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 زمسؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ

ٛمَ  ُّ ْٞمٝمَ  دِم  ٣مــآسمِٛمَ  ٣مــَرزمَّ  َودِم  ضَمَسٛم٥َمً  ٣مــايمدُّ

طِم  ْٔ ٛمَ  ضَمَسٛم٥َمً  َرةِ ـا
 َّ ايمٛم٣َّمرِ  َذاَب ـفمَ  ٣مــَوومِ

 (102:  ايمبٗمرةؽمقرة )                                                    

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



5 

 

 بسم اهلل السمحو السحيم
 

 مكـدمـــة
 

 

، وايمِمالة وايمسالم فمعم طم٣مسمؿ أٞمبٝم٣مئف  هلل رب ايمٔم٣مظمكم احلٚمد

وفمعم آيمف وصـحبف  )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ،ورؽمٙمف ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد 

 .وَمـ سمبع هداه زم١مضمس٣من إلم يقم ايمديـ

  : وبعــد

 إديب ايمٛمٗمد ومّم٣مي٣م أهؿ َمـ ايمٗمِمٝمدة وضمدة َمقضقع هم١من

 ايمٛمٗم٣مد سمْمٙمبف َم٣م صمٜم٥م َمـ ؽمقاء ، وضمديًث٣م ومديًم  ايمٛمٗم٣مد ؾمٕمٙم٦م ايمتل

 زمجقدة ، ؽمب٘مٜم٣م وَمت٣مٞم٥م ، ايمٗمِمٝمدة زمٛم٣مء مت٣مؽمؽ َمـ ايمٗمدَم٣مء

 اخلت٣مم، وضمسـ ، آٞمتٗم٣مل ؽمالؽم٥مو ، آؽمتٜمالل زمرافم٥مو ، اظمْمٙمع

 احلٖم٣مظ َمدى ضمقل وٞمٗم٣مش صمدل َمـ زمٝمٛمٜمؿ دار َم٣م صمٜم٥م َمـ أم

 أو ، ايمْمٙمؾ زم٘م٣مء أو زم٣ميمٕمزل ايمبدء فمعم اظمبٛمل ايمتٗمٙمٝمدي ايمٛمٚمط فمعم

 ٞمقاس أيب شمقرة همجرسمف ايمذي ايمٛمحق فمعم ، َمٛمٜمم ايمتحرررضورة 

 أم ، ايمٔمرزمٝم٥م يمٙمٗمِمٝمدة ايمتٗمٙمٝمدي ايمٛمٚمط فمعم ايمٔمب٣مد ايمٔمٌم دم
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 ايمقضمدة َمـ اظمٔم٣مسون اظمحدشمقن ايمٛمٗم٣مد سمْمٙمبف َم٣م صمٜم٥م َمـ

 أٞمِم٣مر زمكم دار َم٣م ضقء دم ، ايمٛمٖمسٝم٥م أو اظمقضقفمٝم٥م أو ايمٔمّمقي٥م

 . أدزمٝم٥م َمٔم٣مرك َمـ ايمٔمّمقي٥م ايمقضمدة ودفم٣مة اظمقضقفمٝم٥م ايمقضمدة

 ومد وضمديًث٣م ومديًم  ايمقاؽمع ايمٛمٗمدي احلراك هذا أن ؾمؽ وٓ

 واؽمٔم٥م آهم٣موًم٣م وهمتح ، َمًٔم٣م وايمٛمٗمدي إديب اإلزمداع فمٚمٙمٝم٥م أشمرى

 زمٛم٣مء آيمٝم٣مت فمعم إجي٣مزًم٣م ؾمؽ زمال اٞمٔم٘مس مم٣م ، وايمٛمٗم٣مد إدزم٣مء أَم٣مم

 َمس٣مضم٥ماسمس٣مع  ومدر ايمٖمٛمل اإلزمداع َمس٣مضم٣مت هم٣مسمسٔم٦م ، ايمٗمِمٝمدة

 . ايمٛمٗمدي احلراك هذا

 ٞمٗمدي٥م َمٛم٣مومُم٥م واظمحدشمكم ايمٗمدَم٣مء آراء ايمبح٧م هذا ويٛم٣مومش

 ايمتحٙمٝمٙمٝم٥م وايمرؤى ايمتْمبٝمٗمٝم٥م ايمٛممذج َمـ فمدد َمع َمقضقفمٝم٥م

 َمـ راصمًح٣م يراه َم٣م سمرصمٝمح إلم َمٛمتٜمًٝم٣م ، ايمٗمِم٣مئد َمٗمدَم٣مت يمبٔمض

 وصمٜم٣مت إطمرى أراء أصح٣مب فمعم َمٛم٘مر نمغم ، أراء

 ايمرؤى مجٝمع َمـ اإلهم٣مدة إَم٘م٣مٞمٝم٥م إلم يمٛمذه٤م إٞمٛم٣م زمؾ ، ٞمٓمرهؿ

 احلجر دون ٞمسجٜم٣م وَمت٣مٞم٥م ايمٗمِمٝمدة زمٛم٣مء ومقة يدفمؿ زمم ايمٛمٗمدي٥م
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أو ايمٛم٣مومد دم ايمتحٙمٝمؾ وايمتٔمٙمٝمؼ ،  ، اإلزمداع دم اظمٛمُمكء رؤي٥م فمعم

 اظمبدع أَم٣مم أوؽمع آهم٣مق همتح إلم يرَمل إٞمم ىمٙمف ذيمؽ إن زمؾ

 .وايمٛم٣مومد فمعم ضمد ؽمقاء 

 ،،، واهلل َمـ وراء ايمٗمِمد ، وهق ضمسبٛم٣م وٞمٔمؿ ايمقىمٝمؾ

 
 

  

 أ.د/ حممد خمتاز مجعة 
 وشيس األوقاف

 زئيس اجمللس األعلى للشئوى اإلسالمية
 عضو جممع البخوث اإلسالميةو

 باألشيس الشسيف
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 وحدة الكصيدة
 

وضمدة ايمٗمِمٝمدة واضمدة َمـ أزمرز ايمٗمّم٣مي٣م ايمتل أشم٣مره٣م سمٔمد 

، همٗمد ذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم أن َمٗمٝم٣مس  ايمٛمٗم٣مد دم ايمٔمٌم احلدي٧م

،  ايمقضمدة مل ئمرهمف ٞمٗم٣مد ايمٔمرب دم ٞمٗمدهؿ ومبؾ فمٌم ايمٛمٜمّم٥م

ووصٖمقا إدب ايمٔمريب دم فمِمقره ايمس٣مزمٗم٥م زمٖمٗمدان هذا إؽم٣مس 

همره همٝمم ، وضمرص أدزم٣مؤه٣م فمعم سمقا ايمذي فمرهمتف أداب إصمٛمبٝم٥م

، ووصٖمقا  ٔمرـ، وَم٣م يٛمٓمٚمقن َمـ ؾم ي٘متبقن َمـ ومِمص

؛ إذ سمٔمددت همٝمٜم٣م اظمٔم٣مين وىمثر  ايمٗمِمٝمدة ايمٔمرزمٝم٥م زم٣ميمتٖم٘مؽ

 . (1)آٞمتٗم٣مل َمـ نمرض إلم نمرض

،  وايمدىمتقر/ؾمقومل ضٝمػ واضمد ممـ سمبٛمقا هذه ايمٛمٓمري٥م

، سمتٟميمػ َمـ  همقصػ ايمٗمِمٝمدة ايمٔمرزمٝم٥م زمٟمهن٣م َمٖم٘م٘م٥م إوص٣مل

هم٘مؾ زمٝم٦م يمف  "ىمٟمزمٝم٣مت احلل وطمٝم٣مَمف ة َمتٛم٣مشمرة رأزمٝم٣مت َمتج٣مو

                                                           

ٞممم َم٘متب٥م  924، ص  ( ايمتٝم٣مرات اظمٔم٣مسة دم ايمٛمٗمد إديب د/زمدوي ؿمب٣مٞمف2)

 . ايمْمبٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م، اظمْمبٔم٥م ايمٖمٛمٝم٥م  ،  م2490 -هـ 2940ؽمٛم٥م ، إٞمجٙمق اظمٌمي٥م 
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، وومٙمم  ، وىمؾ زمٝم٦م وضمدة وم٣مئٚم٥م زمٛمٖمسٜم٣م ضمٝم٣مسمف واؽمتٗماليمف

، وزمذيمؽ همٗمدت  زمكم زمٝم٦م ؽم٣مزمؼ وٓضمؼ ـمٜمرت صٙم٥م وشمٝمٗم٥م

سمٛمتٓمؿ  لايمت ايمٗمِمٝمدة وضمدهت٣م ٓ َمـ ضمٝم٧م اظمقضقفم٣مت اظمتب٣ميٛم٥م

ضمٝم٧م إزمٝم٣مت دم اظمقضقع  َمـ -٣م أيًّم  -، زمؾ  همٝمٜم٣م همحس٤م

 . (1)"سمتج٣مور َمستٗمال زمٔمّمٜم٣م فمـ زمٔمض، همٜمل  ايمقاضمد

وٓ ي٘متٖمل زم١مفمٖم٣مء ايمٗمِمٝمدة ايمٔمرزمٝم٥م َمـ ايمقضمدة ايمٔمّمقي٥م 

، زمؾ يذه٤م إلم ايمٗمقل زمخٙمقه٣م َمـ ايمقضمدة  أو اظمقضقفمٝم٥م

ومتيض َمع ايمزَمـ هم١مذا اظمحدشمقن ايمٔمب٣مؽمٝمقن "، همٝمٗمقل:  ايمٛمٖمسٝم٥م

حيت٘مٚمقن نم٣ميمًب٣م إلم هذا ايمٛمٚمقذج ايمٗمديؿ دم صٛمع ايمٗمِمٝمدة، همٜمؿ 

، وهؿ ٓ ئمٛمقن زم٣ميمرزمط ايمٛمٖمز زمكم أزمٝم٣مت  َمقضقفم٣مهت٣مئمددون 

،  اظمقضقع ايمقاضمد، زمؾ يستٚمر يم٘مؾ زمٝم٦م اؽمتٗماليمف واٞمٖمِم٣ميمف

ضمتك أصبح٦م َمٗمدرة ايمُم٣مفمر سمٗم٣مس زمبٝم٦م واضمد مجٝمؾ يِمقنمف 

 ؿ ــ، همٜمق ىمؾ نم٣ميتٜم ٝمدـ، وىم٣مٞمقا يسٚمقٞمف زمٝم٦م ايمٗمِم ٝمدسمفـدم ومِم

                                                           

 م.2411ؽمٛم٥م  ،9:،طدار اظمٔم٣مرف ،211ص  ، د/ؾمقومل ضٝمػ ،( دم ايمٛمٗمد إديب2)
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(1)"ونم٣مي٥م ايمٛمٗم٣مد َمـ ضمقهلؿ

 . 

ؿمٝم٣مسمف جتٛمٝم٣ًّم فمعم ايمٗمِمٝمدة ايمٔمرزمٝم٥م وهذا ايمٗمقل حيٚمؾ دم 

، أَم٣م ايمٗمقل زمٟمن ايمُمٔمراء ىم٣من ٓ ئمٛمقن  وفمعم ايمٛمٗم٣مد ايمٔمرب

زم٣ميمرزمط ايمٛمٖمز زمكم أزمٝم٣مت اظمقضقع ايمقاضمد همٚمٔمٛم٣مه أن ايمُم٣مفمر 

، وأٞمف ىم٣من يٛمٓمؿ َم٣م خيْمر  ايمٔمريب مل ي٘مـ يمف هدف أو نم٣مي٥م حمددة

 يمف ىمٝمٖمم اسمٖمؼ دم صمزئٝم٣مت ٓ يّمبْمٜم٣م ؾمٔمقر وٓ سمٖم٘مغم.

،  ذه ايمدفمقى سمسٗمط فمٛمدَم٣م ٞمراصمع ايمٗمِم٣مئد ايمٔمرزمٝم٥موه

 وٞمح٣مول دراؽمتٜم٣م َمرسمبْم٥م زمحٝم٣مة ايمُم٣مفمر وزمٝمئتف وٞمٖمسٝمتف.

وَمٜمم ومٝمؾ دم ؾمٟمن ايمقضمدة ايمٔمّمقي٥م أو اظمقضقفمٝم٥م همال 

يٚم٘مـ زمح٣مل َمـ إضمقال إفمٖم٣مء ايمٗمِمٝمدة ايمٔمرزمٝم٥م َمـ ايمقضمدة 

 .ايمُمٔمقري٥م وايمرزمط ايمٛمٖمز

ىم٣من ايمٕم٣مي٥م  وأَم٣م ايمٗمقل زمٟمن ايمبٝم٦م ايمقاضمد اجلٚمٝمؾ

ايمٗمِمقى ايمتل يسٔمك إيمٝمٜم٣م ايمٛمٗم٣مد همٚمردود زمم روي فمـ ه٠مٓء 

                                                           

 .211ص  ، ضٝمػ ؾمقومل/د ، إديب ايمٛمٗمد دم (2)
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، همٗمد  ايمٛمٗم٣مد َمـ ؿمٙم٤م ايمتمؽمؽ وايمتالضمؿ زمكم أصمزاء ايمٗمِمٝمدة

ذه٤م ازمـ ومتٝمب٥م إلم أن َمـ ايمت٘مٙمػ أن ٞمرى ايمبٝم٦م َمٗمروٞم٣م زمٕمغم 

، همروي فمـ  ، وافمتػم ذيمؽ َمٛم٣مط اظمٖم٣مضٙم٥م زمكم ايمُمٔمراء صم٣مره

 وزمؿ:  وم٣مل ، َمٛمؽ يمُمٔمراء: أٞم٣م أؾمٔمرفمٚمر زمـ جلٟم أٞمف وم٣مل ٕضمد ا

يمبٝم٦م ا سمٗمقل وٕٞمؽ ، وأطم٣مه ايمبٝم٦م أومقل ٕين:  همٗم٣مل ذيمؽ؟

(1) وازمـ فمٚمف

 .(2)"ايمبٝم٣من وايمتبٝمكم"وهق فمكم ىمالم اجل٣مضمظ دم  ،

َم٦م ي٣م أزم٣م "وروي فمـ فمبد اهلل زمـ ؽم٣ممل أٞمف وم٣مل يمرؤزم٥م: 

، همٗم٣مل رؤزم٥م: وىمٝمػ ذيمؽ؟ وم٣مل: رأي٦م ازمٛمؽ  اجلح٣مف إذا ؾمئ٦م

: ٞمٔمؿ ويم٘مـ يمٝمس يمُمٔمره  وم٣مل رؤزم٥م، فمٗمب٥م يٛمُمد ؾمٔمًرا يمف أفمجبٛمل 

 .(3) "ومران. يريد أٞمف ٓ يٗم٣مرن ايمبٝم٦م زمُمبٜمف

                                                           

 .هـ2919،  ، ايمٗم٣مهرة دار احلدي٧م ،2/40( ايمُمٔمر وايمُمٔمراء 2)

، َم٘متب٥م  ، حتٗمٝمؼ: فمبد ايمسالم ه٣مرون2/111 ٞمٓمر: ايمبٝم٣من وايمتبٝمكم يمٙمج٣مضمظ( ا1)

 م.2441 -هـ2921، 9: ، ط اخل٣مٞمجل

 .40 /2 ( ايمُمٔمر وايمُمٔمراء9)
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،  أن يتٟمَمؾ سمٟميمٝمػ ؾمٔمره"وومد دفم٣م ازمـ ؿمب٣مؿمب٣م ايمُم٣مفمر إلم 

، همٝمالئؿ  ، ويٗمػ فمعم ضمسـ جت٣موره٣م أو ومبحف وسمٛمسٝمؼ أزمٝم٣مسمف

(1)"، ويتِمؾ ىمالَمف همٝمٜم٣م  يمتٛمتٓمؿ يمف َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م؛  زمٝمٛمٜم٣م

. 

أضمسـ ايمُمٔمر َم٣م يٛمتٓمؿ ايمٗمقل همٝمف اٞمتٓم٣مًَم٣م،  "ويرى أن 

، هم١من وُمّدم زمٝم٦ٌم فمعم  زمف أويمف َمع آطمره فمعم َم٣م يٛمسٗمف وم٣مئٙمفيتسؼ 

إذا ٞمٗمض  "زمٝم٦م دطمٙمف اخلٙمؾ ىمم يدطمؾ ايمرؽم٣مئؾ واخلْم٤م

 ، هم١من ايمُمٔمر إذا أؽمس سمٟمؽمٝمس همِمقل ايمرؽم٣مئؾ ايمٗم٣مئٚم٥م سمٟميمٝمٖمٜم٣م

، وإَمث٣مل ايمس٣مئرة  زمٟمٞمٖمسٜم٣م، وىمٙممت احل٘مٚم٥م اظمستٗمٙم٥م زمذاهت٣م

، زمؾ جي٤م أن سم٘مقن  ، مل حيسـ ٞمٓمٚمف اظمقؽمقَم٥م زم٣مطمتِم٣مره٣م

ايمٗمِمٝمدة ىمٙمٜم٣م ىم٘مٙمٚم٥م واضمدة دم اؾمتب٣مه أوهل٣م زمآطمره٣م: ٞمسًج٣م، 

 وصقاب ، ٥م َمٔم٣منـ، ودوم ٣مظـ، وصمزايم٥م أيمٖم ٥مـ، وهمِم٣مضم وضمسٛم٣ًم

 سمٟميمٝمػ
(2)

. 

                                                           
زـم ؿمب٣مؿمب٣م2)  ٓ ٞممم َمٛمُمٟمة  ، د/حمٚمد زنمٙمقل ؽمالمحتٗمٝمؼ:  ،291، ص  ( فمٝم٣مر ايمُمٔمر

 . م2410ؽمٛم٥م  ، اظمٔم٣مرف زم٣مإلؽم٘مٛمدري٥م

  .291، ص  ايمُمٔمرفمٝم٣مر ( 1)
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،  وضمدة ايمٗمِمٝمدة إؾم٣مرة أوضح شمؿ يٟميت احل٣ممتل همٝمُمغم إلم

همٝمٗمقل: َمثؾ ايمٗمِمٝمدة َمثؾ اإلٞمس٣من دم اسمِم٣مل زمٔمض أفمّم٣مئف 

، همٚمتك اٞمٖمِمؾ واضمد فمـ أطمر وزم٣ميٛمف دم صح٥م  زمبٔمض

، وسمٔمٖمك َمٔم٣مظمف.  ايمؼمىمٝم٤م نم٣مدر اجلسؿ ذا فم٣مه٥م سمتخقن حم٣مؽمٛمف

، وأرزم٣مب ايمِمٛم٣مفم٥م َمـ اظمحدشمكم  وومد وصمدت ضمذاق اظمتٗمدَمكم

،  احل٣مل اضمؼماؽًم٣م جيٛمبٜمؿ ؾمقائ٤م ايمٛمٗمِم٣منحيؼمؽمقن دم َمثؾ هذا 

، وي٠مَمـ  ويٗمػ هبؿ فمعم حمج٥م اإلضمس٣من ضمتك يٗمع آسمِم٣مل

، وسمٟميت ايمٗمِمٝمدة دم سمٛم٣مؽم٤م صدوره٣م وأفمج٣مزه٣م،  آٞمٖمِم٣مل

، ٓ  ، واخلْمب٥م اظمقصمزة واٞمتٓم٣مم ٞمسٝمبٜم٣م زمٚمدحيٜم٣م ىم٣ميمرؽم٣ميم٥م ايمبٙمٝمٕم٥م

 .(1) يٛمٖمِمؾ صمزء َمٛمٜم٣م فمـ صمزء

                                                           

دار  :ط ،حمٚمد حمٝمل ايمديـ فمبد احلٚمٝمد، حتٗمٝمؼ: 1/229 ايمٔمٚمدة ٓزمـ رؾمٝمؼ( 2)

زهر أداب يمٙمحٌمي، ، واٞمٓمر:  م2412 -هـ 2902،  1: ، ط اجلٝمؾ زمغموت

 ،9: ، ط دار اجلٝمؾ زمغموت :ط ، حمٚمد حمٝمل ايمديـ فمبد احلٚمٝمد :حتٗمٝمؼ، 9/112

 م.2491
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د أن ايمٗمدَم٣مء ٓ همٜمؾ يٚم٘مـ زمٔمد ذيمؽ أن يدفمل أضم

وأن ايمٛمٓمر إلم مجٙم٥م ايمٗمِمٝمدة مل  فمٛم٣مي٥م هلؿ إٓ ايمبٝم٦م اظمٖمرد؟!

 ي٘مـ َمـ نم٣مي٣مهتؿ أو َمٗم٣مصدهؿ؟!.

وفمٙمٝمٛم٣م أن ٞمٛم٣مومش َمـ يتبٛمقن هذه ايمٗمّمٝم٥م دم َمٖمٜمقم 

ايمقضمدة فمٛمدهؿ، هم١من ىم٣من َمرادهؿ أن سم٘مقن ايمٗمِمٝمدة زمٛمٝم٥م ضمٝم٥م 

، وسمتحد  ره٣مـسم٣مَم٥م اخلٙمؼ وايمت٘مقيـ زمحٝم٧م سمٛمدَم٨م فمٛم٣مص

، همٜمذا َم٣م همْمـ  ٣م ٓ أصمزاء َمبددة مجٚمٔمً ، وسمبدو ىمالًّ  أصمزاؤه٣م

، وسم٣مزمٔمٜمؿ دم ذيمؽ زمٔمض ايمٛمٗم٣مد  إيمٝمف ايمٛمٗم٣مد ايمٗمدَم٣مء ودفمقا إيمٝمف

 .(1) اظمٔم٣مسيـ

أَم٣م إذا ىم٣من َمرادهؿ أن سم٘مقن ايمٗمِمٝمدة ىمجسد اإلٞمس٣من 

، وٓ سمستْمٝمع أن  طمره٠مسمستْمٝمع أن سمٗمدم زمٝمت٣ًم أو سم زمحٝم٧م ٓ

، ويمق همٔمٙم٦م ٓطمتؾ زمٛم٣مء ايمٗمِمٝمدة  آطمًراسمزيد زمٝمت٣ًم أو سمٛمٗمص 

                                                           

، ص  احلدي٧م يمألؽمت٣مذ ايمدىمتقر/حمٚمد ايمسٔمدي همرهقد( اٞمٓمر: ومّم٣مي٣م ايمٛمٗمد إديب 2)

 وَم٣م زمٔمده٣م. 41
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، هم١من هذا ٓ ي٘م٣مد يتحٗمؼ إٓ دم أيمقان َمٔمٝمٛم٥م  واهن٣مل زمٛمٝم٣مهن٣م

، هم٣ميمقضمدة  ، واظمٙمحٚمل واظمرسضمل ، ىم٣ميمُمٔمر ايمٗمِميص

، سمٖمرضٜم٣م ووم٣مئع  دم هذه إيمقان سمٟميت ؿمبٝمٔمٝم٥مايمٔمّمقي٥م 

، وزمٛم٣مء  ، وسمرسمٝمبٜم٣م دم ايمزَم٣من واظم٘م٣من ، وسمسٙمسٙمٜم٣م إضمداث

فمعم أن ه٠مٓء ايمذيـ ٞم٣مدوا هبذه ايمقضمدة  ، (1)زمٔمضزمٔمّمٜم٣م فمعم 

 إلم ايمدفم٣مة رأس وهق -ٔمقا أن يٙمتزَمقا هب٣م ، هم٣ميمٔمٗم٣مد ٝممل يستْم

 ، همبدل ، همٝمٜم٣م فمدل أؾمٔم٣مره زمٔمض ٞممم أفم٣مد ضمكم - آجت٣مه هذا

   .(2)وٞمٗمص ، وزاد

                                                           

، ص  همرهقد ي( ومّم٣مي٣م ايمٛمٗمد إديب احلدي٧م يمألؽمت٣مذ ايمدىمتقر/حمٚمد ايمسٔمد2)

229. 

أرزمع فمممة ومِمٝمدة وم٣مم اظم٠ميمػ ، همٗمد ذىمر 221 اظمرصمع ايمس٣مزمؼ ص: ( اٞمٓمر 1)

، ىمقىم٤م  ، احل٤م إول : ايمُم٣مفمر إفمٚمك ، وهل ايمٔمٗم٣مد زمتٔمديٙمٜم٣م

،  ، صقرة احلبٝم٤م ، ايم٘مروان ، رشم٣مء ؿمٖمٙم٥م ، ؽمب٣مق ايمُمٝم٣مؿمكم ومٝم٣مٞمقسإ

،  ، احلبٝم٤م ايمث٣ميم٧م ، أضمالم اظمقسمك ، طمط ايمُمٔمراء ، إلم رزم٥م احل٤م احلمم

، َمٗم٣مزمٙم٥م م 2411 : ، ؿمـ ديقاٞمف: ، واٞمٓمر ، ايمٔمٗمؾ وايمٔمقاؿمػ زَم٣مٞمٛم٣م

  م.2421زمْمبٔم٥م 
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ايمقضمدة "وطمالص٥م ايمٗمقل أين أفمّمد رأي ايمٗم٣مئٙمكم زمٟمن 

 "ايمقضمدة ايمٖمٛمٝم٥م ٓ ايمقضمدة ايمٔمّمقي٥ماظمْمٙمقزم٥م دم ايمُمٔمر إٞمم هل 

 .(1) وزمتٙمؽ ايمقضمدة ايمٖمٛمٝم٥م سمت٘م٣مَمؾ ايمٗمِمٝمدة وسمدب همٝمٜم٣م احلٝم٣مة

وإذا صم٣مز يمٛم٣م أن ٞمٛمٗمؾ زمٔمض أراء أو اظمذاه٤م ايمٕمرزمٝم٥م دم 

، ويمٝمس  ايمٛمٗمد إديب همٙمٛمٟمطمذ َمٛمٜم٣م َم٣م يتقاهمؼ َمع ؿمبٝمٔم٥م أدزمٛم٣م ايمٔمريب

،  أدزمٛم٣م احلدي٧ميمٛم٣م أن ٞمٖمرضٜم٣م زم٘مؾ َم٣م همٝمٜم٣م ىمٚمٗم٣ميٝمس ٞمٗمدي٥م فمعم 

 . (2) ايمٙمٜمؿ إٓ فمعم أدب َمـ يتبٛم٣مه٣م ويِمْمٛمٔمٜم٣م

 فمعم ٞمْمبٗمٜم٣م أن – إضمقال َمـ زمح٣مل –شمؿ ٓ جيقز يمٛم٣م 

همٚمـ ايمٓمٙمؿ هلذا ، (3) احلدي٧م رـايمٔمِم هذا ومبؾ ايمٔمريب إدب

، وَم٣م جيد ، أو يٛمٗمؾ َمـ  إدب أن ٞمح٣مىمٚمف دم ضقء ىمؾ َم٣م صمّد 

، وومد ذه٤م ايمٔمٗم٣مد ٞمٖمسف إلم ايمٗمقل زمٟمن فمبٗمري٥م فمٚمر  َمٗم٣ميٝمس

                                                           
 .119، ص همرهقد يايمدىمتقر/حمٚمد ايمسٔمد( اجت٣مه٣مت ايمٛمٗمد إديب يمألؽمت٣مذ 2)

، 9، ص همرهقد ي( اٞمٓمر: اظمذاه٤م ايمٛمٗمدي٥م زمكم ايمٛمٓمري٥م وايمتْمبٝمؼ أ.د/حمٚمد ايمسٔمد1)

  .  م2499، ؽمٛم٥م  هـ2941ط. اظم٠ميمػ ؽمٛم٥م 

   .9، ص ( اظمرصمع ايمس٣مزمؼ9)
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ره ٓ زمٚمٗم٣ميٝمس ـيٛمبٕمل أن سمٗم٣مس زمٚمٗم٣ميٝمس فمِم )ريض اهلل فمٛمف(

(1)فمٌمٞم٣م 

وومد رأي٦م َمـ طمالل دراؽمتل يمٗمِم٣مئد آفمتذارات ،  

، وهق سمٙمؽ ايمٗمِم٣مئد  أهن٣م سمتٚمثؾ دم ٞمٚمْمكم : أضمدمه٣م : سمٗمٙمٝمدي

وأطمر:  .ٚمٗمدَم٥م نمزيمٝم٥م أو ؿمٙمٙمٝم٥م أو ٞمحق ذيمؽايمتل سمبدأ زم

، وهق سمٙمؽ ايمٗمِم٣مئد ايمتل يدطمؾ ايمُم٣مفمر همٝمٜم٣م إلم  جتديدي

 َمقضقفمف َمـ أول وهٙم٥م َمـ نمغم أن يٗمدم يمف زمٕمزل وٓ نمغمه .

