرن 

                                           
 .19احلٙمٞمؿ، صمقرة احلًلم:  (1)

 .86: 3اٟمٔمر: اًمٓمقد، شمٚمخٞمص اًمِم٤مذم ( 2)
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. يمام يذه٥م إمم هذه اًمٜمٔمري٦م يمؾ ُمـ اًمِمٞمخ قمكم سمـ قمٌد اهلل اًمٌحراين ٟمٌل اًم٘مزويٜمل

، ىم٤مُمٕم٦م أهؾ اًم٤ٌمـمؾ سمدومع ؿمٌٝم٤مت اعمج٤مدلهـ( ذم رؾم٤مًمتف: 1319اًمًؽمي )

م( ذم يمت٤مسمف اًمِمٝمػم )اًمِمٝمٞمد اخل٤مًمد(، 2006واًمِمٞمخ ٟمٕمٛم٦م اهلل ص٤محلل ٟمجػ آسم٤مدي )

، واًمًٞمد قمكم إُملم اًمٕم٤مُمكم اعمٕم٤مس، قمغم ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م وإؾمت٤مذ حمٛمد قمكم ظمٚمٞمكم

 ؿمٗم٤مه٤ًم قمٜمف.

ٟمٞم٤ًم ُمـ دراؾم٦م أّي واًمِمقاهد قمغم هذه اًمٜمٔمري٦م ـ همػم أّن هذا هق اعمت٤ٌمدر قم٘مال

أهؾ سمٞمتف ُمٕمف ُمٕمٜم٤مه أٟمف يم٤من يريد  ×طمريم٦م صمقري٦م ـ ٓ شمٙم٤مد شمٕمّد وٓ حتَم: وم٠مظمذه

آؾمت٘مرار ذم ُمٙم٤مٍن ُم٤م، ويمذا أظمذه إُمقال اًمٙمثػمة قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض اًمٜمّمقص، 

ؾمٞمام وأٟمف ـم٤مًمٌٝمؿ ٓوشمٜمًٞم٘مف ُمع أهؾ اًمٙمقوم٦م ٓ يٗمٝمؿ ؾمقى قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م، 

اًمتخكّم قمٜمف، ومام ُمٕمٜمك ذًمؽ يمّٚمف إٓ أٟمف أراد إؾم٘م٤مط اًمٗم٤ًمد ذم وذيّمرهؿ سمخذٟٓمف و

ٟمٔم٤مم احلٙمؿ قمٜمد اعمًٚمٛملم، يْم٤مف إمم ذًمؽ اًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م واًمتل 

يٓمرح ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم ُمنموقمف سمٓمري٘م٦م قم٘مالٟمٞم٦م ُمـ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر 

واطمدة ُمـ أواظمر رؾم٤مئٚمف واًمًػم سمًػمة رؾمقل اهلل وشمٖمٞمػم اًمقوع اًم٘م٤مئؿ، سمؾ ذم 

..وىمد سمٕمث٧م إًمٞمٙمؿ أظمل واسمـ قمٛمل وصم٘متل ُمـ أهؾ سمٞمتل ٕهؾ اًمٙمقوم٦م، ىم٤مل: 

وأُمرشمف أن يٙمت٥م إزّم سمح٤مًمٙمؿ وأُمريمؿ ورأيٙمؿ، وم٢من يمت٥م إزّم أّٟمف ىمد أمجع رأي 

ُمأليمؿ وذوي اًمٗمْمؾ واحلجك ُمٜمٙمؿ قمغم ُمثؾ ُم٤م ىمدُم٧م قمكّم سمف رؾمٚمٙمؿ وىمرأت ذم 

ؿم٤مء اهلل، ومٚمٕمٛمري ُم٤م اإلُم٤مم إٓ اًمٕم٤مُمؾ سم٤مًمٙمت٤مب،  يمتٌٙمؿ، أىمدم قمٚمٞمٙمؿ وؿمٞمٙم٤ًم إن

                                           
 .299ـ  298، 297ـ  296راضمع: حمٛمد صحتل هدرودي، قم٤مؿمقرا سمزوهل: ( 1)

 .307ـ  305ٟم٘مؾ ذًمؽ قمٜمف، حمٛمد صحتل هدرودي، قم٤مؿمقرا سمزوهل: ( 2)

 .309ـ  307ٟم٘مؾ قمٜمف ذًمؽ، حمٛمد صحتل هدرودي، قم٤مؿمقرا سمزوهل: ( 3)
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: ومٝمذا وأظمذ سم٤مًم٘مًط، واًمدائـ سم٤محلؼ، واحل٤مسمس ٟمٗمًف قمغم ذات اهلل، واًمًالم

اًمٜمص واوح ذم أّٟمف يم٤من يريد اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمت٤مب وإظمذ سم٤مًم٘مًط و.. سمؾ ذم يمت٤مسمف إمم 

طمّؼ اًمٜم٤مس سمٛم٘م٤مُمف ..ويمٜم٤م أهٚمف وأوًمٞم٤مءه، وأوصٞم٤مءه وورصمتف، وأأهؾ اًمٌٍمة ىم٤مل: 

ذم اًمٜم٤مس، وم٤مؾمت٠مصمر قمٚمٞمٜم٤م ىمقُمٜم٤م سمذًمؽ، ومروٞمٜم٤م، ويمرهٜم٤م اًمٗمرىم٦م.. وىمد سمٕمث٧م رؾمقزم 

إًمٞمٙمؿ هبذا اًمٙمت٤مب، وأٟم٤م أدقمقيمؿ إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦ّم ٟمٌّٞمف: وم٢مّن اًمًٜم٦ّم ىمد أُمٞمت٧م، وإّن 

، وهذا اًمٌدقم٦م ىمد أطمٞمٞم٧م، وإن شمًٛمٕمقا ىمقزم وشمٓمٞمٕمقا أُمري أهديمؿ ؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مد

سيح ذم اًمتذيمػم سم٠مُمر اإلُم٤مُم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل، وسم٤مإلـم٤مقم٦م واًمقٓي٦م وهمػمه٤م اًمٜمص 

 ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل شمتّمؾ سم٤مًمتٗمًػم اًمًٞم٤مد اًمِم٤مُمؾ ًمٚمثقرة.

 

 وطالعٛ تكٕميٗٛ يف التفطري الطٗاض٘

 أ ـ الكساٞٚ الٍكدٖٛ الهالوٗٛ ـ األٖدٖٕلٕدٗٛ لٍعسٖٛ التعكٗن الطٗاض٘

ف اًمٕمٜم٤مس اعمؽماسمٓم٦م هلذه اًمٜمٔمري٦م، ًمٙمٜمّٝم٤م ـ ذم ورهمؿ اًمٓم٤مسمع اإلجي٤ميب اًمذي شمٕمٓمٞم

 واىمع إُمر ـ شمقاضمف ُمِمٙمٚملم اصمٜملم: أطمدمه٤م يمالُمل وأظمر شم٤مرخيل.

ومتتٛمثؾ ذم آقمت٘م٤مد اإلُم٤مُمل سم٠مّن اإلُم٤مم يٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من  ـ أمو ادشؽؾي افؽالمقي، 1

٦م ٞمؿ وُم٤م يٓمرأ قمٚمٞمٝمؿ قمؼم قمٚمقم ًمدٟموُم٤م يٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وأنؿ يٕمرومقن ُمقهت

قمغم صمقرة هتدف  ×همػم يمًٌٞم٦م، ومٓمٌ٘م٤ًم هلذه اًمٜمٔمري٦م اًمٙمالُمٞم٦م يمٞمػ ي٘مدم احلًلم

شمٖمٞمػم اًمٜمٔم٤مم وهق يٕمٚمؿ سمٗمِمٚمٝم٤م ُمًٌ٘م٤ًم، وسم٠من٤م ؾمقف شمقدي سمف وسم٠مهؾ سمٞمتف، وهؾ 

يٙمقن همرض ؿمخص ُمـ ذًمؽ هق آؾمتٞمالء قمغم اًمًٚمٓم٦م وإؾم٘م٤مط اًمًٚمٓم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م؟ 

                                           
: 39: 2: واإلرؿم٤مد 262: 4اٟمٔمر ـ ُمع اظمتالوم٤مت ـمٗمٞمٗم٦م ذم اًمٜم٘مؾ ـ: شم٤مريخ اًمٓمؼمي،  (1)

 .335ـ  334: 44: وسمح٤مر إٟمقار 21: 4: واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ 173وروو٦م اًمقاقمٔملم: 

 .590: 1: وأقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م 170: ٦8م واًمٜمٝم٤مي٦م : واًمٌداي266: 4شم٤مريخ اًمٓمؼمي،  (2)
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اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمًٛمٕمٞم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م ومال ُمٗمّر وطمٞم٨م ىمد صمٌت٧م هذه اًمٜمٔمري٦م اًمٙمالُمٞم٦م سم٤مٕدًّم٦م 

 ُمـ إسمٓم٤مل هذا اًمتٗمًػم، يمقٟمف ٓ يّمٛمد ذم وضمٝمٝم٤م.

وهذه اعمِمٙمٚم٦م اًمتل متثؾ واطمدة ُمـ أقم٘مد اعمِمٙمالت قمٜمد ٟم٤مىميض اًمٜمٔمري٦م 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ٓ جم٤مل ًمٌح٨م أصٚمٝم٤م ـ أي قمٚمؿ اعمٕمّمقم ـ هٜم٤م، ًمٙمـ ُمع اًم٘مقل سم٠من قمٚمؿ 

ٛم٦م ضمقاب ي٘مّدُمف أٟمّم٤مر هذه اًمٜمٔمري٦م ، صماعمٕمّمقم يمذًمؽ، وًمٞمس سمٕمزيز قمغم اهلل

قم٤مدًة ـ أي ٟمٔمري٦م قمٚمؿ اعمٕمّمقم ـ ًمدى إيراد سمٕمض اإلؿمٙم٤مٓت قمٚمٞمٝمؿ، ويٛمٙمـ هلذا 

اجلقاب أن جيري هٜم٤م أيْم٤ًم ًمّم٤مًمح اًمٜمٔمري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م: ومٜمٔمري٦م اًمٕمٚمؿ اًمقؾمٞمع 

شمقاضمف قم٤مدًة سم٠مؾمئٚم٦م طمرضم٦م، ُمثؾ يمٞمػ ي٘ميض اًمرؾمقل وإئٛم٦م سملم اًمٜم٤مس  ×ًمإلُم٤مم

اًمٌّٞمٜم٤مت اًمٔمٜمٞم٦م وًمدهيؿ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمقاىمع؟ أًمٞمس ذم ذًمؽ فمٚمؿ وإضمح٤مف ذم سم٤مٕيامن و

سمٕمض احل٤مٓت طمٞم٨م ٓ يّمٞم٥م طمٙمؿ اًم٘م٤ميض اًمقاىمع؟ يمٞمػ ٟمٗمّن اًمٙمثػم ُمـ 

 ُم٤م، يمام ذم أيمٚمف
ٍ
ًمٓمٕم٤مٍم ُمـ ُم٤مل  ×اًمرواي٤مت اًمتل يٗمٞمد فم٤مهره٤م ضمٝمؾ اإلُم٤مم سمٌمء

ثف قمـ رء ٓ يٕمرف همػم ذقمل، صمؿ عم٤م أظمؼموه دقم٤م سمٓمِم٧م وم٘م٤مء اًمٓمٕم٤مم ومٞمف، أو سمح

 أيـ هق وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ..؟

 ×وىمد رّد أٟمّم٤مر ٟمٔمري٦م اًمٕمٚمؿ اًمٚمدين اعمٓمٚمؼ هٜم٤م سمجقاب طم٤مصٚمف: إن اإلُم٤مم

يٕمٚمؿ اًمقاىمع ًمٙمٜمّف ُمٙمّٚمٌػ سم٤مًمٔم٤مهر، أي أٟمف وإن قمٚمؿ سمقاىمع احل٤مل همػم أٟمف ذم ُم٘م٤مم 

قل اًمٕمٛمؾ اخل٤مرضمل يتٕم٤مـمك قمغم أٟمف إٟم٤ًمن ـمٌٞمٕمل، يٕمٛمؾ سم٤مًمٓمرق اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ذم اًمقص

إمم اًمقاىمع واحل٘مٞم٘م٦م: وهلذا ي٘ميض سم٤مٕيامن واًمٌّٞمٜم٤مت رهمؿ قمٚمٛمف اًمٚمدين سم٠مّن٤م هٜم٤م أو 

هٜم٤مك ٓ شمٓم٤مسمؼ اًمقاىمع، وُمٝمام يم٤من اًم٥ًٌم ذم ومٕمٚمف هذا، إٓ أٟمف هق اًمتٗمًػم اًمٓمٌٞمٕمل 

                                           
اٟمٔمر ذم اخلالف طمقل هذا اعمقوقع ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ: اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ذم اعم٤ًمئؾ اًمٕمٙمؼمي٦م: ( 1)

: طمٞم٨م ٟمٗمك اًمٕمٚمؿ اعمٓمٚمؼ ًمإلُم٤مم طمتك أّٟمف ىم٤مل سم٠مٟمف يٕمٚمؿ ُم٤م يٙمقن ُمـ ُم٘متٚمف دون أن 70ـ  69

 . 190ـ  189: 4يٕمٚمؿ اًمتٗم٤مصٞمؾ: واًمٓمقد، شمٚمخٞمص اًمِم٤مذم 
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اجل٤مُمع سملم هذه اعمٕمٓمٞم٤مت قمـ طمٞم٤مة اًمٜمٌل واإلُم٤مم وسملم ُم٤م صم٧ٌم ذم قمٚمؿ اًمٙمالم ُمـ 

 ػمة اًمتل قمٜمده.اًمٕمٚمقم اًمٚمدٟمٞم٦م اًمٙمث

واًمذي ٟم٘مقًمف هٜم٤م: إّن سم٤مإلُمٙم٤من رومع اًمتٜم٤مىمض سملم قمٚمؿ اإلُم٤مم وسملم هذه اًمٜمٔمري٦م 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم شمٗمًػم اًمثقرة ـمٌ٘م٤ًم ًمٚمٛمٜمٝم٩م قمٞمٜمف اًمذي يًػم قمٚمٞمف يمثػم ُمـ أٟمّم٤مر هذه 

اًمٜمٔمري٦م أٟمٗمًٝمؿ، وم٤مإلُم٤مم وإن قمٚمؿ سمِمٝم٤مدشمف وُم٤م ؾمٞمحّؾ سمف وسم٠مهؾ سمٞمتف، إٓ أٟمف يم٤من 

تقى اًمٔم٤مهر سم٤مًمتٕم٤مـمل اًمٔم٤مهري ُمع إُمقر، ومٕمٜمدُم٤م شمّمٚمف آٓف ُمٙمّٚمٗم٤ًم قمغم ُمً

اًمرؾم٤مئؾ ُمـ اًمٙمقوم٦م ـ سمؾ وُمـ همػمه٤م أيْم٤ًم ـ شمٕمٚمـ آؾمتٕمداد ًمٚمجٝم٤مد، وم٢مّن اًمتٕم٤مـمل 

اًمٓمٌٞمٕمل طمٞمٜمئذ أن يًتجٞم٥م هل٤م اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ اعمقىمػ اًمنمقمل ذم هذا اعمج٤مل، 

تج٤مهالً قمٚمٛمف اًمٚمدين ُمتج٤مهاًل قمٚمٛمف اًمٚمدين سمخذٓنؿ ومٝمق يتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٔم٤مهر، وُم

سمِمٝم٤مدشمف: ٕٟمف أيْم٤ًم يتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٔم٤مهر، وم٤مًمٜمٔمري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمذيمقرة شمٕمّد شمٗمًػمًا 

فم٤مهري٤ًم ًمٚمثقرة هبذا اعمٕمٜمك، دون أن شمْمٓمّر إمم إٟمٙم٤مر قمٚمؿ اإلُم٤مم اًمٚمدين، وقمؼم ذًمؽ 

يٛمٙمـ اجلٛمع سملم اعمٕمت٘مد اًمِمٞمٕمل ذم قمٚمؿ اإلُم٤مم ُمـ ضمٝم٦م وسملم اًمتٗمًػم اًمًٞم٤مد 

 خيرج سمف اًم٤ٌمطم٨م ذم حتٚمٞمٚمف ٕطمداث هذه اًمثقرة ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م. اًمذي ىمد

وسمٕم٤ٌمرة ضم٤مُمٕم٦م: أّي ضمقاب جيٞم٥م سمف اًم٘م٤مئٚمقن سمٕمٚمؿ اإلُم٤مم هٜم٤مك يٛمٙمـ ٕٟمّم٤مر 

اًمٜمٔمري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م أن جيٞمٌقه هٜم٤م، وم٤معمِمٙمٚم٦م اًمٙمالُمٞم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمحّؾ، سمال طم٤مضم٦م ٓ إمم 

 ًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمذيمقرة هٜم٤م.اًمٙمالُمل وٓ إمم إٟمٙم٤مر اًمٜمٔمري٦م ا اعمٕمت٘مدإٟمٙم٤مر أصؾ 

واعمٚمٗم٧م أّٟمٜمل وضمدت ُمـ أصم٤مر ومٙمرة وضمقد شمٙمٚمٞمٗملم ًمإلُم٤مم هٜم٤م: أطمدمه٤م فم٤مهري 

هـ( واًمًٞمد حمٛمد ص٤مدق 1303وأظمر سم٤مـمٜمل، وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمتًؽمي )

 ، وإن مل يٙمـ ىمّمدمه٤م اًمِمٙمؾ اًمذي ذيمرٟم٤مه مت٤مُم٤ًم.م(1999اًمّمدر )

                                           
 .38 : واًمّمدر، أوقاء قمغم صمقرة احلًلم:46ـ  43اخلّم٤مئص احلًٞمٜمٞم٦م:  راضمع: ضمٕمٗمر اًمتًؽمي،( 1)
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ومتتٛمثؾ ذم اًمٕمديد ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل  قجقي،ـ وأمو ادشؽؾي افتورخيقي ـ إيديقف 2

، وطمتك اإلُم٤مم احلًلم سمِمٝم٤مدشمف، ×وأهؾ اًمٌٞم٧م |شمتحّدث قمـ شمٜم١ٌم اًمرؾمقل

ُمثؾ شمٚمؽ اًمرواي٤مت اًمتل ُمّرت ذم اًمٜمٔمري٦م إومم، وهل ٟمّمقص يمثػمة ُمقضمقدة ذم 

 اعمّم٤مدر احلديثٞم٦م.

وىمد طم٤مول أٟمّم٤مر اًمٜمٔمري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م هٜم٤م ُمٕم٤مجل٦م هذه اًمٜمّمقص ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م 

اًمًٜمدي٦م واًمت٤مرخيٞم٦م، وذيمروا أن٤م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد، وًمًٜم٤م هٜم٤م سمّمدد اؾمتٕمراوٝم٤م، ًمٙمٜمّٝم٤م 

ذم احل٘مٞم٘م٦م قم٘م٦ٌم أؾم٤مؾمٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ طمّٚمٝم٤م ًمتتٛمٞمؿ ٟمٔمرّيتٝمؿ، ٓ اعمرور قمٚمٞمٝم٤م قمؼم سمٕمض 

اًمٙمٚمامت اًمتل ىمد يٓمٚم٘مٝم٤م سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم اجلدد ذم إوؾم٤مط اإلؾمالُمٞم٦م يمّٚمام ضم٤مءهتؿ 

٤مُمٝم٤م سم٤مًمقوع واًمّمٜمع إؾمٓمقري ًمٚمٛمخٞمٚم٦م ٟمّمقص ذات ـم٤مسمع همٞمٌل، ُمـ اهت

اجلامقمٞم٦م، وأّن٤م رّد ومٕمؾ اًم٘مٝمر واحلرُم٤من ذم اًمت٤مريخ اًمِمٞمٕمل، ومٝمذا وطمده ٓ يٙمٗمل 

 هٜم٤م.

 

 ب ـ الكساٞٚ الٍكدٖٛ التازخيٗٛ ـ التشمٗمٗٛ لمتفطري الطٗاض٘، ٔقفات ٔتأوالت

ريؼ اًمٜم٤مىمد وسم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ هذه اعمِمٙمٚم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ـ إيديقًمقضمٞم٦م اًمتل يرى اًمٗم

ًمٚمٜمٔمري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م أن اًمْمٕمػ اًمًٜمدي ذم هذه اًمرواي٤مت ـ ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤مه، وؾمّٚمٛمٜم٤م أّٟمف 

يِمٛمٚمٝم٤م سمرُّمتٝم٤م ـ ٓ يّي هب٤م سمٕمد يمثرهت٤م وشمٔم٤مومره٤م وؿمٝمرهت٤م وأظمذ اعمِمٝمقر هب٤م، صمٛم٦م 

ُمالطمٔم٤مت أظمرى أصمػمت قمغم هذه اًمٜمٔمري٦م، وإن يمٜم٤م ٟمٕمت٘مد سم٠من اعمِمٙمٚمتلم اعمت٘مّدُمتلم 

 ٤مًمٞم٦م أُم٤مم أصح٤مب اًمٜمٔمري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م.مه٤م إيمثر إؿمٙم

 وظذ أيي حول، ؾفذه ادالحظوت هل:

إن اًمتحٚمٞمؾ اًمت٤مرخيل اًمٕم٘مالين جيٕمؾ أّي ظمٓمقة ذم قمٍم اإلُم٤مم  ادالحظي إوػ:

احلًلم حت٤مول إؾم٘م٤مط احلٙمؿ إُمقي، وم٤مؿمٚم٦ًم: ٕن اًمدوًم٦م إُمقي٦م يم٤مٟم٧م ذم قمّز 
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ك ىمّقة أٟمّم٤مر قمكّم ذم اًمٕمراق، ؾمٚمٓم٤من٤م وىمدرهت٤م آٟمذاك، وىمد يم٤من ُمٕم٤موي٦م ىمد أن

وأطمٙمؿ ىمٌْمتف قمغم سمالد اعمًٚمٛملم، سمؾ ٓطمٔمٜم٤م ـ يمِم٤مهد ُم١ميّمد قمغم ذًمؽ ـ أن 

ُمٕم٤موي٦م ٟمّم٥م اسمٜمف يزيدًا ًمٚمخالوم٦م رهمؿ همراسم٦م اًم٘مْمٞم٦م، ورهمؿ اٟم٘م٤ًمم سمٕمض وضمقه 

ذم ظمٓمقة  ُمقاضمٝم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م اعمًٚمٛملم ذم إُمر دون أن ٟمًٛمع يمٚمٛم٦ًم واطمدة واضمٝمتف

اؾمتت٤مب إُمر ًمف سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ، يمام مل يٙمـ اإلُم٤مم احلًلم سمذاك  يمٝمذه، مم٤م يٙمِمػ قمـ

اًم٘م٤مدر قمغم مجع اجلٞمقش واعم٤مل واًمٕمت٤مد ذم فمّؾ فمروف يمٝمذه، ومل يٙمـ ذًمؽ ظم٤مومٞم٤ًم 

وًمٞمس  |قمٚمٞمف، يمام أّن اظمتٞم٤مر اًمٙمقوم٦م ـ رهمؿ يمؾ شم٤مرخيٝم٤م اعمٔمٚمؿ ُمع قمكم واحلًـ

ـ يٙمِمػ قمـ أن اخلّٓم٦م مل سم٤مًمت٤مريخ اًمٌٕمٞمد، سمؾ هق شم٤مريخ ىمري٥م قم٤ميِمف احلًلم ٟمٗمًف 

شمٙمـ إؾم٘م٤مط ٟمٔم٤مم سمٜمل أُمٞم٦م، وإٓ يم٤من ومِمٚمٝم٤م واوح٤ًم، وهلذا ٟمّمح احلًلَم قمدٌد ُمـ 

وضمقه اعمًٚمٛملم وذيّمروه سمح٤مل أهؾ اًمٙمقوم٦م، ُمثؾ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس، يمام يذيمر اسمـ 

إقمثؿ ذم اًمٗمتقح واخلقارزُمل ذم اعم٘متؾ، وٟمّمحف أيْم٤ًم قمٛمر سمـ قمٌداًمرمحـ 

٤مريخ اًمٓمؼمي واسمـ إصمػم واًمٗمتقح وإرؿم٤مد اعمٗمٞمد ُم٤م يٗمٞمد حتٗمظ اعمخزوُمل، سمؾ ذم شم

يم٤من  ×قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر أيْم٤ًم، سمؾ شمِمػم سمٕمض اًمٜمّمقص أطمٞم٤مٟم٤ًم إمم أن احلًلم

يقاومؼ ُمـ يٜمّمحف ذم رأهيؿ سمٕمدم ووم٤مء اًم٘مقم، يمام ضم٤مء ذم طمديثف إمم اًمٗمرزدق اًمِم٤مقمر 

ٓمؼمي وسمح٤مر إٟمقار وإرؿم٤مد وإمم سمنم سمـ هم٤مًم٥م إؾمدي، ـمٌ٘م٤ًم عم٤م ضم٤مء ذم شم٤مريخ اًم

 اعمٗمٞمد وومتقح اسمـ إقمثؿ و..

إّن هذه اعمٕمٓمٞم٤مت سم٠ممجٕمٝم٤م شم١ميمد أّن احلًلم ًمق يم٤من يٜمٔمر سمٕملم اإلُم٤ًمك سم٤مًمًٚمٓم٦م 

عم٤م أىمدم ذم فمّؾ ُمٜم٤مخ يمٝمذا قمغم اًمتحّرك، وهذا ُم٤م ي١ميمد أّٟمف يم٤من ًمف هدف آظمر ُمـ 

 .صمقرشمف

كرّجحفو ظذ افتػسر  وهذه ادالحظي فقسً معطقوهتو هبذا افقضقح حتك

                                           
 .159ـ  157اٟمٔمر جمٛمؾ هذه اعمالطمٔم٦م قمٜمد: أصٗمل، اجلٝم٤مد: ( 1)
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افسقود، بؼطع افـظر ظـ ادشؽؾي افؽالمقي وافتورخيقي ادتؼّدمي دم هذا افتػسر: 

 وذفؽ:

ٓ ؿمؽ ذم أن قمٝمد ُمٕم٤موي٦م يم٤من قمٝمدًا ذهٌٞم٤ًم ذم دوًم٦م سمٜمل أُمٞم٦م، إٓ أّن احل٤مل  أوًٓ:

مل شمٙمـ يمذًمؽ ذم قمٝمد يزيد: إذ ُمـ حي٥ًم إُمقر ذم شمٚمؽ إوىم٤مت، يٕمرف أن 

لم مل يٙمقٟمقا ُمقاوم٘ملم مجٞمٕم٤ًم قمغم يزيد، ويم٤من ؿم٤مسم٤ًم همػم ظمٌػم سم٘مْم٤مي٤م اًمًٚمٓم٦م، اعمًٚمٛم

ـ ذم  ×ويٕمرف أن اًمّمح٤مسم٦م واًمقضمقه ىمد اظمتٚمٗمقا ذم أُمره، وم٢مذا ضم٤مءت احلًلم

فمّؾ فمروف يمٝمذه ـ آٓف اًمرؾم٤مئؾ ًمٞمحٙمؿ ىمٌْمتف قمغم اًمٕمراق ذم احلّد إدٟمك، 

اًمٓمٌٞمٕمل ذم فمروف يمٝمذه أن  وًمٞمٙمـ إؾم٘م٤مط اًمدوًم٦م إُمقي٦م ُمرطمٚم٦ًم أظمرى، وم٢من ُمـ

شمٖمدو احلريم٦م ُمٕم٘مقًم٦ًم، ٓ أُمرًا ُمٞم١موؾم٤ًم ُمٜمف، وًمٕمّؾ ُمرور اًمزُمـ هق اًمذي أوطمك ًمٜم٤م 

 سم٘مّقة ؾمٚمٓم٤من سمٜمل أُمٞم٦م، ومٞمام اعمٗمؽمض أن ٟمْمع أٟمٗمًٜم٤م ذم ذًمؽ اًمزُم٤من وفمروومف.

يمٞمػ مل يٙمـ اإلُم٤مم احلًلم سم٘م٤مدر قمغم مجع اجلٞمقش واعم٤مل، ُمع أٟمف هتٞم٠م ًمف  ثوكقًو:

عم٘م٤مشمٚملم ذم ضمٜمقب اًمٕمراق، وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ، وؾم٤مر هق سمام قمٜمده آٓف ا

ـّ  ُمـ أُمقال؟! وًمٞمس ُمـ اًميوري أن ٟمتّمّقر طمريم٦م احلًلم حم٤موًم٦ًم ُم٤ٌمذة ًمِم

طمرب سمجٞمش ؿم٤مُمؾ قمغم سمالد اًمِم٤مم، وم٘مد شمٙمقن هٜم٤مك ُمراطمٚمٞم٦م ذم اًمٕمٛمؾ، واجلٞمقش 

يٛمٙمـ ذم ذًمؽ ـ أن ي٘مقم يمؾ ذم شمٚمؽ إي٤مم يم٤من يٖمٚم٥م ذم دمٝمٞمزه٤م ـ أو قمغم إىمؾ 

ومرد سمتجٝمٞمز ٟمٗمًف وؾمٞمٗمف ودرقمف وومرؾمف إن أُمٙمٜمف، وًمٞمس يمح٤مًمٜم٤م اًمٞمقم، صمٛم٦م طم٤مضم٦م 

 ًمتدظمؾ اًمدوًم٦م ًمدقمؿ اجلٞمش يمل يًتٛمّر.

إّن ُم٠ًمًم٦م أهؾ اًمٙمقوم٦م وهمدرهؿ سم٠مسمٞمف وأظمٞمف ٓسمد ـ ُمٜمٓم٘مٞم٤ًم ـ أن شمٙمقن  ثوفثًو:

٤مهلل ـ أىمدم قمغم مح٤مىم٦م ، وٓ يٕمٜمل ذًمؽ أٟمف ـ واًمٕمٞم٤مذ سم×طم٤مرضًة ذم وقمل احلًلم

قمغم شم٘مدير صّح٦م اًمتٗمًػم اًمًٞم٤مد: ٕن طمجؿ اًمرؾم٤مئؾ واًمت٠ميٞمد يم٤من يمٌػمًا، يمام أن 

احلًلم أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ رؾمقًمف يمل جيّٝمز إُمر: وًمٕمّؾ احلًلم عم٤م شم٠ميمد ُمـ همدرهؿ يم٤من 
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ىمد وم٤مت إوان وًمق أٟمف قمٚمؿ ُمـ طم٤مل رؾمٚمف همدرهؿ ىمٌؾ حتّريمف ُم٤م يم٤من ظمرج ُمـ 

ذا ورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م أٟمف ـمٚم٥م ُمـ ضمٜمد يزيد أن ُمّٙم٦م ٟمحقهؿ، وهل

يؽميمقه وؿم٠مٟمف ومٞمذه٥م ذم دي٤مر اهلل اًمقاؾمٕم٦م: ًمٙمٜمٝمؿ رومْمقا وأّسوا قمغم ُم٘م٤مشمٚمتف يمام 

أوطم٧م سمٕمض اًمٜمّمقص اعمت٘مّدُم٦م، هذا يمّٚمف ُمع قمدم اًم٘مقل ـ يمام ذيمره اعمرشم٣م واعمٗمٞمد 

، وقمدم ر أهؾ اًمٙمقوم٦م ًمفـ أّٟمف ٓ دًمٞمؾ ُمـ قم٘مؾ وٓ ٟم٘مؾ قمغم قمٚمؿ احلًلم سمٖمد

اًمٖمٓم٤مء، ُمـ شمٕمّرض اًمٌداء  اًم٘مقل أيْم٤ًم سمام ىم٤مًمف اًمِمٞمخ حمٛمد طمًلم آل يم٤مؿمػ

 .هلذا يم٤مٟمقا دائاًم حيتٛمٚمقن قمرووف ًمٕمٚمٛمٝمؿ

إّن ُمـ اًمّمٕم٥م وومؼ ُمٕمٓمٞم٤مت هذه اعمالطمٔم٦م أن حيّمؾ ًمٜم٤م شم٠ميمد ُمـ  وَجؾي افؼقل:

رة ومٞمٝم٤م اطمتامل اًمٗمِمؾ. وؾمٞم٠ميت أن هذه اًمثقرة يم٤مٟم٧م حمٙمقُم٦ًم سم٤مًمٗمِمؾ ؾم٤مسم٘م٤ًم، ومٙمؾ صمق

 ـ إن ؿم٤مء اهلل ـ ُم٤م يتّمؾ سمٖمػم وم٘مرة ُمـ وم٘مرات هذه اعمالطمٔم٦م.

إّن اًمِمقاهد اًمتل يذيمره٤م أٟمّم٤مر اًمٜمٔمري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٞم٧ًم دىمٞم٘م٦م:  ادالحظي افثوكقي:

أهٚمف وقمٞم٤مًمف وأـمٗم٤مًمف ٓ يّمّح شمٗمًػمه إّٓ ٕضمؾ قمٚمٛمف  ×وم٢مظمراج احلًلم

ػ طمجؿ اعم٠مؾم٤مة سمٖمٞم٦م إطمٞم٤مء وٛمػم إُم٦م، وإٓ سمحّمقل وم٤مضمٕم٦م يراد هل٤م أن شمْم٤مقم

 ومٚمامذا خيرج ىم٤مئد صمقري سم٠مهٚمف وأـمٗم٤مًمف وهق ذاه٥م إمم اًمثقرة؟!

ُيْم٤مف إمم ذًمؽ أّن احلًلم قمٚمؿ ذم اًمٓمريؼ سمٛم٘متؾ ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ وهمدر أهؾ 

سمؾ إن ، شىمٚمقهبؿ ُمٕمؽ وؾمٞمقومٝمؿ قمٚمٞمؽ»اًمٙمقوم٦م، يمام أظمؼمه اًمٗمرزدق ذم اًمٓمريؼ سم٠من 

سم٠مّن احلًلم يٍّمح سم٠مّن اًم٘مقم ًمـ يؽميمقه إٓ سمٕمد أن سمٕمض اًمٜمّمقص شمٗمٞمد 

يمٜم٤مي٦م قمـ ىمتٚمف، مم٤م يٕمٜمل إدرايمف ، يًتخرضمقا هذه اًمٕمٚم٘م٦م ُمـ ضمقومف يمام شم٘مّدم ذيمره٤م

                                           
 .71: واعمٗمٞمد، اعم٤ًمئؾ اًمٕمٙمؼمي٦م: 185ـ  183: 4راضمع: اًمٓمقد، شمٚمخٞمص اًمِم٤مذم ( 1)

 .190ـ  189ٖمٓم٤مء، ضمٜم٦م اعم٠موى: حمٛمد طمًلم آل يم٤مؿمػ اًم( 2)
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 .ًمٙمقٟمف ُمٞمت٤مً 

وهذه اعمالطمٔم٦م ىم٤مسمٚم٦م أيْم٤ًم ًمٚمٜم٘مد: وم٢من إظمراج احلًلم أهٚمف وأـمٗم٤مًمف ٓ طم٤مضم٦م 

 اعمِمٝمد: إذ ُمـ ىم٤مل سم٠من احلًلم يم٤من ًمتٗمًػمه سم٠مٟمف يريد وّخ اعمزيد ُمـ اعم٠مؾم٤موي٦م ذم

ؾمٞم٘م٤مشمؾ ذم اًمّمحراء، وم٘مد يم٤من اعمٗمؽمض أٟمف ؾمقف يذه٥م إمم اًمٙمقوم٦م اًمتل ؾمتً٘مط 

قمغم يد آٓف اعم٘م٤مشمٚملم اًمذيـ ؾمقف ي٘م٤مشمٚمقن ومٞمٝم٤م، وأهٚمف وقمٞم٤مًمف ؾمٞمٙمقٟمقن وؾمط 

مح٤مي٦م ىمّقة قمًٙمري٦م شم٘مدر سم٤مٔٓف، أومٝمؾ يم٤مٟم٧م أهشمف ذم ُم٠مُمـ حت٧م رمح٦م ضمٜمد يزيد 

ديٜم٦م؟ ويم٠مٟمٜم٤م ٟمتّمّقر ُمًٌ٘م٤ًم ـ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اعمٕمت٘مد اًمٙمالُمل ـ أن ذم اعم

يم٤من قمغم قمٚمؿ سم٠مّن اعمٕمريم٦م ؾمت٘مع ذم يمرسمالء وهبذه اًمٓمري٘م٦م، سمؾ اًمّمقرة  ×احلًلم

اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م أٟمف يم٤من ؾمٞمّمؾ إمم اًمٙمقوم٦م ؾم٤معم٤ًم، وأٟمف ُمـ هٜم٤مك ؾمٞمٌدأ اًمٕمٛمؾ وآُمتداد، ٓ 

رة أظمرى: قمٜمدُم٤م يٕمزم ىم٤مئد صمقري قمغم أٟمف ؾمقف ي٘م٤مشمؾ ًمٙمل يّمؾ إمم اًمٙمقوم٦م. وسمٕم٤ٌم

إؾم٘م٤مط ٟمٔم٤مم اًمِم٤مم ذم سمالد اًمٕمراق ـ وًمق يمٛمرطمٚم٦م أومم ـ ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل أّٟمف ؾمقف 

جيٕمؾ اًمٙمقوم٦م قم٤مصٛم٦ًم ًمف، ومٙمٞمػ يؽمك أهٚمف وقمٞم٤مًمف وأُمقاًمف ذم اعمديٜم٦م أو ُمّٙم٦م حت٧م 

ٓ ىمٌْم٦م قمدّوه ومٞمام يًت٘مّر هق ذم قم٤مصٛم٦م اخلالوم٦م اجلديدة؟! وم٢مظمراج أهٚمف وأُمقاًمف 

يٕمٜمل أّٟمف يريد أن يْمّخ اعم٠مؾم٤موي٦م ذم اعمِمٝمد، ٟمٕمؿ هق اطمتامل أّوزم، وم٢من ىمّمد هذا 

 اعم٘مدار ومٝمق ضمٞمد.

أُّم٤م اًمٜمّمقص اًمداًّم٦م قمغم قمٚمٛمف ومٞمام سمٕمد سمٖمدرهؿ، ومًٞم٠ميت اًمتٕمّرض هل٤م إن ؿم٤مء اهلل 

 شمٕم٤ممم.

وأُم٤م طمدي٨م احلًلم قمـ أنؿ ًمـ يؽميمقه طمتك يًتخرضمقا هذه اًمٕمٚم٘م٦م ُمـ ضمقومف، 

س دًمٞماًل قمغم قمٚمٛمف سم٤مًمِمٝم٤مدة وٟم٘مض اًمتٗمًػم اًمًٞم٤مد: ّٕن هذا اًمٜمّص ُمٕمٜم٤مه ومٝمذا ًمٞم

                                           
اٟمٔمر: حمٛمقد اهل٤مؿمٛمل، اًمثقرة احلًٞمٜمٞم٦م دراؾم٦م ذم إهداف واًمدواومع، اًم٘مًؿ اًمث٤مين، جمٚم٦م ( 1)

 .23ـ  21: 30اعمٜمٝم٤مج، اًمٕمدد 
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أنؿ ؾمٞمٔمّٚمقن وراءه، وأّن قمٚمٞمف ـ إذًا ـ أن يقاضمف ًمٞمٛمٜمٕمٝمؿ، وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه اإلٟم٤ٌمء سم٘متٚمف، 

سمؾ اإلؿم٤مرة إمم رضورة اعمقاضمٝم٦م ودوم٤مقمٞم٦م اعمقىمػ، ومٝمذا اًمِم٤مهد ىمد ي٘مع ًمّم٤مًمح 

ُمـ اًمٌٞمٕم٦م أيمثر ُمـ همػمه، وهلذا شمٕمّروٜم٤م ًمف ذم اًمتٗمًػم اًمًٞم٤مد أو شمٗمًػم اًمٗمرار 

 اًمٜمٔمري٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

ُمٜمذ حلٔم٦م ظمروضمف، ٓ شمٙمِمػ ًمٜم٤م  ×إّن شمتٌع يمٚمامت احلًلم ادالحظي افثوفثي:

ذم أّي ُمقوع قمـ ٟمّص صدر ُمٜمف ذم إىم٤مُم٦م ٟمٔم٤مم إؾمالُمل أو إزاًم٦م ؾمٚمٓم٤من سمٜمل أُمٞم٦م، 

ـ احلريم٦م، سمؾ قمغم ُمع أّن ـمٌٞمٕم٦م إُمقر شمًتدقمل أن يٗمّمح قمـ ُمقىمٗمف وأهداومف ُم

 .اًمٕمٙمس يم٤من دائاًم يقـّمـ ٟمٗمًف وأصح٤مسمف قمغم اًمِمٝم٤مدة واًم٘مت٤مل

وهذه اعمالطمٔم٦م ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمٖمراسم٦م: ومٗمل اًمٜمّمقص ـ وىمد شم٘مّدم سمٕمْمٝم٤م وؾمٞم٠ميت ـ 

أٟمف يريد أن ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ويًػم سمًػمة ضمّده، وي٘مٞمؿ اًمٕمدل، 

ُمـ اًمرواي٤مت اًمتل يًتِمٝمد هب٤م ذم ُمقاوع ويٕمٛمؾ سم٤محلؼ... وهق ُم٤م ورد ذم اًمٕمديد 

قمديدة طمتك قمٜمد خم٤مًمٗمل اًمٜمٔمري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، أًمٞم٧ًم هذه اًمٜمّمقص يم٤مومٞم٦م إلقمالن أٟمف 

 يريد إصالح إُمقر؟!

يْم٤مف إمم ذًمؽ: إن ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل عمـ خيرج ذم صمقرة أن يقـّمـ أٟمّم٤مره قمغم 

زُم٤مم اًمًٚمٓم٦م، اًمِمٝم٤مدة، ومٝمذه هل صم٘م٤موم٦م اًمثقرات وًمق اًمتل هتدف اًمٜمٍم واإلُم٤ًمك سم

ومال يٕمٜمل إٟمٙم٤مر قمٚمؿ اإلُم٤مم سمِمٝم٤مدشمف أٟمف ٓسمد أن يٙمقن ُمت٠ميمدًا ُمـ اًمقصقل إمم 

هيدف إؾم٘م٤مط ىمريش واؾمتٌداده٤م  |اًمًٚمٓم٦م سمدون أّي ىمٓمرة دم، أمل يٙمـ اًمرؾمقل

وُمع ذًمؽ طم٨م اًم٘مرآن واًمٜمٌل ووـّمٜم٤م اعمًٚمٛملم قمغم اًمِمٝم٤مدة؟! ومال ُمالزُم٦م سملم هذه 

 ٤مد ًمٚمثقرة.اًمٔم٤مهرة وسملم قمدم وضمقد هدف ؾمٞم

                                           
 .160ـ  159أصٗمل، اجلٝم٤مد: ( 1)
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شم١ميّمد اًمِمقاهد اًمت٤مرخيٞم٦م أّن اًمٕمديد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمِمخّمٞم٤مت  ادالحظي افرابعي:

اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمٌػمة ذم إُم٦م يم٤مٟم٧م وضمٝم٦م ٟمٔمره٤م أن ٓ خيرج احلًلم إمم اًمٕمراق، وم٘مد 

ٌّٝمف إمم ذًمؽ ُمثؾ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس، واعمًقر سمـ خمرُم٦م، وقمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر، وأيب  ٟم

قمٌد اهلل سمـ ضمٕمدة، وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري، وقمٌد اهلل سمـ سمٙمر اعمخزوُمل، و

ُمٓمٞمع، وقمٛمرو سمـ ؾمٕمٞمد، وحمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر، وأم ؾمٚمٛم٦م، وقمٌد 

اهلل سمـ اًمزسمػم وهمػمهؿ، سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ٟمقاي٤مهؿ ذم ُم٘مقٓهتؿ، ويمثػم ُمٜمٝمؿ 

٠م ذم ىمراءشمف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ـ أّن اإلُم٤مم أظمٓم : ومٝمؾ يٛمٙمـ أن ٟمٗمؽمض ـ يمام ىمٞمؾص٤مدق

واعمٞمداٟمٞم٦م ًمٚمقاىمع، ومٞمام أص٤مب ُمثؾ ه١مٓء، وهق إقمٚمؿ ُمٜمٝمؿ وإظمؼم واعم١مّيد ُمـ اهلل 

 شمٕم٤ممم؟!

وُمـ اًمقاوح أّن هذا آؾمتدٓل أيديقًمقضمل ىم٤مئؿ قمغم اًمٕم٘مٞمدة اعمذهٌٞم٦م، وٓ 

يٛمٙمـ ًمٚمٛم١مرخ أن ي٘مٌؾ سمف إٓ سمٕمد آقمت٘م٤مد سم٤معمذه٥م اإلُم٤مُمل، قمغم ظمالف سمٕمض ُم٤م 

م ُمـ ُمٜم٤مىمِم٤مت، وهلذا اؾمتٜمد سمٕمض اًمٙمّت٤مب اًمٕمرب واعمًتنمىملم إمم ُمثؾ هذه شم٘مدّ 

اًم٘مْمٞم٦م يمل يٗمؽموقا أّن احلٜمٙم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمإلُم٤مم احلًلم مل شمٙمـ سم٤معمًتقى اعمٓمٚمقب، 

 وأّن هٜم٤مك ُمـ يم٤من أيمثر وقمٞم٤ًم ًمٚمًٞم٤مؾم٦م وإوو٤مع ُمٜمف.

٤مئؾ يمثػمة ًمٙمـ ـ ُمع ذًمؽ ـ ًمٜمْمع أٟمٗمًٜم٤م ُمٙم٤من اإلُم٤مم احلًلم، ؿمخٌص شم٠مشمٞمف رؾم

، ويرومْمٝم٤م ٟمٔمرًا ًمٕم٘مد اًمّمٚمح ُمع ُمٕم٤موي٦م ـ يمام ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م ُمٜمذ زُمـ ُمٕم٤موي٦م

                                           
 : وسم٤مىمر ذيػ298ـ  292: 3اٟمٔمر اعمقاىمػ يمام مجٕمٝم٤م ُمثؾ اًمذهٌل، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( 1)

: وحمٛمد ضمقاد اًمٓمٌز، ُمع اًمريم٥م احلًٞمٜمل.. وىم٤مئع 38ـ  23: 3اًم٘مرر، طمٞم٤مة اإلُم٤مم احلًلم 

وُم٤م سمٕمده٤م: وقمكم اًمِم٤موي، اإلُم٤مم احلًلم ذم اعمديٜم٦م  175: 3اًمٓمريؼ ُمـ ُمٙم٦م إمم يمرسمالء 

 وُم٤م سمٕمده٤م. 411: 1اعمٜمّقرة 

 .75ًلم: : وحمٛمد اًمّمدر، أوقاء قمغم صمقرة احل22ـ  21احلٙمٞمؿ، صمقرة احلًلم: ( 2)

: 14: واسمـ قم٤ًميمر، شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ 171اٟمٔمر: اًمٗمت٤مل اًمٜمٞم٤ًمسمقري، روو٦م اًمقاقمٔملم: ( 3)

: واًمٌداي٦م 294ـ  293: 3: وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 413ـ  412: 6: واعمزي، هتذي٥م اًمٙمامل 205
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ـ سمؾ وًمٖمػم قم٘مد  ي٘مقل اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد وهمػمه طمًٌام شمدّل قمٚمٞمف سمٕمض اًمرواي٤مت

، صمؿ شمت٤ممم قمٚمٞمف آٓف اًمرؾم٤مئؾ سمٕمد ذًمؽ طمتك سمٚمغ هب٤م اًمذهٌل اًمّمٚمح أيْم٤مً 

يٙمتٗمل سمذًمؽ وٓ يًتٕمجؾ ـ ظمالوم٤ًم عم٤م صّقره ، وٓ هـ( اعم٤مئ٦م أًمػ اؾمؿ748)

ـ سمؾ يرؾمؾ ُمٌٕمقصم٤ًم ًمف إًمٞمٝمؿ ًمٞمٜمٔمر ذم إُمر، صمؿ ي٠مشمٞمف اعمٌٕمقث ـ ُمًٚمؿ سمـ  سمٕمْمٝمؿ

أُم٤م سمٕمد وم٢مّن اًمرائد ٓ يٙمذب قم٘مٞمؾ ـ سمخؼم ُمٗمرح سم٠من إُمر ُمًتت٥ّم ًمف، ومٞم٘مقل: 

، وىمد المأهٚمف، إّن مجع )مجٞمع( أهؾ اًمٙمقوم٦م ُمٕمؽ وم٠مىمٌؾ طملم شم٘مرأ يمت٤ميب، واًمً

ٟمّّم٧م سمٕمض ُمّم٤مدر اًمت٤مريخ أن ُمـ سم٤ميع ُمًٚماًم سمٚمغ صمامٟمٞم٦م قمنم أًمٗم٤ًم، يمام ي٘مقل 

، أو أيمثر ُمـ صمالصملم ، أو ٟمٞمٗم٤ًم وقمنميـ أًمٗم٤ًم، يمام ي٘مقل اسمـ إقمثؿ اًمٙمقذماًمٓمؼمي

، يْم٤مف إمم ذًمؽ يمقن اًمٙمقوم٦م ، سمؾ ذيمروا أيمثر ُمـ ذًمؽأًمٗم٤ًم يمام ي٘مقل اًمديٜمقري

                                                                                                       
 .515، 168: 27: وذح إطم٘م٤مق احلؼ 174: 8واًمٜمٝم٤مي٦م 

 .171ًمٗمت٤مل اًمٜمٞم٤ًمسمقري، روو٦م اًمقاقمٔملم: : وا32: 2اٟمٔمر: اعمٗمٞمد، اإلرؿم٤مد ( 1)

طمقل ُمٜمٓمٚم٘م٤مت قمدم اًمثقرة ذم قمٝمد ُمٕم٤موي٦م، اٟمٔمر: حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ، صمقرة احلًلم ( 2)

: وقمكم اًمِم٤موي، ُمع اًمريم٥م احلًٞمٜمل.. 165ـ  137فمروومٝم٤م آضمتامقمٞم٦م وآصم٤مره٤م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م: 

 .243ـ  232: 1اإلُم٤مم احلًلم ذم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة 

ـ  333: 44: واٟمٔمر ذم اًمّمح٤مئػ أيْم٤ًم: سمح٤مر إٟمقار 299: 3ل، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء اًمذهٌ( 3)

334. 

: وطمقل شم٠مّٟمٞمف ذم 76اٟمٔمر ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم هذه اًمٗمٙمرة: حمٛمد قمكم قم٤مسمديـ، ُمٌٕمقث احلًلم: ( 4)

: 1: وأقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م 334: 44: وسمح٤مر إٟمقار 24اجلقاب راضمع: اًمٚمٝمقف قمغم ىمتغم اًمٓمٗمقف: 

 .34اقم٩م إؿمج٤من: : وًمق589

 .181: 8: واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 297: 4شم٤مريخ اًمٓمؼمي ( 5)

 .281، 275: 4شم٤مريخ اًمٓمؼمي ( 6)

 .40: 5اًمٗمتقح ( 7)

 .265: 2: واسمـ اًمدُمِم٘مل، ضمقاهر اعمٓم٤مًم٥م 8: 2اسمـ ىمتٞم٦ٌم اًمديٜمقري، اإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م ( 8)

 .102راضمع: حمٛمد قمكم قم٤مسمديـ، ُمٌٕمقث احلًلم: ( 9)
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ن إمم اًمتِمٞمّع آٟمذاك سمحٞم٨م يٛمٙمـ طمِمد اجلٞمقش ُمٜمٝم٤م، ومٛمٍم أىمرب إمم أىمرب اًمٌٚمدا

اًمٕمثامٟمٞم٦م وإُمقي٦م ُمٜمٝم٤م إمم اًمٕمٚمقيلم آٟمذاك، ووم٤مرس ًمٞمس ومٞمٝم٤م رصٞمد يذيمر ٕهؾ 

اًمٌٞم٧م، واًمٌٍمة قمثامٟمٞم٦م اهلقى، وُمٜمٓم٘م٦م احلج٤مز همػم ىم٤مدرة قمغم اًمّمٛمقد اًمٕمًٙمري 

الد وم٘مػمة آٟمذاك ٓ يٛمٙمـ هل٤م أن إـمالىم٤ًم يمام أيّمدشمف أطمداث ُم٤م سمٕمد يمرسمالء، واًمٞمٛمـ سم

شمًتٛمّر ذم آٟمِم٘م٤مق قمـ اًمًٚمٓم٦م اعمريمزي٦م، قمغم ظمالف اًمٙمقوم٦م وُم٤م هل٤م ُمـ ظمراج 

: ومٗمل فمروف يمٝمذه هؾ جيقز ًم٘م٤مئد طمٙمٞمؿ أن يؽمك يمؾ هذه ه٤مئؾ وسمالد شمتٌع هل٤م

اعمٕمٓمٞم٤مت ويتٙمؾ قمغم اطمتامل اًمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦م؟ سمؾ ًمق اهمت٤مل ُمًٚمُؿ سمـ قم٘مٞمؾ قمٌٞمَد اهلل 

زي٤مد ـ يمام ي٘مقل اًمنميػ اعمرشم٣م ـ ذم دار ذيؽ سمـ إقمقر، حلًؿ إُمر سمـ 

ـّ ُمًٚماًم رومض ُمٕمٚماًل سم٤مًمٜمص اعمٕمروف قمـ اًمٜمٌل سم٠مّن  ًمّم٤مًمح اإلُم٤مم احلًلم، ًمٙم

اإلؾمالم ىمٞمد اًمٗمتؽ ومٚمٕمّؾ اًمِمخّمٞم٤مت اًمتل أؿم٤مرت قمغم احلًلم سمٕمدم اخلروج مل :

، سمؾ اشمٙمٚم٧م قمغم اًمّمقرة اًمٜمٛمٓمٞم٦م شمٙمـ ُمّٓمٚمٕم٦ًم قمغم مت٤مم هذه اًمتٗم٤مصٞمؾ واعمجري٤مت

اًمتل يم٤مٟم٧م حتٛمٚمٝم٤م قمـ دمرسم٦م اًمٌٞم٧م اًمٕمٚمقي ُمع أهؾ اًمٙمقوم٦م، وقمغم ومرض صّح٦م 

اًمرواي٤مت اًمتل ٟم٘مٚم٧م قمـ سمٕمض اًمِمخّمٞم٤مت اًمٙمٌػمة، وسمٕمْمٝم٤م وٕمٞمػ اعمًتٜمد 

شم٤مرخيٞم٤ًم ورضم٤مًمٞم٤ًم، ًمٙمـ هؾ يّمّح اًم٘مٌقل هب٤م ُمع وضمقد طمّج٦م قمغم اإلُم٤مم ـ وهل 

ـ ٟمٕمرف أّن اإلُم٤مم يٕمٛمؾ سم٤مًمٔم٤مهر ذم طمٞم٤مشمف وًمٞمس سم٤مًمٕمٚمقم اًمٜم٤مس واعمٕملم ـ وٟمح

مل خيرج سمٕمد يمّؾ هذه  ×اإلذاىمٞم٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م اًمتل قمٜمده؟! ًم٧ًم أدري ًمق أّن احلًلم

اًمرؾم٤مئؾ واًمٔمروف ًمرسمام ىم٤مل اًمٜم٘م٤مد واعمًتنمىمقن: إّٟمف أيْم٤ًم همػم ٟم٤مو٩م ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم! وم٘مد 

اًمتل ٟمً٘مٓمٝم٤م قمغم حتٚمٞمؾ شمرك ومرص٤ًم صمٛمٞمٜم٦م، وم٤معمِمٙمٚم٦م شمٙمٛمـ ذم إومٙم٤مر اعمًٌ٘م٦م 

                                           
ل ُمؼّمرات شمرضمٞمح اًمٙمقوم٦م ذم طمريم٦م اإلُم٤مم احلًلم قمغم همػمه٤م: سم٤مىمر ذيػ اٟمٔمر طمق( 1)

: وحمٛمد ضمقاد اًمٓمٌز، ُمع اًمريم٥م احلًٞمٜمل ُمـ 20ـ  11: 3اًم٘مرر، طمٞم٤مة اإلُم٤مم احلًلم 

 .27ـ  15: 3اعمديٜم٦م إمم اعمديٜم٦م، وىم٤مئع اًمٓمريؼ ُمـ ُمٙم٦م إمم يمرسمالء 

 .187: 4: وشمٚمخٞمص اًمِم٤مذم 272ـ  270اٟمٔمر: اعمرشم٣م، شمٜمـزيف إٟمٌٞم٤مء وإئٛم٦م: ( 2)
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 اًمت٤مريخ، ٓؾمٞمام قمٜمدُم٤م ٟم٘مرؤه سمٕمد وىمققمف ٓ ذم فمرومف اًمزُمٙم٤مين.

ورسمام هلذا يمٜم٤م ٟمجد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أّن اإلُم٤مم يريد أن يٜمٔمر ذم إُمر ويٗمّٙمر 

ومٞمام ي٘مقًمقن، وًمٕمّٚمف يم٤من يٜمتٔمر شمقاومر اعمٕمٓمٞم٤مت ًمػمى ُم٤مذا يٛمٙمـ أن يتخذ ُمـ إضمراء، 

احلٙمٛم٦م واإلشم٘م٤من، واإلٟم٤ًمن ُمٙمّٚمػ سم٤مًمقفمٞمٗم٦م وـمٚم٥م  وهذا يمّٚمف قمٛمٌؾ ذم هم٤مي٦م

اًمٜمتٞمج٦م احلًٜم٦م، وىمد حتّمؾ وىمد ٓ حتّمؾ، وم٤مهلزيٛم٦م ًمٞم٧ًم ظمٓم٠م ُمـ اإلُم٤مم وإّٟمام ُمـ 

 ؟!|خت٤مذل ُمـ ـمٚمٌقه، ومٝمؾ ٟمحّٛمؾ أطمداث ُمٕمريم٦م ُأطُمد ًمٚمٜمٌل

صمؿ عم٤مذا ٟمّمّقر وضمقه اعمًٚمٛملم راومْملم خلروج احلًلم وٟمٜمًك أّن هٜم٤مك اًمٙمثػم 

ا ُمٕمف؟! وٓ خيٗمك قمغم أطمد يمؿ هق قمدد اًمّمح٤مسم٦م واًمقضمقه اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٜمٝمؿ يم٤مٟمق

ُمع احلًلم ذم يمرسمالء، ومال يٗمؽمض أن ٟمّمّقر اعمِمٝمد اؾمتٌدادًا سم٤مًمرأي ُمـ احلًلم ذم 

 ُم٘م٤مسمؾ إمج٤مع وضمقه اعمًٚمٛملم، وهذه ٟم٘مٓم٦م ضمديرة سم٤مًمت٠مُمؾ.

٤من هذا اًمتٗمًػم ، ُمـ أّٟمف إذا يمُم٤م ذيمره سمٕمض اًمٕمٚمامء اًم٤ٌمطمثلم ادالحظي اخلومسي:

صحٞمح٤ًم ومٚمامذا اؾمتٛمّر اإلُم٤مم احلًلم ذم ؾمػمه ؿمامًٓ سمٕمد قمٚمٛمف سمٛم٘متؾ اسمـ قم٘مٞمؾ 

وُمًٝمر سمـ ىمٞمس اًمّمٞمداوي وهمػممه٤م ُمـ اًمرضم٤مل وإٟمّم٤مر، وخت٤مذل أهؾ اًمٙمقوم٦م 

وشمريمٝمؿ ًمف؟ إّن هذا آؾمتٛمرار ًمٞمس ًمف أّي ُمٕمٜمك ؾمٞم٤مد إـمالىم٤ًم: ّٕن يمؾ اعمؼّمرات 

أؾم٤مس ؾمٞم٤مد ؾمتٜمٝم٤مر هٜم٤م، وم٘مد يم٤من يٗمؽمض سمف أن يٕمقد اًمتل ـمرطم٧م حلريمتف قمغم 

 ومقرًا، وهذا ُم٤م مل حيّمؾ.

ويٛمٙمٜمٜم٤م طمِمد اًمِمقاهد هلذا اًمٙمالم اًمذي ذيمروه سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ىمّم٦م اسمـ 

قم٘مٞمؾ و.. ومٚم٘م٤مء احلًلم سم٤مًمٗمرزدق يم٤من ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًمّمٗم٤مح أو سم٤مًمِم٘مقق أو سمذات 

                                           
: وومْمؾ اهلل، شم٠مُمالت ذم طمريم٦م ذيمرى قم٤مؿمقراء، 22اٟمٔمر: حمٛمد سم٤مىمر احلٙمٞمؿ، صمقرة احلًلم:  (1)

 .78ـ  76: وحمٛمد اًمّمدر، أوقاء قمغم صمقرة احلًلم: 19ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 
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ُمالىم٤مة مج٤مقم٦م احلر سمـ يزيد ، وهل ىمري٦ٌم ُمـ ُمّٙم٦م، أي ىمٌؾ ُم٤ًموم٦م يمٌػمة ُمـ قمرق

، وًم٘م٤مؤه سمنم سمـ اًمري٤مطمل، ويمذًمؽ ًم٘مٞم٤مه ًمألقمراسمّٞملم ُمـ سمٜمل أؾمد ىمٌؾ ُمالىم٤مة احلر

 .هم٤مًم٥م إؾمدي ذم ذات قمرق أو اًمثٕمٚمٌٞم٦م

 وهذه ادالحظي جقدة، ؽر أّكف يؿؽـ افتقؿػ ظـدهو مـ كوحقتغ:

اًمتل ؾمٌؼ  احلدي٨م قمـ هذا إُمر شمٕم٤مروف سمٕمض اًمٜمّمقص اًمت٤مرخيٞم٦م أوًٓ:

اًمتٕمّرض هل٤م، واًمتل شمتحّدث قمـ قمرض اإلُم٤مم قمغم اًم٘مقم اًمذه٤مب إمم ُمٙم٤من آُمـ 

وشمريمٝمؿ: ومٝمذا اًمٙمالم ُمٕمٜم٤مه أّٟمف قمٜمدُم٤م أي٘مـ سمتحّقل اًمٔمروف ـمٚم٥م اًمتقضّمف إمم ُمٙم٤من 

آظمر يٙمقن ومٞمف ذم أُم٤من، ومل يٙمـ يريد آؾمتٛمرار ًمق ؾمٛمحقا ًمف هبذا اخلٞم٤مر. ورسمام ُمـ 

ٚمامت اًمًٞمد حمٛمد اًمّمدر ذم هذا اعمج٤مل: إذ اطمتٛمؾ أظمػمًا أن هٜم٤م سمدا اًمؽمّدد ذم يم

يٙمقن اإلُم٤مم همػم ىم٤مدر قمغم اًمذه٤مب إمم اًمٞمٛمـ اًمتل يم٤مٟم٧م اعمٜمٓم٘م٦م إوومر طمٔم٤ًم سمٕمد 

اًمٙمقوم٦م: طمٞم٨م يم٤من ىمد ظمرج ُمـ ُمّٙم٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م وسمدت إُمقر سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف 

 ُمـ هٜم٤م أيْم٤ًم ٟمِم٠مت ، ورسمامصٕم٦ٌم، ومٙم٠مّٟمف ص٤مر ي٤مئ٤ًًم ُمـ احلٞم٤مة، سمح٥ًم شمٕمٌػمه

                                           
: واسمـ ؿمٝمر آؿمقب، ُمٜم٤مىم٥م 68ـ  67: 2: واعمٗمٞمد، اإلرؿم٤مد 290: 4اٟمٔمر: شم٤مريخ اًمٓمؼمي ( 1)

: 29ـ  28: واسمـ ٟمام احلكم، ُمثػم إطمزان: 83: وُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم: 245: 3ل أيب ـم٤مًم٥م آ

: 446ـ  445: 1: وإقمالم اًمقرى 180: 8: واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 40: 4واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ 

: 2: ويمِمػ اًمٖمٛم٦م 396وحمٛمد سمـ ـمٚمح٦م اًمِم٤مومٕمل، ُمٓم٤مًم٥م اًم١ًمول ذم ُمٜم٤مىم٥م آل اًمرؾمقل: 

و.. وطمقل اخلالف ذم حتديد ُمٙم٤من ًم٘مٞم٤م  803: 2، اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م : واسمـ اًمّم٤ٌمغ254ـ  253

اًمٗمرزدق اٟمٔمر: حمٛمد ضمقاد اًمٓمٌز، ُمع اًمريم٥م احلًٞمٜمل.. وىم٤مئع اًمٓمريؼ ُمـ ُمّٙم٦م إمم يمرسمالء 

 .188ـ  186: 3

 .73اٟمٔمر: ُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم: ( 2)

ح٤مر إٟمقار : وسم218ـ  217: وأُم٤مزم اًمّمدوق: 43: واًمٚمٝمقف: 70ـ  69: 5اٟمٔمر: اًمٗمتقح ( 3)

 و.. 217: واًمٕمقامل: 367: 44

 .78ـ  77حمٛمد اًمّمدر، أوقاء قمغم صمقرة احلًلم: ( 4)
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ومٙمرة أن احلًلم يم٤من يٖمٚم٥م قمغم فمٜمّف أّنؿ ًمـ ي٘متٚمقه عمٙم٤مٟمف ُمـ رؾمقل اهلل، وهذا 

يٕمٜمل أّن ىمتٚمٝمؿ ًمٌٕمض اًمِمخّمٞم٤مت ًمـ يٛمتّد ًم٘متٚمف هق سمٜمٗمًف، ٟمٔمرًا عمٙم٤مٟمتف 

آؾمتثٜم٤مئٞم٦م، وىمد ضمٕمؾ هذا آطمتامل اًمٓمؼمدُّ أطمَد اطمتامًملم ذم شمٗمًػم ظمروج اإلُم٤مم 

ٞمف ومٛمـ ي٠مظمذ هبذه اًمرواي٤مت قمٚمٞمف اًمتقىمػ ُمع هذه اعمالطمٔم٦م هٜم٤م، أو : وقمٚماحلًلم

 اجلقاب قمٜمٝم٤م، مت٤مُم٤ًم يمام يٗمؽمض سم٤مٔظمريـ أن يٗمّنوا آؾمتٛمرار ذم اعمًػم.

إّن هذه اعمالطمٔم٦م شمٌٓمؾ اًمتٗمًػم اًمًٞم٤مد اًمٌح٧م اًم٘م٤مئؿ قمغم ضمٕمؾ دقمقة  ثوكقًو:

 شمٜمٗمل أن شمٙمقن احلريم٦م أهؾ اًمٕمراق ًمإلُم٤مم هل حمقر احلريم٦م احلًٞمٜمٞم٦م، ًمٙمٜمّٝم٤م ٓ

احلًٞمٜمٞم٦م ىمد شمٕمّددت اعمؼّمرات هل٤م: إذ يٛمٙمٜمٜم٤م ًمٚمخروج ُمـ هذه اعمالطمٔم٦م وشمٌٕم٤مهت٤م أن 

ٟمجٛمع هٜم٤م سملم ٟمٔمرّيتل: اًمٗمرار ُمـ اًمٌٞمٕم٦م واًمٕم٤مُمؾ اًمًٞم٤مد، سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ حتديد 

أّي ُمـ هذيـ اًمٕم٤مُمٚملم يم٤من هق إؾم٤مس؟ ومٚمام قمٚمؿ احلًلم سمٗمِمؾ اعمنموع ذم 

يرضمع إمم ُمٙم٦م وٓ اعمديٜم٦م: ّٕٟمف ؾمقف ي٘متؾ هٜم٤مك، يمام أؾمٚمٗمٜم٤م اعم١مذات اًمٙمقوم٦م، مل 

اًمت٤مرخيٞم٦م قمغم ذًمؽ، وم٤مؾمتٛمّر ٟمحق اًمٕمراق سم٤مدم٤مه اًمِمامل إُّم٤م يم٤ًًٌم ًمٚمقىم٧م: سمحٞم٨م سمٕمد 

أن وصٚمف اخلؼم ُم٤م اؾمتٓم٤مع اًمرضمقع، ومٙم٤من يريد أن يًت٘مّر ومؽمة ًمٙم٥ًم اًمقىم٧م وم٤مدمف 

ف يتخّٞمؾ ًمٚمٜم٤مفمر ـ يمام ي٘مقل اًمًٞمد ه٦ٌم اًمديـ ؿمامًٓ ًمٞمّمؾ ُمٙم٤مٟم٤ًم ُم٤م صمؿ يٕمقد! أو أٟمّ 

ـ أّٟمف يم٤من يريد قمٌقر اًمٗمرات ٟمحق إٟم٤ٌمر أو اعمدائـ: قمّٚمف جيد ًمٜمٗمًف  اًمِمٝمرؾمت٤مين

أٟمّم٤مرًا وؿمٞمٕم٦م، أو ًمٕمٚمف يم٤من اىمؽماطم٤ًم ُمـ احلر سمـ يزيد اًمري٤مطمل ًمٚمخروج ُمـ اعم٠مزق، 

 .يمام شمٗمٞمده سمٕمض اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م

                                           
: وىمد اؾمتٕمرض هذا آطمتامل حمٛمد ضمقاد اًمٓمٌز صمؿ رّده 35: 2اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمٌٞم٤من ( 1)

سمٛم٠ًمًم٦م آقمت٘م٤مد اًمِمٞمٕمل سمٕمٚمؿ اإلُم٤مم سمٖمدر أهؾ اًمٙمقوم٦م، ومراضمع: ُمع اًمريم٥م احلًٞمٜمل.. وىم٤مئع 

 .23ـ  22: 3يؼ ُمـ ُمّٙم٦م إمم يمرسمالء اًمٓمر

 .87اًمِمٝمرؾمت٤مين، نْم٦م احلًلم: ( 2)

 .179: وروو٦م اًمقاقمٔملم: 81ـ  80: 2اإلرؿم٤مد  (3)
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ٕمقاُمؾ اعم٦ًٌٌّم ًمٚمثقرة يم٤من ومّّمؾ ومٞمٝم٤م اًمِمٝمٞمد اًمِمٞمخ ُمرشم٣م وٟمٔمرّي٦م شمٕمّدد اًم

ُمٓمٝمري، ًمٞمس سم٘مّمد آٟمتّم٤مر ًمٚمتٗمًػم اًمًٞم٤مد: وم٘مد يم٤من ُمـ اعمٕم٤مرولم ًمف، وإّٟمام 

سم٘مّمد اًمتحٚمٞمؾ وووع أؾم٤ٌمب اًمثقرة وٛمـ ٟمٔم٤مم ُمـ إوًمقي٤مت واًمرشمٌٞم٦م: وم٘مد 

ًلم اٟمٓمٚم٘م٧م ُمـ ذه٥م اعمٓمٝمري إمم أّن اًمِمقاهد سم٠ميمٛمٚمٝم٤م شم١ميّمد أّن طمريم٦م اإلُم٤مم احل

 صمالصم٦م قمٜم٤مس، هل:

ـ قمٜمٍم رومض سمٞمٕم٦م يزيد: وهذا اًمٕمٜمٍم اًمراومض هق اًمذي طمّرك احلًلم 1

ًمٚمخروج ُمـ اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة، يمام ص٤مر واوح٤ًم سمٛمالطمٔم٦م اًمٜمّمقص اًمت٤مرخيٞم٦م. وهذا 

ُمٕمٜم٤مه أّن قمٜمٍم اًمٗمرار ُمـ اًمٌٞمٕم٦م يم٤من قمٜمٍمًا أؾم٤مؾمٞم٤ًم ذم اٟمٓمالىم٦م اًمثقرة 

 واؾمتٛمرارّيـتٝم٤م.

قمٜمٍم دقمقة أهؾ اًمٙمقوم٦م ًمإلُم٤مم احلًلم، وهذا اًمٕمٜمٍم مل يٙمـ ذم اعمديٜم٦م سمؾ ـ  ـ 2

يمام ص٤مر واوح٤ًم ـ وم٢مّن رؾم٤مئؾ أهؾ اًمٕمراق وصٚم٧م ًمٚمحًلم سمٕمد طمقازم أرسمٕملم يقُم٤ًم 

ُمـ ظمروضمف ُمـ اعمديٜم٦م، أي سمٕمد أن قمٚمٛمقا سمخروضمف، يمام شم١ميّمده أيْم٤ًم ضمٚم٦ًم يم٤ٌمر 

غم اًمتٗمًػم اًمًٞم٤مد اًمذي ـمرطمف رضم٤مل اًمٙمقوم٦م هبذا اًمّمدد، ُمـ هٜم٤م يالطمظ قم

اًمِمٞمخ ٟمٕمٛم٦م اهلل ص٤محلل ٟمجػ آسم٤مدي أّٟمف ريّمز قمغم هذا اًمٕمٜمٍم اًمث٤مين ذم طملم يم٤مٟم٧م 

 وٓدة هذا اًمٕمٜمٍم ُمت٠مظمرًة قمـ اٟمٓمالىم٦م طمريم٦م احلًلم.

ـ قمٜمٍم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر اًمذي شمٙمِمػ قمٜمف سمٕمض اًمٜمّمقص  3

هق قمٜمٍم سمرز ذم ٟمّمقص احلًلم طمتك وهق احلًٞمٜمٞم٦م اًمتل ؾمٌؼ أن أؾمٚمٗمٜم٤م ذيمره٤م، و

 .ذم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة، مم٤ّم يدقمؿ ومروٞم٦م أّن دقمقة أهؾ اًمٙمقوم٦م يم٤مٟم٧م قمٜمٍمًا صم٤مٟمقي٤مً 

                                           
، ٟمنم 256ـ  227، 51ـ  7: 2اٟمٔمر طمقل ٟمٔمري٦م اًمِمٞمخ ُمرشم٣م ُمٓمٝمري: اعمٚمحٛم٦م احلًٞمٜمٞم٦م ( 1)

سمٞمِمقائل، ؾمػمة  هـ: وُمٝمدي1413، 3اعمريمز اًمٕم٤معمل ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، ىمؿ، إيران، ط

، شمٕمري٥م: طمًلم اًمقاؾمٓمل، ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم اًمّم٤مدق، ىمؿ، إيران، 163ـ  145إئٛم٦م: 
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وأىمّمد ُمـ آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٜمٔمري٦م اعمٓمٝمري، أّٟمف ٓ يقضمد ُم٤م ي١ميّمد أّن اإلُم٤مم احلًلم 

ٕم٦م ومل يِم٠م أن شمٔمّؾ ظمرج ُمـ اعمديٜم٦م حيٛمؾ ُمنموقم٤ًم ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم ذم اًمٕمراق، وإّٟمام مل يرد اًمٌٞم

ٟم٤ًمؤه وأُمقاًمف حت٧م رمح٦م اًم٘مقم: ٓطمتامل فمٝمقر ُمًتجّدات ذم إُمر، ًمٙمـ عم٤م سمٚمٖمتف 

رؾم٤مئؾ أهؾ اًمٙمقوم٦م وهمػمهؿ، سمدأت شمتٌٚمقر ومٙمرة احلريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمثقري٦م، وم٠مىمدم 

قمغم ُم٘مّدُم٤مهت٤م ُمـ إرؾم٤مل ُمًٚمؿ وهمػمه، صمؿ عم٤م قمٚمؿ سمخّٓم٦م اهمتٞم٤مًمف ذم ُمّٙم٦م اؾمتٕمجؾ 

أيمثر اًمٗمرص آشمٞم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٕمراق، وم٤مدمف ٟمحقه٤م، وسمٚمٖمف اؾمتت٤ٌمب ظمروضمف، ويم٤مٟم٧م 

اًمقوع وم٤ميمتٛمٚم٧م اًمٗمٙمرة ٕظمذ اًمٕمراق وُمٜم٤مهْم٦م طمٙمؿ اًمِم٤مم ُمٜمف، وعم٤ّم قم٤مدت 

إظم٤ٌمر شمٜم١ٌم سمتدهقر إوو٤مع مل يٕمد يٛمٙمـ ووع سمرٟم٤مُم٩م ؾمٞم٤مد ُمْمٛمقن، ًمٙمٜمّف 

أيمؼم ُمـ شمقضّمٝمف ٟمحق يم٤من حيتٛمؾ أّن شمقضمٝمف إمم اًمٕمراق رهمؿ اعمٕمٓمٞم٤مت ىمد ي٘مّدم ومرص٤ًم 

أّي سمٚمد آظمر سمٕمد قمجزه قمـ اًمرضمقع إمم ُمّٙم٦م واعمديٜم٦م، وم٤مؾمتٛمّر جيّد اًمًػم حتدوه 

أُم٤مل سمقوٍع ُم٤م حلريم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُم٤م وإن وٕمٗم٧م اطمتامٓت ٟمج٤مطمٝم٤م، وعم٤ّم ضم٤مء احلّر 

سمـ يزيد اًمري٤مطمل، وشمٗم٤مىمٛم٧م إوو٤مع، قمزم قمغم اًمِمٝم٤مدة طمٞم٨م رآه٤م اًمًٌٞمؾ 

 سم٤مُٕم٦م. ًمٚمٜمٝمقض اعمتٌّ٘مل اًمقطمٞمد

ُمـ هٜم٤م: ومٝمذه اعمالطمٔم٤مت ٓ شمرد قمغم اًمتٗمًػم اًمًٞم٤مد، سمؾ شمْمّٞمؼ سمٕمض 

: هلذا ٟمٕمت٘مد أّن أىمقى ُمِمٙمٚم٦م ×ُم٤ًمطم٤مشمف قمغم اُمتداد اعم٤ًموم٦م اًمزُمٜمٞم٦م حلريم٦م احلًلم

| شمقاضمف اًمتٗمًػم اًمًٞم٤مد هل ُمِمٙمٚم٦م اًمٜمّمقص اًمٙمثػمة اًمداًّم٦م قمغم إٟم٤ٌمء اًمٜمٌل

متت٤مز هذه اًمٜمّمقص قمـ ىمْمٞم٦م اًمٕمٚمؿ ، وهبذا سمِمٝم٤مدة احلًلم وأهؾ اًمٌٞم٧م^

                                                                                                       
هـ: وىمد طم٤مول سمٕمْمٝمؿ اًمت٠ميمٞمد قمغم آُمتزاج سملم اًمٕمقاُمؾ اًمثالصم٦م وأّن٤م مل شمٙمـ ُمؽمشم٦ٌم 1425

ٜمّقرة زُم٤مٟم٤ًم سمؾ ُمتداظمٚم٦م: وم٤مٟمٔمر: قمكم اًمِم٤موي، ُمع اًمريم٥م احلًٞمٜمل.. اإلُم٤مم احلًلم ذم اعمديٜم٦م اعم

 .369ـ  365: 1

راضمع طمقل هذه اًمٜمّمقص خمتٚمػ ُمّم٤مدر اًمًػمة واعم٘م٤مشمؾ ويمت٥م اًمت٤مريخ اعمٕمرووم٦م، وُمـ ( 1)
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اًمٚمدين ًمإلُم٤مم، وم٢مّن ذاك اًمٕمٚمؿ طمٞم٨م يم٤من ظم٤مّص٤ًم سم٤مإلُم٤مم أُمٙمـ اًمتٛمٞمٞمز ومٞمف سملم اًمٔم٤مهر 

ـّ هذه اًمٜمّمقص ختؼم قمـ إٟم٤ٌمء اعمٕمّمقُملم  ًمٚمٜم٤مس سم٠مُمر  واًمقاىمع يمام أؾمٚمٗمٜم٤م، ًمٙم

 احلًلم، وقمغم أي٦م طم٤مل وم٤مًمٌح٨م ومٞمٝم٤م يٓمقل، ومٜمؽميمٝم٤م عمج٤مل آظمر.

 

 السضالٗٛ اإلسٗاٟٗٛ، أٔ وػسٔع التٕفٗل بني الػٗبٗٛ ٔالتعكٗنـ الٍعسٖٛ  4

وشمٕمرف هذه اًمٜمٔمري٦م ذم اًمٗمؽمة اعمت٠مظمرة، وىمد اؿمتٝمرت هب٤م ُمدرؾم٦م اًمِمٝمٞمد حمٛمد 

سم٤مىمر اًمّمدر، طمٞم٨م ذيمره٤م اًمِمٝمٞمد وذطمٝم٤م شمالُمذشمف وأٟمّم٤مره، يمام شمٌٜم٤ّمه٤م همػم واطمد 

اًمٜمٔمري٦م إمم أن اًمتٗمًػم ، وشمذه٥م هذه ُمـ اًمٕمٚمامء، ُمع اظمتالف ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕمٌػم

حمدودة ُمٙم٤مٟمٞم٤ًم، ومٞمام اًمتٗمًػم  ×اًمًٞم٤مد ـ قمغم صّحتف ـ جيٕمؾ طمريم٦م احلًلم

اًمرؾم٤مزم يٕمٓمٞمٝم٤م سُمٕمدًا قمٛمٚمٞم٤ًم وشم٤مرخيٞم٤ًم. وظمالص٦م هذا اًمتٗمًػم أن احلًلم يم٤من يقاضمف 

ذم إُم٦م ُمرض ُمقت اًمْمٛمػم، وومتقر اهلٛمؿ، ووٞم٤مع اًم٘مٞمؿ، ومٗمل ومؽمة اًمٕمنميـ قم٤مُم٤ًم 

ىم٤مم ُمٕم٤موي٦م سمحرف وقمل إُم٦م، ويمن قمٜمٗمقان٤م، وىمتؾ روح  ×كمسمٕمد ؿمٝم٤مدة قم

اًمٕمّزة واًمِمٛمقخ ومٞمٝم٤م، وهبذا شمٙمقن اًمثقرة هبدف آؾمتِمٝم٤مد يمل يّمحق وٛمػم 

إُم٦م، وهيتّز يمٞم٤من٤م، سمٛمٜمٔمر ُم٠مؾم٤موي ومجٞمع، يٕمٞمده٤م طمٞم٦ًم ُمـ ضمديد، ًمتٕمٞمد إطمٞم٤مء 

                                                                                                       
سم٤مب اعمث٤مل اٟمٔمر: ُمع اًمريم٥م احلًٞمٜمل ُمـ اعمديٜم٦م إمم اعمديٜم٦م، اًمِمٞمخ قمزت اعمقٓئل واًمِمٞمخ 

 .68ـ  36: 4حمٛمد ضمٕمٗمر اًمٓمٌز، اإلُم٤مم احلًلم ذم يمرسمالء 

: وضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين، 92ـ  90: 2وف احلًٜمل، ؾمػمة إئٛم٦م آصمٜمل قمنم اٟمٔمر: ه٤مؿمؿ ُمٕمر( 1)

: 162ـ  157: وًمف أيْم٤ًم: أوقاء قمغم قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م: 89ـ  77إئٛم٦م آصمٜمل قمنم: 

: وحمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م، احلًلم وسمٓمٚم٦م 51ـ  44وقمٌد احلًلم ذف اًمديـ، اعمج٤مًمس اًمٗم٤مظمرة: 

: 189: 19ذيٕمتل، احلًلم وارث آدم، جمٛمققمف آصم٤مر : و68ـ  67، 22، 18ـ  17يمرسمالء: 

: ٟم٘ماًل قمـ هدرودي، 56ـ  52وحمٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، سمحثك يمقشم٤مه درسم٤مره قمٚمؿ إُم٤مم: 

 .330ـ  320قم٤مؿمقار سمزوهل: 
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قمـ إرادشمف اإلؾمالم، وسمٕم٨م اًمروح اًمرؾم٤مًمٞم٦م، وشمٚمؽ اًمٜمّمقص يمّٚمٝم٤م اًمتل شمتحّدث 

إصالح إُمقر يٛمٙمـ شمٗمًػمه٤م أيْم٤ًم هبذا اًمتٗمًػم، وهذا ُم٤م طمّمؾ ومٕماًل، يمٞمػ اهتّز 

وسمف ، وٛمػم إُم٦م سمٕمد ؿمٝم٤مدشمف سمحريم٦م اًمتقاسملم وأطمداث ُمٙم٦م واعمديٜم٦م وهمػمه٤م

 ٟمجٛمع سملم يمّؾ اًمرواي٤مت اًمٖمٞمٌٞم٦م واعمٞمداٟمٞم٦م، وٓ ٟم٘مع ذم أّي حمذور خيّص قمٚمؿ اإلُم٤مم.

ٔمري٤مت اًمتل حتٛمؾ اومؽماو٤ًم ُمٜمٓم٘مٞم٤ًم ذم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، إٓ أٟمف وهذه اًمٜمٔمري٦م ُمـ اًمٜم

إذا اؾمتٌٕمدت ٟمٔمري٦م قمٚمؿ اإلُم٤مم، إُم٤م ُمـ أصٚمٝم٤م أو شمقفمٞمٗمٝم٤م يمام أذٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم، إمم 

ضم٤مٟم٥م إٟمٙم٤مر اًمرواي٤مت اًمداًّم٦م قمغم اًمتٜم١ٌم سمِمٝم٤مدشمف ُمـ ىمٌؾ اًمرؾمقل و.. وم٢مّن هذه 

ؿم٤مهد هل٤م، سمؾ اًمٌمء اًمذي اًمٜمٔمري٦م ؾمتٖمدو ظمالف فم٤مهر اًمٜمّمقص وإطمداث، وٓ 

يٗمٝمٛمف أّي ىم٤مرئ ًمٚمت٤مريخ هٜم٤م ـ سمٕمٞمدًا قمـ اًم٘مراءات إيديقًمقضمٞم٦م اعمًٌ٘م٦م ـ هق 

آىمؽماب ُمـ اًمٗمٝمؿ اًمًٞم٤مد أو اًمٗمرار ُمـ اًمٌٞمٕم٦م: إذ ًمٞمس هٜم٤مك ٟمّص واوح أو 

ُمقىمػ سيح يٌلّم هذا اهلدف احلًٞمٜمل، ومٝمق قمٛمٚمٞم٦م شم٠مويٚمٞم٦م، قمغم ظمالف ٟمٔمري٦م 

أو اًمٗمرار ُمـ اًمٌٞمٕم٦م، ومٝمل أىمرب ًمدًٓم٦م اًمٜمّمقص سمدون شمقؾّمط  هدومٞم٦م شمٖمٞمػم اًمقاىمع

ُمٗمٝمقم همػم خمتزن ذم اًمٜمص ٟمٗمًف: وقمٚمٞمف، ومٛمٕمٞم٤مر اًمٌح٨م ذم هذا اعمقوقع هق 

اًمٜمّمقص اعمذيمقرة ودراؾمتٝم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمًٜمد واعمتـ، إمم ضم٤مٟم٥م اًمرصد اًمت٤مرخيل 

اًمتٗمًػمات هل٤م. سمٕمد أن حتدصمٜم٤م قمـ ؾم٤مئر اعمٕمٓمٞم٤مت واًمِمقاهد اًمتل شم٘مػ ًمّم٤مًمح 

 اًمثالصم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م أو وّده٤م، ومال ٟمٕمٞمد.

                                           
)ـمٌع  358ـ  309اٟمٔمر: حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر، أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ودورهؿ ذم حتّملم اًمرؾم٤مًم٦م: ( 1)

: وحمٛمد اًمّمدر، 33ـ  23، 19: 30ة احلًٞمٜمٞم٦م، جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج، اًمٕمدد اعم١ممتر(: واهل٤مؿمٛمل، اًمثقر

: وًمف أيْم٤ًم: وارث 169ـ  166: وأصٗمل، اجلٝم٤مد: 82ـ  78أوقاء قمغم صمقرة احلًلم: 

: واحلٙمٞمؿ، صمقرة احلًلم: 223ـ  205إٟمٌٞم٤مء اًمٙمت٤مب إول، ظمٚمٗمٞم٤مت صمقرة اإلُم٤مم احلًلم: 

، ُم١مؾّم٦ًم إقمٚمٛمل 138ـ  ٤105م قمنم، دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م: : وقم٤مدل إدي٥م، إئٛم٦م آصمٜم52ـ  39

 هـ.1405، 3ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ط
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 التأثريات الفكّٗٛ لٍعسٖات الجٕزٚ احلطٍٗٗٛ، وكازبٛ ٔوكازٌٛ

ـمٌ٘م٤ًم عم٤م شم٘مّدم، وُمع اؾمتٌٕم٤مد اًمتٗمًػم إول، ودوران إُمر سملم اًمثالصم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م، أو 

 سم٤مًمٌٞم٤من اًمذي سمّٞمٜم٤مه سمام جيٛمع سملم سمٕمْمٝم٤م، ٓ سمد ُمـ اخلروج سمٜمت٤مئ٩م: ُمـ هٜم٤م:

ٓ ؿمؽ ـ ُمٌدئٞم٤ًم ـ ذم أن اًمتٗمًػم اًمث٤مًم٨م أىمرب هذه اًمتٗم٤مؾمػم إمم شمّمحٞمح  أ ـ

ذم ذقمٞم٦م اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اجل٤مئر ظمروضم٤ًم ُمًّٚمح٤ًم:  ×آؾمتٜم٤مد ًمثقرة احلًلم

ٕن٤م شمٗمرض أّن احلًلم ظمرج سمّمقرة قمًٙمري٦م إلؾم٘م٤مط ٟمٔم٤مم فم٤ممل، ومتٙمقن دًٓمتٝم٤م 

 قمغم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف واوح٦م ضمدًا.

