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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
 َٔقِفِْالتَّ اهلُل اَوَدَّأ

ُ٘  امُلَقدَِّم
 

  دُ ؿْ الحَ 
ِ
ُبَؾ طَ  ؿَ ؾَ ضْ ، وأَ ائفِ لقَ ٕوْ  يَؼ رِ الط   َح َض وْ ي أَ ذِ ال   لل ، ائفِ دَ طْ وأَ  يفِ اكدِ عَ ك مُ ؾَ السُّ

، َوَصؾ ك الُل َطَؾك َكبِقِِّف َسقِِّد ائفِ طَ طَ  قرِ ثِ ك كَ ؾَ طَ  هُ ؽرُ ْش َكْعَؿائِِف، وأَ  يؾِ زِ ك َج ؾَ طَ  دهُ ؿَ ْح أَ 

. ـَ ِة اْلَخْؾِؼ َأْجَؿِعق ـَ اْلَؿْبُعقِث إَِلك َكاف  ق
 اْلُؿْرَسؾِ

ا َبْعُد،  َأم 

ـِ عِ ك الؿَ لَ قَع إِ ُج الرُّ  يِث دِ الحَ  ؾِ هْ أَ  قةِ طْ دَ  قلِ ُص أُ  ـْ مِ  فنن   ، ةِ بقيّ الـ   ةِ ـ  ل لؾسُّ افِ الص   ق

، ؾِ فْ ُركام الجَ  ةِ قَ ؼِ ـْ، وتَ روعِ والػُ  قلِ ُص يف إُ  الِح الص   ِػ ؾَ الس   ِج فَ ـْمَ  قاءِ ْح ك إِ لَ إِ  قةِ طْ والد  

 (1).قدِ ؾِ ؼْ الت   قِب قُ طُ  ِج لَ وطِ 

ا ال)أَ  (:55ص 2)ج« ىاوَ تَ الػَ »يف   ةَ ق  ؿِ قْ تَ  ابنُ  مِ لَ اإلْس  ُخ قْ َقاَل َش  ت ْؼؾِقُد م 

ةٍ  اْلَباصُِؾ  بُِعقا  َوإَِذا قِقَؾ َلُفؿُ َقاَل الَل َتَعاَلك:  :الَؿْذُمقُم َفُفَق: َقُبقُل َقْقِل اْلَغْقِر بَِل ُحج  ات 

َٓ َيْعِؼُؾقنَ  َما َأْكَزَل اللَ  َٓ  َقاُلقا َبْؾ َكت بُِع َما َأْلَػْقـَا َطَؾْقِف آَباَءَكا َأَوَلْق َكاَن آَباُؤُهْؿ  َشْقًئا َو

 . اهـ([ 171]البؼرة:  َيْفَتُدونَ 

                                                 
 مٍ زْ َحن ٓبننِ  «امؽَ اإلْح »(، و333ان )صرَ دْ بَ  ٓبنِ  «لَخ دْ ادَ »(، و22)ص مِ ق  الؼَ  ٓبنِ  «قدِ ؾِ ؼْ الة الت  َش رِ »اكظر: ( 1)

(، 281ص 14)ج ةَ ق  ؿِ قْ تَ  ٓبنِ  «ىاوَ تَ الػَ »(، و134ص 2)ج الَز   دِ بْ ظَ  ٓبنِ  «مِ ؾْ العِ  انِ قَ امع بَ َج »(، و338ص 2)ج

 (.48ان )صزَ وْ الػَ  ِخ قْ ش  لؾ «قدةِ ػِ وبة ادُ ْج الَ »و
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)َوالَؿْؼُصقُد  (:262ص 59)ج« الػتاوى»يف   ةَ ق  ؿِ قْ تَ  ابنُ  مِ لَ اإلْس  ُخ قْ َوَقاَل َش 

 َوَرُسقلِِف بَِؿا ُيَخالُِػ 
ِ
ْجَؿاِع: َأْن ُيَعاِرَض َقْقَل الل َم بِالـ صِّ َواْْلِ قَد الُؿَحر 

ُهـَا َأن  الت ْؼؾِ

ـْ َكاَن الُؿَخالُِػ لَِذلَِؽ(. اهـذَ  ـًا َم
 لَِؽ َكائِ

ٓ   ْث دُ حْ يَ  ؿْ لَ  الت ْؼؾِقدَ  )َأن   (:508)ص« قدِ ػِ الؿُ  لِ وْ الؼَ »يف   ي  اكِ كَ وْ َوَقاَل الش   إِ

َْٕكُػِسِفْؿ  دةِ ؾِّ ؼَ الؿُ  امُّ قَ ا طَ فَ ثَ دَ ْح إِك َؿا أَ  اْلؿَذاهَب  َهِذهِ  ... َوإِن   اْلُؼُرون رِ قْ َخ  اْكِؼَراضِ  دَ عْ بَ 

ةِ  ـَ مِ  هبَا إَِمامٌ  َأن َيْلَذنَ  ونِ دُ  ـْ مِ  َئِؿ  ْٕ ـَ اْلُؿْجَتفدِ  ا  !(. اهـي

ـْ  (:535ص 2)ج« امِ ؽَ ْح إَ  اطدِ وَ قَ »يف   مِ لَ الس   دِ بْ طَ  بنُ  ز  َوَقاَل العِ 
)َومِ

! َيِؼُػ َأَحُدُهْؿ طَ  ـَ ِدي َؾك َضْعِػ َمْلَخِذ إَمامِِف: بَِحْقُث اْلَعَجِب اْلَعِجقِب َأن  اْلُػَؼَفاَء الُؿَؼؾِّ

ـ ةِ  ُدُه، َوَيْتُرُك اْلؽَِتاِب َوالسُّ  !(. اهـَٓ َيِجُد لَِضْعِػِف َمْدَفًعا، َوَمَع َهَذا ُيَؼؾِّ

ـَ  (:996ص 2)ج« مِ ؾْ العِ  انِ قَ ع بَ امِ َج »يف   ر  البَ  دِ بْ طَ  َوَقاَل ابنُ  َٓ ِخَلَف َبْق )َو

َْمَصاِر  ْٕ ِة ا  (. اهـفِل َفَساِد الت ْؼؾِقدِ َأئِؿ 

ك ؾَ طَ  ادِ ؿَ تِ ، وآطْ قدِ ؾِ ؼْ الت   ذِ بْ ، وكَ ؾِ فْ الجَ  كِ رْ ك تَ ؾَ طَ  ؿُ ائِ الؼَ  قَ هُ  ُج فَ ـْا الؿَ ذَ وهَ : قؾُت 

 ْت غَ ؾَ تل بَ ال   ةِ ي  رِ إثَ  ةِ قَ طْ الد   اُس َس أَ  َل هِ  قُل ُص إُ  هِ ذِ ، وهَ ارِ ، وأثَ ةِ ـ ، والسُّ اِب تَ الؽِ 

 .ضِ رْ اَر إَ طَ قْ اُتفا أَ كَ رَ بَ 

قس، ػُ ى الـُّ دَ طْ ، وأَ قِب ؾُ ك الؼُ تَ طْ ا أَ هَ ادِ تَ ا وطَ فَ عّدتِ بُ  ْت زَ غَ  ةُ كَ ارَ بَ الؿُ  قةُ طْ الد   هِ ذِ هَ  ْؾ بَ 

ِت َح رَ ، وَش قسِ ػُ ات الـُّاوَ دَ طَ  ْت ؾ  تَ ، واْس قِب ؾُ الؼُ  ةِ اَش بَش  ْت طَ الَ َخ  أنْ  ْت َح رُ ا بَ ؿَ فَ 

  قلِ ُس رَ  اِب حَ ْص َصْدُر أَ  فُ لَ  َح رَ َش اكْ  دِ قَ  انَ ا كَ ؿ  وَر: لَ دُ الصُّ 
ِ
 .ؼُّ الحَ  فُ ك  ْت أَ ؿَ ؾِ ، وطَ  الل

ك ؾَ َؿ طَ ائِ الؼَ  ّي رِ ثَ إَ  َج فَ ـْالؿَ  فُ بُ ؾْ قَ  ْب شر  تَ يَ  ؿْ لَ  ـْ ؿَ ل ٓ ُأِحؾُّ لِ : فنكِّ َؽ لِ ك ذَ ؾَ اًء طَ ـَوبِ 

ًثا قَ ْس لَ  َؽ : فنك  َث حْ ا البَ ذَ هَ  أَ رَ ؼْ يَ  قؾ: أنْ لِ اِد الد  ؿَ تِ ، واطْ قدِ ؾِ ؼْ َكْبِذ الت   يٍث ٓ دِ ًما بحَ قْ َت ُمَحدِّ



                  ِّٖ ِِٜب الَفَتا ًِ  َغَسا ِّٖ َع  َتِعِسُٓف الَػا
  

 

 

 

7 

ٓ  ؿْ قلفُ ؼُ طُ  فُ ؾغُ بْ تَ  ى رَ يَ  ـْ مِ  ـةِ تْ ، وفِ ؾِ فْ الجَ  ـةِ تْ فَ  ـْ ؿ مِ ظَ طْ أَ  ـةٍ تْ : فِ ْي : وأَ ـةٌ تْ فِ  ؿْ فِ ِض عْ لبَ  انَ كَ  : إ

ا ذَ هَ  اهُ رَ ا يَ دِّ مَ ك ِض ؾَ ًؿا طَ ائِ ًثا قَ حْ أ بَ رَ ا قَ ا مَ ذَ ة إِ ـَتْ فِ  قؾِ لِ باَع الد  ، وَيُعدُّ اتِّ ؿِ ؾْ العِ  قَ هُ  قدَ ؾِ ؼْ الت  

 .دُ ؾِّ ؼَ الؿُ 

: ةَ للَ َس مَ  ُت ؾْ عَ ، وَج دةِ ؾِّ ؼَ الؿُ  قدَ ؾِ ؼْ تَ  ُت ْش اقَ كَ  دْ قَ  (1)ِث حْ ا البَ ذَ ل يف هَ ٕكِّ  :َك لِ ذَ  وُل قُ أَ 

 (2).قؾِ لِ ك الدِّ ؾَ طَ  ضِ رْ ، والعَ دِ ؼْ ًة لؾـ ؾَ ابِ قَ  «ةَ فَ رَ طَ  مِ قْ يَ  مِ قْ َص »

)وَأّما  (:22)ص« الِػْرِق بقن الـ ِصقحِة والت عققرِ »يف  قاَل الَحافُِظ ابُن َرَجٍب 

دِّ والَجَقاِب  ـَ يف الر  َب يف الِخَطاِب، وَأْحَس ـَ الُعَؾَؿاِء َقْبؾُف، إَِذا َتَلد 
ـْ َأْخَطَل مِ َبَقاُن َخَطل َم

ُف إلْقِف(. اهـ َٓ َلْقَم يتَقج   َفلَ َحَرَج َطؾْقِف، و

هُ َذ هَ  وُل قُ أَ  ةِ ِش ل :ا ُكؾ  ؾْ قَ ا تَ ّحِة مَ ل بِص تِ ؼَ ثِ  د   ـْ قلً مِ بِ َس  كْ رُ تْ أَ  ؿْ ل لَ كِّ ، وَٕ فِ ُت إلقْ ص 

ي، والت  ُسُبِؾ التِّ  ٓ  حرِّ ك ؾَ طَ  ُت مْ زَ ك طَ ت  اة: َح كَ ل بالِحْؾِؿ وإَ ِس ػْ ُت كَ حْ ، وكبَ تفُ ؾؽْ َس وَ  ثّبت إ

 ُٓل.تدِ دبُّر وآْس الُجْفُد والت   َؽ لِ ذَ  هُ ؿرَ ا أثْ َكْشِر مَ 

 ؼ  ا بحَ فَ ـ ر: لؽِ هِ اِ يف الظ   ةِ قدَ ؼِ العَ  ؾِ ائِ َس مَ  ـْ مِ  ْت َس للة لقْ َس الؿَ  هِ ذِ هَ  ـْ تؽُ  ؿْ لَ  وإنْ  :قؾُت 

ا قفَ فِ  اظٍ ػَ لْ ، وأَ ةٍ بَ رِ طَ ْض مُ  اظٍ لػَ ك أَ ؾَ ي طَ قِ تَ حْ يَ  قَ هُ وَ   ةَ ادَ تَ ل قَ بِ أَ  يِث دِ َح  ـْ مِ  ْت َج رَ فا َخ ك  أَ 

ة، ق  كِ رْ ِش  اظٌ ػَ لْ أَ  قفِ فِ  ْؾ بَ  ضٍ عْ بَ  عَ ا مَ فَ ُض عْ ة بَ وَج زُ ؿْ يث مَ دِ اَح ، وأَ ةٍ اذّ َش  اظٍ لػَ ات، وأَ فَ ازَ جَ مُ 

  قلِ ُس ك لر  اَش حَ فَ 
ِ
 ا.فَ قلَ ؼُ يَ أْن   الل

                                                 
ِِ هَ َػ إِ  ّي رِ ثَ الَ  ُث حْ ا البَ ذَ ي هَ ؾـِ َص وْ فلَ ( 1) ْْ  قب.ِص احلق  كَ  نَ مِ  هُ لَ  َس قْ لَ  «ةَ فَ رَ ظَ  مِ وْ يَ  مَ وْ َص »: ان أن  قَ قد، وبَ ؾِ ؼْ ا الت  ذَ  َك

 .قلِ لِ  الد  َذ ِِدِه ظَ تَم ؾقَد، واظْ ؼْ يف َكْبِذِه الت   ّي الثرِ  َج فَ ـْ ادَ  عَ َصَدْقُت مَ  دْ وقَ ( 2)
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 ِح رْ الجَ  ةِ ؿ  ئِ أَ  ةِ يؼَ رِ ك صَ ؾَ تف طَ َش اقَ ـَيث ومُ دِ ا الحَ ذَ هَ  ِػ ْس قر يف كَ ؽِ ػْ الت   ُت أْ تدَ ابْ  َؽ لِ لذَ 

ـَ ؾؿِ ْس ك الؿُ ؾَ طَ  يِث دِ ا الحَ ذَ هَ  رِ طَ لخَ  ـّبفَت تَ  أنْ  دَ عْ يؾ بَ دِ عْ والت   ـَ ، وق
 ـْ طَ  اعِ فَ الدِّ ٓبّد مِ

 (1) .ةِ بقي  الـ  ةِ ـ السُّ 

ؾْ قَ تل تَ ال   ةِ ؿَ فْ ج الؿُ تائِ ل الـ  ـِ تْ اكَ طَ أَ  َقدْ و  مِ قْ َص  يُج رِ خْ تَ  قفِ ء فِ زْ ُج »ل ابِ تَ ا يف كِ فَ ُت لَ ص 

 ارِ وأثَ  ةِ ـ السُّ  ـَ مِ  لةُ دّ ا إَ فَ ل إلقْ ـِ تْ ادَ قَ  َقدْ  ْت اكَ ا كَ مَ  ّحةِ ِص  ـْ قـًا مِ ؼِ ُت يَ دْ دِ ، فازْ «ةَ فَ رَ طَ  مِ قْ يَ 

 .اءِ ؾؿَ العُ  قالِ قْ وأَ 

 هِ ذِ ل يف هَ ثِ حْ بَ  رِ ْش ؾُب بـَالط   ل  إل رَ ؽر  .. وتَ  لوِس رُ يف دُ  َؽ لِ لَن ذَ إطْ  أُت دَ بَ  دْ وقَ 

يف   ةَ ادَ تَ ل قَ بِ أَ  يِث دِ َح  يِج رِ خْ ل يف تَ ثِ حْ بَ  اِج رَ ل بنْخ ؾـِ اَج ا طَ ؿ  ... ومِ  قًطابُ طْ مَ  ةِ للَ ْس الؿَ 

ـَ ؼؾدِ الؿُ  قعِ ـِ ْش تَ  ـْ مِ  ققُّعفُ تَ ا أَ مَ  عَ ل مَ كِّ أَ « ةَ فَ رَ طَ  مِ قْ يَ  مِ قْ َص » ـَ بقّ زْ الحِ  ي ٓ  (2)فقفِ  ؾّل طَ  ق ل كِّ أَ  ، إ

ـٌ ـِ َض   ونٍ رُ قُ  ـْ ًا مِ دَح أَ  ؿَ ؾَ طْ ل ٓ أَ : ٕكِّ قفِ فِ  فِ إلقْ  ُت ؾ  َص قَ ا تَ ؿَ بِ  ز  تعْ إلّل، مُ  جفِ ائِ تَ كَ  بةِ ْس بـَ ق

 .تفُ ّررْ ا َح مَ  ّررَ ، وٓ قَ رتفُ كَ ا ذَ ؿَ بِ  َح َص فْ أَ  دْ قَ  ةٍ لَ اوِ طَ تَ مُ 

يف   يُّ ارِ خِ البَ  امُ اْلمَ  قَ هُ « ةَ فَ رَ طَ  مِ قْ يَ  مِ قْ َص : »يِث دِ َح  دَ ؼْ كَ  ارَ ثَ أَ  ـْ مَ  ّوُل وأَ قؾُت: 

