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 :ملخص البحث
ٜٗدف ايبشح إىل دزاض١ َطأيتني َُٗتني يف اؿر ُٖا : َطأي١ االضتطاع١ َٚطأي١ ايٓٝاب١ 

يف اؿر يف ايٛصـ ايػسعٞ يالضتطاع١ َٚاٖٝتٗا ٚسهِ ايٓٝاب١ يف اؿر َٚٛدبٗا ٚغسطٗا 

ايبشح ، ٚقد خًط ايباسح ،ٚاملطأيتإ ذات عالق١ ٚازتباط َٔ ٚد٘ ٜظٗس  اضتػؿاؾا يف ثٓاٜا 

 ١ًُ َٔ ايٓتا٥ر َدزد١ باـاةم١  ؾ ؾٝ٘ 

 مقدمة
اؿُد هلل زب ايعاملني ٚايضال٠ ٚايطالّ ع٢ً خري خًل اهلل أمجعني ضٝدْا ْٚبٝٓا قُد ٚع٢ً 

 آي٘ ٚصشب٘ أمجعني  

 ٚبعد 

 ؾإٕ اؿر َٔ أدٌ ايكسبات تتطا٢َ ؾٝ٘ قدض١ٝ ايطاع١ احملغ١ يًُٛىل دٌ ٚعال         

ٚطاع١ االْكٝاد ;ذيو ملا اْط٣ٛ عًٝ٘ َٔ برٍ يًُاٍ ٚضدا٤ ب٘ ٚاتعاب يًبدٕ ٚدٛد غدَت٘ 

اؾٛد باؾطد ٚاملاٍ ; ؾهإ َٓؿر غهس يٓعِ اهلل اؾ١ًًٝ ٚآال٥٘ ٚؾادتُع ؾٝ٘ ايطدا٤ 

 ايعظ١ُٝ  

ٚقدددد اْطددد٣ٛ اؿدددر عًددد٢ أسهددداّ دًًٝددد١ ٚدقٝكددد١ ال صدددٝ، ايتدددٓظري ٚإٕ نجدددس بٛصدددؿٗا ، بًددد٘      

نًُددا ػدددد تهػددؿل ؾٝدد٘ يًٓدداأس أسهدداّ ٚأسهدداّ َٚددا ذيددو يعُددسٟ إال َددٔ  َٓدداؾع        ٚايتطبٝددل

 ڳ ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ  ڱ ڳچ  :تعدددددددددداىل ر    ٚقددددددددددد  قدددددددددداٍ اهلل  اؿدددددددددد

 1چہ  ہ  ہ   ہ  ھ    ۀ ڻ  ڻ  ڻ  ۀں   ں  ڻ  

ؾػدا ايٓاع عاد١ إىل َعسؾ١ أسهاَ٘ اضتصاد٠ ٚتعًال يًعامل ٚاضتٓاز٠ يًبادئ ٚمما ٜؤٜد    

سٝح دخٌ ايبٝل ي١ًًٖٛ األٚىل ؾأزاد إٔ صٝٞ 2ذيو َا ٜرنسٙ املػاٜذ عٔ ابٔ عسؾ١ املايهٞ 

عِ أخطأت  املطذد اؿساّ بسنعتني نطا٥س املطادد ؾاْرب٣ ي٘ غالّ َٔ أٌٖ َه١ ٚقاٍ ٜا

 ابٔ عسؾ١ ،أَا عًُل إٔ ؼ١ٝ املطذد اؿساّ ايطٛاف ٚإٕ نٓل 

سٝح ٚصـ بأْ٘ أسطٔ َٔ تهًِ عٔ اؿر ٚأسهاَ٘  3ٜرنس عٔ ابٔ عاغس َٚٓ٘ أٜغا َا   

ٚملا أزاد اؿر دعٛا ي٘ باملطٛف ؾأأٗس عدّ سادت٘ ملعسؾت٘ بأسهاّ اؿر ؾكايٛا ي٘ ؼتاد٘ ٚإٕ 

 نٓل ابٔ عاغس 

ٓاضو يتعًِ َا ٜعٝٓ٘ يف املُازض١ ايؿع١ًٝ ألسهاّ اؿر ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً َد٣ استٝاز اي   

 ست٢ ٚيٛ نإ عاملا ؾإٕ ايؿسم ٜبدٚ ٚاعشا يف َطأي١ اؿر بني ايتٓظري ٚايتطبٝل  

ْطإ ٚدٛبا ع٢ً ؼككٗا ٚاالضتطاع١ ٚاسد٠ َٔ أسهاّ اؿر امل١ُٗ إذ ٜتٛقـ سر اإل   

بٝإ سدٚدٖا ٚإطازٖا ايؿكٗٞ ; ؾُعسؾ١ ٚصؿٗا ٚتٛصٝـ سهُٗا ْٚٛع١ٝ غسطٗا ٚٚتهاًَٗا
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ٜتِ ايٛادب إال ب٘ ؾٗٛ ٚادب ، أعـ إىل ذيو ؾإٕ تػري  ايعًُٞ َٔ ايٛادب املِٗ ;إذ َا ال

األشَإ ٚتطٛز سٝا٠ ايٓاع ٚتٛضع َعاغِٗ َٚا صشب٘ َٔ تعكٝدات يف بعض ْٛاسٞ اؿٝا٠ 

 ٚاملعاش ًٜكٞ بظالٍ بطسٜك١ أٚ بأخس٣ ع٢ً قغ١ٝ االضتطاع١ يف اؿر  

مما ًٜؿل ي٘ االْتباٙ ٜٚػػٌ ايباٍ َطأي١ عالق١ صش١ ايؿسد باالضتطاع١ يف اؿر ؾٗٞ ٚ   

تًكٞ بأض١ً٦ عدٜد٠ :ٌٖ تتٓاٍٚ االضتطاع١ املطأي١ ايضش١ٝ يًؿسد؟ ، ٚإٕ ناْل تتٓاٚهلا ؾُا 

سدٚد ٖرا ايتٓاٍٚ ؟ ثِ َد٣ اؿسز ايالسل يف إثبات َجٌ ٖرٙ األسهاّ أعين أثس األدا٤ 

االضتطاع١ ;ال ضُٝا إٕ نإ سر ؾسض ؟ ٚغري ذيو َٔ ايتطاؤالت اييت تسد ايضشٞ يف ضًب 

 يف ٖرٙ ايدا٥س٠  

نٌ ذيو ٚغريٙ نإ َٔ ايداؾع يهتاب١ ٖرٙ ايططٛز   عال٠ٚ ع٢ً ذيو ؾاؿر عٔ ايػري    

يف بٝإ سهُ٘ ٚغسط٘ ٚأٚعاع٘ ٚتٛصٝؿ٘ ايػسعٞ ٚعالقت٘ باالضتطاع١ َٔ سٝح نْٛ٘ 

 ع١ أٚ ضًب تهاًَٗا     بدٜال ملٔ ضًب االضتطا

ٚمبا أْين ٖٝأ اهلل يٞ ٚسذذل َػازنا يف بعج١ قطاع اؾصٜس٠ ٚسد٠ اإلزغاد ٚاؿُد هلل    

َٔ أٚعاع بعض اؿذاز  األَس ايرٟ أثاز بعض املطا٥ٌ ايؿك١ٝٗ اييت دعتٓا  ٤غٞٚٚقؿل ع٢ً 

با يًشكٝك١ ; ؾتٗٝأ ايعصّ ع٢ً ايبشح ؾٝٗا طًٚعاع ملٓاقػتٗا يف ٚسد٠ اإلزغادتًو األ

ايػسع١ٝ اجملسد٠ َتًُطني ايطٗٛي١ ٚايطسح املبطٛط َع اإلجياش ٚاـًٛظ يًٓتا٥ر بأٜطس 

 طسٜل ،  ضا٥ًني اهلل اإلعا١ْ يف نٌ خط٠ٛ يف ٖرا ايبشح 

 يػتات املٛعٛع زأٜل تكطِٝ ايبشح إىل َبشجني يًؿا٥د٠ ٚملٌّ ٚايتُاضّا

 االستطاعة يف احلج املبحث األول:
 ايتٛصٝـ ايػسعٞ ؿهُٗا املطًب األٍٚ:

 املطًب ايجاْٞ: سدٚد االضتطاع١ ٚفاالتٗا

 النيابة يف احلج )احلج عن الغري( املبحث الثاني:
 املطًب األٍٚ: سهِ  ايٓٝاب١ يف اؿر 

 َٛدبات ٚأضباب اؿر عٔ ايػري املطًب ايجاْٞ:

 غسٚط اؿر عٔ ايػري املطًب ايجايح:

 اـاةم١
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 املبحث األول

 احلجاالستطاعة يف 

 املطلب األول: التوصيف الشرعي حلكنها

  ٚغسٚط ايٛدٛب عٓدِٖ ٖٞ اييت إذا 4قاٍ اؿٓؿ١ٝ االضتطاع١ يًشر َٔ غسٚط ايٛدٛب 

  5ٚددت بتُاَٗا ٚدب اؿر ٚإال ؾال

نرا عٓد املايه١ٝ ٖٞ غسط ٚدٛب يًشر  7: )ٚٚدب باضتطاع١(6ٚعٓد املايه١ٝ قاٍ خًٌٝ

  8غري املطتطٝع ،ٚإٕ تهًؿ٘ ٚقع ؾسعا ؾٝذب ع٢ً املطتطٝع ٚال جيب ع٢ً 

قاٍ ايػاؾع١ٝ االضتطاع١ َٔ غسٚط ٚدٛب اؿر سٝح عدٚا غسٚط ٚدٛب٘ ضبع١ ذنسٚا َٓٗا 

   9االضتطاع١

 10قاٍ اؿٓاب١ً :االضتطاع١ َٔ غسٚط ٚدٛب اؿر 

إٔ االضتطاع١ َٔ غسٚط اؿر ٚمل ٜضؿٗا بهْٛٗا غسط ٚدٛب أٚ صش١ أٚ  11ٚذنس ابٔ سصّ

   12غريٙ ،ٚيهٔ ضٝاق٘ هلا ٜؿٝد بأْٗا غسط ٚدٛب

 14(ٚايعٛد يًرٖاب ٜتطع ٚقل يف باالضتطاع١ ٚجيب):13قاٍ ايػٛناْٞ

 اـطاب بٔ عُس:  اؿر ٚدٛب يف غسط: )ٚممٔ قاٍ إٕ ايصاد ٚايساس١ً 15قاٍ اإلَاّ ايكسطيب 

  19ٚفاٖد 18 ٚعطا٤ 17دبري بٔ ٚضعٝد 16ايبضسٟ ٚاؿطٔ عباع بٔ اهلل ٚعبد اهلل عبد ٚابٓ٘

 أبٞ بٔ ايعصٜص ٚعبد 21ٚإضشام ٚأمحد ٚأصشاب٘ سٓٝؿ١ ٚأبٛ 20ٚايجٛزٟ ايػاؾعٞ ذٖب ٚإيٝ٘

   24(23سبٝب ٚابٔ 22ض١ًُ

ھ  ھ  ے   ے  چ ٚايددديٌٝ عًدد٢ إٔ االضددتطاع١ غددسط ٚدددٛب يًشددر قددٍٛ اهلل تعدداىل :       

