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اٌزلافً ثيٓ اٌعٍٍّ َٛخ ثبهىح ـي اٌزواس اإلٍالِي  ،ـجيٕ ُٙلَيُ ِْتزون ٚرىبِتً

ٚرواثط ِٓٚ ،اٌعٍت َٛاٌّزعبٔمتخ عٍتُ صوتٛي اٌفمتٗ ٚعٍتُ إٌؾت ، ٛـمتل أزمٍتذ ِفتب٘يُ
األوتتٌٛييٓ ىٌتت ٝإٌؾتت ٛيٓ ٚصـتتبك األوتتٌٛيِ ْٛتتٓ إٌؾتت ٛيٓ ٚ،ىما وتتبْ عٍتتُ األوتتٛي

لٛاِٗ االٍزلالي عٍ ٝاألؽىبَ ٚضجط إٌٔ ـي ـ ، ّٗٙـإْ عٍتُ إٌؾتَ ٛتبعلٖ ـتي
اٌٛوٛي ىٌت ٝعٕبوتو اٌجٕتبل إٌ،تي ٚ ،رؾل تل ص واـتٗ ٚ ،ثيتبْ ِتب ،تؼ ِتٓ اٌزواويتت

ِٚب ال ،ؼ.

ٚال َزلي عٍت ٝاألؽىتبَ اٌْتوعيخ ىال ثفٙتُ اٌق تبة اٌْتوعيٚ ،ضتبثط ٘تنا اٌفٙتُ

اٌٍؽتتخ ٚاٌجيتتبْٚ ،اٍتتزموال رواويتتت اٌٍؽتتخ اٌعوثيتتخ ٚ ،رزجتتأ صٍتتبٌيجٙب ٚرعجيوارٙتتب ـتتي األكال
ٚاإلثالغ ٚاٌزقب ت.

ٚـ ُٙإٌٔ اٌموآٔي ِزٛلؿ عٍت ٝىكهان اٌٍؽتخ ٚإٌؾتٚ ، ٛلتل ّب لتبي اثتٓ ـتبهً ـتي

اٌ،بؽجي"ىْ اٌعٍُ ثٍؽخ اٌعوة ٚاعت عٍ ٝوً ِزعٍك ِٓ اٌعٍُ ثبٌموآْ ٚإٌَخ"

ٚاٍتتزغالل اٌلالٌتتخ ٚوْتتؿ اٌّع تبِٔٛ ٝلتتٛؾ عٍتتِ ٝتتل ٜاٌلها تتخ ٚاٌتتزّىٓ ِتتٓ اٌٍؽتتخ
اٌعوثيخ ـي َِز ٛبرٙب ِٚىٔٛبرٙب.

٘ٚتتنا اٌّع تت٘ ٝتتِ ٛتتب وْتتؿ عٕتتٗ اٌمتتوآْ ـتتي وضيتتو ِتتٓ آ برتتٗ  ،لتتبي ٍتتجؾبٔٗ " ٚىٔتتٗ

تٓ ا ٌَ ُّٕتتنه لٓ ز
ته ٌ لز ُىت ل
تيٓ ز لع لٍتت ٝلل ٍَجت ل
ٌزٕي تتً هة ا ٌَ لعتتب لٌّ ل
تِ ْٛت ل
يٓ ز لٔت لتي لي ثتتٗ اٌت ِتو ُ
ٚػ َاأللِت ُ

تبٖ
ثٍَتتبْ عوثتتي ِجتتيٓ" ااٌْتتعوال ٚ .]595لتتبي ٍتتجؾبٔٗ ـتتي ٍتتٛهح ٍٛتتؿ " ىٔتتب ص َٔ لي ٌَٕت ُ
 "ْٛا ٍٛؿ .]2
ُل َوآ ًٔب لع لوث ًّيب لٌ لع ٍَّ ُىُ لر َعم ٍُ ل
تيٓ " اٍتٛهح
ٚلٍ ٌٗٛجؾبٔٗ "ٌ لَب ُْ اٌَّني ُ ٍَؾ ُل ل
 ْٚى لٌ َيتٗ صل َع لغّ وتي ل ٚل٘ لتنا ٌ لَتب رْ لع لوث وتي ُِج ر
إٌؾً آ خ .]51
ٚاٍتتزٕجبا األؽىتتبَ اٌزْتتو عيخ متت َٛعٍتتِ ٝعوـتتخ ثٕتتبل اٌغٍّتتخ ٚ ،إٌ تتو ـتتي ٍتتتيبلٙب

اٌٍف تتتي ٚاٌّعٕتتٛي ٚ ،إٌ تتو ـتتتي األٌفتتب ِتتٓ ؽيتتش اإل تتالق ٚاٌزمييتتتل ٚ ،اٌعّتتَٛ
ٚاٌق،تتٚ ، ٓٛاٌؾميمتتخ ٚاٌّغتتبى ٚ ،كالالد صـعتتبي اٌىتتالَ ...اٌتتـ ِٚعوـتتخ كالالد
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األٌفب ٚ ،اٌٛوً ثيٓ اٌزواويت ٚ ،كالالد األٚاِتو ٚإٌتٛا٘ي ٚال تزُ مٌته وٍتٗ ىال
ِٓ فالي اٌَيبق ِٚعوـخ األثٕيخ اٌٍؽ ٛخ

ٚىكهان اٌّمبوتتل ٚاٌٛلتتٛؾ عٍتتت ٝاألؽىتتبَ اٌْتتوعيخ ِتتٓ اٌجيتتبْ اٌموآٔتتتي ىتتِ ْٛتتٓ
فتتالي اا تتبد اٌلاٌتتخ عٍتتِ ٝمبوتتلٖ ِٚعبٔيتتٗ ِٕٙٚتتب ـمتتٗ اٌٍؽتتخ اٌعوثيتتخ اٌزتتي ٔتتيي ثٙتتب
اٌموآْ اٌىو ُ ٚ ،ىكهان اٌجٕبل اٌٍؽٛي ٚـمب ٌٍَيبق ثأٔٛاعٗ اٌّقزٍفخ .

األٚائً ثبٌٕٔ اٌموآٔي ،ـىبْ ٌّب صٌّف ٖٛع يُ األصو ؛ِّتب ٘يتأ ٌعٍّتبل
ٚلل ُعٕ ٝإٌؾبح
ُ
اٌْو عخ اٌٍٛيٍ لخ اٌفعبٌخ ٌفِ ُٙعبٔيٗ ٚ،ثيبْ صؽىبِٗ.

ٚثٍػ ِٓ صّ٘يخ إٌؾ ٛـي اٌفمتٗ صٔتٗ صوتجؼ اٌمبعتلح اٌّزيٕتخ اٌزتي مت َٛعٍيٙتب اٍتزٕجبا

اٌؾىُ اٌْوعي ِٓ اٌموآْ اٌىو ُ.

ٚصول عٍّبل األوٛي صٔٗ ال ٍجيً إلكهان اٌّمبول ىال ثفٙتُ وتالَ اٌعوةِٚ،تب ال تزُ

اٌٛاعت ىال ثٗ ـٚ ٛٙاعت ٌٍ .زأويل عٍ ٝصْ اٌعٍ َٛرىًّ ثعضٙب ثعضب ،عبل اٌجؾتش

ثعٕٛاْ " رعبٔك اٌٍؽخ ٚاٌزْو أ ـي ٍٛهري إٌٛه ٚاألؽياة".

ٚاٌجؾش زىِ ِٓ ْٛجؾضيٓ ٚفبرّخ

وأما املبحح األول ـيٙزُ ثلالٌخ األٌفب .

واملبحح الجاني ووي عٍ ٝكالٌخ اٌزوويت.
صُ اٌقبرّخ ٚاٌّ،بكه ٚاٌّواعأ

ٚاهلل صٍأي صْ ى٘ ْٛنا اٌعًّ ِفيلا ـي ثبثٗ  ٛ٘ٚ،ؽَجٕب ٔٚعُ اٌٛويً

ك .صَٔبَ ِؾّل فبٌل اٌؾَيٕي
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املبحح األول داللة األلفاظ

األٌفب صٍبً ثٕبل اٌزواويت ٚ ،عٍيٙب اٌّعٛي ـتي اٍتزٕجبا اٌّمبوتل ِٕٙتب ؛ "ٚاٌٍفت

ٍ٘ٚ ٛيٍخ ىٌ ٝرؾ،يً اٌّعٕ ٝاٌّتواك ٚاٌّعٕت ٝاٌّم،تٛك"(ٌٙٚ ، )3تنا وتبْ "االعزٕتبل

ثبٌّع تتبٔي اٌّجضٛص تتخ ـتتتي اٌق تتبة ٘ تت ٛاٌّم،تتتٛك األع تتتُ"(ٚ،)3ال رزج تتل ٜاٌ تتلالالد
اٌّمٛ،كح ِٓ األٌفب ىال ثإكهان اٌَيبق ٚاٌّمبَٚ،رعلكّ٘ب ٚ ،اٌٛلٛؾ عٍ ٝصٍتجبة

إٌيٚيٚ،اهرجتتبا اٌتتٕ ُ ٚاٌجٕتتبل ثٙتتب ،ـبٌٍف تتخ لتتل رتتلي عٍتت ٝاٌعّتت َٛـتتي ٍتتيبق ٚعٍتتٝ
اٌق ٓٛ،ـي ٍيبق آفو.

ٚرْىيً اٌزواويت ٘ ٛاٌني فغو بلبد اٌّعبٔي ،ـىً وٍّخ ٌٙب فٛ،ويخ ِٚييح
ضبؾ ىٌيٙب ِعبٔ ٝعل لح ثعل ٚضعٙب ـي رْىيً ٌؽٛي ِب .

ِٚعٕ ٝاٌىٍّتخ اٌّفتوكح زٌٛتل ِتٓ اٌىٍّتبد اٌّزغتبٚهح ٘ٚ ،تنا ؾزتبط ىٌتِ ٝي تل ِتٓ

اٌزأًِ ـي اٌَيبق ٚلوائٓ األؽٛايٚ،اٌفوٚق اٌٍؽ ٛخ اٌلليمخ ثيٓ األٌفتب ثعتل ٚضتعٙب
ـي رواويت ِقزٍفخ.

ٚلتتتل هوتتي عٍّتتبل اٌٍؽتتخ ٚاألوتتٛي عٍتت ٝاٌلالٌتتخ اٌٛضتتعيخ  ،صتتُ أ ٍمتتتٛا ٌٍٕ تتو ـتتتي
ِلٌٛالرٙب األفو ِٓ ٜفالي َِبلبرٙب اٌٍف يخ ٚاٌؾبٌيخ.

ٚرزغٍتت ٝكالالد األٌفتتب ِٚمبوتتل٘ب ِتتٓ فتتالي اٌْتتٛا٘ل اٌتتٛاهكح اٌزتتي افزورٙتتب ِتتٓ
ٍٛهري إٌٛه ٚاألؽياة وعيٕخ ٌٍلهاٍخ.

بعٍ ُلٚا ُو ًَّ لٚاؽ ٍل ِّ َٕ ُ ٙلّب ِ لئ لخ لع ٍَ لتل ٍح لٚالل لر َأ ُف َتن ُوُ ث ٙلّتب
اٌيأ لي ُخ لَّ ٚ
5ت لبي رعبٌَّ { ٝ
اٌيأي لـ َ
تٓ
اهلل ىْ ُوٕت ُتز َُ ُر ََُِٕت ل
ت ْٛثت َّ
له َص لـ ت رخ ـتتي ك تتٓ َّ
تبهلل لٚا ٌَ ليت َت َٛاافتتو ل ٌَ ٚلي َْت لتَ ٙل لعت لتن لاث ُ ٙلّب لبئ لف ت رخ ِّت ل
يٓ } اإٌٛه ]5
ا ٌَ ُّ ََِٕ ل

) )5اٌْب جي  ،اٌّٛاـمبد .87/2

) )2اٌَبثك.
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اٌئتب ـتتي اٌٍؽتتخ ِٛضتٛل ٌٍفعتتً اٌقتتبٓ اٌمجتتيؼ ٘ٚ ،تٚ ٛال اٌوعتتً اِتتوصح ثّ بٚعزٙتتب
ـي ـوعٙب ِٓ ؼيو ٔىبػ ()3

ـبٌيأي ٚاٌيأيخ ٌتُ ُ ٍمتب ـتي اا تخ عٍتّ ٝق،تيٓ ِعيٕتيٓ ٚ ،ىّٔتب ص ٍمتب ٚصه تل ثّٙتب
اٌغتتٌٕ اٌتتني صـبكرتتٗ األٌتتتؿ ٚاٌتتالَ  ،ـتتبٌّعٕ ٝوتتً ِتتٓ ىٔتتِ ٝتتٓ اٌوعتتبي ٚعتتٌٕ
اٌيأيبد ،ـىً ِٓ ىٔ ٝعٍ ٝعِّ َٛعٕ ٝاٌئب غت ـي ؽمٗ اٌغٍلِٚ ،أ مٌته ـّٙتب
ٌيَب عٍ ٝعِّّٙٛب ـي اا خ ،ثً ّ٘ب فبوبْ ثبٌوعً ٚاٌّتوصح ىما وبٔتب ثتبٌؽيٓ ؽتو ٓ

ثىو ٓ ؼيو ِؾٕ،يٓ)3( .

ـقتوط ِتٓ عّت َٛاٌٍفت اٌّؾ،تٕبْ ىما ىٔيتب ـؾتلّ٘ب اٌتوعُ ت ٚىْ وبٔتب ّت و اٌئتبح ت
ٚلل هعُ هٍٛي اهلل وٍ ٝاهلل عٍيٗ ِ ( ٍٍُٚبعيا)  ٌُٚغٍلٖ.

ٚصٚعت ثعض اٌعٍّبل عٍل اٌيأي اٌّؾِ ٓ،بئخ عٍلح لجً هعّٗ.

ٚفوط ص ضب ِٓ عّ َٛاٌٍف اإلِبل ٚاٌعجيتل  ،صِتب اإلِتبل ـبٌٛاعتت ـتي ؽمٙتٓ اٌغٍتل
فَّ تتيٓ عٍ تتلح ٌ ،م ٌٛتتٗ رع تتبٌ ...{ ٝلـ تتإ َْ صل لر تتي لٓ ث لفبؽ لْ ت ٍتخ لـ لع لٍ تتي ،َ ٔ َّٓ ٙت ُتؿ لِ تتب لع لٍ تتٝ
َ
َ
تناة } ...اإٌَت تتبل ٚ ]25اٌعج ت تل ـ تتتي ٘ت تتنا ِضت تتً األِت تتخ)9( .
تٓ ا ٌَ لعت ت ل
ا ٌَ ُّ َؾ ل،ت ت لتٕبد ِت ت ل
ٚرق،ئ اٌيأيخ ٚاٌيأي ـي اا خ ثّب ِو ٘ ٛلٛي اٌغّٛٙه()3

) )5اثتتٓ ِٕ تتٛه ٌَ ،تتبْ اٌعتتوة ِتتبكح ىٔتت ، ،ٝىٌىيتتب اٌٙتتواً ،صؽىتتبَ اٌمتتوآْ  ،87اثتتٓ عبّتتٛه
،اٌزؾو و ٚاٌزٕ ٛو .558 /58

) ٕ )2تتو ىٌىي تتب اٌ ٙتتواً ،صؽى تتبَ اٌم تتوآْ  ،291اٌضعٍج تتي ،اٌىْ تتؿ ٚاٌجي تتبْ ٚ ،343 /4رفَ تتيو
اٌمو جي ٚ ،517 /52اٌزؾو و ٚاٌزٕ ٛو .521 /58

) ٕ )3و ىٌىيب اٌٙواً ،صؽىبَ اٌموآْ ٚ ،291رفَيو اٌمو جي .518 /52

) )4اٌَبثك
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ٚ ،فبٌف ُٙـي مٌه ىٍؾبق ثٓ ها٘ٚ ٗ ٛاٌؾَٓ اثٓ صثي اٌؾَتٓ ؛ ىم موتوا صْ اٌٍفت

عبَ ـي عّيأ اٌئبح ؛ ـبا خ ٚهكد ثبٌغٍل صُ عبلد اٌَتٕخ ثي تبكح اٌتوعُ ِتأ اٌغٍتل

ٚ ،اٍزلال عٍ ٝمٌه ثّب ـعٍٗ عٍي ثٓ صثي بٌت ثْواؽخ)3( .

ٚاٌمتتٛي ثتتبٌعّٚ َٛاـمتتٗ اٌقتتٛاهط ،ىم تتو ْٚصْ اٌؾىتتُ ـتتي اا تتخ عتتبَ ـتتي اٌّؾ،تتٓ
ٚؼيوٖٚ ،ال و ْٚاٌوعُ ٚ ،اؽزغٛا ثأٔٗ ؼيو ٚاهك ـي وزبة اهلل)3( .

ٚاٌمٛي اٌؾك ٘ ٛلٛي اٌغّٛٙه  ،ـبٌَٕخ صرتذ ِف،تٍخ ٌّتب صعٍّتٗ اٌمتوآْ ٚ ،لتل صجتذ
اٌوعُ ٌٍّؾ ٓ،ـي إٌَخ ٚ،صعّأ عٍ ٝمٌه اٌعٍّتبل  ،ـىتبْ صصتوا ِتٓ آصتبه اٌزتٛارو ،

ٚعٍ٘ ٝتنا ـٍفت اٌيأتي ٚاٌيأيتخ ـتي اا تخ فتبٓ ثّٙتب ىما وبٔتب ؽتو ٓ ثتبٌؽيٓ ثىتو ٓ

ؼيو ِؾٕ،يٓ.

اهللُ ِٓ لـ َضتٍٗ لٚاٌَّتن لٓ
{ ٌَ ٚلي ََ لز َعفؿ اٌَّن لٓ الل لغ ُل ل
بؽب لؽ َّزَ ُ ٝؽٕ لي َُّ َُ ٙ
 ٔ ْٚلى ً
2ت لبي رعبٌ ٝل
تِّ ُ٘ٛتٓ َِّتبي
ل َج لز ُؽ ل
 َُ ٘ٛى َْ لعٍ َّ ُز َُ ـتي َُ ٙلف َي ًتوا لُ ٚ
بة ِ َّّب لِ لٍ لى َذ صل َ لّبُٔ ُى َُ لـ لىبر ُج ُ
آر ُ
 ْٛا ٌَى لز ل
بوُ لٚالل ُر َىو ُ٘ٛا لـ لزيبر ُىُ لع لٍ ٝا ٌَج لؽبل ى َْ صل له َك لْ لر لؾ ًِٕ ،ب ٌّ لزج لز ُؽٛا لعتو لَ ا ٌَ لؾيتبح
اهلل ا ٌَّني آر
َّ
َ
ل َ
ل
ل َُ
ل
ٛه َّهؽيُ }اإٌٛه ]33
ِ
اٌل َٔ ليب ل ٚلِٓ ُ َىو ِ
اهلل ِٓ لث َعل ى َو لوا٘ َّٓ ٙلؼ ُف ر
٘ َّٓ ٙلـإ َّْ َّ ل
ر
ٌّب ُموو ٚعل اهلل رعبٌِ ٝتٓ تيٚط ِتٓ اٌعجيتل اٌفمتوال ثتبٌؽٕي ٚ ،وتبْ ِتٓ ٍٚتبئً ؼٕتبٖ

صْ ن٘ت ىزَت اٌّبي ثعٍّٗ ٚ ،اٌعجتل ال ؾَتٓ ـعٍتٗ مٌته ثبٍتزمالي ؛ ألٔتٗ فتبكَ
ٌَيلٖ  ،ععً ٌٍعجيل ؽم ًب ـي اٌّىبرجتخ عٍتٍ ِ ٝ
تبي ىما صكاٖ اٌعجتل ص ٚاألِتخ ُعزمت ًب ثتٗ ،ـتإْ
رواض ٝاٌّبٌته ٚاٌعجتل عٍت ٝاٌّىبرجتخ عتبىٚ ،ىْ كعتب اٌّبٌته ىٌيٙتب  ،ـٍتيٌ ٌتٗ ىعجتبه

اٌعجل عٍيٙب.

ٚىْ كعتب اٌعجتتل ىٌيٙتتب صِتو اهلل اٌَتتبكح ثإعبثتتخ ٍتت اٌعجيتتل رؾميمتتب ٌّم،تل اٌْتتو عخ ـتتي

ريويتتخ األِتتخ ٚاٍتتزمبِزٙب ٌىتتٓ األِتتو (وتتبرج . ُ٘ٛآرتت )ُ٘ٛم٘تتت ِبٌتته ٚاٌْتتبـعي ٚصثتتٛ

ؽٕيفتتخ ٚعّٙتتٛه اٌفمٙتتبل ىٌتت ٝصٔتتٗ ٌتتيٌ عٍتتٍ ٝتتجيً اٌٛعتتٛة  ،ثتتً ٘تت ٛفتتبهط عٍتتٝ
) )5واعأ

ىٌىيب اٌٙواً ،صؽىبَ اٌموآْ ٚ ،291رفَيو اٌمو جي .518 /52

) ٕ )2و ىٌىيب اٌٙواً ،صؽىبَ اٌموآْ  ،291اثٓ عبّٛه  ،اٌزؾو و ٚاٌزٕ ٛو .521 /58
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ؽميمزٗ عٍِ ٝؾًّ االٍزؾجبة ٚإٌتلة  ،ـتال غجتو اٌّبٌته عٍت ٝاٌّىبرجتخ؛ ألْ ـتي

ىعجتتبهٖ ىىاٌتتخ ٍِىتتٗ ٘ٚ ،تتنا ِتتبال رتتلع ٛىٌيتتٗ صوتتٛي اٌْتتو عخ ؛ ألْ اٌىزبثتتخ ثعيتتلح عتتٓ

ليبً األوٛي.

ـإما أعملد اٌىزبثخ ٌيِذ عٍ ٝاٌَيل ٚ ،وبْ ٌٍّىبرت اٌقيتبه ـتي اٌّمتبَ ص ٚاٌفَتـ

ٚ ،رمزضتتي األوتتٛي ث الٔٙتتب؛ ٌتتنا م٘تتت عّٙتتٛه اٌفمٙتتبل ىٌتتِ ٝتتب م٘جتتٛا ىٌيتتٗ ٚ ،وتتأ َّْ
األِتتو هف،تتخ ـتتي اٌىزبثتتخ هـعتت ًب ٌٍؾتتوط اٌّزتت ُ٘ٛ؛ ىم األوتتً اِزٕتتبل اٌىزبثتتخ ىال صْ
اٌْول صهفٔ ـيٙب ٚعٛى٘ب عٍٍ ٝجيً إٌلة.

ِّٚب لي عٍ ٝمٌته رعٍيمٙتب ثوؼجتخ اٌعجتل ٚ ،األِتو ىما وتبْ ٌٍٛعتٛة ّتوع ًب ال عٍتك
عٍ ٝاثزؽبل اٌعجل)3( .

ٚم٘تتت ع تتبل ٚاٌ ب٘و تتخ ىٌتت ٝاٌزَّتته ث تتب٘و األِتتو  ،ـعٍتت ٝاٌَتتيل ِىبرجتتخ عجتتلٖ ،
 ٚغجو ىْ صثٚ ٝعٍيٗ ـبألِو عٍ ٝؽميمزٗ ِٓ اٌٛعٛة.

