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F 
 اؽنكد١َ

ػندددّا ديدددّٜل يً ددليل اؽنجلاددلٍ ا لألددٌ ألًدد٢ ا٭ألددساف زًددل٫ّ ٜاسؾددٕٛ ندد٬ّ  
يطددُٝلِٖو ٚغددهسّا ؽنددٔ َٝددص ا٭غددساز ألددٔ ا٭هٝددلزو ٚؾددًٛا ٘ اؽنجلٛاؾدد١ً ألًدد٢    
ايؿلدع يليجلٓصٌٜ ايطليو يليطبل٥ع ضدٛا٤ ايطدبٌٝو ٚألًد٢  يد٘ ايطٝدبشن ايطدلٖسٜٔ       

كلألد٠ ا دس  ٚايجلاددٌٜ يؿاًدِٗ ايدرٟ يد٬ يددٌٜ ٚقدٛ ِ ايدرٟ يد٬          اؽن٪ضطشن ي
 ألدٌٜ.

 ٚياد:

ؾًُددل نلْددر اؽنددس٠٤ٚ ٖددٞ دؾكددٌ ايدددٜٔو أٝددر لدددٞ ٖددرا دؾكددٌ ايدددٜٔ  
ٚذيو يبٝلٕ دٕ ايػسٜا١ اؽنكدض١ قد ٫حظر ايادسف ٚدقدٍسا ا٫ضدجلكل١َ اياسؾٝد١     

ؿطسٜد١ ايٓكٝد١ َدٔ    و ٚ إٕ اؽندس٠٤ٚ َجلاًكد١ يل داٜد١ اي   ل دَدس ايػدلزع ا٭هدر يٗد    يتاي
ايهدٚزااو ٚؾنل دأللْٞ يهجللي١ ٖرا ايبحث ٖٛ ز٩ٜيت ٭يط١ٓ ايٓلع ٚقد ٫ندر  

شن اؽنجلصٜشن يدصٟ  ََُُِاألًُل٤ ايدٜٔ ألٓدَل ضكطر ايطًط١ ايطلغ١ٝ يطبب ياض اؽُن
ْٔألًُل٤ ايدٜٔو  ُِ قد ضًهٛا طسٜكّل رنليـ اؽندس٠٤ٚو َٚسقدٛا ألدٔ ألدسف ألًُدل٤       ََ

ٍّٔ       دِْٜٚٗٓجلكايدٜٔ ؾنل ًاٌ اياٛاّ  ّٔ ايٍٓدل ْٛ ًٓ ْٓحمدٕٛ ألًدِٝٗ يدلي ٗمِ ٜٚم ًَدجَل َْٓحجلٕٛ دَث َٜ َٚ
 ِٔٗ  َ٤َْٚ َمسم ِْ ايِطد ألٔ ضمُكَٛط  ٔٗ ََٝع ايِؿٛاب َيجَلْسَن ْٗ ََ  ِٔٗ َٓٗهَب  َٚ   ِْ ٔٗ َْٛن ًُ َٚضمد  َّ َٛ ٌَ ا٭ِقد َبٝ

ٍٝددلَا ايٖطٔسٜددٔل َٓ و ؾدددزدام يٝددلٕ اؽنددس٠٤ٚو ٚنٝددـ اؿددع ؿن دٚاضددن ألًُددل٤ ايدددٜٔ   يم
اياًُٝدد١ و ٚنٝددـ  جلًددـ اؽنددس٠٤ٚ حطددب ألٓددلٜٚٔ اؽندد٪َٓشن       ٚطدد٬ب ازددٛش٠ 

ؾددلا اا ؿن ٖددرا ايًبددلع ٚايددصٟ ٚازؿددلت ألًدد٢ قدضددٝجل٘   ٚا٭َددلنٔ ٚا٭شَددلٕ 
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 ؽنهلزّ ا٭ه٬م ٚاؽنس٠٤ٚ اييت ٖٞ ش١ٜٓ اؽن٪َٓشن. ّلًٚاً٘ ألٓٛاْ

 ٌ ِٕ از هددلب هدد٬ف اؽنددس٠٤ٚ َددٔ قبدد  دٟ ٚاحددُد َددٔ ٫ غددو ٫ٚ زٜددب ؿن َد
طددٛيشن ألًدد٢ ازددٛش٠ اياًُٝدد١ ٖددٛ ٖجلددو ؽنكددلّ اياًُددل٤ ٚإقددساز   اؽناُُددشن دٚ اح

ّل ٜطدجلًصّ  ٍَٝؾْسيطُا١ ازٛش٠ ايا١ًُٝو ؾإٕ نٌ  ؿسف ٚضًٛى ٚألٌُ ٜاجلرب ألٝبّل ألم
يطدُا١ ازدٛش٠ اياًُٝد١و ثدِ إذا      ايَػِض َٔ َكلّ اياًُل٤ ٚاْجلكلؾدِٗ ٚاضقدساز  

ْٔ ٜٓبػدٞ دٕ ٜمس   نلْر اؽنس٠٤ٚ ٖٞ دؾكٌ ايدٜٔ  ََد ْٚصن  َٗد اأَلؾدإٕ د ٖدِ اؽناُُدٕٛو    لٝ
 !اؽنإُُٛ ٫ ٜسألٕٛ اؽنس٠٤ٚ ؾُٔ ايرٟ ٜسأللٖل نلٕ ؾإذا

احلؾظد١   َمساألدل٠  ايهجلب ايؿك١ٝٗ ٜس٣ حدسف ايؿكٗدل٤ ألًد٢    ٜطجلكسٟٚايرٟ 
ل ٜددٖؼ ا٭يبددلب َساألددل٠  ددرٙ ايؿد١ً ازُٝددد٠ حجلدد٢ دْٗددِ     ضنددألًد٢ اؽنددس٠٤ٚ  

ٍٕ َٓد٘ يًٛقد٤ٛ ح       جلد٢ ٜؿدًٞو ٚذيدو    ًٜٛبٛا طًب اؽنل٤ ؾندٔ ألٓددٙ ؿن َهدلٕ هدل
ِٕ ايؿ٠٬ ألُدٛد ايددٜٔ إٕ قبًدر     يؿاٛي١ ايط٪اٍ أل٢ً دٌٖ اؽنس٠٤ٚو َع اياًِ د

ٔ قبددٌ َدددل ضدددٛاٖل ٚإٕ زٍدا زمِد َددل ضدددٛاٖل    و ؾدًدددلش ايؿكٗددل٤ ايجلدددُِٝ يدددد٫ّ َددد
ايٛقد٤ٛو نُدل دؾجلد٢ ايؿكٗدل٤ يًٛددٛب يدبظ ٬َيدظ َاٝٓد١ يٛتدل٥ـ َاٝٓدد١ ٚإ٫ٖ         

 ذٖبر اؽنس٠٤ٚ.

ؿن اؽنس٠٤ٚ َِٓٗ ايدك١ ديٛ ًاؿس ا٭ألدس    ّلبجلمُن َٕٛثمَدْحٚقد نجلب ايكدا٢َ ٚاؽُن
َٔ ايكُٝشنو ٚاؽنٛصن ايدك١ ألٝط٢ ئ َٛض٢ ئ طًح١ ئ ألبٝدد اا يدٔ ايطدل٥ب    

    ٔ ٖددديف ؿن قددِ  290 ازطددٔ ايؿددؿلز  ا:  َددٔ ايكُددٝشنو ٚايدكدد١ ايهددٛؿن  ُددد يدد
 .يف1 نجللب ؿن ايجلجٌُ ٚاؽنس٠٤ٚي٘ ٚازطشن ئ ضاٝد 

 الصن جبلٙ َٔ يدرْل جبدٛازٙ ٫َْٛدل دَدؤ اؽند٪َٓشن ألًدٞ        ٚؿن ايجللّ ْطدٍ اا
دٕ ٜػؤ حليٓل إصن دحطدٔ حدلٍ ٚدٕ دنآًدل َدٔ دٖدٌ اؽندس٠٤ٚ        _ئ ديٞ طليب 

ٚطٗدسِٖ   ألدِٓٗ ايدسًظ  اا ٚدٕ ْجل ًل خبًل دٌٖ يٝر اياؿ١ُ ايرٜٔ دذٖدب  

                                                           
 

 .89 زًلٍ ايا١َ٬: ;354 زًلٍ ايٓجلغٞ: يف1 



 93                                                                                                                      أفضـل الـديـن

 و ٚدٕ ٜٛؾكٓل إصن ضٛا٤ ايطبٌٝ إٍْ٘ أٝع جمٝب. طٗؤا

 

ْٔ ٚزا٤َ ايكؿ ََ  دٚاا 

 

 

اؽندزض١ اؽنٗد١ٜ ايد١ٜٝٓ/ ايٓجـ ا٭غسف
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المروءج لغح
يف1 

: 

اؽُنسم٠٤ٚ َُٗٛش يكِ اؽندِٝ ٚايدسا٤ َػدجلل َدٔ اؽندس٤و ٚاؽندس٠٤ٚ: نُدلٍ ايسًٛيٝد١         
َٚ ٌم  ٩َسمََٚاضْطل١ْٝو  عندس٩ َدس٠٤ٚ دٟ ؾدلز ذا َدس٠٤ٚ ؾٗدٛ َدس٤ٟ ألًد٢ ؾاٝدٌو          ايسًد

ٜٚكلٍ يًسًٌ ايكًٌٝ اؽندس٠٤ٚ  ٜٚكلٍ ؾ٬ٕ ٜجلُسد يٓل دٟ ٜطًب اؽنس٠٤ٚ يٓكؿٓل ٚألٝبٓلو 
 ٚذنس دٕ ايبمرّ يليكِ ٖٞ اؽنس٠٤ٚ ألٔ ائ يسٟ يكٛي٘: -يليكِ -يليطٛط 

 قد طلؽنل ألػر يػؤ يرّ ٜل دّ ألُسإ ٚدهر ألدِ

٠ِٚ :ٚقلٍ ا ٖٛسٟ  .ٚقد ٜػدد ؾٝكلٍ َس

 تعرٌف المروءج اصطالحًا:

ِٗ  ٓؿدب  ألسف ايؿكٗل٤ اؽنس٠٤ٚ ؿن َكدلّ  اسقدِٗ يجلاسٜدـ ايادايد١و ٚألبدلزا      
ؿن َا٢ٓ ٚاحددو ًٚدل٤ا  ادلزٜؿِٗ ضنؿدلدٜل اؽندس٠٤ٚ  دلز٠ ٚيدرنس هدٛازّ اؽندس٠٤ٚ          

 اآلداب.َٔ ٦ٝلا ايٓؿطل١ْٝو ٚ هسٕٚ ا َِٚٓٗ َٔ األجلربٖل َٔ  و لز٠ دهس٣

 أواًل: التعرٌف تالمصادٌق:

ٍُددل حددسّ ااو   يدْٗددلألددسف ا٭حٓددـ يددٔ قددٝظ اؽنددس٠٤ٚ:   .1 اياؿدد١ ٚازسؾدد١و ؾجلاددـ أل
 .يف2 حٌ ااٚارتف ؾُٝل د

أل٢ً دؾحلي٘ ِٖٚ ٜجلدرانسٕٚ اؽندس٠٤ٚو    _هس  ألًٞ ألٔ  ؿطؤ اياٝلغٞ قلٍ:  -2
 أي ؾكلٍ: دٜٔ دْدجلِ دْطدٝجلِ نجلدلب اا ٚقدد ذندس ذيدو  قدليٛا ٜدل دَدؤ اؽند٪َٓشن ؿن          

اْيهه  ْي   موضعع ق لعع ق ل لوععع: ] عع        ب َِْلُليههَاإلِ ْيااِِاويههَنِ ْيإِأي ههَقُ َُْ الُ ِ  أيناهيهه  نيههها  إِنَّ اللَّهه ي أيههرُ ِب

ِ قُ ْيالُمبنكِ   .( )ؾليادٍ ٚاضحطلٕ ٖٛ اؽنس٠٤ٚ ( )[الُف حاشَي

                                                           
 

 ل  اياسٚع  ;72 /1و ايؿحل  28 /1لَٛع احٝن ايك ;1/155اياسب:  يطلٕ ;299 /8نجللب اياشن  يف1 
8/ 197. 

 

 .129 /18غس  ْٗج ايب٬غ١  يف2 
 . 90ضٛز٠ ايٓحٌو  ١ٜ: يف 3 

 

 .413 /71للز ا٭ْٛاز  يف4 
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ٖٞ حؿع ايدٜٔ ٚإألصاش ايٓؿظ ٚيشن ايهدـ ٚ اٗدد ايكدٝا١ ٚددا٤ ازكدٛمو ٚؿن      -3
 .يف1 َا٢ٓ  هس  ل غح ايسًٌ أل٢ً دٜٓ٘ ٚإؾ٬ح٘ َلي٘ ٚقٝلَ٘ يلزكٛم

ًُس٤ دٕ ٜهٕٛ ألًٝٗدل ٚيٗدل عنجلدلش    ٚألسؾٗل احدث اجملًطٞ يدْٗل ايؿؿلا اييت ذنل ي -4
 .يف2 ألٔ ايبٗل٥ِ ٖٚٞ اضحطلٕ ٚايًطـ

 .يف3 ٚألسؾٗل ألُسٚ ئ ألدُلٕ اؽنهٞ  ٖٞ ايجلػلؾٌ ألٔ شيٌ ا٭هٛإيف -5

ٍُل ٫ ٜآٝٗليف -6  .يف4 ٚقٌٝ اؽنس٠٤ٚ  ألؿ١ ا ٛاز  أل

 ٌ و ٚقٝددٌ ٖددٞ: نجلُددلٕ ايطددس يف5 ٚقٝددٌ اؽنددس٠٤ٚ ٖددٞ غدد٦ٝلٕ: اضْؿددلف ٚايجلؿؿدد
 .يف6 ٚايباد ألٔ ايػس

ٚقد  ٛضع ياكِٗ ؿن  اسٜـ اؽنس٠٤ٚ نُل ألٔ  ُد ئ ألًٝلٕ  يدْ٘ حؿع ايدٜٔو  -8
و ٚقؿدٛز ايس٩ٜد١ ألٓدو    َدًْٛمْٛٚؾٝل١ْ ايٓؿظو ٚحؿع حسَلا اؽن٪َٓشنو ٚا ٛد يلؽَن

 .يف7 ٚألٔ غنٝع دؾاليويف

 ثانًٍا: التعرٌف تخىارم المروءج:

ّ اؽنس٠٤ٚ يف: َل ٜٓكـ ي٘ ايػ٤ٞو ٚهٛازThe Case Was failureايٛازّ  
 َل ٜٓكؿٗل.

 .يف8 ألسؾٗل ا٭حٓـ  دٕ  طجلكبح َٔ ْؿطو َل  طجلكبح٘ َٔ غؤىيف -1
ًل٤ ؿن نجللب ايددزٚع يددٕ اؽندس٠٤ٚ ٖدٞ  ٓصٜد٘ ايدٓؿظ ألدٔ ايددْل٠٤ ايديت ٫  ًٝدل            -2

                                                           
 

 .340 _ؾحٝؿ١ اضَلّ ازطشن  يف1 
 

 .124 /71 ْٛازللز ا٭ يف2 
 

 .330 /6غاب اضعنلٕ  يف3 
 

 .13 /1اجملُٛع  يف4 
 

 .28َادٕ ا ٛاٖس  يف5 
 

 .93 /4ضؤ دأل٬ّ ايٓب٤٬  يف6 
 

 .376 /10ح١ًٝ ا٭ٚيٝل٤  يف7 
 

 .84 /16غس  ْٗج ايب٬غ١  يف8 
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 .يف1 يدَدلي٘ نليط س١ٜ ٚا٭نٌ ؿن ا٭ضٛام
ألددٔ ديددٞ ازطددٔ ايبٛضددٓجٞ   ددسى اضددجلاُلٍ َددل ٖددٛ  ددسّ ألًٝددو َددع إنددساّ         -3
 .يف2 يهل بشنيفا
 .يف3  اًجلٓلب ا٭َٛز ايد١٦ْٝ اؽنصز١ٜ ي٘يف يدْٗل ٚألسؾٗل ائ قدا١َ -4

 .يف4 يف سى ضؿلضـ ا٭َٛز  يدْٗل ٚألسؾٗل اؽنكدضٞ -5

ٚقلٍ ايهلضلْٞ اؽنس٠٤ٚ  َٔ   ٜطأ ألًٝ٘ ؿن يطدٔ دٚ ؾدس . ٚألٓدد  هدس  َدٔ         -6
 .يف5 ٜاسف ألًٝ٘ ًسعنجل٘ ؿن دٜٓ٘يف

ٍُل  -7 ٜط س َٓ٘ ٜٚكحو ي٘و ٚقٌٝ ٖٞ دٕ ٜؿٕٛ ْؿط٘ ألدٔ  ٚقٌٝ اؽنس٠٤ٚ ايجلحسش أل
 .يف6 ا٭دْلع ٫ٚ ٜػٝٓٗل ألٓد ايٓلع

 .يف7 اؽنس٠٤ٚ ٖٞ   ٓصٜ٘ ايٓؿظ ألٔ ايدْل٠٤ اييت ٫  ًٝل يدَدل ليف -8

ٚقلٍ ائ ػنص٠:  ٖٞ اًجلٓلب ألُل ٜطدكن اؽندس٠٤ٚ َدٔ  دسى ؾدٝل١ْ ايدٓؿظ ٚؾكدد         -9
 .يف8 ٠يفاؽنبل٫

 ثالثًا: تعرٌف المروءج تالغاٌح:

اؽنس٠٤ٚ ٖٞ:  ا بلع  لضٔ ايالداا ٚاًجلٓلب َطل٥ٚٗل َٚل  ٓؿس ألٓ٘ ايٓؿظ َٔ  -1
 .يف9 اؽنبلحلا ٜٚ٪ذٕ يدْل٠٤ ايٓؿظ ٚهطجلٗليف

                                                           
 

 .186 /4جمُع ايبحسٜٔ  يف1 
 

 .379 /10ح١ًٝ ا٭ٚيٝل٤  يف2 
 

 .167 /9اؽنػين  يف3 
 

 .131 /4ايػس  ايهبؤ  يف4 
 

 .168 /6يدا٥ع ايؿٓل٥ع  يف5 
 

 .194 /61للز ا٭ْٛاز  ;431 /4َػين احجلل   يف6 
 

 

 .15 /10ازدا٥ل ايٓلقس٠  يف7 
 
 

 .229ايٛض١ًٝ  يف8 
 

 .168 /72للز ا٭ْٛاز  ;15 /10ازدا٥ل ايٓلقس٠  يف9 
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ٖٞ   داب ْؿطل١ْٝ اٌُ َساألل ٗل اضْطلٕ أل٢ً ايٛقٛف ألٓد  لضٔ ا٭ه٬م  -2
 .يف1 ٚغنٌٝ ايالداايف

و يف2 َٚهلْ٘يف ٘ ؿن شَلًْ٘ل خبًل دَدلي٘ ٚدقساْٚقلٍ ايػٗٝد ايدلْٞ:  ٖٞ ايجل  -3
ل يل٭َدلٍ ٚا٭قسإ َل قد ٜ٪دٟ إصن َل جل ًٓايٖٚرا ايجلاسٜـ عنهٔ َٓلقػجل٘ يدٕ 
 ٜٓلؿن اياداي١ إذا نلْر َٓحسؾ١.

ٚؿن نػـ ايًدلّ: ٖٞ ١٦ٖٝ ْؿطل١ْٝ اٌُ اضْطلٕ أل٢ً ايٛقٛف ألٓد  لضٔ  -4
 ا٭ه٬م ٚغنٌٝ ا٭ؾالٍ ٚايالداا.

سن٘ َٔ اؽنبل  ًٜٛب ايرّ ألسؾّل ٚأل٢ً  سى َل ؾاً٘ ٖٞ احلؾظ١ أل٢ً ؾاٌ َل   -5
 .يف3 َبل  ًٜٛب ذَ٘ ألسؾّل

 :الرأي الراجح

َل ٚزد َٔ ا٭هبلز ؿن  اسٜـ اؽنس٠٤ٚ غؤ َكؿٛد يًؿكٗل٤ َٔ  َٔ د٫ٕ غو 
و َكلؾّل إصن دٕ  ًو ا٭هبلز ٫يد يف4 يؿع اؽنس٠٤ٚ ايرٟ دهرٚٙ ؿن  اسٜـ اياداي١

 َؿلدٜل اؽنس٠٤ٚ ايؿ١ٝ. َٔ ػنًٗل أل٢ً ايجلٓصٌٜ دٚ يٝلٕ
ٚضنل دٕ اياداي١ َطًٛي١ ؾٝٗل ا٫ضجلكل١َ ايػسأل١ٝ ٚا٫ضجلكل١َ اياسؾ١ٝ ؾلؽنس٠٤ٚ 

 .يف5 دٚ ٖٞ ا٫ضجلكل١َ لطب اؽنٛاشٜٔ اياسؾ١ٝ وٖٞ ا٫ضجلكل١َ اياسؾ١ٝ

 :االستقامح العرفٍح

ٝ٘ اجملجلُع ٜٛيد قٛاين ألل١َ ًإٕ ايطًٛى ا٫ًجلُلألٞ ايالّ ايرٟ  ٛاقع أل
ٚده٬ق١ٝ اهِ اضطلز ايالّ يًُججلُع ًٜٚجلصّ يٗل ا٭ؾساد يطببشن  َٔ ثكلؾ١ٝ
 دضلضشن:

                                                           
 

 .186 /4جمُع ايبحسٜٔ  يف1 
 

 .16 /4ايصيد٠ ايؿك١ٝٗ  يف2 
 

 .42 /12و غس  ايهبؤ 163 /8َٛاٖب ا ًٌٝ  يف3 
 

اياداي١ ًَه١ ا٫ًجلٓلب ألٔ ايهبل٥س ٚألٔ اضؾساز أل٢ً ايؿػل٥س ٚألٔ َٓلؾٝلا اؽنس٠٤ٚ ايداي١ أل٢ً ألدّ  يف4 
 .381 /17َبل٠٫ َس هبٗل يليدٜٔو ٜٚهؿٞ حطٔ ايظلٖس ايهلغـ تّٓل ألٔ  ًو اؽنًه١. اؽنطٓد 

  

 

 .262 /2ايٓٛز ايطلطع  يف5 
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ٚا٫ْطجلّ َع غؤٙ يًؿطس٠ اييت ؾطسٙ  ا٭يؿ١إٕ اضْطلٕ يطبا٘ عنٌٝ إصن  دحدُٖل:
اا ألًٝٗلو ٚيريو ؾٗٛ ٫ ذنب دٕ رنس  ألُل  ٛاقع ألًٝ٘ جمجلُا٘ َٔ دَٛز إ٫ٖ دٕ 

َجلدثسّا ياٛاٌَ ُدهس ادد َٔ ٖرا اؽنٌٝو ؾٗٛ  ٜهٕٛ َٓحسؾّل يطبا٘ ٚؾطس ٘و دٚ ٜهٕٛ
ضًٛن٘  ؿنٜطٛد جمجلُا٘ َٔ دألساف ألل١َو ٜٚٓاهظ ٖرا ايجلدثؤ ألًُّٝل  ؿن َلٜجلدثس 

 ٚ ؿسؾل ٘ يؿٛز٠ ألل١َ.

