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: خالصح

ٕزا اىثذث ٝثذث فٜ ٍصافذح اىَشٝط ٍِٗ تٔ ػإح فٜ ظ٘ء أص٘ه اىششٝؼح 

 .اىغشاء

  ٍصافذح اىَشٝط ٍِٗ تٔ ػإح:اىنيَاخ اىَفرادٞح

I. اىَقذٍح 

ٍصافذح اىَشٝط ٍشظا غٞش ٍؼذ عْح ٗآمذ فٜ اىغْٞح، ٗأٍا اىَشٝط ٍشظا ٍؼذٝا أٗ 

ٍِ تٔ ػإح ٍثو اىجزاً ٗاىثشص، فجاء ٕزا اىثذث ىٞثِٞ دنٌ اىششع فٜ ٍصافذح ٍثو ٕزا 

 .فٜ ظ٘ء أص٘ه اىششٝؼح ّٗص٘صٖا اىؼاٍح

II. اىَقاىح ٍ٘ظ٘ع  

 

ٍَِ اىَشٝط ٍصافذح   ػإح تٔ ٗ
 

س فٜ : ٍِ اىثذٖٜٝ ْؼٍذ تاقٞحٌ ػيٚ األصو اىَقشَّ ٍُ َشظاً غَٞش  ٍَ ُّ ٍصافذح اىَشٝط  أ

ٍُ٘اعاٍج ٍٗؤاصسج : ٕٗ٘، ُدنٌ اىَصافذح ّح ىَِا ذَذَئُ ٍِ  ِّْٞ مّٖ٘ا ُعّْح؛ تو إّّٖا آَمذ فٜ اىغُّ

أّح فٜ ّفغٔ، ٍغ ذق٘ٝح أٗاصش األُىفح ٗاإلخاء ٗاىر٘اصو  َْ ىزىل اىَشٝط، ٗتثِّ سٗح اىطّ

ُّ صٝاسج اىَشٝط  ُّ اى٘اظَخ أ فعالً ػِ أّّٖا ٍطي٘تح ششػاً، ػَالً -تِٞ اىَغيَِٞ، أل

٘ا اىؼاّٜ)) : تق٘ىٔ ص   ((أغِؼَ٘ا اىجائَغ، ُٗػ٘دٗا اىَشٝط، ٗفُنُّ
ففٜ اىَصافذح، اىّشذُّ . (1)

ح  َّ ِٛ اىَشٝط ٍِ األٍ٘س اىَٖ اىرٜ ذَِطٞة ّفُظ اىَشٝط ٖٗٝذأُ قيثُٔ - إُ ىٌ ٝرأىٌّ–ػيٚ َٝذ

ِ أْصسٓ، ٗذَثؼث فٞٔ األٍو فٜ اىشفاء  ٍِ ُِ - إُ شاء هللا ذؼاىٚ-ٍؼٖا، ٗذَُشّذ  ال عَٞا إ

 (2)أّّٔ ػاد عؼَذ تِ أتٜ ٗقاص)) اسذثطْد تاىذػاء ىٔ تاىشفاء، ىَِا ثَثد ػِ سع٘ه هللا ص 

َغخ صْذَسٓ ٗتْطَْٔ، ثٌ قاه ٍَ اىيٌٖ اْشِف عؼذاً، : ٕٗ٘ ٍشٝط، فَ٘ظغ َٝذٓ ػيٚ جْثٖرٔ، ثٌ 

ٌْ ىٔ ْٕجَشذَٔ َِ   ((ٗأذ
: إرا جاء اىشجُو ٝؼ٘د ٍشٝعاً، فْيٞقُوْ )) : مَا أُ اىْثٜ ص قاه أٝعاً . (3)

اً، أٗ َٝشٜ ىل إىٚ جْاصج ّٗ َْْنأُ ىل ػذ ٌّ اْشِف ػثَذك، َٝ   ((اىيٖ
(4) .