ٚلل افزبه ٘نا اٌمٛي اٌ جوي ٚ ،اٌ ب٘و اثٓ عبّٛه ؛ ألٔٗ غّأ ثيٓ ِم،تل اٌْتو عخ
ـي ثش اٌؾو خ ـي األِخ ٚريويزٙب ٚاٍزمبِخ ك ٕٙب ٚ ،ثيٓ ؽك اٌَبكح ـي صِٛاٌ.ُٙ

ٚاٍتتزلٌٛا ثّتتب ـعٍتتٗ عّتتو ثتتٓ اٌق تتبة هضتتي اهلل عٕتتٗ ٚ ،لتتل ٘تتُ صْ ضتتوة صٔتتٌ ثتتٓ
ِبٌه ثبٌلهح ٌّب ٍأٌٗ ٍيو ٓ عجلٖ اٌّىبرجخ ـأث)3( .ٝ

لتتبي ىٌىيتتب اٌٙتتواً " ٚاٌتتني ٕ تتو ِتتن٘ت ع تتبل متتٛي ىّٔتتب اؽزّتتً اٌْتتول ِقبٌفتتخ
ليتتبً اٌمٛاعتتل اثزؽتتبل رؾ،تتيً اٌعزتتك اٌتتني ٘تت ٛؽتتك اهلل رعتتبٌٚ ،ٝاٌّم،تتٛك ثتتٗ رفو تتػ
اٌعجل ثؾو زٗ ٌ بعخ اهلل رعبٌ ٝثعل صْ وبْ وضيو ًا ِٓ صٚلبرٗ ٌؽيو ؽك اهلل عي ٚعً)9( .

) )5اٌّتتبٚهكي إٌىتتذ ٚاٌعيتتٚ ،99/4 ْٛرفَتتيو اٌجؽتتٛي  ،295 /3اثتتٓ عبّتتٛه اٌزؾو تتو ٚاٌزٕتت ٛو
.576/58

) ٕ )2و رفَيو اٌ جوي  ،232 /9اٌّبٚهكي إٌىذ ٚاٌعيٚ ،99/4 ْٛرفَيو اٌجؽٛي ،295 /3
اثٓ عبّٛه اٌزؾو و ٚاٌزٕ ٛو .576 ،575/58

) )3ىٌيىب اٌٙواً صؽىبَ اٌموآْ .355
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ٚهك ىٌىيتتب ٘تتنا االٔز،تتبه لتتبئال " ٚىما صجتتذ صْ األِتتو وتتنٌه  ،ـمتتل ٚضتتأ اهلل رعتتبٌٝ

مه عتتخ ٌزؾ،تتيً اٌّىوِتتخ ّتتوعب ثٍفتت اٌٛعتتٛة  ،ـّقبٌفتتخ ليتتبً األوتتٛي وبٔتتذ
ٌزع يُ صِو اٌؾو خ  ،ـّٓ ص ٓ ِجعش اٌٛعٛة؟!()3

ٚصه ٜصْ األِو ـي اا تخ ٌتيٌ عٍت ٝاٌٛعتٛة  ،ثتً فتوط ىٌت ٝإٌتلة ٚاالٍتزؾجبة ؛

وّتتب رمتتلَ  ،ـضتتال عتتٓ صْ اٌّبٌتته ٌتتٗ ؽو تتخ اٌز،تتوؾ ـتتي ٍِىتتٗ ـيفعتتً ـيتتٗ ِتتب ّتتبل
ٛاعيخ ال عجواً.

ل
تذ صل َ لّتتبُٔ ُىُ لٚاٌَّتتن لٓ لٌتتُ
إُِٓتتٛا ٌ لي ََت لتز َأم ُ
ٔى ُُ اٌَّتتن لٓ لِ لٍ لىت َ
3ت ت لتتبي رعتتبٌ { ٝلتتب ص ِ لٙتتب اٌَّتتن لٓ ل
َ
َ
ٍ
تٓ
تيٓ لر لضت ُتع ل
تٕى َُ لص تالل ل
ل َج ٍُ ُؽتتٛا ا ٌَ ُؾ ٍُت لتُ ِت ُ
تبث ُىُ ِّت ل
س لِت َّتواد ِتتٓ لل َجتتً لو تاللح ا ٌَ لف َغتتو لٚؽت ل
 ْٛص ليت ل
ٍ
تبػ
اٌ َّٙيت لتوح لِٚتتٓ لث َعتتل لوتاللح ا ٌَع لْتتبل لصتالل ُ
س لعت َت ٛلهاد ٌَّ ُىت َتُ لٌت َتي لٌ لع لٍت َتي ُى َُ لٚالل لع لٍت َتيُ َُ ٙع لٕت ر
تىُ ع لٍت ٝثع ٍ
اهللُ لعٍتتيُ
لث َع لتل ُ٘ َّٓ ل َّٛا ُـ ل
اهللُ لٌ ُى ُتُ اا لتبد لَّ ٚ
تض لو لتنٌ له ُ لج ّتي ُٓ َّ
ت ْٛلع لٍ َتي ُىُ لث َع ُض ُ َ ل ل َ
ر
لؽىيُ }اإٌٛه ]58
ر
ٚعٗ اهلل رعبٌ ٝإٌَِّيٓ ىٌ ٝروثيخ ٍِّٛويٚ ُٙص فبٌٚ ُٙرعٍيّ ُٙآكاة االٍزئناْ.
ٚل ٌٗٛرعبٌ "ٝاٌَّن لٓ لِ لٍ لى َذ صل َ لّبُٔ ُىُ"عبَ ـي اٌعجيل ٚاإلِبل ص فبال ٚثتبٌؽيٌٓ.ىٓ اا تخ
َ
ف،ذ اٌلالٌخ ثبأل فبي ِٕ ُٙ؛ ىم م٘ت ثعض اٌّفَو ٓ ٚاٌفمٙبل ىٌ ٝصْ اا خ عٍتٝ
اٌزمل ُ ٚاٌزأفيو.

ٚموتتو ىٍتتّبعيً ثتتٓ ىٍتتؾبق صْ اثتتٓ عجتتبً وتتبْ مٛي "ٌٚيَتتزأمٔىُ اٌتتن ٓ ٌتتُ جٍؽتتٛا
اٌؾٍُ ِّب ٍِىذ ص ّبٔىُ "()3

ٚلتتبي اثتتٓ عتتو ؼ لٍتتذ ٌع تتبل "ٚىما ثٍتتػ األ فتتبي ِتتٕىُ اٌؾٍتتُ ٌ تُ َتتزأمٔٛا لتتبي

ٚاعت عٍ ٝإٌبً صْ َزأمٔٛا ىما اؽزٍّٛا صؽواهاً وبٔٛا ص ٚعجيلاً")9(.

) )5اٌَبثك.

) )2صؽىبَ اٌموآْ ٌٍىيب اٌٙواً .325

) )3رفَيو اٌمو جي .213/2
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٘ٚنا ِب صولٖ ىٌيىب اٌٙواً  ٛ٘ٚلٛي ٚعيٗ؛ ـبٌجتبٌؽِ ْٛتٓ اٌعجيتل َتزٛي ـتي ؽمٙتُ
االٍزئناْ ـي ٘نٖ األٚلبد ٚؼيو٘ب؛ ألٔٗ ؾوَ عٍي ُٙإٌ و ىٌ ٝعٛهح ٍيلُ٘ ٚثتلْ

ٍيلر. ُٙ

ٚاألِو ثبالٍتزئناْ ـتي ٘تنٖ األٚلتبد عٍت ٝاٌٛعتٛة ال إٌتلة ص ٚاالٍتزؾجبة  ،وّتب

م٘تتت ىٌيتتٗ ثعتتض اٌّفَتتو ٓٚ ،رؾل تتل األٚلتتبد ـتتي ريَتتيو ٘ٚ ،تتِ ٛتتب كي عٍيتتٗ لٌٛتتٗ
تىُ ع لٍتت ٝثعت ٍ
تض"ٚ ،اعزّتتأ
تبػ لث َعت لتل ُ٘ َّٓ ل َّٛا ُـت ل
ت ْٛلع لٍت َتي ُىُ لث َع ُضت ُ َ ل
ٍتتجؾبٔٗ" لٚالل لع لٍت َتيُ َُ ٙع لٕت ر
لَ
ـفي اا خ رْل ل ٚريَيو ٚرعٍيً ٚ .موود اا خ األ فبي ٌىٓ َٕؾت عٍت ٝاٌجتبٌؽيٓ
ٌجمبل اٌعٍخ ِٓ إٌّأ.

تبر ُ ُٙلٚص ُ ٌَُٚت ٛاألل َه لؽتبَ
إٌجتي صل َ ٚلٌت ٝثتبٌَِّٕيٓ ِتٓ صلٔفَتٚ ُٙصلىٚاعتٗ صُِٙ
3ت لبي رعتبٌ{ ٝ
َ ُ َ ل َ ُ َ ل َ ل ُ ُ َّ ل ُ َ
َّ ِ
يٓ لٚا ٌَ ُّ لٙتتبعو لٓ ىال َّ صلْ لر َف لع ٍُتتٛا ى لٌتتٝ
لث َع ُضت ُت َُ ٙصل َ ٚلٌتت ٝثت لتج َع ٍض ـتتي و لزتتبة َّ
تٓ ا ٌَ ُّت َتَِٕ ل
اهلل ِت ل
ٛها }ااألؽتياة .]6األِٙتبد عّتأ صَ ،
صل َ ٌٚليبئ ُىُ َِّ َع ُوً ٚـب لو ل
بْ لمٌ له ـي ا ٌَى لزتبة لِ ََت ُ ً
ٚاألَ ر ٍك عٍ ٝاٌٛاٌلح ٚ،عّعٙب صِٙبدٚ ،صِبد)3( .
َّ
تبر ُ "ُٙثتتإ الق ٌفت األَ عٍتت ٝصىٚاط إٌجتتي وتتٍ ٝاهلل
ٚصِتتب لٌٛتتٗ رعتتبٌٚ " ٝصلىٚاعتتٗ صُِٙت
ل َ ل ُ ُ َّ ل ُ َ
عٍيت تتٗ ٍٚت تتٍُ ـ ٙتتتِ ٛت تتٓ لجيت تتً اٌّغت تتبى ؛ ألٔٙت تتُ ٌيَ تتتٛا صِٙت تتبد ؽميمت تتخ ٌٍَّت تتٍّيٓ
ٍلٔ.ُٙ
ٚاٌٍَّّبد ؛ ىم ٌُ َ

ٚهك ـتتي ِعغتتُ اٌفمٙتتبل " ٚلتتل ر ٍتتك عٕتتي األَ ت ِغتتبىاً عٍتت ٝاألوتتٛي األِٙتتبد
وبٌغلح")3(.

ٌٌ ،ٓٙع ُ لله ِٚىبٔخ األَ  ،ـ ٓٙوبألِٙتبد ،
ـٙنا اإل الق ِٓ ثبة اإلعالي ٚاٌزع يُ َّ
 ٌَٓٚصِٙبد ؽميمتخ ٚ.ؾزًّ صْ ىت ْٛاٌّتواك صٔٙتٓ ِضتً األِٙتبد ـتي رؾتو ُ ٔىتبؽ. ٓٙ

()9

) ٕ )5ت تتو اثٓ ِٕ ت تتٛه ٌَ ،ت تتبْ اٌعت تتوة ِت تتبكح صِت تتُ ،اٌغت تت٘ٛوي  ،اٌ،ت تتؾبػ  ،22 /5اٌيثيت تتلي ِ ،قزت تتبه

اٌ،ؾبػٚ،55 /5األى٘وي  ،رٙن ت اٌٍؽخ ِٚ ،262/5عغُ ٌؽخ اٌفمٙبل .87 /5
)ِ )2عغُ ٌؽخ اٌفمٙبل .87 /5

) )3ىٌيىب اٌٙواً  ،صؽىبَ اٌموآْ ٚ ،344اٌله إٌّضٛه .566/6
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ؽمٚ ٓٙرؾتو ُ ٔىتبؽ ٓٙعٍت ٝاٌزأثيتل ،
لبي اٌجؽٛي ٘ٓ صِٙبد إٌَِّيٓ ـي رع يُ
َّ
ال ـي إٌ و ىٌيٚ ٓٙاٌقٍٛح ث ، ٓٙـإٔٗ ؽواَ ـي ؽم ،ٓٙوّب ـي ؽك األعبٔت")3(.
ر

ـبإل الق ِٓ ثبة ِْبهوز ٓٙاألِٙبد ـي ثعض األؽىبَ )3( .

ٚـتتي ىضتتبـخ ٌفت صِٙتتبد ىٌتت ٝاٌضتتّيو (٘تتُ) اٌعبئتتل ىٌتت ٝعّتتأ اٌتتنوٛه ِتتب فيتتل صٔٙتتٓ
صِ ٙتتبد ٌٍوعتتتبي ـم تتط؛ الفز،تتتبٓ اٌؾ تتو ٚاإلثبؽتتتخ ثبٌوع تتبي ك ْٚإٌَتتتبل ،هٜٚ
اٌْعجي عٓ َِوٚق عٓ عبئْخ صْ اِوصح لبٌذ ٌٙب ب صِبٖ  ،ـمبٌذ ٌَذ ثتأَ ٌته صٔتب

صَ هعبٌىُ")9(.

٘ٚنا صوؼ اٌٛعٙيٓ ـي ِن٘ت اٌْبـعي هض ٝاهلل عٕٗ " ٚوؾؾٗ اثٓ اٌعوثي)3( .

ٚليتتً ىْ اٌٍف ت عتتبَ ـتتي عّيتتأ اٌّتتَِٕيٓ ٚإٌَِّتتبد رع يّ تبً ٌؾمٙتتٓ عٍتت ٝاٌوعتتبي

ٚإٌَبل ()3

ٚصلٛي ىْ ـَؤب و ٓٙٔٛصِٙبد ٌٍَِّٕيٓ ثزع تيُ ؽمٙتٓ ٚىعالٌٙتٓ ـتأِِٛز ٓٙعبِتخ

ـي اٌوعبي ٚإٌَبل ٘ٚ ،نا ِب افزبهٖ اٌمو جي َِزلال ثّب ـي ِ،ؾؿ صثي ثتٓ وعتت

"ٚصىٚاعتتٗ صِٙتتبر٘ٚ ُٙتت ٛصة ٌٚ"ُٙثّتتب لتتوصٖ اثتتٓ عجتتبً ِتتٓ صٔفَتت٘ٚ ُٙتت ٛصة ٌٙتتُ

ٚصىٚاعتتٗ صِٙتتبر "ُٙـٙتتنا وٍتتٗ عٕتتلٖ تتِ ٓ٘ٛتتب هٚاٖ َِتتوٚق ىْ وتتؼ ٚ ،ىْ ٌتتُ ،تتؼ
ـيَمط االٍزلالي ثٗ عٕلٖ ـي اٌزق،ئ  ٚ ،جم ٝاألِو عٍ ٝعّ)3(" ِٗٛ

) )5رفَيو اٌجؽٛي .437 /3

) ٕ )2و ِعغُ ٌؽخ اٌفمٙبل .87 /5

)َٔ )3ت اٌَي ٛي ـي اٌله إٌّضٛه ٘نا األصو  ،567/6الثٓ ٍعل ٚاثٓ إٌّنه اٌجيٙمي ـي ٍٕٕٗ
ٚوؾؾٗ اٌؾبـ اثٓ وضيو  ٕ ٚ.477/3و إٌىذ ٌٍّبٚهكي .372 /4

) )4اثٓ اٌعوثي  ،صؽىبَ اٌموآْ .342 /3

) ٕ )5و اٌّبٚهكي  ،إٌىذ ٚاٌعي ٕ ٚ،374/4 ْٛو رفَيو اٌمو جي .82 /54

) )6رفَيو اٌمو جي .82/54
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ٚال ِبٔأ ِٓ عّ َٛو ٓٙٔٛصِٙبد ٌٍوعبي ٚإٌَبل ِعب رع يّب ٚىعتالال ٌٙتٓ  ٚ ،ي تل
ـتتتي ؽتتك اٌوعتتبي رؾتتتو ُ ٔىتتبؽٚ ، ٓٙصِتتب ىْ وتتبْ اٌّتتواك ثىتت ٓٙٔٛصِٙتتبد ٌغّيتتأ

إٌَِّيٓ ٚإٌَِّبد ىٌ ٝصْ وس اهلل األهَ  ِٓٚعٍيٙب  ،ـأه ٜصْ مٌه ؼيو ِفَٛٙ
ىْ ؽىّٕتب ثتتأٔ ٓٙصِٙتتبد ٌزؾتتو ُ إٌىتتبػ ثٙتتٓ وبألِٙتتبد ؽميمتتخ؛ ألْ رؾتتو ُ إٌىتتبػ

ث ٓٙىّٔب ٘ ٛـي ؽيبر ٓٙصِب ثعل ِّبر ٓٙـؽيو ِمجتٛي ،ىم ويتؿ عمتً إٌىتبػ ثتأِٛاد

ؽز ٝؾوَ؟!!

ٌمله٘ٓ.
ٌنا صهعؼ صْ و ٓٙٔٛصِٙبد ٌٍَِّٕيٓ هعبال َٔٚبل ىعالي ٌٚ ٓٙرع يُ
َّ

ل
ُ ٖٛث َىتتتو ًح
اهلل م َوتت ًتوا لوضيتت ًتوا  .ل ٚلٍتت ّتج ُؾ ُ
4تت ت لتتتبي رعتتتبٌ { ٝلتتتب ص ِ لٙتتتب ا ٌَّتتتن لٓ ل
إُِٓتتتٛا ا َم ُوتت ُتوٚا َّ ل
ل
لٚصلويالً}ااألؽياة 45ت ]42
اٌزَتتجيؼ عتتيل ِتتٓ اٌ،تتالح ٘ٚتتتِ ٛتتٓ ثتتبة ى تتالق اٌغتتيل ٚىهاكح اٌىتتً ؛ ىم اٌ،تتالح

ِْزٍّخ عٍ ٝرَجيؼ اهلل ٚرٕي  .ٗٙص ِٓ ٛ٘ ٚثبة اٌىٕب خ ثإ الق اٌالىَ عٍ ٝاٌٍّيَٚ

)3( .

ِغبى؛ ىم ؽميمتخ اٌجىتوح
ٚىْ ؽًّ اٌزَجيؼ عٍ ٝؽميمزٗ ـفي اٌزعجيو ثبٌجىوح ٚاألويً
ر
صٚي إٌٙبه ٚاألويً آفتوٌٖٚ ،تيٌ اٌّتواك ثٙتب ٕ٘تب ٘تنا اٌٛلتذ اٌق،ت ٓٛثتً اٌّتواك
ٍبئو ٍبعبد إٌٙبه ٚاٌٍيً  ،ـبألِو ثبٌزَجيؼ ثىوح ٚصويال عٍِ ٝعٕ ٝاٌّلاِٚخ عٍتٝ

اٌزَجيؼ ـي عّيأ صٚلبد اٌٍيتً ٚإٌٙتبه ْتيو ىٌت ٝمٌته ِتلٌٛالد اٌتٕٔ ٚاٌَتيبلبد

اٌّّبصٍخ.

 ْٛله َّث ُٙتُ ثب ٌَ لؽ لتلاح
لبي اٌ ب٘و اثٓ عبّٛه ـي رفَيو ل ٌٗٛرعبٌ ٝلٚالل لر َ ُتوك اٌَّتن لٓ ل َتل ُع ل
صٚي إٌٙتتبه ٚ .اٌعْتتي ِتتٓ اٌتتيٚاي ىٌتت ٝاإلوتتجبػ .
لٚا ٌَ لعْت ّتي"ااألٔعبَ ٚ ]52اٌؽتتتلاح ّ
ّ
ٚاٌجتتبل ٌٍ وـيتتخ ٚ .اٌزعو تتؿ ـيّٙتتب رعو تتؿ اٌغتتٌٕ ٚ .اٌّعٕتت ٝصّٔٙتتُ تتلع ْٛاهلل اٌيتتَٛ

) ٕ )5تتو األٌٍٛتتي  ،هٚػ اٌّعتتبٔي ِٚ ،232/7تتٓ ثالؼتتخ اٌمتتوآْ ـتتي اٌزعجيتتو ثبٌؽتتلٚ ٚااوتتبي
ٓ.41
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و ٍّتتٗ  .ـبٌؽتتتلاح ٚاٌعْتتتي ل،تتتل ثّٙتتب اٍتتزيعبة اٌيِتتبْ ٚاأل تتبَ وّتتب م،تتتل ثبٌّْتتتوق

ٚاٌّؽوة اٍزيعبة األِىٕخ ٚ .وّب مبي اٌؾّل هلل ثىوح ٚصويالً"
يٙتب ُث َىتو ًح ل ٚلعْ ًّتيب"اِو ُ ]62
ٚلبي اٌيِقْوي ـي رفَيو ل ٌٗٛرعتبٌ ٝل ٚلٌ َُ ٙتُ ه َى ُل َُ ٙتُ ـ ل
ل
"صهاك كٚاَ اٌتتوىق ٚكٚهٖ  ،وّتتب رمتتٛي صٔتتب عٕتتل ـتتالْ وتتجبؽ ًب َِٚتتبل ٚثىتتوح ٚعْتتي ًب ،

رو ل اٌل ِّٛخ ٚ ،ال رم،ل اٌٛلزيٓ اٌّعٍِٛيٓ )3( .

دالالت الرتاكيب:
عل اٌَّز ٜٛاٌزوويجي صؽتل اٌّؾتبٚه اٌوئيَتخ اٌزتي رعتيٓ عٍت ٝاٍتزٕجبا األؽىتبَ ِتٓ

إٌٔ اٌموآٔيٚ ،لل ٔ و عٍّبل األوٛي ٚاٌّفَو ْٚىٌتِ ٝىٔٛتبد اٌزواويتت اٌموآٔيتخ
ِٓ ؽيش اٌع ؿ ٚاالٍزضٕبل ٚاٌٛوؿ ٚاٌْوا ٍٚبعلُ٘ ـي مٌه اٌَيبق ٚاٌمتوائٓ

اٌٍف يخ ٚاٌؾبٌيخ ٚصٍجبة إٌيٚي ٌٍٛلٛؾ عٍِ ٝمبول اٌزْو أ .
أوال :العطف
ل
تِ َّٓ ٘ٛتٓ للجتً صلْ
إُِٓتٛا ى لما لٔ لى َؾ ُتز ُُ ا ٌَ ُّ ََِ لٕتبد صُ َّتُ ل ٍَّ َم ُز ُّ ُ
5ت لبي رعبٌ { ٝب ص ِ لٙتب ا ٌَّتن لٓ ل
َ
ٍ
اؽب
ت َّٓ ٘ٛلـ لّت تتب لٌ ُىت ت َتُ لع لٍت ت َتيِ َّٓ ٙت ت َتٓ عت ت َّتلح لر َع لزت ت ِتل ٚلٔ لٙب لـ لّ ّز ُعت ت ُ
ت َّٓ ٘ٛل ٚلٍت ت ّتو ُؽ ُ
لر لّ َِت ت ُ
 َّٓ ٘ٛلٍت ت لتو ً
لعّيالً}ااألؽياة ]49
عتتبلد ٘تتنٖ اا تتخ ِجيٕتتخ ٌٍزْتتو أ اٌقتتبٓ ثبٌَٕتتبل اٌالرتتي ٍمتتٓ لجتتً اٌتتلفٛي ثٙتتٓ،
صٔ ٓٙال رٍيِ ٓٙاٌعلح .
ٚرَول َّ

ـٙنٖ اٌَٛهح ٔيٌذ ثعل ٍٛهح اٌجمتوح اٌزتي ارضتؼ ـيٙتب عتلح اٌّتوصح اٌّ ٍمتخ ٚاٌّزتٛـٝ

عٕٙب ىٚعٙب.

ٚعبلد ٘نٖ اا خ ٌزق،تٔ عتلح اٌّ ٍمتخ اٌتٛاهكح ـتي ٍتٛهح اٌجمتوح ٚ ،وتنٌه اٌعتلح
اٌٛاهكح ـي ٍٛهح اٌ الق إٌبىٌخ ثعل٘ب.

