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أوالً-ػذروطػاضظذر:ػ
.1

أن يتؼقد البحث بالضوابط الرشظقة والسقاشات التعؾقؿقة وإكظؿة ادرظقة لؾؿؿؾؽة العربقة لؾسعودية.

.2

أن يتصف البحث بإصالة واجلدة.

.3

التؼقد بؼواظد البحث العؾؿي ادتعارف ظؾقفا.

.4

ٍ
كتاب لؾباحث ،أو مستالً من رشالة كال هبا درج ًة ظؾؿق ًة.
يؿؽن لؾبحث أن يؽون جز ًءا من

.5

إذا كان البحث قد شبق كرشه ذم مـافذ كرش أخرى فال تتحؿل ادجؾة أية تبعات قاكوكقة حقال ذلك.

.6

أٓ يزيد ظدد كؾامت البحث ظن ظرشة آٓف كؾؿة ،وذم حال الزيادة ظذ ذلك فقعامل باظتباره أكثر من بحث.

.7

يشتؿل ادؾخص ظذ :ظـوان البحث ،ومشؽؾة البحث ،وأشئؾته ،وادـفج ادتبع ،وأهم الـتائج.

.8

تشتؿل مؼدمة البحث ظذ :ظـوان الدراشة ،مشؽؾة البحث ،أشئؾته ،ادـفج ادتبع ،الدراشات السابؼة ،واإلضافة
العؾؿقة ،ثم يذكر خمطط البحث وضريؼة ترتقبه.

ثاظغًا-ػتطضغطاتػاضظذر:ػ
 يؼدم الباحث ظؿؾه من خالل اإلرشال ظذ ادوقع اخلاص لؾؿجؾة ، https://itcsvc.kku.edu.sa/KKU_ScientificJournals/faces/login.xhtmlمدوكًا بـظام  wordوفق أيت:
 كوع اخلط Traditional Arabic

 كؿط ادتن  ،)16( :واهلوامش وادراجع  )12( :والعـاوين (.)18
 مؾخص بالؾغتني العربقة واإلكجؾقزية ٓ يزيد ظن ( )222كؾؿة.
 إرفاق ما يثبت اظتامد ترمجة ادؾخص بالؾغة اإلكجؾقزية من مركز متخصص ،بحقث يؽون اخلتم ظذ ذات السمجة
ذم الـ  pdfادرفق.
 مؾخص السرة الذاتقة ،يتضؿن( :آشم ،الدرجة العؾؿقة ،التخصص الدققق ،العؿل احلايل ،أهم اإلكجازات
العؾؿقة ،ظـوان ادراشؾة ،والزيد اإللؽسوين ،رقم اهلاتف).
 وضع هوامش كل صػحة ذم أشػؾفا؛ وتؽون أرقام احلوايش بني قوشني.
 كتابة أيات الؼرآكقة وفق الرشم العثامين ،معزوة ذم ادتن؛ ُ
وُت ََّؿل من خالل هذا الرابط:
https://nashr.qurancomplex.gov.sa/site

 جيب أن تؽون بقاكات ادراجع ادؾحؼة ذم آخر البحث كامؾ ًة وغر خمتنة لؽل مرجع ،وأن يؾتزم ذم كتابتفا
بلشؾوب MLA

ثاضثًا-ػإجراءاتػاضتحصغمػواضظذر:ػ
 ختضع مجقع البحوث لؾتحؽقم العؾؿي ،وفق الؾوائح وإكظؿة والضوابط العؾؿقة ادتعارف ظؾقفا.
 ترتقب البحوث ظـد كرشها خيضع ٓظتبارات فـقة ،وإصل ذم ذلك مراظاة الستقب الزمـي.
ُ تتػظ ادجؾة بحؼفا ذم كرش البحث ذم العدد ادـاشب ،أو إظادة كرشه ذم أي صورة كاكت.
 تعز ادواد ادـشورة ظن آراء كاتبقفا ،وٓ تعز بالرضورة ظن رأي ادجؾة.

يُهج اإلسالو يف انرؼايم يغ انضؼف انثشري
د .يها تُد جرٌس تٍ حمًد جرٌس (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)
ُّ َ ّ
َ ْ
ى انثرٌا وػالقرها تىتاء كىروَا (مجؼا ودراسح)
األحادٌث واَثار انىاردج يف َج ِ
د .ػثد انرمحٍ تٍ ػًر تٍ أمحد املدخهً (جايؼح جازاٌ)
ٌ
َ
َ
َؼًح،
يسيار ػُد
هؼىَاٌ يف اندٍَا
ىذاٌ ي
دراسح حدٌث (ص
ٍ
واَخرجِ :
ِ
ِ
ِ
َّ ٌ
يصٍثح)رواٌح ودراٌح
ورَح ػُد
ٍ
د .يىن تُد حسني تٍ أمحد آل ضٍف اهلل اََسً (جايؼح شقراء)
يا قٍم ػُه شرع يٍ قثهُا وَسخ يف شرػُا يٍ يسائم االػرقاد (آٌاخ
ً
انرىحٍد أمنىذجا) دراسح حتهٍهٍح اسرقرائٍح

د .ػفاف تُد حمًد تٍ إتراهٍى انراشد احلًٍد (جايؼح انقصٍى)

ُ ّ
ً
أحادٌث ػىف األػراتً املؼهح تاالخرالف ػُه يف ػهم اندارقطًُ (مجؼا ودراسح)
د .أمحد تٍ ذٌة تٍ محىد انؼرٍثً (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)
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ّ
واقغ ذؼسٌس اندػاج إىل اهلل نثقافح االدخار ػُد املدػىٌٍ يف ضىء

رؤٌح املًهكح ( 2030دراسح حتهٍهٍح ػهى ػٍُح يٍ خطة املسجد احلراو)

د .ػثري تُد خاند انشههىب (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)

انرصرف تاالسى انرجاري ،يف انُظاو انسؼىدي وانفقه اإلساليً (دراسح يقارَح)
د .أمحد تٍ ػثد اهلل سفراٌ (جايؼح املهك خاند)
يؼاجلح اإلسالو نهفقر يف ضىء انقرآٌ انكرٌى
د .نٍهى تُد حمًد سهًٍاٌ انؼقٍم (جايؼح األيريج َىرج تُد ػثد انرمحٍ)
اهلىٌح انىطٍُح يف ضىء رؤٌح املًهكح انؼرتٍح انسؼىدٌح  2030دراسح ػقدٌح
دَ .ادر تٍ تهار يرؼة انؼرٍثً (جايؼح شقراء)
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يؼهح ِفً ِكر ِ
د .صاحل تٍ ػثد اهلل آل َاصر ػسريي (اجلايؼح اإلساليٍح تاملدٌُح املُىرج)
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احلؿد هلل خالق اخلؾق ،وجمزل الـعم والعطايا ،وواهب الؽرامة اإلكساكقة كام قال ﷻ :ﱡﭐﱾ
ﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌ
ﲍ ﲎﱠ[اإلرساء ،]72 :والصالة والسالم ظذ أرشف اخلؾق قاضبة ،ومعؾم إمة إول :حمؿد
ٍ
وبعد:
بنحسان إىل يوم الدين.
الصادق إمني ﷺ وظذ آله وأصحابه الطاهرين والتابعني هلم
فن َّكه ما ِمن ٍ
ُ
البحث العؾؿي ذم تاريخ البرشية وبروز أثر ذلك؛ وٓ أدل
صك ذم ِظ َظم الدور الذي يؿثؾه
ٍ
ٍ
زمـقة باشم ظن الثورة العؾؿقة وظن التـوير وكحوها من
أحؼاب
ظذ هذا من تل ُثر آشم آصطالحي ذم
ِ
ِ
التػؽر ،بل والـظرة إىل الوجود بؿختؾف
مسار
التصـقػات التي جاءت كتقج ًة لتلثر الؽشف العؾؿي ذم
ٍ
ِ
أولويات وتوج َه آكتبا َه إىل
بؿثابة الثورة التي باشتطاظتفا أن ختؾق
كائـاته ،بحقث يليت البحث العؾؿي
ٍ
ِ
العؼل البرشي حتى صاء اهلل له ذلك.
بؼقت مغؿور ًة مل يطؾفا تل ّم ُل
معؾومات ْ
وهذه ادؼدمة توجب أمرين ذم غاية إمهقة:

أوهلام :رضورة تػريق الباحث العؾؿي ذم الدراشات الرشظقة بني مسائل العؾم ذم ذاته ،وتاريخ العؾم،
ٍ
ملمن من آكحقاز الالصعوري إىل
كشلت فقفا تؾك ادسائل وإفؽار؛ حتى يؽون ذم
وبالتايل السقاقات التي
ْ
ِ
ٍ
ٍ
واحلؼقؼة ذم ذاهتا ،بقـام هو
حاز إىل العؾم
مدرشة أو
ضائػة أو أيدلوجقا معقـة وهو ٓ يشعر ،بل لعؾه يظن بلكه مـ ٌ
ٍ
ٍ
ملمن من مراجعات البحث العؾؿي
صورة كؿطقة كرشتفا الذاكرة الشعبقة وجعؾتفا ذم
ظـد التحؼقق -أشراجلاد.
ِ
مسرة البحث العؾؿي الؼائم
مـح التؼدير الؽبر لؾؿعرفة التي َتـْتُج ظن
ثاكقفام :يتعني ظذ اإلكساكقة ُ
ظذ مرتؽزين مـفجقني مها :ادوضوظقة وتوصقف ادعؾوم كام هو ذم ذاته .وجزء كبر من تؼديرها يؽؿن ذم
آظساف بـتائجفا ،وآكطالق مـفا لبـاء الساكم ادعرذم السؾقم؛ وهذا يرجع إىل ٍ
أس فؾسػي وجودي
يتؾخص ذم :أن احلق واحد ٓ يتعدد ،وأ ٍ
س معرذم يؽؿن ذم رضورة الثؼة بالعؼل اإلكساين ،وأكه يستطقع
ِ
باتت ذم
الوصول إىل ادعؾوم كام يستطقع كؼؾه إىل غره ،من خالل الؾغة
والتجارب وغرها من أدواته التي ْ
ظن التؽـولوجقا واشع ًة ومتعددة.

ومن هـا تليت رضورة التلكقد ظذ اجلاكب ادتعؾق بشخصقة الباحث العؾؿي وأخالققاته ،التي تتؿثل
ذم :إماكة العؾؿقة ،والصز ،وامتالك ادفارات وإدوات الرضورية دجاله البحثي ،وأمهفا ظـدي هـا هو
الشغف بؿجاله العؾؿي؛ الذي يعـي ح َّبه ومحاشتَه واتصا َله الدائم بتطور ادعرفة ذم جماله ،بل واحلرص ظذ
ٍ
كتابات
متابعة ما يتعؾق بؿجاله من ظؾو ٍم ومعارف وخزات أخرى ،بحقث جيد الباحث ذاته فقام يؼدمه من

ٍ
ٍ
ِ
ودمارب...إلخ .وهذه السؿة -بحسب ادفتؿني بتعريف البحث العؾؿي وكقػقتهُ -تعد
وكدوات
وحمارضات

أحد أهم أركان صخصقة الباحث العؾؿي ،فـ"حتؿق ًا يعد ُتؿس الباحثني لالشتػسار حول ادشؽؾة التي تؽون
ذم حقز اهتاممفم من أهم الصػات ادؾحوطة لدى الـاجحني مـفم .فعـدما تستؿع هلم وهم يتحدثون حول
ٍ
أظامهلم ودمارهبم ،دمد أكه من السفل اكتؼال ما لدهيم من محا ٍ
صعور لقس
وُتػقز إىل أخرين .إذ يـتؼل إلقك
س
ٌ
فؼط فقام إذا كان ادوضوع يوحي بمء مثر وصقق ،ولؽن أيضا فقام يتعؾق بعالقة العؿل البحثي ذم جمآهتم
العؾ ؿقة بادجتؿع حوهلم .ومن ثم يبدو أن العامل الرئقس ادؿقز وراء قرار أولئك إفراد كي يصبحوا باحثني
وظؾامء هو :حبفم لؾامدة الدراشقة" التي هي جماهلم البحثي .والسكقز ظذ هذا اجلاكب الذايت ذم صخصقة
الباحث له دوره ادـعؽس ظذ رؤيته لؾبحث العؾؿي ذاته ،وإدراكه حلؼقؼة تلثره ذم احلؼل العؾؿي وآجتامظي
ٍ
وآقتصادي وكحوها؛ وبالتايل لن ِ
َ
كؿفـة ُتؼق الربح ادايل ،أو جمرد وطقػة متتاز
البحث العؾؿي
يامرس
ُ
اإلكسان بؿرور الوقت.
بالرتابة والروتني صلهنا صلن شائر ادفن التي يعتادها
لػت آكتباه إىل رضورة السكقز ظذ أثار السؾبقة ادستبة من الـظر والتعامل مع
وهذا يستدظي َ
ٍ
كؿفـة ُُتؼق الربح ادايل لؾباحث ٓ غر؛ والتي من أمهفا :فؼدان البحث العؾؿي لعـن اجلدة
البحث العؾؿي

ٍ
مشؽالت والؽشف ظن معؾومات جديدة وإبرازها ،كام شقػؼد البحث العؾؿي
الذي يـشل جراء البحث ظن
ظـن اخلقال واإلبداع ،ويػؼده الؾغة العؾؿقة العالقة وادـاهج ادالئؿة جلؿع وُتؾقل ادواد العؾؿقة التي تؼع بني
أيدي الباحثني؛ وهذا إثر الرجعي -كام تالحظ -يـشل ظن هذا اجلاكب الذايت العؿقق واخلػي ذم صخصقة
الباحث وكظرته إىل البحث العؾؿي.

ٍ
ِ
وطقػة يستوجب ظذ
كؿجرد
وأخر ًا فنن اإلصارة إىل هذا إثر السؾبي ظذ معامؾة البحث العؾؿي

الباحث أن يدرك ثؼل ادسمولقة ادؾؼاة ظذ ظاتؼه ،وحػظ إماكة العؾؿقة وآلتزام ادطؾق هبا ذم كل تعامؾه
ٍ
إخالص ودمرد.
العؾؿي ،بداي ًة من مـفجه ذم مجع وُتؾقل ادعؾومات واكتفا ًء بعرض كتائجه بؽل

رَئيـْـسُ التحريْـر
أ.د .خَالِدُ بْنُ مُحَمَّد القَرْنِيّ

3

يُهج اإلسالو يف انرؼايم يغ انضؼف انثشري
إػداد

د .يها تُد جرٌس تٍ حمًد جرٌس

إقمداد :دُ -مٝم٤م سمٜم٧م ضمريس سمـ حمٛمد ضمريس

ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

ملدص البخح
ضم٤مءت ذيٕم٦م اإلؾمالم ص٤محل٦م ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من وُمـ أهؿ ضمقاٟم٥م اإلقمج٤مز اًمتنميٕمل
ُمٜمٝم٩م يِمتٛمؾ قمغم قمدد ُمـ اًم٘مقاقمد
ومٞمٝم٤م ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي وهق
ٌ
دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م وُم٘م٤مصده٤م ،أوهل٤م اإلىمرار واًمتذيمػم هبذه
احل٘مٞم٘م٦م اًمٗمٓمري٦م ًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٌقدي٦م هلل شمٕم٤ممم ،وصم٤مٟمٞمٝم٤م اًمتخٗمٞمػ وآقمتٌ٤مر حل٤مًم٦م اًمْمٕمػ اًمٌنمي
سمٜمققمٞمف اًمٗمٓمري اعمالزم واًمٓم٤مرئ ،وصم٤مًمثٝم٤م ُمٌدأ اعمٙم٤موم٠مة واعمقاؾم٤مة ،وراسمٕمٝم٤م ُمٌدأ اًمتٝمذي٥م
واإلصالح ،وأظمػم ًا ُمٌدأ اًمرقم٤مي٦م واًمٜمٍمة ،وهق ُمٜمٝم٩م يًتققم٥م أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م يمٚمٝم٤م وي١ميمد
ُمقاوم٘متٝم٤م ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م اًمذي هق ه متٞمزه٤م سم٤مًمثٌ٤مت واًمدوام-
اًمٙمٚمامت اًمدًٓمٞم٦م :اًمْمٕمػ اًمٌنميُ ،مٜمٝم٩م اإلؾمالم ،اإلقمج٤مز اًمتنميٕمل-


7
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

مد ضمريسٛم ضمريس سمـ حم٧مٜم سم٤مٝ ُم- د:إقمداد

مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي٤م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٩مٝمُٜم

Abstract
(Islam method to deal with human weakness)
Islamic Law (Sharia) applicable in every time and place , and is one of
most important aspect of the legislative inimitability of Sharia method to
deal with human weakness, which includes number of rules approved by
phrases taken from Holly Quran, Sunna and Sharia laws with its intentions.
First rule is to acknowledge and remembrance of by innate nature to
achieve servitude to Allah. Second rule is reducing and considering about
human weakness with its two types that innate nature weakness binding
and contingent. Third rule is principle of rewarding and equality. Forth rule
is principle of refinement and reform. Final rule is principle of care and
advocacy which is a method that absorbs all Sharia laws and confirm its
conformity with human nature that is real secret to be distinguishing with
consistency and continuity.
Key words: human weakness - Islam method - Islam legislative miracles.



8
م4243 ,هـ3665  اًمٕمـدد إول,مُمـ قمـنم٤مد اًمثـٚاعمجـ

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمـقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمـٚم اعم٦مُمٕم٤م ضمـ٦مـٚجم

ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي



إقمداد :دُ -مٝم٤م سمٜم٧م ضمريس سمـ حمٛمد ضمريس

ضم٤مءت ذيٕم٦م اإلؾمالم ص٤محل ً٦م ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من< ٕهن٤م ُمـ قمٜمد اهلل ,شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم,
اًمذي ىم٤مل ذم حمٙمؿ اًمتٜمزيؾ :ﭐﱡﭐﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[اعمٚمؽ ،]36 :وم٤مًمنميٕم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜم٤مؾمٌ ٌ٦م ًمتٙمقيـ اإلٟمً٤من اًمٕم٘مكم ،واًمٜمٗمز ،واجلًدي ،وُمـ أقمٔمؿ ؿمقاهد ُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م
ودٓئؾ إقمج٤مزه٤مُ ،مٜمٝمجٝم٤م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع هذا اًمْمٕمػ اًمذي ُضمٌؾ قمٚمٞمف اإلٟمً٤من ،ذم أصؾ
ظمٚم٘متف وشمٙمقيٜمف ،وىمد ضم٤مء هذا اعمٜمٝم٩م ذم مجٞمع أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م وأواُمره٤م وٟمقاهٞمٝم٤م ،وُم٘م٤مصده٤م
اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م< وهذا ُم٤م يتٌلم عمـ ي٘مرأ ؾمٞم٤مق أي٤مت ذم ىمقًمف :ﭐﱡﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ

ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱠ[اًمٜمً٤مء ،]4:,48 :وىمد اظمؽمت أن يٙمقن قمٜمقان هذا
اًمٌح٨م سمٕمٜمقانُ( :مٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي)< ًمٌٞم٤من هذا اعمٜمٝم٩م سمتتٌع آي٤مت
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وأطم٤مدي٨م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،وأطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ذم هذا اجل٤مٟم٥م وشم٘مريره ُمـ ظمالهل٤م-
أٍنٔ٘ املْضْع ّأضباب اختٔازِ:
سمٛمٕمٜمك قم٤م ٍم ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،وهق أطمد أوضمف اإلقمج٤مز ومٞمٝم٤م-
 -3شمٕمٚمؼ اعمقوقع
ً
 -4ارشمٌ٤مط اعمقوقع سمجٜمس اإلٟمً٤من ،وـمٌٞمٕمتف اًمتل ضمٌؾ قمٚمٞمٝم٤م-
 -5احل٤مضم٦م إمم مجع ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم وإسمرازه ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي ًمٕمدم وضمقد
دراؾم٦م ُمًت٘مٚم٦م ذم هذا اعمقوقع ظم٤مص٦م-
 -6ضورة ومٝمؿ ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي< ًمْمٌط ُمٜمٝم٩م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع
اًمٜم٤مس ،ظمّمقص ً٤م ُمـ ىمٌؾ اًمدقم٤مة واعمٕمٚمٛملم ،وُمـ يقًمٞمٝمؿ اهلل أُمر ًا ًمٚمٛمًٚمٛملم-
أٍداف البخح:
 -3طمٍم ُمٕم٤مين اًمْمٕمػ اًمٌنمي ،وأىمً٤مُمف ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م-
 -4حتديد ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي ووصٗمف-
 -5اًمٙمِمػ قمـ اعمٕم٤مين وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمتْمٛمٜم٦م ذم هذا اعمٜمٝم٩م-
9
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دُ -مٝم٤م سمٜم٧م ضمريس سمـ حمٛمد ضمريس

ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

الدزاضات الطابك٘:
مل أضمد ومٞمام اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ُمـ شمٜم٤مول هذا اعمقوقع ُمـ طمٞم٨م
قمالىمتف سم٤معمٜمٝم٩م ،وٓ ُمـ طمٞم٨م شمٜم٤مول اإلؾمالم ًم٘مْم٤مي٤م اًمْمٕمػ اًمٌنمي قم٤مُم٦م -وىمد شمٜم٤مول
اًمٌ٤مطمثقن ُمقوقع اًمْمٕمػ اًمٌنمي ذم طم٘مٚملم ُمـ طم٘مقل اًمنميٕم٦م يم٤مٔيت:
-3

اًمتٜم٤مول اًمٗم٘مٝمل ًم٘مْم٤مي٤م اًمْمٕمػ اًمٌنمي سمِمٙمؾ ُمتٕمٚمؼ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،يم٠مقمذار
اعمريض ،وأطمٙم٤مم اًمٜمًٞم٤من واخلٓم٠م وهٙمذا ،ومٝمل رؾم٤مئؾ أو أسمح٤مث ذات حمتقى حمدد
ُمتّمؾ سم٠مطمد أوضمف اًمْمٕمػ اًمٌنمي وأطمٙم٤مُمف-

 -4اًمتٜم٤مول اًمتٗمًػمي ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم< طمٞم٨م شمٜم٤مول أوص٤مف اًمْمٕمػ اًمٌنمي ذم اًم٘مرآن
وُمٕمٜم٤مه ذم قمدد ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ،وهذه اًمدراؾم٤مت شمريمز قمغم ُمٕم٤مين اًمْمٕمػ ذم
ؾمٞم٤مىم٤مهت٤م اًم ٘مرآٟمٞم٦م وٓ شمتٕمرض جلٛمع صقرة ُمتٙم٤مُمٚم٦م قمـ هذه اعمً٠مًم٦م وٓ قمـ ُمٜمٝم٩م
اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سمِمٙمؾ قم٤مم-
الفسم بٔيَا ّبني مْضْع البخح:
-3

احلدود اعمقوققمٞم٦م :اًمٌح٨م يتٜم٤مول اًمْمٕمػ اًمٌنمي ُمـ طمٞم٨م هق ىمْمٞم٦م إٟمً٤مٟمٞم٦م قم٤مُم٦م،
وًمٞمس يم٠مطمقال أو ُمٔم٤مهر ُمٕمٞمٜم٦م-

 -4اإلو٤موم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م :اؾمتٜمٌ٤مط ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع قم٤مُم٦م ىمْم٤مي٤م اًمْمٕمػ اًمٌنمي
وأطمقاًمف ،وشم٠مصٞمؾ ذًمؽ اعمٜمٝم٩م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وسمٞم٤من سمٕمض طمٙمؿ هذا اعمٜمٝم٩م
وآصم٤مره-
ميَج البخح:
اىمتْم٧م ـمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م أن يِمتٛمؾ قمغم قمدد ُمـ اعمٜم٤مه٩م يمام ي٠ميت:
-3

اعمٜمٝم٩م اًمت٠مصٞمكم :وذًمؽ سمت٠مصٞمؾ هذا اعمٜمٝم٩م ُمـ أدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م-

-4

اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمقصٗمل :قمؼم شمتٌع ووصػ ُمٔم٤مهر اًمْمٕمػ اًمٌنمي وأٟمقاقمف،
وأطمقاًمف-
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اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم :قمؼم حتٚمٞمؾ اًمٕمالىم٦م سملم اًمقصػ واحلٙمؿ اًمنمقمل اعمتٕمٚمؼ سمف-
:

جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دُ -مٝم٤م سمٜم٧م ضمريس سمـ حمٛمد ضمريس

ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

تكطٔنات البخح:
اؿمتٛمٚم٧م ظمٓم٦م اًمٌح٨م قمغم ُم٘مدُم٦م ومتٝمٞمد وُمٌحثلم وظم٤ممت٦م وومٝم٤مرس-


اعم٘مدُم٦م :وشمِمٛمؾ :أمهٞم٦م اًمٌح٨م ،وأهداومف ،واًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م-



اًمتٛمٝمٞمدٟ :مٌذة قمـ اًمتّمقر اإلؾمالُمل ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م-

اعمٌح٨م إولُ :مٗمٝمقم اًمْمٕمػ اًمٌنمي وومٞمف:


اعمٓمٚم٥م إول :شمٕمريػ اًمْمٕمػ اًمٌنمي ذم اًمٚمٖم٦م وآصٓمالح-



اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ُمٗمٝمقم اًمْمٕمػ اًمٌنمي-



اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :اعمّمٓمٚمح٤مت ذات اًمّمٚم٦م سمٛمٗمٝمقم اًمْمٕمػ اًمٌنمي-



اعمٓمٚم٥م اًمراسمع :أىمً٤مم اًمْمٕمػ اًمٌنمي وومٞمف ُمً٠مًمت٤من:



اعمً٠مًم٦م إومم :اًمْمٕمػ اعمالزم اًمٗمٓمري وأُمثٚمتف-



اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :اًمْمٕمػ اًمٕم٤مرض وأُمثٚمتف.

اعمٌح٨م اًمث٤مين:اًم٘مقاقمد اخلٛمس عمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي وومٞمف:


اعمٓمٚم٥م إول :اًمتذيمػم واإلىمرار-



اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اًمتخٗمٞمػ وآقمتٌ٤مر-



اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :اعمٙم٤موم٠مة واعمقاؾم٤مة-



اعمٓمٚم٥م اًمراسمع :اًمتٝمذي٥م واعمج٤مهدة-



اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس :اًمرقم٤مي٦م واًمٜمٍمة-

اخل٤ممت٦م واًمٗمٝم٤مرس-
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التنَٔد
يٛمثؾ ُمقوقع اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م حمقر ًا ًمٚمٕمديد ُمـ اًمتخّمّم٤مت واًمٕمٚمقم ،يمٕمٚمقم اًمديـ،
وقمٚمؿ اًمٜمٗمس ،وقمٚمؿ آضمتامع ،واًمٗمٚمًٗم٦م ،وؾم٤مئر اًمتخّمّم٤مت اإلٟمً٤مٟمٞم٦م سمٗمروقمٝم٤م اعمتٕمددة-
واٟمٓمالىم ً٤م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[اعمٚمؽ <]36 :وم٢من اعمٜمٔمقر
اإلؾمالُمل ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م هق إؾم٤مس اًمذي سمٜمٞم٧م قمٚمٞمف أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م يمٚمٝم٤م ،وإن ُمٕمروم٦م
ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع هذه اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م ،هق أطمد أوضمف اإلقمج٤مز اًمتنميٕمل ذم هذا
اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ< وهلذا وضم٥م اًمٌدء سم٤محلدي٨م قمـ ظمّم٤مئص اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م ذم اإلؾمالم ذم
أسمٕم٤مده٤م اعمختٚمٗم٦م ،واًمتل طمدده٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة< وم٘مد ذيمر اًم٘مرآن أن أصؾ
ظمٚمؼ اإلٟمً٤من ُمـ ـملم ،وُمـ آدم ظمٚم٘م٧م طمقاء ،وُمٜمٝمام شمٜم٤مؾمؾ اًمٌنم أمجٕمقن ،وىمد ظمٚمؼ اهلل
اإلٟمً٤من ذم أطمًـ شم٘مقيؿ ،وأقمدل صقرة ،طمٞم٨م ُمٞمز اهلل اإلٟمً٤من سم٤مًمٕم٘مؾ ،واإلرادة ،ومه٤م
أؾم٤مس ذم اًمتٙمٚمٞمػ ،وهق خمٚمقق ُمٙمرم ُمًتخٚمػ ،ؾمخر اهلل ًمف ُم٤م ذم إرض اسمتال ًء ُمٜمف
واظمتٌ٤مر ًا ،يمام أن ذم هذا اإلٟمً٤من ضم٤مٟمٌلم مه٤م اًمروح واجلًد ،وُمٜمٝمام ُمٕم ً٤م شمتٙمقن ـمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م،
ٍ
سمٗمٓمرة ؾمقاء ،وذم ٟمّمقص اًمنميٕم٦م ُم٤م يِمػم إمم أن اخلػم ذم ومٓمرة
وىمد ظمٚمؼ اهلل اخلٚمؼ أمجٕملم
اإلٟمً٤من أصؾ ،واًمنم ـم٤مرئ( ،)3ومم٤م ذيمره اهلل شمٕم٤ممم ذم أوص٤مف اإلٟمً٤من أٟمف ظمٚمؼ وٕمٞمٗم ً٤م،
ووٕمٗمف هذا ُمالزم ًمف ذم أصؾ اخلٚم٘م٦م ،وهق ُم٤م ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف ذم هذه اًمدراؾم٦م-


(ً )3مالؾمتزادة :اٟمٔمر اًمتّمقر اإلؾمالُمل ًمإلٟمً٤من أؾم٤مس ًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمالم اًمؽمسمقي٦م ،ضمٕمٗمر ؿمٞمخ إدريس ،جمٚم٦م اعمًٚمؿ اعمٕم٤مس،
اًمٕمدد 3;99 ،34مٟ -مًخ٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م ذم ُمقىمع اعمجٚم٦م-
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املبخح األّل
مفَْو الطعف البػسٖ
ّفُٔ مطالب:


اعمٓمٚم٥م إول :شمٕمريػ اًمْمٕمػ اًمٌنمي ذم اًمٚمٖم٦م وآصٓمالح-



اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ُمٗمٝمقم قمغم اًمْمٕمػ اًمٌنمي-



اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :اعمّمٓمٚمح٤مت ذات اًمّمٚم٦م سمٛمٗمٝمقم اًمْمٕمػ اًمٌنمي-



اعمٓمٚم٥م اًمراسمع :أٟمقاع اًمْمٕمػ اًمٌنمي ،وومٞمف ُمً٠مًمت٤من:

 ,اعمً٠مًم٦م إومم :اًمْمٕمػ اعمالزم اًمٗمٓمري (اًمٖمريزي) ،وأُمثٚمتف-
 ,اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :اًمْمٕمػ اًمٕم٤مرض ،وأُمثٚمتف-
املطلب األّل
تعسٓف الطعف البػسٖ يف اللػ٘ ّاالصطالح
يف اللػ٘:
ػ ،وهق ُم٠مظمقذ ُمـ ُم٤مدة (ض ع ف) -ىم٤مل
ػ يْم َٕم ُ
ُمّمدر ىمقهلؿَ :و ُٕم َ
أو َٕم َٗم ُف):
ػ) ومٝمق ( َو ِٕم ٌ
ػ) سمٗمتح اًمْم٤مد ووٛمٝم٤م ود اًم٘مقة وىمد ( َو ُٕم َ
اًمْم ْٕم ُ
ٞمػ) و( ْ
اًمرازيَّ ( :
واؾم َت ْْم َٕم َٗم ُف قمدَّ ه
همػمه ،وىمقم ( ِو َٕم ٌ
٤مف) ،و( ُو َٕمٗم٤م ُء) ،و( َو َٕم َٗم ٌ٦م)ً ،
أيْم٤م سمٗمتحتلم خمٗمٗم٤مْ ،
وٕمٞم ًٗم٤م( -)3وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر :اًمْمٕمػ سمْمؿ اًمْم٤مد يٙمقن ذم اجلًد ،وسمٗمتحٝم٤م يٙمقن ذم اًمرأي
واًمٕم٘مؾ(-)4
يف االصطالح:
يٓمٚمؼ اًمْمٕمػ قمغم :وهـ اًم٘مقة طمً ً٤م أو ُمٕمٜمك ويٙمقن ذم اًمٜمٗمس ،وذم اًمٌدن وذم احل٤مل(-)5

( )3خمت٤مر اًمّمح٤مح ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمرازي ،حت٘مٞمؼ :يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد ،ط ،7اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م3642 ،هـ ،ص -3:6
(ً )4مً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم اسمـ ُمٜمٔمقر ،ط ،5دار ص٤مدر ،سمػموت3636 ،هـ-)425.;( ،
( )5اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ ،قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موي ،ط ،3قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًم٘م٤مهرة3632،هـ ،ص -445
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وسم٤مًمْم ّؿ ذم اجلًؿ ،وسم٤مًمٙمن سمٛمٕمٜمك اعمِثؾ(-)3
واًمرأي،
ّ
وىمٞمؾّ :
اًمْمٕمػ ودّ ّ
اًم٘مقة ذم اًمٕم٘مؾّ ،
وم٤معمٕمٜمك آصٓمالطمل ٓ خيرج قمـ ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي< ومٙمالمه٤م يدل قمغم ظمالف اًم٘مقة-

املطلب الجاىٕ
األدل٘ عل ٙالطعف البػسٖ يف الهتاب ّالطي٘
وردت يمٚمٛم٦م اًمْمٕمػ سمٛمٕمٜمك ظمالف اًم٘مقة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صمالصملم ُمرة(ُ ،)4مٜمٝم٤م ىمقًمف
شمٕم٤ممم :ﭐﭐﱡﱕ ﱖ ﱗﱠ[اًمٜمً٤مء -]4: :وىمقًمف :ﭐﱡﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ

ﲁﱠ[اًمروم ]76 :ووردت يمٚمٛم٦م اًمْمٕمػ سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمذي هق ود اًم٘مقة ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة
سمٜمحق ؾمٌٕملم ُمرة )5( -وُمـ أُمثٚمتٝم٤م ُم٤م ورد قمـ أيب هريرة  ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط( :اعم١مُمـ
اًم٘مقي ظمػم وأطم٥م إمم اهلل ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػ وذم يمؾ ظمػم)( -)6وقمـ أيب اًمدرداء  ىم٤مل:
ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقلَ ( :أ ْسم ُٖمقين ذم اًمْمٕمٗم٤مء ،وم٢مٟمام شمٜمٍمون وشمرزىمقن سمْمٕمٗم٤مئٙمؿ)( -)7وقمـ
طم٤مرصم٦م سمـ وه٥م  أن اًمٜمٌل ط ىم٤مل( :أٓ أظمؼميمؿ سم٠مهؾ اجلٜم٦م؟ يمؾ وٕمٞمػ ُمًتْمٕمػً ،مق

( )3اًمٙمٚمٞم٤مت ُمٕمجؿ ذم اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م ،أسمق أيقب سمـ ُمقؾمك اًمٙمٗمقي ،حت٘مٞمؼ :قمدٟم٤من درويش ،طُ ،3م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ،ص -797
( )4اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ًٕمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،ط  ،3دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م3586 ،هـ ،ص -643,642
( )5اٟمٔمر :اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ًٕمٗم٤مظ احلدي٨م اًمٜمٌقي ،أزي -ومٜمًٜمؽ وآظمرون ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،طُ ،3مٙمتٌ٦م سمريؾ،
3;58م-)735,732.5( ،
( )6رواه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر ،سم٤مب ذم إُمر سم٤مًم٘مقة وشمرك اًمٕمجز ،وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل ،وشمٗمقيض اعم٘م٤مدير هلل سمرىمؿ.)4886( :
( )7أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب اجلٝم٤مد ،سم٤مب ذم آٟمتّم٤مر سمرذل اخلٞمؾ واًمْمٕمٗم٦م ،سمرىمؿ ،)47;6( :واًمؽمُمذي ،يمت٤مب اجلٝم٤مد سم٤مب
ذم آٟمتّم٤مر سمرذل اخلٞمؾ واًمْمٕمٗم٦م ،وسمرىمؿ ،)3924( :واًمٜمً٤مئل سمٚمٗمظ :أسمٖمقين اًمْمٕمٞمػ ،---يمت٤مب اجلٝم٤مد ،سم٤مب
آؾمتٜمّم٤مر سم٤مًمْمٕمٞمػ ،سمرىمؿ ،)539;( :وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح أيب داود ،سمرىمؿ.)4557( :
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أىمًؿ قمغم اهلل ٕسمره)( -)3وىمد وصٗمف اسمـ طمجر :سم٠مٟمف ُمـ شمٙمقن ٟمٗمًف وٕمٞمٗم٦مً ،متقاوٕمف
ووٕمػ طم٤مًمف ذم اًمدٟمٞم٤م(-)4

املطلب الجالح
املصطلخات ذات الصل٘ مبفَْو الطعف البػسٖ
وردت أًمٗم٤مظ ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذات صٚم٦م سمٛمٗمٝمقم اًمْمٕمػ اًمٌنمي سمٙم٤موم٦م أٟمقاقمف ،وُمـ
هذه اعمّمٓمٚمح٤مت( :اًمقهـ وآؾمتٙم٤مٟم٦م) -واًمقهـ ًمٖم٦مُ :م٠مظمقذ ُمـ ُم٤مدة "و ه ن" اًمتل شمدل قمغم
اًمْمٕمػ ،شم٘مقل ُمٜمف :وهـ اًمٌمء ،هيـ وهٜمً٤م :وٕمػ ،وأوهٜمتف أٟم٤م« :أي :أوٕمٗمتفش -واًمقهـ:
اًمْمٕمػ ذم اًمٕمٛمؾ وذم إؿمٞم٤مء ،ويمذًمؽ ذم اًمٕمٔمؿ وٟمحقه(-)5
اصٓمالطم٤م ٓ :خيتٚمػ قمـ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي اًمدال قمغم اًمْمٕمػ ،ؾمقاء ذم اًمٕمٛمؾ أو
واًمقهـ
ً
إؿمٞم٤مء-
أُم٤م آؾمتٙم٤مٟم٦م ًمٖم٦م :ومٛم٠مظمقذة ُمـ ُم٤مدة «س ك نش اًمتل شمدل قمغم اخلْمقع واًمذًم٦م ،وي٘م٤مل:
اؾمتٙم٤من ومالن ،إذا ظمْمع(-)6
اصٓمالطم٤م ٓ :خترج قمـ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي اًمدال قمغم آؾمتًالم واخلْمقع
وآؾمتٙم٤مٟم٦م
ً
واًمذل-

( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب قمتؾ سمٕمد ذًمؽ زٟمٞمؿ ،سمرىمؿ ،)6;3: ( :وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب
صٗم٦م اجلٜم٦م ،سم٤مب أهؾ اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر وقمالُم٤مهتؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ،سمرىمؿ-)4:75( :
( )4ومتح اًمٌ٤مري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،شمرىمٞمؿ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،ط ،3دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت،
;359هـ-)949.:( ،
( )5هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ،حمٛمد سمـ أمحد إزهري ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقض ،ط ،3دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت4223 ،م،
(-)456.8
(ً )6مً٤من اًمٕمرب-(5;92.7( ،
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الصل٘ بني الطعفّ ،الًٍّْ ،االضتهاى٘
ٌ
ؿم٤مُمؾ ًمٙم٤موم٦م
ُمٓمٚمؼ
ومرق اًمرازي سمٞمٜمٝم٤م سم٠من اًمقهـ :وٕمػ اًم٘مٚم٥م أو اجلٌـ ،واًمْمٕمػ:
ٌ
أٟمقاع اًمْمٕمػ اًمٌدين واعم٤مدي-
وآؾمتٙم٤مٟم٦م :آؾمتًالم واًمتٔم٤مهر سم٤مًمٕمجز(-)3

املطلب السابع
أقطاو الطعف البػسٖ
شمٕمددت شم٘مًٞمامت أهؾ اًمٕمٚمؿ ٕٟمقاع اًمْمٕمػ اًمٌنمي ،وذًمؽ ٓقمتٌ٤مرات خمتٚمٗم٦م
وشمتٚمخص شمٚمؽ آقمتٌ٤مرات ذم أرسمٕم٦م أُمقر يمام ي٠ميت:


اًمت٘مًٞمؿ سمحً٥م اعمالزُم٦م ،أو قمدم اعمالزُم٦م ،ويٜم٘مًؿ ومٞمٝم٤م اًمْمٕمػ اًمٌنمي إمم ىمًٛملم:



(وٕمػ ومٓمري ُمالزم ،ووٕمػ ـم٤مرئ قم٤مرض)-



اًمت٘مًٞمؿ سم٤مقمتٌ٤مر آظمتٞم٤مر ،وقمدم آظمتٞم٤مر ،ومٞمٜم٘مًؿ اًمْمٕمػ اًمٌنمي إمم ىمًٛملم:
(وٕمػ ىمدري طمتٛمل ،ووٕمػ يمًٌل)-



اًمت٘مًٞمؿ سم٤مقمتٌ٤مر جم٤مل اًمْمٕمػ ،ويٜم٘مًؿ اًمْمٕمػ اًمٌنمي ذم هذا آقمتٌ٤مر إمم قمدة أىمً٤مم:
(اًمْمٕمػ اًمٌدين ،اًمْمٕمػ اًمٜمٗمز ،اًمْمٕمػ اًمٕم٘مكم) وهٙمذا-



اًمت٘مًٞمؿ سمحً٥م اًمٕمٛمقم واخلّمقص ،ويٜم٘مًؿ اًمْمٕمػ اًمٌنمي ذم هذا آقمتٌ٤مر إمم
ىمًٛملم( :وٕمػ قم٤مم يِمٛمؾ ضمٜمس اإلٟمً٤من ،ووٕمػ ظم٤مص يتٕمٚمؼ سم٤مًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ
يمْمٕمػ اعمجٜمقن وذوي آطمتٞم٤مضم٤مت اخل٤مص٦م يم٤مٕقمٛمك وٟمحقه) -وًمٕمؾ أؿمٝمر
اًمت٘مًٞمامت واعمٕمتٛمد قمٜمد أهمٚم٥م قمٚمامء اًمتٗمًػم هق اًمت٘مًٞمؿ إمم ُمالزم وقم٤مرض ،سم٤مإلو٤موم٦م
إمم أن هذا اًمت٘مًٞمؿ يًتققم٥م سم٘مٞم٦م اًمت٘مًٞمامت إظمرى ،يمام ؾمٞم٠ميت ذم اعمً٤مئؾ أشمٞم٦م(-)4

( )3اٟمٔمرُ :مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ،حمٛمد سمـ قمٛمر اًمرازي ،ط ،5دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت3642 ،هـ-)4.5( ،
( )4مل أضمد ُمـ مجع أىمً٤مم اًمْمٕمػ أو ومّمؾ ومٞمٝم٤م ذم ُمقوع واطمد ،وإٟمام شمؿ اؾمتٗم٤مدة هذه إىمً٤مم ُمـ جمٛمقع شمٗم٤مؾمػم أي٤مت،
وُمـ شم٘مًٞمامت اًمٗم٘مٝم٤مء ذم يمت٥م اًمٗم٘مف قمٜمد طمديثٝمؿ قمـ ذوي إقمذار وأٟمقاع اعمِم٘م٦م اعمالزم ُمٜمٝم٤م واًمٕم٤مرض-
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ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

املطأل٘ األّىل :الطعف الفطسٖ ٍّْ املالشو يف أصل ارتلك٘.
شمِمػم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م وأطم٤مدي٨م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة إمم أن يمؾ ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم
وٕمػ ـمٌٞمٕمل ،واعمراد سمْمٕمػ اإلٟمً٤من اعمالزم ًمف ذم أصؾ اخلٚم٘م٦م هق
وٕمٗم٤مء وٕم ًٗم٤م ذاشم ًٞم٤م وهق
ٌ
اًمْمٕمػ ذم أرسمٕم٦م أُمقر يم٤مٔيت:


وٕمٞمػ ذم أصؾ اخلٚم٘م٦م ،وأول اًمٕمٛمر ،وآظمره-
اًمْمٕمػ اًمٌدين ذم اعمٜمِم٠م واًمتٙمقيـ< ومٝمق
ٌ



وٕمٞمػ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اهلقى واًمِمٝمقة ،وهق وٕمػ همريزي قم٤مم،
اًمْمٕمػ اًمٖمريزي ،ومٝمق
ٌ
وم٢من هقاه يًتٛمٞمٚمف ،وؿمٝمقشمف وهمْمٌف يًتخٗم٤مٟمف ،وهذا أؿمد اًمْمٕمػ ،وُمـ همرائزه :احل٥م
اًمٓمٌٞمٕمل واخلقف اًمٓمٌٞمٕمل وطم٥م اًمذات وهذه يمٚمٝم٤م ُمـ اًمْمٕمػ اعمالزم-



واهلؿ واًمٕمِمؼ أو اعمٞمؾ اًمٕم٤مـمٗمل وؾم٤مئر ُم٤م
اًمْمٕمػ اًمٜمٗمز :سم٤محلزن واًمٖمْم٥م وآٟمٙمً٤مر
ّ
يٓمرأ قمغم اًمٜمٗمس ُمـ أطمقال-



اًمْمٕمػ اًمٕم٘مكم :سم٤مًمٖمٗمٚم٦م واًمٜمًٞم٤من واجلٝمؾ وحمدودي٦م اًمٕمٚمؿ واًمٕمجٚم٦م-



ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ اإلٟمً٤من" :وم٢مٟمف وٕمٞمػ اًمٌٜمٞم٦م ،وٕمٞمػ اًم٘مقة وٕمٞمػ ،اإلرادة وٕمٞمػ
اًمٕمٚمؿ وٕمٞمػ اًمّمؼم ،وأوم٤مت إًمٞمف ُمع هذا اًمْمٕمػ أهع ُمـ اًمًٞمؾ ذم صٞم٥م
احلدور"(-)3

األدل٘ مً الكسآٌ الهسٓه عل ٙالطعف الفطسٖ املالشو:
 -3ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﱕ ﱖ ﱗﱠ[اًمٜمً٤مء ،]4: :ىم٤مل احلًـ :ظمٚمؼ ُمـ ُم٤مء ُمٝملم(-)4
-4

ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺﱠ[اًمروم ]76 :ىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي" :أي :اسمتدأيمؿ ُمـ وٕمػ ،وضمٕمؾ
اًمْمٕمػ أؾم٤مس أُمريمؿ أو ظمٚم٘مٙمؿ ُمـ أصؾ وٕمٞمػ وهق اًمٜمٓمٗم٦م"(-)5

( )3ـمريؼ اهلجرشملم وسم٤مب اًمًٕم٤مدشملم ،اسمـ اًم٘مٞمؿ ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اإلصالطمل ،ط ،3قم٤ممل اًمٗمقائد ،اًمري٤مض364; ،هـ ،ص -:7
(ُ )4مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ،اًمٌٖمقي-)722.3( ،
( )5أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار اًمت٠مويؾ اعمٕمروف سمتٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي ،أسمق يٕمغم اًمٌٞمْم٤موي ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اعمرقمِمكم ،ط ،3دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت363: ،هـ-)626.9( ،
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ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

 -5ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﱠ[احلجر:
دورا ٓ يٛمٙمـ إهمٗم٤مًمف،
 -]4وذيمر اًمّمٚمّم٤مل واحلٛم٠م اعمًٜمقن< ٕن هلذيـ اًمٕمٜمٍميـ ً
يمثػما ،وٓ يٛمٚمؽ ظم٤مصٞم٦م اعمح٤مومٔم٦م قمغم ذاشمف ،وًمٞمس ذم ؿمدشمف
وم٤مًمّمٚمّم٤مل ٓ يتامؾمؽ ً
يم٤مًمٗمخ٤مر اًمذي ؾمقشمف اًمٜم٤مر ،واحلٛم٠م اعمًٜمقن هق اًمٓملم اًمذي اؿمتد ؾمقاده وشمٖمػمت
ُمٙمروه٤م -وه٤مشم٤من اخلّمٞمّمت٤من ومه٤م قمدم اًمتامؾمؽ وقمدم آطمتٗم٤مظ
شمٖمػما
رائحتف
ً
ً
سمخ٤مصٞم٦م اًمّمالح وـمروء اًمٗمً٤مد واًمتٖمػمُ ،مالزُمت٤من ًمإلٟمً٤من(-)3
 -6ىمقًمف:ﱡﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ[ﱠ[آل قمٛمران ]36 :وهذه أي٦م
أصؾ ذم ومٓمري٦م وُمالزُم٦م هذا اًمْمٕمػ ٟمحق اًمِمٝمقة ذم اإلٟمً٤من وم٢من ُمٕمٜمك اًمتزيلم ذم ىمقًمف
طم٥م اًمِمٝمقات ،وم٘مقًمف ُز ِّي َـ ُمـ اًمتزيلم وهق شمّمٞمػم اًمٌمء
َّ
(زيـ)< أيُ :طم ًِّـ ًمٚمٜم٤مس ُّ
زيٜمً٤م< أي :طمًٜمً٤م ،وىمد ٟمً٥م اهلل اًمتزيلم ذم ُمقاوع إمم ٟمٗمًف يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤مممﭐﱡﭐﱮ ﱯ

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱠ[احلجرات ]9 :وٟمًٌف ذم ُمقاوع إمم اًمِمٞمٓم٤من يمام
ذم ىمقًمف ﭐ شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨﱠ[إٟمٗم٤مل ]6: :وذيمره ذم ُمقاوع همػم
ُمًٛمك وم٤مقمٚمف يمام ذم هذه أي٦م ،ىم٤مل اًمراهم٥م" :واًمتزيلم ًمٚمِمٝمقات يٓمٚمؼ ويراد سمف ظمٚمؼ
طمٌٝم٤م ذم اًم٘مٚمقب ،وهق هبذا اعمٕمٜمك ُمْم٤مف إًمٞمف شمٕم٤ممم طم٘مٞم٘م٦م< ٕٟمف ٓ ظم٤مًمؼ إٓ هق ،ويٓمٚمؼ
ويراد سمف احلض قمغم شمٕم٤مـمل اًمِمٝمقات اعمحٔمقرة ومتزيٞمٜمٝم٤م سم٤معمٕمٜمك اًمث٤مين ُمْم٤مف إمم
اًمِمٞمٓم٤من< شمٜمزي ً
ال ًمقؾمقؾمتف وحتًٞمٜمف ُمٜمزًم٦م إُمر هب٤م واحلض قمغم شمٕم٤مـمٞمٝم٤م"(-)4
 -7ىمقًمف شمٕم٤ممم:ﭐﭐﱡﭐﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﱠ[وم٤مـمر،]37 :
ىم٤مل اسمـ يمثػم" :خيؼم شمٕم٤ممم سمٖمٜم٤مئف قمام ؾمقاه ،وسم٤مومت٘م٤مر اعمخٚمقىم٤مت يمٚمٝم٤م إًمٞمف ،وشمذًمٚمٝم٤م سملم
يديف< أي :حمت٤مضمقن إًمٞمف ذم مجٞمع احلريم٤مت واًمًٙمٜم٤مت وهق اًمٖمٜمل قمٜمٝمؿ سم٤مًمذات"(-)5
( )3ىمّمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ومْمؾ قمٌ٤مس ،ط ،5دار اًمٜمٗم٤مئس ،إردن3652 ،هـ ،ص -335,334
( )4اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين ،حت٘مٞمؼ :صٗمقان اًمداودي ،ط ،3دار اًم٘مٚمؿ ،سمػموت،
3634هـ ،ص ;-5:
( )5شمٗمًػم اسمـ يمثػم-)658. 5( ،
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ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

ﱠ< أي:
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل :ﭐﭐﱡﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ َّ
ف اًمٗم٘مراء؟
قمر َ
اعمحت٤مضمقن إًمٞمف ذم سم٘م٤مئٙمؿ ويمؾ أطمقاًمٙمؿ -وىم٤مل اًمزخمنمي" :وم٢من ىمٚم٧م مل َّ
ىمٚم٧م :ىمّمد سمذًمؽ أن يرهيؿ أهنؿ ًمِمدة اومت٘م٤مرهؿ إًمٞمف هؿ ضمٜمس اًمٗم٘مراء ،وإن يم٤مٟم٧م
اخلالئؼ يمٚمٝمؿ ُمٗمت٘مريـ إًمٞمف ُمـ اًمٜم٤مس وهمػمهؿ< ٕن اًمٗم٘مر مم٤م يتٌع اًمْمٕمػ ،ويمٚمام يم٤من
اًمٗم٘مػم أوٕمػ يم٤من أوم٘مر وىمد ؿمٝمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم اإلٟمً٤من سم٤مًمْمٕمػ ذم ؾمقرة اًمٜمً٤مء،
ﱠ اًمروم ،وًمق ٟمٙمر ًمٙم٤من اعمٕمٜمك :أٟمتؿ سمٕمض
وىم٤مل :ﭐﭐﱡﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ
اًمٗم٘مراء"(-)3وي١ميد اًمًٕمدي

ذم شمٗمًػمه قمغم دًٓم٦م هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم قمٛمقم أٟمقاع

اًمْمٕمػ اًمٌنمي وأهنؿ وم٘مراء إمم اهللّ ُمـ مجٞمع اًمقضمقه :وم٘مراء ذم إجي٤مدهؿ ،وذم إقمدادهؿ
سم٤مًم٘مقى وإقمْم٤مء واجلقارح ،وذم إُمدادهؿ سم٤مٕىمقات وإرزاق ،وذم سف اًمٜم٘مؿ
قمٜمٝمؿ ،وذم شمرسمٞمتٝمؿ سم٠مٟمقاع اًمؽمسمٞم٦م ،وأضمٜم٤مس اًمتدسمػم -وذم شم٠مهلٝمؿ ًمف ،وطمٌٝمؿ ًمف،
وشمٕمٌدهؿ ،وذم شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمقن ،وقمٛمٚمٝمؿ سمام يّمٚمحٝمؿ ،ومٝمؿ وم٘مراء سمٙمؾ ُمٕمٜمك،
وسمٙمؾ اقمتٌ٤مر ،ؾمقاء ؿمٕمروا سمٌٕمض أٟمقاع اًمٗم٘مر أم مل يِمٕمروا(-)4
-8

وُمـ أدًم٦م اًمْمٕمػ اًمٓمٌٞمٕمل ُم٤م أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز ُمـ صٗم٤مت اًمٜم٘مص اًمتل
ضمٌؾ قمٚمٞمٝم٤م اإلٟمً٤من ،وهل يمام ي٠ميت:



اًمٕمجٚم٦م ،ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:ﱡﭐﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱠ[اإلهاء:
 ]33ىم٤مل اًم٘مرـمٌل :أي :ـمٌٕمف اًم َٕم َجٚم٦م ،وم َٞم ْٕم َجؾ سمً١مال اًمنم يمام يٕمجؾ سمً١مال اخلػم-
وىمٞمؾ :أؿم٤مر سمف إمم آدم

طملم هنض ىمٌؾ أن شمريمّ٥م ومٞمف اًمروح قمغم اًمٙمامل -ىم٤مل ؾمٚمامن:

ّأول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ آدم رأؾمف ومجٕمؾ يٜمٔمر وهق خيٚمؼ ضمًده ،ومٚمام يم٤من قمٜمد اًمٕمٍم
جؾ ىمٌؾ اًمٚمٞمؾ ومذًمؽ ىمقًمف :ﱡﱰ
رب َقم ّ
سم٘مٞم٧م رضماله مل يٜمٗمخ ومٞمٝمام اًمروح ،وم٘م٤مل :ي٤م ّ

ﱱ ﱲﱠ وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :عم٤م اٟمتٝم٧م اًمٜمٗمخ٦م إمم هشمف ٟمٔمر إمم ضمًده ومذه٥م
( )3اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ :أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش ،ط ،4دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م،
اًم٘م٤مهرة35:6 ،هـ-)437.9( ،
( )4أٟمٔمر :شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ اًمٚمقحيؼ ،طُ ،3م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م3642 ،هـ ،ص -8:9
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ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

ًمٞمٜمٝمض ومٚمؿ ي٘مدر ومذًمؽ ىمقًمف :ﱡﱰ ﱱ ﱲﱠ .وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد :عم٤م دظمؾ
اًمروح ذم قمٞمٜمٞمف ٟمٔمر إمم صمامر اجلٜم٦م ،ومٚمام دظمؾ ذم ضمقومف اؿمتٝمك اًمٓمٕم٤مم ومقصم٥م ىمٌؾ أن شمٌٚمغ
الن إمم صمامر اجلٜم٦م ،ومذًمؽ طملم ي٘مقلُ (ُّ :ظمٚمِ َؼ ٱإلٟم ًَْ ُ
اًمروح رضمٚمٞمف َقم ْج َ
٤من ُِم ْـ َقم َج ٍؾَّﱠ)ذيمره
اًمٌٞمٝم٘مل(-)3


اًمٔمٚمؿ واجلٝمؾ ،ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﭐﱡﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ

ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ[إطمزاب-]94 :


اهلٚمع ،واجلزع واًمٌخؾ واًمٙمٗمر ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱠ[اعمٕم٤مرج ]43,3; :وىم٤مل شمٕم٤ممم:ﱡﱞ ﱟ ﱠ ﱡ

ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱠ[احل٩م ]88 :وهذه اًمّمٗم٤مت وهمػمه٤م شمدل قمغم
صٗم٤مت ُمالزُم٦م ٓ يٙم٤مد يٜمجق ُمٜمٝم٤م إٓ ُمـ ووم٘مف اهلل شمٕم٤ممم
أن ضمٜمس سمٜمل اإلٟمً٤من ومٞمف
ٌ
وأقم٤مٟمف ،وهل ختتٚمػ ذم وضمقده٤م سملم اًمٜم٤مس ،سمحً٥م اظمتالومٝمؿ ذم جم٤مهدهت٤م وُمداومٕمتٝم٤م،
وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمغم ذًمؽ-
األدل٘ مً الطي٘ عل ٙالطعف الفطسٖ املالشو:
 -3ىم٤مل اًمٜمٌل ط( :عم٤م صقر اهلل آدم ذم اجلٜم٦م شمريمف ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يؽميمف ،ومجٕمؾ إسمٚمٞمس يٓمٞمػ
سمف ،ويٜمٔمر ُم٤م هق ،ومٚمام رآه أضمقف قمرف أٟمف ُظمٚمؼ ظمٚم ً٘م٤م ٓ يتامًمؽ)( -)4ضم٤مء ذم ذح
احلدي٨م( :ومٚمام رآه أضمقف) اجلقف ُمـ يمؾ رء اًمٌ٤مـمـ واًمٗمراغ اًمذي ي٘مٌؾ أن يِمٖمؾ
ويٛمأل (قمرف أٟمف ظمٚمؼ ظمٚم٘م٤م ٓ يتامًمؽ)< أي ٓ :يٛمٚمؽ ٟمٗمًف وٓ حيًٌٝم٤م قمـ اًمِمٝمقات،
وىمٞمؾ ٓ يٛمٜمع دومع اًمقؾمقاس قمٜمف ،وىمٞمؾ ٓ يٛمٚمؽ ٟمٗمًف قمٜمد اًمٖمْم٥م ،واعمراد ضمٜمس سمٜمل
آدم( -)5وذم هذا احلدي٨م دًٓم٦م قمغم اًمْمٕمػ ذم أصؾ ظمٚم٘م٦م اإلٟمً٤من ،وأٟمف وٕمٞمػ ُمـ
ضمٝم٦م اطمتٞم٤مضمف ًمٚمٓمٕم٤مم واًمنماب ،وُمـ ضمٝم٦م ُم٤مدة ظمٚم٘مف وأصؾ ُمقًمده ،صمؿ هرُمف
وصػ إٓ وهق سملم وٕمٗملم-
وؿمٞمخقظمتف ،ومٚمٞمس ًمف ُمـ اًم٘مقة
ٌ
( )3اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل-)3;5.3( ،
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م ،سم٤مب ظمٚمؼ اإلٟمً٤من ظمٚم ً٘م٤م ٓ يتامًمؽ ،سمرىمؿ.5833 :
( )5ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ-)53.:( -
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ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

 -4قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط( :يمؾ سمٜمل آدم ظمٓم٤مء وظمػم اخلٓم٤مئلم
اًمتقاسمقن)( -)3ومٝمذا احلدي٨م يدل قمغم أٟمف ٓ خيٚمق اإلٟمً٤من ُمـ اخلٓمٞمئ٦م <،عم٤م ومٞمف ُمـ
اًمْمٕمػ ،وهمٚمٌ٦م اهلقى ،وأٟمف مم٤م ضمٌؾ قمٚمٞمف اإلٟمً٤من ،وىمد ضم٤مء ذم طمدي٨م أيب هريرة  أن
ِ
قنَ ،وم َٞم ًْ َت ْٖم ِٗم ُر َ
هلل سمِٙم ُْؿَ ،و َجلَ٤م َء سمِ َ٘م ْق ٍم ُي ْذٟمِ ٌُ َ
ون اهللَ َوم َٞم ْٖم ِٗم ُر
٥م ا ُ
اًمٜمٌل ط ىم٤ملًَ ( :م ْق َمل ْ شم ُْذٟم ٌُقا ًَم َذ َه َ
َهل ُ ْؿ)( ،)4واعمٕمٜمك أن اهلل  أراد يمقٟم ً٤م وىمدر ًا أن خيٚمؼ ظمٚم ً٘م٤م قمٜمدهؿ ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمذٟم٥م واخلٓم٠م،
ومٞمًتٖمٗمرون هلل شمٕم٤ممم وًمق أراد اهلل  ضمٕمؾ سمٜمل آدم ُمثؾ اعمالئٙم٦م ٓ يٕمّمقن اهلل ُم٤م
أُمرهؿً ،مٙمـ هلل شمٕم٤ممم احلٙمٛم٦م ذم أن ضمٕمؾ سمٜمل آدم ظمٓم٤مئلم ،وهذا ًمف ِطمٙمَؿ وُمّم٤مًمح
قمٔمٞمٛم٦م يمام ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ وهمػمه(-)5
 -5قمـ أيب رسمٕمل طمٜمٔمٚم٦م سمـ اًمرسمٞمع إؾمٞمدي اًمٙم٤مشم٥م أطمد يمت٤مب رؾمقل اهلل ىم٤ملً :م٘مٞمٜمل أسمق
سمٙمر وم٘م٤مل :يمٞمػ أٟم٧م ي٤م طمٜمٔمٚم٦م؟ ىمٚم٧مٟ :م٤مومؼ طمٜمٔمٚم٦م! ىم٤مل :ؾمٌح٤من اهلل ُم٤م شم٘مقل؟! ىمٚم٧م:
ٟمٙمقن قمٜمد رؾمقل اهلل يذيمرٟم٤م سم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مر يم٠مٟم٤م رأي قملم وم٢مذا ظمرضمٜم٤م ُمـ قمٜمد رؾمقل اهلل
قم٤مومًٜم٤م إزواج وإوٓد واًمْمٞمٕم٤مت ٟمًٞمٜم٤م يمثػما ،ىم٤مل أسمق سمٙمر:ومق اهلل إٟم٤م ًمٜمٚم٘مك ُمثؾ
هذا ،وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م أٟم٤م وأسمق سمٙمر طمتك دظمٚمٜم٤م قمغم رؾمقل اهلل ،وم٘مٚم٧مٟ :م٤مومؼ طمٜمٔمٚم٦م ي٤م رؾمقل
اهلل! وم٘م٤مل رؾمقل اهلل :وُم٤م ذاك؟ ىمٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهللٟ ،مٙمقن قمٜمدك شمذيمرٟم٤م سم٤مًمٜم٤مر واجلٜم٦م
يم٠مٟم٤م رأي اًمٕملم وم٢مذا ظمرضمٜم٤م ُمـ قمٜمدك قم٤مومًٜم٤م إزواج وإوٓد واًمْمٞمٕم٤مت ٟمًٞمٜم٤م يمثػما-
وم٘م٤مل رؾمقل اهلل( :واًمذي ٟمٗمز سمٞمدهً ،مق شمدوُمقن قمغم ُم٤م شمٙمقٟمقن قمٜمدي ،وذم اًمذيمر،
ًمّم٤مومحتٙمؿ اعمالئٙم٦م قمغم ومرؿمٙمؿ وذم ـمرىمٙمؿ ،وًمٙمـ ي٤م طمٜمٔمٚم٦م ؾم٤مقم٦م وؾم٤مقم٦م) صمالث

( )3رواه اًمؽمُمذي سمرىمؿ ،46;;:واسمـ ُم٤مضمف ( ،)6473وأمحد ( )3;:.5سمرىمؿ ،35294 :واًمدارُمل ( )5;4.4سمرىمؿ:
 ،4949واحل٤ميمؿ ( )494.6وىم٤مل :صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ،وطمًٜمف اسمـ طمجر ذم ختري٩م ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح (-)66:.4
( )4رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمتقسم٦م ،سم٤مب ؾم٘مقط اًمذٟم٥م سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر شمقسم٦م ،سمرىمؿ-496; :
( )5ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ

مجٚم٦م ُمـ احلٙمؿ اعمتٕمٚم٘م٦م سمت٘مدير اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص قمغم اًمٕمٌ٤مد ذم قمدد ُمـ يمتٌف ُمٜمٝم٤م :ـمريؼ اهلجرشملم

( )4;4,4:8وذم يمت٤مسمف اًمٗمقائد ،ص -:8

;3
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ُمرات( - )3وذم هذا احلدي٨م سمٞم٤من ًمْمٕمػ اإلٟمً٤من وطم٤مضمتف إمم اًمتزود ُمـ اعمٌ٤مطم٤مت
وآؾمتٕم٤مٟم٦م هب٤م قمغم ـم٤مقم٦م اهلل ،وأٟمف ىمد شمٕمؽميف اًمٖمٗمٚم٦م ،اًمتل ٓ حيّمؾ ُمٕمٝم٤م ىمقة اًمتٞم٘مظ
ًممظمرة ،وذم ىمقًمف (ؾم٤مقم٦م وؾم٤مقم٦م) دًمٞمؾ قمغم هذا" ،وذم شمقضمٞمف اًمٜمٌل ط ٌ
طم٨م قمغم إقمٓم٤مء
اًمٜمٗمس ٟمّمٞمٌٝم٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ومٞمام حيؾ وجيٛمؾ ،وىمد أيمَّد ذًمؽ سمتٙمرار ىمقًمف "ؾم٤مقم٦م وؾم٤مقم٦م"
صمالث ُمرات ،وأيمّده أيْم ً٤م سمٜمٗمك اًم٘مدرة قمغم اًمدوام قمغم اًمذيمر ،وطم٤مل اًمرىم٦م واخلِمقع،
وًمق َىمدَ ر أطمدٌ قمغم ذًمؽ ًمٙم٤من ُمٙمتقسم ً٤م ذم زُمرة اعمالئٙم٦م ،اًمذيـ يًٌحقن اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ٓ
يٗمؽمون ،وًمق يم٤من ُمثؾ طم٤مهل٤م ًمٙم٤مؿمٗمتف سم٠مٟمٗمًٝم٤م ،وىمد آٟمس اًمٜمٌل ط أُمتف قمـ ومقات هذه
احل٤مًم٦م سمجقاسمف اعمذيمقر ذم احلدي٨م ،وزاد اخلٚمؼ شم٠مٟمٞمً ً٤م سم٠من ىم٤مل( :إٟمف ًمٞمٖم٤من قمغم ىمٚمٌل،
وم٠مشمقب إمم اهلل ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ُم٤مئ٦م ُمرة)( ،)4وذم احلدي٨م أن ُمالسمً٦م اعم١مُمـ ًمٚمح٤مًملم ًمٞمس
ٟمٗم٤مىم ً٤م ،وٓ ٟم٘مّم ً٤م ذم إيامٟمف"(-)5
ُ -9م٤م ورد ذم ؿم٠من ومريْم٦م اًمّمالة ذم ًمٞمٚم٦م اإلهاء واعمٕمراج طملم ىم٤مل ُمقؾمك اًمٙمٚمٞمؿ ط ًمٜمٌٞمٜم٤م
ُمر قمٚمٞمف راضم ًٕم٤م ُمـ قمٜمد ؾمدرة اعمٜمتٝمكُ :م٤مذا ومرض قمٚمٞمٙمؿ؟ وم٘م٤مل:
ط ًمٞمٚم٦م اإلهاء طملم ّ
أُمرين سمخٛمًلم صالة ذم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م "وم٘م٤مل ًمف :ارضمع إمم رسمؽ وم٤مؾم٠مًمف اًمتخٗمٞمػ< وم٢من
أُمتؽ ٓ شمٓمٞمؼ ذًمؽ ،وم٢مين ىمد سمٚمقت اًمٜم٤مس ىمٌٚمؽ قمغم ُم٤م هق أىمؾ ُمـ ذًمؽ ومٕمجزوا ،وإن
أؾمامقم٤م وأسمّم٤مر ًا وىمٚمقسم ً٤م(" )6وومٞمف دًمٞمؾ قمغم وٕمػ اإلٟمً٤من قمـ اًم٘مٞم٤مم هبذا
أُمتؽ أوٕمػ
ً
اًم٘مدر ُمـ اًمّمٚمقاتُ ،مع ُم٤م ضمٌؾ قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمجٚم٦م واًمٖمٗمٚم٦م وطم٥م اًمدٟمٞم٤م ،وىمد ؾم٤مىمف اسمـ
يمثػم ذم شمٗمًػمه ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٜمً٤مء( :ﱕ ﱖ ﱗ)(-)7
( )3رواه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمتقسم٦م ،سم٤مب ومْمؾ دوام اًمذيمر واًمٗمٙمر ذم أُمقر أظمرة واعمراىمٌ٦م ،وضمقاز شمرك ذًمؽ)4328.6( ،
سم٤مب
اًمؽمُمذي ذم صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م )888.6( ،سم٤مب-)7;( :
سمرىمؿ -(4972(:وأظمرضمف
واسمـ ُم٤مضمف ذم اًمزهد (ُ )3638.4
ُ
ُّ
ِ
طمدي٨م طمٜمٔمٚم٦م ِ
ؼم واإلطمً٤من
اعمداوُم٦م قمغم اًمٕمٛمؾُِ ،م ْـ
سمـ اًمرسمٞمع إُ َؾم ِّٞم ِّ
َ
دي  -وأظمرضمف اسم ُـ طم ٌَّ٤من ذم صحٞمحف ذم اًم ِّ
سمـ ٍ
ِ
طمدي٨م أٟمس ِ
ُم٤مًمؽ ط-
سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٓم٤مقم٤مت وصمقاهب٤مُِ ،م ْـ
(ُ )77.4
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ،سمرىمؿ-4924 :
( )5قم٤مرو٦م إطمقذي سمنمح صحٞمح اًمؽمُمذي ،اسمـ اًمٕمريب (;-)538.
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف سمرىمؿ ،5495:وُمًٚمؿ سمرىمؿ-492 :
( )7شمٗمًػم اسمـ يمثػم-)3;5.3( ،
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ؼم اًمٜمٌَِّ ُّل ِّأين َأ ُىمقلَ :واهللَِّ َٕصق َُم َّـ
 -:قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  أٟمف ىم٤ملُ ( :أ ْظم َ
اًمٜم ََّٝم َ٤مر ،وَٕ ُىمقُم َّـ اًم َّٚم ْٞم َؾ َُم٤م ْ
ْ٧م ا ًَّم ِذي َشم ُ٘مقل ذًم ِ َؽ؟ َوم ُ٘م ْٚم٧م
رؾمقل اهللَّ طَ " :أٟم َ
قمِم ُ٧مَ -وم َ٘م َ٤مل ُ
َٓم ِ
ِ
َ
رؾمقل اهللََّ -ىم َ٤ملَ :وم٢مِ َ
ٓمر ،وٟم َْؿ
ْ٧م و ُأ ُِّمل َي٤م
ًَم ُفَ :ىمدْ ُىمٚمتُف سم َ٠م ِيب َأٟم َ
ٟمؽ َٓ شم ًَْت ُ
ٞمع ذًم َؽَ ،وم ُّم ْؿ و َأ ْوم ْ
احلًٜمَ َ٦م سم َٕم ْ ِ
اًمِم ْٝم ِر َصمال َصم َ٦م َأ َّي٤م ٍم َوم٢مِ َّن ْ
َ
َو ُىم ْؿَ ،و ُص ْؿ ُِم َـ َّ
وذًمؽ ُم ْث ُؾ ِصٞم٤م ٍم اًمدَّ ْه ِر ُىم ْٚم٧م:
نم َأ ُْم َث٤مهلَ٤م،
ُمـ َ
ذًمؽ )---احلدي٨م -وذم آظمرهَ :ومٙمَ٤من َقم ٌْدُ اهللَِّ ي٘مقل سم ْٕمد َُم٤م يم َِؼم:
َوم٢مِ ِّين ُأـمٞمؼ أ ْوم َْم َؾ ْ
ي٤م ًَم ْٞمتَٜمِل َىمٌِ ْٚم ُ٧م ُر ْظمّم َ٦م َر ُؾمقل اهللَّ -وومٞمف دًمٞمؾ قمغم اًمرومؼ سم٤مًمٜمٗمس ،وأظمذه٤م سم٤مًمقؾمع ،وشمرك
اعمِم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م وًمق ذم طم٤مل اًم٘مقة واًمِمٌ٤مب< ٕٟمف أدوم ًمٚمٓم٤مقم٦م وأصمٌ٧م-
املطأل٘ الجاىٔ٘ :الطعف العازض ّأمجلتُ.
ىمدري ويمًٌل-
وهق ُم٤م يٙمقن ذم وىم٧م دون وىم٧م ،وُمٜمف
ٌ


اًم٘مدري اًمٕم٤مرضُ ،مث٤مًمف :وىمقع اعمرض سمٕمد اًمّمح٦م ،واًمٕمجز سمٕمد اًم٘مقة ،وُم٤م يٕمرض
ًمٚمٕمٌد ذم دٟمٞم٤مه ُمـ اهلٛمقم وإطمزان ،واًمٙمرب واعمْم٤ميؼ ،اًمتل شمْمٕمػ ومٞمٝم٤م اًمٜمٗمس،
وشمٜم٤مل سمًٌٌٝم٤م سمٕمْم َ٤م ُمـ اًمِم٘م٤مء ،يم٤مًم ُٞمتؿ ،ووم٘مد إطمٌ٦م ،وٟمحق ذًمؽ-