رب حلي١ طنسد أل٢ً اجملجلُع جَلْاٜمإٕ هسم ا٫ضجلكل١َ اياسؾ١ٝ ٚألدّ ا٫يجلصاّ يٗل  ثلُْٝٗل:
ٖٚرا ايكسز  وٌ جمجلُا٘ ٚإزلم ايكسز ي٘ؾنل ٜ٪دٟ إصن زؾض ٖرا اؽنجلُسد َٔ قب

قد ٜهٕٛ َلدّٜل دٚ َآّٜٛل ٚايرٟ  جلًـ دزًجل٘ َٔ حلي١ إصن دهس٣ حٝث ٜهٕٛ 
 ضًٛى ايٓلع يؿٛز٠ َبلغس٠. ؿنذيو ألل٬َّ َٔ ألٛاٌَ اجملجلُع اؽن٪ثس٠ 

ضًٛى اجملجلُع  ٛقح يٓل دٕ  دثؤ ا٫ضجلكل١َ  ؿنساا اؽن جلًؿ١ ٍثإٕ دزاض١ اؽن٪
٫ٌٍ طندٌ قلّْْٛل ٫ٚ غسٜا١ ٚإٕ نلْر يباكٗل ُداياسؾ١ٝ اييت  قل١ْْٝٛ دٚ  ػسٜا١ٝ  ؾٛ

ََٔ  دثؤ ضًٛى ايٓلعو  ؿن ٕم دَغِد  ايكلْٕٛ ٚايػسٜا١ ؿن ياض ا٭حٝلٕو قد ٜهٛ
 ٚإٕ نلٕ يً ًؿ١ٝ اييت ذنًُٗل اضْطلٕ ألٓٗل َده١ًٝ ؿن ادٜد دز١ً  دثؤٖل.

ايػسٜا١ ؿن ايٓظس١ٜ  َٚع دٕ ادٜد ٚقبن ايطًٛى ايبػسٟ قد دٚنٌ إصن
اضض١َٝ٬ إ٫ٖ دٕ ايػسٜا١ ذا ٗل قد اٖجلُر يلياسف ايالّ ْظسّا إصن َلي٘ َٔ د١ُٖٝ 
هلؾ١ ًٚاًجل٘ ددا٠ يجلحكٝل ايكبن ايطًٛنٞ يإلْطلٕو ٚألًُر أل٢ً إدنلد 
ا٭ألساف اييت  ٓطجِ َع ايطًٛى ايرٟ ٜساد  سي١ٝ اضْطلٕ اؽنطًِ ألًٝ٘ َٔ قبٌ 

٬َحظ١ َدٌ ٖرا ا٭َس ؿن ياض ا٭حهلّ ايػسأل١ٝ اييت  ايػسٜا١و ٚياٌ يلضَهلٕ
َٔ غنًجلٗل حس١َ ايجلجلٖس يلضؾطلز ؿن غٗس زَكلٕ حجل٢ يًُارٚز غسألّل 

ٖمجِلاينلؽنسٜض ٚاؽنطلؾسو ٭ٕ   ل دزٜد دٕ ٜهٕٛ ألًٝٗيتي٬ضجلكل١َ اياسؾ١ٝ اي ٌمْسَه َسجل
 اؽنبلزى.زَكلٕ َظٗس اؽنطًُشن ؿن غٗس 

س٠٤ٚ َٔ قبٌٝ ا٭نٌ ؿن ايطسقلا ايال١َ دٚ ٚنسا١ٖ از هلب َٓلؾٝلا اؽن
 ايكحو ألليّٝل ؿن دَلنٔ ايابلد٠ ٭ْٗل ه٬ف اؽنجلالزف يشن ايٓلع.
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 :المروءج من األحكام العرفٍح

اؽنس٠٤ٚ ٖٞ ا٫ضجلكل١َ اياسؾ١ٝ ٚضنل دٕ ا٭حهلّ اياسؾ١ٝ  ِٕديكد اٍؿٌ ؾنل ضبل 
اؽنرت ب١ أل٢ً اياسف  ل   جلػؤ يجلػؤ ا٭َلنٔ ٚا٭غ لف ٚا٭شَلٕو ٭ٕ ايٛاقا١

٘م اهجل٬ٌفألد٠ ًٚٗلا ْظس يشن اياًُل٤ ٚقًُل  ٓكبنو  ٍُل ٜمَاِبسم ألٓ٘ يدِْ ؿن ألؿس  ََ
 ٚشَلٕ ٫ ؿن حج١ ٚيسٖلٕ.

و قلٍ ايػٗٝد ايدلْٞ: يف1 ؾلؽنس٠٤ٚ  جلػؤ يلهجل٬ف ا٭َه١ٓ ٚا٭ش١َٓ ٚا٭غ لف
ألسف  ٚرنجلًـ ا٭َس يلهجل٬ف ا٭حٛاٍ ٚا٭غ لف ٚا٭َلنٔيف. يرا ايدلْٞ: 
ايجل ًل خبًل دَدلي٘ ؿن شَلْ٘ َٚهلْ٘. ٖٚرا خب٬ف اياداي١  يدِْٗلاؽنس٠٤ٚ  ايؿكٗل٤

ؾإْٗل ٫  جلًـ يلهجل٬ف ا٭غ لفو ؾإٕ ايؿطل ٜطجلٟٛ ؾٝ٘ ايػسٜـ ٚايٛقٝع 
 .يف2 خب٬ف اؽنس٠٤ٚ ؾإْٗل  جلًـ

 أواًل: اختالف المروءج تحسة األشخاص:

ِٕ اؽنس٠٤ٚ  صداد نًُل اشداد ًلٙ ايػ ـ  ٚألٓٛاْ٘ ايهبؤ ؿن اجملجلُعو ؾُد٬ّ إ
دنٌ ايسًٌ ا٫ألجلٝلدٟ ؿن ايطٛم ٚغسي٘ ٫ ٜهٕٛ خمليؿّل يًُس٠٤ٚو خب٬ف ايكلقٞ 
ٚايؿكٝ٘ ٚاؽنط٪ٍٚ ايهبؤ ؾإْ٘ ه٬ف اؽنس٠٤ٚ. ٚنريو يبظ ايؿكٝ٘ يبلع ا ٓد َٔ 
 غؤ دإع إصن ذيو ه٬ف اؽنس٠٤ٚ يُٝٓل يبظ ايؿكٝ٘ يبلع ا ٓد ؿن ٚقجلٓل ازلقس ؿن

 ضلح١ اؽناسن١ ٜاجلرب َٔ ايػسف ٚايسًٛي١ٝ ٚايٛط١ٝٓ ٚايؿؿلا احُٛد٠.

ألٓد قكل٥٘ َٔ اؽنس٠٤ٚو ٚنػـ  -ا ب١-ٕ يبظ ايكلقٞ ايطًٝطلٕ إنُل 
 ايسدع ٚهًع اياُل١َ َٔ زدع ايال  ايدٜين ديٌٝ أل٢ً ذٖلب َس٤ٚ ٘.

ٚقد ٖجل  ُد ئ ديٞ يهس َال١ٜٚ ئ ديٞ ضؿٝلٕ يديٝلا ذنس ؾٝٗل يدٕ 
ال١ٜٚ ٜٓلشع دٌٖ اؽنس٠٤ٚو ٖٚرا ديٌٝ أل٢ً دٕ دٌٖ اؽنس٠٤ٚ  ِ َكلّ ٫ ٜٓلشألِٗ َ

 يدْ٘ َٔ دٌٖ اؽنس٠٤ٚ يكٛي٘: _ ّلًََٝاضَلّ أَلاؽن٪َٓشن  دََؤألًٝ٘ دحدو َٚد  

                                                           
 

 .162 /4ايصيد٠ ايؿك١ٝٗ  يف1 
 

 

 .431 /4َػين احجلل   يف2 
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َٖ  ٔمأللَيإيٝو ٫ٚ دهؿٞ ايرٟ ٫ ُد ٜطجلكٝدْٞ ٣ََٛالٟٚ َل دَط٢ 
 إصن دٕ ٜكٍٛ:

ََٚؿن ايؿ  ٓلشع دضبلب اؽنس٠٤ٚ دًٖٗل  يف1 ٔمدز دا٤ َٔ ٣ًٛ ايػٌ نل

َم اؽنس٠٤ٚ دٕ دنسٟ ذنس ازُلز ٚا٭يؿلت  لآلؾٝٚقد ألِد َٔ َطل٨ٚ اآلداب ٚ
 .يف2 ايكبٝح١ ؿن جمًظ قّٛ َٔ دٚيٞ اياًِ ٚايؿك١ًٝ ٚاؽنس٠٤ٚ

 ثانًٍا: اختالف المروءج تحسة األمكنح:

ٍَل ا٫هجل٬ف لطب ا٭َه١ٓ ؾُدلي٘ هسٚ  ايال  ايدٜين ؿن ضٛم ا يٓجـ ٚد
و ٫ٚ ٜهٕٛ ٖرا ْكؿّل ألسؾّٝل ؿن ؾإِْ٘ ٜمْاجَلَبس ْكؿّل ألمْسؾّٝل ي٘ا٭غسف َٔ دٕٚ ألبل٠٤ 

ي٬د ا ٓدو نُل دٕ ًًٛع ايال  ايدٜين ؿن اؽنكلٖٞ دٚ ايّٓٛ ؾٝٗل ه٬ف اؽنس٠٤ٚو 
 يُٝٓل ًًٛع اياٛاّ ؿن اؽنكلٖٞ ٫ ٜرٖب اؽنس٠٤ٚ.

ًل ٘ لكس٠ ايبك١ٝو ٭ْ٘ ياٝد ايسًٌ إحد٣ شٚ َِٚط٤مٜهسٙ  ٘ٚذٖب ايؿكٗل٤ يدْ
نٝـ ٜسق٢ ٫يٓجلٝ٘ يطكٞ  _ألٔ اؽنس٠٤ٚو ٚقد اضجلػهٌ أل٢ً ْيب اا غاٝب 

 ! ُٚدًٝب يدْ٘ يٝظ ذيو ضنحظٛز ٚايدٜٔ ٫ ٜديلٙو يف3 اؽنلغ١ٝ ٖٚرا ه٬ف اؽنس٠٤ٚ
ٚدَل اؽنس٠٤ٚ ؾليٓلع خمجلًؿٕٛ ؿن ذيو ٚايالد٠ َجلبل١ٜٓ ؾٝ٘و ٚدحٛاٍ اياسب ؾٝ٘ 

دٌٖ ايبدٚ غؤ َرٖب دٌٖ ازكس هؿٛؾّل إذا  جِو َٚرٖبه٬ف دحٛاٍ ايا
 .يف4 نلْر ازلي١ حلي١ قسٚز٠

َٚٔ هٛازّ اؽنس٠٤ٚ لطب ا٭َه١ٓ ٖٛ ا ًٛع دٚ ايٛقٛف ؿن ا٭ضٛام 
و ؾهٝـ ؿن ٖرا ايصَلٕ ايجلاٝظ ايرٟ دؾبح ؾٝ٘ يف5 ٚايطسقلا ايال١َ يس١ٜ٩ َٔ عنس

                                                           
 

 .125ا٫هجلؿلف  يف1 
 
 

 .72 /14 ؿطؤ ايكسطيب  يف2 
 

 .107 /2ؾجلح ايٖٛلب  يف3 
 

 .72 /14 ؿطؤ ايكسطيب  يف4 
 

 .33 /11ؾجلح ايبلزٟ  يف5 
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ع ٚا٭ضٛام يًٓظس يآلهسٜٔ ياض ايػبلب ايؿلزؽ ٜككٞ غنٝع دٚقل ٘ ؿن ايػٛاز
 قًر ضٜلع َؿحٛيّل يليجلحسؽ يليٓطل٤و ٚقد زٟٚ ألٔ ضؿٝلٕ ئ حطشن قلٍ: 

ٍَل حٝث ٫  ئ َال١ٜٚ َل اؽنس٠٤ٚ  قلٍ: دَل ؿن يًدى ٚحٝث  اسف ؾليجلك٣ٛو ٚد
 .يف1  اسف ؾليًبلعيف

 ثالثًا: اختالف المروءج تحسة األزمنح:

ٍَل اهجل٬ف اؽنس٠٤ٚ لطب ا٭ش١َٓ ؾُدلي٘ ضٝلق١ طليب ازٛش٠ ايا١ًُٝ  د
ٍَل ؿن شَلْٓل ؾكد دؾبحر دَسّا يطٝلز ٘ ايلؾ١  َٚد َمٓلؾ١ّٝ يًُس٠٤ٚ  ؾكد نلْر ضليكّل 

 األجلٝلدّٜل ألسؾّٝل خب٬ف ضٝلقجل٘ يطٝلز٠ ا٭ًس٠.
ايؿكٗل٤ َساألل٠ شٟ ايصَلٕ َٔ اؽنس٠٤ٚ ؾدًلشٚا يبظ ايدٝلب  ًَاٌٚقد 

ظ َل نلٕ َػباّل يلزُس٠ ٫ٚ يبظ ا٭ػنس اؽنؿبػ١ يهٌ يٕٛ إ٫ٖ دِْٗ   ذنبرٚا يب
َطًكّل ؾٛم ايدٝلب يهْٛ٘ يٝظ َٔ يبظ دٌٖ اؽنس٠٤ٚ ؿن شَلِْٗ َل   ٜهٔ إمثّل ٚؿن 

ِٔ ياض قالف ايٓؿٛع َٔ ديٛام  ويف2 خمليؿجل٘ ايصٟ قسب َٔ ايػٗس٠ ٚقد ت
اؽناُُشن يدٕ  هبؤ اياُل٥ِ ٚ طًِٜٛٗ ايًح٢ ٚ ٛضٝع ا٭نُلّ ديٌٝ أل٢ً أل١ًُٝ 

 د٠.َِٓطاؽُن َبػم٠٤ٚ دٚي٦و ا٭غ لفو دأللذْل اا َٔ ٦ٖٝلا اُيَٚس

و يف3 ٚذنس قطِ َٔ ايؿكٗل٤ إٕ َٔ ٜهدس ايٓظس إصن ألٛز ٘ يٝظ َٔ اؽنس٠٤ٚ
ألٛز ٘ دَلّ ايٓلع    ٜٗجلِ يطرتٚقد دؾبح ؿن شَلْٓل َٔ  -َع ا٭ضـ -ٚنٝـ 
 .يهػؿٗل ؿن ياض ا٭َلنٔ َدٌ ايطبلح١ ؿن ا٭ْٗلز ٫ٚ ٜبليٞ

ٕ ا٫ هل٤ أل٢ً ايطًٝطلٕ ؿن اؽنطجد ٚا٭َلنٔ ايال١َ ٚا ًٛع ؾُٝٗل َٔ ٚنل
ايال١َ ؾنل ٜرٖب  ايطسقلاؾاٌ ا٭غساف ٚدٌٖ اؽنس٠٤ٚو يُٝٓل دؾبح ا ًٛع ؿن 

 اؽنس٠٤ٚ ؿن ٚقجلٓل ازلقس.

 
                                                           

 

 .21 /10 لزٜخ َد١ٜٓ دَػل  يف1 
 

 .259 /10ؾجلح ايبلزٟ  ;321 /5اؿ١ ا٭حٛذٟ  يف2 
 

 .193 /2اٖب ا ًٌٝ َٛ يف3 
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 :المروءج ال تخالف راجحًا شرعًا

س اا ايٓلع إٕ اؽنس٠٤ٚ َٔ ايًٛاشّ اضْطل١ْٝ ٖٚٞ َٔ ا دا١ٜ ايؿطس١ٜ اييت ؾط
 ألًٝٗلو ٚقلين اؽنس٠٤ٚ دٕ ٫  ليـ زاًحّل غسألّٝل ٚإٕ ٖجسٖل ايال١َ.

ؾًٛ اضجلٗجٔ ايال١َ ازٓل٤ ؾ٬ ٜهٕٛ  سى ازٓل٤ َٔ اؽنس٠٤ٚ ٭ٕ ازٓل٤ َط١ْٛٓ 
قلٍ  وألّلغسألّل. ْاِو اؽنس٠٤ٚ ٖٞ ا٫ضجلكل١َ اياسؾ١ٝ ؾُٝل إذا   ٜسد ؾٝٗل زاًح غس

 ٫ٚ ٜكد  ؾاٌ ايطٓٔ ٚإٕ اضجلٗجٓٗل ايال١َ  ب١ٝٗ:ايػٗٝد ايدلْٞ ؿن ايسٚق١ اي
ٖٚجسٖل ايٓلع نليهحٌ ٚازٓل٤ ٚازٓو ؿن ياض ايب٬د ٚإظنل ايارب٠ يػؤ ايساًح 

 .يف1 غسألّليف

 :المروءج مؤشر من مؤشراخ المجتمع

  اجلرب اؽنس٠٤ٚ َ٪غسّا َٔ َ٪غساا اجملجلُع ؿن زقٝ٘ ٚاشدٖلزٙ ٚؾ٬ح٘و 
 ؿن اجملجلُع اشداد اجملجلُع زقّٝل ٚؾك١ًٝو ؾكد ؾهًُل دؾبحر اؽنس٠٤ٚ َسنٛش٠ّ 

 اؽنس٠٤ٚ إؾ٬ ألٔ اؽنس٠٤ٚ ؾكلٍ:   _دَؤ اؽن٪َٓشن ألًٞ ئ ديٞ طليب  ٦ٌََضم
 .يف2 يفاؽناٝػ١

ٕمٖرٙ ايؿؿ١ يشن دؾسادٙ   طٛدمؾلجملجلُع ايرٟ  جمجلُاّل ؿن ألٝػ١ َسق١ٝ ٭ٕ  ٜهٛ
ؽنجللًس إذا ٚؾؿٛا اؽنس٠٤ٚ ٖٞ اييت  ؿًح اؽناٝػ١ ؿن اجملجلُعو نُل دٕ دؾحلب ا

 .يف3 يليدٜٔ ٚايؿ٬  أٞ ضٛقِٗ ضٛم اؽنس٠٤ٚ

َٔ َس٠٤ٚ ايسًٌ دٕ  هٕٛ :  _نُل زٟٚ ألٔ اضَلّ ديٞ ازطٔ ايسقل 
و ؾلضض٬ّ األجلرب َٔ أل٬َلا يف4 يفدٚاي٘ ألّْل ٚحطٔ ًٚ٘ ؾنًٛن٘ ٚايؿسع ايطسٟ

أل٬َلا َس٠٤ٚ ايسًٌ دٕ  هٕٛ  ثلز ايٓا١ُ يلد١ٜ حجل٢ أل٢ً دٚاي٘ ٚألبٝدٙ ٚهدَ٘ 
ؾُٔ  وْطلّْل دّ حٝٛاّْل َٔ زػن٘ دّ ٫َٚٛتؿٝ٘ ٚغنٝع َل ٜجلاًل ي٘ ضٛا٤ دنلٕ إ

                                                           
 

 .162 /4ايصيد٠ ايؿك١ٝٗ  يف1 
 

 .241 /8ايهلؿن  يف2 
 

 .222 /1ألد٠ ايؿليسٜٔ  يف3 
 

 .437 /11ٚضل٥ٌ ايػٝا١  يف4 
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و ٚيكد دٚقح ُدْضَسَ ٘هٛازّ اؽنس٠٤ٚ ٖٛ ايكٓو ؿن اؽناٝػ١ أل٢ً ألٝلي٘ ٚدؾساد 
ِٕ  _اضَلّ ايؿلدم  ٚايرٟ ضنكداز َس٤ٚ ٘ ؾكلٍ:   زشم ايابد َٔ اا  الصند

 .يف1 يفيؤشم ايابد أل٢ً قدز اؽنس٠٤ٚ يلزل ْبّٝل إٕ اا ألِص ًٌٚ fياث ًدٟ 

ٚقد يٍٝٔ ازهُل٤ َجل٢ دنب أل٢ً ذٟ اؽنس٠٤ٚ إهؿل٤ ْؿط٘ ٚإتٗلزٖل ؿن اجملجلُع 
 .يف3 اؽنس٠٤ٚ ٚنطلدٖل يف2 ٚحددٚا ذيو يكدز َل ٜس٣ َٔ ْؿلم

َٚٔ اؽنًحٛت دٕ اؽنس٠٤ٚ ؿن جمجلُآل قد قك٢ حنبٗل ٚغٝار ٚدؾٓر ؾإٕ   
هْٕٛٛ َدل٫ّ ذنجلر٣ يِٗ يٓطٝر ٖرٙ ايؿ١ً ٜظٗس دٌٖ اؽنس٤ٚاا ؿن اجملجلُع ٜٚ

 ازُٝد٠.
ِٕ دٟ قّٛ دٚ غنلأل١ عنجلدحٕٛ إذا ْصيٛا أل٢ً حهِ اؽنس٠٤ٚو ؾإٕ اجملجلُع  إ

 ٜاسف زقٝ٘ ٚ كدَ٘ ٚحكلز ٘ ٚثكلؾجل٘ ضنكداز َل ٜٓصٍ دؾسادٙ أل٢ً حهِ اؽنس٠٤ٚ.

ِٕ  الٌَ ايكسٕ ا٭ٍٚ َٔ ايٓلع ؾُٝل يِٝٓٗ نلٕ يليدٜٔ حجل ٢ ٚنلٕ ٜكلٍ: إ
زِم ايدٜٔو ثِ  الٌَ ايكسٕ ايدلْٞ يليٛؾل٤ حجل٢ ذٖب ايٛؾل٤و ثِ  الٌَ ايكسٕ 
ٌِ ازٝل٤و  ايدليث يلؽنس٠٤ٚ حجل٢ ؾٓٝر اؽنس٠٤ٚو ثِ  الٌَ ايكسٕ ايسايع يلزٝل٤ حجل٢ ق

 .يف4 ثِ ؾلز ايٓلع ٜجلالًَٕٛ يليسغب١ ٚايسٖب١
ِٕ اؽنس٠٤ٚ ؿن اجملجلُع يًٛٛد دزيع هؿلٍ ؿن ؾس  يدٕ ٜاجلصٍ دٙ ٚذنس ازهُل٤ د

ايسٜب١ ؾ٬ ٜهٕٛ ؿن غ٤ٞ َٓٗل ؾإذا نلٕ َسٜبّل نلٕ ذي٬ّٝو ٚدٕ ٜؿًح َلي٘ ؾ٬ ٜؿطدٙ 
ؾإْ٘ إٕ دؾطد َلي٘    هٔ ي٘ َس٠٤ٚو ٚدٕ ٜكّٛ ٭ًٖ٘ ضنل  ذنجللًٕٛ إيٝ٘ حجل٢ 
ِٕ َٔ احجلل  دًٖ٘ إصن ايٓلع    هٔ ي٘ َس٠٤ٚو ٚدٕ ٜٓظس َل  ٜطجلػٓٛا ي٘ ألٔ غؤٙ ؾإ

ِٕ ذيو َٔ اؽنس٠٤ٚيفٜٛاؾك٘ َٔ اي  .يف5 طالّ ٚايػساب ؾًٝصَ٘ ؾد
                                                           

 

 .294 /2َٔ ٫ ذنكسٙ ايؿكٝ٘  يف1 
  يف اؽنساد يٓؿلم اؽنس٠٤ٚ يؿجلح ايٕٓٛ َزٚاًٗل.2 

 

 .37 /1ددب اجملليط١  يف3 
 

 .312 /١4 ا٭ٚيٝل٤ حًٝ ;214 /11غس  ْٗج ايب٬غ١  يف4 
 

 .441 /7غاب اضعنلٕ  يف5 
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َمَدَ  دٌٖ يػداد  ِْٚقد  ٗم نلْٛا دٌٖ َس٠٤ٚو ؾكد زٟٚ ألٔ ذٟ ايٕٓٛ دْ٘  يدِْ
نلٕ ٜكٍٛ ضنؿس: َٔ دزاد دٕ ٜجلاًِ اؽنس٠٤ٚ ؾاًٝ٘ يطكل٠ يػدادو ؾكٌٝ ي٘: ٚنٝـ 

يٞ زًٌ  ذاى  ؾكلٍ: ؽنل ػنًر إصن يػداد زَٞ يٞ أل٢ً يلب ايطًطلٕ َكٝدّا ؾُِس
َجلصز ضنٓدٌٜ َؿسٟ َاجلِ ضنٓدٌٜ دٜبكٞ يٝدٙ نٝصإ هصف زقلم ٚشًل  خمسٚط 
ؾطدير ٖرا ضلقٞ ايطًطلٕ  ؾكٌٝ يٞ: ٫و ٖرا ضلقٞ ايال١َ ؾدَٚدا إيٝ٘ اضكين 
ؾجلكدّ ٚضكلْٞ ؾػُُر ؿن ايهٛش زا٥ح١ اؽنطو ؾكًر ؽنٔ َاٞ: ادؾع إيٝ٘ دٜٓلزّا 