 1)ج« طَس وْ خ إَ يارِ التَ : »ابفِ تَ (، وكِ 198و 192ص 5)ج« قرِ بِ الؽَ  يِخ ارِ الت  : »ابفِ تَ كِ 

د، ُثؿ  َتَتاَبَع إَئِؿُة يف َكْؼِد الَحِديِث (411ص ُفّؿ َسدِّ  .، الؾ 

                                                 
ناضِنالبَ  اِق َهن، وإزْ اقهِ ؼَ  إْح َذ ِد َتْسَى ظَ ارَ وَ تَ ة تَ لّ ِدِ ، والَ سِ ؿْ كالش   اهُ رَ امي أَ مَ أَ  ق  ، واحلَ ُل ؿَ ظْ ا أَ اذَ ه مَ لك  ( 1) ي يف ذِ ل ال 

 . ةَ اِدَ تَ  قَ ِب أَ  يِث دِ َح 

ًٓ َخ َت  ةُ للَ ْْ ادَ  هِ ذِ هَ  ْت ّولَ َت  دْ وقَ ( 2)  َك لِن ذَ َذ َظن مْ تِ اِدَ َعنكَ  دةُ ؼؾ  ادُ  تابعَ ، فتَ ينَ رِ تلِخ ادُ  نَ مِ  ؾمءُ ا العُ اهَ ا تبـّ مَ دَ ـْ رًا ظِ طِ و 

 رًا.ػْ غُ  م  فُ ، الؾ   ةَ اِدَ تَ  قَ ِب أَ  يِث دِ َح  اظِ ػَ لْ أَ  رِ طَ وا لَ فُ ـتبِ يَ  أنْ  ونِ ، بدُ ْصِ ا العَ ذَ ى هَ ت  َح 
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 ابةِ حَ ، والص   ّل بِ الـ   مِ قْ َص  مِ دَ ا يف طَ فَ تُ ػْ لّ تل أَ ال   (1)ِب تُ الؽُ  هِ ذِ لفَ  ئٍ ارِ ُكؾ  قَ  ّكرُ فُلذَ 

ـِ بُ  سفِ ػْ لـَ َح َص ـْيَ  : أنْ ةَ فَ رَ طَ  مِ قْ لقَ  ؿْ فُ ـْطَ  اللُ  َل ِض رَ  ؿ، والت   امِ ؿَ وتَ  اءةِ رَ الؼِ  حْس دِ الّتَػفُّ  ـَ مِ  جرُّ

رِ ّل، والت  ؿِ ؾْ العِ  ِػ اْللْ   قرِ قِّ غْ تَ عد  لِ تَ ْس مُ  قَ هُ وَ  ةِ اءَ رَ ُيؼبَؾ طَؾك الؼِ  ، وأنْ قدِ ؾِ ؼْ الت   قدِ قُ قُ  ـْ مِ  حرُّ

ُف الد   ِؼ ابِ الس   فؿفِ فَ  ، «ةَ فَ رَ طَ  مِ قْ يَ  مِ قْ َص »يف   ةَ ادَ تَ ل قَ بِ أَ  يِث دِ لحَ  ؿفِ فْ فَ  نِ لَ طْ ك بُ ؾَ قُؾ طَ لِ َدل 

 (2).دةِ ؾّ ؼَ يف الؿُ  ِت َٓ الز   اِف َش تِ بًا يف اكْ اغِ ، رَ قفِ فِ  راِت ثَ العَ  ـِ ثًا طَ باحِ 

ََحٍد  (:239ص 32)ج« الػتاوى»يف   ةَ ق  ؿِ قْ تَ  ابنُ  مِ لَ اإلْس  ُخ قْ َقاَل َش 
ِ
)َوَلْقَس ٕ

ِت اْلُعَؾَؿاِء(. اهـ  ٓ  َأْن َيْتَبَع َز

ـَ ذِ َسـَـ ال   ةِ الػَ خَ ك مُ ؾَ طَ  َص حرُ يَ  وأنْ  َيت بُع  لَ : فَ زِب حْ الت   ؾِ هْ أَ  ـْ مِ  غٌ يْ زَ  ؿْ قهبِؾُ يف قُ  ي

 ك الُؿْحَؽِؿ.لَ إِ  فَ ابتَش دُّ الؿُ رُ يَ  ْؾ ، بَ فَ ابَش تَ الؿُ 

 ى ابنِ ؾَ ر طَ اكِ َس وش والد  قُ الُج  عِ ؿْ َج »يف   يّ ؾِ بَ ـْ ي الَح ادِ الفَ  دِ بْ طَ  َقاَل ابنُ 

ـْ َقْؾبِِف، َوَلْق  (:539ص« )اكرَس طَ 
ـْ َكَشَل َطَؾك َأْمٍر، َوَأْفـَك ُطْؿَرُه فِقِف َقؾ  َأْن َيْخُرَج مِ )َم

ِف!(. اهـ ـْ ُكؾِّ ـُ َأْن َيْرِجَع َط
ـْ َبْعِضِف ٓ ُيْؿؽِ  َتاَب مِـُْف، َوَلْق َرَجَع َط

 ؾِ َض فْ ك أَ ؾَ م طَ لَ الؽَ  وَحْؿؾِ  الـّقةِ  انِ َس إْح  ِب اجِ وَ  ـْ مِ  َؽ لِ ذَ  دَ عْ بَ  فِ قْ ؾَ وطَ قؾُت: 

 .ـَ ؽَ مْ ا أَ مَ  اِب قَ ك الص  ؾَ َمَحامِؾِف، وطَ 

                                                 
 ؼْ تِ آْش  نَ يٍم مِ وِ فٍج قَ ـْ  مَ َذ ظَ  مُ ائِ الؼَ  وَ هُ ، وَ ؿّي ؾْ العِ  قلِ لِص  الت  َذ ظَ  ةُ ؿائِ الؼَ ( 1)

ِ
 .ةِ راَش ، والد  تبعِ ، والت  راء

ِم العُ  نْ ة مِ كقّ الزّ  ػوسِ الذكق ة، والـ   ولِ ؼُ العؾق ة، والعُ  ووا اهِلَؿمِ و ذُ ُج رْ ا يَ ذَ َم فَ  وإٓ  ( 2) قد ؾِ ؼْ م الت  بُ أْ ِدَ  انَ ا كَ ذَ ، إِ ومِ ؾُ تَعؾ 

 ى!.ؿَ ظْ الَ 
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ا : )َفلَ اَل قَ   اِب ط  الَخ  بنِ  رَ ؿَ طُ  نْ عَ فَ   ،َتُظن  بَِؽِؾَؿٍة َخَرَجْت ِمِن اْمرٍِئ ُمْسِؾٍم َشرًّ

 (.َوَأْكَت َتِجُد َلَفا ِمَن الَخْقرِ َمْحَؿلً 

 حسنٌ  أثرٌ 

ْكَقا يف 395)ص« إََمالِل» َأْخَرَجُف الَؿَحامؾلُّ يف ـُ َأبِل الدُّ « ُمَداَراِة الـ اسِ »(، واب

ـْ 44)ص« الَػَقائِدِ »ِذي يف امَ ط  (، وال51)ص ـِ َطامٍِر الُجَؿِحّل َط ـْ َصِريِؼ َكافِع ب
( مِ

ـُ الَخط اِب  ـِ ُطَبْقٍد َقاَل: َقاَل ُطؿُر ب  بِف. ُسَؾْقؿاَن ب

. قؾُت: ـٌ  وَهَذا َسـدُه َحَس

ـِ الَخّطاِب بِِف.وتَ  ـْ ُطَؿَر ب ـُ الُؿَسقِّب َط  ابعُف َسعقُد ب

ـُ َطَساكٍِر يف  الُؿتػِؼ »(، والَخطقُب يف 361ص 44)ج« َتاِريخ ِدَمْشؼ»َأْخَرَجُف اب

ـِ الُؿَسقِّب بِِف.315ص 1)ج« والُؿْػرتِق  ـْ َسِعقِد ب ـِ َسِعقٍد َط ـْ َصِريِؼ َيْحقك ب
 ( مِ

قْ  َؼُف َأُبق الش   (.189)ص« الت ْقبِقِخ والت ـْبِقفِ »ِخ يف وَطؾ 

ـُ َكثِقٍر يف  ـُ 227ص 4)ج« َتْػِسقِرهِ »وَذَكَرُه اب الـ ِصقَحِة »َرَجٍب يف  (، واب

 (.26)ص« ققرعْ والت  

ِـّ بالُؿْسؾِِؿ مـ ُسقِء الُخُؾِؼ، :قؾُت  ُفؿ  َسؾِّؿ. وُسقُء الظ   الؾ 

َب   باُب: َذمِّ ُسقِء الُخُؾِؼ. (:83)ص« اسِ الـ   اةِ ارَ َد مُ »يف  ا قَ كْ ي الد  بِ أَ  ابنُ  وَبو 

َب  َْمِر بُِػْحِش  (:583)ص« بقهِ ـْ والتّ  قِخ بِ وْ الت  »يف   ِخ قْ و الش  بُ أَ  وَبو  ْٕ باُب: ا

. ـَ ـِ بِاْلُؿْسؾِِؿق ْع  الط 

ـُقَن َواْلُؿْممِـَاُت َبْعُضُفْؿ َأْولَِقاء َبْعضٍ َقاَل َتَعاَلك:   [.71قبة:]الت َواْلُؿْممِ
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ـْ َأِخقِف، ُمْطؿئِـًا إلْقِف، َفلَ ُيموُل َكلَمُف والَؿْػرُ  قؾُت:
وُض َأْن يُؽقَن إَخ َواثِؼًا مِ

. ـِ ًٓ لؾت ْلِويِؾ الَحَس ٓ  بَخْقٍر َما َداَم َيِجُد يف الَؽلَِم َمَجا  إ

ـُقا اْجَتـُِبقا َكثِقرًا مِّ َقاَل َتَعاَلك:  ـَ آَم ِذي َفا ال  َٓ َيا َأيُّ ِـّ إِْثٌؿ َو ِـّ إِن  َبْعَض الظ  ـَ الظ 

َٓ َيْغَتب ب ْعُضُؽؿ َبْعضًا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْؿ َأن َيْلُكَؾ َلْحَؿ َأِخقِف َمْقتًا َفَؽِرْهُتُؿقُه  ُسقا َو َتَجس 

ِحقؿٌ  اٌب ر   [.12]الحجرات: َوات ُؼقا الَل إِن  الَل َتق 

، َوُهَق التُّفَؿُة، والت خّقُن َيُؼقُل الُل َتَعالك كَ  ـّ ـَ الظ 
ـْ َكثِقٍر مِ ـَ َط اِهقًا ِطَباَدُه الُؿْممـِق

ـِف، ٕن  َبْعـَض َذلِـَؽ َيـُؽقُن إْثـؿـًا َمـْحـضًا،   لألَْهِؾ، وإََقـارِب، والـ ــاِس يف َغْقـِر َمـحـؾِّ

 (5)فْؾَقْجتـِب َكثِقٌر مِـُْف اْحتَِقاصًا.

ـْ  (:26)ص« الِػْرِق َبْقَن الـ ِصقحِة والت عققرِ »يف  ُظ ابُن َرَجٍب قاَل الَحافِ  )وَم

ـَ 
قِء، وَذلَِؽ مِ ـ  السُّ ُـّ بالَبِريِء الظ  ـْ َيظ َحَؿَؾ َكلَمُف، والَحاُل َطَؾك َما ُذكَِر، َفُفَق مِؿِّ

ِذي َحرَمُف الُل، وَرُسقلُف  ِـّ ال  ـْ ُسْبَحاكُف وَتَعاَلك:  ، َوُهَق َداِخٌؾ فِل: َقْقلفِ الظ  َوَم

[، 112]الـساء: َيْؽِسْب َخطِقَئًة َأْو إِْثًؿا ُثؿ  َيْرِم بِِف َبِريًئا َفَؼِد اْحَتَؿَؾ ُبْفَتاًكا َوإِْثًؿا ُمبِقـًا

َٓ َيْظفُر مِـُْف  ـ  قَء مِؿ  ـّ السُّ قِء، مِْثؾ: -َأْطـِل َهَذا الظ اّن  -فنن  الظ  كِْثرِة  َأَماَراُت السُّ

الَبْغل، والُعْدَوان، وقِّؾِة الَقَرِع، وإْصلَِق الؾَِّساِن، وكِْثرِة الِغقَبِة، والُبْفتاِن، والَحَسِد 

ِة الِحْرِص َطَؾك الُؿزاَحؿِة َطَؾك  ـْ َفْضؾِف وآْمتِـَان، وِشد 
لؾـ اِس، َطَؾك َما آتاُهْؿ الُل مِ

ـَ طُ  ئاَساِت َقْبَؾ إَْواِن، فَؿ َػاُت اّلتل ٓ َيْرَضك بَِفا َأْهُؾ الِعْؾِؿ الرِّ ِرَفْت مِـُْف َهذِه الصِّ

ُه َطؾْقِفْؿ َطَؾك الَقْجِف الث اين فقْسَتحؼُّ  واْليَؿاِن، فنك ُف إكَِّؿا يْحؿُؾ َتَعرضُف لؾُعَؾَؿاِء، َوردُّ

                                                 
ـِ  «رآنقر الؼُ ِس ػْ تَ »( اكظر: 1)  (.227ص 4)ج قرٍ ثِ كَ  ٓب
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ـْ َلْؿ تْظَفْر مِـُْف َأَماَراٌت بالُؽؾ ق ِة َتُدلُّ َطَؾك َشْلٍء، فنك ُف َيِجُب ِحقـَئٍذ َمَؼابؾتِف بالَفَقاِن، وَم

َٓتِف.  َٓ َيُجقُز َحْؿُؾف َطَؾك َأْسقأ َحا ـِ ُمْحَؿلتِِف، و وَقْد َقاَل َأْن ُيحَؿَؾ َكلَُمف َطَؾك َأْحَس

رِ َٓ َتظِن  بَِؽِؾَؿٍة َخَرَجْت ِمْن َأِخقَك الُؿْسِؾِم ُسوءًا وَأْكَت َتِجُد َلَفا فِي الَخقْ : »ُطَؿُر 

 اهـ (.(5)َمْحَؿلً 

ُفؿ  ُغْػرًا. قؾُت: ِـّ بِف، الؾ  ُة إذًا َتتبُع إَخ، وُسقُء الّظ  فالِعؾ 

ـُ  مِ لَ اْلْس  ُخ قْ َش  بفِ  َح َص ا كَ ؿَ : بِ ؼِّ ل لؾحَ تغِ بْ الؿُ  َئ ارِ الؼَ  ُح َص كْ وأَ  أحَد  ة ق  ؿِ قْ تَ  اب

قِقَؼُة َتْحَتاُج فُ لَ  لفِ قْ : بؼَ ريفِ ُمـاضِ   اهـ (2)إَلك إْصَغاٍء، َواْستَِؿاٍع، َوَتَدبٍُّر(. : )الَؿَعاكِل الد 

، ؾَج بْ أَ  ؼ  : فالحَ وٌل ذُ خْ مَ  أّوُل  أّكفُ  ؿُ ؾَ عْ قَ ؾْ ق: فَ لَ إْخ ه ِذِ هَ  بل  زْ َػ َح الَ َخ  فننْ  :قؾُت 

َٓ ؼِّ ك الحَ ؾَ طَ  ـ عَ َش يُ  أنْ  فُ ػعُ ـْيَ  ـْ ؾَ قظ: فَ ػُ حْ يـ مَ ج، والدِّ ؾَ جْ لَ  ُؾ اصِ والبَ  ك لَ ك إِ عَ ْس يَ  نْ أَ  ، و

ةٌ  فُ لَ  ْت َس قْ لِ  ، ٕنِّ (3)ـِ تَ الػِ  الِ عَ إْش   (4)رتْح!.، فؾُقرْح ولقْس ٍب كَ رْ مَ  ؾ  كُ  َب كِ رَ  قْ لَ وَ  ُحج 

                                                 
 .حسنٌ  أثرٌ ( 1)

كْقَا يف (395)ص« لالِ مَ إَ »يف  امؾلُّ حَ الؿَ  فُ َج رَ ْخ أَ       ـُ َأبِل الدُّ ـِ  افعِ كَ  يِؼ رِ صَ  ـْ مِ  (44)ص «الَػَقائِدِ »(، والط امِذي يف 51)ص «ُمَداَراةِ الـ اسِ »، واب  ب

ـِ  ؿانَ قْ ؾَ ُس  ـْ طَ  ّل حِ الُجؿَ  رٍ امِ طَ  ـُ  ؿرُ طُ  اَل : قَ اَل قَ  دٍ قْ بَ طُ  ب  .بفِ   اِب ط  الخَ  ب

