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 ًزةباىيبةناوي خوداي بةخشهدةو م

 (on line)دوورةوة حوكني نويذي بةطؤمةلَ لة

َبُزو محُت بسذٍَ بُ ضُز ثًَػُدزوودو و ز وْ ضتايؼ بؤ خىداضىثاع
 و يازوَزاٌْ بُطػيت ثاغإ: َُٖىو ياز

 (1)ضُزدََُ يُو ثسضُ ْىيًَاٍُْ نُدَزبازٍَ ْىيَر شؤز دَنسئ يُو

تُيُفصيؤٕ، وَيا ُٖز  ثسضٌ: حىنٌُ ْىيَر نسدُْ يُطٍَُ زاديؤ و

                                                           

زابسدوو ضُزٍ ُٖيَدا،  ُّٓ ثسضُ غُزعًُ)قفًُٗ( يُ ضُزَتاٍ غُضتُنإ ضُدٍَ -1
) حمُد  ناتٌَ ُْٖدٍ يُشاْاياٌْ ٖٓدضتإ ثسضًازيإ يُ غُزعصاٌْ وآلتٌ َؿس َاَؤضتا

( نسد، دَزباَزٍ حىنٌُ يًَساَإ )اقتدا( نسدٕ بُزاديؤ يُ ُْٖديَو يُ  املطٔعٕجنًب 
 املطٔعٕبٌ شاْإ يُ ٖٓدضتإ... َاَؤضتا َعُز َصطُوتُنإ بُٖؤٍ نٌَُ وتازبًرإ و

فُتىاٍ بُ دزووضت ُْبىوٌْ ْىيرَنُدا بُثػت بُضنت بُو َُزجاٍُْ نُ يَُُشاٖيب 
ًُْٓ  ًٓطالٌَ دا ُٖبىوٕ، وَُزجُناٌْ دزوضت بىوٌْ ْىيَرٍ مجعُ ووتازَنٍُ ٖازيهاز

( 11ٍ)نؤظًدْىيَرَ، وَُٖزوَٖا يُ ناتٌ بُدياز نُوتين ظايسؤضٌ نؤزؤْا بؤ دزووضيت ُٓو
طستين ْىيَرٍ ُٖيِٓ و ووتازَنٍُ يُ شؤزيٍُٓ وآلتُ ًٓطالٌَ و داخساٌْ َصطُوتُنإ و زِا

وعُزَبًُنإ شؤزيَو يُخُيَو داواٍ ُٓجناَداٌْ ْىيَرٍ ُٖيين و طىٍ طستٔ يُ وتازَنُيإ 
نسد يُ زيَطاٍ تُيُفصيؤٕ يإ يُزيَطاٍ تؤزَنؤَُاليُتًُنإ، بُغًَىَيُى نُ ووتازخىئ 

إ ْىيَر دابُضتًَت وخُيو يُ َايُوَ وتازَنٍُ يَُايٌَ خؤٍ ثًػهُؽ بهات وثاغ
ًٓكتاداٍ ثٌَ بهُٕ ْىيرَنٍُ يُدوا دابُضنت ُٓو ثُيىَْدَيؼ َُٖىوٍ يُ زيَطاٍ 

  تُيُفصيؤٕ وَيا تؤزَ نؤَُاليُتًُنُاُْوَ ُٓجناّ بدزيَت. 
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و ٓاَريَ شيسَنُناٌْ ضُزدٌََ هٌ تسٍ وَنى ُٓوإ يُ نؤَجًىتُزٓاَرييَ
 يَرٍ بُنؤَُيٌَ زاضتُوخؤـ ٓؤٕ الئ ـ)َؤبايٌ(، نُثًٌَ دَطىتسٍَ ْى

(on line)  ،َّنُ بىوَ بُيُنًَو يُ ثسضُ ُْٖىونُيُناٌْ ضُزد
ٓاغهسايُ نُ ُٓو خريايًٍُ ُٓو ٓاًََساُْ تؤَازيإ نسدووَ يُ 

بُخريايُنٌ شؤز غتًَهٌ  طىاضتُٓوٍَ دَْط زَْط يُضُْد ضسنُيُندا و
نهُ يإ َُديٍُٓ ضُزضىزًُٖٓزَ، ضىْهُ  ثًَؼ ْىيَرٍ َصطُوتٌ َُ

 دَبًين و ييَن ُٖز َصطُوتًَهِ تس يُ جًٗإثريؤش يإ ثًَؼ ْىيَر خى
دَبًطيت يُناتٌ ْىيَرنسدْدا نُ ْىيَرَنٍُ دَطىاشزيَتُوَ بُ غًَىَّ 
زاضتُوخؤ، وَنى ُٓوٍَ نُ تؤ يَُُٖإ غىيَٓى يَُُٖإ ووآلت بٌ! 

ؤظ ْىيَر يُدواٍ بُآلّ يُطٍَُ ُٓو بًٓني وبًطتُٓ ْصيهُ، ٓايُ دزوضتُ َس
زاديؤ يإ تُيُفصيؤٕ بهات ناتٌ يُ َايٌ خؤيُتٌ يإ يُ باشازَ ياُْ يُ 

 ُٖزغىيًَٓو؟!.
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ثُزتىنًَهٌ  (1)(ابْ الفٔض امحد بً حمند بً الصدٓل الػنازٖ)
االقياع بصش٘ اجلنع٘ ْاوٍ ْاوَ بُ)  دَزبازٍَ ُٓو ثسضُيُ دازغتىوَ و

ل ٍ بساٍ تا عبداهلل نىزٍ ايؿديَاَؤض ، و(2)(يف امليصل خلف املرٓاع
 بُتُواوٍ  ثػتطريٍ نسد.

)عبداهلل  وايإ )عبدايسمحٔ بٔ ْاؾس ايطعدٍ(ثاغإ ُٖزيُى يُ َاَؤضت
ابٕ ( ُٖضتإ بُزَت نسدُْوٍَ و ووآلّ داُْوٍ )بٔ عبدايعصيص املكبٌ

                                                           

 ،امحد بً حمند بً الصدٓل بً امحد، ابْ الفض الػنازٖ احلطين االشٍسٖ - 1
جنُ بىوَ، يُ شاْهؤٍ ُٓشُٖز ط٘يُ خُيهٌ َُغسيبُ، يُ غُزعصاًْهٌ)فكُ( غافًعٌ 

خىيٓدويُتٌ، و دواتس ُٖز يُ قاٖريَ ًْػتُجٌ بىوَ وُٖز يُويَؼ نؤضٌ دوايٌ 
ه، ْاضساوَ بُ ) ابٔ ايؿديل ( نُباونٌ بُ َُٖإ ْاشْاو 1331نسدووَ يُ ضايٌَ 

كساٌ ّساملُٔ( زٓاض التيصُٓ يف فطل ال)ْاضسابىو، و ضُْد ثُزتىنًَهِ ُٖٕ يُواُْ: 
ّ)مطالع البدّز يف دْامع اخباز الربّز( ّ)اقام٘ الدلٔل يف حتسٓه متجٔل االىبٔاء علٕ 
املطازح( ّ)تْدُٔ االىظاز لتْسٔد املطلنني يف الصْو ّاالفطاز( ّ)التصْز 
ّالتصدٓل يف ضريٗ ّالدِ ابً الصدٓل(. بسّاىُ: االعالو للصنلٕ: خريالدًٓ بً حمنْد 

بً فازع، الصزنلٕ الدمػكٕ، داز العله للنالًٓ، الطبع٘  بً حمند بً علٕ
   .253/ 1و:  1002آاز/مآؤ/  -اخلامط٘عػس

ابْ الفٔض الػنازٖ، لُ داز  ُٓو ثُزتىنُ )نتاب(ـُ يُنًَهُ يُ دَضت ْىضُناٌْ - 2
هـ.5731 يُ نؤَازٍ ًَطسٍ عُزَبٌ بُضاث طُيٓدزاوَ يُضايَِ التألٔف

2
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َُٖىو وَالَُناًْإ نؤنساُْوَ يُ نتًَبًَو بُ ْاو  (، والفٔض الػنازٖ
 .(1)(لنافعة عن املسائل الواقعةاالجوبة ا)

بُآلّ بُز يُ طفتؤطؤ نسدٕ دَزبازٍَ ُّٓ ثسضُ و زووٕ نسدُْوٍَ 
حىنٌُ غُزعٌ، بُثًَىيطيت دَشامن نُ بؤضىٌْ شاْايإ دَزبازٍَ 

 دزوضيت يًَساَإ )اقتدْا ( بُ ثًػٓىيَر يُْىيَرٍ بُنؤٍََُ خبَُُ زوو:

 

 تدْا ( بة ثيَشهويَذ:إقرِاى ساناياى لة سةر ليَزاماى ) يةكةم :