 25چ  ﮷         ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼        ﮶   ﮵﮳  ﮴ۓ    ۓ  ﮲  

خنًط إىل إٔ ايعًُا٤ َتؿكٕٛ ع٢ً إٔ االضتطاع١ غسط يف اؿر ٖٚٞ غسط ٚدٛب عٓد 

 ايعًُا٤ مبع٢ٓ إٕ ٚددت االضتطاع١ ٚدب اؿر ٚإال ؾال 

ٜٚكطِ ؾكٗا٤ اؿٓؿ١ٝ غسٚط اؿر إىل أزبع١ أْٛاع :غسٚط ايٛدٛب ،ٚغسٚط األدا٤ ٖٚٞ اييت 

ٚغسٚط ٚقٛع اؿر  ٚددت َع غسٚط ايٛدٛب ٚدب أداؤٙ اؿر بٓؿط٘ ،ٚغسٚط ايضش١،إذا 

 26عٔ ايؿسض 

، ٚاؿٓاب١ً 27ٚاملايه١ٝ ٜكطُٕٛ غسٚط اؿر إىل ثالث١ أْٛاع :صش١ ٚٚدٛب ٚٚقٛع٘ ؾسعا

  28ٜكطُٗا َتأخسِٖٚ إىل ثالث١: ٚدٛب ٚصش١ ٚإدصا٤

 ٚنًِٗ َتؿكٕٛ إٔ االضتطاع١ تكع عُٔ غسٚط ايٛدٛب 
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ا تٛصٝؿِٗ ايػسعٞ هلا ، ٚيٓس٣ يف املباسح ايكاد١َ َا١ٖٝ االضتطاع١ ٚتؿطريِٖ هلا ٖٚر

 َٚكضٛدِٖ بٗا   مبع٢ٓ قددات ٚفاالت االضتطاع١ اييت ٜهٕٛ بٗا اؿر ٚادبا 

  َا١ٖٝ االضتطاع١ املطًب ايجاْٞ:

 تشكل ب٘ االضتطاع١ املٛدب١ يًشر تتبآٜل عبازات ايؿكٗا٤ ٚاملؿطسٜٔ ٚايعًُا٤ ؾُٝا 

 َا قدز ٚايساس١ً ايصاد،ٚ ٚايساس١ً ايصاد ع٢ً ايكدز٠)تتشكل االضتطاع١ ب :ؾكاٍ اؿٓؿ١ٝ

    شا١ًَ زأع أٚ داْبٝ٘ أسد يًسانب ٜٚهؿٞ داْبني، ي٘ ألٕ داْبٝ٘; أٟ قٌُ غل ب٘ ٜهرتٟ

 إىل  ٚدا٥ٝا ذاٖبا ايٓؿك١ ٚقدز ٚطعاَ٘، َتاع٘ املطاؾس عًٝ٘ صٌُ ايرٟ ايبعري ايصا١ًَ ٚ

ْؿكتِٗ  ال َاغٝا ٜٚهٕٛ عٓدٙ َٔ ؾغٌ املاٍ َا ٜٓؿل ب٘ ع٢ً عٝاي٘ َٚٔ تًص29َ٘ زانبّا ٚطٓ٘

َٗا: )31ٚعدٚا َٔ االضتطاع١ أٜغا أَٔ ايطسٜل قاٍ ايهاضاْٞ 30سطب طٍٛ املد٠ ٚقسبٗا ( ِٓ َٔ د  َٚ

ُٔ أٟ االضتطاع١ د  َِ ُُٛدٛٔب َغَسا٥ٔٔ، َٔ ٚأْ٘ ايطَِّسِٜل َأ َِٓد اِي َٓا َبِعِض ٔع ِِٓصَي١ٔ َأِصَشأب َُ  ايٖصأد ٔب

١ًَٔ َُ٘ٚايٖسأس ٍِ َِٚد ِٛ ُ٘ قاٍ َٔ َق ْٖ ُُٛدٛٔب َغِسُط إ ٕٖ ايٖضٔشُٝح ٖٚٛ اِي َ٘ َأ َّ  َغَسَط َتَعاَي٢ اي

ِٕ اِضٔتَطاَع١َ ََٚيا أياِضٔتَطاَع١َ ِٔ ٔبُدٚ َِ ِٕ اِضٔتَطاَع١َ َيا نُا ايطَِّسِٜل َأ ١ًَٔ ايٖصأد ٔبُدٚ ٕٖ إيَّا َٚايٖسأس  َأ

ُ٘ ص٢ً ايٓيب ًَّ َٔ ٚضًِ عًٝ٘ اي ٖٝ ١ًَٔ ٔبايٖصأد أياِضٔتَطاَع١َ َب َٕ َٚايٖسأس َٝا ١َٕٜ َب ٍٖ ٔنَؿا ُِٝطَتَد ُِٓضِٛظ ٔي َُ  ٔباِي

ٙٔ ع٢ً عًٝ٘ ِِٝس َُا َغ ِٗ َٛا٥ٔ ٢َٓ يف ٔياِضٔت َُِع ُٕ ٖٚٛ اِي ََِها ٍِ إ ُُٛصٛ ِٝٔل إَي٢ اِي    اِيَب

ُ٘ َتَس٣ َأَيا  ْٖ َٔ ٜرنس مل نُا َأ َِ َٛاِزِح ٔصٖش١َ ٜرنس مل ايطَِّسِٜل َأ ٍَ اِيَذ َٚا ِْٔع َضا٥ِٔس ََٚش َٛا َُ  اِي

١ٖٔٝ ُُٛدٛٔب َغِسُط ََٚذٔيَو اِئشطِّ ٕٖ ع٢ً اِي َُٓٛع َأ ُِ َُ ٍِ عٔ اِي ُُٛصٛ ِٝٔل إَي٢ اِي ١ًََ ََٚيا ي٘ َشاَد َيا اِيَب  َع٘ َزأس

َٕ ١ًَٔ ايٖصأد َغِسُط َؾَها ِٔ َغِسّطا َٚايٖسأس َِ  32 (َعُسَٚز٠ّ ايطَِّسِٜل ٔيَأ

ٓؿ١ٝ عٓدِٖ االضتطاع١ تهٕٛ باملاٍ َتُجال يف ايكدز٠ ع٢ً تٛؾري ايصاد ايهايف يًشاز ٚملٔ ؿاؾ

ٜعٛي٘ اؿاز ممٔ تًصَ٘ ْؿكت٘ ٚايساس١ً املٛص١ً ٚتهٕٛ نريو بايطسٜل اآلَٔ ، ٚتهٕٛ 

 ١ٜ نريو بايضش١ اؾطد

 َٚاٍ ْؿظ ع٢ً ٚأَٔ عظ١ُٝ َػك١ بال عادٜا إَهاْا ايٛصٍٛ إَهإ: االضتطاع١:قاٍ املايه١ٝ

 عدّ ٜظٔ ب٘ تصزٟ ال ٚصٓع١ املػٞ ع٢ً قدز٠ َٔ َكاَٗا ٜكّٛ َا أٚ ٚزاس١ً شاد ٚٚدٛد

 33 َأ١َْٛ زؾك١ أٚ قسّ أٚ شٚز ٚدٛد املسأ٠ يف ٚشٜد،  نطادٖا

 قدز ع٢ً إال ذاى َٚا ٚاهلل ال قاٍ ٚايساس١ً ايصاد االضتطاع١ ملايو قٌٝ:)34قاٍ ابٔ عبد ايرب

 زاسًت٘ ع٢ً ميػٞ ٜك٣ٛ ٚآخس املطري ع٢ً ٜكدز ٚال ٚزاس١ً شادا جيد زدٌ ؾسب ايٓاع طاق١

ثِ قاٍ بعد إٔ ذنس آزا٤ (  ضبٝال إيٝ٘ اضتطاع َٔ( ! )  ٚدٌ عص)  اهلل قاٍ نُا ٖٛ ٚإمنا

                    ٚاملاٍ ايبدٕ ع٢ً اؿر ؾسض إٔ ع٢ً ٜدٍ ٖٚرا ايٓاع يف تؿطري االضتطاع١:
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 َٚٓٗا َسض١ً َٓٗا ٚدٛٙ َٔ ٚايساس١ً ايصاد ايطبٌٝ قاٍ أْ٘  ايطالّ عًٝ٘  ايٓيب عٔ ٚزٟٚ

   ععٝؿ١

ٚإىل ٖددددددرا املعٓدددددد٢ أغدددددداز   35( بايبدددددددٕ ٚتهددددددٕٛ باملدددددداٍ تهددددددٕٛ ايعددددددسب يطددددددإ يف ٚاالضددددددتطاع١ 

 ٚايساسًدددد١ ايددددصادقٛيدددد٘ ؾكدددداٍ: ) سٝددددح زد عًدددد٢ تؿطددددري ايطددددبٌٝ بددددايصاد ٚايساسًدددد١     36ايكددددسايف

! )  تعددداىل قٛيددد٘ ٚأددداٖس ايطدددا٥ٌ َؿٗدددّٛ سددداٍ يعًددد٘ أٚ ،يددد٘ َؿٗدددّٛ ؾدددال ايػايدددب كدددسز خدددسز

 االضدددددتطاع١ ؾدددددإٕ سايددددد٘ سطدددددب عًددددد٢ أسدددددد ندددددٌ إٔ ٜكتغدددددٞ(  ضدددددبٝال إيٝددددد٘ اضدددددتطاع َدددددٔ

                                    37چچ ڃڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  :تعددددددددددددددددداىل يكٛيددددددددددددددددد٘ ايكددددددددددددددددددز٠

 ؾًددددددٛ ;إمجاعددددددا سكدددددد٘ يف ايساسًدددددد١ تعتددددددرب ال ايكضددددددس َطدددددداؾ١ دٕٚ نددددددإ َددددددٔ إٔ ٜٚؤندددددددٙ