 .ـٌ َس َح  ـدهُ ا َس ذَ وهَ  :قؾُت      

ـُ  عقدُ َس  ابعفُ وتَ      ـِ  رَ ؿَ طُ  ـْ الُؿَسقِّب طَ  ب  .فِ بِ  اِب طّ الخَ  ب

ـِ حْ يَ  يِؼ رِ صَ  ـْ ( مِ 315ص 1)ج« رتِق ػْ والؿُ  تػِؼ الؿُ »يف  طقُب والخَ  ،(361ص 44)ج« ؼْش مَ يخ دِ ارِ تَ »يف  رٍ اكِ َس طَ  ـُ با فُ َج رَ ْخ أَ        قدِ عِ َس  ـْ طَ  قدٍ عِ َس  قك ب

ـِ   .فِ ب بِ قِّ َس الؿُ  ب

قِْخ يف       َؼُف َأبُق الش   (.189)ص «الت ْقبِقِخ والت ـْبِقفِ »وَطؾ 

ـُ  هُ رَ كَ وذَ      ـُ َرَجٍب يف (227ص 4)ج« هِ قرِ ِس ػْ تَ »يف  قرٍ ثِ كَ  اب  .(26)ص «الـ ِصقَحِة والت ْعققر»، واب

رّيةِ »ابُن َظبِْد اهلَاِِدي يف  َكؼَؾُه َظـْهُ ( 2)  (.22)ص «الُعُؼوِِد الد 

 ك  م5 أهلِ وْ بؼَ  ِب حزَ الت   لِ هْ أَ  نِ تَ فِ  نْ ى مِ تّ وَح ( 3)
ْ ـِ ِِ عِ ْض يف تَ  ٍِ ؾَ َش  ي  يل أَ  نْ ؽُ ول يَ  َك لِ يف ذَ  بْق ْش أُ  ي َل وا ػُ عّ َض  ذينَ ال   مِ لَ اإلْش  ةُ ؿ  ئِ أَ  نَ يْ ، إذًا فلَ ةَ اِدَ تَ قَ  ِب أَ  يِث دِ َح  ق

م5 هْ ْرِ وغَ  ،اهللُ هُ ِحَ رَ  ِدّ دَ ؼْ ادَ  رٍ اهِ ضَ  بنِ  دِ ؿ  ُم  امِ ، واإلمَ اهللُ هُ ِحَ رَ  ّي دِ ظَ  ابنُ  امِ ، واإلمَ اهللُ هُ ِحَ  رَ ِع قْ ؼَ العُ  امِ ، واإلمَ اهللُ هُ ِحَ رَ  ي  ارِ خَ البُ  امِ : اإلمَ لِ ثْ مِ  نْ ، مِ يَث دِ احلَ 

 ا.قفَ  فِ َم بِ  َح َض ـْ تَ  نْ أَ  وب إٓ  ؾُ  الؼُ َض رْ بى مَ لَ تَ  نْ ؽِ ولَ 

 ام!.عَ كْ الَ  نِ ظَ  امِ متقّز الكَ  َك لِ وبذَ ( 4)
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َٓ َتت بُِعقْا مِـ ُدوكِِف َأْولَِقاء َقؾِقلً َقاَل الَل َتَعاَلك:  بُِّؽْؿ َو ـ ر  بُِعقْا َما ُأكِزَل إَِلْقُؽؿ مِّ ات 

ُرونَ  ا َتَذك   .[3طراف: ]إ  م 

بُِعقا َما ُأكزَل )َقاَل َتَعاَلك:  (:209ص 2)ج« هِ سقرِ ػْ تَ »يف   قرٍ ثِ كَ  َقاَل ابنُ  ات 

ـْ َربُِّؽؿْ 
ـْ : إَِلْقُؽْؿ مِ

ِذي َجاَءُكْؿ بِؽَِتاٍب ُأْكِزَل إَِلْقُؽْؿ مِ لِّ ال  ُمِّ
ْٕ َأِي: اْقَتُػقا آَثاَر الـ بِلِّ ا

ـْ ُدوكِِف َأْولَِقاءَ  :َربِّ ُكؾِّ َشْلٍء َوَمؾِقؽِفِ 
ا َجاَءُكْؿ بِِف : َوٓ َتت بُِعقا مِ َٓ َتْخُرُجقا َطؿ  َأْي: 

 إَِلك ُحْؽِؿ َغْقِرِه(. اهـ
ِ
ـْ ُحْؽِؿ الل ُسقُل إَِلك َغْقِرِه، َفَتُؽقُكقا َقْد َطَدْلُتْؿ َط  الر 

ـْ َأَضؾُّ  َفنِْن َلْؿ َيْسَتِجقُبقا َلَؽ َفاْطَؾؿْ وَقاَل الَل َتَعاَلك:  َأك َؿا َيت بُِعقَن َأْهَقاَءُهْؿ َوَم

ـَ  َٓ َيْفِدي اْلَؼْقَم الظ الِِؿق  إِن  الَل 
ِ
ـَ الل

َبَع َهَقاُه بَِغْقِر ُهًدى مِ ـِ ات   .[51]الؼصص:   مِؿ 

ْؿ َفنِْن لَ )َقاَل َتَعاَلك:  (:58ص 5)ج« قنَ وقعِ الؿُ  مِ لَ إطْ »يف   مِ ق  الؼَ  َقاَل ابنُ 

ـَ 
َبَع َهَقاُه بَِغْقِر ُهًدى مِ ـِ ات  ـْ َأَضؾُّ مِؿ   َيْسَتِجقُبقا َلَؽ َفاْطَؾْؿ َأك َؿا َيت بُِعقَن َأْهَقاَءُهْؿ َوَم

ِ
الل

ـَ  َٓ َيْفِدي اْلَؼْقَم الظ الِِؿق ا: ؿَ فُ لَ  َث الِ ٓ ثَ  ـِ يْ رَ مْ ك أَ لَ إِ  رَ مْ إَ  ؿَ ؼس  فَ  .[51]الؼصص:   إِن  الَل 

ا آْس   تَ  ابةُ جَ تِ إم 
ِ
 فِ يلِت بِ  ؿْ ا لَ ى فُؽؾُّ مَ قَ الفَ  اعُ بَ ا اتِّ م  ، وإِ فِ بِ  اءَ ا َج ، ومَ  قلِ ُس ك، والر  الَ عَ لل

 ى(. اهـقَ الفَ  ـَ مِ  قَ فُ فَ   قُل ُس الر  

ٓ  ق  وٓ قُ  َل قْ ، وٓ َح لنُ ؽْ الت   فِ ؾقْ ، وطَ انُ تعَ ْس الؿُ  ا: واللُ ذَ هَ    ة إ
ِ
  .بالل

ِ
ـَ الل

َأْسَلُل ومِ

 يِؼ.رِ ضِح الط  وْ اَد إلك أَ َش قَؼ، واْلرْ قفِ قكَة، والت  عُ الؿَ 

                                                    

 كتبه                                                                                                           

 أبو طبد الرحؿن إثري
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
 نُيِعَتِسَى ُِِبَّ

 اُبَسِػِتاِس
ُِِقا الَفَيِدَِٔش ًِ ِذِٔالصَّ اِواإلَم ٔ   نَيِنَِٔجُع اب

ََّتالَف َضِعَب  !اِوَكيف األِح ِهِلالِع ِلٍِٚ أَلا
 

ا، مَ  مٍ ؽْ  ُح َذ وا ظَ ؼُ ػَ ات   دِ قَ  مْ دانِ ؾْ يف بُ  مْ هلِ وْ َح  نْ مِ  أن   مْ اِتِ اِدَ  ظَ يِف  اُس الـ  ن  ظُ يَ  دْ ؼَ فَ 

َِ ٓ ُمَ  أنْ  يمِ دِ الؼَ  نَ مِ  مْ هِ اِدِ فَ تِ اْج  ِب َْ  َح َذ وا ظَ ـ ظَ ويَ   مَ ؽْ احلُ  َك لِ ذَ  أن   مْ هِ اِدِ ؼَ تِ 5 ٓظْ مْ هَلُ  ال

وا ؿُ ؽُ حْ قَ !، فَ اعُ واإلْجَ  ص  : الـ نِ قلَ لِ ِدَ  مْ هاِنِ ذْ يف أَ  عُ ؿِ جتَ قْ ، فَ ةِ ل   الِدِ َض تَ ؼْ وا بؿُ ؿُ ؽَ َح  دْ قَ 

 ، واهللُسِ ؽْ بالعَ  ةِ ل  ِدِ بالَ  ونُ ؽُ يَ  دْ قَ  رُ مْ ، والَ (1)َف لَ ٓ ِخ  هُ ك  أَ  مْ هِ اِدِ فَ تِ اْج  ِب َْ  َح َذ ظَ 

 .عانُ تَ ْْ ادُ 

 ص   بن   د  م  م    ام  ا اإلم  ن  خ  ي  ش   ال  ق  
 ي  ث  الع   ح  ال 

 «امء  ل  الع   ي   ب   ف  ل  ال  »يف   ي  م 

 اظًا.ْجَ إِ  ونَ ؽُ ٓ يَ  لِ م  لْ الت   دَ ـْ ظِ  هُ ـ ؽِ ولَ  اع،اإلج    قل  ن  ي   ن  م   ع  م  س  ا ن  م   ر  ث  ك  ا أ  وم  ) (:02)ص

                                                 
 ـْ َمـ عَ َمـ قاِب بالص   ؿُ ؽْ ، والحُ ؿْ اهنِؾدَ ؿ يف بُ ؽْ ا الحُ ذَ هَ  َف لَ َخ  ـْ ك مِ ؾَ طَ  ؿْ ادهِ فَ تِ اْج  وْ ، أَ ؿْ ؾفِ فْ بجَ  َب رْ قا الحَ ـُّ ُش ( فقَ 1)

 رًا.ػْ غُ  ؿ  فُ : الؾ  ارِ و أثَ ، أةِ ـ  السُّ  وْ ، أَ اِب تَ الؽِ  ـَ مِ  قؾِ لِ ؿ بالد  لففُ َخ 

 :ٓءِ مُ ى َهـَؾـطَ  د  رُ َيـ وَ ُهـ(: وَ 40)ص «فلَ ى الِخـتَ إلى مَ »يف   قنَ ثقؿِ العُ  ٍح الِ َص  بنُ  ُد حؿ  مُ  ُخ قْ ا الش  ـَ ُخ قْ َش  اَل قَ      

قس ُػـالـ   ُؾ َؿـحْ ا يَ لـة َمـإدّ  ـَ مِ  جؾِ لر  ا اذَ هَ  لِ قْ لؼَ  أن   دَ جِ قع وُ ُض قْ الؿَ  َث حِ ا بُ نذِ ؼ، فَ ؼّ حَ ا مُ قفَ فِ  اعَ ؿَ اْلْج  أن   قنَ ـُّ ظُ )يَ 

 !(. اهـباطفُ ف، واتِّ بِ  اَل ا قَ ؿَ بِ  لِ قْ ك الؼَ ؾَ ادلة طَ العَ 
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 و  
 ةِ اِدَ فَ َص  ولِ بُ  قَ َذ وا ظَ عُ ْجَ : أَ اَل قَ  مْ فُ َض عْ بَ  ن  أَ  ،يه  ف   اعيف اإلج    ل  ق  ا ن  م   ب  ر  غ  أ   ن  م 

َ  أَ َذ وا ظَ عُ ْجَ وا: أَ الُ قَ  ونَ رُ . وآَخ دِ بْ العَ   ر  غ   ن  ا م  ذ  ه  . دِ بْ اِدة العَ فَ َص  ُل بَ ؼْ ا ٓ تُ ن 
 لن   ،ل  ق  الن   ب  ائ 

َِ ٓ ُمَ  ن  أنْ ، طَ ٍي أْ  رَ َذ وا ظَ ؼُ ػَ ات   دِ قَ  هُ لَ وْ َح  نْ مَ  انَ ا كَ ذَ إِ  اسِ الـ  َض عْ بَ   أنّ  هِ اِدِ ؼَ تِ ، ٓظْ مْ هَلُ  ال

 ه  يف ذ   ع  م  ت  يج  ف  ، وصِ ُص  الـ َض تَ ؼْ مُ  َك لِ ذَ 
 د   :ه  ن 

 َض تَ ؼْ مَ  اهُ رَ م يَ ب  ورُ  ،اع  واإلج    ص  الن   :ن  يل  ل 

َِ ٓ ُمَ  هُ ك  ، وأَ َف لَ ِخ  َٓ  هُ ك  أَ  مُ ؽُ قحْ قح فَ حِ الص   رِ ظَ ، والـ قِح حِ الص   اسِ قَ الؼِ   ص  ا الـ  ذَ هلَ  ال

 (. اهنسِ ؽْ بالعَ  انَ كَ  دْ قَ  مرُ ، والَ هُ دَ ـْ قح ظِ حِ الّص  اسِ قَ الؼِ  عَ مَ  هُ دَ ـْم ظِ ائِ الؼَ 

 : ، تهِ قؼَ ؼِ َح  ِف لَ  ِخ َذ ظَ  اعِ اإلْجَ  لِ ؼْ  كَ يِف  َك لِ ا ذَ ـَخُ قْ َص  َب رَ غْ تَ اْش  َِ قْ كَ  رْ ظُ فاكْ قلت 

 و  اع يف ص  اإلج    ل  ق  ن  ي   ض  ع  الب   ، فإن  ة  ف  ر  ع   م  و  ي   م  و  ص   م  ك  ح   س  ف  بن   ر  م  ا ال  ذ  وه  
 و  ه  ، و  مه 

 ام  ل  الع   ي   ب   يه  ف   ف  تل  م   
ي   ء 

م  دِّ  َذ ام ظَ رَ الؽِ  ةِ ابَ حَ ص  ال ْغَ بَ  مٌ ائِ قَ  قهِ اع فِ واإلْجَ  ،ين  ر  تأخ  اد  و اد ت ق 

ْ   ّي بِ الـ  ، لن  مهِ وْ َص  مِ دَ ظَ    ة  ف  ر  ع   م  و  ي   م  و   ص  ذ  اع ع  اإلج    ل  ق  ن  ف  ، هُ ؿْ ُص يَ  َل
 ر  غ   ن  م 

 ب  ائ 

 .عان  ت  س  اد   !، واهلل ل  ق  الن  

 لً ُج رَ  ن  أ ْب الى: هَ عَ تَ   قنَ قؿِ ثَ العُ  الٍح َص  د بنُ حؿ  خ مُ قْ قه الش  ؼِ مة الػَ ل  العَ  َل ئِ ُس 

 ْل وهَ  ،ص يف اللِ ْخ ا الش  َذ هَ  ُض غَ بْ يُ  ْل هَ  فقةٍ لَ ِخ  للةٍ ْس ي مَ فِ  مِ ؾْ العِ  أهلِ  نْ قرًا مِ ثِ كَ  الَف َخ 

 !.ات ؟ؿَ َج ه الفَ ؾقْ طَ  شن  تُ 

َٓ  :قؾتهُ ِض فَ  اَب َج فلَ   قامَ  للةٍ ْس يف مَ  اءِ ؾؿَ قر العُ فُ ؿْ ُج  سانُ اْلكْ  الَػ َخ  قْ بدًا. لَ ، أَ )

ؿى ْح تُ  أنْ  وزُ ُج ، وٓ يَ هِ ؾقْ طَ  ُف عـ  كُ  أنْ  جوزُ ٓ يَ  هُ فنك  ا، قفَ فِ  لفِ قْ بؼَ  قاِب ك الص  ؾَ طَ  لقُؾ الد  

ى ؾَ طَ  ةٍ يبَ رِ غَ  لةٍ سلَ مَ  نْ مِ  مْ كَ : بفِ  ُؾ َص تَ ؾ ويُ ُج ا الر  ذَ هَ  ـاقُش يُ  ْؾ بَ  دًا،بَ أَ  وكهِ دُ  اسِ ػوس الـ  كُ 

 ا َذ هَ  لِ وْ لؼَ  أن   َد جِ وع وُ ُض وْ الؿَ  َث حِ ا بُ نذَ ف، حؼٌؼ ا مُ قفَ فِ  اعَ ؿَ اْلْج  أن   قنَ ـّظُ يَ و اس،ام الـ  فَ أفْ 
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 اهن (1).(باطهوات   بهِ  اَل ا قَ ؿَ بِ  لِ وْ ى الؼَ ؾَ لة طَ ادِ العَ  ػوَس الـ   ؿُل ا يْح مَ  ةِ إدلَ  نَ ل مِ ُج الر  

 

 

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (.41لف )ص «فلَ ك الخِ تَ إلك مَ » ( اكظر:1)
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 «فإٌ تياشعته يف شٕٛ فسدِّ إىل اهلل ّالسسْل»

ََّلَع ِٔلِلالدَّ ُسِكِذ َٛلَنالُع ٙ أ ًَِراّل ا ٌَُتِفَٓ ٓ  ،ََ٘فَسَع ِوَِْٓ اِؤَبِص اَساليَّ ْ