َِ  ؾكلٍ: دْر دضؤ ٚيٝظ ؾدألطلٙ ايدٜٓلز ؾدي٢ ٚقلٍ: يٝظ  هر غ٦ّٝل و ؾكًر ي٘: َٚي
ِّ دٌٖ ٚقد ذم ويف1 َٔ اؽنس٠٤ٚ دٕ  هر َٓو غ٦ّٝلو ؾكًر: نٌُ ايظسف ؿن ٖرايف

 :يف2 يؿكدإ اؽنس٠٤ٚ يكٍٛ ايػلألس ؾِٝٗ ياض ايبًدإ

 ٚدٕ ذٟٚ ا٭يبلب ؿن ايٓلع قٍٝع ردٕ اؽنس٠٤ٚ ألطًدنؿ٢ حصّْل 

 ؿعدد َٔ ٜػين ٜٚؿلع إ٫ٖدددَٔ ايٓ ٚإٕ ًَٛنّل يٝظ ذنظ٢ يدِٜٗ

 يطؿلضـ ا٭َٛز اجملجلُع ؿن حسف د١٦ْٝ ديٌٝ أل٢ً ٬َيطجل٘ دغًب١ٝإٕ اخنساط 
و ٚقد اضجلاًُر ايطًط١ ايبل٥د٠ ضٝلض١ ألٓؿس١ٜ ٚاقح١ يف3 احنطلط اؽنس٠٤ٚ ؾٝ٘ٚ

ضجل داَِٗ ؿن َٗٔ د١٦ْٝ َٔ دًٌ  رٜٚب َس٤ٚ ِٗ لضذ٫ٍ طل٥ؿ١ ايػٝا١ ي
ُلٍ ايدَلا ٚغؤِٖو يُٝٓل ذنس دؾحلب ٚإيػل٥ٗل نلؽنٓظؿشن ٚايؿساغشن ٚأل

اؽنس٠٤ٚ يدٕ ازسؾ١ ٚايؿٓا١ ديٌٝ أل٢ً َس٠٤ٚ ؾلحبٗلو قلٍ ا٭حٓـ:  اؽنس٠٤ٚ 
ٍُل حسّ ااو ٚارتف ؾُٝل دحٌ اايف  .يف4 اياؿ١ ٚازسؾ١و  اـ أل

و نُل يف5 ْاِو قد ٜهٕٛ ؾلحب ازسؾ١ ايد١٦ْٝ دْك٢ َٔ ذٟ َٓؿب ًٚٚل١ٖ

                                                           
 

 .73 /1 لزٜخ يػداد  يف1 
 

 .930 /3 رنس٠ ازؿلت  ;345 /5 اؽنؿدز ْؿط٘ يف2 
 

 .377 /3ؾجلح اؽناشن  يف3 
 

 .129 /18غس  ْٗج ايب٬غ١  يف4 
 

 

 .19 /6حلغ١ٝ زد احجللز  يف5 
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و ؾكد َد٬ّ ه٬قّٝل ٚ ٗدّ َس٤ٚ ٘ ؾُٝل إذا ؾػ٢ ؾٝ٘ ايػٓل٤دٕ اجملجلُع ٜهٕٛ َجلدّْٝل د
ْؿٝحجل٘ يبين د١َٝ يكٛي٘:  إٜلنِ ٚايػٓل٤ ؾإْ٘ ٜٓكـ  ٌٚزد ألٔ ٜصٜد ئ ايٛيٝد ايٓلق

ازٝل٤ ٜٚصٜد ؿن ايػ٠ٛٗ ٜٚٗدّ اؽنس٠٤ٚو ٚدْ٘ يٝٓٛب ألٔ ايُس ٜٚؿاٌ َل ٜؿاٌ 
ٚقد ٚؾـ  ويف1  ٤ داأل١ٝ ايصْليفايطهس ؾإٕ نٓجلِ ٫يد ؾلألًشن ؾجٓبٛٙ ايٓطل٤ ؾإٕ ايػٓل

 داب اضض٬ّ ٫ٚ ده٬م ا ل١ًٖٝ  اجملجلُع يليط٤ٛ ٚا٫يجل٤٬ ؾُٝل إذا نلٕ يٝظ ؾٝ٘
 ٫ٚ دح٬ّ ذٟٚ اؽنس٠٤ٚ.

 َع يُٝٓل  ظٗس اؽنس٠٤ٚ ؿن اجملجلُع اؽنرتقٞ اقجلؿلدّٜلو ؾكد ًل٤ ؿن غسز ازهِ 
٬م َ٪غسّا َٚاٝلزّا ٚقد دٚقح ايؿًحل٤ ٚألًُل٤ ا٭ه ويف2 ايدس٠ٚ  ظٗس اؽنس٠٤ٚيف

ألٔ ألبد  َٟٚٔزمؾكد ؿن َس٠٤ٚ اؽنطًُشن ؿن دضٛاقِٗ يدٕ ٜسهؿٛا ايطاس ألٓد ايبٝعو 
ا٭أل٢ً ؾنٔ نلٕ أطلزّا قلٍ يٞ ازطٔ: دٜٛيٞ دحدنِ دهلٙ ايدٛب ؾٝ٘ زهـ 
دزُٖشن دٚ ث٬ث١و قلٍ: قًر ٫ ٚاا ٫ٚ داْلو قلٍ: ؾكلٍ ازطٔ: دف دف ؾُلذا 

 ٫  ًجلُظ و ٚقد ٚزد َل ٜػلي٘ ٖرا َل قلير دألساي١ٝ: يف3  يكٞ َٔ اؽنس٠٤ٚ إذّا
 .يف4 ٚع اؽنهلٌٜٝيف٤اؽنس٠٤ٚ ؾنٔ َس٤ٚ ٘ ؿن ز

ٚيٝهٔ ٘ ٚدؾحلي٘ يكٛي٘:  هٛاَْإيهٝؿ١ٝ اهجلٝلز  ٘مٚقد دٚؾ٢ يكُلٕ ايَٓ
هٛاْو ٚدؾحليو ايرٜٔ  طجل ًؿِٗ ٚ طجلاشن يِٗ أل٢ً دَٛزى دٌٖ اؽنس٠٤ٚ إ

 .يف5 يفٚايهؿلف ٚايدس٠ٚ ٚاياكٌ ٚاياؿلف

 :المروءج فً الرواٌاخ الشرٌفح

 ٚزدا ألد٠ زٚاٜلا ؿن اؽنس٠٤ٚ َٓٗل:
هدس  ألًدٞ   ؿن  ؿطؤ ايربٖلٕ ألٔ ائ يليٜٛ٘ يلضٓلدٙ ألٔ ألُسٚ ئ ألدُدلٕ قدلٍ:     -1

                                                           
 

 .349 /10ح١ًٝ ا٭ٚيٝل٤  يف1 
 

 .258غسز ازهِ  يف2 
 

 .441 /1ضعنلٕ غاب ا يف3 
 

 .253 /19 ؿطؤ ايكسطيب  يف4 
 

 .438 /12اؽنطجلدزى  يف5 
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قليٛا: ٜل  أل٢ً دؾحلي٘ ِٖٚ ٜجلرانسٕٚ اؽنس٠٤ٚو ؾكلٍ: دٜٔ دْجلِ َٔ نجللب اا  _

ب َِْلُليهههَاإلِ     ًٚدددٌ: دَدددؤ اؽنددد٪َٓشن ؿن دٟ َٛقدددع  ؾكدددلٍ ؿن قٛيددد٘ ألدددصِ     إِنَّ اللَّههه ي أيهههرُ ِب

نِ  .يف2 يفو ٚزٚاٙ اياٝلغٞ ٚؾلحب ايدز اؽنٓدٛز ألٔ ائ جنلز ؿن  لزرن٘يف1 [ْيااِِاوَي

دَدس   _ز٣ٚ  ُد ئ ألًٞ ئ ازطشن قلٍ:  رانس ايٓلع ألٓدد اضَدلّ ايؿدلدم     -2
س٠٤ٚ طادلّ   ظٕٓٛ إٕ ايؿجل٠ٛ يليؿطل ٚايؿجٛزو إظنل ايؿجل٠ٛ ٚاؽند :  _ايؿجل٠ٛو ؾكلٍ 

َٛقددٛعو ْٚل٥ددٌ َبددرٍٚ يػدد٤ٞ َاددسٚفو ٚدذ٣ َهؿددٛفو ٚدَددل  ًددو ؾػددطلز٠    
ٚؾطلو ثِ قلٍ: َدل اؽندس٠٤ٚ  ؾكدلٍ ايٓدلع: ٫ ْاًدِو قدلٍ: اؽندس٠٤ٚ ٚاا دٕ ٜكدع         

ازكسو َٚس٠٤ٚ ؿن ايطؿسو  ايسًٌ هٛاْ٘ يؿٓل٤ دازٙو ٚاؽنس٠٤ٚ َس٤ٚ لٕ: َس٠٤ٚ ؿن
     ّ اؽنطلًدددو ٚاؽنػددٞ َددع ا٭هددٛإ ؿن      ؾدَل ايديت ؿن ازكدس  د٠ٚ٬ ايكدس ٕو ٚيدصٚ

ازدٛا٥دجو ٚايٓدا١ُ  دس٣ أل٢ً ايلدّ دْٗل  طس ايؿدٜلو ٚ هبر ايادٚو ٚدَل اييت 
ؿن ايطؿس ؾهدس٠ شاد ٚطٝب٘ ٚيري٘ ؽنٔ نلٕ َاوو ٚنجلُلْو أل٢ً ايكّٛ دَسِٖ ياد 

 ٌ  :_يفو ثددِ قددلٍ َؿلزقجلددو إٜددلِٖ ٚندددس٠ اؽنددصا  ؿن غددؤ َددل ٜطدد ن اا ألددِص ًٚدد
يددلزل ْبٝددّلو إٕ اا ألددِص ًٚددٌ يددؤشم ايابددد ألًدد٢ قدددز  fٟ ياددث ًدددٟ  ٚايددر

اؽنددس٠٤ٚو ٚإٕ اؽناْٛدد١  ٓددصٍ ألًدد٢ قدددز اؽن٪ْدد١و ٚإٕ ايؿددرب ٜٓددصٍ ألًدد٢ قدددز غددد٠     
 .يف3 يفايب٤٬

إٕ يكُدلٕ قدلٍ   دْد٘ قدلٍ ؿن حددٜث:     _زٟٚ ؿن اؽنطجلدزى ألدٔ اضَدلّ ايؿدلدم     -3
  طجلاشن يِٗ أل٢ً دَدٛزى ٚيٝهٔ دهٛاْو ٚدؾحليو ايرٜٔ  طجل ًؿِٗ ٚ  ٫يٓ٘:

 ْٕ ْٕ ْؿاجلِٗ غهسٚىو ٚإ دٌٖ اؽنس٠٤ٚ ٚايهؿلف ٚايدس٠ٚ ٚاياكٌ ٚاياؿلفو ايرٜٔ إ
 .يف4 يفغبر ألٔ ًؤ ِٗ ذنسٚى

                                                           
 

 .90ضٛز٠ ايٓحٌو  ١ٜ:  يف1 
 

 .35 /12 ؿطؤ اؽنٝصإ  يف2 
 

 .119و َالْٞ ا٭هبلز 433 /11ٚضل٥ٌ ايػٝا١  يف3 
 

 .438 /12َطجلدزى ايٛضل٥ٌ  يف4 
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ٍٕ    ويف1 يف٫ َس٠٤ٚ ؽنٔ ٫ ألكٌ ي٘ٚ ٫ دٜٔ ؽنٔ ٫ َس٠٤ٚ ي٘زٟٚ   -4 ٚغدس  ازددٜدشن إ
ٍٕ ايٓؿٞ ؿن اؽنٛاقع ا٭زيا١ ٚازد أل٢ً ازكٝك١ نُل ٜك جلكٝ٘ ٚقٛع ايٓهدس٠ ؿن  ايظلٖس إ

ضٝلم ايٓؿٞو ٚاؽنا٢ٓ ٫  جلحكل حكٝك١ ايدٜٔ ٫ٚ  ًٛد ؽنٔ يٝظ ي٘ حكٝكد١ اؽندس٠٤ٚو   
٫ٚ  جلحكل حكٝك١ اؽنس٠٤ٚ ؽنٔ يٝظ ي٘ حكٝك١ اياكٌو ٜٚٓدجلج ٫ ٜجلحكدل حكٝكد١ ايددٜٔ     
ؽنٔ يٝظ ي٘ حكٝك١ اياكدٌو ٚاؽنكددَجللٕ تلٖس دلٕ قدسٚز٠ إٕ َدٔ ندلٕ يد٘ َدس٠٤ٚ ؿن         

دٜددٔ ؿن ا ًُدد١و َٚددٔ نددلٕ يدد٘ ألكددٌ ؿن ا ًُدد١ نددلٕ يدد٘ َددس٠٤ٚ ؿن   ا ًُدد١ نددلٕ يدد٘ 
   ا ١ًُ.

ٚذنجلٌُ دٕ ٜهٕٛ ايٓؿٞ ؾٝٗل ٚازدّا أل٢ً ايهُلٍ نُل ٖدٛ ايػدل٥ع ؿن اضدجلاُلٍ    
حنٛ ٖرا ايهد٬ّو ٚاؽنآد٢ ٫ ٜجلحكدل نُدلٍ ايددٜٔ ؽندٔ يدٝظ يد٘ نُدلٍ اؽندس٠٤ٚو ٫ٚ           

 ٜجلحكدل نُدلٍ ايددٜٔ ؽندٔ     ٜجلحكل نُلٍ اؽنس٠٤ٚ ؽنٔ يٝظ يد٘ نُدلٍ اياكدٌو ٜٚٓدجلج ٫    
يٝظ ي٘ نُلٍ اياكٌو ٚدؾلد احكل ايساضلْٞ: َٔ دٕ ْؿٞ اؽنٛقٛع قد ٜهٕٛ نٓلٜد١  
ِٕ طنددلّ حكٝكدد١   ألددٔ ْؿددٞ  ثددلزٙ نكددٍٛ ايكل٥ددٌ: ٜددل دغددبلٙ ايسًددلٍ ٫ٚ زًددلٍ َدددألّٝل د
ايسًٛيٝدد١ ٖددٛ اؽنددس٠٤ٚ ٚايػددجلأل١و ؾددإذا ؾكددد ل ؾكدددا ايسًٛيٝدد١و ٚا٭ٍٚ دتٗددس ؿن   

ِٕ اؽنس٠٤ٚ ٚاضْطل١ْٝ يلياكدٌ ٚندلٕ ندٌ     _ٞ دْطبو ٚإٕ اضَلّ اؽنا٢ٓ ٚايدلْ يِٝٔ د
ٚاحد َُٓٗل َطجلٛزّا ٫ ٜدزن٘ ازٛاع ٚنلْدر ايظدٛاٖس دديد١ ألًد٢ ايبدٛاطٔ دغدلز       
إصن دْدد٘ ٜاددسف ذيددو يددرتى ايدددْٝل ٚألدددّ ايسنددٕٛ إيٝٗددلو ٚإصن دٕ َسا بدد٘ َجلؿلٚ دد١ ؿن  

 .يف2 ايػد٠ ٚايكاـ

إٕ نٓر اب دٕ  طجلجلب  -ألُلز ئ َٛض٢ -ألُلز ٜل :  _قلٍ اضَلّ ايؿلدم  -5
ٚايطؿ١ً ؿن  يو ايٓا١ُ ٚ هٌُ يَو اؽنس٠٤ٚ ٚ ؿًح يَو اؽناٝػ١و ؾ٬  ػلزى ايابٝد

دَسىو ؾإْو إٕ ا٥جلُٓجلِٗ هلْٛىو ٚإٕ حدثٛى نريٛىو ٚإٕ ْهبر هريٛىو ٚإٕ 
 .يف3 يفٚألدٚى دهًؿٛى

                                                           

 .17/ 1يف ايهلؿن 1 
 

 .1343 /65و للز ا٭ْٛاز 186 /1غس  دؾٍٛ ايهلؿن  يف2 
 

 .64 /2ايهلؿن  يف3 
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 .يف1 يفَٔ اؽنس٠٤ٚ اضجلؿ٬  اؽنلٍ  :fقلٍ زضٍٛ اا  -6

دْد٘ قدلٍ: قدلٍ ازطدٔ      _ ٣ٚ ؾلحب اؽنطجلدزى ألٔ اضَلّ َٛض٢ يدٔ ًاؿدس  ز -7
 .يف2 يفٚاضجلدُلز اؽنلٍ طنلّ اؽنس٠٤ٚؿن حدٜث:   _ئ ألًٞ 

إٍْددل دٖددٌ ايبٝددر  ٜكددٍٛ:   _ز٣ٚ شزاز٠ قددلٍ: أاددر ديددل ألبددد اا ايؿددلدم    -8
ٍُٔ تًُٓل  .يف3 يفَس٤ٚ ٓل اياؿٛ أل

9-    ٔ قددلٍ:  _ألًددٞ ايبددلقس  ز٣ٚ ًددليس يددٔ ٜصٜددد ا اؿددٞ ألددٔ ديددٞ ًاؿددس  ُددد يدد
: دْدٞ غدهسا  اؿدس يدٔ ديدٞ طليدب دزيدع        fدٚح٢ اا ألِص ًٌٚ إصن زضدٛي٘   

ٍٕ اا دهددربى َددل دهرب ددوو َددل   fهؿددلٍو ؾدددأللٙ ايددٓيب  ؾدددهربٙو ؾكددلٍ: يدد٫ٛ د
غدسير ؼندسّا قدن ٭ْددٞ ألًُدر إٕ يدٛ غدسيجلٗل شاٍ ألكًددٞو َٚدل ندرير قددن ٭ٕ         

دٟ إذا ألًُدر ألُدٌ يدٞو َٚدل     ايهرب ٜٓكـ اؽنس٠٤ٚو َٚل شٜٓر قن ٭ْٞ هؿر 
 .يف4 يفألبدا ؾُّٓل قن ٭ْٞ ألًُر دْ٘ ٫ ٜكس ٫ٚ ٜٓؿع

َددٔ ز٣ٚ ألًدد٢ :  _ز٣ٚ اؽنؿكددٌ يددٔ ألُددس قددلٍ: قددلٍ ديددٛ ألبددد اا ايؿددلدم   -10
َ٪َٔ زٚا١ٜ ٜسٜد يٗل غٝٓ٘ ٖٚدّ َس٤ٚ ٘ يٝطكن َٔ دألشن ايٓلع دهسًد٘ اا َدٔ   

 .يف5 يف٫ٜٚجل٘ إصن ١ٜ٫ٚ ايػٝطلٕ ؾ٬ ٜكبً٘ ايػٝطلٕ

اؽندس٠٤ٚ ؿن غد٦ٝشن: اًجلٓدلب ايسًدٌ َدل ٜػدٝٓ٘       :  _قلٍ اضَلّ ازطٔ ئ ألًٞ  -11
 .يف6 يفٚاهجلٝلزٙ َل ٜصٜٓ٘

جتلٚشٚا يرٟٚ اؽنس٠٤ٚ ألٔ ألدسا ِٗ إ٫ٖ ؿن حدد َدٔ ازددٚدو ؾدٛ ايدرٟ ْؿطدٞ         -12

                                                           
 

 .166 /3َٔ ٫ ذنكسٙ ايؿكٝ٘  يف1 
 

 .49 /13َطجلدزى ايٛضل٥ٌ  يف2 
 

 .10ايؿلٍ  يف3 
 

 .133ا٭َليٞ  يف4 
 

 .167 /72للز ا٭ْٛاز  يف5 
 

 .26َادٕ ا ٛاٖس  يف6 
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ِٕ ٜدٙ يؿٞ ٜد اا  الصن  .يف1 يفيٝدٙ إٕ دحدِٖ يٝادس ٚإ
زٚاٙ ديددٛ ْاددِٝ ألددٔ ألُددس يددٔ ألبددد  ويف2 يفيددٝظ َددٔ اؽنددس٠٤ٚ اضددجل داّ ايكددٝـ  -13

 اياصٜص.
 .يف3 يفهٛإيٝظ َٔ اؽنس٠٤ٚ ايسيح أل٢ً اض   -14
ؾكلٍ: ٜل زضٍٛ اا ديطر دؾكٌ قدَٛٞ    fزٟٚ دٕ ز٬ًّ قلّ إصن زضٍٛ اا  -15

إٕ نلٕ يَو ألكٌ ؾًَو ؾكٌو ٚإٕ نلٕ يدو هًدل ؾًدَو َدس٠٤ٚو ٚإٕ ندلٕ      ؾكلٍ:  
 .يف4 يف٢ ؾًو دٜٔيَو َلٍ ؾًو حطبو ٚإٕ نلٕ يَو  ك

إٕ اا  اددلصن ذنددب َاددليٞ  : َددل اؽنددس٠٤ٚ و ؾكددلٍ:   _ٚضمدد٦ٌ اضَددلّ ازطددٔ   -16
 .يف5 يفا٭َٛز ٜٚهسٙ ضؿلضؿٗل

 .يف6 يفإٕ َحَطَب ايسًٌ َلي٘و ٚنسَ٘ دٜٓ٘و َٚس٤ٚ ٘ هًك٘زٟٚ   -17
ألددٔ دغددٝل٤ َددٔ دَددس  _ضدددٍ ايٓدد٘ ازطددٔ  _إٕ ألًٝددّل ز٣ٚ ازددلزث قددلٍ:   -18

ين َل ايطداد  قلٍ: ٜل دي٘ ايطداد دؾع اؽنٓهدس يدلؽناسٚفو قدلٍ:    اؽنس٠٤ٚو ؾكلٍ: ٜل ي
ؾُل ايػدسف  قدلٍ: اؾدطٓلع اياػدؤ٠ ٚػندٌ ا سٜدس٠ َٚساؾكد١ ا٭هدٛإ ٚحؿدع          
ا ؤإو قلٍ: ؾُل اؽنس٠٤ٚ  قلٍ: اياؿلف ٚإؾد٬  اؽندلٍو قدلٍ: ؾُدل ايدقد١  قدلٍ:       

س٤ ْؿط٘ ٚيري٘ ألسض٘و ايٓظس ؿن ايٝطؤ َٚٓع ازكؤو قلٍ: ؾُل ايً٪ّ  قلٍ: إحساش اؽن
قلٍ: ؾُل ايطُلح١  قلٍ: ايبرٍ َٔ اياطؤ ٚايٝطؤو قلٍ: ؾُل ايػح  قلٍ: دٕ ٜس٣ 
اؽنس٤ َل دْؿك٘  ًؿّلو قلٍ: ؾُل ا٭هل٤  قلٍ: اؽنٛاضل٠ ؿن ايػد٠ ٚايسهدل٤و قدلٍو ؾُدل    
ا زن  قلٍ: ا سد٠ أل٢ً ايؿدٜل ٚايٓهٍٛ ألدٔ اياددٚو قدلٍ: ؾُدل ايػُٓٝد١  قدلٍ:       

ايجلك٣ٛ ٚايصٖلد٠ ؿن ايدْٝلو قلٍ: ؾُدل ازًدِ  قدلٍ: نظدِ ايػدٝع ًَٚدو        ايسغب١ ؿن
                                                           

 

 .107 /20اؽنبطٛط  ;498 /1ًلَع ايؿػؤ  ;311 /5نٓص اياُلٍ  ;171 /2نػـ ايؿل٤  يف1 
 

 .498 /1 لَع ايؿػؤ ا يف2 
 

 .498 /1 اؽنؿدز ْؿط٘ يف3 
 

 .128 /18غس  ْٗج ايب٬غ١  يف4 
 

 .128 /18اؽنؿدز ْؿط٘  يف5 
 

 .128 /18 اؽنؿدز ْؿط٘ يف6 
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 إصن  هس ازدٜث. يف1 يفايٓؿظ

دَدل  :  _ألدٔ ايهدسّ ٚاؽندس٠٤ٚو ؾكدلٍ      _ضدٍ َال١ٜٚ اضَلّ ازطٔ يدٔ ألًدٞ    -19
ايهسّ ؾليجلربع يلؽناسٚف ٚاضألطل٤ قبٌ ايط٪اٍ ٚاضطالّ ؿن احدٌو ٚدَدل اؽندس٠٤ٚ:    

