
 

شبهتان يف اخلمس
سوَ الػٗبٛ الكربٝ؟ اخلىس يف ِن اسقط األئىٛ 

مخس ارباح املكاسب؟ ِن اخذ الٍيب 

 

 

تأليف: الشيخ مقذاد الزبيعي

 



 

2 

+ 

  

 ...........................................  شثهتاٌ يف اخلًس. اسى انكتاب:

 تأنيف: ............................................. انشيخ يقذاد انرتيعي.

 شعثح انثحىث وانذراساخ يف قسى انشؤوٌ انذيُيح... انُاشر: ...............

 َسخح. 1000 ................................................. عذد انُسخ:

 انطثعح: .......................................................... االوىل.

 طثاعح وانُشر.دار انىارث نه ...................................... املطثعح:

 هـ.1439و ــ 2017 ........................................... سُح انطثع:

 .عهي جثار ...................................... اإلخراج انفين:انتصًيى و



                                                                                          

  





                                                                                          

5  

 

 

 

 

 

 
 ِـ َ ََ وو َأ َنووَل ا لَِِواْظَؾُؿوو ا َنكا ْ ٍَ ْ اْلُؼْوَ وو  ْؿووُمْ  ِنووْي  ُِ ِِ َولِوو ُشوو  َُ َولِؾوا  ُُمَُهوو

ووو ِق ِ وَْواْلَقَموووىَن  َوالووو ْلـَوووى َظوووَذ إِْ  ُكـوووُمْ  نَنـْوووُمْ   ِوووىلِ َؿَهىكنِِي َواْ وووِي الها ََ  َوَنوووى َنك

ْؿَعىِ  َوالَُي ْ  َظْ ِدَكى َيْ َم اْلُػْوَقى ِ  َأ َقِديو  َم اْلَمَؼ  اْْلَ ْ ٍَ  (1) َظَذ ُك ش 
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 قموٛامل

 بّم اهلل اـرمحن اـرجقم

احلؿددد  هلل رب اـعدددوخع حدددوـ  اـّدددؿوات الإرَدددع  الاـ ددد ة الاـّددد   طدددد 

 ؼه اخْعوث رمحي ـؾعوخع الآـه اـطوهرين ججٍ اهلل طد حؾؼه أمجعع.حذ حؾ

مل يّدددؾم ووَدددوع ودددن اخوَدددوطوت اشسددد وقي ودددن اششدددؽول ـددد الاع ؿ دددذة ربددد  

( طددددن أؾددددوا : ي ددددم إوددددر ذم بعجلددددفو اغ ا، ددددود الاشكؽددددور  ؿدددد  جؽددددى )

َوُظُؾوووو  َ ووووى َواْشووووَمْقَؼـَْمَفى َنْكُػُهووووُفْ  ُطْؾوووو ّ ا  َنووووىكُ ْو َكْقووووَ  َكووووىَ  َظىِقَ ووووُ  َوَجَحووووُدوا ِ َ

الودددن اخّدددويم اـ دددي أتدددذ جو دددو اـع يددد  ودددن اـ دددْفوت وّدددلـي    (1)ُؿْػِهِدييَ واْلووو

اخلؿدددو  الاـ دددي ؼوـْدددوش ةؽدددود كوشددد ي طدددن طددد   اللدددو م اغ جؼقؼدددي اـػؽدددر اـ دددقعي 

جددول هددملا اخوَددوع  بوشَددوؽي اغ طدد   ؾ دد هم اـولددول اغ ةؾدد  احلؼقؼددي السددوير 

 الاخعورف اخّّؾؿي طـ كو اخْـقي طد اخـوبع اـؼرآكقي الاـّـي اخّؾؿي اـؼطعقي.احلؼوي  

ؽؿدددع أد هدددملا اخ ددد ر اخدددوم اخفدددم ؾددد  أتؿدددر اشبددد اع احلدددر ذم احلدددوزات اـ دددقعقي 

ؽ ددور هددملا اـّددْقم اـػددطي اـطقددى يـْوطددوش تددراش ـدد طم اخراؿدد  اـعؾؿقددي الاسدد ؼ  و  وـددمل 

أد  بوشَددددوؽي اغ تؿراةدددده برؽددددع جددددوايٍ  اـ دددد ر إالل ـ ددددوري  اـ  ددددقع ج ددددى

اخ  دددوثع الاخعدددوزين ذم اـعدددومل اشسددد وي  لدددور ورودددى ـّدددفو  بعددد  اخغرَدددع 
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ػالطقي هددددملف اـػريجلددددي اخفؿددددي ةددددورة ب   ددددق  ووردهددددو دحمددددوالـع اـ  ددددؽق  بؿدددد

بوـغـقؿددي احلربقددي ؿدد  طؾقدده ؼذكددو  الأحددري وددن حدد ل رالايددوت  ؾقددم اخلؿددو ـؾ ددقعي  

 (.الثود مخو أربوح اخؽوسى ذم طق وو ؾْم اـ ودؾع)التوـ ي بع   

الذم ةؼددد يرن أد وـ دددل أؿ دددر هدددملف اـ دددْفي هدددو حموالـدددي إَدددعوف اخرثعقدددي اـ يـقدددي 

ب جريدد هو وددن أهددم وواردهددو اخوـقددي  خددو خّددوف وددن صوطددي اخؼؾدد ين  ددو ؽ ؿ ؾددً ؾددوة 

الـ فم اخددملهى ذم هددملف اـ دددورة  الؾدد  شدددوذوا بػعؾفددم هدددملا ؽعددم ودددن سددْؼفم ذم حمدددو

( الاخلؿددو  ( بغ ددى ؽدد ري الوددذاث اــْددي )إَددعوف ووؾددع أهددم اـْقددً )

 ؿ  سقؿر طؾق  اخلر. 

 ق جددد ي ـو طدددن دالبعددد  ثددد ق احلؼقؼدددي ذم اـ دددْفي إالغ ـؽ دددرة ودددن ةـوال دددو سقؼددد

اـ ددْف ع اـْددوؾق ع  ـقدد م بددملـ  ؿ ددن اـغطددوق طددن الثدده هددملف اـػريجلددي اـغددراق ؽددند 

(  أد يؿددن طؾقـددو بددوـؼْول  الأد يـػعـددو  اخددوغ )اـ ددؿو ٓ بجْفددو ؼربددول  سددويؾع

 اليـػع أحوةـو اخموـع به.

 

 اـ ق  وؼ اد اـربقعي

 اـع ْي احلّقـقي اخؼ سي
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 متّٗم يف بٗاُ أِىٗٛ فزٖضٛ اخلىس

 الاـ ددددـوطوت الاـ جددددورات اخؽوسددددى أربددددوح مخددددو دؽددددع الثددددوب وّددددلـي إد

 اخدددملهى ؽؼددده ذدددو احددد    دددياـ اخّدددويم ودددن.. اخؽوسدددى ودددن الؼذهدددو الاـ راطدددوت

 وـفدددو اـ دددقعقي ج ددى اشسددد وقي اخدددملاهى سددوير ذدددو الؽدددور  ػندطدد آتـدددي اشوددووي

خددو  ددملف اـػريجلددي وددن  ؿْددذة  آتددور الذات هووددي وّددلـي الهددي الاشسدد طقؾقي  ؿوـ ي يددي

بعددد  اث  طدددي الاؾ  دددودن وفدددم ؿددد  سق جلدددا  ؽدددوخلؿو  دددً زطوودددي اـػؼقددده اخددد ير 

 ش ،ؿؾددي وددن أهددم و ددوؿم اــددوس ؿرؽددع الصددلة اـػؼددر طددن ـ ددمالد اخج ؿددع يؿ ددم جدد

رشبدددي وفؿدددي ودددن رشايدددا اخج ؿدددع  الةدددراليٍ اـددد ين ودددن حددد ل دطدددم اخمسّدددوت 

 اـ يـقي الح ولوش احلوزات اـعؾؿقي.

الٓ كْددوـإ إد ؾؾـددو بددلد وّددلـي اخلؿددو وددن أهددم اخّددويم اـّقوسددقي الاحلؽووقددي اـ ددي 

إدارة أودددور اخج ؿدددع  الودددن أهدددم  ةعطدددي احلدددوؿم اـػدددطي و يددد اش ودددن اـؼددد رة طدددد

 اخّويم آؾ  وديي ٕثم ؿوكه ووكعوش ون ةراؿم اـ رالة السْْوش ـغـى بقً اخول.

 بددده خيددد   ودددول إغ جم ؿدددع إكددده جقدددٌ ودددن اخج ؿدددع البعْدددورة أحدددري: إد جوثدددي

 الٓ شدددوري ؽقفدددو ي ددد  ٓ اـ دددي اـْددد تقوت لدددن ذم اـعوودددي جوايجددده ـرؽدددع رفدالي ددد

ؿدد  اط ددر ـؾػددرد هويددي وّدد ؼؾي الأثددري ـدده أجؽووددوش  اط ددر ريددى  ؽوشسدد    يدد احؾفو

اخج ؿددع هويددي وّدد ؼؾي  ددو أجؽووفددو اخلولددي اـ ددي ا ؾددن طددن أجؽددو  اـػددرد بدد  هددو 

 اخج ؿعدددع إؽدددراد طـدددور ودددن ي دددقإ آثددد  ع أد اـؽدددريم اـؼدددرآد بدددع ؽدددرد  ؽؼددد 

 داـوثدددو ودددن الـددده اخج ؿدددع  هدددي جقدددي ث يددد ة هويدددي ودددـفم ؽقؽدددود ث يددد ة لدددقغي

 الاـ ؽؾقدددددن الاـؼدددددوة الاـجلدددددعن الاشرادة الاـ دددددعور الاخدددددوت الاحلقدددددوة الاـعؿدددددر
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 الؾددد  اـػدددرد ـإلكّدددود ودددو كظدددوير أال أو دددول الاـ دددؼوالة الاـّدددعودة الاشسدددوقة الاشجّدددود

 ط ـدددً ؾرآكقدددي ـدددقو هـدددو حمدددم ذؿرهدددو  الؾددد  ؿ دددذة آيدددوت ؿؾددده ذـددد  بقدددود ذم ك ـدددً

 ؿوـ دددد ؾي ؿج ؿددددعـؾ الؽوايدددد هو إوددددوال وـددددوؽع وددددن سددددف ش  اشسدددد وقي ريعيداـ دددد

 ؽددند بْدد ع ذـدد  ذم المل يددلت الك وهددو اـغـقؿددي وددن الؿددوخلؿو اـ ؿددوة هددي اـ ددي اـواثْددي

 يوثددد  اـؼ يؿددي اـددرال  الؾدددواكع محددوراي ؿػدديعي طؾقفدددو اـّددوبؼي الاـػددايع اـؼددواكع

 ٓ دارت صويػددي أيددي البددع ر دط دد أن ذم اـؼووقددي اـّددـن سددوير بددم ذـدد  وددن أشددقوق ؽقفددو

 ذم اخوـقددي بوحلوثددي بددو ؿددود ؿددقػ  ؽددوخج ؿع خج ؿعفددو وـقدديو ثفددي اط ْددور طددن خيؾددو

 .الرش ف ؾقووه سْقم

 بلهندددو رايعدالاـ ددد اـّدددـن سدددوير ودددن ذـددد  ذم مت دددوز اشسددد وقي اـػددديعي أد ؼدددذ

ثعدددم هدددملف احلؼدددو  اخج ؿعقدددي طـددد  جددد الث اـدددربا الاـػويددد ة  الأودددو  ذم رتداؾ  ددد

 أحددري ؽقفددو  البعْددورة رفدج ددي اـػددرد ؽؼدد  جوؽظددً طددد اسدد ؼ ـه الجؼدده ذم اـ  دد

 وددن طويدد  ربددا أال زراطددي طددن جولددؾي ؿغؾددي اـظددرالف وددن ضددرف ذم ووـقددي جدد تً إذا

 البؼقدددي ـؾؿج ؿدددع وؾؽدددوش  وـفدددو سدددف ش  ؽوَدددعً ريعيدبدددودرت اـ ددد ذـددد  ك دددو أال دمدددورة

 اخج ؿددع وددول يددرد أد إٓ طؾقدده الـددقو ودد  ش  اـعؿددم أال اخددول رأس ـدده خددن وؾؽددوش  اـّددفو 

 .إـقه اـّفم الهو

 إكدد  ودد  ش  الاخلؿددو ؿوـ ؿددوة اخوـقددي احلؼددو  وددن اـػدديعي الَددع ه ؽوـددملن ؿؾدديالبو،

 تددم رأس وددن اـػددرد وددع اخج ؿددع رؿًدؽ دد جدد التفو طـدد  احلودتددي اـ ددرالة ذم الَددع ه

 وددن رالطيداخ دد أؼراَدده وددن ي ددوق جقددٌ يجلددعه بدده اخ دد   ووـدده وددن جريددي ذم اـػددرد

 جيددى وددو اـعووددي اخ ددوصر وددن اخج ؿددع يدد هم أد إٓ وعددزض ذـدد  ذم يعزَدده أد ؼددذ

 أد يريددد  هدددوثم ؿعددد ال جقوةددده جػددد  سدددْقم ذم إودددوال السؤر ودددن يشق رف وعددده

 .ةملر الٓ ةْؼي ٓ اـ ي اـعووي الاخ ؿ ي الاــّم  احلرث تؾ 
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 الاـػويدد ة بوـغـقؿددي ي عؾدد  اـددملن جؼدده إٓ اـػددرد وددن اخج ؿددع يلحددمل ٓ احلؼقؼددي ؽػددي

 رالجوش دو دد اشسدد وي اـػؼدده يْقـدده ك ددو طددد وؾؽدده ذم اـػددرد الي ددورري ج التدده أالل طـدد 

 أال جدددول ذم ووـدد  طددد خعدددزض اطددزاض ؽدد  خوـؽدده الاسددد ؼر اخؾدد  اكعؼدد  إذا الأوددو

 .جري ه الزالال ي ف ؾ ور يوثى رشط  طـ 

 جيعدددم ريع ـؾؿج ؿدددع راثعدددي إـقددده  ؽنكدددهدتدددم إد هدددملف اـّدددفو  اـ دددي ح دددفو اـ  ددد

 اـّدددفو  البدددوؾي الاجددد  سدددفم إٓ وـفدددو اهلل بّدددْقم خيددد   ٓ ت كقدددي اـ ؿدددوة ذم اـّدددفو 

 سدد ي اخلؿددو الذم الؼددذهم  ؾؾددوذم الاخمـػددي الاـعددووؾع الاخّددوؿع ؿددوـػؼراق ـألؽددراد

 الاـق ددددووى اـؼربدددى الـدددملن ـؾرسدددول الاـْددددوؾي الاجددد  سدددفم إٓ سدددْ وكه هلل جيعدددم مل

 .اـّْقم الابن الاخّوؿع

ْؼددي اـ ػددوالت اـط الرؽددع اخج ؿددع  ـ ؽددود اـوجقدد  قداـعـدد هددو اـػددرد أد الذـدد 

 بددع اـ ددوازد ال  ددقم اشسدد    بركددووٍ ألددول وددن هددو الاـددملن بددع أؽددراد اخج ؿددع

 إٓ يددد م ٓ الأث ايددده بلرؿوكددده وّدددذف ذم آط ددد ال الة ْقدددً اخ  ؾػدددي اخج ؿدددع ؾدددوي

 .بع  ون بعجلفم أجوا م الةؼريى إؽراد أطـي إث اق جول بنل ح

سدد وي الالج ةددده الإد البعدد  ذـدد  ؽلكـددو جيددى أد ٓ كغػدددم طددن صْقعددي اــظددو  اش

ريع وـّددجؿي وددع بعجلددفو اـددْع   ؽددْ  اد اـ ػدديع اشسدد وي اـددواؾعي دأثدد اق اـ  دد

(  دمدد  جؽددم اخلؿددو ثددوق ( ٕهددم بق دده )وْـددي طددد أد اشوووددي بعدد  اــْددي )

( بوٕكػدددول الاخلؿدددو  الذـددد  شضفدددور وـّدددج ش ودددع هدددملف احلؼقؼدددي ؽ  دددفم )

س ؽ دددر  طؾددقفم اـ ؿددوة الطوَدددفم رؽعددً شددلهنم الةـدد هفم طدددن ؾددملارة أوددوال اــددو

إد اهلل ٓ إـددده إٓ هدددو جقدددٌ جدددر  طؾقـدددو اـ ددد ؾي (: بدددوخلؿو  ؽعدددن اـ دددود  )

أكددد ل ــدددو اخلؿدددو  ؽوـ ددد ؾي طؾقـدددو جدددرا   الاخلؿدددو ــدددو ؽريجلدددي  الاـؽراودددي ــدددو 
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 ثعددم الإكدد ... ( ذم جدد يٌ صويددم:   الذم اـؽددوذم طددن اـعْدد  اـ ددوـا )(1)جدد ل

 طدددن  دددم طوَدددو سدددْقؾفم الأبـدددوق اــدددوس وّدددوؿع دالد  دددم حولدددي اخلؿدددو هدددملا اهلل

  ددم اهلل وددن ؿراوددي ال( ) اهلل رسددول وددن ـؼددراب فم اهلل وددن ةـ تددو اــددوس لدد ؾوت

 ذم ي دددذهم أد بددده  يغـدددقفم ودددو ال طـددد ف ودددن حولدددي  دددم ؽجعدددم اــدددوس أالسدددوخ ودددن

 اـدددملين هدددمٓق ال. بعددد  طدددد بعجلدددفم ب ددد ؾي بدددلس ٓ ال اخّدددؽـي  ال اـدددملل ووَدددع

ْر : ؽؼدددول اهلل ذؿدددرهم اـدددملين( ) اــْدددي ؾرابدددي هدددم اخلؿدددو  دددم اهلل ثعدددم ُِ َوَنكووو

 ـددقو إك ددى ال وددـفم اـددملؿر أكػّددفم اخطؾددى طْدد  بـددو هددم   ال(2)َظِشووَرَكَ  إَْقووَو نِيَ 

 هددملا ذم وددـفم ٓ ال ؽددقفم ٓ ال أجدد   اـعددرب وددن ٓ ال ؾددري  بقوةددوت أهددم وددن ؽددقفم

 ال. سددواق اــددوس ال هددم ال واـقفم خدد اــددوس لدد ؾوت  ددم ؾدد  ال وددواـقفم  وددن اخلؿددو

 ـددقو ال ـدده   ددم اـ دد ؾوت ؽددند ؾددري  سددوير وددن أبددوف ال هوشددم بـددي وددن أودده ؿوكددً وددن

 .(3)...اْدُظ ُهْ  َٔ ىئِِف ْ  يؼول  اهلل ٕد يشق اخلؿو ون ـه

الةعؾقددم اـرالايددوت ـػريجلددي اخلؿددو بلكدده ةعددوي  طددن اـ ؿددوة ٕهنددو أالسددوخ أوددوال 

وووُوُهْ   ذم آيدددي اـ ؿدددوة: اــدددوس ودددلحوذ ودددن ؾوـددده ةعدددوغ ْ  َتوووَدَق   ُكَ فش َِِ ُْ ِنوووْي َنْنوووَ ا ُخووو

وووى قِفْ  ِ َ كش ََ    ؽفدددملف اـ ؿدددوة اخدددلحوذة ودددـفم ةطفدددرهم الاـ طفدددذ ٓ يؽدددود إٓ  (4)...َوُكووو

بنزاـددي اـؼددملر الاـدد كو  ؽ ؽددود هددملف اـ ؿددوات ؾددملارة أوددوال اــددوس  ؽددلراد ةعددوغ إؿددرا  

 قفم الطوَفم طـفو بوخلؿو.( الذري فم ؽ روفو طؾاهم اـْقً )

ػيع دـؽدددن ؿّدددوير وّدددويم اـػؼددده الاـعؼقددد ة الؾدددع اخلددد ف ذم جددد الد هدددملا اـ ددد

رؽه السدددوير أجؽووددده  الأتدددذت طؾقفدددو اـع يددد  ودددن اـ دددْفوت الاششدددؽوٓت  دالو ددد

                                                 
 .2ون ابواب وو جيى ؽقه اخلؿو  احل ي1ٌ  اـْوب 6اـوسويم: ج  (1)

 .214اـ عراق:   (2)

 .131هتمليى إجؽو : ص  - .5إج اب:   (3)

 .113اـ وبي:   (4)
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الطؾقدده ؽ ريددوش بـددو ب ددٌ هددملف اخّددلـي وددن ثفددي دؽددع اـ يددإ طـفددو البقددود احلدد  ؽقفددو  الؾدد  

 اـػ ددم إالل اـ ددي يدد م ةدد اال و وددمحراش  ؽؼدد  ب  ـددو ذمةـوالــددو شددْف ع وددن أهددم اـ ددْه 

( اخلؿدددو ـ دددقع فم السدددؼوصه طدددـفم ح ولدددوش ذم زودددن )شدددْفي  ؾقدددم إيؿدددي

اخؽوسددى ذم زوددن  اـغقْددي  ؿدد  ب  ـددو ذم اـػ ددم اـ ددو  شددْفي طدد   الثددود مخددو أربددوح

الاودددو اـػ دددم اـ وـدددٌ ؽؼددد  ةعرَدددـو بددده خدددو اتدددورف بعددد    ))ودددو ؾْدددم اـ دددودؾع

 .ػ وـه اـ  تي  ؽ م اـؽ وب برين جول هملف اـػريجلياخ وح
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 الفصل األول:

 (هل اسقط األئنة )
 اخلنس يف سمن الغيبة الكربى؟
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( ؾدد  ؿ ددر ذم أالكددي إحددذة إتددورة اـ ددؽوري جددول هددملا إوددر  الإد إيؿددي )

ثدده أسددؼطوا جؼفددم الؽدد  اـرالايددوت اـ دد ق ي ح ولددوش ذم زوددن اـغقْددي  ؽدد  يْؼددى ال

 ـوثوبه؟!!

الٓ خيػدددى أد هدددملف اخّدددلـي ذات أ قدددي بوـغدددي ـؽ دددرة آبددد  ق ذدددو يووقدددوش  ـؽ دددرة 

اـ عووددم بددوٕووال اـغددذ اخ ؿّددي  وجلددوؽوش اغ احدد  ف اـْددوج ع ذم هددملف اخّددلـي أشدد  

احددد  ف  الـؽدددي كّ ؼالددد ؿدددم آجددد  ٓت اخمسّدددي ـؾ دددْفي ٓبددد  أد كْ دددٌ طددد  

 اخلؿو ذم زون اـغقْي الهملف آج  ٓت هي: ب ؿم أد يؽود سْْوش ـّؼوط 

 إالل: سؼوط اخلؿو بّْى رالايوت اـ  ؾقم.

اـ ددو : سددؼوط اخلؿددو بّددْى ؼقْددي لددوجى احلدد  الطدد   إوؽددود اي ددول احلدد  

 اـقه.

 ؽقؼع اـْ ٌ جقـ مل ذم وؼووع.

 :املقاً األٔه: سقٕط اخلىس بسبب رٔاٖات التحمٗن 

قْه وددن اخلؿددو الاـػدديق ـ ددقع ه الؼددذ (  ؾقددم ك ددٓ إشددؽول ذم أد ـإلوددو  )

( ؽعؾددوا ذـدد  رالرة الٓ شدد  أد إيؿددي )درالرة الؼددذ اـجلدددشددقع ه ذم جددول اـجلدد

( بوــّدددْي اغ شدددقع فم ذم ا،ؿؾدددي  الأالل ودددن ؽعدددم ذـددد  ووٓكدددو أودددذ اخدددموـع )
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( طددن آبويدده طددن أوددذ اخددموـع ؽػددي ةػّددذ اشوددو  احلّددن بددن طددظ اـعّددؽرن )

( أكددده ؾدددول ـرسدددول )( اهلل :) ؾددد  طؾؿدددً يدددو رسدددول اهلل أكددده سدددقؽود بعددد ري

ي وددن اـّددْي الاـغـددويم اليْقعوكدده  ؽدد  بددم خ ددزيه دوؾدد  طجلددوض ؽقّدد وم طددد مخّدد

ٕد ك ددقْي ؽقدده  ؽؼدد  الهْددً ك ددقْي وـدده ـؽددم وددن وؾدد  شددق وش وددن ذـدد  وددن شددقع ي 

ـ  دددم  دددم وـدددوؽعفم ودددن ولؿدددم الوػدددب  الـ طقدددى وواـقددد هم الٓ يؽدددود أالٓدهدددم 

 جرا .أالٓد 

 اهلل رسددول ةْعددً الؾدد    لدد ؾ   وددن أؽجلددم أجدد  ة دد   ؾددول رسددول اهلل: وددو

أجددم اـ ددقعي ؿددم وددو ؿددود ؽقدده وددن ؼـقؿددي البقددع وددن ك ددقْه طددد الاجدد  وددن  ؽعؾدد  ذم

 .  (1)شقع ي  الٓ ُأجؾفو أكو الٓ أكً ـغذهم

الرالايدددوت اـ  ؾقدددم ؿ دددذة إٓ إّكدددو كدددملؿر وـفدددو ودددو هدددو وع دددر سدددـ اش ؿدددي ي دددا 

 و  الك ذ اغ بوؾي اـرالايوت ةليق اش خن ي طي ةواةرهو إمجوٓش:آس  ٓل ذ

ؾددول اوددذ اخددموـع طددظ بددن ( ؾددول: أالٓش: لدد ق ي اـػجلدد ق طددن أي ثعػددر )

(: هؾددد  اــدددوس ذم بطدددوهنم الؽدددرالثفم  ٕهندددم مل يدددمدالا إـقـدددو جؼـدددو  أي صوـدددى )

 .(2)أٓ الإد شقع ـو ون ذـ  الآبويفم )أبـويفم خ ل( ذم جم

( أطدددم ودددن إكػدددول الاخلؿدددو وطؾؼدددوش  الةدددري أد أالل ودددن جؾدددم جؼفدددم )ال

( ( بـؼدددم أي ثعػدددر اـْدددوؾر )اخلؿدددو ـؾ دددقعي هدددو أبدددو إيؿدددي أودددذ اخدددموـع )

الحلدددن اـرالايدددي اسددد ؿرار احلؾقدددي  ٕهندددو ذم وؼدددو  اـ وسدددعي الآو ـدددود طدددد اـ دددقعي 

 اخموـع بوحل .

                                                 
 .385شوو   صد ون إكػول الوو خي  ا3اـوسويم: اـْوب د   (1)

  ـؽن ذم طؾم اـ  ال   ـػ  137  ص4ون إكػول. الذم اـ فمليى: ج 4  اـْوب 15  احل يٌ: 551  ص9اـوسويم: ج  (2)

 )الأبـويفم( ب ل ال)آبويفم( الـعؾه ألا ؿ  ٓ خيػى.
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اـدددقفم جؼفدددم اـعوودددي  ٕكددده ثعدددم الاـظدددوهر اد اخدددراد بوــدددوس اـدددملين مل يدددمدالا 

الاد شددقع ـو وددن ذـدد  الأبـددويفم ذم ( اــددوس ذم ؾْددول شددقع فم  الأد اخددراد بؼوـدده )

  أد شدددقع فم ذم جدددم ودددن ذـددد  احلددد  اـدددملن مل يدددمدف اـعوودددي إـدددقفم إذا الؾدددع ذم جدددم

(  المل يددمد إـددقفم أيدد تم  الـددقو اخددراد أد ؿددم وددن ةعؾدد  طددد ووـدده جدد  إيؿددي )

جدددم ودددن ذـددد  إذا ؿدددود ودددن اـ دددقعي  ٕد ورثدددع هدددملا اغ الثدددوب جؼفدددم ؽفدددو ذم 

رط أدايدده الإذا مل يددمدف ؽفددو ذم جددم وـدده  الهددملا ؿدد  ةددري ؼددذ داخلؿددو طددد اـ ددقعي ب دد

 وعؼول  ؽ قـ مل ٓ ش  اد وعـى احل يٌ الاخراد به وو ذؿركوف  السقليت و ي  بقود.

( موـع )إد أودددذ اخددد( أكددده ؾدددول: توكقدددوش: لددد ق ي زرارة طدددن أي ثعػدددر )

 .(1)جؾؾفم ون اخلؿو د يعـي اـ قعي د ـقطقى ووـ هم

الصقددى اخوـدد  أجدد  ؼويددوت اـ  ؾقددم بددم أ دده السددقليت وعـددى اخـددوؿا اخددملؿورة ذم 

 اـرالايوت.

( دحؾددً طددد أي ثعػددر )توـ ددوش: وع ددرة احلددورث بددن اخغددذة اــقددن ؾددول: 

(: اغ أد ؾددول )  حم ...ؽجؾّددً طـدد ف  ؽددنذا كجقدده ؾدد  اسدد لذد طؾقدده  ؽددلذد ـدده  ؽدد

إد ــدددو اخلؿدددو ذم ؿ دددوب اهلل  الــدددو إكػدددول  الــدددو لدددػو اخدددول  ال دددو الاهلل أالل ودددن 

 . (2)... ضؾؿـو جؼـو ذم ؿ وب اهلل...اغ أد ؾول: اـؾفم إكو أجؾؾـو ذـ  ـ قع ـو

إكدددو أجؾؾـدددو ( ( أيجلدددوش إٓ أد ؾوـددده )الهدددملف الإد ؿوكدددً طدددن اي ثعػدددر )

( ـّدددْ  إيؿدددي اخ ؼ ودددي طدددد سدددْ  اـ  ؾقدددم طدددد زووكددده ) يددد ل ذـددد  ـ دددقع ـو

( ؿدد  ذم لدد ق ي اـػجلدد ق الزرارة اخ ؼدد و ع الأال ددم أبددو إيؿددي أوددذ اخددموـع )

                                                 
 ون إكػول. 4  اـْوب 15  احل يٌ: 551  ص9اـوسويم: ج  (1)

 ون إكػول. 4ـْوب   ا14  احل يٌ: 549  ص9اـوسويم: ج  (2)
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الإص ؾفددو ي ددؿم مجقددع أكددواع اخلؿددو د ٓ سددق  بؿ جظددي آس  ددفود بؤيددي اـؽريؿددي 

 د مخو اـغـويم الؼذهو ذم اــؽوح الؼذف.

حدددري )احلدددورث بدددن اخغدددذة اــقدددن( الهدددي طدددن أي طْددد  اهلل رابعدددوش: رالاي ددده إ

( :ؾددول ) ًؾؾددً ـدده: إد ــددو أوددوآش وددن ؼدد ت الدمددورات الك ددو ذـدد   ؾدد  طؾؿدد

إد ـدد  ؽقفددو جؼددوش تددم ؾددول: ؽؾددم أجؾؾـددو إذد ـ ددقع ـو إٓ ـ طقددى الٓدهتددم  الؿددم وددن 

 .  (1)الاغ آبويي ؽفو ذم جم ممو ذم أي تم ون جؼـو  ؽؾقْؾإ اـ وه  اـغويى

الؿددم وددن الاغ آبددويي ؽفددو ذم جددم ممددو أيدد تم وددن ( الهددي أيجلددوش وطؾؼددي ـؼوـدده )

 .جؼـو

د ؿددد  أشدددور اغ ذـددد  اـّدددق  الذم سدددـ  هدددملف اـرالايدددي )أبدددو طددد رة( الهدددو جمفدددول 

  الؾددد  بدددوالل (3)دددد رؼدددم إد لدددوجى احلددد اي  طدددر طـفدددو بوـ ددد ق ي (2) ()اخلدددويي

 الؿلكه يؽػي ذم ةوتقؼه. ة  ق فو بـؼم اـْ كطي طـه ذم كػو اـّـ  

وددن الثدد  بددرد جْـددو ذم ( ؾددول: حووّددوش: لدد ق ي اـػجلددقم  طددن أي طْدد  اهلل )

ؿْدد ف ؽؾق ؿدد  اهلل طددد أالل اـددـعم  ؾددول: ؾؾددً: ثعؾددً ؽدد اري وددو أالل اـددـعم؟ ؾددول: 

( ـػوصؿددددي ( ؾددددول أوددددذ اخددددموـع )صقددددى اـددددوٓدة  تددددم ؾددددول أبددددو طْدددد  اهلل )

(أجددظ ك ددقْ  وددن اـػدديق ٔبددو :)( ق شددقع ـو ـقطقْددوا  تددم ؾددول أبددو طْدد  اهلل )

. الك ددقْفم وددن اـػدديق ي ددؿم اخلؿددو (4)إكددو أجؾؾـددو ُأوفددوت شددقع ـو ٔبددويفم ـقطقْددوا

                                                 
( يؼول: ؽؾ ذا ون إكػول  الاـظوهر أد ـػ  )ؽؾم( ـ س ػفو  ؽؽلكه ) 4  اـْوب 9  احل يٌ: 547  ص9اـوسويم: ج  (1)

 أجؾؾـو إذد ـ قع ـو؟ الـقو )مل( ا،وزوي ـع   دحو و طد اخويض.

 .342وّ ـ  اـعرالة: ؿ وب اخلؿو  ص  (2)

 .422  ص5  ذم اخ ارري: ج  الؿملـ138  ص16احل اي : ج  (3)

 ون إكػول. 4  اـْوب 14  احل يٌ: 549  ص9اـوسويم: ج  (4)
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أيجلددوش إٓ أد اـ  ؾقددم ؽددق  خيدد   بوــؽددوح الاخْ دد ئ بوـ  ؾقددم أوددذ اخددموـع الؽوصؿددي 

((  بـؼم أي طْ  اهلل ثعػر بن حمؿ ).) 

( ؽدد حم ؿـددً طـدد  أي طْدد  اهلل )يعؼددوب ؾددول:  سودسددوش: وع ددرة يددوكو بددن

  ؽؼددول: ثعؾددً ؽدد اري ةؼددع ذم أيدد يـو إربددوح  الإوددوال  (1)طؾقدده رثددم وددن اـؼ صددع

ذـددد  وؼقدددالد  ؽؼدددول: ابدددو طْددد   الدمدددورات  كعؾدددم أد جؼددد  ؽقفدددو توبدددً  الإّكدددو طدددن

 .(2)(وو أك ػـوؿم أد ؿؾػـوؿم ذـ  اـقو )اهلل

( جؽووددي ا،ددويرين اـغولددْع حلدد  آل حمؿدد  ) الاخددراد )بددملـ  اـقددو ( هددو يددو 

الجؼفددم يعددم إكػددول الاخلؿددو الضوهرهددو د ؿدد  سددقليت د ؽددرض ةعؾدد  احلدد  بددوٕووال 

ؾْددم الؾوطفدددو ذم أيددد ن اـ دددقعي  ؽددند َددد د هدددملف احلؼدددو  طددد اـ دددقعي يؽدددود ؿؾػدددي 

طؾدددقفم  دالد ودددو ي عؾددد  بدددلووال أكػّدددفم ؿلربدددوح وؽوسدددْفم ؽنكددده جددد  توبدددً طؾدددقفم 

َدد د وددو تْددً طددد ؼددذهم  الؿؾػددي َدد د وددو الثددى طددد اـغددذ إذا الؾددع  وْددورشة ٓ

 ددً اـقدد  ةؽددود طؾددي ـ  ؾقددم وددو يؼددع  ددً يدد  اـ ددقعي الـددو وددن ؾْددم ؼددذ احلؽووددوت 

ا،ددويرة وددن إؽددراد اـددملين ٓ يع ؼدد الد اخلؿددو أال ٓ يؾ  وددود بلدايدده ـعؿددو  اـعؾددي  

 ي اـ عْذ ب قإ ا،ؿع.الهملا يعم مجقع آط ور ٓ ود اخ ري ٓ سق  بؿ جظ

(: إد اخددراد وددن )ذـدد  اـقددو ( يددو  الؾدد  يؼددول ؿدد  ي ددذ اـ ددق  إك ددورن )

اـجلددق  الاـ دد ة طددد اـ ددقعي إوددو خلددوؽفم اك  ددورهم الإوددو ـؽ ددرة اـظؾددم طؾددقفم بلحددمل 

أوددوا م ؽق دد   اـ  ؾقددم بؿ ددم ذـدد  اـقددو  ؽدد  ةدد ل اـرالايددي طددد اـ  ؾقددم اـعددو  

                                                 
 اـؼ صع: ؾو  يعؿؾود بْقوت اـؼ ى.  (1)

   بوب ابوجي ج ي آوو  ون اخلؿو ـؾ قعي.6  احل يٌ: 545  ص9( اـوسويم: ج3)
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ـدددوري الطؾقددده  ؿدددم اـرالايدددي طدددد مخدددو أودددوال أكػّدددفم اـ وـدددي الإد مل ةؽدددن ةؼقدددي ه

 ؽق  ؾن ووردهو طن بوؾي اـرالايوت.

ذم جدد يٌ ؾددول: ؾؾددً ٕي طْدد   سددوبعوش: وع ددرة أي سددقور وّددؿع بددن طْدد  اخؾدد   

قددددً اـغددددوص  ؽللددددًْ أربعددددي آٓف درهددددم  الؾدددد  ث ددددً (: )اهلل ـّ إ  ؿـددددً ال

رض  ددو الهددي جؼدد  ب ؿّددفو ت كددع أـددن درهددم  الؿرهددً أد أجّْددفو طـدد   الأطدد

اـددملن ثعددم اهلل ةعددوغ ـدد  ذم أوواــددو  ؽؼددول: الوددو ــددو وددن إرض وددو أحددرج اهلل وـفددو 

إٓ اخلؿددو؟! يددو أبددو سددقور  إرض ؿؾفددو ــددو  ؽدد  أحددرج اهلل وـفددو وددن يشق ؽفددو ــددو  

ؾدول: ؽؼؾدً ـده: أكدو أمحدم إـقد  اخدول ؿؾده؟ ؽؼدول: يدو أبدو سدقور  ؾد  صقْـدوف ـد  الجؾؾـدوري 

قدد  ووـدد   الؿددم وددو ؿددود ذم أيدد ن شددقع ـو وددن إرض ؽفددو ؽقدده حمؾددم  ددم وـدده ؽجلددم إـ

 ايددد تم ذم آرض اليدددزري ايددد تم ذم ؿدددود ودددو صْددد  ذـددد  اغ أد يؼدددو  ؾويؿـدددو ؽقجدددقفم

 يؼدددو  ج دددى طؾدددقفم جدددرا  آرض ودددن ؿّدددْفم ؽدددود سدددواهم ذم أيددد ن ؿدددود ودددو الاودددو

   .(1)طـفوَلَغَرة الخيرثفم ون أي تم آرض ؽقلحمل ؾويؿـو

  يّددد  ل ذدددو طدددد طؿدددو  اـ  ؾقدددم بدددند ودددورد لددد الرهو الإد ؿدددود ؾجلدددقي الؾددد

ش  ددقي ٕي سددقور  إٓ أد ذيؾفددو يدد ل طددد اـ  ؾقددم اـعددو  ـؽددم اـ ددقعي  الووردهددو 

الإد ؿددود إرض إٓ إكدده يعددم اخلؿددو اخ عؾدد  بؽددم وددو يّدد ػود وددن إرض  ؿوخعدد د 

ذم إرض الاـؽـددد  الك دددو ذـددد   بدددم ؿدددم ودددو يّددد ػود ودددن آؿ ّدددوب بددد  ب دددم 

ؿددوـغوص ؽؽددلد اـددمليم ؿددري ـؾ دد ر ذم  ؾقددم اخلؿددو الإكػددول اخغ ددوبي وددن ؾْددم 

 جؽو  ا،ور.

 اخددد ن ه احلدددويرن يعؾددد  طدددد اـرالايدددي اـّدددوبؼي بؼوـددده: الذمدـؽدددن اـ دددق  ورةددد

 الهدددو اـؼدددويم  ؾقدددو  إغ ـؾ ددقعي اخلؿدددو  ؾقدددم ذم ضفدددورف: وـفددو: الثدددوف ودددن إشددؽول

                                                 
 ون إكػول. 4  اـْوب 14  احل يٌ: 549  ص9اـوسويم: ج  (1)
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 اــوجقددي وددن اخلؿددو أحددمل رالايددوت بجلددم اـ ددواةر جدد  بؾغددً ربدد  ؿ ددذة ٕحْددور خمددوـن

 خمددوـن الهددو جراوددوش  إرض ذم اـ ددقعي ؼددذ ؿّددى ؿددود ذم ضفددورف: الوـفددو اخؼ سددي 

 خمددوـن أكدده: ـدده  الوـفددو ؽفددي وق ددي أرَددوش  أجقددو وددن أد وددن اـؽػددور ح ددوص ذم الرد خددو

 اـْددوؾي جؾقددي ذم اـظددوهر اخّددؾم وددن أرَددوش  اشددزي إذا اـددملوي طددد اخلؿددو ـوثددوب

 رالاف ممددو يظفددر ؿدد  اـْ ددرين  أرض أن اـعفدد  هددو إرض ذم اـدد   ؿددود ؽق  ؿددم ـدده 

 ودددن اـْ دددرين الأرض  (1)اـغدددوص اـْ دددرين الـقدددً ؿـدددً إ : ؾوـددده ودددن اـؽؾقـدددي

 الٓ ب قددم طؾقفددو يوثددن مل اـْ ددرين الوـفددو: الؽقدده اخوتدد   بدده رح وددو طددد إكػددول

 .(2).(3)رؿوب

ؾدددول ( ؾدددول: أي ح جيدددي  طدددن أي طْددد  اهلل )تووـدددوش: وع دددرة سدددومل بدددن وؽدددر  

( ؽؼددول ـدده رثددم: ـددقو رثددم الأكددو جددو : جؾددم م اـػددرالج؟ ؽػدد ع أبددو طْدد  اهلل )

يّدددلـ  أد يعدددزض اـطريددد   إكددد  يّدددلـ  حودودددوش ي دددزتو أال اودددرأة ي  الثفدددو  أال 

وذاتددوش ي دددقْه  أال دمدددورة أال شدددق وش أططقددده  ؽؼددول: هدددملا ـ دددقع ـو جددد ل  اـ دددوه  ودددـفم 

الاـغويددى  الاـغويددى وددـفم الاحلددي  الوددو يوـدد  وددـفم اغ يددو  اـؼقووددي  ؽفددو  ددم جدد ل  

 . (4)أوو الاهلل ٓ بم إٓ خن أجؾؾـو ـه...