 ؾًٝطدددا دازٙ قسبدددل َدددٔ عٓددد٘ ٜطدددتػين قدددد ايدددصاد ٚندددريو،  يعُدددل ايعبددداد٠ يف غدددسطا ناْدددل

 َعٝٓدددد١ ٚضدددد١ًٝ بدددددٕٚ املكضددددٛد تٝطددددس ٚإذا ايٛصددددٍٛ عًدددد٢ يًكدددددز٠ بددددٌ ألْؿطددددُٗا َكضددددٛدٜٔ

  38(اعتبازٖا ضك،

ٚتهدددٕٛ االضدددتطاع١ بايبددددٕ: صدددشت٘ ٚضدددالَت٘ ٚقدزتددد٘ عًددد٢ املػدددٞ أٚ ايجبدددات عًددد٢ ايساسًددد١           

أٚ يغددددعـ أٚ  ايددددرٟ ال ٜطددددتطٝع إٔ ٜجبددددل عًدددد٢ ايساسًدددد١ يهددددرب      39قدددداٍ َايددددو يف املعغددددٛب  

   41َاي٘ َٔ اؿر ٜبًػ٘ ملا ٚاددا نإ ٚإٕ ساي٘ ٖرٙ َٔ ع٢ً سر ال40يصَا١ْ 

ٜٚس٣ ابٔ سبٝب ٚابٔ أبٞ ض١ًُ :إٔ االضتطاع١ ايصاد ٚايساس١ً ٚايضش١   قاٍ ابٔ سبٝب :

ِٕ، بضشٝح يٝظ َٔ ع٢ً سر ٚال)  أٚ شادّا جيد مل إٕ ٚايضشٝح  َٚسنبّا شادّا ٚدد ٚإٕ ايبد

 َػك١ٕ، نجري املػٞ يف عًٝ٘ ٚيٝظ ايداِز، قسٜب ٖٚٛ شادّا، ٚدد ؾإٕ عًٝ٘، سٖر ؾال َسنبّا،

 44إٔ  االضتطاع١ ايصاد ٚايساس١ً يف ايبعٝد 43ٜٚس٣ ضشٕٓٛ 42(اؿر ؾعًٝ٘

شاد ٜبًػ٘ إذٕ املايه١ٝ ٜسٕٚ االضتطاع١ يف اؿر تهٕٛ بأَٔ ايطسٜل ٚصش١ ايبدٕ ٚ

ايطسٜل ٜٚدخٌ عٓدِٖ  يف صش١ ايبدٕ إَهإ ايٛصٍٛ ٚيٛ َػٝا   ٜٚس٣ بعغِٗ أْٗا اَتالى 

 ايصاد ٚايساس١ً املبًػ١ يًبعٝد  

   بػريٙ ؼضًٝ٘ ٚاضتطاع١   بٓؿط٘ َباغس٠ اضتطاع١ : 45قاٍ ايػاؾع١ٝ االضتطاع١ قطُإ 

: )اضتطاع١ شَا١ْٝ ٚاضتطاع١ َها١ْٝ( ثِ اضتطسد يف إٔ االضتطاع١ اثٓا عػس 46ٚقاٍ املاٚزدٟ

  47 قطُا

 ٚإَهإ ٚايبدٕ ٚايطسٜل ٚايصاد ايساس١ً :أَٛز غُط١ تتعًلاضتطاع١ َباغس٠ :ٚايكطِ األٍٚ

   ؾايساس١ً غسط يف َٔ نإ بٝٓ٘ ٚبني َه١ َطاؾ١ قضس ٚأَا َٔ نإ قسٜبا َٔ َه١  ايطري

 أٚ يًُػٞ ٜك٣ٛ ال ععٝؿا نإ ٚإٕ ايساس١ً تعترب ٚال اؿر يصَ٘ املػٞ ع٢ً قٜٛا نإ إٕؾ

ٚأَا ايصاد  بدْٚ٘ ايسنٛب ميهٓ٘ مل إٕ أٜغا ٚاحملٌُ ايساس١ً اغرتطل أاٖس عسز ب٘ ٜٓاي٘
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ذٖابا ٚإٜابا ع٢ً  ايطؿس يف إيٝ٘ صتاز َٚا ٚأٚعٝت٘ ايصاد جيد إٔ اؿر يٛدٛب ؾٝػرتط

 ٜٚػرتط نٕٛ ايصاد ٚايساس١ً ؾاعًني عٔ ْؿك١ َٔ يصَ٘ ْؿكتِٗ ٚنطٛتِٗ  ٚأَا  األصح

ايطسٜل ؾٝػرتط ؾٝ٘ األَٔ يف ايٓؿظ ٚايبغع ٚاملاٍ ٚاملكضٛد بايبغع إٔ االضتطاع١ يف سل 

قسّ بٓطب أٚ بػري ْطب أٚ ْط٠ٛ ثكات  ٜٚدخٌ يف اضتطاع١ أَٔ  املسأ٠ تهٕٛ بٛدٛد شٚز أٚ

املاٍ عٓدِٖ ٚدٛد املا٤ يف املٛاعع اييت دست ايعاد٠ عٌُ ايصاد ٚاملا٤ َٓٗا ؾإٕ ناْل ض١ٓ 

    اؿر جيب مل املٝاٙ اْكطعل أٚ أًٖٗا َٔ املٓاشٍ تًو بعض ٚخالددب 

 ذيو يف ايال٥ل ايكدز ٖٚٛ املجٌ مثٔ َٔ بأنجس يهٔ ٚاملا٤ ايصاد ؾٝٗا جيد نإ يٛ ٚنرا 

 ايساس١ً ع٢ً بٗا ٜطتُطو ق٠ٛ املباغس٠ الضتطاع١ ؾٝ٘ ٝػرتط  ٚأَا ايبدٕ  ؾٚاملهإ ايصَإ

 ؾًٝظ غريٙ أٚ ملسض غدٜد٠ َػك١ ٚدد ؾإٕ غدٜد٠ َػك١ بال ايساس١ً ع٢ً ٜجبل إٔ ٚاملساد

   َطتطٝعا

 إٔ  ٚأَا إَهإ ايطري ؾٗٛبٓؿط٘ اؿر يصَ٘ قا٥دا ٚايساس١ً ايصاد َع ٚدد إذا ٚاألع٢ُ       

   48املعٗٛد ايطري اؿر إىل ؾٝ٘ ايطري ميهٔ َا ٚايساس١ً ايصاد ٚدٛد عٓد ايصَإ َٔ ٜبك٢

 أٚ مبٛت اؿر عٔ عذص إذا غريٙ ايػدط عٔ صر إٔاالضتطاع١ بػريٙ ٚتهٕٛ ب :ايكطِ ايجاْٞ

 أصال ايساس١ً ع٢ً ٜجبل إٔ ٜطتطٝع ال نبريا نإ أٚ شٚاي٘ ٜسد٢ ال َسض أٚ شَا١ْ أٚ نطس

  49 غدٜد٠ مبػك١ إال ٜجبل ال أٚ

 صتاز عُا ؾاعال ملجً٘ ٜضًح مما بآيتُٗا ٚزاس١ً شادا جيد إٔ االضتطاع١  :ٚقاٍ اؿٓاب١ً

  شٚدٗا ٖٚٛ قسَٗا ٚدٛد يًُسأ٠ ٜٚعترب، ايدٚاّ ع٢ً ٚعٝاي٘ ْؿط٘ َٚؤ١ْ دٜٓ٘ يكغا٤ إيٝ٘

 املػٞ ميهٓ٘ ايرٟ ايكسٜب ؾأَا ايكضس َطاؾ١ ايبٝل ٚبني بٝٓ٘ ايرٟ بايبعٝد ايساس١ً ٚؽتط

  اؾُع١ إىل نايطعٞ إيٝٗا ايطعٞ ؾًٝصَ٘ ايكضس دٕٚ َطاؾ١ ٚبٝٓٗا ٚبٝٓ٘ إيٝٗا

 ذٖاب٘ يف ٚنط٠ٛ َٚػسٚب َأنٍٛ َٔ إيٝ٘ صتاز َا ٖٛ عًٝ٘ ايكدز٠ ٜػرتط ايرٟ ٚايصاد

 مما أغبُٗٗا َٚا ٚايدقٝل املا٤ أٚع١ٝ َٔ إيٝٗا صتاز اييت اآلالت ع٢ً قدزت٘ ٜٚعترب ٚزدٛع٘

  ايبٗا٥ِ نعًـ ؾٗٛ عٓ٘ ٜطتػين ال

 َٔ إيٝ٘ صتاز َا ٚجيد نسا٤ أٚ بػسا٤ إَا ملجً٘ تضًح زاس١ً جيد إٔ ؾٝػرتط ايساس١ً ٚأَا

 ٖرا ألٕ خيدَ٘ خادّ ع٢ً ايكدز٠ اعترب ْؿط٘ خيدّ ال ممٔ نإ ٚإٕ، ملجً٘ تضًح اييت آيتٗا

 تًصَ٘ ٚايرٜٔ أًٖ٘ يٓؿك١ إيٝ٘ صتاز َا عٔ ؾاعال ايصاد ٚايساس١ً إٔ ٜٚعترب  ضبًٝ٘ َٔ نً٘

 ؼسّ َٚٔ شٚدٗا ٖٚٛ قسَٗا ٚدٛد ملسأ٠يف اضتطاع١ ا ٜٚعترب ٚزدٛع٘ َغٝ٘ يف ْؿكتِٗ

 ؾٝ٘ ٜٛددٜٚعترب يف االضتطاع١ أَٔ ايطسٜل عٝح 50 َباح ضبب أٚ بٓطب ايتأبٝد ع٢ً عًٝ٘

األخري ْط عًٝ٘ ، ٖٚرا  ايعاد٠ ع٢ً ايطري ؾٝ٘ ميهٔ ٚقل، ٚضع١ املعتاد ع٢ً ٚايعًـ املا٤
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  ٚأَا صش١ ايبدٕ ؾًِ ٜرنسٚٙ صساس١ يف االضتطاع١ ٚيهٔ صسسٛا بإٔ َتأخسٚ اؿٓاب١ً