) )5اٌيِقْتتوي  ،اٌىْتتبؾ  ٕ ٚ ،545 /3تتو اٌتتواىي ِ ،فتتبريؼ اٌؽيتتت ٌتتً ٚ ،487/9ؽبّ تتيخ
اٌْٙبة اٌقفبعي عٍ ٝرفَيو اٌجيضبٚي .292/6
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ٚاٌؾىّخ ِٕٙب ٕ٘ب كـأ ِب ُز ِٓ ُ٘ٛصْ اٌعمل عٍت ٝاٌّتوصح ٛعتت عٍيٙتب اٌعتلح ٍتٛال

صكفتتً ثٙتتب ىٚعٙتتب صَ ال ٚ ،صوتتلد ثّتتب ال تتلل ِغتتبال ٌّزتت ُ٘ٛصٔتتٗ ال عتتلح ىال عٍتتٝ
اٌّلفٛي ثٙب)3( .

ِ "َّٓ ٘ٛع ٛؾ عٍ ٝلٌٛتٗ رعتبٌ " ٝلٔ لى َؾ ُتزُ ا ٌَ ُّ ََِ لٕتبد" ٚ ،ليتل
ـم ٌٗٛرعبٌ " ٝصُ َُّ ل ٍَّ َم ُز ُّ ُ
ُ
اٌ الق ثأٔٗ لجً اٌَّبً ثٙب.

ٚـبئ تتلح اٌع تتؿ ث ت ت "ص تتُ" ىصج تتبد اٌؾى تتُ اٌْ تتوعي ٚ ،اٌزأويتتتل عٍ تت ٝصْ اٌّ ٍم تتخ لج تتً

اٌَّبً ثٙب  ،ال علح عٍيٙبٚ.ىْ وبْ اٌ الق ِزوافيتبً ثعتل إٌىتبػ ،ـتلـأ اٌع تؿ ة

(صتتُ) ِتتب لتتتل زتتِ ُ٘ٛتتٓ رفتتبٚد ؽىتتُ ؼيتتو اٌّتتتلفٛي ثٙتتب اٌّ ٍمتتخ ثٛلتتذ لو تتت ،
ٚاٌّ ٍمخ ثعل ٛي اٌعٙل ٚروافي ِىٛصٙب ِأ ىٚعٙب)3( .

ٚموو ىٌيىب اٌٙواً صْ (صُ) ـتي اا تخ صـتبكد صٔتٗ ال تالق لجتً إٌىتبػ؛ ألٔتٗ ٍتجؾبٔٗ

ٚرعبٌ ٝهرت عٍيٗ ثٙب)9( .

ٚاعزّبكا عٍ ٝاٌع ؿ ة (صُ) ـتي اا تخ صعّتأ اٌعٍّتبل عٍت ٝصٔتٗ ال عتلح عٍت ٝاٌّتوصح

ؼيتتو اٌّتتلفٛي ثٙتتب ٍتتٛال ٍمتتذ لجتتً إٌىتتبػ ثٛلتتذ لو تتت ص ٚروافتتِ ٝىٛصٙتتب عٕتتل

ىٚعٙب ثعل اٌ الق.

تٛه ُ٘ َّٓ ل ٚلِتتب
اعت ل
إٌجت ِتي ى َّٔتتب صل َؽ لٍ ٍَ لٕتتب لٌت ل
ته اٌالَّرتتي لآر َيت ل
2ـ ـ لتتبي رعتتبٌ { ٝلتتب صل ِ لٙتتب َّ
ته صل َى ل ٚل
تذ ص ُ ُعت ل
ته ل ٚلث لٕتبد
ته ل ٚلث لٕتبد لفبٌ ل
ته ل ٚلث لٕتبد لع َّّبر ل
اهللُ لع لٍ َي له ل ٚلث لٕتبد لع ّّ ل
لِ لٍ لى َذ لّيُٕ له ِ َّّب صل لـبل َّ
إٌجتي صلْ
ته لَ ٚاِتوصل ًح ِِ ََِ لٕت ًخ ىْ ٘ٚجتذ ٔفَتٙب ٌٍٕجتي ىْ صلهاك
تبع َو لْ لِ لع ل
لفباللر له اٌالَّري ل٘ ل
ل
ل ل ل َ ل َ ل ل َّ ّ َ ل ل َّ ِ
يٓ }...ااألؽياة ]51
ل ََ لزٕى لؾ لٙب لفبٌ لً ،خ ٌَّ له ِٓ ُك ْٚا ٌَ ُّ ََِٕ ل

) ٕ )5و اثٓ عبّٛه  ،اٌزؾو و ٚاٌزٕ ٛو  ،286/25اثٓ عبّٛه  ،صؽىبَ اٌموآْ .5555/3

) )2رفَيو صثي اٌَعٛك  ،519/4اٌَّيٓ اٌؾٍجي  ،اٌله اٌّ ،421/5 ْٛ،ك .صثٍِٛ ٛت ، ٝكهاٍتخ
رؾٍيٍيخ ٌَٛهح األؽياة ٓ.257

) )3صؽىبَ اٌموآْ ٌٍىيب اٌٙواً .348
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فب تتت اهلل رعتتبٌ ٝـتتي ٘تتنٖ اا تتخ ٔجيتتٗ ِؾّتتلا وتٍ ٝاهلل عٍيتتٗ ٍٚتتٍُ ت ثْتتيل ق،تتٗ

ْ ٚوـٗ ثٗ عٍٍ ٝبئو اٌقٍتك؛ ىم ثتيٓ ِتب صؽٍتٗ ٌتٗ ِتٓ إٌَتبلٚ ،مٌته صْ لٌٛتٗ رعتبٌ" ٝ

بل"اإٌَبل ]3
بة لٌ ُىُ ِّ لٓ إٌّ لَبل لِ َض لٕ ٝلٚصُالل ل
س لُ ٚه لث ل
لـبٔى ُؾَ ٛا لِب ل ل
ٌّتتب ٔتتيي صَِتته وتتؾبثزٗ عٍتت ٝصهثعتتخ ٚ ،ـتتبهلٛا ِتتب عتتلا٘ٓ  ،ـبٍتتزضٕ ٝاهلل رعتتبٌ ٝث تتخ
األؽتتياة هٍتت ٌٗٛوتتٍ ٝاهلل عٍيتتٗ ٍٚتتٍُ ت  ،ـٍتتُ متتض عٍتت ٝىٚعبرتتٗ ثّفبهلتتخ ثيتتذ
إٌجٛح ثعلِب ٍٔٓ ّوؾ وؾجزٗ ِٚواـمزٗ ت وٍ ٝاهلل عٍيٗ )3( .ٍٍُٚ

ٚموتتو اثتتٓ عبّتتٛه صْ ٘تتنٖ اا تتخ ٚهكد عمتتت اا تتبد اٌزتتي ـيٙتتب ؽتتل ش إٌّتتبـميٓ

ٔٚتتيٍِٕ ُٙتتٗ ت وتتٍ ٝاهلل عٍيتتٗ ٍٚتٌٍُّ .تتب رتتيٚط ى ٕتتت ثٕتتذ عؾتتِ ٚ ،وبٔتتذ ىٚعتتخ
ِزجٕتبٖ ؛ ألٔتتٗ صهاك صْ جتتيٓ ٌوٍت ٌٗٛوتتٍ ٝاهلل عٍيتتٗ ٍٚتٍُ .ـتتي ٘تتنٖ اا تخ ِتتٓ ؾتتً ٌتتٗ

اٌزيٚط ث،ٓٙـال مأ إٌبً ـي رقجط ٚه تٚ ،ال فزٕ ُٙإٌّبـم)3( .ْٛ

ـبا خ عّعذ ثيٓ ؽٍيالرٗ وٍ ٝاهلل عٍيٗ  .ٍٍُٚعٓ و تك اٌع تؿ ثتبٌٛا ،ٚـع فتذ

ٍِه اٌيّيٓ ٚثٕبد اٌعُ ٚاٌعّخ ٚاٌقبي ٚاٌقبٌتخ ٚ ،اٌٛا٘جتخ ٔفَتٙب ى تبٖ عٍت ٝىٚعبرتٗ
اٌالري آرب٘ٓ صعٛه٘ٓ  ،ـأـبك اٌع ؿ ىّوان اٌّع ٛـبد ـي اٌؾىُ اٌْوعي ٘ٚ ،تٛ

ؽً مٌه ٌوٍٛي اهلل وٍ ٝاهلل عٍيٗ )9( . ٍٍُٚ

ٚىؽالي األىٚاط اٌالرتي آرٙتٓ صعتٛه٘ٓ ٌتٗ  ،ؽىتُ فتبٓ ثتٗ وتٍ ٝاهلل عٍيتٗ ٍٚتٍُ.
ِٓ عٙخ اٌعلك ؛ ىم ال ؾً ٌؽيوٖ وٍ ٝاهلل عٍيٗ  .ٍٍُٚصْ ي ل عٍ ٝصهثعخ.

ٚعبَ ٌٗ ٚألِزٗ ِٓ عٙخ صْ اهلل صثبػ ٌٍوعً صْ ٕىؼ اٌّوصح اٌزي صع ب٘ب ولالٙب.

ٚىثبؽخ ٍِه اٌيّيٓ ٌٗ وٍ ٝاهلل عٍيٗ ٌٚ .ٍٍُٚوعبي صِزٗ ثؽيو علك ٚ،صِب ثٕتبد اٌعتُ

ٚاٌعّخ ٚاٌقبي ٚاٌقبٌخ  ،ـبٌؾىُ اٌْوعي ىثبؽخ ٔىبػ إٌجتي ت وتٍ ٝاهلل عٍيتٗ ٍٚتٍُ

) ٕ )5و كهاٍخ رؾٍيٍيخ ٌَٛهح األؽياة ٓ.261 258

) ٕ )2و اٌزؾو و ٚاٌزٕ ٛو ٚ ،289/25كهاٍخ رؾٍيٍيخ ٌَٛهح األؽياة ٓ.265 ،261

) ٕ )3و صؽىبَ اٌموآْ ٌٍىيب اٌٙواً ٓٚ ،348رفَيو صثي اٌَعٛك.551 ،519/4
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ت ث ٓٙثْتوا اٌٙغتوح  ،ـتبٌّوصح ماد اٌمواثتخ اٌّتنوٛهح اٌزتي ٌتُ رٙتبعو ِعتٗ وتٍ ٝاهلل

عٍيٗ  .ٍٍُٚال ؾً ٌٗ ٔىبؽٙب.

ٌٚيٌ ٘نا اٌؾىُ عبِب ٌوعبي صِزٗ ىم غٛى ٌٔ ُٙىبػ صِضبٌٙب.

ٚرْو أ ٔىبؽٗ اٌٛا٘جتخ ٔفَتٙب رْتو أ فتبٓ ثتٗ ت وتٍ ٝاهلل عٍيتٗ ٍٚتٍُ ت ٚؽتلٖ كْٚ
هعبي صِزٗ)3( .

٘ٚتتنا اإلّتتوان ـتتي ؽىتتُ اإلثبؽتتخ ثتتيٓ اٌّزعب فتتبد صـتتبكٖ ؽتتوؾ اٌع تتؿ (اٌتتٛا) ٚ؛

ـبٌغّيأ ِْزون ـي اٌؾىُ.

ُ٘ٚ
ت ْٛا ٌَ ُّ َؾ ل،ت لتٕبد صُتتُ لٌتتُ ل ت َأ ُرٛا ثألهثعتتخ ّتتٙلال ـبعٍتتل
3ـ ـ لتتبي رعتتبٌ {:ٝلٚا ٌَّتتن لٓ ل َو ُِت ل
َلل ُ لل ل َ ُ َُ
َّ َ
} ْٛاإٌٛه ]4
بك ًح صل لث ًلا لٚص ُ َ ٚلٌئ له ُ٘ ُُ ا ٌَ لفبٍ ُم ل
يٓ لع ٍَ لل ًح لٚالل لر َم لج ٍُٛا لٌ ُ َُ ٙلّ ل ٙل
لص لّبٔ ل
ِ تتٓ ِمبوتتتل اٌتتتل ٓ اإلٍ تتالِي رغفيتتتؿ ىّ تتبعخ اٌف تتزٓ ٚىٌم تتبل اٌ تتز ُٙال ٍ تتيّب لتتتنؾ

ٙٔٛ٘ٚتب ؛
اافو ٓ ثأثْأ عوائُ األفالق  ،ـإْ ٘تنا اٌفَتبك ىما أزْتو ٍ َّت ًٙاٌغو ّتخ َّ
ٌنا صِو اإلٍالَ ثؾف األٌَتٓ ِتٓ اٌقت َٛـتي صعتواَ إٌتبًّٚ ،تول عمٛثتخ ٌّتٓ
فعتتً مٌتته  ،ـتتنوو صْ اٌتتن ٓ متتنـ ْٛاٌّؾ،تتٕبد ٌٚ ،تتُ َتتز يعٛا اإلريتتبْ ثبٌْتتٛٙك

اٌعلٚي عٍ ٝوؾخ ِب لبٌٛا ٚعت عٍي ُٙاٌؾل ثبٌغٍل صّبٔيٓ عٍلحٚ ،هك ّٙبكر، ُٙ

ٚاٌؾىُ عٍي ُٙثبٌفَك.

٘تنا ِتب ّتوعزٗ اا تخ ـتي ؽتك اٌمتتبمؾ ؽزتَ ٝتزميُ اٌّغزّتأٚ ،رَتٍُ األعتواَ ِتتٓ
إٌٚ ِٙاٌزغتو ؼٚ ،رٕتيل إٌفت ًٛاٌغبِؾتخ اٌزتي لتل تلـعٙب اٌؽضتت ىٌت ٝصْ ر،تيت

إٌبً ـي وواِزٚ ، ُٙرقلُ ّوـ٘ٚ ، ُٙت ٛصعتي ِتب ٍّىتَِ ، ْٛتزٙيٕخ ثّتب الزوـتذ

ِٓ آصبَ رغبٖ اافو ٓ  ،ـفوَ اهلل ٌٙب ـيّب ـوَ ِٓ صؽىبَ ٘نٖ اٌَتٛهح اٌىو ّتخ ،

 ِٕٙٚتتب ؽتتتل اٌمتتتنؾ اٌياع تتو اٌ تتواكل اٌىفي تتً ث،تتتيبٔخ األع تتواَ ٚ ،ؽفت ت اٌىواِ تتخ

ٚاٌْوؾ.

) ٕ )5و اثٓ عبّٛه  ،اٌزؾو و ٚاٌزٕ ٛو  289/25ت ٚ ،293اثٓ اٌعوثي صؽىبَ اٌمتوآْ  5553/3ت
.5556
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اٌع ؿ اٌىبئٓ ـي اا خ اعزّبل ٘نٖ اٌضالصخ ـي ؽك اٌمبمؾ)3( .

ٚم٘ت اٌيعبط ىٌ ٝمٌه ـي ِعبٔيٗٚ،صلو ثٗ اٌْبـعيٚ ،اثٓ ؽيَ ٚصثي عجيلح)3( .

ٚٚاـك مٌه اٌيِقْتوي ماوتو ًا ع تؿ اٌغّتً اٌتضالس عٍت ٝثعضتٙب اٌتجعضٚ ،ىّتوان
عّيعٙتتب ـتتي عتتيال اٌْتتواٚ ،رمتتل و اٌىالَ ِٚتتٓ لتتنؾ اٌّؾ،تتٕبد ـبعٍتتلٚ ،ٖٚهكٚا

ّٙبكرٗ ٚ ،صلوٚا ثفَمٗ.صي ـبعّعٛا ٌ ُٙاٌغٍل ٚاٌوك ٚاٌزفَيك ()9

 "ْٛـتتي اٌْتتوا مزضتتي
ته ُ٘ت ُتُ ا ٌَ لفبٍت ُم ل
ٚرعمتت ٘تتنا اٌمتتٛي ثتتأ َّْ عتتلَ ِْتتبهوخ " لٚص ُ َ ٚلٌئت ل
ُ
عتتلَ كفٌٙٛتتب ـتتي ؽيتتي اٌغتتٛاة؛ ٚمٌتته صٔٙتتب عٍّتتخ فجو تتخ ؼيتتو ِقب تت ثٙتتب األئّتتخ

"ْٛ
ته ُ٘ ُتُ ا ٌَ لفبٍت ُم ل
ته" ٌٍّفتوكٚ ،عٍيتٗ ـتبٌع ؿ ـتي " لٚص ُ َ ٚلٌئ ل
ثلٌيً صْ اٌىبؾ ـي "ص ُ َ ٚلٌئ ل
عٍ ٝاٌغٍّخ االٍّيخ "اٌن ٓ وِ"ْٛ

ٚه َّك ٘نا اٌزعمت ثأْ ع ؿ اٌقجتو عٍت ٝاإلْٔتبل ٚعىَتٗ ّتبئأ ـتي اٌىتالَ الفتزالؾ
ُ

األؼواَ ٚ ،صْ ىـواك وبؾ اٌق بة ـي " ص ُ َ ٚلٌئ له" عبئي ِأ اٌغّبعتخ  ،ـضتال عتٓ صْ

اٌزؾميك صْ ل"ٌٗٛاٌن ٓ وِ،ِٕ "ْٛتٛة ثفعتً ِؾتنٚؾ صي اعٍتلٚا اٌتن ٓ وِت، ْٛ

ـ ٛٙص ضب عٍّتخ ىْٔتبئيخ ِٛعٙتخ ٌةئّتخ ٚ ،عٍت ٝـتوَ ىعتواة "اٌتن ٓ" ِجزتلص ـتال ثتل
ِٓ رأ ً ٚاٌغٍّخ اإلْٔبئيخ ٌٛلٛعٙب ِٛلأ اٌقجو ٚ ،ثنٌه ،ؼ اٌع ؿ)3( .

) ٕ )5و صث ٛعجيلح  ،إٌبٍتـ ٚإٌَّتٛؿ ٓ 553ت  ،554ك .عجتل اهلل ّتؾبرخ رفَتيو ٍتٛهح إٌتٛه
ِٓ ،61ؾّل وبًِ صؽّل  ،لجَبد ِٓ ٍٛهح إٌٛه ٓ.525 ،524

) )2اٌيعتتبط ِ ،عتتبٔي اٌمتتوآْ  ٕ ٚ ،32 /4تتو اٌٛاؽتتلي ،اٌزفَتتيو اٌجَتتيط ٚ ،526/56رفَتتيو
اٌمو جتتي  ،585/52اٌْتتبـعي صؽىتتبَ اٌمتتوآْ ،481 ،479/2اٌجمتتبعي  ٔ ،تتُ اٌتتلهه  ،236/5اثتتٓ
ؽيَ األؽىبَ .554 ،553ٓ ،417/4

)ِ )3ؾّ تتل وبِ تتً صؽّ تتل  ،لجَ تتبد ِ تتٓ ٍ تتٛهح إٌ تتٛه ٓ ٕ ٚ،526تتو اٌيِقْ تتوي  ،اٌىْ تتبؾ
،254/3األٌٍٛي  ،هٚػ اٌّعبٔي .298/9

) ٕ )4و األٌٍٛي  ،هٚػ اٌّعبٔي .299 ،298/9
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ٚلل ثٕ ٝاٌؾىُ عٍ ٝاٌمبمؾ ىما عغي عٓ ى غبك اٌلٌيً اٌعٍّي  (ٛ٘ٚصهثعخ ّتٙلال)،

ٚعتتبل عتتٛاة اٌْتتتوا ِمؤٚتتب ثبٌفتتبل  ،صِتتب اٌع تتتؿ ـيعٕتتي اّتتزوان اٌغّتتً اٌتتضالس

بك ًح صل لثت ًتلا
يٓ لع ٍَت لتل ًح لٚالل لر َم لج ٍُتتٛا لٌ ُٙت َتُ لّت لت ٙل
بعٍت ُتل ُ
 َُ ٘ٚلص لّتتبٔ ل
اٌّع ٛـتتخ ـتتي عتتيال اٌْتتوا ( لـ َ
.ْٛ
لٚص ُ َ ٚلٌئ له ُ٘ ُُ ا ٌَ لفبٍ ُم ل
ٚم٘تتت صثتت ٛؽٕيفتتخ ٚصوتتؾبثٗ ىٌتت ٝصْ اٌغٍتتل ٚهك اٌْتتتٙبكح ـمتتط ّ٘تتب عٛاثتتب اٌْتتوا
اٌّفٙتتِ َٛتتٓ االٍتتُ اٌّٛوتتٛي ٚ ،عٍيتتٗ ـتتبٌٛا ٚـتتي (ٚال رمجٍتتٛا ٌٙتتُ ّتتٙبكح) عب فتتخ،

 )ْٛـٍالٍزئٕبؾ ٚ،عٍيٗ ـٙي كافٍخ ـتي عتٛاة
ٚصِب اٌزي ـي ل (ٌٗٛلٚص ُ َ ٚلٌئ له ُ٘ ُُ ا ٌَ لفبٍ ُم ل
اٌْوا.
ٚٚاـك األٌٍٛي صثب ؽٕيفخ ـيّب م٘ت ىٌيتٗ ِتٓ اعزجتبه (اٌتٛا )ٚعب فتخ ـتي (ٚال رمجٍتٛا)،

ٚصِتتب اٌغٍّتتخ اٌضبٌضتتخ  ،ـٙتتي وتتالَ َِتتزأٔؿ ِٛضتتؼ ٌّتتب ٘تتُ عٍيتتٗ ِتتٓ اٌْتتو ٚاٌفَتتبك ،
ٚاٌقوٚط عٓ بعخ اهلل رعبٌ)3( .ٝ

ٔٚزيغتتخ ٌّتتب ٍتتجك رجتتيٓ صْ افتتزالؾ اٌفمٙتتبل ـتتي اٌؾىتتُ اٌتتٛاهك ـتتي اا تتخ ِزورتتت عٍتتٝ

ته ُ٘تُ
اٌمٛاعل إٌؾ ٛتخ اٌزوويجيتخ  ،ـعٍت ٝاعزجتبه اٌتٛا ٚعب فتخ ـتي (ٚال رمجٍتٛا) (ٚصٌُٚئ
ل َل ل ُ
 )ْٛرىتتت ْٛاألؽى تتبَ اٌضالص تتخ َِ تتزؾمخ عٍتتت ٝاٌم تتبمؾٚ ،صِ تتب عٍتتت ٝو ٙٔٛتتب ـتتتي
ا ٌَ لفبٍت ت ُم ل

 )ْٛاٍتزئٕبـبً  ،ـيىت ْٛاٌؾىتتُ عٍت ٝاٌمتبمؾ ثبٌغٍتتل ٚعتلَ لجتتٛي
ته ُ٘ ُتُ ا ٌَ لفبٍت ُم ل
( لٚص ُ َ ٚلٌئ ل
ّٙبكرٗ ربة ص ٌُ ٚزتٚ.صِب اٌفَك ـّعٍّ َٛوعبً صْ اٌزٛثخ ري ٍٗ.

بك ًح صثلا" اٍتزئٕبؾ ،
ٔٚمً عٓ اٌْبـعي صْ (اٌٛا )ٚـي ل ٌٗٛرعبٌ " ٝلٚالل لر َم لج ٍُٛا لٌ ُ َُ ٙلّ ل ٙل
ٌٚيٌ ِٓ رزّخ اٌؾىُ ؛ ىم ال ِٕبٍجخ ثيٓ اٌغٍل ٚهك اٌْٙبكح)3( .