                                                 
 ون أبواب إكػول. 4ون ب  12ح  382ص  6وسويم: ج اـ  (1)

  ون أبواب إكػول. 1ون ب  8ح  367ص  6اـوسويم: ج   (2)

  .718اخلؿو: ـؾ ق  ورةه احلويرن: ص  (3)

بوب ابوجي ج ي آوو  ون اخلؿو ـؾ قعي  الؾ  ل ا سـ هو ذم وّ ـ  اـعرالة:   4  احل يٌ: 544  ص9اـوسويم: ج  (4)

 .352ص
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أةددد رن ودددن أيدددن (: ةوسدددعوش: وع دددرة  يدددو اـؽـدددوب: ؾدددول ابدددو طْددد  اهلل )

دحدددم طدددد اــدددوس اـ كدددو؟ ؽؼؾدددً: ٓ أدرن  ؽؼدددول: ودددن ؾْدددم مخّدددـو أهدددم اـْقدددً  إٓ 

 .(1)ع ـو إصقْع  ؽنكه حمؾم  م الخق دهمـ ق

بعطددن  حمؾددم  ددم الخددق دهمالهددملف ةعددم احلؾقددي وددن ثفددي اخددق د الؼددذف ـؼوـدده 

 اخلوص طد اـعو .

( وددن ؾددرأت ذم ؿ ددوب ٕي ثعػددر )طددورشاش: لدد ق ي طددظ بددن وف يددور  ؾددول: 

: وددن ػبه وددن اخلؿددو  ؽؽ ددى ب طددهدرثددم يّددلـه أد جيعؾدده ذم جددم وددن ولؿؾدده الودد

 .(2)أطوز شق وش ون جؼي ؽفو ذم جم

( الذم جدددول اشطدددواز  الطؾقددده ؽؾدددقو اخؼ دددود ذم الهدددملف اددد   ب ددد  اشودددو  )

(  بدددم اخؼ دددود أذكددده هدددملف اـ ددد ق ي اـ  ؾقدددم اـعدددو  اـ دددووم ـّدددفم اشودددو  )

((  ـؾػؼدددددراق الاخ  دددددوثع  اـدددددملين ٓ ي ؿؽـدددددود ودددددن أداق جددددد  اشودددددو ) )

ذم جددم ممددو رؽددوف وددو داوددوا ُوعٌددين: ـددملا اشددزط قف ذم اخلؿددو الثعؾفددم دبوـ دد

 اـػؼفوق اـغـى ذم الثوب دؽع اخلؿو.

ر: وؽوةْددي إسدد و  بددن يعؼددوب اـ ددي يرالتددو اـ ددق  اـؽؾقـددي طـدده ؾددول دجددودن ط دد

الأوددو اخلؿددو ؽؼدد  أبددقا ـ ددقع ـو  الثعؾددوا وـدده ذم جددم اغ ( ذم اخؽوةْددي: احلجددي )

 .(3)أد يظفر أوركو  ـ طقى الٓدهتم  الٓ اٌْ

الهددي وع ددرة ـددوٓ اخـوؾ ددي ذم سددـ هو وددن كوجقددي )إسدد و  بددن يعؼددوب( لددوجى 

ريا بوتوؾ دده ذم اـؽ دددى اـرثوـقددي  إٓ إد اـظددوهر اطدد  د حمؿدد  بدددن داخؽوةْددي ـعدد   ة دد

                                                 
 بوب ابوجي ج ي آوو  ون اخلؿو ـؾ قعي.  4  احل يٌ: 544  ص9اـوسويم: ج  (1)

 بوب ابوجي ج ي آوو  ون اخلؿو ـؾ قعي.  4  احل يٌ: 544  ص9اـوسويم: ج  (2)

 بوب ابوجي ج ي آوو  ون اخلؿو ـؾ قعي.  16  احل يٌ: 551  ص9اـوسويم: ج  (3)
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  الذم اخؼددو  ب دددٌ (1)يعؼددوب اـؽؾقـدددي بوتوؾ دده شسدددـودف  اخؽوةْددي ، طدددي وددن إثددد ق

 ك ه: ثؾقم ٕج  ؽؼفويـو اخ لحرين هملا

( ؽددد  الأودددو اسددد   بدددن يعؼدددوب  هـدددو الاـدددملن ب ؿدددم أد يؽدددود أخ اـؽؾقـدددي )

شددفودة ب وتقؼدده  إٓ أكدده وددن اخّدد ْع  ثدد اش أد ةؽددود هددملف اخؽوةْددي اـ ددي يـؼؾفددو طدد  د 

بددن سددعق  وػ عؾددي ؿددملبوش وددن ؾْؾدده  إذ ؿقددن يؿؽددن ذـدد  وددع ة دد ن و ددم اـؽؾقـددي 

ؼؾوهنددو أيجلددوش طددن مجوطددي ج ددى ة ددم ــؼؾفددو طـدده اغ مجوطددي وددن إثدد ق  الأالـ دد  يـ

 خ م اـ ق  اـطوب الاـ ق  اـ  ال ؟

الأودددو اجددد  ل اخلطدددل ذم اــؼدددم ؽؿـػدددي بللدددوـي طددد   اـغػؾدددي الاخلطدددل اـعؼ يقدددي  

ا،وريددي ج ددى ذم اـدد ـقم اـؼطعددي اـّددـ   بددم كػددو ة دد ن و ددم اـ ددق  اـ دد ال  ذم 

ػقي بوـغددي جدد  اـوتددو  إؿدد ل اـدد ين الاـ ددق  اـطددوب ذم اـغقْددي ــؼددم اخؽوةْددي ـدده ؿوشدد

ب ددد الرهو  ٕد اخؽوةْدددوت ؿوكدددً  دددو ودددن إ قدددي اـْوـغدددي بؿؽدددود  الؿدددود ج دددول 

ر اـغقْددي دي ٕو ددول اـ دد ال  الاـ ددق  اـؼددريْع وددن ط ددداـؼطددع  أال آصؿ ـددود احلّدد

ب دد الر وؽوةْددي أال اؽ عو ددو الة اليرهددو ممؽـددوش ذم جؼفددم  ؿقددن الك ددن كؼْددم ةوتقؼددوت 

  ل جّددقي شددفودةه بوتددوؾ فم رؼددم بعدد  زوددوهنم طـدده  بددم اـ ددق  ـؾددرالاة طددد أسددوس اجدد

اخؽوةْدددوت اـ دددي ة جلدددؿن اخددد ح الآجدددزا  الاـ ؼددد ير ـ دددوجْفو مل ةؽدددن ادددرج طدددودة 

 ـغذ اخلواص الاـ ؼوة إث ق.

هدددملا وجلدددوؽوش: اغ أد اـ دددق  ذم اـغقْدددي يدددملؿر اخؽوةْدددي ذم ووَدددعع اليدددملؿرهو ذم 

ؾقددم طدد  د بددن سددعق  البعدد  وددو حددرج وددن اخوَددع اـ ددو  ذم سددقو  ةرمجددي اـ ددق  ا،

اخؽوةْدددوت طدددد يددد ف ودددن ؾْدددم اــوجقدددي اخؼ سدددي  ممدددو يددد ل طدددد تْدددوت هدددملف اخؽوةْدددي 

 الل الرهو طـه ب ّى كظرف.

                                                 
 .291  اـغقْي ـؾطوب: ص471  آج جوج: ص458ٓج : إؿ ل ـ ين: ص  (1)
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( ذم ؿ وبدده اـؽددوذم  ددملف اخؽوةْددي الأوددو وددو ؾدد  يؼددول: وددن أد طدد   كؼددم اـؽؾقـددي )

 .دـقم الهـفو

ـددي اغ مجوطددي وددن إثدد ق ممددو ؽؿدد ؽوع بددلد لدد الر هددملف اخؽوةْددي طددن اـ ددق  اـؽؾق

يؼطددع بدده ؿدد  ؾؾـددو  ؽدد  شدد  ذم اهدد    اـؽؾقـددي بـؼؾفددو  الإٓ ؿقددن كؼؾفددو طـدده مجوطددي 

بّددـ  اـ ددق  الحمؿدد  بددن ط ددو  بّددـ  اـ دد ال   الأوددو طدد   اــؼددم ذم اـؽددوذم ؽؾؽوهنددو 

ر اـغقْدددي الشدددمالهنو  الٓ ربددد  وفدددم ؽقفدددو ودددع ؽ دددول دو جلدددؿـي ٕودددور ةدددرةْ  بع ددد

ٓ خيػددى خددن راثعفددو  طددد إد اـؽؾقـددي يددملؿر ذم ب ايددي ؿ وبدده اكدده مل  الؿ ددى اـؽددوذم ؿدد 

ون د إذا الؽؼدده اهلل د ؿ ددوب أالسددع ديّدد وع ؿددم اـرالايددوت ح ولددوش ذم إلددول الاكدده يـدد

 .(1)الأمجع ـؾرالايوت اـ ودرة طـفم

 .  (2)الهؽملا ي جلا ل ي سـ  هملف اخؽوةْي أيجلوش 

 

  ذم اـ  ؾقدددم يْ ددد أ بدددلوذ الاخل لدددي: إد هدددملف اـرالايدددوت ؿؾفدددو طدددد الزاد الاجددد

( الةّددد ؿر احلؾقدددي اغ ضفدددور أودددرهم أال اغ ( اليـ فدددي ب دددوةم إيؿدددي )اخدددموـع )

  ؿدد  ذم بعدد  اـرالايددوت  ؽدد  جمددول ـؾؼددول ب   يدد هو ب وددود اـ ؼقددي أال (3)يددو  اـؼقووددي

 .  (4)زون احلجلور الك و ذـ  ممو ؾقم

ةدد ل طددد اشبوجددي أيجلددوش تددم إد هـددوري رالايددوت ذؿرهددو ذم اـوسددويم ذم كػددو اـْددوب 

الإد ؿوكددً خم الشددي سددـ اش  إٓ إهنددو ةميدد  اخطؾددوب الة دد ا دطددوي اـ ددواةر اشمجددوم 

                                                 
 .9  ص1ألول اـؽوذم: ج  (1)

 .53  ص2ب وث ذم اـػؼه: ؿ وب اخلؿو: ج  (2)

 .4ون إكػول: ج يٌ 4  ذم اـْوب544  ص9ؿؿع رة سومل بن وؽر  ذم اـوسويم: ج  (3)

 .117  ص14و ْوح اـػؼقه: ؿ وب اخلؿو: ج  (4)
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طددددد ألددددم اـ  ؾقددددم ـ صؿ ـددددود بعدددد   ؿددددملب مجقعفددددو  الهددددملا يؽػددددي ذم ؾطددددع 

 اس   وب ط   احلؾقي.

إٓ إد هدددملف اـرالايدددوت ٓ يؿؽدددن إحدددمل بنص ؾفدددو خعورَددد فو مجؾدددي ودددن إدـدددي 

 ق ي الاـ ي يؿؽن طّ  وـفو:اخع رة اـ  

 الملٗن األٔه: الزٔاٖات املعارضٛ: 

ؾدددول م ابدددو طدددظ بدددن راشددد   ؾؾدددً ـددده: لددد ق ي طدددظ بدددن وف يدددور  ؾدددول:  نوٓ :

أورةـدددي بوـؼقدددو  بدددلورري الأحدددمل جؼددد   ؽلطؾؿدددً وواـقددد  بدددملـ   ؽؼدددول م بعجلدددفم: 

أن الأن يشق جؼدده؟ ؽؾددم أدرن وددو أثقْدده؟ ؽؼددول: جيددى طؾددقفم اخلؿددو  ؽؼؾددً: ؽػددي 

يشق؟ ؽؼدددول: ذم أو عددد فم اللدددـويعفم  ؾؾدددً: الاـ دددوثر طؾقددده  الاـ دددوكع بقددد ف؟ ؽؼدددول: 

 .  (1)إذا أوؽـفم بع  ومالك فم

ؽددند اخـّددو  اغ اـددملهن سددمآش الثوابددوش وددن و ددم هددملف اـرالايددي إكدد  هددو إرادة احلؽددم 

( ٓ جمدددرد تْوةددده ذم ألدددم اـػعدددظ اخـجددد  طدددد شدددقع فم اـعدددووؾع بلجؽدددووفم )

 ةؽود اـ ؿرة طؾؿقي حمجلي.اـػع ؿي 

وددو رالاف طددن طددظ بددن حمؿدد  بددن شددجوع اــق ددوبورن أكدده سددلل أبددل احلّددن  ثىكقووى :

( طددن رثددم ألددوب وددن َددقع ه وددن احلـطددي وويددي ؿددر وددو ي ؿددي  ؽلحددمل وـدده اـ وـددٌ )

رة أؿددرار   الذهددى وـدده بّددْى طدد رة اـجلددقعي ت تددود ؿددراش  البؼددي ذم يدد ف در ط ددداـع دد

  وددن ذـدد ؟ الهددم جيددى ٕلدد وبه وددن ذـدد  طؾقدده يشق؟ سدد ود ؿددراش وددو اـددملن جيددى ـدد

 .(2)( م وـه اخلؿو ممو يػجلم ون ومالك هؽوؾع )

                                                 
 ن أبواب وو جيى ؽقه اخلؿو.و 8اـْوب:   3  احل يٌ: 511  ص9اـوسويم: ج  (1)

 ون أبواب وو جيى ؽقه اخلؿو. 8اـْوب:   2  احل يٌ: 511  ص9اـوسويم: ج  (2)
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 إغ ألدد وبـو ؿ ددى بعدد : الوـفددو رالايددي حمؿدد  بددن احلّددن إشددعرن  ؾددول ثىلثووى :

 ؾؾقددم وددن اـرثددم يّدد ػق  وددو مجقددع أطددد   اخلؿددو طددن أحددر ( ) اـ ددو  ثعػددر أي

 اخلؿددو: ب طدده ؽؽ ددى ذـدد ؟ الؿقددن اـ ددـوع؟ الطددد رالبداـجلدد مجقددع وددن الؿ ددذ

 .(1)اخمالكي بع 

:  ؾددول ي يدد  طددن   طقّددى بددن حمؿدد  بددن أمحدد  طددن   ألدد وبـو وددن طدد ة الطددن را عووى :

ًمتددن أد اهلل أبؼددوري رأيدد  ؟ جدد هو الوددو اـػويدد ة وددو ةعؾؿـددي   اـػدد اق ـدد  ثعؾددً ؿ ْدد 

:  ؽؽ دددى   لدددو الٓ م لددد ة ٓ جدددرا  طدددد وؼدددق ش  أؿدددود ٓ ـؽدددي ذـددد  بْقدددود طدددظ

 .(2)ثوي ة أال اـغرا   بع  الجرث   رب فو ون دمورة ذم إـق  يػق  ممو اـػوي ة

ريع هدددملا احلددد  دخموـػدددي اـرالايدددوت اخُْق دددي ـؾ ؿدددو حلؽؿدددي ة ددد الووودلق  الثوووى :

اخدددوم  الهدددو رؽدددع جوثدددي اخعدددوزين ودددن ؽؼدددراق اـّدددودة بعددد   دددريم اـ ؿدددوة طؾدددقفم  

 (.ّق  اخلويي )السـ ي  إور الَوجوش طـ  كؼم ؿ   اـ

( يدد ير بدده شددمالكه الشددمالد  الرة  تْددوت جدد  وددوم ـإلوددو  ) الوودلق  الثىلوو :

 اخّؾؿع الاشس   ذم اخ وـا اـعووي.

( بلحدددمل اخلؿدددو إد هدددملف اـرالايدددوت ادددوـن سدددذة إيؿدددي ) الووودلق  الوا ووو :

 .  (3)ون اـ قعي الك ى الؿ ق ون ؾْؾفم ٓس  وه وـفم إذا ؿوكوا ذم ب د كويقي

                                                 
 ون أبواب وو جيى ؽقه اخلؿو. 8اـْوب:   1  احل يٌ: 511  ص9اـوسويم: ج  (1)

 ون أبواب وو جيى ؽقه اخلؿو. 8اـْوب:   7  احل يٌ: 513  ص9اـوسويم: ج  (2)

وددن إكػددول: 3وددن أبددواب وددو جيددى ؽقدده اخلؿددو. الذم اـْددوب  8اـْددوب:   5ال3احلدد يٌ:  537  ال511ص  9اـوسددويم: ج  (3)

 346( ذم ؿ وبه اـغقْي ذم اـػ م اـّودس  ص( ذم أحمل إمخوس ؽؼ  ذؿر اـ ق  اـطوب ). الأوو الؿ ق إيؿي )1احل يٌ

د مم الجوش جّن اـطريؼي الودـفم ودن ؿدود ودملووووش بق اخدملهى أس ق ون ؿود خي   بؽم إوو  الي وغ ـه إوور اخوـقي  وـفم ون ؿو

 الاـطريؼي الرب  أكؽرالا إووال ؿوـوؾػقي.
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 اختالف وٕضٕع الطائفتني )احملممٛ لمدىس ٔاحملزوٛ(:

( وددن أال ددم اــددوضر ذم رالايددوت اـ  ؾقددم اـ ددودرة وددن إيؿددي اخع ددووع )

( ب ددم ـدده اـقؼددع ب دد الر  ؾقددم وّدد ؿر اغ آحددرهم بددم وددن اـرسددول إطظددم )

( ـؾ دددقعي ؿوؽدددي ذم صدددول اـددد ون اغ يدددو  اـؼقوودددي  أال اغ يدددو  ضفددددور ودددـفم )

و ـوكددوش طددد اخددموـع اـ ددقعي  ٕهنددم طرؽددوا احلدد  ؽؿددن  طؾددقفم لددوجى احلدد  أوددرهم ا

بددملـ  ةوسددعي طؾددقفم ٓسددق  بؿ جظددي اـ عددوبذ اـعووددي اـددواردة ؽقفددو اـ ددووؾي ،ؿقددع 

الاخ ؾدددم  أجؾؾـدددو(: ( ودددن اـ عْدددذ بؼدددو م )اخع دددووع ج دددى اـ هدددراق )

ؽقؽدددود هدددملا اـ  ؾقدددم   أجؾؾـدددو ـؾ دددقعي(:  دددم هدددم مجقدددع اـ دددقعي ـؼدددو م )

لددودراش وددن مجقددع الٓة إوددر ـعووددي اـ ددقعي ذم طووددي إزوـددي  الؾدد  ةددواةرت إحْددور 

 طد ذـ  أمجوٓش: هملا ون ثفي.

( ؿدددوكوا يلحدددملالد اخلؿدددو ودددن اـ دددقعي الودددن ثفدددي أحدددري كجددد  إيؿدددي )

الدمْددى إـددقفم إوددوال الؿددود  ددم الؿدد ق ذم إحددمل ؿدد  ةؼدد   الوددن هـددو اح ؾػددً أؾددوال 

دددد الإد شدددمل د اغ اـؼدددول بّدددؼوط اخلؿدددو (1)طددد   ذم جؾفدددو اغ جددد  بدددوـإ بعجلدددفم إ

                                                                                                                                          
(. )طؿر: الؿود الؿدق ش ـؾ دود  الاـؽدوضم. وػجلم بن 2(  . محراد بن أطع: الؿود الؿق ش ـؾْوؾر )1ؽؿن اخؿ الجع ذؿر: 

. طْد  اهلل بدن 5( خد ة طػدين طوودوش. ؾ ؿي: الؿق ش ـؾ ود  ). كق بن ؾوبوس اـ4(. . وعد بن حـقو: الؿق ش ـؾ ود  )3

( ذم . الوـفم وو رالاف أبو صوـى اـؼؿدي  ؾدول دحؾدً طدد أي ثعػدر اـ دو  )6(. ثـ ب اـْجظ: الؿق ش ـؾؽوضم الاـرَو )

.  .7ذاش ؽؼد  الؽدوا مث ي اهلل لػواد بن بقى الحمؿ  بن سـود الزؿريو بن آد  السع  بن سدع  طـدي حدآحر طؿرف ؽّؿع ه يؼول: 

. أيدوب 9(. . طظ بن وف يور إهوازن: الؿدق ش ـإلودو  ا،دواد )8(. )طْ  اـع ي  بن اخف  ن اـؼؿي إشعرن: الؿق ش ـؾْوؾر 

. أبدو 11(. . طظ بن ثعػدر ا دّ  : الؿدق ش ـؾفدودن الاـعّدؽرن )11(. بن كوح بن دراج: الؿق ش ـؾفودن الاـعّؽرن )

 (.  : الؿق ش ـؾفودن الاـعّؽرن )طظ بن راش 

 (: الةرؿـو ذؿر اس ؼ ويفم ٕهنم وعرالؽود وملؿورالد ذم اـؽ ى.  هملف مجؾي ون اـوؿ ق اخؿ الجع الؾول اـ ق  )

كّى اغ س ر اـ يؾؿي ون ؾ ووق إل وب  الاح ورف ون اخ لحرين اـػوَم اخلراسو  ذم اـملحذة  الةْعه اـ ق  طْ  اهلل بن   (1)

 .452د  438  ص12ـْ را  المجؾي ون وعوريه طد وو ذم احل اي : جلوـا ا
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رأسددوش ذم زوددن اـغقْددي  الذهددى آحددر د الإد شددمل أيجلددوش د اغ اـؼددول بعدد   اـ  ؾقددم رأسددوش  

الذهددى مجوطددي توـ ددي اغ أؾددوال ةػ ددقؾقي ـددقو هـددو حمددم ذؿرهددو  الاـؼددول اخ ددفور هددو 

ي وددن اخ ددوـػع  اال اـؽػددور اال وطؾددد  اح  ددوص اـ  ؾقددم بددوخلؿو اخـ ؼددم اغ اـ ددقع

وددن ٓ خيؿددو الـددو ؿددود وددن اـ ددقعي  الهددملا ؿدد  ـددو اك ؼددم إـددقفم ذْددي أال رشاق اال دمددورة 

 اال ك و ذـ  ون اخعوو ت.

( يدددري أد : اخ ددد بر ذم أحْدددور أهدددم اـْقدددً )(يؼدددول اخ ؼددد  ا ؿددد ا  )

ذم اـ  ؾقددم  ( وددن ؿ ددذ وددن إحْددور اـددواردةطؿدد ة وددو ةعؾدد  بدده ؼددرض إيؿددي )

إكددد  هدددو  ؾقدددم ودددو يـ ؼدددم اغ اـ دددقعي ودددن اخ دددوـػع اـدددملين ؼ دددْوا جؼفدددم مخّدددفم 

 .(1)الؽق فم

الأوددو اـرالايددوت اـ ددي ةوثددى اخلؿددو ؽؿوَددوطفو وددو طدد ا ذـدد  الهددو إربددوح 

 اخ ؽوكي ذم ي  اـ قعي ون ح ل لـوطوةه اال دموراةه الك و ذـ .

بدددوح  ف ووَدددوع اـطدددويػ ع الإد  ؽْدددوــظر اغ اـرالايدددوت الإدـدددي اخ ؼ ودددي كؼطدددع

ووَددددوع اـرالايددددوت اخ ؾؾددددي خي ؾددددن طددددن ووَددددوع اـرالايددددوت الإدـددددي اخؼ جلددددقي 

ـوثدددوب دؽدددع اخلؿدددو  ؽؿوَدددوع اـرالايدددوت اـ دددي ضوهرهدددو  ؾقدددم اخلؿدددو ـؾ دددقعي 

هددو إمخددوس اخغ ددوبي ذم أيدد ن ا،ددويرين اـددملين ٓ يع ؼدد الد بددوخلؿو  أال ٓ يمدالكدده 

دحؾددً ذم أوددوا م إرؽوؾددوش ذددم برؽددع اـجلدد د طددـفم: ٕد و ددم إذا اك ؼؾددً اغ اـ ددقعي  ال

هددملا اخلؿددو يّدد وثى اـجلدد د طددد وددن الؾددع يدد ف طؾقدده: ٕكدده وغ ددوب جيددى ردف اغ 

أهؾددده بؿؼ هددد ؾوطددد ة اـجلددد د  ؽفدددي ٓ دمددد ن إٓ اخلّدددورة طدددد أحدددمل ودددن دالد أن 

 كػع ـه.

                                                 
 .265  ص14و ْوح اـػؼقه: ؿ وب اخلؿو: ج  (1)
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ُبؾدددم  دددم  الأودددو اخلؿدددو اخ عؾددد  بدددلووال كػدددو إشددد وص ودددن اـ دددقعي ؽنكددده مل 

 .(1)الجيى طؾقفم أداؤف  الهملا اـ ػ قم هو وو ذهى اـقه و فور اـػؼفوق

( طدددد اخّدددلـي اـ وـ دددي طػدددة ودددن ؿ دددوب  ريدددر ؽػدددي ةعؾقددد  اـّدددق  اخلؿقـدددي )

اـوسددقؾي الاـ ددي ةددـ : ـددو اك ؼددم اغ شدد   وددولال ؽقدده اخلؿددو ممددن ٓ يع ؼدد  الثوبدده 

  سددواق ؿددود وددن اخـددوؿا الاخّددوؿن ؿوـؽػددور الاخ ددوـػع ٓ جيددى طؾقدده إحراثدده ؿدد  وددرّ 

 ( ؾ  أبوجوا ذـ  ـ قع فم.الاخ وثر أال ؼذهو  ؽند أيؿي اخّؾؿع )

جقددٌ ؾقدد الا اـ  ؾقددم بدد  إذا  ؿدد  هددو اخعددرالف اخ ددفور بددع اـػؼفددوق(: يؼددول: )

 .(2)اك ؼم اخول ممن ٓ يع ؼ  الثوب اخلؿو ون اـؽوؽرين الاخ وـػع

( أكدده: يظفددر وددن ؿؾ هتددم أكدده ـؾّددق  احلؽددقم )الذم وّ ؿّدد  اـعددرالة اـددوتؼى 

 .(3)ون اخّؾ ت  بم طن ضوهر اـْقود: أكه ممو أصْؼً طؾقه اشوووقي

ٌ الاـ دد ة در ذم هددملا اـ  ؾقددم هددو إرؽددو  بوـ ددقعي الإحددراثفم وددن اـعدددالاـّدد

ـدددوٓ اـ  ؾقدددم اخدددملؿور  ـؽ دددرة اخعدددوو ت طدددد إودددوال ؼدددذ اخ ؿّدددي ذم إسدددوا  

اـددملين ٓ يددمدالد اخلؿددو أال ٓ يع ؼدد الد بدده  ؿدد  ذم مخددو إربددوح  الأوددو  الؼذ ددو وددع

اخلؿددو اخ عؾدد  بددلووال كػددو اـ ددقعي ؽدد  بددم خددن الثددى طؾقدده  الجيددى طؾددقفم أداؤف  

رف ؽقدده  إٓ أد اـؽدد   ذم صريدد  اسدد ػودة ذـدد  طـدد  ا،ؿددع بددع دالبددر  طؾددقفم اـ  دد

 ملهن.إحْور السقليت وو هو أجّن اـطر  الأؾرذو اغ اـ

                                                 
  14الجؽوف طن لوجى ا،واهر الؿوشن اـغطوق  راثع ا،واهر: ح 265  ص14و ْوح اـػؼقه: ؿ وب اخلؿو: ج  (1)

 ع ةعؾقؼوهتم طد ؿ وب اـعرالة.  بم ذهى اـقه أؼؾى اخ لحرين  راث364  الؿ ن اـغطوق: ص 141ص

 .395دـقم  رير اـوسقؾي: اخلؿو: اـ ق  طظ أؿر اـّقػي اخوزك را   ةؼرير ب ٌ اـّق  اخلؿقـي: ص  (2)

 .596  ص9(: جوّ ؿّ  اـعرالة اـوتؼى: اـّق  حمّن احلؽقم )  (3)
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 الملٗن عمٜ القٕه املصّٕر:

الؾدد  اسدد  ل اـعؾدد ق طددد هددملا اـ ػ ددقم بجؿؾددي وددن إدـددي  وـفددو وددو اسدد  ل بدده 

( بددو،ؿع بددع إحْددور أسدد وذ اـػؼفددوق الاخج فدد ين  أبددو اـؼوسددم اخوسددون اخلددويي )

ث اـددواردة ذم اـ  ؾقددم كػقددوش الإتْوةددوش  ؽْددّع إد إحْددور اـددواردة ذم هددملا اخجلدد ر طددد تدد 

 صواين:

إالغ: إحْدددور اـ اـدددي طدددد إبوجدددي اخلؿدددو ـؾ دددقعي وطؾؼدددوش  بددد  ؾقددد  الرشط  

الإص ؾدده ي ددؿم وددو ي عؾدد  بددلووا م رأسددوش أال وددو ي عؾدد  بدد ل اـغددذ  اخـ ؼددم إـددقفم ؾْددم 

 اـ  ؿقو  ؽؽود اخلؿو سوؾ  طـفم بوخرة.

غ طددد الثدده اـ وكقددي: إحْددور اــوؽقددي ـؾ  ؾقددم وطؾؼددوش  الهددملف ةؽددود وعورَددي ـددألال

 اـ ْوين اـؽظ.

اـ وـ دددي: إحْدددور اـ اـدددي طدددد  ؾقدددم ح دددوص ودددو يـ ؼدددم اغ اـ دددقعي ودددن مخدددو 

إودددوال ؼدددذ اخ ؿّدددي  ؽقـ ؼدددم اغ ذودددي اخـ ؼدددم طـددده  الـدددقو طدددد ودددن اك ؼدددم إـقددده 

َدد كه  ؽدد  يؽددود ؿوـ ؿددوة جقددٌ إهنددو مل ةّددؼ  ممددن اك ؼؾددً إـقدده  اليؽددود َددووـوش أيجلددوش 

الهددملف ةؽددود شددوه ة ـؾجؿددع بددع اـطددويػ ع اخ عورَدد ع ب  ؾقددم ـ عوؾددى إيدد ن  

 ح وص وو يـ ؼم اغ اـ قعي ون اـغذ الجروي وو ي عؾ  ب ل كػّه.

 ننى ال ىئػ  إوىل نىلعؿدة نـفى:

ودددن الثددد  بدددرد جْـدددو ذم ( ؾدددول: لددد ق ي اـػجلددد ق  طدددن أي طْددد  اهلل ) .1

 اري وددو أالل اـددـعم؟ ؿْدد ف ؽؾق ؿدد  اهلل طددد أالل اـددـعم  ؾددول: ؾؾددً: ثعؾددً ؽدد

( ( ؾدددول أودددذ اخدددموـع )ؾدددول: صقدددى اـدددوٓدة  تدددم ؾدددول أبدددو طْددد  اهلل )
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(: أجددظ ك ددقْ  وددن اـػدديق ٔبددوق شددقعـو ـقطقْددوا  تددم ؾددول أبددو ـػوصؿددي )

 .  (1)( إكو أجؾؾـو ُأوفوت شقع ـو ٔبويفم ـقطقْواطْ  اهلل )

ال وددو يـ ؼددم إـددقفم وددن ؽددند إص ؾفددو يعددم اخلؿددو اخ عؾدد  بددلووال كػددو اـ ددقعي  أ

 اـغذ ون إووال اـغذ اخ ؿّي.

( ( أكدددده ؾددددول: إد أوددددذ اخددددموـع )لدددد ق ي زرارة طددددن أي ثعػددددر ) .2

 .(2)جؾؾفم ون اخلؿو د يعـي اـ قعي د ـقطقى ووـ هم

( رن ؾدددول دحؾدددً طدددد أي ثعػدددر )دوع دددرة احلدددورث بدددن اخغدددذة اــ ددد .3

لذد ـدده  ؽدد حم ...اغ أد ؾددول ؽجؾّددً طـدد ف  ؽددنذا كجقدده ؾدد  اسدد لذد طؾقدده  ؽدد

( إد ــدددو اخلؿدددو ذم ؿ دددوب اهلل  الــدددو إكػدددول  الــدددو لدددػو اخدددول  ال دددو :)

الاهلل أالل وددن ضؾؿـددو جؼـددو ذم ؿ ددوب اهلل...اغ أد ؾددول: اـؾفددم إكددو أجؾؾـددو ذـدد  

 . (3)ـ قع ـو...

( رالاي دده إحددري )احلددورث بددن اخغددذة اــقددن( الهددي طددن أي طْدد  اهلل ) .4

ً ـدده: إد ــددو أوددوآش وددن ؼدد ت الدمددورات الك ددو ذـدد   ؾدد  طؾؿددً ؾؾددؾددول: 

إد ـدد  ؽقفددو جؼددوش تددم ؾددول: ؽؾددم أجؾؾـددو إذد ـ ددقع ـو إٓ ـ طقددى الٓدهتددم  الؿددم 

                                                 
 ون إكػول. 4  اـْوب 14  احل يٌ: 549  ص9اـوسويم: ج  (1)

 ون إكػول. 4  اـْوب 15  احل يٌ: 551  ص9ج اـوسويم:  (2)

 ون إكػول. 4  اـْوب 14  احل يٌ: 549  ص9اـوسويم: ج  (3)
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وددددن الاغ آبددددويي ؽفددددو ذم جددددم ممددددو ذم أيدددد تم وددددن جؼـددددو  ؽؾقْؾددددإ اـ ددددوه  

 .(1)اـغويى

و الذـدد  الٓ خيػددى أكدده ٓ يؿؽددن اـعؿددم بددنص   بعدد  هددملف اـرالايددوت ذم كػّددف

 ـألوور اـ وـقي:

وعورَدد فو ـؾرالايددوت اــوؽقددي ـؾ  ؾقددم  بددم ذم بعجلددفو د ؿدد  سددقليت ذم إوددر  نوٓ :

( الؿدددق ش ـؼدددْ  اخلؿدددو الاـ  ددد ي  ذم أحدددملف  الذ  ودددن اـرابدددع د ك دددى اشودددو  )

يؿ ـددع طددن ذـدد  الطؾقدده ٓ يؿؽددن اـعؿددم بلحْددور اـ  ؾقددم طددد الثدده اشصدد   ـددو متددً 

 ا،ؿع بع اـطويػ ع طد ك و يرةػع به اـ عرض ون اـْع.ذم أكػّفو  ؽ ب  ون 

وعورَددد فو ـؾرالايدددوت اـظدددوهرة ذم ؽعؾقدددي الثدددوب اخلؿدددو  وـفدددو لددد ق ي  ثىكقوووى :

ؾددول م ابددو طددظ بددن راشدد   ؾؾددً ـدده: أورةـددي بوـؼقددو  بددلورري طددظ بددن وف يددور  ؾددول: 

الأحدددمل جؼددد   ؽلطؾؿدددً وواـقددد  بدددملـ   ؽؼدددول م بعجلدددفم: الأن يشق جؼددده؟ ؽؾدددم 

أدرن ودددو أثقْددده؟ ؽؼدددول: جيدددى طؾدددقفم اخلؿدددو  ؽؼؾدددً: ؽػدددي أن يشق؟ ؽؼدددول: ذم 

أو عدد فم اللددـويعفم  ؾؾددً: الاـ ددوثر طؾقدده  الاـ ددوكع بقدد ف؟ ؽؼددول: إذا أوؽددـفم بعدد  

 .  (2)ومالك فم

( اخلؿدددو أحرثددده ؿ ْدددً اغ أي ثعػدددر )الوـفدددو لددد ق ي اـْ كطدددي  ؾدددول: 

 .(3)يؾْم اخمالكي اال بع  اخمالكي؟ ؽؽ ى: بع  اخمالك

                                                 
( يؼول: ؽؾ ذا ون إكػول  الاـظوهر أد ـػ  )ؽؾم( ـ س ػفو  ؽؽلكه ) 4  اـْوب 9  احل يٌ: 547  ص9اـوسويم: ج  (1)

 و طد اخويض.أجؾؾـو إذد ـ قع ـو؟ الـقو )مل( ا،وزوي ـع   دحو 

 ون أبواب وو جيى ؽقه اخلؿو. 8اـْوب:   3  احل يٌ: 511  ص9اـوسويم: ج  (2)

 ون أبواب وو جيى ؽقه اخلؿو. 8اـْوب:   9  احل يٌ: 514  ص9اـوسويم: ج  (3)
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الو ؾفددو اـرالايددوت اـددواردة ذم اـ  دد ي  طددد اـددوؿ ق  ؽنهنددو داـددي ربددوش طددد أحددمل 

 الاس    اخلؿو ؽع ش  ؽ  يؽود جمرد جؽم شل .  

ريع اخلؿددو: ؽددند إسددؼوط اخلؿددو بددوخرة الـددو ذم زوددن دخموـػ فددو حلؽؿددي ة دد ثىلثووى :

طددن صريدد  سددفم ريعه  ؽنكدده ؾدد  رشع ـّدد  جوثددي اخّددؾؿع داـغقْددي وـددوف حلؽؿددي ة دد

( السدد  جوثددي اـػؼددراق اـّددودة وددع  ددريم اـ ؿددوة طؾددقفم طددن صريدد  سددفو  اشوددو )

 إلـوف اـ  تي.

( ذم أحدددمل إمخدددوس الك دددى اـدددوؿ ق طدددد خموـػ فدددو ـّدددذة إيؿدددي ) را عوووى :

ذـددد  الاسددد ؿرار اـ دددقعي طدددد إططدددوق اخلؿدددو اغ زودددن اـغقْدددي اـؽدددري وع ؼددد ين 

 اـوثوب كّ ش بع  كّم.

الهددي إحْددور اـ اـددي طددد كػددي اـ  ؾقددم وطؾؼددوش و ددم لدد ق ي أال  ئػوو  الثىكقوو :ال ى

( إذ دحددم ثعػددر اـ ددو  ) أي طـدد  جّددـي طددظ بددن أبددراهقم  طددن أبقدده  ؾددول: ؿـددً

يددو سددق ن طؾقدده لددوـا بددن حمؿدد  بددن سددفم  الؿددود ي ددوغ ـدده اـوؾددن بؼددم  ؽؼددول: 

ه: أكددً ذم جددم  ؽؾدد  رة آٓف درهددم ذم جددم  ؽددن  أكػؼفددو  ؽؼددول ـدددأثعؾـددي وددن ط دد

أجدد هم ي ددى طددد أوددوال آل حمؿدد  الأي ددووفم  (:حددرج لددوـا  ؽؼددول أبددو ثعػددر )

الوّددوؿقـفم الأبـددوق سددْقؾفم ؽقلحددملف تددم جيدديق ؽقؼددول: أثعؾـددي ذم جددم  أةددراف ضددن أ  

 .(1)أؾول: ٓ أؽعم  الاهلل ـقّلــفم اهلل يو  اـؼقووي طن ذـ  سمآش ج ق وش 

ين اخوثدددودة ؽقفدددو أد اخدددراد ودددن إودددوال هدددو ؽدددند اـظدددوهر وـددده ب ّدددى اـؼدددرا

( الأي دددووفم الوّدددوؿقـفم اخلؿدددو  ؿددد  ٓ خيػدددى  ؽدددند اـ عْدددذ بدددلووال آل حمؿددد  )

                                                 
ؿي ذـ   ٓ ون إكػول  الب ؿم إد اهلل سْ وكه يّويؾفم طن صؾْفم ون إي 3  اـْوب 1  احل يٌ:537  ص9اـوسويم: ج  (1)

 ( ؾ  أجؾه ـه. طن إكػو  اخول  ٕكه )
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الأبـددوق سددْقؾفم هددو كػددو اخددوارد اخددملؿورة ذم آيددي اخلؿددو  الـددو ؿددود اخددراد أطددم وددن 

 ذـ  ـ ؿم اخلؿو أيجلوش.