اًمٙمًٌل اًمٕم٤مرض :وهق اًمذي يٙمتًٌف اًمٕمٌد سمٗمٕمٚمف ،أو شم٘مّمػمه وُمـ أُمثٚمتف :اجلٝمؾ،
واًمً٘مقط ذم اًمٗمتـ ،واًمقىمقع ذم اًمِمٝمقات ،وٟمحق ذًمؽ ،وُمٜمف يمذًمؽ طم٤مل اًمًٗمر،
واعمِم٘م٦م اًمٕم٤مرو٦م ،وٟمحق ذًمؽ-
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املبخح الجاىٕ
الكْاعد ارتنظ مليَج اسإضالو يف التعامل مع الطعف البػسٖ
وومٞمف ُمٓم٤مًم٥م:
اعمٓمٚم٥م إول :اًمتذيمػم واإلىمرار-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اًمتخٗمٞمػ وآقمتٌ٤مر-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :اعمٙم٤موم٠مة واعمقاؾم٤مة-
اعمٓمٚم٥م اًمراسمع :اًمتٝمذي٥م واعمج٤مهدة واإلصالح-
اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس :اًمرقم٤مي٦م واًمٜمٍمة-
املطلب األّل
الترنري ّاسإقساز
ي١ميمد اإلؾمالم قمغم ضورة اًمتذيمػم وآؾمتحْم٤مر اًمدائؿ حل٘مٞم٘م٦م اًمْمٕمػ اًمٌنمي وأمهٞم٦م
ٍ
ُمر ومٞمام ؾمٌؼ،
إىمرار اًمٕمٌد سمذًمؽ ،وىمد ضم٤مء ذًمؽ سحي ً٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم قمدد ُمـ أي٤مت يمام ّ
وُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتذيمػم هبذا اًمْمٕمػ ُمٌٜمل قمغم ضورة اإلىمرار سم٤مًمْمٕمػ اًمٌنمي ًمٚمقصقل
إمم طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٌقدي٦م ،واًمٚمجقء إمم اهلل وطمده ذم ـمٚم٥م اًمٜمٍم واًمٖمٜمك واًمٙمٗم٤مي٦م وؾم٤مئر أٟمقاع
اًم٘مقة ،وقمغم ٟمٔمرة اإلؾمالم ًمٓمٌٞمٕم٦م اإلٟمً٤من ،وم٤مإلٟمً٤من ذم اإلؾمالم ُمزي٩م ُمـ روح وُم٤مدة ،ومٝمق
يم٤مئـ ُمٜمٗمر ٌد قمـ يمؾ ُم٤م ٟمٕمٚمؿ ُمـ خمٚمقىم٤مت هذا اًمٙمقن،
ذو ـمٌٞمٕم٦م ُمزدوضم٦م ،وهق هبذا آزدواج ٌ
اعمقضم ُف ًمف ،وشمٍموم٤مشمف
اًمتل متثؾ ـمٌٞمٕم٦م واطمدة ،وم٤محلٞمقان خمٚمقق ذو ـمٌٞمٕم٦م واطمدة ،ضمًٛمف هق
ِّ
اًمٖمريزي٦م هل يمؾ قم٤معمف ،ي٠ميمؾ طملم يدومٕمف اجلقع ،و ُي ْٛم ًِؽ طملم شم٘مرر ًمف اًمٖمريزة طمدَّ آيمتٗم٤مء،
ويٜمِمط ٟمِم٤مـمف اجلٜمز ذم ُمقؾمؿ ُمٕملم حمدد ٓ ،خيت٤مر هق وىمتف ،وٓ حيدد هدومف وٓ يدريمف ،صمؿ
يٙمػ قمـ هذا اًمٜمِم٤مط مجٚم ً٦م ذم ُمققمد يمذًمؽ حمدد ٓ ،خيت٤مره هق ذًمؽ وٓ يدرك هه ،وٓ
ُّ
ٌ
خمٚمقق ذو ـمٌٞمٕم٦م واطمدة< وم٤معمالئٙم٦م خمٚمقىم٤مت ُمٗمٓمقرة قمغم اًمٓم٤مقم٦م
يٛمٚمؽ يمذًمؽ خم٤مًمٗمتف -واعم َٚم ُؽ
اعمٓمٚم٘م٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم:ﭐﱡﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀﱠ[اًمتحريؿ ]8 :وهٙمذا
44
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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وم٤مإلٟمً٤من وطمده هق اًمٙم٤مئـ اعمزدوج اًمٓمٌٞمٕم٦م ،هذه آزدواضمٞم٦م اًمتل شمٓمٌع يمٞم٤مٟمف يمٚمف ،ومال يقضمد
قمٛمؾ أو ؿمٕمقر أو ومٙمر أو شمٍمف ًمف خيٚمق ُمـ هذه اًمٓمٌٞمٕم٦م -وسم٤مٔيت وم٢من هذا اإلٟمً٤من ص٤مطم٥م
اًمٓمٌٞمٕم٦م اعمزودضم٦م ،يم٤مئ ٌـ همػم ُمٕمّمقم ُمـ اًمقىمقع ذم اخلٓم٠م ،واإلصمؿ وم٤مخلٓم٠م أو اخلٓمٞمئ٦م ووم٘م ً٤م
ًمٚمٛمٜمٓمؼ أو اًمرؤي٦م اإلؾمالُمٞم٦مٌ ،
إٟمً٤مين وار ٌد سمٓمٌٞمٕم٦م اخلٚم٘م٦م ،وهق ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ُمً١موًمٞم ٌ٦م
قمٛمؾ
ٌ
إٟمً٤مٟمٞم ٌ٦م ذاشمٞم ٌ٦م ظم٤مًمّم٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ[اإلهاء ]37 :واخلٓمٞمئ٦م ذم
فمٚمؿ ي٘مؽمومف اإلٟمً٤من ذم طمؼ ٟمٗمًف ،أو ذم
اإلؾمالم ٓ شمقرث يمام ذم اًمٜمٍماٟمٞم٦م اعمحروم٦م( ،)3وًمٙمٜمٝم٤م ٌ
طمؼ همػمه ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ[اًمٌ٘مرة ]44; :وُمـ هذا
ُمًتققم٥م ديٜمٞم ً٤م ،وم٤مإلٟمً٤من سمٙمؾ ُم٤م يٛمٚمؽ ُمـ إُمٙم٤مٟمٞم٤مت
أُمر
ٌ
اعمٜمٓمٚمؼ وم٢من إُمٙم٤مٟمٞم٦م وىمقع اخلٓمٞمئ٦م ٌ
ُمٕمرومٞم٦م وىمٚمٌٞم٦م ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذاشمٞم٦م ،أو وطمٞم ً٤م إهلٞم ً٤م يٛمٙمـ أن ُخيٓمئ ؾمٝمق ًا ،أو طمتك قمٛمد ًا ،ومٝمق
ٌ
خمٚمقق خيٓمئ
ًمٞمس ُماليم ً٤م ُمٗمٓمقر ًا قمغم اًمٓم٤مقم٦م ،وٓ ؿمٞمٓم٤مٟم ً٤م يًٕمك ذم إرض ومً٤مد ًا ،وإٟمام هق
ويّمٞم٥م< ٕن اًمْمٕمػ اإلٟمً٤مين أُمر ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مره ،أو إهمٗم٤مًمف ،وإن إىمرار اإلؾمالم هبذه
احل٘مٞم٘م٦م اعمٝمٛم٦م دون ُمث٤مًمٞم٦م ُمتٕم٤مًمٞم٦م ،ي١ميمد قمغم واىمٕمٞم٦م اإلؾمالم ،وي١ميمد قمغم شمقاومؼ اًمٜمٔمرة
اإلؾمالُمٞم٦م ُمع اًمٜمٔمرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م ،اًمتل شم٘مرر أن طمدوث اخلٓم٠م اإلٟمً٤مين أُمر ـمٌٞمٕمل ،سمؾ
أطمٞم٤مٟم ً٤م ضوري ًمٚمتٕمٚمؿ وًمتّمحٞمح اعمً٤مر( -)4يمام ىم٤مل ط( :واًمذي ٟمٗمز سمٞمدهً ،مق مل شمذٟمٌقا
ًمذه٥م اهلل سمٙمؿَ ،
وجل٤م َء سم٘مقم يذٟمٌقن ويًتٖمٗمرون ومٞمٖمٗمر هلؿ)( ،)5واإلؾمالم ٓ يزيـ اخلٓمٞمئ٦م،
وًمٙمـ يٞمن اًمتقسم٦م ،ويٛمأل اًمٜمٗمقس سم٤مًمرضم٤مء ،وٓ جيٕمٚمٝمؿ أهى هلذا اًمْمٕمػ سمؾ ُمًتٕمٞمٜمقن سم٤مهلل
قمغم جم٤مهدشمف-

(ً )3مالؾمتزادة أٟمٔمر :اخلالص ُمـ اخلٓمٞمئ٦م ذم ُمٗمٝمقم اًمٞمٝمقدي٦م واعمًٞمحٞم٦م واإلؾمالم ،حمٛمد قمٌد اًمرمحـ قمقض ،دار اًمٌِمػم،
اًم٘م٤مهرة-
( )4اٟمٔمرُ :مالُمح اًمٓمٌٞمٕم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،أروى ـم٤مرق اًمتؾ ،سمح٨م ُم٤مضمًتػم ،4226 ،ص  384وُم٤م سمٕمده٤م-
( )5رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمتقسم٦م ،سم٤مب ؾم٘مقط اًمذٟمقب سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر شمقسم٦م ،سمرىمؿ-7287 :
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جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دُ -مٝم٤م سمٜم٧م ضمريس سمـ حمٛمد ضمريس

ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

أضالٔب الترنري ّاسإقساز بالطعف البػسٖ يف الكسآٌ الهسٓه:
شمٜمققم٧م أؾم٤مًمٞم٥م اًمتذيمػم واًمت٠ميمٞمد قمغم طم٘مٞم٘م٦م اًمْمٕمػ اًمٌنمي ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمٜمٝم٤م قمغم
ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم ُم٤م ي٠ميت:
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اإلقمالن اًمٍميح وشم٠ميمٞمد هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمٗمٓمري٦م ذم أيمثر ُمـ ُمقـمـ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمام ذم
ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱕ ﱖ ﱗﱠ[اًمٜمً٤مء ،]4: :وىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲖ ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﱠ[وم٤مـمر ]37 :وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱨ ﱩ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ

ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁﱠ[اًمروم-]76 :
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اًمتذيمػم سم٤مًمْمٕمػ اًمٌنمي ُمـ ظمالل سمٞم٤من حمدودي٦م اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﳄ ﳅ

ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱠ[اإلهاء]:7 :ﭐىم٤مل شمٕم٤ممم:ﭐﭐﱡﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱠ[يقؾمػ:
 ]98وهمػمه٤م يمثػم-
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اًمتذيمػم سم٤مًمْمٕمػ اًمٌنمي سمٌٞم٤من اًمٕمجز اإلٟمً٤مين قمـ مجٚم٦م ُمـ أٟمقاع اًمتحدي اًمتل وردت
ذم اًم٘مرآن وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﱠ[اًمرمحـ ]55 :ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﳐ

ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﱠ[اإلهاء ،]59 :ىم٤مل
شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ
ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ

ﱣ ﱤﱠ[اإلهاء-]73,72 :
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اًمتذيمػم سم٤مًمْمٕمػ اًمٌنمي سمتقضمٞمف اإلٟمً٤من إمم اًمتٗمٙمر ذم شم٘مٚم٥م إطمقال وآقمتٌ٤مر سم٤مُٕمؿ
اًمً٤مسم٘م٦م يم٘مقم قم٤مد وصمٛمقد أوزم اًمٌ٠مس واًم٘مقة -ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓﱠ[اًمروم-]; :
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جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دُ -مٝم٤م سمٜم٧م ضمريس سمـ حمٛمد ضمريس

ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

 -7اًمتذيمػم سمٕم٤مىمٌ٦م اعمتٙمؼميـ ممـ أٟمٙمروا اًمْمٕمػ اًمٌنمي وادقمقا ُم٤م ًمٞمس هلؿ يمح٤مل ومرقمقن،
وىم٤مرون ،واًمٜمٛمروذ سمـ يمٜمٕم٤من ،وهمػمهؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ
ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ
ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ
ﳔ ﳕ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠﭐ
[اًم٘مّمص ]9:,98 :صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﭐﱡﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﱠ[اًم٘مّمص-]:3 :
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وُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمتذيمػم سم٤مًمْمٕمػ اًمٌنمي اًمٕم٤مم ُم٤م ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ سمٕمض ُمٔم٤مهر
اًمْمٕمػ اًمٌنمي اًمذي وىمع قمغم إٟمٌٞم٤مء اًمٙمرام ،وهؿ اعمثؾ اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمٌنمي٦م ذم همػم ُم٤م
يمٚمٗمقا سمتٌٚمٞمٖمف ،وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمـ آدم

ﭐﱡﭐﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝ ﱞ ﱟﱠ[ـمف ]337 :وقمـ ؾمٚمٞمامن

ﭐﱡﭐﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

ﲖ ﲗ ﲘﱠ[ص ]56 :وىم٤مل قمـ يقؾمػ

ﭐﱡﭐﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱﱠ[يقؾمػ )3(]46 :وىم٤مل قمـ ُمقؾمك

ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ[إقمراف ]372 :وىم٤مل قمـ يقٟمس

ﱡﱾ ﱿ ﲀ

ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﱠ[إٟمٌٞم٤مء ]:9 :وىم٤مل قمـ يقؾمػ ط :ﱡﭐﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
( )3اٟمٔمر شمٗمًػم أي٦م ،ذم أوقاء اًمٌٞم٤من ،اًمِمٜم٘مٞمٓمل (-)432.4

47
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دُ -مٝم٤م سمٜم٧م ضمريس سمـ حمٛمد ضمريس

ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

ﲊﱠ[يقؾمػ ]55 :وٓؿمؽ أن ُمٜمٝم٩م اًمتذيمػم سم٤مًمْمٕمػ اًمٌنمي ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
وشمٜمقع أؾم٤مًمٞمٌف إٟمام هق ٌ
دًمٞمؾ قمغم قمٔمٞمؿ احل٤مضم٦م إمم شمذيمر اإلٟمً٤من ًمْمٕمٗمف ،واؾمتحْم٤مر ُم٤م
يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ آصم٤مر قم٘مدي٦م وأظمالىمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ,قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم,
ُم٤م ي٠ميت:
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حت٘مٞمؼ اًمٕمٌقدي٦م واخلْمقع هلل شمٕم٤ممم وم٢من اؾمتِمٕم٤مر اًمٗم٘مر واًمْمٕمػ ُمـ اعمخٚمقق خل٤مًم٘مف
يرده إًمٞمف ويٕمٚم٘مف سمف ؾمٌح٤مٟمف< وًمذًمؽ رأى اًمِم٤مومٕمل :أن آؾمت٘م٤مُم٦م صمٛمرة ُمـ صمٛمرات شمذيمر
اًمْمٕمػ اًمٌنمي ودوام اؾمتحْم٤مره وم٘م٤مل" :أسملم ُم٤م ذم اإلٟمً٤من وٕمٗمف ،وُمـ ؿمٝمد
اًمْمٕمػ ُمـ ٟمٗمًف ٟم٤مل آؾمت٘م٤مُم٦م ُمع اهلل شمٕم٤ممم"(-)3

-4

يمن اًمٖمرور واًمٙمؼم واًمٓمٖمٞم٤من< ٕٟمف صمٛمرة ًمالؾمتٖمٜم٤مء وٟمًٞم٤من اًمْمٕمػ اًمٌنمي ىم٤مل
شمٕم٤ممم:ﭐﱡﭐﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﱠ[اًمٕمٚمؼ-]9 – 8 :
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احلد ُمـ اًمٔمٚمؿ واًمتج٤موز ذم طم٘مقق اًمٜم٤مس ومٜمًٞم٤من اًمْمٕمػ اًمٌنمي يقرث اًمٔمٚمؿ
واجلرأة قمغم قمٌ٤مد اهلل شمٕم٤ممم وًمذًمؽ يم٤من ط يذيمر اًمٔم٤ممل سمْمٕمٗمف أُم٤مم رسمف ًمٞمٛمتٜمع قمـ فمٚمؿ
يمٜم٧م ِ
سم٤مًمًقط،
همػمه يمام ذم احلدي٨م قمـ أيب ُمًٕمقد اًمٌدري  ىم٤ملُ " :
أضب همال ًُم٤م زم َّ
ومًٛمٕم٧م صقشمً٤م ُمـ ظمٚمٗمل( :اقمٚمؿ أسم٤م ُمًٕمقد ،اقمٚمؿ أسم٤م ُمًٕمقد ،اقمٚمؿ أسم٤م ُمًٕمقد) ،ومٚمؿ
ُ
ُ
رؾمقل اهلل ط وم٢مذا هق ي٘مقل( :اقمٚمؿ أسم٤م
ومٚمام دٟم٤م ُِمٜمِّل إذا هق
أومٝمؿ اًمّمقت ُمـ اًمٖمْم٥مَّ ،
اًمً ْق ُط ُمـ يدي ُمـ َه ْٞم ٌَتِف ،وم٘م٤مل( :اقمٚمؿ أسم٤م ُمًٕمقد َّ
أن
ُمًٕمقد ،اقمٚمؿ أسم٤م ُمًٕمقد) ،ومً٘مط َّ
اهللَ أىمدَ ُر قمٚمٞمؽ ُمٜمؽ قمغم هذا اًمٖمالم) ،وم٘مٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل ،هق ُطم ٌّر ًمقضمف اهلل ،وم٘م٤مل
سم٤محلؼٓ ،
عمًتْؽ اًمٜم٤مر) ،وم٘مٚم٧م :واًمذي سمٕمثؽ
ِّ
اًمٜم٤مر ،أو َّ
ط( :أ َُم٤م ًمق مل شمٗمٕمؾ ًمٚمٗمحتْؽ ُ
أضب قمٌدً ا سمٕمده أسمدً ا ،ومام ضسم٧م ممٚمقيمً٤م زم سمٕمد ذًمؽ اًمٞمقم(-)4

(ُ )3مقاقمظ اًمِم٤مومٕمل ،ص٤مًمح أمحد اًمِم٤مُمل ،ص;-
( )4رواه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٜمذور وإيامن واًم٘مً٤مُم٦م واحلدود وإىمْمٞم٦م ،سم٤مب صحٌ٦م اعمامًمٞمؽ ويمٗم٤مرة ُمـ ًمٓمؿ قمٌده،
سمرىمؿ-387;:

48
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ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

 -6اؾمتٜمٝم٤مض اهلٛمؿ ًمٚمتٙم٤مومؾ واًمتٕم٤مون اًمٌنمي واًمؽماطمؿ اًمٕم٤مم سملم اًمٜم٤مس -وهذا يمٚمف مم٤م
ي١ميمد ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اإلىمرار واًمتذيمػم سمح٤مًم٦م اًمْمٕمػ اًمٌنمي وضورة اًمتٙمرار ذم
هذا اًمتذيمػم ًمْمٌط اًمٜمٗمس وشم٘مقيٛمٝم٤م قمغم ُمٜمٝم٩م آؾمت٘م٤مُم٦م-

املطلب الجاىٕ
التدفٔف ّاالعتباز
ىمرن اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ سملم إقمالن اًمْمٕمػ اًمٌنمي وسملم اًمتٞمًػم واًمتخٗمٞمػ ذم إطمٙم٤مم
وىمد ضم٤مء ذيمر اًمْمٕمػ ذم ؾمٞم٤مق شمٕمٚمٞمؾ اًمرظمّم٦م ورومع اعمِم٘م٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ

ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱠ[اًمٜمً٤مء ]4:–49 :واًمتٞمًػم وآقمتٌ٤مر حل٤مًم٦م اًمْمٕمػ
اًمٌنمي ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م قمغم ٟمققملم:
إول :اًمتخٗمٞمػ اًمٕم٤مم حل٤مًم٦م اًمْمٕمػ اًمٗمٓمري اعمالزم ،وُمٕمٜم٤مه أن أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م يمٚمٝم٤م
إٟمام سمٜمٞم٧م قمغم ىمدر اًمقؾمع واًمٓم٤مىم٦م ،وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمِم٘م ٌ٦م ذم قمٛمقم إطمقال ،ودًمٞمؾ ذًمؽ ىمقًمف
شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ

ﳜﳝﱠ[اًمٌ٘مرة-]4:8 :
اًمث٤مين :اًمتخٗمٞمػ اخل٤مص سم٤مقمتٌ٤مر طم٤مًم٦م اًمْمٕمػ اخل٤مص٦م ،يم٤مًمتٞمًػم ذم أطمٙم٤مم اًمٕمٌ٤مدات
ؾمقاء يم٤مٟم٧م هذه احل٤مًم٦م اخل٤مص٦م ،سمًٌ٥م يمًٌل يمح٤مل اًمًٗمر وهمػمه ،أو ىمدري يمح٤مل اعمرض
واعمّمٞمٌ٦م ،وهمػمه٤م ُمـ أىمدار اهلل شمٕم٤ممم-
ّمً أمجل٘ التدفٔف يف اسإضالو مساعاًٗ للطعف البػسٖ العاو ما ٓأتٕ:
-3

قمدم اعم١ماظمذة سمحدي٨م اًمٜمٗمس وظمقاـمر اإلٟمً٤من ُم٤م مل يتٙمٚمؿ أو يٕمٛمؾ< ومال حي٤مؾم٥م
اإلٟمً٤من قمغم ُم٤م يدور ذم ٟمٗمًف ُمـ ظمقاـمر اعمٕمّمٞم٦م ،أو همػمه٤م مم٤م يدور قمغم اًم٘مٚم٥مُ ،م٤م مل
49
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ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

يتٙمٚمؿ سمذًمؽ ،ومٗمل صحٞمح اًمٌخ٤مري قمـ أيب هريرة  ،قمـ اًمٜمٌل ط ىم٤مل( :إن اهلل
دم٤موز قمـ أُمتل ُم٤م طمدصم٧م سمف أٟمٗمًٝم٤مُ ،م٤م مل شمٕمٛمؾ أو شمتٙمٚمؿ)( ،)3وضم٤مء ذم ذح قمٛمدة
إطمٙم٤مم" :وأُم٤م اخلقاـمر اًمتل ًمٞمً٧م ُمـ ضمٜمس ُم٘مدور اًمٕمٌد ،ومٚمٞمً٧م داظمٚم٦م ذم هذا
احلدي٨م ،وىمد قمٗمل هلذه إُم٦م قمـ اخلقاـمر اًمتل شمٕمرض وٓ شمًت٘مر ،طمتك ًمق يم٤من
يمٗمرا"( -)4وذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،ىم٤مل :عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م :ﭐﱡﭐﱧ ﱨ ﱩ
ً
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﱠ[اًمٌ٘مرة ]4:6 :ىم٤مل:
دظمؾ ىمٚمقهبؿ ُمٜمٝم٤م رء مل يدظمؾ ىمٚمقهبؿ ُمـ رء ،وم٘م٤مل اًمٜمٌل ط( :ىمقًمقا :ؾمٛمٕمٜم٤م
وأـمٕمٜم٤م وؾمٚمٛمٜم٤م) ىم٤مل :وم٠مًم٘مك اهلل اإليامن ذم ىمٚمقهبؿ ،وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﱠ
ىم٤مل :ىمد ومٕمٚم٧م" ﱡﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇﭐﱠ
"ىم٤مل :ىمد ومٕمٚم٧م" ﱡﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ

ﳜﱠ ىم٤مل :ىمد ومٕمٚم٧م"(.)5
 -4اًمتخٗمٞمػ ذم اًمًٝمق واًمٜمًٞم٤من :ومٝمام رهمؿ يمقهنام ُمـ ُمٔم٤مهر اًمْمٕمػ اًمٌنمي ومٝمام يمذًمؽ
قمذران ذقمٞم٤من ،يً٘مٓم٤من اعم١ماظمذة رمح٦م سم٤مًمٜم٤مس وروم ًٕم٤م ًمٚمحرج واعمِم٘م٦م قمٜمٝمؿ ،ﱡﲴ ﲵ

ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻﱠ[اًمٌ٘مرة -]4:8

( )3أظمرضمف أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٕمتؼ ،سم٤مب اخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من ذم اًمٕمت٤مىم٦م واًمٓمالق وٟمحقه ،وٓ قمت٤مىم٦م إٓ ًمقضمف اهلل ،سمرىمؿ:
-474:
( )4ري٤مض إومٝم٤مم ذم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم ،أسمق طمٗمص اًمٗم٤ميمٝم٤مين ،حت٘مٞمؼٟ :مقر اًمديـ ـم٤مًم٥م ،ط ،3دار اًمٜمقادر ،ؾمقري٤م،
4232م-
( )5رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من أٟمف شمٕم٤ممم مل يٙمٚمػ إٓ ُم٤م يٓم٤مق ،سمرىمؿ-348 :
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ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

 -5قمدم اقمتٌ٤مر أطمٙم٤مم إًمٗم٤مظ ذم طم٤مٓت اًمٖمْم٥م اًم٘م٤مهر واهلذي٤من ،وُمٜمف قمدم وىمقع ـمالق،
ٍ
ظمالف ذم ذًمؽ ًم٘مقًمف طَ َٓ ( :ـم َال َق َو َٓ َقمت َ
َ٤مق ِذم
ويٛملم اًمٖمْمٌ٤من ،وؿم٤مرب اخلٛمر ،قمغم
إِ ْهم َال ٍق)(-)3
 -6قمدم اًمتٙمٚمٞمػ سمٌٕمض إُمقر ظمِمٞم٦م اعمِم٘م٦م ،ىم٤مل طً( :مقٓ أن أؿمؼ قمغم أُمتل ُٕمرهتؿ
سم٤مًمًقاك قمٜمد يمؾ ووقء)( -)4وُمٜمف ٟمًخ اًمقضمقب ذم صالة اًمتٝمجد إمم آؾمتحٌ٤مب ،يمام
ذم آي٦م اعمزُمؾ( -)5وُمٜمف شمرك اًمٜمٌل ط ًمٚمخروج ُمع اًمّمح٤مسم٦م ذم صالة اًمؽماويح يمؾ ًمٞمٚم٦م،
ظمِمٞم٦م أن شمٗمرض قمٚمٞمٝمؿ(-)6
أما التٔطري ارتاص اعتبازاً ذتال٘ الطعف ارتاص٘:
وم٠مُمثٚمتف ذم اًمنميٕم٦م يمثػمة ٓ حتَم ويِمٛمؾ طم٤مًم٦م اًمْمٕمػ اًمٓم٤مرئ سم٠مٟمقاقمٝم٤م يمام ي٠ميت:


اًمْمٕمػ اًمٕم٤مرض اًمٜم٤مؿمئ قمـ أؾمٌ٤مب اظمتٞم٤مري٦م ،وهل اًمتل يٜمِمئٝم٤م اإلٟمً٤من سم٤مظمتٞم٤مره،
يم٤مًمًٗمر اعمٌٞمح ًمإلومٓم٤مر ،وىمٍم اًمّمالة ،ومجٕمٝم٤م إمم همػم ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمتل ذيمرت ذم
يمت٥م اًمٗم٘مف ،وٓ يتًع اعم٘م٤مم هٜم٤م ًمٚمحدي٨م قمٜمٝم٤م-



رهمام قمٜمف،
اًمْمٕمػ اًمٕم٤مرض اًمٜم٤مؿمئ قمـ أؾمٌ٤مب اوٓمراري٦م ،وهل ُم٤م حتّمؾ ًمإلٟمً٤من ً
دون أن يٙمقن ًمف ٌ
دظمؾ ذم اظمتٞم٤مره٤م ،أو حيدصمٝم٤م سمٜمٗمًف يم٤معمرض واًمٜمًٞم٤من ،وؾمٜمٙمتٗمل ومٞمام
ي٠ميت سمذيمر ـم٤مئٗم٦م حمدودة ،مم٤م أورده اًمٕمٚمامء ُمـ اًمتخٗمٞمػ ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذم اًمٕمٌ٤مدات أو ذم
همػمه٤م ،ومٗمل طم٤مًم٦م اعمرض ٟمجد أن اًمنميٕم٦م راقم٧م اًمتخٗمٞمػ ذم يمثػم ُمـ اًمٕمٌ٤مدات ُمٜمٝم٤م:

( )3أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ،4268 :وأمحد ذم ُمًٜمده سمرىمؿ ،48582:وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ووٕمٞمػ ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م
سمرىمؿ-4268 :
( )4رواه أمحد ( ،)682.4وقمٚم٘مف اًمٌخ٤مري جمزو ًُم٤م سمف ذم يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب اًمًقاك اًمرـم٥م واًمٞم٤مسمس ًمٚمّم٤مئؿ (. )8:4.4
( )5اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ٟمًخ اًمقضمقب هؾ هق ًمٚمٜمٌل ط يمام ُٕمتف أم سم٘مل اًمقضمقب قمٚمٞمف ُمـ ظمّم٤مئّمف دون أُمتف ،وىمد ذيمر اسمـ
اًم٘مٞمؿ ضمقاب هذا ذم زاد اعمٕم٤مد ( 533.3وُم٤م سمٕمده٤م)-
( )6صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م أن اًمٜمٌل ط ىم٤مم سم٠مصح٤مسمف صمالث ًمٞم٤مل وذم اًمث٤مًمث٦م أوذم اًمراسمٕم٦م مل ُي ّ
ّمؾ ،وىم٤مل( :إين ظمِمٞم٧م أن
شمُٗمرض قمٚمٞمٙمؿ) رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ،:94 :وذم ًمٗمظ ُمًٚمؿ (وًمٙمٜمل ظمِمٞم٧م أن شمُٗمرض قمٚمٞمٙمؿ صالة اًمٚمٞمؾ ومتٕمجزوا
قمٜمٝم٤م) سمرىمؿ-3493 :

;4
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي
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اًمتخٗمٞمػ ذم اًمٓمٝم٤مرة :رظمص ًمف ذم اًمتٞمٛمؿ سم٤مًمؽماب ُمـ أضمؾ اًمّمالة قمٜمد اخلقف
قمغم اًمٜمٗمس أو اًمٕمْمق ،أو زي٤مدة اعمرض أو سمطء ؿمٗم٤مئف ،وُمـ ذًمؽ دمقيز اعمًح قمغم
اجلٌػمة ،أو ُم٤م يٖمٓمك اجلروح-



اًمتخٗمٞمػ ذم اًمّمالة :ـمٚم٥م ُمـ اعمريض أداءه٤م سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل يًتٓمٞمٕمٝم٤م ،ىم٤مقمدً ا أو
ُمْمٓمج ًٕم٤م أو ُمقُم ًئ٤م ،وضمقز ًمف اًمتخٚمػ قمٜمد اعمِم٘م٦م ،يم٤مًمتخٚمػ قمـ اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م،
واجلٛمع سملم اًمّمالشملم-



اًمتخٗمٞمػ ذم اًمّمقم :أسم٤مح ًمف اًمٗمٓمر ذم رُمْم٤من ،واخلروج ُمـ اعمٕمتٙمػ ،وآٟمت٘م٤مل ُمـ
اًمّمقم إمم اإلـمٕم٤مم ذم يمٗم٤مريت اًمٔمٝم٤مر واإلومٓم٤مر اعمتٕمٛمد ذم هن٤مر رُمْم٤من ،وأضمٞمز عمـ
يم٤من ومٞمف قمجز دائؿ يم٤مًمِمٞمخ اهلرم شمرك اًمّمٞم٤مم ُمع وضمقب اًمٗمدي٦م-



اًمتخٗمٞمػ ذم احل٩م :رظمص ًمف ذم آؾمتٜم٤مسم٦م ومٞمف ،أو ذم سمٕمض أومٕم٤مًمف يمرُمل اجلامر ،وإسم٤مطم٦م
حمٔمقرات اإلطمرام ،يمٚمٌس اًمثٞم٤مب ،أو طمٚمؼ اًمرأس ً
ُمثالُ ،مع اًمٗمدي٦م ،واًمتحٚمؾ -وومٞمام
قمدا اًمٕمٌ٤مدات أسمٞمح ُم٤م شمدقمقا إًمٞمف اًميورة أو احل٤مضم٦م ،مم٤م سمف اعمح٤مومٔم٦م قمغم ٟمٗمًف،
يم٤مًمرظمّم٦م ذم أيمؾ اعمٞمت٦م طم٤مل آوٓمرار وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمرظمص-
وُمـ ُم١ميمدات آقمتٌ٤مر حل٤مًم٦م اًمْمٕمػ اًمٌنمي ذم اإلؾمالم ،أن اهلل ضمٕمؾ إظمذ هبذه

اًمرظمص ،أطم٥م إًمٞمف ُمـ شمريمٝم٤م ،وهق ُم٘م٤مم ٍ
قم٤مل ذم آقمتٌ٤مر ،وهق أيْم ً٤م ُمٙم٤موم٠مة وُمقاؾم٤مة يمام ذم
ٌ
ىمقًمفط( :إن اهلل حي٥م أن شم١مشمك رظمّمف يمام يٙمره أن شم١مشمك حم٤مرُمف)( ،)3ومتٙمقن ُمراقم٤مة اًمْمٕمٞمػ
ِ
ًمْمٕمٗمف قمٚمق ٍ
ٟم٤مس شم ََريمقا ُرظمّمتَف ذم ٍ
٥م قمغم ُأ ٍ
أُمر ُمـ
ىمدر ٓ ُمٜم٘مّم٦م -وىمد صح قمٜمف ط أٟمف همْم َ
رؾمقل اهللِ ط ذم ٍ
ُ
إُمقر< ومٕمـ قم٤مئِم٦م أ ِّم اعم١مُمٜملم  ىم٤مًم٧مَّ " :
ٟم٤مس ُِمـ
ص
أُمر< وم َتٜم ََّزه قمٜمف ٌ
رظم َ
ِ
اًمٖمْم٥م ذم وضمٝمف ،صمؿ ىم٤ملُ( :م٤م ُ
اًمٜمٌل ط< ومٖمْم٥م طمتك َ
سم٤مل أىمقا ٍم
سم٤من
اًمٜم٤مس ،وم ٌَ َٚم َغ ذًمؽ
ُ
َّ
َ
أقمٚمٛمٝمؿ سم٤مهلل وأؿمدُّ هؿ ًمف ظمِمٞم ً٦م )(-)4
َي
قمام ُر ِّظم َ
ص زم ومٞمف ،ومقاهللِ َٕٟم٤م ُ
رهمٌقن ّ


( )3أظمرضمف أمحد ،7:88 :واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحٞمٝمام-
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إدب سمرىمؿ ،8323 :وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ سمرىمؿ ،4578 :واًمٚمٗمظ ًمف-
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املطلب الجالح
املهافأٗ ّاملْاضاٗ
ُمـ ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي اعمٙم٤موم٠مة واعمقاؾم٤مة-
أما املهافأٗ فَٕ عل ٙضسبني:


إول :أن شمقىمػ اًمٕمٌد قمـ اًمٕمٛمؾ سمًٌ٥م اًمْمٕمػ اًمٓم٤مرئ ٓ يقضم٥م شمقىمػ صمقاسمف سمؾ إن
ُمٙمتقب ًمٚمٕمٌد وإن مل يٕمٛمٚمف ،وىمد صمٌ٧م هذا
إضمر قمغم اًمٕمٛمؾ ذم طم٤مل اًمْمٕمػ اًمٓم٤مرئ
ٌ
ذم طمدي٨م اعمً٤مومر واعمريض ،ومٕمـ أيب ُمقؾمك  ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط( :إذا ُمرض
صحٞمح٤م)(-)3
ُم٘مٞمام
ً
اًمٕمٌد أو ؾم٤مومر يمت٥م ًمف ُمثؾ ُم٤م يم٤من يٕمٛمؾ ً



اًمث٤مين :طمّمقل اًمثقاب سمام يٓمرأ قمغم اًمٕمٌد ُمـ طمزن أو وٕمػ أو أذى وهق صمقاب ظم٤مص
هبذا اًمْمٕمػ طم٤مل آسمتالء ويٙمقن سمرومع اًمدرضم٤مت أو شمٙمٗمػم اًمًٞمئ٤مت -قمـ َأيب ؾم ٍ
ٕمٞمد
ْ
َ
ِ
٥م َوَٓ َو َص ٍ
ٞم٥م اعمُْ ًْٚمِ َؿ ُِم ْـ ٟم ََّم ٍ
٥م َوَٓ َه ٍّؿ َوَٓ
ٌَّل ط َىم٤مل)َُ :م٤م ُيّم ُ
و َأيب ُه َر ْيرة  قمـ اًمٜم ِّ
همؿ ،طمتَّك َّ
اًمِم ْق َيم ُ٦م ُي َِم٤ميمُٝم٤م إَِّٓ يم َّٗمر اهللَّ َهب٤م ُِم ْـ ظم َٓم٤م َي٤مه)( -)4وقمـ ا ْسمـ
َطم َزن َوَٓ َأ ًذى َوَٓ ٍّ
رؾم َ
هلل إِٟم ََّؽ شم ُ
ُققمؽ َو ْقمٙم ً٤م
قل ا َّ
ٌَل َو ُهق ُيق َقم ُؽَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م َي٤م ُ
ُمً ُٕمقد َىم َ٤ملَ :دظم ْٚم ُ٧م َقمغم اًمٜم ِّ
ْ
ققم ُؽ رضم ِ
الن ُِمٜمْٙمُؿُ -ىم ْٚم ُ٧م :ذًم ِ َؽ َأ َّن ًَم َؽ َأ ْضمر ْيـ؟
َؿم ِديد ًا َىم َ٤مل)َ :أ َضم ْؾ إِ ِّين ُأ َ
وقم ُؽ يم ََام ُي َ َ ُ
ِ
ِ ِ
ومق َىم َٝم٤م إَّٓ َيم َّٗمر اهللَّ َهب٤م َؾم ِّٞم َئ٤مشمِ ِف،
ؿمق َيم ٌ٦م َوم َام ْ
َىم َ٤ملَ :أ َضم ْؾ َذًمؽ يم ََذًمؽ َُم٤م ُم ْـ ُُم ًْٚم ٍؿ ُيّمٞم ٌُ ُف َأ ًذىْ ،
َوطم َّٓم ْ٧م قمٜمْ ُف ُذٟمُق ُسم ُف يم ََام َ ُحت ُّط َّ
اًمِمجر ُة َور َىم َٝم٤م)(-)5



وُمـ اعمٙم٤موم٠مة ُم٤م أظمؼم سمف ط أن اًمْمٕمٗم٤مء يدظمٚمقن اجلٜم٦م أوًٓ -وُمٜمف دظمقل اًمٗم٘مراء ًمٚمجٜم٦م
ىمٌؾ إهمٜمٞم٤مء سم٠مرسمٕملم ؾمٜم٦م قمٜمد اًمتً٤موي ،ومٗمل احلدي٨م َقم ْـ َقم ٌْ ِد اهللِ ْسم ِـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ اًم َٕم ِ
٤مص
قن إَ ْهمٜمِٞم٤مء يقم ِ
قل( :إِ َّن ُوم َ٘مراء اعمُ َٝم ِ
قل اهللِ ط َي ُ٘م ُ
َ ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
يـ َي ًٌِْ ُ٘م َ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م
٤مضم ِر َ
َ َ َْ َ
َ َ

( )3رواه اًمٌخ٤مري -يمت٤مب اعمرى ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمٗم٤مرة اعمرض سمرىمؿ-753: :
( )4اعمّمدر اًمً٤مسمؼ سمرىمؿ-7564 :
( )5رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اعمرى ،سم٤مب ووع اًمٞمد قمغم اعمريض ،سمرىمؿ ،7882:وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ،سم٤مب
صمقاب اعم١مُمـ ومٞمام يّمٞمٌف ُمـ ُمرض أو طمزن أو ٟمحق ذًمؽ طمتك اًمِمقيم٦م يِم٤ميمٝم٤م ،سمرىمؿ-4793:
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لم َظم ِري َٗم ً٤م)( -)3و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َ ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللِ طَ ( :يدْ ُظم ُؾ ُوم َ٘م َرا ُء
جلٜم َِّ٦م ،سمِ َ٠م ْر َسم ِٕم َ
إِ َمم ا َ
لم اجلٜمَّ َ٦م َىمٌ َؾ َأ ْهمٜمِٞم ِ٤مئ ِٝمؿ سمِٜمِّم ِ
ِِ
َخ ًُ ِامئ َِ٦م َقم٤م ٍم)( -)4ىم٤مل اًمِمٞمخ سمـ قمثٞمٛملم
ػ َي ْق ٍم َو ُه َق َ ْ
َ ْ ْ
اعمُ ًْٚمٛم َ َ ْ
" :فم٤مهر احلدي٨م أن اًمٗم٘مراء يدظمٚمقن اجلٜم٦م ىمٌؾ إهمٜمٞم٤مء سمخٛمًامئ٦م قم٤مم ،أو سمٛمدة
أظمرى شمتٗم٤موت قمـ اخلٛمًامئ٦م قم٤مم ،وًمٙمـ هذا ومٞمام إذا شمً٤موى اعم١مُمـ اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم ،وم٢من
ؼم هذا اًمٗم٘مػم اًمذي مل يتٜمٕمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م سمام شمٜمٕمؿ سمف اًمٖمٜمل ومٞم٘مدُمف قمغم اًمٖمٜمل ذم دظمقل
اهلل َ ْ
جي ُ ُ
اجلٜم٦م ،أُم٤م إذا يم٤من اًمٖمٜمل قمٜمده ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م ُم٤م يٗمقق اًمٗم٘مػم وم٤مًمٔم٤مهر ,واهلل أقمٚمؿ,
أن اًمٖمٜمل يًٌؼ اًمٗم٘مػم سمحً٥م ؾمٌ٘مف ًمٚمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،ويٙمقن هذا احلدي٨م ُم٘مٞمد ًا سمام إذا
شمً٤موى اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم"(-)5


وُمـ أقمٔمؿ اعمٙم٤موم٠مة ُم٤م ورد ُمـ دقم٤مء اًمٜمٌل ط سم٠من يٙمقن يقم احلنم ذم زُمرة اعمً٤ميملم-
وم٘مد روي قمـ أٟمس  أن اًمٜمٌل ط ىم٤مل( :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأ ْطم ِٞمٜمِل ُِم ًْ ِٙمٞمٜمً٤مَ ،و َأ ُِمتْٜمِل ُِم ًْ ِٙمٞمٜمً٤م،
لم يقم ِ
ِ
ِ
اطم ُ ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م)(-)6
نمين ِذم ُز ُْم َرة اعمَ ًَ٤ميم ِ َ ْ َ
َو ْ ْ

ّأما املْاضاٗ:
وم٤معم٘مّمقد هب٤م شمًٚمٞم٦م ُمـ يٓمرأ قمٚمٞمٝمؿ ؿمٞمئ ً٤م ُمـ أٟمقاع اًمْمٕمػ اًمٌنميُ ،مـ إُمراض أو
أُمر ُمٜمدوب
اهلٛمقم وإطمزان وشمذيمػمهؿ سمٛمققمقد اهلل شمٕم٤ممم إن هؿ صؼموا وهذه اًمتًٚمٞم٦م هل ٌ
ورد ومٕمٚمف ُمـ اًمٜمٌل ط ُمرات وًمف قمدة أؾم٤مًمٞم٥م يمام ي٠ميت:
 -3اعمقاؾم٤مة سم٤مًمتذيمػم سمجٛمٞمؾ اًمثقاب ُمع اًمّمؼم يمام ذم طمدي٨م إُم٦م اًمًقداء اًمتل ؿمٙم٧م
ًمٚمٜمٌل ط ُم٤م ي٠مشمٞمٝم٤م ُمـ اًمٍمع ،قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ىم٤مل :ىم٤مل زم اسمـ قمٌ٤مس :أٓ أريؽ
اُمرأة ُمـ أهؾ اجلٜم٦م؟ ىمٚم٧م :سمغم ،ىم٤مل :هذه اعمرأة اًمًقداء! أشم٧م اًمٜمٌل ط وم٘م٤مًم٧م :إين

( )3رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمزهد ،سم٤مب ؾمٌؼ وم٘مراء اعمٝم٤مضمريـ إمم اجلٜم٦م ،سمرىمؿ-9876 :
( )4رواه أمحد سمرىمؿ ،9;55:واًمؽمُمذي سمرىمؿ ،4576:وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح-
(ً )5م٘م٤مء اًمٌ٤مب اعمٗمتقح ،اسمـ قمثٞمٛملم-)33.4:( ،
( )6رواه اًمؽمُمذي ،يمت٤مب اًمزهد ،سم٤مب ُم٤مضم٤مء ان وم٘مراء اعمٝم٤مضمريـ يدظمٚمقن اجلٜم٦م ىمٌؾ أهمٜمٞم٤مئٝمؿ ،سمرىمؿ 4574 :وىم٤مل :هذا
طمدي٨م همري٥م -وؾمئؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمـ هذا احلدي٨م وم٘م٤مل" :هذا ُي ْر َوىً ،مٙمٜمف وٕمٞمػ ٓ يثٌ٧م ،وُمٕمٜم٤مه:
أطمٞمٜمل ظم٤مؿمٕم٤م ُمتقاوٕم٤مً ،مٙمـ اًمٚمٗمظ مل يثٌ٧م" اٟمتٝمك" -جمٛمقع اًمٗمت٤موى" (-)579.3:
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ِ
صؼمت ،وًمؽ اجلٜم٦م ،وإن ؿمئ٧م
أسع ،وإين أشمٙمِمػ ،وم٤مدع اهلل زم ،ىم٤مل :إن ؿمئ٧م
دقمقت اهلل أن يٕم٤مومٞمؽ -ىم٤مًم٧م :أصؼم ،صمؿ ىم٤مًم٧م :وم٢مين أشمٙمِمػ ،وم٤مدع اهلل أن ٓ أشمٙمِمػ،
ومدقم٤م هل٤م( -)3وُمٜمف ُم٤م ومٕمٚمف اًمٜمٌل ط ُمع اًمرضمؾ اعمحزون اًمذي وم٘مد وًمده وهق صٖمػم وم٘مد
رضمؾ ًَمف اسمـ صٖمػم ِ
ِ
ِ
ِ
ي٠مشمٞمف
ٟمٗمر ُمـ أصح٤مسمِف ،وومٞمٝمؿ ٌ ُ ٌ
ٟمٌل اهللَِّ ط إذا ضم َٚم َس جيٚم ُس إًمٞمف ٌ
يم٤من ُّ
ٌ
حيي احلٚم٘م َ٦م ِ
سملم ِ
ِ
اًمر ُ
ًمذيم ِْر اسمٜمِ ِف،
يديفَ ،وم َٝم َٚم َؽ
ُمـ
ظمٚمػ َفم ْٝم ِر ِه ،وم ُٞم٘مٕمدُ ُه َ
َ
وم٤مُمتٜمع َّ
ضمؾ أن ُ َ
ِ
َ
ٌَّل ط َ
َ
رؾمقل اهللَُِّ ،سمٜمَ ُّٞم ُف ا ًَّمذي
وم٘م٤ملُ :م٤مزم ٓ أرى ومالٟمً٤م؟ ىم٤مًمقا :ي٤م
ومحزن قم َٚمٞمف ،ومٗم٘مدَ ُه اًمٜم ُّ
ِ
ِ
صمؿ َ
ُ
ومالن،
ىم٤مل :ي٤م
ؼم ُه أ َّٟم ُف ه َٚم َؽَّ ،
ومٕمزا ُه قم َٚمٞمفَّ ،
ٌَّل ومً٠م ًَم ُف قمـ ُسمٜمَ ِّٞمف ،وم٠مظم َ
رأي َت ُف ه َٚم َؽ ،ومٚم٘م َٞم ُف اًمٜم ُّ
ِ
ِ
قمٛم َر َك ،أو ٓ شم٠ميت همدً ا إمم ٍ
أ ُّيام َ
أطم٥م َ
أسمقاب اجلٜم َِّ٦م َّإٓ
سم٤مب ُمـ
يم٤من
ُّ
إًمٞمؽ أن ُمتت ََّع سمِف ُ
ِ
وضمد َشمف َىمد ؾمٌ َ٘م َؽ ِ
ٟمٌل اهللَِّ ،سمؾ َيًٌ ُ٘مٜمل إمم ِ
إًمٞمف يٗمت َُح ُف ًَم َؽَ ،
ٗمتحٝم٤م زم
سم٤مب اجلٜمَّ٦م وم َٞم ُ
ُ
ىم٤مل :ي٤م َّ
َ
إزمَ ،
ومذاك ًَم َؽ)(-)4
ىم٤مل:
َهل َق ُّ
أطم٥م َّ
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اعمقاؾم٤مة سمٛمِم٤مريم٦م احلزن ،وىمد واؾمك اًمٜمٌل ط سمٕمض اًمّمٖم٤مر ومٞمام يٕمرض هلؿ ُمـ أطمزان
يمام روى قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  ىم٤مل :يم٤من رؾمقل اهلل ط يدظمؾ قمٚمٞمٜم٤م وزم أخ صٖمػم
ُيٙمٜمك أسم٤م ُقمٛمػم ،ويم٤من ًمف ٟمٖمر يٚمٕم٥م سمف ،ومامت ومدظمؾ قمٚمٞمف اًمٜمٌل ط ذات يقم ومرآه طمزيٜمً٤م،
وم٘م٤ملُ :م٤م ؿم٠مٟمف؟ ىم٤مًمقاُ :م٤مت ٟمٖمره ،وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م قمٛمػم ُم٤م ومٕمؾ اًمٜمٖمػم( -)5وُمثٚمف طمدي٨م
إٟمّم٤مري٦م اًمتل دظمٚم٧م شمٌٙمل ُمع قم٤مئِم٦م
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ذم طم٤مدصم٦م اإلومؽ(-)6

ُمـ أقمٔمؿ اعمقاؾم٤مة ذم اإلؾمالم أن اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ أؾمٌ٤مب اًمرمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم ،وُمـ
أؾمٌ٤مب اًمٜمٍم وزي٤مدة اًمرزق وذم احلدي٨م قمـ ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص  ىم٤مل:

( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اعمرى ،سم٤مب ومْمؾ ُمـ يٍمع ُمـ اًمريح ،سمرىمؿ ،7874 :وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اعمرى ،سم٤مب صمقاب
اعم١مُمـ ومٞمام يّمٞمٌف ُمـ ُمرض أو طمزن ،سمرىمؿ-4798 :
( )4رواه اًمٜمً٤مئل ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ذم اًمتٕمزي٦م ،سمرىمؿ ،42:2 :وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م
(-)435.4
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ،6;93 :وُمًٚمؿ سمرىمؿ ،4372 :واًمٚمٗمظ ٕيب داود سمرىمؿ ،6;93 :واًمٜمٖمػم :ـم٤مئر يِمٌف اًمٕمّمٗمقر
(ومتح اًمٌ٤مري -)3;9.3
)  )5اًم٘مّم٦م سمتامُمٝم٤م ذم اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب طمدي٨م اإلومؽ ،سمرىمؿ-5;32 :
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ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

رأى ؾمٕمد أن ًمف ومْم ً
ال قمغم ُمـ دوٟمف ،وم٘م٤مل اًمٜمٌل :هؾ شمٜمٍمون وشمرزىمقن إٓ
سمْمٕمٗم٤مئٙمؿ؟( )3ومٛمـ إؾمٌ٤مب اًمتل يتٝمٞم٠م هب٤م اًمٜمٍم سم٢مذن اهلل دقم٤مء ه١مٓء اًمْمٕمٗم٤مء،
وصالطمٝمؿ ،وطمًـ ُم٘م٤مصدهؿ ،وؾمالُم٦م ىمٚمقهبؿ ،ومٝم١مٓء اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ اخل٤مُمٚملم
اعمً٤ميملم ُمـ أؾمٌ٤مب ىمقة إُم٦م ومتٙمٞمٜمٝم٤م ،ومْمٕمٗمٝمؿ ًمٞمس اظمتٞم٤مر ًّي٤م ،سمٛمٕمٜمك يريمٜمقن إمم
اًمٙمًؾ وإٟمام اعم٘مّمقد سمذًمؽ ُمـ يم٤من وٕمٞمٗم ً٤م مل يٕمٓمف اهلل ىمقة ،ومٗمٞمف وٕمػ ذم ظمٚم٘متف ،أو
وٕمػ ذم رأيف ،ومٛمثؾ ه١مٓء يٙمقٟمقن ؾمٌٌ ً٤م ًمٚمرزق وؾمٌٌ ً٤م أيْم ً٤م ًمٚمٜمٍم(-)4

املطلب السابع
التَرٓب ّاجملاٍدٗ ّاسإصالح
يتٕم٤مُمؾ اإلؾمالم ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي سمِمٙمؾ قم٤مم سمٛمٜمٝم٩م اًمتٝمذي٥م واعمج٤مهدة وهق ُمٜمٝم٩م
ُمًتٛمر ،يدوم ُم٤مدام اإلٟمً٤من وٓ ي٘مػ إٓ قمٜمد اًمٖمرهمرة< أي :اًمدىم٤مئؼ اًمتل ىمٌؾ اعمقت قمٜمدُم٤م
شمٗم٤مرق اًمروح اجلًد ،وىمقام هذا اعمٜمٝم٩م أُمران:
إول :اًمدقمقة إمم هتذي٥م اًمٜمٗمس ووٌط همرائزه٤م واًمتحٙمؿ ذم آٟمٗمٕم٤مٓت ،وهق ُمٜمٝم٩م
وىم٤مئل يًٌؼ وىمقع طم٤مًم٦م اًمْمٕمػ ذم اإلٟمً٤من ويًتٕم٤من سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م ُمع آُمتث٤مل ًمٚمٝمدي
اًمٜمٌقي ذم ذًمؽ يمٚمف ،ومٕمغم ُمـ يٖمْم٥م أن يتٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ ،وأن يٖمػم هٞمئتف اًمتل
هق قمٚمٞمٝم٤م ،وأن يتقو٠م ًمٞمٓمٗمئ همْمٌف -وُمثٚمف دقمقة اعمّم٤مب ًمٚمحقىمٚم٦م وآؾمؽمضم٤مع ،وٟمدسمف إمم
اًمتحكم سم٤مًمّمؼم قمٜمد اًمّمدُم٦م إومم ،وأُمر اعمحزون واعمٝمٛمقم سمٙمثرة ذيمر اهلل شمٕم٤ممم واًمدقم٤مء،
واًمٜمٝمل قمـ آٟمٕمزال قمـ اًمٜم٤مس ،وقمـ ُمداظمؾ اًمِمٞمٓم٤من ووؾمقؾمتف ،وشمٜم٤مضمل اصمٜملم دون
هتذيٌل دىمٞمؼ يٕملم اعم١مُمـ قمغم اخلالص ُمـ طم٤مٓت اًمْمٕمػ،
ُمٜمٝم٩م
اًمث٤مًم٨م ،وهمػمه٤م ،وهذا يمٚمف ٌ
ٌ
اًمتل يٛمٙمـ أن شمقىمٕمف ذم أظمٓم٤مء ٓ حتٛمد قم٘مٌ٤مه٤م-

( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب ُمـ اؾمتٕم٤من سم٤مًمْمٕمٗم٤مء واًمّم٤محللم ذم احلرب ،سمرىمؿ-4:;8 :
( )4أٟمٔمر :ذح ري٤مض اًمّم٤محللم -ظم٤مًمد اًمًٌ٧مُ ،مقىمع اًمٙمؽموين-
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ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

اًمث٤مين :اًمدقمقة إمم إصالح ُم٤م ي٘مع سمًٌ٥م طم٤مٓت اًمْمٕمػ اًمٌنمي ،وهق ُم٤م يٛمٙمـ أن
ٟمًٛمٞمف «اًمتٙمٗمػم واًمتقسم٦مش< أيُ :م٘م٤مسمٚم٦م اًمًٞمئ٤مت سم٤محلًٜم٤مت ،سم٘مدر ُم٤م اوٓمره وٕمٗمف اًمٌنمي
ٓرشمٙم٤مب ؾمٞمئ٤مت ،ومتٛمحق احلًٜم٤مت اًمًٞمئ٤مت ،وإصؾ ذم هذه اًمٙمٗم٤مرة ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲙ
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ

ﲨﲩﱠ[هقد ]336 :وىمقل اًمرؾمقل ط( :واشمٌع اًمًٞمئ٦م احلًٜم٦م متحٝم٤م)( -)3وقمٚمٞمٜم٤م ُمع
سمٞم٤من هذا اعمٜمٝم٩م أن ٟمقوح أن اإلؾمالم يٗمرق ذم طم٤مٓت اًمْمٕمػ اًمٌنمي سملم ٟمققملم ُمـ اخلٓم٠م:
إولٟ :مقع يًٛمٞمف اًمْمٕمػ ،وهق ُم٤م يٕمقد إمم اًمْمٕمػ ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م ،وؾمٛمتف
اًمرئٞمً٦م ،أٟمف ٓ يي أطمد ًا همػم ص٤مطمٌف ذم اًمٖم٤مًم٥م-
اًمث٤مينٟ :مقع يًٛمٞمف اًمنم ،وهم٤مًمٌ ً٤م ٓ يٙمقن ٟمتٞمج٦م ًمٚمْمٕمػ ،وإٟمام حيدث ًم٘مقة اإلهمراء
واإلهمقاء ،وقمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من ،وهق قم٤مدة ٓ ي٘مػ قمٜمد طمد ،وإٟمام يٛمٞمؾ ًمالؾمتنماء ،ويتٕمدى إمم
أظمريـ-
واًم٘مًؿ إول «اًمْمٕمػش يٙمقن ذايت اًمٓمٌٞمٕم٦م ،واًم٘مًؿ اًمث٤مين «اًمنمش ًمف ـمٌٞمٕم٦م اضمتامقمٞم٦م،
سمٛمٕمٜمل أٟمف ي٘مع قمغم ـمرف آظمر ،يمام أن اعم٘م٤مص٦م ٓ شمٙمقن يم٤مومٞم٦م ذم طم٤مًم٦م اًمنم ،إذ ٓسمد ُمـ إصالح
ُم٤م ومًد ،يم٢مقم٤مدة اعمنوق أو اًمتٕمقيض قمـ اخلً٤مئر --إًمخ -واإلؾمالم رومٞمؼ طمٙمٞمؿ ُمع اًم٘مًؿ
إول "اًمْمٕمػ" ،وًمٙمٜمف طمٙمٞمؿ طم٤مزم ُمع اًم٘مًؿ اًمث٤مين "اًمنم"< ٕٟمف يتٕمدى إمم همػم وم٤مقمٚمف،
وهلذا يًتخدم اًمرمح٦م ُمع إول ،ويًتخدم اًمٕمدل ُمع اًمث٤مين-

املطلب ارتامظ
السعآ٘ ّاليصسٗ
شم١ميمد أطمٙم٤مم اإلؾمالم أن هٜم٤مك ُمٜمٝمج ً٤م ُمتٗمرد ًا ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي ،وهق
ُمٜمٝم٩م اًمرقم٤مي٦م واًمٜمٍمة ،ويِمٛمؾ هذا اعمٜمٝم٩م مجٞمع أٟمقاع اًمْمٕمػ اًمٌدين وآضمتامقمل واعم٤مزم

( )3رواه أمحد سمرىمؿ -435;4 :واًمؽمُمذي سمرىمؿ ،3;:9 :وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م :طمًـ ًمٖمػمه ،سمرىمؿ:
;-8456
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ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

وهمػمه -وشمٜمتٔمؿ ومٞمف قمٛمقم أطمٙم٤مم اًمْمٕمٗم٤مء ذم اإلؾمالم ،ويٛمٙمـ إسمراز ُمٜمٝم٩م اًمرقم٤مي٦م هذا
سمت٘مًٞمٛمف طمً٥م ٟمقع اًمْمٕمػ يمام ي٠ميت:
زعآ٘ جْاىب الطعف البدىٕ ّمً أمجل٘ ذلو:
 -3آهتامم سمرقم٤مي٦م اًمٙمٌػم ذم اإلؾمالم وإسمراز طم٘مقىمٝمؿ ،وُمٜمٝم٤م رقم٤مي٦م اًمقاًمديـ وذي اًمِمٞمٌ٦م
رؾمقل اهللَّ ط :إِ َّن ُِم ْـ إِ ْضم ِ
ُ
اعمًٚمؿ -قمـ َأيب ُمقؾمك َ ىم َ٤ملَ :
الل اهللَِّ شمٕم٤ممم :إِيم َْرا َم ِذي
ىم٤مل
رآن َهم ِػم ا ًْم َٖم٤مزم ومِ ِٞمف واجل٤مذم َقمٜمْف ،وإِيمْرام ِذي اًمً ْٚم َٓم ِ
اًمِمٞم ٌِ٦م ا ُعمًٚمِ ِؿ ،وطم ِ٤مُم ِؾ ا ًْم ُ٘م ِ
٤من
ُ
َ َ
َّ ْ
ُّ
َ َ
َ
ْ
ْ
اعمُ ْ٘م ًِ ِ
ط)(-)3
 -4رقم٤مي٦م طم٘مقق ذوي آطمتٞم٤مضم٤مت اخل٤مص٦م (أوزم اًمير)-
٥م ،قمـ َأ ِ
 -5رقم٤مي٦م طم٘مقق إـمٗم٤مل ،قمـ َقم ْٛمرو ِ
سمـ ُؿم َٕم ْٞم ٍ
ُ
رؾمقل
سمٞمف ،قمـ َضمدِّ ه َ ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل
ف يمٌَِ ِػمٟمَ٤م)(-)2
ذ َ
اهللَّ طًَ ( :م ْٞم َس ُِمٜمَّ٤م َُم ْـ َمل ْ َي ْر َطم ْؿ َص ِٖم َػمٟمَ٤مَ ،و َي ْٕم ِر ْ
ف ََ
 -6رقم٤مي٦م طم٘مقق اعمرأة ،قمـ أيب هريرة  ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط (إين أطمرج طمؼ
اًمْمٕمٞمٗملم اًمٞمتٞمؿ واعمرأة)(-)5
 -7رقم٤مي٦م طم٘مقق احلٞمقان -وىمد أظمؼم اًمٜمٌل ط وم٘م٤مل( :د َظم َٚم ِ
٧م ا ُْم َر َأ ٌة اًمٜم ََّ٤مر ِذم ِه َّر ٍة َر َسم َٓمت َْٝم٤مَ ،وم َال
َ
٤مش ْإَ ْر ِ
ِه َل َأ ْـم َٕم َٛمت َْٝم٤مَ ،و َٓ ِه َل َأ ْر َؾم َٚمت َْٝم٤م َشم ْ٠ميم ُُؾ ُِم ْـ َظم َِم ِ
ض)(-)6
زعآ٘ جْاىب الطعف االجتناعّٕ ،مً أمجل٘ ذلو:
رقم٤مي٦م اًمٞمتٞمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲝ ﲞ ﲟ ﲠﱠ[اًمْمحك ،]; :واًمٞمتؿ ٟمققم٤من:
ذيمرا يم٤من أو أٟمثك وهق دون ؾمـ اًمٌٚمقغ،
 -3اًمٞمتٞمؿ احل٘مٞم٘مل :ويٓمٚمؼ قمغم يمؾ ُمـ ُم٤مت أسمقهً ،
يتٞمام طمتك يٌٚمغ ،وم٢مذا سمٚمغ زال قمٜمف اؾمؿ اًمٞمتٞمؿ-
وسم٘مل ً
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اًمٞمتٞمؿ احلٙمٛمل :وهق اًمذي وم٘مد ُمٕمٞمٚمف وطم٤مُمٞمف وراقمٞمف ،ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مس قمٚمٞمف إـمٗم٤مل
اًمذيـ هلؿ آسم٤مء قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة ًمٙمٜمٝمؿ ذم طمٙمؿ إُمقات ،ويٛمٙمـ اقمتٌ٤مر أوٓدهؿ ذم طمٙمؿ

( )3رواه أسمق داود ،يمت٤مب إدب ،سم٤مب ذم شمٜمزيؾ اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزهلؿ ،سمرىمؿ ،6:65 :وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود-
( )4اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،سمرىمؿ ،6:64 :ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ،)58:.6( ،سمرىمؿ-)3:;6( :
( )5رواه أمحد ذم ُمًٜمده ،سمرىمؿ ،;888:واسمـ ُم٤مضم٦م ذم يمت٤مب إدب ،سم٤مب طمؼ اًمٞمتٞمؿ ،سمرىمؿ-589::
( )6رواه اًمٌخ٤مري ،سمرىمؿ ،4458:وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمتقسم٦م ،سم٤مب ذم ؾمٕم٦م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم وأهن٤م ؾمٌ٘م٧م همْمٌف ،سمرىمؿ-72:2:
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ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

إيت٤مم ،وذم اعمجتٛمع ٟمامذج يمثػمة ُمـ هذه إصٜم٤مف يم٤مًمٚم٘مٓم٤مء ،وأسمٜم٤مء اعمٕم٤مىملم،
وإـمٗم٤مل اعمتنمديـ ومٝمؿ ذم طمٙمؿ إيت٤مم ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ،وهؿ سمح٤مضم٦م إمم اًمرقم٤مي٦م
واعمً٤مقمدة واًمٜمٗم٘م٦م يم٤مٕيت٤مم احل٘مٞم٘مٞملم-
 -5رقم٤مي٦م اًمرىمٞمؼ واخلدم وُمـ ذم طمٙمٛمٝمؿ ،ىم٤مل ط( :هؿ إظمقاٟمٙمؿ ،ضمٕمٚمٝمؿ اهلل حت٧م
أيديٙمؿ ،ومٛمـ ضمٕمؾ اهلل أظم٤مه حت٧م يده ومٚمٞمٓمٕمٛمف مم٤م ي٠ميمؾ ،وًمٞمٚمًٌف مم٤م يٚمٌس ،وٓ يٙمٚمٗمف
ُمـ اًمٕمٛمؾ ُم٤م يٖمٚمٌف ،وم٢من يمٚمٗمف ُم٤م يٖمٚمٌف ومٚمٞمٕمٜمف قمٚمٞمف)(-)3
 -6رقم٤مي٦م إراُمؾ واعمٓمٚم٘م٤مت ،قمـ َأ ِيب هرير َة َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل اًمٜمٌَِّل ط(:اًمً ِ
٤مقمل َقم َغم إَ ْر َُم َٚم ِ٦م
َّ
ُّ
ُ ََْ
ِ
لم ،يمَ٤معمُْج ِ
َواعم ِ ًْٙمِ ِ
٤مه ِد ِذم َؾمٌِ ِ
اًمّم ِ٤مئ ِؿ اًمٜم ََّٝم َ٤مر(-)4
ٞمؾ ا َّ
هللَِ ،أ ِو اًم َ٘م٤مئ ِؿ اًم َّٚم ْٞم َؾ َّ
َ
زعآ٘ جْاىب الطعف املالٕ:
ؾمقاء يم٤من هذا اًمْمٕمػ ُمالزُم ً٤م أو قم٤مرو ً٤م ،وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ:
-3

طمؼ اًمٗم٘مراء ذم أُمقال إهمٜمٞم٤مء ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱠﭐ

[اعمٕم٤مرج-]47 – 46 :
 -4طمؼ اعمٜم٘مٓمع واًمٖم٤مرم واسمـ اًمًٌٞمؾ يمام ذم آي٦م اًمزيم٤مة-
-5

طمؼ اًمًٗمٞمف ذم رقم٤مي٦م ُم٤مًمف -ﭐىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ

ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳﱠ[اًمٜمً٤مء-]7 :
-6

رقم٤مي٦م اعمٕمن سم٤مإلٟمٔم٤مر أو اًمتخٗمٞمػ -ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﱠ[اًمٌ٘مرة-]4:2 :
زعآ٘ جْاىب الطعف اليفطٕ ّاسإمياىٕ:
ًم٘مد طمٗمظ اإلؾمالم ًمٚمٜم٤مس يمراُمتٝمؿ ذم مجٞمع إطمقال وىمد اهتؿ اإلؾمالم هبذا اجل٤مٟم٥م
يمٌػما ومحٗمظ هلؿ هذا آقمتٌ٤مر إديب ذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ُم٤م ورد ُمـ اًمٜمٝمل قمـ
اهتام ًُم٤م ً
اًمًخري٦م سم٤معمِم٤مقمر ﱡﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ

( )3رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب إدب ،سم٤مب طمًـ اخلٚمؼ ،سمرىمؿ-3;87:
( )4رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب إدب ،سم٤مب اًمً٤مقمل قمغم اعمًٙملم ،سمرىمؿ-8228 :
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ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ

ﳙﳚﱠ[احلجرات -]33 :واًمتٜم٤مسمز سم٤مًٕم٘م٤مب :هق دقم٤مء اعمرء ص٤مطمٌف سمام يٙمرهف ُمـ اؾمؿ أو
صٗم٦م ،وقمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمٜمٝمٞمف ذًمؽ ومل خيّمص سمف سمٕمض إًم٘م٤مب دون سمٕمض ،ومٖمػم ضم٤مئز
ٕطمد ُمـ اعمًٚمٛملم أن يٜمٌز أظم٤مه سم٤مؾمؿ يٙمرهف ،أو صٗم٦م يٙمرهٝم٤م( -)3وُمع ذًمؽ وم٘مد أيمد اإلؾمالم
قمغم أمهٞم٦م اعمراقم٤مة ذم سمٕمض أوىم٤مت اًمْمٕمػ اًمٜمٗمز أو اإليامين قمغم رقم٤مي٦م هذا احلؼ سمِمٙمؾ
أظمص ،وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ:
 -3اًمٜمٝمل قمـ ًمٕمـ اعمخٓمئ أو ىمقل أظمزاك اهلل ؾمقا ًء أىمٞمؿ قمٚمٞمف طمد أم مل ي٘مؿ -قمـ أيب هريرة
رضمؾ ىمد ذب ،ىم٤مل( :اضسمقه) ،ىم٤مل أسمق هريرة  :ومٛمٜم٤م
 ىم٤ملُ :أشمك اًمٜمٌل ط سمِ ُ
واًمْم٤مرب سمٜمٕمٚمف ،واًمْم٤مرب سمثقسمف ،ومٚمام اٟمٍمف ،ىم٤مل سمٕمض اًم٘مقم:
اًمْم٤مرب سمٞمده،
ُ
ُ
أظمزاك اهلل ،ىم٤مل ٓ( :شم٘مقًمقا هٙمذا ٓ ،شمٕمٞمٜمقا قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من)(-)4
 -4اًمٜمٝمل قمـ اًمتٕمٞمػم سم٤مًمذٟم٥م ،ي٘مقل ط( :إذا زٟم٧م أُم٦م أطمديمؿ ،ومٚمٞم٘مؿ قمٚمٞمٝم٤م احلد وٓ
يثرب)( -)5واعمٕمٜمك ٓ :يٕمػم-
اًمًٚمٛمل ،ىم٤مل :سمٞمٜم٤م أٟم٤م ُأ ِّ
صكم ُمع رؾمقل
 -5اًمٜمٝمل قمـ شمٕمٜمٞمػ اجل٤مهؾ ،قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ ُّ
اهلل ط إذ َقم َٓمس ٌ
وم٘مٚم٧م :يرمحؽ اهلل ،ومرُم٤مين اًم٘مق ُم سم٠مسمّم٤مرهؿ ،وم٘مٚم٧م:
رضمؾ ُمـ اًم٘مقم،
ُ
ومٚمام
وا ُصمٙمؾ ُأ ُِّمٞم٤مه! ُم٤م ؿم٠مٟمٙمؿ شمٜمٔمرون إ َّزم؟! ومجٕمٚمقا ييسمقن سم٠ميدهيؿ قمغم أومخ٤مذهؿَّ ،
ومٚمام َّ
رأي٧م
صغم رؾمقل اهلل ط ومٌ٠ميب هق وأُملُ ،م٤م
ُ
ّمٛمتقٟمٜملً ،مٙمٜمِّل ؾمٙم٧مَّ ،
رأيتٝمؿ ُي ِّ
ضسمٜمل وٓ ؿمتٛمٜمل ،ىم٤ملَّ :
(إن
ُمٕم ِّٚم ًام ىمٌ َٚمف وٓ سمٕمدَ ه
َ
أطمًـ ً
شمٕمٚمٞمام ُمٜمف ،ومقاهلل ُم٤م يم ََٝمرين وٓ َ َ
اًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم ،وىمراءة
اًمّمال َة ٓ يّمٚمح ومٞمٝم٤م ر ٌء ُمـ يمالم اًمٜم٤مس ،إٟمَّام هق
ُ
هذه َّ
اًم٘مرآن(-)6
( )3ؾمٞمقل اًمٜمٗمح٤مت ذم شمٗمًػم ؾمقرة احلجرات ،حمٛمد وٞمػ اهلل ،ص .88
( )4رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب احلدود ،سم٤مب اًميب سم٤مجلريد واًمٜمٕم٤مل ،سمرىمؿ-864: :
( )5رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب سمٞمع اًمٕمٌد اًمزاين ،سمرىمؿ-4456 :
( )6رواه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب حتريؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة ،وٟمًخ ُم٤م يم٤من ُمـ إسم٤مطم٦م ذًمؽ ،سمرىمؿ:
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ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

 -6اًمٜمٝمل قمـ هنر اًمً٤مئؾ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲢﲣﲤﲥﲦﱠ[اًمْمحك-]32 :
اليصسٗ يف ميَج اسإضالو يف التعامل مع الطعف البػسٖ:
ُمٜمٝم٩م واؾمع ممتد يِمٛمؾ اًمٙمثػم ُمـ إطمٙم٤مم
إن ُمٜمٝم٩م اًمٜمٍمة ًمٚمْمٕمٞمػ ذم اإلؾمالم
ٌ
اًمنمقمٞم٦م واًمقاضمٌ٤مت واعمًتحٌ٤مت ،وُمـ أُمثٚم٦م اعمٜمٝم٩م اًمنمقمل ذم ٟمٍمة اًمْمٕمٞمػ ُم٤م ي٠ميت:
 -3إهم٤مصم٦م اعمٚمٝمقف ،وشمٗمري٩م اًمٙمرسم٤مت ،قمـ أيب هريرة  أن رؾمقل اهلل ط ىم٤ملُ( :مـ ٟم َّٗم َس
ِ
ُرب اًمدُّ ٟمٞم٤م ٟم َّٗم َس اهللَُّ قمٜم ُف يمرسم ً٦م ُِمـ يم َُر ِ
قمـ ُمًٚم ٍؿ يمُرسم ً٦م ُِمـ يم ِ
ين قمغم
ب يق ِم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وُمـ َّ َ
ِ
ِ
ُُم ٍ
هلل
ؽم ا َُّ
ؽم قمغم ُُمًٚم ٍؿ ذم اًمدُّ ٟمٞم٤م ؾم َ
ين اهللَُّ قمٚمٞمف ذم اًمدُّ ٟمٞم٤م وأظمرة ،وُمـ َؾم َ
ٕمن ذم اًمدُّ ٟمٞم٤م َّ َ
قمقن ِ
ِ
ِ
ِ
يم٤من اًمٕمٌدُ ذم ِ
ِ
أظمٞمف)(-)3
قم َٚمٞمف ذم اًمدُّ ٟمٞم٤م وأظمرة ،واهللَُّ ذم قمقن اًم َٕمٌدُ ،م٤م َ َ