  : ي : الهم  التكليدأوال
، زمؾ فمعم  ، يمٝمس فمعم ومِم٣مئد آفمتذار وضمده٣م وهق ايمٕم٣ميم٤م

 ؽم٣مئر ايمُمٔمر ايمٔمريب ايمٗمديؿ.

آيمتزام زمف ديمٝماًل ، وفمد زمٔمّمٜمؿ  وهذا ايمٛمٚمط ارسمّم٣مه ٞمٗم٣مدهؿ

همٗمد روى ازمـ ومتٝمب٥م فمـ زمٔمض أهؾ إدب:  ، فمعم إصم٣مدة ايمُم٣مفمر

أن َمٗمِمد ايمٗمِمٝمد إٞمم ازمتدأ همٝمٜم٣م زمذىمر ايمدي٣مر وايمدَمـ وأشم٣مر، "

                                                           

،  هـ2904ؽمٛم٥م ، هنّم٥م َمٌم : ، ؿمـ294ص ، فمبٗمري٥م فمٚمر يمٙمٔمٗم٣مد : ( اٞمٓمر2)

 م.2414
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، يمٝمجٔمؾ  ، واؽمتقومػ ايمرهمٝمؼ ، وطم٣مؿم٤م ايمرزمع همب٘مك، وؾم٘م٣م

دم  (1) ، إذ ىم٣من ٞم٣مزيم٥م ايمٔمٚمد ذيمؽ ؽمبًب٣م يمذىمر أهٙمٜم٣م ايمٓم٣مفمٛمكم

(2)فمعم طمالف َم٣م فمٙمٝمف ٞم٣مزيم٥م اظمدراحلٙمقل وايمٓمٔمـ 

ٓٞمتج٣مفمٜمؿ  ، 

، وسمتبٔمٜمؿ َمس٣مومط ايمٕمٝم٧م  ، واٞمتٗم٣مهلؿ فمـ َم٣مء إلم َم٣مء ايم٘مأل

، همُم٘م٣م ؾمدة ايمقصمد وأمل  ، شمؿ وصؾ ذيمؽ زم٣ميمٛمسٝم٤م ضمٝم٧م ىم٣من

،  ، يمٝمٚمٝمؾ ٞمحقه ايمٗمٙمقب ايمٖمراق وهمرط ايمِمب٣مزم٥م وايمُمقق

ٕن ؛إصٕم٣مء إؽممع  ل، ويمٝمستدفم ويٌمف إيمٝمف ايمقصمقه

ظم٣م صمٔمؾ اهلل دم  ؛ (3) ، ٓئط زم٣ميمٗمٙمقب ومري٤م َمـ ايمٛمٖمقسايمٛمسٝم٤م 

، همٙمٝمس ي٘م٣مد أضمد  ، وإيمػ ايمٛمس٣مء سمرىمٝم٤م ايمٔمب٣مد َمـ حمب٥م ايمٕمزل

،  ٣م همٝمف زمسٜمؿ، وض٣مرزمً  ٣م َمٛمف زمسب٤مخيٙمق َمـ أن ي٘مقن َمتٔمٙمٗمً 

، هم١مذا اؽمتقشمؼ َمـ اإلصٕم٣مء إيمٝمف وآؽمتمع يمف  ضمالل أو ضمرام

                                                           

:  ، وايمٔمٚمد ايمٔمٚمد: اظمراد هبؿ ايمبدو ايمذيـ يرهمٔمقن طمٝم٣مَمٜمؿ فمعم إفمٚمدة( ٞم٣مزيم٥م 2)

 ، وهل اخلُمب٥م ايمتل سمٗم٣مم فمٙمٝمٜم٣م اخلٝمٚم٥م. مجع فممدة

 ( ٞم٣مزيم٥م اظمدر: ؽم٘م٣من ايمبٝمقت اظمبٛمٝم٥م طمالف ايمبدو وؽم٘م٣من اخلٝم٣مم.1)

 : ٓصؼ هب٣م. ( ٓئط زم٣ميمٗمٙمقب9)
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وؾم٘م٣م ايمٛمِم٤م ،  ، همرضمؾ دم ؾمٔمره احلٗمقق فمٗم٤م زم١مجي٣مب

،  ، وإٞمُم٣مء ايمرضمٙم٥م وايمبٔمغم ، وضمر اهلجغم وايمسٜمر، ورسى ايمٙمٝمؾ

،  هم١مذا فمٙمؿ أٞمف أوصم٤م فمعم ص٣مضمبف ضمؼ ايمرصم٣مء وذَم٣مَم٥م ايمتٟمَمٝمؾ

، همبٔمثف فمعم  زمدأ دم اظمديح وومرر فمٛمده َم٣م ٞم٣ميمف َمـ اظم٘م٣مره دم اظمسغم

٣مء وصٕمر دم ومدره ٝم، وهمّمٙمف فمعم إؾم وهزه يمٙمسمح ، اظم٘م٣مهمٟمة

وفمدل زمكم  ، يمُم٣مفمر اظمجٝمد َمـ ؽمٙمؽ هذه إؽم٣ميمٝم٤م، هم٣م اجلزيؾ

 .(1)، همٙمؿ جئمؾ واضمًدا َمٛمٜم٣م أنمٙم٤م فمعم ايمُمٔمر هذه إومس٣مم

همٙمٝمس يمٛم٣م زمٔمد ذيمؽ أن ٞمٔمٝم٤م فمعم ايمُمٔمراء ايمٗمدَم٣مء َمٛمٜمًج٣م 

وفمدوا  ،ارسمّم٣مه ٞمٗم٣مدهؿ وؿمٙمبقا إيمٝمٜمؿ أن يسغموا فمعم َمٛمقايمف

  فمعم إصم٣مدهتؿ .آيمتزام زمف ديمٝماًل 

ٓ أواهمؼ ازمـ ومتٝمب٥م دم حم٣مويم٥م همرض هذا اظمٛمٜم٨م فمعم  لويم٘مٛم

ويمٝمس ظمتٟمطمر ":  ، إذ يٗمقل مجٝمع ايمُمٔمراء دم ىمؾ زَم٣من وَم٘م٣من

، همٝمٗمػ  ايمُمٔمراء أن خيرج فمـ َمذه٤م اظمتٗمدَمكم دم هذه إومس٣مم

                                                           

 .91 – 2/99( ايمُمٔمر وايمُمٔمراء 2)
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ٕن اظمتٗمدَمكم ؛  "فمعم َمٛمزل فم٣مَمر أو يب٘مل فمٛمد َمُمٝمد ايمبٛمٝم٣من

، أو يرضمؾ فمعم مح٣مر أو  ، وايمرؽمؿ ايمٔم٣مدم وومٖمقا فمعم اظمٛمزل ايمدائر

، أو يرد  ٕن اظمتٗمدَمكم رضمٙمقا فمعم ايمٛم٣موم٥م وايمبٔمغم ؛ زمٕمؾ ويِمٖمٜمم

ٕن اظمتٗمدَمكم وردوا فمعم إواصمـ  ؛ فمعم اظمٝم٣مه ايمٔمذاب اجلقاري

، أو يٗمْمع إلم اظمٚمدوح َمٛم٣مزم٦م ايمٛمرصمس وأس (1)ايمْمقاَمل

وايمقرد ؛ٕن اظمتٗمدَمكم صمروا فمعم ومْمع َمٛم٣مزم٦م ايمُمٝمح واحلٛمقة 

 . (2) رةوايمٔمرا

 نمغم، وٞمٖمرض فمٙمٝمف ضمٝم٣مة  همٚمٔمٛمك ذيمؽ أٞمٛم٣م ٞمٗمٝمد ضمري٥م ايمُم٣مفمر

 ؛ مم٣م ومد يدهمٔمف إلم ايمت٘مٙمػ وآفمتس٣مف.  ، وزمٝمئ٥م نمغم زمٝمئتف ضمٝم٣مسمف

وطمغم َمـ ذيمؽ أن ٞمؼمك يمف ايمٖمرص٥م يمٝمٔمػم فمم يُمٔمر زمف 

 ومجتٚمٔمف وزَم٣مٞمف زمٚم٘م٣مٞمف يرسمبط ايمُم٣مفمرهم١من  ، وجيٝمش زمخ٣مؿمره

                                                           

، وهق ايمْمكم ايمذي حيٚمٙمف  ، ايمْمقاَمل: ايمتل اطمتٙمْم٦م زم٣ميمْمٚمل ( إواصمـ: اظمتٕمغمة2)

 ٣م أو ي٣مزمًس٣م.ايمسٝمؾ همٝمستٗمر فمعم إرض رؿمبً 

 .99، 2/91 ( ايمُمٔمر وايمُمٔمراء1)
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 ايمٛمٖمز ايمٙمِمقق – يرد مل أم أراد – فمٙمٝمف َيٖمرض ارسمب٣مؿًم٣م وزمٝمئتف

 يمدى نمريب٣ًم – نمغمه٣م إلم اٞمح٣مز أو َمٛمٜم٣م اٞمٖمِمؾ يمق – وجئمٙمف هب٣م

شمؿ إٞمف ٓ يٛمتٓمر َمٛمف أن  ، هؾمٔمر يتذوق َمـ فمٛمد ونمريب٣ًم ، ٞمٖمسف

، وزمٝمئتف زمٚمثؾ  ، ومجتٚمٔمف جيقد احلدي٧م َمـ نمغم َم٘م٣مٞمف وزَم٣مٞمف

، وٓ ٞمّمٚمـ أٞمف َم٣مرس رىمقب  َم٣م جيٝمد احلدي٧م فمـ واومٔمف

،  ، أو اومتٔمد أشم٣مر وايمدَمـ ضمتك يب٘مٝمٜم٣م ايمراضمٙم٥م ضمتك يِمٖمٜم٣م

 دم فم٣مش ورزمم –أو اٞمتجع ايمٕمٝم٧م وايم٘مأل ىمم يٖمٔمؾ ايمبدو 

 أن يمٝمجقز ايمرهمٝمؼ صح٤م أو – واخلرضة اظمْمر دائؿ ريػ

 .(1)ويستب٘مٝمف يستقومٖمف

 ويتْمٙم٤م ايمٛمٗم٣مد دم هذا ايمٛمٚمط ايمتٗمٙمٝمدي أَمريـ: 

 اظمقازٞم٥م زمكم فمٛم٣مس ايمٗمِمٝمدة. -

 ايمتخٙمص وايمرزمط زمكم هذه ايمٔمٛم٣مس.ضمسـ  -

 ٣مد ـ٥م وَمقضقع ايمٗمِمٝمدة هم١من ايمٛمٗمـدَمـقازٞم٥م زمكم اظمٗمـ٥م اظمـأَم٣م َمـ صمٜم

                                                           

 .91، ص همرهقدي ( ٞمِمقص ٞمٗمدي٥م يمألؽمت٣مذ ايمدىمتقر/حمٚمد ايمسٔمد2)
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 .(1)يتْمٙمبقن أٓ يْمٕمك ايمٕمزل أو زم٘م٣مء ايمْمٙمؾ فمعم زمٝم٦م ايمٗمِمٝمد

وأَم٣م َمـ صمٜم٥م ايمتخٙمص وايمرزمط زمكم فمٛم٣مس ايمٗمِمٝمدة 

هم١مهنم يتْمٙمب٣من َمـ ايمُم٣مفمر أن يتٙمْمػ دم ختٙمِمف واٞمتٗم٣ميمف َمـ 

وأن يِمؾ ىمالَمف فمعم سمٌمهمف دم همٛمقٞمف صٙم٥م ،  إلم فمٛمٌم فمٛمٌم

وَمـ اظمديح إلم ،  همٝمتخٙمص َمـ ايمٕمزل إلم اظمديح ، يمْمٝمٖم٥م

وَمـ وصػ ايمدي٣مر  ، وَمـ ايمُم٘مقى إلم آؽمتمضم٥م ، ايمُم٘مقى

وَمـ آؽمت٘م٣مٞم٥م واخلّمقع  ، وأشم٣مر إلم وصػ ايمٖمٝم٣مدم وايمٛمقق

إلم اإلصم٣مزم٥م  (2) وَمـ اإلزم٣مء وآفمتٝم٣مص ، إلم آؽمتٔمت٣مب وآفمتذار

زمال اٞمٖمِم٣مل يمٙمٚمٔمٛمك  ، زمٟميمْمػ ختٙمص وأضمسـ ضم٘م٣مي٥م ، وايمتسٚمح

 .(3) ٣م َمٔمف زمف وممتزصًم زمؾ ي٘مقن َمتِماًل  ، ايمث٣مين فمم ومبٙمف

                                                           
، وزهر أداب يمٙمحٌمي 2/299، وايمٔمٚمدة  2/91 ايمُمٔمر وايمُمٔمراء :( اٞمٓمر2)

1/991  ،994. 

: افمت٣مص فمٙمٝمف إَمر إذا ايمتقى وصٔم٤م همٙمؿ هيتد  ويٗم٣مل ،( آفمتٝم٣مص: آَمتٛم٣مع 1)

 . جلٜم٥م ايمِمقاب همٝمف

 .10، ص  ( فمٝم٣مر ايمُمٔمر9)
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 : ، وَمـ ذيمؽ وفمعم هذا ايمٛمٚمط ص٣مر أىمثر ايمُمٔمر ايمٗمديؿ

 : (1) ومقل اَمرئ ايمٗمٝمس دم َمْمٙمع َمٔمٙمٗمتف -1

ـــِزلِ  وِمَٖمـــ٣م ٞمْبـــِؽ َِمــــ ِذىْمـــَرى ضمبٝمـــ٤ٍم   وََمٛمْ

  
ــؾِ    طمقِل وضَمْقََم ــدَّ ــكَم ايم ــَقى زم ــْٗمِط ايمَٙم  زمِس

   
 همُتقِضــــح همــــ٣مظمْٗمراة مل َئْمــــُػ رؽمــــُٚمَٜم٣م

 

ـــقب وؾَمـــْٚمَٟملِ   ــــ صَمٛمُ  ظمـــ٣م ٞمســـجْتٜم٣م َِم
 ج

                                                           

، َمـ أؾمٜمر همحقل ؾمٔمراء اجل٣مهٙمٝم٥م  ( هق: اَمرؤ ايمٗمٝمس زمـ ضمجر زمـ احل٣مرث ايم٘مٛمدي2)

ايمٛم٣مس ذو أؾمٔمر ":  ، ضمتك وم٣مل فمٛمف يمبٝمد زمـ رزمٝمٔم٥م وؾمٔمراء ايمٔمرب فمعم اإلؿمالق

، وىم٣من أزمقه َمٙمً٘م٣م فمعم ومبٝمٙمتل  ، ويمد زمٛمجد ، يمين إصؾ ، ئمٛمل اَمرأ ايمٗمٝمس"ايمٗمروح

، سمٛمٗمَّؾ دم أضمٝم٣مء ايمٔمرب إلم أن شم٣مر زمٛمق  ، وطم٣ميمف اظمٜمٙمٜمؾ ايمُم٣مفمر ايمُمٜمغم أؽمد ونمْمٖم٣من

، ووم٣مل دم ذيمؽ ؾمٔمًرا ىمثغًما.  ، همٙمؿ يزل حي٣مرهبؿ ضمتك يثٟمر ٕزمٝمف أؽمد فمعم أزمٝمف همٗمتٙمقه

٣مرس ؽم٣مطمْم٥م فمعم )آزم٣مء اَمرئ ايمٗمٝمس( همٟموفمزت إلم َمٙمؽ ايمٔمراق زمْمٙم٤م وىم٣مٞم٦م هم

، همٟمصم٣مره وَم٘م٧م فمٛمده  ، همْم٣مف ومب٣مئؾ ايمٔمرب ضمتك اٞمتٜمك إلم ايمسٚمقأل اَمرئ ايمٗمٝمس

، ؿمبٗم٣مت همحقل  م. )اٞمٓمر: حمٚمد زمـ ؽماّلم191ٞمحق  -ق هـ 10، َم٣مت ٞمحق َمدة

، ايمُمٔمر  زمـ ومتٝمب٥م، وا صمدة –، حتٗمٝمؼ: حمٚمقد حمٚمد ؾم٣مىمر، دار اظمدين  2/12ايمُمٔمراء 

، حتٗمٝمؼ: حمٚمد أزمق ايمٖمّمؾ  1 ، ص (. وإزمٝم٣مت دم ديقاٞمف299 -2/209وايمُمٔمراء 

  . ، دار اظمٔم٣مرف9 :ط،  إزمراهٝمؿ
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ـــــ٣مهِت٣م ـــــَر إْرآِم دم فَمَرَص ـــــَرى زَمَٔم  سَم

  
ـــــ٤مُّ  ـــــف ضَم ـــــ٣م ىمٟمٞمَّ ـــــؾِ  ووِمٝمَٔم٣مهن  هُمْٙمُٖم

   
ٚمَّ   قا ُٙمــــىمـــٟمين نَمـــداَة ايمَبــــكْمِ َيـــْقَم حَتَ

 

 احَلــّل ٞمــ٣موِمُػ ضمٛمٓمــؾِ  يمــدى ؽَمــُٚمراِت 

 

  :(1)ومقل ؿمرهم٥م زمـ ايمٔمبد دم َمْمٙمع َمٔمٙمٗمتف -2

ـــــدِ  ـــــ٥ِم شَمٜمَٚم ـــــ٥َم أؿْمـــــالٌل زمػُِموَم قيم  خِلَ

  
ــدِ  ــ٣مِهِر ايمَٝم ــِؿ دم ـَم ــ٣مومل ايمَقؾْم ــقُح ىمَب  سَمُٙم

   

                                                           

( هق: أزمق فمٚمرو، ؿمرهَم٥م زمـ ايمَٔمبْد زمـ ؽُمْٖمٝم٣َمن زمـ ؽمٔمد ايمب٘مري ايمقائقم، َمـ همحقل ؾمٔمراء 2)

ره إلم هذه  َمٛمٜمؿاجلٚمحل دم ايمْمبٗم٥م ايمرازمٔم٥م  ، صمٔمٙمف ازمـ ؽمالم اجل٣مهٙمٝم٥م ، وايمذي أطمَّ

أٞمف ضٚمـ رهط هؿ فمٛمؼمة وفمٚمرو زمـ ىمٙمثقم واحل٣مرث زمـ ضمٙمزة وفمبٝمد زمـ فمٛمده اظمٛمزيم٥م 

همحقل "، ووم٣مل فمٛمٜمؿ:  َمـ ؾمٔمر ىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ إٓ ايمٗمٙمٝمؾٝمف ، مل يِمؾ إيم إزمرص

٣مًء "ايمرواة يؾمٔمراء َمقضٔمٜمؿ َمع إوائؾ وإٞمم أطمؾ هبؿ ومٙم٥م ؾمٔمرهؿ زمٟميد ، ىم٣من هجَّ

، ويمد دم زم٣مدي٥م ايمبحريـ وسمٛمٗمؾ دم زمٗم٣مع  ، سمٖمٝمض احل٘مٚم٥م دم أىمثر ؾمٔمره دم نمغم همحش

، وايمُمٔمر 2/299م. )اٞمٓمر: ؿمبٗم٣مت همحقل ايمُمٔمراء 111 -ق هـ  90ٞمجد. َم٣مت 

، حتٗمٝمؼ: َمٜمدي حمٚمد ٞم٣مس 24، ص (. وإزمٝم٣مت دم ديقاٞمف241 -2/211وايمُمٔمراء 

 م.1001 -هـ 2919،  9: ، ط ايمديـ، دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م
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ـــٝمَُّٜمؿْ  ـــقمَّ ََمْمِ ـــْحبل فم ـــ٣م َص ـــ٣م هب  ُوومقهًم

  

ّٙمــــدِ  ٙمِــــْؽ أؽًمــــك وجَتَ  َيٗمقيمــــقَن: ٓ هَتْ
 

 :(1) َمٔمٙمٗمتفوومقل احل٣مرث زمـ ضمٙمزة دم َمْمٙمع  -3

 آَذَٞمْتٛمَــــ٣م زمَِبْٝمٛمَِٜمــــ٣م َأؽْمــــمءُ 

  
 َقاءُ ـؾُّ َِمٛمُْف ايمثَّ ــٚمَ ـ٣مٍو يُ ـُربَّ شمَ 

 

   
ـــ٦ْم  ـــؿَّ َويمَّ ـــ٣م شُم ـــ٣م زمَِبْٝمٛمِٜم  َآَذَٞمتٛم

  
 يَمٝم٦َم ؾِمٔمري ََمتك َي٘مقُن ايمَٙمٗم٣مءُ 

 

   
ــّم  ــ٥ِم ؾَم ــ٣م زمػُِموَم ــٍد يمٛمَ ــَد فَمْٜم  زَمٔم

  
 ٣مءُ ــْٙمَِم ـ٣م اخلَ ـ٣مِرهـَٟمدٞمك ديـَء همَ 

 

   
                                                           

زمـ فمبد اهلل زمـ َم٣ميمؽ زمـ فمبد  هق: احل٣مرث زمـ ضمٙمزة زمـ َم٘مروه زمـ زمديد (2)

زمـ طمُمؿ زمـ ذزمٝم٣من زمـ ىمٛم٣مٞم٥م زمـ يُم٘مر زمـ زم٘مر زمـ وائؾ ايمٝمُم٘مري  دـٔمـؽم

، َمـ ؾمٔمراء ايمْمبٗم٥م ايمس٣مدؽم٥م دم  ايمقائقم، ؾم٣مفمر صم٣مهقم َمـ أهؾ زم٣مدي٥م ايمٔمراق

ارجتؾ َمٔمٙمٗمتف زمكم يدي فمٚمرو زمـ هٛمد اظمٙمؽ ،  ، ىم٣من أزمرص همخقًرا اجل٣مهٙمٝم٥م

،  ، مجع هب٣م ىمثغًما َمـ أطمب٣مر ايمٔمرب ضمتك ص٣مر َمرضب اظمثؾ دم آهمتخ٣مر زم٣محلغمة

م. )اٞمٓمر: ؿمبٗم٣مت 190 -ق هـ 11، َم٣مت  همٗمٝمؾ: أهمخر َمـ احل٣مرث زمـ ضمٙمزة

(. وإزمٝم٣مت دم 249 -2/249، وايمُمٔمر وايمُمٔمراء 2/212همحقل ايمُمٔمراء 

، دار ايم٘مت٣مب  : د/إَمٝمؾ زمديع ئمٗمقب ٗمٝمؼ وذح، مجع وحت24، ص ديقاٞمف

 م.2442 -هـ 2922،  2: ، ط  ايمٔمريب
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 :(1) فمٛمؼمة زمـ ؾمداد دم َمْمٙمع َمٔمٙمٗمتفوومقل  -4

مِ  ـــــَردَّ ـْ َُمَت ــــ ــــَٔمَراُء َِم ــــ٣مَدَر ايمُمُّ ــــْؾ نَم  َه

 

ؿِ  ــــَقهُّ ــــَد سَم اَر زَمْٔم ــــدَّ ــــ٦َم ايم ــــْؾ فَمَرهْم  َأْم َه

   

ــــــؿِ  اِر مَلْ َيَتَ٘مٙمَّ ـــــدَّ ـــــُؿ ايم ـــــ٣مَك َرؽْم  َأفْمَٝم

  

ـــــؿِ  ـــــَؿ إفَْمَج ــــَؿ ىَم٣مََٕص ــــك سَمَ٘مٙمَّ  ضَمتَّ

   

                                                           

قف زمـ ـراد زمـ خمزوم زمـ فمـرو زمـ ومـرو زمـ ؾمّداد زمـ فمٚمـ( هق: فمٛمؼمة زمـ فمٚم2)

َم٣ميمؽ زمـ نم٣ميم٤م زمـ ومْمٝمٔم٥م زمـ فمبس زمـ زمٕمٝمض ايمٔمبز، أؾمٜمر همرؽم٣من اجل٣مهٙمٝم٥م 

، وىم٣من فمٛمؼمة ٞمُمٟم  ٕزمٝمف أو فمّٚمف، وهق َمـ أهؾ ٞمجد، وومٝمؾ: إن ؾمّداد صمده  ايمٔمرب

، وذيمؽ أّٞمف ىم٣من ََٕم٥م  ، وإّٞمم اّدفم٣مه أزمقه زمٔمد ايم٘مػم ذم ضمجره همٛمس٤م إيمٝمف دون أزمٝمف

، يقصػ  ، وىم٣من َمـ أضمسـ ايمٔمرب ؾمٝمٚم٥م وَمـ أفمزهؿ ٞمٖمًس٣م ؽمقداء يٗم٣مل هل٣م ززمٝمب٥م

، ىم٣من َمٕمرًَم٣م زم٣مزمٛم٥م فمٚمف فمبٙم٥م همٗمؾ  ، ودم ؾمٔمره روم٥م وفمذوزم٥م زم٣محلٙمؿ فمعم ؾمدة زمْمُمف

، اصمتٚمع دم  ن ختٙمق يمف ومِمٝمدة َمـ ذىمره٣م. َمـ ؾمٔمراء ايمْمبٗم٥م ايمس٣مدؽم٥م دم اجل٣مهٙمٝم٥مأ

،  ، وفم٣مش ؿمقياًل  ؾمب٣مزمف زم٣مَمرئ ايمٗمٝمس ايمُم٣مفمر، وؾمٜمد ضمرب داضمس وايمٕمػماء

، وايمُمٔمر 2/211م. )اٞمٓمر: ؿمبٗم٣مت همحقل ايمُمٔمراء 100 -ق هـ11َم٣مت 

، حتٗمٝمؼ 219 -211، ص (. وإزمٝم٣مت دم ديقاٞمف199 -2/199وايمُمٔمراء 

 ، ٞممم: اظم٘مت٤م اإلؽمالَمل. ودراؽم٥م: حمٚمد ؽمٔمٝمد َمقيمقي



28 

 

ــــِقياًل  ــــ٣م ؿَم ــــ٦ُم هِبَ ــــْد ضَمَبْس ــــ٣موَمتِلَويَمَٗم  َٞم

  