ٚرُ ُع ّمتت ثتتأْ وتت ْٛاٌتتٛا ٚـيٙتتب ٌالٍتتزئٕبؾ ـتتي ؼب تتخ اٌجعتتل ٌٍّٕبٍتتجخ ثتتيٓ اٌغٍتتل ٚعتتلَ

لجٛي اٌْٙبكح  ،ـىالّ٘ب ٌَُِ ىاعو عٓ اهرىبة ٘تنٖ اٌّع،تيخ ال ٍتيّب ٚصْ اٌٍَتبْ

) ٕ )5و صثي عجيلح  ،إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ ٚ ،553رفَيو اٌٛاؽلي  ،/525/56اثٓ عتبكي اٌٍجتبة
الثٓ ٚ ،46/2لجَبد ِٓ ٍٛهح إٌٛه ٓ.525

) ٕ )2و هٚػ اٌّعبٔي .298،299/9
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٘ ٛااٌخ اٌّورىجخ ٌٙنا اٌغوَ  ،ـوك اٌْٙبكح ل أ ِعٕتٛي ٌزٍته ااٌتخ  ،ـيىت ْٛوم تأ

اٌيل ؽميمخ ـي اٌَولخ )3( .

ٚرٛعيٗ اٌؾىُ ثبٌع ؿ ـي (ٚال رمجٍٛا ) ص ٌٝٚثبٌمجٛي ِٓ اٌؾىُ ثبالٍزئٕبؾ؛ىم ـيتٗ

"ْٛ
ته ُ٘ت ُتُ ا ٌَ لفبٍ ت ُم ل
ل تتأ ِعٕتتٛي ٌ تتخ عتتٓ اا تتخ لجٍٙتتبٚ ،صِتتب اٌتتٛا ٚـتتي لٌٛتتٗ" لٚص ُ َ ٚلٌئت ل
ـبأل ٌٝٚعٕلي صٔٙب اٍزئٕبؾ ؛ ىم ِٓ اٌّعٍّ َٛوعبً صْ اٌزٛثخ ري ً اٌفَك.

4ت لبي رعبٌ { ٝلٌي لٌ لع لٍ ٝاألل َع لّت ٝلؽتو رط لٚالل لع لٍت ٝاألل َعتوط لؽتو رط لٚالل لع لٍت ٝا ٌَ لّتو ض
َ
ل
ل
ل
لؽو رط لٚالل لع لٍ ٝصلٔ ُفَ ُىُ صلْ لرت َأ ُو ٍُٛا ِتٓ ُثيتٛر ُىُ صل َُ ٚثيتٛد لآثتبئ ُىُ صل َُ ٚثيتٛد ص ُ َِّ لٙتبر ُىُ صل َٚ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ل
ُثيتتٛد ى َفت لتٛأ ُىُ صل َُ ٚثيتتٛد صل لفت لتٛار ُىُ صل َُ ٚثيتتٛد صل َع لّتتبِ ُىُ صل َُ ٚثيتتٛد لع َّّتتبر ُىُ صل َُ ٚثيتتٛد
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
تبػ صلْ
صل َف لٛاٌ ُى َُ صل َُ ٚث ُيٛد لفباللر ُى َُ صل َ ٚلِب لِ لٍ َى ُزُ َِّ لفبر لؾ ُٗ صل َ ٚلوتل م ُى َُ لٌ َتي لٌ لع لٍ َتي ُى َُ ُع لٕ ر
َ
اهلل
يعتتب صل َ ٚصل َّت لتز ًبرب لـتتإ لما لك لف ٍَ ت ُزُ ُث ُي ً
ٛرتتب لـ لَ ت ٍّ ُّٛا لع لٍتت ٝصلٔ ُفَت ُ
تى َُ لرؾ َّي ت ًخ ِّت َتٓ عٕتتل َّ
لر تأ ُو ٍُٛا لعّ ً
اهللُ لٌ ُىُ اا لبد لٌ لع ٍَّ ُىُ لر َعم ٍُ}ْٛاإٌٛه ]65
به لو ًخ ل ّي لج ًخ لو لنٌ له ُ لج ّي ُٓ َّ
ُِ لج ل
َ
ُ
ـتتتي ٘ تتنٖ اا تتبد قج تتو اهلل ٍتتتجؾبٔٗ ٚرع تتبٌ ٝثوـ تتأ اٌؾتتتوط ع تتٓ األعّ تتٚ ٝاألعتتتوط
ٚاٌّتتو ضٚ ،افزٍتتؿ ـتتي ٔتتٛل اٌؾتتوط اٌّوـتتٛل ـميتتً اٌزىتتبٌيؿ اٌزتتي ال َتتز يعْٛ
اٌميتتبَ ثٙتتب  ،وبٌغٙتتبك ٔٚؾتتٚ ، ٖٛليتتً اٌؾتتوط ـتتي األوتتً ؽيتتش وتتبٔٛا زؾوعتتِ ْٛتتٓ
اٌغٍِ ًٛأ ؼيوُ٘ فْيخ صْ زضوهٚا ِٕ ، ُٙـبألعّ ٝال ج،و اٌ عبَ ـزغٛي تلٖ،
ٚاألعوط ٕجَط ـي عٍَزٗ ٚ ،اٌّو ض هثّب رَم  ُٙهائؾزٗ.

ٚليً وبْ اٌٍَّّ ْٛزؾوع ِٓ ْٛاألوً ِع ُٙ؛ ألْ األعّت ٝال رج،تو تلٖ ِٛاضتأ
اٌ عتتبَ اٌغيتتلٚ ،األعتتوط ال متتله عٍتت ٝاٌّياؽّتتخ عٍتت ٝاٌ عتتبَٚ ،هثّتتب ضتتيك عٍيتتٗ
عٍيَٗ ٚ ،اٌّو ض ال أوً ِٓ اٌ عبَ وؽيوٖ ـال َزٛـيٗ .

ـتتأٔيي اهلل رعتتبٌ٘ ٝتتنٖ اا تتخ هف،تتخ ٌٙتتُ ـتتي َِاوٍتتخ ٘تتَالل ٚ ،ليتتً هـتتأ عتتٓ ٘ تَالل

عبَ  ،ـيتن٘ت ثٙتُ ىٌت ٝثيتذ
اٌضالصخ اٌؾوط ألٔ ُٙوبٔٛا أر ْٛاٌوعً ٌٚيٌ ـي ثيزٗ
ر
) ٕ )5و اٌَبثك
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صثيٗ ص ٚصفيٗ ص ٚصفزٗ  ....ـيزؾوع ِٓ ْٛمن ـٕيٌذ ٘نٖ اا خ ؛ ٌٍزوفئ ٌٙتُ ٚهـتأ

اٌؾوط عٕ)3( .ُٙ

ٚليتتً وتتبٔٛا قوعتت ْٛىٌتت ٝاٌؽتتي ٚ ٚقٍفتت ْٛاٌضتتعفبل ـتتي ثيتتٛر ٚ ، ُٙتتلـع ْٛىٌتتيُٙ

اٌّفبريؼ  ٚ ،أمٔ ٌُٙ ْٛصْ أوٍٛا ِٓ ثيتٛر ُٙـىتبٔٛا زؾوعت . ْٛؽىت ٝعتٓ اٌؾتوس
ّ
ثتتٓ عّتتو ٚصٔتتٗ فتتوط ؼبى تبً ٚفٍتتؿ ِبٌتته ثتتٓ ى تتل ـتتي ثيزتتٗ ِٚبٌتتٗ  ،ـٍّتتب هعتتأ هآٖ
ِغٛٙكاً ـمبي ِب صوتبثه؟ لتبي ٌتُ ىتٓ عٕتلي ّتيل ٌٚ ،تُ ؾ ّتً ٌتي صْ آوتً ِتٓ

ِبٌتته  ،ـميتتً ٌتتيٌ عٍتت٘ ٝتتَالل اٌضتتعفبل ؽتتوط ـيّتتب رؾوعتتٛا ِٕتتٗ ٚ ،ال عٍتتيىُ صْ
رأوٍٛا ِٓ ٘نٖ اٌجيٛد ٚ ،وؾؼ اٌيِقْوي اٌزٛعيٗ األفيو ()3

ٚلل اعزّأ اٌضالصخ ـي هـأ اٌؾوط عٕ ُٙعٍ ٝمٌه ـع ؿ اٌغّيتأ ثتبٌٛا ٚاٌزتي رفيتل

االّزوان ـي اٌؾىُ اٌّ ٍك.

ٚوتنٌه ع تؿ ت ٍتجؾبٔٗ ت اٌجيتٛد اٌزتي صؽتً ـيٙتب األوتً ٌٍَّتٍّيٓ عٍت ٝاألعّتٝ

ٚاألعوط ٚاٌّو ض الٌزمبل اٌفئزيٓ ـي ٔفي اٌؾوط عٕ.ُٙ

ـمتتل صثتتبػ اهلل رعتتبٌٌٍَّ ٝتتٍّيٓ األوتتً ِتتٓ ثيتتٛرٚ ُٙثيتتٛد صثٕتتبئٚ ُٙثيتتٛد آثتتبئُٙ
ٚصِٙتتبرٚ ُٙثيتتٛد ىفتتٛأٚ ُٙصفتتٛارٚ ُٙثيتتٛد صعّتتبِٚ ُٙعّتتبرٚ ُٙثيتتٛد صفتتٛاٌُٙ
ٚفبالرٚ ، ُٙاٌجيٛد اٌزي ٍِىٛا ِفبريؾٙب  ِٓٚثيٛد صوللبئ.ُٙ

) ٕ )5تتو اٌزؾو تتو ٚاٌزٕتت ٛو ٚ ،241 /58هٚػ اٌّعتتبٔي ٚ ،418 ،417 /9اٌزوثيتتخ اإلٍتتالِيخ ـتتي
ٍٛهح إٌٛه ٓ.347 ،346

) ٕ )2و اٌيِقْوي اٌىْتبؾ  ،256 /3صثت ٛؽيتبْ ،اٌجؾتو اٌّؾتيط  ، 434 /6األٌٍٛتي  ،هٚػ
اٌّعبٔي ٚ ،418 ،417 /9اٌزؾو و ٚاٌزٕ ٛو ٚ ،241 /58لجَبد ِٓ ٍٛهح إٌٛه ٓ،218 ،217
ٚاٌزوثيخ اإلٍالِيخ ـي ٍٛهح إٌٛه ٓ.347 ،343
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ـبألوتتً ـتتي عّيعٙتتب ِجتتبػ ال زٛلتتؿ عٍتت ٝاالٍتتزئناْ ىال صٔتتٗ ؾَتتٓ وّتتب م٘تتت ىٌيتتٗ
عّٛٙه اٌعٍّبل)3( .

ٚم٘ت األٌٍٛي ىٌ ٝصْ ٔفي اٌؾوط ِْوٚا ثّب ىما عٍُ هضب وبؽت اٌّبي ()3

ُ
تىُ....اٌـ)
ٚلتتل صٚضتتؼ اثتتٓ عبّتتٛه ِٕبٍتتجخ اٌع تتؿ ـتتي لٌٛتتٗ رعتتبٌ ( ٝلٚالل عٍتت ٝصلٔفَت
ُ َُ
عٍتٌ " ٝتتيٌ عٍت ٝاألعّتت ٝؽتوط" ٚ ،صٔتتٗ ِتٓ رّتتبَ آ تخ االٍتتزئناٌْٚ ،تيٌ ِز،تتالً ثّتتب
ثعتتلٖ  ،ـزىتت ْٛإٌّبٍتتجخ اّتتزوان اٌىتتً ـتتي هـتتأ اٌؾتتوط  ،؛ ٌزعٍتتك وٍيّٙتتب ثبالٍتتزئناْ
ٚاٌلفٛي ٌٍجيٛد ٍٛال ٌ عبَ صٌ ٚي بهح ص ٚؼيوّ٘ب .

ٚعٍتت ٝاعزجتتبه صْ لٌٛتتٗ " لٌتتي لٌ لع لٍتت ٝاألل َع لّتت ٝلؽتتو رط " ِز،تتً ثّتتب ثعتتلٖ " ٚال عٍتتٝ
َ
ل
صٔفَىُ  " ...رىِٕ ْٛبٍجخ اٌع ؿ الزواْ اٌغّيأ ـي ٔفٌ اٌؾىُ  ٛ٘ٚاٌوف،خ ـتي

األوتتً  ،ـتتبألعّٚ ٝاألعتتوط ٚاٌّتتو ض هفتتٔ ٌٙتتُ ـتتي األوتتً ِتتٓ اٌجيتتٛد ألٔٙتتُ
ِؾب ٚظ ال مله ْٚعٍ ٝاٌزىَتٚ ،هفٔ ٌَبئو اٌٍَّّيٓ األوً ِٓ اٌجيٛد ؛ ٌّب
ثيتِٕ ُٙتٓ اٌمواثتخ ص ٚاٌٛال تخ ص ٚاٌ،تلالخ ِتب عزتبك ثَتججٗ اٌزَتبِؼ ـتي اٌتلفٛي ٌةوتً

ثل ْٚكعٛح)9( .

تىُ صلْ لرت َأ ُو ٍُٛا ِتٓ
ـبٌع ؿ اٌىتبئٓ ثتيٓ صعتيال اا تخ ـتي لٌٛتٗ رعتبٌ " ٝلٚالل لع لٍت ٝصلٔفَ
ُ َُ
ُثيٛر ُىُ صل َُ ٚثيٛد لآثبئ ُىُ...اٌـ" صـبك ٔفي اٌؾتوط ـتي صوتً اٌَّتٍّيٓ ـتي صي ثيتذ ِتٓ
َ
ُ َ
ُ
٘نٖ اٌجيٛد.
 ٚتتتلي االّ تتزوان ـتتتي ٔفتتتي اٌؾتتتوط ـتتتي اا تتخ عٍتتت ٍ ٝتتعخ اٌوف ،تتخ ِ تتٓ اهلل ٍتتتجؾبٔٗ
ٌٍَِّٕيٓ ـي صْ أوً اٌفوك ٚؽلٖ ص ٚـي عّبعخ .

) ٕ )5و اٌيِقْوي  ،اٌىْبؾ ٚ ،258 /3األٌٍٛي ٚ ،هٚػ اٌّعبٔي ٚ ،418 /9لجَبد ِتٓ
ٍٛهح إٌٛه ٓ.219 ،218

) ٕ )2تو األٌٍٛتتي  ،هٚػ اٌّعتبٔي  ٕ ٚ .451 /9تتو صثت ٛؽيتتبْ  ،اٌجؾتو اٌّؾتتيط  ،436 /6ك.
عجل اهلل ّؾبرخ  ،رفَيو ٍٛهح إٌٛه ٓ. 251

) ٕ )3و اثٓ عبّٛه  ،اٌزؾو و ٚاٌزٕ ٛو  245 ،24 /8ثز،وؾ.
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ٚـي اا خ رْو أ ٌّب وبْ ِقبٌف ًب عٕل ثعض اٌعوة ِٓ ووا٘تخ األوتً ـتي عّبعتخ ،صٚ
اٌعىٌ ٌل ٜؽي ِٓ وٕبٔخ ؽيش وبٔٛا زؾوع ِٓ ْٛصْ أوً اٌوعتً عبِتٗ ثّفتوكٖ

ؽز ٝىِ ْٛعٗ ؼيوٖ.

ٚـي ٘نا ىثبؽخ ٌٍٍَّّيٓ صْ أوٍٛا ـواك ٜص ٚعّبعبد ٘ٚ ،نا ِٓ هؽّخ اهلل ثعجبكٖ.
ثانيا :االستجهاء
اع ُٗ ص ُ َِّ لُ ٙبر ُ ُٙلٚص ُ َ ٌُٛٚاألل َه لؽبَ
5ت لبي رعبٌَّ { ٝ
إٌج ِي صل َ ٚلٌ ٝثب ٌَ ُّ ََِٕ ل
يٓ ِ َٓ صلٔ ُفَ َُ ٙلٚصل َى لُ ٚ
َ
يٓ لٚا ٌَ ُّ لٙتتبعو لٓ ىال َّ صلْ لر َف لع ٍُتتٛا ى لٌتتٝ
لث َع ُضت ُت َُ ٙصل َ ٚلٌتت ٝثت لتج َع ٍض ـتتي و لزتتبة َّ
تٓ ا ٌَ ُّت َتَِٕ ل
اهلل ِت ل
ٛها }ااألؽياة ]6
صل َ ٌٚليبئ ُىُ َِّ َع ُوً ٚـب لو ل
بْ لمٌ له ـي ا ٌَى لزبة لِ ََ ُ ً
ٌّب ٔيي اٌوٍٛي ت وٍ ٝاهلل عٍيٗ  ٍٍُٚت ِأ اٌّٙبعو ٓ اٌّل ٕخ آف ٝثتيٓ اٌّٙتبعو ٓ

ٚاألٔ،به ٚ ،رٛاهس اٌّز ف ْٛثنٌه ىِٕب ؽزٔ ٝيٌتذ ٘تنٖ اا تخ  ،ـَٕتقذ اٌزتٛاهس
ٚ ،ثيٕ تتذ صْ اٌمواث تتخ ٘تتتي ٍ تتجت اإلهس ،ـت تأ ُ َ ٌُٛٚاألل َه لؽ تتبَ لث َع ُض ت ُت ُٙصل َ ٚلٌ تت ٝث تتج َع ٍض ِ تتٓ
ل
َ
ا ٌَ ُّ ل ٙتتبعو لٓ ٚاألٔ ،تتبه ،ص تتُ اٍ تتزضٕ ِ ٝتتٓ رٍ تته األ ٌٛٚتتخ ِ تتب م تتلَ ِ تتٓ ِع تتوٚؾ ىٌتتتٝ
اٌّز فيٓ)3( .
ٚافزٍؿ ـتي ٘تنا االٍتزضٕبل  ،ـبفزتبه اٌمواـتي اٌمتٛي ثأٔتٗ اٍتزضٕبل ِٕم تأ؛ ألْ األٌٚتٝ

ـتي رمتتل و اا تتخ عٕتتلٖ"ٚصٌٛٚا األهؽتتبَ صٌٚتت ٝثتبٌّيواس ِتتٓ اٌّزت فيٓ ىال ِتتب متتلَ ِتتٓ

ِعتتوٚؾ ألوتتؾبة اٌٛال تتخ ؛ثبإلفتتبل ٚاٌؾٍتتؿٚ ،مٌتته صْ اٌتتني ص ُ َث تتً َٔٚتتقزٗ اا تتخ
٘تت ٛرتتٛاهس اٌّز ت فيٓ ِتتٓ اٌّٙتتبعو ٓ ٚاألٔ،تتبه  ،صِتتب ِتتب م تلَ ٌٙتتُ ِتتٓ ِعتتوٚؾ ،

وبٌٛوتتيخ  ،ـيَتتزضِٕ ٝتتٓ اٌؾىتتُ اٌَتتبثك ؛ ألٔتتٗ ال ٚوتتيخ ٌتتٛاهس ،ـبألٌٚيتتبل األعبٔتتت
غٛى اٌٛويخ ٌٚ ، ُٙـعً اٌّعوٚؾ ِع ُٙؽبي اٌؾيبح .

ٚثٙتتنا ىتت ْٛاٌَّتتزضِٕ ٝقبٌف تبً ٌغتتٌٕ اٌَّتتزضِٕٕ ٝتتٗ اٌّتتلٌٛي عٍيتتٗ ثفؾتت ٜٛاٌىتتالَ
ٚاٌَتتيبق ؛ ىم اٌٛوتتيخ ٌيَتتذ ِتتٓ اإلهس اٌتتني ليتتلد ثتتٗ األ ٌٛٚتتخ ـتتي ّتتيل ٚ،وتتأْ

) ٕ )5و رفَيو اٌجؽٛي ٚ ،437/3اٌمو جي  ،83/54اٌّبٚهكي  ،إٌىذ ٚاٌعي.375/4 ْٛ
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اٌّعٕ ٝال رٛهصٛا اٌّزت فيٓ ِتٓ ؼيتو صٌٚتي األهؽتبَ ّتيئب ٌىتٓ ىْ ٚوتيزُ ألٌٚيتبئىُ

األعبٔت ثٛويخ ص ٚثّعوٚؾ وبْ مٌه ٌ)3( .ُٙ

ٚليتتً االٍتتزضٕبل ـتتي اا تتخ ِز،تتً ٚ ،اٌَّتتزضِٕٕ ٝتتٗ ٘تت ٛاٌّعتتوٚؾ اٌتتني تتلي عٍيتتٗ

ى الق األ ٌٛٚخ ٚعلَ رمييل٘ب ثبٌّيواس  ،صي صٌٛٚا األهؽبَ ص ٌٝٚثىتً ِعتوٚؾ ِتٓ

ِيواس ٚوللخ ٘ٚ ،ل خ ٚؼيو٘ب ىال اٌٛويخ ـإٔٙب ؽك ٌّٓ ُووـذ ٌٗ.

ٚاٌٛويخ عيل ِٓ اٌّعوٚؾٚ ،لل اٍتزضٕذ ِتٓ اٌّعتوٚؾ اٌَّتزؾك ألٌٚتي األهؽتبَ،

ـبالٍزضٕبل ِزٌٍ ً،عاللخ ثيٓ اٌَّزضٕٚ ِٕٗ ٝاٌَّزضٕ)3( .ٝ

 ٚجل ٚصْ ِب م٘ت ىٌيٗ اٌمواـي ِٓ اعزجتبه االٍتزضٕبل ـتي اا تخ ِٕم عتبً صٌٚت ٝثتبٌمجٛي ؛
ألْ اا خ ٔيٌذ ٌزَٕـ رٛاهس اٌّز فيٓ.

ته
2ت لبي رعبٌ{ ٝالل لؾ ًِ لٌ له إٌّ لَبل ِٓ لث َع ُل لٚالل صلْ لر لج َّل لي ثَ ِ َّٓ ٙتٓ صل َى لٍ ٚ
اط ل ٚلٌ َت ٛصل َع لغ لج ل
اهللُ لع لٍُ ٝو ًّ لّي ٍل َّهليجب }ااألؽياة ]52
ُؽ ََُٕ ُ َّٓ ٙىال َّ لِب لِ لٍ لى َذ لّيُٕ له ل ٚلو ل
بْ َّ
ً
َ
ـي رفَيو ٘نٖ اا خ صلٛاي
صٌٙٚتتب صٌّٔ ٓٙتتب فيتتوْ ـتتبفزوْ اهلل ٚهٍتتٚ ٌٗٛاٌتتتلاه اافتتتوح ،ؽتتك ٌٙتتٓ صْ ال ؾتتً

توِٕ٘ٓٙٚ ،يت ًب عتتٓ
ٌؽيتو٘ٓ ِتٓ إٌَتتبل  ،ـ،تبه ِم،تٛه ًا
عٍيِّٕٛٚ،ٓٙعت ًب ِتٓ ٔىتبػ ؼيت َّ
َّ

ث.ٓٙ
ر ٍيمٚ ٓٙاالٍزجلاي َّ

صبٔيٙب صٔٗ ال جبػ ٌٗ ِٓ إٌَبل ؼيو ىٚعبرٗ ىال ثٕبد عّٗ ٚثٕبد عّبرٗٚ ،ثٕبد فبٌتٗ
ٚثٕتتبد فبالرتتٗ اٌّٙتتبعواد ِعٗ.اٌضبٌش صٔتتٗ ال ؾتتً ٌتتٗ إٌَتتبل ؼيتتو اٌَّتتٍّبد ِتتٓ
اٌيٛٙك بد ٚإٌ،وأيبد ٚاٌّْووبد)9( .

