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بضي اهلل الرزنَ الرزضٗي ٔالةروٚ ٔالضروً أمرٜ اعرزي ا ٌاٗرسٞ ٔا زصرم          

 ٌاٍٗس ذلىد ٔأمٜ آلْ ٔصطاْ امجع .

 ٖقٕه ا ةٍف رنْ اهلل تعسىل كثسة ا ٍسصك.

 

ٔصمٜ اهلل ٔصمي ٔبسرك أمرٜ ٌاٍٗرس ذلىرد ٔأمرٜ آلرْ      بضي اهلل الزنَ الزضٗي 

 ٔاصطسبْ ٔوَ تاعّي بإضضسُ إىل ًٖٕ الدَٖ.

 بعـــد: أما

ة عررزك كثررسة فٍغررزب بررإهللُ اهلل تعررسىل ة دلىٕأررٛ وررَ اوررسلط ٔالرردرٔظ   

ا ٍسصك وَ ساد ا ضثقٍع ِٔذا الكثسة قد ضٕٝ وضسٟن أدٖدٚ ٔفزٔب كدريٚ ٖطٕه 

الكرروً أمّٗررس ٔلعررن العررذر ة ِررذا الاررسة ِررٕ قةررز ا رردٚ الرر  ٖغررزك فّٗررس كثررسة   

ثطعٍس ورَ وضرسٟن ِرذا الكثرسة ٔ رس      ا ٍسصك. ٔلذا فإٌٍس ٌأت٘ بسجلىمرٛ أمرٜ ورس اصر    

ٍٖاغ٘ اُ ٖعمي ِٕٔ وَ ا ّىسح لكن طسلب أمري اُ ٖعمري اُ اهلل صراطسٌْ ٔتعرسىل قرد      

زعن احلسٛ ة كثسبْ العظٗي ٔة كروً رصرٕلْ أمٗرْ الةروٚ ٔالضروً ٔم تمرثىط       

احلسٛ ة غري الٕض٘ ٔهلللك اٌٍس وطسلإُ بسوثدرسه الردلٗن ٔالعىرن برْ ٔا ثرُٕ ال قّٗرٛ       

لرر  صررٍ ّس العمىررسٞ ٔوٍّررس ِررذا الكثررسة إخمررس ِرر٘ دممح ٔرلثةررزاح اصررثٍاطّس    ا

ِذٓ ا قدورٛ  إىل العمىسٞ بقدر ازثّسدِي وَ ا دلٛ وَ الكثسة ٔالُضٍٛ ٔإخمس اضثسٍس 

الكثسة ٔالُضٍٛ ٔاُ ٖعىن أىن اخلمق بعد ا ٌاٗرسٞ  الززٕب إىل اُ ٖعمي اُ ا صن ِٕ 

لةرروٚ ٔالضرروً فسلرردلٗن ضٍٗىررس ٖكررُٕ وررَ ِٔرري اصررطسة رصررٕه اهلل أمٗررْ اف ررن ا

الكثسة ٖٕرد ٔصٍٛ رصٕه اهلل صمٜ اهلل أمْٗ ٔصمي كذلك فإُ مل ٖكَ مثرٛ دلٗرن   

مثررٛ أىررن فأٔمِررس ٔاقٕاِررس اإمجررسب اٙ إمجررسب الةررطسبٛ ٔالةررطسبٛ أمررّٗي     كررسُ ٔ

قطعٗرًس   ًسكسُ إمجسأّي اقرٕٝ اإمجرسب ٔكرسُ إمجسأر    رضٕاُ اهلل تعسىل إهللا امجعٕا 
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اإمجرسب  ٔغريِىرس  سه غري ٔاضرد ورَ العمىرسٞ كسإورسً انرد ٔدأد ابرَ أمر٘        ٔهلذا ق

ٔم صلرٕس  اٙ وَ زسٞ بعدِي فّٕ ٖقثدٙ بقٕهلي إمجسب الةطسبٛ ٔوَ بعدِي تاعًس هلي 

إُ ورَ طزٖقرٛ   بعر  العمىرسٞ   برن قرسه   ه ٕاخلزٔص أَ قٕه الةطسبٛ إهللا اطاقٕا أمٜ قر 

ه اُ طلررزص وررَ لوفّرري إىل إضرردار اُ الةررطسبٛ إهللا الثم ررٕا أمررٜ قررٕاِررن امبثررداب 

ورَ  اٌرْ  رنرْ اهلل تعرسىل برن قرسه     أمٗرْ   قٕه زدٖد ِٔذا قد ٌر  أمٗرْ اإورسً انرد    

بْ بعد صطسبٛ رصٕه اهلل صمٜ اهلل أمْٗ ٔصمي ِري  وس ضلثش طزٖقٛ اِن الادب ٔأىل 

 اوٛ اهلدٝ وَ الثسبع  ٔاتارسب الثرسبع  ٔاٟىرٛ اإصروً ٔا ٟىرٛ ا ربعرٛ ٔغريِري ِٔرذا        

 اردٌس بْ الثذكري.

قررٕه ا ةررٍف رنررْ اهلل تعررسىل كثررسة ا ٍسصررك الكثررسة وةرردر وررَ كثررب     

ٖكثب ٔا زاد برْ اجلىرع اٙ زرسوع  ضرسٟن اضكرسً ا ٍسصرك ِٔرذٓ طزٖقرٛ قرد زرزٝ           

ٔوضررسٟن أمّٗررس ا ٟىررٛ أمررّٗي رنررٛ اهلل تعررسىل بثضررىٗٛ وررس اىررع فٗررْ وضررسٟن الرردَٖ  

ٔكثررسة ٔكثررسة الةرروٚ  طّررسرٚ لكررذا فٗقررسه كثررسة ال   ا ضكررسً بأٌررْ كثررسة  

الةٗسً ٔكثسة ا ٍسصك ٔسلرٕ هلللرك ٔهلللرك اٌّرس اىرع وضرسٟن ا ضكرسً فّٗرس ِٔرذا          

 ِٕ ا صن مبسدٚ كثب ٔهلذا ٖقٕه الغسأز :

 أمٜ قمٕصك ٔاكثاّس بأصٗسر  َ فشارًٖس لمٕح بْ م تأوٍ

اٙ ٔامجعّس بأصٗسر ٔهلذا ٖضىٜ الكثسة كثسة ملثةرس  أراقرْ ورع بع رّس     

ٖٔضىٜ ا كثٕة وكثٕبًس مزثىسب ضزٔفْ ٔالثةسقّس بع رّس ورع بعر  فرو     الاع  

خري بعرد هلللرك تضرىٜ كثسبرًس      تضىٜ الٕرقٛ الٕاضدٚ كثسبًس ضثٜ تثسىع فّٗس احلرزٔي  

ٖٔضررىٜ الكثررسة كثسبررًس بسأثاررسراح بسأثاررسر مجررع ا ضررسٟن ٔبسزثىررسب ا ٔرا  فٗررْ         

ٔ   ٔبسزثىسب احلزٔي  تقردً  كىرس  ِرذٓ طزٖقرٛ   فّٕ كثسة اٙ زرسوع بّرذٓ امأثارسراح 

اِن العمي ٔكذلك ة الرتازي ٔقٗن أ وَ بدا هلللك ِٕ أسوز العمىسٞ وَ  أمّٗسززٝ 

بررَ عررزاضٗن الغررع  ٔقٗررن غررريٓ ٔا ٍسصررك ِرر٘ مجررع وٍضررك ِٔرر٘ وةرردر وٗىرر٘          
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هلل زرن ٔأرو   ا قةٕد بْ الثعاد فٗقسه لمٍسظ كٍسصرك إهللا تعارد ٔاكدرز ورَ الثعارد      

ٛ ٔلكٍّرس كسٌرج أمرٜ ورَ أمرٜ احلرش أٍرد العمىرسٞ         ِٔذا ِٕ ا صن ة ِذٓ الثضىٗ

بّذا ا ةدر بقٕهلي ا ٍسصك ٔهلللك مقرتاُ احلش بغ٘ٞ وَ اأىسه الثعاد ٔقد لةّس 

الغسرب بّذا الم ظ ٔالٍسصك ِٕ الشبٗطٛ ٔا ٍضك ِٕ ا شبح ٔاُ اهلل صاطسٌْ ٔتعسىل: 

لٍضررك ِررٕ  ٔا ررزاد بس )قررن إُ صرروت٘ ٌٔضررك٘ ٔذلٗررسٙ ٔ ررست٘ هلل رة العررس      

الشبح ٔ س كسُ الشبح وَ اأظي ععسٟز احلش ارتاط ِذا امصي ٔكسُ أمٜ وَ أمرٜ  

اهلل صراطسٌْ   احلش َٔوٍضك ِٔوٍضك بسل ثح ٔالكضز كمّس زسٟشٚ ٔهلذا زسٞ ة قرٕه 

زسٞ هلللك ة القزاٞٚ الضراع فّر٘ صرطٗطٛ    وٍضكس ٔوٍضكس ٔقد قزا بذلك ٔتعسىل: 

 ضكررسً ا ّىررٛ الرر  ٍٖاغرر٘ لطسلررب العمرري اُ  ٔا ٍسصررك ِرر٘ وررَ اإم اُ ال ررثح اعررّز 

ٍ ٛ ٔاخررز الضررمف     ٖعررثب بّررس فّىررًس ٔفقّررس ٔودارصررٛ ٔأٍسٖررٛ بس دلررٛ وررَ الكثررسة ٔالُضرر

ٔاُ ٖعثب بذلك ٔهلذا اأثٍٜ العمىسٞ أمرّٗي  الةسحل وَ الةطسبٛ ٔالثسبع  ٔاتاسأّي 

وضررثقمٛ ٔم  رنررٛ اهلل ٔتعررسىل بّررذٓ ا ضررسٟن أٍسٖررٛ فسٟقررٛ بررن صررٍ ٕا فّٗررس وةررٍ سح 

ًٞ ورَ   ٖكسد طلمٕ إوسً وَ ا ٟىٛ ٔأسمل وَ العمىسٞ إم ٔلْ وةٍف ة ِذا الاسة صٕا

انررد رنررْ اهلل تعررسىل   إلوررسً ما ثقرردو  أ وررَ ا ثررألزَٖ فٗقررسه وٍضررك فرروُ ف     

كثررسة ا ٍضررك الكرراري كىررس ٌضرراْ لررْ ابررَ أاررد اهلررسدٙ ٔكررذلك اإوررسً الغررسفع٘  

الكراري كىرس كثارْ لرْ بسإورسً الٍرٕٔٙ رنرْ اهلل        رنْ اهلل تعسىل كثسبْ ا ٍضرك  

تعسىل ٔغريٓ وَ اٟىٛ الغسفعٗٛ ٔكذلك الطرباٌر٘ رنرْ اهلل تعرسىل كثرسة ا ٍسصرك      

ٔكررذلك غريِرري وررَ اٟىررٛ اإصرروً الررذَٖ قررن اُ ٖكررُٕ إوررسً وررَ ا ٟىررٛ لررٗط لررْ       

كثسة ة ِذا الاسة فّي ٖةٍ ُٕ مِثىسوّي بّرذا الارسة ٔكرذلك لكدرزٚ وضرسٟمْ      

عاّس ٔقد هللكز عٗن اإصوً ابَ تٗىٗٛ أمْٗ رنٛ اهلل تعسىل اُ كثسة ا ٍسصك ٔتغ

وررَ اد  وضررسٟن العاررسداح بررن إٌررْ وررَ اصررعاّس ٔهلللررك  ٌررْ بسجلىمررٛ وررَ زّررٛ الدقررٛ       

ٔال اط م ميكَ اُ ٖثطقق لمعسمل إم بسقرتاٌْ بسلعىن ٔهلذا ورَ قرزر وضرسٟن احلرش     
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ع ة كروً كردري ورَ الغمرط ٔورَ      ٔطزضّس ٔرزح ة وضسٟن احلرش ِٔرٕ مل ضلرش ٖقر    

ٌظررز ة اضكررسً ا ٍسصررك ِٔررٕ مل ٖضررمك وضررسلك احلررش أىررو صلررد اٌررْ قررد ٔقررع ة   

أِسً ٔاغوط ٔوَ هلللك وس ٍٖضب لإلوسً ابرَ ضرشً ضرٕه كثسبرْ ضسرٛ الرٕداب ٔهلللرك        

وررس ٍٖضررب أررَ قٕلررْ صررمٜ اهلل أمٗررْ ٔصررمي ٔالعمىررسٞ ٖعررربُٔ بقررٕهلي كثررسة ا ٍسصررك   

ثسة احلش ٔا كدز وَ ا ٟىٛ وَ اِن احلدٖذ ٔاِن ال قرْ  ٔا كدز ٖعربُٔ أٍْ ك

ٔغريِي ودن اب٘ دأد ة كثسبرْ الضرٍَ ٔابرَ وسزرٛ ٔالردارو٘ ٔكرذلك ابرَ لشميرٛ         

ٔغريِي قد مسٕا كثسة احلش بكثسة ا ٍسصك ٔا عّز أٍد ا ٟىٛ اٌّي ٖضرثعىمُٕ  

ا ِٔرذا  كثسة احلش بدًم وَ كثسة ا ٍسصك ٔلكٍّرس وعمٕورٛ ٔورٍّي ورَ صلعرن ِرذ      

 ِٔذٓ اصطوضسح ٔم وغسضٛ ة امصطوك.. ٌعي.

 

 احلش ٔالعىزٚ ٔازاسُ:

ْ ٔا رزاد  ٖقٕه ٍِس احلش ٔالعىزٚ ٔازاسُ ٔاحلش وةدر وَ ضرش ضلجرش    القةرد   بر

وٍّي وَ مسٜ احلش مبرَ قةرد   ٔٔا زاد بذلك قةد بٗج اهلل العثٗق وَ ازن العاسدٚ 

    ٜ الٍسصرك ٔاحلرش فرزر فزضرْ      الاٗج العثٗق ٔاكدز وَ قةردٓ ٔاطمقرْ كرذلك أمر

ركًٍس ورَ اركرسُ اإصروً كىرس     أمْٗ الةوٚ ٔالضوً اهلل أش ٔزن بن زعمْ الٍ  

أمٗرْ رضرٕاُ اهلل تعرسىل فٗىرس رٔآ الامرسرٙ ٔوضرمي       زسٞ ة ضدٖذ أاداهلل برَ أىرز   

اُ رصٕه اهلل صرمٜ اهلل أمٗرْ ٔصرمي قرسه: )ُبرب اإصروً       وَ ضدٖذ أاداهلل بَ أىز 

ٔاقررسً الةرروٚ ٔإٖثررسٞ   ٔاُ ذلىرردًا رصررٕه اهلل  اُ م إلررْ إم اهلل  أمررٜ  ررط عررّسدٚ  

ٔضرش الاٗرج  رَ اصرثطسب إلٗرْ صراٗو  ٔزرسٞ أرَ رصرٕه اهلل           الشكسٚ ٔصرٗسً رو رسُ   

اٖ ًس ة صؤاه زربٖن لْ  س زسٞٓ ٔصألْ أَ اإصوً كىس ة ضدٖذ اب٘ ِزٖرزٚ   

 ه زربٖنأالةطٗح  س صٔضدٖذ أىز بَ اخلطسة أمْٗ رضٕاُ اهلل تعسىل ٔكمّس ة 

ً اُ تغررّد اُ م إلررْ إم اهلل ٔاُ ذلىرردًا   ً قررسه اإصررو اإصرروفقررسه وررس   الررٍ  
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رصٕه اهلل ٔتقٗي الةروٚ ٔترؤت٘ الشكرسٚ ٔتةرًٕ رو رسُ ٔبرش الاٗرج إُ اصرثطعج         

َم ورَ اركرسُ اإصروً اخلىضرٛ ورَ زطرد ٔزٕبرْ فقرد ك رز             إلْٗ صاٗو. ِٔرٕ ركر

سظ ضرش الاٗرج  رَ اصرثطسب إلٗرْ صراٗو ٔورَ ك رز فرإُ          ٔأمٜ الٍبقٕه اهلل أش ٔزن 

قررد رٔٙ أررَ أاررداهلل بررَ أاررسظ أمررّٗي رضررٕاُ اهلل تعررسىل ة  اهلل غررب أررَ العررس   

قٕلْ وَ ك ز اٙ وَ زطد ٔزٕة احلش فقرد برسهلل صراطسٌْ ٔتعرسىل ٔلرزص أرَ ا مرٛ        

           َ  ٔاركسُ اإصروً أٍرد العمىرسٞ اُ ورَ تزكّرس فّٗرٕ فرسمل لٍ ضرْ ورَ ترزك الرزك

م عرك اٌرْ غرري دالرن ة اإصروً ِٔرذا ذلرن        ا ٔه ِٕٔ الثٕضٗد ِٔىرس الغرّسدتسُ    

ات س  ٔم رٖرب ة هلللرك أٍرد اِرن اإصروً قسطارٛ ٔالرزكَ الدرسٌ٘ ٔالرذٙ هللِرب إلٗرْ            

أسوٛ الضمف اُ وَ تزكْ فّٕ كسفز ِٕٔ الةوٚ ٔالثم ٕا ة لوي أزٖ  فٗىرس  

أٍد بع  اخلوي أٍد ا ثألزَٖ ٔٔزد أدا هلللك ٔالثم ٕا ة الةوٚ لوفًس طًٕٖو 

بعرر  الثررسبع  ٔالكرروً ة وضررألٛ الةرروٚ ٖطررٕه ٔلررٗط ِررذا ذلررن بضررطْ ٔإخمررس       

َم وررَ اركررسُ اإصرروً وررَ    الكرروً أررَ ضكرري احلررش فررسحلش كىررس تقرردً اٌررْ ركرر

ٔوَ تزكْ وَ غرري زطرٕد فقرد الثمرف العمىرسٞ أمرّٗي       تزكْ زسضدًا لٕزٕبْ ك ز 

  ٔ تررسرك احلررش تّسٌٔررًس   وررَ الضررمف اُ  جلىسأررٛ مثررٛ قررٕه  رنررٛ اهلل تعررسىل ة ك ررزٓ 

ٔكضًو وَ غري أذر فّٕ كسفز بسهلل أش ٔزن ِٔذا وزٔ أَ غري ٔاضد وَ الضرمف  

خاج أَ أىز بَ اخلطسة أمْٗ رضٕاُ اهلل تعسىل ِٕٔ وزٔ أَ لٗذ ٔصعٗد بَ زراري  

سلٕ  ٌٔسفع ٔاحلكي ٔرٔاٖٛ أَ اإوسً اند ٔقسه بّس ابَ ضاٗب وَ ا سلكٗٛ ٔهللِب

هلللك غري ٔاضد وَ ا ٟىٛ سلٕ اصطس  بَ رإِٖٛ قسلٕا اُ وَ تزك احلش أ ع٠ًٗس ورَ  

اركسُ اإصروً فّرٕ كرسفز برسهلل صراطسٌْ ٔتعرسىل لرسرصم ورَ ا مرٛ ٔاصرثدلٕا بظرسِز            

قرٕه اهلل أررش ٔزرن ٔهلل أمررٜ الٍرسظ ضررش الاٗرج  ررَ اصرثطسب إلٗررْ صراٗو خرري قررسه اهلل       

زر احلش أمٜ الٍسظ أسوٛ قسه ٔوَ ك رز قرسلٕا اراد   صاطسٌْ ٔتعسىل بعد بٗسُ اٌْ ف

ْم ٔلكَ أسوٛ الضمف أمٜ لوفْ ٔقد هللِرب أىرز    تزك احلش ِٔذا امصثدمه لْ ٔز
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ٔقرد خارج     ك رز ترسرك احلرش   ة فرسِز قٕلرْ إىل  بَ اخلطسة أمْٗ رضٕاُ اهلل تعسىل 

ٗرٛ  هلللك أٍْ بإصٍسد صطٗح كىس رٔآ أٍْ اب٘ بكرز اإمسرسأٗم٘ ٔابر٘ ٌعرٗي ة احلم    

ٔالاّٗق٘ وَ ضدٖذ إمسسأٗن ابَ اب٘ ا ّسزز أَ أادالزنَ اُ أىز برَ اخلطرسة   

رضٕاُ اهلل أمْٗ قسه وَ اطس  احلش ٔمل ضلش فىس أمْٗ اُ ميٕح ّٖٕدًٖس أ ٌةرزاًٌٗس  

ٔقد زسٞ أَ رصٕه اهلل صمٜ اهلل أمْٗ ٔصمي ة هلللك مجمٛ وَ ا ضسدٖذ ٔلرب أىرز  

أٍْ ٔقرد صرططْ غرري ٔاضرد ورَ      إصٍسدٓ صطٗح  بَ اخلطسة أمْٗ رضٕاُ اهلل تعسىل

ا ٟىٛ كسبَ كدري ة ت ضريٓ ٔغريٓ ٔإصٍسدٓ صطٗح ٔقد رٔٙ أٍْ وَ ٔزرْ وٍقطرع   

ٔقررد رٔآ صررعٗد بررَ وٍةررٕر ة صررٍٍْ ٔوررَ ضرردٖذ احلضررَ الاةررزٙ أررَ أىررز بررَ        

فرو ٖدارج ة هلللرك     اخلطسة رضٕاُ اهلل أمٗرْ ٔفٗرْ اٌقطرسب ٔاورس أرَ رصرٕه اهلل       

ة ك ز تسرك احلش ٔاورس ورس رٔآ اإورسً الرتورذٙ ة      ٕه اهلل ٌ  صزٖح أَ رص

صررٍٍْ ٔكررذلك ابررَ ززٖررز الطررربٙ ة ت ضررريٓ ٔابررَ ابرر٘ ضررس  ة الث ضررري اٖ ررًس           

ٔالاّٗقرر٘ ٔغريِرري وررَ ضرردٖذ ِرروه ابررَ ِغررسً أررَ اصررطس  أررَ أمرر٘ بررَ طسلررب اُ  

ّٖٕدٖررًس أ قررسه : وررَ َوماررك سادًا ٔراضمررٛ فمرري ضلررش فىررس أمٗررْ اُ ميررٕح    رصررٕه اهلل 

ٔهلللك ل عف إصرٍسدٓ فإٌرْ ٖزٖٔرْ ة     ٌةزاًٌٗس ِٔذا اخلرب م ٖةح أَ رصٕه اهلل 

ِذا ِوه ابٕ ِغسً ِٕٔ دلّٕه ٔقرد اٌكرز لرربٓ اإورسً الامرسرٙ أمٗرْ رنرٛ اهلل        

تعسىل ٔكدري ابَ أم٘ ة كثسبْ الكسون ٔقد ٌ  أمرٜ هلللرك غرري ٔاضرد ورَ ا ٟىرٛ       

وررس  تعررسىل ة صرٍٍْ ٔقررد زررسٞ أرَ رصررٕه اهلل    كسإورسً الرتوررذٙ أمٗرْ رنررٛ اهلل  

ٖررده أمررٜ ِررذا ا عٍررٜ كىررس رٔآ الرردارو٘ ة صررٍٍْ ٔكررذلك ابررٕ ٌعررٗي ٔغريِرري وررَ   

فررذكز بٍطررٕ  ضرردٖذ عررزٖك أررَ لٗررذ أررَ أارردالزنَ بررَ خسبررج اُ رصررٕه اهلل 

ضرردٖذ أمرر٘ بررَ ابرر٘ طسلررب أمٗررْ رضررٕاُ اهلل تعررسىل ٔم ٖةررح إصررٍسدٓ اٖ ررًس ل ررعف  

اإوسً اند رضٕاُ اهلل أمْٗ ٔكذلك ضردٖذ صر ٗسُ ٔقرد رٔآ ابرَ      رٔاتْ ٔقد رٔآ

اب٘ عٗاٛ وَ ضدٖذ اب٘ ا ضرٕ  أرَ لٗرذ أرَ أاردالزنَ ٔمل ٖرذكز ابرس اوسورٛ         
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ٔلكٍْ خسبج أرَ أىرز برَ اخلطرسة أمٗرْ رضرٕاُ        ٔاخلرب ضعٗف أَ رصٕه اهلل 

ْ ضرعٗف  اهلل تعسىل ٔقد رٔٙ أَ أاداهلل برَ وضرعٕد ورس ٖرده أمرٜ ِرذا ٔإصرٍسدٓ أٍر        

أَ ضدٖذ أدىسُ بَ أطسٞ أَ ابرَ وضرعٕد أمٗرْ رضرٕاُ اهلل تعرسىل أرَ رصرٕه اهلل        

قسه وَ مل ضلش أ ضلش أٍْ مل ٖثقان وٍْ ٔكذلك قد رٔٙ أَ صرعٗد برَ زراري     

ورَ ضردٖذ لٗرذ ِٔرٕ ضرعٗف ٖزٖٔرْ أرَ        ة اصٕه اِرن الُضرٍٛ   كىس رٔآ ا لكسٟ٘ 

فقد وثعىدًا  ز ٔوَ تزك الةوٚ فقد كصعٗد ابَ زاري قسه وَ تزك احلش وثعىدًا 

ك ز ٔوَ افطز ٖٕوًس وَ رو سُ وثعىدًا فقد ك ز ٔاخلرب م ٖةح أرَ صرعٗد ابرَ    

أَ اصطس  ابَ رإِٖرٛ  ٔلكٍْ قٕه لإلوسً اند أمْٗ رضٕاُ اهلل تعسىل اٖ ًس زاري 

ورَ ا سلكٗرٛ ٔغرريٓ ٔاحلرش      ٔابر٘ احلاٗرب   بعر  الضرمف كٍرسفع ٔاحلكري     قسه بْ ٔ

ة فٕرٖثرْ ِرن   رنٛ اهلل تعرسىل  ة هلللك ٔإخمس الثمف العمىسٞ أمّٗي فزر ٔم لوي 

ّرٕ ورَ اف رن العارسداح ٔازمرّس ٔقرد زرسٞ ة        فاداٞٓ  ورس ٔام  أمٜ ال رٕر اً   ِٕ ٔازب

ٔاٌْ وَ اأظي ا ك زاح قرد   ة بٗسُ ف مْ هلللك ٌةٕ  كدريٚ أَ رصٕه اهلل 

برر٘ ضررسسً أررَ ابرر٘ كىررس رٔآ الامررسرٙ ٔوضررمي ورَ ضرردٖذ ا  زرسٞ أررَ رصررٕه اهلل  

قررسه وررَ ضررش الاٗررج ٔمل ٖزفررذ ٔمل ٖ ضررق   اُ رصررٕه اهلل ِزٖررزٚ رضرر٘ اهلل أٍررْ 

العىرزٚ إىل العىرزٚ ك رسرٚ  رس      لزص وَ هللٌٕبْ كىس ٔلدترْ اورْ  ٔقرسه رصرٕه اهلل     

بٍّٗىس ٔاحلش ا ربٔر لٗط لْ زشاٞ إم اجلٍٛ ٔقد قزُ الزصرٕه صرمٜ اهلل أمٗرْ ٔصرمي     

فسعرن ورَ ضرش كىرَ     ْٗ الةوٚ ٔالضوً بردلٕه اإصروً   احلش بسهلسزٚ بن قزٌْ أم

دلن اإصوً ٔكسُ دلٕه ة اإصوً ٖك رز ورس صراق ورَ الرذٌٕة ٔكرذلك احلرش        

ة صررطٗح  فإٌررْ إهللا ضررش ٖك ررز وررس صرراقْ وررَ الررذٌٕة ٔقررد زررسٞ أررَ رصررٕه اهلل 

وضمي وَ ضدٖذ ٖشٖد ابَ ضاٗب بَ مشسصرٛ ا ّرزٙ أرَ أرسوز برَ العرس  اُ رصرٕه        

ه  م تعمرري ٖررس أىررز اُ اإصرروً ّٖرردً وررس قامررْ ٔاُ اهلسررزٚ تّرردً وررس قامررّس   قررس اهلل 

ٔاحلش ّٖدً ورس قامرْ فسعرن الرٍ  صرمٜ اهلل أمٗرْ ٔصرمي احلرش قزٍٖرًس لمرّسزٚ ٔقزٍٖرًس            
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ًم اُ اإصروً ّٖردً ورس قامرْ ورَ الرذٌٕة ٔا عسصر٘ إهللا دلمرْ اإٌضرسُ            لإلصوً ٔوعمرٕ

سُ ٔاٌث ج ا ٕاٌرع فإٌرْ ٖك رز برذلك     ٔكسُ ة دلٕه قد بقق الغزط بدلٕه اإمي

وس صاق وَ هللٌرٕة ٔوعسصر٘  ُ اهلل صراطسٌْ ٔتعرسىل ٖغ رز الغرزك إهللا ترسة اإٌضرسُ         

 وٍْ.

ٔقررد هللِررب غررري ٔاضررد وررَ العمىررسٞ إىل اُ احلررش ٖك ررز صررسٟز الررذٌٕة ضثررٜ         

عٗن اإصوً ابَ قد هللِب إلْٗ ٔكذلك  الاسز٘ الكاسٟز ٔهللِب إىل ِذا اب٘ الٕلٗد

رنٛ اهلل ٔمجّٕر العمىسٞ أمٜ اُ هلللك رلث  بسلةغسٟز ٔهللِب ورَ قرسه   تٗىٗٛ أمْٗ 

ًم لمةررغسٟز ٔالكاررسٟز اُ اهلل أررش ٔزررن قررد زعررن تك ررري الةررغسٟز وررَ زّررٛ     اٌررْ أررس

كىس قرسه   تك ريِس بسزثٍسة الكاريٚ  ا صن ازثٍسة الكاسٟز فسلةغسٟز وغزٌٔط

ٔزرن عرزط تك رري    كارسٟز ورس تٍّرُٕ أٍرْ فسعرن اهلل أرش        اهلل أش ٔزرن إُ اثٍارٕا  

الذٌٕة الةغسٟز ازثٍسة الكاسٟز ِٔذا ضعف ٔأمن بأُ هلللك ِرٕ فرسر  ا ضرألٛ بر      

بعىرز اإٌضرسُ أمرٜ ٔزرْ العىرًٕ      ِذٓ ٔتمك ٔإُ احلش وقٗد بعىن ٔٔقرج ٔهلللرك وقٗرد    

فىرَ قررسه بررأُ احلررش ٖك ررز صررسٟز الرذٌٕة فررإُ هلللررك قررٕهم ٔزٗررْ ٔكرروً رصررٕه اهلل   

ٔ   ّر سٌرج ة العىرزٚ ف  ك إهللأكذلك  صمٜ اهلل أمْٗ ٔصمي   ورس ا٘ احلرش ورَ برسة أىل 

ٞم َبُعر  العىرزٚ إىل العىرزٚ ك رسرٚ  رس بٍّٗىرس       زسٞ أَ رصٕه اهلل وس َد هلللرك اً م  صرٕا

ٔمثٛ لوي أَ بع  العمىسٞ ِن ت كز العىزٚ وس قامّس وَ الذٌٕة إهللا اتٜ اإٌضسُ 

ٔلكٍّرس م ترأت٘   بعدِس بعىزٚ اً م ٔقد قسه بع  العمىسٞ اُ العىزٚ تك ز وس قامّس 

ِٔن الرذٙ ٖك رز ا ٔىل   أمٜ كن الذٌٕة ٔقد ٌ  أمٜ ِذا غري ٔاضد وَ العمىسٞ 

اً الدسٌٗٛ قد رٔٝ الطرباٌر٘ ة كثسبرْ ا عسري ورَ ضردٖذ ابر٘ ِزٖرزٚ اُ رصرٕه اهلل         

العىرزت  وك رزت   رس     قسه  العىزٚ إىل العىزٚ ك سرٚ  س بٍّٗس فسعن الرٍ    

ا ررزاد بررذلك العىررزٚ ا ٔىل أ الدسٌٗررٛ ٖقررسه اُ ِررذا ذلثىررن   بٍّٗىررس ٔاوررس وررَ قررسه اُ  

ٔأمررٜ كررن فقٕلررْ صررمٜ اهلل أمٗررْ ٔصررمي العىررزٚ إىل العىررزٚ ك ررسرٚ  ررس بٍّٗىررس قٗررد   
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الثك ري بقٕلْ العىزٚ اٙ إىل ٔزٕد العىزٚ ال  تمّٗرس ٔاُ ا ورز فٗىرس ٖرأت٘ اإٌضرسُ      

ورَ الضر٠ٗسح   أىرن اإٌضرسُ   لٗك ز ٔزٕد الدسٌٗٛ تاعًس لألٔىل ِٔذا ِٕ الرذٙ ٖك رز   

ٔاوررس العىررزٚ فررسلعىزٚ ٔازاررٛ أمررٜ الةررطٗح وررَ اقررٕاه العمىررسٞ ِٔررٕ الررذٙ وررسه إلٗررْ     

 ا ةٍف أمْٗ رنٛ اهلل تعسىل ِٔىس فزٖ ثسُ ِٔذا فسِز الٍ  أرَ رصرٕه اهلل   

بقٕلرْ  ٔفسِز كوً اهلل زن ٔأو فرإُ اهلل صراطسٌْ ٔتعرسىل قرد قرزُ العىرزٚ برسحلش        

ش ٔالعىزٚ هلل فسعن اهلل صاطسٌْ ٔتعسىل العىزٚ ٔاحلش وقرتٌث  زن ٔأو ٔامتٕا احل

ِٔذا قد اضثش بْ بع ّي اٌْ أمٜ الٕزٕة ِٔذا الذٙ وسه أمٗرْ ابرَ أارسظ رضرٕاُ     

اهلل أمْٗ ة ِذٓ اآلٖٛ ٔهلذا قسه قزٍٖثّس ة كثرسة اهلل ٔرٔآ أٍرْ الغرسفع٘ ٔصرعٗد     

داهلل ابرَ أارسظ قرسه ٔاهلل    أَ أاابَ وٍةٕر وَ ضدٖذ أىز ابَ دٍٖسر أَ طسٔٔظ 

إٌّس لقزٍٖثّس ة كوً اهلل خي تو قٕه اهلل صاطسٌْ ٔتعسىل ٔامتٕا احلش ٔالعىرزٚ هلل.  

ِٔررذا القررٕه اٙ ٔزررٕة العىررزٚ ِررٕ قررٕه مجّررٕر الةررطسبٛ بررن لررٕ قٗررن إٌررْ إمجررسب           

فّرٕ قرٕهلي برن قرسه ابرَ صرريَٖ م اأمىّري طلثم رُٕ ة         كسُ هلللك بعٗردًا  وس الةطسبٛ 

ىزٚ كىس رٔآ أٍْ ابَ اب٘ عٗاٛ ٔغريٓ ٔخاج القٕه بٕزٕبّس غري ٔاضد وَ ٔزٕة الع

الةررطسبٛ أمٗررْ رضررٕاُ اهلل تعررسىل ٔخاررج هلللررك أررَ أاررداهلل بررَ أىررز ٔسٖررد بررَ خسبررج    

ِٕٔ قٕه اإوسً انرد ٔاإورسً وسلرك ِٔرٕ قرٕه اإورسً الغرسفع٘        ٔأاداهلل ابَ أاسظ 

مف وَ الةطسبٛ رضرٕاُ اهلل  ٔهللِب إىل ِذا مجسأٛ وَ احملقق  ٔفسِز كوً الض

أمّٗي ٔوَ تأومْ م صلد مثرٛ ٌر  ة أردً الٕزرٕة ٔإخمرس الرٍ  ة الٕزرٕة الدسبرج         

ِٕٔ فسِز القرٕه أرَ أىرز برَ اخلطرسة رضر٘ اهلل أٍرْ         أَ اصطسة رصٕه اهلل 

كىس رٔآ اب٘ دأد ة صٍٍْ ٔالٍضسٟ٘ وَ ضردٖذ الةر  برَ وعارد أمٗرْ رنرٛ اهلل       

خلطرسة أمٗرْ رضرٕاُ اهلل تعرسىل فقمرج لرْ إٌر٘ كٍرج اورز           قسه اتٗرج إىل أىرز برَ ا   

إأزابًٗس ٌةزاًٌٗس فّرداٌ٘ اهلل لإلصروً ٔإٌر٘ راٖرج فزٖ رٛ اجلّرسد ٔازارٛ فعمىرج اُ         

٘  فضرألج اضرد       احلش ٔالعىزٚ اُ اهلل أش ٔزن قد زعن احلش ٔالعىرزٚ وكثٕبثرسُ أمر
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ىرز برَ اخلطرسة    قزاب  فقسه اِن بّىس مجٗعس ٔاِدٙ وس اصثٗضز وَ اهلدٙ فقرسه أ 

رضٕاُ اهلل تعسىل أمْٗ ِردٖج لضرٍٛ ٌاٗرك ٔقٕلرْ ِردٖج لضرٍٛ ٌاٗرك إقرزار ورَ أىرز           

رضرر٘ اهلل أٍررْ بررأُ احلررش ٔالعىررزٚ فزٖ ررثسُ ِٔررذا فررسِز ٔكررذلك وررس زررسٞ أررَ          

الاّٗق٘ ٔأَ ابَ لشميٛ ٔضدٖذ أىز قسه وس ورَ اضرد إم ٔأمٗرْ ضرش ٔأىرزٚ ٔازارٛ       

ك قد خاج أَ زسبز ابرَ أارداهلل ٔرٔآ   ٔكذلٔوس ساد فّٕ تطٕب ٔإصٍسد أٍْ صطٗح 

ابرَ لشميرٛ ة صرطٗح ابرَ الرشبري أرَ زررسبز برَ أارداهلل قرسه ورس ورَ اضرد إم ٔأمٗررْ             

ُأىزٚ ٔازاٛ ِٕٔ قٕه أاداهلل بَ أاسظ أمْٗ رضٕاُ اهلل تعسىل كىرس تقردً اإعرسرٚ    

الضٍَ وَ ضردٖذ أىرز برَ دٍٖرسر أرَ      إلْٗ ٔرٔآ أٍْ الغسفع٘ ٔصعٗد ابَ وٍةٕر ة 

ٔٔظ أَ أاداهلل ابَ أاسظ رضٕاُ اهلل أمْٗ قسه ٔاهلل إٌّس لقزٍٖثّس ٖعب العىزٚ طس

ٔامترٕا احلرش ٔالعىرزٚ هلل ِٔرذا      قزٍٖٛ احلش ة كثسة اهلل خي تو قرٕه اهلل أرش ٔزرن   

َم ة الٕزررٕة ٔهلررذا قررد اصررثده بررْ اإوررسً الامررسرٙ أمٗررْ رنررٛ اهلل تعررسىل أمررٜ        ٌٗ برر

ىرزٚ قرد ترززي أمرٜ ِرذا خري أرد اخرز أارداهلل برَ          فقسه بسة ٔزٕة العٔزٕة العىزٚ 

أاسظ وعمقًس ٔكرذلك ِرٕ الرذٙ ورسه إلٗرْ اإورسً الٍضرسٟ٘ أمٗرْ رنرٛ اهلل تعرسىل ة           

كثسبْ الضٍَ فقسه إُ بسة ٔزٕة العىرزٚ ٔورسه إىل ِرذا غرري ٔاضرد ورَ ا ٟىرٛ ِٔرٕ         

صرريَٖ   قٕه سٖد بَ خسبج كىس رٔآ الاّٗ٘ ٔابَ اب٘ عٗاٛ ة ا ةٍف وَ ضدٖذ ابَ

أَ سٖد ابَ خسبج أمْٗ رضٕاُ اهلل تعرسىل قرسه احلرش ٔالعىرزٚ ٌضركسُ هلل م ٖ رزك       

بأّٖىس بداح ٔقٕلرْ ٍِرس هلل إفرسدٚ لمٕزرٕة ٔكرذلك امقررتاُ ٔقرد اصرثده بّرذا غرري           

 ٔاضد وَ ا ٟىٛ .

ٔالعىررزٚ ِرر٘ وررَ زّررٛ العىررن وررَ ازررن ا أىررسه ِٔرر٘ وغررزٔأٛ ة صررسٟز اٖررسً    

 رق العمىرسٞ أمرّٗي رنرٛ اهلل برأُ العىرزٚ م ٔقرج هلرس ٔاٌّرس          الضٍٛ أمٜ العىًٕ ٔقرد ات 

تررؤدٙ ة كررن ٔقررج ارادٓ اإٌضررسُ أمررٜ لرروي أٍررد بعرر  العمىررسٞ بأٌّررس ة اٖررسً          

ٔهللِرب إىل ِرذا ابر٘ ضٍٗ رٛ بأٌرْ تكرزٓ العىرزٚ         وعدٔداح ِٔ٘ أزفٛ ٔاٖسً الثغزٖق 
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ضٕاُ اهلل تعسىل ة ِذٓ ا ٖسً اخلىضٛ ٔاصثده مبس ٖزٔٝ أَ أسٟغٛ ٔرٔآ الاّٗق٘ ر

أمْٗ ٔكذلك قرد كرزٓ بعر  ال قّرسٞ ورَ الغرسفعٗٛ العىرزٚ ة اٖرسً وٍرٜ  رَ كرسُ            

ِٔررذا م ضسزرٛ إىل القرٕه بكزاِثرْ ٔهلللرك اُ اإٌضررسُ ة      ٖاٗرج فّٗرس ة اٖرسً احلرش     

ٔم ضررد لٕقثّررس ٔإُ اٖررسً احلررش صلررب أمٗررْ ا اٗررج مبٍررٜ ٔم ٖررزل  لررْ ضثررٜ لعىررزٚ     

صٕاٞ ة الغّز اكدز وَ ورزٚ أ ة الغرّزَٖ أ ة    كزرِس اإٌضسُ وَ زّٛ العىن

الدوخٛ ٔسلٕ هلللك فٗك ٘ ة هلللك قٕه الٍ  صمٜ اهلل أمْٗ ٔصرمي ترسبعٕا بر  احلرش     

ٔالعىزٚ ٔكذلك ة قٕلْ أمْٗ الةوٚ ٔالضوً العىزٚ إىل العىزٚ ك سرٚ  رس بٍّٗىرس   

ٔاُ العىررزٚ زار ٔاحلررش ا ررربٔر لررٗط لررْ زررشاٞ إم اجلٍررٛ دلٗررن أمررٜ وغررزٔأٗٛ الثكرر     

صررمٜ اهلل أمٗررْ ٔصررمي  ٔقررد زررسٞ أررَ رصررٕه اهلل    لٗضررج كررسحلش وررَ زّررٛ الٕقررج    

كىس زسٞ ة الةطٗح أىرزٚ ة   كىس زسٞ أَ رصٕه اهلل ت  ٗن لاع  أقستّس 

رو ررسُ تعررده ضسررٛ أ ضسررٛ وعرر٘ ِٔررذا ٌرر  ة ت  ررٗن العىررزٚ ة عررّز رو ررسُ      

زٓ ة اعرّز احلرش ة عرّز    قد اأثىرز ُأىر   ٔكذلك ت  ن ة اعّز احلش فسلٍ  

هللٙ القعدٚ ٍٖٔاغ٘ أمٜ اإٌضسُ اُ ضلز  أمٜ ِذٓ ا عّز ٔاُ ٖقثدٙ بضرٍٛ رصرٕه   

ة ِذا ٔاوس وضألٛ تكزارِس ة الغّز الٕاضد أ الغرّزَٖ أ الضرٍٛ ٔسلرٕ     اهلل 

صٕاٞ كسُ اإٌضسُ ٙ ص ز هلللك فقد كزِْ بع  العمىسٞ قسه العىزٚ ة الضٍٛ وزٚ 

اإورسً وسلرك ٔقرسه العىرزٚ ة الضرٍٛ       هلللرك ٔقد ٌر  أمرٜ   وَ ص ز  ٔاضد أ ة اكدز

ٖ ثقز إىل دلٗن ٔقرد زرسٞ أرَ أىرز برَ اخلطرسة ٔأرَ أمر٘ برَ ابر٘ طسلرب            وزٚ ِٔذا 

ٔأاداهلل بَ أىز ٔأَ أسٟغٛ ٔأَ القسصي ٔأَ أطسٞ ٔأرَ أكزورٛ ٔأرَ اٌرط برَ      

ورَ ورزٚ ٔقرد     وسلك اٌّي قسلٕا اٌْ م ضد لمعىزٚ ٔاُ اإٌضسُ ٖعثىرز ة الغرّز اكدرز   

رٔٝ الغررسفع٘ أررَ ضرردٖذ وٕصررٜ بررَ أقاررٛ أررَ ٌررسفع أررَ أاررداهلل بررَ أىررز أمررّٗي     

رضٕاُ اهلل تعسىل اٌْ كسُ ٖعثىز ة العسً اكدرز ورَ أىرزٚ ٔقٗرن اٌرْ اأثىرز ورزت         

اٖسً ابرَ الرشبري ِٔرذا اصرٍسدٓ م برأظ برْ ٔكرذلك أرَ أسٟغرٛ  رس رٔآ الغرسفع٘ أرَ             
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أررسً وررزت  ٔقمررج فّررن اٌكررز أمّٗررس اضررد  صرردقٛ بررَ ٖضررسر قررسه اأثىررزح أسٟغررٛ ة

فقسه إٌّس اً ا رؤوٍ  قرسه فسصرثطٗٗج فكٗرف ٍٖكرز أمّٗرس اضرد ِٔر٘ أىل الٍرسظ          

اٌررْ قٗررد هلللررك بررأُ ٍٖاررج عررعز  قررد زررسٞ أررَ بعرر  العمىررسٞ  بسمقثررداٞ بزصررٕه اهلل 

فإهللا اصٕد زسس لْ اُ ٖأت٘ بسلعىزٚ بعد هلللك فكأٌّس قٗد هلللرك ررزٔص عرعز    اإٌضسُ 

ِٔذا وزٔٙ أَ اٌط بَ وسلك أمٗرْ رضرٕاُ اهلل تعرسىل كىرس رٔآ الغرسفع٘       اإٌضسُ

ة كثسة ا ً وَ ضدٖذ اب٘ زع ز أَ بع  ٔلدٓ أَ اٌط بَ وسلرك اٌرْ كرسُ إهللا    

لزص ععز راصْ اأثىز وزٚ الزٝ ٔقٗردٓ اإورسً انرد رنرْ اهلل تعرسىل بعغرزٚ اٖرسً        

 سً لٗمرزص عرعزٓ خري ٖعثىرز    لزص ععز راصْ ٔاضثسص إىل ضمق ٔتقةري فٍٗثظز أغزٚ اٖ

ِٔذا اٙ أدً بدٖد العىزٚ بشوَ ِٕٔ الذٙ أمْٗ مجّٕر العمىسٞ ِٕٔ فرسِز كروً   

أمٗرْ رنرٛ اهلل   اإوسً اند أمْٗ رنٛ اهلل تعسىل ٔالذٙ ورسه إلٗرْ اإورسً الغرسفع٘     

ٔورٍّي ورَ   ٔهللِب إىل ِذا اب٘ ضٍٗ ٛ الٍعىسُ اٌْ م ضد لمعىرزٚ  تعسىل ة كثسة ا ً 

وَ ا ٔىل ام تكرُٕ ة الغرّز اكدرز ورَ ورزٚ أ ورزت  ٔسلرٕ هلللرك ٔصرٕاٞ           قسه اٌْ

م فز  ة هلللك أٍد الضمف وَ الةطسبٛ ٔغريِري  كسُ هلللك بض ز ٔاضد أ بض زَٖ 

اٌّي فزقٕا بر  الضر زٚ الٕاضرد ٔالضر زَٖ      ٔم اأمي اضد وَ اصطسة رصٕه اهلل 

ٕلررْ ٍِررس احلررش ٔالعىررزٚ   لوتٗررسُ بررسلعىزٚ ٔإخمررس قٗررد بع ررّي هلللررك رررزٔص عررعزٓ ٔق     

فزٖ رثسُ وضررألٛ تررزك العىرزٚ  ررَ كسٌررج ٔازارٛ أمٗررْ م اأمرري اضرد وررَ العمىررسٞ قررد     

َ تزك العىزٚ كضو ٔتّسٌٔس بك رز ترسرك احلرش ٔتك رري فرسِز      الثك ري مباحلق 

ٔاوس وَ قسه بٕزٕة العىرزٚ فرو ٖقرٕه برسلثك ري     لكوً اهلل صاطسٌْ ٔتعسىل بسحلش 

 اٟىٛ اإصوً.ٔم اأمي ٌ  أَ اضد وَ 
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 مكلف .ـاحلج والعمرة واجبان على املسلم احلر ال

برذكز عرزٔط    أمٜ ا ضمي ابثردا ا ةرٍف أمٗرْ رنرٛ اهلل تعرسىل     ٖقٕه ٔازاسُ 

بعررد اُ هللكررز احلررش ٔالعىررزٚ هللكررز عررزٔطّىس فقررسه ٔازاررسُ أمررٜ ا ضررمي           احلررش 

ذكزِس ٔاإصرروً أه عررزٔط احلررش ٔالعىررزٚ ِٔررذٓ ا ضررألٛ ِرر٘ فررزب أررَ وضررألٛ ٖرر    

بعرر  ا ٟىررٛ وررَ اصررٕلٗ  ٔغريِرري وررَ قررٕهلي ِررن اُ الك ررسر رلررسطإُ ب ررزٔب          

اإصوً اً م ٔم دلسه إٖزادٓ ٍِس فإُ اهلل صاطسٌْ ٔتعسىل قد ضز ً أمٜ ا غزك  

دلررٕه وكررٛ ٔهلررذا قررسه اهلل صرراطسٌْ ٔتعررسىل إخمررس ا غررزكُٕ زلررط فررو ٖقزبررٕا          

ٔمل ضلرش وعرْ إم وضرمىُٕ     اهلل  ا ضسد احلرزاً بعرد أرسوّي ِرذا قرد ضرش رصرٕه       

قامْ ابس بكز ٔابس ِزٖزٚ ٔوع مجسأٛ وَ اصرطسبْ رضرٕاُ اهلل    ٔبعذ رصٕه اهلل 

تعسىل أٍّي ٔوع نٗد قسه ضسش وع اب٘ بكز الةدٖق أمْٗ رضٕاُ اهلل تعرسىل قرسه   

اُ ٍٖسدٙ ة الٍسظ ام ضلش بعد أسوّي ِذا وغزك ٔام ٖطٕي  فأوزٓ رصٕه اهلل 

زٖرسُ ِٔرذا دلٗرن أمرٜ اُ ا غررزك ضلرزً أمٗرْ دلرٕه وكرٛ ف رًو أمررٜ اُ          بسلاٗرج أ 

ٖثماط بغ٘ٞ وَ إٌاب العاسدٚ فّٗس ِٔذا ذلن ات س  أٍرد العمىرسٞ ٔم لروي أٍردِي     

ة هلللرررك ٔإخمرررس اخلررروي ة بعررر  ا ضرررسٟن إهللا كرررسُ الززرررن وغرررزكًس ة دلرررن ة  

ْٖ ضسرْ ا ٔه ٔكرذلك   ِن صلشاإصوً خي ضش ٔاأثىز خي ارتد خي رزع إىل اإصوً 

ٔهلللرك اٌرْ قرد    العىزٚ أَ ضسٛ زدٖردٚ اً م ٔالرذٙ ٖظّرز ٔاهلل اأمري اُ هلللرك صلشٖرْ       

ٔإهللا فعمرّس بعرد هلللرك فّر٘     فكسٌرج وقإلرٛ   بٕزرْ صرطٗح ٔوعثررب    فعن العىزٚ ٔاحلرش  

قرد تقارن ورَ اِرن     ٌ ن ٔلٗضج بٕازاٛ ٔورَ ا دلرٛ أمرٜ هلللرك اُ اهلل صراطسٌْ ٔتعرسىل       

ٌٕررْ ة اجلسِمررٛ إهللا فعمررٕٓ لسلةررًس هلل صرراطسٌْ ٔتعررسىل ِٔرري اإعررزاك وررس كررسٌٕا ٖ عم

 َ صألْ أَ هلللك قسه اصم ج  س اصمىج أَ لرري   أمٜ عزكّي ٔهلذا قسه الٍ  

اٙ اُ اهلل أش ٔزن ٖكثب لك هلللك بعد دلٕلرك ة اإصروً ٔم ٖزفرع اهلل أرش ٔزرن      

عر٠ًٗس ورَ   أىن وغزك فكٗف بإٌضسُ قد دلن ة اإصروً خري ضرش ٔاأثىرز أ أىرن      
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فٍٗظرز إىل العىرن فإٌرْ قرد أىمرْ      أىن الطسأسح خي ارتد بعرد هلللرك خري رزرع لإلصروً      

 ضسه اإصوً فٗكُٕ أىل بسلقإه ِٔذا ِٕ ا فّز.. ٌعي.

 احُلــــــْر.

ِٔذا الغزط الدسٌ٘ وَ عزٔط احلش ٔالُعىزٚ أ ورَ عرزٔط   ٖقٕه ا ضمي احلجز 

أٍرد أسورٛ العمىرسٞ ٔم اأمري فٗرْ لوفرس        ٔزٕبّىس احلزٖٛ ٔم صلاسُ أمٜ العارد ِٔرذا  

كىس رٔآ الاّٗق٘ ٔغريٓ وَ ضردٖذ أارداهلل برَ     وعثربا ٔقد زسٞ أَ رصٕه اهلل 

قسه  اميس أاد ضش خري اأثرق فعمٗرْ ضسرٛ الرزٝ ٔاميرس غروً         أاسظ اُ رصٕه اهلل 

ضش ٔبمغ فعمْٗ ضسٛ الزٝ فّذا إصٍسد ٔقد رفعْ بع ّي أرَ عرعاٛ برَ احلسرسص أرَ      

قد رٔآ اب٘ عٗاٛ ة ا ةرٍف ورَ    أَ أاداهلل بَ أاسظ أَ رصٕه اهلل  امأىػ

ضرردٖذ ابرر٘ وعسٖٔررٛ أررَ أاررداهلل بررَ أاررسظ اٌررْ قررسه اض ظررٕا أررب ٔم تقٕلررٕا قررسه       

ِٔرذا ٖرده اٌرْ أمٗرْ      ٖعرب اٌرْ ٖزٖرد اُ ٖزفعرْ إىل رصرٕه اهلل      أاداهلل ابَ أاسظ 

الدراٖررٛ اٌررْ لررْ ضكرري ضكرري الزفررع ٔإم ٔالةررٕاة فٗررْ وررَ زّررٛ الٕقررف ٔوررَ زّررٛ  

الزفع لقٕه أاداهلل بَ أاسظ أمٗرْ رضرٕاُ اهلل تعرسىل اض ظرٕا أرب ٔم تقٕلرٕا قرسه        

ٖٔزٖررد بررذلك الررٍ  صررمٜ اهلل أمٗررْ أارداهلل ابررَ أاررسظ ٔا ررزاد بررذلك اُ  ررَ فٕقررْ  

ٔصمي ٔاوس إهللا اأثق العاد بعد اداٞٓ احلش ة ضرسه أإدٖثرْ فإٌرْ صلرب أمٗرْ اُ ٖرأت٘       

كسلةرر  ِٔررذا الررذٙ أمٗررْ أسوررٛ العمىررسٞ ٔقررد لررزص وررَ قررٕه اهلل      حبسررٛ اإٌضررسُ

صاطسٌْ ٔتعسىل ٔضش الاٗج  َ اصثطسب إلْٗ صاٗو فٗقسه اٌْ قد اصثدٍسٓ اخلررب  ٔاورس   

امصررثدمه اٌررْ وررَ أىررًٕ الٍررسظ فٗقررسه اُ اطررو  الٍررسظ أمررٜ ِررذٓ اآلٖررٛ م ٍٖ رر٘        

تعسىل ٔاصثدب بسمت س  كىس ة كوً اهلل صاطسٌْ ٔامصثدٍسٞ وَ ٔزْ فإٌْ قد ٔرد 

اصثدٍٗج ا زاٚ وَ الذَٖ آوٍٕا ٖس اّٖس الذَٖ آوٍرٕا إهللا ٌرٕدٙ لمةروٚ ورَ ٖرًٕ اجلىعرٛ       

فسصعٕا ٔقٗن ا زاد ٍِس الذَٖ آوٍٕا ٔاصثدٍٗج ا زاٚ بسمت س  ٔكرذلك اصرثدب العارد    

 ٔكرذلك اٖ رًس ة أىرًٕ اخلطرسة فٗىرس طلر  الززرسه اُ ا رزاٚ         أٍد أسوٛ العمىرسٞ  



 دورة زاد الـمســتـقـنــــع
 

 

15 

وَ زّٛ ٌةٕ  الزٝ أ بعىن الةطسبٛ أمّٗي رضٕاُ اهلل تعسىل ٔوَ قرسه  وضثدٍسٚ 

بسلعىًٕ ٍِس فإُ قٕلْ وزدٔد بسلٍ  ٔكذلك وزدٔد بإمجرسب الةرطسبٛ أمٗرْ رضرٕاُ     

اهلل تعسىل بن اُ أطسٞ بَ اب٘ ربرسك كىرس رٔآ أٍرْ اإورسً الغرسفع٘ أمٗرْ رنرٛ اهلل        

اٌرْ صر٠ن أرَ هلللرك فقرسه إٌرْ ٖرأت٘ حبسرٛ         تعسىل وَ ضدٖذ ابَ اب٘ زرزٖش أرَ أطرسٞ    

الزٝ اٙ اٌْ مل ٖثقان وٍْ ٔإخمرس اخلروي ٔالرذٙ قرد هللكرزٓ بعر  العمىرسٞ قرد ٌر           

أمْٗ ابَ ضشً ا ٌدلض٘ ة كثسبْ احملمٜ ِٕٔ وَ وسه إىل القرٕه برأُ العارد إهللا ضرش     

خرسر ٔفّٗرس ضرعف ٔقرد رٔٝ ورَ      اٌْ م صلب أمٗرْ احلرش ورزٚ الرزٝ اصرثده براع  اآل      

ة  قرسم  ىسابَ ٖضسر  ٔأَ القسصي اٌّري ٖٔزْٖٔ أَ ابَ هلٗعٛ أَ صمٗىسُ بكضدٖذ 

العاد ٖأهللُ لْ صٗدٓ ة احلش قسلٕا اٌْ صلشْٖ أَ ضسٛ اإصوً ِٔذا اصٍسدٓ ضرعٗف  

أرَ ابرَ ابر٘ زلٗرع اوسِرد اٌرْ قرسه        ٔكذلك قد رٔٝ ورَ ضردٖذ إبرزاِٗي برَ ٌرسفع      

اهلل ٔأمْٗ ٖقسه اٌْ م ٖةح أَ بٍطٕ هلللك ِٕٔ ضعٗف أٍْ ٔم ٖةح أٍْ أمْٗ رنٛ 

ٔم أَ اضد ورَ الثرسبع  القرٕه بعردً ٔزرٕة احلرش        اضد وَ اصطسة رصٕه اهلل 

أَ العاد إهللا اأثق ِٔذا ضكسٖٛ امت س  فْٗ فسِزٚ زدا ٔاوس الغرزط الدسلرذ الرذٙ    

ٖذكزٓ العمىسٞ ِٕ الامٕغ فو صلب احلش أمرٜ صر  فرإهللا ضرش الةر  قارن بمٕغرْ م        

ٔلكٍّررس م ٛ اإصرروً ِٔررٕ ضسررٛ صررطٗطٛ كسومررٛ بست ررس  العمىررسٞ     اشٖررْ أررَ ضسرر 

اشْٖ أَ ضسٛ اإصوً ٔإهللا بمغ ٔزب أمْٗ اُ ضلش وزٚ الزٝ حلردٖذ أارداهلل برَ    

أاسظ الضسبق ٔهللِرب بع رّي إىل اُ الةر  إهللا ضرش أ ٔصرن الاٗرج اُ هلللرك صلشٖرْ         

ابررَ أررَ ضسررٛ اإصرروً ِٔررذا قررٕه وررزدٔد ٔقررد ضكررسٓ اإوررسً الططررسٔٙ ٔكررذلك      

أادالرب ٔقد اصثده بذلك بسلعىًٕ قسه إُ الة  مل ٖ زر أمْٗ احلش ابثرداٞ ٔهلللرك   

لرردٔاً أسررشٓ كىررس اُ اهلل أررش ٔزررن اصررقط فزٖ ررٛ احلررش أىررَ م ميمررك اصررثطسأٛ   

قررسلٕا فٗضررقط أٍررْ احلررش ض٠ٍٗررذ فمىررس بمررغ الةرر  ٔنمررْ ٔلٗررْ ٔادٝ ا ٍسصررك ٔزررب  

سزش قد رفع اهلل صراطسٌْ ٔتعرسىل أٍرْ    أمْٗ احلش ض٠ٍٗذ ٖٔقسه اُ هلللك وزدٔد فإُ الع
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الٕزٕة فإُ الة  قد رفع أٍْ القمري كىرس قرسه الرٍ  صرمٜ اهلل أمٗرْ ٔكىرس رٔآ        

الرتوررذٙ وررَ ضرردٖذ ا صررٕد أررَ أسٟغررٛ رضررٕاُ اهلل أمّٗررس  قسلررج قررسه رصررٕه اهلل    

صمٜ اهلل أمْٗ ٔصمي رفع القمي أَ خور ٔهللكز وٍّي أمْٗ الةوٚ ٔالضروً الةر    

فّٕ وزفٕب أٍْ ٔالٕزٕة ٖقث ر٘ الثرأخٗي ة الررتك فرإهللا تزكّرس آخري ٔورَ         ضثٜ ٖامغ

فمىرس  هلللك القٗسظ فسلةٗسً م صلب أمْٗ ٔكذلك الةوٚ ٔالةروٚ آكرد ورَ احلرش     

 كسٌج م اب أمْٗ ِٕٔ وضثطٗع أمّٗس فكذلك احلش وَ بسة أىل .. ٌعي.

 

 ادر ..ــــــالق

 .. ٍِسك اص٠مٛ أ ع٘ٞ؟ٌعي.. ٌقف ٍِس 

اهلل الررزنَ الررزضٗي ِررذا صررسٟنم ٖطمررب وررَ ف ررٗمثكي املثةررسر أمررٜ    بضرري 

 عزك الكثسة ٌظزًا ل ٗق الٕقج ؟

ِٔذا صرسٟنم ٖضرأه أرَ صرطٛ ضردٖذ ترسبعٕا بر  احلرش ٔالعىرزٚ فإٌّىرس ٍٖ ٗرسُ            

 الذٌٕة كىس ٍٖ ٘ الكري لاذ احلدٖد.

 ٔاحلدٖذ م بأظ بْ .وَ ضدٖذ أاداهلل بَ وضعٕد 

لمعىزٚ ٔاأثىز خي هللِب ة الغد ٔاأثىز وَ الثٍعٗي ِٔذا صسٟنم ٖضأه وَ هللِب 

 أَ قزٖاْ أ ٔالدٓ فىس ضكي فعمْ؟

ورزٚ الرزٝ فرو    ا ٔىل ة هلللك اُ ٍٖثظز ضثٜ طلرزص عرعزٓ ٔإُ اأثىرز ة هلللرك     

 ضزص أمْٗ صٕاٞ كسُ هلللك ة ٖٕو  أ ة خوخٛ ٔسلٕ هلللك.

الذٙ ة اآلٖٛ ِٔذا صسٟنم ٖضأه وس ِٕ ال ز  ب  ا غزك ٔالكسفز ِٔن الٍّ٘ 

 ال  تٍّٜ أَ دلٕه ا غزك  وكٛ ٖدلن ة الكسفز ؟

بسلٍضاٛ لمىغزك ٔالكسفز م فز  بٍّٗىس ة ِذا الارسة كىرس اُ الغرزك فٗرْ     

اكرب ٔاصغز فإُ الك ز فْٗ اكدز ٔاصغز ٔا قةٕد ٍِس الك ز ٔالغزك ا مرزص  
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 أمرٜ قرٕه   وَ ا مٛ ٔالكرسفز ميٍرع ورَ دلرٕه وكرٛ أمرٜ اٖرٛ ضرسه ٔلرٕ كرسُ رصرٕم           

 مجّٕر العمىسٞ ٔاوس ا دٍٖٛ فٗسٕس أمٜ قٕه اجلىّٕر.

 ِٔذا صسٟن ٖضأه أَ ضكي الضع٘ ة ا ضعٜ اجلدٖد.

ِررذا لعررن ٖررأت٘ الكرروً أمّٗررس ة بسبّررس ٔلعمٍررس شلثةررز ة ا صرر٠مٛ أمررٜ بررسة      

 وسكسُ وثعمقًس بسلكوً الضسبق.. ٌعي.

رو رسُ قارن الامرٕغ ٔمل    ِٔذا صسٟن ٖقٕه إٌْ اأثىرز ة الضرسبع ٔالعغرزَٖ ورَ     

 ٖكىمّس فقطعّس فىسهللا أمْٗ؟

ب ٔسلررٕ هلللررك أ وررزر اأسررشٓ أررَ اإمتررسً فإٌررْ   عررإهللا اأثىررز ٔقطررع العىررزٚ لث

ٖكُٕ ذلةرًٍس ٔصلرب أمٗرْ اُ ٍٖضرك دً اإضةرسر ٔزٕبرًس إم إهللا كرسُ قرد اعررتط          

 ٌعي. …اوس إهللا اعرتط فو صلب أمْٗ ع٘ٞ

 لْ صٗدٓ ؟ ِٔذا صسٟن ٖضأه أَ ضكي ضش العاد إهللا اهللُ

العاد إهللا اهللُ لْ صٗدٓ ٖضرثطب لرْ ٔم صلرب أمٗرْ ٔإهللا ضرش فإٌرْ م صلشٖرْ أرَ         

ة هلللرك أٍرد زّرٛ العمىرسٞ     أٍرد العمىرسٞ   ضسٛ اإصوً ِٔ٘ ضسٛ وقإلرٛ. ٔم لروي   

فإخمررس الثم ررٕا ِررن اشٖررْ أررَ ضسررٛ اإصرروً اً م. أمررٜ اخلرروي الررذٙ قررد تقرردً        

 ٌعي. …تقزٖزٓ

ة  أثىرز أرَ رصرٕه اهلل صرمٜ اهلل أمٗرْ ٔصرمي اٌرْ ا       ِذا صسٟن ٖضأه اٌْ خاجٔ

اضد ا عّز احلجزً ٔخاج اٌْ قسه العىزٚ ة رو سُ تعده ضسٛ فىس ا ٔىل اُ ٖقثردٙ  

 بسل عن اً بسلقٕه؟

أًم م طلمٕ لقسصد العىزٚ وَ اضٕاه بسلٍضاٛ هلذا الضؤاه أًم إهللا كسُ ٖزٖرد  

بضر ز ٔإهللا كرسُ م ٖزٖرد احلرش فرإُ       احلش فس ف ن لْ اُ ٖ زد العىزٚ بض ز ٔاحلرش 

العىزٚ ة اعّز احلش اف ن وَ العىزٚ ة رو سُ أمٜ الةطٗح وَ اقٕاه العمىرسٞ..  

 ٌعي.
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إقزار الٍ  صمٜ اهلل أمْٗ ٔصمي  أىسه ا غزك  ة اجلسِمٗرٛ ام ٖرزد أمٗرْ    

 اِن فرتٚ ٔمل ٍٖشه أمّٗي دَٖ صلب أمّٗي .. ٖعب ة احلش.

ٔالضوً ورس اقرز اِرن اجلسِمٗرٛ أمرٜ ضسّري برن الرٍ  أمٗرْ          الٍ  أمْٗ الةوٚ 

الةوٚ ٔالضوً مل ٖكَ ٖقف وع قزٖػ مبشدل رٛ فقرد بردلٕا ا ٍسصرك فقرد زرسٞ ة       

الامسرٙ وَ ضدٖذ ذلىد بَ زاري ابرَ وطعري قرسه اضرممج بعرريًا لر٘ فطماثرْ ٔاتٗرج         

الذٙ اتٜ  ٔاق ًس فقمج إُ ِذا وَ احلٍط ٖعب وَ قزٖػ فىس أزفٛ فزاٖج الٍ  

فكسٌٕا ٖق رُٕ مبشدل رٛ    بْ ِس ٍِس ٖعب اُ قزٖغًس قد بدلج وس كسُ أمْٗ الٍ  

م ٖقرزِي أمرٜ هلللرك     ٖرًٕ أزفرٛ ٔم ٖزٖردُٔ اُ طلززرٕا ورَ احلرزً فكرسُ الرٍ          

الثسصرعٛ  رس اٌرشه اهلل أرش ٔزرن      ٔهلذا الٍ  أمٗرْ الةروٚ ٔالضروً مل ضلرش ة الضرٍٛ      

د هلللرك لكر٘ م ٖمثراط ضسرْ أمٗرْ الةروٚ ٔالضروً        أمْٗ ٔزٕة احلش ٔإخمس ضرش بعر  

بأأىسه اجلسِمٗٛ ٔهلذا ارصرن ابرس بكرز ٔابرس ِزٖرزٚ ٔورَ وعّري اُ ٍٖرسدلٕا ة الٍرسظ           

ام ٖطٕي ة الاٗج أزٖسُ ٔام ضلش بعد ِذا العسً وغزك ٔالضاب ة هلللك اٌّري قرد   

اخلمٗرن  تماضٕا ة هلللك بغ٘ٞ وَ اخلزافرسح ٔعر٘ٞ ورَ الثاردٖن أمرٜ ورس كرسُ أمٗرْ         

 إبزاِٗي أمْٗ الضوً .. ٌعي.

رزررن ضررش وررَ صررٍ  ٔمل ٖقرري بزورر٘ اجلىررسر اٖررسً الثغررزٖق ٔمل ٖقرري بطررٕاي         

 اإفسضٛ ٔمل ّٖدٙ فىس ٖمشوْ ٔقد ضش بعد هلللك أدٚ وزاح؟

أًم وررس داً اٌررْ مل ٖطررف طررٕاي اإفسضررٛ فررو طلمررٕ إُ كررسُ ِررذا الززررن قررد  

صررسٟن ٔسلرٕ هلللرك ٖقرسه اٌررْ     وٍعرْ ورَ إمترسً الٍضرك اضةررسر  أسرش  ورزر  أردٔ        

صلب أمْٗ الدً خي ضلش بعد هلللك فىس داً اٌْ ضش فقرد اٌثّرٜ اورزٓ ٔإهللا اعررتط فإٌرْ      

م ع٘ٞ أمْٗ اوس إهللا تزك الطٕاي وَ غري أذر وَ تمقسٞ ٌ ضْ فٗقرسه ض٠ٍٗرذ تزكرْ    

ِذا ذلز ً ِٕٔ آخي ٔم ٖشاه أمٜ إضزاوْ فىس داً اٌْ قد اضزً بعد هلللك ٖقسه اٌْ قرد  
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إضزاوًس أمٜ اإضزاً ا ٔه الاسق٘ فأتٜ أمٜ بع  ا ٍسصرك ٔا  ا ٔه ٔض٠ٍٗرذ   ادلن 

 ٖقسه اٌْ م ع٘ٞ أمْٗ وَ زّٛ العىن ٔاوس وَ زّٛ الثأخٗي فٗسب أمْٗ الثٕبٛ.. ٌعي.

ِررن صلررٕس لإلٌضررسُ اُ ٖعثىررز أمررٜ اوررْ ٔابٗررْ ِٔرري أمررٜ قٗررد احلٗررسٚ ٔبةررطٛ      

 زٗدٚ؟

لغررري الٕالرردَٖ  ررَ كررسُ وضررثطٗعًس  وضررألٛ احلررش أررَ الٕالرردَٖ ة ال زٖ ررٛ أ

ِذا م صلٕس ٔم صلشٙ بست رس  بعر  العمىرسٞ اورس إهللا كرسُ ة ضرش الٍسفمرٛ  رَ كرسُ          

وضثطٗعًس  فقد هللِب بع  العمىسٞ إهللا زٕاس هلللرك فّرٕ ورزٔٝ أرَ اإورسً انرد ٔابر٘        

ضٍٗ ٛ ٔمجسأٛ وَ ال قّسٞ ٔهللِب إلْٗ بع  الضمف ٔاجلىّٕر أمٜ لروي هلللرك ٔإُ   

 طٗح فسلٍ ن م صلشٙ أٍْ ِٔذا ِٕ الةٕاة.وَ كسُ ص

 ٔصمٜ اهلل ٔصمي ٔبسرك أمٜ ٌاٍٗس ذلىد.

 

     

 

 

 

  

 درس الشيخ / عبدالعزيز الطريفي
 األسبوع الثاني

شمممرأل ايابيمممرس صاؼبريممم ٌن ابي مممر   أبسممموا صال مممسة صالىمممسم ع ممم  
 صبعٌن يقول اؼب  ف أ هوصحبصع   آؽب

 كترب اؼب ريك "صاغبج صالعمرة صاجبرن ع   اؼبى م اغبر اؼبك ف القردر"  هللا يفه رضب
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صمممممع مممممبع م  ه  صع مممم  صآلمممم هاغبمممممد  رب العممممرؼبٌن صال ممممسة صالىممممسم ع مممم  ابيمممم 
 حىرن اىل يوم الديع امر بعد..إب

 همقممدم الكممسم مع ممر ع مم  مممر يممبن مممع وممول اؼب مم ف اغبممج صالعمممرة صمووف ممر ع ممد وولمم
 التك يف اص ربقن  ههو مع غبق اؼبك ف صاؼبك ف

فبممر يممدل ع مم   صجممود الك فممن صاؼبشممقن مممع ج ممن  هاه يتممه صالتك يممف مممع الك فمم هفيمم
 صؽبذا ورل هللا هاىرن صصيعاإلاالصل لك  رع   ودر ا

صجمرس  (ال مك ف إال افىمك)يم )ال يك ف هللا افىرً اال صيع ر ( ظمعرىل يف كتربن الع 
  يف بيرن عع ريول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ال مسة صالىمسم مرجمرس يف حمديئ عروشمن صجمرس اي مرً ممع  هع يم هحد اؼبك ف يف وول

  حديئ ع ي بع ايب طرلب هنع هللا يضر
 ورل "رفق الق م عع ةسةن عع ال م  حم  يب مل صعمع ا  مون حم  عع ريول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ع ال روم ح  عيعقل ص 
يمسم إلا هلمي  دبك مف صاؼبمراد بمذلك ممع ربقمن فيم هأامرعدا ذلك ف ه( اي ااظيىتيق

 صذلك ان اؼبشرك لي  دبخرطب بفرصع 
شررة اىل هذه اؼبىألن صاؼبك ف ابلفرصع هو اؼبى م العرول البرلل إلالشريعن فقد مقدم ا

 شررة اىل ادلن هذه الشرصط معإلصمقدم ا
ذا ممموفرت يف إالعممرجز فمم هالكتممرب صمممع الىمم ن رالقممردرر القممردر هممو اؼبىممتطيق ص ممد

 ف م  هاىرن ايبرب العجز ااتفت القدرة ع إلا
اىمممرن عمممع اداس إلاهمممل الوجممموب صمممر يعجمممز احي ئمممٍذ اليكممون ممممع  هيكممع ومممردراً صع يممم

 الفري ن يواس مع ايمراض أباواع ر كمرض ـبوأل 
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االاىممرن اؼبىممًن اىل اغبممج اص العجممز يف عممدم صجممود افقممن ل حممج اص  هال يىممتطيق معمم
 غبج مراق اص حيبىن حرب  مععع اداس ا هدي ع

ال يكمون  حي ئمذٍ  هممع ذلمك صمرور صكبمو ذلمك فإام هي طرن جرور أص عدص ظمر  اص دي عم
 مع اهل القدرة صي حن يف هذا بعض العرهرت 

اليت هي مع ج ن ايصمل مىمتددين يف اياىمرن صموجمودة   قمن كمرلعم  ع م   مسأل 
 ع    سأل  هع د الع مرس يف ربقن العذر في

يتطرعن صهي الميت إلمرم اضبد صالقدرة هي اإلؼبىألن صمهر رصايترن يف مذهب ايف هذه ا
 جل صع    هو دهر هللا عز صجل يف وول

يتطرعن صأن يكمون إليبيس ( صهذا اؼبراد ابه )صع   ال رس حج البيت مع ايتطرع الي
 اياىرن وردراً مع ج ن البدن صمع ج ن اؼبرل 

 بيت هللا العتين لزم ان يتوافر مق ذلك القدرة فإذا كرن صحيحر يف بدان ل وصول اىل
 اؼبرلين فإذا كرن مع اهل القدرة اؼبرلين ربقن 

فين شرط اييتطرعن صهو وول ؼبع ايتطرع الين يبيس صود جمرس عمع ريمول هللا صم   
 هللا ع ين صي م شرح معىن اييتطرعن يف

ة عممل الفممورر وولممن يف ا بممرر في ممر  ممعف صالم الكممسم ع ي ممر أبذن هللا ريف عمممرة مممر 
 عمرة مرة اغبج ال جيب ع   االاىرن اال 

يف العممممر ممممرة صهمممذا ومممد ةبمممت عمممع ريمممول هللا صممم   هللا ع يمممن صيممم م كممممر جمممرس يف 
 ال حيح ان ال   ع ين ال سة صالىسم  طب ال رس

صبممٌن فري ممن اغبممج فقممرل لممن رجممل ايف كممل عممرم لريممول هللا فكررهممر ع مم  ال مم  ع يممن 
 سم ذلك ةساث فقرل ع ين ال سة ال سة صالى
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صالىممسم لوو ممت لوجبمممت ص  ايممتطعتم ذرصك ممممر مممركتكم صهممذا يمممدل ع مم  ان اغبمممج 
 صاجب ع   اؼبك ف يف عمرة مرة صهذا ؿبل امفرق 

ع د الع مرس ورطبن امر يف ف ل ادآون انف من ف مم يتبمت عمع ريمول هللا صم   هللا ع يمن 
 ان ريول  صي م يف بي رن ودر ؿبدد يف عي ن اال

هللا ص   هللا ع ين صي م حئ ع م  اؼبتربعمن بمٌن اغبمج صالعممرة كممر جمرس يف الىم ع يف 
 حديئ عرصم بع شقين عع عبدهللا بع مىعود 

ان ريمممول هللا صممم   هللا ع يمممن صيممم م ومممرل "لبعممموا بمممٌن اغبمممج صالعممممرة فأ ممممر ي فيمممرن 
 الفقرصالذاوب كمر ي في الكًن  بئ اغبديد " صهذا يدل 

ع   مشرصعين اؼبتربعن ايطسق مع غًن ويد صيدل ع م  اكمران ممر رصاة البي قمي  اي ر
 صابع حبرن مع حديئ  س ابع   يفن بع اؼبىيب

عع ايب يمعيد ان ريمول هللا صم   هللا ع يمن صيم م ومرل "ان احمداً يم مت لمن بدامن ال 
 يفد الير يف كل طبىن اعوام مرة حملرصم " صهذا ود 

قممرل دبشمرصعين اغبممج كمل طبىممن يمم وات صهمذا اػبمم  ال ي ممح ومرل بممن بعمض الع مممرس ف
 عع ريول هللا ص   هللا ع ين صي م صود رصاه 

البي قممي مممع غممًن هممذا الواجممب مممع حممديئ العممسس بممع عبممدالرضبع عممع ابيممن عممع ايب 
 هريرة صال ي ح لن اي رد صرصي مع غًن هذا الوجن

تربعمممن ع ممم  المممدصام صهمممذا عمممع ريمممول هللا صممم   هللا ع يمممن صيممم م صايصمممل يف اغبمممج اؼب
 مقت   ع ين ال سة صالىسم لبعوا بٌن اغبج صالعمرة

صاؼبتربعمن ال حممد ؽبممر صمقييممدهر بقمدر صحممد ؿبممدد خبممم  صيمبق صعشممر اىل غممًن ذلممك ال 
 يدل ع ين دليل عع ريول هللا ص   هللا ع ين صي م 
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العبممممد صاذا كمممرن اغبمممج مممممع اؼبكفمممرات كممممرن ممممع مقرصممممد التشمممريق اي ممممرً أن الم بمممن 
 مريتطرع صأمر مر اشرر الين اؼب يف ع ين رضبن هللا يف 

عمرة مرة يان ال جيب ع ين يف مرعدا ذلك صيد ل يف هذا الرجرل صال ىمرس ممع ج من 
 الوجوب يف العمر مرة صيف ج ن التربعن اي ر 

ع   وول صب ور الع مرس صذهب بعض الع مرس اىل ان اؼبمرأة زبمرج يف اممر اؼبتربعمن صأن 
 ربعن      الرجل صايتدلوا دبر رصاه اضبد اؼبت

صغممًنة مممع حممديئ ايب صممره عممع ايب هريممرة أن ريممول هللا صمم   هللا ع يممن صيمم م حممج 
 ب ىرون يف حجن الوداع فقرل هذه اغبجن مث ظ ور

اغب مممب اي ي بعمممي ع يمممك ان سبكمممتع ال زبمممرجع صومممد ايمممتدل بظمممرهرة ممممع ومممرل ممممع 
 بٌن اغبج صالعمرة الع مرس اان ال يشرع ل مرأة ان متربق 

صود رصى هذا ابو داصد يف حديتن مع حديئ ابع صاود عع ابيمن عمع ريمول هللا صم   
 هللا ع ين صي م صاي ردة صحيح صود ا ذ هبذا عمر 

بع اػبطرب ع ين ر وان هللا معرىل يف ابتداس امرة فقد م مق ازصاج ريمول هللا صم   هللا 
 مرةع ين صي م مع اغبج بعد صفرمن صود امتتل ي

ام رت اؼبؤم ٌن ع ي ع ر وان هللا معرىل حم  ورلمت يمودة صزي مب صهللا مرربم  مر دابمن 
 صود ظبع ر ريول هللا ص   هللا ع ين صي م يقول

مرورل صود  رلف عمر ر وان هللا ع ين معرىل يف رأين ذلك صمر ف من ممع ومول ريمول 
 هللا ص   هللا ع ين صي م هذه مث ظ ور اغب ر 

غًن صاحمدة ممع ام مرت اؼبمؤم ٌن كعروشمن ر موان هللا معمرىل ع ي مر فأ مر  رلفن يف ذلك 
 ود حجت يف ا ر  سفن عمر صود  بعئ هبر عمر
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بع اػبطرب ر ي هللا ع ن ج اً ػبرطرهر مق بعض اصمحرب ريمول هللا صم   هللا ع يمن 
 صي م صالع مرس مع ج ن ف م هذا اػب  صغبوق 

 ممم  م مممع ااكممرة مممع ج ممن اؼبمم  كرلممذه  ع يممن اؼبممرأة ابؼبتربعممن كرلرجممل مممع ج ممن اػبمم 
 رضبن هللا معرىل ابؼبيزان ورل م كر ص  يزلع 

حيجزن ام رت اؼبؤم ٌن مع ازصاج ال   ع ين ال سة صالىسم صمم  م ممع ا مذ يظمرهرة 
 صورل أبان ي بعي ل مرأة ان ال متربق بٌن اغبج 

همذا  مرأب أبم مرت اؼبمؤم ٌن  صالعمرة  صم  م مع ويد ذلك أبم رت اؼبمؤم ٌن صومرل ان
 صهذا ظرهر مع  طرب ريول هللا ص   هللا ع ين

صي م بقولن هذه مث ظ ور اغب ب صذهب اىل هذا اؼبعىن البي قي ع ين رضبن هللا معمرىل 
 مع أن هذا ايمر ال يف م م ن عدم مقييد اؼبرأة 

عمع اؼبمرأة   بعدم ذهرهبر اىل اغبج كمل عمرم صومرل ان اؼبمراد يف ذلمك ان الفري من مىمق 
 كرلرجل  فإذا حجت مرة صحدة يق  ع  ر التك يف

صذهب اىل هذا البي قي ع يمن رضبمن هللا معمرىل فع من ع م  همذا اػبم  يف كتربمن "الىم ع" 
 صظرهر وول عروشن ع ي ر ر وان هللا يف معرر ت ر

لقممول عمممر بممع اػبطممرب  ع يممن ر مموان هللا معممرىل  حي مممر ف ممم  مممع وممول  ريممول هللا 
  ع ين ي م مرف من احتجت بظرهر وول ال   ص   هللا

ص   هللا ع ين صي م فيمر رصاة البخرري صغًنة عع عروشن ورل ع ين ال مسة صالىمسم 
 حي مر يؤل هل ع   ال ىرس ج رد " ع ي ع ج رد ال

وترل فين ( ورلوا معىن ذلك ان ريول هللا ص   هللا صي م حي مر ورل ع ي ع ج رد ال 
 ال سة صالىسم اغبج صايصل يف وترل فين ورل ع ين
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اعب رد ان اياىرن يتربق فين صال حد فين صامنر هو مأذصن بن اىل ويمرم الىمرعن ممر صجمد 
 يبب ف مر كرن كذلك كرن اغبج كذلك يان ورل ع ين 

ال سة صالىسم "ع ي ع ج رد ال وترل فيمن " صهمذا ع م  صجمن العمموم مقيمد دبمر ويمدة 
 واويت ؿبدصدة زمراين صمكراينالشررع مع موويت اغبج دب

صهممذا هممو القيممد صمرعممدا ذلممك فممس ي  ممر اليممن صهممذا هممو ايشمم ر صالممذي ع يممن عرمممن 
 الع مرس صامر العمرة ف ي يف اؼبتربعن اي رً كرغبج يتربق اياىرن

بي  مر صمقمدم الكمسم اىل اؼبتربعمن صان اياىممرن يشمرع لمن ان يكتمرمع ذلمك صان كممرن يف 
 ع مرة صود رصي ذلك عع صاحد مع العرم الواحد اكتر م

الى ف كع ي بع ايب طرلب صكذلك عروشن صعبدهللا بع عمر صالقريمم بمع   صعطمرس 
 صغرة مع الى ف صرصي عع بع  م اان ورل يف 

العمرم مممرة صهمو وممول ايممرم مرلممك صكمذلك ممم  م ممع وممرل أن ذلمك مقيممد خبمرصج شممعر 
 رأين صهذا مرصي عع اا  بع مرلك صيف صحتن اظر 

صوممد اممي ع يممن ايمممرم اضبممد رضبممن هللا معممرىل كمممر يف رصايممن ايةممرم صأمممر وولممن ه ممر ع مم  
 الفور ف ي ع   الفورين التك يف ه ر ع   الفورين 

صلممي  ع مم  ال ا ممي صهممذا الممذي ذهممب إليممن صب ممور الع مممرس صظممرهر امممر ريممول هللا 
 ص   هللا ع ين صي م صإن كرن ال يتبت عع ريول هللا 

 يف ذلممك اممي صممحيح صممريح صمرجممرس ع ممن ع يممن ال ممسة صالىممسم هممي مممع غ بممن ملسو هيلع هللا ىلص
 الظع فريول هللا ص   هللا ع ين صي م 

حي مر فرض هللا جل صعس ع ين اغبج بعئ ااببكر ع يه ر موان هللا معمرىل ع يمن لميحج 
 ابل رس  صي في مظرهر الشرك صاعبره ين ف ردى يف 
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صان اليطمممموأل ابلبيممممت عممممرلن صهممممذا اػبمممم  يف  ال ممممرس ان اليطمممموأل ابلبيممممت مشممممرك 
 ال حيحٌن صغًنمهر مع حديئ ايب هريرة ع ين ر وان

هللا معرىل صمبق ريمول هللا صم   هللا ع يمن صيم م يف حجمن صبرعمن صفيمحم كتمًن حم  ويمل 
 ا م اكتر مع مئن الف صهذا يدل ع   ان ال   ع ين

تعجيمممز ومممرلوا صايصمممل يف اممممر ال مممسة صالىمممسم ظ مممر ممممع اممممرة ل  مممحربن الفوريمممن صال
 ريول هللا ص   هللا ع ين صي م اؼببردرة صهذا الذي ود ذهب 

الين غًن صاحد مع الع مرس كريمرم اضبد صمرلمك صايب ح يفمن صومول صبرعمن ممع التمربعٌن 
 ص م مع ورل لي  ع   الفورين بل هو ع   ال ا ي 
صوول يفيرن التموري صايصزاعمي صذهب ع   هذا ايمرم الشرفعي ع ين رضبن هللا معرىل 

 صغًنهم صايتدل مع ورل أبان ع   الفورين دبرمقدم
مع وراور صمر جمرس عمع ريمول هللا صم   هللا ع يمن صيم م فيممر رصاة ايممرم اضبمد صغمًنة 

 ان ريول هللا ص   هللا ع ين صي م ورل"معج و ابغبج 
يف ايم ردة  معف فمإن يعين الفري ن فإن الرجل مريدري مرذا يعرض لن ( صهمذا اػبم  

 يف اي رد اظبرعيل بع   يفن فقد رصاة عع عمر بع
ف يل صهذا اي رد  عيف ود مفرد بن اظبرعيل ابع  ي فن صال حيج به صود جمرس رجمل 

 ا ر مع ايب داصد مع حديئ مرصان بع صفوان عع
عبممدهللا بممع عبممرس ان ريممول هللا صمم   هللا ع يممن صيمم م وممرل" مممع اراد اغبممج ف يتعجممل 

 اي ردة ج رلن صع   كسً مع احتج ابلفورين احتج  "صيف
بظممرهر فعممل ال مم  ع يممن ال ممسة صالىممسم صمممع مبعممن مممع اصممحربن ع ممي م ر مموان هللا 

 معرىل ح  كرن م  م اغبرمل صال فىرس كأظبرس ر ي هللا
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ع  مرمعرىل فقد صلدة بذي اغب يفن صمع ون ان متل حرؽبر ع ي ر ر موان هللا معمرىل صومد 
  ابتداس مىًن ريول هللا ص   هللا ع ين صي م صلدة  يف

يع ممب ع مم   مم  ر  ممر يممتدل يف طريق ممر اص يف الهبممر صيف هممذا مممع اؼبشممقن مرفيممن ف مممر 
 ابدرت ع ي ر ر وان هللا معرىل دل ع   التأكيد يف ذلك

صهممذا مممع اومموى القممراوع يف الوجمموب ع مم  الفوريممن صأمممر مممع وممرل ااممن ع مم  ال ا ممي 
 هللا ص   هللا ع ين صي م ود فرض هللا عز فريتدل أبن ريول

صجممل ع يممن يف الىمم ن الىرديممن ع مم  وممول صب ممور الع مممرس صمىممألن فممرض اغبممج ع مم  
 ريول هللا ص   هللا ع ين صي م ؿبل  سأل ع د الع مرس 

صيف هذه اؼبىألن عدة أوول ذهب صبرعن مع الع مرس اىل ان اغبمج ومد فمرض يف الىم ن 
 د صرد يف    ايمرم ابع ةع باػبرمىن ورلوا ذلك اان و

ؼبر صفمد اىل ريمول هللا صم   هللا ع يمن صيم م صاػبم  اصم   يف ال محيحٌن حي ممر ومرل 
 ل    ع ين ال سة صالىسم " اك يرو ك صمشدد ع يك يف

اؼبىألن أهللا ود فرض ع يك ان ا  ي ال سصة اػبم  ..اخل..حي مر ذكمراغبج فقمرل 
 اؽبم اعم " صهذا ود ذكرة غًنال   ع ين ال سة صالىسم 

صاحج مع اؼبأر ٌن كرلواودي ص  بع حبيمب صغمًنهم ع م  ان صفمد  ممرم ابمع ةع بمن  
 كرن يف الى ن اػبرمىن صع   كس يقرل ان ذكر اغبج 

يف  مم   مممرم يف صممحته اظممر صوممد جممرس  اامم  بممع مرلممك يف و ممنايعرايب الممذي وممد 
 ذا مع ايدلنودم اىل ريول هللا ص   هللا ع ين صي م صه

ال  ين صم  م ااه ومد فمرض يف الى نالىرديمن صهمذا ومول اعبم مور صذلمك ان هللا عمز 
 صجل ود اازل ع   ابين ص   هللا ع ين صي م )صاسبوا اغبج
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صالعمرة   ( ورلوا ايسبرم مع مرة اويمموا صومد جمرس همذا يف رصايمن يف ومرآسة بعمض القمراس 
 ن صاييود صهو ورآسة غًن صاحد مع التربٌن كع قم

صمىرصق صابراهيم ال خعي بل هو رصاين عع عبدهللا بع مىعود ع يمن ر موان هللا ع يمن 
 يف أتصيل هذه اآلين ورل )صأسبوااغبج صالعمرة  ( ورسبوا:فأويموا 

رصاه م  ور عع ابراهيم ال خعي يف وولمن ومررس اومرسصا ومول هللا عمز صجمل )صاسبموا اغبمج 
 رلوا صهذا دليل ع   ان صالعمرة   ( ورل صاويموا و

اؼبراد يف ذلك ايورممن ف ممر أت مر ريمول هللا صم   هللا ع يمن صيم م عمع اداس اؼب ريمك 
 اىل العرم الذي الذي حج فين صيف الى نالعرشرة دل ع   ان

ايمر ع   ال آ ي لكع الذي ع ين اهل التحقين ع م  ان اغبمج ومد فمرض يف الىم ن 
 د مع ايومن كرلقرط التريعن صود اي ع   هذا غًن صاح

صالقر ي عيرض ابع القميم صغمًنهم ممع ايوممن صهمذا همو القمول اغبمن فمإن ال م  ع يمن 
 ال سة صالىسم حي مر اازل هللا ع ين عز صجل ) صاسبوا اغبج

العمممممممرة   ( كممممممرن ذلممممممك يف اغبديبيممممممن فق مممممم  ريممممممول هللا ع يممممممن صيمممممم م ذلممممممك يف 
  ع ين صي م عمرة اعبررآنالى نالىربعن مث اعتمر ريول هللا ص   هللا

يف الىمم ن الترم ممن مث بقممي ريممول هللا صمم   هللا ع يممن صيمم م يف ابقمم  عتممرب بممع حىممٌن 
 ليحج ابل رس يف الى ن الترم ن صكرن مع  بعض اصحرب

ريمممممول هللا صمممممم   هللا ع يممممممن صيمممممم م مث بعممممممئ الريممممممول صمممممم   هللا ع يممممممن صيمممممم م ااب 
 حج ريول هللا ص   هللا  بكرصاابهريرة صمع مع م لي فوا مظرهر الشرك مث

ع ين صي م بعد ذلك صومول هللا عمز صجمل ) ص  ع م  ال مرس حمج البيمت ممع ايمتطرع 
 الين يبيس ( ظرهرة ان مر ازل ع ين ال سة صالىسم إال يف
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اصا ممر الىمم ن التريممعن صهممذا هممو الممذي ع يممن اهممل التحقيممن رفممرن زال الممرق صاعب ممون 
 وبل طواف ر صح فر ن رصال بريف اغبج يف عرفن صيف العمرة 

يقمممول صان زال المممرق اعب مممون صال مممبر يف اغبمممج مقمممدم ان الرويمممن صهمممو العبمممد صكمممذلك 
 ا  ون صال   ال جيب ع ين اغبج صإن ال   ان ادى اغبج

كرن لن حج صحيحر لك  ر ليىت عع حجن اييسم صهذا الذي ع ين عرمن الع ممرس 
 صغًنهم ع    سأل ع د بعض اؼبتأ ريع مع اهل الظ ر 

صالذي ع ين الى ف ورطبن أن ال   اذا حج فحجن صحيح صحجتن كرم من ممع ج من 
 ايجر صيف ودر مري قي يف ج ن ارمكرب احمل ورات 

مع الكبًن ي قي مع ال عًن اي رً صذلك اان مك ف مع ج من زلدة التمواب صاق مران 
 ال مع ج ن غبوق ايمث ع ين ع    سأل ع د الع مرس مىألن 

يف هممي مرلممن أص يف مممرل صليممن صجيممري الكممسم عممع هممذه اؼبىممألن أبذن هللا صأمممر الفديممن 
 ا  ون ف ل ي ح م ن اغبج ام ال دبعىن هل يقبل م ن مع ج ن 

ايجر أص ال ع    سأل ع د الع ممرس يف رصايتمرن ع م  ممذهب ايممرم اضبمد ال مواب 
 ان ا  ون اذا حج فحجن متقبل كرل   صذلك مع ج ن 

ال   ال يعقل بل ان مع ورل ب حن حجمن ومرل ان حكممن عمرم صلمو كمرن  القيرس ان
 يف م دة صال   اذا كرن يف م دة فرود لعق ن بل ان  

بعض ا راٌن دي ك مع  ايرادة صالتمييز مق مر فيمه ممع يمفن صج مون اف مل فبمر دي كمن 
 ال   يف م ردة فحٌن اذ ع   ج ن القيرس يقبل م ن

ي ع   ال   صذلك لع بن حرلن اان ال خي و دار ممع دصر ال مرس صامنر كرن التع ين ال 
 إال صفي ر ص  امر ا  ون ف و اندر صاغبكم يف الشريعن
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يع ن ع   ايغ ب صهذا هو ال مواب صمم  م ممع ومرل اامن ال ي مح م من صلمو اداة بمل 
 يقرل اان ي ح م ن أن اداة لكع ال جيزي عع حجن اييسم ان عقل 

  صحتن ود جرس في ر اػب  عع ريول هللا ص   هللا ع يمن صيم م بعد ذلك صحج ال 
 حديئ عبدهللا بع عبرس ان ريول هللا ص   هللا ع ين ي م 

صهو    لقي ركبرً مع رصحرس ويل فقرلوا مع القوم ورلوا كبع مى مون فقمرلوا ممع اامت  
 ورل ريول هللا فرفعت امرأة صبي ر فقرلت اؽبذا حج 

يمدل ع م  ان حمج ال م  صمحيح ممع ج من التمواب إال اامن ال  فرل اعم صلك اجر فبر
 ي ح ع ن عع حجن اييسم دبر مقدم عع حديئ ابع عبدهللا

بممع عبممرس ع يممن ر مموان هللا معممرىل ع مم   ممسأل يف رفعممن صصوعممن صالكممسم ع مم  مع ي ممن 
 يطول صذا حج ال   صضب ن صلين يف م دة كأن يكون يف 

صالىمعي ع ممن صعمع ال م  ع مم  ال محيح مممع  ذلمك صكمرن حرجممر مت من اجزومن الطممواأل
 اووال الع مرس صهو وول ايب ح يفن صابع حزم ايادلىي صظرهر

عمممل صبرعممن مممع الىمم ف مممع ال ممحربن صغممًنهم صوممد ذهممب صب ممور الع مممرس صهممو غممًن 
 وول ايمرم اضبد صالشرفعي صايمرم مرلك اىل ان اغبرمل 

احملممول صهمذا فيمن اظمر فمأن ريمول  اذا اوى اغبج فأان يقق ع ن يقق ع من صال يقمق عمع
 هللا ص   هللا ع ين صي م حي مر يألتن اؼبرأة فرفعت

ص  ؽبر ف مر رفعتن دلت ع   صعرة صأت ًن البيرن عع صوت اغبرجن ال جيموز صريمول 
 هللا ص   هللا ع ين صي م حي مر   يىأؽبر عع اغبرمل 

جيموز صي محح حمج ال م  صطبيعن اداس اؼب ريك دل ع م  اامن ع يمن ال مسة صالىمسم 
 صيكون اغبرمل صاحملمول ع  مر الىعي صالطواأل صهذا
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ظممرهر المم ي عممع ريممول هللا صمم   هللا ع يممن صيمم م بمم ك ايصتف ممرل مممع هممذه اؼبممرأة 
 صكذلك مرك اؼبرأة ايصتف رل مق حرجت ر اىل ذلك 

غممًن مث ااممن مممع اظممر اىل فقممن ال ممحربن ع ممي م ر مموان هللا معممرىل صجممد ان هممذه اؼبىممألن 
 صاردة ع دهم صامنر فبر احدة ر بعض الفق رس فبع جرس بعدهم

فرذا ب ل ال   صعقل ا  ون صاعتن العبد بعرفن صعرفن اعظمم اركمرن اغبمج صؽبمذا ومرل 
 ال   ع ين ال سة صالىسم كمر يف اؼبى د صالى ع "اغبج

اييممسم  عرفممن " فممإذا ب ممل وبممل ذلممك ف  ممر مىممألن اثايممن ف  ممر ايصىل يف يممقوط فري ممن
 ع ن هل يىق  ع ن ام ال يقرل ان ال   صا  ون صالعبد يف

هذه اغبرل ال خي و امر ان يكون ود ب ل وبل عرفن وبل د ولمن صالووموأل بعرفمن فحمٌن 
 اذ ي ح م ن اغبج ع   ال حيح مع اووال الع مرس صإن

ي مح ع من    جيدد االحرام صال ين امر اذا ب ل يف يموم عرفمن وبمل اا مرافن فمأن ذلمك ال
 لعرمن الع مرس صهل ي زمن ان جيدد ال ين ام ال ود ا ت ف 

الع مرس يف ذلك ظرهر عمل الى ف صهو وول صب ور الع مرس اان ال جيب ع ين ذبديد 
 ال ين صود ذهب بعض الع مرس اىل صجوب التجديد صهذا 

 وممول ذهممب اليممن بعممض اهممل الممراي صظممرهر كممسم ابممع حممزم ايادلىممي يف كتربممن احملممس
 اؼبىألن التراين يف مىألن رجوعن اىل اؼبيقرت هل ي زمن 

الرجمموع اص ال اذا كممرن ب وغممن يف طريقممن أص دبكممن هممل ي زمممن الرجمموع ام ال وممد ا ت ممف 
 الع مرس يف هذه اؼبىألن ع   اووال ص سصن ذلك وولٌن 

م  م مع الزمن ابلرجوع ورلوا صذلك اان مع اهل التك يمف صايصمل يف اغبمج اامن ع م  
 لفور كمر هو وول صب ور الع مرس صؼبر مقدم عع ا برر ا
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ريممول هللا صمم   هللا ع ينصيمم م صممم  م مممع وممرل ااممن ال جيممب ع يممن صمممع وممرل ان اغبممج 
 ع   ال آ ي   جيب ع ين ذلك صهذا وول ايمرم الشرفعي 

 ع ين رضبن هللا صرصايتن عع ايمرم اضبد صال واب اان ال جيمب ع يمن الرجموع صامنمر جيزومن
 ذلك عع حجن اييسم صلو  يىتح ر اين جديدة 

فمأن ال يمن صاجمدة ممردام اامن ي  مرأل اىل عرفمن صيع مم صيمدرك اامن يف عرفمن عمرأل حرلممن 
 صامر اذا كرن عتقن صب وغن وبل م بىن يف ال ىك فأان

حٌن اذ جيب ع ين ان حيرم مع اؼبيقرت صحجن ؾبمزس عمع حجناييمسم ابمفمرق الع ممرس 
 وغن بعد ذلك بعد عرفن فأن هذا كمر صعمر اذا كرن ب 

مقدم ؿبل امفرق ع دهم صهذا اي رً كمر اان يف اغبج كذلك يف العمرة فرل   اذا ب ل 
 وبل الطواأل فأن ذلك جيزون عع عمرة اييسم

صاذا ب ل بعد الطواأل صوبل الىعي ال يشمرع لمن ايعمردة الن ايعمردة مقت مي صربتمرج 
 ادى شطر عمرمن  اىل يبب شرعي صال يبب ه ر صود

صهوالطواأل صإن ادى الىعي بعد ذلك فأان ال جيزون عع عممرة اييمسم بمل اامن جيمب 
 ع ين ان الم بعمرة ا رى امر اذا احرم صب ل يف طريقن

صكبممو ذلممك فأاممن ذبزوممن عممع عمممرة اييممسم  ع مم  وممول صب ممور الع مممرس صهممذا فممرع عممع 
 د اػبسأل يف مىألن اغبج ر صفع  مر مع ال   صالعب

افًسر يقول صفع  مر مع ال   صالعبد افًس أي ااه ال مكون ع  ممر فري من صوولمن ممع 
 العبد صال   افسً ا رج ا  ون صا  ون كمر مقدم ع   

 سأل يف همذه اؼبىمألن صمهمر رصايتمرن يف ممذهب ايممرم اضبمد صال مواب ا مر افمس عمع 
  معرىل ا  ون مقبل صامنر   يرد اؼب  ف ع ين رضبن هللا
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مىألن ا  ون الامن ا مذ بظمرهر اؼبمذهب اؼبشم ور ع من ا مر ال مقبمل م من صذلمك ا مر يف 
 العرلب مع ؾب ون العقل فريصل فين اان يب ل صدييز

فإذا كرن كذلك كرن م ن صمحيحر صيف همذا التع يمل اظمر صال م  اذا صصمل اىل اليمت 
 شرحنالعتين ود ذهب و ن مع الع مرس صود حكرة الطحرصي يف 

مق اياثر كذلك ابع عبدال  يف كتربن التم ييد اكذلك ابع حزم ايادلىمي كمذلك يف  
 كترب احملس ان ال   اذا صصل اىل البيت العتين صجب

ع يممن اغبممج صيممق  ع ممن وممرلوا صامنممر   جيممب ع يممن ابتممداعرً صذلممك ااممن ال بممد ان يكممون 
 وب يف ؿبترج لعًنة فإذا كرن ؿبترجرً لعًنة لي  مع اهل الوج

ذامن ف مر صصل اىل البيت العتين صجب  ع ين صيق  ع ن حج اييسم صهذا التع يل 
 فين اظر صمقدم ردة صود رصي عع بعض الى ف أن  العبد اذا

صصل اىل البيت العتين أذن لن ييدة فذلك جيزون عمع حجمن اييمسم همذا ممرصي عمع 
 ي يمرن بع يىرر صعع القريم بع   صعع ؾبرهد بع ج  

رصاة عمم  م ابممع حممزم ايادلىممي يف كتربممن احملممس أبيممحايد  ممعيفن صوممدم مقممدم الكممسم 
 ع ي رر القردر مع امك ن الركوب ر يقول القردر مع امك ن الركوب

مقدم الكسم عع القردر وولن صمع امك ن الركوب همذا ظمرهر ممع وولمن يمبحران صمعمرىل 
 في ر عع)مع ايتطرع الين يبيس( صاييتطرعن ود جرس ال ي 

ريول هللا ص   هللا ع يمن صيم م ا مر المزاد صالراح من صامنمر ح  مت المزاد صالراح من يف 
 معىن اييتطرعن ه ر ي ر العرلب يف حرل اياىرن 

ص  يتطرق يف اػب  عع ريول هللا ص   هللا ع ين صي م اىل يسمن البدن صامنمر جمرس يف 
  ال ي عع ريول هللا ص   هللا ع ين صي م كمر يف
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حديئ ابع عبد هللا يف حديئ اا  بع مرلك ع ين ر وان هللا معرىل اييتطرعن المزاد 
 صالراحل صهذا ال ي ح مرفوعر اىل ريول هللا ص   هللا

ع ين صي م صال واب فين الووف ود رصاة اغبركي يف مىتدركن الداروطين صغمًنهم ممع 
 حديئ يعيد ابع عرصبن صضبرد ابع زيد عع وتردة عع 

مرلك عع ريول هللا ص   هللا ع ينصي م اامن ومرل اييمتطرعن المزاد صالراح من  اا  بع
 صهذا الي ح مرفوعر صود اع ن ابلووف الداروطين صغًنهم 

صال واب فين ايريرل كمر رجحن الدراوطين ع ين رضبمن هللا معمرىل كممر يف كتربمن الع مل 
 فأان ود رصاه يعيد ابع ايب عرصبن صغًنه عع وتردة عع 

ع مريممسً عممع ريممول هللا صمم   هللا ع يممن صيمم م صال ممواب فينااممن موومموأل ع مم  اغبىمم
 عبدهللا ابع عبرس بعًن هذا ال فظ صود رصي عع عبدهللا بع 

عمممر ع يممن ر مموان هللا معممرىل ع يممن صفيممن ع ممن صوممد رصاة ابممع جريممر الطمم ي صغممًنة مممع 
 حديئ معرصين ابع ايب يفيرن عع صره عع ايب ط حن 

ايب عبرس ورل اييتطرعن ان يكون لن زاد صراح ن ممع غمًن ان جيحمف عع عبدهللا بع 
 بن صهذا ظرهر اان مشربن ؼبر رصي يف اؼبرفوع صع  

كممممسً امنممممر فىممممرت اييممممتطرعن ابلممممزاد الراح ممممن  بع بممممن اغبممممرل صؽبممممذا يعطممممف الع مممممرس 
 اييتطرعن ع   القدرة صؽبذا فىر اؼب  ف ع ين رضبن هللا معرىل 

ع ممم  القمممدرة م ممموك اياىمممرن ؼبركممموب صكمممذلك صكوامممن يىمممتطيق معمممىن القمممدرة صعطمممف 
 الوصول اىل البيت العتين صاييتطرة ود ذهب الع مرس كأبع ط ي

يف التفىممًن صابممع م ممذر صغممًنهم اىل ا ممر مف ومممن متبممريع مممع شممخي اىل شممخي فمممع 
 ال رس مع ال يىتطيق اىل مركوب ك مكن صاىل زاد يف العرلب
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مر يتزصدصن بن خبسأل ايفرويٌن صم  م مع حيتمرج اىل مركموب صكبو ذلك فس حيترج اىل 
 صال حيترج اىل يسمن بدن لتيىر لن مع يقود كريعم 

صكبو ذلك صهذا خيت ف مع ااىرن يعرأل حرلن فإذا كرن مع اهمل اييمتطرعن حمٌن اذ 
 يكون اغبج ع ين صاجب ,صهذا التفىًن أي ع   العموم ع ين 

 معرىل صاؼبركوب ايصل ان يكمون م كمرً لمن فمإذا كمرن اكتر ال حربن ع ي م ر وان هللا
 لي  دب ك كرن يكون مأجراً اص كبو ذلك يش ط ان يكون

مرلكرً لقيمن اجرمن فإذا كرن لي  يف مرلك كمأن يىمتديع ايجمرة صكبمو ذلمك ال يكمون 
 مع هل اييتطرعن ر صصجد زاداً صمركوابً صرغبٌن ؼبت ن ر

ل ممرس يتبممري ون ممم  م اهممل اليىممرر صممم  م اهممل الع ممرس يقممول صممرغبٌن ؼبت ممن صذلممك ان ا
 صم  م اهل الفقر صكبو ذلك فإذا كرن الزاد صالراح ن صرغبن 

ؼبت ممن صجممب ع يممه اغبممج فمممع ال ممرس كممرلفقراس الك ممون مممع الطعممرم اليىممًن صلكممع اهممل 
 اليىرر ال يطيقون متل هذه اؼبحكل صكبو ذلك صخيرج مع هذا 

صالك  فأ م ليىو بدا  ٌن يف هذا الم ي ابيمفمرق امنمر اهل الىرأل صاػبيسس صالدعن 
 اؼبراد يف ذلك مرحيترج الين اياىرن طبعرً يف عردمن عردة

مع يواة صكذلك مع ج ن اؼبركوب أن مكون صرغبن ؼبت ن فرؼبركوب يف الىربن خيت ف 
 عع السحن حبىب اغبرل فرلىربن مع م ك راح ن مع

غبمج صلمو كمرن ممع اورصمي المداير صم مك المزاد اي مرً ايبل صاػبيل اغبمًن صجمب ع يمن ا
 امر يف ع ران فس يقرل ان الوجوب م وط أبمترل هذه الرصاحل

فأ ر ال م  ح  يمترل همذه الع مر صامنمر جيمب ان مكمون الراح من مركموابً ممع اؼبراكمب 
 اغبديتن يواس الىيررات اصالطيررات أص القطررات اص اؼبراكب 
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جيب ع   الشرمي صالعراوي صكبو ذلمك ان الم صجموابً اىل اغبمج  أباواع ر فس يقرل اان
 يف متل هذا الع ر ع   دابن اذا كرن ال جيد ويمن الىيررة

صمع ورل ابلوجوب فأان ابعد بقولن ذلك ين الشريعن أتم دبر ي ريب ال مرس أبحمواؽبم 
 صذلك خيت ف مع ع ر اىل ع ر ربعد و رس الواجبرت

قممول بعممد و ممرس ال فقممرت صالواجبممرت صال فقممرت الشممرعين وولممن صال فقمرت الشممريعين ر ي
 الواجبرت صال فقرت الشرعين مر جيب ع   اياىرن مع افقن 

ع مم  اه ممه صذريتممن صصالديممن فمممع كممرن يريممد ان حيممج يف هممذه ال فقممن صال جيممد مممع   فممن 
 افقن غًن مرلدين ال جيب ع ين اغبج صذلك ان حقوق ال رس 

يف مىممألن الممديع اذا كممرن اياىممرن ع يممن ديممع فممس زب مموا   مب يممن ع مم  اؼبشممرحن كممذلك
 حرلن مع احوال امر ان يكون الديع يىًناً أص يكون كتًناً صلي 

حبرل صلدين مع اؼبرل مريوص ن صيق ي دي ن صجب ع ين اغبج صامر اذا كرن الديع اكتر 
 فبر لدين صحرال فأان حٌن اذ ال جيب ع ين اغبج صأمر اييتئذان

الديع ل ذهرب ل حج فمس اصمل لمن صومد حكمرة غمًن صاحمد ممع  الفق مرس مع صرحب  
 مع اغب رب ن صغًنهم ااه يىتأذن صرحب الديع فس حرجن اىل ذلك

صال دليل ع ين ال عع ال   ع ين ال سة صالىسم صال عع ال حربن ع ي م ر موان هللا 
 معرىل امر هو وول لبعض الفق رس اؼبتأ ريع صيشرع لألاىرن

ع يممن ان يكممون حجممن مممرل حممسل صأن حممج دبممرل حممرام  فحجممن لممي  دبمم صر بممل جيممب 
 فقول ال   ع ين ال سة صالىسم " اغبج اؼب صر لي  لن 

جممزاس اىل اعب ممن اراد بممذلك ان يكممون دبممرل حممسل صأن ال يكممون يف رفممئ صال فىمموق 
 فإذا كرن كذلك فأن اغبج م صر صإذا كرن دبرل حرام ود 
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تن مممع ج ناالصممل ذهممب صب ممور الع مممرس اىل ان حجممن لممي  ا ت ممف الع مممرس يف صممح
 ب حيح كمع حيج دبرل ربوي أص مرل مىرصق اص مع وب

صكبممو ذلممك صايممتدلوا بظممرهر وممول ال مم  ع يممن ال ممسة صالىممسم فيمممر رصاة اؼبىمم م يف 
 حديئ عدي بع اثبت عع ايب هريرة عع ايب حرزم ان ريول

ر اؼبممؤم ٌن دبممر امممر بممه اؼبريمم ٌن فقممرل لأي ممر هللا صمم   هللا ع يممن صيمم م وممرل ان هللا اممم
 الريل ك وا مع الطيبرت صاعم وا صرغبر  صورل لاي ر الذيع

ام مموا ك مموا مممع طيبممرت مممر رزو ممركم مث ذكممر ريممول هللا صمم   هللا ع يممن صيمم م "الرجممل 
 يطيل الىفر اشعئ اغ  لو اوىم ع   هللا يبرة " ديد يدين اىل 

أك ممن حممرام صمشممربن حممرام صم بىممن حممرام صغممذي ابغبممرام الىمممرس يقممول لرب لرب صم
 فأان يىتجرب لن " ورل فأان يىتجرب لن دليل ع   عدم ايجربن 

صمع ااواع ايجربمن وبمول العممل فمإذا كمرن ومد حمج حبمرام صمطعممن حمرام فأامن ال يقبمل 
 م ن عمل ذلك صع   وول اعبم ور فأن ذلك ال جيزون عع 

الع مرس ع   مذهب ايمرم اضبد ان ذلمك جيمزأة عمع حجن اييسم صذهب صبرعن مع 
 حجن اييسم اىل ان لي  دب صر لظرهر ال ي عع ريول

هللا صم   هللا ع يممن صيمم م صاذا كممرن اياىممرن ال جيممد مممرالً إال مممع ال ممدون ف ممل لممن ان 
 ال ذ هذة ال دون صحيج هبر ام ال وبل الكسم عع هذه اؼبىألن 

ىرول اؼبشمت رة يف ع مران صهمي مريتب مره كتمًن ممع اهمل حيىع الكسم عع مىألن مع اؼب
 ايحىرن ان حيججو ال رس ع   حىرهبم أص بعض اغبمست 

مممدرج مع ممر بعممض الفقممراس حيجممون مع ممر اب ممرن هممل ذلممك يوجممب مممع ايممتطرع مع ممم 
 اغبج أصال مع ج ن اعبوز جيوز ذلك صي ح ع ن صيىق  عع
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صجد اياىرن ؿبى رً حيججن ع م  حىمربن  حجن اييسم فإذا صجد اياىرن مت عرً أص
 صح م ن اص   ي ح صأيق  ع ن حجن اييسم فإذا صجد