ظمذٟم٤م سم٤مًمتٗمًػم اًمراسمع وم٘مد ي٘م٤مل: إّن هذا اًمتٗمًػم يٕمٓمٞمٜم٤م دًٓم٦م قمغم أُم٤م إذا أ ب ـ

ضمقاز آؾمتِمٝم٤مد اًمٕمٛمدي إلي٘م٤مظ إُم٦م، دون اًمدًٓم٦م قمغم ذقمٞم٦م اخلروج اعمًّٚمح 

ـ طم٥ًم اًمٗمرض ـ مل يٙمـ  ×إلؾم٘م٤مط اًمٜمٔم٤مم أو إىم٤مُم٦م ٟمٔم٤مم إؾمالُمل: ٕن احلًلم

 سمديؾ. يريد ٓ إؾم٘م٤مط ٟمٔم٤مم سمٜمل أُمٞم٦م، وٓ إىم٤مُم٦م ٟمٔم٤مم إؾمالُمل

ـ ـمٌ٘م٤ًم هلذا  ×ًمٙمـ ُمع ذًمؽ، وإذا ُم٤مرؾمٜم٤م ٟمٔمرة ُم٘م٤مصدي٦م ًمثقرة احلًلم

اًمتٗمًػم ـ ؾمٜمجد أّن هذا اخلروج قمٜمدُم٤م يراد ًمف أن حيٞمك وٛمػم إُم٦م ومٛمٕمٜم٤مه أٟمف 

يدومٕمٝم٤م ٓؾمتٜم٤ًمظمف ومم٤مرؾم٦م دمرسم٦م ؿمٌٞمٝم٦م سمف، أي أٟمف ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمٗمؽمو٦م 

ومض، وإٓ ُم٤مذا ؾمٞمٙمقن ُمٕمٜمك إطمٞم٤مء وٛمػم ؾمقف حيّرك مج٤مهػم إُم٦م ًمٚمثقرة واًمر

 إُم٦م وهّز يمٞم٤من٤م اًمذي يتحّدث قمٜمف هذا اًمتٗمًػم؟!

 وصمّٛم٦م إؿمٙم٤مًمٞم٤مت هٜم٤م ٟمٓمرطمٝم٤م عمزيد ُمـ اًمدرس واًمٌح٨م واًمتٗمٙمػم:

 

 ـ إغهالٗٛ الُبعد الالدٖين يف الطمطٛ 1

وشمٕمٜمل هذه اإلؿمٙم٤مًمّٞم٦م أّن احلًلم يم٤من يريد يمِمػ قمدم ذقمٞم٦م هذه اًمًٚمٓم٦م 

٤م ديٜمٞم٦م، وأن مجٕمٝم٤م سملم اًمديٜمل واًمدٟمٞمقي يم٤من مجٕم٤ًم سم٤مـماًل، يمام يذه٥م إًمٞمف وقمدم يمقن
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ومٝمق يريد يمِمػ )ٓ ديٜمٞم٦م اًمٜمٔم٤مم( سم٠مؾمٚمقب ، اًمٕمالُم٦م حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ

 ×ُمـ اًمّمدُم٦م اًمقضمداٟمٞم٦م، قمٜمدُم٤م يرى اعمًٚمٛمقن أن هذا اًمٜمٔم٤مم ىمد ىمتؾ أهة اًمٜمٌل

٤ًم ًمٕمدم ضمٕمؾ هذا اًمٜمٔم٤مم وؿمخّمٞم٤مت ُمـ وضمقه اًمّمح٤مسم٦م، وًمٞمٙمقن ذًمؽ اٟمٓمالىم

ورُمقزه ٟم٤مـم٘ملم سم٤مؾمؿ اًمديـ وٓ ُمٕمؼّميـ قمٜمف، سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ ًمزوم إؾم٘م٤مـمٝمؿ ُمـ 

ؾمّدة اًمًٚمٓم٦م سم٤مًم٘مقة أو ٓ، ومٓمٌ٘م٤ًم هلذا اًمتٗمًػم اًمراسمع ىمد يّمٕم٥م آؾمتٜم٤مد إمم اًمثقرة 

احلًٞمٜمٞم٦م ًمإلومت٤مء سمجقاز اًمثقرة اعمًّٚمح٦م إٓ ذم طم٤مٓت ؿمٌٞمٝم٦م، ُمثؾ إرادة يمِمػ ٓ 

٦م احل٤ميمؿ، ٓ إؾم٘م٤مـمف ُمـ ؾمّدة اًمًٚمٓم٦م: ٕن يمِمػ ٓ ديٜمٞمتف حيٛمل اإلؾمالم ُمٜمف ديٜمٞم

 طمتك ًمق مل حيِؿ اعمًٚمٛملم ُمـ سمٓمِمف.

وهذه اعمالطمٔم٦م ٓ شم٠ميت قمغم اًمتٗمًػم اًمًٞم٤مد ًمٚمثقرة، ّٕن هذا اًمتٗمًػم ٓ يٗمؽمض 

طم٤مًم٦م اًمّمدُم٦م اًمقضمداٟمٞم٦م اًمتل حتدصمٝم٤م ؿمٝم٤مدة اسمـ سمٜم٧م اًمٜمٌل ذم إُّم٦م، وإٟمام شمٓم٤مل 

اًمتٗمًػم اًمراسمع سمِمٙمؾ رئٞمس، وُم٤م داُم٧م آطمتامٓت اًمتٗمًػمي٦م ذم ومٕمٍؾ ُم٤م ُمتٕمّددة 

ومٞمّمٕم٥م شمرضمٞمح أطمده٤م إٓ سمِم٤مهد أو ُمٕمٓمٞم٤مت إو٤مومٞم٦م أو ٟمٗمل مت٤مم آطمتامٓت 

 إظمرى.

 

 ـ إغهالٗٛ الصىت يف داللٛ األفعاه 2

ًلم وذم ىمراءة ختْمع عمٕم٤ميػم اًمدرس إصقزم، ىمد يقرد قمغم آؾمتدٓل سمثقرة احل

ـ طمتك سم٤مًمتٗمًػم اًمث٤مًم٨م ومْماًل قمـ همػمه، أن٤م ومٕمؾ  ـ يمام أورده اًمًٞمد احل٤مئري

ُمٜمحٍمًا  ×اعمٕمّمقم، واًمٗمٕمؾ ًمٞمس ومٞمف دًٓم٦م إـمالىمٞم٦م: وم٘مد يٙمقن ظمروج احلًلم

                                           
 .139ـ  138، 129، 127اٟمٔمر ًمف: وم٘مف اًمٕمٜمػ اعمًّٚمح ذم اإلؾمالم: ( 1)

: واٟمٔمر: حمٛمد ص٤مدق اًمّمدر، ؿمذرات ُمـ ومٚمًٗم٦م 88ـ  85احل٤مئري، اًمٙمٗم٤مح اعمًّٚمح: ( 2)

 .166شم٤مريخ احلًلم: 
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سمح٤مًم٦م اخلقف قمغم اإلؾمالم أن يزول ن٤مئٞم٤ًم، وذم هذه احل٤مًم٦م ٓ ؿمؽ ذم ذقمٞم٦م 

يث٧ٌم ضمقاز اخلروج قمغم اًمٔم٤ممل ًمٔمٚمٛمف  اخلروج، وًمق سم٤مًمٕمٜمقان اًمث٤مٟمقي، ًمٙمٜمف ٓ

ًمٚمرقمٞم٦م أو ًمٕمدم ىم٤مٟمقٟمٞم٦م دوًمتف، أو ًمٗمً٘مف اًمِمخيص أو ًمٕمدم طمٙمٛمف سم٤مإلؾمالم، ُمع 

 ؾمامطمف ًمٚمديـ أن يقاصؾ ُمًػمه أو..

، وهذا اإلؿمٙم٤مل يٕمّززه أٟمٜم٤م مل ٟمِمٝمد شمٙمرارًا هلذه اًمتجرسم٦م ـمقال قمٝمد إئٛم٦م 

لم، ومٙمقن٤م اًمتجرسم٦م اًمٗمريدة، إمم رهمؿ فمٚمؿ وضمقر و.. اخلٚمٗم٤مء إُمقيلم صمؿ اًمٕم٤ٌمؾمٞم

ضم٤مٟم٥م رومض إئٛم٦م ًمٌٕمض احلريم٤مت اًمثقري٦م اًمتل قم٤مسوه٤م ـ قمغم سمح٨م ُمٗمّّمؾ 

ؾمٌؼ أن شمٕمّروٜم٤م ًمف ذم ُمقوع آظمر ـ ؿم٤مهد قمغم صٕمقسم٦م اخت٤مذ شمٕمٛمٞمؿ ُمـ اًمثقرة ًمٖمػم 

ؾمٞمام قمغم ٟمٔمري٦م اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ اًمذي يذه٥م إمم أن ٓ اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ اعمِم٤مر إًمٞمف،

مل خيرضم٤م قمغم اخلٚمٞمٗم٦م، ٓ ُمـ أضمؾ اخلقف ُمـ إسم٤مدة اًمِمٞمٕم٦م، سمؾ  واحلًـ قمٚمٞم٤مً 

ُمـ أضمؾ طمٗمظ يمٞم٤من إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ووطمدهت٤م، وهٙمذا ُمقىمػ ؾم٤مئر إئٛم٦م سمٕمد 

. وم٤مقمتداء سمٜمل أُمٞم٦م قمغم اًمٜم٤مس سم٤مًمٔمٚمؿ واًم٘متؾ واجلقر، يْم٤مف إًمٞمف اطمتامل احلًلم

روج اعمًّٚمح، ًمٙمٜمف ُمـ همػم اعمٕمٚمقم إطم٤ًمس اخلٓمر قمغم اًمديـ يمّٚمف وىمٞمٛمف، ىمد جيٞمز اخل

 أٟمف جيٞمزه ذم همػم هذا اًمٜمٓم٤مق.

وهذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م ٓسمد ُمـ إظمذ هب٤م، وُمـ صمؿ اًمتٗمتٞمش قمـ اعم٘مدار اعمتٞم٘مـ ًمٚمًػم 

ظمٚمٗمف، ومتٌ٘مك اًمثقرة احلًٞمٜمٞم٦م ؿم٤مهدًا وم٘مٝمٞم٤ًم ًمٙمٜمّٝم٤م ًمـ حتقي إـمالىم٤ًم يًتققم٥م مت٤مم 

اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م هق ُمالطمٔم٦م سمٕمض طم٤مٓت وم٤ًمد إٟمٔمٛم٦م، واعمخرج اًمقطمٞمد ُمـ هذه 

ٌّؼ ومٞمٝم٤م احلًلم قمٛمقُم٤مت ٟمٌقي٦م قمغم صمقرشمف، وم٢مّن هذه  ×اًمٜمّمقص اًمتل يٓم

اًمٜمّمقص ـ إذا رآه٤م اًمٗم٘مٞمف طمج٦ًم ُمٕمتؼمة ـ يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمٙمقن دًمٞماًل قمغم اًمتٕمٛمٞمؿ، وىمد 

                                           
 .139، 131ـ  130، 127ـ  126يـ، وم٘مف اًمٕمٜمػ اعمًّٚمح ذم اإلؾمالم: ؿمٛمس اًمد (1)
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ؽ  ًّ أؾمٚمٗمٜم٤مه٤م، ومال ٟمٕمٞمد: ّٕن٤م دمٕمؾ طمريم٦م احلًلم وٛمـ ىم٤مٟمقن ًمٗمٔمل يٛمٙمـ اًمتٛم

 سم٢مـمالىمف.

 

 لٗٛ التعازض يف أفعاه املعصٕونيـ إغها 3

وهل إؿمٙم٤مًمّٞم٦م أصم٤مره٤م اًمًٞمد حمٛمد ص٤مدق اًمّمدر، وي٘مّمد هب٤م أّن اإلُم٤مم احلًلم 

ىمد ظمرج وشمرك اًمت٘مٞم٦م ومٞمام اًمتزم هب٤م ؾم٤مئر إئٛم٦م ُمـ سمٕمده، وذم هذه احل٤مل ٓ ٟمًتٓمٞمع 

شمرضمٞمح أطمد اعمقىمٗملم ُم٤م داُم٤م ىمد صدرا ُمـ اعمٕمّمقم، ومت٘مع اعمٕم٤مرو٦م سملم إومٕم٤مل 

ت٤ًمىمط، ومتً٘مط اًمدًٓم٦م قمغم اًمٕمٛمقم ـ أي ؿمٛمقل اًمتٙمٚمٞمػ ًممظمريـ ـ ويرضمع إمم وشم

 .اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م

هذا اًمٙمالم ضمّٞمد إذا ىمّمد سمف قمدم إُمٙم٤من اؾمتٗم٤مدة وضمقب أو ضمقاز اخلروج 

اعمًّٚمح سمٜمحق اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م، إٓ أّٟمف ٓ يٛمٜمع ُمـ إظمذ سم٤مًم٘مدر اعمتٞم٘مـ عمقرد هذا 

ٜم٤م قمغم ىمدر ُمتٞمّ٘مـ أُمٙمـ إظمذ سمف سمال حمذور: ٕن اًمٗمٕمؾ أو ذاك، وم٢مذا طمّمٚم

اًمتٕم٤مرض هٜم٤م وىمع سملم إـمالىمل اًمٗمٕمٚملم ٓ اًمٗمٕمٚملم ٟمٗمًٞمٝمام: ومٜمرومع اًمٞمد قمـ 

اإلـمالىملم ـ قمغم شم٘مدير اٟمٕم٘م٤مد إـمالق هٜم٤م ـ ًمّم٤مًمح اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ ًمٙمّؾ ُمـ اًمٗمٕمٚملم: 

ُمر يمٚمّٞم٤ًم ٓ وهبذا ٓ خيرج ومٕمؾ احلًلم قمـ اًمِمٛمقل ًممظمريـ: سمؾ طمتك ًمق أمجؾ إ

يٙمقن ذًمؽ دًمٞمؾ آظمتّم٤مص سمف، سمؾ هق ُمـ سم٤مب قمدم اًمدًمٞمؾ قمغم ؿمٙمؾ اًمتٕمٛمٞمؿ 

ًمٜم٤م: وم٤معمِمٙمٚم٦م إصم٤ٌمشمٞم٦م ٓ صمٌقشمٞم٦م: وهلذا ذيمرٟم٤م هذا اًمقضمف هٜم٤م ومل ٟمذيمره ًمدى سمح٨م 

 اًمٜمٔمري٦م إومم.

سمؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مّن اًمٗمٕمؾ دًمٞمؾ اجلقاز، ومتدل ؾمػمة جمٛمققمٝمؿ قمغم اجلقاز، أي 

وضمقاز قمدُمٝم٤م، وهذا هق ُمٓمٚمقب اعمًتدًّملم سمثقرة احلًلم، ٟمٕمؿ ضمقاز اًمثقرة 

                                           
 .167ـ  166حمٛمد ص٤مدق اًمّمدر، ؿمذرات ُمـ ومٚمًٗم٦م شم٤مريخ احلًلم: ( 1)
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اؾمتٗم٤مدة اًمقضمقب ُمِمٙمؾ وٛمـ اًمّمٞمٖم٦م واإلـم٤مر اًمذي سمّٞمٜم٤مه أقماله، إٓ إذا ىمٞمؾ: إّن 

آؾمتدٓل يٙمقن سمٛمٕمقٟم٦م اًمٜمّمقص اعمحٞمٓم٦م سم٠مومٕم٤مهلؿ واًمتل متٜمع قمـ اًم٘مٞم٤مم سمٖمػم ُم٤م 

ّٚمػ قمـ احلًلم، وهذا سمح٨م ىم٤مُمقا سمف، ُمثؾ اًمتل شمذّم ُمـ يؽمك اًمت٘مّٞم٦م، أو ُمـ يتخ

 وم٘مٝمل آظمر يتٕمّدى دائرة اًمٗمٕمؾ، ومالطمظ ضمٞمدًا.

 

 ـ إغهالٗٛ الالثٕزٖٛ يف احلسنٛ احلطٍٗٗٛ 4

وصمّٛم٦م ُمِمٙمٚم٦م أظمرى أُم٤مم آؾمتدٓل سم٤مًمثقرة احلًٞمٜمٞم٦م قمغم ضمقاز اًمثقرة اعمًّٚمح٦م 

ود اًمٜمٔم٤مم اًمٗم٤مؾمد، يٜم٘مٚمٝم٤م اًمٕمالُم٦م حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل صمؿ يٜم٤مىمِمٝم٤م سمٛمخ٤مًمٗمتٝم٤م 

، وهل أّن اإلُم٤مم احلًلم مل يٙمـ يريد ُمـ ٔم٤مهر اًمٜمّمقص وإطمداث احلًٞمٜمٞم٦مًم

إؾم٤مس اًم٘مٞم٤مم سمثقرة دُمقي٦م، سمؾ أراد إرؾم٤مل ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ ًمإلُم٤ًمك سمزُم٤مم 

اًمٙمقوم٦م: ٟمتٞمج٦م شم٠ميٞمد وضمقهٝم٤م ًمف دون طمرب أو ؾمٗمؽ دُم٤مء، ومال حيرز أّٟمف يم٤من يريد 

 اوٓمّر إًمٞمٝم٤م ذم آظمر اعمٓم٤مف اخلقض سمٛمٕمريم٦م دُمقي٦م وّد اًمٜمٔم٤مم اًمٗم٤مؾمد، وإّٟمام

 اوٓمرارًا: دوم٤مقم٤ًم قمـ ٟمٗمًف وأهؾ سمٞمتف.

وهذه اًمٗمروٞم٦م حتت٤مج ًمقىمٗم٤مت ضم٤مّدة ًمتحٚمٞمؾ اعمقىمػ، وإن يم٤مٟم٧م اعم١مذات ـ 

سمح٥ًم اًمتحٚمٞمؾ اًمذي أوردٟم٤مه ـ شم٤ًمقمد قمغم قمٙمس ذًمؽ، ومال ٟمٓمٞمؾ: وم٢مّٟمف ُمـ اًمٌٕمٞمد 

ر قمغم اًمٙمقوم٦م سمال ىمت٤مل، طمتك ًمق ؾمٞمٓمضمدًا أّن طمٙمقُم٦م اًمِم٤مم ًمـ شمقاضمف طمريم٦م احلًلم 

ٓ ُمـ احلرب ة قمغم اإلُم٤مم ُمًٌقط اًمٞمد، إٓ إذا ىمٞمؾ سم٠مّن ذًمؽ يٙمقن ُمـ حم٤مرسم٦م اًمٌٖم٤م

ومتحت٤مج عمزيد  ومتٔمّؾ هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م ذات ضمدوى ،وومرٌق سمٞمٜمٝمام ،ًمتحّمٞمؾ سمًط اًمٞمد

 .شم٠مُّمؾ

                                           
 .19ـ  18حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل، شم٠مُمالت ذم طمريم٦م ذيمرى قم٤مؿمقراء: ( 1)
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 خامتٛ ٔاضتٍتاز

آؾمتدٓل هبذه  وُمـ ظمالل هذه اعمٓم٤مًمٕم٦م اعمقضمزة حلريم٦م اإلُم٤مم احلًلم، يتٌلّم أن

ـٌ ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ، ًمٙمـ ذًمؽ ٓ يٕمٜمل  اًمثقرة ًمّم٤مًمح ٟمٔمري٦م اًمثقرة قمغم إٟمٔمٛم٦م ممٙم

أن دائرة آؾمتٜم٤مد واؾمٕم٦م، سمؾ هل حمّددة سم٤مٕـمر اًمتل متثؾ اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ ُمـ اًمٕمٜم٤مس 

اعمؼّمرة ًمثقرة احلًلم، سمحٞم٨م شمت٘م٤مرب ُمع اًمٔمروف اًمتل شم٠ميت ومٞمام سمٕمد، دون إدظم٤مل 

ٕمٞمدة قمـ اًمذوق واًمٕمرف واًمٕم٘مالئٞم٦م، إُمر اًمذي جيٕمؾ آؾمتٜم٤مد اًمٌ آطمتامٓت

 حمدود اًمدائرة.

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌعسٖٛ البطُٕ ٔبٍٗٛ اخلطاب الكسآٌ٘

ّٗني ٔعمىاٞ الكسآٌٗات  قساٞات يف ٌعسٖات األصٕل



 



 

 

 

 

 

 

 متّٗد

طم٤مزت ٟمٔمري٦م سمٓمقن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمؼم اًمت٤مريخ قمغم أمهّٞم٦ٍم يمٌػمة ذم اًمققمل 

قمل اإلؾمالُمٞملم، وؿمّٙمٚم٧م ُمٜمٓمٚم٘م٤ًم عمِم٤مريع ومٙمري٦م يمؼمى، وشم٠مظمذ هذه اًمٜمٔمري٦م واًمالو

أمهّٞمتٝم٤م ذم ؾمٞم٤مق اومؽماض سمٜم٤مء اخلٓم٤مب اًم٘مرآين قمغم ًمٖم٦م همػم قمرومٞم٦م، ؾمقاء اٟمْمّٛم٧م 

إًمٞمٝم٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرومٞم٦م اًمٕم٘مالئٞم٦م أم اٟمٗمرد اًمٜمص اًم٘مرآين سمٚمٖم٦م همػم قم٘مالئٞم٦م وٓ قمرومٞم٦م، أي 

 ًمٖم٦م ُم٤م ومقق آصمٜملم ُمٕم٤ًم.

اخلٓم٤مب اًم٘مرآين شمٔمّؾ ُم٠ًمًم٦ًم سم٤مًمٖم٦م إمهٞم٦م، ُمـ طمٞم٨م إّن٤م هؾ هل سمٜمٞم٦م  وسمٜمٞم٦م

رُمزي٦م أم سمٜمٞم٦م قمرومٞم٦م ضمرى ومٞمٝم٤م اعمتٙمّٚمؿ قمغم وومؼ اًم٘مقاٟملم اًمٕم٘مالئٞم٦م ذم اًمتٗم٤مهؿ 

واًمتٗمٝمٞمؿ واعمح٤مورة، أم ًمٖم٦م ظم٤مّص٦م ٓ شمتّمؾ سم٠مّي ُمـ هذه اًمٚمٖم٤مت اعمٓمروطم٦م ذم 

ُمٜمقـمٞم٘مّٞم٦م، ُمـ هٜم٤م شم٠مظمذ ٟمٔمري٦م اًمٌٓمقن اًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م وإدسمٞم٦م واًمٚم٤ًمٟمٞم٦م واهلر

دورًا أؾم٤مؾمّٞم٤ًم ذم حم٤موًم٦م ايمتِم٤مف سمٜمٞم٦م اًمٜمّص اًم٘مرآين: ّٕن سمٕمض شمٗم٤مؾمػم ُمٗمٝمقم 

اًمٌٓمقن ـ يمام ؾمٜمرى سمحقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف ـ شمرسمط اًمٜمص اًم٘مرآين سم٢مؿم٤مرات همػم ُمٕمت٤مدة ذم 

ٌُٜمٞم٦م ظم٤مّص٦م ذم  هذا احلٞم٤مة اًمٌنمي٦م ذم جم٤مل اًمتٗمٝمٞمؿ واًمتٗم٤مهؿ، وهذا ُم٤م ي١مؾّمس ًم

اًمٜمص، دمٕمٚمٜم٤م ٓ ٟم٘مػ قمٜمد احلدود اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٕم٤مدي٦م ذم اًمتٗمًػم، إُمر اًمذي يؽمك 

 أصمرًا قمغم قمٛمٚمٞم٦م شمٗمًػمٟم٤م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ قم٤مُّم٦م.

وشمؽمك ٟمٔمري٦م اًمٌٓمقن شم٠مصمػمًا أيْم٤ًم قمغم قمالىم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤محلدي٨م اًمنميػ، 
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ري٘م٦م شمٗمًػم سم٤مـمٜمل ىمد وم٢مّن ذم اًمرواي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمالم ذم اًم٘مرآن سمٓم

يٙمقن همػم ُم٠مًمقف ذم أطمٞم٤من يمثػمة، وهذا ُم٤م جيٕمؾ ومتح أومؼ اًمٌٓمقن سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اعمتٕمّددة 

 ُم١مصمرًا قمغم اعمقىمػ ُمـ هذه إطم٤مدي٨م اعمتداوًم٦م ذم يمت٥م اعمًٚمٛملم.

ٟمتٕمّرض ـ أوًٓ ـ ٕدًّمتٝم٤م وُمًتٜمده٤م سمقصٗمٝم٤م ُمٌدًأ، وًمٙمل ٟمدرس هذه اًمٜمٔمري٦م، 

ضمقد سمٓمقن ًمٚم٘مرآن شمتٜم٤مهك أو ٓ شمتٜم٤مهك سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ وهؾ طمّ٘م٤ًم هٜم٤مك ُم٤م ُيث٧ٌم و

اهلقي٦م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦ّم هلذه اًمٌٓمقن؟ صمؿ ٟمٜمٓمٚمؼ ـ صم٤مٟمٞم٤ًم ـ ًمتحٚمٞمٚمٝم٤م وٟمٓمرح اًمٜمٔمري٤مت ذم 

شمٗمًػم اًمٌٓمـ اًم٘مرآين قمغم شم٘مدير وضمقده، وم٤مًمٌح٨م ي٘مع ذم ُمرطمٚمتلم، ًمٙمـ ىمٌؾ ذًمؽ 

 ر اًمٚمٖمقي.ُمـ طمٞم٨م اجلذٓسمد ُمـ حتٚمٞمؾ ُم٘مقًم٦م اًمٌٓمـ اًم٘مرآين وحمتٛمالهت٤م 

 

 وا وعٍٜ البطَ أٔ باطَ الػ٘ٞ؟

يتحّدث اًمٚمٖمقّيقن قمـ اًمٌٓمـ أو اًم٤ٌمـمـ ذم يمتٌٝمؿ اًمٚمٖمقي٦م، ومٞم٘مقل اًمٗمراهٞمدي: 

 ظمالف اًمٔمٝمر، يمٌٓمـ إرض وفمٝمره٤م، ويم٤مًم٤ٌمـمـ واًمٔم٤مهر، ء ر اًمٌٓمـ ذم يمّؾ

وسمٓم٤مٟم٦م اًمرضمؾ: وًمٞمجتف ُمـ  ...ويم٤مًمٌٓم٤مٟم٦م واًمٔمٝم٤مرة، يٕمٜمل: سم٤مـمـ اًمثقب وفم٤مهره

ًمذيـ يداظمٚمٝمؿ ويداظمٚمقٟمف ذم دظمٚم٦م أُمرهؿ.. وسمٓم٤مٟمتف: هيرشمف. ويمذًمؽ اًم٘مقم ا

 . ي٘م٤مل: أهؾ سمٓم٤مٟمتف

ٟم٤ًمن وهمػمه. واًمٌٓمـ ُمـ سمٓمقن اًمٕمرب: اًمٌٓمـ: سمٓمـ اإلوي٘مقل اسمـ اًمًٙمٞم٧م: 

 . دون اًم٘مٌٞمٚم٦م. واًمٌٓمـ: اًمٖم٤مُمض ُمـ إرض

 .إمم همػمه٤م ُمـ يمٚمامت اًمٚمٖمقيلم اًمتل ٓ ٟمٓمٞمؾ سمذيمره٤م

                                           
 .440: 7اًمٗمراهٞمدي، اًمٕملم  (1)

 سمٙم٤مئل(. )شمٜمٔمٞمؿ: حمٛمد طمًـ 80شمرشمٞم٥م إصالح اعمٜمٓمؼ:  (2)

: واسمـ 259: 1: واسمـ وم٤مرس، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م 2079: 5اٟمٔمر: اجلقهري، اًمّمح٤مح  (3)
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هق اًمٌمء اًمذي ومٞمف ىمدر  سمٓمـ وسم٤مـمـؿ ُمـ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٙمٚمٛمتل: واًمذي يٗمٝم

ُمـ اخلٗم٤مء سمحٞم٨م ٓ يٙمقن فم٤مهرًا ضمٚمٞم٤ًم، ومٝمٜم٤مك ظمٗم٤مء وؾمؽم وطم٤مضم٦م ًمٗمٕمؾ رء يمل 

ٙمِمٗمف، وقمٜمدُم٤م ٟمْمٞمػ يمٚمٛم٦م اًمٌٓمـ إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم٢مّن اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي واًمٕمرذم ٟم

شمٔمٝمر ًمٚمٜم٤مس سمٛمجّرد ىمراءشمف  ؾمٞمٕمٓمٞمٜم٤م ُمٗم٤مدًا قم٤مُم٤ًم وهق أّن اًم٘مرآن حيقي ُمٕم٤مين ٓ

سمتامُمٝم٤م، سمؾ ىمد حتت٤مج سمٕمض اعمٕم٤مين إمم شم٠مُّمؾ وشمدسمر وُم٘م٤مرسم٦م وُم٘م٤مرٟم٦م سملم ٟمّمقصف 

وآي٤مشمف اًمنميٗم٦م، وًمٞمس ذم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي أّي ُمْمٛمقن ًمٙمٚمٛم٦م اًم٤ٌمـمـ يتٕمّدى هذا 

اإلـم٤مر اًمٕم٤مم ًمٚمٛمٗمٝمقم اًمذي ذطمٜم٤مه، وهذه اًمٜمتٞمج٦م جي٥م أن شمراوم٘مٜم٤م ذم همػم ُمقوع 

 ٌح٨م: ٕن٤م ذم هم٤مي٦م اًمٗم٤مئدة ذم هذا اًمًٞم٤مق، يمام ؾمٞمٔمٝمر ىمري٤ًٌم سمٕمقن اهلل.ُمـ هذا اًم

 

 املسسمٛ األٔىل: وطتٍدات ٌعسٖٛ البطُٕ الكسآٌٗٛ

شمتٕمّدد اعمًتٜمدات إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٜمٔمري٦م اًمٌٓمقن اًم٘مرآٟمٞم٦م، وسمٕمْمٝم٤م قم٘مكّم قم٘مالين، 

ألدًّم٦م وسمٕمْمٝم٤م أظمر ٟميّص يرضمع إمم جمٛمققم٦م ُمـ إدًّم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م، وٟمٕمرض هيٕم٤ًم ًم

اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٕم٘مالٟمٞم٦م: ّٕن ىمًاًم ُمٜمٝم٤م يرضمع إمم ُمقوققم٤مت شمٕمّروٜم٤م هل٤م ذم حمّٚمف 

 سم٤مًمتٗمّمٞمؾ، صمؿ ٟمجٕمؾ اًمؽميمٞمز قمغم اعمٕمٓمٞم٤مت اًمٜم٘مٚمٞم٦م.

 

 : املطتٍدات العكمٗٛ العكالٌٗٛ لٍعسٖٛ البطُٕ الكسآٌٗٛأٔاًل

يٛمٙمـ شمتٕمّدد إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٕم٘مالٟمٞم٦م ًمٜمٔمري٦م اًمٌٓمقن اًم٘مرآٟمٞم٦م، وٟمذيمر أهؿ ُم٤م 

 إصم٤مرشمف هٜم٤م، يمام يكم:

 

 ـ اإلعذاش الكسآٌ٘ ٔطاقٛ االٌفتاح عمٜ البطُٕ ٔاملدلٕالت، ٔقفٛ تأّون 1

يٛمٙمـ أن يٛمثؾ اإلقمج٤مز اًم٘مرآين أطمد اعمٜمٓمٚم٘م٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م ًمت٠مصٞمؾ ومٙمرة اًمٌٓمقن 

                                                                                                       
 .58ـ  52: 13ُمٜمٔمقر، ًم٤ًمن اًمٕمرب 



 3ج /دراسات يف الفقى اإلسالمي املعاصر  ....................................... 370

اًم٘مرآٟمٞم٦م: وذًمؽ أّٟمف إذا سمٜمٞمٜم٤م قمغم أّن اًم٘مرآن ُمٕمجزٌة ذم سمٞم٤مٟمف، ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه أٟمف حيتقي 

يمثػمة اؾمتٌٓمٜم٧م ذم ٟمّمقص خمتٍمة، وٓ يٛمٙمـ ذًمؽ إٓ سمقضمقد سمٓمقن هلذه  قمٚمقُم٤مً 

اًمٜمّمقص شم٘مدر قمغم محؾ هذه اعمٕم٤مين اًمٙمثػمة، ًمٞمتحّ٘مؼ اإلقمج٤مز اًم٘مرآين. وهذا ُمٕمٜم٤مه 

ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى أّٟمف قمٜمدُم٤م يٙمقن اًمٜمص ُمٕمجزًا ئمّؾ ُمٗمتقطم٤ًم قمغم ىمدرة حتّٛمؾ أيمؼم 

ٟمٗمًف اؾمتٌٓم٤مَن اًمٜمص عم٤م يٗمقق ىمدرة ُمـ اًمٜمّمقص اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م: هلذا يًتدقمل اإلقمج٤مز 

حتّٛمٚمف اًمٕم٤مدي٦م، وُمـ صمّؿ ٓ يٛمٙمـ حتّ٘مؼ ذًمؽ إٓ سمٗمرض اًمٌٓمقن: ّٕن اًمٔمٝمقرات ٓ 

 شمًتٓمٞمع حم٤ميم٤مة هذا اًمقوع.

ـّ هذا اًمٙمالم همػم صحٞمح: ّٕن اإلقمج٤مز اًمٚمٗمٔمل ٓ ي٤ًموي ـ سم٤مًميورة ـ  ًمٙم

قن اًمؽميمٞم٥م اًمٚمٗمٔمل يمثرة اعمٕم٤مين طمتك يٗمرض ًمٚمٜمّص فم٤مهٌر وسم٤مـمـ، سمؾ يٛمٙمـ أن يٙم

اؾمتثٜم٤مئٞم٤ًم ُمع يمقن اعمٕم٤مين حمدودة وفم٤مهرة، وٓ سمره٤من قمغم قمٙمس ذًمؽ وٓ شمالزم 

قمٚمٞمف، وإٓ ومٚمٞمؼمز ذًمؽ سمدًمٞمؾ، ٓ سمٛمجرد اومؽماض اإلقمج٤مز. هذا ًمق همْمْمٜم٤م 

 اًمٓمرف قمـ دقمقى ُمـ يرى أّن اإلقمج٤مز اًم٘مرآين ًمٞمس ًمٗمٔمٞم٤ًم.

 

 ت ٌعسٖٛ البطُٕـ دميٕوٛ االضتٍباط وَ الكسآُ الهسٖي، وؤغسا 2

اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين اًمذي يٛمٙمـ شم٘مديٛمف هٜم٤م هق أّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُم٤م يزال ُي٘مرأ قمؼم 

اًمٕمّمقر اعمختٚمٗم٦م وئمّؾ همْم٤ًم ـمري٤ًم شمًتٗمٞمد ُمٜمف إضمٞم٤مل، ويمّٚمام ىمرأه اعمٗمّنون 

واًمٕمٚمامء ازدادوا ُمٜمف قمٚماًم وُمٕمروم٦م، ومٝمق ُمٕملم ٓ يٜمْم٥م، وٓ يٛمٙمـ شمٗمًػم هذه 

 ٍن ًمف ىم٤مدرة قمغم محؾ هذا اعمٕمٜمك اعمًتديؿ.اًمٔم٤مهرة إٓ سمٗمرض سمٓمق

هذا يٕمٜمل أّٟمٜم٤م ٟمًتٜمد إمم اًمتجرسم٦م اًمٌنمي٦م ذم ىمراءة اًمٜمص اًمديٜمل: ومٝمذه اًمتجرسم٦م 

اًمت٤مرخيٞم٦م قمؼم آٓف اًمًٜملم أيّمدت وشم١ميّمد أّن اًمٜمّص اًمديٜمل ُمٗمتقح قمغم اًمدوام ًمتٓمّقر 

اًمث٤مٟمٞم٦م أو ٟمٔم٤مم  ذم اًم٘مراءة، وأّن ٟمٔم٤مُمف يِمٌف ٟمٔم٤مم اًمدوائر اًمتل شمًتققم٥م إومم
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اًمٓمٌ٘م٤مت اًمتل شمتٚمق يمؾ ـمٌ٘م٦م ُمٜمٝم٤م أظمرى ُمثَٚمٝم٤م شم٘مع حتتٝم٤م وشمًتؽم هب٤م وهٙمذا، وهلذا 

وضمدٟم٤م أن اًمٌنم سمٛمرور اًمزُمـ يم٤مٟمقا يًتخرضمقن ُمٗم٤مهٞمؿ وُمٕم٤مين ُمـ اًمٜمّمقص شمٌٕم٤ًم 

ًمتٓمّقر وقمٞمٝمؿ، ومٝمذا ي١ميّمد أن ٟمٔم٤مم اًمٜمص اًمديٜمل اعم٘مّدس هق ٟمٔم٤مم شمرايمٌل ُمٗمتقطم٦م 

 ٝم٤م سمٕمْم٤ًم، وهذه هل ٟمٔمري٦م اًمٌٓمقن ذم اعمقروث اإلؾمالُمل.دٓٓشمف ومقق سمٕمْم

وهذا اًمٙمالم ٓ خيٚمق ُمـ اًمت٤ٌمس وىمد قم٤مجلٜم٤مه ذم ُمقوٕمف، وم٢مّن اؾمتداُم٦م ٟمّص ذم 

إقمٓم٤مء ُمٕم٤مين أو اًمٌ٘م٤مء طمٞم٤ًم همْم٤ًم سمٛمرور إي٤مم أُمٌر رهلم سمًٚمًٚم٦م ُمتِم٤مسمٙم٦م ُمـ 

اًمٌنم  اًمٕمٜم٤مس، وًمٞمس وم٘مط ًمٗمروٞم٦م وضمقد سمٓمقن ًمف. يمام أّن شمٕمّدد ىمراءات

ًمٚمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م رسمام يٗمّن سم٠مٟمف إؾم٘م٤مـم٤مت اعمٕمت٘مديـ هبذا اًمٜمص حل٤مضم٤مهتؿ 

وصم٘م٤موم٤مهتؿ قمٚمٞمف: وم٤مًمتجرسم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م يمام حتٛمؾ شمٕمّددًا ـمقًمٞم٤ًم ذم اعمٕم٤مين اعمًتخرضم٦م ُمـ 

اًمٜمّمقص يمذًمؽ حتٛمؾ شمٕمّددًا قمروٞم٤ًم، وإذا يم٤من اًمتٕمّدد اًمٕمريض يًتٌٓمـ ظمٓم٠م 

يٙمقن اًمتٕمدد اًمٓمقزم ىمد اسمتغم أيْم٤ًم سمذًمؽ، سمٕمض آؾمتٜمت٤مضم٤مت، وم٤ٌمإلُمٙم٤من أن 

وم٤مًمتجرسم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ٓ شمدّل قمغم صّح٦م آؾمتٜمت٤مضم٤مت وإّٟمام قمغم ذقمٞم٦م شمٕمّدده٤م ُمـ 

 طمٞم٨م اعمٌدأ.

ٟمٕمؿ، قمٜمدُم٤م يالطمظ اعمٗمّن اًم٘مرآين ذم ؾمٞم٤مق ىمٜم٤مقم٤مشمف ـ وهق يدظمؾ أقمامق اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

يمؿ أّن هٜم٤مك ُمـ ُمٕم٤مين  اًمتٗمًػمي٦م وٓ يٜمٔمر ُمـ اخل٤مرج يمام ومٕمٚمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ـ وجيد

يمثػمة صحٞمح٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره مل يتّؿ آًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م إٓ سمتٓمّقر اًمٕمٚمقم اًمٌنمّي٦م، 

اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ومٝمذا ي١ميّمد ًمف أّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمف 

 سمٓمقن، أي ضمقاٟم٥م ٓ شمٔمٝمر سمنقم٦م، سمؾ حتت٤مج إمم شم٠مُّمؾ وطمٗمر وشمٜم٘مٞم٥م يمل شمٌلم.

ي ىمٚمٜم٤مه جيري قمغم اًمتجرسم٦م اًمِمخّمّٞم٦م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م ذم ومٝمؿ اًم٘مرآن أيْم٤ًم، وهذا اًمذ

 ووم٘م٤ًم عم٤م ؾمقف ٟمِمػم إًمٞمف ٓطم٘م٤ًم سمٕمقن اهلل.
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 ـ البٍاٞ البالغ٘ لمٍص الكسآٌ٘، ٔاالٌفتاح عمٜ وفًّٕ البطُٕ 3

ُمـ اعمٕمروف سمٜم٤مء اًمٜمص اًم٘مرآين قمغم ٟمٔمؿ اعمج٤مز وآؾمتٕم٤مرة واًمتٛمثٞمؾ واًم٘مّمص 

وهمػم ذًمؽ ُمـ ومٜمقن اًمٌالهم٦م، وهق سمٜم٤مء خيتٚمػ مت٤مُم٤ًم قمـ سمٜم٤مء واًمتِمٌٞمف واًمٙمٜم٤مي٦م 

اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕم٤مدي٦م اًمقاوح٦م اًمتل شمًتٜمٗمد دًٓمتٝم٤م سمٕمد ومؽمة وضمٞمزة، وهذا اًمٌٜم٤مء 

اًمٚمٖمقي يٗمتح اًمٜمّص اًم٘مرآين قمغم دٓٓت وُمٕم٤مين ُمًتٛمّرة قمؼم اًمزُمـ شمتٌع شمٓمّقر 

 اًمققمل اإلٟم٤ًمين، وهق ُم٤م ٟمًّٛمٞمف سم٤مًمٌٓمقن.

ؾ صحٞمح ُمـ طمٞم٨م يمقٟمف يقوّمر اعمٜم٤مخ ًمٗمروّٞم٦م اًمٌٓمقن: ّٕن اًمٚمٖم٦م وهذا اًمدًمٞم

اًمٌالهمٞم٦م اًمتل شمٜمِمط ومٞمٝم٤م طمريم٦م اخلٞم٤مل شم٘مدر أيمثر ُمـ همػمه٤م قمغم اطمتقاء ُمدًمقٓت 

ؾمٓمحٞم٦م فم٤مهرة وأظمرى سم٤مـمٜمٞم٦م قمٛمٞم٘م٦م، ومٝمذا اًمٙمالم ُمـ أهّؿ إدًّم٦م اًمٕم٘مالٟمّٞم٦م قمغم 

ًمٜمٔمري٦م اًمٌٓمقن اًم٘مرآٟمٞم٦م، ؾمقف ومٙمرة اًمٌٓمقن هبذا اعمٕمٜمك، ًمٙمٜمّف يٜمت٩م ُمٕمٜمك ظم٤مّص٤ًم 

 ٟمتقّصؾ إًمٞمف سمٛمٕمقٟم٦م قمٜم٤مس أظمرى ن٤مي٦م هذا اًمٌح٨م سم٢مذن اهلل ؾمٌح٤مٟمف.

 

 ـ ثٍاٟ٘ احملهي ٔاملتػابْ، ٔتهَٕٖ وكٕلٛ البطُٕ الكسآٌٗٛ 4

ىمد يًتٜمد هٜم٤م ًم٘م٤مٟمقن اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف اًمقارد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، قمغم أؾم٤مس أّن 

٤موي ًمٚمٌٓمقن، ووضمقد اعمتِم٤مسمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ مم٤م ٓ اعمتِم٤مسمف هق اعمٗمتقح اًمدًٓم٦م احل

 ٟم٘م٤مش ومٞمف.

ـّ اجلقاب قمـ هذا اًمٙمالم واوح: ّٕن اعمتِم٤مسمف ٓ يٕمؼّم قمـ ذًمؽ، ٓ ًمٖم٦م وٓ  ًمٙم

قمروم٤ًم وٓ رضورة، وإٟمام اعمتِم٤مسمف هق اًمذي حيتٛمؾ سمٕمض اعمٕم٤مين همػم اعمرادة، ٓ أٟمف هق 

٥م هٜم٤م آًمت٤ٌمس هق أّن اعمتِم٤مسمف يٜمٗمتح اًمذي حيقي قمّدة ُمٕم٤مين ُمرادة، وًمٕمّؾ ُم٤م أوضم

قمغم شمٕمّدد ذم اًمقضمقه وآطمتامٓت مم٤م محؾ شمّمّقرًا سم٠مّن هذا اًمتٕمّدد يٗمؽمض أن حيٛمؾ 

ُمٕمف ُمٗم٤مهٞمؿ واوح٦م وُمٗم٤مهٞمؿ سم٤مـمٜم٦م، ُمع أّن ُم٘مقًم٦م اًمتِم٤مسمف سمدٓٓهت٤م اًمٚمٖمقي٦م ٓ 
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 حتٛمؾ هذا اعمٕمٜمك، ٟمٕمؿ شمتحّٛمؾ اؾمتٞمٕم٤مسمف ًمٙمٜمّٝم٤م ٓ حتٙمل قمٜمف.

أّن سمٕمض هذه إدًّم٦م  بحٌ دم رصد ادعطقوت افعؼؾقي وافعؼالكقي هـو،وكتقجي اف

ٓ يٜمٗمع ؿمٞمئ٤ًم، ُمثؾ اًمدًمٞمؾ إّول )ومٙمرة اإلقمج٤مز(، واًمدًمٞمؾ اًمراسمع )ومٙمرة اعمحٙمؿ 

واعمتِم٤مسمف(، ومٞمام اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م ٓ يث٧ٌم ؿمٞمئ٤ًم سم٘مدر ُم٤م يقوّمر اعمٜم٤مخ ًمثٌقت اًمٌٓمقن 

٦م اًمذاشمٞم٦م ًمٚمٛمٗمّن سمقصٗمٝم٤م اًمٕمٜمٍم اًمذي اًم٘مرآٟمٞم٦م، وًمٞمس هٜم٤مك ؾمقى سمره٤من اًمتجرسم

يث٧ٌم ًمف أّن اًم٘مرآن حيقي دٓٓت ُمؽمايم٦ٌم، وأّٟمف يٙمِمػ قمـ ٟمٗمًف سم٤مًمتجرسم٦م ٓ 

 سمؼمه٤من قم٘مكم ىمٌكم.

ٟمٕمؿ، اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين يتٌع ذم ٟمققمٞم٦م اًمٌٓمقن اًمتل حيٙمل قمٜمٝم٤م دمرسم٦م اعمٗمّن ٟمٗمًف 

ِمٝمقد سمحٞم٨م ٓ وُمٜم٤مه٩م ومٝمٛمف اًمٌٓمقن ُمـ اًمٜمص اًم٘مرآين، ومٚمق ومٝمٛمٝم٤م سم٤مًمٙمِمػ واًم

شُمٕمرف سم٤مًمٚمٖم٦م واعم٘م٤مرسم٤مت آضمتامقمٞم٦م يمِمػ ذًمؽ قمـ سمٓمقن ُمـ ٟمقع خمتٚمػ قمـ شمٚمؽ 

 اًمتل شمٙمقن ٟمتٞمج٦م دمرسم٦م شمٗمًػمي٦م ًمٖمقي٦م ًمٚمٛمٗمّن.

 

ّٗٛ لٍعسٖٛ البطُٕ الكسآٌٗٛ  ثاًٌٗا: املطتٍدات الٍكمٗٛ الٍص

آؾمتٜم٤مد  ذم ؾمٞم٤مق إدًّم٦م اًمٜمّمّٞم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م قمغم ٟمٔمري٦م اًمٌٓمقن اًم٘مرآٟمٞم٦م، يٛمٙمـ شم٤مرةً 

 إمم اًمٜمص اًم٘مرآين، وأظمرى إمم ٟمّمقص احلدي٨م واًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م:

 

 ـ املطتٍد الكسآٌ٘ لٍعسٖٛ البطُٕ، وكٕليت: التأٖٔن ٔالبٗاٌٗٛ الكسآٌٗٛ 1

ُمـ أهؿ ُم٤م يٛمٙمـ أن يًتٜمد إًمٞمف هٜم٤م هق ُم٤م دّل قمغم أّن اًم٘مرآن ومٞمف شمٌٞم٤من ًمٙمؾ رء، 

ًمرواي٤مت، وم٢مّٟمف ٓ يٛمٙمـ ومٝمؿ اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م وىمد ورد اًمتٍميح سمذًمؽ ذم مجٚم٦م ُمـ أي٤مت وا

اًمت٤مُّم٦م ًمٙمؾ رء إٓ سمٗمرض ٟمّص حيٛمؾ سمٓمقٟم٤ًم ٓ ُمتٜم٤مهٞم٦م، شمٌٕم٤ًم ًمٙمثرة ُمّم٤مديؼ قمٜمقان 

 )يمّؾ رء(.



 3ج /دراسات يف الفقى اإلسالمي املعاصر  ....................................... 374

واجلقاب قمـ هذا اًمٙمالم هق سمام قم٤مجلٜم٤مه ُمٗمّّماًل ذم ُم٤ٌمطم٨م طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم، قمٜمد 

٤م إٟمام هل سمٛمالطمٔم٦م احلدي٨م قمـ ٟمٔمري٦م يمٗم٤مي٦م اًم٘مرآن وهمػمه٤م، وىمد سمٞمٜم٤ّم أّن اًمٙمٚمٞم٦م هٜم

ـمٌٞمٕم٦م اًمٙمت٤مب، وأٟمف يمت٤مب هداي٦م ورؿم٤مد ديٜمل، ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم، يمام أّن٤م ـ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى 

 .ـ ٓ شمًتدقمل اًمٙمٚمٞم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م سم٤مًميورة، وىمد سمحثٜم٤م ذًمؽ ُمٗمّّماًل هٜم٤مك ومال ٟمٕمٞمد

إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ، ىمد يًتدّل سمام ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ أُمر اًمت٠مويؾ وأّٟمف ٓ 

ُهَق افَِّذَي َأكَزَل َظَؾقَْؽ افؽَِتوَب ِمـُْف ﴿اهلل واًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: يٕمٚمٛمف إٓ 

ـَ دم ُؿُؾقهِبِْؿ َزْيٌغ َؾَقتَّبُِعقَن َمو و افَِّذي وٌت َؾَلمَّ َـّ ُأمه افؽَِتوِب َوُأَخُر ُمَتَشوهِبَ َْؽاَمٌت ُه  آَيوٌت حمه

اِشُخقَن دِم افِعْؾِؿ َتَشوَبَف ِمـُْف اْبتَِغوَء افِػْتـَِي َواْبتِ  َغوَء َتْلِويؾِِف َوَمو َيْعَؾُؿ َتْلِويَؾُف إِٓ اهللُ َوافرَّ

ُر إِٓ ُأْوُفقْا آفَبوِب  َـّ ـَو َوَمو َيذَّ ـْ ِظـِد َربِّ ؾٌّ مِّ ـُ (، وم٢مّن 7)آل قمٛمران:  ﴾َيُؼقُفقَن آَمـَّو بِِف 

اًم٘مرآين إمم ُم٤م هق  هذه أي٦م شمٗمرض ًمٚم٘مرآن شم٠موياًل، واًمت٠مويؾ هق اظمؽماق اًمٔم٤مهر

 أقمٛمؼ، ومٞمث٧ٌم سمذًمؽ وضمقد سمٓمقن ًمٚمٙمت٤مب اًمٕمزيز.

ـّ هذا اًمٙمالم ومٞمف جم٤مل ـمقيؾ ًمٚمٜم٘م٤مش حي٤مل إمم إسمح٤مث اًم٘مرآٟمّٞم٦م: وم٢مّن اًمت٠مويؾ  ًمٙم

ٓ يٛمثؾ ُمٗمٝمقُم٤ًم ُمالص٘م٤ًم ًمٗمٙمرة اًمٌٓمقن، سمؾ ىمد يراد ُمٜمف ـ يمام هل ٟمٔمري٦م سمٕمض 

يمٚمٛم٦م اًمت٠مويؾ، ًمٖم٦ًم وقمروم٤ًم، دًٓم٦م اًمٕمٚمامء ـ اعمّم٤مديؼ اًمتل شمٙمقن ًممي٤مت، وًمٞمس ذم 

قمغم ومروٞم٦م اًمٖمقص ذم اعمٕم٤مين، ومٝمذا ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت احل٤مدصم٦م سمٕمد قمٍم اًمٜمزول، 

 وشمٗمّمٞمٚمف ذم حمّٚمف.

 

 ـ املطتٍد احلدٖج٘ لٍعسٖٛ البطُٕ الكسآٌٗٛ 2

وئمّؾ اعمًتٜمد احلديثل ُمـ أهؿ اعمًتٜمدات هٜم٤م، سمٕمد أن يم٤مٟم٧م ومٙمرة اعمحٙمؿ 

                                           
، 248ـ  246اٟمٔمر: طمٞمدر طم٥م اهلل، طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، ىمراءة وشم٘مقيؿ:  (1)

 م.2010ُم١مؾّم٦ًم آٟمتِم٤مر اًمٕمريب، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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 داًّم٦م، وشمٜم٘مًؿ اعمٕمٓمٞم٤مت احلديثٞم٦م إمم ىمًٛملم:همػم  وأُمث٤مهل٤م واعمتِم٤مسمف

اًمرواي٤مت اًمٙمثػمة اًمقاردة ذم شمٗمًػم آي٤مت ىمرآٟمٞم٦م سمٓمري٘م٦م ٓ شمٔمٝمر  افؼسؿ إّول:

ًمٚمٕمرف وأهؾ اًمٚمٖم٦م، وم٢مّن هذه اًمرواي٤مت اعمقضمقدة قمٜمد ومرق اعمًٚمٛملم شمّمٚمح ؿم٤مهدًا 

وإٓ  قمغم ومٙمرة اًمٌٓمقن وإن مل شمتحّدث هل سمٜمٗمًٝم٤م قمـ ُم٘مقًم٦م اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ،

وـمرح هذه  ؟!ومٙمٞمػ يٛمٙمـ ومٝمٛمٝم٤م ُمـ دون ومرض قمٜمٍم متٝمٞمدي ُمثؾ ومٙمرة اًمٌٓمقن

اًمرواي٤مت مجٞمٕمٝم٤م أُمٌر ذم هم٤مي٦م اًمّمٕمقسم٦م سمٕمد يمثرهت٤م وشمٜمّققمٝم٤م وشمٕمّدد ُمّم٤مدره٤م قمٜمد 

 اعمًٚمٛملم.

وهذا اًم٘مًؿ ُمـ اًمرواي٤مت يّمٚمح هٜم٤م إلصم٤ٌمت اعمٌدأ وم٘مط: ّٕن هذه اًمرواي٤مت 

ًمٗمروٞم٤مت ُمتٜمّققم٦م ذم ومٙمرة اًمٌٓمقن، دون طم٤مضم٦م يٛمٙمـ شمٗمًػم اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م ووم٘م٤ًم 

ٓومؽماض اٟمتٙم٤مؾم٦م ذم ُمرضمٕمٞم٦م اًمٚمٖم٦م واًمٕمرف اًمٕم٘مالئل وىمقاقمده ذم اًمتٗم٤مهؿ 

 واًمتٗمٝمٞمؿ، يمام ؾمقف ٟمالطمظ ٓطم٘م٤ًم سمٕمقن اهلل ن٤مي٦م هذا اًمٌح٨م.

ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمّمقص يتحدث ُم٤ٌمذًة قمـ ومٙمرة اًم٤ٌمـمـ واًمٔم٤مهر،  افؼسؿ افثوين:

 ًمؽماث اإلؾمالُمل هق ُم٤م يكم:وأهّؿ هذه اًمٜمّمقص ذم ا

: إػ أصحوبف افتل أمرهؿ بؿدارشتفو× ـ مو جوء دم رشوفي اإلموم افصودق 1

 وم٢مّن اهلل ٓ يدرك رء ُمـ اخلػم قمٜمده إٓ سمٓم٤مقمتف واضمتٜم٤مب حم٤مرُمف اًمتل طمّرم اهلل..

َوَذُروْا ﴿ذم فم٤مهر اًم٘مرآن وسم٤مـمٜمف، وم٢مّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ىم٤مل ذم يمت٤مسمف وىمقًمف احلؼ: 

 .()..﴾َطوِهَر اإِلْثِؿ َوَبوضِـَفُ 

ومٝمذا اخلؼم يدّل قمغم وضمقد فمٝمر ًمٚم٘مرآن وسمٓمـ، ويم٠مّن فم٤مهر اًم٘مرآن يٕمٓمل 

احلدي٨م قمـ فم٤مهر اإلصمؿ، ومٞمام يتحّدث سم٤مـمٜمف قمـ سم٤مـمـ اإلصمؿ، يمام ىمد يٗمٝمؿ ُمـ اًمرسمط 

                                           
 .7:  8ٙم٤مذم اًم (1)
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اًمذي ضم٤مء ذم اًمرواي٦م سملم فمٝمر اًم٘مرآن وسمٓمٜمف ُمـ ضمٝم٦م وفم٤مهر اإلصمؿ وسم٤مـمٜمف ُمـ ضمٝم٦م 

٦م، وهلذا ومرو٧م اًمرواي٦م أّن اًمٗم٘مٝمّٞم٤مت سمٕمْمٝم٤م ي١مظمذ ُمـ سم٤مـمـ اًم٘مرآن وًمٞمس ُمـ صم٤مٟمٞم

 فم٤مهره، وًمٞمس وم٘مط إُمقر اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م أو اًمٗمٚمًٗمٞم٦م، وسمذًمؽ شمث٧ٌم ٟمٔمري٦م اًمٌٓمقن.

إّن هذه اًمرؾم٤مًم٦م هل٤م قمّدة أؾم٤مٟمٞمد، أطمده٤م وٕمٞمػ سمجٝم٤مًم٦م طمٗمص  ويـوؿش أوًٓ:

وٕمٞمػ سم٢مؾمامقمٞمؾ سمـ خمٚمد  ، وصم٤مٟمٞمٝم٤م وٕمٞمػ سمٛمحٛمد سمـ ؾمٜم٤من، وصم٤مًمثٝم٤ماعم١مذن

قمٜمدٟم٤م، ومال ُيًتٜمد  ، اًمذي مل يث٧ٌماًمناج اًمذي ٓ شمقصمٞمؼ ًمف إٓ قمغم شمٗمًػم اًم٘مٛمل

 إمم هذه اًمرواي٦م اًمٓمقيٚم٦م.

إّن هذا اخلؼم يث٧ٌم وضمقد فم٤مهر ًمٚم٘مرآن وسم٤مـمـ، وٓ يٗمٞمد شمٕمّدد اًمٌٓمقن أو  ثوكقًو:

راق، يمذًمؽ يٕمٜمل أيْم٤ًم آؾمتٖمراق ومٞمٝم٤م، واًم٤ٌمـمـ يمام يٕمٜمل اًمالُمتٜم٤مهل ذم آؾمتٖم

يمؾ ُم٤م مل يٙمـ فم٤مهرًا ًمٚمجٛمٞمع، سمحٞم٨م حيت٤مج إمم شم٠مُمؾ وُم٘م٤مرسم٤مت وحتٚمٞمالت،يمام هق 

اعم٘مدار اعمتٞم٘مـ ُمـ اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م ًمٚمٙمٚمٛم٦م ووم٘م٤ًم عم٤م أؾمٚمٗمٜم٤مه، ومٝمذا اعم٘مدار يٗمل سمحٞمثٞم٦م 

 اًمٌٓمـ واًمٔمٝمر، وؾمقف ٟمًتٗمٞمد ُمٜمف ومٞمام سمٕمد سمٕمقن اهلل ؾمٌح٤مٟمف.

قمـ فمٝمر اًم٘مرآن وسمٓمٜمف، × ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر ،ـ خز محران بـ أظغ 2

فمٝمره اًمذيـ ٟمزل ومٞمٝمؿ اًم٘مرآن، وسمٓمٜمف اًمذيـ قمٛمٚمقا سمٛمثؾ أقمامهلؿ، جيري ومٞمٝمؿ وم٘م٤مل: 

ُم٤م ٟمزل ذم أوًمئؽ
(). 

ومٝمذا اخلؼم ي١ميّمد وضمقد فمٝمر ًمٚم٘مرآن وسمٓمـ، ًمٙمٜمف ي٘مّرر أّن اعمراد سمٔمٝمر اًم٘مرآن هق 

عمّم٤مديؼ احل٤مدصم٦م اعمًتجّدة اًمتل شمٙمقن ُمـ ٟمزل ومٞمٝمؿ، وأّن سمٓمٜمف هق شم٠مويٚمف، أي ا
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 377 ........... ىظرية البطون وبيية اخلطاب القرآىي، قراءات يف ىظريات األصوليني و

ـّ  ٌَ٘م٤ًم ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٛمٗمٝمقم أيب هل٥م ُمثاًل فمٝمره هق أسمق هل٥م قمّؿ اًمٜمٌل، ًمٙم ُمٜمَٓم

 سمٓمٜمف يمّؾ اًمذيـ حي٤مرسمقن اًمديـ وي١مذون اعم١مُمٜملم وهيزؤون هبؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

٦م، ومٝمق وهذا اًمتٗمًػم اًمذي شم٘مّدُمف هذه اًمرواي٦م، خيتٚمػ مت٤مُم٤ًم قمـ اًمٌٓمقن اًمدًٓمٞم

ُمٜمًجٌؿ اٟمًج٤مُم٤ًم شم٤مُم٤ًم ُمع سمٜم٤مء اًمٜمص اًم٘مرآين قمغم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرومٞم٦م، وٓ يث٧ٌم وضمقد ًمٖم٦م 

 همػم قمرومٞم٦م أو دٓٓت سم٤مـمٜمٞم٦م ًمٚم٘مرآن سم٤معمٕمٜمك اًم٤ًمئد.

، يمام أٟمف وقمغم أي٦م طم٤مل، وم٤مخلؼم وٕمٞمػ اًمًٜمد سمجٝم٤مًم٦م حمٛمد سمـ ظم٤مًمد إؿمٕمري

 ُمرؾمؾ ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر.

إّن ×: ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل ، ظـ ذريح ادحوريب،ـ خز ظبد اهلل بـ شـون 3

ىمٚم٧م: ىمقل اهلل قمز وضمؾ:  وُم٤م ذاك؟اهلل أُمرين ذم يمت٤مسمف سم٠مُمر وم٠مطم٥ّم أن أقمٛمٚمف، ىم٤مل: 

ًمٞم٘مْمقا شمٗمثٝمؿ ًم٘م٤مء اإلُم٤مم، وًمٞمقومقا ، ىم٤مل: ﴾ُثؿَّ ْفَقْؼُضقا َتَػَثُفْؿ َوْفُققُؾقا ُكُذوَرُهؿْ ﴿

وم٘مٚم٧م: × سمـ ؾمٜم٤من: وم٠مشمٞم٧م أسم٤م قمٌد اهلل ، ىم٤مل قمٌد اهللٟمذورهؿ شمٚمؽ اعمٜم٤مؾمؽ

، ىم٤مل: ﴾ُثؿَّ ْفقَْؼُضقا َتَػَثُفْؿ َوْفُققُؾقا ُكُذوَرُهؿْ ﴿ضمٕمٚم٧م ومداك، ىمقل اهلل قمز وضمؾ: 

 أظمذ اًمِم٤مرب وىمّص إفمٗم٤مر وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك، إّن ذريح

َوْفُققُؾقا ﴿إلُم٤مم، ًم٘م٤مء ا ﴾ْفَقْؼُضقا َتَػَثُفؿْ ﴿اعمح٤مريب طمّدصمٜمل قمٜمؽ سم٠مٟمؽ ىمٚم٧م ًمف: 

صدق ذريح وصدىم٧م، إّن ًمٚم٘مرآن فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم، شمٚمؽ اعمٜم٤مؾمؽ، وم٘م٤مل:  ﴾ُكُذوَرُهؿْ 

وُمـ حيتٛمؾ ُم٤م حيتٛمؾ ذريح؟!
(). 

ومٝمذا اخلؼم يدّل قمغم وضمقد فم٤مهر ًمٚم٘مرآن وسم٤مـمـ، وي٘مقم سمتٗمًػم اًم٤ٌمـمـ سمٛمٕمٜمك 

ره٤م ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًم٤ٌمـمـ اًمدٓزم: ّٕن يمٚمٛم٦م ىمْم٤مء اًمتٗم٨م وووم٤مء اًمٜمذور شمٕمٜمل سمٔم٤مه

اًمّم٤مدق ٓسمـ ؾمٜم٤من، ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك اًمذي ىم٤مًمف ًمذريح همػم فم٤مهر ُمـ اًمدًٓم٦م ومٞم٘مقم 
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 قمغم إؿم٤مرة ظمٗمّٞم٦م.

ـّ هذا اخلؼم وٕمٞمػ سمًٝمؾ سمـ زي٤مد، وسم٤مإلرؾم٤مل ذم )اًمٗم٘مٞمف( أيْم٤ًم.  ًمٙم

صمؿ ×... ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم اًم٤ٌمىمر ـ خز أيب إشحوق افؾقثل، 4

، ىمٚم٧م: ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل، أّي٦م آي٦م؟ إىمرأ ي٤م أسم٤م إسمراهٞمؿ هذه أي٦م×: ىم٤مل اًم٤ٌمىمر

آ إِذًا ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: ىم٤مل:  ْلُخَذ إِٓ َمـ َوَجْدَكو َمَتوَظـَو ِظـَدُه إِكَّ َؿوَل َمَعوَذ اهللِ َأن كَّ

، هق ذم اًمٔم٤مهر ُم٤م شمٗمٝمٛمقٟمف، هق واهلل ذم اًم٤ٌمـمـ هذا سمٕمٞمٜمف ]ي٘مّمد ظمؼم ﴾فََّظودُِقنَ 

وأٟمف ي١مظمذ ُم٤م قمٜمد اًمٜم٤مص٥م ُمـ ظمػم ومٞمٕمٓمك ًمٚمِمٞمٕمل[، ي٤م إسمراهٞمؿ، إّن ًمٚم٘مرآن  اًمٓمٞمٜم٦م

فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم وحمٙماًم وُمتِم٤مهب٤ًم وٟم٤مؾمخ٤ًم وُمٜمًقظم٤ًم..
(). 

إّن هذا اخلؼم واوح ذم اًمٌٓمـ اًمدٓزم: ومٝمق يريد أن يدقمؿ ومٙمرة اًمٓمٞمٜم٦م هبذه أي٦م 

مت٤مُم٤ًم قمـ هذا اعمقوقع، إٓ إذا اًمتل يدّل فم٤مهره٤م ـ ُمٝمام سم٤مًمٖمٜم٤م ومٞمف ـ قمغم أُمٍر خمتٚمػ 

 ىمّمد جمّرد آؾمتِمٝم٤مد سمجٛمٚم٦م ٓ ُمـ سم٤مب أن٤م ُم٘مّمقدة، سم٤مقمت٤ٌمر اًمتِمٌٞمف.

 . واخلؼم وٕمٞمػ ضمدًا سم٠ممحد سمـ حمٛمد اًمًّٞم٤مري اًمذي وّٕمٗمقه ضمداً 

إين ي٘مقل: × ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل ـ خز ظبد إظذ بـ أظغ، 7ـ  5

 إرض، وأقمٚمؿ ُم٤م ذم اجلٜم٦ّم، وأقمٚمؿ ُم٤م ذم اًمٜم٤مر، ٕقمٚمؿ ُم٤م ذم اًمًامء، وأقمٚمؿ ُم٤م ذم

وأقمٚمؿ ُم٤م يم٤من، وأقمٚمؿ ُم٤م يٙمقن، قمٚمٛم٧م ذًمؽ ُمـ يمت٤مب اهلل، إّن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: 

ءٍ ﴿ ْفـَو َظَؾقَْؽ افؽَِتوَب تِْبقَوكًو فُِّؽؾِّ َرْ  .()﴾َوَكزَّ

قي ُم٤م ٓ وم٢مذا أظمذ هذا اخلؼم قمغم إـمالىمف وشمٗمّمٞمٚمف، ومال ُمٕمٜمك ًمف إٓ أّن اًم٘مرآن حيت

يتٜم٤مهك ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت، ومٞمٙمقن دآً قمغم أّن ًمف سمٓمقٟم٤ًم يمثػمة ٓ ٟمٗم٘مٝمٝم٤م سمٚمٖم٦م اًمٕمرف 
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 379 ........... ىظرية البطون وبيية اخلطاب القرآىي، قراءات يف ىظريات األصوليني و

 اًمٕم٤مدي٦م اًم٘م٤مسة، وهق ي١مّيد ومٙمرة اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م اًمِمٛمقًمٞم٦م اعمًتققم٦ٌم ذم اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ.

واًمًٜمد وٕمٞمػ سمٕمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمذي ٓ شمقصمٞمؼ ًمف إٓ قمغم ُمٌٜمك يم٤مُمؾ اًمزي٤مرة، 

 ، وهق رأي ٓ ٟم٘مقل سمف.٤ٌمذيـوًمٞمس ُمـ اعمِم٤ميخ اعم

، وؾمٜمده٤م وٕمٞمػ سمجٝم٤مًم٦م مّح٤مد اًمٚمح٤مم وٟمحق هذا اخلؼم رواي٦م مّح٤مد اًمٚمح٤مم

، وُمثٚمف ظمؼم مج٤مقم٦م ومٞمٝمؿ قمٌد إقمغم واخلثٕمٛمل واحلرث ٟمٗمًف، طمٞم٨م ٓ شمٕمّرض ًمف

 ، ًمٙمٜمف أيْم٤ًم وٕمٞمػ سمٛمحٛمد سمـ ؾمٜم٤من.سمـ اعمٖمػمة

ُم٤م يًتٓمٞمع أطمد أن يّدقمل أٟمف مجع  أٟمف ىم٤مل:× قمـ أيب ضمٕمٗمر ـ خز جوبر، 8

اًم٘مرآن يمّٚمف فم٤مهره وسم٤مـمٜمف همػم إوصٞم٤مء
(). 

ـّ هذا اًمٜمحق ُمـ اًم٤ٌمـمـ ٓ ي١ميّمد ومٙمرة  واخلؼم ي١ميّمد وضمقد سم٤مـمـ ًمٚم٘مرآن، ًمٙم

اًمٌٓمقن اًمتل شمتخّٓمك اًمٚمٖم٦م اًمٕمرومٞم٦م: ّٕن اًمٕم٘مالء ذم شمٗمًػمهؿ ًمٚمٜمّمقص ىمد 

اد اعمتٙمّٚمؿ، ومٞمٙمتِمػ سمٕمْمٝمؿ دًٓم٦ًم ختٗمك يتٗم٤موشمقن ذم دىّم٦م ُمالطمٔم٤مهتؿ عم٤م يِمػم إمم ُمر

قمـ آظمريـ، وهذا يّمدق قمٚمٞمف ًمٖم٦ًم أٟمف سم٤مـمـ، سمٛمٕمٜمك أٟمف ُمًتقر يمام ًمق يم٤من دًٓم٦ًم 

 اًمتزاُمٞم٦م أو ٟمتٞم٩م ُم٘م٤مرٟم٦م سملم آي٤مت قمّدة.

واخلؼم وٕمٞمػ اًمًٜمد سمٛمحٛمد سمـ ؾمٜم٤من، ويمذًمؽ سم٤معمٜمخؾ سمـ مجٞمؾ اًمذي وّٕمٗمف 

 .اًمٜمج٤مر واهتؿ سم٤مًمٖمٚمق
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هذا شمٗمًػمه٤م ذم ×: ىم٤مل: ...وم٘م٤مل زم أسمق ضمٕمٗمر قد افبحراين،ـ خز أيب فب 9

ـٌ وفمٝمر؟  فمٝمر اًم٘مرآن، أومال أظمؼمك سمتٗمًػمه٤م ذم سمٓمـ اًم٘مرآن؟ ىمٚم٧م: وًمٚم٘مرآن سمٓم

ٟمٕمؿ: إّن ًمٙمت٤مب اهلل فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم...وم٘م٤مل: 
(). 

واخلؼم يث٧ٌم اًمٌٓمـ، ويامرس اًمت٠مويؾ ًمٞمّمؾ إمم اًمتٜم١ٌم ذم ن٤ميتف سمً٘مقط ؾمٚمٓم٤من 

ٕٟمٜمل راضمٕم٧ُم  ؟هـ، وٓ أدري ُمـ اًمذيـ ؾم٘مط ؾمٚمٓم٤منؿ ذم هذا اًمٕم٤مم٤161مم ىمقٍم قم

يمت٥م اًمت٤مريخ ومٚمؿ أضمد ؿمٞمئ٤ًم ممّٞمزًا ذم هذه اًمًٜم٦م ؾمقى أطمداث ىمالىمؾ هٜم٤م وهٜم٤مك شم٘مع 

 ذم يمّؾ ؾمٜم٦م قم٤مدًة.

وقمغم أّي٦م طم٤مل، وم٤مخلؼم وٕمٞمٌػ سم٠ميب ًمٌٞمد اًمٌحراين اعمٝمٛمؾ ضمدًا، أو اعمجٝمقل همػم 

 .ٟمف أسم٤م ًمٌٞمد اهلجرياعمقصمؼ قمغم شم٘مدير يمق

قمـ رء ُمـ × ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر ـ خز جوبر بـ يزيد اجلعػل، 11

اًمتٗمًػم، وم٠مضم٤مسمٜمل، صمؿ ؾم٠مًمتف قمٜمف صم٤مٟمٞم٦ًم وم٠مضم٤مسمٜمل سمجقاب آظمر، وم٘مٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك، 

ي٤م ضم٤مسمر! إّن ًمٚم٘مرآن يمٜم٧م أضمٌتٜمل ذم هذه اعم٠ًمًم٦م سمجقاب همػم هذا اًمٞمقم، وم٘م٤مل: 

فمٝمر، وًمٚمٔمٝمر فمٝمر، ي٤م ضم٤مسمر! ًمٞمس رء أسمٕمد ُمـ قم٘مقل سمٓمٜم٤ًم، وًمٚمٌٓمـ سمٓمٜم٤ًم، وًمف 

اًمرضم٤مل ُمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن، إّن أي٦م يٙمقن أّوهل٤م ذم رء وآظمره٤م ذم رء، وهق يمالم 

ُمتّمؾ ُمٜمٍمف )ُمتٍّمف( قمغم وضمقه
(). 

ومٝمذا اخلؼم سيح سمقضمقد ـمٌ٘م٤مت فم٤مهري٦م: ٕٟمف جيٕمؾ ًمٔمٝمر اًم٘مرآن فمٝمرًا أيْم٤ًم، 

ٌٓمٜمف سمٓمٜم٤ًم، صمؿ يٕمّ٘م٥م ذًمؽ سمّمٕمقسم٦م شمٗمًػم اًم٘مرآن وـمٌ٘م٤مت سم٤مـمٜمٞم٦م: ّٕٟمف جيٕمؾ ًم

 ًمٚمرضم٤مل، وهذا يمّٚمف ي١ميّمد احل٤مًم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمدًٓمٞم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
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 .444ـ  443: 8اٟمٔمر: ُمًتدريم٤مت قمٚمؿ رضم٤مل احلدي٨م  (2)

 .12، 11: 1: وشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 300: 2اعمح٤مؾمـ  (3)



 381 ........... ىظرية البطون وبيية اخلطاب القرآىي، قراءات يف ىظريات األصوليني و

ـّ اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل طم٤مول شمٗمًػم هذه اخلؼم سمِمٙمؾ خمتٚمػ قمٜمدُم٤م رسمٓمف سمتٕمّدد  ًمٙم

 ذم يمٚمامهت٤م، اًمتدىمٞمؼ ومٞمف يدّل قمغم أّٟمف يريد ُمٕم٤مجل٦م أي٦م ذم ُمدًمقهل٤م ٓإسمٕم٤مد، وم٘م٤مل: 

ومٜمحـ ٟمالطمظ أّن سمٕمض أي٤مت ىمد شمٜمٓمٚمؼ ذم احلدي٨م قمـ قمّدة ضمقاٟم٥م ًمٚمٗمٙمرة، 

سمحٞم٨م شمتٙم٤مُمؾ ذم اخلط اًمقاطمد اًمذي شمتٕمّدد آوم٤مىمف وضمقاٟمٌف، وم٘مد دمد ًمٚمٛم٠ًمًم٦م 

اًمقاطمدة ضم٤مٟم٤ًٌم يتّمؾ سم٤مٕظمالق، وضم٤مٟم٤ًٌم آظمر يتّمؾ سم٤مٓضمتامع، وصم٤مًمث٤ًم يتّمؾ 

أن يتحّدث قمٜمٝم٤م اإلٟم٤ًمن اًم٤ٌمطم٨م ُمـ قمّدة  سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م وهٙمذا، مم٤م جيٕمؾ ُمـ اعمٛمٙمـ

ضمقاٟم٥م، سمحٞم٨م يٌدو احلدي٨م قمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م يمام ًمق يم٤من ُمدًمقًٓ ًممي٦م سمِمٙمؾ 

ُمًت٘مّؾ، وًمٕمّؾ هذا هق ُمراد اإلُم٤مم ذم اشمّم٤مل اًمٙمالم ُمـ ظمالل وطمدة ُمْمٛمقٟمف، 

 . وشمٍّمومف قمغم وضمقه ُمـ ظمالل شمٕمّدد ضمقاٟمٌف..

ف سمٜمزقمتف اًمّمقومٞم٦م أو اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، وذم وىمد ٟم٘مؾ هذا اخلؼم ضم٤مسمر اجلٕمٗمل اعمٕمرو

ىم٤مل سم٠مٟمف يرُمك سم٤مًمٖمٚمق، يمام اًمًٜمد حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ اًمذي وّٕمٗمف اًمِمٞمخ اًمٓمقد، 

. ويمذًمؽ سمجٝم٤مًم٦م ذيس اًمقاسمٌم وإذا يم٤من همػم اسمـ ومْمٞمؾ إزدي ومٝمق جمٝمقل

 .اًمقارد ذم اًمًٜمد أيْم٤مً 

اهلل شم٤ٌمرك قمـ ىمقل × ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م قمٌدًا ص٤محل٤مً  ـ خز حمؿد بـ مـصقر، 11

ـَ ﴿وشمٕم٤ممم:  َ افَػَقاِحَش َمو َطَفَر ِمـَْفو َوَمو َبَط َم َريبِّ اَم َحرَّ إّن اًم٘مرآن ًمف فمٝمر وم٘م٤مل:  ﴾إِكَّ

وسمٓمـ: ومجٛمٞمع ُم٤م طمّرم ذم اًمٙمت٤مب هق اًمٔم٤مهر، واًم٤ٌمـمـ ُمـ ذًمؽ أئٛم٦م اجلقر، ومجٞمع 

 .ُم٤م أطمّؾ ُمـ اًمٙمت٤مب هق اًمٔم٤مهر، واًم٤ٌمـمـ ُمـ ذًمؽ أئّٛم٦م احلّؼ 

                                           
 .14: 1ومْمؾ اهلل، شمٗمًػم ُمـ وطمل اًم٘مرآن  (1)

 .11599ـ  11588، رىمؿ 155ـ  146: 18اٟمٔمر: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  (2)

 .5718، رىمؿ: 21: 10راضمع: اعمّمدر ٟمٗمًف  (3)

 .130: واًمٜمٕمامين، اًمٖمٞم٦ٌم: 374: 1: واًمٙم٤مذم 54ـ  53درضم٤مت: سمّم٤مئر اًم (4)
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خلؼم فم٤مهره إصم٤ٌمت اًمٔمٝمر واًمٌٓمـ، وضمٕمؾ اًمٌٓمقن أؿمخ٤مص٤ًم ذم ُم٘م٤مسمؾ ومٝمذا ا

اًمٔمٝمقرات اًمتل هل احلالل واحلرام: واًمرواي٦م شمقاومؼ ىمقل ُمـ ىم٤مل: إّن اًمٗمروض 

 .رضم٤مل واعمحّرُم٤مت رضم٤مل

وًمٙمٜمّٜم٤م ٟمالطمظ قمغم اًمرواي٦م أٟمٜم٤م ٓ ٟمحرز صدوره٤م ُمـ اعمٕمّمقم طمتك ًمق مت٧ّم 

، ومٚمق قمّرف ×ٓ يًتٗم٤مد ُمٜمف أّن اعم١ًمول هق اإلُم٤مم قمٌدًا ص٤محل٤مً ؾمٜمدًا: ّٕن شمٜمٙمػم 

ُٕمٙمـ ضمٕمؾ ٓم اًمتٕمريػ ًمٚمٕمٝمد، ًمٙمـ ُمع اًمتٜمٙمػم يٛمٙمـ أن يٙمقن حمٛمد سمـ 

ُمٜمّمقر ىمد ؾم٠مل قمٌدًا ص٤محل٤ًم ُمتدّيٜم٤ًم ُمـ إوًمٞم٤مء وم٠مضم٤مسمف هبذه إضمقسم٦م، وعم٤ّم رأى 

ـّ أّن اعمراد اًمٕمٌد اًمّم قمٌدًا ص٤محل٤مً احلٛمػمي أو اًمٙمٚمٞمٜمل شمٕمٌػم  ٤مًمح، أي اإلُم٤مم فم

 اًمٙم٤مفمؿ.

وًمق راضمٕمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر ًمقضمدٟم٤م ًمف رواي٦م واطمدة وم٘مط قمـ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ، 

وًمف رواي٤مت قمّدة قمـ همػمه ُمـ إئٛم٦م، وم٢مذا طمّمؾ اـمٛمئٜم٤من سم٠مّن اعمراد ُمـ )قمٌدًا 

ص٤محل٤ًم( هق اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ ـ ُمع أّن رواي٤مت اسمـ ُمٜمّمقر ىمٚمٞمٚم٦م قمٜمف، سمؾ هل ىمٚمٞمٚم٦م 

ـ يم٤من سمف، وإٓ ومال حيرز يمقن اًمٜمص اعمذيمقر رواي٦م أصاًل،  ػمهقمٜمف وقمـ همُمٓمٚم٘م٤ًم 

إًمٞمف ٓ يدّل قمغم يمقٟمف اإلُم٤مم: ًمٕمدم إطمراز يمقن اإلو٤موم٦م  ×ش»وجمرد إو٤موم٦م 

٤مخ أو اعمحّدصملم، وهق رائ٩م ُمٕمروف. ًّ  اعمذيمقرة ُمٜمف، ومرسمام زيدت ومٞمام سمٕمد ُمـ ىمٌؾ اًمٜم

أيْم٤ًم رضمؾ جمٝمقل، ُمع اًمقارد ذم اًمرواي٦م  أسمق وه٥مهذا يمّٚمف سم٤مًمٖمض قمـ أّن 

 إظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر اًمٓمٌ٘م٦م اًمتل ومٞمٝم٤م.

قمـ هذه اًمرواي٦م: ُم٤م × ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر ـ صحقحي افػضقؾ بـ يسور، 12

فمٝمره شمٜمزيٚمف، وسمٓمٜمف شم٠مويٚمف، ُمٜمف ُم٤م ىمد ُمـ اًم٘مرآن آي٦م إٓ وهل٤م فمٝمر وسمٓمـ، وم٘م٤مل: 

                                           
، ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريض، 159ـ  158: 1اٟمٔمر: أسمق سمٙمر اًمِمٝمرؾمت٤مين، اعمٚمؾ واًمٜمحؾ  (1)

 .673: 3إيران: واإلجيل، اعمقاىمػ 



 383 ........... ىظرية البطون وبيية اخلطاب القرآىي، قراءات يف ىظريات األصوليني و

ء شم٠مويؾ رء ُمٜمف ُم٣م، وُمٜمف ُم٤م مل يٙمـ، جيري يمام جيري اًمِمٛمس واًم٘مٛمر، يمام ضم٤م

َوَمو َيْعَؾُؿ َتْلِويَؾُف إِٓ اهللُ ﴿يٙمقن قمغم إُمقات يمام يٙمقن قمغم إطمٞم٤مء، ىم٤مل اهلل: 

اِشُخقَن دِم افِعْؾؿِ   .)و( ٟمحـ ٟمٕمٚمٛمف ﴾َوافرَّ

( اعمت٘مدم: ٕٟمف جيٕمؾ فم٤مهر اًم٘مرآن هق 2هذا اخلؼم يِمٌف ظمؼم محران سمـ أقملم )رىمؿ

ت٠مويؾ، أي اعمّم٤مديؼ احل٤مدصم٦م ومٞمام سمٕمد، وًمٞمس ذم هذا ُمـ ٟمزل ومٞمٝمؿ، ومٞمام سم٤مـمٜمف هق اًم

 اخلؼم دًٓم٦م قمغم اًمٌٓمقن اًمدًٓمٞم٦م ًمٚمٙمالم، يمام هق واوح. واًمرواي٦م شم٤مُّم٦م اًمًٜمد.

، قمـ آسم٤مئف^ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ خز افسؽقين،13

ؾ أهي٤م اًمٜم٤مس! إٟمٙمؿ ذم دار هدٟم٦م... وم٢مذا اًمت٧ًٌم قمٚمٞمٙمؿ اًمٗمتـ يم٘مٓمع اًمٚمٞم: |اهلل

اعمٔمٚمؿ، ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًم٘مرآن: وم٢مٟمف ؿم٤مومع ُمِمٗمع... وهق اًمٗمّمؾ ًمٞمس سم٤مهلزل، وًمف فمٝمر 

 .وسمٓمـ، ومٔم٤مهره طمٙمؿ، وسم٤مـمٜمف قمٚمؿ، فم٤مهره أٟمٞمؼ، وسم٤مـمٜمف قمٛمٞمؼ...

وهذا اخلؼم داّل قمغم أصؾ وضمقد اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ، وأّن اًم٤ٌمـمـ قمٛمٞمؼ وقمٚمؿ، 

جلٕمؾ اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ ُمـ ُم٘م٤مسمؾ اًمٔم٤مهر وم٢مٟمف أٟمٞمؼ وطمٙمؿ، وهق هبذا يٛمٞمؾ سمٜم٤م أيمثر 

 ُم٘مقٓت اًمدًٓم٦م وإًمٗم٤مظ واعمٕم٤مين، ٓ اعمٗمٝمقم واعمّمداق اًمتٜمزيكم أو اًمت٠مويكم.

واًمرواي٦م شم٤مُّم٦م اًمًٜمد قمغم اعمٕمروف قمٜمد اعمت٠مظمريـ: ًمٙمٜمٝم٤م همػم شم٤مُم٦م قمٜمدٟم٤م، وٓ أىمؾ 

ًمقضمقد اًمٜمقومكم ذم ؾمٜمده٤م، ومل يث٧ٌم شمقصمٞم٘مف قمٜمدٟم٤م ووم٤مىم٤ًم ًمٖمػم واطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمثؾ 

 .ًمًٞمد يم٤مفمؿ احل٤مئريا

سمال ؾمٜمد، وُمـ اعمٛمٙمـ  هـ(571وىمد ورد هذا اخلؼم أيْم٤ًم ذم ٟمقادر اًمراوٟمدي )

                                           
: 89: وسمح٤مر إٟمقار 11: 1: وىمري٥م ُمٜمف ذم: شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 223، 216سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت:  (1)

94. 