ًَِراّل ـــــــــِهٍُ ٌَُتِفَٓ ٓ َّ اَساليَّ ْ  رِيِبِكْا بالتَُّْلُٔق!، َفٍٔدِع ُوَِْٓ ََ٘فَسَع َوَِْٓ أ

ًِِم  اِؤَاس بِصْا اليَُّتِفَٓ هَّ، ُثٍٔدو ِعَِْٓ إالَّ رَيِبِك، ّال َتََ٘فَسَع ِوَِْٓ اِحَبَص ـــــ

ٍَ(1) !ِٔدا الِعَرٍَ ُُِتِفٖ َأِرا الََّر، ّ ُِــــْا ِفُعَقَّ ِدَق ازِضَعالتَّ ًَِم ْا ب  ــــــــــٔـــــ

َِّٓحــــــِداحَل ِهَِلَف ِهَِاِكَزّاِد ِهٍِاِدََِتاِج ِبَسحَب  يف َضــــــاُزـــــــــَعال َت ، أل

ِْاليَّ ِٓحاِدَحاأَل َََِّٗطامُل َِ٘ٓعِسيف الصَّ َِّ٘ٓب  س

 

 .ةَ فَ رَ طَ  مِ وْ يَ  مِ وْ َص  مِ ؽْ ة يف ُح يبَ رِ ى الغَ اوَ تَ ا الػَ َذ ى هَ لَ إِ  عْ ؿَ تِ واْس 

يف  اءُ ؿَ ؾَ العُ  َػ ؾَ تَ اْخ  دِ قَ وَ ) :(524ص 6ج) «يارِ البَ  ِح تْ فَ »يف   ٍب َج رَ  ابنُ  اَل قَ 

 .هِ رِ وآِخ  قرِ بِ ؽْ ا الت  ذَ هَ  ِت قْ وَ  لِ وّ أَ 

  رُ ـبِّ ـؽَ ـيُ  :ةٌ ـػَ ائِ ـصَ  ْت الَ ؼَ فَ 
 امِ ي  أَ  آخرِ  ـْ مِ  رِ ْص العَ  ةِ لَ ك َص لَ إِ  ةَ فَ رَ طَ  مَ قْ يَ  ِح بْ الصُّ  ةِ لَ َص  ـَ ـمِ

  

                                                 
 مَ قْ َيـ مَ قْ َصـ بـلن   اسِ لؾــ  ؿْ ائفِ َتـإفْ  عَ مَ  ؿْ فُ ، فَ ؿِ ؾْ العِ  ؾِ هْ َٕ  َؾ ؼِ ا كُ مَ  رِب غْ أَ  ـْ مِ  ْؾ ي، بَ اوِ تَ الػَ  ائِب رَ غَ  ـْ ا مِ ذَ وهَ  قؾُت:( 1)

 اَس الــ  قنَ ُتـػْ يُ  ِت ْقـالقَ  سِ ْػـيف كَ  فُ ك، فنك ـحَ إْض  قدِ ، وطِ رِ طْ الػِ  قدِ طِ  مِ قْ يَ  قرِ بِ ، كتؽْ رهِ جْ فَ  ـْ مِ  فُ ر لَ ب  ؽَ ، ويُ قدٍ طِ  مُ قْ يَ  ةَ فَ رَ طَ 

ــ قَ ُهــ!، وَ فِ امِ قَ بِصــ ــؼْ طُ  يِث دِ بَحــ نَ قدلُ تَ ْســ، ويَ قــدٍ طِ  مُ قْ َي ـِ َب ــ ــ ْؾ ، َبــضِ ـــاقُ التّ  ـَ ا مِــذَ قر!، وَهــكُ ذْ الَؿــ  رٍ امِ َطــ ة ب  ـَ مِ

 بِ ة الـ  ـّ ، وُس ضِ ارُ عَ الت  
ّ
 .فِ ؼْ الػِ  قلِ ُص يف أُ  ررٌ ؼَ مُ  قَ ا هُ ؿَ ا، كَ فَ ـَ قْ بَ  َض ارُ عَ ٓ تَ   ل

ـِ ـَ خِ قْ لَش  «اءِ ؿَ ؾَ العُ  ـَ قْ بَ  ِف لَ اب الخِ بَ ْس أَ »واكظر:       ـَ ثقؿِ طُ  ا اب  (.21)ص ق
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ـِ  ةَ بَ ؼْ طُ  يِث دِ ا يف َح ؿَ كَ  ،(1)قدِ العِ  امُ يّ أَ  هِ ذِ هَ  نن  فَ  .يِؼ رِ ْش الت    اَل:، قَ  الـ بّل  ـِ ، طَ  رٍ امِ طَ  ب

 ،دُ ؿَ ْح أَ  امُ اْلمَ  فُ َج رّ َخ  (2).(لمِ اإلْس  لِ هْ ا أَ كَ قُد طِ  يِق رِ ْش الت   امُ ي  أَ ، وَ رِ ْح الـ   مُ وْ يَ ، وَ ةَ فَ رَ طَ  مُ وْ يَ )

 َل وْ ا الؼَ َذ هَ  ُد ؿَ ْح أَ  امُ ى اإلمَ ؽَ َح  ْد وقَ ، فُ حَ حّ ، وَص يُّ ذِ مِ رْ والتِّ  ،لُّ ائِ َس والـ  ،اودَ ق دَ بُ وأَ 

ـِ  ،ل  ؾِ وطَ  ،رَ ؿَ طُ  ـْ طَ  اهُ ؽَ َح  ،(3)ةِ ابَ َح الص   نَ اطًا مِ ؿَ ْج إِ  ـِ  ،قدٍ عُ ْس مَ  واب  . اسٍ بّ طَ  واب

ـُ لفُ  قَؾ ؼِ فَ   حُّ ِص ٓ يَ  هُ رُ قْ ، وغَ فُ ـْطَ  قُح حِ َق الّص ا هُ ذَ اَل: هَ ؼَ : فَ فُ ـْطَ  َػ ؾِ تُ اْخ  اسٍ بّ طَ  : فاب

ـُ  ـُ َس الحَ  فُ ؾَ ؼَ كَ  :فُ ـْطَ  إن  َهَذا يف ، وإَِلك َهَذا َذَهَب َأْحؿُد: َلؽِـ ُف َيُؼقُل: دَ ؿَ ْح أَ  ـْ ، طَ اِب قَ ثَ  ب

 اهـ .(َحّق َأْهِل إَْمَصار

 2ج) «وضالر   ةِ قَ اِش َح »يف   ي  دِ ْج الـ   ي  ؾِ بَ ـْ الَح  مٍ اِس قَ  ابنُ  مةُ لّ العَ  اَل وقَ 

 ُخ قْ َش  اَل وقَ ، ارِ َص مْ يف إَ  ُؾ ؿَ العَ  فِ قْ ؾَ ، وطَ ُح اجِ الر   قَ هُ  :ي  وِ وَ الـ   اَل وقَ ) :(558ص

 ابةِ َح الص   نَ ، مِ اءِ فَ ؼَ والػُ  ِف ؾَ الس   ورُ ؿفُ ُج  هِ ؾقْ ي طَ ذِ ، الّ قرِ بِ ؽْ يف الت   الِ وَ قْ إَ  ح  َص : أَ لمِ اإلْس 

ا يف ؿَ ، لِ ةٍ لَ َص  ّؾ كُ  َب ؼِ طَ  ،ريِق ْش الت   امِ يّ أَ  ى آخرِ لَ ، إِ ةَ فَ رَ طَ  مِ وْ يَ  رِ ْج فَ  نْ مِ  رُ ب  ؽَ يُ  أنْ  ،ةِ ؿ  ئِ وإَ 

                                                 
 يٍث دِ لَحـ امفِ قَ بِص  اَس الـ   ونَ مرُ لْ تَ  َػ قْ فؽَ  وَأْهُؾ إَْمَصار ُيَؽبِّروَن فِقِف، ،مِ لَ يف اْلْس  قدٍ طِ  مُ قْ يَ  ةَ فَ رَ طَ  مُ قْ يَ  انَ ا كَ نذَ ( فَ 1)

ٌء ُطَجاٌب  :مفِ قْ يف َص  قٍػ عِ َض 
ْ
 ؟!.[5]ص:  إِن  َهَذا َلَشل

 .صحقٌح  حديٌث ( 2)

ــرَ ْخ أَ       ــأَ  فُ َج ــ»يف  اودَ ق دَ ُب ــرْ (، والتِّ 2469) «ــفِ ُس ــ»يف  يُّ ذِ مِ ــْح (، وأَ 148ص 3)ج «ــفِ ُس ــالؿُ »يف  دُ َؿ  4)ج «ـدْس

 (.152ص

 . قٍح حِ َص  هُ ادُ ـَ وإْس      

ا اذَ يؼ، فؾَؿـرِ ْشـالت   امِ ي ـأَ  ك آخـرِ َلـإِ  رهِ ْجـفَ  ـْ مِ  ر لفُ ؽب  ، ويُ قدٍ طِ  مَ قْ يَ  ةَ فَ رَ طَ  مَ قْ يَ  ك أن  ؾَ طَ  امِ رَ الؽِ  ابةُ حَ الص   عَ ؿَ ْج ا أَ ذَ نِ ( فَ 3)

ؽ َشـ لَ ، بِـقاهُ ْتـام يف فَ رَ الؽِـ ابةِ حَ الص   ُػ خالِ ي يُ ذِ ام، وال  رَ الؽِ  ابةِ حَ اع الص  ؿَ إْج  قنَ خالػُ ، وتُ امفِ قَ بِص  اسِ الـّ  ونَ مرُ لْ تَ 

 .قؾٍ لِ بدَ  لُّ تدِ ْس يُ  فُ ك  أَ  ؿَ طَ زَ  ، وإنْ ةً ؾَ اصِ بَ  قاهُ تْ رب فَ تُ عْ تُ 



                  ِّٖ ِِٜب الَفَتا ًِ  َغَسا ِّٖ َع  َتِعِسُٓف الَػا
  

 

 

 

09 

، ٍب رْ ُش وَ  لٍ كْ أَ  امُ ي  أَ  يَ هِ ، وَ مِ لَ ْس اإلِ  لِ هْ ا أَ كَ قُد ى طِ ـَ مِ  امُ ي  أَ ، وَ رِ ْح الـ   مُ وْ يَ وَ  ،ةَ فَ رَ طَ  مُ وْ يَ ) :ـِ ـَالسُّ 

 َج  ـْ طَ  لُّ ـِ طْ قُ ارَ الد   اهُ وَ ا رَ ؿَ ولِ  ،(1)(للِ  رٌ كْ ذِ وَ 
 اَل وقَ  ،ابةِ َح الص   ابرِ كَ أَ  نْ مِ  اعٌ ؿَ ْج إِ  هُ وٕك  ، رٍ ابِ

ـُ   اهـ .(ؾِ ؿَ العَ  فِ ؾقْ ذي طَ قال الّ قْ إَ  رُ فَ ْش أَ  قَ : هُ رهُ قْ وغَ  قرٍ ثِ كَ  اب

 :(508ص 3ج) «ىاوَ تَ الػَ »يف  خقْ آل الش   قمَ اهِ رَ إبْ  د بنِ ؿّ َح مُ  ِخ قْ الش   ةُ اَح ؿَ َس  اَل وقَ 

ـَ سؾؿِ ك الؿُ ؾَ ك طَ الَ عَ تَ  اللُ  بفُ َج وْ أَ  «رِ طْ الػِ  قُد طِ » فـ)  ؽْ ُش  ؿْ فِ ؾقْ طَ  بفِ  ـ  ومَ  ،فُ طَ رَ وَش  ق
ِ
 رًا لل

 رِ قْ وغَ  ،ؾفِ قْ لَ  امِ قَ قِ  ـْ مِ  فقفِ  عَ رِ ا ُش ومَ  ،انَ َض مَ رَ  امِ قَ ِص  الِ ؿَ ْلكْ  :ؿْ اهُ إي   فِ قؼِ فِ قْ ك تَ ؾَ ك طَ الَ عَ تَ 

ك لَ وإِ  ،رِ طْ الػِ  قةِ دَ وَص  ،ةِ لَ كالص   :ضٍ رْ ك فَ لَ ؿة إِ ِس ؼَ ـْالؿُ  اِت اطَ والط   ،اِت ربَ الؼُ  ـَ مِ  َؽ لِ ذَ 

 يدِ زِ ومَ  ،اايَ زَ الؿَ  ـَ مِ  قعِ ؿِ ، ولؾجَ فقفِ  ةِ وطَ رُ ْش الؿَ  اِت بَ رُ الؼُ  ـَ مِ  َؽ لِ ى ذَ قَ ِس  امَ  قَ هُ وَ  ،وٍب دُ ـْمَ 

ٓ   فُ ؾؿُ عْ ا ٓ يَ ة مَ قبَ ثُ الؿَ   ؽْ ُش  عَ رِ ُش  «ىَح ْض إَ  قُد طِ »و ،كالَ عَ تَ  اللُ  إ
ِ
 اءِ دَ ك أَ ؾَ ك طَ الَ عَ تَ  رًا لل

  َت قْ بَ  جُّ َح  قَ هُ وَ  ،مِ لَ اْلْس  انِ كَ رْ أَ  ـْ مِ  آخرٍ  ـٍ كْ رُ 
ِ
 ةَ لَ َص  قفِ فِ  اللُ  َض رَ فَ  دْ ، وقَ امِ رَ الحَ  الل

ـَ رابِ ح الؼَ بْ ذَ  «يِق رِ ْش الت   امِ ي  أَ »ل فِ وَ  قفِ فِ  عَ رِ ، وُش قدِ العِ  ل تِ ا الّ ايَ دَ والفَ  ،اايَ حَ َض ال ـَ مِ  ق

  ةُ اطَ ا صَ فَ ـْقد مِ ُص ؼْ الؿَ 
ِ
 ،عِ قِس والت   ،ؾِ كْ بإَ  ؾِ هْ وإَ  ،سِ ػْ ك الـ لَ إِ  انُ َس واْلْح  ،كالَ عَ تَ  الل

ـَ اكِ َس ك الؿَ ؾَ طَ  قةِ دَ والَص  ،انِ قرَ لؾجِ  ةِ ديّ والفَ   قدِ طِ »ويف  ،«يِق رِ ْش الت   امِ يّ أَ »ويف  قفِ فِ  عَ رِ ، وُش ق

 مُ وْ يَ وَ  ةَ فَ رَ طَ  مُ وْ يَ ):  اَل ا قَ َذ ولفَ ك، ػَ خْ ا ٓ يُ مَ  قدِ ؿِ حْ والت   ،قؾِ ؾِ فْ والت   ،قربِ ؽْ الت   ـَ مِ  «رِ طْ الػِ 

 (. ٍب رْ وُش  لٍ كْ أَ  امُ ي  أَ  يَ هِ وَ  مِ لَ اإلْس  لِ هْ ا أَ كَ قُد ى طِ ـَ مِ  امِ ي  وأَ  رِ ْح الـ  

                                                 
 .صحقٌح  حديٌث ( 1)

ــرَ ْخ أَ       ــأَ  فُ َج ــ»يف  اودَ ق دَ ُب ــرْ (، والتِّ 2469) «ــفِ ُس ــ»يف  يُّ ذِ مِ ــدُ ْح (، وأَ 148ص 3)ج «ــفِ ُس ــالؿُ »يف  ؿ  4)ج «دـَ ْس

 (.152ص

 . قٌح حِ َص  ادهُ ـَ وإْس      
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 ،وررُ السُّ  ارَ فَ إضْ  فِ طِ رْ ك بَش الَ عَ ـّ تَ ا مَ ؿَ كَ  :(ىالَ عَ تَ  للِ  رٌ كْ وذِ ) :ادةيَ زَ  آخرَ  يٍث دِ ويف َح 

 ،مِ قْ القَ  َؽ لِ اغ يف ذَ رَ والػَ  ،اطَس بِ وآمْ  ،ةافَ ظَ كَ  ؾِ ؿَ كْ وأَ  ،فرٍ ظْ مَ  ـِ َس ْح بلَ  وزُ وٓبرُ  ،حرَ والػَ 

 ،َؽ لِ ذَ  رِ قْ وغَ  ،سِ كْ وإُ  ،رورِ قرًا لؾسُّ فِ قْ تَ  الِ ؿَ طْ إَ  ـَ مِ  احةَ والرّ  ،قدِ العِ  َؽ لِ ل بذَ اكِ فَ والت  

 ؼِّ يف َح  اِح بَ الؿُ  ِب عِ الؾ   ـَ ء مِ ْل ل َش اصِ عَ بتَ  قفِ فِ  نَ ذِ ك أُ ت  َح  قدِ ى العِ ؿّ َس يف مُ  ُل ُخ ْد يَ  َك لِ ذَ  ل  وكُ 

ـَ ذِ ال   ةِ َش بَ والحَ  ،اِت قيريّ كالجُ  :فِ إلقْ  قٌؾ مِ  ؿْ فُ لَ  ـْ مِ   َس قْ ا لَ مَ  ِب عِ بالؾ   عِ لَ القَ  ـَ مِ  ؿْ لفُ  ي