اياىممرن مت عممرً أص صجممد اياىممرن ؿبىمم رً حيججممن ع مم  حىممربن صممح م ممن صايممق  ع ممن 
 حجن اييسم صكرن بعض الى ف مع حيج كذلك بل م  م مع

حمج اييمود ممق ع قممن يف حيجج غًنة مع ال رس صالفقراس صال رغبٌن صكبو ذلك صود 
 عبد هللا بع اغبررةن ا ي ايش  ع   افقتن صود رصى البي قي

يف ي  ن يف حمديئ عطمرس بمع ايب عبمرس اامه جمرس رجمل فىمألن فقمرل اك ا جمر افىمي 
 ع   ووم افأاىك مع م ورل اعم اصلئك ؽبم ا يب فبر كىبوا

ممع اعممرل اؼب ممن   صاي ردة ع ن صحيح اي ان اياىمرن حي ممر يكمون م موط بمه عممل
 كأن يكون موظفرً أص اجًناً يف ضب ن حج أص يعمل م تدابً يف عمل 

مع ايعمرل مث صجمد فرصمن ل حمج فحجمن صمحيح فمأن كرامت حجناييمسم فىمروطن 
 حجن اييسم صإن كرات ال فقن عع غًنة صان كرن مع ج ن ايصل

هممذه اغبممرل اذا   وممد و ممد العمممل صاؼب ممرجرة صامممر مممع ج ممن ان حيممج اياىممرن مممع ج ممن
 كرن اياىرن ال جيد افقن صصجد مع يعطين ذلك اب رن صكبو ذلك

اان ال جيب ع ين ع د صب ور الع مرس صذلك ان فين م ن صمتل هذا ال جيمب ع يمن اغبمج 
 صأمر يف حرل ال دون فيقرل اان ال خي و مع حرلٌن اذا كرن 

اغبمممج ام ال اذا كرامممت اياىمممرن فقمممًناً فأ مممذ ال مممدون لعمممًن اغبمممج ف مممل حيجمممب ع يمممن 
 ال دون مفي حبرجتن مع طعرم صشراب صزادت دبر يكفي ل حج يقرل اان

ود صجب ع ين صذلك ان اؼبرل ود اصبح م كرً لن صهذا ظرهر وول هللا عز صجل) امنمر 
 ال دورت ل فقراس صاؼبىركٌن ( فقولن جل صع   ل فقراس صاؼبىركٌن 
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فمإذا حمرز الفقمًن اؼبمرل م كمن صاصمبح كممع  اي م كرً لن صالسم ه ر دليمل ع م  اؼب كيمن
 م كن مع كىبن فأن زادت عع افقرمن صحرجتن الشرعين صجب ع يناغبج

صامممر اذا كممرن اؼبممرل   يعطمم  لممن لفقممرة صحرجتممن صامممر غبرجتممن فممأن هللا معممرىل وممد وىممم 
 اصحرب الزكرة ع   اوىرم م  م مع م ك م اؼبرل ي فقوان ع   صجن العموم

ك ممم اؼبممرل صإمنممر جعممل اؼبممرل غبممرجت م م ممك كمممع ع يممن ديممع أص ابممع صممم  م مممع   دي 
 الىبيل فر  عز صجل ورل ) امنر ال دورت ل فقراس صاؼبىركٌن ( فجعل هذا 

ابل ىممبن ل فقممراس صاؼبىممركٌن صمممع يف حكم ممم سب يكممرً صجعممل هللا معممرىل بعممض اصمم رأل 
 يبيل هللا صابع  التمراين ان ذلك  رصرً بع ت م القرومن هبم كأبع الىبيل صيف

الىبيل ففي يمبيل هللا اي يف عب مرد يف يمبيل هللا صكمذلك ابمع الىمبيل اذا ا مذ اؼبمرل 
 يف يفرة فأان يق ين يف حرجتن فأن زاد عع حرجتن ف ي  صحيح ع   

مذهب اووال الع مرس صاؼبىألن يف هذا ابب عريض لي  هذا ؿبل بىطن ر بعد و رس 
 اوج ايص ين ر يقول صاغبواوجالواجبرت صاافقرت الشرعين صاغبو 

ايص ين اغبواوج ايص ين اؼبراد يف ذلمك السزممن ممع ج من ايصمل اي ليىمت بزاومدة  
 عع حرجن اياىرن صمقييدة ابيص ين خيرج مع ذلك مر يعد مع كمرل 

حرجممن اياىممرن زلدة ابؼب ممب  صالتجمممل يف ذلممك صكممذلك يف اؼبىممكع صاؼبركممب فأاممن 
 رجن ايص ين هي مع ج ن ايصل الطعرم صالشراب لي  بدا ل يف ذلك صاغب

ال برس صاؼبىمكع صاؼبركمب فممرزاد عمع ذلمك صجمب ع م  اياىمرن ان حيمج  بمه ر صإن 
 اعجزة ك  اص مرض ال يرج  برسة ر يقول فإن اعجزة ك  اص مرض 

ال يرجمم  بروممن ه ممر يممذكر اؼب مم ف لممبعض مممر يعجممز اياىممرن صالعجممز ـبممرلف ل قممدرة 
 ع   ذلك صهذا يفىر كسم اؼب يف بقولن القردر أي ان  دة صمقدم الكسم 
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العرجز فإذا كرن عمرجزًا ؼبمرض غبقمن صهمذا اؼبمرض اذا كمرن ال يرجمر برومن صويمدة أبامن ال 
 يرج  برون صذلك ان الذي يرجئ برون ال جيب ان ي يب غًنة فإذا كرن 

اىمرن يلم اياىرن فيمن ممرض صفيمن ممرض عمررض كمريمراض العرر من الميت م حمن اي
 صكبو ذلك  ال جيزون ان ي يب غًنة صامر اذا كرن هذا اؼبرض مىتدمي 

مممع ج ممن العرلممب صاغبكممم يف ذلممك اهممل الطممب مممع التقممرت فراممن حممٌن اذ جيممب ع يممن 
 ع   ظرهر اؼبذهب أن ي يب غًنة ر لزمن ان يقيم اص يعت  مع حيج ع ن مع حيئ

ن ممع بمه مممرض ال يرجم  بروممن صجمب وولمن لممزم أي صجمب ع يمن صهممذا ظمرهر اؼبممذهب أ
 صجب ع ين ان ي يب مع مرلن صهذا يف اشررة اىل مىألن ال يربن عع العًن 

مشممرصعن صوممد جممرس يف ذلممك عممع ريممول هللا صمم   هللا ع يممن صيمم م ا بممرر كتممًنة م  ممر 
 مررصاة ايمرم مى م مع حديئ ي يمرن بع يىرر عع عبد هللا ابع عبرس ع ين

جروت اىل ريول هللا ص   هللا ع يمن صيم م فقرلمت لريمول  ر وان هللا معرىل أن امرة 
 ان فري ن هللا ود ادركت ايب شيخرً كبًنا ال يىتقيم ع   الراح ن افأحج 

ع ن ورل ال   ع ين ال سة اصالىسم حجي ع من صكمذلك مرجمرس عمع ريمول هللا صم   
 ين هللا ع ين صي م يف اؼبى د صالى ع عع حديئ ابع عبدهللا  ان ال   ع 

ال سة  ال سة صالىسم حج عع ابيك صاعتمر فقد جع ن ايممرم اضبمد كممر ومد ورلمن 
 ع ن مى م  اان اصح    جرس عع ريول هللا ص   هللا ع ين صي م يف صجوب 

العمممرة صوممد جممرس يف ذلممك اي ممر يف صجمموب العمممرة  مم  ا ممر يف ال ممحيح يف حممديئ 
 يف و ن اؼبرأة اليت ورلت ان  ابع عبدهللا ابع عبرس ع ين ر وان هللا معرىل 
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اممممي امممذرت ان ربمممج صصافت مممر اؼب يمممن ص  ربمممج افمممأحج ع  مممر ومممرل ال ممم  ع يمممن ال مممسة 
صالىسم ارويمت ان كمرن ع م  اممك ديمع اك مت ور ميتن ورلمت اعمم ومرل ع يمن ال مسة 

 صالىسم
او مموا فممر  احممن ابلق ممرس وولممن ع يممن ال ممسة صالىممسم او مموا ع مم  ايمممر صؼبممر كممرن 

 مر صاجب ع   اياىرن يف حرل حيرمن فوجب ع ين كذلك بعد مومن ع   صلين اي
مممع ج ممن ال ممذر صؽبممذا وممرل ال مم  ع يممن ال ممسة صالىممسم يف اػبمم  اؼبرفمموع صهممو مع ممول 
 صال واب فين الووف ورل" ال حيج احد عع احد صال ي وم احد عع احد " صهذا ود 

روشمن ع ي مر ر موان هللا معممرىل جمرس ممع حمديئ عبمدهللا بمع عممر كممذلك ممع حمديئ ع
 صال واب فين الووف صهو ايش ر ص   عبدهللا ابع عبرس ع ين ر وان هللا معرىل

يف اذر اؼبرأة عع افى ر فر تررت ؼب ين فأمر ال   ع ين ال سةصالىسم صلي مر ان حيمج 
 ع  ر دليل ع   ان اياىرن اذا او بتن اؼب ين صهو وردر مىتطيق ااه جيب ع ين ان

ي يب غًنة مع مرلن صصيترً اذا   يوصي فأان خيرج ع ن ممع مرلمن ع م  ال محيح لعمموم 
 وولن او وا فر  احن ابلق رس صخيرج مع اصل اؼبرل ال مع ة تن صأمر اذا كرن 

الرجل ال صيل لن فأان خيرج الوايل صاغبركم مع مرلن مر حيجج بن ع ن صالواجب ع ين ان 
 مشرصعن كمر هو ظرهر صهي ؿبل امفرق كمر هو  يوصي صال يربن مع ج ن ايصل

ظرهر ع    سأل ع مد الع ممرس فميمع ذبمزأ ع نال يربمن فمرعبم ور ا مر ذبمزس عمع العمرجز 
 صلو كرن حير ع    سأل ع دهم يف ال فل هل جيزأ ذلك عع اؼبىتطيق ام ال ذهب 

رلممك اىل صب مور الع ممرس اىل ان العممرجز جيمز اغبمج ع ممن يف حمرل حيرممن صذهممب ايممرم م
 اان ال جيزى ع ن اال بعد صفرمن صان اغبي ال ذبوز ال يربن ع ن مط قر صاحتج بظرهر 
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ايةممر فممس حيممج احممد عممع احممد صال ي مموم احممد عممع احممد صظممرهر اػبمم  عممع ريممول هللا 
ص   هللا ع ين صي م عع حديئ عبدهللا ابع عبرس دليل ع م  اعبمواز صاؼبشمرصعين بمل 

 اان 
صين أبن يوصي صي يب غًنة يف اغبيمرة ان كمرن يف حمرل ال فمل ظرهر يف الوجوب يف الو 

 اذا كرن االاىرن مىتطيعرً هل لن ان ي يب غًنة ام ال ود ا ت ف الع مرس يف مىألن 
ايانبممن ان كممرن مىمممتطيعر فممر ي في ممر ايممممرم اضبممد يف ال فممل  رصمممن صهممو ومممول ايب 

ىل اؼب مق ان اؼبىمتطيق ال ح يفن اي مر صذهمب ايممرم الشمرفعي صيف رصايمن ايممرم اضبمد ا
 ذبوز 

ال يربمن ع من يف ال فممل اممر يف الفممرض ف مي ؿبممل امفمرق ع م  ا ممر ال حيمج احممد عمع احممد 
مردام مىتطيعر صود اصبق الع مرس ع   ذلك غًن صاحد م  م ابمع م مذر صابمع عبمدال  

 ص
ابع ودامن صغمًنهم ر لزممن ان حيمج ع من صيعممر ع من ممع حيمئ صجمب ر يقمول ه مر ممع 

صجمممب اي ممممع حيمممئ صجمممب ع يمممن اغبمممج ع ممم  اؼب يمممب صان ال حيمممج ممممع ب مممد حيمممئ 
 اؼبىت رب  

صهذه اؼبىأل هي ظرهر مذهب االمرم اضبد أن اياىرن اذا صجمب ع يمن اغبمج صأانب 
غًنة ان اؼبىت رب حيج مع ب دة فإذا كمرن العمرجز ممتس يف الشمرم فأامن ي يمب غمًنة ممع 

 الشرم
صهمممذا سبمممرم اغبمممج ومممرلوا صهمممذا ظمممرهر ومممول هللا  صإن كمممرن اؼبىمممت رب يف العمممراق  ومممرلوا

يبحران صمعرىل )صأسبوا اغبج صالعمرة  ( ورلو ان ربرم هبر مع دصيرة اه مك همذا ممرصي 
 عع 
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ع ي بع ايب طرلب صعع عروشن صعع عمر بع اػبطرب صهذا الف مم يف القمول ان ربمرم 
يممفرا صهممذا هممو مممع دصيممرة اه ممك اؼبممراد بممه ان يق ممد اياىممرن اغبممج مممع دارة في شممأ 

 اؼبرل 
كممذلك يف العمممرة أن ي شممأ لكممل صاحممداً يممفر صهممذا هممو ايشمم ر صايظ ممر مممع اومموال 
الع مرس صال جبب ع   ال حيح صهو ومول اعبم مور ان حيمج ممع ب مد اؼب يمب صامنمر ممع 

 اي ب د صان 
دير ع   اي ميقرت صهذا هو ال حيح صظمرهر ومول ال م  ع يمن ال مسة صالىمسم همع 

 م  ع ي ع مع غ  اه ي ع مث هذا زلدة ع   اييت ربن ص  يرد في ر    صؽبع صؼبع ا
ال مف مميل صالكممسم يف متممل ذلممك فيممه اظممر صامنممر الممذي وممد صرد عممع الىمم ف يف هممذا 
البرب مشرصعين البداسة ابؼبدي ن ؼبع اراد اغبج همل لمن ان يبمدأ ابؼبدي من ام ال ممع ج من 

 ايف  ن 
دي من ال يشمرع البمداسة هبمر صامنمر دبكمن صان ال م  ع يمن الذي ع ين صب ور الىم ف ان اؼب

ال سة صالىسم امنمر ااشمرس حبجمن ممع اؼبدي من يامن كمرن ممع اهمل اؼبدي من ع يمن ال مسة 
 صالىسم

فأحرم مع ذي اغب يفن صال يقرس ع ين غًنة لعموم وولن ع ين ال سة صالىسم هع ؽبمع 
حيمممرم همممذة اؼبواويمممت ع ممم  ج مممن  صؼبمممع امممم  ع مممي ع ممممع غمممًن اه  مممع اي ان االاىمممرن

 متىرصين مع
حيئ احرام اياىرن  صااشرسة ل  ىك صممر زاد عمع ذلمك فيفتقمر اىل دليمل صومد امي 
ع   ذلك ايمرم اضبد ع ين رضبن هللا معرىل يف كتربمن اؼب ريمك الكبمًن صكمذلك ومد رصاة 

 ابع ايب شيبن



  دورة زاد الـمـســتقـنــع
 

 

44 

ر أبي ب مد ا مر ومد عع غمًن صاحمد ممع الىم ف ان البمداسة مكمون دبكمن مبرشمرة صال ديم
رصي ذلممك عممع اييممود عممع ابممراهيم ال خعممي صابممراهيم ابممع جمم  صوممد رصي اي ممر عممع 

 بعض مع ورل 
ااممن ابلبممداسة ابؼبدي ممن صهممذا مممرصي عممع ابممراهيم ال خعممي اي ممر صكممذلك مممرصل عممع ايب 
الدرداس ع ين ر وان هللا معمرىل صيف ايم ردة  معف صع م  كمس ال يتبمت ع م  احمد ممع 

 اصحرب 
هللا ص   هللا ع ين صي م اامن ومرل ابلبمداسة ابؼبدي من صامنمر يبتمدي ممع اي مو مق   ريول

كرن صلكع ال يق د اال مكن فأن ممر ابؼبدي من بعمد ذلمك فرالصمل يف ذلمك اعبمواز صال 
 دليل عع ريول

هللا ص   هللا ع ين صي م يدل ع م  اؼبشمرصعين ال ابيبتمداس صال ابيات مرس ر صجيمزس ع من 
يحرامر صجيزس ع ن يعين ان اانب غًنة صان عويف بعد ايحرام اي بعمد فأن عويف بعد ا

 د ول 
اؼبىمممت رب يف ايحمممرام فأامممن جيزومممن ان عمممويف  مممسل ذلمممك صهمممذا همممو القمممول ال مممحيح 
صذلممك وممد ادي ع ممن ع مم  صجممن صممحيح فكممرن كممريداس مع مموم ان ايانبممن وممد جع ممت 

 بدل عع ايداس صاياىرن 
 اييممت ربن دل ااممن ال ممذ حكمممن ر صيشمم ط ل وجممود عممرجز ف مممر عممدل عممع ايداس اىل

عع اؼبرأة صجود ؿبرم ر ر صالشرط  رأب ابؼبرأة صهو صجود احملمرم صحيمرم ع م  اؼبمرة ان 
 مىرفر 
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اال مق ذي ؿبرم صهذا ؿبل امفرق ع د الع ممرس ؼبمر جمرس يف ال محيحع ممع حمديئ ايب 
مممرأة مممؤمع اب  صاليمموم يممعيد اػبممدري أن ريممول هللا صمم   هللا ع يممن صيمم م ال حيممل ي

 اآل ر ان 
مىممرفر مىممًنة ةممسث الم إال مممق ذي ؿبممرم صامنممر وممد ا ت فممو يف  ممرصج اؼبممرأة اليىممًن 
الذي دصن الىفر هل يش ط فين احملرم ام ال صلي  هذا ؿبل بىطن صع   هذا القول 

 خيرج مع هذا 
ر عرفمن صمزدلفمن اؼبرأة اؼبكين صذلك ان  رج ر ال يىم  يمفرا إال ممع ومرل ان اؼبشمرع

يفر فأان حٌن اذ يوجب احملرم هذه اؼبىألن يتفرع ع  ر بعض اؼبىرول كمىألن الق مر 
 ؼبىن هل 

هممو لعممن الىممفر ام لع ممن اؼب ريممك الم الكممسم ع مم  هممذه اؼبىممألن صع مم  كممس فممرؼبرأة ال 
جيوز ؽبر ان مىرفر اال مق ذي ؿبرم صذلك لظمرهر امي الريمول صم   هللا ع يمن صيم م 

 رن يومرً يواس ك
اص يومٌن اصةسةن كل ذلك جرس بن ال ي عمع ريمول هللا صم   هللا ع يمن صيم م كممر يف 
صحيح مى م عع حديئ ايمرم ايب هريرة صأممر اذا كرامت اؼبمرأة ال ذبمد ؿبرممر فأامن ال 

 جيب ع ي ر 
اغبج صهل جيوز ؽبر ان ربج مق ؾبموعمن ممع ال ىمرس صالقميم ع مي ع ةقمن فيقمرل اذا كمرن  

ا كرامت اؼبممرأة ال ذبمد ؿبرمممر أص معمذر ع ي مر صجممود احملمرم صكراممت شبمن ؾبموعممن كمذلك اذ
 مع ال ىرس 
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صالقيم ع ي ع ةقمن ف مل جيموز ؽبمر اعبمح ايمفمرق بعمد ايمفمرق ع م  عمدم الوجموب ع مد 
الى ف ع    سأل ع د بعض الفق رس يف متل همذه اغبمرل ذهمب صب مور الع ممرس اىل 

 صحن حج اؼبرأة 
اييمممسم صاىل همممذا ذهمممب اعبم مممور صهمممو ومممول ايممممرم مرلمممك  صاامممن يىمممق  عمممع حجمممن

صالشممرفعي صرصايممن عممع ايمممرم اضبممد صذهممب اليممن ايمممرم عطممرس صاغبىممع صغممًنهم رجحممن 
 شيخ اييسم بع ميمين 

ان اؼبرأة جيموز ؽبمر ان ربمج ممق ؾبموعمن ممع ال ىمرس اذا كمرن القميم ع مي ع ةقمن صايمتتىن 
رصج اؼبرأة بس ؿبرم كخرصج مر ممع ب مد حمريب اص بعض الع مرس امترل هذه اؼبىألن يف  

 دار كفر 
اي مت فين ان مىرفر مق ذي ؿبرم اىل بسد اؼبىم ٌن صومد حكم  امفمرق الع ممرس ع م  
متل ذلك غًن صاحد كأبع حجر يف كتربن الفتح صغًنة صود ةبت غًن صحد مع الى ف 

 اان ورل جبواز 
ىرس صكرن القيم ع ي ع ةقمن صومد رصي حج اؼبرأة بس ؿبرم اذا كرات مق ؾبموعن مع ال 

ذلك أبي رد عع عروشن ص وان هللا ع ي مر معمرىل كممر رصاة البي قمي صغمًنة ممع حمديئ 
 الزهري

عع عروشن ع ي ر ر وان هللا معرىل يألت عمع يمفر اؼبمرأة بمس ؿبمرم صهمل كمل ال ىمرس  
جيممدن ؿبممرم صفيممن ااقطممرع ..وممد جممرس ذلممك عممع غممًن صاحممد مممع الىمم ف مىممألن عممدم 

 جوب احملرم ص 
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ع ممن اؼبممرأة يف اغبممج اذا ارادت اغبممج مممق ؾبموعممن مممع ال ىممرس أص القمميم ع ممي ع ةقممن وممد 
جرس ذلك ع ن غًن صحد كعروشن ر وان هللا ع ي ر معرىل صعع عبدهللا بع عمر صمرصي 

 عع انفق 
صهمو ومول الع ممرس كريممرم اضبمد صمرلمك صالشمرفعي صهمو ومول عطمرس صاغبىمع صرجحمن 

ميميمن صغمًن يف مىمألن عمدم صجموب احملمرم اذا كمرن ممق اؼبمرأة ؾبمموع  شيخ اييسم بمع
 مع ال ىرس 

القيم ع ي ع ةقن صود صي ذلك يف ؾبموعن مع اي برر عمع ريمول هللا صم   هللا ع يمن 
صي م عع غًن صاحد مع الى ف كعروشن صعبدهللا بع عمر صمرجمرس عمع عروشمن ع ي مر 

 ر وان هللا
ة ممع حمديئ الزهمري ان عروشمن ع ي مر ر موان هللا معمرىل معرىل كمر رصاة البي قم  صغمًن 

يممألت اربممج اؼبممرأة بممس ؿبممرم اصمىممرفر اؼبممرأة بممس ؿبممرم اص كممل ال ىممرس جيممدن حممرم يعممين 
 ال  يي

ل مممرأة ان ربممج ؾبموعممن مممع ال ىممرس اذا كممرن القمميم ع ممي ع ةقممن صكممذلك وممد جممرس عممع 
دهللا بمع عممر ع يمن ر موان عبدهللا ابع عمر كمر رصاة البي ق  مع حديئ انفمق ان عبم

 هللا معرىل حج معن 
موليمممرت لمممه لمممي  مع مممع ؿبمممرم صكمممذلك ومممد حمممج ممممق عبمممدالرضبع ابمممع عممموأل ام مممرت 
اؼبؤم ٌن ع ي ع ر وان هللا معرىل صويل ابيتت رس ذلك ان ام مرت اؼبمؤم ٌن همع ؿبرممرت 

 ع ن التأبيد ع  
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 معمرىل  صذهمب اليمن يرور الرجرل صلكع مر جرس عع عبمدهللا بمع عممر ع يمن ر موان هللا
صب ور الع مرس ع   ممر يي الىم ف يف ذلمك صهمذا  مرأب ابغبمج صأممرمع ومرل ابؼب مق 

 ع   صجن
العممموم صهوظممرهر وممول ايب ح فممن صيف رصايممن عممع ايمممرم اضبممد أن اؼبممرأة حيممرم ع ي ممر ان 
مىممرفر بممس ؿبممرم حمم  صان كراممت مممق ؾبموعممن مممع الع مممرس القمميم ع ممي ع ةقممن امممر يممفر 

 اؼبرأة مع
غًن اىمرس ان مىمرفر صحمدهر كمأن مكمون ممق رجمرل يف اغبمج ف مذا   يمر ي فيمن احمد 
مع الع مرس بألي حرل مع ايحوال ر صايشم اط لوجمود اؼبمرأة ممق ؿبرم مر همو زصج مر 

 صمع ربرم 
ع ين ع   التأبيد مع اىب اص يبب مبرح رصاحملررم ع م  اموعٌن ؿبمررم ب ىمب كمريب 

ػبممممرل اص بىمممبب صالىمممبب ع مممم  اممموعٌن يمممبب مبممممرح  صايخ صالمممزصج صايبمممع العمممم صا
 كرلر رع صيبب

غًنمبممرح كتحممرمي اؼبممرأة ع مم  الرجممل ع مم  التربيممد اذا كممرن وممد  زان ابيم صكممذلك اي ممر 
العك  ل مرأة ابع فأبع هذه اؼبرأة أص كرن ؽبذه اؼبرأة اخ صهمذا ايخ ومد زان أب تمن اص 

 هذا ايبع ود
اىل زصال احملرمين الميت ومد ربققمت ب ىمب ومرلوا  زان هبذه ايم صود ذهب بعض الفق رس

حٌن اذ حيرم ع ي ر اػب وة بن يف حرل موافر ذلك ص  يقمم ع يمن اغبمد همذا ممع اؼبىمرول 
 ال ردرة 
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الوووع صلكع ي ي ع ي ر بعض الفق رس يف غًن كترب اؼب ريمك ر صان ممرت ممع لزممره 
ن أي ك فمن اغبمج صالعممرة ا رجر مع مركتن ريقول صان مرت مع لزمره ا رجرس ممع مركتم

 مع
ال كمن صذلممك اامن حممن   عمز صجممل صمقمدم ايشممررة اىل همذه اؼبىممألن ايمتدالالً حبممديئ 
عبدهللا ابع عبرس يف وول ال   ع ين ال سة صالىسم " او وا فحن هللا اصال ابلق رس 

 " ر ابب
توويممت اؼبواويممت صميقممرت اهممل الدي ممن ر ابب اؼبواويممت صاؼبواويممت هممي مشممتقن مممع ال

صالووت صاغبج صالعمرة هي يشم ط ؽبمر مواويمت فمرغبج صالعممرة همي فبمر فمرض هللا عمز 
 صجل ع   

العبرد اداو ر مع امركع مع ومن صاؼبواويت ع   اوعٌن مواويت زمراين صمواويت مكراين 
امممر اؼبواويممت الزمرايممن يف شمموال صصعشممرذي القعممدة صالم الكممسم ع ي ممر صبيممرن ادلت ممر 

 يتصامر اؼبواو
اؼبكراين ف ي عرمن ل حج صالعمرة خيسأل اؼبواويت الزمراين يف اغبج اممر العممرة يف كمل 
زمرن ابمفرق الع مرس ع    سأل ممع اهمل المرأي المذيع ومرلوا ان العممرة مكمرة يف يموم 

 عرفن صيوم 
ال حممر صالم التشممرين وممرلوا صهممذه طبىممن الم مكممرة في ممر ابييممتدالل دبممر يممرصى عممع 

ر مموان هللا معممرىل ع ممد البي قممي صال حجممن يف ذلممك صالعمممرة أتدى بكممل عروشممن ع ي ممر 
 الم الى ن صهذا الذي
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ع يممن عرمممن الع مممرس صوممد كممره بعممض الع مممرس مممع الشممرفعين اداس العمممرة يف ليممريل الم 
اؼببيممت دبممىن ل حممرج صيقممرل ان هممذا ال حرجممن ع مم  المم ي لكراهتممن صذلممك ان اؼببيممت 

 صاجب ع ين صالذي 
ن يبيممت شمممطر ال يممل صاكتممرة فممأن امممم  صادى العمممن يف اة ممرس ذلممك فقمممد جيممب ع يممن ا

 ممرلف الىمم ن صذلممك ااممن ي بعممي ان ي شممعل حبجممن فممأن ااشممعل يف غممًنة وممرل فمممر ع يممن 
 فعل ال   ع ين ال سة

صالىسم فأن ال   ع ين ال سة صالىسم يف الم ر   يتبت ع ن ع يمن ال مسة صالىمسم 
فيممن صامنممر كممرن ع يممن ال ممسة صالىممسم الم بعممد الرمممي  اي  ااممن وممدم اىل اغبممرم صصمم   

 رمي صبرة 
العقبممن يف يمموم ال حممر فممذهب ع يممن ل ممسة صالىممسم ع مم   ممسأل ان صمم   الظ ممر يف 
اؼبىجد اغبمرام اص صم   الظ مر صرجمق اىل ممىن صال مواب اامن صم   كممر يف ال محيح 

 ابغبرم 
رصاؼبعرب اعبحفممن صاهممل المميمع رصميقممرت اهممل اؼبدي ممن ذص اغب يفممن صاهممل الشممرم صم مم

ي م م صاهل قبد ورن صاهل اؼبشرق ذات عرق صهي يه  ر صؼبع مر ع ي ر مع غمًنهم 
 ر هذه 

اؼبواويت هي اؼبواويت صاؼبكراين صهي ؿبل امفرق ع د الع مرس صود جرس في ر اػب  عع 
ع يمن ريول هللا ص   هللا ع ين صي م كمر جرس يف ال حيحع عع ريول هللا صم   هللا 

 صي م 
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فقممرل كمممر يف حممديئ عبممدهللا ابممع عبممرس صيرصيممن  ع ممن عمممر وممرل هممع ؽبممع صؼبممع اممم  
ع ي ع مع غًن اه ي ع فمع اراد اغبج صالعمرة صهي اعبحفن يهل الشرم صورن م رزل 

 يهل قبد 
صيهل اليمع ي م م صهذه اؼبواويت اؼبكراين صود احرم ال   ع ين ال سة صالىسم مع 

صذلك اان ميقرت اهل اؼبدي ن صهذا الذي ع ين عمل اؼبىم ٌن ورطبمن ع م  ذي اغب يفن 
  سأل ع د

بعمض اهمل الع ممرس عممع بعمض صمور كمريحرام كممريحرام وبمل ممع الشمرم اص العممراق أص 
ممممع قبمممد اص ممممع الممميمع همممل لمممه ذلمممك ام ال اصال ذهمممب صب مممور الع ممممرس اىل ان ذلمممك 

  سأل الى ن صأن
ورل هع ؽبع صؼبع ام  ع ي ع اي ان غمًنهع ال يشمرع  ريول هللا ص   هللا ع ين صي م

ايحمممرام م مممن صومممد ذهمممب بعمممض الفق مممرس صاوممموال ايب ح يفمممن اىل ان ايحمممرام ممممع وبمممل 
 اؼبيقرت امت

صاكمل ورلوا صهذا ظمرهر ومول هللا عمز صجمل صاسبموا اغبمج صالعممرة ل من صايسبمرم ان ربمرم 
ابممع عبممدهللا ابممع يمم من عممع مممع دصيممرة اه ممك كمممر رصاة البي قممي يف حممديئ ابممع عمممر 

 ع ي ابع ايب 
طرلب ع يه ر وان هللا معرىل صود رصي عع ع م  صعمع عروشمن صيف ايم ردة اظمر صهمذا 
ايحممرام مممع الممدصيرة ان خيممرج اياىممرن عرزمممر  ال ان حيممرم صان كممرن اعبم ممور صوممول 

 ايومن 
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صومد ةبمت ايربعن ان مع احرم وبل اؼبيقرت ان احرامن صحيح لك ن ود  رلف الىم ن 
عع عبدهللا بع عمر كمر رصاة ايوب عع انفق عع ابع عمر ااه احرم مع بيت اؼبقمدس  

 كمر راة 
ابمع عبممد المم  صغممًنة صجمرس كممذلك عممع اامم  ابمع مرلممك ااممن وممد احمرم مممع العقيممد صوممد 
ااكممر عمممر بممع اػبطممرب ع يممن ر مموان هللا معممرىل ااممن ع مم  عمممران ااممن احممرم مممع وبممل 

 اؼبيقرت صذهب 
 م  ان ممع احمرم ممع وبمل اؼبيقمرت اامن جيمب ع يمن ان جيمدد احراممن اذا ممر ابع حمزم ع

ابؼبيقرت صاال فىد حجمن صهمذا القمول فيمن اظمر صذلمك لتبوممن ممع ج من ال محربن صان  
 كرن يف 

ظرهرة ـبرلف ل دليل صود جرس عع الريول ص   هللا ع ين صي م فمرل   ع يمن ال مسة 
همب ع يمن ال مسة صالىمسم اىل اؼبيقمرت صممر صالىسم ومد  مرج ممع بيتمن يف اؼبدي من مث 

 احرم مع
اؼبدي ممن فممراتظر ع يممن ال ممسة صالىممسم اؼبىمم مٌن ف مم   بممذي اغب يفممن الظ ممر صالع ممر 
صاؼبعرب صالعشرس صالفجر مث ص   ع ين ال سة صالىسم ال سة اليت ود عقب ر احرام 

 صهي الظ ر 
يح مممع حممديئ ابممع عبممدهللا كمممر جممرس عممع ريممول هللا صمم   هللا ع يممن صيمم م يف ال ممح

ابع عمر ع ين ر وان هللا معرىل رصي هذا اي ر مع حديئ ابع عبرس ع ي مر ر وان 
 هللا معرىل
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صايصل يف اؼبواويت ا ر يف اغبج صالعمرة صهذا ؿبل امفرق ع د الع مرس صممع اؼبىمرول 
كمون اليت هي ؿبل  سأل اذا اراد اياىرن ان يتجرصز ميقمرت اىل ميقمرت غمًنة كمأن ي

 اياىرن
مممع قبممد صاراد ان يتجممرصز وممرن م ممرزل اىل اعبحفممن اص اىل ي م ممم فيحممرم م ممن هممل ع يممن 
شمميس ام ال وممد ا ت ممف الع مممرس يف هممذه اؼبىممألن ع مم  وممولٌن ذهممب صب ممور الع مممرس 

 صوول ايومن
ايربعممن اىل ااممن جيممب ع يممن الرجمموع صااممن جيممب ع يممن الممدم صذهممب بعممض الفق ممرس مممع  

ن ال جيمب ع يمن شمي صاامن جبمرصز اؼبيقمرت اىل غمًنة صؽبمذا ومرل ال م  ع يمن اؼبرلكين اىل اام
 ال سة 

صالىسم هع ؽبع صؼبع ام  ع ي ع مع غمًن اه  مع صممع ذبمرصز اؼبيقمرت اىل غمًنة  ربقمن 
هذا الوصف صمع ذبرصز اؼبيقرت صهو مريد ل حمج صجمب ع يمن الرجموع صهمو آمث جيمب 

 ع ين
ع    سأل يف هذه اؼبىألن مم  م ممع ومرل بوجموب التوبن صهل جيب ع ين الدم ام ال 

الممدم صهممذا وممول صب ممور الع مممرس صهممو وممول ايومممن ايربعممن صغممًنهم صممم  م وممرل ااممن ال 
 جيب ع ين 

بممل جيممب ع يممن الرجمموع صان معممذر ع يممن م مم  صهممذا وممول عبممدهللا بممع رابح صابممراهيم 
ن لممي  دبمم صر ال خعمي صغممًنهم صان م م  ص  يرجممق صجمب ع يممن التوبمن صهممو آمث صحجم

 بل ذهب 
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بع  م اىل فىمرد حجمن صومد امي ع م  ذلمك ابمع حمزم ايادلىمي صحكمرة عمع يمعيد 
بممع جبممًن صغممًنهم صال ممواب فمميمع ذبممرصز اؼبيقممرت اىل غممًنة صان ذلممك  ممسأل ايصىل 

 صي ح م ن 
شريطن ان حيرم مع اؼبيقمرت صاذا   جيمد اياىمرن ميقمرت ع م  طريقمن احمرم فبمر حيمرذي 

ومممت عممممر بمممع اػبطمممرب ع يمممن ر ممموان هللا معمممرىل كمممرن يف ذات عمممرق اؼبيقمممرت كممممر ص 
 صال حيح ان

ذات عرق ومد صوت مر عممر كممر جمرس يف اغبمديئ انفمق ان عبمدهللا بمع عممر ر مي هللا  
ع ن ورل ؼبر فتح هذان اؼب ران جرسصا اىل عمر بع اػبطمرب ع يمن  موان هللا معمرىل ان 

 ريول
ومرانً صان ومرن جمور عمع طريق مر فمإذا ذهب مر هللا ص   هللا ع ين صيم م صومت يهمل قبمد 

الي ر شن ع ي ر فقرل عمر ع ين ر وان هللا ااظرصا حذصهر فووت ؽبم ذات عمرق صاممر 
 مر جرس 

ان ريول هللا ص   هللا ع ين صي م هو الذي ود صوت ذات عرق فس ي ح صان كمرن 
ان ريمول هللا ود احرجن ايمرم مى م يف صحيحن عع يف حديئ ايب الزبًنابع عبدهللا 

 ص  
هللا ع ين صي م صوت ذات عرق ف ذا اي رد صحيح يف الظ ًن لكع ومد اع من مىم م  

يف افىممن كمممر يف كتربممن التميمممز صذلممك ان الممراصي شممك يف رفممق ريممول هللا صمم   هللا 
 ع ين صي م 
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فقممرل ان ال احىممب يرفعممن ريممول هللا صمم   هللا ع يممن صيمم م صوممد رصاة ابممع مرجممن يف 
د عممع ايب الممزبًن عممع جمم  بممع عبممدهللا صابممراهيم بممع يزيممد مممرال حيممتج بممن حممديئ ابممع يزيمم
 صود رصاه غًن 

صاحد كريمرم اضبد مع حديئ ابع جريمدع عمع حجمرج عمع عطمرس عمع جمربر بمع عبمد 
هللا صيف اي ردة  عف اي ر صود رصاة البي قي صغًنة ممع حمديئ عبمدالرزاق ايمع مهمرم 

 ال  رعرك 
ان ريول هللا ص   هللا ع يمن صيم م صومت يهمل العمراق  عع انفق عع عبدهللا بع عمر

ذات عممرق صوممد مفممرد يف هممذه الرصايممن عبممد الممرزاق يف رصايتممن  مرلممك صوممد  رلفممن يممرور 
 اصحرب ايمرم 

مرلك فرصصة مع غًن ذكر لذات عمرق صكمذلك ومد رصصاة اصمحرب انفمق مموىل عبمدهللا 
صعبممدالعزيز بممع ايب رصاد بممع عمممر ف ممم يممذكرص ذات عممرق كممأيوب بممع ايب الىمميختيرك 

 رصى عع عبدهللا
بع عمر ص  يذكرصهر صكذلك مر رجمن ايممرم اضبمد صجمرس يف الىم ع ممع حمديئ اف مح 
ابع ي يمرن عع القريم صومد مفمرد بمن اف مح بمذكر ذات عمرق عمع ال م  ع يمن ال مسة 

 صالىسم صوتربن صود 
لكرمممل ع ممن صع مم  كممس ااكممرة ايمممرم ع يممن رضبممن هللا كمممر ذكممرة ابممع عممدي يف كتربممن ا

فريول هللا ص   هللا ع ين صي م   يووت همذه اؼبواويمت صاحملمذات همي ممع يم ن عممر 
 بع اػبطرب ع ين 
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ر مموان هللا معممرىل صهممي ؿبممل اعتبممرر ع ممد يممرور الع مممرس صال حممرج ع مم  اؼبىمم مٌن ان 
يووتمموا غممًن ذات عممرق اذا كممراوا وممد احتممرجوا اىل ذلممك فبممر حيممرذي  رصممترً اذا كراممت 

 رورع الب دان
ود معددت صمعددت اي ر ج رت الوافديع اىل مكن ف  رك مع حيرذي اؼبواويت جوا  

صكذلك حبرًا صكذلك مع ج ن الم  فمإذا حمرذا اؼبىمقرت صمح احراممن فبمر حيرذيمنر صممع 
 حج مع اهل 

مكممن فم  ممر صعمرمممن مممع اغبممل ر صمممع حممج مممع اهممل مكممن فم  ممر اي مممع مكممن صذلممك 
ة صالىسم حم  اهمل مكمن ممع مكمن اي حيرممون م  مر صهمذا يف لعموم وولن ع ين ال س

 اغبج  رصن امر
العمرة ف مي ممع ج من ايصمل همل مشمرع يهمل مكمن ام ال المذي  ع يمن ظمرهر المدليل 
مممع وممول الىمم ف كعبممدهللا بممع عبممرس صطممرصصس صرصايممن عممع ايمممرم اضبممد ان العمممرة ال 

 مشرع ؼبكن ع  
كمر جرس يف اؼب  ف صغًنة ورل لاهل مكن لمي    العموم صؽبذا ورل عبدهللا بع عبرس 

ع يكم عمرة امنر هو طواأل لكع صلو ارادص عمرة فقد حكي ايمفرق ع   ان اؼبعتمر 
 مع اهل 

مكن خيرج مع اغبل كحرل عروشن ر وان هللا ع ي ر فقد  رجت اىل الت عيم فأحرممت 
ذلمك صومد ذهمب م ن أبممر ريمول هللا صم   هللا ع يمن صيم م صومد حكمي ايصبمرع ع م  

 بعض
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اؼبتأ ريع كريمرم ال  رعين اىل ان مع اراد العمرة مع اهمل مكمن حيمرم ممع مكرامن اي  
مع مكن كرغبج صهذا وول ال يعول ع ين ؼبخرلفتن لظمرهر المدليل عمع ريمول هللا صم   

 هللا 
ع يممن صيمم م صوممد ا ممذ بع مم م مممع وممول االمممرم البخممرري ع يممن رضبممن هللا يف مرصبتممن يف  

 ممحيح وممرل ابب م ممل اهممل مكممن يف اغبممج صالعمممرة فجعممل م   ممم صاحممد مث كتربممن ال
 اصرد يف حديئ 

عبدهللا بع عبرس ع ين ر وان هللا معرىل ح  اهل مكن مع مكن اان اراد العموم صهمذا 
مع اييتدالالت الميت همي ممع غ بمن الظمع فبمر ال يعتمد هبمر ان رأي البخمرري ممع عقمد 

 ايصبرع يف 
عممع ريممول هللا صمم   هللا ع يممن صيمم م فريممول هللا صمم   هللا  ذلممك صالمم ي فيممن ظممرهر

ع يممن صيمم م ؼبممر ارادت عروشممن ان ربممرم ل عمممرة صكراممت دبكممن صامممر ال مم  ع يممن ال ممسة 
 صالىسم ان زبرج

اىل الت عيم صربرم م ن ر صاش راغبج شوال صذص القعدة صعشمر ممع ذي اغبجمن ر صهمذة 
 معرىل ) اغبمج اشم رمع ومرت فممع فمرض ايش ر هي ةسةن صهي اؼبق ودة يف وول هللا

 في ع
اغبممج فممس رفممئ صال فىمموق صال جممدال يف اغبممج ر اؼبواويممت الزمرايممن شمم ران صعشممرة  

الم شمم ر شمموال صذي القعممدة صعشممر مممع ذي اغبجممن صممم  م مممع وممرل ان ذي اغبجممن  
 كرمس صهو وول 
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صهممذا ظممرهر  لألمممرم الشممرفعي ايمممرم مرلممك صاعبم ممور ع مم  ان ذي اغبجممن عشممرة الم
وول ةبت ع د ابمع عبمدهللا ابمع عممر ذلمك كممر رصاة البي قمي صغمًنة ممع حمديئ انفمق 

 بع عبدهللا بع عمر
صورل اش ر اغبج شوال صذص القعدة صعشر مع ذي اغبجن صذلك ود جرس عع عبدهللا 
بمممع عبمممرس صهمممذه اؼبواويمممت الزمرايمممن ي عقمممد في مممر ايحمممرام احملمممرم  ل حمممج فمممإذا احمممرم 

 اش ر  اياىرن وبل
اغبج ل حج فبقي يف مو عن هل ي عقد احرامن حجرً ذهمب صب مور الع ممرس صهمو ومول 
ايمممرم اضبممد صايمممرم اضبممد ان ايمممرم مرلممك صايب ح يفممن اىل ان احرامممن ي عقممد احرامممن 

 حجرً اذا بقي
يف مكرامممن اىل اشممم ر اغبمممج صذهمممب ايممممرم الشمممرفعي اىل اامممن ي عقمممد عممممرة صهمممو ومممول  

ح صال ممواب ااعقممردة صذلممك ان اعمممرل اغبممج ال مكممون اال يف اشمم ر لعطممرس بممع ايب راب
 اغبج فإن ذهب 

اىل مكن صادى بعض اؼب ريك يف غمًن اشم ر اغبمج وبمل شم ر شموال مرصمح م من ذلمك 
صكمممرن عم مممن غمممًن معتممم  بمممل يتحمممول اىل عممممرة صذلمممك اامممن ومممد ادى اؼب ريمممك يف غمممًن 

 اش رهر الزمراين 
رمس ال شبممرة لممن يف الظممرهر صذلممك ان اغبممج شبممرة  ممسأل مممع جعممل شمم ر ذي اغبجممن كمم

ي ت ي بعرفن صلكع ود ي زمون اذا ومرلوا يف المزلدة ع م  العشمرة اىل سبمرم الشم ران ممع  
 ام  ابلعمرة
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يف ذي اغبجممن يف ا ممرة صوممد كممرن مفممردا وبممل ذلممك ع يممن ان ي ممزم ان يكممون ع يممن دم  
ع مممن هبممممر ايحمممرام ايمممن صلكممم  م ال يقولمممون بمممذلك رابب يف ايحمممرام صالت بيمممن صممممر يت

 ال ىك ر يقول ه ر بعد
كسمممن ع مم  اؼبواويممت صفممرض اغبممج صشممرصطن اراد ان يممتك م عممع مىممألن ايحممرام وممرل 
ايحرام اين ال ىك ايحرام مشتن مع اغبرممن صالتحمرمي أي ان اياىمرن حيمرم ع يمن ممر  

 كرن ود اح ن هللا  
هممو ان ي مموي اياىممرن  عممز صجممل وبممل ذلممك صهممو ايممن الممد ول يف ال ىممك صايحممرام

اػبول أبحد اياىرك اؼبشرصعن صلمي  الق مد فمإذا  مرج اياىمرن ممع بيتمن ورصمدا ال 
 يىم  ؿبرمر صيىم  

مر ي بىن مع ازار صرداس احرامرً اي حيرم ع ين اؼبخي  صجرز لن ذلك صمر كل ممع لمب  
  يتجمرد ايزار صالرداس اصبح ؿبرممر صلكمع يتحقمن ذلمك ابل يمن فأامن اصمبح ؿبرممر صأن 

 ورل اين 
ال ىمممك فيجمممب ع يمممن ان ي ممموي لعمممموم وولمممن ع يمممن ال مممسة صالىمممسم " امنمممر ايعممممرل 
ابل يرت " فس يد ل يف ال ىك اال ب ين فإذا اوى د ل يف ال ىمك ع م  ومول صب مور 

 الع مرس صود ذهب صب ور
الع مرس صود ذهب بعض الفق رس مع اهمل المري ممع ومول ايب ح يفمن صيمفيرن التموري  
ىل اان ال يد ل يف ال ىك صان اوى ح  يقرن مق ذلك الت بين اص يموق اؽبمدي فمأن ا

 يرق احدمهر فران
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يد ل يف ال ىك صيف هذا اظر فأان يد ل يف ال ين ين الشررع ود ع من العمورة ابل يمن 
لقولن ع ين ال سة صالىسم " امنر ايعمرل ابل يرت " صالت بين  ررجن عع ال يمن كمذلك 

 يوق اؽبدي 
ر يممع ؼبريممدة غىممٌلر يقممول يممع ؼبريممدة غىممل الىمم ن هممي مريتممرب فرع  ممر صال يعروممب 
لرك ر صارد بقولن ي ن اي اامن يشمرع ايغتىمرل ؼبمع اراد ايحمرام يمواس كمرن حرجمرً أص 

 معتمراً صايغتىرل
يمم ن ابمفممرق الع مممرس بممل ذهممب بع مم م اىل أتكيممدة صالممذي ع يممن وممول ايومممن ايربعممن 

صظرهر فعل ال   ع ين ال سة صالىسم اان ي ن صذهب بع م م  صعمل الى ف ورطبن
 اىل اان صاجب صيف

هذا اظر يقول ابع عبد ال  ع ين رضبن هللا يف كتربن اييمتذكرر ومرل ال اع مم احمد ممع 
فق ممرس ايم ممرر وممرل أن ايغتىممرل صاجممب اال اغبىممع الب ممري صكممذلك وممد رصي عممع 

 ابع جريج اان ورل 
اان ي دي هدل صهذا القمول فيمن اظمر صأن كمرن الع ممرس الكمدصن فيمع مرك ايغتىرل 

ايغتىممرل ابل ىممبن ؼبممع د ممل يف ايحممرام حممرل احرامممن حمم  وممرل ايمممرم مرلممك ع يممن 
 رضبن هللا اصكد مع 

اغتىمرل اعبمعممن صلكممع   ممي ايمممرم الشمرفعي ع يممن رضبممن هللا مممع مركممن اانمىممئ اي 
   هللا ع يممن صيمم م ال ممحيحن يف ذلممك ممع مممرك ايغتىممرل صايدلممن عممع ريمول هللا صمم

 مرجرس ع ن ع ين 
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ال سة صالىمسم يف ال محيحٌن يف مىم د حمديئ جمربر اامن أممر اظبمرس صكرامت افىمرس 
ابيغتىرل صمع موم ان ال فىمرس ال مىمتبيح عبمردة امنمر مت ظمف اممر ال م  ع يمن ال مسة 

 صالىسم ان 
ابب اصىل مث اامن ممر جمرس يف  معتىل ف ممر كرامت عبمردة فكمرن ممع يىمتبيح العبمردة ممع

اؼبى د صالى ع مع حديئ ايب بكر اؼبمزك عمع عبمدهللا بمع عممر ممع الىم ن ان يعتىمل 
 اذا اراد ايحرام 

صاراد د ول مكن صوول ال حريب مع الى ن اي ي ن ال   ع ين ال سة ص الىسم صلن 
جمرس ال م  ع يمن  حكم الرفق صال اع م لن ـبرلفرً يف مشرصعين ايغتىرل ل محرم امر ممر

 ال سة صالىسم
ود اغتىل بذامن فأن اػب  يف اظمر فقمد رصاة ايممرم اضبمد جمرس يف الىم ع ممع حمديئ 
ايب الزاند عع ابين عع  ررجن بع زيد ان ريول هللا ص   هللا ع ين صي م ذبرد ل  سل 

 صاغتىل صاػب  
بمن صالتربمت عمع ريمول  ود مفرد به ابع ايب الزاند عع ابين صيف رصايتن  معف صال حيمتج

هللا صمم   هللا ع يممن صيمم م مممر جممرس يف وممول عبممد هللا ابممع عمممر مممع الى نريممع ؼبريممدة 
 غىل اص ميمم

لعدم ر يقول اص ميمم لعدم صهمو ظمرهر اؼبمذهب صهمو ومول ايممرم الشمرفعي كممر امي 
ع يممن يف كتربممن ايم صاغبممن الممذي ع يممن ظممرهر الممدليل صوممول اعبم ممور ااممن ال يشممرع لممن 

 مم اذا   جيد اؼبرسالتي
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صذلممك ان ايغتىمممرل مشمممرصع ل ت ظمممف صالت ممزة صالتطيمممب صهمممذا ال يتحقمممن يف التممميمم 
صالتيمم اي رً امنر شرع ل ىمتبرحن عبمردة بمدل عمع ص موس مث اامن ه مر ال يىمتبيح عبمردة 

 صامنر يفعل شي مشرصعرً 
صم ظمف مع ال   ع ين ال سة صالىسم يف متل هذه اغبرل ر صم ظف صمطيب ر يقول 

اي يت ظف اياىرن ممع اممر ممع ايومذار صايصيمرخ صالمرصاوح كمذلك يزيمل ممر فيمن ممع 
 شعرزاود يف العران

صايبطٌن صكبو ذلك ص  يتبت عع ريول هللا صم   هللا ع يمن صيم م يف متمل ذلمك  م  
صامنمر هممو فعممل لممبعض ال ممحربن فقممد جممرس عممع عمممر بممع اػبطممرب ع يممن ر مموان هللا ااممن 

 ا ذ شعر رجل 
ع وممريع ع ممد احرامممن صكممذلك وممد جممرس عممع ابممراهيم ال خعممي كمممر صرصاة يممعيد بممع ممم

م  ور ورل كرن يىتحبون ان ال ذصا مع شمعورهم صشموارهبم صاظفمررهم ع مد ايحمرام 
 صوول ابراهيم ال خعي 

كمممرن يىمممتحبون ممممرادة بمممذلك اصمممحربن عبمممدهللا بمممع مىمممعود صع قممممن صاييمممود صايب   
  اان كرن عمل ع دهم مث ان اي ر مع ج ن ال ظر االحوأب صغًنهم فبر يدل ذلك ع 

 ان هللا عزصجل حي مر 
شممرع احملممرم ان يق ممي مفتممن ع ممد رب  ممن يمموم ال حممر كمممر وممرل هللا عممز صجممل )مث ليق مموا 
مفت م صليوفوا اذصرهم( دل ع م  اامن كممر شمرع لمن ان يبمردر يف و مرس التفمئ صالتفمئ 

 ه ر هو ح ن الشعر 
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عبرس كمر صراة مع جرير الط ي ممع حمديئ ع مي بمع  صوي الظفر كمر جرس عع ابع
ايب ط حن بع ايب عبرس ورل التفئ ح ن الشعر صوض الظفر ؼبر كرن كذلك دل ع م  

 ان االاىرن 
ي بعي لن ان يظ ر ايم ترل ابيمىرك كمر اظ ر ايمتترل ابغب ن صهمذا اظًنمىمألن ممع 

ور امنمر حمئ الشمررع عمع اؼبىرول صهي مىألن معجيل الفطر يف رم رن صأت مًن الىمح
 أت ًن الىحور ؼبر فين ط

الن فين امتترل صيعقبن امىرك صامر بتعجيمل الفطمر ان فيمن امتتمرل ل  م  ع يمن ال مسة 
صالىسم صفين امتترل يمر الشررع ابلتعجيل ابلفطر صكمرن بي  ممر امىمرك كمذلك اي مر 

 مع ج ن ايمىرك 
رامممن اظ ممر ايمتتممرل بعممدة كممرن عممع وممي الشممعر اذا ا ممذ اياىممرن مممع شممعرة ع ممد اح

امىركر كذلك اي ر مركرن يوم ح ن صو رس مفتن فأان يشرع ان ال مذ صيبمردر يف ذلمك 
 اظ رراً لرضبن هللا عز

صجل يف اعمرون ع   عبردة صهذا اظ رة هللا عزصجل يف وولمن مث ليق موا مفمت م صليوفموا 
د ذهمب بعمض الىم ف اذصرهم صهذا يشرع يف اؼببمردرة صيكمون يموم ال حمر صان كمرن وم

 صهو وول يعيد
بع مىيب اان ال يشرع لألاىرن ان ال ذ مع شعر رأين ابقرس لن ليأ ذة ع د احسلمن 
صامر التطيب فأان يشعر ل محرم ان بتطيب ع د احرامن ع   وول صبمرهًن الع ممرس ان 

 يتطيب يف جىدة
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زار صالرداس كره لن ال يف احرمن اي ال يف ازارة صال يف رداون صان اطيب وبل احرامن ابإل
ذلممك صهممل ذبممب ع يممن ايزالممن ام ال ظممرهر اؼبممذهب ا ممر ال ذبممب ذهممب اعبم ممور اىل 

 صجوب ايزالن
ايممتدالالً أبن الطيممب مممع ؿب ممورات ايحممرام صذلممك لظممرهر وممول ال مم  ع يممن ال ممسة 
صالىسم اغىل ع ك اةر اػب وق صاص ق يف عمرمك مر م  ق صيف حجك صهمذا اػبم  

 صكذلكيف ال حيح 
فممأن التطيممب وممد فع ممن ال مم  ع يممن ال ممسة صالىممسم كمممر جممرس يف حممديئ عروشممن ا ممر 
ورلت كمأك ااظمر اىل صبميي الطمٌن يف مفمرق ريمول هللا صم   هللا ع يمن صيم م صكمذلك 

 يف فعل ال حربن 
مممع بعممدة مممع   فروممن الراشممديع صكممذلك مممع ايومممن الفق ممرس مممع ال ممحربن صغممًنهم ر 

ازارةر يقول صذبرد عع ـبي  اؼبخي  هو مر ف ل عمع البمدن اص  صذبرد عع اؼبخي  يف
 ع   ع و مع 

اع ممرسة كرلىممراصيل صالقممميي صكممذلك ي حممن فيممن مممريف حكمممن كممرػبف فأاممن ؿبممرم ريف 
ازار ص رداس ابي مممٌن ريقمممول يف ازار صرداس ابي مممٌن اي حيمممرم هبممممر صالبيمممرض ومممد حمممئ 

 ع   لبىن ال   
 اؼبىمم د صالىمم ع وممرل "البىمموا مممع ةيممربكم البيممرض ع يممن ال ممسة صالىممسم كمممر جممرس يف

صكف وا في ر مولكم" صود احرم ال   ع ين ال سة صالىمسم بم د ا  مر كممر رصاه ابمو 
 داصد صغًنه مع حديئ
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ايع يعس ورل رأيت ال   ع ين ال سة صالىسم  صهو يطموأل م مطبعرً صهمو ع يمن بمرد 
عقمب ركعتمٌن اي يشمرع لمن ان يكمون ا  مر ر صاحمرام عقمب ركعتمٌن ر يقمول صاحمرام 

 احرامن بعد 
ركعتٌن الركعتر  ر ا ذ بقول بعمض الع ممرس المذيع دبشمرصعين اداس ركعتمٌن ع مد ايحمرم 
 رصن ابيحرام صظرهرفعل ال   ع ين ال سة صالىسم اان جعمل احراممن بعمد الفري من 

 صاان ع ين 
صاؼبعرب صالعشمرس صالفجمر مث ال سة صالىسم اان ود ص   بذي اغب يفن صسة الع ر 

ص   ريول هللا ص   هللا ع ين صيم م صمسة الظ مر مث احمرم بعمدهر صريمول هللا صم   
 هللا ع ين صي م

مممر أدى صممسة بعي  ممر الألحممرام صمقييممدة ابلممركعتٌن حيتممرج صيفتقممر اىل دليممل صأن كراممت 
حكمرة بمع ال سة ع د ايحرام ؿبمل امفمرق ع مد الع ممرس بمل حكمي ايصبمرع ع يمن كممر 

 صبرعن صغًنه صال 
يع ممم احممد وممرل بعممدم مشممورعين اداس ال ممسة اص معمممد اداس ال ممسة ع ممد ايحممرام اال 
بعممض الفق ممرس مممع بعممض فق ممرس مممع الشممرفعين صهممومع اؼبتممأ ريع صهممو وممول معمممور ال 

 الصل ع ين صذهب بعض
ن   جيد الفق رس اىل اان لألحرام صسة بعي ن صهوغًن مذهب صذلك يف حرل ان اياىر

صوترً م ريبرً لفري ن يعقب بعدهر ايحمرام ف مل لمن ان الم بمركعتٌن ظمرهر اؼبمذهب اامن 
 الم بركعتٌن
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صذهممب غممًن صاحممد مممع الع مممرس كشمميخ االيممسم ابممع ميميممن اىل ااممن ال الدي الممركعتٌن 
صذلممك ال مم  ع يممن ال ممسة صالىممسم اداهممر بعممد فري ممن صهممذا ظممرهر وممول هللا عزصجممل 

 ال   ع ين حي مر ارل
ال ممسة صالىممسم الممرأل ان صممم   يف هممذا المموادي اؼببممررك صفعمممل ال مم  ع يممن ال مممسة 
صالىسم صسة الظ ر ف م   الفري من مث اامن   يتبمت اامن احمد ممع ال محربن اامن ادى 

 ركعتٌن لألحرام 
صممممع ومممرل اامممن الدي ركعتمممٌن حممم  ان صممم   فري مممن ف مممذا ومممول ال ورومممل بمممن ال ممممع  

مممع التممربعٌن صال مممع ايومممن ايربعممن صأمنممر هممو وممول لممبعض الفق ممرس مممع ال ممحربن صال 
 الشرفعين  رصايتن شرط

صيىتحب ريقول صايتن شرط يعين اين الد ول يف ال ىك صمقدم الكمسم صاالشمررة اىل 
هممذه اؼبىممألن رصيىممتحب وولممن ال  ممم اك اريممد اىممكن كممذار يقممول صيىممتحب ان يقممول 

 اك اريد اىك كذا 
حمممديئ عبمممدهللا بمممع عممممر كممممر يف ال مممحيح ان ال ممم  ع يمممن ال مممسة  صذلمممك لظمممرهر

صالىممسم اله ج يممل فممأرل فقيممل لممن ان صمم   يف هممذا المموادي اؼببممررك صوممل عمممرة يف 
 حجن فرؼبتمتق يقول 

فرؼبعتمر يقول لبيك عمرة صالقررن يقول لبيك عمرة يف حجن  صأمر اؼبفرد يقمول لبيمك 
عمرة متمتعمر هبمر اىل اغبمج ف مذا فبمر ال اصمل لمن ال حجن امرمريقول بعض العرمن لبيك 

 مع الكترب 
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صال مع الى ن صالمع ايةر ال عع ال حربن صال عع التربعٌن صال عع ايومن اؼبعتم يع ر 
صيىتحب وولمن ال  مم اك اريمد اىمك كمذا فيىمرة يل ر اممر ومول اريمد اىمك كمذا فمأن 

 هذا فبر الدليل 
ن بعض الع ممرس يف متمل همذة اغبمرل صيف متمل همذه ع ين صهذا ج ر ابل ين ود ر ي في

اؼب ريممك اعب ممر ابل يممن صهممو مممرصي عممع ؾبرهممد بممع جمم  صفيممن اظممر فمجرهممد وممد و ممد 
 الت بين صال ىك فمر

و د ال ين اعب ر ابل ىك شي صاعب ر ابل ين شي صايصل ان اعب ر ابل يمن ؿبمدث صإال 
ي يف جموأل التممرة صلمو   مكمع ال مىم  اين فرل ين ؿب  ر الق ب كمر مىم  ال واة صهم

 صاذا كرات
ال ممواة ليىممت يف جمموأل التمممرة فممس مىممم  امموالً فتخممرج حممٌن اذ عممع مع رهممر ال عمموي 
صكمذلك مرص ممق لممن الشمررع فممأن ال يممن ؿب  مر الق ممب ر صيىممتحب ومول ال  ممم اك اريممد 

 اىك كذا فيىرة يل فأن
ي حيممئ حبىممين حممرب  فمح ممي حيممئ حبىممتين ر يقممول فممأن حبىممين حممرب  فمح مم

حبىممتين هممذا هممو ايشمم اط صايشمم اط يشممرع يع ممب ع مم   مم ن اص ي ممع ان حيبىممن 
 حرب  كمر اصص  ال   

ع يممن ال ممسة صالىممسم كمممر يف ال ممحيح كرل ممبرعن بممع الممزبًن حي مممر اشممتكت صجعممرً 
فقممرل ال مم  ع يممن ال ممسة صالىممسم اشمم طي يقممول ال  ممم ؿب ممي حيممئ حبىممتين صفروممدة 

 طايش اط ان مع اش  
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صحبىن حرب  اان يرجق صال جيب ع ين دم دم ايح رس صاممر اذا   يشم ط فأامن جيمب 
ع يمممن دم ايح مممرس صهمممذا شبمممرة ايشممم اط صايشممم اط جمممروز ؼبمممع كرامممت ح مممن كحمممرل 

 اي طبرع كمع
كممرن مري ممر اص خيشمم  مراعممرً دي عممن مممع د ممول اغبممرم فيشمم ط صهممو جممروز صهممو ظممرهر 

 م اىل عمدم مشمرصعين إبطمسق صهمذا القمول فيمن اؼبذهب صيع دة الدليل صذهب بع 
 اظر مق ةبوت 

المممدليل عمممع ريمممول هللا صممم   هللا ع يمممن صيممم م رصأف مممل اياىمممرك التمتمممق صصمممفتن ان 
حيممرم..ر صاياىمممرك ةسةمممن التمتمممق صالقمممران صايفممراد صأف ممم  ر التمتمممق صهمممو ان يمممد ل 

 العمرة يف اعمرل اغبج
مث الم أبعممرل العممرة صمبيتمرً اداس اغبمج  فيحمرم أبحمرام صاحمد ممع ج من ال يمن صالق مد

فيح ممن بعممد الىممعي مث يمموم ال صيممن ي مم  ابغبممج صوممد كممرن ال مم  ع يممن ال ممسة صالىممسم 
 المر اصحربن 

مع   يىن اؽبمدي ان جيع  مر عممرة اي يكمون متمتعمرً صومرل د  مت العممرة فمرغبج اىل 
متممق اف ممل اياىممرك ويممرم الىممرعن كمممر جممرس يف حممديئ جممربر صهممذا يممدل ع مم  ان الت

 صلكع ؼبع   يىن اؽبدي
فممإذا يممرق اؽبممدي فممرلقران اف ممل صؽبممذا ال مم  ع يممن ال ممسة صالىممسم مرحممئ مممع كممرن 
وممررانً ان جيع  ممر عمممرة صوممد امفممن ايومممن ايربعممن ان مممع اممم  اىل البيممت اغبممرام مث اممم  

 بعمرة وبل اش ر
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ق ع مم  ذلممك امممر اذا كممرن اغبممج ان الم حبممج مفممردا صااممن اف ممل لممن صوممد حكممي ايمفممر
اياىرن ود ام  حبج صعمرة مفردة لىفر بىمفريع فمأن ايف مل يف حقمن يف متمل همذه 

 اغبرل التمتق ع   
ال حيح مع اووال الع مرس بل كرن ه رك مع المر بن مع ال حربن كعبدهللا بع عبمرس 

ج يف بممل كممرن يوجبممن رصصممفت ان حيممرم ابلعمممرة ابشمم ر اغبممج صيفممر  م  ممر مث حيممرم ابغبمم
 عرمن صع  

ايفن دم ر صجيب ع   اؼبتمتق ان ي دي هدلً ل تمتق صكذلك القررن صيىع ل معتممر 
صاؼبفرد ان ي ىك اىيكن اي ي مدي همدلً يف حجمن صكمذلك اؼبعتممر صهمذا ممع الىم ع 

 اؼب جورة فس يكرد
يعتمر معتمر صي دي هدل كذلك اؼبفرد بل ي ع بعمض ان اؼبفمرد ال يشمرع لمن اؽبمدي 

فبر اصرةن الطمق ع د ال رس فأن ال   ع ين ال مسة صالىمسم كمرن ابؼبدي من يبعمئ  صهذا
 هبدين اىل مكن 

صكممرن ع يممن ال ممسة صالىممسم ؼبممر كممرن معتمممراً صأراد ايعتمممرر صم عممن كفممرر وممريع مممع 
د ول مكن كرن ود يرق اؽبدي معن ف مر ح ورة ع يمن ال مسة صالىمسم يف اغبديبيمن 

 صم عوة مع د ول 
ن كبمر هديمن ع يمن ال مسة صالىمسم صكمرن يريمد عممرة صهمذا ممع الىم ع اؼب جمورة ر مك

صان حر ممت اؼبممرأة فخشمميت فمموات اغبممج احرمممت بممن صصممررت ورراممن ر صاغبممروض اذا 
 احرمت ص شيت
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فمموات اغبممج صكراممت متمتعممن فممأن احرام ممر يكممون وممراانً صذلممك ان اؼبتمتممق الم ابلعمممرة 
 ابب ال يمن صكمذلك ال ىمك فمإذا اراد اياىمرن وبل ذلمك صهمذا يمدل ع م  التويمعن يف

 ان يعًن اىكن ال حرج 
ع يممن اىل ايف ممل اص كممرن ع مم  صجممن اي ممطرار اص ع ممن اىممكن كممأن يقممول ال  ممم اك 
اهل دبر اهل به فسن فأن هذا جروز صإن كرن ال يع م دبرذا اهل فسن صؽبمذا فقمد اهمل 

 ع ي بع ايب طرلب
صالىمسم ر صاذا ايمتوى ع م  راح تمن ومرل لبيمك ال  مم  دبر اهل بمن ال م  ع يمن ال مسة

لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ر فإذا ايتوى ع   راح تن ويدة ه ر ابييتواس يكمون 
 الت بين صالتربت عع 

ريممول هللا صمم   هللا ع يممن صيمم م ان الت بيممن مكممون بعممد اداس ال ممسة يف اؼبىممجد كمممر 
كم هذه اليت مكذبون في مر ع م  ريمول جرس عع عبدهللا بع عمر اي  عي ورل بيداو

 هللا ص   هللا ع ين
صي م مر أهل ريول هللا ص   هللا ع ين ي م مع ع د الشجرة مع اؼبىجد صهذا يمدل 
ع   ان هسل ال   ع ين ال سة صالىسم كرن بعد و رس ال سة صأمر مرحكمرة بعمض 

 ال حربن اان 
هللا ص   هللا ع ين صي م كراوا امتمرً  اهل ع   البيداس صذلك ان الذيع كراوا مق ريول 

كتًن بمل ويمل ا مم اكتمرمع مئمن المف فممع اقمل عمع البيمداس صذلمك ؼبمر بمرز ال م  ع يمن 
 ال سة صالىسم 
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راساة ايكتر صؼبمر صم   رساه الق يمل فبمع كمرن حولمن فممع ع مم حجمن ع م  ممع   يع مم 
فممع اقمل اامن كمرن ع م  صايكتر اقولوت اان ع ين ال سة صالىسم كمرن ع م  البيمداس 

 البيداس كرن ع  
حن صصواب صممع اقمل اامن اهمل يف اؼبىمجد  ف مو ع م  حمن صصمواب حمٌن اذ يقموال 
ان الىمم ن يبممدأ أبهسلممن ع مم  اؼبىممجد ان ال مم  ع يممن ال ممسة صالىممسم ااممن وممد حفممظ 

 ذلك عبد هللا بع عمر 
كمممر رصاة ع ممن صوممد جممرس بيممرن هممذا التف مميل عممع ابممع عبممرس ع يممن ر مموان هللا  معممرىل  

البي قي صغًنة صيف اي ردة  عف صيع ان ي  ل صان يك  صيىبح صحيمد أهسلن ع   
 اؼبىجد صاوبرلن

ع م  البيممداس مث جمرس عممع ريممول هللا صم   هللا ع يممن صيمم م يف البخمرري ان ال مم  ع يممن 
ال سة صالىسم يبح صضبد هللا صك  مث اهل ع   البيداس صود مرجم ع   ذلك ايمرم 

 بخرري رصيىتوي ال
ع   راح تن وروس لبيك ال  م لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ان اغبممد صال عممن لمك 
صاؼب ممك ال شممريك لممك ي مموت هبممر الرجممل صزبفي ممر اؼبممرأة ر م بممن ريممول هللا صمم   هللا 

 ع ين صي م هذه اثبتن 
  ع ن ع ين ال سة صالىسم في ر احرديئ جربر يف صحيح ايمرم مى م صغمًن ان ال م

ع يممن ال ممسة صالىممسم كممرن يقممول "لبيممك ال  ممم لبيممك لبيممك ال شممريك لممك لبيممك " 
 صوول لبيك اجربن بعد اجربن
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صهممي التوحيممد صؽبممذا وممرل جممربر بممع عبممدهللا حي مممر فىممر مع رهممر فأهممل ال مم  صمم   هللا 
ع يممن صيمم م ابلتوحيمممد لبيممك ال شمممريك لممك لبيممك صؽبمممذا  ممرلف ال ممم  ع يممن ال مممسة 

 ي ل به اهل صالىسم مركرن 
اعبره ين فأن اهل اعبره ين كراوا يقولمون لبيمك ال شمريك لمك لبيمك إال شمريك هولمك 
سب كن صمرم ك  فخرلفن ال   ع ين ال سة صالىسم فقرل ع ين ال سة صالىسم لبيمك 

 ال  م لبيك لبيك ال شريك
لممك  لمك لبيممك مث ضبمد ال مم  ع يمن ال ممسة صالىمسم ربممن جمل صعممس ان اغبممد صال عمممن

صاؼب ممك ال شممريك لممك صهممذا اثبممت عممع ريممول هللا صمم   هللا ع يممن صيمم م صوممد جممرس 
 ع نع ين ال سة صالىسم 

اان كرن يقول لبيك الن اغبن كمر جرس  يف اؼبى د صالى ع مع حديئ ايعمرج عمع ايب 
هريرة صود جرس كذلك اان كرن يقول لبيك ذا اؼبعمررج صومد جمرس ممع حمديئ جمربر بمع 

 جرس عبدهللا صكذلك
عممع بعممض ال ممحربن ااممن كممرن ي ممل بعًنمممر اهممل بممنال   ع يممن ال ممسة صالىممسم صاوممرهم 
ع مم  ذلممك كمممر جممرس يف حممديئ جممربر بممع عبممدهللا جممرس عممع عمممر بممع اػبطممرب مممع 

 حديئ هشرم ابع عرصة
عع ابين عع اؼبىور ابع ـبرمن  ان عمر بع اػبطمرب ع يمن ر موان هللا معمرىل كمرن ي م  

ال ممسة صالىممسم صيقممول لبيممك ال  ممم لبيممك لبيممك مرغمموابً اليممك ذا بت بيممن ال مم  ع يممن 
 ال عمرس صالف ل 
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اغبىع صود جرس كذلك عع عبدهللا بع عممر ع يمن ر موان هللا معمرىل كممر يف ال محيح 
يقول لبيك صيعديك صاػبًن بيديك صالرغبرس اليك صالعمل صكذلك ود جمرس عمع اام  

 بع مرلك ع ين 
يقمممول لبيمممك حقمممر حقمممر معبمممداً صرومممرس صرصي اػبممم  مرفوعمممر  ر ممموان هللا معمممرىل اامممن كمممرن

صال واب فين الووف صمر اعب ر هبر ف ذا ظرهر ال   ع يمن ال مسة صالىمسم فأامن كمرن 
 جي ر بذلك 

صامر ايمر ابعب ر ف م يتبت فين    عع ريول هللا ص   هللا ع ين صيم م صجمرس ايممر 
 ت إال اذا كرات ع د ؿبررم ر اص ؾبموعن يف اي رد فين  عف صجي ر الرجل صاؼبرأة زبف

مممع ال ىممرس اص ع ممد مممع ال يفمم  هبممر كممأن مكممون مممرأة كبممًنة مممع القواعممد فأ ممر ذب ممر  
كرلرجرل صهذا ود ةبت عع عروشن ع ي ر ر وان هللا معرىل كمر جمرس ع مد ايب حمزم يف 

 اؼبكس يف حديئ 
معممرىل ج ممرت ابلت بيممن  ابممع وريممم صرصي ع ممن عبممدالرضبع ان عروشممن ع ي ممر ر مموان هللا

صورل مع همذا فقيمل عروشمن ومرل لمو يمألت ي  ممن صم موم ان معرصيمن لمي  ممع ؿبمررم 
 عروشن ع ين 

ر وان هللا معرىل لكع عروشن ؽبر ؿبرمين داومن صممع ايمتدل خب وصمين عروشمن ر موان 
هللا ع ي مر بكو مر مممع ام مرت اؼبمؤم ٌن ففممي ذلمك اظممر فمأن اعبمأرهو مممع رفمق ال مموت 

 وت صال 
اليتع ن دبىألن احملرمين صامنر امر ابػبفض دفعرً لألفتترن صايفتترن ابل وت يتحقن فبع  
كرات دبحرمين كحرل ام رت اؼبؤم ٌن صمع وم ان ؿبرميمن ام مرت اؼبمؤم ٌن كمأم اؼبمؤم ٌن 

 عروشن
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ال جييمز ؽبممع الكشممف لعممًن ؿبممررم ع مممع ج من ال ىممب اص الر ممرع صامنممر احملرميممن ؿبرميممن 
 حرمين ا ت اؼبرأة صكبوهر فبر حرمت ع ين اكرح ر صإن كع ام رت اؼبؤم ٌن  ال كرح كم

مع ج ن الف ل صاؼبزيمن ومد حمرم ع هللا عمز صجمل ؼبكرامن ال م  ع يمن ال مسة صالىمسم 
صكممذلك لف مم  ع صؼبقممرم ع مممع بممٌن اىممرس العممرؼبٌن صوممد جممرس عممع عبممدهللا عمممر ع يممن 

 ر وان هللا كمر
اؼبممرأة ان م ممعد ع مم  ال ممفرس صاؼبممرصة صأن مرفممق صممو ر رصى الي قممي صغممًنة ااممن  مم   

ابلت بين صذلك  شمين ايفتتمرن هبمر صلكمع يقمرل ان همذا مرجمرس عمع عروشمن ر موان هللا 
 ع ي ر مقيد بقيد

عمممدم ايفتتمممرن كمممأن مكمممون اؼبمممرأة ممممع القواعمممد أص مكمممون اؼبمممرأة ع مممد ؿبررم مممر اص ع مممد 
بين يسزم ر اياىمرن صال يتوومف ع  مر ؾبموعن مع ال ىرس صايصل يف ذلك اعب ر صالت 

 اىل ان يد ل اغبرم
فإذا د ل حدصد اغبرم موومف عمع ذلمك صالم الكمسم ع م  همذه اؼبىمألن صأن يمكت 
بٌن ذلك فيجمددهر صومت صا مر ص  يتبمت عمع ريمول هللا صم   هللا ع يمن صيم م صومت 

 صحد ذبديد الت بين 
صرفعممن عممع ريممول هللا صمم   هللا  يف زمممع صصوممت معممٌن صامنممر جممرس عممع عممرمر بممع عبممدهللا

ع ين صي م كمر رصاة ابع عىركر يف لريخ دمشن ان ال م  ع يمن ال مسة الىمسم كمرن 
 ي   اذا 

لقمممي راكبمممرً اصعمممس اشمممزاً اص همممب  صادلً صأدابر ال ممم وات صهمممذا ال ي مممح ع مممن ع يمممن 
ور ال سة الىسم صامنر جرس عع اصحرب عبمدهللا بمع مىمعود كممررصاة يمعيد بمع م  م

 صعع ابراهيم ال خعي
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ااممن وممرل كممراوا ي بممون اذا لقمموا راكبممر اص ع ممو اشممزاً أص هبطممو صادلً صادابر ال ممسصات 
 صيزيد يف ذلك اصحرب عبدهللا بع مىعود كع قمن ص اييود صأيب ايحوأب صغًنهم 
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 3عاألسبو درس الشيخ / عبدالعزيز الطريفي))

 تعاىل باب ذلظٕزات اإلسساً  قاه املصٍف زمحْ اهلل

احلىد هلل زب العاملني ٔصمٜ اهلل ٔضمي ٔبازك عمٜ ٌبٍٗا ذلىد ٔعمىٜ صصىشابْ ٔوىَ    

 تبعّي بإسطاُ إىل ًٖٕ الدَٖ 

 صوا بعد 

 فقٕه املصٍف عمْٗ زمحْ اهلل باب ذلظٕزات اإلسساً.

ِىىٕ احملظىىٕزات  ىىو ذلظىىٕز ِٔىىٕ املىٍىىٕص ٔصزا  املصىىٍف صُ ٖىىٕز    ِىىرا البىىاب وىىا         

ممٍٕص عمٜ احملسً فعمْ ساه إسساوْ , ثي بعد ذلك ٖٕز  املصٍف عمْٗ زمحٛ اهلل وىا  

ٖتعمق بتبعٛ ِىرٓ املىٍٕعىات سىاه فعمىّا ٔ ِىٕ وىا ٖطىىٜ بالمدٖىٛ ٌعىي , ِٔى٘ تطىعٛ             

 سمق الػعس.

قٕلْ عمْٗ زمحٛ اهلل ِٔى٘ تطىعٛ سمىق الػىعس ٖىرصس املصىٍف عمٗىْ زمحىٛ اهلل تعىاىل          

لىىك ٖىىرصس التمصىىٗن وىىَ ذلظىىٕزات اإلسىىساً ٔذصىىس ِٔىىٕ  عمٗىىْ اإل ىىاه ثىىي بعىىد ذ

سمىىق الػىىعس ٔعىىىي الػىىعس ٔو ٖىىرصس ٌٕعىىا  بعٍٗىىْ ضىىٕاٞ صىىاُ غىىعس الىىسصع صٔ صىىاُ   

الػعس الرٙ ٍٖبى  عمىٜ ضىاٟس دطىد اإلٌطىاُ ضىٕاٞ   ٖدٖىْ صٔ   زدمٗىْ صٔ   صىدزٓ          

ٔحنىىٕ ذلىىك صٙ صُ احلاىىي ٔاسىىد ِٔىىرا الىىرٙ عمٗىىْ وٍىىاز  بىىن قىىد ساىى٘ اإلتمىىا  عمىىٜ      

 ف عٍد العمىاٞ   وطىةلٛ المدٖىٛ ٔالػىعس وىَ ذلظىٕزات اإلسىساً بالتمىا  ٔو        خال

خيىىالف   ذلىىك صسىىد وىىَ املطىىمىني ٔذلىىك لظىىاِس قىىٕه اهلل عىىص ٔدىىن ٔل  مقىىٕا          

زؤٔضاي ستٜ ٖبمغ اهلدٙ ذلمْ , فقٕلْ دن ٔعال ٔل  مقٕا زؤٔضاي املىسا  بىرلك    
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   ٔ ذلىىك  ُ ا ساىىاً الػىىسعٗٛ  غىىعس الىىسصع ٖٔقىىاع عمٗىىْ اىىيفٓ لكغىى اك   احلاىىي 

تتعمق   اجلىمٛ با امب فةامب وا حيمقْ الٍاع وَ غعٕز ِٕ غىعس الىسصع ٔذلىك    

صٌّي ٖسٖدُٔ بْ تٍعىا  ٔتسفعا  ٔحنٕ ذلك ٔهلرا ٖقىاه صُ صصىٗح سمىق الىسؤٔع       

ِرٓ اآلٖٛ ِٕ ذلىٕه عمٜ ا امب ٖٔدخن فْٗ وا ضٕآ وَ ضاٟس صٌٕاص الػىعٕز ضىٕاٞ   

ٜ المىسدني صٔ عمىٜ ضىاٟس دطىد اإلٌطىاُ فإٌىْ  اخىن   احملظىٕزات         صاُ وا ٍٖب  عمى 

ٔقىىٕه اهلل تعىىاىل ٔل  مقىىٕا زؤٔضىىاي احلمىىق املىىسا  بىىْ ٍِىىا   وىىا ٖطىىتعىن اإلٌطىىاُ      

إشالٛ الػعس وَ وٕع صٔ وقح فإٌْ  اخن   احلمق ٔهلىرا دعىن الىٍل عمٗىْ الصىالٚ      

الٍل عمٗىْ الصىالٚ ٔالطىالً     ٔالطالً ساي احلالق ٔاملقصس ضٕاٞ   التشمن ٔقد  عا

ٚ  ٔاسىدٚ ٔباجلىمىٛ فّىي ٖػى صُٕ   التشمىن       لمىشمقني ثالثا  ٔ عا لمىقصسَٖ وس

عمٜ خال ف عٍد بعض العمىاٞ   وا ٖقو عمْٗ احلمق ٔبٗاُ قدزٓ ٖٔةت٘ الاالً عمٗىْ  

( , ٔقٕه املصٍف عمْٗ زمحٛ اهلل سمق 6 3........ )  عمٜبإذُ اهلل عص ٔدن عٍد الاالً 

لػعس ضٕاٞ صاُ بعىٕوْ صٔ صاُ جبصٞ وٍىْ فإٌىْ وىَ ذلظىٕزات ِٔىرا الىرٙ عمٗىْ        ا

قٕه ا ٟىٛ ا زبعٛ ٔظاِس عىن الطمف ٔصوا المدٖىٛ فقىد ٔقىو فّٗىا خىال ف فّىن ِى٘        

جتىىسٙ وىىا حيمقىىْ اإلٌطىىاُ عمىىٜ ٔدىىْ العىىىًٕ ٔلىىٕ صمىىَ غىىعسٚ ٔاسىىدٚ قىىد اختمىىف             

  ً صمحىد ٔاإلوىاً الػىافع٘ إىل صُ     العمىاٞ   ِرٓ املطةلٛ عمٜ صزبعٛ صقٕاه, ذِىب اإلوىا

ٚ  ٔاسدٚ صٔ سمق غعستني فإٌىْ ٖتصىد  ٔ  الػىعستني صىرلك      اإلٌطاُ إذا سمق غعس

ٔقٗن صٌْ ٖطعي ِٔرا ِٕ ا غّس ٖطعي وطاٍٗا  عَ صن غعسٚ فإذا بمغى  ثالثىا  فإٌىْ    

ٚ  ٔاسىدٚ ٔغىعستني إىل        جيب عمْٗ الدً ٔذِب اإلواً صبٕ سٍٗمىٛ إىل صُ وىَ سمىق غىعس

جيب عمْٗ غ٘ٞ ستٜ حيمق عضٕا  صاوال  فإذا سمق اإلٌطاُ ٖدٓ صٔ زدمْ فإٌْ صٌْ ل 

فّٗىىا فدٖىىٛ صٙ فّٗىىا  ً ِٔىىرا ِىىٕ القىىٕه الجىىاٌ٘ ٔالقىىٕه الجالىىح قىىالٕا صُ   الػىىعسٚ         

الٕاسىىىدٚ صىىىدقٛ صٙ ٖطعىىىي وطىىىاٍٗا  ٌصىىىف صىىىاص قىىىالٕا فىىىىا شا  عىىىَ ذلىىىك فمٗىىىْ  ً  

عسٓ صمْ صٔ وىا  ساىي التىٍعي صٔ    ٔالقٕه السابو قالٕا صٌْ ل غ٘ٞ عمْٗ ستٜ حيمق غ
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ال فو قالٕا جيب   ذلك الدً ٔالٍل عمٗىْ الصىالٚ ٔالطىالً إأىا صٔدىب   سىدٖح       

صعب عمْٗ زضٕاُ اهلل تعاىل عمْٗ ٔ  الصشٗح الدً سٍٗىا سمق غعسٓ صمىْ ِٔىرا   

ظىىاِس قىىٕه اهلل تعىىاىل   ٔل  مقىىٕا زؤٔضىىاي ستىىٜ ٖبمىىغ اهلىىدٙ ذلمىىْ , فقٕلىىْ دىىال      

 مقٕا زؤٔضاي غاون لمىسصع صمىْ ٔوىا   ساىىْ ممىا ٖ فىو فٗىْ اإلٌطىاُ         ٔعال ٔل 

ٔوا ٖتٍعي فْٗ صىةُ حيمىق اإلٌطىاُ غىطس زصضىْ صٔ ثمجىْ صٔ وىا حيصىن فٗىْ غى٘ٞ وىَ            

التٍعي ٔإشالٛ الػىعح ِٔىرا ِىٕ ا ظّىس ٔظىاِس وىرِب اإلوىاً صمحىد عمٗىْ زمحىٛ اهلل           

مقىىٕا زؤٔضىىاي ستىىٜ ٖبمىىغ    املٍىىو عمىىٜ العىىىًٕ ٖٔقىىاه صُ   قىىٕه اهلل عىىص ٔدىىن ٔل        

اهلىىدٙ ذلمىىْ املىىسا  بىىْ وىىا حيصىىن بىىْ التىىٍعي ٔالتىىٍعي ل حيصىىن بػىىعسٚ ٔاسىىدٚ صٔ            

الػعستني فإذا صشاهلا اإلٌطاُ عَ عىد صٔ عَ ايف عىد بٍطٗاُ صٔ جبّىن ٔحنىٕ ذلىك    

فىىىإُ اإلٌطىىىاُ وعىىىرٔز ٔلىىىٗظ عمٗىىىْ فدٖىىىٛ ٔل صىىىدقٛ ِٔىىىرا ِىىىٕ الصىىىشٗح وىىىَ اقىىىٕاه  

مدٖىٛ ٔالىدً صٔ الصىدقٛ بالػىعسٚ ٔوىا شا  عىَ ذلىك فإٌىْ         العمىاٞ ٔوَ قىاه بٕدىٕب ال  

وٍاقض بىرلك عمىٜ صُ اهلل عىص ٔدىن سٍٗىىا صٔدىب عمىٜ اإلٌطىاُ التشمىن بعىد زوى٘            

 سٚ العقبٛ عمٜ خال ف عٍد العمىاٞ   وطةلٛ التشمن ا ٔه وتٜ حيصىن اإلٌطىاُ   

قىىالٕا صٌىىْ ل ٖتشمىىن ستىىٜ حيمىىق زصضىىْ صمىىْ ضىىٕاٞ صىىاُ بتقصىىيف ٔحنىىٕ ذلىىك ٔل          

قٕلُٕ صُ احلمق ٖتشمىن لمىق غىعسٚ ٔاسىدٚ صٔ غىعستني قىالٕا ٔذلىك لقىٕه اهلل عىص          ٖ

ٔدن ثىي لٗقضىٕا تمىجّي ٔالتمىح املىسا  بىْ ٍِىا سمىق الػىعس ٔقىح الظمىس ٔصىرلك             

فىىإُ اهلل عىىص ٔدىىن سٍٗىىىا عمىىق الٍّىى٘ بقٕلىىْ ٔل  مقىىٕا زؤٔضىىاي ستىىٜ ٖبمىىغ اهلىىدٙ     

ىل   ذلمقىىني زؤٔضىىاي  ذلمىىْ قٕلىىْ الىىسؤٔع عىىّىىا ٔصىىرلك احلمىىق ٔ  قٕلىىْ تعىىا    

ٔوقصىسَٖ صٙ سمىىق صٖضىا  ٍٖٔبغىى٘ اصىىاذ احلاىي فىىىَ قىىاه بػىعسٚ ٔاسىىدٚ صٔ غىىعستني     

عٍد البتداٞ فٗمصوْ صُ ٖقٕه بػعسٚ ٔاسدٚ صٔ غعستني عٍد التشمن صٖضا  ٔالٍح   

اآلٖٛ   صالً اهلل عص ٔدن ٔاسد ٔوَ قاه ايف ذلك فقد ٔقو   التٍاقض ٔالتضا  

بالستٗىىىىاا ٖقىىىىاه صُ صوىىىىٕاه الٍىىىىاع وعصىىىىٕوٛ ٍٖٔبغىىىى٘ فّٗىىىىا   ٔإُ قٗىىىىن صٌىىىىْ ٖةخىىىىر 
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الستٗاا صٖضا  ٔذلك بةٌىْ إذا ٔدىب عمىٜ اإلٌطىاُ المدٖىٛ ٔ ً ٔحنىٕ ذلىك بػىعس ٚ         

ٔاسدٚ ٔغعستني ٖمصً وٍْ صُ خيسز وَ والْ صىدقٛ عمىٜ ٔدىْ الٕدىٕب صخىرا  بظىاِس       

ٚ  ٔاسىدٚ ٔغىعس    تني ٔثىالخ  اآلٖٛ ٔالتشقٗق   ذلك لظاِس اآلٖٛ عٍد التشمن صُ غىعس

صىا صٌْ ل حيصن فّٗا  من عٍىد قضىاٞ التمىح   ٖىًٕ الٍشىس صىرلك ل حيصىن        

فّٗا رلالمٛ  وس اهلل عص ٔدن بقٕلْ ٔل  مقىٕا زؤٔضىاي ستىٜ ٖبمىغ اهلىدٙ ذلمىْ       

ِٔىىرا الىىرٙ عمٗىىىْ ظىىاِس اآلٖىىىٛ فاىىن وىىىا ل ٖقىىو عمٗىىىْ الٕصىىف بظىىىاِس اآلٖىىٛ لمىىىق        

قىىني زؤٔضىىاي ٔوقصىىسَٖ ٔ   عىىٕٚ صىىرلك بتقصىىيف   قٕلىىْ ضىىبشاٌْ ٔتعىىاىل  ذلم

الٍل عمْٗ الصالٚ ٔالطىالً لمىقصىسَٖ المىّي ازسىي املقصىسَٖ فىىا خىسز عىَ ذلىك          

ممىىا ل حيصىىن فٗىىْ تسفىىو ٔتىىٍعي فإٌىىْ ل ٖىىدخن   بىىاب المدٖىىٛ ِٔىىن ٖىىدخن   بىىاب        

التشسٖي؟ صٙ صُ اإلٌطاُ ميٍو وَ سمق غعس ٔاسىدٚ صٔ غىعستني باعتبىاز عىدً وعسفىٛ      

اه صُ ِرا ا ٔىل صُ ٖؤخر بْ ٔذلك صُ الستٗاا   ِرا ٔاز  ٔصُ احلد   ذلك فٗق

القىىىدز ل مياىىىَ صُ ٍٖضىىىب  إذا قٗىىىن بتعىىىد  الػىىىعسات ٔصوىىىا تعمٗقىىىْ بىىىالسبو ٔالجمىىىح     

ٔالػىطس ٔحنىٕ ذلىىك فٗىْ وىَ الصىىعٕبٛ وىا فٗىىْ ٔهلىرا ٖقىاه صٌىىْ لكٌطىاُ صُ حيتىىاا         

ٚ الٕاسىىىىدٚ  ٔصىىىىرلك لمىمىىىى  صُ ٖمىىىى  بىىىىاملٍو ٔلاىىىىَ ل ٖٕدىىىىب المدٖىىىىٛ بالػىىىىعس       

ٔالػىىعستني لعىىدً ظّىىٕز ذلىىك وىىَ صىىالً اهلل ضىىبشاٌْ ٔتعىىاىل   املٕضىىعني ثىىي صُ          

الػىىعس الىىرٙ ٖظّىىس   ضىىاٟس اجلطىىد صىىىا تقىىدً صٌىىْ  اخىىن صٖضىىا    املٍىىو قىىد ذِىىب       

بعىىض العمىىىاٞ وىىَ صِىىن الظىىاِس إىل عىىدً  خٕلىىْ ٔعمٗىىْ تبعىىاُ ٖقٕلىىُٕ بعىىدً لىىصًٔ         

د خىىيف بّىىا الىىٍل عمٗىىْ الصىىالٚ ٔالطىىالً  المدٖىىٛ فٗىىْ ٔالمدٖىىٛ   وجىىن ِىىرا املٕضىىو قىى 

ٖٔقاع عمّٗا وا وااُ   باب المدٖٛ مما ٖمعمْ اإلٌطاُ وَ ذلظٕزات اإلسىساً صٌىْ   

عمىىٜ التريىىٗيف فمدٖىىٛ وىىَ صىىٗاً صٔ صىىدقٛ صٔ ٌطىىك فىريىىيف بىىني ِىىرٓ الجالثىىٛ عمىىٜ       

خال ف وَ فعن ذلظٕزا  وَ ذلظٕزات اإلسساً ٔوَ تسك ٔادبىا  وىَ الٕادبىات فإٌىْ     

احملظٕز رليف بني ِرٓ الجالثٛ ٔصوا وَ تسك ٔادبا  وَ الٕادبات فإٌىْ جيىب     فعن 
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عمْٗ الدً عمٜ املػّٕز وَ ورِب اإلواً صمحد ٔقاه برلك  اعٛ ٔظاِس قٕه ايف 

ٔاسىىد وىىَ الطىىمف صقىىٕه عبىىد اهلل ابىىَ عبىىاع عمٗىىْ زضىىٕاُ اهلل تعىىاىل ٖٔىىةت٘ وصٖىىد    

صٖضا  وا ٍٖبى  عمىٜ المىسدني ِٔىٕ      صالً عمٜ ِرا املطةلٛ بإذُ اهلل ٖٔمشق   الػعس

غىىىعس العاٌىىىٛ فإٌىىىْ ل جيىىىٕش سمقىىىْ سىىىاه اإلسىىىساً ٔظىىىاِس فعىىىن الطىىىمف صٌّىىىي صىىىإٌا   

حيمقُٕ غعٕزِي عٍد اإلسساً ٔقىد تقىدً صٌىْ ل ٖجبى    ذلىك عىَ زضىٕه اهلل صىمٜ         

اهلل عمْٗ ٔضمي خرب ٔل عَ صسد وَ صصشاب زضٕه اهلل صىمٜ اهلل عمٗىْ ٔضىمي إل وىا     

بَ اخلطاب صٌْ قد صخر غعس ذلىد ابَ صبى٘ زبٗعىٛ صىىا زٔٝ ابىَ صبى٘      داٞ عَ عىس 

(, ِٔىرا إضىٍا ٓ صىشٗح ٔوىا عىدا ذلىك       41 41) صُ .....غٗبٛ صىا   صتاب املصٍف 

فإٌْ ل ٖجب    ذلك غ٘ٞ ٔلاَ ِٕ العىن صىا ساآ ابىساِٗي الٍريعى٘ ٔ صىرلك    

ن قىٕه اهلل عىص ٔدىن ثىي     ظاِس قٕه عبد اهلل ابَ عباع عمْٗ زضٕاُ اهلل تعاىل   تةٖٔ

لٗقضٕا تمجّي ثي لٕٗفٕا ٌرٔزِي ٔذصس صُ التمح ِىٕ سمىق الػىعس ٚ ٔقىح ا ظمىاز      

 ٖٔةت٘ وصٖد وَ الاالً عمٜ ِرٓ املطةلٛ بإذُ اهلل ..... ٌعي.

 ))ٔتقمٗي ا ظماز (( .

ٌعي ِٔرا ِىٕ احملظىٕز الجىاٌ٘ ٔتقمىٗي ا ظمىاز ل ٖجبى    ٌىح عىَ زضىٕه اهلل صىمٜ           

ضمي ٔإأا ِٕ تةٖٔن عبد اهلل ابىَ عبىاع   قىٕه اهلل عىص ٔدىن ثىي لٗقضىٕا        اهلل عمْٗ ٔ

تمجّي صخر وٍْ  للٛ املمًّٕ   قٕلىْ ضىبشاٌْ ٔتعىاىل   ثىي لٗقضىٕا تمىجّي ٔلٕٗفىٕا        

ٌرٔزِي التمح ِٕ   إشالٛ غعح اإلٌطاُ وَ غعس ٔظمس ٔالٍرٔز ِىٕ  إُ اهلىدٙ ٔادىب    

ٙ املطىذد احلىساً ٔصوىا وىَ صىاُ صِمىْ       عمٜ املتىتو ٔالقىازُ ملىَ و ٖاىَ صِمىْ ساضىس     

ساضسٙ املطذد احلىساً فإٌىْ ل جيىب عمٗىْ ِىدٙ صىىا ِىٕ ذلىن إ ىاص ٔقىد ساىٜ            

اإلتما  عمٜ ذلك ٔايفٓ ٔاسىد وىَ العمىىاٞ ٔصوىا سمىق ا ظمىاز فبىالٍح عىَ زضىٕه          

اهلل صمٜ اهلل عمْٗ ٔضىمي ل ٖجبى  فٗىْ خىرب إل وىَ قىاه بىاُ تمطىيف الصىشابٛ لاىالً           

ٔساىي السفىو ِٔىرا القىٕه قىد زٔٙ عىَ اىيف ٔاسىد وىَ ا ٟىىٛ, ٔقىد ٌىح             اهلل عص ٔدن 
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عمْٗ اإلواً احلىاصي عمٗىْ زمحىٛ اهلل تعىاىل   صتىاب املطىتدزك   قٕلىْ صُ تمطىيف         

الصشٗح لْ ساي املسفٕص ٔقد زٔٝ ابَ دسٖس الطربٙ   صتابْ التمطيف وىَ سىدٖح   

بىد اهلل ابىَ عبىاع صٌىْ     عبد اهلل ابَ صاحل عَ وعأٖٛ عَ عمى٘ ابىَ صبى٘ ةمشىٛ عىَ ع     

قاه   قٕه اهلل عص ٔدن  ثي لٗقضٕا تمجّي ٔلٕٗفٕا ٌرٔزِي قاه التمح سمق الػىعس  

ٔقح ا ظماز ِرا ل عمٜ غ٘ٞ داٞ وعٍا   ِرا الباب ٔالظمس ساىْ عٍىد العمىىاٞ   

صشاي الػعس   اإلشالٛ ِٕٔ فسص عَ ذلىك اخلىال ف فىإذا صشاه ظمىسا  ٔاسىدا  وىَ ٖىدٓ        

فدٖٛ صً ل ؟ صً جيب عمْٗ صدقٛ اخلال ف فسص عَ ذلك ِٔىٕ وتمىسص   فّن جيب عمْٗ 

عَ وا ضبق ٔصوا إذا صاُ اإلٌطاُ حيمىق صظىافسٓ صمىّا فّىرا ِىٕ الىرٙ عمٗىْ ا ٟىىٛ         

ا زبعٛ صٌْ جيب عمْٗ المدٖٛ , ِٔرا قٕهلي ٔذِب ابَ سصً عمْٗ زمحٛ اهلل   صتاب 

َ ضىىمك وطىىىمك  صىىىا   صتىىاب احملمىىٜ ٔتبعىىْ عمىىٜ ذلىىىك بعىىض املتىىةخسَٖ ممىى        

الظاِسٖٛ قالٕا بةُ ا ظماز لٗظ فّٗا فدٖىٛ بىن صٌّىا لٗطى  وىَ ذلظىٕزات اإلسىساً        

ٔذلك صٌىْ ل  لٗىن   ذلىك ِٔىرا قىٕه وىس ٔ  فىإُ تمطىيف عبىد اهلل ابىَ عبىاع عمٗىْ             

زضىىٕاُ اهلل تعىىاىل لاٖىىٛ الطىىابقٛ ظىىاِس بىىاملٍو ِٔىىٕ صعمىىٜ ٌىىح ٔل رلىىالف لىىْ وىىَ        

ْ ٔضىىمي ثىىي صُ التمىىح   التمطىىيف ظىىاِس ٔلىىٕ و      صصىىشاب زضىىٕه اهلل صىىمٜ اهلل عمٗىى   

ٖمطىىسٓ عبىىد اهلل ابىىَ عبىىاع عمٗىىْ زضىىٕاُ اهلل تعىىاىل , ثىىي صُ   ص خىىر    وجىىن ِىىرا      

املٕضو  لٗن عمىٜ اإلوطىاك قبىن ذلىك ِٔىرا وىَ الىدللت المسعٗىٛ الظىاِسٚ فىاٌل           

ٚ  إىل عمْٗ الصالٚ ٔالطالً سٍٗىا زوٜ  سٚ العقبٛ سمق عمْٗ الصالٚ ٔالطالً إغ از

وعٍىىٜ التمىىح ٔبمشىىق فٗىىْ ا ظمىىاز صٖضىىا   ُ فّٗىىا وىىَ الػىىعح ٔإظّىىاز عىىدً ال فىىو     

ب صّىا ظىىاِس ثىي صُ الىىٍل عمٗىْ الصىىالٚ ٔالطىىالً قىد بىىني صُ قىح ا ظمىىاز   ِىىرٓ      

اآلٖىىٛ لسىىق   سمىىق غىىعس الىىسصع سٍٗىىىا دىىاٞت اآلٖىىٛ بىىالعىًٕ ٔدعىىن الىىٍل عمٗىىْ           

( , ٔلٕ صىاُ  81 42) ..........صُ املسا  باآلٖٛ  الصالٚ ٔالطالً ببعض صفسا ِا   ه عمٜ

املسا  برلك الػعس فشطب لعمق بالػعس صىا عمقْ وَ دّٛ البتداٞ وَ قٕلْ دىن  
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ٔعمىىٜ ٔل  مقىىٕا زؤٔضىىاي ستىىٜ ٖبمىىغ اهلىىدٙ ذلمىىْ ٔ  قٕلىىْ دىىن ٔعىىال ذلمقىىني          

ةٖٔىن  زؤٔضاي ٔوقصسَٖ ِٔرا ظاِس   صُ املعٍىٜ   ِىرٓ اآلٖىٛ وغىاٖس ٔالتعىد    الت     

سٍٗىىىا ٖاىىُٕ اجلاىىي ٌىىاشه عمىىٜ سالىىٛ ٔاسىىدٚ ٔ  شوىىَ ٔاسىىد صٔىل وىىَ دعمىىْ وىى ا  ف  

ِٔرا ظاِس عٍد آه التةٖٔن وَ الصىشابٛ ٔالتىابعني ٔايفِىي ِٔىرا دىاٞ تمطىيف عبىد        

اهلل ابىَ عبىاع عمٗىْ زضىٕاُ اهلل تعىاىل بتمطىيف التمىح صُ املىسا  بىْ الػىعس ٔصىرلك            

ي الٍريع٘ وَ صصشاب عبد اهلل ابَ وطىعٕ   قح ا ظماز ِٔرا الرٙ قد ساآ إبساِٗ

صعمقىىىٛ ٔا ضىىٕ  ٔصبىى٘ ا سىىٕ  ٔ ايفِىىي صىىىا زٔٝ ابىىَ صبىى٘ غىىٗبٛ ٔضىىعٗد ابىىَ          

وٍصىىىٕز ٔ اىىىيفٓ وىىىَ سىىىدٖح إبىىىساِٗي الٍريعىىى٘ قىىىاه صىىىإٌا حيبىىىُٕ صُ ٖةخىىىرٔا وىىىَ      

صغىىعازِي ٔصظمىىازِي عٍىىد اإلسىىساً صٙ صٌىىْ ٖىىده عمىىٜ صٌّىىي ميطىىإُ عىىَ ذلىىك بعىىد         

 ك ِٔرا ِٕ الظاِس ٌعي.إسساوّي ٔ خٕهلي   ذل

 ))فىَ سمق صٔ قمي ثالثُا فعمْٗ  ً  (( .

ٖقٕه فىَ سمق صٔ قمي صٙ وَ صظمازٓ ثالثىا  فعمٗىْ  ً ِٔىرا ظىاِس املىرِب صٌىْ وقٗىد        

الدً بالجالًخ ٔإذا سمق صٔ قمي ظمسا  ٔاسىدا  صٔ اثىٍني فإٌىْ ٖتصىد  صٙ ٖطعىي وطىاٍٗا        

 ٛ اهلل ٔذِىب إلٗىْ اإلوىاً الػىافع٘      عَ صن ظمس ِٔرا ورِب اإلواً صمحد عمْٗ زمحى

ِٔىىٕ قىىٕه  ّىىٕز الػىىافعٗٛ ٔذِىىب اإلوىىاً صبىى٘ سٍٗمىىٛ إىل صٌىىْ ل جيىىب عمٗىىْ المدٖىىٛ    

ستٜ حيمق غعسٓ صمْ صٔ ٖقمي صظماز ٖدا  ٔاسدٚ فىإذا قمىي صظمىسا  ٔاسىدا  ٔدىب عمٗىْ       

الدً عٍدٓ ٔالصشٗح   ذلك صُ الػعس ٔالػعستني ٔالجالخ ل جيب فّٗا الىدً ٔإأىا   

وىىَ دّىىٛ ا صىىن ٖطمىىق عمّٗىىا صٌّىىا وىىَ ذلظىىٕزات اإلسىىساً ٔميٍىىو وىىَ قصىىّا         ِىى٘ 

باعتباز عدً وعسفٛ الماصن بني وا ِٕ ذلظٕز ٔوا ِىٕ لىٗظ ظشظىٕز ٔعمٗىْ ٖغمىب      

داٌب احلظس   ذلك  فعا  لمتطاِن , ٔصرلك صخرا  بباب الستٗاا   وجىن ِىرٓ   

اوىْ قىىد  عىىا إلٗىىْ  املٕاضىو ٔذلىىك لتعمقىىْ بىسصَ وىىَ صزصىىاُ اإلضىالً ِٔىىٕ احلىىر ٔ    

الػىىازص ٔبىىني الىىٍل عمٗىىْ الصىىالٚ ٔالطىىالً صُ وىىَ ٔقىىو   غىى٘ٞ وىىَ وىىَ احملسوىىات     
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إسساوىىْ صُ سذىىْ لىىٗظ ظىىربٔز ٔصىىرلك   ظىىاِس قىىٕه اهلل ضىىبشاٌْ ٔتعىىاىل  احلىىر  

صغىىىّس وعمٕوىىىات فىىىىَ فىىىسال فىىىَّٗ احلىىىر فىىىال زفىىىح ٔل فطىىىٕ  ٔل دىىىداه   احلىىىر    

عىىص ٔدىىن ٔزضىىٕه اهلل صىىمٜ اهلل عمٗىىْ ٔضىىمي       ٔالمطىىٕ  ِىىٕ  رلالمىىٛ صوىىس اهلل تعىىاىل    

ٍٖٔبغىى٘ صُ ٖغمىىب داٌىىب الستٗىىاا   وجىىن ِىىرٓ املٕاضىىو ٔاحلاىىي صىىىا صٌىىْ لػىىعس          

الىىسصع صىىرلك لػىىعس ضىىاٟس اجلطىىد وىىَ الٗىىدَٖ ٔالطىىاقني ٔالصىىدز ٔضىىاٟس اجلطىىد    

 ٔصرلك العاٌٛ ٔحنٕ ذلك ٔ ٌعي

 ))ٔوَ اطٜ زصضْ ظالصق فدا((. 

ق فدا ٔ تغطٗٛ السصع وَ ذلظٕزات اإلسساً ِٔرا ٖقٕه ٍِا ٔوَ اطٜ زصضْ ظالص

ِٕ احملظٕز الجالح ٔتغطٗٛ السصع ذلسوٛ عمىٜ احملىسً باإل ىاص إذا صىاُ ظالصىق      

ظالصق ٖمبظ عمٜ خال ف عٍد العمىاٞ فٗىا إذا صىاُ ل ٖمىبظ ٔإذا صىاُ وٍمصىال       

 صىىةُ حيىىىن اإلٌطىىاُ عمىىٜ زصضىىْ وتاعىىا  فإٌىىْ ٖغطىى٘ زصضىىْ ٔلاٍىىْ لىىٗظ ظالصىىق ٔل   

ٖمىىبظ ٔتغطٗىىٛ الىىسصع ِىى٘ وىىَ ذلظىىٕزات اإلسىىساً ملىىا دىىاٞ عىىَ الىىٍل عمٗىىْ الصىىالٚ    

ٔالطالً صىا   سدٖح عبد اهلل ابَ عباع صىا   الصىشٗشني ٔايفِىىا صُ الىٍل    

عمٗىىْ الصىىالٚ ٔالطىىالً قىىاه  ااطىىمٕٓ ظىىاٞ ضىىدز ٔل صىىىسٔا زصضىىْ ٔ ِىىرا احلىىدٖح قىىد  

د  اعٛ وىَ صصىشابْ ٔعٍىْ اغىتّس ٔ     زٔآ عَ عبد اهلل ضعٗد بَ دبيف ٔزٔآ عَ ضعٗ

تغطٗٛ السصع ظالصىق ومبىٕع وىَ ذلظىٕزات اإلسىساً بىا لتمىا  ٔاختمىف العمىىاٞ          

فٗىا عدا ذلك صاُ ٖمبظ اإلٌطاُ صٔ صاُ ٖضو اإلٌطاُ غ٠ٗا  حيىمىْ وىَ وتىاص  ٔ    

حنىىٕ ذلىىك فّىىن ِىىٕ وىىَ ذلظىىٕزات اإلسىىساً صً ل ؟ا وىىا حيىمىىْ اإلٌطىىاُ لىىٗظ وىىَ         

مٜ الصشٗح ِٕٔ ظىاِس وىرِب اإلوىاً صمحىد   وىا حيىمىْ وىَ        ذلظٕزات اإلسساً ع

وتىىاص ٔحنىىٕ ذلىىك ٔصوىىا وىىا ٖطىىتظن بىىْ اإلٌطىىاُ صىىةُ ٖضىىو لٍمطىىْ قبىىٛ صٔ خٗىىىٛ صٔ     

وظمٛ ٔحنٕ ذلك فإٌْ لٗظ ظشضٕز باتمىا  ا ٟىىٛ ا زبعىٛ ٌصىا  عمىٜ خىال ف  عٍىد        

ٕه اهلل بعض صصشابْ فٗىا ٖطتظن بْ إذا صىاُ قسٖبىا  صٔ صىاُ بعٗىدا  , ٔذلىك صُ زضى      
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صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي صىا زٔٝ اإلواً وطىمي وىَ سىدٖح دعمىس بىَ ذلىىد عىَ صبٗىْ         

عىىَ دىىابس بىىَ عبىىد اهلل صُ زضىىٕه اهلل صىىمٜ اهلل عمٗىىْ ٔضىىمي بعىىح وىىَ ٖضىىسب لىىْ بقبىىٛ  

بٍىىسٚ ٔالقبىىٛ ِى٘ وىىا ٖطىىتظن بّىا اإلٌطىىاُ وىىَ حىظ ٖٔتقىى٘ بّىىا سىس ٔصىىرلك وىىا      

خن   ِىىرا احلاىىي ِٔىىٕ لىىٗظ    ٖطىىتظن بىىْ اإلٌطىىاُ وىىَ غىىذس صٔ سىىاٟ  صٔ بٍىىاٞ ٖىىد       

ظشظىٕز ٔصوىىا وىىا صىاُ اىىيف ومبىىٕع ٔصوىىا وىا صىىاُ اىىيف ومبىٕع صىىىا  اىىيف ومبىىٕع     

صالرٙ ٖضعْ اإلٌطاُ عمىٜ زصضىْ وىَ تمبٗىد صٔ عطىن ٔحنىٕ ذلىك صٔ سٍىاٞ فىإُ ِىرا           

لٗظ ظمبىٕع ٔل ٖىدخن   ِىرا احلاىي ٔالىٍل عمٗىْ الصىالٚ ٔالطىالً قىد لٍبىد زصضىْ            

ح عاٟػٛ عمّٗا زضٕاُ اهلل تعاىل صُ زضٕه اهلل صمٜ صىا داٞ   الصشٗح عَ سدٖ

اهلل عمٗىىْ ٔضىىمي لبىىد زصضىىْ فتمبٗىىد الىىسصع ٔٔضىىو الػىىىو صٔ العطىىن صٔ احلٍىىاٞ صٔ وىىا         

ٖتطبىب بىْ اإلٌطىاُ ل ٖىدخن   ذلظىٕزات اإلسىساً ِٔىرا خىا  بالسدىن بىا لتمىا             

ُ تغطى٘  فٗذٕش لمىسصٚ صُ تغط٘ زصضّا إذا صاٌ  ٔسدِا عٍد الٍطىاٞ ٔجيىب عمّٗىا ص   

 زصضّا عٍد ا داٌب ٔ دٕبا  ٔلخال ف   ذلك عٍد العمىاٞ , ٌعي, 

 ))ٔإُ  لبظ رلٗطا  ذصسا  فدا((.