شاْاياٌْ َُشُٖبُنإ زيَههُوتىوٕ يُضُز ضُْد َُزجًَو دَزبازٍَ 
يُطُأل -دزووضيت يًَساَإ )االقتدْا ( بُثًَػٓىيَر يُ ْىيَرٍ بُنؤَُأل

 يُواُْ:  -ُٖبىوٌْ زاجًاٍ يُ ُْٖديو وزدَنازٍ

                                                           

ُى ْاَُّ شاْطتِ نُ ُٖز يُى يُ غًَخ عبدايسمحٔ ْاؾس بسيتِ يُ يُ ذَازَي - 1
و زّ عُبدويعُشيصّ َىقبٌ ْىضًىيآُُْيطُعدٍ و قىتابًُنُّ غًَخ عُبدويالّ نى

يُ خاُّْ ُٓملُعاىل يُ عُمماِْ ثايتُختِ غاْػًِٓ ٓىزدَٕ بُ ٖاوبُغِ يُطُأل 
 خاُّْ ًٓنب ُٓجلُوشّ يُ غاْػًِٓ ضعىديُ ضاث نساوَ.
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ُٓوَ ٓاطاداز بىوِْ ْىيَرخىئ يُ جىيَُناٌْ ثًَػٓىيَر، جا يُزيَطاٍ بًًٓ
بآ يإ يُزيَطاٍ بًًٓين نُضًَهُوَ بًَت نُ ثًَػٓىيَر دَبًًَٓت، ياخؤد 
بُ بًطتين زاضتُوخؤ يإ بُبًطتين نُضًَو نُ ثًػٓىيَر دَبًطيتَ، 
تانى ْىيَرخىئ يإ يًَساَا)َكتدٍ( يُحايٌَ ثًَػٓىيَرٍ ُْنُويَتُ طىَإ، 

اَاّ(َنٍُ يُ ضىْهُ ُٓطُز يًَساَا)َكتدٍ( جىيَُ ونازَناٌْ ثًَػٓىير) 
زنىع و ضحىد ُْشاٌْ يإ يًَإ بُطىَاْيبَ ُٓو ْىيَرَنٍُ دزوضت ْابًَت، 

ُٓ، ويُ طٍَُ ُْبًًٓين ضىْهُ يًَساَإ )اقتدْا ( بُدواداضىوٕ و غىيَٓهُوت
و بُطىَإ بىوٕ يُ جىيَُناٌْ، تىاْاٍ غىيَٓهُوتين بُدواداضىٕ ثًػٓىيَر

ًَهٌ وَى ُٓوإ، وَُٖزوَٖا ْآًَآ يُطٍَُ زاديؤ وتُيُفصيؤٕ و ُٖزغت
بَُُزجًإ داْاوَ نُ ْىيَرخىئ وثًَػٓىيَر يُيُى غىيَٓدابٔ، نُ يُنًَو 
يُ َُقاؾدٍ غُزعٌ يُ ْىيَرٍ بُنؤٍََُ نؤبىُْوٍَ نؤَُيَُيُنُ يُ 
 غىيًََٓهٌ ديازٍ نساو نُُٖز ُٓوٖا بًٓساوَ يُ ضُزدََاٌْ زابسدوو، و

وتُٓ نُدَبًَتُ َُزج بؤ بٓاغٍُ ثُزضتؼ )عبادَ( يُ ضُز غىيَٓهُ
  .جآبُجآ بىوٌْ ُٓو غُعريَيُ
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بُآلّ شاْاياٌْ غُزعٌ يُ جآبُجآنسدٌْ ُٓو َُزجُيإ وزدَنازيإ 
 .(1)ُٖيُ، يُُْٖديَو بايٌ الوَنٌ زايإ جًايُ

 

 بؤضووني ساناياىء يؤكاري راجيايياىدووةم: 

هسٍ بؤ ُٓوٍَ ويَُٓنُ زووٕ بٌ بؤ خىيُٓز، وَٖؤنازٍ ْانؤنٌ ديازٍ ب
، بُثًىيطيت دَشامن نُ يُضُز زِا و بؤضىوِْ شاْاياٌْ ُٖزضىاز َُشُٖب 
بىَضتِ دَزبازٍَ َُزجُناٌْ دزوضيت يًَساَإ)اقتدْا (ٍ ْىيَرخىئ بُ 
ثًػٓىيَرَوَ، ثاغإ ديازٍ نسدٌْ غىييَن بُزبُزَناٌْ يًُْىاًْاْدا، 

وضت بُزاوزد نسديًَٓو يُ ًَْىإ ووتٍُ ُٓواٍُْ نُ ْىيرنسدٕ بُدز

                                                           

5
بدائع الصيائع يف تستٔب الػسائع: عالءالدًٓ، ابْ بهس بً مطعْد بً بسواُْ:  شياتس بؤ - 

.  1/145و: 1986-1406ِامحد الهاضاىٕ احليفٕ، دازالهتب العلنٔ٘، الطبع٘ الجاىٔ٘، 
-ّ: فكُ العبادات علٕ املرٍب املالهٕ: احلاد٘ نْنب عبٔد، مطبع٘ االىػاء، دمػل

. ّ: مػين احملتاز الٕ معسف٘ معاىٕ 219: صو 1986-1406ِضْزٓا، الطبع٘ االّلٕ 
الفاظ امليَاز: مشظ الدًٓ، حمند بً امحد اخلطٔب الػسبٔين الػافعٕ، داز الهتب 

. ّ: املػين البً قدام٘: ابْ حمند 1/494و: 1994-1415ِالعلٔن٘، الطبع٘ االّلٕ، 
دمػكٕ مْفل الدًٓ عبداهلل بً امحد بً حمند بً قدام٘ اجلناعٔلٕ املكدضٕ ثه ال

. ّ: 2/152و: 1968-1388ِاحليبلٕ، الػَري بابً قدام٘ املكدضٕ، مهتب٘ الكاٍسٗ، 
نػاف الكياع عً منت االقياع : ميصْز بً ْٓىظ بً صالح الدًٓ ابً سطً بً ادزٓظ 

 1/492البَْتٕ احليبلٕ، داز الهتب العلنٔ٘: 
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دَشأْ يُ َايٌََ يُدواٍ زاديؤ، وَُٓواٍُْ نُ بُدزووضيت ْاشإ، دواتس 
ٖؤنازٍ زِاجًايُنُيإ ديازٍ دَنُئ يُ حىنٌُ ُٓجناّ داٌْ ْىيَر يُ 

 َايٌ بُيًَساَإ)اقتدْا ( يُثُْا زاديؤ.
 

ٔ: ُٓوٍَ زيَطا يُ دزوضيت يًَساَإ)اقتدْا ( دَطسٍ دَيًََ(1)حُُْفًُنإ
 ضٌَ غنت: 

 وؤتؤَؤبًًٌ بضىى وَيا باز ُٖيَطسٓ ُّ: بىوٌْ زيَطايُنٌ طػيتيُن
ىإ دوو زيَصٍ ػٓىيَر يُ َاوٍَ ًَْثًَ يُدَغتدا َاوٍَ ًْىإ ْىيَرخىئ و

ٕ ًَْىإ ْابًتُ زيَطس ْىيَر شياتس ُْبًَت، ُٖزضُْدَ يُ غىئَ ْىيَرٍ جُذ
دوو زيَص  يًَساَاْدا، تُْاُْت ُٓطُز َاوَنٍُ يُ َاوٍَ ًْىإ ويُ ًٓكتدا

جُْاشَ  شياتسيؼ بًَت، بُالّ يُ ديازيهسدٌْ َاوَ يُ ًَْىإ ْىيَرخىئ و
 يُ ْىيَرٍ جُْاشَدا جًاواشٍ يًَُْىإ شاْاياْدا ُٖيُ.