ك ؾَ ة طَ َش بَ الحَ  : وأقرّ  فِ يْ دَ يَ  ـَ قْ بَ  اِح بَ الؿُ  اءِ ـَك الغِ ؾَ طَ  ـِ قْ يتَ قيرِ الجُ   فقفِ  قر  ا أَ ؿَ ، كَ ؿْ هِ رِ قْ لغَ 

ـَ سؾؿِ الؿُ  أن   ُف رِ عْ يُ  َؽ لِ ، وبذَ قدِ العِ  مِ قْ يَ  دِ جِ ْس يف الؿَ  اِب رَ والحِ  ،ِق رْ بالد   ِب عْ الؾ    ؿْ لَ  ق

  دِ ؿْ قا بحَ ؾُّ خُ يَ 
ِ
 (. اهـقدٍ طِ  ـْ مِ  ةِ ـّيف الّس  الل

، ٓ ِح الِ الّص  ؾِ ؿَ ، والعَ قرِ بِ ؽْ ، والت  ِب رْ ، والشُّ ؾِ كْ بإَ  اءُ ؿَ ؾَ العُ  ص  كَ  دْ قَ وَ  قؾُت:

 .َؽ لِ بذَ  رهُ قْ ، وغَ يُّ ارِ خَ البُ  امُ اْلمَ  ّص كَ  دْ ، وقَ يِؼ رِ ْش الت   امِ يّ يف أَ  مُ قْ الَص 

يف  ؾِ ؿَ العَ  ؾِ ْض فَ  اُب )بَ  (:565ص 2)ج «هِ قحِ حِ َص »يف   يّ ارِ َخ البُ  امُ اإلمَ  اَل قَ 

 (. اهـ يِؼ رِ ْش الت   امِ يّ أَ 

: (565ص 2ج) «يّ ارِ َخ البُ  قِح حِ َص  ِح رْ َش »يف   الٍ طّ بَ  ابنُ  ظُ افِ الَح  اَل وقَ 

اِم الت ْشِريِؼ  باُب )  :َفْضِؾ اْلَعَؿِؾ فِل َأي 

ـُ َطب اٍس:  اٍم َمْعُؾقَماٍت َوَقاَل اْب اُم 28]الحج:  َويْذُكُروا اسؿ الَل فِل َأي  [ َأي 

ـُ ُطَؿَر، َوَأُبق ُهَرْيَرَة َيْخُرَجاِن إَِلك اْلَعْشرِ  اُم الت ْشِريِؼ، َوَكاَن اْب اُم اْلَؿْعُدوَداُت: َأي  ، َوإي 

اِم اْلَعْشِر ُيَؽبَِّرانِ  قِق فِل َأي  ـُ َطؾِل  َخْؾَػ  ،السُّ ُد ْب َوُيَؽبُِّر الـ اُس بَِتْؽبِقِرِهَؿا، َوَكب َر ُمَحؿ 

ـِ َطب اٍس َقاَل طَ الـ افَِؾِة. فقف اٍم َأْفَضَؾ مِـَْفا فِل َهِذِه(، مُ لَ الس   فِ قْ ؾَ : اْب : )َما اْلَعَؿُؾ فِل َأي 

َقاُلقا: َوٓ اْلِجَفاُد ىف سبقؾ الل؟، َقاَل: )َوٓ اْلِجَفاُد، إِٓ َرُجٌؾ َخَرَج ُيَخاصُِر بِـَْػِسِف 
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 قرُ بِ ؽْ الت   قَ هُ  يِؼ رِ ْش الت   امِ ي  أَ  لفِ  ُؾ ؿَ : العَ ُب ؾ  فَ ؿُ الْ  اَل قَ َوَمالِِف، َفَؾْؿ َيْرِجْع بَِشْلٍء(. وَ 

 ةِ لَ ى الص  ؾَ ا طَ ضًّ َح  مُ لَ ا الؽَ َذ هَ  انَ كَ  وْ لَ ه ُك  َٕ  ة:ِؾَ افَ الـ  ةِ لَ َص  ـْ مِ  ُؾ َض فْ أَ  قَ هُ ، وَ قنُ ـُْس ؿَ الْ 

  . اهـ((ٍب رْ ُش وَ  لٍ كْ أَ  امُ ي  : )أَ مُ لَ الس   هِ قْ ؾَ طَ  لهُ وْ قَ  َض ارَ لعَ  امِ يَ إَ  هِ ذِ هَ  يفِ  امِ قَ والص  

 مَ وْ يَ  ى أن  ؾَ طَ  ل  ُد تَ  يَ هِ ، وَ اج  الَح  رِ قْ لغَ  ةَ فَ رَ طَ  مِ وْ يَ  مِ وْ ي بَص تِ ػْ يُ  نْ ى مِ اوَ تَ فَ  فذهِ فَ  قؾُت:

 مُ وْ يَ  هُ قعًا، ٕك  ؿِ َج  قنَ سؾؿِ ى لؾؿُ الَ عَ تَ  للِ  رٍ كْ ، وذِ ٍب رْ وُش  لٍ كْ ، وأَ ورٍ وسرُ  ٍح رَ م فَ وْ يَ  ةَ فَ رَ طَ 

ـِ  بةَ ؼْ طَ  يِث دِ ُقِرَن يف َح  ٕن   َؽ لِ وذَ  :قدٍ طِ  ـَ سؾؿِ الؿُ  ادِ قَ طْ بلَ   رٍ امِ طَ  ب  رِ قْ وغَ  اِج جّ الحُ  ق

 دَ ـْطِ  امُ يّ ا إَ ذَ وهَ  ،«يِق رِ ْش الت   امُ ي  أَ »، و«ىَح ْض إَ  قُد طِ »، و«رِ طْ الػِ  قُد طِ »: َل هِ ، وَ اِج ج  الحُ 

ـَ سؾؿِ الؿُ   ةَ فَ رَ طَ  مِ وْ يَ  امِ قَ بِص  اسِ الـ   ونَ مرُ لْ ه يَ ؾ  كُ  َك لِ ذَ  عَ مَ ، ةِ فرَ طّ الؿُ  ةِ يعَ رِ يف الش   امُ َص ٓ تُ  ق

،  ّل بِ الـ   ـَ مِ  مفِ قْ م َص دَ ة يف طَ قحَ حِ الّص  يَث ادِ إَح  قنَ رتكُ قْ ، فَ (1)قٍف عِ َض  يِث دِ لَح 

 .انُ عَ تَ ْس الؿُ  ي، واللُ اوِ تَ الػَ  ائِب رَ غَ  ـْ ا مِ ذَ ، وهَ ابةِ حَ الص   اعَ ؿَ ْج ضًا إِ يْ أَ  قنَ ركُ تْ ويَ 

 (:59ص 53)ج «ىاوَ تَ الػَ »يف   ازٍ بَ  بنِ  يزِ زِ العَ  دِ بْ خ طَ قْ الش   احةُ ؿَ َس  اَل قَ 

 ةِ َس ؿْ يف َخ  اءِ ؾؿَ العُ  قالِ قْ أَ  ّح َص يف أَ  انِ عَ تؿِ جْ د يَ ؼقِّ ، والؿُ ِؼ طؾَ الؿُ  قرَ بِ ؽْ التّ  أنّ  ؿُ ؾَ عْ ا تَ فذَ )وبَ 

 (. اهـةثَ لَ الث  « يِق رِ ْش الت   امُ ي  أَ »، و«رِ ْح الـ   مُ وْ يَ »، و«ةَ فَ رَ طَ  مُ وْ يَ »: امٍ يّ أَ 

 ك أن  ؾَ طَ  لُّ دُ ا يَ ؿ  ، مِ ةَ فَ رَ طَ  مِ قْ ر يَ جْ ام يف فَ رَ الؽِ  ابةِ حَ الص   ـِ طَ  قرُ بِ ؽْ الت   َت بَ ثَ  دْ وقَ قؾُت: 

ـَ ؾؿِ ْس لؾؿُ  قدٍ طِ  مَ قْ يَ  ةَ فَ رَ طَ  مَ قْ يَ  ٓ   قنُ ا ٓ يؽُ ذَ هَ  قرِ بِ ؽْ الت   : ٕن  ق  .انُ عَ تَ ْس الؿُ  ، واللُ (2)قدٍ طِ  مُ قْ يَ  إ

                                                 
 .ةَ فَ رَ طَ  مِ قْ يَ  مِ قْ يف َص   ةَ ادَ تَ ل قَ بِ أَ  يُث دِ َح  قَ هُ ( وَ 1)

 )ج« الَؿْبُســقط»واكظــر: ( 2)
ِّ
ــَؿْرَقـِْدّي « ُتْحَػــَة الُػَؼَفــاء»(، و42ص 2لؾّسْرَخِســل َبــَدائِع »(، و174ص 1)جلؾس 

ـَائِع  )ج« الص 
ِّ
 )ج« الِخلَفَِقات»(، و195ص 1لؾَؽاَسائِل

ِّ
 (.117ص 4لؾَبْقَفِؼل
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 لقل:الد   َك قْ وإل

 رِ ْج الػَ  ةِ لَ َص  َد عْ بَ  رُ ب  ؽَ يُ   ٍب الِ ي صَ بِ أَ  بنُ  ي  ؾِ طَ  انَ كَ : )اَل قَ  ةَ ؿَ ؾَ َس  بنِ  قِق ؼِ َش  نْ عَ ( فَ 5

(. رِ ْص العَ  َد عْ بَ  رُ ب  ؽَ يُ وَ  ،يِق رِ ْش الت   امِ يَ أَ  رِ آِخ  نْ مِ  رَ فْ الظ   يَ ؾ  َص ى يُ ت  َح  عُ طَ ؼْ يَ  َٓ  م  ثُ  ةَ فَ رَ طَ  مِ وْ يَ  نْ مِ 

ُه َكاَن ُيَؽب ُر َبْعَد َصَلِة اْلَػْجرِ َيْوَم َطَرَفَة، إَِلى َصَلِة اْلَعْصرِ ِمْن آِخرِ َأي اِم ي ِرَواَيٍة: )َوفِ  َأك 

 (.الت ْشرِيِق، َوُيَؽب ُر َبْعَد اْلَعْصرِ 

 أثٌر صحقٌح 

ـُ  فُ َج رَ ْخ أَ   1)ج «كرَ دْ تَ ْس الؿُ »يف  ؿُ اكِ (، والحَ 5631) «ػـ َص الؿُ »يف  ةَ بَ قْ ل َش بِ أَ  اب

ـُ 299ص ي ذِ  رِ ْش طَ  ؾِ ْض فَ »يف  لُّ اكِ رَ بَ (، والط  311ص 4)ج «طَس وْ إَ »يف  رِ ذِ ـْالؿُ  (، واب

 ائؾِ َض فَ »(، ويف 314ص 3)ج «رىبْ ــ الؽُ السُّ »يف  لُّ ؼِ فَ قْ (، والبَ 48)ص «ةجّ الحِ 

  دُ بْ وطَ  (،122ص 4)ج« اِت الِخلَفِق  »ويف  (،419)ص «اتقَ وْ إَ 
ِ
ـُ  الل يف  دَ ؿَ ْح أَ  ب

ـِ  دةَ ائِ زَ  يِؼ رِ صَ  ـْ ( مِ 129) «ؾِ ائِ َس الؿَ » ـِ  ؿِ اِص طَ  ـْ طَ  امةَ دَ قُ  ب ـِ  قِؼ ؼِ َش  ـْ َبْفَدلة طَ  ب  ةَ ؿَ ؾَ َس  ب

 .فِ بِ 

دهُ ـٌ َس َح  هُ دُ ـَا َس ذَ وهَ  قؾُت:  (.153ص 3)ج «اءِ وَ اْلرْ »يف  لُّ اكِ بَ لْ إَ  ُخ قْ الش   ، وَجق 

- قفِ فِ  دَ رَ ا وَ مَ  حُّ َص أَ )وَ  (:536ص 2ج) «يارِ البَ  ِح تْ فَ »يف    رٍ َج َح  ابنُ  اَل وقَ 

ـِ ل  ؾِ ُل طَ قْ قَ  -يِؼ رِ ْش الت   امِ ي  أَ  قرَ بِ ؽْ ل: الت  ـِ عْ يَ   (. اهـقدٍ عُ ْس مَ  ، واب

ـِ  دةَ ائِ زَ  يِؼ رِ صَ  ـْ /ط( مِ 23)ق/ «ـِ يْ قدَ العِ  ةِ لَ َص »يف  ؾلُّ امِ حَ الؿَ  فُ َج رَ ْخ وأَ   ةَ امَ دَ قُ  ب

: )َكاَن َطِؾي  طَ  لِّ بِ ؾَ عْ ك الث  ؾَ طْ إَ  دِ بْ طَ  ـْ طَ  َؾِؿي  ْحَؿِن الس  ُيَؽب ُر ِمْن َصلَةِ  ْن َأبِي َطْبِد الر 

 الَغَداةِ َيْوَم َطَرَفَة إَِلى َصلَِة الَعْصرِ ِمْن آِخرِ َأي اِم الت ْشرِيِق(.

 .ـٌ َس َح  هُ ادُ ـَوإْس 
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ـُ  دُ ؿ  حَ (، ومُ 154)ص «ارِ أثَ »يف  قسَػ ق يُ بُ أَ  فُ َج رَ ْخ وأَ   «ارِ أثَ »يف  ـِ َس الحَ  ب

 ؿ  َح  ـْ طَ  ةَ قػَ ـِ ل َح بِ أَ  يِؼ رِ صَ  ـْ ( مِ 218)
ـِ اِ  طَ  ـْ طَ  لِّ عِ خَ الـ  قؿَ اهِ رَ إبْ  ـْ طَ  انَ ؿَ قْ ؾَ ل ُس بِ أَ  د ب

 لِّ ؾِ

ـِ   .فِ بِ   ٍب الِ ل صَ بِ أَ  ب

ققصلُّ يف  رهُ كَ وذَ  ر الؿَ »السُّ  (.442ص 2)ج «قرثُ ـْالدُّ

ـُ  فُ رَج ْخ وأَ  ي ذِ  رِ ْش طَ  ؾِ ْض فَ »يف  لُّ اكِ رَ بَ (، والط  5632) «ِػ ـ َص الؿُ »يف  ةَ بَ قْ ل َش بِ أَ  اب

ل َجـَاب بِ أَ  يِؼ رِ صَ  ـْ مِ  ( 123ص 4)ج« اِت الِخلَفِق  »، والَبْقَفِؼلُّ يف (49)ص «ةج  الحِ 

ـِ  ـْ طَ   .فِ بِ  دٍ عْ َس  ُطَؿْقر ب

ـُ  فُ َج رَ ْخ وأَ   رِ ْش طَ  ؾِ ْض فَ »يف  لُّ اكِ رَ بَ (، والط  314ص 4)ج «طِ َس وْ إَ »يف  رِ ذِ ـْالؿُ  اب

ـِ  اِج ج  الحَ  يٍؼ رِ صَ  ـْ ( مِ 49)ص «ةج  ي الحِ ذِ  ـِ  ؿِ اِص طَ  ـْ طَ  اَق حَ ل إْس بِ أَ  ـْ اة طَ صَ رْ أَ  ب  ب

 .َضْؿَرة بفِ 

 ـْ طَ  ّي رِ قْ الث   يِؼ رِ صَ  ـْ ( مِ 48)ص «ةج  ي الحَ ذِ  رِ ْش طَ  ؾِ ْض فَ »يف  لُّ اكِ رَ بَ الط   فُ َج رَ ْخ وأَ 

ـِ  لِّ ؾِ طَ  ـْ طَ  قرِ طْ إَ  ِث ارِ الحَ  ـِ ِطَ  اَق حَ ل إْس بِ أَ   .فِ بِ  ٍب الِ ل صَ بِ أَ  ب

 ةِ لَ َص »يف  لُّ ؾِ امِ حَ (، والؿَ 49)ص «ةجّ ي الحِ ذِ  رِ ْش طَ  ؾِ ْض فَ »يف  لُّ اكِ رَ بَ الط   فُ َج رَ ْخ وأَ 

 .فِ بِ  اَق حَ ْس ل إِ بِ أَ  ـْ طَ  يٍؽ رِ َش  يِؼ رِ صَ  ـْ /ط( مِ 23)ق/ «ـِ يْ قدَ العَ 

ُه َكاَن ُيَؽب ُر ِمْن َصلَةِ  ( َوَطْن َطْؾَؼَؿَة بِن َقْقٍس َطْن َطْبِد اللِ بِن َمْسُعودٍ 2 : )َأك 

 الَػْجرِ َيْوَم َطَرَفَة إَِلى َصلَِة الَعْصرِ ِمْن آِخرِ َأي اِم الت ْشرِيِق(.