 .598: 2اًمٙم٤مذم  (2)

 .633يم٤مفمؿ احل٤مئري، اًم٘مْم٤مء ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل:  (3)

 .144ـ  143ومْمؾ اهلل اًمراوٟمدي، اًمٜمقادر:  (4)
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 ضمدًا أٟمف أظمذه ُمـ ُمثؾ اًمٙم٤مذم وهمػمه.

سمام يِمٌف هذه اخلٓم٦ٌم اًمٜمٌقي٦م ومٞمام × وىمد ضم٤مءت ظمٓم٦ٌم اعمخزون ُٕمػم اعم١مُمٜملم

خمتٍم سمّم٤مئر  هـ( ذم9ٟم٘مٚمٜم٤مه، وٟم٘مؾ هذه اخلٓم٦ٌم احلًـ سمـ ؾمٚمٞمامن احلكم )ق

، ومل شمذيمر هذه اخلٓم٦ٌم ذم ن٩م اًمٌالهم٦م، وإّٟمام ٟم٘مٚمٝم٤م اًمٕمالُم٦م اًمدرضم٤مت سمال ؾمٜمد

 .اعمجٚمز ذم سمح٤مر إٟمقار

إّن ذم اًم٘مرآن ُم٤م ُم٣م، ×: ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل ـ خز إبراهقؿ بـ ظؿر، 14

ًمقاطمد ُمٜمف وُم٤م حيدث، وُم٤م هق يم٤مئـ، يم٤مٟم٧م ومٞمف أؾمامء اًمرضم٤مل وم٠مًم٘مٞم٧م، وإٟمام آؾمؿ ا

 .ذم وضمقه ٓ حيَم، شمٕمرف )يٕمرف( ذًمؽ اًمقص٤مة

 وهذا اخلؼم جيٕمؾ يمؾ اؾمؿ ذم اًم٘مرآن مّح٤مًٓ ًمقضمقه ٓ حتَم، وي١ميّمد أّن ذم اًم٘مرآن

يمّؾ اًمقىم٤مئع وإطمداث، وهذا يمّٚمف مم٤م ينمقمـ اًمٌٜم٤مء اًمتحتل ًمٜمٔمري٦م اًمٌٓمقن  اًمٙمريؿ

 اعمٕمٜم٤مئٞم٦م.

ـّ هذا اخلؼم ـ ُمْم٤موم٤ًم إل وٕمٗمف سمٕمدم ذيمر اًمٕمٞم٤مر ًمٚمًٜمد ومٞمام وصٚمٜم٤م ُمـ  ًمٙم

شمٗمًػمه، وضمٝم٤مًم٦م حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اًمؼمىمل اًمقارد ذم ؾمٜمد سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت قمغم ُم٤م 

درؾمٜم٤مه ذم حمّٚمف ـ يٗمٞمد إًم٘م٤مء إؾمامء اًمتل يم٤مٟم٧م ذم اًم٘مرآن: وهق ُم٤م يقطمل 

 سم٤مًمتحريػ، ومٞمتٕم٤مرض وإدًّم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م قمٜمدهؿ قمغم قمدم حتريػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

...وٟمٕمٚمؿ ]أي ي٘مقل: × ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل افدهون، ـ خز بشر 15

، وم٢مذا ىمّمد سم٤مٓطمتامل أهؾ اًمٌٞم٧م[ يمت٤مب اهلل، ويمت٤مب اهلل حيتٛمؾ يمّؾ رء...

                                           
 .197خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت:  (1)

 .87ـ  77: 53سمح٤مر إٟمقار  (2)

 .216ـ  215: وسمّم٤مئر اًمدرضم٤مت: 12: 1شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر  (3)

 .16: 1شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر  (4)



 385 ........... ىظرية البطون وبيية اخلطاب القرآىي، قراءات يف ىظريات األصوليني و

اًمؽمّدُد واًم٘مٞمٛم٦م اًمٗمروٞم٦م اًمذهٜمٞم٦م دّل قمغم قمٚمٛمٝمؿ سمدًٓم٦م اًم٘مرآن اعمراد وؾمط 

ل سم٤محلٛمؾ دّل قمؾ محؾ اطمتامٓت: ومال يٗمٞمد ذم إسمراز ومٙمرة اًمٌٓمقن، وإن ومّن آطمتام

اًم٘مرآن يمؾ رء: وم٢مذا أظمذ هبذه اًمٙمّٚمٞم٦م اًمِمٛمقًمٞم٦م ص٤مرت سمٜم٤مًء حتتٞم٤ًم ًمٜمٔمري٦م اًمٌٓمقن، 

 وم٤مخلؼم همػم واوح دًٓم٦ًم، ومْماًل قمـ قمدم وضمقد ؾمٜمد ًمف.

ُم٤م ُمـ أُمر خيتٚمػ ومٞمف ×: ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل ـ خز معذ بـ خـقس، 16

 .شمٌٚمٖمف قم٘مقل اًمرضم٤مل اصمٜم٤من إٓ وًمف أصؾ ذم يمت٤مب اهلل، وًمٙمـ ٓ

وم٢مّن ووع أّي ظمالف داظمؾ اًم٘مرآن قمغم ُمًتقى أصٚمف وطمّٚمف، صمؿ طمٍم ُمٕمروم٦م 

ذًمؽ سم٤مإلُم٤مم وأّن اًمٜم٤مس ٓ شمٗمٝمؿ ذًمؽ، ٓ يٛمٙمـ شمؼميره إٓ قمغم أؾم٤مس أّن ًمٚم٘مرآن 

 سمٓمقٟم٤ًم ورُمقزًا.

ـّ اخلؼم وٕمٞمػ سم٤مإلرؾم٤مل: ٕن صمٕمٚم٦ٌم سمـ ُمٞمٛمقن ٟم٘مٚمف قمّٛمـ طمدصمف قمـ ُمٕمغّم ذم  ًمٙم

اعمّم٤مدر، وٟم٘مٚمف قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م قمـ اإلُم٤مم ذم ُمّم٤مدر أظمرى، ومٝمق ُمرؾمؾ سمٕمض 

 ٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف.

وأُم٤م ُم٤م ؾم٠مًم٧م ُمـ اًم٘مرآن ، ذم رؾم٤مًم٦م: ×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ مرشؾي افزؿل، 17

ومذًمؽ أيْم٤ًم ُمـ ظمٓمراشمؽ اعمتٗم٤موشم٦م: ّٕن اًم٘مرآن ًمٞمس قمغم ُم٤م ذيمرت، ويمّؾ ُم٤م 

ًم٘مرآن أُمث٤مل ًم٘مقٍم يٕمٚمٛمقن دون همػمهؿ، ؾمٛمٕم٧م ومٛمٕمٜم٤مه همػم ُم٤م ذه٧ٌم إًمٞمف، وإٟمام ا

وًم٘مقم يتٚمقٟمف طمّؼ شمالوشمف، وهؿ اًمذيـ ي١مُمٜمقن سمف ويٕمرومقٟمف، وأُم٤م همػمهؿ ومام أؿمّد 

: ًمٞمس |إؿمٙم٤مًمف قمٚمٞمٝمؿ، وأسمٕمده ُمـ ُمذاه٥م ىمٚمقهبؿ، وًمذًمؽ ىم٤مل رؾمقل اهلل

رء سم٠مسمٕمد ُمـ ىمٚمقب اًمرضم٤مل ُمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن، وذم ذًمؽ حتػّم اخلالئؼ أمجٕمقن إٓ 

اهلل، وإٟمام أراد اهلل سمتٕمٛمٞمتف ذم ذًمؽ أن يٜمتٝمقا إمم سم٤مسمف وساـمف، وأن يٕمٌدوه  ُمـ ؿم٤مء

                                           
 .357: 9: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 158: 7، و60: 1: واًمٙم٤مذم 268ـ  267: 1 اعمح٤مؾمـ (1)
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 .ويٜمتٝمقا ذم ىمقًمف إمم ـم٤مقم٦م اًم٘مٞم٤ّمم سمٙمت٤مسمف...

 ؾفذا اخلز يمّشس فثالث ؿقاظد هومي جدًا:

ىم٤مقمدة سمٜم٤مء اًم٘مرآن قمغم إُمث٤مل، ورسمام يٙمقن اعمراد هب٤م ُم٤م يِمٌف ٟمٔمري٦م  إوػ:

 ث قمٜمٝم٤م اًمٞمقم.اًمرُمزي٦م اًمتل ٟمتحدّ 

ىم٤مقمدة شمٕمٛمٞم٦م اًم٘مرآن وشمٚمٖمٞمزه، وشمٕمٜمل أّن اًم٘مرآن أظمٗم٤مه اهلل وضمٕمٚمف ُمٚمّٖمزًا ٓ  افثوكقي:

 يراه اًمٜم٤مس ويتحػّمون ومٞمف.

ىم٤مقمدة طمٍم ُمرضمٕمٞم٦م اًمتٗمًػم واًمٗمٝمؿ سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م^: وٕضمؾ هذه  افثوفثي:

 اًم٘م٤مقمدة يم٤مٟم٧م اًم٘م٤مقمدشم٤من اعمت٘مّدُمت٤من، يمام يٗمٝمؿ ُمـ احلدي٨م ٟمٗمًف.

ف شم٠مؾمٞمس ًمٌٓمقن ىمرآٟمٞم٦م: ّٕن اًمٌٓمـ هق اجل٤مٟم٥م اعمخٗمل، وهذه اًمرواي٤مت وهذا يمٚمّ 

 شم١مؾّمس ًمٚمخٗم٤مء اًمِم٤مُمؾ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

إٓ أّن هذه اًمرواي٦م مل شمرد ؾمقى ذم حم٤مؾمـ اًمؼمىمل، وىمد رواه٤م قمـ واًمده، قمـ 

ًمقضمقد اًمٗم٤مصؾ اًمزُمٜمل سملم واًمده وسملم اإلُم٤مم اًمّم٤مدق، ومتٙمقن ُمٌتالًة سم٤مإلرؾم٤مل 

اًمؼمىملَّ ـ ) هطمتك ًمق وصم٘مٜم٤مطمٞم٨م مل يذيمر اًمقاًمد ذم اعمٕمّٛمريـ، × ّم٤مدقُم٤مم اًماإل

 ، وًمٞمس سمث٤مسم٧م اًمقصم٤مىم٦م أيْم٤ًم.(إب

إّن يمت٤مب اهلل قمغم أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء: قمغم أٟمف ىم٤مل: × اخلؼم اعمروي قمـ قمكم ـ18

اًمٕم٤ٌمرة واإلؿم٤مرة واًمٚمٓم٤مئػ واحل٘م٤ميؼ، وم٤مًمٕم٤ٌمرة ًمٚمٕمقام، واإلؿم٤مرة ًمٚمخقاّص، 

 .، واحل٘م٤ميؼ ًمألٟمٌٞم٤مءواًمٚمٓم٤مئػ ًمألوًمٞم٤مء

                                           
 .268: 1اعمح٤مؾمـ  (1)

ـ  277: 75: وٟم٘مٚمف ذم اًمٌح٤مر قمـ إرسمٕملم قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ذم ج 105: 4قمقازم أزم  (2)

: وقمـ اًمّم٤مدق ٟم٘مٚمف 20: 89، وٟم٘مٚمف قمـ اإلُم٤مم احلًلم قمـ ضم٤مُمع إظم٤ٌمر ذم اًمٌح٤مر 278

، ٟم٘ماًل قمـ 110: وذيمره احلٚمقاين ذم ٟمزه٦م اًمٜم٤مفمر: 6ذم اًمدرة اًم٤ٌمهرة:  اًمِمٝمٞمد إول



 387 ........... ىظرية البطون وبيية اخلطاب القرآىي، قراءات يف ىظريات األصوليني و

ويٕمّد هذا احلدي٨م ُمـ أهؿ إطم٤مدي٨م اًمتل يًتٜمد إًمٞمٝم٤م ًمٗمرض ـمٌ٘م٤مت ُمٕمٜم٤مئٞم٦م 

ذم اًم٘مرآن، ًمٙمـ طمتك ًمق مت٧م اًمدًٓم٦م، إٓ أّن احلدي٨م ذم مجٞمع اعمّم٤مدر ورد سمال ؾمٜمد 

 إـمالىم٤ًم، ومل يذيمر ذم ُمّم٤مدر احلدي٨م إؾم٤مؾمٞم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم أسمدًا.

إِنَّ ﴿تج٤مضم٤مت اإلُم٤مم قمكم أّٟمف ىم٤مل ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ُم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض اطم ـ 19

ـَ آَمـُقا َصؾهقا َظَؾْقِف َوَشؾُِّؿقا َتْسؾِقامً  و افَِّذي َ : ﴾اهللَ َوَمالئَِؽَتُف ُيَصؾهقَن َظَذ افـَّبِلِّ َيو َأُّيه

 وهلذه أي٦م فم٤مهر وسم٤مـمـ، وم٤مًمٔم٤مهر ىمقًمف: صّٚمقا قمٚمٞمف، واًم٤ٌمـمـ ىمقًمف: وؾمّٚمٛمقا

، أي ؾمّٚمٛمقا عمـ وص٤مه واؾمتخٚمٗمف وومّْمٚمف قمٚمٞمٙمؿ، وُم٤م قمٝمد سمف إًمٞمف، شمًٚمٞماًم، شمًٚمٞمامً 

ف، وصٗمك ذهٜمف... ًّ  .وهذا مم٤م أظمؼمشمؽ أٟمف ٓ يٕمٚمؿ شم٠مويٚمف إٓ ُمـ ًمٓمػ طم

واخلؼم ُمرؾمؾ ٓ ؾمٜمد ًمف، قمٚماًم أٟمٜمل أحتّٗمظ قمـ سمٕمض آطمتج٤مضم٤مت اًمقاردة ذم 

ٞمػ طمٗمٔم٧م هذه آطمتج٤مضم٤مت هذا اًمٙمت٤مب قمـ ُمت٘مّدُمل إئٛم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م، ومٙم

 اًمٓمقيٚم٦م ضمدًا ذم قمٍم مل يٕمرف شمدويٜم٤ًم؟!

إّن ًمٚم٘مرآن فمٝمرًا وسمٓمٜم٤ًم، وًمٌٓمٜمف سمٓمٜم٤ًم إمم أٟمف ىم٤مل:  |اعمروي قمـ اًمٜمٌل ـ 21

 .ؾمٌٕم٦م أسمٓمـ

وىمد ذيمر اعمحّ٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين ذم اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م أّن اًمٙمثػم ُمـ إظم٤ٌمر دًّم٧م قمغم 

، وذيمر اًمٕمديد ُمـ اًمٕمٚمامء وضمقد رواي٦م ٓمٜم٤مً أّن ًمٚم٘مرآن ؾمٌٕم٦م أسمٓمـ أو ؾمٌٕملم سم

                                                                                                       
: واًمديٚمٛمل ذم اقمالم اًمديـ ذم صٗم٤مت 116: وٟم٘مٚمف اًمًٌزواري ذم ُمٕم٤مرج اًمٞم٘ملم: ×اًمّم٤مدق

 .303اعم١مُمٜملم: 

 .377: 1اًمٓمؼمد، آطمتج٤مج  (1)

: وصدر 17ٟمس: : واًمٗمٜم٤مري، ُمّم٤ٌمح ا59ٕ، 31: 1اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين، اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم  (2)

 .107: 4: وإطم٤ًمئل، قمقازم اًمٚمئ٤مزم 36: 3اًمديـ اًمِمػمازي، احلٙمٛم٦م اعمتٕم٤مًمٞم٦م 

 .58اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م:  (3)
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 .، وُٟم٘مؾ وضمقد رواي٦م اًمًٌٕمامئ٦م ورواي٦م اًمًٌٕملم أًمػ سمٓمـاًمًٌٕملم

وًمٙمٜمّل مل أقمثر ـ سمٕمد اًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م ـ قمغم أّي طمدي٨م ذم اعمّم٤مدر احلديثٞم٦م 

اًمًٜمّٞم٦م واًمِمٞمٕمٞم٦م يٗمٞمد اًمًٌٕملم، وأُّم٤م اًمًٌٕم٦م ومٚمؿ أضمده ؾمقى ذم ُمّمدر طمديثل 

واطمد هق قمقازم اًممزم يمام شم٘مّدم، ومٝمذا اخلؼم مل أقمثر ًمف قمغم ىمٞمٛم٦م ؾمٜمدي٦م ومْماًل ؿمٞمٕمل 

قمـ شمقاشمر واؾمتٗم٤مو٦م وهمػم ذًمؽ، ٟمٕمؿ وضمدٟم٤مه ذم سمٕمض يمت٥م اًمتٗمًػم واًمٗمٚمًٗم٦م 

واًمٕمروم٤من واًمٗم٘مف، ًمٙمـ سمال ؾمٜمد إـمالىم٤ًم، وأفمٜمّف اؿمتٝمر دون أن يٙمقن ًمف ُمّمدر 

واًمٕمروم٤مء واًمٗمالؾمٗم٦م وأُمث٤مهلؿ،  ُمقصمقق طمديثٞم٤ًم، وًمٕمّؾ ؾم٥ٌم ؿمٝمرشمف هؿ اعمتّمّقوم٦م

 .طمٞم٨م سمٜمقا قمٚمٞمف ُم٤م ؾمٛمقه قمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ اًمذي شمٜمتٛمل قمٚمقُمٝمؿ ًمف

ًمٞمس ُمـ اًم٘مرآن أّٟمف ىم٤مل:  ُم٤م رواه قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمـ رؾمقل اهلل ـ 21

َوَمو َيْعَؾُؿ َتلِْويَؾُف إِٓ اهللُ ﴿آي٦م إٓ وهل٤م فمٝمر وسمٓمـ وُم٤م ُمـ طمرف إٓ وًمف شم٠مويؾ 

اِشُخقنَ  ُمٓمٚمع قمغم  وُم٤م ُمٜمف طمرف إٓ وًمف طمدّ  :وذم رواي٦م أظمرى ﴾دِم افِعْؾؿِ  َوافرَّ

) ..فمٝمر اًم٘مرآن وسمٓمٜمف وشم٠مويٚمف ). 

واًمرواي٦م شمدل قمغم اعمٗمٝمقم سمٛمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي اًمٕم٤مم اًمذي أؾمٚمٗمٜم٤مه، وهل وٕمٞمٗم٦م 

 اًمًٜمد.

طمدي٨م ٟمزول اًم٘مرآن قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف، وم٘مد ذيمروا أّن هٜم٤مك ُمـ ومّنه  ـ 22

 .ذم اًمقؾمط اًمِمٞمٕمل سم٤مًمٌٓمقن اًمًٌٕم٦م طمتك

                                           
 .221: 7، وُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م 295: 9يذيمر ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ: ضمقاهر اًمٙمالم  (1)

 .89ـ  88اٟمٔمر: حمٛمد يم٤مفمؿ ؿم٤ميمر، روؿمٝم٤مى شم٠مويؾ ىمرآن:  (2)

: وصدر اًمديـ اًمِمػمازي، 18: 17ُمّم٤ٌمح إٟمس سملم اعمٕم٘مقل واعمِمٝمقد:  اٟمٔمر: اًمٗمٜم٤مري، (3)

 .40ـ  36: 3احلٙمٛم٦م اعمتٕم٤مًمٞم٦م ذم إؾمٗم٤مر اًمٕم٘مٚمٞم٦م إرسمٕم٦م 

 .33: 3: وُمّم٤ٌمح اًمٌالهم٦م 155: 33سمح٤مر إٟمقار  (4)

، 2: وُمّم٤ٌمح اًمٗم٘مٞمف ج295: 9: وضمقاهر اًمٙمالم 221: 7اٟمٔمر: اًمٕم٤مُمكم، ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م  (5)



 389 ........... ىظرية البطون وبيية اخلطاب القرآىي، قراءات يف ىظريات األصوليني و

ـّ هذا احلدي٨م ًمق سم٘مٞمٜم٤م ُمع صٞمٖمتف إوًمٞم٦م، ٓ يدّل قمغم رء ذم سمحثٜم٤م: ٕن  ًمٙم

هم٤مُمْم٦م إذا أريد شمٗمًػمه٤م سم٤مًمٌٓمقن اًمًٌٕم٦م: وم٢مّن يمٚمٛم٦م  ؾمٌٕم٦م أطمرف..يمٚمٛم٦م: 

أطمرف  حتتٛمؾ وضمقه٤ًم ودٓٓت، هلذا ٓسمّد ُمـ اًمٜمٔمر ذم صٞمغ هذا احلدي٨م قمٜمد

ؾ يتّّمؾ سمٌحثٜم٤م هٜم٤م أم أّن جم٤مًمف اًمتٗمًػمي خمتٚمػ مت٤مُم٤ًم قماّم اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦ّم، ًمٜمرى ه

 ٟمحـ ومٞمف.

 وم٘مد وضمدت هذا احلدي٨م ذم: أوًٓ: أمو ظذ صعقد ادصودر افشقعقي،

سمًٜمٍد ومٞمف شمرديد سملم أن يٙمقن اًمراوي قمـ مجٞمؾ سمـ  أ ـ بصوئر افدرجوت فؾصػور،

شمٗمًػم ىم٤مل: × ٤ٌمىمردراج هق اسمـ أيب قمٛمػم أو همػمه، ومٞمٙمقن ُمرؾماًل قمـ اإلُم٤مم اًم

اًم٘مرآن قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف )أوضمف(، ُمٜمف ُم٤م يم٤من، وُمٜمف ُم٤م مل يٙمـ سمٕمُد ذًمؽ شمٕمرومف 

 .إئٛم٦م

وهذا احلدي٨م ٓ يتٙمّٚمؿ قمـ ٟمزول اًم٘مرآن قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف، يمام ورد ذم صٞمغ 

أظمرى ًمف: وإٟمام قمـ سمٜم٤مء اًمتٗمًػم اًم٘مرآين قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف أو أوضمف طم٥ًم اظمتالف 

احلدي٨م ومٞمٝم٤م، وسمتحٚمٞمؾ اعم٘مٓمع اًمالطمؼ ُمـ اًمرواي٦م ٟمجد أّن اًمٜمًخ٦م اًمتل ورد 

، وإٟمام ُم٤م اًمدًٓمّٞم٦م إوضمف اًمًٌٕم٦م اًمتل ي٘مقم اًمتٗمًػم قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس اعمراد ُمٜمٝم٤م اًمٌٓمقن

ُمٜمف ُم٤م ي٘مؽمب ُمـ اًمت٠مويؾ، أي ُمّمداق أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، واًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ يمٚمٛم٦م 

تٕمّددة ًممي٤مت، سمٕمْمٝم٤م طمّمؾ ومٙم٠مّن٤م شمِمػم إمم ُمّم٤مديؼ ُم يم٤من، وُمٜمف ُم٤م مل يٙمـ..

وسمٕمْمٝم٤م مل حيّمؾ سمٕمُد، وهذا ُم٤م يٜمًجؿ ُمع سمٕمض اًمرواي٤مت اًمتل ؾمٌؼ أن 

 قمروٜم٤مه٤م.

ٓ شمقىّمػ ًمٜم٤م ومٞمف إٓ  ب ـ دم افؽودم فؾؽؾقـل بسـد متصؾ صحقح ظذ ادشفقر،
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إّن اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن: ×: ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ.. ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمإلُم٤مم اًمّم٤مدق

يمذسمقا أقمداء اهلل، وًمٙمٜمف ٟمزل قمغم طمرف ؾمٌٕم٦م أطمرف، وم٘م٤مل:  إّن اًم٘مرآن ٟمزل قمغم

 .واطمد ُمـ قمٜمد اًمقاطمد

هذا اخلؼم ـ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ أّي أُمٍر آظمر ومٞمف يتّمؾ سمٜمٔمري٦م احلروف اًمًٌٕم٦م ـ 

يٜمٗمل احلروف اًمًٌٕم٦م: وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف، ومٛمـ يريد آؾمتدٓل سمرواي٦م احلروف اًمًٌٕم٦م قمغم 

اًمت٤مم ؾمٜمدًا قمغم اعمِمٝمقر يٙمّذب ٟمٔمريتف: ٕٟمف  وضمقد سمٓمقن ؾمٌٕم٦م وم٢مّن هذا اخلؼم

سيح ذم ٟمٗمل احلروف اًمًٌٕم٦م: وم٢مذا ومّنٟم٤م احلروف سم٤مًمٚمٖم٤مت أو اًمٚمٝمج٤مت أو 

اًم٘مراءات أو... مل يٙمـ طمدي٨م احلروف اًمًٌٕم٦م دآً قمغم اًمٌٓمقن، وإذا ومّنٟم٤مه 

سم٤ًم ًمٗمٙمرة اًمٌٓم قن سم٤مًمٌٓمقن يم٤من هذا اخلؼم اًمذي يرويف ًمٜم٤م اًمٗمْمٞمؾ سمـ ي٤ًمر، ُمٙمذِّ

 اًمًٌع يمام هق واوح.

 ج ـ اخلصول فؾشقخ افصدوق، وؿد أورد ؾقف روايتغ:

إّن إطم٤مدي٨م ختتٚمػ ×: ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل إوػ: خز محود بـ ظثامن،

إّن اًم٘مرآن ٟمزل قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف، وأدٟمك ُم٤م ًمإلُم٤مم أن يٗمتل قمغم قمٜمٙمؿ، ىم٤مل: وم٘م٤مل: 

 .ُمًؽ سمٖمػم طم٤ًمبؾمٌٕم٦م وضمقه، صمؿ ىم٤مل: هذا قمٓم٤مؤٟم٤م وم٤مُمٜمـ أو أ

ذم رظمّم٦م × هذا اخلؼم ي١ميّمد ومٙمرة إطمرف اًمًٌٕم٦م، صمؿ يتحّدث قمـ أّن اإلُم٤مم

أن يٗمتل قمغم ؾمٌٕم٦م وضمقه، وهذا ُم٤م يْمع هذا احلدي٨م أُم٤مم ه٤مًم٦م ُمـ اًمٖمٛمقض: ومامذا 

يراد ُمـ أّن اإلُم٤مم يٗمتل قمغم ؾمٌٕم٦م وضمقه، ذم ضمقاب هيدف ًمتؼمير اظمتالف 

أريد أّن اإلُم٤مم ُمـ طمّ٘مف أن يّمدر ومت٤موى وخيؼم قمـ إطم٤مدي٨م اعمروّي٦م قمٜمٝمؿ، وم٢مذا 

أطمٙم٤مم ُمتٜم٤مىمْم٦م ومٝمذا خم٤مًمٌػ ًمٚمديـ، وفم٤مهر احلدي٨م ًمٞمس وضمقد أطمٙم٤مم ُمتٜم٤مىمْم٦م 
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 391 ........... ىظرية البطون وبيية اخلطاب القرآىي، قراءات يف ىظريات األصوليني و

وإٟمام إصم٤ٌمت احلّؼ ًمإلُم٤مم ذم أن يٗمتل قمغم ؾمٌٕم٦م وضمقه، وًمٕمّؾ اعمراد ُم٤م يقضم٥م 

وهق اظمتالف اًمٗمت٤موى سم٤مظمتالف اًمٕمٜم٤مويـ واعمقوققم٤مت ومٞمٗمتل ُمّرًة سم٤محلرُم٦م ًمقضمف 

اًمٕمٜمقان إوزم، وُمّرًة سم٤مًمقضمقب ًمقضمٍف وهق اًمٕمٜمقان اًمث٤مٟمقي وهٙمذا، وإذا يم٤من إُمر 

 يمذًمؽ ومٙمٞمػ يٜمٓمٌؼ هذا اعمٗمٝمقم قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ؟!

هـ( أن يؼّمر هذا احلدي٨م 1226وىمد طم٤مول اًمًٞمد حمٛمد ضمقاد احلًٞمٜمل اًمٕم٤مُمكم )

تل اإلُم٤مم قمغم ؾمٌٕم٦م سمٕمد أن أؿمٙمؾ قمغم ٟمٗمًف سم٠مّن إطمٙم٤مم مخ٦ًم شمٙمٚمٞمٗم٤ًم، ومٙمٞمػ يٗم

وضمقه، وم٘م٤مل سم٠مّن اعمراد ذيمر احلٙمؿ سمٌٞم٤مٟم٤مت ُمتٕمّددة، يم٠من يٓمٚمؼ شم٤مرًة، وي٘مّٞمد أظمرى، 

 .وينمط صم٤مًمث٦م، وهٙمذا..

وهذا اًمٙمالم ـ إذا صّح ـ ٓ يٕمٜمل ومروٞم٦م اًمٌٓمقن، سمؾ هق ُمٜمًجؿ ُمع اًمٔمٝمقر، 

وهذا ومٕمٚمف  وم٘مد يٗمّّمؾ اعمتٙمّٚمؿ شم٤مرًة، وخيتٍم أظمرى، ويًتخدم أؾمٚمقسم٤ًم ُم٤م صم٤مًمث٦م،

اًم٘مرآن قمٜمدُم٤م يمّرر سمٕمض اًم٘مّمص اًمٜمٌقي٦م ُمثاًل، وأيـ هذا ُمـ اًمٌٓمقن سم٤معمٕمٜمك اًمذي 

 ُيٕمدم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرومٞم٦م أو يتخّٓم٤مه٤م؟!

ومٝمذا احلدي٨م حيتٛمؾ قمّدة شمٗمًػمات وًمٞمس فم٤مهرًا ذم ومٙمرة اًمٌٓمقن، ٓ سمٓمقن 

 اًم٘مرآن، وٓ سمٓمقن اًمًٜم٦ّم.

 .اًمقارد ذم ؾمٜمد هذا احلدي٨مهذا يمّٚمف ُمْم٤موم٤ًم جلٝم٤مًم٦م حمٛمد سمـ حيٞمك اًمّمػمذم 

، ىم٤مل: ىم٤مل ×قمـ أسمٞمف، قمـ آسم٤مئف افثوكقي: روايي ظقسك بـ ظبد اهلل اهلوصؿل،

أشم٤مين آت ُمـ اهلل، وم٘م٤مل: إّن اهلل قمز وضمؾ ي٠مُمرك أن شم٘مرأ اًم٘مرآن قمغم رؾمقل اهلل: 

طمرف واطمد، ىمٚم٧م: ي٤م رّب وؾّمع قمغم أُمتل، وم٘م٤مل: إن اهلل قمز وضمؾ ي٠مُمرك أن شم٘مرأ 

غم طمرف واطمد، وم٘مٚم٧م: ي٤م رّب وؾمع قمغم أُمتل، وم٘م٤مل: إّن اهلل قمز وضمؾ اًم٘مرآن قم
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ي٠مُمرك )أن شم٘مرأ اًم٘مرآن قمغم طمرف واطمد، وم٘مٚم٧م: ي٤م رب وؾّمع قمغم أُمتل وم٘م٤مل: إن 

 .اهلل ي٠مُمرك( أن شم٘مرأ اًم٘مرآن قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف

وهذا اخلؼم ي٘مؽمب ُمـ ُمقوقع اًم٘مراءة ٓ اًمٌٓمقن: هلذا وم٤مٓؾمتدٓل سمف قمغم 

ؾمٌٕم٦م ومٞمف صٕمقسم٦م وشمٙمّٚمػ: وؾمٜمد اخلؼم وٕمٞمػ سمٕمٞمًك سمـ قمٌد اهلل  وضمقد سمٓمقن

 .: سمؾ ىمد ٟمّص قمغم وٕمٗمف اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز أيْم٤مً اهل٤مؿمٛمل

طمٞم٨م يذيمر قمـ شمٗمًػم اًمٜم٘م٤مش يمالُم٤ًم  د ـ مـوؿى آل أيب ضوفى ٓبـ صفر آصقب،

ل ...إّن اًم٘مرآن أٟمزقمـ اسمـ قم٤ٌمس قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م واسمـ ُمًٕمقد ي٘مقٓن ومٞمف: 

قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف، ُم٤م ُمٜمٝم٤م إٓ وًمف فمٝمر وسمٓمـ، وأّن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمؿ اًمٔم٤مهر 

. وٟم٘مؾ ، وىمد ٟم٘مؾ اًمٙمريمل اعمْمٛمقن قمٞمٜمف قمـ أيب ٟمٕمٞمؿ قمـ اسمـ ُمًٕمقدواًم٤ٌمـمـ

 قمـ اًمثٕمٚمٌل. ذًمؽ حمٛمد ـم٤مهر اًم٘مٛمل ذم إرسمٕملم

 ف.وهذا اخلؼم يٕمٓمل فمٝمقرًا وسمٓمقٟم٤ًم ًمٙمّؾ طمرف، ًمٙمٜمّف ظمؼم ٓ ؾمٜمد ًم

طمٞم٨م يٜم٘مؾ قمـ رؾم٤مًم٦م ىمديٛم٦م قمـ ضمٕمٗمر سمـ  هـ ـ بحور إكقار فؾعالمي ادجؾز،

حمٛمد سمـ ىمقًمقيف ىم٤مل: طمّدصمٜمل ؾمٕمد إؿمٕمري.. روى ُمِم٤مخيٜم٤م، قمـ أصح٤مسمٜم٤م، قمـ 

أٟمزل اًم٘مرآن قمغم ؾمٌٕم٦م ىم٤مل: ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف: × أيب قمٌد اهلل

، وشمرهٞم٥م، وضمدل، وىمّمص، أطمرف، يمّٚمٝم٤م ؿم٤مف يم٤مف: أُمر، وزضمر، وشمرهمٞم٥م
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 393 ........... ىظرية البطون وبيية اخلطاب القرآىي، قراءات يف ىظريات األصوليني و

 .وُمثؾ..

واخلؼم يمام شمرى، أُم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمًٜمدي٦م ومريمٞمؽ ذم وٕمٞمػ: ٕٟمف مل يذيمر اًمًٜمد 

إمم اًمٙمت٤مب، سمؾ ّسح ذم ُمٓمٚمع يمالُمف سم٠مّٟمف وضم٤مدة، صمؿ داظمؾ اًمٙمت٤مب ٓ ؾمٜمد وإٟمام 

٤م إرؾم٤مل، ومال ىمٞمٛم٦م عمثؾ هذه اًمرواي٤مت. وأُّم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعمْمٛمقٟمّٞم٦م وم٢مّن شمٗمًػمه

ًمألطمرف اًمًٌٕم٦م سمام قمّرومتٝم٤م سمف، ٓ يٗمٞمد سمٓمقٟم٤ًم، وإٟمام شمٜمّققم٤ًم ذم اًمٌٞم٤من ٓ أيمثر، يمام هق 

 ضمكّم.

وهبذا فمٝمر ًمٜم٤م أّن ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م مل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م أّي رواي٦م ؾمٜمدًا شمث٧ٌم إطمرف 

اًمًٌٕم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٌٓمقن، سمؾ اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمقطمٞمدة ذم هذا اعمج٤مل ـ قمغم اعمِمٝمقر 

طمرف اًمًٌٕم٦م، وهلذا اؿمتٝمر أن اًمِمٞمٕم٦م ٓ شم٘مقل سم٤مٕطمرف اًمًٌٕم٦م، ـ شمٜمٗمل أصؾ إ

وروى طمتك قمؼّم اًمِمٞمخ اًمٓمقد ذم اًمتٌٞم٤من قمـ رواي٦م إطمرف اًمًٌٕم٦م هٜم٤م سم٘مقًمف: 

، إُمر اًمذي يقطمل سم٠مّن رواي٦م إطمرف  أٟمف ىم٤مل:.. |اعمخ٤مًمٗمقن ًمٜم٤م قمـ اًمٜمٌل

ن، وإّٟمام أصؾ وضمقده٤م اًمًٌٕم٦م ٓ وضمقد هل٤م ُمـ رأس، ومْماًل قمـ شمٗمًػمه٤م سم٤مًمٌٓمق

 قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم.

وم٤محلدي٨م ُمِمٝمقر ُمٕمروف ضمدًا ذم  ثوكقًو: وأمو ظذ مستقى ادصودر افسـقي،

، شم٤مرًة سمّمٞمٖم٦م شمدّل قمؾ أّن ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜم٦ّم ومال طم٤مضم٦م ًمإلـم٤مًم٦م سمذيمر ُمّم٤مدره

إطمرف اًمًٌٕم٦م ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م واًم٘مراءة، وأظمرى ٓ شمدّل قمغم رء، وًمٙمل ٓ ٟمٓمٞمؾ 

وم٤مىمرؤوا : إّن اًمٜم٘مؾ اعمِمٝمقر إُم٤م: ٟمزل اًم٘مرآن قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف، أو ُمع إو٤موم٦م ٟم٘مقل
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، وذم صم٤مًمث٦م أّن اًمرؾمقل يم٤من يًتزيد ضمؼميؾ ومٞمزيده إمم أن سمٚمغ اًمًٌٕم٦م، ُم٤م شمٞمّن ُمٜمف

وذم سمٕمْمٝم٤م اًمٜمٝمل سمٕمد ذًمؽ قمـ اعمراء ذم اًم٘مرآن، وذم سمٕمْمٝم٤م اًمتذيٞمؾ سم٠مّن أّي ىمراءة 

٤م أو جمزي٤ًم سمريء اًمذُّم٦م: وذم سمٕمْمٝم٤م اًمت٘مٞمٞمد سم٠من ٓ خيتؿ شم٘مرأ يٙمقن اًم٘م٤مرئ ُمّمٞم٤ًٌم ومٞمٝم

سمٕمذاب ومٞمام يٙمقن رمح٦م وسم٤مًمٕمٙمس، وذم سمٕمْمٝم٤م أن إطمرف اًمًٌٕم٦م يمّٚمٝم٤م ؿم٤مف 

 يم٤مف، وذم سمٕمْمٝم٤م سمٞم٤من٤م سم٠من٤م اًمزضمر وإُمر واحلالل واحلرام واعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف و..

لم ىمقًٓ، طمتك ىم٤مل وىمد اظمتٚمٗمقا ومٞمف طمّدًا ه٤مئاًل زاد ـ قمغم ُم٤م ىمٞمؾ ـ قمـ صمالصم

، وأهمٚم٥م سمٕمْمٝمؿ ـ ُمثؾ اًمًٞمقـمل ـ إٟمف ُمـ ُمتِم٤مسمف احلدي٨م اًمذي ٓ يدرى شم٠مويٚمف

أراء مم٤م ٓ قمالىم٦م ًمف سمٛمقوقع اًمٌٓمقن، ومل ٟمٕمثر قمغم رواي٦م ذم ُمّم٤مدر احلدي٨م 

اًمًٜمٞم٦م ـ همػم ُم٤م شم٘مّدم ـ يتّؿ ومٞمٝم٤م شمٗمًػم إطمرف اًمًٌٕم٦م سم٤مًمٌٓمقن، قمٚماًم أّن شمٗمًػم 

، ًمٙمٜمّف ظمالف اًمٔم٤مهر اًمٕمرذم ُم٤م مل وإن يم٤من حمتٛماًل ًمٖم٦مً  سمٓمقنـ سم أطمرفيمٚمٛم٦م 

شم٘مؿ ىمريٜم٦م، ومل ٟمٕمثر قمغم ىمريٜم٦م واوح٦م ذم صٞمغ هذا احلدي٨م شمٗمٞمد ذًمؽ، ٟمٕمؿ قمٜمدُم٤م 

ي٘مقل سم٠مّن ًمٙمؾ طمرف طمّد وُمٓمٚمع ي٘مؽمب ضمدًا ُمـ إوم٤مدة اعمٕمٜمك، ًمٙمٜمّف ٓ يٓم٤مسمؼ 

                                           
 .152: 2: وذح ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل 408: 2اًمدي٤ٌمج قمغم ُمًٚمؿ  (1)

وشم٘مدير  ،واًمٕمدول ،اًمٌمء طمدّ  :احل٤مء واًمراء واًمٗم٤مء صمالصم٦م أصقل :طمرفىم٤مل اسمـ وم٤مرس:  (2)

هق  :وُمٜمف احلرف وهق اًمقضمف. شم٘مقل ،ه يم٤مًمًٞمػ وهمػمهرء طمدّ  ومحرف يمّؾ  اًمٌمء. وم٠مُم٤م احلدّ 

وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٕمٌد اهلل قمغم  :أي ـمري٘م٦م واطمدة. ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،ُمـ أُمره قمغم طمرف واطمد

 ،اًمٕمٌد جي٥م قمٚمٞمف ـم٤مقم٦م رسمف شمٕم٤ممم قمٜمد اًمناء واًمياء . أي قمغم وضمف واطمد. وذًمؽ أنّ طمرف

آٟمحراف  :وإصؾ اًمث٤مين ..اء وم٘مد قمٌده قمغم طمرف.وم٢مذا أـم٤مقمف قمٜمد اًمناء وقمّم٤مه قمٜمد اًمّي 

. وطمرومتف أٟم٤م قمٜمف أي قمدًم٧م سمف قمٜمف. وًمذًمؽ اًمٌمء. ي٘م٤مل اٟمحرف قمٜمف يٜمحرف اٟمحراوم٤مً قمـ 

وذًمؽ يمتحريػ اًمٙمالم وهق قمدًمف قمـ  ،وذًمؽ إذا طمقرف يمًٌف ومٛمٞمؾ سمف قمٜمف ،حم٤مرف :ي٘م٤مل

. اٟمٔمر: ُمٕمجؿ ر هب٤م اجلراطم٤مت قمٜمد اًمٕمالجطمديدة ي٘مدّ  ،اعمحراف :وإصؾ اًمث٤مًم٨م .ضمٝمتف.

 .43ـ  42: 2ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م 
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شمٕملّم اًمتٗمًػم، وم٢مّن سمٕمض رواي٤مت  سم٤مًميورة اًمٌٓمـ سم٤معمٕمٜمك اًم٤ًمئد، وٓ أىمّؾ ُمـ قمدم

احلروف اشمّمٚم٧م سم٤معمٕمٜمك ًمٙمٜمّٝم٤م ومنشمف سم٤مًمزضمر واحلالل واحلرام..، ومال شمٕملّم ُمـ 

يمٚمٛم٦م إطمرف ًمٗمٙمرة اًمٌٓمقن سم٤مًميورة: وقمٚمٞمف وم٤مًمّمحٞمح قمدم إُمٙم٤من إصم٤ٌمت 

 اًمٌٓمقن سمحدي٨م إطمرف اًمًٌٕم٦م اعمِمٝمقر.

وهمػم اًمقاردة ذم أُّمٝم٤مت  اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمرواي٤مت اعمتٜم٤مصمرة

ٌّٕمف، وسمٕمْمف ًمٞمس  ُمّم٤مدر احلدي٨م واًمت٤مريخ اإلؾمالُمل، مم٤م ٓ ٟمٓمٞمؾ سم٤مؾمتٕمراوف وشمت

سمرواي٦م وإٟمام ىمقل صح٤ميب أو شم٤مسمٕمل، وىمد سمحثٜم٤م ذم حمّٚمف وشمقّصٚمٜم٤م إمم قمدم وضمقد دًمٞمؾ 

 .قمغم طمجٞم٦م ىمقل اًمّمح٤ميب أو اًمت٤مسمٕمل وُمذهٌٝمام وؾمٜمّتٝمام

ٞم٦م فمٝمقرات اًم٘مرآن، وم٘مد ٟم٤مىمِمٝم٤م إصقًمٞمقن ويمذًمؽ احل٤مل ذم ٟمّمقص قمدم طمج

اعمت٠مظّمرون سمرُّمتٝم٤م وأصمٌتقا قم٘مٛمٝم٤م قمـ شمٕمٓمٞمؾ اًمٔمٝمقر اًم٘مرآين وقم٤مجلٜم٤مه٤م ذم ُمقوع 

 .آظمر، ومٚمؽماضمع

 وكخؾص ممو تؼّدم دم افبحٌ احلديثل إػ افـتوئٍ افتوفقي:

أو  مل يث٧ٌم ًمٜم٤م طمتك طمدي٨م واطمد شم٤مم اًمدًٓم٦م واًمًٜمد يث٧ٌم أّن ًمٚم٘مرآن سمٓمقٟم٤مً  ـ 1

طمتك سمٓمٜم٤ًم واطمدًا سم٤معمٕمٜمك اعمٕمروف واعم٘مّمقد اًمذي يتٕم٤ممم قمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕم٘مالئٞم٦م 

 اًمٕمرومٞم٦م.

طمتك ًمق شمّؿ هٜم٤مك طمدي٨م أو طمديث٤من، ومال حيرز أّن اعمراد سم٤مًمٌٓمـ، ُم٤م زقمٛمقه  ـ 2

                                           
، وؾم٤مئر يمت٥م اًم٘مرآٟمٞم٤مت، ُمثؾ اًمؼمه٤من 487: 2اٟمٔمر ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ: اًمًٞمقـمل، اإلشم٘م٤من  (1)

 ًمٚمزريمٌم، واًمّم٤مذم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين، وهمػممه٤م..

 .368ـ  349اٟمٔمر: طمٞمدر طم٥م اهلل، طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ىمراءة وشم٘مقيؿ:  (2)

ـ  297اًمِمٞمٕمل اًمتٙمّقن واًمّمػمورة:  اٟمٔمر: طمٞمدر طم٥م اهلل، ٟمٔمري٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلُم٤مُمل (3)

361. 
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ذم ٟمٔمري٦م سمٓمقن اًم٘مرآن سم٤معمٕمٜمك اًم٤ًمئد: وذًمؽ ًمقضمقد اعمٕم٤مرض، وهق ُم٤م دّل ُمـ 

سم٤معمّم٤مديؼ اعمتت٤مًمٞم٦م قمؼم اًمزُمـ، ُمثؾ ظمؼم محران سمـ أقملم اًمرواي٤مت قمغم شمٗمًػم اًمٌٓمقن 

(، ومٝمذه اًمرواي٤مت شمٕم٤مرض مجٚم٦م ُمـ 11(، وُمٕمتؼمة اًمٗمْمٞمؾ سمـ ي٤ًمر )رىمؿ 2)رىمؿ 

رواي٦م اًمٌٓمقن اًمتل شمٗمٞمد أصؾ وضمقد فمٝمر وسمٓمـ ًمٚم٘مرآن: ّٕن ه٤مشملم اًمروايتلم 

ة ًمٚمٔم٤مهر شمٗمّنان اعمجٛمؾ ُمـ يمٚمٛمتل: فمٝمر وسمٓمـ، ذم ؾم٤مئر اًمرواي٤مت همػم اعمٗمّن 

 واًم٤ٌمـمـ، إٓ إذا ىمٞمؾ: إّن اًمٌٓمـ يًتققم٥م مت٤مم هذه اعمٕم٤مين ُمٕم٤ًم.

إّن وّؿ هذه اًمرواي٤مت مجٞمٕمٝم٤م إمم سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ٓ يٗمٞمد هٜم٤م ذم إصم٤ٌمت اًمٌٓمقن  ـ 3

 اًمتل شمتٕم٤ممم قمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرومٞم٦م: وذًمؽ:

إّن مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ٓ شمدّل طمتك قمغم ومٙمرة اًمٌٓمقن، ُمثؾ طمدي٨م إطمرف اًمًٌٕم٦م،  أ ـ

 ذا ُم٤م ي٘مّٚمص قمدد اًمرواي٤مت.وه

إّن مجٚم٦ًم ُمٜمٝم٤م ومّنت اًمٌٓمقن سم٤معمّم٤مديؼ، ومجٚم٦م ُمٜمٝم٤م شمٗمٞمد أصؾ اًمٌٓمـ،  ب ـ

وهذان اًمٜمققم٤من جي٥م إظمراضمٝمام أيْم٤ًم: ًمٕمدم يمٗم٤ميتٝمام ًمقطمدمه٤م سمٕمد وّٛمٝمام: وٓ أىمؾ 

 ُمـ اًمٜمقع إّول، ٟمٕمؿ اًمٜمقع اًمث٤مين يث٧ٌم أصؾ ومٙمرة اًمٌٓمـ ذم اجلٛمٚم٦م.

ًٜمدي اعمقضمقد ذم مجٚم٦م ُمـ هذه اًمرواي٤مت ي٘مّٚمص ضمدًا إن طمجؿ اًمْمٕمػ اًم ج ـ

ُمـ ومرص حتّمٞمؾ اًمقصمقق، ومٌٕمْمٝم٤م ذم هم٤مي٦م اإلرؾم٤مل، وسمٕمْمٝم٤م ومٞمف ُمـ اهتؿ سم٤مًمٙمذب 

يم٤مًمًّٞم٤مري وهمػمه، وٓ أرى أن٤م ُمٜمتنمة ذم ُمّم٤مدر احلدي٨م اإلؾمالُمل، إذا اؾمتثٜمٞمٜم٤م 

 طمدي٨م إطمرف اًمًٌٕم٦م همػم اًمداّل يمام ىمٚمٜم٤م.

٤مـمٜمٞم٦م ُمٕمرووم٦م ذم اًمؽماث اإلؾمالُمل، وشمٞم٤مرات همٚمّق ذم إّن وضمقد شمٞم٤مرات سم د ـ

اعمٜم٤مخ اًمِمٞمٕمل، ووضمقد سمٕمض إؾمامء ذم إؾم٤مٟمٞمد اعمت٘مّدُم٦م حمًقسم٦م قمغم هذه 

اًمتٞم٤مرات أو ُمتٝمٛم٦م سم٤مًمٖمٚمق، ُمثؾ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من، وضم٤مسمر سمـ يزيد اجلٕمٗمل، وؾمٝمؾ سمـ 
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اًمقصمقق زي٤مد، واعمٜمخؾ سمـ مجٞمؾ، وحمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ، و.. يْمّٕمػ أيْم٤ًم ُمـ طمجؿ 

سمّمدور هذه اًمرواي٤مت اًمتل مل ٟمَر ومٞمٝم٤م أؾمامء يم٤ٌمر أصح٤مب إئٛم٦م سمِمٙمؾ وم٤مقمؾ ُمثؾ 

حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ، وزرارة سمـ أقملم، وسمريد اًمٕمجكم، ويقٟمس سمـ قمٌد اًمرمحـ، وأسم٤من سمـ 

 شمٖمٚم٥م، وأيب سمّمػم، واًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان وهمػمهؿ.

سمّمدور هذا إّن هذه اًمٕمٜم٤مس إرسمٕم٦م حتقل سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٜم٤م دون حتّمٞمؾ اًمقصمقق 

اعمْمٛمقن ـ اًمٌٓمـ اًمذي يتٕم٤ممم قمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرومٞم٦م واًمٕم٘مالئٞم٦م ـ قمـ اًمٜمٌل وأهؾ سمٞمتف: 

 ٕن مجٚمتٝم٤م دمٕمؾ اًمٕمدد ىمٚمٞماًل، واًمًٜمد ريمٞمٙم٤ًم، يتحٗمظ قمٚمٞمف.

وم٤مًمّمحٞمح أٟمف مل يث٧ٌم وضمقد طمدي٨م ذيػ ُمقصمقق سمف يٗمٞمد وضمقد سمٓمـ أو سمٓمقن 

ٛمقًم٦م ًممي٤مت، ومْماًل قمـ اّدقم٤مء ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٖمػم ُمٕمٜمك اعمّم٤مديؼ اجلديدة اعمِم

 .اًمتقاشمر يمام ومٕمٚمف سمٕمْمٝمؿ

واًم٘مدر اعمتٞم٘مـ ُمـ إطم٤مدي٨م قمغم شم٘مدير اًمّمدور اإلمج٤مزم هق ُمٌدأ وضمقد سمٓمـ، 

وهق اًمٜمتٞمج٦م اًمتل يٛمٙمـ اخلروج هب٤م ُمـ ُم٤م طمّٚمٚمٜم٤مه ُمـ ُمٕمٓمٞم٤مت اعمرطمٚم٦م إومم ُمـ 

٦م، هؾ يٗمٞمد ٟمٔمري٦م اًمٌٓمقن هذا اًمٌح٨م، هلذا ٓسمّد ُمـ دراؾم٦م هذا اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ عمٕمروم

اعمِمٝمقرة اعمًتٜمد إًمٞمٝم٤م ذم اًمٗمٚمًٗم٦م واًمتّمّقف واًمٕمروم٤من واًمتٞم٤مرات اًمٖمٜمقصٞم٦م واًمٖم٤مًمٞم٦م 

 و... أم ٓ؟ هذا ُم٤م ؾمٜمٌحثف ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 

 املسسمٛ الجاٌٗٛ: تفطري ٌعسٖٛ البطَ الكسآٌ٘

قد احلدي٨م اًمنميػ ذم هذا اعمج٤مل إذا ؾمّٚمٛمٜم٤م سم٠مّن ًمٚم٘مرآن سمٓمقٟم٤ًم اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ وضم

أو اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ أّي دًمٞمؾ ُمت٘مّدم، قمدا اؿمتامل اًم٘مرآن قمغم مت٤مم اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف، ومٝمؾ 

                                           
 .121: 1ضمٕمٗمر ُمرشم٣م، ظمٚمٗمٞم٤مت يمت٤مب ُم٠مؾم٤مة اًمزهراء  (1)
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شمٕمٜمل هذه اًمٜمٔمري٦م ُم٤م ُيٓمرح ذم سمٕمض إوؾم٤مط ُمـ اًمٌٓمـ اًمذي ٓ خيْمع ًمٚمٔمٝمر وًمق 

٤ًم ُمـ ظمالل ُمروره قمؼمه؟ وهؾ يٕمٜمل ذًمؽ أّن ُمٞمزان ايمتِم٤مف اًمٌٓمـ ًمٞمس ُمٞمزاٟم٤ًم قمرومٞم

أيْم٤ًم؟ وهؾ طم٘م٤ًم ٓ شمٕمرف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرومٞم٦م اًمٕم٤مُّم٦م ؿمٞمئ٤ًم قمـ اًمٔمٝمر واًمٌٓمـ؟ وُم٤م ُمٕمٜمك 

اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ ووم٘م٤ًم عم٤م شم٘مّدم؟ وهؾ اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ سمٕمدان ُمٕمرومٞم٤من ايًٌتٛمٞم٤من أم 

اًمّمحٞمح٦م ٜمٔمري٦م اًمأّنام سمٕمدان وضمقدي٤من أٟمٓمقًمقضمٞم٤من؟ ًمٜمرى ذم هذا اخلْمّؿ أيـ شم٘مع 

 وؾمط هذا اًمًٞم٤مق يمّٚمف.

: ٟمٓمرح قمدة اطمتامٓت وآراء وومروٞم٤متقمـ هذه إؾمئٚم٦م،  ًمٚمجقاب

 ًمٜمدرؾمٝم٤م وٟمح٤ميمٛمٝم٤م، أمّهٝم٤م:

 

 ـ فسضٗٛ املعٍٜ املكصٕد املكازُ لمهالً، وكٕلٛ الباطَ املٍفصن 1

مم اًمتل ىمد شمٓمرح هٜم٤م ذم ُمٕمٜمك اًم٤ٌمـمـ اًم٘مرآين هل ُم٤م ذيمره اعمحّ٘مؼ اًمٗمروٞم٦م إو

، ُمـ اطمتامل أن يٙمقن اعمراد سم٤مًمٌٓمقن جمٛمققم٦م هـ(1328حمٛمد يم٤مفمؿ اخلراؾم٤مين )

ُمـ اعمٕم٤مين أراده٤م اعمقمم ؾمٌح٤مٟمف طم٤مل اًمٙمالم دون أن ي٘مّمده٤م ُمـ اًمٚمٗمظ، يم٠من 

                                           
سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم، شمٕمّرض قمٚمامء أصقل اًمٗم٘مف ذم اًمٗمؽمة اعمت٠مظمرة ًمدراؾم٦م ٟمٔمري٦م اًمٌٓمقن اًم٘مرآٟمٞم٦م سم٢مجي٤مز  (1)

٦م ؿمديد، وذًمؽ ذم ؾمٞم٤مق دراؾم٦م ُم٠ًمًم٦م اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ ذم أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك، طمٞم٨م ـمرطم٧م ٟمٔمري

دمّقز ذًمؽ، واؾمتدل سمٕمْمٝمؿ قمغم اًمقىمقع ومْماًل قمـ اجلقاز سم٤مًمٜمّمقص اًمداًّم٦م قمغم أّن ًمٚم٘مرآن 

 سمٓمقٟم٤ًم، طمٞم٨م اقمتؼموا ذًمؽ شمٕمّددًا ذم اعمًتٕمٛمؾ ومٞمف اًمٚمٗمظ.

ؾمقف ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع هذه أراء سمقصٗمٝم٤م ومروٞم٤مت: ّٕن اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م ـمرطمف أصح٤مسمف سمّمٗم٦م  (2)

همػم واطمدة ُمـ هذه اًمٗمروٞم٤مت ىمد شمٌٜم٤ّمه سمٕمض  ومروٞم٦م، وًمٞمس سمقصٗمف ٟمٔمري٦م طم٤مؾمٛم٦م، وإٓ وم٢منّ 

 اًمٕمٚمامء، يمام ىمد شمتداظمؾ سمٕمض هذه اًمٜمٔمري٤مت، ًمٙمٜمّٜم٤م ومرزٟم٤مه٤م عمزيد شمقوٞمح واؾمتجالء.

: وآل اًمِمٞمخ رايض، 133: واإلصٗمٝم٤مين، وؾمٞمٚم٦م اًمقصقل: 55اخلراؾم٤مين، يمٗم٤مي٦م إصقل:  (3)

 .163ـ  162: 1سمداي٦م اًمقصقل ذم ذح يمٗم٤مي٦م إصقل 
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الةَ ﴿ي٘مقل:  ، ًمٙمٜمف طم٤مل ىمقًمف هذا اًمذي يريد سمف وضمقب إىم٤مُم٦م اًمّمالة ﴾َأؿِِؿ افصَّ

تٕمامهل٤م ذم ذًمؽ سم٤معمٕمٜمك اًمٕمرذم اًم٤ًمئد، يٜم٘مدح ذم ذهٜمف ـ سمٕمٞمدًا قمـ دًٓم٦م إًمٗم٤مظ أو اؾم

ـ ُمٕم٤مين وُمٗم٤مهٞمؿ أظمرى ُمثؾ وضمقب اًمّمقم، ومٝمٜم٤م مل يًتٕمٛمؾ أي٦م ذم وضمقب 

اًمّمقم ومل ي٘مّمد وضمقَب اًمّمقم ُمـ ىمقًمف: أىمؿ اًمّمالة، وإٟمام ظمٓمر ذم ذهٜمف إرادة 

اًمّمقم طم٤مل شمٚمّٗمٔمف سم٤مًمٜمّص اعمذيمقر، ومٞمٙمقن هذا اعمٕمٜمك ـ أي وضمقب اًمّمقم ـ هق 

 اًمّمالة، ومٞمٙمقن أؿمٌف سمتداقمل اعمٕم٤مين. سم٤مـمـ هذه أي٦م، ومٞمام فم٤مهره٤م وضمقب

وطمٞم٨م إّن اهلل شمٕم٤ممم يٛمٙمـ أن يريد آٓف اعمٕم٤مين حلٔم٦م اؾمتٕمامًمف اجلٛمٚم٦م اعمذيمقرة، 

ومتٙمقن هذه اعمٕم٤مين يمّٚمٝم٤م سمٓمقن، ُم٤م يٗمًح اعمج٤مل ًمتٕمّدد اًمٌٓمقن إمم اًمالُمتٜم٤مهل، شمٌٕم٤ًم 

 ًمٕمدم شمٜم٤مهل قمٚمٛمف ؾمٌح٤مٟمف وذاشمف و..

ٙمٜم٤ًم قمغم اعمًتقى اًمقاىمٕمل، همػم أٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم وهذا اًمتٗمًػم ًمٚمٌٓمقن وإن يم٤من مم

طمّمقًمف ذم اخل٤مرج، واًمٜمّمقص وإدًّم٦م اًمٕم٘مالٟمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمت٘مّدُم٦م ٓ شمٗمروف وٓ 

ُمـ أٟمف هبذه اًمٓمري٘م٦م ٓ  شمٕمّٞمٜمف، يْم٤مف إمم ذًمؽ ُم٤م ؾمّجٚمف همػم واطمد ُمـ إصقًمٞملم

ٙمّٚمػ اًمِمديد ضمدًا: وم٢مّن يّمّح ٟم٦ًٌم اًمٌٓمـ إمم اًم٘مرآن، إٓ قمغم دمّقز يٓمٖمك قمٚمٞمف اًمت

هذا اًم٤ٌمـمـ ـ سمح٥ًم شمٗمًػم اخلراؾم٤مين ـ ٓ قمالىم٦م قمْمقي٦م ًمف ُمع اًمٔم٤مهر، واًمٙمالم 

سمٜم٤مًء قمٚمٞمف ًمٞمس ومٞمف سم٤مـمـ وفم٤مهر: ٕٟمف مل يًتٕمٛمؾ ؾمقى ذم ُمٕمٜمك واطمد طم٥ًم هذه 

 اًمٜمٔمري٦م، ومٙمٞمػ وصػ سم٠مٟمف سم٤مـمـ اًمٙمالم اًم٘مرآين؟!

ف اًمًٞمد اخلقئل، ُمـ أّن فم٤مهر يْم٤مف إمم ذًمؽ ُم٤م ذيمره اعمػمزا اإليرواين، وشمٌٕم

اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم اعم٘م٤مم أّن٤م سمّمدد إصم٤ٌمت ومْمٞمٚم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وقمٔمٛمتف سم٤مؿمتامًمف 

                                           
: وسمداي٦م 239: 1: واخلقئل، حم٤مرضات ذم أصقل اًمٗم٘مف 56ضمردي، ن٤مي٦م إصقل: اًمؼمو (1)

: 121: 1: واًمروطم٤مين، زسمدة إصقل 163: 1اًمقصقل ذم ذح يمٗم٤مي٦م إصقل 

 .60: 1: واعمػمزا اإليرواين، ن٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م 115: 1واًمٗمػموزآسم٤مدي، قمٜم٤مي٦م إصقل 
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قمغم اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ، ومٙمٞمػ يٜمًجؿ هذا اًمتٕمٔمٞمؿ ُمع يمقن اًم٘مرآن ًمف ُمٕمٜمك واطمد ٓ 

خيتٚمػ قمـ ؾم٤مئر اًمٙمالم اعمٚمٗمقظ واعمٙمتقب، هم٤ميتف أٟمف طمّمؾ ذم ذهـ اعمتٙمّٚمؿ إرادة 

ُمٕم٤مين وُمٗم٤مهٞمؿ أظمرى طم٤مل اًمٙمالم، وم٢مّن هذا إُمر يٛمٙمـ أن يتح٘مؼ ذم أّي يمالم، 

وُم٤م هل ُمٞمزة اًمٙمالم طمٞمٜمئٍذ ًمق ضم٤مُمع صدوره اٟم٘مداح أو ظمٓمقر هذه اعمٕم٤مين ذم ذهـ 

 .اعمتٙمّٚمؿ؟

ٙمالم هٜم٤م صحٞمح ذم أهمٚم٥م رواي٤مت اًم٤ٌمب، ٟمٕمؿ سمٕمْمٝم٤م ـ يمام يالطمظ ـ مل هذا اًم

آن، وإٟمام ذم ؾمٞم٤مق آظمر، ومال شمٙمقن ُمِمٛمقًم٦ًم هلذا شم٠مت ذم ؾمٞم٤مق سمٞم٤من قمٔمٛم٦م اًم٘مر

 اإلؿمٙم٤مل.

وأُم٤م ُم٤م ذيمره اًمٗمػموزآسم٤مدي ُمـ أٟمف ًمق يم٤من إُمر يمام ىم٤مًمف ص٤مطم٥م اًمٙمٗم٤مي٦م، عم٤م يم٤من 

... هٜم٤مك ُمٕمٜمك ٕن شمراد هذه اعمٗم٤مهٞمؿ طم٤مل اًمتٚمّٗمظ سم٤مًم٘مرآن، سمؾ ٕريدت ًمقطمده٤م

ـّ ص٤مطم٥م اًمٙم ٗم٤مي٦م يريد أن ي٘مّدم همػم دىمٞمؼ: وم٢مٟمف يٛمٙمـ إرادهت٤م ًمقطمده٤م، ًمٙم

ظمّمقصٞم٦م ذم إرادهت٤م طم٤مل آؾمتٕمامل اًم٘مرآين، وهل ظمّمقصٞم٦م اًمرسمط سملم آؾمتٕمامل 

ـّ  واعمٕمٜمك اعمٜم٘مدح ذم اًمذهـ، ومّمحٞمح أٟمف مل يًٚمؿ ًمف ذًمؽ يمام أذٟم٤م ذم اإلؿمٙم٤مل، ًمٙم

 هذا ٓ يٕمٜمل شم٤ًموي احل٤مًملم ووم٘م٤ًم ًمٜمٔمرّيتف.

٦م ًمف، سمؾ هق ظمالف فم٤مهر وقمٚمٞمف، ومٝمذا اًمتٗمًػم ًمٚمٌٓمقن جمرد اومؽماض ٓ ىمٞمٛم

 سمٕمض اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم اعمقوقع.

 

2 ّٛٗ  ـ فسضٗٛ تعّدد املصدام، ٌعسٖٛ البطُٕ التأٖٔم

اًمٕمٚمامء ُمـ أّٟمف يٛمٙمـ أن يٙمقن اعمراد ُمـ  سمٕمض اًمٗمروٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هٜم٤م هل ُم٤م ذيمره

                                           
: 240ـ  239: 1اخلقئل، حم٤مرضات ذم أصقل اًمٗم٘مف : و60: 1اٟمٔمر: اإليرواين، ن٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م  (1)

 .121: 1واًمروطم٤مين، زسمدة إصقل 

 .115: 1قمٜم٤مي٦م إصقل  (2)
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اًمٌٓمقن هق اعمّم٤مديؼ اعمتٕمّددة ًمٚمٗمظ اًمقاطمد، سمحٞم٨م يٙمقن ووقح اٟمت٤ًمب سمٕمض 

إمم اًمٚمٗمظ أؿمّد ُمـ ؾم٤مئره٤م ومٞمّمّح ٕضمؾ ذًمؽ إـمالق اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ اعمّم٤مديؼ 

قمٚمٞمف، شمٌٕم٤ًم ًمدرضم٦م اًمٔمٝمقر واخلٗم٤مء ذم آًمتح٤مق سم٤مًمٕمٜمقان اًمٙمكم اعمقضمقد ذم اًمٚمٗمظ، 

ُمـ هٜم٤م ىمد ٓ يٗمٝمؿ اًمٌٓمقن يمّٚمٝم٤م إٓ إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء: ّٕن قم٘مقهلؿ شمًتٓمٞمع 

 .واطمد ُمـ اًمٚمٗمظآٟمت٤ٌمه إمم اعمّم٤مديؼ اخلٗمٞم٦م، وإٓ وم٤معمٕمٜمك 

وهذا اًمتٗمًػم اًمذي شمٚمقح سمذوره مم٤م ٟم٥ًم إمم اًمّمح٤ميب قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد 

، شمدقمٛمف ـ يمام ىمٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ـ ُمثؾ رواي٦م محران سمـ أقملم وُمٕمتؼمة اًمٗمْمٞمؾ سمـ وهمػمه

ي٤ًمر، طمٞم٨م دًّمت٤م قمغم ذًمؽ، ويّمّح وومؼ هذا اًمتٗمًػم اقمت٤ٌمر اعمّمداق سم٤مـمٜم٤ًم: ّٕن 

ا اعمقرد أو ذاك ئمّؾ ـ أطمٞم٤مٟم٤ًم ـ همػم واوح ويًػم، مت٤مُم٤ًم يمام هل شمٓمٌٞمؼ أي٦م قمغم هذ

اعمٝماّمت اًمتل ي٘مقم هب٤م اعمٗمنون واًمٗم٘مٝم٤مء أطمٞم٤مٟم٤ًم، ومٞمّمح إـمالق اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ 

سمٛمالطمٔم٦م اٟمٓم٤ٌمق أي٤مت قمغم اعمقارد واحل٤مٓت اعمتجّددة احل٤مدصم٦م واعمّم٤مديؼ اعمتٜمّققم٦م 

اعمٓمروطم٦م ذم آؾمتخدام اًم٘مرآين هلذه  اًمٓم٤مرئ٦م، وهذا هق أطمد ُمٕم٤مين )اًمت٠مويؾ(

 اًمٙمٚمٛم٦م.

ومٝمذا اًمتٗمًػم حمتٛمؾ ضمدًا وىمري٥م، وشمٌٕم٤ًم ًمذًمؽ ٓ يامٟمع هذا اًمتٗمًػم ًمٚمٌٓمقن قمـ 

ُمرضمٕمٞم٦م اًمٗمٝمؿ اًمٕمرذم اًمٕم٘مالئل: ٕٟمف ٓ يٌتٙمر ُمرضمٕمٞم٦ًم سمديٚم٦م ًمٗمٝمؿ اًمٜمّص اًم٘مرآين، 

٤م ُمرضمٕمّٞمتٝم٤م وإٟمام يٕمتؼم ومٝمؿ اًمٜمص ُمرطمٚم٦م ُمًٌ٘م٦م قمغم ُمرطمٚم٦م ايمتِم٤مف اًمٌٓمقن، هل

اعمًت٘مّٚم٦م: ّٕن ايمتِم٤مف اٟمٓم٤ٌمق اًمٙمكّم واًمٕم٤مم قمغم اعمّمداق واخل٤مص، ًمٞمس ُمـ ؿم١مون 

 شمٗمًػم اًمٜمص سمؾ ُمـ ؿم١مون شمٓمٌٞم٘مف.

                                           
 .118ـ  117: 2ـ  1: واًمٕمراىمل، ن٤مي٦م إومٙم٤مر 61ـ  60: 1اٟمٔمر: اإليرواين، ن٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م  (1)

 .486: 2: واًمًٞمقـمل، اإلشم٘م٤من 169: 2: واًمؼمه٤من 9: 1اٟمٔمر: اًمتٌٞم٤من  (2)
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 ـ فسضٗٛ الدالالت االلتصاوٗٛ، االٌفتاح عمٜ املفًّٕ الٍطيب لمبطُٕ 3

اًمٗمروٞم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ ومروٞم٤مت شمٗمًػم اًمٌٓمقن اًم٘مرآٟمٞم٦م، هل ُم٤م ذيمره اًمٕمديد ُمـ 

ٕمٚمامء ُمـ أّن اعمراد سم٤مًمٔم٤مهر هق اعمدًمقل اعمٓم٤مسم٘مل ًمٚمٙمالم، ومٞمام يراد ُمـ اًم٤ٌمـمـ اًم

اًمٚمقازم اًمتل يٙمقن سمٕمْمٝم٤م قم٤مدًة أظمٗمك ُمـ سمٕمض، ومٙمّٚمام زادت درضم٦م اخلٗم٤مء ذم 

 .اًمالزم اشمًؿ سم٠مّٟمف ُمـ اًم٤ٌمـمـ، صمؿ سم٤مـمـ اًم٤ٌمـمـ وهٙمذا

اًمٕمرذم واًمٕم٘مالئل:  وـمٌ٘م٤ًم هلذه اًمٜمٔمري٦م ٓ خيرج اًمٜمّص اًم٘مرآين قمـ ىمقاقمد اًمٗمٝمؿ

ّٕن اًمٕمرف ٓ يامٟمٕمقن ُمـ اًمدًٓم٦م آًمتزاُمٞم٦م، إذ هذه اًمدًٓم٦م شم٠ميت شمٌٕم٤ًم ًمٚمدًٓم٦م 

اعمٓم٤مسم٘مٞم٦م احل٤ميمٞم٦م قمٜمٝم٤م، وم٤مًمؽماسمط اًمٕمْمقي سملم اًمدٓٓت آًمتزاُمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م وسمٞمٜمٝم٤م 

 وسملم اعمٓم٤مسم٘مٞم٦م ٓ يًٛمح ًمٚمٌٓمقن سم٠من شمِمّٙمؾ ُم٠مزىم٤ًم ًمٜمٝم٩م اًمٗمٝمؿ اًمٕم٘مالئل ًمٚمٜمّمقص.

ٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: إن ٓ شمٜم٤مهل اًمدٓٓت آًمتزاُمٞم٦م أُمٌر همػم قمرذم، إُمر ٟمٕمؿ، ي

اًمذي يٕمٜمل أّن اعمتٙمٚمؿ مل يًتخدم ًمٖم٦م قمرومٞم٦م: ًمٕمدم شمقومر ًمٖم٦م ُمـ هذا اًمٜمقع ىم٤مدرة 

 قمغم اؾمتٌٓم٤من اًمالُمتٜم٤مهل ـ شم٘مري٤ًٌم ـ ُمـ اًمدٓٓت آًمتزاُمٞم٦م.

ة ذم طمٞم٤مة وهذا يمالم صحٞمح شم٤مم، إٓ أن ي٘م٤مل: إن قمدم وضمقد هذه اًمٔم٤مهر

اًمٕم٘مالء ًمٞمس ّٕن اًمٚمٖم٦م متٜمع ذًمؽ: سمؾ ًمٕمدم وضمقد قم٘مؾ إٟم٤ًمين حيتقي ومٙمرًة 

 سمدٓٓت اًمتزاُمٞم٦م ٓ ن٤مي٦م هل٤م، طمتك يٓمٚم٘مٝم٤م ذم ٟمّص واطمد.

واخلالص٦م إّن شمٗمًػم اًمٌٓمقن سم٤مًمٚمقازم اعم٘مّمقدة، ممٙمـ ٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف ـ ًمٖم٦ًم وقم٘ماًل ـ 

، ًػم ُمع قمدم إيْم٤مطمف ُمؼّمر اًمٜمٗملسمج٤مُمع اخلٗم٤مء، ومٜمٗمل اًمًٞمد اًمؼموضمردي هلذا اًمتٗم

                                           
: واخلقئل، 118ـ  117: 2ـ  1: واًمٕمراىمل، ن٤مي٦م إومٙم٤مر 56ـ  55اٟمٔمر: يمٗم٤مي٦م إصقل:  (1)

: واًمروطم٤مين، 162: 1: وآل اًمِمٞمخ رايض، سمداي٦م اًمقصقل 240: 1حم٤مرضات ذم أصقل اًمٗم٘مف 

: وحمٛمد ه٤مدي 523: 1: واًم٘مزويٜمل، شمٕمٚمٞم٘م٦م قمغم ُمٕم٤ممل إصقل 121: 1زسمدة إصقل 

 .24: 1ّنون ذم صمقسمف اًم٘مِمٞم٥م ُمٕمروم٦م، اًمتٗمًػم واعمٗم

 .56اًمؼموضمردي، ن٤مي٦م إصقل:  (2)
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 .مل ٟمٗمٝمؿ ؾمٌٌف، ويمذا دقمقى اًمٗمػموزآسم٤مدي أٟمف ظمالف اًمٔم٤مهر ُمـ اًمرواي٤مت

 

ّٗٛ املعٍٜ بالتٍاضب وع وطتٕٝ العكن اإلٌطاٌ٘ 4  ـ فسض

ذيمر اًمًٞمد طمًلم اًمؼموضمردي أّن اعمراد ُمـ اًمٌٓمقن اًم٘مرآٟمٞم٦م أّن عمٕم٤مين إًمٗم٤مظ 

قى اإلدراك اًمٕم٘مكم ًمإلٟم٤ًمن: ومٙمّٚمام ارشمٗمع ُمًتقى اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمراشم٥م شمٗمٝمؿ طم٥ًم ُمًت

اإلدراك اًمٕم٘مكم اؾمتٓم٤مع اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين أن يرى ُمرشم٦ًٌم ُمـ ُمراشم٥م اعمٕمٜمك أرىمك 

وأرومع، ويٛمثؾ اًمؼموضمردي عم٤م ي٘مقل سم٠مّن يمٚمٛم٦م اًمِمٛمس ٓ يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م اًمٕم٘مؾ اًمٕم٤مُمل 

ٍّمف ذم اعمٕمٜمك إٓ هذا اجلرم اًمًاموي اعمرئل، أُم٤م اًمٕم٘مقل اًمٕم٤مًمٞم٦م وم٢من٤م حت٤مول اًمت

ومت٠مظمذ اًمّمقرة ُمع آًمتٗم٤مت إمم إًمٖم٤مء اعم٤مّدة ًمتٕمؼّم اًمِمٛمُس قمـ طمٞمثٞم٦م اًمٜمقري٦م 

 .واإلو٤مءة، وهذا ُم٤م يتٗم٤موت سمح٥ًم شمٗم٤موت اًمٕم٘مقل

شم٘مديؿ شمٗمًػم ًمٚمٌٓمقن  وىمد طم٤مول اًمًٞمد حمًـ احلٙمٞمؿ وشمٌٕمف سمٕمض اًمٕمٚمامء

ذه٥م إمم اطمتامل أن  ي٘مؽمب ضمدًا ُمـ هذه اًمٗمروٞم٦م وًمٕمؾ اعمراد ُمٜمٝمام واطمد، طمٞم٨م

يٙمقن اعمراد أّن اًم٘مرآن ذم اًمٕمٜم٤مويـ واعم٘مقٓت اًمتل يٓمرطمٝم٤م إٟمام يريد اجل٤مُمع اًمٙمكم، 

وُم٤م يٜمٍمف إمم ذهٜمٜم٤م ًمٞمس ؾمقى أطمد إومراد اًم٤ٌمرزة ًمٚمٛمٕم٤مين ووم٘م٤ًم عمًتقي٤مشمٜم٤م 

اًمتٗمًػمي٦م. وُمث٤مل ذًمؽ يمٚمٛم٦م: اعمٞمزان، وم٢من اعمراد ُمٜمٝم٤م ُمٓمٚمؼ اًمٕمٜمقان اجل٤مُمع، أي يمّؾ 

يقزن سمف ُمٝمام يم٤من اًمقزن واعمقزون وآًم٦م اًمقزن، ًمٙمـ ّٕن اعمٞمزان ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٌنمي٦م ُم٤م 

ُمٜمٍمٌف إمم اعمٞمزان اًمذي يٙمقن ُمع اًمٙمٞمؾ، ومّنٟم٤م أي٦م سمذًمؽ، واحل٤مل أّن اعمٕمٜمك 

                                           
 .115اًمٗمػموزآسم٤مدي، قمٜم٤مي٦م إصقل:  (1)

 .56: ون٤مي٦م إصقل: 110: 1اًمؼموضمردي، احل٤مؿمٞم٦م قمغم يمٗم٤مي٦م إصقل  (2)

: 122: 1: واًمروطم٤مين، زسمدة إصقل 95: 1حمًـ احلٙمٞمؿ، طم٘م٤مئؼ إصقل  (3)

: وحمٛمد ه٤مدي ُمٕمروم٦م، اًمتٗمًػم واعمٗمّنون ذم صمقسمف 115: 1صقل واًمٗمػموزآسم٤مدي، قمٜم٤مي٦م إ

 .527: 2اًم٘مِمٞم٥م 
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اعمراد هق اًمٕم٤مم اجل٤مُمع، وهلذا أُمٙمـ شمٗمًػم اعمٞمزان سم٤مًمٕم٘مؾ أو سم٤مإلُم٤مم أو سم٤مًمّديـ أو سمام 

اًمتٗمًػم أظمر هق اعمٕمٜمك اًم٤ٌمـمـ، وهذا أُمٌر ٓ يٜم٤مذم آؾمتٕمامل ؿم٤مسمف ذًمؽ، ومٞمٙمقن 

 اًمٓمٌٞمٕمل ًمٚمٙمالم.

وووم٘م٤ًم هلذا اًمٙمالم ٟم٘مؽمب يمثػمًا ُمـ ومروٞم٦م اًمؼموضمردي واًمٗمروٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وذم 

اقمت٘م٤مدي إّن هذه اًمٜمٔمري٤مت اًمثالث شمرضمع إمم روح واطمدة أو يٛمٙمـ صٝمره٤م ذم 

 ٟمٔمري٦م واطمدة ٓ همػم.

واطمدة هٜم٤م، وهل أّن ظمٚمع اًمّمقر اًمزُمٜمٞم٦م أو اعمّمداىمٞم٦م ًمٙمـ شمٌ٘مك إؿمٙم٤مًمّٞم٦م 

ًممي٤مت اًمٙمريٛم٦م أُمٌر ٓ يتقومر ذم مت٤مم احل٤مٓت سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل ىمّدُمٝم٤م اًمؼموضمردي 

واحلٙمٞمؿ: ّٕن دمريد اًمِمٛمس ُمـ ظمّمقصٞم٦م اجلرُمٞم٦م واقمت٤ٌمر أّن٤م شمًتققم٥م ُمٓمٚمؼ 

ت ًمٚمّمقرة اإلو٤مءة أُمٌر ٓ ي٘مٌٚمف اًمٕمرف ذم يمّؾ أي٤مت، طمٞم٨م ىمد جيد ظمّمقصٞم٤م

 اعم٤مدي٦م أطمٞم٤مٟم٤ًم.

ُمـ هٜم٤م ٟمرى أّن هذا اًمتٗمًػم ضمّٞمد ذم اجلٛمٚم٦م، سمٛمٕمٜمك أٟمف حمتٛمؾ، ويٛمٙمـ شمٓمقيره 

سم٘مٞم٤مُمتف ـ سمح٥ًم اعمث٤مل اًمذي ذيمره ـ قمغم ُم٤م ٟمًّٛمٞمف سمٜمٔمري٦م دمريد اًمٜمّمقص، أي ظمٚمع 

اًمًٞم٤مىم٤مت احلرومٞم٦م واًمزُمٙم٤مٟمٞم٦م هل٤م، سمام يًٛمح سمف اًمًٞم٤مق اًمٚمٗمٔمل واًمٗمٝمؿ اًمٕمرذم، ومٛمثاًل 

( شمقؾمٕم٦م ُمٗمٝمقم 24)قمٌس:  ﴾َؾْؾَقـُظِر اإِلكَسوُن إَِػ َضَعوِمفِ ﴿ٟمًتٗمٞمد ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:: 

اًمٓمٕم٤مم، ومٌدل أن ي٘متٍم قمغم اًمٓمٕم٤مم اعم٤مدي، يتؿ ظمٚمع اًمّمقرة اعم٤مدي٦م قمٜمف، ًمٞمِمٛمؾ 

اًمٓمٕم٤مم اعمٕمٜمقي، ُمثؾ اًمٕمٚمؿ، وهلذا ورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ذم شمٗمًػم هذه أي٦م أّن 

وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ُم٤م ي١مظمذ قمغم ٟمحق اعمث٤مًمٞم٦م ذم اًمٜمّمقص، ُمثؾ ُم٤م اعمراد ُمٜمٝم٤م اًمٕمٚمؿ، 

ورد ذم اًم٘مرآن طمقل ٟم٤ًمء اًمٜمٌل، إذ سم٤مًمتجريد ٟمٕمّٛمؿ اعمٗمٝمقم عمٓمٚمؼ ُمـ ًمف طمٞمثٞم٦م 

ظم٤مّص٦م ذم اعمجتٛمع، ًمٞمٙمقن اًمٗمٕمؾ احلًـ ُمٜمف طم٤مُماًل ًمثقاسملم وطمًٜمتلم، ومٞمام اًمٗمٕمؾ 

َـّ يَ ﴿اًمًٞمئ طم٤مُماًل ًمًٞمئتلم، اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ َيْلِت ِمـُْؽ و كَِسوَء افـَّبِلِّ َم
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وَن َذفَِؽ َظَذ اهللَِّ َيِسراً  ـَ و اْفَعَذاُب ِضْعَػْغِ َو ًْ *  بَِػوِحَشٍي ُمَبقِّـٍَي ُيَضوَظْػ هَلَ ـْ َيْؼـُ َوَم

َتْغِ َوَأْظَتْدَكو و َأْجَرَهو َمرَّ َـّ هللَِِّ َوَرُشقفِِف َوَتْعَؿْؾ َصوحِلًو ُكْمهِتَ ِريامً  ِمـُْؽ ـَ و ِرْزؿًو  َيو *  هَلَ

ـَ بِوْفَؼْقِل َؾَقْطَؿَع افَِّذي دِم  َضْع َـّ َؾال خَتْ َؼْقتُ ـَ افـَِّسوِء إِِن اتَّ َلَحٍد ِم ـَ َـّ  كَِسوَء افـَّبِلِّ َفْستُ

ـَ َؿْقًٓ َمْعُروؾوً  : ويمذًمؽ اؾمتٚمٝم٤مم اًمٕمؼم ُمـ (32ـ  30 )إطمزاب: ﴾َؿْؾبِِف َمَرٌض َوُؿْؾ

اًم٘مرآين وشمقؾمٞمع ُمٗمٝمقُمٝم٤م وشمٓمقير ُم٘مقهل٤م.. ذًمؽ يمّٚمف يتٌع شمٓمّقر  إُمث٤مل واًم٘مّمص

اًمققمل اإلٟم٤ًمين، ومٝمذه اًمٜمٔمري٦م ـ ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ ـ ممٙمٜم٦م، ورسمام أُمٙمٜمٜم٤م وّٛمٝم٤م إمم 

ضم٤مٟم٥م ٟمٔمري٦م اعمّم٤مديؼ واًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمتل أصم٤مره٤م اعمحّ٘مؼ اًمٕمراىمل ًمتٙمقن ُمـ أومْمؾ 

ٝم٩م اًمٗمٝمؿ اًمٕمرذم: ّٕن هذا اًمٜمٔمري٤مت ذم شمٗمًػم اًمٌٓمـ اًم٘مرآين سمام يتٜم٤مؾم٥م وُمٜم

اًمتجريد يٗمؽمض أن خيْمع ًمٓمرائؼ اًمٕم٘مالء ذم اًمٕمٌقر ُمـ اًمٚمٗمظ إمم اعمٕمٜمك، وُمـ 

اعمٕمٜمك إمم اعمٖمزى اًمذي هق اًمرؾم٤مًم٦م اًمٙم٤مُمٜم٦م ظمٚمػ اًمٜمص، وهبذا اًم٘مدر يٛمٙمـ ومٝمؿ 

اعمداًمٞمؾ آًمتزاُمٞم٦م أيْم٤ًم إذا مل خترج قمـ احلّد اعمٕم٘مقل اإلٟم٤ًمين، ومٝمذه اًمٗمروٞم٦م 

 يْم٤ًم ُمع سمٜم٤مء اًمٜمص اًم٘مرآين قمغم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرومٞم٦م.شمٜمًجؿ أ

 

 ـ فسضٗٛ تعّدد البطُٕ بتعّدد الٍصٔه 5

، ُمـ أّن اعمراد اًمٗمروٞم٦م اخل٤مُم٦ًم اًمتل شمث٤مر هٜم٤م هل ُم٤م ذيمره سمٕمض اًمٕمٚمامء

سم٤مًمٌٓمقن أّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمزل ٟمزوٓت ُمتٕمّددة سمٕمدد سمٓمقن اًم٘مرآن إمم ضم٤مٟم٥م 

ومٚمق يم٤من ًمٙمّؾ آي٦م ؾمٌٕمقن سمٓمٜم٤ًم ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه أّن اًم٘مرآن اًمٜمزول اعمتّمؾ سم٤مًمٔم٤مهر اًم٘مرآين، 

ٟمزل واطمدًا وؾمٌٕملم ُمّرة، وًمق يم٤من ًمف سمٓمـ واطمد، ًمٜمزل ُمرشملم، وهٙمذا ورسمام يٙمقن 

ًمٌٕمض أي٤مت قمدد أيمؼم ُمـ اًمٜمزول ُم٘م٤مرٟم٦ًم سمآي٤مت أظمرى: ومٕمٜمدُم٤م ي٘م٤مل هذا شمٗمًػم 

                                           
: واٟمٔمر: اًم٘مزويٜمل، شمٕمٚمٞم٘م٦م قمغم ُمٕم٤ممل 162: 1حمٛمد ـم٤مهر آل اًمِمٞمخ رايض، سمداي٦م اًمقصقل  (1)

 .524: 1إصقل 
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ًمًقر أن٤م ٟمزًم٧م سم٤مًم٤ٌمـمـ أي سم٤مًمٜمزول اًمث٤مين ًمٚم٘مرآن، وىمد ورد ذم سمٕمض أي٤مت وا

 أيمثر ُمـ ُمرة، ُمثؾ ُم٤م ىمٞمؾ قمـ ؾمقرة احلٛمد.