صالً املصٍف عمٜ لبظ املريٗ  ِىٕ احملظىٕز السابىو وىَ ذلظىٕزات اإلسىساً ٔلىبظ        

املريٗ  وَ احملظٕزات بالتما  ٔل خال ف بني العمىاٞ عٍد ِرٓ املطةلٛ عمٜ خىال ف  

خسَٖ   بعىىض فىىسٔص ِىىرٓ املطىىةلٛ ِىىن ِىى٘ تمشىىق   ِىىرا املريىىٗ  صٔ  عٍىىد بعىىض املتىىا

ٍٕ وَ صعضاٞٓ ٔ ِرا ظاِسٓ   قٕه  املريٗ  ٔوا ُفصِّن عمٜ دطد اإلٌطاُ صٔ عمٜ عض

(, وىا  82 83)ابىَ....... الٍل عمْٗ الصالٚ ٔالطالً صىا   الصشٗشني ٔايفِىا عَ 

   ٛ ٔل الطىسأٖن ٔل ثٕبىا  وٍطىْ     ٖمبظ احملسً قاه ل ٖمبظ احملىسً القىىٗح ٔل العىاوى

ٔزٌ  ٔل شعمىىىىساُ فقٕلىىىىْ عمٗىىىىْ الصىىىىالٚ ٔالطىىىىالً ل ٖمىىىىبظ احملىىىىسً القىىىىىٗح ٔل        

الطىىىسأٖن ٔل العىىىىاٟي ٔذلىىىك  ٌّىىىا ومصىىىمٛ عمىىىٜ اجلطىىىد ضىىىٕاٞ صىىىاُ التمصىىىٗن    

خبٗىىاا صٔ اىىيفٓ , ٔصمىىىٛ املريىىٗ  ِىىرٓ وىىَ اصىىطالسات المقّىىاٞ ٔو تىىةت   لمىى     
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ٔل عمىىٜ صسىىد وىىَ صصىىشاب زضىىٕه اهلل صىىمٜ اهلل عمٗىىْ     الىىٍل عمٗىىْ الصىىالٚ ٔالطىىالً   

ٔضمي ِارا بّىرا الممى  ٔإأىا ِى٘   صىالً بعىض المقّىاٞ وىَ التىابعني ٔوىَ دىاٞ            

بعدِي  ٔاملريىٗ   ٖعىرب بىْ العمىىاٞ باعتبىاز صُ وىا ٖمصىن عمىٜ دطىد اإلٌطىاُ صىةُ            

     ٕ  ٖإُ رلٗطا  ِرا   ا امب ٔإوا ٖإُ لٗظ ظريٗ  عمىٜ دطىد اإلٌطىاُ ٔإأىا ِى

ومصىىىن عمٗىىىْ صىىىبعض املالبىىىظ الىىى  تاىىىبظ صبطىىىا  صٔ تٕضىىىو هلىىىا صشزٚ عمىىىٜ دطىىىد  

اإلٌطاُ صٔ عمٜ عضٕ وَ صعضاٞٓ ٔلاٍّا لٗط  ظريٗ  صٙ بطىمك فإٌّىا تىدخن      

املريٗ  عٍد العمىاٞ ٔلخال ف عٍدِي   ذلك ٔاملريٗ  ضٕاٞ صاُ عمىٜ عضىٕ وىَ    

  ْ خٗىىاا عمىىٜ دطىىد   ا عضىىاٞ صٔ عمىىٜ ضىىاٟس اجلطىىد وىىَ القىىىٗح صٔ اإلشاز الىىرٙ فٗىى

اإلٌطىىاُ صىىرلك الطىىسأٖن ٔ ٖمشىىق   ِىىىرا صٖضىىا  المٍاٖىىن ٔالقىىىح ٔ وىىا ٖضىىىعْ         

اإلٌطاُ عمٜ زصضْ مما ِٕ ومصن عمْٗ وَ العىاٟي ٔالطاقٗٛ ٔ الػىاغ ٔحنىٕ ذلىك   

فّٕ وَ احملظٕزات صٖضا  ٔ صوا وَ و جيد الطسأٖن صٔ وَ و جيد اإلشاز فإٌْ ٖمبظ 

ٗىْ الصىالٚ ٔالطىالً زخىح بىرلك صىىا دىاٞ ذلىك           الطسأٖن ٔذلك صُ الىٍل عم 

سدٖح عبد اهلل ابَ عبىاع ٔصىرلك وىَ احملظىٕزات لىبظ اخلمىني فىإُ الىٍل عمٗىْ          

الصالٚ ٔالطالً ٌّٜ عَ ذلك حلدٖح عبد اهلل ابَ عىس عمْٗ زضٕاُ اهلل تعاىل ِٕٔ 

  الصىىشٗح ٔصىىرلك   سىىدٖح عبىىد اهلل ابىىَ عبىىاع ِٔىىٕ   الصىىشٗح صٖضىىا  ٔإذا        

اإلٌطىىاُ ل جيىىد إشازا  فمىىْ صُ ٖمىىبظ الطىىسأٖن ٔ إذا صىىاُ ل جيىىد ٌعمىىني فإٌىىْ       صىىاُ 

ٖمىىبظ اخلمىىا ف ِٔىىن ٖقطىىو اخلمىىىا ف إىل  ُٔ الاعىىبني ستىىٜ تاىىُٕ   ساىىي الٍعىىىن         

( ستىىٜ ٖمىىبظ الطىىسأٖن ستىىٜ تاىىُٕ صالتبىىاُ صً ل عمىىٜ خىىال ف عٍىىد  81 82)ٔٙ......

اإلوىاً والىك ٔالػىافع٘ ٔصبى٘     العمىاٞ   ِرٓ املطةلٛ ذِب  ّٕز العمىاٞ ِٕٔ قٕه 

سٍٗمىىٛ إىل صٌىىْ ٖقىىح اخلىىف ستىىٜ ٖاىىُٕ صضىىمن الاعىىبني ٔصىىرلك بمتىىق الطىىسٔاٖن   

(, ِٔرا الىرٙ عمٗىْ  ّىٕز    11 82)لٗط  مب.......ستٜ تإُ صاإلشاز املعقٕ  ٔلاٍّا 

العمىىىىاٞ ٔالقىىىٕه الجىىىاٌ٘ ِٔىىىٕ قىىىٕه اإلوىىىاً صمحىىىد قىىىاه صٌىىىْ ل جيىىىب عمٗىىىْ صُ ٖمتىىىق       
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اخلمىىني ٔذلىىك اضىىتدلل  لىىدٖح عبىىد اهلل ابىىَ عبىىاع الىىرٙ  الطىىسأٖن ٔل صُ ٖقىىح

داٞ   الصشٗح ٖٔسْٖٔ عٍْ دابس ابَ شٖد ٖٔسْٖٔ عٍْ عىىسٔ صُ زضىٕه اهلل صىمٜ اهلل    

عمْٗ ٔضمي قاه   وَ و جيد الٍعمني فمٗمبظ اخلمني ٔملىَ و جيىد اإلشاز فمٗمىبظ    

ساومٕا املطمق عمٜ املقٗد الطسأٖن ٔو ٖقٗد الٍل عمْٗ الصالٚ ٔالطالً ٔاجلىّٕز 

ٔافىاً عمْٗ زمحٛ اهلل ساوىن ذلىك عمىٜ صٌىْ ٌاضىث حلىدٖح عبىد اهلل ابىَ عىىس عمٗىْ           

زضىىٕاُ اهلل تعىىاىل   ٌّىى٘ الىىٍل عمٗىىْ الصىىالٚ ٔالطىىالً عىىَ لىىبظ اخلىىف ٔ صُ وىىَ و  

جيىىد الىىٍعمني فمٗقصىىّىا صضىىمن الاعىىبني ٔصىىرلك   الطىىسأٖن فإٌىىْ ٖقصىىّا ستىىٜ  

التقٗٗىىد وىىَ الىىٍل عمٗىىْ الصىىالٚ ٔالطىىالً ِىىن تقٗٗىىد فٗشىىىن    تاىىُٕ صىىاإلشاز  ِٔىىرا  

املطبق عمٜ املقٗد صً ِٕ ٌاضث محمْ اإلواً صمحد عمْٗ زمحٛ اهلل تعاىل عمٜ الٍطىث  

قاه ٔذلك صُ عبد اهلل ابَ عباع عمْٗ زضٕاُ اهلل تعاىل قاه مسع  الٍل صمٜ اهلل 

ٔالطالً ٔسىدٖح عبىد    عمْٗ ٔضمي ِٕٔ خيطب بعسفٛ  ٔذلك آخس عىسٓ عمْٗ الصالٚ

اهلل ابىىَ عىىىس وتقىىدً ٔوىىٍّي وىىَ ظىىَ صُ اإلوىىاً عمٗىىْ زمحىىٛ اهلل قىىد خىىالف   قٕلىىْ      

ذلك الدلٗن , صىا ٌح عمٜ ذلك ايف ٔاسد وَ المقّاٞ صاإلواً اخلطاب٘ عمْٗ 

زمحىىٛ اهلل   وعىىاو الطىىٍَ فقىىاه اإلوىىاً صمحىىد   قىىد خىىالف الىىدلٗن   ِىىرٓ املطىىةلٛ     

ٗىٗٛ ٔابَ القٗي إىل قٕه اإلواً صمحد   ِىرٓ املطىةلٛ ٔصوىا    ٔذِب غٗث اإلضالً ابَ ت

 .........لبظ وا ٖطىٜ با لتباُ ِٕٔ   اإلشاز الرٙ ٖمبطىْ اإلٌطىاُ لاٍىْ ومصىن عمىٜ      

(, ٔلٗظ ظمصٕه وَ صضممْ ِٕٔ وا ٖػبْ التٍٕزٚ بالٍطىبٛ لمٍطىاٞ ِىن جيىٕش     12 64)

ىىىاِيف ٔظىىاِس قىىىٕه   لمىشىىسً لبطىىْ صً ل؟ ذِىىب عاوىىىٛ الطىىمف ِٔىىٕ الىىرٙ عمٗىىىْ اجل      

ا ٟىىىٛ ا زبعىىٛ إىل صُ لىىبظ التبىىاُ وىىَ ذلظىىٕزات اإلسىىساً ِٔىىرا ِىىٕ ا ظّىىس ٔذِىىب    

بعض المقّاٞ إىل صُ لبظ التباُ داٟص ٔاضتدلٕا ظا داٞ عىَ عاٟػىٛ عمّٗىا زضىٕاُ     

اهلل تعاىل  فٗىا زٔآ ابَ صب٘ غٗبٛ   املصىٍف وىَ سىدٖح عبىد الىسمحَ ابىَ القاضىي        

ّٗىا زضىٕاُ اهلل تعىاىل سذى  ٔوعّىا امىاٌّىا ٔصىإٌا ٖضىعُٕ         عَ صبٗىْ صُ عاٟػىٛ عم  



 دورة زاد الـمســتـقـنــــع
 

 

87 

املتاص وَ الدٔاب فسظا ظّىست عىٕزاتّي فىةوستّي بمىبظ التبىاُ ٔإضىٍا ٓ صىشٗح عىَ         

عاٟػىىٛ زضىىٕاُ اهلل تعىىاىل عمّٗىىا ٔصىىرلك فٗىىىا زٔآ ابىىَ صبىى٘ غىىٗبٛ   املصىىٍف وىىَ   

عمٗىْ زضىٕاُ    سدٖح عالٞ ابَ صجيف عَ سبٗب ابَ صب٘ ثاب  صٌْ زصٝ عىاز ابَ ٖاضىس 

اهلل تعاىل تباٌا  ِٕٔ ذلسً ِٔرا إضٍا ٓ صشٗح صٖضا  عىَ عىىاز ٖٔقىاه صُ الضىتدله     

ظجن ِرٓ اآلثاز فْٗ ٌظس ٔإُ صاُ قٕه الصشابٛ عمّٗي زضىٕاُ اهلل تعىاىل فٗىىا و    

خيىىالمّي ايفِىىي ٔخاصىىٛ   صوجىىاه ِىىرٓ ا وىىٕز الىى  قىىد فعمىى    دلىىىو صُ ذلىىك     

ِرا ظّس وىٍّي عمىّٗي زضىٕاُ اهلل تعىاىل عٍىد احلادىٛ       ذلن استذاز ٔلاَ ٖقاه صُ 

ٔذلىىك صُ عىىىاز ابىىَ ٖاضىىس عمٗىىْ زضىىٕاُ اهلل تعىىاىل قىىد استىىاز إىل التبىىاُ ٔلىىٕ صىىاُ       

داٟصا  فإٌىْ صٖطىس لمشىاز ٔوىاذصس سبٗىب ابىَ ثابى  عمٗىْ زمحىٛ اهلل تعىاىل عىَ عىىاز             

ضىىس عمٗىىْ ابىىَ ٖاضىىس ٔوىىا ذصىىسٓ  إل صُ قىىد اضىىتغسبْ وىىَ سالىىْ ٔذلىىك صُ عىىىاز ابىىَ ٖا 

ٍىىْ زضىىٕاُ اهلل تعىىاىل ممجىىُٕ ٔاملىجىىُٕ ِىىٕ الىىرٙ صصىىٗب ظجاٌتىىْ صىىىا ذصىىس ذلىىك ع

(,   تىىازٖث املدٍٖىىٛ صٌىىْ قىىد  خىىن عمىىٜ عجىىىاُ بىىَ عمىىاُ صٖىىاً المتٍىىٛ   13 66) ...........

صىا زٔآ عٍْ وَ سدٖح دسٖس ابَ عبد احلىٗد ابَ املغيفٚ صٌْ صتىب ٔوعىْ  اعىٛ    

ىىاُ بىَ عمىاُ فمىىا قسبىٕا وٍىْ صسذىىٕا إل عىىاز         وَ صصشاب , وا ٖمشظٌْٕ عمىٜ عج 

ابَ ٖاضس فدخن عمْٗ فُضسب ستىٜ تبىٕه عمٗىْ زضىٕاُ اهلل تعىاىل فةصىٗب   وجاٌتىْ        

ٔهلرا قد زٔٝ عبد خيف عَ عىاز ابَ ٖاضس عمٗىْ زضىٕاُ اهلل تعىاىل صٌىْ صىاُ ممجٌٕىا        

ك صٙ  وصاب ظجاٌتْ ٔوَ صاُ   ساىْ فإٌْ ل سسز عمٗىْ صُ ٖمىبظ ذلىك صىرل    

  سىىاه امىىىاُ عاٟػىىٛ عمّٗىىا زضىىٕاُ اهلل تعىىاىل فىىإٌّي قىىد وىىسٔ ظىىسسمتني املسسمىىٛ       

ا ٔىل  صٌّي صإٌا عمىّٗي ٔشز ِٔىرٓ ا شز الى  صاٌى  عمىّٗي ِى٘ ا صىن   المىبظ         

ٔاحلالٛ الجاٌٗٛ  لىبظ التبىاُ ٔصىاُ بعىد ذلىك ٔالتبىاُ سٍٗىىا زخصى  هلىي عاٟػىٛ           

ُ وعْ ٔوٗطٕزا  ٔوا تسصىٕٓ إىل اىيفٓ إل   بمبظ التباُ ٖغمب عمٜ الظَ صُ التباُ صا

لمعمىىي بةٌىىْ ذلظىىٕز فاٌصىىسفٕا وٍىىْ إىل اىىيفٓ , فسخصىى  عاٟػىىٛ عمّٗىىا زضىىٕاُ اهلل       
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تعىىاىل بىىالمبظ  فعىىا  لظّىىٕز العىىٕزٚ فىىإٌّي صىىإٌا ٖس مىىُٕ ٔ ٖضىىعُٕ ا وتعىىٛ وىىَ        

السٔاسن ٍٖٔصلُٕ فسظا ظّىست عىٕزاتّي ٔوعمىًٕ صُ المريىر عىٕزٚ فىإذا صىاُ اإلٌطىاُ         

ن بةوس احلاز ٖصىعد ٍٖٔىصه ٖٔطتػىسفْ وىَ صىاُ  تىْ ٔتظّىس عٕزتىْ فإٌىْ ل          وٍػغ

سىىسز عمٗىىْ صُ ٖمىىبظ التبىىاُ ٔوىىا   ساىىي التبىىاُ وىىَ الطىىسأٖن ٔحنىىٕ ذلىىك صىىىا          

(, ٔصىرلك وىَ ٖطىق٘ احلىاز     61 61)....ًزخح الٍل عمْٗ الصالٚ ٔالطالً ليفاٟ٘ 

الىىٍل عمٗىىْ الصىىالٚ  صُ ل ٖبٗىى  ظٍىىٜ ٔوعمىىًٕ صُ املبٗىى  وىىَ ٔادبىىات احلىىر فىىسخح   

ٔالطالً حلادٛ فٗإُ س٠ٍٗر ضٗا  ا خباز عَ الصىشابٛ عمىّٗي زضىٕاُ اهلل تعىاىل     

صعىىىاز ٔ عاٟػىىٛ   ِىىرا صطىىٗا  تىىسك املبٗىى  لمسعىىاٚ ٔصىىرلك وىىَ اٌػىىغن بطىىقٗا   

احلاز صالعباع عمْٗ زضٕاُ اهلل تعاىل ٔصرلك وَ ٌمىس بعىد وٍتصىف المٗىن وىَ      

 الصالٚ ٔالطالً ...ٌعي. الضعمٛ سٍٗىا صذُ هلي الٍل عمْٗ

 ))ٔإُ ةٗب بدٌْ صٔ ثٕبْ صٔ ا َِ ((.

ِٔىىرا ِىىٕ احملظىىٕز اخلىىاوظ ِٔىىٕ الطٗىىب ٖقىىٕه ٔإُ ةٗىىب بدٌىىْ, تطٗٗىىب البىىدُ وىىَ       

ذلظىىٕزات اإلسىىساً ِٔىىرا ذلىىن اتمىىا  عٍىىد العمىىىاٞ عمىىٜ خىىال ف عٍىىدِي   وطىىةلٛ     

ًٞ إذا صاُ عمٗىْ ةٗىب ِىن جيىٕش لبطىْ صً ل وىو اتمىا        قّي عمٗىْ صُ  لبظ اإلسساً ابتدا

حيىىسً عمٗىىْ صُ ٖطٗىىب اإلسىىساً بعىىد  خٕلىىْ   الٍطىىك , ٔلاىىَ قبىىن ذلىىك ٍٖبغىى٘ صُ     

ٖػاز إىل وطةلٛ وّىٛ ِٔى٘ صُ احملىسً حيىسً عمٗىْ عمىٜ الصىشٗح وىَ صقىٕاه العمىىاٞ          

ِٕٔ قٕه اجلىّٕز صُ ٖطٗب إسساوىْ الىرٙ ٍٖىٕٙ صُ ٖىدخن الٍطىك بىْ عٍىد إسساوىْ         

  ٔ الطىىالً    ٔل تمبطىىٕا ثٕبىىا  وطىىْ الىىٕزع صٔ   ٔذلىىك لظىىاِس قىىٕه الىىٍل عمٗىىْ الصىىالٚ 

الصعمىىىىىساُ ِٔىىىىى٘ ٌىىىىىٕص وىىىىىَ صٌىىىىىٕاص الطٗىىىىىب فٗاىىىىىُٕ ِىىىىىرا وىىىىىَ ذلظىىىىىٕزات اإلسىىىىىساً  

( , خالفىىا  ملىىا ذِىىب إلٗىىْ احلٍابمىىٛ الىىرَٖ ٖقٕلىىُٕ بالاساِىىٛ ٔصٌىىْ لىىٗظ  82 82)..........

عمىىٜ التشىىسٖي ٔ الىىٍل عمٗىىْ الصىىالٚ ٔالطىىالً إأىىا ةٗىىب عاٟػىىٛ عمّٗىىا زضىىٕاُ اهلل       

ىل دطدٓ ٔوا ةٗب  إسساوْ لظاِس ٌّْٗ عمْٗ الصالٚ ٔالطالً فىإذا بقى٘ الطٗىب    تعا
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  دطىىد اإلٌطىىاُ ستىىٜ بعىىد إسساوىىْ فىىال سىىسز   ذلىىك ِٔىىرا فىىسص عٍىىْ ِىىرٓ املطىىةلٛ  

ٔتمك صصن فإذا ةٗب اإلٌطىاُ بعىد ذلىك فغٍىْ قىد ٔقىو   ذلظىٕز وىَ ذلظىٕزات          

ذلظىىٕز وىىَ ذلظىىٕزات    اإلسىىساً ٔإُ ةٗىىب صٖضىىا  إسساوىىْ ٔلباضىىْ فإٌىىْ قىىد ٔقىىو        

اإلسىىساً صٖضىىا  بالتمىىا  ٔذلىىك صُ الىىٍل عمٗىىْ الصىىالٚ ٔالطىىالً صىىىا زٔٝ البريىىازٙ    

ٔوطمي وَ سدٖح صمٕاُ ابَ ٖعمٜ عَ صبْٗ سٍٗىا صتىٜ الىع عمٗىْ الصىالٚ ٔالطىالً      

ٔعمٗىىْ دبىىٛ ِٔىىٕ وتضىىىث خبمىىٕ  فقىىاه لىىْ الىىٍل عمٗىىْ الصىىالٚ ٔالطىىالً صً اجلبىىٛ          

مىىٕ  ٔاصىىٍو   عىستىىك وىىا تصىىٍو   سذىىك ٔصوىىا    فاٌصعّىىا ٔااطىىن عٍىىك صثىىس اخل 

إحلىىا  المدٖىىٛ   وىىَ تطٗىىب    إسساوىىْ صٔ ةٗىىب لباضىىْ فإٌّىىا لٗطىى  بٕادبىىٛ عمىىٜ      

الصشٗح وَ صقٕاه العمىاٞ ٔذلىك صُ الىٍل عمٗىْ الصىالٚ ٔالطىالً و ٖمصوّىا صىىا        

سٓ   الصشٗشني   ِرا اخلرب ٔإأا الٍل عمْٗ الصالٚ ٔالطىالً صوىسٓ بىةوسَٖ صٔ صوى    

بجالثٛ صٔاوس , ا وس ا ٔه  صُ ٍٖصص عٍْ اجلبىٛ ِٔى٘ املريىٗ , ا وىس الجىاٌ٘  صُ ٖغطىن       

عٍْ صثس اخلمٕ  , ا وس الجالح  صُ ٖصٍو   عىستىْ وىا ٖصىٍو   سذىْ عمٗىْ زضىٕاُ       

اهلل تعاىل ٖٔده ِرا عمٜ صُ التطٗب وَ ذلظٕزات اإلسساً ال  ٖىةثي فاعمىّا ٔلاىَ    

لصشٗح وَ صقىٕاه العمىىاٞ ٔقىد ذِىب إىل ِىرا اىيف ٔاسىد        ل جيب فّٗا المدٖٛ عمٜ ا

وَ ا ٟىٛ صابَ املٍرز ٔابَ سصً ا ٌدلط٘ ٔ ذِب إلْٗ ايف ٔاسد وَ الطمف ٖٔىةت٘  

الاىالً عمىىٜ ِىىرٓ املطىىةلٛ   بىىاب المدٖىىٛ بىىإذُ اهلل ٔ تطٗٗىىب الجٗىىاب فٗىىىا صىىاُ عمىىٜ  

ذا تعىىد ذلىك   اجلطد مما بق٘ عمْٗ وىَ تطٗبىْ قبىن إسساوىْ وىَ احملظىٕزات صٖضىا إ       

لاىىَ لىىٕ ضىىاه وىىا عمىىٜ دطىىدٓ وىىَ وطىىك ٔةٗىىب ستىىٜ ٔصىىن إىل إسساوىىْ فىىإذا ةٗىىب   

اإلٌطىاُ عمىىٜ إسساوىىْ صتمٗىىْ صٔ ةٗىىب صمٗىىْ ٔصىىاُ ذلىىك الطٗىىب ضىىاٟال  ثىىي ضىىاه  

عمىىٜ دطىىىدٓ صٔ سىىىاه لبطىىْ اإلسىىىساً اوتىىىصز وىىا صىىىاُ عمىىىٜ صتمٗىىْ صٔ عمىىىٜ صمٗىىىْ     

جيىٕش ٔذلىك صُ الىٍل     بإسساوْ ِن جيىٕش ذلىك صً ل؟ ٖقىاه صُ وجىن ذلىك تعىىدٓ ل      

ًٞ فٍٗبغىى٘ املصىىاسبٛ ٔصوىىا إذا        عمٗىىْ الصىىالٚ ٔالطىىالً ٌّىىٜ عىىَ تطٗٗىىب اإلسىىساً ابتىىدا
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حلق اإلٌطاُ وَ ايف قصد فطاه عمٜ إسساوْ فإٌْ لسسز عمٗىْ   ذلىك ٔإُ صىاُ    

 ظاِسا  فٗغطمْ لعىًٕ قٕلْ عمْٗ الصالٚ ٔالطالً ٔ ااطن عٍك صثس اخلمٕ  ...ٌعي.

 .))صٔ ا َِ ظطٗب((

ٖقٕه صٔ ا َِ بطٗب, ال ِاُ  وٍو وٍْ بعض العمىاٞ عمىٜ ٔدىْ العىىًٕ ضىٕاٞ صىاُ      

ةٗبىىىا  صٔ لىىىٗظ بطٗىىىب , قىىىالٕا ٔذلىىىك صُ فٗىىىْ وىىىَ التىىىٍعي وىىىا خيىىىالف ظىىىاِس التمىىىح  

املقصٕ    قٕلْ ضبشاٌْ ٔتعاىل   ثي لٗقضىٕا تمىجّي, ٔالىٍل عمٗىْ الصىالٚ ٔالطىالً       

عَ سمق الػعس ٔالظمس ٔالتطٗب ٌّ٘ عَ ٔظاِس صالً اهلل عص ٔدن صٖضَا   الٍّ٘ 

ال فىىو ٔالتىىٍعي ٍٖٔبغىى٘ لكٌطىىاُ   وجىىن ِىىرٓ احلىىاه صُ ٖاىىُٕ غىىعجا  ٔهلىىرا عىىىس بىىَ  

اخلطاب عمْٗ زضٕاُ اهلل تعىاىل سٍٗىىا زصٝ صِىن واىٛ ذلىسوني ٖىًٕ ال ٖٔىٛ ٔالٍىاع         

ذٙ صتٕا غعجا  قىاه  وىال٘ صزاصىي وىدٍِني ٔالٍىاع ٖىةتُٕ غىعجا  صِمىٕا إذا زصٖىتي ِىاله           

احلذىىٛ ِٔىىرا اخلىىرب قىىد صعمىىْ بعضىىّي , ذِىىب بعىىض العمىىىاٞ إىل املٍىىو وىىَ ال ِىىاُ        

وطمقا  ِٔىرا ظىاِس وىرِب اإلوىاً والىك ٔ صبى٘ سٍٗمىٛ قىالٕا  ضىٕاٞ صىاُ بطٗىب صٔ            

بغىيفٓ ممىا ٖمعمىْ اإلٌطىاُ وىىَ اإل ِىاُ بالاسميىات ٔحنىٕ ذلىىك ممىا ٖساىب بىْ تٍعىىىا            

ٍىىو وٍىىْ وطمقىىا  ِٔىىرا ِىىٕ القىىٕه    ٔدعمىىٕٓ وىىَ ذلظىىٕزات اإلسىىساً ٔوىىٍّي وىىَ و مي   

الجاٌ٘ ِٕٔ قٕه اإلواً صمحد عمْٗ زمحٛ اهلل قالٕا ٌّٔ٘ الٍل عمْٗ الصالٚ ٔالطىالً  

عَ الطٗب خبصٕصْ ل ٖدخن فْٗ اىيفٓ ٔوعمىًٕ صُ اإل ِىاُ ل ضىاب  لىْ قىد ٖاىُٕ        

وٍْ وا ِٕ  ٔاٞ ٔوا ٖمعمْ اإلٌطاُ وَ  َِ ٖىٍعي دطىدٓ وىَ اىيف قصىد صىرلك صُ       

الصىىالٚ ٔالطىىالً ٌّىىٜ عىىَ  قٗىىق املطىىاٟن الىى  فّٗىىا ةٗىىب صالصعمىىازُ ٔ   الىىٍل عمٗىىْ

الىىٕزع ٔحنىىٕ ذلىىك , ٔوعمىىًٕ صُ الىىدَِ ٔالصٖىى  قىىد حيصىىن   ةعىىاً اإلٌطىىاُ صٔ ل        

خيمٕا ةعاوْ وٍْ فسظا وظ دطدٓ ٚ ٔسصن لْ وَ تبعٛ ذلك وَ تىٍعي الٗىدَٖ صٔ   

الً عَ ذلك ٔوىٍّي  الٕسْ ٔحنٕ ذلك وا حيصس ٔو ٍّٖٜ الٍل عمْٗ الصالٚ ٔالط

وَ خصح الٍّ٘ بالػعس قاه فٍّٜٗ عَ  َِ غىعس الىسصع ٔالمشٗىٛ ٔجيىٕش اإل ِىاُ      
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لطاٟس اجلطد ِٔىرا ِىٕ قىٕه اإلوىاً الػىافع٘ ِٔىرا التمصىٗن ل  لٗىن عمٗىْ ٔا صىن           

باإل ِاُ صٌىْ دىاٟص ِٔىرا ظىاِس وىرِب اإلوىاً صمحىد عمٗىْ زمحىٛ اهلل إذا صىاُ ةٗبىا             

ٙ ٔدْ صاُ ضٕاٞ صاُ صصىمٗا  صٔ تابعىا  لغىيفٓ ٔل ٖقىاه     فإُ الطٗب وٍّ٘ عٍْ عمٜ ص

صٌْ ل جيٕش تبعا  وال جيٕش اضتقالل  إل إذا صاُ غى٠ٗا  ٖطىيفا  فإٌىْ خيمىف عٍىْ عمىٜ       

التمصٗن الرٙ ٖةت٘ الاالً عمْٗ , وىَ قىاه بىالٍّ٘ عىَ اإل ِىاُ اضىتده بظىاِس ٌّى٘         

اٛ سٍٗىا داؤٔ ٔصسسوٕا   عىس ابَ اخلطاب عمْٗ زضٕاُ اهلل تعاىل   قٕلْ  ِن و

ًٖٕ ال ٖٔٛ ٔ قد تدٍِٕا قاه   وال٘ صزاصي تةتُٕ ودٍِني ٔالٍاع ٖةتُٕ غعجا  صِمىٕا  

إذا زصٖتي ِاله ذٙ احلذٛ صٙ صٌْ ٍٖبغ٘ صُ تاىُٕ غىعجا  فٗبىدص ِاللاىي وىَ إِىاله ذٙ       

احلذٛ ِٔرا ذلن خال ف عٍد العمىاٞ وتٜ ٖبتدص صِن واىٛ بىاإلسساً إذا صزا ٔا احلىر    

(,  صً ٖبتىىدٟٕا عٍىىد زؤٖىىتّي   16 11احلذىىاز .......)ن ٖبتىىدٟٕ ٖىىًٕ ال ٖٔىىٛ صطىىاٟس    ِىى

ِاله ذٙ احلذٛ عمٜ خال ف   ِرٓ املطةلٛ عمٜ قٕلني وٍّي وَ قاه صٌّىي حيسوىُٕ   

إذا ِىاله ذٙ احلذىٛ ٔ ِىرا وتةصىد   سقّىي وىىَ اىيف ٔدىٕب لظىاِس قىٕه عىىس ابىىَ           

ٕا صٌّىي ّٖمىُٕ ٖىًٕ ال ٖٔىٛ ِٔىرا      اخلطاب ٔوٍّي وَ صعمْ ِٕٔ وعمٕه ٔوٍّي وَ قىال 

ِٕ ا ظّس  ُ الٍل عمْٗ الصالٚ ٔالطالً ٔوَ وعْ صِمٕا ًٖٕ ال ٖٔٛ ٔاٌتظىسٔا ٔلىٕ   

صىىإٌا ّٖمىىُٕ قبىىن ذلىىك ٔاملػىىّٕز صُ ّٖمىىٕا قبىىن ذلىىك  وىىس الىىٍل عمٗىىْ الصىىىالٚ            

ٔالطالً وَ صسن وَ عىستْ صُ حيسً بعدِا فٕزا  لٗإُ غعجا  عٍد  خٕه ًٖٕ ال ٖٔٛ 

ِٔرا ايف ظاِس وَ فعمْ عمْٗ الصالٚ ٔالطالً , فعمٗىْ ٖقىاه صُ صِىن واىٛ وىَ دّتىْ       

ابتداٞ اإلِاله صاآلفاقٗني   ذلك ٔصوا إذا صاُ الىدَِ فٗىْ ةٗىب فإٌىْ ميٍىو وىَ       

ذلك جبىٗو صٌٕاعىْ ٖٔمشىق   ِىرا العطسٖىات الى  عمىٜ ٠ِٗىٛ  ِىاُ وىَ الاسميىات           

عطسٖىىٛ الىى  ٖضىىعّا اإلٌطىىاُ عمىىٜ   ٔحنىىٕ ذلىىك ٖٔمشىىق   ِىىرا املسةبىىات إذا صاٌىى  

ٖدٖىىْ بعىىض الطعىىاً صٔ ٖضىىعْ عمىىٜ غىىمتْٗ صٔ عمىىٜ ٔدّىىْ صٔ ٖسةىىب بّىىا وٕاضىىو وىىَ    

دطىىدٓ إذا اخػٕغىىٍ  وىىَ احلىىس صٔ العىىس  ٔحنىىٕ ذلىىك إذا صىىاُ فّٗىىا ةٗىىب صوىىا إذا        
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صاُ ا وس ٖطيفا  ٔلٗظ الطٗب فّٗىا وقصىٕ  فىإُ ِىرا ٖمشىق بطىاٟس ا ةعىىٛ الى          

ٕاصْ فإُ فّٗا وىَ الىسٔاٟح وىا فّٗىا ٔهلىرا آه الصىٍاعٛ وىَ        فّٗا زٔاٟح شصٗٛ صالم

آه العطٕز  ٔحنٕ ذلك ٖطتريسدُٕ العطسٖات  وَ المٕاصْ وَ الربتقاه ٔالمٗىُٕ 

ٔحنىىٕ ذلىىك فتاىىُٕ وٍّىىا عطىىسا  خالصىىا  فٗقىىاه ِىىرا عطىىس بعطىىس الربتقىىاه صٔ عطىىس      

      ٛ لٗطى    المٗىُٕ ٔحنٕ ذلك فٗإُ عطسا  ٔلْ زاٟشىٛ شصٗىٛ لاىَ ٖقىاه ِىرٓ ا ةعىى

وقصٕ ا  بالتعطس فٗذٕش   ِرا التبو وا لجيٕش وىَ دّىٛ التريصىٗح ٔالضىتقاله     

ٔ اإل ِىىىاُ وىىىَ دّىىىٛ صصىىىن دىىىاٟص إآل إذا  امىىىب عمٗىىىْ الطٗىىىب ٔقصىىىدٓ احملىىىسً بٍمطىىىْ  

 ٔس٠ٍٗر ٖإُ ذلسوا  عمْٗ لعىًٕ الٍّ٘ عَ التطٗب عمٜ ٔدْ العىًٕ ...ٌعي.

 ))صٔ غي ةٗبا  ((.

طٗىب ِىىن ِىٕ وىَ ذلظىىٕزات اإلسىساً صً ل ؟ صٔل  ثبى  عىىَ      ٖقىٕه صٔ غىي ةٗبىىا , غىي ال   

زضٕه اهلل صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي صٌىْ تطٗىب سىاه إسساوىْ صىىا دىاٞ   الصىشٗح وىَ         

سدٖح ا ضٕ  عَ عاٟػٛ عمّٗا زضٕاُ اهلل تعاىل قال  صةٌ٘ صٌظس إىل ..... الطٗب 

الصىشابٛ    ومس  زصع زضٕه اهلل صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي ٔصرلك ثب  التطٗب عىَ  

صٌّي تطٗبٕا ٔ زخصٕا   الطٗب عٍىد اإلسىساً , ثبى  ذلىك صُ عاٟػىٛ عمّٗىا زضىٕاُ        

اهلل تعاىل , ٔعَ دابس ابَ عبد اهلل عىَ عبىد اهلل ابىَ عبىاع ٔعىَ ابىَ الىصبيف ٔايفِىي         

فإذا صاُ التطٗب عٍىد اإلسىساً فاملطىمي ٔاملقطىٕص بىْ صُ الطٗىب ٖبقىٜ عمىٜ اجلطىد          

طىد املقطىٕص بىْ صُ احملىسً ٖػىىْ ٔإذا حىْ احملىسً وىَ         بعد ذلك , فىإذا بقى٘ عمىٜ اجل   

ٌمطْ صٔ حْ وَ ايفٓ ٔوعمًٕ صُ ايفٓ دلأز لْ فإذا صاُ صرلك ِن حيسً عمٗىْ  

الػىىي صً ل ؟ ظىىاِس املىىرِب املٍىىو ضىىٕاٞ صىىاُ ةٗبىىا  خالصىىا  صً ممصٔدىىا  إذا قصىىد بىىْ      

اِس التىىٍعي ٔالتطٗىىب ٔٔصىىٕه الساٟشىىىٛ ٔحنىىٕ ذلىىك فٗقىىاه صٌىىىْ ميٍىىو ِٔىىرا ِىىٕ ظىىى         

املرِب ٔالصشٗح وَ صقٕاه العمىاٞ ِٕٔ الرٙ عمْٗ عىن الطمف فٗىىا ٖظّىس ٔذِىب    

إلٗىىْ  ّىىٕز المقّىىاٞ إىل صُ غىىي الطٗىىب لىىٗظ وىىَ ذلظىىٕزات اإلسىىساً إل إذا تعىىىد    
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اإلٌطاُ اٌتقاه ِىرا الطٗىب إىل دطىدٓ صٔ إسساوىْ صىةُ ٖتبريىس اإلٌطىاُ ببريىٕز فىإُ          

ٌطىىاُ وىىا   صمىىْ وىىَ عطىىس ٔضىىعْ قبىىن    البريىىٕز ٍٖتقىىن إىل اجلطىىد , صوىىا إذا غىىي اإل  

إسساوْ صٔ غي عطسا  عمٜ ايفٓ فىإُ ِىرا لىٗظ وىَ ذلظىٕزات اإلسىساً ٔالىدلٗن عمىٜ         

ذلىىك صُ الىىٍل عمٗىىْ الصىىالٚ ٔالطىىالً تطٗىىب ٔعاٟػىىٛ عمّٗىىا زضىىٕاُ اهلل تعىىاىل تىىسٝ  

الطٗب   ومس  زضٕه اهلل صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي ِٕٔ املطىك ٔاملطىك فىٕاع ٔعاٟػىٛ     

  ش وَ ذلك , ا وس الجاٌ٘   صٌْ وَ دّٛ الغمبٛ صُ وَ تطٗىب جبطىدٓ   تػىْ ٔو 

فإٌْ ٖػي ةٗبْ ِٔرا االب فإٌىْ إذا اٌتقمى  ٖىدٓ إىل فىىْ ٔحنىٕ ذلىك ٔو ٖىس   لٗىن         

وو صُ عىًٕ البمٕٝ   وجن ذلك ظاِسٚ ا وس الجالح صُ تطٗب الىٍل عمٗىْ الصىالٚ    

ً املسا  بىْ صُ حيىىن احملىسً وعىْ     ٔالطالً ٔالصشابٛ ٔتسخٗصّي   ذلك عٍد اإلسسا

زاٟشٛ شصٗٛ عٍد إسساوْ ٖٔمصً وَ ذلك الػي , ٔوعمىًٕ صُ ةٗىب السدىن وىا ظّىست      

زاٟشتْ ٔخم٘ لٌْٕ خبال ف املسصٚ ٔظّٕز الساٟشٛ عٍد التطٗب وقصٕ  فإذا وٍو وٍىْ  

اإلٌطىاُ بعىىد  خٕلىْ   اإلسىىساً رلىالف لظىىاِس احلاىىٛ وىىَ التطٗىب عٍىىد اإلسىىساً      

ا صٙ وىَ قىٕه املصىٍف بىاملٍو وىَ بىاب صٔىل وىا صىاُ ةٗبىا  وىا و ٖاىَ            ٔخيسز وىَ ِىر  

ةٗبا  براتْ مما ٖاَ لْ زاٟشىٛ شصٗىٛ صا غىذاز صةغىذاز الٍعٍىاص صٔ بعىض الىٕزٔ         

الى  تٍبى    بعىض الطسقىىات ٔحنىٕ ذلىك إذا حّىا اإلٌطىىاُ ل سىسز عمٗىْ وىَ بىىاب          

 ٍو ٌعي...صٔىل عمٜ خال ف   املرِب وٍّي وَ وٍو ذلك ٔوٍّي وَ و مي

 ))صٔ تبريس بعٕ  صٔ حنٕٓ فدا((.

تقىىدً صُ التبريىىس بىىالعٕ  خيىىسز وىىَ ِىىرٓ املطىىةلٛ ٔذلىىك صُ البريىىٕز ٍٖتقىىن إىل دطىىد   

اإلٌطاُ ِٕٔ خازز عىَ الػىي فىالتبريس ةٗىب ددٖىد ٖصىن إىل لبىاع اإلٌطىاُ ٖٔصىن          

صٖضا  إىل دطدٓ ِٕٔ صٖضا  وَ ذلظٕزات اإلسساً ٔالمدٖٛ تقدً الاالً عمّٗىا ٖٔىةت٘   

 وصٖد تمصٗن   ِرٓ املطةلٛ بإذُ اهلل   باب المدٖٛ ٌعي.

 ))ٔإُ قتن شٖدا  بسٖا  وةصٕل  صصال ٔلٕ تٕلد وٍْ ٔوَ ايفٓ..((
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ٖقىىىٕه ٔإُ قتىىىن صىىىٗدا  بسٖىىىا  وىىىةصٕل  ِٔىىىرا وىىىَ احملظىىىٕزات, قتىىىن الٗىىىد الىىىرب وىىىَ            

ٗد احملظٕزات صىا قاه اهلل عص ٔدىن   ٔسىسً عمىٗاي شٖىد الىرب وىا  وىتي سسوىا , ٔالصى         

الىىىرٙ حيىىىسً وىىىا محىىىن ِىىىرٓ الصىىىمات , الصىىىمٛ ا ٔىل  صُ ٖاىىىُٕ بسٖىىىا  لظىىىاِس اآلٖىىىٛ     

ٔصرلك حلدٖح صب٘ قتا ٚ ٔسدٖح الصّبب صىا   الصشٗح ٔاىيفٓ , ٔخيىسز وىَ    

ِرا وىا لىٗظ بىربٙ صالصىٗد البشىسٙ لقىٕه اهلل تعىاىل ضىبشاٌْ ٔتعىاىل   صسىن لاىي            

ه اإلسىىساً صٔ   وٕضىىو صىىٗد البشىىس ٔةعاوىىْ فصىىٗد البشىىس دىىاٟص ضىىٕاٞ صىىاُ   سىىا

احلسً ٔ سدٔ ٓ صٔ صاُ خازدا  عَ ذلك فإٌْ داٟص لمىشسً عٍد  ّٕز العمىىاٞ إذا  

صاُ   سدٔ  احلسً فغرا ٌقن الطىك وجال  ظا إىل سدٔ  احلسً فإٌْ جيٕش صىٗدٓ  

ِٕٔ صشٗح عمٜ قٕه احلىّٕز عمٜ خال ف  عٍد بعىض المقّىاٞ   ِىرٓ املطىةلٛ ٔصوىا      

سىىاه إسساوىىْ ضىىٕاٞ صىىاُ  ُٔ املٗقىىات صٔ خىىازز املٗقىىات وىىا  اً   صىىٗد البشىىس لمىشىىسً  

ذلسوا  فإٌْ داٟص لْ صُ ٖصٗد صٗد البشس, صوا صٗد الىرب فباىن سىاه ٔلىٕ صسىسً وىَ       

قبن املٗقات وَ بمىدٓ سىسً عمٗىْ الصىٗد الىرب ٔصىٗد الىرب حيىسً بىإةال  عمىٜ احملىسً            

 عمْٗ الصالٚ ٔالطالً ٔايفٓ   سدٔ  احلسً ٔهلرا سسً اهلل عص ٔدن واٛ ٔسسً الٍل

صىىىا سىىسً اهلل عىىص ٔدىىن إلبىىساِٗي  واىىٛ فىىإُ اهلل عىىص ٔدىىن سىىسً لٍبٗىىْ عمٗىىْ الصىىالٚ    

ٔالطىىالً املدٍٖىىٛ ٔ ِىىرٓ املطىىةلٛ ذلىىن خىىال ف عٍىىد العمىىىاٞ ِىىن املدٍٖىىٛ سىىسً فٗشىىسً       

صىىٗدِا صىاىىٛ صً ل   املطىىةلٛ خىىال ف ٔ  سىىدٖح ضىىعد ابىىَ صبىى٘ ٔقىىا    صىىشٗح    

صىىمٛ الجاٌٗىىٛ صُ ٖاىىُٕ وىىةصٕل  ٔخيىىسز وىىَ ِىىرا وىىا لىىٗظ    اإلوىىاً وطىىمي صٌّىىا سىىسً ال 

ظةصٕه صالطباص ٔوإِ وؤذٙ مما ِٕ ٖصىٕه ٔحنىٕ ذلىك ٔصىرلك وىإِ وىؤذٙ       

ٔل فدٖٛ فْٗ بالتما  لقٕه الٍل عمْٗ الصالٚ ٔالطىالً صىىا زٔآ البريىازٙ ٔوطىمي     

َ وَ سدٖح عسٔٚ عَ عاٟػٛ صُ الٍل عمْٗ الصالٚ ٔالطالً قاه مخظ فٕاضىق ٖقىتم  

  احلىىىن ٔاحلىىىسً   العقىىىسب ٔاحلدٖىىىٛ ٔالمىىىةزٚ ٔالغىىىساب ٔالامىىىب العقىىىٕز , ٖٔىىىدخن     

العقىىسب احلٗىىٛ ٔ ٖىىىدخن   الامىىب العقىىٕز ضىىىاٟس الطىىباص عمىىٜ الصىىىشٗح وىىَ صقىىىٕاه        
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العمىاٞ وَ الطبو ٔوَ الرٟب ٔا ضد ٔالٍىىس ٔالجعمىب ٔحنىٕ ذلىك الى  تعىدٔ عمىٜ        

َ احلػىىىسات وىىىَ القىىىىن   اإلٌطىىىاُ ٔصىىىرلك ٖمشىىىق   ِىىىرا وىىىا لىىىٗظ ظىىىةصٕه وىىى     

صرلك الٍىن ٔذِب بعض العمىاٞ إىل صٌّا وَ ذلظىٕزات اإلسىساً ٔذِىب إىل ِىرا     

اإلواً والك   زٔاٖٛ ٔذِب إلٗىْ وىَ صصىشابْ ابىَ قاضىي صىىا   املدٌٔىٛ بىن وىٍّي          

 وَ وٍو, ٖٔةت٘ وصٖد وَ ِرا   الدزع القا ً بإذُ اهلل تعاىل...ٌعي 

 مٛ لمػٗث......((                                                                                                  ))...........اٌتّٜ ٔالباق٘ صض٠
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
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َ ّأفلقجدَ ّهلي صلذعِن ثلقوذ هلل سح ثلعجلو٘ي ّفللٔ   عللٔ ًذٌ٘لج ع ّعللٔ  لل

 دئفغجى إلٔ ْٗم ثلذٗي ..أهج دعذ ..

صقذم ثلك٠م هعٌج فٖ هغلللز فل٘ذ ثلوقلشم ّراشًلج أى ٌُلجط ؽلشّهج ٗؾلخ صْثفشُلج 

فضٔ ٗضققق ثٝعن ّٗؾخ فٖ رلك ثلفذٗز دعذ ّهي ثلع٠هجس ثلضلٖ ٗؾلخ صْثفشُلج فلٖ 

ظ دقل٘ذ اجللزٕ لل٘ ًلَئف إًغل٘جفئرث الجى  إًغ٘جثلق٘ذ أى ٗكْى هضْفؾج إٔ ٟ ٗكْى 

هلي  إًغل٘جعلن ٗشهِ٘لج ّٗلقلق فلٖ رللك أٗنلج هلج الجى  إًغل٘جٌٗقخ فوجهلز أّ أسًذلج 

ٟ ٗلقلق فلٖ فل٘ذ ثلذلش ّالذ ؽلج   ًلَئفثٝدل ّثلذقش ّثلغٌن  لكٌَ ٌٗذ فئرث ًذ فضْفؼ 

إى لِلزٍ ثلذِلجةن أّثدلذ ) فٖ  ثلذخجسٕ ّهغلن هي فلذٗظ سثدلع أى سعلْ    ا الج 

دلشهـ ّعل٘لَ  هلٍْالجًْث الذ س(كن هٌِلج فجفلٌعْث هٌِلج ُكلزثذثلْفؼ فولج للل الّثدذ

 إرث صْفؼ ثًٝغٖ هي ثٝدلل ًّقُْلج فغلذلَ ثلٌلجط ّفذغلٍْ دجلشهلجؿ ّثلٌذلج : ٗقج 

علضلًظ ثٟ ٗلقق فٖ فكن ف٘ذ ثلذلش ثلوضلْفؼ ّأهلج هلج الجى دشٗلج هضْفؾلج علن  ًَئف

 دعذ رلك فِل ٗلقق فٖ ف٘ذ ثلذش أم ٟ ؟

أى ٗكلْى هضْفؾلج ّفل٘ذ :  ٗخلْ ُزث ثلقلج  هلي فلجلض٘ي ثلقلج  ثّٛللٔ ٗقج  ٟ ػ/ 

فلل ثٝهغلجط دلَ اجللزٕ ٗوغلك دلسًلخ دجًَٛ ٗلقلق ئفُّْ هقشم عن أًظ دعذ رلك 

ج هضْفؾلز أًِلثٛفلل فِ٘لج  فلئىأّ ًقْ رللك  زعن صغضلًظ هع أسثًخ إًغ٘ز أّ فوجه

 لِج دعذ هج اجًش إًغ٘ز َأى هي فجدُج ّؽخ علَ٘ ثلفذٗز ّإى اجى ردق فٌ٘تزّٗقج  

ٗوغك دِج فلٖ فلج  علذم إفشثهلَ علن ثعضلًغلش  أًَُْ  :ُّزث ّثمـ ّثلقجلز ثلغجً٘ز

عن أسثد ردقِج فٖ فج  إفشثهَ ف٘قج  أى فكوِج فكن ثُٛل٘ز ثلوغضلًغز ّٟ ٗقج  أى 

  .فكوِج فكن ثلْفؼ ُّزث ظجُش

ّإى  )  سفولَوؤلل  بسم ميحرلا نمحرلا هللا لفلش   لٌلج ّلؾل٘خٌج أؽوعل٘ي الج  ثل

( فل٘ذث دشٗلج أفل٠)ٗقلْ   ( اضل ف٘ذث هلاْٟ دشٗج أف٠ ّلْ صْلذ هٌَ ّهلي ل٘لشٍ

ّللْ صْللذ )أفلَ دشٕ ُّزث علٔ ثلضقغ٘ن ثلغجدق ّاذ صقذم ثٝؽجسر إلَ٘ دجلقجل٘ي :ٕأ

الللى ٗضللضثّػ ثلْفؾللٖ هللع ثًٝغللٖ اقوللجس ثلْفؾللٖ هللع ثلقوللجس ٍ( ي ل٘للشهللهٌللَ ّ

فل٘ذ هضْفؾلج ّرللك  أًلَع ف٘غللخ ؽجًلخ ثلضقلشٗن ّٗقلج  ثُٛلٖ أّ لزةخ هلع ثلنلذ

 . لضغل٘خ ؽجًخ ثلضقشٗن فٖ هغل ُزٍ ثٛفْث 

إرث صلل  فلٖ ٗلذ ثلوقلشم  ( أّ صلل  فلٖ ٗلذٍ فعل٘لَ ؽلضث ٍ ) اج  ثلوقٌ  سفولَ  

هغك دَ إهغجاج ّلن ٗشد اضلَ فضل  فٖ ٗذٍ ّللن أثلق٘ذ ّإى لن ٗضعوذ اضلَ الى ٗكْى 
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الذ  أًلَجُش دجعضذلجس ظلٗؾلخ عل٘لَ ثلفذٗلز ُّلزث  فٌ٘تلزٗقلج   ٗطعوَ اللى ٗكلْى ه٘ضلج

 :صغذخ فٖ اضلَ ّهعلْم أى ثلق٘ذ ثلزٕ ٗقشم علٔ ع٠عز أًْثع 

ثًٝغلجى  أفلشمهج ٗقشم هي ؽِز ثلضهجى ُّْ  فلٖ فلج  ثٝفلشثم إرث  : ثلٌْع ثّٛ 

 .جى إفشثهَ علَ٘ أى ٗق٘ذ ف٘ذ ثلذشففٖ صه

ٗقلشم فلٖ الل  ًلَئفى اجلقل٘ذ فلٖ ثلقلشم هج ٗقلشم لخقلْؿ ثلوكلج : ثلٌْع ثلغجًٖ

 .اجى فٖ ثٛؽِش ثلقشم أّ فٖ ل٘شُجّاش عْث  

هلج فلشم فل٘ذٍ دخقْفلَ إٔ دزثصلَ هولج ًِلٔ ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر  : ثلٌْع ثلغجللظ

عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م  ّثلغ٠م عي اضلَ ُّزث لَ فْس ّأًْثع هٌِلج هلج ًِلٔ ثلٌذلٖ

ق٠ر ّثلغ٠م  اوج فٖ ثلغٌي اقضل ثلٌقللز هع ثعضقزثسٍ ّصقشٗوَ علَ٘ ثل عٌَ إدضذث 

ّثلٌولز ّثلِذُذ ّثلقشد ّالزلك ٗلقلق فلٖ ُلزث ًِلٖ ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م 

عي اضل هجٟ ٗطعوَ ثًٝغجى علٔ ّؽَ ثٝفغجد هي هجةش ّل٘ش رلك ف٘قج  أى هلج ٟ 

علللٔ ّؽللَ  أًللَٗقللشم عل٘للَ رلللك ّرلللك  ًللَئفٗقلل٘ذٍ ثًٝغللجى لطعللجم أّ ل٠ًضفللجع دللَ 

 .ٝفغجد فِْ إص٠ف ٟ ٗغضف٘ذ هٌَ ث

ثلقْ٘ثًللجس ثًٝغلل٘ز اجٝدللل  (ًغللٖ إّٟ ٗقللشم ف٘للْثى اللج  ثلوقللٌ  سفوللَ   )

ّثلذقش ّثلغٌن ّهج ٗلقق فِ٘ج هوج ثؽضشط هع ثلوضْفؼ اجلقوجم  ّثٛسثًخ ّل٘شُلج 

ٟ  ًلَئف إًغل٘جًغلٖ فولج الجى هلي ؽِلز ثلضشد٘لز إٗكْى هٌِلج هلج ُلْ ّفؾلٖ ّهلج ُلْ 

ٗقلشم لذوْللَ فلٖ فل٘ذ ثلذلش  ًلَئفهضلْفؼ  أًلَى هي ؽِز ثلوعشفلز دلَ ٗقشم هج اج

ُّللزث ثلضقللشٗن هقللل ثصفللجع عٌللذ ثلعلوللج  علللٔ ولل٠ف عٌللذُن فللٖ دعللل ثلقللْس 

ّصعجلٔ للوقشم ُّزث هقل ثصفجع أٗنلج  جًَعذق   أدجفَّثٛفْث  ّف٘ذ ثلذقش اذ 

قللشم ُّللٖ إرث فلل٘ذ فلل٘ذ ثلذقللش عللن ًقللل إلللٔ ثل ٍعلللٔ ولل٠ف عٌللذُن علللٔ فللْس

اجٛعلوجط ثلضلٖ صْمللع فلٖ ثٛفلْثك ًّقللْ رللك فِلل لًٞغللجى أى ٗلولزُج فلل٘ذث 

ج هذجفلز أًِلُّٖ فٖ ثلقشم فِزث هقل و٠ف عٌلذ ثلعلولج  ّثللزٕ ٗ ِلش ّ  ثعللن 

ج هللي فلل٘ذ ثلذقللش ّإرث اجًللش اللزلك أًِللّرلللك أى ثلضقل٘للل هضعلللق دقللفضِج ُّللٖ 

ج فل٘ذ لًِصٌضقل هي ّففِج د فجلذٗوْهز دجا٘ز دجعضذجس عذم ًضع ثلْف  هٌِج إٔ ٟ

دقش إلٔ اًِْج ف٘ذ دش ّاذ ثوضل  ثلعلوج  أٗنج فٖ ثلؾشثد ُل ُْ هي ف٘ذ ثلذلش 

أم ُْ هي ف٘ذ ثلذقش ّا٠م ثلعلوج  ثلْثسد فٖ ثلٌقلْؿ أى فل٘ذ ثلؾلشثد ثلولشثد 

لقؾشثس ثلضلٖ دَ ثلؾشثد ثلزٕ ٗؤال هوج أفل   عض ّؽل ه٘ضضَ ّل٘ظ ثلوشثد ُْ ث

ُلزث لل٘ظ  فلئىعلٔ ثلٌجس أّ ثلنلْ  هولج ٗغلوَ٘ ثلعجهلز ؽلشثدث ٌجس أّصضطجٗش علٔ ثل

دوشثد دك٠م ثلفقِج  ّٟ دك٠م ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م هولج أدل٘ـ اولج ؽلج  فلٖ 
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أدٖ هْعٔ هي فذٗظ عذذ   دي عوش الج    أفللش لٌلج ه٘ضضلجى ّ  فذٗظ ثلغٌي هي

لطقج  ّثلكذذ   ُّزث ثلخذش اذ دهجى ّأهج ثلو٘ضضجى فجلقْس ّثلؾشثد  ّأهج ثلذهجى فج

ّثلقْثح فَ٘ ثلْال  ّللَ فكلن ثلشفلع ثلؾلشثد الذ ؽلج  علي ثلٌذلٖ َ ثوضل  فٖ سفع

علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م فلٖ علٌي أدلٖ دثّّد هلي فلذٗظ أدلٖ ُشٗلشر  أى ثلؾلشثد هلي  

ف٘ذ ثلذقش ّلكٌَ ٟ ٗقـ فقذ صفشد فٖ سّثٗضَ ه٘ولْى ّٟ ٗقلضؼ دلَ ّالذ ؽلج  علي 

ثلغل٠م وذلش هٌكلش أٗنلج أى ثلؾلشثد هلي فل٘ذ ثلذلش ّالزلك ٟ ّ ثلٌذٖ علَ٘ ثلقل٠ر

علن أى ثلؾشثد هي فل٘ذ ثلذلش ُّلزث ثلوعلشّف عشفلج أٗقـ  ُزث ّثلزٕ ٗ ِش ّ  

ثلفذٗلز ف٘لَ علي ل٘لش ّثفلذ هلي ثلقلقجدز اعولش دلي ثلخطلجح عل٘لَ  ّٓثلزٕ اذ سّ

ثلغٌي ف٘قلج  سمْثى   صعجلٔ ّازلك عي عذذ   دي عذجط ف٘وج سّثٍ ثلذِ٘قٖ فٖ 

ٟ هلي فل٘ذ ثلذقلش ّأهلج هلج الجى هؾلضشاج  أًَ هي ف٘ذ ثلذلشأى ثلؾشثد ثلضقق٘ق فَ٘ 

فللٖ ثلعلل٘ؼ دلل٘ي ثلذقللش ّثلذللش اللذعل ثلقؾللشثس ثلضللٖ صْؽللذ علللٔ فللْثف ثلذقللجس 

 ؟جس فِل ُٖ دثولز فٖ ثلضقشٗن أم ًِّٟثٛ

فضِلج ف٘قج  أى ُزث هقل و٠ف عٌذ ثلعلوج  اوغلللز ثلنلفجدع عٌلذ هلي الج  دئدجػ/ 

ّثلؾوِْس علٔ فشهضِج ّازلك اقؾشر ثلغشهجى ّهج ٗخشػ هوج ٗع٘ؼ فٖ ثلذلش ّ 

ثلذقش فِل ُٖ دقشٗلز أم دشٗلَ ٗقلج  أى فلٖ  هغلل رللك ٗغللخ ؽجًلخ ثٟفض٘لجه ٗقلج  

دجعضذلجس أفللِج أى ُلزٍ ٟ صعل٘ؼ إٟ فلٖ  ثٝدجفلزج هقشهز  ثلعلوج  ٗغلخ ؽجًلخ أًِ

٘ؼ ُزٍ ثلكجةٌلجس دل٠ دلش ّثسد أهلج ع٘ؾلِج ثلذقش أهج ع٘ؾِج د٠ دش فِزث ّثسد أى صع

 فٌ٘تلزد٠ دقش فِْ ل٘ظ دْثسد ّعلَ٘ ٗغلخ اًِْج هي فل٘ذ ثلذقلش ثلوذلجؿ ّصؾلشٕ 

  .دٌـ ا٠م   عض ّؽل  ثٝدجفزعلٔ هج صقذم هي 

 (ّٟ فل٘ذ ثلذقلش ّاضلل هقلشم ثٛالل ثلذقلش ّٟ ثلقلجةل اج  ثلوقٌ  سفوَ   )

 ُّزث هقل ثصفجع عٌذ ثلعلوج  ّٟ و٠ف فٖ رلك  ف٘ذ ثلذقش اذ أفلَ   عض ّؽل

ّٟ اضلل هقلشم )ٗقْ   (ّٟ اضل هقشم ثٛال ّٟ ثلقجةلاج  ثلوقٌ  سفوَ   ) 

ثلللزٕ ًِللٔ   عللض ّؽللل عللي أالللَ ُّللزث اوللج ؽللج  فللٖ  َٟ ٗقللشم اضللل :إٔ (ثٛاللل

ثلذخجسٕ ّهغلن هلي فلذٗظ ُؾلجم دلي علشٍّ علي  أد٘لَ علي عجةؾلز أى ثلٌذلٖ عل٘لَ 

ووللظ فْثعللق ٗقللضلي فللٖ ثلقللل ّثلقللشم ثلعقللشح ّ ثلقللذٗج )قلل٠ر ثلغلل٠م اللج  ثل

ّؽج  علي ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر  (ّثلكلخ ثلعقْس )ّؽج  فٖ سّثٗز ثٛدقع (ّثلغشثح 

ّثلغ٠م راش ثلق٘ز ُّلزث علي ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م فلٖ اْللَ عل٘لَ ثلقل٠ر 

ُّزث هقل ثصفجع  ثٝدجفَلٔ دل٘ل ع (ووظ فْثعق ٗقضلي فٖ ثلقل ّثلقشم)ّثلغ٠م 

عٌذ ثلعلوج  علٔ و٠ف ا٘جط هوج عذثُج هوج ٗؾضشط فٖ ثلقكن ف٘لَ اق٘لجط ثلغلذجع 

علللٔ ثلكلل٠ح ُّللزث هْمللع ولل٠ف عٌللذُن ّثلللزٕ ٗ ِللش ّ  ثعلللن إلقجاِللج ف٘للَ 



 دورة زاد الـمســتـقـنــــع
 

 

99 

ّوجفللز إرث اجًللش فللجةلز اجلغعجلللخ ّاللزلك ثلٌوللْس ّثلفِللْد ًّقُْللج إٟ ثلنللذجع 

ّثفللذٍ إرث  زٟ ٗؾللْص اضلِللج ّإى اجًللش فلل٘ذ إٟ فللٖ فجلللى اجًللش هفضشعللز  إج ًِّللئف

فٖ فج  ثلقجةل هولج ُلْ فل٘ذ فلج  عللٔ  زٗؾْص اضلِج  ُّل عوز فذٗ ًَئففجلش 

ٟ فذٗللز فِ٘للج ّرُللخ دعللل ثلعلوللج  ّاللْ   أًللَثًٝغللجى رُللخ ؽوِللْس ثلعلوللج  إلللٔ 

ثّٛصثعللٖ ّرُللخ إلللٔ ُللزث دعللل أُللل ثلللشإٔ إلللٔ أى ثلفذٗللز فِ٘للج هجدثهللش فلل٘ذث 

 أًلَلْم أى ثلنذع هي ثلق٘ذ ّاذ ؽج  عي أدٖ ُشٗشر علَ٘ سمْثى   صعلجلٔ ّهع

هلي  َاقكول َهلي ثلغللخ ؽلذَ٘ دلَ إٔ فكول:ثلفشعل فل٘ذ هلي ثلغللخ  أّ الج   :اج 

دلي ثلضد٘لش اولج سّٓ  رّإعٌجدٍ عٌَ فق٘ـ ّؽج  ُزث أٗنج عي علشّ زثٝدجفؽِز 

دفعِلج ّللْ دقضلِلج  فلجلش ثلنلذجع ّؽلخ فلئىدئعٌجد فلق٘ـ عٌلَ  ل٘شٍّ زثدي ؽ٘ذ

 أم ٟ ؟  زٗذُّل عوز ف

ج فللجةلز فللئرث ؽللجص فللٖ فللج  ثلذِللجةن ًِللٟ فذٗللز فِ٘للج ٛ أًللَثلقللْثح فللٖ رلللك ػ / 

ثًٝغ٘ز اجٝدلل ّثلذقلش ّ ثلغلٌن  إرث ًلذس ّصْفؾلش ؽلجص لًٞغلجى أى ٗشهِ٘لج دغلِن 

ٗؾخ عٌذ ثلعلوج  ّدلٌـ ثلكضلجح ّثلغلٌز ٗؾلخ ثلٌقلش ّثللزدـ  أًَدّى اضل ّهعلْم 

ُللْ اضللل ثلْسٗللذ ّإرث للذللش ثًٝغللجى ثلٌجاللز أّ ثلذقللشر أّ ثلؾللجر ًّللذس ّلللن ٗغللضطع ّ

ثًٝغجى فذغِج إٟ دجلٌذج  ؽجص سهِ٘ج هي ل٘ش اضلل أهلج هجعلذث رللك فل٠ ٗؾلْص فلولج 

سوـ فٖ فج  ًذُج د  علٔ ؽْثص دفع ثلقجةل هوج ُْ فلٖ فكلن ثلقل٘ذ ّلكلي ٟ 

ج  ّثلٌفللْط ّثلعقللْ  فللئرث اللجى ف٘للَ ّرلللك ٛى ثلؾللجسع صؾللْف فللٖ ففللع ثلللذه زفذٗلل

ازلك اج  ٗؾخ علٔ ثًٝغجى أى ٗذفع ثلقجةل عٌَ ّؽْدج إرث فج  دٌَ٘ ّدل٘ي ف٘جصلَ 

ال هج اجى ّثؽذج علَ٘ ٟ ٗلضم فٖ هغل ُلزث هلي ؽِلز  ّفٌ٘تز ثلذفع ّؽخ علَ٘ رلك 

 ثلٌ ش ثلفذٗز ُّزث ُْ ثلزٕ ٗقضنَ٘ ّازلك ثلق٘جط 

ّٗقلشم عقلذ ًكلجؿ ُّلزث هلي  :ٗقلْ  ( كلجؿّٗقلشم عقلذ ً اج  ثلوقلٌ  سفولَ  )

ًكجؿ هقشم ّازلك ثلٌكجؿ اوج ؽج  فلٖ فلق٘ـ هغللن هلي  هق ْسثس ثٝفشثم عقذ

ٟ )أى ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ثلغل٠م الج  فلجىعفذٗظ أدجى دي عغوجى عي عغولجى دلي 

ف٘قللشم عل٘للَ ثلٌكللجؿ فللٖ ًفغللَ ّأى ٗللٌكـ إٔ  (ٗللٌكـ ثلوقللشم ّٟ ٗللٌكـ ّٟ ٗخطللخ

ّأى ٗخطخ هي ل٘لش عقلذ فِلزٍ الِلج هقشهلز ّالزلك أى ٗخطلخ  شٍغ٘ٗضّػ ثدٌضَ ل

ٗقللشم عل٘للَ ُّللزث هللي ثلوق للْسثس ّإرث فعللل ُّللْ عقللذ فللٖ فللج  إفشثهللَ  غ٘للشٍل

 ُل ٗقـ ثلعقذ أم ٟ ؟  غ٘شٍّوطخ ل

َ ٗقج  اذ ثوضل  ثلعلوج  فٖ ُزث رُخ ؽوِْسُن إلٔ أى ثلعقلذ فجعلذ ُّلزث لغذْصلػ/ 

دلي ثلخطلجح ُّلْ هلشّٕ علي عللٖ  لٔ اعولشجدز علِ٘ن سمْثى   صعجثلقق عي
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 فلجىلطهلي فلذٗظ أدلٖ  ل٘لشٍدي أدٖ هجلخ إٔ ثلقْ  دجلفغجد ّالذ سّٓ ثلذِ٘قلٖ ّ

عقذ ًكجفج ُّْ هقلشم فلشد ًكجفلَ عولش عل٘لَ سملْثى    أًَدي هشٗ  عي أدَ٘ 

صعللجلٔ ُّللزث إعللٌجدٍ عٌللَ فللق٘ـ فلوللج اللجى اللزلك ّثعضنللذ ُللزث أٗنللج دجلقجعللذر أى 

أى ٗللصْث دعقلذ ؽذٗلذ  فٌ٘تلزغجد د  علٔ فغلجد ثلعقلذ ّٗؾلخ عللِ٘ن ٖ ٗقضنٖ ثلفِثلٌ

دعذ ثًضِج  ثٝفشثم ّرُخ دعل ثلفقِج  إلٔ ؽْثص ثلعقذ فٖ فج  ثٝفشثم ّثعضذلْث 

اذ عقذ علٔ ه٘وًْلز ّصضّؽِلج ُّلْ هقلشم  أًَدَ علٔ ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م 

طج  ّازلك هي فلذٗظ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م دوج ؽج  فٖ ثلقق٘ـ هي فذٗظ ثدي ع

صضّػ ه٘وًْز )ؽجدش دي صٗذ عي عذذ   دي عذجط أى  ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م 

ّاذ هج  ّرُخ إلٔ ُزث ثلقْ  ل٘ش ّثفذ هي ثلققجدز ُّْ الْ  عذلذ  (ُّْ هقشم

ّرُخ إلٔ ُزث دعل ثلققجدز علِ٘ن سملْثى  َ  دي عذجط ّؽوجعز هي أفقجد

علضذٟ  فلٖ ُلزث ْٝد ّأًظ دي هجلك ّل٘شُن ّٗقج  أى ث  صعجلٔ اعذذ   دي هغع

ف٘للَ ً للش ّرلللك أى عذللذ   دللي عذللجط عل٘للَ سمللْثى   صعللجلٔ اللذ ُّللن فللٖ ُللزث 

اولج اجللش  (اذ صضّػ ه٘وًْز ُّْ ف٠ )ّثلقْثح أى ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م 

َ صضّؽٌللٖ ثلٌذللٖ عل٘لل :هغلللن فقجلللش ثٝهللجمه٘وًْللز رلللك  دٌفغللِج اوللج فللٖ فللق٘ـ 

فجلوشأر أعلن دٌفغِج هي ل٘شُج ّهعلْم أى ثلٌذٖ علَ٘ . ثلق٠ر ّثلغ٠م ُّْ ف٠  

فض٠م ّه٘وًْز ُّٖ ثلوعٌ٘لز ٝثلق٠ر ّثلغ٠م صْفٖ ّعذذ   دي عذجط اذ اجسح ث

دِزث ثٛهش أعلن ّأفلن ّأدسٓ دوج ٗعٌَ٘ ّلِزث اذ رُخ ل٘ش ّثفذ هي ثٛةوز اغع٘ذ 

ٟ ٗؾللْص  أًللَ  صعللجلٔ علللٔ  سفوللَفوللذ عل٘للَ أ ثٝهللجمدللي ثلوغلل٘خ ًّللـ عل٘للَ 

للوقشم أى ٗخطخ ّأى ٗعقذ ثلٌكجؿ هطلقج ُّزث ُْ ثلقْ  ثلقْثح ُّْ ثلزٕ عل٘لَ 

هجلك ّثلؾجفعٖ ّل٘شُن ّهلي الج  دلجلؾْثص ّالْ   ثٝهجمؽوِْس ثلعلوج  ُّْ اْ  

 أدٖ فٌ٘فز ّهلٌِن هلي الج  أى ثلعقلذ فلق٘ـ إٟ أى ثلعولل هقلشم الجلْث أى ثلٌِلٖ ٟ

ٗقضنٖ ثلفغجد ُّزث اْ  هشؽْؿ لغذْس رلك عي عوش دي ثلخطجح عل٘لَ سملْثى 

رللك فلٖ   صعجلٔ ّأهلج إرث أسثد ثلوقلشم أى ٗشؽلع صّؽضلَ ُّلٖ فلٖ علذصِج فلل٘ظ 

ًكجؿ ٛى ثلوشأر إرث اجًش  فٖ ثلعذر ُٖ صّؽز ّفٖ رهز ثلشؽل أهج إرث وشؽش هي 

ن فللٖ هغللل ُللزٍ ثلقللج  علللٔ ثلعقللذ ج ٟ صعللْد إٟ دعقللذ ؽذٗللذ ٌّٗطذللق ثلقكلًِللئفثلعلذر 

ٗقشم ّثلخ٠ف فَ٘ الجلخ٠ف ثلوضقلذم ّثللٌـ الذ عذلش فلٖ رللك  أًَثٛفلٖ ّٗقج  

  . عي سعْ    ا ّٟ اْ  ٛفذ هعَ

ّٟ ٗقللـ إٔ عقللذ  ثلٌكللجؿ  :ٗقللْ  (ّٟ ٗقللـ ّٟ فذٗللز اللج  ثلوقللٌ  سفوللَ  )

قللذ ثلٌكللجؿ هللي هق للْسثس ثٝفللشثم ثلضللٖ ٟ ع فللئىٟ فذٗللز ف٘للَ  :ّٟ فذٗللز إٔ :اْللَ

عوش دي ثلخطجح علَ٘ سملْثى   صعلجلٔ  فئىفذٗز فِ٘ج ُّزث اْ  ؽوجُ٘ش ثلغل  
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لن ٗؾخ ثلفذٗز علٔ هشٗل  ّٟ عللٖ دلي أدلٖ هجللخ ّالزلك هلي صكللن فلٖ ُلزٍ 

دللي أدللٖ سدللجؿ ثدللي ؽذ٘للش ّعطللج  ثثلوغللللز هللي ثلغللل  اغللع٘ذ دللي هغلل٘خ ّعللع٘ذ 

 .علوج   إلٔ ّؽْح ثلفذٗز ُّْ اْ  أم هشصّؿ ّل٘شُن ّرُخ دعل ثل

ٗقلْ  ّصقلـ ثلشؽعلز ..ثلشؽعلز ٟ صغلؤ (صقـ ثلشؽعز اج  ثلوقٌ  سفوَ   )

سؽعز إٟ إرث اجًش فٖ ثلعذر ّأهج إرث اجًش دعذ رلك فِٖ صّثػ ؽذٗلذ ٗؾلخ ف٘لَ هلج 

ٗؾللخ فللٖ ثلعقلللذ ثٛفلللٖ هللي ثٝؽلللِجد ّثلوِللش ّثلشمللج ّالللزلك إعلل٠ى ثلٌكلللجؿ 

ؽعِلج دغ٘لش إرًِلج ُّلٖ صّؽضلَ ثٗش ًلَئفّثلقذْ  أهج إرث اجًش فلٖ علذصِج  ّثٝٗؾجح

ُلزث ٟ ٗلشد عل٘لَ فِلٖ صّؽلز أّ  فلئىأدش ثلشؽْع فضعضذش ًجؽضث ّأهج دعذ رلك  فئى

 .ثهشأر لشٗذز عٌَ 

ّإى ؽولع :ٗقلْ ( إى ؽجهع اذل ثلضقللل ثّٛ  فغلذ ًغلكِوجاج  ثلوقٌ  سفوَ  )

 جًلَّصه جًلَهكوضلل  ثلعلولج  فلٖ ثلضقللل ثّٛ  الذ اذل ثلضقلل ثّٛ  فغذ ًغلكِوج ث

هي ع٠عز ُّزٍ ٗلصٖ ثلكل٠م علِ٘لج  عٌ٘يث أًَٗكْى دشهٖ ؽوشر ثلعقذز ّا٘ل  أًَفق٘ل 

دللئرى   فللٖ أعوللج  أٗللجم ثلضؾللشٗق ّإى ؽللجهع ثلوقللشم فللج  إفشثهللَ فغوللز هْمللع 

فجعلذ  َفقؾل زثصفجع  ّعوز هْمع ثوض٠ف هْمع ثٟصفجع إرث ؽلجهع اذلل ٗلْم عشفل

إٔ فٖ ُزث ثلقؼ ثلفجعذ  ّٗؾخ علَ٘ ثلقؼ هي اجدلل  ٍدغجّٗؾخ علَ٘ ثلونٖ فٖ ف

ّٟ ولل٠ف فللٖ رلللك عٌللذ ثلغللل  اجهذللز ٟ هللي ثلقللقجدز ّٟ هللي ثلضللجدع٘ي ّٟ هللي 

أصذجعِن ّٟ هي ثٛةوز ثٛسدعز ّإًولج ُلْ الْ  للذعل هلي أولز دقلْ  أُلل ثل لجُش 

َ عول ثلققجدز اعوش دي ثلخطجح اْ  هشؽْؿ ّثلزٕ عل٘ ًَئف ل٘شٍاجلؾْاجًٖ ّ

ّعلٖ دي أدٖ هجلخ ّأدٖ ُشٗشر ّعذذ   دي عوش ّعذذ   دي عذجط أى ثلوقشم 

إرث الجى اذلل  غلجدٍفجعلذ ّٗؾلخ عل٘لَ ثلونلٖ فلٖ ف َإى ؽجهع فج  إفشثهَ أى فؾ

ف٘لَ الذ ّالع ثلخل٠ف  قؾَصفجع ّإرث اجى دعذ ْٗم عشفز فْٝٗم عشفز فجلقؼ فجعذ دج

ّالع عللٔ صّؽضلَ أّ عللٔ أؽٌذ٘لز عٌلَ اذلل ثلضقللل أًلَ  لعلوج  إللٔفزُخ ؽوِْس ث

ٛدلٖ فٌ٘فلز ثللزٕ الج  إى ثلقلؼ  جفجعذ ّٗؾخ علَ٘ ثلفذٗز دذًَ و٠فل فؾَثّٛ  أى 

أفوللذ ّأدللْ دثّّد ّثلضشهللزٕ  ٓعشفللز ّثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م اللج  اوللج سّ

ْثى   دللي هنللشط عل٘للَ سمللث رثلٌغللجةٖ ّ ثدللي هجؽللز ّل٘للشُن فللٖ اقللز عللشّّ

ّّا  اذلل رللك علجعز هلي ل٘لل أّ ًِلجس إٔ )صعجلٔ اج  ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م

لوج اجى ثلقؼ عشفز اوج اج  ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م  :اجلْث( فؾَدعشفز  فقذ صن 

صوجهج إى ّا  أٗز علجعز هلي ل٘لل أّ ًِلجس فلذ  عللٔ  فؾَاج  فٖ فذٗظ عشّر أى 

ق٘ـ ف٘ؾللخ عل٘للَ ثلفذٗللز فقللو ُّللزث ف٘للَ ً للش فلل فؾللَإى ؽللجهع دعللذ رلللك أى  أًللَ
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هي فذٗظ عولش دلي  ل٘شٍأفوذ ّ ثٝهجمهخجل  لوج علَ٘ إؽوجع ثلققجدز فقذ سّٓ 

ؽع٘خ عي أدَ٘ أى سؽ٠ ؽج  إلٔ عذذ    ثدي عوش دي ثلعجؿ اذ ّاع علٔ ثهلشأر 

رُخ إلٔ عذذ   دي عوش فزُخ إلَ٘ فغللَ فقلج  أفلٌع اولج إ :فغللَ عي رلك فقج 

علن سؽلع  فؾلَُلذٕ ُلذٗج ّالج  فلٖ فغلجد أقٌع  ثلقجػ عن إى أدساش اجدل فقؼ ّٗ

إلٔ عذذ   دي عوش فلفجللَ إللٔ عذلذ   ثدلي عذلجط عل٘لَ سملْثى   عل٘لَ فقلج  

هغل اْلَ عن اج  عذذ   دي عوش ّأًج أاْ  هغل اْلِوج ُّزث هقل إهذجع ّاذ عللق 

دي ثلخطجح ّعلٖ دي أدٖ هجللخ ّأدلٖ هجلك اوج فٖ اضجح ثلوْهل عي عوش  ثٝهجم

ُزث هقل ثصفجع عٌذ ثلعلوج  أى هي ؽلجهع  فٌ٘تزُزث ثلقْ  ّٗقج   ُشٗشر ثلقْ  دٌقْ

فجعذ إرث اجى اذلل ثلْالْف ثلضقللل ثّٛ  ّإرث الجى دعلذ  فؾَثهشأصَ ُّْ هقشم أى 

فلق٘ـ ّٗؾلخ عل٘لَ  فؾلَ فلئىثلضقلل ثّٛ  علٔ و٠ف فلٖ صققلق ثلضقللل ثّٛ  

 :لفذٗز علٔ ًْع٘يثلفذٗز ّث

الْى ثلؾولجع  :لذذًَ ُّزث فٖ فج  فغجد ثلقؼ إٔثفذٗز هغل ز ُّٖ : ثلٌْع ثّٛ   

ٟ ٗكلْى رللك إٟ اذلل ثلْالْف  أًلَٗكْى اذل ثلضقلل ثّٛ  أّ علٔ اْ  أدٖ فٌ٘فلز 

 .دعشفز 

فللق٘ـ ّٗؾللخ  قؾللَإى ؽللجهع ف ًللَئفثلفذٗللز دؾللجر ُّللزث دعللذ ثلضقلللل ثّٛ  : ثلغللجًٖ 

دؾلجر ُّلزث هلشّٕ علي عطلج  دلي أدلٖ سدلجؿ ّعلي عذلذ   دلي عذلجط علَ٘ ثلفذٗز 

ّعللي ل٘للشُن هللي ثلغللل  فللئرث ؽللجص ثلقللْ  دقللقز ثلقللؼ دعللذ ثلضقلللل ثّٛ  فللجلقْ  

دؾْثص عقذ ثلٌكجؿ ّفقز ثلعقذ دعلذ ثلضقللل ثّٛ  أّللٔ ف٘قلج  أى عقلذ ثلٌكلجؿ دعلذ 

علذ ثلضقللل ثّٛ  ثلضقلل ثّٛ  ّإى اجى اذ دقٖ ؽلٖ  هلي إفشثهلَ ف٘قلج  أى ثلعقلذ د

ؽجص لًٞغجى اغ٘ش هي هق لْسثس ثٝفلشثم اقللق ثلؾلعش ّالـ  أًَؽجةض دجعضذجس 

ج ؽلجةضر ّالذ ًلـ ًِلئفثل فش ّلذظ ثلوخ٘و ّثلضط٘خ الزلك  أٗنلج ثلعقلذ ّثلخطذلز 

علٔ رلك ل٘ش ّثفذ هي ثلغل  ّل٘ش ّثفذ هي ثلوققق٘ي اؾل٘خ ثٝعل٠م دلي ص٘و٘لز 

 .ّل٘شُن 

ٗقلْ  ّٗونل٘جى ف٘لَ إٔ ٗونلٖ ثلشؽلل  (ّٗون٘جى ف٘لَ  اج  ثلوقٌ  سفوَ   )

أظِلش  ًلَئفّثلوشأر فٖ ثلفجعذ هي فؾِوج عْث  اجى رلك اذل أم دعلذ ّإرث الجى دعلذ 

دُوج جٗؾخ علِ٘وج أى ٗونل٘جى فلٖ فغل ًَئفأهج إرث اجى اذل ثلضقلل ّاذل ْٗم عشفز 

  ّثلونٖ ّ ثلونٖ فٖ ثلفجعذ ّثؽخ ّهقل إؽوجع عٌذ ثلغلل  ُّلْ الْ  عذلذ 

دي عذجط ّ عذذ   دي عولش ّعذلذ   دلي عولش  ّعلي أدلٖ ُشٗلشر ّعولش ّعللٖ 

فلئرث  (ّأصوْث ثلقؼ ّثلعوشر هلل)ّل٘شُن هي ثلغل  ّرلك ل جُش اْ    عض ّؽل 

صلللذظ ثلوقللشم دئفشثهللَ ّؽللخ عل٘للَ أى ٗللضن ًغللكَ عللْث  اللجى رلللك فؾللج أّ عوللشر 
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الجدس عللٔ إصولجم ثلٌغلك ّٗقشم علَ٘ أى ٗفغخ إفشثهلَ هلي ل٘لش إفقلجى ُّلْ 

ٟ ٗفغللذ إفللشثم  أًللَّإى ّالع فللٖ ؽللٖ  هوللج ٗفغللذ ثٝفللشثم ّالذ ثصفللق ثلعلوللج  علللٔ 

ثلوقشم ؽٖ  هي ثٛعوج  إٟ ثلؾوجع ّاذ ًـ عللٔ رللك ثٝؽولجع ل٘لش ّثفلذ هلي 

وٌزس ّل٘شُن ّرلك اذل ثلضقلل ثّٛ  أهج هجعذث رلك هي ثلّثدي  زثلعلوج  اجدي اذثه

ج صْؽللخ ثلضْدللز ّفجعلِللج إى صعوللذ رلللك  عللن ّٗؾللخ عل٘للَ ِللفئًهق للْسثس ثٝفللشثم 

 . ثلفذٗز علٔ اْ  ؽوِْس ثلعلوج  ّٗلصٖ ثلك٠م علٔ ُزٍ ثلوغللز دئرى  

عجًٖ عجم ُّزث اوج  لًَّٗقن٘ٗقْ   (عجًٖ عجم  لًَّٗقن٘ ) اج  ثلوقٌ  سفوَ  

خ دؾولجع ّؽل فؾلَفقلش ّفغلذ أى إ فئًلَفلٖ ُلزٍ ثلقلج  الزلك فلٖ ثلوققلش  أًَ

علَ٘ أى ٗقنٖ فٖ عجم اجدل إى ثعضطجع لقْ  عذذ   دي عذجط ّعذذ   دي عولش 

ثلٌذٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م لولج أفقلش  فئىّعذذ   دي عوش ّٟ ٗعلن لَ هخجل  

فٖ ثلقذٗذ٘ز ثعضوش ثلٌذٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م  دعلذ رللك ُّلزث هلج ٗغلوَ٘ ثلعلولج  

ٖ علَ٘ ثلقل٠ر ّثلغل٠م الذ انلٔ صللك ثلعولشر عوشر ثلقنج  أّ عوشر ثلقن٘ز ثلٌذ

  فؾَفقش ازلك لوي فغذ أثلضٖ اذ فذغَ عٌِج أُل هكز ّثلقنج  ّثؽخ لوي 

 ّصقشم ثلوذجؽشر :ٗقْ  (ّصقشم ثلوذجؽشر  اج  ثلوقٌ  سفوَ  )

هقذهجصَ ّرلك لقْ    عض ؽلل)ثلقؼ أؽلِش هعلْهلجس ّ  عض ّؽل فشم ثلؾوجع 

ُللْ  :٠ سفللظ ّٟ فغللْع ّٟ ؽللذث  فللٖ ثلقللؼ( ثلشفللظفوللي فللشك فللِ٘ي ثلقللؼ فلل

ثلؾوجع اذ ؽج  عي عذلذ   دلي عذلجط ّعلي ل٘لشٍ دلعلجً٘ذ فلق٘قز فقلذ ؽلج  هلي 

سفلظ ثلؾولجع ّؽلج  عٌلَ علي فلذٗظ : الج   أًلَفذٗظ دكش عي عذذ   دلي عذلجط 

ثلؾولجع  أًلَعلٖ دي أدٖ هلقز عي عذذ   دي عذجط ّسّٕ ُلزث علي ل٘لشٍ ّا٘لل 

هلي ؽِلز اًْلَ  َُّزث هقل ثصفجع عٌذ ثلعلوج  أى هقلذهجس ثلؾولجع اقكول هقذهجصَّ

هق للْسث علللٔ ولل٠ف عٌللذ ثلعلوللج  فللٖ إًللضث  ثلوقللشم فللج  إفشثهللَ عللْث  اللجى 

 :ًضثلَ ٟ ٗخلْ هي أفْث إًض  ف٘قج  أى أدوذجؽشر أّ دغ٘ش هذجؽشر إرث 

فكللن ّ َكوللف فللئىإرث أًللض  دؾوللجع فللزلك  اللذ صقللذم ثلكلل٠م عل٘للَ : ثلقجلللز ثّٛلللٔ  

 .ٗطلق علٔ ثلؾوجع فٖ ثلقذل  أًَثلؾوجع ثٛفل فَ٘ 

أى صكللْى ثلوذجؽللشر دجلللذدش فِللزٍ علللٔ اللْ  ؽوِللْس ثلعلوللج  فكوِللج  :ثلقجلللز ثلغجً٘للز

اقكن ثلقذل هي ؽِز فغجد ثلقؼ ّ لقْع ثلفذٗز علٔ ثلضفق٘ل ثلغجدق ّرُخ دعلل 

ٟ ٗللصٖ عل٘لَ  أًلَثلفقِج  اقْ  أدٖ فٌ٘فز إلٔ أى هلي ؽلجهع فلٖ ثللذدش ُّلْ هقلشم 

ثلقكن دجعضذجس عذم ّسّد ثلقذّد علَ٘ اقذ ثلضًج ازلك ثٝفقجى ٟ ٗقع ف٘وي ّهلل 

 .فٖ ثلذدش ُّزث ثلق٘جط فَ٘ ً ش
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ًللض  دجلوذجؽللشر ف٘وللج دّى أأى ٌٗللض  دوذجؽللشر ثلضّؽللز دلجلفشػ فوللي  :ثلقجللز ثلغجلغللز 

هجللك عللٔ  جمثٝهلفٖ هغللز ثلؾوجع فلٌـ  فؾَثلفشػ فقذ ثوضل  ثلعلوج  فٖ فغجد 

أفولذ فلٖ سّثٗلز  ثٝهلجمفغجد ثلقؼ إرث اجى رلك اذل ثلضقلل ثّٛ  ًّـ عللٔ رللك 

إعقجع ّسّثٍ أدٍْ سٗعجى عٌَ ّرُخ دعل ثلفقِلج  ُّلْ ظلجُش ال٠م دعلل أُلل 

ثلشإٔ ّرُخ إلَ٘ ؽوجعز هي ثلفقِج  هي  ثلؾجفع٘ز ُّْ ال٠م أُلل ثل لجُش إللٔ أى 

 .  ثلقؼ ل٘ظ دفجعذ ُّْ ظجُش ا٠م ثلغل

علضوٌج  ُّلزث فلشع علي ثلكل٠م فلٖ ٝإرث أًض  هي ل٘ش هذجؽشر اج :ّ ثلقجلز ثلشثدعز

عضوٌج  ّصقشٗوَ فزُخ ؽوجعز هي ثلعلوج  إلٔ اًَْ هقشهج ّثٛدلز عللٔ ٝهغللز ث

ثللزٗي ُلن  ّّصعلجلٔ ) لًَعذقُزث ٗطْ  ثلك٠م علِ٘ج ُّْ ظجُش ثٙٗز هي ا٠م   

ّعوللز ولل٠ف علللٔ  (نلًِأٗوللن أّ هللج هلكللش إٟ علللٔ أصّثؽِلل لفللشّؽِن فللجف ْى

هقلشم ّٗخلشػ هلي ُلزث فلٖ فلج   أًلَثلوغللز علٔ علذر أالْث  ّثلقلْثح فلٖ ُلزث 

علضوٌج  أم ٝثلنشّسر اوي وؾٖ ثلْاْع فٖ ثلقشثم ًّقْ رلك فِلل ٗفغلذ ثلقلؼ دج

 ٟ ؟

 ٍعضوٌج  علٔ ثلقق٘ـ عْث  الجى رللك اذلل ثلضقللل ثّٛ  أّ دعلذٝثلقؼ ٟ ٗفغذ دج 

عضغفجس ُّْ هغلع هلي ؽِلز ثلضقلشٗن فلٖ فلج  ّاْعلَ فلٖ ْٝٗؽخ ثلضْدز ّث ّلكٌَ

ٗقشم علِ٘ج ثلؾوجع ّٟ فشع  أًَفج  ثٝفشثم ّثلوشأر فٖ ُزٍ ثٛفكجم اجلشؽل إٔ 

عٌذ ثلعلوج  فٖ هغللز ثلفذٗلز ّهغلللز فغلجد ثلقلؼ دلل دل٘ي فلج  ثٝالشثٍ ّدل٘ي فلج  

ٟ أعللن فلٖ رللك و٠فلج : الج  ثلوغٌلٖ  َثلوطجّعز ّاذ ًـ علٔ رلك اولج فلٖ اضجدل

ّثلزٕ ٗ ِش ّ  أعلن أى هي اجى ًجع٘ج فِْ هعزّس عْث  اجى دؾوجع أّ دوذجؽلشر 

دلٕ ؽٖ  هلي هق لْسثس ثٝفلشثم ُّلزث ثللزٕ ًلـ عل٘لَ ل٘لش ّثفلذ هلي ثلعلولج  

أفوللذ فللٖ دعللل  ثٝهللجماؾلل٘خ ثٝعلل٠م دللي ص٘و٘للز ّثدللي ثلقلل٘ن ُّللْ اللزلك هللي اللْ  

فِ٘لج ّالزلك  أًَدؤٌ عن اجى ؽج٠ُ عن دجس دغ٘شُج ٗني ثلوْثمع اوغللز ثلوذ٘ش 

 .هي هضدلفز ّٗلصٖ ثلك٠م علٔ ُزٍ ثلوغجةل  رلٌفشثفٖ هغللز 

ًللض  إٔ أفعللل ّ فللئى ( فؾللَفعللل ّثًللض  لللن ٗفغللذ  فللئىاللج  ثلوقللٌ  سفوللَ  )

ًض  ثًٝغجى فِ٘لج ثلقلْثح أثلوذجؽشر فٖ هجدّى ثلفشػ إرث  فؾَدجلوذجؽشر لن ٗفغذ 

هجللك إللٔ فغلجد  ثٝهلجمأفولذ ّ ثٝهلجمُّزث اْ  ثلؾوِلْس ّرُلخ  فؾَٗفغذ ٟ  أًَ

 .أفوذ   ثٝهجمثلقؼ ُّزث ظجُش هزُخ 

ّعلَ٘ دذًَ علٔ ثلضقغ٘ن ثلغلجدق ثللزٕ  :ٗقْ  (ّعلَ٘ دذًَ  اج  ثلوقٌ  سفوَ  )

هج أى صكْى دذًَ هغل ز ّإهج أى صكلْى ؽلجر إج أًِصقذم ثٝؽجسر إلَ٘ فٖ هغللز ثلفذٗز 

ٗقلشم عللٔ  أًلَفلٖ ثلقلؼ الزلك فلٖ ثلعولشر  أًلَُٖ دعذ ثلضقللل ثّٛ  ُّلزث اولج ّ
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لذذًلَ ثٗفشع فٖ فج  ثلقؼ صؾخ  لكٌَثلقجػ ّثلوعضوش هجدثهْث هقشه٘ي ثلؾوجع 

ّفٖ فج  ثلعوشر صؾخ ثلفذٗز ؽجر ُّزث هشّٕ عي ل٘ش ّثفذ هي ثٛةوز اعطج  دي 

 دي عذجط ّٟ أعلن لِن أدٖ سدجؿ ّ هْط دي أدٖ ا٘غجى  ُّْ هشّٕ عي عذذ  

 .هخجلفج 

ٗقلشم هلي : ٗقلْ  (لكي ٗقلشم هلي ثلقلل لطلْثف ثلفلشك اج  ثلوقٌ  سفوَ  )

 فؾلَأفولذ ٛى هلي ّالع فلٖ فغلجد  ثٝهلجمثلقل لطْثف ثلفشك ُزث ظجُش هلزُخ 

 :اوي اجى هقشهج للقؼ أّ للعوشر ّّاع علٔ ثهشأصَ ُّْ هقشم اذل ثلطْثف اجلْث

ّؽخ علَ٘ أى ٗقشم للطْثف هلي ثلقلل ُّلزث ٟ أعللن للَ دل٘لل فجعذث  فؾَلوج اجى 

فجعذث ّٗؾخ علَ٘ أى ٗونٖ  فؾَلوج اجى : ّٟ هغضٌذ ّإًوج ثلق٘جط ّثلضعل٘ل اجلْث 

ثهضغجٟ هلل عض ّؽل ) ّأصوْث ثلقؼ ّثلعوشر هلل ( ّؽلخ عل٘لَ أولزث دِلزث ثلضقل٘لل أى 

 ز هي هجرث ؟إفشثم أُل هك فئىٗقشم هي ثلقل اوي أعظ إفشثهج ؽذٗذث 

هللي هكللز ّدجلٌغللذز للعوللشر هللي ثلقللل ُّللزث هقللل ثصفللجع عٌللذُن علللٔ ولل٠ف ػ/  

ثلوضلوشٗي ُّزث اذ صقذم  ثٝؽجسر ألَ٘ ّلكي ٗقج  أى ُلزث ٟ دل٘لل عل٘لَ هلي ثلوغلللز 

 .دخقْفِج 

ّإفللشثم  :ٗقللْ  (ّإفللشثم ثلوللشأر اجلشؽللل إٟ فللٖ ثللذللجطاللج  ثلوقللٌ  سفوللَ  )

ٗقلشم علِ٘لج هلج ٗقلشم عللٔ ثلشؽلل هولج صقلذم  أًلَثللذجط إٔ ثلوشأر اجلشؽل إٟ فٖ 

هللي هق للْسثس ثٝفللشثم عللْث  اللجى اللـ ثلؾللعش أّ ثل فللش أّ ثلضط٘للخ أّ ثلقلل٘ذ 

ُّزث الَ هقشم ازلك ثلخطذز ّثلٌكجؿ ّثلؾوجع ّثلشفظ ّهقذهجس ثلٌكلجؿ الِلج هلي 

ٖ ثلوق ْسثس علٔ ثلشؽل ّثلوشأر  إٟ أى ثلولشأر صخضلل  علي ثلشؽلل فلٖ ثلقلؼ فل

ل٘ظ علِ٘ج إفشثم فٖ لذجعِج  إٟ هج د  علَ٘ ثلذل٘ل هي ثلٌِلٖ علي أى  فئًَإفشثهِج 

 .صٌضقخ ثلوقشهز أّ صلذظ ثلقفجصٗي 

ّصؾضٌخ ثلذشاع لقذٗظ عذذ   دي   :ٗقْ (ّصؾضٌخ ثلذشاع اج  ثلوقٌ  سفوَ  )

ّٟ صٌضقلللخ ثلوقشهلللز ّٟ صللللذظ ثلقفلللجصٗي )عولللش فلللٖ ثلقلللق٘ق٘ي ّل٘شُولللج الللج  

ٌقجح للوقشهز هي هق ْسثس ثٝفشثم ُّزث ثلزٕ علَ٘ ؽوِلْس ثلعلولج  و٠فلج ّثل(

  دقللْ  عللذم ثلضقللشٗن ُّللزث ٟ ٗلوللز دللَ هللع ظِللْس   سفوللَلقللْ  أدللٖ فٌ٘فللز عل٘للَ 

ثلٌقللجح ّلللذظ ثلقفللجصٗي علللٔ  فللئىثلللذل٘ل ّ إهذللجع ثلغللل  هللي ثلقللقجدز ّثلضللجدع٘ي 

ش ثلغلجدق ّثلولشأر فلٖ لذغلِج ثلوشأر هي هق ْسثس ثٝفشثم لقذٗظ عذذ   دي عول

 ؟للٌقجح ُل ثلضعل٘ل فٖ رلك ُْ صغط٘ز ثلْؽَ أم ثلوشثد دزلك ثلٌقجح دخقْفَ
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اذ ثوضل  ثلعلوج  فٖ ُزٍ ثلوغللز رُخ ؽوِْسُن إلٔ أى ثلولشثد فلٖ رللك ُلْ  ػ/ 

ف٘قشم علٔ ثلوشأر فج  إفشثهِج أى صغطٖ ّؽِِلج  :ثلضغط٘ز علٔ ّؽَ ثلعوْم اجلْث

دلي ص٘و٘لز ثقجح أّ دغ٘شٍ ّرُخ دعل ثلعلوج  ُّلْ ؽل٘خ ثٝعل٠م عْث  اجى رلك دٌ

للْ لطلش دغ٘لش ثلٌقلجح  أًلَدي ثلق٘ن إلٔ أى ثلوشثد دزلك ُْ ثلٌقلجح دخقْفلَ ّثّ

 :ؽجص لِج رلك ُّزث ُْ ثلقْثح هي ّؽٍْ 

أى ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م اللشى صقللشٗن ثلٌقللجح دلللذظ ثلقفللجصٗي  :ثلْؽللَ ثّٛ 

شأر أى صغطلٖ افِ٘لج دغ٘لش ثلقفلجصٗي فلئرث ؽلجص لِلج رللك هلع أى ٗؾْص للو أًَّهعلْم 

ثلٌـ اذ اشى علٔ أهشٗي دلذعل فلٖ وذلش ّعل٘جع ّثفلذ د  عللٔ ثؽلضشثاِوج فلٖ 

 .ثلقكن 

أى ثلغل  هي ثلققجدز علِ٘ن سمْثى   صعجلٔ اجًْث ٗشوقْى دل :ثٛهش ثلغجًٖ 

ج  ثٛؽجًخ ُّلزث ٗلهشّى ثلٌغج  دضغط٘ز ثلْؽٍْ ُّزث ُْ ثٛفل وجفز عٌذ ثلشؽ

ِٗللج ثلٌذللٖ اللل جأّصعللجلٔ اوللج اللج    عللض ّؽللل )ٗ لًَعللذقل ِللْس ثلللذل٘ل لكلل٠م   

ُلْ  :ٛصّثؽك ّدٌجصك ًّغج  ثلولؤهٌ٘ي ٗلذً٘ي عللِ٘ي هلي ؽ٠د٘لذِي  ( ثٝدًلج  ٌُلج

عضش ثلْؽَ اوج ؽج  عٌذ ثدي ؽشٗش ثلطذشٕ ّل٘لشٍ هلي فلذٗظ هعجّٗلز دلي فلجلـ 

  دللي عذللجط عل٘للَ سمللْثى   اللج  ٗغطلل٘ي  عللي علللٖ دللي أدللٖ هلقللز عللي عذللذ

ّؽُِْي ُّزث ًـ دضغط٘ز ثلْؽَ ّٟ ٗغضغٌٔ هي رللك ؽلٖ  ُّلزث ً ٘لش ثلضقلشٗن 

كؾل  علْسر ٌص أًلَعلٔ ثًٝغجى للذظ ثلوخ٘و ٟ ٗلضم هٌَ إظِجس ثلعلْسر فلئرث ا٘لل 

ثًٝغجى سوـ لَ أى ٗلذظ ثلضذلجى اولج ؽلج  علي عجةؾلز علِ٘لج سملْثى   صعلجلٔ 

ُّزث ٗذ  علٔ أى ثلقكن ثٛفل ثلزٕ اذ عذش اذل ثٝفلشثم  جلًِلغلوسوقش  فٌ٘وج

هجمٖ ّدجاٖ علٔ أفلَ  ُّزث اذ عذش أٗنج اوج سّثٍ ثلذِ٘قٖ ّل٘شٍ علي عجةؾلز 

علِ٘ج سمْثى   صعجلٔ ّازلك عي أعوج  فقذ سّٓ  ثلذِ٘قٖ هي فلذٗظ ُؾلجم دلي 

ٌُج ًّقلي هقشهلجس هلع اٌج ًغطٖ ّؽْ:عشّر هي فذٗظ فجهوز د٘ش ثلوٌزس اجلش 

ًّقللي هقشهللجس ُّللزث دل٘للل علللٔ ّؽللْح  :أعلوج  علِ٘للج سمللْثى   صعللجلٔ اجلللش

صغط٘لللز ثلولللشأر لْؽِِلللج إى اجًلللش عٌلللذ ثلشؽلللج  ّرللللك هلللشوـ ف٘لللَ ّلللل٘ظ هلللي 

ثؽلخ ُّلزث الذ عذلش علي عجةؾلز علِ٘لج ّهق ْسثس ثٝفلشثم دلل ُلْ هؤالذ عل٘لَ ّ

ثلغللٌي هللي  َثلذِ٘قللٖ فللٖ اضجدلل سمللْثى   صعللجلٔ اوللج سّثٍ ثلذخللجسٕ هعلقللج ّسّثٍ

ٟ صٌضقللخ ثلوقشهللز ّٟ  :فللذٗظ هعللجرر عللي عجةؾللز علِ٘للج سمللْثى   صعللجلٔ اجلللش

ٗعٌلٔ عللٔ ثٝهل٠ع علْث  اجًلش عٌلذ أؽجًلخ أّ . صلضغن ّإى ؽج س عضشس ّؽِِج 

عٌذ ل٘شٍ فلِج أى صغطٖ ّؽِِج إى اجًش د٘ي ثلٌغج  ّٗؾلخ علِ٘لج هلي ؽِلز أفلل 

ِِج علٔ ّؽَ ثلعوْم ّهي اج  أى ثلوشأر ٗؾخ علِ٘لج أى صغطٖ ّؽ ىعذْس ثلذل٘ل أ
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صكؾ  ّؽِِج ّأى رلك هي هق ْسثس ثٝفشثم ّأى ثلٌـ عجم للٌقلجح ّل٘لشٍ 

رللك هلي هق لْسثس  فلئىج للْ لطلش فئًِلف٘لضهَ ازلك أى ٗقْ  فٖ صغط٘لز ثلكفل٘ي 

رللك هخلجل  لعولل  هلي ُلْ أعللن دِلزٍ ثلقلج  اعجةؾلز  فئىثٝفشثم ّلْ اجلْث دزلك 

ِ٘للج سمللْثى   صعللجلٔ أوللـ ثلقللقجدز علللِ٘ن سمللْثى   صعللجلٔ دلهغللج  ُللزٍ عل

 :ازلك هي اجًلش هلع أعلوج  ّٗلذ  عل٘لَ ثٝؽولجع اجللش ّعٌِج رلك  شثٛفْث  ّعذ

صللٖ فؾؾللي هللع أعللوج  ًغطللٖ ّؽٌُْللج ًّقللي هقشهللجس هللع ثل٠اٌللج ٗعٌللٖ ثلٌغللج  ث

ْ دخقْفَ ّٟ ٗؾلشٕ أعوج  ُّزث ٗذ  علٔ أى ثلوشثد دجلضغط٘ز ثلوشثد دجلٌقجح ُ

صغط٘ز ثلْؽَ ّرُخ ؽوِْس ثلعلوج  إلٔ أى ثلوشثد فلٖ رللك صغط٘لز  ةشرلك علٔ عج

ٗؾلخ عللٔ ثلولشأر أى صكؾل  ّؽِِلج عٌلذ ثلٌغلج   أًلَ: ثلْؽَ عللٔ ثلعولْم ّالجلْث 

ّأهج عٌذ ثلشؽلج  فِلزث ٗخشؽِلج ثلؾوِلْس فلٖ ا٠هِلن عٌلذ ُلزٍ ثلوغلللز ُّلزث فلٖ 

ج هغضغٌجر فٖ عجةش ؽغذُج ف٘ؾْص أًِفٖ ثللذجط ف٘قج  هغللز ف٘وج ٗقشم علٔ ثلوشأر 

لِج أى صلذظ ثلوخ٘و ّصلذظ الزلك هلج ؽلج س إٟ أى دعلل ثلعلولج  ٗقلشم علِ٘لج أى 

صضضٗي أّ ٗكشٍ لِج لذجط ثلضٌٗز هي ثلقٌج   أّ ل٘ش رلك ف٘قلج  أى فلٖ ُلزث ً لش ّٟ 

ذ اشُلَ دعلل ّسّد ثللذل٘ل عل٘لَ ّإى الجى الز إلٔ ثلك٠م علَ٘ ّٟ فجؽز إلٔ فجؽ

ثلغل  فجلعذشر هي ثلذل٘ل هي ثلكضجح ّثلغٌز ّثٛفل فٖ رللك ثلؾلْثص ّأهلج هغلللز 

فللذثد أّ هلل٠ع فِللل لِللج أى صخللشػ إلللٔ ثلقللؼ ؟ّإرث  رعللذ رثلوللشأر إرث اجًللش هعضللذ

 وشؽش ُل ٗقشم علِ٘ج هي ثللذجط ؽٖ  ؟

عولشر ٗؾْص لِلج ثلخلشّػ هلي ثلقلؼ ّثل أًَٗقج  هي ؽِز وشّػ ثلوشأر ثلوعضذر ػ / 

علٔ ثلقق٘ـ هي أاْث  ثلعلوج  ُّزث اْ  عجةؾز دٌش ثلقذٗق علِ٘لج سملْثى   

ّالْ  علشّر دلي عطلج  ّثلقغلي ّثلقجعلن ّل٘لشُن  زصعجلٔ ّاْ  عجةؾز دٌش هلقل

ّرُخ ثٛةوز ثٛسدعز ُّْ اْ  أدٖ عذ٘ذ إلٔ أى ثلوشأر ٗقشم علِ٘لج أى صخلشػ فلٖ 

عجةؾز الذ أوشؽلش أوضِلج  أم الغلْم فج  فذثدُج ّاذ ؽج  عٌذ أدٖ ؽ٘ذز ّل٘شٍ أى 

عٌِج صّؽِج ُّٖ فٖ عذصِج ّاجى ثلقغي ثلذقشٕ ٗقْ  دِزث ثلقلْ  اولج  صْفٖلوج 

عذش عٌذٍ عٌذ ثدي ؽ٘ذز ّل٘شٍ ّاذ سّٕ عي عوش دي ثلخطلجح عل٘لَ سملْثى   

هٌع هي رلك ّفٖ إعٌجدٍ ثًقطلجع ّسّٕ الزلك فلٖ ًقلٍْ علي عغولجى دلي  أًَصعجلٔ 

 فجى .ع

ي ّصغط٘للَ ّؽِِللج ّٗذللجؿ لِللج ّصؾضٌللخ ثلذشاللع ّثلقفللجصٗ )   سفوللَ  اللج  ثلوقللٌ

ّصغط٘للز ّؽِِللج صغط٘للز ثلْؽللَ صقللذم ثلكلل٠م عل٘للَ اللزلك هللج ٗضعلللق  : ٗقللْ  (ثلضقلللٖ

دوغجةل  ثلٌقجح ّثلقفجصٗي ٗلقق فٖ ثلٌقجح هج فٖ فكوَ هي ثللغجم ف٠ ٗؾلْص للولشأر 
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علي عجةؾلز سملْثى  رهعلجر أى صضلغن لوج سّٓ ثلذخجسٕ هعلقلج ّثلذِ٘قلٖ هلي فلذٗظ

 .ٟ صٌضقخ ثلوقشهلز ّٟ صضللغن  ّصغلذ  عللٔ ّؽِِلج إى ؽلج س :ج اجلشأًِ  صعجلٔ 

ُّللزث ٗللذ  علللٔ أى ثللغللجم هللي هق للْسثس ثٝفللشثم لوؾللجدِضَ للٌقللجح ّٗخللشػ هللع 

ٗؾلْص للشؽلل أى ٗغطلٖ ّؽِلَ  فئًلَثلوشأر فٖ ُزث ثلشؽل فٖ هغللز صغط٘ز ثلْؽلَ 

إؽوللجع ثلقللقجدز اوللج فكللجٍ ثدللي  أًللَلعلوللج  ّاللذ فكللٖ علللٔ ثلقللق٘ـ هللي أاللْث   ث

دلي ثّعذذ ثللشفوي دلي علْف ّ فجىعفٖ ثلوغٌٖ فقذ عذش رلك عي عغوجى دي  زاذثه

ثلضد٘للش ّؽللجدش دللي عذللذ   ّاللزلك صٗللذ دللي عجدللش ّثلقجعللن ّعجدللش ُّللْ سّثٗللز عللي 

 ٗؾْص للوقشم أى ٗغطٖ ّؽَِ إى ؽج  عْث  اجى لغذجس ًّقلْ رللك أًَثفوذ  ثٝهجم

دلي عذلذ   الج  ّاذ سّٓ ثلذِ٘قٖ ّل٘شٍ هي فذٗظ أدلٖ ثلضد٘لش هلي فلذٗظ ؽلجدش 

إرث ًجم ّٗغطٖ أًفَ هي  ثلغذلجس لكلي الذ عذلش علي عذلذ   دلي  َٗغطٖ ثلوقشم ّؽِ

عوش علَ٘ سمْثى   صعجلٔ اوج عٌذ ثلذِ٘قٖ ّل٘شٍ هي فلذٗظ ًلجفع علي عذلذ   

ُّلْ هلي ثللشأط ُّلزث فلق٘ـ علي  هج فلْع ثللزاي ٟ ٗغطلَ ثلوقلشم:دي عوش اج  

عذذ   دي عوش ّثلزٕ علَ٘ عول عجهلز ثلقلقجدز أى ثلْؽلَ لل٘ظ هلي هق لْسثس 

ثٝفشثم ّٗعٌٔ ثلقق فٖ ُزث هج فذط هي لْثصم ّمع ثلكوجهجس أّ ثلضغط٘ز دجللغلجم 

ُلزث لل٘ظ هلي هق لْسثس ثٝفلشثم عللٔ  فلئىعي دشد أّ ّمع ثلذطجً٘ز عٌذ ثلٌلْم 

ذر فَ٘ فذٗظ ثدي عذلجط عل٘لَ سملْثى   صعلجلٔ اولج سّثٍ ثلقق٘ـ ّرلك أى ثلعو

ثلذخجسٕ ّهغلن ّازلك أُل ثلغٌي هي فذٗظ عع٘ذ دي ؽذ٘ش عي عذذ   دي عذجط 

ثلغلٍْ دوج ّعذس ّافٌٍْ فلٖ علْد٘ي )فٖ ثلشؽل ثلزٕ ّاقضَ ًجاضَ فٖ اقز ع٠م 

جعلز ّالذ سّثٍ علي علع٘ذ ؽو (ّؽِلَ)ٗلجس ثؽلج  فلٖ دعلل ثلشّ (ّٟ صغطْث سأعَ

دلي ثأاغش هي عؾشٍ هي ثلشّثر الِن ٟ ٗلزاش ثلْؽلَ ّالذ أعلِلج ثلذخلجسٕ اولج رالش 

 أعللَ ثلقجان إٔ راش ثلْؽلَ الزلك الذ َظفش ثلغوعجًٖ  فٖ لشثةخ ؽعذز ازلك أعل

ثلغٌي فقذ صشؽن علٔ ُزث ثلخذش دوج ٗذ  علٔ مع  ُزٍ ثلشّثٗلز  َثلذِ٘قٖ فٖ اضجد

ّؽَِ ّصشؽن دوج ٗؾ٘ش دَ ثلعول للٌغلجةٖ دجح ٟ ٗغطٖ ثلوقشم سأعَ ّٗغطٖ  :اج 

   فٖ اضجدز ثلغٌي . سفوَعلَ٘ 

  علَ٘ دجح ثلفذٗز  سفوَٗقْ  ثلوقٌ  علَ٘  (دجح ثلفذٗز)بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ثلفذٗللز هؾللضقز هللي ثلفللذث  افللذث  ثٛعلل٘ش ّاللزلك فللذث  ثًٝغللجى فللٖ  ثلقضللج  إٔ ٗفللذٕ 

ف٘قلْ   لًَهك  ّعْمج ّدذ٠ٗ عي هي اجى ؽعل هي ًفغَ فذث أًَل٘شٍ ّرلك ٗعٌٔ 

ثًٝغجى ثفذٕ ف٠ًلج دٌفغلٖ ّهلجلٖ إٔ أٟ ٗكلْى هكلجًٖ اولج ٗقلْ  ثلقلقجدز عللِ٘ن 

سمللْثى   صعللجلٔ ّعللجةش ثلوغلللو٘ي عللي ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م فللذثط أدللٖ 

ن ٗذلزلْى ًفْعلِن ّأسّثفِلن ّأهلْثلِن ّٟ أًًِّفغَ إٔ  َّأهٖ إٔ ٗفذَٗ دلدَ٘ ّأه
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جح ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م دلللرٓ ّثلولشثد دجلفذٗلز ُلٖ هلج ٗؾلخ علللٔ ٗقل

 :ثلوقشم أعش فعلَ للوق ْسثس ُزث ُْ ثلفذٗز ُّٖ علٔ أًْثع

هٌِج هلج ُلْ عللٔ ثلضللو٘ش ف٘خ٘لش ثًٝغلجى دل٘ي عل٠ط إهلج أى ٗقلْم عل٠ط أٗلجم أّ  

ى هللي ٗطعللن عللضز هغللجا٘ي أّ ٌٗغللك ًغللكج ُّللزث ٗللزاشٍ ثلعلوللج  ف٘وللج ٗفعلللَ ثًٝغللج

هق ْسثس ثًٝغجى هي هق لْسثس ثٝفلشثم عللٔ ّؽلَ ثلضشفلق ّسفلع ثٛرٓ عٌلَ 

 .اقلق ثلؾعش ّاـ ثٛظفجس ّثلط٘خ ّلذظ ثلوخ٘و ّل٘ش رلك

هللجٟ صخ٘٘للش ف٘للَ هللج د  عل٘للَ ثلللذل٘ل دزثصللَ اوغللللز ثلقلل٘ذ إرث فللجد  :ثلٌللْع ثلغللجًٖ 