وددن اشددزي يؼددول: ( ؾددول سددؿع ه الك وهددو وع ددرة أي ب ددذ طددن أي ثعػددر )

  . (1)شق وش ون اخلؿو مل يعملرف اهلل  اشزي وو ٓ بم ـه

الهددملف اـطويػددي ةؽددود وعورَددي ـددألالغ ٕهنددو ةدد ل طددد كػددي احلؾقددي بوـػعددم  ؽعؾقدده 

يؽدددود وػودهدددو وعورَدددوش ـرالايدددوت اـ  ؾقدددم  إٓ أد هـدددوري رالايدددوت ةؽدددود شدددوه ة 

وص وددو يـ ؼددم اغ اـ ددقعي ـؾجؿددع بددع اـطددويػ ع ب ؿددم رالايددوت اـ  ؾقددم طددد ح دد

 ون اخ وـػع اال ون وطؾ  ون ٓ يمدن اخلؿو الإد ؿود شقعقوش  و م:

( ؽدد حم طؾقدده رثددم وع ددرة يددوكو بددن يعؼددوب ؾددول: ؿـددً طـدد  أي طْدد  اهلل )

  ؽؼددول: ثعؾددً ؽدد اري ةؼددع ذم أيدد يـو إربددوح  الإوددوال  الدمددورات  (2)وددن اـؼ صددع

(وددو رالد  ؽؼددول: ابددو طْدد  اهلل )دـدد  وؼ ددكعؾددم أد جؼدد  ؽقفددو توبددً  الإكددو طددن ذ

 .(3)أك ػـوؿم أد ؿؾػـوؿم ذـ  اـقو 

راق دؽنهنددو ؾدد  دـددً طددد  ؾقددم إوددوال اـ ددي ةؼددع ذم أيدد ن اـ ددقعي وددن اـغددذ ب دد

( الك دددوف  الأكددده ٓ جيدددى طدددد أحدددمل الودددن اك ؼدددم إـقددده إططدددوق اخلؿدددو  الأهندددم )

 جؾؾوا ذـ  ـ قع فم.

                                                 
 ون إكػول. 4  اـْوب 5  احل يٌ: 536  ص9اـوسويم: ج  (1)

 اـؼ صع: ؾو  يعؿؾود بْقوت اـؼ ى.  (2)

 وجي ج ي آوو  ون اخلؿو ـؾ قعي.  بوب اب6  احل يٌ: 545  ص9( اـوسويم: ج5)
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( ؾدددول: ؾدددول ي ح جيدددي  طدددن أي طْددد  اهلل )الؿدددملـ  وع دددرة سدددومل بدددن وؽدددر  أ

( ؽؼددول ـدده رثددم: ـددقو رثددم الأكددو جددو : جؾددم م اـػددرالج؟ ؽػدد ع أبددو طْدد  اهلل )

يّدددلـ  أد يعدددزض اـطريددد   إكددد  يّدددلـ  حودودددوش ي دددزتو أال اودددرأة ي  الثفدددو  أال 

وذاتددوش ي دددقْه  أال دمدددورة أال شدددق وش أططقددده  ؽؼددول: هدددملا ـ دددقع ـو جددد ل  اـ دددوه  ودددـفم 

ـغويددى  الاـغويددى وددـفم الاحلددي  الوددو يوـدد  وددـفم اغ يددو  اـؼقووددي  ؽفددو  ددم جدد ل  الا

 . (1)أوو الاهلل ٓ بم إٓ خن أجؾؾـو ـه...

 ػاق الك وف.دالهي ربي ذم  ؾقم ح وص إووال اخـ ؼؾي اغ اـ قعي ب

ؽ   ددم ممدددو ذؿددر أد اخّددد ػود ودددن ك ددوص اـْدددوب بعددد  َددم بعجلدددفو اغ بعددد  

مجعددوش طرؽقددوش هددو اـ ػ ددقم بددع اخلؿددو اـواثددى طددد اخؽؾددن بـػّدده الا،ؿددع بقـفددو 

اب د اق بدد   ؾقددم  البددع وددو اك ؼددم إـقدده وددن اـغددذ ؽؿ ؾددم ـدده اليـ ؼددم إغ طفدد ة وددن اك ؼددم 

طـدده  ؽق عؾدد  بْ ـدده إد ؿددود ـدده بدد ل  الإٓ ؽػددي ذو دده ؿدد  ذم ا ْددي الك وهددو  الورثعدده 

  وه زي  ذم طؾو وؼووه..اك فى ؿ(2)اغ إثوزة اــؼم ون ؾْم الم إور

إد اخؼ دددود ودددن أحْدددور اـ  ؾقدددم  ؾقدددم اخلؿدددو اخ عؾددد  بدددوٕووال  واخلالتووو :

ؾْددددم آك ؼددددول اغ اـ ددددقعي  ؿدددد  أد اخؼ ددددود وددددن أحْددددور اـ  دددد ي  ذم أداق اخلؿددددو 

( ٓسدد  وه إكدد  هددو اخلؿددو اخ عؾدد  بددلووال الك ددى اـددوؿ ق وددن ؾْددم إيؿددي )

 اـ قعي أكػّفم.

ـدد  وددو ذم وؽوةْددي إسدد و  بددن يعؼددوب اـ ددودرة طددن احلجددي اـؼددويم الممددو يميدد  ذ

( وددن ا،ؿددع بددع اـ  ؾقددم الاـ  ؿددقو ؽددقف  وعددوش اليعؾددم وددن ذـدد  ةعدد د اخوَددوع )

إغ أد ..أوددو وددو سددلـً طـدده وددن أوددر اخـؽددرين م ؽددقف   ؿدد  هددو ريددا هددملف اـرالايددي  

                                                 
ابوجي ج ي آوو  ون اخلؿو ـؾ قعي  الؾ  ل ا سـ هو ذم وّ ـ  اـعرالة: بوب   4  احل يٌ: 544  ص9اـوسويم: ج  (1)

 .352ص

 الوو بع هو  الؾ  ةقؽـو ذم بع  طْويرهو ـؾ ّفقم. 351راثع: وّ ـ  اـعرالة اـوتؼى: ؿ وب اخلؿو ص  (2)



 

41 

ؿؾدده ؽددنك  يلؿددم اــددذاد   الأوددو ؽل ؾددول : الأوددو اخ ؾّْددود بلوواــددو ؽؿددن اسدد  م وـفددو شددق وش 

بددقا ـ ددقع ـو الثعؾددوا وـدده ذم جددم إغ أد يظفددر أوركددو ـ طقددى الٓدهتددم أُ اخلؿددو ؽؼدد  

 .(1)الٓ اٌْ

( اخلؿدددو اخ عؾددد  بدددـػو أودددوال اـ دددقعي ؽنكددده الرد ذم لددد رهو ؾْدددول احلجدددي ) 

الأوددو أوددواـؽم ؽدد  كؼْؾفددو إٓ ـ طفددرالا ؽؿددن شددوق ؽؾق ددم الوددن شددوق (: بؼوـدده )

 .ؼطع  ؽ  آةو  اهلل حذ ممو آةوؿمؽؾق

( ودددن اـعوودددي جقدددٌ ؾدددول الهدددملا ذم وؼوبدددم ودددن يؿ ـدددع طدددن أداق جؼفدددم )

( :)الأوددو اخ ؾّْددود بلوواــددو ؽؿددن اسدد  م وـفددو شددق وش ؽلؿؾدده ؽددنك  يلؿددم اــددذاد 

( د هددم اخ ددوـػود ؽددند اخّدد  م ٕوددوا م د أن وددن يؼددول ب ؾقددي أحددمل أوددوا م )

اـ دددقعي ٓ يـؽدددرالد جؼفدددم الإد ط دددوا ذم دؽعددده  بوشَدددوؽي اغ   دددم  ؽ  دددى ط دددوة

أوددو وددو ( ـؼوـدده ذم لدد ر اـرالايددي: قيا بددلد اخّدد  ؾع هددم اخـؽددرالد ـدده )داـ دد

 .سلـً طـه ون أور اخـؽرين م

الؿقددن ؿددود ؽددند ا،ؿددع بددع اـ دد ر الاـددمليم ذم هددملف اخؽوةْددي أؾددوي شددوه  طددد 

اـواثددى طددد اـ ددقعي أداق مخددو أوددوا م  احدد  ف ووَددوع اـ  ؾقددم الاـ  ددريم  الإد

ةطفددذاش  ددو  الاخ ؾددم هددو ح ددوص اخلؿددو اخـ ؼددم إـددقفم وددن ؼددذهم اـغولددْع  ددملا 

 احل .

الممدددو يميددد  هدددملا ا،ؿدددع أيجلدددوش اـ عْدددذات اـدددواردة ذم اـرالايدددوت اـّدددوبؼي الؼذهدددو  

 ودددن ةعؾددد  اخلؿدددو بدددوٕووال اـ دددي ةـ ؼدددم اغ اـ دددقعي الأهندددو هدددي اـ دددي ةؽدددود ودددورداش 

. أال وددو ثددوق ذم بعدد  (2)إد اــددوس يعق ددود ذم ؽجلددم وظؾؿ ـددو(: ـؾعػددو  ؿؼوـدده )

                                                 
 ون إكػول.  17  احل يٌ: 551  ص9اـوسويم: ج  (1)

 ون أبواب إكػول.4اـْوب:   7  احل يٌ: 546  ص9اـوسويم: ج  (2)
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وددن ثفددي جؼددوؾفم ذم اـّددْويو وددن مخددو  دحددول اـ كددو طددد اــددوساــ ددوص وددن 

راق الك ددوف ؽقْ ؾددود ذددو ٓ حموـددي  ؽ ؾؾددوف ـؾ ددقعي داـغـددويم ؽنهنددو ةـ ؼددم اغ اــددوس بوـ دد

 فم أالٓد جرا .ـ   يؼع شقع فم ذم و ؽؾي  الٓ يؽود وـ

( هددم اخ ددوـػع ر إيؿددي )دالاـ عْددذ بددد)اــوس( خددو ؿددود أؿ ددر اــددوس ذم ط دد

      .(1) م  طر طـفم ذم ـّود إيؿي الشقع فم بوــوس

وددن أجؾؾـددو ـدده شددق وش ألددوبه وددن أطدد ل اـظددوخع ؽفددو ـدده (: الوـفددو ؾددو م )

 .  (2)ج ل

ودددي ودددن صؾدددى اـّدددويم طدددن اشودددو  الوـفدددو ودددو ثدددوق ذم وع دددرة أي ح جيدددي اخ ؼ 

( ؾقددم اـػددرالج ـدده  الؿددود يؼ دد  بددملـ  رشاق ثوريددي وددن اـغـددويم  وددع إد ؽقفددو  )

( الجؾؾدده وددن ذـدد  الهددملا ؼددذ ( ؽلثددوزف )اخلؿددو  الهددو جدد  توبددً ـإلوددو  )

 اخول اـملن طـ  اـ قعي اـملن ةعؾ  به اخلؿو الأراد أد جيعؾه تؿـوش ـؾجوريي. 

ودددو أك دددػـوؿم إد وع دددرة يدددوكو بدددن يعؼدددوب  الودددن أالَددد فو ودددو الرد ذم ذيدددم

  ؽددند اـظددوهر أد اخددراد وددن اـقددو  هددو يددو  طدد   بّدد  يدد هم ؿؾػـددوؿم ذـدد  اـقددو 

الؾددد رهتم طدددد أحدددمل اخلؿدددو ودددن اــدددوس الاحلؽدددو   الطددد   اشك دددوف إكددد  يؽدددود إذا 

ؿؾػدددوا بجلددد د اخلؿدددو اخ عؾددد  بوخدددول ذم وؾددد  اـّدددوب  اـغولدددى ب قدددٌ ي  ؿدددم 

إٓ ؽدد ؽع احلدد  اخددوم اـواثددى طددد اخؽؾددن رشطددوش ٓ يعددر طددن اـ ددقعي حّددورةه  ال

 دؽعه بلكه ح ف اشك وف.

                                                 
( ـؾّق  طْوس ( ذم ب  ه  راثع زب ة اخؼول ذم مخو اـرسول الأل )أشور اغ هملف اــؽ ي اـّق  جّع اـرالثردن )  (1)

 .128اـؼ اليـي  ةؼرير ب ٌ آيي اهلل اـعظؿى اـّق  جّع اـرالثردن: ص

 ون أبواب إكػول.4اـْوب:   19  احل يٌ: 546  ص9اـوسويم: ج  (2)
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 يعىن املُاكح يف رواياخ انتحهيم:  

ةؼدد   اـ عؾقددم ذم رالايددوت  ؾقددم اخلؿددو ـؾ ددقعي بلكدده ـ طقددى الٓداهتددم الـ  ددا 

وـددوؿ فم  الهـددو ؾدد  يددليت اـّددمال: أد جروددي اخفددر ٓ ةوثددى جروددي اـدد الاج  ـعدد   

وددن أرؿددود اـعؼدد  ؿدد  هددو حمددرر ذم حمؾدده  ؽ  ددى ـددو ؿددود اخفددر وغ ددوبوش أال جراوددوش ؿوكدده 

 ؽنكه ٓ يوثى بط د اـعؼ  الٓ يؼ يض اـ كو الاـّػوح؟!

الا،ددواب: اد اـ دد قا ذم وعـددى اخـددوؿا ذم هددملف اـرالايددوت هددو اـٌددارن الهددي 

  (1)هددواــّددوق اخغـووددي وددن أهددم احلددرب ؿدد  طددن اخّددوـ  الاخّ ؿّدد  الاحلدد اي  الؼذ

( ؽقجددوز ـؾ ددقعي متؾؽفددو بوـػدداق الك ددوف  الالصمهددو الإد ؿوكددً بلمجعفددو ـإلوددو  )

( بـددوق طددد ؿوهنددو جقـ ددمل وددن إكػددول  ؿدد  هددو ؿدد  ـددو ؿوكددً اـغـقؿددي بغددذ إذكدده )

  البعْددورة أالَددا: إد اخؼ ددود وددن اخـددوؿا ذم رالايددوت (2)إضفددر طـدد  أهددم اـ  ؼقدد 

م احلددرب  ؽددْ  إد احلددرب وددن ؼددذ إذد اشوددو  اـ  ؾقددم هددي اــّددوق اخّددْقوت وددن أهدد

(  البوـ ددوم ؽددنذا اك ؼؾددً اغ اـ ددقعي بْقددع ؽ ؽددود وددن إكػددول ؽفددن وؾدد  ـإلوددو  )

اال هْدددي الك و دددو ؽددد  ي دددا كؽدددوجفن الٓ اشكجدددوب ودددـفن  ؽؾدددملـ  جؾؾفدددن اشودددو  

(  .ـ قع ه ) 

 املقاً الثاٌ٘: 

 الْٗ.  ْصالسقٕط اخلىس بسبب غٗبٛ صاحب احلق ٔعمً إوكاُ اٖ

 الؾْم اشثوبي طن هملا آج  ل ٓب  ون ةؼ يم وؼ ووت:

 بقود ألـوف اخّ  ؼع ـؾ ؿو. إوىل:

                                                 
 .149  ص16  جوشقي اـ فق  طد اـؼواط  بـؼم ا،واهر: ج444  ص12  احل اي : ج591  ص9اخّ ؿّ : ج  (1)

 .369  ص14راثع و ْوح اـػؼقه: ج  (2)
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 ( السفم ؽؼراق اـّودة.اكؼّو  اخلؿو اغ سفؿع: سفم اشوو  ) الثىكق :

 ( ذم طق اـغقْي؟ؿقػقي رف سفم اشوو  ) الثىلث :

 

ــتحق  نهخ  ــُا  املسـ ــاٌ املـ ــح ا:وىل: تيـ ــة  املقذيـ ــم  ـ ــسه وهـ ًـ

 انثسط ت  ا:ملُا ؟

ٓ يوثددد  حددد ف يع ددد  بددده بدددع ألددد وبـو اشوووقدددي د أكدددور اهلل ودددملهْفم د ذم اد 

ََ ألدددـوف وّددد  ؼي اخلؿدددو سددد ي  الهدددي اـ دددي ك دددً أيدددي طؾدددقفم:  ووو َواْظَؾُؿووو ا َنكا

َأ َنووَل ا لَِِ ـِ  ْ ٍَ ْ اْلُؼْوَ وو  َوالْ ْؿووُمْ  ِنووْي  ُِ ِِ َولِوو ُشوو  َُ َولِؾوا َؿَهىكنِِي َواْ ووِي وَقَمووىَن  َواْلوو ُُمَُهوو

ووو ِق ِ    بدددم طدددن (2)  الذم ا،دددواهر أهندددو شدددفرة طظقؿدددي ؿدددودت ةؽدددود إمجوطدددوش  (1)...الها

  أال ربفددد  دطدددوي اشمجدددوع طؾقددده (5)  الؿ دددن اـرودددوز(4)  الضدددوهر اـغـقدددي(3)آك  دددور

أكدده ديددن   (8)  أكدده وددملهى ألدد وبـو  الطددن إوددوم(7)  الؿـدد  اـعرؽددود(6)الطددن جمؿددع اـْقددود

ؼّددقؿه أمخوسددوش   وددن ة (9)اشوووقددي  المل خيددوـن هددملا اخ ددفور  إٓ وددو كؼددم طددن أبددن ا،ـقدد 

                                                 
 .41إكػول:   (1)

   ؿ وب اـػيق الؾّؿي اـغـقؿي أيجلوش.37   122  ص2  الذم ؿ وب اخل ف: ج84  ص16ثواهر اـؽ  : ج  (2)

 .87آك  ور: ص  (3)

 .517اـغـقي )ا،واوع اـػؼفقي(: ص  (4)

 .269  ص1ؿ ن اـرووز: ج  (5)

 .835  ص4جمؿع اـْقود: ج  (6)

 .251  ص1ؿـ  اـعرؽود: ج  (7)

 .516أووم اـ  ال : ص  (8)

 .89  16  الا،واهر: ج369  ص12احل اي : ج  (9)
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وواؽؼ ددده ـؾؿ دددوي  (1)(  إٓ إد اخ ؽدددي طـددده ذم اخ  ؾدددن)بنسدددؼوط سدددفم اـرسدددول

      .(2)اـ  تي  البوؾي اـعؾ ق ذم اـ ؼّقم أس اسوش 

وب  الضدددوهر أيدددي اليؽػدددي ذم لددد ي هدددملا اخدددملهى بوشَدددوؽي اغ اشمجدددوع اـّددد

قيا ذم اـ ؼّددقم اـّدد اب اـرالايددوت اخّ ػقجلددي طددد جدد  ةعْددذ بعدد  داـؽريؿددي اـدد

   الون هملف اـرالايوت:  (4)  بم ؾقم إهنو و واةرة(3)اـػؼفوق اـعظو 

....ؽلوددو ورسددؾي أمحدد  بددن حمؿدد  طددن بعدد  ألدد وبـو رؽددع احلدد يٌ  ؾددول:  نوٓ :

( السدددفم ـدددملن م اـرسدددول )اخلؿدددو ؽقؼّدددم طدددد سددد ي أسدددفم: سدددفم اهلل السدددف

 .  (5)اـؼربى السفم ـؾق ووى السفم ـؾؿّوؿع السفم ٕبـوق اـّْقم....احل يٌ

(  ورسددؾي محددود بددن طقّددى طددن بعدد  ألدد وبـو طددن اـعْدد  اـ ددوـا ) ثىكقووى :

....اليؼّدددم بقدددـفم اخلؿدددو طدددد سددد ي أسدددفم  سدددفم هلل السدددفم ـرسدددول اهلل ؾدددول: 

(السددددفم ـددددملن اـؼربددددى السددددفم ـؾق ددددووى السدددد ) فم ـؾؿّددددوؿع السددددفم ٕبـددددوق

 . (6)اـّْقم...احل يٌ

رهو اشرسددول ٕد اخرسددم )محددود بددن طقّددى( الهددو ممددن أمجعددً دالاـرالايددي ٓ يجلدد

    اـطويػي طد ؾْول رالايوهتم. 

                                                 
 .325  ص3اخ  ؾن: ج  (1)

 .213  ص14الو ْوح اـػؼقه: ج  288ؿ وب اخلؿو: اـ ق  إك ورن: ص  (2)

 .211  ص14  الو ْوح اـػؼقه: ج286ؿ وب اخلؿو: اـ ق  إك ورن: ص  (3)

(: ؿ  هو اخعرالف الاخ فور الة ل طؾقه صويػي ون   الؾول اـّق  اخلويي )567  ص9وّ ؿّ  اـعرالة اـوتؼى: ج  (4)

( الإد ؿوكً بلمجعفو ؼذ كؼقي ر بعجلفو طن اخع و  )اـرالايوت ؾ  ادطي أهنو و واةرة امجوٓش  ب قٌ يؼطع أال يطؿ ن ب  ال

 اـّـ . 

 .9  احل يٌ: 514  ص9اـوسويم: ج  (5)

 .8  احل يٌ: 514  ص9اـوسويم: ج  (6)
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ى ذم رسدددوـي اخ ؽدددم الاخ  دددوبه كؼددد ش ودددن ةػّدددذ دودددو رالاف اـّدددق  اخرةجلددد ثىلثوووى :

ن هدددملا اخلؿدددو طدددد سددد ي أثددد اق  ...الجيدددر( ؾدددول: اـدددـع   بنسدددـودف طدددن طدددظ )

ؽقلحددمل اشوددو  وـفددو سددفم اهلل السددفم اـرسددول السددفم ذن اـؼربددى تددم يؼّددم اـ  تددي 

 .(1)اـّفو  اـْوؾقي بع ي ووى آل حمؿ  الوّوؿقـفم الأبـوق سْقؾفم

رف ذم الثدده اـددر الؽددق  بْدده دالاخددراد وددن سددفم اهلل هددو ج ددي وددن اخلؿددو ة دد

ــ ددوص وددن ب ـقددي اخلؿددو طددن اـ ؿددوة الـددقو هلل ةعددوغ اليرَددوف  اليميدد ف وددو ثددوق ذم ا

 سفم ذم اـ ؿوة الإك  ةقف ذم الثفه.

( الاَدددا  يْؼدددى اـؽددد   ذم سدددفم ذن اـؼربدددى  الاخدددراد ودددن سدددفم اـرسدددول )

الؾدد  أمجددع اشوووقددي إٓ وددو كؼددم طددن أبددن ا،ـقدد  بددلد اخددراد وـدده هددو شدد   اخع ددو  

(( وطؾددد  ؾرابدددي اــْدددي ٓ )ؿددد  طؾقددده اـعوودددي  الؾددد ) ةجلدددوؽرت اــ دددوص ذم  

ذـدد   ؿدد  ذم ووتؼددي طْدد  اهلل بددن بؽددذ  ؽعددن أمحدد  بددن احلّددن بددن طددظ بددن ؽجلددول طددن 

( ذم ؾددول اهلل ةعددوغ: أبقدده طْدد  اهلل بددن بؽددذ طددن بعدد  ألدد وبه طددن أجدد  و )

 ِـ َ ََ ووو َأ َنوووَل ا لَِِواْظَؾُؿووو ا َنكا ْ ٍَ ْ اْلُؼوْ ْؿوووُمْ  ِنوووْي  ُِ ِِ َولِووو ُشووو  َُ َولِؾوا   ؾدددول: َ ووو  ُُمَُهووو

 مخدددو اهلل ـإلودددو   المخدددو اـرسدددول ـإلودددو   المخدددو ذالن اـؼربدددى ـؼرابدددي اـرسدددول

اشوددو  الاـق ددووى آل اـرسددول الاخّددوؿع وددـفم الأبـددوق اـّددْقم وددـفم ؽدد  خيددرج وددـفم 

 .(2)اغ ؼذهم

( ؽٌددد ذن اـؼربدددى ذم أيدددي بوشودددو  الاـ دددوه  ذم هدددملف اـراليدددي أد اشودددو  )

وعـددى اـق ددووى الاخّددوؿع الابددن اـّددْقم اـددواردة ؽقفددو أيجلددوش البددع  اخع ددو   ؿدد  إكدده بددع

راش الهددو وددو يعددرف اـقددو  د( وددن بـددي هوشددم ج ددالثددوب ؿددوهنم وددن أؾربددوق اــْددي )

 بّفم ؽؼراق اـّودة.

                                                 
 .12  احل يٌ: 514  ص9اـوسويم: ج  (1)

 .361  بوب متق  أهم اخلؿو  احل يٌ: 111  ص4هتمليى إجؽو  ذم رشح اخؼـعي: ج  (2)
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(  ذم ةػّدددذ آيدددي اخلؿدددو  الؿدددملا ذم لددد قا اـْ كطدددي طدددن اشودددو  اـرَدددو )

 بددن أمحدد  طددن   حمؿدد  بددن أمحدد  طددن   ألدد وبـو وددن طدد ة طددن   يعؼددوب بددن ؽعددن حمؿدد 

َواْظَؾُؿووو ا  : اهلل ؾدددول طددن سددد م:  ؾددول(  )  اـرَدددو طدددن   كقدد أي بدددن حمؿدد 

ََ َ ـِْؿوو وو َأ َنووَل ا لَِِنكا ْ ٍَ ْ اْلُؼْوَ وو ُمْ  ِنووْي  ُِ ِِ َولِوو ُشوو  َُ َولِؾوا    هلل ؿددود ؽدد :  ـدده ؽؼقددم ُُمَُهوو

 ؽفددو ـإلوددو (  )  اهلل ـرسددول ؿددود الوددو  ()  اهلل ـرسددول:  ؽؼددول ؟ هددو ؽؾؿددن

 ؟ بدده ي ددـع وددو   أؾددم اللددـن أؿ ددر إلددـوف وددن لددـن ؿددود إد أؽرأيددً:  ـدده ؽؼقددم  

 يعطددي ؿددود إكدد  أـددقو ي ددـع ؿقددن( ) اهلل رسددول أرأيددً   اشوددو  إغ ذاري:  ؾددول

 .(1)آوو  ؿملـ  ؟ يري وو طد

 .(2)ك وف طقّى بن حمؿ  بن أمح  طن(  اشسـود ؾرب)  ذم احلؿذن الرالاف

( طددن طددظ بددن ابددراهقم طددن الذم رالايددي أحددري رالاهددو تؼددي اشسدد   اـؽؾقـددي )

ابقدده طددن محددود بددن طقّددى طددن أبددراهقم بددن طدد  د طددن سددؾقم بددن ؾددقو ا دد م  ؾددول: 

ك ددن الاهلل طـددى بددملن ( الذؿددر حطْددي صويؾددي يؼددول ؽقفددو:  حطددى أوددذ اخددموـع )

الـؾرسدددول الـدددملن اـؼربدددى اـؼربدددى اـدددملين ؾركـدددو اهلل بـػّددده البرسدددوـه  ؽؼدددول: ؽؾؾددده 

 .(3)الاخّوؿع الابن اـّْقم ؽقـو حولي...احل يٌ

 (.الاـرالايي ضوهرة ذم أد اخراد ون ذن اـؼربى إيؿي اخع ووود )

 اـؼددددول طددددد آك  ددددور ذم هداخرةدددد اـّددددق  الؾْؾدددده اخع ددددر ذم اخ ؼدددد  الاسددد  ل

 ب ددقغي ؽقفددو( بددىاـؼر ذن) ؿددود ؽددند اـؽريؿددي أيددي بظددوهر طؾقدده اخجؿددع بددم اخ ددفور

 ا،ؿقدددع أراد ـدددو إذ  () اــْدددي وؼدددو  اـؼدددويم اشودددو  بددده اخدددراد أد طدددد دـقدددم اخػدددرد

 .ا،ؿع ب قغي( اـؼربى ذالن: )ـؼول

                                                 
 .519  ص9  اـوسويم: ج544  ص1اـؽوذم: ج  (1)

 .171ؾرب إسـود: ص  (2)

 .21  ج يٌ: 45  ص8رالَي اـؽوذم: ج  (3)
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 الأثقدددى اـؾػظدددي  هدددملف ودددن ا،دددـو أرادة بجدددواز آسددد  ٓل هدددملا طدددن الأثقدددى

 إذا إٓ ا،ددـو طددد بؿددم ؽدد  ا،ددـو ذم الجمددوز اـواجدد  ذم جؼقؼددي اخػددرد بددلد ذـدد  طددن

 .اـّْقم ابن ذم ؿ  اـواج  طد محؾه ةعملر

الأودددو وعـدددى اـق دددووى الاخّدددوؿع الابدددن اـّدددْقم ذم أيدددي ؽقظفدددر ودددن اـرالايدددوت 

اـّددوبؼي د ؿؿوتؼددي طْدد  اهلل بددن بؽددذ د ؽددوخراد وددن هددملف إلددـوف الهددم ح ددوص ؾرابددي 

ٌ ( ممددن اك ّددى اغ بـددي هوشددم  الهددو وددو اةػدد  طؾقدده طؾدد ق اشوووقددي  جقدداــْددي )

( طددن آيددي اخلؿددو ( اال اشوددو  اـْددوؾر )سددلل طْدد  اهلل بددن بؽددذ اشوددو  اـ ددود  )

( بددلد سددفم اهلل ـإلوددو  السددفم رسددوـه ؿددملـ  ـإلوددو   ريػي ؽلثوبدده اشوددو  )داـ دد

(  الاخؼ ددود وددن اـق ددووى هددم أالـ دد  إشدد وص وددن الذن اـؼربددى هددو اشوددو  )

قم ؽدددند اخدددراد أالـ ددد  (  الؿدددملـ  اخّدددوؿع الؿدددملـ  ابدددن اـّدددْآل اـرسدددول )

 إش وص وـفم  الٓ جيى أد خيرج سفم همٓق اغ ؼذهم.

ََ َ ـِ  بددم يؿؽددن اسدد ػودة ذـدد  وددن كػددو آيددي اخلؿددو   وو َأ َواْظَؾُؿوو ا َنكا ْ ٍَ ْؿووُمْ  ِنووْي 

وووو ِ َنووووَل ا لِِ ْ اْلُؼْوَ وووو  َواْلَقَمووووىَن  َوادََْهووووىكنِِي َواْ ووووِي الها ُِ ِِ َولِوووو ُشوووو  َُ َولِؾوا   (1)ق ِ  ُُمَُهوووو

ؽدددـ ج  إَدددوؽي ٓ  آح  دددوص ذم اهلل الرسدددوـه الذن اـؼربدددى الطددد   ةؽراراهدددو ذم 

بددوؾي اـّددفو  اـ  تددي إحددري  ممددو يعدد  ؾريـددي د الإد مل ةؽددن ؾطعقددي د طددد أد اخددراد وددن 

وؿع الابددن اـّددْقم وددن هددملف احل دد  اـدد  ث وددن ذن اـؼربددى  ؽقؽددود اـق ددووى الاخّدد

 (.)ؾرابي اــْي

                                                 
 .41إكػول:   (1)
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( )ســـاو اخلًـــس اىل ســـهً : ســـهى اإليـــاوَيـــح: اَقاملقذيـــح ان ا

 وسهى فقراء انسادج.

اليظفددر أيجلدددوش ودددن اـرالايدددوت اـّدددوبؼي د ؿددد  ذم لددد ق ي اـْ كطدددي د إد سدددفم اهلل 

 َنوووَل ا لِه ةؼددد يم اخلدددر ذم ؾوـددده: د(  اليميددد ف أد وؼ دددالسدددفم اـرسدددول ـإلودددو  )

 َُ  ثددم شددلكه  تددم ططددن طددد آسددم ر اخْ دد أ ؽقدده الإتْددوت أكدده مجقعدده هللدهددو ج دد ُُمَُهوو

ػي  ذم احلؽددم اـ وبددً داخْددورري اـرسددول الذن اـؼربددى الؼذهددو  الضددوهر اـعطددن اـ دد

ـدده ةعددوغ الهددو تْددوت مجقددع اخلؿددو ـدده  ؽقؽددود اـظددوهر أد مجقددع اخلؿددو هلل المجقعدده 

 ـؾرسول المجقعه ـملن اـؼربى  الهملا هو سفم اشوو .

اخّدددوؿع الابدددن اـّدددْقم( ؽؼددد  ةؼدددرر ذم إؾّدددو  اـ  تدددي اـْوؾقدددي: )اـق دددووى الالأودددو 

قف الٓ جيددى ةوزيددع اخلؿددو دوددوارد ـؾددحمؾدده أيجلددوش طدد   الثددوب اـّْدد  بقـفددو الأهنددو 

كؼدد ش ال  ددق ش ح ولددوش بددع اخ ددلحرين   (1)طددد هددملف احل دد   الهددملا هددو اخ ددفور 

ددد ؽقجددوز أد خيدد   (3)الوددن ةددلحر طددـف  د ؿدد  ذم ا،ددواهر (2)بددم كّددى اغ اـػوَددؾع 

ن وددن اخلؿددو صويػددي الاجدد ة ؿوخّددوؿع  الهددملا وددو ؾووددً طؾقدده اـّددذة أيجلددوش  بوــ دد

ؽوٕؾّددو  اـ  تددي اخددملؿورة ذم أيددي اـؽريؿددي وددوارد ـقددف اخلؿددو ٓ وددوـؽع حل ددي 

وـددده  بؿعـدددى اكددده ٓ جيدددوز رف اخلؿدددو ذم ؼدددذ هدددملف اخدددوارد  الؾددد  اسددد  ل اـّدددق  

ؽددد  كّدددى اغ اخ دددفور ودددن ( طدددد ودددملهى اخ دددفور بؼوـددده: الؿدددقػ  ؿدددود اخلدددويي )

 ط   اـوثوب طد إلـوف ؽجل ش طن إؽراد هو اـ  قا.

                                                 
 .379  ص2احل اي : ج  (1)

اـػوَؾع: الط ح يطؾ  طد اـ ق  ثعػر بن احلّن بن بقى بن احلّن بن سعق  ا ملم احلظ اخعرالف بوخ ؼ  احلظ   (2)

هد(  726هد د 648(  الاـ ق  مجول اـ ين أبو وـ ور احلّن بن يوسن بن طظ بن حمؿ  بن وطفر احلظ )هد676هد  د 612)

 اخعرالف بوـع وي احلّظ.

 .118  ص16ا،واهر: ج  (3)
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الاـوثدده ؽقدده اد أيددي اخْورؿددي الإد ةجلددؿـً ةؼّددقم اخلؿددو طددد سدد ي أؾّددو  إٓ 

اد الثددوب اـّْدد  طددد إلددـوف اـ  تددي وددن اــ ددن أحددر د اـق ددقم الاخّددؽع الابددن 

وددن هددملف إلددـوف ب قددٌ يؽددود  اـّددْقم د ي وؾددن طددد ضفورهددو ذم وؾؽقددي ؿددم لددـن

اـطْقعدددي ودددن ؿدددم لدددـن ووـؽدددوش ـّددد س اخجؿدددوع ج دددى جيدددى اـ وزيدددع ودددن بدددوب 

 الثوب إي ول اخول اغ ووـؽه.

أوددو ـددو ؿددود اخوـدد  هددو اـطْقعددي ا،ددووع بددع هددملف إلددـوف الؿوكددً هددي و ددورف 

رف ذم ؿددم وـفددو إي ددوٓش ـددملـ  ا،ددووع ؽدد  الثدده دـددملـ  اـطْقعددي ب قددٌ يؽددود اـ دد

 اـّْ  طـ يمل. ـوثوب

الاـظددوهر وددن أيددي هددو اـ ددو  ـؼددريـ ع متـعددود طددن إحددمل بددوٕالل  إجدد ا و أد 

ودددن ةؾددد  إلدددـوف ابدددن اـّدددْقم الٓ يـْغدددي اـ ددد  ذم ؾؾدددي الثدددودف بوــّدددْي اغ 

 اـ ـػع أحرين بم ؾ  ٓ يوث  أجقوكوش ؽفو كودر اـ  ؼ .

ـوَددوح ؿددود  الٓز  اـؼددول بوخؾؽقددي ا ددق  سدد س اخغددـم وددن ؿددم وؽؾددن د

احلؽددم اك  ـقددوش د  ددملا اـػددرد اـ ددوذ اــددودر اـددملن ربدد  ٓ يوثدد  ـدده و دد ا  ب وةددوش ؽقدد حر 

ـدده اغ أد يوثدد   الهددو ؿدد  ةددري ب دد ف وددو ـددو ؿددود وقددؽوش الؿددود اخوـدد  هددو اـطْقعددي 

 ا،ووع ؿ  ٓ خيػى.

راد تددوكق ف  الهددي أالَددا الأؾددوي إد أيددي اخْورؿددي داـددي طددد آسدد غرا  ،ؿقددع أؽدد

 اـق ووى الاخّوؿع بؿؼ ه ا،ؿع اخ د بوـ   اخػق  ـؾعؿو .

الطؾقددده ؽؽقدددن يؿؽدددن آـ ددد ا  بوسددد غرا  اـّْددد  ٔجدددود إؽدددراد ودددن ةؾددد  

إلدددـوف ب قدددٌ ـدددو ؾّدددم طدددد بعددد  دالد بعددد  يجلدددؿن ـًحدددرين  ؽدددند هدددملا 

وؼطدددوع اـعددد   الخمدددوـن ـؾّدددذة اـؼطعقدددي اـؼويؿدددي طدددد آؾ  دددور طدددد ي دددووى اـْؾددد  

ّددوؿقـفم  بددم ؾدد  الؾددع اـؽدد   ذم ثددواز اــؼددم الط ودده وددع اـجلدد د أال ب الكدده ؿدد  الو

رف ذم ح ددوص اـْؾدد  ؽؿدد  ٓ إشددؽول دسددقجيق إد شددوق اهلل ةعددوغ  الأوددو ثددواز اـ دد
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ؽقدده  الؾدد  ثددرت طؾقدده اـّددذة  الوددن اـْدد تي أد ؿؾؿددي اـق ددووى ودد  ش ٓ يددراد ذددو ي ددووى 

ة اخؾدد  الإد اخددوارد  اـدد  ث و ددورف اـْؾدد  ؽؼدد  ؽفددملف ؾريـددي ؾطعقددي طددد طدد   إراد

حمجلددي  الوددن اـواَددا اد ثعددم اخلؿددو  ددم إكدد  هددو بؿـددوط اـؼرابددي وددن رسددول اهلل 

( طوَددددوش طددددن اـ ؿددددوة اخ روددددي طؾددددقفم  الورثددددع ذـدددد  اغ اد اــ ددددن وددددن )

اخلؿددو وؾدد  ،ددووع بـددي هوشددم الاـؼرابددي اخ  ددوثع وددن اـق ددووى الاخّددوؿع الأبـددوق 

 هو هملا ا،ووع اـؽظ اـؼوبم ـ كطْو  طد ؿم ؽرد ؽرد.اـّْقم ؽوخوـ  إك  

الطؾقددده ؽدددلؽراد هددددملف إلدددـوف ؿـػّددددفو و دددورف ـؾ ؿددددو ٕد اـؽدددظ ؾوبددددم 

ـ كطْددو  طددد ؿددم ؽددرد ؽقجددوز اـدد ؽع اـقدده ؿدد  ؿددود هددو احلددول ذم و ددورف اـ ؿددوة 

اـ  كقددي الإد ؿددود إوددر ؽقفددو أالَددا  ؽقدد م اـدد  ػ  طددد آسدد غرا  بعدد  طدد   ضفددور 

ق وددن إدـددي ذم ؿددود ا،عددم بعـددواد اخؾؽقددي  بددوـرؼم وددن ضفددور اـدد   ؽقفددو  ؽزؽددع يش

. (1)اـقددد  طـددده البؿدددم طدددد اخقدددؽقي الوؼ جلدددوف طددد   الثدددوب اـّْددد  طدددد إؾّدددو 

 اك فى.

أؾددول: الوددن حدد ل وددو ةؼدد   ي جلددا وددو ؾووددً طؾقدده سددذة اشوووقددي وددن ةؼّددقؿفم 

 ق اـّودة.( السفم ـػؼراـؾ ؿو اغ سفؿع: سفم ـإلوو  )

( يف عصــر انبيثــحه ورجىعــ  املقذيــح ان ان ــح: كيفيــح ملــر  ســهى اإليــاو ) 

 اىل انفقي .

إد اـػؼفددوق جّددى اـرالايددوت الإدـددي اـ دددي ـدد يـو ذم زوددن اـغقْددي يع ددرالد أوـدددوق 

 .(2)(إيؿي الأوـوق اـرسم الكواب إيؿي اـطوهرين )

                                                 
 .318د  317وّ ـ  اـعرالة اـوتؼى: ؿ وب اخلؿو: ص  (1)

   بوب اخّ لؿم بعؾؿه الاخْوهي به.46  ص1ألول اـؽوذم: ج  (2)
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  ة دددؿم مجقدددع اـػؼفدددوق  (1)ؽدددنهنم جج دددي طؾدددقؽمالإد اـرالايدددي اخعرالؽدددي اـؼويؾدددي: 

 ( طد اــوس.الاـػؼقه ب  هو ؽؼقه ججي ون ؾْم اشوو  )

البدد  أد اـػؼقدده ججددي وددن ؾْددم اشوددو  ؽقجددى ثعددم وددو هددو و عؾدد  بوشوددو  اخع ددو  

 ب قف اـػؼقه.