ـّ هذا افتػسر يعوين مـ مشوـؾ ـ ؾضاًل ظـ ظدم وجقد دفقؾ ظؾقف ـ، وذفؽ:   فؽ

إذا أريد أّن اًم٘مرآن ٟمزل قمغم ُمرأى اعمًٚمٛملم ُمرات قمديدة، وأظمذٟم٤م سمرواي٦م  أوًٓ:

ٌٕملم ُمرة أو ؾمٌع ُمرات اًم٤ٌمـمـ أو اًمًٌٕم٦م واًمًٌٕملم، ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه أّن يمؾ آي٦م ٟمزًم٧م ؾم

أو ُمرشملم، وهذا ًمق وىمع ًمتداوًمتف يمت٥م اًمت٤مريخ واًم٘مرآٟمٞم٤مت، وًمٙم٤من ًمٜمزوًمف اعمٙمّرر 

صدى ًمٞمٙمّقن فم٤مهرًة ذم اًمٜمزول اًم٘مرآين، ومٞمام ٓ قملم وٓ أصمر ًمذًمؽ يمّٚمف، ؾمقى ذم 

سمٕمض احل٤مٓت اعمحدودة ضمدًا واًمتل يدّل ٟم٘مٚمٝم٤م سمخّمقصٝم٤م قمغم يمقن٤م اؾمتثٜم٤مًء 

ذًمؽ ُمثؾ ؾمقرة احلٛمد ًمق مت٧م اًمرواي٦م ذم ٟمزوهل٤م ُمٙمٞم٦ًم وُمدٟمٞم٦م، وًمٞم٧ًم ىم٤مقمدة، و

ـّ  وقمٚمٞمف وم٤مًمت٤مريخ يٜمٗمل هذا آومؽماض، إٓ إذا ضمٕمٚم٧م اًم٘مراءات اًمًٌع دًمٞماًل، ًمٙم

إصم٤ٌمت اًمٜمزول ؾمٌع ُمرات، أو صدور أي٤مت ُمـ اًمٜمٌّل ؾمٌع ُمرات قمغم ؾمٌع ىمراءات 

 همػم صحٞمح، وشمٗمّمٞمٚمف ذم حمّٚمف.

ل ُمٕمٜمك فم٤مهر، ًمٙم٤مٟم٧م يمؾ اعمٕم٤مين فم٤مهرة، ومٚمامذا قمؼّم ًمق ىمّمد سمٙمّؾ ٟمزو ثوكقًو:

سم٤مًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ ذم إطم٤مدي٨م؟ إٓ أن ي٘م٤مل: إٟمف ٟمزل وىمّمد سم٤مـمٜمف ذم اعمّرة اًمث٤مٟمٞم٦م 

وإن شمقمهقا أّن اعمراد فم٤مهره إّول، وهذا أيْم٤ًم حتّٙمؿ وشمٙمّٚمػ فم٤مهر، ومْماًل قمـ أّٟمف 

 ـمـ اعم٘مّمقد ذم اًمٜمزول اًمث٤مين.ٓ يٌلّم ًمٜم٤م ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اًمٜمص واعمٕمٜمك اًم٤ٌم

إذا ىمّمد أٟمف ٟمزل ُمرة واطمدة قمغم اعمأل، وذم سم٘مٞم٦م اعمرات ٟمزل قمغم اًمٜمٌل  ثوفثًو:

ًمقطمده، دون أن يٜم٘مٚمف اًمٜمٌل ُمّرًة صم٤مٟمٞم٦م ًمٚمٜم٤مس: ومال أدري ُم٤م اًمٗم٤مئدة ُمـ ذًمؽ؟! 

هذا ومٚمٞمٜمٓمؼ سمف اهلل شمٕم٤ممم ذم قمرؿمف أًمػ ُمّرة، صمؿ ًمٞمٜمزًمف ُمّرًة واطمدة، ويٜمٌئ اًمٜمٌل أّن 

اًمٜمص أردت ُمٜمف يمذا ويمذا سمال طم٤مضم٦م ًمتٕمّدد اًمٜمزول: وقمٚمٞمف ومٝمذه اًمٗمروٞم٦م ذم هم٤مي٦م 

 اًمْمٕمػ.
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ظم٤مُمس اًمٗمروٞم٤مت هٜم٤م هق ُم٤م اطمتٛمٚمف اًمًٞمد اًمؼموضمردي أيْم٤ًم، ُمـ أّن اعمراد ُم٤م 

يم٤ٌمت، ًمٙمـ ٓ ُمـ طمٞم٨م شمريمٞمٌٝم٤م، سمؾ يًتٗم٤مد ُمـ احلروف اعم٘مّٓمٕم٤مت وهمػمه٤م ُمـ اعمر

 .×ذواهت٤م، واًمٕمٚمؿ هب٤م خمزون قمٜمد أهؾ اًمٌٞم٧م

وهذه اًمٗمروٞم٦م ومٞمٝم٤م همٛمقض، وم٢مذا أريد إطمرف اعم٘مّٓمٕم٦م اعمقضمقدة ذم ُمٓمٚمع 

سمٕمض اًمًقر اًم٘مرآٟمٞم٦م، ومٝمذا يٕمٜمل أّن اًمٌٓمقن ظم٤مّص٦م سمٌٕمض أي٤مت ٓ شمٌٚمغ اًمقاطمد 

ر سمٕمض اًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م أّن ًمٙمؾ آي٦م فمٝمر ذم اعم٤مئ٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمع أّن فم٤مه

ٌّؼ اًمٔمٝمر واًمٌٓمـ قمغم سمٕمض أي٤مت همػم إطمرف اعم٘مّٓمٕم٦م، ُمثؾ  وسمٓمـ، سمؾ سمٕمْمٝم٤م ـم

 رواي٦م أئٛم٦م اهلدى واجلقر.

وأُم٤م إذا أريد أّن يمّؾ آي٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمٜمت٩م ُمـ طمٞم٨م إطمرف اعمتٙمّقٟم٦م سمذاهت٤م 

ـَ  اًم٘مرآين، ومٝمذا أؿمٌف رء سمح٤ًمب  ـ ٓ ُمـ طمٞم٨م اًمؽميمٞم٥م اعمٗمٞمد ًمٚمٛمٕم٤مين ـ اًمٌٓم

اجلٛمؾ وأُمث٤مل ذًمؽ سمحٞم٨م دمٕمؾ ًمٚمحروف واًمٙمٚمامت سمذواهت٤م أهار وطم٘م٤مئؼ، ومٝمذا 

وإن يم٤من حمتٛماًل همػم ُمًتحٞمؾ ويتٕم٤ممم قمـ ن٩م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرومٞم٦م واًمٕم٘مالئٞم٦م اًمٕم٤مُّم٦م ذم 

ومٝمؿ اًمٙمالم: إٓ أّٟمف اطمتامل سف ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف، ومل شمٗمّمح قمٜمف اًمِمقاهد اًمٕم٘مالٟمٞم٦م 

 واًمٜم٘مٚمٞم٦م اًمتل ىمّدُم٧م ذم هذا اعمْمامر، واؾمتٕمروٜم٤مه٤م ومٞمام شم٘مّدم.

 

 ـ فسضٗٛ العالوٗٛ ٔاإلغازٖٛ يف الدالالت الباطٍٗٛ 7

اطمتامًٓ ذم شمٗمًػم اًمٌٓمـ اًم٘مرآين، وهق أن  ذيمر سمٕمض اًمٕمٚمامء واًم٤ٌمطمثلم هٜم٤م

                                           
 .110: 1اًمؼموضمردي، احل٤مؿمٞم٦م قمغم يمٗم٤مي٦م إصقل  (1)

: وحمٛمد ـم٤مهر آل اًمِمٞمخ رايض، 37ـ  36: 1قل قمٌد إقمغم اًمًٌزواري، هتذي٥م إص (2)

 .163: 1سمداي٦م اًمقصقل 
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يٙمقن اعمراد أن اًمٚمٗمظ ُمًتٕمٛمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه سمٓمري٘م٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م يم٤ًمئر آؾمتخداُم٤مت 

٘مالئٞم٦م ًمٚمٖم٤مت: ًمٙمـ ذم اًمقىم٧م اًمذي يًتٕمٛمؾ ومٞمف ذم ُمٕمٜمك ُمٕملّم ٓ شمٕمّدد ومٞمف وٓ اًمٕم

سمٓمٜمٞم٦م وٓ فمٝمري٦م ًمف، إٓ أٟمف يٙمقن اًمٚمٗمظ يمّٚمف سمٜمٗمًف قمالُم٦م ورُمز وإؿم٤مرة ًمٌمء آظمر، 

واًمٕمالُمٞم٦م واإلؿم٤مرّي٦م همػم آؾمتٕمامل، ومٛمـ اعمٛمٙمـ أن جيٕمؾ رء واطمد قمالُم٦م قمغم 

امًٓ دًٓمٞم٤ًم، وذًمؽ ُمثؾ أن يْمع اإلٟم٤ًمن قمغم أؿمٞم٤مء ًمٙمٜمف ٓ يًتٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م اؾمتٕم

ىمٛمٞمّمف ظمٓم٤مسم٤ًم ًمزقمٞمؿ ؾمٞم٤مد مم٤ّم يٙمقن إؿم٤مرًة داًّم٦م قمغم اٟمتامئف اًمًٞم٤مد، ٓ أّن هذا 

 اعم٘مٓمع ُمـ اخلٓم٤مب ُمًتٕمٛمؾ ذم اٟمتامء هذا اًمٗمرد اًمًٞم٤مد.

وإلقمٓم٤مء ُمث٤مل آظمر، يٛمٙمـ ذيمر طم٤مًم٦م أن يًتخػم اإلٟم٤ًمن اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن 

تخرج ًمف آي٦م ُمٕمٞمٜم٦م، وم٢مّن هذه أي٦م ٓ شمٙمقن داًّم٦م قمغم ووع اعمًتخػم، اًمٙمريؿ، وم

 ًمٙمٜمّٝم٤م سمٔمٝمقره٤م قمٜمد ومتح اًم٘مرآن شمٙمقن سمٛمث٤مسم٦م اًمٕمالُم٦م اعم١مّذة.

 هذه افػرضقي تـسجؿ مع اِتوهغ ؾؽرّيغ ُهو:

طمٞم٨م يٛمٞمؾ اًمٕمديد ُمـ  ـ آِتوه افصقدم أو آِتوه افبوضـل افغـقيص ظؿقمًو، 1

٤مر ُمٕمٜمك ذم اًمذهـ طم٤مل ىمراءة أي٤مت، ويٜم٥ًم هذا اعمٕمٜمك ًمٚم٤ٌمـمـ ه١مٓء إمم اؾمتِمٕم

اًم٘مرآين دون أن ي٘مّمد أٟمف يدّل قمٚمٞمف، يم٠من ي٘مرأ ىمّّم٦م ُمقؾمك وومرقمقن ويًتِمٕمر أو 

يتٛمثؾ ومرقمقن قمغم أٟمف اًم٘مٚم٥م اًمٓم٤مهمل، ويٌدأ يتّمّقر أطمداث اًم٘مّّم٦م يمّٚمٝم٤م اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ 

 هذا آومؽماض...

ضمديدة ًمٙمـ ًمٞمس ُمـ اًميوري أّن  ذم هذه احل٤مل ؾمٞمخرج اًمٕم٤مرف سم٘مّّم٦م

إًمٗم٤مظ شمدّل قمٚمٞمٝم٤م، إٟمام ُمؼّمر شم٠مًمٞمػ شمٗمًػم سم٤مـمٜمل ًمٚم٘مرآن طمٞمٜمئٍذ هق أّن اًمٕم٤مرف يٜم٘مؾ 

شمٗم٤مقمالشمف اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ذم ٟمًجف ىمّّم٦ًم روطمٞم٦م طم٤مل شمٗم٤مقمٚمف ُمع اًمٜمص، وإذا طمّٚمٚمٜم٤م هذه 

روم٧م ذم اًمٔم٤مهرة اهل٤مُم٦م ؾمٜمجد ـ شم٘مري٤ًٌم ـ أن٤م شم٘مقم قمغم ٟمٔمري٦م ُمقت اعم١مًّمػ اًمتل قم
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اًمدراؾم٤مت إظمػمة، إّن اًمٕم٤مرف هٜم٤م أو اًمّمقذم ٓ يٌح٨م قمـ اعمراد اجلّدي اًمذي 

ىمّمده اعم١مًّمػ، إٟمام يٕمتؼم اًمٜمص سمٛمث٤مسم٦م ُمثػم حل٤مًمتف اًمروطمٞم٦م وُمٕملم ًمتٙمقيٜمٝم٤م، ومٞم٘مقم 

سم٤مًمرسمط سملم اًمٜمّص واًمّمقرة، ٓ ّٕن اًمٜمص حيٙمل قمـ اًمّمقرة، سمؾ ّٕن اًمٜمص ي٥ًٌّم 

ل وم٤مًمٜمص حيرك اًمّمقرة ًمتتٙمّقن وشمتداقمك أضمزاؤه٤م إمم شمٙمّقن٤م، ومٝمٜم٤م حيّمؾ شمداقم

ذهـ اًم٘م٤مرئ، وٓ ي٘مقم سم٤محلٙم٤مي٦م قمٜمٝم٤م، وهذا مت٤مُم٤ًم ُم٤م شم٘مقًمف ٟمٔمري٦م ُمقت اعم١مًمػ، أو 

ٟمٔمري٦م إٟم٤م واعمتـ، ـمروم٤من يِمٙمالن اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، ومال يٙمقن اعمتـ وؾمٞمٚم٦م ًمٌمء أو 

 ضمنًا، وإٟمام يمٞمٜمقٟم٦م ىم٤مئٛم٦م سمٜمٗمًٝم٤م.

أن شمٙمقن يمّؾ أو أيمثر اًمتٗم٤مؾمػم اًم٤ٌمـمٜمّٞم٦م واًمّمقومٞم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم وُمـ اعمٛمٙمـ ضمدًا 

 هذا، وإن أوطم٧م يمٚمامهتؿ أنؿ يريدون ٟم٦ًٌم اعمٕمٜمك ًمٚم٘مرآن أو ًمٚمٜمّص اًمديٜمل.

وي٘مقده اًمٞمقم ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل جمٛمققم٦م ُمـ  ـ آِتوه افرمزي احلديٌ، 2

ْم٤ًم قمغم هذا اعمٕمٜمك اعمٗمّٙمريـ ُمـ أُمث٤مل اًمديمتقر حمٛمد أريمقن، ومٝمذا آدم٤مه يٓمّؾ أي

اجلديد، طمٞم٨م إٟمف يٜمٔمر ًمٚم٘مرآن وٟمّمقصف قمغم أٟمف إؿم٤مرات أو حمّٗمزات أو قمالُم٤مت 

ًمٙمل يذه٥م اًم٘م٤مرئ ظمٚمٗمٝم٤م، ٓ شمريد أي٤مت احلٙم٤مي٦م وم٘مط، سمؾ شمريد اًمتحريؽ أو 

اإلؿم٤مرة ًمٙمل ٟمذه٥م ٟمحـ ظمٚمػ اًمٜمص وٟمحّٚمؼ ًمقطمدٟم٤م أو ٟمقفمػ ًمقطمدٟم٤م أن ٟمٗمتش 

ء وٟمحـ ٟمذه٥م وٟمرى، هق ٓ ي٘مقل ًمٜم٤م، هق وم٘مط ًمقطمدٟم٤م قمـ ومٙمرة ُم٤م، ومٝمق وم٘مط ييض

 يرُمل سم٢مؿم٤مرات وقئٞم٦م وٟمحـ ٟمٜمٔمر وٟمٙمتِمػ.

وقمغم أي٦م طم٤مل، ومٝمذه اًمٗمروٞم٦م ذم شمٗمًػم اًمٌٓمقن أيْم٤ًم حمتٛمٚم٦م: وشمٗمٞمد أّن ذم اًم٘مرآن 

سُمٜمٞم٦ًم ًمٖمقي٦م قم٘مالئٞم٦م قمرومٞم٦م، وذم اًمقىم٧م قمٞمٜمف ٟمٔم٤مم إؿم٤مري رُمزي، ويٌ٘مك وم٘مط إصم٤ٌمت 

اعمراد سم٤مًمٌٓمقن هق ذًمؽ سمٕمٞمٜمف، طمٞم٨م مل شم٘مّدم أّي ُمٕمٓمٞم٤مت هذه اًمٗمروٞم٦م، وإصم٤ٌمت أّن 

قمغم هذا إُمر، وإدًّم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ـ اًمٕم٘مالٟمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م ـ ٓ شمٗمّمح سمقوقح وشمٕملمُّ قمـ 
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 هذا اعمٕمٜمك.

 

 ـ البطُٕ الكسآٌ٘ ٔثٍاٟٗٛ اإلخباز ٔاالتعاظ، داٟسٚ الكصص الكسآٌ٘ 8

هـ( 460 ضمٕمٗمر اًمٓمقد )اًمٗمروٞم٦م اًمث٤مُمٜم٦م هٜم٤م هل ُم٤م ىمد يٚمقح ُمـ اًمِمٞمخ أيب

، يمام يٜمًٌف إمم أيب قمٌٞمدة، شمٌٜمّٞمف، طمٞم٨م يٜمًٌف إمم إظم٤ٌمر اًمقاردة قمـ اًمّم٤مدىَملم 

، وطمّمٞمٚم٦م هذه اًمٗمروّٞم٦م أّن واًمٜم٦ًٌم إظمػمة ُمقضمقدة ذم يمٚمامت اًمزريمٌم أيْم٤مً 

اًمٔم٤مهر هق اًم٘مّمص اًمقاردة ذم أظم٤ٌمر هالك إوًملم وإُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م، وم٤مجل٤مٟم٥م 

اًمٔم٤مهر ُمـ أي٤مت، ومٞمام اجل٤مٟم٥م اًمققمٔمل، أي اًمٕمٔم٦م اًمتل شمٙمقن  اإلظم٤ٌمري هق

 ًممظمريـ قمٜمدُم٤م يرون طم٤مل اعمت٘مّدُملم، هق اًم٤ٌمـمـ اًم٘مرآين.

وهذه اًمٗمروٞم٦م ٓ شمٜم٤مذم إـمالىم٤ًم ٟمٔم٤مم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرومٞم٦م اًمٕم٘مالئٞم٦م: ّٕن حتّمٞمؾ اًمٕمٔم٦م 

قمـ سمٜم٤مء  ووضمقد رؾم٤مًم٦م ُمـ وراء اإلظم٤ٌمر سمح٤مل إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م، ًمٞمس سم٤مُٕمر اعمتٕم٤مزم

اًمدًٓم٦م اًمٕمرومٞم٦م: وم٤مًمٕمرف يًتخدُمقن اًم٘مّّم٦م ًمٚمققمظ، سمؾ اًم٘مرآن ؿم٤مهد سمٜمٗمًف قمغم 

وَن ﴿أٟمف ومٕمؾ ذًمؽ، سمال طم٤مضم٦م إمم جملء اًمرواي٤مت أو أىمقال اًمٕمٚمامء، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ َفَؼْد 

ـْ َتْصِديَؼ 
ى َوفَؽِ وَن َحِديثًو ُيْػَسَ ـَ َْفبَوِب َمو  ْٕ ُوِِل ا ِٕ ٌة  افَِّذي َبْغَ َيَدْيِف  دِم َؿَصِصِفْؿ ِظْزَ

ًي فَِؼْقٍم ُيْمِمـُقنَ  ٍء َوُهدًى َوَرمْحَ ؾِّ َرْ ـُ : وىم٤مل شمٕم٤ممم: (111)يقؾمػ: ﴾َوَتْػِصقَؾ 

ؼه ﴿ ًُ بِِف ُؾَماَدَك َوَجوَءَك دِم َهِذِه احْلَ ُشِؾ َمو ُكَثبِّ ـْ َأْكَبوِء افره اًل َكُؼصه َظَؾْقَؽ ِم ـُ َو

َرى فِْؾؿُ  ـْ َؾوْؿُصِص اْفَؼَصَص ﴿، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: (120 )هقد: ﴾ْمِمـِغَ َوَمْقِظَظٌي َوِذ

ُرونَ  ُفْؿ َيتََػؽَّ و.. وهذا يمّٚمف يٕمٜمل أّن ٟمٔمري٦م اًمٌٓمقن ـ ووم٘م٤ًم  (176)ٕقمراف:  ﴾َفَعؾَّ

                                           
: 486: 2: واًمًٞمقـمل، اإلشم٘م٤من 169: 2: واًمزريمٌم، اًمؼمه٤من 9: 1اٟمٔمر: اًمٓمقد، اًمتٌٞم٤من  (1)

 .322: 2واًمزخمنمي، اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م 

 سمٜم٤مًء قمغم ؿمٛمقهل٤م عمحؾ اًمٌح٨م هٜم٤م. (2)



 411 ........... ىظرية البطون وبيية اخلطاب القرآىي، قراءات يف ىظريات األصوليني و

هلذه اًمٗمروٞم٦م ـ ٓ ختتزن ؿمٞمئ٤ًم ضمديدًا ذم اًمٜمٔم٤مم اًمدٓزم، وهذه اًمٗمروٞم٦م حمتٛمٚم٦م: ّٕن 

طم٤مل ىمٞم٤مم اًم٘م٤مّص سم٘مّص ىمّّمتف: وإٟمام هل أُمٌر ومٞمف ظمٗم٤مء اًمٕمؼمة واًمرؾم٤مًم٦م ًمٞم٧ًم فم٤مهرًة 

 ٟمًٌل يمام هق واوح.

 توشمٔمّؾ هذه اًمٗمروٞم٦م رهمؿ ُمٜمٓم٘مٞم٦م اطمتامهل٤م شمٕم٤مين ُمـ ُمِمٙمٚم٦م أّن سمٕمض اًمرواي٤م

دّل قمغم أّن ًمٙمّؾ آي٦م ذم اًم٘مرآن فم٤مهر وسم٤مـمـ، ومٞمام هذه اًمٗمروٞم٦م يم٠من٤م حتٍمٟم٤م سمدائرة 

قًمٞم٦م ذم اًمٌٓمـ اًم٘مرآين، إُمر اًمذي اًم٘مّمص اًم٘مرآين وٓ شم٘مدر قمغم شمٗمًػم اًمِمٛم

 يْمٕمٝم٤م ذم ىمدٍر ُمـ آؾمتٌٕم٤مد أو اعمحدودّي٦م.

 

 ـ البطُٕ ٔثٍاٟٗٛ المفغ ٔاملعٍٜ 9

اًمٗمروٞم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م هٜم٤م هل ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ اًمٓمقد وهمػمه ٟم٤مؾم٤ًٌم اظمتٞم٤مره إمم 

 .اًمٌٚمخل، وأّن اًمٓمؼّمي ذيمره، وهق أن يٙمقن اًمٔم٤مهر هق اًمٚمٗمظ واًم٤ٌمـمـ هق اعمٕمٜمك

ـّ هذه اًمٗمروٞم٦م سمٕمٞمدة ذم طمّد ٟمٗمًٝم٤م: ّٕن يمقن اًم٘مرآن ًمف فم٤مهر وسم٤مـمـ هبذا  ًمٙم

اعمٕمٜمك ًمٞمس ؿمٞمئ٤ًم يٛمّٞمزه قمـ ؾم٤مئر اًمٙمالم، وم٢مّن أّي يمالم يتٙمّٚمؿ سمف اًمٕم٤مىمؾ ؾمٞمٙمقن 

يمذًمؽ قم٤مدًة، ُمع أّن هذه اًمرواي٤مت واعم٘مقٓت فم٤مهرة ـ ٓ أىمّؾ سمٕمْمٝم٤م ـ ذم أن٤م شمريد 

ٞمف إمم قمٔمٛم٦م، صمؿ ٓ أدري هؾ شمريد هذه اًمرواي٤مت أن متٜمح اًم٘مرآن ُمٞمزًة وشمِمػم وم

واعم٘مقٓت أن شم٘مقل ًمٜم٤م إّن اًم٘مرآن أًمٗم٤مظ هل٤م ُمٕم٤مٍن؟! وهؾ هذا أُمٌر يًتحّؼ اًمذيمر؟! 

وهؾ اًم٘مرآن أًمٗم٤مظ ٓ ُمٕم٤مين هل٤م إُمر اًمذي ىمد خيدش ذم قم٘مالئٞم٦م اعمقمم ؾمٌح٤مٟمف 

سم٠مٟمف يريد شمريمٞمز  وشمٕم٤ممم؟! إن ؾمٞم٤مق اًمٜمّمقص واًمِمقاهد اًمٕم٘مالٟمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ٓ يقطمل

 هذه اًمٗمٙمرة اًمّمحٞمح٦م اًمقاوح٦م، وإٟمام يْمٞمػ أُمرًا آظمر ومٞمام يٌدو.

                                           
: واًمزخمنمي، اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م 486: 2: واإلشم٘م٤من 169: 2: واًمؼمه٤من 9: 1اٟمٔمر: اًمتٌٞم٤من  (1)

2 :322. 
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ّٗٛ اإلمجاه يف تفطري البطُٕ الكسآٌٗٛ 11  ـ فسض

ذه٥م اًمًٞمد أسمق احلًـ اإلصٗمٝم٤مين إمم وضمقد اًمتِم٤مسمف واإلمج٤مل ذم شمٗمًػم ُمٕمٜمك 

رأى ، وًمٕمّؾ اًمذي دومٕمف إمم ذًمؽ أٟمف اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ اًمقارد ذم اًمٜمّمقص

آطمتامٓت ُمت٤ًموي٦م وأّٟمف ُمـ اًمّمٕم٥م طمًؿ اعمقىمػ ًمّم٤مًمح واطمٍد ُمـ هذه 

آطمتامٓت، إُمر اًمذي جيٕمؾ اًم٤ٌمطم٨م ي٘مػ أُم٤مم إمج٤مل، وهلذا يٙمقن احلدي٨م ذم 

 هذه احل٤مل ُمـ إظم٤ٌمر اعمجٛمٚم٦م اعمتِم٤مهب٦م.

وشمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم هذا اًمٙمالم يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مّن اجلٝمؾ سمتحديد اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل اًمدىمٞمؼ 

ٚمٗمٙمرة اًمقاردة ذم هذه اًمٜمّمقص، رسمام ٓ يّي رضرًا ن٤مئٞم٤ًم هب٤م، سمحٞم٨م يٕمّٓمؾ ًم

إُمٙم٤مٟمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م: ٕن٤م شمٔمّؾ دمتٛمع حت٧م ؾم٘مػ واطمد، وهق أن اعمدًمقٓت 

اًمًٓمحٞم٦م اعمٜمًٌ٘م٦م إمم اًمذهـ اًمٕمرذم سمٛمجّرد ؾمامع أي٦م وإن يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م، إٓ أّن 

ـ ىمد خيْمع أيْم٤ًم ًمْمقاسمط اًمٗمٝمؿ اًمٕم٘مالئل هذا ٓ يٕمٜمل قمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م مم٤مرؾم٦م شم٠مُمؾ 

ًمٚمٙمالم ـ هبدف اًمٙمِمػ قمـ ُم٤ًمطم٤مت ضمديدة ذم اعمٕمٜمك يم٤مٟم٧م ظم٤مومٞم٦ًم، ويم٠مّن 

اًمرواي٤مت شمريد أن شمٗمتح ذم اًمٜمص اًم٘مرآين ومًح٦م اعم٘م٤مرسم٤مت واعم٘م٤مرٟم٤مت واجلٛمع 

واًمْمّؿ واًمت٠مُمؾ ٓيمتِم٤مف دٓٓت ضمديدة، ومٝمذا هق اًم٤ٌمـمـ، أي اجل٤مٟم٥م اعمخٗمل، 

ٕسمٕم٤مد اعمتٕمّددة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم طمّد شمٕمٌػم اًمِمٞمخ ٟم٤مس ُمٙم٤مرم وهذا ُمٕمٜمك ا

. وؾمٞم٠ميت ُم٤م يزيد اًم٘مْمٞم٦م ووقطم٤ًم إن اًمِمػمازي، واًمٕمالُم٦م حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
 

 ـ البطُٕ ٔفسضٗٛ اضتعىاه المفغ يف أنجس وَ وعٍٜ 11

آن اؾمتٕمٛمٚم٧م أًمٗم٤مفمف ذم اًمٗمروٞم٦م احل٤مدي٦م قمنمة هٜم٤م هل أن يٙمقن اعمراد أّن اًم٘مر

                                           
 .133اإلصٗمٝم٤مين، وؾمٞمٚم٦م اًمقصقل إمم طم٘م٤مئؼ إصقل:  (1)

 23: 9: وشم٠مُمالت ذم اعمٜمٝم٩م اًمٌٞم٤مين ًمٚم٘مرآن، جمٚم٦م رؾم٤مًم٦م اًم٘مرآن، اًمٕمدد 6ـ  5: 1اٟمٔمر: إُمثؾ  (2)

 .24ـ 



 413 ........... ىظرية البطون وبيية اخلطاب القرآىي، قراءات يف ىظريات األصوليني و

أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك دومٕم٦م واطمدة، سمحٞم٨م يم٤مٟم٧م سمٕمض اعمٕم٤مين أىمرب إمم اًمٕم٘مؾ اًمٕم٤مم ُمـ 

ذم إيمؾ اعم٤مدي، واؾمتٕمٛمٚم٧م ذم اًمقىم٧م  ٧مسمٕمْمٝم٤م أظمر، ومٙمٚمٛم٦م )ـمٕم٤مم( اؾمتٕمٛمٚم

ـّ أطمد اعمٕم٤مين اعمًتٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م اًمٚمٗمظ يم٤من أىمرب إمم ذهـ اًمٕمرف ُمـ  قمٞمٜمف ذم اًمٕمٚمؿ، ًمٙم

 يٚمتٗم٧م إمم أظمر ومًّٛمل إول فم٤مهرًا، وؾمّٛمل اًمث٤مين سم٤مـمٜم٤ًم.همػمه ومتّمّقره ومل 

هذه اًمٗمروٞم٦م حمتٛمٚم٦م أيْم٤ًم، إٓ قمغم شم٘مدير اًم٘مقل سمثٌقت اًمٜمٔمري٦م اًم٘م٤مئٚم٦م سم٤مؾمتح٤مًم٦م 

اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ اًمقاطمد ذم أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك، يمام ذه٥م إمم ذًمؽ مجع ُمـ قمٚمامء أصقل 

٦م ُمًتحٞمٚم٦م، أُم٤م إذا ىمٚمٜم٤م اًمٗم٘مف: وم٢مّٟمف ُمع هذه اًمٜمٔمري٦م شمّمٌح ٟمٔمري٦م اًمٌٓمقن ٟمٔمري

سم٢مُمٙم٤من اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ ذم أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك، هم٤ميتف أٟمف ظمالف اًمٔم٤مهر ُمـ اًمٙمالم أو 

ىمٚمٞمؾ اًمتحّ٘مؼ، وم٢مّن رواي٤مت اًمٌٓمقن يم٠من٤م شمريد أن شمٕمٚمـ أّن اًم٘مرآن ضم٤مء قمغم ٟمٔم٤مم همػم 

ي ُمتداول يمثػمًا ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕم٘مالئٞم٦م، إُمر اًمذي يٗمرض شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم أن يٙمقن اًمٜمٔم٤مم اًمٚمٖمق

 اًم٘مرآين قمرومٞم٤ًم وُم٤م ومقق قمرذم ُمٕم٤ًم.

وىمد قمّٚمؼ اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل قمغم ٟمٔمري٦م اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ ذم أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك 

إّن شمٕمّدد اعمٕمٜمك ذم آؾمتٕمامل اًمقاطمد ًمٞمس ُم٠مًمقوم٤ًم وارشم٤ٌمـمٝم٤م سمٌٓمقن اًم٘مرآن سم٤مًم٘مقل: 

ت ذم اًمٓمري٘م٦م اًمٕم٤مُّم٦م ًمٚمٙمالم: ّٕٟمف ٓ يٜمًجؿ ُمع أؾمٚمقب اًمتٗم٤مهؿ، طمتك ذم اًمٙمٚمام

اعمِمؽميم٦م سملم أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك: ّٕن اًمقوع ًمٚمٛمٕم٤مين اعمتٕمّددة ٓ يٗمرض اؾمتٕمامهل٤م، سمؾ 

يٕمٜمل طم٤مضم٦م يمّؾ واطمد ُمٜمٝم٤م ذم إرادشمف ُمـ اًمٚمٗمظ إمم ىمريٜم٦م طم٤مًمٞم٦م أو ُم٘م٤مًمٞم٦م، وإذا يم٤من 

، وم٢مّٟمف يقطمل سم٤مإلمج٤مل ذم ُمٕمروم٦م اعمٕمٜمك اعمراد ُمـ اعمجٛمؾاًمٜم٤مس يتحّدصمقن قمـ 

ثر ُمـ ُمٕمٜمك، وًمذًمؽ وم٢مّن اعم٠ًمًم٦م ًمٞم٧ًم ُم٠ًمًم٦م اإلُمٙم٤من اًمٚمٗمظ ُمع اطمتامًمف سملم أيم

وآؾمتح٤مًم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمذات، سمؾ هل ُم٠ًمًم٦م اعمٜمٝمؾ اًمٗمٜمل ذم اؾمتٕمامل اًمٙمالم ذم 

اًمتٗمٝمٞمؿ ًمدى اًمٕمرب، ومٚمق أريد هذا اًمٚمقن ُمـ اًمتٕمّدد ُمـ اًمٙمالم ًمٙم٤من سمٕمٞمدًا قمـ 
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قمـ ُمًتقى  اًمٜمٝم٩م اعم٠مًمقف ًمدهيؿ ُمـ ظمالل إظمالًمف سم٤مًمقوقح، واسمتٕم٤مده ـ سمذًمؽ ـ

ـّ  اًمٌالهم٦م اًمذي يتٜم٤مرم ُمع اإلقمج٤مز اًمٗمٜمل اًمذي يرشمٗمع سمف اًم٘مرآن إمم أقمغم ىمّٛم٦م ذم اًمٗم

 . اًمٌالهمل

 

ّٗٛ إزادٚ اإلغازٚ لدقٛ املعاٌ٘ الكسآٌٗٛ 12  ـ فسض

اًمٗمروٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة هٜم٤م هل ُم٤م ٟم٘مٚمف اعمػمزا اإليرواين ُمِم٤مومٝم٦ًم قمـ جمٚمس درس 

هذه اًمرواي٤مت ٓ شمٕمٜمل أّن ًمٚم٘مرآن ُمٕم٤مين ُمتٕمّددة،  ، ُمـ أنّ أظمقٟمد اخلراؾم٤مين

سمٕمْمٝم٤م فم٤مهر وسمٕمْمٝم٤م سم٤مـمـ، وإٟمام هل شمٕمٌػم سمالهمل أريد سمف أّن ُمٕم٤مين اًم٘مرآن دىمٞم٘م٦م 

ٓ يٗمٝمٛمٝم٤م اإلٟم٤ًمن اًمًٓمحل سمؾ حتت٤مج إمم ُمتخّّمص وٟم٤مفمر وُمت٠مُمؾ أو إمم 

ٞم٘م٦م وٓ أؿمخ٤مص ُمٕمّٞمٜملم يدريمقن هذه اعمٕم٤مين، ومٌدل أن ي٘مقل: إّن ُمٕم٤مين اًم٘مرآن دىم

ٌّٝم٤ًم قمدم رؤي٦م اًمذهـ اًمٕم٤مدي هل٤م سم٤محلج٤مب أو  يٜم٤مهل٤م اًمٗمٝمؿ اًمٕم٤مدي، قمؼّم سم٤مًمٌٓمقن، ُمِم

 اًمٌٓمـ: ّٕن اًمٌٓمـ حتج٥م قمـ رؤي٦م إُمٕم٤مء واعمٕمدة وُم٤م ومٞمٝم٤م.

وهذه اًمٗمروٞم٦م ُمٕم٘مقًم٦م، ورسمام يدقمٛمٝم٤م رىمؿ ؾمٌٕم٦م وؾمٌٕملم اًمداًّملم قمغم اعم٤ٌمًمٖم٦م، 

سم٤معم٘م٤مصد اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمت٠مُّمؾ ذم اًمٜمص، أو ومٞمٙمقن اعمراد اًمدقمقة إمم قمدم آؾمتخٗم٤مف 

 اًمدقمقة إمم طمٍم ومٝمؿ اًم٘مرآن سم٠مؿمخ٤مص ُمٕمّٞمٜملم ُمثؾ أهؾ اًمٌٞم٧م^.

وهذه اًمٜمٔمري٦م إن أريد هب٤م قمدم إُمٙم٤من ومٝمؿ أطمد ًمٚم٘مرآن همػم أؿمخ٤مص سم٠مقمٞم٤منؿ، 

ومٝمل شمّي سمٜمٔمري٦م قمرومٞم٦م اًمٌٞم٤من اًم٘مرآين: ّٕن اًمٌٞم٤من اًمٕمرذم يًتدقمل ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمٗمٝمؿ وًمق 

، ٓ احلٞمٚمقًم٦م دون اًمٗمٝمؿ، وىمد ٟمقىمِم٧م هذه اًمدقمقى قمٜمد قمٚمامء أصقل ذم اجلٛمٚم٦م

اًمٗم٘مف يمام ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم، أُم٤م إذا يم٤من اعمراد ُمٜمٝم٤م أّن اًم٘مرآن سمح٤مضم٦م ًمت٠مُمؾ وشمدسّمر 

                                           
 .10: 1حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل، شمٗمًػم ُمـ وطمل اًم٘مرآن  (1)

 .60: 1ن٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م  (2)
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ٓيمتِم٤مف اعمزيد ُمـ اًمدٓٓت ومٞمف، ومٝمذا ُم٤م يٛمٙمٜمف أن يٜمًجؿ ُمع ٟمٔمري٦م قمرومٞم٦م اًمٚمٖم٦م 

 اًم٘مرآٟمٞم٦م، يمام ص٤مر واوح٤ًم.

 

 ٍاٟ٘ احملهي ٔاملتػابْ، ٌعسٖٛ الػسٖف السض٘ـ البطُٕ ٔث 13

ُمـ اعم٘مقٓت اًمتل ٟمذيمره٤م هٜم٤م ًمتٗمًػم اًمٌٓمقن اًم٘مرآٟمٞم٦م هق ُم٤م ـمرطمف اًمنميػ 

هـ(، طمٞم٨م ومّن رواي٦م اًمٔمٝمر واًمٌٓمـ سم٤مٔي٤مت اعمحٙمٛم٦م واعمتِم٤مهب٦م، إذ 406اًمريض )

ف: ّٕن هذا اًمتٕمٌػم قمٜمده جم٤مز: ّٕن اعمراد سمف أّن أي٤مت اعمتِم٤مهب٦م سمٓمـ ٓ فمٝمر ًم

فم٤مهره٤م ٓ حيٙمل ًمٜم٤م قمٜمٝم٤م، ومٞمام أي٤مت اعمحٙمٛم٦م هل أي٤مت اًمٔم٤مهرة اًمتل ٓ فمٝمر 

وٓ سمٓمـ هل٤م ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م صمٜم٤مئل اًمٔمٝمر واًمٌٓمـ، واعمتِم٤مسمف هق اًمذي يت٤ًمسمؼ ومٞمف اًمٕمٚمامء، 

 .وم٤مًمٔم٤مهر هق اعمحٙمؿ واًم٤ٌمـمـ هق اعمتِم٤مسمف

آن فم٤مهر وسمٕمْمف وهذه اًمٗمروٞم٦م همػم واوح٦م: ّٕن هذا ُمٕمٜم٤مه أّن سمٕمض اًم٘مر

سم٤مـمـ، ومٞمام اًمٕمديد ُمـ اًمرواي٤مت ضمٕمٚم٧م ذم أي٦م اًمقاطمدة فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم، سمام ومٞمٝم٤م 

شمٚمؽ اًمرواي٦م اًمتل قمروٝم٤م اًمريض ٟمٗمًف وأراد ُمـ ظمالهل٤م احلدي٨م قمـ اًمٔم٤مهر 

، ومٙمٞمػ يٜمًجؿ شمٗمًػمه ُمع ًمٙمؾ آي٦م فمٝمر وسمٓمـواًم٤ٌمـمـ، وىمد ورد ومٞمٝم٤م شمٕمٌػم: 

 ْماًل قمـ قمدم شم٘مديؿ ؿمقاهد هلذا اًمٗمٝمؿ.دًٓم٦م اًمرواي٤مت ٟمٗمًٝم٤م؟! هذا وم

إّن ًمٚمٛمتِم٤مسمف فمٝمر وًمٞمس هق سم٤مًمذي ٓ فمٝمر ًمف، وىمد طمّ٘مؼ ذم قمٚمؿ إصقل قمٜمد 

سمٕمض اعمت٠مظمريـ أّن اعمتِم٤مسمف ٓ ي٤ًموي اعمجٛمؾ اًمذي ٓ حيٙمل قمـ رء، وإّٟمام حيٙمل 

 ًمٙمـ سمِمٙمؾ ُمـ احلٙم٤مي٦م يٛمٙمـ ُمٕمف اًمتح٤ميؾ واسمتٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م ُمـ دٓٓشمف وُمٕم٤مٟمٞمف.

 

 ـ ٌعسٖٛ البطُٕ الٕدٕدٖٛ، الكساٞٚ العسفاٌٗٛ 14

يٕمت٘مد اًمٕمروم٤مء واعمتّمّقوم٦م سمٗمٙمرة اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ، ًمٙمـ ٓ قمغم اًمٓمري٘م٦م اًم٤ًمئدة، 

                                           
 .51اًمنميػ اًمريض، اعمج٤مزات اًمٜمٌقي٦م:  (1)
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سمؾ قمغم أؾم٤مس أن سم٤مـمـ يمؾ رء هق طم٘مٞم٘متف، وم٤مًم٤ٌمـمـ ًمٞمس سم٤مـمٜم٤ًم دًٓمّٞم٤ًم طمتك أقمؼم 

 رشم٥م اًمقضمقد إًمٞمف قمؼم إًمٗم٤مظ، وإٟمام هق سم٤مـمـ وضمقدي ٓ أسمٚمٖمف إٓ قمؼم اًمٖمقص ذم

ًمٚمقصقل إمم شمٚمؽ اًمرشم٦ٌم اًمتل يًت٘مّر ومٞمٝم٤م اًم٤ٌمـمـ اًم٘مرآين: ّٕن اًم٘مرآن طم٘مٞم٘م٦م جمّردة 

هل٤م ودمّٚمٞمٝم٤م ذم قمقامل اًمقضمقد ي٠مظمذ أؿمٙم٤مًٓ  ُمتٕم٤مًمٞم٦م شمرضمع إمم اًمذات اإلهلٞم٦م، وشمٜمزُّ

شمتٜم٤مؾم٥م ُمع شمٚمؽ اًمرشم٥م اًمقضمقدي٦م، إمم أن يٌٚمغ هذا اًمٙمت٤مب قم٤معمَٜم٤م اعم٤مدي ومٞمٔمٝمر قمغم 

ًمٗم٤مظ وُمّمحػ ويمٚمامت، وم٤مًمٔم٤مهر ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اًم٤ٌمـمـ وُمٔمٝمر ُمـ ؿمٙمؾ أ

ُمٔم٤مهره، ومال ُمٕمٜمك ًمؽمك اًمٔم٤مهر ًمّم٤مًمح اًم٤ٌمـمـ وٓ ًمؽمك اًم٤ٌمـمـ ًمّم٤مًمح اًمٔم٤مهر، 

ّٕنام وضمٝم٤من ًمٕمٛمٚم٦م واطمدة، هلذا مل يٕمت٘مد يمثػم ُمـ اًمٕمروم٤مء سم٠من اًمقصقل إمم اًم٤ٌمـمـ 

٦م سم٤مًمٖم٦م اًمتٕم٘مٞمد شم٘مقل: يٙمقن سم٤مًمٖمقص ذم دٓٓت إًمٗم٤مظ، ّٕنؿ ؿم٤مدوا ُمٕم٤مدًم

ًمٞم٧ًم إًمٗم٤مظ ؾمٌٞمالً ًمٗمٝمؿ ُمراد اعمتٙمّٚمؿ، سمؾ اًمٕمٙمس هق اًمّمحٞمح: وم٢مّن ومٝمؿ ُمراد 

اعمتٙمّٚمؿ هق اًمًٌٞمؾ ًمٗمٝمؿ يمالُمف، وهذا اًمٗمٝمؿ ًمٚمٛمراد قمٜمدهؿ ٓ يٙمقن ؾمقى سم٤مًمتٕم٤مزم 

ذم ُمدارج اًمًػم واًمًٚمقك ًمٚمٌٚمقغ ًمٚمٛمتٙمٚمؿ ٟمٗمًف، ُمـ هٜم٤م ـم٤مًم٥م سمٕمْمٝمؿ سم٠من ٟمًٛمع 

 وًمٞمس ُمـ اًمٜمٌل، أي ٟم٠مظمذ احل٘مٞم٘م٦م اًمقضمقدي٦م اًمتل أظمذه٤م اًمٜمٌل ٓ اًم٘مرآن ُمـ اهلل

 اًمتل أقمٓم٤مٟم٤م إّي٤مه٤م.

وًمٙمل حيّرر اًمّمقذم ٟمٗمًف ُمـ اعم٤ًمءًم٦م قمـ اًمدٓٓت اًمٕمرومٞم٦م اًمٕم٤مدي٦م ًمٚمٜمّمقص، 

حتّدث قمـ ُٓمٕمٞم٤مري٦م اًمٗمٝمؿ اًمٕمريب ُمـ طمٞم٨م احلّد إقمغم، أي إّٟمف ىم٤مل: إّن ومٝمؿ 

٤مب إئٛم٦م ـ ٓ جيقز اًمتقصؾ إمم ٟم٘مٞمْمف، ًمٙمٜمّف اًمٕمرب ـ سمٛمـ ومٞمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م وأصح

ًمٞمس اًمٗمٝمؿ اًمٜمٝم٤مئل، ومٞمٛمٙمـ ًمٜم٤م شمٗمًػم اًمٜمّمقص طمتك سمٓمري٘م٦م مل شمٙمـ ختٓمر قمغم 

ذهـ قمريّب ىمط، يمام هل ـمري٘م٦م اسمـ قمريب وطمٞمدر أُمكم وهمػممه٤م، هذا هق اعمٜمٗمذ 

ًمتٙمثػم اًمدٓٓت ويمن ىمٞمقد اًمٚمٖم٦م، وهذا هق سمٕمٞمٜمف اًمتخّٓمل قمـ إًمٗم٤مظ دون 

 ٤مصٛمتٝم٤م.خم



 417 ........... ىظرية البطون وبيية اخلطاب القرآىي، قراءات يف ىظريات األصوليني و

وم٤مًمت٠مويؾ اًمّمقذم ٓ يٜمٓمٚمؼ ُمـ اًمٕم٘مؾ: ّٕن ُم٤م يتحدث قمٜمف اًمّمقذم ـمقر ومقق 

ـمقر اًمٕم٘مؾ، وٓ يٜمٌٕم٨م ُمـ اًمقاىمع: ّٕن اًمّمقذم ٓ يرى ومٞمام ٟمًٛمٞمف ٟمحـ واىمع 

احلٞم٤مة ؾمقى ؿمٙماًل سمًٞمٓم٤ًم ؾمٓمحٞم٤ًم ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقد، أي شمٚمؽ اًمرشم٦ٌم إىمّؾ ٟمقرّي٦ًم 

ًمّمقذم ُمـ اًمٕمٚمؿ احلْمقري اًمٚمدين اًمِمٝمقدي اًمذي وإو٤مءة، وإّٟمام يتٗمّجر اًمت٠مويؾ ا

يٌٚمغ أقمغم اعمراشم٥م، ًمٞمٜمزل سمٕمده٤م إمم اًمٜمص اعمدّون سملم أيديٜم٤م، ٓ ًمٞمٗمّن إًمٗم٤مظ قمؼم 

ٌٌّتٝم٤م  ٟمٔم٤مم اًمٚمٖم٦م، سمؾ ًمٞمً٘مط قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ختتزٟمف ُمـ يمثرات، ُرُّمزت ومٞمٝم٤م شمرُمٞمزًا، وؾم

اًمٕمقامل اًمٓمقيٚم٦م،  اًمرطمٚم٦م اًمٓمقيٚم٦م ًمٚمٜمص ُمـ ُمّمدره ـ أي اهلل ـ ُمرورًا سمًٚمًٚم٦م

وصقًٓ إمم ُم٤م سملم أيديٜم٤م اًمٞمقم، ومال يًٛمح ًمٜم٤م اًمٕم٤مرف سمٛمح٤ميمٛمتف قمؼم ن٩م اًمٚمٖم٦م 

اًم٤ًمئد، إّٟمف يٗمّرغ ذًمؽ يمّٚمف ُمـ ُمْمٛمقٟمف، ويٓم٤مًمٌٜم٤م سم٤مًمٕمروج ُمٕمف ًم٘مراءة ٟمًخ٦م أيمثر 

أص٤مًم٦م ًمٚمٜمّص اًم٘مرآين ذم قم٤مملٍ آظمر. ٟمٕمؿ، يًٕمك اعمت٠مظمرون ُمـ اًمٕمروم٤مء سم٤مخلّمقص 

ٔم٤مهر وقمدم هدره، ويٍّمون قمغم أّنؿ ٓ يٙمنوٟمف سمؾ يًػمون ُمٜمف ًمٚمحٗم٤مظ قمغم اًم

 .ويتخّٓمقٟمف

ًم٧ًم أريد هٜم٤م اًمدظمقل ذم حم٤ميمٛم٦م هذا اًمٜمٝم٩م ُمـ اًمتٗمٙمػم، واًمذي ي٘مقم قمغم 

ٟمٔمري٦م اًمتجكّم اًمتل ـمرطمٝم٤م اسمـ قمريب، وىمد ؾمٌؼ أن شمٕمّرو٧م ًمٚمٜمٝم٩م اًمٕمروم٤مين ذم 

ٗمل أُم٤مم هذه اًمّمقرة سمٕمدم ، ًمٙمـ أيمتاعمٕمروم٦م، وأصمرت سمٕمض اعمالطمٔم٤مت قمٚمٞمف

إٟمٙم٤مره٤م، ومٝمذا أُمر ُمٝمؿ، يمام ي٘مقل اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل، وأقمّٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م سمام قمّٚمؼ سمف اًمًٞمد 

حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر قمغم سمٕمض اعم٘مقٓت اًمّمقومٞم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٓمٚم٥م واإلرادة ذم 

                                           
: واًمِمػمازي، شمٗمًػم 359ـ  358: 1اٟمٔمر طمقل ٟمٔمري٦م اًمٕمروم٤مء: اًمٖمزازم، إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ  (1)

: واخلٛمٞمٜمل، ذح 54ـ  53: 3: واًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، اعمٞمزان 107: 7، و23ـ  22: 6اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 .140ـ  139، 136ؾمقرة احلٛمد:  : وشمٗمًػم38ـ  37دقم٤مء اًمًحر: 

 .210ـ  190طمٞمدر طم٥م اهلل، ُم٠ًمًم٦م اعمٜمٝم٩م ذم اًمٗمٙمر اًمديٜمل وىمٗم٤مت وُمالطمٔم٤مت:  (2)
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ُم٤م ذه٥م إًمٞمف قمروم٤مء اًمٗمالؾمٗم٦م وُمتّمّقومقهؿ... ُمٌٜمّل قمغم شمّمّقر اًمٗمٚمًٗم٦م سم٘مقًمف: 

 . فصقذم ٓ ٟمٗمٝمٛم

 

 ـ البطُٕ ٔثٍاٟ٘ العبٕز ٔاالضتٗشاٞ، ٌعسٖٛ العالوٛ فطن اهلل 15

، اًمٗمروٞم٦م اخل٤مُم٦ًم قمنمة هٜم٤م هل ُم٤م ذيمره اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل

وم٘مد دظمؾ اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل هذا اًمٌح٨م ـ ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ سمٕمض اًمقضمقه 

ـ  ٔمري٦م اًمٚمقازم وىمٌقًمف اإلمج٤مزّم هل٤ماًم٤ًمسم٘م٦م ُمثؾ اًمتٕمّدد اعمّمداىمل وشمٕمّدد إسمٕم٤مد، وٟم

إّٟمٜم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع شمّمّقر ُم٠ًمًم٦م وم٘م٤مم سمتحٚمٞمؾ أّوزم عمٗمرديت: اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ، وم٘م٤مل: 

اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ سم٤مًمٓمري٘م٦م اعم٤مدي٦م اًمتل دمٕمؾ ًمٚمٗمظ ـمٌ٘متلم ُمـ اعمٕمٜمك، مت٤مُم٤ًم يمام هق 

٤مئص، أو يمام هق فم٤مهر اًمٌمء وسم٤مـمٜمف، اًمذي شمتٕمّدد ومٞمف اًمٕمٜم٤مس، وشمتٜمّقع ومٞمف اخلّم

اًمٔمٝمر اًمذي يٛمثؾ ضم٤مٟم٤ًٌم ُمـ اجلًد خيتٚمػ قمـ اًم٤ٌمـمـ اًمذي يٛمثؾ ضم٤مٟم٤ًٌم آظمر، ومٝمٜم٤مك 

طم٤مًمت٤من قمْمقّيت٤من ُمتٕمّددشم٤من: ّٕن اًمٚمٗمظ طم٤مًم٦م صقشمٞم٦م سمًٞمٓم٦م شمقطمل سمح٤مًم٦م ذهٜمٞم٦م 

مم٤مصمٚم٦م ومٞمام هق اعم٠مًمقف ُمـ اًمٓمري٘م٦م اعم٠مًمقوم٦م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ًمذًمؽ ٓسمّد ُمـ اؾمتٜمٓم٤مق 

ح قمغم أؾم٤مس إرادة اعمٕمٜمك اًمقاطمد اًمذي ختتٚمػ ـمري٘م٦م ومٝمٛمف شمٌٕم٤ًم هذا اعمّمٓمٚم

 . ٓظمتالف صم٘م٤موم٦م اإلٟم٤ًمن...

وىمد رومض اًمًٞمد ومْمؾ اهلل ومٙمرة اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ سم٤معمٕمٜمك اًمذي يًتدقمل وضمقد 

                                           
 .29: 2اًمّمدر، سمحقث ذم قمٚمؿ إصقل  (1)

: وصقرة اًمٜمٌل 240: 1: واًمٜمدوة 24ـ  21شم٠مُمالت ذم اعمٜمٝم٩م اًمٌٞم٤مين ًمٚم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ:  (2)

 .50: 65ؾمالُمٞم٦م، اًمٕمدد حمٛمد ذم اًم٘مرآن، جمٚم٦م اًمث٘م٤موم٦م اإل

 .18ـ  14: 1اٟمٔمر: شمٗمًػم ُمـ وطمل اًم٘مرآن  (3)

 .12: 1اعمّمدر ٟمٗمًف  (4)
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، وىم٤مل سم٠مّن اعمٜمٔمقر ُمٕم٤مين ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمّمقومٞم٦م أو اًمرُمزي٦م أو همػمه٤م

ت٠مؾمٞمس ًمٜمٔم٤مم ًمٖمقي خمتٚمػ قمـ ٟمٔم٤مم اًمتٕمٌػم اًمٕمريب اًمذي يٗمٝمٛمف ُمـ اًمٌٓمقن ًمٞمس اًم

اًمٕمرب سم٘مراءهتؿ ًمٚمٜمّمقص واخلٓم٤مسم٤مت، وإٟمام ي٘مقم قمغم أؾم٤مؾملم ٟمقوحٝمام قمغم 

 ـمري٘متٜم٤م:

سمٛمٕمٜمك أّن اًم٘مرآن  إول: افعبقر مـ اجلزئل إػ افؽّع أو مـ ادودي إػ ادعـقي،

ُم٦م، يمام ذم ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ىمد يٓمٚمؼ ُمقارد ضمزئٞم٦م ًمٙمٜمف ي١مؾّمس ومٞمٝم٤م ًم٘مقاقمد قم٤م

واًمتج٤مرب اًمتل أقمٓمك ُمٜمٝم٤م ُمقىمٗم٤ًم ذم أطمداث وىمٕم٧م ذم اًمّمدر اإلؾمالُمل إّول ذم 

احلروب واًمٕمالىم٦م ُمع اعمٜم٤موم٘ملم وهمػم ذًمؽ، وم٢مّن آٟمت٘م٤مل إمم اًمٙمكم يًٛمح سم٢مقم٤مدة 

إٟمت٤مج اًم٘مرآن وٛمـ ؾمٞم٤مق قم٤مم ي٘مٌؾ شمٓمٌٞم٘مف ظم٤مرج اإلـم٤مر اجلزئل اًمزُمٙم٤مين اًمذي 

 يم٤من ومٞمف.

ا يٚمت٘مل ومْمؾ اهلل أو يٕمٞمد إٟمت٤مج ٟمٔمري٦م اعمّم٤مديؼ أو يريد آٟمت٘م٤مل ُمـ اعم٤مدي وهبذ

إمم اعمٕمٜمقي، يم٠من ٟمٗمّن إطمٞم٤مء اًمٜمٗمس اًمذي هق سمٛمث٤مسم٦م إطمٞم٤مء ًمٚمجٛمٞمع ذم إـم٤مر اإلطمٞم٤مء 

اعمٕمٜمقي، يمام ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت، وم٤مًمًٞمد ومْمؾ اهلل هٜم٤م يدُم٩م سملم ٟمٔمري٦م اًمتجريد 

ٕم٤مم اجل٤مُمع وسملم إقم٤مدة ص٥ّم هذا اعمٕمٜمك اجل٤مُمع قمغم اعم٤مدي ًمٚمقصقل إمم اعمٕمٜمك اًم

 اعمّمداق اجلديد.

وومٙمرة اًمٕمٌقر ُمـ اعم٤مدي إمم اعمٕمٜمقي، يرضمع أؾم٤مؾمٝم٤م إمم آدم٤مه٤مت اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م 

وٟمحقه٤م، وىمد ـمرح اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل هذه اًمٗمٙمرة قمٜمدُم٤م ومّن هب٤م سمٓمقن اًم٘مرآن 

 ـمري٘م٦م إُمث٤مل اًمتل شم٘مّرب أيْم٤ًم، ًمٞمجٕمؾ اًم٘مرآن ُمًقىم٤ًم ذم يمثػم ُمـ ُمقاىمٗمف قمغم

                                           
، ٟمنم دار 59: 4ـ  3: وًمف أيْم٤ًم: ُمٗم٤مهٞمؿ إؾمالُمٞم٦م قم٤مُّم٦م، احلٚم٘م٦م 144: 8اعمّمدر ٟمٗمًف  (1)

 إوقاء، سمػموت.
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 .اعمٕمٜمقي إمم اًمذهـ اًمٌنمي اًمذي ي٠مًمػ احلّس 

سمٛمٕمٜمك أّن اًمٜم٤مفمر ذم اًم٘مرآن يٚمحظ ومٞمف إؿم٤مرات وًمٓم٤مئػ  افثوين: آشتقحوء،

ودٓٓت ُمتحّريم٦م يٛمٙمـ اؾمتٞمح٤مء شمّمّقرات ُمٜمٝم٤م ووم٘م٤ًم ًمٜمٔم٤مم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وم٘مد 

ن يريّمز ُمٗمٝمقم ىمدرة اعمرأة قمغم مم٤مرؾم٦م يًتقطمل ُمـ ىمّّم٦م ُمٚمٙم٦م ؾم٠ٌم، أّن اًم٘مرآن يريد أ

إدارة ؾمٞم٤مؾمٞم٦م طمًٜم٦م ًمٚمًٚمٓم٦م، ويٜمتٗمع اًمٗم٘مٞمف هبذا آؾمتٞمح٤مء، أو ىمد يًتقطمل اًمٗم٘مٞمف 

ُمـ هد يمؼمى اًمٗمرائض ذم اإلؾمالم ومٞمْمع اًم٘مرآن إُمر سم٤معمٕمروف إمم ضم٤مٟم٥م 

اًمّمالة واًمزيم٤مة واإليامن سم٤مهلل وـم٤مقم٦م اًمرؾمقل، ومّمحٞمح أٟمف ٓ يقضمد صٞمٖم٦م أُمر أو 

ـّ هذا اًمًٞم٤مق ي٘مّدم اؾمتٞمح٤مًء سمٕمٔمٛم٦م هذه اًمٗمريْم٦م.ُم٤م  دة أُمري٦م، ًمٙم

إّن آؾمتٞمح٤مء يٕمٜمل دم٤موزًا ُمدروؾم٤ًم حلرومّٞم٦م اًمٜمّص ظم٤موٕم٤ًم عمٜمٝم٩م اًمٗمٝمؿ اًمٚمٖمقي 

واًمٕمرذم، وختّٓمٞم٤ًم ًمٚمٌٕمد اعمٕمجٛمل واًم٘م٤مُمقد، ويمّؾ ُم٤م ٟمحّمؾ قمٚمٞمف ُمـ دم٤موز 

ٓمري٘م٦م شمٕمّدد إسمٕم٤مد ف سماجلزئل إمم اًمٙمكم واعمحًقس إمم اعمٕمٜمقي وُم٤م ٟمًتقطمٞم

، هق اًمذي يًّٛمك سمٓمٜم٤ًم: ٕٟمف ٓ يٌدو ًمٜم٤م ًمٚمقهٚم٦م إومم، سمؾ ومٞمف ىمدٌر ُمـ اًم٘مرآٟمٞم٦م

 اخلٗم٤مء.

أّن ُمـ هٜم٤م رسمط اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل سملم اًمٌٓمقن واًمت٠مويؾ وآؾمتٞمح٤مء، ومذيمر: 

اًمت٠مويؾ ًمٞمس إٓ قمٛمٚمٞم٦م اؾمتٞمح٤مء ًمٚمٛمٕمٜمك ُمـ ظمالل اًمت٘م٤مء اعمٕم٤مين سمٌٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض ذم 

هداف اًمتل يًتٝمدومٝم٤م اًم٘مرآن ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل يثػمه٤م أُم٤مم اًمٜم٤مس، واعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل إ

 . يقطمٞمٝم٤م إًمٞمٝمؿ..

وم٤مًمًٞمد ومْمؾ اهلل يريد هٜم٤م سمٜم٤مء ومٙمرة آؾمتٞمح٤مء شم٤مرًة قمغم اعم٘م٤مرسم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م سملم 

اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م، وأظمرى قمغم اًمرسمط سملم اعمٕم٤مين واعمٗم٤مهٞمؿ اعم٠مظمقذة ُمـ اًم٘مرآن 

                                           
 .32ـ  28اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، اًم٘مرآن ذم اإلؾمالم:  (1)

 .144: 8ل اًم٘مرآن ومْمؾ اهلل، شمٗمًػم ُمـ وطم (2)
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ورسمام صم٤مًمث٦م قمغم ومٙمرة اًمذوق اًمتٗمًػمي اًمذي يٛمٚمٙمف اعمٗمّن ُمـ ظمالل ظمؼمشمف  اًمٙمريؿ،

سم٤مًمٜمص اًم٘مرآين مت٤مُم٤ًم يمام يٛمٚمؽ اًمٗم٘مٞمف ذوىم٤ًم وم٘مٝمّٞم٤ًم أو ؿماّمً وم٘م٤مهتّٞم٤ًم يمام ي٘مقًمقن: ُمـ هٜم٤م 

يم٤من اًمًٞمد ومْمؾ اهلل ُمّٞم٤مًٓ ًمٚمجٛمع سملم سمٓمقن اًمٚمٗمظ وسمٓمقن اعمٕمٜمك سم٤مًمٓمري٘م٦م اخل٤موٕم٦م 

 ًمٜمٔم٤مم اًمٚمٖم٦م.

أّن اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل ـمرح ومٙمرة آؾمتٞمح٤مء ًمٞمٕمٓمل اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمًػمي٦م  وأقمت٘مد

ـم٤مسمٕم٤ًم ُمرٟم٤ًم يٛمٙمٜمف ُمـ ظمالًمف حتريؽ آؾمتٜم٤مد إمم اًمٜمّمقص وحتريؽ اًمتٕم٤مـمل ُمع 

اعمٕم٤مين سمام خيدم اجلري اًم٘مرآين واًمتٓمٌٞمؼ اًم٘مرآين قمغم خمتٚمػ ُمراومؼ احلٞم٤مة سمٛمٔم٤مهره٤م 

 اجلديدة.

تٛمٚم٦م أيْم٤ًم، وٓ شم٠مسم٤مه٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم شمٗمًػم وهذه اًمٗمروٞم٦م ذم شمٗمًػم اًمٌٓمقن حم

اًمٙمٚمٛم٦م، وأقمت٘مد أّن اًمًٞمد ومْمؾ اهلل يم٤من يريد ـ سمِمّدة ـ احلٗم٤مظ قمغم ُمرضمٕمٞم٦م اًمٚمٖم٦م 

اًمٕمرسمٞم٦م، وقمدم اًم٘مٌقل سم٤مًمتٗم٤مؾمػم اًمتل شمًتٜمٙمره٤م هذه اًمٚمٖم٦م، وشمتّم٤مدم ُمع ومٝمٛمٝم٤م 

 اخلروج قمـ اعم٠مًمقف ُمـ إّٟمٜم٤م ٓ ٟمحت٤مج إمماًمٕمرذم: وهلذا ذيمر ذم ن٤مي٦م يمالُمف ىم٤مئاًل: 

ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم شمٗمًػمه، أو إمم إسمٕم٤مده قمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُّم٦م، ُمـ أضمؾ اًمؽميمٞمز 

قمغم هذه احل٘مٞم٘م٦م أو شمٚمؽ، أو هذا اًمرُمز اًمنمقمل ًمٚمحّؼ: ّٕن اخلٓمقط اًمٕم٤مُّم٦م اعمتٜم٤مصمرة 

مل اًمدًمٞمؾ ومٞمف، واًمٜمامذج احلٞم٦م اعمتحّريم٦م ذم داظمٚمف، يٛمٙمـ أن شمقطمل ًمٜم٤م سمام ٟمريد، ذم قم٤م

 . واًمؼمه٤من

وهذا هق ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ُمـ أّن اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل يم٤من يريد ُمـ ضمٝم٦م احلٗم٤مظ قمغم 

ُمرضمٕمٞم٦م اًمٚمٖم٦م، ويمذًمؽ احلٗم٤مظ قمغم ؾمٕم٦م اعمٕمٓمٞم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وىم٤مسمٚمٞمتٝم٤م ًمالؾمتٛمرار ُمـ 

 دون ظمٜم٘مٝم٤م ذم طم٘مٞم٘م٦م ُمـ احل٘م٤مئؼ أو ُمٗمٝمقم حمّدد ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ.

                                           
 .18: 1ومْمؾ اهلل، شمٗمًػم ُمـ وطمل اًم٘مرآن  (1)
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ة حتٙمٞمؿ اعمرضمٕمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م هبذا اعمٕمٜمك ـ قمٜمد وٟمجد ؿمٞمئ٤ًم يِمٌف ذًمؽ ـ أي رضور

اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر، ومٗمل شمٕمٚمٞم٘مف قمغم رواي٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ يمثػم اًمتل ضم٤مءت ذم 

َـّ ُأمه ﴿ؾمٞم٤مق شمٗمًػم آي٦م:  َْؽاَمٌت ُه ُهَق افَِّذَي َأكَزَل َظَؾقَْؽ افؽَِتوَب ِمـُْف آَيوٌت حمه

َوُأَخُر ﴿وإئٛم٦م × ١مُمٜملمأُمػم اعم×: ، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق﴾افؽَِتوِب 

وٌت  ـَ دم ُؿُؾقهِبِْؿ َزْيغٌ ﴿ىم٤مل: ومالن وومالن  ﴾ُمَتَشوهِبَ و افَِّذي أصح٤مهبؿ وأهؾ  ﴾َؾَلمَّ

َؾَقتَّبُِعقَن َمو َتَشوَبَف ِمـُْف اْبتَِغوَء افِػْتـَِي َواْبتَِغوَء َتْلِويؾِِف َوَمو َيْعَؾُؿ َتْلِويَؾُف إِٓ اهللُ ﴿وٓيتٝمؿ 

اِشُخ  . ىم٤مل اًمًٞمد اًمّمدر: وإئٛم٦م^× أُمػم اعم١مُمٜملم ﴾قَن دِم افِعْؾؿِ َوافرَّ

 وُمثؾ هذه اًمرواي٦م قمغم ـمري٘متٜم٤م ٓ يٕمٛمؾ هب٤م: ٕن٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمت٤مب... أُم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م ُمع

اًمٙمت٤مب ومٚمام ؾمقف ي٠ميت ذم سمحقث اًمتٕم٤مدل واًمؽماضمٞمح ُمـ أّن يمؾ رواي٦م شمٙمقن خم٤مًمٗم٦ًم 

ف إئٛم٦م^، وأّي خم٤مًمٗم٦م أؿمّد ُمـ ُمثؾ هذه ًمٙمت٤مب اهلل ؾمٌح٤مٟمف زظمرف سم٤مـمؾ مل ي٘مٚم

 .اًمت٠مويالت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًمتل ٓ يٛمٙمـ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م سمقضمف ُمـ اًمقضمقه ُمع اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ

ـّ نإّن هذه اًمرواي٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمِمٙمٚم٦م ووم٘م٤ًم ًمٚمٜمٔمري٤مت اًم٤ًمئدة ذم سمٓمقن اًم٘مرآ ، ًمٙم

ف يّمٚمح ًمف رومض اًمًٞمد اًمّمدر هل٤م ُمٕمٜم٤مه أٟمف يرى أّن ومٝمٛمٜم٤م اًمٕمرذم ًمٚم٘مرآن وؾمٞم٤مىم٤مشم

ـمرح هذه اًمرواي٤مت دون اًمًامح سمتٕمٚمٞمٚمٝم٤م سمٗمٙمرة اًمٌٓمقن، وهذا يٕمٜمل ظمْمقع ومٙمرة 

 اًمٌٓمقن قمٜمده عمٕمٞم٤مري٦م اًمٗمٝمؿ اًمٕمرذم سم٤مًمِمٙمؾ اًمذي شم٘مّدم.

وهؽذا كجد أّن افعالمي ؾضؾ اهلل يبتعد ظـ ـّؾ مـ افػرضقوت: إوػ، 

ي ظؼة، وافثوفثي واخلومسي، وافسودشي، وافسوبعي، وافتوشعي، وافعوذة، واحلودي

ظؼة، وافرابعي ظؼة، ؾقام يؼسب مـ ـّؾ مـ: افـظريي افثوكقي، وافثوفثي، وافرابعي، 

 وافثومـي.

                                           
 .415ـ  414: 1اًمٙم٤مذم  (1)

 .283: 4اًمّمدر، سمحقث ذم قمٚمؿ إصقل  (2)
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 ٌتاٟر زصد الٍعسٖات ٔالفسضٗات

يم٤مٟم٧م هذه مخس قمنمة ومروٞم٦م ـمرطم٧م ذم اًمؽماث اإلؾمالُمل وذم اًمٗمٙمر 

ٗمروٞم٤مت اعمًتٌٕمدة اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس ًمتٗمًػم ُم٘مقًم٦م اًمٌٓمقن اًم٘مرآٟمٞم٦م، وىمد شمٌلم أّن اًم

ـ وًمق ٟمًٌٞم٤ًم ـ ُمـ سمٞمٜمٝم٤م هل اًمٗمروٞم٦م إومم )شمداقمل اعمٕم٤مين طم٤مل اًمٙمالم ذم ذهـ 

اعمٙمٚمؿ(، واًمٗمروٞم٦م اخل٤مُم٦ًم )اًمٜمزول اعمتٕمّدد سمٕمدد اًمٌٓمقن(، واًمٗمروٞم٦م اًمث٤مُمٜم٦م 

)اًمٕمؼمة ُمـ اًم٘مّمص اعم٤موٞم٦م(، واًمٗمروٞم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م )اًمٔم٤مهر هق اًمٚمٗمظ واًم٤ٌمـمـ هق 

 اًمث٤مًمث٦م قمنمة )اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف(.اعمٕمٜمك(، واًمٗمروٞم٦م 

وأُم٤م اًمٗمروٞم٤مت اعمٛمٙمٜم٦م، ومٌٕمْمٝم٤م يٜمًجؿ أو ومٞمف ىم٤مسمٚمٞم٦م آٟمًج٤مم ُمع قمرومٞم٦م 

اًمٚمٖم٦م، ُمثؾ اًمٗمروٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م )ٟمٔمري٦م اعمّم٤مديؼ(، واًمٗمروٞم٦م اًمث٤مًمث٦م سمٜم٤مء قمغم وضمقد قمدد 

ُمٕم٘مقل ُمـ اًمٚمقازم، واًمٗمروٞم٦م اًمراسمٕم٦م )دمريد اعمٕم٤مين وإرادة اجل٤مُمع اًمٙمكم وُم٤م 

تٜم٤مؾم٥م واًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين(، واًمٗمروٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة )اًمٙمٜم٤مي٦م قمـ دىم٦م اعمٕم٤مين( قمغم ي

 سمٕمض اًمت٘م٤مدير، واًمٗمروٞم٦م اخل٤مُم٦ًم قمنمة )ُم٘مقًم٦م اًمٕمٌقر وآؾمتٞمح٤مء(.

وسمٕمْمٝم٤م أظمر يًتدقمل ًمٖم٦ًم ُم٤م ومقق قمرومٞم٦م، ُمثؾ: اًمٗمروٞم٦م اًمث٤مًمث٦م سمٜم٤مء قمغم ٓ 

ٕم٘مقل قم٤مدة ذم اعمامرؾم٦م اًمٌنمي٦م، شمٜم٤مهل اعمداًمٞمؾ آًمتزاُمٞم٦م أو يمثرهت٤م سمحّد همػم ُم

واًمٗمروٞم٦م اًم٤ًمدؾم٦م )إهار ذم ذوات إطمرف(، وإمم طمّد ُم٤م اًمٗمروٞم٦م احل٤مدي٦م 

قمنمة )اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ ذم أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك(، واًمٗمروٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة )اًمٙمٜم٤مي٦م قمـ دىم٦م 

اعمٕم٤مين( قمغم سمٕمض اًمت٘م٤مدير، واًمٗمروٞم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م )اإلؿم٤مري٦م( قمغم سمٕمض اًمت٘م٤مدير 

 واًمٗمروّٞم٦م اًمراسمٕم٦م قمنمة )اًمٌٓمقن اًمقضمقدي٦م(. أيْم٤ًم،

 وسمٕمْمٝم٤م ٓ يٗمٞمد ؿمٞمئ٤ًم، يم٤مًم٘مقل سم٤مًمتِم٤مسمف واإلمج٤مل يمام هل اًمٗمروٞم٦م اًمٕم٤مذة.

قمغم ظمّط آظمر، ٓطمٔمٜم٤م أّن اًمٜمٔمري٤مت اعمٓمروطم٦م طمقل اًمٌٓمقن اًم٘مرآٟمٞم٦م يٛمٙمـ 

 شمّمٜمٞمٗمٝم٤م وٛمـ إـم٤مريـ:
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اًمٜمٔمري٤مت إّول: إـم٤مر صمٜم٤مئل اًمقضمقد واعمٕمروم٦م، طمٞم٨م رأيٜم٤م أّن أهمٚم٥م 

واًمٗمروٞم٤مت اعمٓمروطم٦م هل ٟمٔمري٤مت ُمٕمرومٞم٦م: ّٕن٤م شمرى اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ ُمراشم٥م 

ًمٚمٛمٕمروم٦م، وهذا يٕمٜمل أّن اًمٔمٝمقر واًمٌٓمقن درضم٤مت ًمٚمٛمٕمروم٦م، ومٕمٜمدُم٤م ٟم٘مقل سمٜمٔمري٦م 

اًمٚمقازم ومٝمذا يٕمٜمل أّن اًم٤ٌمـمـ هق ُمٕمروم٦م ٓ شم٠ميت ًمٚمقهٚم٦م إومم وإّٟمام حيت٤مج اًمققمل 

ٞم٦م أومم هل اًمٔم٤مهر ًمٚمقصقل إمم اعمرطمٚم٦م اعمٕمرومٞم٦م اإلٟم٤ًمين ًمٚمٛمرور سمٛمرطمٚم٦م ُمٕمروم

 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل هل اًم٤ٌمـمـ.

وهذا قمغم ظمالف احل٤مل ذم ٟمٔمري٦م اًمٕمروم٤مء، وم٢مّن اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ ومٞمٝم٤م رشم٥ٌم 

وضمقدي٦م وًمٞم٧ًم درضم٤مت ُمٕمرومٞم٦م، وم٤ٌمـمـ اًم٘مرآن رشم٦ٌم وضمقدي٦م أرىمك ُمـ اًمرشم٦ٌم 

 اًمقضمقدي٦م اًمٔم٤مهري٦م ًمف.

الُمل ُمـ ُم٘مقًم٦م اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ إمم ىمًٛملم: ُمـ هٜم٤م يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ اعمقىمػ اإلؾم

شمٞم٤مر ُمٕمرذم، وآظمر وضمقدي، وىمد اٟمتٌف إمم هذا اًمت٘مًٞمؿ سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم اعمٕم٤مسيـ 

 .أيْم٤مً 

اًمث٤مين: إـم٤مر صمٜم٤مئل اًمٚمٖم٦م اًمٕمرومٞم٦م اًمٕم٘مالئٞم٦م واعم٤مومقق قمرومٞم٦م وقم٘مالئٞم٦م، طمٞم٨م 

ٚمٖم٦م وضمدٟم٤م ُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مّدم أّن سمٕمض اًمٜمٔمري٤مت اًمتل ـمرطم٧م شمٜمًجؿ ُمع اًم

اًمٕم٘مالئٞم٦م، وٓ شمٗمرض ًمٖم٦ًم ُم٤م ومقق قم٘مالئٞم٦م أو ووٕم٤ًم ُم٤م ومقق قم٘مالئل، ومٞمام رأيٜم٤م أّن 

سمٕمض اًمٜمٔمري٤مت إظمرى شمٗمرض هذا اًمقوع، سمؾ وشمٕمتؼمه طمجر اًمزاوي٦م ذم شمٗمًػمه٤م 

 ًمٗمٙمريت: اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ.

 

 البطُٕ الكسآٌٗٛ، الٍعسٖٛ املدتازٚ

٤ًمسم٘م٦م يتٌلّم أّٟمٜم٤م اؾمتٌٕمدٟم٤م ُمـ ظمالل رصد ٟمت٤مئ٩م حتٚمٞمٚمٜم٤م وٟم٘مدٟم٤م ًمٚمٜمٔمري٤مت اًم

                                           
، ٟمنم 423ـ  389اٟمٔمر: ضمقاد قمكم يم٤ًمر، ومٝمؿ اًم٘مرآن دراؾم٦م قمغم وقء اعمدرؾم٦م اًمًٚمقيمٞم٦م:  (1)

 هـ.1424ُم١مؾم٦ًم اًمٕمروج، إيران، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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ـّ هذا  سمٕمْمٝم٤م، ومٞمام رأيٜم٤م أّن سمٕمض ُم٤م أُمٙمـ ُمٜمٝم٤م حيقي شمٕم٤مًمٞم٤ًم قمغم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرومٞم٦م، ًمٙم

اًمٌٕمض مل يث٧ٌم شمٕمّٞمٜمف سمدًمٞمؾ يمام ىمٚمٜم٤م، وم٤محلدي٨م قمـ اًمٗمروٞم٦م اًمث٤مًمث٦م )اعمدًمقل 

٤مدة ذم آًمتزاُمل( سمٜم٤مء قمغم ٓ شمٜم٤مهل اعمداًمٞمؾ آًمتزاُمٞم٦م أو يمثرهت٤م سمحّد همػم ُمٕم٘مقل قم

اعمامرؾم٦م اًمٌنمي٦م، طمدي٨م همػم ُمؼمهـ قمٚمٞمف يمام ذيمرٟم٤م ذم اؾمتٕمراض اعمٕمٓمٞم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م 

واًمٜم٘مٚمٞم٦م، يمذًمؽ احل٤مل ذم اًمٗمروٞم٦م اًم٤ًمدؾم٦م )إهار ذم ذوات إطمرف(، وم٢مّن٤م 

حمض اطمتامل ٓ ي٘مّدم وٓ ي١مظمر ؿمٞمئ٤ًم، وهٙمذا احل٤مل ومٞمام قمّٚم٘مٜم٤م قمغم يمّؾ ُمـ: اًمٗمروٞم٦م 

ل اًمٚمٗمظ ذم أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك(، واًمٗمروٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة )اًمٙمٜم٤مي٦م احل٤مدي٦م قمنمة )اؾمتٕمام

قمـ دىم٦م اعمٕم٤مين(، واًمٗمروٞم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م )اإلؿم٤مري٦م(، واًمٗمروّٞم٦م اًمراسمٕم٦م قمنمة )اًمٌٓمقن 

 اًمقضمقدي٦م(.

وسمٜم٤مء قمٚمٞمف، وم٤مًمذي يٌدو ًمٜم٤م أّن اًم٤ٌمطم٨م ي٘مػ هٜم٤م أُم٤مم اطمتامًملم وؾمط هذا اًمٙمّؿ 

 ٞم٤مت وإدًّم٦م: وذًمؽ أّٟمف:ُمـ اًمٗمروٞم٤مت واًمٜمٔمري٤مت واعمقاىمػ واعمٕمٓم

إُم٤م ٟم٘مقل سم٤مًمتِم٤مسمف واإلمج٤مل ًمت٤ًموي اطمتامٓت اًمٗمروٞم٤مت اعمٛمٙمٜم٦م، وذم هذه  أ ـ

احل٤مل ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م اًمت٠ميّمد ُمـ أّن ٟمٔمري٦م اًمٌٓمقن سم٢مُمٙم٤من٤م أن حتًؿ ًمٜم٤م وضمقد ًمٖم٦م )ُم٤م 

وومؼ( همػم قمرومٞم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: ّٕن آطمتامٓت ُمت٤ًموي٦م، ومٙمام يٛمٙمـ أن يٙمقن 

ىمع اطمتامًٓ يًتدقمل ًمٖم٦ًم همػم قمرومٞم٦م، يمذا ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن اطمتامًٓ ٓ اًمقا

يًتدقمل ذًمؽ، ومقوم٘م٤ًم حل٤مًم٦م شمرّدد اًم٤ٌمطم٨م يٜمٌٖمل اخلروج سمٜمتٞمج٦م حتٗمظ اعمٕمٓمٞم٤مت 

اعم١ميّمدة سملم إـمراف وإدًّم٦م، وهل اًمٚمٖم٦م اًمٕمرومٞم٦م واًمٕم٘مالئٞم٦م وظمْمقع اًم٘مرآن هل٤م: 

 امر وؾمط هذا اًمؽمّدد.وم٢مّن هذا هق اًمٌمء اعم١ميّمد ذم هذا اعمْم

أو أن ٟم٘مقل سم٤مجل٤مُمع اعمِمؽمك اًمذي شمًتدقمٞمف ـمٌٞمٕم٦م اًمتٕمٌػم سم٤مًمٌٓمـ أو  ب ـ

اًم٤ٌمـمـ، وم٢مّن هذه اًمٙمٚمٛم٦م أظمذت ُمـ اخلٗم٤مء: ّٕن اًمٌٓمـ أو سم٤مـمـ اًمٌمء يٙمقن خمٗمٞم٤ًم 

ٌّف اعمخٗمل سم٤مًم٤ٌمـمـ واًمٌٓمـ، ومٞمام اًمٔم٤مهر يٙمقن ًمف فمٝمقر ٓ سمٓمقن، يمام  قم٤مدًة، ومِم
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اًمٚمٖمقي، وإذا أظمذٟم٤م هذا اًم٘م٤مؾمؿ اعمِمؽمك ؾمٜمجد أّن اًم٘مرآن شمقضمد أؾمٚمٗمٜم٤م ذم اًمٌح٨م 

سمٕمض دٓٓشمف وُمٕمٓمٞم٤مشمف واوح٦م فم٤مهرة سمّٞمٜم٦م يٗمٝمٛمٝم٤م اإلٟم٤ًمن قمٜمدُم٤م يٓم٤مًمع أي٤مت 

ـّ هذا ٓ يٛمٜمع أن شمٙمقن سمٕمض رؾم٤مئؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمٕم٤مٟمٞمف همػم  اًم٘مرآٟمٞم٦م، ًمٙم

٦م ورصد اعمٜم٤مخ اعمحٞمط فم٤مهرة، سمٛمٕمٜمك أن٤م حتت٤مج إمم طمٗمر وحتٚمٞمؾ وُم٘م٤مرسم٦م وُم٘م٤مرٟم

 ًمٗمٔمٞم٤ًم وُم٘م٤مُمٞم٤ًم وطم٤مًمٞم٤ًم و...

وهذا ُم٤م يٗمٕمٚمف اًمٕمٚمامء واعمٗمّنون، ٓؾمٞمام ذم اًمتٗمًػم اعمقوققمل: ذًمؽ أنؿ 

ي٘مقُمقن سمٛمزيد ُمـ اجلٝمد ًمٚمٙمِمػ قمـ دٓٓت اًم٘مرآن، وهذه هل ؾمػمورة اًمتجرسم٦م 

اًمٌنمي٦م ذم شمٗمًػم هذا اًمٜمص اعم٘مّدس، وذًمؽ يمّٚمف حت٧م ؾم٘مػ ُمرضمٕمٞم٦م اًمٚمٖم٦م 

واًمٕمرف، سمام يًتققم٥م اعمٕمجؿ واًمًٞم٤مىم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م واعمْمٛمقٟمٞم٦م 

واًم٘مرائـ احل٤مًمٞم٦م واعم٘م٤مُمٞم٦م واًمٚمٗمٔمٞم٦م واًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م وهمػم ذًمؽ، ومام يٗمٕمٚمف 

اًمٙمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمٗمّنيـ وإصقًمٞملم وقمٚمامء اًم٘مرآٟمٞم٤مت واًمٙمالم هق يمِمػ 

ا اًم٤ٌمـمـ هق اًمذي يًّٛمٞمف اًمًٞمد حمٛمد ًمٚم٤ٌمـمـ سمٙمّؾ ُم٤م ًمٚمٙمٚمٛم٦م ُمـ ُمٕمٜمك، وًمٕمّؾ هذ

، وإن شمريّمز ذم اًمققمل اإلؾمالُمل سم٤مىمر اًمّمدر سم٤مًمٔمٝمقر اعمٕمّ٘مد ُم٘م٤مسمؾ اًمٔمٝمقر اًمًٌٞمط

رسمط ومٙمرة اًم٤ٌمـمـ سم٤مٓدم٤مه٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م يم٤مًمّمقومٞم٦م واإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واًمٖمالة 

رسمط سملم واًمٗمالؾمٗم٦م واًمٕمروم٤مء وأُمث٤مهلؿ، وهذا آرشمٙم٤مز شم٤مرخيّل اًم٥ًٌم، وإٓ ومال 

سم٤مـمـ اًم٘مرآن ـ سمح٥ًم اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م ًمٚمٙمٚمٛم٦م واعمٕمٓمك اعمْمٛمقين ًمٚمٛمٗمٝمقم ـ وسملم 

 هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٌٓمقن.