ٗػيٚ ٕزا، ماّد ٍصافذح اىَشٝط ٍغرذثّح؛ ٕٜٗ ٍِ ٍالٍخ أدب صٝاسذٔ ٍغ 

ٍا أخشجٔ اىرشٍزٛ ػِ أتٜ : ٗٝذه ػيٚ اعرذثاب اىَصافذح ىيَشٝط. اىّذػاء ىٔ تاىشفاء

ُّ سع٘ه هللا ص قاه: (5)أٍاٍح ِ ذََاً ػٞادِج اىَشٝط)) : أ ُْ ََٝعَغ أدُذمٌ َٝذٓ ػيٚ : ٍِ أ

                                                           

 .4/394، ّاإلهام أزوذ فٖ الوسٌذ 5/2055 أخشخَ الثخاسٕ (1)
هاله تي أُ٘ة تي ػثذ هٌاف المششٖ : سؼذ تي أتٖ ّلاص (2)

الضُشٕ، الظساتٖ، فاذر الؼشاق، ّهذائي وسشٓ، ّأَزُذ السرح الزٗي 

ٌَِن ُػوش للخالفح، ّأّّل هي سهٔ تسِن فٖ سث٘ل هللا، ّأَزذ  ػّ٘
شٗي تالدٌح ذ تذساً، 17أسلن ُّْ اتي . الؼششج الوثشَّ ِِ  سٌح، ّش

.  ُـ55هاخ تالوذٌٗح تَمْظشٍ تالؼم٘ك ػام . ّأفررر المادس٘ح
 .3/87األػالم للضسولٖ : ساخغ

 .3/187، ّأتْ داّد 5/2142أخشخَ الثخاسٕ  (3)
. 1/495، ّالساون فٖ الوسرذسن 3/187أخشخَ أتْ داّد فٖ الدٌائض  (4)
طذٕ تي ػدالى تي ُّة، هي ل٘س تي ػ٘الى ثن تٌٖ األػظش، طازة  (5)

. سّٓ ػْلواً وث٘شاً، ّسّٕ أًَ تاٗغ ذسد الشدشج. ًضل زوض. سسْل هللا ص
.  ُـ86ذْفٖ ػام 

ًُ ذذّٞرِنٌ تْٞنٌ اىَصافذح-ػيٚ ِٝذٓ: أٗ قاه–جْثٖرِٔ    ((، فٞغأىٔ مٞف ٕ٘؟ ٗذَا
(6) .

ُّ اىَصافذح ٍِ ذَاً ػٞادج اىَشٝط: فقذ دّه ٕزا اىذذٝث ػيٚ مَا ُٝغرذّة ىيضائش . أ

ُْ ٝغأىَٔ ػِ داىٔ، فٞق٘ه ىٔ مٞف ذِجُذك؟ أٗ مٞف أصثْذَد؟ ٗقذ رَمش اتِ دجش اىٖٞثَٜ : أ

ُّ ٍِ آداب ػٞادج اىَشٝط": اإلفادج"فٜ  . اىَصافذح ٗاىغؤاه: أ

ِ : ٕزا، ٗاىزٛ ذقّشس ْٕا ٕ٘ ٍَ ح، خاّصحً  ٍّ ُدنٌ اىششع تاىْغثح ىَصافذح اىَشٝط ػا

ؼِذٝاً  ٍُ . ىٞظ ٍشُظٔ 

ؼذٝاً، أٗ ماُ تٔ ػإح ٍْثو ٍُ ِ ماُ ٍشُظٔ  ٍَ ا تاىْغثح ىَصافذح  ٍّ اىُجزاً ٗاىثشص، ٗفٜ : أ

ُّ ٍصافذرَٔ ػيٚ ٕزا اىْذ٘ ٍنشٕٗح . ٍؼْإَا مّو ٍشٍض ظاٍس ْٝرقو إىٚ اَٟخشِٝ تاىَالٍغح، فئ

ا ثَثَد  َِ ْؼٍذ ذُنشُٓ ٍصافذرُٔ ى ٍُ ُّ اىَشٝط تَشٍض  ُّ سع٘ه هللا ص أسعو إىٚ )) ٗػيٚ ٕزا، فئ أ

!إّا قذ تاٝؼْاك، فاسِجغْ : سجٍو ٍجزًٗ ماُ فٜ ْٗفذ ثقٞف، قاه ىٔ ))  .(7)  