ــــــؿِ  ـــــد صُمثَّ ـــــْٖمٍع َرَواىمِ ـــــُ٘مق إلم ؽُم  َأؾْم

   

 :(1) وومقل ايمٛم٣مزمٕم٥م ايمذزمٝم٣مين دم َمْمٙمع َمٔمٙمٗمتف -5

ـــــ٣مءِ  ـــــ٥َم زم٣ميمَٔمْٙمٝم ـــــ٣م داَر ََمّٝم ـــــٛمَدِ  َي  ، هم٣ميمسَّ

  

ـــَقْت  ـــدِ  أوْم ـــ٣ميمُِػ إزَم ـــ٣م ؽَم ـــ٣مَل فمٙمٝمٜم  ، وؿَم

   

                                                           

( هق: زي٣مد زمـ َمٔم٣موي٥م زمـ ضب٣مب زمـ صم٣مزمر زمـ يرزمقع زمـ نمٝمظ زمـ َمرة زمـ فمقف زمـ 2)

، ؾم٣مفمر صم٣مهقم َمـ  ، ايمذزمٝم٣مين ايمٕمْمٖم٣مين اظمرضي ، وي٘مٛمك أزم٣م أَم٣مَم٥م ؽمٔمد زمـ ذزمٝم٣من

أمحر زمسقق ، ىم٣مٞم٦م سمرضب يمف ومب٥م َمـ صمٙمد  ، َمـ أهؾ احلج٣مز ؾمٔمراء ايمْمبٗم٥م إولم

، وىم٣من إفمُمك وضمس٣من واخلٛمس٣مء  فم٘م٣مظ همتٗمِمده ايمُمٔمراء همتٔمرض فمٙمٝمف أؾمٔم٣مره٣م

، ىم٣من ضمٓمٝم٣ًّم فمٛمد ايمٛمٔممن زمـ اظمٛمذر شمؿ نمّم٤م َمٛمف  ممـ ئمرض ؾمٔمره فمعم ايمٛم٣مزمٕم٥م

، شمؿ ريض فمٛمف ايمٛمٔممن  ، ونم٣مب زَمٛم٣ًم ، همٖمر ايمٛم٣مزمٕم٥م ووهمد فمعم ايمٕمس٣مٞمٝمكم زم٣ميمُم٣مم ايمٛمٔممن

 ، ٓ سم٘مٙمػ دم ؾمٔمره  وىم٣من أضمسـ ؾمٔمراء ايمٔمرب ديب٣مصم٥م ، ، ىمثغم ايمُمٔمر همٔم٣مد إيمٝمف

م. )اٞمٓمر: ؿمبٗم٣مت همحقل 109 -ق هـ21، َم٣مت  وٓ ضمُمق، فم٣مش فمٚمًرا ؿمقياًل 

،  (. وإزمٝم٣مت دم ديقاٞمف292 -2/211ايمُمٔمر وايمُمٔمراء و،  2/12ايمُمٔمراء 

 شم٣مٞمٝم٥م. :، ط ايمٗم٣مهرة -، دار اظمٔم٣مرف ، حتٗمٝمؼ: حمٚمد أزمق ايمٖمّمؾ إزمراهٝمؿ21 -29ص
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ـــــ٣مئُِٙمٜم٣م ـــــْٝمالًٞم٣م ُأؽم ـــــ٣م ُأَص ـــــ٦ُم همٝمٜم  وومٖم
 

ـــ٣م زْمِع َِمــــ  فَمّٝمـــ٦ْم صمقازًم  َأضَمـــدِ ، وَمـــ٣م زمـــ٣ميمرَّ
 

ًْيــــــــ٣م ََمــــــــ٣م ُأزَمّٝمٛمَُٜمــــــــ٣م َٕ َّٓ إََواِريَّ   إ

  

 وايمٛمُّــــ٠ْمُي ىمــــ٣محَلْقِض زم٣مظمْٓمُٙمقََمــــ٥ِم اجَلَٙمــــدِ 

   

 : (1) وومقل فمبٝمد زمـ إزمرص دم َمْمٙمع َمٔمٙمٗمتف -6

ـْ َأْهٙمِــِف ََمْٙمُحــقُب   َأوْمَٖمــَر َِمــ
 

ُٞمقُب  ــــذَّ ــــ٣مُت هم٣ميم  هم٣ميمُٗمْمَّبِٝمَّ
 

ـــــــ٣مٌت  ـــــــَراىمٌِس هَمُثَٔمْٝمٙمِب  هَم

  
 هم٣ميمَٗمٙمِٝمــ٤ُم هَمــذاُت همِــْروَمكْم 

   

 هَمَٔمـــــْرَدُة هَمَٗمَٖمـــــ٣م ضِمـــــػِمر 

 

ــ٤ُم  ــٛمُْٜمُؿ فَمِري ــ٣م َِم ــْٝمَس هِبَ  يَم

   
                                                           

، َمـ َمرض، ؾم٣مفمر َمـ  ، أزمق زي٣مد هق: فَمبِٝمد زمـ إزمرص زمـ فمقف زمـ صمُمؿ إؽمدي( 2)

، وفمٚمر  ، فم٣مس اَمرأ ايمٗمٝمس ويمف َمٔمف َمٛم٣مـمرات وَمٛم٣مومّم٣مت ده٣مة اجل٣مهٙمٝم٥م وضم٘ممئٜم٣م

 -ق هـ29، َم٣مت  ؿمقياًل ضمتك ومتٙمف ايمٛمٔممن زمـ اظمٛمذر وومد وهمد فمٙمٝمف دم يقم زم٠مؽمف

 -2/114وايمُمٔمر وايمُمٔمراء ، 2/299م. )اٞمٓمر: ؿمبٗم٣مت همحقل ايمُمٔمراء 101

،  ، دار ايم٘مت٣مب ايمٔمريب ، ذح: أذف أمحد فمدرة24 ، ص (. وإزمٝم٣مت دم ديقاٞمف112

    . م2449 -هـ 2929  أولم: ط 
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 :(1) وومقل زهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك دم َمْمٙمع َمٔمٙمٗمتف -7

ــــــــؿِ  ــــــــ٥ٌم ملْ سَمَ٘مّٙم ـْ ُأّم أْوذَم ِدَْمٛمَ  أَِمــــــــ
 

ــــــــ٣مظمَُتَثٙمَّؿِ  ّراِج هم ــــــــدَّ ــــــــ٥ِم ايم  زمَحْقَم٣مَٞم

   
ــــــ٣م ــــــ٣ميمّروْمَٚمَتكِم ىمٟمهّنَ ــــــ٣م زم ــــــ٣مٌر هل  دي

  
ــــؿٍ  ــــُع َوؾْم ــــؿِ  ََمراصِمٝم ــــَقاِذِ َِمْٔمَِم  ، دم َٞم

   
 هبـــــ٣م ايمِٔمـــــكُم وأراُم َيْٚمُِمـــــكَم طِمْٙمَٖمـــــ٥مً 

  
ـْ ىُمـــَؾ مْجـــثَ  ـَ َِمـــ  ؿِ وَأؿْمالُؤَهـــ٣م َيٛمَْٜمّْمـــ

                                                           

 احل٣مرث زمـ ومرط زمـ ري٣مح زمـ رزمٝمٔم٥م: ؽمٙمٚمك أيب واؽمؿ ، ؽُمٙمٚمك أيب زمـ زهغم: هق (2)

 ايمْمبٗم٥م َمـ اجل٣مهٙمٝم٥م ؾمٔمراء همحقل َمـ ضم٘مٝمؿ َمرض َمـ ، َمزيٛم٥م زمـ شمٔمٙمب٥م زمـا

:  إفمرايب ازمـ وم٣مل ، ىم٣مهم٥م ايمٔمرب ؾمٔمراء فمعم يٖمّمٙمف َمـ إدب أئٚم٥م ودم ، إولم

 وأطمتف ، ؾم٣مفمًرا وطم٣ميمف ، ؾم٣مفمًرا أزمقه ىم٣من:  يمٕمغمه ي٘مـ مل َم٣م ايمُمٔمر َمـ يمزهغم ىم٣من

=  دم ويمد ، ؾم٣مفمرة اخلٛمس٣مء وأطمتف ، ؾم٣مفمريـ وزمجغم ىمٔم٤م وازمٛم٣مه ، ؾم٣مفمرة ؽمٙمٚمك

 زمٛمقه واؽمتٚمر ، ٞمجد دي٣مر َمـ احل٣مصمر دم يٗمٝمؿ وىم٣من ، اظمديٛم٥م زمٛمقاضمل َمزيٛم٥م زمالد =

 ايمُمٔمراء همحقل ؿمبٗم٣مت: اٞمٓمر. )م101 -هـ ق29 َم٣مت ، اإلؽمالم زمٔمد همٝمف

 -201ص ، ديقاٞمف دم وإزمٝم٣مت(. 211 -2/299 وايمُمٔمراء وايمُمٔمر ،2/11

 ، أولم: ط ، زمغموت ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايم٘مت٤م دار ، هم٣مفمقر ضمسـ فمقم: يمف ومدم ،209

 .م2411 - هـ2901
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 : (1) وومقل إفمُمك دم َمْمٙمع َمٔمٙمٗمتف -8

ــــــُؾ  ــــــ٤َم َُمْرحِت ىْم ــــــَرة َ إْن ايمرَّ  َوّدْع ُهَرْي

  
ــــ٣م ايمّرصُمــــُؾ؟ َ  وَهــــْؾ سُمْمِٝمــــُؼ َوَدافًمــــ٣م أهيُّ

   
ــــّراُء  ــــَٜم٣منَم ــــُٗمقٌل فَمَقاِرُض ــــ٣مُء ََمِْم  هَمْرفَم

  
 ُؾ ـَقصِمل ايمَقضمِ ـ٣م ىمم َيٚمُِمـل ايمـمَتُِمـل اهُلَقيٛم                             

   
                                                           

 أزمق ، ايمقائقم شمٔمٙمب٥م زمـ ومٝمس زمٛمل َمـ ، صمٛمدل زمـ ومٝمس زمـ َمٝمٚمقن إفمُمك،: هق (2)

 ايم٘مبغم، وإفمُمك وائؾ زمـ زم٘مر أفمُمك: يمف ويٗم٣مل ، ومٝمس زمٟمفمُمك اظمٔمروف زمِمغم،

 ىم٣مٞمقا ايمبٌمة فمٙممء أن اجلٚمحل ذىمر ، اجل٣مهٙمٝم٥م دم إولم ايمْمبٗم٥م ؾمٔمراء َمـ

 أهؾ وأن ، إفمُمك يٗمدَمقن ىم٣مٞمقا ايم٘مقهم٥م وأهؾ ضمجر، زمـ ايمٗمٝمس اَمرأ يٗمدَمقن

 َمـ اظمٙمقك فمعم ايمقهمقد ىمثغم ىم٣من ، وايمٛم٣مزمٕم٥م زهغًما يٗمدَمقن ىم٣مٞمقا وايمب٣مدي٥م احلج٣مز

 فمرف ممـ أضمد ويمٝمس ، َمسٙمؽ ىمؾ همٝمف يسٙمؽ ايمُمٔمر نمزير ، وايمٖمرس ايمٔمرب

 ويمٗم٤م ، يسٙمؿ ومل اإلؽمالم وأدرك ؿمقياًل  فمٚمًرا فم٣مش ، َمٛمف ؾمٔمًرا أىمثر ومبٙمف

 ومري٥م دم ووهم٣مسمف َمقيمده ، فمٚمره أواطمر دم وفمٚمل ، زمٌمه يمّمٔمػ زم٣مٕفمُمك

 -هـ9 َم٣مت ، ومػمه وهب٣م داره وهمٝمٜم٣م ، ايمري٣مض َمديٛم٥م ومرب زم٣ميمٝممَم٥م( َمٛمٖمقضم٥م)

 -2/110 وايمُمٔمراء وايمُمٔمر ، 2/11 ايمُمٔمراء همحقل ؿمبٗم٣مت: اٞمٓمر. ) م114

 ذح ، 11ص ، ومٝمس زمـ َمٝمٚمقن ايم٘مبغم إفمُمك ديقان دم وإزمٝم٣مت(. 111

 .م2410 ، زم٣مجلمَمٝمز أداب َم٘متب٥م ضمسكم، حمٚمد: وحتٗمٝمؼ
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ــــ٣م ــــ٦ِم صم٣مَرهِتَ ـْ زَمْٝم ــــ ــــَٝمَتَٜم٣م َِم ــــٟمّن َِمُْم  ىَم

  
ــــح٣مزم٥مِ  ــــّر ايمّس ــــُؾ  ََم ــــ٧ٌم وٓ فَمَج َٓ َرْي  ، 

   

 :(1) وومقل يمبٝمد زمـ رزمٝمٔم٥م دم َمْمٙمع َمٔمٙمٗمتف -9

َٜمــــ٣م همُٚمٗم٣مَُمَٜمــــ٣مفَمَٖمــــ٦ِم   ايمــــَدي٣مُر حمٙمُّ

  
ــــ٣م ــــ٣م هَمِرصَم٣مَُمَٜم ــــَد نَمْقهُل ــــك سمٟمزمَّ  زمٚمٛمً

   
ـــ٣مِن فُمـــَرَي رؽْمـــُٚمٜم٣م يَّ  همٚمـــداهمُع ايمرَّ

  
ــالَُمٜم٣م ــُقضِملَّ ؽِم ـَ ايم ــِٚم ــم َض ــ٣م ىم  طَمَٙمًٗم

   
ـــَٜم٣م ـــِد أٞمِٝمِس ـــَد فَمْٜم َم زمٔم ـــرَّ ـٌ جَتَ ـــ  ِدََم

  
ـــ٣م ـــ٣م وضَمَراَُمَٜم ـــْقَن ضَمالهُلَ ـــ٨ٌم طَمَٙم  ضِمَج

   

                                                           

، أزمق فمٗمٝمؾ  ( هق: يمبٝمد زمـ رزمٝمٔم٥م زمـ َم٣ميمؽ زمـ فم٣مَمر زمـ َم٣ميمؽ زمـ صمٔمٖمر زمـ ىمالب2)

، وهق  ، َمـ ايمْمبٗم٥م ايمث٣ميمث٥م ايمٔم٣مَمري، أضمد ايمُمٔمراء ايمٖمرؽم٣من إذاف دم اجل٣مهٙمٝم٥م

، وَمـ  ايمِمح٣مزم٥م، ئمد َمـ  ، أدرك اإلؽمالم، ووهمد فمعم ايمٛمبل  َمـ أهؾ فم٣ميمٝم٥م ٞمجد

، وؽم٘مـ ايم٘مقهم٥م  ، وسمرك ايمُمٔمر همٙمؿ يٗمؾ دم اإلؽمالم إٓ زمٝمًت٣م واضمًدا اظم٠ميمٖم٥م ومٙمقهبؿ

، وايمُمٔمر وايمُمٔمراء 2/219. )اٞمٓمر: ؿمبٗم٣مت همحقل ايمُمٔمراء وفم٣مش فمٚمًرا ؿمقيالً 

 زمغموت. ،، دار ص٣مدر 219 -219، ص (. وإزمٝم٣مت دم ديقاٞمف199 -2/111
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 ثانًيا : الهم  التجديدي : 

ودطمؾ  وهق دم سمٙمؽ ايمٗمِم٣مئد ايمتل اؽمتٗمٙم٦م زمٚمقضقفمٜم٣م،

، وفمٛمف يٗمقل  ايمُم٣مفمر همٝمٜم٣م إلم نمرضف َمـ نمغم متٜمٝمد وٓ سمقؿمئ٥م

٣م َمـ وَمـ ايمُمٔمراء َمـ ٓ جئمؾ يم٘مالَمف زمسْمً  ": (1)ازمـ رؾمٝمؼ

 ، ويتٛم٣مويمف َمِم٣مهمح٥م ، ايمٛمسٝم٤م زمؾ هيجؿ فمعم َم٣م يريده َم٘م٣مهمح٥م

(2)وايم٘مسع ، وايمٗمْمع ، وايمبؼم ، وذيمؽ فمٛمدهؿ هق: ايمقشم٤م

، 

وايمٗمِمٝمدة إذا ىم٣مٞم٦م فمعم سمٙمؽ  ، ىمؾ ذيمؽ يٗم٣مل ، وآومتّم٣مب

ايمتل ٓ يبتدأ همٝمٜم٣م  لاحل٣مل زمؼماء ىم٣مخلْمب٥م ايمبؼماء وايمٗمْمٔم٣مء وه

وم٣مل أزمق ايمْمٝم٤م  ، زمحٚمد اهلل )فمز وصمؾ( فمعم فم٣مدهتؿ دم اخلْم٤م

  :(3) -ايمْمقيؾ َمـ -

 همِمٝمح وم٣مل ؾمٔمـًرا َمتٝمؿ إذا ىم٣من َمدح هم٣ميمٛمسٝم٤م اظمٗمـدم       أىمـؾ

                                                           

 .192 /2( ايمٔمٚمدة 2)

 يٗم٣مل: ىمسٔمٜمؿ زم٣ميمسٝمػ إذ اسمبع أدزم٣مرهؿ همرضهبؿ زمف. اظمراد زمف هٛم٣م ايمٗمْمع،( ايم٘مسع: 1)

 .14 /9 ل( ايمبٝم٦م دم ديقاٞمف ذح ايمػمومقوم9)
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وزفمٚمقا أن أول َمـ همتح هذا ايمب٣مب وهمتؼ ،  همٟمٞم٘مر ايمٛمسٝم٤م

 : (1) -َمـ ايمبسٝمط -هذا اظمٔمٛمك أزمق ٞمقاس زمٗمقيمف 

 د  ـرب إلم هٛمـٓ سمبؽ يمٝمعم وٓ سمْم      

(2) واذب فمعم ايمقرد َمـ محراء ىم٣ميمقرد                                  

 

زم٣ميمٛمسٝم٤م ؽم٣مطمًرا َمـ صحٝمح أٞمف أول َمـ أٞم٘مر ايمبدء 

ويم٘مٛمف يمٝمس أول َمـ هجؿ فمعم ،  ايمتٗم٣ميمٝمد ايمٔمرزمٝم٥م زمداهمع ؾمٔمقيب

 فمعم –همٙمؿ سم٘مـ دفمقسمف  ، َمقضقفمف َم٘م٣مهمح٥م وسمٛم٣مويمف َمِم٣مهمح٥م

٣م إٓ  – صمدهت٣م َمـ رزمٗم٥م فمٚمقد  يتحرر مل همٜمق ،فمٌمه  أزي٣مء َمـ ِزيًّ

 .  (3)وإٞمم اؽمتبدل ومٝمًدا زمٗمٝمد ايمُمٔمر

  ٣م إلمـر همٝمٜمـؾ ايمُم٣مفمـايمتل يدطم٣مئد ـقل زمتسٚمٝم٥م ايمٗمِمـ٣م ايمٗمـأَم     

                                                           

 ( ايمبٝم٦م دم ديقاٞمف.2)

ولم1) ؾمٗمر : ايمٖمرس، ( ايمقرد ٕا محر اظمٔمروف وايمث٣مٞمٝم٥م ، وهق َم٣م زمكم ايم٘مٚمٝم٧م وٕا  . : ايمٛمب٦م ٕا

 41، ص  ايمدىمتقر/حمٚمد ايمسٔمدي همرهقد( ومّم٣مي٣م ايمٛمٗمد إديب احلدي٧م يمألؽمت٣مذ 9)

 زمتٌمف يسغم.
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هم١من ذيمؽ  ، َمـ أول وهٙم٥م زمؼماء أو ومْمٔم٣مء أو ىمسٔم٣مء َمقضقفمف

يدل فمعم أهن٣م ىم٣مٞم٦م سمٟميت دم ىمالَمٜمؿ فمعم طمالف إصؾ أو 

ويدفمؿ َم٣م ذهب٦م إيمٝمف َمـ أن زمدء ايمٗمِمٝمدة زم٣ميمٛمسٝم٤م أو ،  ايمٔم٣مدة

 ٞمحقه ىم٣من هق إصؾ دم زمٛم٣مء ايمٗمِمٝمدة فمٛمدهؿ . 

 ، هؿايمتٗمٙمٝمدي هق ايمٕم٣ميم٤م فمعم ومِم٣مئدوَمـ هٛم٣م ىم٣من اظمٛمٜم٨م 

فمعم َمقضقفمف َمـ نمغم سمٗمديؿ وٓ  زمٔمّمٜمؿوَمع ذيمؽ هجؿ 

وَمـ ذيمؽ ومِمٝمدة ٞمِمٝم٤م زمـ رزم٣مح ايمتل افمتذر هب٣م إلم  ، سمقؿمئ٥م

(1)هُم٣مم زمـ فمبد اظمٙمؽ

وومقل أيب ؾمب٣مزم٥م ئمتذر إلم حيٝمك زمـ طم٣ميمد  ،

 (2):  ايم٘م٣مَمؾ َمـ –ايمػمَم٘مل 

                                                           

  :-َمـ ايمْمقيؾ –( همٗمد اؽمتٜمٙمٜم٣م زمٗمقيمف 2)

 ضمٙمٖم٦م زمٚمـ هج٦م ومريش يمبٝمتـــف           وأهدت يمف زمدٞم٣م فمٙمٝمٜم٣م ايمٗمالئد

 يمئـ ىمٛم٦م ؿم٣ميم٦م نمٝمبتل فمٛمؽ إٞمٛمل             زمٚمبٙمغ ضمقرم دم رض٣مك جل٣مهؾ.

 .299 /2 إنم٣مين       

 .112 -2/110  يمٙمروم٣مم ايمبٌمي( ايمٔمٖمق وآفمتذار 1)
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 طم٣مؾمع رض٣مك يمٖمّمؾ فمزكيبٕمل  ٣مرعـــــدّٞمؽ دم أؽمغم ضـٓ يزه

 ٣مهمعــأصبح٦م َم٣مرم نمغمه َمـ ؾمـ ٙمؽ إٞمٛملـع رم زمٖمّمــهم١ميمٝمؽ هم٣مؾمٖم

 زم٣ميمٔمٖمق َمٛمؽ وهمّمـؾ ضمٙمؿ واؽمع واصمػم ىمسغًما أٞم٦م ىمٛم٦م ىمسـقسمف

 َمـ ؽُمّؿ ؽُمْخٍط َم٣م يــداوي ٞم٣مومع داة ؽمٙمٝمؿ ؽُمْخـط هم٣مرومٛملـهمٟمٞم٣م ايمٕم

 واضمتؾ زمرهمٗمؽ دم وصمقه َمٛم٣مهمٔمل ف يمــــــدواؤهـإٓ زمحٙمٚمـــؽ إِٞمّ 

 زم٣مظمٛمع إن احلر يمٝمــــس زمٚمـــ٣مٞمع ـ٣مــٙم٥م أؽمديتٜمـــــٓ سمٖمسدن مجٝمـ

 زمزي٣مدة َمٛمٜمــــ٣م وضمســــ سمت٣مزمع ٣مـــوارزم٤م أي٣مديؽ اجلٚمٝمـٙم٥م فمٛمدٞم
 

وهٛم٣م مل جير ايمُم٣مفمر فمعم ايمٛمسؼ ايمتٗمٙمٝمدي دم ايمتٗمديؿ زم٣ميمٕمزل أو 

، وإٞمم هجؿ  ايمقومقف فمعم إؿمالل وزم٘م٣مء ايمدي٣مر، وٞمحق ذيمؽ

اخلُمقع وايمترضع أَم٣مم  -َمـ أول زمٝم٦م  -َمٔمٙمٛم٣ًم فمعم َمقضقفمف 

، َمٗمتٖمًٝم٣م أشمر ايمٛم٣مزمٕم٥م دم سمُمبٝمف ٞمٖمسف  وزيره، َمستٕمٝمًث٣م زمف َمـ ٞمٖمسف

،  ، ويم٘مٛمف يمٝمس ؽمٙمٝمؿ يمدغ صمسدهدم ايمسؿ ايمٛم٣مومع ى زمسٙمٝمؿ صمر

، وإٞمم  ، ويمٝمس ايمسؿ ؽمؿ ضمٝم٥م َمـ ايمرومش إٞمم هق ؽمٙمٝمؿ ؽمخط

ضمٙمؿ  ، وهذا ايمسؿ ٓ دواء يمف إٓ هق ؽمؿ ايمسخط وايمٕمّم٤م

 ايمقزير وفمٖمقه.
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، نمغم أٞمف مل  وومد دار ايمُم٣مفمر دم إؿم٣مر َمقضقفمف همٙمؿ خيرج فمٛمف

ضمٝم٧م صمٔمؾ  "واضمتؾ زمرهمٗمؽ دم وصمقه َمٛم٣مهمٔمل"يقهمؼ دم ومقيمف 

، وفمعم  يمٛمٖمسف َمٛم٣مهمع يٚم٘مـ أن يٚمٛمٔمٜم٣م أو حيجبٜم٣م فمـ ايمقزير

ضمتك يتٚم٘مـ َمـ ايمقصقل إلم هذه  -وزمرهمؼ -ايمقزير أن حيت٣مل 

ذر أن يتجٛمبف ـ٣مفمر اظمٔمتـفمعم ايمُم ، وهق مم٣م يٛمبٕمل عـاظمٛم٣مهم

 .  ٛمفَم وحيؼمز

وَمـ هذا ايمٛمٚمط ومِمٝمدة فمقم زمـ اجلٜمؿ ايمتل افمتذر هب٣م إلم 

 : (1)-َمـ اظمتٗم٣مرب -وهمٝمٜم٣م يٗمقل ،  اخلٙمٝمٖم٥م اظمتقىمؾ

 سَمٔمــقُذ زمَِٔمٖمــِقَك َأن ُأزمَٔمـــدا فَمٖم٣م اهللَُ فَمٛمـَؽ َأٓ ضُمـرََمــ٥مٌ 

 هَمَٟمٞم٦َم َأصَمــؾُّ َوَأفمـــــعم َيدا يَمئِـ صَمــؾَّ َذٞم٤ٌم َومَل َأفمَتِٚمدهُ 

 َوََمقلم فَمٖم٣م َوَرؾمٝمـًدا َهــدى َأمَل سَمَر فَمبـــًدا فَمـــدا ؿَمقَرهُ 

 هَمٔم٣مَد هَمَٟمصَٙمَح َمــ٣م َأهمَســــدا َوَُمٖمِسـَد َأَمـٍر سَمــالهَمٝمَتــــفُ 

                                                           

 .10ــ  99، ص  ( ديقاٞمف2 (
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 َيٗمٝمَؽ َوَيٌِمُف فَمٛمـَؽ ايمـَرّدى َأومـــ٣ميَمَؽ ََمـ مَل َيـــَزل لَأوِمٙمٛم

 َوِورِدَك َأصَٔمَبـــٜم٣م ََمـــــقِردا َوُيٛمجٝمَؽ َِمـ نَمَٚمراِت اهُلٚمقمِ 

 َويمٝمًدا َوذا ََمٝمَٔمــــــ٥ٍم َأَمــــَردا َوَيٕمــذوَك زم٣ِميمٛمَِٔمِؿ ايمس٣مزمِٕم٣مِت 

 حُت٤ِمُّ إلِم َأن زَمَٙمٕمــ٦َم اظمَــــدى َوجَتـــري َُمٗمـــ٣مديُرُه زم٣ِميمَّذي