) ٕ )5و اٌمواـي  ،االٍزؽٕبل ٓ ،387اٌَّيٓ اٌؾٍجي ،اٌله اٌّٚ ،413/5 ْٛ،اثتٓ عبّتٛه ،
اٌزؾو و ٚاٌزٕ ٛو .597/25

) ٕ )2و اٌمواـي  ،االٍزؽٕبل ٓ .387

) ٕ )3تتو رفَتتيو اٌجؽتتٛي ٚ ،465 ،464 /3إٌىتتذ ٚاٌعيتتٚ ،457 ،456 /4 ْٛاٌتتله إٌّضتتٛه /6
ٚ ،3339 ،336اٌزؾو و ٚاٌزٕ ٛو .313 ،312/25
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ته) ـتتن٘ت اٌمو جتتي ،
تذ لّيُٕت ل
ٚلتتل افزٍتتؿ ـتتي ِوعتتأ االٍتتزضٕبل ـتتي لٌٛتتٗ(ىال َّ لِتتب لِ لٍ لىت َ
ٚاٌَتتّيٓ اٌؾٍجتتي ٚ ،اٌَتتي ٛي ىٌتت ٝصٔتتٗ َِتتزضِٕ ٝتتٓ ٌف ت إٌَتتبل ،صي ال ؾتتً ٌتته
إٌَبل ِٓ ؼيو إٌَِّبد  ،ص ٚؼيو ىٚعبره ىال ِب ٍجيذ ـٍّىزٗ ثيّيٕته  ،ـإٔتٗ ؾتً

ٌهٚ )3( .موو صث ٛاٌجمبل صٔٗ َِزضٕ( ِٓ ٝصىٚاط).

ٚعٍ ٝوال اٌمٌٛيٓ ـّب ثعل ىال غٛى ـيٗ إٌ،ت عٍ ٝاالٍزضٕبل ٚاإلرجتبل عٍت ٝاٌجلٌيتخ

)3( .

ٚموو اثٓ عبّٛه صْ ٘نا االٍزضٕبل ِٕم أ ٚ ،اٌّعٕتٌ ٝىتٓ ِتب ٍِىتذ ّيٕته ؽتالي
ٌه ـي وً (ؽبي)ٚ ،اٌّمٛ،ك ِٓ ٘نا االٍزلهان كـأ ر ُ٘ٛصْ ى ْٛاٌّواك ثبٌَٕبل

ـي اا خ (اإلٔبس) ك ْٚاألىٚاط)9( .

ٚصعتتبى اٌمو جتتي صْ رىتتِ( ْٛتتب) ِ،تتله خ ـتتي ِٛضتتأ ٔ،تتت ؛ ألٔتتٗ اٍتتزضٕبل ِتتٓ ؼيتتو
اٌغٌٕٚ ،اٌزمل و ىال ٍِه ّيٕه ٍِٚ ،ه ثّعٍِّٕٛ ٝن.

ٚهكٖ اثٓ ع يخ ِعٍمب عٍيٗ ثأٔتٗ ٌتيٌ ثغيتل ؛ ألْ ٍِته ىما وتبْ ثّعٕتٍِّ ٝتٛن  ،ـٙتٛ

ِٓ اٌغٌٕ ٌٚيٌ ِٕم ع ًب)3( .

ته) هاع تتأ ىٌتتت( ٝإٌَ تتبل ) ال
تذ لّيُٕت ل
ٚاٌ تتني جتتتل ٌ ٚتتي صْ االٍ تتزضٕبل ـتتتي(ىال َّ لِ تتب لِ لٍ لى ت َ
(األىٚاط)؛ ألْ اإلِتبل ؼيتو ِٕتتلهعبد ـتي صىٚاعتتٗ ت وتٍ ٝاهلل عٍيتتٗ ٍٚتٍُ ت ٌٚ ،فت
إٌَبل عبَ ًّْ األىٚاط ٚؼيو٘ٓ ،ـي،ؼ اٍزضٕبل اإلِبل ِٕ ٓٙك ْٚاألىٚاط.

ٚعٍيتتٗ ـبالٍتتزضٕبل ِز،تتً ٌتتلفٛي اإلِتتبل ـتتي عّتت َٛإٌَتتبل ٌّٚ ،تتب صلتتوهٖ اثتتٓ ع يتتخ
َّ
ٚاٌَّيٓ اٌؾٍجي ِٓ صْ ٍِه ثّعٍِّٕٛ ٝن ٚ ،ىما وبْ وتبه ِتٓ اٌغتٌٕ ٌ ،تُ ىتٓ
) ٕ )5و رفَيو اٌمو جي ٚ ،543/54اٌله اٌّٚ ،423/5 ْٛ،اٌله إٌّضٛه .638/6

) ٕ )2تتو اٌتتله اٌّ،تتٚ ،432/5 ْٛىِتتالل ِتتب ِتتٓ ثتتٗ اٌتتوؽّٓ  598 /3عٍتت٘ ٝتتبِِ اٌفزٛؽتتبد
اإلٌٙيخ  ،اثٓ األٔجبهي  ،اٌجيبْ ـي ؼو ت ىعواة اٌموآْ .272 ،2،275

) ٕ )3و اٌزؾو و ٚاٌزٕ ٛو .315/25

) ٕ )4و اثٓ ع يخ  ،اٌّؾوه اٌٛعيي ٚ ،342 /3اٌله اٌّ.423/5 ْٛ،
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ِٕم ع ًب  ،ـضال عٓ صٔٗ ىما صِىٓ ؽًّ اٌىالَ عٍ ٝاالٍتزضٕبل اٌّز،تً ـتال ،تبه ىٌتٝ

إٌّم أ)3( .

ٚع ُ َّٓ ٙلٚالل ُجتل لٓ
3ت لبي رعبٌ { ٝلُ ٚلً ٌّ ٍَ ُّ ََِ لٕبد ل َؽ ُض َض لٓ ِ َٓ صل َث ل،به٘ َّٓ ل ٚل َؾ لف َ لٓ ُـ ُو ل
َ
ى لٕت لتز ُ َّٓ ٙىال َّ لِتتب ل
ر لٙت لتو ِ َٕ لٙتتب ل ٌَ ٚلي َضتتو َث لٓ ث ُق ُّتتو٘ َّٓ لع لٍتتُ ٝع ُيتتٛث َّٓ ٙلٚالل ُ َجتتل لٓ ى لٕت لتز ُ َّٓ ٙىال َّ
ٌج ُع ٛلٌز َّٓ ٙصل َ ٚلآثبئ َّٓ ٙصل َ ٚلآثتبل ُث ُعت ٛلٌز َّٓ ٙصل َ ٚصل َث لٕتبئ َّٓ ٙصل َ ٚصل َث لٕتبل ُث ُعت ٛلٌز َّٓ ٙصل َ ٚى َف لتٛأ َّٓ ٙصل َ ٚلثٕتي
ُ
يٓ لؼيتتو ص ُ ٌَٚتتي
اٌزتتبثع
ى َفت لتٛأ َّٓ ٙصل َ ٚلثٕتتي صل لفت لتٛار َّٓ ٙصل َ ٔ ٚلَتتبئ َّٓ ٙصل َ ٚلِتتب لِ لٍ لىت َ
تذ صل َ لّتتبُٔ ُ َّٓ ٙصلَّ ٚ
ل َ
تٓ اٌو لعتتبي صل ٚاٌ ّ َفتتً اٌَّتتن لٓ لٌتتُ ل َ لٙتتوٚا لع لٍتت ٝلعت َت ٛلهاد إٌّ لَتتبل لٚالل ل َضتتو َث لٓ
اإلَ َه لثتتخ ِت
َ
ل ّ
ُ
ت ْٛلٌ لع ٍَّ ُىتتُ
يعتتب صل ِ لٙتتب ا ٌَ ُّ ََُِٕت ل
ٛثتتٛا ى لٌتتَّ ٝ
ثتأل َه ُعٌٍ َّٓ ٙت ُتي َع لٍ لُ لِتتب ُ َقفت ل
تيٓ ِتتٓ ى لٕتتز َّٓ ٙلُ ٚر ُ
اهلل لعّ ً
َ
} ْٛاإٌٛه ]35
ُر َفٍ ُؾ ل
صِتتو اهلل إٌَتتبل ـتتي ٘تتنٖ اا تتخ ثؽتتض اٌج،تتو عتتٓ إٌ تتو ىٌتت ٝاٌوعتتبي عّتتلا  ،ـتتإما ٚلتتأ
مٌته ِتٕ ٓٙعفتٛاً وتوـٕٗ ت وّتب صِتو٘ٓ ت ثؾفت ـتوٚع ٓٙاٌئتب ـتال ؾتً ٌٙتٓ وْتؿ
عٛهارٚ ٓٙىهٚال ّٛٙار ٓٙثبٌ وق اٌّؾوِخ.

ٚصِو٘ٓ ت ص ضب ت ثعلَ ىثلال ى ٕز ، ٓٙاٌق ٍَميتخ ص ٚاٌّىزَتجخ ٚاألٌٚت ٝرزّضتً ـتي اٌٛعتٗ
َّ

ٚاٌىفتتيٓ ٚ ،األفيتتوح ـتتي اٌٍجتتبً اٌّيفوـتتخ اٌفتتبفوح ٚ ،اٌؾٍتتي ٚاٌىؾتتً ٚاٌقضتتبة

ثبٌؾٕبل ؛ ٚمٌه ٌّب رضفيٗ عٍ ٝاٌّوصح ِٓ ُؽَٓ ٚعّبي ٍفذ ىٌيٙب األٔ به.

ٌىتتٓ ٘تتنا اٌزؾتتو ُ ٌتتيٌ ٌىتتً ٚعتت ٖٛاإلثتتلال ثتتً اٍتتزضٕ ٝاهلل رعتتبٌِٕٙ ٝتتب ِتتب رٙتتو ِتتٓ
اٌي ٕخ ثأْ وبْ ٙتو ـيْتك اٌزؾتوى ـتي ىففبئتٗ وبٌَتٛاه ٚاٌقتبرُ ٚاٌىؾتً ؛ ىم ال ثتل

ٌٙب ِٓ ِياٌٚخ ؽبعزٙتب ثيتل٘ب ِٚتٓ وْتؿ ٚعٙٙتب ـتي اٌْتٙبكح ٔٚؾ٘ٛتب  ،صِ ٚتب رٙتو

ِٕٙب عفً ٛا ِتٓ ؼيتو ل،تل وتأْ ورفتأ اٌتوكال ٌٙجتٛة اٌتو ؼ ٚ ،رٕىْتؿ ثعتض اٌي ٕتخ ،
ـّب وبْ ِٓ ٘نا اٌجبة ـال َِافنح عٍيٗ ِٓ اهلل رعبٌ.ٝ

ٚاالٍزضٕبل ـي اا خ صـبك ثّٕ ٛلٗ ؽوِخ ىثتلال إٌَتبل ى ٕتز٘ٚ ، ٓٙتنا ٚاضتؼ ِتٓ لٌٛتٗ

رعبٌ "ٝلٚالل ُجل لٓ ى لٕ لز ُ "ّٓ ٙـّب لجً االٍزضٕبل فيل إٌفي.
َ
) )5اٌَبثك.
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ٚصـتتبك ثّفِٛٙتتٗ اٌّمزضتتِ ٝقبٌفتتخ ِتتب ثعتتلٖ ٌّتتب لجٍتتٗ ـتتي اٌؾىتتُ عتتلَ َِافتتنح إٌَتتبل

عٍتتِ ٝتتب رٙتتو ِٕٙتتب ٍ ،تتٛال صوتتبْ رٙتتٛهٖ عفتتٛاً ِتتٓ ؼيتتو ل،تتل  ،صَ ضتتوٚهح ال ّىتتٓ

اٌزؾتتوى عٕٙتتب ت عٍتت ٝافتتزالؾ ثتتيٓ اٌعٍّتتبل ـتتتي رؾل تتتل اٌي ٕتتخ ؼيتتو اٌَّافتتتن عٍتتتٝ
رٛٙه٘ب)3( .

٘نا ٚىـبكح االٍزضٕبل ثّٕ ٛلٗ ِٚف ِٗٛٙارفك عٍيٙب عّٛٙه اٌّؾممتيٓ ِتٓ األوتٌٛييٓ

ٚإٌؾبح.

ىال صْ اإلِبَ صثب ؽٕيفخ فبٌف ُٙـي مٌه  ،ـ ٛٙال و ٜصْ االٍزضٕبل ٛعتت كفتٛي ِتب

ثعتتل (ىال) ـتتي ٔمتتيض ؽىتتُ ِتتب لجٍٙتتب ٚ ،عٍيتتٗ ـٙتت َ ٛت ٍُّ ثّٕ تتٛق اا تتخ ٘ٚ ،تت ٛعتتلَ

عتتٛاى ىثتتلال إٌَتتبل ى ٕتتز ٚ ، ٓٙغعتتً ِتتب ثعتتل(ىال) وبٌَّتتىٛد عٕتتٗ  ،ـٙتت ٛعٕتتلٖ ؼيتتو
ِؾى َٛعٍيٗ ثٕميض ِب لجٍٗ ٘ٚ ،نا ِ٘ٛ ٛلتؿ اٌىَتبئي ـيّتب ؽىتبٖ عٕتٗ اٌي تلي ـتي

ّوػ اٌغيٌٚيخ)3( .

لتتبي اٌمواـتتي " ٍٚتتأٌذ صعيتتبْ اٌؾٕفيتتخ عتتٓ مٌتته ـمبٌٛا اٌجبثتتبْ عٕتتلٔب ٍتتٛال ت عٕتتي

االٍتتزضٕبل ِتتٓ إٌفتتي ص ٚاإلصجتتبد ت ٚاالٍتتزضٕبل ِتتٓ اإلصجتتبد ٌتتيٌ ٔفيتبً ٚ ،ال ِتتٓ إٌفتتي
ىصجبربًٚ ،اٌفوٚل عٕلٔب ِجٕيخ عٍ ٝمٌه "()9

ٚكٌيٍ ُٙـي مٌه صْ األكاح رفيل رمو و ؽىُ ِب لجٍٙب ٚ ،ال عاللخ ٌٙتب ثزمو تو ؽىتُ ِتب

ثعل٘ب.

ـّعٕتت( ٝلتتبَ اٌمتت َٛىال ى تتلاً) عٕتتلُ٘(ىصجبد ليتتبَ اٌمتت َٛاٌتتن ٓ ٔمتتٔ ِتتٕ ُٙى تتل ٚ ،ال

ؽىتتُ ٌٙتتٓ عٍتت ٝى تتل ثلفٌٛتتٗ ـتتي ٔمتتيض اٌؾىتتُ اٌَتتبثك ،ص ٚفوٚعتتٗ ِٕتتٗ ،ثتتً ٘تتٛ

) ٕ )5تتو رفَتتيو اٌمو جتتي  ٔٚ ،552 ،555/52تتُ اٌتتلهه ٚ ،258/5اٌمواـتتي  ،االٍتتزؽٕبل ،345
ٚ،342اٌزؾو و ٚاٌزٕ ٛو .566 ،565 /58

) )2اٌغيٌٚي  ،اٌّملِخ اٌغيٌٚيخ ٓ.332

) )3اٌمواـي  ،االٍزؽٕبل ٓ. 341
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عٕلُ٘ َِىٛد عٕٗ ٌٚ ،ئٓ ٍٍّٛا صٔٗ كافً ـي ٔميض اٌؾىُ ٘ٚت ٛعتلَ اٌؾىتُ ال

علَ اٌميبَ ـي اٌّضبي اٌّنوٛه وبه ص ضبً ِب ثعل (ىال) وبٌَّىٛد عٕٗ.

تيٌ صل لثت ٝصلْ
تغ لل ا ٌَ لّ ئ لىت ُخ ُو ٍِ ُٙت َُ صل َع لّ ُع ل
ٚاٍزلٌٛا ٌتنٌه ثمٌٛتٗ رعتبٌ { ٝلـ لَ ل
ت . ْٛىال َّ ى َثٍ ل
اٌَبعل لٓ }ااٌؾغو 31ت ] 35
ل ُى ل
 ْٛلِ لأ َّ
ـٕٙتتب اٌؾىتتُ ثَتتغٛك اٌّالئىتتخ صبثتتذ ٘ٚ ،تتنا ال عٕتتي صْ ىثٍتتيٌ ٌتتُ َتتغل ٚىال ٌّتتب
وبْ ـي اٌزعجيو ة (صث )ٝـبئلح.

ٚهك عٍي ُٙاٌغّٛٙه ثأْ وٍّخ )صث )ٝىفجتبه صْ مٌته ٍتغيخ ٌتٗ  ٚجيعتخ ٚال كالٌتخ ٌٙتب

ـي علَ ىفواط ِب ثعل (ىال) ِّب لجٍٙب )3( .

ٚعٍيٗ ـبٌغّٛٙه متو ثتأْ اٌّتوصح ال غتٛى ٌٙتب ىثتلل ى ٕزٙتب (ثلالٌتخ ِٕ تٛق االٍتزضٕبل)

ىال ِب رٙو ِٕٙب ـال َِافنح ـيٗ ( ثلالٌخ اٌّف.)َٛٙ

٘ٚتتنا ِتتب ٌتتُ ٛاـتتك عٍيتتٗ اٌؾٕفيتتخ ىم عتتلَ اٌَّافتتنح ـيّتتب رٙتتو ِتتٓ ى ٕتتخ اٌّتتوصح ٌتتيٌ

صبثذ ث وائك صفو ٜؼيو اٌٍؽخ.
ِلٌٛال عٍيٗ ثّٕ ٛق االٍزضٕبل ٚ ،عٍيٗ ـإْ صجذ ـ ٛٙر
ٚاٌني جل ٚصْ ِب م٘ت ىٌيٗ اٌغّٛٙه ٘ ٛاأل ٌٝٚثبٌمجٛي ؛ ٌوكُ٘ صكٌتخ اٌؾٕفيتخ ِٚتٓ
ربثع ُٙ؛ ٚألْ اٌّف َٛٙال ِبٔأ ِٓ األفن ثتٗ ِتب ٌتُ رٛعتل لو ٕتخ ر،توؾ اٌّعٕت ٝىٌتٝ

ؼيوٖ  ،ـّب ثعل (ىال) ُِقوط ِّب لجٍٙب.

ُ٘ٚ
ت ْٛا ٌَ ُّ َؾ ل،ت لتٕبد صُتتُ لٌتتُ ل ت َأ ُرٛا ثألهثعتتخ ّتتٙلال ـبعٍتتل
4ت ت لتتبي رعتتبٌ {: ٝلٚاٌَّتتن لٓ ل َو ُِت ل
َلل ُ لل ل َ ُ َُ
َّ َ
تبثٛا ِتتٓ
ته ُ٘ت ُتُ ا ٌَ لفبٍت ُم ل
بك ًح صل لثت ًتلا لٚص ُ َ ٚلٌئت ل
يٓ لع ٍَت لتل ًح لٚالل لر َم لج ٍُتتٛا لٌ ُٙت َتُ لّت لت ٙل
لص لّتتبٔ ل
 ْٛىال َّ ا ٌَّتتن لٓ لرت ُ
ل
ٛه َّهؽيُ }اإٌٛه 4ت ]5
اهلل لؼ ُف ر
لث َعل لمٌ له لٚص َو لٍ ُؾٛا لـإ َّْ َّ ل
ر
ـي ٘نٖ اا خ اٌىو ّتخ زؾتلس اهلل عتي ٚعتً عتٓ ؽتل اٌمتنؾ  ،ـيْتول اٌضتوة عٍتٝ
ّ
إٌّىتوح ثتيٓ صـتواك
ص لي اٌمبمـيٓ ؽز ٝال رْيأ صؽبك ش إٌبً ثبٌفؾْتبل ٚاٌعاللتبد ُ

اٌّغزّأ  ،ـيزؾٛي ّيئب ـْيئب ىٌ ٝثيئخ ٌٍفغٛه ٚاٌمنؾ ثبٌجب ً  ،ـّتٓ هِتِ ٝؾ،تٕ ًب
( )3اٌمواـي االٍتزؽٕبل ٓ ٕ ٚ ، 345تو اٌْتٛوبٔي  ،ىهّتبك اٌفؾتٛي  ،551ااِتلي  ،األؽىتبَ

 ،452/2كِ .ؾّٛك رٛـيك  ،كالٌخ األٌفب ٓ584
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ثبٌئتتب ـعٍيتتٗ صْ َضجتتذ لن لـتتٗ ٘تتنا ثبإلريتتبْ ثأهثعتتخ ّت ٍ
تٛٙك عت ٍ
تلٚي  ،ـتتإْ ٌتتُ َتتز َأ ـمتتل
ُ ل
ؽىُ عٍيٗ اهلل ٍجؾبٔٗ ٚرعبٌ ٝثضالصخ صؽىبَ
صٌٙٚب اٌغٍل صّبٔيٓ عٍلح

صبٔيٙب علَ لجٛي ّٙبكرٗ .

صبٌضٙب صٔٗ ـبٍك)3( .

ٚعبل االٍزضٕبل ثعل ٘نا اٌؾىُ ثم ٌٗٛرعبٌ" ٝىال َّ اٌَّن لٓ لر ُبثَ ٛا لٚصل َو لٍ ُؾَ ٛا"اإٌٛه ]561

ٚلتتل كاه اٌقتتالؾ ثتتيٓ اٌفمٙتتبل ـتتي ِوعتتأ االٍتتزضٕبل  ،ـتتبرفمٛا عٍتت ٝصٔتتٗ ال وعتتأ ىٌتتٝ
اٌؾىتُ األٚي ٘ٚ ،تت ٛاٌغٍتل صّتتبٔيٓ عٍتلح ؛ ألْ ؽتتلٖ ال َتمط ثزٛثزتتٗ ،ىم ٘تِ ٛزعٍتتك

ثؾك ااكِي)3( .

رَٛي ٌٗ ٔفَتٗ ِقبٌفتخ
ٚاٌعمٛثبد اٌلٔي ٛخ ال رؽزفو ثبٌزٛثخ ؽز ٝرى ْٛهكعبً ٌىً ِٓ ّ
اٌْول ٚ ،ىال ـعً اٌغٕبح ِب فعٍ ْٛصُ م ِْٛٛثبٌزٛثخ ِٕعب ٌٍعمٛثخ.

ٚموتتو اٌجمتتبعي ٚاٌ تتب٘و اثتتٓ عبّتتٛه صْ لٌٛتتٗ رعتتبٌ ِٓ" ٝثعتتل مٌتته" تتلي عٍتت ٝصْ

االٍتتزضٕبل ؼيتتو هاعتتأ ىٌتت ٝاٌؾتتل ،ىم اٌّعٕتت ٝـتتإْ رتتبثٛا ثعتتل ىلبِتتخ اٌؾتتل عٍتتي ُٙهكد

ّتٙبكر ُٙؽىتُ ثزفَتيم ، ُٙـتتال ٍتجيً ٌٍوعتٛل ـتي اٌؾتتل ٌفٛرتٗ ٚ ،عٍت ٝـتوَ عتتلَ
ـٛرٗ  ،ـال ٍجيً ص ضب ىٌ ٝعلِٗ ألْ ؽك ااكِي ال َمط ثبٌزٛثخ ٚ ،ىّٔب رؽيتو اٌزٛثتخ

هك اٌْٙبكح ِٚ ،ب رَجت عٕٙب  ٛ٘ٚاٌفَك)9( .

وّب ارفمٛا عٍ ٝصْ االٍزضٕبل هاعتأ ىٌت ٝاٌؾىتُ اٌضبٌتش ـبٌمتبمؾ ِتز ُٙثبٌفَتك ىال صْ
زٛة ـيوـأ عٕٗ ٘نا اٌؾىُ)3( .