اش ْؿط٘ َٔ ايدْظ ٚقٝلَ٘ يكٝؿ٘ ٚددا٤ ازكٛم ٚإؾػل٤ ؾحؿع ايسًٌ دٜٓ٘و ٚإحس
 .يف2 يفايط٬ّ

ثدد٬ث ؾددٝٗٔ اؽنددس٠٤ٚ: َغددٍض ايطددسف ٚغددض ايؿددٛا  :  _قددلٍ اضَددلّ ألًددٞ  -20
 .يف3 يفَٚػٞ ايكؿس

 .يف4  دغسف اؽنس٠٤ٚ ًَو ايػكب ٚإَل ١ ايػ٠ٛٗيف: _زٟٚ ألٔ اضَلّ ألًٞ  -21

حر اياكدددٌ ٚ صٜدددد ؿن  ؿُٗدددٛا اياسيٝددد١ ؾإْٗدددل  ػددد :  _ٚقدددلٍ اضَدددلّ ألًدددٞ   -22
 .يف5 يفاؽنس٠٤ٚ

ألٓدد َالٜٚد١ ؾكدلٍ     _قلٍ: نلٕ ازطٔ ئ ألًٞ  _زٟٚ ألٔ اضَلّ ايؿلدم  -23
حؿع ايسًٌ دٜٓ٘ ٚقٝلَ٘ ؿن إؾ٬  قٝاجل٘ ٚحطدٔ  ي٘: دهربْٞ ألٔ اؽنس٠٤ٚ ؾكلٍ:  

 .يف6 يفَٓلشألجل٘ ٚإؾػل٤ ايط٬ّ ٚيٝظ ايه٬ّ ٚايهـ ٚايجلحبب إصن ايٓلع

 _ز قددلٍ: قددلٍ دَددؤ اؽندد٪َٓشن ألًددٞ يددٔ ديددٞ طليددب  ٚز٣ٚ ازددلزث يددٔ ا٭ألددٛ -24
 .يف7 يفٜل يين َل اؽنس٠٤ٚ  قلٍ: اياؿلف ٚإؾ٬  اؽنلٍيًحطٔ ايٓ٘:  

اياؿلف ؿن ايدٜٔ ٚحطٔ ايجلكدٜس ؿن ألٔ اؽنس٠٤ٚ ؾكلٍ:   _ضم٦ٌ اضَلّ ازطٔ  -25
                                                           

 

 .68 /3اؽناجِ ايهبؤ  ;549 /1ْٗج ايطالد٠  يف1 
 
 

 .138ددب ايكٝلؾ١  يف2 
 

 .1680 /2َٝصإ ازه١ُ  يف3 
 

 .2265 /3 اؽنؿدز ْؿط٘ يف4 
 

 .71 /12س  ْٗج ايب٬غ١ غ يف5 
 

 .435 /11ٚضل٥ٌ ايػٝا١  يف6 
 

 .435 /11 اؽنؿدز ْؿط٘ يف7 
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٫ دٕ ٜهددٕٛ ايدددٜٔ يًجلجددلز٠ ٚا٫خنددساط ؿن َطددًو    يف1 يفاؽناٝػدد١ ٚايؿددرب ؿن ايٓل٥بدد١ 
٤ ايدٜٔ يٌٓٝ ْؿٝب٘ َٔ ايدْٝل ٚإتٗلز دْ٘ غٝٛز أل٢ً ايدٜٔ ٚذيو جبُع دَدٛاٍ  ألًُل

ٚقدد زدٜٓدل    واؽنطًُشن ألٓدٙ ٚاضجل داَٗل ٭غساق٘ ايػ ؿ١ٝ نُدل زدٜٓدلٙ يددّ دألٝٓٓدل    
 أَ إذا ْهب دٚ دؾليجل٘ َؿٝب١ َٔ ؾكدس دٚ َدسذ ذيدٌ ْؿطد٘ ألٓدد ايٓدلع ٚؾدلز       

١ً ي٬ضددجلجدا٤ ألٓددد ًٚٗددل٤  ٙ إصن ايٓددلع دندددس َددٔ غددهٛاٙ او ْٚهبجلدد٘ ٚضددٝ اغددهٛ
 ايٓلع.

 َدددٔ اؽندددس٠٤ٚ دٕ  كؿدددد ؾددد٬  طدددسفو ٚ ادددد ؾددد٬   :  _ قدددلٍ دَدددؤ اؽنددد٪َٓشن  -26
 .يف2 يف ًـ

و ًاٌ َٔ دؾكدٌ  يف3 يفَٔ دؾكٌ اؽنس٠٤ٚ ؾٝل١ْ ازسّ:  _ٚقلٍ دَؤ اؽن٪َٓشن  -27
َؿلدٜل اؽنس٠٤ٚ ٖٛ ؾٝل١ْ ازسّ ٚايػؤ٠ ألًٝٗل ٚازؿع ٚألددّ إذ٫ دل يجلدٛؾؤ يكُد١     

 ٝؼ ايهسعن١  ل.ايا

ألٓددَل ضددي٘ َالٜٚد١ ألدٔ اؽندس٠٤ٚ ؾكدلٍ:        _ٚزٟٚ ألٔ اضَلّ ازطٔ ئ ألًدٞ   -28
حؿددع ايسًددٌ دٜٓدد٘ ٚإحددساش ْؿطدد٘ َددٔ ايدددْظ ٚقٝلَدد٘ يددددا٤ ازكددٛم ٚإؾػددل٤       

ٖددرٙ ايؿددلٍ نلْددر َطًٛيدد١ ؿن شَددٔ اضَددلّ ازطددٔ ٖٚددٞ اؽنطًٛيدد١     ويف4 يفايطدد٬ّ
 ٛ َٝدد١و ٚذيددٌ ْؿطدد٘ َددٔ دًددٌ نطددب  يًُججلُددع ؾهددلٕ َالٜٚدد١ قددد غددؤ ايدددٜٔ إصن ق

اآلهددسٜٔ ٚددا٤ ازكددٛم ألًدد٢ دضددلع ايآؿددس١ٜ ٚايكبًٝدد١و ٚنددلٕ داألٝدد١ يًحددسب     
 ضؿلنّل يدَل٤ اؽنطًُشن َٔ َٗلًسٜٔ ٚدْؿلز.

 المروءج فً أدب الشرٌعح

قلٍ هليد ئ ؾؿٛإ ي٫ٛ دٕ اؽنس٠٤ٚ  ػجلد َ٪ْجلٗل ٜٚدكٌ ػنًٗل َل  سى اي٦ًلّ 
كٌ ػنًٗل ٚاغجلدا َ٪ْجلٗل حلد ألٓٗل اي٦ًلّ ٚاحجلًُٗل يًهساّ َٓٗل َبٝر ي١ًٝ ؾًُل ث

                                                           
 

 .435 /11ٚضل٥ٌ ايػٝا١  يف1 
 

 .54 /13َطجلدزى ايٛضل٥ٌ  يف2 
 

 .٘مطمِؿَْاؽنؿدز  يف3 
 

 .90 /44للز ا٭ْٛاز  يف4 
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. ؾُل ػنٌ ايسًلٍ ػن٬ّ دثكٌ َٔ اؽنس٠٤ٚو ٚاؽنس٠٤ٚ ٖٞ ا٫ضجلحٝل٤ َٔ يف1 ايهساّ
غ٤ٞ أل١ْٝ٬ ؾًِ ٜؿاً٘ ضسّاو يرا َٔ دزاد طًب اؽنس٠٤ٚ ؾاًٝ٘ دٕ ٜدزب ْؿط٘ َٔ 

ٍ ايٓػد٠ ١ ؿن ضًٛن٘ ؾٝجلطبع ألًٝٗل ٚذيو َٔ ه٬ٝايؿػس حجل٢  ؿبح ي٘ أللد٠ طبا
 ايؿلز١و قلٍ ايػلألس:

 ؾُطًبٗل ن٬ّٗ ألًٝٗل غدٜد إذا اؽنس٤ دألٝجل٘ اؽنس٠٤ٚ ْلغ٦ّل

 ًليطر ايؿكٗل٤ ؾًٛدا دٜين ألٓدِٖو ًٚليطر نبلز ٚقلٍ داٚد ئ ٖٓد: 
ايٓلع ؾًٛدا اؽنس٠٤ٚ ؾِٝٗو ًٚليطر غساز ايٓلع ؾًٛدا دحدِٖ ٜطِّل 

 .يف2 اَسد ٘ أل٢ً َل ٫ ٜطلٟٚ غاؤ٠يف

 ل ؾنٔ ٫ َس٠٤ٚ ي٘ قد يلع دٜٓ٘ يد ؿ٘ ا٭غٝل٤.ٚقد زدٜٓ

دؾٌ اؽنس٠٤ٚ ازصّ ٚمثلزٖل ايظؿس ٚإذا طًب ز٬ًٕ  :ٚذنس ؾلحل ئ ًٓل 
 .يف3 دَسّا تؿس يدألظُُٗل َس٠٤ٚ

ٚايؿُرو   ايؿربحلٕ َل اؽنس٠٤ٚ و قلٍ: ْٛٚضدٍ َال١ٜٚ ؾاؿا١ ئ ؾم
 .يف4 ؾليؿرب أل٢ً َل ٜٓٛيو ٚايؿُر حجل٢ اجلل  إصن ن٬ّيف

 زدع اؽنس٠٤ٚ ايؿُر حجل٢ اجلل  إصن ٍ ؾاؿا١ ئ ؾٛحلٕ: ٚقل
 .يف5 ن٬ّيف

اؽنس٠٤ٚو  ٕايػسف ٜٚٓكؿل ٕالَكٚذمنس يدٕ ايجل لؾِ ٚاضجل داّ ايكٝـ َٜ
ٚايهلٌَ اؽنس٠٤ٚ َٔ دحسش دٜٓ٘ ٚٚؾٌ زػن٘ ٚاًجلٓب َل ٬ّٜ ألًٝ٘. ٚدٕ طًب 

 اياًِ يل٭دب َٔ اؽنس٠٤ٚ.
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٠٤ٚو َٚٔ اؽنس٠٤ٚ  سى ؾحب١ َٔ ٚقلٍ ايصٖسٟ:  َل طًب ايٓلع هؤ َٔ اؽنس
 .يف1 ٫ هؤ ؾٝ٘ ٫ٚ ٜطجلؿلد َٓ٘ ألكٌ ؾرتن٘ هؤ َٔ ن٬َ٘يف

 :يف2 ٚقلٍ غلألس عند  اؽنس٠٤ٚ

 لٍددددددَٚٔ اؽنس٠٤ٚ غؤ ه ٚؾجل٢ ه٬ َٔ َلي٘

 ٪اٍدددددٚنؿلى َهسٚٙ ايط دألطلى قبٌ ض٪اي٘

 َل ؾٝو َٔ نسّ ايؿلٍ ٔ ؾجل٢ددددا دزى َ

س٠٤ٚ ٖٛ ط٬ق١ ًٚٗ٘ ٚ ٛددٙ إصن ايٓلع ٚقكل٤ َٚٔ أل٬َلا دؾحلب اؽن
حٛا٥جِٗو قلٍ َُٕٝٛ ئ َٗسإ: دٍٚ اؽنس٠٤ٚ ط٬ق١ ايًٛ٘و ٚايدلْٞ ايجلٛدد إصن 

 ايٓلع ٚايدليث قكل٤ ازٛا٥ج.

نُل دٕ َٔ تٛاٖس اؽنس٠٤ٚ ٖٞ ايسٜلؽ ٚايؿؿلح١و ٚ سى اضْطلٕ ايطالّ 
ٜدَسى يل٭ْؿع يُٝٓل َٔ ٖٚٛ ياد ٜػجلٗٝ٘و ؾإٕ اؽنس٠٤ٚ  دَسى يل٭غنٌ ٚاياكٌ 

ي٘ هؤّا ٖٚٛ َٔ ٜجلهًِ يه٬ّ ايؿٍطلم   مْسٜجلالط٢ ا٭ضبلب اييت  ٌ يلؽنس٠٤ٚ ؾ٬ َ 
 .يف3 ٚا٭زاذٍ ؾنل ٜطجلحٞ دزيلب اؽنس٠٤ٚ دٕ ٜٓطكٛا ي٘

ٍٕ ِرٚذنسٚا يًالقٌ َض ٖٚٞ َٔ اؽنس٠٤ٚ: دٕ ذنؿع دٜٓ٘و ٜٚؿٕٛ  َهؿل
دهٛاْ٘و ٚرنصٕ ألٔ ايبرا٤ م ألسق٘و ٜٚؿٌ زػن٘و ٚذنُٞ ًلزٙو ٜٚسأل٢ حكٛ

 ٚ را ؽنل ضم٦ٌ ايٓظلّ ألٔ اؽنس٠٤ٚ دْػد يٝر شٖؤ: ويطلْ٘

 ًٜكلى دٕٚ ايؤ َٔ ضرت ايطرت دٕٚ ايؿلحػلا ٫ٚ

ٚيرا قٌٝ: ايًر٠  سى اؽنس٠٤ٚ ٚاؽنس٠٤ٚ  سى ايًر٠و يرا قلٍ َال١ٜٚ دير ا٭غٝل٤ 
ؾُٔ أللٌَ ايٓلع  إضكلط اؽنس٠٤ٚو ٚدٕ  طجلكبح َٔ ْؿطو َل  طجلكبح٘ َٔ غؤىو 

                                                           
 

 .381 /55 لزٜخ َد١ٜٓ دَػل  يف1 
 

 .315 /10 لزٜخ يػداد  يف2 
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ٚ  ٜظًُِٗو ٚحدثِٗ ٚ  ٜهريِٗو ٚٚألدِٖ ٚ  رنًؿِٗ ؾٗٛ ؾنٔ نًُر 
 ٖٚرا حلو ؾإٕ حطٔ َال١ًَ ايٓلع يفدهٛ َ٘س٤ٚ ٘و ٚتٗسا ألدايجل٘ ًٚٚبر 

 .يف1 ٚايٛؾل٤  ِ ٚايؿدم َاِٗ ديٌٝ نُلٍ اؽنس٠٤ٚ َٚظٗس َٔ َظلٖس اياداي١

ألٔ دْظ ئ  _ليب ئ ضل  ئ قٓرب َٛصن ألًٞ ئ ديٞ ط َْٜػَِٓٚز٣ٚ 
َليو قلٍ: ؽنل حػس اا اي٥٬ل إصن يليٌ ياث إيِٝٗ زذنّل غسق١ٝ ٚغسي١ٝ ٚقب١ًٝ 
ٚلس١ٜو ؾجُاِٗ إصن يليٌ ؾلًجلُاٛا ٦َٜٛر ٜٓظسٕٚ ؽنل حػسٚا ي٘و إذ ْلد٣ َٓلُد: 
 َٔ ًاٌ اؽنػسب ألٔ عنٝٓ٘ ٚاؽنػسم ألٔ ٜطلزٙ ؾلقجلؿد ايبٝر ازساّ يًٛٗ٘ ؾً٘

لّ ٜاسب ئ قحطلٕ ؾكٌٝ ي٘: ٜل ٜاسب ئ قحطلٕ ئ ٖٛد ض٬ّ دٌٖ ايطُل٤و ؾك
دْر ٖٛو ؾهلٕ دٍٚ َٔ  هًِٓ يلياسي١ٝو ٚ  ٜصٍ اؽنٓلدٟ ٜٓلدٟ: َٔ ؾاٌ نرا ٚنرا 
ؾً٘ نرا ٚنرا حجل٢ اؾرتقٛا أل٢ً اثٓشن ٚضباشن يطلّْلو ٚاْكطع ايؿٛا ٚ بًبًر 

ايؤ ٚايػس ا٭يطٔ ؾطُٝر يليٌو ٚنلٕ ايًطلٕ ٦َُٜٛر يليًّٝلو ٖٚبطر ٥٬َه١ 
٥٬َٚه١ ازٝل٤ ٚاضعنلٕ ٥٬َٚه١ ايؿح١ ٚايػكل٤ ٥٬َٚه١ ايػ٢ٓ ٥٬َٚه١ ايػسف 
٥٬َٚه١ اؽنس٠٤ٚ ٥٬َٚه١ ا ؿل٤ ٥٬َٚه١ ا ٌٗ ٥٬َٚه١ ايطٝـ ٥٬َٚه١ ايبدعو 
حجل٢ اْجلٗٛا إصن اياسامو ؾكلٍ ياكِٗ يباض: اؾرتقٛاو ؾكلٍ ًَو اضعنلٕ دْل 

و ازٝل٤: دْل َاوو ؾلًجلُار ا٭١َ أل٢ً اضعنلٕ دضهٔ اؽند١ٜٓ َٚه١و ؾكلٍ ًَ
و ٚقلٍ ًَو ايػكل٤: دْل دضهٔ ايبلد١ٜ ؾكلٍ ًَو fٚازٝل٤ يبًد زضٍٛ اا 

ايؿح١: ٚدْل َاوو ؾلًجلُار ا٭١َ أل٢ً دٕ ايػكل٤ ٚايؿح١ ؿن ا٭ألسابو ٚقلٍ 
ًَو ا ؿل٤: دْل دضهٔ اؽنػسبو ؾكلٍ ًَو ا ٌٗ: ٚدْل َاو ؾلًجلُار ا٭١َ 

ٕ ا ؿل٤ ٚا ٌٗ ؿن ايربيسو ٚقلٍ ًَو ايطٝـ: دْل دضهٔ ايػلّو ؾكلٍ ًَو أل٢ً د
ايبدع: دْل َاوو ٚقلٍ ًَو ايػ٢ٓ: دْل دقِٝ ٖٗٓلو ؾكلٍ ًَو اؽنس٠٤ٚ: ٚدْل َاوو 
ٚقلٍ ًَو ايػسف: ٚدْل َاهُلو ؾلًجلُع ًَو ايػ٢ٓ ٚاؽنس٠٤ٚ ٚايػسف 

 .يف2 يلياسام
                                                           

 

 .699 /2ؾك٘ ايط١ٓ  يف1 
 

 .310 /1َاجِ ايبًدإ  يف2 
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 خصال أصحاب المروءج

ٚؾنل ٜؿؤ يٗل اضْطلٕ حكٝكّل يدٕ ٜط٢ُ إْطلّْلو  ١ٝضْطلْإٕ اؽنس٠٤ٚ َٔ يٛاشّ ا
يٌ ٖٞ َٔ ايؿؿلا ايرا ١ٝ ايؿطس١ٜو نُل دٕ اياٌُ ايؿلحل َٔ يٛاشّ اضض٬ّ 

ـٌ ـمَؾٛٚؾنل دناٌ اضض٬ّ حكٝكّل يدٕ ٜط٢ُ إض٬َّلو ٜٚ  ؾلحب اؽنس٠٤ٚ يدْ٘ ألسٜ
و ؾٗٞ َٔ يف1 س٠٤ٚيفؿن اؽنس٠٤ٚ ٚاحدثٕٛ عندحٕٛ زٚا٠ ازدٜث يكٛ ِ   لّ اؽن

ؾكد زين  َهلزّ ا٭ه٬م اييت ٜجل ًل يٗل اؽن٪َٔو نُل ذنسٖل ايسضٍٛ ا٭نسّو
ٖٚٞ ؾؿ١  ويف2 يشن اؽنس٠٤ٚ ٚايًل ٚدٚقح إُْٗل َجل٬شَلٕ fايسضٍٛ ا٭ألظِ 

ؾإٕ غل١ٜ اؽنس٠٤ٚ دٕ ٜطجلحٞ اضْطلٕ  ويف3 َٔ ؾؿلا ا٭١ُ٥ ٚهؿ١ً َٔ هؿل ِ
يػٝخ يٝظ نرب ضٓ٘ ٫ٚ يٝلذ زٝجل٘و ٚإظنل أل١ً َٔ ْؿط٘ ؾإٕ ايا١ً ؿن ازٝل٤ َٔ ا

 دٕ نلٕ ٖرا ا ٖٛس ؾٝٓل دٕ ْطجلحٞ َٓ٘.يٓل ازٝل٤ َٓ٘ ألكً٘و ؾٝٓبػٞ 

نُل دٕ ؾدم اضْطلٕ ٜجلٛقـ أل٢ً َس٤ٚ ٘و ؾكد ذنس دَؤ اؽن٪َٓشن ألًٞ ئ 
قدز ايسًٌ أل٢ً قدز ُٖجل٘و ٚؾدق٘ أل٢ً قدز َس٤ٚ ٘و ؿن ْٗج٘:   _ديٞ طليب 

ؾإٕ اؽنس٠٤ٚ طنٓع ايهرب  يف4 يفدْؿجل٘و ٚألؿجل٘ أل٢ً قدز غؤ ٘ ٚغجلألجل٘ أل٢ً قدز
ألٓ٘و ٚ را عنجلٓع َٓ٘ ذٚ اؽنس٠٤ٚ ٚإٕ   ٜهٔ ذا دٜٔو ؾكد زٟٚ ألٔ ديٞ  ٚ صًس

 ٚاا ي٫ٛ دْٞ نسٖر ٚؾؿجل٘و ؾكلٍ:  fضؿٝلٕ دْ٘ حشن ضدي٘ قٝؿس ألٔ ايٓيب 
ِٞ ايهرب يهريجل٘يف ٚ  ٜهٔ ذا دٜٔ ٚ٭ٕ ايهر ٚاؽنس٠٤ٚ طنٓع ب دْل٠٤ دٕ ٜ٪ثس ألً

 .يف5 َٔ ايدْل٠٤و ٚإذا نلْر اؽنس٠٤ٚ َلْا١ َٔ ايهرب األجلربا ؿن اياداي١ نليدٜٔ

ٚإٕ اياًِ داٍ أل٢ً َس٠٤ٚ اضْطلٕ ؾهًُل اشداد اضْطلٕ ألًُّل اشداد َس٠ّ٤ٚو 
 _ؾإٕ طًب اياًِ داٍ أل٢ً اؽنس٠٤ٚو ؾكد ذنس دَؤ اؽن٪َٓشن ألًٞ ئ ديٞ طليب 
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ؾاًٝهِ يطًب اياًِ ؾإٕ طًب٘ ؾسٜك١و ٖٚٛ ؾ١ً ي٘:   كدِٜ اياًِ أل٢ً اؽنلٍ يكٛ
يشن ا٭هٛإو ٚداٍ أل٢ً اؽنس٠٤ٚو ٚاؿ١ ؿن اجملليظ ٚؾلحب ؿن ايطؿس ٚدْظ ؿن 

 .يف1 يفايػسي١

َٚٔ هؿلٍ دؾحلب اؽنس٠٤ٚ تٗٛز ايٓا١ُ ألًٝ٘ ٚأل٢ً اؽنجلاًكشن ي٘ ٚاؽنٛتؿشن 
و يف2 يف٘ ألّْلَٔ َس٠٤ٚ ايسًٌ دٕ ٜهٕٛ دٚاي:  _ألٓدٙو قلٍ اضَلّ ديٛ ازطٔ 

َٔ اؽنس٠٤ٚ ؾسا١ٖ ايداي١ ٚحطٔ ًٚ٘ اؽنًُٛى ٚايؿسؽ ٚزٟٚ ألٓ٘ دٜكّل:  
 .يف3 يفايطسٟ

ألٔ اؽنس٠٤ٚو ؾدٚقح اضَلّ  _ٚضدٍ َال١ٜٚ اضَلّ ازطٔ ئ ألًٞ 
ٌم أل٢ً دٜٓ٘و ٚإؾ٬ح٘ َلي٘و ٚقٝلَ٘ دؾحلب اؽنس٠٤ٚ يكٛي٘:   غمِح ايسً

 .يف4 يفيلزكٛم

دؾحلب اؽنس٠٤ٚ ٚهؿل ِ يدِْٗ  _يؿلدم ٚألِٝٔ اضَلّ ديٛ ألبد اا ا
 ظٕٓٛ دَس ايؿجل٠ٛ ٕ ألٔ ا٭ذ٣ يكٛي٘:  ْٛهلٓؾايٕ يًُاسٚف ٛبلذيايدٌٖ ا ٛد 

يليؿطل ٚايؿجٛزو إظنل ايؿجل٠ٛ ٚاؽنس٠٤ٚ طالّ َٛقٛع ْٚل٥ٌ َبرٍٚ يػ٤ٞ َاسٚف 
إٕ َٔ و ٚقلٍ اضَلّ ايؿلدم:  يف5 يف ًو ؾػطلز٠ ٚؾطل ٚدذ٣ َهؿٛفو ؾدَل

ٚقد دندا ايسٚاٜلا و يف6 يفطؿس ندس٠ ايصاد ٚطٝب٘ ٚيري٘ ؽنٔ نلٕ َاواؽنس٠٤ٚ ؿن اي
ايػسٜؿ١ دٕ ضُٝل٤ دٌٖ اؽنس٠٤ٚ ا٫قجلؿلد ؿن اؽنلٍ ٚاضجلؿ٬ح٘ ٚاضجلدُلزٙ ؾ٬ 
ٜبططٕٛ دٜدِٜٗ نٌ ايبطن ٫ٚ دناًْٛٗل َػًٛي١ إصن دألٓلقِٗو قلٍ اضَلّ ألًٞ ئ 
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يف. نُل ؿ٬  اؽنلٍ َٔ اؽنس٠٤ٚاضجلو ٚ يف1 يفٚاضجلدُلز اؽنلٍ طنلّ اؽنس٠٤ٚ:  _ازطشن 
يٝظ َٔ اؽنس٠٤ٚ دٕ :  _دِْٗ ٜهجلُٕٛ ا٭ضساز ؾ٬ ٜػػْٛٗل ؾأ اضَلّ ايؿلدم 

. يٌ ٜجلػلؾًٕٛ ألٔ شيٌ يف2 يفذندث ايسًٌ ضنل ًٜكٞ ؿن ضؿسٙ َٔ هٕؤ ٚغٕس
و ٚإِْٗ ٜؿػٕٛ ايط٬ّ ٜٚٓػسٕٚ ازطٔ ٜٚطإُٛ ايطالّ ؾد٬ث١ َٔ يف3 ا٭هٛإ

 .يف4 يطالّ ٚإؾػل٤ ايط٬ّ ْٚػس ازطٔدأل٬ّ اؽنس٠٤ٚ إطالّ ا

 دٕ اسش دٜٓو ٚ ؿٌ زػنو ٚ هسّ دهٛاْو ٚذنس َٔ نُلٍ اؽنس٠٤ٚ 
ؾإٕ ايسًٌ ايرٟ رندّ دٌٖ يٝجل٘ ٚ ٛيٝ٘  .يف5 ٚ ؿًح َليو ٚ كٌٝ ؿن يٝجلويف

 حٛا٥جِٗ يٓؿط٘  ٛاقاّل َٔ نُلٍ اؽنس٠٤ٚ.