ٟ -4مٍمة اعمٔمٚمقم واعمًتْمٕمػ -ىم٤مل ط( :اٟمٍم أظم٤مك فم٤معم ً٤م أو ُمٔمٚمقُم ً٤م)(-)4
ٟ -5مٍمة اًمٔم٤ممل قمغم ٟمٗمًف< ٕن اًمٔم٤ممل وٕمٞمػ أُم٤مم ىمقة اًمٖمْم٥م واًمٌٓمش-
 -6اًمٜمٍمة سم٤مًمٜمّمح واجلٝمر سمٙمٚمٛم٦م احلؼ -ىم٤مل ط( :اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م ىمٚمٜم٤م :عمـ ي٤م رؾمقل اهلل؟
ىم٤مل :هلل وًمٙمت٤مسمف وًمرؾمقًمف وٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ)(-)5
ٍَما<
ٍَمه قمغم َقم ِّ
دوه َيٜم ٍُْمه ٟم ْ ً
ٍُّمة ذم اًم ُّٚمٖم٦م :اًمٜم ٍَّْم واًمٕمقن ،وهل اؾمؿ ُمـ ٟم َ َ
وشمٕمٜمك اًمٜم ْ َ
ِ
ٍُّمة ذم آصٓمالح :اًم َٖم ْػمة اإليامٟم َّٞم٦م ،اًمتل
َّّمػم واًمٜمَّ٤مس واطمد-وُمٕمٜمك اًمٜم ْ َ
أي :أقم٤مٟمَف و َىم َّقاه ،واًمٜم ُ
شمدومع اعمًٚمؿ ًمرومع اًم ُّٔمٚمؿ قمـ أظمٞمف اعمًٚمؿ اعمًت َْْمٕمػ ،وم٢من اًمٜمٍمة ذم اًمديـ ُمـ اإليامن سم٤مهلل
اًمٕمٔمٞمؿ ،وىمد ىم٤مل رسمٜم٤م :ﭐﱡﭐﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﱠ

[احلجرات ]32 :وىم٤مل ط( :اعمًٚمؿ أظمق اعمًٚمؿ ٓ خيقٟمف ،وٓ يٙمذسمف ،وٓ خيذًمف)( -)6وأظمقة
اًمديـ يِمؽمك ومٞمٝم٤م اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم ،واًمذيمر وإٟمثك ،واًمٕمريب وإقمجٛمل -وىمقًمف( :أظمق

( )3صحٞمح ُمًٚمؿ ،يمت٤مب آقمتٙم٤مف ،سم٤مب ُمتك يدظمؾ ُمـ أراد آقمتٙم٤مف ذم ُمٕمتٙمٗمف ،سمرىمؿ-3394 :
( )4رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اعمٔم٤ممل واًمٖمّم٥م ،سم٤مب أقمـ أظم٤مك فم٤معم ً٤م أو ُمٔمٚمق ًُم٤م ،سمرىمؿ-8;74:
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م هلل وًمرؾمقًمف وٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم ،وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من
أن اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م سمرىمؿ.77 :
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اعمٔم٤ممل واًمٖمّم٥م ،سم٤مب ٓ :ئمٚمؿ اعمًٚمؿ اعمًٚمؿ وٓ يًٚمٛمف ( ،)34:.5سمرىمؿ-4664 :

;5
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دُ -مٝم٤م سمٜم٧م ضمريس سمـ حمٛمد ضمريس

ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

اعمًٚمؿ) ،ومنه (ٓ يًٚمٛمف) يٕمٜمل :ذم ُمّمٞمٌ٦م ٟمزًم٧م سمف ،وٓ يؽميمف ،وٓ يتخغم قمٜمف ،وٓ يؽميمف عمـ
ي١مذيف ،سمؾ حيقل سمٞمٜمف وسملم ذًمؽ-
ّاليصسٗ ٍٕ اسإعاىّ٘ ،تهٌْ بأمْز:
 -3اًمٜمٍمة سم٤معم٤مل ،وىمد ضم٤مء قمثامن  إمم اًمٜمٌل ط سم٠مًمػ ديٜم٤مر ومٓمرطمٝم٤م ذم طمجره ،وطمٗمر
ًمٚمٛم١مُمٜملم سمئر روُم٦م ،وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل طُ( :مـ طمٗمر سمئر روُم٦م ومٚمف اجلٜم٦م)( ،)3ومحٗمره٤م قمثامن
 ،وضمٝمز ضمٞمش اًمٕمنة -واًمٜمٌل ط عم٤م رأى رضم ً
ال ًمٞمس ًمف راطمٚم٦م وهق يٜمٔمر يٛمٞمٜم ً٤م
وؿمامًٓ ،ىم٤مل طُ( :مـ يم٤من ًمف ومْمؾ فمٝمر ومٚمٞمٕمد سمف قمغم ُمـ ٓ فمٝمر ًمف ،وُمـ يم٤من ًمف ومْمؾ
ُمـ زاد ومٚمٞمٕمد سمف قمغم ُمـ ٓ زاد ًمف)( -)4وهٙمذا ذيمر ُمـ أصٜم٤مف اعم٤مل ،طمتك فمـ اًمّمح٤مسم٦م
ٍ
ٍ
زي٤مدة قمٜمده-
ٕطمد ُمٜمٝمؿ ذم
أٟمف ٓ طمؼ
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اًمٜمٍمة سم٤مجل٤مه واًمِمٗم٤مقم٦م وىمْم٤مء احلقائ٩م ﭧﭐﭨﭐﱡﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱠﭐ

[اًمٜمً٤مء ]:7 :وُمـ يم٤من ذم قمقن أظمٞمف يم٤من اهلل ذم قمقٟمف ،وًمٚمج٤مه زيم٤مة ،يمام ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل:
وأد زيمــ٤مة اجلـ٤مه واقمـٚمـؿ سم٠مهنــ٤م

يمٛمثؾ زيمـ٤مة اعمـ٤مل شمؿ ٟمّمـ٤مهب٤م

وأطمًـ إمم إطمرار متٚمؽ رىم٤مهبؿ

ومخػم دم٤مرات اًمٙمرام ايمتً٤مهب٤م

()5

وم٤مًمِمٗم٤مقم٦م احلًٜم٦م :أن شمقصؾ اخلػم إمم اًمٖمػم ،وأن شمًٕمك ذم ىمْم٤مء طمقائجٝمؿ دون أن
ي٠مظمذوا ُم٤م ًمٞمس سمح٘مٝمؿ ،أو أن يٕمتدوا قمغم طمؼ اًمٖمػم-
 -5اًمٜمٍمة سم٤مًمٕمٚمؿ واًمرأي ،وم ٛمـ يم٤من ذم طم٤مضم٦م أظمٞمف ذم قمٚمؿ ومٞمٕمٓمٞمف ،أو رأي ومٞمًديف إًمٞمف ،أو
ٟمّمٞمح٦م ،وُمِمقرة ومٞمّمدق ،وخيٚمص ذم اًمٜمّمٞمح٦م ،أو سمح٤مضم٦م ٍ
ؾمؽم ومٞمًؽم قمٚمٞمف-
أظمؼم أن اعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت سمٕمْمٝمؿ
 -6اًمٜمٍمة سم٤مًمدقم٤مء ،واًمدقم٤مء ُمـ اعمقآة ،واهلل
وؾمٚمِؿ ُمـ ىمريش مل يؽمك اًمدقم٤مء
أوًمٞم٤مء سمٕمض ،واًمٜمٌل ط عم٤م ه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م َ
ًمٚمٛمًتْمٕمٗملم سمٛمٙم٦م ،ويم٤من يدقمق هلؿ واطمد ًا واطمد ًا ،سم٠مؾمامئٝمؿ ،ويم٤من إذا رومع رأؾمف ُمـ
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمثامن  ،سمرىمؿ-499::
( )4رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمٚم٘مٓم٦م ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اعمقاؾم٤مة سمٗمْمقل اعم٤مل ،سمرىمؿ-394: :
(ُ )5مقاقمظ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ،ص٤مًمح اًمِم٤مُمل ،ط ،3اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ،دُمِمؼ ،دت ،ص-44
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جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دُ -مٝم٤م سمٜم٧م ضمريس سمـ حمٛمد ضمريس

ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

اًمريمٕم٦م إظمػمة ي٘مقل( :اًمٚمٝمؿ أٟم٩م قمٞم٤مش سمـ أيب رسمٞمٕم٦م ،اًمٚمٝمؿ أٟم٩م ؾمٚمٛم٦م سمـ هِم٤مم ،اًمٚمٝمؿ
أٟم٩م اًمقًمٞمد سمـ أيب اًمقًمٞمد ،اًمٚمٝمؿ أٟم٩م اعمًتْمٕمٗملم ُمـ اعم١مُمٜملم) (-)3
-7

وُمـ اًمٜمٍمة أن ٓ شمٙمقن قمقٟم ً٤م ًمٔم٤مملٍ قمغم فمٚمٛمف ،ﭧﭐﭨﭐﱡﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌ ﲍﱠ[هقد-]335 :
-8

اًمٜمٍمة سم٤مًمٜمٗمس واًم٘مت٤مل ًمردع اًمٔمٚمؿ :وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل :ﭐﱡﭐﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚﱠ[إٟمٗم٤مل:
 -]94واًمٜمٌل ط ٟمٍم قمٛمرو سمـ ؾم٤ممل سمـ يمٕم٥م اخلزاقمل قمغم ىمريش وُمـ طم٤مًمٗمٝم٤م ُمـ سمٜمل
سمٙمر طملم ٟم٘مْمقا ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًمّمٚمح وىمتٚمقا ُمٜمٝمؿ قمدد ًا ُمـ اعمًٚمٛملم ،ومج٤مء وأٟمِمد اًمٜمٌل
ط سمٕمض إسمٞم٤مت ،وم٘م٤مل( :ىمد ٟمٍمت ي٤م قمٛمرو سمـ ؾم٤ممل صمالث ُمرات)(-)4


( )3رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب اًمدقم٤مء قمغم اعمنميملم سم٤مهلزيٛم٦م واًمزًمزًم٦م ،سمرىمؿ-4996:
( )4ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى (; ،)455.وومتح اًمٌ٤مري (-)742.9
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دُ -مٝم٤م سمٜم٧م ضمريس سمـ حمٛمد ضمريس

ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

ارتامت٘
إن ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي ُمـ أقمٔمؿ وضمقه اإلقمج٤مز ذم اًمتنميع
اإلهلل ذم هذا اًمديـ ،وىمد شمٚمخّم٧م ٟمت٤مئ٩م هذا اًمٌح٨م سمام ي٠ميت:
وـم٤مرئ قم٤مرض-
ومٓمري أصكم،
 -3ي٠ميت اًمْمٕمػ سمٛمٕمٜمك ظمالف اًم٘مقة وهق ٟمققم٤من،
ٌ
ٌ
ُمٜمٝم٩م ظم٤مص ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع هذه احل٘مٞم٘م٦م-
وًمإلؾمالم ٌ
 -4أول ىمقاقمد هذا اعمٜمٝم٩م ذم اإلؾمالم هق اًمتذيمػم واإلىمرار ،وم٤مإلىمرار سم٤مًمْمٕمػ اًمٌنمي
ضوري ًمٚمقصقل إمم طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٌقدي٦م ،واًمٚمجقء إمم اهلل وطمده-
ٌ
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ُمـ ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي ،اًمتخٗمٞمػ وآقمتٌ٤مر ،وهق ٟمققم٤من
أيْم ً٤م ،ختٗمٞمػ قم٤مم وختٗمٞمػ قم٤مرض ،وًمٙمؾ ُمٜمٝمام أدًم٦م وؿمقاهد ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م-
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ُمـ ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي ُمٌدأ اعمٙم٤موم٠مة واعمقاؾم٤مة ،وشمٕمٜمل صمٌقت
اًمثقاب عمـ اقمت٤مد قمغم ومٕمؾ اخلػم إذا شمريمف ًمٕمذر ،يْم٤مف إًمٞمف طمّمقل إضمر اخل٤مص
سمّمؼمه قمغم هذا اًمْمٕمػ وُمٙم٤موم٠مشمف قمٚمٞمف -واعمقاؾم٤مة هل اًمتًٚمٞم٦م وحتّمؾ سم٤مًمققمد سمٕمٔمٞمؿ
إضمرُ ،مع اًمدقمؿ واعمً٤مٟمدة عمـ يٓمرأ قمٚمٞمف وٕمػ وًمذًمؽ ؿمقاهد ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م-

-7

ُمـ أهؿ ىمقاقمد ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي ىم٤مقمدة اًمتٝمذي٥م
واعمج٤مهدة واإلصالح ،وهل قمٛمؾ ممتد ـمٞمٚم٦م احلٞم٤مة ،ويٗمرق ومٞمٝم٤م اإلؾمالم سملم اًمْمٕمػ
واًمنم ،ومٞمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ سمحٙمٛم٦م ورومؼ ،وُمع اًمنم سمحزم وقمدل-

 -8ظمت٤مم ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنميُ ،مٌدأ اًمرقم٤مي٦م و اًمٜمٍمة ،ويِمٛمؾ
مجٞمع ضمقاٟم٥م اًمْمٕمػ اًمٌنمي ،وهق ُمـ طمؼ اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ-
أبسش التْصٔات:
-3

قمٛمؾ اعمزيد ُمـ اًمدراؾم٤مت طمقل هذا اجل٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م اإلقمج٤مز ذم اإلؾمالم قمؼم
اًمتخّمّم٤مت آضمتامقمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م واًمؽمسمقي٦م-

 -4دقمقة اًمٌ٤مطمثلم إمم دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م طمقل ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي
وُمٜم٤مه٩م أظمرى ذم اًمدي٤مٟم٤مت إظمرى أو اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م-
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أ-ي ومٜمًٜمؽ وآظمرون ،اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ًٕمٗم٤مظ احلدي٨م اًمٜمٌقي ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد
اًمٌ٤مىمل،طُ ،3مٙمتٌ٦م سمريؾ3;58 ،م -

 -4اسمـ اًم٘مٞمؿ ،ـمريؼ اهلجرشملم وسم٤مب اًمًٕم٤مدشملم ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اإلصالطمل ،ط ،3قم٤ممل
اًمٗمقائد ،اًمري٤مض364; ،هـ-
 -5اسمـ يمثػم ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر ،شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  ،ط  ،3دار اسمـ طمزم3642 ،هـ-
 -6اسمـ ُمٜمٔمقر ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم ًمً٤من اًمٕمرب ،ط ،5دار ص٤مدر ،سمػموت3636 ،هـ-
 -7إزهري ،حمٛمد سمـ أمحد ،هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقض ،ط ،3دار إطمٞم٤مء اًمؽماث
اًمٕمريب ،سمػموت4223 ،م-
-8

إصٗمٝم٤مين ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمراهم٥م ،اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ،حت٘مٞمؼ :صٗمقان اًمداودي،
ط ،3دار اًم٘مٚمؿ ،سمػموت3634 ،هـ-

-9

اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ،صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اعمًٛمك سمـ٤مجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح
اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف اعمح٘مؼ :حمٛمد زهػم سمـ
ٟم٤مس اًمٜم٤مس ،ط ،3دار ـمقق اًمٜمج٤مة 3644هـ-

-:

اًمٌٞمْم٤موي ،أسمق يٕمغم ،أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار اًمت٠مويؾ حت٘مٞمؼ :حمٛمد اعمرقمِمكم ،ط ،3دار
إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت363: ،هـ-

;-

اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك ،ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( اجل٤مُمع اًمٙمٌػم) ،حت٘مٞمؼ :سمِم٤مر قمقاد ،ط،3
دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل3;;8 ،م-

 -32اًمرازي ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر ،خمت٤مر اًمّمح٤مح ،حت٘مٞمؼ :يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد ،ط ،7اعمٙمتٌ٦م
اًمٕمٍمي٦م3642 ،هـ-
 -33اًمرازي ،حمٛمد سمـ قمٛمرُ ،مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ،ط ،5دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت،
3642هـ.
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إقمداد :دُ -مٝم٤م سمٜم٧م ضمريس سمـ حمٛمد ضمريس

ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

 -34اًمًٕمدي ،قمٌد اًمرمحـ ،شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ
اًمٚمقحيؼ ،طُ ،3م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3642 ،هـ-
 -35اًمِم٤مُمل ،ص٤مًمحُ ،مقاقمظ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ،ط ،3اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم،
دُمِمؼ ،دت-
 -36قمٌد اًمٌ٤مىمل ،حمٛمد وم١ماد ،اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ًٕمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ط  ،3دار اًمٙمت٥م
اعمٍمي٦م3586 ،هـ-
 -37اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ طمجر ،ومتح اًمٌ٤مري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،شمرىمٞمؿ :حمٛمد وم١ماد قمٌد
اًمٌ٤مىمل ،ط ،3دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت359; ،هـ-
 -38اًمٗم٤ميمٝم٤مين ،أسمق طمٗمص ،ري٤مض إومٝم٤مم ذم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم ،حت٘مٞمؼٟ :مقر اًمديـ
ـم٤مًم٥م ،ط ،3دار اًمٜمقادر ،ؾمقري٤م4232 ،م-
 -39ومْمؾ قمٌ٤مس ،ىمّمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ط ،5دار اًمٜمٗم٤مئس ،إردن3652 ،هـ-
 -3:اًم٘مرـمٌل ،حمٛمد سمـ أمحد ،اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،حت٘مٞمؼ :أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ
أـمٗمٞمش ،ط ،4دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م ،اًم٘م٤مهرة35:6 ،هـ-
; -3اًم٘مِمػميُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،صحٞمح ُمًٚمؿ ،اعمح٘مؼٟ :مٔمر سمـ حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب أسمق ىمتٞمٌ٦م،
ط ،3دار ـمٞمٌ٦م3649 ،هـ-
 -42اًمٙمٗمقي ،أسمق أيقب سمـ ُمقؾمك ،اًمٙمٚمٞم٤مت ُمٕمجؿ ذم اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م،
حت٘مٞمؼ :قمدٟم٤من درويش ،طُ ،3م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت -دت-
 -43اعمٜم٤موي ،قمٌد اًمرؤوف ،اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ ،ط ،3قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًم٘م٤مهرة،
3632هـ-
 -44اًمٜمقوي ،اسمق زيمري٤م حيٞمك ،اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،ط ،4دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت35;4 ،هـ-


66
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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ى انثرٌا وػالقرها تىتاء كىروَا
األحادٌث واَثار انىاردج يف َج ِ
(مجؼا ودراسح)
إػداد

د .ػثد انرمحٍ تٍ ػًر تٍ أمحد املدخهً
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ملدص البخح
قمٜمقان اًمٌح٨م :مجع ودراؾم٦م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم ٟمجؿ اًمثري٤م ،وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء
يمقروٟم٤م-
اعم٘مدُم٦مُ :مع شمٗمٌم وسم٤مء (يمقروٟم٤م يمقومٞمد )3;,قم٤معمٞم٤م ،وسمٚمقغ اًمقومٞم٤مت قمدة ُماليلم< اٟمتنم
ذم ُمقاىمع اًمتقاصؾ آضمتامقمل طمدي٨م( :إذا ـمٚمع ٟمجؿ اًمثري٤م ارشمٗمٕم٧م اًمٕم٤مُم٦م قمـ أهؾ اًمٌٚمد)،
وأُمؾ اًمٜم٤مس ومٞمف ارشمٗم٤مع اًمقسم٤مءُ -مٜمٝم٩م اًمٌح٨م :اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم-
أهداف اًمٌح٨م :مجٞمع إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م وأصم٤مر ذم ٟمجؿ اًمثري٤م ،وُمٕمروم٦م شم٠مصمػمه٤م قمغم
إوسمئ٦م وُمٜمٝم٤م يمقروٟم٤م وُمٕمروم٦م اًمّمحٞمح ُمـ اًمْمٕمٞمػ ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي ،وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمّمحٞمح٦م-
اًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م :مل أىمػ قمغم سمح٨م ُمًت٘مؾ جيٛمع إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم اًمثري٤م،
ويٜم٤مىمش ارشمٌ٤مـمٝم٤م ُمع هذا اًمقسم٤مء-
ٟمتٞمج٦م اًمٌح٨م :وىمد شمقصٚم٧م ًمْمٕمػ طمدي٨م اًمقسم٤مء ،وىمد سمٚمٖم٧م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ذم
اًمثري٤م (ٟ ،)38مّمٗمٝم٤م ُمـ ىمًؿ اعم٘مٌقل-
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م :أطم٤مدي٨م اًمثري٤م ،ـمٚمقع اًمٜمجؿ ،ضم٤مئح٦م يمقروٟم٤م ،اًمقسم٤مء-
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مر أمحد اعمدظمكمٛ قمٌد اًمرمحـ سمـ قم- د:م) إقمداد٦م ودراؾم٤م (مجٕم٤مٟمء يمقرو٤م سمقسم٤مٝم وقمالىمت٤م َْج ِؿ اًم ُّث َر ّيٟ مر اًمقاردة ذم٤م وأصم٨مدي٤إطم

Abstract
Research title: Collection and study of Hadiths and Traditions (Athar)
mentioned about Pleiades (Thuraya) star, and their relationship to the
Corona epidemic. Introduction: With the global spread of the Corona
Covid-19 epidemic, and the number of deaths reaching several millions: A
hadith spread on social media: (If the Pleiades (Thuraya) appears, the
pandemic will disappear from the country's residents). People hoped that
the epidemic would vanish. Research Methodology: Inductive Analytical
Approach. Research Objectives: Collecting hadiths and Traditions (Athar)
on Pleiades (Thuraya), knowing their effect on epidemics (including
corona) and, distinguishing the correct from the weak hadith, and their
accurate meanings.
Previous studies: I have not found an independent study that combines
hadiths and Traditions (Athar) on Pleiades (Thuraya) and its association to
this epidemic.
Research results: The hadith associated Pleiades (Thuraya) to epidemic is
weak and among (16) hadiths and Traditions (Athar) in the Pleiades
(Thuraya), half of them considered acceptable.
Key words: Pleiades' (Thuraya) hadith, star rise, Corona pandemic,
epidemic.
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احلٛمد هلل ،واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ،وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ وآه ،أُم٤م سمٕمد<
وأو ًَم ْقه٤م قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م< يمقهن٤م شمٕمٞمٜمٝمؿ قمغم إدراك ُمٕم٤ممل
وم٘مد اهتؿ اًمٕمرب سمٛمٕمروم٦م اًمٜمجقم ْ
اًمٓمرق اًمتل يًػمون ومٞمٝم٤م ،وإُم٤ميمـ اًمتل يٜمزًمقن هب٤م ويٕمٞمِمقن ومٞمٝم٤م ،ويرقمقن ومٞمٝم٤م إسمٚمٝمؿ
وُم٤مؿمٞمتٝمؿ< ومٝمؿ ُأُم ٌ٦م ذم طمؾ وشمرطم٤مل ٓ ،ي٘مٞمٛمقن ذم ُمٙم٤من واطمد ،يتتٌٕمقن آصم٤مر اعمٞم٤مه وشمٕم٤مؿمٞم٥م
اًمٌالد ،وٓ سمد هلؿ ُمـ ُمٕمروم٦م إوىم٤مت ذم فمٕمٜمٝمؿ وإىم٤مُمتٝمؿ ،ومٚمٞمس هٜم٤مك ُمٕم٤ممل صم٤مسمت٦م قمغم إرض
هيتدون هب٤م< ًمذا ؿمخّم٧م أسمّم٤مرهؿ إمم اًمًامء وشمٕمٚم٘مقا سمٙمقايمٌٝم٤م ،وؿمٛمًٝم٤م وىمٛمره٤م ،وىم٧م
ـمٚمققمٝم٤م و ُأومقهل٤م ،وراىمٌقا حتريمٝم٤م قمغم ُمدار اًمٕم٤مم ،واختذوا ُمٜمٝم٤م قمالُم٤مت هيتدون هب٤م ذم فمٚمامت
اًمؼم واًمٌحر ،وعم٤م ضم٤مء اإلؾمالم مل يامٟمع ُم٤م يم٤من ُمٌ٤مطم٤مُ ،مـ آهتداء هب٤م ،وضم َٕم َٚمٝم٤م ُمقاىمٞم٧م ًمٚمٜم٤مس
واحل٩م ،وُمٜمع إو٤موم٦م احلقادث إًمٞمٝم٤م ،واقمت٘م٤مد شم٠مصمره٤م سمٛمقت أطمد أو طمٞم٤مشمف ،وٟمزول اعمٓمر
ّ
وهٌقب اًمريح-
مػهل٘ البخح:
قمؿ اًمٕم٤ممل أمجع ،وإمم إقمداد
ذم هن٤مي٦م قم٤مم ;423م اٟمتنم وسم٤مء (يمقروٟم٤م يمقومٞمد )3;,اًمذي ّ
هذا اًمٌح٨م ىم٤مرسم٧م أقمداد اًمقومٞم٤مت ُمـ ُمٚمٞمقن وٟمّمػ اعمٚمٞمقن ٟمًٛم٦م ،وٓزاًم٧م ُمرايمز اًمٌحقث
اًمٓمٌٞم٦م شمٌح٨م قمـ قم٘م٤مر ٟم٤مضمع ،وحت٤مول اًمتٕمرف قمغم ؾمٌ٥م هذا اًمقسم٤مء واٟمتِم٤مره ،وو٤مق اًمٜمّ٤مس
ُمـ إضمراءات احلٔمر اًمتل اوٓمرت إمم اخت٤مذه٤م دول اًمٕم٤ممل ًمٚمحدّ ُمـ شمٗمٌم اعمرض ،واٟمتنم ذم
ُمقاىمع اًمتقاصؾ آضمتامقمل ٟمّم٤مئح وإرؿم٤مدات وأطم٤مدي٨م وآصم٤مر وأىمقالُ ،مـ ُمّم٤مدر ُمقصمقىم٦م،
وأظمرى جمٝمقًم٦م ،ويم٤من مم٤م اٟمتنم وذاع طمدي٨م( :إذا ـمٚمع ٟمجؿ اًمثري٤م ارشمٗمٕم٧م اًمٕم٤مه٦م قمـ أهؾ
اًمٌٚمد) ،ويم٤من اٟمتِم٤مر هذا احلدي٨م ىمٌٞمؾ ـمٚمقع اًمثري٤م سمٌْمٕم٦م أؾم٤مسمٞمع ،وشمٕمٚمؼ اًمٜم٤مس سمف ،وأ ُّمٚمقا
قمٚمٞمف أُم٤مل ،وـمٚمٕم٧م اًمثري٤م هذا اًمٕم٤مم 3663ه ذم اًمٜمّمػ إظمػم ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ،واًمقسم٤مء
وشم٘مّمٞمٝم٤م ،وحت٘مٞمؼ اًمٙمالم ومٞمٝم٤م ،واؾمتجالء
ومٕمزُم٧م قمغم مجع ـمرق هذا احلدي٨م،
ذم ضاوشمف!
ُ
ّ
وؾمع اًمٌح٨م جلٛمع ّ
يمؾ ُم٤م يتٕم ّٚمؼ سمٜمجؿ اًمثري٤م ُمـ إطم٤مدي٨م وأصم٤مر،
صمؿ قم ّـ زم أن ُأ ّ
ُمٕمٜم٤مه٤مّ ،
ظمرضمٝم٤م خترجي٤م قمٚمٛمٞم٤م ،يمام ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :احلدي٨م إذا مل دمٛمع ـمرىمف مل شمٗمٝمٛمف ،وىمقل سمـ
و ُأ ّ
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اعمديٜمل :اًمٌ٤مب إذا مل دمٛمع ـمرىمف مل يتٌلم ظمٓم١مه( <)3وُمـ هٜم٤م ٟمِم٠مت ومٙمرة هذا اًمٌح٨م ًمتحٛمؾ ذم
ـمٞم٤مهت٤م اإلضم٤مسم٦م قمـ هذه اًمتً٤مؤٓت:
ُ -3م٤م هق ٟمجؿ اًمثري٤م ،وُمتك ـمٚمققمف؟
ُ -4م٤م إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ٟمجؿ اًمثري٤م؟
ُ -5م٤م أصم٤مر اًمقاردة ذم ٟمجؿ اًمثري٤م؟
ُ -6م٤م قمالىم٦م ٟمجؿ اًمثري٤م سم٤مٕوسمئ٦م واًمٕم٤مه٤مت؟
ُ -7م٤م صح٦م طمدي٨م ارشمٗم٤مع اًمٕم٤مه٤مت قمٜمد ـمٚمقع اًمثري٤م؟
ُ -8م٤م هل اًمٕم٤مه٤مت اًمتل شمرشمٗمع سمٓمٚمققمف؟
ُ -9م٤م شمقضمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ هلذا احلدي٨م؟
أٍنٔ٘ املْضْع:
شمٙمٛمـ أمهٞم٦م اعمقوقع ومٞمام ي٠ميت:
-3

اًمتٕمرف قمغم سمٕمض ظمّم٤مئص اًمٕمرب ذم ُمٕمرومتٝمؿ ًمٕمٚمؿ اًمٜمجقم ،وُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر وقمدده٤م
وأؾمامئٝم٤م-

ُ -4مٕمروم٦م ٟمجؿ اًمثري٤م ،واهتامم اًمٕمرب سمف ظم٤مص٦م ،وقمٚمؿ اًمٜمجقم ًمدى اعمحدّ صملم ،وإطم٤مدي٨م
وأصم٤مر اًمقاردة ذم اًمثري٤م-
ُ -5مٕمروم٦م آراء اًمٜم٘م٤مد وطمٙمٛمٝمؿ قمغم طمدي٨م ارشمٗم٤مع اًمقسم٤مء-
ُ -6مٕمروم٦م اًمٕم٤مه٦م اًمتل شمرشمٗمع سمٓمٚمقع ٟمجؿ اًمثري٤م-
أضباب اختٔاز املْضْع:
يم٤من ؾمٌ٥م اظمتٞم٤مر هذا اعمقوقع هق اٟمتِم٤مر وسم٤مء (يمقروٟم٤م يمقومٞمد ،)3;,واؾمتحقاذه قمغم
اهتامُم٤مت اًمٜم٤مس طمتك أصٌح طمديثٝمؿ ذم جم٤مًمًٝمؿ قمغم اظمتالف ُمًتقي٤مهتؿ-

) (3اٟمٔمر :اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمً٤مُمع ،اخلٓمٞم٥م :أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي (اعمتقرم:
685هـ) اعمح٘مؼ :د -حمٛمقد اًمٓمح٤من ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ,اًمري٤مض -434.4
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الدزاضات الطابك٘:
سمحث٧م قمـ دراؾم٤مت ؾم٤مسم٘م٦م دمٛمع أطم٤مدي٨م وآصم٤مر ٟمجؿ اًمثري٤م ومٚمؿ أضمد ذًمؽً ،مٙمـ رأي٧م
رؾم٤مًمتلم صٖمػميـ ،وسمحث٤م ،شمتحدّ ث قمـ ضمزئٞم٦م واطمدة ُمـ سمحثل ،هل :اًمٙمالم قمغم طمدي٨م رومع
اًمقسم٤مء قمٜمد ـمٚمقع اًمثري٤م ،ويمٚمٝم٤م همػم ُمٓمٌققم٦م وٓ حمٙمّٛم٦م ،وهل:
رؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان :هؾ يرشمٗمع وسم٤مء يمقروٟم٤م قمٜمد ـمٚمقع ٟمجؿ اًمثري٤مً ،مٚمديمتقر ؾمٕمد وٞمدان
اًمًٌٞمٕمل ،وشم٘مع ذم أرسمع قمنمة صٗمح٦مُ ،متٌ٤مقمدة إؾمٓمر ،ضمٕمٚمٝم٤م ذم أرسمٕم٦م ُمٌ٤مطم٨م ،واًمٙمالم
ومٞمٝم٤م خمتٍم ضمدا ،طمقل :شمٕمريػ ٟمجؿ اًمثري٤م ،ووىم٧م ـمٚمققمٝم٤م ،واًمٙمالم قمغم طمدي٨م رومع اًمٕم٤مه٦م
قمٜمد ـمٚمقع اًمٜمجؿ سم٤مظمتّم٤مر ،وشمقضمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٚمحدي٨م ،وهل وم٘مٝمٞم٦م ذم اجلٛمٚم٦م-
رؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان :اعمٝمٞم٤م ذم ـمٚمقع اًمثري٤م ،شم٠مًمٞمػً :مٞم٨م سمـ أُملم اًمٕمٚمقاين ،وهل ٓ ختتٚمػ
يمثػما قمـ ؾم٤مسم٘متٝم٤م إٓ ذم ـمري٘م٦م اًمتخري٩م ،وقمدد اًمّمٗمح٤مت ،ومٕمدد صٗمح٤مهت٤م صمالث وقمنمون
شمْمٛمـ :ختري٩م احلدي٨م ،واحلٙمؿ قمٚمٞمف ،وسمٞم٤من اعمراد ُمٜمف-
صٗمح٦م ،وضمٕمٚمٝم٤م ذم ُمٌح٨م واطمدّ ،
وأ ُّم٤م اًمٌح٨م ومٝمق سمٕمٜمقان :اًمتٌٞم٤من حل٘مٞم٘م٦م فمٝمقر يمقروٟم٤م ُمع ـمٚمقع اًمثري٤مً ،مٚمِمٞمخ :قمٌد اهلل
سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري ،وهق يتٙمقن ُمـ ؾمت٦م قمٜم٤مويـ ،طمقل طمدي٨م ٟمجؿ اًمثري٤م ،شم٘مع ذم صمالث
وَخًلم صٗمح٦مُ ،مٜمِمقر قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م ،وأصٚمف صمالصم٦م ًم٘م٤مءات ُمًجٚمف ًمٚمِمٞمخ قمغم
ُمقىمع (اًمٞمقشمٞمقب)-
وىمد اشمٗمؼ سمحثل ُمٕمٝمؿ ذم اًمٙمالم إمج٤مٓ قمغم طمدي٨م واطمد وم٘مط ،هق طمدي٨م رومع اًمقسم٤مء،
واخلالف طمقًمف-
واظمتٚمػ سمحثل قمٜمٝمؿ ذم يمقٟمف ُمتخّمص ذم ختري٩م مجٞمع إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم
ٟمجؿ اًمثري٤م سمِمٙمؾ قم٤م ّم ،واًمتل سمٚمٖم٧م َخً٦م قمنم طمديث٤م وأصمرا ،سمام ومٞمٝم٤م احلدي٨م اًمقارد ذم
اًمرؾم٤مًمتلم وسمح٨م اًمِمٞمخُ ،مع ذيمري ًمٚمٛم٘مّمقد سم٤مًمٕم٤مه٦م سم٤مظمتّم٤مر ،سمحً٥م ُم٤م ىمرره أهؾ
احلدي٨م يم٤مسمـ قمٌد اًمؼم واًمٜمقوي واًم٘مرـمٌل وٟمحقهؿ ،واظمتٚمػ سمحثل أيْم٤م قمٜمٝمؿ ذم ـمري٘م٦م
اًمٕمرض واًمٕمزو واعمٜم٤مىمِم٦م ،واًمتقؾمع ذم اًمتخري٩م سمٓمري٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م ،واًمت٘مديؿ سمتٛمٝمٞمد قمـ شمٕمريػ
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إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم ٟم َْج ِؿ اًم ُّث َر ّي٤م وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م (مجٕم٤م ودراؾم٦م) إقمداد :د -قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم

ُمٝمٛم٦م وزي٤مدات
ٟمجؿ اًمثري٤م واًمٜمقء ،واًمثري٤م قمٜمد اًمٕمرب ،وقمٚمؿ اًمٜمجقم ًمدى اعمًٚمٛملم ،وٟم٘مقل ّ
أظمرى ذم ذًمؽ-
أ ُّم٤م سمح٨م اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري اًمذي اشمٗمؼ ُمع سمحثل ذم اًمٙمالم قمغم طمدي٨م واطمد وم٘مط ،وم٘مد
اظمتٚمػ سمحثل قمـ سمحثف اظمتالوم٤م ضمذري٤م ،سمام ذم ذًمؽ ٟمتٞمج٦م احلٙمؿ قمغم احلدي٨م ،سمٞمٜمام يم٤من سمح٨م
اًمِمٞمخ ُمٜمّم ٌّ٤م قمغم اًمر ّد قمغم اًمذيـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ،وإيراد آقمؽماو٤مت قمٚمٞمٝمؿ ،سم٠مًمٗم٤مظ ُمًجققم٦م،
ختص اًمٌنم واًمثٛمر ،وأن
وىمرر أن احلدي٨م قم٤مم ذم ذه٤مب يمؾ اًمٕم٤مه٤مت وأوم٤مت اًمتل ّ
اظمتّم٤مصف سمٕم٤مه٤مت اًمٌنم أومم ًمدًٓم٦م إًمٗم٤مظ اًمتل صححٝم٤م ،يمام ىمرر اًمِمٞمخ أن ـمٚمقع اًمثري٤م ٓ
قمالىم٦م ًمف سمذه٤مب اًمٕم٤مه٦م قمـ اًمثٛمر سم٤مقمتٌ٤مر أن ومّمقل اًمًٜم٦م شمتٖمػم ،ورسمام واومؼ ذًمؽ زُم٤من اسمـ
قمٛمر وأٟمف  اضمتٝمد وم٠مظمٓم٠م ذم شمٕمٛمٞمٛمف قمغم اًمزُم٤من واعمٙم٤من ،يمام ىمرر أن اعمخ٤مًمٗملم أدظمٚمقا
طمدي٨م أيب هريرة "إذا ـمٚمع اًمٜمجؿ ذا صٌ٤مح ،رومٕم٧م اًمٕم٤مه٦م" ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر" :هنك رؾمقل
اهلل ط قمـ سمٞمع اًمثامر طمتك شمذه٥م اًمٕم٤مه٦م ،ىمٚم٧م :وُمتك ذاك؟ ىم٤مل :طمتك شمٓمٚمع اًمثري٤م"-
ىمرر ّ
وىمد اظمتٚمػ قمـ سمحثل ّ
أن ضمرح
سم٠من اًمِمٞمخ صحح طمدي٨م رومع اًمقسم٤مء< وذًمؽ ٕٟمّف ّ
اًمٜم ّ٘م٤مد ًمراويٞمفِ :قم ًْؾ ،وأيب طمٜمٞمٗم٦م ،ضمرح ُمٌٝمؿ ٓ ي٘م٤موم شمٕمديؾ همػمهؿ يم٤مسمـ اعمديٜمل وص٤مًمح
ّ
وٕن رواي٤مت احلدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م جيؼم سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م ،وًمتح٘مؼ
ضمزرة واسمـ ُمٕملم ذم أطمد أىمقاًمف،
اًمٜمٌقءة اًمقاردة ذم احلدي٨م سم٤مٟمخٗم٤مض أقمداد اعمّم٤مسملم سمٗمػموس يمقروٟم٤م!
واحلدي٨م و ّٕمٗمتُف ذم سمحثل هذا ًمٕمدّ ة أُمقرُ ،مٜمٝم٤مُ :مداره قمغم إؾمٜم٤مديـ وٕمٞمٗملم ،وىمد
أورده اًمٜم٘م٤مد وٛمـ إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمتل اٟمت٘مدت قمغم ُمـ رواه٤م يم٤مًمٕم٘مٞمكم واسمـ قمدي ،وُمـ
ِ
ُمٗمن،
طمٙمؿ سم٤مًمْمٕمػ قمغم راويٞمف اًمْمٕمٞمٗملم :قم ًْؾ ،وأيب طمٜمٞمٗم٦م هؿ ضمٝم٤مسمذة اًمٜم ّ٘م٤مد ،وضمرطمٝمؿ ّ
يم٤م ًمٌخ٤مري ،وُمًٚمؿ ،واًمٜمً٤مئل ،واسمـ قمدي ،وهمػمهؿ ممـ هلؿ قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م سم٤محلدي٨م ضمٕمٚم٧م
أىمقاهلؿ ُم٘مدُم٦م قمغم همػمهؿ ،واسمـ ُمٕملم اًمذي اؾمتِمٝمد سمف اًمِمٞمخ ،ىمد وٕمٗمٝمام ذم أطمد أىمقاًمف-
وُمع وٕمػ إؾمٜم٤مد احلدي٨م وم٘مد اظمتٚمٗم٤م ذم ًمٗمٔمف اظمتالوم٤م يمثػما سملم إـمالق اًمٜمجؿ وشم٘مٞمٞمد اًمٕم٤مه٦م
واًمٕمٙمس ،وهبذا طمٙمؿ سمْمٕمٗمف إًمٌ٤مين ،وأ ُّم٤م شم٘مقي٦م رواي٤مت احلدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م ،ومٞمٛمٜمع ُمـ ذًمؽ
يت٘مقى ـ يمام ؾمٞم٠ميت ـ واحلدي٨م ىمد
وضمقد اًمٜمٙم٤مرة ومٞمٝم٤م ،واحلدي٨م إذا يم٤من ومٞمف ؿمذوذ أو ٟمٙم٤مرة ٓ ّ
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أـمٌؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م قمغم شمْمٕمٞمٗمف ،وعمزيد اًمد ّىم٦م ذم احلٙمؿ وم٘مد شمتٌٕم٧م مجٞمع أطم٤مدي٨م
اًمراوي ِقم ًْؾ ذم يمت٥م ا حلدي٨م ،ومقضمدت أهؾ احلدي٨م يْمٕمٗمقهن٤م سمًٌٌف ،إٓ ُم٤مورد ُمـ ـمريؼ
أظمرى همػم ـمري٘مف ،وؾمٞم٠ميت ّ
يمؾ ذًمؽ ذم ُمقوٕمف ،واهلل اعمقومؼ-
ميَج البخح:
-3

ىمٛم٧م سمٙمت٤مسم٦م أي٤مت سم٤مًمرؾمؿ اًمٕمثامين ،وقمزوه٤م إمم ؾمقره٤مُ ،مٕمتٛمدا قمغم شمٓمٌٞمؼ ُمّمحػ
اعمديٜم٦م ًمٚمٜمنم احل٤مؾمقيب-

-4

إطم٤مدي٨م اًمتل ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م ايمتٗمٞم٧م ومٞمٝم٤م سم٤مًمٕمزو إًمٞمٝمام ،إٓ ُم٤م ٟمدر ،واوٕم٤م
رىمؿ احلدي٨م سملم ىمقؾملم-

 -5إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم همػم اًمّمحٞمحلم ىمٛم٧م سمتخرجيٝم٤م ،وٟم٘مؾ يمالم اًمٜمّ٘م٤مد ذم احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م
,إن وضمد ,وُمٜم٤مىمِمتف طمً٥م ىمقاقمد اعمحدصملم ،واوٕم٤م رىمؿ احلدي٨م سملم ىمقؾملم ،وإن مل
شمٙمـ إطم٤مدي٨م ُمر ّىمٛم٦م وم٤ميمتٗمٞم٧م سم٤مجلزء واًمّمٗمح٦م-
 -6ضمٕمٚم٧م قمٜم٤مويـ خمتٍمة ًمألطم٤مدي٨م وأصم٤مر-
 -7وٌٓم٧م سم٤مًمِمٙمؾ اًمٙمٚمامت ْ
اعمِمٙمٚم٦م ،وذطم٧م اًمٖمري٥م ،وقمروم٧م سم٤مُٕم٤ميمـ ،ومل أشمرضمؿ
ًمٚمرواة هم٤مًمٌ٤م-
-8

ذيمرت سمٞم٤مٟم٤مت اعمراضمع قمٜمد أول ورود هل٤م ،صمؿ ومّمٚم٧م سمٞم٤مٟم٤مهت٤م ذم ومٝمرس اعمّم٤مدر
واعمراضمع-
وضمٕمٚم٧م قمٜمقان اًمٌح٨م( :إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذمٟ :م َْج ِؿ اًم ُّث َر ّي٤م وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء

يمقروٟم٤م ،مجٕم ً٤م ودراؾم ً٦م)-
خط٘ البخح:
اىمتْم٧م ـمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م أن يٙمقن ُمـُ :م٘مدُم٦م ،ومتٝمٞمد ،وصمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م ،وظم٤ممت٦م ،وذًمؽ
قمغم اًمٜمحق أيت:
اًمتٛمٝمٞمد ،وومٞمف :اًمتٕمريػ سم٤مًمثري٤م وإًمٗم٤مظ ذات اًمٕمالىم٦م وسمٞم٤من طمٙمؿ قمٚمؿ اًمٜمجقم قمٜمد
اًمٕمرب:
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إول :شمٕمريػ ٟمجؿ اًمثري٤م واًمٜمقء -واًمث٤مين :طمٙمؿ قمٚمؿ اًمٜمجقم قمٜمد
وومٞمف صمالصم٦م ومروعّ :
اًمٕمرب -واًمث٤مًم٨م :قمٚمؿ اًمٜمجقم ًمدى اعمحدّ صملم وهمػمهؿ ُمـ اعمّمٜمّٗملم-
إول :إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ٟمجؿ اًمثري٤م ،وىمد اؿمتٛمؾ قمغم ُم٤م ي٠ميت:
اعمٌح٨م ّ
ُ -3م٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ أيب سمٙمر-
ُ -4م٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ أسمٜم٤مء وم٤مرس-
ُ -5م٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ ومْمقل اًمٙمالم-
ُ -6م٤م ضم٤مء ذم وؾمقؾم٦م اًمّمدر-
ُ -7م٤م ضم٤مء ذم يمثرة قمدد ظمٚمٗم٤مء سمٜمل اًمٕمٌ٤مس-
ُ -8م٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمتٜمٗمؾ سمٕمد اًمٕمٍم-
ُ -9م٤م ضم٤مء ذم اًمتحذير ُمـ اًمقٓي٦م واإلُم٤مرة-
ُ -:م٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم اًمٖم٤مؾمؼ-
;ُ -م٤م ضم٤مء ذم صالح اًمثامر قمٜمد ـمٚمقع اًمثري٤م-
ُ -32م٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع اًمثامر ىمٌؾ سمدو صالطمٝم٤م-
اعمٌح٨م اًمث٤مين :أصم٤مر اًمقاردة ذم ٟمجؿ اًمثري٤م ،وىمد اؿمتٛمؾ قمغم ُم٤م ي٠ميت:
ُ ,3م٤مضم٤مء ذم ومْمؾ أهؾ اعمديٜم٦م-
ُ ,4م٤م ضم٤مء ذم حتري إوىم٤مت اًمتل يرضمك ومٞمٝم٤م اعمٓمر-
ُ ,5م٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ اًم٘مّمص-
ُ ,6م٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ اعمراء ذم اًمديـ-
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :هؾ شمرشمٗمع اًمٕم٤مه٤مت قمٜمد ـمٚمقع اًمثري٤م؟
وومٞمف صمالصم٦م ومروع ،شمْمٛمٜم٧م :مجع ـمرق ورواي٤مت طمدي٨م رومع اًمقسم٤مء قمٜمد ـمٚمقع اًمثري٤م،
سمتقؾمع ،واحلٙمؿ قمٚمٞمف ،وُمٜم٤مىمِم٦م يمالم اًمٜم٘م٤مد طمقًمف ،صمؿ سمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه ،وقمالىم٦م ذًمؽ سمقسم٤مء
وخترجيف ّ
يمقروٟم٤م-
صمؿ اخل٤ممت٦م ،صمؿ اعمراضمع-
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يٕمجؾ سمٙمِمػ هذا اًمقسم٤مء قمـ ظمٚم٘مف ،ويدومع
أؾم٠مل اهلل
اًمٕمكم اًم٘مدير ،اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم ،أن ّ
ّ
قمٜمّ٤م اًمٌالء ،ويرطمؿ اًمٕمٌ٤مد ،ويٚمٓمػ سم٤مًمٌالد ،ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘م٤مدر قمغم رومٕمف ٓ ،يم٤مؿمػ ًمف إٓ هق،
وٓ طمقل وٓ ىمقة ًمٜم٤م إٓ سم٤مهلل ،وهق طمًٌٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،واهلل اعمقومؼ-
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التنَٔد
وومٞمف :اًمتٕمريػ سم٤مًمثري٤م وإًمٗم٤مظ ذات اًمٕمالىم٦م وسمٞم٤من طمٙمؿ قمٚمؿ اًمٜمجقم قمٜمد اًمٕمرب-
وومٞمف صمالصم٦م ومروع:
الفسع األّّل :تعسٓف جنه الجسٓا ّاليْ:ٛ
أورد ذم هذا اعمٌح٨م سمٕمض اًمٜم٘مقل قمـ أئٛم٦م اًمٚمٖم٦م ،وأهؾ اًمٗمٚمؽ اًمقاردة طمقل اًمثري٤م،
وهل :ىم٤مل اسمـ وم٤مرس :اًمٜمقن واجلٞمؿ واعمٞمؿ أصؾ صحٞمح ،يدل قمغم ـمٚمقع وفمٝمقر ،وٟم ََجؿ
واًمٜمجؿ :اًمثري٤م ،اؾمؿ هل٤م ،وإذا ىم٤مًمقا :ـمٚمع اًمٜمجؿ،
وٟمجؿ اًمًـ واًم٘مرن :ـمٚمٕم٤م،
ْ
اًمٜمجؿ :ـمٚمعَ ،
ْ
وم٢مهنؿ يريدوهن٤م( ،)3وىم٤مل اًمرازي :واًمٜمجؿ اًمقىم٧م اعميوب ،وُمٜمف ؾمٛمل اعمٜمجؿ ،وي٘م٤ملٟ :مجؿ
اعم٤مل شمٜمجٞمام ،إذا أداه ٟمجقُم٤م ،واًمٜمجؿ ُمـ اًمٜمٌ٤مت ُم٤م مل يٙمـ قمغم ؾم٤مق ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱶ

ﱷ ﱸﱹﱠ[اًمرمحـ )4(]8 :وىم٤مل اجلقهري :واًمٜمجؿ :اًمٙمقيم٥م ،واًمٜمجؿ :اًمثري٤م ،وهق
اؾمؿ هل٤م قم َٚمؿُ ،مثؾ زيد وقمٛمرو ،وم٢مذا ىم٤مًمقا :ـمٚمع اًمٜمجؿ ،يريدون اًمثري٤م ،وإن أظمرضم٧م ُمٜمف
إًمػ واًمالم شمٜمٙمر( ، )5وضم٤مء ذم ُمٕمجؿ ُمتـ اًمٚمٖم٦م :ؾمٛمٞم٧م سمف ًمثروهت٤م ذم قمدد ٟمجقُمٝم٤م أو ًمٖمزارة
ٟمقئٝم٤م(-)6
وىم٤مل اًمّم٤مطم٥م سمـ قمٌ٤مد :اًمٜمجؿ :اًمثري٤م ،ويمؾ ُمٜمزل ُمـ ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر ٟمجؿ ،ويمؾ يمقيم٥م
ٟمجؿ( - )7وىم٤مل اخلٚمٞمؾ :ويمؾ يمقيم٥م ُمـ أقمالم اًمٙمقايم٥م يًٛمك ٟمجام ،واًمٜمجقم دمٛمع اًمٙمقايم٥م

)ُ (3مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،أمحد سمـ وم٤مرس اًم٘مزويٜمل اًمرازي ،حت٘مٞمؼ قمٌد اًمًالم ه٤مرون( ،دار اًمٗمٙمر ;;35هـ3;9;.م (
-5;8.7
( )4خمت٤مر اًمّمح٤مح ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمرازي ،حت٘مٞمؼ يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد( ،سمػموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،اًمدار
اًمٜمٛمقذضمٞم٦م 3642هـ3;;;.م) ط ،3 :ص-527 :
) (5اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م ،إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري ،حت٘مٞمؼ أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر( ،سمػموت :دار اًمٕمٚمؿ
ًمٚمٛماليلم 3629هـ3;:9.م) ط-425;.7 ،6 :
)ُ (6مٕمجؿ ُمتـ اًمٚمٖم٦م ،أمحد رو٤م( ،سمػموت :دار ُمٙمتٌ٦م احلٞم٤مة 35:2 , 3599هـ) -654.3
) (7اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌ٤مدً( ،مٌٜم٤من :قم٤ممل اًمٙمت٥م 3636هـ) ط-354.9 ،3 :

77
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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يمٚمٝم٤م ،وي٘م٤مل عمـ شمٗمٙمر ذم أُمره ًمٞمٜمٔمر يمٞمػ يدسمرهٟ :مٔمر اًمٜمجقم ،وقمـ احلًـ :ﱡﭐﱽ ﱾ

ﱿ ﲀﲁﱠ[اًمّم٤موم٤مت ،]:: :أي :شمٗمٙمر ُم٤م اًمذي يٍمومٝمؿ قمٜمف إذا يمٚمٗمقه اخلروج ُمٕمٝمؿ(-)3
وىم٤مل اسمـ إصمػم :اًمٜمجؿ ذم إصؾ :اؾمؿ ًمٙمؾ واطمد ُمـ يمقايم٥م اًمًامء ،ومجٕمفٟ :مجقم،
وهق سم٤مًمثري٤م أظمص ،ضمٕمٚمقه قمٚمام هل٤م ،وم٢مذا أـمٚمؼ وم٢مٟمام يراد سمف هل ،وهل اعمرادة ذم هذا احلدي٨م،
وي٘م٤مل :إن ظمالل أٟمجؿ اًمثري٤م اًمٔم٤مهرة يمقايم٥م ظمٗمٞم٦م يمثػمة اًمٕمدد ،واًمٕمرب شمزقمؿ أن سملم
ـمٚمققمٝم٤م وهمروهب٤م أُمراو٤م ووسم٤مء ،وقم٤مه٤مت ذم اًمٜم٤مس واإلسمؾ واًمثامر ،وـمٚمققمٝم٤م قمٜمد اًمّمٌح،
وذًمؽ ذم اًمٕمنم إوؾمط ُمـ أي٤مر ،وؾم٘مقـمٝم٤م ُمع اًمّمٌح ذم اًمٕمنم إوؾمط ُمـ شمنميـ أظمر،
وُمدة ُمٖمٞمٌٝم٤م سمحٞم٨م ٓ شمٌٍم ذم اًمٚمٞمؾ ٟمٞمػ وَخًلم ًمٞمٚم٦م< ٕهن٤م ختٗمك سم٘مرهب٤م ُمـ اًمِمٛمس ىمٌٚمٝم٤م
وسمٕمده٤م ،وم٢مذا سمٕمدت قمٜمٝم٤م فمٝمرت ذم اًمنمق وىم٧م اًمّمٌح(-)4
وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر :واًمثري٤مُ :مـ اًمٙمقايم٥م ،ؾمٛمٞم٧م ًمٖمزارة ٟمقئٝم٤م ،وىمٞمؾ :ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ
ًمٙمثرة يمقايمٌٝم٤م ُمع صٖمر ُمرآهت٤م ،ومٙم٠مهن٤م يمثػمة اًمٕمدد سم٤مإلو٤موم٦م إمم وٞمؼ اعمحؾ ٓ ،يتٙمٚمؿ سمف إٓ
ُمّمٖمرا ،وهق شمّمٖمػم قمغم ضمٝم٦م اًمتٙمٌػم ،----واًمثري٤م :اًمٜمجؿ اعمٕمروف ،وي٘م٤مل :إن ظمالل أٟمجؿ
اًمثري٤م اًمٔم٤مهرة يمقايم٥م ظمٗمٞم٦م يمثػمة اًمٕمدد ،واًمثروةً :مٞمٚم٦م يٚمت٘مل اًم٘مٛمر واًمثري٤م ،واًمثري٤م ُمـ
اًمنج :قمغم اًمتِمٌٞمف سم٤مًمثري٤م ُمـ اًمٜمجقم(-)5
وىم٤مل اًمٗمٞمقُمل :اًمٜمجؿ :اًمٙمقيم٥م ،واجلٛمع أٟمجؿ وٟمجقمُ ،مثؾ ومٚمس وأومٚمس وومٚمقس،
ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب شم١مىم٧م سمٓمٚمقع اًمٜمجقم< ٕهنؿ ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمرومقن احلً٤مب ،وإٟمام حيٗمٔمقن أوىم٤مت
اًمًٜم٦م سم٤مٕٟمقاء(-)6

) (3اًمٕملم ،اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي ،حت٘مٞمؼ :د ُمٝمدي اعمخزوُمل ،د -إسمراهٞمؿ اًمً٤مُمرائل( ،دار وُمٙمتٌ٦م اهلالل) ج ،8 :ص:
-376
) (4اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ،جمد اًمديـ أسمق اًمًٕم٤مدات اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد اجلزري اسمـ إصمػم ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر اًمزاوى،
وحمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل( ،سمػموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ;;35هـ3;9; ,م) -46.7
)ً (5مً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم اسمـ ُمٜمٔمقر اإلومري٘مل( ،سمػموت :دار ص٤مدر3636هـ) ط-334.35 ،5 :
) (6اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم ،أمحد سمـ حمٛمد اًمٗمٞمقُمل( ،سمػموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م) -528.3
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وأُم٤م شمٕمريٗمف قمٜمد اًمٗمٚمٙمٞملم وم٘م٤مل اسمـ ىمتٞمٌ٦م :اًمٜمجؿ اًمثري٤م ،وهل إًمٞم٦م احلٛمؾ ،وهل أؿمٝمر
اعمٜم٤مزل ،وضم٤مءت ُمّمٖمرة ٓضمتامقمٝم٤م ،وهل ؾمت٦م أٟمجؿ فم٤مهرة ،ذم ظمٚمٚمٝم٤م ٟمجقم يمثػمة ظمٗمٞم٦م،
وشمًٛمك يمٚمٝم٤م ٟمجام ،وـمٚمققمٝم٤م ًمثالث قمنمة ًمٞمٚم٦م ختٚمق ُمـ أي٤مر ،وؾم٘مقـمٝم٤م ًمثالث قمنمة ختٚمق ُمـ
شمنميـ أظمر ،وأُم٤م آؾمتنار ُمـ اًمثري٤م ومتٔمٝمر ُمـ أول اًمٚمٞمؾ ذم اعمنمق قمٜمد اسمتداء اًمؼمد ،صمؿ
شمرشمٗمع ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م طمتك شمتقؾمط اًمًامء ُمع همروب اًمِمٛمس ،وذاك اًمقىم٧م أؿمدّ ُم٤م يٙمقن اًمؼمد،
صمؿ شمٜم حدر قمـ وؾمط اًمًامء ومتٙمقن يمؾ ًمٞمٚم٦م أىمرب ُمـ أومؼ اعمٖمرب ،وأسمٕمد ُمـ وؾمط اًمًامء ،إمم
أن ّ
هيؾ ُمٕمٝم٤م اهلالل ٕول ًمٞمٚم٦م ،صمؿ متٙم٨م ؿمٞمئ٤م يًػما ،صمؿ شمٖمٞم٥م ومال شمٔمٝمر ٟمٞمٗم٤م وَخًلم ًمٞمٚم٦م،
احلر ،ويزقمؿ اًمٕمرب أن ُم٤م سملم
وهذا اعمٖمرب هق اؾمتناره٤م ،صمؿ شمٌدو سم٤مًمٖمداة ُمـ اعمنمق ذم ىمقة ّ
همروهب ٤م وـمٚمققمٝم٤م أُمراو٤م ووسم٤مء وقم٤مه٤مت ذم اًمٜم٤مس وذم اإلسمؾ ،وىم٤مل ـمٌٞمٌٝمؿ :اوٛمٜمقا زم ُم٤م سملم
ُمٖمٞم٥م اًمثري٤م وـمٚمققمٝم٤م أوٛمـ ًمٙمؿ سم٤مىمل اًمًٜم٦م ،وم٢مذا ـمٚمٕم٧م سم٤مًمٖمداة ذم اعمنمق رومٕم٧م اًمٕم٤مه٦م
قمـ اًمثٛمرة ،وطمٞمٜمئذ شمٌ٤مع ٕٟمف ىمد أُمـ قمٚمٞمٝم٤م ،وأطمً٥م أن رؾمقل اهلل ط أراد قم٤مه٦م اًمثٛمر
ظم٤مص٦م(-)3
وىم٤مل اسمـ قم٤مصؿ اًمث٘مٗمل :وهل أؿمٝمر ُمٜم٤مزل اًمًامء ،وٟمجقُمٝم٤م ؾمت٦م فم٤مهرةُ ،مٕمٝم٤م ٟمجقم
يمثػمة ظمٗمٞم٦م ،وي٘م٤مل :إهن٤م إًمٞم٦م احلٛمؾ ،ومل يتٙمٚمٛمقا هب٤م ُمٙمؼمة ،وهل شمّمٖمػم صمروىُ ،مـ اًمثروة ذم
اًمٕمدد< أٟمثك صمروان يمٕمٓمِمك أٟمثك قمٓمِم٤من< وؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕن ُمٓمر ٟمقئٝم٤م شمٙمقن ومٞمف اًمثروة
واًمٜمدى اًمٙمثػم(-)4
وأُم٤م إٟمقاء وم٘م٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم :وإٟمقاء قمغم احل٘مٞم٘م٦م :اًمٜمجقم اًمتل هل ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر،
وهل صمامن وقمنمون ُمٜمزًم٦م ،يٌدو ًمٕملم اًمٜم٤مفمر ُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م قمنم ُمٜمزٓ ،وخيٗمك أرسمٕم٦م قمنم ،ومٙمٚمام

) (3إٟمقاء ذم ُمقاؾمؿ اًمٕمرب ،أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞمٌ٦م اًمديٜمقري ،ص  45وُم٤م سمٕمده٤م-
) (4إٟمقاء وإزُمٜم٦م وُمٕمروم٦م أقمٞم٤من اًمٙمقايم٥م ذم اًمٜمجقم ،قمٌد اهلل سمـ طمًلم اًمث٘مٗمل ،حت٘مٞمؼ ٟمقري اًم٘مٞمز ،حمٛمد اًمدًمٞمٛمل،
(سمػموت :دار اجلٞمؾ ٟمًخ٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م) ص -:5
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هم٤مب ُمٜمٝم٤م ُمٜمزل سم٤معمٖمرب ـمٚمع رىمٞمٌف ُمـ اعمنمق ،ومٚمٞمس يٕمدم ُمٜمٝم٤م أسمدا أرسمٕم٦م قمنم ًمٚمٜم٤مفمريـ ذم
اًمًامء(-)3
وُمـ ظمالل هذه اًمٜم٘مقل ئمٝمر شمٓم٤مسمؼ يمالم أهؾ اًمٚمٖم٦م ُمع أهؾ اًمٗمٚمؽ ذم اًمٙمالم قمغم اًمثري٤م
واًمٜمقء ،واهلل أقمٚمؿ-
الفسع الجاىٕ :حهه عله اليجْو عيد العسب.
ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي :إن قمٚمؿ اًمٜمجقم يِمتٛمؾ قمغم ضسملم :أطمدمه٤م ُمٌ٤مح ،وشمٕمٚمٛمف
ومْمٞمٚم٦م ،وأظمر حمٔمقر ،واًمٜمٔمر ومٞمف ُمٙمروه -وم٠مُم٤م اًميب إول :ومٝمق اًمٕمٚمؿ سم٠مؾمامء اًمٙمقايم٥م،
وُمٜم٤مفمره٤م ،وُمٓم٤مًمٕمٝم٤م ،وُمً٤مىمٓمٝم٤م ،وؾمػمه٤م ،وآهتداء هب٤م ،واٟمت٘م٤مل اًمٕمرب قمـ ُمٞم٤مهٝم٤م
ٕوىم٤مهت٤م ،وختػمهؿ إزُم٤من ًمٜمت٤مج ُمقاؿمٞمٝم٤م ،وضاهبؿ اًمٗمحقل ،وُمٕمرومتٝمؿ سم٤مُٕمٓم٤مر قمغم
اظمتالومٝم٤م ،واؾمتدٓهلؿ قمغم حمٛمقده٤م وُمذُمقُمٝم٤م ،واًمتقصؾ إمم ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م سم٤مًمٜمجقم ،وُمٕمروم٦م
ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،وؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞمؾ سمٔمٝمقره٤م وأومقهل٤م(-)4
واًمرُمؾ ،وقمرومقا إٟمقاء وٟمجقم
وىم٤مل اجل٤مطمظُ :مـ هذه اجلٝم٦م قمرومقا أصم٤مر ذم إرض ّ
ٕن ّ
آهتداء< ّ
سم٤مًمّمح٤مصح( )5إُم٤مًمٞمس( ،)6طمٞم٨م ٓ أُم٤مرة وٓ ه٤مديُ ،مع طم٤مضمتف
يمؾ ُمـ يم٤من ّ
إمم ُسمٕمد ّ
ُمْمٓمر إمم اًمتامس ُم٤م يٜمجٞمف وي١مديف ،وحل٤مضمتف إمم اًمٖمٞم٨م ،وومراره ُمـ اجلدب،
اًمِم ّ٘م٦م ,
ّ
شمٕمرف ؿم٠من اًمٖمٞم٨م ،وٕٟمف ذم ّ
اًمًامء ،وُم٤م
يمؾ طم٤مل يرى ّ
ووٜمّف سم٤محلٞم٤مة ،اوٓمرشمف احل٤مضم٦م إمم ّ
جيري ومٞمٝم٤م ُمـ يمقيم٥م ،ويرى اًمتّٕم٤مىم٥م سمٞمٜمٝم٤م ،واًمٜمّجقم اًمثقاسم٧م ومٞمٝم٤م ،وُم٤م يًػم ُمٜمٝم٤م جمتٛمٕم٤م وُم٤م
يًػم ُمٜمٝم٤م وم٤مردا ،وُم٤م يٙمقن ُمٜمٝم٤م راضمٕم٤م وُمًت٘مٞمام-

) (3اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد ،أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اًمؼم اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك اًمٕمٚمقي ،وحمٛمد
اًمٌٙمري( ،اعمٖمرب :وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م 35:9هـ) -4:9.38
( )4ا ًم٘مقل ذم قمٚمؿ اًمٜمجقم ،أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ،حت٘مٞمؼ اًمديمتقر يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمًٕمٞمد،
(اًمري٤مض :دار أـمٚمس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 3642هـ3;;;.م) ط ،3 :ص -348
) (5اًمّمح٤مصح :مجع صحّمح ،وهل إرض اعمًتقي٦م اًمقاؾمٕم٦م -هتذي٥م اًمٚمٖم٦م -482.5
) (6إُم٤مًمٞمس :مجع إُمٚمٞمس ،وهل إرض اعمٚمً٤مء ٓ ؿمجر هب٤م وٓ ُم٤مءُ -م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م -572.7
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وؾمئٚم٧م أقمراسم ّٞم٦م وم٘مٞمؾ هل٤م :أشمٕمروملم اًمٜمجقم؟ ىم٤مًم٧م :ؾمٌح٤من اهلل! أُم٤م أقمرف أؿمٌ٤مطم٤م وىمقوم٤م
قمكم ّ
يب ًمٌٕمض أهؾ احل٤مضة ٟمجقم إٟمقاء ،وٟمجقم
يمؾ ًمٞمٚم٦م! وىم٤مل
اًمٞم٘مٓمري :وصػ أقمرا ّ
ّ
ّ
قمٌ٤مدي يم٤من طم٤مضا:
واًمًٕمقد واًمٜمّحقس ،وم٘م٤مل ىم٤مئؾ ًمِمٞمخ
ّ
آهتداء ،وٟمجقم ؾم٤مقم٤مت اًم ّٚمٞمؾ ّ
يب يٕمرف ُمـ اًمٜمّجقم ُم٤م ٓ ٟمٕمرف؟! ىم٤مل :ويؾ أ ُّمؽُ ،مـ ٓ يٕمرف أضمذاع
أُم٤م شمرى هذا إقمرا ّ
سمٞمتف؟
ىم٤مل :وىمٚم٧م ًمِمٞمخ ُمـ إقمراب ىمد ظمرف ،ويم٤من ُمـ ده٤مهتؿ :إين ٕراك قم٤مروم٤م سم٤مًمٜمّجقم!
ىم٤مل :أُم٤م ّإهن٤م ًمق يم٤مٟم٧م أيمثر ًمٙمٜم٧م سمِم٠مهن٤م أسمٍم ،وًمق يم٤مٟم٧م ّ
أىمؾ ًمٙمٜم٧م هل٤م أذيمر ،وأيمثر ؾمٌ٥م
ذًمؽ يم ّٚمف  ,سمٕمد ومرط احل٤مضم٦م ،وـمقل اعمدارؾم٦م  ,د ّىم٦م إذه٤من ،وضمقدة احلٗمظ (-)3
وىمد أظمرج اخلٓمٞم٥م سمًٜمده قمـ اسمـ قمٌ٤مس

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:ﭐﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﱠ [يس ،]5; :ىم٤مل :هل صمامٟمٞم٦م وقمنمون ُمٜمزٓ يٜمزهل٤م ذم يمؾ ؿمٝمر :أرسمٕم٦م
قمنم ُمٜمٝم٤م ؿم٤مُمٞم٦م ،وأرسمٕم٦م قمنم ُمٜمٝم٤م يامٟمٞم٦م ،وم٠موهل٤م اًمنمـملم ،واًمٌٓملم ،واًمثري٤م ،واًمدسمران،
واهل٘مٕم٦م ،واهلٜمٕم٦م ،واًمذراع ،واًمٜمثرة ،واًمٓمرف ،واجلٌٝم٦م ،واًمزسمرة ،واًمٍموم٦م ،واًمٕمقاء ،واًمًامك،
وهق آظمر اًمِم٤مُمٞم٦م ،واًمٖمٗمر ،واًمزسم٤مٟم٤م ،واإليمٚمٞمؾ ،واًم٘مٚم٥م ،واًمِمقًم٦م ،واًمٜمٕم٤مئؿ ،واًمٌٚمدة ،وؾمٕمد
اًمذاسمح ،وؾمٕمد سمٚمع ،وؾمٕمد اًمًٕمقد ،وؾمٕمد إظمٌٞم٦م ،وُم٘مدم اًمدًمق ،وُم١مظمر اًمدًمق ،واحلقت،
وهق آظمر اًمثامٟمٞم٦م واًمٕمنميـ ،وم٢مذا ؾم٤مر هذه اًمثامٟمٞم٦م وقمنميـ ُمٜمزٓ قم٤مد يم٤مًمٕمرضمقن اًم٘مديؿ ،يمام
يم٤من ذم أول اًمِمٝمر(-)4
) (3احلٞمقان ،قمٛمرو سمـ سمحر ،أسمق قمثامن ،اًمِمٝمػم سم٤مجل٤مطمظ( ،سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 3646هـ) ط-555.8 ،4 :
) (4أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم يمت٤مسمف اًم٘مقل ذم قمٚمؿ اًمٜمجقم (ص  ،)355ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م أسمق احلًـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ قمٞمًك سمـ حيٞمك
اًمٌٚمدي ،ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد اإلُم٤مم ،سمٌٚمد ،ىم٤مل :طمدصمٜم٤م قمكم سمـ طمرب اًمٓم٤مئل اعمقصكم ،ىم٤مل:
صمٜم٤م طمًلم اجلٕمٗمل ،قمـ زائدة ،قمـ أسم٤من ،قمـ احلًـ قمـ اسمـ قمٌ٤مس سمف ،وذم إؾمٜم٤مده أسم٤من سمـ أيب قمٞم٤مش اًمٕمٌدي ُمؽموك
احلدي٨م ،ىم٤مل قمٜمف حيٞمك اسمـ ُمٕملم ي٘مقل :أسم٤من سمـ أيب قمٞم٤مش ًمٞمس طمديثف سمٌمء ،ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل :أسم٤من سمـ أيب قمٞم٤مش
ُمؽموك احلدي٨م ،ويم٤من رضمال ص٤محل٤م ًمٙمـ سمغم سمًقء احلٗمظ ،وؾمئؾ أسمق زرقم٦م قمـ أسم٤من سمـ أيب قمٞم٤مش ،وم٘م٤مل :سمٍمى ُمؽموك
طمديثف ،يٜمٔمر اجلرح واًمتٕمديؾ  ،4;8.4اًمتٚمخٞمص احلٌػم ،5;3.3اًمت٘مري٥م ( ،)364وأظمرضمف أيْم٤م إسمٜمقد ذم اعمِمٞمخ٦م
 ،) 457( 376.4ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ،ىم٤مل أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌٞمدة حمٛمد سمـ قمكم ،ىم٤مل طمدصمٜم٤م أسمق ضمٕمٗمر اًمراؾمٌل ،ىم٤مل
طمدصمٜم٤م أسمق زيمري٤م ىم٤مل طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمزرة اًمزهري اًمّمٗم٤مر ،ىم٤مل طمدصمٜم٤م اعمٖمػمة سمـ قمٜمًٌ٦م ،قمـ أيب قمكم
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الفسع الجالح :عله اليجْو لد ٚاملصيّفني مً احملدّثني ّغريٍه
ظم٤مص٦م ،قمٜم٤مي٦م سم٤مجل٤مٟم٥م اعمٌ٤مح ُمـ قمٚمؿ اًمٜمجقم،
يم٤من ًمٚمٛمًٚمٛملم قم٤م ُّم٦م ،واعمحدّ صملم ُمٜمٝمؿ
ّ
وصٜمّٗمقا ومٞمف اعم١مًمٗم٤متُ ،مثؾ اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ،اًمذي صٜمّػ يمت٤مسم٤م قمٜمقاٟمف( :اًم٘مقل ذم قمٚمؿ
اًمٜمجقم) ،وقم٘مد اعمحدّ صمقن اًمؽماضمؿ ذم اعمّمٜمٗم٤مت احلديثٞم٦م ذم هذا اعمقوقع< ُمثؾُ :م٤م صٜمٕمف
اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري اًمذي قم٘مد ذم صحٞمحف ذم يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ سم٤مسم٤م ظم٤مص٤م قمٜمقٟمف سم٘مقًمف( :سم٤مب ذم
اًمٜمجقم)( ،)3ويمذا ُم٤م ومٕمٚمف أسمقداود ذم ؾمٜمٜمف ،وم٘مد قم٘مد ذم ؾمٜمٜمف ذم يمت٤مب اًمٓم٥م( ،سم٤مب ذم
اًمٜمجقم)( ،)4ويمذا ومٕمؾ اسمـ ُم٤مضمف ،وم٘مد قم٘مد ذم ؾمٜمٜمف ذم يمت٤مب إدب( ،سم٤مب شمٕمٚمؿ اًمٜمجقم)(،)5
وذم ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م شمرضمؿ ذم يمت٤مب إدب( :ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٜمجقم ُم٤م ىم٤مًمقا ومٞمٝم٤م)( ،)6أ ُّم٤م اسمـ
ظم٤مص٤م ذم صحٞمحف أؾمامه :يمت٤مب اًمٜمجقم وإٟمقاء( ،)7وقم٘مد اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف
طمٌ٤من وم٘مد قم٘مد يمت٤مسم٤م ّ
ذم يمت٤مب اًم٘مً٤مُم٦م سم٤مسم٤م قمٜمقاٟمف( :سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م اىمتٌ٤مس قمٚمؿ اًمٜمجقم)( ،)8وىمد ذيمروا ذم
هذه اًمٙمت٥م وإسمقاب ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٝمل قمـ شمٕمٚمؿ اًمٜمجقم واًمتٕمٚمؼ هب٤م وٟمحق ذًمؽ ،وأوردوا
أي٤مت وإطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م وأصم٤مر اعمقىمقوم٦م-
وهذا ّ
يدل قمغم أن ُمقوقع اًمٜمجقم ىمد ؿمٖمؾ ُمٙم٤مٟم٤م ًمدى قمٚمامء احلدي٨م ،وهذا اًمٌح٨م
اُمتداد جلٝمقدهؿ وقمٜم٤ميتٝمؿ,رمحٝمؿ اهلل-,