أى ٗفلذٕ  ثًٝغجى ف٘ذث ُّْ هقشم ّّؽخ فٖ فقَ ثلوغل ّّؽذ ثلوغل ّؽلخ عل٘لَ

دَ ازلك أٗنج فٖ ثلذهج  ثلْثؽذز هوج د  علَ٘ ثلذل٘ل اذم ثٝفقجس ّدم ثلضوضع ّدم 

ٟ صخ٘٘لش ف٘لَ إٟ لولي للن ٗؾلذ  فئًلَثلقشثى ًّقُْج هوج د  عل٘لَ ثللذل٘ل دخقْفلَ 

ٗؾلخ عل٘لَ فِ٘لج دم ُّلزث  :ثلِذٕ ازلك أٗنج ٗلقق فَ٘ فل٘وي صلشط ثلْثؽذلجس الجلْث

 .فق٘ل ثلزٕ ٗلصٖ ثلك٠م علَ٘ اْ  ؽوِْس ثلعلوج  علٔ ثلض

ٗخ٘ش دفذٗز فلق ّصقل٘ن ّصغط٘ز سأط ّه٘خ ّللذظ هخل٘و  اج  ثلوقٌ  سفوَ  )

ُّلزث ثلقغللن ثّٛ  هللي أاغللجم ثلفذٗلز ّثلفذٗللز اللذ صقللذم ثلكلل٠م (دل٘ي فلل٘جم ع٠عللز أٗللجم 

  صعجلٔ  سفوَج علٔ ًْع٘ي هج فِ٘ج ثلضخ٘٘ش ُّزث اذ هغل ثلوقٌ  علَ٘ أًِعلِ٘ج 

ُلزٍ  فلئىصؾخ فَ٘ اقلق ثلؾعش ّاـ ثٛظفجس ّصغط٘لز ثللشأط ّللذظ ثلوخل٘و  لوج

هٌكن هشٗنلج أّ دلَ أرٓ هلي  اجى ّصعجلٔ ) فوي لًَعلٔ ثلضلو٘ش ّلِزث اج    عذق

فل٘جم ع٠علز أٗلجم أّ فلذاز  :هي فل٘جم أّ فلذاز أّ ًغلك ( هلي فل٘جم زسأعَ ففذٗ

ُلٖ ثلؾلجر ٗلزدقِج ٗضقذع علٔ عضز هغلجا٘ي لكلل هغلك٘ي ًقل  فلجع أّ ًغلك ّ

ش ّٟ ٗؾلضٕ هلج دًِّلج ذقلثًٝغجى ّٗؾضٕ عي ثلؾجر هج فْاِج هي ثلذهج  ّثٝدلل ّثل

أى ٗللزدـ ثًٝغللجى ل٘للش ثلؾللجر هوللج اقللش عٌِللج اللزدـ ثلط٘للْس هللي ثلقوللجم ّثلللذؽجػ 

ًّقللْ رلللك ُّللزث عٌللذ عجهللز ثلعلوللج  ّ ٗؾللضا عٌِللج ّصٗللجدر ثٝدللل ّثلذقللش ّثلغللٌن 

 :ّثلفذٗز ّا٠م ثلعلوج  فِ٘ج

ٗقج  أى عوز ًقْؿ اذ عذش عي سعْ     ا فٖ ّؽْح ثلفذٗز فٖ دعل :أّٟ  

عل٘للَ سمللْثى   صعللجلٔ اوللج ؽللج  فللٖ  رثٛفللْث  اقللذٗظ  عللي اعللخ دللي عؾللش

ثلقق٘ق٘ي هي فذٗظ أدٖ ل٘لٔ عٌَ فٌ٘وج أّؽخ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م ثلفذٗز علٔ 

ّؽخ فَ٘ ثلذم دجٟصفجع ّهج لن ٗلذ  عل٘لَ ثللذل٘ل  ثلضلو٘ش ف٘قج  أى هج د  علَ٘ ثلذل٘ل

 ؟فِل صؾخ فَ٘ ثلفذٗز أم ٟ 
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الذم ثلضوضلع  ّثلقلشثى ّ  جلًِلدلع٘هعلْم أى ثلذهج  هج صقذم ثٝؽلجسر إل٘لَ ثلْثؽذلز ػ/ 

ثٝفقجس ازلك فٖ ثلق٘ذ ازلك فٖ فلق ثلشأط فوج عذش عي سعلْ    فللٔ   

عل٘للَ دل٘لل فِلل صؾللخ ف٘لَ ثلفذٗلز اضغط٘للز  عل٘لَ عللن ّؽللخ ثٝص٘لجى دلَ ّهللج للن ٗلذ 

 ؟ ٟ ثلشأط ّثلضط٘خ ّاـ ثٛظفجس ّلذظ ثلوخ٘و أّ

اذل ثلك٠م فلٖ هغلللز ثلفذٗلز ٌٗذغلٖ أى ٗقلج  أى ثلعلولج  الذ ثصفقلْث عللٔ أى هلي  ػ/ 

للل٘ظ دوذللشّس لقللْ     فؾللَ عللن ّأى  أًللَّاللع فللٖ ؽللٖ هللي هق للْسثس ثٝفللشثم 

س فوي فشك فِ٘ي ثلقؼ ف٠ سفلظ ّٟ فغلْع ّصعجلٔ )ثلقؼ أؽِش هعلْهج لًَعذق

ّٟ ؽللذث  فللٖ ثلقللؼ (ّاللذ فللشم   عللض ّؽللل ثلشفللظ ّثلفغللْع ُّللٖ ثلوقشهللجس 

لوللشث  ثلللزٕ ْٗفللل إلِ٘للج ثدلًْثعِللج ّفللشم هللج دّى ثلللزٕ ٗفنللٖ إلِ٘للج اجلؾللذث  ّ 

هذلشّسث فلئرث فعلل ؽل٘تج هلي  فؾلَُّٖ هقشهز ٛى ثًٝغجى ٗضؾْف إلٔ أى ٗكلْى 

ثلقللؼ للل٘ظ دوذللشّس ّٗؾللخ عل٘للَ ثلضْدللز ّدعللل ثلعجهللز  فللئىهق للْسثس ثٝفللشثم 

هخ٘لش دل٘ي أى  أًلَٗني أى ثلفذٗز ُٖ صخ٘٘ش دل٘ي فعلل ثلْثؽلخ أّ ثٝص٘لجى دجللذم أّ 

ى ُلزٍ إّٟ ؽٖ  علَ٘ ُّلزث ؽِلل دلل  َٗفعل ُزث ثلوق ْس ّعلَ٘ دم أّ ٗوغك عٌ

ز ُلٖ ى ثلفذٗلإل٘ظ دوذشّس عن  فؾَثلوق ْسثس ُٖ هقشهجس ّهي فعل فِْ  عن ّ

  ؟صذع عي رلك ُل صؾخ علٔ ال هلي فعلل هق لْسث هلي هق لْسثس ثٝفلشثم أم ٟ

 ؟ فٖ رلك رهج لعوذّ

أى  رثلعوذر عٌذ ثلعلوج  ثلق٘جط ف٘ولج د  عل٘لَ ثللذل٘ل فلٖ فلذٗظ اعلخ دلي عؾلش ػ/

ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م لوج س ٍ اذ  رصَ ُْثم سأعَ ُّٖ ثلقول سوـ لَ ثلٌذلٖ 

دقلق سأعَ ّأّؽخ علَ٘ ثلفذٗلز الجط ثلعلولج  عللٔ رللك الل  علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م

هج فٖ فكوِج هي هلج ٗفعللَ ثًٝغلجى صشفِلج ّسفعلج للٜرٓ اقلـ ثٛظفلجس ّثلضط٘لخ 

لل٘ظ دونلطشد عٌلذ ثلعلولج  ّٟ ٗؾلشٕ  أًلًَّقْ رلك ّهي صلهل ُزث ثلق٘جط ّؽذ 

عٌللذُن دكللل فللج  فجلعلوللج  ٌٗقللْى فللٖ اللل هللزُخ علللٔ دعللل ثلوق للْسثس ّٟ 

أفولذ ّثلؾلجفعٖ أى الـ  ثٝهلجمذْى فِ٘ج دم اوج صقلذم ثٝؽلجسر إل٘لَ فلٖ هلزُخ ٗؾ٘

ثل فش هي هق ْسثس ثٝفشثم ّٟ ٗؾخ فَ٘ ثلذم دل فذاز ّثل فشٗي ازلك ّٗؾلخ 

فللٖ ثلغ٠عللز فوللج فللْع ّٗللزُخ أدللْ فٌ٘فللز إلللٔ أى ثٛفللذع ثلْثفللذ هقللشم  أى ٗقللـ 

ٗؾلخ  :ٗلذ اجهللز الجلْث ظفلشأظفشر هٌَ ّٟ صؾخ علَ٘ ثلفذٗلز فضلٔ ٗقلـ ؽلعش أّ إ

هجلللك فللٖ ثلوْهللل ّثلذِ٘قللٖ  ثٝهللجمفذٗللز ّثلعوللذر فللٖ رلللك هللجسّثٍ  فٌ٘تللزعل٘للَ 

علي عذلذ    صو٘ن ثلغخض٘جًٖ عي عع٘ذ دي ؽذ٘لش ّثلؾجفعٖ هي فذٗظ أْٗح دي أدٖ

دم ُّلزث ثلخذلش هْالْف  َهلي صلشط ؽلٖ  هلي ًغلكَ أّ ًغلَ٘ فعل٘ل: دي عذجط الج  

هشفْعج هي فذٗظ أفوذ دي علٖ دي ععذ علي عللٖ  علٔ عذذ   دي عذجط اذ ؽج 
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دي ؽعذ عي عٌ٘٘ز عي أْٗح علي علع٘ذ دلي ؽذ٘لش علي عذلذ   دلي عذلجط علي 

إللٔ ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م  َثلٌذٖ فلٔ   علَ٘ ُّْ هٌكلش ّٟ ٗقلـ سفعل

ّثلقْثح فَ٘ ثلْا  ّرلك أى ثفوذ دي فِ٘ل هؾِْ  ّٟ ٗقضؼ دشفع ُلزث ثلخذلش 

ؽٖ  الذ ّسد  فلٖ دلجح ثلفذٗلز عللٔ ّؽلَ ثلعولْم علي ثلقلقجدز عللِ٘ن ُّزث أعلٔ 

سمْثى   صعجلٔ ّثلوغللز فٖ دجح ثلفذٗز فٖ ل٘ش هج د  علَ٘ ثلذل٘ل هقل ول٠ف 

عٌذ ثلعلولج  عللٔ الْل٘ي رُلخ ؽوِلْس ثلعلولج  ُّلْ الْ  ثٛةولز ثٛسدعلز ّظلجُش 

هق للْسثس  صؾللخ ثلفذٗللز فللٖ اللل هق للْس هللي أًللَالل٠م عذللذ   دللي عذللجط إلللٔ 

ثٝفشثم ّعٌذ صشط ال ّثؽخ علٔ ثلضقغ٘ن ثلغجدق ّثلعوذر فٖ رلك هج ؽج  فٖ عي 

ّٟ هخجل  لعذذ   دي عذجط فٖ ُزث ثلقْ  ثلغجًٖ ّرُلخ  :عذذ   دي عذجط اجلْث

ؽوجعلز الجدي ثلوٌلزس ّثدلي فلضم ُّللْ الْ  لؾوجعلز هلي ثلوضقلذه٘ي فلٖ دعللل َ إل٘ل

لٌخعللٖ  فللٖ صؾللجّص ثلو٘قللجس ثّإدللشثُ٘ن  ثلوغللجةل دّى دعللل اعطللج  دللي سدللجؿ  

ثفوللذ فللٖ ثلوذ٘للش دوٌللٔ ّ ثلٌفللشر دعللذ هٌضقلل  ثلل٘للل دللل ثلضللجدعٖ للشفقللز  جٝهللجمّا

هجلك فٖ هغللز هْثف ثلْدثع ّالزلك هلج ؽلج  علي عولش  ثٝهجمّازلك هج ؽج  عي 

 ًللَئفدللي ثلخطللجح سمللْثى   صعللجلٔ عل٘للَ دضللشط ثلوذ٘للش دوضدلفللز فللٖ ٗللْم ثلٌقللش 

ي فجصضللَ رلللك دهلج ّثلللزٕ ٗ ِللش ّ  ثعللن أى ثلقللْثح أى ثلفذٗللز ٟ ْٗؽلخ علللٔ هل

 : صؾخ إٟ هج د  علَ٘ ثلذل٘ل ّرلك ٛهْس عذٗذر 

ّالذ  رّؽلخ ثلفذٗلز عللٔ اعلخ دلي عؾلشأأى ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م اذ : أّلِج 

ّؽخ ثلفذٗز علٔ ل٘شٍ هلع أى أ أًَلن ٗغذش علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م ّ  رصَ ُْثم سأعَ

ؽخ علَ٘ ثلفذٗلز ْن ٗلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م اذ عجٗي ل٘شٍ هوي اجى هعزّسث فثل

هٌِن ٗعلٔ دي عطج  اوج ؽج  فلٖ ثلذخلجسٕ ّهغللن فل٘ي هلج ؽلج  هضنلوخج دخللْع 

هلج صقلْ  فلٖ دشؽلل صنلوخ ّعل٘لَ : فقج  للٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م  زّعلَ٘ ؽذ

ثلؾذللز  جأهلل)ًللض  عل٘لَ ثلللْفٖ  فقللج  لللَ ثلٌذلٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغل٠م دعللذ أى؟ ؽذلز 

الزلك (فٌع فٖ عوشصك هج صقٌع فلٖ فؾلك ثثلخلْع ّأعش  ّثلغل عٌك  ضعِجفجً

فٖ إرى ثلٌذٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م للعذلجط أى ٗضلشط ثلوذ٘لش دوضدلفلز الزلك إرًلَ 

عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م للشعللجر أى ٗضشاللْث ثلوذ٘للش دوضدلفللز ّإرًللَ عل٘للَ ثلقلل٠ر 

لعؾضر هي ثلٌغج  ّثٛهفج  ّلولي الجى هعِلن أى ٌٗفلشّث دعلذ ّثلغ٠م لوي اجى هي ث

ؽللخ علللِ٘ن فذٗللز فللذ  علللٔ أى ْهٌضقلل  ثلل٘للل ُّللن هعللزّسّى اقللج  اعللخ ّلللن ٗ

عل٘للَ  رثلفذٗللز هخقْفللز دوللج د  عل٘للَ ثلللذل٘ل ّإى اللج  اجةللل أى اعللخ دللي عؾللش

الذ  رصلَ ُلْثم سأعلَ فلّؽلخ ثلٌذلٖ عل٘لَ  أًلَسمْثى   صعجلٔ اجى هعزّسث ّرلك 
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لق٠ر ّثلغ٠م ثللذم ّثلعذلجط دلي عذلذ ثلوطللخ عل٘لَ سملْثى   صعلجلٔ هعلزّسث ث

ازلك فجلعزس هْؽْد ازلك ثلؾِل ف٘وي صنوخ دخلْع ّصلذظ ؽذز ازلك هلي مل٘ق 

قل  ثلل٘لل ُّلْ هعلزّس ضفلش دعلذ هًٌعلَ٘ فلن ٗض٘غش لَ ثلوذ٘ش دوضدلفلز الزلك هلي 

ؽضشثط فٖ ٝكن فذ  علٔ أى ثلنعفَ  ف٘ؾضشط فٖ ثلعلز هع رلك صذجٗي ثلقثهي  ًَٛ

ثلقكن ل٘ظ دوققْد دزثصَ ّأى ثلعزس ّثلقجؽز ل٘غش هْؽذلز لللذم هلي ؽِلز ثسصفلجع 

ثٝعن ّٗؾخ علَ٘ ثلذم ّهعللْم أى ثًٝغلجى الذ ٗكضفلٔ دجلضللع٘ن ّٟ ٗؾلخ عل٘لَ ثلذلذى 

فضلٔ ولشػ ّاضِلج ٗقلْ  ثلعلولج  ٟ ٗؾلخ  راوج ٗزاش دعل ثلعلوج  ف٘وي صشط ف٠

لق٠ر انلج  ّأى إعولَ أع لن  ّإرث الجى هعلزّسث فضلٔ ولشػ ّاضِلج أى ٗلصٖ دِزٍ ث

ٟ ٗؾلخ عل٘لَ : ّؽخ علَ٘ ثلقنج  اقج  هي صشط ْٗهج هي سهنجى  هضعوذث اجلْث 

ثلقنج  ّاْ  دعل ثلعلوج  ٟ ٗؾخ علَ٘ ثلقنج  ٛى إعوَ أع ن هي أى ٗلصٖ دِلزث 

ٗقنٖ رلك ثلْ٘م  ًجع٘ج أّ هنطش ّؽخ علَ٘ أى َثلْ٘م ّعلَ٘ ثلضْدز ّلكي لْ صشا

ف٘فشاْى د٘ي أهغج  ُزٍ ثلوغجةل اولج ٗفعلل ثملطشثسث ّٗكلْى ثًٝغلجى ف٘لَ هعلزّس 

 .ّدٌ٘وج ٗكْى ثًٝغجى ل٘ظ دوعزّس 

م اغ٘لش هلي ثلقلقجدز تجأى ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م اذ فؼ هعَ ف :  ثلْؽَ ثلغجًٖ

 اوج ؽلج  فلٖ فلذٗظ ن أاغش هي هتز أل  هي أفقجح سعْ    اأًِاج  دعنِن 

م اغ٘لش هلٌِن تلجهي أفلقجدز ف َعجهش دي عذذ   أى ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م صذع

جلوذٌٗز ّهٌِن هي لقلق دلَ دلزٕ ثلقل٘فلز ّهلٌِن هلي لقلق دلَ فلٖ أعٌلج  دهي لقق دَ 

هلي أفلقجح سعلْ     ل٘لشٍثلطشٗق هٌِن هي لققَ دوكز اعلٖ دلي أدلٖ هجللخ ّ

 ّلللن ٗللشد هللع ّسّد ثلوخجلفللز ّفعللل ثلوق للْس اطعللج عللي ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ا

أّؽخ علٔ أفذ هٌِن أّ ًقل علٔ أفذ هٌِن  ثلفذٗز علٔ ثٝهل٠ع دكلل  أًَّثلغ٠م 

 .هق ْس ّصشط ال ّثؽخ 

أى فذٗظ عذلذ   دلي عذلجط سملْثى   عل٘لَ هْالْف عٌلَ ُّلْ : ثلْؽَ ثلغجلظ 

ٕ ٗعضوذ علَ٘ عجةش هي ٗقْم دِزٍ ثلفذٗز هْاْف علٔ عذذ ثلعوذر فٖ ُزث ثلذجح ّثلز

  دي عذجط ّلن ٗشٍّ عٌَ إٟ عع٘ذ دي ؽذ٘ش ّلن ٗشٍّ عي عع٘ذ دي ؽذ٘ش إٟ أدلٖ 

أٗللْح ثلغللخض٘جًٖ ّأهغللج  ُللزٍ ثلوغللجةل لوللج صكللْى فللشدث فللٖ ُللزث ثلذللجح ُّللٖ هللي 

ش ُّلْ هلي ثٛةولز فلٖ ثٛفشثد ثلضٖ ٗلوز دِج ثلعجهز فلوج اجى ثلٌجاذ لِج عع٘ذ دي ؽذ٘

ًقل ثٛفكجم  ّأفقجح عذذ   دي عذجط اغش فلن ٌٗقل عٌلَ د  عللٔ أى ثلٌقلل ٌُلج 

 َل٘ظ ثلوشثد دَ ثٝه٠ع أّ أى ثلوشثد دَ ثٝه٠ع ّل٘ظ ثلوشثد دَ ثٝلضثم ّإٟ لٌقلل

أفقجح عذذ   دي عذجط ّهعلْم أى عذذ   دلي عذلجط سملْثى   عل٘لَ صعلجلٔ 
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ووغل٘ي  هيّاذ عجػ دعذ ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغل٠م أاغلش ري ّفجهي ثلوضلوشٗ

 .عضذٟ  دَ اقْس ثلْؽَ ٝعٌز فذ  علٔ أى ُزث ثلذل٘ل فٖ ث

اللذ ؽللج ٍ هللي ّاللع فللٖ  أًللَاللذ عذللش عللي ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م  أًللَ: ثلشثدللع 

هق للْس هللي ثلوق للْسثس اجلشؽللل ثلللزٕ اللذ صنللوخ دخلللْع ّسوللـ للعذللجط 

رلك هي ّؽَ فلق٘ـ لشعجر ثلؾجر ّلن ْٗؽخ علِ٘ن دهج ّلن ٌٗقل ّللنعفَ  ّازلك 

 . ّٟ هي ّؽَ مع٘ 

علي عولش دلي ثلخطلجح عل٘لَ سملْثى   صعلجلٔ اولج ؽلج  الذ  أًَ: ثلْؽَ ثلخجهظ 

سّثٍ عع٘ذ دي ؽذ٘ش دئعٌجد فق٘ـ عٌَ  فٖ ثلشؽل ثلزٕ فجصلَ ثلوذ٘لش دعشفلز فؾلج  

 ٟ  : اللج  ؟ أّفقللش دعشفللز: قللج  اذللل ثلفؾللش إلللٔ عوللش دللي ثلخطللجح ُّللْ دوضدلفللز ف

ثرُخ ّال  دِلج فقللٔ عولش دلي ثلخطلجح عل٘لَ سملْثى   صعلجلٔ فل٠ر : اج  ،

فْال  فضلٔ ؽلج  علن ؟ ثلفؾش عن ساخ سثفلضَ ُّْ ٌٗض ش ّٗقْ  أؽج  ثلشؽل أم ٟ 

 .لن ٗذش دوضدلفز ّلن ْٗؽخ علَ٘ دم ّإى اجى هعزّسث  أًَثًقشف ّاطعج 

ذ   دلي عذلجط عل٘لَ سملْثى   صعلجلٔ ًقلَ أى هلي أى ثعلش عذل: ثلْؽَ ثلغجدط 

علض    صشط ؽ٘تج هي ًغكَ أّ ًغَ٘ فغجّٓ د٘ي ثلضجسط عولذث ّثلٌجعلك ّهعللْم أى

ًلج (ّؽلج  علي ثلٌذلٖ لثلع ٘ن )سدٌلج ٟ صؤثولزًج إى ًغلٌ٘ج أّ أوط َّؽل اج  فٖ اضجد

ّإى الجى ( عفٖ عي أهضلٖ ثلخطلل ّثلٌغل٘جى)علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م فٖ ل٘ش هج وذش 

دعل ثلعلوج  ٗقْلْى ٌُج أى ثلعفْ ٌُج ثلوشثد دَ ثلضلع٘ش ّل٘ظ ثلفذٗز ّلكي ٗقلج  أى 

ثٝٗؾجح ثلزٕ اذ ّسد عي عذذ   دلي عذلجط هلي ؽِلز ثلفذٗلز ّثؽلخ عللٔ ثلضلجسط 

ّعِْث ّفكجٗز ثٝؽوجع عللٔ ّؽلَ ثلعولْم دجٛولز ل عوذث ازلك ثلضجسط ًغ٘جًج ّوط

َ٘ ً لش فقلذ رُلخ ل٘لش ّثفلذ هلي ثلعلولج  إللٔ أى هلي دقذٗظ عذذ   دي عذجط عل

جلخطلجح ُّلزث دفعل ؽ٘تج هي هق ْسثس ثٝفشثم أّ صشط ّثؽذج أّ ًجعل٘ج ٟ ٗؾلول 

فولذ فل٘وي أ ثٝهلجماذ اج  دَ ل٘ش ّثفذ هي ثلغلل  هلي ثٛةولز ّل٘لشُن الذ الج  دلَ 

للن صشط ثلوذ٘ش دوضدلفز ّازلك ف٘وي صشط ثلوذ٘ش دؤٌ  ُّْ علجُٖ ًّجعلٖ ّٟ ٗع

ّؽللج  ُللزث أٗنللج عللي ل٘للش ّثفللذ هللي ثٛةوللز ّثلللزٕ ٗ ِللش ّ  أعلللن أى ثلقللْ  

ٗلضهَ ثلفذٗز فَ٘ ً ش ّرلك لٚٗلز ثلغلجدقز ّالذ رُلخ ؽل٘خ ثٝعل٠م دلي  أًَدجلٌغ٘جى 

ّثلغلجُٖ فلٖ فعلل هق لْس هلي هق لْسثس  ٖص٘و٘ز ّثدلي ثلقل٘ن إللٔ ثعلضغٌج  ثلٌجعل

 .جط علَ٘ سمْثى   صعجلٔ عش عذذ   دي عذأثٝفشثم هع أى عوذصِن ُْ 
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أى ثلخلفللج  ثلشثؽللذٗي علللِ٘ن سمللْثى   صعللجلٔ الللدٖ دكللش ّعوللش : ثلْؽلَ ثلغللجدع 

 أًلَفلذ هلٌِن أن فؾْث دعذ سعْ    ا هشثسث للن ٗغذلش علي أًِّعغوجى ّعلٖ هع 

 .فذ دم فٖ هق ْس هي هق ْسثس ثٝفشثم هع ّسّد رلك اطعج أّؽخ علٔ أ

ّؽلخ ثلفذٗلز عللٔ أ أًلَلن ٗغذش عي أفذ هي ثلققجدز دجٝه٠ع  أًَ: ثلغجهي ثلْؽَ 

هي فعل هق ْسث هي هق ْسثس ثٝفلشثم أّ صلشط ّثؽذلج إٟ هلج ؽلج  علي عذلذ   

 .دي عذجط علَ٘ سمْثى   صعجلٔ 

عضوللجدث إ   ثلللزٗي اللجلْث دْؽللْح ثلفذٗللز  زسفوللأى ثٛةوللز علللِ٘ن : ثلْؽللَ ثلضجعللع 

أعش عذذ   ثدي عذجط علَ٘ سمْثى   صعجلٔ لن ٗطشدّث دزلك عللٔ  عضٌجدث علٔإّ

ج هي أًًِـ علٔ دعل ثٛعوج   أًَاذ عذش عي ل٘ش ّثفذ هٌِن  ًَئفّؽَ ثلعوْم 

هق ْسثس ثٝفشثم ّهع رلك لن ٗقْلْث فٖ ّؽْح ثلفذٗز اوج صقذم ثٝؽجسر إلَ٘ فلٖ 

ّؽخ هْثف ثللْدثع أي هغللز اـ ثلؾعش ّاـ ثٛظفجس ّازلك دعل ثلعلوج  او

ؽٖ  ُّزث هلشّٕ   عن ّٟ ٗؾخ علَ٘ أًَُّْ هعزّس أّ اجى ًجع٘ج  َّاج  لوي صشا

هجلك ّازلك فٖ هغللز صشط ثلوذ٘ش دؤٌ ل٘جلٖ  ثٝهجمُّْ اْ  عي علٔ دي ثلوٌزس

 .  ّل٘ش رلك هي ثلوغجةل  زسفوثلضؾشٗق علن دَ أفوذ علَ٘ 

ثى   صعلجلٔ هلع فؾِلن هلع ثلٌذلٖ عل٘لَ ِن سملْ٘أى ثلقلقجدز علل: ثلْؽَ ثلعجؽش 

وللزّث )ثلقل٠ر ّثلغل٠م ّاغللشصِن ّصنلجفشُن ّثلٌذللٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغلل٠م ٗقلْ  

ّٟ هفضٖ فٖ هغل ُزث إٟ ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م ّٟ ٗعضذ دلفلذ (عٌٖ هٌجعككن 

إٟ دَ فجلٌفْط صضؾْف للوضجدعز هغل ُلزث ثلوْملع أاغلش هلي ل٘لشٍ ّرللك أى ثلٌذلٖ 

لَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م هلج فلؼ ّثلٌلجط ٗقضلذّى دلَ إٟ ُلزٍ ثلولشر ّأهلش دجٝاضلذث  دلَ ع

ن أاغلش هلي أًِلم اغ٘لش ّالذ رالش دعلل ثلولؤسو٘ي تجعلَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م ّثلٌجط ف

ًقل عي ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م  أًَهتز أل   ّهع رلك لن ٗغذش عي أفذ هٌِن 

 .أى فٖ صشط ثلوق ْسثس دم 

أى إٗؾللجح ثلللذهج  اللذ ؽعلللَ اغ٘للش هللي ثلعجهللز دللذ٠ٗ لفعللل : ٕ عؾللش ّثلْؽللَ ثلقللجد

ثلْثؽللخ أّ ثٟلضللضثم دجؽضٌللجح ثلوق للْس فضللٔ ل٘للخ عٌللذ اغ٘للش هللي ثلعجهللز  ؽجًللخ 

ثلضلع٘ن ّثلضْدز وجفز عٌذ هي ثعضِجى دقذّد   ّوجفز ٗكغش ُزث عٌذ أُل ثلغلشث  

ْ رللك ثللزٗي ٗقْللْى ثلزٗي ٗقْلْى أى لذِٗن أعوجٟ ّفجؽلجس أّ أُلل ثلشٗجعلز ًّقل

أى لذِٗن هؾجلل ف٘ضشاْى ثلوذ٘ش أٗجم هٌٔ ّٗضشاْى سهٖ ثلؾوجس ّٗضشالْى أٗنلج 

هْثف ثلْدثع ّٗذفعْى عي ال ّثفذ هي ثلْثؽذجس فذٗز علن ٗخشؽلْى ّعل٘لَ ٗقلج  

ؽلٖ  ُّلزث هلج ف٘لَ هلي  فٌ٘تلزٗقل  دعشفلز علن ٌٗقلشف ّٟ ٗؾلخ عللِ٘ن  أًَ فٌ٘تز

ل دعللل ثلوفضل٘ي فلٖ ُلزث ثلذلجح صغلج٠ُ عشٗنللج ثلضغلجُل فلٖ فلذّد   ّالذ صغلجُ
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ّصعلجلٔ فلٖ  جًَعلذقفضٔ ًُْش اغ٘ش هي ثلؾلعجةش ّالللش ثلِ٘ذلز فلٖ فلذّد   

ثلوٌجعك عٌذ اغ٘ش هلي ثلٌلجط ّللن ٗذٌ٘لْث ؽجًذلج هِولج هضفقلج عل٘لَ عٌلذ ثلعلولج  ُّلْ 

ؽجًخ ثلضلع٘ن ّثلضقشٗن ف٘قج  أى هي فعل ؽل٘تج هلي ثلوق لْسثس ّؽلخ عل٘لَ ثلضْدلز 

 .ل٘ظ دوذشّس ّهي صشط ؽ٘تج هي ثلْثؽذجس هضعوذث ّؽخ علَ٘ ثلضْدز  فؾَأى ّ

أى أهْث  ثلٌجط هعقْهز ّٟ ٗؾْص إوشثؽِج إٟ دلذل٘ل دل٘ي : ّثلْؽَ ثلغجًٖ عؾش 

ٗللضم هلي رللك  ًلَئففقٌ٘وج ْٗؽخ علٔ ثلؾخـ إوشثػ ثلذم إٔ ثلفذٗلز أّ ثلضقلذع 

ٌذغلٖ أى ٗكلْى دلٌـ فلق٘ـ فلشٗـ ثٝلضثم دجًٛفجع ّعٌذ ثلوخجلفز ثلضلع٘ن ُّلزث ٗ

ُّللزث ٟ ّسّد لللَ ٟ فللٖ ثلكضللجح ّٟ فللٖ ثلغللٌز ّإى هؾللشثٍ  ثلق٘للجط ل٘للش هكضوللل 

 .ثلؾشّه 

إهعجم عضز هغجا٘ي لكل هغك٘ي هذ  د٘ي ف٘جم ع٠عز أٗجم أّاج  ثلوقٌ  سفوَ  )

ُّزث ثلزٕ علَ٘ عول ثٛةولز ثٛسدعلز ّالذ ؽلج  ثٝفضلج  دلَ علي عطلج  دلي أدلٖ  (دش

هلذ ُّلزث عللٔ  أًلَّل٘شٍ هي ثلغلل  ّا٘لل أى ثٝهعلجم ُلْ فلجع ّثٛؽلِش  سدجؿ

فلٖ ثلضقغل٘ن ثلغلجدق أى  َثلضخ٘٘ش ف٘ولج ُلْ هخ٘لش دلَ ثًٝغلجى ف٘ولج صقلذم ثٝؽلجسر إل٘ل

هخ٘لش دل٘ي ُلزٍ ثٛفلْث  ّ  ًلَئفثًٝغجى إرث فعل هق ْسث هي هق ْسثس ثٝفلشثم 

هللي ّاللع فللٖ هق للْس هللي  دللَ ٗعلللن اغ٘للش هللي وطللل اغ٘للش هللي ثلوفضلل٘ي ثلللزٗي ٗفضللْى

هق ْسثس ثٝفشثم ف٘ي ٗقْ  ثلؾخـ لذغش هخ٘طج أّ صط٘ذش ٗقلْ  عل٘لك دم أّ 

ٗقْ  أًٖ لط٘ش سأعلٖ أّ فلقلش ؽلعشٕ ٗذلجدسّى دلجلقْ  ٗؾلخ عل٘لك دم ّٗؾلخ 

عل٘لللك دم ٌّٗذغلللٖ أى ٗفلللشع دللل٘ي هلللج ٗلللزاشٍ ثلعلولللج  عللللٔ ّؽلللَ ثلوق لللْس هلللي 

شفلَ ّدل٘ي صلشط ثلْثؽذلجس ّفعلل هق ْسثس ثٝفشثم ّٗفعلَ ثًٝغجى عللٔ ّؽلَ ثلض

ثلوق ْسثس ُّْ هج ٗفعلَ ثًٝغجى علٔ ّؽَ ثلضشفق ٗؾخ فَ٘ ثلفذٗز صخ٘٘لشث ففذٗلز 

دللي ثهللي فلل٘جم أّ فللذاز أّ ًغللك ُّللزث أهللش ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م لكعللخ 

عؾشر علَ٘ سمْثى   صعجلٔ أهج هي صشط ؽ٘تج هلي ثلْثؽذلجس فجلعولذر ف٘لَ فلذٗظ 

فعل٘لَ دم هلي صلشط  :ط عل٘لَ سملْثى   صعلجلٔ هْاْفلج عل٘لَ الج عذذ   ثدي عذلج

ؽ٘تج هي ًغكَ ّثلضشط ٌُج ٗكْى فٖ ثلْثؽذجس ف٘ؾلخ عل٘لَ ثللذم اولي صلشط ثلغلعٖ 

عٌذهج ًقْ  دْؽْدَ ّاوي ٗضشط ثلوذ٘ش دؤٌ ّصشط ثلوذ٘ش دوضدلفز أّ ٗضشط هلغ٠ 

ي هق لْسثس ُزث ٗخضل  عٌلذ ثلعلولج  هلع هلي ٗفعلل هق لْسث هل فئىسهٖ ثلؾوجس 

 .ثٝفشثم 

الذ  (لكل هغك٘ي هذ دش أّ ًق  فجع هي صوش أّ ؽع٘ش اج  ثلوقٌ  سفوَ   )

ّصعلجلٔ هلي  جًَعلذقؽج  عي هؾجُذ دلي ؽذلش ّل٘لشٍ أى الل هلج ؽلج  فلٖ ال٠م   
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 هلشثدٝثإهعجم فِْ ًق  فجع ّصق٘٘ذ رللك دٌلْع هلي أًلْثع ثٛهعولز عللٔ ّؽلَ 

زث ٗكللْى هللي اللْس ثلٌللجط فللئرث اللجى ثلٌللجط ف٘للَ ً للش ّثلقللْثح ّ  أعلللن أى ُلل

ٗطعوللْى ثلضوللش فوللي ثلضوللش ّإرث اللجى هللي ثلذللش فوللي ثلذللش ّإرث اللجى هللي ثٛسص فوللي 

وللشثػ إى الجى دعللل ثلعلولج  ٟ ٗلشٓ إثٛسص ّإرث الجى هلي ثلؾلع٘ش فوللي ثلؾلع٘ش ّ

ل٘ظ هي اجهل ثلطعجم ّٟ ٗعضذش هطعْهج دزثصَ دل ٗعضذشًَّ هلي سدٕ   ًَثلؾع٘ش ٛ

 .د٘ش فقش ّل٘ظ دذ٘ش لٌج  أًَّلِزث ٗعذ هي دجلذ٘ش ثلزٕ فَ٘ ؽع٘ش  ثلطعجم

أّ ردللـ ؽللجر ّٗؾللضشه فللٖ ثلؾللجر أى : اللج   (أّ ردللـ ؽللجر اللج  ثلوقللٌ  سفوللَ  )

صكللْى عللل٘وز اوللج ٗؾللضشه فللٖ ثٛمللق٘ز ُّللزث عٌللذ عجهللز ثلعلوللج  ّٗؾللضشه فِ٘للج 

مجفٖ ازلك أٗنج ثلغ٠هز هي ثلعْ٘ح دجلؾشّه ثلضٖ ٗزاشُج ثلعلوج  فٖ اضجح ثٛ

فٖ دجح ثلِلذٕ ٗؾلضشه فلٖ ثلِلذٕ هلج ٗؾلضشه فلٖ ثٛملق٘ز الزلك أٗنلج فلٖ دلجح 

 .لعق٘قَ ث

ّدؾلضث  فل٘ذ اضلل  (ّدؾضث  ف٘ذ د٘ي هغل إى الجى ٗقلْ  اج  ثلوقٌ  سفوَ  )

ثلق٘ذ ٟ صؾخ ف٘لَ ثلفذٗلز إٟ للوضعولذ أهلج ل٘لش ثلوضعولذ ٟ ٗؾلخ عل٘لَ ثلفذٗلز ُّلزث 

هلٌكن هضعولذث فؾلضث  هغلل هلج اضلل هلي  َّهلي اضلل)ّصعلجلٔ   جًَعلذقظجُش ال٠م   

دغل٘جسصَ  صقطذمٗخشػ هي ُزث ثلٌجعٖ ّثلغجُٖ أّ ثلزٕ هغ٠  (هضعوذث)اج  (ثلٌعن 

ٟ  ٗؾخ علَ٘  أًَُزث ل٘ظ دوضعوذ ّعلَ٘ ٗقج   فئىفْ٘ثى ّفؾٖ أّ ف٘ذ أّ ؽشثد 

دلَ رّّ ثلعلذ  ؽٖ  ل جُش ثلقشثى ّإرث فجد ف٘ذث ّؽخ علَ٘ ثلوغل ّثلوغل ٗقكلن 

ّٗزاش ثلعلولج  أى ثلقل٘ذ إرث الجى ًعجهلز ف٘لَ دذًلَ ّإرث الجى للضثٟ فف٘لَ عٌلض  ّإى 

ٗللضم ّٗضلالذ إرث الجى هغل٠٘  ًَئفاجى فوجسث ّفؾ٘ج ففَ٘ دقشر ًّقْ رلك ّهجلَ هغ٘ل 

هلللي ؽو٘لللع ثلْؽلللٍْ اجٛسًلللخ ثلْفؾللل٘ز دجٛسًلللخ ثًٝغللل٘ز ّاجلقوجهلللز ثلْفؾللل٘ز 

٘للْس ًّقللْ رلللك ُّللزث اللذ ؽللج  عللي ثلقللقجدز علللِ٘ن دجلقوجهللز ثًٝغلل٘ز ّاللزلك ثلط

عول ّاذ ؽج  عي عوش دي ثلخطجح ّعذذ   دي عذجط ثلسمْثى   صعجلٔ ّعلَ٘ 

ّعذذ   دي هغعْد ّأًظ دي هجلك ّعي عطج  ّثلقغي ّعع٘ذ دلي ؽذ٘لش ّثلقجعلن 

 .ّل٘شُن 

ث للن ٗؾلذ ُّلزث إر(أّ صقْٗولَ دلذسثُن ٗؾلضشٕ دِلج هعجهلج  اج  ثلوقلٌ  سفولَ  )

ٗقل٘ن ثلوغلل فلٖ فلج  ّؽْدلَ إرث الجى ٟ ٗؾلذ ثًٝغلجى هغل٠٘ دل٘ي  ًَئفثًٝغجى ثلوغل 

لذذًَ عن دعذ رلك ٌٗفلق دقلذسُج هلجٟ ُلل ثًٝفلجع ثٗذَٗ الى ٗؾخ علَ٘ دذًَ ٗق٘ن ُزٍ 

 ؟للوج  ٗؾْص أم ٟ 

ٗغذش دل٘ل عي ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م ّٟ عي ثلققجدز فلٖ رللك ؽلٖ  ػ / لن 

ُزٍ ثلوغلللز دخقْفلِج ّإًولج ثلعلولج  ٗق٘غلًِْج عللٔ هغلللز إولشثػ ثٛهلْث   فٖ
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ولشثػ  صالجر ثلفطلش ًقلذث ُّلزث هلشّٕ علي ل٘لش إف٘وج ٗؾخ فَ٘ ثلضاجر اوغلللز 

ّثفذ هي ثلغل  ثلقْ  دؾْثصٍ ّلكي فلٖ ُلزث ثلوْملع ثّٛللٔ لًٞغلجى أى ٗقضلجه 

عللن ٗخللشػ هللي ا٘وضللَ لعللذم ّسّد ثلللذل٘ل دللئوشثػ ثلعللْك ّلكللي ٗقلل٘ن ا٘وللز ثلقلل٘ذ 

 .سصث عن ٗضقذع دَ أأّ زهعجهج الى ٗؾضشٕ دا٘قج أّ فٌط

 :ٗقلْ  (ف٘طعن ال هغك٘ي هذث أّ ٗقْم عي ال هذ ْٗهلج  اج  ثلوقٌ  سفوَ  )

أّ ٗقْم عي الل هغلك٘ي ْٗهلج ّرللك دقلذس فقلز ثلولج  فلئرث الجى ثًٝغلجى ّؽلخ 

لق٘وز هعجم لكلل هغلك٘ي هلذ ٗخشػ هي ُزٍ ث ًَئفعلَ٘ ثلفذٗز ّأسثد أى ٗخشػ ثلق٘وز 

هي ثلذلش أّ ثلؾلع٘ش أّ ثلقٌطلز أّ ثللذا٘ق ّل٘لش رللك ّإرث الجى ٗشٗلذ إهغلجط ثلولج  

ف٘وغك ثلوج  ّٗقْم عي ال هغك٘ي ْٗهج ّرلك ٟ فذ لَ فئرث اجى هغ٠ ٗؾخ عللٔ 

ٗؾلضشٕ هعجهلج  ًلَئفووغلز  ٟف ّأسثد أى ٌٗفلق ا٘وضِلج  زثًٝغجى ثلفذٗز دق٘وز ثلذذً

ف٘قلْم  َد أى ٗوغك ثلطعلجم ف٘قلْم هكجًلثسألكل هغك٘ي هذ دش فئرث  ّٗقغن ثلطعجم

هكجى ال هذ دعذ هعشفلز فقلضَ ْٗهلج فِلزث ٗكلْى اغ٘لش الذ ٗضٗلذ عللٔ عل٠ط أؽلِش 

ووظ أؽِش دل اذ ٗضٗذ عللٔ رللك ّالذ ٗكلْى ؽلِشث فجًٝغلجى هخ٘لش فلٖ هغلل ُلزٍ 

ثلعلولج  الج  ّصعجلٔ ّدعل  جًَعذقثلقج  لضخ٘٘ش   عض ّؽل لَ فٖ ظجُش ا٠هَ 

ٗكْى عي ال هذٗي ٗقْم ْٗهج  أًَّإى صثد ّهج  اجلضٗجدر علٔ ثلؾِشٗي ّثلغ٠عز 

 .لكل هذ ْٗهج  أًَُّزث اْ  ٛدٖ فٌ٘فز ّاْ  ثلؾوِْس 

ّدولج ٟ هغلل للَ  :ٗقلْ  (ّدوج ٟ هغل لَ د٘ي إهعجم ّف٘جم اج  ثلوقٌ  سفوَ  )

ٌٗ لش ف٘لَ ّٟ ٗقكلن ف٘لَ ثلعلذ  إرث  د٘ي إهعجم ّف٘جم إرث اجى ٟ هغل لَ ث دضذث  فل٠

اجى ثًٝغجى ٟ ٗؾذ لَ هغ٠٘ د٘ي ٗذَٗ اجللزٕ ٗقل٘ذ هلغ٠ ٗشدْعلج ٗؾلق عل٘لَ إٗؾلجد 

أّ ًقلْ رللك  إًغل٘جهغل٠٘ للَ إرث الجى  أًلَثلوغ٘ل ّإى اجى دعنِن ٗلزاش هلغ٠ ثللْدش 

هغلضْفؼ ّلل٘ظ  أًلَف٘قج  أى فٖ هغل ُزث ً لش ّرللك أى ثللْدش هلي ؽِلز ثٛفلل 

فٖ هغلل ُلزٍ ثٛفلْث  ٗقلج  ٗؾلخ عل٘لَ أى ٌٗضقلل ثًضقلجٟ هلي فلٖ فلج  علذم ًغٖ ّإ

 فٌ٘تزّؽْد ثلوغ٘ل إلٔ هج و٘ش دَ ُّْ ثٝهعجم أّ ثلق٘جم ُّزث علٔ ثلضلو٘ش ف٘قج  

زُخ للوغ٘لل ّفلٖ ٘لأى ثًٝغجى إرث فجد ف٘ذث ٟ ٗخلْث هلي أفلْث  إرث ّؽلذ هغل٠٘ ف

ثلغجدق ثلزٕ صقذم ثٝؽجسر إلَ٘ عللٔ  ٗطعن  علٔ ثلضقغ٘ن ًَئففج  عذم ّؽْد ثلوغ٘ل 

 .و٠ف د٘ي أُل ثلشإٔ ّثلؾوِْس 

ى دم ثدم ثلوضعلز ّثلقلش :ٗقلْ (ّأهج دم هضعز ف٘ؾخ ثلِلذٕ  اج  ثلوقٌ  سفوَ  )

ثلضوضع ّثلقشثى هي ثلذهج  ثلْثؽذز ُّزث هقل إهذجع عٌذ ثلعلوج  ّٟ و٠ف عٌلذُن 

دي ثلوٌلزس ّثدلي عذلذ ثلذلش ّثدلي ثٝؽوجع عللٔ رللك علجةش ثلعلولج  الج ٔفٖ رلك فك
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ّثدلي ؽشٗلش ثلطذلشٕ ّل٘لشُن أى ثللذهج  ّثؽذلز فلٖ ثلضوضلع ّثلقلشثى ّرُلخ  زاذثه

دعل ثلعلوج  ُّْ اْ  دثّّد ُّْ هشّٕ عي دعل ثلفقِج  هي ثلغل  اطجّّط 

ٟ ٗعْ  علَ٘ فجهلل علض ّؽلل الذ أّؽلخ ثلِلذٕ ُّلزث فلشٗـ فلجلٌذٖ  رُّْ اْ  ؽج

 نلذٍاجسًج علٔ ثلقق٘ـ هي أاْث  ثلعلوج  ُّْ ثلزٕ ٗع علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م اجى

أفوللذ ّرُللخ  ثٝهللجمظللجُش ثلللٌـ عللي ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م اوللج ؽللضم دللَ 

دعللل ثلعلوللج  أى ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م اللجى هضوضعللج ّدم ثلقللشثى ّثلضوضللع 

 ًللَإف أى ثلللذم هغللضقخ ّهؾللشّع لكللل هغلللن دللل ّّثؽللخ ّدم ثٝفللشثد عللٌز ّهعللش

قخ فضٔ لغ٘ش ثلوقشم فٖ أٗجم  ثلقؼ أى ٗذعظ دِذٗز إللٔ هكلز ف٘لزدـ للَ ٌُلجط هغض

ُّزث هي ثلغٌي ثلوِؾلْسر ثلضلٖ ِٗؾشُلج اغ٘لش هلي ثلٌلجط لٜعل  فل٠ ٗكلجد ثلٌلجط 

ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م  َُّللزث فعللل َهعضوللشث أوللز ُللذٗج ّردقلل أًللَٗعللشف 

افلجس الشٗؼ  َثلعوشر ّهٌعّثلققجدز فجلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م فٌ٘وج رُخ إلٔ 

عٌذ ثلقذٗذ٘ز اجى هعَ ثلِذٕ ُّلْ هعضولش فلزدـ ثلِلذٕ ّسؽلع ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر 

 َّثلغ٠م ّاذ ؽج  فٖ ثلقق٘ق٘ي أى ثلٌذٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م الجى ٗذعلظ دِذٗل

ُّلْ فللجػ ّٟ ٗوغلك عوللج ٗوغللك عٌلَ ثلٌللجط ُّللزث  َُّلْ فللٖ ثلوذٌٗلز ٗذعللظ دِذٗلل

دلجاٖ  َثلوضوضع ّثلقجسى دخقْفِوج ّثلقشثى فكو هؾشّع لكل هقشم ّٗؾخ علٔ

ُّللْ أفنللل لوللي عللجع ثلِللذٕ ّأهللج هللي لللن ٗغللق ثلِللذٕ فللجلضوضع أفنللل ّاللذ رُللخ 

فوللذ أ ثٝهلجمدعلل ثلعلولج  إلللٔ ّؽْدلَ ُّلْ اللْ  عذلذ   دللي عذلجط ّرُلخ إل٘للَ 

أفنلل ثًٛغلجط لولي للن  أًلَهضلالذ ّ أًلَدلي ثلقل٘ن ّل٘لشُن ّثلقلْثح ثًّـ علَ٘ 

ٗؾخ فٖ فقَ ثلقشثى اوج فعل ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر  ًَئفَ ّهي عجع ثلِذٕ ٌٗغك ُٛل

للْ للن )عجع ثلِذٕ اوج اج  ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م  أًَهي رلك  َّثلغ٠م ّهٌع

ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م هلي رللك علْع ثلِلذٕ  َفلوج هٌعل(أعق ثلِذٕ ٛفللش

ٗلضضهللْث دللجلقْ  دْؽللْح  أى فٌ٘تللزّثلضوضللع علللٔ اللْ  دعللل ثلعلوللج  ّثؽللخ ٗؾللخ 

ُّللزث هللي ثلللذهج   َٟ ٗقلللل فضللٔ ٗذلللي ثلِللذٕ هقللل أًللَثلقللشثى لوللي عللجع ثلِللذٕ ّ

ثلْثؽذللز ثلضللٖ اللذ عذللش دِللج ثلللذل٘ل ّٟ فللذ لِللزٍ ثلللذهج  ّٗغللضقخ ثٝاغللجس أى ِٗللذٕ 

هج عضطجع هلي ل٘لش إعلشثف هلج  يّهجةض٘ هجةزثًٝغجى ؽجر ّؽجص٘ي ّع٠ط ّأسدع ّ 

ةلز هلي ثٝدلل ًّقلش جّلِزث ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م ًقش هٗؾذ هجعوج لَ  أًَدثم 

علٖ دي أدٖ هجلخ ٌٗقش هج دقٖ ُّزث ٗذ  علٔ ثعضقذجح  أعطٔهٌِج ع٠ط عض٘ي ّ

ٗؾشع أى ِٗلذٕ ثًٝغلجى أاغلش هلي  أًًَقش ثلِذٕ دجل٘ذ ّازلك ثٝاغجس هي ثلِذٕ ّ

 . فؾًَغ٘كَ فٖ عوشصَ أّ فٖ 
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علذم ثلِلذٕ إرث  فلئىإٔ  (فق٘جم ع٠عز أٗلجم عذهَ  فئى اج  ثلوقٌ  سفوَ  )

اجى ثًٝغجى ٟ ٗؾذ ُذٗج أهلج فلٖ فلج  علذم ّؽلْد ثلِلذٕ ف٘ؾلخ عل٘لَ ّؽْدلج ّإى 

ُزث ل٘ظ علٔ ثلضخ٘٘ش ّٗؾخ علَ٘ أى ِٗذٕ ُذٗج ّإى الجى  فئىصشط رلك إلٔ ل٘شٍ 

ًّقلْ رللك ّ ٟ ٗغلضط٘ع أّلل٘ظ  ٍثًٝغجى ٟ ٗؾذ الى ٗكْى فق٘ش هجلَ فٖ ل٘لش دللذ

إلٔ ثلق٘جم ثلقل٘جم ع٠علز أٗلجم فلٖ ثلقلؼ  لٌٗضق فٌ٘تزفق٘ش  أًَعَ دٌقْ  رلك ف٘قج  ه

 .ّعذعز إرث سؽع إلٔ أُلَ 

ّثٛفنلل الْى  :ٗقلْ (وشُج ْٗم عشفلز  ّثٛفنل اْى  اج  ثلوقٌ  سفوَ  )

وشُج ٗعٌٖ ُزٍ ثلغ٠ط ْٗم عشفلز ُّلزث ثللزٕ عل٘لَ عولل ثلغلل   فقلذ عذلش  رللك  

ولش ّسّٕ علي عجةؾلز ّعلي عللٖ دلي أدلٖ هجللخ إٔ  ولش ُلزٍ عي عذلذ   دلي ع

فجم دعذ ٗلْم عشفلز ٗقلج  ٗؾلخ عل٘لَ  فئىوشُج عي ْٗم عشفز  ثٛٗجم ّأى عْف ّ

أى ٗقللْم أٗللجم ثلضؾللشٗق سوللـ فللٖ رلللك ثلغللل  ّإى أوشُللج عللي أٗللجم ثلقللؼ أعللن 

ٟ ٗؾللذ  أًللَّإرث علللن ثًٝغللجى هللي ًفغللَ  ّٔصعللجل جًَعللذقلوخجلفضللَ ظللجُش أهللش   

أى ٗقْم ُزٍ ثٛٗجم ثلغ٠عز اذل رلك فجًٝغجى هلغ٠ ٗشٗلذ أى  دثسأفق٘ش ّ أًَلِذٕ ّث

ّرُخ ف٘قْ  أسٗذ أى أفْم ع٠عز أٗجم اذلل رللك ٗقلج   لفشمٗققذ ثلقؼ فٖ ؽْث  ف

صفجع هج دثم أى ثلق٘جم فٖ فج  ثٝفشثم ّفٖ أؽِش ثلقؼ أهج ثلقل٘جم ٝدج َٗؾض  عٌ

م فٖ فج  ثٝفشثم اذل أؽلِش ثلقلؼ ف٘ؾلض  عللٔ اذل ثٝفشثم ف٠ ٗؾض  ّأهج ثلق٘ج

 .اْ  ؽوِْس ثلعلوج  

ّثلْثؽخ عل٘لَ عؾلشر ٗقلْم  (ّعذعز إرث سؽع إلٔ أُلَ  اج  ثلوقٌ  سفوَ  )

ع٠عللج فللٖ أٗللجم ثلقللؼ ّعللذعز إرث سؽللع إلللٔ أُلللَ ُّللل ُللٖ علللٔ ثلفللْس أم علللٔ 

لذظ دٌغك دعذ رلك ج علٔ ثلضشثوٖ لكي ٟ ٗضأًِثلزٕ ٗ ِش ّ  أعلن ػ/  ؟ثلضشثوٖ

 .دثس دعنِج هع دعل جإٟ ّاذ أصٔ دِزٍ ثلغذعز لكٖ ٟ صضذثول أفكجم ثلعذ

الزلك ثلوققلش  (ّثلوققش إرث للن ٗؾلذ ُلذٗج فلجم عؾلشراج  ثلوقٌ  سفوَ  )

ٗؾخ علَ٘ ثلذم ّٗغضغٌٔ  هي ثلوققش هي ثؽضشه   فئرث ثؽلضشه ثلوققلش إٔ  ًَئف

ٟ ٗؾلخ  ًلَئففلفقلش دولشك أّ دعلذّ  .فوقللٖ ف٘لظ فذغلضٌٖ  :اج  فج  إفشثهَ

هج إرث لن ٗؾضشه فعلَ٘ دم ثٝفقلجس اولج عذلش علي ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر أعلَ٘ ثلذم ّ

فقش فٖ ثلقذٗذ٘لز فلزدـ ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م أ   أًَّثلغ٠م فٖ ثلقق٘ق٘ي 

ُذَٗ ّثلزٕ ٗؾخ هي ُذٕ ثٝفقجس فٖ هكجى ثٝفقجس ّٟ ٗؾْص صلؽ٘للَ  إٟ إرث 

 َفٖ هكجًل ًَغجى ٟ ٗقول أّ ٟ ٗولك هعَ ُذٗج ف٠ فشػ علَ٘ إرث صعزس ردقاجى ثٝ

ّدم ثلفذٗز علٔ ّؽَ ثلعولْم ٗغلضقخ أى ٗكلْى فلٖ ثلذ٘لش  َأى ٌٗقشٍ فٖ ل٘ش هكجً
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ثلعض٘ق أهج ُذٕ ثلضوضع ّثلقشثى ف٘ؾخ اطعج ل لجُش ثللٌـ الج    علض ّؽلل ) ّٟ 

ّصعلجلٔ )ُلذٗج  جًَعلذقُلْ اْللَ :(ّهقللَ  َصقلقْث سؤّعكن فضلٔ ٗذللي ثلِلذٕ هقلل

دجلي ثلكعذز ( ْٗصع علٔ فقشث  ثلقشم ّإى صثد عي فلجؽضِن ٟ فلشػ فلٖ دعغلَ إللٔ 

 .فجع ٙأُل ث

 :ٗقلْ  (ّثلوققش إرث للن ٗؾلذ ُلذٗج فلجم عؾلشر علن فلل  اج  ثلوقٌ  سفوَ  )

ٟ ٗقلل فضلٔ  أًلَّثلوققش إرث للن ٗؾلذ ُلذٗج فلجم عؾلشر علن فلل ُّلزث ٗلذ  عللٔ 

  ُذَٗ فل ؽجص علَ٘ هج فشم عل٘لَ هلي إص٘لجى ثلٌغلج ُٓذأفئرث  َِٗذٕ ُذٗ ٗفذٕ إٔ

س دلولز ؽلعشٍ اقلج  هلي ّلذظ ثلوخل٘و ّل٘لش رللك ُّلل ٗؾلشع للوققلش أى ٗذلجد

 ؟ٗؾشع لَ أى ٗلوز عٌَ ثلضفظ أم ٟ  أًَف٘قج   ؟صقلل دجلشهٖ

للَ  ٗؾلشع أًلَعلٔ و٠ف عٌذ ثلعلوج  فٖ ُزٍ ثلوغللز ّثللزٕ ٗ ِلش ّ  أعللن ػ/ 

ّؽخ عل٘لَ ثللذم ٌُلج اولج ّؽلخ عللٔ ثلوضوضلع ّثلقلجسى ّإف٠للَ ٟ  ًَؽضشثط ٛٝدج

ٟ ٗخلشػ هلي  أًَٗكْى إٟ دعذ ثلِذٕ ّإرث اجى ٟ ٗؾذ ثلِذٕ ّصعزس علَ٘ رلك ٗقج  

أى ٟ ٗقلل فضلٔ ٗلضن  فٌ٘تلزأى ٗغضط٘ع ثلق٘جم ف٘ؾلخ عل٘لَ : ثلقجلز ثّٛلٔ  :فجل٘ي

ٟ فلشػ عل٘لَ أى ٗقلشم اجللزٕ  ًَئف٘ع ثلق٘جم أٗنج ٟ ٗغضط:ثلق٘جم ثلقجلز ثلغجً٘ز 

فلٖ أى  َٟ فلشػ عل٘ل فٌ٘تلز ًلَئفٍ أّ ف٘لَ هلشك هْٗلل ؤفَ٘ هلشك ٟ ٗشؽلب دلش

 .للق٘جم فٖ فج  ص٘قي ؽفج ٍ  جًَإص٘ٗقل اذل 

ّٗؾخ دلْه   :ٗقْ  (ّٗؾخ دْه  فٖ فشػ فٖ ثلقؼ دذًَ اج  ثلوقٌ  سفوَ  )

ذذًلَ ٟ صؾلخ ّؽْدلج إٟ ثللٔ ُزٍ ثلوغلللز ّأى فٖ فشػ فٖ ثلقؼ دذًَ صقذم ثلك٠م ع

 :فٖ فجل٘ي 

 .فٖ فج  ثلْه  فٖ ثلفشػ :ثلقجلز ثّٛلٔ 

فللٖ هغللللز   َّثلقجلللز ثلغجً٘للز ّثلقجلللز ثّٛلللٔ علللٔ ثلضقغلل٘ن ثلللزٕ صقللذم ثٝؽللجسر إل٘لل

لذذًلَ اذلل ثو٠ف ثلعلوج  فٖ هغللز عق٘ل أدٖ عشفز فٖ ثلضقلل ثّٛ  ّثصفجاِن علٔ 

 .فِن ف٘وج ُْ دعذ رلك عشفَ ّثوض٠

 زلذذًلثّؽذلش  زلذذًلثؽضث  ثلق٘ذ إرث اجى هغ٘لَ دذًَ اجلٌعجهز فوغ٘لِج :ثلقجلز ثلغجً٘ز 

أى ٌٗقللش ثًٝغللجى هللي ُذٗللَ ّإًوللج ٗغللضقخ ٌللش دعٌِ٘للج ّهجعللذث رلللك ٟ ٗؾللخ ثلضع

 .ثٛهجٗخ

ّفللٖ ثلعوللشر ؽللجر فللٖ فللج   :* ّفللٖ ثلعوللشر ؽللجر * ٗقللْ اللج  ثلوقللٌ  سفللن ٍ  

فٖ ثلوقشم فج  إفشثهَ ُّْ هعضوش فِْ ٗؾخ علَ٘ ؽجر ُّلزث الْ  عطلج  ثلؾوجع 

ّل٘شٍ ّاذ صقذم ثلك٠م علَ٘ ّٟ أعلن للَ هخلجل  ّثلعولشر صخضلل  فلٖ فلج  ثللْه  
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عللي ثلقللؼ هللي ؽِللز ثلفغللجد فضؾللضشط فللٖ فللج  ثلفغللجد علللٔ ولل٠ف عٌللذُن فللٖ 

 .ّثلعجهز علٔ ثلفغجد  ٍهغللز ثلْه  اذل ثلغعٖ أم دعذ

ّرلك أى ثلوشأر صؾضشط هع  (ّإى هجّعضَ صّؽضَ لضهجُج سفوَ   ) اج  ثلوقٌ 

لذذًلَ فلٖ فلج  ثلقلؼ ّثلؾلجر فلٖ فلج  ثثلشؽل إٔ لضهجُلج فلٖ فلج  ثلقلؼ ّثلعولشر 

 ؟ثلعوشر ُّزث علٔ ثلْؽْح ّفٖ فج  عذم ثلوطجّعز ُل صؾخ أم ٟ

ٗللق أاغللش ثلعلوللج  ٟ ٗفشاللْى دلل٘ي ثٝاللشثٍ ّثلوطجّعللز ّظللجُش ثلوللزُخ ثلضفش ػ/ 

ّثلللزٕ ٗ ِللش ّ  أعلللن أى ثلوكللشٍ هعللزّس ّثلٌجعللٖ ّثلوخطللل ّثلغللجُٖ هعللزّس 

ًج ( ّصقذم ثٝؽجسر إلٔ لل جُش اْ    عض ّؽل ) سدٌج ٟ صؤثوزًج إى ًغٌ٘ج أّ أوط

 .ُزث ثلوعٌٔ  
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  
 درس فضيلة الشيخ / عبد العزيز الطريفي

 امساألسبوع الخ

 
 

الحمد هلل رب العاالمي  ولالهللا ع علاهللا نبيناا ل وعلاهللا صلاه ولاحبه وسال  وما  
تبعه  بإحسا  إلهللا يو  الدي ... تقد  الكبل  علهللا ألاو  الفدياة والادلي  علاهللا  لا  
م  الكتاب والسنة وما جاء  ل  م  األخبار وصثاار السالا اللاالن ما  اللاحابة 

ع فلاابل تابعااا لمااا ساابز وفيااه مزيااد والتااابعي  وثاا  عقااد الملاانا عليااه رحمااة 
تفلي  ناسب أ  يفلله الملنا علياه رحماة ع بفلا  مساتق  ماه كوناه تابعاا 
لااؤلو  وااا ا  اااار وأورد الملاانا عليااه رحمااة ع تعااالهللا بابتااداء ااا ا الفلاا  
الكاابل  علااهللا مسااؤلة مهمااة واااي ارتكاااب المخالفااة و لاا  بارتكاااب مح ااور ماا  

رر ماا  المحاار  فعاا  المح ااور فاابل يخلااوا حالااه ماا  مح ااوراا اإلحاارا  فااإ ا تكاا
 أحوا :
الحالة األولهللا: أ  يكو  فع  مح اورا ثا  فادم ثا  فعا  مح اورا صخار ففاي مثا   

ا ه الحا   اب عامة العلماء إلهللا أنه يجب عليه الفدية مرة أخرم و اب جماعة 
فاي  م  الفقهااء وااو رواياة ما  اإلماا  أحماد إلاهللا أناه ال تجاب علياه الفدياة واا ا

كونها م  جنس واحد وإ ا كانا م  غير الجنس الواحد فهي م  باب أولهللا تجاب 
 الفدية عليه.
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الحالة الثانية: إ ا فع  مح ورا ولكنه ل  يفد ث  فعله مرة أخرم فيقا  أ  فاي  
ا ه المسؤلة خبلا  اب جماعة م  الفقهاء إلهللا أنه يجب عليه الفدية مارة واحادة 

و اب إليه جمهور الفقهااء ما  الشاافعية أناه يجاب  وا ا  اارم اب اإلما  أحمد
عليه أ  يفدي مرة واحدة وال يجب عليه التكارار و لا  أناه فعا  مح اورا تكارر 
منه كحا  م  تر  المبيا بمنهللا ليلتي  أو تر  رماي الجماار ساواء كاناا حلااة 
واحادة أو حلاااتي  أو تاار  جماارة العقبااة أو جمارة أخاارم فؤنااه يجااب عليااه فديااة 

اا ا ااو اللاحين ما  أ اوا  العلمااء وااو الا ي تعضاده األدلاة و لا  إ ا واحدة و
كانا م  جنس واحد أما إ ا اختلفا فالخبلا في  ل  فياه ناوع ضاعا وإ  كاا  
 د  اب جماعة م  الفقهاء م  الشافعية وك ل  جماعة م  الفقهاء م  المتاؤخِري  

احادة واللاواب أنهاا م  الحنابلة إلهللا أ  الفدية في حا  اختبلا األجناس تكو  و
تتكرر و د تقد  اإلشارة إلهللا ا ه المسؤلة ويخرج م  مسؤلتنا ا ه مساؤلة وااي إ ا 
ارتكب مح ورا م  مح وراا اإلحرا  في نس  ث  تكرر منه ا ا المح ور فاي 
نس  صخر فإ  العلماء  اطبة علهللا وجوب الفدياة مارتي  كاؤ  يكاو  يؤخا  اإلنساا  

را في إحرا  العمرة ثا  فعا  مح اورا صخار ولاو عمرة ث  أتبعها بحج ففع  مح و
كا  ما  جنساه فاي الحاج فؤناه يجاب علياه فاديتي  كالا ي يحلاز رأساه فاي إحارا  
العمرة ث  يحلز رأسه في إحرا  الحج فيجب علياه الفدياة مارتي  وما  بااب أولاهللا 
إ ا فع   ل  في موسمي  كؤ  يرتكب مح ورا ما  مح اوراا اإلحارا  فاي سانة 

 مح ور في سنة أخرم .ث  يفع   اا ال
 ا  المإلا رحمه ع )يجب عليه مح وري ( و لا  للتبااي  فاي أداء الفريضاتي  
أل  ااا ه لهااا ماا  الشااروط والواجباااا وكاا ل  ماا  اللااواز  مااا اااو مسااتق  عاا  
 األخرم وك ل  م  جهة القبو  والرد والنقص والكما  ما تنفرد به ع  األخرم.

عاا  مح ااورا أجناااس( يقااو  بخاابلا لاايد  ااا  رحمااه ع) بخاابلا لاايد وماا  ف
و ل  أ  الليد إ ا تكرر فؤنه يجب بك  لايد واحاد و العلمااء يشاددو  فاي  لا  
في الليد خالة وا ا  اار م اب اإلما  أحمد فاي مساؤلة  اللايد أناه إ  تعادد 
يجب فيه فدية كبل بحسبه وإ  تكرر منه  ل  سواء م   اا الجنس أو ما  غياره 

جنس وجب فيه أكثر م  فدية بحساب ماا لااد وإ  تعادد مناه فإ  كا  م   اا ال
 ل  واختلا الجنس فؤنه م  باب أولهللا كال ي يليد غازاال ويلايد حماار وحا  
 فؤنه يجب عليه حينب  التعدد وال يقا  أنه يجمه بفدية واحدة و ل  م  وجوه:

الوجه األو : الختبلا نوع الفدية بحسب الليد فاإ  الزازا  يختلاا عا  حماار  
الوح  م  جهة ما تجب فيه الفدية وإ ا كانا م  جنس واحد فؤنها ك ل  باعتبار 
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أ  التحري  يقه ك  ليد بعينه فإ ا تكرر م  اإلنسا  يلز  م   لا  تكارر اللازو  
 واو ما يجب عليه م  الد .

 ا  رحمه ع) وم  فع  مح ورا م  أجناس فادم فاي كا  مح اور مارة ( تقاد  
لعلماااء فااي مسااؤلة فعاا  المح ااوراا وتاار  الواجباااا أ  الكاابل  ومااا ينقاا  عاا  ا

العلماء يقولو  أ  م  تر  واجبا م  واجباتاه وجاب علياه د  و لا  ل ااار خبار 
عبد ع ب  عباس  فيما رواه اإلما  مال  والدار  طني والبيهقي م  حادي  أياوب 
سايه ع  سعيد ب  جبير ع  عبد ع ب  عباس  ا  " م  تر  شيبا ما  نساكه أو ن

فعليااه د  " تقااد  الكاابل  علااهللا ااا ه المسااؤلة فااي تفلاايلها فااي درس وأمااا ماا  فعاا  
مح ورا م  مح وراا اإلحرا  فؤنه يجاب فاي حقاه التخييار و لا  ل ااار ا ياة 
)ففدياااة مااا  لااايا  أو لاااد ة أو نسااا  ( وكااا ل  لحااادي  كعاااب بااا  عجااارة فاااي 

ي  عباد ع اللحيحي  ع  النبي عليه اللبلة والسابل  خياره ولكا  جااء فاي حاد
ب  معق  في اللحيحي  أ  النبي عليه اللبلة والسبل   ا  " أتجد شااتا  اا  :ال   
 ا : فل  أو أطعا  "  االوا فيلاز  ما  اا ا أناه ال يخيار إال فاي اإلطعاا  واللايا  
ويجب عليه الد  إبتدءا ولكا  اا ا ال  ابا  باه إال فاي اعلا  عا  ساعيد با  جبيار و 

ساعود رضاوا  ع علياه تعاالهللا كماا رواه ابا  جريار علقمة لاحب عبد ع ب  م
الطبري م  حدي  األعم  ع  سعيد ب  جبير أنه  ا  في كبل  فاي اا ه المساؤلة 
 ااا : يجااب عليااه الااد  فااإ  لاا  يجااد يطعاا  أو يلااو   ااا  األعماا  فاا كرا  لاا  
إلبرااي  النخعي فقا : كا  علقمة يقو  مث   ل  يقو  أبوعوا  لماا أخارج حادي  

قاا   ااا : ويلااز   ماا   لاا  وجااوب الااد  ثاا  بعااد  لاا  التااؤخير بااي  اإلطعااا  اباا  مع
والليا   ا : وال أعل  م   ا  ب ل  م  العلماء ولك   د ثبا  ل  عا  ساعيد با  
جبير وع  علقماة ولكا  اا ا مخاالا لماا علياه ساابر األبماة ما  التخييار لحادي  

ه يجاب علياه الفدياة كعب ب  عجرة فؤنه لرين في التؤخير ولكنه ل اار ا ياة أنا
علهللا التخيير كما جاء في كبل  ع سبحؤنه وتعالهللا )ففدياة ما  لايا  أو لاد ة أو 
نساا  (و لاا  أ  اإلنسااا  إ ا كااا  ال يسااتطيه شاايبا ماا  أحااد مااا خياار بااه أ  ينتقاا  
لآلخر وإ  كا  مستطيعا فم  باب أولهللا ل ااار التاؤخير وأماا ماا جااء عا  ساعيد 

اجتهاد مخالا ل ااار الادلي  ما  الكتااب والسانة  ب  جبير وك ل  ع  علقمة فهو
والفدية اي فرع ع  ا ا فيم  و ه في مح ور م  مح وراا اإلحرا  والعلمااء 
يفر و  بي  ما يفع  علهللا سبي  اإلتبلا وما يفع  علهللا سبي  الترفز وياؤتي مزياد 

 تفلي  في ا ه المسؤلة بإ   ع.
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 ل  دفعا لما يضنه العامة أناه  ا  الملنا رحمه ع)رفض إحرامه أو ال( و
إ ا رغب أ  ينزع إحرامه برغبته بفع  مح اور ما  مح اوراا اإلحارا  أ  لاه 
 لاا  وأنااه ينفسااخ إحرامااه برغبتااه متااهللا شاااء فااي فعاا  مح ااور ماا  مح ااوراا 
اإلحرا  وبعض الناس يقيس  ل  علهللا اللبلة علهللا أناه إ ا فعا  مفسادا أو مابطبل 

لياه اساتبنافها ساواء فاي الحاا  أو فاي صخار م  مبطبلتها  بطلا لبلته ووجب ع
الو ا وا ا  و  ال يعو  عليه و لا  أناه ال  ابا  باه علاهللا اإلطابل  و لا  أ  ع 
عز وج   د أمر بإتما  العمارة كماا  اا  ع عاز وجا  )وأتماوا الحاج والعمارة هلل 
(فم  تلبس باإلحرا  في حج أو عمرة وجب عليه أ  يتمها وا ا إ ا كا  اإلنساا  
 د فع  أع   مح وراا اإلحرا  واو الجماع ال ي يبط  فياه نساكه وجاب علياه 
أ  يت  ا ا النس  ويمضي او إ  جامه زوجته في الفاسد ث  يحجا  ما   ابا  أي 
يقضيا  ما فسد ما  حجهماا أو العمارة فيقضايا  ماا فعابل واا ا الا ي علياه عاماة 

اب وأباي اريارة العلماء واو مروي ع  عمر ب  الخطاب وع  علي با  أباي طا
كما رواه اإلما  مال  ببلغا في موطؤه وك ل  ثبا ع  عباد ع با  عمار إجماعاا 
كما حكاه اب   دامة واب  المنا ر وابا  عباد البار والقرطباي وغيارا  ما  العلمااء 
فاإلجماع  د تقرر في اا ه المساؤلة فلايس لئلنساا  أ  يخيار بفساخ اإلحارا  ولكا  

 يفسخ اإلحرا  بؤحوا : 
ة األولااهللا: إ ا انتهااهللا ماا  أعمااا  النساا  و لاا  علااهللا خاابلا عنااد العلماااء فااي الحالاا

 مسؤلة التحل  األو  وتحققه ويؤتي الكبل   علهللا ا ه المسؤلة بإ   ع.
الحالااة الثانيااة: عنااد اإلحلااار ومااا يقاااس عليااه ممااا اااو فااي حكمااه ماا  أمااراض  

كاا  مشاترطا  وغيره علهللا خبلا  ل  عند العلماء في التوسه في اا ا البااب فاإ ا
له أ  يتحل  وال يجب عليه د  وإ  كا  مشترطا لاه أ  يتحلا  وال يجاب علياه د  
وإ ا لاا  يشااترط فؤنااه يتحلاا  مااه اإلتيااا  بالااد  كمااا ثبااا عاا  النبااي عليااه اللاابلة 
والسبل  حينما أراد العمرة ومنعه كفار  ري  فاي الحديبياة وكاا  ماه النباي علياه 

إلاهللا المديناة فنحار النباي علياه اللابلة والسابل  اللبلة والسبل  ادي فساا ه معاه 
اديه وتحل  عليه اللبلة والسبل  والمراد م   لا  أ  اإلنساا  ال يفار  باي  ما  
رغب أ  يفسخ إحرا  بفع  مح ور م  مح وراا اإلحرا  وباي  ما  ال يرغاب 
 ل  أ  الحج مستثنهللا بنص لحين لرين وك ل  ااو محا  إجمااع عناد العلمااء 

ا واللاحابة أجمعاي  وما  جااء ما  جااء بعادا  يخارج ما  اا ا  اطبة م  السال
بعض مساب  العل  مما يتكل  عليه العلماء كمسؤلة الليا  إ ا رغب اإلنسا  يبط  
ليامه بفع  مح ور التي أمر ع عز وج  باجتنابها في حاا  اللايا  اا  يجاب 
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  علاهللا عليه في  ل  كفارة؟ كم  يرياد أ  يفطار بجمااع ومعلاو  أ  الجمااع محار
اللاب  في نهار رمضاا  وإ ا رغاب أ  يفطار بالجمااع فناوم بجماعاه فاي نهاار 
رمضااا  أ  يفطاار بهاا ا الجماااع ولاا  يفعلااه حااا  لاايامه ااا  يجااب عليااه كفااارة 

 الجماع أ  ال؟
ج/  ا ا علهللا خبلا عند العلماء وا ا ليس مح  بسطه ويتفرع ع  اا ه المساؤلة 

ضاا  ثا  أراد أ  يفطار علاهللا جمااع مسؤلة القضاء فيم  كا  يقضي يوماا ما  رم
والجماااع ماا  مفطااراا اللاايا  ااا  بهاا ا الفطاار عليااه كفااارة أو يعتباار كماا  أكاا  
والي يقاس علهللا األك  أ  ال؟ وا  يلز  م   ل  الكفارة ل اار النص ع  النباي 

 عليه اللبلة والسبل ؟
أ  ج/ ا ه المسؤلة بحاجة إلهللا مزيد تفلي  المراد ما  الملانا علياه رحماة ع 
لزو  الفدية عليه في مث  ا ه الحاا   ااارة ساواء رغاب أو لا  يرغاب و لا  أ  
الحج والعمرة ال يجوز فسخهما ب  ال يفسخا  إ  رغب اإلنسا  أ  يتحلا  منهماا 
وعلهللا ا ا يعلا  ماا يضانه العاماة أو الجهلاة أناه إ ا كاا  محرماا ووجاد زحاماا أو 

رة إلاهللا موسا  صخار أ  اا ا ااو أراد أ  يتخفا م  إحرامه لبس ثيابه وأجا  العما
عي  الجه  واو با ي علهللا إحرامه ولو بقي سني  عديدة وينسهللا بعض العامة أنه 
كا  محرما وفي الطريز انشز  أو حد  لاه عاارض ولايس بضارورة فانلارا 
ع  إحرامه ويقو  مضهللا علهللا ا ا سنواا يقاا  أنا  ال تازا  علاهللا اإلحارا  ولاو 

وا ا مح  اتفا   عناد العلمااء وال خابلا مضهللا علهللا  ل  م  المدة سني  طويلة 
فااي ااا ا  ااا  الملاانا رحمااه ع) ويسااقط بنساايا  فديااة لاابس وطيااب وتزطيااة 
رأس(النساايا  مااؤخو  ماا  النسااا واااي التؤجياا  أي لاا  يكاا   لاا  حاضاارا فنسااي 
اإلنسا  أ  نهي فع  مح ورا م  مح وراا اإلحرا  فإ  فع  اإلنسا  مح ورا 

 تجب عليه الفدية أ  ال؟م  مح وراا اإلحرا  فه   
ج/  د ثبا ع  عبد هلل ب  عباس فيما تقد  ما  حادي  أياوب عا  ساعيد با  جبيار 
ع  عبد ع ب  عباس أنه ل  يفر  بي  الناس والعامة فاي ما  تار  واجباا و ااس 
بعض العلماء علهللا م  فع  مح ورا ما  مح اوراا اإلحارا  ما  حلاز شاعر أو 

فعاا   لا  ناسايا  االوا: يجاب علياه الفديااة  اص  فار أو لابس مخايط أو تطياب إ ا 
علهللا التؤخير وا ا عند العلماء مح  خبلا وفي حاا  القاو  أناه يجاب علياه فدياة 
واو  او  جماااير العلمااء و او  األبماة األربعاة فثماة خابلا فاي الناساي  ااار 
ماا اب اإلمااا  أحمااد أنااه ال يفاار  بااي  ناسااي وعامااد فااي المتلفاااا وااا ا ماا اب 

ر  و  عبد ع ب  عبااس وعطااء وجماعاة ما  السالا و ااب الشافعي واو  اا
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جماعة واو رواياة عا  اإلماا  أحماد و رجحاه شايخ اإلسابل  ابا  تيمياة وابا  

القي  إلهللا أ  م  فع  مح ورا م  مح وراا اإلحرا  ناسايا أو جااابل أو ماا فاي 
حكمه  كحا  المكره أنه ليس علياه شايء إال فاي حاا  اللايد  االوا: فيجاب علياه 

جاازاء واللااواب أنااه ال يجااب عليااه باااإلطبل  و لاا  أ  النبااي عليااه اللاابلة ال
والسبل   ا  كما رواه اب  ماجة غيره م  حادي  عطااء عا  عباد ع با  عبااس" 
عفااي عاا  أمتااي الخطااؤ والنساايا  ومااا اسااتكراوا  عليااه " وااا ا الخباار وإ  كااا  

  عا  النباي معلوال واللواب فيه اإلرسا  م  حدي  عبد الملا  با  عميار مرسا
عليه اللبلة والسبل  إال أ  معناه لحين واو مح  اتفا  عناد العلمااء ما  جهاة 
األخ  واإلعتدا  به وم  جهة  األل  وا ا  اار كبل  ع سبحانه وتعالهللا) ربناا 
ال تإاخ نا إ  نسينا أو أخطؤنا ( د روم اإلماا  مسال  فاي لاحيحه عا  ساعيد با  

نبي عليه اللبلة والسبل   ا : ا  ع عاز وجا  جبير ع  عبد ع ب  عباس أ  ال
لما أنز  ا ه ا ية  ا "  د فعلا"أي بالعفو ع  الخطؤ والنسيا  وا ا  اار واو 
الاا ي تقتضاايه األلااو  و لاا  أ  التكليااا بالخطااؤ والنساايا  تكليااا بمااا ال يطااا  
 ومعلااو  أ  اإلنسااا   ااد رفااه عنااه القلاا  فااي حااا  النساايا  والجهاا  وع ساابحانه
وتعالهللا  د عفهللا عا  المكاره إ ا نطاز باالكفر و لباه مطماب  باإليماا  واا ا  ااار 
وبعض العلماء يع ر في باب وال يع ر في باب فيقاو  أ  ما  فعا  مح اورا ما  
مح وراا اإلحرا  فإنه إ ا كا  ناسيا أو جاابل فإنه مع ور ويستثنهللا م   لا  ماا 

لليد وأمثالها  الوا: وتل  ااي كا  م  باب المتلفاا  الوا: كقطه الشجر وك ل  ا
حقو  تبقهللا في ال مة كالحقو  التاي علاهللا ا دمياي  فيجاب اإلتياا  بهاا واا ا  او  
 فيه ن ر واللواب في  ل  أ  الجاا  والناسي مع ور اعتمادا علهللا األلو .

 ا  الملنا رحمه ع)ويسقط بنسيا  فدية لبس وطيب وتزطية رأس(اللبس: أي 
إ ا لاابس اإلنسااا  شاايبا ماا  اللباااس المح وركااالقمص اللباااس واااو لاابس مخاايط 

والسراوي  وأمثالها فإنه يسقط بالنسايا  ويخارج ما   لا  ما  داو  علاهللا  لا  إ  
ت كر إ ا لابس اإلنساا   ميلاا ثا  تا كر واساتدا  علياه وأبقااه فإناه فعا  مح اورا 
حا   كره فإنه يخرج م   ل  إ ا ل  يك  لديه لباس وخشي أ  ت هر عورتاه فاي 

 ا  نزعه للباس فيقا  حينب  يبقهللا ويكو  مع ورا وا  تجب عليه الفدية أ  ال؟ح
ج/ يكو  حاله كحا  م  ل  يجد اإلزار فيلبس السراوي    ا  يجاب علياه الاد  أ  

 ال؟ 
ج/علهللا خبلا تقد  اإلشارة علهللا ا ه المسؤلة أما في حا  النسايا  المحاض وااو 

تدامة فإناه ين ار للحاا  علاهللا التفلاي  عاب  الع ر كما تقد  فإنه معا ور أماا اإلسا
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السابز ويلحز في اا ا الطياب وتزطياة الارأس للمحار  ويخارج ما  اا ا ماا تقاد  
اإلشااارة إليااه ماا  تزطيااة الوجااه وأنااه  ااد حكااي بإجماااع العلماااء أ  تزطيااة الوجااه 
جااابزة وااا ا مااروي عاا  غياار واحااد ماا  اللااحابة مااروي عاا  عثمااا  باا  عفااا  

با  عباد ع وساعد با  أباي و ااص وابا  الزبيار  وعبد الرحم  با  عاوا وجاابر
والقاس  ومال  ورواية ع  اإلما  أحمد ب   ا  اب   دامة: واا ا إجمااع اللاحابة 
وفي حكاية اإلجماع فيها ن ر فإنه  د ثبا ع  عبد ع ب  عمر عليه رضوا  ع 
 تعااالهللا أ  مااا فااو  الاا    ال يزطيااه المحاار  وروي عاا  جااابر باا  عبااد ع عليااه
رضوا  ع تعالهللا ماا يإياد ماا علياه جمهاور اللاحابة علايه  رضاوا  ع تعاالهللا 
وتزطيااة الاارأس كااؤ  يضااه اإلنسااا  علااهللا رأسااه شاايبا نساايانا عمامااة أو شااما  أو 
طا ية أو ما في حكمها فيع ر ب ل  وباإلستدامة كحا  اللباس ث  تقد  اإلشارة إلياه 

ه العلماااء علااهللا أنااه يجااوز ويخاارج ماا  ااا ا مااا يستضاايا بااه اإلنسااا  فقااد أجماا
لئلنسا  أ  يست   بقبة أو خيمة أو شجرة واا ا باتفاا  العلمااء ويخارج ما  اا ا 
اإلست بل  بما يضعه اإلنسا  علهللا رأساه ما  منادي  يخشاهللا ضارباا الشامس أو 
يكو   ريبا م  رأسه م  الشمسية ونحو  ل  فه ا مح  الخبلا فجمهور العلمااء 

إلحرا  و اب المالكية إلهللا أنه م  مح اوراا علهللا أ   ل  ليس م  مح وراا ا
اإلحرا   اب إلهللا ا ا جمهور المتاؤخري  مانه  وكا ل  أيضاا الحكا  حكا  الطياب 
كما تقد  معنا في حدي  يعلهللا وفي اللحيحي  لما جااء و اد تضامخ بخلاو  فقاا  
له النبي عليه اللبلة والسبل " إغسا  عنا  أثار الخلاو  والانه فاي عمرتا  ماا 

 "تلنه في حج  
فد   ل  علهللا أ   ل  م  مح وراا اإلحرا  ويجب إزالته علاهللا الفاور إ ا فعلاهللا 
اإلنسا  ناسيا وجب عليه أ  يزيله له ا  اا  النباي علياه اللابلة والسابل  "إغسا  
عن  أثر الخلو " فإ  أبقاه واستدا  علياه يقاا  اا ا ال يخلاوا ما  حاالي : إ  كاا  

مندي  أو نحو  لا  لها ا  اا  النباي علياه  تركه ألنه ال يجد ما يزيله به م  ماء أو
اللبلة والسبل  "إغس  عن  أثر الخلو " فإ ا عاد  المااء انت ار وال حارج علياه 
في  ل  علهللا اللحين وأماا إ ا وجاد وانت ار وبقاي علياه فكؤناه فعا   لا  متعمادا 

 حينب  علهللا  و  عامة العلماء ب  جماايرا  أنه يجب عليه د .
و  وطء ولااايد و تقلاااي   وحااابل ( يقاااو  دو  وطء  اااا  الملااانا رحماااه ع)د

وليد وتقلي  وحبل  أي الشعر سواء كا  شاعر الارأس أو شاعر الجساد ويساتثني 
الحنابلة ا ه وال يفر او  باي  الاوطء والمكاره كاالمرأة والناساي والرجا  والمارأة 
وبي  العام   ا  رحمه ع)ويجب في  ل  فدية( و اد حكاي عاد  معرفاة الخابلا 
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يز بي  ا ه بالوطء كما حكاه اب   دامة و ااب جماعاة ما  العلمااء إلاهللا بالتفر
أ  اإلكاراه والنسايا  مزتفار أيضااا فاي اا ه أيضاا كمااا تقاد  اإلشاارة إلياه و اااار 
م اب اإلما  أحمد و اب إلهللا ا ا جماعة م  الفقهاء والشاافعية إلاهللا أ  ما  فعا  

يجب عليه الفدية واا ا  الجماع حا  إحرامه وك ل   ل  األ فار وحلز الشعر فإنه
 يخرج م  الع ر بالنسيا  واللواب أ  الناسي مع ور تقد  اإلشارة إليها.

 ا  رحمه ع)وكا  اادي أو إطعاا  فلمسااكي  الحار ( الهادي وماا يهدياه المحار  
وغير المحر  للحر  وما ي بن في حر  ع سواء كا   لا  فاي أياا  وأشاهر الحاج 

وله ا النبي عليه اللبلة والسبل  "كا  يؤخ  الهادي  أو في غيراا فإنه يسمهللا اديا
معه واو معتمر" والهدي او م  أع   العباداا له ا أمار ع عاز وجا  بلارفه 
إليااه كمااا  ااا  ع جاا  وعاابل فااي كتابااه الع ااي  ) اا  إ  لاابلتي ونسااكي ومحياااي 
ه وممااتي هلل رب العااالمي  (فقاار  النساا  باللاابلة لتع يمااه ولهاا ا  ااا  النبااي علياا
اللاابلة والساابل  "أع اا  الحااج العااج والااثج" والمااراد بااالعج: اااو رفااه اللااوا 
بالتهلياا  والااثج: اااو ثااج الاادماء يااو  النحاار والهاادي علااهللا أي نحااو كااا  اسااتحب 
العلماااء أ  يكااو  فااي الحاار  سااواء كااا  بمكااة أو بمنااهللا حااا  وجااود اإلنسااا  فااي 

ي بن عنه له ا  ا   الحر  فإ   بحه يكو  فيه وال يولي غيره في فدية الحر  أ 
ع ساابحانه وتعااالهللا فااي جاازاء اللاايد اااديا بااالهللا الكعبااة و ااا  ع جاا  وعاابل فااي 
الهدي ال ي يسا   ا  ) وال تحلقوا رإوسك  حتهللا يبلهللا الهدي محله ( ومحله عناد 
انقضاء النس  وانقضاء النس  يكو  في المشاعر فيا بن حينبا  اناا  واا ا الا ي 

وي عاا  عطاااء باا  أبااي ربااان ومجااااد باا  جباار عليااه جمااااير الساالا واااو ماار
وغيرا  م  السلا وااو  اارما اب اإلماا  أحماد و او  الشاافعي وغيارا  ما  
األبمة وأما ما كا  م  د  الفدية فهاو كالهادي أماا اإلحلاار فاالنبي علياه اللابلة 
والسبل  "أحلر في الحديبية فنحر ادياه فاي موضاعه" وإ  اساتطاع اإلنساا  أ  

هللا مكة فإ  ا ا ااو األولاهللا لها ا "كاا  النباي علياه اللابلة والسابل  يبع  بهديه إل
يبع   بهديه واو في المدينة إلهللا مكة وال يمس  ع  ماا يمسا  عناه الحااج" كماا 
ثبااا فااي اللااحين ماا  حاادي  عابشااة وكاا ل  روي  لاا  عاا  غياار واحااد ماا  
  اللحابة ع  عبد ع ب  مساعود علياه رضاوا  ع تعاالهللا وغياره يقاا  حينبا  أ
األل  في الهادي علاهللا وجاه العماو  فاي حاا  اإلحلاار أو فاي غياره أناه يكاو  
بمكة وأما الفدية فقاسه جماعة م  العلماء عليه علهللا سبي  القياس ولك  ما  ن ار 
إلهللا حدي  كعب ب  عجرة عليه رضاوا  ع تعاالهللا فإناه حلاز رأساه وأمار النباي 

النبي عليه اللابلة والسابل  عليه اللبلة والسبل  بالفدية واو خارج الحر  و ل  
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كا  في الحديبية واألشهر أ  الحديبية كانا وال تزا   خارج الحر  علاهللا خابلا 
عند العلماء في ا ه المسؤلة ونص علهللا الخبلا غير واحد ما  العلمااء كااب   اي  
علهللا رحمة ع تعالهللا في الزاد غيره واللاواب أنهاا ليساا ما  الحار  ولا  ياؤمر 

والسبل  بؤ  يبع  بالفدية إلهللا البيا العتيز وا ا ااو اللاواب النبي عليه اللبلة 
ولك  ا ا ال يخالا أ  يقا  أ  األفض  أ  تكو  بمكة  ياسا علاهللا اللايد و ياساا 
علهللا الهدي وكما  لنا أ  الهدي األلا  فياه أناه فاي حار  ع فحكا  الهادي كحكا   

المسؤلة اا ا مبناي األضاحي م  جهة السبلمة م  العيوب وتقد  اإلشارة إلهللا ا ه 
علااهللا القياااس واااو الاا ي عليااه عماا  اللااحابة علاايه  رضااوا  ع تعااالهللا واااي 

 كاألضاحي في حالي :
الحالااة األولااهللا: فااي الساابلمة ماا  العيااوب فإنهااا يشااترط فيهااا الساابلمة علااهللا  ااو   

جمهور العلماء و و  األبمة األربعة و د خالا فاي  لا  ابا  حاز  األندلساي  اا  
 ا  في كتابه الع ي  ) وما استيسر م  الهدي ( فاإ ا كاا  كا ل   فإ  ع عز وج 

 ا  حينب   ا  ما تيسر لئلنسا  م  ادي وإ  كانا عرجاء أو عضاباء أو ازيلاة 
أو ال تنقي وغير  ل  م  العاااا وا ا فيه ن ر فإنه فيما استيسر ما  الهادي أي 

ولاو  يا  فاي  لا   ما يسر علهللا اإلنسا  م  ناوع الهادي ما  اإلبا  والبقار والزان 
فليق  أناه ماا جااز فياه أناه يا بن  رباة هلل عاز وجا  وإ  كاا  بزيار بهيماة األنعاا  

 كالدجاج والحما  وغير  ل  فإ  ا ا مخالا لما عليه وادي اللحابه.
الثانيااة: ماا  جهااة تقسااي  الطعااا  فااإ  الهاادي كاألضاااحي يقساا  أثبلثااا  ثلاا  يؤكلااه  

ا  اد ثباا عا  غيار واحاد ما  السالا وااو وثل  يهديه وثل  يطعمه الفقراء واا 
 اار فع  النبي عليه اللبلة والسبل  فالنبي عليه اللبلة والسابل  كماا ثباا فاي 
لحين اإلما  مسل  ع  حدي  جعفر با  ل با  عا  أبياه عا  جاابر با  عباد ع 
نحاار اديااه بيااده عليااه اللاابلة والساابل  فنحاار ثاابل  وسااتي  وجعاا  علااي باا  أبااي 

بر فؤك  النبي عليه اللبلة والسبل  م  اديه ثا  انلارا النباي طالب ينحر ما غ
عليه اللبلة والسبل  إلهللا مكة ليطوا و ل  أ  النبي علياه اللابلة والسابل  أخا  
م  ك  واحد لحما فوضعها فاي  ادر فؤكا  منهاا جميعاا واا ا الا ي علياه جمهاور 

ئلنساا  أ  يؤكا  العلماء خبلفا للشاافعي الا ي  يقولاو  الادماء الواجباة ال يجاوز  ل
منهااا وياادخ  فااي ااا ا الهاادي والفديااة والناا ور وغيراااا ولكاا  الاا ي عليااه عماا  
اللحابة عليه  رضاوا  ع تعاالهللا و ااار فعا  النباي علياه اللابلة والسابل  أ  
أك  األضاحي ثبا ا ا ع  غير واحد منه  عبد ع ب  مسعود كما رواه البيهقاي 

م  حدي  إبارااي  عا  علقماة عا  عباد ع واب  أبي شيبه واب  حز  في المحلهللا 
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ب  مسعود أنه كا  يبع  بهديه إلهللا البيا الحرا  مه علقمه وياؤمره أ  يقسامه 

أثبلثا فيؤك  ثلثا ويهدي ثلثا يعطيه الب  أخيه اب  عتيبة اب  مسعود ويطع  الفقراء 
 ثل  وإسناده لحين ع  اب  عبد ع اب  مسعود وك ل   د ثباا عا  عباد ع با 
عمر  ل  كما رواه اب  حز  واب  حلب م  حدي  أبي  روا  ع  ناافه عا  عباد 
ع باا  عماار أنااه كااا  يقساا  اديااه ثبلثااا ثلاا  يهديااه وثلاا  يطعمااه وثلاا  للفقااراء 
والمساكي  وإسناده عنه ال بؤس به وإ  كا  عبد العزيز ب  أبي روا  مما  يزلاط 

الا ولا  يخاالا اناا وكياا ولك  األل  في روايتاه اإلساتقامة ماا لا  ينفارد ويخا
و د وافقه عبد ع ب  مسعود واو  اار النص ع  النبي للهللا ع علياه اللابلة 
والسبل  وأما د  الفدية فإنه لفقراء الحر  يلرفه اإلنساا  وإ  طعا  اإلنساا  مناه 
فبل حرج أ  عليه فإ  النبي عليه اللبلة والسبل  حينما أمر كعاب با  عجارة ماا 

  يؤك  فد  علاهللا  التارخيص فاي  لا  واا ا فاي د  الفدياة وكا ل  أمره وال نهاه أ
في د  تر  الواجب علهللا  و  جمهور العلماء وم  ل  يجد أو ل  يار بالنسا  وااو 
الاد  وأراد أ  يتحاو  إلاهللا الطعاا  أو اللايا  وتقااد  أناه يخيار فاي  لا  فيقاا  أنااه 

ي  علااهللا يجااب عليااه أحااد ااا ه واإلطعااا  يكااو  لفقااراء الحاار  ويااؤتي مزيااد تفلاا
 اإلطعا  وتقد  اإلشارة علهللا العمو  في ا ه المسؤلة.

 ااا  رحمااه ع )وفديااة األ م واللاابس ونحوامااا ود  اإلحلااار حياا  وجااد سااببه( 
 ولااه عليااه رحمااة ع حياا  وجااد سااببه أي أنهااا تجااب فااي الموضااه الاا ي و ااه 
المح ور فياه أو و اه اإلحلاار فياه و لا  ل ااار حادي  كعاب با  عجارة علياه 

  ع تعالهللا فإنه ص ته اوا  رأسه فؤمره النبي عليه اللبلة والسبل  بالنسا  رضوا
أو اإلطعا  أو الليا  و اإلحلار لفع  النبي عليه اللبلة والسبل  حينما حلره 
كفار  ري  نحر اديه ث  رجه عليه اللبلة والسبل  وا  يحم  ا ا علهللا  اارة 

حلار يتفاوا فم  أحلر في علهللا اإلطبل  أل  ك  محلر ينحر في مكانه فاإل
مكة فإنه ي بن في مكة وم  أحلر في الطريز فيحلر فاي الطرياز واا  النباي 
عليااه اللاابلة والساابل   لااد الاا بن فااي مكانااه ويسااتثنهللا اإلحلااار ماا   ااو  ع 
سبحانه وتعالهللا) اديا بالهللا الكعبة( )وال تحلقوا رإوسك  حتهللا يبلاهللا الهادي محلاه ( 

النبي عليه اللبلة والسبل  ل  يستطه دخو  مكة أو يستثنهللا اإلحلار م   ل  أ  
ألبل فهو مع ور م  جهة اإلتما  حي  أ  ع سبحانه وتعالهللا أمر باإلتماا  بقاو  
)وأتماوا الحاج والعماارة هلل ( فهاو معا ور بهاا ا األلا  ومااا ااو تاابه لااه ما  باااب 

بمكاة  أولهللا واو ال يدري وال ي ي هر وع أعل  أ  األل  في د  اإلحلاار أناه
فإ  استطاع أ  يبعثه إليه فالنبي عليه اللبلة والسبل  كا  معا ورا والادلي  علاهللا 
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 ل  او  اار  وله ج  وعبل ) حتهللا يبلهللا الهدي محله ( ومحله او انتهاء النسا  
 وا ا او األل .

األماار الثاااني: أنااه ال حجااة بفعاا  النبااي عليااه اللاابلة والساابل  و لاا  أنااه معاا ور 
النباي علياه اللابلة والسابل  كاا   لاد بالهادي إيلااله إلاهللا  والقرينة في  ل  أ 

مكااة فااإ ا اسااتطاع اإلنسااا  أ  إيلاااله يولااله وإ ا لاا  يسااتطه فإنااه معاا ور فااإ  
النبي عليه اللبلة والسبل  كا  يبع  بهديه واو في المدينة إلاهللا مكاة وااو باا ي 

ففاي حاا  انا  ل  يحر  لي بن بمكة فإ ا كاا  كا ل  وااو فاي حاا  غيار اإلحارا  
اإلحرا  مه اإلحلار فم  بااب أولاهللا فاإ ا وجاد اإلنساا  ما  يبعثاه يولا  ادياه 

 إلهللا مكة فإنه او األولهللا وال يح  حتهللا ينحر اديه كما تقد .
 ا  رحمه ع )ويجزئ اللو  في كا  (و لا  أ  اللايا  النفاه فياه لايس متعادي 

بااه ال بزيااره باا  اااو الز  ولزومااه ي هاار أ  نفعااه علااهللا العبااد ودفااه اإلثاا  خاااص 
بخبلا ال بن واإلطعا  فاإ  نفعاه متعادي فاإ ا كاا  النفاه متعادي وجاب أ  يكاو  
عند م  تعدي له وا  الفقراء فقراء الحر  أما الليا  ففي أي مكا  ويستثنهللا ما  
 ل  م  ل  يجد الهدي فإنه يلو  ثبلثة أيا  فالحج أي في أشهر الحج وال يإجلهاا 

تحديد المكا  وأما البقية فإ ا رجه إلهللا أاله فابل  فتجب في أيا  الحج وال تجب في
يلز  فيها مكا  وال يلز  فيها زما  وصخر ا ه األيا  يو  عرفة الثبلثة وإ  أخراا 

 ففي أيا  التشريز ثبا  ل  ع  عبد ع ب  عمر.
 ا  رحمه ع )والد  شاة أو سبه بدنه( يقو : الاد  شااة أي الاد  الا ي يجاب علاهللا 

قار  وك ل  في حا  اإلختيار عند الفدياة فاي تار  المح اور أو عناد المتمته و ال
فعاا  الواجااب علااهللا  ااو  الجمهااور أ  الااد  شاااة وتقااد  أ  الشاااة يشااترط فيهااا مااا 
يشترط في األضحية علهللا  و  جمهور العلماء واا ا ااو الحاد األوساط فاي القادر 

الشااة والسابه ودو   ل  السبه م  البقر والزن  فالشاة أفض  و البدنة أفضا  ما  
والبقرة أفض  إ ا اختص بها اإلنسا  وعلهللا خبلا في سبه شياه أيها أفض   ا  

 اي البدنة؟
ج/ علهللا خبلا عند العلمااء فاي  لا  ولكا  يقاا  إ ا كاا  النفاه متعادي فاألفضا  
التعدي  إ ا كا  البلد يرغبو  بلح  الشاة فالسبه أفض  م  البدنة ك ل  أيضاا ما  

الناس وحاجته  إ  ال نص في  ل  ع  النبي عليه اللبلة  جهة البقر بحسب حا 
والسبل  به ا الخلوص أما البدنة فهي أفضا  ما  الشااة كاالبقرة و لا  أنهاا عا  
سبعة أما الشاة فهي ع  واحد أما الشاة فهي أفضا  ما  السابه ما  الباد  والبقار.  

شااة واا ا  ا  رحمه ع )وتجزء عنهاا بقارة (يقاو  وتجازء عنهاا بقارة أي عا  ال
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محاا  اتفااا  ويجاازء عاا  الشاااة بقاارة باا  ساابعها وثبااا  لاا  عاا  النبااي عليااه 

اللبلة والسابل  كماا جااء فاي لاحين مسال  ما  حادي   الزبيار با  عباد ع  اا  
حججنا مه رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص ف بحنا البدناة عا  سابعة والبقارة عا  سابعة فها ا مجازء 

 والنص فيه لرين.
بااب جازاء اللايد فاي النعاماة بدناة( بعاد أ  تكلا  الملانا علياه  ا  رحمه ع )

رحمة ع تعالهللا باإلجماا  علاهللا تحاري  لايد المحار  وأنواعاه والتزلاي  فاي  لا  
أراد أ  يتكل  ع  جزاء الليد وجازاء اللايد ماا يلاز  ما  فدياة لما  لااد شايبا 
حادود حا  إحرامه وا ا خاص في حا  اإلحرا  ك ل  أيضا في حاا  اللايد فاي 

الحر  ولو ل  يك  محرما ويدخ  في ا ا الشاجر فاي حادود الحار  فإناه ال يعضاد 
أما الشجر بالنسبة للمحر  فه  او محر  للليد لايس محار  كاللايد فإناه محار  
عند حادود الحار  ويكاو  الشاجر الا ي خارج طبيعاة ولايس ماا يازرع فؤماا الا ي 

ارع ويست   باه النااس أو يزرع كشجر الزينة التي تضعه مثبل البلدياا في الشو
في الحدابز فإ ا  طعه اإلنسا  فإنه ال حرج فاي  لا  كالا ي يزرعاه اإلنساا  فاي 
بيته وبستانه مما يج ه ويزرساه فسااب  ونحاو  لا  فاإ  اا ا ماا جااز غرساه جااز 

 نزعه ألنه باختيار اإلنسا  المراد ب ل  ما خرج فالبراري وا ا  اار.
ه( و اد حكاي اإلجمااع علاهللا  لا  با  عاد  معرفاة  ا  رحماه ع )فاي النعاماة بدنا

الخبلا في  ل  ا ا  د روي ع  عمر ب  الخطاب وعثما  با  عفاا  وعلاي با  
أبي طالب وعبد ع ب  عباس وزيد ب  ثابا ومعاوية كما رواه الشاافعي فاي األ  
و البيهقي وغيرا  م  حدي  عطاء عنه  وفي إسناده انقطاع وثباا عا  عباد ع 

علاايه  رضااوا  ع تعااالهللا أنااه  ااا   لاا  كمااا جاااء عنااه فااي الملاانا باا  عباااس 
وغيره م  حدي  عطاء ع  عبد ع ب  عباس أ  في النعامة بدناة و لا  للتشاابه 
وتقد  أ   اار ا ية فيهاا التخييار باي  الفدياة بالمثا  أو اإلطعاا  أو اللايا  بقادر 

مثي  إلهللا غياره ما  جنساه  يمة الطعا  و دره وأنه ال يجوز لئلنسا  أ  ينتق  م  
فبل يجوز لئلنساا  أ  ينتقا  ما  حاا  وجاود البدناة إلاهللا البقارة أو إلاهللا الشااة فاإ ا 
وجد المثا  وجاب علياه بعيناة إ  أراد المثا  أماا إ ا كاا  ال يرياد المثا  فإناه يقاي  
الثم  ويإخ  م  الثم  طعاما ويفلا  اا ا الطعاا  نلاا لااع ويإخا  ما  كا  

وا ا يد  علهللا أ  األحكا  الشرعية مبنااا الانص ال  نلا لاع ليا  يو  عدله
علهللا القياس فاهلل سبحانه وتعالهللا حينما أمر بكفارة ال هار الجمااع بعتاز ر باة ثا  
أماار ع ساابحانه وتعااالهللا باللاايا  ثاا  أماار ع عااز وجاا  باإلطعااا  إطعااا  سااتي  

للايا  مسكينا بقدر اإلطعا  ويكو  لك  مسكي  لاع أما فاي اا ا الموضاه فاإ  ا
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ليس ببد  وأنه يقا  أ  لك  مدي  يجاب علياه أ  يلاو  يوماا حينبا  يقاا  إ ا  يا  
بالقياس إضطرب األخ  بالدلي  وال يعتد ب ل  فاألدلة اي الحك  فاي حاا  الحادود 

 والتقديراا ك ل  الكفاراا فمآلها إلهللا الدلي .
وبقرتاه أي  ا  رحمه ع )وحمار الوح  وبقرته و األي ( يقو : وحمار الوح  

بقاارة الااوح  يوجااد حمااار الااوح  وبقاار الااوح  والمااراد ماا   لاا  مااا لاا  يااؤنس 
والحمر اي كالحمر األالية لكنها تعاي  فاي الباراري وال تاؤنس فتنفار تعاي  فاي 
الجبا  واللحاري ال يلاز  لهاا لوناا وال شاكبل فاإ  لااداا فإناه يجاب فيهاا بقارة 

اس علياه رضاوا  ع تعاالهللا  كماا ك ل  بقرة الوح  ثبا ا ا ع  عبد ع ب  عب
رواه اب  أبي شيبة واب  عبد المل  ع  عطاء ع  عبد ع ب  عباس وا ا  ااار 
م اب اإلماا  أحماد و اا  باه الشاافعي فاإ  عباد ع با  عبااس علياه رضاوا  ع 
تعالهللا  ا : فالنعامة جزور وفي بقر الاوح  وحمااره بقاره ) واأليا  ( با  الكابل  

لة ينبزااي أ  يقااا  أ  الساالا اللااالن علاايه  رضااوا  ع تعااالهللا علااهللا ااا ه المسااؤ
واللااحابة والتااابعي  حينمااا ين اار إلااهللا  يمااته  ماا  جهااة العدالااة يعلاا  أنهاا  أعااد  
الناااس فحينمااا  ااا  ع ساابحانه وتعااالهللا) يحكاا  بااه  وا عااد  (أي حكمااي  وااا ا  

  القارب ما  الحكما  إ ا ثبا ع  اللحابة فه  أعد  اللحابة فابه  األماناة وبها
النبي علياه اللابلة والسابل  واألعلا  بقاراب  الحاا  لها ا  اا  النباي علياه اللابلة 
 والسبل  كما ثبا في مسند اإلما  مسل  م  حدي  موسهللا ب  أبي بردم  اا  علياه
اللبلة والسابل  "ألاحابي أمناة ألمتاي فاإ ا  ااب ألاحابي أتاهللا أمتاي ماا توعاد 

النباي علياه اللابلة والسابل   اا  "وإ  "وك ل  ثبا ع  لاحين اإلماا  مسال  أ  
يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا "وجااء فاي المساند والسان  ما  حادي  عرباا  با  
سارية أ  النبي عليه اللبلة والسبل   ا  "عليك  بسانتي وسانة الخلفااء الراشادي  
المهديي  م  بعدي فتمسكوا فيها وعضوا عليها بالنواجا   " وماا يا كره الملانا 

ع تعالهللا م  ليد بالجملة جاء فيه ع  اللحابة علايه  رضاوا  ع  عليه رحمة
تعالهللا بيا  المثي  سواء كا   ل  مما يعل  له مثيا  ما  اإلناس أوال يعلا  لاه مثيا  
يبي   دره له ا  د جاء ع  عبد ع ب  عباس عليه رضوا  ع تعالهللا  ا : مادو  

لنوع األو : ما له مثي  فيجب فيه الحما  ثمنه عليه يقو  أ  الليد علهللا نوعي : ا
 المثي  فإ ا ل  يتمك  م  المثي  فيجب فيه  يمة عد   ل  ليا .