 حسنٌ  أثرٌ 
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ـِ  يِؼ رِ صَ  ـْ ( مِ 51)ص «ةج  ي الحِ ذِ  رِ ْش طَ  ؾِ ْض فَ »يف  لُّ اكِ رَ بَ الط   فُ َج رَ ْخ أَ   ُمِحّؾ ب

بِّل طَ  ـِ  ؿَ قاهِ رَ إبْ  ـِ ُمْحِرز الض  ـِ  ؿةَ ؼَ ؾْ طَ  ـْ طَ  لِّ عِ خَ الـ  يدَ زِ يَ  ب ـْ  سٍ قْ قَ  ب   دِ بْ طَ  ط
ِ
ـِ  الل  قدٍ عُ ْس مَ  ب

  ِفِ ب. 

 .ـٌ َس َح  دهُ ـَا َس ذَ وهَ قؾُت: 

- قفِ فِ  دَ رَ ا وَ مَ  حُّ َص أَ )وَ  (:536ص 2)ج «يارِ البَ  ِح تْ فَ »يف   رٍ َج َح  ابنُ  اَل قَ 

ـِ ل  ؾِ ُل طَ قْ قَ  -يِؼ رِ ْش الت   امِ ي  أَ  قرَ بِ ؽْ ل: الت  ـِ عْ يَ   قد(. اهـعُ ْس مَ  ، واب

ـُ  فُ رَج ْخ وأَ  ـُ 5633) «ػـ َص الؿُ »يف  ةَ بَ قْ ل َش بِ أَ  اب  5)ج «ؾكحَ الؿُ »يف  مٍ زْ َح  (، واب

ـُ 91ص  «ـِ يْ قدَ العِ  ةِ لَ َص »يف  ؾلُّ امِ حَ (، والؿَ 311ص 4)ج «طَس وْ إَ »يف  رِ ذِ ـْالؿُ  (، واب

افِِعلُّ يف 125ص 4)ج« اِت الِخلَفِق  »، والَبْقَفِؼلُّ يف /ط(23)ق/
اْختِلَِف »(، والش 

ـَ  قِّق
(-495ص 8)ج« الِعراقِ  اَق حَ ْس ل إِ بِ أَ  ـْ طَ  ّي رِ قْ الث   انَ قَ ػْ ُس  يِؼ رِ صَ  ـْ مِ  الُؿْؾَحؼ بإُمِّ

ْبِح َيْوِم َطَرَفَة إَِلى   َكاَن ُيَؽب ُر ِمْن َصلَِة الص 
َطِن إْسوِد بِن َيِزيَد الـ َخعّي: )َأن  َطْبَد اللِ

 لَِة الَعْصرِ ِمْن َيْوِم الـ ْحرِ(.َص 

 .قٌح حِ َص  هُ ادُ ـَوإْس 

 (.115ص 5)ج «ــالسُّ  فةِ رِ عْ مَ »يف  لُّ ؼِ فَ قْ البَ  هُ رَ كَ وذَ 

  دِ بْ طَ  ُب هَ ذْ ا مَ م  )أَ  (:353ص  3)ج «رىبْ ن الؽُ ـَ الس  »يف   ي  ؼِ فَ قْ البَ  اَل وقَ 
ِ
 الل

ـِ    دِ بْ طَ  ـْ طَ  دِ قَ ْس إَ  ـِ طَ  اِق حَ ْس ل إِ بِ أَ  ـْ طَ  يُّ قرِ الث   اهُ وَ رَ  دْ ؼَ : فَ َؽ لِ يف ذَ  قدٍ عُ ْس مَ  ب
ِ
 الل

ًٓ، ورَ ُص قْ مَ  ـِ  ـِ طَ  ةٌ اطَ ؿَ َج  اهُ وَ ق  (.قدٍ عُ ْس مَ  اب
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 «ةجّ ي الحِ ذِ  رِ ْش طَ  ؾِ ْض فَ »(، ويف 9537) «قربِ الؽَ  ؿِ جَ عْ الؿُ »يف  لُّ اكِ رَ بَ الط   فُ َج رَ ْخ وأَ 

ـِ  ؿِ ؽَ الحَ  يِؼ رِ صَ  ـْ ( مِ 52)ص ـِ  ادِ ؿ  وَح  ،ُطَتْقَبةَ  ب  ـْ طَ  لِّ عِ خَ الـ  قؿَ راهِ إبْ  ـِ طَ  انَ ؿَ قْ ؾَ ل ُس بِ أَ  ب

ـِ   .فِ بِ   قدٍ عُ ْس مَ  اب

يف  لُّ راكِ بَ الط   اهُ وَ : رَ اَل قَ  ؿ  (: ثُ 211ص 2)ج «ائدِ وَ َمْجَؿع الز  »يف  لُّ ؿِ ثَ قْ الفَ  هُ ردَ وْ وأَ 

 .ُمَقث ؼقنَ  الفُ َج ، ورِ قرِ بِ الؽَ 

ـِ  لِّ ؾِ طَ  ـْ ا طَ ـَيْ وَ رَ  دْ )قَ  (:507ص 5)ج «ـنالس   ةِ رفَ عْ مَ »يف   ي  ؼِ فَ قْ البَ  اَل وقَ   ب

ـِ  ـِ ، وطَ ٍب الِ ل صَ بِ أَ   ةَ فَ رَ طَ  اةِ دَ غَ  ـْ مِ  رانِ بِّ ؽَ ا يُ اكَ ؿا كَ فُ ك  : أَ فُ ـْطَ  ـِ قْ وايتَ ى الرِّ دَ ْح ل إِ فِ  اسٍ ب  طَ  اب

ـِ  رِ ْص العَ  ةِ لَ ك َص لَ إِ   (.يِؼ رِ ْش الت   امِ يّ أَ  رِ آِخ  م

ـِ  ادِ ؿ  َح  ـْ طَ  ةَ قػَ ـِ ل َح بِ أَ  يِؼ رِ صَ  ـْ ( مِ 154)ص «ارِ ٔثَ ا»يف  َػ قُس ق يُ بُ أَ  فُ رَج ْخ وأَ   ب

 أَ  ـْ طَ  لِّ عِ خَ الـ  قؿَ اهِ رَ إبْ  ـِ طَ  ؿانَ قْ ؾَ ل ُس بِ أَ 
ـِ  ـِ طَ  صِ قَ ْح ل إَ بِ  .فِ بِ   قدٍ عُ ْس مَ  اب

، والَبْقَفِؼلُّ يف /ط(23)ق/ «ـِ يْ قدَ العِ  ةَ لَ َص »يف  ؾلُّ امِ حَ الؿَ  فُ رَج ْخ وأَ 

افِِعلُّ يف 125ص 4)ج« اِت الِخلَفِق  »
ـَ »(، والش  قِّق

-495ص 8)ج« اْختِلَِف الِعراقِ

) ـِ رِ ؿْ طَ  يِؼ رِ صَ  ـْ مِ   الُؿْؾَحؼ بإُمِّ   دِ بْ طَ  ـْ طَ  ؾٍ ائِ ل وَ بِ أَ  ـْ طَ  ةَ ر  مُ  و ب
ِ
ـِ  الل  .بفِ   قدٍ عُ ْس مَ  ب

 .قٌح حِ َص  ـادهُ وإْس 

ُه َكاَن ُيَؽب ُر ) :بِن الَخط اَب  َطْن ُطَؿرَ ( و3 ْبِح ِمْن َصَلِة َأك  َيْوَم َطَرَفَة، إَِلى  الص 

 (. َوفِي ِرَواَيٍة: )ُثم  ُيْؿِسُك َصلََة الَعْصرِ(.َصَلِة الظ ْفرِ ِمْن آِخرِ َأي اِم الت ْشرِيِق 

 حسنٌ  أثرٌ 

ـُ  فُ رَج ْخ أَ  ـُ 5635) «ػـ َص الؿُ »يف  ةَ بَ قْ ل َش بِ أَ  اب  4)ج «طِ َس وْ إَ »يف  رِ ذِ ـْالؿُ  (، واب

 4)ج« اِت الِخلَفِق  »ويف  (،314ص 3)ج «ىرَ بْ ــ الؽُ السُّ »يف  لُّ ؼِ فَ قْ (، والبَ 311ص
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ي ذِ  رِ ْش طَ  ؾِ ْض فَ »يف  لُّ راكِ بَ والط   (، 54ص 2)ج« الُؿْسَتْدرك»(، والَحاكُِؿ يف 122ص

ر الؿَ -433ص 2)ج «ـِ يْ قدَ العِ  امِ ؽَ ْح أَ »يف  يُّ زِ وَ رْ (، والؿَ 51)ص «ةجّ الحِ   ـْ قر( مِ ثُ ـْالدُّ

ـْ  ةَ بَ عْ وُش  ،ةَ اكَ قَ ل طَ بِ أَ  يِؼ رِ صَ  اِج َح  َط ـِ  ج  ـَ  اءَ طَ طَ  ُت عْ ؿِ : َس اَل اة قَ صَ رْ أَ  ب ُث ُيحَ  اٍح بَ ل رَ بِ أَ  ب  دِّ

ـِ  ـْ طَ  ـِ  رَ ؿَ طُ  ـْ ُطَؿْقٍر طَ  ُطَبْقِد ب  .فِ بِ   اِب ط  الخَ  ب

 .ـٌ َس َح  دهُ ـَا َس ذَ وهَ  قؾُت:

 .(4ص 3)ج «آنِ رْ الؼُ  امِ ؽَ ْٕح  عِ امِ الجَ »يف  لُّ بِ صُ رْ الؼُ  هُ كرَ وذَ 

  لُّ اكِ رَ بَ الط   َب ق  وبَ 
  رُ بِّ ؽَ يُ  انَ كَ  ـْ : مَ اُب (: بَ 51)ص «ةجّ ي الحِ ذِ  رِ ْش طَ  ؾِ ْض فَ »ل فِ

 ـْ مِ

 .يِؼ رِ ْش الت   امِ ي  أَ  رِ آِخ  ـْ مِ  رِ فْ الظُّ  ةِ لَ ك َص لَ إِ  ةَ فَ رَ طَ  مُ قْ يَ  ِح بْ الصُّ  ةِ لَ َص 

ُه َكاَن ُيَؽب ُر ِمْن َغَداةِ َطَرَفَة إَِلى َصَلةِ َأك  ) َرِضَي اللُ َطـُْفَؿا: َطِن اْبِن َطب اسٍ ( و4

 (.ُيَؽب ُر فِي اْلَؿْغرِِب ٓ  ، وكاناْلَعْصرِ ِمْن آِخرِ َأي اِم الت ْشرِيِق 

 صحقٌح  أثرٌ 

يف  لُّ ؼِ فَ قْ ة(، والبَ قَ الِ ب العَ الِ طَ الؿَ -316ص 1)ج «ـداْلُؿْس »يف  دٌ دِّ ُمَس  فُ َج رَ ْخ أَ 

ائؾ َض فَ »ويف (، 122ص 4)ج« اِت الِخلَفِق  »ويف (، 313ص 3ج) «ىرَ بْ ـ الؽُ ـَالسُّ »

يف  يُّ زِ وَ رْ /ط(، والؿَ 24)ق/ «ـِ يْ قدَ العِ  ةِ لَ َص »يف  ؾلُّ امِ حَ (، والؿَ 419)ص «اِت قَ وْ إَ 

ر الؿَ -443ص 2)ج «ـِ يْ قدَ العِ  ةِ لَ َص »  1)ج «كِ رِ دْ تَ ْس الؿُ »يف  ؿُ اكِ قر(، والحَ ثُ ـْالدُّ

ـِ قَ حْ يَ  يِؼ رِ صَ  ـْ ( مِ 299ص وٍخ طَ طَ  انِ ط  الؼَ  قدٍ عِ َس  ك ب ـِ َفرُّ ـِ  ـِ ِطْؽرَمَة طَ  ـْ ـ الَحَؽِؿ ب اب

 .فِ ا بِ ؿَ فُ ـْطَ  اللُ  َل ِض َطب اٍس رَ 

 3)ج «اءِ وَ اْلرْ »يف  لُّ اكِ بَ لْ إَ  ُخ قْ الش   حفُ حّ َص  دْ ، وقَ قٌح حِ َص  ـدهُ ا َس ذَ وهَ  قؾُت:

 قفًا، قُ قْ مَ  دُ سدِّ مُ  اهُ وَ (: رَ 66ص 3)ج «ةِ قرَ الخِ  اِف حَ إتْ »يف  ريُّ ـقـالبُّقصال َـ(، وقَ 125ص
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 .ؼاٌت ثِ  الفُ َج ورِ 

 (.115ص 5)ج «ـ وأثارِ ـَالسُّ  ةِ رفَ عْ مَ »يف  لُّ ؼِ فَ قْ البَ  هُ كرَ وذَ 

 ـْ طَ  َؽ لِ ل ذَ فِ  َي وِ رُ  دْ قَ )وَ  (:353ص 3)ج «رىبْ ن الؽُ ـَ الس  »يف  ي  ؼِ فَ قْ البَ  اَل وقَ 

ـِ ل  ؾِ ، وطَ رَ ؿَ طُ   (. اهـ اسٍ ب  طَ  ، واب

ـُ 24)ق/ «ـِ يْ قدَ العِ  ةِ لَ َص »يف  ؾلُّ امِ حَ الؿُ  فُ َج رَ ْخ وأَ  يف  ةَ بَ قْ ل َش بِ أَ  /ط(، واب

ـِ  ـِ طَ  ةَ رمَ ؽْ طِ  ـْ طَ  ٍػ قْ َص ُخ  يِؼ رِ صَ  ـْ ( مِ 166ص 2)ج «ػـ َص الؿُ »  .فِ بِ   اسٍ ب  طَ  اب

َْوَزاِطي   :اْلَولِقِد ْبِن َمْزَيٍد َقاَل َوَطِن ( 5 ْٕ بِقرِ َيْوَم َطَرَفَة، َوُسئَِل َطِن الت ؽْ  :َسِؿْعُت ا

 (. ُر ِمْن َغَداِة َطَرَفَة إَِلى آِخرِ َأي اِم الت ْشرِيِق َكَؿا َكب َر َطِؾيٌّ َوَطْبُد اللِ ُيَؽب  )َقاَل: 

 أثٌر حسنٌ 

 4)ج« اِت الِخلَفِق  »يف  لُّ ؼِ فَ قْ والبَ (، 55ص 2)ج« الُؿْسَتْدرك»َأْخَرَجُف الَحاكُِؿ يف 

دِ اْلَعب   بِلأَ  ِؼ يرِ صَ  ـْ ( مِ 123ص ـِ  اِس ُمَحؿ  ـِ َمْزَيدٍ  ْب ـُ اْلَقلِقِد ْب  طـ َيْعُؼقَب َأْكَبَل اْلَعب اُس ْب

 ِف بِِف.َأبِق

. قؾُت: ـٌ  وَهَذا َسـُدُه َحَس

 لُّ عِ افِ الش   ب  تحَ اْس  دِ قَ وَ ) (:459)ص «اِت قَ وْ إَ  لِ ائِ َض فَ »يف   ي  ؼِ فَ قْ البَ  اَل وقَ 

 مِ قْ يَ  ـْ مِ  ِح بْ الصُّ  ةِ لَ َص  َػ ؾْ َخ  قرِ بِ ؽْ بالت   ُئ دِ بتَ يَ  انَ كَ  فُ ك  أَ  :ِػ ؾَ الس   ضِ عْ بَ  ـْ طَ  َل ؽِ ا ُح مَ  ،

 (. اهـةَ فَ رَ طَ 

 ؾِّ ر كُ إثَ  قرُ بِ ؽْ والت  )(: 95ص 5)ج «ارِ ى بأثَ ؾّ َح الؿُ »يف   مٍ زْ َح  ابنُ  اَل وقَ 

 ُؾ عْ فِ  قرَ بِ ؽْ الت   ف: ٕن  ؾُّ كُ  ـٌ َس َح  :ةَ فَ رَ طَ  مِ قْ ، ويَ يِؼ رِ ْش الت   امِ يّ ل أَ فِ ك، وَ حَ ْض ل إفِ ، وَ ةٍ لَ َص 

 (.اهـرٍ قْ َخ 
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 َئ دِ يبتَ  نْ أَ  ب  حَ تَ اْس  ـِ : مَ باُب (: 353ص 3)ج «ىرَ بْ ـن الؽُ الس  »يف  ي  ؼِ فَ قْ البَ  َب و  وبَ 

 .ةَ فَ رَ طَ  مِ قْ يَ  ـْ مِ  ِح بْ الصُّ  ةِ لَ َص  َػ ؾْ َخ  قرِ بِ ؽْ بالت  

قٍد، واْسُتِحّب الت ْؽبِقر فقِه، فؾقَزُم إْن َٓ ُيَصاُم، طِ  ّح َأن  َيْوَم َطَرَفَة: َيْومَ قؾُت: وَقْد َص 

ُفم  ُغْػرًا.(5) كإْطَقاِد إُْخَرى!  ، الؾ 

لقل: َك وإلقْ   الد 

، َوَيْوُم الـ ْحرِ، َوَأي اُم (2): )َيْوُم َطَرَفةَ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِ  َعْن ُطْؼَبَة ْبِن َطاِمرٍ ف