وي١مّيد ذًمؽ اًمرواي٦م إومم ُمـ ؾمٚمًٚم٦م اًمرواي٤مت اًمتل قمروٜم٤مه٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم، طمٞم٨م 

 .أذٟم٤م إمم طمديثٝم٤م قمـ حمّرُم٤مت شم١مظمذ ُمـ سم٤مـمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

                                           
 ، ٟمنم اعم١ممتر اًمٕم٤معمل ًمإلُم٤مم اًمِمٝمٞمد اًمّمدر.293ـ  292ر، اعمدرؾم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م: اًمّمد (1)

ًم٘مد ومّن اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد اًم٤ٌمـمـ سم٠مُمثٚم٦م شمّم٥م يمّٚمٝم٤م ذم إـم٤مر آضمتٝم٤مد اإلؾمالُمل اعمٕمروف اًمذي  (2)
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ٌٓمقن اًم٘مرآٟمٞم٦م ٟمٔمري٦م صحٞمح٦م سم٤معمٕمٜمك اًمذي ذيمرٟم٤مه، طمتك وهبذا يتٌلّم أّن ٟمٔمري٦م اًم

ًمق مل شمدّل قمٚمٞمٝم٤م اًمرواي٤مت، وهل ٓ شمٜم٤مذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرومٞم٦م، وٓ شمث٧ٌم ؿمٙماًل ًمٖمقي٤ًم آظمر 

ـ قمرومٞم٦م قم٘مالئٞم٦م ٓ شمٕمؼّم  1خيتّص سمف اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز. هم٤مي٦م إُمر أّن هذه اًمٌقاـمـ: 

ـ ختدم  3وًمق قمؼم اًمقاؾمٓم٦م. ـ قمغم صٚم٦م سم٤مًمٔمقاهر  2قمـ ٟمٔم٤مم ًمٖمقي ىمرآين ظم٤مص. 

ـ حتت٤مج إمم شمدسّمر وشم٠مُمؾ وشمٗمّٙمر ذم  4اًم٘مرآن ذم ؿمٛمقًمٞمتف وؾمٕمتف وسم٘م٤مئف وطمٞمقيتف. 

اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ، وهذا ُم٤م يرؿمد إمم ُم٤م شمريده أي٤مت وإطم٤مدي٨م أُمرة سم٤مًمتدسّمر ذم 

 ؾ.اًمٙمت٤مب، سمٛمٕمٜمك أّن٤م شمريدٟم٤م اًمٕمٌقر ُمـ دًٓمتف إوًمٞم٦م إمم ُمٕم٤مين أقمٛمؼ وأيمؼم وأؿمٛم

وأُّم٤م اًمرواي٤مت اًمتل ومّنت أي٤مت سمٓمري٘م٦م سم٤مـمٜمٞم٦ّم، وم٢ممم ضم٤مٟم٥م اإلؿمٙم٤مًمّٞم٤مت 

اًمٕمٛمٞم٘م٦م ذم أؾم٤مٟمٞمده٤م وومؼ اًم٘مقاقمد اعمٕمٝمقدة ذم اًمٜم٘مد اًمًٜمدي، ٓ يٜم٤مذم يمثػم ُمٜمٝم٤م ُم٤م 

شمقّصٚمٜم٤م إًمٞمف: وم٢مّن يمثػمًا ُمٜمٝم٤م حيٙمل قمـ اًم٘مرآن وُمٕم٤مٟمٞمف اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م سمٓمري٘م٦م اًمالزم أو 

تجريد ًمٚمقصقل إمم ُمٕمٜمك يمكّم قم٤مم أو آؾمتٞمح٤مء أو ُم٤م ؿم٤مسمف اعمّم٤مديؼ احل٤مدصم٦م أو اًم

ذًمؽ مم٤ّم ٓ يٜم٤مذم ُمٕمٞم٤مري٦م اًمٚمٖم٦م وىمقاقمد اًمٗمٝمؿ اًمٕمريب ذم شمٗمًػم اًمٙمالم، وٓ يٌ٘مك 

ؾمقى سمٕمض اًمرواي٤مت اًمتل يٛمٙمـ ـ ًم٘مّٚمتٝم٤م، وريم٤ميمتٝم٤م اًمًٜمدي٦م، وهمٚم٦ٌم اًمٓم٤مسمع 

ًمٕمزيز وومؼ ومٝمٛمٜم٤م اًمّمقذم واًم٤ٌمـمٜمل قمغم رواهت٤م، وُمٕم٤مرو٦م مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ًمٚمٙمت٤مب ا

ًم٘م٤مٟمقن اعمٕم٤مرو٦م سمام يِمٌف رأي اًمًٞمد اًمّمدر اعمت٘مّدم ـ اًمتقىمػ ومٞمٝم٤م: ًمٕمدم طمّمقل 

وصمقق هب٤م، سمؾ إّن جمّرد أّن سمٕمض اًمت٠مويالت اًمقاردة ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ٓ ٟمٗمٝمٛمٝم٤م ـ 

ٓ أٟمف يرومْمٝم٤م اًمٕمرف ـ ٓ يٕمٜمل أٟمف ٓ يٛمٙمـ ومٝمٛمٝم٤م سم٤معمٜمٝم٩م اًمٕمرذم وم٘مد شمٙمقن سمٕمض 

ومٞم٦م ًمٞمس إٓ، مت٤مُم٤ًم يمام هل طم٤مل سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم اًمٞمقم اًمتل مل شمٙمـ ًمت٠ميت اعم٘مّدُم٤مت ظم٤م

قمغم ومٙمر اعمٗمّنيـ اًم٘مداُمك، ومال شمث٧ٌم هذه اًمرواي٤مت اًمٌٓمقن همػم اًمٕمرومٞم٦م، وإّٟمام 

                                                                                                       
ٓ ي٘مػ قمٜمد طمدود اًمٚمٗمظ سمجذره اًمٚمٖمقي سمؾ حي٤مول حتٚمٞمؾ اًم٘مرائـ واًمًٞم٤مىم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م 

ف: خمتٍم اًمتذيمرة ذم أصقل اًمٗم٘مف اعمقضمقد ذم يمت٤مب اًمٙمراضمٙمل، يمٜمـز واخل٤مرضمٞم٦م ومراضمع ًم

 .187اًمٗمقائد: 
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 ًمزُمٜم٤م شمّمدي٘مٝم٤م سمٕمد ومرض طمجّٞمتٝم٤م سمّمدوره٤م قمـ ُمٕمّمقم.

٘مٜم٤ًم إدًّم٦م وهذا اًمذي شمقّصٚمٜم٤م إًمٞمف هق ُم٤م شمثٌتف سمِمٙمؾ ُم١ميّمد وسمقصٗمف ُم٘مدارًا ُمتٞم

اًم٤ًمسم٘م٦م، وم٤مًمتجرسم٦م اًمٌنمي٦م ذم اًمتٗمًػم، إو٤موم٦م إمم اًمٜمّمقص احلديثٞم٦م، ٓ شمٕمٓمل أيمثر 

ُمـ هذا ومٞمام صم٧ٌم ُمٜمٝم٤م يمام سمٞمٜم٤ّم سم٤مًمتٗمّمٞمؾ. وهبذا ٟمث٧ٌم ٟمٔمري٦م اًمٌٓمقن اًم٘مرآٟمٞم٦م اخل٤موٕم٦م 

ًمٜمٔم٤مم اًمٚمٖم٦م واًمٗمٝمؿ اًمٕمرذم اًمٕم٘مالئل اًمٕم٤مم ًمٚمٜمّمقص واخلٓم٤مسم٤مت، دون اًمٌٓمقن 

 ذًمؽ.اعمتحّررة ُمـ 

وهذا يٕمٜمل أّن سمٜمٞم٦م اًمٜمص اًم٘مرآين أو اخلٓم٤مب اًم٘مرآين هل سمٜمٞم٦م قم٘مالئٞم٦م قمرومٞم٦م ٓ 

شمتٕم٤ممم قمـ اًم٘مقاقمد اًمٕم٘مالئٞم٦م ذم اًمتٗمٝمٞمؿ واًمتٗم٤مهؿ واعمح٤مورة واإلرؾم٤مل واًمتٚمّ٘مل، يمام 

أّن اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمًػمي٦م ًمٚمٙمت٤مب اًمٕمزيز جي٥م أن ختْمع ذم اٟمٓمالىمتٝم٤م وذم ُمًػمه٤م ٟمحق 

ٍم اًمٗمٝمؿ اًمٚمٖمقي واًمٕمرذم اًمذي ٓ ي٘مػ سم٤مًميورة قمٜمد اًمًٓمح اًمٌٓمقن اًم٘مرآٟمٞم٦م ًمٕمٜم

إّول اًمذي ومٝمٛمف اًمذيـ اؾمتٛمٕمقا اخلٓم٤مب ذم حلٔمتف إومم، سمؾ يٛمٙمـ ـ ووم٘م٤ًم 

ٌُٕمد اًمٌالهمل ًمٚمٜمص  ًم٘مقاقمد اًمٗمٝمؿ اًمٕمرذم واًمٕم٘مالئل واًمٕمريب، وٓؾمٞمام اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ اًم

قمد، سمام يْمع ـ قمغم طمّد شمٕمٌػم اًم٘مرآين ـ اًمٖمقص ذم اعمٕم٤مين سمنمط اًمتحّرك ووم٘م٤ًم ًمٚم٘مقا

ـ اًمتٜم٤مؾم٥م سملم اعمٕم٤مين اًمٔم٤مهري٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م سمٛمث٤مسم٦م  اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد ه٤مدي ُمٕمروم٦م

اعمٌدأ ًمٚمٖمقص ذم اًم٤ٌمـمـ، وأّي اٟمٗمّم٤مل قمـ هذا اعمٌدأ، يمام طمّمؾ ُمع سمٕمض اًمتٞم٤مرات 

 اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واًمٖم٤مًمٞم٦م واًمّمقومٞم٦م، ؾمقف يٚمٖمل اًمتٗمًػم اًم٤ٌمـمٜمل اعمزقمقم.

اي٤مت ذات اًمٜمزقم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ومٞمٜمٌٖمل حم٤ميمٛمتٝم٤م ـ إمم ضم٤مٟم٥م اًمتحٚمٞمؾ وأُّم٤م اًمرو

اًمًٜمدي اًمّمدوري، وُم٤م أيمثر ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمِم٤ميمؾ ـ ووم٘م٤ًم ًم٘مقاقمد ٟم٘مد اعمتـ اًمتل ي٘مػ 

قمغم رأؾمٝم٤م اًمٕمرض قمغم اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ، ومام يم٤من خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمٗمٝمؿ اًمٕمرذم ـمرح، وأُّم٤م ُم٤م 

وم٘مط، ومٞمٛمٙمـ إظمذ سمف قمغم شم٘مدير طمجٞمّتف ذم مل يٙمـ خم٤مًمٗم٤ًم ًمٙمٜمّف مل يٙمـ ُمٗمٝمقُم٤ًم قمروم٤ًم 

                                           
 .25ـ  24: 1اٟمٔمر: ُمٕمروم٦م، اًمتٗمًػم واعمٗمّنون ذم صمقسمف اًم٘مِمٞم٥م  (1)
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ٌّدًا ـ قمـ اعمٕمّمقم اًمذي يٙمقن  ٌّد سمٛمْمٛمقٟمف ًمّمدوره ـ واىمٕم٤ًم أو شمٕم ٟمٗمًف واًمتٕم

شمٗمًػمه ًمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم سمٛمث٤مسم٦م شمٌٚمٞمٍغ ًمٚمديـ اإلهلل، ومٞمِمٛمٚمف طمتك اعم٘مدار اعمتٞم٘مـ ُمـ 

 أدًّم٦م اًمٕمّمٛم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم.

 

 نمىٛ أخريٚ

اًمقري٘م٤مت اعمتقاوٕم٦م ـ أّن اًمٜمٝم٩م اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞمف اًمٕمالُم٦م  إّٟمٜم٤م ٟمرى ـ ذم ظمت٤مم هذه

اًمًٞمد ومْمؾ اهلل يم٤من هق اًمٜمٝم٩م إىمرب ًم٘مقاقمد اًمٗمٝمؿ اًم٘مرآين وُمٕم٤ميػم اًمتٗمًػم 

اإلؾمالُمل، وٕؾم٤مؾمٞم٤مت اًمتٗمًػم قمٜمد يم٤ٌمر اعمٗمّنيـ وقمٚمامء اًمٗم٘مف وإصقل، وإذا 

ٜمف ًمٞمس ٕصؾ يم٤مٟم٧م سمٕمض يمٚمامشمف شمقطمل سمرومْمف ومٙمرة اًمٌٓمقن، وم٢مّن هذا اًمرومض ُم

اًمٗمٙمرة سم٘مدر ُم٤م هق ًمٚمٛمٕمٜمك اًم٤ًمئد هلذه اًمٗمٙمرة، وهق اًمٌٓمقن اًمتل شمتٕم٤ممم قمـ اًمٚمٖم٦م 

 اًمٕمرومٞم٦م واًمٕم٘مالئٞم٦م وشمتخّٓمك ىمقاقمد اًمٜمٝم٩م اًمٕمريب ذم اًمٌٞم٤من واًمٗمٝمؿ واًمتٗمٝمٞمؿ.

إّن ُمنموع اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل ذم اًمتٗمًػم اًم٘مرآين ُمنموٌع ممٜمٝم٩م ووم٘م٤ًم ًم٘مقاقمد 

سمتٛمزيؼ اًمٜمص اًم٘مرآين أو هدره ٕهداف أظمرى دمٕمؾ هذا اًمٚمٖم٦م، وٓ يًٛمح أسمدًا 

اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ وحّٞم٦ًم هل٤م، إّٟمف سمذًمؽ يٕمٓمل ًمٚم٘مرآن ُمقىمع اًمّمدارة ذم اعمٕمروم٦م 

اًمديٜمٞم٦م، وجيٕمؾ اًمرواي٤مت وإطم٤مدي٨م أيْم٤ًم حت٧م ؾمٚمٓم٤مٟمف ًمتٕمرض قمٚمٞمف وشم٘مّقم وومؼ 

ُمٜم٤مىمِم٦م هذا  ُم٤م ي٘مّدُمف اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ُمـ ُمٕمٓمٞم٤مت، دون أن يًّد ذًمؽ أُم٤مُمٜم٤م جم٤مل

 اًمٕمالُم٦م اًمٙمٌػم ذم ومٝمٛمف هلذا اًمٜمص هٜم٤م أو هٜم٤مك.

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظاِسٚ الٕضع يف احلدٖح الػسٖف

 دزاضٛ يف املفًّٕ، احلهي، اآلثاز، ٔاملٕادّٛ

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 متّٗد

ٓ خيتٚمػ اصمٜم٤من ُمـ دارد احلدي٨م اًمٜمٌقي وهمػمه ذم وضمقد فم٤مهرة اًمقوع ذم 

ُمـ ُم٤مرس هذا اًمٙمذب واًمدّس ذم أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل  احلدي٨م، وأّن هٜم٤مك ذم اًمت٤مريخ

 واًمّمح٤مسم٦م وأهؾ اًمٌٞم٧م.

سمؾ إّن احلدي٨م اًمٜمٌقي اعمتقاشمر، يمام قمّدوه، يٍّمح ـ سمرأي اًمٌٕمض قمغم إىمّؾ ـ سم٠مّن 

، وأّن اًمٜمٌل يم٤من حيّذر دائاًم |اًمٙمذب قمغم اًمرؾمقل ىمد ؿمٝمد سمداي٤مشمف ذم زُمـ اًمٜمٌل

 عم٤م ؾمٞم١مول إًمٞمف احل٤مل سمٕمد ووم٤مشمف. ُمـ اًمٙمذب قمغم ًم٤ًمٟمف، ذم إؿم٤مرة ُمٜمف وشمقضّمس

وُمـ اًمقاوح قمٜمد سم٤مطمثل اًمًٜم٦ّم واحلدي٨م أٟمف ُمـ اًميوري دراؾم٦م هذه اًمٔم٤مهرة 

اًمتل شمٗمِّم٧م ذم يمت٥م اعمًٚمٛملم، هبدف متٞمٞمز إطم٤مدي٨م ورّد اعمقوقع وإظمذ سمام 

 ؾمقاه، وُمـ هٜم٤م مت٤مُم٤ًم ضم٤مءت هذه اًمقري٘م٤مت.

 

 ـ تعسٖف احلدٖح املٕضٕع1

 اًمٚمٖم٦م قمغم ُمٕم٤مين ُمتٕمّددة: ي٠ميت اًمقوع ذم أ ـ

ُمٜمٝم٤م: اإلؾم٘م٤مط، ي٘م٤مل: ووع اجلٜم٤مي٦م سمٛمٕمٜمك أؾم٘مٓمٝم٤م، وي٘م٤مل: ووع هذا إُمر 

 قمـ يم٤مهٚمف سمٛمٕمٜمك أؾم٘مٓمف.

 وُمٜمٝم٤م: اًمؽمك، ي٘م٤مل: إسمؾ ُمقوققم٦م، أي ُمؽمويم٦م ذم اعمرقمك.
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وُمٜمٝم٤م: آظمتالق واًمٙمذب، ي٘م٤مل: ووع ومالن هذه اًم٘مّّم٦م، سمٛمٕمٜمك اظمتٚم٘مٝم٤م 

 واومؽماه٤م.

 رة، ي٘م٤مل: ووع ومالٌن ذم دم٤مرشمف، أي ظمن، وُمٜمف سمٞمع اعمقاوٕم٦م.وُمٜمٝم٤م: اخل٤ًم

 وُمٜمٝم٤م: اًمدٟم٤مءة، ي٘م٤مل: ومالٌن ووٞمع أي دينء.

 .وإصؾ ذم ذًمؽ يمّٚمف يرضمع إمم اخلٗمض واحلطّ 

أُم٤م ذم آصٓمالح احلديثل، ومٞمٕمٜمل اًمٙمذب واًمدّس وآظمتالق واًمٜم٦ًٌم إمم  ب ـ

ُمـ هٜم٤م قمّرومقا احلدي٨م اعمقوقع سم٠مّٟمف أو ُمـ ٟمّزل سمٛمٜمزًمتف، سمٖمػم طمّؼ.  |رؾمقل اهلل

 .اعمختٚمؼ اعمّمٜمقع يمذسم٤ًم قمغم اًمٜمٌل ذم ىمقًمف أو ومٕمٚمف أو شم٘مريره

وهبذا ئمٝمر اًمٗمرق سملم احلدي٨م اعمقوقع واحلدي٨م اًمْمٕمٞمػ: وم٢مّن وٕمػ 

احلدي٨م ىمد يٙمقن ٟم٤مؿمئ٤ًم ُمـ قمدم صمٌقت اشمّم٤مل اًمًٚمًٚم٦م اًمًٜمدي٦م أو وضمقد 

ـّ هذا ٓ يٕمٜمل أٟمف ُمقوقع: ٓطمتامل اوٓمراب طم٘مٞم٘مل ُم٤م ذم اًمًٜمد أو ذم اعم تـ، ًمٙم

أن يٙمقن ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمٚمقاىمع وأن يٙمقن اًمرواة ص٤مدىملم ذم اًمٜم٘مؾ، يمّؾ ُم٤م ذم إُمر أٟمٜم٤م مل 

ٟمّٓمٚمع قمغم طم٤مهلؿ ذم اًمّمدق واًمٙمذب، وهذا قمغم ظمالف احلدي٨م اعمقوقع وم٢مٟمف 

سمحٞم٨م شم٘مقم ًمديٜم٤م احلّج٦م قمغم قمدم صدوره،  |اًمذي ٟمراه ُمٙمذوسم٤ًم قمغم اًمٜمٌل

 اء يم٤مٟم٧م هذه احلّج٦م ىمٓمٕمٞم٦ًم أم ُمٕمتؼمة فمٜمٞم٦م.ؾمق

وىمد وىمع سمٕمض اًمٕمٚمامء واًم٤ٌمطمثلم ذم طم٤مًم٦م ظمٚمط سملم احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ واحلدي٨م 

                                           
 .95ـ  94: 3: واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط 118ـ  117: 6اٟمٔمر: ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  (1)

: وُم٘مدُم٦م اسمـ 399: 1٘م٤ٌمس اهلداي٦م : واعم٤مُم٘م٤مين، ُم56: 1اٟمٔمر: اًمٜمقوي، ذح ُمًٚمؿ  (2)

: 150: واًم٘م٤مؾمٛمل، ىمقاقمد اًمتحدي٨م: 132: واًمٗمْمكم، أصقل احلدي٨م: 77اًمّمالح: 

: واسمـ مج٤مقم٦م، 232، 231: واًمًٞمقـمل، شمدري٥م اًمراوي: 205واًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، اًمرقم٤مي٦م: 

 .53اعمٜمٝمؾ اًمروّي ذم خمتٍم قمٚمقم احلدي٨م اًمٜمٌقي: 
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هـ(: 597اعمقوقع، سمٛمـ ومٞمٝمؿ سمٕمض يم٤ٌمر اعم١مًّمٗملم ذم اعمقوققم٤مت يم٤مسمـ اجلقزي )

طمٞم٨م ٟمجدهؿ يذيمرون طمديث٤ًم ذم اعمقوققم٤مت، صمؿ قمٜمدُم٤م يريدون إسمداء وضمف اًمقوع 

، اًمٚمٝمؿ إٓ إذا أرادوا سمذًمؽ اصٓمالطم٤ًم  ٟمجدهؿ يذيمرون ؾمقى وٕمػ اًمًٜمدف ٓومٞم

 ظم٤مّص٤ًم هبؿ.

وىمد شمٜمٓمٚمؼ طم٤مًم٦م اخلٚمط سملم احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ واعمقوقع، ُمـ شمِمخٞمص طم٤مًم٦م 

اًمراوي، ومٞمتّمّقر أّن يمؾ راٍو ؿمٝمدوا قمٚمٞمف سم٤مًمقوع وأّٟمف يمذاب وّو٤مع، وم٢من يمؾ 

ومٞمف أيْم٤ًم مج٤مقم٦م ُمـ أُمث٤مل اسمـ  رواي٦ٍم يروهي٤م ؾمتٙمقن ُمـ اعمقوققم٤مت، وهذا ُم٤م وىمع

اجلقزي، ُمع أٟمف ٓ شمالزم سملم يمقن اًمراوي وّو٤مقم٤ًم وسملم يمقن هذا احلدي٨م اًمذي 

يرويف ُمقوققم٤ًم: ّٕن اًمٙم٤مذب ىمد يّمدق واًمث٘م٦م ىمد يٙمذب أطمٞم٤مٟم٤ًم، وًمٞمس اًمقّو٤مع 

سم٤مًمذي ٓ يذيمر أّي رواي٦م ص٤مدىم٦م، سمؾ قمغم اًمٕمٙمس ـ يمام ؾمقف ٟمرى ـ ىمد يتٕمّٛمد رواي٦م 

 أطمٞم٤مٟم٤ًم متٝمٞمدًا ًمٙمذسمف.اًمّمدق 

وقمٚمٞمف، ٓ شمالزم سملم احلدي٨م اعمقوقع واحلدي٨م اًمْمٕمٞمػ، وٓ شمراسمط سملم 

 احلدي٨م اعمقوقع واحلدي٨م اًمذي يٙمقن أطمد رواشمف ُمْمّٕمٗم٤ًم.

وُمـ اًمقوع واحلدي٨م اعمقوقع، ٟمٕمرف اعمراد ُمـ اًمقاوع، وم٢مّٟمف اًمراوي اًمٙم٤مذب 

ة مل شمث٧ٌم قمداًمتٝمؿ وٓ طُمًـ ٓ ُمٓمٚمؼ اًمراوي اًمذي مل شمث٧ٌم وصم٤مىمتف، ومٌٕمض اًمروا

ـّ هذا ٓ يٕمٜمل أّنؿ وو٤مقمقن: إذ  طم٤مهلؿ وٓ وصم٤مىمتٝمؿ ومٙم٤مٟمقا جم٤مهٞمؾ أو ُمٝمٛمٚملم، ًمٙم

رح واًمتٕمديؾ سم٠منؿ اهت٤مُمٝمؿ سم٤مًمقوع حيت٤مج إمم دًمٞمؾ: يم٠من يِمٝمد قمٚمامء اًمرضم٤مل واجل

ن يْمٕمقن إطم٤مدي٨م، يمام ضم٤مء ذم طمّؼ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ُم٤مًمؽ ذم ُمّم٤مدر قيمذاسم

، وذم طمّؼ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمرو أيب داود اًمٜمخٕمل ذم ُمّم٤مدر اًمرضم٤مل ِمٞمٕمٞم٦ماًمرضم٤مل اًم

                                           
 .122اٟمٔمر: رضم٤مل اًمٜمج٤مر:  (1)
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. أو شمرد رواي٦م قمـ أطمد اعمٕمّمقُملم شمِمٝمد سمٙمذب ومالن، يمام ورد ذم طمؼ أيب اًمًٜمٞم٦م

ٟم٘مٚمٝم٤م ًمٜم٤م يقٟمس سمـ  اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ًم٤ًمن اخلٓم٤مب طمٞم٨م ضم٤مءت رواي٦م سمٙمذسمف قمغم

 رواي٦م ُمٕمتؼمة.، ذط أن شمٙمقن اًم×قمٌد اًمرمحـ قمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م

ويمام ٓ يّمّح ذم شمِمخٞمص احلدي٨م اعمقوقع أن يٙمقن أطمد رواشمف ُمـ 

اًمقّو٤مقملم، يمذًمؽ ٓ يّمّح اًم٘مقل سم٠مّن ومالٟم٤ًم وو٤مع أو يْمع احلدي٨م عمجّرد وىمققمف 

ذم ؾمٜمد طمدي٨م صم٧ٌم ًمٜم٤م ووٕمف: ٓطمتامل أّن اًمقاوع ؿمخص آظمر ذم اًمًٜمد يمذب 

 قمغم ًم٤ًمٟمف.

قع قمـ اًمْمٕمٞمػ، وقمـ اًمقاوع، ومال ٟم٘مع ذم وهبذا يٛمت٤مز ذم ذهٜمٜم٤م احلدي٨م اعمقو

 آًمت٤ٌمس اًمذي وىمع ومٞمف سمٕمض اًمٕمٚمامء.

 

 ـ اآلثاز الطمبٗٛ حلسنٛ الٕضع2

 شمتٕمّدد أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م حلريم٦م اًمقوع ذم احلدي٨م، ويٛمٙمـ ذيمر سمٕمْمٝم٤م يمام يكم:

 

ٍّٛ ّٗٛ الط  أـ التػٕٖؼ عمٜ وسدع

٦م ـ سمقصٗمٝم٤م ُمّمدرًا ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أٟمف قمٜمدُم٤م يٙمثر اًمقوع ذم احلدي٨م شمّم٤مب اًمًٜمّ 

ُمٕمرومٞم٤ًم ديٜمٞم٤ًم ـ سم٤موٓمراب: إذ شمٔمٝمر طم٤مًم٦م وم٘مدان اًمث٘م٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م اعمٜم٘مقًم٦م، ومال شمٕمقد 

 هٜم٤مك ُمّمداىمٞم٦م ًمٚمرواي٤مت، إُمر اًمذي يْمٕمػ قمٛمٚمٞم٤ًم ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م.

وهذا سم٤مًمٗمٕمؾ ُم٤م ىمد طمّمؾ ذم سمٕمض إوؾم٤مط اعمًٚمٛم٦م ُمٜمذ اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري، 

دي٨م ـ إمم ضم٤مٟم٥م قمقاُمؾ أظمرى ـ دقم٧م أُمث٤مل اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ومٙمثرة اًمٙمذب ذم احل

                                           
 .401: 1راضمع: شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم اًمدوري  (1)

 .490: 2اٟمٔمر: اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (2)
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هـ( إمم اًمِمؽ ذم اًمرواي٤مت، طمتك قُمرف ُمذهٌف سم٘مّٚم٦م آقمتامد ٟمًٌٞم٤ًم 150اًمٜمٕمامن )

قمغم احلدي٨م اًمنميػ، وىمد ؾم٤مقمد هذا إُمر ـ ومٞمام يٌدو ـ قمغم ؿمٞمقع ٟمٔمري٦م اًم٘مٞم٤مس 

 ه٤مم يم٤مًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م.ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل، شمٕمقيْم٤ًم قمـ ظم٤ًمرة ُمّمدر ُمٕمرذم ديٜمل 

ومل ي٘متٍم إُمر قمٜمد هذا احلّد، سمؾ ىمد قمرف قمـ اعمٕمتزًم٦م اًمذيـ هٞمٛمٜمقا قمغم 

اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ومؽمًة ُمـ اًمزُمـ، أنؿ يم٤مٟم٤م ؿمديدي اًمتحّٗمظ ُمـ اعمروي٤مت، وهلذا 

ىمّٚمام ٟمجد قمٜمدهؿ طمْمقرًا ًمٚمحدي٨م اًمٜمٌقي، وًمٞمس هذا إٟمٙم٤مرًا ُمٜمٝمؿ حلجٞم٦م اًمًٜم٦ّم يمام 

اًم٤ٌمطمثلم، سم٘مدر ُم٤م هق اٟمٕمدام حل٤مًم٦م اًمقصمقق سم٤مًمرواي٤مت، ٟمٔمرًا ًمِمٞمقع شمّمّقره سمٕمض 

 فم٤مهرة اًمٙمذب واًمت٘مّقل.

وطمتك ًمق مل يتخذ اًمٗم٘مٞمف أو اعمحّدث أو اًمٕم٤ممل اعمًٚمؿ ُمقىمٗم٤ًم ُمتِمّددًا ُمـ احلدي٨م 

يمح٤مل سمٕمض اعمٕمتزًم٦م، إٓ أّن طمريم٦م اًمقوع واًمدس ٓ ؿمؽ ومرو٧م قمغم اًمٕمٚمامء 

قا اجلٝمقد اًمٜم٘مدي٦م ًمتّمٗمٞم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ اعمٙمذوسم٤مت، اعمًٚمٛملم سمٛمذاهٌٝمؿ أن يْم٤مقمٗم

واعمٕم٤ميػم اًمتل ووٕمٝم٤م اًمٕمٚمامء ـ ُمٝمام يم٤مٟم٧م ىمقي٦م ـ ٓ شمًتٓمٞمع أن شمٓمٞمح سم٤مٕطم٤مدي٨م 

: ًمٙمثرة |اًمْمٕمٞمٗم٦م وم٘مط وحتتٗمظ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتل صدرت طمّ٘م٤ًم قمـ اًمٜمٌل

 اعمالسم٤ًمت، وهٜم٤م ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن شمٓمٞمح ضمٝمقد اًمٕمٚمامء سمٌٕمض اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م،

وم٢مّن قمدم صّح٦م اعمتـ قمٜمدك ٓ يٕمٜمل سم٤مًميورة قمدم صحتف واىمٕم٤ًم، وقمدم صّح٦م 

اًمًٜمد ًمإلرؾم٤مل أو ضمٝم٤مًم٦م أطمد اًمرواة ُمثاًل ٓ يٕمٜمل يمذب رواة اًمًٜمد وقمدم صدور 

اًمرواي٦م، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن طمريم٦م اًمقوع ومرو٧م مجٚم٦م ُمٕم٤ميػم ٟم٘مدي٦م أـم٤مطم٧م سمٌٕمض 

اقمتؼمت طمّج٦ًم ًمٙمٜمٝم٤م مل شمّمدر ٟمّمقص اًمًٜم٦ّم اًمقاىمٕمٞم٦م، ورسمام طمّؾ حمّٚمٝم٤م ٟمّمقص 

واىمٕم٤ًم، إُمر اًمذي يْمٕمػ اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م ويٗم٘مده٤م ىمدرة احلْمقر اعمٜم٤مؾم٥م ذم 

 اعمجتٛمع اإلؾمالُمل.
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 ب ـ خمل وفاِٗي دٍٖٗٛ ِذٍٗٛ

قمٜمدُم٤م شمقوع إطم٤مدي٨م وشمٜمتنم سملم اًمٜم٤مس وجيٝمد اًمٕمٚمامء ًمتّمٗمٞم٦م احلدي٨م 

٨م ذم يمت٥م اعمروي٤مت قمٜمد اًمٜمٌقي ُمـ اًمدؾم٤مئس، ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن شمٌ٘مك سمٕمض إطم٤مدي

اعمًٚمٛملم، ًمتتحّقل إمم ُمرضمٍع يًتخرج ُمـ ظمالًمف اًمٗم٘مٝم٤مء واعمٗمّنون وقمٚمامء اًمٙمالم 

واًمٕم٘مٞمدة وقمٚمامء أصقل اًمٗم٘مف وإظمالق، واعم١مّرظمقن و.. يًتخرضمقن ُمٜمٝم٤م ومت٤موى 

أو ٟمٔمري٤مت أو قم٘م٤مئد أو ومٝماًم ًمٚم٘مرآن أو ىمٜم٤مقم٦ًم سمحدٍث شم٤مرخيل هٜم٤م وآظمر هٜم٤مك... إّن 

ٜمّمقص اعمقوققم٦م ؾمقف شمتحّقل شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم، سمٕمد اؾمت٘مراره٤م ذم سمٓمقن اًمٙمت٥م ـ هذه اًم

اعمرضمع، إمم ُمٗم٤مهٞمؿ وُم٘مقٓت وقم٘م٤مئد، صمؿ ؾمتّمٌح ذم اعمرطمٚم٦م اًمالطم٘م٦م ىمٜم٤مقم٤مت 

 اضمتامقمٞم٦م ومم٤مرؾم٤مت قمٛمٚمٞم٦م يًػم قمٚمٞمٝم٤م ُماليلم اعمًٚمٛملم ذم اًمٕم٤ممل.

حل٘مٞم٘مل وهٙمذا شمؽمك إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م صم٘م٤موم٦م هجٞمٜم٦م همري٦ٌم قمـ اإلؾمالم ا

داظمؾ صم٘م٤مومتٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م، شمتّنب إمم وقمٞمٜم٤م اًمديٜمل ًمتٚمٕم٥م سمف، وٟمحـ ٟمحًٌٝم٤م ىمٞماًم 

وأطمٙم٤مُم٤ًم وُمٗم٤مهٞمؿ ديٜمٞم٦م، ًمٞمس شم٘مّمػمًا ُمٜم٤ّم سم٤مًميورة، سمؾ ىمّمقرًا أطمٞم٤مٟم٤ًم، وىمدرًا 

 يّمٕم٥م اخلروج ُمـ حت٧م ؾمٚمٓم٤من أطمٙم٤مُمف.

إّن طمجؿ ظمٓمقرة إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م أيمؼم مم٤م ٟمتّمّقر، وم٘مد يْمع ؿمخص 

يث٤ًم ذم قمالىم٦م اعمًٚمؿ سمج٤مره اًمٜمٍماين، صمؿ يتّنب احلدي٨م إمم اًمٙمت٥م اًمٙمؼمى، طمد

ويّمٌح ُمرضمٕم٤ًم ٓضمتٝم٤مد وم٘مٞمف هٜم٤م وآظمر هٜم٤م، ًمٞمتحقل إمم ومتقى هقم٤من ُم٤م شمؽمك 

أصمره٤م قمغم قمالىم٤مت ُماليلم اعمًٚمٛملم سمجػمانؿ اًمٜمّم٤مرى، ومتتِمّٙمؾ قمالىم٤مت ُم٤م يم٤من 

ذم وقمٞمٜم٤م اإلؾمالُمل رؾمقخ اعمٗم٤مهٞمؿ يريده٤م اإلؾمالم أؾم٤مؾم٤ًم، ًمٙمٜمٝم٤م ص٤مرت راؾمخ٦ًم 

 اإلؾمالُمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م.

 

 ز ـ اإلطاسٛ مبفاِٗي دٍٖٗٛ أصٗمٛ

 هٜم٤مك ُمٝمٛمت٤من ُم٘مّدؾمت٤من ٓ شم٘مّؾ إطمدامه٤م ىمداؾم٦ًم قمـ إظمرى:
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اًمدوم٤مع قمـ اًمديـ ُمـ أن يٓمٞمح ومٙمٌر هٜم٤م وآظمر هٜم٤مك سمح٘م٤مئ٘مف ويْمّحل  إوػ:

 سمٛمٗم٤مهٞمٛمف.

ٙمٌر هٜم٤م وآظمر هٜم٤مك قمٚمٞمف ُمٗمٝمقُم٤ًم همري٤ًٌم اًمدوم٤مع قمـ اًمديـ ُمـ أن يْمٞمػ وم افثوكقي:

 ٓ قمالىم٦م ًمف سمف.

ر أن اًمدوم٤مع قمـ قّ شمّم إّن وفم٤مئػ اًمٕمٚمامء اًمًٕمل قمغم اجلٌٝمتلم ُمٕم٤ًم، ومال يّمّح 

اًمديـ وّد اًمراهمٌلم ذم اإلـم٤مطم٦م سمٌٕمض ُمٗم٤مهٞمٛمف، أىمدس ُمـ اًمدوم٤مع قمٜمف وّد سمٕمض 

آٟمدوم٤مع ًمف، وم٤مًمزي٤مدة  اعمتحّٛمًلم ًمف اًمذيـ يْمٞمٗمقن إًمٞمف اًمزي٤مدة سمحّج٦م اًمٖمػمة قمٚمٞمف أو

ذم اًمديـ أطمٞم٤مٟم٤ًم  ٤مُم٤ًم، وإطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م زي٤مدةٌ ذم اًمديـ ظمٓمره٤م يم٤مًمٜم٘مٞمّم٦م ومٞمف مت

قمٜمدُم٤م شمث٧ٌم ُمٗمٝمقُم٤ًم ًمٞمس ُمقضمقدًا ذم اًمديـ، وإٟم٘م٤مٌص ُمٜمف أطمٞم٤مٟم٤ًم أظمرى قمٜمدُم٤م شمٜمٗمل 

 ُمٗمٝمقُم٤ًم ُمقضمقدًا ومٞمف واىمٕم٤ًم.

٤موم٦م ُمٗمٝمقم هجلم ُمـ هٜم٤م ٟمٕمرف أن اًمقوع ذم احلدي٨م ٓ ي٘مػ قمٜمد طمدود إو

إمم اًمديـ، سمؾ إٟمف يدومٕمٜم٤م إمم ظم٤ًمرة سمٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ، وهذه اخل٤ًمرة شمٙمقن قمغم 

 ٟمحقيـ:

إّن ضمٝمقد اًمٕمٚمامء ًمتٜم٘مٞم٦م احلدي٨م واًمتث٧ٌم ومٞمف ىمد شمقىمٕمٝمؿ ذم شمْمٕمٞمػ  إول:

رواي٦م صدرت واىمٕم٤ًم، إُمر اًمذي يٗم٘مدٟم٤م اعمٗمٝمقم اًمذي شمريد هذه اًمرواي٦م أن ختؼمٟم٤م 

يم٤مٟمقا ُمْمٓمّريـ عمامرؾم٦م هذا اًمٜم٘مد واًمتث٧ٌم ًمٕمٚمٛمٝمؿ سمقضمقد  قمٜمف، وم٤مًمٕمٚمامء هٜم٤م

إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م، ومٝمذه إطم٤مدي٨م يم٤مٟم٧م أطمد إؾم٤ٌمب إؾم٤مؾمٞم٦م ٟٓمتٝم٤مج 

اًمٕمٚمامء ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد واًمتٛمحٞمص، وه٤م هل اًمٞمقم شمدومٕمٜم٤م إلًم٘م٤مء أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م 

 ًمٜمخن ُمْمٛمقن٤م، وٓ ٟمدري هؾ ؾمٞمٙمقن ُمْمٛمقن هذا احلدي٨م ُمتقومرًا ذم ُمٙم٤منٍ 

 آظمر أم ٓ؟!
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أن ٓ يٓمرح اًمٕمٚمامء احلدي٨م اًمّم٤مدر واىمٕم٤ًم، ًمٙمٜمٝمؿ يثٌتقن احلدي٨م همػم  افثوين:

اًمّم٤مدر واًمذي يٙمقن ُمقوققم٤ًم، وذم هذه احل٤مل ىمد يٙمقن احلدي٨م اعمقوقع ذا ًم٤ًمٍن 

ٟم٤مٍف، أي إٟمف يٜمٗمل ُمٗمٝمقُم٤ًم ديٜمٞم٤ًم أصٞماًل، وهٜم٤م قمٜمدُم٤م ي٠مظمذ اًمٕمٚمامء سمف ومًقف يٜمٗمقن 

اقمتامدًا قمغم احلّج٦م اًمتل وصٚمتٝمؿ، سمؾ ىمد يٕم٤مرض اخلؼم  هذا اعمٗمٝمقم اًمديٜمل

واىمٕم٤ًم )احلج٦م فم٤مهرًا( ظمؼمًا ىمد صدر واىمٕم٤ًم )ويم٤من طمّج٦م فم٤مهرًا(،  اعمقوقع

وٟمتٞمج٦م اًمتٕم٤مرض ىمد يت٤ًمىمٓم٤من، ومٜمخن اعمٗمٝمقم اًمذي أراد اخلؼم اًمّم٤مدر واىمٕم٤ًم 

ؼم همػم اًمّم٤مدر إيّم٤مًمف إًمٞمٜم٤م، أو ىمد شمٙمقن اعمرضّمح٤مت ذم طم٤مل اًمتٕم٤مرض ًمّم٤مًمح اخل

واىمٕم٤ًم، أو ىمد ي٘مقل إصقزم سم٤مًمتخٞمػم ذم طم٤مل اًمتٕم٤مرض وخيت٤مر اخلؼم همػم اًمّم٤مدر 

واىمٕم٤ًم، وذم هذه احل٤مٓت يمّٚمٝم٤م ٟمحـ ٟمٗم٘مد اعمٗمٝمقم اإلؾمالُمل إصٞمؾ اًمذي يم٤من 

 اخلؼم اًمّم٤مدر واىمٕم٤ًم هيدف إيّم٤مًمف إًمٞمٜم٤م.

 

 دـ خمل الفسقٛ بني املطمىني

اهل٤مُم٦م اًمتل اؿمتٖمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمقّو٤مقمقن يم٤مٟم٧م  ُمـ اعمٕمروف أّن إطمدى اعم٤ًمطم٤مت

آٟمحٞم٤مزات اًم٘مٌٚمٞم٦م واًمٕمِم٤مئري٦م واًم٘مقُمٞم٦م واعمٜم٤مـم٘مٞم٦م واعمذهٌٞم٦م واًمٗمرىمٞم٦م وىمْم٤مي٤م 

اعمث٤مًم٥م واعمٜم٤مىم٥م، وهلذا شمٙمثر إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ذم هذه اًمدائرة، طمتك ذه٥م 

 هـ( إمم إؾم٘م٤مط طمجٞم٦م اخلؼم ذم هذه إُمقر ُم٤م مل1380اًمًٞمد طمًلم اًمؼموضمردي )

حتِمد ًمف اًم٘مرائـ ًمتحّمٞمؾ اًمقصمقق سمف، يمام يٜم٘مؾ قمٜمف ذًمؽ اًمًٞمد ضمالل اًمديـ 

 .أؿمتٞم٤مين

                                           
أؿم٤مر اعمال صدرا إمم أّن طمريم٦م اًمقوع يم٤مٟم٧م أطمد أؾم٤ٌمب وىمقع اًمتٕم٤مرض، وم٤مٟمٔمر ًمف: ذح  (1)

 .208: 1أصقل اًمٙم٤مذم 

 .18: 1أؿمتٞم٤مين، جمٚم٦م يمٞمٝم٤من اٟمديِمف )سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م(، اًمٕمدد  (2)
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 وؿد ترك وضع احلديٌ دم هذه إمقر أثرًا شؾبقًو:

يم٤مٟم٧م رواي٤مت ذّم ُم٘مّدؾم٤مت أظمريـ وُم٤م يتّمؾ هبؿ ذات أصمر ؾمٚمٌل قمغم ـ 1

اًمٗمرس أو ذّم قمالىم٤مت اعمًٚمٛملم سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض، ومٕمٜمدُم٤م يْمع اًمراوي طمديث٤ًم ذم ذّم 

اًمٕمرب أو ذم إيمراد أو ذم اًمديٚمؿ، صمؿ يتداول هذا احلدي٨م وم٢مٟمف يؽمك رّدة ومٕمؾ 

 ؾمٚمٌٞم٦م ذم اعمجتٛمع ُمـ طمٞم٨م قمالىم٤مت اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض.

وهٙمذا احل٤مل ذم ذّم اعم٘مّدؾم٤مت اعمذهٌٞم٦م، طمٞم٨م ووع اعمتٓمّرومقن ُمـ أٟمّم٤مر 

ظمرى، وهق إُمر اعمذاه٥م رواي٤مت ىم٤مؾمٞم٦م ذم طمّؼ ُم٘مّدؾم٤مت ورُمقز اعمذاه٥م إ

اًمذي شمرك أصمرًا قمٔمٞماًم ذم متزيؼ اعمًٚمٛملم وؿمّدة اخلالف سمٞمٜمٝمؿ، وظمروضمف ُمـ طم٤مًم٦م 

 اخلالف اًمٗمٙمري إمم طم٤مًم٦م اًمٜمزاع آٟمت٘م٤مُمل.

ؾم٤مقمدت سمٕمض اًمٜمّمقص اعمقوققم٦م قمغم إجي٤مد طم٤مًم٦م ـمٌ٘مٞم٦م ذم اعمجتٛمع ـ 2

سمتٝمؿ اإلؾمالُمل، ومٙم٤من اًمٕمرب يْمٕمقن سمٕمض اًمرواي٤مت ذم شمٗمْمٞمٚمٝمؿ وشمٗمّقىمٝمؿ وٟمج٤م

سمام يمّقن ذم اًمققمل اإلؾمالُمل قمٜمد اًمٙمثػميـ طم٤مًم٦م شم٘مّدم اًمٕمرب قمغم همػمهؿ ذم 

اًمٗمْمٞمٚم٦م. وووٕم٧م ٟمّمقص ذم شمٗمْمٞمؾ سمٕمض اًمٕمِم٤مئر واًم٘م٤ٌمئؾ، سمحٞم٨م يم٤مٟم٧م 

شمت٘مّدم قمغم همػمه٤م يم٘مريش، ُمع أّن اًم٘مرآن ضمٕمؾ ُمٕمٞم٤مر اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمٕمٚمؿ واًمت٘مقى، ٓ 

 إٟم٤ًمب وٓ إقمراق وٓ اًم٘مٌٞمٚم٦م.

 

 ٕع٘ الططش٘ ٔغري العكالٌِ٘ـ ـ ظّٕز ال

ؾم٤مقمدت سمٕمض أؿمٙم٤مل طمريم٦م اًمقوع ذم احلدي٨م قمغم شمٌٚمقر ٟمقٍع ُمـ اًمققمل 

اًمًٓمحل قمٜمد اعمًٚمٛملم، وهٜم٤م يٛمٙمـ اًمؽميمٞمز قمغم اًم٘مّّم٤مصلم اًمذيـ أهمرىمقا ؾمقق 

احلدي٨م سمٛمروي٤مت اًم٘مّمص اعمثػمة ًمألٟمٌٞم٤مء وإئٛم٦م واًمّم٤محللم وإوًمٞم٤مء، ويمذًمؽ 

 ىمّمص احلروب واعمٖم٤مزي.
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ًمغ ه١مٓء ذم هذه اًمرواي٤مت اًمتل أشمقا سمٌٕمْمٝم٤م ُمـ يمت٥م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وم٘مد سم٤م

وهمػمهؿ، وص٤مر هّؿ اًمٜم٤مس وومٝمٛمٝم٤م ًمٚمديـ ىم٤مئاًم قمغم طم٤مل ىمّمّمٞم٦م هدي٦م ظمٞم٤مًمٞم٦م: 

ًمٙمثرة هذه اًمرواي٤مت اًمتل أًم٘مٞم٧م سمٞمٜمٝمؿ، ومٔمٝمر اًمتدّيـ اًم٘مّميص اًمذي يٛمت٤مز 

٤مىمٚمٝم٤م اًمٜم٤مس، سمدل أن سم٤مًمًٓمحٞم٦م اعمٗمرـم٦م، وص٤مر اًمديـ قم٤ٌمرة قمـ ىمّمص وطمٙم٤مي٤م يتٜم

 يٙمقن طمٙماًم وىمٞماًم وُمقاقمظ.

وٟمتٞمج٦م هذا اًمقوع اٟمخٗمض ُمٕمّدل اًمققمل اًمٕم٘مالين، وص٤مرت صقرة 

إؿمخ٤مص واًمت٤مريخ قم٤ٌمرة قمـ أطمداث يمّٚمٝم٤م ظمٞم٤مًمٞم٦م ؾمقري٤مًمٞم٦م ُم٤م ومقق ـمٌٞمٕمٞم٦م، 

 يم٤مًمٌٓمقٓت وأًمقان اًمٗمداء واًمٙمرم واًم٘مّقة واًمِمج٤مقم٦م وهمػم ذًمؽ.

ؾم٤مذج وهمػم ُمٗمٝمقم ًمألُمقر، وىمد اسمتٕمد ًم٘مد ؾم٤مقمد ذًمؽ قمغم وقمل سمًٞمط و

اعمًٚمٛمقن سم٥ًٌم ذًمؽ قمـ شمٕم٤مًمٞمؿ اًمديـ اجلقهري٦م وقمـ اًمتقطمٞمد واًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م 

 واعمٕم٤مد وإظمالق وأطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م.

 

 ٔـ التعطٗن ٔالتددٖس ٔالتذّٗن

ًمٕم٧ٌم طمريم٦م اًمقوع ذم احلدي٨م دورًا يمٌػمًا ذم شمٕمٓمٞمؾ ٟمِم٤مط اعمًٚمٛملم، ويمٌح 

ؿ، وم٘مد ؾمٕمك اًمقّو٤مقمقن اعمقاًمقن ًمٚمًٚمٓم٦م ـ أّي ؾمٚمٓم٦م ـ ًمقوع مج٤مح ىمّقهتؿ وقمٜمٗمقان

إطم٤مدي٨م اًمتل متٜمع اعمًٚمٛملم ُمـ اًمثقرة واًمٜمٝمقض واًمٜم٘مد وإسمداء اًمرأي، وصّقروا 

احل٤ميمؿ فماًل هلل قمغم إرض، ٓ جيقز اًمتٕمّرض ًمف إٓ إذا صدر ُمٜمف اًمٙمٗمر اًمٌقاح. ومل 

ع اإلؾمالُمل وهق حيٙمؿ سم٤مؾمؿ يٙمـ احل٤ميمؿ سم٤مٕمحؼ اًمذي يٙمٗمر أُم٤مم آطم٤مد اعمجتٛم

اًمديـ، ومٖمّط اعمًٚمٛمقن ذم ؾم٤ٌمت ؾمٞم٤مد ومل يٕمرومقا شمداوًٓ ًمٚمًٚمٓم٦م وطمرايمٞم٦ًم ذم 

 اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد، هلذا مل يٙمـ ؾمقى ؾمٌٞمؾ اخلٜمقع أُم٤مُمٝمؿ أو اًم٘مٞم٤مم سمثقرات ُمقت.

يمام أومرط اًمقّو٤مقمقن ذم ُم٤ًمقمدهتؿ ًمٚمًٚمٓم٤مت طملم ووٕمقا أطم٤مدي٨م اًم٘مْم٤مء 
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اإلٟم٤ًمن وختؼم قمـ اجلؼم واًمالسمدي٦م ذم اًمٗمٕمؾ اإلٟم٤ًمين،  واًم٘مدر اًمتل شمٕمّٓمؾ إرادة

وؾم٤مقمدهتؿ ذم ذًمؽ ومئ٤مت أظمر ُمـ اًمقّو٤مقملم يم٤مٟم٧م شمِمتٖمؾ قمغم إومراز ُمٗمٝمقم ظم٤مـمئ 

ًمٚمتقيّمؾ قمغم اهلل، وذًمؽ قمؼم اًمتًٚمٞمؿ سم٤مًمقاىمع وقمدم اًمًٕمل ًمتٖمٞمػمه، وضمٕمؾ اًمٗمِمؾ 

 واًمؽماضمع ـ ُمع احل٤ميمؿ ـ ىمدرًا إهلٞم٤ًم ٓ ُمٗمّر ُمٜمف.

ر سمٕمض اعمًٚمٛملم وشمٕمّٓمٚم٧م اًمٙمثػم ُمـ ـم٤مىم٤مهتؿ قمغم اًمٗمٕمؾ واًمتٖمٞمػم، وهٙمذا ظُمدّ 

وضم٤مء ومريؼ صم٤مًم٨م ُمـ اًمقو٤مقملم ًمٞمْمع ٟمّمقص٤ًم ذم اًمٕمزًم٦م وشمرك اًمٜم٤مس وشمرك إُمر 

سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وآٟمٙمٗم٤مء قمـ احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م، سمؾ ضم٤مءت 

يمّٚمف قمغم شمثٌٞمط قمزائؿ  ٟمّمقص شمٕمٓمٞمؾ اجلٝم٤مد إمم أضمٍؾ همػم ُمًّٛمك، ًمٞم٤ًمقمد ذًمؽ

اعمًٚمٛملم ودورانؿ طمقل أُمقر شم٤مومٝم٦م أومْم٧م هبؿ إمم انٞم٤مر دوًمتٝمؿ اًمٙمؼمى ذم اًم٘مرن 

 اًم٤ًمسمع اعمٞمالدي، وهؿ ممزىمقن يتٜم٤مىمِمقن ذم ُم٤م ٓ هيّؿ اًمٜم٘م٤مش ومٞمف.

ًمٞم٧ًم طمريم٦م اًمقوع ذم احلدي٨م هل اعم١ًموًم٦م قمـ ذًمؽ يمّٚمف، سمؾ يم٤مٟم٧م ُم٤ًممه٦ًم 

 وؾم٤ًٌٌم ُمٕم٤ًم.ومٞمف وُم٤ًمقمدًة قمٚمٞمف، ٟمتٞمج٦م ًمف 

يم٤مٟم٧م هذه اًمٌٕمض أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م حلريم٦م اًمقوع، ٟمٙمتٗمل هب٤م، وؾمٞمٔمٝمر أُمره٤م أيمثر 

 وم٠ميمثر ذم إسمح٤مث اًم٘م٤مدُم٦م سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم.

 

 ـ سهي ٔضع احلدٖح ٔزٔاٖٛ احلدٖح املٕضٕع3

يٕمّد هذا اًمٌح٨م ُمـ إسمح٤مث اهل٤مُم٦م ذم دراؾم٦م ُم٠ًمًم٦م اًمقوع ذم احلدي٨م، 

احلدي٨م، ومٞمام ٟمتٕمّرض ومٞمام سمٕمد حلٙمؿ رواي٦م  وؾمقف ٟمدرس أوًٓ طمٙمؿ ووع

 احلدي٨م اعمقوقع، وم٤مًمٌح٨م ذم ُمرطمٚمتلم:

 

 أٔاًل: سهي ٔضع احلدٖح غسعًا

اعمٕمروف سملم قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦ّم هق اًم٘مقل سمحرُم٦م ووع احلدي٨م قمـ قمٚمؿ 
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 .وقمٛمد قمغم ًم٤ًمن اعمٕمّمقم ـ اًمٜمٌل واإلُم٤مم ـ سمؾ قمّد ذًمؽ أُمرًا إمج٤مقمٞم٤مً 

واوٌح: ٕن ووع احلدي٨م ؿمٙمٌؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٙمذب  واعمًتٜمد ذم ذًمؽ

وآومؽماء، وطمرُم٦م اًمٙمذب ُمـ اًمقاوح٤مت ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وشمِمتّد احلرُم٦م 

قمٜمدُم٤م يٙمقن يمذسم٤ًم قمغم اعمٕمّمقم، ُمع إظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م اًمٙمثػمة 

ٕمض اًمٜم٤مدم٦م قمـ هذا اًمٙمذب يمام أعمحٜم٤م إمم سمٕمْمف ذم اًمٌح٨م اًم٤ًمسمؼ. سمؾ ىمد ذه٥م سم

اًمٗم٘مٝم٤مء إمم احلٙمؿ سمٌٓمالن اًمّمقم سم٤مًمٙمذب قمغم اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف واعمٕمّمقُملم، 

 ومجٕمٚمقه ُمـ اعمٗمٓمرات، يمام ئمٝمر سمٛمراضمٕم٦م أسمح٤مصمٝمؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ٓؾمٞمام اًمٗم٘مف اإلُم٤مُمل.

وختّٓمك سمٕمض اًمٕمٚمامء اًم٘مقل سمٙمقن اًمٙمذب واًمقوع ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب إمم اًم٘مقل 

يمؾٍّ ُمـ اًمِمٞمخ أيب حمٛمد اجلقيٜمل، سمٙمقن اًمقاوع يم٤مومرًا، وىمد ٟم٥ًم ذًمؽ إمم 

 .واًم٘م٤ميض أيب سمٙمر سمـ اًمٕمريب

وذم ُم٘م٤مسمؾ هذا اًم٘مقل اعمِمٝمقر، ٟم٥ًم إمم سمٕمْمٝمؿ اًم٘مقل سمجقاز ووع احلدي٨م، 

 وأؿمٝمر اجلامقم٤مت اًمتل ٟم٥ًم إًمٞمٝم٤م ذًمؽ:

 هـ(.255ـ اًمٙمراُمٞم٦م، اعمٜمًقسمقن إمم حمٛمد سمـ يمرام سمـ قمراق اًمًجًت٤مين )1

 وم٦م واًمزه٤مد.قّ ـ سمٕمض اعمتّم2

 .ـ سمٕمض أهؾ اًمرأي3

                                           
 .427: وحمٛمد قمج٤مج اخلٓمٞم٥م، أصقل احلدي٨م: 406: 1اي٦م اٟمٔمر: ُم٘م٤ٌمس اهلد (1)

: وىمقاقمد اًمتحدي٨م: 428: واخلٓمٞم٥م، أصقل احلدي٨م: 240: 1اٟمٔمر: شمدري٥م اًمراوي  (2)

173. 

ـ  239: 1، وشمدري٥م اًمراوي 416ـ  415: 1: وُم٘م٤ٌمس اهلداي٦م 70: 1اٟمٔمر: ذح ُمًٚمؿ  (3)

: 416ـ  415أصقل إظم٤ٌمر:  : واحلًلم سمـ قمٌد اًمّمٛمد اًمٙمريمل، وصقل إظمٞم٤مر إمم240

: واخلٓمٞم٥م، 208: واًمرقم٤مي٦م: 54: واعمٜمٝمؾ اًمروّي: 283واعمػمداُم٤مد، اًمرواؿمح اًمًاموي٦م: 

 .428ـ  427أصقل احلدي٨م: 
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وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمدى دىّم٦م هذه اًمٜم٦ًٌم، وهؾ هل صحٞمح٦م أم همػم صحٞمح٦م، 

وإن يم٤مٟم٧م اًمِمقاهد اعمتٗمّرىم٦م شمدومٕمٜم٤م إمم شمرىّم٥م دىّم٦م هذه اًمٜم٦ًٌم: وم٢مّن اًمٙمراُمٞم٦م ٟمًٌقا 

إمم اًمزهد واًمت٘مقى مت٤مُم٤ًم يم٤مًمزه٤مد واعمتّمّقوم٦م، وؾمقف ٟمالطمظ ـ وهق أُمر ُمؽمىم٥م ـ 

اًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م واٟمِمٖم٤مل اًمٜم٤مس سم٠مُمقر أظمرى يم٤من ؾم٤ًٌٌم ذم ووع  يمٞمػ أن اخلقف قمغم

 سمٕمض إطم٤مدي٨م ًمتّمقي٥م اًمقضمٝم٦م.

واًمذي هيّٛمٜم٤م هٜم٤م هق اًمٜمٔمر ذم اعمٕمٓمٞم٤مت اًمتل ُيًتٜمد إًمٞمٝم٤م ذم دمقيز اًمقوع، طمٞم٨م 

ُمـ اًمقاوح وضمقد طمريم٦م دمقيز ذم اجلٛمٚم٦م، وأّن هذه احلريم٦م اٟمٓمٚم٘م٧م ُمـ دواومع 

 احلرص قمغم اًمديـ أيْم٤ًم.

اجلكّم أّن اعمجّقزيـ ٓ ي٘مّمدون ُمٓمٚمؼ اًمرظمّم٦م ذم اًمٙمذب قمغم ًم٤ًمن  وُمـ

، وإٟمام يمذب ظم٤مص أو ٟمقع وُم٘مدار حمّدد ُمـ اًمٙمذب خيدم إهداف |اًمٜمٌل

 اًمٜمٌٞمٚم٦م اًمتل ووٕمقه٤م، وهذا يٕمٜمل أن ٟمٔمري٦م ضمقاز اًمقوع:

 ـ حمدودة وهمػم ُمٓمٚم٘م٦م طمتك قمٜمد أصح٤مهب٤م. 1

 اًم٘م٤مئٚملم هب٤م.ـ ذات هم٤مي٤مت وُم٘م٤مصد ٟمٌٞمٚم٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر  2

 وظذ أيي حول، ؾلهؿ إدّفي افتل ذـرت فتجقيز افقضع مو يع:

وهق ي٘مقم قمغم إٟمٙم٤مر يمؼمى إـمالق طمرُم٦م اًمٙمذب، وذًمؽ قمغم  افدفقؾ إول:

، وهذا ُم٤م يٕمٜمل أّن أؾم٤مس أّن اًمٙمذب إٟمام شمث٧ٌم طمرُمتف إذا يم٤من ُمّيًا ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً 

واحلرُم٦م، ٓ قمغم ُمًتقى ُمٕمٓمٞم٤مت  اًمٙمذب ٓ حيقي ذم ذاشمف اًمٕمّٚمٞم٦م اًمت٤مُم٦م ًمٚم٘مٌح

اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم وٓ قمغم ُمًتقى ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، قمغم ظمالف اًمٔمٚمؿ وم٢مٟمف 

ىمٌٞمح سمذاشمف، أُم٤م اًمٙمذب ومٗمٞمف اىمتْم٤مء اًم٘مٌح أو إٟمف ُمت٤ًموي اًمٓمروملم إمم اًم٘مٌح 

 وقمدُمف، وإٟمام يٙمقن ىمٌٞمح٤ًم سمٚمح٤مظ اًمٜمت٤مئ٩م اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمف.

                                           
 .95: 1اٟمٔمر: اسمـ طمجر، ومتح اًم٤ٌمري  (1)
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٦م اًمٙمذب سم٠مّن اًمنميٕم٦م ضمّقزت اًمٙمذب ويٛمٙمـ شمٕمزيز هذا اًمت٘مٞمٞمد ذم طمرُم

عمّمٚمح٦م أو ًمإلصالح سملم اعم١مُمٜملم أو ًمدومع اًمير قمـ اًمٜمٗمس وٟمحق ذًمؽ، وهذا 

 سمٛمالطمٔم٦مدًمٞمؾ واوح قمغم أّن اًمٙمذب ٓ حيقي ىمٌح٤ًم ذاشمٞم٤ًم، وأّن طمرُمتف إٟمام يم٤مٟم٧م 

 أصم٤مر اًميري٦م اًمتل شمؽمشم٥م قمٚمٞمف.

 |رؾمقل اهلل وُمـ حم٤مؾمـ اًمّمدف أّن اًمٜمّمقص اًمٜم٤مهٞم٦م قمـ اًمٙمذب قمغم

حتتقي إؿم٤مرًة إمم ظمّمقصٞم٦م اًمير اًمالطمؼ، وم٢مّن احلدي٨م اعمتقاشمر اعمٕمروف ذم حتريؿ 

اًمٙمذب قمغم اًمٜمٌل ىمد ضم٤مءت ذم سمٕمض صٞمٖمف قم٤ٌمرة إو٤مومٞم٦م، ومّم٤مر قمغم اًمِمٙمؾ 

، وهذه ُمـ يمذب قمكّم ُمتٕمٛمدًا ًمٞمْمّؾ سمف اًمٜم٤مس ومٚمٞمتٌقء ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مراًمت٤مزم: 

٤مرًة سم٠مّن رضم٤مهل٤م رضم٤مل اًمّمحٞمح، وأظمرى سم٠مّن إؾمٜم٤مده٤م اًمّمٞمٖم٦م وصػ اهلٞمثٛمل طم٤مهل٤م شم

 .طمًـ، وإن يم٤مٟم٧م سمٕمض اًمٓمرق قمٜمده وٕمٞمٗم٦م

ُمـ يمذب قمكّم ُمتٕمٛمدًا: ًمٞمحّؾ وضم٤مءت صٞمٖم٦م أيمثر شم٠ميٞمدًا، وهل اًمتل شم٘مقل: 

، ومٝمذه طمراُم٤ًم أو حيّرم طمالًٓ أو يْمّؾ اًمٜم٤مس سمٖمػم قمٚمؿ ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر

ًمذي يتحّرك ومٞمف اًمٙمذب، وٓ شمٓمٚمؼ احلرُم٦م أو اًمققمٞمد سم٤مًمٜم٤مر إٓ اًمّمٞمٖم٦م حتّدد اعم٤ًمر ا

 وٛمـ هذا اعم٤ًمر ُمـ اًمٖم٤مي٤مت وإهداف.

هذا يمّٚمف يٕمٜمل أن يمؼمى طمرُم٦م اًمٙمذب ودًمٞمؾ ظمّمقص اًمٙمذب قمغم اًمٜمٌل ًمٞمس 

ومٞمٝمام إـمالق حل٤مًم٦م اًمٙمذب همػم اعمّي قمغم اًمٜمٌل، ُمـ هٜم٤م يٛمٙمـ اًمٙمذب ًمٖم٤مي٦م ٟمٌٞمٚم٦م 

ٕمٝمؿ ٟمحق ومٕمؾ اخلػم، ٓؾمٞمام ذم ىمْم٤مي٤م اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ يمؽمىمٞمؼ ىمٚمقب اًمٜم٤مس ودوم

إقمامل واعمًتح٤ٌمت واعمٙمروه٤مت وإظمالق وأداب، أو شمٕمريػ اًمٜم٤مس سمٛم٘م٤مم 

                                           
 .146، 144: 1اهلٞمثٛمل، جمٛمع اًمزوائد  (1)

 .240: 1اعمّمدر ٟمٗمًف: واٟمٔمر: شمدري٥م اًمراوي  (2)

 .233ًمٓمؼماين، ـمرق طمدي٨م ُمـ يمذب قمكم ُمتٕمٛمدًا: ا (3)
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 اًمٜمٌل واًمّمح٤مسم٦م وأهؾ اًمٌٞم٧م، ومتقوع رواي٤مت اعمٜم٤مىم٥م، وأّي رضٍر ومٞمٝم٤م؟!

 هذا افدفقؾ يؿؽـ افتعؾقؼ ظؾقف مـ جفوت:

طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم سم٘مٌح اًمٙمذب، ُمـ  إٟمف وإن أُمٙمـ اًمٜم٘م٤مش ذم إـمالىمٞم٦م أوًٓ:

طمٞم٨م قمدم وضمقد دًمٞمؾ قمغم وضمقد طمٙمؿ إـمالىمل يمذًمؽ، ووم٤مىم٤ًم ًمٖمػم واطمٍد ُمـ 

، إٓ أّن اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمٙمذب قم٤مُّم٦م، ٓ شم٘مٞمٞمد اعمحّ٘م٘ملم

 ومٞمٝم٤م سمح٤مًم٦م وىمقع اًمير، ٓ أىمّؾ ُم٤م ضم٤مء ذم ُمقىمع اًمٜم٦ًٌم إمم اهلل شمٕم٤ممم وإمم اًمديـ.

سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمٙمؼمى اًمٕم٤مُم٦م، وم٢مّن طمدي٨م حتريؿ اًمٙمذب قمغم ًم٤ًمن  وكقًو:ث

واعمحٙمقم سمتقاشمره، يم٤مٍف ذم إـمالق احلرُم٦م، وأُم٤م إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًم٘مٞمد اإلو٤مذم،  |اًمٜمٌل

ومٝمذا اًم٘مٞمد وارد ذم ـمري٘ملم أو صمالصم٦م ُمـ قمنمات ـمرق هذا احلدي٨م، وقمغم ومرض 

ٓمٚم٘م٦م إظمرى: ّٕن هذا صّحتف ـ وسمٕمُض ـمرىمف وٕمٞمٗم٦م ـ ٓ ي٘مّٞمد اًمٜمّمقص اعم

احلدي٨م ٓ حيرز صدوره ُمـ اًمٜمٌل ُمرًة واطمدة، سمؾ إرضمح أّٟمف صدر قمّدة ُمرات 

ًمٚمت٠ميمٞمد قمغم هذا إُمر، وم٠مّي ُم٤مٟمع ُمـ صدوره ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم أهمٚم٥م اعمقارد، وصدوره 

هبذا اًم٘مٞمد ذم ُمقارد ىمٚمٞمٚم٦م أظمرى. وهذا إُمر ٓ يقضم٥م شم٘مٞمٞمد اًمٜمص اعمٓمٚمؼ: ّٕن 

ن، وٓ جم٤مل إلي٘م٤مع اًمتٕم٤مرض سملم اًمدًمٞمٚملم اعمثٌتلم إٓ ذم طم٤مًم٦م إطمراز اًمدًمٞمٚملم ُمثٌت٤م

وطمدة اعمالك، وإٓ وم٤مًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمنمقمٞم٦م شم٤مرًة شمٌلّم ُم٤ًمطم٦ًم وأظمرى أوؾمع ُمٜمٝم٤م، وهذا 

ِذبوً ُمقضمقد وسمٙمثرة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ ى َظَذ اهللَِّ  ـِ اْؾَسَ َّ ـْ َأْطَؾُؿ مِم ﴿َؾَؿ

 (.144)إٟمٕم٤مم:  وَس بَِغْرِ ِظْؾٍؿ﴾فُِقِضؾَّ افـَّ 

ٟمٕمؿ، ًمق ورد اًم٘مٞمد ـ اًمْمالل ـ ُمقرد اًمٕمّٚم٦م اًمتل يدور ُمداره٤م احلٙمؿ وضمقدًا 

وقمدُم٤ًم، يم٤مٟم٧م اًمٕمّٚم٦م ُم٘مّٞمدًة ًمألدًم٦م اعمٓمٚم٘م٦م، يمام ًمق ىم٤مل: حيرم اًمٙمذب: ٕٟمف ُمّي، وم٢مّن 

                                           
 .592: 1اٟمٔمر ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ: اخلقئل، ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م  (1)
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د إـمالىم٤مت فمٝمقر اخلٓم٤مب ذم اًمتٕمٚمٞمؾ يٛمٙمٜمف ـ ًمق حتّ٘م٘م٧م ؾم٤مئر اًمنموط ـ أن ي٘مٞمّ 

 طمرُم٦م اًمٙمذب، وهذا همػم ُمتحّ٘مؼ هٜم٤م.

ىمد ي٘م٤مل سم٠مّٟمٜم٤م ًمق همْمْمٜم٤م اًمٓمرف قمـ ذًمؽ يمّٚمف، واًمتزُمٜم٤م سم٤مظمتّم٤مص طمرُم٦م  ثوفثًو:

اًمٙمذب وًمق قمغم اًمٜمٌل سمح٤مل ًمزوم اًمير، إٓ أٟمٜم٤م ٟمّدقمل حت٘مؼ اًمّمٖمرى هٜم٤م: ّٕن 

ـّ أن احلدي ٨م ؾمقف اًمقاوع قمٜمدُم٤م يْمع احلدي٨م ٓ يٚمتٗم٧م إمم أصم٤مر إظمرى، وئم

يؽمك أصمرًا إجي٤مسمٞم٤ًم وم٘مط، ًمٙمٜمف ٓ يٚمتٗم٧م إمم أّن سمٕمض ىمٞمقد احلدي٨م أو ـمري٘م٦م سمٞم٤مٟمف أو 

حلـ ظمٓم٤مسمف ؾمقف يقاضمف وم٘مٞمٝم٤ًم هٜم٤م أو ُمٗمّنًا هٜم٤مك، وىمد ي٘مّٞمد سمف ُمٓمٚم٘م٤ًم هٜم٤م 

وخيّّمص سمف قم٤مُم٤ًم هٜم٤مك، أو ىمد يِمّٙمؾ أؾم٤مؾم٤ًم ًمقٓدة ُمٗمٝمقم ومٞمام سمٕمد مل يٚمتٗم٧م إًمٞمف 

اًمٜمص اًمٜمٌقي طمٞم٨م إّٟمف ٟمّص ُم٘مّدس ؾمقف يٙمقن ُمرضمٕم٤ًم  طمتك اًمقاوع ٟمٗمًف، إنّ 

ٔٓف اعمٗمّنيـ ًمف قمؼم اًم٘مرون اًمالطم٘م٦م، وُم٤م دام سم٤مإلُمٙم٤من ضمدًا أن ٓ يٚمتٗم٧م 

اًمقاوع إمم مت٤مم فمٝمقرات ودمّٚمٞم٤مت هذا اًمٜمص ذم قمٜم٤مس اًمث٘م٤موم٦م إظمرى، وم٢مٟمف 

ن يًتٗم٤مد ؾمٞمؽمك أصمرًا هٜم٤م أو هٜم٤مك، وظمّمقصّٞم٦م ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة ؾمتجٕمؾ اًمٜمص قمرو٦ًم ٕ

ُمٜمف ذم ُمقاوع ُمتٕمددة سمٖمػم اعمٗمٝمقم اًمذي أراده طمتك اًمقاوع، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن 

اًمقوع ومٞمف آصم٤مر ؾمٚمٌٞم٦م يمٌػمة ضمدًا قمغم أضمٞم٤مل اعمًٚمٛملم وصم٘م٤موم٤مهتؿ ووقمٞمٝمؿ وـمري٘م٦م 

 شمٗمٙمػمهؿ.

 وهبذا ئمٝمر أّن اًمدًمٞمؾ إول همػم شم٤مم قمغم اًمؽمظمٞمص.

ٓ إـمالق  |٦م اًمٙمذب قمغم رؾمقل اهللإّن إدًّم٦م اًمداًّم٦م قمغم طمرُم افدفقؾ افثوين:

ومٞمٝم٤م يِمٛمؾ طم٤مًم٦م اًمٙمذب قمغم ًم٤ًمٟمف سمداومٍع ذيػ، يمح٨ّم اًمٜم٤مس قمغم ومْم٤مئؾ 

إقمامل وشمرهمٞمٌٝمؿ ذم اًمًٜمـ واعمٜمدوسم٤مت وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، وذًمؽ أّن احلدي٨م 

إُّم٤م ظم٤مص سمٛمـ يمذب قمغم اًمٜمٌل سمٛمٕمٜمك اهتٛمف  ُمـ يمذب قمكّم ُمتٕمّٛمدًا..اعمٕمروف: 
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 هل طم٤مل همػم اعمًٚمٛملم، دون يمذب اعمًٚمٛملم قمٚمٞمف سمداقمل سم٤مجلٜمقن أو اًمًحر يمام

اًمؽمهمٞم٥م سمديٜمف، أو أٟمف فم٤مهر ذم اًمٙمذب اًمذي يرضمع سم٤مًمير قمغم اًمٜمٌل ويٙمقن وّده 

وخم٤مًمٗم٤ًم عمّم٤مًمح ديٜمف، دون اًمٙمذب اًمذي يرضمع سم٤مخلػم قمٚمٞمف وقمغم ديٜمف، وم٢من يمٚمٛم٦م 

( ختتٚمػ قمـ يمٚمٛم٦م )زم( واًمٙمذب قمٚمٞمف همػم اًمٙمذب ًمف، وووع احلدي٨م ذم  )قمكمَّ

 .اًمٗمْم٤مئؾ وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م يمذب ًمف ٓ قمٚمٞمف

ّٕن يمٚمٛم٦م )قمكّم( ٓ شمٕمٜمل )وّدي( ذم ُم٘م٤مسمؾ يمٚمٛم٦م  إٓ أّن هذا افدفقؾ بوضؾ أيضًو:

)زم( اًمتل شمٕمٜمل )ُمٕمل وًمّم٤محلل(: وإٟمام شمٗمٞمد ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمٓمٚمؼ ٟم٦ًٌم اًمٌمء إمم 

يمذسم٧م قمغم ًم٤ًمٟمؽ،  أظمر، دون أن يٙمقن أظمر ىمد ىم٤مًمف، وُمث٤مل ذًمؽ أن ي٘م٤مل:

سمٛمٕمٜمك أٟمٜمل ٟم٘مٚم٧م ؿمٞمئ٤ًم همػم صحٞمٍح قمٜمؽ، وٓ يٗمٝمؿ اًمٕمريب ُمـ هذا اًمٙمالم قمٜمٍم 

يمٚمٛم٦م )قمكّم( هٜم٤م إّٟمام هق  |اًمٙمذب عمّمٚمح٦م أو ًمير، وؾم٥ٌم اؾمتخدام اًمٜمٌل

شمقوٞمح ضمٝم٦م اًمٙمذب واعمٙمذوب قمـ ًم٤ًمٟمف، ومٚمق ىم٤مل: ُمـ يمذب، صمؿ ؾمٙم٧م قمـ 

يمذب ة، وهلذا رسمط اًمٙمذب سمف وم٘م٤مل: حتديد اعمٙمذوب قمـ ًم٤ًمٟمف عم٤م طمّمٚم٧م اًمٗم٤مئد

، ُمـ هٜم٤م اقمتؼم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ُمـ ومّن هذا احلدي٨م هبذه اًمٓمري٘م٦م اًمقاردة قمكمّ 

 .ذم آؾمتدٓل ضم٤مهاًل سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

وهبذا ئمٝمر أّن ووع احلدي٨م قمغم ًم٤ًمن اعمٕمّمقم طمرام طمتك ًمق يم٤من ًمٖم٤مي٦ٍم 

و اخلٓم٤ٌمء أو اًمققّم٤مظ ُمـ اسمتٙم٤مر ىمّمص أو ذيٗم٦م، ومام يٗمٕمٚمف قمدٌد ىمٚمٞمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم أ

طمٙم٤مي٤مت أو سمٓمقٓت أو أطمداث سمداقمل اخلػم ورهم٦ًٌم ذم رسمط اًمٜم٤مس سم٤مًمديـ أو اًم٘مٞمؿ 

 أو إظمالق أو اًمٜمٌل أو أهؾ اًمٌٞم٧م أو اًمّمح٤مسم٦م أو همػم ذًمؽ، همػم ضم٤مئز ذقم٤ًم.
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سمؾ ىمد ذيمر اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي قمـ همػم واطمٍد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أّن اًمٙمذب قمغم 

ًمٜمٌل يقضم٥م رّد احلدي٨م أسمدًا طمتك ًمق شم٤مب وم٤مقمٚمف واقمتؼم ذًمؽ ُمـ قم٘مقسم٦م ًم٤ًمن ا

 .اًمٙمذاب

وهذا اًمٙمالم ضمٞمد ًمق مل حيّمؾ اًمقصمقق سمخؼمه طمتك سمٕمد شمقسمتف، وإٓ ومال ُمقضم٥م ًمف 

إذا اؾمتٓمٕمٜم٤م متٞمٞمز اًمرواي٤مت ذم ُمرطمٚم٦م يمذسمف قمٜمٝم٤م ذم ُمرطمٚم٦م صدىمف. ودقمقى اًمٕم٘مقسم٦م 

 .|واًمًٜم٦ّم أن هذه قم٘مقسم٦م اًمٙمذاب قمغم اًمٜمٌلحتت٤مج إمم دًمٞمؾ، ومل يرد ذم اًمٙمت٤مب 

 

 دٖح املٕضٕعثاًٌٗا: زٔاٖٛ احل

، وىمع اًمٌح٨م ذم ضمقاز ×سمٕمد اًمٗمراغ قمـ طمرُم٦م ووع احلدي٨م قمغم اعمٕمّمقم

رواي٦م احلدي٨م اعمقوقع، وىمد ذه٥م اًمٕمديد ُمـ اًمٕمٚمامء إمم اًم٘مقل سمحرُم٦م رواي٦م 

، قمغم يمقٟمف يمذًمؽ احلدي٨م اعمقوقع عمـ يٕمٚمؿ سم٠مٟمف ُمقوقع أو ىم٤مُم٧م قمٜمده احلّج٦م

 .طمتك ًمق يم٤من هذا احلدي٨م ذم اًمٗمْم٤مئؾ واخلػمات

واًمذي يٌدو ُمٜمٝمؿ شم٘مٞمٞمد ذًمؽ سمام إذا مل يقوح اًمراوي يمقن هذا احلدي٨م 

، وإٓ ومٛمجّرد ذيمر اًمًٜمد ٓ يٙمٗمل قمٜمدهؿ: إذ ٓ يتٛمٞمز احلدي٨م اعمقوقع ُمقوققم٤مً 

. ٟمٕمؿ ػ قمـ اعمقوققم٤متقمـ همػمه سمٛمجّرد ذيمر اًمًٜمد، وٓ حتٗمظ اًمًٜم٦ّم إٓ سم٤مًمٙمِم
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ذه٥م اًمٕمالُم٦م اعم٤مُم٘م٤مين إمم يمٗم٤مي٦م ذيمر اًمًٜمد دون اجلزم سم٤مًمّمدور: ٕٟمف أشمك سمف قمٜمد 

 .أهؾ آقمت٤ٌمر، واجل٤مهؾ همػم ُمٕمذور ذم شم٘مٚمٞمد فم٤مهره، سمؾ ُم٘مٍّم ذم شمرك اًمتث٧ٌم

 فؽـ افسمال: مو هق افدفقؾ ظذ حرمي روايي احلديٌ ادقضقع؟

ىم٤مل حلدي٨َم اعمقوقع سمّمٞمٖم٦م اجلزم سمّمدوره ُمثؾ: ٓ ؿمؽ أٟمف ًمق ذيمر اًمٜم٤مىمؾ ا

ىمد ىم٤مل ذًمؽ  |، وم٢مٟمف حيرم ُمـ سم٤مب اًمٙمذب: ٕٟمف يذيمر أّن اًمرؾمقلرؾمقل اهلل

وهق يٕمٚمؿ أٟمف مل ي٘مٚمف، وهذا واوح، إٓ أّن اًمٙمالم ذم ذيمره اًمًٜمد، أو ىمقًمف: روي 

٥م ، وم٢مّن ذًمؽ ٓ حيقي يمذسم٤ًم طمتك يٙمقن طمراُم٤ًم، ومام هق اعمقضم|قمـ رؾمقل اهلل

 ًمٚمحٙمؿ سم٤محلرُم٦م طمٞمٜمئٍذ؟!

 اشتدّل ظذ ذفؽ أو ؿد يستدّل بام يع:

إّن ذم ذًمؽ إقم٤مٟم٦ًم قمغم اإلصمؿ، وم٢مّن ووع احلدي٨م إصمٌؿ، وٟمحـ سمؽموي٩م  أوًٓ:

إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ٟم٤ًمقمد اًمقّو٤مقملم قمغم ووٕمٝمؿ وٟمٕمٞمٜمٝمؿ ذم يمذهبؿ، يمام أّن ذم 

 .لم، ومال جيقزرواي٦م احلدي٨م اعمقوقع شمروجي٤ًم ًمٚم٘مٌٞمح وشمْمٚمٞماًل ًمٚمٛمًٚمٛم

وهذا آؾمتدٓل إٟمام يتّؿ ـ ذم ُمٓمٚمٕمف ـ سمٜم٤مًء قمغم صمٌقت يمؼمى طمرُم٦م اإلقم٤مٟم٦م قمغم 

، مل اإلصمؿ، ومٚمق أٟمٙمرت هذه اًم٘م٤مقمدة يمام ذه٥م إًمٞمف سمٕمض يم٤ٌمر اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٠مظمريـ

يٕمد هٜم٤مك جم٤مل ًمتقفمٞمػ هذه اًم٘م٤مقمدة ومٞمام ٟمحـ ومٞمف. هذا، ُمْم٤موم٤ًم قمغم أّن آؾمتٜم٤مد إمم 

٦م اإلقم٤مٟم٦م ٓ يتّمّقر هٜم٤م ُمع ووم٤مة اًمقّو٤مقملم ًمألطم٤مدي٨م ُمٜمذ ُمئ٤مت يمؼمى طمرُم

إٓ سميب ُمـ  اًمًٜملم، ومال يّمدق قمروم٤ًم أٟمٜم٤م ٟمٕمٞمٜمٝمؿ وٟم٤ًمقمدهؿ وهؿ قمٜمد رهبؿ

اعمج٤مز: ّٕن اعمٗمروض أن اًمٗمٕمؾ ىمد صدر ىمٌؾ جمٞمئٜم٤م ٟمحـ إمم اًمدٟمٞم٤م، قمٜمٞم٧م ومٕمؾ 
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اًمٙمذب قمغم اًمٜمٌل، ٟمٕمؿ، ٟمحـ ٟمٕملم ؾمٌٞمؾ  ُمٕمٜمك اإلقم٤مٟم٦م قمٚمٞمف هٜم٤م؟! وماماًمٙمذب، 

وهذا رء آظمر، وم٤مٓؾمتدٓل سمحرُم٦م اإلقم٤مٟم٦م قمغم اإلصمؿ يٕم٤مين ُمـ ُمِم٤ميمؾ هٜم٤م، اًمٚمٝمؿ 

 إٓ إذا ووع احلدي٨م أن سمتٕم٤مون قمّدة أـمراف.

وأُم٤م أن ذم رواي٦م احلدي٨م اعمقوقع شمروجي٤ًم ًمٚم٤ٌمـمؾ وشمْمٚمٞماًل ًمٚمٛمًٚمٛملم، ومٝمق إٟمام 

٤مـماًل، يمام ًمق روى رواي٦م يتؿ ًمق اقمت٘مد اًمراوي ًمٚمحدي٨م سمٙمقن ُمْمٛمقن احلدي٨م سم

ُمقوققم٦م دمٞمز ذب اخلٛمر، ومٝمٜم٤م يتحّ٘مؼ شمْمٚمٞمؾ اعمًٚمٛملم أو إي٘م٤مقمٝمؿ ذم اًم٤ٌمـمؾ 

وشمروجيف، وشمٖمريرهؿ سم٤محلرام، وىمد شمٌٜمّك همػم واطمٍد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مقمدة طمرُم٦م شمٖمرير 

ـّ  اجل٤مهؾ وإي٘م٤مقمف ذم احلرام اًمقاىمٕمل وًمق مل يٙمـ يدري ويم٤من ُمٕمذورًا ومٞمام ومٕمؾ، ًمٙم

ـ ًمٕمدم إطمراز  دة ـ ًمق مت٧ّم ـ ٓ إـمالق ومٞمٝم٤م ـ ووم٤مىم٤ًم ًمٚمٛمح٘مؼ اخلقئلهذه اًم٘م٤مقم

ضمري٤من٤م ذم همػم طم٤مٓت اعمحّرم اًمقاىمٕمل اًمذي يٙمقن سمحٞم٨م هيتؿ سمف اًمِم٤مرع قمغم يمّؾ 

طم٤مل، يم٤مًمدُم٤مء واًمٗمروج وإطمٙم٤مم، أُم٤م ذم همػم ذًمؽ يمرواي٤مت ظمقاّص اًمٜم٤ٌمشم٤مت أو 

و وىم٤مئع اًم٘مٞم٤مُم٦م أو طمٞم٤مة اًم٘مؼم، ومال شم٤مريخ إٟمٌٞم٤مء أو أطمداث قمٍم فمٝمقر اعمٝمدي أ

 يٕمٚمؿ ؿمٛمقل هذه اًم٘م٤مقمدة ًمف ُم٤م مل يٛمّس احلدي٨م اعمقوقع اقمت٘م٤مدًا ديٜمٞم٤ًم سمًقء.

هذا يمّٚمف، ومْماًل قمـ أّن ُمْمٛمقن احلدي٨م اعمقوقع ىمد يٙمقن سمٜمٔمر اًمراوي ًمف طم٘م٤ًم 

 وًمٞمس سم٤ٌمـمؾ، ومٙمٞمػ ٟمخ٤مـمٌف سمحرُم٦م اًمؽموي٩م ًمٚم٤ٌمـمؾ أو شمْمٚمٞمؾ اعمًٚمٛملم؟!