الٓبددد  ودددن اششدددورة اغ اد هـدددوري ؾدددوـع ـؾػؼفدددوق ذم سدددفم اشودددو   ؽْعجلدددفم 

 ـ ددد   اشودددو   الؾددد  ُثعدددم اخلؿدددو ذم يدددملهى اغ أكددده جددد  خـ دددى اشووودددي ٓ

( ودددن ثفدددي جددد  اشووودددي  الاخْـدددى أحدددر يؼدددو  طدددد أد اخلؿدددو وؾددد  ةقدددؽه )

أد آك ؼددددول وددددن اشوددددو  (  الجقـ ددددمل ٓ ريددددى ذم ال ـإلوددددو  اخع ددددو  )دش دددد

اخع ددو  اغ اـػؼقدده الاَددا ذم جددول صددرح اخلؿددو بعـددواد جدد  اشوووددي الٓ ب ددٌ ذم 

( ؽدددند ـؾػؼفدددوق ذم خلؿدددو وؾددد  ش الددد ـإلودددو  )الأودددو بـدددوق طدددد أد اذـددد   

 اـ قف بّفؿه وّؾؽود:

( كظددراش إالل: وددن ثفددي أكدده جمفددول اخوـدد   الهددو اح قددور لددوجى ا،ددواهر )

اغ اد اخـددوط ذم ثددواز اـ  دد   بوخددول طددن ووـؽدده ـددقو هددو ا،فددم بوخوـدد  بددم طدد   

ك ولدده و ددم وددو إوؽددود إي ددوـه إـقدده  سددواق أطؾددم بدده أ  ثفددم  ؿدد  هددو وددورد بعدد  

الرد ذم اـرؽقددد  ذم صريددد  وؽدددي ودددن اـ  ددد   طـددده خجدددرد ا،فدددم بؿؽوكددده  الإد ؿدددود 

طورؽددوش ش  دده بطْقعددي احلددول  ؽقؽددود اـ  دد   طـدده جقـ ددمل كوطددوش وددن اشي ددول إـقدده  

 ؽنكه الإد مل ي م إـقه طع اخول إٓ أكه اللم اـقه تواب اـ     به.

( الإد ؿددود وعؾووددوش طـواكددوش )( وددن هددملا اـؼْقددم  جقددٌ أكدده السددفم اشوددو  )

اليعددرف بوسددؿه الكّددْه  ـؽـدده جمفددول ب   دده ؽدد  يعرؽدده اخؽؾددن الإد رآف ؽجلدد ش طدد  

 إذا مل يرف ؽ  يؿؽـه إي ول اخول إـقه. 

                                                 
 .45  بوب238  ص2 ل اـ ين المتو  اــعؿي: جؿ  (1)
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( ؾطعدددوش أال اصؿ ـوكدددوش رف ذم ودددوارد بدددرز ؽقفدددو رَدددو اشودددو  )دتوكقدددوش: أد ي ددد

ـا اـعووددي  الوددو ؽقدده ة ددقق  رف ذم ةؾدد  ا،فددي ورَددقوش طـدد ف ؿوخ ددودب قددٌ ؿددود اـ دد

ر رايددي اشسدد   اـ ددي وددن أبددرز دؾددوايم اـدد ين الدطددويم اـػددع اخْددع البددٌ إجؽددو  الك دد

ر احلدددو  إدارة شدددمالد احلدددوزات اـعؾؿقدددي الومكدددي صؾْدددي اـعؾدددو  دو دددوديؼفو ذم اـع ددد

 اـ يـقي.

الهدددملا هدددو اـ ددد قا ؽدددند اـوثددده إالل الإد ؿدددود (: يؼدددول اـّدددق  اخلدددويي )

ؿؾددي الإد وددو ٓ يؿؽددن ؽقدده اشي ددول ي  دد   بدده  ؽنكدده كددوع وددن اشي ددول  الثقفددوش ذم ا،

رف ؽقدده  درف بددرز رَددو اخوـدد  بوـ دددإٓ أكدده ٓ إصدد   ـ ـقؾدده ي ددؿم الثددود و دد

ؽدددند جددد يٌ اـرؽقددد  ذم صريددد  وؽدددي ؾجلدددقي ذم الاؾعدددي الوـقدددف طدددن هدددملف اـ دددورة 

 بوـِالرة.

 رف هددملا اخددول ذم ؽؾددو ؽرَددـو إكددو أجرزكددو أد اخوـدد  اخجفددول ؿددود طوزوددوش طددد

وقدددف وعدددع ذم طددد رة اخّدددج  اال بـويدددي اخ رسدددي  أال إؾوودددي اـ ع يدددي ؽنكددده ٓ يّدددعـو 

رف وعدددع الاخوـددد  يدددرُ بددده دالؾ  دددمل اـقدددف ذم اـ  ددد    إذ بعددد  أد ؿدددود ـددده و ددد

رف ذم وؾدددد  اـغددددذ بغددددذ إذكدددده  ؽددددوخ عع إذد وددددو دؽوـ  دددد   بدددد الد إذد وـدددده ة دددد

 .(1)طرؽً

( جلددا طدد   ووكعقددي ةعددملر إي ددول سددفم اشوددو  إـقدده )الوددن حدد ل وددو ةؼدد   ي 

( بدده  رف ؽددق  بددرز رَددو اشوددو  )دوددن دؽددع اخلؿددو   الرة أد هددملا احلدد  ي دد

رف ذم كػددو اخدددوارد اـ دددي ُيعؾدددم رف دالهددو طدددع اشي دددول ـدده ذم جقوةددده  ٕكددده ي ددد

 ( جؼه ؽقفو.اشوو  )
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 شبّٛ ٔحن:

ؾؽددوش حولددوش ـػ ددي الهددم بـددو ؾدد  يؼددول: ؿقددن جيعددم مخددو أربددوح طؿددو  اخّددؾؿع و

 هوشم  الؾ  ة ي  هملف إربوح طن جوث فم ؿ ذاش بم هملا  الرن؟

( اال الؿقؾددده ذم ؼقْ ددده اةجلدددا ممدددو ةؼددد   اد اخلؿدددو جددد  ـإلودددو  اخع دددو  )

رؽه جقددٌ وددو يددري وددن و ددؾ ي اخّددؾؿع الـددقو سددفم اـق ددووى الاخّددوؿع الابددن دي دد

اشوددو  وددورداش آحددراش ـؾقددف اـّددْقم إٓ وددن وددوارد رف اخلؿددو  ـؽددن إذا الثدد  

أالغ وـدده ؽدد  جيددى طؾقدده اـقددف طؾددقفم بددم ؾدد  يؼدد   ذـدد  ا،وكددى  الهددملف ؿؾدد ت 

 طؾ يـو ربي ؽق  ةؼ   وـفو: 

ودددو ذؿدددرف اـّدددق  حمؿدددود اـ دددفرالدن جقدددٌ ؾدددول: الي دددف  طدددد ذـددد  ودددو الرد ذم 

رد اـرالايددوت وددن اـ عْددذ طددن اخلؿددو بلكدده جدد  إوددورة الاحلؽووددي  ؽؾددقو اخلؿددو خجدد

آكػددو  طددد ؽؼددراق بـددي هوشددم اـددملين ةرةػددع جددوث فم بلؾددم وددن ذـدد  بؽ ددذ  الإكدد  هددو 

 .(1)و  ر ووم بق  الم إور يّ عع به طد إدارة احلؽم الإورة اخّؾؿع
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 الفصل الثاني:

( مخس أرباح هل أخذ النيب )

 املكاسب يف سمانه؟
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ََ َ ـِ عددوغ: الإذ ؾدد  تْددً ممددو ؾدد وـوف اد ؾوـدده ة وو َأ َنووَل ا لَِِواْظَؾُؿوو ا َنكا ْ ٍَ  ْؿووُمْ  ِنووْي 

ْ اْلُؼْوَ وو  َواْلَقَمووىَن  َواْلوو ُِ ِِ َولِوو ُشوو  َُ َولِؾوا وو ِق ِ وُُمَُهوو   ي ددؿم ؿددم ...َؿَهىكنِِي َواْ ووِي الها

ؽويددد ة ووـقدددي   دددم ـإلكّدددود بّدددعقه الطؿؾددده  ؽ قـ دددمل   دددم جمؿوطدددي ودددن إسددد ؾي 

   وج اغ ثواب: 

ه أيدددي اـؽريؿدددي الاثْدددوش  الطوودددوش ودددن دالٓش: ؽؼددد  يؼدددول: ـدددو ؿدددود اخلؿدددو بؿؼ دددأ

( جقددٌ اخ عؾدد   ؽؾدد ذا مل يددملؿر ذددملا اخعـددى ذم اـّددـي اـددواردة طددن اــْددي إطظددم )

 (؟الوو الرد طن أيؿي اـ قعي اغ طق اـ ودؾع )

( ودددن إربدددوح التوكقدددوش: الٕن ثفدددي ودددو ؿدددود يمحدددمل اخلؿدددو ذم زودددن اــْدددي )

 إك  ؿود يمحمل ون اـغـويم احلربقي ؽؼ  الون اـؽـ  أجقوكوش؟ال

( يرسدددم طددد ٓش  ٕحدددمل اـ ؿدددوات المل التوـ دددوش: الٕن طؾدددي ؿدددود اــْدددي إؿدددر  )

 يرسم ط ٓش ٕحمل إمخوس ون إربوح؟

الا،ددواب طددن اـّددمال إالل: أوددو أالٓش ؽْلكدده بعدد  تْددوت الثددوب اخلؿددو ذم ؿددم 

وددن اخعـددى اـوسددقع وددن صريدد  اـ ؼؾددع ؿ ددوب اهلل الطددزة وددو ي دد   طؾقدده اـَغددـم بدد  ـدده 

( ؽؾدددو ؽرَدددـو طددد   اـظػدددر برالايدددي ةددد ل طدددد الثدددوب اخلؿدددو ذم ؼدددذ اــْدددي )
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راش بوـْ ددٌ  إذ وددن اخّددؾم الاـواَددا د( خددو ؿددود وجلدداـغـددويم احلربقددي طددن اــْددي )

( وددن إجوديددٌ ُيجلددْ  الُيؽ ددى الُيـؼددم  بددم أكدده وددو ؿددود ؿددم وددو لدد ر طددن اــْددي )

رات وددن اـّددـع بعدد  اــْددي دوكددً اـؼدد رة الاـّددقطرة اـ ددي  ؽددم طددد اــددوس ذم ط ددؿ

(( بددم الذم زووكدده ) متـددع وددن َددْ  إجوديددٌ الكؼؾفددو  بددم ؿوكددً مت وهددو )

الةػـقفددو ال رؾفددو ؿدد  ٓ خيػددى طددد اخطؾددع طددد إالَددوع اـّقوسددقي اـ ددي ؿوكددً  ؽددم 

ـؾ دد يٌ الكوؾددم ـدده ذم ذـدد   اــددوس اغ زوددود طؿددر بددن طْدد  اـع يدد  المل يوثدد  ؿوةددى

 .(1)( الؾؾقم ون شقع هاـ وري  اخظؾم إٓ طظ )

أؿ ددى ؿددم يشق أسددؿعه وددن رسددول  ؾددول طْدد  اهلل بددن طؿددر بددن اـعددوص: ؿـددً

ر يدد ؽؾم ذم اـغجلددى الاـرَددو: ؽلوّددؽً طددن دؽـف ـددي ؾددري   الؾددوـوا: ب دد ))اهلل

أؿ ددددى  ( ؽلالوددددل بنلدددْعه اغ ؽقدددده الؾدددول:اـؽ وبدددي ؽدددملؿرت ذـدددد  ـرسدددول اهلل )

 .(2)ؽواـملن كػيس بق ف وو حرج وـه إٓ احل 

رف  الرالي د( يؿـعددددود وددددن ؿ وبددددي احلدددد يٌ الك ددددالؿددددود اخلؾػددددوق بعدددد ف )

اـددملهْي: إد أبددو بؽددر مجددع اــددوس بعدد  الؽددوة كْددقفم ؽؼددول: إكؽددم  دد تود طددن رسددول اهلل 

( أجوديددٌ ا ؾػددود ؽقفددو الاــددوس بعدد ؿم أشدد  اح  ؽددوش ؽدد   دد توا طددن رسددول )

( شدددق وش ؽؿدددن سدددلـؽم ؽؼوـدددوا بقــدددو البقدددـؽم ؿ دددوب اهلل ؽوسددد  ؾوا ج ـددده اهلل )

 .  (3)الجرووا جراوه

                                                 
  الاـعؾم الوعرؽي 273  ص3  الةوري  اـطرن: ج5  3  ص1اكظر: ةؼقق  اـعؾم ـؾ طقى  الةملؿرة احلػوظ ـؾملهْي: ج  (1)

 .62  ص1اـرثول  ٓبن جـْم: ج

  بوب ؿ وبي اـعؾم  126  ص2  بوب ون رح  ذم اـؽ وبي ون اخؼ وي  السـن اي داالد: ج152  ص1سـن اـ اروي: ج  (2)

  الثووع بقود اـعؾم الؽجلؾه: ٓبن طْ  116د  115  ص1  الوّ  رري احلوؿم: ج215  217  192  126  ص2الوّـ  أمح : ج

 . 85  ص1اـر: ج

 .3د  2  ص1بؽر: جةملؿرة احلػوظ: ـؾملهْي ذم ةرمجي أي   (3)
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الذم ؿـدد  اـعدد ل الؾدد  ؿددود أبددو بؽددر أمجددع أيددو  ح ؽ دده طددد ةدد الين احلدد يٌ طددن 

( ؽجؿددع مخّدد يي جدد يٌ ـقؾ دده ي ؼؾددى ؿ ددذاش ؾوـددً طوي ددي: ؽغؿـددي رسددول اهلل )

 .(1)جوديٌ اـ ي طـ ري ؽج  ه ذو ؽلجرؾفوةؼؾْه  ؽؾ  ألْا ؾول: ان بـقي هؾؿي إ

الرالي طددن ؾرضددي بددن ؿعددى أكدده ؾددول: خددو سددّذكو طؿددر اغ اـعددرا  و ددى وعـددو طؿددر 

اغ رار تدددم ؾدددول: أةددد رالد ملِ َ شدددقع ؽم؟ ؾؾـدددو: أردت اد ة دددقعـو الةؽروـدددو  ؾدددول: إد 

ودددع ذـددد  حلوثدددي أكؽدددم ةدددلةود أهدددم ؾريدددي  دددم دالن بدددوـؼرآد ؿددد الن اــ دددم  ؽددد  

( الأكددددو رشيؽؽددددم: ؾددددول ؾرضددددي: ؽدددد  جوديددددٌ طددددن رسددددول اهلل )ة دددد الهم بوٕ

 (.ج تً بع ف ج ي وش طن رسول اهلل )

 .(2)الذم رالايي أحري: ؽؾ  ؾ   ؾرضي بن ؿعى ؾوـوا: ج تـو  ؽؼول: هنوكو طؿر

ٌالف الأؾؾدددوا طدددن دالذم ـػددد  اـطدددرن ؿدددود طؿدددر يؼدددول: ثدددردالا اـؼدددرآد الٓ ةػددد

 .(3)( الأكو رشيؽؽمرسول اهلل )

اـطددرا  طددن ابددراهقم بددن طْدد  اـددرمحن اد طؿددر جددْو ت تددي: ابددن وّددعود  الأحددرج

الأبدددو اـددد رداق الأبدددو وّدددعود إك دددورن  ؽؼدددول: ؾددد  أؿ دددرةم احلددد يٌ طدددن رسدددول اهلل 

( جّْفم بوخ يـي ج ى اس  ف )(4)  . 

                                                 
 .4845  رؾم احل يٌ 237  ص5ؿـ  اـع ل: ج  (1)

  147  ص2أحرثه بن طْ  اـر ب  تي أسوكق  ذم ثووع بقود اـعؾم  بوب ذؿر ون ذري اشؿ ور ون احل يٌ دالد اـ ػفم ـه: ج  (2)

  1الوّ  رري احلوؿم: ج  16  ص1  السـن ابن ووثي: ج85  ص1  السـن اـ اروي: ج5د  4  ص1الةملؿرة احلػوظ ـؾملهْي: ج

 .112ص

 .121  ص3رشح ابن اي احل ي : ج  (3)

  الل  ه لوجى احلوشقي  ؽؼول: هملا ل قا طن طؿر ون الثوف 149  ص1  الجمؿع اـ الاي  ج7  ص1ةملؿرة احلػوظ: ج  (4)

 ؿ ذة  الؿود طؿر ش ي اش ذم احل يٌ.
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الذم صْؼددوت ابددن سددع : أد إجوديددٌ ؿ ددر طددد طفدد  طؿددر بددن اخلطددوب  ؽلك دد  

 .(1)أةوف ذو أور ب  ريؼفو اــوس أد يلةوف ذو  ؽؾ 

الطدددن طدددرالة: اد طؿدددر بدددن اخلطدددوب أراد أد يؽ دددى اـّدددـن ؽوسددد ػ ى ألددد وب 

( ذم ذـدد  ؽلشددورالا طؾقدده أد يؽ ْفددو  ؽطػدد  طؿددر يّدد  ذ اهلل و ددذاش رسددول اهلل )

تدددم ألدددْا يوودددوش الؾددد  طددد   اهلل  ؽؼدددول: ا  ؿـدددً أريددد  أد أؿ دددى اـّدددـن الإ  ذؿدددرت 

 ْدددوش ؽدددلؿْوا طؾقفدددو الةرؿدددوا ؿ دددوب اهلل الإ  الاهلل ٓ أشدددوب ؾوودددوش ؿدددوكوا ؾدددْؾؽم ؿ ْدددوا ؿ

 .(2)ؿ وب اهلل بفق أب اش 

الخدددو اللدددم اـددد الر اغ طددد  د أؾدددر ذـددد   جقدددٌ ؾدددول طدددد اخـدددر: ٓ أجدددم ٕجددد  

 .  (3)يرالن ج ي وش مل يّؿع به طد طف  أي بؽر الٓ طد طف  طؿر

السددد الا طدددد إودددي  البو،ؿؾدددي: اد اخلؾػدددوق ذدددملف أراق أجددد توا سقوسدددي ؼوشدددؿي

 أبواب اـعؾو  الوـعوا ون ؿ وبي احل يٌ الكػف.

الطؾقدده ؽددنذا دل اـؽ ددوب اـع يدد  طددد الثددوب اخلؿددو ذم ؿددم وددو يغددـم سددواق ؿددود 

وددن ؼـددويم احلددرب أال وددن اخددواد اخّدد  رثي وددن اخعددودد  اال وددو ج ددم طؾقدده بددوـغوص 

  ؽؾددقو ــددو اشكؽددور ذم اـْ ددور الإهنددور اال بوثدد اد اـؽـددوز اال بوٕربددوح وددن اخؽوسددى

( ودددع اال اـزديددد  ودددن ثفدددي طددد   الرالد جددد يٌ يددد ل طؾقددده طدددن اــْدددي إؿدددر  )

 آـ ػوت اغ وو ثري طد اـّـي اــْويي  هملا أالٓش.

الأوددو توكقددوش: ؽددند اـددملن ةدد ل طؾقدده أتددور اشسدد وقي وددن إجوديددٌ الاـ ددلري  د الإد 

عؾدددي اـ دددي ذؿركوهدددو د اد ؿدددود ودددو اللدددم اـقـدددو ؾؾقدددم بوــّدددْي اغ اـدددملن مل ي دددم ـؾ

                                                 
 ر.  ةرمجي اـؼوسم بن حمؿ  بن اي بؽ141  ص5صْؼوت ابن سع : ج  (1)

 .216  ص3صْؼوت ابن سع : ج  (2)

 .64  ص4وـ  ى اـؽـ  ذوو  وّـ  امح : ج  (3)
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( ودددو ؿدددود خيددد  اخلؿدددو بوـغـدددويم احلربقدددي الاـؽـدددوز الاخعدددودد  بدددم هدددو اــْدددي)

( ؿددود يددلور بدد ؽع اخلؿددو وددن ؿددم وددو يغددـم اشكّددود اخّددؾم بدد  ي ددؿم أربددوح )

 اخؽوسى.

( ؿددددود يددددملؿر الةػ دددقم ذـدددد : إكددددو كجدددد  ذم أتددددور اشسدددد وقي اد اــْددددي )

ذم ؿ ْددده الطفدددودف ـؾواؽددد ين إـقددده بعددد  ضفدددور  اخلؿدددو ذم طددد اد اـ ددد ة الاـ ؿدددوة

اشسددد   الاك  دددورف الؿدددملـ  كجددد  ذؿدددرف ذم طددد اد اـ ددد ة الاـ ؿدددوة أيجلدددوش ذم اـؽ دددى 

 اـ ي ؿ ْفو ـْع  اـؼْويم الاخؾوري ـؾ طوة اغ اشس   الـْقود وعوخه الأجؽووه.

السدددقليت اـ وَدددقا ذم أد اخدددراد ودددن اخلؿدددو ذم هدددملف اـعفدددود الاـؽ دددى ـ دددفودة 

اـؼوصعدددي هددو اخلؿدددو وددن ؿدددم ودددو يغددـم بدددوخعـى اـواسددع ٓ اـغـدددويم احلربقدددي اـؼددراين 

 ؽؼ .

( بعدد  اد رثددع وددن ( أكدده )الؾدد  أةػدد  اخمـػددود ذم سددذة اــْددي إؿددر  )

ؼدد الة ةْددوري ةواـددً طؾقدده اـوؽددود وددن مجقددع ا،فددوت ـ ع ـدد  اشسدد   الـددملـ  سددؿقً 

 هملف اـّـي الهي سـي ةّع ون ا جرة بّـي اـوؽود.

( يّدد ؼْم ؿددم الؽدد  وـفددو اليرجددى ذددم اليعؾؿفددم اشسدد   أجقوكددوش )الاــْددي 

(  الأجقوكدددوش يدددلور الاجددد اش ودددن ألددد وبه ـق دددوغ هدددملف اخفؿدددي اليؽ دددى  دددم بـػّددده )

ؿ ْددوش ة جلددؿن أؿ ددر أجؽددو  اشسدد    الؿددود ـغدد الة ةْددوري هددملا إتددر اـٌدديع جقددٌ ةلؿدد  

ةددم وددن اـددرال  ؾدد  دب اـعددرب إد ةؾدد  احل ددود ا ويؾددي اـ ددي ة يدد  طددد وددوي ي اـددن وؼو

ؽقفددو اخلددوف الاـرطددى الاكّدد ًْ طددن جدد الد احلجددوز بعدد  أد ؿددود هرؾددم ؾدد  أطدد هو 

ى إودددر  الـؽـفدددو دـؾفجدددو  طدددد اخّدددؾؿع ذم ب دهدددم الج دددى ذم طولدددؿ فم إذا اؾ جلددد

بدد ل ذـدد  ةراثعددً اغ وواؾعفددو الج ددوهنو ذم أالاسدد  اـددْ د ةورؿددي جدد الد ب دهددو 

ؾؿع يػرَددود طؾقفددو سددؾط فم السددؾطوهنم وددن اخ ومخددي حلدد الد احلجددوز ؽريّددي ـؾؿّدد

 ؼذ أد يؽؾػفم ذـ  ؾطرة ون اـ  .
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ؿددد  ةدددرري هدددملا آكّددد وب كػدددو إتدددر ذم كػدددوس ؾْويدددم اـدددقؿن الجِدددووت 

الُطددد د الؼذهدددو ؾدددلؾْؾوا طدددد اشسددد   الأحدددملالا ي واؽددد الد طدددد اخ يـدددي ـقعؾـدددوا طدددن 

ؽدددم اشسددد   صدددوط فم الإسددد وفم اليـ ظؿدددوا ذم الجددد ة إسددد وقي شدددووؾي ةّ جلدددم ب 

الاؾ ددفم وددن جؽددم اـػددرس الاـددرال   الوددن مجؾددي وددو كددري ذم ةؾدد  اـؽ ددى اـ ددي ؿ ْفددو 

( ـْقددود أجؽددو  اشسدد   اكدده ؾدد  ذؿددر إططددوق اخلؿددو وددن اخغددـم ذم طدد اد ذؿددر )

 اـ  ة الاـ ؿوة الؼذ و.

 وإلق  ظدة نـفى: 

أالٓش: ودددو الرد ذم لددد ق ي اـْ دددورن الوّدددؾم السدددـن اــّدددويي الوّدددـ  أمحددد  د 

( إد بقــدددو البقـددد  ؾػددد  ـدددألالل د اد الؽددد  طْددد  اـؼدددقو خدددو ؾدددوـوا ـرسدددول اهلل )الاـ

ر الإكددو ٓ ك ددم إـقدد  إٓ ذم أشددفر جددر   ؽؿركددو بجؿددم إوددر إد درؿع وددن وجلددداخ دد

 طؿؾـو به دحؾـو ا،ـي الك طو إـقه ون الرايـو.

آودددرؿم بدددلربع: آودددرؿم بدددوشي د بدددوهلل  الهدددم ةددد رالد ودددو اشيددد د (: ؾدددول )

شدددفودة أد ٓ أـددده إٓ اهلل الأد حمؿددد اش رسدددول اهلل  الاؾدددو  اـ ددد ة الاي دددوق اـ ؿدددوة  بدددوهلل؟

 .  (1)الةعطوا اخلؿو ون اخغـم

( بـددو اـْؽددوق الهددم بطددن وددن بـددي طددوور وددن اـع كوكقددي الؽددقفم الؽدد  إـقدده ) ثىكقووى :

هددملا ؿ ددوب وددن حمؿدد  اــْددي (: ؽجقددع بددن طْدد  اهلل د الهددو ريقّددفم د ؽؽ ددى )

: ...الوددن أسددؾم الأؾددو  اـ دد ة الأةددى اـ ؿددوة الأصددوع اهلل الرسددوـه ـؾػجقددع الوددن ةْعدده

                                                 
 .112: 9  ج213: ص5  ج215: ص4  ج131: ص2  ج139  32  22  1  ص1ل قا اـْ ورن: ج  (1)

 .331  ص3  سـن اي داالد: ج328  ص1  وّـ  أمح : ج333  ص2  سـن اــّويي: ج35  ص1ل قا وّؾم: ج
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ق كْددي اهلل الأشددف  طددد إسدد وه الؽددور  اخػددؿع دالأططددى وددن اخغددـم مخددو اهلل الكدد

 .(1)ؽنكه آون بلوود اهلل الأوود حمؿ 

( ذم سددـي اـوؽددود الهددي سددـي ةّددع ـؾفجددرة الاؽدد  وددن الؽدد  اغ اــْددي ) ثىلثووى :

ددى البـددو زهددذ جددي حددوص وددن ُطؽددم الُطؽددم طددد الزد بـددي زهددذ الاسددؿه اــؿددر بددن  ـَ ةو

( ؿ وبدددوش ـْـدددي زهدددذ ؾػدددم أبدددو ؾْقؾدددي الهدددم ؿدددوكوا ودددن وِددد  ؽؽ دددى رسدددول اهلل )

بّددم اهلل اـددرمحن اـددرجقم وددن حمؿدد  اــْددي ـْـددي زهددذ بددن ُأَؾددق  جددي وددن اـُعؽؾقددع: 

ػؿع دخدددُطؽدددم اهندددم إد شدددف الا أد ٓ اـددده إٓ اهلل الأد حمؿددد اش رسدددول اهلل الؽدددورؾوا ا

الأؾددددرالا بددددوخلؿو ذم ؼـددددويؿفم السددددفم اــْددددي اللددددػقه ؽددددنهنم آوـددددود بلوددددود اهلل 

 .(2)الرسوـه

( اغ ةْددوري سددـي ةّددع سددؿع بددملـ  ووـدد  بددن خددو حددرج رسددول اهلل ) را عووى :

( الأسددؾم ؽؼْددم إسدد وه السددلـه أد يؽ ددى ـدده ؿ وبددوش يدد طو ؾوودده أمحددر ؽوؽدد  إـقدده )

بّددم فو أربعددي ألددوبع الصو ددو ؾدد ر شددر: بدده اغ اشسدد   ؽؽ ددى ذم رؾعددي أد  طرَدد

اهلل اـددرمحن اـددرجقم هددملا ؿ ددوب وددن حمؿدد  رسددول اهلل خوـدد  بددن أمحددر الخددن ةْعدده وددن 

اخّدددؾؿع أووكدددوش  دددم ودددو أؾدددوووا اـ ددد ة الآةدددو اـ ؿدددوة الاةْعدددوا اخّدددؾؿع الثدددوكْوا 

رؿع الأدالا اخلؿددو وددن اخغددـم السددفم اـغددوروع السددفم ؿددملا الؿددملا ؽفددم آوـددود داخ دد

 .(3)ود اهلل ط الثم الأوود حمؿ  رسول اهللبلو

( الؽددد  لدددقػي بدددن طدددوور الهدددو سدددق  بـدددي تعؾْدددي طدددد رسدددول اهلل ) خىنهوووى :

بّددم اهلل اـددرمحن اـددرجقم هددملا ؿ ددوب وددن حمؿدد  رسددول اهلل الؿ ددى ـدده ؿ وبددوش هؽددملا: 
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ـق ددػي بددن طددوور طددد بـددي تعؾْددي بددن طددوور  وددن أسددؾم وددـفم الأؾددو  اـ دد ة الآةددى 

 .(1)و اخغـم السفم اــْي الاـ ػي ؽفو آون بلوود اهللاـ ؿوة الأططى مخ

( ؽؽ ددى الؽدد  احلددورث بددن زهددذ بددن ُأَؾددقو اـُعؽددظ اغ رسددول اهلل ) شىدشووى :

بّددم اهلل اـددرمحن اـددرجقم وددن حمؿدد  اــْددي ـْـددي ؾددقو بددن ُأَؾددق : أوددو بعدد  ـدده الـؼوودده: 

الاـ ددػي ؽددلك م  ؽددلك م إد أؾؿدد م اـ دد ة الآةقدد م اـ ؿددوة الأططقدد م سددفم اهلل )ط الثددم(

 .   (2)آوـود بلوود اهلل )ط الثم(

خّددو بؾددإ ( اغ أهددم اـددقؿن: ؾددول اـددْ ذرن ذم ؽ ددوح اـْؾدد اد: ؿ وبدده ) شووى عى :

( الطؾدددو جؼددده أة ددده الؽدددودهم ؽؽ دددى  دددم ؿ وبدددوش أهدددم اـدددقؿن ضفدددور رسدددول اهلل )

بددنؾرارهم طددد وددو أسددؾؿوا طؾقدده وددن أوددوا م الأراَددقفم الرؿددوزهم ؽلسددؾؿوا  الالثدده 

ـدددقفم رسدددؾه الطّ ـددده ـ عدددريػفم رشايدددع اشسددد   السدددــه الؾدددْ  لددد ؾوهتم الثددد ن إ

 .رؤالس ون أؾو  طد اــقاكقي الاـقفوديي الاخجوسقي

( ؿ ددى الذؿددر هددو د ان اـددْ ذرن د الابددن ه ددو  الاـطددرن الابددن ؿ ددذ أكدده )

بّددم اهلل اـددرمحن اـددرجقم ـعؿددر بددن جدد   جددع بع دده اغ اـددقؿن )الاـؾػدد  ـؾددْ ذرن(: 

يَي نَنـُوو ا َنْوُنوو ا  ِووىْلُعُؼ دِ بقددود وددن اهلل الرسددؾه هددملا  ُِ ووى الاوو َ َا   طفدد  وددن حمؿدد  (3)َيووى َن

اــْددي رسددول اهلل ـعؿددرال بددن جدد   جددع بع دده اغ اـددقؿن: أوددرف ب ؼددوي اهلل ذم أوددرف ؿّؾدده 

ػ دالأد يلحددمل وددن اخغددوكم مخددو اهلل الوددو ؿ ددى طددد اخددموـع وددن اـ دد ؾي وددن اـعؼددور طدد

 .(4)السؼً اـّ ق الك ن اـعػ ممو سؼى اـغربوو سؼى اـْعم 
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( إـددددقفم )أن اغ أهددددم اـددددقؿن( الذم سددددذة ابددددن ه ددددو : بعددددٌ رسددددول اهلل )

طؿددرال بدددن جددد   ـدددقػؼففم ذم اـددد ين اليعؾؿفدددم اـّدددـي الوعدددومل اشسددد   اليلحدددمل ودددـفم 

بّددم اهلل اـددرمحن لدد ؾوهتم الؿ ددى ـدده ؿ وبددوش طفدد  إـقدده ؽقدده طفدد ف الأوددرف ؽقدده بددلورف: 

يَي نَنـُوو ا َنْوُنوو ا  ِووىْلُعُؼ دِ ملا بقددود وددن اهلل الرسددوـه اـددرجقم هدد ُِ ووى الاوو َ َا   طفدد  وددن (1)َيووى َن

حمؿدد  اــْددي رسددول اهلل ـعؿددرال بددن جدد   جددع بع دده اغ اـددقؿن أوددرف ب ؼددوي اهلل ذم أوددرف 

ؿّؾدده ؽددند اهلل وددع اـؾددملين اةؼددوا الاـددملين هددم حمّددـود الأوددرف أد يلحددمل بددوحل  ؿدد  أوددرف 

اــددوس بددوخلذ اليددلورهم اليعؾددم اــددوس اـؼددرآد اليػؼففددم ؽقدده اليـفددى  ػدإـقدده الأد يْدد

اــددوس ؽدد  يؿددو اـؼددرآد إكّددود إٓ الهددو صددوهر اليؾددع ـؾـددوس ذم احلدد  الي دد   طؾددقفم 

ذم اـظؾددم  ؽددند اهلل ؿددرف اـظؾددم الهنددى طـدده ؽؼددول: أٓ ـعـددي اهلل طددد اـظددوخع.. اليعؾددم 

نسدددْوغ اـوَدددوق الثدددوهفم اــدددوس وعدددومل احلدددٍ السدددـ ه الؽريجلددد ه.. اليدددلور اــدددوس ب

 الأي تم اغ اخراؽ  الأرثؾفم اغ اـؽعْع اليؿّ ود برؤالسفم ؿ  أورهم اهلل.

الأودددرف أد يلحدددمل ودددن اخغدددوكم مخدددو اهلل الودددو ؿ دددى طدددد اخدددموـع ذم اـ ددد ؾي ودددن 

ر وددو سددؼً اـعددع السددؼً اـّدد ق الطددد وددو سددؼى اـُغددرُب ك ددن اـعػدد داـعؼددور ط دد

 .(2)ـ الذم ؿم طػ ون اشبم شوةود.. ا

اـددرمحن اـددرجقم وددن  بّددم اهلل: ( إـددقفمالؽدد  محددذ الؿ ددوب رسددول اهلل ) ثىنـووى :

( اغ احلدددورث بدددن طْددد  ؿددد ل الكعدددقم بدددن طْددد  ؿددد ل حمؿددد  اــْدددي رسدددول اهلل )

 الاــع د ؾقم ذن رطع ال  اد الوغوؽر.

... الاد اهلل ؾدددد  هدددد اؿم ذ اي دددده إد ألددددؾ  م الأصعدددد م اهلل الرسددددوـه الأؾؿدددد م 

 .(3)ق م اـ ؿوة الأططق م ون اخغوكم مخو اهلل السفم كْقه اللػقهاـ  ة الآة
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 :( اىل القبائن ٔاملمٕككتب الٍيب )

( اـ ددي لدد رت وـدده بؿـوسددْي الؽدد  اـواؽدد ين إـقدده هددملف ؿؾفددو ؿ ْدده الطفددودف )

الاوددو وددو ؿ ْدده اغ بعدد  اـؼْويددم الاخؾددوري ـؾدد طوة اغ اشسدد    البقددود وعوخدده الأجؽوودده 

 الذؿر ؽقه اخلؿو ذم ط اد سوير اـػراي  ؽؽ ذ  وـفو:  الإططويه إوود  م

( اغ ودددو ذؿدددرف ابدددن سدددع  ذم صْؼوةددده الؼدددذف ذم ؼذهدددو جقدددٌ ؾدددول: الؿ دددى )

إد ـؽدددم بطدددود إرض السدددفو و الةددد ع إالديدددي الضفورهدددو بعددد  ؾْويدددم اـعدددرب: 

 .(1)طد أد ةرطوا كْوهتو الةػبوا ووقهو طد أد ةمدالا اخلؿو

ضفددوراش ةووددوش ذم أد اخددراد ـددقو مخددو اـغـددويم احلربقددي  إذ ٓ السددقو  اـؽدد   ضددوهر 

وـوسددْي بددع ثعددم بطددود إرض السددفو و الةدد ع إالديددي الضفورهددو  ددم البددع رطددي 

كْوهتددو الرشب ووقهددو البددع اخلؿددو  إٓ أد يؽددود مخددو وددو ب ددؾود طؾقدده وددن ذـدد  

 غـم.اـملن ثعم  م اليمي  ذـ  اليمؿ ف اكه ؾ  ذؿر بع  اخلؿو هـو زؿوة اـ

خددن آوددن وددـفم بددوهلل الأؾددو  اـ دد ة ( ـْـددي ثددوين اـطددويقع: الوـفددو ؿ وبدده )

رؿع الأصددوع اهلل الأططددى وددن اخغددوكم مخددو اهلل السددفم اــْددي دالآةددى اـ ؿددوة الؽددور  اخ دد

 .  (2)الشف  طد إس وه ؽند ـه أوود اهلل الأوود حمؿ  بن طْ  اهلل

 الوـفو: ؿ وبه ،ـودة إزدن الؾووه الون ةْعه:

 بّددم اهلل اـددرمحن اـددرجقم هددملا ؿ ددوب وددن حمؿدد  رسددول اهلل ،ـددودة الؾوودده الوددن

ةْعددده...وو أؾدددوووا اـ ددد ة الآةدددوا اـ ؿدددوة الأصدددوطوا اهلل الأططدددوا  ودددن اخغدددوكم مخدددو اهلل 

 .(1)رؿع ؽند  م ذوي اهلل الذوي حمؿ  بن طْ  اهللدالسفم اــْي الؽورؾوا اخ 
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ري بددم أؿ ددر وـدده اغ اـؼْويددم ر رسددوـي أحددد( اخلؿددو ذم سدد ي ط ددؾدد  أالثددى )

الرؤسدددويفو الهدددي: ؾْقؾدددي بِؽدددوق  الؾْقؾدددي بـدددي زهدددذ الجددد س الخلدددم  البـدددي ثددد يو 

الـألسددْمليع البـددي وعواليددي  البـددي جرؾددي البـددي ؾقددم  البـددي ؾددقو  البـددي ثرودد  الؾوودده 

الؾددقو الؾوودده الخوـدد  بددن أمحددر الـ ددقػي بددن طددوور  شددق  بـددي تعؾْددي الاـػجقددع الوددن 

ي طدددوور ال،فقـدددي بدددن زيددد  الذم رسدددوـي اغ اـدددقؿن ةْعددده الهن دددم بدددن ووـددد  الريدددقو بـددد

 .(2)الخؾوري مِحذ الخؾوري ُط د
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 وا ِٕ املقصٕد وَ الػٍائي يف ِذٓ الكتب؟

( اغ اـواؽدد ين الؾدد  ضفددر بعدد  اـ لوددم ذم ةؾدد  اـؽ ددى اـ ددي أرسددؾفو اــْددي )

إـقدده بعدد  ضفددور اشسدد   الؾ رةدده  الاـؽ ددى اـ ددي ؿ ْفددو ـؼْويددم اـعددرب البعدد  اخؾددوري 

( طـويدددي حولدددي بدددوخلؿو طوة اغ اشسددد   البقدددود أجؽووددده الوعوخددده  أد ـددده )ـؾددد 

( ودددن وعدددومل اـددد ين الؽدددراي  اشسددد   ؿوـ ددد ة الاـ ؿدددوة الأكددده الأكددده طـددد ف )

(.يعر طـه ذم ؾْول اـ ؿوة ب عْذات ة ل طد أ ق ه ) 

 الجقـ ددمل ؽوـْ ددٌ اخفددم ذم اخؼددو  هددو أد اخؼ ددود وددن هددملف اـؽؾؿددي )اـغـددويم( اـ ددي

 الؾعً ذم ةؾ  اـؽ ى هي ؼـويم احلرب أال أري  وـفو وعـوهو اـؾغون اـعو ؟

 الاـظوهر أد اخراد وـفو اـ و   ـوثوف:

إالل: ؾدد  ةؼددرر ذم حمؾدده السدد ليت  بعدد  اششددورة اـقدده أد  ددملف اخددودة )وددودة اـغددـم( 

ه وددن وعـددى السددقعوش د ـغددي الطرؽددوش د الشددوو ش ـؽددم وددو يػددوز بدده اشكّددود  اليؽ ّددْه ذم جقوةدد

إوددوال ؽددوـ ز  جقـ ددمل  هددو محددم وددو الرد ذم هددملف اـؽ ددى طددد هددملا اخعـددى اـوسددقع 

 المحؾفو طد أج  و وديؼه بوخل وص ب وج اغ اـؼريـي. 