  51ايعادص عٔ اؿر صر عٓ٘ غريٙ

 خنًط إىل إٔ ايؿكٗا٤ : اتؿكٛا ع٢ً أَٛز  تطًل ع٢ً االضتطاع١ 

 أَٔ ايطسٜل،  ايصاد املٛصٌ ، صش١ ايبدٕ 

ؾاؾُٗٛز غري املايه١ٝ ع٢ً عدٖا يف زدٛعا ٚقسّ املسأ٠  ٚاختًؿٛا يف ايساس١ً ٚايصاد

االضتطاع١ ٚاملايه١ٝ ٜس٣ بعغِٗ ايصاد ٚايساس١ً  ٚقسّ املسأ٠  ٜس٣ املايه١ٝ ٚايػاؾع١ٝ أْ٘ 

ؾك١ املأ١َْٛ   ٜٚس٣ اؿٓاب١ً إٔ ٚدٛد ٜهٕٛ أصاي١ ٜٚهٕٛ ْٝاب١ ٖٚٛ ايٓط٠ٛ املأَْٛات أٚ ايس

 احملسّ ؾك، ٖٛ االضتطاع١ 

 َا ٜرتدح يف االضتطاع١ يًشر

 :ٚذيو يآلتٞأز٣ إٔ َرٖب ايػاؾع١ٝ ٖٛ أنجس املراٖب َال١َ٤ يتؿطري االضتطاع١ 

 عٔأْ٘ قد ٚزد تؿطري االضتطاع١ بايصاد ٚايساس١ً يف أسادٜح عٔ ايٓيب ص٢ً عًٝ٘ ٚضًِ  /1 

 ع٢ً هلل ٚ }:  تعاىل ٚ تبازى قٛي٘ يف ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب عٔ:  عٓ٘ اهلل زعٞ أْظ

      ايصاد: قاٍ ؟ ايطبٌٝ َا اهلل زضٍٛ ٜا:  قٌٝ قاٍ { ضبٝال إيٝ٘ اضتطاع َٔ ايبٝل سر ايٓاع

  قاٍ ابٔ  52خيسداٙ مل ٚ ايػٝدني غسط ع٢ً صشٝح سدٜح ٖراقاٍ اؿانِ : ايساس١ً ٚ

 زٚاٙ ٚقد ُٖٚا إال املٛصٍٛ أز٣ ٚال اؿطٔ إىل صشٝح ضٓدٙسذس:ايرٟ أخسد٘ ايدازقطين 

 أبٛ ٖٛ محاد عٔ ايساٟٚ إٔ إال أٜغا أْظ عٔ قتاد٠ عٔ ض١ًُ بٔ محاد سدٜح َٔ اؿانِ

ٚإٕ ناْل طسم ايٛصٌ   53اؿدٜح َٓهس ٖٛ سامت أبٛ قاٍ ٚقد اؿساْٞ ٚاقد بٔ اهلل عبد قتاد٠

بٌ صشش٘ بعض أٌٖ   ال أْ٘ صح ٚقؿ٘ ع٢ً اؿطٔ ايبضسٟععٝؿ١ ٚبعغٗا ععٝـ ددا إ

ايعًُا٤  بعد إٔ ذنس  طسم اؿدٜح ٚتغعٝؿٗا َٚا ٜك٣ٛ ب٘ َٓٗا ٚآزا54٤ايعًِ قاٍ ابٔ املًكٔ 

َٓاد دٝد أْظ َسٔدٜح َإٔ َؾأَز٣ َأْا َٚأَاصشت٘يف  ٘ٔ( يالستذاز) َصاحل اِيِإِض َُا ٔب    أضًؿت٘ َن

ٍَ َٝا٤ اِيَشأؾظ ََٚقا َُِكٔدٔضٞ) ايٖدٜٔ ٔع  55 ( َبِأضا طسق٘ ٔبَبِعض أَز٣ َيا:  «َأِسَهاَ٘» ٔؾٞ( اِي

ٱ چ ٖدددددددرا املعٓددددددد٢ نكٛيددددددد٘ تعددددددداىل يف ايددددددددٚاب     ت/ٖٓددددددداى ْضدددددددٛظ أخدددددددس٣ أؾددددددداد   2

پ  پ  پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

 يف عبددددددادٙ عًدددددد٢ اهلل ؾسٜغدددددد١ إٕ اهلل زضددددددٍٛ ٜددددددا قايددددددلٚنشدددددددٜح اـجعُٝدددددد١ )  56چٺ

ٞ  أدزندددددل اؿددددر  ٘  أؾدددددأسر ايساسًدددد١  عًددددد٢ ٜجبدددددل ال نددددبريا  غدددددٝدا أبدددد (    ْعدددددِ)  قددددداٍ   عٓدددد

ٚ ٚغريٖددددددا 57( ايددددددٛداع سذدددددد١ يف ٚذيددددددو ضددددددًِ ٚسددددددر ، ٚقددددددد سددددددر ايسضددددددٍٛ صدددددد٢ً اهلل عًٝدددددد٘ 

 ايضشاب١ ِٖٚ ع٢ً ايسٚاسٌ 
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ٚزد بُٗا ْط تؿطريٟ ٚإال يؿظ ايطبٌٝ املػسٚط إلجياب  ٘ٚسٝح قًٓا ايصاد ٚايساس١ً ألْ /3

اؿر صتٌُ نًُا ٜهٕٛ قككا يًشر َٔ ايٛضا٥ٌ مما البد َٓ٘ َٔ بًٛؽ اؿر ،ٖٚرا املع٢ٓ 

ٜطاعدٙ إٔ ن١ًُ ضبٝال َٔ عُٔ إطالقٗا يػ١ ايطسٜل ٖٚٛ ٚض١ًٝ  َٚعًّٛ إٔ ايٛضا٥ٌ 

بػريٖا مل تعد ٚضا٥ٌ ٚيٛ ضك، املكضد إعاؾ١ إىل ذيو ؾًٛ تٛصٌ إىل املكضٛد  َتٛضع ؾٝٗا 

  ٖٚرا َتشكل يف تؿطري ايطبٌٝ يف اآل١ٜ ؾٝػٌُ مجٝع األؾساد اييت  58ضكطل ايٛض١ًٝ

ٚإىل ٖرا املع٢ٓ  ٝع َا ميهٔ إٔ ٜدخٌ يػ١ ٚؼتًُ٘ ايًػ١ َٔ َديٍٛ ذنسٖا ايعًُا٤ ٚمج

أغاز ايكسايف ضابكا إٔ املرنٛز َٔ ايتؿطري ٖٛ َٔ باب اإلغاز٠ ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً ايبعض يٝٗتد٣ 

 ب٘ إىل غريٙ 

بعُٝٓٗا إال َٔ باب أُْٗا َاٍ ب٘ ايبالؽ ؾُديٍٛ املاٍ  / ٚايصاد ٚايساس١ً يٝظ َكضٛدٜٔ 4

ٖٞ املكضٛد٠ براتٗا ملا ٚدب   ٚإذا قٌٝ إٕ ايساس١ً ٜػٌُ ايطا٥ٌ ٚايعٝين بٌ ٚاؿهُٞٚاضع 

اؿر سكٝك١ دددد ٖٚرا إىل اؿر ع٢ً نجري َٔ ايٓاع اآلٕ ;إذ إِْٗ ال ميًهٕٛ زٚاسٌ تٛصًِٗ 

مل ٜؿُٗ٘ أسد ٚإمنا املكضٛد املاٍ ايرٟ ٜهٕٛ ب٘ ايبالؽ تصٚدا ٚتسسال ٚصٛال يًشر ذٖابا ٚإٜابا 

يطؿس إىل اؿر ذٖابا ٚايتٓكٌ اؾٝهٕٛ ايرتسٌ يف ايعضس اؿايٞ ًَو املاٍ ايرٟ ميهٓ٘ َٔ 

بني املػاعس َٚا ٜتعًل بإدسا٤ات ضؿسٙ ست٢ ايعٛد٠ إىل بًدٙ ٜٚهٕٛ ايصاد ًَو املاٍ ايرٟ 

 ميهٓ٘ َٔ االقتٝات ط١ًٝ ايؿرت٠  

/ايضش١ ايبد١ْٝ تدخٌ يف االضتطاع١ ؾاملسٜض َسعا َكعدا ال ميهٓ٘ اؿساى إال مبػك١ 5

تصٜد َسع٘ ٚمل ٜهٔ ي٘ ٚعع كضط ؾال جيب عًٝ٘ غدٜد٠ تهًـ غريٙ ٚتتعب٘ ٚتػػً٘ ،أٚ 

اؿر بٓؿط٘ ألْ٘ غري َطتطٝع بٓؿط٘ ٚنرا ايهبري نربا غدٜدا يدزد١ ايغعـ ٚعدّ 

 االضتكا١َ اعتٝادا ؾًٝظ مبطتطٝع بٓؿط٘  
 

 املبحث الثاني

 )احلج عن الغري(النيابة يف احلج

عٔ ايػري ذيو إٔ اؿر عٔ ايػري زمبا نإ ٖٓاى ؾسم إىل سد َا بني ايٓٝاب١ يف اؿر ٚاؿر 

أعِ َٔ ايٓٝاب١ يف اؿر إذ قد ٜهٕٛ ببعح َٔ احملذٛز عٓ٘ ٖٚٞ ْٝاب١ ٚقد ٜهٕٛ باْبعاخ َٔ 

اؿاز عٔ غريٙ ٖب١ ٚتربعا ٖٚٛ سر عٔ ايػري ;ؾايٓٝاب١ سر عٔ ايػري ٚاؿر عٔ ايػري تربعا 

 سر عٔ ايػري  

 ْٚبشح ٖرٙ املطأي١ يف اإلطاز اآلتٞ:
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 .حكه النيابة يف احلج  ألول:املطلب ا

ٚقاٍ بعغِٗ ٜكع  59يف ايٓؿٌ َطًكاأٚ يف ايؿسض يعذص ػٛش ايٓٝاب١ يف اؿر  :قاٍ اؿٓؿ١ٝ

اؿر ٜكع عٔ اؿاز ٚأدس ايٓؿك١ يًُشذٛز  60اؿر عٔ احملذٛز عٓ٘ ٚقاٍ قُد بٔ اؿطٔ

  61عٓ٘

عٔ  اؿٞ صشٝشا نإ أٚ َسٜغا  اؿر ؾسض يف ايضشٝح ع٢ًايٓٝاب١  ػٛش القاٍ املايه١ٝ:

  ٚقاٍ بعغِٗ ٜهسٙ  63أدس٠ بػري أٚ بأدس٠ ٚتهٕٛ ايتطٛع يف ٚتهسٙ، 62ٖٚٛ املعتُد عٓدِٖ 

ٚأبٛ  66: )قاٍ ابٔ ٖٚب65  قاٍ ابٔ غاع64اضت٦ذاز املسٜض َٔ صر عٓ٘ ؾإٕ ؾعٌ َغ٢

:دا٤ت  جيٛش يف سل ايٛيد خاص١ ددد أٟ اؿر عٔ ٚايدٙ ايهبري ددد ٚقاٍ ابٔ سبٝب :67َضعب