ِٕ eٚقد ذنسا ا٭دأل١ٝ اؽندثٛز٠ ألٔ دٌٖ يٝر اياؿ١ُ  اؽنس٠٤ٚ  داز دٌٖ د
 .يف6 ٖٞ ا ١ٓ

 :مصادٌق المروءج

اؽنس٠٤ٚ إجنلش ايٛألد ٚاًجلٓلب ايد١ْٝ ٚاهؿل٤ ايؿلق١ ٚا٭َساذ ٚازث أل٢ً 
اؽنهلزّ ٚايرب٨ َٔ ايً٪ّ ٚايٝل١ْ ٚايػدزو ٚاًجلٓلب ايسًٌ َل ٜػٝٓ٘ ٚانجلطلب َل 

سٚف ٠ ٚاياؿٛ َع ايكدز٠ ٚاؽنٛاضل٠ ؿن اياػؤ٠و ٚيِث اؽناَسَْٜصٜٓ٘و ٚايادٍ ؿن اض
ٚقس٣ ايكٝٛفو ؾدٍٚ اؽنس٠٤ٚ طلأل١ اا ٚ هسٖل اضجلدا١َ ايربو ؾدغسف اؽنس٠٤ٚ 
حطٔ ا٭ه٠ٛ ًَٚو ايػكب ٚإَل ١ ايػ٠ٛٗ ٚدحطٔ اؽنس٠٤ٚ حؿع ايٛدو ٚدؾكٌ 
اؽنس٠٤ٚ احجلُلٍ ًٓلٜلا ا٭هٛإ ٚؾ١ً ايسحِ ٚاضجلبكل٤ ايسًٌ َل٤ ًٚٗ٘ ٚازٝل٤ 

طلٚا ِٗ ؿن ا٭حٛاٍو ٚزدع اؽنس٠٤ٚ ٛإ يل٭َٛاٍ َْٚهٚمثس ٘ اياؿ١و َٚٛاضل٠ اض
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ايكٝلؾ١و ٚألٓٛإ اؽنس٠٤ٚ ايط ل٤و ٬َٚى اؽنس٠٤ٚ ؾدم ايًطلٕ ٚيرٍ اضحطلٕو 
 ْٚظلّ اؽنس٠٤ٚ حطٔ ا٭ه٠ٛ.

ِٔ اؽنس٠٤ٚ: غٍض ايطسف ٚغض ايؿٛا َٚػٞ ايكؿدو ٚث٬ث  ٚث٬ث ؾٝٗ
 َٔ غنلع اؽنس٠٤ٚ ألطل٤ َٔ غؤ َطدي١ ٚٚؾل٤ َٔ غؤ ألٗدو ًٚٛد َع إق٬ٍو
ِٔ اؽنس٠٤ٚ: ًٛد َع ق١ً ٚاحجلُلٍ َٔ غؤ َري١و ٚ اؿـ ألٔ َطدي١  وٚث٬ث١ ٖ
ٚغنلع اؽنس٠٤ٚ دٕ ٫  اٌُ ؿن ايطس َل  طجلحٞ َٓ٘ ؿن ايا١ْٝ٬و ٚهؿًجللٕ ؾُٝٗل 
غنلع اؽنس٠٤ٚ اًجلٓلب ايسًٌ َل ٜػٝٓ٘ ٚانجلطلي٘ َل ٜصٜٓ٘و ؾا٢ً قدز اؽنس٠٤ٚ  هٕٛ 

ؽنس٠٤ٚو َٚٔ غسا٥ن اؽنس٠٤ٚ ايجلٓصٙ ألٔ ايط ل٠ٚو َٚٔ ؾرب أل٢ً غٗٛ ٘  ٓل٢ٖ ؿن ا
ازساّو َٚٔ طنلَٗل ايجلٓصٙ ألٔ ايد١ْٝ ٚإ  ٓط٢ ازل يو ٚ رنس ازل ألًٝوو 
ٚؾدم ايًطلٕ ٚيرٍ اضحطلٕ ٚندس٠ ازٝل٤ ٚيرٍ ايٓد٣و ٚنـ ا٭ذ٣ ٚغض 

 .يف1 ايطسف َٚػٞ ايكؿدو ٚايٛزع ٜؿًح ايدٜٔ ٜٚؿٕٛ ايٓؿظ ٜٚصٜٔ اؽنس٠٤ٚ

ا٤ ٜطٝب ايٓه١ٗ ٜٚطؿ٧ اؽنس٠ ٜٚاشن أل٢ً اؽنس٠٤ٚ ٭ْ٘ ٫ ٚإٕ اؽنبلنس٠ ؿن ايػد
ٚاؽنس٠٤ٚ ايكٓلأل١ ٚايجلجٌُو َٚٔ نُلٍ اؽنس٠٤ٚ  ويف2  جلٛم ْؿط٘ إصن طالّ غؤٙ

 .يف3 حطب اؽنس٤

 :ازدٌاد المروءج

 َٔ ا٭َٛز اييت  صٜد اؽنس٠٤ٚ  آًِ اياسي١ٝو ؾإْٗل  ػحر اياكٌ ٚ صٜد 
 ٕ دنٌ ايطؿسًٌ ٜصٜد ؿن اياكٌؿن اؽنس٠٤ٚو ٚزٟٚ ألٔ ا٭١ُ٥ ا دا٠ د

و نُل دٕ  ٠ٚ٬ ايكس ٕ ٚحكٛز اؽنطلًد ٚؾحب١ دٌٖ ايؤ ٚايٓظس ؿن يف4 ٚاؽنس٠٤ٚ 
ٖرا ؿن ازكسو ٚدَل ؿن  _ايؿك٘ ٜصٜد ؿن اؽنس٠٤ٚ ؽنل زٟٚ ألٔ اضَلّ ايؿلدم 

ايطؿس ؾلؽنس٠٤ٚ يبرٍ ايصاد ٚاؽنصا  ؿن غؤ َل ٜط ن اا ألِص ًٌٚ ٚق١ً اي٬ف 
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 .يف1 حبو ٚ سى ايسٚا١ٜ ألًِٝٗ إذا دْر ؾلزقجلِٗأل٢ً َٔ ؾ

 اطًبٛا ا٭دب ؾإْ٘ ألٕٛ أل٢ً اؽنس٠٤ٚو ٚشٜلد٠ ؿن ٚقلٍ غبٝب ئ غٝب١: 
 .يف2 اياكٌو ٚؾلحب ؿن اياصي١و ٚؾ١ً ؿن اجملًظيف

 :أعذاء المروءج

ََ ٗل َٚثكٌ  ًُٗل ؾُلد ألٓٗل اي٦ًلّ ا٭غُلز ٚػنًٗل جلمَْٚ٪إٕ اؽنس٠٤ٚ اغجلدا 
يٛ    ػجلد َ٪ْجلٗل ٜٚدكٌ  ًُٗل َل  سى اي٦ًلّ ا٭غُلز َٓٗل ايهساّ ا٭هٝلز ٚ

ؾُل ػنٌ ايسًٌ ػن٬ّ دثكٌ َٔ اؽنس٠٤ٚو ؾإٕ اؽنس٠٤ٚ ٖٞ اؽناٝلز  وَبٝر ّٜٛ
يٌ دٕ ايؿكٗل٤  وٚاؽنٝصإ يًسًلٍ ؾُٔ ثكًر نؿجل٘ ؿن َس٤ٚ ٘ ؾٗٛ هؤ٠ ايسًلٍ

خمليـ يًدٜٔ  األجلربٚا نٌ غسط ؿن ألكد خمليـ يًُس٠٤ٚ ؾٗٛ غسط غؤ ضل٥ؼ ٭ْ٘
ْاٛذ يلا ؿن ألكد  -ٚيًػسعو قلٍ احكل ايهسنٞ:  ٚيٛ غسط نْٛٗل غؤ ألؿٝؿ١

ؾظٗسا ألؿٝؿ١و ٭ٕ ٖرا ايػسط ٜٓلؿن اؽنس٠٤ٚو ٚألٓد ايجلحكٝل ؾًٝظ ٖرا  -ايصٚا 
ايٓٛع َٔ ايػسٚط يطل٥ؼ غسألّلو ؾإٕ َل هليـ ايدٜٔ ٚاؽنس٠٤ٚ ؾٗٛ خمليـ يًهجللب 

 .يف3 ٚايط١ٓيف

٘ ٚا٭ه٬م ألد٠ ألٓلٜٚٔ يطكٛط اؽنس٠٤ٚو ؾدألدا٤ اؽنس٠٤ٚ يٓٛ ٚذنس ألًُل٤ ايؿك
 ضبحلْ٘ و ٚقد اَجلحٔ اايف4 ا غسّا دذاأل٩َْٚٙٛألِ ايط٤ٛ إٕ ز٩ا ؾلزّل دؾٓٛٙ ٚإٕ َز

ٚ الصن ياض اؽن٪َٓشن يدٕ ٜجلُسد ياض دقلزي٘ ألٓد ًٚٗل٤ ايكّٛ ٚألًٝجلِٗ دٚ ألًُل٤ 
َٚوؿن خمًٝر اؽنصأل١َِٛ ايدٜٔ يدقلزي٘ ٚألػؤ ٘ ؾٝجلهًِ ألًِٝٗ ٜٚبشن َدليبٗ ٌّْاََ.  ًٛ 

دٕ ا٭ذٕ اضْطل١ْٝ اب ألع اؽندليب دٕٚ اؽنٓلقب ٖٚرا دٜدٕ ايجلًٝٓل ي٘ ٚاا 
اؽنطجلالٕ و ٚقلٍ َال١ٜٚ ياُسٚ ئ ايالف َل دير ا٭غٝل٤  قلٍ: إضكلط اؽنس٠٤ٚو 
ٜسٜد دٕ ايسًٌ إذا   ُٜٗ٘ َس٤ٚ ٘  ًرذ ٚألٌُ َل ٜػجلٗس ٚ  ًٜجلؿر إصن يّٛ 
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ِ٥٫. 
َٚ َع هًِٖٛ َٔ از١ُٝ  ّلػلََطَٚٔ دألدا٤ اؽنس٠٤ٚ ؾنٔ نلْٛا ًؿل٠ ٚضؿ١ً 

ٚدٌٖ ايهرب ٚايًـ ؿن ايٛألدو ؾإٕ ايهرب ٜٓكـ اؽنس٠٤ٚ يٌ قٌٝ هؿًجللٕ ٫ 
 ْٟٔزْصجتجلُالٕ ايهرب ٚاؽنس٠٤ٚو ٚق١ً ازٝل٤ َٔ ق١ً اؽنس٠٤ٚ نُل دٕ ض٤ٛ اؽنٓطل ٜم

ز َا١ٓٝ ٫ ًٜٝل يػدٕ ندؤ َٔ ا٭غ لف ٚإٕ اؽنػلزط١ ؿن دَٛ ويف1 يليبٗل٤ ٚاؽنس٠٤ٚ
و ٚؾنل ٜطكن اؽنس٠٤ٚ ندس٠ ايسٜب١ ؾ٬ ٜٓبٌ يف2 ٚنريو اؽنُلنط١ ؾٝٗل ه٬ف اؽنس٠٤ٚ

َسٜبو َٚٔ قِدز ٭ًٖ٘ دٕ ذنجللًٕٛ إصن غؤٙو ٚإٕ ٜطجل دّ قٝؿ٘ ٚإضكلط 
حػُجل٘ ٚا٭نٌ ؿن ا٭ضٛام ٚاجمللَعو ٚايبٍٛ ؿن ايػٛازعو ٚنػـ ايسدع ؿن 

ٔ نلٕ يبلض٘  ػط١ٝ زدض٘و ٚيبظ اضْطلٕ يبطّل ؾنل دناً٘ َٛقاّل احلؾٌ ؾن
ألٓد ايٓلع ي٬ قسٚز٠ ؾنٔ نلٕ ؿن اجملًظ ؾنٔ ذنجلػِ َٓ٘و  زًًٝ٘يًط س١ٜو َٚد 

ٚهسٚ   ويف3 دَل يٛ نلٕ لكس ٘ دهٛ ٘ دٚ د٫ٚدٙ دٚ  ٬َر ٘   ٜهٔ  سنّل يًُس٠٤ٚ
اؽنسد٠ إصن  لؾٌ ايسًلٍ يجلبلغس ألكد شٚاًٗل يٓؿطٗل ؾإْ٘ ٜاد ٖرا ه٬ف اؽنس٠٤ٚ 

ٚه٬ف اؽنس٠٤ٚ دٕ رنطب أل٢ً  وٚيهٔ ٫ عنٓع ؾح١ َبلغس ٗل نُل ٚزد ؿن ايػسع
 .يف4 هطب١ ياد ألًُ٘

َٚٔ دألدا٤ اؽنس٠٤ٚ اؽنجلُط س ٚاؽنلًٔ ايرٟ ٜهدس ايدأللي١ ٚا صٍ ؿن دندس 
ٚايسقلف ٚايرٟ ذندث ايٓلع ضنكلًاجل٘ َع شًٚجل٘و ٚايرٟ ا٭ٚقلاو ٚاؽنػٍٓٞ 

ٜدهٌ ازُلّ يدٕٚ ٦َصز َع ايٓلع دٚ ٜهػـ َل ًسا ايالد٠ يجلػطٝجل٘ َٔ يدْ٘ دٚ 
ٜجلُط س ضنل ٜكحو ايٓلع ي٘ دٚ رنلطب اَسد ٘ لكس٠ ايٓلع ايطلب 

و ٚإندلز ازهلٜلا اؽنكحه١ لٝث ٜؿؤ يف6 ٚايّٓٛ يشن اؽنطجلٝكظشن ويف5 ايؿلحؼ
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أللد٠ ي٘و ٚندس٠ ا٫يجلؿلا ٚضسأل١ اؽنػٞ ٫ يطببو ٚدنٌ َل ذنسّ دنً٘ نًحِ  ذيو
و ٚإْػلد يف1 ايٓصٜس ٚغسب َل ذنسّ غسي٘ نليُس  ٪دٟ إصن ذٖلب اؽنس٠٤ٚ ٚايػؤ٠

ايػاس اؽنلًٔ ايًٝع ٚاؽنكلٜك١ ؿن ايٝطؤ ايرٟ ٫ ٜٓلضب حلي٘ َدٌ ايجلداؾع َع 
دٚ ْكٌ اؽنل٤ ٚا٭طا١ُ يٓؿط٘ ؾنٔ  ايٓلع زؿٍٛ دغٝل٤  لؾ١ٗ يٛقا٘ ا٫ًجلُلألٞ

َٚ و ٚألدّ اؽنبل٠٫ ؽنل ٜكلٍ ألٓ٘ يف2 ١ ٚحنٛ ذيوَقِٓيٝظ د٬ّٖ يريو إذا نلٕ ألٔ غح 
 .يف3 ألٓد ايٓلع

َٚٔ دغد دألدا٤ اؽنس٠٤ٚ ايػٓل٤ ؾٗٛ ٜٗدّ اؽنس٠٤ٚ ٜٚطسقٗلو ٜٚٓكـ ازٝل٤ 
َٔ  و نُل ٜٛؾـيف4 ٜٚصٜد ؿن ايػ٠ٛٗ ٜٚٓٛب ألٔ ايُس ٜٚؿاٌ َل ٜؿاٌ ايطهس

ِٔ يؿٓٝا٘. ٚإٕ ايص٢ْ ٜؿطد يف5 ُٖ٘ ايدْٝل يدْ٘ د٤ْٞ اؽنس٠٤ٚ َ ْٔ ََ َِ اؽنس٠٤ٚ  و ٚتً
 اؽنس٠٤ٚ ٚدنُع ه٬ٍ ايػس نًٗل َع ق١ً ايدٜٔ ٚذٖلب ايٛزع ٚق١ً ايػؤ٠.

َٚٔ أل٬َلا ذٖلب اؽنس٠٤ٚ دٕ ٜبٝر ايسًٌ هلز  َٓصي٘ ؿن يًدٙ ؾكد زٟٚ 
ٜبٝر ايسًٌ ألٔ َٓصي٘ يلؽنؿس  ًٖو يرٟٚ اؽنس٠٤ٚ دٕ:  _ألٔ اضَلّ ايؿلدم 

و ٚايػسا١ٖ ؿن يف7 يفٚدٕ ٜط٤ٞ شًٚجل٘ لكس٠ يك١ٝ شًٚل ٘  يف6 يفايرٟ ؾٝ٘ دًٖ٘
ا٭نٌو ٚاُْٗلى ايؿكٝ٘ يطًب ايدْٝل ٚاؽنًحٛت ؿن شَلْٓل يدٕ ياض اؽناُُشن دهرٚا 

ٍُلٜطًبٕٛ ايدْٝل ًٜٚٗدٕٛ ٚزا٤ٖل ؾنل ًاٌ اياٛاّ ٜطجلؿُٕٗٛ  دَلّ دألِٝٓٗو  ٘مََْْٚسَٜ أل
ٜطديٕٛ َٔ دٜٔ يَو ٖرا و ٚألدّ ا٫ضجلكل١َ اياسؾ١ٝ ٜطكن اؽنس٠٤ٚ ؾُجل٢ دؾبح ٚ

َم َم ّلُٓظَٓاؽناُِ  ؿن ايبًد١ٜ يجلٓظٝـ ايػٛازع  ّلبساَقيطؤ ايطٝلزاا ؿن ايطسقلا دٚ 
َمٓلؾّٝل يًُس٠٤ٚٚا٭شق١  ٘م  ًُ  .نلٕ ألُ
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ٚدٚقحر ايسٚاٜلا ايػسٜؿ١ يدٕ ايطؿ١ً ٚايابٝد ٫ َس٠٤ٚ  ِو ْٚؿحر 
ٜل ألُلز إٕ نٓر اب دٕ :  _َػلزنجلِٗ ٚا٥جلُلِْٗ قلٍ اضَلّ ايؿلدم يادّ 

 طجلجلب يَو ايٓا١ُ ٚ هٌُ يَو اؽنس٠٤ٚ ٚ ؿًح يَو اؽناٝػ١ ؾ٬  ػلزى ايابٝد 
ٚايطؿ١ً ؿن دَسىو ؾإْو إٕ ا٥جلُٓجلِٗ هلْٛى ٚإٕ حدثٛى نريٛى ٚإٕ ْهبر 

 .يف1 يفهريٛى ٚإٕ ٚألدٚى دهًؿٛى

 :رجىع المروءج لمن خرمها

َٔ ايجلٛي١ ٚا٫ضجلربا٤و ٚاهجلًـ ايؿكٗل٤ ؿن اؽند٠ ي٘ ّ اؽنس٠٤ٚ  ٫يد إ هلز
حلي٘ ض١ٓ ٚاحد٠و  ٨ايص١َٝٓ اييت  سًع اؽنس٠٤ٚ ؽنٔ هسَٗل ٚدضكطٗلو قٌٝ ٜطجلرب

ٝج ايٓؿٛع يػٗٛا ٗل دثسّا يّٝٓل ؾإذا َكر ٖٚٛ أل٢ً ًٝؿؿٍٛ ا٭زيا١ ؿن  ٗي٭ٕ 
جس ؾنل رنسّ دٚ ٜطكن حلي٘ دغاس ذيو لطٔ ضسٜس ٘و ٚقٌٝ ضجل١ دغٗس ٚقد ٖ

يٌ   دٌٚد اؽنس٠٤ٚو ٚقٌٝ ؼنطشن َّٜٛل نُل ؿن قؿا١ نابو ٚقٌٝ يٝظ يريو حٌد
اؽنداز أل٢ً ًٚٛد ايكسا٥ٔ ايداي١ أل٢ً ؾدم َدأللٙ ؿن  ٛيجل٘و ٚيهٔ ٫ ٜهؿٞ ؿن 

و يف2 يلهجل٬ف ا ٓل١ٜ ٚا لْٞ ٚايصَلٕ ٚاؽنهلٕ ذيو ضلأل١ ٫ٚ ّٜٛو ٚرنجلًـ ذيو
ٍ ٖٛ ا٫ط٦ُٓلٕ َٔ ايجلل٥ب يدْ٘ ٫ ٜطكن َس٤ٚ ٘ ياد ٚايساًح َٔ ٖرٙ ا٭قٛا

  ٛيجل٘ ٚذيو َٔ ه٬ٍ ادٜد اياسف ي٘ يل٫ضجلكل١َ اياسؾ١ٝ.