الاـ ددو : أكدده ٓ شدد  ذم أد ا،فددود اـددملن كدد ب اـقدده اشسدد   الثعؾدده وددن أرؿوكدده 

ةؼددع ذم اـؼْويددم  الطرؽدده بلكدده طدد  اشسدد   الذرالة سددـووه مل يؽددن ؿددوحلرالب اـ ددي ؿوكددً

اـعربقددي  ؽنكدده ؿددود ـؽددم ؾْقؾددي أال ؽددرد وؼ دد ر وددـفم آح قددور ذم اشؼددورة طددد ؼددذ أؽددراد 

ؾْقؾ دده الؼددذ جؾػويفددو ــفددى أوددوا م ؿقددن اةػدد  الإهددرا  دوددويفم ؿقددن شددوق  الـؽددن 

( الؿددود يؼددع )( اغ كظددرفق اــْددي )دا،فددود ذم اشسدد   ؿددود ووؿددوٓش ذم طدد

الكظورةددده المل يؽدددن أجددد  ودددن اخّدددؾؿع الٓ ٕن مجوطدددي شدددن  بدددلورف الإرادةددده الإرشاؽددده

احلددرب وددن ةؾؼددوق أكػّددفم الإكدد  إوددر اغ اـدد طقم اشسدد وي الؿددود هددو اـددملن ي ددن 

 احلرب إذا اؾ جلً اخ ؾ ي الؽ  ؾواكع اـػع الؿود اخّؾؿود ؿؾفم ةوبعع ـه.
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( الؾقودةدددده الةدددد بذف الج ددددؾً اـغؾْددددي الؿددددود بعدددد  الؾددددوع ا،فددددود بددددلورف )

ؾؿع الؽددوزالا بغـددويم احلددرب يددلور بجؿددع اـغـددويم الجػظفددو تددم يوزطفددو بـػّدده ـؾؿّدد

بددع اخجوهدد ين بعدد  أحددمل اخلؿددو: الوددو ؿددود ٕجدد  وددن اـغدد اة أحددمل يشق وددن ؼـددويم 

احلدددرب بددد الد إذد احلدددوؿم اشسددد وي اال كويْددده الإٓ ؿدددود ودددن اـغؾدددول اـدددملن يؽدددود 

 ٕهؾه ذم اـ كقو طوراش الشـوراش الذم أحرة كوراش.

وؿم اشسدد وي هددو اـددملن ي ددطػي وددن اـغـقؿددي احلربقددي وددو شددوق أالٓش اليلحددمل ؽوحلدد

وـفددو ؾطددويع اخؾددوري توكقددوش  اليرَدد  وـفددو خددن ي ددوق توـ ددوش الخيددرج وـفددو اخلؿددو اليجلددعه 

ذم بقدددً ووـددده اخ  دددوص ـققدددؽه ذم و دددورؽه اـ زودددي رابعدددوش  اليؼّدددم اـْدددوؾي بدددع 

هددملا إذا ؿددود ا،فددود   وي اخجوهدد ين حووّددوش  الؿددم ذـدد  وددن شددمالد احلددوؿم اشسدد

( الكظددرف الإذا مل يؽددن بـظددرف الأوددرف ؿددود ؿددم وددو ؼـؿددوف وددن إكػددول  )بددلور اشوددو 

 ( الـقو ـغذف وـفو يشق.الإكػول ؿؾفو ـإلوو  )

الهددملا وددو ةدد ل طؾقدده اـرالايددوت اخ عدد دة ودددن صرؾـددو  ؽػددي اـؽددوذم طددن طددظ بدددن 

طددن اـعْدد  اـ ددوـا )ذم  ابددراهقم طددن ابقدده طددن محددود بددن طقّددى طددن بعدد  ألدد وبـو

الـإلوددو  لددػوة اخددول إد يلحددمل وددن هددملف إوددوال  لددػوهو: ا،وريددي جدد يٌ( ؾددول: 

اـػورهددي الاـ ابددي اـػورهددي الاـ ددوب الاخ ددوع ممددو بددى أال ي دد في ؽددملـ  ـدده ؾْددم اـؼّددؿي 

الؾْددم إحددراج اخلؿددو الـدده أد يّدد  بددملـ  اخددول مجقددع وددو يـوبدده وددن و ددم إططددوق اخمـػددي 

ممددو يـوبدده  ؽددند بؼددي بعدد  ذـدد  يشق أحددرج اخلؿددو وـدده ؽؼّددؿه ذم ؾؾددوذم الؼددذ ذـدد  

 .(1)أهؾه الؾّم اـْوؾي طد ون الم ون ذـ 

                                                 
 ون أبواب إكػول. 1ون اـْوب  4  احل يٌ 265  ص6اـوسويم: ج  (1)
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الذم اـ فددمليى بنسددـودف طددن سددع  بددن طْدد  اهلل طددن أي ثعػددر طددن طددظ بددن احلؽددم 

ؾطدددويع (: طدددن سدددقن بدددن طؿدددذة طدددن داالد بدددن ؽرؾددد  ؾدددول: ؾدددول أبدددو طْددد  اهلل )

 .(1)س ؽقفو يشقاخؾوري ؿؾفو ـإلوو  الـقو ـؾـو

الذم اـؽددوذم أيجلددوش طددن طددظ بددن أبددراهقم طددن أبقدده طددن أبددن حمْددوب طددن وعواليددي بددن 

.... أد ؾددوةؾوا طؾقفددو وددع أوددذ أوددرف اشوددو  طؾددقفم الهددى  ؾددول: ؾددول أبددو طْدد  اهلل: 

أحددرج وـفددو اخلؿددو هلل  الـؾرسددول الؾّددم بقددـفم أربعددي أمخددوس الإد مل يؽوكددوا ؾددوةؾوا 

 .    (3)ؿود ؿم وو ؼـؿوا ـإلوو  (2) اشوو ( طؾقفو اخػؿع )وع أور

بوشَدددوؽي اغ إكددده مل ُيدددر ذم اـ دددوري  اشسددد وي ودددورد الاجددد  أؾددد   ؽقددده اخّدددؾؿود  

(  بدددم ؿدددود ذم طفددد ف مجقدددع طدددد احلدددرب ودددن ةؾؼدددوق أكػّدددفم بددد الد أذد اــْدددي )

إوددددور  آث  طقددددي وددددن ؾْقددددم ك ددددى اـؼجلددددوة الإوددددراق البعددددٌ اـعدددد ل ،ْويددددي 

(  الـددقو هددملا خم ولددوش بوشسدد    ؽددند الؼذهددو ؿؾفددو بددلورف الإذكدده ) اـ دد ؾوت

إوددر ذم مجقددع إوددور إوددم اـراؾقددي أيجلددوش ؿددملـ   ؽددنذا ؿددود احلددرب الا،فددود بجؿقددع 

ح ولدددقوةه بـظدددرف الؿدددم ودددو يغدددـم ؽقددده  دددً سدددؾط ه البنرشاؽددده ؽددد  وعـدددى ـطؾْددده 

( اخلؿدددو ودددن ؼـدددويم احلدددرب ودددن اــدددوس الةلؿقددد ف طدددد ذـددد  ذم  )  ؿ دددوب بعددد

ؿ ددوب الطفدد  بعدد  طفدد  ذم صددي اـؽ ددى اـ ددي ؿ ْفددو أووكددوش  ددم أال دطددوة  ددم اغ اشسدد    

( ودددن اــدددوس أد الجقـ دددمل ؽ ؿدددم اخلؿدددو ذم هدددملف اـؽ دددى الاـعفدددود طدددد صؾْددده )

( وّددد ْع  ثددد اش  ( اال اغ ط ـددده )يددد ؽعوا اخلؿدددو ودددن اـغـدددويم احلربقدددي إـقددده )

الاح قدددورهم ج دددى يددد ؽعوا طـفدددو شدددق وش  ؽددد   ٕد اـغـدددويم احلربقدددي مل ةؽدددن بدددلرشاؽفم

وـدددوص جقـ دددمل ودددن محدددم مخدددو اخغدددـم اـواؾدددع ذم هدددملف اـؽ دددى الاـعفدددود طدددد اخعـدددى 

                                                 
 ون أبواب إكػول  الاـّـ  ل قا. 1ون اـْوب  6  احل يٌ 266  ص6اـوسويم: ج  (1)

 يودة ـقًّ ون إلم الإك  أَػ فو ـؾ وَقا  ؽوؾ ه اـ ـْقه.هملف اـ   (2)

 ون أبواب إكػول  الاـّـ  ل قا. 1ون اـْوب  3  احل يٌ 265  ص6اـوسويم: ج  (3)
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اـؾغدددون اـعدددو  اـ دددووم ـألربدددوح الاـؽـدددوز الاـغدددوص الاخعدددودد  ؽؾدددو ؿدددود اخدددراد هدددو 

ؼـددويم احلددرب ؿددود وؼ جلددوهو ةددرحق  اخّددؾؿع بددلد ي ددـوا احلددرالب َدد  أطدد ايفم 

ّدددفم ذم ؿدددم وؽدددود الزودددود  الهدددم هدددملا إٓ ا دددرج الاخدددرج الاـػدددوُ  ودددن ةؾؼدددوق أكػ

جوشددو تددم جوشددو  الاشسدد   وـدده بددرنق  ٕكدده ٓ ي دد ر و ددم هددملا اـ ػدديع طددن طوؾددم 

ودد بر جؽددقم  وجلددوؽوش اغ إكـددو ٓ كجدد  ذم اـ ددوري  شددق وش وددن هددملف اـػددوُ اخّددْْي طددن 

 و م هملا اـ ػيع.

ً ـؼْويددم و ػرؾددي ذم ث يددرة اـعددرب الاـ وـددٌ: أد ؼوـددى اـؽ ددى الاـعفددود ؾدد  ؿ ْدد

الاـدددقؿن الاـ دددو  الاـْ دددرين الطدددُ د المل يؽدددن  دددم ؼوـْدددوش ؾددد رة السدددقطرة  بدددم ؿدددود 

ـفم جقـ ددمل إيؼددوع احلددرالب بعجلددفم ؾؾقددم اـعدد د الَددعقن اـعدد ة الاـؼددوة  ؽؽقددن يؿؽدد

( وددـفم مخددو اـغـددويم احلربقددي  ؽددند الؽدد  طْدد  اـؼددقو خددو ؾددوـوا ـدده إد )ج ددى يطؾددى

ؿع وددن وِدد  الإكددو ٓ ك ددم إـقدد  إٓ ذم أشددفر جددر  ؽؿركددو بجؿددم بقــددو البقـدد  اخػدد

إوددر  إد طؿؾـددو بدده دحؾـددو ا،ـددي الكدد طو اـقدده وددن الرايـددو  ؽددلورهم ذم َددؿن أالاوددر 

 بني وق اـ ؿوة الإططوق اخلؿو ون اخغـم.

( اغ ؾددو  ٓ يّدد طقعود اخلددرالج وددن الوددن اخعؾددو  أد اـؽ ددوب اـددملن ؿ ْدده )

رؿع  ٓ يؿؽدددن أد يؽدددود اخدددراد وـددده در  ودددن حدددوف اخ دددجدددّقفم ذم ؼدددذ إشدددفر احلددد

صؾددى اخلؿددو وددن اـغـددويم احلربقددي  بددم ٓبدد  وددن محؾدده طددد وعـوهددو اـؾغددون اـعددو  

 اـ ووم ـألربوح الؼذهو.

الاـرابددع: أد وددو ذؿددر ذم هددملف اـؽ ددى د وددن اشيدد د بددوهلل الرسددوـه الاـ دد ة الاـ ؿددوة 

سددد   مجقدددع اخّدددؾؿع  الإططدددوق الاـ دددو  د ؿؾفدددو الَدددوين ؽرديدددي  كددد ب إـقفدددو اش

اخلؿدددو ودددن اخغدددـم أيجلدددوش  ؾددد  ثعدددم ذم طددد ادهو  ؽدددقػفم وـددده ب ؽدددم ا دددود اـّدددقو  

اخوثددى ـؾظفددور اـعددرذم أد ؿددم وؽؾددن ووضددن بددلداق اخلؿددو وددن ووـدده ؿددلداق اـ ؿددوة 

البددوؾي اـواثْددوت اخددملؿورة  الجقـ ددمل ؽ ؿؾدده طددد مخددو ؼـددويم احلددرب حدد ف اـظددوهر 
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ود  ؽؾدددو ؿدددود اخدددراد ودددن اخلؿدددو اـغـدددويم احلربقدددي ـؽدددود ٕكددده ودددن و ػرطدددوت ا،فددد

إكّددى ذؿددر ا،فددود ذم سددْقم اهلل وؽددود مخددو اـغـددويم اـددملن هددو ؿوـ دد ة الاـ ؿددوة 

وددن إرؿددود  ٕد أداق اخلؿددو وددن ؼـددويم احلددرب وددن ةوابددع ا،فددود الـوازودده  الـددملا 

 دم  ؽؼفوق اـعووي يملؿرالكه ؿػرع ةوبع ـؾجفود ذم ؿ ْفم اـػؼفقي.

بددد  أد دم ؿدددع اـغـدددويم طـددد  ؾويددد  احلدددرب ؿددد  الرد طدددن طْددد  اهلل بدددن طؿدددر بدددن ؽ 

اـعدددوص ؿدددود رسدددول اهلل إذا ألدددوب ؼـقؿدددي أودددر بددد ٓش ؽـدددودي ذم اــدددوس ؽقجق دددود 

بغـددويؿفم ؽق ؿّدده اليؼّددؿه ؽجددوق رثددم بعدد  ذـدد  ب وددو  وددن شددعر  ؽؼددول: يددو رسددول 

ودي ت تددوش  ؽؼددول: كعددم  اهلل هددملا وددو ؿـددو ألددْـو وددن اـغـقؿددي  ؽؼددول: أسددؿعً بدد ٓش كدد

ؾددول: وددو وـعدد  أد دمدديق بدده  ؽوط ددملر  ؽؼددول: ؿددن أكددً دمدديق بدده يددو  اـؼقووددي  ؽؾددن أؾْؾدده 

  ؽفددو اـددملن يؼّددم اخلؿددو طددد أهؾدده  الاـْددوؾي طددد اخؼددوةؾع  الهددملا ب دد ف (1)وـدد 

مخددو اـػوايدد   ؽددند اخددول ؿؾدده يؽددود بقدد  اخوـدد  الهددو اـددملن يعطددي اخلؿددو ـإلوددو  اال 

 كويْه.

( اغ وؾددوري محددذ طددد وددو رالاف ( وددو ؿ ْدده )ووو: أد وددن مجؾددي ؿ ْدده )الاخلدد

اـْقفؼددي ذم سددــه الابددن طّددوؿر ذم هتددمليى ةورخيدده الأبددو طْقدد  ذم إوددوال الطدد ق اـدد ين 

وددن حمؿدد  اــْددي اغ رشجْقددم ذم ؿـدد  اـعدد ل الاحلددوؿم ذم وّدد  رؿه  الاـؽ ددوب هؽددملا: 

 ع الوعوؽر ال  اد.بن طْ  ؿ ل الاحلورث بن طْ  ؿ ل  ؾقم ذن رط

أوددو بعدد  ؽؼدد  رثددع رسددوـؽم  الأططقدد م وددن اـغـددويم مخددو اهلل )ط الثددم( الوددو 

ؿ ددى طددد اخددموـع وددن اـعػدد ذم اـعؼددور وددو سددؼً اـّدد ق اال ؿددود سددق وش اال ؿددود بعدد ش 

                                                 
 .13  ص2سـن أب داالد: ج  (1)
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ر إذا بؾددإ مخّددي أالسدد   الوددو سددؼي بوـرشددوق الاـ اـقددي ؽػقدده ك ددن اـعػدد إذا دؽػقدده اـع دد

 .(1)بؾإ مخّي أالس 

ؽؼدد  رثددع رسددوـؽم  الأططقدد م وددن اـغـددويم مخددو  (: راد وددن ؿ ودده )الاخدد

  هددو اخلؿددو الاـ ؿددوة  ر ذم اـعؼددورداهلل )ط الثددم( الوددو ؿ ددى طددد اخددموـع وددن اـع دد

الوددن اخعؾددو  أكدده ـددقو اخددراد وددن اـغـددويم ؽقدده ؼـددويم احلددرب  خددو ذؿركددو وددن أد مجقددع 

( ؿوكددً ةؼددع بنذكدده الإرشاؽدده  احلددرالب اـواؾعددي بددع اخّددؾؿع الاـؽػددور ذم زووكدده )

( الطؾقددده ؽؾدددم يؽدددن الؿدددود إحدددراج اخلؿدددو ودددن ؼـدددويم احلدددرب أيجلدددوش بقددد ف)

ـؾؿّدددؾؿع ودددن أهدددم اـدددقؿن ؿّدددوير اخّدددؾؿع أد ي دددـوا احلدددرب ودددن ةؾؼدددوق أكػّدددفم 

أيدد تم  المل يـؼددم ذم يشق وددن ؿ ددى اـ ددوري  أيجلددوش الؾددوع احلددرب ج ددى  ةؼددع اـغـددويم ذم 

(  ؽفددم ؾدد  او  ؾددوا قؿن  البددع اـؽػددور ذم زووكدده )بددع اـددملين أسددؾؿوا وددن أهددم اـدد

( اـددملن أرسددؾه اـددقفم وددع طؿددرال بددن جدد    الأرسددؾوا إـقدده اخلؿددو الهددو أوددرف )

ي دددؽرهم طدددد ذـددد   الالاَدددا إكـدددو مل كجددد  ذم اـ دددوري  أد جرالبدددوش ؾددد  ثدددرت بقدددـفم 

البددع ؼددذهم بعدد  إسدد وفم  الأهنددم ؼـؿددوا وددن ةؾدد  احلددرالب المخّددوهو الأرسددؾوا 

 رال بن ج  .مخّفم وع طؿ

ؽؼدد  رثددع رسددوـؽم  الأططقدد م وددن  (: ؽؾددقو اخددراد وددن اـغـددويم ذم ؿ ودده )

ؼـدددويم احلدددرب ؾطعدددوش ؽددد  وـدددوص إٓ ودددن محؾفدددو طدددد  اـغـدددويم مخدددو اهلل )ط الثدددم(

 إربوح بواسطي اـؼراين اـ ي ذؿركوهو.

الؾدد  اةجلددا بدد  ؾدد وـوف ا،ددواب طددن اـّددمال اـ ددو  أيجلددوش الأكدده ؿدد  ؿوكددً ةمحددمل ذم 

 ( اـ ؿوة ؿود يمحمل اخلؿو أيجلوش ون أربوح اخؽوسى.زووكه )

                                                 
   وّ  رري186  ص3  ؿـ  اـع ل: ج273  ص6  هتمليى ةوري  ابن طّوؿر: ج89  ص4اـّـن اـؽري ـؾْقفؼي: ج  (1)

 .395  ص1احلوؿم: ج
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 ألخذ األمخاس؟ ِن كاُ الٍيب ٖزسن عىااًل

( أودددو ا،دددواب طدددن اـّدددمال اـ وـدددٌ  الهدددو أكددده ٕن ثفدددي مل يؽدددن اــْدددي )

 يْعٌ ط ٓش ٕحمل إمخوس ون إربوح؟

ؿدددود  ( بعددد  شدددقوع اشسددد   الاك  دددورفؽ ػ دددقؾه اكددده ٓ ريدددى ذم أد اــْدددي )

ْ  َتوووَدَق   يْعدددٌ اـعددد ل ٕحدددمل اـ ددد ؾوت طؿددد ش بؼوـددده ةعدددوغ:  َِِ ُْ ِنوووْي َنْنوووَ ا ُخووو

وووى قِفْ  ِ َ كش ََ وووُوُهْ  َوُكووو   الؾددد  اشددد فر ذـددد  ذم اـ دددواري  اشسددد وقي الاشددد فر ثدددم (1)ُكَ فش

( اـعددد ل ٕحدددمل ؼػدددذ ودددن اـعددد ل بلسددد يفم الأـؼدددوذم الأط  دددم  الأودددو بع ددده )

( الأكدده ـددو الؾددع ـؽددود اـدد ز  أد كدده أوددر مل يؼددع ذم زووكدده )إمخددوس ؽؼدد  ةددوهم أ

ي دد فر ؿدد  اشدد فر إالل الـؽـدده ةددوهم ٓ أسددوس ـدده ٕكدده ؾدد  ضفددر ممددو ذؿركددو أد دؽددع 

( طؿددد ش بؼوـددده ةعدددوغ: ( إيدددوف أيجلددوش ؿدددود شدددويعوش ذم زووكدده )اخلؿددو الأحدددملف )

 ِـ َ ََ ووو َأ َنوووَل ا لَِِواْظَؾُؿووو ا َنكا ْ ٍَ ْ اْلُؼْوَ ووو  َواْلَقَموووىَن   ْؿوووُمْ  ِنوووْي  ُِ ِِ َولِووو ُشووو  َُ َولِؾوا ُُمَُهووو

وووو ِق ِ  ( اـعدددد ل ٕحددددمل   الاـ ددددوري  ؿدددد  َددددْ  بع دددده )(2)َوادََْهووووىكنِِي َواْ ووووِي الها

( اـعدد ل ٕحددمل إمخددوس أيجلددوش الإد ؿددود اـ ددو  بوــّددْي اـ دد ؾوت َددْ  بع دده )

ربقدددي ؿوكدددً يوودددملاري ودددن اغ إالل ؾؾدددق ش  ٕد أؿ دددر تدددرالة سدددؽود شدددْه ا، يدددرة اـع

إكعددو  اـ  تددي الاــ ددم الؾؾقددم وددن اـدد رع  الوددن اخعؾددو  أد إكعددو  اـ  تددي الاــ ددم 

 الؿملـ  اـ رع إذا ؿود جـطي الشعذاش الُؿرووش ؿود ممو ة عؾ  به اـ ؿوة.

رة بلهددم وؽددي البعدد  اـؼْويددم دالد أؼؾْفددو دالأوددو اـ جددورة ؽؽوكددً يووددملاري وـ  دد

وػددالصوش ب يودهتددو طددن ومكددي اـّددـي مل يؽددن هددملا الالثددوب مخددو إربددوح جقددٌ ؿددود 

 اـػط جقـ مل و  ؼؼوش بوــّْي اغ أؼؾى اــوس.

                                                 
 .113اـ وبي:   (1)

 .113اـ وبي:   (2)
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الأوددو اخعددودد ؽؾددم يؽددن وعرؽ فددو الاسدد  راثفو يووددملاري شددويعوش الوعؿددوٓش  ذم ةؾدد  

 ا، يرة.

الأوددو اـغددوص الاـؽـددوز ؽفدد  أوددراد ؾدد  ي ػؼددود كددودراش ؽألثددم ذـدد  ؿؾدده مل يؽددن 

مل اـ ؿدددوات الدؽعفدددو حم وثدددوش اغ ك دددى اـعددد ل البعددد فم أحدددمل إمخدددوس الدؽعفدددو ؿلحددد

وّددد ؼ ش الـعدددم اخدددلوورين بلحدددمل اـ ؿدددوات ؿدددوكوا ودددلوورين بلحدددمل إمخدددوس أيجلدددوش ذم 

ؽؼددد  رثدددع رسدددوـؽم الأططقددد م ودددن اـغـدددويم وواردهدددو ؿددد  يظفدددر ذـددد  ودددن ؿ وددده: 

( اغ ذم ؿ وبددده ) مخدددو اهلل )ط الثدددم( الودددو ؿ دددى طدددد اخدددموـع ودددن اـعػددد...

 ري محذ.وؾو

( طددد ٓش ودددلوورين بلحدددمل إمخدددوس وّددد ؼ ش الؾددد  الب ؿدددم أكددده ؾددد  ؿدددود ـددده )

( ؼددذ أد سقوسددي اخلؾػددوق بوــّددْي أحددملالهو ذم وواردهددو الدؽعوهددو اغ رسددول اهلل )

ؿددوات الأهنددم أسددؼطوف بعدد  رسددول اغ أحددمل اخلؿددو خددو مل ةؽددن ؿّقوسدد فم ذم أحددمل اـ 

 ددول اـددرالاة الاخددمرحع ذؿددر وش ش( لددور طؿؾفددم السقوسدد فم اـغوشددؿي ووثْدد)اهلل

( اـعدددد ل ٕحددددمل إمخددددوس خ وـػ دددده ـّقوسددددي اخلؾػددددوق ذم أدالار اخل ؽددددي )بع دددده

 اشس وقي احلوؿؿي طد اــوس ذم صي اـؼرالد الإط ور.

( اـعدد ل ٕحددمل إمخددوس الوددع ذـدد  ؽؼدد  ضػركددو بؿددوارد  ؽددي طددن بع دده )

  ْددع جيدد  أزيدد  وددن ذـدد  الإـقدد  هددملف إوددو وّدد ؼ ش أال وددع أحددمل اـ دد ؾوت أيجلددوش الـعددم اخ

 اخوارد:

( بعدددٌ اغ أهدددم اـدددقؿن طؿدددرال بدددن جددد    ـدددقػؼففم ذم اخدددورد إالل: أكددده )

اـدد ين  اليعؾؿفددم اـّددـي الوعددومل اشسدد    اليلحددمل وددـفم لدد ؾوهتم الأمخوسددفم الؿ ددى 

بّددم اهلل اـددرمحن اـددرجقم هددملا بقددود وددن اهلل ـدده ؿ وبددوش البعدد  وجلددؿود اـؽ ددوب هؽددملا: 

طفدد  وددن حمؿدد  اــْددي رسددول اهلل ـعؿددرال بددن جدد   جقـددي بع دده اغ اـددقؿن الأوددرف  الرسددوـه

ب ؼدددوي اهلل ذم أودددرف ؿؾددده ؽدددند اهلل ودددع اـدددملين اةؼدددوا الاـدددملين هدددم حمّدددـود...الأورف أد 
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يلحددمل وددن اخغددوكم مخددو اهلل الوددو ؿ ددى طددد اخددموـع ذم اـ دد ؾي وددن اـعؼددور طػدد وددو 

 .(1)ك ن اـعػسؼً اـعع السؼً اـّ ق الطد وو سؼى اـغرب 

( ـؾواؽدد ين الؾدد  بّقـددو ذم آحددر ب ددٌ الؾدد  ةؼدد   هددملا اـؽ ددوب َددؿن ؿ ْدده )

اـؽ ددى الاـعفددود أد اخغددوكم ذم و ددم هددملف اـؽ ددى ة ددؿم مجقددع اـػوايدد  اخؽ ّددْي وددن 

 إربوح الؼذهو طد جّى وؼ ه اـؾغي الاـعرف اـعو  ذم ذـ  اـ وود.

ؾجلدددوطي الاغ ثدددملا  ؿ وبدددوش  ( ؿ دددى اغ سدددعق  هدددمليم ودددناخدددورد اـ دددو : أكددده )

الاجددد اش د ةعؾؿفدددم ؽدددراي  اـ ددد ؾي د الأودددرهم أد يددد ؽعوا اـ ددد ؾي الاخلؿدددو اغ 

 .(2)رسوـقه )ُأي الطـّْي( أال ون أرس ف

اخددورد اـ وـددٌ: ؾددول ابددن ؾددقم ا،وزيددي ذم ؿ ددوب )زاد اخعددود ذم هدد ن حددذ اـعْددود( 

   (3)و س بددوـقؿن الاـؼجلددوق ذددد(: الالغ طدددظ بددن اي صوـددى إمخدددوذم ؽ ددم أورايدده )

( أبددو ووسددى إشددعرن اغ اخؾددوري: البعددٌ ) (الذؿددر ذم ؽ ددم ؿ ْدده الرسددؾه )

ػ وددن د  الؾقددم بددم سددـي طدد( وددن ةْددوريراؽه )دالوعددوذ بددن ثْددم اغ اـددقؿن طـدد  اك دد

ربقددع إالل داطقددع اغ اشسدد   ؽلسددؾم طووددي أهؾفددو صوطددوش وددن ؼددذ ؾ ددول تددم بعددٌ 

( بع  ذـ  طظ بن اي )(4)صوـى إـقفم الالاؽوهم بؿؽي ذم ججي اـوداع. 

الإذا ؿددوكوا أسددؾؿوا صوطددوش المل يؽددن بقددـفم البددع ؼددذهم جددرب  ةؽددود إمخددوس 

 ـغذ ؼـويم احلرب.

                                                 
  ةوري  ابن ؿ ذ: 1729د  1727  ص1  اـطرن: ج595  ص4بوب اـقؿن  سذة ابن ه و : ج 84  ص1ؽ ا اـْؾ اد: ج  (1)

 .76  ص5ج

 .224  جمؿوطي اـوتوي  اـّقوسقي: ص2  اـؼّم 24د  23  ص1صْؼوت ابن سع : ج  (2)

  َطَؾْقِه اَلَسّؾَم.ْ مال ذِم ُأَوَرايِِه َلّد اهلُل  ؽَ 122د ذم ه ن حذ اـعْود: ص زاد اخعو  (3)

 .121د  119زاد اخعود ذم ه ن حذ اـعْود: ص   (4)
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الذم طدد ة وددن اـؽ ددى ؿعؿدد ة اـؼددورن ذم رشح لدد قا اـْ ددورن الجمؿددع اـ الايدد  

لةى ( بعدددٌ طؾقدددوش طدددوو ش ؽدددـؾفق ؿدددي  الك دددى اـرايدددي ـؾ يؾعدددي  أد رسدددول اهلل )

 .  (1)( ؽلطجْه)بؼق ه اغ لوجْه ؽْؾإ ذـ  اــْي برؿوز ؽلحمل وـه اخلؿو الدؽع

( وددو ؿددود يّددد عؿم هوشددؿقوش طددد اـ ددد ؾوت ؾدد  ؿددد  ذم الوددن اخعؾددو  أكددده )

( ( إيدددوف )ؿددد  أكددده ودددن اـواَدددا أد بع ددده )    (2)لددد قا وّدددؾم الوّدددـ  أمحددد  

ز د بؿعـددى اـؽـدد  د أوددر ؾدد  طددوو ش مل يؽددن ٕحددمل اخلؿددو وددن اـرؿددوز الجدد ف ٕد اـرؿددو

ي ػدد  ؽدد  ي ددؾا ـؾْعددٌ ٕحددمل اخلؿددو وـدده ؽؼدد . الإد ؾؾـددو أد اـرؿددوز بؿعـددى اخعدد د 

ؿدد  ذهددى إـقدده بعدد  ا،ؿفددور ؽوسدد  رج اخعدد د مل يؽددن وعؿددوٓش الو دد االٓش ذم ذـدد  

 .  (3)( طوو ش ٕحمل إمخوس وطؾؼوش اـقو  ذم و م اـقؿن ؽؽود بع ه )

(:ؿدددود رثدددم ودددن  قا ودددن سدددذة اــْدددي إطظدددم )اخدددورد اـرابدددع: الذم اـ ددد

 .(4)( ٕحمل إمخوسبـي زبق  أسؿه حمؿقي بع ه رسول اهلل )

                                                 
  4  و ـن طْ  اـرزا : ج282  ص2  ك ى اـرايي: ج78  ص3  جمؿع اـ الاي : ج112  ص9طؿ ة اـؼورن: ج  (1)

 . 116ص

  6  الوددددن صرؾـددددو: اـوسددددويم: ج166  ص4  وّددددـ  أمحدددد : ج51اـ ؿددددوة  اـْددددوب:   ؿ ددددوب 2لدددد قا وّددددؾم: ج  (2)

   ون أبواب اخّ  ؼع ـؾ ؿوة.29  اـْوب185ص

اـدددقؿن ـددد طوهتم اغ اشسددد    ( اغ( ؿدددود بعدددٌ أودددذ اخدددموـع )  أكددده )363د  361  ص21ذم اـْ دددور: ج  (3)

مل وعدده مجوطددي وددن اخّددؾؿع ؽددقفم اـددراق بددن طددوزب الأؾددو  ( ؾدد  بعددٌ حوـدد  بددن اـوـقدد  ـقدد طوهم اغ اشسدد   الأحدد)الأكدده

( الأوددرف ( ؽدد طو أوددذ اخددموـع )حوـدد  طددد اـؼددو  سدد ي أشددفر يدد طوهم ؽؾددم جيْدده أجدد  وددـفم ؽّددوق ذـدد  رسددول اهلل )

ب تددم ؾددرأ طددد اـؼددو  ؿ ددو( إـددقفم ؽ ؿدد  اهلل الأتـددى طؾقدده أد يؼػددم حوـدد اش الوددن وعدده )يددرثعفم( ؽ ؼدد   طددظ بددن اي صوـددى )

( ؽؾددد  ؾدددرأ ( اغ رسددول اهلل )( ؽلسدددؾؿً  دد اد ؿؾفدددو ذم يددو  الاجددد  الؿ ددى بدددملـ  أوددذ اخدددموـع ))رسددول اهلل

ػ الابدد فٍ الحددر سددوث اش شددؽراش هلل ةعددوغ تددم رؽددع رأسدده الثؾددو الؾددول: اـّدد   طددد  دد اد تددم ةددوبع بعدد  إسدد   دؿ وبدده اس ْدد

   اد أهم اـقؿن طد اشس  .

  احل يٌ: 754  ص2  الل قا وّؾم: ج461  كؼ ش طن ؿ وب إووال ٕي طْق : ص312  ص2: جاـ  قا ون اـّذة  (4)

268. 
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( الطؿددددرال بددددن جدددد   الُأي ( طؾقددددوش )الوددددن اـواَددددا ذم اخؼددددو  أد بع دددده )

الطـّْددي الحمؿقددي ٕحددمل إمخددوس مل يؽددن ـألحددمل وددن اـغـددويم احلربقددي ٕد د ؿدد  ةؼدد   د 

( ( الهددو )ؾقفددو ؾدد  ؿوكددً ؿؾفددو بددلورف الإرشاؽدده )أوددور احلددرب الوددو ي ػددرع ط

بـػّدده ؿددود يلحددمل اخلؿددو وددن اـغـددويم احلربقددي اليؼّددم اـْؼقددي بددع اخجوهدد ين ؽفددملف 

اـْعددوث ؿؾفددو ؾدد  ؿوكددً ٕحددمل اخلؿددو وددن ؿددم وددو يؽ ّددْه اخّددؾؿود الوددن مجؾ دده 

 أربوح اخؽوسى بم ؿوكً هي اـعؿ ة.

 أربددوح اخؽوسددى أيجلددوش ذم زوددود الؾدد  ضفددر بدد  ذؿركددو وددو ؿددود طؾقدده أوددر اخلؿددو ذم

( وددن ؿددم ا،فددوت الةْددع بدد  ؾؾـددو ا،ددواب طددن ؿددم اششددؽوٓت اــْددي إؿددر  )

 اخ  ورة ذم اخؼو .
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 (:)مشٛ مبسألٛ اخلىس بعم ٔفاٚ الٍيبتالعب األٖادٙ الػا

ؽؿّددلـي اخلؿددو جقددٌ ؿددود  ددو ارةْددوط حددوص بددوـعزة اـطددوهرة اــْويددي طرَددً 

خددو سددواهو وددن اخّددويم اـػؼفقددي الاب ؾقددً بؽورتددي مل يْ ددم ذددو وددو طدد اهو  ددو بؾقددي مل ةعددرض 

الذـدد  وددن ثفددي سقوسددي اخ ددشورين اـغوشددؿي اـ ددي ؿوكددً وْ ـقددي طددد اؼ  ددوب جدد  

 ( الإـق  اـ ػ قم:اـعزة اـطوهرة )

( اغ ثدددوار ربددده إؾددد س الةؼؿددد  ابدددن أي ؾ وؽدددي ؽْؿجدددرد ار دددول اــْدددي )

( وـفددو  حمددم اـؼطددى وددن اـرجددى  ذ اخددموـع )ـؾ  ؽددي وددع طؾؿدده بددلد حمددم أودد

يـ دد ر طـدده اـّددقم  الٓ يرؾددى اـقدده اـطددذ  ؾدد  ضفددرت إهددواق الاـّقوسددوت اـغوشددؿي 

( ؽؼ دد الا إبعددود ثْفددي )ؼ جلددقي ٓؼ  ددوب جدد  اـعددزة اـطددوهرةاخْـقددي طؾقفددو اخ

 ( طن مجقع آو قوزات اخعـويي الاخوديي.طزة اـرسول إؿر  )

زات اخعـويدددي ؽْوسددد ق يفم طدددد اشودددورة الودددـعفم بـدددي هوشدددم ودددن أد أودددو آو قدددو

 جي ؿع ؽقفم اــْوة الاخل ؽي.

الأودددو آو قدددوزات اخوديدددي ؽعؿددد الا اغ إهددد ارهو الاـؼجلدددوق طؾقفدددو بوَدددع اـقددد  طدددد 

ؽدد ري الاخددذاث الوـددع اهددم اـْقددً وددن اخلؿددو الأرادالا بددملـ  ةجلددعقن بـددي هوشددم 

 ـوزطي ذم اخل ؽي .الابعودهم طن اـ  حم ذم اـّقوسي الاخ

 اخلًس يف زيٍ خالفح ايب تكر وعًر: 

بعدد  أد ؿددود اخلؿددو طددد اـوَددع اـددملن ذؿركددو وددن أالل اـْ ددٌ اغ هـددو وددن ثفددي 

اهلل ةعدددوغ بدددنرشاف اــْدددي  ه ؿ دددوبدسدددعي و عؾؼددده الودددن ثفدددي ةؼّدددقؿه طدددد وؼ ددد

 ( ؾ  أالث الا ؽقفو اـ غقذ ون ثفوت:)إؿر 

يض تْوةدده دبوـغـددويم احلربقددي وددن أد أيددي ةؼ ددأالٓش: وددن ثفددي ا ق ددفم اخلؿددو 

 ـؽم وو ي    طؾقه اـغـم.
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توكقددوش: وددن ثفددي ؾددو م بعدد   سددفم اهلل ةعددوغ ذم اخلؿددو الإد ذؿددر اسددؿه ةعددوغ ذم 

 أيي خجرد اـ رري !!.

( ذم اخلؿددو بؿوةدده  أال رف توـ ددوش: وددن ثفددي ؾددو م بّددؼوط سددفم اــْددي )

 خّؾؿع  الإؿ ر طد إالل.سفؿه ذم اـؽراع الاـّ ح الو وـا ا

الؾددول ابددو يوسددن ذم ؿ ددوب اخلددراج  الأبددو طْقدد  ذم ؿ ددوب إوددوال الا، ددوص ذم 

أجؽدددو  اـؼدددرآد الأبدددو ؾ اودددي ذم اخغـدددي أد أبدددو بؽدددر الطؿدددر الطددد  د ؿدددوكوا يؼّدددؿود 

اخلؿددو طددد ت تددي أسددفم ـؾق ددووى الاخّددوؿع الابددن اـّددْقم وددع إسددؼوط سددفم اــْددي 

(السفم ذن اـؼربى )(1). 

الذم ةػّدددذ اـؽ دددوف طدددن ابدددن طْدددوس: أد اخلؿدددو ؿدددود طدددد سددد ي أسدددفم هلل 

( ؽددلثري أبددو بؽددر اخلؿددو طددد الـؾرسددول سددف د السددفم ٕؾوربدده ج ددى ؾددْ  )

 .  (2)ت تي  الؿملـ  رالن طن طؿر الون بع ف ون اخلؾػوق

( ذم هددملين اـّددفؿع د الذم ةػّددذ اـدد ر اخـ ددور: الاح ؾػددوا بعدد  رسددول اهلل )

( السددفم ذن اـؼربددى د ؾددول ؾويددم: سددفم ذالن اـؼربددى ـؼرابددي ) سددفم رسددول اهلل

( ـؾ ؾقػددي وددن بعدد ف  الاث ؿددع رأن ألدد وب اخلؾقػددي  الؾددول ؾويددم: سددفم اــْددي )

( طدددد أد جيعؾدددوا هدددملين اـّدددفؿع ذم اخلقدددم الاـعددد ة ذم سدددْقم اهلل رسدددول اهلل )

 .(3)ةعوغ ؽؽود ؿملـ  ذم ح ؽي أي بؽر الطؿر

( أال ؿددود اخددراد ّددؼوط ذن اـؼربددى بؿددوت اــْددي )رابعددوش: وددن ثفددي ؾددو م ب

 (.وـه أؾربوق اخلؾقػي الاحلوؿم أن ش   ؿود ٓ أؾربوق اــْي )

                                                 
 .311  ص7  اخغـي: ج63  ص3  اجؽو  اـؼرآد: ج232  إووال: ص23اخلراج: ص  (1)

 .15  ص11  ةػّذ اخـور: ج616  ص2  ةػّذ اــّػي: ج159  ص2ةػّذ اـؽ وف: ج  (2)

 . 185  ص3ـ ور: جةػّذ اـ ر اخ  (3)
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حووّددوش: وددن ثفددي ؾددول مجددع بددلد اخلؿددو بلمجعدده  حلددوؿم اخّددؾؿع  ي ددـع ؽقدده وددو 

 ي وق.

ؾددول اـؼرصْدددي ذم ةػّدددذف اخّددؿى بو،دددووع ٕجؽدددو  اـؼددرآد: الاح ؾدددن اـعؾددد ق ذم 

م اخلؿددو طددد أؾددوال سدد ي.. إغ أد ؾددول: اخلددووو  ؾددول ابددو جـقػددي: يؼّددم ؿقػقددي ؾّدد

طددد ت تددي: اـق ددووى  الاخّددوؿع  الابددن سددْقم  الارةػددع طـدد ف جؽددم ؾرابددي رسددول اهلل 

(( بؿوةدده ؿدد  ارةػدددع جؽددم سدددفؿه ) اـّددودس  ؾددول ووـددد : هددو ووؿدددول .)