د سمتْمٚمٞمؾ اعمًٚمٛملم شمْمٚمٞمٚمٝمؿ ذم شمّمّقرهؿ أّن هذا اًمٙمالم ىم٤مًمف اًمٜمٌل، وأُم٤م إذا ىمّم

وهق مل ي٘مٚمف، سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ إؿمٙم٤مًمٞم٦م اعمْمٛمقن، ومٝمذا هق قملم اًمٙمذب، ومٜمرضمع إمم 

طمرُم٦م اًمٙمذب، واحل٤مل أّن اًمراوي مل يٙمذب، وٓ دًمٞمؾ حمرز سمٕمُد قمغم طمرُم٦م شمْمٚمٞمؾ 

اعمحّرم، واعمٗمروض حلقىمف ًمٚمقاوع  اعمًٚمٛملم هبذا اعمٕمٜمك ُم٤م مل يتٕمٜمقن سمٕمٜمقان اًمٙمذب
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 ٓ ًمراوي احلدي٨م اعمقوقع.

 ومٝمذا اًمدًمٞمؾ هبذه اًمّمٞمٖم٦م همػم دىمٞمؼ.

ُمـ يمذب قمكّم ُمتٕمّٛمدًا ومٚمٞمتٌقأ آؾمتٜم٤مد إمم احلدي٨م اًمٜمٌقي اعمٕمروف:  ثوكقًو:

، وم٘مد اومؽمض حمٛمد مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل أّن ذم هذا احلدي٨م إؿم٤مرة ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر

 .دي٨م ُمع اًمٕمٚمؿ سمٙمذسمف وأّن اًمٜم٤مىمؾ ُمًتحّؼ ًمٚمٜم٤مر، إٓ أن يتقبإمم طمرُم٦م ٟم٘مؾ احل

وهذا آؾمتدٓل همػم واوح: ورسمام ًمٕمدم ىمّقشمف قمؼّم قمٜمف اًم٘م٤مؾمٛمل سم٤مإلؿم٤مرة، ٓ 

سم٤مًمٔمٝمقر واًمدًٓم٦م، وإٓ وم٤محلدي٨م فم٤مهٌر ذم اًمٙمذب، وٟم٘مؾ اًمٙمذب ًمٞمس يمذسم٤ًم، ٓ 

 قمروم٤ًم وٓ قم٘مالئٞم٤ًم، طمتك ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠مّٟمف يمذب.

ض صٞمغ احلدي٨م ىمد شمٙمقن ؿم٤مُمٚم٦ًم عم٘م٤مم ٟم٘مؾ اًمٙمذب، وذًمؽ ُمثؾ صٞمٖم٦م: ٟمٕمؿ، سمٕم

ُمـ ي٘مؾ قمكّم ُم٤م مل أىمّؾ ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر سمدقمقى أّن اًم٘مقل قمٚمٞمف ُم٤م مل ي٘مؾ ،

يِمٛمؾ اًمٙم٤مذب، ويِمٛمؾ ُمـ يٜم٘مؾ قمٜمف: إذ يّمدق قمغم اًمٜم٤مىمؾ أٟمف ي٘مقل قمغم اًمٜمٌل ُم٤م 

ٞمد ُمـ اًمرواي٦م اًمٙمذب ظم٤مّص٦م، وًمق ُمـ مل ي٘مؾ، وًمق سم٤مًمقاؾمٓم٦م، اًمٚمٝمؿ إٓ إذا اؾمتٗم

 سم٤مب أن اًمٜم٤مىمؾ ٓ ي٘مقل قمـ اًمٜمٌل، سمؾ حيّدث قمـ اًمراوي قمـ اًمٜمٌل.

 وقمٚمٞمف، وم٤مٓؾمتدٓل هبذا احلدي٨م ُمِمٙمؾ.

ُمـ طمّدث قمٜمل سمحدي٨م آؾمتٜم٤مد إمم رواي٦م ظم٤مّص٦م واردة ذم اعم٘م٤مم وهل:  ثوفثًو:

ح اًمدًٓم٦م قمغم طمرُم٦م وم٢مّن هذا احلدي٨م واو يرى أٟمف يمذب ومٝمق أطمد اًمٙم٤مذسملم

، وشمٜمزيٚمف ُمٜمزًم٦م اًمٙم٤مذب اًمقاىمٕمل: ًمؽمشمٞم٥م آصم٤مر اًمتحدي٨م ُمع اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمذب

                                           
 .232: 1: وشمدري٥م اًمراوي 173اًم٘م٤مؾمٛمل، ىمقاقمد اًمتحدي٨م:  (1)

 .200: 104: واًمٕمالُم٦م اعمجٚمز، سمح٤مر إٟمقار 35: 1صحٞمح اًمٌخ٤مري  (2)

 .15: 1: وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م 7: 1صحٞمح ُمًٚمؿ  (3)

: وقمؽم، 428: وقمج٤مج اخلٓمٞم٥م، أصقل احلدي٨م : 71: 1اٟمٔمر: اًمٜمقوي، ذح ُمًٚمؿ  (4)
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 اًمٙم٤مذب قمغم هذا اًمٜم٤مىمؾ قمـ اًمراوي اًمٙمذاب ومٞمام ٟم٘مٚمف يمذسم٤ًم.

وهذا احلدي٨م ُمٜم٘مقل قمـ ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب اًمذي وىمع ومٞمف ظمالف سملم اًمِمٞمٕم٦م 

قق سمّمدوره، واحلّج٦م هق واًمًٜم٦ّم، ومػماضمع، وقمغم شم٘مديره ومٝمق ظمؼم آطم٤مدي ٓ وصم

 اخلؼم اعمقصمقق سمّمدوره ٓ اًمث٘م٦م وًمق سمال وصمقق، يمام طمّ٘م٘مٜم٤مه ذم حمّٚمف.

يمام ىمد ي٘م٤مل سم٠مّن هذا احلدي٨م ظم٤مّص سم٤مًمتحدي٨م قمـ اًمٜمٌل، ٓ قمـ اًمراوي قمـ 

 اًمٜمٌل، ومال يِمٛمؾ ذيمر اًمًٜمد وأُمث٤مل ذًمؽ.

ن سمٞم٤من آقمتامد قمغم دقمقى اإلمج٤مع قمغم طمرُم٦م اًمتحدي٨م سم٤معمقوقع دو رابعًو:

 .طم٤مًمف، يمام ذيمر سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم

ـّ آقمتامد قمغم هذا اإلمج٤مع ـ ًمق شمّؿ صٖمروي٤ًم ـ ممٜمقع، سمٕمد ووقح ُمدريمٞمتف ُمـ  ًمٙم

 ظمالل ؾم٤مئر إدًّم٦م اًمتل ذيمروه٤م، ٓؾمٞمام احلدي٨م إظمػم اًمقارد ذم صحٞمح ُمًٚمؿ.

ٞمتٌع ُمـ هٜم٤م، ٓ ٟمجد دًمٞماًل ُم٘مٜمٕم٤ًم قمغم طمرُم٦م رواي٦م احلدي٨م اعمقوقع سمٕمٜمقاٟمف، وم

إُمر أصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمف هٜم٤م أو هٜم٤مك، وم٢من يم٤من ًمرواي٦م طمدي٨ٍم ُمقوقع وٛمـ ؾمٞم٤مق 

ُم٤م أصمر إجي٤ميب أو مل حيرز أّن ًمف أصمرًا ؾمٚمٌٞم٤ًم ُمٌٖمقو٤ًم ضمدًا، ومال دًمٞمؾ قمغم حتريؿ روايتف، 

وُمـ ذًمؽ ُم٘م٤مم اعمخ٤مصامت وم٘مد حيت٩ّم اًم٤ٌمطم٨م قمغم ظمّمٛمف سمرواي٤مت ظمّمٛمف ُمع 

وٓ يِمػم إمم اًمقوع، سمؾ ئمٝمر سم٘مريٜم٦م اًمًٞم٤مق أٟمف ٓ  اقمت٘م٤مده سم٠مّن سمٕمْمٝم٤م ُمقوقع

يٕمت٘مد هب٤م ٓ أٟمف يٕمت٘مد سمٙمذهب٤م، وأُم٤م إذا شمّؿ إطمراز رضر همػم ُمنموع يٚمحؼ اًمرواي٦م هٜم٤م 

 أو هٜم٤مك، طمرم أو يمره سمٛم٘مدار إصمر اًمًٚمٌل اًمالطمؼ.

يِم٤مر إمم أّن رواي٦م احلدي٨م اعمقوقع يٙمٗمل ذم رومع طم٤مًم٦م اًمتْمٚمٞمؾ ومٞمٝم٤م اإلؿم٤مرة 

                                                                                                       
 .295: وصٌحل اًمّم٤مًمح، قمٚمقم احلدي٨م وُمّمٓمٚمحف: 301ًمٜم٘مد ذم قمٚمقم احلدي٨م: ُمٜمٝم٩م ا

: وقمثر، ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد ذم قمٚمقم احلدي٨م: 428راضمع: قمج٤مج اخلٓمٞم٥م، أصقل احلدي٨م:  (1)

 .512: 5: واسمـ طمجر، اإلص٤مسم٦م 301
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ٕمٗمف، وٓ جي٥م اإلؿم٤مرة إمم ووٕمف، وم٢مّن شمْمٕمٞمٗمف ٟمحق شمقهلم ًمف يم٤مٍف ذم رومع إمم و

اًمتْمٚمٞمؾ ذم سمٕمض اعمقارد قمغم إىمّؾ. وهذا يٕمٜمل أّن اعمّمٜمػ أو اًمٙم٤مشم٥م أو اخلٓمٞم٥م 

أو اًمقاقمظ أو اعمدّرس، قمٚمٞمف أن يٚمتٗم٧م إمم طمجؿ اعمٗم٤مؾمد اعمؽمشم٦ٌم، شمٌٕم٤ًم ًمٚمٛم٘م٤مم 

ػم ذًمؽ، ٓ اًم٘مقل ُمٓمٚم٘م٤ًم سم٤محلرُم٦م وًمِمخّمف وًمِمخص خم٤مـمٌف وعمْمٛمقن احلدي٨م وهم

 وٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم سم٤مجلقاز.

 

 ـ إٌٔاع الٕضع ٔأغهالْ ٔأضالٗب4ْ

شمتٕمّدد أؿمٙم٤مل ووع احلدي٨م وختتٚمػ أٟمقاقمف، وُمـ اًميوري اًمتٕمّرف قمغم 

ٓم٦م ومٞمٜمٓمكم إُمر قمغم  ًّ أؾم٤مًمٞم٥م اًمقوع، إذ هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م يتّمّقر ًمٚمقوع أؿمٙم٤مل ُمٌ

ُمر اًمذي يٗمرض آـّمالع قمغم هذه اًم٤ٌمطمثلم ذم طمٜمٙم٦م اًمقاوٕملم وذيم٤مئٝمؿ، إ

 إؾم٤مًمٞم٥م، متٝمٞمدًا ًمٚمتٛمّٙمـ ُمـ متٞمٞمز إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م قمـ همػمه٤م سمٓمري٘م٦م ضمّٞمدة.

 يكم:ُم٤م وأهؿ أؿمٙم٤مل اًمقوع 

 

 ـ الٕضع الهاون التاً 1ـ  4

 وًمف قمدة طم٤مٓت:

 

 ـ الٕضع الهاون يف الطٍد ٔاملنت 1ـ  1ـ  4

أووح اإلؿمٙم٤مل وأؿمٝمره٤م،  ذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أّن هذا اًمِمٙمؾ ُمـ ووع احلدي٨م

طمٞم٨م ي٘مقم اًمقاوع سم٤مومؽماض ُمْمٛمقٍن ُم٤م يٕمت٘مد صقاسمف، ومٞمحّقًمف إمم ُمتـ طمدي٨م، صمؿ 

 ، أو يرؾمٚمف سم٢مطمدى درضم٤مت اإلرؾم٤مل.|خيؽمع ًمف ؾمٜمدًا اومؽماوٞم٤ًم ُمتّماًل سم٤مًمٜمٌل

وشم٘مع هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م اسمتٙم٤مري٦ًم سم٤مًمٙم٤مُمؾ، ُمثؾ أن يٗمّٙمر اًمراوي ذم ُمقوقٍع ُم٤م، 
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 خيؽمع ًمف ؾمٜمدًا مل يًٌؼ أن ؿم٤مهده ُمـ ىمٌؾ.ومٞمّمٓمٜمع ًمف ُمتٜم٤ًم، صمؿ 

وىمد اظمتٚمػ ذم هذا اعمٜمٝم٩م وإؾمٚمقب، ومذه٥م سمٕمْمٝمؿ ـ ُمثؾ اًمديمتقر صالح 

دًمٌل ـ إمم أّن هذا اًمٙمالم يمّٚمف ظمٞم٤مزّم سف، اظمؽمقمف سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم ذم اًمديـ اإل

، ومٞمام ذه٥م آظمرون احلدي٨م، وأّٟمف ٓ وضمقد ًمقوع يمٝمذا ذم يمت٥م احلدي٨م

ل اًمّم٤مًمح إمم أّن أيمثر طم٤مٓت ووع احلدي٨م قمغم هذا اًمِمٙمؾ، يم٤مًمديمتقر صٌح

 .ٓؾمٞمام ذم أطم٤مدي٨م اًم٘مّّم٤مصلم

واحلّؼ أّن حت٘مؼ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمقوع سمٛمٕمٜمك اظمؽماع مت٤مم ُمتـ اًمرواي٦م واظمتالق 

رواة ًمٚمًٜمد يمٚمٝمؿ ٓ وضمقد هلؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم أُمٌر سمٕمٞمد ضمدًا ومٞمام سم٠ميديٜم٤م ُمـ ُمروي٤مت، إٓ إذا 

ٓ ؾمٜمد ًمف: ًمٖمٚم٦ٌم وضمقد وًمق راٍو واطمد ذم اًمًٜمد يٙمقن ُمٕمرووم٤ًم  يم٤من اخلؼم ُمرؾمالً 

وُمتداوًٓ ذم أؾم٤مٟمٞمد أظمرى، قمٚماًم أن حتّ٘مؼ ذًمؽ ظم٤مرضم٤ًم آٟمذاك ُمٕم٘مقل ذم سمٕمض 

اًمدوائر اًمْمٞم٘م٦م هٜم٤م وهٜم٤مك. وأُم٤م سمٛمٕمٜمك اظمؽماع اعمتـ واًمًٜمد سمحٞم٨م يٙمقن شمريمٞم٥م 

ي٘مقم اًمقاوع سمْمّؿ اؾمؿ إمم  اًمًٜمد اظمؽماقمٞم٤ًم ٓ أؾمامء اًمرواة، ومٝمق أيمثر إُمٙم٤مٟم٤ًم طمٞم٨م

 آظمر، وًمق يم٤من أطمدمه٤م ُمٕمرووم٤ًم، ومال ُمقضم٥م إلٟمٙم٤مر اًم٘مْمٞم٦م سم٤معمٓمٚمؼ.

 

 ـ الٕضع الهاون يف املنت خاصٛ 2ـ  1ـ  4

 شم٘مقم هذه احل٤مًم٦م اعمِمٝمقرة ضمدًا قمغم أؾم٤مس:

، وإٟمام هق ومٙمرة ضم٤مءشمف ُمـ أ ـ اخساع افقاضع دتـ مـ ظـده ٓ يلخذه مـ أحد

ٗمتش ًمف قمـ ؾمٜمد، ومٛمثالً ىمد حيٞم٤م اًمقاوع ذم قمٍم اًمٙمٚمٞمٜمل ويًٛمع سمٜم٤مت أومٙم٤مره، ومٞم

                                           
 .60اإلدًمٌل، ُمٜمٝم٩م ٟم٘مد اعمتـ قمٜمد قمٚمامء احلدي٨م اًمٜمٌقي:  (1)

 .282قمٚمقم احلدي٨م وُمّمٓمٚمحف:  (2)

 .416: 1: وُم٘م٤ٌمس اهلداي٦م 100اٟمٔمر: اسمـ اًمّمالح، قمٚمقم احلدي٨م:  (3)
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سم٤مًمًٜمد اعمتداول: قمكم سمـ إسمراهٞمؿ، قمـ أسمٞمف، قمـ اًمٜمقومكم، قمـ اًمًٙمقين، ومٞم٘مقم 

سم٤مًم٘مقل: طمدصمٜمل قمكم سمـ إسمراهٞمؿ قمـ... ويًتخدم اًمًٜمد قمٞمٜمف، دون أن خيؽمع ؾمٜمدًا 

ػم اًمقىمقع قمغم اعمًتقى ُمـ قمٜمده: ًمٞمٚمّمؼ هذا اًمًٜمد سم٤معمتـ اًمذي اظمؽمقمف. وهذا يمث

آطمتامزم، ٓؾمٞمام ذم إؾم٤مٟمٞمد اعمِمٝمقرة اعمٕمرووم٦م، طمٞم٨م يًتٖمّٚمٝم٤م اًمقّو٤مقمقن ًمؽميمٞم٥م 

 ُمتقنؿ قمٚمٞمٝم٤م.

وأيمثر ُم٤م يتقىمع طمّمقًمف هٜم٤م هق أن ي١مُمـ اًمقاوع سمٗمٙمرٍة ُم٤م سم٤مضمتٝم٤مد ذهٜمل، أو 

 حتّٞمز ـم٤مئٗمل، أو ًمتٗمًػم ظم٤مص ًمف ًمٚم٘مرآن، أو سمتٓمٌٞمؼ ظم٤مص ًمف ٔي٤مت اًم٘مرآن قمغم

ُمّم٤مديؼ ُمٕمّٞمٜم٦م ُمذهٌٞم٦م أو ىمقُمٞم٦م، ومٞمجٕمؾ ومٙمرشمف ُمتٜم٤ًم وحيّقهل٤م إمم طمدي٨م يريّمٌف قمغم 

 اًمًٜمد أو يرؾمٚمف ويرومٕمف.

ب ـ أن ٓ يؽقن ادتـ مـ اخساع افقاضع، وإكام يلخذه مـ مقضع ؿوئؿ 

 ، وهذا أيْم٤ًم يمثػم اًمتحّ٘مؼ ذم ومرصف آطمتامًمٞم٦م، وًمف قمّدة ُمّم٤مديؼ:مقجقد

ع إػ ـتى أهؾ افؽتوب مـ افتقراة واإلكجقؾ وافتؾؿقد مـفو: أن يعؿد افقاض

ًمٞم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م ىمّّم٦م أو طمديث٤ًم أو طمٙمٛم٦ًم أو ُمققمٔم٦م أو طمٙماًم  وشوئر ادصـػوت إخرى،

وم٘مٝمٞم٤ًم، صمؿ ًمػميّمٌف سمٕمٞمٜمف قمغم ؾمٜمد ُمقضمقد ىم٤مئؿ، وهذا ُم٤م يٕمرف سم٤مإلهائٞمٚمٞم٤مت اًمتل 

 همٚم٥م وضمقده٤م ذم جم٤مل اًم٘مّمص وشم٤مريخ إٟمٌٞم٤مء وٟمحق ذًمؽ.

هٜم٤م، حيت٤مج ٟم٤مىمد احلدي٨م ًمدراؾم٦م ٟمّمقص أهؾ اًمٙمت٤مب وصم٘م٤مومتٝمؿ، ٓؾمٞمام ذم  ُمـ

 شمٚمؽ اًمٗمؽمات سم٤مًمتحديد: ّٕن ذًمؽ ي٤ًمقمده قمغم ايمتِم٤مف اعمقىمػ سمٓمري٘م٦م أومْمؾ.

ٟمٕمؿ، ًمٞمس يمّؾ شمِم٤مسمف ُمٕمٜم٤مه اًمقوع، وم٘مد ي٘مقل اًمٜمٌل ىمقًٓ يِمٌف ىمقل ٟمٌل آظمر، 

 ٤مم.ًمٙمـ ُمع ذًمؽ شمٌ٘مك هذه اعم٠ًمًم٦م ُمٕمٞمٜم٤ًم رئٞم٤ًًم ذم اعم٘م

                                           
: وُم٘م٤ٌمس اهلداي٦م: 243ـ  242: 1: وشمدري٥م اًمراوي 100اسمـ اًمّمالح، قمٚمقم احلدي٨م:  (1)
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ومـفو: أن يعؿد افقاضع إػ ـتى احلضورات واحلؽامء افؼدامك دم احلضورات 

ومػمى طِمَٙماًم ُمٕمرووم٦ًم قمٜمده٤م، صمؿ ي٘مقم سمؽميمٞم٥م  ادختؾػي ويـظر دم ثؼوؾوت افشعقب،

هذه احلٙمٛم٦م أشمٞم٦م ُمـ سمالد اًمروم أو اًمٕمرب أو وم٤مرس أو اًمؼمسمر أو اهلٜمد أو.. قمغم 

ٙمقن أُمث٤مًٓ ؿمٕمٌٞم٦ًم ُمٗمٞمدة، وىمد شمٙمقن يمالُم٤ًم أؾم٤مٟمٞمد ضم٤مهزة. وهذه احِلَٙمؿ ىمد شم

ُمٙمتقسم٤ًم أو ُم٠مصمقرًا حلٙمامء شمٚمؽ اًمِمٕمقب واحلْم٤مرات، وهق ُم٤م يٗمتح سمدوره اعمج٤مل 

 قمغم شمقؾمٕم٦م صم٘م٤موم٦م اًمٜم٤مىمد ًمٚمحدي٨م قمغم هذا اًمّمٕمٞمد أيْم٤ًم.

 ومـفو: اشتؼوء ـالم ٕحد افصحوبي أو افتوبعغ أو توبعقفؿ يؼتـع بف افقاضع،

ـ قمغم اًمًٜمد ًمٞمحّقًمف إمم ٟمّص ٟمٌقي، سمٖمٞم٦م إقمٓم٤مئف ٟمٗمقذًا اضمتامقمٞم٤ًم، ومٞم٘مقم سمؽميمٞم٥م اعمت

إُم٤م ٕٟمف يريد آٟمتّم٤مر هلذا اًمِمخص أو ذاك، ويريد أن يٕمٓمل يمالُمف ىمّقة وٟمٗمقذًا، أو 

 اٟمحٞم٤مزًا ُمٜمف عمْمٛمقن اًمٙمالم.

ُمـ هٜم٤م، ٟمجد سمٕمض اًمرواي٤مت اًمتل يٓم٤مسمؼ ٟمّّمٝم٤م شم٘مري٤ًٌم ٟمّّم٤ًم ُمقضمقدًا ذم يمت٥م 

ذم صم٘م٤موم٦م سمٕمض اًمِمٕمقب، أو ومٞمام يٜم٘مؾ قمـ سمٕمض اًمِمخّمٞم٤مت  أهؾ اًمٙمت٤مب، أو

 اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م.

قمغم ٟمٗمس  ومـفو: اشتؼوء ـالم إضبوء أو افشعراء فـسبتف إػ كبل أو إموم،

اًمٓمري٘م٦م اعمت٘مّدُم٦م، وىمد ذيمر سمٕمض ٟم٘م٤مد احلدي٨م أنؿ ٓطمٔمقا يمت٥م اًمٓم٥ّم اًم٘مديٛم٦م 

 ، وهٙمذا ذم جم٤مل اًمِمٕمر.ٞم٦مووضمدوا شمٓم٤مسم٘م٤ًم سمٞمٜمٝم٤م وسملم سمٕمض اًمرواي٤مت اًمٓمٌ

وهذا آظمؽماع أو آؾمت٘م٤مء ًمٚمٛمتقن، وشمريمٞمٌٝم٤م قمغم إؾم٤مٟمٞمد اًمتل ىمد شمٙمقن 

صحٞمح٦ًم، يًّٛمك ذم قمرف اًمدراي٦م سم٤مًمقوع أو اًمدّس قمغم اًمث٘م٤مت، وىمد يم٤مٟم٧م 

، وىمد أومرد اًمٌٝمٌقدي ذم اعمقوقع قمغم اًمث٘م٤متُمِمٙمٚم٦ًم قمقيّم٦م، ويًٛمك احلدي٨م سمـ 

                                           
 .7: 31اًمٌٝمٌقدي، طمقار صحٞمٗم٦م يمٞمٝم٤من ومرهٜمٙمل، ع (1)



 459 ...... ظاهرة الوضع يف احلديح الشريف، دراسة يف املفووو، احلله ، اآلثار واملواجوة

قم٤مًم٩م ومٞمف  اعمقوققم٤مت قمغم اًمث٘م٤متومّماًل حت٧م قمٜمقان:  ُمٕمروم٦م احلدي٨ميمت٤مسمف 

 ، واًمتل هل٤م ُمّم٤مديؼ أظمرى ؾمت٠ميت سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم.سمتٗمّمٞمؾ ٟمًٌل هذه اًمٔم٤مهرة

ويالطمظ قمغم فم٤مهرة ووع اعمتقن سم٤مًمٓمرق همػم اًمٓمري٘م٦م إومم، أّن أصح٤مهب٤م مل 

٤مقمل اعمتقن يٙمقٟمقا ُمٌتٙمريـ ٕومٙم٤مر، ومٙم٤من ُمًتقاهؿ أىمّؾ ـ ومٙمري٤ًم ـ ُمـ ُمًتقى وّو 

 .سمِمٙمؾ اسمتٙم٤مري

هذا يمّٚمف يٕمٜمل أّن ٟم٤مىمد احلدي٨م قمٜمدُم٤م يالطمظ هذا اًمت٘م٤مرب أو اًمتٓم٤مسمؼ، وم٢مٟمف وإن 

ـّ اطمتامل اًمقوع يٙمقن طم٤مرضًا طمٞمٜمئٍذ، شمٗمروف اعمٕمٓمٞم٤مت  اطمتٛمؾ صدق اًمراوي، ًمٙم

 آطمتامًمٞم٦م اًمٕم٘مالٟمٞم٦م، سمؾ ىمد ي٘مقى آطمتامل إمم طمّد آـمٛمئٜم٤من ذم سمٕمض احل٤مٓت.

ٌّف ًمألطم٤مدي٨م اعم٘مٓمققم٦م واعمرومققم٦م واًمتل ٓ ؾمٜمد هل٤م: ٓطمتامل وجي٥م  أيْم٤ًم اًمتٜم

قمدم ظمؼمة اًمقاوع سم٤محلدي٨م ومٞمخؽمع اعمتـ ويًٜمده إمم اًمٜمٌل أو اًمّمح٤ميب أو اإلُم٤مم 

 سمٓمري٘م٦م اًمرومع واإلرؾم٤مل.

 

 ـ الٕضع الهاون يف الطٍد خاّصٛ 3ـ  1ـ  4

قضمقد، وًمف ؾمٜمد أو ٓ ي٘مّمد هبذه احل٤مل أن ي٘مقم اًمقاوع سم٤مًمٕمثقر قمغم طمدي٨م ُم

ؾمٜمد ًمف، ومٞم٘مقم ٕضمؾ شم٘مقي٦م هذا احلدي٨م سم٤مظمؽماع ؾمٜمٍد ًمف، إُم٤م رضم٤مًمف ُمٕمروومقن أو 

همػم ُمٕمرووملم، أو ٓ وضمقد هلؿ، يماًل أو سمٕمْم٤ًم، وذم اًمٖم٤مًم٥م ي٘مقم سم٤مظمؽماع ؾمٜمد ُمـ 

 ؿمخّمٞم٤مت ُمٕمرووم٦م.

ن ـ هذه اًمٔم٤مهرة سم٤مًمٖم٦م اخلٓمقرة: ّٕن هذا ُمٕمٜم٤مه أٟمف ُمـ اعمٛمٙمـ أن ي٘مقم اًمقّو٤مقمق

ٕضمؾ شم٘مقي٦م طمدي٨م وٕمٞمػ ـ سمؽميمٞم٥م أؾم٤مٟمٞمد يمثػمة ًمف، ُمـ ؿمخّمٞم٤مت ُمٕمرووم٦م أو 

                                           
 .273ـ  249ُمٕمروم٦م احلدي٨م:  (1)

 .283وُمّمٓمٚمحف: صٌحل اًمّم٤مًمح، قمٚمقم احلدي٨م  (2)
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ؿمٌف ُمٕمرووم٦م، ومٝمؿ ىمد ؾمٛمٕمقا ؾم٤مسم٘م٤ًم سم٤محلدي٨م ًمٙمٜمٝمؿ يريدون شم٘مقيتف، ومل ي٘مقُمقا 

سم٤مظمؽماقمف أو اىمت٤ٌمؾمف ُمـ ُمٙم٤مٍن ُم٤م، وهذا يٕمٜمل أّن يمثرة إؾم٤مٟمٞمد اًمتل ومٞمٝم٤م أؿمخ٤مص 

ـٍ  وٕم٤مف يّمٕم٥م حتّمٞمؾ اًمقصمقق ُمٜمٝم٤م: ٓطمتامل أنؿ مجٞمٕم٤ًم اظمؽمقمقا إؾم٤مٟمٞمد عمت

يم٤من ُمقضمقدًا سمًٜمد وٕمٞمػ، وهذا إُمر يزداد إؿمٙم٤مًٓ قمٜمدُم٤م يِمؽمك اًمقو٤مقمقن 

هلذه إؾم٤مٟمٞمد ذم ُمذه٥م ظم٤مص أو ادم٤مه ظم٤مص ومٙمري أو ؾمٞم٤مد أو همػم ذًمؽ، ومال 

 يٜمٌٖمل آهمؽمار سمٙمثرة اًمٓمرق ىمٌؾ ٟم٘مد هذا اجل٤مٟم٥م.

جيري شمٌديؾ سمٕمض رواشمف أو يمّٚمٝمؿ عمزيد هذا، ويٕمؼّم أطمٞم٤مٟم٤ًم قمـ احلدي٨م اًمذي 

 .شمروي٩م أو همػم ذًمؽ سم٤محلدي٨م اعم٘مٚمقب

 

 ـ الٕضع اجلصٟ٘ 2ـ  4

خيتٚمػ اًمقوع اجلزئل قمـ اًمقوع اًمت٤مم، ُمـ طمٞم٨م إّن اًمقاوع ٓ ي٘مقم سم٤مسمتٙم٤مر 

ـٍ ُمٕم٤ًم، وإٟمام يّم٤مدف طمديث٤ًم ُمقضمقدًا ًمف ؾمٜمده  ـٍ ًمًٜمد، أو ؾمٜمٍد وُمت ؾمٜمٍد عمتـ أو ُمت

ؿ هق سم٤مسمتٙم٤مر أّي ُمـ اجلزأيـ اًمرئٞمًلم ومٞمف، ًمٙمٜمف ي٘مقم سم٢مدظم٤مل سمٕمض وُمتٜمف، ومل ي٘م

 اًمتٕمديالت قمغم أطمد هذيـ اجلزأيـ، وسمذًمؽ ي٘مع اًمقوع اجلزئل، وًمف طم٤مٓت:

 

 ـ الٕضع اجلصٟ٘ يف األضاٌٗد 1ـ  2ـ  4

وحيّمؾ ذًمؽ سم٠من جيد اًمقو٤مع طمديث٤ًم ًمف ؾمٜمد ُمٌتغم سمحذف أطمد رواشمف ُمثؾ: زيد، 

ـ اًمٜمٌل، وهٜم٤م ي٘مقم سمقوع اؾمؿ سمدل يمٚمٛم٦م )رضمؾ(، يمل قمـ قمٛمرو، قمـ رضمؾ، قم

 ي٘مّقي هذا اًمًٜمد، ويدقمؿ هذا احلدي٨م اًمذي يريد أن يٜمتٍم ًمف.

                                           
ـ  275: واًمرواؿمح: 1، ؾمٚمًٚم٦م رؾم٤مئؾ ذم دراي٦م احلدي٨م ج543اٟمٔمر: اًمٌٝم٤مئل، اًمقضمٞمزة:  (1)
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هذا ُمٕمٜم٤مه أٟمٜم٤م إذا وضمدٟم٤م طمديث٤ًم رواه اًمث٘م٦م قمـ صم٘م٦م قمـ رضمؾ أو قمّٛمـ طمدصمف، صمؿ 

وضمدٟم٤م اًمرضمؾ اًمقو٤مع يرويف قمـ صم٘م٦م قمـ زيد اًمث٘م٦م، ومٛمـ همػم اعمٕمٚمقم إُمٙم٤من ردم 

إلرؾم٤مل اعمقضمقد ذم اًمًٜمد إول سم٤مٓؾمؿ اًمٔم٤مهر اًمذي أشم٤مٟم٤م سمف اًمْمٕمٞمػ ذم هّقة ا

 اًمًٜمد اًمث٤مين: ٓطمتامل أن اخلؼم وصٚمف ُمرؾماًل، ًمٙمٜمف أراد شم٘مقيتف سم٢مو٤موم٦م هذا آؾمؿ.

وهٙمذا احل٤مل ًمق ورد ذم اًمًٜمد ؿمخٌص ُمٕمروف سم٤مًمٙمذب، وم٠مراد اًمقو٤مع أن 

، ومٝمٜم٤م ي٘مقم سمحذف اؾمؿ يٚمٖمل اؾمٛمف ويًتٌدًمف سمِمخص صم٘م٦م: يمل ٓ يً٘مط احلدي٨م

اًمراوي اًمْمٕمٞمػ واؾمتٌداًمف سمراٍو صم٘م٦م ُمٕمروف. وهذا ُم٤م يدومع ًمٚمتٜمٌٞمف إمم أُمٍر ه٤مم، 

وهق أّن اًمقو٤مقملم يمثػمًا ُم٤م يًتٖمّٚمقن أؾمامء اًمرواة اعمِم٤مهػم يمٛمحٛمد سمـ ُمًٚمؿ وأيب 

هريرة وقم٤مئِم٦م وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد وزرارة سمـ أقملم، ومٞمْمٕمقن أؾمامءهؿ ذم 

 اًمرواي٤مت طمْمقره٤م. إؾم٤مٟمٞمد يمل شم٠مظمذ

هذا، واًمقوع اجلزئل ذم إؾم٤مٟمٞمد ىمد يٙمقن ذم أّوهل٤م، وىمد يٙمقن ذم وؾمٓمٝم٤م، وىمد 

 يٙمقن ذم آظمره٤م.

 

 ـ الٕضع اجلصٟ٘ يف املتُٕ 2ـ  2ـ  4

شمٕمّد فم٤مهرة اًمقوع اجلزئل ذم اعمتقن ُمـ فمقاهر اًمقوع اخلٓمػمة ضمدًا: ّٕن 

عمتـ شمٍّموم٤ًم ضمزئٞم٤ًم يريد سمف طمرف اًمقاوع ٓ يتٍّمف ذم إؾم٤مٟمٞمد، وإٟمام يتٍمف ذم ا

اعمٕمٜمك إصكم، أو إو٤موم٦م ُمٕمٜمك ضمديد، أو طمذف ُمٕمٜمك حمّدد يم٤من داًّمف ُمقضمقدًا ذم 

 اعمتـ.

 واًمقوع اجلزئل ذم اعمتـ حيّمؾ ُمـ ظمالل طم٤مٓت قمديدة، أسمرزه٤م:

وم٘مد ي٠ميت احلدي٨م ُمٕمؼمًا قمـ ىم٤مقمدٍة قم٤مُم٦م،  ـ إضوؾي ـالٍم مو دم أّول احلديٌ، 1

سمتٓمٌٞمؼ هذه اًم٘م٤مقمدة قمغم ُمقرٍد ُم٤م، صمؿ ي٘مقم سمذيمر اعمقرد ُمٕمّٚماًل  ومٞم٘مقم اًمقاوع
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سم٤مًم٘م٤مقمدة، ومٛمثاًل ىمد شم٠ميت رواي٦م شم٘مقل: إن ىمٓمع اًمرطمؿ ُمٜم٘مّم٦م ذم اًمرزق، ومٞم٘مقم 

اًمقاوع سم٢مو٤موم٦م ُمّمداق طم٘مٞم٘مل أو ضمٕمكم ذم ُم٘مدُم٦م احلدي٨م، يم٠من ي٘مقل: إُم٤مم 

٤مك وم٘مٓمع اًمرطمؿ اعمًٚمٛملم ُمـ رمحٙمؿ وىمٓمع اًمرطمؿ ُمٜم٘مّم٦م ًمٚمرزق، أو ي٘مقل: صؾ أسم

 ُمٜم٘مّم٦م ًمٚمرزق.

واعمث٤مل اًمذي يذيمره اًمٕمالُم٦م اًمتًؽمي هٜم٤م  ـ إضوؾي ـالٍم دم وشط احلديٌ، 2

أّٟمف  |ضمٞمد، وم٘مد ضم٤مء ذم أطمد إطم٤مدي٨م قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد قمـ رؾمقل اهلل

ًمق مل يٌؼ ُمـ اًمدٟمٞم٤م إٓ يقم ًمٓمّقل اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ اًمٞمقم طمتك يٌٕم٨م رضماًل ُمٜمّل ىم٤مل: 

. إّن ف اؾمٛمل، واؾمؿ أسمٞمف اؾمؿ أيب، يٛمأل إرض قمدًٓ يمام ُمٚمئ٧م فمٚمامً يقاـم١م اؾمٛم

هذا اخلؼم اًمذي يٜم٘مٚمف طمتك اًمِمٞمخ اًمٓمقد خم٤مًمٌػ ًمٙمؾ صٞمغ هذا احلدي٨م اًمقاردة 

. وىمد واؾمؿ أسمٞمف اؾمؿ أيبقمٜمد اعمًٚمٛملم، وهذا ُم٤م يْم٤مقمػ ُمـ اطمتامل زي٤مدة مجٚم٦م: 

ٛمٚم٦م يرضمع إمم إرادة اًمقاوع شمٓمٌٞمؼ اطمتٛمؾ اًمٕمالُم٦م اًمتًؽمي أّن ؾم٥ٌم ووع هذه اجل

 .قمٜمقان )اعمٝمدي( قمغم اعمٝمدي سمـ اعمٜمّمقر اًمدواٟمٞم٘مل

ًمٙمـ صمٛم٦م اطمتامل آظمر ينمطمف ًمٜم٤م ظمؼم يزيد سمـ طم٤مزم اًمقارد ذم يمت٤مب اًمٖمٞم٦ٌم 

ًمٚمٜمٕمامين، ذم أن شمٙمقن هذه اإلو٤موم٦م ُمـ صٜمع مج٤مقم٦م اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد ُمـ همالة 

ـ احلًـ، وهق ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م وىمد اّدقمك أٟمف اًمِمٞمٕم٦م، ًمٚمؽموي٩م عمحٛمد سمـ قمٌد اهلل سم

 . وهٜم٤مك اطمتامٓت أظمرى شمٌح٨م ذم حمّٚمٝم٤م.اًم٘م٤مئؿ

وهذا أيْم٤ًم أُمر ُمٕم٘مقل ضمدًا، طمٞم٨م يٜمٝمل  ـ إضوؾي ـالم دم آخر احلديٌ، 3

                                           
: 4: واٟمٔمر: احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم 182ـ  181اًمٓمقد، اًمٖمٞم٦ٌم:  (1)

464. 

 .230ـ  229إظم٤ٌمر اًمدظمٞمٚم٦م:  (2)

 .235اٟمٔمر: اًمٜمٕمامين، اًمٖمٞم٦ٌم:  (3)
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ٌّ٘مف قمغم ُمّمداق ظم٤مرضمل، أو يروم٘مف  اًمراوي احلدي٨َم، ومٞمْمٞمػ إًمٞمف ُمّمداىم٤ًم أو يٓم

 .سم٤مؾمتثٜم٤مء أو ختّمٞمص أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ

وهذه احل٤مٓت اًمثالث شمٕمرف سم٤مؾمؿ: اإلدراج اعمتٕمّٛمد ذم احلدي٨م: وم٢مّن احلدي٨م 

 اعمدرج هق احلدي٨م اًمذي يدرج اًمراوي ومٞمف يمالُم٤ًم يم٤مًمذي ىمٚمٜم٤مه.

وهٜم٤م ٓ يزيد اًمقاوع ؿمٞمئ٤ًم، إٟمام يًتٌدل يمٚمٛم٦ًم سم٠مظمرى  ـ تغقر أفػوظ احلديٌ، 4

، ي٘مقل: ٓ يّمح، ٓ شمٗمٕمؾي٘مقل: ٓ يٜمٌٖمل، وسمدل  حيرمختدُمف أو شمٜمٗمٕمف، ومٌدل 

 وهٙمذا مم٤م ي٥ًٌم اظمتالًٓ وىمٚم٘م٤ًم وحتريٗم٤ًم ذم اعمٕمٜمك.

ًمٙمـ جي٥م أن ٟمِمػم إمم أُمٍر ُمٝمؿ ضمدًا ذم ُمقوقع اإلدراج ذم إطم٤مدي٨م أو شمٖمٞمػم 

أًمٗم٤مفمٝم٤م، ومٚمٞمس يمّؾ إدراج أو شمٖمٞمػم ُمٕمٜم٤مه اًمقوع، سمؾ هٜم٤مك أؾم٤ٌمب قمديدة هل٤مشملم 

ـ وإن يم٤من هٜم٤مك  اإلدراج ذم إطم٤مدي٨مًمِمٞمخ اًمّمدوق اًمٔم٤مهرشملم، وم٘مد قُمرف قمـ ا

ًمٞمس سمٜمّٞم٦م اًمقوع، وإٟمام أطمٞم٤مٟم٤ًم سمٜمٞم٦م اًمتقوٞمح،  ٟم٘م٤مش ذم صّح٦م هذه اًمدقمقى ـ

ـّ أظمرون أّن هذه اإلو٤موم٦م ضمزٌء ُمـ ُمتـ احلدي٨م.  ومٞمختٚمط اعمتـ سم٤محل٤مؿمٞم٦م، وئم

ٌّف اعمحّدث هلذا إُمر، ومال يٗمٕمؾ ُم٤م يقضم٥م اظمتالط يمالُمف  ٟمٕمؿ، يٜمٌٖمل أن يتٜم

اعمٕمّمقم، وهذا ُمٕمٜم٤مه أن يمثرة إدراج اعمحّدث أو اًمراوي دون متٞمٞمز ُمٜمف سملم سمٙمالم 

يمالُمف ويمالم اعمٕمّمقم ٟم٘مٓم٦م وٕمػ ذم روايتف، سمؾ ىمد شمٙمقن طمراُم٤ًم ذم سمٕمض 

 إطمٞم٤من، يمام ًمق يم٤مٟم٧م ُمتٕمّٛمدة هبدف اًمقوع.

يمذًمؽ احل٤مل قمغم ظمّط شمٖمٞمػم إًمٗم٤مظ، ومٚمٞمس يمؾ شمٖمٞمػم ُمٕمٜم٤مه اًمقوع: ّٕن اًمٙمثػم 

ديٜم٤م ُمـ رواي٤مت هق ٟم٘مٌؾ سم٤معمٕمٜمك، وىمد أضم٤مز اًمٕمٚمامء ذًمؽ قمغم أسمح٤مث وذوط مم٤م سم٠مي

ذيمروه٤م ذم حمّٚمٝم٤م وطمّ٘م٘مٜم٤مه٤م ذم أسمح٤مصمٜم٤م ذم طمجٞم٦م اخلؼم، وقمٜمدُم٤م يٙمقن اًمٜم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك 

وم٢مّن هذا اًمٜم٘مؾ يتٌع ومٝمؿ اًمٜم٤مىمؾ ًمٚمٙمالم، وم٘مد يٕمؼّم قمٜمف سمٓمري٘م٦م ومّمٞمح٦م يم٤مُمٚم٦م، وىمد 

اًمتل اؾمتخدُمٝم٤م اًمرواة أظمرون اًمذيـ  يًتخدم قم٤ٌمرات ختتٚمػ قمـ اًمٕم٤ٌمرات
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ؾمٛمٕمقا اخلؼم أيْم٤ًم، وىمد يٜمت٘مل شمٕمٌػمًا ئمٜمف دآً ومٞمام ٓ يٙمقن يمذًمؽ سم٤معمًتقى 

اعمٓمٚمقب وهٙمذا، وهذا يمّٚمف يٕمٜمل أن اظمتالف اًمّمٞمغ اظمتالوم٤ًم سمًٞمٓم٤ًم ىمد يٜمِم٠م ُمـ 

٤مخ، وًمٞمس ُمـ اًميوري أن ٟمٗمّنه سم٤مًمقوع واًمتزوير. ًّ  اًمٜم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك أو ُمـ اًمٜم

وهذا أيْم٤ًم يمثػم احلّمقل، سمحٞم٨م حيذف ُم٘مٓمٕم٤ًم ذم أّول  ـ اإلكؼوص مـ ادتـ، 5

اعمتـ أو ذم آظمره أو ذم وؾمٓمف ٓ يٙمقن ُمٜم٤مؾم٤ًٌم ًمف، وًمٕمّؾ هذه اًمٓمري٘م٦م أؾمٝمؾ ُمـ 

همػمه٤م: ّٕن اًمقاوع هٜم٤م ٓ يزيد ؿمٞمئ٤ًم طمتك ُيٓم٤مًَم٥م سمف، سمؾ هق ي٘مقم وم٘مط سمحذف 

ؾمط. وجي٥م أن ٟمٕمرف أٟمف ًمٞمس يمؾ طمذف رء ُم٤م، ٓؾمٞمام إذا يم٤من ذم إول أو اًمق

ووٕم٤ًم، سمؾ ىمد اؿمتٝمر سملم اًمٕمٚمامء اًمت٘مٓمٞمع ذم إطم٤مدي٨م، ٓؾمٞمام ذم اًمٙمت٥م احلديثٞم٦م 

اعمقؾمققمٞم٦م يم٤مًمّمح٤مح اًمًت٦م واًمٙمت٥م إرسمٕم٦م، واؿمتٝمر سمذًمؽ ضمدًا احلر اًمٕم٤مُمكم 

هـ( ذم ُمقؾمققمتف احلديثٞم٦م: شمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م، وهلذا إُمر أؾم٤ٌمب 1104)

رات قمديدة، وإن يم٤مٟم٧م وضمٝم٦م ٟمٔمر سمٕمض اًمٕمٚمامء أّن ذًمؽ ظمٓم٠م، وًمذا يمثػمة وُمؼمّ 

ذيمر اًمًٞمد اًمؼموضمردي ذم ُمقؾمققم٦م: ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م، يمؾَّ اعمتـ، وًمق ًمزم 

اًمتٙمرار: ٟٓمحٗم٤مظ اًم٘مرائـ وقمدم وٞم٤مقمٝم٤م سم٤مًمت٘مٓمٞمع، سمؾ اًمت٘مٓمٞمع يم٤من ؾم٤ًٌٌم ذم اًمقىمقع 

ٓمٞمع يمت٤مب ُم٤ًمئؾ قمكم سمـ ذم أطم٤مدي٨م يمثػمة ُمْمٛمرة، يمام ي٘م٤مل ومٞمام طمّمؾ ُمع شم٘م

 ضمٕمٗمر. وُمٕمف، ومٞمٜمٌٖمل اًمتٛمٞمٞمز ذم هذا إُمر سملم اًمقوع وهمػمه.

 

 أضمٕب الدّع يف الهتب ٔاملصٍفات

ُم٤م شم٘مّدم يم٤من اخل٤مرـم٦م اًمتل يتحّرك ووم٘مٝم٤م اًمقوع ُمـ ىمٌؾ اًمقاوع، ًمٙمـ ُمـ 

اًميوري أن ٟمٕمرف أن اًمقاوع ىمد ٓ ي٘مقم سمرواي٦م طمدي٨م أو يٙمتٌف ذم يمت٤مسمف، وإٟمام 

سمدّس طمدي٨ٍم ذم يمت٤مب ؿمخٍص آظمر ُمٕمروف ذم اًمث٘م٤مت، وهذا ُمـ أظمٓمر  ي٘مقم

 ُمّم٤مديؼ اًمدّس قمغم اًمث٘م٤مت واعمِم٤مهػم.
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وـمري٘م٦م ذًمؽ ُمثاًل أن حيّمؾ اًمقاوع قمغم يمت٤مب ؿمخص صم٘م٦ٍم ضمٚمٞمؾ ُمثؾ حمٛمد سمـ 

ُمًٚمؿ أو زرارة سمـ أقملم أو ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري، صمؿ ي٘مقم سم٢مقم٤مدة اؾمتٜم٤ًمظمف 

اًمتل مل شمٙمـ ُمقضمقدًة ومٞمف أو ُمٜم٘مّم٤ًم أو ُمٖمػّمًا، أو ُم٤م ؿم٤مسمف  ُمْمٞمٗم٤ًم سمٕمض إطم٤مدي٨م

ذًمؽ، صمؿ ي٘مقم سمٜم٘مؾ اًمٜمًخ٦م اعمحّروم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب سمقصٗمٝم٤م يمت٤مب حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ أو 

 زرارة سمـ أقملم، وىمد يٙمثر قمدد اًمٜمًخ ومتٜمتنم سملم إيدي، وشمروج اًمٜمًخ٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م.

إمم أصح٤مهب٤م، وم٘م٤مًمقا سم٠مٟمف ُمـ هٜم٤م، شمِمّدد اًمٕمٚمامء ذم إصم٤ٌمت صّح٦م ٟم٦ًٌم ٟمًخ اًمٙمت٥م 

ٓسمّد ُمـ ـمرق شمث٧ٌم ًمٜم٤م أّن اًمٜمًخ٦م اعمقضمقدة سملم أيديٜم٤م هلذا اًمٙمت٤مب أو ذاك أو هذا 

إصؾ أو ذاك هل سمٕمٞمٜمٝم٤م اًمٜمًخ٦م اًمتل يم٤مٟم٧م قمٜمد اعم١مًمػ أو صقرة ُمٓم٤مسم٘م٦م هل٤م، 

وقمغم هذا إؾم٤مس أٟمٙمروا اًمٕمديد ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل سملم أيديٜم٤م ُمع اقمت٘م٤مدهؿ أصؾ 

ت٥م إمم أصح٤مهب٤م، ُمثؾ ُم٤م طمّمؾ ُمع يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلالزم ـ اٟمت٤ًمب اًمٙم

سمح٥ًم رأي اًمًٞمد اخلقئل ـ طمٞم٨م أصم٧ٌم اًمٙمت٤مب ًمف، ًمٙمـ مل حترز صّح٦م اًمٜمًخ٦م 

 اًمتل سملم أيديٜم٤م اًمٞمقم، ًمقضمقد سمٕمض اًمْمٕم٤مف ذم اًمًٜمد قمٜمده.

وهٙمذا احل٤مل قمٜمد سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمت٠مظمريـ واعمٕم٤مسيـ، طمٞم٨م أصمٌتقا وضمقد 

سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل، ًمٙمٜمّٝمؿ ؿمّٙمٙمقا ذم أن يٙمقن هذا اًمتٗمًػم هق سمٕمٞمٜمف  شمٗمًػم ًمٕمكم

 اًمٜمًخ٦م اعمقضمقدة ًمف سملم أيديٜم٤م اًمٞمقم: ًمٕمدم صّح٦م اًمٓمريؼ ُمْم٤موم٤ًم ًم٘مرائـ أظمر.

ٌّف أهؾ  وهذه اًمٔم٤مهرة ـ أي اًمدّس ذم ٟمًخ اًمٙمت٥م ـ ظمٓمػمة ضمدًا، وىمد ٟم

ذم يمت٥م يم٤ٌمر اًمٌٞم٧م^ قمٚمٞمٝم٤م، وذيمروا أّن سمٕمض همالة اًمِمٞمٕم٦م ىمد ومٕمٚمقا ذًمؽ 

أصح٤مب إئٛم٦م^، وم٘مد ورد ذم ظمؼم حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ قمٌٞمد، قمـ يقٟمس سمـ قمٌد 

اًمرمحـ ـ وهق ظمؼم صحٞمح اًمًٜمد قمغم اعمِمٝمقر ـ أّن سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ؾم٠مًمف وأٟم٤م 

طم٤مرض، وم٘م٤مل ًمف: ي٤م أسم٤م حمٛمد، ُم٤م أؿمّدك ذم احلدي٨م، وأيمثر إٟمٙم٤مرك عم٤م يرويف 

ي٨م؟ وم٘م٤مل: طمدصمٜمل هِم٤مم سمـ احلٙمؿ أٟمف أصح٤مسمٜم٤م، ومام اًمذي حيٛمٚمؽ قمغم رّد إطم٤مد
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ٓ شم٘مٌٚمقا قمٚمٞمٜم٤م طمديث٤ًم إٓ ُم٤م واومؼ اًم٘مرآن واًمًٜم٦ّم، أو ي٘مقل: × ؾمٛمع أسم٤م قمٌد اهلل

دمدون ُمٕمف ؿم٤مهدًا ُمـ أطم٤مديثٜم٤م اعمت٘مّدُم٦م: وم٢مّن اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد ًمٕمٜمف اهلل دّس ذم يمت٥م 

 )ًمٞمقٟمس(: ـ زم× أصح٤مب أيب أطم٤مدي٨م مل حيّدث هب٤م أيب... وىم٤مل ـ اإلُم٤مم اًمرو٤م

ًمٕمـ اهلل أسم٤م اخلٓم٤مب، ويمذًمؽ أصح٤مب ×إّن أسم٤م اخلٓم٤مب يمذب قمغم أيب قمٌد اهلل ،

أيب اخلٓم٤مب، يدؾّمقن هذه إطم٤مدي٨م إمم يقُمٜم٤م ذم يمت٥م أصح٤مب أيب قمٌد 

 .×..اهلل

وصمٛم٦م رواي٦م أيمثر دًٓم٦ًم ُمـ سمٕمض اًمٜمقاطمل، سم٤مًمًٜمد ٟمٗمًف ًمٚمرواي٦م اعمت٘مدُم٦م قمـ 

يم٤من اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد يتٕمّٛمد ي٘مقل: × قمٌد اهللهِم٤مم سمـ احلٙمؿ أٟمف ؾمٛمع أسم٤م 

اًمٙمذب قمغم أيب، وي٠مظمذ يمت٥م أصح٤مسمف، ويم٤من أصح٤مسمف اعمًتؽمون سم٠مصح٤مب أيب 

ي٠مظمذون اًمٙمت٥م ُمـ أصح٤مب أيب ومٞمدومٕمقن٤م إمم اعمٖمػمة، ومٙم٤من يدّس ومٞمٝم٤م اًمٙمٗمر 

 واًمزٟمدىم٦م، ويًٜمده٤م إمم أيب، صمؿ يدومٕمٝم٤م إمم أصح٤مسمف وي٠مُمرهؿ أن يٌثقه٤م ذم اًمِمٞمٕم٦م،

ومٙمّؾ ُم٤م يم٤من ذم يمت٥م أصح٤مب أيب ُمـ اًمٖمٚمق ومذاك ُم٤م دؾّمف اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد ذم 

 .يمتٌٝمؿ

إّن هذه اًمّمقرة اًمتل شم٘مّدُمٝم٤م ُمثؾ هذه اًمرواي٤مت شمًتدقمل طم٤مًم٦م ـمقارئ ذم 

اًمرواي٤مت اًمٕم٘م٤مئدي٦م قمغم إىمّؾ، وهل شمِمػم ذم شمٙمٛمٚمتٝم٤م إمم ُمنموع ٟم٘مد اعمتـ، وأّن 

٦م اًمنميٗم٦م ُمٕمٞم٤مر ه٤مم، وًمٞمس وم٘مط صّح٦م اًمٕمرض قمغم اًمٙمت٤مب وقمغم واوح اًمًٜمّ 

 اًمًٜمد.

واُمتدادًا ًمٔم٤مهرة اًمدّس قمغم اًمث٘م٤مت ذم يمتٌٝمؿ، شمٌدو أُم٤مُمٜم٤م فم٤مهرة أظمرى، وهل 

أّن سمٕمض اًمقو٤مقملم ىمد ي١مًّمػ يمت٤مسم٤ًم يم٤مُماًل صمؿ يٜمًٌف إمم ؿمخص يمذسم٤ًم وزورًا، وهذا 
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 ُم٤م يًّٛمك سم٤مًمٜمًخ اعمقوققم٦م أو إضمزاء اعمقوققم٦م.

خلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم شمرمج٦م أيب سمنم اًمٙمٜمدي أمحد سمـ حمٛمد وُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م ذيمره ا

ويم٤من أسمق سمنم ُمـ أهؾ اعمٕمروم٦م واًمٗمٝمؿ، همػم أّٟمف مل سمـ قمٛمرو سمـ ُمّمٕم٥م، طمٞم٨م ىم٤مل: 

يٙمـ صم٘م٦م، وًمف ُمـ اًمٜمًخ اعمقوققم٦م رء يمثػم، ورواي٤مشمف ُمٜمتنمة قمٜمد 

 .اخلراؾم٤مٟمٞملم

. وهذا ُم٤م طم٤مهلؿوىمد ذيمر اًمٕمالُم٦م إُمٞمٜمل اًمٕمديد ُمـ اًمقو٤مقملم يم٤من هذا 

 يْم٤مقمػ احل٤مضم٦م ًمٚمٌح٨م ذم اًمٜمًخ واعمخٓمقـم٤مت.

ُم٤م شم٘مّدم سم٠ممجٕمف يٙمِمػ قمـ طمجؿ ظمٓمقرة فم٤مهرة اًمقوع، وهذا اًمذي ذيمرٟم٤مه 

ؾم٤مسم٘م٤ًم ُمـ إُمثٚم٦م، طمتك ًمق مل يث٧ٌم قمٚمٞمف أّي دًمٞمؾ شم٤مرخيل طم٤مؾمؿ، إٓ أٟمف ُمٕم٘مقل 

هذا اًمٜمقع ُمـ  قم٘ماًل وقمروم٤ًم، إُمٙم٤مٟم٤ًم ووىمققم٤ًم، وشم٘متْمٞمف ـمٌٞمٕم٦م إؿمٞم٤مء، ويٙمٗمل

 اإلُمٙم٤من واعمٕم٘مقًمٞم٦م ًمٚمتحّذر ُمـ ظمٓمقرة اًمقوع وُمٜم٤مومذه واًمتح٥ًم ًمف.

 

 ـ ظاِسٚ الٕضع، ٌػٕؤِا ٔتازخيّا 5

ٓ يرشم٤مب سم٤مطم٨م ذم اًمؽماث اإلؾمالُمل، واًمديٜمل قمٛمقُم٤ًم، ذم وضمقد فم٤مهرة 

اًمقوع قمغم ًم٤ًمن أهؾ اًمنمع وأئٛم٦م اًمديـ، إٓ أٟمف ُمع ذًمؽ وىمع سمح٨م ذم ٟمِمقء هذه 

شم٤مرخيٝم٤م وأؾم٤ٌمهب٤م ذم اًمؽماث اإلؾمالُمل، وهق ُم٤م ؾمٜمح٤مول أن ٟمٓمّؾ قمٚمٞمف ذم اًمٔم٤مهرة و

 هذه اعمرطمٚم٦م.

وٓ ٟم٘م٤مش ذم أّن فم٤مهرة اًمقوع ذم احلدي٨م قُمروم٧م ُمٜمذ اًم٘مرن اهلجري إول، صمؿ 

 ؿمٝمدت ازده٤مرًا قمٔمٞماًم ذم اًم٘مرون: اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م واًمراسمع.

                                           
 .312: 5: واًمًٛمٕم٤مين، إٟم٤ًمب 278: 5شم٤مريخ سمٖمداد  (1)
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شم٤مرًة،  اًمٜمٌل ًمٙمـ وىمع سمٕمض اخلالف ذم وضمقد فم٤مهرة اًمٙمذب هذه ذم قمٍم

وذم قمٍم اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م إوائؾ شم٤مرًة أظمرى، أو ٓ أىمّؾ ىمٌؾ ُم٘متؾ اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مًم٨م 

 قمثامن سمـ قمٗم٤من.

 

 ٌعسٖٛ تأّخس سدٔخ الٕضع يف احلدٖح، غٕاِد ٔوٍاقػات

ص٤مومٞم٤ًم ٓ يٕمؽميف اًمٙمذب، وٓ ئمٝمر ُمـ سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم أّن احلدي٨م اًمٜمٌقي سم٘مل 

ـمقال اضمتامع إُّم٦م قمغم اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م اًمراؿمديـ، ىمٌؾ يتٜم٤موًمف اًمتحريػ واًمتٚمٗمٞمؼ 

أن شمٜم٘مًؿ إمم ؿمٞمع وأطمزاب، وىمٌؾ أن يٜمدّس ذم صٗمقومٝم٤م أهؾ اعمّم٤مًمح 

 .وإهقاء..

يم٤من × ُمـ هٜم٤م يرى ه١مٓء أن اخلالف اًمذي وىمع ذم قمٍم ظمالوم٦م اإلُم٤مم قمكم

يـ ًمتقفمٞمػ ؾم٤ًٌٌم ًمٔمٝمقر اٟمحٞم٤مزات واصٓمٗم٤موم٤مت وشمٕمّّم٤ٌمت دومٕم٧م اًمٗمرىم٤مء اعمتٜم٤مطمر

احلدي٨م اًمٜمٌقّي ّٕول ُمرّة ذم ُمّم٤محلٝمؿ واٟمتامءاهتؿ سمتٗمًػمه شمٗم٤مؾمػم ُمٖمٚمقـم٦ًم شم٤مرًة، 

 واظمتالىمف ُمـ اًمٕمدم شم٤مرًة أظمرى.

ويًٕمك هذا اًمٗمريؼ ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ًمتحٞمٞمد اًمّمح٤مسم٦م ويم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم وقمٚمامئٝمؿ قمـ 

سمٕمد هذا اًمقوع، ُمـ هٜم٤م يًتٌٕمدون طمّمقل اًمقوع ذم احلدي٨م ىمٌؾ أطمداث اًمٗمتٜم٦م، 

. هلذا ٟمرى أنؿ يمّؾ ُم٤م قمرومٜم٤مه قمـ ُمآصمر اًمّمح٤مسم٦م وُمٜم٤مىمٌّٞمتٝمؿ وديٜمٝمؿ وأظمالىمٝمؿ

ٙملم سمقرع  ًّ يٕمتؼمون قمٝمد اًمت٤مسمٕملم أيْم٤ًم قمٝمدًا ًمٌداي٦م اًمقوع اخلٗمٞمػ واًمًٌٞمط، ُمتٛم

 .اًمت٤مسمٕملم وديٜمٝمؿ وٟمزاهتٝمؿ يمذًمؽ

                                           
 .415حمٛمد قمج٤مج اخلٓمٞم٥م، أصقل احلدي٨م، قمٚمقُمف وُمّمٓمٚمحف:  (1)

 .417ـ  416اعمّمدر ٟمٗمًف:  (2)

 .286هذا اًمرأي أيْم٤ًم: صٌحل اًمّم٤مًمح، قمٚمقم احلدي٨م: ، واٟمٔمر ذم 417اعمّمدر ٟمٗمًف:  (3)
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 أّن سمٕمض ورهمؿ أّن اًمتٞم٤مر اًم٤ًمئد ذم اًمقؾمط اًمًٜمّل يٛمٞمؾ إمم وضمٝم٦م اًمٜمٔمر هذه، إٓ

اًمِمخّمٞم٤مت مل شمًتٌٕمد طمّمقل اًمٙمذب قمغم ًم٤ًمن اًمٜمٌل ىمٌؾ ذًمؽ، سمؾ ذم اًمٕمٝمد 

اًمٜمٌقّي ٟمٗمًف، وم٤مًمديمتقر أمحد أُملم يذه٥م إمم أّن اًمقوع ىمد طمدث ذم قمٝمد رؾمقل 

ـّ أٟمف  ُمـ يمذب قمكّم ُمتٕمٛمدًا...، إذ يٕمت٘مد سم٠مّن طمدي٨م: |اهلل يٖمٚم٥م قمغم اًمٔم

 .|ذي٥م قمغم ًم٤ًمن رؾمقل اهللصدر ذم ؾمٞم٤مق طم٤مدصم٦م وىمٕم٧م، وشمّؿ ومٞمٝم٤م اًمتٙم

دًمٌل إمم إُمٙم٤مٟمٞم٦م الح اًمديـ اإلوٟمتٞمج٦م سمٕمض إدًّم٦م اًم٘م٤مدُم٦م ذه٥م اًمديمتقر ص

طمدوث اًمقوع ذم اًمٕمٍم اًمٜمٌقي، ًمٙمـ ٓ ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمّمح٤مسم٦م سمام يِمّٙمؽ ذم 

 .صدىمٝمؿ وقمداًمتٝمؿ، وإٟمام ُمـ ضم٤مٟم٥م ُمـ يم٤من ُمٕمٝمؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم

س ًمٜمٔمري٦م قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م وأُمث٤مهل٤م: ّٕن وًمٜمٍمة هذه اًمٜمٔمري٦م، ٓسمّد ُمـ اًمت٠مؾمٞم

اإلـم٤مطم٦م سمٕمداًمتٝمؿ أمجٕملم ؾمقف يزقمزع اًمٌٜمٞم٤من اًمذي شم٘مقم قمٚمٞمف اًمًٞم٤مىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م 

عم٘مقًم٦ٍم ُمـ هذا اًمٜمقع، هذا يٕمٜمل أّن اخلالف طمقل قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م ؾمٞمؽمك أصمرًا هٜم٤م 

ديثل قمغم ذهٜمٞم٦م اًم٤ٌمطم٨م، وطمٞم٨م إٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمت٘مد سمٕمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م أمجٕملم سم٤معمٕمٜمك احل

ًمٚمّمح٤مسم٦م، إذًا ومٝمذا يٕمٜمل أّن ذم وؾمط اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مل يٙمـ قم٤مدًٓ، سمؾ شمّمدر قمٜمف 

 سمٕمض اعمحّرُم٤مت أو اهلٗمقات أو همػم ذًمؽ.

وًمٜمتخّط ٟمٔمري٦م قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م، وم٘مد يٌدو اعمِمٝمد ُم١مّيدًا ًمٗمٙمرة شم٠مظمر فمٝمقر 

 اًمقوع قمـ اًمٕمٍم اًمٜمٌقي ظم٤مّص٦م، اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ قمٜمٍميـ:

وؿّقة تلثر صخصقتف وافروح افديـقي  |فرشقل اهللإول: احسام افصحوبي 

ومٜمحـ طمتك ًمق مل ٟمٗمؽمض قمداًم٦م ؿمخٍص ُم٤م، إٓ أّن هذا ٓ  ظؾقفؿ دم ؾسة حقوتف،

يٕمٜمل سم٤مًميورة صدور مجٞمع اعمٜمٙمرات ُمٜمف، سمؾ يٕمٜمل اإلُمٙم٤من اًمٕم٤مم ذم هذا 

                                           
 .65: وحمٛمقد أسمق رّي٦م، أوقاء قمغم اًمًٜم٦ّم اعمحٛمدي٦م: 211ـ  210أمحد أُملم، ومجر اإلؾمالم:  (1)

 .41آدًمٌل، ُمٜمٝم٩م ٟم٘مد اعمتـ قمٜمد قمٚمامء احلدي٨م اًمٜمٌقي:  (2)
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ل اعمقوقع، إذًا يٛمٙمـ أن يٙمقن سمٕمْمٝمؿ ىمد يمذب، ًمٙمـ اعمٜم٤مخ اًمديٜمل واطمؽمام اًمٜمٌ

 يٌّٕمد هذا آطمتامل.

 افثوين: إّن افـبل بغ أطفر ادسؾؿغ، وأّي ـذٍب ظؾقف شقف يػضح صوحبف،

حمٗمقوم٤ًم سم٤معمخ٤مـمر، وهق ؾمٞم٤مق  |ومحتك ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م ئمّؾ اًمٙمذب قمٚمٞمف

 .يٌّٕمد ُمـ اطمتامل ىمٞم٤مم ؿمخص سم٤مًمٙمذب قمغم اًمٜمٌل ذم طمٞم٤مشمف

ٞمٝم٤م يمّؾ ُمـ: صٌحل اًمّم٤مًمح وحمٛمد وهيّٛمٜم٤م هٜم٤م اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٜمٔمري٦م اًمتل ذه٥م إًم

قمج٤مج اخلٓمٞم٥م وُمّمٓمٗمك اًم٤ًٌمقمل وهمػمهؿ، ممّـ ىم٤مل سمٕمدم فمٝمقر اًمقوع إٓ سمٕمد 

هـ، واًمٜمٔمري٦م اًمتل ذه٥م إًمٞمٝم٤م اًمديمتقر أيمرم اًمٕمٛمري وآظمرون ُمـ أّن 40قم٤مم 

اًمقوع سمدأ ذم اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ ظمالوم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من و... ويمذا اًمٜمٔمري٦م اًمتل 

ومالشمف ُمـ أّن اًمقوع سمدأ ذم اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ اًم٘مرن اهلجري ذه٥م إًمٞمٝم٤م اًمديمتقر 

 إّول.

 وذفؽ وؾؼًو فؾـؼوط افتوفقي:

ُمـ اًمقاوح ىمٞم٤مم هذه اًمٜمٔمري٤مت قمغم شمٜمزيف اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، ًمٙمـ  أوًٓ:

سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ إؿمٙم٤مًمٞم٦م ٟمٔمري٦م قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م سم٤معمٓمٚمؼ، ٓ يٌدو أّن هٜم٤مك ؿمقاهد 

اًمت٤مسمٕملم، ومٝمٜم٤مك أؿمخ٤مص يُمثر ضمّدًا أؾمٚمٛمقا سمٕمد ووم٤مة  قمٚمٛمٞم٦م أو ديٜمٞم٦م قمغم قمداًم٦م

ومل يروه أو يراهؿ، ودظمٚم٧م ؿمٕمقب وأُمؿ ذم اإلؾمالم ذم قمٝمدي أيب  |اًمرؾمقل

، وطمتك سمٙمر وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، ومٙمٞمػ ٟمّدقمل قمداًم٦م ه١مٓء مجٞمٕم٤ًم دون دًمٞمؾ؟!

إمم  اؾمتٌٕم٤مد يمذهبؿ ٓ ٟمجد ًمف ُمؼّمرًا واوح٤ًم ؾمقى احل٤مًم٦م اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م اًمتل دمذسمٜم٤م

                                           
 .13ـ  12ٝمؿ: اٟمٔمر ُم٘مدُم٦م ُمريمز اًمٖمدير ًمٙمت٤مب اًمِمٞمخ إُمٞمٜمل، اًمقو٤مقمقن وأطم٤مديث (1)

 ، ٟم٤مىمِمٜم٤مه ذم حمّٚمف ؾمٜمدًا ودًٓم٦م.ظمػم اًم٘مرون ىمرينطمدي٨م:  (2)
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ُمًٚمٛمل صدر اإلؾمالم وُمٜمجزاهتؿ، ًمٙمـ هذا ٓ يٕمٜمل قمدم وضمقد يمذب ُمـ 

 سمٕمْمٝمؿ، وًمق يم٤من هق اًمقاطمد ذم إًمػ، إّن آؾمتٌٕم٤مد ٟمٗمًف ُمًتٌٕمد هٜم٤م.

ذم طمٞم٤مشمف أو سُمٕمٞمد ووم٤مشمف ٓ  |إّن آقمت٘م٤مد سمحّمقل اًمٙمذب قمغم اًمٜمٌل ثوكقًو:

اًمذي يٓمرطمف أهؾ اًمًٜم٦ّم، يٕمٜمل ـ سم٤مًميورة ـ هدُم٤ًم ًمٜمٔمري٦م قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م سم٤معمٕمٜمك 

وم٢مّن اعمًٚمٛملم اًمًٜم٦ّم يٕمت٘مدون سم٠مّن اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا ُمقضمقديـ ذم اًمٕمٍم اًمٜمٌقي، هم٤مي٦م 

إُمر أنؿ يرون أّن فم٤مهرة اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟم٧م ُمٙمِمقوم٦م همػم ُمتخّٗمٞم٦م أو ُمًتؽمة سملم 

اًمّمح٤مسم٦م، وهلذا مل جيدوا ـ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ ـ أّي ُمِمٙمٚم٦م ذم اجلٛمع سملم ٟمٔمري٦م قمداًم٦م 

ّمح٤مسم٦م وُم٘مقًم٦م وضمقد ُمٜم٤موم٘ملم ذم اعمديٜم٦م وأـمراومٝم٤م، وقمٚمٞمف وم٢مذا ىمٚمٜم٤م سمقضمقد اًمٙمذب اًم

ومال يٕمٜمل ذًمؽ أو ي٤ًموق سم٤مًميورة ومًؼ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م: إلُمٙم٤من  |قمغم اًمٜمٌل

 يمذب اعمٜم٤مومؼ اعمٕمٚمـ إؾمالُمف.

ٓ يٕمٜمل اطمؽمام اعمٜم٤موم٘ملم ًمف، يمام أّن  |إّن اطمؽمام اًمّمح٤مسم٦م ًمرؾمقل اهلل ثوفثًو:

، وًمٞمس يمّؾ |أن يٌٚمغ طمّدًا سمحٞم٨م يٜمتٗمل اطمتامل اًمٙمذب قمٚمٞمف آطمؽمام جي٥م

اًمّمح٤مسم٦م ذم يمامل اإليامن وىمّٛم٦م اًمديـ وقمٔمٞمؿ آطمؽمام، طمتك ُمـ رآه ُمرًة واطمدة، 

وقم٤مد إمم سمٚمده ذم اًمٞمٛمـ أو اًمٌحريـ أو همػممه٤م، ومٙمٞمػ أطمرزٟم٤م ىمّقة آطمؽمام ذم 

و عمّرات وًمق شم٤مسمقا سمٕمده٤م مجٞمٕمٝمؿ سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ ٟمتٞمج٦م ذًمؽ أن يٙمذسمقا قمٚمٞمف عمّرة أ

 قمقدًا إمم وامئرهؿ؟!

إّن ُم٠ًمًم٦م اطمتامل اٟمٙمِم٤مف أُمر اًمٙمذاب ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل يٛمٙمـ شمّمّقره٤م ذم  رابعًو:

طمّؼ ؿمخص يٕمٞمش ذم اعمديٜم٦م ويٜم٥ًم إمم اًمٜمٌل يمذسم٤ًم، وم٢مّن هذا ىمد يٗمْمح أُمره: ٟمٔمرًا 

ـ ذًمؽ، ًمٙمـ ًمٚم٘مرب اعمٙم٤مين واجلٖمراذم ُمـ اًمٜمٌل سمحٞم٨م ىمد ي٠ًمل اًمٜم٤مُس اًمٜمٌلَّ قم

ًمٞمس يمّؾ اًمّمح٤مسم٦م أو اعمًٚمٛملم قمٍم اًمٜمٌل يم٤مٟمقا ذم اعمديٜم٦م، سمؾ يم٤من يمثػم ُمٜمٝمؿ 
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ظم٤مرضمٝم٤م، وسمٕمْمٝمؿ يم٤من ُمـ أقمراب اًم٤ٌمدي٦م، وإُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمٙمذب اعمحدود ـ ُم٤م دام 

اًم٤ًمُمع واعمتٙمّٚمؿ سمٕمٞمديـ قمـ اعمديٜم٦م واطمتامل ؾمٗمرمه٤م إًمٞمٝم٤م أو ؾمٗمر اًم٤ًمُمع ًمٞمس ىمقي٤ًم 

 ومٚمامذا ٟمحذف ُمثؾ هذه آطمتامٓت؟! ـ شمٔمّؾ إُمٙم٤مٟمٞم٦ًم ُمٕم٘مقًم٦م،

إّن ُمِمٙمٚم٦م اًم٘مقل سم٤مًمٙمذب ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل أٟمف ىمد خيدش ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ضمٝم٦م، 

وىمد هيدم إؾم٤مٟمٞمد اًمتل سملم أيديٜم٤م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، ُمع أّٟمف ًمٞمس يمّؾ ُم٤م طمّمؾ ُمـ 

يمذب زُمـ اًمٜمٌل ُمٕمٜم٤مه أٟمف وصٚمٜم٤م سمرواي٦ٍم أو أظمرى اًمٞمقم، وًمٞمس اًم٘مقل سم٤مًمٙمذب 

ٔمري٦م قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ٓؾمٞمام إذا أظمذٟم٤م سم٤معمٕمٜمك إصقزم عمٗمٝمقم اًمّمح٦ٌم، ظمدؿم٤ًم ذم ٟم

وهق اعمالزُم٦م، ومال يِمٛمؾ هذا اًمٕمٜمقان اًمذي صمٌتٜم٤م ًمف اًمٕمداًم٦م طمٞمٜمئٍذ مجٞمع ُمـ رأى 

 ، ومٚمٞمالطمظ ضمٞمدًا.|اًمٜمٌل

 

 ِن ٔقع الهرب يف العصس الٍبٕٙ ُٔبعٗدٓ؟

ـّ هذا يمّٚمف، ٓ يث٧ٌم طمّمقل اًمٙمذب ذم قمٍم اًمٜمٌل، وإ ّٟمام خيرضمف ُمـ طمّد ًمٙم

آؾمتح٤مًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م أو اًمٕم٤مدّي٦م إمم طمّد اإلُمٙم٤من اًمقىمققمل احل٘مٞم٘مل، وُمـ طمّد 

آؾمتٌٕم٤مد إمم طمّد اعمٕم٘مقًمٞم٦م واًم٘مرب، ومٝمؾ هٜم٤مك دًمٞمؾ قمغم طمّمقل اًمٙمذب زُمـ 

 أو قمٝمد اًمّمدر اإلؾمالُمل إول؟! |اًمٜمٌل

 ؿد تطرح هـو بعض إدّفي:

طمٞم٨م ىمد يٗمٝمؿ ُمٜمف أّن  ، متعؿدًا...مـ ـذب ظعّ إول: آشتـود إػ حديٌ: 

، ومج٤مء صدور هذا اًمٙمالم ُمـ |طم٤مدصم٦ًم ُم٤م طمّمٚم٧م، يمذب ومٞمٝم٤م قمغم ًم٤ًمن اًمٜمٌل

 اًمٜمٌل شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم هذه احل٤مدصم٦م، يمام أؾمٚمٗمٜم٤م اطمتامل أمحد أُملم ًمذًمؽ.

ًمٙمـ ٓ يٕمدو هذا اًمٙمالم ذم احل٘مٞم٘م٦م أن يٙمقن جمّرد اطمتامل، طمٞم٨م ٓ ؿم٤مهد قمٚمٞمف، 

ين قمغم قمٙمًف، ومٝمذا احلدي٨م ُمتقاشمر شمقاشمرًا يمٌػمًا ـ يمام ىم٤مًمقا ـ إُمر سمؾ اًمِم٤مهد اًمٕم٘مال
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اًمذي يٕمزز أٟمف صدر ُمّرات قمديدة، ّٕن هذا احلجؿ ُمـ اًمتقاشمر حيت٤مج إُم٤م إمم مجٍع 

يمٌػم أًم٘مك اًمٜمٌل ذم وؾمٓمٝمؿ اًمٙمٚمٛم٦م، يمام ومٕمؾ ذم ظمٓمٌتف ذم طمج٦م اًمقداع، أو إمم شمٙمّرر 

ف مج٤مقم٤مت ُمتٕمّددة، ومػموي ُمـ يمؾ مج٤مقم٦م اًمّمدور ُمٜمف ُمّراٍت وُمرات، سمحٞم٨م شمًٛمٕم

 ـم٤مئٗم٦ٌم هذا احلدي٨م، ويٜمتنم.

إّن طمجؿ شمقاشمر هذا احلدي٨م ـ ُمع قمدم اإلؿم٤مرة إمم صدوره ذم ُمثؾ طمج٦م اًمقداع 

إٓ ذم رواي٤مت وٕمٞمٗم٦م اعمًتٜمد )وطمج٦م اًمقداع شمؼّمر شم٠مؾمٞمس ُم٤ٌمدئ وًمٞمس سم٤مًميورة 

حتذيرًا ُمـ ظمٓمر يراه ىم٤مدُم٤ًم وًمق ـ يٕمزز اومؽماض أّن اًمٜمٌّل يم٤من يٙمّرره،  )رّد ُمقىمػ ُم٤م

سمٕمد ووم٤مشمف قمغم إىمّؾ، إُمر اًمذي يٌّٕمد اطمتامل طم٤مضم٦م اًمٜمٌل إمم طم٤مدصم٦م يمذب ىمد 

 وىمٕم٧م، يمل ي٘مقم سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م، ومٝمذا آؾمتدٓل ٓ ي٘مقم ؾمقى قمغم حمض اطمتامل.

 افثوين افروايوت اخلوصي، وهل:

...ًم٧ًم ، أٟمف ىم٤مل: ×ـ ُم٤م ورد قمـ اإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم اًم٤ٌمىمر 1

سمٛمٜمٙمر ومْمؾ أيب سمٙمر، وًمٙمـ جي٥م قمغم ص٤مطم٥م هذا اخلؼم أن ي٠مظمذ ُمث٤مل اخلؼم اًمذي 

ذم طمّج٦م اًمقداع: ىمد يمثرت قمكّم اًمٙمذاسم٦م وؾمتٙمثر سمٕمدي، ومٛمـ  |ىم٤مًمف رؾمقل اهلل

 .يمذب قمكّم ُمتٕمّٛمدًا...

ومٝمذا اخلؼم سيح، ًمٞمس ذم طمّمقل اًمٙمذب قمغم اًمٜمٌل ذم طمٞم٤مشمف ومح٥ًم، سمؾ ذم 

 اًمٙمذب قمٚمٞمف أيْم٤ًم. ًمٙمٜمّف وٕمٞمٌػ سم٤مإلرؾم٤مل: طمٞم٨م ٓ ؾمٜمد ًمف. يمثرة

وىمد يمذب قمغم رؾمقل ـ ُم٤م ورد قمـ اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أٟمف ىم٤مل:  2

قمغم قمٝمده طمتك ىم٤مم ظمٓمٞم٤ًٌم، وم٘م٤مل: أهي٤م اًمٜم٤مس ىمد يمثرت قمكّم اًمٙمذاسم٦م، ومٛمـ  |اهلل

 ..يمذب قمكّم ُمتٕمٛمدًا ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر. صمؿ يمذب قمٚمٞمف ُمـ سمٕمده..

                                           
 .246: 2اًمٓمؼمد، آطمتج٤مج  (1)

: واًمٜمٕمامين، 181: ويمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلالزم: 256ـ  255: واخلّم٤مل: 62: 1اًمٙم٤مذم  (2)
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ـّ ذم ؾمٜمده  ومٝمذا ٟمّص واوح وسيح أيْم٤ًم ذم يمثرة اًمٙمذب قمٚمٞمف طم٤مل طمٞم٤مشمف، ًمٙم

رضماًل وٕمٞمٗم٤ًم، وهق أسم٤من سمـ أيب قمٞم٤مش اًمذي وّٕمٗمف اًمٗمري٘م٤من. قمٚماًم أّن اخلؼم ورد 

، وإٟمام ضم٤مء يمثرت قمكّم اًمٙمذاسم٦م، دون أن يرد ومٞمف شمٕمٌػم ُمرؾماًل ذم ن٩م اًمٌالهم٦م

 غم اًمرؾمقل وم٘مط.إظم٤ٌمر اإلُم٤مم قمكّم سم٤مًمٙمذب قم

ـ ظمؼم اعم٘مٜمع اًمتٛمٞمٛمل أٟمف ىم٤مل: أشمٞم٧م اًمٜمٌل سمّمدىم٦م إسمٚمٜم٤م وم٠مُمر هب٤م وم٘مٌْم٧م،  3

وم٘مٚم٧م: إّن ومٞمٝم٤م ٟم٤مىمتلم هدي٦م ًمؽ، وم٠مُمر سمٕمزل اهلدي٦م ُمـ اًمّمدىم٦م، ومٛمٙمث٧م أي٤مُم٤ًم، 

سم٤مقم٨ٌم ظم٤مًمَد سمـ اًمقًمٞمد إمم رومٞمؼ ُمٍم، أو ىم٤مل  |وظم٤مض اًمٜم٤مس أن رؾمقل اهلل

ؿ، وم٘مٚم٧م: واهلل إّن ًمٜم٤م، وُم٤م قمٜمد أهٚمٜم٤م ُمـ ُمي )ُمٍم( )ؿمؽ أسمق هم٤ًمن( يّمدىمٝم

وهق قمغم ٟم٤مىم٦م ًمف، وُمٕمف أؾمقد ىمد طم٤مذى  |ُم٤مل وٓ صدىمتٝمؿ هٝمٜم٤م، وم٠مشمٞم٧م اًمٜمٌل

، ُم٤م رأي٧م أطمدًا ُمـ اًمٜم٤مس أـمقل ُمٜمف، ومٚمام دٟمقت يم٠مٟمف |رأؾمف سمرأس اًمٜمٌل

، وم٘مٚم٧م: إّن اًمٜم٤مس ظم٤موقا ذم يمذا ويمذا، ومرومع |أهقى إزّم، ومٙمّٗمف اًمٜمٌل

اًمٚمٝمؿ إيّن ٓ أطمّؾ هلؿ أن ٟمٔمرت إمم سمٞم٤مض إسمٓمٞمف، وىم٤مل:  يديف طمتك |اًمٜمٌل

 .يٙمذسمقا قمكمّ 

ـّ ؾمٜمده٤م |إّن هذه اًمرواي٦م واوح٦م ذم طمّمقل اًمٙمذب قمغم ًم٤ًمن اًمٜمٌل ، ًمٙم

 .وٕمٞمػ سمًٞمػ سمـ ه٤مرون اًمؼممجل، اًمذي وصػ سم٠مٟمف ُمؽموك

قل ـ ظمؼم سمريدة أٟمف ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم ىمقم ذم ضم٤مٟم٥م اعمديٜم٦م، وم٘م٤مل: إّن رؾم 4

                                                                                                       
 .81اًمٖمٞم٦ٌم: 

 .189ـ  188: 2ن٩م اًمٌالهم٦م  (1)

: واعمٕمجؿ 106ـ  105: 5واًمْمح٤مك، أطم٤مد واعمث٤مين  :141ـ  140: 1جمٛمع اًمزوائد  (2)

 و.. 53: 8: واًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 63: 7: واًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 300: 20اًمٙمٌػم 

 .141: 1اٟمٔمر: اهلٞمثٛمل، جمٛمع اًمزوائد  (3)
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ىمد أُمرين أن أطمٙمؿ سمرأيل ومٞمٙمؿ ذم يمذا ويمذا ـ ويم٤من ىمد ظمٓم٥م اُمرأًة ُمٜمٝمؿ  |اهلل

ذم اجل٤مهٚمٞم٦م وم٠مسمقا أن يزّوضمقه ـ صمؿ ذه٥م طمتك ٟمزل قمغم أهؾ اعمرأة، ومٌٕم٨م اًم٘مقم إمم 

، صمؿ أرؾمؾ رضماًل، يمذب قمدّو اهللي٠ًمًمقٟمف )يٕمٚمٛمقن ُم٤م قمٜمده(، وم٘م٤مل:  |اًمٜمٌل

٘مف )وُم٤م أراك دمده(، وإن وضمدشمف ُمٞمت٤ًم إن أٟم٧م وضمدشمف طمٞم٤ًم وم٤مرضب قمٜموم٘م٤مل: 

وم٠مطمرىمف )ومحّرىمف( )وم٤مٟمٓمٚمؼ اًمرضمؾ(، ومقضمده ىمد ًمدغ ومامت، ومٕمٜمد ذًمؽ ىم٤مل 

 .ُمـ يمذب قمكّم ُمتٕمّٛمدًا، ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر: |اًمٜمٌل

: سمؾ هق ي١ميّمد |وهذا احلدي٨م داّل سمقوقح قمغم وىمقع اًمٙمذب قمٚمٞمف

، ًمٙمٜمّف ُمـ يمذب قمكّم..دور طمدي٨م: آطمتامل اًمذي ـمرطمف أمحد أُملم ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ص

ُمِمٙمؾ ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمد، وم٢مّن ومٞمف ص٤مًمح سمـ طمٞم٤من، وهق جمٝمقل قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م، 

 ، سمؾ ُمتٜمف ُمٜمٙمر ُمـ طمٞم٨م إُمر سم٢مطمراىمف ًمق وضمده ُمٞمت٤ًم.وُمْمّٕمػ قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم

وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف، وم٢مّن إدًم٦م اًمروائٞم٦م اخل٤مّص٦م اًمتل شمث٧ٌم اًمٙمذب قمغم ًم٤ًمن اًمٜمٌل ذم 

٧ًم صحٞمح٦م: وم٢مّن ومٞمٝم٤م وٕم٤موم٤ًم أو هل ُمٌتالة سم٢مرؾم٤مل ؿمديد، ومٛمع ىمّٚم٦م طمٞم٤مشمف ًمٞم

 .|قمدده٤م ٓ يّمّح آؾمتٜم٤مد إًمٞمٝم٤م ًمتحّمٞمؾ اًمقصمقق سم٤مًمٙمذب ذم زُمٜمف

طمٞم٨م شم١ميّمد وىمقع اًمٙمذب قمغم ًم٤ًمن  افثوفٌ: افشقاهد افتورخيقي ادتػّرؿي،

ريرة أي٤مم طمٞم٤مشمف وىمٌؾ ووم٤مة قمثامن، ومٛمـ مجٚم٦م ذًمؽ ؿمخّمٞم٦م اًمراوي٦م أيب ه |اًمٜمٌل

اًمدود اًمذي قم٤مش ُمع اًمٜمٌل ُمّدة سمًٞمٓم٦م، ًمٙمٜمف روى اًمٙمثػم ُمـ اًمرواي٤مت، طمتك 

 .زضمره قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وـمٕمٜم٧م ومٞمف قم٤مئِم٦م زوج اًمٜمٌل

                                           
: 464: 2: واًمٕمًٙمري، شمّمحٞمٗم٤مت اعمحدصملم 165ـ  164: 1اًمٓمح٤موي، ُمِمٙمؾ أصم٤مر  (1)

 .55: 1: واسمـ اجلقزي، اعمقوققم٤مت 526ظمف: واسمـ ؿم٤مهلم، ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًق

 .65: 10: وُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 35ـ  33: 13اٟمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل  (2)

 ، شمرمج٦م: ىم٤مؾمؿ اًمٌٞمْم٤مين.29اٟمٔمر: ٟم٤مس رومٞمٕمل اعمحٛمدي، دروس ذم ووع احلدي٨م:  (3)
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هذا اًمدًمٞمؾ ضمّٞمد قمٜمدُم٤م يث٧ٌم اإلٟم٤ًمن ُمٗمرداشمف سمدىم٦م، ًمٙمـ شمٔمّؾ ومٞمف ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م، 

 ٟمتحّدث ذم وهل أٟمٜم٤م ٟمتحّدث قمـ اًمٙمذب ذم اًمٕمٍم اًمٜمٌقي أو ىمٌؾ اًمٗمتٜم٦م، وٓ

اًمٙمذاسملم اًمذيـ قم٤مؿمقا طمٔم٤ًم ُمـ طمٞم٤مهتؿ ذم هذا اًمٕمٍم: ّٕن هذا ٓ يث٧ٌم وىمقع 

اًمٙمذب ذم هذا اًمٕمٍم، ومٚمٕمّؾ احل٤مًم٦م اًمّم٤مدىم٦م فمّٚم٧م ُمًت٘مّرة: ًمٕمدم وضمقد دواومع 

خلرىمٝم٤م، إٓ قم٘م٥م أطمداث اًمٗمتٜم٦م اًمتل ؾم٘مط ومٞمٝم٤م يمثػمون وؾمٚمؿ ُمٜمٝم٤م يمثػمون، ومٝمذا 

ًمٙمل يٕمٓمل ٟمت٤مئجف، ويمذًمؽ إمم ُمزيد شمث٧ٌم ذم اًمدًمٞمؾ حيت٤مج إمم ُمزيد شمٕمٛمٞمؼ 

 ُمٗمرداشمف.