 ٙمَّـَدَك إََمـــَر إِذ وَمٙمَّــــــداَوومَ  هَمَٙمّٚمـــ٣م ىَمَٚمـــٙم٦َم ظمِٝمــــٗم٣مسمِفِ 

 َوَأن ٓ ُيـرى نَمٝمــــُرَك ايمَسَٝمدا َد اظمُسٙمِٚمكمَ ـوَم٢م َأن سُمرى ؽَمٝمَ 

 سُمٛم٣مُل جَل٣مَوزهَتـــ٣م َُمِمِٔمــــــدا َوَأفمـالَك ضَمّتك يَمق َأنَّ ايمَسـمءَ 

ـــــ٤مَّ َوٓ ُيـٔمَبــــ َأمَجٔمكَم  َومَل َيــرَض َِمـ طَمٙمِٗمف  ــداَأٓ حُتَ

ّٓ َٞمبِــٝم هَمٚمــ٣م زَمكَم َرزَمـَؽ صَمــؾَّ اؽمُٚمفُ   اهُلــــــدى لُّ َوزَمٝمٛمَؽ إِ

 هَمٖمٝمٜمــ٣م َٞمجـــــ٣مسُمَؽ َِمٛمــُف نَمدا َوَأٞمـ٦َم زمُِســـٛمَّتِِف َُمٗمتـــــــَدٍ 

فُ  َٞمُٔمِٚمــــــِف إِٞمَّ ِٕ دا هَمُُمـــــ٘مًرا   إِذا ؾُم٘مَِرت ٞمِٔمَٚمــ٥ٌم صَمـــــدَّ

 وَمَرٞم٦َم اظمُٗمٝمــَؿ زمِِف اظمُٗمِٔمــــــدا َُمذٞم٤ٍِم طم٣مِضعٍ َوفَمٖمَقَك فَمـــ 

َرَع ايمَٙمٝمــَؾ َأهمّمــك زمِ  بِح َِمـ وَمبِؾ َأن َيروُمدا فِ ـإِذا اِدَّ   (1)إلِم ايمِمُّ

                                                           

 ، أي ؽم٣مسمًرا يستؼم زمف. درع ايمٙمٝمؾ: اختذه درفًم٣ما( 2 (
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 َوَم٣م طَمغُم فَمبــِدَك َأن ُيٖمِســـدا جَتِؾُّ َأي٣مديــَؽ َأن جُتـــــَحدا

 ايمَٔمـُدوَّ إِذا َأٞمَُمــــدا لَوُيُمج ايمَقرِمَّ  َأيَمٝمَس ايمَّذي ىم٣مَن ُيريض

 ــ٣مئًِرا َُمٛمِجـــداَوؾُم٘مًرا نَمدا نمَ  هَمُِمـ ٞمِٔمٚم٥ًم َأٞمــــ٦َم َأٞمَٔمٚمَتٜم٣م

 زمِِف َأو ُأرى دم ايمَثـرى َُمٙمَحـــدا ٝمم َأََمرَت همَوٓ فُمدُت َأفمِمٝمَؽ 

ّٓ هَمخـ٣ميَمٖم٦ُم َربَّ ايمَســمءِ   َوطُمٛم٦ُم ايمَِمديَؼ َوفِمٖم٦ُم ايمٛمَدى َوإِ

ـِ فَمٚمروٍ  َوىُمٛم٦ُم ىَمٕمّزونَ   َُمب٣مَح ايمِٔمٝمــ٣مِل ظمَِــــــ َأويَمــدا َأو ىَم٣مزِم

دا لُأىَمَثُر ِصبٝمـ٣مَن زَمٝمـــــتل يمِ٘مـَ  َأنمٝمَظ هِبِـؿ ََمٔمَُمـــــًرا ضُمسَّ

، وهجؿ فمٙمٝمف َمـ أول  همٗمد دطمؾ إلم َمقضقفمف َمب٣مذة

وهٙم٥م، وـمٜمرت َمالحمف ايمٛمٖمسٝم٥م َمـ أول زمٝم٦م فمٛمدَم٣م اؽمتٜمٙمف 

، إلشم٣مرة أو حتريؽ اجل٣مٞم٤م "فمٛمؽفمٖم٣م اهلل "زمجٚمٙم٥م دفم٣مئٝم٥م 

ايمديٛمل فمٛمد اخلٙمٝمٖم٥م، وىم٣من واضمًدا َمـ ايمُمٔمراء ايمذيـ ـمٜمرت 

 .(1)ايمثٗم٣مهم٥م اإلؽمالَمٝم٥م واضح٥م دم ؾمٔمرهؿ

                                                           

ايمرمحـ  ( راصمع دم ذيمؽ: أشمر ايمثٗم٣مهم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم ؾمٔمر فمقم زمـ اجلٜمؿ د/صم٣مزمر فمبد(2

ايمٔمدد  ، زمح٧م زمٚمجٙم٥م ىمٙمٝم٥م ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م زم٣ميمٗم٣مهرة، وَم٣م زمٔمده٣م 92ص ، ؽم٣ممل

 م.2441هــ  2921ؽمٛم٥م  ،ايمٔم٣مذ
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َمُمٔمًرا زمٟمن اظمٔمتذر يمف ضمرَم٣مت  ".. أٓ ضمرَم٥م "ويٟميت ومقيمف 

ىمثغمة ىمؾ َمٛمٜم٣م صمدير زمٟمن حيقل زمٝمٛمف وزمكم نمّم٤م اخلٙمٝمٖم٥م، وَم٣م 

، شمؿ يٟميت  دة َمـ سمٙمؽ احلرَم٣متفمعم اخلٙمٝمٖم٥م إٓ أن يذىمر واضم

َمٔمػما فمم يُمٔمر زمف ايمُم٣مفمر َمـ إزمٔم٣مد اخلٙمٝمٖم٥م  "أن أزمٔمدا..."ومقيمف 

، ودم ذيمؽ َم٣م ي٠مىمد أن ايمُم٣مفمر مل ي٘مـ  يمف وإومِم٣مئف فمـ مجٙمسف

، وإٞمم يدل دٓيم٥م واضح٥م فمعم  يٛمٓمؿ َم٣م طمْمر زمب٣ميمف ضمسبم اسمٖمؼ

 ٥م.، وخيت٣مر َم٣م خيت٣مر زمدوم٥م وفمٛم٣مي أٞمف ىم٣من يٗمِمد إلم ذيمؽ ومِمًدا

يتقؽمؾ إلم اخلٙمٝمٖم٥م سم٣مرة ويٚمدضمف سم٣مرة  وومد أطمذ فمقمي 

، ويذىمره زمم ىم٣من َمٛمف دم إي٣مم اخلقارم ضمٝم٧م ىم٣من يريض  أطمرى

، وإن ىم٣من ومد اجتف دم آطمر  ايمقرم ويُمجل ايمٔمدو رصم٣مء أن يرق يمف

ايمٗمِمٝمدة إلم هج٣مء أفمدائف وطمِمقَمف هم١مٞمف إٞمم أراد أن يذىمر 

،  احل٣مومدون ايمذيـ وؾمقا زمفاظمتقىمؾ زمٟمن ه٠مٓء هؿ أفمداؤه 

، فمعم ٞمحق َم٣م همٔمؾ ايمٛم٣مزمٕم٥م َمـ هج٣مء زمٛمل  ودزمروا يمف َم٣م دزمروا

 ومريع ايمذيـ وؾمقا زمف فمٛمد ايمٛمٔممن.
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، همدطمؾ  وزمٔمد أن أهنك ومِمٝمدسمف وصمف هب٣م إلم زمٝمدون اخل٣مدم

زمـ اظمتقىمؾ ووم٣مل هل٣م: إن فمقم زمـ اجلٜمؿ ومد  هب٣م إلم أم اظمٔمتز زم٣مهلل

وومد ومِمده ه٠مٓء ايمٛمدَم٣مء ،  ٓذ زمؽ، ويمٝمس يمف ٞم٣مس ؽمقاك

، همٗمد اصمتٚمٔمقا  ٕٞمف رصمؾ َمـ أهؾ ايمسٛم٥م وهؿ رواهمض ؛ وايم٘مت٣مب

: اذه٤م هبذه ايمرومٔم٥م ي٣م  ، ووم٣ميم٦م يمف ، همدفم٦م اظمٔمتز فمعم اإلنمراء زمٗمتٙمف

، همٗم٣مل  ، همج٣مء هب٣م ووومػ زمكم يدي أزمٝمف زمٛمل إلم ؽمٝمدك وأوصٙمٜم٣م إيمٝمف

دهمٔمتٜم٣م إرم أَمل، ، ووم٣مل: هذه رومٔم٥م  ، همدٞم٣م َمٛمف يمف: َم٣م َمٔمؽ همديتؽ

، شمؿ أومبؾ فمٙمٝمٜمؿ همٗم٣مل: أصبح أزمق فمبد  ، وضحؽ همٗمرأه٣م اظمتقىمؾ

اهلل  ، وأزمق فمبد ، هذه رومٔم٥م فمقم زمـ اجلٜمؿ يستٗمبؾ اهلل طمِمٚم٘مؿ

 :(1)، وومرأه٣م فمٙمٝمٜمؿ مجٝمًٔم٣م همٙمم زمٙمغ ومقيمف ، وهق ممـ ٓ يرد ؾمٖمٝمٔمف

  َمبـ٣مح ايمٔمٝمــــ٣مل ظمـ أويمدا  وىمٛمـ٦م ىمٕمزون أو ىم٣مزمـ فمٚمـرو

 وإٞمم  ، ، وأنمٙمٗم٦م ايمٗمِمقر أزمقاهب٣م دم وصمٜمف ْزورَّ اظمتقىمؾ فمٛمفاأن 

                                                           

 .229/ 4، رواي٥م إنم٣مين  10، ص ديقاٞمف (2)
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، ووم٣مل  . وشم٤م ازمـ محدون(1)، وـمؾ هب٣م زمٗمٝم٥م ضمٝم٣مسمف فم٣مد إلم زمٕمداد

يمٙمٚمٔمتز: ي٣م ؽمٝمدي همٚمـ دهمع هذه ايمرومٔم٥م إلم ايمسٝمدة؟ وم٣مل: زمٝمدون 

اخل٣مدم: أٞم٣م، همٗم٣ميمقا يمف: أضمسٛم٦م، سمٔم٣مديٛم٣م، وسمقصؾ رومٔم٥م فمدوٞم٣م 

، واؽمتٙم٤م  ، ووم٣مم اظمٔمتز هم٣مٞمٌمف زمٝمدوندم هج٣مئٛم٣م: هم٣مٞمٌمف 

 ازمـ محدون ومقيمف: 

 وىمٛم٦م ىمٕمزون أو ىم٣مزمـ فمٚمرو...ايمبٝم٦م 

،  وهؿ يُمتٚمقن ازمـ محدون ويّمح٘مقن همجٔمؾ يٛمُمدهؿ إي٣مه      

،  واظمتقىمؾ يّمحؽ ويِمٖمؼ ويممب ضمتك أطمذ ايممماب َمٛمف

، همٗم٣ميمقا  ، ومل يقومع زم١مؿمالق وٞمسٝمف همرسومقا ايمٗمِمٝمدة َمـ زمكم يديف

ن ويٙمؽ سمٔمٝمد هج٣مءٞم٣م وؾمتٚمٛم٣م؟ همٗم٣مل: ي٣م محٗمك واهلل ٓزمـ محدو

يمق مل أهمٔمؾ ذيمؽ همٝمّمحؽ ويممب ضمتك يٕمٖمؾ فمٛمف يمقومع دم 

ؿ رّق اظمتقىمؾ زمٔمد ذيمؽ ، شم(2)، ووومٔمٛم٣م دم ىمؾ َم٣م ٞم٘مره إؿمالومف

                                                           

 .111، ص ، د/ؾمقومل ضٝمػ ايمٔمٌم ايمٔمب٣مد ايمث٣مين :اٞمٓمر (2 )

 .229/ 4إنم٣مين   (1 )
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، ويم٘مٛمف مل يتقصمف  ، همٔم٣مد إلم ايمٔمراق ، وأَمر زم١مؿمالومف همٔمٖم٣م فمٛمف يمٔمقمّ 

 إلم ؽم٣مَمراء زمٔمد .

 : فمِمـقر ايمُمـٔمر إولموَمع ذيمؽ هم١من زمٔمض ايمُمٔمراء ضمتـك دم     

ومـد هجٚمـقا فمـعم  ، وايمٔمبـ٣مد ، وإَمـقي ، واإلؽمـالَمل اجل٣مهقم

، وسمٛم٣مويمقهـ٣م َم٘م٣مهمحـ٥م َمــ نمـغم  َمقضقفم٣مت ومِم٣مئدهؿ َمِمـ٣مهمح٥م

 :، وَمـ ٞممذج ذيمؽ نمغممه٣م سمٗمديؿ وٓ سمقؿمئ٥م زمٕمزل أو زم٘م٣مء ؿمٙمؾ أو

 :ايمٔمٌم اجل٣مهقمَمـ  -أ

ا -  :(1) يٗمقل سمَٟمزمَّط َذًّ

                                                           

، ؾم٣مفمر َمـ همت٣مك ايمٔمرب دم  ، َمـ َمرض ، أزمق زهغم هق: شم٣مزم٦م زمـ صم٣مزمر زمـ ؽمٖمٝم٣من( 2)

زمذيمؽ ٕٞمف أطمذ ؽمٝمًٖم٣م حت٦م إزمْمف : إٞمم ؽمٚمل  ، ومٝمؾ ، ىم٣من َمـ أهؾ هت٣مَم٥م اجل٣مهٙمٝم٥م

ا وطمرج : أيـ هق؟ وم٣ميم٦م ، همٗمٝمؾ َٕمف وطمرج ، ومتؾ دم زمالد هذيؾ  : ٓ أدري سمٟمزمط ذًّ

 ق 10، ومٝمؾ: ومتؾ ٞمحق  وأيمٗمل دم نم٣مر يٗم٣مل يمف )رمخ٣من( همقصمدت صمثتف همٝمف زمٔمد َمٗمتٙمف

 زمـ صمٛملٓ،  م. )اٞمٓمر: اظمبٜم٨م دم سمٖمسغم أؽممء ؾمٔمراء ديقان احلمؽم٥م 190ٞمحق   -هـ 

هـ  2901، 2:، ط ، دَمُمؼ ، دار اهلجرة : َمروان ايمٔمْمٝم٥م ، حتٗمٝمؼ91، ص  اظمقصقم

، دار  ايمرمحـ اظمِمْم٣موي : فمبد ، حتٗمٝمؼ 90، ص  وإزمٝم٣مت دم ديقاٞمف،  م2411 -

  . م1009هـ ـ 2919 ،2ط:،  ، زمغموت اظمٔمرهم٥م
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ــــده ــــّد صم ــــد صَم ــــؾ َووم ــــْرء مل حيت  إِذا اظمَْ

  
 أَضــ٣مع ووم٣مؽَمــك أَمــره َوُهــَق َُمـــدزمر

   
ـــ٣مزٓ ـــْٝمَس ٞم ـــِذي يَم ـــزم ايمَّ ـــق احل ــــ َأطُم  َويَم٘مِ

  
َّٓ َوُهَق يمٙمٗمِْم ـزمِِف اخْلْمْ                               ـرـِد َُمبِِم ـ٤م إِ

   
 همبدأ ومِمٝمدسمف زمٟمزمٝم٣مت ضم٘مٚمٝم٥م.

 :(1) ل زمـ فم٣مدي٣مءءايمسٚمق ويٗمقل -

ــــْرء مل يــــدٞمس َمـــــ ايمٙمــــ٠مم فمرضــــف  إِذا اظمَْ
  

ــــــؾ ــــــف مجٝم ــــــؾ رداٍء يرسمدي  هَم٘م
   

                                                           

، ؾم٣مفمر صم٣مهقم ضم٘مٝمؿ َمـ ؽم٘م٣من  ( هق: ايمسٚمقأل زمـ نمريض زمـ فم٣مدي٣مء إزدي2)

طمٝمػم )دم ؾممرم اظمديٛم٥م(، ىم٣من يتٛمٗمؾ زمٝمٛمٜم٣م وزمكم ضمِمـ يمف ؽممه )إزمٙمؼ(، وهق ايّمذي 

ٞمحق  -ق هـ  11سمقدم ٞمحق فم٣مم ، سمٛمس٤م إيمٝمف ومِم٥م ايمقهم٣مء َمع اَمرئ ايمٗمٝمس ايمُم٣مفمر

، واظمبٜم٨م دم سمٖمسغم أؽممء ؾمٔمراء 2/194م. )اٞمٓمر: ؿمبٗم٣مت همحقل ايمُمٔمراء  110

، وإفمالم يمٙمزرىمقم  10، ص  اظمقصقم ، ٕيب ايمٖمتح فمثمن زمـ صمٛمل ديقان احلمؽم٥م

، ٕيب ايمٔمب٣مس أمحد زمـ فمبد ايمسالم اجلّراوي  (. وإزمٝم٣مت دم احلمؽم٥م اظمٕمرزمٝم٥م9/290

،  ، زمغموت ، دار ايمٖم٘مر اظمٔم٣مس : حمٚمد رضقان ايمداي٥م ، اظمحٗمؼ 2/142،  ايمت٣مدرم

 . م2442، 2:ط



45 

 

ـــٝمٚمٜم٣م ـــٛمَّٖمس ض ـــعم ايم ـــؾ فم ـــَق مل حيٚم  َوإِن ُه
  

 هَمَٙمـــْٝمَس إلَِم ضمســــ ايمثَّٛمَـــ٣مء ؽَمـــبِٝمؾ
   

ـــــدٞم٣م ـــــٌؾ فمدي ـــــ٣م ومٙمٝم ـــــ٣م َأٞم  سمٔمغمٞم
  

ــــؾ ــــَرام وَمٙمِٝم ــــ٣م إِن ايْم٘مِ ــــ٦م هَلَ  هَمٗمٙم
   

ـــ٣م ـــ٣مه َمثٙمٛمَ ـــ٦م زمٗم٣مي ــــ ىَم٣مَٞم ـــؾ َم ـــ٣م وم  َوََم
  

ـــب٣مٌب  ـــقلؾم ـــال وىمٜم ـــ٣مَمك يمٙمٔم  سمس
   

ـــ٣م ـــٌؾ وصم٣مرٞم ـــ٣م ومٙمٝم ـــ٣م َأٞم ـــ٣م رضٞم  َوََم
  

ــــؾ ــــريـ ذيمٝم ىَْمَث ْٕ  فمزيــــٌز وصمــــ٣مر ا
   

 هم٣مزمتدأ ومِمٝمدسمف زم٣محل٘مٚم٥م أيًّم٣م.

 : فمٌم صدر اإلؽمالمَمـ  -ب

 :(1)يٗمقل ضمس٣من زمـ شم٣مزم٦م  -

                                                           

،  ايمقيمٝمد وأزم٣م احلس٣مم، وي٘مٛمك أزم٣م  ( هق: ضمس٣من زمـ شم٣مزم٦م زمـ اظمٛمذر إٞمِم٣مري2)

، وفم٣مش دم  ، وهق صم٣مهقم إؽمالَمل َمتٗمدم اإلؽمالم وأَمف ايمٖمرئم٥م َمـ اخلزرج

= اجل٣مهٙمٝم٥م ؽمتكم ؽمٛم٥ًم ودم اإلؽمالم ؽمتكم ؽمٛم٥ًم، وَم٣مت دم طمالهم٥م َمٔم٣موي٥م، وفمٚمل 
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ــــّذوائ٤م َمـــــ همٜمــــر وإطمــــقهتؿ  إّن ايم

  
 ومــــد زمّٝمٛمــــقا ؽمــــٛم٥ّم يمٙمٛمّــــ٣مس سمّتبــــع

   
ـــف ـــ٦م رسيرسم ــــ ىم٣مٞم ـــّؾ َم ـــ٣م ىم ـــرا هب  ي

  
ــْمٛمع ــغم يِم ــّؾ اخل ــف وىم ــقى اإليم  سمٗم

   
 ومـــــقم إذا ضمـــــ٣مرزمقا رّضوا فمـــــدّوهؿ

  
 أو ضمـــ٣مويمقا ايمٛمّٖمـــع دم أؾمـــٝم٣مفمٜمؿ ٞمٖمٔمــــقا                   

   
ــــ٥م ــــغم حمدشم ــــٛمٜمؿ نم ــــؽ َم ــــجّٝم٥م سمٙم  ؽم

  
 إن اخلالئــــؼ همــــ٣مفمٙمؿ ّذهــــ٣م ايمبــــدع                   

   

 همدطمؾ دم اظمديح َمب٣مذة دون سمٗمديؿ زمٕمزل أو زم٘م٣مء ؿمٙمؾ.

                                                                                                                  

، وهل  ، فمده ازمـ ؽمالم اجلٚمحل أؾمٔمر ؾمٔمراء ايمٗمرى ايمٔمرزمٝم٥م دم آطمر فمٚمره= 

: هق ىمثغم ايمُمٔمر  ، ووم٣مل فمٛمف َم٥م وايمبحريـمخس: اظمديٛم٥م وَم٘م٥م وايمْم٣مئػ وايمٝمم

(.  2/14، وايمُمٔمر وايمُمٔمراء 2/121اٞمٓمر: ؿمبٗم٣مت همحقل ايمُمٔمراء  صمٝمده. )

، دار  2/911 وإزمٝم٣مت دم صبح إفمُمك دم صٛم٣مفم٥م اإلٞمُم٣مء يمٙمٗمٙمٗمُمٛمدي

 . ، زمغموت ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م
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: َم٣م ؽمٚمٔم٦م زمٟمضمٍد  ، وم٣مل ، فمـ أزمٝمف وفمـ هُم٣مم زمـ فُمْروة -

، يقم يٗمقل يمف (1) َأصْمَرأ َوٓ َأرسع ؾِمْٔمًرا َمـ فمبِد اهلل زمـ َرَواضَم٥م

٣مفَم٥ُم " : صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( )رؽمقل اهلل  وُمْؾ ؾِمْٔمًرا سَمْٗمَتِّمٝمِف ايمسَّ

ـُ ا، هَم٣مْٞمَبَٔم٧َم فَمْبُد اهلل "َوَأَٞم٣م َأْٞمُٓمُر إيَِمْٝمَؽ   :(2)َرَواضَم٥َم يٗمقلزْم

ـــــفُ  ـــــغْمَ َأفْمِرهُم ـــــَؽ اخْلَ ـــــ٦ُم همِٝم ؽْم  إيَِن سَمَٖمرَّ
  

 َواهلل َئْمَٙمــــُؿ ََمــــ٣م إِْن طَمــــ٣مَٞمٛمِل زَمَِمـــــرُ 
   

ـْ حُيْــــَرَم ؾَمــــَٖم٣مفَمَتفُ   َأْٞمــــ٦َم ايمٛمَّبِــــلُّ َوََمــــ
  

َســ٣مِب هَمَٗمــْد َأْزَرى زمِــِف ايْمَٗمــَدرُ   َيــْقَم احْلِ
   

                                                           

دم ومقَمف ؽمٝمد : فمٓمٝمؿ ايمٗمدر  ، وم٣مل فمٛمف ازمـ ؽمالم اجلٚمحل  ( هق: فمبد اهلل زمـ رواضم٥م2)

، وىم٣من دم ضمروهبؿ دم  ؾمٜمد زمدًرا. ، يمٝمس دم ؿمبٗمتف ايمتل ذىمرٞم٣م أؽمقد َمٛمف دم اجل٣مهٙمٝم٥م

، وىم٣من دم اإلؽمالم فمٓمٝمؿ ايمٗمدر واظم٘م٣مٞم٥م فمٛمد  اجل٣مهٙمٝم٥م يٛم٣مومض ومٝمس زمـ اخلْمٝمؿ

 (.119، و2/121. )اٞمٓمر: ؿمبٗم٣مت همحقل ايمُمٔمراء رؽمقل اهلل 

: ؽم٣مَمل َم٘مل  ، حتٗمٝمؼ110، ص يمٙمززمغم زمـ زم٘م٣مر ( إزمٝم٣مت دم إطمب٣مر اظمقهمٗمٝم٣مت1)

 م.2441-هـ2921،  ايمث٣مٞمٝم٥م :، ط زمغموت ،، فم٣ممل ايم٘مت٤م  ايمٔم٣مين
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ـٍ  ـْ ضَمَســـ  هَمَثبَّـــ٦َم اهلل ََمـــ٣م َأسَمـــ٣مَك َِمـــ
  

ـــُروا ــِذي ُٞمِِم ـــًرا ىَم٣ميمَّ ــٙمكِِم َوَٞمِْم  ىَم٣مظمُْْرؽَم
   

 (صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ)همدطمؾ إلم َمديح ؽمٝمدٞم٣م رؽمقل اهلل 

 َمب٣مذة دون ايمتٗمديؿ زمٕمزل أو زم٘م٣مء ؿمٙمؾ.

 :(1)ووم٣مل ازمـ ايمززمٔمرى -

ــــقمُ  وَمــــ٣مَد زَماَلزمِــــٌؾ َومُهُ  ََمٛمَــــَع ايمرُّ

  
ــــٝمؿُ  َواِق هَبِ ــــرَّ ــــَتٙم٨ُِم ايم ــــُؾ َُمْٔم ْٝم  َوايمٙمَّ

   
ـــــل ََمٛمِ َٓ ـــــَد  ـــــ٣ميِن َأنَّ َأمْحَ َّـــــ٣م َأسَم  مِم

  
ـــــقمُ  ٛمِل حَمُْٚم ـــــَٟمٞمَّ ـــــ٦مُّ ىَم ـــــِف هَمبِ  همِٝم

   
                                                           

هق: فمبد اهلل زمـ ايمززمٔمرى زمـ ومٝمس زمـ فمدي زمـ ؽمٔمد زمـ ؽمٜمؿ زمـ فمٚمرو زمـ  (2)

ايمٗمرر ايمسٜمٚمل ايمُم٣مفمر، أَمف فم٣مسم٘م٥م زمٛم٦م فمبد اهلل زمـ فمٚمغم ، ىَم٣مَن ؾَم٣مفِمًرا  هِمٝمص

كٌ  ـْ وُمَرْيٍش َوهُي٣َمصِمل اظمُْْسٙمِِٚمكَم َوُهَق َُممْمِ ، ُيٛم٣َمِضُؾ فَم ًٓ ، شُمؿَّ َأؽْمَٙمَؿ زَمْٔمَد ايْمَٖمتِْح،  صَمِد

ـَ إؽِْماَلَُمُف. )اٞمٓمر: َمٔمرهم٥م ايمِمح٣مزم٥م ؼ: ، حتٗمٝم9/2111 ٕيب ٞمٔمٝمؿ إصبٜم٣مين َوضَمُس

م(. 2441 -هـ 2924، 2:، ط ، دار ايمقؿمـ ، ايمري٣مض فم٣مدل زمـ يقؽمػ ايمٔمزازي

، حتٗمٝمؼ: أمحد 1/909وإزمٝم٣مت دم اجل٣مَمع ٕضم٘م٣مم ايمٗمرآن )سمٖمسغم ايمٗمرؿمبل( 

 م.2419 -هـ 2919، 1:ط ، ايمٗم٣مهرة ،دار ايم٘مت٤م اظمٌمي٥م  ايمػمدوين،



49 

 

٣م ـــ٣مهِلَ ـــعَم َأْوَص ـــ٦ْم فَم َٙم ـْ مَحَ ـــ ـــغْمَ ََم ـــ٣م طَم  َي

  
ـــــقمُ  ـِ نَمُُم ـــــَدْي ُح ايْمَٝم ـــــ٥ٌم رُسُ اَٞم  فَمغْمَ

   
ــــِذي ـَ ايم ــــ ــــَؽ َِم ــــِذٌر إيَِمْٝم  إيَِن ظمَُْٔمَت

  
ـــاَلِل  ـــ٣م دِم ايمّمَّ ـــَدْي٦ُم إِْذ َأَٞم ـــٝمؿُ َأؽْم  َأِه

   

، همدطمؾ إلم افمتذاره َمـ نمغم سمٗمديؿ زمٕمزل أو ؿمٙمؾ أو نمغممه٣م

وإٞمم اؽمتٜمٙمٜم٣م زم٣محلدي٧م فمـ ذيمؽ اهلؿ ايمذي أص٣مزمف همٚمٛمٔمف ايمٛمقم 

، وسمرىمف ىم٣مظمحٚمقم ايمذي سمٔم٣موده احلٚمك يمٝماًل همتّم٨م  وايمروم٣مد

 َمّمجٔمف وسمذه٤م ايمٛمقم َمـ فمٝمٛمٝمف.