  !فِشَّ ٍِ اىَجزًٗ فِشاَسك ٍِ األعذ)) : ٍٗا سٗآ أت٘ ٕشٝشج ػِ اىْثٜ ص أّٔ قاه

))
ٍُصخّ )) : ، ٍٗا ثثد ػِ اىْثٜ ص أّٔ قاه(8) ٍَُشٌض ػيٚ    ((ال ٝ٘سد 

ِ ىٔ : ، ٝؼْٜ(9) ٍَ

الً تٖزا اىْٖٜ ََ ٍَْشظٚ ال ُٝ٘سدٕا ػيٚ اإلتو اىصذٞذح ػ . (10)إتِو 

ِ تِٔ ػإحٌ َْٝغِشٛ أثُشٕا إىٚ  ٍَ دٞث ذذّه ٕزٓ األدادٝث صشادحً ػيٚ ػذً ٍصافذح 

ْشِػّٞح ٍِ  ٍَ ُِ اىَشض تِٞ اىْاِط؛ ٕٗزٓ ٍصيذح ُػْيٞا  اَٟخِشِٝ، دْفؼاً ىعَشِس اىؼذٗٙ ٗعشٝا

. اىششع اىذْٞف

ِ ماُ  ٍَ ا تاىْغثح ىألدادٝث اىَقاتِيح ىٖزا، ٗاىزٛ ٝذّه ظإُشٕا ػيٚ ج٘اص ٍصافذح  ٍّ أ

ِّٜ ٕزا ُّ سع٘ه هللا ص أَخز تَِِٞذ سجٍو )) : ٍْثو دذٝث جاتش: ٕزا داىُٔ ٗػيٚ اى٘صف اىََشظ أ

الً ػيٚ هللا: ٍجزًٗ فأدخيٖا ٍؼٔ فٜ اىقصؼح، ثٌ قاه  ((ُمْو ثِقحً تاهلل ٗذ٘مُّ
ال )) : ، ٗدذٝث(11)

َٕاٍح   ((ػْذٗٙ، ٗال ِغَٞشجَ، ٗال َصفَش، ٗال 
ٝا سع٘ه هللا، فَا تاُه اإلتِو : ، فقاه أػشاتٜ(12)

ِ )) : ذنُ٘ فٜ اىّشٍو مأّٖا اىظِّثاُء فٞجٜء اىثؼُٞش األجشب فَٞذُخو فٖٞا فُْٞجِشتُٖا؟ قاه ص ََ فَ

                                                                                                     

 .5/359س٘ش أػالم الٌثالء : ساخغ
 .5/259، ّأخشخَ أزوذ فٖ هسٌذٍ 5/76 أخشخَ الرشهزٕ (6)

 . 2/1172، ّاتي هاخح 4/1752أخشخَ هسلن  (7)
 .5/2158أخشخَ الثخاسٕ  (8)
 .4/1742، ّهسلن 5/2177أخشخَ الثخاسٕ  (9)
 للْلْف ػلٔ هؼٌٔ الووشع ّالوظّر 253، 10/252فرر الثاسٕ : ساخغ (10)

 .هي اإلتل
" زذٗث غشٗة: "، ّلال4/266، ّالرشهزٕ 4/20 أخشخَ أتْ داّّد (11)

. 2/1172ّاتي هاخح 
ُٗؼِذٕ هي خشب أّ غ٘شٍ: الؼذّٓ (12) . ها 

. 1/176هخراس الظساذ : ساخغ

َ٘شج ّٖ ػٌَ ششػاً : الطِّ .  الرشاام، ُّْ هٌِ
. 1/169، ّهخراس الظساذ 10/212فرر الثاسٕ : ساخغ

ُٖ : ّل٘ل. ذأخ٘شُن ذسشَٗن الوسشَّم إلٔ طفش: ل٘ل الوشاد تَ: الظَّفش
دّد فٖ الثطي، ّواًْا ٗؼرمذّى أّى فٖ الثطي داتّح ذِ٘ح ػٌذ الدْع 

. ّستوا لرلد طازثِا، ّواًد الؼشب ذشاُا أػذٓ هي الدشب
. 1/153، ّهخراس الظساذ 10/171، ّفرر الثاسٕ 7/474ششذ الٌّْٕ : ساخغ

ُٖ الثْهح، ّل٘ل : الطائش الوؼشّف هي ط٘ش الل٘ل، ّل٘ل: ل٘ل: الِاَهح
.  سّذ الو٘د أّ ػظاهَ ذٌملة ُاهح ذط٘ش: ُٖ
 .1/293، ّهخراس الظساذ 10/241فرر الثاسٕ : ساخغ



ه؟ َّٗ  ((أَْػَذٙ األ
ُٜ ٍا ماّد اىجإيٞحُ ذضُػَٔ : ٕٗزا اىذذٝث ٗاىزٛ قثئ ٍقص٘د تَٖا. (13) ّْف