 :المروءج فً الفقو اإلسالمً

و ؾُِٓٗ َٔ اغرتط اؽنس٠٤ٚ ؿن يف3 لث ايؿكٗل٤ اؽنس٠٤ٚ ؿن ألٓٛإ اياداي١
ؽنس٠٤ٚ ؿن َجلاًل اياداي١ َطًكّل ٚ هسٕٚ ْؿ٢ ذيو َطًكّلو ٚايسدٟ ايدليث اغرتط ا

اياددايد١ ؿن َدٛزد َادشن دٕٚ َدٛزد  هددسو نُل اهجلًـ ايؿكٗل٤ ايرٜٔ األجلربٚا 
 َٓٗل. ٌسِطدّ َغ ْطْساؽنس٠٤ٚ ؿن اياداي١ أل٢ً دْٗل َغ

                                                           
 

 .30 /12ٚضل٥ٌ ايػٝا١  ;640 /2ايهلؿن  يف1 
 

 .338 /4ؾجلح اؽناشن  ;33 /11ؾجلح ايبلزٟ  يف2 
 

قٛاألد  ;153 /5ًلَع اؽنكلؾد  ; باث أل٢ً ٬َش١َ ايجلك٣ٛ ٚاؽنس٠٤ٚاياداي١: نٝؿ١ٝ ْؿطل١ْٝ زاض ١  يف3 
 .494 /3ا٭حهلّ 



 123                                                                                               أفضل الدين

 االتجاه األول: اشتراط المروءج فً العذالح:

ذٖب غن١ً َٔ ايؿكٗل٤ اؽنجلدهسٜٔ إصن األجلبلز اؽنس٠٤ٚ ؿن اياداي١ نُل ٖٛ 
ؿن غسح٘ يًُؿل ٝحو ٚايػٝخ ايطٛضٞ ؿن اؽنبطٛطو ألٔ احكل ايبٗبٗلْٞ  احهٞ

ٚائ ػنص٠ ؿن ايٛض١ًٝ يكٛي٘:  اؽنطًِ ازس  كبٌ غٗلد ٘ إذا نلٕ ألد٫ّ ؿن ث٬ث١ 
دغٝل٤ ايدٜٔ ٚاؽنس٠٤ٚ ٚازهِو ؾلياداي١ ؿن ايدٜٔ ا٫ًجلٓلب َٔ ايهبل٥س َٚٔ 

ٍُ ل ٜطكن اؽنس٠٤ٚ َٔ  سى ؾٝل١ْ اضؾساز أل٢ً ايؿػل٥سو ٚؿن اؽنس٠٤ٚ ا٫ًجلٓلب أل
و ٚايا١َ٬ ازًٞ ٚايؿلقٌ ؿن نجلب٘ ؿن ايؿسٚع ٚا٭ؾٍٛ يف1 ايٓؿظ ٚؾكد اؽنبل٠٫يف

و ٚألٔ ؾلحب يف2 ٚايػٗٝد ا٭ٍٚ ٚاحكل ايدلْٞ ٚؾلحب اؽنال  ٚزٚذ ا ٓلٕ
و ٚألٔ ايرهؤ٠ ٚاؽندازى ْطبجل٘ إصن اؽنجلدهسٜٔو ايبحلز ٚايسٜلذ دْ٘ اؽنػٗٛز

  إْٗل ًَه١ٜلّ اغرتط اؽنس٠٤ٚ ؿن  اسٜـ اياداي١ يكٛي٘: ؾؿلحب غٓل٥ِ ا٭
ألدّ  اضؾٗلّٚاهجللز ؾلحب َطليو  ويف3 ْؿطل١ْٝ  باث أل٢ً ايجلك٣ٛ ٚاؽنس٠٤ٚيف 

  َٔ دٕ طس  اؽنس٠٤ٚ إَل دٕ ٜهٕٛ يبٌقبٍٛ غٗلد٠ َٔ ٫ َس٠٤ٚ  ل يكٛي٘: 
د أل٢ً قٛي٘: دٚ ْكؿلٕ دٚ ق١ً َبل٠٫ ٚحٝل٤ ٚأل٢ً ايجلكدٜسٜٔ ٜبطٌ ايدك١ ٚا٫ألجلُل 

إَل ا٭ٍٚ ؾظلٖس ٚإَل قًٌٝ ازٝل٤ ؾُٔ ٫ حٝل٤ ي٘ ٜؿٓع َل غل٤ نُل ٚزد ؿن 
 ايربيف.

ٚؿن ايرهؤ٠ ٚايهؿل١ٜ دأل٣ٛ ايػٗس٠ ؿن األجلبلز اؽنس٠٤ٚ ؿن ألداي١ ايػلٖد ٚإَلّ 
ا ُلأل١ يٌ ألٔ اؽنلحٛش١ٜ ْكٌ حهل١ٜ اضغنلع أل٢ً ذيوو ٚألٔ جمُع ايربٖلٕ دْ٘ 

و يٌ ؿن ايرهؤ٠ يف4 جلبلزٖل ؿن غؤ َطجلحل ايصنل٠ ٚايُظاحجلٌُ اضغنلع أل٢ً األ
ٍٕ اؽنػٗٛز ًاًٗل ًص٤ّا ؿن َؿّٗٛ اياداي١ ٚاحهٞ ألٔ  ودٜكّلو ٚتلٖس اؽنؿل ٝح د

و ٚاؽنػٗٛز أل٢ً اْٗل غطس ؿن اياداي١و ٚقٌٝ يف5 ا٭غٗس األجلبلز اؽنس٠٤ٚ ؿن ايػٗلد٠
                                                           

 

 .230ايٛض١ًٝ  يف1 
 

 .289زٚذ ا ٓلٕ  يف2 
 

 .31 /2ّ غٓل٥ِ ا٭ٜل يف3 
 

 .12جمُع ايربٖلٕ  يف4 
 

 .153 /5ًلَع اؽنكلؾد  يف5 
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١. ٚقد غنع ايا١َ٬ ٖٞ هلز١ً ألٔ اياداي١ يهٓٗل غسط ؿن قبٍٛ ايػٗلد٠ نلياداي
ازًٞ ؿن قٛاألد ا٭حهلّ يشن ا٭َسٜٔ ؾجاًٗل ًص٤ّا َٔ اياداي١ ثِ ًاًٗل غسطّل 

و ٚندْ٘ يإلغلز٠ إصن األجلبلزٖل ؿن قبٍٛ ايػٗلد٠ يف1  هس نلياداي١ يكبٍٛ ايػٗلد٠
 ضٛا٤ األجلربا غطسّا يًاداي١ دّ ٫.

اداي١و ًل٤ ؿن ؿن اي يف2 ٚاؽنػٗٛز ألٓد ؾكٗل٤ دٌٖ ايط١ٓ إصن األجلبلز اؽنس٠٤ٚ
 ٚإظنل اغرتطر اؽنس٠٤ٚ ؿن اياداي١ ٭ٕ َٔ حلغ١ٝ ايدضٛقٞ َٔ نجلب اؽنليه١ٝ: 

 ًل ضنل ٫ ًٜٝل ٚإٕ   ٜهٔ حساَّل ًٍسٙ ذيو غليبّل يادّ احلؾظ١ أل٢ً دٜٓ٘ ٚا بلع 
 .يف3 ايػٗٛاايف

ٚاغرتط ؾلحب ؾجلح  ويف4 ٚاألجلرب ائ جنِٝ ازٓؿٞ اؽنس٠٤ٚ ؿن ألداي١ اؽنؿيت
 وهٕٛ نل١ًَ إ٫ٖ يلغرتاط اؽنس٠٤ٚٞ َٔ ألًُل٤ دٌٖ ايط١ٓ يدٕ اياداي١ ٫  اؽنًو اياً

 .يف5 ؾلياداي١ َٔ دٕٚ َس٠٤ٚ  اد ألداي١ ْلقؿ١ ألٓد ن٬َ٘ ألٔ ألداي١ ايساٟٚ
و قلٍ يف6 اغرتاط اؽنس٠٤ٚ ؿن ألداي١ ايساٟٚأل٢ً د١ُ٥ ازدٜث  ُل٤مًَٚقد دغنع ألم
دْ٘ ٜػرتط ؾُٝٔ اجلج   دغنع غنلٖؤ د١ُ٥ ازدٜث ٚايؿك٘ أل٢ًقلٍ ائ ؾ٬ : 

يسٚاٜجل٘ دٕ ٜهٕٛ ألد٫ّ قليطّل ؽنل ٜسٜٚ٘و ٚ ؿؿًٝ٘ دٕ ٜهٕٛ َطًُّل يليػّل أللق٬ّ ضلؽنّل 
َٔ دضبلب ايؿطل ٚهٛازّ اؽنس٠٤ٚ َجلٝكظّل غؤ َػؿٌ حلؾظّل دٕ حدث َٔ حؿظ٘ 

 .يف7 قليطّل يهجللي١ إٕ حدث َٔ نجللي٘يف
 اسٜـ اياداي١ يكٛي٘: ٚقد اغرتط ايػصايٞ َٔ ألًُل٤ ايػلؾا١ٝ اؽنس٠٤ٚ ؿن 

 اياداي١ ١٦ٖٝ زاض ١ ؿن ايٓؿظ اٌُ أل٢ً ٬َش١َ ايجلك٣ٛ ٚاؽنس٠٤ٚو ٚقد غسط ؿن 
                                                           

 

 .262 /2ايٓٛز ايطلطع  ;301 /13ًٛاٖس ايه٬ّ  ;3/394قٛاألد ا٭حهلّ  يف1 
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 .يف1 اياداي١ ايجلٛٓقٞ ؿن ياض اؽنبلحلا ايكلدح١ يًُس٠٤ٚ حنٛ ا٭نٌ ؿن ايطسٜليف

 :األدلح على اعتثار المروءج فً العذالح

زٚاٖل ايؿدٚم يطٓد ؾحٝح١ ائ ديٞ ٜاؿٛز اؽنجلؿل أل٢ً اياٌُ يٗلو ٚاييت  -1
ؾحٝح ؿن نجللي٘  َٔ ٫ ذنكسٙ ايؿكٝ٘يفو ٚزٚاٖل ايػٝخ ايطٛضٞ ؿن ا٫ضجلبؿلز 
ٚايجلٗرٜب يطٓد غؤ ؾحٝح يٛقٛع ازطٔ ئ ألًٞ ؿن ضٓدٖل ٚقد قاؿ٘ ائ 

ِٕ حلي٘ ٌَُٗ ؿن ايسًلٍ خب٬ف ضٓدٖل ؿن  ايٛيٝد ٚايٓجلغٞ ٚايا١َ٬ ازًٞ ٭
ؿن ياض ديؿلت ايسٚا١ٜ  ٜطٌؤؾٗٓليو  ؿلٚا  َٔ ٫ ذنكسٙ ايؿكٝ٘يفو ٚدَل اؽنسن 

 اؽنٓكٛي١ ؿن نجلب ازدٜث.

قلٍ ائ  ٚدْكٌ ايسٚا١ٜ أل٢ً َل ًل٤ا ؿن نجللب  َٔ ٫ ذنكسٙ ايؿكٝ٘يف ٖٚٞ:
مَب  اسف ألداي١ ايسًٌ َٔ اؽنطًُشن حجل٢  _ديٞ ٜاؿٛز: قًر ٭يٞ ألبد اا 
ف ٚنـ ايبطٔ دٕ  اسؾٛٙ يليطرت ٚاياؿل:  _ كبٌ غٗلد ٘  ِ ٚألًِٝٗ  ؾكلٍ 

ٚايؿس  ٚايٝد ٚايًطلٕو ٚ اسف يلًجلٓلب ايهبل٥س اييت دٚألد اا ألًٝٗل ايٓلز َٔ 
ٚغؤ ذيوو  غسب ايُسو ٚايسيل ٚايصْل ٚألكٛم ايٛايدٜدٔ ٚايؿدساز َدٔ ايصحدـ

ٚايد٫ي١ أل٢ً ذيو نً٘ دٕ ٜهٕٛ ضل سّا  ُٝع ألٝٛي٘ حجل٢ ذنسّ أل٢ً اؽنطًُشن 
ألٝٛي٘و ٚدنب ألًِٝٗ  صنٝجل٘ ٚإتٗلز ألدايجل٘ ؿن  ؿجلٝؼ َل ٚزا٤ ذيو َٔ ألدسا ٘ ٚ

 ِٔ ِٔ ٚحؿع َٛاقٝجلٗ ايٓلعو ٜٚهٕٛ َٓ٘ ايجلالٖد يًؿًٛاا ايُظ إذا ٚاتب ألًٝٗ
لكٛز غنلأل١ َٔ اؽنطًُشنو ٚدٕ ٫ ٜجل ًـ ألٔ غنلألجلِٗ ؿن َؿ٬ِٖ إ٫ٖ َٔ 
أل١ًو ؾإذا نلٕ نريو ٫شَّل ؽنؿ٬ٙ ألٓد حكٛز ايؿًٛاا ايُظو ؾإذا ض٦ٌ ألٓ٘ 

بًٝجل٘ ٚ ًجل٘و قليٛا: َل زدٜٓل َٓ٘ إ٫ٖ هؤّا َٛاتبّل أل٢ً ايؿًٛاا َجلالٖدّا ؿن ق
٭ٚقل ٗل ؿن َؿ٬ٙو ؾإٕ ذيو دنٝص غٗلد ٘ ٚألدايجل٘ يشن اؽنطًُشن ٚذيو دٕ 

 .يف2 يفايؿًٛاا ضرت ٚنؿلز٠ يًرْٛب

                                                           
 

 .125اؽنطجلؿؿ٢  يف1 
 

 .41و نجللب ايػٗلدااو يلب 1ٚضل٥ٌ ايػٝا١   يف2 
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ـِ ايبطٔ ٚايؿس  ٚايٝد :  _ؾكٛي٘  دٕ ٜاسؾٛٙ يليطرت ٚاياؿلف ٚن
ايؿكس٠ أل٢ً ًٚٛد حلي١ ألؿ١ ؿن ايٓؿظ يٗل ٜكدز حٝث  دٍ ٖرٙ  ويفٚايًطلٕ

ايػ ـ أل٢ً ايجلحؿع ألٔ ايكبل٥ح َطًكّل ايػسأل١ٝ دٚ اياسؾ١ٝ دٕٚ هؿٛف 
ايكبل٥ح ايػسأل١ٝ يًٛٛد ا٭ه٬مو يٌ ياٌ َٔ ألطـ اًجلٓلب ايهبل٥س ٜطجلؿلد إٕ 
اؽنساد َٓٗل ٖٛ ايطرت ٚاياؿلف ألٔ ايكبل٥ح اياسؾ١ٝ ايرٟ ٖٛ ألبلز٠ ألٔ اؽنس٠٤ٚو 

إصن دٕ از هلب ه٬ف اؽنس٠٤ٚ ألٝب   ٜطرت ؾٗٛ َكس يلياداي١و دَل اؽنػس٣  َكلؾّل
ٚايديٌٝ أل٢ً ذيو نً٘ دٕ ٜهٕٛ ضل سّا :  _ؾبلياسفو ٚدَل ايهرب٣ ؾًكٛي٘ 

يف ايػلٌَ يًاٝٛب ايػسأل١ٝ ٚاياسؾ١ٝ يهْٛ٘ غناّل  ٢ً يلي٬ّ ٖٚهرا قٛي٘ ياٝٛي٘
ٍٕ ايدٕ ٜاسؾٛٙ يليطرتايطليل:   _ طرت يٝظ ياٝب إ٫ٖ دْ٘ نلغـ يفو ٚيٛ ضًُٓل د

 َٔ ألدّ نْٛ٘ ضل سّا ياٝٛي٘و ٚقد دير ايسٚا١ٜ أل٢ً اغرتاط ضرت اياٝٛب.

 األرتاذ:
إٕ اؽنرنٛز ؿن ايسٚا١ٜ نلغـ ألٔ اياداي١ ؾٗٛ ٫ ٜدٍ أل٢ً األجلبلز ذيو ؿن 

ٚ  ٜهٔ ايظلٖس َٔ ض٪اٍ  ودٕٚ ايهلغـَٔ اياداي١ إذ اؽنهػٛف قد ًٜٛد 
 حؿس ايهٛاغـ ألٔ اياداي١. _َلّ ايطل٥ٌ ٫ٚ َٔ ًٛاب اض

ؿن اياداي١ ٫قجلؿس اضَلّ  ؾإٕ قًر: يٛ   ٜهٔ  سى َٓلؾٝلا اؽنس٠٤ٚ داه٬ّ
 طسٜل دضٌٗ. ٘مِْإأل٢ً ًاٌ ايهلغـ اًجلٓلب ايهبل٥س ؾ

قًٓل: ٫ ْطًِ دض١ًٝٗ ذيو ؾإٕ اًجلٓلب ايهبل٥س يٝظ يليطٌٗ ا٫ط٬ع ألًٝ٘ 
ٌِّٗ ا٫ط٬ع ألًٝٗل ٭خب٬ف  سى َٓلؾٝلا اؽنس٠٤ٚو ؾإْ٘ َٔ ايط  ايٓلع. َق

اضجلدٍ احكل ايػٝخ دػند ئ  ُد ئ ٜٛضـ ايبحساْٞ األجلبلز اؽنس٠٤ٚ ؿن  -2
دٕ َٔ ؿن حدٜث ٖػلّ ئ ازهِ َٔ:   _اياداي١ ضنل زٟٚ ألٔ اضَلّ ايهلتِ 

 .يف1 يف٫ َس٠٤ٚ ي٘ ٫ دٜٔ ي٘و َٚٔ ٫ ألكٌ ي٘ ٫ َس٠٤ٚ ي٘

                                                           
 

 .17 /10ازدا٥ل ايٓلقس٠  ;/ نجللب اياكٌ ٚا 12ٌٗا دٜد/   / ايطبع19 /1دؾٍٛ ايهلؿن  يف1 
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 األرتاذ:

يٝظ خبلز  ألٔ ايدٜٔو ؾ٬يد َٔ ػنٌ ايسٚا١ٜ  ٫ زٜب إٕ َٔ ٫ َس٠٤ٚ ي٘
٫ أل٢ً ْؿٞ ايهُلٍ ازلؾٌ يلياداي١ ٭ْ٘ دقسب اجمللشاا اؽنُه١ٓ ؾٝهٕٛ ْظؤ  

و ٜٚ٪ٜدٙ دٕ اؽنس٠٤ٚ ٫  اجلرب ؿن دؾٌ ايدٜٔ يف1 يفؾ٠٬  لز اؽنطجد إ٫ٖ ؿن اؽنطجد
زض أل٢ً إغنلألّلو َكلؾّل إصن قاـ ايسٚا١ٜو ؾإٕ اؽنساد يليسٚا١ٜ ٖٛ ازث ٚا

 اؽنس٠٤ٚ.

َٔ أللٌَ ايٓلع ؾًِ ٜظًُِٗو هرب ألدُلٕ ئ ألأل١ ؿن أل٬َلا اؽن٪َٔ ٖٚٛ:   -3
ٚحدثِٗ ؾًِ ٜهريِٗ ٚٚألدِٖ ؾًِ رنًؿِٗ نلٕ ؾنٔ حسَر غٝبجل٘ ٚنًُر 

 .يف2 يفَس٤ٚ ٘ ٚتٗس ألدي٘ ًٚٚب دهٛ ٘

 األرتاذ:

و يف يٝظ اؽنساد َٓٗل اؽنس٠٤ٚ ألٓد ايؿكٗل٤ قطاّلنًُر َس٤ٚ ٘:  _إٕ قٛي٘ 
ٍٕ ايظًِ ٚايهرب  سَلٕ رن٬ٕٓ يدؾٌ اياداي١و ٚنرا هم ـ ايٛألد يٓل٤ ًِٚذيو د

أل٢ً نْٛ٘ َٔ ايهربو ؾإذٕ يٝظ اؽنساد َٔ اؽنس٠٤ٚ ؿن ايرب َل ذنسٙ ايؿكٗل٤ ؿن 
 َآلٖل يػ١ ٚاؾط٬حّل.

ًٛاب ض٪اٍ ًٛيس١ٜ ألٔ ايػسف ٚاياكٌ ٚاؽنس٠٤ٚ: ؿن  _قٍٛ دَؤ اؽن٪َٓشن  - 
 .يف3 يف٬  اؽناٝػ١ٚدَل اؽنس٠٤ٚ ؾإؾ 

ضجل١ َٔ اؽنس٠٤ٚ :  fقلٍ زضٍٛ اا  eألٔ  يل٥٘  _ٚزٟٚ ألٔ اضَلّ ايسقل  -5
ث٬ث١ َٓٗل ؿن ازكسو ٚث٬ث١ َٓٗل ؿن ايطؿسو ؾدَل ؿن ازكس ؾجل٠ٚ٬ ايكس ٕ ٚألُلز٠ 

هٛإو ٚدَل اييت ؿن ايطؿس ؾبرٍ ايصاد ٚحطٔ ايًل ٚاؽنصا  ؿن اؽنطجد ٚا لذ اض

                                                           

.92/ 1يف ايجلٗرٜب 1 
 

 .9/ َٔ ديٛاب ؾ٠٬ ا ُلأل١/  11ٚضل٥ٌ ايػٝا١/ايبلب  يف2 
 

 .331و ايسقِ 241 زٚق١ ايهلؿن يف3 



 حبوث ومقاالت                                                                                            128

 .يف1 يفغؤ َالؾٞ اا

اؽنس٠٤ٚ ٚاا دٕ ٜكع ايسًٌ هٛاْ٘ يؿٓل٤ دازٙو :  _زٟٚ ألٔ اضَلّ ايؿلدم  -6
ٚاؽنس٠٤ٚ َس٤ٚ لٕ: َس٠٤ٚ ؿن ازكسو َٚس٠٤ٚ ؿن ايطؿسو ؾدَل ؿن ازكس ؾجل٠ٚ٬ 

هٛإ ؿن ازٛا٥جو ٚايٓا١ُ  س٣ أل٢ً ايكس ٕو ٚيصّٚ اؽنطلًد ٚاؽنػٞ يشن اض
ايطؿس ؾهدس٠ ايصاد ٚطٝب٘ ٚيري٘و  ايلدّ  طس ايؿدٜل ٚ هبر ايادٚو ٚدَل ؿن

ٚنجلُلْو أل٢ً ايكّٛ دَسِٖ ياد َؿلزقجلوو ٚندس٠ اؽنصا  ؿن غؤ َل ٜط ن 
 .يف2 يفاا

 األرتاذ:
ٖرٙ ايسٚاٜلا اييت ذنسا اؽنس٠٤ٚ يٗرا اؽنا٢ٓ غؤ َل ذنسٖل ايؿكٗل٤ قطاّلو 

 أل٢ً دْٗل ٫ د٫ي١ ؾٝٗل أل٢ً األجلبلزٖل ؿن اياداي١.

 .يف3 يفَٔ ديك٢ ًًبلب ازٝل٤ ؾ٬ غٝب١ ي٘:  eاؿَٛشن َل زٟٚ ألٔ ا٭١ُ٥ اؽن -7

ازٝل٤ َٔ اضعنلٕ ٫ٚ إعنلٕ ؽنٔ ٫ حٝل٤ :  _ٚألٔ اضَلّ ديٞ ألبد اا ايؿلدم  -8
 .يف4 يفي٘

اضجلدٍ ايػٗٝد ايدلْٞ يٗرا ايرب أل٢ً ألدّ قبٍٛ غٗلد٠ َٔ ٫ َس٠٤ٚ ي٘ 
ق١ً َبل٠٫ ٚحٝل٤ َٔ دٕ طس  اؽنس٠٤ٚ إَل دٕ ٜهٕٛ يبٌ دٚ ْكؿلٕ دٚ يكٛي٘:  

ٚأل٢ً ايجلكدٜسٜٔ ٜبطٌ ايدك١ ٚا٫ألجلُلد أل٢ً قٛي٘: دَل ا٭ٍٚ ؾظلٖسو ٚدَل قًٌٝ 
 نُل ٚزد ؿن ايرب. يف5 يفازٝل٤ ؾُٔ ٫ حٝل٤ ي٘ ٜؿٓع َل غل٤

ٍٔ َل قلٍ َٚل قٌٝ ؾٝ٘ ؾٗٛ غسى :  _زٟٚ ألٔ اضَلّ ايؿلدم  -9 َٔ   ٜبل

                                                           
 

 يف/ نجللب ازج.12/ ديٛاب  داب ايطؿس/ ازدٜث  49ٚضل٥ٌ ايػٝا١/ يلب  يف1 
 .436/ 11يف ٚضل٥ٌ ايػٝا١ 2 

 

 اياػس٠ َٔ نجللب ازج. دحهلّ/ َٔ ديٛاب 110ٚضل٥ٌ ايػٝا١ / يلب  يف3 
 

 اياػس٠ َٔ نجللب ازج. دحهلّ/ َٔ ديٛاب 110ؽنؿدز ْؿط٘ ا يف4 
.169/ 14يف َطليو ا٫ؾٗلّ 5 
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 .يف1 يفايػٝطلٕ
ؿن ٖرا اؽنكُٕٛ  دٍ أل٢ً دٕ ألدّ اؽنبل٠٫ إٕ ٖرٙ ا٭هبلز ٚغؤٖل ايٛازد٠ 

ٚألدّ ازٝل٤ ألبلز٠ ألٔ ألدّ اؽنس٠٤ٚ دٚ ٬َشّ  ل ؾإذا نلٕ دنٛش ايػٝب١ َا٘ ؾٗٛ 
 َاجلرب ؿن اياداي١و ٭ٕ ايالدٍ ٫ جتٛش غٝبجل٘.