  :ايمٔمٌم إَمقيَمـ  -صمـ

 :(1)يٗمقل صمرير -

                                                           

، ازمـ زمدر زمـ  يمٗمبف ، واخلْمٖمل ، واؽمٚمف ضمذيٖم٥م ( هق: صمرير زمـ فمْمٝم٥م زمـ اخلْمٖمل2)

ؽمٙمٚم٥م زمـ فمقف زمـ ىمٙمٝم٤م زمـ يرزمقع زمـ ضمٛمٓمٙم٥م زمـ َم٣ميمؽ زمـ زيد َمٛم٣مة ايمتٚمٝمٚمل 

، وىم٣مٞم٦م زمٝمٛمف وزمكم ايمٖمرزدق  ايمُم٣مفمر اظمُمٜمقر؛ ىم٣من َمـ همحقل ؾمٔمراء اإلؽمالم

، سمقدم  ، وهق أؾمٔمر َمـ ايمٖمرزدق فمٛمد أىمثر أهؾ ايمٔمٙمؿ هبذا ايمُمٟمن َمٜم٣مصم٣مة وٞمٗم٣مئض

= ، دار200، ص  (. وإزمٝم٣مت دم ديقاٞمف2/911هـ. )اٞمٓمر: وهمٝم٣مت إفمٝم٣من 222
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ـــــفُ إِنَّ  ـــــُط ىَمٖمَّ  اظمُٜمـــــ٣مصِمَر ضمـــــكَم َيبُس
 

  
ـــ٣مفِمدِ                       ـــُؾ فَمٓمـــِؿ ايمس ـــ٣مِن ؿَمقي ـــبُط ايمَبٛم  ؽَم

   
ــــَٔم٦م ــــدوُد سَمقاَض ــــرُّ إِذا اجُل ــــرٌم َأنَم  وَم

 

 

  
ــ٣مفِمدِ  ــدر ص ــَزرى زمَِج ـَ ايمَب ــ ــ٣مَمك َِم  ؽم

   
ـــرى ـــ٤ُم ايمَث ه٣م ؿمٝم ـــدُّ ـــروِع َيُٚم ـَ ايمُٖم ـــ ـــ٣م ازِم  ي

 

 

  
ـُ                         ايمَٖمـــقاِرِس َوايمـــَرئٝمِس ايمٗم٣مئِـــدِ َوازِمـــ

 

 

   
ــــك ــــ٣مِرِم َواحِلٚم ـِ اظمَح ــــ ــــذوُد فَم ــــ٣مٍم َي  ضم

 

 

  
ــــدِ  ـــــ ذائِ ــــ٣مَدُه َِم َـّ ِذي ــــَدَُم  ٓ سَمٔم

   
 ٣مَويَمَٗمــــد ضَمَ٘مٚمــــ٦َم هَم٘مــــ٣مَن ضُم٘مُٚمــــَؽ ََمٗمٛمًَٔمــــ

 

 

  
ـــ٣مصِمدِ  ـــ٣مزمٍِر َوََمس ـَ ََمٛم ـــ ـــ٦َم َزي  َوطُمٙمِٗم

   

  :ايمٔمٌم ايمٔمب٣مدَمـ  -د

 : (1)آفمتداد زمٛمٖمسف وفمٙمٚمفيٗمقل ايمٗم٣ميض اجلرصم٣مين دم  -

                                                                                                                  

 م.2411-هـ2901،  إولم: ، ط  ، زمغموت زمغموت يمٙمْمب٣مفم٥م وايمٛممم =

( هق: أزمق احلسـ فمقم زمـ فمبد ايمٔمزيز زمـ احلسـ زمـ فمقم زمـ إؽممفمٝمؾ اجلرصم٣مين، 2)

ؾ ايمٖمٗم ؾ دم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿــ، شمؿ رضم هـ٣140من ؽمٛم٥م ــرصمـويمد دم صم = ،  فــ، همحِمَّ
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ـــــم ــــــ٣مض وإٞم ـــــؽ اٞمٗمبــ ـــــقن رم همٝم  يٗمقيم
 

  
ـــم                 ـــذل أضمج ـــػ ايم ــــ َمقوم ـــاًل فم  رأوا رصم

   
ـــ٣م ــــريض صم٣مٞمًب ـــ٣مًزا زمٔمــــ ـــ٦م َمٛمح ـــ٣م زيم  وَم

 

 

  
ــــم        ــــ٣مٞم٥م َمٕمٛمــ ــــد ايمِمٝمــــــ ـــذم أفمتــ  َمــــ ايم

   
ــد أرى ــ٦م وم ـــرب ومٙم ــذا َمُم ــؾ ه  إذا ومٝم

 

 

  
 ويم٘مـ ٞمٖمـس احلــــر حتتٚمــــــؾ ايمٓمـم

 

 

   
ـــزين ـــل يستٖمــــ ــرق ٓح يم ــؾ زم ــ٣م ىم  وَم

 

 

  
 وٓ ىمــؾ أهــؾ إرض أرضـــــ٣مه َمــٛمٔمم

   
                                                                                                                  

، وىم٣من ايمٗم٣ميض همٗمٝمًٜم٣م، َمٖمرًسا ؾم٣مفمًرا، ٞم٣مومًدا،  ، وايمت٣مريخ وإدب ، وايمتٖمسغم= 

، شمؿ  ، شمؿ ومّم٣مء ايمري زمـ فمب٣مد ايمذي ومرزمف ووٓه ومّم٣مء صمرصم٣منااسمِمؾ زم٣ميمِم٣مضم٤م 

، حتٗمٝمؼ: د. َمٖمٝمد 9/9وم٣مضًٝم٣م يمٙمٗمّم٣مة زمٗمٝم٥م ضمٝم٣مسمف. )اٞمٓمر: يتٝمٚم٥م ايمدهر يمٙمثٔم٣ميمبل 

، ووهمٝم٣مت  م2419 -هـ 2909، 2:، ط ، زمغموت ، دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م حمٚمد

،  ، زمغموت ، دار ص٣مدر ، حتٗمٝمؼ: إضمس٣من فمب٣مس191/ 9إفمٝم٣من ٓزمـ طمٙم٘م٣من 

، وحم٣مرضات دم 209، ص  ، وٞمِمقص ٞمٗمدي٥م29/29وَمٔمجؿ إدزم٣مء يمٝم٣مومقت 

، 299، ص  (. وإزمٝم٣مت دم اإلفمج٣مز واإلجي٣مز يمٙمثٔم٣ميمبل11، ص  ايمٛمٗمد إديب

، دار 1/211ضمج٥م احلٚمقي ، وشمٚمرات إوراق ٓزمـ  ، ايمٗم٣مهرة َم٘متب٥م ايمٗمرآن

 . ، زمغموت ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م
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 ومل أومــض ضمــؼ ايمٔمٙمــؿ إن ىمــ٣من ىمٙمَّــم

  
 زمدا َمْمٚمــــــع صٝمــــَّــرسمف يمـــــل ؽمـٙمم

   
ـــ٥م ـــف ذيمــــ ــ٣م وأصمٛمٝمــ ـــف نمرؽًم ــٗمك زمــ  أأؾم

 

 

  
ــ٣مع اجلٜمــؾ ومــد   ىمــ٣من أضمزَمــ٣مإًذا هم٣مزمتٝم

   

 :(1)ويٗمقل ازمـ ايمروَمل دم رشم٣مء ويمده حمٚمد -

ــــدي ــــ٣مَن ٓ جي ــــٖمل وإن ىم ــــ٣مؤىمم يُم  زم٘م

  
ــد أود ــقدا همٗم ــدي ىهمج ــغمىمم فمٛم  ٞمٓم

   
ــبٝمتل ــَط ص ــقِت أوؽم ــ٣مُم اظم ــقطمك مح  سم

  
ــدِ  ــْم٥َم ايمٔمٗم ــ٣مَر واؽم ــَػ اطمت ــف ىمٝم  همٙمٙمَّ

   

                                                           

، اظمٔمروف زم٣مزمـ  ، وومٝمؾ صمقرصمٝمس ( هق: أزمق احلسـ فمقم زمـ ايمٔمب٣مس زمـ صمري٨م2)

،  ، َمقلم فمبٝمد اهلل زمـ فمٝمسك؛ ايمُم٣مفمر اظمُمٜمقر ص٣مضم٤م ايمٛمٓمؿ ايمٔمجٝم٤م ايمروَمل

 ، يٕمقص فمعم اظمٔم٣مين ايمٛم٣مدرة همٝمستخرصمٜم٣م َمـ َم٘م٣مَمٛمٜم٣م ويػمزه٣م دم وايمتقيمٝمد ايمٕمري٤م

، ويمد ؽمٛم٥م  ، وٓ يؼمك اظمٔمٛمك ضمتك يستقهمٝمف إلم آطمره وٓ يبٗمل همٝمف زمٗمٝم٥م أضمسـ صقرة

هـ فمعم طمالف دم وهم٣مسمف. )اٞمٓمر: وهمٝم٣مت إفمٝم٣من 191، 119، 119، وسمقدم  هـ112

 –، دار اجلٝمؾ 1/219،  هالل ايمٔمس٘مري يبٕ(. وإزمٝم٣مت دم ديقان اظمٔم٣مين 911/ 9

 . زمغموت
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ــَزارهُ  ــحك ََم ــل همٟمض ــّرَدى فمٛم ــقاُه ايم  ؿم

  
ــ ــرب ومريًب ــعم وم ــًدا فم ــعم زمٔمٝم ــدِ ٣م فم  ايمبٔم

   
ــف ــْر يم ــَػ مل يٛمٖمْمِ ــل ىمٝم ــ٦م يمٗمٙمب  فمجب

  
ــٙمدِ  ــف أومســك َمـــ احلجــر ايمِمَّ ــق أٞم  ويم

  

 

 
 

 
 

 

  
 : ايمٔمٌم احلدي٧مَمـ  -هـ 

ع احلدي٧م رـايمٔمِم وصم٣مء  إلم ايمدطمقل دم ايمُمٔمراء همتقؽمَّ

 ىمثغم ودفم٣م ، ؿمٙمؾ زم٘م٣مء وٓ نمزل ٓ ، َمٗمدَم٣مت زمدون ومِم٣مئدهؿ

 وافمتػموا ، يمٙمٗمِمٝمدة اظمقضقفمٝم٥م ايمقضمدة إلم ايمٔمٌم هذا ٞمٗم٣مد َمـ

 : ذيمؽ وَمـ ، اظمٔمتػمة ايمٛمٗمدي٥م اظمٗم٣ميٝمس أضمد هب٣م آيمتزام

 :(1)إزمراهٝمؿ ضم٣مهمظيٗمقل  -

                                                           

، ؾم٣مفمر َمٌم ايمٗمقَمل وَمدون أضمداشمٜم٣م،  م(2491 -2192)( هق: ضم٣مهمِظ إزِمراهٝمؿ 2)

،  ، وسمقدم أزمقه زمٔمد فم٣مَمكم َمـ وٓدسمف ويمد دم ذهبٝم٥م زم٣ميمٛمٝمؾ ىم٣مٞم٦م راؽمٝم٥م أَم٣مم ديروط

، ايمتحؼ زم٣مظمدرؽم٥م  ، همٛمُمٟم يتٝمًم  ، وومد صم٣مءت زمف إلم ايمٗم٣مهرة شمؿ َم٣مسم٦م أَّمف زمٔمد ومٙمٝمؾ

 = اؾمتٕمؾ حمرًرا دم صمريدة، وفمٛمدَم٣م أضمٝمؾ إلم اظمٔم٣مش  م2142احلرزمٝم٥م، وخترج ؽمٛم٥م 
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ـــ٣ميِت  ـــ٦ُم ضَمِم ٚم ــــِل هم٣مهتَّ ـــ٦ُم يمٛمْٖمس  رصَمْٔم

  
 وٞم٣مدْيــ٦ُم وَمــْقَِمل هم٣مضْمَتَســْب٦ُم ضمٝمــ٣ميِت 

   
ـــل ـــب٣مِب ويمٝمَتٛم ـــقين زمُٔمٗمـــٍؿ دم ايمُمَّ  َرََم

  
ــدايت ــقِل فِم ــَزْع يمَٗم ــؿ أصم ــ٦ُم همٙم  فَمِٗمٚم

   
 ًٓ  َويَمــدُت وظمَّــ٣م مل أصِمــْد يمٔمرائســـل ِرصمــ٣م

  
 وَأىمٖمـــــــــــ٣مًء َوَأْدُت زمٛمـــــــــــ٣ميِت 

   
ـــ٥مً  ـــ٣م ونم٣مي ـــ٣مَب اهللِ يَمٖمًٓم ـــٔم٦ُم ىمِت  وؽِم

  
 وَمــ٣م ِضــْٗم٦ُم فمـــ آٍي زمــف وفِمٓمــ٣مِت 

   
ــِػ  ـــ َوص ــقَم فم ــٝمُؼ ايمٝم ــػ أِض ــ٥م  هم٘مٝم   ٍآيم

  
ـــــ٣مِت  ـــــمٍء ظمُْخؼَمفم ـــــٝمِؼ أؽم  وسَمٛمِْس

   
                                                                                                                  

، ظمِمْمٖمك ص٣مدق ايمراهمٔمل  : وضمل ايمٗمٙمؿ ، ويُمَٗم٤م زمُم٣مفمر ايمٛمٝمؾ. )اٞمٓمر إهرام= 

، وإدب ايمٔمريب  م1000-هـ2،2912:، ط ، دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م9/191

، وإفمالم 29 :، ط ، دار اظمٔم٣مرف202، ص ؾمقومل ضٝمػ/اظمٔم٣مس دم َمٌم، د

، ضمٗمٗمف: أمحد أَمكم، وأمحد ٣119مهمظ، ص (. وإزمٝم٣مت دم ديقان ضم1/91يمٙمزرىمقم 

 م.2419،  ، ايمٗم٣مهرة ، اهلٝمئ٥م اظمٌمي٥م ايمٔم٣مَم٥م يمٙم٘مت٣مب ، وإزمراهٝمؿ اإلزمٝم٣مري ايمزيـ
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 أٞمـــ٣م ايمبحـــر دم أضمُمـــ٣مئف ايمـــدر ىمـــ٣مَمـ

  
 ؽمــ٣مءيمقا ايمٕمــقاص فمـــ صــدهم٣ميتهمٜمـؾ 

 
 

همدطمؾ دم ضمديثف فمـ ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م َمب٣مذة دون سمٗمديؿ زمٕمزل    

  أو زم٘م٣مء ؿمٙمؾ.
   

 :(1) ويٗمقل طمٙمٝمؾ َمْمران دم ومِمٝمدة يمف فمـ ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م -

                                                           

، فمرف  ضمٝم٣مسمف دم َمٌمؾمٜمغم فم٣مش َمٔمٓمؿ  يمبٛم٣مين ، ؾم٣مفمر طمٙمٝمؾ َمْمران( هق: 2)

، ىمم ىم٣من َمـ ىمب٣مر  زمٕمقصف دم اظمٔم٣مين ومجٔمف زمكم ايمثٗم٣مهم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وإصمٛمبٝم٥م

، ىمم  وؾمقومل ضم٣مهمظ ، يُمّبف زم٣مٕطمْمؾ زمكم ايم٘مت٣مب، فمٚمؾ زم٣ميمت٣مريخ وايمؼممج٥م

، هذا زم٣مإلض٣مهم٥م يمروم٥م  ، فمرف َمْمران زمٕمزارة فمٙمٚمفايمروَمل  زم٣مزمـ اظمٛمٖمٙمقؿمل ؾمبٜمف

يمٗم٤م ، ُأؿمٙمؼ فمٙمٝمف  ء ايمذي اٞمٔم٘مس فمعم أؾمٔم٣مره، وهق ايمًم ؿمبٔمف وَمس٣مظمتف

أؿمٙمٗمقا  ل، وزمٔمد وهم٣مة ضم٣مهمظ وؾمقوم ، ويٗمِمد هبم َمٌم ويمبٛم٣من"ؾم٣مفمر ايمٗمْمريـ"

، وىم٣من أضمد ايمرواد ايمذيـ أطمرصمقا ايمُمٔمر " ؾم٣مفمر إومْم٣مر ايمٔمرزمٝم٥م"فمٙمٝمف يمٗم٤م 

ايمٔمريب َمـ أنمراضف ايمتٗمٙمٝمدي٥م وايمبدوي٥م إلم أنمراض ضمديث٥م سمتٛم٣مؽم٤م َمع ايمٔمٌم، 

وايمتِمقيري  يمُمٔمر ايمٗمِميص، ىمم أدطمؾ ا َمع احلٖم٣مظ فمعم أصقل ايمٙمٕم٥م وايمتٔمبغم

(. 1/910 ، وإفمالم يمٙمزرىمقم9/211)اٞمٓمر: َمٔمجؿ اظم٠ميمٖمكم  .يمألدب ايمٔمريب

 زمغموت. ،، دار َم٣مروت فمبقد 941، ص"ديقان اخلٙمٝمؾ"وإزمٝم٣مت دم ديقاٞمف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A
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ــــ٤ٍم   ــــقَت فَمْت ــــل ص ــــٟمْذِن ومٙمب ــــٚمٔم٦ُم زم  ؽم

  
ــــٍع َُمْســــَتَٜمؾِ      ــــَراُق دَْم ــــف َروْم  يم

   
ــــدٌل  ــــحك: أفم ــــ٣م ايمٖمِم ــــقُل ٕهٙمٜم  سمٗم

  
 زمـــــرزمُ٘مُؿ انمـــــؼمايِب زمـــــكَم أهـــــقِم 

   
ــــقم ــــٜمقُد همّم ــــ٥ُم اظمُم ــــ٣م ايمٔمرزمٝم  أٞم

  
 أأنمـــدو ايمٝمـــقَم واظمٕمٚمـــقُر همّمـــقِم 

   
قا  إَذا َمـــ٣م ايمٗمـــقُم زم٣ميمٙمٕمـــ٥ِم اؽمـــتخٖمُّ

  
ـــْؾ رِم؟                      ـــقِم وم ـــغُم ايمٗم ـــ٣م َمِم ـــ٣مفم٦ْم، َم  همّم

   
 

*          *          * 
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  :ثالجا  : مناذج تطبيكية 
 

ذىمرٞم٣م َمـ أن ايمٗمِمٝمدة ايمٗمديٚم٥م مل سم٘مـ أزمًدا َمٖم٘م٘م٥م سمٟمىمٝمًدا ظم٣م 

إوص٣مل أو َمٜمٙمٜمٙم٥م ايمٛمس٨م ىمم ادَّفمك زمٔمض اظمحدشمكم ، هم١مٞمٛم٣م 

ٞمٗمدم دم هذا اظمبح٧م ٞممذج سمْمبٝمٗمٝم٥م يمبٔمض َمٗمدَم٣مت ايمُمٔمر 

ايمٔمريب ايمٗمديؿ سمػمز َمدى اسمس٣مق احل٣ميم٥م ايمٛمٖمسٝم٥م وايمُمٔمقري٥م دم 

ٗمدَمتف مجٝمع أصمزاء ايمٗمِمٝمدة ، ضمٝم٧م ىم٣من ايمُم٣مفمر يتخذ َمـ َم

 سمقؿمئ٥م ؿمبٝمٔمٝم٥م يمٙمقيمقج إلم َمقضقفمف زمٚمٜم٣مرة هم٣مئٗم٥م.
 

   : معلكة امسئ الكيس –أ 
 :(1) يٗمقل اَمرؤ ايمٗمٝمس دم َمْمٙمع َمٔمٙمٗمتف

 وِمٖم٣م ٞمبؽ َمـ ِذىمرى ضمبٝم٤ٍم وَمٛمزل   

طمقل هَمَحْقََمؾِ  (2) زمِسٗمِط ايمّٙمقى زمكَم ايمدَّ

. 

                                                           

 .، حتٗمٝمؼ : َمِمْمٖمك ايمسٗم٣م19ص ي ،خمت٣مر ايمُمٔمر اجل٣مهقم يمألفمٙمؿ ايمُمٛمتٚمر( 2)

:  ، وايمٙمقى ، ضمٝم٧م يستدق َمـ ؿمرهمف ايمرَمؾ: َمٛمٗمْمع  ايمسٗمط )َمثٙم٧م ايمسكم( (1)

 . ، وايمدطمقل وضمقَمؾ: َمقضٔم٣من ضمٝم٧م يٙمتقي ويدق
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 همُتقِضَح هم٣مظمِْٗمراِة مل َئْمُػ َرؽْمُٚمٜمـ٣م     

 (1) َمـ صمٛمـقٍب وؾَمْٚمـَٟملِ ظمـ٣م َٞمَسَجْتٜمـ٣م 

 سمـرى زَمـَٔمـَر إَْرآِم دم فَمَرصـ٣مهِتـــــ٣م

 (2) وومٝمٔم٣مهنـ٣م ىمـٟمٞمَّـــُف ضَمـ٤مُّ هُمـْٙمُٖمــؾِ   

ـٙمـــقا      ٚمَّ  ىمٟمين نَمـداَة ايمَبـكِم َيـْقَم حَتَ

 (3) يمدى ؽَمُٚمراِت احلّل ٞم٣موِمُػ ضَمٛمٓمـؾِ 

ٝمَّـُٜمـْؿ      
 ُوومقهًمـ٣م هب٣م َصْحـبِل فَمقَمّ ََمْمِ

ــؾِ  ٚمَّ  يٗمقيمقَن ٓ هتٙمِـْؽ أؽمًك وجَتَ

                                                           

سمقضح واظمٗمراة: َمقضٔم٣من ، مل ئمػ: مل يٚمح ، وايمرؽمؿ : َم٣م يمِمؼ زم٣مٕرض َمـ ( 2)

، وٞمس٨م  : أرؽمؿ ورؽمقم ؛ ومجع ايمرؽمؿ آشم٣مر ايمدي٣مر ، هم١مذا ىم٣من زم٣مرًزا همٜمق ايمْمٙمؾ

، وؽمؼم إضمداه٣م إي٣مه٣م زم٣ميمؼماب ، وىمُمػ  ايمرحيكم: اطمتالهمٜمم وسمٔم٣مومبٜمم فمٙمٝمٜم٣م

 .إطمرى ايمؼماب فمٛمٜم٣م

إرآم : مجع رئؿ، وهل ايمٓمبٝم٥م اخل٣ميمِم٥م ايمبٝم٣مض. وايمٔمرص٣مت وايمٗمٝمٔم٣من: هل ( 1)

، يريد أن ايمدار  ؽم٣مضم٣مت زمكم ايمدور، وهل أرض َمستقي٥م واؽمٔم٥م يمٝمس همٝمٜم٣م زمٛم٣مء

 .أومٖمرت َمـ أهٙمٜم٣م وص٣مرت َمٟميمًٖم٣م يمٙمقضمقش

، ؽمٚمرات : مجع ؽمٚمرة )زمّمؿ اظمٝمؿ( َمـ ؾمجر  ا : ارحتٙمقاايمبكم: ايمٖمراق ، حتٚمٙمق (9)

 .ايمْمٙمح ، ٞمٗمػ احلٛمٓمؾ: ؾمٗمف فمـ احل٤م
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 وإنَّ ؾِمٖمــ٣مئـل فَمْبـَرٌة َُمـَٜمـراوَمـ٥ٌم            

لِ      ـْ َُمَٔمـقَّ  (1) همٜمْؾ فمٛمَد َرؽمٍؿ داِرٍس َِمـ

 (2)وصف فرسه وصف انهيم، ويف وفيها يقىل يف

: 

 َويمٝمٍؾ ىَمَٚمْقِج ايمَبحِر أْرطَمك ؽُمدويَمُف       

  (3)فمـقّم زمـٟمٞمــقاع اهلٚمـــــــقم يمٝمبتـقم

 هَمُٗمـْٙمـ٦ُم يَمف ظم٣ََّم مَتَْمَّــــك زمُِمـْٙمبِـــِف     

 (4)َوَأْرَدَف َأفْمَجـ٣مًزا َوَٞمــــ٣مَء زَمَ٘مْٙمــَ٘مـؾِ 

 أٓ أهّي٣م ايمّٙمٝمُؾ ايمْمقيُؾ أٓ اْٞمَجقِم       

 (5)وَم٣م اإِلْصَبـــــ٣مُح َِمٛمَؽ زمٟمَمَثـؾزمُِمْبٍح 

                                                           

 .ايمرؽمؿ: إشمر، وآؽمتٖمٜم٣مم هٛم٣م يتّمٚمـ َمٔمٛمك اإلٞم٘م٣مر( 2)

 .14خمت٣مر ايمُمٔمر اجل٣مهقم يمألفمٙمؿ ايمُمٛمتٚمري ، ص ( 1)

 . ؽمدويمف: ؽمتقره ، ؾمبَّف ايمٙمٝمؾ زمٚمقج ايمبحر دم سمراىمٚمف وؾمدة ـمٙمٚمتف (9)

، وهق َم٠مطمر احلٝمقان ،  : مجع فمجز متْمك: اَمتد . صٙمبف : َمتٛمف وـمٜمره ، إفمج٣مز (9)

 . ٞم٣مء زم٘مٙم٘مٙمف : هنض زمِمدره

 .، وايمٝم٣مء همٝمف َمـ صٙم٥م ايم٘مرس اٞمجقم: اٞم٘مُمػ (1)
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 همٝمـ٣م يمَؽ َمــ يَمْٝمـٍؾ ىَمَٟمنَّ ُٞمجـقََمـــــُف      

ت زمَِٝمـذزُمـؾ  (1)زمُِ٘مؾ َُمٕم٣مر ايمَٖمتـــؾ ؾُمـــــدَّ

 ىمٟمنَّ ايمثُّـَريـ٣م فُمَٙمَٗم٦م دم ََمِم٣مَِمـــٜم٣م        

 (2) زمٟمَمراِس ىمّتـ٣مٍن إلم ُصــــــّؿ صَمٛمــَدلِ 

٣م          َووَمْد َأنْمَتِدي وايمْمَّغم دم ُوىمٛم٣َمهِتَ

 (3) زمُِٚمٛمْـَجـرٍد وَمٝمــِد إوازمِــــِد َهْٝمــــــــ٘مؾِ 

 َِمـَ٘مرر َِمـَٖمرر َُمـْٗمبِـــــٍؾ َُمـْدزمٍِر ََمًٔمــــــ٣م         

ـْ فَمؾِ   (4) ىمجٙمٚمقد صخٍر ضمْمَّف ايمسٝمُؾ َِم

                                                           