ه اـؼرابددي بوث فددود  اغ كظددر اشوددو  الاث فددودف  ؽقلحددمل وـدده وددن ؼددذ ةؼدد ير  اليعطددي وـدد

: الو ؾدده (1)رف اـْددوؾي ذم و ددوـا اخّددؾؿع  البدده ؾددول اخلؾػددوق إربعددي البدده طؿؾددوادالي دد

 .   (2)ذم ةػّذ اخـور

سودسددوش: وددن ثفددي ؾددو م بددلد اخددراد وددن اـق ددووى الاخّددوؿع الابددن اـّددْقم ذم آيددي 

بـددي هوشددم  اخلؿددو وطؾدد  اـق ددووى الاخّددوؿع الابددن اـّددْقم وددع اد اخددراد وددـفم  ي ددووى

 الوّوؿقـفم الأبـوق سْقؾفم.

م اـؼْؾدددي ؿوؽدددي  طدددد إد رسدددول ؾدددول ذم ؿ دددوب اـدددـ  الآث فدددود: ؾددد  أمجدددع أهددد

( ؿددود خيدد   بّددفم اخلؿددو  الخيدد  أؾوربدده بّددفم آحددر وـدده  الأكدده مل يعفدد  )اهلل

ب غقددذ ذـدد  اغ أجدد  ج ددى دطددوف اهلل اـقدده الاح ددور اهلل اـرؽقدد  إطددد  ؽؾدد  الّم أبددو بؽددر 

أيددي ؽلسددؼ  سددفم اــْددي السددفم ذن اـؼربددى بؿوةدده الوـددع د ؿدد  ذم اـؽ ددوف ةددلالل 

الؼددددذف د بـددددي هوشددددم وددددن اخلؿددددو الثعؾفددددم ؿغددددذهم وددددن ي ددددووى اخّددددؾؿع  

 .  (3)الوّوؿقـفم  الأبـوق اـّْقم وـفم

                                                 
 .11  ص8ةػّذ اـؼرصْي: ج  (1)

 . 17  ص11ةػّذ اخـور: ج  (2)

 .81اــ  الآث فود: ص  (3)
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البعددد  أد متددددً اخل ؽدددي ٕي بؽددددر  ادمفدددً سقوسدددد فم ك دددو أرسددددول ثقددددوش  

اـ ددي مل ةؼْددم ح ؽددي أي بؽددر ؽوَددع  شحجلددوع اـػ ددوت اخعورَددي ـإلسدد   الاـػ ددوت

 (   جقـ مل  السفم ذن اـؼربى ذم اـّ ح الاـؽراع.سفم اــْي )

( ؾدد  اح ؾػددوا ؽؼوـددً الذؿددر طدد ة وددن اخددمـػع أد اـ دد وبي بعدد  الؽددوة اــْددي )

صويػدددي: سدددفم اـرسدددول ـؾ ؾقػدددي بعددد ف  الؾوـدددً صويػدددي: سدددفم ذن اـؼربدددى ـؼرابدددي 

ـؼرابدددي اخلؾقػدددي  ؽدددلمجعوا طدددد أد جيعؾدددوا  اـرسدددول  الؾدددول آحدددرالد سدددفم ذن اـؼربدددى

 هملين اـّفؿع ذم اـؽراع الاـّ ح.

 .(1)الذم سـن اــّويي الإووال ٕي طْق  ؽؽوكو ذم ذـ  ح ؽي أي بؽر الطؿر

الذم ةػّدددذ اــق دددوبورن ذدددوو  ةػّدددذ اـطدددرن: الرالن أد أبدددو بؽدددر وـدددع بـدددي 

 .(2)هوشم اخلؿو

و بؽددر يؼّددم اخلؿددو ك ددو ؾّددم رسددول الذم وّددـ  امحدد  السددـن اـْقفؼددي: ؿددود أبدد

 .(3)( وو ؿود اــْي يعطقفم وـهاهلل ؼذ أكه مل يؽن يعطي ؾربى رسول اهلل )

ؽدد  الذم سددـن اـْقفؼددي طددن أي اـطػقددم  ؾددول: ثددوقت ؽوصؿددي اغ أي بؽددر ؾوـددً: 

( يؼددول: إذا أصعددم اهلل كْقددوش صعؿددي ؽؼددول: إ  سددؿعً رسددول اهلل ) بددول اخلؿددو؟

 .(4)ـؾملن يظ بع ف  ؽؾ  الـقً رأيً أد أردف اغ اخّؾؿع تم ؾْجله ؿوكً

                                                 
  وّـ  أمح : 6  ص11  ةػّذ اـطرن: ج24  اخلراج: ص463  إووال ٕي طْق : ص179  ص12سـن اــّويي: ج  (1)

 .145  ص3  سـن اي داالد: ج343  ص6  سـن اـْقفؼي: ج83  ص4ج

 .4  ص11ةػّذ اـطرن: ج  (2)

 . 342  ص6  سـن اـْقفؼي: ج83  ص4وّـ  أمح : ج  (3)

   الرالاف أمح  الرثوـه رثول اـ  قا. 341  ص5  الرالاف ا ق ؿي ذم جمؿع اـ الاي : ج313  ص6سـن اـْقفؼي: ج  (4)
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الذم ةػّددذ اـطددرن طددن ؾ ددودة أكدده سدد م طددن سددفم ذن اـؼربددى ؽؼددول: ؿددود صعؿددي 

( ؽؾددد  ةدددوذم محدددم طؾقددده ابدددو بؽدددر الطؿدددر ذم سدددْقم اهلل لددد ؾي طدددن ـرسدددول اهلل )

 ( ودددو ؿدددود جّقدددوش )رالايدددي أحدددري: ؿدددود صعؿدددي ـرسدددول اهلل(: الذم رسدددول اهلل )

 .(1)ؽؾ  ةوذم ثعم ـوم إور ون بع ف

ََ َ ـِ الذم ةػّددذ اـؽ ددوف ذم ةػّددذ آيددي:  وو َأ َنووَل ا لَِِواْظَؾُؿوو ا َنكا ْ ٍَ َُ ْؿووُمْ  ِنووْي   ُُمَُهوو

ْ اْلُؼْوَ ووو  َواْلَقَموووىَن  َواْلووو ُِ ِِ َولِووو ُشووو  ووو ِق ِ وَولِؾوا : الرالن أد أبدددو بؽدددر َؿَهىكنِِي َواْ وووِي الها

الؾددول: إكدد  ـؽددم أد يعطددى ؽؼددذؿم اليدد الج أيؿؽددم الخيدد   وددن  وـددع بـددي هوشددم اخلؿددو

ٓ حددود  ـدده وددـؽم ؽلوددو اـغـددي وددـؽم ؽفددو بؿـ ـددي ابددن سددْقم ؼـددي ٓ يعطددى وددن اـ دد ؾي 

 .(2)شق وش الٓ ي قم ووٍ

الذم سددـن أي داالد طددن ي يدد  بددن هرودد  أد كجدد ة احلددرالرن جددع جددٍ ذم ؽ ـددي أبددن 

ذن اـؼربددى اليؼددول: خددن ةددراف؟ ؾددول ابددن اـدد بذ أرسددم اغ ابددن طْددوس يّددلـه طددن سددفم 

( الؾددد  ؿدددود طؿدددر ( ؾّدددؿه  دددم رسدددول اهلل )طْدددوس: ـؼربدددى رسدددول اهلل )

 .(3)طرض طؾقـو ون ذـ  طرَوش رأيـوف دالد جؼـو ؽرددكوف طؾقه الأبقـو أد كؼْؾه

الذم سددـن اـْقفؼددي أيجلددوش بددوب سددفم ذن اـؼربددى: طددن طْدد  اـددرمحن بددن أي ـددقد  

طـدد  أججددور اـ يددً ؽؼؾددً ـدده: بددلي الأوددي وددو ؽعددم أبددو بؽددر ( ؾددول: ـؼقددً طؾقددوش )

إد طؿددر ؾددول: ـؽددم جدد  الٓ يْؾددإ (: الطؿددر ذم جؼؽددم أهددم اـْقددً اخلؿددو: ؾددول )

طؾؿددي إذا ؿ ددر أد يؽددود ـؽددم ؿؾدده  ؽددند شدد  م أططقدد ؽم وـدده بؼدد ر وددو أري ـؽددم ؽلبقـددو 

 .(4)طؾقه إٓ ؿؾه  ؽلبى أد يعطقـو ؿؾه

                                                 
 .6  ص11ةػّذ اـطرن: ج  (1)

 .159  ص2ةػّذ اـؽ وف: ج  (2)

 .344  ص6: سـن اـْقفؼي: ج321  ص1: وّـ  أمح : ج2982  رؾم احل يٌ: 146  ص3ج سـن أي داالد:  (3)

 .187: الرالاف اـ وؽعي ذم وّـ ف ذم ؿ وب ؾّم اـػيق  ص344  ص6سـن اـْقفؼي: ج  (4)
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اسدددد ؿر ةؼّددددقم اخلؿددددو زوددددود رسددددول اهلل  الذم ؿ ددددوب اخلددددراج ٕي يوسددددن:

( ؿدد  ذم ؿ وبدده ةعددوغ  ؽؾدد  ثددوق أبددو بؽددر الطؿددر الطدد  د الطددظ ؾّددؿوا اخلؿددو )

طدددد ت تدددي أسدددفم ؽلسدددؼطوا سدددفم اـرسدددول الذالن اـؼربدددى الؾّدددؿوهو طدددد ت تدددي: 

 .(1)اـق ووى الاخّوؿع الابن اـّْقم

د سددفم اـرسددول   الذم ؿ ددوب اخلددراج ـق قددى بددن آد : الثعؾددوا اـّددفؿع اـْددوؾقع

 .(2)السفم ذن اـؼربى د ذم اـؽراع الاـّ ح

الذم لدد قا وّددؾم طددن ي يدد  بددن هرودد   ؾددول: ؿ ددى كجدد ة بددن جددوز  احلددرالرن 

اغ ابددن طْددوس يّددلـه طددن ذالن اـؼربددى وددن هددم؟ الإكددو زطؿـددو أّكددو هددم ؽددلبى ذـدد  طؾقـددو 

 .(3)ؾووـو

هددملف احلؼقؼددي د  هددملا وددن صددريؼفم الأوددو وددن صريؼـددو ؽوـرالايددوت اـددواردة أيجلددوش ةمؿدد 

ددد ؽػددي اـوسددويم ( الهددي اد أبددو بؽددر هددو أالل وددن وـددع اخلؿددو طددن أهددم اـْقددً )

ذم اـْددوب إالل وددن أبددواب ؾّددؿي اخلؿددو  طددن حمؿدد  بددن وّددعود اـعقددويش ذم ةػّددذف 

ؽددرض اهلل ذم اخلؿددو ؾددول:  (طددن أي مجقؾددي طددن بعدد  ألدد وبه طددن أجدد  و )

 .(4)احل يٌ ك قْفمبو بؽر أد يعطقفم أك قْوش ٔل حمؿ  ؽلبى 

الؽقدده أيجلددوش طددن اـ ددق  بنسددـودف طددن طددظ بددن احلّددن بددن ؽجلددول طددن ثعػددر بددن 

حمؿددد  بدددن جؽدددقم طدددن طْددد  اـؽدددريم بدددن طؿدددرال اخل عؿدددي طدددن احلدددورث بدددن اخغدددذة 

( ؽجؾّددً طـدد ف  ؽددنذا كجّقددي ؾدد  اسدد لذد دحؾددً طددد أي ثعػددر )اــقددن ؾددول: 

اري إ  أريدد  أد أسددلـ  طددن وّددلـي طؾقدده ؽدد حم ؽج ددو طددد رؿْ قدده  تددم ؾددول: ثعؾددً ؽدد 

                                                 
 .23ؿ وب اخلراج: ص  (1)

 .18ؿ وب اخلراج: ص  (2)

 .1445  ص3ل قا وّؾم: ؿ وب ا،فود الاـّذ  ج  (3)

 ون اـْوب إالل ون أبواب ؾّؿي اخلؿو. 16  احل يٌ 361  ص6جاـوسويم:   (4)
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الاهلل وددو أريدد  ذددو إٓ ؽؽددوري رؾْ ددي وددن اــددور  ؽؽلكدده ر  ـدده ؽوسدد وي ثوـّددوش ؽؼددول: يددو 

كجقددي سددؾـي ؽدد  ةّددلــي طددن يشق إٓ أحرةدد  بدده  ؾددول: ثعؾددً ؽدد اري وددو ةؼددول ذم 

ؽدد د الؽدد د ؾددول: يددو كجقددي إد ــددو اخلؿددو ذم ؿ ددوب اهلل  الــددو إكػددول  الــددو لددػو 

 .(1)  ال و الاهلل أالل ون ضؾؿـو جؼـو ذم ؿ وب اهللاخول

الذم اـوسددويم أيجلددوش طددن ةػّددذ اـعقددويش طددن أي ثعػددر إجددول ؾددول: ؾددول ابددو 

وددو  وددو ةؼددول ؾددري  ذم اخلؿددو؟ ؾددول  ؾؾددً: ةدد طم أكدده  ددو  ؾددول: (: طْدد  اهلل )

د  بـددو تددم يؽددود هددم أك ددػوكو الاهلل ـددو ؿددود وْوهؾددي ـ ْددوَهُؾن  بـددو الـدد ن ؿددود وْددورزة ـ ْددوَرزُ 

 .(2)( سواقالطظ )

الؾدد  ةْددع ممددو كؼؾـددو وددن صريدد  ا،ؿفددور  الؿؾدد ت طؾ يفددم  الممددو كؼؾـددو وددن صريؼـددو 

( أد وـددع أهددم اـْقددً مخّددفم ؿددود وددن زوددن أي بؽددر الهددو وددن أهددم اـْقددً )

 اـملن ؽ ا هملا اـْوب الةْعه طؾقه طؿر.

 )ةغؿددد  و اهلل برمح ددده ؽددد  ذم اـ جريددد  ـؾؿ ؼددد  اـطدددوب الرشجددده ـؾع ودددي احلدددظ

الؼػراكددده( ودددن طدددّ  ذـددد  ودددن وطدددوطن طؿدددر ؼدددذ سددد ي   ؾدددول ذم دمريددد  آط ؼدددود ذم 

( الاؾدددزض الودددع أهدددم اـْقدددً مخّدددفم وطدددوطن طؿدددر: الأططدددى أزالاج اــْدددي )

الؾددول ذم ؿ ددن اخددراد ذم رشح دمريدد  آط ؼددود: أؾددول: هددملا صعددن آحددر الهددو أد طؿددر 

ج ددى ؿددود يعطددي طوي ددي الجػ ددي طػددة  ( بقددً اخددولؿددود يعطددي أزالاج اــْددي )

آٓف درهددم ؿددم سددـي الاجدد ة الأحددمل وددن بقددً اخددول ت كددع اـددن درهددم ؽددلكؽر طؾقدده 

ذـدد  ؽؼددول: أحملةدده طددد ثفددي اـؼددرض الوددع أهددم اـْقددً اخلؿددو اـددملن أالثْدده اهلل  ددم 

 .(3)ذم اـؽ وب

                                                 
 ون اـْوب اـرابع ون أبواب إكػول. 14  احل يٌ 383  ص6اـوسويم: ج  (1)

   ون اـْوب إالل ون أبواب ؾّؿي اخلؿو.15  احل يٌ 361  ص6اـوسويم: ج  (2)

 (.إوووي ؼذ طظ )رشح اـ جري :  اخّلـي اـّودسي  ذم إدـي اـ اـي طد ط     (3)
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 إشكال وجىاب:

( ؽؾدد ذا )ؽددند ؾددول ؾويددم: إد ؿددود إوددر طددد وددو هددو طؾقدده ذم زوددن رسددول اهلل  

( صددددوـْوا ٓ كجدددد  أهددددم اـْقددددً بعدددد ف ؿددددلوذ اخددددموـع الاـ هددددراق الاحلّددددـع )

 بملـ ؟

سددددي اـغوشددددؿي الؽوثعددددي وـددددع أهددددم تددددم إد أالل وددددن ؾددددو  ذم ؾْددددول هددددملف اـّقو

(  ؽفددددي ( مخّددددفم  هددددي اـ دددد يؼي اـطددددوهرة ؽوصؿددددي اـ هددددراق ))اـْقددددً

(ؾدد  أتْ ددً أسددؿفو اخؼدد س ذم لدد ر ديددواد اخؽددوؽ ع وددن اـظ ) ؾددم وددن ثفددوت

 ط ي ة ؿ  كعؾم الاـؼقو  شجؼو  احل  ذم وّلـي اخلؿو إج ي هملف ا،فوت.

( أبدددو بؽدددر ؾدددول ابدددن اي احل يددد : الاطؾدددم أد اــدددوس يظـدددود أد كددد اع ؽوصؿدددي )

ؿدددود ذم أودددرين: ذم اخدددذاث الاــ ؾدددي  الؾددد  الثددد ت ذم احلددد يٌ أهندددو كوزطدددً ذم أودددر 

الن اـؼربددى  ؾددول ابددو بؽددر أمحدد  بددن طْدد  توـددٌ الوـعفددو أبددو بؽددر إيددوف أيجلددوش الهددو سددفم ذ

اـع يدد  ا،ددوهرن: أحددر  أبددو زيدد  طؿددر بددن شددْي ؾددول: جدد تـي هددورالد بددن طؿددذ ؾددول: 

جدد تـي اـوـقدد  بددن وّددؾم ؾددول: جدد تـي لدد ؾي ابددو وعواليددي طددن حمؿدد  بددن طْدد  اهلل طددن 

حمؿدد  بددن طْدد  اـددرمحن بددن أي بؽددر طددن ي يدد  اـرؾددويش طددن أكددو بددن ووـدد : أد ؽوصؿددي 

(ًأةددد )  :ًأبدددو بؽدددر ؽؼوـددد ـؼددد  طؾؿدددً اـدددملن ضؾؿ ـدددو طـددده أهدددم اـْقدددً ودددن

  تدددم اـ ددد ؾوت الودددو أؽدددوق اهلل طؾقـدددو ودددن اـغـدددويم ذم اـؼدددرآد ودددن سدددفم ذالن اـؼربدددى

ََ َ ـِ ؾدددرأت طؾقددده ؾوـددده ةعدددوغ:   ووو َأ َنوووَل ا لَِِواْظَؾُؿووو ا َنكا ْ ٍَ ِِ ْؿوووُمْ  ِنوووْي  ُشووو  َُ َولِؾوا  ُُمَُهووو

ْ اْلُؼْوَ وو  ُِ ًِ الأوددي الالاـدد  الـدد ري! اـّددؿع ا ...َولِوو ٔيددي  ؽؼددول  ددو ابددو بؽددر: بددلي أكدد

( الجدد  ؾراب دده  الأكددو أؾددرأ وددن ؿ ددوب اهلل الاـطوطددي ـؽ ددوب اهلل الحلدد  رسددول اهلل )

اـددملن ةؼددريع وـدده المل يْؾددإ طؾؿددي وـدده اد هددملا اـّددفم وددن اخلؿددو يّددؾم إـددقؽم ؿددوو ش 

الأرف اـْدددوؾي ذم  ؾدددول: ٓ بدددم أكػددد  طؾدددقؽم وـددده أؽؾددد  هدددو الٕؾربويددد ؟ؾوـدددً: 

هددملا جؽددم اهلل ؽدددند   ؾددول: ـددقو هددملا جؽدددم اهلل ةعددوغو ددوـا اخّددؾؿع. ؾوـددً: 
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ؿددود رسددول اهلل طفدد  إـقدد  ذم هددملا طفدد اش أال أالثْدده ـؽددم جؼددوش لدد ؾ   السددؾؿ ه ؿؾدده 

يق إٓ أ  د( مل يعفددد  إم  ذم ذـددد  ب دددإد رسدددول اهلل )إـقددد  الاغ أهؾددد   ؾوـدددً: 

  ؾددول أبددو رالا آل حمؿدد  ؽؼدد  ثددوقؿم اـغـددىدأب ددهددملف أيددي: سددؿع ه يؼددول خددو ُأك ـددً 

بؽددر: مل يْؾددإ طؾؿددي وددن هددملف أيددي أد ُأسددؾم إـددقؽم هددملا اـّددفم ؿؾدده ؿددوو ش الـؽددن ـؽددم 

اـغـددى اـددملن يغـددقؽم اليػجلددم طؾددقؽم الهددملا طؿددر بددن اخلطددوب الأبددو طْقدد ة ا،ددراح 

قؽً دؽوسددلـقفم طددن ذـدد  الاكظددرن هددم يواؽؼدد  طددد وددو صؾْددً أجدد  وددـفم؟! ؽوكدد

اغ طؿددر ؽؼوـددً ـدده و ددم وددو ؾوـددً ٕي بؽددر ؽؼددول  ددو و ددم وددو ؾوـدده ابددو بؽددر ؽعجْددً 

 ( ون ذـ  الةظـً أهن  ؿوكو ؾ  ةملاؿرا ذـ  الاث ؿعو طؾقه.ؽوصؿي )

ؾددول أبددو بؽددر )أمحدد  بددن طْدد  اـع يدد  ا،ددوهرن(: الأحركددو ابددو زيدد   ؾددول: جدد تـو  

قعددي طددن أي إسددود طددن طددرالة هددورالد بددن طؿددذ ؾددول: جدد تـو اـوـقدد  طددن ابددن اي  

ؾددول: أرادت ؽوصؿددي أبددو بؽددر طددد ؽدد ري  السددفم ذالن اـؼربددى ؽددلبى طؾقفددو الثعؾفدد  ذم 

 وول اهلل ةعوغ.

ؾددول ابددو بؽددر )أمحدد  بددن طْدد  اـع يدد  ا،ددوهرن(: الأحركددو ابددو زيدد  ؾددول جدد تـو  

أمحدد  بددن وعواليددي طددن هقدد م طددن ثددوير طددن أي اـجلدد وري طددن احلّددن بددن حمؿدد  بددن طددظ 

( إد أبددوبؽر وـددع ؽوصؿددي البـددي هوشددم سددفم ذالن اـؼربددى الثعؾدده أي صوـددى ) بددن

 .(1)ذم سْقم اهلل ذم اـّ ح الاـؽراع

 (:كالو ايب تكر عقة خطثح انسهراء )

ؾددول ابددن اي احل يدد  ذم اـْ ددٌ طددن أوددر ؽدد ري  السددفم ذن اـؼربددى: إكدد  كددورد ذم 

ف أهددم احلدد يٌ الؿ ددْفم ٓ هددملا اـػ ددم  وددو الرد وددن إحْددور الاـّددذ اخـؼوـددي وددن أؽددوا

وددن ؿ ددى اـ ددقعي الرثددو م... المجقددع وددو كددوردف ذم هددملا اـػ ددم وددن ؿ ددوب اي بؽددر بددن 

                                                 
 . 231د  231  ص16رشح ابن اي احل ي : ج  (1)
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أمحددد  بدددن طْددد  اـع يددد  ا،دددوهرن ذم اـّدددؼقػي الؽددد ري  الودددو الؾدددع ودددن آحددد  ف 

( الأبددو بؽددر ا،ددوهرن هددملا طددومل حمدد ث ؿ ددذ الآَددطراب طؼددى الؽددوة اــْددي )

الرالالا طـدده و دددـػوةه تددم ذؿدددر ذم هددملا اـػ دددم  إدب تؼددي الرع أتـدددى طؾقدده اخ ددد تود

( بؿددأل وددن اخفددوثرين الإك ددور  تددم اخلطْددي اـ ددي أك ددلهتو اـ دد يؼي اـؽددري )

ؾددول: ؾددول أبددو بؽددر: الجدد تـي حمؿدد  بددن زؿريددو ؾددول: جدد تـو ثعػددر بددن حمؿدد  بددن طدد رة 

بوشسددـود إالل  ؾددول: ؽؾدد  سددؿع أبددو بؽددر حطْ فددو شدد  طؾقدده وؼوـ فددو ؽ ددع  اخـددر 

طددي اغ ؿددم ؾوـددي! أيددن ؿوكددً هددملف إوددو  ذم طفدد  رسددول الؾدد ول: اتددو اــددوس وددو هددملف اـرل

( أٓ وددن سددؿع ؽؾقؼددم الوددن شددف  ؽؾقدد ؽؾم  إكدد  هددو تعوـددي شددفق ف ذكْدده ُوددَرب  اهلل )

ـؽدددم ؽ ـدددي هدددو اـدددملن يؼدددول: ؿّرالهدددو َثمَلَطدددي بعددد وو هرودددً  يّددد عقـود بوـجلدددعػي 

اـقفددو اـْغددي  أٓ إ  ـددو أشددوق أد أؾددول اليّ ـقددالد بوــّددوق ؿددل  ص ددول أجددى أهؾفددو 

ـؼؾددً  الـددو ؾؾددً ـْ ددً إ  سددوؿً وددو ةرؿددً  تددم اـ ػددً اغ إك ددور ؽؼددول: ؾدد  

( بؾغـدددي يووعػددد إك دددور وؼوـدددي سدددػفويؽم الأجددد  ودددن ـددد   طفددد  رسدددول اهلل )

رةم أٓ إ  ـّددً بوسددطوش يدد اش الٓ ـّددوكوش طددد ودددن مل دأكدد م  ؽؼدد  ثددوقؿم ؽددشالي م الك دد

 ( اغ وـ  و.ـو: تم ك ل  ؽوكقؽً ؽوصؿي )يّ    ذـ  و

ؾؾدددً ؾدددرأت هدددملا اـؽددد   طدددد اــؼقدددى أي بقدددى ثعػدددر بدددن بقدددى بدددن أي زيددد  

رح  ؾؾدددً ـدددو رح مل أسدددلـ   درن الؾؾدددً ـددده بؿدددن ُيَعدددِرض؟ ؽؼدددول: بدددم ُي دددداـْ ددد

  ؾؾددً: هددملا اـؽدد   ؿؾدده ـعددظ يؼوـدده؟! (ؽجلدد    الؾددول: بعددظ بددن أي صوـددى )

( ؾدد  يددوبـي  ؾؾددً: ؽدد  وؼوـددي إك ددور؟ ؾددول: ه ػددوا بددملؿر طددظ )ؾددول: كعددم  إكدده اخُ 

طدددي  ؽ دددوف ودددن اَدددطراب إودددر طؾدددقفم ؽـفدددوهم ؽّدددلـ ه طدددن ؼريْددده ؽؼدددول: أودددو اـرل

بددوـ  ػقن أن آسدد  ع الاشلددغوق  الاـؼوـددي اـؼددول  التعوـددي اسددم اـ عؾددى طؾددم ؼددذ 

و يددد طي إٓ رالف الو دددم ذؤاـدددي ـؾدددمليى  الشدددفق ف ذكْددده أن ٓ شدددوه  ـددده طدددد وددددو ددد

بعجلدده الثدد ق وـدده الألددؾه و ددمال  ؾددوـوا إد اـ عؾددى أراد أد يغددرن إسدد  بوـددمليى ؽؼددول: 
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إكدده ؾدد  أؿددم اـ ددوة اـ ددي ؿـددً ؾدد  اطدد دهتو ــػّدد   الؿـددً جددو اش  ؽؼددول: ؽؿددن ي ددف  

ـدد  بددملـ ؟ ؽرؽددع ذكْدده الطؾقدده د   الؿددود إسدد  اؽ ؼدد  اـ ددوة ؽؼْددم شددفودةه الؾ ددم 

ؽددود  الؿرالهددو ثملطددي أطقدد الهو ـؾ ددول إالغ يعـددي اـددمليى  الُوددِرّب ودد ز  أرب  بوخ

رب ذددو اخ ددم  ؽقؼددول: أزكددى داـػ ـددي الا ددرج  الأ  ص ددول اوددرأة بغددي ذم ا،وهؾقددي اليجلدد

 .     (1)ون أ  ص ول

تددم ؾددول ابددن أي احل يدد  أيجلددوش بعدد  ذؿددر ؿؾدد ت ذم هددملا اخوَددوع: الاطؾددم أكددو إكدد  

م الودددو أالدطددده أمحددد  بدددن طْددد  كدددملؿر ذم هدددملا اـػ دددم ودددو رالاف رثدددول احلددد يٌ التؼدددوهت

اـع يدد  ا،ددوهرن ذم ؿ وبدده الهددو وددن اـ ؼددوت إوـددوق طـدد  ألدد وب احلدد يٌ... الؾددول 

م َطَؾدددونال ذم احلؾدددي يعدددرف بعدددظ بدددن وفـدددو ذؿدددي ذال ؽجلدددويم: ودددو ةظدددن ؾ ددد  أي بؽدددر 

الطؿددر بؿـددع ؽوصؿددي ؽدد ري؟ ؾؾددً: وددو ؾ دد ا؟ ؾددول أرادا أٓ يظفددرا ـعددظ الؾدد  اؼ  ددْوف 

الحدددملٓكوش الٓ يدددري طـددد  و حدددوراش ؽلةْعدددو اـؼدددرح بدددوـؼرح  الؾؾدددً  اخل ؽدددي رؾدددي الـقـدددوش 

خدد ؽؾم وددن و ؽؾؿددي اشوووقددي يعددرف بعددظ بددن ةؼددي وددن بؾدد ة اــقددم: الهددم ؿوكددً ؽدد ري 

إٓ ك دد ش  يّددذاش الطؼددوراش ـددقو بددملـ  اخلطددذ؟! ؽؼددول م ـددقو إوددر ؿددملـ  بددم ؿوكددً 

اــ ددم الوددو ؾ دد  أبددو  ثؾقؾددي ثدد اش الؿددود ؽقفددو وددن اــ ددم ك ددو وددو بوـؽوؽددي أد وددن

بؽددر الطؿددر بؿـددع ؽوصؿددي طـفددو إٓ أٓ ي ؼددوي طددظال ب ولددؾفو الؼؾ فددو طددد اخـوزطددي ذم 

اخل ؽددي ال ددملا اةْعددو ذـدد  بؿـددع ؽوصؿددي الطددظ السددوير بـددي هوشددم البـددي اخطؾددى جؼفددم 

ذم اخلؿددو ؽددند اـػؼددذ اـددملن ٓ وددول ـدده ةجلددعن   دده الي  ددوؼر طـدد  كػّدده اليؽددود 

 .   (2)ؿ ّوب طن صؾى اخؾ  الاـريوسيو غوٓش بوٓجزاف الآ

الؾددول ابددن اي احل يدد  ذم ووَددع آحددر: السددلـً طددظ بددن اـػددورؾي ودد رس اخ رسددي 

اـغربقددي بْغدد اد ؽؼؾددً ـدده: أؿوكددً ؽوصؿددي لددودؾي؟ ؽ ّْددم  تددم ؾددول: كعددم  ؽؾددم مل يدد ؽع 

                                                 
 .215د  211  ص16رشح ابن اي احل ي : ج  (1)

 .237د  236  ص16رشح ابن اي احل ي : ج  (2)
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إـقفددو أبددو بؽددر ؽدد ري الهددي طـدد ف لددودؾي؟ ؽ ّْددم تددم ؾددول: ؿ وددوش ـطقػددوش وّ  ّددـوش وددع 

ه الجرو دده الؾؾددي دطوب دده  ؾددول: ـددو أططوهددو اـقددو  ؽدد ري بؿجددرد دطواهددو ،ددوقت كوووسدد

اـقدده ؼدد اش الادطددً ـ الثفددو اخل ؽددي الزج ج دده طددن وؼوودده المل يؽددن يؿؽددن آط ددملار 

الاخواؽؼددي بفددق ٕكدده يؽددود ؾدد  أسددجم طددد كػّدده أهنددو لددودؾي ؽددق  ةدد طي ؿويـددوش وددو ؿددود 

ا الإد ؿدددود أحرثددده خمدددرج ودددن ؼدددذ جوثدددي اغ بقـدددي الٓ شدددفود الهدددملا ؿددد   لددد ق

 .(1)اـ طوبي الا  ل

بدددوب ؼددد الة حقدددر طدددن طوي دددي أد الذم ا،ددد ق اخلدددووو ودددن لددد قا اـْ دددورن ذم 

بؽدددر ةّدددلـه وذاتفدددو ودددن رسدددول  ( أرسدددؾً اغ أي( بـدددً اــْدددي ))ؽوصؿدددي

( ممددو أؽددوق اهلل بوخ يـددي الؽدد ري الوددو بؼددي وددن مخددو حقددر  ؽؼددول أبددو بؽددر: إد )اهلل

( ذم : ٓ كدددورث ودددو ةرؿـدددوف لددد ؾي  إكددد  يلؿدددم آل حمؿددد  )( ؾدددولرسدددول اهلل )

هددملا اخددول الإ  الاهلل ٓ أؼددذ شددق وش وددن لدد ؾي رسددول اهلل طددن جو ددو اـ ددي ؿددود طؾقفددو 

( ؽددلبى أبددو بؽددر أد ذم طفدد  رسددول اهلل الٕطؿؾددن ؽقفددو بدد  طؿددم بدده رسددول اهلل )

ؽفجرةدده ؽؾددم ةؽؾؿدده يدد ؽع اغ ؽوصؿددي وـفددو شددق وش ؽوثدد ت ؽوصؿددي طددد أي بؽددر ذم ذـدد  

( سدد ي أشددفر ؽؾدد  ةوؽقددً دؽـفددو زالثفددو طددظ ج ددى ةوؽقددً الطوشددً بعدد  اــْددي )

 .(2)ـق ش المل يمذد ذو أبو بؽر اللد طؾقفو

( أحددمل الذم ةػّددذ اـرهددود طددن طْدد  اهلل بددن طْددوس أكدده ؾددول: إد رسددول اهلل )

وددن الـددقؽم؟  أةدد رالد(: إالغ جددع ؾددول: )طؾددقفم اخق ددو  وددرةع ٕوددذ اخددموـع 

بددددن اي  ؾددددوـوا: اهلل الرسددددوـه أطؾددددم  ؾددددول: لددددوـا اخددددموـع الأشددددور بقدددد ف اغ طددددظ

وددن ؿـددً . الاـ وكقددي يددو  ؼدد ير حددم  يؼددول: (  الؾددول: هددملا الـددقؽم بعدد ن)صوـددى

                                                 
 .284  ص16رشح ابن اي احل ي : ج  (1)

 .242  ص2ج  الوّـ  أمح : 1759  ج يٌ 1381  ص3  الل قا وّؾم: ج77  ص5ل قا اـْ ورن: ج  (2)
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الؿددوكوا ؾدد  أٍالا ذم أكػّددفم الةعوؾدد الا أد ٓ كرثددع اغ أهددم  وددوٓف ؽفددملا طددظ وددوٓف

 .(1)اـْقً الٓ كعطقفم اخلؿو

اـؽ دددؽول ؽدددق  ثدددري طدددد آل اـرسدددول طدددن اخػجلدددم بدددن طؿدددر  ؾدددول: ؾدددول الذم 

خددو الغ ابددو بؽددر ؾددول ـدده طؿددر: إد اــددوس طْقدد  هددملف اـدد كقو ٓ (: وددوٓن اـ ددود  )

يريدد الد ؼذهددو ؽددووـع طددن طددظ اخلؿددو الاـػدديق الؽدد ؿوش  ؽددند شددقع ه إذا طؾؿددوا بددملـ  

ػعدددم ذـددد  الرف طدددـفم مجقدددع ةرؿدددوا طؾقدددوش رؼْدددي ذم اـددد كقو الإي دددوراش الحموبدددوة طؾقفدددو ؽ

(: سدددذن اغ اي بؽدددر الذؿريددده ( ـػوصؿدددي )ذـددد .... اغ أد ؾدددول: ؾدددول طدددظ )

( اـقدده الذؿددرت ؽدد ؿوش وددع اخلؿددو ؽدد ؿوش وددع اخلؿددو الاـػدديق  ؽ ددورت ؽوصؿددي )

ؽدددند اهلل  أودددو ؽددد ريالاـػددديق ؽؼدددول  دددو: هدددويت بّقـدددي يوبـدددً رسدددول اهلل  ؽؼوـدددً ـددده: 

رآكددوش يددلورف ؽقدده بددلد يددمةقـي الالـدد ن جؼددي  ؾددول اهلل ( ؾ) )ط الثددم( اكدد ل طددد كْقدده

َُ ةعدددوغ:  ووو   ؽؽـدددً أكدددو الالـددد ن أؾدددرب اخل يددد  اغ رسدددول  (2)..َونِت َذا اْلُؼْوَ ووو  َحؼا

َوادِْْهووووؽنَِي َواْ ووووَي ( ؽـ ددددو  الالـدددد ن ؽدددد ؿوش ؽؾدددد  ةدددد  طؾقدددده ثرايقددددم اهلل )

ووو ِق ِ  ابدددن اـّدددْقم؟ ؽدددلك ل اهلل  (: ودددو جددد  اخّدددؽع ال  ؾدددول رسدددول اهلل ) (3)..الها

 ِـ َ ََ ووو َأ َنوووَل ا لَِِواْظَؾُؿووو ا َنكا ْ ٍَ ْ اْلُؼْوَ ووو  َواْلَقَموووىَن  ْؿوووُمْ  ِنوووْي  ُِ ِِ َولِووو ُشووو  َُ َولِؾوا  ُُمَُهووو

وو ِق ِ  ََ   ؽؼّددم اخلؿددو مخّددي أؾّددو   ؽؼددول ةعددوغ:  (4)..َوادََْهووىكنِِي َواْ ووِي الها َنووى َنَنووى

َِ ِنوويْ الُ ْ اْلُؼْوَ وو  َواْلَقَمووىَن  َوادََْهووىكنِِي   َظووَذ َرُشوو لِ ُِ ِِ َولِوو ُشوو  َِ َولِؾوا وو َنْهووِ  اْلُؼووَول َنؾِؾا

 َِ َْ ٓ َيُؽوو َ  ُدوَلوو   َ وونْيَ إَْ ـَِقووى وو ِقِ  َكوو   ؽدد  ؿددود هلل ؽفددو ـرسددوـه   (5) ِنووـُْؽ ْ  َواْ ووِي الها

ٓ َنْشووَلُلُؽْ   ُقووْ  الوددو ؿددود ـرسددوـه ؽفددو ـددملن اـؼربددى الك ددن ذال اـؼربددى  ؾددول ةعددوغ: 

                                                 
 .155  ص4ةػّذ اـرهود: ج  (1)

 .26إٍاق:   (2)

 .26إٍاق:   (3)

 .41إكػول:   (4)

 .7احلػ:   (5)
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َِ َنْجووووا  إِٓا الووو َة ِِف اْلُؼْوَ ووو وَْظَؾْقوو   ؽـظدددر ابدددو بؽدددر اغ طؿدددر ؽؼدددول: ودددو ةؼدددول؟  (1)...َؿَ دا

ؽؼددول طؿددر: وددن ذن اـؼربددى الوددن اـق ددووى الوددن اخّددوؿع الابددن اـّددْقم؟...ؾول طؿددر: 

(: )( يرَددود ذددملا: ؾوـددً ؽوصؿددي...وددو أجّددى أد ألدد وب رسددول اهلل )

ريض بملـ  الرسوـه ريض ـهؽند اهلل (2). 

ؽدد  الذم سددـن اـْقفؼددي طددن أي اـطػقددم  ؾددول: ثددوقت ؽوصؿددي اغ أي بؽددر ؾوـددً: 

( يؼددول: إذا أصعددم اهلل كْقددوش صعؿددي بددول اخلؿددو؟ ؽؼددول: إ  سددؿعً رسددول اهلل )

 .  (3)رأيً أد أردف اغ اخّؾؿعتم ؾْجله ؿوكً ـؾملن يظ بع ف  ؽؾ  الـقً 

( دطددوي أحددري ة عؾدد  ب ؿددو اـغـددويم احلودتددي بعدد  اــْددي هددملا الـؾ هددراق )

(( ؽدددند أبدددوبؽر ؾدددْ  اخلؿدددو اـدددملن ؿدددود ٕهدددم اـْقدددً ذم جقدددوة اــْدددي ) )

( ذم ؿ ؿدددو حقدددر الودددـعفم مخدددو اـغـدددويم احلودتدددي بعددد ف ؽـوزط ددده اـ هدددراق )

ذـدد   الإحْددور بدده ؿ ددذة  ذؿددر وـفددو ابددن أي احل يدد  اـع يدد  الؾدد  اشدد فر اــدد اع بددع 

قعي الاـّددـي جوـدده الـؾؼددو  ؽقدده أؾددوال ـددقو هددملا حمددم ذؿرهددو  ؿدد  اشدد فر طددن أي اـ دد

( بؽددر الوددن ةْعدده وددـعفم مخددو بـددي هوشددم الأهنددم طؿؾددوا ب دد ف وددو طؿؾدده اــْددي )

  أد كجددد ة احلدددرالرن سدددلل ابدددن طْدددوس طدددن سدددفم ذن  (4)ج دددى رالي أمحددد  ذم وّدددـ ف 

ؾقـددو وـدده شددق وش دالد ( الإد طؿددر طددرض طاـؼربددى  ؽؼددول ـدده اد ـؼربددى رسددول اهلل )

 جؼـو ؽرددكوف طؾقه  الؾ  ةؼ  .