ايسخض١ يف اؿر عٔ ايهبري ايرٟ ال َٓٗض ي٘ ٚمل صر ٚعٔ َات ٚمل صر إٔ صر عٓ٘ ٚيدٙ 

ٚقاٍ ابٔ  68ٚإٕ مل ٜٛظ ب٘ ٚجيصٜ٘ إٕ غا٤ اهلل   ٚقاٍ أغٗب : إٕ سر عٔ ايػٝح ايهبري أدصأٙ(

 : زاع٢ اإلَاّ َايو قٍٛ َٔ أداش ايٓٝاب١ يف اؿر ٚاضتشب ملٔ ٚعد أباٙ إٔ ميػٞ ع69٘ٓزغد

  ٚجيٛش عٓدِٖ اؿر عٔ املٝل 70إٔ ٜؿٞ عٓ٘ مبا ٚعدٙ ب٘ يٛدٛب ايٛؾا٤ بايعٗد يف اؾا٥صات

 72َٔ ايجًح ٚإٕ مل ٜٛظ ضكطل عٓ٘  71َٔ َاي٘ إذا أٚص٢ ٚنإ صسٚز٠ٚ

ٚخالص١ َرٖب املايه١ٝ عدّ دٛاش ايٓٝاب١ يف اؿر عٔ اؿٞ ؾسعا ٚنسا١ٖ ايتطٛع عٓ٘ 

املٝل ايرٟ مل صر إذا أٚص٢ )اذٕ ميٓعٕٛ ايٓٝاب١ يف بأدس٠ أٚ بػري أدس٠ ،ٚدٛاش اؿر عٔ 

 اؿر ؾسعا عٔ اؿٞ(

 73ػٛش ايٓٝاب١ يف سر ايؿسض  :قاٍ ايػاؾع١ٝ

ػٛش ايٓٝاب١ يف سر ايؿسض يعادص   ٚال ػٛش َع ايكدز٠، ٚأَا سر ايتطٛع  :قاٍ اؿٓاب١ً

 سذ١ يف ٜطتٓب إٔ جيٛش ؾال اإلضالّ سذ١ ٜؤد مل ممٔ ٜهٕٛ إٔ:  أسدٖاؾؿٝ٘ ثالث١ أقطاّ: 

   ايتطٛع

 يف ٜطتٓٝب إٔ ؾٝضح بٓؿط٘ اؿر عٔ عادص ٖٚٛ اإلضالّ سذ١ أد٣ قد ممٔ ٜهٕٛ إٔ :ايجاْٞ 

 نايضدق١ ْؿً٘ يف داشت ؾسع٘ يف االضتٓاب١ داشت ألْ٘ إٕ ايتطٛع

ؾؿٞ اضتٓابت٘ زٚاٜتإ  بٓؿط٘ اؿذ١ ع٢ً قادز ٖٚٛ اإلضالّ سذ١ أد٣ قد ٜهٕٛ إٔ:  ايجايح 

 74أسدُٖا ػٛش ي٘ االضتٓاب١ ٚايجا١ْٝ ال ػٛش ي٘ االضتٓاب١ 

 ٚيٓشدد قٌ ايٓصاع 

اؿر عٔ املٝل اتؿكٛا ع٢ً دٛاش اؿر عٓ٘ َطًكا إال إٔ املايه١ٝ اغرتطٛا ٚصٝت٘ يف سر  :أٚاّل

 ايؿسض 
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ٚأداش : اؿر عٔ اؿٞ ؾسعا  اختًـ ايؿكٗا٤ ؾٝ٘ ؾاملعتُد عٓد املايه١ٝ َٓع ايٓٝاب١ ؾٝ٘ ّثاْٝا

 اؿٓاب١ً( ايػاؾع١ٝ، ايٓٝاب١ ؾٝ٘ ألضباب اؾُٗٛز ع٢ً اؾ١ًُ)اؿٓؿ١ٝ،

اؿر عٔ اؿٞ ْؿال اتؿكٛا ع٢ً دٛاش ايٓٝاب١ ؾٝ٘ ٚيهٔ املايه١ٝ قايٛا َع ايهسا١ٖ  :ّثايجا

 ٚقٝدٖا اؿٓاب١ً ببعض ايكٝٛد إٔ ٜهٕٛ  املطتٓٝب قد سر سذ١ اإلضالّ َع عذصٙ  

 اؿر ؾسعا عٔ اؿٞ ؾُٓع٘ املايه١ٝ ٚأداشٙ اؾُٗٛز اذٕ خالؾِٗ يف ايٓٝاب١ أٚ

ال س ;إذ ايكٝاع ٜكتغٞ إٔ ايعبادات ٚضبب اختالؾِٗ َعازع١ ايكٝاع يألث :75قاٍ ابٔ زغد

ٜٓٛب ؾٝٗا أسد عٔ أسد إذ ال ٜضًٞ أسد عٔ أسد ٚال ٜصنٞ أسد عٔ أسد ٚاألثس ْضٛظ 

بني املطًُني أْ٘ ٜكع عٔ ايػري دا٤ت بايٓٝاب١ يف اؿر عٔ ايهبري ٚاملٝل قاٍ ٚال خالف 

 تطٛعا،ٚإمنا اـالف يف ٚقٛع٘ ؾسعا 

 أدي١ ايكا٥ًني بعدّ صش١ اؿر عٔ ايػري ؾسعا  

٘ تعاىل  ٛي ٛا بك ﮳    چ: اضتدي ﮲   ﮺    ﮶   ﮴﮵ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮹   ﮸   ﮷        

  76چ  ﮻  ﮼       

ٖٚٛ إٔ صر اإلْطإ بٓؿط٘ ال  ربت عٔ ايتهًٝـ ٚعٔ صؿت٘ٚٚد٘ االضتدالٍ بٗا إٔ اآل١ٜ أخ 

، ؾال ٚاملسٜض ٚاملٝل َطًٛب االضتطاع١ َٔ د١ٗ أخس٣  ؾاملعغٛب ٚ ايهبري  77بػريٙ أٚ بايٓٝاب١

 78جيب عًٝ٘ سر إذ إْٗا غسط ٚدٛب ؾٝ٘ 

   ضعٝ٘  َٔ ٚايٓٝاب١  يٝطل  چ مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب چ:  ٚاضتديٛا أٜغا بكٛي٘

ٚضعٞ غريٙ يٝظ َٔ ضعٝ٘ 
79

 

ٚاضتديٛا باملعكٍٛ :قٝاضا ع٢ً ايضّٛ ٚايضال٠ ؾكايٛا نٌ عباد٠ ع٢ً ايبدٕ مل تدخًٗا اي١ٝٓ 

 َع ايكدز٠ مل تدخًٗا َع ايعذص نايضال٠  

  80َع ايكدز٠ مل تٓتكٌ إىل غريٙ َع ايعذص نايضال٠ ٚايضّٛ ٚنٌ عباد٠ تعًل ؾسعٗا بايبدٕ 

 ديٌٝ اؾُٗٛز

 ايؿسض عٔ اؿٞ ايعادص ٚعٔ املٝل بعد٠ أدي١ َٓٗا:اضتدٍ ايكا٥ًٕٛ ظٛاش  ايٓٝاب١ يف سر 

 ٚ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ زدٜـ ايؿغٌ نإ:  قاٍ عُٓٗا اهلل زعٞ عباع بٔ اهلل عبد عٔ/1

 اهلل ص٢ً ايٓيب ٚدعٌ إيٝ٘ ٚتٓظس إيٝٗا ٜٓظس ايؿغٌ ؾذعٌ خجعِ َٔ اَسأ٠ ؾذا٤ت ضًِ

 عبادٙ ع٢ً اهلل ؾسٜغ١ إٕ اهلل زضٍٛ ٜا ؾكايل اآلخس ايػل إىل ايؿغٌ ٚد٘ ٜضسف ضًِ ٚ عًٝ٘

 يف ٚذيو(    ْعِ)  قاٍ   عٓ٘ أؾأسر ايساس١ً ع٢ً ٜجبل ال نبريا غٝدا أبٞ أدزنل اؿر يف

  81(ايٛداع سذ١
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 صر ٚمل َات أبٞ إٕ:  ؾكاٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ايٓيب إىل زدٌ دا٤ قاٍ عباع بٔ عٔ/2

 82(أسل اهلل ؾدٜٔ قاٍ ْعِ قاٍ قاع١ٝ أنٓل دٜٔ أبٝو ع٢ً نإ يٛ قاٍ عٓ٘ أؾأسر

 إٕ نبري غٝذ ٖٚٛ اإلضالّ أدزن٘ أبٞ إٕ اهلل زضٍٛ ٜا:  قاٍ زدال إٔ عباع بٔ ايؿغٌ عٔ/3

 يٛ أزأٜل:  قاٍ ؟ عٓ٘ أؾأسر ٜجبل مل أغدٙ مل ٚإٕ ميٛت إٔ عًٝ٘ خؿل ايسسٌ ع٢ً غددت٘

  83(أبٝو عٔ ؾشر:  قاٍ ْعِ:  ؾكاٍ ؟ جيصٜ٘ أنإ قغٝت٘ دٜٔ أبٝو ع٢ً نإ

 ايٓيب إىل دا٤ت د١ٓٝٗ َٔ اَسأ٠ إٔ:  عُٓٗا اهلل زعٞ عباع ابٔ عٔ دبري بٔ ضعٝد عٔ/4

 ؟ عٓٗا أؾأسر َاتل ست٢ ؼر ؾًِ ؼر إٔ ْرزت أَٞ إٕ ؾكايل ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ص٢ً

 ؾاهلل اهلل اقغٛا   ؟ قاع١ٝ أنٓل دٜٔ أَو ع٢ً نإ يٛ أزأٜل عٓٗا سذٞ ْعِ)  قاٍ

 84(  بايٛؾا٤ أسل

 ٚ األسادٜح ْط يف اؿر عٔ ايػري  ٚايٓٝاب١ ؾٝ٘  

 غرب١َ عٔ يبٝو:  ٜكٍٛ زدال مسع ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ إٔ:  عباع ابٔ عٔ/5