دووَّ: زيَصيَهٌ تُواو يُ ٓافسَتإ، ُٓطُز زيَصيَهٌ تُواوٍ ٓافسَتإ 
سا، ُٓوَ يُدواٍ ثًَػٓىيَردا ُٖبىوٕ و يُ دواوٍَ ُٓوإ زيَصٍ ثًاوإ داْ

                                                           

5
 . 1/145بدائع الصيائع يف تستٔب الػسائع: : بؤ شياتس بسواُْ - 
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ْىيَرٍ زيصٍ ثًاوإ َُٖىوٍ تًَهدَضًت دزوضت ْابًَت بُ 
 .(1))اضتخطإ(

بُالّ غُزعصاُْ َايهًُنإ)املايهًُ( دَيَني نُْىيَرٍ َُُٓىّ دزوضتُ 
يَُايٌَ خؤٍ ُٓطُز ثًػٓىيَر ببًينَ، يإ تُنبريَناٌْ ببًطيت جا 

يإ ًٖرت، بًطتُٓنٍُ يُ دَزطاوَ بًَت يإ يُو نىٕ ونُيُبُزٍ َصطُوت 
 ضىْهُ يًَساَإ )اقتدْا ( بُ ثًػٓىيَر واتا غىئَ نُوتين جىيَُ و
نسدَناٌْ، نُ دَنسيَت يُطٍَُ ُٖبىوٌْ بُزبُضت ثًػٓىيَر ببًٓني يإ 

يًُٓكتديدا نُ نُّ  (2)دَْطٌ ببًطًَت، جا ُٓطُز بُزبُضتُنُ زيَطس ُْبٌ
ُٓطُز  ْاناتُوَ، وَبُزبُضت ض طُوَز بٌَ ض بضىى شَزَزٍ ْابٌَ،

                                                           

5
 ،يُ باغٌ نُدذٍ خساثًًُ وَزطرياوَ بُباغصاْني، يُ زووّ شآًَُوَاالضتشاٌ: ّاتُ:  - 

: الدإ يُ ثسضًَو نُ ثًػرت حىنٌُ واٍ وَ يُالّ شاْاياِْ شاْطتِ ٓىؾىٍ بُ واتاّ 
بُضُز دزاوَ بؤ حىنًَُهٌ نُ يُٖاوغًىَناٌْ ديهُ جًايُ، يُوٍ ثًػرت بُٖؤٍ 

الكامْع احملٔط، للفريّش  .. بسواُْ:و يُزوَناُْوَشآًُْنُ يُ زويَ ًٖصٍ بُباؽ
 .234/ 4الفصْل يف األصْل، للذصاص  .1131ّالثُزَأبادٖ، 

2
زيَطس وَنى ُٖبىوٌْ زوبازيَو يإ ُٖبىوٌْ ديىازيو نُ يًَهًإ جًاناتُوَ، تىاْاٍ  - 

 بُيُنرت طُيػتًٓإ ًًََُْٓت... 
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ُْبًَتُ زيَطس يُ بًٓني يإ يُبًطنت، ضىْهُ طسْط يُ ْىيَرٍ بُنؤٍََُ يُ 
 . (1)الٍ َايًهًُنإ بُ يُى طُيػتين زيصَناٌْ ْىيَرَ

َُزجٌ دزووضيت  (2)يُالٍ غُزعصاْاٌْ َُشُٖبٌ ثًػُوا غافعٌ
 ُْد غتًَهٔ: ضيًَساَإ)اقتدْا (ٍ ْىيَرخىئ بُثًَػٓىيَرَوَ 

يَرخىئ )َأَىّ( يُ َُٖىو جىيَُناٌْ ثًَؼ ٓاطاداز بىوٌْ ْى
ْىيَرَنٍُ)اَاّ(، جا ُٓطُز ْىيَرَنُيإ يُ َصطُوت بهُٕ يإ 
يُغىيًََٓهٌ تس، يإ يُنًَهًإ يَُصطُوت بٌَ و ُٓوٍَ تسيإ يُدَزَوٍَ 
َصطُوت بٌَ، دَبٌَ بُبًطتين دَْطٌ ثًػٓىيَر)اَاّ(، يإ بًطتين 

بًًٓين جىيَُو نسدَناٌْ ثًػٓىيَر،  ُٓوٍَ يُدواٍ ثًػٓىيٓرَوَيُ، ياٌْ
يإ جىيَُ ونسدٍَ ُٓونُضٍُ نُ يُدوايُتٌ، وََاوٍَ ًَْىاًْإ يُناتٌ 

( شياتس ُْبٌ، ذزاعًْىيَر دابُضنت يُ َصطُوتدا يُ ضآ ضُد باضو )
                                                           

5
اخلالف: الكاضٕ ابْ حمند عبدالٍْاب بً  االغساف علٕ ىهت مطائل بؤ شياتس بسواُْ: - 

ٍـ(، حتكٔل: احلبٔب بً طاٍس، داز ابً سصو، 422علٕ بً ىصس البػدادٖ املالهٕ)
 219. ّفكُ العبادات علٕ املرٍب املالهٕ: ص1/301و: 1999-ٍـ1420الطبع٘ االّىل، 

 ّما بعداِ.
2
بً عبداهلل بً ْٓضف بً : ىَآ٘ املطلب يف دزآ٘ املرٍب: عبدامللو بؤ شياتس بسواُْ - 

 1/493حمند اماو احلسمني اجلْٓين، حتكٔل: د. عبالعظٔه حمنْد الدٓب، داز امليَاز : 
 ّما بعدٍا.
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وَُٖزوٖا يُطٍَُ ُْبىوٌْ بُزبُضت يًُْىإ ْىيَرخىئَ)َاَىّ( 
 طنت وبًًٓٓدا.  وثًَػٓىيَر)اَاّ( نُ ببًَتُ زيَطس يُ بً

)احلٓابًُ( بُ يُنطُيػتين زيصَناٌْ ْىيَرخىيٓاًْإ بُ  حُْبُيُيُنإ
، وَزيَص بُ بُيُى طُيػتىوٍ داْاْدزيت يُالٍ ُٓوإ ُٓطُز (1)َُزج داْاوَ

ُٓطُز ْىيَرخىئ ثًَؼ ْىيَرٍ يٌَ دياز ُْبًَت، يإ دَبٌَ ُٓوٍَ يُ دواٍ 
ٔ يُ َصطُوت بٌَ يإ يُ َاٍَ ثًَؼ ْىيَرٍ يٌَ دياز بٌَ، جا ُٓطُز ْىيَرخىيَ

، تُْاُْت ُٓطُز ْىيَرخىئ يُ ضُز باًَْو بًَت وثًػٓىيَر يُضُز باًَْهٌ 
تس بًَت، يإ يُ بًابإ بٔ يإ يُ دوو نُغيت جًاواش دا بٔ، وَتُْٗا 
بًطتين تُنبريٍ ثًَػٓىيريإ ثٌَ بُع ًُْ بُيَهى بًًٓين دَبٌ يُطُيَدا 

 بٌَ.

 

                                                           

1
اإلىصاف يف معسف٘ السادح مً اخلالف : عالء الدًٓ ابً احلطً علٕ بً ضلٔناٌ بً - 

عبدالفتاح حمنر الدنتؤز  -أمحد املصداّٖ، حتكٔل: الدنتؤز عبداهلل بً عبداحملطً الرتنٕ
مجَْزٓ٘ مصس العسبٌٔ٘ الطبع٘ -احللْ، داز ٍذس للطباع٘ ّاليػس ّالتْشٓع ّاإلعالٌ، الكاٍسٗ

 ّما بعدٍا. 2/152. ّ: املػين البً قدام٘: 4/446و:1995-ٍـ1415االّىل، 
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 ليَك جيايي:دياريكزدني دورياني 

يُ تًَساَامنإ بؤ ووتُناٌْ غُزعصاْاٌْ َُشُٖبُنإ بؤَإ زووٕ 
ٕ)اقتدْا ( دَبًَتُوَ نُ نًَربنٌ يُ َُزجُناٌْ دزووضيت يًَساَا

ُٖبىوٌْ بُزبُضتًَهُ يُ ًَْىإ ْىيَرخىئ و ثًَؼ  :بُثًػٓىيَر يَُايَُوَ
ُوَ ُٓطُز ْىيَر نُ زيَطسبًَت يُ بُ يُى طُيػتًٓإ ُٓطُز ويطتًإ، ٓ

 ْىيَرخىئ)َأَىّ( ويطيت زيَطابهات يإ ثًؼ ْىيَر ببًًَٓت.

َُزجٌ حُُْفًُنإ وحُْبُيًُنإ بُيُى طُيػتين زيصَناٌْ 
ْىيَرخىيٓاُْ، غافعًُنإ َىنىزٕ يُضُز ُٓوٍَ نُْابًَت بُزبُضت 
يًَُْىاًْإ ثًَػٓىيَر و ْىيَرخىيَٓدا ُٖبًَت، بُالّ َايًهًُنإ دَئًََ: 

ًٖضٌ بَُُزج ْاطريئَ بُيَهى تُْٗا بًٓني وبًطتين تُنبريَ، ض يُ  ُٓواُْ
ثًَػٓىيَر ض يُ زاطُيَُٓز)َبًؼ( ببًطرتٍَ دزوضتُ، بؤ ُٓو َاآلٍُْ نُ يُ 

 ْصيو َصطُوتٔ.