                                                 
 .23اـ وري:   (1)

( 82  ص18  الاـؽ ؽول ؽق  ثري ٔل اـرسول الا،ؿفور بع  اـرسول  الهو ؿ  ذم اـملريعي )ج291  ص7اخّ  رري: ج  (2)

 أوظ. ـؾّق  جق ر بن طظ احلّقـي

 .313  ص6سـن اـْقفؼي: ج  (3)

 .86  ص21وّـ  أمح : ج  (4)
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الؾدد  الؾددع ؽعددم اي بؽددر الطؿددر ذم وّددلـي اخلؿددو وددورداش ٓطددزاض بعدد  طؾدد ق 

أهددم اـّددـي  ؾددول ابددن ؾ اوددي ذم اخغـددي د بعدد  ذؿددر أد ألدد وب اـددرأن ؾددوـوا: يؼّددم 

اخلؿدددو طدددد ت تدددي اـق دددووى الاخّدددوؿع الابدددن اـّدددْقم الاسدددؼطوا سدددفم اــْدددي الذن 

ربددى د إد ذـدد  خمددوـن ـددـ  اـؽ ددوب الؾددول إد ابددو بؽددر الطؿددر خددو ةددوذم رسددول اهلل اـؼ

( محدد  سدددفم ذن اـؼربدددى ذم سدددْقم اهلل ؽؼددد  ذؿددر ٕمحددد  ؽّدددؽً الجدددرري رأسددده )

المل يددملهى اـقدده  الرأي إد ؾددول ابددن طْددوس الوددن الاؽؼدده أالغ خواؽؼ دده ؿ ددوب اهلل السددـي 

ى ؽؼددول: إكددو ؿـددو كدد طم أكدده ــددو رسددول اهلل ؽددند أبددن طْددوس خددو سدد م طددن سددفم ذن اـؼربدد

ؽددلبى ذـدد  طؾقـددو ؾووـددو  الـعؾدده أراد بؼوـدده: )أبددى ذـدد  طؾقـددو ؾووـددو( ؽعددم أي بؽددر 

الطؿددر ذم محؾفدد  طؾقدده ذم سددْقم اهلل زوددن ةددْعف  طددد ذـدد  الو ددى اح ؾددن اـ دد وبي 

الؿدددود ؾدددول بعجلدددفم يواؽددد  اـؽ دددوب الاـّدددـي ؿدددود أالغ الؾدددول ابدددن طْدددوس وواؽددد  

 .(1)ـؾؽ وب الاـّـي

( أيدددو  ح ؽدددي طددد  د  بدددم زاد أد الاسددد ؿر ودددـعفم اخلؿدددو أهدددم اـْقدددً )

ؽرؾددده بدددع ؾراب ددده الذـددد  و دددفور وّدددطور ذم ؿ دددى اـ دددواري  الاـّدددذ  ؽػدددي ةدددوري  

اـدددملهْي إد طددد  د ؾددد  أططدددى مخدددو ؽ دددوح إؽريؼقدددو ودددرة ـعْددد  اهلل بدددن سدددعق  بدددن أي 

 .(2)ٍح  الأحري خرالاد بن احلؽم

أططددى طدد  د طْدد  اهلل مخددو اـغدد الة إالغ الأططددى الؾددول ابددن إتددذ ذم ةورخيدده: 

 .  (3)ورالاد مخو اـغ الة اـ وكقي اـ ي اؽ   ً ؽقفو مجقع إؽريؼقو

 .(1)الاـ وري  يعرؽـو طْ  اهلل بن سع  بن اي ٍح الورالاد بن احلؽم

                                                 
 .311  ص7اخغـي: ج  (1)

 .81د  79  ص2ةوري  اـملهْي: ج  (2)

 .71  ص3اـ وري  اـؽووم ٓبن إتذ: ج  (3)
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الذؿددر ابدددن اي احل يددد : أد طدد  د أططدددى طْددد  اهلل ابددن اي ٍح مجقدددع ودددو أؽدددوق اهلل 

يؼقددو بددوخغرب  الهددي وددن صددرابؾو اـغددرب اغ صـجددي وددن ؼددذ أد طؾقدده وددن ؽدد ا إؽر

رؿه ؽقدده أجدد  وددن اخّددؾؿع  الؾددول: الاؽ   ددً إؽريؼقددي ذم أيوودده ؽلحددمل اخلؿددو ؿؾدده دي دد

 ؽوهْه خرالاد ؽؼول طْ  اـرمحن بن جـْم ا،ؿ ي:

 .(2)الأططقً ورالاد مخو اـْ د                       ؽفقفوت سعق  ممن سعى

رين إؽريؼقددي د بددن اـدد بذ أكدده ؾددول: أؼ اكددو طدد  د سددـي سددْع الط ددالرالن طددن طْدد  اهلل

ؽللددوب طْدد  اهلل بددن سددع  بددن اي ٍح ؼـددويم ثؾقؾددي ؽددلططى طدد  د وددرالاد بددن احلؽددم 

 .(3)مخو اـغـويم

( ذم البو،ؿؾددي ؿددود شددلد طدد  د ذم وّددلـي اخلؿددو  وددو اللددػه أوددذ اخددموـع )

اغ أد ؾدددو  توـددٌ اـؼددو  كوؽجدددوش  ؼ ددؼقي: اخلطْددي اـ وـ ددي وددن هندددٍ اـْ ؼددي اخّدد ة بوـ

ججلددـقه بددع ك قؾدده الوع ؾػدده الؾددو  وعدده بـددو أبقدده خيجلددؿود وددول اهلل حجلددم اشبددم كْ ددي 

 .اـربقع

 إشكاه آخز ٔجٕاب:

 ( اخلؿو اغ أهؾه أيو  ح ؽ ه؟إد ؾؾً ؽؾ ذا  مل يرثع أوذ اخموـع )

ن ثدددودة ( ثدددري جمدددري ودددن سدددْؼه المل خيرثفدددو طدددالا،دددواب: كعدددم ؽفدددو )

آك دددراف اغ ثدددودة احلددد  الاـ دددواب اـدددملن كطددد  بددده اـؼدددرآد اـؽدددريم  ؽػدددي ؿ دددوب 

                                                                                                                                          
اـعػو طـه  الؿود رسول اهلل  ؽعْ  اهلل احو ط  د ون اـرَوطي   الؾ  ارة  زون رسول اهلل إغ اد ثوق به ط  د يو  اـػ ا الصؾى  (1)

 (. يـ ظر اـؼو  ـقؼوووا ؽقؼ ؾوف  الاوو ورالاد ؽفو لفرف الابن احلؽم بن اـعوص صري  رسول اهلل )

 .199د  198  ص1رشح ابن اي احل ي : ج  (2)

 .27  ص5إكّوب ـؾْ ذرن: ج  (3)
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اخلددراج ٕي يوسددن طددن ابددن طْددوس: تددم ؾّددؿه د أن اخلؿددو د طددظ بددن اي صوـددى طددد 

 .(1)وو ؾّؿه أبو بؽر الطؿر الط  د

الذم اـؽ دددوب اخدددملؿور الؿ دددوب إودددوال ٕي طْقددد  الأجؽدددو  اـؼدددرآد ـؾج دددوص: 

 ( وو ؿود رأن طظ ذم اخلؿو؟ـْوؾر )س م ابو ثعػر ا

ؿدددود رأيددده ؽقددده رأن أهدددم بق ددده الـؽـددده ؿدددرف أد خيدددوـن أبدددو بؽدددر (: )ؾدددول 

 .(2)الطؿر

طددظ ( ؽؼؾددً: الطددن حمؿدد  بددن اسدد و  ؾددول سددلـً أبددو ثعػددر حمؿدد  بددن طددظ )

( جقدددٌ الم ودددن أودددر اــدددوس ودددو الم ؿقدددن لدددـع ذم سدددفم ذن بدددن اي صوـدددى )

ن الاكددد م ةؼوـدددود ودددو   ؾؾدددً: ؿقدددم أي بؽدددر الطؿدددراـؼربدددى؟ ؾدددول: سدددؾ  بددده سدددْق

(  ؾؾددً ؽدد  وـعدده؟  (: وددو ؿددود أهؾدده ي دد رالد إٓ طددن رأيدده ))ةؼوـددود؟  ؽؼددول

 .(3)ؾول: ؿرف الاهلل أد ُي طى طؾقه ح ف أي بؽر الطؿر

(: الذم رالايدددي أحدددري ذم سدددـن اـْقفؼدددي  ؾدددول أبدددو ثعػدددر حمؿددد  بدددن طدددظ )

بؽر الطؿر الـؽن ؿرف أد ي عؾ  طؾقه ح ف أي(4) . 

( جؼدده ذم اخلؿددو ٓ ـ دد ي ووؾددن وددن سددْؼه وددن ـؽددن ةددرري أوددذ اخددموـع )

اخلؾػددوق  الإكدد  خددو سددـْقـه ؾريْددوش  ؽنكدد  ـددو ةلوؾددً ؽددق  ؿددود جيددرن وددن إالَددوع ذم أيددو  

( ـددد ال هدددملا اـ ّدددوؤل  جقدددٌ اـوَدددع اخظؾدددم اـدددملن ضفدددر بعددد  ار دددول ح ؽ ددده )

ؾدددرد ؾددد  أتدددر ذم اــدددوس طؿقؼدددوش المل يؽدددن ةغقدددذف  ( الاو ددد  اغ ربدددعاــْدددي إؿدددر  )

                                                 
 .23اخلراج: ص  (1)

 .63  ص3ـؾج وص: ج  الأجؽو  اـؼرآد 332  الإووال: ص23اخلراج: ص  (2)

 .63  ص3  الأجؽو  اـؼرآد ـؾج وص: ج332  الإووال: ص23اخلراج: ص  (3)

 .343  ص6سـن اـْقفؼي: ج  (4)
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( احلوؿقدددي ـوَدددع ذـددد  ممؽـدددوش بّدددفوـي  الودددن ةلودددم ذم ؿؾددد ت أودددذ اخدددموـع )

 اـ وود اـؽـود ٕدرري ذـ .

الؾدد  ألددْ  م ذم زوددن ٓ يدد داد اخلددذ ( ةددورة ي ددؽو الي لسددن اليؼددول: ؽفددو )

ري اــددوس إٓ صؿعددوش ؽفددملا أالاد ر ؽقدده إٓ إؾْددوٓش الاـ ددقطود ذم هدد دؽقدده إٓ إدبددوراش الاـ دد

ؾويدددً ط ةددده  الطؿدددً وؽق ةددده  الأوؽـدددً ؽريّددد ه  الا ب بطرؽددد  جقدددٌ شددد ً 

وددن اــددوس  ؽفددم ةْقدد إٓ ؽؼددذاش يؽوبدد  ؽؼددراش  اال ؼـقددوش بدد ل كعؿددي اهلل ؿػددراش  اال ب ددق ش 

اادددمل اـْ دددم ب ددد  اهلل الؽدددراش اال و ؿدددرداش ؿدددلد بلذكددده طدددن سدددؿع اخدددواط  الؾدددراش أيدددن 

ؿم الأيددن أجددرارؿم السددؿ وؤؿم؟ الأيددن اخ ورطددود ذم وؽوسددْفم أحقددورؿم اللددؾ وؤ

 .(1)الاخ ـ هود ذم وملاهْفم

الـؼدد  ألددْ ـو ذم زوددود ؾدد  ر ح ؽ دده اليؼددول: د( أهددم ط ددالأحددري ي ددن )

 .(2)اامل أؿ ر أهؾه اـغ ر ؿقّوَ 

إد هددملا اـدد ين ؾدد  ؿددود أسددذاش ذم أيدد ن ـألشددز جددع يوـقدده وقدد: التوـ ددي يؼددول: 

 .  (3)ؽقه بو وي الةطؾى به اـ كقو إرشار يعؿم

ق ح ؽ ددده اغ صوايدددن البقدددود أد د( اــدددوس ذم طدددالبو،ؿؾدددي ودددن ةؼّدددقؿه )

اـطويػددي اـ وبعددي ـؾ دد  ؾؾقددم  الأهنددم ذم وعددرض اـْ يددو الاخ ددويى اـ دد ي ة  يظفددر وددو 

أتدددو (: ر الهدددملا ؿ وددده )دؿدددود ثوريدددوش طدددد إالَدددوع الإجدددوال ذم ذـددد  اـع ددد

 اليدد داد   وّددق وش  اخ ّددن ؽقدده يعدد  ؿـددود الزوددن طـددود دهددر ذم لددْ ـوأ ؾدد  إّكددو اــددوس 

  ددم ج ددى ؾورطددي ك  ددوف الٓ   ثفؾـددو طدد  كّددلل الٓ   طؾؿـددو بدد  كـ ػددع ٓ ط ددواش  اـظددومل

 وفوكدددي إٓ إرض ذم اـػّدددود يؿـعددده ٓ ودددن ودددـفم ألدددـوف: أربعدددي طدددد بـدددو الاــدددوس

                                                 
 .129هنٍ اـْ ؼي: اخلطْي:   (1)

 .141هنٍ اـْ ؼي: اخلطْي:   (2)

 .53هنٍ اـْ ؼي: اخلطْي:   (3)
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   رفدب دددد الاخعؾدددن ـّدددقػه اخ دددؾً ودددـفمال الؽددددرف  الكجلدددق  جددد ف الؿ ـدددي كػّددده

 يؼددودف وؼـددى اال يـ فدد ف حلطددو  ديـدده الأالبدد  كػّدده ارشط ؾدد  الرثؾدده ب قؾدده الاخجؾددى

طوَددوش   اهلل طـدد  ـدد  الممددو تؿـددوش  ــػّدد  اـدد كقو ةددري أد اخ جددر الـْدد و يػرطدده وـددر اال

 صددوون ؾدد  اـدد كقو بعؿددم أحددرة يطؾددى الٓ   أحددرة بعؿددم اـدد كقو يطؾددى وددن الوددـفم

 اهلل سدددز الاادددمل كػّددده الزحدددرف توبددده ودددن الشدددؿر حطدددوف ودددن الؾدددورب ش  ددده ودددن

 سددْْه الاكؼطددوع كػّدده َددمالـي اخؾدد  صؾددى طددن أؾعدد ف وددن اخع ددقي  الوددـفم اغ ذريعددي

 الـددقو اـ هددودة أهددم بؾْددوس ةدد ين ال اـؼـوطددي بوسددم ؽدد  ظ جوـدده طددد احلددول رةهدؽؼ دد

 الأرا  اخرثدددع ذؿدددر أب دددورهم ؼدددّ   رثدددول البؼدددي وغددد ي  الٓ ودددراح ذم ذـددد  ودددن

 الداع وؽعددو  السددوؿً وؼؿددوع الحددوين كددود رشيدد  بددع ؽفددم اخ ػدد فحددو دوددوطفم

 أثدددوج ب دددر ذم ؽفدددم اـملـدددي الشدددؿؾ فم اـ ؼقدددي أمخؾددد فم ؾددد  ووثدددع التؽددد د خمؾددد 

 .(1)...ؾؾو ج ى الؾ ؾوا ذـوا ج ى الؾفرالا وؾوا ج ى الطظوا ؾ  َوو ة أؽواهفم

( (  الذـدد  زوددود ؾْددم ح ؽ دده  المل يؽددن ـدده )هددملا الَددع زوددود ح ؽ دده )

اللدددرت الذم اـعدددع ؾدددملي الذم احلؾددد  ي إٓ اـ دددر  الؿدددود بدددلي الأودددي يؼدددول: جقؾددد

 الي ؿ م ٕحقه طؼقم ذم ا،واب طن ؿ وب ؿ ْه إـقه ذملا اـْقً:  شجى

 ؽند ةّلــي ؿقن أكً؟ ؽنكـي              لْور طد ريى اـ وود لؾقى

 .(2)قىددجْ وقددّدؽق ؿً طود أال ي         ي ددشبدددري ي ؿددعّ  طّظ أد ةددي

الؾدد  رالي تؼددي اشسدد   اـ ددق  إثددم حمؿدد  بددن يعؼددوب اـؽؾقـددي طددن طددظ بددن 

ابددراهقم طددن أبقدده طددن محددود بددن طقّددى طددن إبددراهقم بددن طؿددر طددن سددؾقم بددن ؾددقو 

( ؽ ؿدد  اهلل الأتـددى طؾقدده تددم لددد طددد اــْددي ا دد م  ؾددول: حطددى أوددذ اخددموـع )

                                                 
 .32هنٍ اـْ ؼي: اخلطْي:   (1)

 .36: هنٍ اـْ ؼي: اـؽ وب  (2)
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(تدددم ؾدددول: أٓ إد أحدددوف ودددو أحدددوف طؾدددقؽم حؾ ددد ) ود: اةْدددوع ا دددوي  الصدددول

 إوم  أوو اةْوع ا وي ؽق   طن احل   الأوو صول إوم ؽقـيس أحرة.

أٓ إد اـدد كقو ؾدد  ةرجؾددً ودد برة  الإد أحددرة ؾدد  ةرجؾددً وؼْؾددي  الـؽددم الاجدد  

بـددود  ؽؽوكددوا وددن أبـددوق أحددرة  الٓ ةؽوكددوا وددن أبـددوق اـدد كقو  ؽددند اـقددو  طؿددم الٓ 

 الأجؽددو  ة ْددع م  الإكدد  بدد ق الؾددوع اـػدد ن وددن أهددواقجّددوب الإد ؼدد اش جّددوب الٓ طؿدد

 مل حؾددد  ـدددو احلددد  إد أٓ رثدددوٓش  رثدددول ؽقفدددو ي دددوغ اهلل جؽدددم ؽقفدددو خيدددوـن ةْ ددد ع 

 هددملا وددن يمحددمل ـؽـدده ججددى ذن طددد خيددن مل حؾدد  اـْوصددم أد الـددو احدد  ف يؽددن

 طدددد اـ دددقطود يّددد وم ؽفـوـددد  وعدددو ؽدددق ؾ د ؽقؿ ثدددود َدددغٌ هدددملا الودددن َدددغٌ

 )) اهلل رسدددول سدددؿعً إ  احلّدددـى  اهلل ودددن  دددم سدددْؼً اـدددملين الكجدددو أالـقويددده

 جيدددرن اـؽْدددذ  ؽقفدددو التدددر  اـ دددغذ ؽقفدددو يربدددو ؽ ـدددي أـّْددد ؽم إذ أكددد م ؿقدددن: يؼدددول

 أةددى الؾدد  اـّددـي ؼددذت ؾدد  ؾقددم يشق وـفددو ؼددذ ؽددنذا سددـي الي  ددملالهنو طؾقفددو اــددوس

 احلطددى  اــددور ةدد   ؿدد  اـػ ـددي الةدد ؾفم اـملريددي الةّددْى اـْؾقددي ة دد   تددم وـؽددراش  اــددوس

 اـدد كقو اليطؾْددود اـعؿددم ـغددذ الي عؾؿددود اهلل ـغددذ الي ػؼفددود ب ػو ددو اـرجددى ةدد   الؿدد 

 .  أحرة بلط ل

 طؿؾددً ؾدد : ؽؼددول الشددقع ه الحولدد ه بق دده أهددم وددن كددوس الجوـدده بوثفدده أؾْددم تددم

 ـعفدد ف كوؾجلددع خل ؽدده  و عؿدد ين( ) اهلل رسددول ؽقفددو حددوـػوا أطدد ٓ ؾددْظ اـددوٓة

 ذم ؿوكددً وددو الإغ وواَددعفو إغ الجوـ فددو ةرؿفددو طددد اــددوس محؾددً الـددو ـّددـ ه نوغددذي

 شددقع ي وددن ؾؾقددم أال الجدد ن أبؼددى ج ددى ثـدد ن طـددي ـ ػددر ( ) اهلل رسددول طفدد 

 اهلل رسدددول السدددـي ط الثدددم اهلل ؿ دددوب ودددن إودددوو ي الؽدددرض ؽجلدددظ طرؽدددوا اـدددملين

()  إبددراهقم بؿؼددو  أوددرت ـددو أرأيدد م ( )ؽقدده الَددعه اـددملن اخوَددع إغ ؽرددةدده 

 رسددددول لددددوع الرددت  () ؽوصؿددددي الرتددددي إغ ؽدددد ري الرددت ؟() اهلل رسددددول

 متددد  مل ٕؾدددوا ( ) اهلل رسدددول أؾطعفدددو ؾطدددويع الأوجلدددقً ؿدددود  ؿددد ( ) اهلل
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 وددن ؾجلددويو الرددت اخّددج  وددن الهدد و فو الرت دده إغ ثعػددر دار الرددت ةـػددمل  المل  ددم

 .ذو ؾيض ا،ور

 ذدددن الاسددد ؼْؾً أزالاثفدددن إغ نؽدددرددهت جددد  بغدددذ رثدددول  دددً كّدددوق الك طدددً

 ودددن ؾّدددم ودددو الرددت. ةغؾدددى بـدددي ذرارن السدددْقً. الإجؽدددو  اـػدددرالع ذم احلؽدددم

 يعطدددي( ) اهلل رسدددول ؿدددود ؿددد  الأططقدددً اـعطويدددو دالااليدددن الحمدددوت. حقدددر أرض

 اخـدددوؿا  بدددع اخّدددوجي  السدددويً الأـؼقدددً. إؼـقدددوق بدددع دالـدددي أثعؾفدددو المل بوـّدددويي

 وّدددج  الرددت. الؽرَددده )ط الثدددم( اهلل أكددد ل ؿددد ( ) اـرسدددول مخدددو الأكػدددملت

 وددو الؽ  ددً إبددواب وددن ؽقدده ؽدد ا وددو السدد دت. طؾقدده ؿددود وددو إغ( ) اهلل رسددول

 بدددنج ل الأودددرت اــْقدددمل  طدددد الجددد دت اخلػدددع  طدددد اخّدددا الجرودددً وـددده  سددد 

 بّْددم ا،فددر اــددوس الأـ وددً ةؽْددذات  مخددو ا،ـددوي  طددد بددوـ ؽْذ الأوددرت اخ ع ددع 

 ممدددن وّدددج ف ذم( ) اهلل رسدددول ودددع أدحدددم ودددن الأحرثدددً جقماـدددر اـدددرمحن اهلل

 ممدددن( ) اهلل رسدددول بعددد  احدددرج ودددن الأدحؾدددً أحرثددده( ) اهلل رسدددول ؿدددود

 طددد اـطدد   الطددد اـؼددرآد جؽددم طددد اــددوس المحؾددً أدحؾدده ( )اهلل رسددول ؿددود

 الاـغّدددم اـوَدددوق الرددت الجددد الدهو  ألدددـوؽفو طدددد اـ ددد ؾوت الأحدددملت اـّدددـي 

 .وواَعفم إغ كجراد أهم الرددت الوواَعفو  الرشايعفو  فووواؾق إغ الاـ  ة

 ـ ػرؾدددوا إذا( ) كْقددده السدددـي اهلل ؿ دددوب إغ إودددم السدددوير ؽدددورس سدددْويو الرددت

 .طـي

 الأطؾؿدد فم ؽريجلددي ذم إٓ روجلددود شددفر ذم جي ؿعددوا ٓ أد اــددوس أوددرت ـؼدد  الاهلل

 أهددم يددو: عدديو يؼوةددم ممددن طّددؽرن أهددم بعدد  ؽ ـددودي ب طددي اــواؽددم ذم اثدد  طفم أد

 !طؿر سـي ؼذت اشس  
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 كوجقدددي ذم ي دددورالا أد حػدددً الـؼددد  ةطوطدددوش  روجلدددود شدددفر ذم اـ ددد ة طدددن يـفوكدددو

 الاـدد طوة اـجلدد ـي أيؿددي الصوطددي اـػرؾددي وددن إوددي هددملف وددن ـؼقددً وددو طّددؽرن ثوكددى

 .اــور إغ

إِْ  ُكـوووُمْ  : )ط الثدددم( اهلل ؾدددول اـدددملن اـؼربدددى ذن سدددفم ذـددد  ودددن الأططقدددً

ْؿَعى ِ لِنَنـُْمْ   ِى ْلـَى َظَذ َظْ ِدَكى َيْ َم اْلُػْوَقىِ  َيْ َم اْلَمَؼ  اْْلَ ََ  .(1) َوَنى َنك

( )البرسدددوـه بـػّددده اهلل ؾركـدددو اـدددملن اـؼربدددى بدددملن طـدددى اـدددملن الاهلل ؽدددـ ن

وو ِ : ةعددوغ ؽؼددول ْ اْلُؼْوَ وو  َواْلَقَمووىَن  َوادََْهووىكنِِي َواْ ووِي الها ُِ ِِ َولِوو ُشوو  َِ َولِؾوا وو   (2)ق ِ َنؾِؾا

 الوددو ؽ ددملالف اـرسددول آةددقؽم الوددو وددـؽم إؼـقددوق بددع دالـددي يؽددود ؿددق ( حولددي ؽقـددو)

ُؼووو ا الَ ؽدددوك فوا طـددده هندددوؿم  خدددن  َصوووِديُد اْلِعَؼوووىِ  إِ ا الَحمؿددد   آل ضؾدددم ذم َواكا

 .ضؾؿفم

 سددفم ذم ــددو دمعددم المل( ) كْقدده بدده الالىص بدده اهلل أؼـوكددو الؼـددى ــددو وـدده رمحددي

 أالسددوخ وددن يطعؿـددو أد اـْقددً أهددم الأؿروـددو( ) رسددوـه اهلل أؿددر   ددقْو ك اـ دد ؾي

 ؽرَددو الوـعوكددو ب ؼـددو اــددوص  اهلل ؿ ددوب الث دد الا رسددوـه الؿددملبوا اهلل ؽؽددملبوا اــددوس

 الاهلل( ) كْقـدددو بعددد  ـؼقـدددو ودددو أو ددده ودددن كْدددي بقدددً أهدددم ـؼدددي ودددو ــدددو  اهلل ؽرَددده

 .(3)اـعظقم اـعظ بوهلل إٓ ؾوة الٓ جول الٓ ضؾؿـو ون طد اخّ عود

الرثددول اـّددـ  ؿؾفددم اغ سددؾقم بددن ؾددقو تؼددوت بدد  ؿدد    المحددود بددن طقّددى الإد 

ؿددود وددن اـطْؼددي اخلووّددي الـؽددن رالي طـدده ابددراهقم بددن هوشددم اـددملن هددو وددن اـطْؼددي 

اـّددوبعي أيجلددوش ٕكدده طّؿددر طؿددراش صددوي ش ؽلدرؿ دده اـطْؼ ددود: اـّددوبعي الاـّودسددي  الأوددو 

                                                 
 .41إكػول:   (1)

 .7احلػ:   (2)

 . 63د  58اـرالَي ون اـؽوذم: ص  (3)
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: إد (1)ثددووع اـددرالاة   الذم وعجددم رثددول احلدد يٌسددؾقم بددن ؾددقو ؽفددو تؼددي ب ّددى 

سددؾقم بددن ؾددقو ذم كػّدده تؼددي ثؾقددم اـؼدد ر طظددقم اـ ددلد. الؿددود اـّددق  اـرالثددردن 

( يؼدددول: إد سدددؾقم بدددن ؾدددقو ا ددد م ودددن اـطْؼدددي اـ وـ دددي الودددن ألددد وب أودددذ :)

( الٕثددم اشدد فورف بددملـ  هددرب وددن احلجددوج بددن يوسددن حويػددوش وـددده اخددموـع )

رةه اـوؽدددوة ؽددد طوف دؽدددوح ػى ذم دار أبدددود بدددن أي طقدددوش اغ أد ججلددد جدددع ؾددد   اـعدددرا 

( الؿددود ططددوف ؿ وبدده الأثددوز ـدده كؼددم وددو أالدطدده ؽقدده ممددو رالاف طددن أوددذ اخددموـع )أال

 هملا هو اـّْى ذم رالايي أبود بن أي طقوش طن سؾقم.

هددملا جددول اـّددـ  ؽفددو ذم ؼويددي آط ْددور  الأوددو و ـدده ؽؼدد  ذؿددر ؽقدده أتـددع الت تددع 

 طع أد يردهددو اغ وددو ؿددود ذم ( مل يّدد( الهددو )داش ممددو ُؼددذ بعدد  رسددول اهلل )وددور

( الةوَددقا ؿددم الاجدد  وددن هددملف اخددوارد ب ددوج اغ بّدد  ذم اـؽدد   الك ددن )طفدد ف

( كدددملؿر الاجددد اش وـفدددو ـقؽدددود كؿوذثدددوش طدددّ  ثدددري بعددد  ار دددول اــْدددي إؾددد س )

 الهي وّلـي ل ة اـزااليا. 

 

                                                 
 .221  ص8وعجم رثول احل يٌ: ج  (1)
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 تذعح ملالج انتراويح:

ع ألدد وب اـ ددواري  الاـّددذ إد أالل وددن سددـّفو مجوطدديش هددو طؿددر بددن اخلطددوب أمجدد

ؽؼدد  أحددرج اـْ ددورن ذم ؿ ددوب اـددزااليا وددن اـ دد قا طددن طْدد  اـددرمحن طْدد  اـؼددورن 

حرثدددً ودددع طؿدددر ـقؾدددي ذم روجلدددود اغ اخّدددج  ؽدددنذا اــدددوس أالزاع و ػرؾدددود ؾدددول: 

الاجدد  ؿددود أو ددم  تددم  ..اغ اد ؾددول  ؽؼددول طؿددر: إ  أري ـددو مجعددً هددمٓق طددد ؾددورئ

طدد   ؽجؿعفددم طددد ُأي بددن ؿعددى ؾددول تددم حرثددً وعدده ـقؾددي أحددري الاــددوس ي ددؾود 

 .          (1)ب  ة ؾوريفم ؾول طؿر: كعؿً اـْ طي هملف...احل يٌ

ؾدددول اـع ودددي اـؼّدددط   ذم إرشدددود اـّدددورن ذم رشح لددد قا اـْ دددورن طـددد  

( وددو هددملف ـػظدده: سدد هو بؾوؼدده اغ ؾددول طؿددر ذم هددملا احلدد يٌ )كعؿددً اـْ طددي هددملف

( مل يّدددن  دددم آثددد  ع  دددو الٓ ؿوكدددً ذم زودددن اـ دددّ ي  ب طدددي ٕد رسدددول اهلل )

 .(2)الٓ أالل اـؾقم الٓ هملا اـع د.. اـ 

الؾددول اـع وددي أبددو اـوـقدد  حمؿدد  بددن اـ دد ـي جقددٌ ذؿددر الؽددوة طؿددر ذم جددوادث 

وت إالٓد هددد( وددن ةورخيدده )رالَددي اخـددوضر(: هددو أالل وددن هنددى طددن بقددع أوفدد23)سددـي 

المجددع اــددوس طددد أربددع ةؽْددذات ذم لدد ة ا،ـددوي  الأالل وددن مجددع اــددوس طددد إوددو  

 ي ظ ذم اـزااليا... اـ .

الخددو ذؿددر اـّددقوصي ذم ؿ وبدده ةددوري  اخلؾػددوق ؾددول: هددو أالل وددن ُسددؿي أوددذ اخددموـع 

الأالل وددن سددن ؾقددو  شددفر روجلددود بددوـزااليا  الأالل وددن جددر  اخ عددي  الأالل وددن مجددع 

ذم لدد ة ا،ـددوي  طددد أربددع ةؽْددذات... اـدد   الؾددول حمؿدد  بددن سددعق  جقددٌ  اــددوس

                                                 
  283  ص1  ل قا وّؾم: بوب اـزؼقى ذم ؾقو  روجلود: ج233  ص1ل قا اـْ ورن: ؿ وب ل ة اـزااليا  ج  (1)

 .114  ص1اخوصل خوـ : ج

 .4  ص5اـْ ورن: ج إرشود اـّورن ذم رشح ل قا  (2)
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ةددرثم طؿددر ذم ا،دد ق اـ وـددٌ وددن اـطْؼددوت: الهددو أالل وددن سددن ؾقددو  شددفر روجلددود 

بددوـزااليا المجددع اــددوس طددد ذـدد  الؿ ددى بدده اغ اـْؾدد اد الذـدد  ذم شددفر روجلددود سددـي 

اليا بوـرثددول الؾوريدددوش رة الثعددم ـؾـدددوس بوخ يـددي ؾددوريع ؾوريددوش ي دددظ اـددزادأربددع ط دد

 .(1)ي ظ بوــّوق... اـ 

الؾددول ابددن سددع  ذم اـطْؼددوت اـؽددري ذم ةرمجددي طؿددر: هددو أالل وددن سددن ؾقددو  شددفر 

 .(2)روجلود بوـزااليا  المجع اــوس طد ذـ  الؿ ى به اغ اـْؾ اد

( أراد إزاـدددي هدددملف اـْ طدددي ؽػدددي الإذ اللدددؾً كوبدددي اخل ؽدددي اغ أودددذ اخدددموـع )

سددلـ ه طددن اـ ددد ة ذم روجلددود ذم اخّدددوث  ( ؾدددول: طْدد  اهلل ) حددر طدد ر طدددن أي

( أد يـددودن ذم ( اـؽوؽددي أوددر احلّددن بددن طددظ )ؽؼددول: خددو ؾدد   أوددذ اخددموـع )

اــددوس ٓ لدد ة ذم شددفر روجلددود ذم اخّددوث  مجوطددي ؽـددودي ذم اــددوس احلّددن بددن طددظ 

(( بددد  أودددر بددده أودددذ اخدددموـع )ؽؾددد  سدددؿع اــدددوس وؼوـدددي احل ) ّدددن بدددن طدددظ

(( لددوجوا: الاطؿددراف الاطؿددراف  ؽؾدد  رثددع احلّددن اغ أوددذ اخددموـع ) ؾددول )

ـدده: وددو هددملا اـ ددوت؟  ؾددول: يددو أوددذ اخددموـع اــددوس ي ددق ود: الاطؿددراف الاطؿددراف  

 .  (3)(: ؾم  م لؾواؽؼول أوذ اخموـع )

ر بددن راير كؼدد ش وددن ؿ ددوب أي اـؼوسددم ثعػدددالطددن حمؿدد  بددن إدريددو ذم آحددر اـّدد

خدددو ؿدددود أودددذ اخدددموـع  ( ؾدددول: حمؿددد  بدددن ؾوـويددده طدددن أي ثعػدددر الأي طْددد  اهلل )

(( بوـؽوؽددي أةددوف اــددوس ؽؼددوـوا ـدده: أثعددم ــددو إوووددوش يموـددو ذم روجلددود ؽؼددول ) )

 دددم: ٓ  الهندددوهم أد جي ؿعدددوا ؽقددده  ؽؾددد  أوّدددوا ثعؾدددوا يؼوـدددود أبؽدددوا روجلدددود  

                                                 
راثع ؿ وب اــ  الآث فود ـؾّق  طْ  احلّع رشف اـ ين ذم اخورد اـّودس الاـعػين ون اخوارد اـ ي اث ف الا ؽقفو ؽق    (1)

 يؼوبم اــ .

 .281  ص3اـطْؼوت اـؽري: ج  (2)

   ون أبواب كوؽؾي شفر روجلود.11  ون اـْوب 2  احل يٌ: 192  ص5اـوسويم: ج  (3)
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كدددوس ؽؼدددول: يدددو أودددذ اخدددموـع َدددٍ اــدددوس الاروجلدددوكوف  ؽدددلةى احلدددورث إطدددور ذم أُ 

( طـدد  ذـدد : دطددوهم الوددو يريدد الد ـق ددم ذددم وددن الؿرهددوا ؾوـدد : ؾددول: ؽؼددول )

 .(1)شوؤالا

البو،ؿؾددي ؽؿّددلـي اـددزااليا وددع ؿوهنددو وّددلـي طْوديددي  إذا ؿوكددً ذددملف اخ وبددي المل 

ؽؽقددن  ( ذم زوددود ح ؽ دده اـ غقددذ ؽقفددو الإزاـددي هددملف اـْ طددي يؽددن ٕوددذ اخددموـع )

بؿّددلـي اخلؿددو اـ ددي هددي وّددلـي ووـقددي السقوسددقي ؾدد  ة طْددً ذددو أيدد ن اخ ددلورين 

 اـملين ة طْوا بؿّلـي ؽ ري الاخذاث الأهم وـف  بؿّلـي اخل ؽي اشس وقي.

( ( ذم زيددورة أوددذ اخددموـع )اليؽػددي ذم اخؼددو  وددو الرد طددن اشوددو  ا ددودن )

أؾرَددددوري سددددفم ذالن اـؼربددددى وؽددددراش ...تددددم ذم يددددو  اـغدددد ير  الاـ ددددي ثددددوق ؽقفددددو: 

الأجددودالف طددن أهؾدده ثددوراش  ؽؾدد  آل إوددر إـقدد  أثددري فم طددد وددو أثريددو رؼْددي طددـف  بدد  

( طـدددد  اـوجدددد ة الطدددد   طـدددد  اهلل ـدددد  ؽلشددددْفً حمـ دددد  ذدددد  حمددددن إكْقددددوق )

 .(2)إك ور

( الاسددد ق ق وعواليدددي الودددن الأودددو جدددول اخلؿدددو بعددد  اس  دددفود أودددذ اخدددموـع )

(  الإكدد  ؿددوكوا ق ا،ددور وددن بـددي أوقددي ؽؾددم يؽ ػددوا بّددؾْه طددن أهؾدده )بعدد ف حؾػددو

رف اخدددرق ؽدددق  يؿؾؽددده  تْوكددده ةدددورة خدددن ي دددوؤالد ؿددد  ي دددوؤالد  دي قدددؽود ؽقددده ة ددد

رف شددددوؤالا اغ أد درؽوكه ذم أن و دددددالأحددددري يؽـ الكدددده ذم ؿـددددوزهم  التوـ ددددي ي دددد

( وددن بددع  )اللددؾً اخل ؽددي اغ طؿددر بددن طْدد  اـع يدد   ؽددلزال سددى أوددذ اخددموـع

( ( السددددؾؿفو اغ اشوددددو  اـْددددوؾر )اــددددوس الرد ؽدددد ؿوش طددددد أالٓد ؽوصؿددددي )

الجقـ ددمل اث ؿعددً ؾددري  الو ددوي  اـّددوق وددن اهددم اـ ددو  طـدد ف الؾددوـوا: ـؼدد  صعـددً 

بػعؾددد  هدددملا طدددد أي بؽدددر الطؿدددر اـؾدددملين وـعدددو ؽوصؿدددي ؽددد ؿوش الكّدددْ ف  اغ اـظؾدددم 
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ؿوكدددً ذم يددد هو الودددو ؿوكدددً الاـغ دددى ؾدددول: لدددا طـددد ن أد ؽوصؿدددي ادطدددً ؽددد ؿوش ال

( الهدددي سدددق ة كّدددوق أهدددم ا،ـدددي  الإ  بػعدددظ هدددملا ـ ؽدددملب طدددد رسدددول اهلل )

( الـدددو أةؼدددرب اغ اهلل الرسدددوـه الأرثدددو شدددػوطي ؽوصؿدددي الاحلّدددن الاحلّدددع )

 .  (1)ؿـً وؽود أي بؽر ـ  ؾً ؽوصؿي المل أؿملذو ذم دطواهو

خلدددراج أد الرالي أبددو يوسدددن ذم ؿ ددوب ا )البعددٌ اخلؿدددو اغ أهددم اـْقدددً )

 .(2)طؿر بن طْ  اـع ي  بعٌ بّفم رسول اهلل السفم ذالن اـؼربى اغ بـي هوشم

( أد طؿددر بددن طْدد  الذم صْؼددوت أبددن سددع : اكدده رالي طددن ثعػددر بددن حمؿدد  )

اـع يدد  ؾّددم سددفم ذالن اـؼربددى بددع بـددي طْدد  اخطؾددى المل يعدد  كّددويفم اـدد يت ؿددن وددن 

 .(3)ؼذ بـي طْ  اخطؾى

( ؿ ْدددً اغ طؿدددر بدددن طْددد  اـع يددد  بـدددً احلّدددع ) الؾدددول أيجلدددوش: أد ؽوصؿدددي

  ـؼدد  أحدد وً وددن ؿددود ٓ حددود  ـدده الاؿ ّددقً وددن طوريددوش ة ددؽر ـدده وددو لددـع الةؼددول: 

 .(4)ر بملـ  طؿر الؾول طؿر بن طْ  اـع ي : إد بؼقً أططق ؽم مجقع جؼوؾؽمدؽّ

الؽقدده أيجلددوش: اث ؿددع كػددر وددن بـددي هوشددم ؽؽ ْددوا ؿ وبددوش البع ددوا بدده وددع رسددول اغ 

ر بددن طْدد  اـع يدد  ي  ددؽرالد ـدده وددو ؽعددم ذددم وددن لددؾي أرجددووفم الأهنددم مل ي اـددوا طؿدد

 .(5)جمػقع وـمل ؿود وعواليي

( ؾددوٓ: الؽقدده أيجلددوش: إد طددظ بددن طْدد  اهلل بددن طْددوس الأبددو ثعػددر حمؿدد  بددن طددظ )

 وو ؾّم طؾقـو مخو وـمل زون وعواليي اغ اـقو(1). 
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ّددم ـعؿددر بددن طْدد  اـع يدد  ؿدد  الؿددود وددن ك قجددي هددملف إوددور أد دس إوويددود اـ

ؽعؾددوا ؾْددم بؿعواليددي اـ ددو  ٕهنددم ٓ يطقؼددود أد يؽددود بقددـفم وددن يـددور احلدد  الأهؾدده 

الؾددو  وؽوكدده ي يدد  بددن طْدد  اخؾدد  الاؽ دد ا طفدد ف بؽ ددوب أرسددؾه اغ ط ـدده أد أطقدد الا 

 (.  اــوس اغ صْؼ فم إالغ الاك  ع ؽ ؿوش ون أبـوق ؽوصؿي )
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 ( مخس أرباح املكاسب:ذ الٍيب )جٕاب آخز لصبّٛ عمً أخ

اـؽدد   اـّددوب  الإد ؿددود ةووددوش ٓ شددْفي ؽقدده إٓ إكـددو الجرلددوش وـّددو خعو،ددي اـ ددْفي 

ودددن ثدددملالرهو ؽؿدددن اخػقددد  ذؿدددر أؿ دددر ودددن ثدددواب ةوسدددعي ـؾدددملهن الزيدددودة ذم تؼوؽدددي 

 اـؼورئ اـػؼفقي  ؽـؼول:

ايددده أد اـؽددد   ةدددورة يؽدددود ذم ورجؾدددي ةػددديع مخدددو إربدددوح  الأحدددري ذم إثر

الةطْقؼدده  الإدـددي وددن أيددي اـؽريؿددي الإجوديددٌ اـّددوبؼي ةمؿدد  أد ةػدديعه ؿددود وددن 

(  الأوددو أحددملف الاسدد قػويه ؽؼدد  يددمحر إوددو ـعدد    ؼدد  ووَددوطه ذم زوددن اــْددي )

ػيع  أال خعورَدد ه بؿ ددوـا ديـقددي ؿوكددً أهددم ذم كظددر اـ ددورع اخؼدد س وددن دب ايددي اـ دد

 اس قػويه  ةوَق ه:

اق أن جؽدددم ودددن إجؽدددو  اخوـقدددي أال ؼذهدددو ٓبددد  ؽقفدددو ودددن ٓ إشدددؽول ذم أد إثدددر

( ـدد يـو )خ  ؿددم أد يؽددود وـ ددل إتددو  سددذةه ؼدد  ووَددوطفو ذم اخلددورج  الوددن ا

وددن كوجقددي أحددملف مخددو إربددوح هددو طدد   الثددود ربددا زايدد  طددد اخمالكددي طـدد  اخددموـع 

الك ـددوا ؿجلددقوف ذم ب ايددي إوددر  ٕد اخفددوثرين ؾدد  ةرؿددوا أوددوا م ذم وؽددي اخؽروددي  

طددد إك ددور الهددم اخموـددود وددن أهددم اخ يـددي ؽؾددم يعفدد  وددـفم أربددوح دموريددي يؿؽددن 

 دطوي ا،   ب عؾ  اخلؿو ذو بػايطه  الرب  يّ وَا ذـ  ب  يظ:

أوددو بوــّددْي اغ اهددم اخ يـددي ؽ كقدداف أهؾفددو اغ احلددرالب وددع ؾددري   الاـقفددود 

ػ داغ ت كددع بددع ؼدد الة الٍيددي ذم ودد ة طدد السددوير اـؼْويددم اـعربقددي  الاـ ددي بؾددإ طدد دهو

( بوخ يـددي أن وعدد ل تدد   وعددورري جربقددي ذم ؿددم سددـي  سددـوات ودد ة إؾووددي اــْددي )

ؽددلدي ذـدد  اغ ثعددم اـطددر  اـ جوريددي ذم احلجددوز جمددول ـإلؼددورة الاـغدد ال الاـّددؾى بددع 

إصددراف اخ  وربددي  الاكؼطددوع اـ جددورة ذم ةؾدد  اـّددـوات الوددن أثددم ذـدد  كدد ر الثددود 

ورد ربددا دمددورن ؽقفددو  بددم ؿددود أؿ ددر بددم طووددي تددرالة اـؼْويددم جقـددملاري وددن إكعددو  ودد
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الؾؾددق ش وددن اـغددرس الاـدد رع  الؿددم ذـدد  ؿوكددً وددن وددوارد اـ ؿددوات الاـ دد ؾوت  المل 

 ةؽن ون ووارد اخلؿو إٓ إذا زادت طن ومالكي اـّـي  المل ي ًْ اـ يودة.