 ٖرٙ ؾادعٌ قاٍ ال:  قاٍ ؟ سذذل ٌٖ:  قاٍ يٞ قسٜب أٚ أخٞ ؾكاٍ ؟ غرب١َ َٔ:  ؾكاٍ

  85( غرب١َ عٔ سر ثِ عٓو

ٚاضتديٛا بػري ذيو  86ٚايبدٕ تكبٌ  ايٓٝاب١ ٚػٛش ؾٝٗا /إٔ اؿر عباد٠ َػه١ً َٔ املا6ٍ

أداب املايه١ٝ عٔ بعض اضتدالالت اؾُٗٛز ؾكايٛا يف  سدٜح اـجع١ُٝ أْ٘ َعازض بعٌُ 

   87أٌٖ املد١ٜٓ

 ذٖبٛا َِٓٗ مجاع١ ؾإٕيف ٖرا اؿدٜح:  ٚأْ٘ خاظ باـجع١ُٝ ٚأبٝٗا قاٍ ابٔ عبد ايرب

  اهلل قٍٛ بديٌٝ غريٙ إىل ب٘ ٜتعد٣ إٔ جيٛش ال اـجع١ُٝ أبٛ ب٘ كضٛظ اؿدٜح ٖرا إٔ إىل

﮳   چ   :ٚدٌ عص ﮲   ﮼    ﮴﮵ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷           88چ﮶ 

 عٓ٘ ٜكغ٢ بإٔ ؾدط ضبٝال إيٝ٘  ٜطتطع مل ملا اؿر ًٜصَ٘ ممٔ اـجع١ُٝ  أبٛ  ٜهٔ ٚمل

 َايو بريو قاٍ ٚممٔ سٞ ٖٚٛ أبٝٗا عٔ ؼر إٔ أٜغا ابٓت٘ ٚخضل ذيو ٜٚٓؿع٘

 سرٜؿ١ أبٞ َٛىل ضامل خط نُا بريو ٚاـجع١ُٝ اـجع١ُٝ أبٛ خط قايٛا ٚأصشاب٘

   89ايهرب ساٍ يف بسعاع٘

 ايسادح

ايرٟ ٜرتدح يٞ إٔ اؿر عٔ ايػري أٚ ايٓٝاب١ يف اؿر عٔ اؿٞ دا٥ص٠ يف سر ايؿسض ملٔ مل 

ٜكدز عًٝ٘ بٓؿط٘ ضٛا٤ أْاب مباٍ أٚ تربع أسد عٓ٘ ٚأْٗا ػصٜ٘ عٔ سذ١ اإلضالّ ٚذيو 

 :آلتٞي
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إٔ ايػازع اؿهِٝ زب، ٚدٛب اؿر بطبب َت٢ ٚدد ٚدد ايٛدٛب ٖٚٛ االضتطاع١  :أٚاّل

ؽتًـ باختالف ايٓاع ؾكد ٜهٕٛ اإلْطإ َطتطٝعا بٓؿط٘ ٚقد ٜهٕٛ ٚاالضتطاع١ 

َطتطٝعا بػريٙ  ٚايٓاع إَا قادز َطتطٝع ؾاؿر ٚادب عًٝ٘،ٚإَا قادز ال َبًؼ ي٘ َٔ َاٍ 

=ٖٚٛ قسٜب قادز ؾاؿر ٚادب عًٝ٘  ،ٚإَا صشٝح ال َبًؼ ي٘ َٔ َاٍ ٖٚٛ بعٝد ؾٝطك، عٓ٘ 

٘ ؾٝذب عًٝ٘ بٓؿط٘  ٚإَا غري صشٝح ٚال ضًِٝ اؿر بٓؿط٘ ٚإذا تربع ي٘ غدط بٓؿكات

َايو يًُاٍ ؾهٝـ صسّ اؿر؟ ٚإَا غري صشٝح ٚال َايو يًُاٍ ؾًِ صسّ ثٛاب َٔ ٖٚب 

ي٘ سذا؟ ؾهإ ٖرا َٚجً٘ َطتطٝعا بػريٙ ;ال ضُٝا ٚإٔ ايٓضٛظ َٔ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ صشل 

َْا   )بريو ْٚضل عًٝ٘   قاٍ ابٔ سصّ: ََٛدِد َ٘ َؾ ًَّ ٍَ َتَعاَي٢ اي ِٔ}: َقا ٘ٔ اِضَتَطاَع ََ ِٝ  {َضٔبٝاّل إَي

َٕ َّا ََٖرا َؾَها ُُٛ ِّ ُع ٍٍ اِضٔتَطاَع١ٕ ٔيُه َُا ِٚ ٔب ٍِ َأ ُ٘ ائَّرٟ ََٖرا ٔدِط ١َٜٔ َيِؿُظ ُٜٛٔدُب ِِ، َعُسَٚز٠ّ اآل ِٕ َُٜذِص ََٚي  َأ

ِٔ َُٜدٖط ٢َُ، َٚاَل َُِكَعْد، َذٔيَو َٔ ُْٛا إَذا َأِعَسُز َٚاَل َأِع ِِ ايٗسُنَٛب َُِطَتٔطٝٔعنَي َنا ُٗ َََع ، ٔضَع١ْ َٚ

َِٝظ ِٔ ََٖرا ََٚي ُ٘ ائَّرٟ اِيَشَسِز َٔ ُ٘ َأِضَكَط ًَّ ِِ َتَعاَي٢ اي ُٗ ِٓ ُ٘; َع ْٖ ٘ٔ َسَسَز اَل الَٔ ِِ ٔؾٝ ِٗ ِٝ ًَ ِّٜغا  َع ٕٖ: ََٚأ ٙٔ َؾِإ  َٖٔر

١ََٜ َٓطِّ اآل ِٕ ٔب َُا اِيُكِسآ ْٖ َٗأد ٔؾٞ ََْصَيِل إ َٛ، اِئذ ُٖ ٘ٔ َِٜشَتاُز ٔرٟايَّ َٚ ِٟ َٚايٖتَشؿُّٔظ ايٖػدِّ إَي٢ ٔؾٝ ، َٚاِيَذِس

ٌٗ ْٖٔس َسَسْز َذٔيَو َُٚن ٢ًَ َأا ٢َُ اأَلِعَسِز َع َٖا; َٚاأَلِع َِٝظ اِيَشٗر ََٚأ ًَ ٘ٔ َؾ ٤ِْٞ ٔؾٝ ِٔ َغ   َأِصاّل َذٔيَو َٔ

َٞ ِٔ ََٚبٔك ٍَ اَل ََ ُ٘، ََا ٠َٖٛ َٚاَل َي ٍِ ُق ُ٘ إالَّ ٔدِط ْٖ ِٔ َٜٔذُد َأ ُ٘ َُٜشٗر ََ ِٓ ِٚ ُأِدَس٠ٕ ٔباَل َع َٗا َِٜكٔدُز ٔبُأِدَس٠ٕ َأ ِٝ ًَ ; َع

َْا ََٛدِد َٗا ائَّتٞ ايًَُّػ١َ َؾ ٍَ ٔب ُٕ ََْص َٗا اِيُكِسآ َٓا َٚٔب ُ٘ َخاَطَب ًَّ ِّ ٔؾٞ َتَعاَي٢ اي َٓا ََا ُن ََ ُٙ َأِيَص ٜٖا  ٔخاَلَف اَل إ

َٔ ِٝ ِٔ َأَسٕد َب َٗا َٔ ًٔ ِٖ ُ٘ ٔؾٞ َأ ْٖ ٍُ َأ ًَٔٝؿ١ُ: َُٜكا ًَٔد ٔيَؿِتِح َُِطَتٔطْٝع اِيَد َِٓضٔب، َنَرا َب ِٓٔٝل َٚٔي َِٓذ َُ ٘ٔ اِي ِٝ ًَ  َع

ِٕ َٕ َِٚإ ُ٘ َُِجَبّتا ََِسّٜغا َنا ْٖ ٙٔ ٔيَرٔيَو َُِطَتٔطْٝع الَٔ َِِس ٖٓاِع ََٚطاَع١ٔ ٔبَأ ُ٘ اي َٕ، َي  ٔؾٞ َدأخاّل َذٔيَو ََٚنا

١َٜ َْطِّ   90ٔ(اآل

 ٚاضتدالٍ َٔ أداش اؿر عٔ ايػري  ق٠ٛ أدي١ثاّْٝا: 

َا أداب ب٘ املايه١ٝ َٔ كايؿ١ عٌُ أٌٖ املد١ٜٓ جياب عٓ٘ بأْ٘ ع٢ً ؾسض ايتطًِٝ ثايجّا: 

بإٔ ٖرا ايٓط كايـ يعٌُ أٌٖ املد١ٜٓ ;ؾإْ٘ قد ٚزدت ْضٛظ أخس٣ يف اؿر عٔ ايػري  

اؿر عٔ املٝل إذا نشدٜح إٕ أَٞ ْرزت إٔ ؼر     ( ٚإٕ نإ خاصا بايٛؾا٤ بايٓرز ٚب

أٚص٢ ِٖٚ ٜكٛيٕٛ ب٘ ؾإٕ ؾٝ٘ ديٌٝ أٜغا ع٢ً َبدأ اؿر عٔ ايػري ٚأٜغا ٚزدت ْضٛظ 

 زضٍٛ ٜا:  قاٍ زدال إٔ أخس٣ غري سدٜح اـجع١ُٝ تجبل اؿر عٔ ايػري) اؿٞ ( نشدٜح:

 مل ٚإٕ ميٛت إٔ عًٝ٘ خؿل ايسسٌ ع٢ً غددت٘ إٕ نبري غٝذ ٖٚٛ اإلضالّ أدزن٘ أبٞ إٕ اهلل

 ؾكاٍ ؟ جيصٜ٘ أنإ قغٝت٘ دٜٔ أبٝو ع٢ً نإ يٛ أزأٜل:  قاٍ ؟ عٓ٘ أؾأسر ٜجبل مل أغدٙ

  ثِ إٕ املعازع١ بعٌُ أٌٖ املد١ٜٓ يٝطل َط١ًُ إذ إٕ عٌُ أٌٖ (أبٝو عٔ ؾشر:  قاٍ ْعِ: 

 املد١ٜٓ يٝظ ديٝال َتؿكا عًٝ٘  
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ٚأَا َا أدابٛا ب٘ َٔ اـضٛص١ٝ ؾإٕ اـضٛص١ٝ تٓتؿٞ بايٛقا٥ع األخس٣ املػاب١ٗ اييت ض٦ٌ 

عٓٗا املضطؿ٢ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ؾأداب باؾٛاب ْؿط٘ يف ضؤاٍ املسأ٠ اييت ْرزت اَٗا 