اُم َأْكٍل َوُشْرٍب(.الت ْشرِيِق ِطقُد   َكا َأْهَل اإلْسلَِم، َوِهَي َأي 

 حديٌث صحقٌح 

(، 148ص3)ج «ُســفِ »يف  (، والت ْرمِِذيُّ 2419) «ُســفِ »َداوَد يف  َأُبق فُ رَج ْخ أَ 

ـِ الُؽْبرى»يف  والـ َسائِلُّ  ـ ْغَرى»(، ويف 4181و) (2829) «السُّ ـِ الصُّ ـ  5)ج «السُّ

اِرمِلُّ يف 152ص 4)ج «ُؿْسـَدلْ ا»يف  دُ ؿَ ْح (، وأَ 252ص  2)ج «ُؿْسـَدالْ »(، والد 

ـُ ُخَزْيَؿَة يف 23ص ـُ َأبِل َشْقَبَة يف 2111) «فِ قحِ حِ َص »(، واْب  3)ج «الؿصـ ػ»(، واْب

 طَؾلِّ 21ص 4و)ج ،(114ص
ـِ ـْ ُمقَسك ْب ـْ َأبقِف َقاَل َسِؿْعُت  ( مـ ُصُرٍق َط ـِ َرَباٍح َط ْب

ـَ َطامِرٍ   بِِف. ُطْؼَبَة ْب

 قٌح طؾك َشرِط ُمسؾٍؿ.حِ ذا َسـَُدُه َص وهَ  ُقؾُت:

                                                 
ــ «قعُؿــجْ الؿَ »( واكظــر: 1) ـِ  «لـِــغْ الؿَ »(، و41ص 5)ج يِّ وِ قَ لؾـ  ــ ر الؿَ »(، و393ص 2)ج ةَ اَمــدَ قُ  ٓب ـــْ الــدُّ  «قرُث

ققصِ   لؾسُّ
ِّ
 (.442ص 2)ج ل

ـُ طَ  ظُ افِ الحَ  رَ ؽَ كْ ( وأَ 2) ، َفـلَ قتـفِ لثبُ  رٌ َظـكَ  ظ: )َيـْقِم َطَرَفـَة( وفقـفِ ْػـ( لَ 163ص21)ج «الت ؿفقـد»يف  الَبر   دِ بْ اب

 .ُيْؾَتَػُت إلْقفِ 
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َوَواَفَؼُف  ،ؾٍؿ وَلْؿ ُيَخِرَجاهِط ُمْس قٌح طؾك َشرْ حِ يٌث َص ا َحدِ ذَ هَ  َوَقاَل الَحاكُِم: 

. َهبِلُّ
 الذ 

:  قٌح.حِ ـٌ َص َس يٌث َح دِ ا َح ذَ هَ  َوَقاَل الت ْرِمِذي 

قُخ إَلَباكِلُّ 
َحُف الش   (.131ص 4)ج «اءِ وَ اْلرْ »يف  والَحِديُث َصح 

ـَ ـؾؿِ سـؿُ ـِع الـقــؿـجَ ـاٌم لـا طَ ذَ ـهَ  :لَِم(ـَل اإلْس ـ)ِطقُدَكا َأهْ  ه ـلُ وْ وقَ  اِج،  ـَ مِ  ق  الُحج 

ـْ كَ ا َخ ذَ هَ  بلن   امُّ ا العَ ذَ هَ  ُص قٍؾ ُيخِص لِ ْت أيُّ دَ بُ ثْ يَ  ؿْ لَ وَ ، (1)وَغْقِرِهؿ ـَ  ةَ فَ رَ بعَ  انَ اٌص بَِؿ
مِ

اِج    (2) الُحج 

ٍل كْ أي اُم أَ  -ُم َطَرَفةَ وْ ا يَ قفَ بَِؿا فِ -ة  َس ؿْ اُم الَخ إيّ  ذهِ هَ  ى أن  ؾَ يُث َيدل  طَ دِ فالَح 

ِن، وأي اِم الت شريِق أيضًا، يْ ى ُيوجُد يف الِعقَد ـَ عْ ا الؿَ َذ وهَ ، رِ الَحاج  قْ وغَ  ،ٍب لؾَحاج  وُشْر 

: َٓ  افِة اللِ قَ ا يف ِض قفَ فنن  الـ اَس كؾ فم فِ   ر: فنن  الـ اَس يلكُؾونَ قد الـ ْح ا طِ ؿَ ق  ِس  َطز  وجل 

 ومن  أحٌد.ُص يَ  لَ ، فَ همْ ُر قْ ، وغَ ِف قِ وْ الؿَ  ُل هْ أَ  ؽِفمْ وِم ُكُس ُلُح  نْ مِ 

ـُ اَوَقاَل ) :(459ص 2ج) «يارِ البَ  ِح تْ فَ »يف   رٍ َج َح  ابنُ  ظُ افِ الَح  اَل قَ  َأبِل  ب

ـَ اْلَعَؿِؾ فِل َغْقِرهِ اْلَحِديُث َدال  َطؾَ  :َجْؿَرةَ 
اِم الت ْشِريِؼ َأْفَضُؾ مِ َقاَل  :ك َأن  اْلَعَؿَؾ فِل َأي 

اَم ِطقدٍ  ُر َطَؾك َذلَِؽ َكْقُكَفا َأي  َٓ ُيَعؽِّ ـْ َحِديِث َطائَِشةَ  :َو
َم مِ ـْ َقْقلِِف  ،َكَؿا َتَؼد 

َٓ َما َصح  مِ َو

َلُم َأك َفا  َلُة َوالس  اُم َأْكٍؾ َوُشْرٍب َطَؾْقِف الص  َٓ َيْؿـَُع اْلَعَؿَؾ  :َأي  َن  َذلَِؽ 
ِ
َكَؿا َرَواُه ُمْسؾٌِؿ ٕ

                                                 
ـَ يقُم الـ حِر، وأي اُم الت شريِؼ لَجؿقِع اْلُؿسؾؿِ  ك بَِؿا فقفِ حَ قُد إْض ( وطِ 1) َأْكـٍؾ  إَياُم: أي ـامُ  ذهِ قٌم، ففَ ؾُ عْ مَ  قَ ا هُ ؿَ : كَ ق

 وُشْرٍب.

اِج، ففَ ا َخ ذَ ِض الُعؾؿاِء بلن  هَ عْ ؿًا بلن  َققَل بَ ؾْ ( طِ 2)  ا ٓ ُيخصُص الَعام  يف الَحِديث َفَتـب ف.ذَ اٌص بالُحج 
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ٓ  فِقَفا َبْؾ َقْد َشَرَع فِقَفا َأْطَؾك اْلِعَباَداِت   َتَعاَلى َوَلْم ُيْؿـَْع فِقَفا ِمـَْفا إِ
َوُهَو ِذْكُر اللِ

َقامُ   . اهـ(الص 

ِم َطَرَفَة، وْ َم يَ وْ َص  وا بهِ هُ رِ ؽَ ، فَ يِث دِ ا الَح َذ لى هَ م إِ ؾْ العِ  أهلِ  ُض عْ بَ  َب هَ ذَ  َك لِ لَذ 

 (1)ِم الـ ْحرِ.وْ ِم يَ وْ وا َصْوَمُه: كَص ؾُ عَ وَج 

ُقوخِ »يف  َقاَل ابُن َأَسٍد  (: َطْن ِصَقاِم َيْوِم ِطقد الِػْطرِ، 330)ص« ُمْعَجم الش 

ـِ )َقاَل َبْعُض الُعَؾَؿاِء: بَ وَيْوِم ِطقِد إَْضَحى:  ـِ الَقْقَمْق ْقِم يف َهَذْي ـِ الص  َلن  الـ ْفل َط

َٓ َيِصحُّ  اَم  ـْ َصاَم َهِذِه إَي  َيْؼَتِضل الت ْحِريِؿ، وأن  الَصْقَم فِقَفا َغْقُر َمْشُروٍع، وَم

افِِعلِّ (2)َصْقُمفُ 
 (. اهـ، َوُهَق َقْقُل الش 

وكاكِ العَ  اَل قَ  )ِطْقُدَكا   لهُ وْ (: )قَ 240ص 4)ج «َْٕوَصارِ َكْقِل ا»يف   ي  ل مُة الش 

اِم الت ْشريِؼ ال  قّ ؼِ ، وبَ َأن  َيوَم َطَرَفةَ َدلقٌؾ َطؾك  قفِ فِ  :َأْهَل اإِلْسلَِم( اُم عْ تل بَ َة َأي  َد الـ ْحِر َأي 

 اهـ ِطقٍد(.

 لهُ وْ )قَ  (:485ص 3)ج «ُتْحَػِة إَْحَوِذي»يف  مُة الُؿَباَرْكُػوِرّي َوَقاَل الَعل  

: :)ةِ  ـْ ع مِ ُم الت اِس قْ : القَ أْي  )َيْوُم َطَرَفَة  رِ اِش ُم العَ قْ : القَ ْي أَ  )َوَيْوُم الـ ْحرِ(: ،ِذي الِحج 

ةِ  ـْ مِ  ُم الَحاِدي َطَشر، والث اكِل َطَشر، والث الُث قْ : القَ ْي أَ  )َوَأّياُم الت ْشرِيِق(: ،ِذي الِحج 

ك آْختَِصاِص ؾَ بالـ صِب طَ  )َأْهُل اإِلْسلَم( ،ةِ ربي  ك الخَ ؾَ طَ  عِ فْ بالر   )ِطقُدَكا( ،َطَشر

                                                 
 (.76ص2لؾط َحاِويِّ )ج «اين أثارِ عَ ح مَ رْ َش »( واْكُظر: 1)

ـْ َصاَم َيْقَم َطَرَفَة، َفَصْقُمُف ٓ يَ ( 2)
 وَكَذلَِؽ مِ

ٌ
ْقُم فِل َأي اِم الِعقد َغْقُر َمْشـُروٍع، َبـْؾ َمـْفـل ، ٕك ُف َيْقُم ِطقٍد، والص  ِصحُّ

ـْ لَفَذا. ِريَعِة، فاْفَط  َطـُْف يف الش 
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اُم الَخْؿَسةِ  :ْي أَ  :)َوِهَي( أن  ُيوَم َطَرَفَة، يف الَحِديِث دلقٌؾ طؾك  )َأّياُم َأْكٍل َوُشْرٍب( ،إي 

ٍؾ كْ اُم أَ يّ أَ  :ةِ َس ؿْ اُم الخَ إيّ  هِ ذِ ؾُّ هَ كُ و ،قدٍ ُم طِ وْ يَ  ا أن  يوَم الـ حرِ ؿَ : كَ قدٍ وأي اَم الت شريِق أي اُم طِ 

 اهـ ٍب(.رْ وُش 

َوَيْوَم  ،َوَيْوَم َطَرَفةَ  ،ُيْسَتَحب  اْلُغْسُل َيْوَم اْلِػْطرِ )َقاَل:   بِن َأبِي َصالٍِب  َطْن َطِؾيّ وَ 

 (.َوَيْوَم اْلُجُؿَعِة، َوَلْقَس بَِحْتمٍ  ،إَْضَحى

 أثٌر صحقٌح 

ـِ  ُشَجاعِ  يِؼ رِ صَ  ـْ ( مِ 344)ص «الِخَؾِعق ات»يف  الِخَؾِعلُّ  فُ رَج ْخ أَ  اْلَقلِقِد، َقاَل:  ْب

َثـَا الرُّ  ـْ َطؾِل  قْ َح َحد  ـْ َأبِل اْلَخْقِر، َط َة، َط  ُمر 
ـِ ـْ َطْؿِرو ْب ـُ ُمَعاِوَيَة، َط  بف.  ُؾ ْب

.َس ـدُه َح ا َس ذَ وهَ  قؾُت:  ـٌ

ك قَ حْ يَ  يِؼ رِ صَ  ـْ ة( مِ قَ الِ ب العَ الِ طَ الؿَ -285ص 1)ج «ـداْلُؿْس »يف  دٌ د  ُمَس  فُ َج رَ ْخ وأَ 

ـِ َطْؿرِ  ـْ طَ  بةَ ُشعْ  ـْ طَ  ة طَ  و ب  .فِ َزاَذان بِ  ـْ ُمر 

 قٌح.حِ ـدُه َص ا َس ذَ وهَ  قؾُت:

 .اٌت ؼَ ثِ  الفُ َج رِ  (:494ص 2)ج «اْلَؿَفرة اِف َح إتْ »يف  الب وصقري   اَل وقَ 

ـُ َأبِل َشْقَبَة يف  فُ رَج ْخ وأَ   ـْ طَ  صٍ ػْ َح  يِؼ رِ صَ  ـْ ( مِ 94ص 2)ج «اْلُؿصـ ػ»اب

ـِ رِ ؿْ طَ  ـْ اج طَ جّ َح   .فِ بِ  ةَ ر  مُ  و ب

طقٍد، وَذلَِك ْٓستِْحَباِب الُغْسِل فقِه، ٕن   َؾى َأن  َيْوَم َطَرفَة َيْومَ وَهَذا إََثُر َيُدل  طَ 

 . الُغْسَل ُيْسَتحُب َأي ام إَْطَقادِ، َكَؿا َبْقَن َطؾي  بُن َأبِي َصالٍِب 



                      ِّٖ ِِٜب الَفَتا ًِ  َغَسا ِّٖ َع  َتِعِسُٓف الَػا

 

 

32 

، ةِ قحَ حِ الص   يِث ادِ َح إَ  قدِ ُج وُ  عَ مَ  ةَ فَ رَ طَ  مِ قْ يَ  مِ قْ بَص  اُس ك الـ تَ فْ ا أَ ذَ نِ فَ  ؾُت:ق

  رٍ كْ ، وذِ ٍب رْ وُش  ؾٍ كْ ، وأَ قرٍ بِ ؽْ ، وتَ قدٍ طِ  مُ قْ يَ  فُ ك  أَ  ابةِ حَ الص   اعِ ؿَ ْج وإِ 
ِ
ا ـَبْ َس كَ  دْ ؼَ ك، فَ الَ عَ تَ  لل

ـِ  ادِ فَ تِ ل يف آْج طَ الخَ  ُض حْ ا مَ ذَ ا، وهَ فَ دلتِ أَ  ـَ قْ بَ  ضِ ارُ عَ ك الت  لَ ة إِ يّ بقِ ة الـ ـ السُّ  ي  .يف الدِّ

 ـْ طَ  ةٌ زهَ ـَ، مُ صٍ ؼْ أي كَ  ـْ مِ  قةٌ الِ ، َخ ٍب قْ طَ  ؾِّ كُ  ـْ مِ  أةٌ رَ بَ مَ  ةُ بقي  الـ  ةُ ـ والس  قؾُت: 

  ـَ ٌل مِ ْح وَ  َل هِ ، وَ َؽ لِ كذَ  قنُ ؽُ ٓ تَ  ، وكقَػ (1)اِب رَ طِ ، وآْض ضِ ـاقُ ، والتّ ضِ عارُ الت  
ِ
 الل

ـِ اْلَفَقى )ك: الَ عَ تَ  اَل قَ ،  (2) دٍ ؿ  حَ مُ  ك كبقِّفِ ؾَ ك طَ الَ عَ تَ  ٓ  َوْحٌل 3َوَما َيـْطُِؼ َط ( إِْن ُهَق إِ

 [.4و 3]الـجؿ:  (4ُيقَحك )

 قَ : هُ َض عارُ الت   أن   ؿْ ؾَ واطْ ) (:208)ص «راضِ الـ   ةِ َض وْ رَ »يف   ةَ امَ َد قُ  ابنُ  اَل قَ 

: (3)ًباذِ كَ  قنُ ؽُ يَ  َٓ  ِه ولُس ورَ  ،ىالَ عَ تَ  ر اللِ بَ َخ  : ٕن  نِ ريْ بَ يف َخ  َك لِ ذَ  وزُ ُج يَ  وَٓ ، اقُض ـَالت  

 عُ ؿْ الجَ  نَ قؽُ يَ  وْ أَ ، ياوِ الر   ـَ ًبا مِ ذِ ا كَ ؿَ هُ دُ َح أَ  قنُ ؽُ يَ  ا أنْ : فنم  ـِ قْ ؿَ ؽْ يف ُح  َؽ لِ ذَ  دَ جِ وُ  ننْ ف

 (. اهـقًخاُس ـْا مَ ؿَ هُ دُ َح أَ  قنَ ؽُ يَ  وْ أَ ، ـِ قْ اكَ مَ يف زَ  وْ ، أَ ـِ قْ الَ ك َح ؾَ طَ  يؾِ زِ ـْا بالت  ؿَ ـفُ قْ بَ 