 األرتاذ:
إٕ ايالدٍ إذا جتلٖس يػ٤ٞ ًلشا غٝبجل٘و ؾٝجٛش دٕ ٜهٕٛ أللد٫ّ ٚيهٓ٘ ؽنل 

ٌ غ٤ٞ غؤ َطجلحٞ َٔ ايٓلع ًلش غٝبجل٘ ؿن ذيو از هب ه٬ف اؽنس٠٤ٚ يؿا
٫ يف َٚل يادٖل ؾٗٞ ْظؤ  ٫ إعنلٕ ؽنٔ ٫ حٝل٤ ي٘ايػ٤ٞ يجلجلٖسٙ ي٘. ٚدَل زٚا١ٜ  

يف أل٢ً ْؿٞ ايهُلٍ ٚازث ٚازض أل٢ً ازٝل٤و دٚ دٕ اؽنساد دٜٔ ؽنٔ ٫ َس٠٤ٚ ي٘
 ا٭َٛز اياسؾ١ٝ َٔ ازٝل٤ ؿن ايرب ٚحنٛٙ ٖٛ ازٝل٤ َٔ اا ألِص ًٌٚ ٫ ازٝل٤ ؿن

َٔ اا ضبحلْ٘ ؾٝ٘ اقجلكل٤ دٕ ٜؿاٌ  ٞٚا٫ألجلٝلد١ٜو َٚٔ ايٛاقح دٕ َٔ ٫ ٜطجلحَٝ
َل غل٤و ٚألدّ ازٝل٤ يٗرا اؽنا٢ٓ ايظلٖس َٔ ايرب ٜٓلؿن اياداي١ يٌ ٖٛ نؿس يلا 

 يف.َٔ ٫ حٝل٤ ي٘ ٫ دٜٔ ي٘ألصِّ ًٌٚ ٖٚرا َا٢ٓ  
 لي١ ٫ ٜطجلحٞ َٔ ايٓلعو َٚٔ ٫  إٕ َٔ ٫ دنجلٓب ألٔ اؽنالٜب اياسؾ١ٝ ٫ -10

 .يف2 ٜهٕٛ نريو ٫ ٜطجلحٞ َٔ اا ضبحلْ٘ ٚ الصن
 ٍٔ ٜٚسد أل٢ً ٖرا ا٫ضجلد٫ٍ يدٕ ٖرا ايديٌٝ دقاـ َٔ ضليك٘ ٭ٕ َٔ   ٜبل
يليٓلع قد ٜهٕٛ ١ًٗ  ًٛٗ٘ ايجللّ إصن اا ضبحلْ٘ ؾ٬ ٜس٣ غ٦ّٝل غؤٙ حٝث ٖ ض 

ٜكلٍ: إٕ َٔ ٫ ٜطجلحٞ َٔ ايٓلع ٫ ٜطجلحٞ  ْؿط٘ ؿن ا بلع دٚاَسٙ ْٚٛاٖٝ٘و ؾهٝـ
 ْكِ إيٝ٘ دٕ از هلب اؽنبل  يٝظ ضناؿ١ٝ.أَ اا  ٫ٚ ضُٝل إذا 

٫ دقبٌ غٗلد ٘ ٭ْٞ زدٜجل٘ ٜسنض أل٢ً حدٜث ايربذٕٚ حٝث ًل٤ ؾٝ٘:   -11
 .يف3 يف ادأل٢ ياض ايؿكٗل٤ اؽن٬ش١َ يشن اؽنس٠٤ٚ ٚايجلك٣ٛيسذٕٚ

                                                           
 

 .169/ 14َطليو ا٫ؾٗلّ  يف1 
 

 .111ايسدٟ ايطدٜد  يف2 
 

 .303 /13ًٛاٖس ايه٬ّ  يف3 
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 األرتاذ:
٠٤ٚ ٚيشن ايجلك٣ٛ ؾنٓٛأل١ دغد اؽنٓعو ؾإٕ دٚيٝل٤ اا إٕ دأل٣ٛ ايجل٬شّ يشن اؽنس

 ٜكع َِٓٗ ندؤ َٔ ا٭غٝل٤ اييت ٜٓهسٖل ا ١ًٗ.

 ُمَّها ]إٕ ؾلقد اؽنس٠٤ٚ غؤ َسقٞ ايػٗلد٠ ألسؾّل ؾ٬ ٜدهٌ ؿن قٛي٘  الصن:  -12

اض واني  .يف1 [تِ 

 األرتاذ:
قلٍ:  ؿن ٖرٙ اآل١ٜ اؽنبلزن١و _زٟٚ ألٔ دَؤ اؽن٪َٓشن ألًٞ ئ ديٞ طليب 

ؾنٔ  سقٕٛ دٜٓ٘ ٚدَلْجل٘ ٚؾ٬ح٘ ٚألؿجل٘ ٚ ٝٓكظ٘ ؾُٝل ٜػٗد ي٘ ٚاؿًٝ٘ ٚطنٝٝصٙو  
ٚايظلٖس دْ٘ دًٓيب  يف2 يفؾُل نٌ ؾلحل ؾنٝصّا ٚ ؿ٬ّو ٫ٚ نٌ  ؿٌ ؾنٝص ؾلحل

ألٔ  ٌ ايه٬ّو ٭ْ٘ ضلنر ألٔ ا٭َٛز اؽنجلالزؾ١ يشن ايٓلع ٚضًٛن٘ ؿن اجملجلُع 
 اؽنجلبا١.لطب ايالداا ٚا٭ه٬م اياسؾ١ٝ 

اضغنلع اؽندأل٢ ؿن اؽنلحٛش١ٜو نُل دٕ جمُع ايربٖلٕ احجلٌُ اضغنلع أل٢ً  -13
 األجلبلز اؽنس٠٤ٚ ؿن غؤ َطجلحل ايصنل٠ ٚايُظ.

 األرتاذ:
إٕ اضغنلع غؤ ثليرو يٌ ْكٌ ألٓ٘ ْؿط٘ دْ٘ قلٍ: يٝظ ٜباد ألدّ األجلبلزٖل 

 .يف3 ألٓدٙ ٭ْ٘ خمليؿ١ يًالد٠ ٫ يًػسعو ٖٚٛ تلٖس ؿن ألدّ ثبٛا اضغنلع

 دأل٣ٛ ا٫حجلٝلط يدْ٘ قلٕذ يلؽنس٠٤ٚ ؿن اياداي١. -14

ٜٚسد ألًٝٗل يدٕ ا٫حجلٝلط غؤ َٓكبنو ؾكد ٜهٕٛ ؾٝ٘و ٚقد ٜهٕٛ ؿن ألدَ٘و 
 نُالْٞ اياداي١.

                                                           
 

 .282ضٛز٠ ايبكس٠و  ١ٜ:  يف1 
.399/ 27يف ٚضل٥ٌ ايػٝا١ 2 

 

 .303 /13ًٛاٖس ايه٬ّ  يف3 
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 إٕ َٔ ٫ َس٠٤ٚ ي٘ ٫ ثك١ ي٘ ؾ٬ دنٛش ا٫ضجلؿجلل٤ َٓ٘. -15

 األرتاذ:
اؽنًٛب١ ٫ًجلٓلي٘  ألٓدٙ ًَه١ اًجلٓلب ايهبل٥س ٔعنهٔ حؿٍٛ ايٛثٛم ي٘ ؾٖن

دٕٚ اًجلٗلد دٚ ايؿجل٣ٛ خب٬ف َل دد٣ إيٝ٘ زدٜ٘ ٭ٕ ذيو َٔ دألظِ َٔ ايؿجل٣ٛ 
 ايهبل٥س.

دؾلي١ ألدّ  س ب دحهلّ اياداي١ أل٢ً ؾلقد اؽنس٠٤ٚ ياد ألدّ ايٛثٛم  -16
 يإط٬م ٜجلٓلٚي٘.

 األرتاذ:
٫ جملٍ  را ا٭ؾٌ ياد ضهٛا ؾحٝح١ ائ ديٞ ألُؤ ألٔ األجلبلز اؽنس٠٤ٚو 

ؿن َكلّ  _يٛ نلْر غطسّا َٔ اياداي١ يرنسا ؿن ايؿحٝح١و َع نٕٛ اضَلّ  إذّا
٫ ضُٝل يٓل٤ً أل٢ً ايكٍٛ يلزكٝك١ ايػسأل١ٝ يًؿع ٚيٝلٕ اياداي١ ٚهؿٛؾٝل ٗل 

 اياداي١يف ٚح٦ُٓٝر ٜهٕٛ ا٭ؾٌ ؿن األجلبلز غ٤ٞ شا٥ُد أل٢ً َل ؿن ايؿحٝح١ ٖٛ 
 ايادّ.

ؿن َؿّٗٛ اياداي١و ٚيٛ ضًِ  ٚيٝظ ٖرا ايػو ؿن ا٫ألجلبلز َطببّل ألٔ ايػو
ؾإٕ ٖرٙ ايطبب١ٝ غسأل١ٝ ٚاؽنسًع ؾٝٗل ٖٛ ايػسعو ؾًُل نلٕ ايٛق٤ٛ ضببّل غسألّٝل 

َٕ زؿٍٛ ايطٗلز٠ نلٕ أل٢ً ايػلزع يٝلٕ ايٛق٤ٛ ؾإٕ ايػو  ْٕ نل ؿن ًص١ٝ٥ غ٤ٞ إ
 ؾٝ٘ ٚ  ٜرنسٙ نلٕ ا٭ؾٌ ألدّ ا ص١ٝ٥.

ِٕ اياداي١ َٔ ازكٝك١ ايػسأل١ٝ ؾُل -17 غو ؿن األجلبلزٙ ؾٝٗل ٖٚٞ اؽنس٠٤ٚ  احجلُلٍ د
 دْٚ٘.َٔ دٕ ٜاجلرب ٭ؾلي١ ألدّ اكل ايػسط ي٘ ٜٓبػٞ 

 األرتاذ:
إٕ ا٭هبلز دتٗسا َل ٜساد َٔ اياداي١و َع دٕ ذنسٖل ؿن َكلّ ايبٝلٕ 

 نليؿسٜح ؿن ْؿٞ األجلبلز دَس شا٥د ؾٝٗل.
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إٕ   ذٖب َاظِ ايؿكٗل٤ إصن إٕ از هلب ه٬ف اؽنس٠٤ٚ ٜكس يلياداي١ ٖٚٛ ٚ -18
ٜهٔ ؾنل حسَ٘ ايػلزع إ٫ٖ دْ٘ لطب اياسف ٜاد ْكؿّل ٖٚٛ رنجلًـ يدهجل٬ف 

و ٖٚرا ٜؿٝد ايظٔو ٚايظٔ حج١ ؿن  ػ ٝـ ؾلؽنس٠٤ٚ َاجلرب٠ ؿن اياداي١ايب٬دو 
 َالْٞ ا٭يؿلت ٚيرا قٌٝ لج١ٝ قٍٛ ايًػٟٛ.

 األرتاذ:
كلؾّل إصن ألدّ دٕ اؽنلْاشن َٔ األجلبلز اؽنس٠٤ٚ ؿن اياداي١ ٜالزقٕٛ اؽناجلربٜٔو َ

حج١ٝ ايظٔ اؽنرنٛزو ٚيرا ٜسًع اياًُل٤ إصن أل٬َلا ازكٝك١ ٫ إصن قٍٛ 
 َٔ ألًُل٤ ايًػ١. ْٛاطمْٝايًػٜٛشنو ٚيٛ قًٓل لج١ٝ قٍٛ ايًػٟٛ ؾلؽناجلربٕٚ َي

 االتجاه الثانً: عذم اعتثار المروءج فً العذالح:

يطٛضدٞ ؿن ايادد٠   اؽنس٠٤ٚ ؿن ايادايد١ َدٔ ايػدٝخ اؽنؿٝدد ٚايػدٝخ ا      ّاْهلزإحهٞ 
ٚؾلحب ايسٜلذ ٚايؿلقدٌ ا٭زديًٝدٞ ٚايطدٝد ؿن اؽنددازىو ٚإيٝد٘ ذٖدب اؽنسحدّٛ        
ايػددٝخ  ُددد حطددشن ا٭ؾددؿٗلْٞ ٚحهددٞ ألددٔ احكددل ازًددٞ ؿن ايػددسا٥ع ٚايٓددلؾعو   
ٚايا١َ٬ ازًٞ ؿن اضزغلد ٚٚيدٙ ؿن اضٜكل  ٚإْٗدِ   ٜدرنسٚا األجلبدلز اؽندس٠٤ٚ ؿن     

٘   دنددد األجلبلزٖددل ؿن ندد٬ّ َددٔ  كدددّ ألًدد٢   ايادايدد١و ٚذنددس ؾددلحب ايددرهؤ٠ دْدد  
ايا١َ٬ ازًٞو ٚإظنل ٖٞ َرنٛز٠ ؿن نجلب ايال١َ ٚ باِٗ ايا١َ٬ ازًدٞ ألًد٢ ذيدو    
ٚ با٘ غنلأل١ ؾنٔ  دهس ألٓ٘و ٚياكِٗ ؾؿٌ يشن ايػٗلداا ٚيدشن غؤٖدلو ؾلألجلربٖدل    

. قددلٍ ؾددلحب ازدددا٥ل ايٓلقددس٠  ٚازددل نُددل ذنددسٙ   يف1 ؿن ايػددٗلداا دٕٚ غؤٖددل
ٔ دؾلقددٌ َجلدددهسٟ اؽنجلدددهسٜٔ دْدد٘ ٫ ديٝددٌ ألًدد٢ األجلبددلز اؽنددس٠٤ٚ ؿن َآدد٢   غنًدد١ َدد
 .يف2 اياداي١يف

ًل٤ ؿن نجللب غٓدل٥ِ ا٭ٜدلّ  ٫ ٜػدرتط اًجلٓدلب َٓلؾٝدلا اؽندس٠٤ٚ ٚيادٌ ذيدو         
يادّ إؾلد٠ ديًِٝٗ إ٫ٖ ًٚٛب اًجلٓدلب اؽنالؾدٞو ٚ دسى اؽندس٠٤ٚ يدٝظ ضناؿد١ٝ نُدل        

                                                           
 

 .160 /4ايصيد٠ ايؿك١ٝٗ  ;262 /2ايٓٛز ايطلطع  ;71ايػٗلداا  يف1 
 

 .16 /10ازدا٥ل ايٓلقس٠  يف2 
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 .يف1 ؿن اؽنطليويف

 :لمروءج فً العذالحاألدلح على عذم اعتثار ا

و يف2 يفٜسنب ازُلز يػؤ ضس  f:  نلٕ زضٍٛ اا fزٟٚ ؿن ده٬م ايٓيب  -1
أللد ضادا ٚدزدف هًؿ٘ دضل١َ ئ شٜد ٚنلٕ دنًظ أل٢ً ا٭زذ ٜٚدنٌ أل٢ً ٚ 

ألٓد  fذنًب غل ٘ ٚنلٕ دْظ زدٜـ زضٍٛ اا  fو ٚ نلٕ يف3 يفا٭زذ
 .يف4 يفزًٛألِٗ هٝرب

ّل يًُس٠٤ٚ َدؾٛأل١ يكٛي٘  الصن حهل١ٜ ٚدأل٣ٛ ألدّ نٕٛ غ٤ٞ َٓٗل َٓلؾٝ

مي ْيأيماشُي فُي األ ساوياقُ  ألِٓٗ إلِ هيذ ا الَِّسبوإلِ أيرُك ل  الطَّلَي  .( )[ َي

 األرتاذ:

٫ ْطًِ ؾدٚز ذيو َٓ٘ يٓحٛ ٜٓلؿن اؽنس٠٤ٚ ٚحلغلٙ ؾًٛاا اا ألًٝ٘ دٕ 
ٜس هب ذيوو ٚقٛ ِ ذيو يجل ًِٝٗ دٕ ايسضٍٛ دنب دٕ ٜهٕٛ حهُ٘ حهِ 

٥ه١ ؿن ألدّ ا ؿلؾ٘ يؿؿلا اضْطل١ْٝ. ثِ دْ٘ ٚزد ألٔ دَؤ اؽن٪َٓشن ألًٞ ئ اؽن٬
ؿن ايصٖد َل يٛ ٚقع ؿن َدٌ ٖرا ايصَلٕ يهلٕ دألظِ َٓلُف يًُس٠٤ٚ  _ديٞ طليب 

 يلؽنا٢ٓ ايرٟ ذنسٚٙو َدٌ َل ٚزد ؿن زقع ًبجل٘ حجل٢ اضجلح٢ َٔ زقاجلٗل.

داي١ ٚألدّ دهر َٓلؾٝلا إٕ از هلب ه٬ف اؽنس٠٤ٚ ٫ ديٌٝ أل٢ً دْ٘ ٜكس يليا -2
اؽنس٠٤ٚ ؿن َل١ٖٝ اياداي١ يادّ ٚزٚد ْـ ؾسٜح دٚ َ٪ذٕ يلألجلبلز اؽنس٠٤ٚ ؿن 

 اياداي١و ؾادّ ايديٌٝ ديٌٝ ايادّ.

                                                           
 

 .423 /1َطليو ا٫ؾٗلّ  ;168 /4غٓل٥ِ ا٭ٜلّ  يف1 
 

طبا١ أللّ  /285 /16للز ا٭ْٛاز  ;ٖد1379طبا١  /f/ يلب َهلزّ ده٬م ايٓيب 6للز ا٭ْٛاز  يف2 
 نجللب ايؿ٠٬. /618-617 /18ْٛاز للز ا٭ ;136ايسقِ  يلب َهلزّ ا٭ه٬م/ ٖد/1379

 

 نجللب ايؿ٠٬. /618-617 /18 اؽنؿدز ْؿط٘ يف3 
 

 .ٖد1379طبا١  /f/ يلب َهلزّ ده٬م ايٓيب 6للز ا٭ْٛاز  يف4 
 

 .7ضٛز٠ ايؿسقلٕو  ١ٜ:  يف5 
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 األرتاذ:
قد ألسؾر إٕ اؽنس٠٤ٚ َاجلرب٠ ؿن حكٝك١ اياداي١و ٚذيو ٭ٕ ا٫ضجلكل١َ 

ع اؽنكدع ٚا٫ضجلٛا٤ ألٔ ًَه١ ٖٞ اياداي١ ؿن َآلٖل ايًػٟٛو ٚحٝث دٕ ايػلز
ٜهٕٛ ا٫ضجلٛا٤ ٚا٫ضجلكل١َ ألٓدٙ يطًٛى ايؿساط اؽنطجلكِٝ ايرٟ ًاً٘ يًابلدو 
ٖٚٛ إظنل ٜهٕٛ يرتى احسَلا ٚؾاٌ ايٛاًبلاو نلٕ اط٬م اياداي١ ؿن يطلْ٘ 
اؽنكدع ٜكجلكٞ ًٚٛد ًَه١  ٬شّ ؾاٌ ايٛاًبلا ٚ سى احسَلاو ٚحٝث إٕ 

ٚاؽنػٞ يدٕٚ ٚقلز  ٓلؿن ا٫ضجلكل١َ  ا٭غٝل٤ اؽنٓلؾ١ٝ يًُس٠٤ٚ نل٭نٌ ؿن ا٭ضٛام
ٚا٫ضجلٛا٤ يًػ ـ ألٓد اياسف ايالّ ؾهلٕ إط٬م اياداي١ ؿن يطلٕ ايػسع ٜؿِٗ 
َٓ٘ اؽنًه١ اؽنصيٛز٠ اؽن٬ش١َ ي٬ضجلكل١َ ألٓد ايػسع ٚألٓد اياسفو ْظؤ َل إذا دطًل 
يؿع  ايهلٌَيف يدٕٚ قٝد ؿن يطلٕ ايػلزع ؾإْ٘ ٜؿِٗ َٓ٘ ايهلٌَ ألٓد ايػلزع ٚألٓد 
اياسفو ٚيٗرا تٗس يَو ؾطلد َل ٜظٗس َٔ غؤ ٚاحد َٔ دْٗل يٛ ًٚدا ؿن ن٬ّ 

  اٌُ أل٢ً ًَه١ ؾاٌ ايٛاًبلا ٚ سى احسَلا  eايػلزع دٚ دحد دٚؾٝل٥٘ 
َٚٓلؾٝلا اؽنس٠٤ٚ إ٫ٖ دٕ  دبر ازكٝك١ ايػسأل١ٝ ؾإْ٘ قد ألسؾر إْٗل اٌُ أل٢ً ذيو 

لزع أل٢ً ألدّ إزاد٠ ٖرا اؽنا٢ٓ َٓٗل نُل إ٫ٖ دٕ  كّٛ قس١ٜٓ َٔ ايػ ضنجسد اط٬قٗل
 ٜظٗس دٕ ايػلزع   ٜٓكًٗل ؽنا٢ٓ هلف غؤ اؽنا٢ٓ ايًػٟٛ.

 َا٢ٓ اياداي١ ألٓد ايػلزع ِٕدإٕ قًر إٕ ايظلٖس ؽنٔ  جلبع ا٭هبلز ٫ٚحظٗل 
٫  س٣ إصن ؾحٝح١ دئ ٜاؿٛز حٝث دغؤ َآلٖل ألٓد دٌٖ ايًػ١  eٚدٚؾٝل٥٘ 

ؾإٕ اياداي١ يٛ نلْر  يف1 يفمَب  اسف اياداي١يكٛي٘:   _ضدٍ ايساٟٚ ؾٝٗل اضَلّ 
ألٓد ايػلزع ٖٞ َآلٖل ألٓد دٌٖ ايًػ١ ٚإٕ ايػلزع قد اضجلاًُٗل ؿن ذيو ؽنل ضدٍ 

 ايساٟٚ ألٓٗل.

 َاسؾجلٗل نُل ١كٜقًر: ايط٪اٍ   ٜهٔ ألٔ َا٢ٓ اياداي١و ٚإظنل ٖٛ ألٔ طس
ؽنٛقٛأللا َاسؾ١ ا ٬ٍ ٚايكب١ً ٚحنٛ ذيو َٔ ا ١كٜٜطدٍ ايطل٥ٌ ألٔ طس

                                                           

 .38/ 3يف َٔ ٫ ذنكسٙ ايؿكٝ٘ 1 
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ايلز١ًٝو َٚكجلك٢ ذيو إٕ َآلٖل َاًّٛ يًطل٥ٌ ٚإ٫ٖ يهلٕ ألًٝ٘ دٕ ٜطدٍ ألٔ 
َاسؾجلٗل يٌ ألدّ ض٪اي٘ ألٔ َآلٖل َع دٕ ايػلزع   ٜماسف  ١كَٜآلٖل ٫ ألٔ طس

 ألٓ٘  ل َا٢ٓ ألٓدٙ ٜكجلكٞ دٕ ايطل٥ٌ نلٕ ٜس٣ دٕ َآلٖل اياسؿن ٚايػسألٞ ٚاحد.

َٔ اؽنالؾٞ غؤ َٓلُف يًاداي١ إ٫َ َع اضؾساز إٕ از هلب ايؿػؤ٠ َع نْٛٗل  -3
 ألًٝٗل ؾلز هلب ه٬ف اؽنس٠٤ٚ دٜكّل نريو يل٭ٚي١ٜٛ.

 األرتاذ:
إٕ ا٭ٚي١ٜٛ ٫  جلِ ألٓد َٔ ٜكٍٛ يدٕ ه٬ف اؽنس٠٤ٚ َٔ اؽنالؾٞ ٚألٓد غؤٙ 

 ٫ األجلبلز  رٙ ا٭ٚي١ٜٛ يكٝلّ ايديٌٝ ألٓدٙ أل٢ً دهر اؽنس٠٤ٚ ؿن اياداي١.

ف اؽنس٠٤ٚ إذا   ٜهٔ أللد٫ّ ؾٝكجلكٞ دٕ ٜهٕٛ ؾلضكّل َع دْ٘ ٫ إٕ َس هب ه٬ -4
 ٜط٢ُ ؾلضكّل ضنجسد ذيو.