) ٕ )5و صؽىبَ اٌموآْ ٌٍىيب اٌٙواً .311 ،299 /2
) )2االٍزؽٕبل ٓ.565

) ٕ )3و ٔ ُ اٌلهه ٚ ،236،237/5اٌزؾو و ٚاٌزٕ ٛو .529 ،528/58

) )4اإلوٍيً ٍٛهح إٌٛه ٓ.589
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ٚصِب اٌؾىُ اٌضبٔي ـ ٓ ِٛ ٛٙاٌقالؾ  ،ـن٘ت اٌؾَٓ اٌج،وي ٚىثتوا٘يُ إٌقعتي ،
ٚصثٍٛ ٛؿ ٍٚفيبْ اٌضٛهي ىٌ ٝصْ االٍزضٕبل ال ى ِٓ ْٛاٌؾىتُ اٌضتبٔي ؛ ىم ّتٙبكح

اٌمتتبمؾ ِتتوكٚكح ؼيتتو ِمجٌٛتتخ صثتتلاً ٚىْ رتتبة ٘ٚ ،تتنا ِتتب افزتتبهٖ صثتت ٛؽٕيفتتخ ٚصوتتؾبثٗ ،
ٚاٍزلٌٛا ثّب هٚاٖ األّعش عٓ اٌْعجي لبي "عبل فّ،بْ ىٌّ ٝو ؼ ـغتبل صؽتلّ٘ب

ثْتتب٘ل لتتل ل تتأ ىٔتتبك تتلٖ ٚهعٍتتٗ ـتتي ل تتأ اٌ و تتك،صُ رتتبة ٚصوتتٍؼ ،ـأعتتبى ّتتو ؼ

ّٙبكرٗ  ،ـمبي اٌّْٛٙه عٍيٗ صرغيتي ّتٙبكرٗ عٍت٘ٚ ٝت ٛصل تأ؟!! ،ـمتبي ُّتو ؼ و ِتً
َّ
وتبؽت ؽت ّتل ىما صُلتتيُ عٍيتتٗ اٌؾتتل صتتُ رتتبة ٚصوتتٍؼ ـْتٙبكرٗ عتتبئيح ىال اٌمتتبمؾ ،ـإٔتتٗ
لضبل ِٓ اهلل صْ ال ُرمجً ّٙبكرٗ صثتل ًاٚ ،ىّٔتب رٛثزتٗ ـيّتب ثيٕتٗ ٚثتيٓ اهلل "ٚ )3(.عتيا صثتٛ
عجيلح ٚاٌٛاؽلي ٘نا اٌمٛي ىٌ ٝصً٘ اٌعواق(. )3

ٚم٘ت ع بل ِٚغب٘ل ِٚبٌه ثٓ صٌٔ ٚاٌٍيش ثٓ ٍعل ٚاٌْبـعي ٚاثٓ ؽٕجتًٚ ،اثتٓ

ِبٌتتهٚ ،اٌ جتتوي ٚٚ ،اـمٙتتُ ىٌىيتتب اٌٙتتواً ىٌتت ٝصْ االٍتتزضٕبل ـتتي اا تتخ ِوععتتٗ ىٌتتٝ

اٌؾىُ اٌضبٔي ٚاٌضبٌش.

عٕي صٔٗ ىْ ربة ٚصوٍؼ لجٍذ ّٙبكرٗ ٚ ،اهرفتأ عٕتٗ اٌؾىتُ ثبٌفَتك ،الهرفتبل ـَتمٗ

ٚعٛكٖ ىٌ ٝعلاٌزٗ٘ٚ ،نا ِب م٘ت ىٌيٗ عّٛٙه اٌّفَو ٓ()9

لبي اٌْبـعي " صِو اهلل عي ٚعً ثضوثٗ ٚ ،صِتو صال رمجتً ّتٙبكرٍٗٚ ،تّبٖ ـبٍتمبً  ،صتُ
اٍزضٕ ٌٗ ٝىال صْ زٛة ٚ ،اٌضٕيتب ٍتيبق اٌىتالَ عٍت ٝصٚي اٌىتالَ ٚآفتوٖ ،ـتي عّيتأ

ِب ن٘ت ىٌيٗ صً٘ اٌفمٗ ىال صْ فوق ثيٓ مٌه فجو")3(.

) )5اٌىْؿ ٚاٌجيبْ ٌٍضعٍجي  ٕ ٚ ،.348/4و اٌزفَيو اٌجَيط .525/56

) ٕ )2و إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ ٓٚ ،553رفَيو اٌٛاؽلي .525/56

) )3اٌمواـي  ،االٍزؽٕبل ٌٍمواـي ٓٚ ،561إٌىذ ٚاٌعيٚ ،75/4 ْٛاٌْبـعي  ،صؽىتبَ اٌمتوآْ
ٌٍْبـعي ،481/5اٌٙواً  ،صؽىبَ اٌموآْ .311 /3

) )4صؽىبَ اٌموآْ ٌٍْبـعي  ٕ ٚ ،481/5و اٌْبـعي األَ ٚ ،85/7رفَيو اٌٛاؽلي ،525/56
ٚااِلي ٚاألؽىبَ ـي صوٛي اإلؽىبَ 438/2ت .455
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ٚه ٜٚاٌْبـعي لجٛي ّٙبكح اٌمبمؾ ىما ربة "عٓ عّو ثٓ اٌق بة (هضت ٝاهلل عٕتٗ)

"ٍٚتتئً
ٚعتتٓ اثتتٓ عجتتبً هضتت ٝاهلل عٕتتٗ صتتُ عتتٓ ع تتبل  ٚتتبِٚ ًٚٚغب٘تتل  ،لبي ُ
اٌْعجي عٕخ اٌمبمؾ  ،ـمبي مجً اهلل رٛثزٗٚ ،ال رمجٍّٙ ْٛبكرٗ)3( .

 ٚلي عٍ ٝمٌه ِب ه ٜٚاثٓ اٍؾبق عٓ اٌي٘توي عتٓ ٍتعيل ثتٓ اٌّضيتت صْ عّتو ثتٓ

اٌق تبة ت هضت ٝاهلل عٕتٗ ت ضتتوة اٌتن ٓ ّتٙلٚا عٍتت ٝاٌّؽيتوح ثتٓ ّتتعجخ ٘ٚ ،تُ صثتتٛ
ثىتتوح ّٚ ،تتيً ثتتٓ ِعجتتل ٔٚ ،تتبـأ ثتتٓ اٌؾتتبهس ثتتٓ وٍتتلح ،ـؾتتلُ٘  ،صتتُ لتتبي ٌٙتتُ ِتتٓ

صوتنة ٔفَتٗ صعتيد ّتٙبكرٗ ،ـيّتب اٍتزمجً ِٚ ،تٓ ٌتُ فعتً ٌتُ صُعتي ّتٙبكرٗ ـأوتتنة
ّجً ٔفَٗ ٔٚبـأ ٚربثب ٚ،صثي صث ٛثىوح صال فعً ـىبْ ال مجً ّٙبكرٗ )3( .

ٚموو صث ٛعجيلح ٚاٌٛاؽتلي صْ ٘تنا لتٛي ص٘تً اٌؾغتبى عّيعت ًبٚ ،لتل ٚاـتك ٘تنا اٌمتٛي
اثٓ ِبٌه ٚاٌَي ٛي ِٓ إٌؾ ٛيٓ)9( .

ٚلل اعزّل صوؾبة اٌّن٘ت األٚي عٍت ٝصْ اٌؾىّتيٓ األٌٚتيٓ عتبلا ث،تيؽخ اإلْٔتبل

ٚ ،اٌضبٌش عبل ث،يؽخ اٌقجو  ،ـلي مٌته عٍت ٝصْ اٌغٍّتخ اٌضبٌضتخ ال رْتبهن ِتب لجٍٙتب ،
ـال َزضِّٕٕٙ ٝب الهرجبا األٚ ٌٝٚاٌضبٔيخ ـي اٌ،يؽخ كٙٔٚب.

آي ٌُ ٍ
تٛا ىَّٔتتب
وّتب اؽزغتٛا ثعتتٛك االٍتزضٕبل ىٌت ٝاٌغٍّتتخ األفيتوح ـتي لٌٛتتٗ رعتبٌ { ٝىال َّ ل

تيٓ  .ىال َّ َاِوصل لر ت ت ُتٗ  } ..اٌؾغ ت تتو  59ت ت ت  "]61ـ ت تتبٌّوصح َِ ت تتزضٕبح ِ ت تتٓ
لٌ ُّ لٕ ِغ ت ت ُ
ت َُ ٘ٛصل َع لّع ت ت ل
ل
إٌّغيٓ؛ألٔٙب رٍي.ُٙ

ٚموو ٘نا االٍزالي ٚهكٖ ىٌيىب اٌٙواً ثأْ ليبً االٍزضٕبل ـي آ خ اٌمنؾ عٍت ٝاا تخ
اٌَبثمخ عٚ ًٙف أ ؛ ألْ االٍزضٕبل ـي اا خ األ ٌٝٚاٍزضٕبل ِٓ االٍزضٕبلٚ ،االٍتزضٕبل

) )5اٌْبـعي  ،صؽىبَ اٌموآْ 48/5

) )2اٌضعٍجي  ،اٌىْؿ ٚاٌجيبْ .348/4

) ٕ )3تتو إٌبٍتتـ ٚإٌَّتتٛؿ ٓ ٕ ٚ ،553تتو اثتتٓ ِبٌتته ّ ،تتوػ اٌزَتتٙيً  ،294،295/2صثتتٛ
ؽيبْ  ،اٌزن يً ٚاٌزىّيً ٚ ،263/8اٌَي ٛي  ،اٌّٙأ.596/2
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ِتتٓ إٌفتتي ىصجتتبدِٚ ،تتٓ اإلصجتتبد ٔفتتي  ،ـيزعتتنه اٌتتوك ىٌيّٙتتب الفزالـّٙتتب ٌتتنا هك ىٌتتٝ

األلوة.

وّتتب هك ِتتب م٘جتٛا ىٌيتتٗ ِتتٓ رؾتتزُ عتتٛك االٍتتزضٕبل ثعتتل اٌغّتتً ىٌتت ٝاألفيتتوح ـمتتط ثمٌٛتتٗ

تبكا صلْ ُ لم َّز ٍُتَ ٛا
رعبٌ { ٝى َّٔ لّب لع ليال ا ٌَّن لٓ ُ لؾبه ُث ل
اهلل ل ٚله ٍُ ٛلٌ ُٗ ل ٚل ََ لع َ ٛلْ ـي األل َهَ لـ لَ ً
 ّ ْٛل
صلٍَّ ، ٚجَ ٛا صلُ ٚر لم َّأ صل ل ٚ ُٙصلهع ٍُ ِٓ ُٙف ٍ
الؾ صل َ ُٕ ٚلف ََ ٛا ِ لٓ األل َهَ لمٌ له لٌ ُ ُٙف َتي ري
ل َ َ ل َ ُ ُ ّ َ
َ ُ ل ُ َ
َ

تبثَ ٛا } ...ااٌّبئتلح  33ت  ]34ىم
اٌل َٔيب ل ٚلٌ ُ ُٙـي اافتوح عتناة ع
ـي
تيُ  .ىال َّ ا ٌَّتن لٓ لر ُ
َ
ِ ل
ل ل ل ر ل ر
االٍزضٕبل هاعأ ىٌت ٝاٌغّيتأ ِٚزعٍتك ثتٗٚ ،وتنٌه لٌٛتٗ رعتبٌ { ٝلٚالل ُعُٕجتب ىال َّ لعتبثوي
ً
تٕىُ ِّتٓ ا ٌَ لؽت ئط صل َٚ
لٍج ٍ
يً لؽ َّز ل ٝلر َؽ لزَ ٍَُ ٛا لٚىْ ُو ُٕزُ َِّ َو لض ٝصل َ ٚلع لٍ ٝلٍت لفوٍ صل َ ٚلعتبل صل لؽ رتل ِّ ُ
يلا ليجتتب } اإٌَتتبل ٚ ،]43اٌزتتيُّ هاعتتأ
الَِتتزُ إٌَتتبل ـٍتتُ رغتتلٚا ِتتبل ـزيّّتتٛا وتتع
ل ل َ ُ ُ ّ ل ل ل َ ل ُ َ ل ل ل ل َّ ُ َ ل ً ّ ً
ىٌ ٝاٌغّيأ.
ٚفالوخ اٌمٛي صْ اٌْبـعي ت هؽّتٗ اهلل ت ِٚتٓ ٚاـمتٗ ععٍتٛا عتيال اٌْتوا اٌغٍّزتيٓ

(ـبعٍتتلٚا ٚ ،ال رمجٍتتٛا) ٚوتتوـٛا األِتتو ـتتي ٘تتنٖ اا تتخ ىٌتت ٝؤٛتتٗ لبمـتتب ٘ٚ ،تتي رٕزٙتتي
ثبٌزٛثخ عٓ اٌمنؾٚ ،االٍزضٕبل ِزعٍك ثبٌغٍّخ اٌضبٔيخ ٚاٌضبٌضخ ٚٚ ،اـمٙتُ ـتي مٌته اثتٓ

ِبٌه.

صِتتب اٌؾٕفيتتخ ـغعٍتتٛا عتتيال اٌْتتوا (ـبعٍتتلٚا) ٚعٍّتتخ (ال رمجٍتتٛا) عميتتت اٌغٍتتل عٍتتٝ

اٌزأثيتتل ،ـٙتتُ ِتتوككٚا اٌْتتٙبكح يٍتتخ ؽيتتبرٚ ، ُٙععٍتتٛا (صٌٚئتته ٘تتُ اٌفبٍتتم )ْٛوالِتتب
َِزأٔفب ؼيتو كافتً ـتي ؽيتي اٌغتيال ٚٚاـمٙتُ اٌّٙتب ثتبكي ـتي ِوعتأ االٍتزضٕبل ِعٍتال

ثتتتأْ اٌَّ تتزضٕ ٝال غ تتٛى صْ ىتتتِ ْٛعّتتتٛال ٌع تتبٍِيٓ ِقزٍف تتيٓ  ،ـعبِ تتً اٌَّ تتزضٕٝ

ٚاٌَّزضٕ ِٕٗ ٝعٕلٖ ٚاؽ رتل ؛ ٌتنا رؾتزُ عٕتلٖ االٍتزضٕبل ِتٓ اٌغٍّتخ األفيتوح ؛ ألٔتٗ ال
ّىتتٓ صْ رىتت ْٛاٌعٛاِتتً عّيعٙتتب عبٍِتتخ ـتتي اٌَّتتزضِٕٕ ٝتتٗ ٚٚ،اـمٙتتُ صثتت ٛؽيتتبْ ـتتي

ِوعأ االٍزضٕبل ٚهك اٌْٙبكح عّيعب )3( .

) ٕ )5تتو اٍتتّيٓ اٌؾٍجتتي  ،اٌتتله اٌّ،تتٚ ،219/5 ْٛصثتت ٛؽيتتبْ  ،اٌزتتن يً ٚاٌزىّيتتً ،264/8
ٚاٌَي ٛي اٌّٙأ .597/2
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ٚصه ٜصْ االٍزضٕبل هاعأ ىٌ ٝاٌفَتك ٚهك اٌْتٙبكح عّيعتب؛ىم اعزّعتذ األِتخ عٍت ٝصْ

اٌزٛثخ رّؾ ٛاٌىفو  ،ـّب ك ْٚاٌىفو ص ٌٝٚثبٌّؾ" ٛـبٌزبئتت عتٓ اٌتنٔت وّتٓ ال مٔتت

ٌٗ"  ،وّب ـتي اٌؾتل ش ٚ ،ىما لجتً اهلل اٌزٛثتخ ِتٓ عجتلٖ وتبْ اٌعجتبك صٌٚت ٝثتبٌمجٛي ()3؛

ٚألْ عٍ تخ هك اٌْتتٙبكح هِيتتٗ ٚـَتتمٗ ال ىلبِتتخ اٌؾتتل عٍيتتٗ ٚ ،اٌزٛثتتخ ىما هـعتتذ عٍتتخ هك
اٌْٙبكح  ٛ٘ٚاٌفَك لجٍذ ّٙبكرٗ ؛ألْ اٌّعٍٛي ال ضجذ ك ْٚاٌعٍخ

ٚعٍيتتٗ ـبالٍتتزضٕبل ـتتي اا تتخ عتتبل إلـتتبكح اٌؾىتتُ اٌْتتوعي عٍتت ٝاٌمتتبمؾ ثأٔتتٗ ىما رتتبة

لجٍذ ّٙبكرٗ ٚىاي ـَمٗ .
ثالجا:الوصف:
تٛه ُ٘ َّٓ ل ٚلِتتب
اعت ل
إٌجت ِتي ى َّٔتتب صل َؽ لٍ ٍَ لٕتتب لٌت ل
ته اٌالَّرتتي لآر َيت ل
5ت ت لتتبي رعتتبٌ { ٝلتتب صل ِ لٙتتب َّ
ته صل َى ل ٚل
تذ ص ُ ُعت ل
ته ل ٚلث لٕتبد
ته ل ٚلث لٕتبد لفبٌ ل
ته ل ٚلث لٕتبد لع َّّبر ل
اهللُ لع لٍ َي له ل ٚلث لٕتبد لع ّّ ل
لِ لٍ لى َذ لّيُٕ له ِ َّّب صل لـبل َّ
إٌجتي صلْ
ته لَ ٚاِتوصل ًح ِِ ََِ لٕت ًخ ىْ ٘ٚجتذ ٔفَتٙب ٌٍٕجتي ىْ صلهاك
تبع َو لْ لِ لع ل
لفباللر له اٌالَّري ل٘ ل
ل
ل ل ل َ ل َ ل ل َّ ّ َ ل ل َّ ِ
يٓ لل َل لعٍ َّ لٕب لِب لـو َض لٕب لع لٍي ُٙـي صل َى لٚاع ُٙل ٚلِب
ل ََ لزٕى لؾ لٙب لفبٌ لً ،خ ٌَّ له ِٓ ُك ْٚا ٌَ ُّ ََِٕ ل
َ
َ َ
ل
يّب }ااألؽياة ]51
 ْٛلع لٍ َي له لؽ لو رط ل ٚلو ل
لِ لٍ لى َذ صل َ لّبُٔ ُ ٌ َُ ٙلى َيالل ل ُى ل
بْ َّ
اهللُ لؼ ُف ً
ٛها َّهؽ ً
موتتو اهلل ٍتتجؾبٔٗ ٚرعتتبٌِ ٝتتب صؽٍتتٗ ٌٕجيتتٗ ِؾّتتل وتتٍ ٝاهلل عٍيتتٗ ٍٚتتٍُ ِتتٓ األىٚاط ،
ٚعتتبل لوآٔتتٗ ِٛضتتؾب ٚٚاوتتفبً ٔتتٛل األىٚاط اٌالرتتي جتتبػ ٌٍوٍتتٛي ت وتتٍ ٝاهلل عٍيتتٗ
 ٍٍُٚت صْ زيٚط ث ٓٙعٍ ٝروريت اا خ.

تٛه ُ٘ َّٓ" وتتفخ ٌتتةىٚاط ،
تو٘ٓ ـمٌٛتتٗ رعتتبٌ " ٝاٌالَّرتتي لآر َيت ل
5ت ت صىٚاعتتٗ اٌالرتتي صِٙت َّ
تذ ص ُ ُعت ل
٘ٚنٖ اٌ،فخ ليلد ٔٛل األىٚاط ٚ ،لل افزٍؿ ـي ٘نا اٌميل عٍٚ ٝعٙيٓ
األٚي صْ اٌّتتتواك صؽٍٍٕتتب ٌتته وتتً ىٚعتتخ صريتتذ ِٙو٘تتب ٍتتٛال صوبٔتتذ عٕتتلن ص ٚاٌزتتتي
ٍززيٚعٙب ـيّب ثعل.

اٌضبٔي صؽٍٍٕب ٌه ىٚعبره اٌىبئٕبد عٕلن.

) ٕ )5تو رفَتيو اٌمو جتي ٚ ،525/52إٌبٍتـ ٚإٌَّتٛؿ ألثتي عجيتلح ٓ 553ت ٚ ،554رفَتيو
اٌٛاؽلي.56،526
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ٚم٘ت اٌغّٛٙه ىٌ ٝصْ اٌزميتل ثبٌ،تفخ صـتبك ؽتً ىٚعبرتٗ اٌّٛعتٛكاد ِعتٗ ٚ ،صوتلٚا

مٌ ت تته ث ت تتأْ اٌفع ت تتً (صري ت تتذ) ُقج ت تتو ع ت تتٓ اٌ ت تتيِٓ اٌّبضت تتتي ٚ ،ال غ ت تتٛى صْ ىت تتتْٛ
ٌالٍزمجبيٚٚ.اـم ُٙعٍ ٝمٌه اثٓ عبّٛه)3( .

اهللُ" ليتل اهلل ٍتجؾبٔٗ ٚرعتبٌ ٝؽتً اإل ّتبل
2ت ل ٌٗٛرعبٌ " ٝل ٚلِب لِ لٍ لى َذ لّيُٕ له ِ َّّتب صل لـتبل َّ
ٌٗ ت وٍ ٝاهلل عٍيٗ  ٍٍُٚت ثتأْ رىتِ ْٛتٓ و تك اٌفتيل ،صي عٍتٚ ٝعتٗ اٌمتٛح ٚاٌؽٍجتخ

اٌْوعيخ ٚ ،اٌفيل ِب رووٗ اٌعل ٚثؽيو لزبي ،صِّ ٚب صُع تٌ ٝتٗ ت وتٍ ٝاهلل عٍيتٗ ٍٚتٍُ ت
ـمل ٘ٚجٗ اٌّمٛلٌ ؽبوُ ِ،و عبه خ ـىبٔذ ثّٕيٌخ اٌفتيل ٌ ،م،تل اٌّمتٛلٌ ِٕٙتب

اٌَّبٌّخ ِأ اٌٍَّّيٓ)3( .

ٚاٌفتيل قتوط ٛاعيتخ ٘ٚ ،ت ٛؽتالي ٌتٗ ت وتٍ ٝاهلل عٍيتٗ ٍٚتٍُ ت ٚألِزتٗ ثتلٌيً لٌٛتٗ

رعبٌِ" ٝب صـبل اهلل عٍ ٝهٍ "ٌٗٛااٌؾْو ]7

ته اٌالَّرتي
ته ل ٚلث لٕتبد لفباللر ل
ته ل ٚلث لٕتبد لفبٌ ل
ته ل ٚلث لٕتبد لع َّّبر ل
3ت لٌٛتٗ رعتبٌ " ٝل ٚلث لٕتبد لع ّّ ل

بعو لْ لِ لع له"
٘
ل لَ
ته
بعو لْ لِ لع له"
ـم " ٌٗٛاٌالري ٘
ر
ته ل ٚلث لٕتبد لفبٌ ل
ته ل ٚلث لٕتبد لع َّّبر ل
ٚوؿ ٌ ت " لث لٕتبد لع ّّ ل
َّ ل ل َ
ل ٚلث لٕبد لفباللر له"ٚ ،لل صـبك اٌٛوؿ صٔٗ عً ٚعال صثبػ ٌٕجيتٗ ت وتٍ ٝاهلل عٍيتٗ ٍٚتٍُ ت
صْ تتٕىؼ ِتتٓ ْتتبل ِتتٓ مٚي اٌمواثتتخ اٌّتتنوٛهح ّتتوا رؾمتتك ٚوتتتؿ اٌٙغتتوح ىٌتتتٝ

اٌّل ٕخ.

تلي عٍت ٝمٌته لتٛي صَ ٘تبٔن ف جٕتي هٍتٛي اهلل ت وتٍ ٝاهلل عٍيتٗ ٍٚتٍُ ت ـبعزتنهد

ىٌيٗ ـعنهٔي ( عٕي عٓ اٌٙغوح) صُ صٔيي اهلل ٘نٖ اا خ ،ـٍُ صؽً ٌٗ ألٕٔي ٌُ ص٘تبعو

ِعٗ  ،ـىٕذ ِٓ اٌ ٍمبل.