ٚمل ؼر ؾأدابٗا إٔ ؼر عٓٗا، ٚيف ضؤاٍ ايسدٌ ايرٟ ضأٍ عٔ ٌٖ صر عٔ أبٝ٘  ،اؿر 

تطع اؿر ـػ١ٝ اهلالى عًٝ٘ إٕ ٖٛ ذٖب يًشر )إٕ غددت٘ ع٢ً ايسسٌ ٜط اؿٞ ايرٟ ال

ٖٚرا ٜٓؿٞ  خؿل عًٝ٘ إٔ ميٛت( ؾأداب ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  قاٍ ؾشر عٔ أبٝو 

اختضاظ اؿهِ باـجع١ُٝ ٚأبٝٗا، ٚأٜغا ْط اؿدٜح ْؿط٘ ال ٜؤٜد اـضٛص١ٝ إذ يٝظ 

أبٝٗا يآل١ٜ ٚيٝظ إلغاز٠ ؾٝ٘ نُا ضبل ذيو يف ؾٝ٘ إغاز٠ هلا ،ٚإمنا خضض٘ املايه١ٝ بٗا ٚب

قٍٛ اإلَاّ ابٔ عبد ايرب سٝح خط أبٛ اـجع١ُٝ باؿر عٓ٘ ـسٚد٘ عٔ االضتطاع١ 

 ٚخضل بٓت٘ بإٔ ؼر عٓ٘ ألْ٘ غري َطتطٝع  

بٌ إٕ ٖرا ؾٝ٘ ديٌٝ ع٢ً عدّ اـضٛص١ٝ ٚذيو ملا مل تسد إغاز٠ يف ايٓط ْؿط٘ ٚذيو ألٕ 

األغداظ تسد ؾٝ٘ إغاز٠ يف ايٓط ; ٖٚٛ خيتًـ عٔ ؽضٝط ايديٌٝ ؽضٝط ايؿعٌ ع٢ً 

 ببعض أؾسادٙ ٖٚٛ ٚاعح نُا يف سدٜح األعسابٞ املٓتٗو سس١َ زَغإ 

أٟ ايسضٍٛ ص٢ً  ددد ب٘ ْطل َا ايعًِٚاإلَاّ ابٔ عبد ايرب يف َٛاعع َتعدد٠ َٔ نتب٘ ٜكٍٛ )

٠ يف سدٜح اـجع١ُٝ إبإ زدٙ ع٢ً َٔ قاٍ ( ٚقاٍ ٖرٙ ايعباز عٓ٘ ضهل َا ال ددداهلل عًٝ٘ ٚضًِ د

ؾٝ٘ ديٌٝ ع٢ً إٔ املسأ٠ هلا إٔ ؼر دٕٚ قسّ ألٕ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قاٍ هلا سذٞ 

  ٚإٕ مما ضهل عٓ٘ املضطؿ٢ ص٢ً اهلل عًٝ٘ 91عٔ أبٝو ٚمل ٜكٌ هلا إٕ نإ َعو ذٚ قسّ

يًُسأ٠ اييت  عٓٗا سذٞ ْعِ ٚضًِ ايتدضٝط ٚمما ْطل ب٘ سذٞ عٔ أبٝو يًدجع١ُٝ ، ٚ

ضأيل عٔ اؿر عٔ أَٗا، ٚسر عٔ أبٝو يًسدٌ ايرٟ ضأي٘ عٔ اؿر عٔ أبٝ٘   ٚنٌ ٖرا 

 ٜٓؿٞ اـضٛص١ٝ  ٖٚٛ ْطل عهِ ٚاسد ؿاالت َتعدد٠ 

جياب عٔ أدي١ َٔ َٓع ايٓٝاب١ يف اؿر يف قٛهلِ يف اآل١ٜ )َٔ اضتطاع إيٝ٘ ضبٝال( ٚإٔ  زابعّا:

ال بػريٙ أٚ ايٓٝاب١   ٖرا يٝظ َؿّٗٛ َٔ اآل١ٜ نُاضبل اآل١ٜ خاطبل اإلْطإ بٓؿط٘ 

االضتطاع١ تطًل يف يطإ ايعسب ع٢ً االضتطاع١ بايٓؿظ ٚاالضتطاع١ بايػري َٚٔ تٛؾست  ي٘ 

 االضتطاع١ بػريٙ ؾٗٛ َطتطٝع َٔ ٖرٙ ايٓاس١ٝ  

ٚأَا قٛهلِ املعغٛب ٚايغعٝـ َطًٛب االضتطاع١ ؾال جيب عًٝ٘ اؿر ْعِ ٖٛ َطًٛب 

 تطاع١ بٓؿط٘ ال بػريٙ  ؾٝذب عًٝ٘ اؿر بػريٙ يٛ تٛؾست ي٘ ٖرٙ االضتطاع١ االض

ٚأَا اآل١ٜ )ٚإٔ يٝظ يإلْطإ إال َا ضع٢( ؾإٕ َٔ ضعٞ اإلْطإ ٚسطٔ نطب٘ تٓػ١٦ أبٓا٥٘ 

ٚع٢ً اـري ٚايرب ٚنطب أصدقا٥٘ ايرٜٔ ٜعْٝٓٛ٘ ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ ٚاألدس ،ؾتدؾعِٗ 

ع ي٘ ٚاإلسطإ إيٝ٘ بأيٛإ ايٓؿع ٚايجٛاب ٚاألدس َٚٔ مجًتٗا أخالق٘ ايؿاع١ً تًو إىل ايترب
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اؿر ،أال تس٣ إٔ َٔ نإ خًك٘ ض٦ٝا َٚعاَت٘ يػريٙ زد١٦ٜ غط١ ؾإٕ ايٓاع ميكتْٛ٘ ٚال 

ٜرنسْٚ٘ غري ٚال سطٔ ؾٝدؾعِٗ ذيو اـًل َٓ٘ إىل ايتربؤ ٚايبعد عٓ٘ ٖٚرا َٔ نطب٘ 

٢ً نطب األسٝا٤ إذ إٕ َطأي١ اـالف تدٚز سٍٛ ٚضعٝ٘   ٖرا ع٢ً ؾسض إٔ يف اآل١ٜ ديٌٝ ع

 سر ايؿسض عٔ اؿٞ غري ايكادز بٓؿط٘ 

ايػسٜع١ بٓٝل ع٢ً ايٝطس ٚايتدؿٝـ ٚزؾع اؿسز ٚنرا ع٢ً االَتجاٍ ٖٚٞ َبادئ  :خاَطّا

  چ   ہ  ہ  ہ  ھچ     :ٚاعش١ أاٖس٠ ؾٝٗا ؾؿٞ االَتجاٍ ٜكٍٛ اهلل تعاىل

  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    چ  :ٚيف ايتدؿٝـ ٜكٍٛ اهلل تعاىل 

 چ ۓۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے    چ  :ٚيف دؾع اؿسز ٚزؾع٘ ٜكٍٛ  اهلل تعاىل

ٚاملهًـ كاطب باالَتجاٍ ٜٚأتٝ٘ اؿسز َٔ عدّ قدزت٘ بٓؿط٘ ع٢ً اؿر  ٖٚٛ كاطب ب٘ 

بٗا إٔ صر عٓ٘ غريٙ ٚإٔ سر غريٙ عٓ٘  ؾٝأتٝ٘ ؽؿٝـ ايػسٜع١ ٚدؾع اؿسز  عٔ املهًؿني

جيصٜ٘ ٖٚرا باب ٚاضع َٔ زؾع اؿسز ٚايغٝل ايرٟ ٜتٓا٢َ يف ْؿط٘ َٔ أٓ٘ إٕ ٖٛ مل ٜكدز 

بٓؿط٘ ع٢ً االَتجاٍ  ٚاقعا بني ٚاعظ ايػسع ٚأَسٙ ٚٚاقع ايبدٕ ٚعذصٙ َع تٛم ايٓؿظ 

احملاؾظ١ ع٢ً ايٓؿٛع ،ٚقد عٗد َٔ ايػسٜع١ ٖرا ايتدؿٝـ َٔ ايػسٜع١  ؾٝأتٝ٘ يًتطبٝل ،

بػت٢ ايٛضا٥ٌ َٔ ؼسِٜ قتٌ ايٓؿظ ٚ بازتهاب احملظٛز يف ساي١ ايغسٚز٠ ٚاؿاد١ ؾٌٗ ٜهٕٛ 

اَتجاٍ ايػسٜع١ ٖرٙ بايغسز ٖٚٞ قد ْؿت٘ بازتهاب احملظٛز ثِ إٕ ثِ إٕ ايتطبٝل ملجٌ ٖرا إٔ 

عٓ٘ ؽؿٝـ  خيًؿ٘ غريٙ ٚقد عٗد َٔ ايػسٜع١ ايػسا٤ ايبدٍ إىل ايتدؿٝـ ؾهإ سر غريٙ

يف ايػسٜع١ ٚمساس١ ٖٚٛ ٜطس  بًٝؼ  بدٍ ٜطك، عٓ٘ االَتجاٍ ٚايٛدٛب ٚصؿظ عًٝ٘ ْؿط٘ 

 يعُسٟ ال ٜتٛؾس يف غسٜع١ أخس٣ ٚضٗٛي١ ، ٖٚٛ 

 املطًب ايجاْٞ: َٛدبات ٚأضباب اؿر عٔ ايػري

ايكا٥ًٕٛ ظٛاش اؿر عٔ اؿٞ  قايٛا ظٛاشٙ ملٛدبات ٚأضباب ؾكاٍ اؿٓؿ١ٝ :ايعذص ٚدٚاَ٘ 

   ٖٚٛ عرز عاّ ٜدخٌ ؾٝ٘ نًُا ٜعد عذصا عٔ اؿر بايٓؿظ  95إىل املٛت 

 إال ايساس١ً ع٢ً ايجبٛت ع٢ً ٜكدز ال َٔ سلقاٍ ايػاؾع١ٝ يف اؿر عٔ اؿٞ جيٛش  يف 

  96ايهبري ٝذٚايػ نايصَٔ َعتاد٠ غري مبػك١

  97قاٍ اؿٓاب١ً ايطبب يف اؿر عٔ ايػري سٝا عذصٙ عٔ اؿر بٓؿط٘ ٚعدّ قدزت٘ 

  :ألضبابٕ ايؿكٗا٤ أداشٚا اؿر عٔ ايػري خنًط إىل أ

ايطبب املباغس ٖٛ عذص اإلْطإ عٔ اؿر بٓؿط٘ ،ٖٚٛ َع٢ٓ عاّ ٜدخٌ ؾٝ٘ نٌ َا ٜكعد ب٘ 

ايضش١ نُسض: ايه٢ً اؿاد ٚاهلصاٍ اؿاد  عٔ اؿر بٓؿط٘ : ؾٝهٕٛ املسض املكعد ٚؾكدإ
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ايرٟ ال ٜطتطٝع االضتكا١َ َع٘  ضببا يف إباس١ اؿر عٓ٘ ٚنرا ضا٥س األَساض اييت 