الثاني: ما يحاا  أ  يوجاد لاه مثيا  و لا  كحاا  الجاراد أو بايض بعاض الطياور  
التي ال مثي  لها كبيض النعا  ال يوجد له فاي اإلناس مثيا  فالعلمااء علايه  رحماة 

نه فما ال يعرا له مثيا  فياه ثما  ثباا اا ا عا  ابا  عبااس ع تعالهللا  الوا فيه ثم
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عليه رضوا  ع تعالهللا  د روم ابا  أباي شايبة فالملانا ما  حادي  القاسا  

ع  عبد ع ب  عباس أنه  ا  في الجراد  بضة طعا  وثبا اا ا عا  عباد ع با  
عماار عليااه رضااوا  ع تعااالهللا فيمااا رواه عنااه اباا  أبااي شاايبة فااي الملاانا ماا  

ي  علي البار ي ع  عبد ع ب  عمر  ا  فيه  بضة طعا  وثباا عا  عباد ع حد
ب  مسعود عليه رضوا  ع تعالهللا أوثبا ع  عبد ع ب  عمر عليه رضاوا  ع 
تعالهللا  ا  فياه تمارة ثباا عناه ما  حادي  أباي سالمه عناد ساعيد با  منلاور فاي 

علهللا اإلجما  ما جاء عا   السن  ع  عبد ع ب  عمر  ا  فيه تمرة  ويؤخ  الحك 
عبد ع ب  عبااس علياه رضاوا  ع تعاالهللا فيماا رواه ابا  أباي شايبة وغياره ما  
حدي  عبد المل  ع  عطاء ع  عباد ع با  عبااس علياه رضاوا  ع تعاالهللا أناه 
 ا  "فيما دو  الحما  ثمنه " أي يقدر ثمنه إ ا كاا  يشاترم فإناه يخارج ما  ثمناه 

 فيما او علهللا التؤخير في كبل  ع سبحانه وتعالهللا .لد ة وا ا علهللا األل  
 

 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 درس فضيلة الشيخ / عبد العزيز الطريفي

 األسبوع السادس
 
 

وحمااار الااوح  وبقرتااه ) رحمااه عغفاار ع لنااا ولشاايخنا أجمعااي    ااا  المإلااا 
 (...واألي 

و  صلاااهنبيناااا ل وعلاااهللا  الحماااد هلل رب العاااالمي  ولااالهللا ع وسااال  وباااار  علاااهللا
ااو  كاور الوعا  مما  يساك   :وم  تبعه  بإحسا  إلهللا ياو  الادي  األيا  هألحاب

بالماعز وا ا  د جاء ع  بعض السلا كعا  عباد ع با  عبااس  هالجبا  وفيه شب
ما  حادي  الضاحا  با   هعليه رضوا  ع تعالهللا وغيره كما رواه البيهقي وغير

 . واو معلو  مزاح  ع  عبد ع اب  عباس
او نوع م  أنواع األوعا  وااو  كار أيضاا ما   كورااا (والثيت  )  ا  رحمه ع

 .شبيه بتيس الجبا 
او جمه لماا يادخ  فياه ماا تقاد  وااو أعا  ما   :والوع (والوع    ا  رحمه ع)
 .ماعز والتيوس مما يكو  في الجبا  ل  مما يشبه ال
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ل  ع  غير واحد م  السالا كعا  عباد ع بقرة جاء   : وله (بقرة ا  رحمه ع)
ب  عباس وا ا القدر أيضا مروي ع  عمر ب  الخطاب عليه رضوا  ع تعاالهللا 

 .وفيه  ضعا
والضبه فيه كب  وحكاي االتفاا  علاهللا  لا   :يقو (والضبه كب  )  ا  رحمه ع

واو  و  األبمة األربعة و د جاء  ل  ع  عمر ب  الخطاب وعباد ع با  عبااس 
عطاء وغيرا  أ  في الضبه كب  والضبه م  الليد كما جاء ع  النباي علياه و

وإباحته ع  غيار  هاللبلة والسبل  م  حدي  جابر ب  عبد ع و د جاء أيضا حل
عا  النباي  هواحد م  السلا كعبد ع ب  عباس وأبي اريرة أنه لايد وجااء  ادر

دي  جابر ب  عبد ع  و ال يلان واللاواب ملسو هيلع هللا ىلص أ  فيه كبشا كما في السن  م  ح
أنه مو وا علهللا جابر ومعناه مروي عا  عباد ع با  عبااس وجاابر با  عباد ع 

 .وعمر ب  الخطاب عليه  رضوا  ع تعالهللا
في ال اار و ل  فاي القاماة  هةمشابللو ل  في  (وفي الززا  عنز)  ا  رحمه ع

لا  فاي الموطاؤ وإساناده عناه لاحين جاء  ل  ع  عمر ب  الخطاب كما رواه ما
 .وروي ا ا أيضا ع  عبد ع ب  عباس وع  عبد ع ب  مسعود

ااو  :والاوبر والضاب جادي والجادي :يقو  (والوبر والضب جدي ا  رحمه ع)
ما له ستة أشهر م  الماعز والضاب  اد ثباا فياه الجادي عا  عمار با  الخطااب 

ما  حادي  مخاار   يقاوالبيه فاي األ  تعالهللا كما رواه الشاافعي عليه رضوا  ع
ربد وطؤ ضبا واو محر  فجااء إلاهللا عمار با  الخطااب أع  طار  ب  شهاب أ  
أ ضاي فياه فقاا  ا اض باه أناا فؤناا خيارا  :فقاا  ؤلهفساعليه رضوا  ع تعالهللا 

أناي صمار  أ  تقضاي باه   :مني فقا  عمر با  الخطااب علياه رضاوا  ع تعاالهللا
عمر ب  الخطاب علياه رضاوا  ع  هفيه بجني فؤ رول  صمر  أ  تزكيني فقضهللا 

تعالهللا وفي ا ا دلي  علاهللا أناه يجاوز أ  يكاو  أحاد ما  الحكماي  ااو الا ي لااد 
الليد كما في أثر عمر عليه رضوا  ع تعالهللا حي  أنه طلب م  ال ي لاد أ  

علاهللا  لا  فكاا  عمار واللاابد حكماي  وأمضاهللا عمار الحكا  وااو  هيقدره ث  أ ر
 .األ هر
ا أربعاة أشاهر لهااأيضاا ما  المااعز م ةو الجفار ة(واليرباوع جفار) ا  رحمه ع 

كماا رواااا شايبة ما   ة"أ  فيهاا جفار"واليربوع  د جاء عا  عباد ع با  مساعود 
وجاء  ةفي اليربوع جفر :أنه  ا  هحدي  أبي عبيدة ب  عبد ع ب  مسعود ع  أبي

عبيد ما  حادي  هللا كما رواه أبوه رضوا  ع تعالأيضا ع  عمر ب  الخطاب علي
ع  جابر ب  عبد ع ع  عمر با  الخطااب وجااء أيضاا عا  عباد ع با   ة بيل
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عباااس و واألرنااب عنااا  و يقااو  واألرنااب عنااا  ثبااا ااا ا عاا  عماار باا  

الخطاب وع  عبد ع ب  عباس كما رواه اب  أبي شيبة و البيهقي في السن  جاء 
طاء ع  عباد ع با  عبااس وجااء عا  عمار ع  عبد ع  ب  عباس م  حدي  ع
 .  حدي  جابر ع  عمر وإسناده لحينب  الخطاب عليه رضوا  ع تعالهللا م

ثباا  لا  عا  عباد ع با  عبااس وحكاي  لا  فاي  (والحمامة شااة ا  رحمه ع)
منا ر وغيارا  وفيهاا الوابا   ة لا  ابا   داما هللااإلجماع وعد  معرفة الخبلا حك

ر م   ل  وا ا او ال ي عليه عم  اللحابة واألبمة األربعة شاة وإ  تعددا أكث
ويلحز فيها ما في حكمها م  القمري والقطاا وغيرااا فإنهاا إ ا لايدا فيهاا شااة 
و د جاء في ما دو   لا  كاالجراد أناه فياه  بضاة طعاا  ثباا  لا  عا  اللاحابة 

ع  عبد  ك ل  في بيض الحما  والنعا  جاء فيه أنه في البيضتي  درا  روي  ل 
 .ع ب  عباس وغيره
يقااو  باااب لاايد  (باااب لاايد الحاار  يحاار  لاايده علااهللا المحاار )  ااا  رحمااه ع

الحر  المراد في  ل  ليد حر  مكة وحادوداا باؤعبل  مرساومة واا  يادخ  فاي 
ختلااا االمدينااة كحرمااة مكااة فيحاار  لاايداا  ااد  حينباا  لا  أعاابل  المدينااة فتحاار  

لوا كماااا جااااء فاااي تدمديناااة حااار  كمكاااة واساااالعلمااااء  ااااب جمهاااورا  إلاااهللا أ  ال
اللااحيحي  وغيرامااا ماا  حاادي  علااي باا  أبااي طالااب أ  النبااي ملسو هيلع هللا ىلص  ااا  "المدينااة 

ري  اا  " ماابي  عيار حر  ما بي  عير وثور "وا ا اللف  لمسال  وجااء فاي البخاا
مديناة "و اب الحنفية و ا  عبد ع ب  المبار  وسافيا  الثاوري إلاهللا أ  الإلهللا ك ا

ليسا بحر  و د جاء ع  النبي عليه  اللبلة والسبل  عند اإلما  مسل  م  حدي  
عااامر باا  سااعد باا  أبااي و اااص أ  النبااي عليااه اللاابلة والساابل  حاار  المدينااة 
وحدوداا التي حرمها النبي ملسو هيلع هللا ىلص معلوماة الحرتاا  الحارة الشار ية والحارة الزربياة 

خلة في الحر  وم  الشما  والجناوب عيار وثاور م  جهة الشر  والزرب اي دا
المدينة حر  ما بي  "واي م  الحر  وا ا الخبر ال ي جاء ع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص في  وله 

 وله ثور جاء عند اإلما  مسل  وغلط بعضه  ا ه اللف ة و اا  أ   "عير إلهللا ثور
ب  سابل  وملاعب  م  األبمة كؤبي عبيد القاس  واحدثور بمكة جاء  ل  ع  غير

الزبيري وغيرا  و اب بعض العلماء إلهللا أ  اناا  جبا  يقاا  لاه ثاور فاي مكاة 
الطباري وحكااه عا  جماعاة ما  جريرو د أثبا  ل  غير واحد م  العلماء كااب  

جبا  ريب م  جهاة أحاد خلفاه ما  جهاة اليساار وااو الثقاة م  أا  المدينة واو  
أراد  "ما  عيار إلاهللا ثاور "سابل   اا لنبي عليه اللابلة والا :لزير وبعضه   ا 

ب ل  التجوز في العبارة أي أ   در عيار إلاهللا ثاور ما  جهاة مكاة أي كقادر الا ي 
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في المدينة وله ا  اب بعض النقااد  هفي مكة كما حرم هع عز وج  حرم هحرم
وال ي ي هر وع أعل  أ  م   ا  أنهاا ثابتاة  "ثور"إلهللا إعبل  ا ه اللف ة بقوله  

باعتباار أناه لا  يخرجهاا فاي اللاحين  الهاإلعبل اا  أ  البخااري ماانه ومنه  م  
وليد الحر  فاي مكاة والمديناة ساواء واتفقاوا علاهللا  "عير إلهللا ك ا"وإنما  ا  م  

أ  مكة والمدينة مح  خبلا و جمهورا   علهللا أ  حرا  فإ ا  لنا بحرمة المديناة 
طه فيمااا تقااد   فيكااو   لاا  فااي لاايد البهاااب  والطيااور ممااا يلاااد وتااوفرا شاارو

وك ل  الشجر ال يعضد وال يقطه إال لرعي فإ  ا ا  د جاء فيه الترخيص وياؤتي 
 .الكبل  عليه

الحكا  اناا إ  أراد باه الجازاء فها ا ( وحك  ليده كليد المحار    ا  رحمه ع)
فيه ن ر وإ  أراد به التحري  فهو ثابا وا ا مقتضهللا النهي أ  يلااد لللايد فاي 

ة فإ  ع سبحانه وتعالهللا  د حرمها كما جاء  ل  في اللحيحي  حر  مكة والمدين
م  حدي  أنس ب  مال  في لحين اإلما  مسل  م  حادي  أباي وجااء أيضاا ما  
حدي  جابر ب  عبد ع عليه رضاوا  ع تعاالهللا فااهلل عاز وجا  حار  اللايد فاي 

هاا بدناه وإ ا مكة أما الجزاء فيها كحا  المحر  إ ا لاد ليدا فإ ا كانا نعامة في
كانا حمامة ففيها شاة علهللا التوليا ال ي  اد تقاد  فاإ  اا ا فياه ن ار وإ  كاا  

أحمد و ااب إلياه جماعاة ما  م اب ا ا  د ثبا جماعة م  األبمة و اار اإلما  
الفقهاااء ماا  أااا  الاارأي إلااهللا أ  فيهااا الجاازاء ولكاانه  اختلفااوا ااا  الجاازاء كجاازاء 

و اااب الحنفيااة إلااهللا أنااه لاايس كجاازاء  اللاايد  اااار الماا اب أنااه كجاازاء اللاايد
اإلنساا  ما  أ   يمتاه تقادر ساواء  هالليد إنما فيه  يمته ب  يتلد  بقدر ما  طع

كاا  غلاانا أو شااجرة وإ  تلااد  بلاااع فااإ  اا ا فيااه ن اار و اااب جماعااة ماا  
العلماء واو  او  اإلماا  مالا  والفقهااء ما  الشاافعية إلاهللا أناه ال جازاء فاي لايد 

أو المدينة سواء كا  اللابد م  أا  مكة أو م  غيراا ال   الحر  سواء كا  مكة
جزاء في  ل  ويجب فيه التوبة و د روي فاي  لا  عا  عباد ع با  عبااس وعا  
عبد ع ب  عمر الجازاء وال يلان عنهماا ولكا  يخارج ما  اا ا إ ا كاا  اللاابد 
اا ا محرما فلاد في حر  مكة فيجب فيه الجزاء إلحراماه ال لكوناه فاي الحار  و

ينبزي التنبه به أ  عد  الجزاء ليس في كا  حاا  وإنماا ااو فاي حاا  اإلحابل  إ ا 
 .لاد في الحر 
يعني الحار  الشاجر ماا كاا  خضارا ويسامهللا  (ويحر   طه شجره)  ا  رحمه ع

الشجر شجرا إ ا كا  له سا  وأما إ ا كا  ليس له سا  فيسمهللا زرعا و د يسامهللا 
(  هفاساتوم علاهللا ساو  فاساتزل  وتعالهللا )فاآزره زرعا تجوزا كما  ا  ع سبحانه
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بؤنه له سو  أي سا  وا ا ما  بااب التجاوز ولكا   اد  هفسماه زرعا ث  ولف
نه يطلز علهللا الزرع زرعا فيشام  الشاجر والازرع ويطلاز الشاجر ويادخ  أيقا  

فيه الشجر والازرع وأماا إ ا اجتمعاا فإنهماا يفتر اا  واا ا محتما  ولكا  إ ا  طاه 
 ؟فه  فيه الجزاء أ  ال اإلنسا  شجرا

كما تقد  الحك  فيه كحك  الليد ال جزاء فيه علهللا اللحين م  أ اوا  العلمااء  ج/
لجزاء عا  اللاحابة علايه  رضاوا  ع تعاالهللا شايء ويخارج ما  ي اوال يثبا ف

ا ا ما زرعه ا دمي م  النخ  أو الزااور ماا يوضاه فاي الحادابز فاي المماراا 
الا ي لنهي علهللا  و  جمهور العلماء خبلفا للشاافعي والطر اا فإنه ال يدخ  في ا
 ل  ن ر ويخرج م  ا ا الياابس ما  الازرع المياا ي  ا  بؤنه يمنه أيضا منه وف

ألنه كحا  الميا م  الليد فإ ا  لنا أ  الحاي ما  اللايد يحار  فالمياا ال يحار  
ك ل  أيضا المياا ما  الازرع ساواء إ ا وجاد اإلنساا  شاجرا ميتاا فلاه أ   هضرب
 .يقتلعه

خراجا للمياا منهماا إولفهما باألخضري   (وحشيشه األخضري  ا  رحمه ع )
أل  الميا كحا  الليد الميا ويخرج المياا فاي كثيار ما  مح اوراا اإلحارا  
ع  الحي في عدة م  المح اوراا كاال فر حينماا ينقاه عا  اإلنساا  فييابس فاإ ا 

يضااا كحااا  اللاايد حينمااا فلاله اإلنسااا  عنااه ال حكاا  لاه ألنااه لاايس بحااي كا ل  أ
 .ارا لهضأو تحريكه ليس  هيكو  ميتا فضرب
و لاا  أنااه ماا  الحشااي  ممااا يسااتفيد منااه أااا  مكااة (إال اإل خاار  ااا  رحمااه ع)

والمدينة في بيوته  و ايمه  فإناه يو اد فياه للناار للحادادي  كا ل  يضاعو  فياه فاي 
لحاجاة  هما  أخا  التب  فإناه ال حارجبا هالطي  للناعة اللب  في الجادر وااو أشاب

وا ا  د رخص فيه النبي عليه اللبلة والسبل  و د جاء عا  النباي علياه اللابلة 
سااد فكماا جااء عناد اإلماا  رخاص فاي القاابمتي  والعارضاة و الووالسبل  أنه  اد 

أحمااد ماا  حاادي  جااابر باا  عبااد ع وفيااه ضااعا وجاااء أيضااا فااي الطبرانااي ماا  
وفياه ضاعا أيضاا ولكا  يقاا  يلحاز  هعا  جاد هحدي  كثير با  عباد ع عا  أبيا

محا  اتفاا  عناد العلمااء واا  يلحاز فياه فاي  باإل خر ه واستدالل هفيهما في حكم
النباي علياه اللابلة  أ حكمهما مح  خبلا منه  م   ا  أنه ال يلحاز باه باعتباار

واا ا فياه ن ار با  أناه يقااس عليهماا فاي  هستثناه لحاجاة  ااارة وال حاجاة غيارإ
  الناس في البناء أو إ ا وجد األعشاب ما يتطبب به النااس وجاد حكمهما مما يقاب

فيه دواء ونحو  ل  أو مس الناس فا ة  وجوع في الحر  ول  يجادوا إال ماا يإكا  
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عادة إال في البراري فله  أ  يؤخ وه ويؤكلوه مماا يخارج عاادة ويؤكلاه النااس فاي 
 .اجة لبلشترا  بالعلةأو اا الربيه ونحو  ل  فإ  ا ا مما ال حرج فيه عند الح

ا ا علاهللا  او  جمهاور العلمااء خبلفاا ألاا  (  ويحر  ليد المدينة ا  رحمه ع)
 .مبار  وسفيا  الثوري وغيرا  والراجن أنه يثبا لما تقد  بيانهالب  االرأي و

أي وال جزاء فاي لايد المديناة أي ال جازاء يترتاب علاهللا اإلنساا  و  (وال جزاء)
لبه ماا  رصه يلاايد ثبااا  لاا  عنااد اإلمااا  مساال  فااي أ  يساا هاللاايد جاازاء لاااحب
أنه وجد عبدا يليد "مر اب  سعد ع  أبي سعد ب  الو اصاللحين م  حدي  عا

وع ال أعطاايك  شاايبا نفلنااي إياااه  :لاايدا أو يخاابط شااجرا فساالبه فجاااء أالااه فقااا 
ساعد  هفالسلب ال ي  اد أخا  "وسل  فؤخ  سلبه صلهرسو  ع للهللا ع عليه وعلهللا 

النبي عليه اللبلة والسبل  فد  علاهللا أ  الحكا  فياه  طعاي  ه  أبي الو اص رفعب
نه يسلب والمراد بالسلب أ  يإخا  متاعاه الا ي معاه ساواء كاا  أوأ  الجزاء فيه 

سبلن أو كا  مزادة ما يتزود به ويتر  له ماعدا  لا  ما  لبااس مماا يساتعي  باه 
د ثبا فياه أ  الجازاء ما  اا ا اإلنسا  في حاجته ويولله إلهللا أاله وا ا النص  

الوجه أما الفدية فبل جزاء في  ل  في اللاحين ما  أ اوا  العلمااء وحرماوا مكاة 
ماا  جهااة التحااري  مثلااه حاار  المدينااة وتزلاا  فيهااا المعالااي والاا نوب أع اا  ماا  
غيراا وإال لما كا  للتحري  معنهللا إ ا كانا ال تزل  فالعلمااء فايم  و اه وا تارا 

 ؟الحر ي   يجب إ امة الحد عليه ففي حر  ع حدا ا
حكي اإلجماع علهللا جواز إ امة الحد عليه في الحار  وإ  كاا   لا   اتبل حكاا  ج/

وجاء عند بعض الفقهاء المتاؤخري  أناه حكاا الخابلا  غيرهاإلجماع اب  الجوزي 
وفيه ن ر وإنما الخبلا فيم  أحد  حدثا في خارج الحر  ث   د  إلهللا الحر  اا  

 ؟د أ  اليقا  عليه الح
ااا ا  ااد اختلااا العلماااء فيااه ماانه  ماا   ااا  يقااا  وماانه  ماا   ااا  ال يقااا  أمااا   ج/

في الحر  فإنه حر  حز ع عز وج  ويجب إ امة الحد  هاللورة األولهللا إ ا إ ام
عليه باالتفا  وك ل  في حر  المدينة إ ا فع  شي م  الحادود وا ترفهاا فإناه يقاا  

ا إلهللا أ  م  فع  شيبا م  حدود ع عز وج  عليه الحد ك ل  و اب بعض السل
الحر  إ ا كانا دو  الحدود المقدرة بعقااب معاي  ما  القتا  ونحاو  لا  وحاد ي ف

حتااهللا يخاارج ثاا  يقااا  عليااه الحااد والمااراد باا ل    الزنااا ونحااو  لاا   ااالوا أنااه يإجاا
التعزير روي  ل  ع  غير واحد عبد ع ب  عباس وفي لحته عنه ن ر و اب 

علماء واو  و  اإلما   الشافعي وراية ع  اإلما  احمد إلاهللا أ  ما  فعا  جماعة ال
 .شيبا خارج الحر  ث  دخ  عليه أنه يقا  عليه الحد وا ا او اللواب



 دورة زاد الـمســتـقـنــــع
 

 

14
1 

و لاا  لحاادي  علااي باا  أبااي طالااب  (ويبااان الحشااي  للعلااا )  ااا  رحمااه ع
نه  في لحته ن ر أ  النبي عليه اللابلة والسابل  أعليه رضوا  ع تعالهللا علهللا 

ولكاا   اااار النلااوص يقتضاايه للحاجااة إليااه فااالنبي  "إال علفااا تعلفااه الدابااة " ااا 
إنمااا رخااص للخياار ممااا رخااص  ياانه  ثاا  أ   هعليااه اللاابلة والساابل   اااار أماار

 اار العم  يقتضيه أيضا فالنبي علياه اللابلة والسابل  كاا  أاا  مكاة ألاحاب 
غن  وأب  ويشز عليه   أ  يجلبوا األعبلا م  خارج الحار  ووجودااا  مكة أا 

دلي  علهللا جواز أ  تعلا م  الحشاي  والازرع علاهللا  او  جمهاور العلمااء وااو 
 . اار عم  السلا
إ ا احتاااج اإلنسااا  أ  يؤخاا  ماا  غلاا   (الحاار  ونحواااا ةصلااو  ااا  رحمااه ع)

فإنه ال حرج في  ل  إ ا  حر  أو علا يحتاجها في مشيه علهللا غنمه صلهالشجرة 
كااا  لحاجااة كمااا تقااد  فااي حاادي  جااابر أ  النبااي عليااه اللاابلة والساابل  رخااص 

 .بالقابمي  و الوساد والعارضة وفي إسناده ضعا لك  العم  يقتضيه
وحار  المديناة ماابي  عاي  إلاهللا ثاور (وحرمها مابي  عي  إلهللا ثور  ا  رحمه ع)

رسومة مبينة للاداخ  ما  جمياه الجهااا وحر  مكة بنحو ا ا القدر واي أعبل  م
وااا ا الاا ي عليااه جمهااور أااا  البلاادا  بالتحديااد ولكاا  ثمااة خاابلا فااي بعااض 

أي م  الثنياة  :أعبلاا (يس  م  أعبلاا باب دخو  مكة  ا  رحمه ع)األطراا 
العليا ألنه فع  النبي عليه اللبلة والسبل  في اللحيحي  م  حدي  نافه ب  عبد 

عليه رضوا  ع تعاالهللا أ  النباي علياه اللابلة والسابل  كاا  يادخ  ع اب  عمر 
م  الثنية العليا ويخرج م  الثنية السفلهللا وكا  عبد ع ب  عمر يفع   لا  وروي 

سامها إوالسافلهللا م سامها كادإكماا جااء فاي اللاحين وثنياة العلياا  ة ل  عا  عارو
يعنااي كاا ا  دخاا  وافااتناكاادي وااا ا األشااهر ويضاابط بعااض أااا  البلاادا  بقولااه 

 .خرج واضم  بض  الكاااو
 اد جااء عاا  النباي  علياه اللاابلة ( المساجد ماا  بااب بناي شاايبة اا  رحماه ع)و 

والسبل   ل  في المسند وغيره وال يلن عنه عليه اللابلة والسابل  جعلاوا علياه 
 .اللبلة والسبل  م  حدي  جابر اب  عبد ع واو معلو 

 با   لا  ينبزاي مسااب  (فه  يدياه و اا  ماا ورد فإ ا رأم البيا ر  ا  رحمه ع)
مهمة  ب  دخو  المحر  الحر  أو مقاربته لا ل  يشارع لاه أ  يزتسا   با  دخولاه 
مكة كما كا  النبي عليه اللبلة والسبل  يفع  كماا جااء فاي البخااري ما  حادي  
نااافه باا  عبااد ع  باا  عماار أنااه كااا  يقااي  باا ي طااوم يبيااا فيهااا فااإ ا ألاابن  ااا  

س  وكا  النبي عليه اللبلة والسبل  يفع   ل  وا ا ما  السان  والمهجاورة واغت
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التي يزفلها كثير م  الناس أ  ال يزتس  عند دخوله لمكة واا ا ما  السان  الثابتاة 
بااالنص اللااحين اللاارين عاا  النبااي عليااه اللاابلة والساابل  ويقطااه التلبيااة عنااد 

لثبوتااه عاا  النبااي عليااه دخولااه لحاادود الحاار  سااواء كااا  حاجااا أو معتماارا و لاا  
كريااب باا  عباااس عاا  عبااد ع باا  عاا  اللاابلة والساابل  كمااا جاااء فااي البخاااري 

حججاا ماه رساو  ع ملسو هيلع هللا ىلص فقطاه التلبياة حينماا رماهللا  :عباس ع  الفض  أناه  اا 
بااي  عبااد ع باا  عماار عليااه رضااوا  ع تعااالهللا  لاا  بحكايتااه عاا   ,جماارة العقبااة

والسبل  كما جاء في البخاري م  حدي  نافه اب  عباد ع ابا   النبي عليه اللبلة
وكا  النباي علياه اللابلة  : ا    مس  ع  التلبيةأعمر أنه إ ا دخ  حدود الحر  

والسبل  يفع   ل  أي يمسا  عناد دخاو  حادود الحار  ويساتمر إلاهللا رماي جمارة 
  مفاردا و ارناا العقبة أي بعد انتهاءه م  الرمي علهللا اللفا والمروة وا ا إ ا كاا

أماا إ ا كاا  متمتعاا فيمسا  إلاهللا أ  يحاار  ياو  التروياة فاإ ا أحار  لباهللا أل  النبااي 
  العلمااء وجااء اعليه اللبلة والسبل  كا   ارنا علهللا اللحين واألشاهر ما  أ او

 ل  أيضا ع  غير واحد م  السلا وأما إ ا كا  معتمرا  اب بعض السلا إلهللا 
البيا أنه يمس  ع  التلبية وا ا فياه ن ار  اد جااء  أنه يسم  ع  التلبية إ ا استل 

عاا  النبااي عليااه اللاابلة والساابل  وال يلاان أنااه كااا  يقطااه التلبيااة إال إ ا اسااتل  
اب  أبي ليله ول ب  عباد الارحم  وإساناده عا  عباد  هالحجر وال يلن في إسناد

عباس  ضعيا ولكنه ثبا ع  عبد ع ب  عهع اب  عباس رضي ع عنه و د رف
لباي  :عناد عباد ع با  عبااس أناه  اا  هم   وله كما جاء عند الشاافعي فاي مساند

وا ا يحم  علاهللا العماو  ساواء كاا  اإلنساا  معتمارا أو غيار  .حتهللا تستل  الحجر
نه يتو اا عا  التلبياة إ ا اساتل  الحجار إمعتمر وا ا خاص با فا  أما أا  مكة ف
يساتمر بالتلبياة وينفلا  عناد  دخاو  وا ا  اار عم  السلا والمفارد و القاار  

الحر  إلهللا انتهاءه م  السعي علهللا اللفا والمروة وا ا ثابا ع  غيار واحاد ما  
السلا عبد ع ب  عمر عليه رضوا  ع تعالهللا وغياره ثا  يساتمر إلاهللا أ  يرماي 
جمارة العقباة فااإ ا رماهللا جمارة العقبااة يمسا  عناد أو  حلاااة الجمياه ساواء كااا  

حماد وفاي أو متمتعا وا ا  او  جمهاور العلمااء وااو  او  اإلماا  مفردا أو  ارنا أ
باا   روايااة الشااافعي وأبااي حنيفااة و اااب اإلمااا  أحمااد فااي روايااة و ااو  إسااحا 

إلهللا أنه يمس  عند صخر حلاة أي أنه يلبي مه كا  حلااة واساتد  بخبار  رااويه
ضعيا واو خبر الفض  وفيه زيادة أناه  طاه التلبياة عناد صخار حلااة فقاط أعا  

فاي  ةالسان  وكا ل  با  خزيما هتعالهللا في كتاب ع ةرحما ه الزيادة البيهقي عليه 
 .اللحين هكتاب
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إ ا رأم البياا ال  (فاإ ا رأم البياا رفاه يدياه  و اا  ماا ورد )  ا  رحماه ع
يشرع لاه أ  يقاو  شايبا وإنماا جااء عا  النباي علياه اللابلة والسابل  الا كر عناد 

فاتن لاي االلها   "إ ا دخا   اا  هاإلما  مسل  أنا دخو  المسجد كما جاء في لحين
وأماا الزياادة علاهللا  "إناي أساؤل  ما  فضال الله   "وإ ا خرج  ا  "أبواب رحمت 

 ل  بالتسمية أو اللبلة علهللا النبي عليه اللبلة والسبل  فإنه ال  يلن عنه علياه 
ما   اللبلة والسبل  والن ر إلهللا البيا ال دلي  علاهللا أناه عباادة فا اا الن ار لايس

التعبد في شي و اب بعض العلماء واو  و  اإلما  مال  إلهللا أنه ين ر إليه حتاهللا 
حا  اللبلة أنه ال ن ر إلهللا موضاه ساجوده واا ا ال دليا  علياه وأماا العادة التاي 
أشااار إليهااا الملاانا فاابل يثبااا منهااا  شاايء واااي مراسااي  و مقاااطيه  ااد روم 

باي علياه اللابلة والسابل  الشافعي فاي كتااب األ   ما  حادي  ابا  جاريج عا  الن
 "أنه كا  إ ا دخ  البيا ورصه  ا  الله  زد اا ا البياا تشاريفا وتع يماا وتكريماا"

وال يلن وااو معضا  ولكا   اد جااء عا  عمار با  الخطااب علياه   ل وما إلهللا 
أناه كاا  إ ا رأم البياا  اا  اللها  أناا السابل  ومنا  السابل  "رضوا  ع تعالهللا 
م  حدي  سعيد با  المسايب عا  عمار  غيرهروم البيهقي وحينا ربنا بالسبل   د 

وأما النبي عليه اللبلة والسبل  فابل يثباا ما   لا  عناه شايء واإلشاارة باليادي   
 .أو باأللابه ال تلن أيضا

ما يشرع اإلنسا  فيه عناد بلوغاه مكاة إ ا   أو طبعا(ث  يطوا م)  ا  رحمه ع
ي عليه اللبلة والسبل  فكا  أو  ما النب ةكا  محرما أ  يبتدئ للطواا وا ا سن

عند جمهور العلمااء خبلفاا لمالا   ةيبتدئ به او طواا القدو  وطواا القدو  سن
د  وطااواا القاادو  بالنساابة للقااار   هفإنااه  ااا  بوجوبااه وأوجااب علااهللا ماا  تركاا

والمفاارد أمااا بالنساابة للمتمتااه فهااو طااواا العماارة واااو ركاا  فااي حقااه و يبتاادئ 
ر األساود علاهللا  او  عاماة العلمااء خبلفاا لابعض الفقهااء بالطواا م  عناد الحجا
ابتادئ واا ا  او   الا ي  االوا أناه يساتدير ما  أي شاياالمتؤخري  م  أا  الرأي 
أ  يرمااي بؤحااد طرفااي رداءه  :االضااطباع مضلاابعامنكاار يباادأ ماا  عنااد الحجاار 
األيما  و اد جااء  لا  عا  النباي علياه  هو هار كتفا هعلهللا الجهة اليسرم م  كتفا

وعناد  هة والسبل  في حديثي  عناد الترما ي ما  حادي  با  يعقاوب عا  أبيااللبل
أبي داوود م  حدي  سعيد ب  جبير ع  عبدع ب  عبااس واإلضاطباع سانة عناد 

بالبدعاة وفاي  ولاه ن ار  هجمهور العلماء خبلفا لمال   الوا لعد  سانيته با  ولاف
 :والرم  اثنا لوروده ع  النبي عليه اللبلة والسبل  ويخرج م  اإلضطباع 
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حار  ما  مال :المرأة فليس عليها إضطباع وال رم  باتفاا  العلمااء الثااني :األو  
وال يرم   نص عليه أحمد و ا  و عبدع ب  عمر عليه رضوا    طبهمكة فبل ي

ع تعالهللا كما ثبا عنه م  حدي  اب  نافه ع  ابا  عمار أناه  اا  لايس علاهللا ما  
عليه اللبلة والسبل  رم  و اضطبه وكاا   اد  أا  م  مكة رم  و ل  أ  النبي

طبااع  جاء م   المدينة وأا  مكة ال ت هار فايه  العلاة والحكماة ما  الرما  واال
غاضة للمشركي  فلما كا   أل  العلة ال يؤتي إال عليه  ألنه  أدعوا أ  إأل  فيه 

م  أا  النبي عليه اللبلة والسبل   د وانته أ  يثرب م  أا  المدينة وليسوا ا  
المدينة ب  ا  م  مكة وأل  التعليا  ال يجاري علايه  و اعتضاد  لا  بقاو  عباد 

فاا يي  بؤحكاا   ع ب  عمر علياه رضاوا  ع تعاالهللا وأاا  مكاة يخرجاو  عا  ا
طباع ومنها أنه ليس عليه  عمرة علهللا اللحين    واإلمحرامه  ومنها الرإمنها 

 .  عباس وغيرهم  أ وا  العلماء كما نص عليه عبد ع ب
وا ا كما (يبتدئ المعتمر بطواا العمرة و القار  والمفرد بالقدو )  ا  رحمه ع

تقد  علهللا طواا القدو  بالنسبة للقار  وأما المتمته فهو طواا العمرة واو رك  
 .في حقه

يعني بجسده ال بطرا منه يمد يده أو (فيحا ي الحجر األسود بكله)  ا  رحمه ع
ومعلااو  أ  اإلنسااا  كلمااا دنااا ماا  الحجاار كلمااا  هبزااي أ  يكااو  لااوبرداءه باا  ين

ضا ا المحا اة فوجب عليه أ  يحا ي كلما بعد منه اتسعا المحا اة وا ا معلاو  
بالن ر وعليه يتسامن فالبعيد ماال يتساامن فاي القرياب ويشاترط أ  يكاو  محا ياا 

ا  الرأي إلاهللا أناه له يجع  البيا علهللا يساره عند عامة العلماء و د  اب بعض أ
لحين واو  و  ماردود إ  أناه مخاالا  هال حرج عليه أنه إ  طاا منكسا طواف

لفع  النبي وإجمااع اللاحابة والتاابعي  واادي خيار الخلاز والنباي علياه اللابلة 
 .والسبل  يقو  خ وا عني مناسكك 

ه االسااتبل  والتقبياا  ساانة كمااا جاااء عاا  النبااي علياا(ويسااتلمه ويقبلااه ااا  رحمااه ع)
ني أعلا  إأنه  ب  الحجر و ا  وع "اللبلة والسبل  م  حدي  عمر ب  الخطاب 

 "أناا  حجاار ال تضاار وال تنفااه ولااوال أنااي رأيااا رسااو  ع ملسو هيلع هللا ىلص يقبلاا  مااا  بلتاا 
ال يقبا  ياده إ  اساتلمه وإ  لا  يساتطه تقبيلاه  هوالتقبي  سنة ويستلمه بيديه فإ   بل

ثباا  هب  ياده وإ ا لا  يساتطه أ  يلمساه بياده فبعلاا أو بارداءواستلمه بيده فإنه يق
عند عبد الرزا  م  حدي  عكرمة ع  عبد ع ب  عبااس أناه كاا  يماس الحجار 

وإسااناده عنااه لااحين وإ ا كااا  كاا ل  كااا  تقبياا  العلااا  هويقباا  رداء هباارداء
 والرداء واليد سواء ل اار عما  النباي علياه اللابلة والسابل  واادي السالا وال
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يشرع الزحا  عنده أل  فيه أ ية واإلنسا  ماؤمور بااالحتراز بحجاة عاد  أ ياة 

الحاج و د جاء ع  عبد ع ب  عمر عليه رضوا  ع تعالهللا أنه كاا  يازاح  كماا 
ولك   د جاء ع  مجااد  ه  أنفدرواه عنه نافه وسال  يزاحمه علهللا الحجر حتهللا ر
ماا رأياا عباد ع با  عمار زاحا   :ب  جبر أنه نق  ع  عبد ع ب  عمر أناه  اا 
ناافه أناه مارة اياة ولع  ما جاء فاي رو ه.علهللا الحجر  ط غير مرة زاح  فرد  أنف

واحدة فحكياا واأللا  أناه ال يازاح  أل  فاي المزاحماة تضاييز وإ ا لا  يساتطه 
ستبل  بالياد أو بالعلاا فإناه يشاير بياده ويقاو  ع أكبار ألناه ثباا عا  إلاإلنسا  ا
اللبلة والسبل  فاللحين م  حدي  عبد ع ب  عمر وأما زياادة بسا   النبي عليه

ع وع اكبر فزيادة بس  ع ال تثبا عا  النباي علياه اللابلة والسابل  وإنماا ااي 
اللحين أناه كاا  يقاو  بسا  ع وع أكبار ي م   و  عبد ع ب  عمر كما جاء ف
 ؟ستقب  الحجر بجسده أ  الستبل  فه  يإلوإ ا كا  اإلنسا  ال يستطيه ا

ل  يثبا ع  النبي عليه اللبلة والسبل  م   ل  شيء وإنما ثبا ع  أنس ب   ج/
مال  و ا  به سعيد ب  جبير وطاووس وإبرااي  وغيرا  ثبا عند أبي شايبة ما  

نه كا  يستقب  الحجر ويكبر وال يثبا عا  النباي أنس ب  مال  أحدي  عال  أ  
   ل  شيء وإنما جاء عند البيهقي والدار  طني ع  أباي عليه اللبلة والسبل  م

شيبة م  حدي  أبي يعفاور عا  رجا  مانه  عا  النباي علياه اللابلة والسابل  أ  
النبي عليه اللبلة والسبل  واو معلو  للجهالة في إسناده وبعاض العلمااء يجعا  

كناه ما  بااب ستبل  واإلشارة مقا  التقبي  واا ا ال دليا  علياه ولإلستقبا  مقا  اإلا
سااتنباط والقياااس والعباارة فااي ااادي النبااي عليااه اللاابلة والساابل  ولااو اسااتقب  إلا

اإلنسا  في جسده فهو علهللا اادي  بعاض اللاحابة كماا جااء عا  أناس با  مالا  
عليااه رضااوا  ع تعااالهللا وإ ا اسااتطاع تقبياا  الحجاار فهاا  يضااه جبهتااه عليااه أي 

 ؟يسجد عليه أ  ال
ا عا  النباي علياه اللابلة والسابل  إنماا ثباا عا  السجود علهللا الحجر ل  يثبا ج/

عبدع ب  عباس عليه رضوا  ع تعالهللا فقط كما جااء فاي المساند وعناد البيهقاي 
رأيا عبد ع ب  عبااس يقبا  الحجار  :م  حدي  عباد ب  جعفر ب  بر  ا  غيره

رأيا  :رأيا عمر ب  الخطاب يقب  الحجر ويسجد عليه و ا  :ويسجد عليه و ا 
باا  جعفاار  هسااو  ع ملسو هيلع هللا ىلص يقباا  الحجاار ويسااجد عليااه وال يلاان تفاارد فااي رفعاار

اب  جريد ع  ل با  عبااد با  ه واللواب فيه الو ا ع  عبد ع ب  عباس روا
جعفر ع  عبدع ب  عباس  مو وفا واو اللواب رجحه الترم ي والادار  طناي 

لحجر فبل حرج فاي  لا  ويحتارز وغيرا  واو اللواب فإ ا وضه جبهته علهللا ا
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ه يجساده ألناه ما  مح اوراا اإلحارا  سااإلنسا  إ ا كا  علهللا الحجر طيبا أ  يم
 .عليه

فااإ  شااز فيقباا  يااده ويحلااز فااي اليااد الاارداء والعلااا و المحجاا    ااا  رحمااه ع)
ما ورد ع  النبي عليه اللابلة  (وغيره  فإ  شز اللمس أشار إليه ويقو  ما ورد

  ع اكبر وأما البسملة فإنها جاءا ع  عبد ع با  عمار و وفهاا وقوالسبل  أنه ي
ويجع  البيا ع  يساره لفع  النبي عليه اللبلة والسابل  وااو واجاب والطاواا 
المنكس باط  لمخالفته لهدي النبي عليه اللبلة والسبل  األمر ا خر أ  اإلنساا  

أليسار أو جهاة اليسارم ما  ا هحتاج أ  يجع  البيا تلقاء  هره أو يجع  كتفاالو 
 هره ناحيتاه لزحاا  أو لكوناه يحما  أعماهللا أو طفا  ومعلاو  أ  الا ي يحما  ما  
أحد النااحيتي  يميا  لؤلخارم فاإ ا حما  إلاهللا يسااره ماا  إلاهللا اليمناهللا فكاا  البياا 

تلقاء  هره يسيرا ال حرج عليه أو كا  يخرج م  زحاا  ال حارج علياه أ   حينب 
النبي عليه اللبلة والسبل  عمد أ  يجعا  البياا علاهللا يستدبر إ ا كا  لحاجة أل  

يساره ابتادءا ويمشاي بفطرتاه أماا تعماد جعا  البياا علاهللا اليساار وأ  ما  التفاا 
يسيرا أنه باط  أي الطواا فه ا  و  فياه ن ار أل  النباي علياه اللابلة والسابل  

 مفاإ  مشاهللا القهقار مجبلة واو مخير ال يستطيه اإلنسا  أ  يمشي القهقار همشي
عد غير سوي إال لحاد  وضرورة والحاجاا معروفة له ا يقاا  اإلنساا  يمشاي 

 .فإ ا انحرا لحاجة فحكمه علهللا األل   هتلقاء وجه
وا ا لفع  النبي عليه اللابلة والسابل  أناه طااا  (ويطوا سبعا )  ا  رحمه ع

 تطاوع باه الباد أ عليه اللبلة والسبل  سبعا وا  ك  طاواا يرياد اإلنساا  أ  ي
وتفلاي   لا  أ  الطاواا اا  ااو  ؟حرج أ  يكو  أ   ما   لا يكو  سبعا أ  ال
 ؟ركعتي  لم  أراد أ  يتطوع أ  لئلنسا  أ  يتطوع أ   م   ل  هكاللبلة أ ل

يقا  أ  لئلنسا  أ  يتطوع أ   م   ل  ولك  إ ا بلهللا سبعا ولو تطوعاا لالهللا  ج/
لكاا  ساابه  "باااس  ااا ركعتااي  خلااا المقااا  لهاا ا جاااء ماا  حاادي  عبااد ع باا  ع

 "ركعتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 
فإ ا أتهللا اإلنسا  بسبعي  للهللا ركعتي  وركعتي  لك  سبه فإ ا جاء بثبلثة لالهللا  

ركعتي  وركعتي  وركعتي  واك ا وإ ا جاء بدو   ل  بشوط واحاد أو اثناي  فإناه 
يرما  الثبلثاة األولاهللا ويمشاي البا ياة  ةضطباع سنإلال يللي ركعتي  والرم  و ا

األيما   هاا القدو  فقط فإ  انتههللا بطواا القادو  غطاهللا كتفاضطباع لطوإلوأما ا
علهللا  و  جمهور العلماء علهللا خبلا لقو  الشافعي الا ي  اا  وجماه لناا الفقهااء 
م  الشافعية  الوا أ   ل  مطرد حتهللا في السعي فإ ا انتههللا م  السعي انتههللا ما  
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ورما   ضطباع والنبي عليه اللبلة والسبل  إنما اضطبه في طواا القدو إلا
طبه فااي غيااره ماا  الطااواا طااواا اإلفاضااة وطااواا ضاافيااه فاابل يرماا  وال ي

 .الوداع
وا ا يخرج أا  مكاة لخبار (يرم  األفقي في ا ا الطواا ثبلثا  ا  رحمه ع )  

عبد ع ب  عمر مو وفا ول اار فع  النباي علياه اللابلة والسابل  فإناه حا  ما  
 ب  عمر واو أعل  النااس بهادي معه وما ح  غيرا  و اعتضد  ل  بفع  عبدع

فقاه أالنبي عليه اللبلة والسبل  بفقه المناس  او و عبادع با  عبااس فإنهماا ما  
 ا.رضوا  ع تعالهللا في أبواب المناس  وأكثرا  صثار  اللحابة عليه
 (يرم  األفقي في ا ا الطواا ثبلثا ث  يمشي أربعا يستل  الحجار)   ا  رحمه ع
 فااا ي يمشااي أربعااا ويرماا  ثبلثااا والثبلثااة األولااهللا اأربعااا كحااا   يقااو  ثاا  يمشااي

بتداء وال يقا  أناه إلتكو  اي األولهللا ال تكو  األخيرة التي يرم  فيها يرم  في ا
يستحب أ  يرم  ثبلثا أي ثبل  شااء أل  النباي علياه اللابلة والسابل  رما  أوال 

ي فيااه سااواء إال فاا هثاا  مشااهللا األربااه األخياارة يسااتل  الحجاار فااي كاا  ماارة وحكماا
األخيرة حينما ينلرا فإنه ال يستل  وال يكبر وإنما ينلرا لللبلة ركعتي  أما 
ما جاء م  ع  اإلما  أحمد م  حدي  اب  لهيعاة أ  الزبيار با  جاابر با  عبادع 

فهاو  .كنا مه النبي عليه اللبلة السابل  فكناا نساتل  الحجار الفاتحاة والخاتماة : ا 
 .واو ضعيا ةب  لهيع معلو  لحا  عبد ع
ألناه يساتل  ما  البياا ركناا  الارك   (والارك  اليمااني كا  مارة )   ا  رحمه ع

اليماني والحجر األسود وا ا او ال ي ثبا ع  النبي عليه اللبلة والسابل  وااو 
 او  جمهاور العلمااء و ااب بعاض العلمااء إلاهللا أناه يساتل  بقياة البياا وااو  ااو  

واو  و  بعض أا  الارأي ورواياة عا  اإلماا  أحماد  لبعض الفقهاء م  الشافعية
وروي ع  بعض السالا أناه  اا  شااة ولايس بيتاا مهجاورا وماروي عا  معاوياة 

 .واللواب أنه ال يستل  إال الركني  اليمانيي  
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 درس فضيلة الشيخ / عبد العزيز الطريفي

 األسبوع الثام 
 
 

وم  تر  شيبا ما  الطاواا )غفر ع لنا ولشيخنا أجمعي   ا  المإلا رحمة ع 
لالهللا ع وسال  وباار  علاهللا نبيناا ل الحمد هلل رب العاالمي  و ه(أول  ينوه ونكس

وعلهللا صله وألحابه وم  تبعه  بإحسا  إلهللا يو  الدي  تقد  الكبل  علهللا جملاة ما  
مه والتدلي  علهللا  ل  م  الكتاب والسنة وما جاء م  ا ثار حكىمساب  الطواا وأ

أو م  سلا  األمة م  اللحابة والتابعي  و و  الملنا علياه رحماة ع تعاالهللا 
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مبط  له و لا  أ  النباي  طوافهتركة شيء م   (تر  شيبا م  الطوااوم  )
وااا ا ااو األلاا  والطااواا   "خاا وا عناي مناسااكك "علياه اللاابلة والسابل  يقااو 

رك  م  أركا  الحج عند عامة العلماء واو أل  الحاج والعمارة وما  لا  يطاا 
جمااع واا ا محا  إ حجاهوعمرته ماا أتا  ع عاز وجا   حجهفي البيا العتيز في 

اإلجماااع علااهللا  لاا  غياار واحااد ماا  العلماااء كاااب  المناا ر واباا  الباار  حكااهللاو ااد 
 طوافاهوالقرطبي واب  عياض وغيارا  ما  علمااء اإلسابل  وإ  نقاص شايبا ما  

فإنه يبني علاهللا ماا  ؟ا  طاا ستا أو خمسا طوافهفطاا ستا أو سبعا أو ش  في 
  منا ر وغياره أ  ما  إجماعه  ابا حكهللااستيق  وا ا مح  إجماع عند العلماء  د 

 شاكهبالساهو أو الشا  فإناه يبناي علاهللا ماا  اساتيق  فاي حاا   طوافهتر  شيبا م  
فاإ ا أساقط  طوافاهوفي حا  نسيانه يتمه ث  يبني بعاد  لا  علاهللا ماا كاا  ما  بااب 

ويات  ماا  طوافاهث  بدأ بالسعي بي  اللفا والمروة فإنه يرجاه فاي  طوافهشيبا م  
ي  اللافا والماروة واا ا كحاا  بقياة العبااداا إ ا نقص منه ثا  بعاد  لا  يساعهللا با

نسي اإلنسا  كحا  المتوضؤ إ  تر  شيبا م  أركا  وضوءه ث  أت  ما بعده فإناه 
واا باطبل فيؤتي بما نسيه ث  يت  ما بعده واك ا وا ا في مسؤلة الطا بعدهيعتبر ما 

  ماا  لا  ويجاب علياه أ  يات طوافاهفقاد بطا  ا مه الساعي وإ  تار  طوافاا واحاد
وجااب عليااه أ  يرجااه مااا لاا  يسااه وإ  سااعهللا وحلااز فقااد  هنقااص وإ  طااا  فالاال

 :تل  هاختلا العلماء عليه  رحمة ع تعالهللا في حال
 د  اب جمهور العلماء إلهللا أ  الطواا ال يمك  أ  يتحقز فيه اإلجازاء إال  :أوال

ا "سابهفإ  النبي علياه اللابلة والسابل   اد طااا بالبياا العتياز "بؤ  يكو  سبعا 
  م  طاا ساتا أو أو د  اب بعض الفقهاء م  أا  الرأي واو  و  ألبي حنيفة 

لحين ويجبر بد  وفي رواياة عناه أناه ال  طوافهخمسا وفي رواية عنه أربعا أ  
 عهللايجباار بااد  والمشااهور عاا  أبااي حنيفااة عليااه رحمااة ع أنااه إ  طاااا أكثاار وساا

الجماار إ  رماهللا أربعاا أو فؤكثر في سعيه فه ا واو مطارد عناده حتاهللا فاي رماي 
أو  طوافاهفاإ  رمياه أو  :خمسا أو ستا ول  يت  السابه أو السادس أو الخاامس  اا 

سعيه لحين علهللا خبلا في د  عنده وال ي عليه جمهور العلمااء أ   لا  باطا  
وا ا القو  باط   مروي ع  غير واحد م  أا  الكوفاة كسافيا  الثاوري و ااب 

أوس با  كيساا   مي الجمار كعطاء ب  أبي ربان ور إليه أيضا بعض الفقهاء في
وأيضا في التجوز في بعض األخبار عا  عباد ع با  عمار وأباي ساعيد الخادري 
وإسااناده ضااعيا فقااد رواه الفاااكهي فااي أخبااار مكااة وال يلاان  لاا  فااي شااي عاا  

عنااد البيااا  طوافااهماا   اواحااد األااحاب رسااو  ع ملسو هيلع هللا ىلص وعليااه أ  ماا  تاار  طوافاا
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باط  ويستثنهللا م   ل  إ ا طاا اإلنساا  ساتا أو طااا  طوافهالعتيز متعمدا فإ  
م   ل  مانه أو حبسه م   ل  حابس ث   هخمسا م  باب الش  أو النسيا  أو منع

انلرا وسعهللا بي  اللفا والمروة أو كا   لوره  ل  باي  الساعي والماروة ثا  
لااة إ ا ا تاار  باا ل  انلاارا فإنااه  ااد يقااا  بااإجزاءه علااهللا  ااو  أااا  الاارأي خا

الضرورة أو فع  ل  اإلنسا  ناسيا أو جاابل حتهللا رجه إلهللا أاله فه  يجب عليه 
 ؟في  ل  د 

ال ي ي هر وع أعل  أنه ال يجب عليه الد  في الطواا أما فاي الساعي : ال أوج/ 
فهو أ هر عند م   ا  بالاد  إال أ  الا ي ي هار وع أعلا  أ  الاد  ال يجاب علياه 

لي  و لاا  أ  الااد  ال بااد عليااه ماا  دلياا  وال يعلاا  فااي  لاا  دلياا  فااي ااا ه فااي الحااا
المسؤلة بخلولها و د تقد  تقرير المسؤلة في وجوب الاد  عناد ما  تار  واجباا 
عند العلماء والكبل  علهللا أثر ب  عباس علهللا ا ا الباب معلو  وتقاد   كار األوجاه 

 .في ا ه المسؤلة 
أ  العماا  ال بااد لااه ماا  نيااة و لاا  لمااا رواه  األلاا   (و لاا  ينااوه ااا  رحمااه ع) أ

مسل  والبخاري م  حدي  عمر ب  الخطاب أ  النبي علياه اللابلة والسابل   اا  
 هأداة حالارة تحلار وجاوب العما  و بولاه أو رد :وإنما "إنما األعما  بالنياا"

واإلجابة عليه أو عد  اإلجابة بالنياا فبل يتقب  ع عاز وجا  ما  اإلنساا  العما  
اإلنساا   إال بالنية فإ  النية عليها مادار القباو  وعليهاا مادار الارد فاإ ا ماا لا  يناو

فطاا في البيا العتيز سواء كا  مرافقا لشخص يطاوا أو كاا  يتباه غريماا أو 
يبح  ع  حاجة أو فا دا لما  ونحو  ل  فوجد نفسه  اد طااا شاوطا أو شاوطي  

نها ال تقب  إال بالنياا وا ا م  جهة فإ  ا ا ال يعتد به فإ  األل  في العباداا أ
ترتب الثواب وارتفاع العقاب وا ا خااص فاي أداء العبااداا فاي امتثاا  األوامار 
ويستثنهللا م   ل  تر  النوااي عند جماعة م  العلمااء وااو  او  عاامته  وعلياه 
ألو  أ  م  تر  شيبا م  المحرماا م  غير نية أ   ل  ال يلحقه إثا  باعتباار 

ياا م  مقالد التشريه وأ  اإلنسا  ال يثااب علاهللا  لا  هفي باب المن أ  الترو 
حتهللا يستحضر النية في باب تر  المنهيااا اا ا متقارر با  أناه شابه إجمااع عناد 
السلا عليه  رحمة ع تعالهللا م  اللحابة والتابعي  فإ ا تر  اإلنساا  شايبا ما  

ركهاا مجاملاة أو خشاية المحرماا بزير نية ال يثاب علاهللا  لا  لكناه ال ياؤث  وإ  ت
ماا  العااار والساابة ونحااو  لاا  فإنااه أيضااا ال يااؤث  علااهللا  لاا  لهاا ا  ااا  النبااي عليااه 
اللاابلة والساابل  عناادما جاااء فااي اللااحيحي  فااي حاادي  نعمااا  باا  البشااير  ااا  

الحبل  بي  والحرا  بي  وبينهما أمور مشتبهاا ال يعلمه  كثير ما  النااس فما  "
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فما  "فقاا  علياه اللابلة والسابل   "ناه وعرضاهاتقهللا الشبهاا فقاد اساتبرأ لدي
فجعاا  االسااتبراء للعاارض أي تاار   "اتقااهللا الشاابهاا فقااد اسااتبرأ لدينااه وعرضااه

الو يعة فاي عرضاه فاإ  اا ا  إتقاءاإلنسا  الشبهاا فضبل ع  تر  الحرا  البي  
م  مقالد التشريه و ل  أ  الشارع  لد ما  المحرمااا أ  تتار  بخلولاها 

ا تفع  أداء خاللا هلل سبحانه وتعالهللا وا ا  اار م   وله عليه هأما الواجباا فإن
ث  أ  األل  في سابر العبااداا لاه ال باد  "إنما األعما  بالنياا"اللبلة والسبل  

 .فيها م  ا ترا  نية القلب فهو عم  الباط  مه عم  ال اار واي الجوارن 
هللا الاارك  اليماااني أي أي ابتاادأ ماا  الحجاار األسااود إلاا ( هأو نكساا ااا  رحمااه ع) 

جعله علهللا يمينه فإنه ال يقب  مناه عناد جمهاور العلمااء و ااب بعاض الفقهااء ما  
أا  الرأي و ا  أبي حنيفة وجماعة م  أا  الكوفة إلاهللا أ  ما  طااا منكساا أي 

و ااب أباو حنيفاة طوافه لحين واختلا في الد  عنده جع  البيا علهللا يمينه أ  
يه الد  إ  غادر الحار  وفاي رواياة عناه إ ا لا  في المشهور عنه إلهللا أنه يجب عل

 طوافهفإ    :يزادر فإنه يجب عليه أ  يعيد وإ  ل  يعد وألر علهللا عمله  ل   ا 
لحين وا ا ال ي عليه جمهور الحنفياة ما  المتاؤخري  والا ي ي هار علياه عما  
اللااحابة وجمهااور العلماااء أ   لاا  مخااالا لمااا كااا  عليااه النبااي عليااه اللاابلة 

  باعتبار أ  النبي عليه اللبلة والسبل   أمر بؤ  تإخ  المناسا  عناه ولا  والسبل
وال ع  التابعي  وال ع  أحد م  أتباعه  وال م  أبمة  هيعهد عنه وال ع  ألحاب

اإلسبل   ا  بمشروعية اا ا العما  فقاا  أناه علاهللا غيار اادي ل لالهللا ع علياه 
طااا منكساا كما  طااا كما  اإلحابل  فاي الادي  فما  ووسل  واو ما  االبتاداع 

عناد  طوافهاستقب  غير القبلة متعمدا وعليه يقا  أ  لبلته باطله وعلهللا  ل  فإ  
 .البيا باط  وا ا بإجماع اللحابة 

واا ا ألاله أ   اري  لماا بناا الكعباة  (أو طاا علهللا الشا روا   ا  رحمه ع)
قااة الحاارا  اااا وكااانوا يتورعااو  ماا  إدخااا  النفء لاارا النفقااة الحاابل  فااي بنا

لا  فواستبجار األجراء في ما  حرا  في بنابها فقلرا نفقتها م   الماا  الحابل  
يجدوا إال حراما فتورعوا فكا  أساس الكعبة عريضا أي سام  األسااس عريضاا 
فؤدخلوا البناية م  جهة أطرافها م  الداخ  فقللوا م  سم  الحجار فرفعاوا البنااء 

ا يسمهللا شا روا  ألنه زابد عليه يمشاي علياه فكا  ثمة شيء زابد ع  الكعبة وا 
ماا  جهااة الحااا  المتااؤخرة وضااه علااهللا ايبااة ال  لكنااهاإلنسااا  ماا  أطااراا الكعبااة 

يستطيه الماشي أ  يمشي عليهاا كا ل  أ  الحجار وااو ماا يساميه الابعض بحجار 
إسماعي  وا ا التسمية ال ألا  لهاا يسامو  اا ه التسامية وال أعلا  لهاا دلايبل ما  
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  أحاد ما  اللاحابة علايه  رضاوا  ع تعاالهللا وال ما  التاابعي  لماا السنة وال عا
 لرا النفقاة  لاروا بنااء الكعباة عا   لا  ووضاعوا عا  اا ا الجادار يباي  أ  
الكعبة ممتدة إلهللا أطو  م   ل  وإ  طاا علاهللا الشاا روا  أو طااا باي  الكعباة 

  باعليه حينخر صوبي  الحجر فإنه  د دخ  م  باب الكعبة وكؤنه  د خرج م  باب 
ال يعتااد باا ل  الطااواا حتااهللا يطااوا علااهللا الكعبااة بكاملهااا وااا ا محاا  اتفااا  عنااد 

 .السلا
أي مشاهللا علاهللا ساور الحجار والحجار ااو الا ي (أو جادار الحجار ا  رحماه ع) 

كعبة فاإ  التقد  الكبل  عليه سواء دخ  علهللا  ل  السور أو دخ  م  بي  الحجر و
 .تقد  السلا  ليس بلحين وا ا ال ي عليه كما طوافه

و لاا  أنااه ماا  عماا  الجااليااة والنبااي عليااه اللاابلة ( أو عريانااا  ااا  رحمااه ع )
والسبل  يقو  كما جاء في اللحيحي  وغيراما م  حدي  حميد ع  أباي اريارة 

أ  النبي عليه اللبلة والسبل  بع  أبا بكر اللديز فاؤمره أ  يناادي فاي النااس "
فماا  طاااا  " يحااج بعااد ااا ا العااا  مشاار أ  ال يطااوا فااي البيااا عريااا  وأ  ال

بالبيا عريانا كا  عمله م  عم  الجاالية وكما  ا  النبي علياه اللابلة والسابل  
أ  ما  عما  عمابل لايس علياه أمرناا "في اللحيحي  وغيراما م  حدي  عابشة 

أي أنه مردود عليه وا ا ال ي عليه جمهور العلماء أ  م  طاا بالبيا  "فهو رد
وافه باط  ك ل  م  سعهللا بي  اللفا والمروة فإ  سعيه باطا  واا ا عريانا أ  ط

الاا ي عليااه الجمهااور واااو  ااو  اإلمااا  مالاا  والشااافعي واإلمااا  أحمااد وغياارا  
و اب بعض الفقهاء م  أا  الرأي و ا  أبي حنيفة أ  ستر العورة فاي الطاواا 

فما  وسعيه لحين وعليه  طوافهليس م  شروط الطواا وأ  م  فع   ل  فإ  
 هر شيء م  عورته م  فخ ه ونحو  ل  سواء كا  متعمدا أو غيار متعماد فهاو 

لحين ويخرجو   ل  م  حا  بقية العباداا كاللبلة  طوافهعند أا  الرأي أ  
وغيراا مما اشترط فيها ستر العورة وال ي عليه الجمهور و اار النلوص أنه 

د ماا  عماا  الجااليااة يجااب سااتر العااورة فااي ااا ا ويقتاار  فااي  لاا  أي يقااوي الاار
وال ي أمر عليه اللبلة والسابل  باؤمره ولاده ويساتثنهللا ما   لا  ما  كاا  علاهللا 
جه  فل  يعل  بحك  ساتر العاورة فاؤبرز فخا ه ساواء عامادا أو جااابل ماثبل عامادا 
لحكة ونحو  ل  ورصه غيره أو رأم نفسه ونحو  ل  أو كا  غير متعماد لساهو أو 

 .ط منه م  غير عل  فإ  ا ا مع ورقغيره أو س هأو رفع هنسيا  فرفع
يعناي نجاساة الباد  ومعلاو  أ  الطهاارة فاي الطاواا  (أو نجساا  ا  رحمه ع ) 

االتفا  علهللا مشروعية الطهارة فاي الطاواا  غيار  حكهللاة واي باالتفا  روعمش
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وغيرا  وا ا  د ثبا  ةواحد م  العلماء كاب  المن ر واب  عبد البر واب   دام
رضاوا  ع  هعلي اللبلة والسبل  في اللحيحي  م  حدي  عليع  النبي عليه 

واختلا العلماء في  ةوا ا سن "أ  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص توضؤ ث  طاا في البيا"تعالهللا 
وجوبااه فاا اب جمهااور العلماااء إلااهللا الوجااوب وااا ا  ااو  جمهااور الفقهاااء و اااب 

واا وأ   لاا  لاايس بعااض العلماااء إلااهللا اسااتحباب  الطهااارة أي الوضااوء فااي الطاا
با  كيساا  و او   طااووسبواجب  اب إلهللا ا ا غير واحد م  السلا فهاو  او  

ابا  شايبة فاي  هوكا ل  منلاور وساليما  األعما  و اد روا ةك ل  حماد ب  سلم
كتاب الملنا فاي حادي  شاعبة با  حجااج  اد ساؤلا حمااد ومنلاورا وساليما  

 ؟عم  يطوا فالبيا ببل طهارة
أبمااة الساالا واا ا روايااة عاا  اإلمااا  أحمااد وحجااه غياار  ال بااؤس وااا ا ماا  : االوا

واحد م  المحققي  كشيخ اإلسبل  اب  تيمية وال ي عليه الجمهاور الوجاوب يحاتج 
 :منها ةأدل بعده

عبد ع ب  عباس عليه رضوا  ع تعاالهللا ويروياه عناه طااووس با  ع  ما جاء 
ا  عا  عباد وس با  كيسااوكيسا  ويرويه ع  طاووس عطاء اب  السابر عا  طا

الطاواا فاي البياا لابلة إال أ  ع أحا  "ع عباس أنه  ا  : اا  رساو  ع ملسو هيلع هللا ىلص 
بالبياا لابلة وجاب فياه الطهاارة كماا  الطاواا الوا فلماا كاا  كا ل   "فيه الكبل 

وجب فيه اللبلة واا ا الخبار ال يلان مرفوعاا واللاواب فياه الو اا فقاد رواه 
الملاانا ماا  حاادي  عبااد ع باا  طاااووس وإباارااي  باا   هعبااد الاارزا  فااي كتاباا
وس ب  كيسا  ع  اب  عباس ما   ولاه ثا  أ   ولاه علياه اوميسرة كبلاما ع  ط

إال أ  ع "رضوا  ع تعالهللا وإ  لن مروعاا كا ل  الطاواا فاي البياا لابلة 
 كماا اومعلاو  ل  أ  الطاواا يناوب عا  تحياة المساجد بالمراد  "الكبل  هأح  في
تحية المساجد أ  الداخ  فيها يللي تحية المساجد بخابلا البياا العتياز فإناه في 

يطوا بالبيا فهي تنوب ع  اللبلة و د أبان ع سبحانه تعالهللا فيها غير الكابل  
أبان فيها الحركة واالنلراا ع  القبلة وغيار  لا  واا ا  ااار وعلياه يقاا  أ  

 ا الو ااا و ااد رجحااه ماا    الطااواا والااراجن فااي ااااحكاا  اللاابلة تلحااز أاحكااأ
العلماء كاإلما  الترم ي علياه رحماة ع تعاالهللا و كالادار  طناي وغياره و عبادع 
ب  طاووس أرجن مما يرويه واو أعل  الناس بؤبيه طاووس ب  كيسا  كيا و اد 
ا تر  به إبرااي  ب  ميسرة عا  طااووس عا  عبادع ابا  عبااس علياه رضاوا  

به و ل  أنه م  جهة األل  أنه  و  للحابي ا ا م  ع تعالهللا وعليه فبل يحتج 
جهااة الن اار ثاا  أنااه لااو لاان مرفوعااا عاا  رسااو  ع ملسو هيلع هللا ىلص ال يحااتج بااه كاا ل  أمااا 
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النجاسة علهللا البد  أو علهللا اللباس فتجب  إزالتها باتفا  العلماء لكنه   اد اختلفاوا 
اساة أ  لابلته أ  ما  لالهللا وعلياه نج ؟ في لحة  ل  اا  ااي كحكا  اللابلة

باطلااة كاا ل  الطااواا أوال يقااا  أ  ماا  لاالهللا واااو ناسااي وغياار عااال  أو جاااا  
لاحين و لا   طوافاهوعلهللا بدنه  أو علهللا لباسه شيء م  النجاساة فاإ  لابلته و

أ  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص  د للهللا وفي نعليه نجاسة ث  واو في أثناء لابلته نزعهاا و اد 
إ  " تعااالهللا فقااا  النبااي عليااه اللاابلة والساابل  سااؤ  اللااحابة علاايه  رضااوا  ع

فنزعها رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص فد  علهللا أ  الناسي والجاا  يعا ر  "جبري  أبلزني بما فيها
الطواا ك ل  ا ا في حاا  إلحاا  حكا  الطاواا بحكا  اللابلة ي في  ل  واو ف

أناه البااد ما  دلياا   إال أنهاا ال تلحاز باا ل  بااالختبلا ماا  وجاوه العاادة علياه يقااا 
 .يخص الطواا في ا ه المساب  

تقاد  الكابل  علاهللا اا ه المسااب   طوافاهيعناي ( أو نجساا لا  يلان  ا  رحماه ع )
 .وبه يعل  لحتها م  عدمه 

أي بعااد انتهاااءه ماا  الطااواا (  ثاا  يلاالي ركعتااي  خلااا المقااا  ااا  رحمااه ع ) 
 في الطواا  كر معي  إال ما كا  بي  وتقد  الكبل  أنه ل  يثبا ع  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص

ربنااا صتنااا فااي الاادنيا حساانة وفااي "الااركني  أ  النبااي عليااه اللاابلة والساابل  يقااو  
واا ا  اد جااء فاي السان  ما   "وفي ا خرة حسنة و نا عا اب الناار ةا خرة حسن

 حدي  مولهللا ب  السهب ع  أبيه عا  عباد ع با  الساابب أ  النباي علياه اللابلة
ربنا صتنا في الدنيا حسنة وفي ا خرة حسنة و نا " والسبل  كا  يقو  بي  الركني  

وال يلن شيء م   ل  ع  النبي عليه اللابلة والسابل  بماا يروياه  "ع اب النار
جعا  اا ا الحاج مبارورا والا نب "االفقهاء م  الدعاء ويا كر بعاض الفقهااء اللها  
واا ا  اد  "نا  أناا األعاز األكار إنعلا  مزفورا والسعي مشكورا واغفر لنا ما ال 

استحبه غير واحد م  األبمة كاإلما  الشافعي عليه رحمة ع تعاالهللا وجماعاة ما  
 طوافاااهالفقهااااء والحنابلاااة والشاااافعية وال دليااا  علاااهللا  لااا  وإ  سااابن والااا  فاااي 

م  أنواع ال كر فإ  اا ا ال حارج فياه وإ  ؤي نوع بواستزفر و كر ع عز وج  
في حا  الطواا فقد نص غير واحد ما  العلمااء إلاهللا عاد  مشاروعية  القرص  رأ 

 راءة القرص  بالطواا نص علهللا  ل  اإلما  مالا  واإلماا  أحماد علياه رحماة ع 
تعالهللا في المشهور عنه و اب جماعة م  العلماء إلهللا مشروعية  لا  ناص علياه 

عااض الساالا و ااراءة القاارا  ثبتااا عاا  ب هاإلمااا  الشااافعي عليااه رحمااة ع وغياار
عليه  رضوا  ع تعالهللا فقد ثبا  لا  عا  مجاااد با  جبار ورواه ابا  شايبة أناه 

واا ا إساناده لاحين عا  مجاااد با   طوافاهكا  يعرض القرص  علهللا عثما  فاي 
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جباار عليااه رحمااة ع وكمااا تقااد  أنااه يمساا  عاا  التلبيااة إ  شاارع بااالطواا 

لتلبية في الطاواا عا  أحماد مرار بالتلبية بالطواا خبلا السنة وال يعل  اتواالس
زر يسير وله ا  اا  ابا  ع  أحد م  السلا ال م  اللحابة وال م  التابعي  إال ن

إال ما كا  م  عطاء إال أنه  د روي  ل  عا   طوافهعل  أحدا يلبي في أعيينة ال 
غياار واحااد ماا  الساالا كااإبرااي  النخعااي وغيااره وااا ا لاا  يثبااا عاا  النبااي عليااه 

قد  أنه ينبزي أ  يمس  المحر  أنه عند أدناهللا الحلاا ثا  يادخ  اللبلة والسبل  وت
الحر  ث  بعد  ل  ينلرا إلهللا أداء ركعتي  والسنة فاي  لا  أ  يكاو  لكا  سابه 
ركعتي  ويكره اإل را  واإل را  أ  يقر  أكثر م  سبعة أشواط بركعتي   د كاره 

لكاا  ساابعة  فهااو مكااروه واألولااهللا أنااه   لاا  أكثاار الساالا ويسااميه الفقهاااء اإل اارا
أشواط ركعة يلليها خلا المقا  وإ  لبلاا فاي غيار فاي اا ا الموضاه فإناه ال 
حرج عليه بإجمااع العلمااء و اد جااء  لا  عا  غيار واحاد ما  السالا كعمار با  

نه يللي في أي مكا  ويؤتي الكابل  أالخطاب عليه رضوا  ع تعالهللا وغيره أي 
نااء سااعيه فاي شايء ما  أمااور أو فاي أث طوافاهعلاهللا اا ه المساؤلة وإ  تكلاا فااي 

الدنيا أو م  علو  العل  ومساب  المعرفة فإناه ال حارج علياه أيضاا ثباا عا  أباي 
وإساناده  "كا  اب  عباس يعلمني اللح  في الكبل  ونحا  فاي الطاواا"العالية أنه 

ع  أبي العالية رفه م  مهرا  لحين وال غبار عليه ينلرا و يإدي ركعتاي  
ركعتا  سنه عند جمهور العلماء و ااب بعاض العلمااء إلاهللا خلا المقا  وااتا  ال

وجوبها نص علهللا  ل  أبو حنيفة وك ل  اإلما  مال  أنهاا واجباة إال أ  أباا حنيفاة 
ال تجبر د  في حا  تركها و اب اإلما  مال  عليه رحماة ع تعاالهللا إلاهللا أ   : ا 

ماة رواياة أخارم م  تركها متعمدا أو ناسيا فإ  عليه الد  وا ا المشروع عناه وث
عنه إلهللا أنه ال يجب عليه الاد  والا ي ي هار وع أعلا  أ  أداءه سانه وإ  وافقاا 

 ؟عنه أ  الءجزتفريضة فللهللا بعض الطواا ا  
عنااه وااا ا الاا ي عليااه الجمهااور و اااب  ءالاا ي ي هاار وع أعلاا  أنهااا ال تجاازج/ 

را  عناه روي  لا  عا  طااووس وعطااء وغياء جماعة م  السلا إلهللا أنها تجز
عناه  ءفابل تجاز ةوال ي ي هر وع أعل  أنهاا عباادة  اد ثبتاا بادلي  لمناسابة معينا

عا  اللابلة ء ع  الطواا أل  الطواا او ال ي يجاز ءو ل  أ  اللبلة ال تجز
 ءالفريضة اناا ال تجازي فد  علهللا أنه استق  ب اته فاللبلة تبه متعلز بالطواا ف

ي ماا  مسال  علياه رحماة ع تعاالهللا فاعنه يللهللا ركعتي  خفيفتي   د جااء عناد اإل
اللحين م  حدي  حات  ب  إساماعي  عا  جاابر با  ل عا  أبياه عا  جاابر با  

 رأ في ااتي  الركعتي  بسورة اإلخبلص "ع أ  النبي عليه اللبلة والسبل   عبد
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وا ا ال ي ي هار وع أعلا  أناه ال يلان  "وبق  يا أيها الكافرو  و   او ع أحد
واللواب فيه أنه م  فع  ل والاد جعفار وال يلان مرفوعاا عا  النباي  مرفوعا

عليه اللبلة والسبل  و ل  أنه  د رواه غير واحد ع  جعفر با  ل ولا  يا كروه 
ع  النبي عليه اللبلة والسبل  كما بي   ل  الخطيب البزادادي فاي كتاباه الفلا  

 :بإنكار  ل   ا  أنه منكار أيوك ل   د نبه علهللا ا ا أبو حات  كما في العل  و ا  
 راءة اااتي  اللاورتي  فاي ركعتاي الطاواا واا ا ااو األلا  فقاد رواه واياب 

ويس ع  جعفر ب  ل وع  أبيه وع  جابر ب  عبادع ولا  يا كروا  اراءة أوأبو 
السورتي  وا ا الا ي رجحاه الخطياب وأباو حاات  وغيارا  وإ  لابلاا فاي غيار 

جابزة في أي موضه باإلجماع علهللا خبلا عند  ا ا الموضه ال حرج عليه واي
عا  أداء الاركعتي  بعاد  تجازءالعلماء فاي اللابلة فاي الحجار أو فاي الكعباة اا  

عنه و اب أبو حنيفاة إلاهللا عاد   تجزء اب الجمهور إلهللا أنها ج/  ؟الطواا أو ال
في موضه  د ثبا ع  عمر ب  الخطااب  هاإلجزاء وا ا ال ي ي هر وع أعل  أن

وإ ا كانا لابلة  "للهللا ركعتي الطواا ب ي طوم"وا  ع تعالهللا أنه عليه رض
 ؟الركعتي   د وافقا و ا نهي فه  يلليها أ  ال 

ال ي ي هار وع أعلا  أناه ال حارج علياه أ  يلاليها فقاد ثباا  لا  عا  غيار ج/ 
واحد م  السلا واو ال ي عليه اللحابة  ا   ل  اب  من ر أ  أكثر السالا ما  

ونها حتهللا وإ  كانا و ا نهي ثبا  ل  ع  عبد ع ب  عمر علياه اللحابة يلل
اا ب ي طوم ألنها كاناا لبل ه  الخطاب أنبرضوا  ع تعالهللا وثبا ع  عمر 

أدركته في و ا نهي رواه عنه اإلما  مال  و البيهقاي وغيارا  ما  حادي  حمياد 
جااء اا ا ب  عبد الرحم  القاري ع  عمر ب  الخطاب عليه رضوا  ع تعالهللا و

أنه كا  إ ا طاا بعاد الفجار "ب  عمر ع  ا أيضا عند أبي شيبة وغيره ع  نافه 
ركعتاي   ليركعتي  حتاهللا تطلاه الشامس وإ ا طااا بعاد العلار لا  يلا يل  يلل

عناد ساعيد با  منلاور ما  حادي  عمار  هوروي عنه خبلف "حتهللا تزرب الشمس
فياه  األمار فاي  لا  ب  دينار ع  عبد ع ب  عمر خبلا  ل  مماا ياد  علاهللا أ  

 سعة إ  للهللا في أو ااا النهاي ركعاة الطاواا أناه ال حارج علياه وإ  لا  يلا 
وأخراا إلهللا و ا ماا بعاد النهاي أناه ال حارج علياه وأعلاهللا شايء وأمتناه فاي اا ا 

ماا تقاد  الا ي رواه مالباب ما جاء ع  عمر ب  الخطاب عليه رضوا  ع تعاالهللا 
ا يد  علهللا أنه إ  لبلاا في بيته خارج اإلما  مال  ع  عمر بإسناد لحين وا 

المسجد أنه ال حرج عليه وجاء ع  اإلما  مال  عليه رحمة ع تعالهللا أنه  ا  في 
استحباب أ  ين ر النا ر حا  أداء الركعتي  إلهللا الكعباة والا ي ي هار وع أعلا  
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ه ن ر إلاهللا الكعباة أ   ل  ال دلي  عليه و ل  أنه ل  يثبا ع  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص أن
خبر موضه الن ر في اللبلة علاهللا وجاه العماو  في ول  يثبا ع  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص 
ومااا جاااء فااي  لاا  فهااو ضااعيا وال بااالن ر إلااهللا  غياارهال موضااه السااجود وال 

اإلشارة بالسبابة حا  التشهد فهو ضعيا أيضاا و اد تكلمناا عا  اا ه المساؤلة فاي 
لئلنسااا  أ  يسااتتر حااا  أداءه للااركعتي  والسااترة فااي  غياار ااا ا الموضااه وينبزااي

الحر  كالسترة في غيراا ا ا ااو األلا  فاإ  النباي علياه اللابلة والسابل  كاا  
إلهللا شيء   إ ا للهللا"يللي إلهللا شيء يستره فإ  النبي عليه اللبلة والسبل   ا  

ساافر  إ ا ارتحا  أو"فقاد كاا  النباي علياه اللابلة والسابل  " يستره فليا روا مناه 
واي علا يجعلها بيناه وباي  القبلاة ثا  يلالهللا إليهاا النباي علياه  "حم  معه عنزة

اللبلة والسبل  حتهللا تحو  بينه وبي  م  يمر بي  يديه وما جااء عا  النباي علياه 
اللبلة والسبل  ما  التفرياز باي  الساترة بمكاة والتخلياا فيهاا فإناه ال يلان فقاد 

  كثياار باا  كثياار باا  وداعااة باا  عبااد الساان  ماا  حاادي هروم أبااو داوود فااي كتاباا
أ  النبي عليه اللبلة والسبل  كا  يللي في المطااا  هالمطلب ع  أبيه ع  جد

الرجا  والنساء يمرو  بي  يديه ال يسترا  منه شيء وا ا منكر لحا  كثيار و اد 
تبه عليه عند الطبراني إال أنه ال يحتج به ه المتابعة وله ا  د  اا  البخااري علياه 

اللاحين  كتاباهع تعاالهللا إلاهللا إعابل  اا ا  الخبار و اد تقاد  فقاد تارج  فاي رحمة 
يا  اا ا الخبار أي أ  الساترة حناه يأأي  .باب م  السترة فاي مكاة وغيرااا :و ا 

مإكادة وليساا واجباة فقاد  ةعلهللا السواء الحك  فيها والسترة م  جهاة األلا  سان
  وغيراما م  حدي  ثبا ع  النبي عليه اللبلة والسبل  كما جاء في اللحيحي

لالهللا "عبيد ع ب  عبدع ع  عبدع ب  عبااس أ  النباي علياه اللابلة والسابل  
أنه للهللا إلهللا غير ساترة وما  علا   اا  أ  النباي  هو اار "بمنهللا إلهللا غير جدار
ة رال يعناي أناه لالهللا إلاهللا غيار سات "للهللا إلهللا غير جادار"عليه اللبلة والسبل  

أ  النفااي فاي اا ا ال معناهللا لااه حينماا يقاا  أنااه و اد يكاو  لالهللا إلااهللا عنازة فيقاا  
خابلا الشارع فحينماا  لهاا للهللا إلهللا غير جدار أي أ  اللبلة في  اتها ال معناهللا

نفهللا الجدار د  علهللا أنه أراد نفي السترة فقد ثبا ع  غير واحد م  السالا أنها   
ابا  أباي شايبة  هكانوا يللو  إلهللا غير سترة ك ل  ع  عمار با  الزبيار كماا روا

غيرا  م  حدي  اشا  ب  عاروة عا  أبياه أ  أباي كاا  يلالي إلاهللا غيار  هاورو
سترة في لبلته وا ا ال حرج فيه وما جاء ع  النبي علياه اللابلة والسابل  أناه 

أباو داوود وإساناده ضاعيا و اد احاتج  هكا  ي هر بينه وبي  القبلة خطاا فقاد روا
 .وعم  به اإلما  احمد عليه رحمة ع 
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اا ا  (فلا  ثا  يساتل  الحجار) يقاو  اناا ( ث  يستل  الحجر  فل  ا  رحمه ع )
الفل  لفل  المساب  بعضها ع  بعض واو شبيه بالو ا وإال فالمساب  متعلقاة 

تقبيا  الحجار  اد د   (ثا  يقبا  الحجار بعاد أداء اااتي  الاركعتي )ببعضها ل ا  ا  
ثا  بعاد  لا  فاي  عليه الدلي  في مواضه معدودة أولهاا عناد االساتبل  فاي االبتاداء

كاا  ماارة يماار عليااه يسااتحب لااه أ  يقباا  الحجاار ويسااتلمه الماارة الثانيااة بعااد أداء 
الركعتي  وا ا م  السن  المهجورة التي كا  يفعلهاا النااس واناا مساؤلة وااي إ  

فاي حاا   هتع ر علاهللا اإلنساا  أ  يساتل  الحجار بعاد أداء الاركعتي  اا  يشاير إليا
وع أعلاا  أنااه ال يشااير إليااه وماا   ااا   ي ي هاارج/ الاا  ؟الطااواا فااي تعاا ره أ  ال

باإلشااارة فمااا أبعااد فهاا ا اااو محتماا  و ريااب جاادا ثمااة موضااه ثالاا   ااد ورد فيااه 
كاااا  بعاااد أداء "الااادلي  عناااد اإلماااا  أحماااد وااااو أ  النباااي علياااه اللااابلة السااابل  

الركعتي  ينلرا إلهللا  البياا فيساتل  الحجار ثا  يا اب  إلاهللا مااء زماز  فيشارب 
 "ض علهللا رأساه ثا  يا اب إلاهللا الحجار ثا  يساتلمه ويا اب إلاهللا اللافاءمنه ث  يفي

وا ا الموضه ال يلن و اد رواه اإلماا  أحماد علياه ا فيكو  عند إ  عند المواض
 .وال يلن  هرحمة ع تعالهللا في مسند

األولهللا فاي  لا  المباادرة وفاي اا ا  (ويخرج إلهللا اللفا م   ل   ا  رحمه ع ) 
عليه اللبلة والسابل  أناه كاا  إ ا لاعد اللافا  اا  )  الموضه  د جاء ع  النبي

إ  اللاافا والمااروة ماا  شااعابر ع فماا  حااج البيااا أو اعتماار فاابل جنااان عليااه أ  
يطوا بهما ( وجاء ع  النبي عليه اللابلة والسابل  أناه كاا   با  أداء الاركعتي  

سانة أ  يقو  واتخ وا م  مقا  إبرااي  مللهللا تبلوة اااتي  ا يتاي  اا  ااي ما  ال
ال اي جاءا فاي حادي  جاابر با  عباد ع علياه رضاوا  ع تعاالهللا فاي لاحين 

 ؟ اإلما  مسل  وا  اي م  السنة 
ناه يشارع أ  أ و يقولا  يكثر عند الفقهاء عندما نتكل  فاي أعماا  المناسا  أنهاج/ 

يقااا  عنااد اللااعود علااهللا اللاافاء أ  يقااا  )إ  اللاافا والمااروة (وال يقولااو  أنااه 
م  مقاا  إبارااي  ملالهللا ( عناد أداء الاركعتي  ماه أنهاا  واو  )واتخ يشرع أ  يق

جاءا في خبر واحد وفي سيا  واحد وعلهللا حا  واحد وا ا فيه م  القلاور ماا 
فيه وال ي ي هر وع أعل  أ  تبلوة ااتي  ا يتي  في ا ي  الموضاعي  ال يشارع 

ما  بااب االساتدال  وليس م  السنة وإنماا النباي علياه اللابلة والسابل   اا   لا  
وأبدأ بما بادأ "بكبل  ع واالستبناس به وا ا  اار في  وله عليه اللبلة والسبل  

أنااي فااي تاابلوة ااا ا ا يااة أردا احتجاااج ومااا أردا أنهااا فااي ااا ا  :أي "ع بااه
الموضه وم   ا  بتبلوة ا ه ا ية )إ  اللفا والمروة ( ا ية ..فإنه ينبزي لاه أ  
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عناد أداء الاركعتي  إ ا  (واتخ وا م  مقا  إبرااي  مللهللا )         يقو  بقوله
طراد وإ ا ل  يطرد فإنه ينبزي أ  يقو  بعاد  الجماه أو أ  إلكا  ك ل  فإنه يلز  ا

يقااو  ال فاار  وال فاار  فااي ااا ا والاا ي ي هاار وع أعلاا  أنهااا ال تشاارع فااي كاابل 
ة وا ا ااو األلا  الموضعي  ينلرا إلهللا اللفا أي يبتدئ به وال يبتدئ بالمرو

فماا  سااعهللا بااي  اللاافا والمااروة منكسااا أي ابتاادأ بااالمروة فقااد خااالا النبااي عليااه 
اللبلة والسابل  وساعيه باطا  عناد جمهاور العلمااء فابل يعتاد باؤو  ساعيه فيكاو  

ما  اللافا إلاهللا  هسعيه األو  في المروة إلهللا اللفا مخالا للسانة ثا  يعاد ماا ساعا
خالا لهدي النباي علياه اللابلة والسابل  وااو باط  م هالمروة أو  سعيه وما  بل

بتداع الحاد  و ا  بلحته بعض أا  الرأي واو  او  أباي حنيفاة وغياره اإلم  
 .و ا  بعض الفقهاء م  أا  الرأي أنه يجبر بد  

يقو  فير اه حتهللا يرم البيا ويشرع ( فير اه حتهللا يرم البيا  ا  رح  ا  ع ) 
ضاطباع خااص بطاواا إلبه و لا  أ  اضاطي في أثنااء  لا  أ  يزطاي كتفياه فابل

القاادو   ال يشااتر  معااه شاايء ماا  أعمااا  المناساا  سااواء كااا  طااواا الحااج أو 
م  أعما  المناس  م  السعي وغيراا بخبلا ما  غيرهطواا الوداع فضبل ع  
به عا  لبساه اإلحارا  ضاطبا  بعضاه  ي حجاهبعا ساابر ضاطيعمله العامة يبقاهللا م

ث  يلعد إلاهللا اللافا  هاللبلة والسبل  يستر منكبي وا ا ليس م  ادي النبي عليه
حتهللا يارم البياا ساواء رصه ب اتاه أو إنماا يتوجاه  إلياه واا ا مقتضاهللا الروياة ما  
جهة األلا  وإال  اد يارم اإلنساا  البياا ما  غيار أ  يساتقبله لكا  أناه متضام  
للدعاء فإ  ا ا م  مواضه الادعاء ويشارع فاي حاا  الادعاء أ  يساتقب  البياا و 

ما   لا  ماا ناه  هفاي اا ا الموضاه وإ  لا  ياره فإناه يتجاه ناحيتاه إ ا منعا ةخال
 .ة والمباني أو األعمدة الحديثة فإنها تمنه اللاعد علهللا اللفا والمر

ة ثبلثا  د جاء ع  النباي والتكبير علهللا اللفا والمر (ويكبر ثبلثا   ا  رحمه ع )
د ويهلا  مث  يح "كبر سبعاأنه "عليه اللبلة والسبل  وجاء ع  عمر ب  الخطاب 

ويدعوا وجاء ع  عبد ع ب  عمار علياه رضاوا  ع تعاالهللا أناه كاا  يكبار ثبلثاا 
وا ا او السنة ويقو  ما جاء عا  النباي علياه اللابلة والسابل  ما  الادعاء وما  
 كر ث  يدعوا ما شاء وال يثبا ع  النبي عليه اللبلة والسبل  حماد و ادر معاي  

اللاافا وإنمااا ياادعوا ويطياا  كمااا كااا  النبااي علااي اللاابلة فااي حااا  الاادعاء علااهللا 
يعناي ألاحاب عباد ع -كاانوا  :والسبل  يطي  لك   د روم إبارااي  النخعاي  اا 

عليااه رضااوا  ع تعااالهللا يقفااو  علااهللا اللاافا والمااروة  اادر خمااس  -باا  مسااعود
 . -يعني مجم  و وفه -وعشري  صية
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ة والسبل  واو ماا جااء فاي حادي  يعني ع  النبي عليه اللبل (ويقو  مما ورد )
الحماد وااو علاهللا  لاهال شري  له له الملا  و هال إله إال ع وحد"جابر ب  عبد ع 

واااز  األحاازاب ونلاار جنااده  هأنجااز وعااد هكاا  شاايء  اادير ال الااه إال ع وحااد
يقو   ل  ثبلثا ويدعوا بينها وا  الدعاء مرتي  فيكو  محلورا بي  اا ه  ه"وحد

ثنتااي  إلعلاهللا األغلاب فاي  ولاه يادعوا بينهاا باي  ا تحما البينياة اناا  الاثبل  أو أ 
 ؟والثالثة يكو  بعداا

النلاوص تحما  فااي اا ا علااهللا األغلاب وااا ا الا ي ي هاار فإناه ياادعوا إال أ  ج/ 
بعض القراب  تعضد علاهللا أ  بعاض األ كاار أو بعاض األعماا  فاي الحاج أناه ال 

  وااا ا النبااي عليااه اللاابلة يكااو  بعااداا شاايء لكاا  ااا ا يقااا  فااي بعااض األعمااا
والسبل  في حا  انتهاءه ما  اللافا ال يقاا وفاي حاا  انتهااءه ما  رماي الجمارة 
األخيرة ال يقا با  ينلارا وال يادعوا عناداا  اد يقاا  أو  اد يقاا  باؤ  اا ا ما  
القااراب  بعااد  الاادعاء بعااد التهلياا  والتكبياار الثالاا  وااا ا محتماا  إال أ  ااا ا لاايس 

ا فهو أكما  وال يثباا عا  النباي علياه اللابلة والسابل  أناه بلرين وإ  دعا ثبلث
سعيه عليه اللبلة والسبل  بي  اللفا  ءدعا بدعاء معي  ال في اللفا وال في أثنا

والمروة والثابا في  ل  ع  عبد ع ب  عمر عليه رضوا  ع تعالهللا وع  عباد 
البيهقاي ما  حادي   ع ب  مسعود عليه رضوا  ع تعالهللا  د روم اإلما  مال  و

ن   لاا ادعاوني اساتجب لكا  اللها  إالله  "نافه ب  عبدع ب  عمر أنه كا  يقو  
واا ا إساناده لاحين  "كما اديتني لئلسبل  فبل تنزعه مني حتهللا تميتني وأنا مسال 

ع  عبد ع ب  عمر عليه رضوا  ع تعالهللا و د جاء ع  عبد ع ب  مساعود ماا 
غفر وارحا  أناا االله  "ألجدع  أنه كا  يقو  واو يسعهللارواه عنه مسرو  اب  ا

وإساناده عناه أيضاا لاحين  "األعز األكر  أنا األعز األكر   الله  اغفر وارح 
ويدعوا اإلنسا  بما شاء والدعاء في  ل  كما جاء في الطواا إ  شاء كا   كرا 
يهماه مطلقا وإ  شاء كا   ل  ما  جملاة األدعياة وإ  تحاد  بابعض ماا يعنياه و 

في شيء م  أمر الدنيا إال أنه ينبزي واألولهللا أ  ال يزلب عليه فه ا م  المواضه 
الع يمااة التااي ينبزااي لئلنسااا  أ  يشاازلها بالاادعاء والاا كر واالبتهااا  والتضاارع 
وخضوع القلب وانشازاله ويساعهللا باي  اللافا والماروة ساعيا شاديدا كماا جااء فاي 

 . ل  ع  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص 
اماا  المايبل  األخضارا  عا   (ث  يناز  ماشايا إلاهللا العلا  األو   ا  رحمه ع ) 

يمي  ويسار السعي بي  اللفا والمروة واما أ رب إلاهللا اللافا ما  الماروة واماا 
بطاا  الااوادي وإنمااا وضااعا ألنااه  ااد اختفااهللا بطاا  الااوادي واسااتوا األرض بعاادما 
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يما فااي ألاا  أحااد  ماا  أعمااا  واألعاابل  اااي أعاابل   ديمااة  ااد وضااعا  ااد
شديدا كما بي   االلحابة في أواخر اللحابة عليه  رضوا  ع تعالهللا يسعهللا سعي

العلمااي  كمااا كااا  النبااي عليااه اللاابلة والساابل  يفعاا  والسااعي اااو فااو  المشااي 
السريه ودو  الجري فابل يجاري وماا جااء عا  النباي علياه اللابلة والسابل  أناه 

ن عليه اللبلة والسبل  و اد جااء فاي فإ  ا ا ال يل "خلفه م  سعيه هكا  رداء"
حبيبة بنا أباي تجاراء فابل يلان فاإ  فاي إساناده عباد ع با  ع  المسند والسن  

اللاافا والمااروة  ااد  بااي مإماا  فقااد تفاارد بااه واإلسااناد فااي  لاا  ضااعيا والسااعي 
فقيا  أناه ركا  ما  األركاا  واا ا ااو القاو  األو  وااو القاو   حكمهاختلا في 

بعض العلمااء اإلجمااع باؤ  الطاواا باي  اللافا والماروة  حكهللاجمهور العلماء و
ابا  العرباي واا ا واا  وغلاط با  أ  الطاواا أو  حكهللاأنه رك  م  أركا  الحج 

السعي بي  اللفا والمروة ال إجماع فيه فقد ثبا الخابلا فاي  لا  عا  اللاحابة 
 والتااابعي  واألبمااة األربعااة و ااد ثبااا عاا  عباادع باا  عباااس رضااوا  ع علاايه 
وك ل  عطاء وغيرا  أنه   الوا أ   ل  سنه وليس بواجب فضبل أ  يكاو  ركناا 
وا ا او القو  الثاني و اب بعض العلماء وااو  او  الثالا  إلاهللا أ  الساعي باي  
اللفا والمروة واجب وليس برك  و اب إليه أبو حنيفة وجماعة م  أاا  الارأي 

عاا  رسااو  ع ملسو هيلع هللا ىلص اااو  كساافيا  الثااوري وغيااره  ااا   وناادع إلااهللا ركنيااة ومااا جاااء
األمر فقط وم   اا  بالركنياة اساتد  بفعا  النباي علياه اللابلة والسابل  فاي  ولاه 

وا ه األ وا  الثبلثة كلها ثبل  روايااا فاي ما اب اإلماا   "خ وا عني مناسكك "
أحمد واألشهر عنه عليه رحمة ع القو  بالركنية ث  القو  باالستحباب و د روم 

إلما  مسل  عليه رحمة ع في لحين في حادي  اشاا  با  عاروة عا  أبياه عا  ا
ما أت  ع حج امرئ وال عمرته إ ا ل  يسه  :عابشة عليها رضوا  ع تعالهللا  الا

وبها ا  اد احاتج ماا   اا  باالوجوب والركنياة و اد جااء عاا   "باي  اللافا والماروة
و لاا  ممااا رواه البخاااري  "ي  اللاافا والمااروةأنااه أماار بالسااعي باا"رسااو  ع ملسو هيلع هللا ىلص 

أتيا إلهللا النبي  :ومسل  م  حدي  طار  ب  شهاب ع  أبي موسهللا األشعري  ا 
أناي  لاا:فق ا؟ماا أاليا :عليه اللبلة والسابل  وااو منايخ بااألبطن فؤتيتاه فساؤلني
طا بي  البيا وأساعهللا باي  :  أاللا بما أا  به رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص فقا  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص

إ  ع كتاب " ا  وما جاء ع  النباي علياه اللابلة والسابل   اا   "اللفا والمروة
ما  عباد ع  غيارهفإ  ا ا ال يلان كماا رواه أباو داوود و "عليك  السعي فاسعوا

ب  المإم  ع  عمر ب  عبد الرحم  ع  عطاء ع  حبيبة عا  رساو  ع لالهللا 
ا اإلسناد  د تفرد به عبد ع ب  المإما  و اد رواه الادار  طناي ع عليه وسل  وا 
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و البيهقي  م  حدي  لافية عا  نساوة ما  بناي عباد الادار وال يلان أيضاا و اد 
في مجموع الطر  اإلما  النووي عليه رحمة ع تعالهللا وفاي اا ا التحساي   هحسن

موساهللا  ن ر واللواب في  ل  معلو  وألن و أمث  ما جاء في  ل  حدي  أباي
األشعري وحدي  عابشة عليها رضاوا  ع تعاالهللا و وفاا عليهاا ويكتفاي با ل  أ  

ولاا  يتاار  النبااي عليااه  "خاا وا عنااي مناسااكك "النبااي عليااه اللاابلة والساابل   ااا  
اللبلة والسبل  السعي باي  اللافا والماروة فاإ  النباي علياه اللابلة والسابل  لا  

ما   ةحجاعمرة م  عمرة أو في يتر  السعي السابه فضبل ع  أل  السعي في 
علياه اللاابلة والسابل   باا  اجرتاه وبعاد اجرتااه فإناه ثبااا عا  رسااو  ع  ةحجا

و اد جااء  هملسو هيلع هللا ىلص أنه  د حج  ب  أ  يهاجر عليه اللبلة والسبل  وال أحد م  ألاحاب
م  حدي  عطااء با  عبادع  غيرهاب  أبي شيبة و رواهع  عبدع ب  عباس وما 

ال باؤس فايم  لا  يساه باي  اللافا والماروة إ  شااء فعلهاا وإ   :باس أنه  ا ب  ع
شاء ل  يفع  وك ل   د جاء ع  عطاء ب  أبي رباان ما  فتاواه بنحاو  او  عبادع 
ب  عباس عليه رضوا  ع تعاالهللا وااو رواياة عا  اإلماا  أحماد علياه رحماة ع 

لنسيا  كما ترج   ل  ابا  بعضه  أنه علهللا ا هوما جاء ع  عبد ع ب  عباس حمل
باب م  نسي السعي بي  اللفا والمروة ثا  أورد : فإنه  ا   هأبي شيبة في ملنف

فيه ما جاء ع  عباد ع با  عبااس وعا  عطااء واا ا محتما  ومانه  ما   اا  أ  
 " ا  إ  شااء فعا  وإ  شااء لا  يفعا " ل  غير وارد و ل  أ  عبد ع ب  عباس 

 .طرأ عليه نسيا  أو عدمه أي أل  المسؤلة ال أ  ي
 اد اساتحب بعاض العلمااء الوضاوء  (ث  يسعهللا شديدا إلهللا ا خار  ا  رحمه ع ) 

فااي السااعي  ااالوا واااو كااالطواا وال أعلاا  فااي  لاا  دلاايبل إال مااا يؤخاا  ماا   رينااة 
ث  بعاد  لا  ساعهللا باي   طوافهستدامة ب  أ  النبي عليه اللبلة والسبل  توضؤ لإلا

لساعيه  هأنه يبقهللا علهللا طهوريتا طوافهالب أ  م  توضؤ علهللا اللفا والمروة والز
بي  اللفا والماروة فيقاا  بها ه القريناة أماا دليا  مساتق  فابل أعلا  فاي  لا  دلايبل 

نتهااء ما  اللافا والماروة لابلة إلوم   ا  باستحبابه ففياه ماا فياه ويشارع ما  ا
ما  الحنفياة كالطواا خبلا لما جاء ع  الشاافعية الا ي   االوا أو بعاض الفقهااء 

ال ي   الوا في مشاروعية  لا  ما  أ  اا ا ال دليا  علياه وماا جااء ما  أخباار أ  
النبي عليه اللبلة والسبل  في اللبلة عند اب  ماجة في سننه فاإ  الخبار معلاو  
وال يشرع للساعي بي  اللفا والمروة فع  معي  غير الساعي والو اوا والادعاء 

النبي عليه اللبلة والسبل  أنه فع   لا  فاي ورفه اليدي  عند دعابه ل  يثبا ع  
وإنما ثبا ع  النبي عليه اللبلة والسبل  أنه رفه يديه عند اللافا فاي فاتن  حجه



 دورة زاد الـمســتـقـنــــع
 

 

16
3 
مكااة كمااا جاااء فااي لااحين اإلمااا  مساال  فااي حاادي  أبااي ارياارة لهاا ا يقااا  أ  

األل  في الدعاء علهللا اللفا أنه يشرع فيه رفه اليدي  أما بخلاوص الحاج فابل 
  دليبل إال ما جاء ع  أباي اريارة فاي لاحين اإلماا  مسال  ما  رفاه أعل  في  ل

بالياد ما  حجار   للفا في فتن مكاة وال يشارع ماس شايااليدي  م  دعاءه علهللا ا
اإلنسا  الحجر وا  يشرع لاه  مساللفا والمروة بخبلا الكعبة فإنه يشرع أ  ي

 ؟ليمانيأ  يمس الحجر أ  ال كؤ  يمس بقية أركا  البيا ليقا  أ  الرك  ا
ثبا ع  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص أنه  ا  كا  يستل  كما جاء في اللاحيحي  ما  حادي  ج/ 

أي يساتل  الاركني  اليماانيي  واا  يشارع لاه أ   "أنه كا  يماس"عبد ع ب  عمر 
 ؟يستل  أو يلتز  ما بي  الحجر والباب ويسمهللا الملتز  أوال 

ملسو هيلع هللا ىلص أناه التاز  ماابي  الارك  والبااب وماا ال يثبا في  ل  خبار عا  رساو  ع ج/ 
فاي ساننه فاي حادي  المثناهللا  غيارهجاء في  ل  فهو ضعيا فقاد روا أباو داوود و

 "التز  بي  الرك  والباب"ب  لفه ع  عامر ب  شعيب ع  عبد ع ب  عمر أنه 
بان وال يحاتج باه و اد و كر  ل  ع  رساو  ع ملسو هيلع هللا ىلص وفاي إساناد المثناهللا  ابا  اللا

جاء أيضا في وجه صخر م  حدي  عبد الرحم  بي  لفوا  في السان  أيضاا فاي 
إسناده يزيد ب  أبي زياد و د رواه ع  مجااد ب  عبد الرحم  ب  لافوا  ويزياد 
ب  أبي لفوا  ال يحتج باه إال أناه ثباا عا  بعاض اللاحابة رضاوا  ع تعاالهللا 

ناه كاا  يادعوا ماا باي  الارك  والبااب وإساناده عليه  ثبا ع  عبد ع ب  عباس أ
ه مجاااد با  جبار كماا رواه عناه عباد الارزا  ما  حادي  ابا  احكاعنه لاحين و

يعناي -كانوا يلتزمو  ما بي  الرك  والبااب  :السفيا  ع  منلور ع  مجااد  ا 
ومجااد ب  جبر ما  متوساط التاابعي  علياه رحماة ع  وجااء اا ا أيضاا  -السلا

فاي  لا   اإ  له سلفعيه اإلنسا  ال يقا  بالبد هد ب  جبر وإ  فعلع  غير مجاا
م  اللحابة والتابعي  إال أنه ال يثبا في  ل  دلي  وا  لاه أ  يلتاز  بقياة البياا 

علاهللا بقياة أجازاء البياا ما  أي  هبحي  يتعلز بؤستار الكعبة أو يضه خده وبلار
 ؟جهة أخرم

الملتاز  وأماا التعلاز بؤساتار الكعباة نقو  ثبا ع  ابا  الزبيار أناه التاز  غيار ج/ 
فال ي ي هر وع أعل  أ  الا ي ي هار عا  النباي علياه اللابلة والسابل  حاي  ماا 
أماار بقتاا  ماا  ارتااد وإ  تعلااز بؤسااتار الكعبااة عااا  الفااتن دلياا  علااهللا أ  ماا  تعلااز 
بؤسااتار الكعبااة خلولااية وأ  الاادنو ماا  البيااا لااه خلولااية لااه أيضااا لهاا ا 

 ريباا ما  جادار  طوافاهأ  م  طاا حو  البياا أ  يكاو  ب بعض الفقهاء حاست
الكعبااة وااا ا االسااتحباب يؤخ ونااه ربمااا ماا  األلاا  العااا  أو ماا  لحاااء العااا  ماا  
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  أفضلية البيا والدنو منه وأ  اإلنسا  كلما دنا ما  البياا  ارب ما  مكاا  فاضا
  بعيادا فه ا محتم  إال أ   اا الدنو ال دلي  عليه سواء طااا  ريباا ما  الكعباة أ

 .عنها فإ  الحك  في  ل  سواء 
يقو  ث  يمشي وير اهللا الماروة فيلاعد  (ث  يمشي وير هللا المروة   ا  رحمه ع )

عليها وال يشترط أ  يل  إلهللا أعبلاا وإنما أ  تماس أ داماه حجار الماروة كا ل  
ويقو  ما  اله عند  )ا ا في اللفا ويفع  بدعابه علهللا المروة كدعابه علهللا اللفا 

وال ينقص و ل  بالتما  م  جهاة األلفاا  وما  جهاة الطاو  فاي الفارض  ( االلف
ل اار  و  النباي علياه اللابلة والسابل  فيساتقب  ويادعوا ويرفاه يدياه واللاعود 
علهللا اللافا  اد اساتثنهللا بعاض السالا المارأة مناه  اا  ال تلاعد أي ال يستشارفها 

رأة فااو  اللاافا ال تلااعد الماا :الرجااا  ثبااا  لاا  عاا  عبااد ع باا  عماار أنااه  ااا 
والمروة أي ال تستشرا بجسداا فبل يرااا الرجا  كا ل  تخارج ما  الساعي باي  

 .العلمي  فإنها ال تدخ  في ا ا الحك  أيضا 
ث  ينز  ويمشي في موضه مشية ويسعهللا فاي موضاه ساعيه إلاهللا   ا  رحمه ع )

بعا سا (يفعا   لا  سابعا) ا ا في ك   ااب وإياب فالحك  في  ل  ساواء  (اللفا 
علهللا الوجاوب علاهللا  او  العلمااء وتقاد  الكابل  فاي الخابلا فاي نقلاا   لا  فاي 
الطواا واو كا ل  فاي الساعي واا ا الخابلا مطارد فاي عادد الساعي والطاواا 

خاا باعتباار عاد  الركنياة وااو أك ل  في رمي الجمار إال أنه في رماي الجماار 
الركنياااة  الخااابلا فااي الساااعي بااي  ةفااي الطااواا أشاااد ماا  الساااعي باعتبااار  ااو

 .والوجوب والسنية 
أي أناه فاي الا ااب ساعي يعتبار  (و اابه سعيه ورجوعاه ساعيه   ا  رحمه ع )

واحدة ال يعتبر  ااب وإياب سعي ب  أنه في ك   ااب سعي وفي ك  إياب سعي 
خبلا لما  اب إليه بعض الفقهاء م  الشاافعية ما  المتاؤخري  وااو محكاي عا  

  ال ااب والمجيء يعتبار واحاد واا ا ال يعاو  علياه اب  جرير الطبري أنه  ا  أ
واو  و  شا  ب  أ  ال ااب واحد واإلياب واحد أيضا واو محا  إجمااع واتفاا  

 .بي  العلماء عند السلا  اطبة وعند األبمة األربعة 
أي أنه ال يعتد بسعيه األو   (وإ  بدأ بالمروة سقط الشوط األو    ا  رحمه ع )
ماا  اللاافا كمااا تقااد  الكاابل  عليااه وتساا  فيااه الطهااارة والسااتارة  وإنمااا بابتدابااه
وتس  فيه الطهارة والستارة الطهارة ما  الحاد  كا ل   ا  رحمه ع ) والمواالة 
تقد  الكبل  علهللا ا ه المساؤلة بتفلايلها كا ل  الساتارة ساتر العاورة  (طهارة البد 

اجاب ألناه موضاه يشرع لئلنساا  أ  يساتر عورتاه ولاو لا  يكا  فاي دليا  فهاو و
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للرإية فيجب فيه أ  تستر فيه العوراا ث  أناه ما  عما  الجاالياة التاي يجاب 

يقاو  وتجاب فيهاا الماواالة كماا أناه فاي الطاواا  (والمواالة  )فيها مخالفة العم  
ك ل  في السعي فإ ا فل  طواا اإلنسا  لبلة فريضة فؤ ا  الماإ   كا ل  فاي 

يعل  ل ل  خبلفا إنما يروم ع  الحسا  أناه  اا  السعي فإنه يت  وا ا باإلجماع ال 
وإ   هيساتؤنا طوافاا وساعيا جديادا واا ا ال يعااو  علياه فاإ  اإلجمااع علاهللا خبلفاا

الطبري في كتاب القراء ع   ريرفل  فلبل طويبل بنو  أو  ااب  د  كر أبو ح
إلاهللا ساعيد با  منلاور وال أعلا  لاه إسانادا  هعابشة أنها سعا في ثبلثة أيا  ونسب

يقااا  أ  األلاا  فااي أمثااا  ااا ه األعمااا  وجااوب المااواالة والفلاا  اليسااير  لكاا 
مزفاور والماواالة واجباة ماا  جهاة األلا  فاي الطااواا والساعي لكا  لاو انفلاا  
لشرب ماء أو أداء لابلة أو لقضااء حاجاة أو لتجدياد الوضاوء أو طلاب رفقاة أو 

 .بح  ع  مفقود فإ  ا ا ال يقطه المواالة 
واا ا  (وتحلاز  هإ  كا  متمتعا ال ادي معه  لر ما  شاعر ث  يقو  رحمه ع )

في المتمته أما القار  والمفرد فإنه يبقهللا علهللا إحرامه إلهللا رمي جمارة العقباة أماا 
ويسا  فاي  لا  الحلاز فهاو أفضا  ما  التقلاير لماا  هالمتمته فإنه يؤخ  م  شاعر

ثبلثاا ثا   اا  غفار للمحلقاي  االلها  "جاء ع  النبي عليه اللبلة والسابل  أناه  اا  
وااا ا الاا ي ابتاادأ بااه ع عااز وجاا  فااي  ولااه ) محلقااي  رإوسااك   "المقلااري و

ومقلري ( ابتادأ باالحلز  با  التقلاير وتقاد  الكابل  علاهللا أخا  شايء يساير أ  ال 
تقد  في بيا  مح وراا اإلحارا  والمارأة تؤخا   ادر أنملاة ما  صخار شاعراا وإ  

ليه يؤخ  إ ا  كر ك ل  إ ا رجه إلهللا نسي اإلنسا  أخ  شيء ولبس فإنه ال حرج ع
فااابل حااارج علياااه إ  فعااا  شااايبا ناسااايا مااا   هفإناااه يرجاااه ويؤخااا  مااا  شاااعر هبلاااد

وال يوجاد لاه  همح وراا اإلحارا   با   لا  واأللا  أو ما  كاا   اد حلاز شاعر
شعر  ا  بعاض العلمااء أناه يمار الماوس علاهللا رأساه وحكاي اإلجمااع علاهللا  لا  

يس ما  السانة وإ  فعلاه فابل حارج علياه فإناه  اد وال ي ي هر وع أعل  أ   ل  ل
ثبا ع  عبد ع ب  عمر كما رواه اب  خزيمه وغيرا  أنه  ا  م  السنة أ  يمر 

 .ا ا وع أعل  وللهللا ع وسل  علهللا نبينا ل الموس  علهللا رأسه 

 

 

 

 



  دورة زاد الـمـســتقـنــع
 

 

166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
يدرس فضيلة الشيخ / عبد العزيز الطريف  

 األسبوع التاسه
 
 
 

لنا لشيخنا  السبل  عليك  ورحمة ع وبركاته بسم ميحرلا نمحرلا هللا غفر ع
ره ث  إ  كا  متمتعاً ال ادي معه  ّلر م  شع)رحمه ع  أجمعي   ا  المإلا



 دورة زاد الـمســتـقـنــــع
 

 

16
7 

  (وتحل  وإال ح

الحمد هلل رب العالمي  وللهللا ع وسل  وبار  علهللا نبينا ل وعلهللا صله وألحابه 
..سا  إلهللا يو  الدي  أما بعدوم  تبعه  بإح  

ً ) ا  الملنا عليه رحمة ع  أنها تمته  تقد  الكبل  علهللا أنواع النس  (متمتعا
الهدي  زاو أفض  األنسا  م  جهة اإلجماع لم  ل  يس وإفراد و را  والتمته:

عليه اللبلة القرا  أفض  له لحا  فع  النبي  وإ ا سا  المحر  الهدي فإ 
سبل  واألولهللا له م  جهة االبتداء أ  يكو  متمتعاً وأما م  جهة أ  يقلد وال

ألمر ع تعالهللا سبحانه وتعالهللا بقوله : } وأتموا  امتثاالالحر  ك  شعيرة بسفر 
[  ا  غير واحد م  العلماء : أ  المراد ب ل  أ  91ٔالحج والعمرة هلل  { ]البقرة/

فر وإلهللا ا ا  د  اب جمهور العلماء إلهللا يؤتي بالعمرة والحج ك  واحدة منهّ  بس
أنه يقلد الحر  البيا العتيز للعمرة بسفر ث  يؤتي للحج بسفر ث  يؤتي بعد  ل  
التفضي  في مسؤلة األفضلية للتمته والقرا  واي علهللا ا ا التفلي  م  جهة 
اإلجما  عند كثير م  الفقهاء م  السلا وغيرا  إ ا كا  المحر  متمتعاً فإ  

طواا للعمرة واو يزنيه ع  طواا القدو  وك ل  فإ  السعي بي  اللفا طوافه 
والمروة او سعي للعمرة واو علهللا اللحين يزنيه ع  سعي الحج فإ  جابر ب  

ملسو هيلع هللا ىلص وكا  متمتعاَ  ا :   ع وكا   د حّج مه رس " عبدع عليه رضوا  ع تعالهللا
أي ما كا  يؤتي به بعض  "السعي الثاني فكفانا السعي بي  اللفا والمروة ع 

م  كا  متنسكاً أو م  أخره مم  أتهللا بطواا القدو  ول  يسَه بي  اللفا والمروة 
ة عليه وسواًء كا  مفرداً أو  ارناً أما بالنسبة للمتمته فإ  السعي بي  اللفا والمر

هللا عند جمهور العلماء رك  و د  اب بعض العلماء إلهللا وجوبه و اب بعضه  إل
  ال ي  د تقد  الكبل  عليه  يد الملنا عليه الاستحبابه علهللا التفلي  واالستد

رحمة ع تعالهللا تقلير شعر الرأس للمتمته في مث  ا ه الحا  و ل  أنه يعقبه 
حلز يو  النحر فاألولهللا فيه أ  يكو  مقلراً و ل  لحا  فع  النبي عليه اللبلة 

م  حدي  سال  ب  عبدع ب  عمر والسبل  كما جاء في اللحيحي  وغيراما 
و ل   "أ  رسو  ملسو هيلع هللا ىلص أمرا  بالتقلير حينما كانوا متمتعي "ع  عبدع ب  عمر 

  كا  مفرداً و ارناً فإنه ملكي يبقهللا شيء م  شعره عند إحبلله يو  النحر وأما 
ه وله ا يال يمس شيباً م  شعره ألنه ال زا  علهللا إحرامه فبل يح  حتهللا ينحر اد

} وال تحلقوا رإوسك  حتهللا يبلهللا الهدي محله {   ا  ع سبحانه وتعالهللا
لمفرد والقار  والنبي ملسو هيلع هللا ىلص كا   ارناً علهللا اللحين ا[ ا ا بالنسبة إلهللا 91ٔ]البقرة/

م  أ وا  أا  العل  واو  اار عمله و د  اب بعض العلماء إلهللا أنه كا  مفرداً 
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لنبي ملسو هيلع هللا ىلص كا  متمتعاً وا ا القو  أضعا األ وا  و اب بعضه  إلهللا أ  ا
واللحين أنه عليه اللبلة والسبل  كا   ارناً وله ا  الا حفلة عليها رضوا  

ول  تح  يا رسو  ع  اع تعالهللا كما جاء في اللحين : مالي أرم الناس  د حلو
رأسي فبل أح  حتهللا أنحر إني  د  لدا اديي ولبدا  " : ا  عليه اللبلة والسبل 

يعني المراد ب ل  يو  النحر وا ا حا  ك  مفرد و ار  فبل يح  إال يو   "اديي 
 تداء إلالنحر فإ ا نحر اديه يحلز رأسه  ب   ل  يرمي جمرة العقبة فإ  ا ا او ا

بسنة رسو  ملسو هيلع هللا ىلص ويكو  حينبٍ   د ح  برمي جمرة العقبة ويؤتي التفلي  في ا ه 
ال ي  دمه  االمسؤلة ـ بإ   ع تعالهللا ـ وأما م  جهة اإلجما  فالحلز أفض  وا 

} محلقي  رإوسك   ي  في  وله ج  وعبل ع سبحانه وتعالهللا في كتابه الع
[ فقد  الحلز علهللا التقلير وأما إ ا كا  متمتعاً وكا  2ٕومقلري  { ]الفتن/

تلبيته أو م  يو  التروية فإنه إتيانه م  السعي بي  اللفا والمروة  ريباً م  
يقلر وال يحلز أل  الحلز ال يبقي م  شعره شيء حا  حلقه يو  النحر له ا  يد 
الملنا عليه رحمة ع تعالهللا انا التقلير ول  يشر إلهللا الحلز وا ا م  جهة 
اإلجما  كما تقد  عليه الكبل  لم  كا  له شعر أما م  ل  يك  له شعر كاأللله 