: ْىيَرٍ مجعُ دزووضتُ يُ َايٌََ ُْديَو يُ ٖاوضُزدََُنإ دَئًََبُآلّ ٖ
يُ دوايٌ زاديؤ، وًٖض غتًو تُْٗا بُبًطتين ووتازبًَر، ُٖزوَٖا ْىيَر 

بَُُزج داْاْسيَت تُْٗا يُنطاٌْ ناتُنُ ُْبًَت يُ ووالتٌ ثًػٓىيَر خىئ 
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يُطُأل نات يُ ووآلتٌ ْىيَرخىيٓدا، يُطٍَُ زَضاونسدٌْ ثًؼ ُْنُوتين 
 .(1)ْىيَرخىئَ بُضُز ثًػٓىيَرَنُدا

ٓني ُٓطُز ُّٓ بؤضىُْ يُطٍَُ بؤضىُْناٌْ ثًَػرت بُزاوزد بهُئ، دَبً
ُٓطُز ضٌ  -نُ ُٓوٍَ باْطُغُّ بؤ دَنسيَت يُ ْىيَرنسدِْ )ٓؤْالئ( 

نًَُُٓيُنٌ شؤزنُّ باْطُغُ بؤ ُّٓ زِايُ دَنُٕ ـ يُطٍَُ ًٖض يُنًَو 
يَُُشُٖبُ فكًُٗنإ يُى ْاطسيَتُوَ، يُطٍَُ ُٓوغدا ثًَىيطت دَنات 
ُٖيَىَضتُ يُضُز طسْطرتئ ُٓو بُيَطاُْ بهُئ نُ ثػتجًإ ثآ 

ضتىوَ بؤ فُتىاّ ْىيَرنسدٕ بُ يًَساَإ)اقتدْا (ٍ بُثًػٓىيَر يُ زاديؤ بُ
 وَيا تُيُفصيؤٕ.

 

                                                           

5
 .ّمابعدٍا 55االقياع بصش٘ اجلنع٘ يف امليصل خلف املرٓاع: ص :ضُيسٍ - 
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 سيَيةم : باسكزدني بةلَطةكاى و طةنطةشة كزدنياى:

ُٓواٍُْ نُدَئًََ: دزووضتُ ْىيَر يُدواٍ زاديؤ وتُيُفصيؤٕ بهسٍ ثػت 
 دَبُضنت بُنؤَُيًَو بُيَطُ نُ َُٓإُْ: 

  بةلَطةي يةكةم:

وضت ُْبىوٌْ ُٓو َُزجاٍُْ نُ شاْاياٌْ َُشاٖب دايإ ْاوٕ بؤ دز
َُزجاُْ نُ  و دَئًََ: ) ُٓو يًَساَإ)اقتدْا( بُثًػٓىيَردزووضيت

ًٖرت نُ يُثُزتىنُ فكًُٗناٌْ ُٖز ضىاز َُشُٖبدا  وٓاَاذََإ ثًَإ داوَ
باضًإ نساوَ ًٖض ثايَجػتًَهًإ ًُْ يُ قىزٓاٌْ ثريؤش وفُزَىودَ نُ 

رتاضتًإ بهاتُوَ، تُْٗا ضُْد غىيَُٓوازيَهٌ ٖاوَآلٕ)اؾخاب( ثػ
ُْبًت، وَضُْد تُٓىيالتًَهٔ نُ شؤز دووزٕ يُ يًَبىزَدٍَ ٓايين ثريؤشٍ 

 .(1)ًٓطالّ(

 تاوتؤي ئةم بةلَطةية بةم شيوةية بكةيو: كزىَ دة

ُٓوٍَ ًَٓىَ نسدتإ بُبُيَطُ يُوٍَ نُ ُٓوٍَ يُ نتابُناٌْ َُشاٖبدا 
َ ثاٍَ ثػيت ًُْ ُْ يُ قىزٓإ و ُْ يُ فُزَىودَ نُ ثػت باع نساو

                                                           

5
 ص أ.الثُزَ أ. ػىتس: َُٖإ ضُزضاوٍَ ثًَ - 
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زِاضيت بهاتُوَ، يُجٌَ خؤيدا ًًُْ، ضىْهُ شاْائ ُٓو َُزج و حىنُُ 
فكًٗاُْيإ ُٖيَضٓساوٍ دَقٌ قىزٓاٌْ ثريؤش وضىُْٓتٌ ثانٌ 
ثًَػَُبُزَ)دزوودٍ خىداٍ يُضُزبٌَ(، ضىْهُ شاْطتِ فًكُ يُبُٓزَتدا 

 طػتًُنإ.واتا تًطُيػتين دَقُ 

ِإىََّنا ُجِعَل نُ ثًَػَُبُز )دزوودٍ خىداٍ يُ ضُز بٌَ( دَفُزَىوٍَ :) 
َِّإَذا َزَفَع  ُِ َفِإَذا َصلَّٙ َقاِئّنا َفَصلُّْا ِقَٔاّما َفِإَذا َزَكَع َفاِزَكُعْا  اإِلَماُو ِلُِٔؤَتهَّ ِب

ُِ َفُكُْلْ ًِ َحِنَد ُُ ِلَن َِّإَذا َقاَل َسِنَع اللَّ َِّإَذا َصلَّٙ َفاِزَفُعْا  ََّلَك اِلَخِنُد  ا َزبََّيا 
ٌَ َِّإَذا َصلَّٙ َجاِلّشا َفَصلُّْا ُجُلّْسا َأِجَنُعْ  .(1)(َقاِئّنا َفَصلُّْا ِقَٔاّما 

واتا: )ثًَؼ ْىيَر داْساوَ تانى يًَسامبًَٓٔ، نُ ْىيَرٍ بُ وَضتاوٍ نسد 
ًَٓىَؽ بىَضنت، ُٖزناتٌ ضىوَ زنىع ًَٓىَؽ بسؤُْ زنىع، نُ 

ُزَشبىوَوَ بُزشبُٓوَ، وَ نُ طىتٌ)مسع اهلل ملٔ محدَ(، ًٓىَؽ ب

                                                           

1
أخسدُ البدازٖ ّمطله يف صشٔشَٔاما عً اىظ بً مالو ... ض٘ٓسٖ: اجلامع املطيد  - 

الصشٔح املدتصس مً امْز زضْل اهلل )صل اهلل علُٔ ّضله( ّضييُ ّأٓامُ: أبْ عبداهلل 
حمند بً إمساعٔل بً إبسأٍه بً املػريٗ اجلعفٕ البدازٖ ، حتكٔل: حمند شٍري بً 

. ّ: 2/100: 689ٍـ ، زقه احلدٓح 1422س الياصس ، داز طْم اليذاٗ، الطبع٘ األّىل ىاص
صشٔح مطله : مطله بً احلذاز أبْ احلطني الكػريٖ الئطابْزٖ، حتكٔل: حمند فؤاد 

 .1/311: 89بريّت، زقه احلدٓح –عبدالباقٕ، داز أسٔاء الرتاخ العسبٕ 
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وابًًََٔ ......( ُٓوٍَ يُو فُزَىودَيُدا ُٖيُ، جآبُجآ ْانسيت ُٓطُز 
ُْبًطرتيَت، يإ دَبٌ ُٓوٍَ نُ يُ دواٍ ْ ثًػٓىيَر ُْبًٓسيَت

 ثًَػٓىيَروَيُ ببًطرتيت يإ ببًٓسيَت.

َ ُّٓ فُزَايػتُ ديَتُجآ، ضىْهُ ُٓطُز بًًََٔ : ُٓو بُٖؤٍ تُيُفصيؤُْو
 ْىيَرخىئ ثًَػٓىيَرَنٍُ دَبًينَ و دٍَ بًطيتَ. 

وَآلّ : ًٖض زيَصيَو ْابُضرتٍَ ُٓطُز ْىيَرخىئ يَُايٌَ خؤٍ بًَت دووزبٌَ 
يُ َصطُوت وًَْىاٌْ ُٓو وَصطُوت بُزبُضت و زيَطاٍ طػيت ُٖبٔ، ُٓوا 

ُ نؤبىوُْوٍَ ْىيَرَ بُ نؤَُيَُنُ ُٖز جآبُجآ ُْبىوَ، ضىْه
، بؤ ُٓوٍ يَُايَُوَ يُ ثُْا زاديؤ ْىيَرٍ (1)َسؤظُنإ زووٍ ُْداوَ

ُٓجناّ دَدات، ُٓو يُ ْىيَرَ بُ نؤَُيَُنُدا بىوٌْ ًًُْ، ضىْهُ يُ 
بٓضًُٓدا ُٓو ُْبُضرتاوَتُوَ بُو نؤَُيَُ نُضٍُ نُْىيَرَ دَنُٕ، 

 .  وًَْىاٌْ ُٓو ْىيَرخىيَُٓنإ َُوداٍ يُنحاز شؤز و دووزٕ

ْاتىاْني بًًََٔ ُٓوٍَ ْىيَر يُ دواٍ زاديؤ يا تُيُفصيؤٕ دَنات يُ 
َصطُوتُ و يُ طٍَُ نؤَُيٌَ ْىيَرخىيٓاُْ غىيٓهُوتىوّ ًُٓاّ  نُوتىوَ، 
                                                           

1
ت: طاٍس ْٓضف الصدٓكٕ، داز اليفائظ، : فكُ املطتذادت يف باب العبادا ضُيسٍ - 
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ضىْهُ يُ ْىيَرٍ بُنؤٍََُ ثًَىيطتُ نُ خُيَو بُيُنُوَ نؤببُٓوَ يُطٍَُ 
بُو َُودا يُى ثًػٓىيَردا، وَْانسٍَ ُٓو يًَو جًايًُ ض بُغىئَ ض 

دووزٍَ نُ يُ ًَْىاًْادا ُٖيُ بُ نؤَُيَُيُى دابٓسئ نُ زيصَناًْإ 
 بًُٖض جؤزيَو يُى ْاطسٕ.