) ٕ )5تتو اث تتٓ اٌعوث تتي  ،صؽى تتبَ اٌم تتوآْ  5555/3ت ت ٚ ،5556اث تتٓ عبّ تتٛه  ،اٌزؾو تتو ٚاٌزٕ تت ٛو
.291/25

) ٕ )2و اثٓ عبّٛه  ،اٌزؾو و ٚاٌزٕ ٛو 295/25ت ٚرفَيو صثي اٌَعٛك .519/8
دللة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
بدمياط بدبدمياط

- 9333 -

العدد اخلامص 2012م

تعانق اللغة والتشريع يف سورتى الهور واالحزاب

أ.د /أنشام ذلند خالد احلشيهى

تذ لٔ َف لَت لتٙب" ٚوتتؿ اهلل ٍتتجؾبٔٗ ٚرعتتبٌ ٝاٌّتتوصح
4تت لٌٛتتٗ رعتتبٌ ٝلَ ٚاِت لتوصل ًح ِِ ََِ لٕ ت ًخ ىْ ل ٚل٘ لجت َ
اٌٛا٘جخ ٔفَتٙب ٌوٍتٛي اهلل ت وتٍ ٝاهلل عٍيتٗ ٍٚتٍُ ت ثأٔٙتب َِِٕتخ  ،ـ،تبه ٘تنا اٌٛوتؿ
ليلاً إلثبؽخ ىٚاعٗ ت وٍ ٝاهلل عٍيٗ  ٍٍُٚت ثٙب.

تبػ صلْ
2ت لبي رعبٌ { ٝلٚا ٌَ لم لٛاع ُل ِ لٓ إٌّ لَبل اٌالَّري الل ل َو ُع ل
ت ٔ ْٛلى ً
بؽتب لـ لٍ َتي لٌ لع لٍ َتيُ َّٓ ٙع لٕ ر
ٍ
ٍ
يأ لعٍتيُ }اإٌتٛه
تٓ لَّ ٚ
ل لض َع لٓ ص لي لبث ُ َّٓ ٙلؼ َي لو ُِ لز لج ّو لعبد ثي لٕتخ لٚصلْ ل ََ لتز َعف َف لٓ لف َي رتو ٌَّ َُّ ٙ
اهللُ لٍتّ ر
ر
.]61
صِتتو اهلل ٍتتجؾبٔٗ ٚرعتتبٌ ٝـتتي اا تتبد اٌّزملِتتخ إٌَتتبل ثتتبٌزؾف ِتتٓ اٌوعتتبي ٚ ،ـتتوَ

االٍ تزئناْ ـتتي اٌتتلفٛي عٍتت ٝاٌوعتتبي ٚإٌَتتبل ـتتي األٚلتتبد اٌزتتي ٘تتي ِ ٕتتخ وْتتؿ
اٌعٛهاد .

تٕ ٓٙـتوفٔ
ٚاٍزضٕ ٝاهلل ٍجؾبٔٗ ٚرعبٌ ٝت ِٓ إٌَتبل اٌّتأِٛهاد ثتبٌزؾف اٌمٛاعتل ِ َّ

تبث ٓٙاٌقبهعيتتخ  ،ـتتال ؽتتوط عٍيٙتتب صْ رضتتأ فّبه٘تتب ٚلٕبعٙتتب ،
تٓ صْ قففتتٓ ِتتٓ صيت َّ
ٌٙت َّ
تبثٓٙ
تٓ صْ ض تتعٓ صي ت َّ
تٓ اهلل ٍ تتجؾبٔٗ ٚرع تتبٌَّ ٝلي تتل ٘ تتَالل إٌَ تتبل اٌالر تتي ج تتبػ ٌ ٙت َّ
ٌى ت َّ
ثٛوتتف ٓٙثت ت(اٌالري ال وعتتٔ ْٛغبؽتت ًب)،صي اٌالرتتي ثٍؽتتٓ ٍتتٓ اٌيتتأً ٚ ،لعتتلْ عتتٓ
ّ ِ ٓٙتأ ـتتي اٌتيٚاط ٌَٚ ،تٓ ِؾتتً ـزٕتخ ٌٍوعتتبي  ،ـتال وؼجتتْٛ
اٌؾتيض ،ـٍتيٌ ٌتتل َّ
تبث ٓٙاٌقبهعيتتخ  ،صِتتب اٌزعتتوي عتتٓ عٍّتتخ
تٓ صْ ضتتعٓ صيت َّ
تي ٓٙ؛ ٌٙتتنا هفتتٔ اهلل ٌٙت َّ
ـت َّ
اٌضيبة ـال.

ٚلل ارفك اٌفمٙبل ٚاٌّفَو ْٚعٍ ٝصْ اٌّواك اٌزقفؿ ِٓ اٌغالثيت اٌزتي صِتو اهلل ثٙتب

ته ل ٔٚلَتتبل
ته ل ٚلث لٕبرت ل
إٌجت ِتي ُلتتً ألل َى لٚاعت ل
ٕز ٓٙـتتي لٌٛتتٗ رعتتبٌ ﴿ ٝلتتب صل ِ لٙتتب َّ
إٌَتتبل ىففتتبل ٌتتي َّ
يٓ لع لٍي ِٓ َّٓ ٙلعاللثيج}َّٓ ٙااألؽياة .]59
إٌَِّيٓ لٔ
َ ُ َ ل َُ ل َ
ٌٍٚزأوي تتل عٍ تت ٝمٌ تته مو تتو اهلل ٍ تتجؾبٔٗ لي تتلاً آف تتو ثم ٌٛتتٗ " لؼي تتو ِزجوع ت ٍ
تبد ثي لٕ ت ٍتخ"صي
َ ل ُ لل ّ ل
ِ ٙواد ٌي ٕزَ ٚ ، ٓٙزٍيَ مٌه علَ فٍأ وً ِب عٍيٙب ؛ ألٔٙب ىما ِٕعذ ِتٓ اٌي ٕتخ
ـةْ رّٕأ ِٓ وْؿ عَل٘ب ص ، ٌٝٚـضالً عّب رمزضيٗ اٌمبعلح اٌموآٔيخ ِٓ ضتوٚهح
ٍزو اٌعٛهح ٚ ،االعزٙبك ـي مٌه.
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تفٓٙ
ـتتبهلل ٍتتجؾبٔٗ ٚرعتتبٌ ٝصثتتبػ ٌٍَٕتتبل اٌزقفتتؿ ِتتٓ اٌّالثتتٌ اٌقبهعيتتخ ثْتتوا ٚوت َّ
ثبٌمٛاعل اٌالري ثٍؽٓ ٍٓ اٌيأً ٚ ،اٌالري ٌُ عل ٌ ٓٙاٌوؼجتخ ـتي اٌزتي ّٓ ٚ،أعتلِذ
ثضيبث ٓٙاٌقبهعيخ اٌفضفبضخ .
ٌ ٓٙصْ جميٓ وبٍيبد
َّ
ـي ٓٙاٌؽوائي اٌغَٕيخ  ،ـقيو َّ
َّ
ٚىْ وبٔذ رٍه اٌزي ثٍؽذ ٍٓ اٌيأً ِب ياي ٌٙتب ِيتً ىٌت ٝىرٙتبه ى ٕزٙتب ِٚؾبٍتٕٙب
ـال ،ؼ ٌٙب صْ رضأ عٍجبثٙب)3( .

رابعا:الشرط:
ٍ
تٓ إٌّ لَتتبل ىْ َّار لميت ُتز َّٓ لـتالل لر َق لضت َتع لٓ ثتتب ٌَ لم َٛي
لتتبي رعتتبٌ { ٝلتتب ٔ لَتتبل َّ
إٌجت ّتي لٌ ََت ُتز َّٓ لوأل لؽتتل ِّت ل
َ
لـي َ لّ لأ اٌَّني ـي لل ٍَجٗ لِو رَ لُ ٚل ٍَ لٓ لل َٛالً َِّ َعوً ٚـب }ااألؽياة ] 61
ل
ل
ُ
ـتي اا تخ اٌىو ّتخ قب تت اهلل عتً ٚعتال َٔتبل إٌجتي وتٍ ٝاهلل عٍيتٗ ٍٚتٍُ ت ف تبة
 ٓٙثقيتتو اٌجْتتو ٚصـضتتٍٗ ٚصّتتوـٗ،
تٓ عٍتتَٔ ٝتتبل األِتتخ ؛ الهرجتتب َّ
رْتتو ؿ ٚرفضتتيً ٌٙت َّ
تزٚ ، ٓٙعٍتّ ٛتأٔٓٙ
تيف ٓٙثّتب ؾتبـ عٍت ٝهـع َّ
ٚعبل ٘تنا االٍتزٙالي ثبٌزْتو ؿ ٌزىٍ َّ

،ـأِو٘ٓ ثّب ُعٍي ِٕيٌز ، ٓٙـْوؾ إٌّيٌخ اٌزي ٘ي عٍيٙب ال ؾزّتً اٌعضتواد ٌ ،تنا
ّأ اٌَبِأ)3( .

ـعٍي ٓٙصال قضعٓ ثبٌمٛي ثً ى ْٛل ٌٓٙٛعيال ـي ؼيو ٌيٓ ُ
ٚلل اٍزعًّ ٍجؾبٔٗ ٚرعبٌ ٝصٍٍٛة اٌْوا" ىْ َّار لمي ُز َّٓ لـالل لر َق لض َع لٓ ثب ٌَ لم َٛي" ٌٍلالٌتخ
َ
عٍ ٝكٚاَ َٔبل إٌجي وٍ ٝاهلل عٍيٗ  ٍٍُٚعٍ ٝاٌزمٚ ٜٛرؾو ضب ٌٙتٓ عٍت ٝاالىك تبك

تٓ رمتتبح ـتتال ثتتأً ِتتٓ
ِٕٙتتب ٌٚ ،تتيٌ اٌّم،تتٛك االؽزتتواى ِتتٓ ضتتل مٌتته ٘ٚتت ٛىْ ٌتتُ رىت َّ

) ٕ )5تتو اثٓ اٌعوث تتي  ،صؽى تتبَ اٌم تتوآْ الث تتٓ اٌعوث تتي ٚ ،5411/3صث تت ٛؽي تتبْ  ،اٌجؾ تتو اٌّؾ تتيط

ٚ ،434/6األٌ ٍٛت تتي  ،هٚػ اٌّع ت تتبٔي ٚ ،417 /9اث ت تتٓ عبّ ت تتٛه اٌزؾو ت تتو ٚاٌزٕ ت تت ٛو  237 /58ت ت ت

ٚ،239ك.عجل اهلل ّؾبرخ  ،رفَيو ٍتٛهح إٌتٛه  241ت ٚ،243كِ .ؾّتل وّتبي  ،لجَتبد ِتٓ ٍتٛهح

إٌتتٛه ٓٚ ،216صثتت ٛاألعٍتت ٝاٌّتتٛكٚكي  ،رفَتتيو ٍتتٛهح إٌتتٛه ٓ222تت ِٚ ،223ؾّتتل ل تتت ،
اٌزوثيخ اإلٍالِيخ ـي ٍٛهح إٌٛه ٓ.334 ،333

) ٕ )2تتتو اثتتتٓ اٌعوثت تتي صؽىتتتبَ اٌمتتتوآْ ٚ ،5535 ،5534/3اثت تتٓ عبّتتتٛه  ،اٌزؾو تتتو ٚاٌزٕت تت ٛو
ٚ،239/25اٌَّيٓ اٌؾٍجي  ،اٌله اٌّ.453/5 ْٛ،
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فضٛعىٓ ثبٌمٛي ؛ ٚمٌته صٔٙتٓ ىٚعتبد صـضتً اٌقٍتك اٌّقز،تبد ثتبال الل عٍتٝ

صؽٛاٌٗ ٚ ،فٍمٗ  ،ـ ٓٙصوضو ِٓ ؼيو٘ٓ اٌزياِب ٌٕٙغٗ ٍٚيوا عٍٍٕ ٝزٗ .

ـبٌْتتوا كاي عٍتت ٝكٚاِٙتتٓ عٍتت ٝاٌزمتتِٚ ، ٜٛتتٓ صٍتتٌ ٘تتنٖ اٌزمتت ٜٛعتتلَ اٌقضتتٛل
ثتتبٌمٛي؛ ـتتبٌٍ ؿ ٚاٌولتتخ جتتأ إٌَتتبل ٚلتتل ىتتٌ ْٛجعضتتِ ٓٙتتٓ اٌٍ تتؿ ٚاٌٍتتيٓ ى تتبكح

عٍِ ٝب عجٍذ عٍيٗ ،ـيمأ ـي رٓ ِٓ ْبـٙٙب ِٓ اٌوعبي صٔٙب رزموة ىٌيٗ)3( .

ٚصـتتبك اٌْتتوا ـتتي اا تتخ اٌزْتتو أ ٌىبـتتخ َٔتتبل اٌّتتَِٕيٓ ثعتتلَ اٌقضتتٛل ـتتي اٌمتتٛي ،

ٚعلَ اٌزٍ ؿ ٚاٌٍيٓ ـي ؽل ضِ ٓٙتأ اٌوعتبي  ،ثّتب ُتلفً اٌ ّتأ ـتي لٍتٛثُٙ؛ ألٔتٗ
ىما وبْ األِو ثعلَ اٌقضٛل ألِٙبد إٌَِّيٓ ِأ ِب ٘ٓ عٍيٗ ِٓ ـضً ِٚي تخ عٍتٝ

َٔبل األِخ ـةْ ىٌَٕ ْٛتبل اٌّتَِٕيٓ صٌٚتٚ ٝصعلهٚ.اٍتزعّبي ٌف "َٔتبل" ـتي اا تخ

تيٓٙ
ٌيىتتٚ ْٛؽيت ًب ىٌتتَٔ ٝتتبل األهَ ٚ ،ىٌتت ٝصٔٙتتٓ ِتتٓ ٚهال صِٙتتبد اٌّتتَِٕيٓ زغتتٗ ىٌت َّ
اٌق بة ِٙنثب ِٛٚعٙبً)3( .
ٚعٛاة" ىْ َّار لمي ُز َّٓ" ـيٗ ٚعٙبْ
َ
األٚي صٔٗ ِؾنٚؾ كي عٍيٗ ِب رملَ ٚ ،اٌزمل و ىْ ارميزٓ ـٍَزٓ وأؽل ِٓ إٌَبل.
ٚاٌضبٔي صْ عٛاثٗ " ـال رقضعٓ"()9
ل ل ل َ ل َ ل

تٓ لجتً صِتو٘ٓ ،
ٚصه ٜصْ اعزجبه اٌضبٔي ٘ ٛاأل ٌٝٚ؛ ألْ اهلل ٍجؾبٔٗ ٚرعبٌ ٝرٍ ؿ ثَّ ٙ

ٌِ ٓٙي خ عٍ ٝؼيو٘ٓ ِٓ إٌَبل  ،صُ اثزلص ثغٍّخ اٌْوا.
ـنوو َّ

ٚصِتتب اعزجتتبه اٌغتتٛاة ِؾتتنٚـبً  ،ـإٔتتٗ وّتتب موتتو صثتتٍِٛ ٛتت ٝغعتتً ِتتي ز ُٙعٍتت ٝثميتتخ

إٌَبل ِزعٍمخ ِْٚو ٚخ ثبٌزمٛ ٚ ، ٜٛؽي ثأْ ٚوف ٓٙثبٌزمٌ ٜٛيٌ كائّ ًب٘ٚ ،تنا ال
تٓ ؛ ىم ويتتؿ زعٍتتك ثؽيتتو اٌزمتت٘ٚ ٜٛتتٓ ـتتي ِعبّتتوح ِتتٓ عَتتل وتتً
ز،تتٛه ـتتي ؽمٙت َّ

ِعبٔي اٌزم ٜٛوٍ ٝاهلل عٍيٗ  ٍٍُٚ؟!
) )5اٌزؾو و ٚاٌزٕ ٛو .245 ،241/25

) ٕ )2و ك .صث ، ٍِٝٛ ٛكهاٍخ رؾٍيٍيخ ٌَٛهح األؽياة ٓ.587

) ٕ )3و اٌَبثك.
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دخول الشرط على الشرط بال عطف
إٌجتتي صلْ ل ََت لتزٕى لؾ لٙب
لتتبي رعتتبٌ ....{ ٝلَ ٚاِتتوصل ًح ِِ ََِ لٕ ت ًخ ىْ ٘ٚجتتذ ٔفَتتٙب ٌٍٕجتتي ىْ صلهاك
ل
ل ل ل َ ل َ ل ل َّ ّ َ ل ل َّ ِ
يٓ} ااألؽياة ]51
لفبٌ لً ،خ ٌَّ له ِٓ ُك ْٚا ٌَ ُّ ََِٕ ل
افزٍؿ ـي كفٛي اٌْوا عٍت ٝاٌْتوا ص ّٙتب صٌٚت ٝثتبٌغٛاة ،ـتن٘ت ثعتض اٌعٍّتبل
ىٌتت ٝصْ اٌغتتٛاة ٌٍضتتبٔي ٌموثتتٗ ِٕتتٗ ٘ٚ ،تتِ ٛتتب م٘تتت ىٌيتتٗ اٌعىجتتوي ـتتي اٌزجيتتبْ ٚ،صثتتٛ
ىٍؾبق ـي اٌّٙنة ٚ ،مووٖ اٌمواـي ـي صٔٛاه اٌجوٚق()3

ٚم٘تتت آفتتو ْٚىٌتت ٝصْ اٌغتتٛاة ٌتتةٚي ٌزملِتتٗ ٚ ،لتتل ؽىتتبٖ ثتتٓ ّتتبً ـتتي اٌغتتٛا٘و
عٓ صوؾبة ِبٌه )3( .

ٚؽىتت ٝصوتتؾبة اٌْتتبـعيخ اٌٛعٙتتبْ اٌَتتبثمبْ ٚـ،تتٍٛا اٌمتتٛي ـتي مٌتته ٚ ،موتتوٚا صْ
اٌْوا اٌضتبٔي ىْ رتأفو عتٓ األٚي ـتي اٌٛعتٛك  ،ـتبٌغٛاة ٌتٗ ٘ٚ ،تٚ ٛعٛاثتٗ عتٛاة

ٌةٚي ٔؾ(ٛى ْ كفٍذ اٌَّتغل ىْ وتٍيذ ـيتٗ ـٍته صعتو) رمتل وٖ ـتإْ وتٍيذ ـيتٗ ،

ٚعٛاة اٌْوا اٌضبٔي(ـٍه صعو))9( .

وإن ك ـ ن اٌضتتبٔي ـييتتخ اٌزمتتل ُ ،وتتبْ اٌغتتٛاة اٌّتتنوٛه ٌتتةٚي ٘ٚ ،تتٚ ٛعٛاث تٗ ؽتتٛاة

ٌٍضتبٔئ ،ؾت ٛلٌٛتٗ رعتبٌٚ{ ٝالل تتٕ لفع ُىُ ُٔ،تؾي ى َْ صله ِ ل ل
تؼ لٌ ُى َتُ ىْ لوت ل
تبْ ّ
ٔ ،ل
ل
اهللُ
كد ص َْ ص ل
ل ل ُ َ َ
ت} ْٛا٘ تتٛك  ]34صي ىْ و تتبْ اهلل و تتل صْ
ُو ت ُتل صلْ ُ َؽ تت ٛل ُى َُ ُ٘ ت لت ٛله ِث ُى ت َتُ لٚى لٌ َي تتٗ ُر َو لع ُع ت ل
ؽتت ٛىُ ىْ صهكد صْ صٔ،تتتؼ ٌى تتُ تتٕفعىُ ٔ ،تتؾي"  ٘ٚتتنا ِ تتب م٘ تتت ىٌي تتٗ اث تتٓ ل تتيُ

اٌغٛى خ )3( .

) )5اٌزجيبْ ـي ىعواة اٌموآْ 696/2ت  ٕ ٚ ،697و ثلائأ اٌفٛائل ٚ ،59/5صٔٛاه اٌجوٚق .82/5

) )2ثٓ ّبً  ،اٌغٛا٘و ٓ.332

) )3اثٓ اٌميُ  ،ثلائأ اٌفٛائل .61/5

) )4اٌَبثك .61 ،59/5
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ٚفبٌفٗ اٌيِقْوي ٚصث ٛؽيبْ ،ـنووا صْ ىهاكح اإلؼٛال ّوا ـي ىهاكح إٌ،تؼ ،ـىتبْ

اٌّعٕ ٝىْ صهكد صْ صٔ،ؼ ٌىُ ىْ وبْ اهلل و ل صْ ؽ ٛىُ  ،ـال ٕفعىُ ٔ،تؾي .

()3

ـإهاكح اهلل ٍبثمخ عٍت ٝىهاكح األٔجيتبل ٚ ،ؼيتوُ٘ ،ـبٌَتبثك ٌف تبً ِزتأفو ِعٕتٚٚ ٝلٛعتب ،
٘ٚنا ِب م٘ت ىٌيٗ اٌمواـي ـي صٔٛاه اٌجوٚق)3( .

٘نا ىما وبْ صؽلّ٘ب ِزمتلِب عٍت ٝاافتو ـتي اٌٛعتٛك ،ـتإْ ٌتُ ىتٓ  ،ـتبٌؾىُ هاعتأ
ٌٕيخ اٌّزىٍُ ٚ ،ىْ ٌُ ر ٙو ٔيخ ـي مٌه اؽزًّ األِواْ.

إٌجتتي صلْ
ِٚتتٓ مٌتته لٌٛتتٗ رعتتبٌ ..{ ٝلَ ٚاِتتوصل ًح ِِ ََِ لٕ ت ًخ ىْ ٘ٚجتتذ ٔفَتتٙب ٌٍٕجتتي ىْ صلهاك
ل
ل ل ل َ ل َ ل ل َّ ّ َ ل ل َّ ِ
ل ََ لزٕى لؾ لٙب } ...ااألؽياة  ،]51ـإهاكح إٌجتي ت وتٍ ٝاهلل عٍيتٗ ٍٚتٍُ ت رغتوي ِغتوٜ
اٌمجٛي ـي عمٛك إٌىبػ ٚ ،عٍيٗ ـٙي ِزأفوح عتٓ ٘جتخ اٌّتوصح ٔفَتٙب ٌتٗٚ ،ثٙتنا ىتْٛ

اٌغٛاة ٌٍضبٔي.

 ٚغتتٛى صْ رىتت ْٛاٌّتتوصح لتتل ـّٙتتذ صْ هٍتتٛي اهلل ت وتٍ ٝاهلل عٍيتتٗ ٍٚتتٍُ ت و تتل٘ب،
ـ٘ٛجزٗ ٔفَٙبٚ ،ثنٌه رى ْٛاٌٙجتخ ِزتأفوح عتٓ ىهاكرتٗ ٚ ،ىت ْٛاٌغتٛاة ٌةٚي٘ٚ.تنا

ِب م٘ت ىٌيٗ اٌمواـي ٚ ،رجعٗ اثٓ اٌميُ)9( .

ِ ٛ٘ٚب م٘ت ىٌيٗ صث ٛؽيبْ ؛ألْ اٌضبٔي ِزملَ ـي اٌٛلٛل)3( .