                                                 
 عَ َضـيـث، ووَ ادِ َح إَ  ـَ قْ َبـ عـارٌض تَ  قَ ُهـ َس قْ ولَ  -راهِ يف الظ   :ْي أَ – رّي اهِ ضَ  ارٌض عَ رًا تَ ادِ ل كَ تِ لْ يَ  دْ قَ  فُ ـ  ولؽِ قؾُت: ( 1)

 ـْ مِـ بد  ، فلروطِ والشُّ  اطدِ قَ الؼَ  ـَ مِ  قطةَ ؿُ جْ ا مَ فَ بطُ ْض ، تَ الِؽ َس الؿَ  ـَ دًا مِ دَ طَ  رّي اهِ الظّ  عارَض الت   َؽ لِ ذَ  عِ فْ لدَ  اءُ ؿَ ؾَ العُ 

 .الِ ؽَ اْلْش  الةِ ا، ْلزَ فَ لقْ ع إِ َج رْ الؿَ 

ــرْ البُ »( واكظــر: 2) ــان يف طُ َه ــ قمِ ُؾ ــكَ رْ لؾز   «آنرْ الُؼ  ِش
ِّ
ــْلْح ا»(، و53ص 2)ج ل ـِ  «امِ َؽ ــ ــ ٓب (، 171ص 2)ج مٍ زْ َح

ــاْلتْ »و ــان يف طُ َؼ ــ قمِ ُؾ  )ج «آنرْ الُؼ
ّ
ــققصل ــتِ اْخ »(، و89ص 3لؾسُّ ــقمِ طُ  ارِ َص ــ ؾ ـِ  «يِث دِ الَح ــ ــرٍ ثِ كَ  ٓب (، 171)ص ق

 اكِ كَ قْ لؾش   «قلِ حُ الػُ »و
ِّ
 (.275)ص ل

ـ يُث دِ ، والَحـقٌػ عِ َضـ يٌث دِ َحـ فُ ، فنك  قؾِ بِ ا الؼَ ذَ هَ  ـْ مِ  «َصْقِم َيْقِم َطَرَفةَ »: يُث دِ وَح  قؾُت:( 3) ك َؾـطَ  ٌب ذِ قػ َكـعِ الض 

 بِ الـ  
ِّ
 .انُ عَ تَ ْس الؿُ  ، واللُ  ل
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َوَلْقَس فِل )(: 535ص 5)ج «هتػؼّ والؿُ  قهِ ؼِ الػَ »يف   قُب طِ الَخ  ظُ افِ الَح  اَل قَ و

  ،َكصِّ اْلُؼْرآنِ 
ِ
ـْ َرُسقِل الل َٓ َكصِّ اْلَحِديِث َط   لِ قْ ؼَ ل :ٌض ارُ عَ تَ   َو

ِ
 انَ كَ  قْ لَ وَ ك: الَ عَ تَ  الل

  رِ قْ غَ  دِ ـْ طِ  ـْ مِ 
ِ
:  فِ بقِّ كَ  ـْ طَ  راً بِ خْ مُ  اَل [، وقَ 82]الـساء:  قراً ثِ كَ  لفًاتِ اْخ  قفِ وا فِ دُ َج قَ لَ  الل

( ـِ اْلَفَقى ٓ  َوْحٌل ُيقَحك )3َوَما َيـْطُِؼ َط َٓ ، [4و 3]الـجؿ:  (4( إِْن ُهَق إِ َفُلْخبَِر َأك ُف 

ـْ ِطـِْدهِ   َكبِقِّفِ ، َوَأن  َكَلَم ـَ اْلُؼْرآنِ اْختَِلَف فِل َشْلٍء مِ 
َطَؾك َأن  ُكؾ ُف  ، َفَدل  َذلَِؽ َوْحٌل مِ

ا بَِعْطٍػ، َأِو ، َوَمْبـِلُّ َبْعُض ُمَضاٌف َبْعُضُف إَِلك َبْعضٍ  ، َوَأن  َجِؿقَعفُ ُمت ِػٌؼ  ُف َطَؾك َبْعٍض إِم 

 (. اهـ، َأْو َغْقِر َذلَِؽ اْستِْثـَاءٍ 

  ـَ قًا مِ ْح وَ  انَ ا كَ ، ومَ آنِ رْ : كالؼُ ٌل ْح وَ  ةُ ـ فالسُّ  قؾُت:  
ِ
 ـِ طَ  ـزهٌ مُ  قَ فُ ك، فَ الَ عَ تَ  الل

 ـْ مِ  انَ كَ  قْ لَ وَ ك: الَ عَ تَ  ؼِّ الحَ  لِ قْ : لؼَ اِب رَ طِ ، وآْض ضِ عارُ ، والت  ضِ ـاقُ ، والت  ِف لَ تِ آْخ 

  رِ قْ غَ  دِ ـْطِ 
ِ
ُقْؾ إِك َؿا ُأْكِذُرُكْؿ : كالَ عَ تَ  اَل وقَ [، 82]الـساء:  قراً ثِ كَ  لفًاتِ اْخ  قفِ وا فِ دُ َج قَ لَ  الل

 ُأْسَقٌة َحَسـَةٌ ك: الَ عَ تَ  اَل وقَ  ،[45]إكبقاء:  بِاْلَقْحِل 
ِ
 َلَؼْد َكاَن َلُؽْؿ فِل َرُسقِل الل

 [.21]إحزاب:

 ـْ مِ  َؾ ؼِ ا كُ ، ومَ ةِ ـ السُّ  قصِ ُص ، وكُ آنِ رْ الؼُ  قصِ ُص كُ  ـَ قْ بَ  َف لَ تِ ، وٓ اْخ َض ارُ عَ تَ  لَ فَ 

اء قَ : َس ؾؼًا، أْي طْ مُ  ةِ بقي  الـ  يِث ادِ َح إَ  ـَ قْ بَ  لفُ  قدَ ُج ٓ وُ  قؼّل ؼِ الحَ  ارُض عَ ، فالت   عالفِ فْ أَ 

رد  مَ  الػ: فننّ خَ ايف والت  ـَا الت  ؿَ رهُ اهِ ضَ  ؿُ قهِ يُ  انِ ديثَ َح  َجاءَ ا ذَ إِ  فُ ك  قة، وأَ ـِّضَ  مْ ة، أَ ق  عِ طْ قَ  ْت اكَ كَ 

 (1)ا.فَ اتِ ذَ  يِث ادِ ٓ يف إَح  فِ اكِ رَ ، وإدْ فدِ تَ جْ الؿُ  ؿِ فْ يف فَ  قرِ ُص ك قُ لَ إِ  َؽ لِ ذَ 

                                                 
ـ «قثغِ ح الؿُ تْ فَ »( واكظر: 1) ـِ  «يثدِ الَحـ قمِ ُؾـطُ »(، و76ص 3)ج يِّ اوِ خَ لؾس  ـ ٓبـ بـة خْ كُ »(، و285ح )صلَ الص 

ـِ  «رؽَ الػِ  ـِ ٓ «امَؽـْح إَ  قلِ ُصـام يف أُ َؽـاْلْح »(، و37)ص رٍ َجـَح  ٓب ؾـقم ار طُ َصـتِ اْخ »(، و171ص 2)ج مٍ زْ َحـ بـ

= 
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 (1).هِ ارِ بَ ْخ يف أَ  ِف لَ تِ ، وآْخ ضِ عارُ الت   ـِ طَ  ـزهٌ مُ   لُّ بِ والـ  قؾُت:

ا َكاَن ) (:55و 50ص 5)ج «قنَ وقعِ الؿُ  مِ لَ طْ إِ »يف   مِ ق  الؼَ  ابنُ  امُ اإلمَ  اَل قَ  َوَلؿ 

 ُسْبَحاَكُف يَ 
ِ
ـْ الل ْدَق فِقِف، َلْؿ َتْصُؾْح َمْرَتَبُة الت ْبؾِقِغ الت ْبؾِقُغ َط ُغ، َوالصِّ ْعَتِؿُد اْلِعْؾَؿ بَِؿا ُيَبؾ 

ُغ َصاِدًقا ْدِق: َفَقُؽقُن َطالًِؿا بَِؿا ُيَبؾِّ ـْ ات َصَػ بِاْلِعْؾِؿ َوالصِّ ٓ  لَِؿ َواَيِة َواْلُػْتَقا إ فِقِف،  بِالرِّ

ـَ الط ِري رّ َوَيُؽقُن َمَع َذلَِؽ َحَس ًٓ فِل َأْقَقالِِف َوَأْفَعالِِف، ُمَتَشابَِف السِّ قَرِة، َطْد  ،َِؼِة، َمَرِضل  السِّ

 (. اهـَوَمْخَرِجِف َوَأْحَقالِفِ  ،َواْلَعَلكَِقِة فِل َمْدَخؾِفِ 

ْكَساَن ) (:595ص 7)ج «ىاوَ تَ الػَ »يف   ةَ ق  ؿِ قْ تَ  ابنُ  مِ لَ اإلْس  ُخ قْ َش  اَل وقَ  َفنِن  اْْلِ

اهُ  ،ِرُف َأن  اْلَحؼ  َمَع َغْقِرهِ َقْد َيعْ  ِه َطَؾْقفِ  ،َوَمَع َهَذا َيْجَحُد َذلَِؽ لَِحَسِدِه إي   ،َأْو لَِطَؾِب ُطُؾقِّ

 ،َوَيُرد  َما َيُؼقُل بُِؽؾِّ َصِريٍؼ  ،َوَيْحِؿُؾُف َذلَِؽ اْلَفَقى َطَؾك َأْن َيْعَتِدَي َطَؾْقفِ  ،َأْو لَِفَقى الـ ْػسِ 

ُسَؾ َطؾُِؿقا َأن  اْلَحؼ  َمَعُفؿْ  ،ْؾبِِف َيْعَؾُؿ َأن  اْلَحؼ  َمَعفُ َوُهَق فِل قَ  َب الرُّ ـْ َكذ  ُة َم  ،َوَطام 

ا لَِحَسِدِهؿْ  ـْ إم 
َياَسةَ  ،َوَأك ُفْؿ َصاِدُققَن َلؽِ َراَدتِِفْؿ اْلُعُؾق  َوالرِّ

ا ِْلِ ا لُِحبِِّفْؿ ِديـَُفْؿ  ،َوإِم  َوإِم 

ِذي َكاُكقا  َْغَراضِ  ،َطَؾْقفِ ال  ْٕ ـْ ا
 ،َوَصَداَقِة َأْقَقامٍ  ،َوِرَياَسةٍ  ،َكَلْمَقالِ  :َوَما َيْحُصُؾ َلُفْؿ بِِف مِ

َْهَقاِء اْلَؿْحُبقَبِة إَلْقِفؿْ  :َوَغْقِر َذلَِؽ  ْٕ ُسِؾ َتْرَك ا َباِع الرُّ َأْو ُحُصقَل ُأُمقٍر  ،َفَقَرْوَن فِل اتِّ

ـْ َأْكَػِر الـ اسِ  ،ُبقَكُفؿْ َفُقَؽذِّ ، َمْؽُروَهٍة إَلْقِفؿْ 
َوفِْرَطْقَن  ،كنبؾقس :َوُيَعاُدوَكُفْؿ َفَقُؽقُكقَن مِ

ُسَؾ َطَؾك اْلَحؼِّ  ،َمَع ِطْؾِؿِفْؿ بَِلك ُفْؿ َطَؾك اْلَباصِؾِ  ًة  ،َوالرُّ اُر ُحج  َٓ َيْذُكُر اْلُؽػ  َولَِفَذا 

                                                 = 
ـِ  «يثدِ الحَ  ـ «اتفَؼـاقَ الؿُ »(، و353ص 1)ج قِب طِ لؾخَ  «فتػؼّ قف والؿُ ؼِ الػَ »(، و171)ص قرٍ ثِ كَ  ٓب  اصِ لؾش 

ِّ
 3)ج بل

 (.31ص

 (.616)ص قِب طِ لؾخَ  «وايةالرِّ  قلِ ُص اية يف أُ ػَ الؽِ »( واكظر: 1)
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ُسؾِ  َتِؿُدوَن َطَؾك ُمَخاَلَػِة َأْهَقائِِفْؿ َكَؼْقلِِفْؿ لِـُقِح: إك َؿا َيعْ  :َصِحقَحًة َتْؼَدُح فِل ِصْدِق الرُّ

 ََْرَذُلقن ْٕ َبَعَؽ ا ـُ َلَؽ َوات 
َٓ  [111]الشعراء:  َأُكْممِ ـَ َلُف  َْرَذلِق ْٕ َباَع ا َوَمْعُؾقٌم َأن  اتِّ

ـْ َكِرُهقا ُمَشاَرَكَة ُأوَلئَِؽ 
 (. اهـَيْؼَدُح فِل ِصْدقِِف: َلؽِ

 

 

 

ؼـي اللُ ُس مَ  ا آخرُ َذ هَ  اِب الـ افِع الُؿبارك تَ ا الؽِ َذ هَ  قِف ـِ ْص يف تَ  هِ الى إلقْ عَ اكه وتَ َح بْ ا وف 

 رًا،ِوزْ  ي فقهِ ـّ ط  طَ ُح رًا، ويَ ْج أَ  ي بهِ لِ  َب ل  وَطل أْن يؽتُ لً رب ي َج ائِ َس  -اَء اللُ َش  إنْ -

 اركَ وبَ  ّؾمَ ّؾى اللُ وَس رًا... وَص امِة ُذْخ قَ َم الؼِ وْ يَ  هُ َد ـْ ي طِ لِ  هُ عؾَ ْج يَ  وأنْ 

 ،قنَ ؿعِ ْج أَ  بهِ ْح ، وَص ى آلهِ ؾَ ٍد، وطَ ؿّ َح ا مُ ـَ بق  ى كَ ؾَ طَ 

 ُد اللؿْ اكا أِن الُح وَ طْ دَ  رُ وآِخ 

 قنَ الؿِ رب  العَ 
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 فَسس املْضْعات

 الصفح٘ املْضْع السقه
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ًَِدقلِّّامُل ِٔدِلِقالتَّ وَُّذ (2 ٓ.............................................................................. 5 ّ6 

 7 ................................................................طِئِدأ امُلَطٙ َخَلَع دُّالَس ُبِجَٓ (3

َِٛنَلالُع ِتاَلاع َشَبتِّا ُٓهِسِحَت (4  9 .....................................................................ا

ُِِف سُِِنٙ ُعَيِف، َّأٍسِمٙ َأَلَع َأَصَى ًَِم (5  9 .............................ُُسَكِتَٓ ٌَِأ لََّق ٔ

ٌَُسِحا ُبِجَٓ (6  15 ............................................................ِهِلالِع ِلٍِبَأ ًّالظَّ ا

ٌَُسِح ُبِجَٓ (7  11 ..........................................................ِهِلالِع َِ٘بَلبَط ًّالظَّ ا

 12 .............................................٘ َقِٔقالدَّ اِوَكِحاأَل َِ٘فِسِعمَل ِهِلالِع ًَِم البدَّ (8

 13 .................................................................... ِ٘يَّّالسُّ اِبَتالِك اُعَباتِّ ُبِجَٓ (9

ِِٔننيَ  اِســـِتِػَساُب (15 ًِ ُعَجـــ ِِٔذ ابـــ ُِ اإلَمـــاِو الصَّـــ ِِٔدَيا الَفِقٔـــ َبِعـــَض   َشـــ

ٍِِل الِعِلِه يف األِحَكاِو!الَفَت َّٚ أَل  ..........................................................ا

 14 

  

11)          ،َ٘ ِِْو َعَسَفـ َٓـ َٔاِو  ٌَ اليَّـاَس بِصـ َِٓفُتـْ  ًَ َٛ اّلـِرٓ َّ الُعلَنـا ِذِكُس الدَِّلِٔل َعَلـٙ أ

َِْو عَ   َٓـ  َّ ٌَ اليَّـاَس أ َِٓفُتْ  ًَ ُِْو ِعٔـٍد!، َفُٔقُْلـْا بـالتَِّكِبرِي      ٍُـــــــــِه اّلِرٓ َٓـ  َ٘ َسَفـ

َٔاِو       َِٓفُتـْا اليَّـاس بِصـ ِْو ِعٔـٍد، ُثـهَّ  َٓ َ٘، ّال َتِكِبرَي إالَّ  ِِْو َعَسَف َٓ ًِ َصَباِح  ِمـــــ

ُِ   ٍَــَرا الِعٔــِد! ََّقُعــــــْا ِفــــــــــٔـــــــ ًَ التََّعــازِض َقــِد  ُِ ِمــ ٍَــَرا الَّــِرٖ َأِفُتــْا بــ ّ ،

ٌَّ ال َتـــــــــَعـــــــاُزَض يف      حَبَسِب َِـِه احَلـــــــِدِٓح، أل َِـِه لَف ٍِِه ّاِدَزاِك ََاِد اِجِت

   ِ٘ ِ٘ يف الصَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِسَٓع َّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِْ اأَلَحاِدٓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِح اليَّب

ِٗ َّس  ......................................................................................................امُلَط
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