  بةلَطةي دووةم:

ًٖضًرت ْا،  ورٍ جىَعُ بًطتين ووتازٍ ُٖيًًُٓطسْط يُ ْىيَ َُبُضيت
ََا َٓا) بُ بُيَطٍُ ٓايُتٌ جىَعُ: ًَ َأُّٓ َٖ ِإَذا َآَمُيْا الَِّرٓ ِِٗللصَّ ُىِْد ًِ َلا ِِْو ِم َٓ 

ِ٘ ِْا اِلُجُنَع ُِ ِذِكِس ِإَلٙ َفاِسَع َِٔع ََّذُزّا اللَّ  .(1)(اِلَب

واتا: ٍُٓ باوَزدازإ ناتٌ باْط دزا بؤ ْىيَر يُ زؤذٍ ُٖيًٓدا ًٓىَ ثُيُ 
 بهُٕ بؤ يادٍ  ثُزوَزديطازٍ  َُشٕ و واشبًٓٔ يُ نسئ وفسؤغنت.

داوَ بُ ثُيُ نسدٕ بؤ  خىاّ طُوزَ فُزَاٌْ زووٕ نسدُْوٍَ بُيَطُ:
ُٓجناّ داٌْ ووتازٍ ُٖيين ُْى ْىيَر، ضىْهُ وتازَنُ َُبُضتُ يُ 
دَقٌ ُٓو باْطُواشَدا، خىداٍ طُوَز بُزاوزدٍ نسدووَ يُطٍُ ًْىيَر بؤ 
ُٓوَيُ َىضًَُاْإ دواٍ ُْخُٕ ونَُتُز خُّ ُْبٔ يُ ُٓجناّ داٌْ، 

                                                           

5
 من سورة الجمعة. 9االية  - 
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ووٌْ َىضًَُاْإ ضىْهُ ُٓو ثريؤشيٍُ نُْىيَر ُٖيُتٌ يُ دٍَ ودزَ
ثُزضتػُناٌْ تس ُٓو ثريؤشيُيإ ًًُْ. جا بُزاودٍ مجعٍُ 
بُفُزشنسدٌْ ْىيَر نسدووَ تانى َُبُضتُنُ بًتُدٍ نُبسيتًُ 
يُٓاَادَبىوٕ و طىٍَ طستٔ و ضىود وَزطستٔ و غازَشا بىوٌْ َطىيَُإ 

 .(1)بُو شاْطت وشاًْازياٍُْ نُثًَىيطتطإ ثًٌَ دَبٌ

ًُُٓ ْاتىاْني َىنس بني يُ  دَنسيَتُوَ بُوٍَ نُ:ُّٓ بُيَطُيُؽ زَت
ضُز ُٓوٍَ نُ يًَسَدا َُبُضت تُْٗا ووتازٍ ُٖيًُٓ بُتُْٗا، ضىْهُ 
ُٓو ووتازَ َُبُضيت َُشٌْ زؤذٍ ُٖيًُٓ، بُيَهى ْىيَرَ َُشْرتيين 

ُُ َأَىا ِإىَِّيٕ): ثُزضتػُناُْ، خىاّ طُوزَ دَفُزَىوٍَ َُ َلا اللَّ  َأَىا ِإلَّا ِإَل
َٗ ََّأِقِه َفاِعُبِدِىٕ وًٖض خىدايُى ًُْ ، ّاتا:) ميه خْدا (2)(ِلِرِكِسٖ الصََّلا

ثًَػَُبُزٍ            ومبجُزضتُ ْىيَر بهُ بؤيادٍ َٔ( جطُ ئَُ، تؤؽ
) دزوودٍ خىداٍ يُضُز بٌ( ٓاَاذٍَ ثًَداوَ فُزَىويُتٌ نُ َُبُضت 

إذا زقَدَ فُزَىوٍَ :) نس( ْىيَر نسدُْ، نُ يُو فُزَىودَيُدا دَذيُ ياد)
ُٔصلَِّا إذا ذنَسٍَ  َأِقِها فأٌ اهلل ٓكْل: أسُدنه عً الصالِٗ أّ غفَلَ عيَا، فْل

                                                           

1
 .8: االقياع بصشب٘ اجلنع٘ يف امليصل خلف املرٓاع: ص بؤشياتس ضُيسٍ  - 
 

2
 اٍطاضىزَتٌ  14ٓايُتٌ   -
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َٗ ، واتا : ُٓطُز يُنًَهتإ وغًاز ُْبىوَوَ يُ خُو يإ (1)(ِلِرِكِسٖ الصََّلا
بًَٔاطا بىو يُ ْىيَرَنٍُ، با ُٖزناتٌ بُبريٍ ٖاتُوَ ْىيَرَنٍُ بهات، 

 ُشٕ دَفُزَىوٍ: ْىيَر بهُٕ بؤ يادنسدٌْ َٔ.ضىْهُ خىداٍ َ

َُزجُناٌْ تسٍ َُٖىوٍ زيَخؤغهُزٕ بؤ ُٓو ْ وتازٍ ُٖيينجا 
َُبُضتُ َُشُْ نُ بسيتِ يُ يُ ْىيَرّ ُٖيِٓ، وَُٖزوَٖا ضُْد 
َُبُضتًَهٌ ٓايين ودوًْاٍ يُ ْىيَرٍ مجعُدا ُٖٕ، نُ يُنًَهًإ 

وٌْ ٖازيهازٍ وبُيُى يُنرتْاضًين َىضًَُاْإ يُّ ْىيَرَدا، ُٖبى
طُيػنت يُضُز ضانُ و تُقىا، وْىٍَ بىوُْوٍَ ثُيىَضت بىوٕ بُحُم 

فًَسبىوٌْ ُْشاْإ و  ؤ يُ ضُزٍ يُ ًْىإ َىضًُاْاْداوٓازاّ طست
غازَشابىوًْإ يُ ٓائ، وبُزش زاطستين غُعريَ خىايُنإ، وٓاغهسا 

بُ  بىوٌْ نَُتُزخُّ يُجآبُجآ نسدٕ بُبٌَ بُٖاُْو تُْاُْت
بُٖاُْغُوَ، جآُطُز بُٖاٍُْ ٓاَادَ ُْبىوٕ ُْخؤغٌ بًَت ُٓوا 

، وُٓطُز نَُتُز ُيُ دَنُٕ يُ شيازَت نسدٌْ ُْخؤؽَىضًَُاْإ ث
وغًاز نسدُْوَ، سديًٓإ دَبًتُ ٓاَؤذطازٍ تَُبُيٌَ بٌَ ثُيُ ن ْخٌَُ

يُطٍَُ ضُْدئ َُبُضتِ تس يُ َُبُضت وٓاَاجنٌ َُشٕ تسّ ْىيَرٍ 
                                                           

5
، ٓيظس: صشٔح مطله، 1601ىظ بً مالو، زقه احلدٓح اخسدُ مطله يف صشٔشُ عً ا  - 

2/142. 
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جىَعُ، نُ بًُٖض جؤزيَو جآبُجآ ْابٔ يُ اليُٕ ُٓواٍُْ نُ  بُنؤَُيٌَ
زيَطُ دَدَٕ بُ دزووضيت ُٓجناَداٌْ ْىيَرٍ بُنؤٍََُ بُ يًَساَاٌْ زاديؤ 

ُ نؤَجًىتُزو ٓاًََسَ وتُيُفصيؤٕ، يإ ُٖز ٓاَرييَهٌ وَنى ُٓوإ ي
 شيسَنُنإ.