: ىمٟمن ايمٛمجقم ؾمدت زمحب٣مل َمتٝمٛم٥م  ، يٗمقل ، يذزمؾ: اؽمؿ صمبؾ اظمٕم٣مر: ايمُمديد ايمٖمتؾ (2)

 .إلم يذزمؾ ، همٜمل ٓ سمسغم

،  ، ىمٚمِم٣مم ايمٖمرس ، وهق َمرزمْمف ، وٓ يػمح َمٛمف اظم٘م٣من ايمذى يٗم٣مم همٝمفاظمِم٣مم:  (1)

  . وَمِم٣مم ايمٛمجؿ: َمٔمٙمٗمف ، وإَمراس: مجع َمرس وهق احلبؾ

: ايمٖمرس ايمٗمِمغم  ايمقىمٛم٣مت: مجع وىمٛم٥م: اظمقضع ايمذي يٟموي إيمٝمف ايمْم٣مئر، اظمٛمجرد( 9)

ايمسب٣مق  ، أو هق اظم٣ميض اظمٛمسٙمخ َمـ اخلٝمؾ فمٛمد ايمُمٔمر، وهق َمـ وصػ فمت٣مق اخلٝمؾ

، وهل ايمقضمقش ايمٛم٣مهمرة ، أي أن همرؽمف يمرسفمتف يٗمٝمد ايمقضمقش  ؛ إوازمد: مجع آزمد

 . دم ايمٖمقات ، همال سمٖمقسمف يمرسفمتف ، اهلٝم٘مؾ: ايمٔمٓمٝمؿ اخلٙمٗم٥م

 .: احلجر ايمِمٙم٤م َم٘مر: حيسـ ايم٘مّر ، َمٖمر: حيسـ ايمٖمر ، واجل٣مَمد واجلٙمٚمقد (9)



61 

 

 ىُمَٚمٝم٦ٍم َيِزلُّ ايمّٙمْبُد فمـ ضم٣مِل َمتٛمـــف     

 (1) ىمٚمــ٣م َزيّمـ٦ِم ايمـِّمْٖمـــــقاُء زم٣مظمَُْتـٛمَـَزلِ 

٣مزمَِح٣مُت فمعم ايمَقيَن     َِمَسحر إذا َم٣م ايمسَّ

ـؾِ   (2) َأشَمـرن ايمُٕمَبـــ٣مَر زم٣ميمَ٘مـــــديـِد اظمُْـَرىمَّ

 فمعم ايمَٔمٗم٤ِم ضَمٝم٣َّمٍش ىمٟمّن اهتزاََمُف      

 (3) همٝمـف محُٝمــُف نَمقُم َِمْرصَمـؾِ إذا ضمـ٣مَش 

ػُّ فمـ َصَٜمـــقاسمِِف       َيْمغُم ايمُٕمالُم اخْلِ

 (4)وُيْٙمـقي زمٟمشْمقاب ايمَٔمٛمٝمــِػ اظمَُْثــٗمَّؾِ 

                                                           

واحل٣مل : َمقضع ايمٙمبد َمـ ىمٚمٝم٦م: أمحر ايمٙمقن ، وومٝمؾ : أَمٙمس اظمتـ ؽمٜمٙمف ،  (2)

 . ، وايمِمٖمقاء : ايمِمخرة اظمٙمس٣مء ، واظمتٛمزل: اظمقضع اظمٛمحدر ـمٜمره

، وايمقين:  ، وايمس٣مزمح٣مت: اخلٝمؾ سمبسط أيدهي٣م إذا فمدت : ايم٘مثغم اجلري اظمسح( 1)

، واظمرىمؾ: ايمذي أشمرت همٝمف  ، أو ايمٕمٙمٝمٓم٥م اظمرسمٖمٔم٥م ايمٖمتقر، وايم٘مديد: إرض ايمِمٙمب٥م

  . هاحلقاهمر، وأشم٣مرت نمب٣مر

صمري جيئ  ، وومٝمؾ: ، أي إذا نمٚمزسمف زم٣ميمٔمٗم٤م صم٣مش : هق فمٗم٤م اإلٞمس٣من ايمٔمٗم٤م (9)

، واظمرصمؾ:  ، واحلٚمل: ايمٕمقم زمٔمد صمري، وآهتزام: صقت صمقهمف فمٛمد اجلري

 .ايمٗمدر

 =اخلػ: اخلٖمٝمػ،وايمِمٜمقات: مجع صٜمقة، وهل َمقضع ايمٙمبد َمـ ـمٜمر ايمٖمرس (9)
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ُه          َدريـٍر ىَمُخْذروِف ايمقيمٝمـِد أََمــــــرَّ

ؾِ  ٝمـِف زمَِخْٝمــــــٍط َُمـَقصَّ  (1) سَمَٗمٙمُّـ٤ُم ىَمٖمَّ

 يمف َأْيَْمـال ـَمْبٍل وؽمـ٣مومـ٣م ٞمٔمــــــــ٣مََم٥ٍم        

ضَم٣مٍن َوسَمْٗمِريــــــــ٤ُم سَمْتُٖمؾِ   (2) َوإْرطم٣مُء رِسْ

 ىمٟمن فمعم ايْمَ٘متَٖمكْمِ َمٛمُف إذا اْٞمَتَح      

 (3)ََمداَك فمـــروٍس أو َصالي٥َم ضمٛمــــــٓمؾِ 

 ، يٗمقل أزمق  همٗمد أشمٛمك ىمثغم َمـ ايمٛمٗم٣مد فمعم َمْمٙمع هذه ايمٗمِمٝمدة       

                                                                                                                  
 ، دة فمدوهـ٣م َمـ ؾمـيذه٤م هب:  مجٔمٜم٣م َم٣م ضمقهل٣م ، ويٙمقي زمٟمشمقاب ايمّمٔمٝمػ= 

 يمٝمس زمرومٝمؼ، واظمثٗمؾ: ايمثٗمٝمؾ ايمذي ٓ حيسـ ايمرىمقب.ي ايمذ : إطمرق واظمٛمٝمػ

ايمدرير َمـ اخلٝمؾ وَمٛم٘مؾ ايمدواب: ايمرسيع اخلٖمٝمػ ، واخلذروف: ايمدوارة يٙمٔم٤م  (2)

، واظمقصؾ: ايمذي أطمٙمؼ  ، وهل رسئم٥م اظمرء هب٣م ايمِمبل، يُمده٣م زمخٝمط دم يديف

 .زمف ، همقصؾ وسمٗمْمع َمـ ىمثرة ايمٙمٔم٤م

أيْمال ايمٓمبل: ضم٣مسسم٣مه، وإرطم٣مء ايمرسضم٣من: صمري ايمذئ٤م ، وايمتتٖمؾ: ويمد  (1)

 .ايمثٔمٙم٤م ، وايمتٗمري٤م: وضع ايمرصمٙمكم َمقضع ايمٝمديـ

: ضمجر يسحؼ زمف ايمْمٝم٤م، وَمداك ايمٔمروس ي٘مقن زمراوًم٣م يم٘مثرة اؽمتٔممهل٣م  اظمداك (9)

 .إي٣مه ، وايمِمالي٥م: احلجر إَمٙمس ايمذي يسحؼ فمٙمٝمف احلٛمٓمؾ
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 ووومػ ، واؽمتب٘مك ايمٗمٝمس اَمرؤ زم٘مك ومد: ايمٔمس٘مري هالل

 : ، وذىمر احلبٝم٤م واظمٛمزل دم ٞمِمػ زمٝم٦م ، هق ومقيمف واؽمتقومػ

 "ومٖم٣م ٞمبؽ َمـ ذىمرى ضمبٝم٤م وَمٛمزل"

 .(1) همٜمق َمـ أصمقد آزمتداءات

ويٗمقل ازمـ رؾمٝمؼ: وهق فمٛمدهؿ أهمّمؾ ازمتداء صٛمٔمف ؾم٣مفمر ؛ 

وذىمر احلبٝم٤م واظمٛمزل ،  ، وزم٘مك واؽمتب٘مك ٕٞمف وومػ واؽمتقومػ

 .(2)دم َمٌماع واضمد

يٗمقل ايمدىمتقر/فمبد احلٙمٝمؿ ضمٖمٛمل: إن هذا اظمْمٙمع صدى 

رَمزي واضح ظمُم٣مفمر اَمرئ ايمٗمٝمس ايمذي همٗمد ضمٝمٛمئذ إَمالك 

، وـمؾ  وإسمب٣مع َمًٔم٣م، وومد ىم٣من يمديف أَمؾ دم اؽمتٔم٣مدة ىمؾ ذيمؽ

يسٔمك زمٚمـ َمٔمف إلم هذا إَمؾ ، يم٘مٛمف همقصمئ زمٖمٗمدان إَمؾ 

هم٣مئدة َمـ ايمسٔمل زمدون أَمؾ ، وَمٔمٛمك ذيمؽ أٞمف أضمس  أيًّم٣م ، همال

                                                           

 .919ايمِمٛم٣مفمتكم ٕيب هالل ايمٔمس٘مري ، ص( 2)

 .121/ 2ايمٔمٚمدة ٓزمـ رؾمٝمؼ ( 1)
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 زمٟمن ضمٝم٣مسمف َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٔمٚمٙمٝم٥م ومد سمقومٖم٦م واٞمتٜم٦م ؛ ويمذيمؽ ىم٣من

 ."ومٖم٣م"هذا ايمِمدى ايمب٣ميمغ ايمدوم٥م وايمتٟمشمغم َمًٔم٣م دم ومقيمف: 

وايمُمٔمقر زمتقومػ إَمؾ واحلٝم٣مة ٓزمد أن يٚمأل ايمٛمٖمس أؽمك      

وصمٔمٙمف  وضمرسة ، يمذيمؽ فمػم فمـ هذا احلزن ايمُمديد زم٣ميمب٘م٣مء،

ح ؽمب٤م هذا احلزن وهق "ومٖم٣م ٞمبؽ"ؽمبًب٣م يمٙمتقومػ  ، شمؿ وضَّ

ذىمري٣مت اظم٣ميض احل٣مهمؾ زمٟممج٣مد اظمٙمؽ ، واظمٙمؽ إٞمم يٗمقم فمعم 

دفم٣مَمتكم رئٝمستكم ، إضمدامه٣م سمتٚمثؾ دم إفمقان وإسمب٣مع، وهق َم٣م 

، وإطمرى سمٗمقم فمعم "ضمبٝم٤م"فمػم فمٛمف اَمرؤ ايمٗمٝمس زمٙمٖمظ 

، هم٣مٞمٓمر  (1) "وَمٛمزل"زمٙمٖمظ إرض وإَمالك ، وهق َم٣م فمػم فمٛمف 

إلم أي َمدى اؽمتْم٣مع ايمُم٣مفمر أن خيتزل جترزمتف ، وأن يرىمزه٣م دم 

 راع.ـهذا اظمِم

                                                           

َمٔمٙمٗم٥م اَمرئ ايمٗمٝمس دم ضقء صمديد يمٙمدىمتقر/فمبد احلٙمٝمؿ ضمٖمٛمل ، ط /اظم٠ميمػ ، ( 2)

 .  99، 91م ، ص 2411 -هـ2901ؽمٛم٥م 
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شمؿ َم٢م اَمرؤ ايمٗمٝمس دم ايمتٖمِمٝمؾ زمٔمد اإلمج٣مل ، يمٙمدٓيم٥م 

فمعم ىمثرة إَم٣مىمـ ، وسمٔمدد ايمذىمري٣مت، فمعم أن ايمٔمْمػ زم٣ميمٖم٣مء 

حيٚمؾ دٓيم٥م فمعم  "زمكم ايمدطمقل همحقَمؾ"دون ايمقاو دم ومقيمف : 

حمذوف سمٗمديره زمكم أَم٣مىمـ ايمدطمقل ، همٟمَم٣مىمـ ضمقَمؾ، مم٣م يزيد 

 فمٓمٚم٥م اظمٙمؽ َمـ ىمثرة هذه إَم٣مىمـ واسمس٣مع رومٔمتٜم٣م، ويدل فمعم

ايمذي ض٣مع ، واظمجد ايمذي ؽمٙم٤م ، مم٣م يستحؼ هذا ايمب٘م٣مء ايمذي 

صمٔمٙمف أؾمبف َم٣م ي٘مقن زمٛم٣مومػ احلٛمٓمؾ ايمذي ٓ يٚمٙمؽ دَمقفمف ، وٓ 

يستْمٝمع إيٗم٣مهمٜم٣م ، همٜمق ٓ يتِمٛمع ايمب٘م٣مء وٓ يٖمتٔمٙمف ، إٞمم يذرف 

دم ومٙمبف ومبؾ َم٣مء فمٝمٛمف ، فمعم أن هذه ايمدَمقع ايمتل يذرهمٜم٣م فمعم 

همٜمؾ فمٛمد رؽمؿ "يمذىمري٣مت ٓ جتدي ٞمٖمًٔم٣م إؿمالل أو َمع ا

 ؟."دارس َمـ َمٔمقل

 : نىحة انهيم

رؽمؿ اَمرؤ ايمٗمٝمس دم يمقضم٥م ايمٙمٝمؾ صقرة أدزمٝم٥م سمٛمبض زم٣محلٝم٣مة 

، ٓ  ، همٝمسحٗمف ؽمحًٗم٣م واحلرىم٥م يمٙمٜمَؿ ايمذي جيثؿ فمٙمٝمف زم٘مؾ ومقاه
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يؼمك يمف زم٣مروم٥م َمـ أَمؾ حتٚمؾ إيمٝمف ؾمٔم٣مفًم٣م َمـ ؿمٚمٟمٞمٝمٛم٥م، وٓ ٞم٣مهمذة 

٣م إلم فم٣ممل اهلدوء ايمرضمٝم٤م، وومد رؽمؿ َمـ رصم٣مء يتخذه٣م َمٜمرزمً 

، همٟمفمج٤م  ، وآؽمتٔم٣مرة ، واظمج٣مز يمقضمتف زممدة فممده٣م احلٗمٝمٗم٥م

 .(1) هب٣م ايمٛمٗم٣مد ايمٗمدَم٣مء وىم٣مٞم٦م فمٛمدهؿ اظمثؾ إفمعم يمالؽمتٔم٣مرة

وفمجٝم٤م أن يُمبف ؾم٣مفمر زمدوي صحراوي مهقَمف ايمتل ٓ 

  . سمٛمتٜمل زمٚمقج ايمبحر دم اَمتداده واؽمتْم٣ميمتف وفمدم سمٛم٣مهٝمف

ايمذي ٓ يٛمتٜمل أرطمك ؽمدويمف زمٟمٞمقاع اهلٚمقم فمعم هم٣ميمٙمٝمؾ 

، وٞم٣مء  ، وأردف زمٟمفمج٣مزه ايمُم٣مفمر، وومد متْمك هذا ايمٙمٝمؾ زمِمٙمبف

زم٘مٙم٘مٙمف، وايمٛمجقم ٓ سمتحرك، وىمٟمٞمم ؾمدت زمٟمَمراس ايم٘مت٣من 

فمٙمٗم٦م َم٘م٣مهن٣م ٓ  -أيًّم٣م -اظمح٘مٚم٥م ايمٖمتؾ إلم صمبؾ يذزمؾ، وايمثري٣م

٘م٣مد يممق ، مم٣م يقضمل زمْمقل هذا ايمٙمٝمؾ، زمحٝم٧م ٓ ي سم٘م٣مد سمػمضمف

                                                           

ص ، ، يمٙمدىمتقر/ ايمسٝمد حمٚمد ايمدي٤م  اٞمٓمر: اَمرؤ ايمٗمٝمس زمكم ايمٗمدَم٣مء واظمحدشمكم( 2)

اَمرؤ "م، ، ٞمٗماًل فمـ: 2414/هـ2910ؽمٛم٥م  ، ايمْمب٣مفم٥م اظمحٚمدي٥مدار : ط،  992

 .199، 191يمٙمْم٣مهر َم٘مل ، ص  "ايمٗمٝمس ضمٝم٣مسمف وؾمٔمره
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، وهق َم٣م يتقاهمؼ وضم٣ميم٥م ايمُم٣مفمر ايمٛمٖمسٝم٥م، هم٣مَمتداد هذا  يمف صب٣مح

ايمٙمٝمؾ يُم٘مؾ َمٔم٣مدٓ َمقضقفمٝم٣ًّم هلٚمقم ايمُم٣مفمر وأضمزاٞمف اجل٣مشمٚم٥م 

 ، زمحٝم٧م ٓ ي٘م٣مد يرى هل٣م هن٣مي٥م وٓ زم٣مروم٥م أَمؾ. فمعم صدره

 : نىحة انفرس

 : سمٔمتٚمد يمقضم٥م ايمٖمرس يٗمقل ايمدىمتقر/فمبد اهلل أمحد زم٣موم٣مزي

،  : ايمرسفم٥م وايمِمالزم٥م ، مه٣م فمعم حمقريـ أؽم٣مؽمٝمكم –هٛم٣م  –

، همٜمق رسيع زمؾ  وايمٖمرس دم هذه ايمٙمقضم٥م يتٚمٝمز هب٣مسمكم ايمِمٖمتكم

، وهق صٙم٤م ؾمديد ايمتمؽمؽ .. وزم٣ميمت٣مرم وَمـ  طم٣مرق ايمرسفم٥م

ر )احلرىم٥م(، ـطمالل هذيـ اظمحقريـ يتقيمد دم ايمٙمقضم٥م فمٛمِم

هم٣ميمٙمقضم٥م سمٔم٨م زمحرىمٝم٥م َمتقاصٙم٥م سمتٚمثؾ دم ضمرىم٥م )ايمٖمرس( 

ى فمٛمِمـر احلرىم٥م َمـ طمالل أوص٣مف  ايمدائب٥م وايمرسئم٥م ، ويتبدَّ

 ايمٖمرس ايمتل أضٖم٣مه٣م ايمُم٣مفمر فمٙمٝمف.

سمتٚمٝمز زمٚمٙمٚمحٜم٣م  -يمقضم٥م ايمٙمٝمؾ -وإذا ىم٣مٞم٦م ايمٙمقضم٥م ايمس٣مزمٗم٥م      

  ــز زمــسمتٚمٝم - رسـ٥م ايمٖمـيمقضم -٥م ـذه ايمٙمقضمـ)ايمِم٣مَم٦م(، هم١من ه
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 . )ضمرىمٝمتٜم٣م( ايمقاضح٥م اظمٙمٚمقؽم٥م اإليٗم٣مع

ايمتل متثؾ اظمٙمٚمح ايمتُم٘مٝمقم ايمب٣مرز يمٙمقضم٥م ،  وهمّمال فمـ )احلرىم٥م( 

 يٟمطمذ ايمٖمرس َمـ َمٛمٓمقر سمُم٘مٝمقم وضًٔم٣م نمريًب٣م َمـ طمالل ايمبٝم٦م:

 ٣مَم٥م     وإرطم٣مء رسضم٣من وسمٗمري٤م سمتٖمؾــيمف أيْمال ـمبل وؽم٣موم٣م ٞمٔم

همٜمذه ايمِمٖم٣مت إرزمع يمٙمحٝمقاٞم٣مت إرزمٔم٥م ايمتل أؽمبٕمٜم٣م ايمُم٣مفمر   

  نمريًب٣م وَمتٚمٝمًزا.فمعم )ايمٖمرس( أفمْم٦م )ايمٖمرس( َمٙمٚمًح٣م سمُم٘مٝمٙمٝم٣ًّم 

ويمقن احلِم٣من: )ايم٘مٚمٝم٦م( أو )ايمبٛمل( يسٜمؿ دم إضٖم٣مء )ومت٣مَم٥م(   

يمقضم٥م  -فمعم ايمٙمقضم٥م سمتسؼ وايمٙمقن إؽمقد دم ايمٙمقضم٥م ايمس٣مزمٗم٥م 

  ٞمسبٝم٣ًّم. -يمقضم٥م ايمٖمرس -وإن ىم٣من ايمٙمقن ايمبٛمل دم يمقضمتٛم٣م  -ايمٙمٝمؾ

 ٥م ـيمقضم -٣م ـرز َمالَمح يمقضمتٛمـؾ أزمـفمعم أن َمٙمٚمح )احلرىمٝم٥م( يٓم   

 .(1) واخلط ايمتُم٘مٝمقم ايمب٣مرز همٝمٜم٣م -ايمٖمرس 

                                                           

اٞمٓمر: زمكم َمٔمٙمٗمتل اَمرئ ايمٗمٝمس وزهغم زمـ أيب ؽمٙمٚمك ، د/فمبد اهلل أمحد زم٣موم٣مزي ، ( 2)

 .م2440هـ/2920،  ، َمْمبقفم٣مت ٞم٣مدي ايمْم٣مئػ إديب14، 11ص 
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همٗمد اسمسٗم٦م َمٗمدَم٥م اظمٔمٙمٗم٥م َمع احل٣ميم٥م ايمٛمٖمسٝم٥م ايمتل ىم٣من 

ئمٝمُمٜم٣م ايمُم٣مفمر ، مم٣م ي٠مىمد أن ايمٗمِمٝمدة ايمٗمديٚم٥م وإن سمٔمددت 

ؾمٔمقري٥م وٞمٖمسٝم٥م سمرزمط زمكم  َمقضقفم٣مهت٣م هم١مهن٣م مل ختؾ َمـ وضمدة

 ، وأن هذا ايمتٔمدد مل يٛمؾ َمـ ؾم٣مفمري٥م ايمٗمِمٝمدة وٓ سمٟمشمغمه٣م .أصمزائٜم٣م

 نكعة تن زهري "تانت سعاد"قصيدة  –ب 
(1)

: 

أؾمٜمر ومِم٣مئد ىمٔم٤م فمعم  "زم٣مٞم٦م ؽمٔم٣مد"سمٔمد ومِمٝمدة      

،  ، زمؾ إهن٣م َمـ أؾمٜمر ايمٗمِم٣مئد دم سم٣مريخ أدزمٛم٣م ايمٔمريب اإلؿمالق

                                                           

، ٞمُمٟم دم زمٝم٦م َمـ أفمرق زمٝمـقت اجل٣مهٙمٝم٥م  ؽمٙمٚمك اظمزينهق ىمٔم٤م زمـ زهغم زمـ أيب ( 2)

وأطمقه زمجغم،  -واؽمٚمف رزمٝمٔم٥م -ؾمٔمًرا، ضمٝم٧م ىم٣من أزمقه زهغم، وصمده أزمـق ؽمٙمٚمك

وطم٣مل أزمٝمف زمُم٣مَم٥م زمـ ايمٕمدير ؾمٔمراء ، وومـد اسمِمؾ ايمُمٔمر دم مج٣مفم٥م َمـ أزمٛم٣مء زهغم 

دم ويمد ضمتك ومٝمؾ: إٞمف مل يتِمؾ ايمُمٔمر دم ويمد أضمد َمـ ايمٖمحقل دم اجل٣مهٙمٝم٥م َم٣م اسمِمؾ 

، حتٗمٝمؼ : فمبد  21-9/22. )اٞمٓمر سمرمجتف دم : طمزاٞم٥م إدب يمٙمبٕمدادي  زهغم

م ، وفمٝمقن إشمر ٓزمـ ؽمٝمد ايمٛم٣مس 2449ايمٗم٣مهرة ،  –ايمسالم ه٣مرون ، اخل٣مٞمجل

م ، ومجٜمرة أؾمٔم٣مر ايمٔمرب ٕيب 2449هـ /2929زمغموت  –، دار ايمٗمٙمؿ  1/101

، ؿمبٔم٥م هنّم٥م َمٌم ، ومجٜمرة ، حتٗمٝمؼ : فمقم حمٚمد ايمبج٣موي  291زيد ايمٗمرر ، ص 

 .م 2419زمغموت  ،، دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م  191-192إٞمس٣مب ٓزمـ ضمزم ، ص
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،  همٗمد ٞم٣ميم٦م هذه ايمٗمِمٝمدة اهتمًَم٣م ىمبغًما َمـ ايمب٣مضمثكم وايم٘مت٣مب

همبٔمّمٜمؿ يٛمٓمـر إيمٝمٜم٣م َمـ صمٜم٥م  ارسمب٣مؿمٜم٣م زمٚمقومػ سم٣مرخيل َمُمٜمقر 

دم ضمٝم٣مة ىمٔم٤م ، يمٔمٙمف أطمْمر َمقومػ ذم ضمٝم٣مسمف ىمٙمٜم٣م، همٗمد ىم٣مٞم٦م 

هذه ايمٗمِمٝمدة زمٚمث٣مزم٥م ٞمٗمْم٥م ايمتحقل أو آٞمْمالق ٞمحق ايمديـ 

ىمم أهن٣م متثؾ ٞمٖمسٝم٥م وم٣مئٙمٜم٣م طمغم متثٝمؾ ، ويٚم٘مـ َمـ ،  اجلديد

ٞمٗمػ فمعم ايمٔمالوم٥م زمكم  طمالل دراؽم٥م هذه ايمٗمِمٝمدة َمع ٞمٓم٣مئره٣م أن

 . (1)ٞمٖمسٝم٥م ايمُم٣مفمر وؾمٔمره

وزمٔمّمٜمؿ يٛمٓمر إيمٝمٜم٣م َمـ صمٜمـ٥م ىمقهن٣م متثؾ يمقضم٥م ص٣مدوم٥م     

يمٙمٔمٌم اإلؽمالَمل ، وسمػمز ايمروح اإلؽمالَمٝم٥م ايمتل متثٙم٦م دم 

وفمٖمقه وسمس٣محمف مم٣م يٛمبٕمل أن يتخذه اظمسٙمٚمقن  أطمالق ايمٛمبل 

 .(2)فمعم ضمَد ؽمقاء  ومدوة دم َمٔم٣مَمٙمتٜمؿ يمألصـدوم٣مء وإفمداء

                                                           

 .41( اٞمٓمر: َمْمٙمع ايمٗمِمٝمدة ايمٔمرزمٝم٥م ودٓيمتف ايمٛمٖمسٝم٥م د/فمبد احلٙمٝمؿ ضمٖمٛمل ، ص 2)

( اٞمٓمر: سمٗمديؿ د/حمٚمقد ضمسـ أزمق ٞم٣مصمل يمممح ومِمٝمدة ىمٔم٤م زمـ زهغم ٓزمـ 1)

 .1هُم٣مم، ص 
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وفمٛمل زمٔمّمٜمؿ زم١مزمراز َم٣م همٝمٜم٣م َمـ ايمٖمقائـد إدزمٝمـ٥م وايمٙمٕمقي٥م 

 .(1)واجلميمٝم٥م دم ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م 

 :مطهع انقصيدة

 :( 2)-َمـ ايمبسٝمط -اؽمتٜمؾ ىمٔم٤م ومِمٝمدسمف هبذه اظمٗمدَم٥م ايمٕمزيمٝم٥م

 قُل ـــزم٣مَٞم٦م ؽُمٔم٣مُد هَمَٗمٙمبل ايمَٝمقَم ََمتب

 (3)ََم٘مبقُل َد ـــَُمَتٝمٌَّؿ إشِمَره٣م مَل ُيٖم

    َرضَمٙمقا إِذ ايمَبكمِ  نَمداةَ  ؽُمٔم٣مدُ  َوَم٣م 

ُـّ نَمّمٝمُض ايمَْمرِف ََم٘محــقُل          (4)إِّٓ َأنَم

                                                           
، وذح ومِمٝمدة ىمٔم٤م زمـ زهغم ٓزمـ هُم٣مم ،  1ايمس٣مزمؼ ، ص ( اٞمٓمر: اظمرصمع 2)

، ط :  1يمٙمُمٝمخ إزمراهٝمؿ ايمب٣مصمقري ، ص  "زم٣مٞم٦م ؽمٔم٣مد "وضم٣مؾمٝم٥م اإلؽمٔم٣مد فمعم 

 َمِمْمٖمك احلٙمبل .