وددن اخمالكددي  الـددو وددع بؼددوق  ٓ سددق  ـددو ثعؾـددو وددو يـ ػددع ب ؿراهتددو وـفددو ذم اشطوشددي

أطقوهندددو  الؿوكدددً اخ يـدددي طولدددؿي اشسددد   أيجلدددوش بؾددد اش زراطقدددوش  الؿوكدددً طوودددي تدددرالة 

 أهؾفو اـ رع الاـِع.

الأوددو بوــّددْي اغ اهددم وؽددي اخؽروددي ؽددند اـ جددورة الإد ؿوكددً رايجددي طـدد هم  الذم 

اـػددين بعدد  ؾْويددم أهددم اـؽ ددوب إٓ اكدده ؿددود ؽ  فددو بقدد  اخّددؾؿع ذم أالاحددر طؿددرف 

أن ذم اـّددـي اـ ووـددي وددن ا جددرة  المل ة ددؾـو أحْددور وددن كوجقددي وراثعددي دمورهددو اغ اــْددي 

(( ذم أربوجفددو ـددو ؿددود  ددو ربددا ذم اـْددوؾي وددن ةؾدد  اخدد ة وددن جقددوة اــْددي ) )

اليؿؽددن أد يؽددود هددملا هددو اـّددى ذم ةددلحذ بعددٌ اـعدد ل ،ؿددع اـ ؿددوات اغ اـّددـي 

( ج دددى ك ـدددً أن ذم أالاحدددر طؿدددرف اـػدددين )اـ وسدددعي اال اـعدددورشة ودددن ا جدددرة 

ْ  َتووَدَق   أيددي اـؽريؿددي:  َِِ ُْ ِنووْي َنْنووَ ا   وددع أد آيددوت ألددم اـ ؿددوة ؿوكددً  (1)...ُخوو

ر ذم هدددملا اـ دددلحذ هدددو طددد    ؼددد  دكوزـدددي ذم وؽدددي اخؽرودددي ؾْدددم ا جدددرة  الـعدددم اـّددد

 ةؾددد  إودددوال اـ ؿويدددي ودددن اـغددد ت الإكعدددو   هدددي اـ دددي ؿوكدددً طؿددد ة اـ دددرالات ذم

اـع ددور  ؿدد  أكدده مل يـؼددم أيجلددوش أكدده ك ددى طددوو ش ـ ؿددوة وددول اـ جددورة طددد ؾددول اـعووددي 

 الثوبوش الطد ؾول اشوووقي اس  ْوبوش  الـعم اـّْى هو وو ذؿر.

كعددم مخددو اـغـددويم احلربقددي ؾدد  ثددري أحددملف وددن جددع كدد الل آيددي اخلؿددو  ـ  ؼدد  

 ال صْعدددوش  وجلدددوؽوش اغ أد احلدددرب  المجدددع إودددوال اـ دددي اؼ ـؿفدددو اخؼدددوةؾود ودددن اـعددد

اشسدد   ؿددود وّددْوؾوش بددملـ  ذم طفدد  ا،وهؾقددي  الـؽددن ؿددود طددد الثدده )اخربددوع( أن 
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ؿدددود ريدددقو اـؼْقؾدددي  أال ا،دددق  يلحدددمل ربدددع اـغـدددويم ــػّددده  الـؽدددن اشسددد   رشع 

 اخلؿو  الؾّؿه س ي أسفم  ؿ  ذم أيي اـؽريؿي  ؽؼؾم وؼ ارف الؿ ر أل وبه.

الةطْقدددد  أن جؽددددم رشطددددي يّدددد  طي طدددد   و امحددددي بوشَددددوؽي اغ إد أثددددراق 

و ددؾ ي أهددم  الإٓ ؽدد  جيددرن الطؾقدده ـددو سددؾؿـو الثددود أربددوح دموريددي طـدد  اخّددؾؿع ذم 

( ؽق  ؿدددم ( الـدددو ذم أالكدددي إحدددذة ودددن جقوةددده )طقددد اـرسدددول إؿدددر  )

( خلؿّددددفو ٕثددددم ةدددد اجم و ددددؾ ي أهددددم ذم كظددددرف اد يؽددددود طدددد   وطوـْ دددده )

( الهددي دؽددع هتؿددي أحددمل ) إثددرة طددد اـرسددوـي المجددع اخددول ــػّدده  الذاليدده وددن

أؾوربدده  ؽددند اخلؿددو يؽددود هلل الـرسددوـه  الذالن ؾربددوف  ؽقؽددود ذم ب ايددي اــظددر أشددْه 

ي د الإد مل يؽدددن ؿدددملـ  ذم احلؼقؼدددي الاـواؾدددع  الجقدددٌ إد اخّدددؾؿع دبوخؾددد  اـ   ددد

وددـفم ( طددن وطوـْددي هددملا احلدد  ؿددوكوا ؾريْددي اـعفدد  بوشسدد   ؿددود ةرؽددع اـرسددول )

( ذم ذـدد  اـوؾددً  إذ طـدد  ةدد اجم اخ ددوـا ٓبدد  وددن ةؼدد يم إهددم  أالغ بددوــْي )

الـعددم ةددلحذ أحددمل اـ ؿددوات اغ اـّددـي اـ وسددعي أال اـعددورشة د وددع كدد الل آيددوت اـ ؿددوة 

ذم وؽددي اخؽروددي د ؿددود وددن هددملا اـؼْقددم أيجلددوش  أن ـدد ال  رطويددي جددول اخّددؾؿع ـؼددرب 

وة ةقددف ذم اـػؼددراق الؾْددقؾفم ممددو يرثددع اغ طفدد هم بوشسدد    وددع الَددوح أد اـ ؿدد

( بددددوٕداق إٓ و ددددلحر اخ ددددوـا اـعووددددي إٓ أكدددده وددددع ذـدددد  مل يطددددوـْفم اــْددددي )

رف ـؾؿ ددوـا اـعووددي أيجلددوش طـدد  اـ  ؼقدد : ٕد دالاخلؿددو أالغ بددملـ   الإد ؿددود ي دد

رف درف ذم اخ ددوـا اـعووددي  الاــ ددن أحددر ي دددك ددػه سددفم ـإلوددو  شووو دده ي دد

( اق اـّددودة  الـددو زاد يشق وـدده يددرد اغ اشوددو  أيجلددوش  الـؽددن اـرسددول )طددد اـػؼددر

اؿ ػدددى بدددوـ ْؾقإ المل يطدددوـْفم بدددوٕداق  ٕكددده ي دددْه أحدددمل إثدددرة طدددد اـرسدددوـي  ؽقـدددوذم 

َة ِِف اْلُؼْوَ ووو ؾوـددده ةعدددوغ:  َِ َنْجووووا  إِٓا ادَْوووَ دا   الؾوـددده ةعدددوغ: (1)ُقوووْ  ٓ َنْشوووَلُلُؽْ  َظَؾْقووو

                                                 
 .23اـ وري:   (1)
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ِنوووْي َنْجووووأ إِْ  َنْجوووِوْ إِٓا َظوووَذ َر ش اْلَعوووىدَنِيَ َوَنوووى َنْشووو َِ   ؽدددند ودددودة ذن (1)َلُلُؽْ  َظَؾْقووو

 اـؼربى ةؽود بـػع إوي اشس وقي   اي فم ذم إذا أجْوهم.

الممدددو ذؿركدددو يظفدددر ؽدددر  آحدددر بدددع اخلؿدددو الاـ ؿدددوة  ؽدددند اـ ؿدددوة وؾددد  ـؾػؼدددراق 

ُْ بلحدددملهو ذم ؾوـددده ةعدددوغ: ( الةقدددف ذم اخ دددوـا اـعوودددي  الؾددد  ُأودددر ) ِنوووْي  ُخووو

ْ  َتوووَدَق    َِِ ( طددد ٓش ٕحدددملهو  الأودددو اخلؿدددو ؽفدددو جددد  ـددده   ؽـ دددى ) (2)...َنْنوووَ ا

الٕؾربويدده د ؿدد  ذم أيددي اـؽريؿددي د الإد ؿددود ذم احلؼقؼددي ـ ددوـا اخّددؾؿع  إٓ أكدده وددع 

ؽريؿددي طددد ذـدد  مل يددمور بلحددملف وددن اــددوس ج ددى ذم أالكددي إحددذة  بددم دـددً أيددي اـ

ََ َ ـِ اخ ددورؿي وددع اخغ ـؿددع  ؿدد  هددو ودد ـول )اـدد  ( ذم ؾوـدده ةعددوغ:  وو ْؿووُمْ  َواْظَؾُؿوو ا َنكا

َأ َنووَل ا لِِ ْ ٍَ ِِ ِنووْي  ُشوو  َُ َولِؾوا ري  اـددملن بقدد ف ؿددم اخددول د  الوددن الضقػددي اـ دد (3)... ُُمَُهوو

ؿوكددً اخطوـْدددي  ري   ٓ سددق  إذادأد يددمدن بـػّدده ج ددي رشيؽدده  الـددو مل يطوـْدده اـ دد

( ؽوــ قجدددي إد ودددن الضقػدددي اخّدددؾؿع أكػّدددفم أد وـوؽقددده ـ دددلكه الطظؿ ددده ؿدددوــْي )

( الإد مل يطدددوـْفم بددده  هدددملا بوــّدددْي اغ أربدددوح يدددمدالا مخدددو اهلل ةعدددوغ الاـرسدددول )

اخؽوسددى  الكجدد  كػددو احلوـددي ذم مخددو اـؽـدد  الاخعددودد جقددٌ اةػؼددً وددملاهى اـعووددي 

( الٓ وددن ؼددذف وددن اخلؾػددوق ذـدد  مل يعفدد  وـدده )طددد الثددوب اخلؿددو ؽددقف   الوددع 

ك دددى طوودددم ٕحدددمل مخّدددفو  ؽ   دددم إد طددد   اخطوـْدددي ٓ يددد ل طدددد طددد   ةػددديع 

 احل .

يض إطدددراض دالهـددوري كؽ دددي أحددري الو دددؾ ي ذات أ قددي بوـغدددي ـعؾفددو ؿوكدددً ةؼ دد

رف  الهددي بعدد  د( طددن وطوـْددي هددملا اخلؿددو وددن اخّددؾؿع ذم ط دداــْددي إؿددر  )

ودددو ؿددود يدددراف وددن ةّدددؾ  احلؽووددوت ا،دددويرة وددن حؾػدددوق بـددي أوقدددي ( اغ كظددرف )

                                                 
 .127اـ عراق:   (1)

 .113اـ وبي:   (2)

 .41إكػول:   (3)
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البـددي اـعْددوس طددد اخّددؾؿع ذم اخّدد ؼْم  الؿددود أحددملف  ددملا اخلؿددو سددْْوش ـػدد ا بددوب 

 ضؾم آحر طد اخّؾؿع ون ؾْم ةؾ  احلؽوووت ا،ويرة.
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 الفصل الثالث

 هل مخس األرباح تشزيع والئي؟

 وهل له اصل قزاني؟
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اسددد ؼرب بعددد  اخ دددلحرين اجددد  ل أد يؽدددود مخدددو إربدددوح ةػددديعوش الٓيقدددوش ودددن 

( الذـددد  حلدددوث فم إـقددده بعددد  اكؼطدددوع أيددد تم ودددن ؾْدددم إيؿدددي اخ دددلحرين )

اخق اكقددوت اشسدد وقي إلددؾقي  ؽددند ـإلوددو  الاحلددوؿم الَددع هددملا اـؼْقددم وددن إوددور 

َا ( ـؼوـددده ةعددوغ:  )اخوـقددي ب ّدددى آج قوثددوت اـطوريدددي  ؿدد  ؿدددود اــْددي  الـا ِووو

  ؽفددملا اخلؿددو خيدد   بوشوددو   الـددملا طددر طـدده ذم  (1)...ُؿْمِنـنَِي ِنووْي َنْكُػِهووِف ْ وَنْوىَل  ِىْلوو

( ذم رالايددي ابددن شددجوع اــق ددوبورن رالاي دده بدد  يدد ل طددد اح  ولدده بدده  ؿؼوـدده )

م وـه اخلؿو ممو يػجلم ون ومالك ه(2).   

أورةـددددي بوـؼقددددو  بددددلورري الأحددددمل شدددد   ؾؾددددً ـدددده: الذم رالايددددي أي طددددظ بددددن را

 .(4)  الؼذ ذـ  ون إحْور(3)جؼ ...احل يٌ

ر هدددملا آجددد  ل اششدددؽول اـّدددوب  ودددن طددد   ةددد االل هدددملا اخلؿدددو ذم دالؾددد  يػّددد

 (؟!)( أن طد اشوو  اـْوؾر( الإيؿي اخ ؼ وع )ر اــْي )دط 

اخدددملؿورة ذم أيدددي الاـظدددوهر اد وّددد ـ ف إسدددوس ذم ذـددد  طددد   لددد   اـغـقؿدددي 

ريعوش ؾرآكقددوش الوّدد ـ ف اـرالايددوت ؽق طددر  داـؽريؿددي طددد أربددوح اخؽوسددى ؽدد  يؽددود ة دد

                                                 
 .6إج اب:   (1)

 .2ون ابواب وو جيى ؽقه اخلؿو  احل يٌ:  8  اـْوب 511  ص9اـوسويم: ج  (2)

 .41إكػول:   (3)

 .41إكػول:   (4)
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ر وعددع أال ضددرالف وعقـددي  دجقـ ددمل اجدد  ل ؿوهنددو أجؽووددوش حورثقددي الٓيقددي خم  ددي بع دد

ريعوت اـؼرآكقدددي ٓ ةؽدددود إٓ أجؽوودددوش ألدددؾقي جؼقؼقدددي دجقدددٌ أهندددم ؾدددررالا بدددلد اـ  ددد

إجؽددو  اـ وب ددي بوـّددـي الاـ ددي ب ؿددم ؽقفددو أد ةؽددود حورثقددي  ـؽددم اـع ددور  ب دد ف

( َدددؿن ةػّدددذ آيدددي خم  دددي ب ودددود اال ضدددرف وعدددع  ؾدددول اـّدددق  اـطْوصْدددويي )

 ريعوتداـ  دد ضددوهر هددو ؿدد  ومبدد  ريعدة دد طددد و دد ؿؾي أهنددو أيددي اخلؿددو:  الضددوهر

 وددلحوذة بقدديجر ؼـقؿددي ؿددود سددواق الؼـقؿددي ؼددـ ش  يّددؿى بدد  و عؾدد  احلؽددم الأد  اـؼرآكقددي

 الاـغدددوص اخؽوسدددى ؿلربدددوح ـغدددي اـغـقؿدددي طؾقددده يطؾددد  ممدددو ؼذهدددو أال اـؽػدددور ودددن

 ؼـقؿددي هددو أيددي كدد الل وددورد ؿددود الإد الاخعددودد  اـؽـددوز وددن الاخّدد  رج الاخ جددي

 .(1)خي   أد ـؾؿورد ؽؾقو احلرب

أؾددول: أوددو ألددم آجدد  ل اخددملؿور د اطـددي اجدد  ل ةػدديع هددملا اخلؿددو وددن ؾْددم 

خ ددلحرين الـددو وددن بددوب اـوٓيددي طددد إوددوال د ؽق ؽعدده وددو الرد ذم لدد ق ي إيؿددي ا

( آيدددي اخلؿدددو طدددد اـػويددد ة اـ دددي طدددظ بدددن وف يدددور اـطويؾدددي ودددن ةطْقددد  اشودددو  )

ريع دريع مخددو إربددوح ة ددديػقدد هو اخددرق وطؾؼددوش  الهددملا ممددو يدد ل بوَددوح طددد اد ة دد

ةْعددوش ـؾؿ ددوـا اـ وـقددي  ألددظ  الجؽددم أالم إ ددي  ٓ ةػدديع الٓيددي  الجؽددم تددوكون 

ؽقؽدددود جدددول سدددوير إمخدددوس  ؿ ؿدددو اـغـدددويم احلربقدددي  الؼذهدددو ؾددد  رشع ذم لددد ر 

 اشس  .

 حمؿدد  بددن أمحدد  طددن   اـ ددػور احلّددن بددن حمؿدد  الكدد  اـ دد ق ي هؽددملا:   طددن

 ددد( ) ثعػددر أبددو إـقدده ؿ ددى:  ؾددول وف يددور بددن طددظ طددن   مجقعددوش  حمؿدد  بددن الطْدد اهلل

 الهددملف هددملف سددـ ي ذم أالثْددً اـددملن إد:  ؾددول ددد وؽددي صريدد  ذم إـقدده ؿ وبدده أكددو الؾددرأت

 وددن حوؽددوش  ؿؾدده اخعـددى ةػّددذ أؿددرف   اخعددو  وددن خعـددى ؽؼدد    الوددوي ع ريندط دد سددـي

 أال دددد لددد جفم اهلل أسدددلل دددد ودددوام إد اهلل شدددوق إد  بعجلددده ـددد  ردالسلؽّددد   آك  دددور

                                                 
 .49  ص9اخق اد ذم ةػّذ اـؼرآد: ج  (1)
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 بدد  الأزؿددقفم أصفددرهم أد ؽلجْْددً ذـدد  ؽعؾؿددً   طؾددقفم جيددى ؽددق  رالادؾ دد بعجلددفم

ْ  َتوووَدَق   :  ةعدددوغ اهلل ؾددول اخلؿدددو  أودددر ودددن هدددملا طدددووي ذم ؽعؾددً َِِ ُْ ِنوووْي َنْنوووَ ا ُخووو

وووى َوَتووو ش َظَؾوووْقِفْ  إِ ا  قِفْ  ِ َ كش ََ وووُوُهْ  َوُكووو وووْ  َوالُ ُكَ فش ََُ َنََلْ   َشوووِؿق   َظؾِوووق   َتوووالَكَ  َشوووَؽي  

َِ َوَيلْ  ُهوووَ  َيْؼَ وووُ  الماْ َ وووَيْعَؾُؿووو ا َن ا الَ وووَدَقىِت َوَن ا الََ  َظوووْي ِظَ وووىِد َا ُُ ال اُ  ُخووو  ُهوووَ  الماووو ا

ِحقُ   ل الُ الووووا وَ  إىَِل َظوووىَِلِ َوُقوووْ  اْظَؿُؾووو ا َنَهوووَرَ دا َُ َوادُْْمِنـُووو َ  َوَشوووُسَ  َظَؿَؾُؽوووْ  َوَرُشووو ُل

ََ ُكـووُمْ  َكْعَؿُؾوو  َ  ووَفىَدِة َنُقـَ شووُ ُؽْ   ِوو  طددو  ؿددم ذم طؾددقفم ذـدد  أالثددى   المل(1)اْلَغْقووِ  َوالشا

 طؾدددقفم أالثْدددً الإكددد    طؾدددقفم اهلل ؽرَدددفو اـ دددي اـ ؿدددوة إٓ طؾدددقفم أالثدددى الٓ  

 أالثددى المل   احلددول طؾددقف  جددول ؾدد  اـ ددي الاـػجلددي اـددملهى ذم هددملف سددـ ي ذم اخلؿددو

 الٓ دمددددورة ذم رب دددده ربددددا الٓ حدددد   الٓ دالاب الٓ آكقددددي الٓ و ددددوع ذم طؾددددقفم ذـدددد 

 خددو طؾددقفم وـددي الوـّددوش    وددوام طددن وـددي اػقػددوش    أورهددو ـدد  سلؽٌدد َددقعي إٓ َددقعي

 الاثْددي ؽفددي الاـػوايدد  اـغـددويم ؽلوددو   ذاهتددم ذم يـددوذم الخددو أوددوا م وددن اـّددؾطود يغ ددول

ََ َ ـِْؿووو:  ةعدددوغ اهلل ؾدددول   طدددو  ؿدددم ذم طؾدددقفم ووو َأ َنوووَل ا لَِِواْظَؾُؿووو ا َنكا ْ ٍَ َُ  ُمْ  ِنوووْي  ُُمَُهووو

ُشوو  وو ِق ِ َولِؾوا ْ اْلُؼْوَ وو  َواْلَقَمووىَن  َوادََْهووىكنِِي َواْ ووِي الها ُِ  َوَنووى إِْ  ُكـووُمْ  نَنـْووُمْ   ِووىلِ ِِ َولِوو

ْلـَوووى َظوووَذ َظْ وووِدَكى َيوووْ َم اْلُػْوَقوووىِ  َيووو ْ  ََ ْؿَعوووىِ  َوالَُنك َأ َقوووِديو  َم اْلَمَؼووو  اْْلَ ْ ٍَ   (2) َظوووَذ ُكووو ش 

 الا،ددوي ة   يػقدد هو الاـػويدد ة اخددرق يغـؿفددو اـغـقؿددي ؽفددي اهلل يرمحدد  الاـػوايدد  الاـغـددويم

 الٓ أب ؼددذ وددن ب ّددى ٓ اـددملن الاخددذاث   حطددر  ددو اـ ددي ـإلكّددود اشكّددود وددن

   لددوجى ـدده يعددرف الٓ يمحددمل وددول الو ددم   ووـدده ؽقمحددمل ي ددطؾم طدد ال الو ددم   ابددن

 طظوودددوش  أودددوآش  أد طؾؿدددً ؽؼددد    اخلروقدددي اـػّدددؼي أودددوال ودددن ودددوام إغ لدددور الودددو

   الؿدددقظ إغ ؽؾقولدددم ذـددد  ودددن يشق طـددد ف ؿدددود ؽؿدددن   ودددوام ودددن ؾدددو  إغ لدددورت

 وددن حددذ اخددمون كقددي ؽددود   جددع بعدد  الـددو شي ددوـه ؽؾق عؿدد  اـ ددؼي بعقدد  كويقددوش  ؿددود الوددن

                                                 
 .115د  113اـ وبي:   (1)

 .41إكػول:   (2)
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 اـّدد س ك ددن ؽفددو طددو  ؿددم ذم الاـغدد ت اـجلددقوع وددن أالثددى اـددملن ؽلوددو   طؿؾدده

 طؾقدده ؽؾددقو بؿمالك دده ةؼددو  َٓددقع ه  ؿوكددً الوددن   بؿمالك دده ةؼددو  َددقع ه ؿوكددً ممددن

 .(1)ذـ  ؼذ الٓ س س ك ن

( صْدد  طـددواد اـغـددويم ذم أيددي اـؽريؿددي طددد مجؾددي هددملف ؽ جدد  بوَددوح أكدده )

اـددملن هددو أربددوح اخؽوسددى  الا،ددوي ة  اـػويدد ة اـ ددي يػقدد هو اخددرقإوددور اـ ددي وـفددو 

ؼددذ ذـدد   الاخددذاث اـددملن ٓ ب ّددى الوددول طدد ال ي ددطؾم الاخددول اخجفددول ووـؽدده  ال

 ؽند هملف ؿؾفو ة حم  ً طؿو  أيي اـؽريؿي  أن ي ؿؾفو طـواد اـغـقؿي.

ؽدد ـً طددد أد مخددو إربددوح يؽددود وددن وددوارد ةطْقدد  أيددي اـؽريؿددي ؼػددم طـدده 

ػيعوش الٓيقدددوش  بعـدددواد تدددوكون داـعوودددي  أال ةغدددوؽؾوا طـددده  الـدددقو جؽددد ش جؽووقدددوش الةددد

 جودث.

د صْؼددوش ـؾؿ ددوـا اـعووددي د الإد ؿوكددً توب ددي  ريع اخددومدالاحلولددم: أد الٓيددي اـ  دد

( إٓ أكدده ٓ دـقددم طددد إثرايفددو طؿؾقددوش ذم حمددم اـؽدد    إٓ جمددرد ـإلوددو  اخع ددو  )

 آج  ل.

( ذم رالايددي أي شددجوع اــق ددوبورن: الأوددو وددو اس  ددف  بدده طددد ذـدد  وددن ؾوـدده )

م وـدده اخلؿددو ممددو يػجلددم وددن ومك ددهيع أيجلددوش وـدده   ؽدد  يدد ل بوثدده طددد أد اـ ػدد

(ـ دد ي هددملا اـ عْددذ ج ددى وددع اـ  دد )ريع إالم اش ددي  ؽددند اهلل ةعددوغ جقددٌ إكدده د

ثعددم ـدده اخلؿددو ممددو يػجلددم وددن اخمالكددي  ؽؽددود  ددو  أوددو إَددوؽي متددو  اخلؿددو اغ كػّدده 

ؽؼدد  ةؼدد   ا،ددواب طـدده  الؾؾـددو إكدده أطددم وددن اـوٓيددي طؾقدده  أال إرادة ك ددن اخلؿددو 

( البدددع اـّدددودة  اـددي طدددد ةؼّدددقم اخلؿدددو بددع اشودددو  )بؼريـددي سدددوير اـرالايدددوت اـ

 ك ػع.
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 .(1)هملا وجلوؽوش اغ َعػفو سـ اش بجفوـي ذم صريؼفو ؿ  طن اخـ ؼى

ؾؾددً ـدده: أورةـددي بوـؼقددو  بددلورري الأحددمل الأوددو وددو ذم رالايددي طددظ بددن راشدد  وددن ؾوـدده 

وددو  ( الؾدد  أثوبدده اش  ؽفددو ؾددول اـّددويم د طددظ بددن راشدد  د ٓ اشوددو  )جؼدد ...

( :بدددوحلؽم اـ ؽؾقػدددي ؾدددوي ش )جيدددى طؾدددقفم اخلؿدددو  ٓؽددد  يددد ل اـّدددمال  ال

ا،ددواب طددد اد ةػدديع هددملا اخلؿددو ةػدديع تددوكون  بددم هددو أطددم وددن ذـدد  د ؿدد  ذؿركددو 

( ذم ؿددد   اـّدددويم ؽددد  ذم اـرالايدددي اـّدددوبؼي د الأودددو إَدددوؽي متدددو  احلددد  اغ اشودددو  )

ؽؾقػدددي ٓ يددد ل طدددد كػدددي ذـددد   الأد ( بدددوحلؽم اـ ججقدددي ؽقددده  الثدددواب اشودددو  )

( الأوددو أن وؼدد ار وددن اخلؿددو ـدده ؽدد  اـواثددى طؾددقفم إططددوق اخلؿددو اغ اشوددو  )

 دٓـي ذم اـؽ   طؾقه بوثه.

ؾددد  يؼدددول رالايدددي طدددظ بدددن وف يدددور اخ ؼ ودددي الإد بقـدددً إٔلدددم اـؼدددرآ  ـػريجلدددي 

اخلؿددو اخلؿددو  إٓ أهنددو ةميدد  اـددرأن اـػؼفددي اـددملن ذهددى ـدده اـددْع  وددن اح  ددوص 

بوـػويددد ة اـ دددي   دددم ودددن دالد و دددؼي  البعْدددورة أحدددري: إد اـرالايدددي الإد ؽٌدددت 

 يرمحدد  الاـػوايدد  الاـغـددويم(: اـغـقؿددي اـددواردة ذم أيددي اـؽريؿددي بوـػويدد ة ـؼوـدده )

ؽلتْ ددً إلدددم اـؼددرآ  ـػريجلدددي     يػقددد هو الاـػويدد ة اخدددرق يغـؿفددو اـغـقؿدددي ؽفددي اهلل

عـددى اـػويدد ة ؽددملؿر بعدد  اخ ددلحرين أهنددو بؿعـددى اـددربا اخلؿددو  إٓ اهنددم اح ؾػددوا ذم و

اـددملن ب ددم طؾقدده اشكّددود وددن ؼددذ و ددؼي  وّدد  ٓش بددلؾوال بعدد  اـؾغددوين و ددم 

ر ُؼدددـ ش بوـجلدددم البدددوـػ ا الاـ  ريددد  دلدددوجى اـؼدددوووس جقدددٌ ؾدددول: ؼدددـِم بوـؽّددد

 فق ب  و ؼي.دالؼـقؿي الؼـ ش بوـجلم اـػوز بوـ

عددرب الةددوج اـعددرالس الؿددملا ذم ؿ ددوب الةْعدده طددد ذـدد  ؿددم وددن لددوجى ـّددود اـ

اـعددع ـؾػراهقدد ن  الطؾقدده ؽدد  ة ددؿم اـغـقؿددي اـددواردة ذم أيددي أربددوح اخؽوسددى ؽدد  
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يؽددود ـدده ألددم ؾددرآ   الالثدده ةليقدد  اـرالايددي  ددملا اـؼددول أهنددو ذؿددرت أو ؾددي ـؾػويدد ة 

 اـغـقؿددي ؽفددي اهلل يرمحدد  الاـػوايدد  الاـغـددويم(:المجقعفددو   ددم بدد  و ددؼي ؽؼوـدده )

   حطدددر  دددو اـ دددي ـإلكّدددود اشكّدددود ودددن الا،دددوي ة   يػقددد هو الاـػويددد ة اخدددرق ويغـؿفددد

 ووـدده  ؽقمحددمل ي ددطؾم طدد ال الو ددم ابددن  الٓ أب ؼددذ وددن ب ّددى ٓ اـددملن الاخددذاث

اخلروقددي  أوددوال وددن وددوام إغ لددور الوددو   لددوجى ـدده يعددرف الٓ يمحددمل وددول الو ددم

ويدد ة هددي وددو ب ددم بدد  و ددؼي    حددذ شددوه  طددد أد اخددراد وددن اـغـقؿددي الاـػاـػّددؼي...

ؽددوخذاث الا  يددي الاخددول اـددملن ٓ يعددرف لددوجْه ؿؾفددو أو ؾددي الو ددودي  ـؾددربا وددن 

 ؼذ و ؼي.

الطؾقددده ؽ  دددى بعددد  تْدددوت إلدددم اـؼدددرآ  ـػريجلدددي اخلؿدددو إٓ أكددده ٓ ي دددؿم 

 مخو أربوح اخؽوسى الهو حمم ب  ـو؟

قؿددي  ؼددذ سدد ي  أؾددول: إد أحددمل هددملا اـؼقدد  )الهددو وددن ؼددذ و ددؼي( ذم وعـددى اـغـ

ؾطعدددوش  الإٓ يؾددد   طددد   شدددؿول اـغـقؿدددي ٕضفدددر أؽرادهدددو الهدددي اـغـدددويم احلربقدددي: 

ـوَددوح إد اـغـددويم احلربقددي ٓ   ددم إٓ بوخ ددؼي  الأن و ددؼي أشدد  وددن بددملل اـددـػو 

اــػدددقو اـواؾدددع ذم احلدددرب!  ؽدددملؿر هدددملا اـؼقددد  ذم ةػّدددذهو ؼدددذ لددد قا  الـدددملا مل 

 يملؿرف بع  آحر ون طؾ ق اـؾغي.

ن رح بؽددود هددملا اـؼقدد  زايدد اش لددوجى ةػّددذ اخـددور: جقددٌ ؾددول ذم َددؿن الممدد

ةػّددذ هددملف أيددي: إد لددوجى اـؼددوووس أَددوف هددملا اـؼقدد  أن )وددن ؼددذ و ددؼي( طددد 

جّددى ذال  اـؾغددي  الـؽـدده ؼددذ دؾقدد   ؽوخ ْددودر وددن آسدد ع ل أد اـغـقؿددي الاـغددـم وددو 
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 سددْقؾه ؿوخددول ذم اـ جددورة ودد  ش يـوـدده اشكّددود  اليظػددر بدده وددن ؼددذ وؼوبددم وددودن يْملـدده ذم

 .  (2)ؽند ثوقت اـغـقؿي بغذ طؿم الٓ سعي وطؾؼوش سؿقً اـغـقؿي اـْوردة(1)

ؿدد  إد اخددراد ممددو ذم بعدد  اـؽ ددى ؿددلؾرب اخددوارد الؼددذف وددن ةؼققدد  ؿددود اـػددوز 

يق اخددلحوذ ذم وػفددو  اـغددـم بؽوكدده بدد  بدد ل  هددو بقددود اـػددر  بددع بددوب اـغـقؿددي دبوـ دد

ي  ؽددند اـ ددو  يع ددر ذم لدد ؾه الثددود اـْدد ل  ال ؼدد  اخْودـددي الأوددو بددوب اـغددـم الاخعوالَدد

ؽفدددو بدددوب اـػويددد ة ؽدددـػو اـ جدددورة الاخعوالَدددي ٓ ي ددد   طؾقفدددو اـغـقؿدددي الإد ؿدددود 

 اـربا احلولم ؼـقؿي.

( ططدددن هدددملف اخدددوارد اـ دددي اس  دددف الا ذدددو طدددد بوشَدددوؽي اغ أد اشودددو  )

ن اخغددويرة ؿدد  هددو وعؾددو   ؽقدد ل طددد أد وددرادف اـػويدد ة الاـغـقؿددي  الإلددم ذم اـعطدد

 ون اـغـقؿي طووي اـػوي ة الاـ ي ة ؿم ج ى وو ب م ون دالد سعي الو ؼي.

َنووْي َكووىَ  َظووُدّوا  الططددن اخلددوص طددد اـعددو  ؿ ددذ ذم اـؼددرآد الاـؾغددي ك ددو ؾوـدده: 

َِ َوجِ لِِ َِ َوُرُشوووؾِ َِ َنووونِ ا الَ َوَنالئَِؽمِووو يوووَ  َوِنقَؽوووى   ؽعطدددن ثريدددم (3)لِْؾَؽوووىنِِوييَ   َظوووُدو  ْزِ

ائِقووَ  اْذُكووُووا كِْعَؿمِووَ الامِووَ الوقؽددول طددد اخ يؽددي  الؾوـدده طدد  وددن ؾويددم:  َيووى َ ـِووَ إِْئَ

ووْؾُمُؽْ  َظووَذ اْلَعووىدَنِيَ    ؽعطددن اـ ػجلددقم طددد وطؾدد  اــعؿددي (4)َنْكَعْؿووُ  َظَؾووْقُؽْ  َوَن ش َنتا

أجؽددو  هددملا اــددوع وددن اـعطددن أكدده ٓ الهددو وددن ططددن اخلددوص طددد اـعددو   الوددن 

 طؾقدده ُططددن ؽدد  طووددوش  ـػظددوش  اخلطددوب أالل ؿددود إذا: اـعددري خي دد  اـعددو   ؿدد  ذؿددر ابددن

 اـؾػ . طؿو  ا ق  يوثى ٓ اخل وص  بؾػ 

                                                 
  بع بوب اخعوالَي البوب اـغـقؿي ؽ  يؼول ـػاق يشق بعػة دراهم و  ش أكه ؼـقؿي  كعم ـو ج م ـه اـربا ورادف بقود اـػر  (1)

 ون هملا اـػاق يؼول ـؾربا احلولم أكه ؼـقؿي.

 .3  ص11ةػّذ اخـور: ج  (2)

 .98اـْؼرة:   (3)

 .122اـْؼرة:   (4)
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 الاـغرض ون ذؿرف اـ ـْقه طد شؿول اـعو  ـه طـ  ةوهم حرالثه.

  اـػويددد ة الاـدددربا ريا أؿ دددر أهدددم اـؾغدددي ب دددؿول وعـدددوف خطؾددددبوشَدددوؽي اغ ة ددد

سدددواق ودددو ؿدددود وـددده بؿ دددؼي السدددعي اال ٓ  ؿؼدددول اـراؼدددى: اـُغدددـم بوـجلدددم ؽوـّدددؽود 

إلددوب ه الاـظػددر بدده تددم اسدد عؿم ذم ؿددم وظػددور بدده وددن ثفددي اـعدد ن الؼددذهم ؾددول: 

 َأ ْ ٍَ ََ َ ـِْؿووُمْ  ِنووْي  وو اووى َ ـِْؿووُمْ  َحووالٓ  َضقش ووى  (1) ،َواْظَؾُؿوو ا َنكا غددـم وددو   الاخ(2)َنُؽُؾوو ا َِّ

 .(3)  َنَغىكُِ  َكثَِرة  َنِعـَْد الِيغـم مجعه وغوكم ؾول 

 الذم جمؿع اـْ رين: اـغـقؿي ذم إلم هي اـػوي ة اخؽ ّْي.

 الذم اخعجم اـوثق : ؼـم اـفق ؼـ ش ؽوز به.

: الْ ه ؼـقؿي .  الذم اخ ْوح اخـذ: ؼـؿً اـفق أؼـؿه ُؼـ ش

 بعؽددو ذـدد  متووددوش الهددي إد وعـددى اـغـقؿددي أهددم اـؾغددي الاـ ػّددذبددم رح بعدد  

 ذم اـغـقؿددي: ـؾؼرصْددي اـؼددرآد ٕجؽددو  ا،ددووع اـ ػّددذ وددو ؿددود بّددعي الو ددؼي  ؽػددي

 ج دددى أؽدددو  ذم صوؽدددً الؾددد : اـ دددوطر ؾدددول الوـددده بّدددعي  اـرثدددم يـوـددده ودددو اـؾغدددي

 .(4)بوٕيوب اـغـقؿي ون رَقً

  

                                                 
 .41إكػول:   (1)

 .69إكػول:   (2)

 .94اــّوق:   (3)
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026 

 79 .................. (:بع  الؽوة اــْي)ة طى إيودن اـغوشؿي بؿّلـي اخلؿو 
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