 بةلَطةي سآيةم:

بُيًَساَاٌْ زاديؤ يُطُأل  بُزاوزدنسدِْ )قًاع( ْىيَرٍ بُنؤَُيٌَ ُٖيين
(، نُ دَئًََ: ) بَُُٖإ صالٗ الػائبْىيَرٍ جُْاشَ يُضُز ٓاَادَ ُْبىو)

غًَىَيُ ْىيَرٍ َسدوو يُضُز الغُّ ٓاَادَ ُْبىوَ )ؾالَايػآب(ـُ، بؤ 
منىُْ نُضًَو يُ زؤذُٖآلت مبسيَت، ُٓوا دزوضتُ يُ زؤذ ٓاواوَو ْىيَرٍ 

، ُٓو بُيَطُيُ زووٌْ دَناتُوَ نُ يُضُز بهسيَت يإ ثًضُواُْنٍُ
 .(1)َُزجُنُ ٓاَادَ بىوٕ ًًُْ(

 دَتىاْسيَت بُزُٖيَطيت ُٓو بُيَطُيُ بهسٍَ بُوَّ نُ:
بُزاوزدنسدُْنُتإ يُ جًَطاّ خؤيدا ًُْ، ضىْهُ  جًاواشٍ شؤز يُ ًْىإ 
ُّٓ دوو حايُتُدا ُٖيُ )قًاع َع ايفازم(، ُٓوؽ بُٖؤٍ جًاواشيُ 

و ىيَر نسدٕ يُ ضُز َسدوو ْصانسدُْىاًْإ، ضىْهُ ْزاضتُقًُٓنٍُ ًْ
                                                           

 .47: اإلقياع بصش٘ اجلنع٘ يف امليصل خلف املرٓاع: صضُيسٍ -1
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 اِغِفِس َزبََّيا): ْصيهٌ بؤ ْصا نسدٕ بَُُزج ْاطريٍ، خىداٍ َُشٕ فَُىويُتٌ
َْاِىَيا َلَيا ًَ َِّلِإِخ ٌِ َسَبُكَْىا الَِّرٓ واتُ: ثُزوَزديطازا يُ ًُُٓ خؤؽ ،(1) (ِباِلِإمَيا

يًَُُُٓ بُباوَز طُيػتىوٕ، بُ وُٖزوَٖا يُ وبسايُْاَإ خؤؽ بُ نُ بُز 
قتدا(ٍ ثُزضتػُ)عبادَ(َ بُ ٓاَادَ ْىيَر يُدوايٌ زاديؤ يًَساَاٌْ)ا بُآلّ

 ُْبىو)غآب(، جا ضؤٕ دَتىاْني بًًََٔ يًَهدَضٔ؟؟

  بةلَطةي ضوارةم:

داْاٌْ ووتٍُ شاْايإ بُبُيَطُ بؤ دزوضيت ْىيَرٍ جىَعٍُ يإ ْىيَرٍ 
ُثًَؼ ْىيَرَوَ دَنات يُو َاآلٍُْ نُ بُنؤَُيٌَ ُٓو نُضٍُ نُ ًٓكتدا ب

دزاوضًَِ َصطُوتُنأْ يإ يُ َصطُوتُوَ ْصيهٔ، وا بُضتَُإ دَنات 
ُطُز بُ دزووضيت ْىيَرٍ مجعُ يُثُْاٍ زاديؤ وَيا تُيُفصيؤٕ ٓ

 يُووآلتًَهٌ دوزيػُوَ بًَت.

ًٖض جؤزَ بُ ُيَطُيُ بُّ غًَىَيُ دَبٌَ: زَتهسدُْوٍَ ُٓوَب
يُ ًَْىإ ُّٓ دوو ثسضُدا ْابًٓدزٍَ، وْاتىاْسٍ يُنطُيػتُٓوَيُى 

ثًَىاٍُْ)قًاع( ٓاًََسَناٌْ ثُيىَْدٍ يُ زاديؤ تُيُفصيؤٕ وُٖز 
ٓاًََسيَهًدٍ يُو ٓاَريَ شيسَنُنإ بهُئ يُضُز ُٓو ثسضُ، ضىْهُ 
                                                           

5
 .احلػسضىزَتٌ  11ٓايُتٌ  - 
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شاْايإ)فكْٗا ( َىنىز بىويُٓ يُضُز ُٓوٍَ نُدَبٌ َايَُنإ ْصيو بٔ يُ 
( يُطٍُ م دَئًََ نُدَبٌ ثًػٓىيَر)اَاَّصطُوت، ُٖزوَٖا بُدَ

ْىيَرخىئ)َاَىّ( يُ يُى جًَطا دابٔ، بؤ يُنبىوٌْ غىيين ًُٓاّ 
وَُُٓىّ، ضىْهُ يًَساَإ)االقتدْا ( بُبٌَ غىيَٓهُوتٔ ْانسٍ يُ ْىيَردا، 
وغىيًَٓؼ يُ ثُيىَضتًُناٌْ ْىيَرٍ بُنؤَُيَُ نُ وابىو غىئَ دَبًَتُ 

ٔ جًا بىو ُٓوا يُنًَو يُ ثًَىيطتًُ بُدواداٖاتىَنإ، وَُٖز ناتٌَ غىيَ
ُٓو غًىيٓهُوتُٓ ْاًَينَ بُٖؤٍ َُْاٌْ ثًَىيطتًُ بُ دوادا ٖاتىوَنٍُ 
نُ غىيَُٓ، جا ضؤٕ بُ وَضتاٌْ يُى غىيَين دادَْسيَت يُ ًَْىإ 
 نُضًَهٌ ًُٓاّ نُ يُ ٓاَرييَهٌ ُٓيًهرتؤٌْ دايُ يُ طٍَُ ْىيَر

، (1)وَ دَناتًَٓو)َاَىّ( نُ يُ َايٌَ خؤيدا ًٓكتدا بُو ثًػٓىيَرَخىيَ
ُٓو يًَساَاُْ )اقتدْا ( دزوضت ْابًَت يُبُز يُى ُْبىوٌْ غىييَن وَضتإ 

 ( دَيٓاضًَٓٔ .اإلحتاد املكاىٕيًَُْىاًْإ نُغُزعصاْايإ بُ ) 

ُٓواٍُْ نُ زيَطايإ داوَ نُْىيَرٍ مجعُ يَُايٌََ بهسيَت زيَطاداُْنُيإ 
ىيطت بىوَ، و يُبُز بُ زَٖايِ ُْبىوَ ٕ بُيَهى تُْٗا بؤ ناتٌ ثًَ

                                                           

1
. ّ: فكُ العبادات علٙ 1/145: بدائع الصيائع يف تستٔب الػسائع: بؤ شياتس بساواُْ  - 

. ّ: 1/494ز إىل معسف٘ معاىٕ ألفاظ امليَاز: . ّ: مػين احملتا219املرٍب املالهٕ:ص
 .1/492.ّ: نػاف الكياع عً منت اإلقياع: 152/ 2املػين البً قدام٘:: 
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ُٓوٍَ ُْزييت خُيهٌ وابىوَ نُ َصطُوتُنإ َُٖىوٍ ثسِ ْىيَرخىئَ 
بىوٕ، وزيصَنإ بُيُى دَطُيػنت يُ َايَُناٌْ دَوزوبُزٍ َصطُوت، 
بؤيُ ناتٌ ثسضًازيإ يُ ثًَػُوا ُٓمحُد ــ زَشاٍ خىداٍ يُضُز بٌَ ــ 

ُضُز باٌْ نسد دَزبازٍَ ْىيَرٍ ُْٓظ زَشاٍ خىداٍ يُضُز بٌَ ي
ُُْٓع ْىيَرٍ ُٓجناَدا يُعُزَفُ ٍُ يُطٍَُ ثًَؼ ْىيَر فُزَىوٍ: )َايَُن

 .(1)دواٍ تُنبري، و زؤذٍ ُٖيين زيَطانإ َُٖىوٍ ثسدَبٔ يُ خُيَو(

ثًػُوا شَزنُغٌ تًَبًين داوَ يُضُز دزوضيت ْىيَر نسدٕ  يُ َاٍَ، و يُ 
ثًَىيطت ُْبىو دَزَوٍَ َصطُوت تُْٗا يُ ناتٌ ثًَىيطت، بُآلّ طُز 

 . (2)َُغٗىز وايُ نُ ْىيَرَنُ دزوضت ًًُْ

وَُٖزوَٖا ثسضًاز يُ ثًَػُوا َايو نساوَ دَزبازٍَ ْىيَرنسدٕ يُضُز 
ضًايِ )أبٌ قبًظ(، ُٓويؼ  فُزَىوٍ: حُشّ بُْىيَر نسدٕ ًُْ يُ )أبٌ 

 ، بُ ثُْا طستٔ بُ ثًَػٓىيَرٍ حُزٌََ ثريؤش.(3)قبًظ وقعًكإ(

                                                           

5
حمند بً أبٕ بهس بً أْٓب بً ضعد مشظ الدًٓ ابً قٔه :بدائع الفْائد: بسواُْ  - 

 .85/ 3: داز الهتاب العسبٕ، بريّت، لبياٌ ،اجلْشٓ٘
2
 ّما بعدٍا. 448/ 4عسف٘ السادح مً اخلالف : اإلىصاف مل :بسواُْ  - 

7
  دوو ضًإ بُضُز حُزََدا دَزوأْ، نُ يًَاُْوَ ْىيَرخىئ بُزووٌْ دَبًٓدزئَ. - 
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ٌَ: َُبُضيت بُٖؤٍ دوزياُْوَ يُ ًُٓاّ، ْاتىاْسٍَ )ابٔ يىْظ( دَيَ
، ُٖز ضُْدَ )أبٌ قبًظ (1)ضاوديَسٍ نسدَوَناٌْ بهسٍَ يُْىيَردا

وقعًكٗإ( دوو ضًإ دَزوآُْ ضُز حُزَّ، بُزووٌْ ْىيَرخىيًٓإ 
 يُضُز دَبًٓدزٍَ.