، واٞمٓمر : ذح ديقاٞمف 99، 19( ذح ومِمٝمدة ىمٔم٤م زمـ زهغم ٓزمـ هُم٣مم ، ص 1)

 .1ٕيب ؽمٔمٝمد ايمس٘مري ، ص 

ٗمبض، يٗم٣مل : سمبٙمٜمؿ احل٤م، أي أؽمٗمٚمٜمؿ ( زم٣مٞم٦م : هم٣مروم٦م. َمتبقل : ؽمٗمٝمؿ َمٛم9)

وأضٛم٣مهؿ، َمتٝمؿ : َمٔمبد َمذيمؾ، يٗم٣مل : سمٝمٚمف احل٤م وسم٣مَمف : أي اؽمتٔمبده وأذيمف ، 

 َم٘مبقل : َمٗمٝمد .

 =( إنمـ: ايمذي دم صقسمف نمٛم٥م ، وهل صٖم٥م ظمحذوف أي إٓ ـمبل أنمـ . نمّمٝمض 9)
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 جَتٙمق فَمقاِرَض ذي ـَمٙمٍؿ إِذا ازِمَتَسَٚم٦م

ُف َُمٛمَٜمٌؾ زم٣ِميمـــــراِح ََمٔمٙمــــقُل    (1)ىَمَٟمٞمَّ

٦م زمِذي ؾَمَبٍؿ َِمـ َم٣مِء حَمٛمَِٝم٥مٍ   ؾُمجَّ

 (2)َوُهَق ََمُمٚمقُل ص٣مٍف زمَِٟمزمَْمَح َأضحك 

                                                                                                                  

همت٣مرة  ايمْمرف : هم٣مسمرة ، ونمض ايمْمرف : فمب٣مرة فمـ سمرك ايمتحديؼ واؽمتٝمٖم٣مء ايمٛمٓمر، = 

ي٘مقن ذيمؽ ٕن دم ايمْمرف ىمرًسا وهمتقًرا طمٙمٗمٝمكم، وسم٣مرة ي٘مقن يمٗمِمد ايم٘مػ 

، 92ص  ، اؽمتحٝم٣مء . وم٣مل ازمـ هُم٣مم : واظمراد هٛم٣م : إول . اٞمٓمر ذضمف يمٙمٗمِمٝمدة

وأرى أٞمف ٓ َم٣مٞمع َمـ إرادة اظمٔمٛمٝمكم َمًٔم٣م ؛ ٕهن٣م زمذيمؽ سم٘مقن ومد مجٔم٦م زمكم مج٣مل 

 اخَلٙمؼ واخُلٙمؼ .

ايمٔمقارض : مجع فم٣مرض وفم٣مرض٥م ، واطمتٙمػ دم َمٔمٛم٣مه٣م همٗمٝمؾ: ( جتٙمق : سم٘مُمػ . 2)

إهن٣م ايمثٛم٣مي٣م ، وومٝمؾ: ايمّمقاضمؽ ، وومٝمؾ : إهن٣م َمـ ايمثٛم٣مي٣م إلم أومٍم إؽمٛم٣من ، وومٝمؾ 

: إؽمٛم٣من ىمٙمٜم٣م وومٝمؾ نمغم ذيمؽ . ايمٓمٙمؿ : َم٣مء إؽمٛم٣من وزمريٗمٜم٣م ، وومٝمؾ : رومتٜم٣م 

يمٛمٜمؾ ، وهق ايمممب وؾمدة زمٝم٣مضٜم٣م . اظمٛمٜمؾ : اؽمؿ َمٖمٔمقل َمـ أهنٙمف : إذا ؽمٗم٣مه ا

 إول . ايمراح . اخلٚمر َمٔمٙمقل : اؽمؿ َمٖمٔمقل َمـ فمٙمف ئمٙمف إذا ؽمٗم٣مه يمٙمٚمرة ايمث٣مٞمٝم٥م .

( ؾمج٦م : ىمرست زم٣مظم٣مء : ايمُمبؿ : اظم٣مء ايمب٣مرد . اظمحٛمٝم٥م : َم٣م اٞمٔمْمػ َمـ ايمقادي ، 1)

وذيمؽ ٕن َم٣مءه٣م ي٘مقن أصٖمك وأرق . إزمْمح : َمسٝمؾ اظم٣مء ي٘مقن همٝمف دوم٣مئؼ 

 ايمذي رضزمتف ريح ايمُممل ضمتك يػمد. احلِم٣م . اظمُمٚمقل :
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  سَمٛمٖمل ايمِري٣مُح ايمَٗمذى فَمٛمُف َوَأهمَرؿَمفُ 

 (1)َِمـ َصقِب ؽم٣مِرَي٥ٍم زمٝمٍض َئم٣ميمٝمـــُؾ  

٥ًم يَمق َأهنَّ   ٣م َصَدوَم٦مـــأىمرم هب٣م طُمٙمَّ

 َمقفمقده٣م َأو يَمق َأنَّ ايمٛمُِمَح ََمٗمبقُل  

٥ٌم وَمد ؽمٝمَط َِمـ َدَِمٜم   ٣مــيَم٘مِٛمَّٜم٣م طُمٙمَّ

 (2)ُؾ ـــهَمجٌع َوَويمٌع َوإطِمالٌف َوسَمبدي

  ٣مـــهَمم سَمدوُم فَمعم ضم٣مٍل سَم٘مقُن هِب 

ُن دم َأشمقاهِب ــىَمم سَمٙمَ   (3)قُل ــ٣م ايمٕمــقَّ

                                                           

زم٥م سمٟميت يمٝمال . ايمبٝمض ايمٝمٔم٣ميمٝمؾ ( أهمرؿمف : َمأله . ايمِمقب : اظمْمر . ايمس٣مري٥م : ايمسح٣م2)

َمأل هذا إزمْمح َم٣مء صمب٣مل "اظمراد هب٣م ( : اجلب٣مل اظمٖمرؿم٥م ايمبٝم٣مض ، وي٘مقن اظمٔمٛمك )

ؾمديدة ايمبٝم٣مض ، ٞمزل َمـ صقب ؽمح٣مزم٥م أسم٦م زمٙمٝمؾ ؛ ٕن َم٣مء ايمسح٣مزم٥م يتحِمؾ 

أوٓ دم اجلب٣مل ، شمؿ يٛمِم٤م َمٛمٜم٣م فمٛمد اصمتمفمف وىمثرسمف إلم إزمْمح ، ودم هذا 

. اٞمٓمر ذح ومِمٝمدة ىمٔم٤م زمـ زهغم "ايم٘مالم سمٟمىمٝمد يمقصػ اظم٣مء ايمب٣مرد وايمِمٖم٣مء 

 .204ٓزمـ هُم٣مم ، ص 

 ( ؽمٝمط : طمٙمط وَمزج . ايمٖمجع : َم٣م أوصمع َمـ اظمِم٣مئ٤م . ايمقيمع : ايم٘مذب .1)

ٝمؾ : إٞم٣مشمٜم٣م ، وىم٣مٞم٦م ايمٔمرب سمزفمؿ أهن٣م سمٓمٜمر ( ايمٕمقل : ٞمقع َمـ ايمُمٝم٣مؿمكم ، ووم9)

= يمٙمٛم٣مس دم ايمٖمالة همتتٙمقن هلؿ دم صقر ؾمتك ، وسمٕمقهلؿ : أي سمّمٙمٜمؿ وهتٙم٘مٜمؿ . 
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ُؽ زم٣ِميمٔمٜمد ايمَّذي َزفَمَٚم٦م   َوٓ مَتَسَّ

 ُؾ ــــرازمٝمــإِٓ ىَمم مُتِسُؽ اظم٣مَء ايمٕمَ 

َٞمَؽ َم٣م ََمٛم٦َّم َوَم٣م َوفَمَدت ـهمَ   ال َيُٕمرَّ

 ُؾ ـــالَم سَمّمٙمٝمـإِنَّ إََم٣ميِنَ َوإضَم

  ىم٣مٞم٦م َمقافمٝمد فمرومقب هل٣م َمثال

 (1)ؾـــوَم٣م َمقافمٝمده٣م إٓ إزم٣مؿمٝم 

  ٣مـــأر صمق وآَمؾ أن سمدٞمق َمقدهت

 (2)ؾــوَم٣م إطم٣مل يمديٛم٣م َمٛمؽ سمٛمقي

 :اؽمتٜمالل ىمٔم٤م هبذا ايمٕمزل دم ضمرضة ايمٛمبل  -

اؽمتٜمجـ زمٔمض ايمٛمٗم٣مد ازمتداء ىمٔم٤م هبذا ايمٕمزل حمتجكم زمٟمن 

هم٘م٣من َمـ إدب أٓ سمبدأ  ايمٗمِمٝمدة أٞمُمدت دم ضمرضة ايمٛمبل 

                                                                                                                  

،  91اٞمٓمر: ضم٣مؾمٝم٥م اإلؽمٔم٣مد فمعم زم٣مٞم٦م ؽمٔم٣مد يمٙمُمٝمخ إزمراهٝمؿ ايمب٣مصمقري ، ص = 

99. 

ب زمف اظمثؾ دم اخُلٙمػ، همٝمٗم٣مل: أطمٙمػ َمـ فمرومقب . 2) ( فمرومقب: اؽمؿ رصمؾ ُيرْضَ

 .922/ 1،  119/  2اٞمٓمر: مجٚمع إَمث٣مل يمٙمٚمٝمداين 

 ( ايمتٛمقيؾ : ايمٛمقال أو ايمٔمْمٝم٥م.1)
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،  وومد رد فمعم ه٠مٓء زمٟمن زمدء ايمُمٔمر زم٣ميمٕمزل ىم٣من َمـ (1)زم٣ميمٛمسٝم٤م

ايمتٗم٣ميمٝمد ايمٔمرزمٝمـ٥م اظمستٚمٙمح٥م ومل ي٘مـ أضمد يٛم٘مره٣م إذ ذاك ضمتـك 

 ، ويدفمؿ هذا أن ايمٛمبل (2)يٛمس٤م إلم ىمٔم٤م َمـ٣م هـق َمٛمف زمراء

أصم٣مزه٣م ، ومل يٛم٘مر فمعم وم٣مئٙمٜم٣م زمؾ إٞمف أشم٣مزمف همٔمٖم٣م فمٛمف وأيمٗمك فمٙمٝمف 

 زمردسمف ايممميٖم٥م.

ورزمم ىم٣من ذيمؽ َمـ ومبٝمؾ ايمتٟميمٝمػ يمٙمُم٣مفمر ، ويم٘مــ إومراره 

  يٓمـؾ ضمجـ٥م ومقي٥م فمعم ومبقل هذا ايمٕمزل ، همح٣مؾم٣مه  أن يٗمر

 ايمب٣مؿمؾ أو يرا فمٛمف .

 ، أو ىمم أن هذا ايمٕمزل مل يتٔمرض يمًمء مم٣م خيدش احلٝم٣مء

، أو هيتؽ ايمٔمرض وايمسؼم، فمعم ٞمحق َم٣م ٞمٔمرف َمـ  يثغم ايمُمٜمقة

 نمزل ازمـ أزمـل رزمٝمٔم٥م وَمـ ىم٣من فمعم ؾم٣مىمٙمتف ممـ جت٣موزوا احلد دم 

                                                           

، همٜمق ايمذي ٞمٗمؾ  19( اٞمٓمر: اظمقازٞم٥م زمكم ايمُمٔمراء يمٙمدىمتقر / زىمل َمب٣مرك ، ص 2)

 هذا ايمرأي.

 ( اظمرصمع ايمس٣مزمؼ: ٞمٖمس اظمقضع .1)
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 ىمُمػ ايمٔمقرات وهتؽ إفمراض . 

ه ايمٛمبل   ويمق ىم٣من دم نمزل ىمٔم٤م رء َمـ ذيمؽ يمـردَّ

وٓٞمتحٝمٛم٣م زم٣ميمالئٚم٥م فمعم ىمٔم٤م ، واؽمتٜمجٛم٣م ازمتداءه زمف دم ضمرضة 

 .اظمِمْمٖمك 

 : تضمن املطهع نفسية قائهه

َمـ طمالل َم٣م سمٗمدم فمـ صمَق ايمٗمِمٝمدة وـمروف إٞمُم٣مئٜم٣م ٞمٙمٚمح 

أن ٞمٖمسٝم٥م ىمٔم٤م ىم٣مٞم٦م َمٖمٔمٚم٥م زمٟمَمريـ يمٔمٙمٜمم مل يبٙمٕم٣م دم ضمٝم٣مسمف 

ومه٣م : اخلقف  ،ىمٙمٜم٣م َمــ ايمُمدة وايمٗمسقة َم٣م زمٙمٕم٣مه ضمٝمٛمئذ 

 وايمسخط .

ايمذي أهدر دَمف، وىم٣من هذا  أَم٣م اخلقف هم٘م٣من َمـ ايمٛمبل 

اخلقف يزداد ضمدة ىمٙمم فمرض ىمٔم٤م ٞمٖمسف فمعم ومبٝمٙم٥م همردسمف، 

 . وأفمٙمٛم٦م فمدم ومدرهت٣م فمعم ايمقومقف دم وصمف ايمٛمبل 

وأَم٣م ايمسخط هم٘م٣من فمعم ه٠مٓء ايمذيـ فمرض فمٙمٝمٜمؿ ٞمٖمسف 

 ، ومل  ٣مءـ٣مء ونمغم أصدومــ٣مت أصدومـهمتخّٙمـقا فمٛمف دم أضمرج إووم
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 .يستْمع أضمد َمٛمٜمؿ أن جيغمه أو حيقل زمٝمٛمف وزمكم وفمٝمد ايمٛمبل 

وَم٣م ىم٣من ىمٔم٤م يٓمـــ أن ايمٛمـ٣مس مجٝمًٔم٣م ؽمٝمتخٙمقن فمـــ 

ؾم٣مفمر َمثٙمف زمـٜمذه ايمِمقرة ، هم١من ىم٣من يمٙمذيـ افمتٛمٗمـقا اإلؽمالم 

دم ٞمٓمر  -زمٔمض ايمٔمذر دم ختٙمٝمٜمؿ فمٛمف هم١من أطمريـ يمٝمس هلؿ 

صدوم٣مء، فمذر وٓ ضمج٥م، وإًذا همُخٙمٗمٜمؿ يمٝمس طمٙمؼ إ -ىمٔم٤م 

وٓ طمٙمؼ ايمقهم٣مء، وإٞمم هق طمٙمؼ ايمتٙمّقن واخلدئم٥م وايمٕمدر، وإٞمف 

ضمري زمٟمن متتٙمئ ٞمٖمسف فمٙمٝمٜمؿ ؽمخًْم٣م  -وإَمر ىمذيمؽ دم ٞمٓمره  -

وايمقاومع أن ايمسخط فمعم أطمـالق صـ٣مضمبتف ؽمٔم٣مد ،  (1)وإٞم٘م٣مًرا 

ىم٣من اٞمٔم٘م٣مؽمــ٣ًّم ضمٗمٝمٗمٝم٣ًّم يمٛمٖمـسٝمتف جت٣مه إطمقاٞمف وأصدوم٣مئف ايمذيـ 

د، وئمدهؿ يمٙمٛم٣مئب٣مت ، وَمــ٣م ىمـ٣من خيْمر ىم٣من يدطمرهؿ يمٙمُمدائ

زمب٣ميمـف أهنــؿ يتخٙمـقن فمٛمف، ويٛمٖمّّمقن َمـ ضمقيمف، وهق دم أَمّس 

احل٣مصم٥م إيمٝمٜمؿ ، همٖمقصمئ زمٟمهنؿ مجٝمٔمـ٣ًم يِمدون فمٛمف. ويٛمٖمـرون 

 ؿ زمٛمٖمسف ، همرأي ـف ، وؾمٕمؾ ىمـؾ واضمـد َمٛمٜمـَمٛمـف ، ويرصمٖمـقن زم

                                                           

 .202، 200( اٞمٓمر: اظمرصمع ايمس٣مزمؼ ، ص 2)
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اوم٥م ، ىمٔم٤م أهنؿ أهؾ نمدٍر وطمٝم٣مٞم٥م ، ٓ يبٗمقن فمعم فمٜمٍد أو صد

وٓ يدوَمقن فمعم ضم٣مٍل ، يتٙمقٞمقن زمتٙمقن إي٣مم ، همٟمضــٖمك هــق 

هــذه إطمالق ايمرذيٙم٥م فمٙمـك ص٣مضمبتف ؽمٔم٣مد ايمـتل ختٙمـ٦م هـل 

إطمـرى فمٛمف ، ومل سمُمّذ فمـ ىمؾ َمـ ىم٣من ئمرهمٜمؿ وختٙمقا فمٛمف 

 .(1)"ووم٦م ايمُمدة

ودم هــذا َمــ٣م يــدفمق إلم ايمُمٖمٗم٥م يمـف أو ايمٔمْمــػ فمٙمٝمـف 

زمٔمــد أن أصبح دم ضم٣مل ايمّمٔمٝمػ ايمــذي ختعم فمٛمف ىمـؾ َمــ 

ىمــ٣من ي٠مَّمــؾ همٝمٜمؿ ٞمٌمه أو ايمقومقف زمج٣مٞمبـف ، وايم٘مرم 

 واظمـروءة يٗمتـّمٝم٣من ايمٔمٖمـق فمٚمـــ ىم٣مٞمـ٦م ضم٣ميمف ىمذيمؽ . 

وطمالصــ٥م ايمٗمــقل أن ؽمٔم٣مد ىم٣مٞمــ٦م متثؾ فمٛمده ذيمـؽ 

ظمجتٚمـع ايمقيضء ؾم٘مٙمف وَمٓمٜمــره ايمــذي سمراه همتخ٣ميمـف ممتٙمئــ٣ًم ا

زم٣محلــسـ واجلٚمـ٣مل ، هم١مذا وومٖم٦م فمعم ىمٛمٜمف وضمٗمٝمٗمتف وصمدسمف 

 ؾ ــضمسـ اظمٓمٜمر ؽمٝمئ اظمخػم ، زمم ئمٛمل أن َمٗمدَم٥م ىمٔم٤م مل سمٛمٖمِم

                                                           

 . 201، ص  ( راصمع : اظمرصمع ايمس٣مزمؼ2)
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ٞمٖمسٝم٣ًّم فمـ ومِمٝمدسمف ، زمؾ صم٣مءت َمتسٗم٥م نم٣مي٥م آسمس٣مق َمع ضم٣ميمتف 

 ٗمِمٝمدة َمـ أفممومٜم٣م.ايمٛمٖمسٝم٥م وايمُمٔمقري٥م ايمتل طمرصم٦م ايم

(1)ميمية البخرتي

، ويٗمقل  (2)يف االعتراز للفتح بو خاقاى 

(3)دم َمْمٙمٔمٜم٣م 

 :  

                                                           

ايمْم٣مئل أضمد أؾمٜمر ايمُمٔمراء  ( هق أزمق فمب٣مدة ايمقيمٝمد زمـ فمبٝمد زمـ حيٝمك ايمتٛمقطمل(2

ايمٔمرب دم ايمٔمٌم ايمٔمب٣مد وىم٣من ؾم٣مفمًرا دم زمالط اخلٙمٖم٣مء )اظمتقىمؾ واظمٛمتٌم 

واظمستٔمكم واظمٔمتز زمـ اظمتقىمؾ( ، طمّٙمػ ديقاًٞم٣م ضخًم أىمثر َم٣م همٝمف اظمديح وأومٙمف دم 

ايمرشم٣مء واهلج٣مء ، ويمف ومِم٣مئد دم ايمٖمخر وايمٔمت٣مب وآفمتذار واحل٘مٚم٥م وايمقصػ 

ازمـ رؾمٝمؼ ايمٗمغمواين ،  -سمرمجتف دم )ايمٔمٚمدة دم حم٣مؽمـ ايمُمٔمراء وايمٕمزل ، اٞمٓمر 

م ، ؽمغم أفمالم ايمٛمبالء يمٙمذهبل ،  1001حتٗمٝمؼ صالح ايمديـ اهلقاري ، زمغموت 

م ، 2419، أفمالم ايمُمٔمراء ايمٔمب٣مؽمٝمكم ، ؽمٙممن ه٣مدي ايمْمٔمٚم٥م ، زمغموت  9/919

 . 9م ، ؿمبٔم٥م 2414ايمبحؼمي : د/ أمحد حمٚمد زمدوي ، دار اظمٔم٣مرف ، َمٌم 

( هق ايمٖمتح زمـ طم٣موم٣من زمـ أمحد ، وومٝمؾ : ازمـ طم٣موم٣من زمـ نمرؿمقج ، ىم٣من َمـ ؽماليم٥م (1

، ٛم٥م وايمذىم٣مء، وىم٣من نم٣مي٥م دم اجلقدَمٙمقك ايمٖمرس، وىم٣من أديًب٣م ؾم٣مفمًرا َمٔمروهًم٣م زم٣ميمٖمْم

وومد اختذه اظمتقىمؾ أطًم٣م ووزيًرا ، وىم٣من يٗمدَمف ضمتك فمعم أزمٛم٣مئف، وىم٣مٞم٦م وهم٣مسمف ؽمٛم٥م 

 . 299/ 1، وإفمالم  299/ 21إدزم٣مء  اٞمٓمر دم أطمب٣مره : َمٔمجؿ. هـ 199

 .2412/ 9( ديقاٞمف (9
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 ٣م ــــ٣م أْن أزمِٝم٦َم َُمَتٝمَّٚمَ ـــقُن فَمَٙمْٝمٜمَ ـــهَيُ 

 ٣مـــا دم ايمّّمِٚمغِم َُمَ٘متَّٚمَ ًد ــ٨ُم َوصْم ـــُأفم٣ميم

 وأصَبَح٦ْم  َوومد صم٣مَورْت أْرَض إفَم٣مِدي

 (1)أزمَرَق احِلٚمك مِحَك َوْصِٙمٜم٣م َمذ صم٣مَوَرْت 

  ٦ْم ـ، وأْردهم َقَداعِ ـ، فمٛمَد ايم ٥مً ـْرومَ ـزمَ٘م٦ْم ضُم 

 َم٣مـرَّ سَمَتَّم  أنْ  ٣مءَ ـإضْمَُم  هَنَك اقًّ ــؽُمٙمُ 

ـْ ََمٔمْ   ٍػ ـ٣مئِ ــ٣م نَمغُم ؿمـــُروهمِٜمـهمَٙمْؿ َيبَؼ َِم

ؿر زمِٛمَ 
 (2)٣مــ٣م، إذا ايمّرىم٤ُم َهّقَم٣م، َوْهٛمً ــَُمٙمِ

ِق فمٛم اِض ــَي٘م٣مُد َوَِمٝمُض ايمػَمْ    فِ ـــَد افمؼِمَ

ًٓ ــطَمٝمَ  ئُ ُيِّمٝم  ٣مــ٣م َُمَسَٙمٚمَ ـــ٣مَء َِمْٛمٜمَ ـ صَم ٣م
 

                                                           

( إزمرق : اظم٘م٣من ايمٕمٙمٝمظ همٝمف ضمج٣مرة ورَمؾ وؿمكم خمتٙمْم٥م ، واحلٚمك )دم إصؾ( : (2

َمقضع همٝمف َمأل حيٚمل َمـ ايمٛم٣مس ، هم١مذا أؿمٙمؼ أريد زمف محك رضزم٥م : اٞمٓمر: َمٔمجؿ 

 .901/ 9ايمبٙمدان 

زمٔمد ؽم٣مفم٥م َمٛمف ، هّقم : ٞم٣مم ٞمقًَم٣م طمٖمٝمًٖم٣م أو ( ايمقهـ )َمـ ايمٙمٝمؾ( : ٞمحق َمٛمتِمٖمف أو (1

 نمٖم٣م وهز رأؽمف َمـ ايمٛمٔم٣مس .
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   ٣مــــــ، فِمٛمَد ايمَقداِع َوَٞمثَره َوملْ أْٞمَسَٜم٣م

 ٣مــــسُمَٛمٓمَّٚمَ  أن أفمَجَٙم٦ْم  َدَمعٍ  ؽَمَقازمَؼ  
  

ـُ  ايمَٖمتُح  هؾِ  َووم٣ميم٦ْم   َُمٔمِٗم٤ٌم   ٣منَ ــطَم٣مومَ  زم

 (1)٣مـايمُّمٚمُؾ َمٛم٣ّم َُمأّلَمَ  قدُ ــِرًض٣م همَٝمٔمُ 

   ْقَم دم هَمْٝمِض فَمػَمةٍ ــىُمّٖم٣م ايمٙمّ طَمٙمٝمقَمّ 

 (2)أزَمك ايمَقصْمُد إّٓ أْن سَمٖمٝمَض َوسَمسُجَم  

ـْ هَمجَٔم٥ِم ايمَبكِم إّٞمٛملــَوَٓ سَمْٔمَجبَ     ٣م َِم

 ا َوفَمٙمَٗمَم َوصَمدُت اهَلَقى ؿَمٔمَٚمكِم ؾمٜمًد 
 

وومد اؽمتٜمؾ ايمبحؼمي ومِمٝمدسمف زمٚمْمٙمع نمزرم ، وواضح أٞمف 

يمٝمس َمـ ذيمؽ ايمٕمزل اظمٗمِمقد يمذاسمف ، إٞمم هق َمـ هذا ايمٙمقن 

وومد ارسم٘مز ايمبحؼمي ، ايمذي يتخذ َمٛمف ايمُم٣مفمر سمقؿمئ٥م ظمقضقفمف 

،  انهمٝمف فمعم احلدي٧م فمـ ايمٖمراق وايمقداع ، واإلفمراض وايمسٙمق

                                                           

 ( َمألَم٣م : َمٙمتئًم َمقصقٓ مجٚمٔم٣م .(2

 ( سمسجؿ : سمسٝمؾ ، يٗم٣مل : ؽمجٚم٦م ايمٔمكم ايمدَمع إذا أؽم٣ميمتف .(1
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قل زمخ٣مؿمره وإؽمب٣مل ايمٔمػمات ، وسمٙمؽ هل اظمٔم٣مين ايمتل ىم٣مٞم٦م جت

وسمسٝمْمر فمٙمٝمف زمٔمد أن أفمرض ايمٖمتح فمٛمف ، وىمٟمٞمف يقَمئ زمحديثف 

 فمـ سمٙمؽ اظمرأة إلم ضم٣ميمف َمع ايمٖمتح.