صددٖا ايجكات َٔ أطبا٤ املطًُني أْٗا َؿكد٠ يالضتطاع١    ٜٚهٕٛ ايعغب )ايكطع(ايرٟ ال 

ايطٔ ايرٟ صد َٔ  ٜطتطٝع َع٘ أدا٤ املٓاضو ضببا يف إباس١ اؿر عٓ٘   ٜٚهٕٛ نرب

سسنت٘ ددا ٚ ميٓع٘ ايجبات يف ايسنٛب،أٚ املهٛخ يؿرتات ط١ًٜٛ ايرٟ ٜطبب ي٘ تًؿا يف عكً٘ 

ؾٝطًب٘ ايتهًٝـ ،أٚ  زنٛب ايسٚاسٌ ايرٟ ٜطبب ي٘ َغاعؿات قات١ً نٌ ذيو أضباب يًهبري 

ٛت عًٝ٘ تٛزث٘ ايعذص عٔ اؿر بٓؿط٘ ٚتبٝح ي٘ سر غريٙ عٓ٘   نُا ٜهٕٛ خػ١ٝ اهلالى ٚامل

 قاٍ زدال إٔ عباع بٔ ايؿغٌ عٔضببا َبٝشا يًشر عٓ٘ ٖٚرا َا ْطل ب٘ اؿدٜح ايطابل : )

 إٔ عًٝ٘ خؿل ايسسٌ ع٢ً غددت٘ إٕ نبري غٝذ ٖٚٛ اإلضالّ أدزن٘ أبٞ إٕ اهلل زضٍٛ ٜا: 

 أنإ قغٝت٘ دٜٔ أبٝو ع٢ً نإ يٛ أزأٜل:  قاٍ ؟ عٓ٘ أؾأسر ٜجبل مل أغدٙ مل ٚإٕ ميٛت

( ٖٚٛ َع٢ٓ د)ايهرب( دعٌ بعض املايه١ٝ ٜسٕٚ دٛاش أبٝو عٔ ؾشر:  قاٍ ْعِ:  ؾكاٍ ؟ جيصٜ٘

اؿر عٔ ايػري سٝا  ، ٖٚٛ َع٢ٓ سدا باإلَاّ َايو زعٞ اهلل عٓ٘ يًكٍٛ مبساعا٠ اـالف يف 

   نُا ضبل  98اؿر عٔ ايػري اؿٞ اضتشبابا يف بعض أسٛاٍ ايهبري

ٚاؿٓؿ١ٝ قٝدٚا ايعذص بايدٚاّ إىل املٛت ٚمل ٜكٝدٙ ايػاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً ٚزمبا ْظسٚا إىل إٔ 

ايٓضٛظ اييت ٚزدت يف إباس١ اؿر عٔ ايػري مل تٓط ع٢ً دٚاّ ايعذص ٚإٕ نإ ذيو قد 

 ٜؿِٗ َٔ خالٍ ايٛقا٥ع اييت ٚزدت ؾٝٗا ٚأْٗا نًٗا ساالت نرب غدٜد ٖٚٛ ال ٜسد٢ بسؤٙ   

 غسٚط اؿر عٔ ايػري ايح:املطًب ايج

 :اغرتط اؿٓؿ١ٝ يف اؿر عٔ ايػري غسٚطا ٖٚٞٚنالَٓا يف اؿر عٔ اؿٝ

 / إٔ ٜهٕٛ احملذٛز عٓ٘ عادصا عٔ ادا٤ اؿر بٓؿط٘  1

 /إٔ ٜهٕٛ عذصٙ دا٥ُا ست٢ املٛت 

 /إٔ ٜأَس ب٘ أٚ ٜأذٕ يًشاز ؾٝ٘ إال ايٛازخ جيٛش إٔ صر عٔ َٛزث٘ بػري إذْ٘ 3

 املأَٛز مباٍ احملذٛز عٓ٘ ؾال جيصٜ٘ إٕ تطٛع املأَٛز  مباي٘ ي٘  /إٔ ٜهٕٛ سر 4

 /١ْٝ احملذٛز عٓ٘ عٓد اإلسساّ ٚاضتٓهس بعغِٗ اغرتاطٗا 5

 99/إٔ صر زانبا   ٚغري ذيو َٔ ايػسٚط اييت أٚ صًٗا بعغِٗ إىل عػسٜٔ غسطا  6

، كدز عًٝٗا مبٔ ٜطٝع٘ قادزا ع٢ً ايٓٝاب١ مباي٘ أٚ ٜ احملذٛز عٓ٘ إٔ ٜهٕٛ يػاؾع١ٝ :اٚاغرتط 

    100ٚإٔ ٜهٕٛ املأَٛز قد سر عٔ ْؿط٘ سذ١ ايؿسض

ٚاغرتط اؿٓاب١ً إٔ ٜهٕٛ احملذٛز عٓ٘ عادصا  ٚإٔ ٜهٕٛ ايٓا٥ب قد سر ايؿسض عٔ ْؿط٘ 

  101أٚال
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قاٍ ابٔ زغد ٚاختًؿٛا يف باب ايٓٝاب١ يف اؿر يف ايرٟ صر عٔ غريٙ سٝا أٚ َٝتا ٌٖ َٔ 

ْؿط٘ ؾكاٍ َايو يٝظ َٔ غسط٘ ٚإمنا األؾغٌ إٔ ٜهٕٛ قد أد٣  غسط٘ إٔ ٜهٕٛ قد سر عٔ

  102ايؿسض عٔ ْؿط٘ 

ٚاـالص١ إٔ ايػاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً اغرتطٛا يف اؿاز عٔ غريٙ إٔ ٜهٕٛ قد سر عٔ ْؿط٘ ٚمل 

 املايه١ٝ  103ٜٚػرتط٘ اؿٓؿ١ٝ 

ُا مل إذ إٕ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ضأي٘ أسذذل عٔ ْؿطو ؟ ؾً ;ٚاغرتاط٘ ٖٛ ايٓط

١ََ عٔ  سٓر ثِ ْؿطو عٔ سٓر ':  قاٍٚصر عٔ ْؿط٘ بني ي٘  ( ٚيٛ مل ٜهٔ غسطا َتٛقؿا ُغِبُس

صش١ اؿر عٔ ايػري ملا ضأي٘ ٚملا نإ يًطؤاٍ َع٢ٓ ٚملا نإ يألَس بإٔ صر عٔ ْؿط٘ أٚال 

 ٚايػسٜع١ َٓص١ٖ عٔ ذيو  ؾا٥د٠ 
 

 اخلامتة
 اؿُد هلل ايرٟ بٓعُت٘ تتِ ايضاؿات ٚايضال٠ ٚايطالّ ع٢ً أغسف األْبٝا٤ ٚاملسضًني 

 ٚبعد 

ؾكد نإ ٖرا ايبشح يف َطأيتني َٔ املطا٥ٌ املتعًك١ بؿسٜغ١ اؿر تًو ايعباد٠ ايطا١َٝ 

، ةمل َٓاقػ١ دٛاْبُٗا يف ايػريُٖٚا َطأي١ االضتطاع١ َٚطأي١ ايٓٝاب١ يف اؿر أٚ اؿر عٔ 

صٝـ ايػسعٞ يالضتطاع١ يف اؿر َٚا١ٖٝ االضتطاع١ عٓد ايؿكٗا٤)مب تهٕٛ( ٚسهِ ايتٛ

ايٓٝاب١ يف اؿر أٚ اؿر عٔ ايػري عٓد ايؿكٗا٤ َٚٛدبات َٚطببات اؿر عٔ ايػري ٚغسٚط٘ 

 :ؾُٝا ًٜٞ  ٚخًضل إىل ْتا٥ر لٌُ أُٖٗا

 /االضتطاع١ غسط يٛدٛب اؿر  1

ٜهٕٛ ب٘ اؿر ٜٚتٛقـ عًٝ٘ ؾٝدخٌ ؾٝٗا املاٍ ايرٟ  ا)ايطبٌٝ( بهٌ َتشكل االضتطاع١ ت/

ٜهٕٛ ب٘ ايبالؽ ذٖابا ٚإٜابا ٚايتٓكٌ بني املػاعس َٚا ٜتبع ذيو َٔ شاد الشّ ،ٜٚدخٌ ؾٝٗا 

 ٜٚدخٌ ؾٝٗا أَٔ ايطسٜل   ايضش١ اؾطُا١ْٝ ٚايطال١َ َٔ األَساض ايػدٜد٠ املكعد٠،

 ؾسعا عٔ املٝل ٚإٕ مل ٜٛظ ب٘  /ػٛش ايٓٝاب١ يف اؿر ؾسعا عٔ اؿٞ ٚجيٛش اؿر3

 /اؿر عٔ ايػري فص٣ يًُشذٛز عٓ٘ َطك، ايؿسض عٓ٘ 4

/أضباب اؿر عٔ ايػري ايعذص ايضشٞ ٚايعذص بطبب نرب ايطٔ ،ٚنٌ عذص أقعدٙ عٔ 5

 اؿر 

 /ٜػرتط ؾُٝٔ صر عٔ غريٙ إٔ ٜهٕٛ أد٣ ايؿسض عٔ ْؿط٘ 6

 ٖٚٛ َبدأ غسعٞ /اؿر عٔ ايػري ؾٝ٘ َع٢ٓ ايتٝطري ٚزؾع اؿسز 7
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 ايتٛصٝات

 :َٔ أِٖ ايتٛصٝات

 /إٔ تٗتِ بعجات اؿر بأَس صش١ َٔ أزاد اؿر بايهػـ ايطيب ست٢ ٜتأند َٔ اضتطاعت٘ 1

 إٔ صضس ٚصضٞ أطبا٤ املطًُني األَساض اييت تؿكد االضتطاع١ /

 ٚايع١ًُٝ يف اجملتُع  /إغاع١ ؾك٘ اؿر عٔ ايػري عرب ايٛضا٥، اإلعال١َٝ ٚايدٚا٥س ايبشج١ٝ 3
 

 هوامش البحث
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