ُٖزوَٖا حُُْفًُنإ وغافًعًُنإ بُيُى طُيػتين زيَصَناًْإ بُ 
 .(2)بؤ دزووضيت ْىيَرٍ بُنؤٍََُ يَُايَُناْدا َُزج داْاوَ

يُوٍَ ضُزَوَ بؤَإ زووٕ دَبًتُوَ: ُٓواٍُْ نُ زيَطُيإ داوَ بُ 
ُٓجناَداٌْ ْىيَر يُو َاآلٍُْ نُْصيهٌ َصطُوتُنأْ بُدزووضت 
شآًُْنُيإ بؤ ناتٌ ثًَىيطتُ، يُطٍُ بَُُزج داْاٌْ بُيُى طُيػتين 

ضًَو نُ يُطٍَُ ثًَػٓىيَرَنٍُ ضُدإ زيصَنإ، ٍُٓ ضٌ دَزبازٍَ نُ
نًًؤَُتس وَيا ًًًَإ يًَُْىاْدا ُٖيُ، وَضؤٕ دَبٌَ نُ ْىيَرخىئ يُ 
وآلتًَو بٌَ وثًَػٓىيَريؼ يُوآلتًَهٌ تس بًَت، يُطٍُ ُْبىوٌْ ثًَىيطيت بؤ 

 ْىيَرنسدٕ بُدوايُوَ.

 
                                                           

5
 .434/ 2التاج ّاإلكلٔل:  - 

2
 .2/348. ّ: احلاّٖ الكبري:1/301: اإلشساف علٙ ىكت مشائل اخلالف:بسواُْ - 
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  بةلَطةي ثيهجةم:

ؤ ْىيَرّ ُٖيِٓ، و شؤزيُّٓ شاْايإ َصطُوتًإ بُ َُزج داُْْساوَ ب
دزووضتُ ْىيَرّ ُٖيِٓ يُ َاٍَ و دوناُْنإ و بًابإ وُٖز غىيًََٓهًرتٍ 
ضُز شَوٍ بهسٍَ، ْىيَرَنُ دزووضتُ يُو غىيَٓاُْ يُ دواٍ ُٓو 
نُضاُْوَ بًَت نُ يُ َصطُوتُوَ وَضتاوٕ، بؤيُ شؤز ٓاضًًُ نُ يُ 

 اًََسيَهِ تس بهُيت.َايُوَ )ًٓكتًدا( بُ ثًَػٓىيَرّ تُيُفصيؤٕ وَيا ُٖز ٓ

زِاضت دَنُٕ نُ دَيًَني َصطُوت َُزج   يُوَالَِ ُّٓ بُيَطُيُ دَيًََني:
جَُاوَزٍ شاْايإ)مجٗىز  ًُْ بؤ ُٓجناّ داٌْ ْىيَرٍ مجعُ يُالٍ

، (1)(، تُْٗا َايًهًُنإ بَُُزجًإ داْاوَ بؤ ًٓكاٍَُ ْىيَرٍ مجعُايفكْٗا
بُغُيُ نُثُيىَْدٍ بُ َُزجٌ بُآلّ ُٓوٍ نُ نسدووتاُْ بُبُيَطُ ُٓو 

غىيًَُٓوَ ُٖيُ يُْىيَرٍ جىَعُدا، وُٓوٍَ ًَُُٓ باضٌ يًىَ دَنُئ 
ثُيىَضتُ  بَُُزجٌ يًَساَإ)اقتدْا (، ُٓوَغًإ ثًىاُْيُنُ يُطٍُ 

 بىوٌْ جًاواشٍ)قًاع َع ايفازم(.

                                                           

5
َزبازٍَ َُزجُناٌْ جىَعُ دَئًََ : بؤ ُٓجناَداِْ شاْاياِْ ُْشُٖبِ ًُٓاَِ َايًو د - 

ْىيَرّ ُٖيِٓ ) ًْػتُجآ بىوٕ، وَصطُوت، و زؤذٍ  ُٖيِٓ، و ثًَػٓىيَر( ثًَىيطنت.. 
 .2/520: التاج ّاإلكلٔل ملدتصس خلٔل:  بسواُْ
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  بةلَطةي شةشةم:

ًَؼ َُبُضُت يُ ْىيَرٍ بُنؤٍََُ ُٖبىوٌْ تىاًْين غىيَٓهُوتين ث
ْىيَرَ)اَاّ(َ، وَ ُّٓ تىآًُْؽ يُ ْىيَر نسدٕ يُثُْاّ تُيُفصيؤٕ يإ 

 زاديؤ يإ ُٖز ٓاًََسيَهٌ تس ديَتُ جآ .

ُٓوَ زاضت ًُْ، ضىْهُ َُزجٌ ْىيَرٍ  بؤ وَالٌَ ُّٓ بُيَطُيُ دَئًََ:
بُنؤٍََُ واتاٍ بسيتًُ يُ نؤبىُْوَ، ويُى بىوٌْ غىييَن ْىيَر خىئ 

ُٖزوَٖا يُنُ وَضتإ بًُنُوَ نؤيإ بهاتُوَ، يُيُى وثًَؼ ْىيَرَ، وَ
 ناتٌ ديازٍ نساو، طُز ْا بُ ْىيَرٍ بُنؤٍََُ داْاْدزٍَ.

 

 



 

 وةيسي سعيد.......  د.عبداهلل ....................اليو ئؤن لةريَيكزدى  حوكنى نويَذ

 29 

 ضوارةم: تةرجيح كزدني بةلَطةكاى

دوابُدواٍ بًًٓين بُيَطٍُ زيَطاثًَدَزإ وتاوتىٍ نسدٌْ، زووٕ بىويُوَ 
ٍ مجعُ يُ ثُْا نُ بُ دزووضت شاًْين ُٓجناَداٌْ ْىيَرٍ فُزش يإ ْىيَر

زاديؤ يإ تُيُفصيؤٕ يإ ُٖزٓاًََسيهٌ وَنى ُٓوإ يُ نؤَجًىتُز 
الئ( ووتُيُنُ دووزَ يُ واقع وزاضيت ؤْوٓاَريَ شيسَنُنإ)ٓ

بُيَطُناًْإ ًٖض ًَٖصيهٌ وايإ ًًُْ، وَ جطُ يُو بُيَطاُّْ نُ يُ 
 ضُزَوَ بامسإ نسدٕ، ضُْد غتًَهِ تس ُٖيُ نُ بُثًَىيطتِ دَشامن

 ُٖيَىَضتُّ يُضُز بهُّ: 
 

دوزبًَت يُ ثًَؼ ْىيَرخىئ )َأَىّ( يُواُْيُ ُٖشازإ نًًؤَُتس  :يةكةم
و دوزٍ ًْىاًْإ شؤز بًَت، ُّٓ ويَُٓيُ يُى داُْ ْىيَر )أَاّ(نُ

 يُغُزعصاْإ )فكْٗا ( ْىيَر نسدًْإ بُّ غًَىاشَ بُدزووضت ُْشاًْىَ.

َاوٍَ ًَْىإ ْىيَرخىئ وثًَػٓىيَر تُْاُْت حُْفًُنإ دَئًََ: ُٖزناتٌ 
)َأَىّ واالَاّ( يُ دَزَوٍَ َصطُوت بُقُدَز ًَْىاٌْ شياتس يُدوو زيَص 

 . (1)بىو ُٓوا يًَساَإ)اقتدْا ( دزووضت ًًُْ

                                                           

5
 . 1/586. ّ: حاشٔ٘ ابً عابدًٓ :  383/ 1فتح الكدٓس :  - 
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وَ َايهًُنإ بُ َُزجًإ داْاوَ نُ دوزٍ َاوٍَ ًَْىاًْإ )ثًَؼ ْىيَر 
يَُضىوٕ يُ َاوويَردإ، وْىيَرخىئ( ُْبًَتُ ٖؤٍ يٌَ تًهٍَُ بىوٕ و ُٖ

 . (1)طُزْا ْىيَرَنُ باتٌ وبىضُيَُ

( ذزاعَُزجٌ غافعًُناُْ نُ ْابًَت دوزٍ َاوَنُ يُ ضآضُد باضو)
 .(2)شياتسبًَت

حُْبُيًُنإ ُٓو َاوَيُيإ بُ َُوداٍ عىزف وُْزيت ديازٍ نسدووَ نُ 
 .(3)ْابًَت دووز يُنُ يُوَ شياتس بًَت يُعىزفدا باو بُْاوباْط بىوَ

ُٖزنُضًَو ْىيَر يُثُْا تُيُفصيؤٕ وَيا زاديؤ بهات، شؤزيُٓ جاز 
دووزيُنٍُ شؤز يُوَ شياتسَ نُ شاْايإ)فكْٗا ( باضًإ نسدووَ، بؤيُ ُّٓ 

 ثُْاطسيُ)اقتدْا ( بُثًَؼ ْىيَر بُتايَُ و دزووضت ًًُْ.