ُّ اىَشَض ٗاىؼإحَ ذُؼِذٛ تطْثِؼٖا ال تِفِْؼو هللا عثذأّ . (14)ٗذؼرقُذٓ ٍِ أ

و  َْ ش تاجرْاتٔ ٗاىفشاِس ٍْٔ ػيٚ االعرذثاب ٗاالدرٞاغ، ٗد ٍْ و األ َْ أٗ أّٔ ُٝجَغ تَْٖٞا تَذ

ِْٞ؛ فذٞث جاء . (15)األْمو ٍؼٔ ػيٚ تٞاُ اىج٘اص ِْٞ ٍخريفر يَُٖا ػيٚ داىر َِ َٗٙ)) أٗ ٝذ   ((الَ َػْذ

ئُ، تذٞث ٝغرطٞغ أُ ٝذفََغ ػِ ّفغٔ اػرقاَد  َٛ َٝقُْٞٔ ٗصّخ ذ٘مُّ ِ٘ ِ قَ ٍَ ماُ اىَخاغَة تزىل 

ّٛ اىٞقِٞ ال ٝرأثّش تٔ . اىؼذٗٙ مَا ٝغرطٞغ أُ ٝذفغ اىرّطَّٞش اىزٛ ٝقغ فٜ ّفظ موِّ أدٍذ ىنِ اىق٘

جُ اىطثٞؼح اىؼيّحَ فرُثِطيٖا ّ٘ ٗػيٚ ٕزا ُٝذَو دذٝث جاتش فٜ أْمو اىَجزًٗ ٍِ . ٕٗزا ٍْثيَا ذذفغ ق

ْْغٔ ِ ج ٍِ َسد  َٗ ِ اىَجزًٗ)) : ٗدٞث جاء. اىقصؼح ٗعائش ٍا  ٍِ ِ   ((فِشَّ  ٍَ ، ماُ اىَخاغَة تزىل 

ج ػيٚ دفغ اػرقاد اىؼذٗٙ؛ فأُسَٝذ تزىل  ّ٘ ظؼُف ٝقُْٞٔ ٗىٌ ٝرَّنِ ٍِ ذَاً اىرّّ٘مو، فال ٝنُ٘ ىٔ ق

َعذُّ تاب اػرقاد اىؼذٗٙ ػْٔ، تأُ ال ٝثاشش ٍا ٝنُ٘ عثثاً إلثثاذٖا
(16) .

ٌٌ ىِؼذً إٍناُ اىطّْؼِ فٜ أدِذٕا، دٞث إّٖا ٗاسدج  غ تِٞ ٕزٓ األدادٝث ٍرذرِّ َْ ٕزا، ٗاىج

ذاح"فٜ  فنيّٖا أدادٝث صذٞذح ال عثٞو ىيطؼِ فٖٞا؛ . ػذا دذٝث األمو ٍغ اىَجزًٗ" اىصِّ

ىٚ ٍِ إػَاه تؼِعٖا ٗإَٕاِه اىثؼط اَٟخش ْٗ ُّ إػَاه موِّ األدىّح أ . ٗهللا ـ أػيٌ. ٍٗؼيً٘ أ

 

المراجع 
 

 األػالم للضسولٖ  .1
  ٕللوثاس وفْسذسفح األزْرٕ  .2
 التٖ ػثذهللا هسوذ المضٌّٖٗ اتي هاخح سٌي  .3

 التٖ داّد السدسراًٖ أتْ داّد سٌي  .4
لإلهام اتٖ ػ٘سٖ الرشهزٕ الرشهزٕ سٌي  .5
 للزُثٖس٘ش أػالم الٌثالء  .6
   الودوْع ششذ الوِزب للٌّْٕ .7
التٖ ػثذهللا الثخاسٕ الثخاسٕ طس٘ر  .8
التٖ السس٘ي هسلن تي السداج المش٘شٕ هسلن طس٘ر  .9
 ػْى الوؼثْد للؼظ٘ن آتادٕ  .10
فرر الثاسٕ التي زدش   .11
  للشاصٕهخراس الظساذ  .12
 هسٌذ االهام ازوذ التٖ ػثذهللا الش٘ثاًٖ .13

 

                                                           

 .4/1742، ّ هسلن 5/2161أخشخَ الثخاسٕ  (13)
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