=إؾمقاري ،قمـ حمٛمد سمـ اًمً٤مئ٥م ،قمـ أيب ص٤مًمح ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس سمف -وذم إؾمٜم٤مده حمٛمد سمـ اًمً٤مئ٥م اًمٙمٚمٌلُ ،مؽموك
احلدي٨م ،اٟمٔمر :اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م  ،346.3اًمت٘مري٥م ( -)7;23وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر  ،572.43وقمزاه إمم
اخلٓمٞم٥م سم٤مًمًٜمد اعمت٘مدم ،وقمٚمٞمف وم٤مٕصمر وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد ضمدا -واٟمٔمر ذم ذيمر ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر :اًمتٚمخٞمص ذم ُمٕمروم٦م أؾمامء إؿمٞم٤مء
ٕيب هالل اًمٕمًٙمري -47:
) (3صحٞمح اًمٌخ٤مري -329.6
) (4ؾمٜمـ أيب داوود -72.8
) (5ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف -3449.4
)ُ (6مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م -45;.7
) (7صحٞمح اسمـ طمٌ٤من -6;;.35
) (8اًمًٜمـ اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مل -6;8.38
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وىمد اؿمتٝمر سمٕمض اًمٕمٚمامء سم٤مًمتخّمص ذم قمٚمؿ اًمٜمجقمُ ،مٜمٝمؿ :ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر
اًمٌٚمخل ،أسمق ُمٕمنم اعمٜمجؿ اعمِمٝمقر ،يم٤من ُمـ أصح٤مب احلدي٨م ،صمؿ حتقل إمم قمٚمقم احلً٤مب
واهلٜمدؾم٦م ،صمؿ قمدل إمم قمٚمؿ أطمٙم٤مم اًمٜمجقم( -)3وُمٜمٝمؿ :حمٛمد سمـ ظمٚمػ اًمًٚمٛمل اعمٜمجؿ ،أسمق
اخلٓم٤مب ،شمٗم٘مف سمٌٚمخ صمؿ شمرك وشمٕمٚمؿ اًمٜمجقم واًمتٕمٌػم ويمت٥م ؿمٞمئ٤م ُمـ احلدي٨م(-)4
وىمد قم٘مد اإلُم٤مم اعمجدد حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سم٤مسم٤م ذم يمت٤مسمف اًمتقطمٞمد اًمذي هق طمؼ اهلل قمغم
اًمٕمٌٞمد ،هق :سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتٜمجٞمؿ ( ،)5وذم يمت٤مسمف ُمً٤مئؾ اجل٤مهٚمٞم٦م :آؾمتً٘م٤مء سم٤مٕٟمقاء( ،)6وأسم٤من
ومٞمٝمام ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم ّٞم٤م قمٜمف أو حمرُم٤م ذم ُمقوقع اًمٜمجقم-
وأٟم٘مؾ هٜم٤م شم٘مًٞمام ضم٤مُمٕم٤م ُمٗمٞمدا ذم ُمً٠مًم٦م قمٚمؿ اًمٜمجقم ًمٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم< طمٞم٨م ىم٤مل:
قمٚمؿ اًمٜمجقم قمغم ٟمققملم :اًمٜمقع إول :قمٚمؿ اًمت٠مصمػم ،وهذا اًمٜمقع يٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىمً٤مم :اًم٘مًؿ
إول :أن يٕمت٘مد أن هذه اًمٜمجقم ُم١مصمرة وم٤مقمٚم٦م ،سمٛمٕمٜمك أهن٤م هل اًمتل ختٚمؼ احلقادث ومٝمذا ذك
خمرج قمـ اعمٚم٦م< ٕٟمف ضمٕمؾ اعمخٚمقق ظم٤مًم٘م٤م وم٤مدقمك أن ُمع اهلل ظم٤مًم٘م٤م آظمر -اًم٘مًؿ اًمث٤مين :أن
يًتدل سمحريم٤مهت٤م وشمٜم٘مالهت٤م قمغم ُم٤م حيدث ذم اعمًت٘مٌؾ ُمثؾ أن يٕمت٘مد أن ومالٟم٤م ؾمتٙمقن طمٞم٤مشمف
ؿم٘م٤مء< ٕٟمف وًمد ذم اًمٜمجؿ اًمٗمالين وٟمحق ذًمؽ ،ومٝمذا ىمد ادقمك قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ودقمقى قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م
يمٗمر خمرج ُمـ اعمٚم٦م< ٕٟمف شمٙمذي٥م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ

ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ[اًمٜمٛمؾ ،]87 :وهذا ُمـ أىمقى أٟمقاع احلٍم ٕٟمف سم٤مًمٜمٗمل وآؾمتثٜم٤مء،
وم٢مذا ادقمك قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م وم٘مد يمذب اًم٘مرآن -اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م :أن يٕمت٘مد أهن٤م ؾمٌ٥م حلدوث اخلػم
واًمنم< أي :إٟمف إذا وىمع رء ٟمًٌف إمم اًمٜمجقم ،وٓ يٜمً٥م إمم اًمٜمجقم ؿمٞمئ٤م إٓ سمٕمد وىمققمف ومٝمذا

) )3شمقذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمٌٕملم وُم٤مئتلم ،واٟمٔمر ذم شمرمجتف :ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد َىم٤م ْيامز اًمذهٌل ،ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ،حت٘مٞمؼ
جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سم٢مذاف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوطُ( ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م 3627هـ3;:7.م) ط ،383.35 ،5 :أسمق
اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل ،اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ،حت٘مٞمؼ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل،
(دار هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع واإلقمالن 363:هـ3;;9.م) ط-73.33 ،3 :
) )4اٟمٔمر شمرمجتف ذمً :مً٤من اعمٞمزان ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين( ،دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م 4224م) ط-344.9 ،3 :
) )5ص -:6
) )6ص -43

83
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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ذك أصٖمر< ٕٟمف أو٤مف احلقادث إمم ُم٤م ًمٞمس ؾمٌٌ٤م هل٤م ذقم٤م وٓ طمً٤م -وم٢من ىمٞمؾ :يٜمت٘مض هذا
سمام صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌل ط( :إن اًمِمٛمس واًم٘مٛمر آيت٤من ُمـ آي٤مت اهلل خيقف اهلل هبام قمٌ٤مده) احلدي٨م(،)3
ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أهنام قمالُم٦م إٟمذار ،وم٤مجلقاب :أن هذا ٓ يدل قمغم أن ًمٚمٙمًقف شم٠مصمػما ذم احلقادث
ُمـ اجلدب واًم٘محط واحلروب وًمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمٌل ط( :إهنام ٓ يٜمٙمًٗم٤من عمقت أطمد وٓ
حلٞم٤مشمف) ٓ ،ومٞمام ُم٣م ،وٓ ذم اعمًت٘مٌؾ ،وإٟمام خيقف اهلل هبام اًمٕمٌ٤مد ًمٕمٚمٝمؿ يرضمٕمقن-
اًمٜمقع اًمث٤مين :قمٚمؿ اًمتًٞم ػم سم٠من يًتدل سمًػمه٤م قمغم رء ُم٤م ومٝمذا قمغم ىمًٛملم :اًم٘مًؿ
إول :أن يًتدل سمًػمه٤م قمغم اعمّم٤مًمح اًمديٜمٞم٦م ومٝمذا ُمٓمٚمقب ،وإذا يم٤من قمغم ُمّم٤مًمح ديٜمٞم٦م
واضمٌ٦م يم٤من ذًمؽ واضمٌ٤م< يمام ًمق أراد أن يًتدل سم٤مًمٜمجقم قمغم ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م ،وم٤مًمٜمجؿ اًمٗمالين يٙمقن
صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ ىمٌٚم٦م ،واًمٜمجؿ اًمٗمالين يٙمقن رسمع اًمٚمٞمؾ ىمٌٚمف ومٝمذا ومٞمف وم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦م -اًم٘مًؿ اًمث٤مين :أن
يًتدل هب٤م قمغم اعمّم٤مًمح اًمدٟمٞمقي٦م ،وهذا ٓ سم٠مس سمف ،وهق ٟمققم٤من:
اًمٜمقع إول :أن يًتدل هب٤م قمغم اجلٝم٤مت< يمٛمٕمروم٦م أن اًم٘مٓم٥م ي٘مع ؿمامٓ ،واجلدي وهق
ىمري٥م ُمٜمف يدور طمقًمف ؿمامٓ وهٙمذا ،ومٝمذا ضم٤مئز ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱠﭐ

[اًمٜمحؾ -]38 :اًمٜمقع اًمث٤مين :أن يًتدل هب٤م قمغم اًمٗمّمقل< وهق ُم٤م يٕمرف سمتٕمٚمؿ ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر،
ومٝمذا يمرهف سمٕمض اًمًٚمػ ،وأسم٤مطمف آظمرون ،واًمذيـ يمرهقه ىم٤مًمقا :خيِمك إذا ىمٞمؾ ـمٚمع اًمٜمجؿ
اًمٗمالين ومٝمق وىم٧م اًمِمت٤مء ،أن سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م يٕمت٘مد أٟمف هق اًمذي ي٠ميت سم٤مًمؼمد ،أو سم٤محلر ،أو سم٤مًمري٤مح،
واًمّمحٞمح قمدم اًمٙمراه٦م(-)4


) (3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمّمالة ،أسمقاب اًمٙمًقف ،سم٤مب اًمّمدىم٦م ذم اًمٙمًقف  ،)3266( 56.4وُمًٚمؿ ذم
صحٞمحف ،يمت٤مب اًمٙمًقف،سم٤مب صالة اًمٙمًقف-);23( 83:.4
) ) 4جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،مجع وشمرشمٞم٥م ومٝمد سمـ ٟم٤مس
اًمًٚمٞمامن( ،دار اًمقـمـ ،دار اًمثري٤م) ط :إظمػمة 3635هـ ،3:;.4 ،واٟمٔمر :اًمٗمروق = أٟمقار اًمؼموق ذم أٟمقاء اًمٗمروق ،أسمق
اًمٕمٌ٤مس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ إدريس اعم٤مًمٙمل اًمِمٝمػم سم٤مًم٘مراذم( ،قم٤ممل اًمٙمت٥م) -47:.6
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املبخح األّّل
األحادٓح الْازدٗ يف جنه الجسٓا
ُ ,3م٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ أيب سمٙمر:
قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط( :ؾمٞمدا يمٝمقل أهؾ اجلٜم٦م :أسمقسمٙمر وقمٛمر،
وإن أسم٤م سمٙمر ذم اجلٜم٦م ُمثؾ اًمثري٤م ذم اًمًامء)(-)3
ُ ,4م٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ أسمٜم٤مء وم٤مرس:
قمـ أيب هريرة ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل طً( :مق يم٤من اًمديـ قمٜمد اًمثري٤مً ،مذه٥م إًمٞمف رضمؾ,
أو ىم٤مل :رضم٤مل ُ ,مـ أسمٜم٤مء وم٤مرس طمتك يتٜم٤موًمقه)(-)4

) (3مجٚم٦م ----( :وإن أسم٤م سمٙمر ،)----أظمرضمٝم٤م اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمداد  ،465.5ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ قمكم سمـ
قمٞم٤مض سمـ أيب قم٘مٞمؾ اًم٘م٤ميض سمّمقر ،ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ مجٞمع ،ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ خمٚمد ،ىم٤مل:
طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اهلل أسمق قمٌد اهلل اخلزاز اًمًقد ،ىم٤مل :طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ قمٜمًٌ٦م اعمّمٞميص أصٚمف سمٍمي ،ىم٤مل:
طمدصمٜم٤م محٞمد اًمٓمقيؾ ،قمـ أٟمس سمف -وذم ؾمٜمده٤م حيٞمك سمـ قمٜمًٌ٦م< ىم٤مل اسمـ طمٌ٤من :ؿمٞمخ دضم٤مل يْمع احلدي٨م ،اٟمٔمر:
اعمجروطملم  ،698.3:وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :سمٖمدادي يمذاب ،اٟمٔمر :اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقن  <)7:8( 3;6وقمٚمٞمف ومٝمذه اًمزي٤مدة
ُمقوققم٦م ،ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مينُ :مقوقع ،اٟمٔمر :اًمًٚمً٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م ( -)5947واًمِمٓمر إول ُمـ احلدي٨م
صحٞمح ،أظمرضمف :اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف،أسمقاب اعمٜم٤مىم٥م ،)5888( ،)5887(74.8 ،واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف ( ،);7واًمْمٞم٤مء
اعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة ( ،)768( ،)767وقمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم زوائده قمغم ُمًٜمد أمحد ( ،)834وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده
 ،)846(67;.3 ،)755(627.3واًمٌزار ذم ُمًٜمده ( ،):52( ،)6;2واسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم ُمّمٜمٗمف ،سم٤مب ُم٤م ذيمر ذم أيب سمٙمر
اًمّمديؼ  ،)54826(47.39واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر ،أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م اعمٕمروف
سم٤مًمٓمح٤موي ،حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط (ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م 3637هـ.اًمٓمٌٕم٦م إومم 3;;6م) (،)3;87( ،)3;86
واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط ( ،)356:وذم ـمرىمف قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف :احل٤مرث سمـ قمٌد اهلل إقمقر ،وٕمٞمػ واه< ىم٤مل اًمًٜمدي
ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم اسمـ ُم٤مضمف  : 6;.3ذم إؾمٜم٤مده احل٤مرث إقمقر وهق وإن يم٤من وٕمٞمٗم٤م وم٤محلدي٨م ىمد ضم٤مء سمقضمقه ُمتٕمددة قمـ
قمكم وهمػمه ،ذيمره اًمؽمُمذي ،وىمد طمًٜمف ُمـ سمٕمض اًمقضمقه ،ىم٤مل إًمٌ٤مين :روي قمـ مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦مُ ،مٜمٝمؿ :قمكم سمـ أيب
ـم٤مًم٥م ،وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،وأسمق ضمحٞمٗم٦م ،وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ،وأسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ----صمؿ ىم٤مل :ومجٚم٦م اًم٘مقل ّ
أن احلدي٨م
سمٛمجٛمقع ـمرىمف صحٞمح سمال ري٥م ،اٟمٔمر :اًمًٚمً٦م اًمّمحٞمح٦م (-):46
) (4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،ذم يمت٤مب اًمتٗمًػم ،ؾمقرة اجلٛمٕم٦م  ،)6837( 3:7:.6وُمًٚمؿ ،يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مب ومْمؾ
وم٤مرس -)87:;(3;3.9
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ُ ,5م٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ ومْمقل اًمٙمالم:
قمـ أيب هريرة  قمـ اًمٜمٌل ط ىم٤مل( :إن اًمرضمؾ ًمٞمتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م يْمحؽ هب٤م ضمٚمً٤مءه،
هيقي هب٤م ُمـ أسمٕمد ُمـ اًمثري٤م)(-)3
) (3أظمرضمف اسمـ اعمٌ٤مرك ذم اًمزهد  ،);6:( 554.3قمـ اًمزسمػم سمـ ؾمٕمٞمد ،قمـ صٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ ،قمـ قمٓم٤مء سمـ يً٤مر ،قمـ أيب
هريرة ،وُمـ ـمريؼ اسمـ اعمٌ٤مرك أظمرضمف :أمحد ذم ُمًٜمده ( ،);442واًمٌزار ذم ُمًٜمده ،يمام ذم اًمٌحر اًمزظم٤مر ( ،):954واسمـ
طمٌ٤من ذم صحٞمحف شم٤مسمع ًمٙمت٤مب احلٔمر واإلسم٤مطم٦م ،ذيمر اًمٌٞم٤من سم٠من اعمرء هيقي ذم اًمٜم٤مر ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٌمء اًمٞمًػم اًمذي
ي٘مقًمف وًمٞمس هلل ومٞمف رو٤م  ،)7928( 35.35وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م  ،386.5واسمـ أسمك اًمدٟمٞم٤م ذم اًمّمٛم٧م ص  ،93واسمـ
قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ  ،3;3.6وهذا احلدي٨م ومٞمف اًمزسمػم سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مرر -وذم اًمزهد ٓسمـ اعمٌ٤مرك :ىم٤مل اسمـ ص٤مقمد ٓ :أقمٚمؿ
روى هذا احلدي٨م إٓ اسمـ اعمٌ٤مرك هبذا اإلؾمٜم٤مد-ا-هـ ،وىم٤مل اًمٌزار يمام ذم اًمٌحر اًمزظم٤مر ( :):954وهذا احلدي٨م ٓ ٟمٕمٚمؿ
رواه قمـ صٗمقان ،قمـ قمٓم٤مء سمـ يً٤مر ،قمـ أيب هريرة إٓ اًمزسمػم سمـ ؾمٕمٞمد ،وٓ ٟمٕمٚمؿ رواه قمـ اًمزسمػم إٓ اسمـ اعمٌ٤مرك ،واًمزسمػم
سمـ ؾمٕمٞمد روى قمٜمف اسمـ اعمٌ٤مرك وضمرير سمـ طم٤مزم ،وىمد طمدَّ ث سمٖمػم طمدي٨م مل يت٤مسمع قمٚمٞمف ،وهذا ُمٜمٝم٤م-ا-هـ ،وىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم
احلٚمٞم٦م  :386.5همري٥م ُمـ طمدي٨م صٗمقان ،شمٗمرد سمف اًمزسمػم-ا-هـ -وقمٚمٞمف ومٙمٚمٛمتٝمؿ ُمتٗم٘مف قمغم اٟمٗمراد اًمزسمػم سمف< وىمد وضمدت
ـمري٘م٤م آظمر همػم هذه< ًمٙمٜمّٝم٤م ُمٜمٙمرة< ذيمره٤م اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمٕمٚمؾ ُ ،36;.8مـ طمدي٨م هِم٤مم سمـ قمامر ،قمـ قمٌد اًمٕمزيز،
ىم٤مل :طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمرو ،قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ،قمـ أيب هريرة< ىم٤مل :إن أطمديمؿ ًمٞمتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ًمٕمٚمف ُيْمحؽ هب٤م ،هيقي هب٤م
أسمٕمد ُمـ اًمثري٤م ،ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر< وم٢من هذا احلدي٨م مل يروه إٓ هبز سمـ طمٙمٞمؿ ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده -واًمزسمػم
ُمرةً :مٞمس
اعمذيمقر هق :اسمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمٞمامن اهل٤مؿمٛمل ،يم٤من ىمٚمٞمؾ احلدي٨م ،روى قمٜمف :اسمـ اعمٌ٤مرك ،ووصم٘مف اسمـ ُمٕملم ،وىم٤مل ّ
وًملم أُمره أمحد ،وىم٤مل أسمقزرقم٦م :ؿمٞمخ ،وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :يٕمتؼم سمف ،وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت ،وىم٤مل أسمق أمحد
سمٌمّ ،
احل٤ميمؿً :مٞمس سم٤مًم٘مقي قمٜمدهؿ ،وو ّٕمٗمٕمف اسمـ ُمٕملم ـ ذم رواي٦م ـ واسمـ اعمديٜمل واًمٜمً٤مئل واًمً٤مضمل ،وىمد ذيمر اًمٕمجكم أٟمّف
ويم٠مهنؿ ىمدطمقا ومٞمف ٕضمؾ طمدي٨م اًمٓمالق ،وقمغم هذا ّ
وم٢من اًمذي يؽمضمح ذم طم٤مل اًمزسمػم سمـ
روى طمديث٤م ُمٜمٙمرا ذم اًمٓمالق،
ّ
ؾمٕمٞمد أٟمّف يٕمتؼم سمف ،وًمذا ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  :356.42ومٞمف ًملم-ا-هـ ،وىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء
(; ،)438واعم٘متٜمك ذم اًمٙمٜمك (ً :)45ملم ،وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م (ً :)3;;7ملم احلدي٨م-ا-هـ -وًمذا وم٢من هذا احلدي٨م
طمًٜمف اًمٕمراىمل ذم ختري٩م اإلطمٞم٤مء  ،3226.3وإًمٌ٤مين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ،حت٧م رىمؿ ( ،)762وذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم صحٞمح
ّ
اسمـ طمٌ٤من ( ،)7938وهق يمذًمؽ -واٟمٔمر ذم شمرمج٦م اًمزسمػم سمـ ؾمٕمٞمد ،همػم ُم٤م شم٘مدّ م :اجلرح واًمتٕمديؾ  ،7:4.5واًمٙم٤مُمؾ
ٓسمـ قمدي  ،446.5وشم٤مريخ سمٖمداد  ،686.:وهتذي٥م اًمٙمامل ; ،526.وُمٞمزان آقمتدال  ،89.4وًمً٤من اعمٞمزان
; ،):36( 525.واًمت٘مري٥م ( -)426وًمٚمحدي٨م ؿمقاهدُ ،مـ طمدي٨م :أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،وُمٕم٤موي٦م
سمـ طمٞمدة :وم٠مُم٤م طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري :وم٠مظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط  ،)65::( 566.6وىم٤مل اهلٞمثٛمك  ::;.:ومٞمف
قمٓمٞم٦م اًمٕمقرم وصم٘مف اسمـ ُمٕملم وهق وٕمٞمػ -وأُم٤م طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد :وم٠مظمرضمف اسمـ أيب قمٛمر ذم ُمًٜمده ،يمام ذم
اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م  ،)5458( 722.35واًمٌزار ،يمام ذم يمِمػ إؾمت٤مر  ،443.6ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع  :4;9.32رواه
اًمٌزار ،وومٞمف ُمـ مل أقمرومٝمؿ-ا-هـ ،ىمٚم٧م :ومٞمف إسمراهٞمؿ اهلجري ،ىم٤مل ومٞمف اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م (ً :)474ملم احلدي٨م ،رومع
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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ُ ,6م٤م ضم٤مء ذم وؾمقؾم٦م اًمّمدر:
قمـ اًمزهري ،ىم٤مل :ضم٤مء رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل ط إمم اًمٜمٌل ط ،وم٘م٤مل :ي٤م
ٟمٌل اهلل ،أرأي٧م أؿمٞم٤مء يقؾمقس هب٤م اًمِمٞمٓم٤من ذم صدورٟم٤مٕ ،ن خير أطمدٟم٤م ُمـ اًمثري٤م أطم٥م إًمٞمف ُمـ
أن يٌقح سمف ،ىم٤مل اًمٜمٌل ط( :أوىمد وضمدشمؿ ذًمؽ؟ إن اًمِمٞمٓم٤من يريد اًمٕمٌد ومٞمام دون ذًمؽ ،وم٢مذا
قمّمؿ ُمٜمف أًم٘م٤مه ومٞمام هٜم٤مًمؽ ،وذًمؽ سيح اإليامن)(-)4()3

=ُمقىمقوم٤مت -وأُم٤م طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ طمٞمدة :وم٠مظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ( ،)42268وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب إدب ،سم٤مب ذم
اًمتِمديد ذم اًمٙمذب  ،)6;;2(4;9.6واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف ،أسمقاب اًمزهد ،سم٤مب ومٞمٛمـ شمٙمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م يْمحؽ هب٤م اًمٜم٤مس
وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم
ُ )4537( 357.6مـ ـمريؼ هبز سمـ طمٙمٞمؿ ،قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ،وىم٤مل اًمؽمُمذي :هذا طمدي٨م طمًـ-اهـ،
ّ
صحٞمح ووٕمٞمػ أيب داوود ( ،)6;;2وصحٞمح ووٕمٞمػ اًمؽمُمذي ( -)4537وقمٚمٞمف ّ
وم٢من طمدي٨م أيب هريرة اعمت٘مدّ م يرشم٘مل
ًمٚمّمحٞمح ًمٖمػمه ،هبذه اًمِمقاهد ،واهلل أقمٚمؿ-
) )3ىم٤مل حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي ذم يمت٤مب شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة ً :749.4مٞمس يٕمٜمل أن اًمقؾمقؾم٦م ذم ٟمٗمًٝم٤م هل سيح اإليامن،
إٟمام يٕمٜمل ُم٤م أفمٝمروا ًمف ُمـ اًمٙمراه٦م قمـ اخلقف ُمـ اهلل قمز وضمؾ ،إذ اظمت٤مروا ٕن خيروا ُمـ اًمًامء قمغم أن يتٙمٚمٛمقا سمف ،وٓ
شمٓمٞم٥م ٟمٗمس أطمد سم٠من ختر ُمـ اًمًامء وأن شمّمػم محٛم٦م إٓ ُمـ ؿمدة اخلقف ،ومذًمؽ اخلقف هق سيح اإليامنٟٕ ،مف إذا وضمد
اًمقؾمقؾم٦م ُمـ ـمريؼ اًمنمك ٟمٔمر إمم ُم٤م أقمد اهلل ٕهؾ اًمنمك ُمـ اًمٕمذاب ،وـم٤مسم٧م ٟمٗمًف أن شمٙمقن محٛم٦م ٕن ُمـ ٟمٔمر إمم
رء ُمـ قمذاب اهلل سم٤مًمٞم٘ملم يم٤من ُم٤م دوٟمف أهقن قمٚمٞمف وأظمػ-ا-هـ ،وىم٤مل اسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحف،سم٤مب اًمتٙمٚمٞمػ ،ذيمر ظمؼم
أوهؿ ُمـ مل يتٗم٘مف ذم صحٞمح أصم٤مر وٓ أُمٕمـ ذم ُمٕم٤مين إظمٌ٤مر أن وضمقد ُم٤م ذيمرٟم٤م هق حمض اإليامن  :57;.3إذا وضمد
اعمًٚمؿ ذم ىمٚمٌف ،أو ظمٓمر سمٌ٤مًمف ُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل ٓ حيؾ ًمف اًمٜمٓمؼ هب٤مُ ،مـ يمٞمٗمٞم٦م اًمٌ٤مري ضمؾ وقمال ،أو ُم٤م يِمٌف هذه ،ومرد ذًمؽ
قمغم ىمٚمٌف سم٤مإليامن اًمّمحٞمح ،وشمرك اًمٕمزم قمغم رء ُمٜمٝم٤م ،يم٤من رده إي٤مه٤م ُمـ اإليامن ،سمؾ هق ُمـ سيح اإليامن ٓ ،أن
ظمٓمرات ُمثٚمٝم٤م ُمـ اإليامن-
) (4أظمرضمف ُمٕمٛمر سمـ راؿمد ذم ضم٤مُمٕمف  ،)4265;( 465.33وُمـ ـمري٘مف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف يمت٤مب اجل٤مُمع ،سم٤مب اًمٞم٘ملم
واًمقؾمقؾم٦م ; ،)43585( 328.وهق ُمرؾمؾ ومٞمام سملم اًمزهري واًمّمح٤ميب ،وُمراؾمٞمؾ اًمزهري وٕمٞمٗم٦م ،ىم٤مًمف احل٤مومظ ذم
اًمتٚمخٞمص احلٌػم  ،322.6واٟمٔمر :ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ; ،38وذح اًمٕمٚمؾ ٓسمـ رضم٥م  -4:6 ،4:4.3واحلدي٨م ىمد ورد
ُمقصقٓ قمـ أيب هريرة ،واسمـ ُمًٕمقد ،وقم٤مئِم٦م ،واسمـ قمٌ٤مس وهمػمهؿ :وم٠مُم٤م طمدي٨م أيب هريرة :وم٠مظمرضمف ُمًٚمؿ ذم
صحٞمحف يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من اًمقؾمقؾم٦م ذم اإليامن وُم٤م ي٘مقًمف ُمـ وضمده٤م  ،)354( 33;.3وًمٗمٔمف ،ىم٤مل :ضم٤مء ٟم٤مس
ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل ومً٠مًمقه :إٟم٤م ٟمجد ذم أٟمٗمًٜم٤م ُم٤م يتٕم٤مفمؿ أطمدٟم٤م أن يتٙمٚمؿ سمف ،ىم٤مل( :وىمد وضمدمتقه؟) ىم٤مًمقاٟ :مٕمؿ ،ىم٤مل:
(ذاك سيح اإليامن) -وأُم٤م طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد :وم٠مظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من اًمقؾمقؾم٦م
 ،)47;( :5.3وًمٗمٔمف :ؾمئؾ اًمٜمٌل قمـ اًمقؾمقؾم٦م ،ىم٤مل( :شمٚمؽ حمض اإليامن) -وأُم٤م طمدي٨م قم٤مئِم٦م :وم٠مظمرضمف إؾمح٤مق
( ،)39;8وأمحد ( )46974ذم ُمًٜمدهيام ،واًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد ( ،)34:7واًمٓمؼماين ذم إوؾمط ( ،):764وأسمق
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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ُ ,7م٤م ضم٤مء ذم يمثرة قمدد ظمٚمٗم٤مء سمٜمل اًمٕمٌ٤مس:
قمـ اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م  ىم٤مل :يمٜم٧م قمٜمد اًمٜمٌل ط ذات ًمٞمٚم٦م ،وم٘م٤مل( :اٟمٔمر هؾ
شمرى ذم اًمًامء ُمـ ٟمجؿ؟) ،ىم٤مل :ىمٚم٧مٟ :مٕمؿ ،ىم٤ملُ( :م٤م شمرى؟) ىم٤مل :ىمٚم٧م :أرى اًمثري٤م ،ىم٤مل( :أُم٤م
إٟمف ي٠ميت هذه إُم٦م سمٕمدده٤م ُمـ صٚمٌؽ اصمٜملم ذم ومتٜم٦م)(-)3
=يٕمغم ذم ُمًٜمدهُ ،)686;(32;.:،مـ ـمريؼ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م ،قمـ ظم٤مًمتف ،قمـ قم٤مئِم٦م ،وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ< ًمْمٕمػ
ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م ،وضمٝم٤مًم٦م ُمـ يروي قمٜمف ،ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع  :55.3ذم إؾمٜم٤مده ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م -شمٜمٌٞمف :ذم ُمًٜمد
إؾمح٤مق :قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م ،قمـ ظم٤مًمتف ،وذم ُمًٜمد أمحد :قمـ ظم٤مًمف ،وذم إدب اعمٗمرد :قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م وظم٤مًمف،
وذم ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين :قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م ،قمـ ظم٤مًمد! وؾمقاء يم٤من هذا أو ذاك ،ومٝمؿ جم٤مهٞمؾ -وأُم٤م طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ زيد
سمـ قم٤مصؿ :وم٠مظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم اًمٙمؼمى ;ُ ،)32662( 473.مـ ـمريؼ اًمزهري ،قمـ قمامرة اسمـ أيب طمًـ اعم٤مزين ،قمـ
قمٛمف قمٌد اهلل سمـ زيد ،وًمٗمٔمف :أن اًمٜم٤مس ؾم٠مًمقا رؾمقل اهلل قمـ اًمقؾمقؾم٦م اًمتل جيده٤م أطمدهؿٕ ،ن يً٘مط ُمـ قمٜمد اًمثري٤م
ّ
أطم٥م إًمٞمف ُمـ أن يتٙمٚمؿ سمف؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ( :ذاك سيح اإليامن ،إن اًمِمٞمٓم٤من ي٠ميت اًمٕمٌد ومٞمام دون ذًمؽ ،وم٢مذا قمّمؿ
ُمٜمف وىمع ومٞمام هٜم٤مًمؽ) ،ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع  :57.3رضم٤مًمف صم٘م٤مت أئٛم٦م -وأُم٤م طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس ،وم٠مظمرضمف
اًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم ( ،)32;2واًمالًمٙم٤مئل ذم ذح أصقل آقمت٘م٤مد ( ،)3885ىم٤مل اهلٞمثٛمك ( :)56.3رضم٤مًمف رضم٤مل
اًمّمحٞمح ظمال ؿمٞمخ اًمٓمؼماٟمك ُمٜمتٍم-ا-هـ ،وًمٗمٔمف ،ىم٤مل :قمـ ؾمامك سمـ زُمٞمؾ ،ىم٤مل :أشمٞم٧م اسمـ قمٌ٤مس وم٘مٚم٧م :ي٤م اسمـ قمٌ٤مس
أضمد ذم ٟمٗمز ؿمٞمئ٤م ٕن أظمر ُمـ اًمًامء ،أو خيٓمٗمٜمل اًمٓمػم ،أو هتقي يب اًمريح ذم ُمٙم٤من ؾمحٞمؼ أطم٥م إزم ُمـ أن أشمٙمٚمؿ سمف
وم٘م٤مل :إن ٟمٌل اهلل ىم٤مل( :ذاك حمض اإليامن) ،ومٚمق اٟمٗمٚم٧م ُمٜمف أطمد اٟمٗمٚم٧م ُمٜمف رؾمقل اهلل وإن ٟمٌل اهلل دظمٚمف ،وم٠مٟمزل اهلل
قمز وضمؾ( :وم٢من يمٜم٧م ذم ؿمؽ مم٤م أٟمزًمٜم٤م إًمٞمؽ وم٤مؾم٠مل اًمذيـ ي٘مرءون اًمٙمت٤مب ُمـ ىمٌٚمؽ) -يقٟمس ( -);5وقمٚمٞمف ّ
وم٢من احلدي٨م
ُمرؾمؾ ذم هذا اعمٌح٨م ،واعمتـ يرشم٘مل إمم احلًـ ،هلذه اًمِمقاهد اًمّمحٞمح٦م واحلًٜم٦م ،واهلل أقمٚمؿ-
) (3أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ( ،)3:33واًمٌخ٤مري ذم اًمٙمٜمك ُمـ شم٤مرخيف ص  ،97واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمٕمٚمؾ ،)4938( 626.4
واًمٓمؼماين ،يمام ذم اعمجٛمع  ،3:8/7وأسمق سمٙمر اًمِم٤مومٕمل ذم اًمٖمٞمالٟمٞم٤مت ص  ،649واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ 572.7
( ،)372:واخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف  ،;9 ،;8/33واًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة ( ،)696واحل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف 548.5
( ،)7677واًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة  ،73:.8واسمـ قمً٤ميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ 393.48ذم ضمزء قمٌ٤مدة سمـ أورم ،قمٌد اهلل سمـ
صمقب ُمـ شم٤مرخي فُ :مـ ـمريؼ قمٌٞمد سمـ أيب ىمرة اًمٌٖمدادي ،قمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ،قمـ أيب ىمٌٞمؾ ،قمـ أيب ُمٞمنة ،قمـ اًمٕمٌ٤مس ،سمف-
وىمد شمٗمرد سمف قمٌٞمد سمـ أيب ّىمرة قمـ اًمٚمٞم٨م< ىم٤مل اسمـ قمدي :مل يروه قمـ اًمٚمٞم٨م همػم قمٌٞمد سمـ أيب ىمرة-ا-هـ ،وىم٤مل أسمقطم٤مشمؿ :ومل
يٙمـ قمٜمد أيب ص٤مًمح هذا احلدي٨م-ا-هـ ،وي٘مّمد سم٠ميب ص٤مًمح :قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح ،يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ،وهذا ي١ميد شمٗمرد
قمٌٞمد هبذا احلدي٨م قمـ اًمٚمٞم٨م -وقمٌٞمد :صدوقُ ،مـ ؿمٞمقخ أمحد واسمـ ُمٕملم وأيب ظمٞمثٛم٦م ،ىم٤مل قمٜمف اسمـ ُمٕملمُ :م٤م سمف سم٠مس،
وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؿمٞمٌ٦م :صم٘م٦م صدوق ،وذيمره اسمـ طم ٌّ٤من ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل :رسمام ظم٤مًمػ ،وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :صدوق ،وقمدّ ه
اًمٕم٘مٞمكم ،واسمـ قمدي ذم اًمْمٕمٗم٤مء ٕضمؾ هذا احلدي٨م ،اٟمٔمر :اجلرح واًمتٕمديؾ  ،)3;37( 634.7واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من
 ،653.:واًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ًمٚمٕم٘مٞمكم  ،)32;4( 338.5واًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي  ،3;::.7وشم٤مريخ سمٖمداد ;7.33
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=( ،)79::واعمٞمزان  ،)7659( 44.5واًمٚمً٤من  ،)485( 344.6وشمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م  -3:5واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد اًمٗمٝمٛمل
اعمٍمي :صم٘م٦م إُم٤مم ،اٟمٔمر اًمت٘مري٥م ( -)78:6وأسمق ىمٌٞمؾ :طمٞمل سمـ ه٤مٟمئ سمـ ٟم٤مض اعمٍمي ،وصم٘مف اسمـ ُمٕملم ،وأمحد سمـ طمٜمٌؾ،
وأسمق زرقم٦م ،وأمحد سمـ ص٤مًمح اعمٍمي ،ويٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من ،واًمٕمجكم ،واسمـ طمٌ٤من ،وهمػمهؿ ،واٟمٔمر :حترير اًمت٘مري٥م
( -)3828وأسمق ُمٞمنةُ :مقمم اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ،شم٤مسمٕمل ،ذيمره اًمٌخ٤مري ذم اًمٙمٜمك ص  ،)929( 97واسمـ أيب طم٤مشمؿ
ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)4485واسمـ طمجر ذم شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م  ،745وىم٤مل أمحد ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ُمًٜمد أمحد :5:;.4
شم٤مسمٕمل مل جيرطمف أطمد ،ومٝمق قمغم اًمًؽم واًمث٘م٦م -وشمّمحٞمح سمٕمض احلٗم٤مظ طمديثف يمام ؾمٞم٠ميت شمقصمٞمؼ ًمف وٛمٜم ً٤م-وسمٜم٤مء قمغم هذا وم٘مد
اظمتٚمػ اعمحدّ صمقن ىمديام وطمديث٤م ذم صح٦م هذا احلدي٨م ،وه٤مك ُمٚمخص اظمتالومٝمؿ :وم٘مد و ّٕمٗمف :اًمٌخ٤مري ،واًمٕم٘مٞمكم،
واهلٞمثٛمل ،واًمذهٌل سمًٌ٥م شمٗمرد قمٌٞمد ،وضمٝم٤مًم٦م أيب ُمٞمنة< ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم شم٤مرخيف اًمٙمٌػم  :8.4ذم شمرمج٦م قمٌٞمد سمـ أيب ىمرة:
ٓ يت٤مسمع ذم طمديثف ذم ىمّم٦م اًمٕمٌ٤مس-ا-هـ ،وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم  :)32;4( 338.5قمٌٞمد سمـ أيب ىمرة ،قمـ اًمٚمٞم٨م
سمـ ؾمٕمد ،طمديثف همػم حمٗمقظ ،وٓ يٕمرف إٓ سمف ،وىم٤مل اهلٞمثٛمل  :3:8.7رواه أمحد ،واًمٓمؼماين ،وومٞمف أسمق ُمٞمنة ُمقمم
اًمٕمٌ٤مس ومل أقمرومف إٓ ذم شمرمج٦م أسمك ىمٌٞمؾ ،وسم٘مٞم٦م رضم٤مل أمحد صم٘م٤مت-ا-هـ ،وىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٖمٜمل  :642.4قمٌٞمد سمـ أيب ُىم ّرة،
شمٗمرد سمخؼم ؾم٤مىمط ذم سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ،وىم٤مل ذم ديقان اًمْمٕمٗم٤مء ص  :429قمٌٞمد سمـ أيب ىمرة ،قمـ اًمٚمٞم٨م،
قمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمدّ ،
طمديثف ُمٜمٙمر ذم سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ،وىم٤مل ذم شم٤مريخ اإلؾمالم  :477.36احلدي٨م ذم اعمًٜمد وهق ُمٜمٙمر ،وىم٤مل ذم اعمٞمزان :44.5
رواه أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده ،وهذا سم٤مـمؾ< وشمٕم٘مٌف اسمـ طمجر ذم اًمٚمً٤من  345.6وم٘م٤مل :مل أر ُمـ ؾمٌؼ اعم١مًمػ إمم احلٙمؿ
قمغم هذا احلدي٨م سم٤مًمٌٓمالن-ا-هـ -وىم٤مل اسمـ طمجر ذم شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م ص  :3:6زقمؿ اًمذهٌل ذم اعمٞمزان أن طمدي٨م اًمٚمٞم٨م
اعمذيمقر سم٤مـمؾ ،وذم يمالُمف ٟمٔمر ،وم٢مٟمف ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة ،وىمد وىمع ُمّمداق ذًمؽ ،واقمتٛمد اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ قمٚمٞمف-اهـ ،صمؿ
ّ
إن احل٤مومظ اسمـ طمجر شمراضمع ذم اعمقوع ٟمٗمًف وم٘م٤مل :صمؿ شمذيمرت أن ًمٚمحدي٨م قم ّٚم٦م أظمرى همػم شمٗمرد قمٌٞمد سمف متٜمع إظمراضمف ذم
اًمّمحٞمح ،وهق وٕمػ أيب ىمٌٞمؾٟٕ ،مف يم٤من يٙمثر اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م ،وم٢مظمراج احل٤ميمؿ ًمف ذم اًمّمحٞمح ُمـ
شمً٤مهٚمف-ا-هـ ،وٟم٤مىمِمف أمحد ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمًٜمد  5::.4وم٘م٤مل :هذا شمٕمٚمٞمؾ ُمتٝم٤موم٧م ٓ ،يٜمٓمٌؼ قمغم اًم٘مقاقمد
اًمّمحٞمح٦م ًمٜم٘مد احلدي٨م ،ومام قمٚمٛمٜم٤م أن أطمد ًا زقمؿ أن أسم٤م ىمٌٞمؾ يم٤من يٙمثر اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م ،إٓ ىمقل يٕم٘مقب سمـ ؿمٞمٌ٦م
صح أٟمف يٜم٘مؾ قمٜمٝم٤م ومٛمـ ذا يًتٓمٞمع أن
ومٞمف :يم٤من ًمف قمٚمؿ سم٤معمالطمؿ واًمٗمتـ ،وأيـ هذا ُمـ اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م؟! صمؿ ًمق ّ
يزقمؿ أن هذا احلدي٨م ُمرده إمم ذًمؽ؟! وهق يرويف سم٢مؾمٜم٤مده إمم اًمٕمٌ٤مس ُمرومققم ً٤م ،وًمق ومٕمؾ ،وم٠مؾمٜمده يمٝمذا اإلؾمٜم٤مد وهق يٜم٘مٚمف
قمـ اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م ًمٙم٤من يمذاسم ً٤م وو٤مقم ً٤م ،وُم٤م رُم٤مه أطمد سمذًمؽ وٓ سم٘مري٥م ُمٜمف ،ومٝمذا شمٕمٚمٞمؾ سم٤مـمؾ ٓ ي١مسمف ًمف-ا-هـ -وو ّٕمػ
َ
احلدي٨م سمٕم ّٚم٦م ذم ُمتٜمف ،هل خم٤مًمٗمتف ًمٚمقاىمع ،وم٘م٤مل ذم شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م ص  :3:6وومٞمف أيْم ً٤م أن اًمذيـ وًمقا اخلالوم٦م
اسمـ طمجر
ُمـ ذر ّي٦م اًمٕمٌ٤مس أيمثر ُمـ قمدد أٟمجؿ اًمثري٤م ،إٓ إن أريد اًمت٘مٞمٞمد ومٞمٝمؿ سمّمٗم٦م ُم٤م ،وومٞمف ُمع ذًمؽ ٟمٔمر-ا-هـ -وٟم٤مىمِمف أيْم٤م أمحد
ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمًٜمد  5::.4وم٘م٤مل :وأُم٤م ٟمجقم اًمثري٤م وم٢مهن٤م يمثػمة اًمٕمدد ،أيمثر ضمد ًا ُمـ اًمٕمدد اًمذي زقمٛمقا ،ويم٤من
اًمٕمرب يٕمرومقن ذًمؽ ىمدي ًام ،ومٗمل اًمٜمٝم٤مي٦م واًمٚمً٤من :وي٘م٤مل إن ظمالل أٟمجؿ اًمثري٤م اًمٔم٤مهرة يمقايم٥م ظمٗمٞم٦م يمثػمة اًمٕمدد-ا-هـ-
وىمقى آظمرون هذا احلدي٨مُ ،مٜمٝمؿ :أسمق طم٤مشمؿ ،واحل٤ميمؿ ،واًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ،واسمـ يمثػم ،واًمًٞمقـمل ،واًم٘مًٓمالين،
ّ
واًمًٜمدي ،وأمحد ؿم٤ميمر< وم٘مد ٟم٘مؾ اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم شم٤مريخ سمٖمداد  ;9.33قمـ اسمـ أيب طم٤مشمؿ أٟمّف ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أيب،
وذيمر هذا احلدي٨م وم٘م٤مل :هذا طمدي٨م مل يروه إٓ قمٌٞمد سمـ أيب ىمرة ،ويم٤من سمٌٖمداد قمٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ أو حيٞمك سمـ ُمٕملم ـ أٟم٤م
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ُ ,8م٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمتٜمٗمؾ سمٕمد اًمٕمٍم:
قمـ أيب سمٍمة اًمٖمٗم٤مري  ىم٤مل :صغم سمٜم٤م رؾمقل اهلل ط صالة اًمٕمٍم وم٘م٤ملّ :
(إن هذه
اًمّمالة قمرو٧م قمغم ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ ومتقاٟمقا ومٞمٝم٤م وشمريمقه٤م ،ومٛمـ صاله٤م ُمٜمٝمؿ و ّٕمػ ًمف أضمره٤م
ُمرشملم ،وٓ صالة سمٕمده٤م طمتك يرى اًمِم٤مهد)( ،)3واًمِم٤مهد اًمٜمجؿ(-)4

وه سمف ،طمٞم٨م وضمده قمٜمده قمـ حيٞمك سمـ ُمٕملم-ا-هـ ،وىم٤مل احل٤ميمؿ
=أؿمؽ ـ ويم٤من يْم ّـ سمف ،ورأيتف يًتحًـ هذا احلدي٨مَّ ُ ،
ذم اعمًتدرك  : 584.5هذا طمدي٨م شمٗمرد سمف قمٌٞمد اهلل سمـ أسمك ىمرة قمـ اًمٚمٞم٨م ،وإُم٤مُمٜم٤م أسمق زيمري٤م ـ يٕمٜمل اسمـ ُمٕملم ـ ًمق مل
يروف عم٤م طمدث قمٜمف سمٛمثؾ هذا احلدي٨م ،وشمٕم٘مٌف اًمذهٌل وم٘م٤مل :مل يّمح هذا-ا-هـ ،ورواي٦م اسمـ ُمٕملم قمـ قمٌٞمد قمٜمد اًمْمٞم٤مء
اعم٘مدد< وىمد ىم٤مل ذم إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة مم٤م مل خيرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام  :5:6.:ذم إؾمٜم٤مده ٓ سم٠مس
سمف-ا-هـ ،وذيمر اسمـ يمثػم ذم ضم٤مُمع اعمً٤مٟمٞمد واًمًٜمـ ( )7;5:أن أسم٤م ُمٞمنة شمٗمرد سمف ،صمؿ ىم٤مل :وٓ سم٠مس سم٢مؾمٜم٤مده-ا-هـ ،وطمًٜمف
اًمًٞمقـمل ذم اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ( ،)6793وىم٤مل اًم٘مًٓمالين ذم اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م  ،73;.3واًمًٜمدي ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم ُمًٜمد أمحد
 :93.5وٓ سم٠مس سم٢مؾمٜم٤مده-ا-هـ ،وصحح إؾمٜم٤مده أمحد ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمًٜمد  ،5::.4وظم٤مًمٗمف حم٘م٘مقا اعمًٜمد سم٢مذاف
ت ذم اًمرأي اًمراضمح ذم احلٙمؿ قمغم هذا احلدي٨م،
حتػم ُ
إرٟم٤مؤوط ومحٙمٛمقا قمغم هذا احلدي٨م سم٤مًمْمٕمػ اًمِمديد!! وسمٕمدُ وم٘مد ّ
وشم٠مُمٚم٧م يمثػما ذم يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ ومٞمف ،وأًمٗمٞم٧م ومٞمف شمٌ٤ميٜم٤م واوح٤م ،وراضمٕم٧م يمت٥م اًمٗم ّـ اًمتل ىمد شمزيؾ
هذا اًمٚمٌس ،واؾمتخرت اهلل شمٕم٤ممم ودقمقشمف ،ورأي٧م أن إىمرب ًمٚمّمقاب ـ إن ؿم٤مء اهلل ـ أٟمّف طمدي٨م وٕمٞمػ ،واهلل أقمٚمؿ-
) )3ىم٤مل اسمـ طمٌ٤من يمام ذم اإلطمً٤من ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طمٌ٤من  :5;.7اًمٕمرب شمًٛمل اًمثري٤م :اًمٜمجؿ -ومل يرد سم٘مقًمف هذا أن
وىم٧م صالة اعمٖمرب ٓ شمدظمؾ طمتك شمرى اًمثري٤مٕ ،ن اًمثري٤م ٓ شمٔمٝمر إٓ قمٜمد اؾمقداد إومؼ وشمٖمٞمػم إصمػم< وًمٙمـ ُمٕمٜم٤مه
قمٜمدي :أن اًمِم٤مهد هق أول ُم٤م ئمٝمر ُمـ شمقاسمع اًمثري٤مٕ ،ن اًمثري٤م شمقاسمٕمٝم٤م اًمٙمػ اخلْمٞم٥م ،واًمٙمػ اجلذُم٤مء ،واعم٠مسمض،
واعمٕمّمؿ ،واعمرومؼ ،وإسمرة اعمرومؼ ،واًمٕمٞمقق ،ورضمؾ اًمٕمٞمقق ،وإقمالم ،واًمْمٞم٘م٦م ،واًم٘مالص ،وًمٞمس هذه اًمٙمقايم٥م
سم٤مٕٟمجؿ اًمزهر إٓ اًمٕمٞمقق وم٢مٟمف يمقيم٥م أمحر ُمٜمػم ُمٜمٗمرد ذم ؿمؼ اًمِمامل قمغم ُمتـ اًمثري٤م ،ئمٝمر قمٜمد همٞمٌقسم٦م اًمِمٛمس ،وم٢مذا يم٤من
اإلٟمً٤من ذم سمٍمه أدٟمك طمدة ،وهم٤مسم٧م اًمِمٛمس يرى اًمٕمٞمقق ،وهق اًمِم٤مهد اًمذي حتؾ صالة اعمٖمرب قمٜمد فمٝمقره-
) (4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب إوىم٤مت اًمتل هنل قمـ اًمّمالة ومٞمٝم٤م ،سمٚمٗمظ :طمتك يٓمٚمع اًمِم٤مهد
-)3:9;(42:.4
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ُ ,9م٤م ضم٤مء ذم اًمتحذير ُمـ اًمقٓي٦م واإلُم٤مرة:
قمـ أيب هريرة  قمـ اًمٜمٌل ط أٟمف ىم٤مل( :ويؾ ًمألُمراء ،ويؾ ًمٚمٕمروم٤مء( ،)3ويؾ ًمألُمٜم٤مء،
ًمٞمتٛمٜملم أىمقام يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أن ذوائٌٝمؿ( )4يم٤مٟم٧م ُمٕمٚم٘م٦م سم٤مًمثري٤م ،يتذسمذسمقن سملم اًمًامء وإرض ،ومل
يٙمقٟمقا قمٛمٚمقا( )5قمغم رء)(-)6
) )3مجع قمَريػ سمٗمتح وختٗمٞمػ ي٤مء ،وهق اًم٘مٞمؿ سم٠مُمر اًم٘مٌٞمٚم٦م واعمحٚم٦م قمغم أُمرهؿ ،ويتٕمرف إُمػم ُمٜمف أطمقاهلؿ عمٕمرومتف هب٤م،
واًمٕمراوم٦م سم٤مًمٙمن :قمٛمٚمف ،وسم٤مًمٗمتح :يمقٟمف قمري ًٗم٤م ،وهق ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ ،وذم احلدي٨م حتذير ُمـ اًمتٕمرض ًمٚمرئ٤مؾم٦م واًمت٠مُمر
قمغم اًمٜم٤مس ،عم٤م ومٞمف ُمـ اًمٗمتٜم٦م ،وٕٟمف إذا مل ي٘مؿ سمح٘مف ومل ي١مد أُم٤مٟم٦م ومٞمف أصمؿ ،واؾمتحؼ ُمـ اهلل اًمٕم٘مقسم٦م ،اٟمٔمر :اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م
احلدي٨م  ،43:.5طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم اعمًٜمد ;-::.
) )4مجع ذؤاسم٦م ،وهل اًمِمٕمر اعمْمٗمقر ُمـ اًمرأس ،اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م  ،373.4طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم اعمًٜمد
;-::.
) ) 5قمغم سمٜم٤مء اعمٗمٕمقل ُمـ اًمتٕمٛمٞمؾ ،أي :ضمٕمٚمقا قم٤مُمٚملم ،أو قمغم سمٜم٤مء اًمٗم٤مقمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ ،اٟمٔمر طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم اعمًٜمد
;-::.
) (6أظمرضمف اًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمًٜمده ( ،)4745وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده ،)8439(:6.33واسمـ ظمزيٛم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م ،يمام ذم إحت٤مف
اعمٝمرة  ،3:8.7واسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمًػم ،سم٤مب ذيمر اإلظمٌ٤مر قمام يتٛمٜمك إُمراء أهنؿ ُم٤م وًمقا مم٤م وًمقا ؿمٞمئ٤م
 ،558.32وأسمق أمحد احل٤ميمؿ ذم اًمٙمٜمك  ،33.6واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ،;3.6واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ  ،;9.32واًمٌٖمقي ذم
ذح اًمًٜم٦م (ُ :)468:مـ ـمرق قمـ هِم٤مم اًمدؾمتقائل ،قمـ قمٌ٤مد سمـ أيب قمكم ،قمـ أيب طم٤مزم ،قمـ أيب هريرة ،سمف -وأظمرضمف
اًمٌزار ذم ُمًٜمده (; ،);84واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ُ :;3.6مـ ـمريؼ قم٤مصؿ اسمـ هبدًم٦م ،قمـ يزيد سمـ ذيؽ ،قمـ أيب
ظمر ُمـ اًمثري٤م وأٟمف مل يؾ ُمـ أُمر اًمٜم٤مس ؿمٞمئ٤م -وقمٌ٤مد سمـ أيب قمكم :قمٚمؼ
هريرة ،سمف خمتٍما ،وًمٗمٔمفً :مٞمقؿمٙمـ رضمؾ يتٛمٜمك أٟمف ّ
ًمف اًمٌخ٤مري ،وطمدث قمٜمف مج٤مقم٦م ،ووصم٘مف اسمـ ُمٕملم ذم رواي٦م اعمٗمْمؾ سمـ همً٤من اًمٖماليب ،وقمٌد اخل٤مًمؼ سمـ ُمٜمّمقر ،وذيمره اسمـ
طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت ،وىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من :مل شمثٌ٧م قمداًمتف ،وىم٤مل احل٤مومظُ :م٘مٌقل ،أي طمٞم٨م يت٤مسمع ،واٟمٔمر :شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم رواي٦م
اعمٗمْمؾ ( ،)323واًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  ،57.8واجلرح واًمتٕمديؾ  ،:6.8واًمث٘م٤مت  ،365.7واعمٞمزان  ،592.4واًمت٘مري٥م
( ،) 5359وىمد شم٤مسمٕمف هِم٤مم سمـ طمً٤من ،قمـ أيب طم٤مزم ،قمٜمد اسمـ طمٌ٤من ،وأيب أمحد احل٤ميمؿ ،ذم ُمقوٕمٞمٝمام اًمً٤مسم٘ملم -وصحح
احل٤ميمؿ إؾمٜم٤مده إول واًمث٤مين ،وواوم٘مف اًمذهٌل ،وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد  :422.7رواه أمحد ،ورضم٤مًمف صم٘م٤مت ذم
ـمري٘ملم ُمـ أرسمٕم٦م ،ورواه أسمق يٕمغم واًمٌزار-ا-هـ ،وىم٤مل اعمٜمذري ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م  :49;.3رواه أمحد ُمـ ـمرق رواة
سمٕمْمٝم٤م صم٘م٤مت-ا-هـ ،ىم٤مل إًمٌ٤مين ُمٕمٚم٘م٤م قمغم يمالُمٝمام ذم هم٤مي٦م اعمرام ( :)34:وم٢مهنام يقمه٤من أن ًمف أيمثر ُمـ ـمريؼ واطمد قمـ
طمًٜمف ذم اًمّمحٞمح٦م
أيب هريرةُ ،مع أٟمف ًمٞمس ًمف قمٜمد أمحد وٓ قمٜمد همػمه ممـ ظمرضمٜم٤م قمٜمف همػم اًمٓمريؼ اعمذيمقرة-اهـ ،وىمد ّ
( ،)4842( ،)3;:4وصحح إؾمٜم٤مده أمحد ؿم٤ميمر ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اعمًٜمد ( ،):834وقمٚمٞمف وم٤محلدي٨م ٓيٜمزل قمـ رشمٌ٦م
احلًـ ،واهلل أقمٚمؿ -وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر ،وصمقسم٤من ُمرومققم٤م ،وأصمر ُمروي قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ُمقىمقوم٤م:
وم٠مُم٤م طمدي٨م قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ :وم٠مظمرضمف أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده  ،)6967( 3::.:واًمٓمؼماين ذم إوؾمط
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ُ ,:م٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم اًمٖم٤مؾمؼ:
قمـ أيب هريرة  قمـ اًمٜمٌل ط ىم٤مل( :اًمٖم٤مؾمؼ :اًمٜمجؿ ،وهق اًمثري٤م)(-)3

=( ،)5::2ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع  :3;;.7رواه أسمق يٕمغم ،واًمٓمؼماين ذم إوؾمط ،وومٞمف قمٛمر سمـ ؾمٕمٞمد اًمٜمٍمي وهق
وٕمٞمػ ،وًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ ُمدًمس-ا-هـ ،وىم٤مل اًمٌقصػمي ذم إحت٤مف اخلػمة  :68.7رواه أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده ُمـ
ـمرق رواة سمٕمْمٝم٤م صم٘م٤مت-ا-هـ ،وُمثٚمف يّمٚمح ؿم٤مهدا حلدي٨م أيب هريرة ،ويرشم٘مل ًمٚمّمحٞمح ًمٖمػمه ،واهلل أقمٚمؿ -وأ ُّم٤م طمدي٨م
صمقسم٤من ،وم٠مظمرضمف اًمروي٤مين ذم ُمًٜمده ( ،)862ىم٤ملٟ :م٤م اسمـ إؾمح٤مقٟ ،م٤م ىم٤مؾمؿ سمـ ديٜم٤مرٟ ،م٤م إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر ،قمـ هريؿ سمـ
ؾمٗمٞم٤من ،قمـ ًمٞم٨م ،قمـ أيب إدريس ،قمـ صمقسم٤من ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط( :ويؾ ًمٚمٕمروم٤مء ،ويؾ ًمألُمراء ،ويؾ ًمألُمٜم٤مءً ،مٞم٠مشملم
قمغم أطمدهؿ يقم و ّد أٟمف يم٤من ُمٕمٚم٘م٤م سمذؤاسمتف ُمتك ـمٚمٕم٧م اًمثري٤م وأٟمف مل يت٠مُمر اًمٜم٤مس) ،وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػُ ،مًٚمًؾ
سم٤معمج٤مهٞمؾ -وأُم٤م أصمر أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،وم٠مظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم ُمّمٜمٗمف يمت٤مب إدب ،سم٤مب ُم٤م ىم٤مًمقا ذم يمراهٞم٦م اًمٕمراوم٦م
 ،)48936( 7::.35ىم٤مل :طمدصمٜم٤م ويمٞمع ،قمـ اسمـ ؿمٕمٌ٦م ،قمـ رضمؾ مل يٙمـ يًٛمٞمف ،ؾمٛمع أٟمً٤م ،ي٘مقل( :ويؾ ًمٚمٕمروم٤مء
واًمٜم٘مٌ٤مء ،ويؾ ًمألُمٜم٤مء ،و ّد أطمدهؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمق يم٤من ُمٕمٚم٘م٤م سم٤مًمثري٤م) ،وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ إلهب٤مم سمٕمض رواشمف-
) (3أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه  ،96:.46ىم٤مل< طمدصمٜم٤م ٟمٍم سمـ قمكم ،ىم٤مل :صمٜم٤م سمٙم٤مر سمـ قمٌد اهلل ،اسمـ أظمل مه٤مم ،ىم٤مل :صمٜم٤م حمٛمد
سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ،قمـ أسمٞمف ،قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ،قمـ أيب هريرة ،سمٚمٗمظ :اًمٜمجؿ اًمٖم٤مؾمؼ -وأظمرضمف
أسمق اًمِمٞمخ ذم يمت٤مب اًمٕمٔمٛم٦م ُ )8;5( 343:.6مـ ـمريؼ ٟمٍم سمـ قمكم ،سمف ،سمٚمٗمٔمف -وسمرىمؿ (ُ )8;4مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمٌد
اًمٕمزيز ،قمـ أسمٞمف ،قمـ أيب هريرة  قمـ اًمٜمٌل ط ىم٤مل( :اًمٖم٤مؾمؼ :اًمٜمجؿ ،وهق اًمثري٤م) ،وقمزاه اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر
 9;:.37إمم اسمـ ُمردويف ،واحلدي٨م ُمٕمٚمقل سمام ي٠ميت:
,3سمٙم٤مر سمـ قمٌد اهلل سمـ حيٞمك اًمٌٍمي ،ذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت ،وؾمامه :سمٙمػم سمـ قمٌٞمد اهلل ،وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿً :مٞمس سم٤مًم٘مقي،
وىم٤مل ُمرة :ؿمٞمخ ،وذيمره اًمذهٌل ذم اعمٖمٜمل ،ومٝمق جمٝمقل احل٤مل ،اٟمٔمر :اجلرح واًمتٕمديؾ  ،62;.4اًمث٘م٤مت ،373.:
اعمٖمٜمل  ،332.3اًمٚمً٤من -73.4
,4حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف اًمزهري ،ىم٤مل اًمٌخ٤مريُ :مٜمٙمر احلدي٨م -وي٘م٤مل :سمٛمِمقرشمف ضمٚمد
ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ،وىم٤مل اًمٜمً٤مئلُ :مؽموك احلدي٨م ،وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :هؿ صمالصم٦م إظمقة :حمٛمد ،وقمٌد اهلل ،وقمٛمران< وهؿ
وٕمٗم٤مء احلدي٨مً ،مٞمس هلؿ طمدي٨م ُمًت٘مٞمؿ ،اٟمٔمر :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  ،389.3يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ًمٚمٜمً٤مئل ص
 ،454اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ًمٚمٕم٘مٞمكم  ،326.6اجلرح واًمتٕمديؾ  ،9.:اعمٖمٜمك  ،82:.4اًمٚمً٤من -482.7
 ,5قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف اًمزهري ،ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من :جمٝمقل احل٤مل ،اٟمٔمر :ذيؾ ُمٞمزان آقمتدال ص
 ،562اًمٚمً٤من  -5:.6واحلدي٨م وٕمٗمف اسمـ طمجر ذم ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر
اًمٕمً٘مالين ،رىمٛمف :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،ىم٤مم سم٢مظمراضمف :حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م( ،دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت ;359م)
 ،:7.34وأورده اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه  ،929.6وىم٤مل :هذا احلدي٨م ٓ يّمح رومٕمف إمم اًمٜمٌل ط وقمٚمٞمف وم٤محلدي٨م
وٕمٞمػ ،واٟمٔمر ختري٩م احلدي٨م أيت ،واهلل أقمٚمؿ-
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;ُ ,م٤م ضم٤مء ذم صالح اًمثامر قمٜمد ـمٚمقع اًمثري٤م:
قمـ أيب هريرة  قمـ اًمٜمٌل ط ىم٤مل( :إذا ـمٚمع اًمٜمجؿ ذا صٌ٤مح ،رومٕم٧م اًمٕم٤مه٦م)(-)3
ُ ,32م٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع اًمثامر ىمٌؾ سمدو صالطمٝم٤م:
 -3قمـ أيب هريرة  ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط ٓ( :يٌ٤مع اًمثامر طمتك يٓمٚمع اًمثري٤م)(-)4
 -4قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م  ىم٤مل :يم٤من اًمٜم٤مس ذم قمٝمد رؾمقل اهلل ط يتٌ٤ميٕمقن اًمثامر ،وم٢مذا ّ
ضمذ

()5

اًمٜم٤مس وطمي شم٘م٤موٞمٝمؿ( ،)6ىم٤مل اعمٌت٤مع :إٟمف أص٤مب اًمثٛمر اًمدُم٤من( ،)7أص٤مسمف ُمراض ،أص٤مسمف

) (3ؾمٞم٠ميت خترجيف واًمٙمالم قمٚمٞمف ُمٗمّمال ذم اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م إن ؿم٤مء اهلل-
) (4أظمرضمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم ُمًٜمده  )79:( 734.4قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ،قمـ أيب هريرة ،سمف -وروى حمٛمد سمـ احلًـ ذم أصم٤مر
ص ; 37قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ،قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ،قمـ أيب هريرة رومٕمف :إذا ـمٚمع اًمٜمجؿ ذا صٌ٤مح ،وم٘مد رومٕم٧م اًمٕم٤مه٦م قمـ يمؾ
سمٚمد ،وذيمره اعمرشم٣م اًمزسمٞمدي ذم قم٘مقد اجلقاهر اعمٜمٞمٗم٦م  434.3سمٚمٗمظ ٓ :شمٌ٤مع اًمثامر طمتك شمٓمٚمع اًمثري٤م ،وأورده اسمـ طمجر ذم
اًمٗمتح ُ 5;8.6مـ رواي٦م أيب داود سمٚمٗمظ :إذا ـمٚمع اًمٜمجؿ صٌ٤مطم٤م رومٕم٧م اًمٕم٤مه٦م قمـ يمؾ سمٚمد ،صمؿ ىم٤مل :وذم رواي٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م،
قمـ قمٓم٤مء :رومٕم٧م اًمٕم٤مه٦م قمـ اًمثامر ،واًمٜمجؿ :هق اًمثري٤م ،واإلؾمٜم٤مد صحٞمح -واحلدي٨م ىمد ورد قمـ اسمـ قمٛمر :أظمرضمف
اًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده ،ص  ،365وأمحد ( ،)7327واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر  ،45.6واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ ،522.7
وذم ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ  ،95.:واًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م (;ُ ،)429مـ ـمرق قمـ قمثامن سمـ قمٌد اهلل سمـ هاىم٦م ،ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م اسمـ
قمٛمر قمـ سمٞمع اًمثامر ،وم٘م٤مل :هنك رؾمقل اهلل ط قمـ سمٞمع اًمثامر طمتك شمذه٥م اًمٕم٤مه٦م ،ىمٚم٧م :وُمتك ذاك؟ ىم٤مل :طمتك شمٓمٚمع اًمثري٤م،
وهق طمدي٨م صحٞمح< رضم٤مًمف رضم٤مل اًمِمٞمخلم ،وأصٚمف ذم اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمٌٞمقع،سم٤مب سمٞمع اًمثامر ىمٌؾ أن يٌدو
صالطمٝم٤م ،)42:4( 988.4وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع اًمثٛمر طمتك يٌدو صالطمف
 ،)5:79(33.7وًمٗمٔمف :هنك قمـ سمٞمع اًمثامر طمتك يٌدو صالطمٝم٤م ،هنك اًمٌ٤مئع واعمٌت٤مع-
) (5ىمقًمف :وم٢مذا َّ
ضمذ اًمٜم٤مس ،سم٤مجلٞمؿ واًمذال اعمٕمجٛم٦م اًمث٘مٞمٚم٦م ،أي ىمٓمٕمقا صمٛمر اًمٜمخؾ ،أي اؾمتحؼ اًمثٛمر اًم٘مٓمعُ ،مٕمٜم٤مه :دظمٚمقا ذم
زُمـ اجلذاذ ،واجلذاذ سام اًمٜمخؾ ،وهق ىمٓمع صمٛمرهت٤م وأظمذه٤م ُمـ اًمِمجر -همري٥م احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب -527.3
) (6ىمقًمف :وطمي شم٘م٤موٞمٝمؿ ،سم٤مًمْم٤مد اعمٕمجٛم٦م -همري٥م احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب -527.3
) (7ىمقًمف :اًمدُم٤من :اًمدُم٤من هق سم٤مًمٗمتح وختٗمٞمػ اعمٞمؿ :ومً٤مد اًمثٛمر وقمٗمٜمف ىمٌؾ إدرايمف طمتك يًقدُ ،مـ اًمدُمـ وهق اًمنىملم،
وي٘م٤مل إذا ـمٚمٕم٧م اًمٜمخٚم٦م قمـ قمٗمـ وؾمقاد ىمٞمؾ أص٤مهب٤م اًمدُم٤من ،وي٘م٤مل اًمدُم٤مل سم٤مًمالم أيْم٤م سمٛمٕمٜم٤مه ،هٙمذا ىمٞمده اجلقهري
وهمػمه سم٤مًمٗمتح ،واًمذي ضم٤مء ذم همري٥م اخلٓم٤ميب سم٤مًمْمؿ ،ويم٠مٟمف أؿمٌفٕ ،ن ُم٤م يم٤من ُمـ إدواء واًمٕم٤مه٤مت ومٝمق سم٤مًمْمؿ،
يم٤مًمًٕم٤مل واًمٜمح٤مز واًمزيم٤مم -اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م -357.4
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ىمِم٤مم( ،)3قم٤مه٤مت( )4حيتجقن هب٤م ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط عم٤م يمثرت قمٜمده اخلّمقُم٦م ذم ذًمؽ:
(وم٢مُم٤م ٓ( ،)5ومال شمتٌ٤ميٕمقا طمتك يٌدو صالح اًمثٛمر) ،يم٤معمِمقرة يِمػم هب٤م ًمٙمثرة ظمّمقُمتٝمؿ-
وأظمؼمين ظم٤مرضم٦م سمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م ،أن زيد سمـ صم٤مسم٧م :مل يٙمـ يٌٞمع صمامر أروف طمتك شمٓمٚمع
اًمثري٤م ،ومٞمتٌلم إصٗمر ُمـ إمحر ،ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل اًمٌخ٤مري :رواه قمكم سمـ سمحر ،طمدصمٜم٤م
طمٙم٤مم ،طمدصمٜم٤م قمٜمًٌ٦م ،قمـ زيمري٤مء ،قمـ أيب اًمزٟم٤مد ،قمـ قمروة ،قمـ ؾمٝمؾ ،قمـ زيد(-)6


) (3ىمقًمف ُىمِم٤مم :سمْمؿ اًم٘م٤مف سمٕمده٤م ُمٕمجٛم٦م ظمٗمٞمٗم٦م ،اًم٘مِم٤مم واعمراض ،مه٤م ُمـ آوم٤مت اًمثٛمرة ،وٓ ظمالف ذم وٛمٝمام -اًمٜمٝم٤مي٦م ذم
همري٥م احلدي٨م-375.4-
) (4ىمقًمف :قم٤مه٤مت مجع قم٤مه٦م ،وهق سمدل ُمـ اعمذيمقرات أوًٓ ،واًمٕم٤مه٦م اًمٕمٞم٥م وأوم٦م اًمتل شمّمٞم٥م اًمزرع -اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم
663.4
) (5ىمقًمف :وم٢مُم٤م ٓ ،أصٚمٝم٤م إن اًمنمـمٞم٦م ،وُم٤م زائدة ،وم٠مدهمٛم٧م ،ىم٤مل اسمـ إٟمٌ٤مري :وُمٕمٜم٤مه :اومٕمؾ يمذا ويمذا إن يمٜم٧م ٓ شمٗمٕمؾ يمذا
ويمذا -إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ 65.9
) (6أظمرضمف اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤م ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب سمٞمع اًمثامر ىمٌؾ أن يٌدو صالطمٝم٤م ،)42:3( 987.4 ،ىم٤مل
اًمٌخ٤مري :وىم٤مل اًمٚمٞم٨م ،قمـ أيب اًمزٟم٤مد ،يم٤من قمروة سمـ اًمزسمػم ،حيدث قمـ ؾمٝمؾ سمـ أيب طمثٛم٦م إٟمّم٤مريُ ،مـ سمٜمل طم٤مرصم٦م :أٟمف
طمدصمف قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م ،ومذيمره ،ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح  :69;.36شمٕمٚمٞمؼ اًمٚمٞم٨م ُمـ أومراده،
وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح  :5;6.6مل أره ُمقصقٓ ُمـ ـمريؼ اًمٚمٞم٨م ،واٟمٔمر شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ -)43;5( 482.5