لز شعره  ب   ال  فإنه  د جاء ع  غير واحد م  السلا كعبد ع أو كا   د ح
ب  عمر عليه رضوا  ع تعالهللا بإسناد لحين رواه اب  خزيمة  وغيره أنه كا  

يمر  الموس علهللا رأسه و د  اب إلهللا ا ا غير واحد م  العلماء ب   د حكي  
ة والسبل  وإمرار اإلجماع  فيه وا ه المسؤلة ال دلي  عليها ع  النبي عليه اللبل

الموس علهللا رأس األلله أو الحليز ال حاجة إليه أل  إمرار الموس ليس 
مقلودا ب اته والمقلود ب اته او إزالة التف  كما  ا  ع سبحانه وتعالهللا } ث  

[  و ضاء 9ٕليقضوا تفثه  وليوفوا ن ورا  وليطوفوا بالبيا العتيز { ]الحج/
األ فار ونحواا مما يحتاجه اإلنسا  ويزي  التف  او إزالة شع  الشعر و ص 

عنه الشع  وأما إمرار الموس فبل حاجة إليه م  جهة  التعلي   ب اار ا ية في 
.  ملسو هيلع هللا ىلص وألحابهكبل  ع سبحانه وتعالهللا ك ال  في  اار العم  ع  رسو  ع  

م  شعره وتحل  ) ث  إ  كا  متمتعاً ال ادي معه  ّلر  ا  الملنا رحمه ع 
ً  (ال ادي معه)(  ا   ب   ا   بعض  ألنه إ ا معه الهدي فاألولهللا له أ  يكو   ارنا

أ  م  سا  الهدي معه وجب عليه أ  ال يكو  متمتعا وأ   ل العلماء : وجوب  
ّّ و د سا  الهدي أنه صث   له ا النبي عليه اللبلة  يكو   ارناً وأنه لو حّ 

وا ا يد   "سقا الهدي ا م  أمري ما استدبرا مالو استقبل"  :والسبل    ا 
علهللا التؤكيد في مث  ا ه الحالة أ  م  كا  معه الهدي أنه ال يحلز ويبقهللا متمتعاً 
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و اب بعض العلماء : أنه يكره وبعضه   ا  : أنه يستحب أ  يقرب إحرامه 

ً  ) يقو  إلهللا التمته وإ  كا   د سا  الهدي وا ا فيه ن ر ال  ث  إ  كا   متمتعا
أي أنه يتحل   (وتحل ) ا   ( حجادي معه  ّلر م  شعره وتحل  إال حّ   إ ا 

بحلز الشعر وحلز الشعر ا  او تحل  ب اته فيكو  حينبٍ  م  النس  وبه يتحل    
نه عبلمة علهللا التحل  وإ هار منة ع سبحانه وتعالهللا علهللا عبده بعد أ  كا  أأ  

 هاراً للتحل  وأ  يكو   ل  عبلمة عليه ممسكاً ث  يحلز وا ه الشعيرة ُجعلا إ
؟  اتها م  المناس  أي  اا الحلزأ  أنها ب  
وا ا القو  ينبني عليه فروع : فم  ا ه الفروع أ  م  نسي الحلز ث  تلبّس ج/ 

بشيء م  أنواع التحل  كؤ  يكو  لبس المخيط أو مس الطيب أو جامه بعد 
يه شيء أ  ال  باعتبار أنه بقي عليه إنتهاءه م  السعي بي  اللفا والمروة ا  عل

؟ شيء م  أعما  النس  واو الحلز  
مح  خبلا عند العلماء  اب جمهورا  : إلهللا أ   ل  م  المناس     اا  ج/

و اب بعض العلماء : إلهللا أنه ليس م  المناس  وأنه عبلمة علهللا التحل  وإ  
  فيه أُطلز عليه في بعض النلوص أنه م  المناس  م  جهة اإلجما  أل

او األ هر وعليه يقا  أ  م  نسي حلز  اإ هاراً لمنة ع سبحانه وتعالهللا وا 
الشعر ث  و ه في شيء م  مح وراا اإلحرا  كلبس المخيط أو مس الطيب أو 
جامه النساء أنه ليس عليه شيء ولو نسي حلز شعر رأسه ث   اب إلهللا بلده 

وإ  كا  في غير الحر  أل  وغادر يقا  أنه يتؤكد في حقه أ  يحلز شعر رأسه 
. ا ا م  سنة النبي عليه اللبلة والسبل  التي ينبزي لئلنسا  أال يدعها  

ث  إ  كا  متمتعاً ال ادي معه و ّلر م  شعره وتحل   ا  الملنا رحمه ع ) 
يعني إ ا كا  مفرداً و ارناً فإنه ال  (وإال حَ  إ ا حجّ )يقو   (وإال حّ  إ ا حّج 
رمي جمرة العقبة علهللا اللحين م  أ وا  العلماء أي يو  النحر يح  إال بعد 

وا ا يؤتي مزيد كبل  وتفلي  عليه واالستدال  علهللا  ل  م  الكتاب والسنة 
تقد  الكبل   (والمتمته إ ا شرع في الطواا  طه التلبية  )يقو وأ وا  السلا 

ا واو ملبي علهللا ا ه المسؤلة م  جهة اإلجما  وأ  المتمته يكو   الداً للبي
لبي  عمرةً بخبلا القار   :بالعمرة فإ  المتمته تقد  أنه حا  تلبسه بالنس  يقو 

لبي  حجاً عليه فإ  المتمته  :لبي  عمرةً وحجاً   وأما المفرد فيقو  :يقو  فإ 
حينما يدخ  الحر  يكو  حاله كحا  المعتمر وال يدخ  في الحج إال يو  التروية 

وا ا  د  اب إليه بعض العلماء ومروي ع   (لطوااويمس  إ ا شرع با) ا  
عبدع ب  عباس عليه رضوا  ع تعالهللا جاء عنه مو وفاً ومرفوعاً جاء عنه م  
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حدي  اب  جريج ع  عطاء ع  عبدع ب  عباس وجاء أيضاً م  حدي  يرويه 
ب  أبي ليلهللا ول ب  عبدالرحم  ع  عطاء ع  عبدع ب  عباس عليه رضوا  

 تعالهللا وإسناده عنه ضعيا فبل يلن مرفوعاً وإنما يلن مو وفاً ع  عبدع ع
ب  عباس عليه رضوا  ع تعالهللا جاء م  حدي  ب  أبي نجين ع  مجااد ب  

أنه يمس  ع  التلبية مستلماً " ع تعالهللا  ضوا جبر ع  عبدع ب  عباس عليه ر
ا ا  د رواه الشافعي في كتابه أي مستلماً الحجر وغير مستل    و" وغير مستل  

األ  وإسناده ع  عبدع ب  عباس عليه رضوا  ع تعالهللا لحين وا ا ألن ما 
جاء فيه العم  في حا  العمرة ع  اللحابة عليه  رضوا  ع تعالهللا   وجاء 
" مو وفاً ومرفوعاً ع  عبدع ب  عمر عليه رضوا  ع تعالهللا م  جهة اإلجما  

وا ا  د جاء في اللحيحي  م  حدي  اب   "تلبية عند أدنهللا الح اإلمسا  ع  ال
أنه " عليّة عليه رضوا  ع تعالهللا م  حدي  أيوب ع  نافه ع  عبدع ب  عمر 
كا  يمس  ع  التلبية في أدنهللا الح  ث  يدخ    وي كر أ  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص فع  

م   لد العمرة أو  لد الحج وا ا م  غير تفلي  في متمته وغيره أي  " ل 
وا ا او األ هر : أنه ال فر  بي  متمته وغيره أي بي   الد للعمرة أو  الد 
للحج أ  يمس  ع  التلبية عند أدنهللا الح    وأما االستمرار بالتلبية في أثناء 

الطواا وفي أثناء أعما  النس  فإ  ا ا ال دلي  عليه   ب  إ  العم  علهللا خبلفه 
عليه  رضوا  ع تعالهللا له ا  د  ا  اب  عيينة ـ واو م  األبمة ـ عند اللحابة 

 ا  : ال أعل  أحداً مم  يقتدم به كا  يلبي في طوافه إال ما روي ع  عطاء ب  
وتقد  الكبل  أنه  د وافقه علهللا  ل  غير واحد م  العلماء كابرااي    السابب 

ي عليه رحمة ع تعالهللا في النخعي و ا  ب ل  داود ال ااري   و ا  ب ل  الشافع
كتابه األ  وغيرا  م  العلماء   وعلهللا كٍ  فإنه لما كا  ال يثبا ع  رسو  ع 
ملسو هيلع هللا ىلص  ل  والثابا عنه خبلفه كما نق   ل  عنه عبدع ب  عمر عليه رضوا  ع 

بعد  تعالهللا د  علهللا أ  التلبية يمس  عنها عند أدنهللا الح  ث  ال يعود إليها إال
انتهاءه م  السعي بي  اللفا والمروة لم  كا  مفرداً و ارناً   أما م  كا  
متمتعاً فإنه يمس  ع   ل  علهللا اإلطبل  حتهللا يؤتي يو  التروية فإ ا جاء يو  
التروية بدأ بالتبلية ألنه  د دخ  في نس  الحج له ا لما جاء ع  عبدع ب  عمر 

كنا مه " ب  مال  أنه  كانوا يقولو  :  عليه رضوا  ع تعالهللا وجاء ع  أنس
رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص بمنهللا نحو عرفة فمنا الملبي ومنا المكبر وال ينكر بعضنا علهللا 

أنا كنا : وفي ا ا دلي  علهللا أنه  أمسكوا ع  التلبية  ب   ل  وإال لما  الوا "بعض
فمنا الملبي ومنا  _ه  إلهللا عرفةيعني في حا   ااب_ مه رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص بمنهللا 
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ألنه  لو كانوا في حا  ديمومية للتكبير والتلبية لما احتاج  ل  إلهللا  "المكبر
. عند  اابه  إلهللا عرفة منهللاببيا  وتقييد حاله  عليه  رضوا  ع تعالهللا   

باب لفة الحج  (باب لفة الحج والعمرة يس  ..  ) ا  المإلا رحمه ع 
علهللا جملة م  ا ه المساب  ولك  الملنا عليه رحمة ع  والعمرة تقد  الكبل 

تعالهللا  د أفرد ما يؤتي م  مساب  في ا ا الباب لتعلقها بؤكثر األركا  وأنما تقد  
م  جهة األغلب او م  المستحباا والشروط و د ورد جملة م  األركا  
مزيد والواجباا في حا  أحكا  اإلحرا  ك ل  الطواا لم  كا  متمتعاً ويؤتي 

يس  للمحلي   )يقو  رحمه ع تفلي  بإ   ع تعالهللا له ه المساب  في ا ا الباب 
والمراد  (يس  للمحلي )يقو   (بمكة اإلحرا  بالحج يو  التروية  ب  الزوا  منها 

ب ل  م  كا  متمتعاً فؤحّ  وم  ل  يك   د أحر   ب   ل  م  أا  مكة و د تقد  
عمرة للمكي م  جهة األل  رة للمكيي  .. ا  تشرع الالكبل  معنا في مسؤلة العم

 أ  ال ؟
ف اب غير واحد م  العلماء إلهللا أ  العمرة للمكي غير مشروعة  اب إلهللا ج/ 

ا ا عطاء ب  ربان واإلما  أحمد وغيرا  واو مروي م  جهة المعنهللا ع  
مرة عبدع ب  عمر عليه رضوا  ع تعالهللا  ا  عبدع ب  عباس : ليس عليك  ع

إنما او الطواا   والطواا او المستحب والمتؤكد لمكي أما  اا العمرة فإني ال 
أعل  أحداً م  ألحاب رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص م  المكيي  اعتمر وداو  علهللا العمرة ب  
الثابا خبلا  ل  كما جاء ع  عبدع ب  عباس عليه رضوا  ع تعالهللا : يه  

  م  أا  مكة فه  ينت ر إلهللا يو  التروية إ  كا  يو  التروية وأما م  كا
؟ الداً للحج أ  يه  عند رإيته لهبل   ي الحجة إ ا أراد الحج   

تقد  معنا ما جاء ع  عمر ب  الخطاب عليه رضوا  ع تعالهللا إنكاره علهللا ج/ 
أا  مكة أنه  ال يهلو  إال يو  التروية فؤمرا  أ  يهلوا حا  رإية ابل   ي 

ا ه المسؤلة مح  خبلا عند العلماء م  جهة اإلجما  متهللا يه  م  الحجة   و
أراد الحج سواء كا   د اعتمر  ب   ل  أ  ال   فه ه المسؤلة مح  خبلا علهللا 
 ولي     اب جمهور العلماء إلهللا أنه يستحب اإلحرا  للحج يو  التروية  كما 

  منها حدي  جابر ب  عبد ع ثبا ع  رسو  ع  ملسو هيلع هللا ىلص  ل  في جملة م  أحادي
كما جاء في لحين اإلما  مسل  م  حدي  عبد المل  ب  أبي سليما  ع  عطاء 

كنا مه رسو  ع  ملسو هيلع هللا ىلص فلما جعلنا مكة  علهللا أ هرنا " ع  جابر ب  عبد ع  ا  :
ضوا  وا ا أيضاً جاء في حدي  جابر ب  عبد ع عليه ر "أاللنا بالحج نحو منهللا

ع تعالهللا  د رواه مسل  أيضاً م  حدي  جعفر ب  ل ع  أبيه ع  جابر ب  
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عبدع عليه رضوا  ع تعالهللا  اب إلهللا ا ا جمهور العلماء و ا  أبو حنيفة 
والشافعي واإلما  أحمد و اب بعض الفقهاء و و  اإلما  مال    وما روي ع  

  يكو  اإلحرا  عند رإية ابل  غير واحد م  اللحابة كالزبي إلهللا أنه يشرع أ
 ي الحجة وا ا ما روي ع  عمر ب  الخطاب عليه رضوا  ع تعالهللا وال ي 
ي هر وال ي عليه الدلي  أ  اإلحرا  يشرع في الحج يو  التروية واو يو  الثام  
م   ي الحجة وإنما سمي يو  التروية أل  الناس يرتوو  ويتزودو  بالماء 

و  القرب ونحواا والمزاداا ألنه  يبقو  بعرفة ث  إلعرفة فيم إلهللال اابه  
الماء في وضوء وغس  وطبخ ونحو  ل   إلهللايؤتو  ويبيتو  بمزدلفة فيحتاجو  

فاحتاجوا إلهللا التزود بالماء بخبلا حا  بقاءا  في منهللا فإنه  كانوا  ريبي  م  
.الحر  فالتزود أ   م   اابه  إلهللا عرفة   

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  د أحر  يو  التروية  (ئ م  بقية الحر  ويجز ) ا  المإلا رحمه ع 
م  مكانه بمكة  ب   اابه إلهللا منهللا   و اب بعض الفقهاء إلهللا أنه يشرع أ  

يكو  إحرامه بمنهللا يو  التروية وا ا ال دلي  عليه ب  إ  المشروع أ  يحر  م  
المشاعر فإنه  مكانه أا  مكة م  مكة وأا  منهللا م  منهللا وم  كا  بزيراا م 

يحر  م  مكانه خالة مه ترامي أطراا مكة فإنه يحر  م  مكانه ث  ي اب إلهللا 
منهللا كما كا  يفع   ل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقد أحر  بمكة ث   اب إلهللا منهللا كما جاء في 
حدي  جابر ب  عبدع المتقد  فؤخ   عليه اللبلة والسبل  يلبي  ب  ولوله إلهللا 

ي عليه اللبلة والسبل  بمنهللا وكا  إحرامه بعد لبلة الفجر بعد منهللا فبقي النب
منهللا فللهللا فيها  إلهللاطلوع الشمس وارتفاعها فلبهللا عليه اللبلة والسبل  ف اب 

ال هر والعلر والمزرب والفجر فلما طلعا الشمس م  يو  عرفة نفر عليه 
ي اللبلة والسبل  إلهللا عرفة فنز  عليه اللبلة والسبل  بنمرة كما جاء ف

.اللحيحي  وغيراما م  حدي  جابر ب  عبدع وغيره   
يعني ليلة عرفة فيو  التروية تسمهللا ليلة عرفة  (ويبيا بمنهللا  ) ا  رحمه ع 

أل  اليو  يتبه الليلة السابقة  فبزروب الشمس يبتدأ اليو  الجديد وا ا في 
 باا ليلة عرفة الطبلن الشرع وال ي عليه الطبلن العرب أيضاً والنبي ملسو هيلع هللا ىلص

بمنهللا فللهللا عليه اللبلة والسبل  بها ال هر والعلر والمزرب والعشاء والفجر 
والمبيا بعرفة ا ه الليلة ـ ليلة عرفة ـ سنة عند جمهور العلماء و اب بعضه  

ليه جماعة م  الفقهاء م  المالكية إإلهللا وجوبها واو  و  داود ب  حز  و اب 
اللبلة والسبل  باا بمنهللا ليلة عرفة يو  التروية وبيتوته   النبي عليه أل الوا : 

عليه اللبلة والسبل  في ا ه الليلة ال تختلا ع  بقية الليالي م  المبيا م  أيا  
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خ وا عني  "التشريز فهي واجبة كحالها و ل  أ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص حج و ا  
في ا ه الليلة ليس م   وال ي ي هر وع أعل  : أ  المبيا بمنهللا" مناسكك  

الواجباا ب  او م  السنة واو ال ي عليه جمهور العلماء و ل  أ  رسو  ع 
ملسو هيلع هللا ىلص باا ول  يثبا عنه أمر وال ح   للمبيا بمنهللا وال ع  أحد م  ألحابه عليه  
رضوا  ع تعالهللا بخبلا المبيا بمنهللا أيا  في التشريز واألل  في  وله عليه 

خ وا " االستحباب والتؤكيد وفي  وله " خ وا عني مناسكك "والسبل   اللبلة
دلي  علهللا الخلولية و ل  لما بد  أا  الجاالية م  أعما  الحج مما "  عني

كا  عليه أا  الحنيفية أتباع إبرااي  الخلي  فإنه   د بدلوا وحرفوا كثيراً منها 
مر وبع  أبا بكر وم  معه م  وله ا النبي عليه اللبلة والسبل   د أات  به ا األ

ألحابه عليه  رضوا  ع تعالهللا لكي يحجوا في السنة التاسعة وأ  ينادوا في 
فدّ  علهللا أ  "  أال يطوا بالبيا عرياناً وأال يحج بعد ا ا العا  مشر " الناس 

النبي عليه اللبلة والسبل  لما أخر الحج ول  يإده وبع  ألحابه علهللا أ  
عنده   فلما  اب عليه  ااتما اليي  بمناس  اإلسبل  مح  ختبلط مناس  الجاا

أي ال  "خ وا عني مناسكك   "اللبلة والسبل  إلهللا الحج في السنة العاشرة  ا 
تؤخ واا مما بقي م  عم  الجاالية   وا ا يد  م  جهة اإلجما  علهللا التؤكيد أ  

باب ولو  لنا  تداء بالنبي عليه اللبلة والسبل  او األل  واي علهللا االستحإلا
بوجوب ك  عم  فعله رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص الطرد  ل  بؤحوا  كا  يفعلها النبي عليه 
اللبلة والسبل  واي علهللا االستحباب باالتفا    و د حكهللا اإلجماع علهللا  ل  
غير واحد م  العلماء مما فعله النبي عليه اللبلة والسبل  وفعله ألحابه 

علهللا الوجوب كتقبي  الحجر والرم  واالضطباع واستبل  وداوموا عليه ول  يك  
الرك  اليماني ك ل   كر ا يتي  عند  ا  ب كراما عند مقا  إبرااي  وعند اللفا 
والمروة وعلهللا  و  جمهور العلماء في لبلة الركعتي  خلا المقا  وك ل  

نا صتنا في الدنيا حسنة الملتز  وال كر ال ي جاء ع  رسو  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الركني  ) رب
وما جاء ع  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص م  جملة أخبار في  ا يه وفي ا خرة حسنة .. (

الطواا وك ل  شرب ماء زمز  ورفه اليدي  والتهلي  عند اللفا وإستقبا  
البيا ورفه اليدي  والسعي والشد بي  العلمي  وك ل  مشي رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص 

طوافه ماشياً وغير  ل  م  األحكا  التي كا  النبي عليه اللبلة والسبل  يفعلها و
ول  يق  سابر العلماء ب  إجماعه  في أكثر ما تقد  أنه ليس علهللا الوجوب ب  

فدّ  علهللا أ   "خ وا عني مناسكك  " علهللا االستحباب  وله عليه اللبلة والسبل  
ل  ب  أنها تد  علهللا االستحباب ا ه العبارة ال تد  علهللا الوجوب م  جهة األ
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ية له عليه اللبلة والسبل  لمناسبة الحا  وخشية االختبلط ولوالتؤكيد والخل
.بعم  الجاالية   
وا ا او السنة أ  ي اب  (فإ ا طلعا الشمس سار إلهللا عرفة .. ) ا  رحمه ع 

إلهللا عرفة بعد إرتفاع الشمس وأال يإخر  ل  والسنة أ  يللي ا ه الللواا 
لخمس بمنهللا وإ  لبلاا خارج منهللا فإنه ال حرج عليه ويلليها جماعة خلا ا

الشمس ع   ر  الشيطا  أي بعد زوا  و ا  ارتفاعنلرافه يكو  بعد ااإلما  و
النهي وجاء تقييد و ا النهي في بعض األخبار أنه بقدر رمن جاء ا ا في سن  

.أبي داود وحسنه غير واحد وفي إسناد بعض طر ه ضعا   
يعني عرفة أي كلها مو ا إال  (وكلها مو ا إال بط  عرنة  )رحمه ع  ا  

ا جاء في بط  عرنة وعرفة اي أل  الحج ولبه و لبه وله ا يقو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص كم
كما جاء في السن  وغيراا   فهي " الحج عرفة " حدي  عبدالرحم  ب  يعمر
ل  أحد م  العلماء فم  ل  يقا ل  يختلا في   باالتفا رك  م  أركا  الحج 
فالناب  تلن منه  ه يقوال يشترط للو وا بعرفة  باتفا ه بعرفة كا  حجه باط  

ولو نا  كلها لكنه محرو  األجر والدعاء وشهود دعوة المسلمي  والتؤمي  عليها   
فعرفة كلها مو ا أينما و ا لن منه  ل  سواء كا  في مو ا النبي عليه 

أو في غيره والنبي عليه اللبلة والسبل  نز  بنمرة و د أمر أ  اللبلة والسبل  
يسبقه بعض ألحابه فيضرب له  بة بنمرة لكي يست   بها النبي عليه اللبلة 
والسبل  فيدخ  بعد الزوا  بعد أداء اللبلة وا ا او السنة لفعله عليه اللبلة 

في ا ا اليو  م  والسبل  فالسنة في ال ااب لعرفة أ  يكبر أو يلبي والتكبير 
المشروعاا والمتؤكداا فقد كبر النبي عليه اللبلة والسبل  وكبر ألحابه كما 

جاء في حدي  عبدع ب  عمر وجاء في حدي  أنس ب  مال  واي في 
اللحيحي  وغيراما   والتكبير في العشر م  السنة وله ا  ا  ع سبحانه 

اإلنسا  بالتكبير في أيا   ويبتدئ يعني في ا ه األيا  (ولتكبروا ع) وتعالهللا 
بالتكبير ال ي  يبتدئالتشريز ويو  عرفة م  بعد لبلة الفجر م  يو  عرفة 
ع أكبر ع أكبر ال إله إال _يسميه الفقهاء التكبير المقيد واو أ  يقو  اإلنسا  

بالتثنية أو  سواء كا  التكبير باالبتداء _ع وع أكبر ع أكبر ع أكبر وهلل الحمد
بالتثلي  ال حرج في  ل  فإنه  د جاء  ل  ع  عبدع ب  مسعود عليه رضوا  
ع تعالهللا وغيره والتكبير يعضده  اار كبل  ع سبحانه وتعالهللا وك ل  عم  

اإلجماع علهللا  ل  اإلما  أحمد عليه رحمة ع  حكاواو مح  إجماعه   اللحابة
اب رسو  ملسو هيلع هللا ىلص ثبا ع  عبدع ب  عباس واب  رجب وغيرا  وثبا ا ا ع  ألح
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فيما رواه عنه عكرمة في الملنا والسن  للبيهقي وثبا  ل  ع  سلما  

الفارسي فيما رواه عنه أبو عثما  النهدي ع  سلما  الفارسي   وثبا أيضاً ع  
عبدع ب  مسعود عليه رضوا  ع تعالهللا فيما رواه عنه جماعة م  ألحابه 

برااي  النخعي واألسود وعلقمة وغيرا  وثبا ا ا أيضاً ع  عبدع ب  عمر كا
 "أنه  كانوا ينـزلو  إلهللا السو  فيكبرو  ويكبر الناس بتكبيراما"وأبي اريرة 

جاء ا ا عند أبي بكر عبدالعزيز ب  خبل  وأبي بكر المروزي في كتابه العيدي  
عمر وأبي اريرة ينزال  إلهللا كا  عبدع ب  " م  حدي  حميد ع  مجااد  ا  

ويشرع في ا ا الجهر بالتكبير في  "   فيكبرا  ويكبر الناس بتكبيراماالسو
أدبار الللواا وفي أيا  العشر علهللا وجه العمو  وفي أيا  التشريز علهللا وجه 

التكبير م  طلوع الفجر إلهللا لبلة العلر م  صخر أيا   يبتدئالخلوص 
ث  ينتهي   والتكبير المقيد والمطلز بينهما تداخ   التشريز فإ ا أدااا كبر بعد  ل 

وأ  اختلاص التكبير في أو اا الللواا ال يعني االنقطاع بعداا   وا ا 
إنه ليرا  علهللا  لبي فؤستزفر  "فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقو  كحا  األ كار في أدبار الللواا

أكثر م  مابة مرة " اية وجاء في رو "ع في اليو  والليلة أكثر م  سبعي  مرة 
أستزفر ع  "وكا  يستزفر في أدبار الللواا كما في حدي  ثوبا  ثبلثاً فيقو   "

لية في أدبار الللواا بالتكبير في أيا  افه ا الخ" أستزفر ع أستزفر ع 
ويو  عرفة دلي  علهللا التخليص في ا ا الموضه وما بعد  ل  يكو  ز التشري

التكبير  أ ال ي أمر ع سبحانه وتعالهللا بها دابماً وم   ا  م  التكبير المجم  
المطلز يكو  في أيا  العشر وأ  التكبير المقيد يكو  في يو  عرفة وأيا  

التشريز فقط وال يكو  في غيراا تكبير مطلز فه ا غلط ومخالا ل اار عم  
كانو " السلا ول اار القرص  أيضاً فإ  اللحابة عليه  رضوا  ع تعالهللا 

ومعلو  أ   اابه  إلهللا عرفة كا  بعد  "ي ابو  ويكبرو  في  اابه  إلهللا عرفة
الشمس وليس في أدبار الللواا وا ا م  أيا  التكبير المقيد   فال ي  ارتفاع

ينبزي علهللا الحاج وغيره أ  يكثر م  التكبير في مث  ا ه األيا  ألنها أيا  ع يمة 
يقو  النبي عليه اللبلة والسبل  فيما والتكبير فيها م  أفض  األعما  له ا 

والمراد بالعج : أ  يعج الناس بالتلبية " أفض  الحج العج والثج  "يروم عنه
.والتكبير والثج : او  بن الهدي يو  النحر   

وال هر والعلر غالب  (ويس  أ  يجمه بي  ال هر والعلر  ) ا  رحمه ع 
 بلها أ  يإديها اإلنسا   ب   ل   الناس ا   يإدونها بعرفة والسنة أ  تُإدم

نز  " كما فع  النبي عليه اللبلة والسبل  فالنبي عليه اللبلة والسبل   نةبعر
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بنمرة وخطب الناس عليه اللبلة والسبل  وللهللا عليه اللبلة والسبل   ب  
دخوله عرفة ال هر والعلر في و ا ال هر جمعاً و لراً وكا   ل  اليو  يو  

يشرع في حا  السفر أال يإدي المسافر الجمعة وإ  كانوا وفيه أنه  "جمعة
جماعة ب  يإدونها  لراً  هراً وأ  أداء الجمعة للمسافر خبلا السنة وخبلا 
ادي النبي عليه اللبلة والسبل  وم  أدم ال هر والعلر بعرفة  د خالا السنة 

لسنة أ  عليه اللبلة والسبل  فايه وال إث  ولك  خالا فع  النبي وال حرج عل
يإديها  ب  دخوله لعرفة ث  بعد  ل  يدخ  وعليه  يعل  أ  دخو  عرفة والو وا 

 ب  الزوا  فالو وا بعرفة   بعد الزوا  وينتهي بزروب الشمس إ  يبتدئفيها 
ينبزي أ  يقا  أ  فع  النبي عليه اللبلة  أوال :ج/ ؟ ا  او م  السنة أ  ال

وا  وا ا باتفا  العلماء علهللا خبلا والسبل  او السنة واو الو وا بعد الز
عندا  في اإلجزاء ا  يجزئ الو وا  ب  الزوا  أ  ال ؟ بمعنهللا أنه لو و ا  ب  
الزوا  ث  انلرا ا  يلن حجه أ  ال ؟ ا ا مح  خبلا عند العلماء  اب 
جمهور العلماء : إلهللا أ  الو وا بعرفة ال يكو  إال بعد الزوا  وأ  م  و ا 

د بو وفه و اب اإلما  أحمد عليه رحمة ع إلهللا لحة الو وا  ب  الزوا  ال يعت
م  طلوع الفجر يو  عرفة إلهللا طلوع الفجر  يبتدئحمد أوأ  الو وا عند اإلما  

م  يو  النحر وأ  م  و ا ليبلً أو نهاراً في ا ا الو ا لن حجه استدالالً 
   د و ا وكا" بحدي  عروة ب  المضرس في  و  النبي عليه اللبلة والسبل  

أية ساعة م  لي  " و وله  " ب   ل  بجمه أية ساعة م  لي  أو نهار فقد ت  حجه 
مطلز ويشم  أي جزء م  أجزاء  "أو نهار "دلي  علهللا اإلجزاء و وله "أو نهار

النهار سواء  ب  الزوا  أو بعده وا ا او اللحين وال ي يعضده الدلي  إال أنه 
  يقتدي بفع  النبي عليه اللبلة والسبل  وأال ينبزي لئلنسا  م  باب االحتياط أ

يقا إال بعد الزوا  كما فع  النبي عليه اللبلة والسبل  وي هر أيضاً م  اديه 
عليه اللبلة والسبل  أنه خطب الناس في ا ا اليو  واو يو  عرفة و كرا  باهلل 

ل  ووع ه    و ااره أ  النبي عليه اللبلة والسبل  ل  يط  الخطبة وإنما  
و لر وله ا  د جاء في اللحين م  حدي  سال  ب  عبدع ب  عمر أنه  ا  

أي الو وا بعرفة    "إ  أردا السنة فا لر الخطبة وعج  بالو وا" للحجاج 
وا ا او ادي النبي عليه اللبلة والسبل  وبه يعل  أ  ا ا اليو  يو  للدعاء 

  والدعاء فيه أع   و كر ع عز وج  واالبتها  والتضرع فإنه أع   يو
يو  يبااي ع به مبلبكته فبل يشرع فيه  األدعية علهللا اإلطبل  في أي و ا ألنه

االنشزا  بزيره   له ا النبي  عليه اللبلة والسبل  و ا يدعو مستقب  القبلة حتهللا 
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غربا الشمس حتهللا سقط رداإه عليه اللبلة والسبل  منه واو يدعو  وعليه 

العل  والقراءة فضبلً ع  الكبل  في أمور الدنيا أ   ل  يعل  أ  االنشزا  بكتب 
ضرب م  ضروب الحرما  واإلعراض وبه يعل  أ  ادي النبي عليه اللبلة 

رسو  ع  ملسو هيلع هللا ىلص  واو أكثر دي وأ  ا ا الجمه ال ي جاء مه والسبل  او خير اله
ة وغيره أ  ما م  مابة ألا كما  ا   ل  غير واحد م  المإرخي  كؤبي زرع

استز  النبي عليه اللبلة والسبل  ا ا الجمه بالتعلي  أل  المراد ب ل  استزبل  
ا ا اليو  بالدعاء واالبتها  والتضرع والنجاة   فاإلنسا  بحاجة إلهللا أ  ي كر   

علهللا اللحين   كما  كر  ل  خطب  فخطب النبي عليه اللبلة والسبل  ثبل  
اي ثبل  خطب ا ه  تعالهللا في مساب  ابنه لالن   اإلما  أحمد عليه رحمة ع
والخطبة الثانية يو  النحر   والثالثة يو  النفر األو   الخطبة األولهللا يو  عرفة  

الخطبة  أنها أربه   _اإليضان_   د  كر النووي عليه رحمة ع في كتابه 
ه اللبلة واو  ب  يو  التروية و ب  إابل  النبي علي األولهللا في اليو  السابه  

والسبل  بالحج والثانية يو  عرفة والثالثة يو  النحر والرابعة يو  النفر األو    
فاالنشزا  بالتعلي   وعلهللا ك  فإ  النبي عليه اللبلة والسبل  ل  يزد علهللا  ل   

واالنشزا  بقراءة الكتب واالنشزا  بتقييد المساب  العل  والحلز ونحو  ل  أدبار 
السنة ب  السنة االنشزا  بال كر والدعاء واالبتها    الللواا ا ا ليس م  

يخرج م  ا ا إنكار المنكر   إ ا رأم اإلنسا  منكراً فبل بؤس أ  ينشز  به  ألنه 
 ً إ ا رأم م   يستحب أ  ينشز  به ويزيله ويتؤكد في حقه أيضاً   وك ل  أيضا

باستزبل  ا ا  أ  ي كره باهلل سبحانه وتعالهللا وي كره األولهللاأعرض ويتكل  الفحش
أما أ  يطوا علهللا الناس أو أ  يتحد  في المخيماا دبر ك  لبلة  اليو   

م كراً لساعاا معلماً فإ  ا ا خبلا ادي النبي عليه اللبلة والسبل    فالهدي 
حا  النبي عليه او أ  يخطب ا ه الخطب وأ  ي كرا  فيها وما عدا  ل  يبقهللا ك

 د يقو   اب  : أ  الناس يؤتو  م  ك  مكا  و مفتياً لم  جه   اللبلة والسبل  
يؤتو  ومنه   وم  ك  فج عميز   يؤتو  رجاالً وركباناً م  شتهللا بلدا  العال   

م  ل  يؤا إال ا ه المرة   فيقا :أن  لسا بؤحرص م  النبي  عليه اللبلة 
 ومنه  م  ل  يره أبداً إال في ا ا لنبي  د حج معه ا ا الجمه الزفيروالسبل  فا

واو " لعلي ال أراك  بعد عامي ا ا  "الحج   والنبي  عليه اللبلة والسبل  يقو  
علهللا غلبة ال   عنده أنه ل  يعي  مه  ل  ما انشز   عليه اللبلة والسبل  ع  
ا ه األيا  الع يمة بتتبه الناس واالنشزا  بتعليمه    وإنما اكتفهللا بما ول  إليه  

يو  بالدعاء والت كير   والدعاء في ا ا اليو  م  عل  وحثه  علهللا استزبل  ا ا ال
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ويو  عرفة ل  يثبا ع  رسو  ع  ملسو هيلع هللا ىلص فيه تخليص شيء بعينه   وإنما يدعو 
خير ما  لا أنا والنبيو  " بما شاء وأما ما جاء م   وله  عليه اللبلة والسبل  
 مد واو علهللا ك  شيءم   بلي :ال إله إال ع وحده الشري  له المل  وله الح

جاء مولوالً عند  فإ  ا ا ال يلن مولوالً واللواب فيه اإلرسا   "  دير
الترم ي عليه رحمة ع تعالهللا في سننه م  حدي   حماد ب  أبي حميد ع  

عمرو ب  شعيب ع  أبيه ع  جده ع  رسو  ع  ملسو هيلع هللا ىلص   وحماد ب  أبي حميد ال 
عند اإلما  مال  في الموطؤ وغيره م  حدي  زياد ع   وجاء مرسبلً  يحتج به  

طلحة ب  عبيد ع مرسبلً ع  رسو  ع  ملسو هيلع هللا ىلص وا ا او األلوب و د رجحه 
وعليه  فاللواب فيه اإلرسا  والول  ال يلن   الترم ي وغيره م  األبمة  

سو  ع  للهللا ع يدعو بما شاء فبل إله إال ع اي أفض  ال كر كما جاء ع   ر
عليه وسل  يكثر منها وم  التسبين والتهلي  وتع ي  ع عز وج  ويبته  إلهللا ع 

وج  ويتضرع ويبكي ويتباكهللا ويمجد ع عز وج  ويع مه بما جاء ع  عز 
رسو  ع  ملسو هيلع هللا ىلص ويسؤ  ع عز وج  م  خيري الدنيا وا خرة فإنه أع   الدعاء 

رسو  ع  ملسو هيلع هللا ىلص في الخبر و د لححه غير واحد م  العلماء كاب    د جاء ع 
وا ا أفض  األدعية " أفض  الدعاء دعاء يو  عرفة  "حبا  واب  خزيمة  ا  

علهللا اإلطبل    أفض  م  الدعاء في السجود وأفض  م  الدعاء عند الملتز    
.  وغيراا م  المواضه وأفض  م  الدعاء في جوا اللي    والثل  األخير    

وا ا المو ا و فه  (ويقا راكباً عند اللخراا وجب  الرحمة  ا  رحمه ع )
عليه اللبلة والسبل  ال فر  للبلة والسبل  وك  ما حوله مو ا النبي  عليه ا

لية وتفضي  ؟ ابي  ا ا وا ا   وا  لمقا  النبي  عليه اللبلة والسبل  خ  
فالنبي  عليه اللبلة والسبل  ال بد أ  يقا  فضي   وال ت خاليةال ليس له ج/ 

وال بد أ  يكو  في موضه له ا اللحابة عليه  رضوا  ع تعالهللا يعلمو  أنه 
للهللا في موضه عند البيا وخلا المقا  ويعلمو  مدم  ربه م  المقا    مه 
 ل  ما نق  ضبط مو فه   ولبلته للفريضة وأدابه للسنة ومدم  ربه   وإنما 

دوا ب اا العم  وله ا النبي  عليه اللبلة والسبل   ا  ـ دفعاً له ا ال   ال ي ا ت
و فا اا انا  " د ي نه الناس أ  و وفه في ا ا الموضه او األفض  ـ  ا  

أي كلها علهللا السواء   أل  اإلنسا  ليس علهللا االستطاعة " وعرفة كلها مو ا 
. هاأ  يقا في الجميه وإنما البد أ  يقا في موضه من  

   ا  رحمه ع ( ويكثر م  الدعاء ومما ورد فيه )
ويكثر م  الدعاء واالبتها  والتضرع وأما ما ورد فإنه ما جاء ع  رسو  ع  
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ملسو هيلع هللا ىلص مما تقد  م   وله : ال إله إال ع ا ا او أمث  شيء في الباب  و د جاء 

ي وغيره  م  حدي  علي ب  أبي ع  النبي  عليه اللبلة والسبل  في سن  البيهق
طالب أ  النبي  عليه اللبلة والسبل  يقو  :)الله  اجع  في  لبي نوراً و في 

. ال يلن إسناده فإنه ضعيا لبلنقطاع فيه سمعي نوراً ...( الخبر  . 
وم  و ا ولو لح ة م  فجر يو  عرفة إلهللا فجر يو  النحر واو  ا  رحمه ع )
في عرفة في أي لح ة م  اللي  أو النهار علهللا م  و ا  (أا  له لن حجه 

ويشرع للو وا أ  يكو  علهللا طهارة  اللحين م  أ وا  العلماء لن حجة  
أل   ل   د جاء ع  غير واحد م  السلا م  اللحابة وغيرا    ثبا  ل  ع  
عبد ع ب  عمر وجاء أيضاً ع  عبدع ب  مسعود وع  ب  أبي طالب وغيرا  

ع  بعض اللحابة أنه كا  ال يعم  شيباً م  أعما  المناس  إال  ب  أنه  د جاء
علهللا طهارة ثبا  ل  عند اب  أبي شيبة م  حدي  نافه ع  عبدع ب  عمر أنه 
كا  ال يؤك  شيباً م  نسكه إال واو علهللا وضوء وا ا علهللا اإلطبل  سواء كا  

لز ا ه كلها رمي جمار أو كا  الو وا بعرفة أو مزدلفة أو كا  النحر أو الح
 م  النس  وم  أعما  الحج التي ينبزي لئلنسا  أ  يفعلها واو علهللا طهارة  
له ا  د جاء ع  غير واحد م  السلا أنه  كانوا يستحبو   ل    أما  اا 

ولو جاء ع  رسو  ع  ملسو هيلع هللا ىلص لنق    وإنما فعله  االغتسا  فإنه يفتقر إلهللا دلي   
ع تعالهللا فلو فعله اإلنسا  كا  علهللا ادم فاهلل عز وج   اللحابة عليه  رضوا 

ال ي  ادم ع   د أمر باال تداء بؤا  الهدم  ا  ع سبحانه وتعالهللا } أولب 
وأع   م  كا  علهللا ادم ا  اللحابة عليه   [9ٓ{ ]األنعا /فبهداا  ا تده 

ة ولك  يفع  إال أنه  ليسوا بمشرعي  فبل يقو  اإلنسا  سن رضوا  ع تعالهللا  
عليه اللبلة والسبل  واديه أل  المشرع والمسن  او ي ويتبه التماساً لسنة النب

النبي  عليه اللبلة والسبل  وم  بعدا  م  السلا م  التابعي  وم  جاء بعدا  
إ   لد اإلنسا  التماس اإلتباع واال تداء واللواب فإنه علهللا ادم وعلهللا نور إال 

حد إال للنبي روعية  ل  والسنية أل  التشريه ليس أليقطه بمش أ أنه ال ينبزي 
.عليه اللبلة والسبل     
والو وا كما جاء في كبل  الملنا واو  اار ( ويقا بعرفة  ا  رحمه ع ) 

م اب اإلما  أحمد ب  او نص عنه أنه يكو  م  طلوع الفجر إلهللا طلوع الفجر 
وا ا  أو نهار لن حجه  الثاني واو يو  النحر   فم  و ا أية ساعة م  لي  

أ  الو وا يبتدئ م  بعد الزوا  إلهللا طلوع  خبلفاً لقو  الجمهور ال ي  يقولو :
الفجر والو وا إلهللا طلوع الفجر مح  إجماع   ولك  الخبلا في البداية   إ اً 
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اإلجماع علهللا  ل  غير واحد م  العلماء كاب  عبد البر  حكاالنهاية مح  اتفا    
    وإ  و ا م  اللي  ول  يقا م  النهار شيباً ا  يلن واب   دامة وغيرا
 حجه أ  ال ؟ 

 اب غير واحد م  العلماء إلهللا أنه يجب عليه الد  وال ي ي هر ـ وع أعل  ـ ج/ 
أنه ال يجب عليه شيء  وا ا ال ي عليه األبمة األربعة و اار  و  بعض 

لهللا وروي ع  بعضه  ـ الخلفاء الراشدي  كعمر ب  الخطاب عليه رضوا  ع تعا
أي بعض األبمة األربعة ـ رواياا أنه   الوا : بوجوب الد  وفي  ل  ن ر   فإ  

فلو  "و ا  ب   ل  أية ساعة م  لي  أو نهار  "النبي  عليه اللبلة والسبل   ا  
 د جاء عند سعيد  و ا ولو  ب  الفجر بلح ة م  يو  النحر لن و وفه وحجه  

حدي  إبرااي  النخعي ع  األسود ع  عمر ب  ب  منلور في سننه م  
أنه كا  وا فاً  ب  الفجر بجمه ـ يعني بمزدلفة "الخطاب عليه رضوا  ع تعالهللا 
 ا  : ا اب و ا بعرفة انيهة ث    ا  : ال   ـ فجاءه رج  فقا  : أو فا بعرفة ؟

 فللهللا عمر ب  الخطابنع     ا  : ف اب فو ا ث  جاء فقا  : أو فا ؟ ابا  
 عليه رضوا  ع تعالهللا الفجر فو ا علهللا دابته واو يقو  :أجاء الرج  أ  ال ؟
فلما  ي  له جاء دفه عمر ب  الخطاب عليه رضوا  ع تعالهللا وا ا يد  علهللا أ  
الو وا  ب  الفجر ولو لح ة يلن منه   وفي ا ا دلي  أيضاً علهللا أ  م  و ا 

نه طله عليه الفجر واو ل  يؤا  ب  الفجر ولو لح ة فاته المبيا بمزدلفة  أل
له ا المبيا بمزدلفة مح  خبلا عند العلماء  كما في  اار  و  عمر   مزدلفة  

؟ ا  او واجب أ  سنة  أ  رك   
علهللا ثبلثة أ وا  منه  م   ا  بالوجوب ومنه  م   ا  بالركنية وا ا مروي ج/ 

ه و ا  به ع  جماعة م  السلا أي القو  بالركنية   مروي ع  الحس  وغير
داود واب  خزيمة واب  حبا  وغيرا    و اب الجمهور إلهللا أنها واجبة وا ا 

و اب بعض الفقهاء م  السلا إلهللا أنها   و  جمهور السلا واألبمة األربعة  
و د يستد  بقو   سنة وا ا  اار بعض الرواياا ع  عطاء ب  أبي ربان  

  أنه ل  يؤمره بشيء   ول  عمر ب  الخطاب عليه رضوا  ع تعالهللا له ا الرج
يؤمره بد  ول  يزجره وإنما أمره باإلتيا  بالرك  واو الو وا بعرفة فو ا  ب  

.الفجر ث  جاء و د للهللا الناس لبلة الفجر   
وم  و ا ولو لح ة م  فجر يو  عرفة إلهللا فجر يو  النحر واو أا  له لن ) 

فبل يكو  مثبلً مم  ال   وله :واو أا  له أي أا  له ا الو وا (حجه وإال فبل 
يجب عليه الحج ويحتج ب ل  ويريد أ  يحر  بعد  ل   والو وا بعرفة كما تقد  
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فلو ج  اإلنسا  واو وا ا ث   وال يشترط له يق ة   أنه ال يشترط له نية  
أفا  أو أغمي عليه ث  أفا  أو كا  اإلنسا  مريضاً مزمهللا عليه ث  أتي به إلهللا 

ا   ب  الدخو  وأخرج م  عرفة لن حجه   وا ا باتفا  عرفة أو كا  متعباً ون
و ل  أ  الو وا بعرفة المراد به اإلتيا  إلهللا ا ا المكا  وتقد   األبمة األربعة 

ويلن علهللا اللحين م  المجنو   أ  الحج م  جهة األل  يلن م  اللزير  
زير أل   ياساً علهللا الل ويإجر علهللا  ل  إ ا حمله وليه   كما تقد  الكبل  عليه  

ب   د يكو   فبل فر  بينه وبي  المجنو  اللزير ولو كا  في مهده فا داً للعق   
المجنو  يخد  نفسه يؤك  ويطع  ويلبس واو فا د للعق  بخبلا اللزير فلما 

وعليه يقا : أ  الناب  ك ل  في  لن م  اللزير كا  المجنو  م  باب أولهللا  
يه يعل  أ  ما يفعله بعض األطباء أو ك ل  المزمهللا عليه وعل مث  ا ا الحك   

ال ي  يعتنو  بحا  المرضهللا إ ا و ه بعض الحجاج لرعهللا حملوا  باإلسعافاا 
والسياراا الطبية حتهللا يو فوا  ويمروا علهللا عرفة ولو كانوا في حاالا إغماء 
ولو  حتهللا يقفوا ولو لح ة أ   ل  او عي  اللواب  ب  أنه تجزإا  ع  الحج 

إ ا كانا تل  حجة اإلسبل  ألنه    ل  سقط عنه  وجوب الحج  و فوا وماتوا بعد
أنه يجب أ  فبل يقا  بؤ  يخرج م  تركته وال   د و فوا بعرفة والحج عرفة  

يحج عنه بقاء علهللا  و  م   ا  بؤنه يحج عنه الولي ب  أنه أدم  ل  ولو ل  يفز 
  أا  الوجوب ألنه أما إ ا كا  مرافقاً أو ملاحباً أو خادماً فو ا فليس او م  

ليس حاجاً ث  لما انلرا نوم أ  يكو  و وفه  ل  للحج كالشرط أو ال ي  
يعتنو  بالن افة فقي  له مثبلً في يو  النحر لما ا ال تحج معنا و د و فا البارحة 

.ال يعتد ب ل  ألنه ليس م  أا  الوجوب فل  يدخ  بالنس  ألبلً  ونحو  ل   ا :  
يقو   ( ا نهاراً ودفه  ب  الزروب ول  يعد  بله فعليه د  وم  و) ا  رحمه ع 

وا ا م    (وعليه د ):)وم  و ا نهاراً ودفه  ب  الزروب ( يعني لن منه 
جهة لحة الحج ل اار الدلي  ع  النبي عليه اللبلة والسبل  أما وجوب الد  
جباً فبعض العلماء يجعله علهللا االحتياط وبعض العلماء يوجبه ألنه  د تر  وا

عليه ول  ينفر النبي " خ وا عني مناسكك  " عليه اللبلة والسبل   ا  بي فالن
فلما نفر النبي  عليه اللبلة والسبل   اللبلة والسبل  إال بعد غروب الشمس  
عليه اللبلة  وفي ا ا ن ر فإ  النبي   بعد غروب الشمس د  علهللا الوجوب

التما  او  "  أو نهار فقد ت  حجه و د و ا أية ساعة م  لي" والسبل  حينما  ا  
عليه اللبلة والسبل  لن حجه أل  اللحة ال تقتضي الكما  وما  ا  النبي 

اللبلة ال تكو  تماماً إال بخشوع  الكما   د تكو  أدنهللا الكما  كحا  اللبلة  
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عليه ك ل  فإ  النبي  وم   ا  بوجوب الد  ال دلي  عليه باعتبار عد  الدلي   
ألنه ل  يؤمر م   سبل   اار سيا  حدي  عروة ب  المضرس يخالفه اللبلة وال

ألنه ل  يفع  ول   و ا أية ساعة م  لي  أو نهار عليه د  وإال لقا  وعليه د 
اللبلة والسبل  وا ا  اار بي . عليهيقتدي بالنبي   
أي ل  يجمه بي  اللي  والنهار  اار  (وم  و ا ليبلً فقط فبل  ) ا  رحمه ع 

 اب وجوب الجمه بي  اللي  والنهار أي يقا نهاراً ويقا ليبلً سواء  ب  الم
 :الزروب بيسير وبعد الزروب أو يقا  ب  الزروب ث  ينلرا ويرجه  ا 

وحينب  البد م  الجمه وا ا القو  أيضاً فيه ن ر   وال ي ي هر وع أعل  عد  
وب الجمه بي  اللي  وجوب الجمه بي  اللي  والنهار و اب بعض العلماء إلهللا وج

والنهار وا ا مروي ع  داود واب  خزيمة ورواية ع  أحمد و اب إلهللا ا ا أا  
 ال اار .

واي جمه  (ث  يدفه بعد الزروب إلهللا مزدلفة بسكينة  )يقو  رحمه ع 
)بسكينة(أي ال يكو  علهللا عجلة أل  ا ا اليو  يو  مشهود ويشرع فيه السكينة 

كو  اإلنسا  حا  سكينة في ك  عم  أو مكا  مشهود وعليه يعل  أنه ينبزي أ  ي
فينبزي لئلنسا  أ  يكو  علهللا  كالمساجد وأيا  المناس  ونحواا   لية  اوله خ

سكينة وو ار ويبتعد ع  لخب القو  واللجاجة والخلومة والعجلة فإ  ا ا م  
المكروااا علهللا اإلجما  وفي ا ه يتؤكد وأما جمه الناس في غير يو  عرفة في 

 ا فا  في غير مكة في غير عرفة في يو  عرفة فه  يشرع  ل  أ  ال؟
جاء ع  عبد ع ب  عباس م  حدي   تادة ع  الحس  أ  عبد ع ب  عباس ج/ 

أو  م  لنه  ل  بالبلرة أي جمه الناس ويسمهللا التعريا أ  يجمعه  يو  
ه موسهللا عرفة ليدعوا ويكبروا ويهللوا وجاء  ل  ع  عمرو ب  حري  كما روا

ا ا  د جاء ع  اللحابة ولك  ال دلي   ب  أبي عابشة عنه وكلها في الملنا  
ا األولهللا وخير عليه ولو فعله بعض الناس ال يبدعوا لك  يقا  أ  ا ا خبل

عليه اللبلة والسبل  ول  يفعله أحد أيضاً م  الخلفاء الراشدي  الهدي ادي النبي 
ب  أبي طالب وال حثوا أحداً م  عماله   بكر وال عمر وال عثما  وال علي وال أب

في ا فا  أ  يفعلوا  ل  ولك   د اجتهد في  ل  عبد ع ب  عباس وعمرو ب  
حري  وفي إسناده ع  عبد ع ب  عباس انقطاع فإ  الحس  ل  يسمه م  عبد 

.ع ب  عباس عليه رضوا  ع تعالهللا  
عجلٔ أعلن ّفلٔ   ّعلن علٔ ًذٌ٘ج ُزث ّ  صٗغشع فٖ ثلفؾْر ( اج  سفوَ   )

 ع ّعلٔ  لَ ّفقذَ أؽوع٘ي .
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 درس فضيلة الشيخ / عبد العزيز الطريفي

 األسبوع العاشر

  
 

ثا  يادفه بعاد الزاروب إلاهللا ) ع  رحماهغفر ع لنا ولشيخنا أجمعي   اا  المإلاا 
ثاا  ياادفه بعااد الزااروب إلااهللا )ع  ةرحماانا عليااه  ااو  الملاا ( ةمزدلفااة بسااكين

ع في و ا الو اوا بعرفاة  ةرحمتقد  فيما سبز اختبلا العلماء عليه   (مزدلفة
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رسو  ع للهللا  سنةنتهاء وأما الدفه بعد الزروب فهو إلبتداء وجهة اإلم  جهة ا
 :منها ةع عليه وسل  كما جاء  ل  في أخبار عد

  في اللحيحي  وغيراما ع  النبي علياه اللابلة والسابل حدي  جابر ب  عبدع 
والو اوا إلاهللا  "ما زا   ابما حتهللا غربا الشمس ث  دفاه علياه اللابلة والسابل "

الو وا بشيء م  اللي  وا ا ال ي  اب  ةمبادئ الزروب فيه دلي  علهللا مشروعي
إليه عامة العلمااء وال خابلا فاي  لا  وإنماا الخابلا فاي الوجاوب فا اب بعاض 

علماء إلهللا أ  الو اوا بشايء ما  الليا  ركا  ما  أركاا  الحاج و ااب إلاهللا اا ا ال
ع تعاالهللا وإليااه  ااب جمهااور المالكياة و اااب جمهااور  ةرحماااإلماا  مالاا  علياه 

العلماء إلهللا أ  م  دفه  ب  الزاروب فاإ  حجها  لاحين علاهللا خابلا عنادا  فاي 
للياا  والنهااار فااي مسااؤلة إيجاااب الفديااة عليااه أ  ال وأمااا ماا   ااا  بااي  الجمااه بااي  ا

مسؤلة الو وا ف اب إلهللا ا ا جماعة م  أا  العل  واو رواياة عا  اإلماا  مالا  
وابا  حاز  وغيارا   ةجماعاة ما  الفقهااء كااب  خزيما إليهع و اب ة رحمعليه 

ب فاإ  اا ا يفتقار ووا ا م  السنة فإ  م   ا  بوجوب الو وا إلهللا ماا بعاد الزار
  الفقهاء م  م اب اإلما  أحمد ال ي   االوا بم   اب إلهللا ا ا م ةإلهللا دلي  خال

بوجوب الو وا بشيء م  اللي  مه  هور الدلي  ع  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص في  وله فاي 
 سااعة أياةو د و اا  با   لا   "اب  مضرس في السن  وغيراا  ا  ةحدي  عرو
سيرا م  ودلي  علهللا أنه إ  و ا شيبا ي "و ضهللا تفثه هأو نهار فقد ت  حج م  لي 

اللي  أو النهار ولو ساعة أ   ل  يجزبه ع  الو اوا وما اب اإلماا  أحماد علياه 
ع تعالهللا إلهللا أ  الو وا يبتدئ م  طلوع الفجر م  يو  عرفة إلهللا طلاوع  ةرحم

نتهاااء الو ااوا إجماااع فااي مسااؤلة إالفجاار ماا  يااو  النحاار وتقااد  أ  المسااؤلة فيهااا 
ع تعالهللا ما   ةرحمحد اإلما  أحمد عليه أبتداء ول  يوافز إلوالخبلا في مسؤلة ا

األبمة األربعة في مسؤلة الو وا  ب  الزوا  با   اد  ااب بعاض العلمااء إلاهللا أ  
كما حكاا  ءالو وا بعد الزوا  مح  إجماع أنه او السنة الواجب  ب   ل  ال يجز

وغياره  ةع ورجن ا ا القو  شيخ اإلسابل  با  تيميا ةرحمب  عبدالبر عليه ا ل  
ينلارا  "ساعة ما  ليا  أو نهاار ةأي"ولك  في  و  النبي عليه اللبلة والسبل  

 يا  إليه يعني ينلرا إلهللا أ  الو وا يشم  الزوا  أو بعده واا ا  ااار إال إ ا 
 هويفسار  لا  فعلا "لي  أو نهار ةأي"عليه اللبلة والسبل  مطلز فيه  و   أ   وله

عرفاة بعاد بحينماا لالهللا ثا  و اا  عليه اللبلة والسابل  حينماا و اا بعاد الازوا 
نااة  اباا  مضاارس مة زوا  الشامس وااا ا محتماا  ولكاا  فااي إطاابل  حاادي  عاارو

وعلياه ي هار وع أعلا  أ  ما   بعادهلرجحا   و  بجاواز الو اوا  با  الازوا  و
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و ا  ب  الزوا  ثا  انلارا أو و اا بعاد الازوا  ثا  اساتمر و وفاه إلاهللا ماا 

ا  العلماء يدفه بعد الزروب وال يللي ه علهللا اللحين م  أ وإبعده أ   ل  يجز
المزاارب بعرفااة وإ  لاابلاا بعرفااة فقااد خااالا الساانة عنااد جمهااور العلماااء علااهللا 
خبلا عندا  في مسؤلة و وعه في شيء مح ور فقد  اب بعض الفقهاء إلاهللا أ  
أداء اللاابلة فااي مزدلفااة أ   لاا  ماا  الواجباااا واااي ماا  النساا   اااب إلااهللا ااا ا 

ع وسفيا  الثوري وجماعة والا ي ي هار وع أعلا   رحمةاإلما  أبو حنيفة عليه 
ال يقاا  بلازو  الفدياة  أ   ل  مخالفة لسنة رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص إلهللا أنه م  جهة اإلجما 

وإ  كااا  بعااض العلماااء  ااد يوجااب فااي بعااض المسااتحباا التااي يخالفهااا اإلنسااا  
 .حتياط وا ا في إطبل ه ن ر إلالفدية علهللا وجه ا
يعني إ  وجد فجوة بي  الحاج م  غير أ ية  (ويسرع في الفجوة   ا  رحمه ع )

 :فإنه يسرع كما فع   ل  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص وجاء في  ل  أخبار منها
حدي  جابر ب  عبدع وحدي  عبدع ب  عباس وجاء أيضاا فاي حادي  علاي با  

يعناي  "إ ا وجد فجوة ناص"ع ملسو هيلع هللا ىلص أبي طالب عليه رضوا  ع تعالهللا فإ  رسو  
ورسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص يشد في المسير إلدرا  و ا لبلة العشاء فيإديهاا  هشد في مسير

فااي أو  و تهااا فااإ ا ولاا  إلااهللا مزدلفااة واااو فااي و ااا المزاارب ولاا  ياادخ  و ااا 
بلة العشااء تقادي  أ  ينت ار لا العشاء فه  له أ  يلالي المزارب فاي و تهاا جماه

 ؟فيقضيها جمه تؤخير
ال ي ي هار وع أعلا  أ  رساو  ع ملسو هيلع هللا ىلص إنماا لالهللا اللابلة فاي و اا العشااء ج/ 

جمه تاؤخير ولا  يلا  و اا األولاهللا واا ا ااو األولاهللا و اد يقاو  القابا  أ  النباي 
عليه اللبلة والسبل  كا  في زحا  وعلهللا راحلة والمسير في مثلاه علياه اللابلة 
والسابل  يبطاؤ بخابلا ما  تيساار لاه  لا  ما  المراكااب وغيرااا التاي تتعجا  فااي 

متؤكدة في  ل  فيها فاي  سنةوتؤخير فإنه علهللا أالمسير وعلهللا ك  فإ  أدااا تقديما 
 .مزدلفة 

يعنااي جمااه واااي مزدلفااة والمااراد  (ويجمااه بهااا بااي  العشااابي    ااا  رحمااه ع )
نهماا وال يسابن بينهماا يعناي ال يلالي لمزرب والعشااء ويجماه بيابالعشاءي  اما 

السنة وإ  جاء  ل  ع  بعض السلا م  اللحابة وغيرا  إلهللا أنه مخالا لفع  
رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء في اللحيحي  وغيراما فإ  النباي علياه اللابلة والسابل  
 ل  يسابن يعناي لا  يلا  السانة بينهماا ويجماه أ كاراماا كماا جماه اللابلتي  فاي

الوتر فإ  الرساو  لالهللا ع  سنةالو ا أي يجع  لهما  كرا واحدا ويإدي ك ل  
عليه وسل  ل  يك  يتركها في حضار وال فاي سافر واا ا علاهللا اإلطاراد وما   اا  
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أنها ل  ت كر فاي أمثاا  اا ا الخبار ثا   اا  أنهاا ليساا ما  المناسا  وكا  ماا كاا  
ولايس ما  أعماا  المناساا   هأو فااي حاا  سافر هيفعلاه رساو  ع ملسو هيلع هللا ىلص فاي حاا  حلا

بدلي  و رينة  ااارة وإ ا كاا  كا ل  فاإ   ه وال ينتق  م  األل  إالإفاألل  بقا
الحكا  باا ي وااا ا ااو األلا  والاا ي علياه عامااة العلمااء فاإني ال أعلاا  أحادا ماا  
الساالا  ااا  بااؤ  الااوتر ال تااإدم فااإ   يااا  اللياا  فااي الساافر  ااد ثبااا عاا  بعااض 

رضوا  ع تعالهللا في الحج كما جاء  ل  عا  أساماء فيماا يروياه   يهاللحابة عل
اا  غااب  ا:عنها موالاا عبد ع ع  أسماء أنها  اما في مزدلفاة سااعة ثا   الا

" ال  : لااا ؟ااا  غاااب القماار بعااد أ  لاالا ساااعة ا:ال  الاا :فقلااا : ااا  ؟القماار
حضار وأناه فاي الخبر علهللا مشروعية  يا  اللي  علهللا وجه اإلطبل  في السافر وال

ع تعاالهللا لماا ساافر  رحماةولها ا اإلماا  أحماد علياه ه الحج ك ل  باا  علاهللا ألال
ْ  ل  َ ل :وأدنهللا منه ماء فوجده ل  يمسه وعند لبلة الفجر  ا  هومعه بعض ألحاب

حااج مساارو  ومااا نااا  إال ساااجدا وأمااا الساان   :نااي مسااافر  ااا إ : ااا ؟ تلاالي 
الفجار كماا جااء عا   سانةما استثناه الادلي  الرواتب فإنها تتر  علهللا اإلطبل  إال 

كماا جااء اا ا فاي اللاحيحي   "فإنه ما تركها في حضار وال سافر"رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص 
م  حدي  عمرا  ب  حلي  ع  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص ع  أبي اريرة و ايس وغيراماا 

. 
دلفاااة مااا  الواجبااااا يعناااي بمزدلفاااة والمبياااا بمز (فيبياااا بهاااا  اااا  رحماااه ع )

ما  واختلفوا تفا  وال خبلا في  ل  عند العلماء إلالمتؤكداا واو م  الشرابه با
 ؟جهة الحك  ا  او م  األركا  أ  م  الواجباا أ  م  المستحباا

 :اختلا في ا ا العلماء علهللا ثبلثة أ وا ج/ 
ياه إل اب بعض العلماء إلهللا أ  الو وا بعرفة رك  ما  األركاا  واا ا  اد  ااب 

وعاا   ةمااروي عاا  عااامر باا  شااراحي  الشااعبي وعاا  علقمااوجماعااة ماا  الساالا 
ا غيار واحاد ما  المتاؤخري  سعيد ب  جبير والحس  البلاري وغيارا  و اا  بها 

 ةالحاادي  كااداوود باا  حااز  واباا  جرياار الطبااري وكاا ل  اباا  خزيمااماا  أااا  
 .وغيرا  إلهللا أ  المبيا بمزدلفة رك  م  أركا  الحج 

إلهللا أنه واجاب وإلاهللا اا ا  ااب العلمااء األبماة والا ي علياه و اب بعض العلماء 
جمااااير العلماااء وااا ا اااو اللااواب و لاا  أ  رسااو  ع ملسو هيلع هللا ىلص  ااد أوجااب الو ااوا 

فإ ا كا   د و ا  هبعرفة وبي  أ  اإلنسا  إ  و ا أية ساعة م  نهار فقد ت  حج
نا مح  تسلي  فإ ا كا  كا ل  صخر ساعة م  اللي  فإنه ال يدر  المبيا بمزدلفة يقي

حدي  عباد الارحم   فيد  علهللا أ  المبيا بمزدلفة فليس م  الحج ك ل  ما جاء 
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ماا   :أ  رسااو  ع ملسو هيلع هللا ىلص  ااا "با  يعماار ويرويااه عناه بكاار ويرويااه عنااه سافيا  
وااا ا ياد  علاهللا أنااه إ   "حجاه با  الفجار فقااد  ضاا  _يعناي بعرفااة _و اا بجماه

باا   ةحاادي  عاارو هوااا ا يعضااد هعة  باا  الفجاار فقااد تاا  حجااو ااا ولااو  باا  سااا
 همضرس عليه رضوا  ع تعالهللا أ  تما  الحج باالو وا ويعضاده أيضاا ماا روا

أ  عمار با  الخطااب "سعيد ب  منلور م  حدي  إبارااي  النخعاي عا  األساود 
ااا   :عليااه رضااوا  ع تعااالهللا كااا  وا فااا بمزدلفااة علااهللا بعيااره فاارأم رجاابل فقااا 

 اب و ا بها ولو انيهة فو اا عمار با  الخطااب ا :ال  فقا  : ا  ؟عرفةو فا ب
 ؟اا   جااء الرجا  أ  ال :رضوا  ع عليه علهللا راحلته واو ينت ار الرجا  فقاا 

  فاإوي هار أناه لا  يباا اناا بمزدلفاة واا ا محا  تسالي  " فانت ر حتهللا جاء فدفه 
ة الفجار ومعلاو  عمر ب  الخطاب علياه رضاوا  ع تعاالهللا و اا بعاد أداءه لابل

 .أنه ثمة مبيا وثمة و وا واما مسؤلتا  تختلفا  م  جهة الحك  الشرعي 
وااا ا ماروي عاا  األوزاعااي  سانةو ااب بعااض العلمااء إلااهللا أ  المبياا بمزدلفااة 

وا ا أضعا األ اوا  وألان األ اوا   سنةب  أبي ربان وا ا ا ةية ع  عرواورو
 .وب او ما جاء ع  جمااير العلماء م  القو  بالوج

بالقادر الا ي يجاب فياه المبياا عناد  (وله الدفه بعد نلاا الليا    ا  رحمه ع )
العلماء مح  خبلا منه  م   ا  أنه يجاب علياه أ  يبياا فاي نلاا الليا  واا ا 

ع واإلماا  الشاافعي و اا  اإلماا  مالا  علياه  رحماةمروي ع  اإلما  أحمد عليه 
فقد باا وأوجب  هأي المتاع فإ ا وضعع أنه يقا ولو بقدر وضه الرح   رحمة

ع الو وا ول  يجب المبياا ولها ا يا اب أاا  الارأي إلاهللا أ   رحمةحنيفة عليه 
المبيا واجب تبه للو وا ومعلو  أ  الو وا شيء والمبيا شيء صخر و ل  أ  
الو ااوا اااو بعااد لاابلة الفجاار أ  يقااا فااإ ا أساافر دفااه  باا  طلااوع الشاامس وأمااا 

شااطر اللياا  أو أكثااره فااإ ا باااا علااهللا ااا ا التفلااي  فإنااه  ااد  المبيااا اااو أ  يبيااا
بالقدر المجازأ الا ي علياه االتفاا  ااو أ  يبياا نلاا الليا  ئ يجزه وال ي أأجز

مماااا ياااد  علاااهللا  "أ   للضاااعفة أ  ينلااارفوا بعاااد منتلاااا الليااا "أل  النباااي ملسو هيلع هللا ىلص 
مح  خبلا اا  يجاب اإلجزاء ب ل  والمتبقي علهللا التؤكيد وإ  انلرا  ب   ل  

 ؟عليه د  أ  ال
منه  م   ا  بوجوب الد  واو  و  الجمهور ومنه  م   ا  أنه ال يجب عليه ج/ 

الد  و اب  بعض أا  ال ااار و او  ابا  حاز  األندلساي و داوود إلاهللا أ  الا ي 
واساتد   حجاهيجب عليه أيضاا أداء لابلة الفجار ماه اإلماا  فاإ  لا  يإدااا بطا  

اا ه  "ولالهللا لابلتنا :أ  رساو  ع ملسو هيلع هللا ىلص  اا "  مضارس ابا ةب اار حدي  عرو



  دورة زاد الـمـســتقـنــع
 

 

188 

فقوله عليه اللبلة والسبل  معنا دلي  علاهللا وجاوب أدابهاا جماعاة ماه إماا  هللا معن
رم النبي علياه اللابلة والسابل  والنباي عالمسلمي   الوا فإ ا ل  يإداا فقد خالا 

 االوا فهاي ركا  با   ااب عليه اللبلة والسبل   د  ر  اللبلة باالو وا بعرفاة 
أنه   نا منه اب  حز  إلهللا أبعد م   ل  إلهللا أنه م  للهللا الفجر علهللا غير طهارة 

باطا   هعلهللا طهارة فاتضن بعد  ل  أنه علهللا غير طهارة ولاو ماه اإلماا  أ  حجا
واا ا  او  بعياد ال يعاو  علياه وااو جماود  ااار علاهللا الانص وال أعلا  ما   اا  

 .ض م   ا  بقوله م  أا  ال اار ب ل  م  أبمة اإلسبل  عداه وبع
يعناي إ  انلارا  (ولاه الادفه  با  منتلاا الليا  و بلاه فياه د   ا  رحمه ع ) 

 ب  اللي  يعني عليه د  باعتبار أنه واجب ا ا او الم اب وإ ا دفاه بعاد  لا  أي 
ه مااا جاااء عاا  رسااو  ع ملسو هيلع هللا ىلص ماا  تاارخيص للضااعفة أ  ألااا اللياا  أجاازتعااد منب

ياادفعوا بعااد منتلااا اللياا  لوجااود المشااقة ودلياا  علااهللا أ  ماا  خااالا فااي  لاا  
فانلرا وليس م  الضعفة أنه  د خالا السنة وليس عليه د  و د خالا الشايء 
المإكد الثابا ع  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص بالنص فإ ا انلرا سواء بعد منتلا الليا  أو 

أسماء م  حدي  موالاا عبدع ماولهللا  بعد غروب القمر فقد أجزأه له ا جاء ع  
ثاا   ؟ااا  غاااب القماار:لااهلااا فقااد  ا"أسااماء عاا  أسااماء فااي اللااحيحي  وغيرامااا 
فلماا غااب دفعاا عليهاا رضاوا  ع  ؟ اما تللي ساعة فسؤلته ا  غااب القمار

فاااإ ا دفاااه فاااي أحاااد اااااتي  الحاااالتي  جاااابز و الضاااعفة د  الااادلي  علاااهللا  "تعاااالهللا
 :دة أحادي  منهاالترخيص له جاء  ل  في ع

ما او لحين م  حدي  عبيد ع ع  عبدع ب  عبااس علياه رضاوا  ع تعاالهللا 
كنااا مااه الضااعفة الاا ي  رخااص لهاا  رسااو  ع ملسو هيلع هللا ىلص بالاادفه بعااد  : ااا "علااهللا أنااه 

وجاء أيضا في اللحين وغيره في حدي  عابشة عليهاا رضاوا   "منتلا اللي 
رخااص لسااودة بنااا زمعااة أ  تاادفه بعااد "ع ملسو هيلع هللا ىلص  ع تعااالهللا فااي حاادي  رسااو 
واا ا ياد  علاهللا التارخيص وما  كاا  فاي حكا   ة"منتلا اللي  وكانا ثقيلة ثبط
لاه الادفه كاؤ  يكاو  الرجا  محار  للمارأة أو  زالضعيا م  المارافقي  فإناه يجاو

عباادع مااولهللا أسااماء وته  كااا  ضاام  حملااة و الباااص فيااه ضااعفة واااو ماا  جملاا
شيطا وال ي هر في  اار الخبر  لكنه دفه ماه أساماء عليهاا رضاوا  ع تعاالهللا ن

كحالها كرفقاة يخشاو  الضاياع أو يخشاو   هو ل  أنه أخ  حكمها وم  كانا حال
المشقة أو مجموعة  نساء القي  علايه  أو القيماو  علاهللا ااإالء النسااء أ  يادفعوا 

 .نتلا اللي  معه  ال حرج في  ل  وال إشكا  أ  يدفعوا بعد م
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و ل  كؤنما ولا   (ليها بعد الفجر ال  بله إفيه د  كولوله  يقو  رحمه ع )
إلااهللا مزدلفااة بعااد الفجاار و لاا  أنااه لاا  يبااا والاا ي يااروم عاا  اإلمااا  أحمااد عليااه 

أو  ا  الطرياز بمزدلفاة لايس  ارضوا  ع تعالهللا أنه ال د  علهللا م  كاا  مخطا
أو  ا  الطرياز فاإ ا بااا  بااكاا  مخطعليه شيء وله ا  ا  لايس علياه شايء إ  

اإلنسا  م  مكا  ي   أنه م  مزدلفة ث  اتضان أناه خابلا  لا  فابل شايء علياه 
وا ا ثابا ع  غير واحد م  السلا ويعضده ما جاء ع  عمر ب  الخطاب عليه 
رضوا  ع تعالهللا في األثر السابز والقيااس اناا أناه لاو دفاه  با  كؤنماا جااء بعاد 

الا الساانة فااي األمااري  وااادي النبااي عليااه اللاابلة والساابل  منتلااا ألنااه  ااد خاا
فااي صخاار و ااا للمبيااا والثانيااة النتهاااء المشااروع المإكااد للضااعفة فلمااا  هللافاااألول

رخص رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص للضعفة د  علاهللا أ  القاوي يجاب علياه المبياا إلاهللا نلاا 
 ملسو هيلع هللا ىلص فاي  لا  شايء اللي  وإيجاب الد  فيه ن ار و لا  أناه ال يثباا عا  رساو  ع

وال عهده ع  ألحاب رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص الد  إال ما جاء مطلقاا عناد عبادع با  علياه 
 . هرضوا  ع تعالهللا  وتقد  الكبل  عليه بتفليل

فااإ ا ألاابن اللاابن أتااهللا المشااعر الحاارا  فير اااه أو يقااا عنااده  ااا  رحمااه ع ) 
قو  فإ ا للهللا اللبن الدفه إلهللا مزدلفاة يكاو  إ ا أسافر  با  ي (ويحمد ع ويكبر 

نت ااار إلااهللا طلوعهااا فإنااه مخااالا لهاادي النبااي عليااه إلطلااوع الشاامس وال يشاارع ا
يادفعو  الاللبلة والسبل  وفي  ل  موافقة لفع  المشاركي  فاإنه  ال ينلارفو  و

إال بعااد طلااوع الشاامس كمااا جاااء فااي اللااحيحي  وغيرامااا عماار باا  الخطاااب 
كاا  المشاركو  يادفعو  بعاد  :أناه إ ا و اا وأسافر  اا "ا  ع عليه تعالهللا رضو

طلوع الشمس ويقولو  أشر  تبي  كي ما نزير واو جب  إ ا سطه الشامس علاهللا 
والساانة أ  ياادفعوا  باا   لاا  إ ا أساافر وماا  دفااه ماا  الضااعفة بعااد  "رأسااه دفااه

د منتلاا منتلا اللي  ا  له أ  يرمي  ب  طلوع الشمس ولو ول  سريعا بع
 ؟اللي  بيسير فه  له أ  يرمي أ  ال

 :نع  يجوز له أ  يرمي و ل  م  وجوهج/ 
م  علة م  الدفه او خشية الزحا  سواء عند الدفه أو عناد الجماار  :الوجه األو 

فااإ ا  ياا  أنااه ال ياادفه أنااه ال يرمااي إال بعااد طلااوع الشاامس عنااد وجااود التاادافه 
ر ل  يكا  للادفه بعاد منتلاا الليا  فابادة وولو  النافري  م  مزدلفة بعد اإلسفا

بالنساابة لهاا  وإنمااا رخااص رسااو  ع ملسو هيلع هللا ىلص لهاا  أ  ياادفعوا ليرمااوا ومعلااو  أنااه بعااد 
الدفه الرمي فه ا ااو األلا  فيرماي أو  ماا يلا  لها ا يقاو  بعاض العلمااء أ  

ر إلاهللا الرمي او تحية منهللا فؤو  ما يبدأ باه ااو اإلمساا  إلاهللا طلاوع الشامس يفتقا
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دلي  وال دلي  في  ل  و د جاء ع  رساو  ع ملسو هيلع هللا ىلص جملاة ما  األخباار باؤ  الرماي 
يكاو  بعاد منتلاا اللياا  جااء اا ا عناد أبااي داوود النساابي وغيارا  ما  حاادي  

كناا أُاايل  ما   اري  عناد رساو  ع  : اا "الحس  العُرني ع  عبدع ب  عبااس 
واا ا الخبار  "أي بني ال تطلعوا حتهللا تطله الشمس :ضرب أفخا نا فقا ملسو هيلع هللا ىلص فؤخ  ي

ال يلن فإ  الحس  العُرني لا  يسامه ما  عبادع با  مساعود كماا  اا   لا  غيار 
 روي ع تعالهللا فاي كتاباه التااريخ وغياره و اد رحمةواحد كاإلما  البخاري عليه 

ة طار  كماا رواه ع  عبدع ب  عباس رضاوا  ع تعاالهللا  لا  مرفوعاا ما  عاد
الحك  ع  مقسهللا ع  عبدع اب  عباس عليه رضوا  ع تعالهللا وفي اا ا اإلساناد 
ن ر فإ  الحك  ل  يسمه م  مقساهللا ومقساهللا فياه كابل  أيضاا  وكا ل   اد جااء ما  
غياار ااا ا الوجااه ماا  حاادي  شااعيب باا  شااعيب واااو أخااو عماار باا  شااعيب واااو 

دثي  بؤلافها  و اد جااء فاي معلو  أيضا كماا رواه األلافهاني فاي طبقااا المحا
غير ا ا الوجه م  حدي  عطااء عا  عبادع ابا  عبااس وااو معلاو  أيضاا و اد 

اب  حز  األندلسي وغيرا  وعلاهللا كا  ال يثباا فاي األمار رماي بعاد طلاوع  هأعل
عليه اللبلة والسبل  أنه رمهللا ضحهللا  هالشمس خبر ع  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص إال م  فعل

رأيا رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص يرمي جمرة العقبة  : ا "ي  جابر ب  عبدع كما جاء في حد
وفي  ل  دليا  علاهللا أ  األلا  فاي الرماي ضاحهللا  : ا  "وحده علهللا نا ته ضحهللا

والرسو  ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء في اللحين م  حدي  اب  جريج ع  الزبير ع  جابر ب  
وفااي  لاا  أماار  : ااالوا "لتؤخاا وا عنااي مناسااكك " ااا :  عباادع أ  رسااو  ع ملسو هيلع هللا ىلص

متثاا  حيا  يقاا  اا ا إلورسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص رمهللا بعد طلوع الشمس ويجاب فاي  لا  ا
لم  بقاي خلاا اإلسافار وأماا ما  دفاه بعاد منتلاا الليا  فلاه أ  يرماي متاهللا ماا 

ثاا   هلها عناادولاا  ولهاا ا  ااد رمااا أسااماء عليهااا رضااوا  ع تعااالهللا عنااد ولااو
للا الفجر كما جاء في اللحين وغيراما ما  حاديثها الساابز وإلاهللا اا ا  ااب 
جماعة ما  السالا إلاهللا جاواز الرماي  با  الفجار واا ا ااو الثاباا وأماا ما   اا  
بالمنه فإنه يفتقر المنه إلهللا دلي  مه  هور الدلي  عا  جماعاة ما  السالا وكا ل  

 . لا اللي بيا  التعلي  في الترخيص لم  دفه بعد منت
 اا  فاإ ا اللابن يعناي ( فإ ا لالهللا اللابن أتاهللا المشاعر الحارا    ا  رحمه ع )

بمزدلفة أتهللا المشعر الحرا  والمشاعر الحارا  ااو ماا و اا فياه رساو  ع لالهللا 
ع عليه وسل  ودعا فيه فيشرع الدعاء بعد اللبلة وأ  يستقب  القبلة كما جاء في 

 وجاااء عاا  جماعااة ماا  اللااحابة علاايه  اللااحين ماا  حاادي  جااابر باا  عباادع
رضوا  ع تعاالهللا كماا جااء فاي اللاحيحي  ما  حادي  عبادع با  عمار وغياره 
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وا ا م  السن  والمشاعر الحارا   "أنه يستقب  القبلة ويكبر ويهل  و يحمد ع"
او ال ي فيه المساجد ا   إ  تيسار ا   وإال فاي أي موضاه كاا  والو اوا بعاد 

ع و اا  أناه واجاب والمبياا سانة فاإ ا جااء  رحمةبو حنيفة عليه اللبلة أوجبه أ
 لا فإناه  سانةبعد الفجر وجب عليه أ  يقا وال شيء عليه واللواب أ  الو وا 

 .يؤا ع  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص في  ل  أمر 
يعنااي المشااعر الحاارا  واااو جباا  لاايس  (فير اااه أو يقااا عنااده يقااو  رحمااه ع )
ال حاارج  ها فااي غياارو االاا ي عليااه ا   المساجد فااإ  و ااا فيااه أو باالكبير واااو

ما   }فإ ا أفضات  ما  عرفااا{ويقرأ  )للحدي  السابز  (ويحمد ع ويكبره)عليه 

 }فاإ ا أفضات  ما  عرفااا فاا كروا ع عناد المشاعر الحارا {يقو  ويقرأ  (صيتي  
باا عا  رساو  ع  راءة ا ه ا ياة فاي اا ا الموضاه ال دليا  عليهاا وال أعلا  أيث

ب  ل  يرد عنه أنه وال ع  أحد م  ألحاب رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص وعلياه يقاا  أناه ال  !ملسو هيلع هللا ىلص
يشرع ب  أنه لو  اله النبي عليه اللبلة و السبل  في ا ا الموضه اك ا ما  غيار 

العما  كماا  ح  عليه يقا  أنه ال يقا  أل  في ا ا استدال  في  اار القرص  علاهللا
تقد  معنا في  وله علياه اللابلة والسابل  حينماا أراد أ  يلالي خلاا المقاا   اا  

كاا ل  أيضااا حينمااا أنلاارا عليااه اللاابلة  }واتخاا وا ماا  مقااا  إباارااي  ملاالهللا{

فبل يشترط  و  ا ا وا ا  }إ  اللفا والمروة م  شعابر ع{والسبل  اللفا  ا  
 .و د تقد  تقريره 
حتاهللا يتضان لئلنساا  الرإياا ويارم المعاال   (ويدعوا حتهللا يسفر   ا  رحمه ع )

ث  يدفه وال ينت ر إلهللا طلوع الشامس و اد كاره العلمااء الادفه بعاد طلاوع الشامس 
فاإ ا بلاهللا ُمحسار أسارع رمياة  )نص عليه أحمد والشافعي واإلما  مالا  وغيارا  

ه  اار وأما وال تعلي  في سنةيقو  فإ ا بلهللا ُمحسر أسرع وا ا اإلسراع  (الحجر 
تعلي  بعضه  أ  الدفه في وادي ُمحسر أنه فاي موضاه للعا اب أ  ع عاز وجا  

فإ  ا ا مما ال أل  له ومعلو  أ  الوادي م  الحار  وع عاز  ةحبس فيه األبرا
وج   د حبس عنه أبراة فإناه لا  يادخ  الحار  ألابل كا ل  أيضاا فإناه لايس ما  

بحانه وتعااالهللا حاابس أبراااة عاا  ااا ا موضااه عاا اب والاادلي  علااهللا  لاا  أ  ع ساا
أ  الرساو  ملسو هيلع هللا ىلص حينماا  ااب إلاهللا  :الموضه فل  يدخ  بالحر  بالكلياة األمار الثااني

عرفة مر م  ا ا  الوادي ول  ي كر أنه أسرع إال في إيابه ولو كا  ا ا الموضاه 
أناه ال دليا  وال تعليا   موضه ع اب ألسرع رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص في الحاالي  لها ا يقاا 

نه موضه ع اب وا ا بي  و ُمحسر بي  منهللا ومزدلفة ولايس ما  أيعضد م   ا  
منهللا وا ا ال ي  اب إليه الجمهور وأا  المعرفة ما  البلادانيي  وأاا  مكاة علاهللا 
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أنه ليس ما  مناهللا وأماا ماا جااء فاي اللاحين ما  حادي  عبادع با  عبااس علياه 
 "واو م  مناهللا :رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص مر بٌمحسر  ا  أ "رضوا  ع تعالهللا ع  الفض  

ااا ه الروايااة مدرجااة ماا  بعااض الاارواة وليسااا ماا  كاابل  النبااي عليااه اللاابلة 
والسبل  وال م  الفض  وال م  كبل  عبد ع با  عبااس فهاو  او  لابعض السالا 

ياا فهاي المبليسا م  منهللا عليه  ال يجاوز فيهاا ولك  ال ي ي هر وع أعل  أنها 
طرا بي  منهللا ومزدلفة وأما م  كا  في زحا  واتل  الناس فبل حرج عليه أ  
يبيا كحا  م  وجاد زحاا  ولا  يساتطه الو اوا بعرفاة لاو  ادر  لا  جااز لاه أ  
يقا بعُرنه ونبره ومعلو  أ  ُعرناه علاهللا اللاحين أنهاا لايس ما  عرفاة إلاهللا اا ا 

ع إلاهللا أ   رحماةمال  عليه   اب اإلما  أحمد وأبي حنيفة والشافعي  اب اإلما 
ع وغياره عا  رساو  ع لالهللا ع  رحمةم  عرفة و د روم اإلما  مال  عليه 

وحينماا أمار رساو  ع لالهللا ع  "ارفعاوا عا  بطا  ُعرناه :أنه  اا "عليه وسل  
عليه وسال  ما  رفاه عا  بطا  ُعرناه د  علاهللا أنهاا ليساا ما  عرفاة وأ  عرفاة 

به ا الخبر م   ا  أنها بعرفة و ا  عنهاا النباي لالهللا  غيراا وك ل  أيضا استد 
أي أرفعاوا ما  المكاا  المفضاو  إلاهللا المكاا   "أرفعوا عنهاا : ا "ع عليه وسل  

الفاضا  ومعلااو  أ  األلا  فااي الو ااوا أناه ال يوجااد مكاا  مفضااو  وال فاضاا  
لهاا والتفلي  إلهللا  ل  يفتقر إلهللا دلي  فعرفة كلها مو اا كماا أ  مناهللا ومزدلفاة ك

و فا اا اناا "مبيا يبيا اإلنسا  كيفما شاء كما  ا  النبي عليه اللبلة والسبل  
 . "وجمه كلها مو ا
و ااره أنه يؤخ ه م  مزدلفة كماا جااء فاي اا ا  (وأخ  الحلهللا   ا  رحمه ع )

الموضه في  اار الم اب وال دلي  علهللا  ل  أ  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص أخ ه م  مزدلفاة 
 ةياالوله ا جاء ع  حادي  أباي الع بعدهلنبي عليه اللبلة والسبل  إنما أخ   ل  وا

لقط لي الحلهللا أ :أ  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص  ا  له"رفيه ب  مهرا  ع  عبدع ب  عباس 
ومعلاو  " فبمثا  اا ا فاارموا :فجمعا لرسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص واي بكفيه ينفضها  ا  : ا 

 ب  عباس  د دفاه بعاد منتلاا الليا  مماا ياد  علاهللا أناه لايس بمزدلفاة أ  عبدع
ويد  علهللا أنه أخا  رساو  ع ملسو هيلع هللا ىلص بعاد  لا  واا ا  ااار والرماي وجماه الحلاهللا 
مشروع أ  يجمعه اإلنسا   ب  أ  يؤتي الجمار كما فع  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص وأ  يكو  

الاا ي يخاا ا ويرمااهللا بااه ويوضااه بااي  ألاابعي  حلااهللا الخاا ا واااو  ر لاا  بقااد
كالنبا  وا ا  د جااء تقاديره ما  حادي  عبادع با  المزفا  فاي اللاحيحي  لقولاه 

ال تليد ليدا وال تنكؤ عادوا ولكا  تكسار السا  وتفقاؤ "عليه اللبلة والسبل  أنه 
واي  در األنملة و الحملة فيجمعها ويرماي بهاا وتكاو  ما  الحلاهللا ال  "العي 
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فااإ  جمااه ماا  غياار الحلااهللا بمعنااهللا أنااه رمااهللا ماا   طااه ماا  غياار ماا  غيااره 
عناه  ئيجازال الحجر م  المعااد  ما  الزجااج أو الببلسات  أو الخشاب فاإ  اا ا 

ألنه ليس م  الحلهللا وا ا م  العبادة واألل  بها التو ياا فاإ ا رماهللا ما  رما  
 ؟ه  ل إمتكت  علهللا  در النواة ا  يجز

  الحلاهللا يوجاد مناه ماا ااو رما  متكتا  ه ألإال ي ي هر وع أعل  أنه يجازج/ 
ويجماه ما  أي موضاه كاا  وبعاض العلمااء  ءعلهللا ايبة الحجر ويفاا فهاو يجاز

أنه األولهللا أ  ال يجمه حلهللا  د رمي به أي مستعل  وا ا ال دلي  عليه وماا  : ا 
جاء م  حدي  عبدع ب  عباس عليه رضوا  ع تعاالهللا وغياره أ  ماا تقبا  مناه 

 :ولو كا  با يا لكا  كرمي عالج وعالج او :هللا ع عز وج   ا رفه يعني رفه إل
كثبا  رم  في البحري  بمعناهللا أناه يارم أناه يرفاه إلاهللا ع عاز وجا  ويتقبا  وال 
يرمهللا به وبعضه   اسه علهللا الماء المستعم  بالوضوء واا ا  يااس فاي العبااداا 

لاا  فااي  لاا  ويفتقار إلااهللا نااص والقيااس بمثاا  ااا ا إ ا ولاد حكمااا ال يعتااد باه واأل
الجااواز سااواء كااا  مسااتعمبل أو غياار مسااتعم  و ااا  بؤخاا  الزياار مسااتعم  اإلمااا  

وماانه  ماا   ااا  بمشااروعية غساا  ه ع تعااالهللا و اااار م اباا رحمااةأحمااد عليااه 
الحلهللا وتن يفه وا ا ماروي عا  بعاض السالا ما  التاابعي  وال دليا  فاي  لا  

زس  فالمقلود في  ل  أ  يكو  حجار وأ  ع  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص سواء غس  أو ل  ي
 .يرمهللا به وأ  يكو  في الموضه المقدر 

يجمااه  (وأخاا  ماا  حلااهللا وعاادده ساابعو  بااي  الحمااص والبنااد   ااا  رحمااه ع )
الحلااهللا لرمااي الجمااار و كاار القاادر فااي الحملااة واااي علااهللا  اادر األنملااة فكاا  

 هير ولافحلاة رمهللا بها اإلنسا  بؤلبعه فهي م  حلهللا الخ ا ال ي جااء تقاد
في الدلي  ع  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص وإ  رمهللا أكبار ما   لا  فهاو بلاو  المنهاي عناه وال 
يشرع الرمي بزير الحلهللا وإ  غبل ثمنه كؤ  يرمي اإلنسا  بجواار ونحاو  لا  
فااإ  ااا ا ماا مو  وفيااه إسااراا كاا ل  أيضااا فااي الرمااي  بزياار الحلااهللا كالنعااا  

الجمار ما كا  رميها إال إل امة  كر ع و اد والعلي ونحو  ل  ك ل  أيضا فإ  
ر فياه ضاعا إنماا جعا  الطاواا فاي البياا والساعي باي  اللافا بجاء في  ل  خ

المروة ورمي الجماار إل اماة  كار ع وااو معلاو  وماا يرمياه اإلنساا  جااء فاي 
فاي اا ا الموضاه فرمااه ولها ا   بعض األخبار أ  الشيطا   هار إلبارااي  الخليا

بعض األلوان عند الجمار الشيطا  في بعض اللزاا كاألوردو ونحواا يكتب في 
واا ا خطااؤ فإنااه ال يلان فااي  لاا  شايء باا  أنااه شارع اإل امااة لاا كر ع ال  لااد 
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بك  فع  يفعله اإلنسا  م   كر ع سبحانه   الشيطا  وإنما يقا  أ  الشيطا  يزا
 . وتعالهللا وتهلي  وتحميد وإ هار طاعة ع ج  وعبل

فااإ ا ولاا  إلااهللا منااهللا واااو ماا  وادي ُمحساار إلااهللا جماارة العقبااة  رحمااه ع )  ااا 
يقاو  رماااا بسابه حلاياا وااو جمارة العقباة  (رمااا بسبه حلياا متعا باا 

صخر جمرة م  جهة مكة يرميها بسبه حلياا والسبه اي الواجباة لكا  يارخص 
لا فيما دو   ل  وإ  رمهللا بماا ااو أ ا  كاالرمي بساا وإ  جااء عا  بعاض السا

الترخيص في  ل  وا ا مروي ع  اإلما  أحمد و ا  بؤبي حنيفة وسفيا  الثوري 
 ااا  بااه مجااااد وعطاااء وغياارا  والجمهااور علااهللا المنااه وال يشاارع أ  يقاا  علااهللا 

قلاود السبه أل  فيه مخالفاة لفعا  النباي علياه اللابلة والسابل  و أماره والعادد م
ي الجماار بسابه حلاياا سابعا والساعي سابعا ورماوله ا يكثر في الحج الطواا 

وا ا القدر فيه تو يا ولك  لو حد  م  اإلنسا  أ  رمهللا بؤ   م   ل  م  ساا 
أو خمس ث  انتههللا ولعب عليه الرجوع يقا  أناه معا ور لوجاود القاو  فاي  لا  
عااا  بعاااض السااالا وال يثباااا عااا  رساااو  ع ملسو هيلع هللا ىلص وال عااا  أحاااد مااا  اللاااحابة 

في  ل  أخبار معلولة ع  بعض اللحابة ويرماي  الترخيص بؤ   م  سبه وجاء
ه إالحاوض فابل يجازي بسبه والرمي واجب وأما غيار الرماي كاؤ  يلقيهاا إلقااء فا

ال ما  نحاوي  ارني  فاي الدولاة العثمانياة و با  إ ل  أل  الحوض حاد  ما وجد 
للتقرياب حتاهللا ال   ل  ال يوجد حوض وعليه يعل  أ  ا ه األحوا  ما وضاعا إال

مااي ماا  الرامااي ويااإ ي غيااره أو ال يقااه فااي المقلااود عليااه فيقااا  أ  يطااي  الر
 ؟الواجب في  ل  أ  يرمي في ناحيته وا  يجب عليه أ  يجيب الشاخص أ  ال

يب الشاخص فإ  رمهللا ناحيته وتعداه أو رماه وخرجاا لي ال يجب  عليه أ ج/ 
الحوض أجازأه فاي  لا  والواجاب فاي  لا  ي خارج الحوض أو رماه وسقطا ف

بطاه وأ  إ  يرمي بؤ  يؤخ  في الرمي وجاء في بعاض النلاوص حتاهللا يخارج أ
يرفه يديه ثا  يرماي ويتحقاز الرماي بالياد أ  يحركهاا حاا  إلقاباه للحلاهللا فتتجاه 

فاإ  الشااخص أيضاا حااد  وإال األلا  أناه  تليبه أ  ال تليبهناحية الشاخص 
ا يسايرا موضه حجارة وله ا يكبر ويلزر وكا  ا ا  با  سانواا يسايرة شاخلا

ث  وضه جدار عريضا والمقلود في  ل  أنه يرمي ناحيته وما   اا  أ  الفقهااء 
أنه يجب إلابة الشاخص أو اإلساقاط فاي الحاوض فاإ  اا ا ال دليا  علياه ولكا  
بعض العلماء يقو   لا  ضابطا للعاوا  كا ل  دفعاا لئلجهااد وكا ل  تحريلاا فاي 

ه أو اإللااابة ماا  جهااة المقلااود ويقااا  ويإكااد فااي  لاا  الرمااي فااي نحااو ةلااابإ
 .اإلبطا  ال يقا  ألنه ال دلي  علهللا ا ا كله 
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يعناي متتاليااا واحادة تلاو األخارم وال يفلا   (متعا بااا  يقاو  رحماه ع )
بينهااا بفالاا  طااو  حتااهللا ال يتحقااز التساابيز فااإ ا رمااهللا بواحاادة ثاا   اااب وغااادر 

نبااي عليااه متثااا  فااإ  الإللاايجلس أو يجلااس ساااعة أو ينااا  ونحااو  لاا  مااا تحقااز ا
اللبلة والسبل  رمااا في و ا واحد يكبر ماه كا  حلااة وتقاا التلبياة وتنقطاه 
عند ا ا الموضه عند أو  حلاة كما جاء ع  رساو  ع ملسو هيلع هللا ىلص وتقاد  اإلشاارة إلياه 
أ  الحاج يستمر في التلبية إلهللا جمرة العقبة فإ ا أراد أ  يرمي أو  حلاة تو ا 

التكبير ويكبر مه ك  واحدة وا ا باتفا  األبمة إلهللا رواية اإلماا  ع  التلبية وبدأ ب
أنااه يساتمر بالتلبياة إلااهللا صخار جمارة وااا ا اساتد  فااي  ةأحماد و اا  بهااا أباو خزيما

بعض الزياداا في ا ا الخبر واي زيادة غيار محفو اة وتكلمناا عليهاا فاي غيار 
كبر بي  الحلهللا فهو ا ا الموضه ولك  يقا  لو استمر في التلبية ال يمك  له أ  ي

إ   :جرياار الطبااري  ااا الباا  إمااا أ  يكباار وإمااا أ  يلبااي وثمااة  ااو  منسااوا 
 :الواجب في  ل  او التكبير وال يجب الرمي وإنما شرع الرمي لعاد التكبيار  اا 

إنماا جعا  الطاواا فاي البياا  :ليس ل اتي واستد  ب اار ما جاء فاي الخبار  اا 
جمار إل امة  كر ع وا ا باط  ماه ضاعا والسعي بي  اللفا والمروة ورمي ال

الحدي  فيقا  أ  النبي عليه اللابلة والسابل   اا   لا  فاي الطاواا وفاي الساعي 
أيضا فإ ا كاا  كا ل  فليقاا  أ  الساعي لايس بواجاب وإ  جلاس وكبار والا  ما  

ه ع   ل  وال  ابا  با ل  واا ا ياد  علاهللا بطابل  أغير سعي وطواا ورمي أجز
 .ع  رحمةحب الطبري ع  الطبري عليه أبو هو د نسب ا ا القو  المنسوب
يعناي فاي الرماي حتاهللا يلا   (يرفه يديه حتهللا يرم بيااض أبطاه  ا  رحمه ع )

للمقلود ويتحقز الرمي وا ا يد  علهللا أنه إ  ل  يار  ووضاعها فاي الحاوض ماا 
تحقز الرمي وله ا يقر  بالجمار ورمي الجمار واجب م  تركه أث  ويجاب علياه 

يؤتي به ما أمكنه وا ا اليو  ااو ياو  النحار رماي الجماار وتحيتاه وتحياة مناهللا أ  
فإ  النبي عليه اللبلة والسبل  أو  ما بدأ حينماا  اد  إلاهللا رماي الجماار وال يقاد  

 .عليه غيره 
وال يجازأ ) لماا تقاد  وسابز فاي التكبيار  (ويكبر مه كا  لابلة  يقو  رحمه ع )
هللا سواء كا  م  المعاد  األخرم ما  الحدياد أو يعني بزير الحل (الرمي بزيراا

يقاو   (وال بها ثانياا )اإلشارة إليه   الخشب أو الزجاج فإ  ا ا ال يعتد به كما تقد
أي بعاد  (وال يقاا  )أخرم أي يكو  مستعمبل وا ا تقاد  الكابل  علياه  ةيعني مر

د رماي جمارة العقباة واا ا الرمي فإنه ل  يثبا ع  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص أنه  د و اا عنا
مح  اتفا  فاي ساابر الروايااا  اد جااء  لا  فاي اللاحيحي  وغيراماا جااء ما  
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حاادي  جااابر وجاااء ماا  حاادي  عباادع باا  عماار وغياارا  ال يقااا بعااداا وإنمااا 
الو وا عناد الجمارة األولاهللا والوساطهللا أماا جمارة العقباة فابل يقاا عناداا مطلقاا 

منااهللا فااإ   لاا  ال يثبااا عاا  رسااو  ع  سااواء عنااد رميهااا يااو  النحاار أو فااي أيااا 
ملسو هيلع هللا ىلص ويعضد ا ا ويإكده  راب  فإ  رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص ي هار مناه أناه لا  يكا  يكبار فاي 

عند البيا وكا ل  لا  يقاا عناد ساعيه  هصخر سعيه عليه اللبلة والسبل  في طواف
ا فابل يادعو وإنماا  لا  بي  اللفا والمروة وك ل  عند صخر جمارة ال يو اا عنادا

يكو  في أيا  منهللا ويؤتي الكابل  علياه باإ   ع تعاالهللا وال يقاد  علاهللا رماي جمارة 
العقبة شيبا م  أعما  يو  النحر وم   د  شيبا غيراا فقد خالا ادي النبي علياه 
اللبلة والسبل  كؤ  يحلز  ب   ل   ا  بعض العلماء أنه إ  فع  ما   لا  شايء 

مي فقد خالا ويجاب علياه د  واا ا ماروي عا  اإلماا  مالا  فقد  الحلز علهللا الر
ع تعالهللا والشافعي مه اتفا  األبمة علهللا أ  م   د  شيء م  أعماا   رحمةعليه 

و اختلفااوا فااي الااد  و اااب اإلمااا  أحمااد عليااه  هباايجزالنحاار علااهللا غيااره أ   لاا  
 لا  فاي ع تعالهللا إلهللا وجوب الترتياب وأناه ال يعا ر إال الناساي كماا جااء  رحمة
 :ع تعاالهللا  يا  لاه  لا   اا  رحماةب  عبدع عنه فاإ  اإلماا  أحماد علياه ارواية 

فقا  النباي علياه  "افع  وال حرج"فإنه  ا  عليه اللبلة والسبل   :يرمي أوال  ا 
فقااا  النبااي  "أشااعر"لاا  "الاارواة عاا  الزاااري يقولااو   "أرأيااا"اللاابلة والساابل  

ع أ   رحمااةفقياا  لئلمااا  أحمااد عليااه  "حاارجافعاا  وال "عليااه اللاابلة والساابل  
 رحماة ا  اإلما  أحمد عليه  "فعلا" :وإنما  ا  "ل  أشعر" :اإلما  الثوري ل  يق 

وكاؤ  اإلماا  أحماد  "لا  أشاعر"مال  والناس يرووناه عا  الزااري ويقولاو   :ع
 بااؤ  "فعاا  وال حاارجإب"ع تعااالهللا يقيااد  ولااه عليااه اللاابلة والساابل   رحمااةعليااه 

 :اإلنسا  إ ا فع   ل  جاابل أو ناسيا له ا سإ  النبي عليه اللابلة والسابل  فقاا 
ع تعاالهللا وغيااره  رحمااةوااا ا الا ي  اااب إلياه اإلماا  الشااافعي علياه  "شاعرألا  "

يرو  أ  الترتيب واجب فإ ا حلز  ب  رماي جمارة العقباة  دماه علاهللا الرماي ااو 
 هر وع أعل  أنه ال حرج عليه إ  تفا  لك  الخبلا في الد  وال ي ياإلمجزئ ب

 د  واو مخالا ألمر لسنة رسو  ع ملسو هيلع هللا ىلص وال يقا  أ   ل  علهللا التخيير م  جهاة 
األفعااا  ومعلااو  أ  أعمااا  النحاار يكااو  الرمااي رمااي جماارة العقبااة ثاا  النحاار ثاا  
لا الحلز ث  طواا اإلفاضة علة اا ا الترتياب وإ   اد  شايبا علاهللا شايء فقاد خاا

ه  لا  وأماا رواياة سافيا  ابا  عييناة فقاد أسنة النبي علياه اللابلة والسابل  وأجاز
 .خالفوا  ل  الناس كما  ا  أحمد ف كروا فل  أشعر 
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يعنااي  باا  الرمااي ألنااه يقتاار  بااالرمي  (ويقطااه التلبيااة  بلهااا  ااا  رحمااه ع )
حا  ع فاإ  الحمادهلل أو ساب :التكبير وال يشرع أ  يباد  التكبيار بزياره كاؤ  يقاو 

ويرماي )مقدر ومحدد فبل يتجاوزه إلهللا غيارها ا مخالا لسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وا ا  كر 
ا ا او السنة أ  يرمي بعد طلوع الشمس ويستثنهللا ما   لا    (بعد طلوع الشمس 

ماا  دفااه بعااد منتلااا اللياا  فيرمااي ألنااه مقتضااهللا التاارخيص بالاادفه النبااي عليااه 
أناه "كما جاء في حدي  جاابر وغياره  "عد طلوع الشمسرمهللا ب"اللبلة والسبل  

واا ا جاااء  "رأم النباي علياه اللاابلة والسابل  يرماهللا الجماارة علاهللا بعياره ضااحهللا
أيضا ع  غير واحد م  اللحابة عليه  رضوا  ع تعالهللا كعبادع با  عبااس و 

 .عبدع اب  عمر وغيرا  
يعناي ما  ( نلا اللي  ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد  يقو  رحمه ع )

ليلة النحر أل  النبي عليه اللبلة والسابل  رخاص بالادفه واا ا القاو   ااب إلياه 
حمد واإلما  الشاافعي وااو الا ي علياه عما  السالا كماا تقاد  عا  أساماء أاإلما  

واا ا ااو  (ر ااديا إ  كاا  معاه حاثا  ين)و اار فع  عبدع با  عبااس وغيارا  
علياه اللابلة والسابل  النااس فاي اا ا الياو  وااي  العم  الثاني و اد خطاب النباي

الخطبااة الثالثااة كمااا  ااا   لاا  أحمااد و ياا  أ  النبااي عليااه اللاابلة والساابل  خطااب 
ثابل  ماراا كماا تقاد اإلشااارة إلاهللا  لا  علاهللا خابلا عنااد العلمااء فاي اا ا  اااب 
المالكية والحنفية علهللا النبي عليه اللبلة والسبل  ل  يخطب ياو  النحار و اد جااء 

 ااد خطااب "رسااو  ع ملسو هيلع هللا ىلص ماا  حاادي  جااابر أ  النبااي عليااه اللاابلة والساابل   عاا 
ياو   :فقاا  ؟ياو  اا اأي  :فقاا  "وجاء م  حدي  عبادع با  عبااس أيضاا "الناس
أ  ا ه ليسا خطبة إ  ي هر أنها خطباة و اد نلاها وجااز  :الحدي   الوا "النحر

الهللا وغيره وجاء ا ا في جملة ما  أخبااره ع تع رحمةمد عليه أحفي  ل  اإلما  
علياه اللاابلة والسابل  فهااي ثابتااة أيضاا ثاا  خطااب رساو  ع ملسو هيلع هللا ىلص فااي النفاا  األو  
واو الثاني عشر للمتعج  والنبي عليه اللبلة والسبل  إنما خطاب فاي اا ا الياو  

تمالها علاهللا عادة ليعل  الناس أعما  ا ا اليو  فإنها م  أكثر أعما  أيا  الحاج الشا
المبيااا و كاار ع وغياار  لاا  وأعمااا  كرمااي الجمااار والحلااز والاا بن والطااواا 

والنحر او لئلبا   هواي علهللا ما تقد  م  الترتيب رمي جمرة العقبة ث  ينحر ادي
حتهللا ال تهرب فبل يتمك  اإلنساا  منهاا فيطرحهاا وال  ةتنحر معقولة الرجلي   ابم

عقد أو عق  أحد يديها ال تستطيه المساير و النحار يستطيه اإلجازة عليها فإنه إ  
 هلئلباا  وإ ا افاارد جاااز أ  يكااو  عامااا لهاا ا  ااا  ع ساابحانه وتعااالهللا فااي كتاباا

والنحار يكاو  علاهللا وجاه العماو  وجااء أيضاا عا   }رنحافل  لرب  و  {الع ي 
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بعض العلماء أنه   الوا أ  بي  النحر وال بن عمو  النلوص فإ ا اجتمعاا افتر اا 
إ  افتر ااا اجتمعااا والاا بن إ ا كانااا علااهللا جنوبهااا سااواء كانااا ماا  اإلباا  والبقاار و

ألناه كاا  علياه اللابلة والسابل   هوالزن  والنبي علياه اللابلة والسابل  يا بن اديا
ما  مباة فا بن بياده نحاو ما  ثابل  وساتي  وجعا  الباا ي لعلاي با  أباي  ومعه نح

بل  إنماا لياه اللابلة والساطالب  ا  بعض أا  السير وبعاض الفقهااء أ  النباي ع
وعدد سني  بقاءه في األرض وا ا استنباط محتما   هعمرنحر ثبل  وستي  بيا  ل

بياده كماا فعا   هوع أعل  ب ل  ويد  ا ا علهللا أ  اإلنسا  ينبزي له أ  ينحار اديا
النبي عليه اللبلة والسبل  فقد نحار ثابل  وساتي  واا ا ال يفعلاه إال شاخص ما  

أيضا يفعا  لما  كاا  لاه رغباة باؤ  يفعا   لا  بياده وإال فياه  أشداء الرجا  ك ل 
حوله  يتدافعو  لخدمته لماا فعا  النباي  همشقة النبي عليه اللبلة والسبل  ألحاب

عليااه اللاابلة والساابل   لاا  د  علااهللا التؤكيااد أ  يفعاا   لاا  اإلنسااا  بيااده ويباشاار 
بلة والسبل  لها ا أيضا كما فع  النبي عليه الل هوالسنة في  ل  أ  يطع  م  ادي

ما  لحمهاا وضاعها فاي  هأخ  النبي عليه اللبلة والسبل  م  كا  واحادة ما  اديا
 در ويشرع لئلنسا  أ  يعج  في أعما  ا ا الياو  فاالنبي علياه اللابلة والسابل  

بيده ث  أخ  م  ك  واحدة فه ه سلخا ث   هرمهللا جمرة العقبة ضحهللا ث  نحر ادي"
 هللا أعل  ." وع تعال طه  اللح  ث  طبخ
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 دسط فن٘لز ثلؾ٘خ / عذذ ثلعضٗض ثلطشٗفٖ

 ثٛعذْع ثلقجدٕ عؾش

 

 

لو٘ي ّفلٔ   علٔ ًذٌ٘ج ع ّهي صذعِن دئفغجى إللٔ ٗلْم ثللذٗي جثلقوذ هلل سح ثلع

 ..ّدعذ

ٗلْم ثلٌقلش ّصقلذم  ُلْ أفلذ أعولج  (عن ٗقللق)اْ  ثلوقٌ  علَ٘ سفوز   صعجلٔ  

ثلك٠م علٔ هغللز صشص٘ذِج اولج ؽلج  علي سعلْ    فللٔ    عل٘لَ ّعللن ّثلقللق 
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عل٘لَ سفولز   صعلجلٔ  أفولذهي ثلٌغك علٔ اْ  ؽوِْس ثلعلوج  ُّْ الْ  ثٝهلجم 

فٖ ثلوؾلِْس عٌلَ ُّلْ الْ  للؾلجفعٖ الزلك فلٖ ثٛؽلِش ّالْ  هجللك ّأدلٖ فٌ٘فلز 

 :وز   صعجلٔ ّازث عي ثٝهجم ثلؾلجفعٖ أًِلن الجلْثعلَ٘ سف أفوذّسّٕ عي ثٝهجم 

أى ثلقلق هي ع٠هجس ثلضقلل ّأًَ هي ثعضذجفز هج اجى هق ْسث ُّزث اْ  لَ ّؽلَ 

ّصقذم ثلك٠م ّثٝؽجسر إلٔ ُزث ثلوعٌٔ ّثلقلق أفنل هي ثلضقق٘ش دئؽولجع ثلعلولج  

اشٗذلج هلي  ّثعضغٌٔ دعنِن دعل ثٛفْث  اوي اجى هضوضعج ّأسثد أى ٗعضولش ّالجى

ْٗم عشفز اجلْث دلًَ ٗققش ّٟ ٗلوز هي ؽو٘ع سأعَ ًَٛ ٟ ٗغضط٘ع أى ٗقلق ؽل٘تج 

ْٗم ثلٌقش ُّزث ظجُش ثلولزُخ ّصقلذم إؽلجسر ثلوقلٌ  عل٘لَ سفولز   صعلجلٔ إللٔ 

 .ُزٍ ثلوغللز 

دعلج سعلْ     ّثلقلق هقذم علٔ ثلضقق٘ش ّٟ و٠ف فٖ رللك عٌلذ ثلعلولج  لِلزث 

ّالذم   علض ّؽلل ثلقللق عللٔ  ر ّثفلذ ر للوقلق٘ي ع٠ط ّدعلج للوققلشٗي هلشا

فللجلقلق  }هقلقلل٘ي سؤّعللكن ّهققللشٗي {ثلضققلل٘ش اوللج فللٖ اْلللَ عللذقجًَ ّصعللجلٔ 

هقذم ُّْ أى ٗضٗل ثًٝغجى ثلؾعش عي سأعَ ُّلْ ثلضفلظ ثلولزاْس فلٖ اْللَ صعلجلٔ 

ثلولشثد دجلضفلظ عٌلذ }ثلعض٘لق عن ل٘قنْث صفلغِن ّلْ٘فلْث ًلزّسُن ّل٘طْفلْث دجلذ٘لش {

ثلعلوج  اوج ؽج  رلك علي عذلذ  دلي عذلجط عل٘لَ  سملْثى   صعلجلٔ ّل٘لشٍ اولج 

سّثٍ ثدي ؽشٗش ثلطذشٕ ّازلك ثٝهجم ثلؾلجفعٖ هلي فلذٗظ عذلذ ثلوللك علي عطلج  

ثلضفلظ ُلْ ثلشهلٖ ّثلقللق أّ : عي عذذ  دي عذجط عل٘لَ سملْثى   صعلجلٔ الج  

س ّاـ ثلؾلجسح ّثٛولز هلي ثللق٘لز ّؽلج  ُلزث عٌلَ دئعلٌجد ثلضقق٘ش ّاـ ثٛظفج

فق٘ـ عٌَ علَ٘ سمْثى   صعجلٔ ُّزث ُْ ثلوققلْد دجلضفلظ ا٘لل أى ثلولشثد فلٖ 

رلك ثٛهش علٔ ثٝهل٠ع الجلْث ف٘للضم هلي رللك ثلوذلجدسر ّالج  فلٖ ُلزث دعلل أُلل 

دلجلضوك٘ي  ثل جُش ّثلزٕ ٗ ِش ّ  أعلن ّثلزٕ عل٘لَ الْ  عجهلز ثلعلولج  أى ثٛهلش

دجلقلق ٌُج علٔ ثٟعضقذجح ازلك فٖ هغللز ثلطْثف ّٗللصٖ ثلكل٠م علِ٘لج دلئرى   

ثٛظفللجس ثللْثسد فللٖ فللذٗظ عذلذ  دللي عذلجط عل٘للَ سمللْثى    ـصعلجلٔ ّأهللج ال