 األرتاذ:
إٕ ايؿلضل إٕ نلٕ غؤ أللدٍ ؾ٬  دي٘ ألٔ  طُٝجل٘ يليؿلضل. ٚإٕ نلٕ َس هب 

 يشن اياداي١ ٚايؿطل. ٛضلط١ايرْب ؾ٬  طُٝ٘ يليؿلضل ٚ ًجلصّ يلي

 :ايسدٟ ايساًح
زع َطجلا١ًُ ؿن َآلٖل ايًػٟٛ غل١ٜ ا٭َس إٕ إٕ اياداي١ ؿن يطلٕ ايػل

ا٫ضجلكل١َ ألٓد ايػلزع ٖٛ ؾاٌ ايٛاًبلا ٚ سى احسَلا ضنل ؾُٗٓلٙ َٔ اآلٜلا 
ايػسٜؿ١ ٚا٭هبلز ا ١ًٝو ٚا٫ضجلكل١َ ألٓد اياسف ٖٞ ألدّ َٓلؾٝلا اؽنس٠٤ٚ ؾإذا 
دطًكر ؿن يطلْ٘ ػنًر أل٢ً ا٫ضجلكلَجلشنو ٚحٝث إٕ تلٖس ايٛؾـ ٖٛ ًٚٛد 

ألًٝ٘ يريو نلٕ اؽنؿّٗٛ َٔ إط٬قٗل ٖٛ ًٚٛد ًَه١ أل٢ً ا٫ضجلكلَجلشن  ًَه١
اؽنكداد  ايػسأل١ٝ ٚاياسؾ١ٝو ٜٚ٪ٜد ذيو ٜٚ٪ندٙ اضغنلأللٕ ايًرإ ْكًُٗل ايؿلقٌ

ٍٕ اياداي١ ألبلز٠ ألٔ ًَه١ يإغنلع اياًُل٤و ٚؿن  ٚغلز  اضزغلدو ؾؿٞ ا٭ٍٚ د
إٕ  ُٗٛز ٚاضَل١َٝا ايدلْٞ أل٢ً َل حهلٙ ؾلحب ايسٜلذ إٕ اؽناسٚف يشن 
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 اياداي١ ضنا٢ٓ اؽنًه١.

إٕ َٓلؾٝلا اؽنس٠٤ٚ َٓلؾ١ٝ ؽنا٢ٓ اياداي١ اييت ٖٞ ا٫ضجلٛا٤ ٚا٫ضجلكل١َو ؾإذا 
نلٕ ايسًٌ لٝث ٫ ٜبليٞ يػ٤ٞ َٔ ا٭غٝل٤ اؽنٓهس٠ ألسؾّل ؾ٬ زٜب ؿن ألدّ 
١ اضجلكلَجل٘ َ٪ٜدّا ضنل ألطلٙ ٜ٪َٞ إيٝ٘ ياض ايٓؿٛف ؿن اؽنس٠٤ٚ ٚإٕ    هٔ ؾسذن
يلؽنا٢ٓ ايرٟ ذنسٙ ايؿكٗل٤و يٌ قد ٜكلٍ إٕ َٓلؾل ٗل  ٛزث غهّل ؿن د٫ي١ حطٔ 
ايظلٖس أل٢ً اؽنًه١ دٚ أل٢ً حطٔ غؤٙ ؾنل ٜظٗس َٓ٘و قسٚز٠ نٕٛ اؽنساد َٓ٘ َل ٖٛ 
َٓهس ؿن ايالد٠ َٚطجلكبح ؾٝٗل َٔ دٕٚ ٬َحظ١ َؿًح١ ذنطٔ يٗلو نُل ؿن ياض 

 ٫ قبح ؾٝٗل ؿن ايالد٠ َع اياًِ يًٛٗٗلو ا٭َٛز ايٛاقا١ َٔ ياض دٚيٝل٤ اا اييت
 َٔ  سقٝع اؽندزأل١. _حنٛ َل ٚقع َٔ دَؤ اؽن٪َٓشن ألًٞ ئ ديٞ طليب 

ْاِو از هلب ه٬ف اؽنس٠٤ٚ قد ًٜٛب ضكٛط٘ ألٔ دألشن ايٓلع لٝث ٜؿؤ 
ٕ ٖرا  سّ َٔ ١ًٗ ٖجلو ؽنكلّ اياًُل٤ إذا نلٕ ؿن ديريو َّْٖٛٛلو ٫ٚ إغهلٍ 

َمأللؽنّل َٚكلّ اض  ّلٓلؾٝعنلٕ إذا   ٜهٔ َِٓٗ. نُل ٫ ٜهٕٛ ٚقٛع ايٓلدز ايكلد  ٖٛ 
 يًُس٠٤ٚ ٫ٚ  سَّل ٫ٚ َطكطّل يًاداي١ إ٫ٖ ؾُٝل ٜؿؤ ي٘ أللد٠.
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 اؽنؿلدز

 ايكس ٕ ايهسِٜ. .1

غنلأل١ اؽندزضشن  ألًٞ دنرب غؿلزٟ/ ٖديف/413ايػٝخ اؽنؿٝد  ا  ا٫هجلؿلف/ .2
 ؿن ازٛش٠ ايا١ًُٝ.

 ٖد.1418 /1ط َ٪ضط١ ايٓػس اضض٬َٞ/ ًاؿس ايبٝل ٞ/ ١/ددب ايكٝلؾ .3

ٖديف/ اكٝل: 463ٜٛضـ ئ ألبد اا ئ ألبد ايرب ايُٓسٟ  ا  ددب اجملليط١/ .4
 ّ.1989-ٖد1409 طٓطل/ داز ايؿحلي١ يًرتاث/ أؤ حًيب/

 .1ط يؤٚا/ ٖديف/ داز ايؿهس/1310 ا ايهربٟ ايدَٝلطٞ  إألل١ْ ايطليبشن/ .5

/ ٖديف751  ا  ُد ئ ديٞ يهس دٜٛب ايصزألٞ ديٛ ألبد اا لٕ/إغلث١ ايًٗؿ .6
 ّ.1975-ٖد1395 /2ط يؤٚا/ اكٝل:  ُد حلَد ايؿكٞ/ داز اؽناسؾ١/

 ٖد.1403 /2ط يؤٚا/ ايؿهس/ داز ٖديف/204  ا ايػلؾاٞ /ا٭ّ. 7

 َ٪ضط١ قطِ ايدزاضلا اضض١َٝ٬/ ديف/381ٖ ايػٝخ ايؿدٚم:  ا ا٭َليٞ/ .8
 ٖد.1417 /1ط قِ/ ايباد١/

 يؤٚا/ ايٛؾل٤/ َ٪ضط١ يف/ٖد1111للز ا٭ْٛاز/ احدث  ُد يلقس اجملًطٞ  ا  .9
 ّ.1983-ٖد1403 /2ط

ٖديف/ 970ائ جنِٝ اؽنؿسٟ ازٓؿٞ  ا  ايبحس ايسا٥ل غس  نٓص ايدقل٥ل/ .10
ايٓلغس:  ُد ألًٞ  يؤٚا/ داز ايهجلب ايا١ًُٝ/ اكٝل: ايػٝخ شنسٜل ألُؤاا/

 ٖد.1418 /1ط يٝكٕٛ/

 ٖديف/1205 ُد َس ك٢ ايصيٝدٟ  ا   ل  اياسٚع َٔ ًٛاٖس ايكلَٛع/ .11
 يؤٚا. َهجلب١ ازٝل٠/
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داز  ٖديف/463 دػند ئ ألًٞ ايطٝب ايبػدادٟ  ا ديٛ يهس  لزٜخ يػداد/ .12
 .1ط ايهجلب ايا١ًُٝ/

داز  اكٝل: ألًٞ غؤٟ/ ٖديف/571ائ ألطلنس  ا   لزٜخ َد١ٜٓ دَػل/ .13
 ٖد.1415 ايؿهس/

داز ايهجلب  /ٖديف1353اؽنبلزنؿٛزٟ  ا  اؿ١ ا٭حٛذٟ ؿن غس  ايرتقدٟ/ .14
 .1ط يؤٚا/ ايا١ًُٝ/

 /ٖديف1424 ٝد  ُد يلقس ازهِٝ  اايطٝد ايػٗٝد ايطا  ؿطؤ ضٛز٠ ازُد/ .15
 ٖد.1420 /1ط جمُع ايؿهس اضض٬َٞ/

 ٔ ئ ديٞ يهس ايطٝٛطٞ ٬ًٍ ايدٜٔ ألبد ايسػن ا لَع ايؿػؤ/ .16
 ٖد.1401 /1يؤٚا/ ط داز ايؿهس/ /ٖديف911 ا 

 ديٛ ألبد اا  ُد ئ دػند ا٭ْؿلزٟ ايكسطيب  ا لَع ٭حهلّ ايكس ٕ/ .17
 يؤٚا/ َ٪ضط١ ايجللزٜخ اياسيٞ/ داز إحٝل٤ ايرتاث اياسيٞ/ ٖديف/671 ا 
 ٖد.1405

 / اكٝل: َ٪ضط١  ٍ ايبٝر ٖديف/940 احكل ايهسنٞ  ا ًلَع اؽنكلؾد/ .18
 ٖد.1408 /1ط

 ْػسٙ ايػٝخ ألًٞ ٖديف/1266ٓجؿٞ  ا ًٛاٖس ايه٬ّ/ ايػٝخ  ُد حطٔ اي .19
 /6ط ا٭غسف/ َطبا١ ايٓجـ/ ايٓجـ ض١َٝ٬/داز ايهجلب اض ا٭هْٛدٟ/

 ٖد.1382

داز إحٝل٤  ٖديف/1230مشظ ايدٜٔ ئ ألسؾ١ ايدضٛقٞ  ا  حلغ١ٝ ايدضٛقٞ/ .20
 ايهجلب اياسي١ٝ.

 اضٜسٚاْٞ/  ُد  كٞ ٖديف/1186اْٞ  ا ل ايبحساحك ازدا٥ل ايٓلقس٠/ .21
 غنلأل١ اؽندزضشن/ قِ.
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داز  ٖديف/430ِ دػند ئ ألبد اا ا٭ؾؿٗلْٞ  ا َْٝاح١ًٝ ا٭ٚيٝل٤/ ديٛ ْم .22
 ٖد.1405 /4ط يؤٚا/ ايهجللب اياسيٞ/

َطبا١ اْجلػلزاا  ألًٞ دنرب غؿلزٟ/ ٖديف/381 ايػٝخ ايؿدٚم  ا ايؿلٍ/ .23
 ٖد.1361 /1ط إض٬َٞ/

 ٖد.1365 /1ط داز اؽناسؾ١/ ٖديف/911 ايطٝٛطٞ  ا دز اؽنٓدٛز/اي .24

ايطبا١  َؤشا غ٬ّ زقل ألسؾلْٝلٕ/ ايسدٟ ايطدٜد ؿن ا٫ًجلٗلد ٚايجلكًٝد/ .25
 ّ.1967-ٖد1386 /1ط ايٓجـ ا٭غسف/ َطبا١ ايٓاُلٕ/ ا٭ٚصن/

 ديٛ ايابلع دػند ئ ألًٞ ايٓجلغٞ ا٭ضدٟ ايهٛؿن  زًلٍ ايٓجلغٞ/ .26
 طبع ْٚػس: َ٪ضط١ ايٓػس اضض٬َٞ. ٖديف/450 ا 

طبا١  ايٓلغس: َ٪ضط١  ٍ ايبٝر/ ٖديف/966ايػٗٝد ايدلْٞ  ا  زٚذ ا ٓلٕ/ .27
 ٖد.1404 حجس١ٜ/

اكٝل: ايػٝخ أللدٍ  ٖديف/676ا ذن٢ٝ ئ غسف ايٟٓٛٚ   زٚق١ ايطليبشن/ .28
 يؤٚا. داز ايهجلب ايا١ًُٝ/ دػند ألبد اؽنًٛٛد ٚايػٝخ ألًٞ  ُد َاٛذ/

 ٖديف/751 يهس دٜٛب ايصزألٞ ديٛ ألبد اا  ا ُد ئ ديٞ  ق١ احبشن/زٚ .29
 ّ.1975-ٖد1395 /2ط يؤٚا/ داز اؽناسؾ١/ اكٝل:  ُد حلَد ايؿكٞ/

غسن١  ٖديف/1182اضَلّ  ُد ئ إألألٌٝ ايهح٬ْٞ  ا  ضبٌ ايط٬ّ/ .30
 َؿس. َهجلب١ َٚطبا١ َؿطؿ٢ ازًيب ٚد٫ٚدٙ/

َ٪ضط١  اكٝل: غاٝب ا٭زْ٪ٚط/ ٖديف/748رٖيب  ا ضؤ دأل٬ّ ايٓب٤٬/ اي .31
 ٖد.1413 /9ط يؤٚا/ ايسضلي١/

 ٖديف.1081احكل: َٛصن  ُد ؾلحل اؽنلشْدزاْٞ  ا  غس  دؾٍٛ ايهلؿن/ .32

 داز ايهجللب اياسيٞ/ ٖديف/620ألبد اا ئ قدا١َ  ا  ايػس  ايهبؤ/ .33
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 يؤٚا.

ديف/ اكٝل:  ُد ديٛ ايؿكٌ 655ٖائ ديٞ ازدٜد  ا  غس  ْٗج ايب٬غ١/ .34
َطبا١ َٓػٛزاا َهجلب١  ٜ٘ اا اياظ٢ُ  داز إحٝل٤ ايهجلب اياسي١ٝ/ إيساِٖٝ/

 اؽنسألػٞ ايٓجؿٞ.

اكٝل:  ٖديف/458اضعنلٕ/ ديٛ  يهس دػند ئ ازطشن ايبٝٗكٞ  ا  بمَاغم .35
 ٖد.1410 /1ط يؤٚا/  ُد ايطاٝد شغًٍٛ/

َطبا١ ضٝد  داز ايكس ٕ ايهسِٜ/ ٖديف/1414ايطٝد ايهًبلٜهلْٞ  ا  ايػٗلداا/ .36
 ٖد.1405 قِ/ ايػٗدا٤/

 َؿس/ داز اؽنالزف/ ٖديف/1970 ُٛد ديٛ ز١ٜ  ا  غٝخ اؽنكؤ٠ ديٛ ٖسٜس٠/ .37
 .3ط

 إألألٌٝ ئ ػنلد ا ٖٛسٟ  ايؿحل   ل  ايًػ١ ٚؾحل  اياسي١ٝ/ .38
 ي٬ًُٜشن/ داز اياًِ بد ايػؿٛز ألطلز/اكٝل: دػند ئ أل ٖديف/393 ا 

 ٖد.1407 /4ط يؤٚا/

 دؾرت اْجلػلزاا إض٬َٞ/ ايػٝخ ًٛاد قَٝٛٞ/ /_ؾحٝؿ١ اضَلّ ازطشن  .39
 ٖد.1375 /1ط

اكٝل:  ٖديف/241دػند ئ  ُد ئ حٓبٌ  ا  اياًٌ َٚاسؾ١ ايسًلٍ/ .40
 .1ط يؤٚا/ اؽنهجلب اضض٬َٞ/ د.ٚؾٞ اا ئ  ُٛد ألبلع/

 اؽنؤشا ديٛ ايكلضِ ايكُٞ  ّ/غٓل٥ِ ا٭ٜلّ ؿن َطل٥ٌ از٬ٍ ٚازسا .41
ؾسع  َهجلب اضأل٬ّ اضض٬َٞ/ احكل: ألبلع  ربٜصٜلٕ/ ٖديف/1221 ا 

 ٖد.1418 /1ط هساضلٕ/

 غٗلب ايدٜٔ ئ حجس اياطك٬ْٞ  ؾجلح ايبلزٟ ؿن غس  ؾحٝح ايب لزٟ/ .42
 .2ط يؤٚا/ س/ٖديف /داز اؽناسؾ١ يًطبلأل١ ٚايٓػ852 ا 
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 داز ايؿهس/ ٖديف/987ًٝبلزٟ ايؿٓلْٞ ا ٓدٟ  ا ألبد اياصٜص اؽن ؾجلح اؽناشن/ .43
 ٖد.1418 /1ط

دػند  ُد ئ  /_ؾجلح اؽنًو اياًٞ يؿح١ حدٜث يلب َد١ٜٓ اياًِ ألًٞ  .44
َهجلب١ دَؤ اؽن٪َٓشن   ُد ٖلدٟ ا٭َٝين/ ٖديف/1380ٜل اؽنػسيٞ  ا دِّؿِّئ اي
 .دؾؿٗلٕ /_

داز ايهجلب  ٖديف/926شنسٜل  ُد دػند شنسٜل ا٭ْؿلزٟ  ا  ؾجلح ايٖٛلب/ .45
 ٖد.1418 /1ط يؤٚا/ ايا١ًُٝ/

 يؤٚا. داز ايهجللب اياسيٞ/ ؾك٘ ايط١ٓ/ ضٝد ضليل/ .46

اكٝل: َ٪ضط١ ايٓػس  ٖديف/726ايا١َ٬ ازًٞ  ا  قٛاألد ا٭حهلّ/ .47
 ٖد.1413 /1ط قِ اؽنكدض١/ اضض٬َٞ/

ٓلغس: داز اي اكٝل: ألًٞ دنرب غؿلزٟ/ ٖديف/329ايػٝخ ايهًٝين  ا  ايهلؿن/ .48
 ٖد.1365 /4ط اؽنطبا١: ازٝدزٟ/ ايهجلب اضض١َٝ٬/

إألألٌٝ ئ  ُد اياجًْٛٞ ا ساحٞ  ا:  نػـ ايؿل٤ َٚصٌٜ اضيبلع/ .49
 ٖد.1408 /2ط داز ايهجلب ايا١ًُٝ/ ٖديف/1162

 ألبد ايٖٛلب ايػاساْٞ/ يٛاقح ا٭ْٛاز ايكدض١ٝ ؿن يٝلٕ اياٗٛد احُد١ٜ/ .50
 ٖد.1393 /2ط ٚد٫ٚدٙ/َؿطؿ٢ ايبليٞ ازًيب 

 يؤٚا/ اؽناسؾ١/ ٖديف/ داز483ظ ايدٜٔ ايطسهطٞ  ا اؽنبطٛط/ مش .51
 ٖد.1406

ايطٝد دػند  ٖديف/1085ايػٝخ ؾ س ايدٜٔ ايطسذنٞ  ا  جمُع ايبحسٜٔ/ .52
 ٖد.1408 /2ط َهجلب ْػس ايدكلؾ١ اضض١َٝ٬/ ازطٝين/

 غنلأل١ اؽندزضشن/ ديف/993ٖ احكل ا٭زديًٝٞ  ا جمُع ايؿل٥د٠ ٚايربٖلٕ/ .53
 ٖد.1404
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 داز ايؿهس. ٖديف/676اجملُٛع ؿن غس  اؽنٗرب/  ٞ ايدٜٔ ائ ايٟٓٛٚ  ا  .54

اكٝل: ايطٝد ٬ًٍ  ٖديف/274دػند ئ  ُد ئ هليد ايربقٞ  ا  احلضٔ/ .55
 داز ايهجلب اضض١َٝ٬. ايدٜٔ ازطٝين/

 ٖديف/1320طربضٞ  ا احكل ايٓٛزٟ اي َطجلدزى ايٛضل٥ٌ َٚطجلٓبن اؽنطل٥ٌ/ .56
 ٖد.1408 /2ط ضحٝل٤ ايرتاث/  َ٪ضط١  ٍ ايبٝر

َطبا١  ألًٞ دنرب غؿلزٟ/ ٖديف/381ايػٝخ ايؿدٚم  ا  َالْٞ ا٭هبلز/ .57
 ٖد.1361 /1ط /إض٬َٞاْجلػلزاا 

 داز إحٝل٤ ايرتاث اياسيٞ/ ٖديف/626َاجِ ايبًدإ/ ٜلقٛا ازُٟٛ  ا  .58
 ٖد.1405 /1ط

 ٖديف/360ُٝلٕ ئ دػند ئ دٜٛب ايً ُٞ ايطرباْٞ  ا ضً اؽناجِ ايهبؤ/ .59
 َهجلب١ ائ  ١ُٝٝ/ داز إحٝل٤ ايرتاث اياسيٞ/ اكٝل: ػندٟ ألبد اجملٝد ايطًؿٞ/

 .2ط ايكلٖس٠/

 ديٛ ايؿجلح  ُد ئ ألًٞ ايهساًهٞ/ َادٕ ا ٛاٖس ٚزٜلق١ ايٛاطس/ .60
 ٖد.1394 /2ط قِ/ اكٝل: ايطٝد دػند ازطٝين/

َهجلب١ ايداز  ٖديف/261ازلؾع دػند ئ ألبد اا اياجًٞ  ا  /اكلَاسؾ١ ايَد .61
 ٖد.1405 /1ط يلؽند١ٜٓ اؽنٓٛز٠/

 يؤٚا. ٖديف/ داز ايهجللب اياسيٞ/620اؽنػين/ ألبد اا ئ قدا١َ  ا  .62

داز إحٝل٤ ايرتاث  ٖديف/977 ُد ايػسيٝين ايطٝب  ا  َػين احجلل / .63
 ٖد.1377اياسيٞ/ 

ألدُلٕ ئ ألبد ايسػنٔ اضَلّ ديٛ ألُسٚ    ؿن ألًِ ازدٜث/َكد١َ ائ ؾ٬ .64
 اكٝل: ديٛ ألبد ايسػنٔ ؾ٬  ئ  ُد ئ ألسٜك١/ ٖديف/643 ايػٗسٚشٟ  ا

 ٖد.1416 /1ط يؤٚا/  داز ايهجلب ايا١ًُٝ/
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 َطبا١ يلقسٟ/  ١ٓ ايجلحكٝل/ ٖديف/1281 ا  ا٭ْؿلزٟايػٝخ  اؽنهلضب/ .65
 ٖد.1415 /1ط قِ/

 ألًٞ دنرب غؿلزٟ/ ٖديف/381ايػٝخ ايؿدٚم  ا  ايؿكٝ٘/َٔ ٫ ذنكسٙ  .66
 ٖد.1404 /2ط غنلأل١ اؽندزضشن/

 ايا١َ٬ ايطٝد  ُد حطشن ايطبلطبل٥ٞ  اؽنٝصإ ؿن  ؿطؤ ايكس ٕ/ .67
 َ٪ضط١ ايٓػس اضض٬َٞ. ٖديف/1402 ا 

ايٓلغس: داز  اؽنطبا١: داز ازدٜث/  ُدٟ ايسٜػٗسٟ/ َٝصإ ازه١ُ/ .68
 .1ط ازدٜث/

داز  ايػٝخ شنسٜل ألُؤإ/ ٖديف/954ازطلب ايسألٝين  ا  َٛاٖب ا ًٌٝ/ .69
 ٖد.1416 /1ط يؤٚا/ ايهجلب ايا١ًُٝ/

  ١ٜ اا اياظ٢ُ ايػٝخ ألًٞ نلغـ ايػطل٤/ ايٓٛز ايطلطع ؿن ايؿك٘ ايٓلؾع/ .70
 ّ.1961ايٓجـ ا٭غسف/  َطبا١ اآلداب/

َطبا١  د يلقس احُٛدٟ/ايػٝخ  ُ ْٗج ايطالد٠ ؿن َطجلدزى ْٗج ايب٬غ١/ .71
 ٖد.1386 /1ط ايٓجـ ا٭غسف/ ايٓاُلٕ/

 قِ/ /eَ٪ضط١  ٍ ايبٝر  ٖديف/1104ازس ايالًَٞ  ا  ٚضل٥ٌ ايػٝا١/ .72
 ٖد.1414 /2ط

 ُد  :اكٝل يف/ٖد560ائ ػنص٠ ايطٛضٞ  ا  ايٛض١ًٝ إصن ٌْٝ ايؿك١ًٝ/ .73
 .ٖد1408 /1ط قِ/ ايٓلغس: َهجلب١ ايطٝد اؽنسألػٞ/ ازطٕٛ/
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