94
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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املبخح الجاىٕ
اآلثاز الْازدٗ يف جنه الجسٓا
ُ -3م٤مضم٤مء ذم ومْمؾ أهؾ اعمديٜم٦م:
قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ ،ىم٤ملً :م٘مد رأي٧م ُمِمٞمخ٦م سم٤معمديٜم٦م ،وإن قمٚمٞمٝمؿ اًمٖمدائر(،)3
واعمقرد( ،)4وذم أيدهيؿ اعمخ٤مس( ،)5وذم أيدهيؿ أصمر احلٜمَّ٤مء( )6ذم هٞمئ٦م اًمٗمتٞم٤من،
اعمٛمٍم
وإن قمٚمٞمٝمؿ
َّ
َّ
وديـ أطمدهؿ أسمٕمد ُمـ اًمثري٤م إن أريد قمغم ديٜمف(-)7
ُ -4م٤م ضم٤مء ذم حتري إوىم٤مت اًمتل يرضمك ومٞمٝم٤م اعمٓمر:
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م أٟمف ىم٤مل :طمدصمٜمل ُمـ ٓ أهتؿ :أٟمف ؿمٝمد هذا اعمّمغم ُمـ قمٛمر سمـ
اخلٓم٤مب  وهق يًتً٘مل سم٤مًمٜم٤مس قم٤مم اًمرُم٤مدة( ،)8ىم٤مل :ومدقم٤م واًمٜم٤مس ـمقيال ،واؾمتً٘مك
ـمقيال ،وىم٤مل ًمٚمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م :ي٤م قمٌ٤مس :يمؿ سم٘مل ُمـ ٟمقء اًمثري٤م؟( )9وم٘م٤مل اًمٕمٌ٤مس :مل يٌؼ
) )3اًمٖمدائر :هل وٗم٤مئر اًمِمٕمر -واٟمٔمر :ؿمٛمس اًمٕمٚمقم ودواء يمالم اًمٕمرب ُمـ اًمٙمٚمقمٟ ،مِمقان سمـ ؾمٕمٞمد احلٛمػمى ،حت٘مٞمؼ د
طمًلم سمـ قمٌد اهلل اًمٕمٛمريُ ،مٓمٝمر اإلري٤مين ،د يقؾمػ حمٛمد قمٌد اهلل( ،سمػموت :دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس ،اًمٓمٌٕم٦م إومم
3642هـ3;;;.م) -6;35.:
اعمقرد،
يًٛمك:
) )4اعمٛمٍم واعمقردٟ :مقع ُمـ إًمًٌ٦م اعمّمٌقهم٦م< ُ
اعمٛمٍم ،وُم٤مصٌغ سمٚمقن اًمقرد يًٛمكّ :
ّ
ومامصٌغ سمحٛمرة ظمٗمٞمٗم٦م ّ
ويٙمقن ًمقٟمف أمحر ييب إمم اًمّمٗمرة ،واٟمٔمر :اعمٕمجؿ اًمٕمريب ٕؾمامء اعمالسمس ،747 ،696اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط -:95.4
) )5اعمخ٤مسُ :م٤م خيتٍمه اإلٟمً٤من سمٞمده ومٞمٛمًٙمف ُمـ قمّم٤م ،أو قمٙم٤مزة ،أو ُم٘مرقم٦م ،أو ىمْمٞم٥م ،وىمد يتٙم١م قمٚمٞمف -اًمٜمٝم٤مي٦م -58.4
) ) 6احلٜمّ٤مء :ؿمجر يتخذ ُمـ ورىمف ظمْم٤مب أمحر ،يًتٕمٛمؾ ًمّمٌغ اًمِمٕمر أو إيمػ وهمػممه٤م ،اٟمٔمرُ :مٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اعمٕم٤مسة -792.3
) (7أظمرضمف اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر ذم إظمٌ٤مر اعمقوم٘مٞم٤مت ،ص  ،3;:قمـ أيب وٛمرة ،قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ ،سمف ،وأظمرضمف
أسمقٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ُ ،484.5مـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،قمـ أسمٞمف ،قمـ أيب وٛمرة ،سمف ،وأظمرضمف أسمقسمٙمر
اًمديٜمقري ذم اعمج٤مًمً٦م وضمقاهر اًمٕمٚمؿ  ،)759( ،592.4قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ ،سمف،
وأسمقوٛمرة هق أٟمس سمـ قمٞم٤مض اًمٚمٞمثل ،صم٘م٦م ،واٟمٔمر :اًمت٘مري٥م ( ،)786ورسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ هق رسمٞمٕم٦م اًمرأي ،صم٘م٦م،
واٟمٔمر :اًمت٘مري٥م ( ،)3;33واإلؾمٜم٤مد صحٞمح-
) ) 8قم٤مم اًمرُم٤مدة :هق اًمٕم٤مم اًمً٤مسمع قمنم أو اًمث٤مُمـ قمنم ُمـ اهلجرة ،أص٤مب اًمٜم٤مس ومٞمف ضمدب وىمحط أي٤مم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب
ومٙم٤من قم٤مم هٚمٙم٦م -اٟمٔمرُ :مٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة -;63.4
) )9ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ,يمام ذم ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر  :,325.5وىمقل قمٛمر هذا إٟمام أراد يمؿ سم٘مل ُمـ وىم٧م اًمثري٤م؟ عمٕمرومتٝمؿ سم٠من اهلل
احلر واًمؼمد ومٞمام ضمرسمقا ذم أوىم٤مت-ا-هـ ،وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم
اهلل شمٕم٤ممم ىمدّ ر إُمٓم٤مر ذم أوىم٤مت ومٞمام ضمرسمقا ،يمام قمٚمٛمقا أٟمف ىمدر ّ
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يٌؼ ُمٜمف رء إٓ اًمٕمقاء( ،)3ومدقم٤م ،ودقم٤م اًمٜم٤مس طمتك ٟمزل قمـ اعمٜمؼم ،ومٛمٓمر ُمٓمرا أطمٞم٤م اًمٜم٤مس ُمٜمف،
وم٘م٤مل ًمف اًمٕمٌ٤مس  :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ،إن أهؾ اًمٕمٚمؿ هب٤م يزقمٛمقن أهن٤م شمٕمؽمض سم٤مٕومؼ سمٕمد
وىمققمٝم٤م ؾمٌٕم٤م ،ىم٤مل :ومقاهلل ُم٤م ُمْم٧م شمٚمؽ اًمًٌع طمتك أهمٞم٨م اًمٜم٤مس(-)4
ُ -5م٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ اًم٘مّمص:
 ,3قمـ إوزاقمل ،قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم ،أن رضمال اؾمت٠مذن قمٛمر  ذم اًم٘مّمص وم٘م٤مل:
(وددت ًمق أٟمؽ رومٕم٧م إمم اًمثري٤م صمؿ رُمل سمؽ إمم إرض ،وم٢مي٤مك وإي٤مه ،وم٢مٟمف اًمذسمح)(-)5
ذم =اًمتٛمٝمٞمد  :5:2.46ىمقل قمٛمر ُم٤م سم٘مل ُمـ ٟمقء اًمثري٤م؟ وُم٤م سم٘مل ُمـ ٟمقء اًمرسمٞمع؟ قمغم اًمٕم٤مدة واًمٕمرف قمٜمدهؿ أن شمٚمؽ
إوىم٤مت أوىم٤مت أُمٓم٤مر ،إذا ؿم٤مء ذًمؽ اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر-
) )3اًمٕمقاءُ :مٜمزًم٦م ُمـ ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر ،اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط -85:
) (4أظمرضمف احلٛمٞمدي ذم ُمًٜمده  ،)322;( 423.4واًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه  ،)55783( 885 , 884.33واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى
 )8677( 723.5قمـ اسمـ إؾمح٤مق ،قمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ،سمف -وهذا إؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓمع ،سملم
اسمـ اعمًٞم٥م وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،واسمـ إؾمح٤مق صدوق ُمدًمس ،وضمٕمٚمف اسمـ طمجر ذم اعمرشمٌ٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ ُمراشم٥م اعمدًمًلم،
وهل ُمـ اشمٗمؼ قمغم أ ٟمف ٓ حيت٩م سمٌمء ُمـ طمديثٝمؿ إٓ سمام سطمقا ومٞمف سم٤مًمًامع ًمٙمثرة شمدًمٞمًٝمؿ قمغم اًمْمٕمٗم٤مء واعمج٤مهٞمؾ-
وم٤مًم٘مّم٦م وٕمٞمٗم٦م< ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٝمذب ذم اظمتّم٤مر اًمًٜمـ اًمٙمٌػم  34:9.5قمـ
شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس (ص ; ،)6وقمٚمٞمف
ّ
ؾمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل :طمًـ همري٥م -وىمد ورد ذم هذا اًمٌ٤مب قمدة أطم٤مدي٨م صحٞمحفُ ،مٜمٝم٤م :طمدي٨م زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل ،وطمدي٨م
أيب هريرة :وم٠مُم٤م طمدي٨م زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل ،وم٠مظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب يًت٘مٌؾ اإلُم٤مم اًمٜم٤مس إذا ؾمٚمؿ
 ،):32(4;2.3وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من يمٗمر ُمـ ىم٤مل ُمٓمرٟم٤م سم٤مًمٜمقء  ،)365(7;.3وًمٗمٔمف ىم٤مل:
صغم سمٜم٤م رؾمقل اهلل صالة اًمّمٌح سم٤محلديٌٞم٦م ذم إصمر اًمًامء يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٚمٞمؾ ،ومٚمام اٟمٍمف أىمٌؾ قمغم اًمٜم٤مس وم٘م٤مل( :هؾ
شمدرون ُم٤مذا ىم٤مل رسمٙمؿ؟) ىم٤مًمقا :اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ،ىم٤مل( :ىم٤مل :أصٌح ُمـ قمٌ٤مدي ُم١مُمـ يب ويم٤مومر ،وم٠مُم٤م ُمـ ىم٤ملُ :مٓمرٟم٤م
سمٗمْمؾ اهلل ورمحتف< ومذًمؽ ُم١مُمـ يب يم٤مومر سم٤مًمٙمقيم٥م ،وأُم٤م ُمـ ىم٤ملُ :مٓمرٟم٤م سمٜمقء يمذا ويمذا< ومذًمؽ يم٤مومر يب ُم١مُمـ سم٤مًمٙمقيم٥م)-
وأُم٤م طمدي٨م أسمق هريرة ،وم٠مظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من يمٗمر ُمـ ىم٤مل ُمٓمرٟم٤م سم٤مًمٜمقء،)366( 7;.3
وًمٗمٔمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ( : أمل شمروا إمم ُم٤م ىم٤مل رسمٙمؿ؟ ىم٤ملُ :م٤م أٟمٕمٛم٧م قمغم قمٌ٤مدي ُمـ ٟمٕمٛم٦م إٓ أصٌح ومريؼ ُمٜمٝمؿ هب٤م
يم٤مومريـ -ي٘مقًمقن اًمٙمقايم٥م وسم٤مًمٙمقايم٥م)-
) (5اٟمٗمرد سمتخرجيف اسمـ ؿم ٌّ٦م ذم شم٤مريخ اعمديٜم٦م  32.3ىم٤مل :طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمّمٕم٥م ،ىم٤مل :طمدصمٜم٤م إوزاقمل ،قمـ حيٞمك ،سمف -وومٞمف
حمٛمد سمـ ُمّمٕم٥م اًم٘مرىمً٤مين ،ىم٤مل اًمٌخ٤مري :يم٤من حيٞمك سمـ ُمٕملم ؾمٞمئ اًمرأي ومٞمف ،اٟمٔمر :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  ،978.3وىم٤مل اسمـ
ؿم٤مهلمً :مٞمس سمث٘م٦م ،اٟمٔمر :شم٤مريخ أؾمامء اًمْمٕمٗم٤مء واًمٙمذاسملم  ،)7:8(389وىم٤مل اًمذهٌل :ومٞمف وٕمػ ،اٟمٔمر :اًمٙم٤مؿمػ
 ،)7378( 444.4وىم٤مل اسمـ طمجر :صدوق يمثػم اًمٖمٚمط ،اٟمٔمر :اًمت٘مري٥م  ،)8524( 729وشمٕم٘مٌف ُمّمٜمٗمقا حترير اًمت٘مري٥م
سم٘مقهلؿ :سمؾ وٕمٞمػ يٕمتؼم سمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت واًمِمقاهد ،وم٘مد وٕمٗمف اسمـ ُمٕملم ،واًمٜمً٤مئل ،واسمـ ظمراش ،وص٤مًمح ضمزرة ،وأسمق
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 ,4قمـ احل٤مرث سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمٙمٜمدي ،أٟمف ريم٥م إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يً٠مًمف قمـ صمالث ظمالل:
قمـ صالة اعمرأة سمحذاء اًمرضمؾ ،وقمـ اًمريمٕمتلم اًمٚمتلم سمٕمد اًمٕمٍم ،وقمـ اًم٘مّمص ،وم٢مهنؿ
أرادوين قمغم اًم٘مّمص ،وم٘م٤ملُ :م٤م ؿمئ٧م< يم٠مٟمف يمره أن يٛمٜمٕمف ،ىم٤مل :إٟمام أردت أن أٟمتٝمل إمم
شم٘مص ومؽمشمٗمع ،طمتك
شم٘مص ومؽمشمٗمع قمٚمٞمٝمؿ ذم ٟمٗمًؽ ،صمؿ ّ
ىمقًمؽ ،ىم٤مل :أظمِمك قمٚمٞمؽ أن ّ
خيٞمؾ إًمٞمؽ أٟمؽ ومقىمٝمؿ سمٛمٜمزًم٦م اًمثري٤م< ومٞمْمٕمؽ اهلل حت٧م أىمداُمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٘مدر ذًمؽ(-)3

= طم٤مشمؿ اًمرازي ،واسمـ طمٌ٤من ،وقمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ؾمٞم٤مر ،وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :مل يٙمـ طم٤مومٔم٤م ،وذيمر أمحد أن طمديثف قمـ
إوزاقمل ُم٘م٤مرب ،وأُم٤م قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ومٗمٞمف ختٚمٞمط ،وىم٤مل أسمق زرقم٦م :صدوق ذم احلدي٨م< وًمٙمٜمف طمدث سم٠مطم٤مدي٨م
ُمٜمٙمرة ،وىم٤مل اسمـ قمدي واًمٌزارً :مٞمس سمف سم٠مس ،ووصم٘مف اسمـ ىم٤مٟمع ،وىم٤مل اخلٓمٞم٥م :يم٤من يمثػم اًمٖمٚمط ًمتحديثف ُمـ طمٗمٔمف ،اٟمٔمر:
حترير اًمت٘مري٥م  <)8524( 53:.5وقمٚمٞمف وم٤مٕصمر وٕمٞمػ-وهلذا إصمر ؿمقاهدُ ،مٜمٝم٤م :قمـ اسمـ قمٛمر
ي٘مص قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل ط وٓ أيب سمٙمر ،وٓ قمٛمر ،وٓ قمثامن
ّ

ىم٤مل :مل يٙمـ

 ،إٟمام يم٤من اًم٘مّمص ذم زُمـ اًمٗمتٜم٦م ،أظمرضمف اسمـ

أيب ؿمٞمٌ٦م ذم ُمّمٜمٗمف يمت٤مب إدب ،سم٤مب ُمـ يمره اًم٘مّمص وضب ومٞمف ( ،)48936واسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمًػم،
ذيمر إسم٤مطم٦م شمرك اًم٘مّمص ،وٓ ؾمٞمام ُمـ ٓ حيًـ اًمٕمٚمؿ  ،)8483( 378.36وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ُمقارد اًمٔمٛمآن
ي٘مص ،وم٘م٤مل :إن ؿمئ٧م أذٟم٧م ًمؽ ،وهق
( -);9قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ،أن متٞمام اًمداري ،اؾمت٠مذن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،ذم أن ّ
اًمذسمح ،وأؿم٤مر سمٞمده إمم طمٚم٘مف ،أظمرضمف اسمـ وه٥م ذم ضم٤مُمٕمف ( ،)795ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،حيدث قمـ قمٛمرو سمـ
ديٜم٤مر ،ومذيمره ،وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح -وقمـ أيب ٟمية ،ىم٤مل :اؾمت٠مذن متٞمؿ اًمداري قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم اًم٘مّمص وم٘م٤مل :اًمذسمح،
صمؿ أذن ًمف سمٕمد ،قمزاه اهلٜمدي ذم يمٜمز اًمٕمامل (ً )4;667مٚمٛمروزي ذم اًمٕمٚمؿ-
) (3أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ( ،)334واًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة ( ،)328يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ صٗمقان ،قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ
ضمٌػم احليُمل ،قمـ ُمٕم٤موي٦م ،سمف ،وصٗمقان هق اسمـ قمٛمرو سمـ هرم اًمًٙمز ،وصم٘مف اًمٌخ٤مري ،يمام ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم
 ،4;57.6واًمٕمجكم ذم اًمث٘م٤مت ;; ،7ويٕم٘مقب اًمٗمًقي ذم اعمٕمروم٦م  ،5:8.4وىم٤مل اسمـ طمجر :صم٘م٦م ،يمام ذم اًمت٘مري٥م
( ،)4;5:وقمٌد اًمرمحـ سمـ ضمٌػم ىم٤مل اسمـ طمجر :خمتٚمػ ومٞمف ،واًمٕمٛمؾ قمغم شمقصمٞم٘مف ،يمام ذم ًمً٤من اعمٞمزان ; ،574.وقمٚمٞمف
وم٤مإلؾمٜم٤مد صحٞمح< ىم٤مل اًمْمٞم٤مء سمٕمد إظمراضمف ذم اعمخت٤مرة :إؾمٜم٤مده صحٞمح ،وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم ُمًٜمد اًمٗم٤مروق ص:496
إؾمٜم٤مده ؿم٤مُمل طمًـ ،وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد :3:;.3واحل٤مرث سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمٙمٜمدي< وصم٘مف اسمـ طمٌ٤من ،وروى قمٜمف
همػم واطمد ،وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف ُمـ رضم٤مل اًمّمحٞمح ،وصحح إؾمٜم٤مده أمحد ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمًٜمد (-)333
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ُ -6م٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ اعمراء ذم اًمديـ:
قمـ همٞمالن سمـ ضمرير ،ىم٤مل :ضمٕمؾ رضمؾ ي٘مقل ٓسمـ قمٛمر :أرأي٧م؟ أرأي٧م؟ وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر:
اضمٕمؾ أرأي٧م قمٜمد اًمثري٤م(-)4()3


) (3أظمرضمف اًمٌٖمقي ذم ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م ( ،)3665واسمـ سمٓم٦م ذم اإلسم٤مٟم٦م  ،)828( 739.4واهلروي ذم ذ ّم اًمٙمالم وأهٚمف
(ُ ،) 4:4مـ ـمريؼ هدسم٦م سمـ ظم٤مًمد ،ىم٤مل :طمدصمٜم٤م ُمٝمدي سمـ ُمٞمٛمقن ،ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م همٞمالن سمـ ضمرير ،ومذيمره سمٚمٗمظ :اًمثري٤م،
وهدسم٦م سمـ ظم٤مًمد اًم٘مٞمز ،ىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمرواة اًمث٘م٤مت اعمتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ سمام ٓ يقضم٥م اًمرد  :394اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من ووصم٘مف همػم
واطمد ،وُمٝمدي سمـ ُمٞمٛمقن إزدي ،صم٘م٦م ،يمام ذم اًمٙم٤مؿمػ ( ،)7888واًمت٘مري٥م ( ،)8;54وهمٞمالن سمـ ضمرير اعمٕمقزم ،صم٘م٦م،
يمام ذم اًمت٘مري٥م (; ،)758وقمٚمٞمف وم٤مإلؾمٜم٤مد صحٞمح ،واهلل أقمٚمؿ -وإصمر أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب احل ّ٩م ،سم٤مب شم٘مٌٞمؾ احلجر
 ،)3833(7:5.4سمٚمٗمظ :اضمٕمؾ أرأي٧م سم٤مًمٞمٛمـ ،وأظمرضمف اًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمًٜمده ( )3;98سمٚمٗمظ :اضمٕمؾ أرأي٧م ُمع ذًمؽ
اًمٙمقيم٥م ،يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ :مح٤مد سمـ زيد ،قمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمريب ،قمـ اسمـ قمٛمر-
) )4ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح  :697.5وإٟمام ىم٤مل ًمف ذًمؽ ٕٟمف ومٝمؿ ُمٜمف ُمٕم٤مرو٦م احلدي٨م سم٤مًمرأي ،وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمف ذًمؽ ،وأُمره إذا
ؾمٛمع احلدي٨م أن ي٠مظمذ سمف ويت٘مل اًمرأي-
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املبخح الجالح
ٍل تستفع العاٍات مطلكا عيد طلْع الجسٓا؟
ضْف ٓهٌْ الهالو يف ٍرا املبخح عل ٙثالث٘ فسّع:ٍٕ ،
اًمٗمرع إول :ختري٩م طمدي٨م أيب هريرة  قمـ اًمٜمٌل ط ىم٤مل( :إذا ـمٚمع اًمٜمجؿ ذا صٌ٤مح،
رومٕم٧م اًمٕم٤مه٦م) ،وسمٞم٤من درضمتف قمٜمد ٟم٘م٤مد احلدي٨م(-)3

) (3أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد  ،):6;7( 3;4.36وأسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،يمام ذم إحت٤مف اخلػمة  ،548.5واًمٓمح٤موي ذم ذح
ُمِمٙمؾ أصم٤مر  ،)44:9( ،)5 4:8( 79.8واًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ( ،)648 5واًمٓمؼماين ذم إوؾمط ( )3527وسملم
قمًؾ وقمٓم٤مء ٍ
راو اؾمٛمف اًمًٚمٞمؾ ،واسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد (ُ )3;5 4مـ ـمريؼ :وهٞم٥م سمـ ظم٤مًمد-وأظمرضمف ُمًدد ذم
ُمًٜمده ،يمام ذم اخلػمة  ،548.5واًمٌزار ذم ُمًٜمده ُ );4;8(3:3.38مـ ـمريؼ :قمٌد اًمٕمزيز سمـ اعمخت٤مر -وأظمرضمف اًمٌزار
ذم ُمًٜمده ُ );9(34;4.4مـ ـمريؼ :مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م -صمالصمتٝمؿ (وهٞم٥م ،وقمٌد اًمٕمزيز ،ومح٤مد) قمـ ِقم ًْؾ سمـ ؾمٗمٞم٤من ،قمـ
قمٓم٤مء ،قمـ أيب هريرة ُمرومققم٤م ،سمٜمحقه -وهذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػً ،مثالصم٦م أُمقر :أطمده٤مُ :مدار احلدي٨م قمغم ِقم ًْؾ سمـ ؾمٗمٞم٤من،
وهق وٕمٞمػ ،و ّٕمٗمف اًمٜم ّ٘م٤مد سمجرح ُمٗمن ،وم٘مد وٕمٗمف اًمٕم٘مٞمكم سم٤مًمقهؿ ،واسمـ طمٌ٤من سم٤مخلٓم٠م واعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمث٘م٤مت ،وىم٤مل اإلُم٤مم
أمحدً :مٞمس هق قمٜمدي ىمقي احلدي٨م ،وىم٤مل اسمـ ُمٕملم :وٕمٞمػ ،وىم٤مل اًمٌخ٤مري :قمٜمده ُمٜم٤ميمػم ،وُمرة ىم٤مل :ومٞمف ٟمٔمر ،وىم٤مل أسمق
طم٤مشمؿ ُمٜمٙمر احلدي٨م ،وىم٤مل اسمـ قمدي :ىمٚمٞمؾ احلدي٨م ،وهق ُمع وٕمٗمف يٙمت٥م طمديثف ،وىمـ٤مل يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤منً :مٞمس
سمٛمؽموك ،وٓ هق طمج٦م ،اٟمٔمر :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  ،;5.9اجلرح واًمتٕمديؾ  ،464.9اًمٙم٤مُمؾ  ،;3.9اعمجروطملم
ُ ،3::.36مٞمزان آقمتدال  ،88.5هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  -3;5.9وىم٤مل اًمٌقصػمي ذم اإلحت٤مف ُ :549.5مدار أؾم٤مٟمٞمد
طمدي٨م أيب هريرة قمغم قمًؾ سمـ ؾمٗمٞم٤من ،وهق وٕمٞمػ -وىمد شمتٌٕم٧م إطم٤مدي٨م اًمتل رواه٤م قمًؾ سمـ ؾمٗمٞم٤من ذم يمت٥م
احلدي٨م ،ومقضمدهت٤م صمامٟمٞم٦م أطم٤مدي٨م ،وراضمٕم٧م يمالم اًمٜمُّ ّ٘م٤مد قمٚمٞمٝم٤م< ومقضمدهتؿ يْمٕمٗمقهن٤م سمًٌٌف ،وُم٤م صححقا ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤مضم٤مء
ُمـ ـمرق أظمرى ًمٞمس ومٞمٝم٤م قمًؾ ،واهلل أقمٚمؿ -صم٤مٟمٞمٝم٤م :ىمد شمٙمٚمؿ همػم واطمد ،ذم رواي٦م قمًؾ سمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح<
ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  :;5.9قمًؾ سمـ ؾمٗمٞم٤من ويمٜمٞمتف أسمق ىمرة ،ذم اًمٌٍميلم ،قمـ قمٓم٤مء ،ومٞمف ٟمٔمر-اهـ ،وىم٤مل
اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم  :648.5قمًؾ سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمػمسمققمل ،قمـ قمٓم٤مء ،ذم طمديثف وهؿ -صم٤مًمثٝم٤م :آوٓمراب :وم٘مد
اوٓمرب قمًؾ سمـ ؾمٗمٞم٤من ذم ؾمٜمد هذا احلدي٨مُ ،مرة سمذيمر ٍ
راو سمٞمٜمف وسملم قمٓم٤مء ـ يمام قمٜمد اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ـ وُمرة سمرومٕمـف
ـ يمام قمٜمد أمحد ،وُمًدد ،واسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،واًمٌزار ،واًمٓمح٤موي ،واًمٕم٘مٞمكم ،واسمـ قمٌد اًمؼم ـ وأظمرى سمقىمٗمف ـ يمام قمٜمد اًمٕم٘مٞمكم،
قمًؾ قمـ قمٓم٤مء ُمًٜمد ًا وُمقىمقوم٤م -وىمد شمقسمع
وأسمق اًمِمٞمخ إصٗمٝم٤مين ـ ،ىم٤مل اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ  :467.:وروي قمـ ْ
قمًؾ سمـ ؾمٗمٞم٤من ،ذم روايتف قمـ قمٓم٤مء< شم٤مسمٕمف اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م ،يمام قمٜمد حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞمٌ٤مين ذم أصم٤مر );26( 998.4
وُمـ ـمري٘مف اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر  ،)44:5( 7 5.8واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم  ،)326(:3.3وأسمق اًمِمٞمخ
ذم اًمٕمٔمٛم٦م  ،3442.6ومت٤مم ذم ومقائده ،يمام ذم اًمروض اًمًٌ٤مم  ،)8;5( 525.4واخلٚمٞمكم ذم اإلرؿم٤مد ،)7 6( 53;.3
وأسمقٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م  ،589.9وذم أظمٌ٤مر أصٌٝم٤من  ،)49( 5;4.4وذم اًمٓم٥م اًمٜمٌقي  )362( 47وىمد اظمتٚمػ قمٚمٞمف رومٕم٤م
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=ووىمٗم٤م -وأسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م ،إُم٤مم وم٘مٞمف يمٌػم اًم َ٘مدر ،وٕمٞمػ ذم سم٤مب اًمرواي٦م ،وشمْمٕمٞمػ أيمثر ُمـ و ّٕمٗمف يم٤من
ضمرطمٝمؿ ًمف ُمٗمنا ،ويم٤من ُمـ أىمقاهلؿ ومٞمف :اإلرضم٤مء ،و ّٕمٗمف سمذًمؽ اًمٌخ٤مري واًمٕم٘مٞمكم ،واسمـ طمٌ٤من وٕمٗمف ًمًقء احلٗمظ
وىمٚم٥م إؾم٤مٟمٞمد ،وأسمق ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين ىم٤مل :يمثػم اخلٓم٠م وإوه٤مم ،وىم٤مل أمحد اسمـ طمٜمٌؾ :طمديثف وٕمٞمػ ،ورأيف وٕمٞمػ،
واسمـ ُمٕملم ًمف ومٞمف صمالصم٦م أىمقالُ ،مرة ىم٤مل :وٕمٞمػ ،وُمرة ىم٤مل ٓ :سم٠مس سمف ،وُمرة ىم٤مل :صم٘م٦م ،واًمٜمً٤مئل واًمدارىمٓمٜمل واسمـ قمدي
هؿ ُمـ ضمرطمقه ضمرطم٤م همػم ُمٗمن وم٘م٤مًمقا :وٕمٞمػ احلدي٨م< وىمد طمرر اًمٙمالم ومٞمف اسمـ طمٌ٤من ،وم٘م٤مل :يم٤من رضمال ضمدٓ فم٤مهر
اًمقرع ،مل يٙمـ احلدي٨م صٜم٤مقمتف ،طمدّ ث سمامئ٦م وصمالصملم طمديث٤م ُمً٤مٟمٞمدُ ،م٤م ًمف طمدي٨م ذم اًمدٟمٞم٤م همػمه٤م ،أظمٓم٠م ُمٜمٝم٤م ذم ُم٤مئ٦م
همػم ُمتٜمف ُمـ طمٞم٨م ٓ يٕمٚمؿ ،ومٚمام همٚم٥م ظمٓم١مه قمغم صقاسمف اؾمتحؼ شمرك
وقمنميـ طمديث٤م ،إ ُّم٤م أن يٙمقن ىمٚم٥م إؾمٜم٤مده أو ّ
آطمتج٤مج سمف ذم إظمٌ٤مر ،وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ٓ جيقز آطمتج٤مج سمف ٕٟمف يم٤من داقمٞم٤م إمم اإلرضم٤مء ،واًمداقمٞم٦م إمم اًمٌدع ٓ جيقز
أن حيت٩م سمف قمٜمد أئٛمتٜم٤م ىم٤مـمٌ٦م ٓ ،أقمٚمؿ سمٞمٜمٝمؿ ومٞمف ظمالوم٤م ،قمغم أن أئٛم٦م اعمًٚمٛملم وأهؾ اًمقرع ذم اًمديـ ذم مجٞمع إُمّم٤مر
وؾم٤مئر إىمٓم٤مر ضمرطمقه ،وأـمٚم٘مقا قمٚمٞمف اًم٘مدح إٓ اًمقاطمد سمٕمد اًمقاطمد -ىم٤مل اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ قمـ هذا احلدي٨م (:
 :) 467وٓ حيٗمظ قمـ قمٓم٤مء إٓ ُمـ رواي٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م قمٜمف ،وروى قمـ قمًؾ قمـ قمٓم٤مء ُمًٜمدا وُمقىمقوم٤م ،وقمًؾ وأسمق طمٜمٞمٗم٦م
ؾمٞم٤من ذم اًمْمٕمػ ،قمغم أن قمًال ُمع وٕمٗمف أطمًـ ًمٚمحدي٨م ُمٜمف ،وىم٤مل اخلٚمٞمكم ذم اإلرؿم٤مد  :)753;(6.3رواه اخلٚمؼ قمـ
أيب طمٜمٞمٗم٦م ،يتٗمرد سمف ،وٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف -وًمف ـمريؼ همري٥م ،أؿم٤مر هل٤م اسمـ اًم٘مٞمناين ذم أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد ًمٚمدارىمٓمٜمل
 ،)7454( 447.7طمٞم٨م ىم٤مل :طمدي٨م :إذا ـمٚمع اًمٜمجؿ رومع قمـ يمؾ سمٚمد اًمٕم٤مه٦م ،همري٥م ُمـ طمدي٨م اًمِمٕمٌل قمٜمف ،وُمـ
طمدي٨م زيمري٤م سمـ أيب زائدة قمٜمف ،إن يم٤من ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٌ٤مهكم وٌٓمف ،وم٢مٟم٤م مل ٟمٙمتٌف هبذا اإلؾمٜم٤مد إٓ قمٜمف ،وإٟمام
يٕمرف ُمـ طمدي٨م أيب طمٜمٞمٗم٦م قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ،قمـ أيب هريرة-ا-هـ -سم٘مل اإلؿم٤مرة إمم قم ّٚمتلم ذم ُمتـ احلدي٨م ،مه٤م:
اًمّمحٞمحلم ُمـ اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع اًمثٛمر طمتك ي٠مُمـ اًمٕم٤مه٦م ،وومنه اسمـ قمٛمر سم٠مٟمف اًمثري٤م ،وهق
إومم :خم٤مًمٗم٦م هذا اعمتـ عم٤م ذم
ّ
اًمٜمجؿ ،وىمد ٟم ٌّف قمغم ذًمؽ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح  5;7.6وم٘م٤مل :اعمٕمتؼم ذم احل٘مٞم٘م٦م اًمٜمْم٩م ،وـمٚمقع اًمٜمجؿ قمالُم٦م ًمف ،وىمد سمٞمٜمف
ذم احلدي٨م سم٘مقًمف :ويتٌلم إصٗمر ُمـ إمحر-ا-هـ -اًمث٤مٟمٞم٦م :اخلالف سملم راويل احلدي٨م قمـ قمٓم٤مء ،وم٘مد اظمتٚمػ ًمٗمظ ِقم ًْؾ،
قمـ ًمٗمظ أيب طمٜمٞمٗم٦م ،وىمد ٟم ٌّف قمغم ذًمؽ اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م ( ،)5;9وم٘م٤مل سمٕمد أن ذيمر اًمٚمٗمٔملم:
وٓ خيٗمك وضمف آظمتالف سملم اًمٚمٗمٔملم ،وم٤مٕول أـمٚمؼ اًمٓمٚمقع وىمٞمد اًمرومع سمـ(قمـ يمؾ سمٚمد) ،وهذا قمٙمًف وم٢مٟمف ىمٞمد اًمٓمٚمقع
سمـ(ذا صٌ٤مح) ،وأـمٚمؼ اًمرومع ومٚمؿ ي٘مٞمده سم٤مًم٘مٞمد اعمذيمقر ،وهذا آظمتالف ُمع وٕمػ اعمختٚمٗملم يٛمٜمع ُمـ شم٘مقي٦م احلدي٨م يمام ٓ
مجع ُمـ اًمٕمٚمامء ىمديام وطمديث٤مُ ،مٜمٝمؿ :اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ
خيٗمك قمغم اعم٤مهر هبذا اًمٕمٚمؿ اًمنميػ -وهذا احلدي٨م و ّٕمٗمف ٌ
 ،467.:واسمـ اًم٘مٞمناين ذم ذظمػمة احلٗم٤مظ  ،498.3وأسمق اًمقًمٞمد اًمٌ٤مضمل ذم اعمٜمت٘مك  ،444.6واًمٌقصػمي ذم اإلحت٤مف
 ،549.5وأمحد ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمًٜمد ( ،):698وإًمٌ٤مين ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م ( ،)5;9وىمد اٟمٗمرد حم٘م٘مقا ُمًٜمد أمحد
طمًٜمف ؾمقاهؿ ،ومْمال قمـ شمّمحٞمحف -وًمٚمحدي٨م ؿم٤مهد همري٥مُ ،مـ
();25;( ،):6;7
ومحًٜمقا إؾمٜم٤مده! ومل أضمد ُمـ ّ
ّ
طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ  ،673.8وُمـ ـمري٘مف اًمًٝمٛمل ذم شم٤مريخ ضمرضم٤من ص  ،4;4ىم٤مل:
طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ٟم٤مصح ،ىم٤مل :طمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمٞمًك ،ىم٤مل :طمدصمٜمل أمحد سمـ أيب ـمٞمٌ٦م ،قمـ أيب ـمٞمٌ٦م ،قمـ اسمـ أيب
ًمٞمغم ،قمـ قمٓمٞم٦م ،قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهللملسو هيلع هللا ىلصُ( :م٤م ـمٚمع اًمٜمجؿ ذا صٌ٤مح إٓ رومٕم٧م يمؾ آوم٦م وقم٤مه٦م ذم
إرض أو ُمـ إرض) ،وهذا اإلؾمٜم٤مد ُمًٚمًؾ سم٤مًمْمٕمٗم٤مء ،قمدا أمحد سمـ أيب ـمٞمٌ٦م ،ىم٤مل اسمـ قمدي :وهذه إطم٤مدي٨م ،قمـ
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اًمٗمرع اًمث٤مين :اعم٘مّمقد سم٤مًمٕم٤مه٦م اًمتل شمُرومع ،وشمقضمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٚمحدي٨م-
وم٢مين ؾم٠مقمرض ـ سم٤مظمتّم٤مر ـ
طمتك ٓ خيٚمق هذا اًمٌح٨م ُمـ اًمٙمالم قمغم احلدي٨م دراي٦م< ّ
سمٕمض أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿُ ،مـ ٟم٤مطمٞم٦م اعم٘مّمقد سم٤مًمٕم٤مه٦م اًمقاردة ذم احلدي٨مُ ،مع وٕمٗمف ،وم٘مد شم٘مرر
ُمـ يمالم اعمح٘م٘ملم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ّ
أن اًمٕم٤مه٦م اعمذيمقرة ذم احلدي٨م< هل :اًمتل شمّمٞم٥م اًمثامر
ظم٤مص٦م ،وًمٞمس يمؾ قم٤مه٦م ،وأىمقاهلؿ ذم ذًمؽ ُمتقاومرة ،ومٛمٜمٝم٤م:
ّ ,3
أن ًمٗمٔم٦م( :اًمٕم٤مه٦م) ذم اًمٚمٖم٦م شمًتٕمٛمؾ هم٤مًمٌ٤م ذم اعم٤مل ،وإن يم٤مٟم٧م شمًتٕمٛمؾ ذم همػمه ،ىم٤مل
اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض :ىمقًمف( :طمتك شم٠مُمـ اًمٕم٤مه٦م) ،و(أص٤مهب٤م قم٤مه٦م)< أي :آوم٦م ،وأيمثر ُم٤م
يًتٕمٛمؾ ذم اعم٤مل -وىم٤مل اخلٚمٞمؾ :اًمٕم٤مه٦م اًمٌالي٤م شمّمٞم٥م اًمزروع واًمٜم٤مس(-)3
ُ ,4م٤م ضم٤مء ذم سمٕمض رواي٤مت احلدي٨م( :إذا ـمٚمٕم٧م اًمثري٤م صٌ٤مطم٤م رومٕم٧م اًمٕم٤مه٦م قمـ أهؾ
اًمٌٚمد) -ىم٤مل اًمٓمح٤موي :وم٤مخلٓم٤مب ذم احلدي٨م ُمقضمف ٕهؾ احلج٤مز سمدًمٞمؾ ىمقًمف( :رومٕم٧م

=اسمـ أيب ًمٞمغم همػم حمٗمقفم٦م-ا-هـ ،ووٕم ّٗمف اسمـ اًم٘مٞمناين ذم ذظمػمة احل ّٗم٤مظ ( ،)6:55سم٠ميب ـمٞمٌ٦م ،وىم٤مل اًمًٝمٛملُ :مـ همرائ٥م
أطم٤مديثف-ا-هـ ،وقمٚمٞمف ومٝمذا اًمِم٤مهد وٕمٞمػ أيْم٤م ،وُمٕمٚمقم أٟمّف ًمٞمس ّ
يمؾ وٕمٞمٗملم يت٘مقي٤من يمام ّسملم ذًمؽ اعمٕم ّٚمٛمل ،يمام ذم آصم٤مره
 ،:8.37وُم٤م ىمرره اسمـ اًمّمالح ذم ُم٘مدّ ُمتف ص ُ ،56مـ ىمقًمفً :مٞمس ّ
يمؾ وٕمػ ذم احلدي٨م يزول سمٛمجٞمئف ُمـ وضمقه سمؾ
ذًمؽ يتٗم٤موت :ومٛمٜمف وٕمػ يزيٚمف ذًمؽ سم٠من يٙمقن وٕمٗمف ٟم٤مؿمئ٤م ُمـ وٕمػ طمٗمظ راويفُ ،مع يمقٟمف ُمـ أهؾ اًمّمدق واًمدي٤مٟم٦م،
وم٢مذا رأيٜم٤م ُم٤م رواه ىمد ضم٤مء ُمـ وضمف آظمر قمرومٜم٤م أٟمف مم٤م ىمد طمٗمٔمف ،ومل ّ
خيتؾ ومٞمف وٌٓمف ًمف ،ويمذًمؽ إذا يم٤من وٕمٗمف ُمـ طمٞم٨م
اإلر ؾم٤مل زال سمٜمحق ذًمؽ ،يمام ذم اعمرؾمؾ اًمذي يرؾمٚمف إُم٤مم طم٤مومظ ،إذ ومٞمف وٕمػ ىمٚمٞمؾ ،يزول سمروايتف ُمـ وضمف آظمر ،وُمـ
ذًمؽ وٕمػ ٓ يزول سمٜمحق ذًمؽً ،م٘مقة اًمْمٕمػ وشم٘م٤مقمد هذا اجل٤مسمر قمـ ضمؼمه وُم٘م٤موُمتف ،وذًمؽ يم٤مًمْمٕمػ اًمذي يٜمِم٠م ُمـ
يمقن اًمراوي ُمتٝمام سم٤مًمٙمذب ،أو يمقن احلدي٨م ؿم٤مذا ،وهذه مجٚم٦م شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م شمدرك سم٤معمٌ٤مذة واًمٌح٨م ،وم٤مقمٚمؿ ذًمؽ ،وم٢مٟمف ُمـ
اًمٜمٗم٤مئس اًمٕمزيزة ،واهلل أقمٚمؿ-ا-هـ -ومم٤م يٛمٜمع شم٘مقي٦م هذه اًمرواي٤مت وضمقد اًمٜمٙم٤مرة ومٞمٝم٤م ،واحلدي٨م إذا يم٤من ومٞمف ؿمذوذ أو
يت٘مقى< ىم٤مل اًمٕمراىمل ذم أًمٗمٞمتف :وإن يٙمـ ًمٙمذب أو ؿمذا ---أو ىمقي اًمْمٕمػ ومٚمؿ جيؼم ذا -وٟمٙم٤مرهت٤م ًمًٌٌلم ،مه٤م:
ٟمٙم٤مرة ومال ّ
ُمٕم٤مرو٦م سم٠مطم٤مدي٨م صم٤مسمت٦م ذم اًمّمحٞمحلم،
وٕهن٤م َ
يمقهن٤م مل شمرد إٓ قمـ اًمْمٕمٗم٤مء وم٘مطُ ،مع أن ُم٤م شمْمٛمٜمتف مم٤م قمٛم٧م سمف اًمٌٚمقى! ّ
ورد ومٞمٝم٤م اًمٜمٝمل قمـ رسمط ضمٚم٥م اعمٜم٤مومع ودومع اعمْم٤مر سم٤مٕٟمقاء ،ويمام ضم٤مء شمٗمًػم ذًمؽ قمـ ىمت٤مدة ذم ىمقًمف :ظمٚمؼ اهلل اًمٜمجقم
ًمثالث ---ومٛمـ شم٠مول ومٞمٝم٤م همػم ذًمؽ وم٘مد أظمٓم٠م وأو٤مع ٟمّمٞمٌف ،وىمد شم٘مدّ م ذًمؽ ذم اًمتٛمٝمٞمد -واخلالص٦مّ :
أن هذا احلدي٨م
وٕمٞمػ ُمـ مجٞمع ـمرىمف ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ-
)ُ (3مِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر ،قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض اًمٞمحّمٌل ،أسمق اًمٗمْمؾ( ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمتٞم٘م٦م ودار اًمؽماث)
-328.4
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اًمٕم٤مه٦م قمـ أهؾ اًمٌٚمد) ،ومق ْىم٧م ـمٚمقع اًمثري٤م يِمتدّ احلر وشمٜمْم٩م اًمثامر ،ومٚمق يم٤من اعم٘مّمقد
خيص سمف أهؾ احلج٤مز دون همػمهؿ(-)3
رومع اًمقسم٤مء ،مل ّ
وىم٤مل إسمراهٞمؿ احلريب :إٟمام أراد هبذا احلدي٨م أرض احلج٤مز< ّ
ٕن ذم أي٤مر ي٘مع احلّم٤مد هب٤م،
وشمدرك اًمثامر ،وطمٞمٜمئذ شمٌ٤مع< ٕهن٤م ىمد أُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٕم٤مه٦م(-)4
 ,5هٜم٤مك رواي٦م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م هلذا احلدي٨م ذيمره٤م احل٤مومظ ذم اًمٗمتح ،سمٚمٗمظ( :رومٕم٧م اًمٕم٤مه٦م
قمـ اًمثامر)< ومٝمل ختّمص رومع اًمٕم٤مه٦م قمـ اًمثامر وم٘مط(-)5
وأيمثر ذاح احلدي٨م قمغم هذا اًم٘مقل ،ىم٤مل اسمـ ىمتٞمٌ٦م ذم يمت٤مب إٟمقاء :أراد سمذًمؽ قم٤مه٦م
اًمثامر< ٕهن٤م شمٓمٚمع سم٤محلج٤مز وىمد أزهك اًمٌن وأُمٜم٧م قمٚمٞمف أوم٦م(-)6
وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :وذم احلدي٨م ىمقل صم٤مًم٨م ـ وًمٕمٚمف أومم إىمقال سمف ـ أن اعمراد سم٤مًمٕم٤مه٦م :أوم٦م
اًمتل شمٚمحؼ اًمزروع واًمثامر ذم ومّمؾ اًمِمت٤مء وصدر ومّمؾ اًمرسمٞمع ،ومحّمؾ إُمـ قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد
ـمٚمقع اًمثري٤م ذم اًمقىم٧م اعمذيمقر ،وًمذًمؽ هنك قمـ سمٞمع اًمثٛمرة وذائٝم٤م ىمٌؾ أن يٌدو صالطمٝم٤م(-)7
وُمـ هٜم٤م ُيٕمٚمؿ ّ
أن ُمـ ّٟمزل ُمٕمٜمك احلدي٨م قمغم إوسمئ٦م وإُمراض اًمتل شمّمٞم٥م اًمٌنم ىمد
ضم٤مٟم٥م ىمقل مج٤مهػم اًمٕمٚمامء اعمح٘م٘ملم ،واهلل أقمٚمؿ-

) (3ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر-)44:9( 79.8 ،
) (4اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ،جمد اًمديـ أسمق اًمًٕم٤مدات اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمِمٞمٌ٤مين اجلزري اسمـ إصمػم (اعمتقرم:
828هـ) ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر أمحد اًمزاوي ،وحمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل (اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت35;; ،هـ3;9; ،م) -46.7
) (5ومتح اًمٌ٤مري -5;7.6
) (6إٟمقاء ،اسمـ ىمتٞمٌ٦م -53.3
) (7زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمٌ٤مد ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م( ،سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٙمقي٧مُ :مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر
اإلؾمالُمٞم٦م 3637هـ 3;;6.م) ط-5;.6 ،49 :

:2
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم ٟم َْج ِؿ اًم ُّث َر ّي٤م وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م (مجٕم٤م ودراؾم٦م) إقمداد :د -قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم

اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م :قمالىم٦م ٟمجؿ اًمثري٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م(-)3
شم٘مدّ م قمدم صح٦م احلدي٨م اًمذي ُي ّ
ًتدل سمف قمغم ارشمٗم٤مع اًمقسم٤مء قمٜمد ـمٚمقع ٟمجؿ اًمثري٤م،
وشم٘مدّ م سمٞم٤من أهؾ اًمٕمٚمؿ ,قمغم ومرض آطمتج٤مج سم٤محلدي٨مّ ,
أن اعمراد سم٤مًمقسم٤مء ُم٤م يّمٞم٥م اًمزروع
واًمثامر-
وأذيمر هٜم٤م ُم٤م ي١ميمد ذًمؽ ،مم٤م يٌٓمؾ شم٠مويؾ احلدي٨م سم٤معمٕمٜمك اخل٤مـمئ اًمذي ومٝمٛمف اًمٌٕمض ُمـ
هذا احلدي٨م< سمِم٠من رومع إوسمئ٦م اجلًٛمٞم٦م قمٜمد ـمٚمقع اًمثري٤م ،وذًمؽ سم٠مُمريـ:
أطمدمه٤م :خم٤مًمٗم٦م هذا اًمٗمٝمؿ ًمٚمقاىمع اعمحًقس ،ذم هذا اًمزُم٤من وىمٌٚمف< ومٙمت٥م اًمت٤مريخ شمذيمر
وشمًتٛمر قمدة ؾمٜمقات ،وشمٓمٚمع ذم أصمٜم٤مئٝم٤م اًمثري٤م ذم ّ
ّ
يمؾ قم٤مم ،صمؿ يرومع اهلل اًمقسم٤مء
أن إوسمئ٦م شمٜمزل
ّ
ٌ
ٌ
ُم٘مٌقل
طمدي٨م
ُمـ قمٜمده ُمتك ُم٤م أراد ،وٓ قمالىم٦م ًمذًمؽ سمٓمٚمقع اًمثري٤م أو أومقهل٤م ،وطم٤مؿم٤م أن يٙمقن
ُمر اًمٕمّمقر< ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي :وإظمٌ٤مر يمٚمٝم٤م قمغم صمالصم٦م
ُ
خي٤مًمػ واىمٕم٤م ُُمِم٤مهدَ ا قمغم ّ
أضب< وميب ُمٜمٝم٤م يٕمٚمؿ صحتف ،وضب ُمٜمٝم٤م يٕمٚمؿ ومً٤مده ،وضب ُمٜمٝم٤م ٓ ؾمٌٞمؾ إمم اًمٕمٚمؿ
سمٙمقٟمف قمغم واطمد ُمـ إُمريـ دون أظمر …-ىم٤مل :وأُم٤م اًميب اًمث٤مين ،وهق ُم٤م يٕمٚمؿ ومً٤مده،
وم٤مًمٓمريؼ إمم ُمٕمرومتف أن يٙمقن مم٤م شمدومع اًمٕم٘مقل صحتف سمٛمقوققمٝم٤م( ،)4وىمد طمٙمك اًمًٞمقـمل أن
ُمـ أؾمٌ٤مب ر ّد احلدي٨م :أن يٙمقن خم٤مًمٗم٤م ًمٚمٕم٘مؾ ،سمحٞم٨م ٓ ي٘مٌؾ اًمت٠مويؾ ،ويٚمتحؼ سمف ُم٤م يدومٕمف
احلس واعمِم٤مهدة(-)5
ّ
) )3هق ومػموس يّمٞم٥م اجلٝم٤مز اًمتٜمٗمز ،وشمٕمد ومػموؾم٤مت يمقروٟم٤م ومّمٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ اًمٗمػموؾم٤مت اًمتل شمًٌ٥م اقمتالٓت شمتٜمقع
سملم اًمزيم٤مم وأُمراض أيمثر وظم٤مُم٦مُ ،مثؾ ُمتالزُم٦م اًمنمق إوؾمط اًمتٜمٗمًٞم٦م ( ،)MERS-CoVوُمتالزُم٦م آًمتٝم٤مب
اًمرئقي احل٤مد اًمقظمٞمؿ (ؾم٤مرس) ( .)SARS-CoVو ُيٛم ِّثؾ ومػموس يمقروٟم٤م اعمًتجد ( )nCoVؾمالًم٦م ضمديدة مل يًٌؼ
حتديده٤م ًمدى اًمٌنم ُمـ ىمٌؾ -واٟمٔمر ُمقىمع ُمٜمٔمٛم٦م اًمّمح٦م اًمٕم٤معمٞم٦م قمغم آٟمؽمٟم٧م:
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html.
) ) 4اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م ،أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ،حت٘مٞمؼ أسمق قمٌد اهلل اًمًقرىمل ،وإسمراهٞمؿ محدي
اعمدين( ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م) -39.3
) ) 5شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ،ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ،حت٘مٞمؼٟ :مٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب،
(دار ـمٞمٌ٦م)  ،547.3واٟمٔمر :اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح ،أمحد سمـ قمكم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،حت٘مٞمؼ رسمٞمع سمـ ه٤مدي
قمٛمػم( ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة :قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 3626هـ3;:6.م) ط ،:67.4 ،3 :شمٜمزيف اًمنميٕم٦م

:3
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم ٟم َْج ِؿ اًم ُّث َر ّي٤م وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م (مجٕم٤م ودراؾم٦م) إقمداد :د -قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم

اًمث٤مينّ :
أن اعمح٘م٘ملم ُمـ قمٚمامء احلدي٨م اًمذيـ أ ًّمٗمقا ذم إوسمئ٦م وإُمراض يمتٌ٤م ُمتخّمّم٦م
يتٕمروقا هلذا احلدي٨م ذم يمتٌٝمؿ ،ومل يذيمروا ارشمٗم٤مع شمٚمؽ إوسمئ٦م ُمع ـمٚمقع اًمثري٤مُ ،مع
مل ّ
اـمالقمٝمؿ قمغم احلدي٨مُ ،مثؾ :احل٤مومظ اسمـ طمجر ،اًمذي مل يذيمر هذا احلدي٨م ذم يمت٤مسمف اًمٙمٌػم
اعمتخّمص( :سمذل اعم٤مقمقن ذم ومْمؾ اًمٓم٤مقمقن) ،اًمذي سمٚمٖم٧م قمدد صٗمح٤مشمف  672صٗمح٦م،
واحلدي٨م ُمذيمقر قمٜمده ُمرارا ذم ومتح اًمٌ٤مري وهمػمه ،وُمثٚمف اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مسمف اًمذي مجع
وؾمامهُ( :م٤م رواه اًمقاقمقن ذم أظمٌ٤مر اًمٓم٤مقمقن) ،اًمذي سمٚمٖم٧م قمدد
واؾمتدرك ومٞمف قمغم احل٤مومظّ ،
صٗمح٤مشمف وُمٚمح٘م٤مشمف  4;2صٗمح٦م ،واحلدي٨م قمٜمده ذم يمتٌف اجلقاُمع ،وىمد اؾمتٕمرو٧م يمت٤ميب :اسمـ
طمجر واًمًٞمقـمل ومل أضمد هذا احلدي٨م وٛمـ ُمٌ٤مطمثٝمام-
وقمغم هذا ومال قمالىم٦م ًمٜمجؿ اًمثري٤م سم٤مٕوسمئ٦م وإُمراض اًمتل شمّمٞم٥م اإلٟمً٤من ٓ ،ذم ٟمزوهل٤م،
وٓ ذم ارشمٗم٤مقمٝم٤م ،وُمٜمٝم٤م وسم٤مء يمقروٟم٤م ،وهذا يتًؼ ُمع ُم٤م ىمدُمٜم٤م ٟم٘مٚمف ذم اًمتٛمٝمٞمد قمـ اًمِمٞمخ اسمـ
قمثٞمٛملم ،واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل-


= اعمرومققم٦م قمـ إظمٌ٤مر اًمِمٜمٞمٕم٦م اعمقوققم٦م ،قمكم سمـ حمٛمد اسمـ قمراق ،حت٘مٞمؼ قمٌد اًمقه٤مب قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ،وقمٌد اهلل حمٛمد
اًمٖمامري( ،سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ;;35هـ)ط-8.3 ،3 :

:4
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم ٟم َْج ِؿ اًم ُّث َر ّي٤م وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م (مجٕم٤م ودراؾم٦م) إقمداد :د -قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم

ارتامت٘
احلٛمد هلل ،واًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل ،أ ُّم٤م سمٕمد<
ّ
وم٢من ٟمجؿ اًمثري٤م ًمف ذيمر ذم يمت٥م اًمًٜمّ٦م ،ويم٤من اًمٕمرب إذا أـمٚم٘مقا اًمٜمجؿ وم٢مٟمام ي٘مّمدون سمف
وظمرضمتٝم٤م ،وُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مدم شمٌلم زم
اًمثري٤م ،وىمد شمتٌٕم٧م ٟمّمقصف ذم يمت٥م احلدي٨م ومجٕمتٝم٤م ّ
أيت:
 -3وضمقب شمقطمٞمد اهلل ذم رسمقسمٞمتف وأًمقهٞمتف وأؾمامئف وصٗم٤مشمف ،وأٟمّف ؾمٌح٤مٟمف هق وطمده ُم٘مدّ ر
وُمٍمف اًمٙمقن ،ويم٤مؿمػ اًمياء ،وراومع اًمٌالء ،وىمد ضمٕمؾ اهلل ًمٙمؾ رء
إىمدار،
ّ
ىمدرا ،وظمٚمؼ يمؾ رء وم٘مدره شم٘مديرا ،ومٞمٚمزم شمٕمٚمؼ اًم٘مٚمقب سمف وطمده ،ورضمققمٝمؿ إًمٞمف،
ظم٤مص٦م ذم وىم٧م اًمٌ٠مؾم٤مء-
 -4أن اًمٕمرب شمٕمٚمٛمقا إٟمقاء وُمٜم٤مزهل٤م اوٓمرارا< إذ ٓ ؾمٌٞمؾ هلؿ ًمالهتداء ذم فمٚمامت اًمؼم
واًمٌحر إٓ سمتٕمٚمؿ اعمٜم٤مزل-
 -5أن يمؾ يمقيم٥م ٟمجؿ ،واًمٜمجؿ إذا أـمٚمؼ وم٤معمراد سمف ٟمجؿ اًمثري٤م-
-6

أن ٟمجؿ اًمثري٤م قمٌ٤مرة قمـ ؾمت٦م أٟمجؿ يتخٚمٚمٝم٤م أٟمجؿ يمثػمة ظمٗمٞم٦م-

 -7أن ـمٚمققمٝم٤م ذم اًمٕمنم إوؾمط ُمـ ُم٤ميق أي٤مر ،وهق اًمِمٝمر اخل٤مُمس ذم اًمًٜم٦م اعمٞمالدي٦م،
وؾم٘مقـمٝم٤م ذم اًمٕمنم إوؾمط ُمـ شمنميـ أظمر ،وهق اًمِمٝمر احل٤مدي قمنم ُمـ ؿمٝمقر
اًمًٜم٦م اعمٞمالدي٦م ،وي٘م٤مسمٚمف ذم اًمتًٛمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ؿمٝمر ٟمقومٛمؼم ،وُمدة ُمٖمٞمٌٝم٤م سمحٞم٨م ٓ شمٌٍم ذم
اًمٚمٞمؾ ٟمٞمػ وَخًقن ًمٞمٚم٦م-
-8

أن ٟمجؿ اًمثري٤م ورد ذم إطم٤مدي٨م قمغم قمنمة أوضمف ،وقمدّ هت٤م أطمد قمنم طمديث٤مُ ،مٜمٝم٤م َخً٦م
ُمـ ىمًؿ اعم٘مٌقل ،واًمٌ٤مىمل ُمـ ىمًؿ اعمردودُ ،مٜمٝم٤م اصمٜم٤من وٕمٞمٗم٦م ضمدّ ا-

-9

أن ٟمجؿ اًمثري٤م ورد ذم أصم٤مر قمغم أرسمٕم٦م أوضمف ،وقمدهت٤م َخً٦م آصم٤مرُ ،مٜمٝم٤م صمالصم٦م ُمـ ىمًؿ
اعم٘مٌقل ،واصمٜم٤من ُمـ ىمًؿ اعمردود -وقمٚمٞمف ومٜمًٌ٦م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اعم٘مٌقًم٦م اًمقاردة ذم
اًمثري٤م -% 72

-:

أن طمدي٨م رومع اًمٕم٤مه٦م سمٓمٚمقع ٟمجؿ اًمثري٤م وٕمٞمػ وٓ قم٤مود ًمف ُمـ أطم٤مدي٨م أظمر-
:5

جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم ٟم َْج ِؿ اًم ُّث َر ّي٤م وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م (مجٕم٤م ودراؾم٦م) إقمداد :د -قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم

; -اعم٘مّمقد سم٤مًمٕم٤مه٦م ذم احلدي٨م ،هل اًمٕم٤مه٦م اًمتل شمّمٞم٥م اًمثامر ظم٤مص٦م ،وًمٞمس يمؾ قم٤مه٦م-
ٓ -32قمالىم٦م ًمرومع وسم٤مء (يمقروٟم٤م يمقومٞمد )3;,سمٓمٚمقع ٟمجؿ اًمثري٤م وٓ همػمه ُمـ اًمٜمجقم-
 -33وضمقب اًمرضمقع إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمتخّمّملم ومٞمف ،وقمدم آقمتامد قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت اعمجٝمقًم٦م
ذم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل-
وصغم اهلل وؾم ّٚمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف-


:6
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم ٟم َْج ِؿ اًم ُّث َر ّي٤م وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م (مجٕم٤م ودراؾم٦م) إقمداد :د -قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم

املصادز ّاملساجع
 -3اًم٘مرآن اًمٙمريؿُ -مّمحػ اعمديٜم٦م ًمٚمٜمنم احل٤مؾمقيب( -جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ،
اإلصدار -)4-22
 -4اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ،قمٌد اهلل سمـ حمٛمد -اًمّمٛم٧م وآداب اًمٚمً٤من( -سمػموت :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب،
ط3632 ،3.هـ)-
 -5اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،أسمق سمٙمر قمٌد اهلل سمـ حمٛمد -اعمُ َّمٜمَّػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م( -دار اًم٘مٌٚم٦م)-
-6

اسمـ إصمػم ،اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد اجلزري -اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر( -سمػموت :اعمٙمتٌ٦م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م35;; ،هـ 3;9; ,م)-

 -7اسمـ اًمٌٞمع ،احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري -اعمدظمؾ( -سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط3626 ،3.هـ)-
-8

اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر -زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمٌ٤مد( -سمػموتُ :م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م3637 ،هـ 3;;6 ,م)-

 -9اسمـ سمٓم٦م ،قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد اًمٕمٌٙمري -اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى( -اًمري٤مض :دار اًمراي٦م ًمٚمٜمنم)-
 -:اسمـ طمٜمٌؾ ،أمحد -اعمًٜمدُ( -م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط3643 ،3.هـ 4223 ,م)-
; -اسمـ رضم٥م ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد -ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي( -إردنُ :مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر ،ط،3.
3629هـ 3;:9 ,م)-
 -32اسمـ قمٌ٤مد ،إؾمامقمٞمؾ -اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦مً( -مٌٜم٤من :قم٤ممل اًمٙمت٥م ،ط3636 ،3.هـ)-
 -33اسمـ قمٌد اًمؼم ،أسمق قمٛمر يقؾمػ -اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد( -اعمٖمرب:
وزارة إوىم٤مف35:9 ،هـ)-
 -34اسمـ يمثػم ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر اًم٘مرر -اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م( -دار هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ،ط،3.
363:هـ)-
 -35اسمـ يمثػم ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر اًم٘مرر -شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ( -دار اًمٗمٙمر3636 ،هـ ,
3;;6م)-
 -36اسمـ ُمٜمٔمقر ،حمٛمد سمـ ُمٙمرمً -مً٤من اًمٕمرب( -سمػموت :دار ص٤مدر ،ط3636 ،5.هـ)-
:7
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم ٟم َْج ِؿ اًم ُّث َر ّي٤م وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م (مجٕم٤م ودراؾم٦م) إقمداد :د -قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم

 -37إزديُ ،مٕمٛمر سمـ راؿمد -اجل٤مُمع (ُمٜمِمقر يمٛمٚمحؼ سمٛمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق)( -سم٤ميمًت٤من:
اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل ،ط3625 ،4.هـ)-
 -38إصٌٝم٤مين ،أمحد سمـ قمٌد اهلل -طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء35;6( -هـ ,
3;96م)-
 -39إًمٌ٤مين ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ -ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ورء ُمـ وم٘مٝمٝم٤م وومقائده٤م-
(اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،ط-)3.
 -3:إًمٌ٤مين ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ -ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م وأصمره٤م اًمًٞمئ ذم
إُم٦م( -اًمري٤مض :دار اعمٕم٤مرف ،ط3634 ،3.هـ 3;;4 ,م)-
; -3اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ -اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمختٍم( -سمػموت :دار اسمـ يمثػم ،ط،5.
3629هـ 3;:9 ,م)-
 -42اًمٌزار ،أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمروُ -مًٜمد اًمٌزار اعمٜمِمقر سم٤مؾمؿ اًمٌحر اًمزظم٤مر( -ط،3.
3;::م)-
 -43اًمًٌتل ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من -اإلطمً٤من ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طمٌ٤من( -سمػموتُ :م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ،ط362: ،3.هـ)-
 -44اًمًٌتل ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من -اًمث٘م٤مت( -سمػموت :دار اًمٗمٙمر ،ط-)3.
 -45اًمًٌتل ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من -اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملم( -اًمري٤مض -دار اًمّمٛمٞمٕمل ،ط،3.
3642هـ)-
 -46اًمٌٍمي ،اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد -اًمٕملم( -دار وُمٙمتٌ٦م اهلالل)-
 -47اًمٌٖمدادي ،أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م -اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًمً٤مُمع-
(اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف)-
 -48اًمٌٖمدادي ،أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م -شم٤مريخ سمٖمداد( -سمػموت :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل،
ط3644 ،3.هـ 4224 ,م)-
 -49اًمٌٖمدادي ،حمٛمد سمـ أمحد اًمّمػمذم -اعمِمٞمخ٦م( -ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ،ط3643 ،3.هـ)-
:8
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم ٟم َْج ِؿ اًم ُّث َر ّي٤م وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م (مجٕم٤م ودراؾم٦م) إقمداد :د -قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم

 -4:اًمٌٚمخل ،احلًلم سمـ حمٛمدُ -مًٜمد اإلُم٤مم إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامنُ( -مٙم٦م اعمٙمرُم٦م :اعمٙمتٌ٦م
اإلُمدادي٦م ،ط3653 ،3.هـ)-
; -4سمـ ىم٤ميامز اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد -اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء-
 -52اًمٌقسي ،أمحد سمـ أيب سمٙمر -إحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعمً٤مٟمٞمد اًمٕمنمة( -دار اًمقـمـ،
ط3642 ،3.هـ 3;;; ,م)-
 -53اًمٌٞمٝم٘مل ،أمحد سمـ احلًلمُ -مٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر( -سمػموت :دار اًمٙمت٥م)-
 -54اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك -اجل٤مُمع اًمٙمٌػم( -سمػموت :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل)-
 -55اًمث٘مٗمل ،قمٌد اهلل سمـ طمًلم -إٟمقاء وإزُمٜم٦م وُمٕمروم٦م أقمٞم٤من اًمٙمقايم٥م ذم اًمٜمجقم-
(سمػموت :دار اجلٞمؾ)-
 -56اجل٤مطمظ ،قمٛمرو سمـ سمحر اًمٙمٜم٤مين -احلٞمقان( -سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط،4.
3646هـ)-
 -57اجلرضم٤مين ،قمٌد اهلل سمـ قمدي -اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل( -اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد،
ط3656 ،3.هـ 4235 ,هـ)-
 -58اجلقهري :إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد -اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م( -سمػموت :دار اًمٕمٚمؿ
ًمٚمٛماليلم ،ط3629 ،6.هـ)-
 -59احلٛمػميٟ ،مِمقان سمـ ؾمٕمٞمد -ؿمٛمس اًمٕمٚمقم ودواء يمالم اًمٕمرب ُمـ اًمٙمٚمقم( -سمػموت :دار
اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس ،ط3642 ،3.هـ 3;;; ,م)-
 -5:اخلراؾم٤مين ،أمحد سمـ احلًلم -دٓئؾ اًمٜمٌقة وُمٕمروم٦م أطمقال ص٤مطم٥م اًمنميٕم٦م( -سمػموت:
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط3627 ،3.هـ)-
; -5اخلٓمٞم٥م ،أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم -اًم٘مقل ذم قمٚمؿ اًمٜمجقم( -اًمري٤مض :دار أـمٚمس ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع ،ط3642 ،3.هـ 3;;; ,م)-
 -62اخلٓمٞم٥م ،أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم -اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م( -اعمديٜم٦م اعمٜمقرة :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م)-
 -63اًمدارىمٓمٜمل ،قمكم سمـ قمٛمر -اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقن( -جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة،
:9
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم ٟم َْج ِؿ اًم ُّث َر ّي٤م وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م (مجٕم٤م ودراؾم٦م) إقمداد :د -قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم

ط3625 ،3.هـ)-
 -64اًمديٜمقري ،أمحد سمـ ُمروان -اعمج٤مًمً٦م وضمقاهر اًمٕمٚمؿ( -اًمٌحريـ :مجٕمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م363; ،هـ)-
 -65اًمديٜمقري ،قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ -إٟمقاء ذم ُمقاؾمؿ اًمٕمرب-
 -66اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد -اعم٘متٜمك ذم هد اًمٙمٜمك( -اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م،
ط362: ،3.هـ)-
 -67اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد -ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءُ( -م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط3627 ،5.هـ ,
3;:7م)-
 -68اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحدُ -مٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل( -دُمِمؼُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م،
ط3652 ،3.هـ 422; ,م)-
 -69اًمرازي :أمحد سمـ وم٤مرسُ -مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م( -دار اًمٗمٙمر35;; ،هـ 3;9; ,م)-
 -6:اًمرازي :قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد -اجلرح واًمتٕمديؾ( -سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث)-
; -6اًمرازي ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر -خمت٤مر اًمّمح٤مح( -سمػموت :اًمدار اًمٜمٛمقذضمٞم٦م ،ط،7.
3642هـ)-
 -72اًمرازي ،حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمٜمذري -اًمٕمٚمؾُ( -مٓم٤مسمع احلٛمٞميض ،ط3649 ،3.هـ ,
4228م)-
 -73رو٤م ،أمحدُ -مٕمجؿ ُمتـ اًمٚمٖم٦م (ُمقؾمققم٦م ًمٖمقي٦م طمديث٦م)( -سمػموت :دار ُمٙمتٌ٦م احلٞم٤مة)-
 -74اًمزسمٞمدي ،حمٛمد سمـ قمٌد اًمرزاق احلًٞمٜمل -شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس( -سمػموت:
دار اًمٗمٙمر ،ط3636 ،3.هـ)-
 -75اًمًٜمدي ،حمٛمد سمـ قمٌد اهل٤مدي -طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف (يمٗم٤مي٦م احل٤مضم٦م ذم
ذح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف)( -سمػموت :دار اجلٞمؾ)-
 -76اًمًٞمقـمل ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر -اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر( -اًم٘م٤مهرةُ :مريمز
هجر ،ط3646 ،3.هـ)-
::
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم ٟم َْج ِؿ اًم ُّث َر ّي٤م وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م (مجٕم٤م ودراؾم٦م) إقمداد :د -قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم

 -77اًمًٞمقـمل ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر -شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي( -دار
ـمٞمٌ٦م)-
 -78اًمّمٜمٕم٤مين ،قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم -اعمّمٜمػ( -دار اًمت٠مصٞمؾ ،ط3658 ،3.هـ 4237 ,م)-
 -79اًمٓمؼماين ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد -اعمٕمجؿ إوؾمط( ،اًم٘م٤مهرة :دار احلرُملم)-
 -7:اًمٓمؼمي ،حمٛمد سمـ ضمرير -ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن( -ط3644 ،3.هـ ,
4223م)-
; -7اًمٓمح٤موي ،أمحد سمـ حمٛمد -ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مرُ( -م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط3637 ،3.هـ ,
36;6م)-
 -82اًمٓمٞم٤مًمز ،ؾمٚمٞمامن سمـ داوودُ -مًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمزُ( -مٍم :دار هجر ،ط،3.
;363هـ 3;;; ,م)-
 -83اًمٕمثٞمٛملم ،حمٛمد سمـ ص٤مًمح -جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح
اًمٕمثٞمٛملم( -دار اًمقـمـ3635 ،هـ)-
 -84اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ طمجر -اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمزوائد اعمً٤مٟمٞمد اًمثامٟمٞم٦م( -دار اًمٕم٤مصٛم٦م،
ط-)3.
 -85اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ طمجر -اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح( -قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل
سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،ط3626 ،3.هـ 3;:6 ,م)-
 -86اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ طمجر -حترير شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م( ،سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط،3.
3639هـ 3;;9 ,م)-
 -87اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ طمجر -شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م سمزوائد رضم٤مل إئٛم٦م إرسمٕم٦م( -سمػموت :دار
اًمٌِم٤مئر ،ط3;;8 ،3.م)-
 -88اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ طمجر -شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م( -ؾمقري٤م :دار اًمرؿمٞمد ،ط3628 ،3.هـ ,
3;:8م)-
 -89اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ طمجر -ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري( -سمػموت :دار اعمٕمروم٦م،
;:
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم ٟم َْج ِؿ اًم ُّث َر ّي٤م وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م (مجٕم٤م ودراؾم٦م) إقمداد :د -قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم

;359م)-
 -8:اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ طمجرً -مً٤من اعمٞمزان( -دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م ،ط4224 ،3.م)-
; -8اًمٕمالئل ،ظمٚمٞمؾ يمٞمٙمٚمدي -ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمراؾمٞمؾ( -سمػموت :قم٤ممل اًمٙمت٥م،
ط3629 ،4.هـ 3;:8 ,م)-
 -92اًمٗمٞمقُمل ،أمحد سمـ حمٛمد -اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم( -اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م)-
 -93اًم٘مراذم ،أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل -اًمٗمقائد (اًمٖمٞمالٟمٞم٤مت)( -اًمري٤مض :دار اسمـ اجلقزي،
ط3639 ،3.هـ)-
 -94اًم٘مراذم ،أمحد سمـ إدريس اعم٤مًمٙمل -اًمٗمروق (أٟمقار اًمؼموق ذم أٟمقاء اًمٗمروق)( -قم٤ممل
اًمٙمت٥م)-
 -95اًمٙمٜم٤مين ،قمكم سمـ حمٛمد اسمـ قمرق -شمٜمزيف اًمنميٕم٦م اعمرومققم٦م قمـ إظمٌ٤مر اًمِمٜمٞمٕم٦م اعمقوققم٦م-
(سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط35;; ،3.هـ)-
 -96اعمروزي ،قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك -اًمزهد واًمرىم٤مئؼ -يٚمٞمفُ :م٤م رواه ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد ذم ٟمًختف زائد ًا
قمغم ُم٤م رواه اعمروزي قمـ اسمـ اعمٌ٤مرك ذم يمت٤مب اًمزهد( -سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م)-
 -97اعمزي ،يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ -هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملُ( -م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م،
ط3622 ،3.هـ 3;:2 ,م)-
 -98اعم٘مدد ،حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد -إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة أو اعمًتخرج ُمـ إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة
مم٤م مل خيرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمامً( -مٌٜم٤من :دار ظمي ،ط3642 ،5.هـ ,
4222م)-
 -99اعمٙمل ،اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر -إظمٌ٤مر اعمقوم٘مٞم٤مت( -سمػموت :قم٤ممل اًمٙمت٥م ،ط3638 ،4.هـ ,
3;;8م)-
 -9:اعمقصكم ،أمحد سمـ قمكمُ -مًٜمد أيب يٕمغم( -دُمِمؼ :دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث ،ط3626 ،3.هـ –
3;:6م)-
; -9اًمٜمٛمػمي ،قمٛمر سمـ ؿمٌ٦م -شم٤مريخ اعمديٜم٦م35;;( -هـ)-
;2
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم ٟم َْج ِؿ اًم ُّث َر ّي٤م وقمالىمتٝم٤م سمقسم٤مء يمقروٟم٤م (مجٕم٤م ودراؾم٦م) إقمداد :د -قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمر أمحد اعمدظمكم

 -:2اًمٜمٞمً٤مسمقريُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج -اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم
رؾمقل اهلل ( -سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث)-
 -:3اهلٜمدي ،اعمت٘مل -يمٜمز اًمٕمامل ذم ؾمٜمـ إىمقال وإومٕم٤ملُ( -م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط،7.
3623هـ 3;:3 ,م)-


;3
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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وأظمرةُِ :مزُم٤مر قمٜمد ٍ
ِ
ِ
دراؾم٦م طمدي٨م (ص ِ
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إقمداد :دُ -مٜمك سمٜم٧م طمًلم سمـ أمحد أٟمز

ملدص البخح
وأظمرةُِ :مزُم٤مر قمٜمد ٍ
ِ
ِ
ُمقوقع اًمٌح٨م :دراؾم٦م طمدي٨م( :ص ِ
ٟمٕمٛم٦م،
ٚمٕمقٟم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م
قشم٤من َُم
َ
ٌ
ٍ
ُمّمٞمٌ٦م) رواي٦م ودراي٦م ،سمتخرجيف ودراؾم٦م إؾمٜم٤مده ،وسمٞم٤من درضمتف ُمـ طمٞم٨م اًمتّمحٞمح
ور َّٟم ٌ٦م قمٜمد
واًمتْمٕمٞمػ ،واحلٙمؿ قمٚمٞمف-
أهداف اًمٌح٨مُ :مٜمٝم٤م ختري٩م احلدي٨م ،ودراؾم٦م إؾمٜم٤مده ،وسمٞم٤من درضمتف ُمـ طمٞم٨م اًمتّمحٞمح
واًمتْمٕمٞمػ-
ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م :ي٘مقم اًمٌح٨م قمغم اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم آؾمتٜمٌ٤مـمل-
أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م :أدى اًمٌح٨م إمم اؾمتخالص مجٚم٦م ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م أذيمر أمهٝم٤م :إن هذا احلدي٨م
َ
وأظمر قمـ أٟمس
ُيروى سم٢مؾمٜم٤مديـ أطمدمه٤م قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ،وهق ؿمديد اًمْمٕمػ،
يت٘مقى سمف ،وىمد اٟمتٝم٧م اًمٌ٤مطمث٦م إمم
 ،وهق وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد ،وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ّ 
احلٙمؿ سمتحًٞمٜمف ،ظمالوم ً٤م عم٤م ذه٥م إًمٞمف سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ،وأٟمف دال دًٓم٦م سحي٦م قمغم طمرُم٦م
اعمٕم٤مزف واًمٜمٞم٤مطم٦م-
أهؿ اًمتقصٞم٤مت :ومم٤م أراه ضمدير ًا سم٤مًمذيمر هق شمٌٜمّل ُمنموقم٤مت سمحثٞم٦م شمُدْ َرس ومٞمٝم٤م
إطم٤مدي٨م ًمٚمٙمِمػ قمـ ُمدى صحتٝم٤م -وآؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمت٘مٜمٞم٤مت احلديث٦م وشمقفمٞمٗمٝم٤م ًمٚمحٗم٤مظ
قمغم ؾمٜمّ٦م اعمّمٓمٗمك ط وٟمنمه٤م-
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦مً :مٕمـٟ ،مٕمٛم٦مُ ،مّمٞمٌ٦مُ ،مزُم٤مرٟ ،مٞم٤مطم٦م ،همٜم٤مء-