وهق ُم٤م ٟمٕمت٘مده اًمدًمٞمؾ إومْمؾ، وأّن ؾم٤مئر إدًّم٦م  افرابع: برهون ضبقعي إصقوء،

اعمت٘مدُم٦م شمّمٚمح سمقصٗمٝم٤م ُم١مّيدات ًمف، ومٕمٜمدُم٤م ي٠ميت ؿمخص يدور طمقًمف ًمٖمٌط يمٌػم 

ٔمٝمر ًمف ظمّمقم ضمدًا، وهيّز جمتٛمٕم٤ًم سمحجؿ اعمجتٛمع اًمٕمريب ُمـ أىمّم٤مه إمم أىمّم٤مه، وي

يمثػمون سمٕمٞمدون قمٜمف، سمؾ وىمريٌقن ُمٜمف ضمٖمراومٞم٤ًم، ويٕمرف فم٤مهرة اعمٜم٤موم٘ملم ووٕمٞمٗمل 

اإليامن اعمحٞمٓم٦م سمف.. وهيّدد وضمقُده ُمّم٤مًمَح يمثػميـ ُمـ اًمٙم٤مومريـ وأهؾ اًمٙمت٤مب 

واعمٜم٤موم٘ملم اًمٜمٗمٕمٞملم اًمقصقًمٞملم.. إّن ُمٜمٓمؼ إؿمٞم٤مء ي٘مقل سم٠مّن سمٕمض إؿمخ٤مص ُمـ 

٤مٟمف أو يٜم٘مٚمقا طمدصم٤ًم طمّمؾ ُمٕمف سمٓمري٘م٦م يم٤مذسم٦م، طمًدًا أو اًمٓمٌٞمٕمل أن يٙمذسمقا قمغم ًمً

سمٖمْم٤ًم أو وٖمٞمٜم٦م أو ُمٙمٞمدًة أو ضمٝماًل، هذا هق اعمٜمٓمؼ اًمٓمٌٞمٕمل اًمذي ٓ خيدش 

سم٤مًميورة سمٕمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ٓؾمٞمام سم٤معمٕمٜمك إصقزم ًمٚمّمح٦ٌم اًمذي هق اعمٕمٜمك 

 اًمّمحٞمح، يمام طمّ٘م٘مٜم٤مه ذم حمّٚمف.

ء ظمّمقُمف دون أن يٙمقن سملم أُم٤م احلدي٨م قمـ ؿمخص يم٤من هذا ووٕمف وه١مٓ

اًمٜم٤مس ـ ٓؾمٞمام اعمٜم٤موم٘ملم ـ ُمـ خيّٓمط ًمف ويٙمٞمد ويٙمذب قمٚمٞمف ويِمّقه سمٓمري٘م٦م أو 

سم٠مظمرى صقرشمف... إّن هذا احلدي٨م يٜم٤مذم ىمقاقمد إؿمٞم٤مء ذم آضمتامع اًمٌنمي 

واًمّمػمورة اًمت٤مرخيٞم٦م ًمألُمقر، ومٚمًٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم سمراهلم شم٤مرخيٞم٦م ضمزئٞم٦م، ٓؾمٞمام قمٜمدُم٤م 
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٤ًٌمن اعماليلم اًمتل دظمٚم٧م ذم اإلؾمالم ىمٌؾ أطمداث اًمٗمتٜم٦م، واطمتامل ٟمدظمؾ ذم احل

يمذب اًمٌٕمض قمغم اًمّمح٤مسم٦م ذم ٟم٘مٚمٝمؿ قمـ اًمٜمٌل ذم هذه اًمٗمؽمة، وم٢مّن هذا هق أظمر 

 يمذٌب قمغم اًمٜمٌل وًمق سمتقؾّمط اًمٙمذب قمغم ُمـ يّدقمك أٟمف يٜم٘مؾ قمٜمف.

ي٦م ذم هذا هق اعمٜمٓمؼ اًمٕم٘مالين ًمألُمقر، أُم٤م همػمه ومٝمق ظمالف اًمًػمورة اًمٌنم

آضمتامع واًمت٤مريخ، وهق اًمذي حيت٤مج إمم دًمٞمؾ، وٟمٔمري٦م قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م طمتك ًمق مت٧ّم 

ٓ خترق ُم٤م ىمٚمٜم٤مه يمام ص٤مر واوح٤ًم، يمام أٟمٜم٤م ًمًٜم٤م سمّمدد اًمتٕمّرض عم٤م وصٚمٜم٤م ُمـ 

ُمروي٤مت، وإٟمام سمّمدد احلدي٨م قمـ فم٤مهرة شم٤مرخيٞم٦م وىمٕم٧م ذم ُمقىمٕمٝم٤م اًمزُمٜمل ومال 

 ٜمٝم٩م هتقيكم ظمٓم٤ميب ذم هذا اعمج٤مل.يّمّح ظمٚمط إوراق، أو اؾمتخدام ُم

وم٤مًمّمحٞمح ومٞمام يٌدو ًمٜم٤م أّن اًمٙمذب يم٤من ُمقضمقدًا ُمٜمذ اًمزُمـ اًمٜمٌقي، ٟمٕمؿ قمرف 

 واؿمتّد ذم قمٍم اًمٗمتٜم٦م وسمدأ رواضمف إول ذم اًمٕمٍم إُمقي.

 

 ـ ظاِسٚ الٕضع: أضبابّا ٔوربزات ظّٕزِا التازخي٘ 6

سمِمٙمؾ واؾمع ذم صمٛم٦م أؾم٤ٌمب قمديدة ًمٕم٧ٌم دورًا ذم فمٝمقر اًمقوع وشمٜم٤مُمٞمف 

اًمٕمٍميـ: إُمقي واًمٕم٤ٌمد، وؾمقف ٟمِمػم إمم هذه إؾم٤ٌمب اًمتل شمٓمّؾ سمٜم٤م ـ إن 

 ؿم٤مء اهلل ـ قمغم ـمٌٞمٕم٦م ُمِمٝمد طمريم٦م اًمقوع ذم هذيـ اًمٕمٍميـ سم٤مخلّمقص.

 :وٟمٔمرًا ًمتٕمّدد إؾم٤ٌمب يٛمٙمـ أظمذ حم٤مور أؾم٤مؾمٞم٦م هل٤م، وذًمؽ قمغم اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم

                                           
قمغم شمٕمّرض يمّؾ اعمِمتٖمٚملم سم٤محلدي٨م وأصقًمف وقمٚمقُمف إمم أؾم٤ٌمب اًمقوع، واقمتٛمدوا يمثػمًا  (1)

هد إُمثٚم٦م، وممّـ أـم٤مل ويٛمٙمـ ُمراضمٕم٦م ُم٤م يمت٥م، هق اًمٕمالُم٦م اًمديمتقر قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم ذم 

، ٟمنم ُمريمز اًمٖمدير، واًمديمتقر ٟم٤مس رومٞمٕمل حمٛمدي ذم 205ـ  174يمت٤مسمف أصقل احلدي٨م: 

 اًمٕم٤معمٞم٦م، إيران. |. ٟمنم دار اعمّمٓمٗمك123ـ  41يمت٤مسمف: دروس ذم ووع احلدي٨م: 
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 أ ـ األضباب الطٗاضٗٛ لعاِسٚ الٕضع

يٕمّد اعمٚمػ اًمًٞم٤مد أطمد أهؿ اعمٚمٗم٤مت اًمتل شمدور ذم ومٚمٙمٝم٤م فم٤مهرة اًمقوع، 

وم٤مٟم٘م٤ًمم اعمًٚمٛملم إمم ؿمٞمع وأطمزاب قم٘م٥م ووم٤مة اًمرؾمقل، ودمكّم ذًمؽ سمِمٙمؾ فم٤مهر 

وقمٚمٜمل وواوح ذم أطمداث اًمٗمتٜم٦م اًمتل أدت إمم ُم٘متؾ اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مًم٨م، وُم٤م سمٕمد ذًمؽ 

ر اًمًٚمٓم٤مت اًمٙمؼمى ذم ُمـ طمروب ذم قمٍم اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، صمؿ فمٝمق

اًمٕمٍم اإلؾمالُمل.. ذًمؽ يمّٚمف ًمٕم٥م دورًا ه٤مُم٤ًم ذم اؾمتٖمالل احلدي٨م ًمالٟمتّم٤مر 

 .اًمًٞم٤مد

 ويٛمٙمـ ذح هذا اًم٥ًٌم ُمـ ظمالل صمٜم٤مئل: اًمًٚمٓم٦م واعمٕم٤مرو٦م:

ـ وم٤مًمًٚمٓم٦م وأٟمّم٤مره٤م سمام يٛمٚمٙمقن ُمـ إُمٙم٤مٟم٤مت سمنمي٦م وُم٤مدي٦م ذم اًمٕم٤مدة، ؾمٕمقا  1

اًمًٚمٓم٦م وشمْمٕمْمع ووع اعمٕم٤مرولم هل٤م، وذم هذا ًمقوع إطم٤مدي٨م اًمتل شمٙمّرس ىمّقة 

اًمًٞم٤مق ٟمجد إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م اًمتل شمٜمتٍم خلالوم٦م سمٜمل أُمٞم٦م وسمٜمل اًمٕم٤ٌمس، أو 

حتّرم اخلروج قمغم اخلٚمٞمٗم٦م وم٤مقماًل ُم٤م ومٕمؾ، وٟمجد ؾمٕمٞم٤ًم طمثٞمث٤ًم ًمتِمقيف صقرة اعمٕم٤مرو٦م 

قوع سم٤مظمتالق أطم٤مدي٨م ٟمٌقي٦م ذم ُمقاضمٝمتٝمؿ، وم٤محل٤مضم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م قمٜمد اًمًٚمٓم٦م ًم

 احلدي٨م شمتٛمثؾ:

أ ـ شم٤مرًة ذم اًميورة اًم٘م٤مهرة ًمٚمٜمص ديٜمل يمل يْمٗمل ذقمٞم٦ًم قمغم هذه اًمًٚمٓم٦م أو 

شمٚمؽ ًمتحٙمؿ سم٤مؾمؿ اهلل قمغم إرض، وُمٜمٓمؼ إؿمٞم٤مء اًمٓمٌٞمٕمل ي٘مقل ذًمؽ أيْم٤ًم ُمع 

طمٙمقُم٤مت صمٞمقىمراـمٞم٦م شم٠مظمذ ذقمٞمتٝم٤م ذم اًمث٘م٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمـ اًمٜمص اًمديٜمل سمقصٗمف 

 اعمّمدر إؾم٤مس.

 طم٤مضمتٝم٤م ًمٜمّمقص شمٙمن اخلّمقم، ًمٞمٙمقن ذًمؽ ُم٤ًمقمدًا قمغم ب ـ وأظمرى ذم

                                           
 .213ـ  212ومجر اإلؾمالم:  اٟمٔمر: أمحد أُملم، (1)
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اؾمت٘مرار اًمًٚمٓم٦م هل٤م، إّن شمِمقيف صقرة اخلّمقم سمقصٗمٝمؿ شمٞم٤مرات أو أؿمخ٤مص٤ًم ئمّؾ 

أُمرًا ُمتقىمٕم٤ًم ضمدًا ذم ؾمٞم٤مق مم٤مرؾم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمًٚمٓم٦م همػم اًمٜمزهي٦م، وهذا ُم٤م طمّمؾ ذم 

 رج وهمػمهؿ.سمٕمض اًمرواي٤مت اهل٤مدوم٦م ًمتِمقيف صقرة اًمٕمٚمقيلم واعمٕمتزًم٦م واخلقا

ج ـ وصم٤مًمث٦م ذم اًمت٠مؾمٞمس عمٜمٓمؼ اًمتٕمٓمٞمؾ ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٗم٤ًمد اًمًٞم٤مد واإلداري ذم 

مم٤مًمؽ اًمدوًم٦م: وهذا ُم٤م فمٝمر قمؼم اظمؽماع رواي٤مت اجلؼم اًمتل شمٕمّٓمؾ ىمدرة اًمٜمٝمقض ذم 

إُّم٦م، ويمذا سمٕمض رواي٤مت اًمتقيّمؾ قمغم اهلل، ورواي٤مت اًمٓم٤مقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمٚمح٤ميمؿ 

يم٤من إُمر إٓ ذم طم٤مٓت يٜمدر حتّ٘م٘مٝم٤م ضمدًا، وذم رواي٤مت وحتريؿ اخلروج قمٚمٞمف ُمٝمام 

صالطمٞم٤مت احل٤ميمؿ اًمتل شمٗم٘مد اًمِمٕم٥م طم٘مف، وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمّمقص يٚمٖمل صم٘م٤موم٦م 

 اًمرومض ذم إُم٦م مت٤مُم٤ًم.

ـ واعمٕم٤مرو٦م سم٠مـمٞم٤مومٝم٤م شم٘مقم ـ قمغم اعم٘مٚم٥م أظمر ـ سمجٝمقد و٤مومٞم٦م ًمتٙمريس ىمّقهت٤م  2

ي٨م اًمتل حتّٓمؿ يمّؾ اجلٝمقد اًمتل وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م، وهل ُمـ ضمٝم٦م شمًٕمك ًمقوع إطم٤مد

ىم٤مُم٧م هب٤م اًمًٚمٓم٦م وشمٗمّنه٤م شمٗمًػمًا ؾمٚمٌٞم٤ًم قمغم اًمدوام، يمام شمِمّقه صقرة رُمقز اًمًٚمٓم٦م 

دائاًم وُمـ يت٘مّرب ُمٜمٝم٤م، يمام أن٤م شمٖم٤مزم ذم ووع احلدي٨م عمّمٚمح٦م رُمقزه٤م: ًمت١مُّمـ ذم 

د اعمٕم٤مرو٦م اًمٜمص اًمديٜمل هدُم٤ًم ًمٚمقوع اًم٘م٤مئؿ وسمٜم٤مًء سمدياًل ُمتقومرًا قمٜمده٤م. سمؾ ٟمجد قمٜم

رواي٤مت شمًٕمك ًمرومض أّي ُمٜمٓمؼ شمٗم٤مويض ذم اًمداظمؾ اإلؾمالُمل، وأٟمف ٓسمد دائاًم ُمـ 

 اًمًٞمػ واًمدم، إُمر اعمٕم٤ميمس مت٤مُم٤ًم ًمث٘م٤موم٦م اًمًٚمٓم٦م.

 

 بعض الباسجني يف قساٞتْ لألضباب الطٗاضٗٛوطاِىٛ والسعات سٕه 

ي٨م اًمتل إّن اًمًٚمٓم٦م واعمٕم٤مرو٦م ُمٕم٤ًم ُمتقّرـمت٤من ـ ذم اجلٛمٚم٦م ـ ذم ووع إطم٤مد

شمٜمتٍم هلام وشم٘مع وّد اًمٓمرف أظمر، هلذا ٟمالطمظ قمغم سمٕمض اًمذيـ يمتٌقا ذم 

 إؾم٤ٌمب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمقوع ُمالطمٔمتلم:
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إنؿ ٟمٔمروا إمم أطمد اًمٓمروملم دون أظمر، ومقضمدٟم٤م ُمـ مّحؾ اًمًٚمٓم٦م  إوػ:

ٓم٤ًم ُمـ شم٠مصمػمه٤م ذم هذا  ًّ اعم١ًموًمٞم٦م، هم٤مّو٤ًم اًمٓمرف قمـ ُم١ًموًمٞم٦م اعمٕم٤مرو٦م أو ُمٌ

ومٞمام وضمدٟم٤م قمغم اًمٓمرف أظمر ُمـ مّحؾ اعمٕم٤مرو٦م وم٘مط، واًمِمٞمٕم٦م  اعمج٤مل،

سم٤مخلّمقص، أؾم٤ٌمَب اًمقوع وطم٤مٓشمف. ويمال هذيـ إُمريـ همػم صحٞمح: ّٕن 

اعمٜمٓمؼ اًمٓمٌٞمٕمل ًمألؿمٞم٤مء يْمع اًمٗمري٘ملم ذم قمرض واطمد، ىمد يزيد هذا ىمٚمٞماًل وىمد 

 مم.يٜم٘مص، ُمع إظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر جمٛمقع اًم٘مرون إرسمٕم٦م اهلجري٦م إو

إّن سمٕمض ُمـ أىمّر سمقوع اًمًٚمٓم٦م اقمتؼم أّن ُمٌدأ اًمقوع يم٤من اعمٕم٤مرو٦م،  افثوكقي:

واًمِمٞمٕم٦م سم٤مخلّمقص، وهذا أُمٌر ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف طمتك ٟم٘مقل: إن ووع اًمًٚمٓم٦م ضم٤مء 

هـ( ذم 656سمقصٗمف رّد ومٕمؾ قمغم ووع اعمٕم٤مرو٦م، ومال يّمّح يمالم اسمـ أيب احلديد )

: ًمٕمدم وضمقد ٧م ووٕم٧م يمرّد ومٕمؾأّن أصؾ اًمقوع هؿ اًمِمٞمٕم٦م وأّن اًمٌٙمري٦م يم٤مٟم

أّي ُمٕمٓمك شم٤مرخيل ذم هذا اإلـم٤مر، وٓ ذم اإلـم٤مر اعمٕم٤ميمس، سمؾ ًمٕمّؾ اًمٓمرف أظمر 

ي٘مقل: إّن ُمٕم٤مريض اإلُم٤مم قمكم أصمٜم٤مء طمٙمقُمتف هؿ ُمـ ووع أطم٤مدي٨م اًمٗمْم٤مئؾ 

ًمٚمِمٞمخلم شمٕمريْم٤ًم سمٕمكّم ومج٤مء رّد اًمٗمٕمؾ اًمِمٞمٕمل.. إّن هذا اًمٙمالم يمّٚمف ٓ شمقضمد قمٚمٞمف 

 ٤مرخيٞم٦م طم٤مؾمٛم٦م.أدًّم٦م شم

 

 ب ـ األضباب الفهسٖٛ ٔاالٌتىاٟٗٛ لعاِسٚ الٕضع

وإمم ضم٤مٟم٥م إؾم٤ٌمب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، يم٤مٟم٧م إؾم٤ٌمب اًمٗمٙمري٦م وآٟمتامئٞم٦م شم٤ًمقمد سم٘مّقة 

قمغم ووع احلدي٨م، ويٛمٙمـ سمٞم٤من ذًمؽ ُمـ ظمالل أّن أهؾ يمؾ ومرىم٦ٍم يم٤مٟمقا يْمٕمقن 

ٕم٦م وأهؾ اًمرأي إطم٤مدي٨م ًمٜمٍمة ومرىمتٝمؿ، وم٤مًم٘مدري٦م واعمرضمئ٦م واًمٌٙمري٦م واًمِمٞم

                                           
 .49ـ  48: 11ذح ن٩م اًمٌالهم٦م  (1)
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وهمػمهؿ يم٤مٟمقا يتحّٛمًقن ًمالٟمتّم٤مر عمذاهٌٝمؿ، ومٙم٤من سمٕمْمٝمؿ هٜم٤م وهٜم٤مك يْمع 

، وم٘مد ٟم٘مؾ اًمرازي سمًٜمده إمم حمرز أيب رضم٤مء ـ ويم٤من احلدي٨م سمداومع شم٘مقي٦م ُمذهٌف

ٓ شمرووا قمـ أطمد ُمـ أهؾ اًم٘مدر ؿمٞمئ٤ًم، ومقاهلل يرى رأي اًم٘مدر ومت٤مب ُمٜمف ـ أّٟمف ىم٤مل: 

 .هب٤م اًمٜم٤مس ذم اًم٘مدر ٟمحت٥ًم هب٤م..يمٜم٤م ٟمْمع إطم٤مدي٨م ٟمدظمؾ 

شمٔمّؾ إظمٓمر ذم ُمًٚمًؾ اًمقوع اعمذهٌل ًمألطم٤مدي٨م:  ٟمحت٥ًم هب٤مإن مجٚم٦م: 

ٕن٤م ٓ شمٜم٤مذم فم٤مهر اًمٕمداًم٦م وطمًـ احل٤مل ذم اًمراوي: طمٞم٨م إّن اعمٗمروض أٟمف إٟمام 

ٌّؼ اًمرواة اعمتدّيٜمقن  ووع احلدي٨م سمٛمٜمٓمٚمؼ ديٜمل اٟمتّم٤مرًا عم٤م رآه احل٘مٞم٘م٦م، ومٕمٜمدُم٤م يٓم

إطمٙم٤مم اًمث٤مٟمقي٦م هٜم٤م ئمٝمر اخلٓمر إيمؼم: ٕنؿ يتّمّقرون أن اًمٙمذب ؾمقف يٙمقن 

 داقماًم ًمٚمحّؼ، وهذا ُم٤م ي١مدي إمم اًمت٤ٌمس إُمقر اًمت٤ٌمؾم٤ًم يمٌػمًا.

ومل ي٘متٍم ووع احلدي٨م ًمالٟمتّم٤مر ًمالٟمتامء اًمٕم٘م٤مئدي، سمؾ شمٕمّداه ًمالٟمتّم٤مر 

اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ُمثؾ اًمِم٤مومٕمل  ًمالٟمتامء اًمٗم٘مٝمل، وم٘مد ووٕم٧م أطم٤مدي٨م ذم ُمدح أئٛم٦م اعمذاه٥م

يم٤من يًّٛمٞمٝمؿ  |وأيب طمٜمٞمٗم٦م.. وووٕم٧م أطم٤مدي٨م ذم ذُّمٝمؿ، طمتك أّن اًمرؾمقل

 سم٠مؾمامئٝمؿ!!

وُمـ أظمٓمر طمريم٤مت اًمقوع آٟمتامئل، يم٤مٟم٧م طمريم٦م اًمٖمٚمّق اًمتل فمٝمرت سملم 

اًمِمٞمٕم٦م، واًمتل يم٤مٟم٧م شمذه٥م ُمذاه٥م ُمتٕمّددة ذم همٚمّقه٤م ُمـ آقمت٘م٤مد سم٠مًمقهٞم٦م سمٕمض 

٤محلٚمقل، أو سم٤مًمتٗمقيض اعمٓمٚمؼ، أو حترير اًمديـ ُمـ اًمٗم٘مف إئٛم٦م، أو ٟمٌّقهتؿ، أو سم

سم٢مؾم٘م٤مط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م أو همػم ذًمؽ، واعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م زاظمرة سمٜمّمقص أهؾ 

٤ًٌّم ٕهؾ اًمٌٞم٧م، وىمد  اًمٌٞم٧م اًمتل اٟمت٘مدت ه١مٓء اعمٖم٤مًملم اًمذيـ أومرـمقا ومٞمام أؾمَٛمقه طم

وىمد ورد أُمر ًمٕمٜمقهؿ وـمردوهؿ وٟمٌذوهؿ ُمثؾ اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد وأيب اخلٓم٤مب، 

                                           
 .214اٟمٔمر: ومجر اإلؾمالم:  (1)
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سمٕمض إئٛم٦م سم٘متؾ سمٕمْمٝمؿ ُمثؾ: قمكم سمـ طمًٙم٦م، ووم٤مرس سمـ طم٤مشمؿ اًم٘مزويٜمل... وىمد 

ؾمٕمك ه١مٓء إلدظم٤مل ُمروّي٤مهتؿ ـ يمام رأيٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ـ ذم يمت٥م أصح٤مب إئٛم٦م اٟمتّم٤مرًا 

 عمذاهٌٝمؿ اًمٖم٤مًمٞم٦م.

ويٌدو ُمـ ُمثؾ اًمٖمْم٤مئري واًمٜمج٤مر واعمٗمٞمد واعمرشم٣م أنؿ يم٤مٟمقا يقاضمٝمقن سم٘مّقة 

ًمٖمٚمق، طمتك إٟمؽ ٓ شمٙم٤مد شمٕمثر قمٜمد اًمٜمج٤مر قمغم ؿمخص ذيمر قمٜمف أٟمف ُمٖم٤مٍل طمريم٦م ا

 صمؿ وصم٘مف، ويم٠من اًمٖمٚمّق قمالُم٦م اًمٙمذب وىمد اؿمتٝمروا هب٤م.

وصمّٛم٦م رواي٦م شمِمػم إمم فم٤مهرة ظمٓمػمة ضمدًا ٟمراه٤م حمتٛمٚم٦م ذم ٟمٗمًٝم٤م: وهل ظمؼم 

ٛمقد، ... ي٤م اسمـ أيب حم، ومم٤م ضم٤مء ومٞمف: ×إسمراهٞمؿ سمـ أيب حمٛمقد، قمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م

إّن خم٤مًمٗمٞمٜم٤م ووٕمقا أظم٤ٌمرًا ذم ومْم٤مئٚمٜم٤م وضمٕمٚمقه٤م قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم: أطمده٤م اًمٖمٚمق. 

وصم٤مٟمٞمٝم٤م اًمت٘مّمػم ذم أُمرٟم٤م. وصم٤مًمثٝم٤م اًمتٍميح سمٛمث٤مًم٥م أقمدائٜم٤م، وم٢مذا ؾمٛمع اًمٜم٤مس اًمٖمٚمّق 

ومٞمٜم٤م يمّٗمروا ؿمٞمٕمتٜم٤م وٟمًٌقهؿ إمم اًم٘مقل سمرسمقسمٞمتٜم٤م، وإذا ؾمٛمٕمقا اًمت٘مّمػم اقمت٘مدوه ومٞمٜم٤م، 

 . ًم٥م أقمدائٜم٤م سم٠مؾمامئٝمؿ صمٚمٌقٟم٤م سم٠مؾمامئٜم٤م...وإذا ؾمٛمٕمقا ُمث٤م

إّن هذا اًمٜمص ُمٕمٜم٤مه أن رواي٤مت اًمٖمٚمّق واًمت٘مّمػم واًمتٜم٘مٞمص ىمد ُووع ىمًٌؿ ُمٜمٝم٤م 

ُمـ ـمرف اعمخ٤مًمٗملم ٕهؾ اًمٌٞم٧م، وًمٞمس وم٘مط اعمٖم٤مًملم ُمـ اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد وأيب 

قدًة اخلٓم٤مب، وهذا ُم٤م يرؿمد إمم أّن اًمٜمّمقص اًمتل ُمـ هذا اًمٜمقع ـ وىمد شمٙمقن ُمقضم

 قمٜمد همػم اًمِمٞمٕم٦م ـ رسمام شمٙمقن ٟمت٤مج ووع اؾمتٝمدف إؾم٘م٤مط ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م.

وٟمتٞمج٦م اًمٙمالم أّن اخلالوم٤مت اعمذهٌٞم٦م واًمٗمرىمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٕم٧ٌم دورًا ذم طمريم٦م 

 اًمقوع سملم اعمًٚمٛملم.

 

 ز ـ األضباب العداٟٗٛ لعاِسٚ الٕضع

ة واًمزٟم٤مدىم٦م وأهؾ ٟم٘مّمد سم٤مٕؾم٤ٌمب اًمٕمدائٞم٦م شمٚمؽ اعمح٤موٓت اًمتل ىم٤مم هب٤م اعمالطمد
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اًمٙمت٤مب وأُمث٤مهلؿ ًمٚمدّس ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي سمام خيدم أهمراوٝمؿ ذم إيّم٤مل أومٙم٤مرهؿ 

إمم اعمًٚمٛملم وإٟمٗم٤مذه٤م سمٞمٜمٝمؿ، ًم٘مد يم٤من اهلدف ُمـ ذًمؽ ـ ومٞمام يٌدو ـ شمْمٚمٞمؾ اعمًٚمٛملم 

 .وشمني٥م ُمٕمت٘مدات ظم٤مـمئ٦م إًمٞمٝمؿ، وشمِمقيف صقرة اإلؾمالم سمٞمٜمٝمؿ وأُمث٤مل ذًمؽ

جري٦م إومم طمريم٦م ٟمِم٤مط ممّٞمز ًمتٞم٤مرات دهري٦م وإحل٤مدي٦م، يمام ًم٘مد قمروم٧م اًم٘مرون اهل

يم٤من ًمٌٕمض اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى طمْمقر طمتك ذم ُمرايمز اًمدوًم٦م اًمٙمؼمى، وهٜم٤م ُمٙمٛمـ 

اخلٓمر: إذ أدى ذًمؽ إمم شمني٥م ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٥م أهؾ اًمٙمت٤مب إمم احلدي٨م اًمٜمٌقي 

اعمًٚمٛملم، ًمٜم٠مظمذ وشمّنسم٧م ُمع ذًمؽ اًمٙمثػم ُمـ إومٙم٤مر اًمٞمٝمقدي٦م واعمًٞمحٞم٦م إمم وقمل 

ُمث٤مًٓ: ُم٤م رواه احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ُمـ اًمرواي٦م قمـ محٞمد، قمـ أٟمس، قمـ رؾمقل 

. إّن إو٤موم٦م أٟم٤م ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم، ٓ ٟمٌل سمٕمدي، إٓ أن يِم٤مء اهللأٟمف ىم٤مل:  |اهلل

ـ إوم٤ًمح اعمج٤مل ًمٚمدقمقة  اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اعمِمٞمئ٦م اإلهلٞم٦م يراد ُمٜمف ـ يمام يراه سمٕمْمٝمؿ

٧م شمٔمٝمر هٜم٤م وهٜم٤مك، ومٝمذه اإلو٤موم٦م ـ إذا صّح هذا اًمتحٚمٞمؾ ـ ذم هم٤مي٦م ًمٚمٜمٌقة اًمتل يم٤مٟم

 اًمذيم٤مء.

 

 دـ األضباب الدٍٖٗٛ ٔاألِداف الٍبٗمٛ لعاِسٚ الٕضع

ي٘مّمد هبذا اًمٜمقع ُمـ إؾم٤ٌمب شمٚمؽ اًمدواومع اًمديٜمٞم٦م واإليامٟمٞم٦م اًمّم٤مدىم٦م اًمتل 

ذا اًمٜمقع ُمـ شمٕمت٘مد سم٠مّن ووع احلدي٨م أطمٞم٤مٟم٤ًم ًمٖم٤مي٤مت ٟمٌٞمٚم٦م حيّ٘مؼ ظمدُم٦ًم ًمٚمديـ، وه

 .اًمقوع واًمقّو٤مقملم هق ُمـ أظمٓمر أٟمقاع اًمقوع، يمام ذيمر قمٚمامء احلدي٨م واًمدراي٦م

                                           
: وقمكم ُمٓمر، إصم٤ٌمت صدور احلدي٨م سملم ُمٜمٝمجل ٟم٘مد 414ـ  412: 1اٟمٔمر: ُم٘م٤ٌمس اهلداي٦م  (1)

 .54: واعمٜمٝمؾ اًمروي: 35ًمًٜمد وٟم٘مد اعمتـ: ا

 .160اعمدظمؾ إمم أصقل احلدي٨م:  (2)

: وشمدري٥م اًمراوي 215ـ  214: وومجر اإلؾمالم: 99اٟمٔمر: اسمـ اًمّمالح، قمٚمقم احلدي٨م:  (3)
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يٕمت٘مد ه١مٓء أّن ووع إطم٤مدي٨م ذم اًم٘مْم٤مي٤م إظمالىمٞم٦م واًمروطمٞم٦م يرىّمؼ ىمٚمقب 

 .اًمٕم٤مُّم٦م، يمام ٟم٥ًم إمم أطمدهؿ، ويم٤من ُمـ قمٔمامء اًمزهد وإظمالق

ٔمر قمـ سمٕمض اًمِمقاهد اًمت٤مرخيٞم٦م قمـ واعمتقىمع ُمٜمٝمؿ أن يٗمٕمٚمقا ذًمؽ ـ سمٍمف اًمٜم

ؿمخٍص هٜم٤م وآظمر هٜم٤مك ـ هؿ أهؾ اًمزهد واإليامن اًمذيـ يٛمٚمٙمقن ٟمزقم٤مت روطمٞم٦م 

قمٛمٞم٘م٦م، وم٢مّن ه١مٓء ىمد يْمٕمقن اًمٙمثػم ُمـ اًمرواي٤مت إظمالىمٞم٦م واًمروطمٞم٦م، وُمـ 

رواي٤مت أداب وومْم٤مئؾ إقمامل، وُمـ رواي٤مت اًم٘مّمص اًمققمٔمٞم٦م ذات اًمٕمؼم، 

خلروج ُمـ آرهت٤من حلٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م وزظمرومٝم٤م، وىمد ٟمجد ذم دومٕم٤ًم ًمٚمٜم٤مس ًمٚمٞم٘مٔم٦م وا

ُمروّي٤مت ه١مٓء شمًٗمٞمٝم٤ًم ًمٚمٗم٘مٝم٤مء وُمًٚمٙمٝمؿ: ٟمٔمرًا ًمٚمخالف اًمت٤مرخيل سملم اًمٓمروملم، 

يمام ٟمٚمحظ ذم رواي٤مهتؿ فمٝمقرًا واوح٤ًم ًمٜمزقم٦م اًمت٠مويؾ وإؾمٓمرة، وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ 

 .اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين رهمٌتٝمؿ ذم ٟم٘مؾ إومٕم٤مل اخل٤مرىم٦م واًمٙمراُم٤مت، يمام يِمػم إمم ذًمؽ

وذم إـم٤مر صم٘م٤موم٦م اًمؽمهمٞم٥م، شم٠ميت رواي٤مت اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب واعم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمٝم٤م، طمتك أّن 

ًم٘مٛم٦م سمّٓمٞمخ واطمدة ىمد شمزيؾ ؾمٌٕملم أًمػ ؾمٞمئ٦م، وومٕمٌؾ صٖمػم ىمد يٕمٓمٞمؽ طمًٜم٤مت 

مجٞمع إٟمٌٞم٤مء. وىمد اؿمتٝمرت ذم هذا اعمج٤مل رواي٤مت ومْم٤مئؾ اًمًقر اًم٘مرآٟمٞم٦م، وُمـ 

ػم أٟمف يٛمٞمؾ ًمٚمٕمزًم٦م وشمٕمٔمٞمؿ إقمامل اًمًٌٞمٓم٦م يم٤معمًتح٤ٌمت ـمٌع هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٗمٙم

اًمٞمقُمٞم٦م، ويزّهد ذم اًمٕمٛمؾ آضمتامقمل واًمًٞم٤مد، ومٚمٕمّٚمٝمؿ ووٕمقا ُمروي٤مت ذم شمرك 

اجلٝم٤مد أو اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد واضمتٜم٤مب اًمًالـملم وقمدم اخلٚمٓم٦م وقمدم اًمتٜمّٕمؿ سم٤مًمدٟمٞم٤م 

                                                                                                       
: واًمٙمريمل، وصقل إظمٞم٤مر إمم أصقل إظم٤ٌمر: 412ـ  409: 1: وُم٘م٤ٌمس اهلداي٦م 238: 1

 .54: واعمٜمٝمؾ اًمروي 206حل٤مل اًمٌداي٦م:  : واًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، اًمرقم٤مي٦م415

: 40: 1: واسمـ اجلقزي، اعمقوققم٤مت 284: 5اٟمٔمر: اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، شم٤مريخ سمٖمداد  (1)

 .141: 1واًمذهٌل، ُمٞمزان آقمتدال 

 .206اًمرقم٤مي٦م حل٤مل اًمٌداي٦م:  (2)
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 وشمرك ـمٞم٥م اًمٕمٞمش واًمٚمجقء إمم احلٞم٤مة اًمٗمردي٦م.

٤مهرة أٟمٜم٤م ٓ ٟمٛمٚمؽ يمِمٗم٤ًم دىمٞم٘م٤ًم سمرضم٤مٓهت٤م: ّٕن اعمٗمروض ظمٓمقرة هذه اًمٔم

صالطمٝمؿ وشمدّيٜمٝمؿ سمح٥ًم اًمٔم٤مهر، ومام ذيمره سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمـ أّن ضمٝم٤مسمذة أهؾ 

، جمّرد اّدقم٤مء ٓ يٛمٙمـ هبذا اًمٞمن إصم٤ٌمشمف، ومٙمٞمػ ٟمٕمرف احلدي٨م يمِمٗمقا ه١مٓء مجٞمٕم٤مً 

ن ووٕمقا سمْمع ُمئ٤مت أٟمف مل خيػ قمٚمٞمٝمؿ سمٕمض اًمّم٤محللم اًمقاوٕملم اًمذيـ ىمد يٙمقٟمق

أو آٓف ُمـ إطم٤مدي٨م اعمٌثقصم٦م ذم يمت٥م اًمرواي٤مت قمٜمد ومرق اعمًٚمٛملم؟ ؿمخٌص 

واطمد ًمف سمْمٕم٦م ُمئ٤مت ُمـ اًمرواي٤مت يمٗمٞمؾ سمتح٘مٞمؼ ذًمؽ، وم٤مٕومم اًمؽموّمع قمـ ُمثؾ 

 هذه آّدقم٤مءات، وؾمتٙمقن ًمٜم٤م وىمٗم٦م ٓطم٘م٤ًم ُمع هذا اعمقوقع إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من، أطمد أئٛم٦م احلدي٨م واجلرح وصمٛم٦م ٟمّص ظمٓمػم ُيٜم٘مؾ قمـ حيٞمك 

واًمتٕمديؾ، طمٞم٨م ي٘مقل: مل ٟمَر اًمّم٤محللم ذم رء أيمذب ُمٜمٝمؿ ذم احلدي٨م، أو مل ٟمر 

ٌّف ُمـ دّس زاهد هٜم٤م أو أهؾ اخلػم.. . إٟمف ٟمّص يًتحؼ اًمقىمقف قمٜمده ُمٚمٞم٤ًم: ًمٚمتٜم

 هٜم٤مك حلدي٨ٍم ُم٤م ىمد ٟم٘مع ومري٦ًم ًمف.

 

 ِـ ـ األضباب الدٌٕٖٗٛ لٕضع احلدٖح

تٕمّدد إؾم٤ٌمب اًمدٟمٞمقي٦م ًمقوع احلدي٨م، وىمد شمٔمٝمر ذم ؿمخص شمتْمح ُمٕم٤ممل شم

 رهمٌتف ذم ُمٜمٗمٕم٦م دٟمٞمقي٦م، وىمد شمٔمٝمر ذم آظمر ٓ شمٌدو إُمقر واوح٦م ومٞمف.

وُمـ أسمرز ُمٔم٤مهر هذا اًمٜمقع ُمـ إؾم٤ٌمب دواومع اًمت٘مّرب ُمـ اًمًالـملم واعمٚمقك 

ٞمؾ سمٕمض اعم٤مل وإُمراء واًمقٓة، ًمٚمحّمقل قمغم ُمٜمّم٥ٍم هٜم٤م أو آظمر هٜم٤م: أو ًمتحّم

 .وإرايض واًمْمٞم٤مع، أو إلرو٤مء احلّٙم٤مم ًمٙمّػ أذاهؿ

                                           
 .429ـ  428: واخلٓمٞم٥م، أصقل احلدي٨م: 208اٟمٔمر: اًمرقم٤مي٦م:  (1)

 .238: 1: وشمدري٥م اًمراوي 15ـ  14: 1اٟمٔمر: صحٞمح ُمًٚمؿ  (2)

 .214 : وومجر اإلؾمالم:407ـ  406: 1: وُم٘م٤ٌمس اهلداي٦م 242ـ  241: 1( اٟمٔمر: شمدري٥م اًمراوي 3)
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وُمـ ذًمؽ اًمت٘مّرب إمم اًمٕمقام، سمجٚم٥م اٟمت٤ٌمهٝمؿ ًمتحّمٞمؾ ُمٙم٤مٟم٦ٍم قمٜمدهؿ أو ُم٤مل، 

وهذا ُم٤م قمرف قمـ فم٤مهرة اًم٘مّم٤مصلم اًمذيـ اُمتٚمٙمقا ؾمٚمٓم٦م مج٤مهػمي٦م )ؾمٚمٓم٦م اًمٕمقام( 

ىمّّم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ضمرير طمتك يم٤من اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء خيِمقنؿ وخيِمقن أًمًٜمتٝمؿ، و

 هـ( واوح٦ٌم ُمٕمرووم٦م.310اًمٓمؼمي )

وىمد اُمت٤مزت ىمّمّمٝمؿ سم٤مخلراوم٤مت واعمٕم٤مضمز واًمٙمراُم٤مت واًمتٝمقيؾ واًمتٕمٔمٞمؿ 

وظمقارق اًمٕم٤مدات وقمٔم٤مئؿ إؿمٞم٤مء طمتك زرقمقا صقرًة همػم واىمٕمٞم٦م قمـ أطمداث 

اط اًمت٤مريخ واعم٤ميض وأظمرة واجلٜم٦م واًمٜم٤مر وقمٍم اًمٔمٝمقر وُم٤م ىمٌٚمف وُم٤م سمٕمده وأذ

 اًم٤ًمقم٦م، مم٤م يٕمرف سم٤معمالطمؿ واًمٗمتـ ذم آظمر اًمزُم٤من.

وُمـ ذًمؽ أيْم٤ًم اًمقو٤مقمقن اًمذيـ يْمٕمقن عمّم٤مًمح ومئقي٦م ٓ شمٜمٓمٚمؼ ُمـ سُمٕمد ديٜمل 

أو ُمذهٌل، ومٞمْمٕمقن اًمرواي٤مت ذم ومْمؾ إىمقام اًمتل يٜمتٛمقن إًمٞمٝم٤م، وم٢مذا يم٤من وم٤مرؾمٞم٤ًم 

تف وًمٖم٦م اًمٜم٤مر سمٚمٖم٦م ووع ُم٤م يٜمٗمٕمف وإذا يم٤من قمرسمٞم٤ًم ومٕمؾ ذًمؽ، وص٤مرت ًمٖم٦م اجلٜم٦م سمٚمٖم

ظمّمقُمف، وهٙمذا سمدأ آٟمحٞم٤مز ًمٚمٕمرف واًمٚمٖم٦م واًمٚمقن واًم٘مٌٚمٞم٦م واًمٕمِمػمة واًم٘مقُمٞم٦م 

واعمٜمٓم٘م٦م، ومّم٤مرت سمٕمض اعمدن أومْمؾ اعمدن، وسمٕمض إن٤مر ظمػم إن٤مر، وصمامر هذه 

 .اعمٜمٓم٘م٦م ظمػٌم ُمـ همػمه٤م

ًمق يم٤من وُمـ ه١مٓء وّو٤مقمقن صٖم٤مر، ىمد يْمٕمقن طمديث٤ًم أو اصمٜملم ًمٜمٗمع ٟمٗمًف، يمام 

يٕمٛمؾ ذم قمٛمٍؾ ُم٤م ومٞمْمع احلدي٨م ًمّم٤محلف، وُمـ ذًمؽ ووع احلدي٨م أصمٜم٤مء ُمٜم٤مفمرٍة ُم٤م: 

 ًمتح٘مٞمؼ اًمٖمٚم٦ٌم قمغم اخلّمؿ وشمٌٙمٞمتف.

هذه هل أهؿ إؾم٤ٌمب اعمٕمرووم٦م اعمِمٝمقرة ًمٚمقوع، واًمتل طمِمد هل٤م سمٕمض اًمٕمٚمامء 

سمٕمَض اًمقىم٤مئع هٜم٤م وهٜم٤مك، إٓ أٟمٜم٤م ٓ ٟمرى طم٤مضم٦ًم حلِمد ؿمقاهد قمغم وىمقع هذه 

                                           
: وهذا اًمٜمقع ُمـ دواومع اًمقوع يّمٚمح ووٕمف 214ـ  213اٟمٔمر: أمحد أُملم، ومجر اإلؾمالم:  (1)

 هٜم٤م وذم اًمدواومع آٟمتامئٞم٦م أيْم٤ًم يمام شم٘مّدم.
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ُمقر: ّٕن اعمٜمٓمؼ اًمٓمٌٞمٕمل ًمألؿمٞم٤مء يتٕمّ٘مؾ وضمقده٤م ويراه٤م حمتٛمٚم٦م ضمدًا ذم ُمدة إ

 زُمٜمٞم٦م شم٘م٤مرب وشمزيد قمغم أرسمٕم٦م ىمرون يم٤مُمٚم٦م.

وًمٞمس اعمٝمؿ ُمٕمروم٦م هذه إؾم٤ٌمب سم٘مدر ُم٤م هيّؿ اؾمتحْم٤مره٤م ذم قمٛمٚمٞم٦م ٟم٘مد 

 احلدي٨م ًمتحّمٞمؾ اًمقصمقق سم٤مًمّمدور سمٓمري٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م رصٞمٜم٦م.

 

 ٛ تازخيٗٛ ٔحتمٗمٗٛـ وٕادّٛ ظاِسٚ الٕضع، دزاض 7

ٌّقا  مل ي٘مػ اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛمقن ُمٙمتقذم إيدي إزاء فم٤مهرة اًمقوع، سمؾ ه

عمقاضمٝمتٝم٤م، وىمد اؾمتخدُمقا وؾم٤مئؾ ُمتٕمّددة ذم هذا اعمج٤مل، وشمريمقا آصم٤مرًا ىمٞمٛم٦م شمًتحؼ 

 اًمقىمقف قمٜمده٤م، دون أن شمزول احل٤مضم٦م إمم ُمزيد ُمـ اجلٝمقد ذم هذا اعمْمامر.

 ـ اًمٕمٜم٤مويـ اًمت٤مًمٞم٦م:ويٛمٙمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م هذه اجلٝمقد وٛم

 

 ـ أصٕه وٕادّٛ الٕضع يف احلدٖح يف الرتاخ اإلضالو٘ 1ـ  7

 اقمتٛمد اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛمقن أصقًٓ ذم ُمقاضمٝم٦م اًمقوع ذم احلدي٨م أسمرزه٤م:

 

 األٔه: تػٗٗد عمًٕ الٍكد الطٍدٙ

وم٘مد ؾمٕمك سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛملم ُمٜمذ اًم٘مرن اهلجري اًمث٤مين إلطمٞم٤مء صم٘م٤موم٦م اًمتث٧ٌم 

 وشم٘مقيٛمٝم٤م وآطمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م، وذًمؽ قمؼم اًمٓمرق اًمت٤مًمٞم٦م: ذم إؾم٤مٟمٞمد

طمٞم٨م أًّمٗم٧م قمنمات اًمٙمت٥م  ـ تشققد ظؾؿ افرجول واجلرح وافتعديؾ،1

واعمقؾمققم٤مت ذم اًم٘مرون اهلجري٦م اًمًّت٦م إومم، شمٌح٨م ذم أطمقال اًمرواة وأوو٤مقمٝمؿ 

وُمّمٜمٗم٤مهتؿ، وقمّٛمـ رووا، وقمّٛمـ روى قمٜمٝمؿ: ًمتّمٌح إؾمامء ُمٜمٙمِمٗم٦ًم أُم٤مم 

 ذم احلدي٨م يٕمٚمؿ طم٤مل وًمق ؿمٓمر ُمٕمتّد سمف ُمٜمٝم٤م. وىمد سمذل ٟم٘م٤مد اجلرح اًم٤ٌمطمثلم
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واًمتٕمديؾ ضمٝمقدًا ُمْمٜمٞم٦م ذم شمتٌع أطمقال اًمرواة قمغم أيمثر ُمـ صٕمٞمد وشمريمقا ًمٜم٤م ٟمت٤مضم٤ًم 

 شمراصمٞم٤ًم ه٤مئاًل يًتحّؼ يمؾ اًمِمٙمر واًمت٘مدير.

وذًمؽ إُم٤م سمٙمت٥م ُمًت٘مّٚم٦م صٜمّٗم٧م ذم اًمْمٕمٗم٤مء  ـ ـشػ افؽذبي وافقضوظغ،2

قمٌقن اًمقو٤مقملم شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم، يمام ومٕمؾ اًمٕم٘مٞمكم ذم يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء، واسمـ اًمذيـ يًتق

اًمٖمْم٤مئري ذم يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء، واًمٌخ٤مري ذم اًمْمٕمٗم٤مء اًمّمٖمػم، واًمٜم٤ًمئل ذم يمت٤مب 

اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم، واسمـ داوود احلكم ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ يمت٤مب اًمرضم٤مل، واسمـ 

٤مب اًمْمٕمٗم٤مء، واسمـ طمجر ذم طم٤ٌمن ذم يمت٤مب اعمجروطملم، وأسمق ٟمٕمٞمؿ اإلصٗمٝم٤مين ذم يمت

يمت٤مب ـمٌ٘م٤مت اعمدًّمًلم، وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ شمٗمّرهمقا ًمٚمٌح٨م ذم أطمقال 

اًمْمٕم٤مف ـ وُمٜمٝمؿ اًمٙمذاسمقن واًمقو٤مقمقن ـ جمّقزيـ ومْمحٝمؿ أُم٤مم اعمًٚمٛملم، شم٘مدياًم 

 ًمٚمٛمّم٤مًمح اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمؼمى قمغم مح٤مي٦م احل٘مقق اًمِمخّمٞم٦م هل١مٓء.

٤من أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ووضمقه قمٚمامء أهؾ وىمٌؾ قمٍم اعمّمٜمٗم٤مت اًمٙمٌػمة هذه، يم

اًمًٜم٦ّم ُمثؾ قم٤مُمر اًمِمٕمٌل وؾمٗمٞم٤من اًمثقري وقمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي.. يٌثقن ُمقاىمػ 

يمثػمة ضمدًا ذم يمِمػ سمٕمض اًمقو٤مقملم واًمٙمذاسملم، وحيّذرون ُمٜمٝمؿ سم٠مؾمامئٝمؿ 

 وأطمقاهلؿ، وىمد أذٟم٤م إمم سمٕمض ذًمؽ ؾم٤مسم٘م٤ًم.

قاع إؾم٤مٟمٞمد ُمـ آشمّم٤مل عمٕمروم٦م أٟم ـ تلشقس ظؾقم احلديٌ ومو يرتبط هبو، 3

وآٟم٘مٓم٤مع واإلرؾم٤مل واًمرومع واًمقىمػ واًمتدًمٞمس واًمٕمٜمٕمٜم٦م واإلدراج واًم٘مٚم٥م وهمػم 

ذًمؽ اًمٙمثػم، وفمّؾ هذا اًمٕمٚمؿ قمٔمٞماًم ٟم٤مومٕم٤ًم، يٙمِمػ أطمقال إؾم٤مٟمٞمد سمٕمد اًمتئ٤مم رواة 

اًمًٜمد ومٞمٝم٤م، يمام يم٤من قمٚمؿ اًمرضم٤مل يٜمٔمر ذم أطمقال رضم٤مل اًمًٜمد، ًمٙمـ يماًل قمغم طمدة 

 فملم ذم هٞمئتٝمؿ آشمّم٤مًمٞم٦م اًمتل مجٕمٝمؿ اًمًٜمد ومٞمٝم٤م.همػم ُمٚمحق

وهٙمذا، وُمـ ظمالل هذه اخلٓمقات اًمثالث، شمؿ اقمتامد اًمتث٧ٌم ذم إؾم٤مٟمٞمد 

٤ًٌم ًمتزيٞمػ يمذاب هٜم٤م أو اظمتالق وّو٤مع  ًّ واًمتزاُمٝم٤م وقمدم اًمت٤ًمهؾ ذم أُمره٤م حت
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 هٜم٤مك.

 

 الجاٌ٘: تػٗٗد عمًٕ الٍكد املتين

٤مرضمف سمقوع ىمقاقمد ًمٜم٘مد ُمتـ احلدث شمًّٝمؾ وم٘مد ىم٤مم اًمٕمٚمامء ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م وظم

ايمتِم٤مف احلدي٨م اعمقوقع أو دمٕمؾ اًمٜم٤مفمر ىمري٤ًٌم ُمـ ذًمؽ، ُمثؾ ىمقاٟملم اًمٕمرض قمغم 

اًمٙمت٤مب، أو اًمٕمرض قمغم رواي٤مت اًمث٘م٤مت وُمدى شمِم٤مسمف احلدي٨م ُمٕمٝم٤م، وهمػم ذًمؽ مم٤م 

سمحثقه ذم قمٚمؿ ٟم٘مد اعمتـ، وؾمقف ي٠ميت سمٕمض ذًمؽ ذم إسمح٤مث اًم٘م٤مدُم٦م، سمٕمقن اهلل 

 ٤ممم.شمٕم

 

 الجالح: التصٍٗف يف عمي املٕضٕعات

 صٜمّػ اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛمقن اًمٕمديد ُمـ اًمٙمت٥م ذم ُمقوققم٤مت احلدي٨م، وُمٜمٝم٤م:

 هـ(.507ـ شمذيمرة اعمقوققم٤مت، عمحٛمد سمـ فم٤مهر اعم٘مدد ) 1

 هـ(.543ـ يمت٤مب إسم٤مـمٞمؾ، ًمٚمح٤مومظ احلًـ سمـ إسمراهٞمؿ اهلٛمداين اجلقزىمل ) 2

 ـ(.ه597ـ اعمقوققم٤مت، ٓسمـ اجلقزي ) 3

 هـ(.650ـ اًمدر اعمٚمت٘مط ذم شمٌٞملم اًمٖمٚمط، ًمٚمّم٤مهم٤مين ) 4

 هـ(.728ـ اعمقوققم٤مت، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين ) 5

 هـ(.751ـ اعمٜم٤مر اعمٜمٞمػ، ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ) 6

 هـ(.911ـ اًمٚمئ٤مزم اعمّمٜمققم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م، جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل )7

ٕم٦م اعمقوققم٦م، ٓسمـ قمراق ـ شمٜمزيف اًمنميٕم٦م اعمرومققم٦م قمـ إظم٤ٌمر اًمِمٜمٞم8

 هـ(.963)

 هـ(.986ـ شمذيمرة اعمقوققم٤مت، جلامل اًمديـ اًمٗمتٜمل ) 9
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 هـ(.1014ـ اعمقوققم٤مت اًمٙمٌػم، ًمٚمٛمال قمكم ىم٤مري )10

 هـ(.1014ـ اعمّمٜمقع ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م اعمقوقع، ًمٚمٛمال قمكم ىم٤مري )11

ـ اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م، عمحٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين 12

هـ(، وًمف ـ يمام ذيمر اًمٓمٝمراين ذم اًمذريٕم٦م ـ يمت٤مب اًمتٕم٘مٞم٤ٌمت قمغم 1255)

اعمقوققم٤مت، واًمٜمٙم٧م اًمٌديٕم٤مت قمغم اعمقوققم٤مت، يمام ٟم٥ًم ذم اًمذريٕم٦م يمت٤مسم٤ًم سم٤مؾمؿ 

اعمجّردات قمـ اعمقوققم٤مت، ًمٚمِمٞمخ هاج اًمديـ طمًـ اعمٕمروف سم٤مًمِمٞمخ ومدا 

ـّ قمٜمقان اًمٙمت٤مب ئمٝمر ُمٜمف اًمتٜمزيف قمـ اعمقوقع ٓ   .اًمٕمٙمسطمًلم، ًمٙم

 هـ(.1403ـ اعمقوققم٤مت ذم أصم٤مر وإظم٤ٌمر، هل٤مؿمؿ ُمٕمروف احلًٜمل ) 13

 هـ(.1405ـ إظم٤ٌمر اًمدظمٞمٚم٦م، عمحٛمد شم٘مل اًمتًؽمي ) 14

ـ ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م، عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين  15

 هـ(.1420)

ؾمالُمل، هذه اًمٙمت٥م وهمػمه٤م طم٤موًم٧م يمِمػ إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ذم اًمؽماث اإل

 وؾم٤ممه٧م ـ وًمق أظمٗم٘م٧م هٜم٤م وهٜم٤مك ـ ذم شمٜمِمٞمط صم٘م٤موم٦م ٟم٘مد احلدي٨م اعمقوقع.

 

 ـ الػٗعٛ يف ضٗام سسنٛ وٕادّٛ الٕضع 2ـ  7

ُمـ اًمقاوح أّن اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م يت٘مّدُمٝمؿ أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^ ىمد ؾمٕمقا عمقاضمٝم٦م 

احلدي٨م اعمقوقع وطمريم٦م اًمقوع ذم احلدي٨م، شم٤مرًة ُمـ ظمالل اًمتحذير ُمـ 

لم، وـمقرًا ُمـ ظمالل شم٠مًمٞمػ سمٕمض اًمٙمت٥م اعمخّّمّم٦م حل٤مل اعمّتٝمٛملم اًمٙمذاسم

واًمْمٕمٗم٤مء واًمٙمذاسملم، ُمثؾ وٕمٗم٤مء اسمـ اًمٖمْم٤مئري، وىمًؿ اعمؽمويملم ُمـ سمٕمض 

اًمٙمت٥م إظمرى، وصم٤مًمث٦م قمؼم آهتامم ذم سمٕمض احل٘م٥م واًمٕمّمقر سمٕمٚمؿ اًمرضم٤مل 

                                           
 .212: 26، و303: 24، و8: 20، و11: 2ريٕم٦م اٟمٔمر: اًمذ (1)
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ٝم٤م اًمٕمٚمامء واجلرح واًمتٕمديؾ، إمم همػم ذًمؽ ُمـ ـمرق ٟم٘مد اعمتـ واًمًٜمد اًمتل اؾمتخدُم

 قمؼم اًمت٤مريخ.

ًمٙمـ اعمالطمظ هٜم٤م أّن اإلُم٤مُمٞم٦م مل يؽميمقا يمت٤مسم٤ًم ذم إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م، وًمٕمّؾ أول 

اًمذي  إظم٤ٌمر اًمدظمٞمٚم٦مـ هق يمت٤مب  يمت٤مب ـ يمام يرى سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم اعمٕم٤مسيـ

هـ، ومٞمام أنك 1369أنك ُم١مًّمٗمف اًمِمٞمخ حمٛمد شم٘مل اًمتًؽمي اعمجّٚمد إول ُمٜمف قم٤مم 

 هـ.1401د اًمراسمع وإظمػم ُمٜمف قم٤مم اعمجٚمّ 

يٓمرح هذا إُمر شم٤ًمؤًٓ: عم٤مذا مل شمِمتٖمؾ اإلُم٤مُمٞم٦م قمغم اًمتّمٜمٞمػ ذم اعمقوققم٤مت 

يمام اؿمتٖمؾ ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم؟ هذا ُم٤م ىمد يثػم شم٤ًمؤًٓ آظمر: عم٤مذا هُتَٛمؾ دراؾم٤مت قمٚمؿ 

٤مذ احلدي٨م واًمدراي٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م، طمتك أّن أىمدم ُمّمٜمّػ ذم ذًمؽ يٕمقد إمم اًم٘مرن اًمٕم

، طمتك أّن اإلظم٤ٌمريلم طم٤مرسمقا سمِمّدة اهلجري ُمع اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ورسمام ىمٌٚمف سم٘مٚمٞمؾ؟

هذا اًمٕمٚمؿ واقمتؼموه ؾمٜمّٞم٤ًم، وىمّٚمام وضمدٟم٤م هتٛم٦م اًمقوع واًمٙمذب ذم طمّؼ ؿمخص ذم 

ـّ اًمقوع واًمٙمذب ىمٚمٞمؾ، يمام  ُمّم٤مدر اًمرضم٤مل اإلُم٤مُمٞم٦م، ٟمٕمؿ، اًمْمٕمػ ُمقضمقد، ًمٙم

 .ًمٗمْمكم أيْم٤مً يذه٥م إمم ذًمؽ اًمديمتقر قمٌد اهل٤مدي ا

هؾ هٜم٤مك إؿمٙم٤مًمٞم٦م ُم٤م ذم هذا اعمقوقع شمًتدقمل اًمٞمقم نْم٦م طمديثٞم٦م ؿمٞمٕمٞم٦م 

 شمًتٕمٞمض ُم٤م وم٤مت أم أّن اًمقوع سمِمٙمٚمف هذا صّحل ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف؟

 ثّؿي وجفوت كظر دم هذا ادقضقع، وهل:

طمٞم٨م يذه٥م إمم أّن اًمٕم٤مُمؾ اًمًٞم٤مد  إوػ: مو يراه افدـتقر ظبد اهلودي افػضع،

                                           
: 33رو٤م أؾمت٤مدي، ؾمخٜمك درسم٤مره إظم٤ٌمر اًمدظمٞمٚم٦م، جمّٚم٦م: آيٞمٜمف سمزوهش )اًمٗم٤مرؾمٞم٦م(، اًمٕمدد  (1)

16. 

 .202ـ  200اٟمٔمر: طمٞمدر طم٥م اهلل، ٟمٔمري٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلُم٤مُمل اًمِمٞمٕمل:  (2)

 .213ـ  210اٟمٔمر: اًمٗمْمكم، أصقل احلدي٨م:  (3)
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ـ دقمؿ اًمًٚمٓم٦م إُمقي٦م وهمػمه٤م ًمٚمقّو٤مقملم مل يٙمـ ُمقضمقدًا ذم اًمقؾمط اًمٜم٤مشم٩م قم

اًمِمٞمٕمل اإلُم٤مُمل، هلذا ىمّؾ احلدي٨م اعمقوقع قمٜمدهؿ ضمدًا، إُمر اًمذي اؾمتتٌع قمدم 

وضمقد اهتامم قمٔمٞمؿ سم٤معمقوققم٤مت قمغم همرار ُم٤م طمّمؾ قمٜمد اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م 

ُمـ هٜم٤م طم٤مرسمف أهؾ إظمرى، وأّن اًمٕمٜمٍم إسمرز ًمٚمقوع قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م يم٤من اًمٖمٚمّق، 

 .اًمٌٞم٧م وواضمٝمقه وأوٕمٗمقه

ـّ هذا افتػسر ؽر دؿقؼ مـ وجفي كظركو: وم٢مّن اًمٕم٤مُمؾ اًمًٞم٤مد ٓ يٜمحٍم ذم  فؽ

اًمًٚمٓم٦م، وإٟمام شمٕمرومف اعمٕم٤مرو٦م أيْم٤ًم، ويمام شمِمّقه اًمًٚمٓم٦م صقرَة ُمٕم٤مروٞمٝم٤م يِمّقه 

دي٨م سمِمٙمؾ اعمٕم٤مروقن ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ صقرة اًمًٚمٓم٦م أيْم٤ًم، قمٚماًم أّن ومؽمات شمدويـ احل

ُمريّمز قمرف قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري، وهق اًم٘مرن اًمذي يم٤مٟم٧م 

هـ إمم قم٤مم 321اًمًٚمٓم٦م ومٞمف سمٞمد اًمِمٞمٕم٦م ُمع اًمدوًم٦م اًمٌقهيٞم٦م اًمتل طمٙمٛم٧م ُمٜمذ قم٤مم 

هـ، إمم ضم٤مٟم٥م دول ُمثؾ اًمدوًم٦م اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م اًمتل فمٝمرت قمغم يد أيب قمٌد اهلل 447

ؾم٦م ُمٜمذ ن٤مي٤مت اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري قمغم يد هـ، ودوًم٦م إدرا297اعمٝمدي قم٤مم 

إدريس سمـ قمٌد اهلل سمـ احلًـ، ًمتًتٛمّر ىمرٟملم ُمـ اًمزُم٤من، واًمدول اًمزيدي٦م اعمتٕمّددة 

هـ(، وطمريم٦م أيب 394ـ  317ذم اًمٞمٛمـ ُمٜمذ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري، واحلٛمداٟمٞملم )

تل احلًـ اعم٤مدرائل ذم ـمؼمؾمت٤من )ُم٤مزٟمدران(، وهمػمه٤م ُمـ احلريم٤مت واًم٘مقى اًم

دقمٛم٧م اًمِمٞمٕم٦م أو ؾمّٝمٚم٧م أُمرهؿ أو رومع اجلقر قمٜمٝمؿ ًمٞمّمٌحقا قمغم ُم٤ًموم٦م ضمٞمدة ُمـ 

 اًمًٚمٓم٦م.

مل شمٙمـ اًمًٚمٓم٦م دائاًم قمدوًا ًمٚمِمٞمٕم٦م، سمؾ فمٝمرت اًمٙمثػم ُمـ اًمدول واًم٘مقى اعم١مّيدة 

ًمٚمٕمٚمقيلم أو اعمتٕم٤مـمٗم٦م ُمٕمٝمؿ، ومال يّمّح اًم٘مقل سم٠مّن اًمٕم٤مُمؾ اًمًٞم٤مد مل يٕمرومف اًمِمٞمٕم٦م 
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 قمـ ضم٤مٟم٥م اعمٕم٤مرو٦م، إٓ إذا أصمٌتٜم٤م قمدم ؾمٕمل يمّؾ هذه ذم ؿمّ٘مف اًمًٚمٓمقي، ومْمالً 

 !!دي٨م اًمٜمٌقي وٟمزهٜم٤مه٤م قمـ ذًمؽاًمدول ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ احل

٦ٌٌّم  ُمـ هٜم٤م، ٓسمّد ُمـ اًمٌح٨م قمـ ؾم٥ٌم آظمر، ٓؾمٞمام وأّن ؾم٤مئر اًمٕمقاُمؾ اعمً

 ًمٚمقوع فمّٚم٧م ُمقضمقدة همػم اًمٕم٤مُمؾ اًمًٞم٤مد.

ُمـ أّن اًم٥ًٌم ذم  أشتودي،افثوكقي: مو ذهى إفقف افبوحٌ ادعوس افشقخ رضو 

 إطمج٤مم اًمِمٞمٕم٦م قمـ ُمثؾ هذه اًمتّمٜمٞمٗم٤مت يرضمع إمم:

إّنؿ ىم٤مُمقا سمتّمٗمٞم٦م يمتٌٝمؿ احلديثٞم٦م ُمّرشملم، ُمّرًة ىمٌؾ قمٍم اًمٙمٚمٞمٜمل، طمٞم٨م  أوًٓ:

سم٤مًمٖمقا ذم اًمٜم٘مد واًمتٛمحٞمص، يمام هل احل٤مل ُمع ُمدرؾم٦م ىمؿ اًمِمٝمػمة سمٛمقاىمٗمٝم٤م اعمتٓمّروم٦م 

حّٛمديـ اًمثالصم٦م: اًمٙمٚمٞمٜمل، واًمّمدوق، واعمتحّٗمٔم٦م ُمـ اًمرواة، وأظمرى ُمع اعم

واًمٓمقد، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّٟمف مل شمٕمد هٜم٤مك طم٤مضم٦م عمزيٍد ُمـ اًمتّمٗمٞم٦م، ُمـ هٜم٤م يٕمت٘مد 

أؾمت٤مدي أّن اًمِمٞمٕم٦م وإن مل ي١مًّمٗمقا يمت٤ًٌم ذم اعمقوققم٤مت، همػم أّنؿ ؾمٌ٘مقا اًمًٜم٦ّم ذم هذا 

 .اعمج٤مل، أي جم٤مل ٟم٘مد احلدي٨م وشمّمٗمٞمتف

رهم٦ٌم ذم اًمتٝم٤مون، واهّت٤مم اًمرواي٦م سم٤مًمٙمذب عمجّرد اطمتامل مل شمٙمـ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م  ثوكقًو:

 .ذًمؽ، ومٚمذًمؽ آصم٤مر ظمٓمػمة قمغم ُمرضمٕمٞم٦م اًمًٜم٦ّم واقمت٤ٌمر احلدي٨م

وهذا اًمٙمالم ُمـ اًمِمٞمخ أؾمت٤مدي ومٞمف همٛمز سم٤مجلٝمقد اًمتل سمذهل٤م اًمًٜم٦ّم ذم 

اعمقوققم٤مت: ُمـ طمٞم٨م آؾمتٕمج٤مل اًمذي ومٞمٝم٤م ذم احلٙمؿ قمغم احلدي٨م سم٤مًمقوع 

 واًمٙمذب.

طمٞم٨م ذه٥م إمم أّن  هـ(،1413ثي: مو رآه افسقد هوصؿ معروف احلسـل )افثوف

حمّدصمل أهؾ اًمًٜم٦ّم يم٤مٟمقا أيمثر وقمٞم٤ًم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م سم٤مٕظمٓم٤مر اًمتل يم٤مٟم٧م حتدق سم٤مًمًٜم٦ّم 

                                           
 .16: 33ؾمخٜمل درسم٤مره إظم٤ٌمر اًمدظمٞمٚم٦م، جمّٚم٦م آيٞمٜمف سمزوهش، اًمٕمدد  (1)
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اًمٜمٌقّي٦م، وم٤مهتّٛمقا سمِمٙمؾ أيمؼم سم٤مًمٜم٘مد، وأًّمٗمقا ذم اعمقوققم٤مت، أُّم٤م اًمِمٞمٕم٦م وم٘مد دم٤مهٚمقا 

ُٕمر ٓ يٕمٜمٞمٝمؿ، ُمع أّن ُم٤م قمٜمدهؿ ٓ ي٘مّؾ ـ سمح٥ًم رأي احلًٜمل ـ اعم٠ًمًم٦م، يم٠مّن ا

 .ظمٓمرًا قمام هق ُمًٓمقر ذم ُمّم٤مدر احلدي٨م اًمًٜمّٞم٦م

وي١مّيد ُمٕمروَف احلًٜمل سمٕمُض طمريم٤مت اًمٜم٘مد اًمِمٞمٕمل اعمٕم٤مسة، ُمثؾ طمريم٦م 

اًمتٓمٝمػم اًمٕم٘مدي، وطمريم٦م هتذي٥م احلدي٨م و... يمام يٌدو أّن اًمتٞم٤مر اعمدرد ذم 

٦م اًمديٜمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م يٛمٞمؾ إمم  ًّ  وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمِمٞمخ أؾمت٤مدي.اعم١مؾم

واحلٙمؿ ذم هذا اعمقوقع يتٌع ـ ومٞمام أفمـ ـ ـمٌٞمٕم٦م ىمراءة اًم٤ٌمطم٨م ًمٚمٛمقروث 

اًمِمٞمٕمل احلديثل، وم٢مّن اًم٤ٌمطمثلم اًمقاصم٘ملم ُمـ هذا اعمقروث، واعمٜمًجٛملم قم٘مدي٤ًم 

وصم٘م٤مومٞم٤ًم ووم٘مٝمٞم٤ًم ُمٕمف يم٠مهمٚم٥م اًمتٞم٤مرات اعمدرؾمٞم٦م، ٓ جيدون ـ سمؾ ٓ يِمٕمرون ـ سمٕمدد 

اعمقوققم٦م، طمّتك يرُمقا سم٤مًمالئٛم٦م قمغم حمّدصمل اإلُم٤مُمٞم٦م اًم٤ًمسم٘ملم ه٤مم ُمـ إطم٤مدي٨م 

يمٞمػ مل يّمٜمّٗمقا ذم اعمقوققم٤مت، أُم٤م أوًمئؽ اًمذيـ يٛمٚمٙمقن ىمراءة ٟم٘مدي٦م عمْمٛمقن 

اًمٙمثػم ُمـ اًمرواي٤مت، ٓؾمٞمام اًمٕم٘مدي٦م، ومٝمؿ ي٘مرؤون اعمقروث اًمِمٞمٕمل طم٤موماًل 

٤مس رضورة اًمتّمٜمٞمػ ذم سم٤مًمٜمّمقص احلديثٞم٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م همػم اعم٘مٌقًم٦م، مم٤ّم يثػم ومٞمٝمؿ إطمً

اعمقوققم٤مت، وشمّمٗمٞم٦م إطم٤مدي٨م، يمام يثػم طمٗمٞمٔمتٝمؿ ًمٜم٘مد دمرسم٦م قمٚمامء احلدي٨م 

 اًم٤ًمسم٘ملم.

 وفديـو بعض افقؿػوت مع افرأيغ إخريـ:

إّن اًمِمقاهد اًمت٤مرخيٞم٦م اعمًّجٚم٦م شم١ميّمد أن ومري٘م٤ًم ُمٝماًم ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م قمغم إىمّؾ  أوًٓ:

جري٦م إومم ذم ٟم٘مد احلدي٨م، سمرز ومٞمٝمؿ رضم٤مل ىمد ؾم٤مهؿ سم٘مّقة ذم اًم٘مرون اخلٛم٦ًم اهل

ُمدرؾم٦م ىمؿ اعمتِمّدديـ، وقمغم رأؾمٝمؿ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك إؿمٕمري، اًمذي ـَمَرَد 

ُمـ ُمديٜم٦م ىمؿ سمٕمَض ُمـ ُوصٗمقا سم٠مّنؿ ُمـ يم٤ٌمر رضم٤مل احلدي٨م، ٓ ًمْمٕمٗمٝمؿ، سمؾ 
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ًمروايتٝمؿ قمـ اًمْمٕمٗم٤مء وإيمث٤مرهؿ ُمـ اعمراؾمٞمؾ، ويمذًمؽ حتّٗمظ هذه اعمدرؾم٦م مم٤م 

ٟم٧م شمٕمتؼمه همٚمقًا ذم اًمديـ، وقمٚمٞمف، ومٛمـ اعم١ميّمد أن ومري٘م٤ًم ٟمّ٘م٤مدًا ذم اًمقؾمط اًمِمٞمٕمل يم٤م

 فمٝمر ىمٌؾ اًمٙمٚمٞمٜمل.

يمام ٓ ٟمِمؽ ذم وضمقد فم٤مهرة ُمتِمّددة قمٛمقُم٤ًم ُمـ احلدي٨م يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم 

اًم٘مرٟملم اًمراسمع واخل٤مُمس، أُّم٤م اًم٘مقل سم٠مّن اًمِمٞمٕم٦م صّٗمقا أطم٤مديثٝمؿ ُمـ اعمقوققم٤مت 

هٜم٤مك طم٤مضم٦م ًمٚمتّمٗمٞم٦م، ومٝمق ىمقل حيت٤مج إمم ُمزيد ُمـ اًمت٠مُّمؾ، إذ قمغم دومٕمتلم، ومٚمؿ شمٕمد 

هؾ ًمديٜم٤م اـّمالع قمغم ُم٤م يم٤من قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ُمـ رواي٤مت طمتك ٟمٕمرف هؾ أطمًـ 

اًمٙمٚمٞمٜمل سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ ذم آٟمتخ٤مب أم مل حيًـ؟ يمٞمػ يٛمٙمـ همّض اًمٓمرف قمـ 

ُمقىمػ ُمثؾ اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ُمـ اًمِمٞمخ اًمّمدوق وومريؼ اعمحّدصملم آٟمذاك وهق حيٛمؾ 

ٚمٞمٝمؿ سمٕمدم اًمتٛمٞمٞمز واًمٜم٘مد اعمْمٛمقين ًمألطم٤مدي٨م؟! هؾ ؿمٝم٤مدة اعمرشم٣م اًمتل ٟم٘مدت قم

ٟمٔمري٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلُم٤مُمل رضم٤مل احلدي٨م ـ وىمد ذيمرٟم٤م هذه اًمٙمٚمامت ذم يمت٤مسمٜم٤م 

ـ ه٤مُمِمٞم٦م ٓ يٜمٌٖمل اًمقىمقف قمٜمده٤م؟! رسمام اطمتجٜم٤م إمم اعمزيد ُمـ اًمٌح٨م  اًمِمٞمٕمل

 ظمٓم٠موا؟ وسم٠مّي ُم٘مدار؟ًمٜمٕمرف هؾ أص٤مب اعمحّدصمقن آٟمذاك أم أ

وًمًٜم٤م ٟم٘مّمد سمذًمؽ إسمٓم٤مل ُم٤م سم٠ميديٜم٤م ىمدر ُم٤م ٟم٘مّمد جمٛمقع ُم٤م سم٠ميديٜم٤م وُم٤م طمذومقه 

ومل يّمؾ إًمٞمٜم٤م، ومٚمٕمّٚمٜم٤م ًمق اـمٚمٕمٜم٤م قمغم ُم٤م طمذف ـ ُمع ُم٤م ُاسم٘مل ـ ٔظمذٟم٤مهؿ واظمتٚمٗمٜم٤م 

 ُمٕمٝمؿ ذم ُمقازيٜمٝمؿ، وم٠مسم٘مٞمٜم٤م سمٕمض ُم٤م طمذومقه وطمذومٜم٤م سمٕمض ُم٤م أسم٘مقه.

لم قمغم انٞم٤مر ُمٙم٤مٟم٦م اًمًٜم٦ّم سمٗمتح ُمٚمّػ اعمقوققم٤مت ومٝمؿ إذا يم٤من اًمِمٞمٕم٦م ىمٚم٘م ثوكقًو:

خمٓمئقن، وؿم٤مهُدٟم٤م قمغم هذا اخلٓم٠م رصد اعمقىمػ اًمًٜمّل، وم٘مد صٜمّػ اًمًٜم٦ّم ذم 

اعمقوققم٤مت اًمٙمثػم، ًمٙمـ اقمت٘م٤مدهؿ سمٛمّم٤مدرهؿ احلديثٞم٦م فمّؾ أىمقى ُمـ اقمت٘م٤مد 

 اًمِمٞمٕم٦م سمتٚمؽ اعمّم٤مدر، طمٞم٨م ٟمجدهؿ صّححقا سمٕمض اًمٙمت٥م سمٓمري٘م٦م ُم٤ٌمًمغ هب٤م ضمداً 

يمّمحٞمحل اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، إّن هذه دمرسم٦م شم٤مرخيٞم٦م طمّٞم٦م شم١ميّمد أن ومتح سم٤مب 
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اعمقوققم٤مت ىمدياًم ًمـ ي١مدي إمم ُم٤م شمقضّمس ُمٜمف اًمِمٞمخ أؾمت٤مدي، سمؾ ًم٘مد وضمدٟم٤م 

 .اًمِمٞمٕم٦م أيمثر ٟم٘مدًا عمّم٤مدرهؿ احلديثٞم٦م ُمـ اًمًٜم٦ّم!!

إّن اًمِمٞمخ أؾمت٤مدي ٟمٗمًف حَيَتٛمؾ أن شمٙمقن ظمٓمقة اًمِمٞمخ طمًـ ص٤مطم٥م  ثوفثًو:

ُمِم٤مهب٦م ذم ذًمؽ اًمٕمٍم خلٓمقة اًمتًؽمي  ُمٜمت٘مك اجلامنهـ( ذم يمت٤مب 1011عمٕم٤ممل )ا

، وٟمحـ ٟم٠ًمل: إذا يم٤من اًمِمٞمٕم٦م أىمٗمٚمقا سم٤مب اعمقوققم٤مت ىمٚم٘م٤ًم ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم

قمغم ُمٙم٤مٟم٦م اًمًٜم٦ّم، ومٙمٞمػ ٟمٗمّن اجلٝمقد اًمٜم٘مدي٦م اًمالذقم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م هب٤م ُمدرؾم٦م 

وآدم٤مه اًمٗمٙمري اًمذي ص٤مطمٌف  ُمٜمت٘مك اجلامناًمٕمالُم٦م احلكّم؟! ويمٞمػ ٟمٗمّن يمت٤مب 

هـ(؟! سمؾ يمٞمػ ٟمٗمّن 1009هـ( أو ص٤مطم٥م اعمدارك )993ُمع اعمح٘مؼ إردسمٞمكم )

اعمقىمػ إصقزم اعمِمّٙمؽ سم٤مًمٙمت٥م إرسمٕم٦م ُمٜمذ قمٍم اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين، وىمد 

؟! إّن اًمِمٞمخ ٟمٔمري٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلُم٤مُمل اًمِمٞمٕملرصدٟم٤مه ُمـ ىمٌؾ ذم يمت٤مسمٜم٤م: 

٤مدي طمٗمٔمف اهلل هق ُمـ يِمٕمر سم٤مًم٘مٚمؼ ُمـ ظمٓمقٍة يمٝمذه، ٓ أؾمالف اًمِمٞمٕم٦م وقمٚمامء أؾمت

 اإلُم٤مُمٞم٦م.

ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م أّن اًمِمٞمٕم٦م ىمد أظمْمٕمقا ُمّم٤مدرهؿ احلديثٞم٦م ًمتّمٗمٞمتلم شم٤مرخيٞمتلم،  رابعًو:

هؾ يٕمٜمل ذًمؽ قمدم وضمقد أطم٤مدي٨م ُمقوققم٦م؟ سمؾ اًمّمحٞمح أّٟمف إذا قمٜمك ؿمٞمئ٤ًم وم٢مٟمف 

ومام اعم٤مٟمع ـ ُمع ىمّٚم٦م إطم٤مدي٨م ـ ُمـ ومتح سم٤مب  يٕمٜمل ىمّٚم٦م هذه إطم٤مدي٨م، وُمـ صمؿ

اًمتّمٜمٞمػ ذم هذا اعمج٤مل، ًمٞمٙمقن احلّس اًمٜم٘مدي ٟمِمٓم٤ًم دائاًم إزاء دّس اًمرواي٤مت 

 واظمتالق إيم٤مذي٥م؟!

إّن اًمٜمزقم٦م اعمٗمرـم٦م ًمٚمٗمريؼ اعمٕمت٘مد سمقضمقد اعمقوقع ذم احلدي٨م اًمِمٞمٕمل،  خومسًو:

أومرـم٧م هذه احلريم٦م ذم وٟم٘مّمد سم٤معمقوقع اعمختٚمؼ ُمـ رأس، همػم دىمٞم٘م٦م، وم٘مد 

                                           
 أىمّمد هٜم٤م آدم٤مه٤مت اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م اعمٛمتّدة قمؼم اًمزُمـ، ٓ احلريم٦م اًمٜم٘مدي٦م اعمت٠مظمرة. (1)

 .18اعمّمدر ٟمٗمًف:  (2)
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شمْمٕمٞمػ احلدي٨م قمغم أؾم٤مس ومٙمرة اًمقوع، وىمد يم٤مٟم٧م ًمٜم٤م وىمٗم٦م ُمع ه١مٓء ذم يمت٤مسمٜم٤م: 

ٟمٔمري٦م اًمًٜم٦م ذم اًمٗمٙمر اإلُم٤مُمل اًمِمٞمٕمل. 

اعمٝمؿ أٟمٜم٤م ٟمٛمٞمؾ إمم رأي اًمًٞمد ه٤مؿمؿ ُمٕمروف احلًٜمل، وٟمرى أّٟمف آن إوان 

. وٓ يٙمتٗمقا ًمٕمٚمامء احلدي٨م اًمِمٞمٕم٦م أن يٗمتحقا هذا اًمٌح٨م، ويْمٌٓمقا ىمقاقمده

اعمقوققم٤مت ىمٚمٞمٚم٦م، ذط أن ٓ يٗمرـمقا ذم ذًمؽ ظم٤مرج  ٧مسمجٝمقد اًمًٚمػ، ُمٝمام يم٤مٟم

 إـم٤مر اًمدًمٞمؾ واحلّج٦م.

وهبذا يٛمٙمـ اجلٛمع سملم إُمقر، ومٜم٘مقل: إّن قمدم شمّمٜمٞمػ اًمِمٞمٕم٦م ذم اعمقوققم٤مت 

يم٤من ٕنؿ سمذًمقا ضمٝمقدًا ُمِمٙمقرة ذم اًم٘مرون اخلٛم٦ًم اهلجري٦م إومم عمقاضمٝم٦م طمريم٦م 

ًمقو٤مقملم، ومْمّٕمٗمقا اًمٙمثػم ُمـ اًمرواي٤مت اًمٗم٤مؾمدة، ويم٤مٟمقا ُم٘متٜمٕملم سم٠مّن اًمقوع وا

ـّ هذا ٓ  قمدد اًمرواي٤مت اعمقوققم٦م مل يٙمـ يمٌػمًا ذم ُمقؾمققم٤مهتؿ احلديثٞم٦م اًمٙمؼمى، ًمٙم

يٛمٜمع اًمٞمقم ـ ٟمتٞمج٦م شمٕمّدد ُمّم٤مدر اإلُم٤مُمٞم٦م احلديثٞم٦م ـ ُمـ ومتح سم٤مب ٟم٘مد اعمتـ سمذهٜمٞم٦م 

اًمٌح٨م قمـ اًمٕمٗمري٧م هٜم٤مك: ٕٟمٜم٤م إذا أظمذٟم٤م  ُمتحّررة ُمـ اًمت٘مديس هٜم٤م واؾمؽماشمٞمجٞم٦م

يمّؾ ُمّم٤مدر احلدي٨م واًمتٗمًػم و.. اإلُم٤مُمٞم٦م ومًتٔمٝمر رواي٤مت ُمقوققم٦م، طمتك ًمق مل 

 شمٙمـ سمحجؿ يمت٥م اعمقوققم٤مت اًمتل صٜمّٗمٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦ّم.

يمام ٟمقاومؼ اًمِمٞمخ أؾمت٤مدي ذم رضورة اًمتحٗمظ ُمـ آؾمتٕمج٤مل سم٤مّدقم٤مء ووع هذا 

وع اًمت٠مًمٞمػ ذم اعمقوققم٤مت قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م ُمٜمذ احلدي٨م أو ذاك، هلذا وم٢مـمالق ُمنم

اًمتًؽمي جي٥م أن يّم٤مطمٌف ووع وقاسمط طم٤مؾمٛم٦م وُمدروؾم٦م ًمتّمٜمٞمػ اعمقوقع 

وومرزه قمـ همػمه، طمذرًا ُمـ اًمقىمقع ومٞمام وىمع ومٞمف سمٕمض اعمّمٜمّٗملم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم ُمثؾ 

 اسمـ اجلقزي.

قص وأؿمػم أظمػمًا إمم ٟم٘مٓم٦م ُمٝمٛم٦م، شمٕمٞمؼ ذم سمٕمض إطمٞم٤من قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م سم٤مخلّم
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اّدقم٤مء ووع احلدي٨م، وهل وضمقد اطمتامل صدور احلدي٨م سمٜمحق اًمت٘مٞم٦م، ومال يٓم٤مسمؼ 

اًمقاىمع ًمٙمـ ٓ يٙمقن ُمقوققم٤ًم وُمٙمذوسم٤ًم قمغم أهؾ اًمٌٞم٧م، وًمٕمّؾ ُم٠ًمًم٦م اًمت٘مٞم٦م هل 

اًمتل ظمّٗمٗم٧م أيْم٤ًم ُمـ طمدي٨م اًمِمٞمٕم٦م قمـ وضمقد ُمقوقع ذم يمتٌٝمؿ، وهذا ُم٤م 

٤مدر شم٘مٞم٦ًم، ومال ي٤ٌمًمغ سم٤مّدقم٤مء يًتدقمل اعمزيد ُمـ اًمْمقاسمط ًمتٛمٞمٞمز اعمقوقع قمـ اًمّم

 اًمت٘مٞم٦م ذم يمؾ رء، وٓ اّدقم٤مء اًمقوع ذم يمؾ رء يمذًمؽ.

 

 ـ أوازات الٕضع ٔعالٟىْ أٔ وٍّر وعسفٛ احلدٖح املٕضٕع 8

شمتٕمّدد اعم١مذات اًمتل شمٓمّؾ سم٤مًمٜم٤مىمد قمغم احلدي٨م اعمقوقع ٓيمتِم٤مومف، ومت٤مرًة شم٠ميت 

٥م أن ٟمٕمرف أّن اًمٜم٤مىمد هذه اعم١مذات ُمـ اًمًٜمد وأظمرى ُمـ ُمتـ احلدي٨م، وجي

احلّمٞمػ ىمد يٙمتِمػ اًمقوع ذم احلدي٨م ُمـ ُم١مذ واطمد أو ىمريٜم٦م واطمدة، وىمد ٓ 

 يٙمٗمل اًمِم٤مهد اًمقاطمد ًمذًمؽ ومٞمٙمقن شمٕمّدد اًمِمقاهد ُمٗمْمٞم٤ًم إمم آىمتٜم٤مع سم٤مًمقوع.

قمغم صٕمٞمٍد آظمر، ُمـ اًميوري أن ٟمٕمرف اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمقوع اًمذي يامرؾمف 

٘مع ومٞمف، ومٌٕمض هذه اًمِمقاهد ىمد شمث٧ٌم اًمقوع، اًمراوي اًمٙمذاب، واخلٓم٠م اًمذي ىمد ي

ًمٙمٜمٝم٤م ذم سمٕمض إطمٞم٤من ٓ شمث٧ٌم ؾمقى اًمٕمٜمٍم إقمؿ اًمِم٤مُمؾ ٓطمتامل اًمقوع 

واطمتامل اخلٓم٠م أو قمدم اًمدىم٦م، وٓسمّد ُمـ قمدم آؾمتٕمج٤مل ذم شمقضمٞمف هتٛم٦م اًمقوع 

ًمٚمحدي٨م ُم٤م داُم٧م آطمتامٓت ُمتقومرة ٓ داومع هل٤م سمٕمُد. وقمغم أي٦م طم٤مل، ومٜمحـ ٟمذيمر 

 ٤مرات اًمقوع قمغم اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم:أُم

 

 ـ العالوات الطٍدٖٛ لمٕضع 1ـ  8

حتّدث اًمٕمٚمامء قمـ قمدة قمالُم٤مت ًمٚمقوع يٛمٙمـ ايمتِم٤مومٝم٤م ُمـ ظمالل اًمًٜمد، 

 وهل:
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ومٕمٜمدُم٤م ي٘مقم  أ ـ مو يعّد أصفر افعالموت وأوضحفو، وهق اظساف افراوي بؽذبف،

ؽماف ىمٌٞمؾ إقمداُمف أو راٍو ـ ُمثؾ أيب قمّمٛم٦م ٟمقع سمـ أيب ُمريؿ وقمٛمر سمـ صٌح ـ سم٤مٓقم

همػم ذًمؽ سم٠مٟمف ووع احلدي٨م اًمٗمالين أو إطم٤مدي٨م اًمٗمالٟمٞم٦م، وم٢مّن ذًمؽ أُم٤مرة واوح٦م 

 .قمغم اجلٕمؾ

ًمٙمـ يالطمظ قمغم هذه إُم٤مرة أّن إىمرار اًمقاوع سم٤مًمقوع ىمد يٙمقن سمٜمٗمًف إىمرارًا 

يم٤مذسم٤ًم هيدف ُمـ ظمالًمف إمم شمِمقيش إُمقر قمغم اًمٜم٤مس، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ شمّمديؼ 

ووع احلدي٨م، إذ ًمق صّدق ًمٙم٤من رضماًل يمذاسم٤ًم، وُمع يمقٟمف يمذًمؽ يمٞمػ ؿمخص سم٠مّٟمف 

ٓ ٟمحتٛمؾ أٟمف يمذاب ذم ٟمققمٞم٦م إطم٤مدي٨م اًمتل زقمؿ ووٕمٝم٤م أو ذم قمدده٤م أو ذم 

. ٟمٕمؿ، ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ي١مظمذ سم٢مىمراّر اعم٘مّر ويٕم٤مىم٥م ذقم٤ًم: قمٛماًل ُمقوققمٝم٤م؟!

 سمٛمقضم٥م طمجٞم٦م اإلىمرار ذم سم٤مب اًم٘مْم٤مء.

ـّ اًم٘مقّي سمحّمقل اًمقوع ويِمّٙمؾ أُم٤مرة قمغم ذًمؽ ىمد ُمع ذًمؽ يٗمٞمد اإل ىمرار اًمٔم

 شمْم٤مف إمم همػمه٤م ذم هذا اعمج٤مل.

وًمٞمس ُمـ اًمٌٕمٞمد أن ٟمٗمّّمؾ ذم هذا إُمر: وذًمؽ أّن اًمٕم٤مىمؾ ٓ جيٚم٥م اًمير إمم 

ٟمٗمًف، ومٚمامذا ي٘مػ ؿمخص ًمٞم٘مّر سم٠مٟمف يمذاب ويٗمْمح ٟمٗمًف أُم٤مم اًمٜم٤مس إذا مل يٙمـ 

ٟمدرس ـ إذا شمقومرت اعمٕمٓمٞم٤مت اًمًٞم٤مىمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ـ يمذاسم٤ًم واىمٕم٤ًم؟! ُمـ هٜم٤م جي٥م أن 

ُمالسم٤ًمت صدور هذا اإلىمرار ُمـ ص٤مطمٌف: وم٘مد يٚم٘مك اًم٘مٌض قمٚمٞمف وحي٤مل ًمإلقمدام 

سمتٝمٛم٦م اًمزٟمدىم٦م ُمثاًل ـ يمام طمّمؾ ُمع سمٕمْمٝمؿ ـ صمؿ ي٘مّر وهق قمغم اعم٘مّمٚم٦م سمقوع يمذا 

                                           
ـ  206: واًمٗمْمكم، أصقل احلدي٨م: 432اٟمٔمر: حمٛمد قمج٤مج اخلٓمٞم٥م، أصقل احلدي٨م:  (1)

ـ  400: 1: وُم٘م٤ٌمس اهلداي٦م 283: وصٌحل اًمّم٤مًمح، قمٚمقم احلدي٨م وُمّمٓمٚمحف: 207

 .54: واعمٜمٝمؾ اًمروّي: 401

 .232: 1: وشمدري٥م اًمراوي 155ـ  154اٟمٔمر: دروس ذم ووع احلدي٨م:  (2)



 3ج /عاصر دراسات يف الفقى اإلسالمي امل ....................................... 500

ُمٞم٧م، وأن ويمذا، إّن هذا اًمٜمقع ُمـ اإلىمرار وٕمٞمػ اإلو٤مءة: ّٕن اًمرضمؾ يٕمرف سم٠مٟمف 

صقرشمف قمٜمد اًمٜم٤مس ُمِمّقه٦م، ومٚمٕمّٚمف أراد آٟمت٘م٤مم ُمٜمٝمؿ ذم حتقيٚمف إمم اعمقت، ٓؾمٞمام إذا 

أيمثَر ُمـ إرىم٤مم اًمتل ووٕمٝم٤م ذم احلدي٨م، يم٠من يتحّدث قمـ آٓف إطم٤مدي٨م أو قمـ 

 اًمدّس ذم اًمٙمت٥م سمِمٙمؾ يمٌػم دون وضمقد اؾمٛمف ذم إؾم٤مٟمٞمد.

سم٤ًمت اإلىمرار أٟمف رضمٌؾ شم٤مب إمم اهلل أُم٤م ًمق مل يٙمـ إُمر يمذًمؽ، سمؾ قمرومٜم٤م ُمـ ُمال

وص٤مر إٟم٤ًمٟم٤ًم ص٤محل٤ًم، صمؿ قمرف سم٤مًمّمالح ومٞمام سمٕمد، وم٢مّن هذا اإلىمرار شمٖمدو إو٤مءشمف 

ىمقي٦م ضمدًا ووم٘م٤ًم ًمٚمٛمٜمٓمؼ آطمتامزم اًمٕم٘مالين، إذ ُم٤م اًمداقمل إلٟم٤ًمن ص٤مًمح أن يٗمْمح 

 ٟمٗمًف وشم٤مرخيف إٓ أن يٙمقن شم٘مٞم٤ًم خيِمك اهلل شمٕم٤ممم؟! إّن رصد ُمالسم٤ًمت صدور

 اإلىمرار ئمّؾ هق اعمٕمٞم٤مر ذم طمجؿ وصمقىمٜم٤م سمٛمْمٛمقن هذا اإلىمرار.

يْم٤مف إمم ُم٤م شم٘مّدم، أّن اإلىمرار ٓسمّد أن يث٧ٌم سمٓمريؼ ُمٕمتؼم ذقم٤ًم وقم٘مالئٞم٤ًم، ومال 

يٙمٗمل شمداول إىمرار ؿمخص ُم٤م ذم يمت٥م احلدي٨م واًمدراي٦م ًمؽمشمٞم٥م اًمٜمت٤مئ٩م قمغم ذًمؽ 

ّمقم هذا اًمراوي ىمد ٟمًٌقا دون إصم٤ٌمت هذا اإلىمرار: إذ صمٛم٦م اطمتامل ذم أن يٙمقن ظم

إًمٞمف هذا اإلىمرار ـ وًمق سمٕمد ووم٤مشمف ـ ًمتِمقيف صقرشمف أو إؾم٘م٤مط ُمروي٤مشمف اًمتل ٓ 

 يٜمًجٛمقن ومٙمري٤ًم وقم٘مدي٤ًم ُمٕمٝم٤م.

إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ، ٓ هيّٛمٜم٤م ذم اإلىمرار جمّرد صدوره، سمؾ ٓسمّد ُمـ اًمٜمٔمر ذم ُمْمٛمقٟمف 

ر قمٛمر سمـ صٌح سم٠مٟمف هق واعم٤ًمطم٦م اًمتل ي٘مّدُمٝم٤م، وم٘مد ي٘مّر سمقوع طمدي٨م سمٕمٞمٜمف، يم٢مىمرا

: وهذا اًم٘مدر ُمـ اإلىمرار واوٌح ُمٗمٝمقم، ًمٙمـ اعم٘مّر ىمد ي٘مّر اًمذي ووع ظمٓم٦ٌم اًمٜمٌل

سمقوع جمٛمققم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م دون أن يٜمّص قمغم ُمْمٛمقن٤م، يمام يٜم٘مؾ قمـ حمٛمد سمـ 
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إذا يم٤من يمالم طمًـ مل أر ؾمٕمٞمد اًمدُمِم٘مل اًمذي صٚم٥م سمتٝمٛم٦م اًمزٟمدىم٦م، طمٞم٨م ي٘مقل: 

. وذم هذه احل٤مل ٓ يًتٗم٤مد ووع طمدي٨ٍم سمٕمٞمٜمف، سمؾ إؾمٜم٤مداً سم٠مؾم٤ًم أن أضمٕمؾ ًمف 

يقرث اطمتامل اًمقوع ذم يمؾ طمدي٨م رواه هذا اًمراوي، وهٙمذا ًمق ىم٤مل سم٠مّن ُمْمٛمقن 

 أطم٤مديثف اعمقوققم٦م يم٤من ذم اًم٘مدر أو اًمٖمٚمق أو ىمدم اًم٘مرآن أو..

ر سم٠من ي٘مقم ؿم٤مهٌد قمغم أُم ب ـ مو هق دم ؿّقة اإلؿرار مـ افراوي بحسى تعبرهؿ،

ٓ يٗمٝمؿ إٓ ذم ؾمٞم٤مق اًمقوع، وُمث٤مل ذًمؽ أن يروي اًمراوي قمـ ؿمٞمخ ٟمجزم أو 

يٍّمح هق ٟمٗمًف سم٠مّٟمف مل يٚم٘مف، أو مل يٕمش ذم قمٍمه أؾم٤مؾم٤ًم، أو قمـ ؿمٞمخ ذم سمٚمٍد ٟمجزم 

 .سم٠مّن اًمراوي مل يرطمؾ إًمٞمف ىمط

هـ أٟمف 151ويٛمثٚمقن ًمذًمؽ سم٢مدقم٤مء أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن اًم٘مقاريري اًمذي وًمد قم٤مم 

 .هـ150ـ إؾمح٤مق اًمذي شمقذم قم٤مم ؾمٛمع ُمـ اسم

قم٤مء اًمقوع إٓ سمٕمد اًمت٠مُمؾ ذم ـمٌٞمٕم٦م اًمًٜمد، وم٢مذا يم٤من سم٤مدّ هٜم٤م ٓ يٛمٙمـ آؾمتٕمج٤مل 

اًمًٜمد سملم اًمِمخّملم قم٤ٌمرة قمـ يمٚمٛم٦م )قمـ(، ُمثاًل: اًم٘مقاريري قمـ اسمـ إؾمح٤مق، وم٢مّن 

 هذا ٓ يث٧ٌم اًمقوع أسمدًا، سمؾ هم٤ميتف إصم٤ٌمت اًمتدًمٞمس: ٕن يمٚمٛم٦م )قمـ( وإن ىمٌٚمٜم٤م ـ

ضمدًٓ ـ اٟمٍماومٝم٤م قمٜمد اإلـمالق إمم طم٤مًم٦م اًمٚم٘مٞم٤م واًمًامع، إٓ أّن٤م حتتٛمؾ طم٤مًم٦م اًمٕمدم 

 أيْم٤ًم، ومٞمحتٛمؾ أٟمف دًّمس سمام يقهؿ اًمٚم٘مٞم٤م، وهذا همػم اًمقوع ذم احلدي٨م.

أُم٤م ًمق قمؼّم سمـ )طمّدصمٜم٤م( و)ؾمٛمٕم٧م ُمٜمف( و)ًم٘مٞم٧م ومالٟم٤ًم وم٘م٤مل زم( وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، 
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ذط صمٌقت اًمًٜمد إمم اًمراوي ٟمٗمًف، سمحٞم٨م  وم٢مّن اطمتامل اًمقوع يٖمدو ىمري٤ًٌم ضمدًا،

 يث٧ٌم أٟمف ىم٤مل ذًمؽ.

وُمـ ُمقارد ُم٤م هق ذم ىمّقة اإلىمرار أن يّدقمل اًمراوي رواي٦ًم إٓ أٟمٜم٤م ٓ ٟمجده٤م قمٜمد 

أطمد ُمـ اًمرواة وٓ ذم أّي ُمّمدٍر آظمر ويٙمقن اًمراوي ُمٕمرووم٤ًم سم٤مًمٙمذب، وم٢مٟمف حيٙمؿ 

 .قمغم روايتف سم٤مًمقوع

ًمقوع وًمٞمس دًمٞماًل ُمًت٘ماًل سمٕمٞمٜمف، ًمٙمـ يمّٚمام يم٤من وهذا ذم احل٘مٞم٘م٦م ُم١مٌذ قمغم ا

اعمقوقع اعمتْمّٛمـ ذم اًمرواي٦م مم٤م شمٙمثر اًمدواقمل إمم شمٙمّرر صدوره ُمـ اًمٜمٌل وشمٙمّرر 

ؾمامقمف وشمٙمّرر ٟم٘مٚمف يم٤من ذًمؽ ُمٗمٞمدًا ًمٙمذب اًمراوي، إذ يمٞمػ مل يٜم٘مٚمف أطمد ُمع يمثرة 

اعمٕمّمقم ىمد يم٤من  صدوره ويمثرة شمٙمّرر ؾمامقمف ويمثرة اًمدواقمل ًمٜم٘مٚمف؟! يم٠من ي٘مقل سم٠منّ 

يقافم٥م ذم اعمًجد قمغم ىمراءة هذا اًمدقم٤مء أو هذا اًمذيمر أو هذه اًمزي٤مرة، وٓ ٟمًٛمع 

أطمدًا يٜم٘مؾ ذًمؽ ًمٜم٤م إٓ هذا اًمراوي اعمٕمروف سم٤مًمٙمذب أو اعمْمّٕمػ، وم٢مّن ذًمؽ 

يْم٤مقمػ ُمـ اطمتامل ووع اًمرواي٦م. أو ي٘مقل سم٠مٟمف ؾمٛمع هذه اخلٓم٦ٌم ُمـ اًمٜمٌل ذم 

 ٝم٤م أطمٌد همػمه، ُمع شمقومر اًمدواقمل ًمٜم٘مٚمٝم٤م وهٙمذا.اعمًجد أُم٤مم اًمٜم٤مس وٓ يٜم٘مٚم

وُمـ ىمرائـ اًمقوع مم٤ّم ضمٕمؾ ذم ىمّقة اإلىمرار، أن يّدقمل اًمراوي اًمرواي٦م قمـ 

ؿمخص مل يٚم٘مف، وًمق يم٤من ُمٕم٤مسًا ًمف أو يّدقمل اًمًامع ُمٜمف، وقمٜمدُم٤م ُي٠ًمل قمـ 

أوص٤مف اًمِمٞمخ اًمذي ٟم٘مؾ قمٜمف ٓ يٕمرومٝم٤م. أو يٜم٘مؾ ظمؼمًا قمـ اًمِمٞمخ وقمٜمدُم٤م ُي٠ًمل 

ف اًمِمٞمُخ يٜمٙمره، أو يذيمر ًم٘مٞم٤م اًمِمٞمخ ذم ُمٙم٤من مل يذه٥م إًمٞمف اًمِمٞمخ ىمّط، أو يذيمر قمٜم

أظمذه احلدث ُمٜمف ذم ُمٙم٤من مل يٙمـ ىمد أٟمِمئ سمٕمُد ذم زُمـ اًمِمٞمخ، أو يٜمًٌف إمم يمت٤مب 

اًمِمٞمخ وٓ يقضمد ذم أّي ُمّمدر أو ٟمًخ٦ٍم ُمثؾ هذه اًمٜم٦ًٌم، إّن هذا يمّٚمف ُمـ أُم٤مرات 
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 .اًمقوع ذم احلدي٨م

ـّ ذًمؽ وٓ ؿمؽ ـ سمٜم ـّ سم٤مًمقوع ذم اجلٛمٚم٦م، ًمٙم ٔمري اعمحدود ـ ذم إوم٤مدة ذًمؽ اًمٔم

همػم ُمّٓمرد وٓ هم٤مًمٌل: إذ يمٞمػ ٟمٕمرف أّن زيدًا مل يٚمَؼ قمٛمروًا، طمتك ٟمًتٗمٞمد قمدم 

اًمٚم٘مٞم٤م؟ وم٢مذا يم٤من ذًمؽ سمِمٝم٤مدة ؿمخص ُمـ قمٚمامء اًمرضم٤مل ضم٤مء سمٕمد ىمرون، ومٝمذا ٓ 

إذا يم٤من ُمـ ؿمخص ُمٕم٤مس، يٜمٗمع: إذ شمٙمقن هذه اًمرواي٦م ٟمٗمًٝم٤م ؿم٤مهدًا قمغم اًمٚم٘مٞم٤م، و

ومٙمٞمػ أطمرز هذا اعمٕم٤مس أن زيدًا ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف مل يٚمؼ قمٛمروًا وًمق ذم ؾمٗمر هيع، ٟمٕمؿ 

حيت٤مج ذًمؽ إمم أن يٙمقن ُمالزُم٤ًم ًمف أو ىمري٤ًٌم ضمدًا ُمٜمف سمحٞم٨م حيرز أطمقاًمف وأؾمٗم٤مره ذم 

 اًمٖم٤مًم٥م، أُم٤م ذم همػم ذًمؽ ومٞمّمٕم٥م دقمقى اًمقوع.

ل قمٜمف، ومٝمذا ضمّٞمد، ًمٙمٜمف ٟم٤مدر اًمتحّ٘مؼ وأُم٤م قمدم اجلقاب قمـ أوص٤مومف قمٜمدُم٤م ُي٠ًم

ذم اًمرواي٤مت اًمتل سمٞمد اعمًٚمٛملم، قمٚماًم أٟمف جي٥م أن ٟم٠مظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر أّن اًم١ًمال ىمد 

 يٙمقن سمٕمد وم٤مصؾ زُمٜمل ـمقيؾ ىمد يقضم٥م اًمٜمًٞم٤من أطمٞم٤مٟم٤ًم.

وأُم٤م إٟمٙم٤مر اًمِمٞمخ أّٟمف ىم٤مل ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ ًم٤ًمٟمف، ومٝمذا ٓ ي١ميّمد اًمقوع، وإٟمام يقىمع 

اًمِمٞمخ واًمراوي قمٜمف: إذ صمٛم٦م اطمتامل ذم أن يٙمقن اًمِمٞمخ ىمد ٟمز  اًمتٕم٤مرض سملم ظمؼم

روايتف هلذا احلدي٨م ُمع يمقٟمف رواه ُمٜمذ قمنميـ ؾمٜم٦م، طمتك ًمق سمدا ىم٤مـمٕم٤ًم سم٠مٟمف مل يروه، 

 وهذا خيتٚمػ سم٤مظمتالف اًمِمٞمقخ وطمٗمٔمٝمؿ وُمٕمرومتٝمؿ ووزنؿ ذم قم٤ممل احلدي٨م.

ٝمذا يمح٤مل اّدقم٤مئف وأُم٤م ذيمره ًم٘مٞم٤م اًمِمٞمخ ذم ُمٙم٤من مل يذه٥م إًمٞمف اًمِمٞمخ ىمّط، وم

اًمًٗمر ًمٚم٘مٞم٤م اًمِمٞمخ ذم أٟمف يٜمٗمع ذم سمٕمض اعمقارد وم٘مط: إذ يمٞمػ ٟمٕمرف أّن اًمِمٞمخ مل 

ي٤ًمومر إمم ذًمؽ اعمٙم٤من؟ ٓؾمٞمام ذم اًمِمٞمقخ اًمّمٖم٤مر اًمذيـ ٓ ٟمٕمرف اًمٙمثػم ُمـ 

 اعمٕمٚمقُم٤مت قمٜمٝمؿ وقمـ أؾمٗم٤مرهؿ.

 ٟمٕمؿ، اّدقم٤مؤه أٟمف أظمذ ُمٜمف ذم ُمٙم٤من مل يٙمـ ُمقضمقدًا ذم قمٍم وضمقد اًمِمٞمخ،
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 يمٛمديٜم٦م طمديث٦م اإلٟمِم٤مء ُمثؾ سمٖمداد واًمٙمقوم٦م، ضمّٞمد وُمٗمٞمد.

وأُم٤م قمدم وضمدان احلدي٨م ذم ٟمًخ٦م أظمرى، ومٝمذا يمام جي٤مُمع اًمزي٤مدة اجلٕمٚمٞم٦م ُمـ 

اًمراوي، جي٤مُمع أيْم٤ًم اإلٟم٘م٤مص اجلٕمكم ذم اًمٜمًخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. ٟمٕمؿ، ًمق شمٙمّررت اًمٜمًخ 

 وشمٕمّددت واظمتٚمٗم٧م ُمّم٤مدره٤م يزداد اطمتامل اًمقوع طمٞمٜمئٍذ.

ٟمٕمٚمؿ أيْم٤ًم أّن هذه اًم٘مرائـ اعمّدقم٤مة شمٖمدو أيمثر دًٓم٦م واطمتامًٓ قمٜمدُم٤م  وجي٥م أن

ٟمٗمرض ؾمٚمٗم٤ًم أّن اًمراوي اًمذي وىمع ذم اًمًٜمد وٟمحتٛمؾ ووٕمف ًمٚمحدي٨م ُمٕمروف 

ُمًٌ٘م٤ًم سم٤مًمٙمذب وُمّتٝمؿ قمٜمدهؿ سم٤مًمقوع، وم٢مٟمف يمّٚمام يم٤من طم٤مًمف يمذًمؽ يم٤من أىمرب إمم 

ذم طم٤مًمف وقمداًمتف أو يم٤من ىمد  اطمتامل اًمقوع سمحِمد هذه اًم٘مرائـ، ويمّٚمام يم٤من جمٝمقًٓ 

ؿمٝمد سمقصم٤مىمتف وقمداًمتف، وم٢مّن اًم٘مقة آطمتامًمٞم٦م ًمٚمقوع ُمـ ظمالل هذه اًم٘مرائـ شمٌدو 

 أوٕمػ وهٙمذا.

مـ ظالموت افقضع دم احلديٌ،  ج ـ مـ هـو ٓ كقاؾؼ ظذ مو اظتزه بعضفؿ

 وهق أن يؽقن افراوي مضّعػًو متفاًم دم ـتى افرجول واجلرح وافتعديؾ.

ٝم٤مر اًمراوي سم٤مًمٙمذب يْمّٕمػ احلدي٨م ؾمٜمدًا، أُم٤م أّٟمف يث٧ٌم ووٕمف ٟمٕمؿ، اؿمت

وضمٕمٚمف، ومٝمذا أُمٌر آظمر: إذ ًمٞمس يمّؾ طمدي٨م يرويف وّو٤مع أو يمذاب ومٝمق سم٤مًميورة 

 ُمقوقع أو ُمٙمذوب، يمام ذيمرٟم٤م ُمٓمٚمع طمديثٜم٤م قمـ اًمقوع وشمٕمريٗمف.

ًمٙمـ جي٥م أن ٟمٚمتٗم٧م إمم أّن اهت٤مُمف سم٤مًمقوع ي١مُّمـ سمٜمٞم٦ًم حتتّٞم٦م ًمٚمحٙمؿ سمقوع 

دي٨م قمٜمدُم٤م شمتقومر اعمٕمٓمٞم٤مت إظمرى، ٓ أّن اهت٤مُمف سم٤مًمقوع يم٤مٍف ذم اقمت٤ٌمر طمديثف احل

ُمقوققم٤ًم، وهذا ُم٤م وىمع ومٞمف همػم واطمٍد ُمـ اعمّمٜمّٗملم ذم اعمقوققم٤مت طملم ضمٕمؾ 

 اًمراوي اًمقّو٤مع دًمٞماًل قمغم ووع احلدي٨م، صمؿ إدراضمف ذم ىمًؿ اعمقوققم٤مت.

                                           
: واًمٗمْمكم، أصقل احلدي٨م: 285اٟمٔمر: صٌحل اًمّم٤مًمح، قمٚمقم احلدي٨م وُمّمٓمٚمحف:  (1)
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ّمٚمحٞم٤ًم ُمع ـمٌٞمٕم٦م احلدي٨م وذم هذا اًمًٞم٤مق، ٟم٘مقل ومٞمام خيّص اٟمًج٤مم اًمراوي ُم

، ومٝمذا هيٞمئ اًمذي يرويف ُمـ قمقده سمٛمّم٤مًمح ُمذهٌٞم٦م أو ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أو ؿمخّمٞم٦م ًمف

إروٞم٦م ًمٚمحٙمؿ سم٤مًمقوع قمٜمدُم٤م شم٠ميت هذه اًمِمقاهد، ٓ أٟمف يقضم٥م احلٙمؿ سم٤مًمقوع، 

يمٞمػ ويمّؾ رواي٤مت اعمًٚمٛملم شمٜمًجؿ ُمع ُمّم٤محلٝمؿ سمقصٗمٝمؿ ُمًٚمٛملم، ومٝمؾ حيّؼ 

 ُمقوققم٦م؟! ًمٖمػم اعمًٚمؿ اقمت٤ٌمره٤م مجٞمٕمٝم٤م

ٟمٕمؿ، شمقاومؼ احلدي٨م ُمع آدم٤مه اًمٗمٙمري واًمًٞم٤مد ًمٚمراوي ي١مّدي إمم حتديد ىمّقة 

اطمتامل اًمّمدق ومٞمف، ٓ أٟمف يٗمٞمد ووٕمف سم٤مًميورة، ومٝمٜم٤مك ومرق سملم أن ٟم٘مقل: هذه 

اخلّمقصٞم٦م شمٌٓمئ طمريم٦م اًمقصمقق سم٤محلدي٨م، وسملم أن ٟم٘مقل: هذه اخلّمقصٞم٦م شمٗمٞمد 

 ل ُمـ ضمٝم٦م وشمٕمٞمؼ ُمـ أظمرى.ووٕمف، ومٝمل ٓ شمٗمٞمد ًمٙمٜمٝم٤م شمٗمًح اعمج٤م

يم٠من يِمتٛمؾ قمغم ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمٙمذاسملم  د ـ أن يؽقن افسـد دم َجؾتف مثرًا ومؾػتًو،

، سمحٞم٨م ٓ شمٕمرف أو حيقي ؾمٚمًٚم٦م ُمـ إؿمخ٤مص اعمجٝمقًملم ضمٝم٤مًم٦ًم شم٤مُم٦م

أؾمامؤهؿ وٓ شمتداول ذم يمت٥م احلدي٨م واًمرضم٤مل واجلرح واًمتٕمديؾ.. إّن هذا ُم٤م يثػم 

ذم اًمّمدوم٦م اًمتل مجٕم٧م هذه إؾمامء، ٓؾمٞمام ًمق شمٙمّررت ذم طمٗمٞمٔم٦م ٟم٤مىمد احلدي٨م 

 أطم٤مدي٨م شمرضمع إمم ُمقوقع واطمد.

 

 ـ العالوات املتٍٗٛ لمٕضع 2ـ  8

ويمام شمٜمّققم٧م اًمٕمالُم٤مت اًمًٜمدي٦م ًمقوع احلدي٨م، يمذًمؽ احل٤مل ُمع إُم٤مرات 

 اعمتٜمٞم٦م، وٟمحـ ٟمذيمر أمّهٝم٤م ُمع اًمتقوٞمح واًمتٕمٚمٞمؼ، وهل:

إذ هذا يٙمِمػ قمـ ؽًو دم ظبورتف حيقي حلـًو، ـ أن يؽقن متـ احلديٌ رـق 1

 ووٕمف: ّٕن أومّمح ُمـ ٟمٓمؼ سم٤مًمْم٤مد ٓ يٛمٙمـ صدور ُمثؾ هذا اًمٙمالم قمٜمف.

                                           
 .158ـ  157راضمع: دروس ذم ووع احلدي٨م:  (1)

 .207اٟمٔمر: اًمٗمْمكم، أصقل احلدي٨م:  (2)
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ُمـ هٜم٤م، يٕمتٛمد اًمٜمّ٘م٤مد قمغم شمريمٞم٦ٌم احلدي٨م وسمالهمتف وضمقدشمف واٟمًج٤مم يمٚمامشمف 

وومّم٤مطمتٝم٤م: وم٢مّن هذا إُمر ي٘مّقي اًمقصمقق سمّمدوره أو ي٘مّرب اًمٜم٤مىمد إمم آىمتٜم٤مع 

 .سمقوٕمف

ـّ اخلؼماء ُمـ قمٚمامء احلدي٨م شمقىمٗمقا هٜم٤م ُمٚمّٞم٤ًم، ومذيمروا أّن ريم٤ميم٦م اًمٚمٗمظ إٟمام شمّي  ًمٙم

قمٜمدُم٤م ئمٝمر ُمـ اًمراوي أٟمف يٜم٘مؾ سم٤مًمٚمٗمظ سمحٞم٨م يٍّمح سمف أو يٌٞمّٜمف سمِمٙمؾ ُمـ 

ٌُٕمد ٟمٓمؼ اًمٜمٌل وأهؾ سمٞمتف سمٙمالم ريمٞمؽ ُمتٝم٤موم٧م  إؿمٙم٤مل، ومٝمٜم٤م ٟمتٝمٛمف سم٤مًمٙمذب: ًم

اوي أو ُيٗمٝمؿ ُمـ حتٚمٞمؾ اًمًٜمد أٟمف يٜم٘مؾ سم٤مًمٚمٗمظ، وم٢مّٟمف ٟمٓم٘م٤ًم وومّم٤مطم٦م. أُم٤م ًمق مل يذيمر اًمر

يقضمد اطمتامل ذم يمقٟمف ٟم٤مىماًل سم٤معمٕمٜمك، وقمٜمده٤م شمٙمقن اًمريم٤ميم٦م ُمـ اًمراوي ٟمٗمًف دون 

 .أن ُيتٝمؿ سم٤مًمقوع

ويٛمٙمٜمٜم٤م هٜم٤م أن ٟمٚمٗم٧م اًمٜمٔمر إمم أّن اًمٕمّمقر اعمت٠مظمرة قمروم٧م فم٤مهرة اإلُمالء، 

حّٚم٘مقن ًمٞمٙمتٌقا قمٜمٝمؿ، وهذا ُم٤م ومحقل أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^ يم٤من سمٕمض اًمتالُمذة يت

احلّمقل ذم اًم٘مرن اهلجري إول، ُمـ هٜم٤م يمّٚمام يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م قمـ أطمد  ٟم٤مدريم٤من 

اعمٕمّمقُملم ذم اًم٘مرن اهلجري إول ويم٤من ومٞمٝم٤م ريم٤ميم٦م ًمٗمٔمٞم٦م يم٤من اطمتامل اًمٜم٘مؾ 

سم٤معمٕمٜمك أيمؼم، وُمـ صمّؿ ٓ شم١مصمر اًمريم٤ميم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م قمغم صّح٦م احلدي٨م، ويمّٚمام يم٤مٟم٧م قمـ 

وُمـ صمؿ زاد اطمتامل  ٟمًٌٞم٤مً  ذم اًم٘مرون اًمالطم٘م٦م يم٤من اطمتامل اًمٜم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك أىمّؾ أطمدهؿ 

 اًمقوع.

ـ أن ٓ يٙمقن ذم احلدي٨م ريم٤ميم٦م أو ٟمحق ذًمؽ، وإٟمام يِمتٛمؾ قمغم ٟمٛمط ُمـ  2

اًمؽميمٞم٥م أو اؾمتخدام سمٕمض اعمٗمردات اًمتل ٟمجزم سمٕمدم قمقده٤م إمم قمٍم صدور 

                                           
 .403ـ  402: 1: وُم٘م٤ٌمس اهلداي٦م 233: 1راضمع: شمدري٥م اًمراوي  (1)

: وشمدري٥م 284ـ  283: واًمّم٤مًمح، قمٚمقم احلدي٨م: 433راضمع: اخلٓمٞم٥م، أصقل احلدي٨م:  (2)

 .404ـ  403: 1: وُم٘م٤ٌمس اهلداي٦م 233: 1اًمراوي 
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و ُمٜمٓم٘مٞم٦م أو أصقًمٞم٦م قمرومٝم٤م اًمٜمص، ومٛمثاًل ًمق ضمرى اؾمتخدام ُمّمٓمٚمح٤مت ومٚمًٗمٞم٦م أ

اعمًٚمٛمقن ذم اًم٘مرن اهلجري اًمث٤مين أو اًمث٤مًم٨م أو اًمراسمع، ضمرى اؾمتخداُمٝم٤م ذم رواي٦م 

قمـ اإلُم٤مم قمكم أو اًمٜمٌل حمٛمد، ومٗمل هذه احل٤مل يٙمقن ذًمؽ دًمٞمؾ اًمقوع: ًمٕمدم 

 إُمٙم٤من صدور هذه اًمتٕم٤مسمػم آٟمذاك، ٓؾمٞمام وأّن اًم٤ًمُمٕملم مل ي٠ًمًمقا قمـ ُمٕمٜم٤مه٤م.

ذم رواي٦م ُمرؾمٚم٦م قمـ اعمرأة × تٕمٌػم اًمقارد ذم يمالم اإلُم٤مم قمكموُمث٤مل ذًمؽ، اًم

يمٚمٛم٦م شمريمٞم٦م،  ىمٝمرُم٤مٟم٦م، وم٘مد ىمٞمؾ سم٠مّن يمٚمٛم٦م: رحي٤مٟم٦م وًمٞم٧ًم سم٘مٝمرُم٤مٟم٦مسم٠من٤م: 

واًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م مل شمٖمُز اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إٓ ذم اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري، ومٙمٞمػ ي٘مػ اإلُم٤مم 

 ٠ًمًمف أطمٌد قمٜمٝم٤م؟!هـ ًم٘مقل هذه اًمٙمٚمٛم٦م دون أن ي40قمكم ىمٌؾ قم٤مم 

وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ قمٜمد سمٕمْمٝمؿ ُم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض ظمٓم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم أو اإلُم٤مم 

اًمّم٤مدق أو اًمرو٤م، وومٞمٝم٤م ُمّمٓمٚمح٤مت ذات ـم٤مسمع ومٚمًٗمل، وهل رواي٤مت ذات 

ويمٞمػ أصٗمف سم٤مًمٙمٞمػ؟! وهق اًمذي يمّٞمػ اًمٙمٞمػ طمتك أؾم٤مٟمٞمد ُمٜم٤مىمش ومٞمٝم٤م، ُمثؾ: 

ػ. أم يمٞمػ أصٗمف سم٠ميـ؟! وهق ص٤مر يمٞمٗم٤ًم، ومٕمروم٧م اًمٙمٞمػ سمام يمّٞمػ ًمٜم٤م ُمـ اًمٙمٞم

اًمذي أّيـ إيـ طمتك ص٤مر أيٜم٤ًم ومٕمروم٧م إيـ سمام أّيـ ًمٜم٤م ُمـ إيـ. أم يمٞمػ أصٗمف 

 .، وىمري٥م ُمٜمف همػمهسمحٞم٨م..

وهذا اًمٜمقع ُمـ أُم٤مرات اًمقوع حيت٤مج إمم شم٠مُمؾ يمثػم وظمؼمة ـمقيٚم٦م وصم٘م٤موم٦م واؾمٕم٦م 

 ٓيمتِم٤مومف ويمِمػ ُمًتقره.

فؼرآن افؽريؿ دون أن يؼبؾ تلوياًل مستسوؽًو ـ خموفػي مضؿقن احلديٌ فظوهر ا 3

، وذًمؽ أٟمف إذا أُمٙمـ اخلروج سمتقومٞمؼ قمرذم سملم ٟميّص دم افعرف وظـد افعؼالء

                                           
: 392: 4، و556: 3: ويمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 510: 5: واًمٙم٤مذم 56: 3ن٩م اًمٌالهم٦م  (1)

 .118: وظمّم٤مئص إئٛم٦م: 87وحتػ اًمٕم٘مقل: 

 و.. 115، 61: واًمّمدوق، اًمتقطمٞمد: 138، 104ـ  103: 1اًمٙم٤مذم  (2)

 :207: واًمٗمْمكم، أصقل احلدي٨م: 404: 1: وُم٘م٤ٌمس اهلداي٦م 233: 1شمدري٥م اًمراوي  (3)
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اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم مل شمٙمـ هٜم٤مك طم٤مضم٦م ًمٓمرح احلدي٨م واّدقم٤مء أّٟمف ُمقوقع، يمام ذم 

 ىمقاقمد اجلٛمع اًمٕمرذم اًمتل طمّ٘م٘مٝم٤م إصقًمٞمقن، ًمٙمـ إذا اؾمتحٙمؿ اًمتٕم٤مرض مل يٙمـ

 هٜم٤مك ُمٗمّر ُمـ ـمرح اخلؼم.

واعمًتٜمد ذم ذًمؽ اًمرواي٤مت اًمٕمديدة ـ اًمتل سمحثٜم٤مه٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم أظمرى ـ 

واًمداًّم٦م قمغم ًمزوم قمرض احلدي٨م قمغم اًم٘مرآن وـمرح ُم٤م ظم٤مًمػ اًمٙمت٤مب دون طم٤مضم٦م 

إمم اومؽماض وضمقد شمٕم٤مرض سملم روايتلم ذم اعمرطمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وهذه همػم رواي٤مت 

 رولم سمٛمقاوم٘م٦م اًمٙمت٤مب اًمتل شمٜمٗمع أيْم٤ًم ذم ُمقرده٤م.اًمؽمضمٞمح سملم اعمتٕم٤م

وىمد ذه٧ٌم سمٕمض أراء ذم ومٙمر أهؾ اًمًٜم٦ّم إمم اًم٘مقل سم٠مّن هذه إطم٤مدي٨م هل 

سمٜمٗمًٝم٤م ُمقوققم٦م أو ٓ يٛمٙمـ إظمذ هب٤م، ٓؾمٞمام وأٟمف ًمٞمس هٜم٤مك ذم اًم٘مرآن ُم٤م يدّل 

 قمغم ًمزوم قمرض إطم٤مدي٨م قمٚمٞمف، ومتٙمقن هذه إطم٤مدي٨م همػم ُمقاوم٘م٦م ًمٚمٙمت٤مب.

ًمٙمـ يٜم٤مىمش ذم حمّٚمف سمام ٟمقضمزه هٜم٤م، وهق أّن سمٕمض هذه إطم٤مدي٨م ٓ سم٠مس سمف 

ؾمٜمدًا، إمم ضم٤مٟم٥م شمٕمّدده٤م، إو٤موم٦ًم إمم أن٤م ُمٜمًجٛم٦م ُمع اعمٜمٓمؼ اًمٕم٘مالين، وم٢مّن 

اعمٜم٘مقٓت اًمتل شم٠مشمٞمؽ ُمـ اعمقمم ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن شمرومض إذا قم٤مرو٧م ٟمّم٤ًم ىمٓمٕمٞم٤ًم ًمف 

ّٞملم ُمـ طمٞم٨م اًمدًٓم٦م، وم٢مّن اًمٕم٘مالء ُمـ طمٞم٨م اًمّمدور، وطمتك ًمق يم٤من اًمٙمالُم٤من فمٜم

ي٘مّدُمقن طمٞمثٞم٦م اًمًٜمد قمغم طمٞمثٞم٦م اًمدًٓم٦م ُم٤م داُم٧م اًمدًٓم٦م واوح٦م وًمق مل شمٌٚمغ 

ُمًتقى اًمٜمّمٞم٦م واًمٍماطم٦م اعمٗمٞمدة ًمٚم٘مٓمع. ُمـ هٜم٤م، شم٠ميت أمهٞم٦م قمرض احلدي٨م قمغم 

اًمٙمت٤مب، ٓؾمٞمام وأّن سمٕمض رواي٤مت اًمٕمرض قمغم اًمٙمت٤مب ذم اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م 

قل اعمٕمّمقم ُم٤م ظم٤مًمػ اًمٙمت٤مب، اًمٔم٤مهر ذم ٟمٗمل طمٞمثٞم٦م اًمّمدور ٓ فم٤مهره٤م ٟمٗمل ىم

 اجلٝم٦م، إُمر اًمذي يرومع ُمـ اطمتامل اًمقوع ذم احلدي٨م اعمٕم٤مرض ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ.

ـّ اًم٘مْمٞم٦م إهؿ ذم ُمقوقع ُمٕم٤مرو٦م اًمٙمت٤مب شمٔمّؾ ذم حتديد هقّي٦م هذه  ًمٙم

                                                                                                       
 .434واخلٓمٞم٥م، أصقل احلدي٨م: 
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رسمع اعمٜمٓم٘مل، إذ اعمٕم٤مرو٦م، وذًمؽ أّن٤م ختْمع قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ًم٘م٤مٟمقن اًمٜم٥ًم إ

 يرى اًمٕمٚمامء أّن اًمٜم٦ًٌم سملم احلدي٨م واًم٘مرآن ٓ خترج قمـ طم٤مٓت أرسمع هل:

أ ـ ٟم٦ًٌم اًمت٤ًموي: وم٤مًمٜمّص اًم٘مرآين ي٘مقل: دم٥م قمٛمرة اًمتٛمتع، واًمٜمص احلديثل 

ي٘مقل: قمٛمرة اًمتٛمتع واضم٦ٌم، ٓ يزيدان قمـ ذًمؽ وٓ يٜم٘مّم٤من سمام يٖمػّم اًمٜمتٞمج٦م، وُمـ 

 الف ومٞم١مظمذ هبام ُمٕم٤ًم دون أّي حمذور.اًمقاوح هٜم٤م أٟمف ٓ يقضمد اظمت

ب ـ ٟم٦ًٌم اًمٕمٛمقم واخلّمقص اعمٓمٚمؼ: سم٠من يٙمقن اًمٜمص اًمٙمت٤ميب أو احلديثل 

ُمع  أوؾمع دائرًة ُمـ اًمٜمص أظمر، وهٜم٤م ي٘مّدم اًمٜمص إوٞمؼ دائرًة قمغم ذًمؽ إوؾمع

، سمال ومرق سملم يمقن إوؾمع ىمرآٟم٤ًم أو طمديث٤ًم، وذًمؽ ًم٘م٤مٟمقن اجلٛمع اًمٕمرذم قمؼم اعمخ٤مًمٗم٦م

 ٔمري٤مت اًمتخّمٞمص واًمت٘مٞمٞمد و..ٟم

ج ـ ٟم٦ًٌم اًمٕمٛمقم واخلّمقص ُمـ وضمف: سمٛمٕمٜمك أن يٙمقن هٜم٤مك ٟم٘مٓم٦م يتحّدصم٤من 

ُمٕم٤ًم قمٜمٝم٤م، ومٞمام خيتّص احلدي٨م سمٜم٘مٓم٦م أظمرى ٓ يتحّدث قمٜمٝم٤م اًم٘مرآن، وخيتّص اًم٘مرآن 

 سم٤محلدي٨م قمـ ٟم٘مٓم٦م ٓ يتٓمّرق إًمٞمٝم٤م هذا احلدي٨م.

ُمر واوح: إذ ٓ ُمٕم٤مرو٦م، أُم٤م إذا وهٜم٤م إن يم٤مٟم٤م ُمتقاوم٘ملم ذم ٟم٘مٓم٦م آؿمؽماك وم٤مٕ

يم٤مٟم٤م خمتٚمٗملم وم٘مد ي٘م٤مل سمً٘مقط طمجٞم٦م اًمٜمص اًم٘مرآين واحلديثل ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م 

سم٤مخلّمقص، وسم٘م٤مء احلجٞم٦م هلام ذم ٟم٘م٤مط آُمتٞم٤مز، أي أّن هٜم٤مك ٟمققم٤ًم مم٤ّم يًّٛمك 

سم٤مًمتٌٕمٞمض ذم احلجٞم٦م، ومحدي٨م واطمد ٟمّمٗمف طمج٦م وٟمّمٗمف همػم طمج٦م، وىمد ي٘م٤مل 

ذم ُم٤مّدة آضمتامع، وهلذا اعمقوقع دراؾم٤مت ُمٓمّقًم٦م ٓ شمٕمٜمٞمٜم٤م  سمجري٤من أظم٤ٌمر اًمٓمرح

 هٜم٤م.

ـ ٟم٦ًٌم اًمت٤ٌميـ اًمت٤مم: سم٠من شم٘مقل أي٦م ُمثاًل: دم٥م صالة اًمٔمٝمر، وي٘مقل احلدي٨م: د 

ٓ دم٥م صالة اًمٔمٝمر، ويتٕمذر اجلٛمع اًمٕمرذم سمٞمٜمٝمام، ومٝمٜم٤م شم٘مع اعمٕم٤مرو٦م، وي٘مقل 

 وتٝم٤م ًمٚمٙمت٤مب.اًمٕمٚمامء: إّن اعمٗمروض ـمرح اًمرواي٦م ضم٤مٟم٤ًٌم عمٕم٤مر
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هذا اعمٜمٝم٩م اًم٘م٤مئؿ قمغم ُم٘مقًم٦م اًمٜم٥ًم إرسمع اعمٜمٓم٘مٞم٦م ي٘مّٚمؾ يمثػمًا ُمـ خم٤مًمٗم٦م 

احلدي٨م اعمقضمقد سملم أيديٜم٤م ًمٚمٙمت٤مب اًمٙمريؿ، إذ ىمّٚمام دمد ٟمّم٤ًم ي٤ٌميـ ُم٤ٌميٜم٦ًم شم٤مُم٦ًم اًم٘مرآن 

اًمٙمريؿ، سمحٞم٨م شمٖمدو اعم٤ٌميٜم٦م سحي٦م وضمريئ٦م وواوح٦م ٓ جم٤مل ًمٚمت٠مويؾ اًمٕمرذم ومٞمٝم٤م، 

 دائرة اًمٕمٛمٚمٞم٤مت يم٤مًمٗم٘مف وإظمالق، طمٞم٨م يٛمٜمع اًمٙمثػم ُمـ إصقًمٞملّم ظمّمقص٤ًم ذم

قمـ ُم٘مقٓت ايمتِم٤مف اعمالك و... ومتٌ٘مك إُمقر ُمٗمتقطم٦م، يمام أّن اًمقو٤مقملم مل 

 يٙمقٟمقا ؾمّذضم٤ًم ًمٞمْمٕمقا أطم٤مدي٨م شمٕم٤مرض اًم٘مرآن هبذا اًمقوقح وسمٙمثرة.

ٛمد طمًلم إٓ أّن اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر، وؿم٤مريمف ذم اًمٗمٙمرة أُمث٤مل اًمًٞمد حم

، ذه٥م إمم أّن خم٤مًمٗم٦م اًمٙمت٤مب ٓ شمٕمٜمل ذًمؽ، ومْمؾ اهلل واًمًٞمد قمكم اًمًٞمًت٤مين و..

سمؾ شمٕمٜمل خم٤مًمٗم٦م اًمروح اًمٕم٤مُم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، وُم٤م ٓ يٙمقن ًمف ؿمٌٞمف أو ٟمٔمػم ذم 

 اًمٙمت٤مب.

وٕمهٞم٦م هذه اًمٜمٔمري٦م ٟمٜم٘مؾ يمالم اًمًٞمد اًمّمدر ـ سمح٥ًم شم٘مريرات درؾمف ـ طملم 

قن اعمراد ُمـ ـمرح ُم٤م ظم٤مًمػ اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ، أو ُم٤م ًمٞمس قمٚمٞمف ٓ يٌٕمد أن يٙمي٘مقل: 

ؿم٤مهد ُمٜمف، ـمرح ُم٤م خي٤مًمػ اًمروح اًمٕم٤مُم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، وُم٤م ٓ شمٙمقن ٟمٔم٤مئره 

أّن اًمدًمٞمؾ اًمٔمٜمل إذا مل يٙمـ ُمٜمًجاًم ُمع وأؿم٤ٌمهف ُمقضمقدًة ومٞمف، ويٙمقن اعمٕمٜمك طمٞمٜمئٍذ 

وًمٞمس اعمراد اعمخ٤مًمٗم٦م  مل يٙمـ طمج٦م،ـمٌٞمٕم٦م شمنميٕم٤مت اًم٘مرآن وُمزاج أطمٙم٤مُمف اًمٕم٤مم 

واعمقاوم٘م٦م اعمْمٛمقٟمٞم٦م احلّدي٦م ُمع آي٤مشمف، ومٛمثاًل ًمق وردت رواي٦م ذم ذّم ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس 

تٝمؿ ذم اخلٚمؼ أو أنؿ ىمًؿ ُمـ اجلـ، ىمٚمٜم٤م: إّن هذا خم٤مًمػ ُمع اًمٙمت٤مب  ًّ وسمٞم٤من ظم

                                           
: 653ـ  652: 5: وُم٤ٌمطم٨م إصقل 335ـ  333: 7اًمّمدر، سمحقث ذم قمٚمؿ إصقل  (1)

: واٟمٔمر: ه٤مؿمؿ ُمٕمروف احلًٜمل، دراؾم٤مت 12ـ  11: 1واًمًٞمًت٤مين، اًمراومد ذم قمٚمؿ إصقل 

 : وٓطمظ ـ عمزيد ُمـ آـمالع ـ يمالم: طمًلم إُم٤مُمل يم٤مؿم٤مين،314ذم احلدي٨م واعمحّدصملم: 

 .47ـ  46أصقل اإلُم٤مُمٞم٦م: 
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اًمٙمريؿ اًمٍميح ذم وطمدة اًمٌنمي٦م ضمٜم٤ًًم وطم٤ًًٌم وُم٤ًمواهتؿ ذم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م 

ام اظمتٚمٗم٧م أصٜم٤مومٝمؿ وأًمقانؿ، وأُم٤م جملء رواي٦م شمدّل قمغم وضمقب وُم١ًموًمٞم٤مهت٤م ُمٝم

اًمدقم٤مء قمٜمد رؤي٦م اهلالل ُمثاًل ومٝمل ًمٞم٧ًم خم٤مًمٗم٦م ُمع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وُم٤م ومٞمف ُمـ 

احل٨م قمغم اًمتقضمف إمم اهلل، واًمت٘مرب ُمٜمف قمٜمد يمّؾ ُمٜم٤مؾم٦ٌم، وذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، 

قمٞم٦م ومٞمام إذا مل شمٙمـ خم٤مًمٗم٦م ٕصؾ وهذا يٕمٜمل أّن اًمدًٓم٦م اًمٔمٜمٞم٦م اعمتْمّٛمٜم٦م ًمألطمٙم٤مم اًمٗمر

اًمدًٓم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمقاوح٦م شمٙمقن ـ سمِمٙمؾ قم٤مم ـ ُمقاوم٘م٦م ُمع اًمٙمت٤مب وروح شمنميٕم٤مشمف 

 .اًمٕم٤مُم٦م، ظمّمقص٤ًم إذا صمٌت٧م طمجٞمتٝم٤م سم٤مًمٙمت٤مب ٟمٗمًف

وٓ جيدر آؾمتٝم٤مٟم٦م سمٜمٔمري٦م يمٝمذه. إذ إن٤م ؾمتٗمًح اعمج٤مل ًمإلـم٤مطم٦م سمٕمدد أيمؼم ُمـ  

٤مروتٝم٤م ًمٚم٘مرآن، ومام يتحّدث قمٜمف اًمّمدر ُمـ اًمرواي٦م ٟمّمقص اًمًٜم٦ّم اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ُمٕم

اًمتل شمذّم ـم٤مئٗم٦ًم ُمـ اًمٜم٤مس ًمٞمس ُمث٤مًٓ اومؽماوٞم٤ًم سمؾ هق ُمث٤مل وىمٕمل، إذ هٜم٤مك رواي٦م ذم 

، وىمد أومتك سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء سمٙمراه٦م إيمراد وأنؿ ىمقم ُمـ اجلـ يمِمػ قمٜمٝمؿ اًمٖمٓم٤مء

أّن هذه اًمرواي٦م ًمق  ، وُمـ اًمقاوحاًمتزوي٩م ُمٜمٝمؿ سمؾ واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ اىمتّم٤مدي٤مً 

أردٟم٤م أن ٟمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ـمٌؼ ُمٜمٝم٩م اًمتٕم٤مرض اًم٤ًمئد ًم٘مٚمٜم٤م: إن٤م ـ قمغم أسمٕمد شم٘مدير ـ 

 ختّّمص أو شم٘مّٞمد ُم٤م دّل قمغم إيمرام يمّؾ سمٜمل آدم.

وٟمحـ ٟمٕمت٘مد سم٠مّن سمٕمض أراء همػم اعم٠مًمقوم٦م اًمتل ـمرطمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل يمّؾ ُمـ 

 ومْمؾ اهلل واًمِمٞمخ يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ واًمًٞمد حمٛمد طمًلم

شمٕمقد إمم هذه اًمٜم٘مٓم٦م سم٤مًمذات عمـ راضمع ُمٜم٤مه٩م واًمِمٞمخ حمٛمد إسمراهٞمؿ اجلٜم٤ّميت ص٤مٟمٕمل 

                                           
 .334ـ  333: 7اًمّمدر، سمحقث ذم قمٚمؿ إصقل  (1)

 .84ـ  83: 20: وشمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 352: 5اًمٙمٚمٞمٜمل، اًمٙم٤مذم  (2)

: 3: واًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم 245اٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: احلكم، اجل٤مُمع ًمٚمنمائع:  (3)

186. 



 3ج /عاصر دراسات يف الفقى اإلسالمي امل ....................................... 512

سمحثٝمؿ اًمٗم٘مٝمل وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف، وم٤معمقوقع ًمٞمس ُمقوقع ضمًؿ آي٦م أو ضمًؿ رواي٦م ٟمتٕم٤مُمؾ 

طمرومٞم٤ًم ُمٕمٝمام، سمؾ ُمقوقع ُمْمٛمقين يٕمقد ًمروح اًمتنميع، وم٠مٟم٧م شمْمع اًمرواي٦م هٜم٤م 

ت اًمٜمص اًم٘مرآين، وٓ شمٌح٨م قمـ آي٦م ظم٤مّص٦م ًمتٕمٓمٞمؽ دًٓم٦م، ومت٘مٞمس أُم٤مم مج٤مع ُمٕمٓمٞم٤م

ٟمًٌتٝم٤م إمم اًمرواي٦م، وهذه اًمٜمزقم٦م اعم٘م٤مصدي٦م واًمروطمٞم٦م ذم اًمتنميع ُمـ ؿم٠من٤م أن ختٚمؼ 

صمقرة ذم ن٩م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمًٜم٦ّم، وإذا مل شمٙمـ ومٕمٚم٧م ذًمؽ ُمع اًمّمدر، أو ومٕمٚمتف سمِمٙمؾ 

ة قمغم شمٗمٕمٞمؾ هذه اعم٘مقًم٦م، أو يٕمقد سمًٞمط ُمع همػمه، وم٢مّن ذًمؽ رسمام يٕمقد ًمٕمدم اجلرأ

ًمٕمدم وضمقد وقاسمط حمّددة هل٤م سمٕمد، سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ أّن ه١مٓء اًمٕمٚمامء ىمد أطمًٜمقا 

 آؾمتٗم٤مدة ُمـ هذا اًمٗمٝمؿ اجلديد اًمذي ىمّدُمف اًمًٞمد اًمّمدر أم مل حيًٜمقا ذًمؽ.

ـ خموفػي مضؿقن احلديٌ فؾسـّي افؼطعقي افصدور بظوهرهو أو كّصفو  4

ٓ ي٘مٌؾ اًمت٠مويؾ اعمًت٤ًمغ، ومٚمق وردت رواي٦م دمٞمز اًمٙمذب قمغم  ، سماموسحيفو

 |اقمتؼمت ُمقوققم٦ًم: ًمتقاشمر احلدي٨م اًمٜم٤مهل قمـ اًمٙمذب قمٚمٞمف |رؾمقل اهلل

 يمام ذيمروا، وهٙمذا ُم٤م ضم٤مء ذم ُم٘م٤مسمؾ يمّؾ طمدي٨م ُمتقاشمر أو ُمٕمٚمقم اًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٕمّمقم.

ٞم٦م: وم٢مّن واعمدرك ذم ذًمؽ قمدم ُمٜم٤مهْم٦م أطم٤مد ًمٚمٛمتقاشمر ووم٘م٤ًم ًمألصقل اًمٕم٘مالئ

اًمٕم٘مالء ًمق سمٚمٖمٝمؿ ظمؼم سمٓمريؼ فمٜمل يٜم٤مىمض ظمؼمًا ىمٓمٕمل اًمّمدور، ومل يٙمـ هٜم٤مك 

ُم٤م مل يٙمـ وضمقده ُمقضم٤ًٌم  جم٤مل ًمٚمتقومٞمؼ سملم اخلؼميـ ٓ يٕمػمون اخلؼم اًمٔمٜمل أّي اقمت٤ٌمر

، دون أن ًمني٤من اًمِمؽ إمم أصؾ صدور اًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل اًمّمدور ذم طمّد ذاشمف

ٝمؿ قمٜمدهؿ أن ٓ يٙمقن اخلؼم اًم٘مٓمٕمل اًمّمدور يٜمٔمروا إمم قمٜمٍم اًمدًٓم٦م، سمؾ اعم

 ُمِمتٌف اًمدًٓم٦م جمٛماًل.

ٟمٕمؿ، ووم٘م٤ًم عمٌدأ اًمت٘مٞم٦م ىمد ي٘م٤مل سم٢مُمٙم٤من صدور ظمؼٍم خم٤مًمػ ًمٚمًٜم٦ّم اًم٘مٓمٕمٞم٦م قمغم 
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ٟمحق اًمت٘مٞم٦م، وُمـ صمؿ ٓ حيرز يمقٟمف ُمقوققم٤ًم طمٞمٜمئٍذ، ومالسمّد ُمـ ُمالطمٔم٦م اعمٕمّمقم 

ٟمحق اًمت٘مٞم٦م أم ٓ، ومٚمق ٟم٥ًم اًمذي صدر اخلؼم ُمٜمف ذم اطمتامل يمقن اخلؼم يم٤من قمغم 

سمٜم٤مًء قمغم ضمقاز اًمت٘مٞم٦م ذم سمٞم٤من  اخلؼم ًمٚمٜمٌل مل يٙمـ ُمٕمٜمك ٓطمتامل اًمت٘مٞم٦م وهٙمذا..

 إطمٙم٤مم.

، طمٞم٨م ذيمر سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم أّن هذه ـ خموفػي مضؿقن احلديٌ فإلَجوع 5

 اعمخ٤مًمٗم٦م شمً٘مط ىمٞمٛم٦م اخلؼم.

ؼ ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف، واًمذي يٌدو ًمٜم٤م أّن اإلمج٤مع ًمٞمس طمّج٦ًم ذم ٟمٗمًف، يمام طم٘مّ 

ظمالوم٤ًم عم٤م اؿمتٝمر ذم أصقل اًمٗم٘مف اًمًٜمل، هلذا ٓ شمٙمقن ًمف طمجٞم٦م إٓ ُمـ سم٤مب يمِمٗمف 

قمـ ىمقل اعمٕمّمقم وُمقىمٗمف، وهٜم٤م ٟم٘مقل: إذا يم٤من هذا اإلمج٤مع فمٜمٞم٤ًم ذم يمِمٗمف مل يٙمـ 

طمج٦ًم ذم ٟمٗمًف، ومْماًل قمـ أن ٟمً٘مط سمف اقمت٤ٌمر رواي٦ٍم طمّج٦م ذم ٟمٗمًٝم٤م أو احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م 

 وققم٦م.سم٠من٤م ُمق

وأُم٤م إذا يم٤من ىمٓمٕمٞم٤ًم ذم يمِمٗمف ـ وحتّ٘م٘مف ٟم٤مدٌر ضمدًا: ٓطمتامل اعمدريمٞم٦م ذم أيمثر 

اإلمج٤مقم٤مت طمتك ًمق حتّ٘م٘م٧م صٖمرى اإلمج٤مع ـ أُمٙمـ احلٙمؿ سم٤مًمقوع، ُم٤م مل يٓمرأ 

 اطمتامل اًمت٘مٞم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمذي أؾمٚمٗمٜم٤مه آٟمٗم٤ًم، أو يٛمٙمـ إجي٤مد شمقومٞمؼ قمرذم.

وافبدُّيقوت افتل ٓ ُتتوج إػ  ـ خموفػي مضؿقن احلديٌ فقاضحوت افعؼقل 6

. وُمثٚمقا ًمف سمخؼم قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ذم اعمّم٤مدر اًمًٜمّٞم٦م، طمٞم٨م ىمٞمؾ كؼوش

إّن ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح ـم٤موم٧م سم٤مًمٌٞم٧م ىم٤مل:  |ًمف: طمّدصمؽ أسمقك قمـ ضمّدك أّن رؾمقل اهلل

                                           
: وحمٛمد قمج٤مج اخلٓمٞم٥م، أصقل 404: 1: وُم٘م٤ٌمس اهلداي٦م 233: 1شمدري٥م اًمراوي  (1)

 .435، 434احلدي٨م: 

: وشمدري٥م 207: واًمٗمْمكم، أصقل احلدي٨م: 285ـ  284اٟمٔمر: اًمّم٤مًمح، قمٚمقم احلدي٨م:  (2)

 .404: 1: وُم٘م٤ٌمس اهلداي٦م 233: 1اًمراوي 
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. وٟمحق هذه اًمرواي٦م ظمؼم قمكم سمـ أيب محزة ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿوصّٚم٧م ظمٚمػ اعم٘م٤مم ريمٕمتلم

يم٤مٟم٧م ُم٠مُمقرة × إّن ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح×: اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمّٞم٦م ىم٤مل: ىم٤مل زم أسمق احلًـ ذم

ـم٤موم٧م سم٤مًمٌٞم٧م... صمؿ رضمٕم٧م اًمًٗمٞمٜم٦م ويم٤مٟم٧م ُم٠مُمقرة، ومٓم٤موم٧م سم٤مًمٌٞم٧م ـمقاف 

 .اًمٜم٤ًمء

وهذا اعمٕمٞم٤مر واوح ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ، إٓ أّن اًمٙمالم ذم ُمٕمٜمك اًمٕم٘مؾ اًمذي إذا 

أّن اًمٌدهيٞم٤مت اًمقاوح٤مت اًمتل ٓ  ظم٤مًمٗمتف اًمرواي٦م اقمتؼمت ُمقوققم٦م، ومٛمـ اًمقاوح

خيتٚمػ ومٞمٝم٤م اصمٜم٤من شمٕمّد ُمّمداىم٤ًم أسمرز وأووح ًمٚمٕم٘مؾ، ويمذًمؽ إطمٙم٤مم إوًمٞم٦م 

ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم يمحًـ اًمٕمدل وىمٌح اًمٔمٚمؿ. ًمٙمـ ُمتك ي٘مقم اًمقاوع سمقوع طمدي٨م 

 يٕم٤مرض سمٙمّؾ سم٤ًمـم٦م سمدهيٞم٤مت اًمٕم٘مؾ هبذا اعمٕمٜمك؟!

٘مؾ هٜم٤م هق اعمٜمٓمؼ اًمٓمٌٞمٕمل ًمألؿمٞم٤مء، ٓ ُمـ هٜم٤م، حي٤مول اًمٜمّ٘م٤مد أن يذهٌقا إمم أّن اًمٕم

اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري اًمٌدهيل أو اًمٕمٛمكم إوزم ومح٥ًم. ومٝمذه اًمرواي٦م اًمتل ىمرأٟم٤مه٤م ىمٌؾ 

سمٓمري٘م٦م سمٞم٤من٤م اًمِمٞمٕمل ـ ٓ خت٤مًمػ  مٙمٚمٝم٤م اًمقارد ذم اعمّم٤مدر اًمًٜمٞم٦م أىمٚمٞمؾ ـ ؾمقاء سمِم

 اًمٕم٘مؾ هبذا اعمٕمٜمك، ًمٙمـ ُمع ذًمؽ ي٘م٤مل سم٠من٤م خت٤مًمػ اًمٕم٘مؾ.

أّن اعمراد سم٤مًمٕم٘مؾ يمّؾ قم٘مؾ ؾمٚمٞمؿ يٗمٝمؿ ُمٜمٓمؼ إؿمٞم٤مء وحيٛمؾ ذوىم٤ًم  ُمـ هٜم٤م، يٌدو

ـّ  ؾمٚمٞماًم ُمٕمتدًٓ، ُمثاًل يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمٜمٌل ؾمٚمٞمامن ًمف أًمػ زوضم٦م أو أًمٗملم جي٤مُمٕمٝم

ـّ اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ اًمذي يٛمٚمؽ ذوىم٤ًم  يمؾ ًمٞمٚم٦م، وم٤مًمٕم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك إول ٓ يامٟمع ذًمؽ، ًمٙم

شم٠مِت اًمِمقاهد اًمداقمٛم٦م قمغم وضمقد  ًمٓمٌٞمٕم٦م إؿمٞم٤مء يرى ذًمؽ همػم صحٞمح، ُم٤م مل

 إقمج٤مز اؾمتثٜم٤مئل ذم إُمر.

                                           
: واسمـ 322: 5: وإرواء اًمٖمٚمٞمؾ 94: 5: وُمّمٜمػ اًمّمٜمٕم٤مين 55: 5ٔمر: يمٜمز اًمٕمامل اٟم (1)

 .162: 6: وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م 100: 1اجلقزي، اعمقوققم٤مت 

 .300: 13شمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (2)
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يمذًمؽ احل٤مل قمغم ُمًتقى اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم، وم٢مذا ضم٤مءت رواي٦م دمٞمز ًمألب ُمٕم٤مىم٦ٌم 

آسمـ سم٘مْمؿ حلٛمف سم٤معم٘م٤مريض أو ىمٓمع إصٌٕمف وهق مل يٌٚمغ احلٚمؿ، وم٢مّن اًمٕم٘مؾ هٜم٤م ٓ 

أضمّؾ ُمـ أن ئمٚمؿ. وقمغم ي٘مٌؾ ُمٜمٓمؼ هذا اًمتنميع: ٕٟمف يرى ومٞمف فمٚماًم وضمقرًا، واهلل 

هذا وم٘مس، ُمثؾ ُم٤م ضم٤مء ُمـ أّن سمٜمل إهائٞمؾ يم٤مٟمقا يٓمّٝمرون حلقُمٝمؿ سم٤معم٘م٤مريض قمٜمد 

 .إص٤مسم٦م اًمٌقل، وأّن اهلل وؾّمع قمغم أُم٦م حمٛمد

ـّ ظمٓمقرشمف أٟمف ىمد  وم٤مًمٕم٘مؾ هٜم٤م ي١مظمذ سمٛمٕمٜم٤مه إقمّؿ ُمـ اًمٌدهيٞم٤مت إوًمٞم٦م، ًمٙم

اعمقوققّمل اجلٛمٕمل، ومٞمنع يٚمتٌس أُمر اًمٕم٘مؾ اًمذوىمل اًمٗمردي سم٤مًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ 

اإلٟم٤ًمن إمم اهت٤مم احلدي٨م سم٤مًمقوع ًمٕمدم جمٞمئف قمغم ذوىمف وُمزاضمف، إن ذم ُمْمٛمقٟمف 

اخلؼمي أو ذم ُمْمٛمقٟمف اًمتقضمٞمٝمل: هلذا اطمت٤مج إُمر إمم صٗم٤مء ذهٜمل وصٜم٤مقم٦ٍم 

 ًمٚمذوق اًمًٚمٞمؿ، وؾمٕمل ًمٚمٛمقوققمٞم٦م وآسمتٕم٤مد قمـ اًمتّنع وآسمت٤ًمر وآٟمحٞم٤مز.

، وهذا قمٜمقان ؾؿشوهدة وافتجربي وحؼوئؼ افعؾؿ واحلقوةـ خموفػي احلديٌ ف 7

 يتّمؾ سمٕمض اًمٌمء سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمٕم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك اًمذي ـمرطمٜم٤مه.

ومٛم٘مت٣م اًمتجرسم٦م وؾمٜم٦ّم احلٞم٤مة أن حيّمؾ اإلٟم٤ًمن قمغم اًمدفء ُمـ ظمالل احلرارة، 

وم٤محلّمقل قمٚمٞمف ُمـ ظمالل اًمثٚم٩م حيت٤مج إمم قمٜم٤مي٦م اؾمتثٜم٤مئٞم٦م. وُم٘مت٣م ـمٌٞمٕم٦م إُمقر 

ٞم٤مة أن يقًمد آسمـ ُمـ إم إٟمثك، أُم٤م جملء رواي٦م ذم يمت٤مب اهلٗم٧م وإفمّٚم٦م وؾمٜم٦ّم احل

 .شمٗمٞمد أّن إوصٞم٤مء يقًمدون ُمـ أُمٝم٤مت ذيمقر، ومٝمذا أُمٌر يًتحّؼ آؾمتٜمٙم٤مر

وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ، ُمقاضمٝم٦م إطم٤مدي٨م ًمٚمح٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م، وم٢مٟمف إذا شمٜم٤مىمض 

                                           
 .134: 1اٟمٔمر: شمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .404: 1: وُم٘م٤ٌمس اهلداي٦م 233: 1شمدري٥م اًمراوي  (2)

 .209ـ  208صقل احلدي٨م: راضمع: اًمٗمْمكم، أ (3)
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ُيرضمع اعمّد واجلزر إمم ُمالك يْمع طمدي٨م ُمع هذه احل٘م٤مئؼ يٓمرح، وم٤محلدي٨م اًمذي 

رضمٚمف ذم اًمٌحر أو يرومٕمٝم٤م يٜم٤مىمض أصقل اًمٕمٚمؿ ذم شم٠مصمػم اًم٘مٛمر قمغم ذًمؽ، ويمذًمؽ 

إطم٤مدي٨م اًمتل دمٕمؾ اًمري٤مح ُمًجقٟم٦ًم حت٧م اًمريمـ اًمِم٤مُمل أو اًمٞمامين ًمٚمٙمٕم٦ٌم، وم٢مذا 

، ويمذًمؽ شمٗمًػم اًمزٓزل سم٠مّن اهلل ظمٚمؼ أراد اهلل أرؾمٚمٝم٤م ًمٚمجٜمقب أو اًمِمامل

قمغم طمقت، وم٘م٤مًم٧م احلقت: محٚمتٝم٤م سم٘مّقيت، وم٠مرؾمؾ اهلل إًمٞمٝم٤م طمقشم٤ًم ىَمْدر ومؽم، إرض 

ومدظمٚم٧م ُمٜمخره٤م، وم٤موٓمرسم٧م أرسمٕملم ص٤ٌمطم٤ًم، وم٢مذا أراد اهلل أن يزًمزل أرو٤ًم شمراءت 

 .هل٤م شمٚمؽ احلقشم٦م اًمّمٖمػمة

وُم٤م ورد أن ذم اًمّملم ؿمجرة حتٛمؾ يمّؾ ؾمٜم٦م وردًا يتٚمّقن يمؾ يقم ُمرشملم، وم٢مذا يم٤من 

ٟمجد ُمٙمتقسم٤ًم قمٚمٞمف: ٓ إًمف إٓ اهلل، حمٛمد رؾمقل اهلل، وإذا يم٤من آظمر اًمٜمٝم٤مر  أّول اًمٜمٝم٤مر

 .وم٢مّٟم٤م ٟمجد ُمٙمتقسم٤ًم قمٚمٞمف: ٓ إًمف إٓ اهلل، قمكم ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل

وقمٜمدُم٤م ٟم٘مقل سم٠مّن خم٤مًمٗم٦م احل٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م أو اعمِم٤مهدة واًمتجرسم٦م أو احلّس واًمٕمٞم٤من 

ؾمتٕمج٤مل سمتٝمٛم٦م اًمقوع ىمٌؾ اًمت٠ميّمد ُمـ وؾمٜم٦ّم احلٞم٤مة قمالُم٦م اًمقوع، ومٝمذا ٓ يٕمٜمل آ

إُمر، وأن شمٙمقن اعمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م طم٘م٤مئؼ وًمٞم٧ًم ٟمٔمري٤مت أو آراء أو وضمٝم٤مت 

ي٦م وٓ اٟمٔمر مل شمٌٚمغ ُمرشم٦ٌم احلًؿ واًم٘مٓمع اًمٕمٚمٛمل، وأن شمٙمقن ٟم٤مومٞم٦ًم ىمٓمٕم٤ًم عمدًمقل اًمرو

ثٌقت يٙمٗمل أن ي٘مقل اًمٕمٚمؿ أو اعمِم٤مهدة أو اًمتجرسم٦م: مل يث٧ٌم ذًمؽ قمٜمدي: وم٢مّن قمدم اًم

ٓ يٕمٜمل صمٌقت اًمٕمدم، ومٚمٕمّٚمف أُمٌر واىمع مل يٌٚمٖمف اًمٕمٚمؿ سمٕمُد، ومالسمّد ُمـ اًمتٛمٞمٞمز سملم هذه 

 إُمقر ضمٞمدًا.

وم٢مٟمف إذا حتّدصم٧م رواي٦م قمـ أُمٍر خي٤مًمػ  ـ خموفػي احلديٌ فؾحؼوئؼ افتورخيقي، 8

                                           
 .193: 2يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  (1)

 .543ـ  542: 1اعمّمدر ٟمٗمًف  (2)

 .18: 42سمح٤مر إٟمقار  (3)
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احل٘م٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م يم٤من ذًمؽ دًمٞمؾ يمذهب٤م وًمق ذم اجلٛمٚم٦م، وىمد اقمتٛمد اًمٕمالُم٦م اًمتًؽمي 

 هذه اًم٘مريٜم٦م ذم اًمٕمديد ُمـ اعمقاوع، ُمثؾ ُم٤م ضم٤مء ذم أّن اًمؼماء سمـ ُمٕمرور ىمد أيمؾ قمغم

سمٕمد ُمٕمريم٦م ظمٞمؼم ذراقم٤ًم ُمًٛمقُم٦ًم ُمِمقي٦م، طمٞم٨م اقمتؼم اًمتًؽمي هذه اًمرواي٦م 

 .ُمقوققم٦ًم: ّٕن اًمؼماء ُم٤مت ىمٌؾ اهلجرة

 وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ُم٤م ذيمره اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ُمـ اًمرّد قمغم اًمرواي٦م اًمقاردة قمـ

إّٟمام ؾمّٛمك اهلل اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ: ّٕن اهلل أٟمف ىم٤مل:  |قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم قمـ رؾمقل اهلل

أُم٤م ، وىمد قمّٚمؼ اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل سم٘مقًمف: أقمت٘مف ُمـ اجل٤ٌمسمرة، ومٚمؿ ئمٝمر قمٚمٞمف ضم٤ٌمر ىمط

هذه اًمرواي٦م وم٤مًمت٤مريخ ٓ يّمّدىمٝم٤م، وىمد ظمّرب اًمٌٞم٧م، صمؿ همػّمه قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم 

 . ـ ٟمٛمر... ويٛمٙمـ أن يٙمقن ُمراده قمام ُم٣م قمغم اًمٌٞم٧مٟمٗمًف، صمؿ احلّملم سم

وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ رواي٦م ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م اًمقاردة ذم اًمٙم٤مذم ُمـ أّٟمف ؾم٠مًمف احلج٤مج 

قمـ ظمروج اًمٜمٌل إمم ُمِم٤مهده؟ وم٘م٤مل: ؿمٝمد رؾمقل اهلل سمدرًا ذم صمالصمامئ٦م، وؿمٝمد أطمدًا 

× ٕمٗمر سمـ حمٛمدذم ؾمٌٕمامئ٦م، وؿمٝمد اخلٜمدق ذم شمًٕمامئ٦م، وم٘م٤مل: قمّٛمـ؟ ىمٚم٧م: قمـ ضم

 .وم٘م٤مل: وّؾ واهلل ُمـ ؾمٚمؽ همػم ؾمٌٞمٚمف

× هـ، وإُم٤مُم٦م اًمّم٤مدق95وىمد قمّٚمؼ اًمٕمالُم٦م اًمتًؽمي سم٠مّن احلّج٤مج شمقذم قم٤مم 

 .هـ: هلذا يٌٕمد شمّمديؼ اخلؼم114يم٤مٟم٧م قم٤مم 

ًمٙمـ شمقضمد إؿمٙم٤مًمٞم٦م ُمٝمّٛم٦م هٜم٤م وىمع ومٞمٝم٤م همػم واطمد ُمـ ٟم٤مىمدي احلدي٨م، وهل أّن 

                                           
 .163إظم٤ٌمر اًمدظمٞمٚم٦م:  (1)

 .389: 2اًمٜمٞم٤ًمسمقري، اعمًتدرك  (2)

 .379: 14اعمٞمزان  (3)

 .46: 5اًمٙم٤مذم  (4)

 .11إظم٤ٌمر اًمدظمٞمٚم٦م:  (5)
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 ٟم٘مد احلدي٨م جي٥م أن يٙمقن ُم١ميّمدًا، ٓ أن يٙمقن صم٤مسمت٤ًم اًمت٤مريخ اًمذي ٟمٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم

سمخؼم آطم٤مدي مم٤مصمؾ ًمٚمخؼم اًمذي ٟمريد شمقضمٞمف اًمٜم٘مد إًمٞمف: وإٓ ومٙمام يٛمٙمـ يمذب اخلؼم 

إول يمذًمؽ اًمث٤مين وسم٤مًمٕمٙمس، ومال يّمّح آؾمتٕمج٤مل هٜم٤م أيْم٤ًم، سمؾ ٓسمّد ُمـ اًمؽمي٨م 

 ًمٚمؽمضمٞمح.

إػ كؼؾف، وفق ـون فبون، ؾنّن ـ أن يؽقن مضؿقن احلديٌ بحقٌ تؽثر افدواظل  9

، وهذا ُمٜمٓمؼ قم٘مالئل يًتخدُمف ظدم وروده إٓ دم روايي أو روايتغ دفقؾ ـذبف

فمّؾ طمٞم٤ًم إمم وصقهلؿ إمم × اًمٕم٘مالء ذم طمٞم٤مهتؿ، ومٚمق اّدقم٧م رواي٦م أن اإلُم٤مم احلًلم

اًمِم٤مم وأن يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م أقمدُمف ذم اًمِم٤مم، ومال يٛمٙمـ شمّمدي٘مٝم٤م، سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ 

ؼ اًمت٤مريخ إظمرى: ٕٟمف ًمق يم٤من هذا صحٞمح٤ًم ًمٜم٘مؾ وقمرف واؿمتٝمر ًمٙمثرة طم٘م٤مئ

قمٜمد اعمًٚمٛملم، ومٙمٞمػ مل يرِو هذا اخلؼم همػم × اًمدواقمل ًمٜم٘مؾ أطمداث احلًلم

 واطمد أو اصمٜملم؟!

ـ أن يشتؿؾ احلديٌ ثقابًو ظظقاًم ظذ أمٍر بسقط، أو ظؼوبًو هوئاًل ظذ معصقي  11

، يم٠من ي٘مقل: ُمـ رومع إذى ُمـ اًمٓمريؼ وًمق ُمّرة ، ومٝمٜم٤م شمِمّؿ رائح٦م اًمقوعصغرة

يم٤من ًمف صمقاب مجٞمع إٟمٌٞم٤مء، وم٢مّن هذا إُمر ٓ يٛمٙمـ شمّمدي٘مف، أو ي٘مقل: ُمـ ٟمٔمر 

 ٟمٔمرة طمرام ظمّٚمد ذم ضمٝمٜمّؿ ومل ي٘مٌؾ اهلل ًمف شمقسم٦ًم ىمط..

إّن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمرواي٤مت يمثػٌم ذم اًمٗمْم٤مئؾ وقمٜمد اًم٘مّّم٤مصلم أيْم٤ًم، وحيت٤مج إمم 

 ل ٓ ي٘مع اًم٤ٌمطم٨م ذم ذك وّو٤مع ذيمل.طمذر ؿمديد يم

                                           
 .404: 1ُم٘م٤ٌمس اهلداي٦م  (1)

: وُم٘م٤ٌمس اهلداي٦م 285: واًمّم٤مًمح، قمٚمقم احلدي٨م: 436اٟمٔمر: اخلٓمٞم٥م، أصقل احلدي٨م:  (2)

1 :404. 
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هذه هل أهّؿ قمالُم٤مت اًمقوع ذم احلدي٨م، وأُم٤م ُم٤م ذيمر همػمه٤م ومٝمق راضمع إًمٞمٝم٤م ٓ 

طم٤مضم٦م إمم إومراده سمٕمٜمقاٟمف، سمؾ ٓ ظمّمقصٞم٦م شم٘متْمٞمف، ُمثؾ ُم٤م ومٕمٚمف اًمديمتقر اًمٗمْمكم 

ُمـ قمالُم٤مت إو٤مومٞم٦م، يم٤مؿمتامل اعمتـ قمغم اإلهائٞمٚمٞم٤مت اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م، 

أو اؿمتامًمف قمغم ومٙمرة ُمـ أومٙم٤مر اًمٖمٚمق، أو اطمتقائف ُمٜم٘م٦ٌم أو ُمثٚم٦ٌم عمـ ًمٞمس هل٤م سم٠مهؾ أو 

، وهمػمه٤م ُمـ سمٛمًتحّؼ، أو اإلؿم٤مرة إمم ُمٕمجزة أو يمراُم٦م ذم ُمقىمػ ٓ يتٓمّٚمٌف

 .اعمقارد

وم٢مّن إومم ٓ ُمقوققمٞم٦م هل٤م: ًمرضمققمٝم٤م عمخ٤مًمػ اًمٕم٘مؾ واًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم: ٕن 

اًمٕم٘مٞمدة، واًمث٤مٟمٞم٦م ٓ ُمقوققمٞم٦م هل٤م يم٤مٕومم: ّٕن هذه اًمثالصم٦م هذا هق ُمٕمٞم٤مر خم٤مًمٗم٦م 

هل اعمٕمٞم٤مر ذم حتديد اًمٖمٚمّق أو اًمت٘مّمػم، واًمث٤مًمث٦م شمٗمؽمض )ومٙمرة همٚمّق، ُمٜم٘م٦ٌم، ُمثٚم٦ٌم( 

قمٚماًم ُمًٌ٘م٤ًم سمٕمدم إهٚمٞم٦م أو آؾمتح٘م٤مق وٓ يٙمقن إٓ سمحّس أو دمرسم٦م أو يمت٤مب أو 

ّول: وم٢مّن اعمٕمجزة همػم ُمنموـم٦م ـ قم٘ماًل ؾمٜم٦م أو شم٤مريخ أو ٟمحق ذًمؽ، واًمراسمٕم٦م حمض شم٠م

وٓ ذقم٤ًم ـ سمٛمقارد احل٤مضم٦م سمح٥ًم ومٝمٛمٜم٤م ٟمحـ ًمٚمح٤مضم٦م، سمؾ اًمٙمراُم٦م ذم ذًمؽ 

 أووح.

 

 اخلامتٛ

فمٝمر ُمـ ُمٓم٤موي ُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤مه أمهٞم٦م دراؾم٦م اًمقوع واحلدي٨م اعمقوقع، ورأيٜم٤م يمٞمػ أّن 

أن يٛمٚمؽ  يٙم٤مد ٓ خيٚمق ُمٜمف يمت٤مب ذم احلدي٨م، وأّن إهؿ ُمـ يمؾ رءهذا إُمر 

٤ًم شمًٛمح ًمف ُمع اضمتامقمٝم٤م سم٤مًمت٘م٤مط ًّ قمٜم٤مس اًم٘مقة  اعمِمتٖمؾ سم٤محلدي٨م صم٘م٤موم٦ًم وظمؼمة وطم

واًمْمٕمػ ذم هذه اًمرواي٦م أو شمٚمؽ، يمل ٓ يٓمٞمح سمحدي٨م ىمد صدر واىمٕم٤ًم، ٟمتٞمج٦م اؾمتٕمج٤مًمف 

 إُمقر أو طمرىمف اعمراطمؾ، وٓ شمٜمٓمكم قمٚمٞمف يمذسم٦م يم٤مذب ومُٞمدظمؾ ذم اًمديـ ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف.
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