                                                           

5
 . 30/ 2سح خمتصس خلٔل للدسشٕ : . ّ: ش 108/ 2مْاٍب اجللٔل:  - 

2
 .196/ 4اجملنْع  شسح املَرب:  - 

3
 . 37/ 2. ّ: الفسّع : 21/ 2املػين:  - 
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طىتٍُ زيَطُ ثًَداٌْ ْىيَرٍ بُ نؤٍََُ يُ ثُْا زاديؤ ُْيُفصيؤٕ  :دووةم
 شؤز ْا دزووضيت بُدوادا زيَص دَبٔ نُ َُٓإُْ: 

* يُدَضت داٌْ ثاداغيت زؤيػنت بُزَو َصطُوت نُ خىدا ثًَُاٌْ 
دَفُزَىوٍ يُ زؤذٍ مجعُدا بُ دَقًَهٌ زووٕ ديازٍ نساوَ، وَُٖزوَٖا 

 يُدَضت داٌْ ثاداغيت ضاوَزوإ نسدٌْ ْىيَر نسدٕ.

طُوتُنإ بُ طىيَسايُيٌَ يُدَضت داٌْ ثاداغيت ٓاوَدإ نسدُْوٍَ َص *
 َِٓعُنُس ِإىََّنا) وعبادَت نُ خىداوَْد فُزَامنإ ثٌَ دَنات دَفُزَىوٍَ:

ُِ َمَشاِجَد ًِ اللَّ ًَ َم ُِ َآَم ِِْو ِباللَّ َٗ ََّأَقاَو اِلَآِخِس َّاِلَٔ َٗ ََّآَتٙ الصََّلا  ََّلِه الزََّكا
َُ ِإلَّا َِٓدَش ٌِ ُأَّلِئَك َفَعَشٙ اللَّ ًَ ْآَُكُْى َأ ًَ ِم ََِتِدٓ ، واتُ: ُٓو نُضاُْ (1)(اِلُن

َايُناٌْ خىدا ٓاوَدإ ُٓنُُْوَ نُباوَزيإ بُخىدا و زؤذٍ دوايٌ 
ًٖٓاوَ وْىيَرَناًْإ ُٓجناّ ُٓدَٕ وشَناتٌ َايٌ خىدا ُٓبُخػٔ 
وتسضًإ يًُٖض نُضًو ًُْ جطُ يُخىدا ُْبًَت، ُٓوا طىَاْت ُْبٌ نُ 

 ُٓوإ زيطا ًْػإ دزاوٕ.

و ٓاوَدإ نسدُْوَيُ يُنًَهُ يُ َُبُضتُناٌْ ٓاَادَ بىوٌْ ْىيَرٍ ُٓ
 ُٖيين.

                                                           

5
 .التْب٘ضىزَتٌ  13ٓايُتٌ  - 
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يُ دَضت داٌْ ْىيَرَ بُنؤَُيَُنإ،  * يُدَضت داٌْ ْىيَرٍ ُٖيين و
 نُّ نسدُْوٍَ ٓاَادَ بىوٕ يُ َصطُوت، نسدٌْ ْىيَرٍ بُجَُاعُت.

ضازد بىوُْوَ يُ فُزَاُْناٌْ غُزيعُتٌ خىدا، الدإ يُ ضُْد  *
سدُْوٍَ ضانُ، بُزش بىوُْوٍَ ثًُ ودَزَجات، و بُدَضت ًٖٓاٌْ بازن

 يًخؤؽ بىوٕ يُ خساثُ.

خًَسٍ دزوضتهسدٌْ َصطُوت، ضىْهُ شؤزيٍُٓ ْ * يُدَضت داٌْ نُيَهٌ
 ْىيَرَنإ يَُايَُوَ دَبٔ.

ُٓو نُضٍُ يُثاْا زاديؤ ْىيَرٍ بُنؤٍََُ ُٓجناّ دَدات ُٖزناتٌ  *
زَبا بربٍَ، ْىيَرَ بُنؤَُيَُنٍُ ثُخػٌ زاضتُوخؤ بجضسٍ، يإ نا

يُدَضت دَدات، ضىْهُ تىاْاٍ غىيَٓهُوتين ْآًًَت، نُضٌ تس 
 يُثًَؼ خؤٍ  ْابًين بُٖؤٍ دووزٍ َُودا.

 وؤ وتُيُفصيؤٕ ونؤَجًىتُزُٓو ثُخػُ زاضتُوخؤيُ نُ يُ زادي *
ٓاًََسَ شيسَنُنإ دَيإ بًٓني دَْطٌ زاضتُقًٍُٓ ثًؼ ْىيَر ًُْ!؟ 

 (نَسّمػياطٔطٕ) ْطُنُ دَطؤزدزيَت بؤ ٓاَاذٍَ نازؤَىطٓاتًصٍبُيَهى دَ
ُٓوجا يُزيطاٍ ثُخػٌ زاضتُوخؤ دَطىاشزيتُوَ، بُٖؤٍ ٓاًََسيَو نُ 
ُٓو ٓاَاذَ نازؤَىطٓاتًصياُْ دَطؤزيت بؤ دَْطًَو وَنى دَْطٌ 
ثًػٓىيَر)اَاّ(، وَدَْطٌ ًُٓاّ ًُْ، ُٖز بؤيُ ْاتىاْسٍَ يًَساَإ)اقتدْا ( 

 ٌ نازؤَطٓاتًصٍ بهات.بُ دَْط
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ُٓوٍَ ُْٖديَو نُع باْطُواشٍ بؤ دَنُٕ بُ ُٓجناّ داٌْ ْىيَر  سآيةم:
يُ ثُْا زاديؤ وتُيُفصيؤٕ تُْٗا يُ ناتٌ شَزوزَت بًَت، يإ ناز 
ثًَهسدٌْ يُناتٌ ثس يُتُْطًرَ نُشؤزيُٓ وآلتاٌْ تًَداُْ ًٓطتا بُٖؤٍ 

ين خؤيدا ًًُْ، ضىْهُ بآلوبىوُْوٍَ ظايسؤضٌ نؤزؤْا، ُٓوَغًإ يُغىيَ
خُيَو بُٖاُْ وعىشزٍ غُزعًإ يُ ُٓجناّ ُْداٌْ ْىيَرَ بُنؤَُيَُنإ 
وَُٖزَوَٖا ْىيَرٍ ُٖيين ُٖيُ، بُدزيَرايٌ َاُْوٍَ زيَهازَ خؤثازيصيُ 
تىْدَناِْ دذ بُو ثُتايُ، نُ جَُاوَزٍ شاْاياٌْ ضُزدَّ فُتىايإ بُ 

ُو ووآلت وغازاٍُْ نُ دزووضيت وَضتاْدٌْ ْىيَرٍ جىَعُ داوَ ي
ثُتانُيإ تًدا بُزبآلوَ، وخُيَو يُ ضُزيُتٌ نُ ْىيَرٍ ًْىَزؤ ضىاز 
زناعُت يُ َايُناٌْ خؤيإ ُٓجناّ بدَٕ، ضىْهُ ُٓوإ بُٖاُْو 
وعىشزيإ ُٖيُ يُ ُٓجناّ ُْداٌْ، وجَُاوَزٍ شاْاياٌْ فًكٌٗ ًٓطالَِ 

ُ بُْد نساوإ بُدَقٌ زووٕ دَفُزَىوٕ نُ ُٓواٍُْ خاوٌَْ عىشزٕ ي
وُْخؤغإ و ٌٖ وَنى ُٓوإ يُ ضُزيإ فُزش ًُْ نُ ْىيَرٍ ُٖيين 
ُٓجناّ بدَٕ يُ غىيَُٓناًْإ ضىْهُ يُ ضُزيإ واجب ًُْ بُ ٖؤّ ُٓو 

 .(1)عىشزاُّْ نُ ُٖياُْ

 ٍ شاْاياُْاتًُْا شاْ ُٖزخىداٍ تاى و
                                                           

5
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و: 1994 -ٍـ 1415،األصبخٕ املدىٕ، داز الكتب العلنٔ٘، الطبع٘، االّىل
 .2/253. ّ: املػين: 4/503. ّاجملنْع شسح املَرب: 3/867
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