;5
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Abstract
Research Subject: Study of a hadeeth: (Two cursed sounds in this world and the
hereafter: a flute when a blessing، and a ringtone when a calamity) is a narration and
know-how، through its output، study of its chain of transmission، and its degree in terms
of correction and weakness، and its judgment.
Research objectives: including the facing of the hadith، studying its chain of
transmission، and showing its degree in terms of correction and weakening.
Research methodology: The research is based on the inductive analytical deductive
approach.
The most important results: The research led to a number of conclusions، the most
important ones are that this hadith is narrated with two isnads، one of which is on the
authority of Ibn Abbas، may God be pleased with them، and he is very weak، and the
other is on the authority of Anas، may Allah be pleased with him، and he has a weak
chain of narration and he has a witness from the hadith of Jabir، may Allah be pleased
with him، to be strengthened by it. The researcher concluded with the ruling on his
improvement، contrary to what some contemporaries said، and that it clearly indicates
the prohibition of musical instruments and wailing.
The most important recommendations: What I consider worth noting is the adoption
of research projects in which hadiths are studied to reveal their validity. And take
advantage of modern technologies and employ them to preserve and spread the Sunnah
of the Prophet (PBUH).
Key words: cursed، blessing، misfortune، flute، mourning، singing.
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احلٛمد هلل اًمذي هداٟم٤م هلذا وُم٤م يمٜم٤م ًمٜمٝمتدي ًمقٓ أن هداٟم٤م اهلل ،احلٛمد هلل اًمذي ّسملم ًمٜم٤م
ذائٕمف وأطمٙم٤مُمف ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز ،وقمغم ًمً٤من ٟم ٌّٞمف اًمّم٤مدق إُملم ،أمحده وأؾمتٕمٞمٜمف وأؾمتٝمديف
وأشمقيمّؾ قمٚمٞمف ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ هق ؾمٌح٤مٟمفّ ،
وأن حمٛمد ًا قمٌده ورؾمقًمف وصٗم ّٞمف ُمـ َظمٚم٘مف،
وُمٌنم ًا وٟمذير ًا ورمح٦م ًمٚمٕم٤معملم وهاضم ً٤م ُمٜمػم ًا ،أٟمٓم٘مف ِ
سم٤محلٙمٛم٦م وؾمدّ ده سم٤مًمقطمل
أرؾم َٚمف ؿم٤مهد ًا
ِّ
وقمّمٛمف ُمـ اهلقى ،وقمغم آًمف وصحٌف اًمذيـ طمٗمٔمقا طمديثف وسم ّٚمٖمقا ؾمٜمّتف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطمً٤من
إمم يقم اًمدِّ يـ ﭐﱡﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭﱠ[إطمزاب-]93,92 :
ًم٘مد أرؾمؾ اهلل رؾمقًمف سم٤مهلدى وديـ احلؼ ،وأشم٤مه اًم٘مرآن وُمثٚمف ُمٕمف :ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱒ

ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱠ[ اًمٜمحؾ ،]66 :وم٤مًمًٜمّ٦م وطمل صم٤من همػم اًم٘مرآن
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱠ[اًمٜمجؿ-]6 – 5 :
وهل أصؾ ُمـ أصقل اًمديـ ،شمًُتٛمدّ ُمٜمٝم٤م اًمٕم٘م٤مئد وإطمٙم٤مم وأداب وهمػمه٤م ،وشمِمتٛمؾ
ُمٗمّمٚم٦م
قمغم يمؾ ُم٤م صدر قمـ اًمٜمٌل ط ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ أو شم٘مرير ،وهل ؿم٤مرطم٦م ًمٙمت٤مب اهللّ ،
ـٛمٓمٚم٘مف -وىمد اقمتٜم٧م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م طمٗمٔم ً٤م
عمجٛمٚمفِّ ،
ُ
خمّمّم٦م ًمٕم٤مُمفُ ،م٘م ّٞمدة ًم ُ
وشمدويٜم ً٤م ىمدي ًام وطمديث ً٤م ،إذ سمف يٕمرف احلالل واحلرام ،وُمـ ـمري٘مف يتقصؾ إمم اعمٚمؽ اًمٕمالم ،وسمف
ييضء اًمً٤مًمٙمقن إًمٞمف ؾمٌٚمٝمؿ -وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ ومال شمزال سمٕمض ُمـ إطم٤مدي٨م ُمٌثقصم٦م ذم
إصمٌ٤مت احلديثٞم٦م حتت٤مج إمم ُمزيد سمٞم٤من ُمـ اًمتّمحٞمح أو اًمتْمٕمٞمػ وُم٤م ذم احلدي٨م ُمـ ُمت٤مسمٕم٤مت
وؿمقاهد ،ويمذا دراؾم٦م اعمتـ وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ ُمً٤مئؾ وم٘مٝمٞم٦م أو ًمٓم٤مئػ طمديثٞم٦م-
وعم٤م يم٤من ُمـ واضم٥م اعمختص أن يٌذل أوىم٤مت اًمٕمٛمرً ،مٜمنم قمٚمؿ َهمٛمر ،وشمٜمٌٞمف ـم٤مًم٥م ُهمٛمر،
ظم٤مص٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمدرضم٦م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ,وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أطمٙم٤مم،
وٟمنم اًمّمقاب ًمٚمٜم٤مس َّ ,
زُم٧م قمغم دراؾم٦م احلدي٨م رواي٦م ودراي٦م-
اؾمتٕمٜم٧م سم٤مهلل و َقم ُ
ُ
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مْضْع البخح ّحدّدِ:

ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ٟمٕمٛم٦م ،ور َّٟم ٌ٦م
زُم٤مر قمٜمد
دراؾم٦م طمدي٨م رؾمقل طَ :
(صقشم٤من َُمٚمٕمقٟم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةُ :م ٌ
ٍ
ُمّمٞمٌ٦م)-
قمٜمد
 -3خترجيف ودراؾم٦م إؾمٜم٤مده-
 -4سمٞم٤من درضمتف ُمـ طمٞم٨م اًمّمح٦م واًمْمٕمػ-
 -5دراؾم٦م ُمتٜمف وسمٞم٤من همريٌف-
 -6دراؾم٦م ُمً٤مئٚمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م-
أٍداف البخح:
 -3اًمتح٘مؼ ُمـ ٟمًٌ٦م احلدي٨م ًمرؾمقل اهلل ط ،دوم٤مقم ً٤م قمـ ؾمٜمتف ط-
-4

ختري٩م احلدي٨م ،ودراؾم٦م إؾمٜم٤مده ،وسمٞم٤من درضمتف ُمـ طمٞم٨م اًمتّمحٞمح واًمتْمٕمٞمػ-

-5

اًمٜمٔمر ذم ُمتـ احلدي٨م وُمدى ُمٓم٤مسم٘متف عم٤م صح قمـ اًمرؾمقل ط-

 -6مجع أىمقال اًمٕمٚمامء واحلٙمؿ اًمٜمٝم٤مئل واًمِم٤مُمؾ قمغم احلدي٨م-
 -7اًمرضمقع ًمٙمت٥م اًمٗم٘مف ًمٌٞم٤من سمٕمض اعمً٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م-
أٍنٔ٘ البخح:
ِ
احلرص قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ط اعمّمدر اًمث٤مين ُمـ أن ُيٚمّمؼ هب٤م ُم٤م ًمٞمس ُمٜمٝم٤م-
-3
شمقوح طم٤مًمف صح ً٦م ووٕمٗم ً٤م-
 -4طم٤مضم٦م احلدي٨م ًمدراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م ّ
 -5سمٞم٤من ُمدى ُمقاوم٘م٦م ُمتـ احلدي٨م عم٤م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أو خم٤مًمٗمتف-
ميَج البخح:
اعمٜمٝم٩م اعمتٌّع هق اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم آؾمتٜمٌ٤مـمل< طمٞم٨م وضمدشمف إٟمً٥م ًمتح٘مٞمؼ
أهداف اًمٌح٨م-
اإلضمراءات اًمٕمٛمٚمٞم٦م يمام ي٠ميت:
-3

ذيمر أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمٕمزوة عمقاوٕمٝم٤م سمذيمر اؾمؿ اًمًقرة ورىمؿ أي٦م-
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 -4ختري٩م احلدي٨م ُمـ ُمقاـمٜمف ِ
سمذيمر ُمـ أظمرضمف ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م صمؿ اًمٙمت٤مب واًمٌ٤مب واجلزء
واًمّمٗمح٦م-
-5

اًمؽممج٦م ًمرضم٤مل اإلؾمٜم٤مد وختّمٞمص اًمْمٕمٞمػ ذم اإلؾمٜم٤مد سمؽممج٦م واومٞم٦م ،صمؿ سمٞم٤من احلٙمؿ قمٚمٞمف
طمً٥م اعمتٌّع ذم ذًمؽ-

 -6سمٞم٤من احلٙمؿ قمغم احلدي٨م-
ٟ -7م٘مؾ يمالم اًمٕمٚمامء طمقل هذا احلدي٨م-
-8

شمقصمٞمؼ اًمٜم٘مقل ُمـ ُمّم٤مدره٤م ىمدر اإلُمٙم٤من ،وم٢من مل أضمد ومٛمـ اًمٙمت٥م اًمتل ذيمرهت٤م-

 -9شمرشمٞم٥م أىمقال اًمٕمٚمامء ،واًمٙمت٥م قمغم شم٘مدّ م ؾمٜمقات اًمقومٞم٤مت-
 -:سمٞم٤من همري٥م أًمٗم٤مظ احلدي٨م-
; -اؾمتٜمٌ٤مط ُمً٤مئؾ وم٘مٝمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤محلدي٨م ذيمرهت٤م سم٤مظمتّم٤مر-
 -32شم٘مًٞمؿ اًمٌح٨م إمم ُمٌحثلم ،اؿمتٛمؾ يمؾ ُمٌح٨م قمغم قمدد ُمـ اعمٓم٤مًم٥م-
 -33ذيمر اخل٤ممت٦م ،وومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت-
 -34اًمٗمٝم٤مرس وصمٌ٧م اعمراضمع-
خط٘ البخح:
اؿمتٛمؾ اًمٌح٨م قمغم ُم٘مدُم٦م ،وُمٌحثلم ،ذم يمؾ ُمٜمٝمام قمدد ُمـ اعمٓم٤مًم٥م ،وظم٤ممت٦م اؿمتٛمٚم٧م
قمغم اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت ،صمؿ اًمٗمٝم٤مرس-
اؿمتٛمٚم٧م اعم٘مدُم٦م قمغم ؾمٌ٥م آظمتٞم٤مرُ ،مقوققمف ،وأهداف اًمٌح٨م وأمهٞمتف ،وُمٜمٝمجف،
واإلضمراءات اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،وظمٓم٦م اًمٌح٨م واًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م-
اعمٌح٨م إول :دراؾم٦م احلدي٨م رواي٦م ،وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:
اعمٓمٚم٥م إول :ختري٩م احلدي٨م ُمـ ُمّم٤مدره-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :دراؾم٦م إؾمٜم٤مد احلدي٨م-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :سمٞم٤من درضمتف واحلٙمؿ قمٚمٞمف-
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اعمٌح٨م اًمث٤مين :دراؾم٦م احلدي٨م دراي٦م ،وومٞمف ُمٓمٚمٌ٤من:
اعمٓمٚم٥م إول :سمٞم٤من همري٥م احلدي٨م-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :سمٞم٤من وم٘مف احلدي٨م-
أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت-
اخل٤ممت٦م :واؿمتٛمٚم٧م قمغم ّ

اًمٗمٝم٤مرس :واؿمتٛمٚم٧م قمغم اعمراضمع-
الدزاضات الطابك٘:
ٓ شمٔمٝمر أمهٞم٦م اًمٌح٨م إٓ سمٕمد اًمتٕمرف قمغم إو٤مومتف اعمٕمرومٞم٦م إمم اًمدراؾم٤مت اًمتل ؾمٌ٘متف
وشم٘مدُم٧م قمٚمٞمف ،ومٌٕمد ؾم١مال أهؾ اًمٌح٨م اعمتخّمّملم واًمت٘ميص ذم ُمريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ًمٚمٌحقث
واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ،مل أقمثر قمغم ُمـ أومرد دراؾم٦م هذا احلدي٨م ذم يمت٤مب ُمًت٘مؾ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م
خترجيف ،وسمٞم٤من ُمت٤مسمٕم٤مشمف وؿمقاهده ،وسمٞم٤من همريٌف ،ودراؾم٦م ُمً٤مئٚمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،إٓ أن هٜم٤مك ُمـ شمٜم٤مول
ختري٩م احلدي٨م وم٘مط وٛمـ جمٛمققم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف ،همػم أٟمف اظمتُٚمػ
ومحٙمؿ قمٚمٞمف سم٤محلًـ ذم يمت٤مب "حتريؿ آٓت اًمٓمرب"ً ،مٚمِمٞمخ
ذم احلٙمؿ قمغم درضم٦م احلدي٨مُ ،
حمٛمد سمـ ٟم٤مس إًمٌ٤مين ،وسم٤مًمْمٕمػ ذم يمت٤مب "اعمقؾمٞم٘مك واًمٖمٜم٤مء ذم ُمٞمزان اإلؾمالم "ً ،مٚمِمٞمخ
جلديع< ومل أىمػ قمغم همػممه٤م ذم ختري٩م احلدي٨م خترجي ً٤م ُمٗمّمالً ،وشمِمٙمٚم٧م
قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ ا ُ
ومٕمزُم٧م ُمتقيمٚم٦م قمغم اهلل ذم هذا اًمٌح٨م
قمٜمدي رهمٌ٦م ًمٚمٌح٨م ذم اظمتالف احلٙمؿ قمغم احلدي٨م،
ُ
دمٚمٞم٧م اًمّمقاب سمدراؾم٦م إؾمٜم٤مد احلدي٨م ومجع ُمت٤مسمٕم٤مشمف وؿمقاهده وسمٞم٤من ُمقاـمـ اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م،
وسمٞم٤من همريٌف ،واحلٙمؿ قمٚمٞمف-
وىمرة أقمٞمٜمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم-
وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ؾمٞمدٟم٤م وطمٌٞمٌٜم٤م ّ
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املبخح األّل
دزاض٘ اذتدٓح زّآ٘
املطلب األّل :ختسٓج اذتدٓح مً مصادزِ.
هذا احلدي٨م ُيروى ُمـ طمدي٨م أٟمس ،واسمـ قمٌ٤مس

-

وم٠مُم٤م طمدي٨م أٟمس  ،وم٠مظمرضمف اًمٌزار ذم ُمًٜمده ( )84.36ىم٤مل :طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ قمكم
اًمٗمالّس ،طمدّ صمٜم٤م أسمق قم٤مصؿ ،طمدصمٜم٤م َؿمٌٞم٥م سمـ سمِنم اًمٌجكم ،ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ي٘مقل:
ٍ
وأظمرةُِ :مزُم٤مر قمٜمد ٍ
ِ
ِ
ىم٤مل رؾمقل اهلل ط« :ص ِ
ُمّمٞمٌ٦مش-
ٟمٕمٛم٦م ،ور َّٟم ٌ٦م قمٜمد
ٚمٕمقٟم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م
قشم٤من َُم
َ
ٌ
وشمقسمع اًمٗمالّس قمٚمٞمف ،وم٠مظمرضمف اًم ُ٘مِمػمي ذم رؾم٤مًمتف ( )588.3قمـ حمٛمد سمـ يقٟمس
اًم ُٙمدَ يٛمل ،وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمتَٞمٛمل ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ( )45:.5وُمـ ـمري٘مف اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد
اًمٓمر ُؾمقد ،يمالمه٤م قمـ
ذم إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة (ُ )3::.8مـ ـمريؼ أيب أُمٞم٦م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ َ
أيب قم٤مصؿ اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد ،سمف-
وأُم٤م طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس

وم٠مظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ( )523.9طمدصمٜم٤م اسمـ

ي٤مؾملم ،طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمٕم٤موي٦م ،طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ زي٤مد ،طمدصمٜم٤م ُمٞمٛمقن قمـ اسمـ قمٌ٤مس قمـ اًمٜمٌل
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٟمٕمٛم٦م ،وصقت رٟم ٍَّ٦م قمٜمد
زُم٤مر قمٜمد
ط ىم٤ملَ « :صقشم٤من َُمٚمٕمقٟم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة :صقت ُم ٌ
ٍ
ُمّمٞمٌ٦مش-
وًمٚمحدي٨م ؿم٤مهد ،يرويف حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم اًم٘م٤ميض ،واظمتٚمػ قمٚمٞمف ذم
إؾمٜم٤مده ،أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ( ،)35:.3واًمٌزار ذم ُمًٜمده (،)436.5
وأضمري ذم حتريؿ اًمٜمرد واعمالهل (ص )423 :قمـ اًمٜمي سمـ إؾمامقمٞمؾ ،واسمـ ؾمٕمد ذم
اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ( ،)35:.3واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم ذم اعمالهل (ص )7; :قمـ قمٌد اهلل سمـ ٟمُٛمػم
اهل َ ْٛمداين ،واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر ( ،)4;4.6واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ( )65.6قمـ
إهائٞمؾ سمـ يقٟمس ،واسمـ طمٌ٤من ذم اعمجروطملم ( )467.4قمـ أمحد سمـ أيب ـمٞمٌ٦م ،واًمٌٞمٝم٘مل ذم
ؿمٕم٥م اإليامن ( )652.34قمـ يقٟمس سمـ ُسمٙمػم ،مجٞمٕمٝمؿ قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم
قمـ قمٓم٤مء ،قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري ،قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ىم٤مل :أظمذ رؾمقل اهلل
;;
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ط سمٞمدي وم٤مٟمٓمٚمؼ يب إمم اًمٜمخؾ اًمذي ومٞمف إسمراهٞمؿ ،ومقوٕمف ذم طمجره وهق جيقد سمٜمٗمًف ،ومذروم٧م
قمٞمٜم٤مه ،وم٘مٚم٧م ًمف :أشمٌٙمل ي٤م رؾمقل اهلل! أومل شمٜمف قمـ اًمٌٙم٤مء؟ ىم٤مل« :إٟمام ُهنٞم٧م قمـ اًمٜمَّقح
ٍ
ٍ
صقت قمٜمد ٟمٕمٛم٦م< ٍ
ٍ
وصقت قمٜمد
وًمٕم٥م ،وُمزاُمػم ؿمٞمٓم٤من،
هلق،
قمـ صقشملم أمح٘ملم وم٤مضمريـ:
ِ
َخش وضمقهَ ،
ورٟمّ٦م ؿمٞمٓم٤من ،إٟمام هذا رمح٦م ،وُمـ ٓ َيرطمؿ ٓ ُيرطمؿ ،ي٤م
ُمّمٞمٌ٦م<
وؿم ِّؼ ُضمٞمقبَ ،
ؾمتٚمحؼ ُأوٟٓم٤م< ِ
حلزٟمّ٤م
طمؼ ،ووقمدٌ ص٤مدق ،وأهن٤م ؾمٌٞمؾ ُم٠مشمٞم٦م ،وأن ُأظمراٟم٤م
أُمر ٌ
َ
إسمراهٞمؿ ًمقٓ أٟمف ٌ
وحيزن اًم٘مٚم٥م وٓ ٟم٘مقل ُم٤م
قمٚمٞمؽ ُطمزٟم٤م هق أؿمدّ ُمـ هذا ،وإٟم٤م سمؽ عمحزوٟمقن ،شمدُمع اًمٕملم َ
ِ
اًمرب ش-
ُيًخط ّ
وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ ( )84.5قمـ قمكم سمـ ه٤مؿمؿ ،وقمٌد سمـ محٞمد ذم ُمًٜمده
( )34;.4قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك اًمٕمٌز ،واسمـ قمٌد احلٙمؿ ذم ومتقح ُمٍم واعمٖمرب (ص:
 ،)93واًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف ( )53;.5قمـ قمٞمًك سمـ يقٟمس ،واًمٌال ُذري ذم أٟمً٤مب إذاف
( )673.3قمـ قمٌد اهلل سمـ إضمٚمح ،واحلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي ذم اعمٜمٝمٞم٤مت (ص ):9 :قمـ ويمٞمع سمـ
اجلراح ،واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن ( )653.34قمـ أيب قمقاٟم٦م اًمٞمِمٙمُري ،مجٞمٕمٝمؿ قمـ حمٛمد سمـ
قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم قمـ قمٓم٤مء قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل :أظمذ اًمٜمٌل ط سمٞمد قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف- - -
احلدي٨م-
وظم٤مًمػ ه١مٓء مجٞم ًٕم ٤م أسم٤من اعمٙمت٥م ذم رواي٦م ظمٚمػ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م ،ومرواه قمـ حمٛمد سمـ قمٌد
اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح قمـ اسمـ قمٛمر ،وأظمرضمف اسمـ اجلقزي ذم شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس
(ص )42: :قمـ ظمٚمػ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م قمـ أسم٤من اعمٙمت٥م سمف-
وهذا اًمقضمف ُمـ اًمرواي٦م ظمٓم٠م ووهؿ فم٤مهر ٓ ظمٗم٤مء سمف< ٓشمٗم٤مق اجلٛمع اًمٙمثػم ُمـ اًمرواة
قمـ اسمـ أيب ًمٞمغم قمغم ظمالومف ذم اجلٛمٚم٦م ،وًمذًمؽ طمٞمٜمام طمٙمك اًمدارىمٓمٜمل ضمزم سم٤مًمقهؿ ومٞمف ،وٟمً٥م
هذا آظمتالف وآوٓمراب ومٞمف ٓسمـ أيب ًمٞمغم-
ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل( :يرويف حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ،واظمتٚمػ قمٜمف< ومرواه ظمٚمػ سمـ
ظمٚمٞمٗم٦م ،واظمتٚمػ قمٜمف< ومرواه حمٛمد سمـ يمُٚمٞم٥م ،قمـ ظمٚمػ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م ،قمـ أسم٤من اعمٙمت٥م ،قمـ اسمـ
أيب ًمٞمغم ،قمـ قمٓم٤مء ،قمـ اسمـ قمٛمرِ ،
ووهؿ ومٞمف ،ورواه هبٚمقل سمـ طمً٤من ،قمـ ظمٚمػ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م،
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قمـ أسم٤من اعمٙمت٥م ،قمـ اسمـ أيب ًمٞمغم ،قمـ قمٓم٤مء ،قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ،ورواه قمٛمر سمـ أيب
ًمٞمغم ،وإهائٞمؾ ،واًمٜمي سمـ إؾمامقمٞمؾ ،قمـ اسمـ أيب ًمٞمغم ،قمـ قمٓم٤مء ،قمـ ضم٤مسمر ،قمـ قمٌد اًمرمحـ
سمـ قمقف ،ورواه قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك ،قمـ اسمـ أيب ًمٞمغم ،قمـ قمٓم٤مء ،قمـ ضم٤مسمر ،قمـ اًمٜمٌل ط،
وآوٓمراب ُمـ اسمـ أيب ًمٞمغم)(-)3
إوًملم ،أو إوضمف اًمثالصم٦م اًمتل طمٙم٤مه٤م اًمدارىمٓمٜمل ؾمقى ُم٤م ُضمٕمؾ
وسم٤مًمت٠مُمؾ ذم اًمقضمٝملم ّ
ومٞمف ُمـ رواي٦م اسمـ قمٛمر ،وم٢من آظمتالف ومٞمف حمتٛمؾ< ٕن ضم٤مسمر ًا يرويف قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف
ذم ذًمؽ يم ّٚمف ،ؾمقاء ُضمٕمؾ ذم ُمًٜمده أو ُمًٜمد ضم٤مسمر-
ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر( :وم٢من يم٤من حمٗمقفم ً٤م ومٙم٠من ضم٤مسمرا  أظمذه قمٜمف)(-)4
ًمٙمـ ُمدار احلدي٨م ذم هذه إوضمف يم ّٚمٝم٤م قمغم اسمـ أيب ًمٞمغم اًم٘م٤ميض-
واسمـ أيب ًمٞمغم ،هق حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغمُ ،مٗمتل اًمٙمقوم٦م وىم٤موٞمٝم٤م ،يٙم٤مد يتٗمؼ
ت٘مقى سمف سمرواي٦م همػمه
اعمحدصمقن واحلٗم٤مظ قمغم وٕمٗمف ،وٕمٗم ً٤م ٓ يٌٚمغ ُمٌٚمغ اًمؽمك ،سمؾ هق وٕمػ ُي ّ
ممـ هق ذم ُمٜمزًمتف ُمـ اًمْمٕمػ أو ومقق ذًمؽ(-)5
ىم٤مل أسمق زرقم٦م :هق ص٤مًمحً ،مٞمس سم٠مىمقى ُم٤م يٙمقن-
وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :حمٚمف اًمّمدق ،ويم٤من ؾمٞمئ احلٗمظُ ،ؿمٖمؾ سم٤مًم٘مْم٤مء ،ومً٤مء طمٗمٔمفُ ٓ ،يتٝمؿ،
إٟمام يٜمٙمر قمٚمٞمف يمثرة اخلٓم٠مُ ،يٙمت٥م طمديثف ،وٓ حيت٩م سمف ،هق وطمج٤مج سمـ أرـم٤مة ُم٤م أىمرهبام!
وىم٤مل اًمٜمً٤مئلً :مٞمس سم٤مًم٘مقي-
وىم٤مل أمحدُ :مْمٓمرب احلدي٨م-
وىم٤مل ؿمٕمٌ٦مُ :م٤م رأي٧م أؾمقأ ُمـ طمٗمٔمف-
وىم٤مل حيٞمك اًم٘مٓم٤من :ؾمٞمئ احلٗمظ ضمدا-
وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملمً :مٞمس سمذاك-
( )3اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ( ،)669.34دار ـمٞمٌ٦م ،ط ،3اًمري٤مض ،حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل اًمًٚمٗمل-
( )4اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ( ،)578.7دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،ط ،3حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم-
( )5يٜمٔمر شمرمجتف ُمـ ُمٞمزان آقمتدال ( ،)835.4دار اعمٕمروم٦م ،ط ،3سمػموت ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمٌح٤موي ،ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء،
اًمذهٌل (ُ ،)532.8م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط ،5حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (;-)523.

323
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :ردئ احلٗمظ يمثػم اًمقهؿ-
واٟمٗمرد احل٤مومظ اًمٕمجكم ،وم٘م٤مل :يم٤من وم٘مٞمٝم ً٤م صدوىم ً٤م ،ص٤مطم٥م ُؾمٜم٦م ،ضم٤مئز احلدي٨م ،ىم٤مرئ ً٤م
قم٤معم ً٤م ،ىمرأ قمٚمٞمف محزة اًمزي٤مت(-)3
يمام اٟمٗمرد اسمـ طمٌ٤من سم٘مقًمف ومٞمف( :يم٤من رديء احلٗمظ ،يمثػم اًمقهؿ ،وم٤مطمش اخلٓم٠م ،يروي
حلًٌ٤من ويم ُثرت اعمٜم٤ميمػم ُمـ طمديثف ،وم٤مؾمتحؼ اًمؽمك شمريمف أمحد
اًمٌمء قمغم
ّ
اًمتقهؿ ،وحيدّ ث قمغم ا ُ
وحيٞمك)( -)4وهذا احلٙمؿ إذا يم٤من اعمراد سمف شمرك آطمتج٤مج مجٚم٦م ،ومٝمق طمٙمؿ اٟمٗمرد سمف ،ومل ُيت٤مسمع
قمٚمٞمف ،إذا ُم٤م ىمقرن سم٠مطمٙم٤مم ُمـ شم٘مدّ ُمف ُمـ طمٗم٤مظ احلدي٨م وأئٛمتف-
وىمد شمٕم ّ٘مٌف احل٤مومظ اًمذهٌل سم٘مقًمف( :مل ٟمرهؿ شمريم٤مه ،سمؾ ًم ّٞمٜم٤مه)(-)5

وىم٤مل اًمؽمُمذي( :وهٙمذا ُمـ شمٙمٚمؿ ذم اسمـ أيب ًمٞمغم ،إٟمام شمٙمٚمؿ ومٞمف ُمـ ِىمٌؾ طمٗمٔمف -ىم٤مل قمكم،

ىم٤مل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد :روى ؿمٕمٌ٦م قمـ اسمـ أيب ًمٞمغم قمـ أظمٞمف قمٞمًك قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم
قمـ أيب أيقب قمـ اًمٜمٌل ط ذم اًم ُٕمٓم٤مس ،ىم٤مل حيٞمك :صمؿ ًم٘مٞم٧م اسمـ أيب ًمٞمغم ،ومحدّ صمٜم٤م قمـ أظمٞمف
قمٞمًك قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم قمـ قمكم قمـ اًمٜمٌل ط ىم٤مل أسمق قمٞمًك :ويروى قمـ اسمـ أيب
يٖمػم آؾمٜم٤مد ،وإٟمام ضم٤مء هذا
ًمٞمغم ٟمحق هذا همػم رء ،يم٤من َيروى اًمٌمء ُمرة هٙمذا ،وُمرة هٙمذا< ّ
ُمـ ِىمٌؾ طمٗمٔمف< ٕن أيمثر ُمـ ُم٣م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مٟمقا ٓ يٙمتٌقن ،وُمـ يمت٥م ُمٜمٝمؿ إٟمام يم٤من
يٙمت٥م هلؿ سمٕمد اًمًامع ،وؾمٛمٕم٧م أمحد اسمـ احلًـ ي٘مقل :ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ
ي٘مقل :اسمـ أيب ًمٞمغم ٓ حيت٩م سمف ،ويمذًمؽ ُمـ شمٙم ّٚمؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم جم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد ،وقمٌد اهلل
سمـ هلٞمٕم٦م وهمػممه٤م ،إٟمام شمٙم ّٚمٛمقا ومٞمٝمؿ ُمـ ِىمٌؾ طمٗمٔمٝمؿ ويمثرة ظمٓمئٝمؿ -وىمد روى قمٜمٝمؿ همػم
( )3شمٜمٔمر هذه اًمٜم٘مقل ذم اعمّم٤مدر اًمً٤مسم٘م٦م-
( )4اعمجروطملم ( ،)467.4وشمٌٕمف قمٚمٞمف اسمـ ـم٤مهر اًم٘مٞمناين ذم يمت٤مسمف اًمًامع (ص  ،):7وزارة إوىم٤مف ،اًم٘م٤مهرة ،حت٘مٞمؼ :أسمق
اًمقوم٤مء اعمراهمل-
(ُ )5مٞمزان آقمتدال ( -)838.5واٟمٔمر أُمثٚم٦م أظمرى ًمتٕم٘مٌ٤مت اًمذهٌل واسمـ طمجر قمغم اسمـ طمٌ٤من ووصٗمف إ ّي٤مه سم٤معمٌ٤مًمٖم٦م
واإلومراط ذم دقمقى اًمؽمك ًمٚمرواةُ -مـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وهق ُمقصمؼً ،مٚمذهٌل رىمؿ ( ،)67رىمؿ ( ،)367رىمؿ (ُ ،)495مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر،
اًمزرىم٤مء ،ط ،3حت٘مٞمؼ :حمٛمد ؿمٙمقر ،شمذيمرة احلٗم٤مظً ،مٚمذهٌل ( ،)3:;.3دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،طُ ،3مٞمزان
آقمتدالً ،مٚمذهٌل ( ،)475.4( ،)36:.4( ،)53:.3( ،)496.3شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر ،رىمؿ ( ،)5356رىمؿ
( ،)5375رىمؿ ( ،)5698رىمؿ (-)6398
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شمٗمرد أطمد ُمـ ه١مٓء سمحدي٨م ،ومل يت٤مسمع قمٚمٞمف مل حيت٩م سمف يمام ىم٤مل أمحد سمـ
واطمد ُمـ إئٛم٦م ،وم٢مذا ّ
شمٗمرد سم٤مًمٌمء)(-)3
طمٜمٌؾ :اسمـ أسمك ًمٞمغم ٓ حيت٩م سمف ،إٟمام قمٜمك إذا ّ
شم٘مقى سمف( <)4ي١ميمد ذًمؽ أٟمف ىم٤مل ذم هذا
يريد أٟمف إذا شمقسمع قمٚمٞمف ،أو ؿمٝمد ًمروايتف ؿم٤مهد ّ
احلدي٨م سمٕمٞمٜمف قم٘م٥م إظمراضمف :طمدي٨م طمًـ ،ويم٠مٟمف قمٜمك سم٤مًمِم٤مهد ُم٤م روي ذم طمدي٨م أٟمس 
اعمت٘مدّ م-
ىم٤مل اًمٜمقوي( :وهق ُمـ رواي٦م حمٛمد سمـ أيب ًمٞمغم ،وهق وٕمٞمػ ،ومٚمٕمٚمف اقمتْمد)(-)5
وىمد طمٙمؿ قمغم هذه اًمرواي٦م سمٕمض اعمٕم٤مسيـ سم٤مًمِمذوذ واًمٜمٙم٤مرة ،واطمت٩م ذم ذًمؽ سم٠من
صم٤مسمت ً٤م اًم ٌُٜم٤مين ىمد رواه قمـ أٟمس  ،ومٞمام أظمرضمف اًمٌخ٤مري ( ،):5.4وُمًٚمؿ ( ،)3:29.6وومٞمف:
«إن اًمٕملم شمدُمع ،واًم٘مٚم٥م حيزن ،وٓ ٟم٘مقل إٓ ُم٤م ُيريض ر ّسمٜم٤م ،وإٟمّ٤م
سمٗمراىمؽ ي٤م إسمراهٞمؿ عمحزوٟمقنش ،ومل يذيمر هذه اًمزي٤مدة-

()6

( )3اًمٕمٚمؾ اًمّمٖمػمً ،مٚمؽمُمذي اعمٓمٌقع ذم آظمر اجل٤مُمع (-)463.8
احلج٤مج ،قمـ
( )4وؿم٤مهده ُم٤م أظمرج اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف ( )8:;.3قمـ قمكم سمـ طمجر ،ىم٤مل :طمدصمٜم٤م طمٗمص سمـ همٞم٤مث ،قمـ
ّ
قمٓم ّٞم٦م ،قمـ اسمـ قمٛمر ،ىم٤مل :صٚمٞم٧م ُمع اًمٜمٌل ط اًمٔمٝمر ذم اًمًٗمر ريمٕمتلم وسمٕمده٤م ريمٕمتلم -صمؿ ىم٤مل( :هذا طمدي٨م طمًـ،
وىمد رواه اسمـ أيب ًمٞمغم ،قمـ قمٓمٞم٦م ،وٟم٤مومع ،قمـ اسمـ قمٛمر ،طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌٞمد اعمح٤مريب ،ىم٤مل :طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ه٤مؿمؿ ،قمـ اسمـ
أيب ًمٞمغم ،قمـ قمٓمٞم٦م ،وٟم٤مومع ،قمـ اسمـ قمٛمر ،ىم٤مل :صٚمٞم٧م ُمع اًمٜمٌل ط ذم احلي واًمًٗمر ،ومّمٚمٞم٧م ُمٕمف ذم احلي اًمٔمٝمر
أرسمٕم٤م وسمٕمده٤م ريمٕمتلم ،وصٚمٞم٧م ُمٕمف ذم اًمًٗمر اًمٔمٝمر ريمٕمتلم وسمٕمده٤م ريمٕمتلم ،واًمٕمٍم ريمٕمتلم ومل يّمؾ سمٕمده٤م ؿمٞمئ ً٤م،
واعمٖمرب ذم احلي واًمًٗمر ؾمقاء ،صمالث ريمٕم٤مت ٓ ،يٜم٘مص ذم طمي وٓ ؾمٗمر ،وهل وشمر اًمٜمٝم٤مر ،وسمٕمده٤م ريمٕمتلم -هذا
ومحٙمؿ قمغم
طمدي٨م طمًـ ،ؾمٛمٕم٧م حمٛمد ًا ،ي٘مقلُ :م٤م روى اسمـ أيب ًمٞمغم طمديث ً٤م أقمج٥م إ ّزم ُمـ هذا ،وٓ أروي قمٜمف ؿمٞمئ ً٤مَ ( -
احلج٤مج سمـ أرـم٤مةُ ،مع أن احلج٤مج سمـ أرـم٤مة وٕمٞمػ ذم اًمرواي٦م
احلدي٨م سم٠مٟمف َطمًـٓ ،قمتْم٤مد رواي٦م اسمـ أيب ًمٞمغم سمرواي٦م ّ
قمٜمد أهؾ احلدي٨م -وٟمٔمػم هذا آٟمٗمراد ذم احلٙمؿ ُمـ اسمـ طمٌ٤من ىمقًمف( :ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ؾمٕمٞمد اًمًٕمدي ،ي٘مقل
ذم قم٘م٥م هذا اخلؼم عم٤م ىمرأهً( :مق مل يرو اسمـ أيب ًمٞمغم همػم هذا احلدي٨م ًمٙم٤من ُيًتحؼ أن ُيؽمك طمديثف) < وم٢من أطمد ًا ُمـ أقمٞم٤من
احلٗم٤مظ واًمٜم ّ٘م٤مد مل جيٕمؾ اسمـ أيب ًمٞمغم ذم قمداد اعمؽمويملم -يٜمٔمر :هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( ،)3;8.4اعمجروطملم ( ،)467.4وشمٌٕمف
قمٚمٞمف اسمـ ـم٤مهر اًم٘مٞمناين ذم يمت٤مسمف اًمًامع (ص-):7 :
( )5ظمالص٦م إطمٙم٤مم ظمالص٦م إطمٙم٤مم ذم ُمٝمامت اًمًٜمـ وىمقاقمد اإلؾمالم ،اًمٜمقوي(ُ ،)3279.4م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت،
ط ،3طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف :طمًلم إؾمامقمٞمؾ اجلٛمؾ-
( )6يٜمٔمر :اعمقؾمٞم٘مك واًمٖمٜم٤مء ذم ُمٞمزان اإلؾمالم (صُ ،)627 :م١مؾمً٦م اًمري٤مض ،ط-3
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وضمف حتًلم اًمؽمُمذي ًمف سم٠من ُمراده سمذًمؽ أصؾ اًم٘مّم٦م ٓ إمم مجٞمع ُمٗمرداهت٤م(-)3
يمام ّ
وُم٤م ذه٥م إًمٞمف ٓ ئمٝمر صقاسمف< ٕن احل٤مومظ اًمؽمُمذي ىمد ذيمر سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م
اًمٌٙم٤مء قمغم اعم ّٞم٧م ،وذيمر ومٞمف طمدي٨م رؾمقل اهلل ط« :اعم ّٞم٧م يٕمذب سمٌٙم٤مء أهٚمف قمٚمٞمفش ،صمؿ ذيمر
سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرظمّم٦م ذم اًمٌٙم٤مء قمغم اعم ّٞم٧م ،وذيمر هذا احلدي٨م-

ُمٗمن هلذه اًمرظمّم٦م ،وًمق يم٤من اعمراد ِذيمر ُم٤م يدل
وُم٤م ُذيمر ذم هذا احلدي٨م ُمـ شمٚمؽ اًمزي٤مدة ّ

قمغم اًمرظمّم٦م ذم أهؾ اعم ّٞم٧م قمغم ُم ّٞمتٝمؿ ،واؾمتٖمٜمل اًمؽمُمذي سمحدي٨م أٟمس اعمت٘مدّ م اًمذي ذم
اًمّمحٞمحلم قمـ هذا احلدي٨م ،وم٤محلٙمؿ سم٤محلًـ قمغم هذه اًمرواي٦م همػم ُم٘متٍم قمغم أصؾ اًم٘مّم٦م
يمام ىمٞمؾ ،هلذا اًمًٌ٥م ،وٕٟمف إصؾ ذم احلٙمؿ ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ-

املطلب الجاىٕ
دزاض٘ إضياد اذتدٓح
أّ ًال :دزاض٘ إضياد حدٓح أىظ .
 ,3قمٛمرو سمـ قمكم سمـ سمحر سمـ يمَٜمٞمز اًمٌ٤مهكم ،أسمق طمٗمص اًمّمػمذم ،اًمٗمالّس(-)4
اإلُم٤مم اعمحدّ ث اًمث٘م٦م احل٤مومظ احلج٦م ،روى قمـ :أيب قم٤مصؿ اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد ،وؾمٚمٞمامن
سمـ طمرب ،وؾمٝمؾ سمـ مح٤مد ،وصٗمقان سمـ قمٞمًك ،وهمػمهؿ-
اًمٌزار ،وزيمري٤م سملم حيٞمك ،وأسمق زرقم٦م اًمرازي ،وحمٛمد
وروى قمٜمف :أمحد سمـ قمٛمرو أسمق سمٙمر ّ
سمـ ضمرير اًمٓمؼمي وهمػمهؿ-
شمقذم ؾمٜم٦م ;46ه ،ذم آظمر ذي اًم٘مٕمدة-

( )3يٜمٔمر :اعمقؾمٞم٘مك واًمٖمٜم٤مء ذم ُمٞمزان اإلؾمالم (ص-)628 :
( )4يٜمٔمر :اجلرح واًمتٕمديؾٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ ( ،)46;.8دار إطمٞم٤مء اًمؽماث ،ط ،3سمػموت ،هتذي٥م اًمٙماملً ،مٚمٛمزي
(ُ ،)385.44م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ط ،3حت٘مٞمؼ :سمِم٤مر قمقادً ،مً٤من اعمٞمزانٓ ،سمـ طمجر ( ،)459.3حت٘مٞمؼ :دائرة اعمٕم٤مرف
اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ،ط ،5سمػموت-
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اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد سمـ اًمْمح٤مك اًمِمٞمٌ٤مين(-)3
 ,4أسمق قم٤مصؿ اًمٜمٌٞمؾ،
ّ
اإلُم٤مم اعمحدث اًمث٘م٦م احل٤مومظ ،وصم٘مف حيٞمك سمـ ُمٕملم ،واًمٕمجكم ،واسمـ ؾمٕمد ،واسمـ طمجر-
روى قمـ :ؿمٌٞم٥م سمـ سمنم ،وؾمٚمٞمامن سمـ اًمتٞمٛمل ،وقمثامن سمـ ؾمٕمد اًمٙم٤مشم٥م ،واسمـ أيب ذئ٥م،
وهمػمهؿ-
احلامل ،واسمٜمف
وروى قمٜمف :قمٛمرو سمـ قمكم ،وضمرير سمـ طم٤مزم ،وقمكم سمـ اعمديٜمل ،وه٤مرون ّ
قمٛمرو سمـ أيب قم٤مصؿ وهمػمهؿ-
شمقذم ؾمٜم٦م 433ه-
 ,5ؿمٌٞم٥م سمـ سمنم وي٘م٤مل :اسمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم ،أسمق سمنم اًمٙمقذم(-)4
روى قمـ :أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،وقمٙمرُم٦م ُمقمم اسمـ قمٌ٤مس-
وروى قمٜمف :أسمق قم٤مصؿ اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد ،وإهائٞمؾ سمـ يقٟمس ،وأمحد سمـ سمِمػم-
اظمتُٚمػ ذم ُمٜمزًمتف ذم اًمرواي٦م ومق ّصم٘مف حيل سمـ ُمٕملم ،وىم٤مل :صم٘م٦م ،ومل يرو قمٜمف همػم أيب قم٤مصؿ-
سمٞمٜمام و ّٕمٗمف آظمرون< وم٘م٤مل أسمق طم٤مشمؿًّ :ملم احلدي٨م ،طمديثف طمدي٨م اًمِمٞمقخ-
وىم٤مل اًمٌخ٤مريُ :مٜمٙمر احلدي٨م-
وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت ،وىم٤مل :خيٓمئ يمثػم ًا-
وذيمره اسمـ اجلقزي ذم اًمْمٕمٗم٤مء-
وخلّص احل٤مومظ اسمـ طمجر طم٤مًمف وم٘م٤مل ذم اًمت٘مري٥م :صدوق خيٓمئ-
واًمذي ئمٝمر مم٤م شم٘مدّ م أن ؿمٌٞم٥م سمـ سمنم ىمٚمٞمؾ احلدي٨م< وًمذًمؽ ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي:
(طمديثف طمدي٨م اًمِمٞمقخ)< أي :أن ُم٤م ًمديف ُمـ احلدي٨م ىمٚمٞمؾ يم٘مٚم٦م أطم٤مدي٨م اًمِمٞمقخ ،وهق

( )3يٜمٔمر :اجلرح واًمتٕمديؾٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ ( ،)685.6هتذي٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر ( ،)6;7.6دار اًمٗمٙمر،ط،3سمػموت،
شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ( ،)3:2.3دار اًمرؿمٞمد ،ط ،3حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م-
( )4يٜمٔمر :اجلرح واًمتٕمديؾٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ ( ،)579.6شمرشمٞم٥م قمٚمؾ اًمؽمُمذي اًمٙمٌػم (ص ،)5;4 :قم٤ممل اًمٙمت٥م ،ط،3
سمػموتٟ ،مح٘مٞمؼ :صٌحل اًمً٤مُمرائل ،اًمث٘م٤متٓ ،سمـ طمٌ٤من ( ،)57;.6دار اًمٗمٙمر ،ط ،3سمؼموت ،حت٘مٞمؼ :ذف اًمديـ
أمحد ،اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقنٓ ،سمـ اجلقزي ،)5:.4( ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط ،3سمػموت ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل اًم٘م٤ميض ،هتذي٥م
اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر ( ،)48;.6شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر (-)485.3
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ُمّمٓمٚمح ظم٤مص سم٤مًمرواة اعم٘م ّٚملم ذم اًمرواي٦م قمٜمد اعمت٘مدّ ُملم ،وهل ٓ شم٘متيض سمٛمٗمرده٤م وٕمٗم ً٤م أو ر ّد ًا
حلدي٨م اًمراوي ،وهم٤مي٦م ُم٤م ّ
شمدل قمٚمٞمف أٟمف ًمٞمس سم٤معمٙمثر ذم اًمرواي٦م(-)3
يٗمن
(ًملم احلدي٨م) ،ومٛمراده سمف أول ُمراشم٥م اًمْمٕمػ ،وهق اًمْمٕمػ اخلٗمٞمػّ ،
وأُم٤م ىمقًمفّ :
ذًمؽ سمٕمض قمٌ٤مراشمف ومٞمٛمـ ىم٤مل ومٞمٝمؿ ذًمؽ ،طمٞم٨م ىم٤مل ذم ـمٚمح٦م سمـ قمٛمرو احليُملً( :مٞمس
سم٤مًم٘مقي ًّملم احلدي٨م قمٜمدهؿ)( -)4وىم٤مل ذم ُمٝم٤مضمر ُمقمم اًمٌٙمراتًّ ( :ملم احلـدي٨مً ،مٞمس سمذاك،
ُمٕمنم ِ
اًمًٜمدي( :ص٤مًمح ًّملم احلدي٨م ،حم ّٚمف
وًمٞمس سم٤معمتلم ،ؿمٞمـخ يٙمت٥م طمديثف)( -)5وىم٤مل ذم أيب َ
ِ
اًمّمدق)( ،)6سمؾ ىم٤مل ذم ؿمج٤مع سمـ اًمقًمٞمدًّ ( :ملم احلدي٨م ،ؿمٞمخ ًمٞمس سم٤معمتلم ٓ ،حيت٩م سمف إٓ أن
قمٜمده قمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ قمٚم٘مٛم٦م أطم٤مدي٨م صح٤مح)(-)7
وأُم٤م ىمقل اًمٌخ٤مري ومٞمف (ُمٜمٙمر احلدي٨م) ،وم٢من هذا احلٙمؿ ومٞمف ذم فم٤مهره ويمثػم ُمـ
إـمالىم٤مشمف ُيراد سمف اًمْمٕمػ اًمِمديد اًمذي سمٚمغ درضم٦م اًمؽمك ،وًمٙمٜمٝم٤م شمٓمٚمؼ أيْم ً٤م و ُيِم٤مر هب٤م إمم يمثرة
شمٗمرد اًمراوي ذم طمديثف ُمـ همػم دًٓم٦م قمغم وٕمػ أو ر ّد ذم اًمرواي٦مّ ،
يدل قمغم ذًمؽ ىمقل حيٞمك سمـ
ّ
ُمٕملم ذم إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝم٤مضمرُ( :مٜمٙمر احلدي٨م وًمٞمس سم٤معمؽموك)(-)8
جلديع( :واًمذي وضمدشمف سم٤مًمتت ٌُّع أن اؾمتٕمامل اًمٌخ٤مري هلذه اًمٚمٗمٔم٦م ٓ خيتٚمػ قمـ
ىم٤مل ا ُ
طمؼ ُمـ همٚمٌ٧م اًمٜمٙم٤مرة قمغم
اؾمتٕمامل ُمـ ؾمٌ٘مف أو حل٘مف ُمـ قمٚمامء احلدي٨م ،ومٝمق إٟمام ي٘مقل ذًمؽ ذم ِّ
طمديثف ،أو اؾمتحٙمٛم٧م ُمـ مجٞمٕمف ،ورسمام طمٙمؿ قمٚمٞمف همػمه سمٛمثؾ ُطمٙمٛمف ،ور َّسمام وصػ سمٙمقٟمف
(ُمؽموك احلدي٨م) ،ورسمام ُّاهتؿ سم٤مًمٙمذب ،ورسمام ُوصػ سمٛمجرد اًمْمٕمػ ،ورسمام ىم٤مل ذًمؽ
اًمٌخ٤مري ذم اًمراوي اعمجٝمقل اًمذي مل يرو إٓ احلدي٨م اًمقاطمد اعمٜمٙمر)(-)9

( )3يٜمٔمر :حترير قمٚمقم احلدي٨م ،اجلديع (ُ ،)79:.3م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ،ط-3
( )4اجلرح واًمتٕمديؾٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ (-)69:.6
( )5اجلرح واًمتٕمديؾٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ (-)484.:
( )6اجلرح واًمتٕمديؾٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ (-)6;7.:
( )7اجلرح واًمتٕمديؾٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ (-)59;.6
( )8اجلرح واًمتٕمديؾٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ (-)355.4
( )9حترير قمٚمقم احلدي٨م ( -)836.3واٟمٔمر أُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ومٞمف-
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وأظمرةُِ :مزُم٤مر قمٜمد ٍ
ِ
ِ
دراؾم٦م طمدي٨م (ص ِ
ٟمٕمٛم٦م----- ،
ٚمٕمقٟم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م
قشم٤من َُم
َ
ٌ

إقمداد :دُ -مٜمك سمٜم٧م طمًلم سمـ أمحد أٟمز

يمؾ هذا اًمذي شم٘مدّ م ُيِمٙمؾ ضمد ًا قمغم اًمتقصمٞمؼ اعمٓمٚمؼ ًمٞمحٞمك سمـ ُمٕملم ًمف ،وهق يتٕم٤مرض
مت٤مُم ً٤م ُمع فم٤مهر اًمتْمٕمٞمػ اًمِمديد ًمف ُمـ اًمٌخ٤مري ،يمام يتٕم٤مرض ُمع شمْمٕمٞمػ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي
ًمف-
واًمذي ئمٝمر أن ُم٠مظمذ هذا اًمتٌ٤ميـ هق اظمتالومٝمؿ ذم ىمٌقل شمٚمؽ إومراد اًمتل يروهي٤م
واقمتٌ٤مره٤م سمٖمػمه٤م ،ومٌٞمٜمام ي٘مٌٚمٝم٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم ،وم٢من اًمٌخ٤مري ير ّده٤م ويْم ّٕمٗمٝم٤م شمْمٕمٞمٗم ً٤م ؿمديد ًا،
ويتقؾمط أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي ذم ر ّده٤م دون أن يّمؾ هب٤م إمم أدٟمك درضم٤مت اًمْمٕمػ ،وٓ يًتٌٕمد أن
ّ
يٙمقن اًمٌخ٤مري ُمقاوم٘م ً٤م ًمف ،وأن طمٙمٛمٝم٤م ذًمؽ خيتص سمٌٞم٤من يمثرة اعمٗم٤مريد ذم روايتف-
ي٘مقل اجلُديع( :وقمغم هذا محؾ سمٕمض إئٛم٦م ىمقل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من ذم (ىمٞمس سمـ أيب
طم٤مزم)ُ" :مٜمٙمر احلدي٨م" ،وذيمر ًمف أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم ،يمام ىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؿمٞمٌ٦م" :اًمذيـ أ ْـم َر ْوه
حيٛمٚمقن هذه إطم٤مدي٨م قمٜمف قمغم أهن٤م قمٜمدهؿ همػم ُمٜم٤ميمػم ،وىم٤مًمقا :هل همرائ٥م")(-)3
وًمٕمؾ هذا اعمذه٥م اًمقؾمط أومم< ٕن حيٞمك سمـ ُمٕملم مل يٙمـ ًمٞمقصم٘مف ًمقٓ وضمقد ُم٤م يِمٝمد
ًمّمح٦م روايتف ُمع ىمٚمتٝم٤م ،وٓ يٛمٙمـ أيْم ً٤م أن ُهيدر رأي أيب طم٤مشمؿ ومٞمف< ًمدًٓمتف قمغم وضمقد ُم٤مٓ
ؿم٤مهد ًمف ذم سمٕمض روايتف ،وهذا اًمًٌٞمؾ هق أقمدل ُم٤م ُحيٛمؾ قمٚمٞمف هذا اًمتْم٤مرب ذم احلٙمؿ قمغم
ؿمٌٞم٥م سمـ سمنم-
 ,6أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ وٛمْمؿ سمـ زيد ،أسمق محزة إٟمّم٤مري اخلزرضمل(-)4
اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل ط ،وأطمد اعمٙمثريـ ُمـ اًمرواي٦م قمٜمف-
شمقذم ؾمٜم٦م ;3ه-

( )3حترير قمٚمقم احلدي٨م (-)839.3
( )4يٜمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم ( ،)32;.3دار اجلٞمؾ ،ط ،3حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمٌج٤موي ،اإلص٤مسم٦م ذم
متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مٓ ،سمـ طمجر ( ،)497.3دار اجلٞمؾ ،ط ،3حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمٌج٤موي-
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ثاىٔاً :دزاض٘ إضياد حدٓح عبد اهلل بً عباع
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.

 ,3قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ي٤مؾملم ،أسمق احلًـ اًمدُ وري(-)3
روى قمـ :أمحد سمـ قمٌد اجلٌ٤مر اًمًٙمقين ،واحلًـ سمـ ؿمٌٞم٥م ،وقمكم سمـ قمٌدة ،وحمٛمد سمـ
ُمٕم٤موي٦م إٟمامـمل ،وحمٛمد سمـ ُمرداس ،وحمٛمد يـ حيٞمك اًم ُ٘مٓمٕمل-
قمدي ،وأسمق سمٙمر اإلؾمامقمٞمكم ،وأسمق سمٙمر اًمِم٤مومٕمل-
روى قمٜمف :اسمـ
ّ
ىم٤مل اإلؾمامقمٞمكم :صم٘م٦م ُم٠مُمقن-
وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :صم٘م٦م-
شمقذم ؾمٜم٦م 525ه-
 ,4حمٛمد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ يزيد إٟمامـمل أسمق ضمٕمٗمر اًمٌٖمدادي(-)4
روى قمـ :ظمٚمػ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م وإسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد وقمٌ٤مد سمـ اًمٕمقام وحمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م احلراين
وقمكم سمـ ه٤مؿمؿ سمـ اًمؼميد وأيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش وحمٛمد سمـ احلًـ اًمٗم٘مٞمف وهمػمهؿ-
اعمٓمرز ،وحمٛمد سمـ ضمرير ،وحيٞمك سمـ ص٤مقمد ،واعمح٤مُمكم
وروى قمٜمف :اًمٜمً٤مئل ،واًم٘م٤مؾمؿ سمـ ّ
وآظمرون-
ىم٤مل اًمٜمً٤مئل ،وُمًٚمٛم٦م سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ٓ :سم٠مس سمف-
وىم٤مل اًمٌزار :صم٘م٦م-
وذيمره اسمـ طم ٌّ٤من ذم اًمث٘م٤مت :وىم٤مل رسمام وهؿ-
وىم٤مل اسمـ طمجر :صدوق رسمام وهؿ-

( )3يٜمٔمرُ :مٕمجؿ ؿمٞمقخ اإلؾمامقمٞمكم (ُ ،)8:4.4مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،ط ،3حت٘مٞمؼ :زي٤مد حمٛمد ،ؾم١مآت
اًمًٝمٛمل ًمٚمدارىمٓمٜمل (ص ُ ،)452مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ،اًمري٤مض ،ط ،3حت٘مٞمؼُ :مقومؼ قمٌد اهلل ،شم٤مريخ سمٖمداد ( ،)539.33دار
اًمٖمرب اإلؾمالُمل ،سمػموت ،ط ،3حت٘مٞمؼ :سمِم٤مر قمقاد-
( )4يٜمٔمر :هتذي٥م اًمٙماملً ،مٚمٛمزّ ي ( ،)699.48هتذي٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر (; ،)685.شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (ص-)729 :
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 ,5حمٛمد سمـ زي٤مد اًمٓمح٤من اجلزري اًمٞمِمٙمُري(-)3
روى قمـ :حمٛمد سمـ قمجالن ،وُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ،وُمٕمغم سمـ زي٤مد اًم ُ٘مردود ،وقمٌد
اجلزري ،وهمػمهؿ-
اًمٙمريؿ سمـ ُم٤مًمؽ َ
وروى قمٜمف :قمثامن سمـ زومر اًمتَٞمٛمل ،وإؾمامقمٞمؾ سمـ ُصٌٞمح ،وظمالد سمـ حيٞمك ،وزي٤مد سمـ حيٞمك
احلً٤مين ،واحلًـ سمـ اًمرسمٞمع اًمٌقراين ،وهمػمهؿ-
ّ
ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملمً :مٞمس سمٌمء يمذاب-
وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ :يم٤من أقمقر يمذاسم ً٤م ظمٌٞمث ً٤م يْمع إطم٤مدي٨م-
وىم٤مل قمٛمرو سمـ قمكم اًمٗمالّس :يم٤من يمذاسم٤م ُمؽموك احلدي٨م-
وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازيُ :مؽموك احلدي٨م-
وىم٤مل اسمـ طمجرّ :
يمذسمقه-
اًمر ّىمل(-)4
ُ ,6مٞمٛمقن سمـ ُمٝمرانَ ،
اجلزري ،أسمق أيقب َ
اًمٕمقام ،وأيب هريرة ،وقم٤مئِم٦م ،واسمـ قمٌ٤مس،
روى قمـ :قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،واًمزسمػم سمـ ّ
واسمـ قمٛمر ،وهمػمهؿ-
وروى قمٜمف :اسمٜمف قمٛمرو ،ومحٞمد اًمٓمقيؾ ،وأيقب اًمًختٞم٤مين ،وضمٕمٗمر سمـ سمرىم٤من ،وحمٛمد سمـ
اًمٓمح٤من ،وهمػمهؿ-
زي٤مد
ّ
وىم٤مل اًمٕمجكم ،واسمـ ؾمٕمد ،وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ،وأسمق زرقم٦م ،واًمٜمً٤مئل ،واسمـ طمجر :صم٘م٦م-
 ,7قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل(-)5
اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ،اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل ط وطمؼم إُم٦م-

( )3يٜمٔمر :اجلرح واًمتٕمديؾٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ ( ،)47:.9اعمجروطملمٓ ،سمـ طمٌ٤من ( ،)47;.37دار اًمققمل ،طمٚم٥م ،ط،3
حت٘مٞمؼ :حمٛمقد إسمراهٞمؿ ،اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مءٓ ،سمـ قمدي ( ،)4;:.9دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط ،3سمػموت ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل
أمحد ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر (; ،)392.شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر (ص-)69;:
( )4يٜمٔمر :اجلرح واًمتٕمديؾٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ ( ،)455.:هتذي٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر ( ،)5;2.32شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ
طمجر (ص-)778 :
( )5يٜمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم ( ،);55.5اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مٓ ،سمـ طمجر (-)343.6
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شمقذم ؾمٜم٦م 8:ه
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املطلب الجالح
بٔاٌ دزجتُ ّاذتهه علُٔ
اًمذي ئمٝمر مم٤م شم٘مدّ م ذم دراؾم٦م أطمقال إؾمٜم٤مد احلدي٨م ُمـ ـمري٘مٞمف يتٌلم أن احلدي٨م هبذا
يت٘مقى أطمدمه٤م سم٤مٔظمر< ٕن اًمرواي٦م قمـ اسمـ قمٌ٤مس
اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ،وٓ ّ

واهٞم٦م ذم

اًمقو٤مقملم يمام شم٘مدّ م ،وأُم٤م اًمرواي٦م قمـ أٟمس  ،ومٛمدراه٤م قمغم َؿمٌٞم٥م سمـ
إؾمٜم٤مده٤م أطمد اعمؽمويملم ّ
سمِنم ،وىمد شم٘مدّ م أن إرضمح ذم طم٤مًمف اًمْمٕمػ-
يت٘مقى سمف ويّمػم طمًٜم ً٤م ًمٖمػمه-
ًمٙمـ ًمٚمحدي٨م ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ّ 
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املبخح الجاىٕ
دزاض٘ اذتدٓح دزآ٘
ٍ
وأظمرةُِ :مزُم٤مر قمٜمد ٍ
ِ
ِ
(ص ِ
ُمّمٞمٌ٦م)
ٟمٕمٛم٦م ،ور َّٟم ٌ٦م قمٜمد
ٚمٕمقٟم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م
قشم٤من َُم
َ
ٌ
املطلب األّل :بٔاٌ غسٓب اذتدٓح.
ىمقًمف (ُمٚمٕمقٟم٤من) :اًمٚمٕمـ ذم اًمٚمٖم٦مِ :
اإل ْسم َٕم٤م ُد واًم َّٓم ْرد ُمـ اخلػم ،وىمٞمؾ :اًمٓمرد واإلسمٕم٤مد ُمـ
٥م واًمدقم٤مء(-)3
اًمً ّ
اهلل ،وُمـ اخلٚمؼَّ :
وًمٕمـ اًمّمقت قمٌ٤مرة قمـ ًمٕمـ وم٤مقمٚمف ،أو اعمراد شمٌٕمٞمد اًمّمقت ٟمٗمًف قمـ اًمرمح٦م وم٠مومم ُمـ
صقشمف ،أو اعمراد أٟمف ٓ يرومع يمام يرومع اًمٙمٚمؿ اًمٓم ّٞم٥م(-)4
ّ
وىمقًمفُ( :مزُم٤مر) :اعم ِ ْز َُم٤مر واعمَْ ْز ُُمقر :سمٗمتح اعمٞمؿ ووٛمٝم٤م ،وهق آًم٦م ُي َز َُّمر ِ َهب٤م ُمـ اخلِم٥م أو
ُمٕمدن شمٜمتٝمل ىمّمٌتٝم٤م سم ٌُقق صٖمػم(-)5
وىمقًمف( :قمٜمد ٟمٕمٛم٦م) ،اظمتٚمػ ذم وٌٓمٝم٤م ،وم٘مٞمؾ سم٤مًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م ،وىمٞمؾ سم٤مًمٖملم اعمٕمجٛم٦م-
ىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين( :سم٤مًمٙمن واعمٝمٛمٚم٦م وهق اًمالئؼ سم٘مريٜمف ،وُمـ ىم٤مل :إٟمف سم٤معمٕمجٛم٦م وم٘مد أسمٕمد
رواي٦م ودراي٦م ،واعمراد إصقات قمٜمد إومراح)(-)6
واًمرٟملم :اًمّمٞم٤مح قمٜمد اًمٌٙم٤مء ،واإلرٟم٤من :صقت
اًمّم َ
اًمر َّٟم ُ٦م َّ
ٞمح٦م احلزيٜم٦مَّ ،
وىمقًمف( :ورٟمّ٦م)َّ :
اًمِمٝمٞمؼ ُمع اًمٌٙم٤مء( -)7واعمراد اًمّمٞمح٦م سم٤مًمٜمٞم٤مح قمغم اعمقشمك(-)8

(ً )3مً٤من اًمٕمرب :اسمـ ُمٜمٔمقرُ ،م٤مدةً :مٕمـ ( ،)5:9.35دار ص٤مدر ،سمػموت ،ط-3
( )4اًمتٜمقير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػمً ،مٚمّمٜمٕم٤مين (ُ ،):.9مٙمتٌ٦م دار اًمًالم ،اًمري٤مض ،ط ،3حت٘مٞمؼ :حمٛمد إؾمح٤مق-
( )5يٜمٔمر :يمت٤مب اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمرٓ ،سمـ إصمػم أسمق اًمًٕم٤مدات ( ،)534.4اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،حت٘مٞمؼ:
ـم٤مهر أمحد اًمزاوى  ,حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطملً ،مً٤من اًمٕمربٓ ،سمـ ُمٜمٔمقر ( ،)549.6اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ،إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك
وآظمرون ( ،)622.3دار اًمدقمقة ،جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-
( )6اًمتٜمقير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػمً ،مٚمّمٜمٕم٤مين (-);.9
( )7يٜمٔمرً :مً٤من اًمٕمربٓ ،سمـ ُمٜمٔمقر (-)3:9.35
( )8اًمتٜمقير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػمً ،مٚمّمٜمٕم٤مين (-);.9
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ٍ
صقت قمٜمد
«:

ُمٗمنا ذم طمدي٨م ضم٤مسمر أو قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف
وىمد ضم٤مء ذًمؽ يم ّٚمف ّ
ٍ
ٟمٕمٛم٦م< ٍ
ٍ
ِ
َخش وضمقهَ ،
ورٟمّ٦م
وصقت قمٜمد ُمّمٞمٌ٦م<
وًمٕم٥م ،وُمزاُمػم ؿمٞمٓم٤من،
هلق،
وؿم ِّؼ ُضمٞمقبَ ،
ؿمٞمٓم٤منش-

املطلب الجاىٕ
بٔاٌ فكُ اذتدٓح
املطأل٘ األّىل :حهه املعاشف.
ّ
دل هذا احلدي٨م أيْم٤م قمغم طمرُم٦م اًمتٖمٜمّل سم٤معمٕم٤مزف ،وأهن٤م يمٌػمة ُمـ يمٌ٤مئر اًمذٟمقب ،وذًمؽ
عم٤م ُذيمر ذم احلدي٨م ُمـ ًمٕمـ وم٤مقمٚمف(-)3
ىم٤مل اسمـ اًم٘م ّٞمؿ( :ومٙمٞمػ يًتجٞمز اًمٕم٤مرف إسم٤مطم٦م ُم٤م هنك قمٜمف رؾمقل اهلل ط وؾمامه صقشم ً٤م
أمحؼ وم٤مضمر ًا ،وُمزُمقر اًمِمٞمٓم٤من ،وضمٕمٚمف واًمٜمٞم٤مطم٦م اًمتل ًمٕمـ وم٤مقمٚمٝم٤م أظمقيـ؟ وأظمرج اًمٜمٝمل قمٜمٝمام
خمرضم ً٤م واطمد ًا ،ووصٗمٝمام سم٤محلُٛمؼ واًم ُٗمجقر وصٗم ً٤م واطمد ًا)(-)4
وهذا احلٙمؿ ًمٞمس خمتّم ً٤م هبذيـ اعمقوٕملم واحل٤مًمتلم ،سمؾ هق ذم إطمقال يم ّٚمٝم٤م ،وىمد أظمذ
سمٔم٤مهر هذا اًمتخّمٞمص اًم ُ٘مِمػمي ذم رؾم٤مًمتف وم٘م٤ملُ( :مٗمٝمقم اخلٓم٤مب ي٘متيض إسم٤مطم٦م همػم هذا ذم
همػم هذه إطمقال وإٓ سمٓمؾ اًمتخّمٞمص)(-)5
وىمد ر ّد ذًمؽ اًمّمٜمٕم٤مين سم٘مقًمف( :واًمتخّمٞمص ظمرج قمغم اًمٖم٤مًم٥م ومال ُمٗمٝمقم ًمف ،وهذا
اًمٚمٕمـ ي٘متيض حتريؿ هذيـ اًمّمقشملم ذم يمؾ طم٤مل ،ومٛمـ زقمؿ ضمقاز ذًمؽ ذم همػم ه٤مشملم احل٤مًمتلم
وم٘مد أسمٕمد)(-)6
وىمد ٟم٘مؾ اسمـ اجلقزي ىمقل اًمٓمؼمي( :أمجع قمٚمامء إُمّم٤مر قمغم يمراهٞم٦م اًمٖمٜم٤مء واعمٜمع
ُمٜمف)( -)3وإذا اىمؽمن اًمٖمٜم٤مء سم٤معمٕم٤مزف وم٘مد اشمٗم٘م٧م اعمذاه٥م إرسمٕم٦م قمغم حتريٛمف ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم
( )3يٜمٔمر :اًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمٙمٌ٤مئر ( ،)558.4اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،سمػموت ،حت٘مٞمؼٟ :مزار ُمّمٓمٗمك-
( )4إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من (ُ ،)477.3مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ،اًمري٤مض ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمٗم٘مل-
( )5اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي٦م ( ،)729.4دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مً ،مٌٜم٤من ،حت٘مٞمؼ :ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر-
( )6اًمتٜمقير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػمً ،مٚمّمٜمٕم٤مين (-);.9

335
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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ُ( :مذه٥م إئٛم٦م إرسمٕم٦م أن آٓت اًمٚمٝمق يمٚمٝم٤م طمرام ،صمٌ٧م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري

وهمػمه أن اًمٜمٌل ط أظمؼم أٟمف ؾمٞمٙمقن ُمـ أُمتف ُمـ يًتحؾ احلر واحلرير واخلٛمر واعمٕم٤مزف،
وذيمر أهنؿ يٛمًخقن ىمردة وظمٜم٤مزير ---ومل يذيمر أطمد ُمـ أشمٌ٤مع إئٛم٦م ذم آٓت اًمٚمٝمق ٟمزاقم ً٤م)(،)4
وىم٤مل إًمٌ٤مين

( :اشمٗم٘م٧م اعمذاه٥م إرسمٕم٦م قمغم حتريؿ آٓت اًمٓمرب يمٚمٝم٤م)(-)5

ومم٤م يٓمقل اعمٌح٨م ،ويًقد سمف اًمّمٗمح٤مت ،اؾمتٕمراض مجٞمع إىمقال ،وسم٤مٓيمتٗم٤مء سم٤مإلطم٤مًم٦م
مت٤مم اًمٗم٤مئدة-

()6

املطأل٘ الجاىٔ٘ :حهه البها ٛعل ٙاملْت.ٙ
ّ
وؿمؼ اجلٞمقب
دل احلدي٨م قمغم أن اًمٌٙم٤مء قمغم اعمقشمك اعمّم٤مطم٥م ًمٚمٜمَقح وَخش اًمقضمقه ّ
طمرام ،ويمٌػمة ُمـ يمٌ٤مئر اًمذٟمقب ،وذًمؽ عم٤م ذيمر ذم احلدي٨م ُمـ ًمٕمـ وم٤مقمٚمف(-)7
وأُم٤م ُمٓمٚمؼ اًمٌٙم٤مء اخل٤مزم ُمـ هذه اًمٕمقارض ،وم٢مٟمف ُمٌ٤مح وٓ طمرج ومٞمف< ٕٟمف سمٙم٤مء رمح٦م،
وٓ َؾم َخط ومٞمف ،وىمد ومٕمٚمف رؾمقل اهلل ط يمام شم٘مدّ م-
ىم٤مل اًمِمقيم٤مين( :ومٞمجٛمع سملم إطم٤مدي٨م سمحٛمؾ اًمٜمٝمل قمـ اًمٌٙم٤مء ُمٓمٚم٘م ً٤م وُم٘مٞمد ًا سمٌٕمد
اعمقت قمغم اًمٌٙم٤مء اعمٗميض إمم ُم٤م ٓ جيقز ُمـ اًمٜمقح واًمٍماخ وهمػم ذًمؽ ،واإلذن سمف قمغم جمرد
اًمٌٙم٤مء اًمذي هق دُمع اًمٕملم وُم٤م ٓ يٛمٙمـ دومٕمف ُمـ اًمّمقت ،وىمد أؿم٤مر إمم هذا اجلٛمع ىمقًمف:
«وًمٙمـ هنٞم٧م قمـ صقشملم-)8()---

( )7شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس ( ،)4:5.3دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت ،ط ،3حت٘مٞمؼ :د -اًمًٞمد اجلٛمٞمكم-
( )8يمت٥م ورؾم٤مئؾ وومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (ُ )798. 33مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ط ،4حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ
ىم٤مؾمؿ اًمٕم٤مصٛمل-
( )9اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م (-)367.3
( ):شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس(-)4:5.3
( )7يٜمٔمر :اًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمٙمٌ٤مئر (-)484.3
(ٟ )8مٞمؾ إوـم٤مر ( ،)345.6دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ،اًمري٤مض ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل-
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املطأل٘ الجالج٘ :ما ُٓػسع للنطله عيد اليّعن٘ ّالفسح.
أ-

ؾمجقد اًمِمٙمر:
اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُمنموقمٞم٦م ؾمجقد اًمِمٙمر هلل