صعجلٔ ثلوْاْف علَ٘ فضقذ أًَ لن ٗغذش عي سعْ    ا هلي ّؽلَ ٗقلـ ثلوٌلع هلي 

ّإًوج ؽج  عٌَ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغل٠م اولج فلٖ فلق٘ـ ثٝهلجم هغللن  ثٛوز دجٛظفجس

أى سعلْ    ا أولز هلي ؽلعش سأعلَ  هي فذٗظ ع دي عذذ  دي صٗذ علي أد٘لَ 

ّفعخ ثلخذلش ل٘لش ّثفلذ هلي ثلعلولج  ّالذ عذلش   ّّمعَ فٖ عْدَ ّاـ أظفجسٍ

اوج اذ صقذم ّؽج  أٗنج ُلزث علي  ُزث عي عذذ  دي عذجط علَ٘ سمْثى   صعجلٔ

ثٝفلشثم  ّهلج ٗغلضقخ لًٞغلجى أى  زللهغلإدشثُ٘ن ثلٌخعٖ ّصقذم ثٝؽلجسر إل٘لَ عٌلذ 

ُْ إصثلز ثلؾعش دجلؾولز ؽعش ثلشأط ّؽلج  علي عذلذ   :ٗفعل عٌذ إفشثهَ ّثلقلق
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أًلَ الجى ٗفقلل دل٘ي ؽلعش  دي عولش سملٖ   عٌلَ عل٘لَ سملْثى   صعلجلٔ 

ج  عٌَ دئعٌجد ٟ دلط دلَ ّٟ أعللن فلٖ رللك ؽلٖ علي سعلْ    ّؽ  سأعَ ّلق٘ضَ

ا ّثلقلللق اوللج صقللذم ُللْ إصثلللز ؽو٘للع ؽللعش ثلللشأط ّأهللج ثٛوللز هللي دعنللَ ُّللْ 

 ؟أم ٟ ض ثلضقق٘ش ُل ٗؾ

هي ؽِز ُزث ثلوعٌٔ أهج إرث اجى علٔ دعل فِلْم ثلفقِلج  ُّلْ  هؾض ثلضقق٘ش ػ/ 

ُْ هي ؽولز ثٛوز هي ثلؾعش فِل رلك ٗغقو ثلٌغلك أوز ؽعشر ّؽعشص٘ي ّع٠ط ّ

 ؟عي ثًٝغجى أم ٟ

ُزث هقل و٠ف عٌذ ثلعلوج  ُّْ فشع هغللز صقذم ثلك٠م علِ٘ج ثٛوز هي ؽلعش ػ/ 

ثلشأط عٌذ ثلضقلل هي ثلعوشر دجلٌغذز للوضوضلع ّهعللْم أى ثللٌـ فلٖ اْللَ علذقجًَ 

عٌلذ ثٟدضلذث  هلي ثٝفلشثم  }َّٟ صقلقلْث سؤّعلكن فضلٔ ٗذللي ثلِلذٕ هقلل {ّصعجلٔ

هقلقل٘ي {ّثلوٌع هي ثٛوز هي ؽعش ثللشأط ُلْ الجلٌـ فلٖ اْللَ علذقجًَ ّصعلجلٔ 

فؾج  ثلٌـ علٔ ثلغْث  فوي الج  دلَ عٌلذ ثٟدضلذث  ف٘للضم دلَ  }سؤّعكن ّهققشٗي

أى ٗكْى علٔ ثلقفز عٌذ ثًٟضِج  ّهي اج  أى ثلؾعشر ّثلؾعشص٘ي هي هق لْسثس 

لؾعشر أّ ثلؾعشصجى عٌذ ثلضقلل ازلك أٗنج هولج ٗقلع ف٘لَ ثٝفشثم ف٘لضهَ أى صكْى ث

ثلْفللج  دجلٌغللك ّانللج  ثلضفللظ ّعلللٔ ُللزث ٗخضللل  ثلعلوللج  ّصٌللجال دعللل ثلعلوللج  

دقْلِن  أى ثلؾعشر ّثلؾعشص٘ي هي هق ْسثس ثٝفشثم ّلكلي عٌلذ ثلضقللل ٟ ٗكلْى 

زلك فلٖ رلك ُّزث فَ٘ ً ش فئًَ ثلٌق  فِ٘ج ّثفلذ فلٖ ال٠م   علذقجًَ ّصعلجلٔ ال

ع٠علج فلجلقلق   قل٘يلسفلن ثلوقثثللِلن  دعج  سعْ    ا فٌ٘وج دعج للوقلق٘ي فقج  

عٌذ ثٝهغجط ّعٌذ انج  ثلضفظ ازلك فئى ُلزث ثٛهلش ولجؿ دجلشؽلج  دّى ثلٌغلج   

صفجع ّاذ فكٖ ثٝؽوجع علٔ رلك فكلجٍ ثدلي ثلوٌلزس عل٘لَ سفولز   صعلجلٔ اولج ٝدج

فٖ  اضجح ثلوغٌٖ  زّعو ّازلك فكج عٌَ عٌذ هعشفز ثلخ٠ف ثدي اذثهثٛ َفٖ اضجد

أى ثلضذجٗي فٖ هغللز ثلقلق ّثلققش إًوج ُْ وجؿ دجلشؽلج  ٟ دجلٌغلج  أهلج ثلٌغلج  

فل٘ظ علِ٘ي فلق علٔ ثٝه٠ع ّإًوج ُْ وجؿ دجلشؽج  ّؽج  فٖ رلك ؽوللز هلي 

جعز هلي ثلغلل  علي ثلقلقجدز ّثلضلجدع٘ي ثٛوذجس عي سعْ    ا ّازلك عي ؽو

ٗلصٖ ثلك٠م علِ٘ج دئرى   فئرث أصث  ثًٝغجى ؽعش سأعَ فٖ ثلؾوللز فِلْ هلي ؽوللز 

ثلوقلق٘ي ّٗذول فٖ فكن ثلقلق هلج فلذط فلٖ عقلشًج هلي  ٟس ثلق٠الز ُّلٖ هلج 

صغللؤ دجٛساللجم ثلْثفللذ ّثٟعٌلل٘ي فئًِللج دثولللز فللٖ ؽولللز ثلقلللق ٟ صللذول فللٖ ؽولللز 

ش ّهللج ٗقولللَ دعللل ثلفقِللج  هللي ثلوعجفللشٗي هللي فوللل ثلقلللق علللٔ إصثلللز ثلضققلل٘

ؽو٘ع أفْ  ثلؾعش فضٔ ٗقذـ ثلشأط اكل  ثًٝغلجى دللهْثط فذٗغلز فلئى ُلزث ٟ 
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عل٘لَ ٗعللن ّٗوكي ّؽْدٍ عٌذ ثلغل  فن٠ عي عقش ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م 

عي فكن ثلقللق  هي أفْ  ثلؾعش جؽ٘تقٖ صذثلضٖ  زأى إوشثػ ثلقلق دجٟٙس ثلقذٗغ

فَ٘ ً ش ّإى صثد دق٘ظ ٗوغكَ ثًٝغجى د٘ذٍ ّٗضٌجّلَ دلفجدعَ ٟ ٗغؤ فلقج ّإًولج 

ٗغؤ صقق٘شث ّعلَ٘ ٗشثد أى ثلوشثد دجلقلق أًَ إصثلز ؽو٘ع ؽلعش ثللشأط ّإى دقلٖ 

ٟ ٗوغللكَ ثًٝغللجى د٘للذٍ أّ ٗوغللكَ دقللعْدز فللئى ُللزث ٗكللْى هللي ؽولللز  َهللي أفللْل

أّللٔ دؾلعشر هٌلَ ّأى ثلؾلعش  ٍلعذلذ دجعضذلجس أى عل٘ذثلقلق ّدعل ثلفقِج  ٗخلشػ ث

 .ّفٖ ُزث ثلك٠م ً ش  َعٌذ د٘ع َٗضٗذ فٖ ا٘وضَ ّؽوجل

ٗعٌللٖ هلي ؽلعشُج ُّلزث دجصفلجع ثلعلوللج  ّٟ  (ّصققلش هٌلَ ثلولشأر سفولَ  ) ٗقلْ 

ٗعلن فٖ رلك هخجل  ّهي اج  دلى ثلوشأر صلوز ؽعشُج دجلكل٘ز فئى ُزث الْ  هقلذط 

  ثلفقِللج  هللي ثلقللقجدز ّثلضللجدع٘ي ّأصذللجعِن هللي أةوللز ثٝعلل٠م ثّْٟ ٗعلللن فللٖ أالل

ثلوعشّف٘ي ّإًوج ُْ اْ  ؽجر ٟ ٗعْ  علَ٘ دل إى ثلوشأر هوٌْعز هي أولز ؽلعشُج 

 ثلْؽَ ثّٛ  ٛى فٖ رلك هخجلفز ٛهش سعْ    فللٔ   دجلكل٘ز ّرلك هي ّؽٍْ

أًلَ ًِلٔ ثلولشأر هلي   علَ٘ ّعلن فقذ ؽلج  فلٖ رللك ؽوللز هلي أوذلجس سعلْ    ا

ؽلج  ُلزث علي سعلْ    ا ّعلي عجةؾلز علِ٘لج سملْثى   صعللجلٔ   فللق سأعلِج

ّؽج  رلك ثلٌِٖ  أٗنج عي ؽوجعز هي ثلققجدز علِ٘ن سمْثى   صعجلٔ ّأهج هلج 

وج ؽلج  عذجس ثلقلق عوذث هي دعل أهِجس ثلوؤهٌ٘ي اإؽج  فٖ  دعل ثٛوذجس هي 

 رهي فذٗظ ُّخ دي ؽشٗش ُّزث اذ سّثٍ ثلضشهزٕ ّل٘لشٍ علي أد٘لَ علي أدلٖ فلضس

دِلج عل٘لَ ٔ صضّػ سعْ    ا ه٘وًْلز ُّلْ فل٠  ّ دٌل:أًَ اج  عي ٗضٗذ ثٛفن 

عذلذ  دلي عذلجط علن أص٘لش أًلج ّ: ًِج صْف٘لش الج  إثلق٠ر ّثلغ٠م ُّْ دغشف عن 

فْملعش سدثةلٖ  :فْمعٌجُج فٖ اذشُج عن هج  سأعلِج الج  علَ٘ سمْثى   صعجلٔ

  فلٖ فؾِلج  زّاجًش اذ فلقلش ؽلعشُج هقضؾول :فلوزٍ عذذ  دي عذجط فشهجٍ اج 

ثعضذ  دعل هي ٟ عٌجٗز لَ دِزث ثلخذش ّاج  أًَ اذ عذلش علي ه٘وًْلز سملْثى   

ع ثلخذلش صعجلٔ ّاجلش أًِج اذ أوزس هي ؽعشُج ٗقج  ٟ فؾز فَ٘ ّإى رالش فلٖ عل٘ج

أًَ فٖ ثلقؼ  فئًِج أوزس فٖ فؾجهز ّهعلْم أى ثلقجؽن ٟ ٗوكي أى ٗقل إلٔ ؽللذ 

ثلشأط إٟ دئصثلز ثلؾعش ّٟ ٗوكي لًٞغجى هي ثلضطذلخ دجلقؾجهلز إٟ دئصثللز ثلؾلعش 

فلئى ُلزث ٟ ٗلضوكي َ ُّزث هضطذخ هعلْم فضٔ فٖ هٌجدش ؽعشٍ فٖ ٗلذٍ أّ فلٖ سؽلل

ؽعش ثلشأط إرث فِزث وجسػ عي أفلل ثلقكلن ّهلي هٌَ إٟ دئصثلز ثلؾعش فن٠ عي 

ثللشفوي علي  ي عذلذعل زرلك هج ؽج  فٖ فق٘ـ ثٝهلجم هغللن هلي فلذٗظ أدلٖ عللو

أًِج فذعضَ ُْ ّأوْ لِج هي ثلشمجعز عي لغلل  عجةؾز علِ٘ج سمْثى   صعجلٔ 

 رّفلش ّاجًش أهِجس ثلوؤهٌ٘ي ٗلولزى هلي ؽلعْسُي فضلٔ الًلَ :سعْ    ا اج 
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اوج راش ثٛفوعٖ أًَ ّفشر ثلؾعش علٔ ثلشأط هي ل٘لش أى ٗغلضشوٖ   ثلْفشر

ّلكي ٗقج  أى ُزث اجًش لوي ٟ ٗطوع فِ٘ج ثلشؽج  اقلج  أهِلجس ثلولؤهٌ٘ي فلئى   

عذقجًَ ّصعجلٔ اذ فشهِي علٔ عجةش ثلٌلجط دعلذٍ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م ّدل٘ي   

ّهلج الجى { اوج اج    عذقجًَ ّصعلجلٔ عض ّؽل أى ثلضّثػ هٌِي إٗزث  لشعْ   

فٌكلجؿ أصّثؽلَ عل٘لَ }أدذث لكن أى صؤرّث سعْ    ّٟ أى صٌكقْث أصّثؽَ هي دعذٍ 

ثلق٠ر ّثلغ٠م هي دعذٍ هقشم دجصفجع ثلوغلو٘ي ّعلَ٘ هي الجى الهِلجس ثلولؤهٌ٘ي 

ف٘ؾللْص لِللج أى صلوللز هللي ؽللعشُج هللي ل٘للش إصثلللز لللَ دجلكل٘للز اقللج  عجةؾللز علِ٘للج 

ّا٘للل  ثللولوللزسمللْثى   صعللجلٔ ّأهِللجس ثلوللؤهٌ٘ي فئًللَ اللجلْفشر فللجلْفشر دّى 

هعٌجُج هج ألن دجلكضف٘ي ّا٘ل أًِج أهْ  هي رلك ّا٘ل أًِج دّى رلك اولج فكلجٍ ل٘لش 

ّثفذ هي أُل ثللغز ازلك أٗنج اذ أؽولع ثلعلولج  ّعلّْث ثلغلجًٖ عللٔ صقلشٗن ّهٌلع 

ل٘لش ّثفلذ هلي ثلعلولج  الجدي ثلوٌلزس  ثلٌغج  هي فلق سؤّعِي ّثٝؽوجع الذ فكلجٍ

ّل٘شُن ازلك هج ؽج  عي ثلققجدز علِ٘ن سمْثى   صعجلٔ هي  زّازلك ثدي اذثه

د٘جى وشّػ ثلٌغج  عي فكن ثلشؽج  فلٖ أولز ثلؾلعش عٌلذ انلج  ثلٌغلك ُّلزث ؽلج  

عللي ل٘للش ّثفللذ هللي ثلغللل  هللي ثلقللقجدز علللِ٘ن سمللْثى   صعللجلٔ اعذللذ  دللي 

صؾلذَ  َع ٗ ِش فٖ هغللز ثلضؾذَ ُّزث ُْ ثلغذخ ثلغجللظ ٛى ف٘لعذجط ّل٘شٍ ّثلوٌ

دجلشؽج  ٛى ثلشؽج  ُن هي ٗلوزّى هي ؽعْسُن ّثلٌغج  ٟ ٗلوزى هي ؽلعْسُي 

ُّزث هعللْم فلئى ؽولج  ثلولشأر فلٖ ؽلعشُج دلل أًلَ هلي أظِلش ؽولج  ثلولشأر دلل إى 

  ّاذقلش ثلٌغج  ّاذ فلقش ؽعشُج اذقش عٌلذ ثلشؽلج أفغيثلوشأر ّإى  اجًش هي 

 زعٌذ ثلٌغج  فِزث هعلْم هغللن ّثلغلذخ ثلشثدلع الج  ل٘لش ّثفلذ هلي ثلعلولج  أًلَ هغلل

ًّغخ ُزث ثلخذش عي سعْ    ا ّفكجٍ ثدي فذ٘خ دي هجلك٘ز هي أى ثلٌذلٖ عل٘لَ 

فلللق  علليًِللٔ ثلٌغللج   ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م اللجلْث أى ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م 

ُّزث ٗقـ ًغذضَ إلٔ سعْ    ا دل ُْ هي ؽوللز ال٠م  زهغلًَ إؽعْسُي ّاج  

ثلفقِلج  ّعل٘للَ ٗعلللن أى ثلوللشأر فلٖ فللج  صقللِللج صلوللز هلي ؽللعشُج اللذس أًولللز صؾوللع 

ثًٛوللز ّثًٛوللز ُلٖ سأط  سؽعشُج ّإى اجى لِج مفجةش صؾوع مفجةشُج ّصلوز اذ

اذ ؽج  عي ل٘لش ّثفلذ هلي ثلغلل  ثٛفجدع إلٔ أّ  هفقل ُزٍ ُٖ ثًٛجهل ُّزث 

ّثلؾجفعٖ ازلك ثٝهجم هجلك علَ٘ سفوز  أفوذثدي عوش ًّـ علَ٘ ثٝهجم  عذذ  ا

صلوز اذس ثًٛولز أّ صضٗذ أّ صٌقـ ٗغل٘شث ّؽلج  علي دعلل ثلغلل   :  صعجلٔ اج 

ّاْ  اضجدر  أًِج صلوز ثلغلظ ّثلشدع ّؽج  عي ففقلز دٌلش عل٘شٗي أًِلج اجًلش هلي 

ي ثلٌغج  ثلضٖ ٟ صشؽلْث ًكجفلج فئًِلج صلولز أاغلش هلي رللك ٗعٌلٖ أاغلش هلي ثلقْثعذ ه
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ثلشدع ّثلغلظ ّٟ فشػ علِ٘ج ؽلشٗطز أى ٟ ٗكلْى رللك صؾلذَ دجلشؽلج  ُّلزث هقلل 

ثصفجع عٌذ ثلعلوج  ّإى صذجٗي ؽعش ثلوشأر دق٘ظ اجى هلي أهجهِلج ؽلعش ٟ ٗؤولز هٌلَ 

 .ز اذس ثًٛولز فئًِج صلوز هي أهشثف هج هج  صؾوعَ فٖ ٗذُج عن صلو

ّثٛوز هي ثلؾعش دجلٌغذز للشؽج  ّثلٌغج  ٟ فذ لَ عٌذ ثلعلولج  هلي ؽِلز ثٝؽلضث  

علللٔ ولل٠ف عٌللذ ثلعلوللج  فللٖ ّؽللْح ثلللذم رُللخ ؽوِللْس ثلعلوللج  إلللٔ أى ثلقلللق 

دجلٌغذز للقجػ إرث أوشٍ فئًَ ٟ فلذ للَ فلٖ إللٔ هلجٟ ًِجٗلز ُّلزث هلشّٕ علي ثٝهلجم 

غلللز ّؽلْح ثللذم ف٘لَ إرث أولشٍ عللٔ ثولض٠ف عٌلذ ّثلؾجفعٖ ّثوضلل  فلٖ ه أفوذ

دعنِن فٖ اذس ثلضلو٘ش فشّٕ عي أدٖ فٌ٘فز علَ٘ سفولز   صعلجلٔ إى أولشٍ علي 

أٗجم ثلضؾشٗق ُّٖ أٗجم هٌٔ ّؽخ عل٘لَ ثللذم ّسّٕ علي ثٝهلجم هجللك عل٘لَ سفولز 

ٗؾخ  رلك فئًَ ٟ ثإى أوشٍ عي أٗجم رٕ ثلقؾز ّؽخ علَ٘ ثلذم ّهج عذ :  أًَ اج 

علَ٘ هع ثصفجاِن أًَ ٗؾضأ عٌَ ثلقؼ ّثلخ٠ف فٖ هغللز ّؽْح ثللذم ّثللزٕ ٗ ِلش 

ّ  أعلن أى ثلذم ٟ ٗؾلخ عل٘لَ دقلج  علْث  الجى ثلضللو٘ش فلٖ أٗلجم ثلقلؼ أّ دعلذُج 

ّاجط دعنلِن ثلعذلذ عللٔ  ثهشأرّأًَ هضٔ صلوش أوز هي ؽعشٍ عْث  اجى سؽ٠ أّ 

ًٛلَ فلٖ فكلن ثلولشأر هٌعلش هلي أولز  ٍللق ؽلعشثلوشأر فقجلْث أًَ ٟ ٗؾْص للَ أى ٗق

ٗلٌقـ  ٍّأوزٍ هلي ؽلعش ٍؽعشُج ًِٛج صضؾول لضّؽِج ّللخطجح ّثلعذذ ٗولكَ ع٘ذ

إلٔ ثلق٘لجط ّٟ ٗغلْه ُلزث  ٍهي ا٘وضَ ُّزث ثلك٠م فَ٘ ً ش فئًَ ٟ دل٘ل علَ٘ ّهشد

هللع ّسّد ثلقللج  فللٖ عقللش ثلغللل  هللع عللذم ّؽللْد ثلللٌـ ّثلللٌـ عللجم ثٛفللشثس 

 . }هقلق٘ي سؤّعكن ّهققشٗي {لقْلَ عذقجًَ ّصعجلّٔثلعذ٘ذ 

ٗعٌٖ دجلقلق ّثلشهلٖ هعٌلٔ  (لَ ال ؽٖ  إٟ ثلٌغج   ًَ اذ فلإعن  اج  سفوَ   )

وضل  ثثٝؽجسر إلٔ هعٌٔ ثلضقلل ّدوجرث ٗكْى صكلوٌج علَ٘ علٔ هغللز ثٝؽوج  ّاذ 

عٌ٘ي هي ع٠عز اجلْث فقج  دعنِن دلًَ ٗكْى دج شثلعلوج  فٖ ثلضقلل ثّٛ  دوجرث ٗقق

دلًَ صقللَ ثّٛ  ٗكْى دلفذ ثٟعٌ٘ي إهج دجلشهٖ ّثلقللق أّ دْثفلذ هٌِولج هلع ثلٌقلش 

ّأهج صقللَ ثلغجًٖ فئًَ ٗكْى دطلْثف ثٝفجملز أهلج ثلضقللل ثلغلجًٖ دطلْثف ثٝفجملز 

دعذ ثٝص٘جى دوج صقذم هي أعوج  ْٗم ثلٌقش فِزث هقل إؽولجع عٌلذ ثلعلولج  أًلَ دضقللل 

قل ال ؽٖ  اذ فشم علَ٘ هطلقج فضٔ ثلٌغج  أهج صقللَ ثّٛ  فجللزٕ ٗ ِلش ثلغجًٖ ٗ

هي أالْث  ثلعلولج  أًلَ ٗضقللل صقلللَ ثّٛ  دشهلٖ ؽولشر ثلعقذلز ُّلزث ثللزٕ ٗعنلذٍ 

جدز علللِ٘ن ثلللٌـ عللي سعللْ    ا فللٖ ظللجُش أهللشٍ اللزلك هللج ؽللج  عللي ثلقللق

ٍ ل دي عوش فقذ سّٓ هجلك فٖ هْهل  دي ثلخطجح ّ عذذ سمْثى   صعجلٔ اعوش

  دي عوش عي عوش دي ثلخطجح علَ٘ سمْثى   صعجلٔ  هي فذٗظ ًجفع عي عذذ

لكن ال ؽلٖ   ز فقذ فلإرث سه٘ضن ؽوشر ثلعقذ :ثلٌجط فٖ عشفز عن اج ٖ أًَ وطخ ف



 دورة زاد الـمســتـقـنــــع
 

 

21
5 

ّصقشٗن ثلط٘خ ّإدقلج ٍ هلع ثلٌغلج  ُلْ الْ   اذ فشم عل٘كن إٟ ثلٌغج  ّثلط٘خ 

اْ   وش لَ فق٘ـ ًٛلَ ٟ ٗقلشم عل٘لَ ُّلزث هلشّٕ علي عجةؾلز علِ٘لج لعوش ّلَ 

  دلي ثلضد٘لش ّؽلج  فلٖ رللك  سمْثى   صعجلٔ ّعي عذذ  دلي عولش ّعلي عذلذ

اذللل أى  َسعللْ    ا لقللل خأى عجةؾللز اجًللش صط٘لل ثلللٌـ عللي سعللْ    ا 

ق ْسثس ثلذجا٘ز دعذ ثلشهٖ ّرُخ دعل ثلعلولج  ّٟ ٗكْى هي ثلو  ٗطْف دجلذ٘ش

إلٔ أى ثلضقلل ٗكْى دجعٌ٘ي هلي ع٠علز ُّلزث ظلجُش ثلولزُخ ّثعلضذلْث دولج ؽلج  هلي 

فذٗظ عوشر عي عجةؾز ّاذ سّٕ عٌِج هي ّؽِ٘ي فٖ فذٗظ ثلضُشٕ عي عولشر 

عي عجةؾلز ّهلي فلذٗظ أدلٖ دكلش علي عولشر علي عجةؾلز  ّٗشّٗلَ عٌِولج ا٠ُولج 

ّثلقذٗظ هعلْ  ّٟ ٗقـ فلٖ صقذٗلذ ثٟعٌل٘ي أّ ع٠علز وذلش علي  زثلقؾجػ دي أسه

سعْ    ا ّالذ ؽلج  علي عجةؾلز علِ٘لج سملْثى   صعلجلٔ أًِلج دٌلش أى ثلشهلٖ 

علي أد٘لَ عل٘لَ سملْثى  رٗكْى دَ ثلضقلل ّؽج  ُزث عٌِج هي فذٗظ ُؾجم دي عشّ

ي عولش ّعلي عولش دلي ثلخطلجح   دل   صعجلٔ هْاْف عل٘لَ ّؽلج  ُلزث علي عذلذ

علَ٘ سمْثى   صعجلٔ ّأهج هج ٗقشم عللٔ ثًٝغلجى ٗقلشم عل٘لَ ثلٌغلج  فقلو ُّلزث 

 .ثلوشثد دضقشٗن ثلٌغج  

ُل ثلوشثد دَ ثلؾوجع أم ثلوشثد دَ ال هج اجى هقذهلز للزلك هلي ثلضقذ٘لل أّ ثلوذجؽلشر 

 ؟ف٘وج دّى ثلفشػ

فلزُخ  أفولذٗضجى فٖ هزُخ ثٝهلجم وضل  ثلعلوج  فٖ ُزٍ ثلوغللز ُّوج سّثثاذ ػ/ 

دعل ثلعلوج  إللٔ ثلوٌلع ُّلْ الْ  ؽوِلْس ثلعلولج  ٗقلشم عل٘لَ ثلؾولجع ّهقذهجصلَ 

 أفوذّرُخ دعل ثلعلوج  إلٔ أًَ ٟ ٗقشم علَ٘ إٟ ثلؾوجع ُّزث سّثٗز عي ثٝهجم 

ّاج  دِج ؽل٘خ ثٝعل٠م دلي ص٘و٘لز عل٘لَ سفولز   صعلجلٔ ّل٘لشٍ ُّلزث ُلْ ثٛظِلش 

شم عللٔ سؽلل هلي ثلوقشهلجس ٗقلشم عل٘لَ ثلخطذلز ّٗقلشم عل٘لَ ثلط٘لخ فئًِوج ٗقل

ّٗقشم علَ٘ لذظ ثلوخ٘و ّٗقشم علَ٘ صغط٘ز ثلشأط ّثٛوز هي ؽعشر ّاذ أفل للَ 

رلك الَ ّإرث أهلق أًَ ٗقلشم عل٘لَ ثلٌغلج  فلجلوشثد دلزلك ثلؾولجع هلي ؽِلز ثٛفلل 

فللٔ   عل٘لَ  ّٟ ٗخشػ عي ُزث دضٗجدر إٟ دذل٘ل هي ًـ ظجُش علي سعلْ   

ّعلللن ّٗكللْى ثلضقلللل ثلغللجًٖ دطللْثف ثٝفجمللز ّثلغللٌز فللٖ رلللك أى ٗذللجدس ثًٝغللجى 

دطْثف ثٝفجمز فضلٔ ٗضقللل صقلل٠ الجه٠ فلئى سعلْ    ا الذ سهلٔ ثلؾولشر علن 

ًقش عن فلق ّهجف علَ٘ ثلغل٠م دجلذ٘لش علن ؽلج  عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م عللٔ هٌلٔ 

علوج  عن فلٔ ف٠ر ثل ِش دوكلز أم فللٔ فل٠ر ثل ِلش دوٌلٔ علٔ و٠ف عٌذ ثل

ّؽج  فٖ فلذٗظ ؽلجدش دلي عذلذ  أى سعلْ    ا فللٔ ثل ِلش دوكلز ّؽلج  فلٖ 
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فق٘ـ ثٝهجم هغلن فٖ فذٗظ ؽجدش دلي عذلذ  دلي عولش عل٘لَ سملْثى   صعلجلٔ 

قل٠ر ّثلغل٠م دجلذ٘لش ّثٛظِلش أًلَ الذ فل٠ُج دوٌلٔ عل٘لَ ثل  أًَ فل٠ُج دوٌلٔ 

ُّللزث ٗللذ  علللٔ عللشعز إًؾللجص سعللْ    ا ٛعوللج  ثلٌقللش ّهعلللْم اوللج صقللذم أى 

سعْ    ا اذ ًقش ع٠ط ّعض٘ي د٘ذٍ عن علخش عن أولز هلي لقوِلج علن هذخلش علن 

ر أاللل هللي هذ٘خِللج ّهشاِللج عللن فلللق عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م عللن رُللخ عل٘للَ ثلقلل٠

ّثلغ٠م إلٔ هكز ل٘طْف ُّزث الَ اذل ف٠ر ثل ِش ُّزث ٗلذ  ثلوذلجدسر ّثلغلشعز 

فٖ رلك ّٗضنوي أٗنج أًَ ٗغضقخ لًٞغجى أى ٗلال هي ُذَٗ ّأى ٌٗقشٍ د٘ذٍ ّإى 

لن ٌٗقشٍ د٘ذٍ فئًَ عللٔ ثٛالل ٗؾلجُذ ثللزدـ إرث أًلجح فئًلَ عذضلش ثلٌ٘جدلز لشعلْ    

ذ ؽلجُذ عللٖ دلي أدلٖ هجللخ عل٘لَ سملْثى    صعلجلٔ ُّلْ ٗلزدـ ا ّٗ ِش أًَ ال

ّرُخ دعل ثلفقِج  إلٔ أًلَ ٗكلشٍ للَ ثٛالل هلي ُذٗلَ ُّلزث هلشّٕ علي ثلؾلجفعٖ 

ّٗقولًَْ عي ثٝل٠ع  ّٗقولًَْ علٔ ثلٌِٖ عي ثٛال هي ثلذهج  ثلْثؽذلز الذهج  

ْ    فللٔ ثلكفجسثس ّثلٌزّس ّثلِذٕ ّازلك ثلفذٗلز ُّلزث ٟ دل٘لل عل٘لَ علي سعل

  ظجُش فٖ أى سعلْ    ا الجى ٗلالل هلي    علَ٘ ّعلن ّفذٗظ ؽجدش دي عذذ

هْثف ثٝفجملز ٗضقللل ثلضقللل ثلضلجم دئؽولجع ثلوغللو٘ي ّٟ ول٠ف  َُذٗز عن دطْثف

فٖ رلك عٌذ أفذ هي أسدجح ثلوزثُخ ُّزث اذ فكٖ ثٝؽوجع علَ٘ فكجٍ ثدي ثلوٌلزس 

ّثلٌّْٕ ّل٘شُن هي أةوز ثٝعل٠م ّٟ ول٠ف ٗعللن فلٖ  زثلذش ّثدي اذثه ّثدي عذذ

 زأولش هْثفلز ّؽلج  هلي فلذٗظ أم عللودجلل٘ل أّ دجلٌِلجس أّ َرلك ّعْث  اجى هْثف

أى سعلْ    فللٔ  ّأدٖ دثّّد ّل٘شُج  أفوذعلِ٘ج سمْثى   صعجلٔ هي عٌي 

ؽلٖ  إٟ ثلٌكلجؿ ّإرث هفلضن  إرث سه٘ضن ثلؾولشر فقلذ فلل لكلن الل :  علَ٘ ّعلن اج 

دجلذ٘ش اذل أى صوغْث فقذ فل لكن ال ؽٖ  فضٔ ثلٌغج  ّإرث لن صشهلْث فضلٔ سؽعلضن 

للذ٘ش اذل أى صوغْث فقذ فل لكن ال ؽٖ  فضلٔ ثلٌغلج  ّإرث للن صشهلْث فضلٔ صوغلْث 

دوعٌلٔ أًِلن ٗشؽعلْث الئفشثهِن ّٗقلشم عللِ٘ن   فقذ سؽعضن اِ٘تضكن اذلل أى صشهلْث

علي أد٘لَ علي  رخذش هٌكش اذ صفشد دَ ع ثدي إعقجع عي أدٖ عذ٘ذال ؽٖ  ُّزث ثل

علِ٘للج سمللْثى   صعللجلٔ ّثلخذللش هٌكللش اللذ أًكللشٍ ل٘للش ّثفللذ هللي أةوللز  زأم علللو

 .ثٝع٠م ُّزث هي هفجسٗذ ع دي إعقجع 

ثلقل٠ع ّثلضققل٘ش ًغلك عللٔ ول٠ف  (ّثلق٠ع ّثلضققل٘ش ًغلك ٗقْ  سفوَ   )

دللي فٌذللل ّاللْ  ثٝهللجم  أفوللذثٝهللجم هجلللك ّأدللٖ فٌ٘فللز ّاللْ  ثلعلوللج  ُّللزث اللْ  

ثلؾجفعٖ ّسّٕ عي ثٝهجم ثلؾجفعٖ ُّْ اْ  ثلفقِج  هي ثلقٌجدلز إلٔ أًَ لل٘ظ هلي 

ثلٌغك ّإًوج ُْ دل٘ل علٔ ثلضلشوـ دلولز ثلؾلعش ّع٠هلز عللٔ ثلضقللل ّأًلَ لل٘ظ 

 .هي ثلٌغك ُّزث ثلقْ  لَ ّؽَ ّلَ فع هي ثلٌ ش 
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ٗعٌٖ ثلقللق أّ ثلضققل٘ش صقلذ ثلكل٠م عللٔ  (ٗلضم دضلو٘شٍ دم ٟ  اج  سفوَ   )

ُزٍ ثلوغلللز *...........* ّثللْٟ  دضقذٗولَ عللٔ ثلٌقلش ّهعللْم أى صشص٘لخ ثٛفعلج  

سهلٔ سعلْ    ا  ثلضٖ ؽج س عي سعلْ    ا ٗلْم ثلٌقلش عللٔ ثلٌقلْ ثلضلجلٖ 

ٍ عن فلق عن هلجف هلْثف ثٝفجملز ّٗ ِلش أى سعلْ    د٘ذ َثلؾوشر عن ًقش ُذٗ

ا أال هي ُذٗز علَ٘ ثلقل٠ر ّثلغل٠م دعلذهج فللق ّهلج ثًض لش ثٛالل ّفللق دعلذٍ 

ّإًوج فلق علَ٘ ثلق٠ر ّثلغل٠م دعلذهج ًقلش د٘لذٍ علن هعلن هلي ُذٗلز عل٘لَ ثلقل٠ر 

عٌذ أاغش ثلعلوج  ّرُلخ  زّصشص٘خ ُزٍ ثٛفعج  عٌ  ّثلغ٠م عن ثًقشف إلٔ ثلذ٘ش

دعنِن إللٔ أى ثلولشوـ فلٖ رللك لولي الجى هشوقلج أّ ؽلج٠ُ أّ ًجعل٘ج أّ فعلل 

علَ٘ سفوز   ّثعضذ  ف٘ولج  أفوذرلك علٔ عذ٘ل ثلغِْ ثلخطل ؽج  ُزث عي ثٝهجم 

 :الج   للن أؽلعش :أًَ ؽلج  إللٔ سعلْ    ا سؽلل فقلج  ؽج  فٖ دعل ثلشّثٗجس 

اجى ازلك د  علٔ أى ثًٝغجى إرث اجى فٖ اجهلل ثوض٘لجسٍ ٟ ٗؾلْص للَ أى ٗقلذم فلوج 

 أفولذثٝهلجم  ضؼفلثؽ٘تج هي ثٛعوج  علٔ ؽٖ   وش ّإًوج ٗؾخ علَ٘ ثلضشص٘خ ّالذ 

ًٖ ًقلشس اذلل أى :إأًَ اج   علَ٘ سفوز   دشّثٗز عف٘جى أدي عٌ٘٘ز عي ثلضُشٕ 

علَ٘ سفوز   صعلجلٔ ثٝهلجم هجللك  فوذأاج  ثٝهجم   أدسٕ ّلن ٗزاش أًٖ لن  أؽعش

دي عٌ٘٘ز علي ثّل٘شٍ عي ثلضُشٕ ٗقْلْى لن أؽعش ّالًِن ٗشّى أى سّثٗز عف٘جى 

ثلضُشٕ ل٘ش هقفْظز ّإلٔ ُزث رُخ دعل ثلعلولج  الْ  دعلل ثلفقِلج  ّؽوجعلز 

هي ّثلؾجفع٘ز ّاْ  لغ٘شُن ّعلٔ ال ثلزٕ ٗ ِلش ّ  أعللن أى  ثلوغلللز فلٖ رللك 

علْث  ؽلعش ثًٝغلجى أّ للن ٗؾلعش ّعللٔ ُلزث عولل ثلوغللو٘ي فلٖ هغلللز فِ٘ج علعز 

اْ  لن أؽعش فِٖ فكجٗز فج  ٟ ٗعٌٖ أى ثلقكن هضعلق دِلج ٟ  جثلضقذٗن ّثلضلو٘ش ّأه

ٗعٌللٖ أى ثًٝغللجى هللي ؽِللز ثٛفللل ٗلللضم ثلللذل٘ل فللٖ فجلللز فللقز ُللزٍ ثلشّثٗللز أى 

فلج  ؽلعْسٍ ٗخضلل   ثًٝغجى ٗق  عٌذهج ّسد علَ٘ ثلٌـ ففلٖ اْللَ للن أؽلعش فلٖ

 .ُّْ هقضول  أفوذثلقكن فجلؾجُل ٗخضل  عي ثلوضعوذ ُّزث ظجُش هزُخ ثٝهجم 

ثلوقلٌ  عل٘لَ سفولز   صعلجلٔ قلل ف (فقل عن ٗفل٘ل إللٔ هكلز اج  سفوَ   )

ثٛعوج  فٖ هٌٔ عي ثلعول فٖ هكز ُّزث هي دجح ثلضشّٗـ ّثلفقل ثلعلوٖ لضو٘٘لض 

إٔ ٗذلجدس دلزلك اولج دلجدس  (علن ٗفل٘ل إللٔ هكلز)الج  ثلوغجةل فٖ ثٛرُجى ّصشص٘ذِلج 

سعْ    ا دجلزُجح إلٔ هكلز ّٟ ٗلؤوش رللك إللٔ ثلل٘لل ّإى أولشٍ ولجل  ثلغلٌز 

فق٘ـ ّٟ و٠ف فٖ رلك ّٟ ٗلضم فَ٘ دم ف٘ؾخ عل٘لَ ثلطلْثف ّإى أولشٍ  َّعول

 ؟لك ؽٖ  أّٟإلٔ هج دعذ أٗجم ثلضؾشٗق أّ أٗجم ثلقؼ فِل ٗؾخ علَ٘ فٖ ر
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اللذ رُللخ عجهللز ثلعلوللج  إلللٔ أى هللْثف ثٝفجمللز ٟ فللذ لللَ ّأًللَ ّثؽللخ علللٔ ػ/ 

ثًٝغجى ٗؾخ علَ٘ أى ٗؤدٗلَ علْث  فلٖ أٗلجم ثلقلؼ أّ فلٖ  ثٛٗلجم ل٘شُلج ّٟ ٗؾلخ 

علَ٘ ؽٖ  إى أوشٍ إلٔ هج دعذ ؽِش رٕ ثلقؾلز رُلخ إللٔ ُلزث أاغلش ثلعلولج  ُّلْ 

ّثلؾلجفعٖ ّل٘لشُن هلي أةولز  أفولذجس ّاْ  ّثفذ هي ثلغل  اعطج  ّعوش دي دٌٗل

علي ؽلِش رٕ ثلقؾلز ُّلْ الْ   ٍثٝع٠م ّرُخ دعنلِن إللٔ أًلَ ٟ ٗؾلْص صللو٘ش

ثٝهجم هجلك اجلْث فئى أوشٍ عي ؽِش رٕ ثلقؾز ُّٖ أؽِش ثلقلؼ ثلضلٖ ٗكلْى فِ٘لج 

ّإى أولشٍ علي ؽلِش  َثٛعوج   ّؽخ علَ٘ ثلذم هع ثصفجع ثلعلوج  عللٔ فلقز فؾل

إلٔ أُلَ ّللْ الجى دع٘لذث ّللْ هلجف هلْثف ثٝفجملز فئًلَ للن رٕ ثلقؾز ّلْ رُخ 

ٗضقلللل صقللللَ ثٛو٘للش ثلضللجم ّٗؾللخ عل٘للَ أى ٗشؽللع ّللل٘ظ عل٘للَ دم ّلكللي لللْ هللجف 

هْثف ثٝفجمز ّاذهَ علٔ هْثف ثٝفجملز ولجل  ثلغلٌز ّدعلل ثلعلولج  ْٗؽلخ 

عل٘للَ ثلللذم إرث وللشػ هللي هكللز ّلللن ٗطلل  هللْثف ثٝفجمللز اللجلْث دجعضذللجس ثلْؽللْح 

ٕ ٗ ِش ّ  أعلن ّرُخ إلٔ ُزث ؽوجعز هي ثلعلوج  اجدي ثلوٌزس إللٔ أى ُلزث ّثلز

ٟ ٗؾخ علَ٘ دم دضشط هْثف ثٝفجمز دضشط هْثف ثلْدثع ّإى وشػ عْث  هجف 

هْثف ثٝفجمز أّ لن ٗط  ّإى أسثد أى ٗزُخ ّٗعؾل هْثف ثٝفجمز لضفجم ُل 

 ؟ٗطْف هْثف ثلْدثع أم ٟ

ًلَ ٟ ٗطلْف هلْثف ثللْدثع ًٛلَ هضعللق دلَ ؽوللز هلي ثلزٕ ٗ ِش ّ  أعللن أ ػ/ 

ثلوٌجعك فٌ٘ذغٖ أى ٗلصٖ دِج عن دعلذ رللك ٗطلْف هلْثف ثللْدثع ُّلزث ظلجُش عولل 

 .ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م 

ُّزث  (ٗطْف ثلقجسى ّثلوفشد هْثف ثلفشٗنز دٌ٘ز هْثف ثلضٗجسر  اج  سفوَ  )

لعلولج  فلٖ هغلل ُلزٍ ثلقلج  الجلْث ٛى ظجُش ثلوزُخ ّثلٌ٘ز لن ٗعضذ دِج ؽوجعز هي ث

ثلْثؽذللجس إرث صعٌ٘للش علللٔ ثًٝغللجى لللن ٗقللضؼ ثًٝغللجى إلللٔ ً٘للز اللجلْث ُّللزث اقللج  

ثٝفشثم إرث أسثد ثًٝغجى أى ٗقشم دقلؼ ًجفللز ّللن ٗقلؼ ثلفشٗنلز ٟ ٗعضذلش ثعضقلجدٍ 

إًوللج  رللك ًّ٘ضلَ صللك ّإى اللجى الْ  ثلٌذلٖ عل٘للَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م ظللجُش فلٖ اْللَ 

ٗعٌٖ هلي ؽِلز ثلقذلْ  ّثللشد هلي أفلل ثلٌ٘لز ّثللزٕ ٗ ِلش ّ    وج  دجلٌ٘جسثٛع

أعللن أى ثلطللْثف ٟ ٗقضللجػ إلللٔ ً٘للز ُّللْ هلْثف ثٝفجمللز عللْث  اللجى ثًٝغللجى لللن 

ٗط  اذل رلك أعٌٖ ثلوفشد ّ ثلقجسى ّهعلْم أى ثلقجسى ّثلوفلشد ٟ ٗؾلخ عل٘لَ أى 

إٟ الْ  ثٝهلجم هجللك  َّؽذلٗطْف هْثف ثلقذّم إى لن ٗذول هكز ّدعل ثلعلولج  أ

ٗعٌللٖ إى دوللل ثلذ٘للش ّؽللخ عل٘للَ أى ٗطللْف ًٛللَ صق٘للز ثلذ٘للش ُّللزث اللْ  لللذعل 

ثلعلوج  اوج صقلذم ّلكلي إى للن ٗطل  هلْثف ثلضٗلجسر ّرُلخ إللٔ ثلوؾلجعش هذجؽلشر 

اجلْث ٌْٕٗ رلك دٌ٘ز ثلضٗجسر أٗنلج إٔ صكلْى هلْثف للقلذّم صٗلجسر للذ٘لش ّهلْثف 
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ُلزث ف٘لَ ً لش فئًلَ ٟ دل٘لل عل٘لَ فلئى هلْثف للفشٗنز ُّْ هلْثف ثٝفجملز ّ

 ّللْ الجى ّثؽذلج لْؽلخ عللٔ ثلوفلشد ّثلقذّم علٔ ثلقق٘ـ أًَ عٌز ّل٘ظ دْثؽخ 

ثلقجسى  أى ٗلصٖ إلٔ ثلذ٘ش ثدضذث  عن دعذ رلك ٗطْف ّٗغجدس إللٔ ثلوؾلجعش ُّلزث ٟ 

 دل٘ل علَ٘ ّلن ْٗؽذَ ف٘وج أعلن علٔ ُزٍ ثٙٗز ثلضلٖ رالش ثلوقلٌ  عل٘لَ سفولز  

ّٟ ٗقضللجػ ثًٝغللجى إلللٔ ً٘للز دللل ٌٗللْٕ هللْثف ثلفشٗنللز ّهللْثف ثٝفجمللز ٛى 

ثلفشٗنز صغٌٖ علي ثلٌجفلز اقج  هي دول ثلوغؾذ ّّؽلذ ثلٌلجط ٗقللْى ثلفشٗنلز 

صق٘ز ثلوغؾذ فئًَ ٗذول هعِلن دل٠ ً٘لز لضق٘لز ثلوغلؾذ ّإى ًلْٓ أى ُلزٍ  ّٖلن ٗقل

ثلضؾلذد هولج للن ٗللس دلَ صق٘ز للوغؾذ ّفشٗنلز ولجل  ثلغلٌز ّصكلل  ّفلٖ ُلزث هلي 

ى ثلوققللْد إاللذ ّثلٌ٘للز هضؾِللز إلِ٘للج أاغللش هللي ل٘شُللج عللن  ثلللذل٘ل عللن أى ثلفشٗنللز 

دللجلطْثف ّصق٘للز ثلوغللؾذ عوللجسر ثلوغللجؽذ دجلقلل٠ر ّعوللجسر ثلذ٘للش دللجلطْثف فللئرث 

فقل ثلوققْد علٔ ّؽَ ثلفشٗنز فِْ أفنل ّهعلْم أى ثٛفل فٖ ثلضؾشٗع أى 

ؽٌغللِج فكللل هللج ّسد عللي ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر  ثلْثؽذللجس أفنللل هللي ثلٌْثفللل هللي

ّثلغ٠م فٖ فنل عذلجدر هلي ثلٌْثفلل فولج الجى هلي ؽٌغلِج فِلْ أاغلش عْثدلج ّأع لن 

 .أؽشث ُّزث ٟ و٠ف فَ٘ 

ٗعٌٖ ثلطْثف صقذم ثلكل٠م عللٔ  (ّأّ  ّاضَ دعذ ًق  ل٘لز ثلٌقش  اج  سفوَ   )

  عللي ثدضللذث  هللْثف  هغللللز ثلشهللٖ أّ  ّاضللَ ٌُّللج ٗللضكلن ثلوقللٌ  عل٘للَ سفوللز

ثٝفجمز ّهْثف ثٝفجملز أّ  ّاضلَ دعلذ هٌضقل  ثلل٘لل هلي ل٘للز ثلٌقلش ّرللك أى 

ثلطللْثف هللي أعوللج  ل٘لللز ثلٌقللش ّصقللذم أى ثلقللق٘ـ هللي أاللْث  ثلعلوللج  أًللَ ٗقللـ 

ثلشهٖ اذل هلْع ثلفؾش لوي دفع دعذ هٌضق  ثلل٘ل أّ وجل  ثلٌـ ّدفع ّلن ٗكلي 

فلق٘ـ ُّلزث الْ  ثٝهلجم  َّهْثف َِذٕ اجلْث سه٘هي أُل ثلشوقز هع هخجلفضَ لل

ّثلؾلجفعٖ ّل٘لشُن هلي ثلعلولج  ّالذ ؽلج  علي سعلْ    ا أًلَ سولـ ٛم  أفوذ

أى صشهٖ اذل ثلفؾش ّهعلْم أى ثلشهٖ ّثلٌقش ّثلقلق ّثلطلْثف هلي أعولج   زعلو

د هللي فللذٗظ ٗللْم ثلٌقللش فللئرث ؽللجص ّثفللذ هٌِللج ؽللجص ثلذللجاٖ اللذ ؽللج  عٌللذ أدللٖ دثّّ

أى سعلْ    فللٔ   عل٘لَ   عي أد٘لَ علي عجةؾلزر ثلنقجط عي ُؾجم دي عشّ

أى صشهلٖ اذلل ثلفؾلش ُّلزث ثلخذلش هعللْ  ّالذ فلققَ دعنلِن  زّعلن أهش أم علو

ثلذلش ّثدلي  علَ٘ سفوز   صعجلٔ ّازلك ثدي عذذ أفوذلكٌَ هعلْم ّاذ أًكشٍ ثٝهجم 

ّالذ سّثٍ  رجم ثدلي علشّفٖ سّثٗضلَ علي ُؾلثلق٘ن ّل٘شُن ّاذ ول  فِ٘ن ثلنقجط 

علي أدلٖ هْعلٔ علي سعلْ     َّسدٕ ّفوجد عي ُؾلجم دلي علشّر علي أد٘لثلذثس

ق  ثلل٘ل ؽجةض اذ عذش عي أعوج  ٌضا ُّْ ثٛفْح ّعلٔ ال فئى ثلشهٖ دعذ ه
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 علِ٘ج سمْثى   صعجلٔ ُّْ هي ؽِلز ثلضعل٘لل أظِلش اولج صقلذم فلئى ثلوققلْد هلي

ثلشهٖ هققْد هي ثلذفع دعذ هٌضق  ثلل٘ل ُْ ثلض٘غ٘ش للقجػ ازلك أٗنلج فلئى فلٖ 

ثلوٌع هي ثلشهٖ دعذ هٌضقل  ثلل٘لل ّثلشهلٖ دعلذ هللْع ثلؾلوظ ًلضع لفجةلذر ثللذفع 

دعللذ هٌضقلل  ثلل٘للل فللئى ثلنللعفز ٗللذفعْى دعللذ هٌضقلل  ثلل٘للل دفعللج لوؾللقضِن ثلضللٖ 

عوز عوشر ّّاع ثلنلشس عللِ٘ن  ٗؾذًِّج عي ثلشهٖ هي ثلضفجم فئرث هٌعٌجُن لن ٗكي

عقللجس ٛعٌلذ صللذثفع ثلٌللجط عٌلذ ثلشهللٖ ُّللْ عٌلذ ؽللذر ثلضفللجم ّاغلشر ثلٌللجط فللٖ ث

ثلوضللوشر ّوجفللز فلٖ عقللشًج ٗ ِلش رلللك ؽل٘للج ّٗ ِلش ثلضعل٘للل فلٖ سؽقللجى ُللزث 

ثلقْ  أهج ًِجٗضَ إٔ ًِجٗز ثلطْثف اوج صقذم أًَ ٟ فذ لِج عللٔ ثلقلق٘ـ هلي أالْث  

شهلج ّٟ ٗغلْه للَ أى ٗلذول إفشثهلج ؽذٗلذث لقلؼ ؽذٗلذ ّدقلٖ ثلعلوج  لكٌلَ ٗذقلٔ هق

عل٘للَ هللْثف ثٝفجمللز فللئى ؽللج  دقللؼ ؽذٗللذ ّاللجى هقشهللج فللئى ُللزث ثٝفللشثم ل٘للش 

 . فق٘ـ دجعضذجس دقج ٍ علٔ ثٝفشثم ثّٛ  فئًَ ٗقشم علَ٘ ال ؽٖ  إٟ ثلٌغج 

علللٔ ٗعٌللٖ ٗلْم ثلٌقللش ّثل٘للْم إرث أهلللق ٗطلللق  (ّٗغللي فللٖ ْٗهللَ  الج  سفوللَ   )

ثلل٘ل ّثلٌِجس ّعٌذ ثلضفق٘ل ّإٗشثد ثلل٘ل ٗطلق علٔ ثلٌِلجس ّٗكلْى هلي دعلذ ثلفؾلش 

إلللٔ لللشّح ثلؾللوظ ّٗقجدللل ثل٘للْم ثلل٘للل ّثل٘للْم ٗضذللع ثلل٘لللز ثلوجملل٘ز اوللج فللٖ لغللز 

ثلعشح ّصقْ  ثلعشح لل٘لز إرث اجى اذل ثلضّث  صققذ ثلل٘للز ثلوجمل٘ز ّإرث الجى دعلذ 

دوللْ   ّاللش ثل ِللش ٗقْلللْى لِللج ثلذجسفللز ّإرث ثلللضّث  إٔ دعللذ صّث  ثلؾللوظ دعللذ 

 .اجلْث ثلل٘لز ٗشٗذّى دِج ثلقجدهز 

 .ٗعٌٖ ثلطْثف ّصقذم صفق٘ل رلك  (ّلَ صلو٘شٍ  ٗقْ  سفوَ   )

ٗعٌلٖ أى ثلقلجسى إى  (عن ٗغعٔ د٘ي ثلقفج ّثلولشّر إى الجى هضوضعلج  اج  سفوَ  )

ك ٟ ٗؾخ علَ٘ ععٖ ًَٛ هجف ّععٔ اذل رلك أًَ ٟ ٗؾخ علَ٘ ععٖ أى ععَ٘ رل

للل٘ظ دوعضوللش ّهعلللْم أى ثلقللجسى دولللش أعوللج  ثلقللؼ ّثلعوللشر هعللَ علللٔ ثلغللْث  

فلعوجللَ الجلوفشد إٟ أًللَ ٗخضلل  عٌللَ هلي ؽِلز ثلٌ٘للز ّعلْع ثلِللذٕ ّّؽْدلَ عل٘للَ 

ازلك فٖ ف٘غز ثلٌغك ّثللضلفع دِلج فئًلَ ٗقلْ  لذ٘لك عولشر ّفؾلز أهلج ثلوضوضلع فقلذ 

 ؟َ ععٖ ّثفذ أّ ٗؾخ علَ٘ عع٘جىوضل  ثلعلوج  ُل ٗؾخ عل٘ث

وضل  ثلعلوج  فٖ ُزٍ ثلوغللز علٔ اْل٘ي رُخ ؽوجعز هلي ثلعلولج  ُّلْ الْ  ػ/ ث

ّسّٕ عٌَ أًَ  أفوذثلؾوِْس ُّْ أًَ ٗؾخ علَ٘ عع٘٘ي ُّْ ظجُش هزُخ ثٝهجم 

ٗؾللخ عل٘للَ عللعٖ ّثفللذ ثلللزٕ اللجى فللٖ عوشصللَ ّٗؾللخ عل٘للَ أى ٗطللْف هللْثف 

ثلقل٠ر ّثلغل٠م ّأفلقجدَ ُّلْ سّثٗلز علي ثٝهلجم  ثٝفجمز اولج فعلل ثلٌذلٖ عل٘لَ

ّثعضذلْث دقذٗظ عجةؾلز علِ٘لج سملْثى  َّثّٛلٔ أؽِش ّعلِ٘ج أاغش أفقجد أفوذ

علي عجةؾلز  َ  صعجلٔ ّاذ ؽج  فٖ ثلقق٘ـ هلي فلذٗظ ُؾلجم ثدلي علشّر علي أد٘ل
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هي فلؼ ّأصلٔ دلجلعوشر ّثلقلؼ ّهلجف ّعلعٔ  :اجلش علِ٘ج سمْثى   صعجلٔ 

أولشٓ ّأهلج هلي للن ر ٗعٌٖ هي هٌلٔ ّهلجف ّعلعٔ هلش  هع سعْ    افئًَ اذم 

ُّلزث علي عجةؾلز علِ٘لج سملْثى   صعلجلٔ الذ صكللن دلَ   ٗلصٖ فكفلجٍ ثلغلعٖ ثّٛ 

ّافجًللج  :فئًللَ اللج   ثلعلوللج  ّهخللجل  لوللج ؽللج  عللي ؽللجدش دللي عذللذ  فللٖ ثلقللق٘ـ

ّهعلللْم أى ؽللجدش دللي عذللذ  اللجى هضوضعللج ّصقللذم   ثلغللعٖ ثّٛ  هللع سعللْ    ا

ثٝؽجسر إلٔ ُزث ثلوعٌٔ ّٗ ِش هي ع٘جع ّظجُش ثلٌـ هي فلذٗظ ؽلجدش أًلَ الجى 

هضوضعج علَ٘ سمْثى   صعجلٔ ُّزث ًـ عٌَ أى ثلوضوضع ل٘ظ علَ٘ إٟ ععٖ ّثفذ 

ي اللْ  أهللج فللذٗظ عجةؾللز سمللْثى   صعللجلٔ صكلللن عل٘للَ ثلعلوللج  أى ُللزث ثللفللع هلل

ثلضُشٕ ّل٘ظ هي اْ  عجةؾز ًـ علٔ رلك ل٘ش ّثفذ هي ثلٌقجد علن أًلَ للن ٗضلجدع 

عل٘للَ ّهعلللْم أى ثلضُللشٕ هعللشّف دللجٝدسثػ فللٖ ثلٌقللْؿ ُّللزث للل٘ظ هللي وذللش 

عجةؾز ّٟ ٗقفلع عٌلَ رللك صفلشد دجلشّثٗلز علي ثلضُلشٕ ثٝهلجم هجللك ّا٘لل أًلَ للن 

ؾز سملْثى   صعلجلٔ ّللن ّؽوجعز عي عجة رٗشٍّ عٌَ ّاذ سّثٍ ؽوجعز عي عشّ

أًَ ٗعنلذ دولج ؽلج  فلٖ ثلوْهلل دشّثٗلز ٗق٘لٔ علي هجللك  :ٗزاشّث رلك اج  دعنِن

ثللشفوي علي أد٘لَ علي عجةؾلز علِ٘لج  سملْثى   صعلجلٔ  أًلَ  عي ثلقجعلن دلي عذلذ

راشٍ دٌقٍْ عن راش فذٗظ علشّر علي عجةؾلز علِ٘لج سملْثى   صعلجلٔ الج  دوغللَ 

ى هج فٖ هْهل ٗق٘ٔ للو فئًلَ للن ْٗثفلق عل٘لَ هلي ثللشّثر ّثلزٕ ٗ ِش ّ  أعلن أ

علي عجةؾلز   َعي هجلك ّال هي سّٓ ثلوْهل لن ٗزاش سّثٗز ثلقجعن دي ع عي أد٘ل

علِ٘ج سمْثى   صعجلٔ علٔ ُلزث ثلغل٘جع ّإًولج سُّّلج دخل٠ف ُلزث ثللفلع ّعل٘لَ 

ٛفلل فلٖ رللك ٗعلن أى هج فٖ ثلخذش صقذٗن ّصلو٘ش فٖ سّثٗز ٗق٘ٔ عي هجللك فلئى ث

عي عجةؾز عن صكْى سّثٗز ثلقجعن ثدي ع علي عجةؾلز علِ٘لج سملْثى  رسّثٗز عشّ

دشّثٗلز ثلقجعلن أى صؾلْص فلٖ رللك ّللْ  علشّر  صعجلٔ ّعلَ٘ أى هي عنذ سّثٗلز 

س تلجعلي هجللك فلئى علجةش ثلوْه ٔصضذع ثلطشع ثلُْن ّثلغلو ظجُشث فٖ سّثٗز ٗق٘ل

عن أًَ الذ ؽلج  ل٘لش ّثفلذ هلي ثلغلل  ثٟاضفلج   عي هجلك ٟ صزاش سّثٗز ثلقجعن ُزٍ

هلي فلذٗظ  أفولذثٝهلجم  ٍدجلغعٖ ثّٛ  ُّزث ؽج  علي عذلذ  دلي عذلجط اولج سّث

ٗغلعٔ  :ثلخضثعٖ علي عطلج  علي عذلذ  دلي عذلجط عل٘لَ سملْثى   صعلجلٔ الج 

 .ثلوضوضع ّ ثلقجسى ّثلوفشد عع٘ج ّثفذث ُّزث سّٕ أٗنج عي عطج  ّل٘شٍ 

علوج  إلٔ ّؽْح ثلغع٘٘ي ُّْ الْ  ؽوِلْس ثلعلولج  ّثٛؽلِش فلٖ ّرُخ دعل ثل

 . أفوذٞهجم لاْل٘ي 
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هضوضلع إرث للن ٗكلي هضوضعلج ّللن ٗكلي علعٔ اذلل  ل٘لشإٔ  (أّ ل٘شٍ سفوَ   ) ٗقْ 

رلك فئًَ ٗؾلخ عل٘لَ أى ٗغلعٔ عللٔ هلي الج  دْؽلْح ثلغلعٖ أّ ساٌ٘ضلَ ّالذ صقلذم 

 ؟ زثؽخ أّ ساي أّعٌثلك٠م فٖ و٠ف ثلعلوج  فٖ ثلغعٖ ُل ُْ ّ

ّثللزٕ ٗ ِلش ّ  أعللن ثلْؽلْح  أفولذُّٖ ع٠ط سّثٗلجس فلٖ هلزُخ ثٝهلجم ػ/ 

ى أ  دللي عذللجط ّعطللج   ّلقللْر ثلللذل٘ل ّسّٕ عللي دعللل ثلغللل  ُّللْ اللْ  لعذللذ

ثلغعٖ عٌز سّٓ رلك عٌَ دئعٌجد فق٘ـ ثدي ؽ٘ذز فٖ ثلوقٌ  ّعي عطج  أٗنج 

ّاج  دجلْؽْح ؽوجعز ُّْ اْ  ٛدلٖ  فوذأهي فضْثٍ ُّزث سّثٗز أٗنج عي ثٝهجم 

ّاج  دعنِن دجلشاٌ٘ز ّعلٔ ال فلئى ثلقلجسى ّثلوفلشد  أفوذفٌ٘فز ُّْ اْ  لٞهجم 

 :إرث اذهج هكز ّأسثد أى ٗلصٖ دجلوٌجعك فِْ علٔ فجل٘ي ثلقج 

أى ٗقللذم اللجلوضوضع إلللٔ ثلذ٘للش ثلعض٘للق فجلغللٌز فللٖ فقللَ أى ٗطللْف هللْثف  :ثّٛ -

ٗلصٖ دجلغعٖ ُّْ أى ٗغعٔ د٘ي ثلقلفج ّثلولشّر ّهعللْم أًلَ ثلقذّم عن دعذ رلك أى 

 َل٘ظ لَ عولشر هٌفلشدر أعٌلٖ ثلقلجسى ّثلوفلشد لل٘ظ دوعضولش فغلعَ٘ ُلْ علعٖ فؾل

اذهَ أهج ثلطْثف فِْ هْثف ثلقذّم ّلل٘ظ دطلْثف ثٝفجملز دجٟصفلجع ّهلي سللخ 

اضلَ دعلذ أى ٗقذم هْثف ثٝفجمز اذل ْٗم ثلٌقش فضقذٗوَ دجهل دجٟصفلجع ّإًولج أّ  ّ

هٌضقلل  ثلل٘للل هللي ٗللْم ثلٌقللش علللٔ ثلقللق٘ـ ّإى ا٘للل دللجٛفْه فئًللَ ٗطللْف دعللذ 

 .سه٘ز لؾوشر ثلعقذز إٔ دعذ ثلفؾش علٔ ثٛوز دجٟفض٘جه 

أى ٗزُخ إلٔ ثلوؾجعش إٔ ٗزُخ إلٔ هٌٔ الى ٗلصٖ هضلوش فٖ ٗلْم  :ثلقجلز ثلغجً٘ز-

ٖ ُزٍ ثلقلج  للن ٗطل  ثلضشّٗز ّٗلصٖ فٖ ْٗم عشفز ّٗلصٖ ْٗم عشفز هذجؽشر فئًَ ف

ّلن ٗغع فئرث ؽج  إلٔ ثلذ٘ش ٗلْم ثلٌقلش ّؽلخ عل٘لَ ثلطلْثف ّثلغلعٖ ُّلل للَ أى 

 ؟ٗقذم ثلغعٖ علٔ ثلطْثف أم ٟ 

اذ ؽج  فٖ دعل ثلشّثٗجس عي ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م ُّلزث الذ صفلشد دلَ ػ/ 

ش اذلل علع٘ :أى ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م ؽج ٍ سؽل فقلج   ؽشٗش عي ثلؾ٘ذجًٖ 

ل٘ش ّثفذ هي ثلعلوج  اجدي ثلوٌزس  ٍُّزث اذ أًكش فعل ّٟ فشػ ث :أى أهْف فقج 

ّازلك ثٛعشم ّل٘شُن هلي ثلعلولج  أى ُلزٍ ثللف لز فلٖ ُلزث ثلخذلش ٟ صقلـ  أفوذّ

ّإًوج ؽج  صقذٗن ثٛسدع علٔ دعنِج إٔ سهٖ ؽوشر ثلعقذز ّثلزدـ ّثلقلق ّهلْثف 

ن ٟ ٗذولَ هلي ؽِلز ثٝؽولج  ّثلضلشو٘ـ ثٝفجمز أهج ثلغعٖ عي ثلطْثف فذعنِ

   .فعل ّٟ فشػ ثفٖ رلك أًَ ٗذول فٖ عوْم اْلَ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م 

ٗعٌٖ دطلْثف ثٝفجملز ُّلزث هقلل  (ٗقْ  عن اذ فل لَ ال ؽٖ  ) سفوَ  ٗقْ   

إؽوجع عٌذ ثلعلوج  ّٟ و٠ف عٌذُن فٖ رلك لن ٗذق لَ ثلوذ٘لش ّسهلٖ ثلؾولجس فلٖ 

ٟ  َّراش   عذقجًَ ّصعجلٔ ّأهلج هلي ؽِلز هق لْسثس ثٝفلشثم فئًل أٗجم ثلضؾشٗق
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هي  َٗق ش علَ٘ ؽٖ  ّثلْثؽخ علَ٘ فقو ُٖ أفعج  ٟ صشّط ّٗذقٔ علٔ أفل

 .صشط ثلوقشهجس ثلضٖ اذ عذش ثلذل٘ل علِ٘ج 

ّرلك لولج ؽلج  علي سعلْ     (عن ٗؾشح هي هج  صهضم لوج أفخ  اج  سفوَ   )

    فٖ ثلوغٌذ ّل٘شٍ هي فذٗظ عذذ  دي هؤهل عي ثلضد٘ش عي ؽلجدش دلي عذلذا

ُّلزث ثلخذلش ٟ ٗقلـ هلي ؽِلز   هلج  صهلضم لولج ؽلشح للَ :أى سعْ    ا الج  

ثٝعٌجد لضفشد هؤهل دَ ّٟ ٗقضؼ دَ ّإًوج ؽج  عي سعْ    ا فٖ فق٘ـ ثٝهلجم 

ُّزث ٗذ  علٔ أًَ ٗغٌٖ ثًٝغجى ّفَ٘ هي ثٝعؾلجص هلج   هعجم هعن :اج  أًَ هغلن 

دعل ثلعلوج  ُلزث ثلخذلش ٟاضشثًلَ  ـل٘ظ فٖ ل٘شٍ هي ثلوج  ّهي ؽِز ثلعول فق

دققز هعٌجٍ صطذ٘قج فئى اغ٘شث هي ثلٌجط ٗؾشح هي هج  صهضم ٌّْٕٗ ّٗققلل للَ 

ثلغلخجّٕ ّثلقلجفع دلي هج ًْثٍ اذ ؽج  ُزث عي ل٘لش ّثفلذ هلي ثلعلولج  اجللزُذٖ ّ 

 .فؾش ّثلغْ٘هٖ ّل٘شُن هي ثلعلوج  

ّاللذ ؽللج  ُللزث عللي سعللْ    ا فللٖ ثلغللٌي  (ّ ٗضنلللع هٌللَ  ٗقللْ  سفوللَ   )

 .  أًَ اجى ٗضنلع هي هج  صهضم  ّل٘شُج

ٟ ٗقـ فٖ ثللذعج  عٌلذ هلج  صهلضم وذلش علي  (ّٗذعْث دوج ّسد  ٗقْ  سفوَ   )

 ّهللج ؽللج  فللٖ رلللك فِللْ هطللشّؿ  ّؽللج  فللٖ ؽولللز هللي ثلوْاْفللجس سعللْ    ا

ّثلوقطْعجس عي ؽوجعز هي ثلغل  ُّٖ هي ؽولز ثٛراجس إى أصٔ دِج ثًٝغجى أّ 

 .أصٔ دغ٘شُج فجٛهش علٔ ثلغعز 

ٗغلجدس ثلذ٘لش  ( جّٗذ٘ش دوٌلٔ عل٠ط ل٘ل)ٗعٌٖ هي ثلذ٘ش (عن ٗخشػ  سفوَ  ) اج  

َ ُّزث ُْ ثلغٌز ّدعل ثلقؾجػ فٖ فج  رُجدَ إلٔ هٌلٔ ٗشؽلع إلِ٘لج ّٟ ٗشؽع إل٘

ل٘قلٖ فِ٘ج إدسثاج لضع ٘ن ثلقلْثس ّثلؾوجعلز  ّٗشللخ دونلجعفز ثلقل٠ر ُّلزث 

و٠ف ثلغٌز عي سعْ    ا ّلن ٗشؽع ثلشعْ  ا فٖ أٗجم هٌٔ إللٔ هكلز هطلقلج 

غ٠م ّهجف هْثف ثلْدثع ّهلي الج  أًلَ ؽلجص فقلذ ُّلن فضٔ ؽج  علَ٘ ثلق٠ر ّثل

     ثدي عذجط ف٘وج ٗشَّٗ عي أدٖ فغجى علي عذلذ ّللو ّهج ؽج  فٖ وذش عذذ

ثلذخلجسٕ هعلقلج  ٍدي عذجط أى ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م سؽع إلٔ ثلذ٘لش فقلذ سّث

ثع ّسؽقَ ّاْثٍ ثدي فضم ثًٛذلغلٖ فلٖ فؾلز ثللْد َدق٘غز ثلضوشٗل فٖ فق٘ق

ّٟ ٗقللضؼ فللٖ رلللك لنللع  إعللٌجدٍ ّثلللزٕ عل٘للَ ثلوقققللْى هللي ثلعلوللج  اللجدي ثلقلل٘ن 

ّل٘شٍ أى ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م لن ٗشؽع علي ثٝهل٠ع ّللن ٗغذلش عٌلَ عل٘لَ 

علَ٘ ٗعلن أى ثلذقلج  ّثلق٠ر ّثلغ٠م دذل٘ل فق٘ـ أًَ ؽج  إلٔ ثلذ٘ش فٖ أٗجم هٌٔ 

ل٘لل ّثلذقلج  فلٖ ثلٌِلجس علٌز فلئى ثلٌذلٖ عل٘لَ عٌز ّثلْؽْح فٖ ثل ثدؤٌ ل٠٘ ًِّجس
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ثلق٠ر ّثلغ٠م لن ٗغجدسُج ّهي ؽِز عٌ٘ز ثلٌِجس أى ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م 

لللن ٗغذللش أًللَ لللجدس هٌللٔ ّهللي ؽِللز ثلل٘للل أى ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م سوللـ 

للشعجر أى ٗذ٘ضْث وجسػ هٌٔ ّثلضشو٘ـ دل٘ل علٔ ثلعضٗوز  ف٘وي علذثٍ ّثلشوقلز 

قجدل ثلعضٗوز عٌذ ثلعلولج  ّظلجُش ثلٌقلْؿ أٗنلج ّظلجُش ثللغلز أٗنلج فئًلَ هلي ص

سوـ ٛفذ د  علٔ أًَ أال أفْثلَ هي وجلفَ ٗؤالذ عل٘لَ ثلذقلج  ّلِلزث سعلْ    

ا لن ٗلشوـ إٟ لولي الجى هعلزّسث اجلشعلجر أّ ثلغلقجر ثللزٗي ٗؾلزدْى ثلولج  ّهلي 

 .اجى فٖ فكوِن 

ُزث فلٖ أّ   (ّٗشهٔ ثلؾوشر ثّٛلٔ ُّٖ ثلضٖ صلٖ هغؾذ ثلخ٘   ) اج  سفوَ  

ْٗم هي أٗجم ثلضؾشٗق ُّٖ ع٠عز أٗجم ثلْ٘م ثّٛ  ُّْ ثلْ٘م ثلغجًٖ هي ثلٌقش ٗشهٖ 

هِ٘للج شذا دجلقللغشٓ ُّللٖ هللي ؽِللز هضدلفللز ف٘ثلؾولشر ثّٛلللٔ فجلغجً٘للز فجلغجلغللز ٗذضلل

غجاَ علي ثلضلذ٘لز الجى اذلل عذعج ٗكذش هع ال فقجر اوج ؽج  فٖ فذٗظ ثلفنل ّإه

اذ هي  اذ أعوج  أٗجم ثلضؾشٗق ٟ ْٗؽذ ؽٖ   رلك فٖ ْٗم ثّٛ  ٌُّج ٗشهٖ ُّٖ 

ثلشهٖ ّثلوذ٘ش إًوج اجى ٛؽل ثلشهٖ فجلوذ٘ش دؤٌ ٛؽل ثلشهٖ فئرث دجس ثًٝغلجى 

 . َّلن ٗشم هج صققق ثلوققْد هي هذ٘ض

ثلغلذع ّصقلذم هعٌلج إرث ٟ ٗلٌقـ فلٖ ثلشهلٖ علي  س(دغلذع فقل٘ج ٗقْ  سفوَ   )

ًقللـ ثًٝغللجى عللي ثلغللذع فكللن هللج ّسد فللٖ رلللك عللي ثلغللل  ّثلخلل٠ف فللٖ ُللزٍ 

ٗقللْ  ّٗؾعلِللج عللي (ّٗؾعلِللج عللي ٗغللجسٍ ّٗضلللوش اللل٠٘ اللج  سفوللَ   )  .ثلوغللللز

ٗغجسٍ ّٗضلوش الل٠٘ ؽِلز ثلؾولشر ثٛولشٓ ّٗلذعْث ُّلزث الذ ؽلج  علي ثلٌذلٖ عل٘لَ 

ّٗللذعْ )ثدللي عوللش عل٘للَ سمللْثى   صعللجلٔ  ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م هللي فللذٗظ عذللذ 

ؽج  عي سعْ    ا رللك فلٖ ثلقلق٘ـ هلي فلذٗظ عذلذ  دلي عولش هلي ( ه٠ْٗ

أى رلك ل٘ظ لَ الذس : ل٘ش د٘جى اذس هع٘ي للذعج  ّهْلَ اج  ل٘ش ّثفذ هي ثلعلوج 

  الزلك ثدلي هقذد ًـ علٔ رلك ثدي ثلوٌزس أًَ ل٘ظ علٔ رلك فذ ٗقذٍ عٌذ ثلفقِلج

ثعضزاجس ّلِزث صذلجٗي ثلقلذس علي ثلغلل  عللِ٘ن سفولز   ثٝثلذش اوج فٖ اضجح  عذذ

فوٌِن هي ٗق  هل٠ْٗ ّهلٌِن هلي ٗققلش ؽلج  علي ل٘لش ّثفلذ هلي ثلغلل  ثلضقذٗلذ 

  دي عوش سمٖ   عٌَ اوج سّثٍ ثدي أدلٖ ؽل٘ذز هلي فلذٗظ   سّٕ رلك عي عذذ

 ٗلذعْث هل٠ْٗ دقلذس أًلَ الجى ثى   عٌلَ   ثدي عولش عل٘لَ سملْ عطج  عي عذذ

اولج سّثٍ عٌلَ أدلٖ   أًَ اجى ٗذعْث دقلذس علْسر ْٗعل  ّؽج  عٌَ  عْسر ثلذقشر 

  دي عذجط علَ٘ سمْثى   صعلجلٔ    دي عوش ّسّٕ عي عذذ هؾلظ عي عذذ

هللي  ٕ ثلقللش ى  يهللجةض٘ٗعٌللٖ   يثلوللجةض٘أًللَ اللجى ٗللذعْث دقللذس   دللي هٌللزسثاوللج عٌللذ 

عي دعنِن أًلَ الجى ٗلذعْث هل٠ْٗ هلي ل٘لش فلذ ّؽلج  علي دعلل ثلغلل   ّسّٕ 
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 ٗلز ّالزلك  ٖهلجةضُّْ هشّٕ عي عذذ  دي سدلجؿ أًلَ الجى ٗقل  ّٗلذعْ الذس 

دقللذس عللْسر ثلذقللشر ّٟ فللذ فللٖ رلللك ّلكللي ثلوللشثد أًللَ ٗللذعْث ّٗغللضقذل ثلقذلللز ٛى 

ُزث ثلوْمع أّ  ثٛفل ثٟعضقذجح دجعضقذج  ثلقذلز عٌذ ثلذعج  هطلقج عْث  اجى فٖ

إٟ أى ثللٌـ ف٘لَ لل٘ظ  َفٖ ل٘شٍ ّظجُش فعل ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغل٠م أًلَ فعلل

 .دقشٗـ 

ٗعٌلٖ ٗشهلٔ ثلؾولشر ثلْعلطٔ هغلل ثلؾولشر  (علن ثلْعلطٔ هغلِلج  ٗقْ  سفولَ   )

ٗكذش هع ال فقلجر ّصقلذم هعٌلج أًلَ ٗؾلخ عل٘لَ أى ْٗؽلَ  سثلقغشٓ دغذع فق٘ج

أّ لللن ٗغللقو  كجدَ أم لللن ٗقللذَ عللقو فللٖ ثلقللْثلشهللٖ ؽِللز ثلؾللجوـ عللْث  أفلل

أؽضأٍ رلك علٔ ثلقق٘ـ ّا٠م ثلفقِج  فٖ صقذٗذ ثلشهٖ ّإعلقجه ثلققلٔ ف٘لَ هلي 

دجح ثلنذو ّإٟ إعقجه ثلققٔ فٖ ثلقْك ّسهٖ ثلؾجوـ ل٘ظ هققلْدث لزثصلَ 

ّرلللك أًللَ فللجدط ّإًوللج فللذٍ ثلعلوللج  لكللٖ ٟ ٗؾضوللع ثلققللٔ فٌِ٘للج  علللٔ ثلٌللجط 

وٌعِن أٗنج هي ثلقشح ّثلذًْ هي ثلؾوشر ُّزث إًوج فذط فلٖ عِلذ ّٗشؽع إلِ٘ن ّٗ

 .ثلذّلز ثلعغوجً٘ز اوج ٟ ٗخفٔ 

دعذ رلك ٗؾعلِج عي ٗوٌَ٘ ُّٖ  وش ثلؾولجس ُّلٖ  (عن ؽوشر ثلعقذز) سفوَ   اج 

أّلِج هي ؽِز هكز ٗشهِ٘ج ُّٖ أّ  هي ٗشهِ٘ج دعذ اذّهَ إلٔ هٌٔ فٖ ٗلْم ثلٌقلش 

ٗكذش هلع الل فقلجر ّلكلي ٟ ٗلذعْ  سثلغجدقز دغذع فق٘ج ثّٛ  ٗشهِ٘ج اوج سهٔ

ًٛللَ لللن ٗغذللش عللي سعللْ    ا أًللَ ّالل   (ّٟ ٗقلل  عٌللذُج )عٌللذُج ّٟ ٗقلل  

أًلَ ٟ ٗللصٖ دولج  َّظجُش ُذٕ ثلٌذٖ أًَ علَ٘ ثلقل٠ر ّثلغل٠م أًلَ فلٖ  ولش أعوجلل

ّثلغل٠م فٌ٘ولج هلجف فللٖ  ٗفعللَ دجٟدضلذث  ّفلٖ ّعلو ثٛعولج  ثلٌذللٖ عل٘لَ ثلقل٠ر

الزلك عٌلذ  َثلخجصولز إٔ فلٖ وجصولز هْثفل للن ٗكلي ٗكذلش ّللن ٗكلي ٗغلضلن فلٖ ثلذ٘ش 

ععَ٘ د٘ي ثلقفج ّثلوشّر فٖ ًِجٗز ثلغجدع لن ٗق  عٌذ ثلوشّر ّلن ٗذعْث الزلك فلٖ 

 .سهٖ ثلؾوجس فئًَ ٟ ٗق  عٌذ ؽوشر ثلعقذز ّلن ٗذع علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م 

ّسهللٖ ،  دعللذ ثلللضّث   (ُللزث فللٖ اللل ٗللْم هللي أٗللجم ثلضؾللشٗق ٗفعلللاللج  سفوللَ   )

ثلؾوللجس ّثؽللخ علللٔ اللْ  ؽوِللْس ثلعلوللج  ّرُللخ دعنللِن إلللٔ عللٌ٘ضَ ُّللْ اللْ  

لؾوجعز هي ثلفقِج  هي أُل ثلشإٔ ّاج  دَ ؽوجعز هي ثلفقِج  ثلوضلوشٗي ّفلٖ ُلزث 

ذ ثلقْ  ً ش دل إى ثلشهٖ ّثؽلخ فلٖ الل ٗلْم هلي أٗلجم ثلضؾلشٗق ّٗضلالذ ثلشهلٖ دعل

ثلضّث  فٖ أٗجم ثلضؾلشٗق الِلج ّٗخلشػ هلي رللك هلي ُلزث ثلقكلن ٗلْم ثلٌقلش إرث الذم 

ثًٝغجى فئًَ ٗشهِ٘ج دعذ اذّهَ ّأهج دعذ رلك فٖ أّ  ْٗم هي أٗجم ثلضؾشٗق ّثلغلجًٖ 

ّثلغجلللظ فئًللَ ٗشهللٖ دعللذ ثلللضّث  ُّللزث عللٌز دئؽوللجع ثلعلوللج  اجهذللز ّثوضلفللْث فللٖ 
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ى ٗشهلٖ دعلذ أثٛةوز ثٛسدعز أى ثلْؽلْح ثلْؽْح رُخ ؽوِْس ثلعلوج  ُّْ اْ  

اٌج ًضق٘ي ثلشهلٖ  :أًَ اج    ثدي عوش  ثلضّث  ّاجلْث أى رلك ؽج  فٖ فذٗظ عذذ

ّثلضق٘ي دل٘ل عللٔ ؽلذر ثلضقلشٕ ّ ثلوذثّهلز عللٔ   عي سعْ    ا دعذ ثلضّث  

إللٔ أًلَ ٗؾلْص رلك إٔ ًلضوظ ف٘ي ثلضّث  لٌشهلٖ  ثلؾولشر ّرُلخ دعلل ثلعلولج  

 :ثلشهٖ اذل ثلضّث  ُّزٍ ثلوغللز هقل و٠ف عٌذ ثلعلوج  علٔ عذر أاْث 

رُخ ثٛةوز ثٛسدعز إلٔ أًَ ٟ ٗؾْص ثلشهٖ اذل ثلضّث  إٟ فلٖ ٗلْم  :ثلقْ  ثّٛ -

  دلي عولش ّدوذثّهلز ثلقلقجدز عللِ٘ن سملْثى    قلذٗظ عذلذدثلٌقلش ّثعلضذلْث 

َ ثلقل٠ر ّثلغل٠م فٌ٘ولج سهلٔ ّدثّم ثلٌذلٖ عل٘لَ صعجلٔ علٔ رلك ّدفعل ثلٌذٖ عل٘ل

ثلق٠ر ّثلغ٠م علٔ رلك فٖ أٗجم ثلضؾشٗق ّلن ٗزاش علَ٘ ثلق٠ر ّثلغل٠م ول٠ف 

  وزّث عٌٖ هٌجعككن  رلك ّد  علٔ ثلضلا٘ذ ّثلشعْ  علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م ٗقْ  

. 

شّٕ علي ُّلْ هل أفولذثٝهلجم  علياج  دعل ثلعلولج  ثلقلْ  ثلغلجًٖ  :ثلقْ  ثلغجًٖ-

إلٔ أًَ ٗؾْص ثلشهٖ اذل ثلضّث  ْٗم ثلٌفش ثّٛ  ّثلغجًٖ  زعطج  ّهجّّط ّؽوجع

ّْٗم ثلٌفش ثلغجًٖ ُْ ثلوضعؾل ْٗم ثلغلجًٖ عؾلش ّٗلْم ثلٌفلش ثٙولش إٔ ثٛو٘لش ٗلْم 

 . أفوذثلغجلظ عؾش اجلْث للوضعؾل ٗؾْص ُّزث سّثٗز عي ثٝهجم 

مللْثى   ل٘غللش هللي ثلؾللْسٍ عل٘للَ س أفوللذّسّثٗللز عللي ثٝهللجم  :ثلقللْ  ثلغجلللظ-

ّهشّٕ عي عذذ  دي عذجط ّعطج  ّهجّّط ّاج  دَ ؽوجعز هي ثلوقققل٘ي هلي 

ثلقٌجدلز ّل٘شُن فولي ثلقٌجدللز أدلْ ثلفلشػ ثلؾلْصٕ ّهلي ثلؾلجفع٘ز ثٝهلجم ثلشثفعلٖ 

ّهلي ثلقٌجدللز أٗنللج ثدلي ثلضثلللًْٖ فلجفخ اضلجح ثلْثمللـ فلٖ ثلفقللَ الجلْث ٗؾللْص 

  دلي عذلجط  فٖ عجةش أٗلجم ثلضؾلشٗق ّهلج ؽلج  علي عذلذ ثلشهٖ اذل ثلضّث  هطلقج

علَ٘ سمْثى   صعجلٔ أًَ اجى ٗشهٖ اذل ثلضّث  ا٘ل أى ثلوشثد فلٖ رللك ُلْ ٗلْم 

دعنِن علٔ أًَ ْٗم ثلٌقش ّفلٖ ُلزث ثلضعل٘لل ً لش عٌلذ دعلل ثلعلولج   َثلٌقش فول

 ٌٗقلل علي عذلذاجلْث أى ثلشهٖ اذل ثلضّث  فٖ ْٗم ثلٌقش ل٘ظ دقجؽز إلٔ ًقل فضلٔ 

  دي عذجط علَ٘ سمْثى   صعجلٔ أًَ سهٔ اذل ثلضّث  ّٟ فجةذر فلٖ ُلزث ثلٌقلل 

ًَٛ هقل إؽوجع عٌذ ثلعلوج  ّصغل٘ن دل ُْ ثلغٌز إٔ ٗذجدس فٖ ثلشهٖ ّإًوج ثلكل٠م 

فٖ ل٘لش ُلزث هولج ٗلذ  عللٔ أى ثلولشثد فلٖ رللك ل٘لش ٗلْم ثلٌقلش ُّلزث هقضولل إٔ 

د فٖ رلك ْٗم ثلٌقش ّثلوشثد دلزلك أًلَ دق٘لز أٗلجم ثلضؾلشٗق هقضول ثٛهشٗي أى ثلوشث

ّثلوضلالذ فللٖ ُلزث أًللَ ٌٗذغللٖ فلٖ ُللزث ثلضلا٘لذ علللٔ ثلٌللجط عجهلز أى ٗقشفللْث علللٔ 

ثلشهٖ دعذ ثلضّث  ُّل ثٛفنل لًٞغلجى أى ٗؾولع دعلذ ثلشهلٖ فلٖ ٗلْم ّثفلذ دعلذ 

 ؟لضّث ثلضّث  إرث ّؽذ ثلضفجم أم أًَ ٗؾعل سهٖ ال ْٗم فٖ ْٗهَ ّلْ اذل ث
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فلٖ ٗلْم ّثفلذ  َثلزٕ ٗ ِش لٖ ّ  أعلن أى ثّٛلٔ فٖ رللك أى ٗؾولع سه٘لػ/ 

اذ فئًلَ الذ ؽلج  علي ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م  دعذ ثلضّث  ّثلشهٖ دعذ ثلضّث  

أى ٗؾوعلْث ثلشهلٖ فلٖ  ولش ٗلْم ف٘شهلْث ثلؾولجس الِلج  َأًَ سوـ للذعل أفلقجد

هلشر أولشٓ ّٟ ٗشهلْث الل ّثفلذر ف٘شهْث ثّٛلٔ ّثلْعلطٔ ّثلكذلشٓ علن ٗشؽعلْث 

ع٠عج ّإى سوـ ثًٝغجى لٌفغَ لْؽْد ثلنعفز هعَ فئى ثلضشوـ فلٖ ثلشهلٖ اذلل 

ثلضّث  ل٘ظ دذع٘ذ عي ثلضشوـ هي ثلذفع دعذ هٌضق  ثلل٘لل دوضدلفلز اولج سولـ 

ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ثلغ٠م ازلك ٗعضنذ دوج ؽج  هي  علجس دِلزث ّلكلي ٌٗذغلٖ ثلضلا٘لذ 

ّلٔ لًٞغجى أى ٗشهٖ اذل ثلضّث  أّ ٗشهلٖ لل٠٘ إرث ّؽلذ صفجهلج علٔ ُزث ُّل ثٛ

 ؟فٖ ثلٌِجس دعذ ثلضّث 

ثللزٕ ٗ ِلش ّ  أعللن أى ثلشهلٖ لل٠٘ أّللٔ هلي ثلشهلٖ اذلل ثللضّث  لولي ّؽللذ ػ/ 

  دلي  ثلضفجم فئى ثلشهٖ ل٠٘ اذ عذش عي ؽوجعلز هلي ثلغلل  سّٕ رللك علي عذلذ

ؽوجعز هي ثلققجدز اوج رالشٍ عٌلَ ثدلي فكٖ عي  ّعوش علَ٘ سمْثى   صعجلٔ 

ّل٘للشُن هللي فللذٗظ ثدللي ؽللشٗؼ عٌللَ عللي  أفوللذعللجدو اوللج سّثٍ ثدللي أدللٖ ؽلل٘ذز ّ

ّالذ ؽلج  علي ثلٌذلٖ ا  اجًْث ٗلصْى ف٘شهْى ثلؾوجس لل٠٘  أفقجح سعْ    ا 

ٖ ُزٍ ثلشّثٗلز ُّلٖ ّاذ صكلن دعل ثلعلوج  ف سه٘ش دعذهج أهغ٘ش  :اج  لتع أًَ 

 .صعضنذ هي ؽِز ثلوعٌٔ دوج صقذم 

ٗعٌللٖ فللٖ فللج  دعجةللَ  (هغللضقذل ثلقذلللز) (هغللضقذل ثلقذلللز هشصذللج  اللج  سفوللَ   )

ٗعٌللٖ فللٖ فللج  ثلؾوللجس إٔ ٟ ٗشهللٖ هٌكغللج ّثلشهللٖ هٌكغللج دلللى ٗشهللٖ  (هشصذللج)

ّٟ ٗقلـ هٌلَ رللك ًٛلَ عللٔ ل٘لش  َثلكذشٓ عن ثلْعطٔ عن ثلقغشٓ هخجل  لِذٗ

هللي عوللل  ذٕ ثلٌذللٖ عل٘لَ ثلقلل٠ر ّثلغل٠م فللجلٌذٖ عل٘للَ ثلقل٠ر ّثلغلل٠م ٗقلْ  ُل

عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م هلج ؽلج  فلٖ اْللَ  َّعولل  عو٠ لل٘ظ عل٘لَ أهشًلج  فِلْ سد

أًلَ  َعلَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م ّعولل أفلقجد َعول َفجلزٕ عل٘  وزّث عٌٖ هٌجعككن 

اللْ  أدللٖ فٌ٘فللز  دعنللِن ُّللْ َٗشهللٖ هشصذللج ّإى سهللٔ هٌكغللج فللـ هٌللَ فللقق

ّعف٘جى ثلغْسٕ ّؽوجعز هي أُل ثللشإٔ ّثللزٕ عل٘لَ ؽوِلْس ثلعلولج  علذم فلقز 

رلك فلْ سهٔ هٌكغج فشهٔ ثلكذشٓ فجلْعطٔ فجلقغشٓ ٗقـ هٌَ سهٖ ثلقغشٓ 

ّٗؾخ علَ٘ أى ٗلصٖ دجلْعطٔ فجلكذشٓ ٛى ثلكذشٓ ّثلقغشٓ ٟ صقلـ هٌلَ ًٛلَ 

رلك اذ أفذط ّثدضلذع  َن ّٗكْى فٖ عولاذ ؽج  دِج اذل ل٘شُج هوج ٗؾخ فِ٘ج ثلضقذٗ

فللٖ اللل هللشر ّإى أً٘للخ ثًٝغللجى أًجدللَ ل٘للشٍ دللجلشهٖ الللى ٗكللْى ثلللزٕ أًجدللَ هللي 
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ثلنعفز هي ثلٌغج  أّ ثلقذ٘جى فِل ٗشهٖ عي ًفغلَ أّ ٗشهلٖ علي ل٘لشٍ أّٟ ّإى 

 ؟سهٔ ُل ٗشهٖ لٌفغَ ثلغ٠ط الِج ّثفذر عٌَ ّّثفذر عوي أًجدَ

ظلجُش ثلولزُخ أًلَ ٗشهلٖ علي ًفغلَ أّٟ علن ٗشؽلع هقل و٠ف عٌلذ ثلعلولج  ّػ/ 

ّثلزٕ ٗ ِش ّ  أعلن أًَ ٟ دلط علَ٘ أى ٗشهٖ ثّٛلٔ عي ًفغَ ّٗشهٖ عي هي 

أًجدَ عن ثلْعطٔ عن ثلكذشٓ ُّل ثّٛلٔ لًٞغجى أى ٌٗ٘خ ل٘شٍ ف٘شهٖ دعذ ثلضّث  

ّث  إرث اجى ٟ ٗغضط٘ع ثلشهٖ ٟعلض٠  فلقز ًّقلْ رللك أّ ٗشهلٖ لٌفغلَ اذلل ثللض

ف٘شهٖ للَ دعلذ ثللضّث  أّللٔ أى  ٍثلزٕ ٗ ِش لٖ ّ  أعلن أى ثّٛلٔ أى ٌٗ٘خ ل٘ش

فلق٘ـ ُّلْ هخلجل   َٗشهٖ لٌفغَ اذل ثلضّث  ّإى سهٔ لٌفغَ اذلل ثللضّث  فشه٘ل

لِذٕ ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م فٖ عقش ثلٌذٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م فلؼ هعلَ 

ز أل  ّهع رلك أًجح دعل ثلقلقجدز اوج اج  ل٘ش ّثفذ هي ثلوؤسو٘ي ًقْ هي هت

دعنج ّهعلْم أى ثلفؾجػ اجًش ّثععز ّلن ٗكي فِ٘ج عوشثى ّهذلجًٖ ّؽغلْس صوٌلع 

هع رلك اجى ثلض٘غ٘ش فٖ رلك ظجُشث ّاذ ؽج  ُزث هي فذٗظ أؽعظ ثدلي علْثس ّالذ 

لٌغلج  فؾؾٌلج هلع سعلْ    ا ّهعٌلج ث: صكلن فَ٘ عي أدٖ ثلضد٘ش عي عذلذ  الج  

ّثلقذ٘جى فشه٘ي عٌَ فجلشهٖ عي ثلٌغج  ّثلقذ٘جى عجةي إرث اجًلش ثلولشأر ملع٘فز 

ّٟ صغضط٘ع أى صشهٖ دٌفغِج أّ اجى ٗغلخ علِ٘ج أى صقضلك دجلشؽلج  فضٌ٘لخ صّؽِلج 

ّصٌ٘خ هقشهِج ثلزٕ اذ فؾش هعَ ازلك أٗنج ثلقذٖ فجًٝجدز فٖ ُلزث علجةغز ّللْ 

هعَ ّلكي دوؾقز اذ صكلْى عجسملز ٟ  ي ثًٝغجى أًَ ٗغضط٘عظلنع  ٗغلخ علٔ 

فشػ علَ٘ أى ٌٗ٘خ هج ّؽذ أفلل ثلوؾلقز ثلضلٖ ٗ ِلش هلي ثلغلل  ثلضلشو٘ـ فِ٘لج 

اجلوشأر ثلضٖ ٗغلخ علٔ فجلِج أّ صضلاذ أًِج إرث رُذش إلٔ ثلؾولشر ثفضكلش دجلشؽلج  

فئًلَ ٗؾلْص لِلج دلل اللذ ٗؾلخ علِ٘لج إرث صلالذس أًِللج صقضلك دجلشؽلج  أى ٗشهلٖ عٌِللج 

ٌِلج ثعلضقخ لِلج رللك ّإرث اجًلش ملع٘فز اللى صكلْى اذ٘لشر ظث للخ علٔ ّلِ٘ج ّإر

ًّقْ رلك فئًِج صٌ٘خ ل٘شُج ّٟ فشػ علِ٘ج دئرى   ازلك فٖ هغللز ثلقلذٖ ّإرث 

أًجح ثلشؽل ل٘شٍ ففٖ فج  ثلذعج  ٗذعْث لٌفغَ ّإى موي ل٘شٍ هي أًجدَ فئى ُزث 

ّؽلْدٍ فلٖ ثلوؾلجعش فلئى ُلزث أًغخ ّإى لن ٗذعْث لغ٘شٍ دلى ٗذعْث لٌفغَ دجعضذلجس 

 .ازلك ٟ فشػ فَ٘ 

ٗقللْ  ّإى سهللجٍ الللَ ٗعٌللٖ فللٖ  (ّإى سهللجٍ الللَ فللٖ ثلغجلللظ أؽللضأٍ اللج  سفوللَ   )

ثلؾوجس فٖ ثلغجلظ أؽضأٍ ٗعٌٖ فٖ ثل٘لْم ثلغجللظ هلي أٗلجم ثلضؾلشٗق إٔ ؽوعِلج ُّلزث 

ؽللجةض عٌللذ ثلقجؽللز فقللذ سوللـ ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م لللذعل ثلقللقجدز أى 

ؾوعْث سهٖ ثلؾوجس ّاذ ؽج  ُزث فٖ ثلغٌز علَ٘ ثلقل٠ر ّثلغل٠م ُّلزث أّللٔ هلي ٗ
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ثلشهٖ فٖ ل٘ش ثلْاش ثللزٕ سهلٔ دلَ ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م اللى ٗشهلٖ 

 .ثًٝغجى اذل ثلضّث  ّأى ٗؾوعِج فٖ  وش ْٗم دعذ ثلضّث  أّلٔ 

ٔ فللجلكذشٓ إٔ ٗشهللٖ ثلللغ٠ط ثّٛلللٔ فجلْعللط (ّٗشصذللَ دٌ٘ضللَ  ٗقللْ  سفوللَ   )

فٌْٕ٘ ُزٍ عي ثّٛلٔ عي ثل٘لْم ثّٛ  هلي أٗلجم ثلضؾلشٗق علن ٗشهلٖ ثلغجً٘لز ٌّٗلْٕ 

ثلغجً٘ز عي ثلْ٘م ثلغجًٖ هي أٗجم ثلضؾشٗق ٌِّْٗٗج عي ثلْ٘م ثلغجلظ هي أٗلجم ثلضؾلشٗق 

ّٗذعْث عٌذ ال ّثفذر اوج للْ فعلِلج فلٖ ْٗهِلج ّثلٌ٘لز هطلْدلز ٌُلج لضعلذد ثٛعولج  

 :عنِج عي دعل فٖ أدْثح ثلعذجدثس ثلٌ٘ز لِج فجةذصجىصفشع د٘ي ثلعذجدثس د

 .أًِج صفشع د٘ي ثلعذجدثس عي ثلعجدثس  :ثلفجةذر ثّٛلٔ-

أًِج صفشع د٘ي ثلعذجدثس دعنِج عي دعل اوغللز ثلشهلٖ ّهغلللز  :ّثلفجةذر ثلغجً٘ز-

ثلفؾش ّصلِ٘ج عٌز ثلفؾش  زثلق٠ر ُزٍ صق٘ز ثلوغؾذ عن صلِ٘ج ف٠ر ثلفؾش أّ ُزٍ عٌ

ٗنز أّ ُزٍ أسدعج ّصلِ٘ج ف٠ر ثل ِش هلغ٠ دغل٠م ّثفلذ اولج سّٕ علي عذلذ  فش

دي عوش ُّزٍ ثلفشٗنز دعذُج أسدعج ُّكلزث فلئى ثلٌ٘لز صفلشع دل٘ي ثلعذلجدثس دعنلِج 

 .عي دعل اوج ٌُج 

ٗقلْ  فلئى أولشٍ ٗعٌلٖ أولش ثلشهلٖ علي ُلزٍ  (دم  َفئى أوشٍ فعل٘ل اج  سفوَ   )

٘للَ دم ثلوذ٘للش دوٌللٔ علللٔ ثلقللق٘ـ ّثؽللخ ّإرث لللن ٗؾللذ ثٛٗللجم أّ لللن ٗذللش دوٌللٔ فعل

ثًٝغلجى دوٌللٔ هكجًللج فئًلَ ٗذ٘للش فللٖ إٔ هكلجى هللي فؾللجػ هكلز ُّللل ٗؾللخ عل٘للَ أى 

 ؟ٗضقل دجلٌجط دؤٌ أم ٟ

رُخ دعل ثلعلوج  إلٔ أًَ ٗؾخ علَ٘ ُّزث اْ  دعل ثلفقِلج  هلي ثلوضللوشٗي ػ/ 

عَ دعنِن أًَ ٗؾخ علَ٘ أى إر ٗ ِش أًَ ٟ ٗؾخ علَ٘ ّا٘جعَ علٔ ثلق٠ر اوج اج

ٗضقل اجصقج  ثلقفْف فلئى هلي للن ٗغلضطع أى ٗقللٖ دجلوغلؾذ ٟهلض٠  ثلوغلؾذ 

 صٗؾخ علَ٘ أى ٗذًْث هي ثلقفْف ّٗقلٖ ٟ أى ٗقلٖ ّدٌَ٘ ّدل٘ي ثلوغلؾذ هفلجّ

اجلْث ُزث ا٘جط ُّزث ا٘جط ٟ ٗعضذ دلَ ًٛلَ ا٘لجط هلع ثلفلجسع ّّؽلَ ثلفلشع ٌُلج أى 

َ ثلذل٘ل ّثصقج  ثلٌلجط دوٌلٔ ّعل٘لَ للْ ا٘لل أى ثلٌلجط ثصقج  ثلقفْف اذ د  عل٘

دؤٌ عؾشر  ٟف أّ ٗقذس أًِن فؾْث هتز ألل  هولج ٗلضهلْى دؾِلز هلي ًجف٘لز هٌلٔ 

ٗؾخ علِ٘ن أى ٗؾضوعْث ّٗقفْث فٖ هْمع ّثفذ فضلضقن هذجًِ٘ن ّٗقجط رللك عللٔ 

ثصقلج   ثلق٠ر ٟ ٗقج  دزلك فكجى ازلك فلذ  عللٔ ثولض٠ف ثلقكلن فلئرث الٌلج دضلا٘لذ

لوي اجى وجسػ هٌٔ ٗللضم هلي رللك أى ًقلْ  دجصقلجلِن دوٌلٔ ّٟ ًقلْ  دلزلك ّهلي 

ّؽذ هكجًج دؤٌ ّؽخ علَ٘ أى ٗذ٘ش ّثلوذ٘ش ٗكْى لؾطش ثلل٘ل ّٟ ٗللضم هلي رللك 

جًلج  ثلٌْم ثلوذ٘ش ٗطلق فٖ لغز ثلعشح علٔ ثلذقج  هلي ثلل٘لل علْث  الجى ًجةولج أّ ٗق
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علغَ ثلزٕ ٗ ِش ّ  أعللن أًلَ  :ّدعنِن اج  علغِ٘ن :صثد دعنِن اج ًّق  ثلل٘ل 

ؽطشٍ أّ ًقٍْ أّ ًقـ ال٠٘ فل٠ فلشػ عل٘لَ فئًلَ ٗطللق عل٘لَ هذ٘لش ّإى للن ٗؾلذ 

ثًٝغلللجى دوٌلللٔ هكجًلللج ٗل٘لللق دلللَ اجلطشالللجس ّثلوولللشثس ّأهلللجاي ثلوضثدلللل ّسهلللٖ 

ثلوِو٠س فئًَ ٟ ٗؾخ علَ٘ ثلوذ٘ش فٖ إٔ هكجى هي هكز ُّل للَ أى ٗذ٘لش ولجسػ 

ٗزُخ ثًٝغجى إلٔ ؽذر ف٘ذقٔ فِ٘ج عن ٗللصٖ للشهلٖ فئًلَ ٟ فلشػ فلٖ رللك  هكز الى

ًَٛ إرث ٗؾخ علَ٘ ثلوذ٘ش دؤٌ ثلضٗجدر علي رللك ثٛهلش ف٘لَ علعز ٛى للذٌٗج ّثؽلخ 

ه٠اِج ّثلْثؽخ علٔ إه٠اِج هق٘ذ دؤٌ ّهلج علذث رللك إّسوقز ّثلشوقز علٔ 

علز ّإرث علزس ّسولـ للَ فعلٔ ثلغعز اقج  ثًٝغجى ثلزٕ صؾخ علَ٘ فل٠ر ثلؾوج

أّ فلٖ إٔ هكلجى  َدضشاِج ف٠ُج فٖ إٔ هْمع اجى ف٠ُج فلٖ دثسٍ أّ فلٖ علْا

ؽج  ّإرث اجى ثًٝغجى ًؾ٘طج ّٗغضط٘ع ثلوذ٘ش لكي هعَ هي ثلنعفز هي ٟ ٗغضط٘ع 

ثلوذ٘ش فٖ هكجى ٗذ٘ش فَ٘ ٟ فشػ علَ٘ اقج  ثلذفع هي هضدلفز دعذ هٌضق  ثلل٘لل 

 زعللو عجف ُّْ فق٘ـ اوج فٖ فج  هلْلٔ أمٔ ًغج  ملوي اجى سثع٘ج ّاجةوج عل

 .فٌ٘وج دفع هعِج ّظجُش فجلَ أًَ اجى ًؾ٘طج 

ّثلضعؾلل هولج سولـ   (ّهي صعؾل فٖ ْٗه٘ي ولشػ اذلل ثلغلشّح  اج  سفوَ   )

  عللذقجًَ ّصعللجلٔ دللَ ّدِللزث اللذ ثفللضؼ دعللل ثلعلوللج  ثلللزٗي ٗقْلللْى دعللذم ّؽللْح 

عؾش ل٘لضَ هلي أٗلجم ثلضؾلشٗق ّٟ ٗؾلخ ف٘لَ ثلوذ٘لش ثلوذ٘ش دؤٌ دجعضذجس أى ثلغجلظ 

ّٟ ٗؾللخ فِ٘للج ثلشهللٖ اللجلْث ّثلوللشثد دللجلشهٖ ُللْ إاجهللز راللش   فللئرث راللش   عللض 

ّؽل ثًٝغجى عقو عٌَ ثلشهٖ ُّزث اْ  ٟ ٗعلْ  عل٘لَ دلل أى دعلل ثلعلولج  الج  

إًولج ؽعلل ثلطلْثف   أًَ لْ راش ثلشهٖ فقذ فقلل ثلوققلْد لعولْم الْ  ثلٌذلٖ ا

ُّلزث الْ  ٟ  دجلذ٘ش ّثلغعٖ د٘ي ثلقلفج ّثلولشّر ّسهلٖ ثلؾولجس ٝاجهلز رالش   

ٗعْ  علَ٘ فئًَ ٗلضم هي رلك أى ٗضشط ثلطلْثف ّثلغلعٖ دلزاش   علذقجًَ ّصعلجلٔ 

ُّزث اْٟ ٟ اجةلل دلَ ّأهلج هلي ثفلضؼ دئعلقجه ثلغجللظ عؾلش للوضعؾلل ف٘قلج  أى ُلزث 

جًَ ّصعجلٔ اذ سوـ للوضعؾل فٖ ٗلْه٘ي ًٛلَ ٟ فلشػ عل٘لَ ى    عذقٛسوقز 

ّهي صلوش ٗعٌٖ إلٔ ثلغجلظ عؾش أًَ ٟ فشػ علَ٘ الزلك الذ ؽلج  علي ؽوجعلز هلي 

وذلجس ّثٙعلجس فلٖ ُلزث أؽلِش ٛثلققجدز ّؽج  عي ثلٌذٖ ا ثلضلشو٘ـ فلٖ رللك ّث

 هي أى صزاش  ّ  أعلن .
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 دسط فن٘لز ثلؾ٘خ / عذذ ثلعضٗض ثلطشٗفٖ

 ثٛعذْع ثلغجًٖ عؾش
 

 

صقلذم ثلكل٠م  (ّهلي صعؾلل فلٖ ٗلْه٘ي ولشػ اذلل ثلغلشّح)    سفولَاج  ثلوؤلل  

هعٌج هي ؽولز ثلك٠م فٖ هغجةل هٌٔ هذ٘ش ّسهٖ ؽوجس ّصقذم د٘لجى فكلن رللك اللَ 

ٖ رلك هي أوذلجس علي ثلغلل  هلي ثلقلقجدز هي ًقْؿ ثلكضجح ّثلغٌز ّهج ؽج  ف

ّثلضللجدع٘ي ّثلقللجػ فللٖ هغللل ُللزٍ ثٛٗللجم ٗقلللٖ دوٌللٔ ثلقلللْثس ثلخوللظ ّاقللشٍ 

فجلققلش فِ٘لج ٛؽلل ثلغلفش علْث  الجى  َّإى الجى ُٛلل هكل ٍللقلْثس ٛؽلل علفش

دؤٌ أّ اجى دعشفز أّ اجى دوضدلفز ُّزث ثلزٕ علَ٘ عولل ثلغلل  ُّلْ الْ  عجهلز 

  عي عذذ  دي عوش علَ٘ سمْثى   صعلجلٔ ّالزلك ؽلج  علي ثلفقِج  ُّزث اذ ؽج

ؽ٘ذز فلٖ ثلوقلٌ  هلي فلذٗظ ًلجفع علي عذلذ  دلي  ْعوش دي ثلخطجح اذ سّٓ أد

عوش أًَ اجى ٗق٘ن فٖ هكز ّإرث رُخ إلٔ هٌٔ اقلش ّؽلج  علي عولش دلي ثلخطلجح 

هللي فللذٗظ عللع٘ذ ّل٘للشٍ دللي  ل٘للشٍثلذِ٘قللٖ ّ سّثٍعل٘للَ سمللْثى   صعللجلٔ اوللج 

فجًقلشف :أى عوش دي ثلخطجح إرث فلٔ دوكز فللٔ  دِلن ساعضل٘ي الج   ثلوغ٘خ 

ٗج أُلل هكلز أصولْث فئًلج الْم علفش ّإرث فللٔ دوٌلٔ للن ٗلزاشّث أًلَ الج  لِلن  :عن اج 

ُّزث ثلزٕ عل٘لَ عولل ثلفقِلج  هلي ثلضلجدع٘ي ّل٘لشُن ُّلْ هلشّٕ علي علجلن   ؽ٘تج

ُن ُّللْ ظللجُش عوللل عوللش ّثلقجعللن ّهللجّّط دللي ا٘غللجى ّل٘للش دلليعذللذ   دلليّ

  أًِن اجًْث ٗققشّى ٛؽل ثلغفش ّرُخ دعل ثلفقِج  ُّن  زسفوثلغل  علِ٘ن 

أُل ثلشإٔ دقْ  ؽوجعز هي أفقجح أفوذ ّازلك ثلؾلجفعٖ ُّلْ الْ  ؽوجعلز هلي 

ثلفقِج  هي ثلقٌف٘ز إلٔ أى ثلققش ٛؽل ثلوٌجعك ّأًَ ل٘ظ ٛؽلل ثلغلفش ُّلزث ّإى 

ٖ   عٌِن ّعي ثلضجدع٘ي ازلك هلي ؽِلز ثلٌ لش اجى ثٛعش ٗشدٍ عي ثلققجدز سم

فئًَ ٟ ٗطشد فئًَ إرث اجى ٛؽلل ثلٌغلك فلئى فلجفخ ثلٌغلك إرث الجى دوكلز ّللن ٗقلن 
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دؤٌ فئًَ ٟ ٗؾشع لَ ثلققش إرث اجى هي أُل هكز ّإرث اجى هي وجسؽِج ؽشع 

ل٘لَ لَ ثلققش إرث اجى هغجفش هجلن ٗلصن دوق٘ن فئًلَ ٗؾلشع للَ ٗلضن هعلَ ّٟ ٗققلش ّع

فٖ هغل ُزث للن ٗقلل دلَ أفلذ هعضذلش هلي ثٛةولز فضلٔ  ثٝهشثدإرث اجى ازلك ٗعلن أى 

   سفولَهي اج  أى ثلققش ٛؽل ثلوٌجعك ُّلزث هلشّٕ ّهقكلٖ علي أدلٖ فٌ٘فلز 

  أًلَ ٗقلْ  دِلزث ثلقلْ  فِلْ  سفولَّأهج هج ٗقكَ٘ دعل ثلفقِج  عي ثٝهلجم هجللك 

ثلوْهل أًَ الج  ثلقل٠ر  اضجدَ  اوج فٖ  َسفوهشدّد فئى ثلغجدش عي ثٝهجم هجلك 

  ثلققلش  سفولَشس ٛؽلل ثلغلفش فِلْ ٗلشٓ اقلدعشفز ثٛفلل فِ٘لج أًِلج ظِلشث 

دؤٌ ّازلك عشفز ّهضدلفز إًولج الجى ٛؽلل ثلغلفش ٟ ٛؽلل ثلوٌجعلك ُّلزث ٗضفلشع 

 .عٌَ هي ثلوغجةل ثلققش دؤٌ دعذ ثصقج  ثلذٌ٘جى 

 ؟ثلوغلو٘ي أًَ ٗققش هعِن أم ٗضن  ُل ٗقج  أى هي أُل هكز هي فؼ هع

ُزث فشع عي ُلزٍ ثلوغلللز فلئرث ا٘لل دجصقلج  ثلذٌ٘لجى ظلجُش ّأولز  دلَ ف٘قلج  أى ػ/ 

ثلوكٖ ٟ ٌٗذغٖ أّ ٟ ٗؾْص للَ أى ٗققلش دجعضذلجس أًلَ لل٘ظ دوغلجفش دخل٠ف عشفلز 

فئًِج دع٘ذر عي ثلذٌ٘جى فلَ أى ٗققش فِ٘لج أهلج هلي الج  أًلَ هلي ثلوٌجعلك فئًلَ ٗقلْ  

٘ض لَ أى ٗققش دؤٌ ّازلك دوضدلفز ّعشفز هي دجح أّلٔ ُّزث فشع عي رلك ّٗؾ

 .ثلضلف٘ل ثلزٕ اذ صقذم ثلك٠م علَ٘ 

ّأٗجم هٌٔ ع٠عز دعذ ْٗم ثلٌقش ٗؾخ فِ٘ج ثلوذ٘لش دوٌلٔ ّٗغلضقخ ثلذقلج  فِ٘لج ًِلجسث 

فئى ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م لن ٗخشػ هٌِج ّثلذقج  فِ٘ج أفنل هي صٗلجسر ثلقلشم 

لك أى سعْ    ا لن ٗخشػ إلٔ ثلذ٘ش ثلعض٘ق فٖ هٌٔ إٟ لطْثف ثٝفجمز فٖ ّر

ثٝهلجم  َْٗم ثلٌقش أهج هجعذث رلك فِْ دلجاٖ ّهلج سّٕ فلٖ ُلزث فِلْ هعللْ  الذ أعلل