واؽمتٖمتح ايمبحؼمي َمْمٙمٔمف زم٣مؽمتٖمٜم٣مم رومٝمؼ يتقدد همٝمف إلم     

 ا أن سمؼمىمف دم أرٍق ٣م ، وَمستبٔمًد ص٣مضمبتف ايمتل سمٝمٚمتف َمستٔمْمٖمً 

 ؾمديد ئم٣ميم٨م ايمقصمد أو ي٘م٣مزمد ايمُمقق.

٣مم إٞمم يٛمؿ فمـ ايمتس٣مؤٓت ايمتل ىم٣مٞم٦م ختتٙم٨م دم وهذا آؽمتٖمٜم   

صدره ، هم٣مٞمتٜمك إلم صبٜم٣م دم هذا ايمٗم٣ميم٤م ايمرومٝمؼ ، َمستبٔمًدا أن 

 واهلجر . يؼمىمف ايمٖمتح ي٘م٣مزمد آٓم ايمِمّد 

وايمذي دهمٔمف إلم هذا آؽمتٖمٜم٣مم هق أن ص٣مضمبتف ومد صدت 

وصم٣مورت أرض إفم٣مدي ، َمٔمػًما دم ذيمؽ فمـ ضم٣مل ايمٖمتح َمٔمف ، 

٣م نم٣مي٥م ايمتقهمٝمؼ دم فمب٣مراسمف واطمتٝم٣مر أيمٖم٣مـمف ، َمقهمٗمً وىم٣من ايمبحؼمي 

ضمٝم٧م صمٔمؾ ص٣مضمبف مج٣موًرا ٕرض أفمدائف مجرد صمقار ، يم٘مٛمف 

نمغم داطمؾ دم فمداد ه٠مٓء إفمداء ، هم٣مَٕمر زمكم ايمُم٣مفمر 
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وممدوضمف مل يِمؾ ضمد ايمٔمداء ، إٞمم هق مجرد فمت٤م صمٔمؾ ص٣مضمبتف 

قار زمؾ ص٣مضمبف يٛمزل إلم صمقار أرض إفم٣مدي، وإن ىم٣من هذا اجل

 . نمغم َمرنمقب همٝمف 

وومد زم٘م٦م ص٣مضمبتف ضمروم٥م فمٛمد ودافمف ، ويمٔمٙمف أراد أن يقَمئ 

زمذيمؽ إلم أن ايمِمد ايمذي ىم٣من َمـ صم٣مٞم٤م ايمٖمتح مل ي٘مـ ؽمٜمال 

فمعم ٞمٖمسف ؛ مم٣م صمٔمٙمف َمؼمدًدا زمكم ايمٔمت٤م وايمرض٣م وومد صقر 

 ايمبحؼمي ذيمؽ دم اظمٗمْمع ايمت٣مرم َمـ ايمٗمِمٝمدة . 

ي فمعم َمْمٙمٔمف يمٗمد اٞمٔم٘مس٦م احل٣ميم٥م ايمُمٔمقري٥م فمٛمد ايمبحؼم

ؼ رض٣م ص٣مضمبتف فمعم رض٣م ايمٕمزرم وأشمرت همٝمف ، وصمٔمٙمتف ئمٙم

 َمتخًذا َمـ ذيمؽ وؽمٝمٙم٥م ٓؽمتٔمْم٣مهمف .  ،ايمٖمتح

٣م فمعم إؽمٙمقب شمؿ يقصمف ايمبحؼمي اخلْم٣مب إلم طمٙمٝمٙمٝمف صمريً 

ض ٝم٣م فمـ يمقَمف ، وأن ئمذراه دم همايمٔمريب ، همٝمٙمتٚمس َمٛمٜمم أن ي٘مٖمَّ 

ٗمد ذاق ؿمٔمؿ اهلقى فمػماسمف ، وأٓ ئمجب٣م َمـ أَمره أو همجٝمٔمتف ، هم

 ا ضم٣مل ايمٗمرب وايمقص٣مل ، دم ضم٣مرم ايمٗمرب وايمبٔمد ، همقصمده ؾمٜمًد 
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 ا ضم٣مل ايمِمد واهلجر . َمرًّ فمٙمٗمًم 

شمؿ يْمٙم٤م َمـ ئمذره َمـ سمٙمؽ إي٣مم ايمٛمحس٣مت ايمتل ىمدرت 

صٖمقه ، وأضم٣ميم٦م أي٣مم ؽمٔمده زم٠مؽًم٣م ٓ يْم٣مق ، همحكم نمّم٤م فمٙمٝمف 

 ايمٖمتح أـمٙمٚم٦م ايمدٞمٝم٣م دم وصمٜمف ، وض٣موم٦م فمٙمٝمف إرض زمم

ؾ ايمذي ؿم٣مل ٣م زمكم ـمٙمٚمتكم : ـمٙمٚم٥م ايمٙمٝمرضمب٦م ، وزم٣مت َم٠مرومً 

َمـ  -، ودم ذيمؽ يٗمقل  ، وـمٙمٚم٥م اخلقف ايمذي حيٝمط زمففمٙمٝمف

 :(1) -ايمْمقيؾ 

ـَ ََمُْم  ـَ إّي٣مِم َرّٞمْٗم  َريبـــفَمذيِري َِم

ـَ ايمّْمغِم أؾْمٟمَمَ َويَمّٗمٝمَتٛمل َٞمْحًس   ٣مـ٣م َم

 زم٦مُّ ََمْقِهٛم٣ًم ئٍ وأىْمَسْبٛمَٛمل ؽُمخَط اَمرِ 

 َُمٓمِٙمَم  ايمّٙمٝمؾِ  َمعَ  يَمٝمالً  ؽُمخَْمفُ  أَرى

 سَمَبّٙم٨َم فمـ زَمٔمِض ايمّرَض٣م واٞمَْمَقى فمعم

 ٣مـّرَمـ٣مَرهَم٦ْم أْن سَمَِم ــزَمِٗمّٝم٥ِم فَمْت٤ٍم ؾَم 
 

                                                           

 .2419 - 2411/ 9( ديقاٞمف (2
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هَ إِذا وُمْٙم٦ُم َيْقَمً   ٣م ـــــ٣م وَمْد جَت٣مَوَز ضَمدَّ

َمــــــسَمَٙمب٧ََّم دِم َأفْمَٗم٣مهِب   (1)٣مــ٣م وسَمَٙمقَّ

 َظ َرّدهُ ـــُف ايمّٙمحـوأْصَٝمَد إْن ٞم٣مَزفْمتُ 

 (2)٣مـىَمٙمٝماًل وإْن راصَمٔمُتُف ايمَٗمْقَل مَجَجٚمَ 

 ٣مـشَمٛم٣مُه ايمِٔمدى فَمٛمّل همٟمَصبَح َُمْٔمِرًض 

 ٣مـــَقاؾُمقَن ضَمّتك سَمَقمّه ـــُف ايمــوأْومَهَ 

 ٣م، همَتَقفّمَرْت َووَمد ىَم٣مَن ؽَمٜماًل واِضًح 

 ٣مـــــ٣م هَمَتَجّٜمٚم٣م ض٣مضِم٘مً ، َوؿَمْٙمٗمً  ُرزَم٣مهُ 

ـٌ ــدي اإلؽَم ـٌذ فِمٛمــأَُمّتخِ   ٣مَءَة حُمِس

 ٣مـــٌؿ َِمّٛمل اَمُرٌؤ ىَم٣مَن َُمٛمِٔمٚمَ ـــَوَُمْٛمَتٗمِ 

 ٌد ـــــ٥َم َم٣مصمِ ــَوَُم٘مَتِس٤ٌم دم اظَمالَمَ 

 ٣مــــ واظَماَلََم٥َم ََمٕمَرَمَ َيَرى احَلٚمَد نُمٛمًْم 

                                                           

 ( سمٙمقم : متٜمؾ واٞمتٓمر.(2

يمٙمٚمٙمؽ : أصٝمد ، ويْمٙمؼ فمعم ( إصٝمد: ايمذي يرهمع رأؽمف ىمػًما وزهقا وَمٛمف ومٝمؾ (1

ىمؾ ذي ضمقل وؿمقل َمـ ايمسٙمْم٣من . مججم: مل يبـ ىمالَمف، واظمراد أٞمف ضمٝملًّ ؾمديد 

 احلٝم٣مء .



86 

 

ّقهُمٛمل َمـ ؽُمقِء رأيَِؽ ََمٔمَُم   ٌر ــــخُيَ

قَر َوسَمْٓمِٙمٚمَ   ٣مـــَوَٓ طَمْقَف إّٓ أْن جَتُ

 ضم٣مِدٍث ُأفِمٝمُذَك أْن أطمُم٣مَك َمـ نَمغِم 

 ٣مــــّدَمــْرٍم إيَمٝمَؽ سَمٗمَ ـــسَمَبكّمَ أْو صُم 
 

همبٔمد أن ؿمٙم٤م َمـ ئمذره َمـ إي٣مم ايمتل رّٞمٗم٦م َمممزمف أطمذ 

يِمقر سمردد ايمٖمتح زمكم ايمٔمت٤م وايمرض٣م، همٗمد أوؾمؽ َم٣م دم ٞمٖمسف 

َمـ وصمد أن يزول ، وومد أزمدى ؾمٝمًئ٣م َمـ ايمرض٣م ومل يبؼ زمٛمٖمسف 

، ويم٘مـ  ؽمقى زمٗمٝم٥م َمـ فمت٣مب أوؾم٘م٦م هل إطمرى أن سمٛمٌمم

إَمؾ مل ي٘مد يراود ايمُم٣مفمر دم أن ص٣مضمبف ومد جت٣موز ضم٣ميم٥م ايمٔمت٤م 

إلم ضم٣ميم٥م ايمرض٣م ضمتك يراه ومد فم٣مد إلم يمقَمف وفمتبف ، همٗمد زمذل 

أفمداء ايمُم٣مفمر ىمؾ َم٣م دم وؽمٔمٜمؿ ضمتك أومهقا ايمٖمتح أَمًرا ٓ 

ضمٗمٝمٗم٥م يمف ؛ همتٕمغم فمم ىم٣من فمٙمٝمف ، وأصبح صٔمًب٣م وم٣مؽمًٝم٣م زمٔمد أن 

َمتجٜمًٚمــ٣م زمٔمد أن ىم٣من ؿمٙمًٗمــ٣م بقؽًم٣م ال واضًح٣م ، وفمــىم٣من ؽمٜم

 . ض٣مضمً٘م٣م
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وهٛم٣م يتٟميمؼ ضم٤م ايمُم٣مفمر يمٙمْمبٝمٔم٥م ، وسمٓمٜمر َمٙم٘متف ايمتِمقيري٥م 

ضمكم يٙمتٗمط زمٔمض اظمٓم٣مهر ايمْمبٝمٔمٝم٥م يمٝمٔمػم هب٣م فمـ سمٕمغم أضمقال 

  . (1)ايمٖمتح َمٔمف 

ايمٖمتح ومبؾ ايمٔمت٤م وزمٔمده فمـ ؿمريؼ  إٞمف يقازن زمكم ضم٣مرم

وايمْمالوم٥م  لم وفمقرة ،همٗمد حتقيم٦م ايمسٜمقيم٥م إ ايمْمب٣مق واظمٗم٣مزمٙم٥م ،

 إلم جتٜمؿ ، وإٞمف يمٝمٔمج٤م أو يستبٔمد أن يتحقل اإلضمس٣من إؽم٣مءة،

هذا َم٣م يُمبف  ودم ٣م ، همٝمتحقل احلٚمد إلم َمالم ،واإلٞمٔم٣مم اٞمتٗم٣مَمً 

 ل.َمـ ؿمرف طمٖم ايمٔمت٣مب وايمتٜمديد

ٓ يُمٔمر زمًمء َمـ  لن اظمتٙمٗم١مسمت٣مزمع ايمْمب٣مق واظمٗم٣مزمٙم٥م هم ورنمؿ

ؽمجٝمتف،  فمعم يٛمْمٙمؼ ىم٣من ايمُم٣مفمر أن حيس زمؾ ،ايم٘مٙمٖم٥م أو ايمتِمٛمع 

ىمذيمؽ  ي٘مـمل  وإن ، َمقضٔمف دم وضٔمف ؽمٚمًح٣م ايمبديع صم٣مءه هم١من

 .جؿ فمٙمٝمف تٜمهمال يت٘مٙمٖمف وٓ ي

                                                           

 . 229( اٞمٓمر : ايمبحؼمي زمكم ٞم٣مومديف ومديًم وضمديًث٣م ، د/ ص٣ميمح ضمسـ ايمٝمٓمل ، ص (2
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إلم ص٣مضمبف  يأٞمف وومع دم اظمحذور ضمكم أؽمٛمد ؽمقء ايمرأ نمغم

يٛمبٕمل  همٜمذا مم٣م؛  "َمٔممم  رأيؽء خيقهمٛمل َمـ ؽمـق "زمٗمقيمف : 

ا أو وزيرً  وأ ـ٣مآضمؼماز َمٛمف دم خم٣مؿمب٥م اظمٔمتذر إيمٝمف إذا ىم٣من َمٙم٘مً 

 ٞمحق ذيمؽ .

ضم٣مول ايمبحؼمي أن يتخٙمص َمـ ذيمؽ أو خيٖمػ َمـ  وومد

، دم ايمُمْمر ايمث٣مين إٓ أٞمـف وومع همٝمم هق ذ َمـ إول  سمفضمدَّ 

 زمف ف َمٛمٜمم ، وىم٣من إولموختقَّ  همٟمؽمٛمد إلم ايمٖمتح اجلقر وايمٓمٙمؿ ،

 . لم وصٖمف زمّمدمه٣مإأن يٌمهمٜمم فمٛمف ، وئمٚمد 

فمر همٛم٣من وزمٗمٝمٚم٥م اظمدائح ايمتل ايمبحؼمي زمٗمٝمٚمتف ىمُم٣م ويُمٔمر

هب٣م ، ويتقؽمؾ إيمٝمف فمـ ؿمريٗمٜم٣م ، همٝمٗمقل  رههمٝمذىمَ ؛ ٞمٓمٚمٜم٣م دم ايمٖمتح 

  : (1) -َمـ ايمْمقيؾ  -

  ٣مئِدٍ ـــأيَمْس٦ُم اظُمَقارم همٝمَؽ َٞمْٓمَؿ وَمَِم 

 أٞمُجَم  ايمّٙمٝمؾِ  َمعَ  اومَت٣مَدْت  إٞمُجؿُ  هلَ 

                                                           

 . 2411- 9/2419( ديقاٞمف (2
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       َقرــــُف َُمٛمَ ـ٣مٌء ىمٟمّن ايمّرْوَض َِمٛمْ ــشَمٛمَ 

ٚمَ ُضًحك   (1)٣مـوىمٟمّن ايمَقَر همٝمِف َُمَسٜمَّ

      ٣مَرهُ ــْرُت ؾِمٔمِري َوومَ ـهمَٙمْق أّٞمٛمل َوومّ 

   (2)وأصمَٙمْٙم٦ُم ََمدضمل همٝمَؽ أْن َيَتَٜمّّمَم 

ُت أْن ُأْوَمل إيَمٝمَؽ زم١مْصبَ             عٍ ــٕىمػَمْ

 ٣مــــــِذَرٍة هَمٚمَ ــّرَع أْو ُأْدين ظَمَٔمــسَمَّم  

      ٣مــَهّٝمٛمً َوىَم٣مَن ايمذي يٟميت زمِف ايمّدهُر 

َمَ ــاظُمٗمَ  ٣ممَ ـــفَمقّم َويَمْق ىَم٣مَن احِلٚمَ    ٣مـــدَّ

          ّٙمَؽ أْن ُأَرىــل ُأفْمقم حَمَ ــَويَمِ٘مّٛمٛم

   ًّٓ  ٣مــــــ ، وأؽمَتحِٝمٝمَؽ أْن أسَمَٔمّٓمٚمَُمِد

    أفِمْد َٞمَٓمرًا همٝمم سَمَسّخْم٦َم هؾ سَمَرى

ًٓ ـــََمٗمَ   ٝم٣م ًٓ ـــ٣م أْو هَمٔمَ ــــ َدٞمًّ َ ٣م            ٣مــ َُمَذممَّ

                                                           

 ( َمسٜمًم : خمْمًْم٣م .(2

 ( يتٜمّمم : يٛمتٗمص .(1
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       َراَق َأْٞمَ٘مَرسمِْٛمل وأومَسَٚم٦ْم ــرأي٦ُم ايمٔمِ 

وُف ايمّده   ٣مــــِر أْن أسَمَُمٟمَمَ ــفَمقّم ُسُ

         ٣مـ٣مئل أْن أءوَب مُمَٙمَّ٘مً ــــَوىَم٣مَن َرصَم 

ٚمَ   ٣مــــهَمَِم٣مَر َرصَم٣مئل أْن أءوَب َُمَسٙمَّ

ّ ــوٓ َم٣مٞم           َقمّه٦ُم نَمغَم أنْ ــ٣م سمَ ـــٌع مِم

َ ــَر زَمٔمـسَمَذىمّ     ٣مـــَض إُْٞمِس أو سمَتذمّم

 ـْ ـــسَم٘مُ  ملْ  ْرءُ ــاظمَ  أّٞمَؽ  ـَمّٛمل وأىمػَمُ 

ّٙمُؾ     ـّ  حُتَ َمـاظُمَح  ٣ممَ ـــايمّذَم زم٣ميمّٓم  ٣مــــرَّ

 ٣مـََمْذَهبً  ايمَٕملُّ  يب َيْذَه٤ْم  هَمَٙمؿْ  ضَمَٝم٣مءٌ 

 ٣مـَُمٔمٓمَّٚمَ  إَمرِ  َمـ أْرىَم٤ْم  ومل زَمٔمٝمًدا،  

 يمفُ  ؽُم٠مسَمٛمل ايمذي ايمّذْٞم٤َم  أفمِرِف  َومل

َمــَوسَمٛمَ  ضَمسـَرةً  َٞمٖمـِز  َؾ ــهمٟمومتُ     ٣مـــدُّ

سمُ  ٣مــَم ىَم٣منَ  َويَمقْ   فُ ـــَمَٛمٛمْتُ  أو فُ ــطُمػّمْ

 ٣مــــَوسُم٘مِرَم قمَ ــأيمُ  أنْ  ًواؼمْ نمَ  ىَم٣منَ  ظَم٣َم   
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 ٠مَدًداـــؽُم  يَمٝمَس  ايمذي ايمَٔمْٜمَد  ُأَذىّمُركَ 

ٚم ايمِّمحٝمَح  وايمُقدَّ  ٣مؽِمٝمفِ ـسَمٛم    ٣مــاظُمَسٙمَّ

َؾ  َوََم٣م  ٣م     ــَوََمٕمِرزمً  ْروًم٣مــؾَم  ايمّرىمب٣منُ  مَحّ

ٚمَ ـوأْٞمَجَد دم أفْمعَم ايمبِ      (1) ٣مــالِد وأهْتَ

ْ  ٣مــزمِٚم رُّ ــُأومِ   اًل ــــــَُمَتَٛمَِم  فِ ـأصْمٛمِ  مَل

 ٣مـــَقَمَ ــأيمْ  إطم٣ميُمَؽ  أيّن  فمعم َؽ ـــإيَمٝمْ   

 اًل     ٣م وإن ىمٛم٦ُم صم٣مهرَم ايمّذْٞم٤ُم ََمْٔمُروهمً 

 (2) ٣مــــفَمقَمّ وأْٞمِٔمٚمَ زمِف َويَمَؽ ايمُٔمْتَبك  

 ٣مَدهُ ـأفم ٣مَل ــــايمَٖمٔمَ  أزْمَدى إنْ  َوَِمْثُٙمَؽ 

 ٣مــــــَومَتّٚمَ  َزادَ  اظَمٔمُروَف  َصَٛمعَ  وإنْ    

 ِذهِ ــهَمٜمَ  ٣منِ ــــفُمِْمَبتَ  إٓ ايمٛم٣ّمُس  َوََم٣م

 ٣مـــأْٞمُٔمٚمَ  َوَه٣مسمٝمَؽ  زُم٠مؽمك هب٣م وَمَرْٞم٦َم   

                                                           

أٞمجد : أسمك ٞمجًدا وطمرج إيمٝمٜم٣م وأهتؿ : أسمك هت٣مَم٥م أو ٞمزل هب٣م ، واظمراد أن َمدائحف ( (2

 دم ايمٖمتح ومد اٞمتممت وؽم٣مر هب٣م ايمرىمب٣من دم ىمؾ َم٘م٣من .

 ( ايمٔمتبك: ايمرض٣م .(1
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٥م أفمْ          ٥مٍ ــــــَداٍء َرََمْٝم٦َم زمَِٔمْزَمَ ـــَوضِمٙمَّ

َْمَتٜم٣م ٞم٣مرً   (1) ٣مــــا وأصْمَرْيَتَٜم٣م َدَمَ همٟمرْضَ
 

وهق ايمُم٣مفمر  ت فمعم ايمبحؼمي ٞمٖمسف همٙمؿ هتـ فمٙمٝمف ،يمٗمد فمزَّ 

همٟمؿمٙمؼ هل٣م ايمٔمٛم٣من دم ايمتٔمبغم  زمُمٔمره ، ن٣مبٛم٣من ايمذي ؽم٣مرت ايمرىمٖمايم

وأٞمف ئمتذر  ضمتك ىم٣مد يٛمسك أٞمف خي٣مؿمـ٤م ايمٖمتح، اٞمٖمٔم٣مٓهت٣مفمـ 

ا ُمٔمرً ، َم "ووم٣مره  يوومرت ؾمٔمر لٞمٛمأويمق  "همج٣مء ومقيمف  إيمٝمف ،

:  ٣ملـسمدارك إَمر همٗم أٞمفويمقٓ  فمعم َم٣م يُمبف اهلج٣مء ، زمٟمٞمف َمٗمـدمٌ 

 .دم ضمرج فمٓمٝمؿ  يمقومع " همٝمؽ أن يتٜمّمٚمـ٣م لوأصمٙمٙم٦م َمدضم "

 ف ،تويٛمزيمف دم َمٛمزيم شمقرسمف ، همٝمٔمرف يمٙمٖمتح ومدره ، أدهت وهٛم٣م

أن يتٔمٓمؿ أَم٣مَمـف أو فمٙمٝمف ، ويْمٙم٤م َمٛمف إفم٣مدة ايمٛمٓمر دم  لويستح

يٟمت َمـ  همٙمؿ ٣مؽمب٤م هذا ايمسخط ايمذي ٓ ئمرف ايمُم٣مفمر يمف ؽمببـً

 ذم ـيستحؼ فمٙمٝمف ايمٙمقم أو ايمذم ، وإذا اٞمتٖمك ايم ايمٗمقل أو ايمٖمٔمؾ َم٣م

 .َمـ أي صمٜم٥م أطمرى  سمكٟمتهمٙمـ ي اجلٜمتكم َمـ ه٣مسمكم

                                                           

 ( احلٙم٥م : ايمبٙمدة أو اظمحٙم٥م .(2
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وىمٟمٞمف ٓ  هـقاصمـس ٞمٖمسف َمـ َمِمغمه زم٣ميمٔمراق ، يبديو

طمٝمب٥م  يوهـق يبد أٞمف نمري٤م ، ـف ٔمـر ـ زمرنمؿ ؿمقل إوم٣مَمتُْم يزال يَ 

 . (1)ايمُم٣مم إلم زم٣مضمتمل رضمٝمٙمــف لأَمٙمف ، ويمٔمٙمف هيدد َمـ ؿمرف طمٖم

يدهش ، ويستبٔمد أن يٟمطمذه ايمٖمتح زمٚمجرد ايمٓمٛمقن ، هم١مٞمف  شمؿ

٣م ، ويمق أهن٣م ارسم٘مبتف يمٗمتٙمٜم٣م  ، ويمـؿ ئمرف يمٛمٖمسف ذٞمبً مل يرسم٘م٤م إشمًم 

 . ٣مضمرسة وسمٛمدَمً 

ا سمٛم٣مؽمٝمف ، زم٣ميمٔمٜمد ايمذي يمٝمس ؽم٠مددً و زمٟمي٣مم اظمِم٣مهم٣مة ، ويذىمره

، وايمُمٔمر ايمذي محٙمف ايمرىمب٣من يٖمقح  ٥مبؾم٣مئ وايمقد ايمذي مل سمُمبـف

هم١مٞمف ئمؼمف  اجلٚمٝمٙم٥م يـ٣مموٕصمؾ هذه إ تح ،ٖما زمٚمديح ايمفمْمرً 

 ص٣مضمبف نأ، حيٚمؾ ٞمٖمسف ايمذٞم٤م ويرى  يٟمسمفمل  ويٗمر زمم مل جيٛمف ، زمم

٣م ف هذا ايمٔمٜمد ايمذي ٓ يزال ايمُم٣مفمر حم٣مهمٓمً ٝميمتٛم٣مؽمأولم زم٣ميمٙمقم َمٛمف 

 .فمٙمٝمف 

 اظمخٙمصفم٣ميُم٦م هذه ايمٗمِمٝمدة زمٛمٖمسٝم٥م ايمُم٣مفمر وايمِمديؼ  وومد

                                                           

 .221، 229( ايمبحؼمي زمكم ٞم٣مومديف ومديم وضمد يًث٣م ، د / ص٣ميمح ضمسـ ايمٝمٓمل ، ص (2
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إي٣مم سمٖمسد َم٣م زمٝمٛمف وزمكم أطمٝمف ضمتك اٞمتٜمٝم٦م  ، ايمذي ىمـ٣مدت إيب

 : (1)إلم ومقيمف 

 َوَِمْثُٙمَؽ إْن أزْمَدى ايمَٖمَٔم٣مَل أفمـ٣مَدهُ   
  

ــُروَف َزاَد   ــٛمََع اظَمٔم ــَم وإْن َص ّ  َومَت
 

هم١مذا ايمدَمقع سمذرف َمـ فمٝمٛمل َمُم٣مرىم٥م هلذا ايمُم٣مفمر ايمذي 

سمٗمْمَّٔم٦م ضمب٣مل اظمقدة زمٝمٛمف وزمكم صديٗمف ، وإٞمف يمغميد صم٣مهًدا أن 

ئمٚمؾ فمعم وصٙمف دون أن يٖمٗمد َم٣مء وصمٜمف ، همقومع زمكم أَمريـ 

وومع زمكم حم٣مويم٥م إرض٣مء صديٗمف  - ىمم يٗمقيمقن -أضمالمه٣م َمري 

وصمٜمف ، وومد ٞمجح دم ذيمؽ ىمٙمف ،  وحم٣مويم٥م احلٖم٣مظ فمعم إزم٣مئف وَم٣مء

 وسمٙمؽ َمُمٗم٥م ٓ ئمرهمٜم٣م إٓ ؾم٣مفمر أيبي ئم٣ميُمٜم٣م .

ومل سم٘مـ َمٗمدَم٥م ايمُم٣مفمر دم هذه ايمٗمِمٝمدة زمٔمٝمدة فمـ روح 

ومِمٝمدسمف ، زمؾ ىم٣مٞم٦م صمزًءا ٓ يتجزأ َمـ وضمدهت٣م ايمٛمٖمسٝم٥م 

 وايمُمٔمقري٥م . 

 *         *       * 

                                                           

 .9/2411ديقاٞمف ( (2
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