ٚاعزواَ اٌْوا عٍ ٝاٌْوا ٕ٘تب ىّٔتب عتبل ٌعٍتخ ّتوعيخ ال ٌّغتوك اٌزمييتل ثإهاكرتٗ ت

وٍ ٝاهلل عٍيٗ  ٍٍُٚت ٔىبؽٙب ؛ ألْ ٘نا األِو عٍتُ ِتٓ ِعٕت ٝاإلثبؽتخ اٌزتي ـتي لٌٛتٗ

رعبٌ"ٝصؽٍٍٕب"ٚ ،اٌفبئلح ِٓ ٘نا اٌْوا ىث بي ِتب وتبْ عٍيتٗ اٌعتوة لجتً اإلٍتالَ ِتٓ

صْ اٌوعتتً زعتتيٓ عٍيتتٗ ٔىتتبػ اٌّتتوصح اٌٛا٘جتتخ ٔفَتتٙب ى تتبٖ ٌٚ ،تتيٌ ٌتتٗ ؽتتك هك٘تتب ٚ ،ىما
) )5اٌيِقْوي ،اٌىْبؾ ٚ،551/2صث ٛؽيبْ  ،اٌجؾو اٌّؾيط .259/5

) )2اٌمواـي  ،صٔٛاه اٌجوٚق .82/5

) )3اٌمواـي ،صٔٛاه اٌجوٚق ٚ ،82/5ثلائأ اٌفٛائل .61/5

) ٕ )4و صث ٛؽيبْ  ،اٌجؾو اٌّؾيط 245/7ت .242
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هك٘ب وبْ مٌه عيج ًب ـي اٌّوصح ُرعيو ثٗ ،وّب صٔٗ ت وتٍ ٝاهلل عٍيتٗ ٍٚتٍُ ت ٌىتوَ صفاللتٗ
ّ
وبْ مجً اٌٙجخ ٚال وك٘ب ؽز ٝال ؾوط اٌٛا٘ت .ـغبل ٍتجؾبٔٗ ٚرعتبٌ ٝثٙتنا اٌْتوا

ٌيج تتً ٘تتنٖ اٌتتلع٘ٚ ٜٛتتنا اإلٌتتياَ؛ ٌٚيوـتتأ اٌؾتتوط عتتٓ ٔجيتتٗ ِؾّتتل ت وتتٍ ٝاهلل عٍيتتٗ
 ٍٍُٚت ،ـبٌٕجي ت وٍ ٝاهلل عٍيٗ  ٍٍُٚت ِقيو ـي لجٛي ٔىتبػ اٌّتوصح ٚعلِتٗٚ ،وتنٌه

ٌيي ً اإلؽواط عٓ اٌّوصح اٌٛا٘جخ ٔفَٙب ىما هكد ٘جزٙب)3( .

ُ َّ
ـٙنٖ اا خ عبلد ٌٕفي ِب صجذ ـي صم٘بْ اٌعتوة لجتً اإلٍتالَ ؛ ٌٚزمو تو صْ اٌوٍتٛي

ِقيتو ـتي لجتٛي ٔىتبػ اٌّتوصح اٌزتي ٘ٚجزتٗ ٔفَتٙب ٘ٚ ،تنا رْتو أ فتبٓ ثتٗ ت وتٍ ٝاهلل
عٍيٗ  ٍٍُٚت ؛ ىم ؽ ًَّ ٌٗ ٔىبػ اٌٙجخ ثؽيو ع ٍ
ت َٛص ٚوتلاق ىْ صهاك ٚ ،ال ؾتً مٌته
ُ
ٌؽيوٖ ِٓ اٌٍَّّيٓ)3( .

ٚموو رمي اٌل ٓ اٌَجىي صٔٗ َزفبك ِٓ ٘نا اٌزْو أ اٌزعٍيك ثإهاكح اٌّقب ت ثبعزجتبه
اٌّْتتيئخ ،ـبٌفمٙتتبل لتتبٌٛا ـيّتتب لتتبي اٌوعتتً ٌيٚعزتتٗ صٔتتذ تتبٌك ىْ ّتتئذ ،ـّْتتيئزٙب
ِعزجوح عٍ ٝاٌفٛه  ،وّب لبٌٛا ىما لبي اٌجبئأ ثعزته ىْ ّتئذ وتؼ ـتي األوتؼ ؛ ألْ

ِعٕبٖ رعٍيك اٌمجٛي)9( .

٘نا ٚرغله اإلّبهح ىٌ ٝصْ ٕ٘بن ِٓ اٌٍؽت ٛيٓ ٚاٌّفَتو ٓ ٚاألوتٌٛييٓ ِتٓ ِٕتأ عتل
٘تنٖ اا تخ ِتٓ ثتبة اعزتواَ اٌْتوا عٍت ٝاٌْتوا وزمتي اٌتل ٓ اٌَتجىي ٚاثتٓ ْ٘تتبَ
ٚاٌَي ٛي ٚاثٓ عبّٛه ،ـتنوو رمتي اٌتل ٓ اٌَتجىي صٔٙتب ٌيَتذ ِتٓ اعزتواَ اٌْتوا

عٍ ٝاٌْوا ؛ ٌزملَ اٌغيال ص ٚكٌيٍٗ عٍ ٝاٌْو يٓ)3( .

) )5اثٓ عبّٛه  ،اٌزؾو و ٚاٌزٕ ٛو  ٕ ٚ ،295/25و اثٓ اٌعوثي  ،صؽىبَ اٌموآْ .5561/3

) ٕ )2و ىٌيىب اٌٙواً  ،صؽىبَ اٌموآْ ٓٚ،348اثٓ اٌعوثي  ،صؽىبَ اٌموآْ .5561/3

) ٕ )3و ؽىُ اٌوثط ـي اعزواَ اٌْوا عٍ ٝاٌْوا ق.74

) )4اٌَبثك ٓ.75
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ٚموتو اثتتٓ ْ٘تتبَ صٔتتٗ ال غتتٛى عتتل٘ب ِتتٓ اعزتتواَ اٌْتتوا عٍتت ٝاٌْتتوا؛ ألْ عتتٛاة
اٌْو يٓ ِؾنٚؾ.)3( .

) ٕ )5و ؽىُ اٌوثط ـتي اعزتواَ اٌْتوا عٍت ٝاٌْتوا ي 5ق2رؾميتك ك .عجتل اٌفزتبػ اٌؾّتٛى

كاه عّتبه األهكْ  ٘5416ت  ٕ ٚ .َ5986تو األّتجبٖ ٚإٌ تبئو ٌٍَتي ٛي اٌفتٓ اٌَتبثأ ٚاٌزؾو تو

ٚاٌزٕ ٛو .295/25
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املراجع واملصادر

صؽىبَ اٌموآْ ألثي ثىو ثٓ اٌعوثي اإلّجيٍي اٌّبٌىي ،رؾميتك ِؾّتل عٍتي اٌجيغتبٚي

اٌ جعخ اٌضبٔيخ .َ5967،

صؽىبَ اٌموآْ ألثي ثىو ثٓ عٍي اٌواىي اٌؾٕفي ،رؾميك ِؾّتل وتبكق لّؾتبٚي كاه

ىؽيبل اٌزواس اٌعوثي ثيوٚد ٘5415ت ٘5985ت

صؽىتتبَ اٌمتتوآْ ٌٍىيتتب اٌٙتتتواً ضتتج ٗ ٚوتتؾؾغّبعخ ِتتٓ اٌعٍّتتبل ثإّتتواؾ إٌبّتتو
اٌّىزجخ اٌعٍّيخ ثيوٚد ٌجٕبْ اٌ جعخ األ٘5413 ٌٝٚت .َ5983

اإلؽىتتبَ ـتتي صوتتٛي األؽىتتبَ ٌعٍتتي ثتتٓ ِؾّتتل ااِتتلي كاه اٌىزتتبة اٌعوثتتي ثيتتوٚد

ٌجٕبْ اٌ جعخ اٌضبٌضخ ٘5458ت

ىهّتتبك اٌفؾتتتٛي ىٌتتت ٝرؾميتتك اٌؾتتك ِتتٓ عٍتتُ األوتتتٛي ٌّؾّتتل ثتتٓ عٍتتتي اٌْتتٛوبٔي
،اٌ جعخ األ ٌٝٚكاه اٌىزت اٌعٍّيخ ثيوٚد ٌجٕبْ ٘5411ت.

صضٛال اٌجيبْ ٌٍْٕمي ي عبٌُ اٌىزت ثيوٚد ة.ك

ىِالل ِب ِٓ ثٗ اٌوؽّٓ ٘بِِ اٌفزٛؽبد اإلٌٙيخ اٌّىزجخ اٌفيٍ،يخ ِىخ اٌّىوِخ

اٌجؾو اٌّؾيط ـي صوٛي اـمٗ ٌجله اٌل ٓ ِؾّل ثٓ عجل اهلل اٌيهوْي ،رؾميك اٌْتيـ
عجل اٌمتبكه عجتل اهلل اٌعتبٔي ٚ ،ىاهح األٚلتبؾ ٚاٌْتئ ْٛاإلٍتالِيخ ثبٌى ٛتذ  ٘5453ت

.َ5992

اٌجؾو اٌّؾيط ـي صوٛي اٌفمٌٗ،جتله اٌتل ٓ ِؾّتل ثتٓ ثٙتبٚهك اٌّعوٚؾ(ثبٌيهوْتي )

ل تتبَ ثزؾو تتتوٖ اٌْ تتيـ عجتتتل اٌم تتبكه عجتتتل اهلل اٌع تتبٔي ِ،واعع تتخ عّ تتو ٍ تتٍيّبْ األّ تتمو

ٚ،554/5ىاهح األٚلت تتبؾ ٚاٌْت تتئ ْٛاإلٍت تتالِيخ ثبٌى ٛت تتذ اٌ جعت تتخ اٌضبٔيت تتخ ٘5453ت ت ت
.َ5992

ثتتلائأ اٌفٛائتتل ٌْتتٌّ اٌتتل ٓ ِؾّتتل ثتتٓ صثتتي ثىتتو اثتتٓ لتتيُ اٌغٛى تتخ ِ ،ىزجتتخ اٌو تتبَ

اٌؾل ضخ ثبٌو بَ.

دللة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
بدمياط بدبدمياط

- 9393 -

العدد اخلامص 2012م

تعانق اللغة والتشريع يف سورتى الهور واالحزاب

أ.د /أنشام ذلند خالد احلشيهى

اٌزؾو تتو ٚاٌزٕتت ٛو ٌّؾّتتل اٌ تتب٘و اثتتٓ عبّ تٛه ٍََِتتخ اٌزتتبه ـ ثيتتوٚد ٌجٕتتبْ اٌ جعتتخ

األ٘5421 ٌٝٚت .َ2111

رفَتتيو اٌجَتتيط ألثتتي اٌؾَتتٓ عٍتتي ثتتٓ صؽّتتل ثتتٓ ِؾّتتل اٌٛاؽتتلي ٍٍَتتٍخ اٌوٍتتبئً
اٌغبِعيخ عبِعخ اإلِبَ ِؾّل ثٓ ٍعٛك اإلٍالِيخ عّبكح اٌجؾش اٌعٍّي ٘5431ت

رفَيو اٌجؽتٛي اٌَّتِّ ٝعتبٌُ اٌزٕي تً ٌ ِتبَ صثتي ِؾّتل اٌؾَتيٓ ثتٓ َِتعٛك اٌفتوال
اٌجؽٛي كاه اٌىزت اٌعٍّيخ ثيوٚد ٌجٕبْ اٌ جعخ اٌضبٔيخ .َ2151

رفَيو اٌ جوي رؾميك ِؾّٛك ِؾّل ّبوو ،كاه اٌّعبهؾ ِ،و .َ5957

رفَيو اٌمو جي ألثي عجل اهلل ِؾّتل ثتٓ صؽتُ اٌمو جتي ضتج ٗ ٚؽممتٗ ٍتبٌُ ِ،ت فٝ
اٌجلهي كاه اٌىزت اٌعٍّيخ ثيوٚد ٌجٕبْ اٌ جعخ اٌضبٌضخ .َ2111

رفَتتيو ٍتتٛهح إٌتتٛه ك .عجتتل اهلل ّتتؾبرخ اٌٙيئتتخ اٌّ،تتو خ اٌعبِتتخ ٌٍىزتتبة ِووتتي رؾميتتك

اٌزواس َ5987

رفَتتيو ٍتتٛهح إٌتتٛه ألثتتي األعٍتت ٝاٌّتتٛكٚكي اٌتتلاه اٌَتتعٛك خ ٌٍْٕتتو ٚاٌزٛى تتأ عتتلح

٘5415ت .َ5985

ؽبّيخ اثٓ إٌّيو عٍ ٝاٌىْبؾ ،كاه اٌو بْ ٌٍزواس.

ؽبّيخ اٌْٙبة اٌقفبعي عٍت ٝرفَتيو اٌجيضتبٚي ِْٕتٛهاد ِؾّتل عٍتي ثيضت ْٛكاه

اٌىزت اٌعٍّيخ ثيوٚد ٌجٕبْ ٘5457ت .َ5997

ؽىُ اٌوثط ـي اعزواَ اٌْوا عٍ ٝاٌْوا رؾميك ك .عجل اٌفزبػ اٌؾّٛى كاه عّبه

األهكْ ٘5416ت .َ5986

اٌله اٌّ ْٛ،ـي عٍ َٛاٌىزبة اٌّىِٕ ٌ ْٛبَ ّٙبة اٌل ٓ صثي اٌعجبً ثٓ ٍٛتؿ

ثٓ ِؾّل ثٓ ىثوا٘يُ اٌّعوٚؾ ثبٍّيٓ اٌؾٍجي رؾميتك ٚرعٍيتك اٌْتيـ عٍتي ِعتَٛ
ٚآفو ٓ كاه اٌىزت اٌعٍّيخ ثيوٚد ٌجٕبْ ،اٌ جعخ األ٘5454ٌٝٚت .َ5994

اٌتتله إٌّضتتٛه ـتتي اٌزفَتتيو ثبٌّتتأصٛه ٌ ِتتبَ عجتتل اٌتتوؽّٓ عتتالي اٌتتل ٓ اٌَتتي ٛي ،كاه

اٌفىو ٌٍ جبعخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى أ ،ثيوٚد ٌجٕبْ ٘5433ت .َ2155
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كالٌتتخ األٌفتتب عٕتتل األوتتٌٛييٓ كهاٍتتخ ثيبٔيتتخ ٔبلتتلح كِ.ؾّتتٛك رٛـيتتك ٍتتعل ِ ،جعتتخ
األِبٔخ ّ،جوا ِ،و اٌ جعخ األ٘5417 ٌٝٚت ت َ5987

اٌوٍتتبٌخ ٌ ِتتبَ اٌّ ٍجتتتي ِؾّتتل ثتتٓ ىكه تتتٌ اٌْتتبـعي رؾميتتك صؽّتتتل ِؾّتتتل ّتتبوو

ٓ،49 ،48كاه اٌزواس اٌعوثي اٌمب٘وح ٘5299ت .َ5979

ـزؼ اٌمل و اٌغبِأ ثيٓ اٌوٚا خ ٚاٌلها تخ ِ،ؾّتل عٍتي اٌْتٛوبٔي ،كاه اٌفىتو ثيتوٚد

٘5413ت.

لجَبد ِٓ ٍٛهح إٌٛه كِ .ؾّل وبًِ صؽّل ِىزجخ اٌؾو خ اٌؾل ضخ ،ِ ،و.

اٌىْتتبؾ عتتٓ ؽمتتبئك ؼتتٛاِض اٌزٕي تتً ٚعيتت ْٛاأللب ٚتتً ـتتي ٚعتت ٖٛاٌزأ ٚتتً ٌ ِتتبَ

ِؾّتتٛك ثتتٓ عّتتو اٌيِقْتتوي ،كاه اٌو تتبْ ٌٍزتتواس اٌمتتب٘وح ،اٌ جعتتخ اٌضبٌضتتخ ٘5417ت ت

.َ5987

اٌىْتتؿ ٚاٌجيتتبْ ـتتي رفَتتيو اٌمتتوآْ اٌّعتتوٚؾ ة رفَتتيو اٌضعٍجتتي ٌ ِتتبَ صثتتي ىٍتتؾبق
صؽّتتل ثتتٓ ِؾّتتل اٌضعٍجتتي كاه اٌىزتتت اٌعٍّيتتخ ثيتتوٚد ٌجٕتتبْ ،اٌ جعتتخ األٌٚتت.َ2114 ٝ

٘5425ت.

ِغبٌٌ اٌعٍّبل ألثي اٌمبٍُ عجل اٌوؽّٓ ثٓ ىٍتؾبق اٌيعتبعي رؾميتك عجتل اٌَتالَ

٘بهِ ،265،ْٚىزجخ اٌقبٔغي ثبٌمب٘وح اٌ جعخ اٌضبٌضخ ٘5413ت .َ5983

ِغبٌٌ اٌعٍّبل ألثي اٌمبٍُ عجل اٌوؽّٓ ثٓ ىٍتؾبق اٌيعتبعي رؾميتك عجتل اٌَتالَ

٘بهِ ،265،ْٚىزجخ اٌقبٔغي ثبٌمب٘وح اٌ جعخ اٌضبٌضخ ٘5413ت .َ5983

ِٓ صٍواه اٌزعجيتو اٌموآٔتي كهاٍتخ رؾٍيٍيتخ ٌَتٛهح األؽتياة كِ .ؾّتل صثتٍِٛ ٛت ٝكاه

اٌفىو اٌعوثي٘5396،ت ت .َ5976

اٌّٛاـمبد ـي صوٛي األؽىبَ ٌةثي ىٍؾبق اٌْب جي ،كاه اٌفىو ٘5423ت
اٌّ ٛأ ثْوػ اٌَي ٛي رٕ ٛو اٌؾٛاٌه  ِ ،جعخ عيَ ٝاٌؾٍجي ة.ك.،
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ٔ تتُ اٌتتلهه ـتتي رٕبٍتتت اا تتبد ٚاٌَتتٛه ٌجو٘تتبْ اٌتتل ٓ صثتتي اٌؾَتتٓ ىثتتوا٘يُ ثتتٓ عّتتو
اٌجمبعي ،فوط آ زٗ ٚصؽبك ضٗ ٚٚضأ ؽٛاّيٗ عجتل اٌتوىاق فبٌتل اٌّٙتلي ،كاه اٌىزتت
اٌعٍّيخ ثيوٚد ٌجٕبْ،اٌ جعخ اٌضبٔيخ ٘5424 َ2113ت

إٌىذ ٚاٌعي ْٛألثي ٌؾَٓ عٍتي ثتٓ ِؾّتل اٌّتبٚهكي هاععتٗ اٌَتيل عجتل اٌّم،تٛك

كاه اٌىزت اٌعٍّيخ ثيوٚد ٌجٕبْ ٘5428ت .َ2117
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امللخص العربي
تع نق اللغة والتشريع في سورتي النور واألحزاب
ثيٓ عٍ َٛاٌٍؽخ لبٍُ ِْزون ٚرلافً ٚرواثط ِؾّتٛكِٚ ،تٓ اٌعٍت َٛاٌّزعبٔمتخ عٍّتي

صوٛي اٌفمٗ ٚإٌؾ ، ٛـمل أزمٍذ ِفب٘يُ األوٌٛييٓ ىٌ ٝإٌؾ ٛيٓ ٚصـبك األوتٌٛيْٛ
ِٓ إٌؾ ٛيٓ ٚ،ىما وبْ عٍُ األوٛي لٛاِتٗ االٍتزلالي عٍت ٝاألؽىتبَ ٚضتجط اٌتٕٔ

ـي ـ ، ّٗٙـإْ عٍُ إٌؾَ ٛتبعلٖ ـتي اٌٛوتٛي ىٌت ٝعٕبوتو اٌجٕتبل إٌ،تي ٚ ،رؾل تل
ص واـٗ ٚ ،ثيبْ كالالرٗ ،ثّع ٗٔٛاٌَيبق ٚلوائٓ األؽٛاي ٚصٍجبة إٌيٚي.

ٚاٍزغالل كالالد األٌفب ٚاٌزواويتِٛ ،لٛؾ عٍِ ٝل ٜاٌلها خ ٚاٌزّىٓ ِٓ اٌٍؽتخ
اٌعوثيخ ـي َِز ٛبرٙب ِٚىٔٛبرٙب.

ٚىكهان اٌّمبوتتل ٚاٌٛلتتٛؾ عٍتتت ٝاألؽىتتبَ اٌْتتوعيخ ِتتٓ اٌجيتتبْ اٌموآٔتتتي ىتتِ ْٛتتٓ
فتتالي اا تتبد اٌلاٌتتخ عٍتتِ ٝمبوتتلٖ ِٚعبٔيتتٗ ِٕٙٚتتب ـمتتٗ اٌٍؽتتخ اٌعوثيتتخ اٌزتتي ٔتتيي ثٙتتب
اٌموآْ اٌىو ُ ٚ ،ىكهان اٌجٕبل اٌٍؽٛي ٚـمب ٌٍَيبق ثأٔٛاعٗ اٌّقزٍفخ .

األٚائً ثبٌٕٔ اٌموآٔي ،ـىبْ ٌّب صٌّف ٖٛع يُ األصو ؛ِّتب ٘يتأ ٌعٍّتبل
ٚلل ُعٕ ٝإٌؾبح
ُ

اٌْو عخ اٌٍٛيٍ لخ اٌفعبٌخ ٌفِ ُٙعبٔيٗ ٚ،ثيبْ صؽىبِٗٚ ،اٍزٕجبا ِمبولٖ.

ٚثٍػ ِٓ صّ٘يخ إٌؾ ٛـي اٌفمتٗ صٔتٗ صوتجؼ اٌمبعتلح اٌّزيٕتخ اٌزتي مت َٛعٍيٙتب اٍتزٕجبا

اٌؾىُ اٌْوعي ِٓ اٌموآْ اٌىو ُ.

ٚصول عٍّبل األوٛي صٔٗ ال ٍجيً إلكهان اٌّمبول ىال ثفٙتُ وتالَ اٌعوةِٚ،تب ال تزُ

اٌٛاعتتت ىال ثتتٗ ـٙتتٚ ٛاعتتت ٌٍ .زأويتتل عٍتت ٝصْ اٌعٍتت َٛرىّتتً ثعضتتٙب ثعضتتبٚ ،عتتبل

اٌجؾتتش ثعٕتتٛاْ " رعتتبٔك اٌٍؽتتخ ٚاٌزْتتو أ ـتتي ٍتتٛهري إٌتتٛه ٚاألؽتتياة" ٌٍز جيتتك عٍتتٝ

رالؽتتُ اٌعٍتتٚ،َٛهوي اٌّجؾتتش األٚي عٍتت ٝكالالد األٌفتتب ِٚ ،تتلٚ ٜـبئٙتتب ثبٌّمتتبَ
ٚاٌم،تتتل ٚٚ،لتتتؿ اٌّجؾ تتش اٌضتتبٔي عٍتتت ّٔ ٝتتبمط روويجيتتخ ـتتتي اٌَ تتٛهريٓ ٚ ،اٍ تتزٕجبا
األؽىبَ ِٕٙب ٚـك فٛ،ويبد إٌ ُ .
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الملخص اإلنجليزي
Embracing Language and Legislation in SuratAlnour and
Alahzab
This paper falls into two sections.The first sectionfocuses on
the meanings of words, and the extent of fulfillment of context
and intent. The second section highlights the synthetic models
in the twoSurahs, and deducts rulings out of them according
to the specificities of the systems. There is a common
denominator and interdependence between the sciences of
language. Two of these interdependent sciences are the
fundamentals of jurisprudence and grammar. The concepts of
fundamentalists have movedto the grammarians. If the
fundamentals of jurisprudenceis based on the understanding
legal rulings and texts, grammar helps access the elements of
constructing a text, and identifying its significance with the
aid of the context and the circumstances and reasons for
revelation.
clarifying the meanings of words and structures is based on
the extent of know-how and proficiency in Arabic language.
Understanding the purposes of the legal rulings of the Koranic
statement is through the verses that serve its purposes and
meanings, including: Arabic philology withwhichthe Holy
Quranwas revealed, and the recognition of linguistic
construction according to the context of its various types.
The early grammarians studied the Qur'anictext. This gave the
scholars of jurisprudence an effective means to understand its
meaning, to make rulings about it, and to devise its purposes.
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The importance of grammar in jurisprudence is that it has
become the solid basis on which to derive the Islamic ruling
from the Holy Quran.
The scholars of fundamentals assert that there is no way to
understand the purposes of
jurisprudencewithout
understanding the words of the Arabs, and what is done only
by it is a duty.
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