  ّل٘شٍ هي ثلٌقجد ّاذ ؽلج  ُلزث هلي فلذٗظ أدلٖ فغلجى ثٛعلشػ  سفوَثلذخجسٕ 

ثلقلق٘ـ إًولج رالشٍ دقل٘غز  اضجدَثلذخجسٕ اوج فٖ  لَأععذجط ّاذ  ديعي عذذ  

ثلضوشٗل ّازلك اذ أًكشٍ ثٛةوز ّهي صعؾل فٖ ْٗه٘ي ف٠ فشػ عل٘لَ ّهلي صللوش 

ف٠ فشػ أٗنج إٟ أًَ إرث لشدش علَ٘ ثلؾوظ هي ْٗم ثلغجًٖ عؾش ّلن ٗذفع ّؽلخ 

  دلًلَ   ثللزٕ الج سفولَعلَ٘ ثلذقج  علٔ اْ  ؽوِْس ثلعلوج  ول٠ف ٛدلٖ فٌ٘فلز 

ٗغضقخ لَ أى ٗذقٔ ّٗكشٍ لَ أى ٗخشػ هٌِج دعذ لشّح ثلؾوظ ُّزث الذ ؽلج  علي 

ل٘ش ّثفذ هي ثلققجدز علِ٘ن سمْثى   صعجلٔ أعٌلٖ ثلقلظ ّثٛهلش عللٔ ثلذقلج  

عوش ّعي  ديؽج  عي عوش دي ثلخطجح علَ٘ سمْثى   صعجلٔ ّؽج  عي عذذ  

عولش ا دجٛهش دجلذقج  ّإًوج ُْ الْ   ل٘شُن ّٟ أعلن فٖ رلك دل٘ل عي سعْ   

سملْثى   صعلجلٔ ّالزلك ؽوجعلز هلي ثلضلجدع٘ي أهلج  نّ ؽوجعز هي ثلققجدز عللِ٘
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ثلؾلوظ فل٠  شّصؾِلض للزلك علن لشدل َهي اجى ٗضِ٘ل للخلشّػ هلي هٌلٔ ّأعلذ سفلل

ِ٘لل فشػ علَ٘ أى ٗذفع  ّإى اجى اذ لشدش علَ٘ ثلؾلوظ ُّلْ دوٌلٔ ّأهلج إرث للن ٗض

لغللفشٍ إٟ دعللذ لللشّح ثلؾللوظ فلل٠ ٗؾللْص لللَ أى ٗللذفع اللْٟ ّثفللذث عللي ثلقللقجدز 

ّٟ أعلن هي وجلفِن هي ثلققجدز ّٟ هي ثلضجدع٘ي دؾلْثص علِ٘ن سمْثى   صعجلٔ 

لخشّػ دعذ هغ٘خ ثلؾوظ لوي لن ٗذفع ّللن ٗضِ٘لل ّإرث ولشػ ثًٝغلجى اذلل للشّح ث

ٌٔ فئى ُزث ٟ ٗنلشٍ ّإى سؽلع ثلؾوظ عن ًغٖ فجؽز أّ هلخ مجلز ّسؽع إلٔ ه

ل٠٘ ف٠ فشػ عل٘لَ أى ٗلذفع دعلذ رللك ُّلل لولي الجى دوٌلٔ أى ٗخلشػ ولجسػ هٌلٔ 

ف٘خشػ هٌِج اذل لشّح ثلؾوظ فٌ٘ض  فٖ ثلعضٗضٗز ّل٘شُلج هلي فؾلجػ هكلز لكلٖ 

 ؟ٗذفع دعذ رلك دعذ لشح ثلؾوظ

 ٗقللج  أًللَ ٟ فللشػ عل٘للَ أى ٗللذفع علللٔ رلللك ٛى ثلللٌـ اللذ ّسد عللي ثلقللقجدزػ/ 

علِ٘ن سمْثى   صعجلٔ دؤٌ ُّٖ ثلضٖ ٗلضم ثًٝغجى دجلوذ٘ش فِ٘لج ّهلج علذث رللك 

فئًَ ٟ ٗلضم ثًٝغلجى فلئرث لشدلش ثلؾلوظ عل٘لَ  دغ٘لش هٌلٔ هلي فؾلجػ هكلز فئًلَ ٟ 

الذ ولشػ هلي هٌلٔ ّؽلجص للَ أى  فٌ٘تلزٗلضم دقكن هٌٔ ًٛلَ لل٘ظ هلي أُلِلج ف٘كلْى 

جعللَ هللي ثلوؾللجعش ّثلعذللشر دلقللْع ٗللذفع دعللذ رلللك للل٠٘ ًٛللَ اللذ ثسصقللل ّفوللل هض

دجلوؾجعل ّلضّم ثلشهٖ هي ثلغذ ّهج عذث رلك لوج ثًضقل هي صلك  َثٛفكجم فَ٘ دوقجه

ثلذقعز ّثًضقل إلٔ رلك ثلوكجى ٟ ٗلققَ رلك ثلقكن إٟ دوج صلوش أّ أولشٍ هلي أعولج  

ْٗم ثلٌقش هي هْثف ثٝفجمز ّإرث اجى اذ أولش ثلشهلٖ ّؽلخ عل٘لَ أى ٗذقلٔ فضلٔ 

ٖ أّ اجى اذ أوش دعلل ثلوٌجعلك ثلوضعلقلز دوٌلٔ ّؽلخ عل٘لَ أى ٗذقلٔ علن ٗللصٖ ٗشه

 .دعذ رلك إلٔ ثلذ٘ش ّٗطْف هْثف ثلْدثع ّٗلصٖ ثلك٠م علَ٘ 

صقلذم ثلكل٠م عللٔ أى ثلوذ٘لش  (ّإٟ لضهَ ثلوذ٘لش ّثلشهلٖ هلي ثلغلذ اج  سفوَ   )

هلع  َضققلق سه٘لهلي ثلوذ٘لش فئًولج ٗذ٘لش ثًٝغلجى ل٘  الذدؤٌ ٛؽل ثلشهٖ ّثلشهلٖ 

أّ  ثلْاش ثلوؾلشّع ُّلْ دعلذ ثللضّث  ّسولـ ؽوجعلز هلي ثلعلولج  دلجلشهٖ اذلل 

ثلضّث  ْٗم ثلٌفش ثّٛ  ّْٗم ثلٌفش ثٛو٘ش سّٕ رلك عي ثٝهجم أفولذ ُّلْ هلشّٕ 

ا٘غجى ّل٘شُن هي ثٛةولز ُّلزث ثلقلْ  للَ فلع  ديّط جّعي عذذ  دي سدجؿ ّ ه

اذل ثلضّث  ف٘وج اجى اذل رلك دخ٠ف سهلٖ هي ثلٌ ش ُّْ أّلٔ هي ثلقْ  دجلشهٖ 

ؽوشر ثلعقذز اج  فئًَ ٗؾشع أى ٗشهِ٘ج ثًٝغجى هي أّ  اذّهَ إلٔ هٌلٔ أهلج صللو٘ش 

رلك إلٔ ثلل٘ل فضقذم ثلك٠م علَ٘ إرث ثلوذ٘ش لوج الجى ٛؽلل ثلشهلٖ ثلْثؽلخ عل٘لَ أى 

 ٗشهللٖ ّإى أسثد أى ٗخللشػ وللجسػ هٌللٔ عللن ٗشؽللع إلللٔ ثلشهللٖ ٗقللج  ٟ ٛى ثلشهللٖ

ّثلوذ٘ش هض٠صهز فئرث سهٖ أّ ّؽخ علَ٘ ثلشهٖ ّؽخ علَ٘ أى ٗذ٘ش ظجُش ثلٌِٖ 

 .ُّزث ظجُش ثلٌـ عي ثلققجدز علِ٘ن سمْثى   صعجلٔ ّعلَ٘ عولِن 



 دورة زاد الـمســتـقـنــــع
 

 

22
5 

( ّإرث أسثد أى ٗخشػ هي هكلز للن ٗخلشػ فضلٔ ٗطلْف لللْدثع  ٗقْ  سفوَ  )

قلشثم ّرللك أى ثلذ٘لش دَ  ثلذ٘ش ثل ْٗثدعّهْثف ثلْدثع ٗغؤ ّدثعج ٛى ثًٝغجى 

ثلقشثم أع ن هْثمع هكز ف٘طلْف ف٘لَ صع ٘ولج للَ ّدعلل ثلعلولج  الشٍ أى ٗغلؤ 

  ٛى ثللْدثع ٗعٌلٖ علذم ثللقلج  ّلكلي  سفولَّدثعج ُّزث هشّٕ عي ثٝهجم هجللك 

ؽخقلج علن  ٗلْثدعُزث فَ٘ ً ش ٛى فَ٘ ٟ ٗلضم هي رلك عذم ثللقج  ٛى ثًٝغلجى الذ 

ُّللزث هعلللْم عللن أًللَ أٗنللج فللٖ لغللز ثلعللشح ٟ ٗلللضم هللي ٗللشٓ لقجةللَ فللج  هْثدعضللَ 

ؽوجعللز هللي  ٗللْثدعثلوْثدعللز عللذم ثللقللج  ّلِللزث ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م اللجى 

فٖ ثلغضّ ّثلقؼ ّثلغشثٗج ّل٘شُج ُّزث هعلْم ّازلك ثلققجدز سملْثى  َأفقجد

 .  صعجلٔ علِ٘ن 

  فلٖ  سفولَم أفولذ ؽخ عٌلذ ثٝهلجثّهْثف ثلْدثع ّثؽخ عٌذ ؽوِْس ثلعلوج  ّ

ظجُش اْللَ ُّلْ الْ  ثٝهلجم ثلؾلجفعٖ الزلك الْ  ثٝهلجم هجللك فلٖ ثلوؾلِْس عٌلَ 

ّرُخ أدْ فٌ٘فز إلٔ أى هْثف ثلْدثع لل٘ظ هضعللق دجلٌغلك ّإًولج ُلْ هضعللق دكلل 

هي صثس ثلذ٘ش ثلعض٘ق أًَ ٟ ٗغجدسٍ إلٔ دطْثف علْث  لضٗلجسر فل٠ر أّ الذم  فلجاٖ 

أّ ع٘جدر هشٗل ٗؾلشع للَ أى ٟ ٗغلجدس هكلز إٟ دطلْثف إلٔ هكز لضٗجسر اشٗخ لَ 

ّرُللخ إلللٔ ُللزث ؽوجعللز هللي ثلفقِللج  رُللخ إل٘للَ ثٝهللجم أدللْ ثلقجعللن ثلذغللْٕ ّثٝهللجم 

 سفولَص٘و٘لز  دلي  ّثلشثفعٖ هي ثلؾجفع٘ز ُّْ ظلجُش ال٠م ثٝهلجم  سفوَثلٌّْٕ 

لقلؼ فقلو ٟ   فٖ هٌجعكَ ّثلزٕ ٗ ِش ّ  أعلن أى هْثف ثلْدثع ّثؽخ ٛؽل ث

ٗؾشع لغ٘ش ّرلك أى سعْ    ا الذ صثس هكلز فجصقلج ّصثس هكلز هعضولشث ّصثسُلج 

اللزلك  َفجؽللج ّهللج عِللذ عٌللَ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م أًللَ هللجف للللْدثع إٟ فللٖ فؾلل

  ثعلِ٘ن سمْثى   صعجلٔ ّهْثف ثلْدثع ّثؽخ علٔ ثلقق٘ـ هلي أالْ َأفقجد

ّرلك أى ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م أم دزلك اوج ؽلج   زغٌثلعلوج  فٖ ثلقؼ ّل٘ظ د

أهلش  :الج  فٖ ثلقق٘ق٘ي هي فذٗظ عذذ  دي هجّّط عي أدَ٘ علي أدلٖ عذلجط 

ّؽج  رلك أٗنج عٌذ   وش عِذُن دجلذ٘ش ثلطْثف ثلٌجط أى ٟ ٌٗفشّث إٟ أى ٗكْى 

 دللي   هللي فللذٗظ عللل٘وجى ثٛفللْ  عللي هللجّّط عللي عذللذ  سفوللَثٝهللجم هغلللن 

فجٙهش ُْ ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م ّإى اجى فٖ   أى ثلٌذٖ ا أهش دزلك عذجط 

أهلش  عذجط ؽج  ثٝؽولج  دقْللَ  ديسّثٗز عذذ  دي هجّّط عي أدَ٘ عي عذذ  

 دليلكي ؽج  رللك فلٖ صْمل٘ـ سّثٗلز ثلغلل٘وجى ثٛفلْ  علي هلجّّط علي   ثلٌجط

ٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م ّؽج  ثٛهش فٖ رللك علي عولش دلي عذجط أى ثٙهش ُْ ثلٌذ

عولش دلعلجً٘ذ فلق٘قز فلئرث ولشػ ثًٝغلجى هلي هكلز ّأهكٌلَ  دليثلخطجح ّ عذذ  
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ثلشؽْع ّلن ٗطل  لللْدثع ّؽلخ عل٘لَ أى ٗشؽلع إرث الجى ٟ ٗؾلق عل٘لَ ّالذ سّٓ 

أى عولش دلي ثلخطلجح الذ  علع٘ذ  دليثلوْهل هي فذٗظ ٗق٘ٔ  اضجدَثٝهجم هجلك فٖ 

ّفٖ إعٌجدٍ إسعج  ّإرث   أسؽع سؽ٠ هي هش ثل ِشثى لن ٗط  للْدثع ل٘طْف فَ٘

إرث  اجى فَ٘ هؾقز فئى   عض ّؽل ٟ ٗكل  ًفغج إٟ ّععِج ّسعلْ    ا ٗقلْ  

هجاز ثًٝغجى الى ٗكْى هعَ  عي فئرث وشػ  هج أهشصكن دلهش فلصْث هٌَ هج ثعضطعضن

د٘ي هكز هفجّص فئًلَ ٟ فلشػ عل٘لَ أى ٗلذفع ّإى دفلع ُلل ٗؾلخ سفقز أّ اجى دٌ٘ز ّ

 ؟علَ٘ دم أم ٟ

وضل  ثلعلوج  فٖ رلك ثلٌـ علٔ ثٝهجم هجلك أًَ ٟ ٗؾخ علَ٘ ّرُلخ إللٔ ثاذ ػ/ 

  ّثلؾوِْس عللٔ أًلَ  سفوَفوذ أثلوٌزس ّازلك سّثٗز هقك٘ز عي ثٝهجم  ديُزث 

ثع ٟ ٗؾشع دلجلعوشر ّٟ أعللن هلي ٗؾخ علَ٘ ثلذم هوي اج  دجلْؽْح ّهْثف ثلْد

اج  دزلك ٟ هي ثلققجدز ّٟ هي ثلضجدع٘ي ّٟ هي أصذجعِن ّأعلٔ هج ّؽلذ فلٖ رللك 

 علي عذلذ رغ٘شثلو ديثلولك  عي عذذ لرأسه ديهج سّثٍ ثلضشهزٕ هي فذٗظ ثلقؾجػ 

أّط أى  دلليعذللذ   دلليأّط عللي ثلقللجسط  دلليثلذٌ٘وللجًٖ عللي عوللش  دلليثلللشفوي 

هي فؼ ثلذ٘ش أّ ثعضوش ف٠ ٌٗفش فضٔ ٗكْى  :اج    علَ٘ ّعلن سعْ    فلٔ  

ّرالش ثلعولشر ف٘لَ ل٘لش هقفلْظ ّالذ   أعضولش الج  أّ    وش عِذٍ دجلذ٘ش ثلطْثف

ثلغلٌي  اضجدلَعلضغشدَ اولج فلٖ ث  فقذ  سفوَأعلَ ل٘ش ّثفذ هي ثلعلوج  اجلضشهزٕ 

ع  ّأٗنلج الذ أصِلن ّف٘لَ مللر أسهل دليازلك فئى ُزث ثلخذلش الذ صفلشد دلَ ثلقؾلجػ 

ثلذ٘لوللجًٖ هنللع  أٗنللج فلل٠ ٗقللـ ُللزث عللي ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر  دلليدجلضللذل٘ظ ّ

ّثلغ٠م ّٟ أعلوَ ًقج عي أفقجح سعْ    ا ّٟ اذ فكٖ هي اْلِن ّٟ هلي 

  اوللج فللٖ  سفوللَثلضللجدع٘ي ّٟ هللي ثٛةوللز ثٛسدعللز اوللج سّٕ عللي ثٝهللجم هجلللك 

اذ ًقل عٌَ رلك ّهج فكٖ عي عف٘جى ثلغْسٕ اوج فكجٍ ثلقلٌعجًٖ  ثلوذًّز اج  اوج

عللذل ثلغلل٠م أى عللف٘جى ٗللشٓ هؾللشّع٘ز رلللك فللٖ ثلعوللشر  اضجدللَ  اوللج فللٖ  سفوللَ

ُّللزث ُّللن ّللللو هٌللَ فوللي ثلوعللشّف عللي عللف٘جى ٗللشٓ هللْثف ثلللْدثع للقللؼ ٟ 

شدّد للعوشر ّأهج هي اج  دلجلعوْم ّالج  دوؾلشّع٘ز هلْثف ثللْدثع للعولشر فئًلَ هل

 :هي ّؽٍْ

أى سعللْ    ا اللذ أعضوللش عللذر هللشثس ّلللن ٗللزاش عل٘للَ ثلقلل٠ر  :ثلْؽللَ ثّٛ 

 .ّثلغ٠م أًَ اذ هجف للْدثع 

أًَ ٟ ٗقفع عي أفذ هي أفقجح سعْ    ا ّٟ هي ثلضجدع٘ي أًِن  :ثٛهش ثلغجًٖ

 .هجفْث للْدثع 
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علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م اذ علق رلك اوج ُْ ظجُش ثللٌـ أى ثلٌذٖ  :ثٛهش ثلغجلظ

دجلذ٘لش  ٍٟ ٌٗفشى أفذان فضلٔ ٗكلْى  ولش عِلذ فٌ٘وج اج  فٖ فق٘ـ ثٝهجم هغلن 

ّللن ٗقكلٔ عٌلَ فلٖ ل٘لش  َُّزث اجلَ ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م فٖ فؾ  ثلطْثف

ثلقل٠ر  ُزث ثلوْمع أًَ اذ أهش علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م دطْثف ثلْدثع هع أًَ عل٘لَ

دعللذ ُؾشصللَ ّاللذ أعضوللش عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م عللذر هللشثس  رّثلغلل٠م اللذ فللؼ هللش

ّثلٌقل فٖ ثلعوشر أفشٓ هي أى ٌٗقل فٖ ثلقؼ فئى ثلعوشر ّثلقؼ ا٠ُج ّثؽذز اولج 

 .صقذم ثلك٠م علَ٘ ّراش ثٛدلز فٖ ُزٍ ثلذجح 

 ّ لقجؽلز أهج هي اج  دوؾشّع٘ز هْثف ثلْدثع لوي اذم إلٔ هكز صثةلشث أّ هقلل٘ج 

ّرُللخ لِللزث ؽوجعللز هللي ثلفقِللج  هللي ثلوضلللوشٗي فللئى ُللزث أمللع  ثلقللْ  دطللْثف 

ثلعوشر ّثلقْ  دطْثف ثلْدثع دجلعوشر أّلٔ هٌَ ّرلك أًَ للن ٗعِلذ علي سعلْ    

فلٔ    علَ٘ ّعلن أًَ اج  رلك ّٟ علي أفلذ هلي أفلقجح سعلْ    فللٔ   

للذ٘ش ثلعض٘ق ّٗغلضغٌٔ هلي رللك ثلقلجةل علَ٘ ّعلن أًَ فعل رلك هع اغشر اذّهِن 

عذلللجط سملللْثى   صعلللجلٔ عل٘لللَ فلللٖ  دللليًِٛلللج هعلللزّسر اولللج ؽلللج  فلللٖ فلللذٗظ 

أًلَ  عذلجط  دليهجّّط عي أدٖ علي عذلذ   ديثلقق٘ق٘ي ّل٘شُوج  هي فذٗظ 

ُّزث عٌذ عجهز ثلعلوج  أّ رُخ إلَ٘ ثٛةولز ثٛسدعلز ّسّٕ علي   سوـ للقجةل

ْى دئدقجةِج فضٔ صطِلش علن صطلْف دجلذ٘لش ُّلزث هلشدّد ل٘ش ّثفذ ثلغل  أًِن ٗقْل

 :هي ّؽٍْ

 :اللجلْث ؟أفجدغللز ُللٖ أى سعللْ    ا اللج  لقللف٘ز فٌ٘وللج فجمللش  :ثلْؽللَ ثّٛ 

ثلذ٘لش ّإًولج صلذفع فلئى ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ٖ إٔ ٟ ٗذقلٔ لِلج ؽلٖ  فل  فئًِج هجفش

عللٔ هلي الجى هعِلج ثلذقلج  فلئى ّثلغ٠م اذ ًِٔ ثلقجةل أى صطْف دجلذ٘لش ّٗؾلق 

أٗجهِج ٟ صعلن اذ صضٗذ ّاذ صٌقـ ّإى اجى لِج علجدر عللٔ الْ  دضقلذٗن صو٘٘لض ثلولشأر 

عولش ّصٗلذ دلي عجدلش أًِلن الجلْث دذقجةِلج ّفلٖ  دليعلٔ عجدصِج ّاذ ؽج  علي عذلذ  

 .أعجً٘ذُج عٌِن ً ش 

ثللْدثع أعلجد رللك ٗعٌلٖ دعلذ هلْثف  ( ٍفئى أاجم أّ ثصؾش دعلذٍ أعلجداج  سفوَ   )

ُّلزث ظلجُش ّلكلي للْ ثًٝغلجى اجًلش  ٗلْثدعثلطْثف ًَٛ ٟ ٗغؤ هْثف ًَٛ للن 

إاجهضَ ٗغ٘شر لؾشث  هضجع أّ دقظ عي سفقز أّ ؽشث  هعجم أّ فول هضلجع فلئى ُلزث 

ٟ فللشػ عل٘للَ دخلل٠ف هللي ٗعللضم علللٔ ثلوذ٘للش فللئى ُللزث ٗؾللخ عل٘للَ أى ٗطللْف 

زس الى ٗكْى هضعذج أّ هشُقج أّ ٗقضلجػ ّٗغضغٌٔ هي رلك هي ٟ ٗغضط٘ع ثلونٖ لع

إلٔ ثلشثفز ف٘ذفع دعذ رلك فئى ُزث ٟ فلشػ عل٘لَ هلج دثم أًلَ الذ ولشػ ّلِلزث سّٕ 
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عي ل٘ش ّثفذ هي ثٛةوز أًِن اجلْث ٟ فشػ علَ٘  إى أوش ععَ٘ دعذ ثلطلْثف اللى 

ٗلؤوش عللعٖ ثلقللؼ دعللذ هلْثف ثلللْدثع ف٘طللْف للللْدثع علن ٗغللعٔ فلل٠ ٗقللذم ثلغللعٖ 

  ّرُلخ إل٘لَ دعلل  سفولَسّٕ علي ثٝهلجم هجللك جًَ ٟ ٗلضهَ رلك إٟ هلفقجلْث أ

ثلفقِج  هي ثلؾجفع٘ز علَ٘ ٗقج  أى ثلعول ثل٘غ٘ش ٟ ٗنلش ثللْدثع فلئى ثًٝغلجى فلج  

وشّؽَ لن ٗقل أفذ هي ثلغل  أًلَ ٗلذفع للن ٗقلل ٛفلذ ّٟ ٗطعلن هعجهلج ّٟ ٗؾللظ 

هلي هللخ هضلجع ّدقلظ  َدفعلّٟ ٗقلٖ فئى رلك اذ ٗعلشك لًٞغلجى ّٟ ٗغلضط٘ع 

عي سفقز أّ ؽشث  هعجم أّ فول هضجع أّ سثفلز أّ ثعلض ٠  دوْملع لشثفلز لذعلذ 

 .ثلوغ٘ش فئى ُزث هوج ٟ فشػ علَ٘ 

ٗعٌٖ صشط  (ّإى صشاَ)ٗقْ  (فئى صشاَ ل٘ش فجةل ٟ فشػ علَ٘  اج  سفوَ   )

لٌذلٖ عل٘لَ هْثف ثلْدثع ّثعضغٌٔ ثلوقٌ  ثلقجةل اوج ؽج  فٖ رلك ثلذل٘ل علي ث

ّسولـ   :ثلق٠ر ّثلغ٠م فٖ ثلقق٘ق٘ي ّل٘شُوج هي فذٗظ عذذ  عذجط الج 

صقلذم ثلكل٠م عللٔ ُلزٍ ثلوغلللز ّثلقلجةل إًولج ًِلٔ ثلٌذلٖ عل٘لَ   فٖ رلك للقجةل

ثلق٠ر ّثلغ٠م عي اشدِج للذ٘لش ٛؽلل ثلطلْثف أهلج هلجدّى دوْلِلج ثلوغلؾذ اللى 

وقل٘ي فضؾِذ ثلذعْر فلئى ُلزث هولج ٟ صغعٔ د٘ي ثلقفج ّثلوشّر أّ صؾلظ ول   ثل

فشػ فَ٘ علٔ ثلقق٘ـ هلي أالْث  ثلعلولج  ّفلٖ هكلظ ثلقلجةل عٌلذ ثلوغلؾذ عٌلذ 

 : ثثلعلوج  أاْ

ثّٛ  ّظجُش هزُخ ثٝهجم أفوذ ّاْ   ُزث ثلقْ رُخ ؽوِْس ثلعلوج  علٔ ثلوٌع 

ثلؾللجفعٖ ّأدللٖ فٌ٘فللز هللشّٕ عللي ثٝهللجم هجلللك ّثعللضذلْث دوللج ؽللج  عللي سعللْ    

ا فٖ فذٗظ عجةؾز ثلغجدق ّثعضذلْث أٗنج دوج ؽج  فلٖ ثلوغلٌذ ّثلغلٌي أى سعلْ  

هللي ُّللزث ثلخذلش هٌكللش ٟ ٗقللـ   ٟ أفللل ثلوغللؾذ لقلجةل ّٟ ؽٌللخ :الج    ا 

ولج ول٘فلز ّٟ ٗقلـ ثٟفضؾلجػ دِ دليأفللش ّا فقذ صفشد دَ ؽغشٍ دلي دؽجؽلز  اْلَ

ّاذ ؽج  عي سعْ    ا اوج فٖ فق٘ـ ثٝهجم هغلن هي فذٗظ عجةؾلز سملْثى 

إًلٖ فلجةل فقلج   :ًجّلٌٖ٘ ثلخولشر فقجللش: اج     صعجلٔ علِ٘ج أى سعْ    ا 

ل ُّللزث ٗللذ  علللٔ أى ثلقللجةل صللذو  ى ف٘نللضك ل٘غللش فللٖ ٗللذطإسعللْ    ا 

للوغؾذ عٌذ ثلقجؽز اقول هضجع أّ عوجع هْع ز ًّقْ رلك فئى سعْ    فللٔ 

  عل٘للَ ّعلللن اللذ مللشح للوللشأر ثلغللْدث  وذللج  فللٖ هغللؾذٍ اوللج ؽللج  عٌللَ عل٘للَ 

ثلق٠ر ّثلغ٠م ّثلخذش فٖ رلك هعلْم فق٘ـ ّاذ رُخ إلٔ ُزث ثلقْ  ُّْ ثلقْ  

عز هي ثلعلولج  ُّلزث هلج  إل٘لَ ثلغجًٖ إلٔ ؽْثص دوْ  ثلوشأر ثلقجةل للوغؾذ ؽوج

ؽوجعز هي ثلفقِج  هي ثلقٌجدلز ّرُخ إلَ٘ أٗنج ؽوجعز هي ثلفقِج  هي أُل ثللشإٔ 

. 
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ّفكن ثلقجةل ٗضذجٗي علي فكلن ثلؾٌلخ فلئى ثلؾٌلخ الذ سولـ ل٘لش ّثفلذ هلي 

ثلغل  دذوْ  ثلؾٌخ إرث صْمل ؽج  ُزث عي ل٘ش ّثفذ هي ثلغل  اوج سّثٍ علع٘ذ 

الجى أفلقجح سعلْ     علن عي عطج  أذٗظ صٗذ دي دي هٌقْس فٖ عٌٌَ هي ف

ُّزث ٗذ  علٔ أًَ ٟ فشػ علٔ ثلؾٌخ   ا ٗضْمتْى ُّن ؽٌخ ف٘ذولْى ثلوغؾذ

أى ٗللذول ثلوغللؾذ إرث صْمللل ّٗللشوـ ف٘للَ اغ٘للشٍ إرث اللجى ٗؾللق عل٘للَ ثٟلضغللج  

ِن هلي ّرُخ دعنِن إلٔ ثلضشو٘ـ فٖ رلك عللٔ ثٝهل٠ع دجلٌغلذز للقلجةل ّهلٌ

ا٘ذ رلك دجلقجؽلز ّثللزٕ ٗ ِلش ّ  أعللن أًلَ ٗلشوـ للقلجةل أى صلذول ثلوغلؾذ 

عْث  اجى لقجؽز أّ لغ٘شُج ّٗؾضشه فٖ رلك ثٛهي هلي ثلضلْٗلظ دوعٌلٔ أًلَ ٗلؤهي 

ٗقلشم لْالْع ثلٌؾجعلز فقلشم  فٌ٘تز َهي أى ٗغقو هي دهِج علٔ أسك ثلوغؾذ فئً

فئًَ ٟ فشػ علِ٘ج هي ثلذوْ  علٔ  علِ٘ج ثلذوْ  ُّزث ظجُش أهج إرث أهي هي رلك

 .ثلقق٘ـ هي أاْث  ثلعلوج  

ُّلزث ل لجُش  (سؽلع إل٘لَ)ٗقْ   (ل٘ش فجةل سؽع إلَ٘  َّإى صشااج  سفوَ   )

ثٛهش دجعضذجس أًلَ هلي ثلوٌجعلك ّٗؾلخ عللٔ ثًٝغلجى أدث ٍ ّهلج الجى هلي ثلوٌجعلك 

ضطع ثلشؽْع ّؽلق ّثعضطجع ثًٝغجى إلَ٘ ثلشؽْع ّؽخ علَ٘ أى ٗشؽع ّإرث لن ٗغ

إرث  عل٘للَ فئًللَ   ٟ ٗكللل  ًفغللج إٟ ّعللعِج ّاللج  ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م 

أهللج إرث اللجى ٗغللضط٘ع ثلشؽللْع ٗؾللخ عل٘للَ   أهللشصكن دلللهش فلللصْث هٌللَ هللج ثعللضطعضن

ثلشؽللْع الللى ٗكللْى ثًٝغللجى علللٔ هؾللجسف هكللز أّ اشٗذللج هٌِللج ّٟ ٗؾللق عل٘للَ 

وٌجعلك ّؽلخ عل٘لَ ثلهضعلق دزهضلَ ُّلْ هلي ثلشؽْع ّؽخ علَ٘ دجعضذجس أى ثٛهش 

إعللقجهَ ّٗغللضغٌٔ هللي رلللك ثلقللجةل ّل للجُش ثلللٌـ عللي سعللْ    ا اوللج فللٖ 

فذٗظ عذذ  دي عذجط ثلغجدق ّعل٘لَ عولل عجهلز ثلغلل  ّالذ سّٕ رللك دخل٠ف 

 .ُزث ثلقْ  عي دعل ثلققجدز ّفٖ فقز ؽولز هٌِج ً ش 

 دوعٌٔ أًَ إى اجى هعزّسث أّ ل٘ظ (دم َ ّ لن ٗشؽع فعل٘فئى ؽق أ ٗقْ  سفوَ  )

دم فٖ ثلقجل٘ي ّٟ ٗفشع فٖ ُزث دل٘ي ثلوعلزّس ّل٘لش ثلوعلزّس  َدوعزّس وشػ فعل٘

اوج فٖ ا٠م ثلوقٌ  ُّزث ظجُش هزُخ ثٝهجم أفوذ ّثللزٕ ٗ ِلش ّ  أعللن أًلَ 

ذٗلز صقلذم ثٝؽلجسر ثلف ج ّٟ ٗؾخ علَ٘ دم هطلقج اوج صقذم ثلك٠م عل٘لَ فلٖ دلجح ثللذه

إلٔ ُزٍ ثلوغللز ّّؽْح ثللذهج  ّثٛدللز فلٖ رللك علن أًلَ الذ رُلخ ل٘لش ّثفلذ هلي 

 دليثلعلوج  إللٔ علذم ّؽلْح ثللذم عللٔ هلي صلشط هلْف ثللْدثع ُّلزث هلشّٕ علي 

ثلوٌللزس اوللج فكللجٍ عٌللَ ل٘للش ّثفللذ اللزلك هللشّٕ عللي ثٝهللجم هجلللك ّهللٌِن هللي اللج  

عذلجط سملْثى    ديهج ؽج  هي اْ  دْؽْح ثلذم ُّْ اْ  ثٛاغش ثعضوجدث علٔ 
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 سّثٍُّللزث ثلقللذٗظ اللذ   دمَ هللي صللشط ؽلل٘تج هللي ًغللكَ أّ ًغللَ٘ فعل٘لل :اللج  صعللجلٔ 

عذجط هلي  ديؽذ٘ش عي عذذ   ديأدٖ ؽ٘ذز ّل٘شُن هي فذٗظ عع٘ذ  ديثلذِ٘قٖ ّ

اْ  ّؽخ اذ ؽلج  هشفْعلج ّٟ ٗقلـ علي ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م دلل ٗقلـ 

وللج ثلقللْثح ف٘للَ ثلْالل  ّدعللل ثلعلوللج  ٗفللشع دلل٘ي ثلوقللزّس هٌكللشث هشفْعللج ّإً

ّدغ٘للش ثلوعللزّس فْ٘ؽذللَ علللٔ ل٘للش ثلوعللزّس ف٘خللشػ هضعوللذث ّعلللٔ  ثلوعللزّس ٟ 

ُّْ  رعؾش ديْٗؽذَ ُّزث ثلضفشٗق ٗفضقش إلٔ دل٘ل فئى سعْ    ا اذ ألضم اعخ 

    ا دلى ٗقلق ّأى ٗفلذٕ هعزّس دجلذم ّرلك أًَ اذ  رصَ ُْثم سأعَ فلهشٍ سعْ

ّلن ٗلهش ثلٌذٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م هلي الجى هعلزّسث أٗنلج فلٖ دلجح  ولش دجللذم 

فٌ٘وج سوـ ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م للنعفز أى ٗذفعْث دعذ هٌقل  ثلل٘لل هلع 

اْ  ؽوجعز هي ثلعلوج  ّظجُش ثلٌـ دْؽْح ثلذقج  إلٔ ثٝعفجس ّازلك فلٖ صلشط 

ثلوذ٘ش دؤٌ اوج سوـ ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغل٠م للشعلجر ّالزلك سولـ ثلٌذلٖ 

ا للعذجط أى ٗذع ثلوذ٘ش دؤٌ لغقجٗز ثلقجػ ّهعلْم أى ثلوذ٘ش ّثؽلخ ّهلي صلشط 

ثلوذ٘ش ّؽخ علَ٘ ثلذم علٔ اْ  ؽوجُ٘ش ثلعلوج  ّهٌِن هي الج  دعذهلَ ُّلْ فلشع 

ّعلٔ ال فئى ثلضفشٗق د٘ي ثلوعلزّس ّل٘لش ثلوعلزّس  عوج صقذم هي ثلك٠م فٖ ثلذهج 

ٟ ّؽَ لَ ٗفشع دجٟصفجع فٖ لقْع ثٝعن أى ثلوعزّس ٟ ٗلققَ ثٝعن ّل٘لش ثلوعلزّس 

ٗلققَ ثٝعن ُّزث ل جُش ثلٌـ عي سعْ    ا فئى   عض ّؽل اذ سولـ لِلزٍ 

صعولذ اولج ؽلج  فلٖ ثلغلٌي هلي  ثٛهز دلى اذ سفع عي ُلزٍ ثٛهلز هلج صفعللَ هلي ل٘لش

  هضللٖ ثلخطللل ّثلٌغلل٘جىعللي أعفللٖ  :اللج  عذللجط عللي ثلٌذللٖ ا  دلليفللذٗظ عذللذ  

سدٌللج ٟ صؤثوللزًج إى ًغللٌ٘ج أّ  ّاللزلك هللج ؽللج  فللٖ اللْ    صعللجلٔ هللي اللْ  عللف٘جى 

فِزث صشو٘ـ لشفلع   اذ فعلش :أى   عض ّؽل اج  اذ ؽج  فٖ ثلقق٘ـ   أوطلًج

د٘جى لشفع ثٝعن لوي اجى ٗفعل ؽل٘تج هلي ثلوق لْسثس لولي الجى هخطلل أّ ًجعلٖ أّ 

ُّزث ٗخشػ ثلوضعوذ عي ثلؾجُل ّثلٌجعٖ فٖ دجح ثلضلع٘ن أهج دلجح ثللذهج  فكولج صقلذم 

 .فٖ ثلفذٗز هع د٘جى عزسٍ  رأى   عذقجًَ ّصعجلٔ اذ أهش ًذَ٘ دلهش اعخ دي عؾش

هلْثف علي  ٍفطجفلَ عٌلذ ثلخلشّػ أؽلضأفلئى أولش هلْثف ثلضٗلجسر  اج  سفولَ  )

ثلعذلجدثس ٖ ثٛعولج  ّصقلذم أى ثلٌ٘لز فلٖ ثلٌ٘لز هلي ؽِلز ثٛفلل هطلْدلز فل (ثلْدثع

صو٘ض ثلعذجدثس عي ثلعجدثس ّصو٘ض ثلعجدثس دعنِج عي دعل ّهعلْم أى عوز أًْثع 

هي ثلطْثف عذر اذ ؽشعِج   عذقجًَ ّصعجلٔ هٌِج ثلطْثف ثلْثؽخ ُّلْ هلْثف 

ثف ثلْدثع ّهْثف ثلقذّم علٔ اْ  دعل ثلفقِج  ّاْ  ثٝهجم هجلك ثٝفجمز ّهْ

ّهٌِج هجُْ هغضقخ ُّْ ثلطْثف دجٝه٠ع دجلضٌفلل عللٔ ّؽلَ ثٝهل٠ع فئًلَ هلي 

 لثلغٌي ُّزث اْ  ؽوِْس ثلعلوج  اطْثف ثلقذّم ّهلْثف ثللْدثع عللٔ الْ  دعل



 دورة زاد الـمســتـقـنــــع
 

 

23
1 

أى ٗللذول ثلفقِللج  ّل٘للشٍ هللي أًللْثع ثلطللْثف فِللزٍ ثًٛللْثع إرث أسثد ثًٝغللجى 

دعنِج علٔ دعل ُل ٗؾْص لَ رلك أم ٟ  الى ٗؤوش هْثف ثٝفجمز إلٔ هلْثف 

ثلْدثع ف٠ ٗطْف ْٗم ثلٌقش ّأٗجم ثلضؾشٗق فضٔ ٗخشػ هي هكز فئرث أسثد ثلخلشّػ 

 ؟هجف لٞفجمز ّهجف للْدثع عن لجدس ٗؾْص رلك

َ علٔ ثلقق٘ـ ُّْ سّثٗز عي ثٝهلجم أفولذ ُّلْ الْ  ٛدلٖ فٌ٘فلز ّرُلخ إل٘لػ/ 

ؽوجعز هي ثلفقِلج  هلي ثلؾلجفع٘ز ّرللك أى هلْثف ثللْدثع لل٘ظ هْثفلج هخقْفلج 

دخ٠ف هْثف ثٝفجمز فئًَ هققْد دزثصَ ف٘ذول ُلزث فلٖ ُلزث  َدزثصَ اذ اقذ دعٌ٘

دزثصِج ّإًوج ثلوققْد أى صعولش ثلوغلجؽذ لكلل ر اوغللز صق٘ز ثلوغؾذ ل٘غش هققْد

شع ثلقل٠ر لكلل دثولل لكلٖ ٟ قل٠ر فلجلٌذٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م الذ ؽلجلدثول د

ٗعضلللجد ثلٌلللجط ثللللذوْ  ثلوغلللجؽذ لغ٘لللش ثلقللل٠ر ف٘ؾلغلللْث ف٘نلللطؾعْث ّٗضقلللذعْث 

ّٗضغجهشّث ّٗلِْ ّإًوج أهش دللدث  ثلقل٠ر ّلِلزث ٗغلوَ٘ ثلفقِلج  صق٘لز ثلوغلؾذ ّللن 

ٗغذللش عللي سعللْ    ا وذللش دِللزٍ ثلضغللو٘ز ّإًوللج ُللٖ هللي ثفللط٠ؿ ؽوجعللز هللي 

هي ثلضجدع٘ي ّهي ؽج  دعذُن هي ثلغل  ُّلزث ثفلط٠ؿ ٟ ٗغ٘لش هلي أفلل ثلفقِج  

 .ثلقكن ؽٖ  

عل٘للَ ٗقللج  لللْ أى إًغللجًج اللج  دِللزٍ ثلغللٌز ُللل عل٘للَ أى ٗفللشع ؽولللز هللي ثلضفشٗعللجس 

 ؟دْؽْح أى ٗفشد ال ف٠ر دٌ٘ز ّعول

ُزث ٗفضقلش إللٔ دل٘لل أًِلج ل٘غلش دقل٠ر هغلضقلز فلئى علٌز دولْ  ثلوغلؾذ ثللزٕ ػ/ 

ثلفقِج  صق٘ز ثلوغؾذ ُزٍ ل٘غش دق٠ر هغضقلز فقذ صذول فلٖ ثلفشٗنلز ّالذ ٗغوِ٘ج 

صللذول فللٖ ثلٌجفلللز فللئرث أسثد ثًٝغللجى أى ٗللذول ثلوغللؾذ فقللجدف فشٗنللز فلللٔ 

علقطش عٌلَ صق٘لز  زّعقطش عٌَ دجٟصفجع ّإرث دولل ثلوغلؾذ ّفللٔ ثلغلٌز ثلشثصذل

 ؟ثلوغؾذ دجٟصفجع فِٖ دثولز فٖ ل٘شُج ُّل ٗلضم هي رلك ً٘ز 

ٟ ٗللضم هلي رللك ً٘لز أفل٠ ُلل ٗؾلخ فلٖ ُلزث هلْثف ثللْدثع إرث أولش هلْثف ػ/ 

 ؟ثٝفجمز إلَ٘ فغعٔ عن أوش ثلطْثف

ٗقج  أى ثٛفل أى ثلطْثف ٗغذق ثلغعٖ فئرث أولش ثلطلْثف عللٔ ثلغلعٖ ّالذم  ػ/ 

أًلَ علتل الج   ثلغعٖ صقذم أًَ ؽج  وذش فٖ رلك علي ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م 

ثفعلل  ُّزث صقذٗن للغعٖ فقج  ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م   فعع٘ش اذل أى أهْ

فِزث وذش هٌكش دِزث ثللفع ّإًولج عذلش علي ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م   شػفّٟ 

ُْ صقذٗن أعوج  ْٗم ثلٌقش دعنِج علٔ دعل أهج ثلغلعٖ فجلغلٌز أى ٗغلذقَ هلْثف 
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هلْثف ثٝفجملز عن ٗكْى ععٖ عن ٗكْى دعذ رلك هْثف للْدثع لكي لْ فعل ّأولش 

 ؟هْثف ثلْدثع ُل رلك ٗؾضةَ أم ٟ إلٔ

ٗؾضةَ علٔ ثلقق٘ـ دجعضذلجس أى هلْثف ثللْدثع لل٘ظ عذلجدر هغلضقلز ّإًولج ُلْ ػ/ 

صع ٘ن للذ٘ش عٌذ هغجدسصَ دِزث ثلعول ُّزث ظلجُش ُّلْ ؽلذَ٘ دضق٘لز ثلوغلؾذ الزلك 

جعش ّللن إرث أوش ثًٝغجى هْثف ثلقذّم اوي اجى اجسًج أّ هفشدث عن رُخ إللٔ ثلوؾل

ّلن ٗط  علٔ ثلقْ  دوي الج  دعلذم ثلْؽلْح أّ هلي الج  لَ ٗذول إلٔ ثلذ٘ش أّ دو

ثلضلع٘ن اج  لَ أوشٍ ًّْثٍ هْثفج للقذّم ّهْثف لللْدثع فِلزث الْ   َدجلْؽْح ّفول

فَ٘ ً ش دجعضذجس أف٠ أى هلْثف ثلقلذّم ٗؾلخ عللٔ ثًٝغلجى فلج  اذّهلَ ّإرث للن 

ضَ ثعضققجع ثٝعن لوي اج  دجلْؽْح ّٗؾلخ ٗط  عقو عٌَ رلك ثلعول ّدقٖ فٖ ره

علَ٘ ثلضْدز ّلكي إرث ثعضطجع أى ٗغضذسط رلك اذل وشّؽَ هلي ثلوغلؾذ هلي ثلذ٘لش 

ثلقشثم ٗقج  أًَ ٗطلْف عللٔ هلي الج  دلجلْؽْح ّهلي الج  دجٟعلضقذجح فلئى للجدس 

ٗقج  أًَ ٗشؽع ّٗقنٖ ٛى ُزٍ ٟ صقنٔ ّإًوج ُٖ عٌز فجل٘ز فلئرث ولشػ ثًٝغلجى 

ؾذ ثلقلشثم ّللن ٗطل  علن للجدس ّسؽلع ُلل ٗقلج  أى سؽْعلَ رللك لقنلج  هي ثلوغ

ثلطْثف ثّٛ  أم أًَ ٗلضهَ أى ٗطْف لقذّم ُزث ٗقج  أًَ ٗلضهَ هلْثف لقلذّم ُلزث 

صق٘للز ثلذ٘للش ثلطللْثف ُّللْ اضق٘للز ثلوغللؾذ إرث دوللل ثًٝغللجى ّؽلللظ ّلللن ٗقلللٖ 

لقنلج  هلج  ساعض٘ي عن وشػ ّسؽع هشر أوشٓ فئًَ ٗقلٖ ساعضل٘ي لِلزٍ ثلذوللز ٟ

 .عذق ُّزث ظجُش 

صقذم ثلك٠م عي ثلقجةل  (ّٗق  ل٘ش ثلقجةل د٘ي ثلشاي ّثلذجح   اج  سفوَ   )

أًَ ٗؾْص لِج أى صذول ثلوغؾذ ّأى صذعْث إلٔ أًِج ٟ صقلٖ ّصذضعذ علي ثلقلفْف 

ُّللزث ُللْ  (ّصقلل  دلل٘ي ثلللشاي ّثلذللجح)فللج  ثلقلل٠ر فضللٔ ٟ صقطللع ثلقللفْف اللج  

م علٔ ُزث ثلولضضم ّهج ؽج  رلك هي أوذجس ّهج فـ فَ٘ هلي  علجس ثلولضضم صقذم ثلك٠

عي ثلغلل  ثلقلجلـ هلي ثلقلقجدز ّثلضلجدع٘ي ّثلولضلضم  ُلْ هلج دل٘ي ثللشاي ّثلذلجح 

ّا٘ل أًَ هلج دل٘ي ثللشاي ّثلقؾلش إٔ أًلَ ثلؾلذثس الجه٠ هلي ؽِلز ثلذلجح ُّلزث الْ  

ّثلذلجح ُّلزث ثللزٕ لؾوجعز هي ثلفقِج  ّثلؾوِْس ّعجهز ثلعلوج  أًَ هلجد٘ي ثللشاي 

ٗعنذٍ عول ثلغل  ّازلك ثٛوذجس ثلْثسدر فٖ رلك ّإى اجًلش هعلْللز ّٟ ٗؾلشع 

هي أهشثف ثلكعذز ؽجص للَ رللك  ل٘شٍثلضضثم ؽٖ  هي ثلذ٘ش ل٘ش ثلقؾش ّلْ ثلضضم 

  أًلَ الجى ٗضعللق دلعلضجس ثلكعذلز للك علي ثلضد٘لش ر لْسّد رلك عي ثلغلل  الذ عذلش

أًِن اجًْث ٗلضضهْى ثلذ٘لش هلي ؽِجصلَ ُّلزث هلي  ّؽج  عي ؽوجعز أٗنج هي ثلغل 

ؽِز ثٛفل ٟ فشػ فَ٘ هجلن ٗكي علٔ عذ٘ل صع ٘ن دقعز دعٌِ٘ج هلي ثلذ٘لش للن ٗلشد 
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فِ٘ج دل٘ل اضع ٘ن أفلذ ثٛسالجى ثلضلٖ للن ٗلشد فِ٘لج دل٘لل أّ دقعلز هلي ثلذقلجع هلي 

 .ثلذ٘ش فئًَ ُزث هي ثٟدضذثع ّثٝفذثط ثلزٕ ٗقج  دٌكشثًَ 

للن ٗغذلش فلٖ رللك ؽلٖ  فلئى الجى ٗققلذ هلج ٗلزاشٍ  (دثع٘ج دولج ّسد )اج  سفوَ  

ٗقلْ   دعل ثلفقِج  ّٗقكٔ عي ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م فئى ُزث ٟ ٗعلْ  عل٘لَ

ٗعٌٖ دذجح ثلوغؾذ ثلقشثم ٗعٌٖ ٟ صذول علَ٘ ّالًَ ٗؾعل  (ّصق  ثلقجةل دذجدَ )

ث ُّلزث فلشع عولج صقلذم علي ثلْاْف ُزث دوقلجم ثًٟضقلجم فضقل  هغلضقذلز للذ٘لش لضلذعْ

هغللز ثلق٘ل دوْ  ثلوغؾذ عن أًَ للْ ا٘لل دوٌعِلج ّثعلضقذجلِج ثلذ٘لش فلٖ هغلل ُلزث 

ثلْاش ٗقضجػ إلٔ دل٘ل عن أًَ لن ٗؾشع للوشأر علٔ ّؽَ ثلعوْم أى صق  عٌلذ ثلذلجح 

ُّٖ فجةل عن صذعْث ٟ فٖ ُلزث ثلوْملع ّٟ فلٖ ل٘لشٍ ّللن ٗغذلش فلٖ رللك دل٘لل 

لٔ أفل ٗزاشٍ دعل ثلفقِج  أًلَ ٗؾلشع للقلجةل فلٖ أّالجس ّأهج هي فول رلك ع

ثلعذجدثس ثلضٖ ٟ صغضط٘ع هي ثلضوكل٘ي فِ٘لج أى صؾللظ فلٖ هقل٠ُج ّصلذعْث ُلزث الذ 

ٗغلضقذْى للقلجةل إرث دولل  ْثالجً :الج  عي هعوش  َسّٓ عذذ ثلشصثع فٖ هقٌف

ولج ُزث اْ  لوعولش ٗقك٘لَ هعولش ا  ّاش ثلق٠ر أى صؾلظ فٖ هق٠ُج ّصزاش  

ُْ هعلْم هي أصذجع ثلضجدع٘ي ّلن ٗغذش أًَ لقٖ أفلذث هلي أفلقجح سعلْ    فللٔ 

  علَ٘ ّعلن فقكجٗضَ صللك علي ؽوجعلز هلي ثلفقِلج  علن أًلَ للْ عذلش فلٖ رللك وذلش 

هْاْف علٔ أفذ هي ثلققجدز لق٘ل ثلضْا  فَ٘ لعذم ثلذل٘ل فئى   عذقجًَ ّصعجلٔ 

ّفللشم علِ٘للج رلللك دللل لللْ فعلللش ٛعوللش هٌللع ثلقللجةل هللي إص٘للجى دعللل ثلعذللجدثس 

اجلق٠ر ّثلق٘جم ٗقشم علِ٘ج أى صفعل رلك اجلطْثف ّأّؽلخ   علذقجًَ ّصعلجلٔ 

هلي   الذانج  ثلق٘جم ّلن ْٗؽلخ علِ٘لج انلج  ثلقل٠ر لقكولز فلٖ ثلقل٠ر علِ٘ج 

ثلقل٘جم ّرللك سدولج للذفع ثلوؾللقز عٌِلج فلئى أٗجهِلج الذ صضٗللذ ّالذ صقلل إللٔ ًقلل  

ف٘ؾللق علِ٘لج أى صقنلٖ ثلقللْثس دخلل٠ف ثلقل٘جم فلئى فلل٘جم ثلؾلِش هلي ثلقل٘ل 

سهنجى ٗقل علٔ ثلوشأر أى ٗقجدفِج ف٘جم ُّٖ دعلزس ٗللصٖ عللٔ ثلقل٘جم اللَ علن 

أى ثلقنج  علٔ ثلضشثوٖ هي ؽِز ثلق٘جم علٔ ثلقلق٘ـ دخل٠ف ثلقل٠ر فلئى هلي 

ًغٖ ثلق٠ر أّ اجى هعزّسث عي أدثةِلج علن هكلي هٌِلج ّؽلخ عل٘لَ أى ٗؤدِٗلج فلج  

اشُج دجصفجع ثلعلوج  فٖ ُزث ٗضذجٗي عي ثلق٘جم ّعلَ٘ ٗقج  فٌ٘ولج هٌلع   علذقجًَ ر

ّصعجلٔ ثلوشأر ثلقجةل هي أدث  ثلعذجدر لن ٗلهشُج دلى صفعل دذٟ عي رللك اولج رالش 

ثلوقٌفْى  ّاوج ؽج  عي هعوش ٗزاش   عذقجًَ ّصعجلٔ فٖ ُزث ثلوْمع ٗقج  أى 

ف ثلوشأر ّثعضقذج  ثلذ٘ش دجللذعج  ّإى الجى ٗلشٓ ُزث ثلوْمع ٗفضقش إلٔ دل٘ل دْاْ

ثلوقٌ  أًِج هلهْسر دلذوْ  ثلذ٘لش ّصللذظ ثلعذلجدر لكٌِلج هوٌْعلز لكٌِلج صلزاش   
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عذقجًَ ّصعجلٔ ا٘جعج علٔ دعل ثلغل  هي ثلزاش فٖ أّاجس ثلقل٠ر ٗقلج  أى ُلزث 

عللِ٘ن  ذ  ف٘لَ ثللذل٘ل علي ثلقلقجدز ّٟ علي أفلذ هلي ثلضلجدع٘يلن ٗٗفضقش إلٔ دل٘ل ّ

سمْثى   صعجلٔ فن٠ عي سعْ    ا ّعلَ٘ ٗقج  دلى ُزث هي ثلوقلذعجس ّالذ 

 ِلج  دضشا ٍثوضل  ثلعلوج  فٖ ثلقجةل إرث صشاش ؽٖ  هي ثلعذجدثس ثلضٖ اذ علزس

ّأهشُلج دلزلك ُلل ٗكضلخ لِللج ثٛؽلش اقلج  ثلولشٗل اوللج فلٖ ثلقلق٘ـ هلي فللذٗظ 

ٗعولل  الجىإرث هشك ثلعذذ أّ عجفش اضلخ   للَ هج :أًَ اج   هْعٔ أى ثلشعْ  ا

  ؟ُّْ فق٘ـ هق٘ن

 :علٔ اْل٘يػ/ 

ثوضلفْث فٖ ُزٍ ثلوغللز ُل ٗلقق دجلوشٗل دجعضذجس أًِج هعزّسر اذ فكٔ ثلخل٠ف 

  فٖ أّثةل ؽشؿ هغلن ّثلزٕ ٗ ِش ّ  أعللن أًِلج  سفوَفٖ رلك ثٝهجم ثلٌّْٕ 

لققِج ثٛؽش ّرلك أى ثلقل٘ل هلي ثٛهلشثك ّثٛعلشثك ّرللك لولج اجلوشٗل ّٗ

ٗضذعَ هي  ٟم صلقق ثلوشأر عٌذ ّسّد ثلقل٘ل ُّلزث أهلش ٗعلولَ ثلٌغلج  علن أًلَ أرٓ 

ُّزث ازلك اولج ل عوؽشفَ هي أدث  ثلَ فئى ثًٝغجى إرث ؽشؿ عوٖ هشٗنج إرث هٌع

ش دلئرى   علض ّؽلل أًَ فٖ ثلشؽل ازلك فٖ ثلوشأر أًِج دعلزسُج رللك ٗلققِلج ثٛؽل

فلضؼ دِلج ثلعلولج  عللٔ ثلقلْل٘ي دعلذم لقلْع ثاجلوشٗل ُّزٍ ثلوغللز لِج اشثةي الذ 

هلج سأٗلش ًجاقلجس عقلل  ثٛرٓ ثٛؽش دجعضذجس أى ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م اج  

ٗقلج  أى ثلٌذلٖ   ًققلجى ثللذٗي أًِلج ٟ صقللٖ ّٟ صقلْم إرث فجملش فقج    ّدٗي

ؽعلل ثلقل٘جم   فلٖ ثللذٗي فقْللَ   ًجاقجس عقل ّدٗلي ج  علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م ا

ّثلق٠ر ّهعللْم أى ثلولشأر ٗؾلخ عل٘لَ أى صقنلٖ ثلقل٘جم هلع اشًلَ دجلقل٠ر فلئرث 

انش ثلق٠ر لن صكي ًجاقز هي ؽِلز دٌِٗلج فلٖ ثلقل٘جم هولج ٗلذ  عللٔ أى ثلولشثد 

ؽش ْعذم ثلضلذظ دجلعذجدر فج  فشمِج دخ٠ف ثلشؽل ٟ ٗعٌٖ رلك لقْع ثُٛزلك د

لضنجد ّعذم ظِْس فؾَ دٌ٘ز فٖ عن أًَ عٌذ ثلضنجد ُّزٍ هي ثلقْثعذ ثلوِوز عٌذ ث

فللٖ ُللزٍ  زشفوللّعللعز ؽجًللخ ثل زشفوللهللي أاللْث  ثلعلوللج  أى ٗغلللخ ؽجًللخ ثل اللْ 

ثٛاْث  أى ٟ ٗكي فٖ ُزث ثلخ٠ف هقول أى فنلل   علض ّؽلل ّثعلع ٗؤص٘لَ هلي 

رلللك ٟ عللي ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ُّللزث اوللج صقللذم أًللَ ٟ ٗغذللش فللٖ  ٍٗؾللج  هللي عذللجد

 .ّثلغ٠م ّٟ عي ثلققجدز 

ٗقللْ  ّٗغللضقخ (ّصغللضقخ صٗللجسر اذللش ثلٌذللٖ ا ّاذللشٕ فللجفذَ٘ اللج  سفوللَ   )

صٗللجسر اذللش ثلٌذللٖ ا ّفللجفذَ٘ أدللٖ دكللش ّعوللش صٗللجسر ثلقذللش الل٠م ثلوقللٌ  فِ٘للج 

 أى ثلٌذلٖ عل٘للَ ثلقل٠ر ّثلغلل٠م فٌ٘ولج ثدضللذهخلجل  للللذل٘ل صقلذم هعٌللج ثلكل٠م علللٔ أ

هي رٕ ثلقل٘فز اذ ؽج  عي ؽوجعز هي ثلغلل  أًِلن الجلْث دوؾلشّع٘ز ثلضلعلٖ  َفؾ
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دجلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م هي ثدضذث  ثٝفشثم هي رٕ ثلقل٘فز أى ٗلصٖ دجلوذٌٗز 

لقلؼ أّٟ ّلِزث هي ٗلصٖ هي علْثم ثلوغللو٘ي هلي أاطلجس ثلعلجلن ٗللصْى للوذٌٗلز فلٖ ث

ف٘ولج دلذأ دلَ ثلٌذلٖ عل٘لَ  ؤاذل إص٘جًِن للوذً٘ز صلع٘ج دجلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغل٠م ٗذلذ

ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م ُّللزث اْلللَ علللفٖ هللشّٕ عللي ؽوجعللز هللي ثلغللل  ُللْ أفللشٓ 

  لقذلش ثلٌذلٖ عل٘لَ  سفولَدجلقْثح ُْ ٟ ع٠الز للَ دلجلقْ  ّأهلج رالش ثلوقلٌ  

زث ٗفضقلش إللٔ دل٘لل ؽلج  فلٖ رللك ؽوللز ثلق٠ر ّثلغ٠م ٌُج ّراش ثٟعضقذجح أى ُل

هي ثٛوذجس ّثٙعجس لشعْ    ا ثللذعْر لضٗلجسر اذلشٍ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م ّٟ 

اطٌلٖ ّ ثلذِ٘قلٖ  ٗقـ هٌِج ؽٖ  ّالِج فٖ علذثد ثللْثُٖ ّثلوٌكلش الذ سّٓ ثللذثس

  لكي للْ أى ّثلطذشثًٖ ّل٘شُن ؽولز هي ثٛوذجس ّالِج هعلْلز ٟ ٗقـ هٌِج ؽٖ

 ؟ثلشعْ    ا دعذ صٗجسصَ للوغؾذغجى صثس ثلوذٌٗز فِل لَ أى ٗضّس ثًٝ

ٗقج  أًَ ٗؾشع لَ رلك ّٟ ؽٖ  علَ٘ دوي صثسٍ ّهي اج  دجلوٌع أًَ ٟ ٗغلضقخ ػ/ 

ش دزثصَ دلل لَ صٗجسر اذش ثلٌذٖ ا فِزث اْ  ٟ ٗعْ  علَ٘ لكي ٗقج  أًَ ٟ ٗققذ ثلقذ

إٔ ٗعضجد دجلضٗلجسر دخل٠ف   ٟ صؾعلْث اذشٕ ع٘ذث ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م اج  

هغؾذٍ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م فئى ثلٌذٖ ا اذ فظ علٔ إص٘جًَ ّثلقل٠ر ف٘لَ اولج ٟ 

ٗخفٔ ّهعلْم أى صكشثس رلك ٗعٌٖ أًَ ع٘ذث ّلزلك اج  ثلٌذٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م 

  صؾذ ثلشفج  إٟ لغ٠ط هغجؽذ ثلوغؾذ ثلقشثم ّهغؾذ ثٛاقٔ ّهغؾذٕ ُلزث ٟ 

فؾذ ثلشفج  إلٔ ل٘ش ُزٍ ثلوغجؽذ هي ثٝفذثط ّثٟدضذثع ُّلزث ف٘ولج ٗضعللق دللهْس 

ثٛسفلجم  زثلعذجدثس ّأهج ؽذ ثلشفج  ٛهلْس دًْ٘ٗلز أّ ٛهلْس دًْ٘ٗلز فِلزث هلي فلل

أى ٗشصقلل ثًٝغلجى إللٔ هغلؾذ ّصٗجسر ثٛاجسح فلئى ُلزث هلي هلج ُلْ هؾلشّع أهلج 

دعٌَ٘ ل٘قلٖ ول  إهجم فئى ُزث هي ثلوقذعجس ثلضٖ ٗفعلِج اغ٘ش هلي ثلقلجلق٘ي ّٟ 

ٗضْسعْى ٛى ُزث هي ؽولز ثلوٌِٖ عٌَ فئرث اجى فٖ ثلوذٌٗلز ّصثس ثلوغلؾذ ٗؾلشع 

لَ صٗجسر اذش ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّٟ ٗذعْث هغضقذل ثلقذش دلل ٟ ٗلذعْث عٌلذٍ دلل أى 

 عذقجًَ ّصعجلٔ فٖ إٔ هْمع هي ثلوْثمع علٔ ثلغْث  هي ؽِز ثلقذلْ  دعج   

إٟ هللج د  ثلللذل٘ل عل٘للَ هللي ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م هللي صخقلل٘ـ هغللؾذٍ 

دجلفن٘لز أّ هْثمع ثلغؾْد أّ ثلغلظ ثٛو٘ش هي ثلل٘ل ُّزث هي ؽِز ثلضهجى ازلك 

للذعج  فللٖ هْثمللع فلٖ ثلولضللضم علي ؽوجعللز هلي ثلغللل  ّهلج د  عل٘للَ ثللذل٘ل هللي ث

ش هلي ٘لفلذثط ّهلج ٗفعللَ اغٝرللك ٗقلج  دلًلَ هلي ؽوللز ث ذٓصهٌ٘لز ّهكجً٘لز ّهلج عل

ثلوغلو٘ي فٖ ثعضقذج  اذش ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م ّسفلع ثل٘لذٗي ّثللذعج  فِلزث 

هي ثٟدضذثع ٟ ٗكْى هي ؽولز ثلؾشط فضٔ ٗطلخ هي ثلٌذٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م 
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هي ؽوللز  فٌ٘تزد٠ ٍ ّأى ٗؾلخ لَ هٌفعز فِزث ٗكْى  أى ٗكؾ  دشٍ ّأى ٗشفع عٌَ

 . ثلؾشط ّثلع٘جر دجهلل

ّٗلزاش دعلل ثلفقِلج  سؤٓ ٟ ٗل٘لق راشُلج ّلِلزث  (ّفلفز ثلعولشر اج  سفوَ   )

هي ٗقٌ  فٖ ُزث ثلذجح فٖ ُزٍ ثلوغجةل ّٗذل٘ي فجلِلج صونلٔ أًِلج دّى رللك ّللن 

اي هلي أسالجى ثٝعل٠م أّ الجى ٗقل أفوذ هي ثلعلولج  أى هلي صشاِلج الجى صجسالج للش

اجفشث ّهعلْم أًَ اذ ؽج  عي دعل ثلغل  أى هلي صلشط ثلقلؼ فقلذ افلش ُّلزث الْ  

ّفلفز ثلعولشر أى الج  ) لذعل ثٛةوز هي ثلغل  علٔ و٠ف اْ  ثلؾوجُ٘ش هلٌِن 

ثٛفل فٖ ثلوْثا٘ش أًِج ّثفذر فٖ ثلقلؼ  (ٗقشم دِج هي ثلو٘قجس أّهي أدًٔ ثلقل 

ي رلك هج ثعضغٌجٍ ثلذل٘ل اوي اجى د٘ضَ دّى ُزٍ ثلوْثا٘ش ٗقلشم ّثلعوشر ّٗغضغٌٔ ه

هي دثسٍ هي اجى هي أُل هكز فئًَ ٗقشم هي هكز للقؼ ّأهج ثلعوشر فضقلذم أًلَ علي 

عذللجط ّعطللج  ّسّثٗللز عللي ثٝهللجم أفوللذ  دلليؽوجعللز هللي ثلغللل  أًللَ اللج  عذللذ  

شع لِللن ّهللجّّط أًللَ للل٘ظ علللٔ أُللل هكللز عوللشر ّٟ ٗؾللعش لِللن رلللك ّإًوللج ٗؾلل

ثلطْثف دجلذ٘ش ّرُخ ثلؾوِْس إلٔ أى ثلعوشر ُٛلل هكلز اغ٘لشُن عل٘لَ إرث الجًْث 

ازلك فجٝفشثم لوي اجى هي أُل هكز ّهي اجى فٖ فكوِن هوي اذم إلٔ هكز فلسثد 

ثٟعضوجس فئًَ ٗخشػ إلٔ ثلقل ّرلك لوج ؽج  فٖ ثلقق٘ق٘ي أى ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر 

ّثلضٌعل٘ن ُلْ     صعلجلٔ أى صقلشم هلي ثلضٌعل٘نأهش عجةؾز علِ٘ج سمْثى  ّثلغ٠م 

فٖ أدًٔ ثلقل ُّزث دجصفجع ثٛةوز ثٛسدعز ّسّٕ علي دعلل ثلفقِلج  أًِلن الجلْث أى 

فلٖ ثلقلؼ ّثعلضذلْث دولج ؽلج  علي  َثٝفشثم للعوشر ازلك للوك٘٘ي أًَ هي هكز اقجلل

ّلولي أصلٔ عللِ٘ي هلي ُلي لِلي  :الج  سعْ    ا هي فلذٗظ عذلذ  دلي عذلجط 

الجلْث فقلجلْث عللٔ ّؽلَ ثلعولْم فلجلٌذٖ عل٘لَ   ل٘ش أُلِي هوي أسثد ثلقلؼ ّثلعولشر

اللجلْث ُّللزث فللٖ ثلقللؼ ّثلعوللشر علللٔ   ّأُللل هكللز هللي هكللز ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م اللج  

  اولج صلشؽن عللٔ رللك دجلقلق٘ـ اْللَ  سفولَثلغْث  ّا٘ل أًَ ُْ اْ  ثلذخجسٕ 

عذجط اجلْث ٗفِن هي رللك  دير عن أّسد فذٗظ عذذ  دجح ثٝفشثم فٖ ثلقؼ ّثلعوش

أًَ ٗذول هي ثٝفشثم دجلٌغذز ُٛل هكز ُّزث فَ٘ ً ش فئًَ عجم ّهج ؽج  عي ثلٌذلٖ 

ا هي أهشر لعجةؾز علِ٘لج سملْثى   صعلجلٔ أى صقلشم هلي ثلضٌعل٘ن ظلجُش هلي أًلَ 

هلشأ عللٔ هكلز هلي ل٘لش أُلِلج  ٌٗذغٖ أى صقشم هلي أدًلٔ ثلقلل ُّلزث دجلٌغلذز لولي

ازلك دجلٌغذز لوغلل أُلل هكلز أى ٗخشؽلْث إللٔ أدًلٔ ثلقلل علن ٗقشهلْث ُلزث دجلٌغلذز 

 .للعوشر أهج فٖ ثلقؼ ف٘قشهْى هي دثسُن 

الج  أّ أدًلٔ  (أّ هي أدًٔ ثلقلل هلي هكلٖ ًّقلٍْ ٟ هلي ثلقلشم  ٗقْ  سفوَ   )

ز علِ٘لج سملْثى   اقلج  عجةؾل َهي ثلقل ُّلزث علجم للوكلٖ ّهلي الجى فلٖ فكول
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فئًِج اذهش هع ثلٌذٖ علَ٘ ثلقل٠ر ّثلغل٠م ّللن صعضولش هٌعِلج هلي رللك  صعجلٔ 

ٗلج سعلْ   :ثلق٘ل عن رُذش فٖ عشفز ّّافش فٖ عشفز عن أسثدس عولشر علن اجللش

 :  ٗشؽللع ثلٌللجط دقللؼ ّعوللشر ّأسؽللع دقللؼ فقللج  ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م

شلذلش دلجلعوشر فللهش ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر هْثفك دجلذ٘ش ٗكف٘لك لقؾلك ّعوشصلك ف

  ّثلغ٠م أوجُج أى ِٗل دِج هي ثلضٌع٘ن فلُلش علِ٘ج سمْثى   صعلجلٔ هلي ثلضٌعل٘ن

ٙفللجاٖ إرث اللذم إلللٔ هكللز اقللج  ثلوكللٖ ٗقللشم هللي أدًللٔ ثلقللل عللْث  هللي ثإرث فقكللن 

 ثلضٌع٘ن أّ هي ل٘شٍ ُل ٗقج  دلًَ ٗؾلعش أى ٗقلشم هلي ثلضٌعل٘ن فقلو أّ ٗكلْى هقلذدث

دزثصَ أّ أًَ أفنل هي ل٘شٍ أم أًَ علٔ ثٝه٠ع ٗقج  علٔ ثٝه٠ع ٗقشم ثًٝغجى 

هي إٔ هكجى عْث  هي ثلضٌع٘ن أّ هي ل٘شٍ إرث اجى هلي أدًلٔ ثلقلل ّٟ ٗذعلذ ّلِلزث 

اج  أدًٔ ثلقل ل٘ضققق ثلوؾشّع اوج فٖ أهش ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م فلجلضٌع٘ن 

اضلذث  ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م فئًلَ ُلزث لّٞ َُْ أدًجٍ ّإى اقذ ثلضٌع٘ن لفنلل

هوج ٟ فشػ فَ٘ ُّْ علٔ ُلذٓ ّثللزٕ ٗ ِلش ّ  أعللن أى ثلٌذلٖ فللٔ   عل٘لَ 

 . ّعلن هج اقذ ثلضٌع٘ن دزثصَ إٟ ًَٛ هي أاشح ثلقل إلٔ ثلقشم

إٔ فللل هللي عوشصللَ ُّللزث اللْ   (فللئرث هللجف ّعللعٔ ّاقللش فللل اللج  سفوللَ   )

ل فكٖ ثٟصفجع عل٘لَ إللٔ أى ثلوعضولش ٟ ٗقلل دلجلطْثف ّثلغلعٖ ؽوجُ٘ش ثلعلوج  د

ّصقذم ثلك٠م فٖ هغللز ثلقلق دجلضفق٘ل ٌُّجط دعلل ثلعلولج  هلي الج  أى ثلوعضولش 

ٗضقللل دلجلطْثف فلئرث هلجف ّثًضِللٔ ؽلجص للَ أى ٗفعلل هلج ؽللج  ّلعلل هلي الج  دِللزث 

ٗضعللق دلَ صقلشٗن ّلكي ٗقج  فضٔ للْ ا٘لل دلًلَ علٌز فئًلَ  زثلقْ  ٗشٓ أى ثلغعٖ عٌ

فئًَ اذ ٗضعلق دجلغٌز صقشٗن اقج  ثلوقلٖ ٗؤدٕ ثلفشٗنز ّثلٌجفلز ّٗقشم علَ٘ فٖ 

ثلفشٗنللز ّثلٌجفلللز أى ٗللضكلن أّ ٌٗفضللل عللي ثلقذلللز ّإرث فعللل ؽللٖ  هللي هق للْسثس 

ّهذط٠س ثلق٠ر دطلش ف٠صَ ُّزٍ فشٗنز ُّزٍ عٌز ُّزث اذ فكجٍ ل٘لش ّثفلذ 

 .اْ  ٟ ٗعْ  علَ٘  هي ثلفقِج  عي دعل ثلعلوج  ُّْ

ٗعٌلٖ ثلعولشر ُّلزث ثللزٕ عل٘لَ ؽولجُ٘ش ثلعلولج   (ّصذجؿ ال ّالش  اج  سفوَ   )

و٠فللج ٛدللٖ فٌ٘فللز فئًللَ اللج  أى ثلعوللشر ٟ صؾللشع فللٖ أسدعللز أٗللجم ٗللْم عشفللز ّٗللْم 

ثلٌقش ّْٗهٖ ثلضؾشٗق اج  ّرلك أى ثلعوشر فٖ ُلزٍ ثٛٗلجم الذ ؽلج  ثلٌِلٖ فلٖ رللك 

ثى   صعلجلٔ اولج سّثٍ ثلذِ٘قلٖ ّلكلي ٗقلج  أى ثلٌِلٖ ثللزٕ عي عجةؾز علِ٘ج سمْ

ؽج  علي عجةؾلز علِ٘لج سملْثى   صعلجلٔ هقولْ  عللٔ أى ثلقلجػ إرث صللذظ دقلؼ 

فئًَ دعشفز ٗؾلشع للَ أى ٗعولل ثٛعولج  ثللْثسدر علي ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م 
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ذ٘لش إٟ ٛعولج  ازلك ْٗم ثلٌقش ازلك فٖ أٗجم ثلضؾشٗق ٗؾشع لَ أى ٟ ٗلصٖ إللٔ ثل

 ؟ثلقؼ لِزث ٗكشَُ ثلعلوج  ُل ٗقج  دجلكشثُز علٔ ّؽَ ثلعوْم للقجػ ّل٘شٍ 

ّعلَ٘ ٗقول اْ  عجةؾز علَ٘ ٗقج  أى عجةؾلز صْثفلق الْ  ثلقلقجدز عللِ٘ن  .ٟػ/ .

سمْثى   صعجلٔ دلى ثلعولشر هؾلشّعز فلٖ علجةش أٗلجم ثلغلٌز ّللْ فكلٖ ثٝؽولجع 

ٔ فلٖ ثلقلقجدز لولج الجى رللك دع٘لذث ّثلعولشر هلي   صعلجل زسفولثلغل  علِ٘ن  عي

 ؟ؽِز فنلِج ّأدثةِج ُل ٗضو٘ض ّاش علٔ ّاش هي ؽِز ثٛدث 

اذ ثوضل  ثلعلوج  فٖ رلك هٌِن هي فنل ثلعوشر فٖ سهنجى ّهٌِن هلي فنلل ػ/ 

ثلعوشر فٖ أؽِش ثلقؼ ّثلزٕ ٗ ِش ّ  أعلن أى ثلعوشر فٖ أؽِش ثلقؼ أفنل هي 

لٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م اجًش عوشر الِج فٖ أؽِش ثلقؼ ثلقؼ فٖ سهنجى فئى ث

فجلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م اذ ثعضوش أسدع هشثس ّالِج اذ ؽعلِج فلٖ أؽلِش ثلقلؼ 

ُّزث ٗذ  علٔ فنللِج ّأهلج هلج ؽلج  هلي فنلل ثلعولشر فلٖ سهنلجى اولج ؽلج  فلٖ 

ثلقللق٘ـ هللي فللذٗظ عطللج  فللٖ ثلوؾللِْس هللي اللْ  ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م 

إرث ؽللج  سهنللجى :للوللشأر ثًٛقللجسٗز فٌ٘وللج اللج  ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م  

دعلل ثلعلولج  عللٔ أًلَ  َُّزث ٟ ؽك فٖ فلقضَ فولل  فؾَفجعضوشٕ فئًِج صعذ  

وجؿ دجلوشأر ُّزث اذ فكجٍ ل٘ش ّثفذ هي ثلغل  ُّْ هلشّٕ علي دعلل ثلفقِلج  

ٛظِلش ّلكلي ٗقلج    ؽذ٘ش ّدعنِن اج  أًَ عجم لكل ثلٌجط ُّلزث ُلْ ث دياغع٘ذ 

وضلجس لٌذ٘لَ ثلعولشر فلٖ أؽلِش ثلقلؼ ّل٘غلش ّثفلذر ّصكلشس ثعذقجًَ ّصعجلٔ فٌ٘ولج 

 .علٔ سهنجى هع دقج  فنل سهنجى هي ؽِز أدث  ثلعوشر  َرلك د  علٔ فنل

ّصقلذم هعٌلج أى ثلعولشر فشٗنلز ّٗؾلخ عللٔ  (عي ثلفلشك اّصؾضسفوَ   )اج  

دِج فئًَ  علن ّإرث أدثُلج ثًٝغلجى هلع  ّإرث لن ٗلسثًٝغجى أى ٗلصٖ دِج فٖ ثلعوش هشر 

أعقطش عٌَ فشٗنلز ثلعولشر علْث  الجى هضوضعلج أّ اجسًلج عللٔ الْ  ؽولجُ٘ش  فؾَ

ثلعلوج  ّهٌِن هي اج  أى ثلعوشر ثلضٖ هع ثلقؼ صغلقو ثلفشٗنلز ُّلزث الْ  للذعل 

ثلفقِج  ُّلْ الْ  هشؽلْؿ ًِٛلج صغلقو ثلفشٗنلز ّإى اجًلش الذ دوللش فلٖ أعولج  

اوج فٖ فلج  ثلقلجسى ّلكلي ثٛفنلل أى ٗللصٖ دِلج هٌفلشدر دغلفش هغلضقل ُّلزث  ثلقؼ

ّالذ ؽلج  علي ل٘لش }ّأصوْث ثلقؼ ّثلعولشر هلل { ظجُش اْ    عذقجًَ ّصعجلٔ اج 

ّثفذ هلي ثلغلل  الج  أى صقلشم دِلج هلي دّٗلشر أُللك إٔ أى صققلذ دِلج علفشث صجهلج 

ثلقؼ فِٖ صغلقو ثلفشٗنلز اجلقؼ ُّزث ُْ ثٛظِش ّإى ؽج  دِج فٖ عفش ّثفذ هع 

 .ُّٖ ٟ ؽك أًِج هقذْلز دجٝؽوجع 

ثللشاي فلٖ لغلز  (ّأسالجى ثلقلؼ)ٗقْ   (ّأساجى ثلقؼ فٖ ثٝفشثم  اج  سفوَ   )

ل٘شٍ الساجى ثلذثس فضؤعظ ثللذثس عللٔ أسالجى ّأساجًِلج  علَ٘ ُْ هج ٗذٌٔ :ثلعشح
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دذعل أساجًَ  علِ٘ج صقْم فئرث ًققش ُزٍ ثٛساجى عقطش ُزٍ ثلذثس ّاذ صغقو

ّاذ صغقو دؾو٘عِج ُّزث هي ؽِز عشف ثلٌجط أهلج هلي ؽِلز ثلٌقلْؿ فل٠ ٗذطلل 

عول دفْثس ساي هي أساجًَ إٟ دذل٘ل ّرلك اجٝع٠م فلساجًلَ ووغلز ؽلِجدر أى ٟ 

سعْ    ّ إاجم ثلقل٠ر ّإٗضلج  ثلضالجر ّفلْم سهنلجى ّفلؼ  ثإلَ إٟ   ّأى ع

وي صشط ثلضاجر صشط ساٌج ّلكٌَ ٟ ٗكفش ّلكلي ٗذقلٔ ثلذ٘ش هي ثعضطجع إلَ٘ عذ٠٘ ف

علٔ إعل٠هَ عللٔ ثلقلق٘ـ ُّلْ الْ  ؽولجُ٘ش ثلعلولج  الزلك فلٖ ثلقل٘جم ّثلقلؼ 

عل٘لَ ٗقلج  أى أولز  ٍّازلك هج د  عل٘لَ ثللذل٘ل هلي ثلقل٠ر ّثلؾلِجدص٘ي ٗقلج  دكفلش

ٔ ثلشاٌ٘ز ثفط٠فج عٌذ ثلفقِج  هي دجح صقشٗخ ثلوغلجةل ٟ هلي ؽِلز ثلوطجدقلز علل

 َّؽَ ثلعوْم لِزث فٖ دعل ثلعجدذثس اجلقؼ هي صلشط ساٌلج هلي أساجًِلج فغلذ فؾل

ثلعولشر دجلٌغلذز للطلْثف ّثلغلعٖ ٖ فوي صشط ثلطْثف أّ صشط ثلْاْف دعشفز أّ ف

 .ل٘ظ دقق٘ـ  فؾَّثٝفشثم فٖ ثلقؼ ّثلعوشر فئى 

ثم ثٝفللشثم ّثٝفللش :ثللشاي ثّٛ (ثٝفللشثم ّثلْاللْف الج  سفوللز   صعللجلٔ عل٘لَ )

ثلٌ٘ز أى ٌْٕٗ ثًٝغجى ثلذوْ  فٖ ثلٌغك  ُّلزٍ ثلٌ٘لز ّثؽذلز ّٟ دلذ هلي  :ثلوشثد دَ

أى  صْثفشُللج ّلِللزث ؽللج  فللٖ ثلقللق٘ق٘ي ّل٘شُوللج هللي فللذٗظ عوللش دللي ثلخطللجح 

ُّللزث ُللْ ثلوققللْد   إًوللج ثٝعوللج  دجلٌ٘للجس :ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م اللج 

ُّل ثلٌ٘ز صْفشُج ّثؽلخ هلي ثدضلذث  دجٝفشثم أى ٗضلذظ ثًٝغجى فٖ ثلٌغك فٖ الذَ 

 ؟ثلو٘قجس أم ّثؽخ اذل ثلوذجؽشر فٖ ثلعول

ٗقللج  ُللٖ ّثؽذللز هللي ؽِللز ثلشاللْح أهللج ثلشاٌ٘للز ف٘ؾللخ أى صكللْى عٌللذ ثلذللذ  ػ/ 

دجٛساجى فئرث لن ٌْٗ ثًٝغجى ّصؾجّص ثلو٘قجس فضٔ ؽج  إلٔ ثلوغؾذ علن هلجف ٗقلج  

للل٘ظ  َْ ف٘قللج  أى هْثفللى هللجف ّلللن ٌٗللإٗؾللخ عل٘للَ أى ٌٗللْٕ ٗقللج  ٗؾللخ عل٘للَ 

َ هعضوشث فجدضلذا دلَ هلْثف ثلعولشر أهلج دجلٌغلذز لولي الذم ًْادقق٘ـ ُزث فٖ فج  

ل٘ظ دقق٘ـ ّل٘ظ ثلوشثد فلٖ ثٝفلشثم ُلْ  فؾَثلقؼ ف٘قج  أى ْ إلٔ عشفز ّلن ٌٗ

أى ٗلذظ ثًٝغجى ثٝصثس ّثلشدث  اوج ٗفِوَ دعل ثلعجهز ل٘ظ ثلوشثد دزلك فئى ُزث 

 .ّثؽخ ّرثط ساي 

ٗعٌٖ ثلْاْف دعشفلز ُّلْ سالي هلي أسالجى ثلقلؼ دلل  (ّثلْاْف قْ  سفوَ   )ٗ

 دليُج لِلزث ٗقلْ  ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م اولج فلٖ فلذٗظ عذلذثلشفوي  الذُْ 

هلي ّال   ّل٘شُلج ّٗقلْ  عل٘لَ ّثلغل٠م   ثلقؼ عشفلز ٗعوش فٖ ثلغٌي ّل٘شُج 

ي ل٘لل أّ ًِلجس فقلذ صلن هعٌج أّ فلٔ ف٠صٌج ُزٍ ّا  اذل رلك دعشفز أٗز علجعز هل

هنشط عل٘لَ  ديُّزث فذٗظ عشّر  فؾَٗعٌٖ أًَ إرث لن ٗق  دعشفز لن ٗضن   فؾَ
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سمْثى   صعجلٔ ُّْ فلٖ ثلوغلٌذ ّثلغلٌي دئعلٌجد فلق٘ـ ّثلْالْف دعشفلز سالي 

ثٝؽولجع عللٔ رللك ل٘لش  ٔهي أساجى ثلقلؼ ٟ ٗلضن ثلقلؼ إٟ دلَ دجصفلجع ثلعلولج  فكل

ّثلقجملٖ ع٘لجك ّل٘لشُن هلي أةولز  زاذثهل دليثلذش ّعذلذث دليثلوٌلزس ّ ديجّثفذ ال

 .رلك أفذ هي ثلوغلو٘ي فٖ ثٝع٠م ّلن ٗخجل  

ثلوشثد دَ هْثف ثٝفجمز ُّْ ساي هلي أسالجى  (ّهْثف ثلضٗجسر اج  سفوَ   )

ؽضثةلَ ّ ثٝؽلضث  إثلقؼ دجٟصفجع ٟ ٗضن ثلقؼ إٟ دَ علٔ دسؽز فٖ إصوجهلَ ّدسؽلز 

ٟ دغلذعز أؽلْثه ّإرث ًقلـ ثًٝغلجى هلي رللك هعلزّس أّ دَ ُل ثلشاٌ٘ز ٟ صضققق إ

 ؟ل٘ش هعزّس ُل ٗضن فٖ رلك فؼ أم ٟ 

صقللذم ثلكلل٠م هعٌللج فللٖ ُللزٍ ثلوغللللز ّد٘للجى الل٠م ثلعلوللج  فِ٘للج هوللج ٟ فجؽللز إلللٔ ػ/ 

 .إعجدصَ ٌُج 

إٔ ثلغلعٖ دل٘ي ثلقلفج ّثلولشّر ُّلْ هقلل ول٠ف عٌلذ  (ّثلغلعٖ اج  سفولَ   )

 :أاْث  ثلعلوج  علٔ ع٠عز

هٌِن هي اج  دجلشاٌ٘ز ُّلزث ظلجُش هلزُخ ثٝهلجم أفولذ ُّلْ الْ  ثلؾوِلْس ّصقلذم 

 .اْ  ثٛدلز فٖ رلك فٖ ثلقؼ ّثلعوشر فكوز ٌُج فٖ ثلقؼ ّثلعوشر عْث  

 .اجلْث دْؽْدَ  :ثلقْ  ثلغجًٖ

عذللجط ّعطللج  ّل٘للشُن  دللياللجلْث دغللٌ٘ضَ ُّللزث هللشّٕ عللي عذللذ   :ثلقللْ  ثلغجلللظ

ي ثٝهجم أفوذ فق٘قز ّثلزٕ ٗ ِش ّ  أعلن ثلشاٌ٘ز صقذم ثلك٠م ّالِج سّثٗجس ع

 .هعٌج فٖ ُزث 

 :ّّثؽذجصللَ ثلْؽللْح فللٖ ثللغللز (ّّثؽذجصللَ ثٝفللشثم هللي ثلو٘قللجس  اللج  سفوللَ   )

 :إٔ }فلئرث ّؽذلش ؽٌْدِلج{ثلغقْه لِزث ٗقْ    عذقجًَ ّصعجلٔ فٖ اضجدَ ثلع ل٘ن 

ـ ّثلضعذ٘لش عللٔ ثلْؽلْح دلجلفشثةل هلي عقطش علٔ ثٛسك ٗعٌٖ ثلِذٕ ّثلزدجة

 ٍدلللجح ثلضلا٘لللذ ّثٝللللضثم ّأى   علللذقجًَ ّصعلللجلٔ ألضهِلللج ّفشملللِج عللللٔ عذلللجد

ّثلْثؽذجس صخضل  عي ثٛساجى هي ّؽَ إٔ أى ثٛساجى هي صشاِج ًجع٘ج أّ ؽلج٠ُ 

أّ هضعوللذث عللْث  فوللي صللشط ثلْاللْف دعشفللز عللْث  اللجى ًجعلل٘ج أّ ؽللج٠ُ أّ هضعوللذث 

ل٘ظ دقلق٘ـ دجٟصفلجع ّإى أهكٌلَ ثلضلذثسط ّؽلخ عل٘لَ أى ٗضلذثسط  فؾَعْث   أى 

ّإى للن ٗوكٌللَ رلللك ّؽللخ عل٘للَ ثلقللؼ دعللذ رلللك ُّللزث اوللج أًللَ فللٖ ثلقللؼ اللزلك فللٖ 

ثلعوشر أهج ثلْثؽذجس ف٘عزس ثًٝغجى دضشاِلج هلع ثلوؾلقز ّٗعلزس ثًٝغلجى دضشاِلج إرث 

فل٠  جىؽِل أّ ًغل٘ اجى ًجع٘ج ّؽج٠ُ الى ٗذع ثًٝغجى ثلوذ٘ش دوضدلفز لوشك أّ

ل ملفشػ علَ٘ ّلِزث ٗقْ  ثٝهجم أفوذ ٟ ؽٖ  عل٘لَ إرث الجى ًجعل٘ج أّ ؽلج٠ُ أّ 

ثلطشٗللق أهللج دجلٌغللذز لعشفللز ٟ ٗعللزس فللٖ رلللك فضللٔ لللْ اللجى ؽللج٠ُ الللى أى ٗلللصٖ 
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للن أؽلعش اٌلش أظلي أًٌلٖ ّثال  دعشفلز ّدفعلش فلئرث أًلج لغلش  :ثًٝغجى ّٗقْ 

ؽج عٌِج ف٘قج  أى فؾلك لل٘ظ دقلق٘ـ ّللْ اٌلش دعشفز ّإًوج دوضدلفز أّ اٌش وجس

 :ص ي ّلن صضعوذ ّٗؾخ عل٘ك أى صقؼ دعذ رلك اقج  هي ًغٖ هْثف ثٝفجمز اج 

ٗؾخ عل٘لك أى صغلضذساَ ّأى صللصٖ دلَ دخل٠ف ثلْثؽذلجس اولي صلشط سهلٖ ثلؾولجس 

أّصشط ثلقلق أّ ثلزدـ ًّقلْ رللك ّهلي الجى ٗللصٖ دلَ فئًلَ ٗللصٖ دلَ ّإٟ فلئى ثٝعلن 

 .َ هشفْع عٌ

ُّللزث هللي ثلْثؽذللجس لِللزث اللج  ثلٌذللٖ عل٘للَ (ثٝفللشثم هللي ثلو٘قللجس  اللج  سفوللَ  )

ُلي  :الج  عذلجط  دليثلق٠ر ّثلغ٠م اوج ؽج  فٖ ثلقلق٘ق٘ي هلي فلذٗظ عذلذ  

ثلخذش صقذم ثلك٠م علَ٘ ّثٝفشثم هي ثلو٘قلجس ل٘لش ثٝفلشثم   لِي ّلوي أصٔ علِ٘ي

س هج أهش ثلٌذٖ علَ٘ ثلقل٠ر ّثلغل٠م أى ّثٝفشثم  ُْ ثلذوْ  دجلٌغك ّهي ثلو٘قج

ٗقشم ثًٝغلجى هٌلَ لكلل دللذ ه٘قلجس ّهلي هلش عللٔ ل٘لشٍ ؽلجص أى ٗقلشم هٌلَ عللٔ 

ثلضفق٘ل ثلغجدق ّصقذم هعٌج هي فشّع ُزٍ ثلوغللز ُل ٗؾْص لًٞغجى أى ٗقشم اذل 

ّإى صؾجّص رلك ُل ٗؾخ عل٘لَ ثلشؽلْع ّإى للن ٗشؽلع ُلل ٗؾلخ عل٘لَ  ؟رلك أم ٟ

 ؟دم 

 . قذم ثلك٠م علٔ ُزٍ ثلوغللزصػ/ 

ٗقْ  ثلوعضذش للَ دجللذل٘ل ّلكلي للْ (ثٝفشثم هي ثلو٘قجس ثلوعضذش لَ  اج  سفوَ   )

صؾجّصٍ إلٔ ل٘شٍ الى ٗكْى ؽخـ هلي أُلل ثلل٘وي صؾلجّص ٗلوللن إللٔ ثلغل٘ل فِلل 

 ؟ٗلعن دزلك أم ٟ

جّصٍ ؽوِللْس ثلعلوللج  ٗؤعوًْللَ ّْٗؽذللْى عل٘للَ أى ٗللزُخ إلللٔ ٗلولللن ّٟ ٗضؾللػ/ 

ّٗخشػ هي ُزٍ ثلوغللز ثل٘وجًٖ ثلزٕ لن ٗوش علٔ ٗلولن ّإًوج هلش عللٔ ثلغل٘ل فِلْ 

لن ٗضؾجّص ه٘قجصَ هي ؽِلز ثٛفلل ُّلزث ولجسػ علي هغلللضٌج الزلك أٗنلج هلي الجى 

هضؾجّصث للو٘قجس ّدول هكز ُّْ ٗشٗذ ثلعوشر ُّْ ٗشٗذ ثلقؼ فلهش دجلشؽْع فِلل 

 ؟ٗشؽع إلٔ ه٘قجصَ أّ ٗشؽع إلٔ ل٘شٍ

ٗقج  ُزث فشع عوج صقذم علٔ و٠ف عٌذ ثلعلولج  إرث هلش ه٘قجصلَ أّ صؾلجّصٍ فئًلَ ػ/ 

دقْ  ثلؾوجُ٘ش أًَ ٗلعن ّٗشؽع دزثصَ ّإرث لن ٗضؾجّص دٌجف٘ز أوشٓ ؽجص للَ أى ٗللصٖ 

هي إٔ ثلوْثا٘ش ؽج  ّثلزٕ ٗ ِش ّ  أعلن أًَ ٟ فشػ علٔ ثًٝغلجى أى ٗضؾلجّص 

لِي ّلولي أصلٔ عللِ٘ي ُي  لَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م ه٘قجصَ إلٔ ل٘شٍ لِزث ٗقْ  ثلٌذٖ ع

فجٛفللل ثٟؽللضشثط ّإًوللج فللذدس ُللزٍ ثٛهللجاي ص٘غلل٘شث للٌللجط ٟ   هللي ل٘للش أُلِللي

صخق٘قج فجلض٘غ٘ش ٗخضل  عي ثلضخق٘ـ فجلض٘غ٘ش أى ٗكْى لكل أُلل دللذ أّ لكلل 
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ؽعلل عولش دلي ثلخطلجح عل٘لَ سملْثى    أُل ًجف٘لز ه٘قلجس ٗقلذهْى عل٘لَ لِلزث 

أً للشّث فللزُّج فؾعلللْث رثس عللشع فؾعلللْث  :ُللل ثلعللشثع رثس عللشع فقللج صعللجلٔ ٛ

ّثلوققْد هي رلك ثلٌجف٘ز ّ ثلض٘غ٘ش علٔ ثلٌجط ل٘ظ ثلوشثد هي رللك   ِٗلْى هٌِج

 .صخق٘ـ ثلٌْثفٖ دجلوْثا٘ش 

ظلجُش ثلولزُخ أًِلن ْٗؽذلْى رللك  (ّثلْاْف دعشفلز إللٔ ثلغلشّحاج  سفوَ   )

ف فِْ ساي لكي إلٔ ثلغشّح ّثؽلخ فل٠ ٗلذفع إلٔ لشّح ثلؾوظ أهج أفل ثلْاْ

إٟ دعذ عقْه ثلؾوظ ّصقذم ثلك٠م علٔ ُزٍ ثلوغللز ّلْ دفع اذل رللك الجلْث ّؽلخ 

علَ٘ دم ّثللزٕ ٗ ِلش ّ  أعللن أى ثلْثؽلخ عل٘لَ أى ٗقل  ّللْ لق لز ٗغل٘شر ّإى 

 .ٍ رلك  ّٟ ٗؾخ علَ٘ دم أدفع اذل لشّح ثلؾوظ وجل  ثلغٌز ّأؽض

ٗعٌلٖ ل٘لج    (ّثلوذ٘لش)ٗقلْ  (ّثلوذ٘ش لغ٘ش أُل ثلغقجٗز ّثلشعجٗز  )ٗقْ  سفوَ  

أى سعلْ  :  هٌٔ ُّْ هي ثلْثؽذجس لفعل ثلٌذلٖ ا ّثلْؽلْح أولز هلي أدللز أّلِلج

 .  وزّث عٌٖ هٌجعككن:  ا دجس ّلن ٗذشؿ هٌٔ ّاج  علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م 

  سعْ    ا سوـ للشعجر ّسوـ للعذجط فٖ علقجٗز ثلقلجػأى   :ثٛهش ثلغجًٖ

أهلش  َف٘ذ علٔ ثلضلا٘ذ فلٖ ثلوذ٘لش ُّلزث ثلضلا٘لذ فلقذّٗثلضشو٘ـ ٗقجدلَ ثلعضٗوز ّ

فلذ    ولزّث عٌلٖ هٌجعلككن ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م دلولز ثلوٌجعلك عٌلَ دقْللَ 

َ ّرُخ الْ  ؽوِلْس ثلعلولج  علٔ ّؽْح ثلوذ٘ش رُخ ؽوِْس ثلعلوج  إلٔ ّؽْد

وضلل  ثلعلولج  فل٘وي ث َفٖ دعل اْلِن إلٔ أًَ ل٘ظ دْثؽخ لل٘ظ دغلٌ٘ز ّهلي صشال

 ؟صشاِج ُل ٗؾخ علَ٘ دم أم ٟ

رُللخ ثلؾوللجُ٘ش علللٔ أًللَ ٗؾللخ عل٘للَ دم علللٔ ولل٠ف عٌللذُن فللٖ ثلللذم أّ ًللْع ػ/ 

 ؟ٖ دمثلفذٗز ُل ٗؾخ علٔ ال ل٘لز دم إرث صشط أاغش هي ل٘لز دم أّ عي ال ثلل٘جل

  إلٔ أًَ ٗضقذع علي ٗلْم فلئرث صثد علي  سفوَعلٔ و٠ف رُخ ثٝهجم أفوذ ػ/ 

رلك فذٓ دجلذم ُّزث هشّٕ عي ثٝهجم ثلؾجفعٖ ّثللزٕ ٗ ِلش ّ  أعللن إللٔ أًلَ ٟ 

 .ٗؾخ علَ٘ دم ّإًوج ُْ  عن ّٗؾخ علَ٘ ثلضْدز إى اجى هضعوذث 

دوٌللٔ ّهضدلفللز إلللٔ هللج دعللذ ّثلوذ٘للش ُٛللل ثلغللقجٗز ّثلشعجٗللز  اللج  سفوللَ   )

ثلوذ٘لللش دوضدلفلللز  (ّهضدلفلللز إللللٔ هلللج دعلللذ هٌضقللل  ثلل٘لللل)الللج  ( هٌضقللل  ثلل٘لللل 

ثلؾوجُ٘ش علٔ ّؽْدَ ّرُخ دعنِن إلٔ ساٌ٘ضَ ُّزث الج  دلَ ؽوجعلز هلي ثلفقِلج  

اج  دَ دثّّد ثل جُشٕ ّل٘شُن ّثللزٕ ٗ ِلش ّ  أعللن أًلَ ّثؽلخ ّ زوضٗو ديجا

عللل ثلفقِللج  لوللج أرى ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م ّلللْ اللجى ساٌللج اوللج اللج  دللَ د

للنعفز أى ٗذفعْث دعلذ هٌضقل  ثلل٘لل الزلك أدطلل عولش دلي ثلخطلجح فلؼ ثلشؽلل 

ثلزٕ ؽج ٍ ُّْ ّثا  دعذ ف٠ر ثلفؾش علن أهلش دلَ أى ٗلزُخ دلَ إللٔ عشفلز ّٗقل  
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إلِ٘ج ّصقذم ثلك٠م علٔ ُزٍ ثلوغللز ّثلْاْف ثلْثؽخ ٗكْى إلٔ هٌضق  ثلل٘لل 

٘خ ثلقوش فئًَ إى دفع دعذ هغ٘خ ثلقوش ؽجص لَ رلك هي فذٗظ أعوج  سمْثى أّ هغ

 .  علِ٘ج فٖ ثلقق٘ق٘ي 

ثلشهلٖ صقلذم ثلكل٠م عللٔ ّؽْدلَ ّثٛهلش دلَ ُّلْ ّثؽلخ  (ّثلشهلٖاج  سفوَ   )

ُّلْ الْ  ؽلجر إللٔ أى ثلشهلٖ ٟ ٗؾلشع هلي ؽِلز  زعلٔ اْ  ثلؾولجُ٘ش ّرُلخ الل

ٍ رلك  علي ثلشهلٖ ٌُّلجط أ  ثًٝغجى ّراش   أؽضثٛفل إٟ ثلزاش عٌذٍ فئرث ّا

 .هي اج  دجلغٌ٘ز ُّْ اْ  لؾوجعز هي ثلفقِج  هي أُل ثلشإٔ 

إٔ أى ٗقلللق سأعللَ ُّللزث هغللج  للٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر  (ّثلقلل٠ع ٗقللْ  سفوللَ   )

 ؟ّثلغ٠م صقذم ثلك٠م ُل ُٖ هي ثلوٌجعك أم ٟ

رُللخ ثلؾللجفعٖ ّاللْ  ؽوللجُ٘ش ُللْ هللي ثلوٌجعللك علللٔ اللْ  ؽوِللْس ثلعلوللج  ّػ/ 

ثلعلوج  إلٔ أًَ أوز ّثعضذجفز لوق ْس ّع٠هز علٔ ثلضقلل ٟ أًَ هي ثلٌغك دزثصلَ 

ّأوز ؽلعش ثلذلجهي هلي ثٝدطل٘ي  َهج فٖ فكوُّّل ٗلقق فَ٘ هج فَ٘ اـ لٜظفجس 

 ؟ّثلعجًز ُل ٗقج  فٖ رلك أم ٟ

 .ش سأعَ ٟ ٗ ِش رلك لفعل ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م دلوزٍ لؾعػ/  

فقلذ ؽلج  علي ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م أًلَ أولز هلي  (ّثلْدثع  اج  سفوَ   )

عذلجط عل٘لَ سملْثى    دليأظفجسٍ ُّزث ثلخذش فَ٘ مع  لكٌَ ؽلج  علي عذلذ  

 .ثلؾجفعٖ دئعٌجد فق٘ـ عٌَ  سّثٍؽشٗش ثلطذشٕ ّل٘شٍ ازلك  ديثصعجلٔ عٌذ 

 )رلللك هللْثف ثلللْدثع ّصقللذم ثلكلل٠م عل٘للَ ثلوللشثد فللٖ  (ّثلللْدثعٗقللْ  سفوللَ   )

ُزث علٔ هزُخ ثٝهجم أفوذ ّثلوؾلِْس هٌلَ ّثل لجُش هٌلَ ّإٟ فغولز (ّثلذجاٖ عٌز 

سّثٗجس عي ثٝهجم أفوذ دؾعل دعلل ثلغلٌي ّثؽذلز ّعولز سّثٗلجس دؾعلل ثلْثؽلخ 

ساللي ّعوللز سّثٗللجس دؾعللل ثلللشاي ّثؽللخ ُّللزث ثلوللشثد دللَ ثلوؾللِْس ّؽولللز هٌِللج 

هي ثلشّثٗجس ّثلٌقْؿ ثلوعضذشر ثلقق٘قز عٌَ ّالزلك ثلخل٠ف ّاغ٘ش هٌِج ُٖ 

ُلل ُلْ عللٔ ثلْؽلْح أم  فؾلَفٖ ؽولز هج ٗفعلَ ثلٌذٖ علَ٘ ثلقل٠ر ّثلغل٠م فلٖ 

 ؟علٔ ثٟعضقذجح

ٗقج  أى ُزث ٗشؽع إلٔ اجعذر ُّٖ ُلل أفعلج  ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م فلٖ ػ/ 

 ؟ثلقؼ ُٖ علٔ ثلْؽْح أم ٟ فٖثٛفل 

ّاللج  عل٘للَ  ن وللزّث عٌللٖ هٌجعللكك ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م اللج  ف٘قللج  أى  

فِلل   فلْث اوج سأٗضوًْٖ أفللٖ ثلق٠ر ّثلغ٠م فٖ عذجدر أوشٓ ُّٖ ثلق٠ر 

ثٛفل فٖ ال فعل ٗفعلَ ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م فلٖ ثلقلؼ ّثلقل٠ر أًلَ عللٔ 
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فل فٖ فعلل ثلٌذلٖ هقل و٠ف ثلزٕ ٗ ِش ّ  أعلن أى ثٛ ثُزػ/ ؟ثلْؽْح أم ٟ

علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م فٖ ثلقؼ ّثلق٠ر أًِج علٔ ثلضلا٘ذ ّثلغٌ٘ز ٟ علٔ ثلْؽلْح 

ا٘ل دِج ّإًوج ا٘ل دِزث ثلضلّٗلل أًلَ عللٔ  زّإًوج ٗقج  دجلْؽْح إرث ثاضشى دقشٌٗز اْٗ

ثلغٌ٘ز ّثلضلا٘ذ ٛى ثلوغضغٌٔ هي أفعج  ثلٌذٖ علَ٘ ثلق٠ر ّثلغ٠م هي ثلْؽْح للْ 

ثٛفل ثلْؽْح أاغش هي ثلوغضغٌٔ هٌَ ّثلغٌز ثلضٖ ٗفعلِج ثلٌذٖ فللٔ    الٌج دلى

علَ٘ ّعلن فٖ ثلقؼ ثلضٖ ٗزُخ إلِ٘ج ثلؾوجُ٘ش ّثٛةوز ثٛسدعز أاغش هي ثلْثؽذلجس 

هي سهل ّثمطذجع ّصقذ٘ل للقؾش ّثٝلضضثم عٌلذ هلي الج  دقلقضَ علي سعلْ    

ثلغعٖ د٘ي ثلعلو٘ي ّثلذعج  عٌذ ثلقفج ّثلولشّر  ا ّثلؾشح هي هج  صهضم ّازلك

ّسفع ثل٘ذٗي ّثللزاش عٌلذُوج ّل٘لش رللك هولج ؽلج  علي سعلْ    فللٔ   عل٘لَ 

 َّعلن فٖ ل٘ش ثلطْثف ّثلغعٖ اذعجةَ دعشفز عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م اجةولج ّسفعل

ل٘ذَٗ ّالزلك اقلش ثلقل٠ر ّؽوعِلج هٌلَ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م ّثلؾولع ّثلققلش 

ضدلفز ّثلْاْف دعذ ف٠ر ثلفؾش دوضدلفز ّثلضكذ٘ش هلع سهلٖ ثلؾولجس للٌذلٖ عل٘لَ دو

ثلق٠ر ّثلغ٠م ّثلشهٖ ًِجسث دعذ ثلضّث  الزلك ردلـ ثلٌذلٖ عل٘لَ ثلقل٠ر ّثلغل٠م 

د٘للذٍ ّفلللق ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر ّثلغلل٠م ّصللشط ثلضققلل٘ش ّأاللل ثلٌذللٖ عل٘للَ  َُذٗلل

َ هي ْٗم ثلٌقش ّازلك صشص٘ذَ علَ٘ ّهذجدسصَ لقنج  ًغك َثلق٠ر ّثلغ٠م هي ُذٗ

ثلق٠ر ّثلغ٠م علٔ أعوج  ٗلْم ثلٌقلش ّهلج لقلق رللك هلي أعولج  ُلزث عٌلذ عجهلز 

ثلعلوج  ّعٌذ ؽوجُ٘شُن فٖ دعل ثٛفْث  ُلْ هلي ثلغلٌي ُّلزث ُلْ ثٛفلل عللٔ 

 .ثلضلا٘ذ إٟ هج د  ثلذل٘ل علٔ ساٌ٘ضَ ّّؽْدَ 

ثلٌ٘لز ّرللك أى ثلٌ٘لز ّهلْثف ُّلْ ّأسالجى ثلعولشر إفلشثم ( ُّلْ اج  سفوَ   ) 

ُّْ ثلشاي ثلغجلظ عللٔ ثلوؾلِْس هلي هلزُخ ثٝهلجم أفولذ  (ّععٖ )ساي دجٟصفجع

ّصقذم هعٌٔ ثلخ٠ف فٖ رلك ّو٠ف ثلعلوج  فٖ ثلغعٖ اوج أًَ فٖ ثلقؼ ازلك فٖ 

ثلعوشر ثلخ٠ف فَ٘ ّثفذ ُل ُْ ساي فٖ ثلقؼ ّثلعوشر أم ُْ ّثؽخ فِ٘وج أم ُلْ 

 .هج صقذم هي أاْث   عٌَ فِ٘وج علٔ

٠ع ُّللْ هللي ؽِللز ثلخلل٠ف قللإٔ ّثؽذللجس ثلعوللشر ثل (ّّثؽذجصِللجاللج  سفوللَ   ) 

اجلخ٠ف فٖ ثلقلق فٖ ثلقؼ صقذم ثلك٠م علٔ ثلقلق فٖ ثلعولشر ّثلقللق فلٖ ثلقلؼ 

الجلقؼ ّثلخل٠ف ف٘لَ  (ّثٝفلشثم هلي ه٘قجصِلج  )فٖ هْمعَ فٖ ثدضذث  ُزث ثلكضلجح 

ثلغللْث  ٛى ثلللذل٘ل ّثفللذ لِللزث ثلٌذللٖ عل٘للَ ثلقلل٠ر  علللٔ هللج صقللذم فللٖ ثلقللؼ علللٔ

 . ّثلغ٠م ٗقْ  هوي أسثد ثلقؼ ّثلعوشر 

ًٛلَ سالي ّثلولشثد دلزلك ثلٌ٘لز  (فوي صشط ثٝفلشثم للن ٌٗعقلذ ًغلكَ اج  سفوَ   )

ّرلك اجلزٕ ٗطْف دجلذ٘ش ٗذفع لشٗولج أّ ٗطلْف ٗشٗلذ فجؽلز أملجعِج فل٠ ٗقلضؼ 
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ٗفقللذ مللجلز فللٖ ثلوطللجف أّ ٗشٗللذ أى ٗطلللخ دللزلك ثلطللْثف فللذعل ثلٌللجط هللغ٠ 

سف٘قج فٖ ثلطْثف فوج ٗؾعش إٟ ّاذ دثس ّأفجه دجلذ٘ش ٗقج  ٟ دذ هي ثلٌ٘لز ُلزث هلي 

ؽِز ّؽْد ً٘ز أف٠ أهج إرث لن صْؽذ ثلٌ٘ز هي ؽِز ثٛفل فلفل ثلعول دجهل فلئرث 

ّؽذس ثلٌ٘ز هي ؽِز ثٛفلل هلجف ثًٝغلجى ؽلْه أّ ؽلْه٘ي علن فقلذ ملجلز فلولز 

ذعِج د٘ي ثلٌجط فْؽلذ أًلَ الذ ثعلضذثس هلشر أّ فقلذ سؽلل فلذ٘ج أّ ثهشأصلَ علن أولز ٗضض

ٗذقظ عٌِج فْؽذ أًَ ثعضذثس ٟ ٗعضذ دزلك ًٛلَ ٟ دلذ هلي ثلٌ٘لز فجلعذلجدثس هلي ؽِلز 

ثٛفل ّٗؾخ ازلك ثلوقجفذز ّعذم ّؽْد ثلٌق٘ل فئًوج ا٘ل دجلذط٠ى ٌُج لْؽْد 

 .ثلعذجدر ّإًوج لطلخ فجؽز ٟ ٛؽل  َثلٌق٘ل ٛى رثس ثلفعل ٌُج فعل

ٗعٌلٖ هلي صلشط  (ّهي صشط ساٌج ل٘شٍ أّ ً٘ضلَ للن ٗلضن ًغلكَ إٟ دلَ اج  سفوَ   )

ساٌللج هللي ثٛساللجى ل٘للش ثٝفللشثم لللن ٗضللشط ثلٌغللك إٟ دِللزث ثلللشاي فللئى أهكللي أى 

ٗضذثساَ ّؽخ علَ٘ أى ٗضذثساَ اجلزٕ دول علَ٘ ثلل٘ل ّلن ٗق  دعشفز ّؽلخ عل٘لَ 

ازلك أٗنج هلي صلشط هلْثف ثٝفجملز ًّغلَ٘ ّؽلخ عل٘لَ أى  ز أى ٗق  ّلْ  للق

ٗلصٖ دَ صقذم ثلكل٠م هعٌلج لولي الجى هِل٠ دعولشر علن للن ٗغلضطع ثلطلْثف ّوؾلٖ أى 

ٗفْصللَ ثلْاللْف دعشفللز هللجرث ٗفعللل دئفشثهللَ ُللل ٌٗقلللخ فؾللج أم ٟ أم ٗؾللخ عل٘للَ أى 

 ؟ٗضقلل ّٗقشم دجلقؼ هي ثٛفل

 .ش ثلعلوج  ٌٗقلخ فؾج علٔ اْ  ؽوجُ٘ َٗقج  أًػ/ 

ُزث صقذم ثلك٠م عل٘لَ هلشثسث فلٖ ّؽلْح  (دم َّهي صشط ّثؽذج فعل٘اج  سفوَ   )

ثلذم ف٘وي صشط ؽ٘تج هي ثلْثؽذجس ٗقج  هج د  علَ٘ ثلذل٘ل هلي ثللذهج  فضقلذم صفقل٘ل 

فجلغٌز ُٖ هلج ٗغلجح فجعلِلج ّٟ   (ّلْ صشط عٌز ف٠ ؽٖ  علَ٘ ) َرلك ّد٘جى أعذجد

شاِج ثًٝغجى هضعوذث أّ ًجع٘ج ٟ ؽٖ  عل٘لَ عٌلذ عجهلز ثلعلولج  ٗعجاخ صجساِج فئرث ص

ّٟ و٠ف فٖ رلك عٌذُن ّهي ٗقْ  دْؽْح ثلذم فٖ دعل ثٛفْث  ثلضٖ ُٖ هلي 

ؽولز ثٛعوج  ثلوغضقذز ف٘قْ  إهج أى ٗكْى ُزث ثٝهجم إهج أًَ ٗشٓ ثلْؽْح أّ أًلَ 

علولج  ٗقلْ  فلٖ ٗشٓ ثللذم عللٔ ّؽلَ ثٟعلضقذجح ٟ عللٔ ثلْؽلْح ّلِلزث دعلل ثل

دعل ثٛعوج  دْؽْح ثلذم اوي ٗقْ  دوي صشط ثلضلذ٘ز دْؽْح ثلذم فئًَ ٗقول إهج 

أًَ ٗشٓ ّؽْح ثلضلذ٘ز أّ أى رلك ٗشثٍ علٔ ثعضقذجح الزلك أٗنلج فلٖ ثلغغلل عٌلذ 

ثٝفشثم ٗشّٓ عي دعنِن أًَ اج  دؾْح ثلذم ُّزث أهج أًَ ٗقج  أًَ ٗشٓ ثلْؽْح 

ٟعضقذجح ّثٛفل أى ثلذهج  هلي ثلضؾلشٗعجس ثلضلٖ ٟ أف٠ أّ أًَ ٗشٓ رلك علٔ ث

ُزث ّ  أعلن ّفللٔ   ّعللن عللٔ ًذٌ٘لج ع ّعللٔ  للَ ّفلقذَ  دذ فِ٘ج هي دل٘ل

 أؽوع٘ي .
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