وذه٥م اًم َٕمؽمة وأمحد واًمِم٤مومٕمل إمم

إصمٌ٤مت ُمنموقمٞمتٝم٤م ،وىم٤مل ُم٤مًمؽ ,ذم رواي٦م قمٜمف :,إٟمف يٙمره< إذ مل ي١مصمر قمٜمف ط ُمع شمقاشمر اًمٜمٕمؿ
قمٚمٞمف ط وًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ قمغم اؿمؽماط اًمقوقء وـمٝم٤مرة اًمثٞم٤مب واعمٙم٤من ،وٓ ُم٤م يدل قمغم
اًمتٙمٌػم ذم ؾمجقد اًمِمٙمر(-)3
ب -اًمتٙمٌػم:
ّسمقب اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف "سم٤مب اًمتٙمٌػم واًمتًٌٞمح قمٜمد اًمتٕمج٥م" -وىم٤مل اسمـ سم َّٓم٤مل ذم
ذح اًمّمحٞمح" :اًمتٙمٌػم واًمتًٌٞمح ُمٕمٜم٤ممه٤م شمٕمٔمٞمؿ اهلل ،وشمٜمزهيف ُمـ اًمًقء ،واؾمتٕمامًمف قمٜمد
اًمتٕمج٥م واؾمتٕمٔم٤مم إُمقر طمًـ ،وومٞمف متريـ اًمٚمً٤من قمغم ذيمر اهلل وذًمؽ ُمـ أومْمؾ
إقمامل"(-)4
وقمٚمؼ اسمـ طمجر قمغم يمالُمف ىم٤مل :وهذا شمقضمٞمف ضمٞمد يم٠من اًمٌخ٤مري رُمز إمم اًمرد قمغم ُمـ
صٜمع ُمـ ذًمؽ(-)5
ىم٤مل اًمٜمقوي" :أُم٤م شمٙمٌػمهؿ ومٚمنورهؿ هلذه اًمٌِم٤مرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ---وومٞمف محٚمٝمؿ قمغم دمديد
ؿمٙمر اهلل شمٕم٤ممم وشمٙمٌػمه ومحده قمغم يمثرة ٟمٕمٛمف"(-)6
املطأل٘ السابع٘ :ماذا ٓفعل املطله عيد املصٔب٘.
أ,

ىمقل( :إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن):
اُمتدح اهلل اًمّم٤مسمريـ وسمنمهؿ سمثالث سمِم٤مئر قمٜمد صؼمهؿ واؾمؽمضم٤مقمٝمؿ سم٘مقهلؿ (إٟم٤م هلل

وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن) ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ( ) 49.6سم٤مظمتّم٤مر-
(-)586.;( )4
( )5ومتح اًمٌ٤مري ( ،)7;:.32دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت ،حت٘مٞمؼ :حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م-
( )6صحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي ( );7.5سم٤مظمتّم٤مر ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل-
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ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱠ[اًمٌ٘مرة,377 :
]378
ىم٤مل اًمِمقيم٤مين" :ومٞمف سمٞم٤من أن هذه اًمٙمٚمامت ُمٚمج٠م ًمٚمٛمّم٤مسملم ،وقمّمٛم٦م ًمٚمٛمٛمتحٜملم ،وم٢مهن٤م
ضم٤مُمٕم٦م سملم اإلىمرار سم٤مًمٕمٌقدي٦م واإلقمؽماف سم٤مًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر"(-)3
ب,

آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمّمالة:
ىمرن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف احلٙمٞمؿ ،اًمّمالة سم٤مًمّمؼم ،واُمتدح ُمـ يًتٕملم سم٤مًمّمالة

قمٜمد ٟمزول اعمّمٞمٌ٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱠ[ؾمقرة
اًمٌ٘مرة-]67 :
أُمر صغم"(-)4
ويم٤من اًمرؾمقل ط" :إذا َ
طمزسمف ٌ
واؾمتثٜمك ؾمٌح٤مٟمف اخل٤مؿمٕملم سم٤مقمتٌ٤مر اؾمتٕمامل ضمقارطمٝمؿ ذم اًمّمالة ،وُمالزُمتٝمؿ ًمقفم٤مئػ
اخلِمقع اًمذي هق روح اًمّمالة ،وإشمٕم٤مهبؿ ٕٟمٗمًٝمؿ إشمٕم٤مسم ً٤م قمٔمٞم ًام ،ذم إؾمٌ٤مب اعمقضمٌ٦م ًمٚمحْمقر
واخلْمقع< ٕهنؿ عم٤م يٕمٚمٛمقٟمف ُمـ شمْم٤مقمػ إضمر وشمقومر اجلزاء ،واًمٔمٗمر سمام وقمد اهلل سمف ُمـ
قمٔمٞمؿ اًمثقاب شمًُٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ شمٚمؽ اعمت٤مقم٥م ويتذًمؾ هلؿ ُم٤م يرشمٙمٌقٟمف ُمـ اعمّم٤مقم٥م ،سمؾ يّمػم ذًمؽ
ًمذة هلؿ ظم٤مًمّم٦م وراطم٦م قمٜمدهؿ حمْم٦م(-)5
ج,

اًمّمؼم واًمرو٤م واًمِمٙمر:
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

ذم ُمٕمرض يمالُمف قمـ طم٤مل اًمٕمٌد قمٜمد ٟمزول اعمّمٞمٌ٦مً" :مٚمٕمٌد ومٞمف أرسمع

ُم٘م٤مُم٤مت:

( )3ومتح اًم٘مدير ( ،)37;.3دار اًمٗمٙمر ،سمػموت-
( )4أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب وىم٧م ىمٞم٤مم اًمٜمٌل ط ُمـ اًمٚمٞمؾ ( ،) 57.4دار اًمٗمٙمر ،سمػموت ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد
ومتحل ،ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومتح اًمٌ٤مري (" :)394.5أظمرضمف أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ" ،دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت ،حت٘مٞمؼ :حم٥م
وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع ( ،)6925.:7:.4أذف قمغم ـمٌٕمف :زهػم اًمِم٤مويش ،اعمٙمت٥م
اًمديـ اخلٓمٞم٥م،
ّ
اإلؾمالُمل ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م362: ،هـ-
( )5ومتح اًم٘مدير :اًمِمقيم٤مين (-)9;.3

338
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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أطمده٤مُ :م٘م٤مم اًمٕمجز وهق ُم٘م٤مم اجلزع واًمِمٙمقى واًمًخط ،وهذا ُم٤م ٓ يٗمٕمٚمف إٓ أىمؾ
اًمٜم٤مس قم٘مالً ،وديٜم ً٤م ،وُمروءةً ،وهق أقمٔمؿ اعمّمٞمٌتلم-
واعم٘م٤مم اًمث٤مينُ :م٘م٤مم اًمّمؼم ،إُم٤م هلل وإُم٤م ًمٚمٛمروءة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م-
اعم٘م٤مم اًمث٤مًم٨مُ :م٘م٤مم اًمرو٤م وهق أقمغم ُمـ ُم٘م٤مم اًمّمؼم ،وذم وضمقسمف ٟمزاع ،واًمّمؼم ُمتٗمؼ
قمغم وضمقسمف-
اعم٘م٤مم اًمراسمعُ :م٘م٤مم اًمِمٙمر وهق أقمغم ُمـ ُم٘م٤مم اًمرو٤م ،وم٢مٟمف يِمٝمد اًمٌٚمٞم٦م ٟمٕمٛم٦م ،ومٞمِمٙمر
اًمـٛم ٌْتَغم قمٚمٞمٝم٤م"(-)3
ُ
وًمٜم٤م ذم رؾمقل اهلل ط ظمػم ىمدوة ذم صؼمه ورو٤مه وؿمٙمره هلل قمغم ُم٤م ىمدر ويمت٥م ،يم٤من
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم إذا رأى ُم٤م يٙمره ىم٤مل" :احلٛمد هلل قمغم يمؾ طم٤مل "(-)4
وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم


( )3قمدة اًمّم٤مسمريـ وذظمػمة اًمِم٤ميمريـ :اسمـ اًم٘مٞمؿ (ص  ،)75دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،حت٘مٞمؼ :زيمري٤م قمكم يقؾمػ-
( )4أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب إدب،سم٤مب ومْمؾ احل٤مُمديـ ( ،)3472.4دار اًمٗمٙمر ،سمػموت ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد
اًمٌ٤مىمل ،وىم٤مل اًمٌّمػمي ذم اًمزوائد (" :)353.6إؾمٜم٤مد صحٞمح"-
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ارتامت٘
احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت ،وأصكم وأؾمٚمؿ قمغم ظمػم اًمؼمي٦م وأزيم٤مه٤م حمٛمد سمـ
قمٌد اهلل ،وم٘مد اٟمتٝمٞم٧م سمٗمْمؾ اهلل وشمقومٞم٘مف ُمـ دراؾم٦م احلدي٨م دراي٦م ورواي٦م-
ّالرٖ ناٌ مً أظَس ىتاٜجُ:
يت٘مقى سمِم٤مهده ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر -
 -3أن احلدي٨م طمًـ ًمٖمػمه ّ
ّ
دل احلدي٨م قمغم طمرُم٦م اعمٕم٤مزف ،وأٟمف يمٌػمة ُمـ اًمٙمٌ٤مئر-
-4
ّ
دل احلدي٨م قمغم طمرُم٦م اًمٜمٞم٤مطم٦م ،وأهن٤م يمٌػمة ُمـ يمٌ٤مئر اًمذٟمقب-
-5
حمرُم٤م ،وىمد د ًّم٧م اًمًٜم٦م قمغم ُمنموقمٞمتف-
 -6اًمٌٙم٤مء قمغم اعمٞم٧م سمام ٓ ٟمقح ومٞمف ُمٌ٤مح ًمٞمس ّ
-7

جي٥م قمغم اعمًٚمؿ قمٜمد وىمقع اًمٗمرح أو اعمّمٞمٌ٦م آىمتداء سم٠مىمقال اًمرؾمقل ط وأومٕم٤مًمف ذم
ه٤مشملم احل٤مًمتلم-

ّقد أّصت ٍرِ الدزاض٘ مبا ٓأتٕ:
 -3آهتامم سمتتٌع ـمرق احلدي٨م ٓؾمتخراج احلٙمؿ اًمدىمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م-
 -4شمٌٜمل ُمنموقم٤مت سمحثٞم٦م شمُدْ َرس ومٞمٝم٤م إطم٤مدي٨م اعمٜمتنمة قمغم أًمًٜم٦م اًمٜم٤مس ًمٚمٙمِمػ قمـ
ُمدى صحتٝم٤م-
 -5آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمت٘مٜمٞم٤مت احلديث٦م وشمقفمٞمٗمٝم٤م ًمٚمحٗم٤مظ قمغم ؾمٜم٦م اعمّمٓمٗمك ط وٟمنمه٤م-
وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ-
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فَسع املساجع
-3

اسمـ اًم٘مٞمناين ،حمٛمد سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد -اًمًامع -حت٘مٞمؼ :أسمق اًمقوم٤م اعمراهمل ،وزارة
إوىم٤مف ،اعمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م ،اًم٘م٤مهرةُ ،مٍم-

 -4اسمـ اًم٘مٞمؿ ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل أسمق قمٌد اهلل -قمدة اًمّم٤مسمريـ وذظمػمة
اًمِم٤ميمريـ -حت٘مٞمؼ :زيمري٤م قمكم يقؾمػ ،سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-
-5

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،أمحد قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق اًمٕمٌ٤مس -يمت٥م ورؾم٤مئؾ وومت٤موى ؿمٞمخ
اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٕم٤مصٛمل اًمٜمجدي ،ط،4
اًم٘م٤مهرةُ ،مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م-

-6

اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر -إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤ميد اًمِمٞمٓم٤من -حت٘مٞمؼ :حمٛمد
طم٤مُمد اًمٗم٘مل ،اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف-

-7

أسمق اًمٗمرج ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد -شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس -حت٘مٞمؼ :د -اًمًٞمد اجلٛمٞمكم ،ط،3
سمػموت ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب3627،هـ-

 -8أيب اًمدٟمٞم٤م ،أسمق سمٙمر قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اعمٕمروف -ذم اعمالهل -حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م :قمٛمرو قمٌد
اعمٜمٕمؿ ؾمٚمٞمؿ ،ط ،3اًم٘م٤مهرةُ ،مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م3638 ،هـ-
-9

أيب ؿمٞمٌ٦م ،قمٌد اهلل سمـ حمٛمد أسمق سمٙمر -اعمّمٜمػ -حت٘مٞمؼ :يمامل يقؾمػ احلقت ،ط،3
اًمري٤مض ُمٙمتٌ٦م اًمرؿمد362; ،هـ-

أضم ِّر ُّي ،أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ احلًلم -حتريؿ اًمٜمرد واًمِمٓمرٟم٩م واعمالهل -حت٘مٞمؼ :حمٛمد
-:
ُ
ؾمٕمٞمد قمٛمر إدريس ،ط3624 ،3هـ-
;-

إصٌٝم٤مين ،إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد ،اًمتٛمٞمٛمل ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ -دار احلدي٨م -حت٘مٞمؼ :أيٛمـ سمـ
ص٤مًمح سمـ ؿمٕمٌ٤من ،ط ،3اًم٘م٤مهرة3636 ،هـ-

 -32إًمٌ٤مين ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ -حتريؿ آٓت اًمٓمربُ -م١مؾمً٦م اًمري٤من ،ط ،5اجلٌٞمؾ ،دار
اًمّمديؼ3648 ،هـ-
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وأظمرةُِ :مزُم٤مر قمٜمد ٍ
ِ
ِ
دراؾم٦م طمدي٨م (ص ِ
ٟمٕمٛم٦م----- ،
ٚمٕمقٟم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م
قشم٤من َُم
َ
ٌ

إقمداد :دُ -مٜمك سمٜم٧م طمًلم سمـ أمحد أٟمز

 -33إًمٌ٤مين ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ -ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ورء ُمـ وم٘مٝمٝم٤م وومقائده٤م-
ط ،3اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع3637 ،هـ-
 -34إًمٌ٤مين ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ -صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ( اًمٗمتح اًمٙمٌػم ) -أذف
قمغم ـمٌٕمف :زهػم اًمِم٤مويش ،ط ،5سمػموت ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل362: ،هـ-
 -35اًمٌخ٤مري ،أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ -صحٞمح اًمٌخ٤مري (اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح
اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف) -حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم ،ط ،3دار ـمقق اًمٜمج٤مة،
3644هـ-
 -36اًمٌزار ،أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمروُ -مًٜمد اًمٌزار -حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل ،ط،3
ُم١مؾمً٦م قمٚمقم اًم٘مرآنُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ362; ،هـ-
 -37اًم ًٌُتل ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من أسمق طم٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمل -اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملم واًمْمٕمٗم٤مء
واعمؽمويملم -حت٘مٞمؼ :حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد ،ط ،3طمٚم٥م ،دار اًمققمل35;8 ،هـ-
 -38اًمًٌتل ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ أمحد أسمق طم٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمل -اًمث٘م٤مت -حت٘مٞمؼ :اًمًٞمد ذف اًمديـ
أمحد ،ط ،3سمػموت ،دار اًمٗمٙمر35;7 ،هـ-
 -39اًمٌٖمدادي ،أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م -شم٤مريخ سمٖمداد -حت٘مٞمؼ :سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف،
ط ،3سمػموت ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل3644 ،هـ-
 -3:اًم ٌَ َال ُذري ،أمحد سمـ حيٞمك -أٟمً٤مب إذاف -حت٘مٞمؼ :ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر وري٤مض اًمزريمكم ،ط،3
سمػموت ،دار اًمٗمٙمر3639 ،هـ-
; -3سمـ اجلقزي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد -اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم -حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل
اًم٘م٤ميض ،ط ،3سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3628 ،هـ-
 -42سمـ قمٌد اًمؼم ،يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد -آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب -حت٘مٞمؼ :قمكم
حمٛمد اًمٌج٤موي ،ط ،3دار اجلٞمؾ3634 ،هـ-
 -43سمـ قمٌد احلٙمؿ ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل -ومتقح ُمٍم واعمٖمربُ -مٙمتٌ٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م،
3637هـ-
342
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 -44سمـ ُمٜمٔمقر ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم إومري٘مل اعمٍميً -مً٤من اًمٕمرب -ط ،3سمػموت ،دار ص٤مدر-
 -45اًمٌٞمٝم٘مل ،أمحد سمـ احلًلم أسمق سمٙمر -ؿمٕم٥م اإليامن -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٕمكم قمٌد احلٛمٞمد طم٤مُمد،
ط ،3اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع3645 ،هـ-
 -46اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمكم احلٙمٞمؿ  -اعمٜمٝمٞم٤مت -حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمثامن اخلِم٧م ،اًم٘م٤مهرةُ ،مٙمتٌ٦م
اًم٘مرآن ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم واًمتقزيع3628 ،هـ-
 -47اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك أسمق قمٞمًك -اجل٤مُمع (ؾمٜمـ اًمؽمُمذي) -حت٘مٞمؼ :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر
وآظمرون ،سمػموت ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-
 -48اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك -قمٚمؾ اًمؽمُمذي اًمٙمٌػم -رشمٌف قمغم يمت٥م اجل٤مُمع :أسمق ـم٤مًم٥م
اًم٘م٤ميض ،حت٘مٞمؼ :صٌحل اًمً٤مُمرائل ،وآظمرون ،ط ،3سمػموت ،قم٤ممل اًمٙمت٥مُ ،مٙمتٌ٦م
اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م362; ،هــ-
 -49اجلديع ،قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ -اعمقؾمٞم٘مك واًمٖمٜم٤مء ذم ُمٞمزان اإلؾمالمُ -م١مؾمً٦م اًمري٤مض-
 -4:اجلديع ،قمٌد اهلل -حترير قمٚمقم احلدي٨م -ط ،3سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3646 ،هـ-
; -4اجلرضم٤مين ،أسمق أمحد قمٌد اهلل سمـ قمدي -اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل -حت٘مٞمؼ :قم٤مدل أمحد
قمٌد اعمقضمقد ،قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،ط ،3سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م363: ،هــ-
 -52اجلرضم٤مين ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ محزة سمـ يقؾمػ اًمًٝمٛمل -ؾم١مآت محزة سمـ يقؾمػ اًمًٝمٛمل
ًمٚمدار ىمٓمٜمل -حت٘مٞمؼُ :مقومؼ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر ،ط ،3اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف،
3626هـ-
 -53اجلرضم٤مين ،أمحد سمـ إسمراهٞمؿ ،أسمق سمٙمر اإلؾمامقمٞمكم -اعمٕمجؿ ذم أؾم٤مُمل ؿمٞمقخ أيب سمٙمر
اإلؾمامقمٞمكم -حت٘مٞمؼ :د -زي٤مد حمٛمد ُمٜمّمقر ،ط ،3اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ،
3632هـ-
 -54اجلزري ،أسمق اًمًٕم٤مدات اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد -اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر -حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر
أمحد اًمزاوى ،وحمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل ،سمػموت ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-
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إقمداد :دُ -مٜمك سمٜم٧م طمًلم سمـ أمحد أٟمز

 -55اجلقزي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد -شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس -ط ،3سمػموت ،دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م
واًمٜمنم3643 ،هـ-
 -56اًمدار ىمٓمٜمل ،قمكم سمـ قمٛمر أسمق احلًـ -اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م -حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ
اًمرمحـ زيـ اهلل اًمًٚمٗمل ،ط ،3اًمري٤مض ،دار ـمٞمٌ٦م3627 ،هـ-
 -57اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن -شمذيمرة احلٗم٤مظ -ط ،3سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
;363هـ-
 -58اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامنُ -مـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وهق ُمقصمؼ -حت٘مٞمؼ :حمٛمد ؿمٙمقر
اعمٞم٤مديٜمل ،ط ،3اًمزرىم٤مءُ ،مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر3628 ،هـ-
 -59اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامنُ-مٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل -حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد
اًمٌج٤موي ،ط ،3سمػموت ،دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم35:4 ،هـ-
 -5:اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد ؿمٛمس اًمديـ -ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء -حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم
سم٢مذاف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،طُ ،5م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3627 ،هـ-
; -5اًمًجًت٤مين ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م أسمق داود -ؾمٜمـ أيب داود -حت٘مٞمؼ :حمٛمد ومتحل اًمديـ
قمٌد احلٛمٞمد ،سمػموت ،دار اًمٗمٙمر-
 -62اًمِم٤مومٕمل ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين -ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح
اًمٌخ٤مري -حت٘مٞمؼ :حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ،سمػموت ،دار اعمٕمروم٦م-
 -63اًمِمقيم٤مين ،حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد -،ومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراي٦م ذم قمٚمؿ
اًمتٗمًػم -سمػموت ،دار اًمٗمٙمر-
 -64اًمِمقيم٤مين ،حمٛمد قمكمٟ -مٞمؾ إوـم٤مر ُمـ أهار ُمٜمت٘مك إظمٌ٤مر -حت٘مٞمؼ :أسمق ُمٕم٤مذ ـم٤مرق سمـ
قمقض اهلل سمـ حمٛمد ،اًمري٤مض ،دار اسمـ اًم٘مٞمؿ364; ،هـ-
حمٛمد
حمٛمد إؾمح٤مق َّ
 -65اًمّمٜمٕم٤مين ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ -اًمتٜمقير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم -حت٘مٞمؼَّ :
إسمراهٞمؿ ،ط ،3اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م دار اًمًالم3654 ،هـ-
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إقمداد :دُ -مٜمك سمٜم٧م طمًلم سمـ أمحد أٟمز

 -66اًمٓمح٤موي ،أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد -ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر -حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهري اًمٜمج٤مر،
ط ،3سمػموت ،قم٤ممل اًمٙمت٥م3636 ،هـ-
 -67قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ سمـ إدريس اًمرازي اًمتٛمٞمٛمل -اجلرح واًمتٕمديؾ -ط ،3سمػموت،
دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-
 -68اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ -اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م -حت٘مٞمؼ :قمكم
حمٛمد اًمٌج٤موي ،ط ،3دار اجلٞمؾ3634 ،هـ-
 -69اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ -شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م -حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م،
ط ،3ؾمقري٤م ،دار اًمرؿمٞمد3628 ،هـ-
 -6:اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ -هتذي٥م اًمتٝمذي٥م -ط ،3سمػموت ،دار
اًمٗمٙمر3626 ،هـ-
; -6اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر -اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمزوائد اعمً٤مٟمد اًمثامٟمٞم٦م -حت٘مٞمؼ:
جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم ،ط ،3دار اًمٖمٞم٨م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع363; ،هـ-
 -72اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجرً -مً٤من اعمٞمزان -حت٘مٞمؼ دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ،ط،5
سمػموتُ ،م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت3628 ،هـ-
 -73اًم٘مزويٜمل ،حمٛمد سمـ يزيد أسمق قمٌد اهلل -ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف -حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل،
سمػموت ،دار اًمٗمٙمر-
 -74اًم٘مِمػمي ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ هقازن -اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي٦م -حت٘مٞمؼ :ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر،
سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3644 ،هـ-
 -75اًمٙم ٌَّم ،أسمق حمٛمد قمٌد سمـ محٞمد سمـ ٟمٍم -اعمٜمتخ٥م ُمـ ُمًٜمد قمٌد سمـ محٞمد -حت٘مٞمؼ:
ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي ،ط ،4دار سمٚمٜمًٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع3645 ،هـ-
 -76اعمزي ،يقؾمػ سمـ اًمزيمل قمٌد اًمرمحـ أسمق احلج٤مج -هتذي٥م اًمٙمامل -حت٘مٞمؼ :د -سمِم٤مر قمقاد
ُمٕمروف ،ط ،3سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3622 ،هـ-
ُ -77مّمٓمٗمك ،إسمراهٞمؿ -اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط -حت٘مٞمؼ :جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،دار اًمدقمقة-
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وأظمرةُِ :مزُم٤مر قمٜمد ٍ
ِ
ِ
دراؾم٦م طمدي٨م (ص ِ
ٟمٕمٛم٦م----- ،
ٚمٕمقٟم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م
قشم٤من َُم
َ
ٌ

إقمداد :دُ -مٜمك سمٜم٧م طمًلم سمـ أمحد أٟمز

 -78اعم٘مدد ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد -إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة -حت٘مٞمؼ :قمٌد اعمٚمؽ سمـ
قمٌد اهلل سمـ دهٞمش ،طُ ،3مٙم٦م اعمٙمرُم٦مُ ،مٙمتٌ٦م اًمٜمٝمْم٦م احلديث٦م3632 ،هـ-
 -79اًمٜمقوي ،أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف -ظمالص٦م إطمٙم٤مم ذم ُمٝمامت اًمًٜمـ
وىمقاقمد اإلؾمالم -طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف :طمًلم إؾمامقمٞمؾ اجلٛمؾ ،ط ،3سمػموتُ ،م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م-
 -7:اًمٜمٞمً٤مسمقري ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل أسمق قمٌد اهلل احل٤ميمؿ -اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم -حت٘مٞمؼ:
ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،ط ،3سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3633 ،هـ-
; -7اًمٜمٞمً٤مسمقريُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًلم اًم٘مِمػمي -اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ
اًمًٜمـ سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل قمـ رؾمقل اهلل ط -حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل،
سمػموت ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-
 -82اهل٤مؿمٛمل ،حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع -اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى -حت٘مٞمؼ :إطمً٤من قمٌ٤مس ،ط،3
سمػموت ،دار ص٤مدر3;8: ،م-
 -83اهلٞمثٛمل ،اسمـ طمجر -اًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمٙمٌ٤مئر -اًمتح٘مٞمؼ واإلقمداد سمٛمريمز اًمدراؾم٤مت
واًمٌحقث سمٛمٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مز ،سمػموت ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م3642 ،هـ-
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يا قٍم ػُه شرع يٍ قثهُا وَسخ يف شرػُا يٍ يسائم االػرقاد
ً
(آٌاخ انرىحٍد أمنىذجا) دراسح حتهٍهٍح اسرقرائٍح
إػداد

د .ػفاف تُد حمًد تٍ إتراهٍى انراشد احلًٍد

إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وٟمًخ ذم ذقمٜم٤م ُمـ ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد -----

ملدص البخح
هذا اًمٌح٨م هق دراؾم٦م ًمٜمامذج ُمـ آي٤مت ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م إهن٤م ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وُمقوققمٝم٤م
ُمً٤مئؾ ذم اًمتقطمٞمد-
وىمد ضم٤مء اًمٌح٨م ذم ُم٘مدُم٦م ومتٝمٞمد وَخس ُمً٤مئؾ وظم٤ممت٦م-
اعمً٠مًم٦م إومم :اًمًجقد ًمٖمػم اهلل اًمقاردة ذم ؾمقرة يقؾمػ-
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :صٜم٤مقم٦م اًمتامصمٞمؾ اًمقاردة ذم ؾمقرة ؾمٌ٠م-
اعمً٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد اًمقاردة ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ-
اعمً٠مًم٦م اًمراسمٕم٦م :متٜمل اعمقت اًمقاردة ذم ؾمقرة يقؾمػ-
اعمً٠مًم٦م اخل٤مُمً٦م :اـمالق ًمٗمظ اًمرب قمغم اًمًٞمد اًمقاردة ذم ؾمقرة يقؾمػ-
وهم٤مي٦م اًمٌح٨م هق اًمتح٘مؼ ُمـ يمقن هذه اعمً٤مئؾ ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وًمٞمً٧م ُمـ ذقمٜم٤م أم
ٓ ،وإزاًم٦م ُم٤مىمد حيدث ُمـ إؿمٙم٤مل ذم ومٝمؿ هذه أي٤مت ،وإصمٌ٤مت وطمدة اعمٕمت٘مد ذم ذائع إٟمٌٞم٤مء
مجٞمٕم ً٤م-
وىمد اٟمتٝمك اًمٌح٨م إمم ٟمت٤مئ٩م قمدة ُمٜمٝم٤م:
 -3أن اًمًجقد اًمقارد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱾ ﱿ ﲀﲁﱠ[يقؾمػ ]322 :هق ُمـ ذع ُمـ
ىمٌٚمٜم٤م ًمٙمٜمف ؾمجقد حتٞم٦م وشمنميػ ٓ ؾمجقد قمٌ٤مدة.
 -4أن اًمتامصمٞمؾ اًمقاردة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:ﭐﱡﭐﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﱠ [ؾمٌ٠م]35 :
ًمٞمً٧م ُمـ ذوات إرواح ،وُمـ ىم٤مل سم٠مهن٤م يمذًمؽ قمٚمؾ سم٠مهن٤م ُمـ ذع ؾمٚمٞمامن

وٟمًخ

ذم ذقمٜم٤م-
-5

ﱡﱜﱝﱞﱟﱠﱡ
أن اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد اًمقارد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐ ﱛ

ﱢ ﱣﱠ[اًمٙمٝمػً ]43 :مٞمس ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م.
 -6أن ىمقل يقؾمػ

ﭐﱡ ﳁﳂﳃ ﳄ ﱠ[يقؾمػ ]323 :مل يٙمـ
 :ﳀ

متٜمٞم ً٤م ًمٚمٛمقت ،واٟمام يم٤من متٜمٞم ً٤م ًمٚمقوم٤مة قمغم اإلؾمالم ،وقمغم هذا ومٝمق ًمٞمس ذقم ً٤م عمـ ىمٌٚمٜم٤م-
-7

أن إـمالق ًمٗمظ (رب) قمغم اًمًٞمد أو اعمٚمؽ اًمقارد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:ﭐﱡﲧ ﲨ

ﲩﱠ[يقؾمػ ]64 :يم٤من ضم٤مئز ًا ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وٟمًخ ذم ذيٕم٦م حمٛمدط-
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Abstract
This research is a study of examples of verses in which they are said to be
from Sharia of previous nations, and their subject is the issues of
monotheism.
The research came in an introduction, preface, five issues and a conclusion.
The First Issue: Prostration to someone other than Allah mentioned in
Surat Yusuf.
The Second Issue: Making statues mentioned in Surat Saba.
The Third Issue: Making graves as mosques mentioned in Surat Al Kahf.
The Fourth Issue: Wishing death mentioned in Surat Yusuf.
The Fifth Issue: Giving the word God to the master mentioned in Surat
Yusuf.
The purpose of the research is to verify if these issues of the Sharia of the
previous nations are part of our Sharia, or not.
To remove any problems that may occur in understanding these verses, and
prove the unity of belief in the Sharia of all prophets.
The research ended with several results, including:
1. That the prostration contained in the Almighty Allah’s saying: “and they
fell down in prostration, before him” Surat Yusuf, Verse 100, is one
of the Sharia of the previous nations, but it is prostration for greeting
and honor, not a prostration of worship.
2. The statues mentioned in the Almighty Allah’s saying: “They worked
for him as he desired, making arches, statues” ﱠSurat Saba, verse 13,
are not animate being, and whoever said that they are, justified that it is
from the Sharia of Solomon - peace be upon him - and it was abrogated
in our Sharia.
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م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمـقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمـٚم اعم٦مُمٕم٤م ضمـ٦مـٚجم

مدٞمٛمؿ احلٞمد سمـ إسمراهٛم حم٧مٜمف سم٤ قمٗم- د:إقمداد

----- مد٤مئؾ آقمت٘م٤ًم ُمـ ُم٤مٜمًخ ذم ذقمٟم و٤مٜمٌٚمف ذع ُمـ ىمٜمؾ قمٞم ىم٤ُم

3. Taking graves as mosques mentioned in the Almighty Allah’s saying:
"Construct a building (as a mosque) over them" Surat Al Kahf Verse
21, is not from the Sharia of the previous nations.
4. The saying of Yusef - peace be upon him -: “Take Thou my soul (at
death) as one submitting to Thy will (as a Muslim)  ﱠSurah Yusuf:
Verse 101, was not a wish for death, but rather a wish for death as
following Islam, and accordingly; it is not the Sharia of the previous
nations.
5. Applying the word (Lord) to the master or the king mentioned in the
Almighty Allah’s saying: “Mention me to thy Lord” Surat Yusef, verse
42 was permissible in Sharia of the previous nations, and was abrogated
in the Sharia of Muhammad - may Allah bless him and grant him peace.


34:
م4243 ,هـ3665  اًمٕمـدد إول,مُمـ قمـنم٤مد اًمثـٚاعمجـ

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمـقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمـٚم اعم٦مُمٕم٤م ضمـ٦مـٚجم



إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وٟمًخ ذم ذقمٜم٤م ُمـ ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد -----

احلٛمد هلل اًمذي أرؾمؾ رؾمقًمف سم٤مهلدى وديـ احلؼ ًمٞمٔمٝمره قمغم اًمديـ يمٚمف ويمٗمك سم٤مهلل
ؿمٝمٞمد ًا ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف إىمرار ًا سمف وشمقطمٞمد ًا ،وأؿمٝمد أن حمٛمد ًا قمٌده
ورؾمقًمف ،صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞمام ُمزيد ًا-
أُم٤م سمٕمد<
وم٢من ُمـ أضمؾ ٟمٕمؿ اهلل قمغم قمٌ٤مده وأقمٔمٛمٝم٤م أن أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ رؾمال يدقمقهنؿ إمم قمٌ٤مدة اهلل
وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،واًمٙمٗمر سمام ؾمقاه ُمـ ُمٕمٌقدات سم٤مـمٚم٦م ،وخيرضمقهؿ ُمـ فمٚمام ت اجلٝمؾ إمم
أٟمقار اإليامن واًمٕمٚمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬ ﱭ ﱮﱯﱠ[اًمٜمحؾ.]58 :

وضمٕمؾ أصؾ دقمقهتؿ واطمد ًا وهل اإلؾمالم ،ومجٛمٞمع إٟمٌٞم٤مء دقمقا إًمٞمف وأُمروا أشمٌ٤مقمٝمؿ أن
يٚمتزُمقا سمف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ ,قمٚمٞمٝمام اًمًالم :,ﱡﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ[اًمٌ٘مرة ،]34: :وىم٤مل قمـ ٟمقح
ﱴﱵﱠ[يقٟمس ،]94 :وقمـ يقؾمػ
[يقؾمػ ،]323 :وقمـ ُمقؾمك

 :ﭐﱡﭐﱱ ﱲ ﱳ

 :ﭐﭐﱡﳁﳂﳃ ﳄﱠ

 :ﭐﱡﭐﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑﱠ[يقٟمس ،]:6 :وقمـ ؾمٚمٞمامن

 :ﱡﭐﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱠ[اًمٜمٛمؾ:

 ،]53وهمػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت.
إذن وم٠مصؾ دقمقة إٟمٌٞم٤مء واطمد ،وهق اإليامن سم٤مهلل واعمالئٙم٦م واًمٙمت٥م واًمرؾمؾ واًمٞمقم
أظمر واًم٘مدر ظمػمه وذه ،وأصقل اًمٕمٌ٤مدات يم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩م ،وطمٗمظ
اًميوري٤مت اخلٛمس وأصقل إظمالق وأداب ،يم٤مًمٕمدل واضمتٜم٤مب اًمٗمقاطمش واإليذاء
واًمٕم٘مقق .
وأُم٤م ذائٕمٝمؿ وم٘مد اىمتْم٧م طمٙمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم أن يٙمقن سمٞمٜمٝم٤م اظمتال ف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﭐﱡﭐﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﱠ[اعم٤م ئدة-]6: :

;34
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ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وٟمًخ ذم ذقمٜم٤م ُمـ ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد -----

إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

ويمام ىم٤مل رؾمقل اهلل ط( :أٟم٤م أومم اًمٜم٤مس سمٕمٞمًك اسمـ ُمريؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وإٟمٌٞم٤مء
أظمقة ًمٕمالت( ،)3أُمٝم٤مهتؿ ؿمتك وديٜمٝمؿ واطمد)(-)4
واًمنمائع هل إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٗمرقمٞم٦م ،واًمتل هل ظم٤مص٦م سم٠مهٚمٝم٤م ،واًمتل شمٜمًخ ,إُم٤م
يمٚمٝم٤م أو سمٕمْمٝم٤م ,سمنميٕم٦م أظمرى سمٕمده٤م-
وىمد ضم٤مءت اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًمتل هل ظم٤ممت٦م اًمنمائع ومٜمًخ اهلل هب٤م مجٞمع ُم٤م ورد ُمـ
ذائع إٟمٌٞم٤مء اًمً٤مسم٘ملم مم٤م يدظمؾ ذم اًمٜمًخ-
يمام ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذيمر ًمٌٕمض إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمنمائع اًمً٤مسم٘م٦م واًمتل شمدظمؾ ذم
إطمٙم٤مم اًمٗمرقمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م ،يم٤مخت٤مذ اًمتامصمٞمؾ ،واخت٤مذ اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر ،ومتٜمل اعمقت وهمػمه٤م ،مم٤م
أؿمٙمؾ ومٝمٛمٝم٤م -وهؾ هل ُمـ ذائع إٟمٌٞم٤مء اًمً٤مسم٘ملم أم ٓ؟ وىمد ضم٤مء هذا اًمٌح٨م ًمٞمٌلم اعمٕمٜمك
اًمّمحٞمح وومؼ ُم٤م سمٞمٜمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ يمقن هذه اعمً٤مئؾ ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وٟمًخ٧م ذم ذقمٜم٤م أم
أهن٤م ًمٞمً٧م ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م-
أٍداف البخح:
 -3اًمتح٘مؼ ُمـ يمقن اعمً٠مًم٦م ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م-
 -4إزاًم٦م ُم٤م ىمد يرد ُمـ إؿمٙم٤مٓت طمقل آي٤مت ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م-
 -5إصمٌ٤مت وطمدة اعمٕمت٘مد ذم ذائع إٟمٌٞم٤مء مجٞمٕم ً٤م-
الدزاضات الطابك٘:
سمٕمد اًمٌح٨م واًمً١مال مل أضمد ُمـ أومرد هلذا اعمقوقع سمحث ً٤م ُمًت٘مال-
خط٘ البخح:
ي٘مع اًمٌح٨م ذم ُم٘مدُم٦م ،ومتٝمٞمد ،وَخً٦م ُمً٤مئؾ ،وظم٤ممت٦م وومٝم٤مرس-
أُم٤م اعم٘مدُم٦م ومتحتقي قمغم أمهٞم٦م اًمٌح٨م واًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م وظمٓمتف وإضمراءاشمف-

( )3أوٓد اًمٕمالت :اًمذيـ أُمٝم٤مهتؿ خمتٚمٗم٦م وأسمقهؿ واطمد ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ،اسمـ إصمػم اجلزري -4;3.5
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء389.6ح-5665
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وٟمًخ ذم ذقمٜم٤م ُمـ ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد -----

وأُم٤م اًمتٛمٝمٞمد ومٞمحتقي قمغم أُمريـ:
أوًٓ :اًمتٕمريػ سمنمع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وطمجٞمتف-
صم٤مٟمٞم ً٤م :طمٙمؿ اًمٜمًخ ذم أصقل اًمديـ-
وأُم٤م اعمً٤مئؾ ،ومٝمل:
اعمً٠مًم٦م إوممُ :مً٠مًم٦م اًمًجقد ًمٖمػم اهلل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱾ ﱿ ﲀﲁ ﱠيقؾمػ322 :

اًمث٤مٟمٞم٦م :قمٛمؾ اًمتامصمٞمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﱠؾمٌ٠م35 :
اًمث٤مًمث٦مُ :مً٠مًم٦م اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﱡ ﱢ ﱣﱠﭐ

[اًمٙمٝمػ-]43 :
اًمراسمٕم٦م :متٜمل اعمقت ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ يقؾمػ

 :ﱡﳁﳂﳃ

ﳄﱠ[يقؾمػ.]323 :
اخل٤مُمً٦م :إـمالق ًمٗمظ (رب) قمغم اًمًٞمد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲧ ﲨ ﲩﱠﭐ

[يقؾمػ-]64 :
اخل٤ممت٦م :وومٞمٝم٤م ظمالص٦م اًمٌح٨م واًمتقصٞم٤مت ومٞمف-
اًمٗمٝم٤مرس :وومٞمٝم٤م ومٝم٤مرس ًمٚمٛمّم٤مدر واعمقوققم٤مت-
ميَج البخح :ؾمٚمٙم٧م ذم هذا اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم-
إجساٛات البخح:
 -3مجع أي٤مت اًمتل ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م إهن٤م ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،واًمتل هل٤م صٚم٦م سم٤مًمتقطمٞمد-
أٟمٛمقذضم٤م< ُمٜمٕم ً٤م
 -4قمٜمد وضمقد أيمثر ُمـ آي٦م ذم اعمً٠مًم٦م اًمقاطمدة وم٢مين أيمتٗمل سم٢ميراد آي٦م واطمدة
ً
ًمإلـم٤مًم٦م-
 -5آ يمتٗم٤مء سمٕمدد حمدود ُمـ إدًم٦م قمٜمد آؾمتدٓل قمغم طمٙمؿ اعمً٠مًم٦م ذم ذقمٜم٤م< ٕن اًم٘مّمد
هق إصمٌ٤مت احلٙمؿ وًمٞمس اؾمت٘مّم٤مء إدًم٦م-
-6

قمزو أي٤مت اًمقاردة ذم اًمٌح٨م إمم ُمقاوٕمٝم٤م ذم يمت٤مب اهلل-

-7

ختري٩م إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمٌح٨م-
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 -8اإلجي٤مز وقمدم اًمتقؾمع قمٜمد قمرض طمٙمؿ اعمً٠مًم٦م ذم ذقمٜم٤م-
وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-
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التنَٔد
أّالً :التعسٓف بػسع مً قبلياّ ،حجٔتُ.
التعسٓف اللػْٖ:
ذع :اًمِملم واًمراء واًمٕملم أصؾ واطمد ،وُمـ ذًمؽ اًمنميٕم٦م وهل ُمقرد اًمِم٤مرسم٦م اعم٤مء،
واؿمتؼ ُمـ ذًمؽ اًمنمقم٦م ذم اًمديـ واًمنميٕم٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲊﲋﲌ ﲍ ﲎﲏﱠﭐ

[اعم٤م ئدة- )3(]6: :
وُمٜمف اعمنمقم٦م وهل اعمقاوع اًمتل يٜمحدر اعم٤مء ُمٜمٝم٤م ،وهب٤م ؾمٛمل ُم٤م ذع اهلل ًمٚمٕمٌ٤مد ذيٕم٦م،
وذع إسمٚمف وذقمٝم٤م :أورده٤م ذيٕم٦م اعم٤مء ومنمسم٧م ومل يًتؼ هل٤م ،وذقم٧م ذم هذا إُمر ذوقم ً٤م<
أي :ظمْم٧م ،وذع اًمديـ ينمقمف ذقم ً٤م :ؾمٜمف(-)4
واًمنمع هق اًمٌٞم٤من واإلفمٝم٤مر ،ي٘م٤مل ذع اهلل يمذا< أي :ضمٕمٚمف ـمري٘م ً٤م وُمذهٌ ً٤م(-)5
أُم٤م (ُمـ ىمٌٚمٜم٤م) ومـ (ُمـ) هٜم٤م اؾمؿ ُمقصقل سمٛمٕمٜمك اًمذي ،وىمٌٚمٜم٤م هل صٚم٦م اعمقصقل< أي:
إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م ُٕم٦م حمٛمد ط ممـ أرؾمؾ اهلل إًمٞمٝمؿ اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء-
التعسٓف الػسعٕ:
هق ُم٤م ذع اهلل شمٕم٤ممم ًمٕمٌ٤مده ُمـ إطمٙم٤مم اًمتل ضم٤مء هب٤م ٟمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمتٕمٚم٘م٦م
سمٙمٞمٗمٞم٦م قمٛمؾ وشمًٛمك ومرقمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م ،أو سمٙمٞمٗمٞم٦م آقمت٘م٤مد وشمًٛمك أصٚمٞم٦م واقمت٘م٤مدي٦م(-)6
وسمٕمٌ٤مرة أظمرى ،هقُ :م٤م صمٌ٧م ذم ذع ُمـ ُم٣م ُمـ إٟمٌٞم٤مء ,صٚمقات اهلل وؾمالُمف
قمٚمٞمٝمؿ ,اًمً٤مسم٘ملم قمغم سمٕمث٦م ٟمٌٞمٜم٤م ط(-)7

(ُ )3مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،أمحد سمـ وم٤مرس-485.5
( )4اٟمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٜمٔمقر-398.: ،
( )5يمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت ،قمكم اجلرضم٤مين ،ص -348
( )6اٟمٔمر :يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن و اًمٕمٚمقم ،حمٛمد اًمتٝم٤مٟمقي  ،323:.3واٟمٔمر :ذح اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مف ،حمٛمد
طمٌش ،ص -87
( )7اًمتحٌػم ذح اًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مف ،قمكم اعمرداوي-5989.: ،
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وىمٞمؾُ :م٤م ٟم٘مؾ إًمٞمٜم٤م ُمـ أطمٙم٤مم شمٚمؽ اًمنمائع اًمتل يم٤مٟمقا ُمٙمٚمٗملم هب٤م قمغم أهن٤م ذع هلل
شمٕم٤ممم(-)3
وىمٞمؾ :إطمٙم٤مم اًمتل ذقمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ًمألُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م ،وضم٤مء هب٤م إٟمٌٞم٤مء اًمً٤مسم٘مقن،
ويمٚمػ هب٤م ُمـ يم٤مٟمقا ىمٌؾ اًمنميٕم٦م اعمحٛمدي٦م يمنميٕم٦م إسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك ,قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة
واًمًالم- )4(,
حجٔ٘ غسع مً قبليا:
يٕمد ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ُمـ إدًم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م قمٜمد إصقًمٞملم ،وًمف صقر وطم٤مٓ ت
وأىمً٤ممُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمقوع اشمٗم٤مق سملم اًمٕمٚمامء ُمـ طمٞم٨م آطمتج٤مج سمف أو قمدُمف ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق
حمؾ ظمالف سمٞمٜمٝمؿ ،وهل يم٤مٔيت:
اًم٘مًؿ إول :أطمٙم٤مم ورد ذيمره٤م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م قمغم أهن٤م ُمنموقم٦م ًمألُمؿ
اًمً٤مسم٘م٦م ،ودل اًمدًمٞمؾ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم أهن٤م ُمنموقم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ،وهذا اًمٜمقع ٓ
ظمالف سم٠مٟمٜم٤م ُمٙمٚمٗمقن سمف ويدظمؾ ذم هذا اًمٕم٘م٤مئد وأصقل إطمٙم٤مم يم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم-
اًمث٤مين :أطمٙم٤مم ورد ذيمره٤م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م قمغم أهن٤م ُمنموقم٦م ًمألُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م،
ّ
ودل اًمدًمٞمؾ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم أن اعمًٚمٛملم همػم ُمٙمٚمٗملم هب٤م ،وهذا ٓ ظمالف قمغم أٟمٜم٤م
همػم ُمٙمٚمٗملم سمف وًمٞمس ذقم ً٤م ًمٜم٤م-
اًمث٤مًم٨م :أطمٙم٤مم ورد ذيمره٤م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م قمغم أهن٤م مل شمٙمـ ُمنموقم٦م ًمألُمؿ
اًمً٤مسم٘م٦م ،ود ّل اًمدًمٞمؾ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم أهن٤م ُمنموقم٦م ذم طمؼ اعمًٚمٛملم ،وهذا ٓ ظمالف
ذم أٟمف ُمنموع ذم طمؼ اعمًٚمٛملم-
اًمراسمع :أطمٙم٤مم اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أهن٤م يم٤مٟم٧م حمرُم٦م قمغم إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م ،وقمغم إُم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م-

( )3اعمٝمذب ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن ،قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م-;94.5 ،
( )4اٟمٔمر :اًم٘م٤مُمقس اعمٌلم ذم اصٓمالطم٤مت إصقًمٞملم ،حمٛمقد قمثامن ،ص-3::
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

اخل٤مُمس :أطمٙم٤مم ورد ذيمره٤م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م قمغم أهن٤م ُمنموقم٦م ًمألُمؿ
اًمً٤مسم٘م٦م ،ومل يدل دًمٞمؾ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم أهن٤م ُمنموقم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ،وهذا اًمٜمقع هق حمؾ
اخلالف سملم اًمٕمٚمامء ذم يمقٟمف ذع عمـ ىمٌٚمٜم٤م أم أٟمف ذع ًمٜم٤م ،وىمد اٟم٘مًٛمقا ذم ذًمؽ إمم ىمقًملم :ىمقل
يرى سم٠مٟمف ذع ًمٜم٤م ،وأظمر يرى أٟمف ًمٞمس سمنمع ًمٜم٤م ،وًمٙمؾ ىمقل أدًم٦م وشمٗمّمٞمال ت ُمذيمقرة ذم
يمت٥م إصقل(-)3
ثاىٔاً :حهه اليطذ يف أصْل الدًٓ.
اًمٜمًخ ذم اًمٚمٖم٦م :ىم٤مل اسمـ وم٤مرس( :اًمٜمقن واًمًلم واخل٤مء أصؾ واطمد ،إٓ أٟمف خمتٚمػ ذم
ىمٞم٤مؾمف ،ىم٤مل ىمقم :ىمٞم٤مؾمف رومع رء وإصمٌ٤مت همػمه ُمٙم٤مٟمف ،وىم٤مل آظمرون ىمٞم٤مؾمف حتقيؾ رء إمم
رء ،ىم٤مًمقاٟ :مًخ اًمٙمت٤مب -واًمٜمًخ :أُمر يم٤من يٕمٛمؾ سمف ُمـ ىمٌؾ صمؿ يٜمًخ سمح٤مدث همػمه ،يم٤مٔي٦م
يٜمزل ومٞمٝم٤م أُمر صمؿ شمٜمًخ سمآي٦م أظمرى ،ويمؾ رء ظمٚمػ ؿمٞمئ ً٤م وم٘مد اٟمتًخف ،واٟمتًخ٧م اًمِمٛمس
اًمٔمؾ واًمِمٞم٥م اًمِمٌ٤مب ،وشمٜم٤مؾمخ اًمقرصم٦م أن يٛمقت ورصم٦م سمٕمد ورصم٦م وأصؾ اإلرث ىم٤مئؿ مل ي٘مًؿ
وُمٜمف شمٜم٤مؾمخ إزُمٜم٦م واًم٘مرون- )4()---
يتٌلم مم٤م ؾمٌؼ أن اًمٜمًخ ًمٖم٦م يدور طمقل ُمٕمٜمٞملم ،مه٤م :اًمرومع أو اإلزاًم٦م ،واًمتحقيؾ-
وذم اًمنمع :هق رومع احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م سمخٓم٤مب ُمت٘مدم سمخٓم٤مب ُمؽماخ قمٜمف(-)5
وىمٞمؾ :هق قمٌ٤مرة قمـ ظمٓم٤مب اًمِم٤مرع اعم٤مٟمع ُمـ اؾمتٛمرار ُم٤م صمٌ٧م ُمـ طمٙمؿ ظمٓم٤مب ذقمل
ؾم٤مسمؼ(-)6
أو :رومع احلٙمؿ اًمنمقمل سمدًمٞمؾ ذقمل ُمت٠مظمر(-)7

( )3اٟمٔمر :أصقل اًمنظمز ،حمٛمد اًمنظمز ،;;.4 ،قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف وظمالص٦م شم٤مريخ اًمتنميع ،قمٌد اًمقه٤مب ظمالف ،ص
; ،:ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،أٟمقر اًمٕمٌد اًمًالم ،ص -45:
(ُ )4م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م -647.7
( )5روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر ،قمٌد اهلل سمـ ىمداُم٦م  ،43;.3ىمقاقمد إصقل وُمٕم٤مىمد اًمٗمّمقل ،قمٌد اعم١مُمـ اًم٘مٓمٞمٕمل ،سمنمح:
ؾمٕمد اًمِمثري ،ص ;-53
( )6اٟمٔمر :إطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ،قمكم آ ُمدي-329.5 ،
( )7اعمقاوم٘م٤مت ،إسمراهٞمؿ اًمِم٤مـمٌل-563.5 ،
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واًمٜمًخ ًمف أمهٞم٦م يمٌػمة قمٜمد اًمٕمٚمامء< وذًمؽ ٓرشمٌ٤مـمف سم٤مًمدًمٞمؾ اًمٜم٘مكم وآؾمتدٓل سمف إن مل
يٙمـ ُمٜمًقظم ً٤م ،يمام أٟمف يدومع سمف اًمتٕم٤مرض سملم إدًم٦م إن يم٤من ذم أطمده٤م دًمٞمؾ ُمٜمًقخ ،وأظمر
همػم ُمٜمًقخ-
وهٜم٤مك قمالىم٦م وصمٞم٘م٦م سملم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وسملم اًمٜمًخ ،وُمٌح٨م اًمٜمًخ يذيمر يمثػم ًا ذم
ُمّمٜمٗم٤مت أصقل اًمٗم٘مف ،وىمد ضمٕمؾ سمٕمض إصقًمٞملم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ُمـ وٛمـ ُمٌ٤مطم٨م اًمٜمًخ-
ويمذًمؽ يذيمر ذم ُمٌ٤مطم٨م قمٚمقم اًم٘مرآن ،ويٜمدرج حتتف ُمً٤مئؾ وُمٌ٤مطم٨م وشم٘مًٞمامت ًمٞمس
هٜم٤م حمؾ ذيمره٤م-
واًمذي ٟمحـ سمّمدد احلدي٨م قمٜمف هق اًمٜمًخ ذم إظمٌ٤مرُ ،م٤م اعم٘مّمقد سمف وهؾ يٛمٙمـ دظمقل
اًمٜمًخ ومٞمف؟
وم٤مًمٜمًخ ذم إظمٌ٤مر :هق يمؾ ُم٤م أظمؼمٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم أٟمف ؾمٞمٙمقن أو أٟمف يم٤من ،أو وقمدٟم٤م سمف أو
ىمص قمٚمٞمٜم٤م ُمـ أظمٌ٤مر إ ُمؿ اعم٤موٞم٦م وُم٤م ىمص قمٚمٞمٜم٤م ُمـ أظمٌ٤مر اجلٜم٦م واًمٜم٤مر واحلً٤مب واًمٕم٘م٤مب
واًمٌٕم٨م واحلنم وظمٚمؼ اًمًاموات وإرولم وختٚمٞمد اًمٙمٗم٤مر ذم اًمٜم٤مر واعم١مُمٜملم ذم اجلٜم٦م-
هذا يمٚمف وؿمٌٝمف ُمـ اإل ظمٌ٤مر ٓ جيقز ٟمًخف ٕٟمف شمٕم٤ممم أن خيؼم قمـ اًمٌمء قمغم همػم ُم٤م هق
سمف ،ويمذًمؽ ُم٤م أقمٚمٛمٜم٤م سمف ُمـ صٗم٤مشمف ٓ جيقز ذم ذًمؽ يمٚمف أن يٜمًخ سمٌدل ُمٜمف(-)3
ىم٤مل أسمق يٕمغم ذم اخلؼم( :يٜمٔمر ومٞمف :وم٢من يم٤من ٓ يّمح إٓ قمغم اًمقضمف اعمخؼم سمف ،ومال يّمح
ٟمًخف< يم٤مخلؼم قمـ اهلل سم٠مٟمف واطمد ذو صٗم٤مت ،واخلؼم سمٛمقؾمك وقمٞمًك وهمػممه٤م ُمـ إٟمٌٞم٤مء أهنؿ
يم٤مٟمقا أٟمٌٞم٤مء ُمقضمقديـ ،واخلؼم سمخروج اًمدضم٤مل ذم آظمر اًمزُم٤من وٟمحق هذا ،ومٝمذا ٓ يّمح ٟمًخف<
ٕن ٟمًخف واًمرضمقع قمٜمف يٗميض إمم اًمٙمذب ،وهذا ٓ جيقز قمغم اهلل شمٕم٤ممم ومٚمؿ جيز ذًمؽ-
وإن يم٤من مم٤م يّمح أن يتٖمػم ،وي٘مع قمغم همػم اًمقضمف اعمخؼم قمٜمف ،وم٢مٟمف يّمح ٟمًخف ،يم٤مخلؼم
قمـ زيد سم٠مٟمف ُم١مُمـ ،ضم٤مز أن ي٘مقل سمٕمد ذًمؽ :هق يم٤مومر ،ويمذًمؽ أن ي٘مقل اًمّمالة قمغم اعمٙمٚمػ ذم
اعمًت٘مٌؾ ،صمؿ ي٘مقل سمٕمد ُمدةً :مٞمس قمغم اعمٙمٚمػ ومٕمؾ اًمّمالة< ٕن ٟمًخ ذًمؽ ٓ يٗميض إمم

( )3اٟمٔمر :اإليْم٤مح ًمٜم٤مؾمخ اًم٘مرآن وُمٜمًقظمفُ ،مٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،ص-88
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اًمٙمذب ذم اخلؼم< ٕٟمف جيقز أن شمتٖمػم صٗمتف ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل ،يمام جيقز أن يتٖمػم طمٙمؿ اعمٙمٚمػ
قمـ اًمٕمٌ٤مدة ُمـ زُم٤من إمم زُم٤من)(-)3
وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م( :ويمت٤مب اهلل ٟمققم٤من :ظمؼم وأُمر ،يمام شم٘مدم أُم٤م اخلؼم ومال جيقز أن يتٜم٤مىمض،
وًمٙمـ ىمد يٗمن أطمد اخلؼميـ أظمر ويٌلم ُمٕمٜم٤مه ،وأُم٤م إُمر ومٞمدظمٚمف اًمٜمًخ ،وٓ يٜمًخ ُم٤م أٟمزل
اهلل إٓ سمام أٟمزل اهلل ومٛمـ أراد أن يٜمًخ ذع اهلل ،اًمذي أٟمزًمف سمرأيف وهقاه يم٤من ُمٚمحد ًا ،ويمذًمؽ
ُمـ دومع ظمؼم اهلل سمرأيف وٟمٔمره يم٤من ُمٚمحد ًا)(-)4
يمام أووح اسمـ اًم٘مٞمؿ ؾمٌ٥م اُمتٜم٤مع ذًمؽ ىم٤مئالٕ( :ن ُمـ أظمؼم قمـ رء صمؿ أظمؼم قمٜمف
سمخالف ذًمؽ يم٤من ُمٙمذسم ً٤م ًمٜمٗمًف ،وذًمؽ همػم ضم٤مئز قمغم اهلل ،وٓ قمغم رؾمقًمف ط ٕن ُمـ ىم٤مل:
ؾمٛمٕم ٧م يمذا ،أو رأي٧م يمذا ،صمؿ ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ :مل يٙمـ ُم٤م أظمؼمت أين ؾمٛمٕمتف ورأيتف ،أو أظمؼم أن
ؿمٞمئ ً٤م ؾمٞمٙمقن ،صمؿ أظمؼم أٟمف ٓ يٙمقن وم٘مد أيمذب ٟمٗمًف ومٞمام أظمؼم ،ودل قمغم أٟمف أظمؼم سمام ٓ يٕمٚمٛمف،
أو شمٕمٛمد اًمٙمذب ،أو ىم٤مل سم٤مًمٔمـ ،ويم٤من ضم٤مهال ،صمؿ رضمع قمـ فمٜمف)(-)5
إذن ومام يم٤من ُمـ إطمٙم٤مم اًمٙمٚمٞم٦م ،أو ىمقاقمد اًمٕم٘م٤مئد واًمٙمٚمٞم٤مت اخلٛمس اًمتل ضم٤مءت
اًمنمائع اًمًاموي٦م سمحٗمٔمٝم٤م وهل طمٗمظ اًمديـ واًمدُم٤مء واًمٕم٘مقل وإٟمً٤مب وإُمقال ،ومال يدظمؾ
ومٞمٝم٤م اًمٜمًخ سملم اًمنمائع-
ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل( :عم٤م شم٘مرر أن اعمٜمزل سمٛمٙم٦م ُمـ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م هق ُم٤م يم٤من ُمـ إطمٙم٤مم
اًمٙمٚمٞم٦م واًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م ذم اًمديـ قمغم هم٤مًم٥م إُمر ،اىمت٣م ذًمؽ أن اًمٜمًخ ومٞمٝم٤م ىمٚمٞمؾ ٓ يمثػم<
ٕن اًمٜمًخ ٓ يٙمقن ذم اًمٙمٚمٞم٤مت وىمققم ً٤م ،وإن أُمٙمـ قم٘مال-
ويدل قمغم ذًمؽ آؾمت٘مراء اًمت٤مم ،وأن اًمنميٕم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم طمٗمظ اًميوري٤مت واحل٤مضمٞم٤مت
واًمتحًٞمٜم٤مت ،ومجٞمع ذًمؽ مل يٜمًخ ُمٜمف رء ،سمؾ إٟمام أيت سم٤معمديٜم٦م ُم٤م ي٘مقهي٤م وحيٙمٛمٝم٤م وحيّمٜمٝم٤م،
وإذا يم٤من يمذًمؽ مل يثٌ٧م ٟمًخ ًمٙمكم اًمٌت٦م)(-)6
( )3اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف ،اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم-:48 ،:47.5 ،
( )4درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ،أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م-42:.7 ،
( )5أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م ،حمٛمد اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م-326;.4 ،
( )6اعمقاوم٘م٤مت  ،55: ،55;.5واٟمٔمر :اًمٌحر اعمحٞمط ،سمدر اًمديـ اًمزريمٌم-54;.6 ،
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أُم٤م قمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مدي٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م أو اًمتنميٕم٤مت اًمٕم٘مدي٦م ومٝمذا مم٤م يٛمٙمـ أن ي٘مع ومٞمف اًمٜمًخ،
ىم٤مل ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ ذم ذًمؽ( :هذه وؾم٤مئؾ راضمٕم٦م إمم ضمٝم٦م اًمٕمٛمؾ ًمٞمس قمغم ضمٝم٦م
آقمت٘م٤مد اًمٖمٞمٌل وُم٤م خيتص اهلل قمز وضمؾ سمف ،هذه ُمٜمٕمٝم٤م ُمٜمع وؾم٤مئؾ ومٝمل راضمٕم٦م إمم اًمنمائع وُم٤م
ينمقمف اهلل ً مٙمؾ أُم٦م)(-)3
وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل وومٞمف ىم٤مل ط( :أومٚمح إن
صدق) ،وذم رواي٦م أظمرى ٟمحق هذا احلدي٨م ىم٤مل( :أومٚمح وأسمٞمف إن صدق ،أو دظمؾ اجلٜم٦م وأسمٞمف
إن صدق)(-)4
ومٔم٤مهر هذا احلدي٨م يٗمٞمد أن اًمٜمٌل ط طمٚمػ سمٖمػم اهلل قمٜمد ىمقًمف( :أومٚمح وأسمٞمف إن صدق)،
وىمد ذيمر اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ شمقضمٞمٝم٤مت وأضمقسم٦م قمديدةُ ،مـ سمٞمٜمٝم٤م أن احلدي٨م ُمٜمًقخ سم٠مطم٤مدي٨م
اًمٜمٝمل قمـ احلٚمػ سمٖمػم اهلل-
ىم٤مل اًمٓمح٤موي( :ومٙم٤من ضمقاسمٜم٤م ًمف ذم ذًمؽ أٓ شمْم٤مد ومٞمف ،وًمٙمـ ومٞمف ُمٕمٜمٞم٤من خمتٚمٗم٤من يم٤من
أطمدمه٤م ذم وىم٧م ،ويم٤من أظمر ذم وىم٧م آظمر ،ويم٤من أظمر ُمٜمٝمام ٟم٤مؾمخ ً٤م ًمألول ُمٜمٝمام ،وذًمؽ همػم
ُمٜمٙمر)(-)5
وٓسمـ قمثٞمٛملم شمقضمٞمف آظمر< طمٞم٨م ىم٤مل( :إن هذا اًمٞمٛملم يم٤من ضم٤مري ً٤م قمغم أًمًٜمتٝمؿ ،ومؽميمقا
طمتك اؾمت٘مر اإليامن ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ صمؿ هنقا قمٜمف)(-)6
واًمِمٞمخ يرى أن احلٚمػ سمٖمػم اهلل ُمـ همػم شمٕمٔمٞمؿ ذك أصٖمر ،ومٞمٙمقن ُم٘مت٣م ىمقًمف إن
اًمٜمًخ يٛمٙمـ أن يدظمؾ ومٞمام هق ذك أصٖمر(-)7

( )3ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ،ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ ص -656
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب آ يام ن 62.3ح -33
( )5ذح ُمِمٙمؾ آ صم٤مر ،أمحد اًمٓمح٤موي-4;5.4 ،
( )6اًم٘مقل اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم- 438.4 ،
( )7ىم٤مٟمقن اًمت٠مؾمٞمس اًمٕم٘مدي ،ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٛمػمي ،ص ،542وىمد ذيمر قمدة أُمثٚم٦م عم٤م يٛمٙمـ أن يدظمؾ ذم اًمٜمًخ ُمـ اًمتنميٕم٤مت
اًمٕم٘مدي٦م-
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وجمٛمؾ اًم٘مقل ومٞمام شم٘مدم أن اًمٜمًخ ٓ ي٘مع ذم إظمٌ٤مر أو ذم ىمقاقمد اًمٕم٘م٤مئد ،وىمد ي٘مع ذم
اًمتنميٕم٤مت اًمٕم٘مدي٦م أو اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مدي٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م يمام شم٘مدم-
املطأل٘ األّىل :مطأل٘ الطجْد لػري اهلل يف قْلُ تعاىل ﭐﱡﭐﱾ ﱿ ﲀﲁﱠ.
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم ً٤م قمـ يقؾمػ

 :ﭐﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ

ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍﱠ[يقؾمػ-]322 :
ذم أي٦م اًمً٤مسم٘م٦م يذيمر اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م آل إًمٞمف أُمر يقؾمػ

ُمـ شمقًمٞمف اعمٚمؽ واضمتامقمف

سم٠مسمقيف وأظمقشمف سمٕمد ومراق ـمقيؾ ،وأهنؿ ظمروا ًمف ؾمجد ًا ،وشمذيمػم يقؾمػ ٕسمٞمف سمتح٘مؼ رؤي٤مه
سم٘مقًمف :ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

ﲿﱠ[يقؾمػ-]6 :
يٕمد اًمًجقد ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ أسمٚمغ أٟمقاع اًمٕمٌقدي٦م ،وهق ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمٕمٌ٤مدة
اًمتل ٓ شمٍمف إٓ هلل ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱟ ﱡ ﱣ ﱤﱥﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱫﱠ[اًمرقمد -]37 :وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮﱠ[اجلـ-]3: :
يمام اشمٗم٘م٧م اًمنمائع اًمًاموي٦م قمغم حتريؿ اًمًجقد ًمٖمػم اهلل وأٟمف ذك سم٤مهلل شمٕم٤ممم ،يمام ذم
ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱡﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮﱠ[اًمٜمٛمؾ.]47,46 :

وذم اًمًٜم٦م قمـ أيب هريرة  قمـ اًمٜمٌل ط ىم٤ملً( :مق يمٜم٧م آُمرا أطمدا أن يًجد ٕطمد
ُٕمرت اعمرأة أن شمًجد ًمزوضمٝم٤م)(-)3
ويمام ضم٤مء ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٜمٝمل قمـ اًمًجقد ًمٖمػم اهلل ٕضمؾ اًمٕمٌ٤مدة واقمتٌ٤مره٤م
ذك سم٤مهلل وم٘مد ضم٤مء أيْم ً٤م اًمٜمٝمل قمـ اًمًجقد ٕضمؾ اًمتحٞم٦م< ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م رواه ىمٞمس سمـ ؾمٕمد
أٟمف ىم٤مل :أشمٞم٧م احلػمة ومرأيتٝمؿ يًجدون عمرزسم٤من هلؿ وم٘مٚم٧م :رؾمقل اهلل أطمؼ أن يًجد ًمف ،ىم٤مل:
وم٠مشمٞم٧م اًمٜمٌل ط وم٘مٚم٧م :إين أشمٞم٧م احلػمة ومرأيتٝمؿ يًجدون عمرزسم٤من هلؿ وم٠مٟم٧م ي٤م رؾمقل اهلل أطمؼ
( )3أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم أسمقاب اًمرو٤مع 678.4ح ;337وىم٤مل :طمدي٨م طمًـ همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف-
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وٟمًخ ذم ذقمٜم٤م ُمـ ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد -----

أن ٟمًجد ًمؽ ،ىم٤مل( :أرأي٧م ًمق ُمررت سم٘مؼمي أيمٜم٧م شمًجد ًمف؟) ىم٤مل :ىمٚم٧م ،ٓ :ىم٤مل( :ومال
شمٗمٕمٚمقاً ،مق يمٜم٧م آُمرا أطمد ًا أن يًجد ٕطمد ُٕمرت اًمٜمً٤مء أن يًجدن ٕزواضمٝمـ عم٤م ضمٕمؾ اهلل
هلؿ قمٚمٞمٝمـ ُمـ احلؼ)(-)3
ويمذًمؽ ُم٤م رواه قمٌد اهلل سمـ أيب أورم ،ىم٤مل( :عم٤م ىمدم ُمٕم٤مذ ُمـ اًمِم٤مم ؾمجد ًمٚمٜمٌل ط ىم٤مل:
(ُم٤م هذا ي٤م ُمٕم٤مذ؟) ىم٤مل :أشمٞم٧م اًمِم٤مم ومقاوم٘متٝمؿ يًجدون ٕؾم٤مىمٗمتٝمؿ وسمٓم٤مرىمتٝمؿ ،ومقددت ذم
ٟمٗمز أن ٟمٗمٕمؾ ذًمؽ سمؽ ،وم٘م٤مل  ,رؾمقل اهلل ط( :,ومال شمٗمٕمٚمقا)(-)4
يمام هنك اًمٜمٌل ط أن يٜمحٜمل اًمرضمؾ ًمٚمرضمؾ إذا ًم٘مٞمف(-)5
واًمًجقد ذم اًمٚمٖم٦م يدل قمغم شمٓم٤مُمـ وذل ،ي٘م٤مل :ؾمجد إذا شمٓم٤مُمـ ،ويمؾ ُم٤م ذل وم٘مد ؾمجد-
وي٘م٤مل ؾمجد يًجد إذا ووع ضمٌٝمتف ذم إرض ،واعمًجد ُمـ إرض هق ُمقوع اًمًجقد،
واإلؾمج٤مد إداُم٦م اًمٜمٔمر ُمع ؾمٙمقن(-)6
واًمًجقد ذم آصٓمالح :هق ووع اجلٌٝم٦م أو سمٕمْمٝم٤م قمغم إرض ،أو ُم٤م اشمّمؾ هب٤م ُمـ
صم٤مسم٧م ُمًت٘مر قمغم هٞمئ٦م خمّمقص٦م(-)7
ومٙمٞمػ ٟمجٛمع سملم ُم٤م ؾمٌؼ إيراده ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمتل شمٜمٝمك قمـ اًمًجقد ًمٖمػم
اهلل ،وسملم ُم٤م ضم٤مء ذم أي٦م ُمـ ؾمجقد أسمقي يقؾمػ وإظمقشمف ًمف-

ُمـ ىم٤مل سم٠من اًمًجقد يم٤من ضم٤مئز ًا ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م:
يمؾ ُمـ ومن اًمًجقد ذم أي٦م سم٠مٟمف ؾمجقد حتٞم٦م وإيمرام ,يمام ؾمٞم٠ميت ,ىم٤مل ُمٕمٚمال ًمذًمؽ سم٠مٟمف
يم٤من ضم٤مئز ًا ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م يمام ؾمٞم٠ميت-

()3أظمرضمف أسمقداود ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح 466.4ح  ،4362وصححف إًمٌ٤مين دون مجٚم٦م اًم٘مؼم ،صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود -624.4
( )4أظمرضمف اسمـ ُم٤م ضمف ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح 7;7.3ح  ،3:75وىم٤مل إًمٌ٤مين :طمًـ صحٞمح ،صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م 3;9.4ح
-3;5:
()5اٟمٔمر :ؾمٜمـ اًمؽمُمذي أسمقاب آؾمتئذان وآ داب 594.6ح  ،494:وىم٤مل :هذا طمدي٨م طمًـ-
( )6اٟمٔمرُ :م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓ سمـ وم٤مرس  ،355.5إصالح اعمٜمٓمؼ ،يٕم٘مقب اسمـ اًمًٙمٞم٧م ،ص  ،3:2يمت٤مب اًمٕملم ،اخلٚمٞمؾ سمـ
أمحد ،6;.8 ،مجٝمرة اًمٚمٖم٦م ،حمٛمد سمـ دريد-669.3 ،
( )7اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م-434.46 ،
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إذن ومام هق شمقضمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ عمٕمٜمك اًمًجقد ذم أي٦م؟
ًمٚمٕمٚمامء ذم ذًمؽ أىمقال قمديدة ،وهل:
اًم٘مقل إول :أٟمف ؾمجقد ًمٞمقؾمػ ،وًمٙمـ قمغم وضمف اًمتحٞم٦م واإليمرام ،وًمٞمس قمغم وضمف
اًمٕمٌقدي٦م واًمذل ،وىمد يم٤من ُمنموقم ً٤م عمـ ىمٌٚمٜم٤م حتٞم٦م ًمٚمٛمٚمقك ذم ذًمؽ اًمزُم٤من ،وىمد طمرم ذم ذيٕم٦م
حمٛمد ط اطمتٞم٤مـم ً٤م ًمٚمتقطمٞمد واإلظمالص ومٞمف ،وأن اهلل  أقمٓمك أُم٦م حمٛمد ط اًمًالم حتٞم٦م أهؾ
اجلٜم٦م ،وهق ُمْمٛمقن ىمقل ىمت٤مدة(-)3
واظمتٚمٗمقا ذم هٞمئ٦م اًمًجقد ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل سم٠مٟمف سمٛمٕمٜمك ووع اجلٌ٤مه قمغم إرض ،وُمٜمٝمؿ
ُمـ ىم٤مل إٟمف ًمٞمس ؾمجقد ًا وإٟمام هق يمٝمٞمئ٦م اًمريمقع ،أو إيام ء سم٤مًمرؤوس ،أو اٟمحٜم٤مء وضمٞمز-
ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م :وأمجع اعمٗمنون أن ذًمؽ اًمًجقد ,قمغم أي هٞمئ٦م يم٤من ,وم٢مٟمام يم٤من حتٞم٦م ٓ
قمٌ٤مدة(-)4
وىمٞمؾ إن ذًمؽ اًمًجقد ًمنمومف

يمام ؾمجدت اعمالئٙم٦م ٔدم ًمنمومف ،وأن ذًمؽ سم٠مُمر ُمـ

اهلل وشمنميٗمف ٔدم وًمٞمس سمًجقد قمٌ٤مدة(-)5
ىم٤مل اسمـ يمثػم( :وم٢من اًمًجقد يم٤من ذم ُمٚمتٝمؿ قمٜمد اًمًالم ُمنموقم ً٤م ،يمام ؾمجد ًمٞمقؾمػ أسمقاه
وإظمقشمف ،ويمام أُمر اهلل اعمالئٙم٦م أن شمًجد ٔدم قمٚمٞمف اًمًالم ،وًمٙمـ طمرم ذم ُمٚمتٜم٤م هذه شمٙمٛمٞمال
ًمتٕمٔمٞمؿ ضمالل اًمرب شمٕم٤ممم )(-)6
وذيمروا أن مم٤م يدل قمغم أٟمف ؾمجقد شمنميػ وشمٙمريؿ ،وأن ذًمؽ مل يزل ُمـ أظمالق اًمٜم٤مس
ىمديام وىمٌؾ اإلؾمالم ًمٙمـ قمغم همػم وضمف اًمٕمٌ٤مدة ،ىمقل أقمِمك سمـ صمٕمٚمٌ٦م:

( )3اٟمٔمر :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي  ،48;.38شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي ،4424.9 ،شمٗمًػم اًم٘مرآن
اًمٕمٔمٞمؿ ،إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم ،634.6،جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م-599.3،
( )4اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،قمٌد احلؼ سمـ قمٓمٞم٦م-4:3.5 ،
( )5ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اًمٓمؼمي  ،492.38شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ،33;;9.9شمٗمًػم اًم٘مرآنُ ،مٜمّمقر اًمًٛمٕم٤مين،
-89.5
( )6اٟمٔمر :شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ،444 ،443.7اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ،اسمـ يمثػم-664.4 ،
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ومٚمام أشم٤مٟم٤م سمٕمٞمد اًمٙمرى
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ؾمجدٟم٤م ًمف ورومٕمٜم٤م قمامرا

()3

وأن اًمالم

اًم٘مقل اًمث٤مين :أٟمف ؾمجقد هلل شمٕم٤ممم وأٟمف ؾمجقد ؿمٙمر ٕضمؾ وضمدان يقؾمػ

ذم (ًمف) ٓم ٕضمؾ< أي :هلل ،وأهنؿ ضمٕمٚمقا يقؾمػ يم٤مًم٘مٌٚم٦م ،يمام ي٘م٤مل :صٚمٞم٧م ًمٚمٙمٕمٌ٦م ،وهق ىمقل
اسمـ قمٌ٤مس -)4(
وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل سم٠من ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ[يقؾمػُ ]322 :مِمٕمر سم٠مهنؿ
صٕمدوا صمؿ ؾمجدوا ،وًمق يم٤من اًمًجقد ًمٞمقؾمػ يم٤من ىمٌؾ اًمّمٕمقد واجلٚمقس.
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :أن اعمراد سم٤مًمًجقد ،اًمتقاوع ،واخلْمقع واًمتذًمؾ(-)5
واًمتقضمٞمف إول ًمٚمًجقد ذم أي٦م هق اًمّمحٞمح< عم٤م ي٠ميت:
-3

إطم٤مدي٨م اًمتل شمدل قمغم حتريؿ اًمًجقد ًمٖمػم اهلل قمغم وضمف اًمتحٞم٦م ذم ذع حمٛمد ط
دًمٞمؾ قمغم أٟمف ُمٌ٤مح عمـ ىمٌٚمٜم٤م ،يمام شم٘مدم ذم طمدي٨م ىمٞمس سمـ ؾمٕمد ،وُمٕم٤مذ

-

 -4إمج٤مع اعمٗمنيـ قمغم أن ذًمؽ اًمًجقد ـ قمغم أي هٞمئ٦م يم٤من ـ وم٢مٟمام يم٤من حتٞم٦م ٓ قمٌ٤مدةٟ ،م٘مؾ
ذًمؽ اسمـ قمٓمٞم٦م واًم٘مرـمٌل واًمثٕم٤مًمٌل(-)6
-5

ُم٤م ورد قمـ سمٕمض اعمٗمنيـ ُمـ أن اًمتٍميح سم٠من اًمًجقد ذم أي٦م يم٤من ٕضمؾ اًمتحٞم٦م ،وأٟمف
ضم٤مئز ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وُمـ ذًمؽ ُم٤م ىم٤مًمف ىمت٤مدة ذم شمٗمًػم أي٦م( :يم٤مٟم٧م حتٞم٦م ُمـ ىمٌٚمٙمؿ،
يم٤من هب٤م حيٞمل سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ،وم٠مقمٓمك اهلل هذه إُم٦م اًمًالم حتٞم٦م أهؾ اجلٜم٦م ،يمراُم٦م ُمـ اهلل
شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم قمجٚمٝم٤م هلؿ وٟمٕمٛم٦م ُمٜمف)(-)7

( )3اٟمٔمر :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اًمٓمؼمي -492.38
( )4أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،أمحد اجلّم٤مص ،5;7.6 ،اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،حمٛمد اًم٘مرـمٌل-487.; ،
(ُ )5مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ،اًمٌٖمقي  ،737.4اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ،قمكم اعم٤موردي-:4.5 ،
( )6اٟمٔمر :اعمحرر اًمقضمٞمز ،اسمـ قمٓمٞم٦م ،4:3.5 ،اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل ; ،487.اجلقاهر احلً٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن،
قمٌد اًمرمحـ اًمثٕم٤مًمٌل-574.5 ،
( )7ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اًمٓمؼمي -48;.38
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ُ -6م٤م ٟم٘مؾ قمـ قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمتٍميح سمّمح٦م اًم٘مقل إول وُمٜمٝمؿ اًمٌٖمقي ،ومٌٕمد
أن ؾم٤مق إىمقال ىم٤مل( :وإول أصح)(-)3
 -7أن ؾمجقد إظمقة يقؾمػ وأسمقيف إٟمام هق دًمٞمؾ قمغم حت٘مؼ رؤي٤م يقؾمػ  ,قمٚمٞمف اًمًالم,
وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ[يقؾمػ-]6 :
ىم٤مل احلًـ :أُمرهؿ اهلل سم٤مًمًجقد ًمت٠مويؾ اًمرؤي٤م(-)4
وجمٛمؾ اًم٘مقل ذم هذه اعمً٠مًم٦م أن اًمًجقد ًمٖمػم اهلل ٟمققم٤من :ؾمجقد قمٌ٤مدة وىمد اشمٗم٘م٧م
اًمنمائع قمغم أٟمف يمٗمر ،وؾمجقد حتٞم٦م وشمنميػ وىمد يم٤من ؾم٤مئٖم ً٤م ذم اًمنمائع اًمً٤مسم٘م٦م وٟمًخ
سمتحريٛمف ذم ذيٕم٦م حمٛمد ط وأسمدل اهلل شمٕم٤ممم اًمًجقد سم٤مًمًالم اًمذي هق حتٞم٦م أهؾ اإلؾمالم،
وأن اًمًجقد اًمقارد ذم أي٦م هق ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ًمٙمٜمف ؾمجقد حتٞم٦م وشمنميػ ٓ ؾمجقد قمٌ٤مدة-
املطأل٘ الجاىٔ٘ :عنل التناثٔل يف قْلُ تعاىل :ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵﲶ ﲷﱠ-

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم ً٤م قمـ ؾمٚمٞمامن

وىمقُمف :ﭐﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ[ؾمٌ٠م-]35 :
خيؼمٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم أي٦م اًمً٤مسم٘م٦م قمـ ومْمٚمف شمٕم٤ممم قمغم ٟمٌٞمف ؾمٚمٞمامن

واعمتٛمثؾ سمتًخػم

اجلـ ًمف سمخدُمتٝمؿ ًمف وقمٛمؾ ُم٤م يِم٤مء ُمـ قمٛمٚمف وُمـ ذًمؽ قمٛمؾ اًمتامصمٞمؾ-
وىمد ورد ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمدد ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل شمدل قمغم حتريؿ صٜم٤مقم٦م اًمتامصمٞمؾ،
وُمـ ذًمؽ:
قمـ قم٤مئِم٦م

ىم٤مًم٧م :عم٤م اؿمتٙمك اًمٜمٌل ط ذيمر سمٕمض ٟمً٤مئف يمٜمٞمً٦م ي٘م٤مل هل٤م ُم٤مري٦م،

ويم٤مٟم٧م أم ؾمٚمٛم٦م وأم طمٌٞمٌ٦م أشمت٤م أرض احلٌِم٦م ومذيمرشم٤م طمًٜمٝم٤م وشمّم٤موير ومٞمٝم٤م ومرومع اًمٜمٌل ط
رأؾمف وم٘م٤مل( :أوًمئؽ إذا ُم٤مت ُمٜمٝمؿ اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح سمٜمقا قمغم ىمؼمه ُمًجد ًا صمؿ صقروا ومٞمف شمٚمؽ
اًمّمقر أوًمئؽ ذار اخلٚمؼ قمٜمد اهلل)(-)5
( )3اٟمٔمرُ :مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ،اًمٌٖمقي  ،737.4شمٗمًػم اًم٘مرآن ،اًمًٛمٕم٤مين -89.5
( )4زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم ،قمٌد اًمرمحـ اسمـ اجلقزي-696.4 ،
( )5أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مضمد 597.3ح -74:
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وقمـ أيب ـمٚمح٦م ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط ٓ( :شمدظمؾ اعمالئٙم٦م سمٞمت ً٤م ومٞمف يمٚم٥م وٓ صقرة
مت٤مصمٞمؾ)(-)3
وُمـ ذًمؽ أيْم ً٤م طمدي٨م أيب اهلٞم٤مج إؾمدي ىم٤مل :ىم٤مل زم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :أٓ أسمٕمثؽ
قمغم ُم٤م سمٕمثٜمل قمٚمٞمف رؾمقل اهلل ط( :أٓ شمدع متث٤مٓ إٓ ـمٛمًتف وٓ ىمؼم ًا ُمنموم ً٤م إٓ ؾمقيتف)(-)4
وإطم٤مدي٨م ذم هذا اًمٌ٤مب يمثػمة-
واًمتٛمث٤مل هق اؾمؿ ًمٚمٌمء اعمّمٜمقع ُمِمٌٝم ً٤م سمخٚمؼ ُمـ ظمٚمؼ اهلل ،ومجٕمف اًمتامصمٞمؾ ،وأصٚمف ُمـ
ُمثٚم٧م اًمٌمء سم٤مًمٌمء إذا ىمدرشمف قمغم ىمدره ،ويٙمقن متثٞمؾ اًمٌمء سم٤مًمٌمء شمِمٌٞمٝم ً٤م سمف ،واؾمؿ ذًمؽ
اعمٛمثؾ متث٤مل ،وىمٞمؾ اًمتٛمث٤مل هق اًمّمقرة ،وىمٞمؾ اؾمؿ ًمٚمٌمء اعمّمٜمقع ُمِمٌٝم ً٤م سمخٚمؼ ُمـ ظمٚمؼ
اهلل(-)5

ُمـ ىم٤مل سم٠من اخت٤مذ اًمتامصمٞمؾ وصٜم٤مقمتٝم٤م ىمد يٙمقن ضم٤مئز ًا ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م:
ىم٤مل اجلّم٤مص سمٕمد إيراده ًممي٦م( :يدل قمغم أن قمٛمؾ اًمتّم٤موير يم٤من ُمٌ٤مطم ً٤م ،وهق حمٔمقر ذم
ذيٕم٦م اًمٜمٌل ط)(-)6
وىم٤مل اًمٌٖمقي( :وًمٕمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمٌ٤مطم٦م ذم ذيٕمتٝمؿ)(-)7
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل( :وهذا يدل قمغم أن اًمتّمقير يم٤من ُمٌ٤مطم ً٤م ذم ذًمؽ اًمزُم٤من وٟمًخ ذم ذع
حمٛمد ط)(-)8
وىم٤مل اسمـ طمجر( :واجلقاب أن ذًمؽ يم٤من ضم٤مئز ًا ذم شمٚمؽ اًمنميٕم٦م) ،وٟم٘مؾ قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م:
(مل يٙمـ ذًمؽ ذم ذيٕمتٝمؿ طمراُم٤م صمؿ ضم٤مء ذقمٜم٤م سم٤مًمٜمٝمل)(-)9

( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ 339;.5ح ،5447وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس واًمزيٜم٦م 3887.5ح-4328
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز 888.4ح ;-;8
(ً )5مً٤من اًمٕمرب  ،835.33اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،حمٛمد اًمٗمػموز آسم٤مدي ،3586.3 ،هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ،حمٛمد اهلروي-94.37 ،
( )6أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اجلّم٤مص-6::.5 ،
(ُ )7مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ،اًمٌٖمقي -896.5
( )8اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل -495 ،494.36
( )9ومتح اًمٌ٤مري ،أمحد اسمـ طمجر-5:4.32 ،
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وم٤مًمذي ئمٝمر مم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ إطم٤مدي٨م ،وُمـ أىمقال سمٕمض اًمٕمٚمامء ،أن اخت٤مذ اًمتامصمٞمؾ
وصٜم٤مقمتٝم٤م يم٤من ضم٤مئز ًا ذم ذيٕم٦م ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وحمرم ذم ذيٕم٦م حمٛمد ط-
ومٝمؾ صٜم٤مقم٦م اًمتامصمٞمؾ ضم٤مئزة ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م؟
ًمٚمجقاب قمـ هذا اًمً١مال حيًـ سمٜم٤م أوٓ اًمقىمقف قمغم أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اعمٗمنيـ
وهمػمهؿ ذم ُمٕمٜمك اًمتامصمٞمؾ اًمقارد ذم أي٦م< وذًمؽ ٕن ًمٗمظ اًمتامصمٞمؾ ذم أي٦م ىمد ورد ُمٓمٚم٘م ً٤م دون
سمٞم٤من اعمراد ُمٜمٝم٤م ،وهؾ هل ُمـ ذوات إرواح أم ٓ؟
ومٕمٜمد اؾمت٘مراء أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمٕمٜمك اًمتامصمٞمؾ ذم أي٦م ٟمجد أهنؿ مل يتٗم٘مقا قمغم سمٞم٤من
اعمراد هب٤م ،وإٟمام شمٕمددت أىمقاهلؿ ذم ُم٤مهٞم٦م اًمتامصمٞمؾ اًمتل يم٤مٟم٧م شمّمٜمع ًمًٚمٞمامن

ؾمقاء ُمـ طمٞم٨م

ُم٤مدهت٤م اًمتل صٜمٕم٧م ُمٜمٝم٤م ،وهؾ هل ُمـ اًمٜمح٤مس أم ُمـ اًمرظم٤مم ،---أم ُمـ طمٞم٨م ؿمٙمٚمٝم٤م
وهٞمئتٝم٤م ،وهؾ هل ُمـ ذوات إرواح أم ٓ؟ وهق حمؾ سمحثٜم٤م هٜم٤م وذًمؽ وومؼ إىمقال أشمٞم٦م:
اًم٘مقل إول :وهق ىمقل ُمـ يرى أهن٤م مت٤مصمٞمؾ ًمذوات إرواح وىمد شمٕمددت أىمقاهلؿ ذم
ذًمؽ-
وم٘مٞمؾ :إهن٤م صقر اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء واًمٕمٌ٤مد واًمزه٤مد يم٤مٟم٧م شمّمقر ذم اعمً٤مضمد ًمػماه٤م اًمٜم٤مس
ومٞمزدادوا قمٌ٤مدة ويتِمٌٝمقا هبؿ( ،)3وىمد أؾمٜمد اًمٓمؼمي إمم اًمْمح٤مك ىمقًمف ذم (ومت٤مصمٞمؾ) ،ىم٤مل:
(اًمّمقر)(-)4
وىمٞمؾ :إهن٤م يم٤مٟم٧م ـمقاويس وقم٘مٌ٤من وٟمًقر ًا أو ؾمٌ٤مقم ً٤م وـمٞمقر ًا قمغم يمرؾمٞمف ودرضم٤مت
هيره< ًمٙمل هي٤مب ُمـ ؿم٤مهده٤م أن يت٘مدم أو يدٟمق ُمٜمف ،وهق ىمقل اًمْمح٤مك ،وىمٞمؾ قمٛمؾ ًمف
أؾمديـ ذم أؾمٗمؾ يمرؾمٞمف وٟمنيـ ومقىمف وم٢مذا أراد أن يّمٕمد سمًط إؾمدان ًمف ذراقمٞمٝمام ،وإذا ىمٕمد
أفمٚمف اًمٜمنان سم٠مضمٜمحتٝمام(-)5
( )3اٟمٔمرُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ،حيل اًمٗمراء  ،578.4اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ،اعم٤موردي  ،655.:اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن ،أمحد
اًمثٕمٚمٌل ،9;.: ،زاد اعمًػم  ،6;4.5اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل -494.36
( )4ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اًمٓمؼمي -588.42
( )5اٟمٔمر :اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ،اعم٤موردي  ،65;.6شمٗمًػم اًم٘مرآن ،اًمًٛمٕم٤مين ،543.6اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ،
حمٛمقد اًمزخمنمي ،794.5 ،اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل -494.36
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وىمٞمؾ :اًمتامصمٞمؾ ـمٚمًامت يم٤من يٕمٛمٚمٝم٤م وحيرم قمغم يمؾ ُمّمقر أن يتج٤موزه٤م ومال يتج٤موزه٤م،
ومٞمٕمٛمؾ متث٤مٓ ًمٚمذسم٤مب أو ًمٚمٌٕمقض أو ًمٚمتامؾمٞمح ذم ُمٙم٤من ،وي٠مُمرهؿ أٓ يتج٤موزوه ومال يتج٤موزه
واطمد أسمد ًا ُم٤م دام ذًمؽ اًمتٛمث٤مل ىم٤مئام(-)3
وىمٞمؾ :مت٤مصمٞمؾ قمغم صقر رضم٤مل ٕضمؾ اهلٞمٌ٦م ذم احلرب -وىمٞمؾ رضم٤مل اختذهؿ ُمـ ٟمح٤مس
وؾم٠مل رسمف أن يٜمٗمخ ومٞمٝم٤م اًمروح ًمٞم٘م٤مشمٚمقا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وٓ حيٞمؽ ومٞمٝمؿ اًمًالح(-)4
وىمرن سمٕمض اعمٗمنيـ  ,ممـ ىم٤مل هبذا اًم٘مقل ,صٜم٤مقم٦م اًمتامصمٞمؾ ذم زُمـ ؾمٚمٞمامن واًمتل هل
ذوات إرواح سمام يم٤من ُمـ أن قمٞمًك

يم٤من يتخذ صقر ًا ُمـ اًمٓملم ومٞمٜمٗمخ ومٞمف ومتٙمقن ـمػم ًا

سم٢مذن اهلل-
ىم٤مل اًمٜمح٤مس( :وم٘م٤مل ىمقم :قمٛمؾ اًمّمقر ضم٤مئز هلذه أي٦م ،وعم٤م أظمؼم اهلل  قمـ اعمًٞمح
ط)( )5وىمد شمٙمرر ذيمر هذه اًمٕمٚم٦م قمٜمدهؿ-
و هٜم٤مك ُمـ طم٤مول أن جيٛمع سملم ضمقاز ذًمؽ ذم ذيٕم٦م ؾمٚمٞمامن ،وٟمًخٝم٤م ذم ذيٕم٦م حمٛمد
ويمقهن٤م ُمـ ذوات إرواح سم٠من هٜم٤مك طمٙمٛم٦م ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتحريؿ ،وهل مح٤مي٦م اًمتقطمٞمد وؾمد
ًمقؾم٤مئؾ اًمنمك وذرائٕمف ،وُمٕمٚمقم أن اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد-
واحلٙمٛم٦م ،هلٟٕ( :مف سمٕم٨م ط واًمّمقر شمٕمٌد ويم٤من إصٚمح إزاًمتٝم٤م)(-)6
يمام ذيمر سمٕمض اًمٕمٚمامء أن اخت٤مذ اًمتامصمٞمؾ مم٤م جيقز أن ختتٚمػ ومٞمف اًمنمائع ،وأٟمف مل شمٙمـ
اًمتامصمٞمؾ اعمجًٛم٦م حمرُم٦م آؾمتٕمامل ذم اًمنمائع اًمً٤مسم٘م٦م ،وىمد طمرُمٝم٤م اإلؾمالم< ٕن اإلؾمالم
أُمٕمـ ذم ىمٓمع داسمر اإلذاك ًمِمدة متٙمٜمف ُمـ ٟمٗمقس اًمٕمرب وهمػمهؿ ،ويم٤من ُمٕمٔمؿ إصٜم٤مم

( )3اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل ،495 ،494.36
( )4اٟمٔمر :سمحر اًمٕمٚمقم ،اًمًٛمرىمٜمدي  ،:5.5اجل٤مُمع حلٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل -496.36
( )5إقمراب اًم٘مرآن ،أمحد اًمٜمح٤مس ،452.5 ،واٟمٔمرُ :مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ،اًمٌٖمقي  ،896.5شمٜمزيف إٟمٌٞم٤مء قمام ٟمً٥م إًمٞمٝمؿ طمث٤مًم٦م
إهمٌٞم٤مء ،قمكم سمـ َخػم ،ص ;-5
( )6اقمراب اًم٘مرآن ،اًمٜمح٤مس 452.5
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مت٤مصمٞمؾ ومحرم اإلؾمالم اخت٤مذه٤م ًمذًمؽ ،ومل يٙمـ حتريٛمٝم٤م ٕضمؾ اؿمتامهل٤م قمغم ُمٗمًدة ذم ذاهت٤م<
وًمٙمـ ًمٙمقهن٤م يم٤مٟم٧م ذريٕم٦م ًمإلذاك(-)3
ىم٤مل ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ( :وهلذا دمد سملم سمٕمض اًمرؾم٤مٓت رسمام يم٤من ذم اًمنمائع اظمتالف ذم
سمٕمض اًمقؾم٤مئؾُ ،مثال وؾم٤مئؾ اًمنمك ومٗمل سمٕمْمٝم٤م ُم٤م يٌ٤مح وذم سمٕمْمٝم٤م ُمٜمٕم٧مُ ،مثال :اخت٤مذ اًمتامصمٞمؾ
يم٤من ُمٌ٤مطم ً٤م ذم ذيٕم٦م ُمقؾمك وؾمٚمٞمامن ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵﲶ ﲷﱠيمذًمؽ سمٕمض
أٟمقاع اًمتقؾمؾ ،وسمٕمض أٟمقاع آٟمحٜم٤مء واًمتحٞم٦م ،هذه وؾم٤مئؾ راضمٕم٦م إمم ضمٝم٦م اًمٕمٛمؾ ًمٞمس قمغم
ضمٝم٦م آقمت٘م٤مد اًمٖمٞمٌل وُم٤م خيتص اهلل  سمف ،هذه ُمٜمٕمٝم٤م ُمٜمع وؾم٤مئؾ ومٝمل راضمٕم٦م إمم اًمنمائع وُم٤م
ينمقمف اهلل ً مٙمؾ أُم٦م)(-)4
وهٜم٤مك ُمـ يرى أهنؿ يم٤مٟمقا يّمٜمٕمقن ًمف اًمتامصمٞمؾ ٓ ًمٖمرض اًمتٕمٔمٞمؿ واًمٕمٌ٤مدة إٟمام قمغم هٞمئ٦م
اإله٤مٟم٦م واًمتح٘مػم ،يم٠من جيٕمٚمقه٤م قمغم هٞمئ٦م رضمؾ ضمٌ٤مر ،أو أؾمد وخؿ حيٛمؾ ضمزء ًا ُمـ اًم٘مٍم أو
ذوم٦م ُمـ ذوم٤مشمف ،أو يّمقروهن٤م حتٛمؾ ُم٤مئدة اًمٓمٕم٤مم< أي :إهن٤م ًمٞمً٧م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٘مديس(-)5
اًم٘مقل اًمث٤مين :وهق ىمقل ُمـ يرى أهن٤م ُمـ همػم ذوات إرواح ،وم٘م٤مًمقا إهن٤م مت٤مصمٞمؾ ٓ رأس
هل٤مٟ ،محق إواين واًمٙمٞمزان -وىمٞمؾ جيقز أن يٙمقن همػم صقر احلٞمقان يم٤مٕؿمج٤مر وهمػمه٤م< ٕن
اًمتٛمث٤مل يمؾ ُم٤م صقر قمغم ُمثؾ صقرة ُمـ طمٞمقان وهمػم طمٞمقان ،وىم٤مًمقا إن اعمراد مت٤مصمٞمؾ همػم ذي
اًمروح< ٕن مت٤مصمٞمؾ اإلٟمً٤من يم٤مٟم٧م شمٕمٌد ىمٌؾ ذًمؽ يمام ضم٤مء ذم ىمّم٦م إسمراهٞمؿ وهمػم ذًمؽ -وىمٞمؾ
اًمتامصمٞمؾُ :م٤م يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜم٘مقش ،أو اًمٜم٘مقش اًمتل شمٙمقن ذم إسمٜمٞم٦م(-)6
وىمد ىم٤مل اسمـ طمجر سم٤مطمتامل ذًمؽ(-)7

( )3اٟمٔمر :همرائ٥م اًم٘مرآن ورهم٤مئ٥م اًمٗمرىم٤من ،احلًـ اًمٜمٞمً٤مسمقري ،7;8.7 ،اًمتحرير واًمتٜمقير ،اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر-384.44 ،
( )4ذح اًمٓمح٤موي٦م ،ص٤مًمح ال اًمِمٞمخ -;5.4
( )5اخلقاـمر (شمٗمًػم اًمِمٕمراوي) ،حمٛمد اًمِمٕمراوي-;837.37 ،
( )6اٟمٔمر :شم٠مويال ت أهؾ اًمًٜم٦م ،حمٛمد اعم٤م شمريدي ،655.: ،اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ ،اسمـ ضمزي اًمٙمٚمٌلُ ،385.4 ،مٗم٤مشمٞمح
اًمٖمٞم٥م ،ومخر اًمديـ اًمرازي ،3;:.47 ،اًمتٗمًػم اعمٔمٝمري ،حمٛمد اعمٔمٝمري ،38.: ،ومتح اًم٘مدير ،حمٛمد اًمِمقيم٤مين،
-585.6
( )7اٟمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري ،اسمـ طمجر -5:4.32
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ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وٟمًخ ذم ذقمٜم٤م ُمـ ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد -----
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واًمذي ئمٝمر مم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ إىمقال اعمتٕمددة واظمتال ف اعمٗمنيـ طمقل ُم٤مهٞم٦م اًمتامصمٞمؾ
أٟمف ٓ يٛمٙمـ اجلزم سمذيمر ُم٤مهٞم٦م اًمتامصمٞمؾ اًمتل يّمٜمٕمٝم٤م اجلـ ًمًٚمٞمامن

ومٚمٗمظ اًمتامصمٞمؾ ذم أي٦م

حمتٛمال ٕي ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين اًمً٤مسم٘م٦م-
إٓ أٟمف وُمـ ظمال ل اؾمت٘مراء ُم٤م ضم٤مء ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل وأىمقال سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يتٌلم
وٕمػ اًم٘مقل سم٠من اعمراد سم٤مًمتامصمٞمؾ اًمّمقر وأهن٤م ًمذوات إرواح ،وأهن٤م ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وذًمؽ
وومؼ اًمتٕمٚمٞمالت أشمٞم٦م:
أوًٓ :أن هٜم٤مك ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ رد هذا اًمتٗمًػم ،وؿمٌف ىمقل ُمـ ي٘مقل سم٠مهن٤م ًمذوات
إرواح سم٘مقل ُمـ ي٘مقل سمجقاز اًمٌٜم٤مء قمغم اعمً٤مضمد ُمًتدٓ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱡ

ﱢﱣﱠ[اًمٙمٝمػ-]43 :
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمٕم٘مٌ ً٤م قمغم طمدي٨م أيب اهلٞم٤مج إؾمدي اًمً٤مسمؼ( :وم٘مرن سملم
ـمٛمس اًمتامصمٞمؾ وشمًقي٦م اًم٘مٌقر اعمنموم٦م< ٕن يمٚمٞمٝمام ذريٕم٦م إمم اًمنمك)(-)3
وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ ىمقم ٟمقح( :ومٝم١مٓء مجٕمقا سملم اًمٗمتٜمتلم :ومتٜم٦م اًم٘مٌقر ،وومتٜم٦م اًمتامصمٞمؾ،
ومه٤م اًمٗمتٜمت٤من اًمٚمت٤من أؿم٤مر إًمٞمٝمام رؾمقل اهلل ط ذم احلدي٨م اعمتٗمؼ قمغم صحتف قمـ قم٤مئِم٦م
)(-)4
يمام ؿمٌف إًمٌ٤مين ُمـ يًتدل سمآي٦م اًمٙمٝمػ ﭐﱡﭐﱡ ﱢﱣﱠ قمغم ضمقاز اخت٤مذه٤م
ُمً٤مضمد سمٛمـ يًتدل سمآي٦م ؾمٌ٠م قمغم ضمقاز قمٛمؾ اًمتامصمٞمؾ وم٘م٤مل( :وُم٤م ُمثؾ ُمـ يًتدل هبذه أي٦م
قمغم ظمالف إطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م إٓ يمٛمثؾ ُمـ يًتدل قمغم ضمقاز صٜمع اًمتامصمٞمؾ وإصٜم٤مم سم٘مقًمف
شمٕم٤ممم ذم اجلـ اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمذًمٚملم ًمًٚمٞمامن

 :ﱡ ﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ[ؾمٌ٠م ]35 :يًتدل هب٤م قمغم ظمالف إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمتل
حترم اًمتامصمٞمؾ واًمتّم٤موير ،وُم٤م يٗمٕمؾ ذًمؽ ُمًٚمؿ ي١مُمـ سمحديثف ط)-

(ُ )3مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،أمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م-699.3 ،
( )4إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤ميد اًمِمٞمٓم٤من ،اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م-3:6.3 ،
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صم٤مٟمٞم ً٤م :وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م سم ّمح٦م ىمقل ُمـ يرى أهن٤م ُمـ ذوات إرواح وم٘مد ضم٤مء ٟمًخٝم٤م ذم ذع
حمٛمد ط واعمتٛمثؾ ذم ورود اًمٜمٝمل قمـ صٜم٤مقمتٝم٤م ،وذم ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ُمـ إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م
ووصٗمٝمؿ سمنمار اخلٚمؼ ،ومٚمق يم٤مٟم٧م ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ٓيمتٗمك اًمرؾمقل ط سم٤مًمٜمٝمل قمـ صٜم٤مقمتٝم٤م
واخت٤مذه٤م دون أن يذم ُمـ ومٕمٚمٝم٤م ُمـ إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م ،ووصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ ذار اخلٚمؼ يمام ضم٤مء ذم
احلدي٨م< ٕٟمف طمٞمٜمئذ يذم ذيٕم٦م ؾم٤مسم٘م٦م ،وهذا ٓ يٛمٙمـ أن يّمدر ُمٜمف

-

ىم٤مل اسمـ طمجر( :وىمد اؾمتِمٙمؾ يمقن اعمالئٙم٦م ٓ شمدظمؾ اعمٙم٤من اًمذي ومٞمف اًمتّم٤موير ُمع ىمقًمف
قمٜمد ذيمر ؾمٚمٞمامن

ﭐﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﱠ ---واجلقاب أن ذًمؽ

يم٤من ضم٤مئز ًا ذم شمٚمؽ اًمنميٕم٦م ،ويم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن أؿمٙم٤مل إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم ُمٜمٝمؿ قمغم هٞمئتٝمؿ ذم
اًمٕمٌ٤مدة ًمٞمتٕمٌدوا يمٕمٌ٤مدهتؿ ،وىمد ىم٤مل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م :مل يٙمـ ذًمؽ ذم ذيٕمتٝمؿ طمراُم٤م ،صمؿ ضم٤مء
ذقمٜم٤م سم٤مًمٜمٝمل قمٜمف -وحيتٛمؾ أن ي٘م٤مل إن اًمتامصمٞمؾ يم٤مٟم٧م قمغم صقرة اًمٜم٘مقش ًمٖمػم ذوات إرواح،
وإذا يم٤من اًمٚمٗمظ حمتٛمال مل يتٕملم احلٛمؾ قمغم اعمٕمٜمك اعمِمٙمؾ( ،صمؿ ؾم٤مق طمدي٨م قم٤مئِم٦م اًمً٤مسمؼ)،
صمؿ ىم٤مل :وم٢من ذًمؽ يِمٕمر سم٠مٟمف ًمق يم٤من ضم٤مئز ًا ذم ذًمؽ اًمنمع ُم٤م أـمٚمؼ قمٚمٞمف ط أن اًمذي ومٕمٚمف ذ
اخلٚمؼ ،ومدل قمغم أن ومٕمؾ صقر احلٞمقان ومٕمؾ حمدث أطمدصمف قمٌ٤مد اًمّمقر واهلل أقمٚمؿ)(- )3
صم٤مًمث ً٤م :أن اًمذيـ ومنوا اًمتامصمٞمؾ سمذوات إرواح قمغم اظمتالومٝمؿ ذم ُم٤مهٞمتٝم٤م إٓ أهنؿ اشمٗم٘مقا
ذم قمٚم٦م اسم٤مطم٦م صٜمٕمٝم٤م ًمًٚمٞمامن سمجقازه٤م ذم ذقمف-
ومٞم٘م٤مل هلؿ( :إن هذه أي٦م واردة ذم ؿم٠من ؾمٚمٞمامن
اًم٘مقًملم ،وىمد ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إٟمٙم٤مر إسمراهٞمؿ

وؾمٚمٞمامن ُمـ ذري٦م إسمراهٞمؿ ذم أطمد
ًمقضمقد اًمتامصمٞمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲛ ﲜ

ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﱠ[إٟمٌٞم٤مء-]74 :
ومٙمٞمػ يٙمقن حمرُم٤م ذم ذيٕم٦م إسمراهٞمؿ وُمٌ٤مطم ً٤م ذم ذيٕم٦م ؾمٚمٞمامن وهق ُمت٠مظمر قمٜمف ،صمؿ
يٙمقن حمرُم٤م ذم ذيٕم٦م حمٛمد ط ؟!)(-)4

( )3اٟمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري ،اسمـ طمجر -4:4.32
( )4آي٤مت اًمٕم٘مٞمدة اعمتقهؿ إؿمٙم٤مهل٤م ،زي٤مد اًمٕم٤مُمر ،ص -462
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وىمد ورد ذم اًمتقراة ُم٤م يدل قمغم حتريؿ صٜمع اًمتامصمٞمؾ واًمتّم٤موير ذم ذيٕم٦م سمٜمل إهائٞمؾ
يمام ذم ؾمٗمر اًمالويلم ٓ( :شمّمٜمٕمقا ًمٙمؿ أوصم٤مٟم ً٤م ،وٓ شم٘مٞمٛمقا ًمٙمؿ متث٤مٓ ُمٜمحقشم٤م ،وٓ دمٕمٚمقا ذم
أروٙمؿ طمجر ًا ُمّمقر ًا) -وذم ؾمٗمر اعمٚمقك اًمث٤مين قمـ اعمٚمؽ طمزىمٞم٤مل أٟمف أزال ُمٕم٤مسمد إوصم٤من قمغم
اعمرشمٗمٕم٤مت ،وىمٓمع اًمتامصمٞمؾ .
يمام شمققمدت اًمتقراة سم٤مًمٚمٕمـ أوًمئؽ اًمذيـ يّمٜمٕمقن اًمتامصمٞمؾ< وم٘مد ضم٤مء ذم ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م:
(ومٞمٜم٤مدي اًمالويقن وي٘مقًمقن ًمٙمؾ رضمؾ ذم سمٜمل اهائٞمؾ سمّمقت قم٤ملُ :مٚمٕمقن ُمـ يّمٜمع متث٤مٓ
ُمٜم٘مقؿم ً٤م أو ُمًٌقيم ً٤م-)3()---
راسمٕم ً٤م :أن رسمط سمٕمض اعمٗمنيـ اظمتّم٤مص ؾمٚمٞمامن سمٕمٛمؾ اًمتامصمٞمؾ سم٤مظمتّم٤مص قمٞمًك
سمٜمٗمخ اًمٓملم ًمٞمٙمقن ـمػم ًا سم٢مذن اهلل ،يدل قمغم أن قمٛمؾ اًمتامصمٞمؾ ًمًٚمٞمامن إٟمام هق ُمـ اعمٕمجزات اًمتل
أيده اهلل هب٤م يمام أيد قمٞمًك

سمٛمٕمجزة اًمٜمٗمخ ذم اًمٓملم ًمٞمٙمقن ـمػم ًا ،ومٞمٙمقن ذًمؽ ُمـ

اعمٕمجزات وًمٞمس ُمـ اًمنمائع-
ومّمٜم٤مقم٦م اًمتامصمٞمؾ ظم٤مص سمًٚمٞمامن ومل يٙمـ ذقم ً٤م ًم٘مقُمف يمام أن اًمٜمٗمخ سم٤مًمٓملم ظم٤مص
سمٕمٞمًك ،ويمالمه٤م ضم٤مء ذيمر ذًمؽ قمٜمٝمام قمغم ؾمٌٞمؾ آُمتٜم٤من هلام وم٘مط ٓ ًمٖمػممه٤م-
املطأل٘ الجالج٘ :مطأل٘ اختاذ الكبْز مطاجد يف قْلُ تعاىل :ﭐﱡﭐﱡ ﱢﱣﱠ-

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم ً٤م قمـ أصح٤مب اًمٙمٝمػ وشمٜم٤مزع ىمقُمٝمؿ طمقهلؿ سمٕمد ووم٤مهتؿ:
ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ

ﱢﱣﱠ[اًمٙمٝمػ-]43 :
وُمٕمٜمك اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد :هق أن شمٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م ُمً٤مضمد ،أو شمتخذ ُمٙم٤مٟم٤م ًمٚمّمالة قمٜمده٤م
وإن مل يٌـ اعمًجد ،أو سمٜم٤مء اعمً٤مضمد سمجقاره٤م أو قمٜمده٤م ،أو ضمٕمؾ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد< سمحٞم٨م يًجد
هل٤م أو قمٚمٞمٝم٤م(-)4
( )3اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،ؾمٗمر اًمالويلم  ،48 :3ؾمٗمر اعمٚمقك اًمث٤مين  ،3: :6ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م49 :37
( ) )4اٟمٔمر :اًم٘مقل اعمٗمٞمد ،اسمـ قمثٞمٛملم  ،625.3حتذير اًمً٤مضمد ُمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ،إًمٌ٤مين ،ص ; ،4ضمٝمقد قمٚمامء
احلٜمٗمٞم٦م ذم إسمٓم٤مل قم٘م٤مئد اًم٘مٌقري٦م ،ؿمٛمس اًمديـ إومٖم٤مين-85:.4 ،
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ويٕمد اخت٤مذ اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمنمك ،وىمد ضم٤مءت
سمٛمح٤مرسمتف( ،)3وم٘مد طمذر اًمٜمٌل ط أُمتف ُمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ،وًمٕمـ وذم ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ُمـ
إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م ،ووصػ ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ُمٜمٝمؿ سم٠مهنؿ ذار اخلٚمؼ قمٜمد اهلل-
ومٕمـ قم٤مئِم٦م

ىم٤مًم٧م :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط ذم ُمروف اًمذي مل ي٘مؿ ُمٜمفً( :مٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد

واًمٜمّم٤مرى اختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُمً٤مضمد) ،ىم٤مًم٧م :ومٚمقٓ ذاك أسمرز ىمؼمه همػم أٟمف ظمٌم أن يتخذ
ُمًجد ًا(-)4
وقمـ أيب هريرة  ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط( :ىم٤مشمؾ اهلل اًمٞمٝمقد اختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ
ُمً٤مضمد)(-)5
وقمـ قم٤مئِم٦م

ىم٤مًم٧م :عم٤م يم٤من ُمرض اًمٜمٌل ط شمذايمر سمٕمض ٟمً٤مئف يمٜمٞمً٦م سم٠مرض

احلٌِم٦م ي٘م٤مل هل٤مُ :م٤مري٦م ،وىمد يم٤مٟم٧م أم ؾمٚمٛم٦م وأم طمٌٞمٌ٦م ىمد أشمت٤م أرض احلٌِم٦م ومذيمرن ُمـ طمًٜمٝم٤م
وشمّم٤مويره٤م ،ىم٤مًم٧م :ومرومع اًمٜمٌل ط رأؾمف وم٘م٤مل( :أوًمئؽ إذا يم٤من ومٞمٝمؿ اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح سمٜمقا قمغم
ىمؼمه ُمًجد ًا صمؿ صقروا شمٚمؽ اًمّمقر ،أوًمئؽ ذار اخلٚمؼ قمٜمد اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م)(-)6
أن رؾمقل اهلل ط عم٤م طميشمف اًمقوم٤مة ضمٕمؾ يٚم٘مل قمغم وضمٝمف ـمرف َخٞمّم٦م ًمف،

وقمٜمٝم٤م

وم٢مذا اهمتؿ يمِمٗمٝم٤م قمـ وضمٝمف ،وهق ي٘مقلً( :مٕمٜم٦م اهلل قمغم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ
ُمً٤مضمد) شم٘مقل قم٤مئِم٦م :حيذر ُمثؾ اًمذي صٜمٕمقا(-)7
يمام سملم  ,قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمُ ,م٤م جي٥م أن شمٙمقن قمٚمٞمف اًم٘مٌقر ،يمام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ
قمٌد اهلل

ىم٤مل( :هنك رؾمقل اهلل ط أن جيّمص اًم٘مؼم أو ي٘مٕمد قمٚمٞمف أو يٌٜمك قمٚمٞمف)(-)8

ُمـ ىم٤مل سم٠من اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ىمد يٙمقن ضم٤مئز ًا ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م:
( )3شمٗمًػم حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم ،شمٗمًػم اًمٙمٝمػ ،حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم-63.3 ،
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز 324.4ح  ،35;2وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة  598.3ح ;-74
( )5أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مضمد 598.3ح -752
( )6ؾمٌؼ خترجيف ص-38
( )7أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمّمالة ;7.3ح  ،657وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعمً٤مضمد  599.3ح -753
( )8أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز 889.4ح-;92
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ذيمر ذًمؽ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ممـ ىم٤مل سم٠من اًم٘م٤مئٚملم هؿ اعم١مُمٜمقن ُمـ اًمٜمّم٤مرى يمام ؾمٞم٠ميت،
يمام اؾمتدل اعمجقزون ًمٌٜم٤مء اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر ُمـ اًم٘مٌقريلم هبذه أي٦م ،ووضمف اؾمتدٓهلؿ أن
اًم٘م٤مئٚملم هؿ اعم١مُمٜمقن ُمـ اًمٜمّم٤مرى ومٞمٙمقن ذًمؽ ُمـ ذيٕمتٝمؿ-
ىم٤مل اًمًٛمرىمٜمدي( :اًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم ديـ أصح٤مب اًمٙمٝمػ وهؿ اعم١مُمٜمقن)(-)3
وىم٤مل اًمزخمنمي( :ىم٤مل اًمذيـ همٚمٌقا قمغم أُمرهؿ ُمـ اعمًٚمٛملم وُمٚمٙمٝمؿ ،ويم٤مٟمقا أومم هبؿ
وسم٤مًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ًمٜمتخذن قمغم سم٤مب اًمٙمٝمػ ُمًجد ًا يّمكم ومٞمف اعمًٚمٛمقن ويتؼميمقن سمٛمٙم٤مهنؿ)(-)4
وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر( :ويم٤من سمٜم٤مء اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر ؾمٜم٦م ٕهؾ اًمٜمٍماٟمٞم٦م ،وم٢من يم٤من ذقم ً٤م
هلؿ وم٘مد ٟمًخف اإلؾمالم ،وإن يم٤من سمدقم٦م ُمٜمٝمؿ ذم ديٜمٝمؿ وم٠مضمدر)(-)5
واؾمتدل اًمٖمامري هبذه أي٦م قمغم ضمقاز سمٜم٤مء اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر(-)6
ورضمح سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًم٘م٤مئٚملم هؿ ُمـ اعمًٚمٛملم< طمٞم٨م إن ذيمر اخت٤مذ اعمً٤مضمد يِمٕمر
سمذًمؽً ،مٙمٜمٝمؿ مل ي٘مرروا أن هذا ذع عمـ ىمٌٚمٜم٤م(-)7
ومٝمؾ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ضم٤مئز ذم ذيٕم٦م ُمـ ىمٌٚمٜم٤م (يم٠مصح٤مب اًمٙمٝمػ) ،وٟمًخ ذم
ذيٕم٦م حمٛمد قمٚمٞمف اًمًالم؟
واجلقاب :مل يرد ذم اًمنمائع اًمً٤مسم٘م٦م ُم٤م يدل قمغم ضمقاز اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر ،وآؾمتدٓل
هبذه أي٦م قمغم ذًمؽ سم٤مـمؾ ُمـ قمدة وضمقه:
أوًٓ :اظمتال ف اعمٗمنيـ ذم ىم٤مئكم هذه اعم٘م٤مًم٦م ذم آي٦م اًمٙمٝمػ ،هؾ هؿ ُمًٚمٛمقن أم يمٗم٤مر؟
ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي( :وىمد اظمتٚمػ ذم ىم٤مئكم هذه اعم٘م٤مًم٦م أهؿ اًمرهط اعمًٚمٛمقن أم هؿ
اًمٙمٗم٤مر؟)( ،)8وم٢من يم٤من اًم٘م٤مئٚمقن ُمـ أهؾ اًمنمك ومال يًتدل سم٤مٔي٦م قمغم أهن٤م ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وىمد

( )3سمحر اًمٕمٚمقم ،اًمًٛمرىمٜمدي -564.4
( )4اًمٙمِم٤مف ،اًمزخمنمي  ،933.4واٟمٔمرُ :مدارك اًمتٜمزيؾ وطم٘م٤مئؼ اًمت٠مويؾ ،قمٌد اهلل اًمٜمًٗمل-4;5.4 ،
( )5اًمتحرير واًمتٜمقير ،اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر-4;2.37 ،
( )6اٟمٔمر :إطمٞم٤مء اعم٘مٌقر ُمـ أدًم٦م ضمقاز سمٜم٤مء اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر ،أمحد اًمٖمامري ،ص-43
( )7اٟمٔمرُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن واقمراسمف ،إسمراهٞمؿ اًمزضم٤مج ،499.5 ،ومتح اًم٘مدير ،اًمِمقيم٤مين -54;.5
( )8ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اًمٓمؼمي -862.39
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

اؾمٜمد اًمٓمؼمي قمـ اسمـ قمٌ٤مس أن اًم٘م٤مئٚملم(قمدوهؿ) ،وإن يم٤مٟمقا ُمـ اعمًٚمٛملم ومٝمؾ هؿ ُمـ اًمٕمٚمامء
وإشم٘مٞم٤مء اعمتٌٕملم ًمنمع اهلل؟ أم ُمـ أهؾ اًم٘مقة واًمٖمٚمٌ٦م واًم٘مٝمر واجلٝمؾ؟ وهؾ هؿ حمٛمقدون ذم
ذًمؽ أم ُمذُمقُمقن؟
وقمٜمد اًمرضمقع إمم ؾمٞم٤مق أي٦م ٟمجد أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد وصػ اًم٘م٤مئٚملم هلذه اعم٘م٤مًم٦م سم٠مهنؿ ُمـ
أهؾ اًمٖمٚمٌ٦م ﭐﱡﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢﱣﱠ ،مم٤م يِمٕمر أهنؿ أهؾ همٚمٌ٦م
وُمٚمؽ ،وًمٞمًقا أهؾ طمؼ وقمٚمؿ-
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم( :وأظمؼم قمـ اًمذيـ همٚمٌقا قمغم أهؾ اًمٙمٝمػ أهنؿ ىم٤مًمقا ﭐﱡ ﱡ

ﱢﱣﱠ وٟمحـ ىمد هنٞمٜم٤م قمـ سمٜم٤مء اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر)(-)3
وىمد رضمح اسمـ يمثػم أن اًم٘م٤مئٚملم هؿ أصح٤مب اًمٙمٚمٛم٦م واًمٜمٗمقذ ،صمؿ ىم٤مل( :وًمٙمـ هؾ هؿ
حمٛمقدون أم ٓ؟ ومٞمف ٟمٔمر< ٕن اًمٜمٌل ط ىم٤ملً( :مٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ
وص٤محلٞمٝمؿ ُمً٤مضمد -حيذر ُم٤م ومٕمٚمقا)(-)4
وىم٤مل اسمـ رضم٥م( :ومجٕمؾ اخت٤مذ اًم٘مٌقر قمغم اعمً٤مضمد ُمـ ومٕمؾ أهؾ اًمٖمٚمٌ٦م قمغم إُمقر،
وذًمؽ يِمٕمر سم٠من ُمًتٜمده اًم٘مٝمر واًمٖمٚمٌ٦م واشمٌ٤مع اهلقى ،وأٟمف ًمٞمس ُمـ ومٕمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ
اعمتٌٕملم عم٤م أٟمزل اهلل قمغم رؾمٚمف ُمـ اهلدى)(-)5
يمام أن اًمٖم٤مًم٥م ذم إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م أن اًمٖمٚمٌ٦م إٟمام شمٙمقن ًمٚمْم٤مًملم ---ووصٗمٝمؿ سم٤مًمٖمٚمٌ٦م يِمٕمر
سم٠مهنؿ ذو ضمٝمؾ وهمٚمق ،واخت٤مذ اعمً٤مضمد ٓ يٜم٤مذم اجلٝمؾ واًمٖمٚمق ،سمٞمٜمام اًمذيـ ىم٤مًمقا ﱡﱔ ﱕ

ﱖﱠ هؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ وم٘مقهلؿ ﱡﱘ ﱙ ﱚﱠ يدل قمغم قمٚمؿ ىم٤مئٚمٝم٤م وديٜمف ،يمام
أن اهلل ىمدُمٝمؿ ذم اًمذيمر واًمت٘مديؿ يِمٕمر سمٛمزي٦م ًمٚمٛم٘مدم(-)6

( )3جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -522.3
( )4اٟمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم -354.7
( )5روائع اًمتٗمًػم ،اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم-864.3 ،
( )6اٟمٔمر :اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر ،قمٌد اًمرمحـ اعمٕمٚمٛمل ،ص  ،3:يمِمػ ؿمٌٝم٤مت اًمّمقومٞم٦م ،ؿمح٤مشمف ص٘مر ،ص-339

375
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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وم٢مذا شم٘مرر أن اًم٘م٤مئٚملم هلذه اعم٘م٤مًم٦م هؿ ُمـ أهؾ اجلٝمؾ واًمٖمٚمق وم٢مٟمف يدل سمال ؿمؽ قمغم أن
اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ًمٞمس ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وإٟمام هق ُمـ ومٕمؾ اعمخ٤مًمٗملم اجل٤مهٚملم ،وًمٞمس ُمـ
ومٕمؾ اعمتٌٕملم ًمنمع اهلل ُمـ اًمٜمّم٤مرى يمام يزقمؿ اًم٘مٌقريقن-
ىم٤مل إًمٌ٤مينٟ ٓ( :مًٚمؿ أن أي٦م شمٗمٞمد أن ذًمؽ يم٤من ذيٕم٦م عمـ ىمٌٚمٜم٤م ،هم٤مي٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م أن مج٤مقم٦م
ُمـ اًمٜم٤مس ىم٤مًمقا ﭐﱡﭐﱡ ﱢﱣﱠ ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م اًمتٍميح سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم ،وقمغم
اًمتًٚمٞمؿ ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م أهنؿ يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم ص٤محللم ُمتٛمًٙملم سمنميٕم٦م ٟمٌل ُمرؾمؾ سمؾ اًمٔم٤مهر ظمالف
ذًمؽ)(-)3
صم٤مٟمٞم ً٤م :قمغم ومرض اًمتًٚمٞمؿ سم٠من اخت٤مذ اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر يم٤من ذقم ً٤م عمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وم٢من ذع ُمـ
ىمٌٚمٜم٤م ًمٞمس ذقم ً٤م ًمٜم٤م إذا ورد ذم ذقمٜم٤م ُم٤م يٜمًخف ،وىمد ورد ُم٤م يٜمًخف ذم ذقمٜم٤م ُمـ أدًم٦م حتريؿ
اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر واخت٤مذه٤م ُمً٤مضمد يمام شم٘مدم ذم إطم٤مدي٨م اًمً٤مسم٘م٦م(-)4
ىم٤مل إًمقد( :ويمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمقن اخت٤مذ اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر ُمـ اًمنمائع اعمت٘مدُم٦م ُمع
ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ ًمٕمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى< طمٞم٨م اختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُمً٤مضمد)(-)5
صم٤مًمث ً٤مً :مق يم٤من اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ؾم٤مئٖم ً٤م ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وًمٞمس ذقم ً٤م ًمٜم٤م جل٤مء اًمٜمٝمل
قمـ ذًمؽ جمرد ًا قمـ قمٌ٤مرات اًمٚمٕمـ واًمذم ووصػ ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ سمنمار اخلٚمؼ ذم إطم٤مدي٨م<
ٕن اًمنمائع اًمًاموي٦م يّمدق سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم ً٤م ذم إصقل واًمٕم٘م٤مئد-
ىم٤مل اسمـ ؾمٕمدي سمٕمد ذيمر أي٦م( :أيٟ :مٕمٌد اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف وٟمتذيمر سمف أطمقاهلؿ ،وُم٤م ضمرى
هلؿ ،وهذه احل٤مًم٦م حمٔمقرة ،هنك قمٜمٝم٤م اًمٜمٌل ط وذم وم٤مقمٚمٞمٝم٤م ،وٓ يدل ذيمره٤م هٜم٤م قمغم قمدم ذُمٝم٤م،
وم٢من اًمًٞم٤مق ذم ؿم٠من شمٕمٔمٞمؿ أهؾ اًمٙمٝمػ واًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ،وأن ه١مٓء وصٚم٧م هبؿ احل٤مل إمم أن
ىم٤مًمقا :اسمٜمقا قمٚمٞمٝمؿ ُمًجد ًا ،سمٕمد ظمقف أهؾ اًمٙمٝمػ اًمِمديد ُمـ ىمقُمٝمؿ ،وطمذرهؿ ُمـ آـمالع
قمٚمٞمٝمؿ ،ومقصٚم٧م احل٤مل إمم ُم٤م شمرى)(-)6
( )3حتذير اًمً٤مضمد ُمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ،إًمٌ٤مين ،ص-77
( )4اٟمٔمر :حتذير اًمً٤مضمد ص -77
( )5روح اعمٕم٤مين ،إًمقد -446.:
( )6شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ،قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي-695.3 ،
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راسمٕم ً٤م :ذه٥م قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚم ؿ إمم أن اعمًجد اًمذي قمزُمقا قمغم سمٜم٤مئف يم٤من ظم٤مرج
اًمٙمٝمػ ،أو يم٤من ؾمد ًا ًمٌ٤مب اًمٙمٝمػ ومال يدظمؾ ذم اعمحذور وهق حتريؿ اخت٤مذ اعمً٤مضمد قمغم
اًم٘مٌقر-
ىم٤مل اسمـ ضمزي( :ومٌٜمقا قمغم سم٤مب اًمٙمٝمػ ُمًجد ًا ًمٕمٌ٤مدة اهلل)(-)3
وىم٤مل اسمـ يمثػم( :أي :ؾمدوا قمٚمٞمٝمؿ سم٤مب يمٝمٗمٝمؿ)(-)4
وقمغم هذا اًم٘مقل ومال شمدل أي٦م قمغم أهن٤م ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م-
وجمٛمؾ اًم٘مقل ذم هذه اعمً٠مًم٦م أن هذه أي٦م ًمٞمً٧م ُمـ آي٤مت ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وإٟمام اؾمتدل
هب٤م اعمجقزون ًمٚمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر وهق اؾمتدٓل سم٤مـمؾ عم٤م شم٘مدم ،وقمغم ومرض صح٦م أهن٤م ُمـ آي٤مت
ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وم٢من ذًمؽ اًمٗمٕمؾ ُمـ ومٕمؾ اجل٤مهٚملم اعمخ٤مًمٗملم ًمديٜمٝمؿ وىمد ذُمٝمؿ اًمرؾمقل ط -

املطأل٘ السابع٘ :متين املْت يف قْلُ تعاىل عً ْٓضف

 :ﭐﱡﳁ ﳂ ﳃ

ﳄﭐﱠ-
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ

ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﱠ[يقؾمػ-]323:
خيؼمٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم هذه أي٦م أن يقؾمػ

عم٤م رأى ُم٤م اُمتـ اهلل سمف قمٚمٞمف ُمـ ٟمٕمؿ ،وُمٜمٝم٤م

اًمتامم ؿمٛمٚمف ُمع أهشمف ،وإشمٞم٤مٟمف اعمٚمؽ ،وٟمج٤مشمف ُمـ حمـ يمثػمة ُمرت سمف ،وقمٚمؿ شم٠مويؾ اًمرؤى اًمذي
ُمًٚمام ًمٞمٙمقن
وهٌف اهلل ًمف ،ومٚمؿ يٙمـ ُمٜمف سمٕمد أن قمدد هذه اًمٜمٕمؿ إٓ أن ـمٚم٥م ُمـ اهلل أن يتقوم٤مه
ً
ُمقشمف آظمر ٟمٕمٛم٦م ًمٕمٚمٛمف سم٠مٟمف ًمٞمس سمٕمد اًمٙمامل إٓ اًمزوال وم٘م٤مل ﱡﳁ ﳂﭐﱠ-

( )3اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ ،اسمـ ضمزي اًمٙمٚمٌل-684.3 ،
( )4شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم  ،355.7واٟمٔمر :روح اعمٕم٤مين ،إًمقد  ،45;.37قمامرة اًم٘مٌقر ذم اإلؾمالم ،قمٌد اًمرمحـ
اعمٕمٚمٛمل ،ص -356
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

وطمٙمؿ متٜمل اعمقت ذم اًمنميٕم٦م خيتٚمػ سم٤مظمتالف دواومٕمف وأؾمٌ٤مسمف ،وم٘مد ورد ذم اًمًٜم٦م قمدد
ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل شمتْمٛمـ اًمٜمٝمل قمـ متٜمل اعمقت واًمدقم٤مء سمف قمٜمد وضمقد ضر دٟمٞمقي ،وُمـ
ذًمؽ ُم٤م رواه اًمِمٞمخ٤من قمـ أٟمس  ىم٤مل ،ىم٤مل رؾمقل اهلل ط ٓ( :يتٛمٜملم أطمديمؿ اعمقت ُمـ ض
أص٤مسمف ،وم٢من يم٤من ٓسمد وم٤مقمال ومٚمٞم٘مؾ اًمٚمٝمؿ أطمٞمٜمل ُم٤م يم٤مٟم٧م احلٞم٤مة ظمػم ًا زم ،وشمقومٜمل إذا يم٤مٟم٧م
اًمقوم٤مة ظمػم ًا زم)(-)3
وقمـ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل ط ىم٤مل ٓ( :يتٛمٜمك أطمديمؿ اعمقت ،إُم٤م حمًٜم ً٤م ومٚمٕمٚمف
يزداد ،وإُم٤م ُمًٞمئ ً٤م ومٚمٕمٚمف يًتٕمت٥م)(-)4
وقمٜمف  أن رؾمقل اهلل ط ىم٤مل ٓ( :يتٛمٜمك أطمديمؿ اعمقت ،وٓ يدع سمف ُمـ ىمٌؾ أن ي٠مشمٞمف،
إ ٟمف إذا ُم٤مت أطمديمؿ اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف ،وإٟمف ٓ يزيد اعم١مُمـ قمٛمره إٓ ظمػما)( -)5وذم اًمٌ٤مب رواي٤مت
أظمرى-
ومام ؾمٌؼ ذيمره ُمـ إطم٤مدي٨م شمٗمٞمد اًمٜمٝمل قمـ متٜمل اعمقت ذم طم٤مل اًمي اًمدٟمٞمقي ،وذم
اعم٘م٤مسمؾ هٜم٤مك طم٤مٓت جيقز ومٞمٝم٤م متٜمل اعمقت ،وهل:
أوًُٓ :مـ متٜمك اعمقت ظمقف ومتٜم٦م أو ضر ذم اًمديـ-
ىم٤مل اسمـ رضم٥م( :وم٢مٟمف جيقز سمال ظمالف)( -)6وقمغم هذا محؾ اًمٕمٚمامء ىمقل ُمريؿ :ﱡﲷ

ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﱠ[ُمريؿ ،]45 :وىمقل اًمًحرة اًمذيـ آُمٜمقا سمٛمقؾمك:
ﭐﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﱠ[آقمراف ]348 :وذًمؽ سمٕمد أن هددهؿ ومرقمقن
وشمققمدهؿ-

( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمرى 343.9ح  ،7893وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر 4287.6ح
-48:2
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتٛمٜمل ; :6.ح -9457
( )5أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآ ؾمتٖمٗم٤مر4287.6ح -48:4
( )6جمٛمقع رؾم٤مئؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م ،قمٌد اًمرمحـ سمـ رضم٥م-37; ,377 ،333.3 ،
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ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وٟمًخ ذم ذقمٜم٤م ُمـ ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد -----

ىم٤مل اًم٘مرـمٌل( :وم٠مُم٤م ُمريؿ وم٘مد متٜم٧م اعمقت ًمقضمٝملم ،أطمدمه٤م :أهن٤م ظم٤موم٧م أن ئمـ هب٤م
اًمًقء ذم ديٜمٝم٤م وشمٕمػم ومٞمٗمتٜمٝم٤م ذًمؽ -اًمث٤مينً :مئال ي٘مع ىمقم سمًٌٌٝم٤م ذم اًمٌٝمت٤من واًمزور واًمٜمًٌ٦م إمم
اًمزٟم٤م)(-)3
وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم ؿم٠من اًمًحرة( :أُم٤م إذا يم٤من ومتٜم٦م ذم اًمديـ ومٞمجقز ؾم١مال اعمقت ،يمام ىم٤مل
اهلل شمٕم٤ممم إظمٌ٤مر ًا قمـ اًمًحرة عم٤م أرادهؿ ومرقمقن قمـ ديٜمٝمؿ وهتددهؿ سم٤مًم٘متؾ – صمؿ ؾم٤مق أي٦م-)4(,
ومم٤م يدل قمغم ضمقاز ذًمؽ أيْم٤م ىمقل اًمٜمٌل ط( :وإذا أردت ومتٜم٦م ذم ىمقم ومتقومٜمل همػم ُمٗمتقن)(-)5
صم٤مٟمٞم ً٤مُ :مـ حيٛمٚمف طمًـ اًمٔمـ سم٤مهلل قمغم طم٥م ًم٘م٤مئف ،واًمِمقق إمم ذًمؽ(-)6
وقمغم هذا محؾ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ وُمٜمٝمؿ ىمت٤مدة ىمقل يقؾمػ :ﱡﳁ ﳂﭐﱠ(-)7
ويمذًمؽ ىمقًمف ط( :وأؾم٠مًمؽ ًمذة اًمٜمٔمر إمم وضمٝمؽ ،واًمِمقق إمم ًم٘م٤مئؽ ذم همػم ضاء
ُمية وٓ ومتٜم٦م ُمْمٚم٦م)(-)8
صم٤مًمث ً٤م :قمٜمد آطمتْم٤مر وحت٘مؼ جملء اعمقت-
وقمغم هذا محؾ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمقل اًمٜمٌل ط ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م

( :اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم

وارمحٜمل وأحل٘مٜمل سم٤مًمرومٞمؼ)(-)9
ىم٤مل اًمٕمراىمل( :ىمٚم٧م ًمٞمس هذا دقم٤مء سم٤معمقت ،وإٟمام هق رى سمف قمٜمد جمٞمئف وم٢من إٟمٌٞم٤مء
صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ ٓ ي٘مٌْمقن قمٜمد اٟمتٝم٤مء آضم٤مهلؿ طمتك خيػموا إيمراُم٤م هلؿ ،وشمٕمٔمٞمام ًمِم٠مهنؿ،
وًمـ خيت٤مروا ٕٟمٗمًٝمؿ إٓ ُم٤م خيت٤مره اهلل هلؿ ،ومٚمام ظمػم اًمٜمٌل ط قمٜمد اٟمتٝم٤مء أضمٚمف اظمت٤مر ُم٤م اظمت٤مره
اهلل ًمف وريض سم٤معمقت وأطمٌف وـمٚمٌف سمٕمد اًمتخٞمػم ٓ اسمتدا ًء)(-):
( )3اًمتذيمرة ذم أطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة ،حمٛمد اًم٘مرـمٌل ،ص-339
( )4شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم -637.6
( )5أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم أسمقاب شمٗمًػم اًم٘مرآن 444.7ح  ،5457وىم٤مل :هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح-
( )6جمٛمقع رؾم٤مئؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م-37; ,377.3 ،
( )7ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اًمٓمؼمي (-)4:2.38
( )8أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم يمت٤مب اًمًٝمق  76.5ح  ،3527وصححف إًمٌ٤مين ذم ذح اًمٓمح٤موي٦م ص -322
( )9أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي 33.8ح -6662
( ):ـمرح اًمتثري٥م ذم ذح اًمت٘مري٥م ،قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمٕمراىمل-476.5 ،
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ىم٤مًمف قمٜمد اطمتْم٤مره)-

وىم٤مل اسمـ يمثػم( :وهذا اًمدقم٤مء حيتٛمؾ أن يقؾمػ

يمام اؾمتٜمٌط سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ضمقاز ذًمؽ ُمـ ىمقل اًمٜمٌل ط (وٓ يدع سمف ُمـ ىمٌؾ أن ي٠مشمٞمف)
ىم٤مل اًمٕمراىمل( :وذًمؽ ي٘متيض أن ٓ يمراه٦م ذم ـمٚمٌف قمٜمد حت٘مؼ جمٞمئف< عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ إفمٝم٤مر اًمرو٤م
سم٘مْم٤مء اهلل)( -)3وم٤مًمٜمٝمل هٜم٤م ُم٘مٞمد سمٕمدم جملء اعمقت أو حت٘مؼ وىمققمف ،أُم٤م إذا ضم٤مء وحت٘مؼ وىمققمف
ومج٤مئز ،وهذا ُم٤م يٕمرف سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م قمٜمد قمٚمامء إصقل-
ُمـ ىم٤مل سم٠من متٜمل اعمقت ىمد يٙمقن ضم٤مئز ًا ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م:
سمٕمد ذيمر أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل قمـ متٜمل اعمقت ذم طم٤مل ٟمزول اًمي ،وذيمر طم٤مٓت جيقز ومٞمٝم٤م
ذًمؽ ،حيًـ سمٜم٤م اًمقىمقف أوٓ قمغم ُم٤م ذيمره أهؾ اًمٕمٚمؿ مم٤م يٗمٞمد أٟمف ىمد يٙمقن متٜمل اعمقت ذقم ً٤م عمـ
ىمٌٚمٜم٤م:
وم٘مد ىم٤مل اًم٘مرـمٌل سمٕمد أن ؾم٤مق أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل قمـ متٜمل اعمقت( :وإذا صمٌ٧م هذا ومٙمٞمػ
ي٘م٤مل إن يقؾمػ

متٜمك اعمقت واخلروج ُمـ اًمدٟمٞم٤م وىمٓمع اًمٕمٛمؾ؟ هذا سمٕمٞمد! إٓ أن ي٘م٤مل :إن

ذًمؽ يم٤من ضم٤مئز ًا ذم ذقمف)(-)4
وىم٤مل اسمـ يمثػم( :وحيتٛمؾ أٟمف ؾم٠مل ذًمؽ ُمٜمجز ًا ويم٤من ذًمؽ ؾم٤مئٖم ً٤م ذم ُمٚمتٝمؿ)-
وىم٤مل أيْم ً٤م( :وحيتٛمؾ أٟمف أول ُمـ ؾم٠مل ٟمج٤مز ذًمؽ ،وهق فم٤مهر ؾمٞم٤مق ىمت٤مدة ،وًمٙمـ هذا ٓ
جيقز ذم ذيٕمتٜم٤م)(-)5
وُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ أؿم٤مر إ مم ذًمؽ ذم ؾمٞم٤مق اًمرد قمغم ُمـ ىم٤مل سم٠مٟمف ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م،
يم٤مًمٕمراىمل واسمـ طمجر ،ىم٤مل اًمٕمراىمل( :وسمت٘مدير محٚمٝم٤م قمغم اًمدقم٤مء سم٤معمقت وم٘مد اظمتٚمػ أهؾ
إصقل ذم أن ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م هؾ هق ذع ًمٜم٤م أم ٓ؟ وسمت٘مدير أن يٙمقن ذقم ً٤م ًمٜم٤م ومنمـمف أٓ يرد
ذم ذقمٜم٤م ُم٤م يٜمًخف ،وىمد ورد ذم ذقمٜم٤م ٟمًخف)(-)6

( )3ـمرح اًمتثري٥م  ،476.5واٟمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري -352.32
( )4اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ;-48;.
( )5شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم-636.6
( )6ـمرح اًمتثري٥م ،اًمٕمراىمل -476.5
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وىم٤مل اسمـ طمجر( :وقمغم شم٘مدير احلٛمؾ قمغم ُم٤م ىم٤مل ىمت٤مدة ومٝمق ًمٞمس ُمـ ذقمٜم٤م ،وإٟمام ي١مظمذ
سمنمع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ُم٤م مل يرد ذم ذقمٜم٤م اًمٜمٝمل قمٜمف سم٤مٓشمٗم٤مق)(-)3
ومٝمؾ متٜمل اعمقت ضم٤مئز ذم ذيٕم٦م يقؾمػ وٟمًخ ذم ذيٕم٦م حمٛمد قمٚمٞمٝمام اًمًالم؟
ًمإلضم٤مسم٦م قمـ هذا اًمً١مال ،وسمٞم٤من هؾ هل ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م؟ حيًـ سمٜم٤م اًمقىمقف أوٓ قمغم
ُم٤م ىم٤مًمف اعمٗمنون وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمٕمٜمك ىمقل يقؾمػ :ﱡﳁ ﳂﭐﱠ-
ًمٚمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜم٤مه٤م صمالصم٦م أىمقال ،هل:
اًم٘مقل إول :أن يقؾمػ

متٜمك اعمقت ،ومل يتٛمـ أطمد ُمـ إٟمٌٞم٤مء ىمٌٚمف ،وهق ىمقل اسمـ

قمٌ٤مس وىمت٤مدة وهمػمهؿ:
وم٘مد ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مسُ( :م٤م متٜمك ٟمٌل ىمط اعمقت ىمٌؾ يقؾمػ)(-)4
وذم رواي٦م ىم٤مل( :هق أول ٟمٌل ؾم٠مل اهلل اعمقت)-
وىم٤مل ىمت٤مدة( :عم٤م مجع ؿمٛمٚمف وأىمر قمٞمٜمف وهق يقُمئذ ُمٖمٛمقس ذم ٟمٌ٧م اًمدٟمٞم٤م وُمٚمٙمٝم٤م
وهمْم٤مرهت٤م ،وم٤مؿمت٤مق إمم اًمّم٤محللم ىمٌٚمف)(-)5
وطمج٦م ه١مٓء أن يقؾمػ اؿمت٤مق إمم ًم٘م٤مء اهلل سمٕمد أن أشمؿ اهلل قمٚمٞمف ٟمٕمٛمف ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يرى
أن يقؾمػ ىم٤مل سمذًمؽ ذم طم٤مل اطمتْم٤مره ،وهق ضم٤مئز يمام ؾمٌؼ-
اًم٘مقل اًمث٤مين :أٟمف ًمٞمس ذم أي٦م متٜمٞم ً٤م ًمٚمٛمقت وًمٞمس اؾمتٕمج٤مٓ ًمف ،وإٟمام هق ـمٚم٥م اعمقت
قمغم طم٤مل اإلؾمالم قمٜمد طمْمقر أضمٚمف وطمًـ اخلت٤مم واًمٚمح٤مق سمآسم٤مئف اًمّم٤محللم -وهق ىمقل
اًمْمح٤مك ،ورواي٦م قمـ اسمـ قمٌ٤مس(-)6
ومٕمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم رواي٦م قمـ قمٓم٤مء( :يريد ٓ شمًٚمٌٜمل اإلؾمالم طمتك شمتقوم٤مين قمٚمٞمف)
وىم٤مل اًمْمح٤مك( :شمقومٜمل قمغم ـم٤مقمتؽ ،واهمٗمر زم إذا شمقومٞمتٜمل)(-)3
( )3ومتح اًمٌ٤مري ،اسمـ طمجر -352.32
( )4ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اًمٓمؼمي4:2.38
( )5ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اًمٓمؼمي-4:2.38
( )6اٟمٔمر :اعمحغم سم٤مٓ صم٤مر ،اسمـ طمزم ،5;8.5 ،زاد اعمًػم ،اسمـ اجلقزي  ،697.4اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل ;،48;.
شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ،636.6ـمرح اًمتثري٥م ،اًمٕمراىمل -476.5
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وٟمًخ ذم ذقمٜم٤م ُمـ ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد -----

إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

ىم٤مل اسمـ يمثػم( :وحيتٛمؾ أٟمف ؾم٠مل اًمقوم٤مة قمغم اإلؾمالم واًمٚمح٤مق سم٤مًمّم٤محللم إذا طم٤من أضمٚمف،
واٟم٘م٣م قمٛمره ٓ ،أٟمف ؾم٠مل ذًمؽ ُمٜمجز ًا ،يمام ي٘مقل اًمداقمل ًمٖمػمه :أُم٤مشمؽ اهلل قمغم اإلؾمالم-
وي٘مقل اًمداقمل :اًمٚمٝمؿ أطمٞمٜم٤م ُمًٚمٛملم ،وشمقومٜم٤م ُمًٚمٛملم ،وأحل٘مٜم٤م سم٤مًمّم٤محللم)(-)4
اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :وهق اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ سملم أي٤مت وإطم٤مدي٨م ،وه١مٓء ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل إن
أي٤مت ٟمًخ٧م أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل قمـ متٜمل اعمقت ،وُمٜمٝمؿ ي٘مقل سم٠من أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل ُمٜمًقظم٦م
سم٤مٔي٦م ،وىمد أورده اًمٜمح٤مس ورد قمٚمٞمف ،يمام رده اًمًخ٤موي أيْم ً٤م ،يمام ٟم٘مؾ اسمـ اًمتلم ىمقٓ سمٜمًخ
أي٤مت وسمٕمض إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ًمٚمٜمٝمل ذم احلدي٨م(-)5
واًم٘مقل اًمراضمح هق اًم٘مقل اًمث٤مين ًمٕمدة اقمتٌ٤مرات ،وهل:
ٟ -3مص قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًم٘مقل سم٠من ىمقل يقؾمػ مل يٙمـ متٜمٞم ً٤م ًمٚمٛمقت هق اًم٘مقل
اًمّمحٞمح ،ىم٤مل اًم٘مرـمٌل( :وىمٞمؾ إن يقؾمػ

مل يتٛمـ اعمقت وإٟمام متٜمك اعمقاوم٤مة قمغم

اإلؾمالم< أي :إذا ضم٤مء أضمكم شمقومٜمل ُمًٚمام ،وهذا هق اًم٘مقل اعمخت٤مر ذم شم٠مويؾ أي٦م قمٜمد
أهؾ اًمت٠مويؾ)(-)6
وىم٤مل أيْم ً٤م( :وهذا ىمقل اجلٛمٝمقر)(-)7
وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م( :واًمّمحٞمح ُمـ اًم٘مقًملم :إٟمف مل يً٠مل اعمقت ومل يتٛمٜمف،
وإٟمام ؾم٠مل أٟمف إذا ُم٤مت يٛمقت قمغم اإلؾمالم ،ومً٠مل اًمّمٗم٦م ٓ اعمقصقف يمام أُمر اهلل سمذًمؽ)(-)8
وىم٤مل اًمٕمراىمل( :ىمٚم٧م اعمخت٤مر ذم شمٗمًػم أي٦م أن ُمراده شمقومٜمل قمٜمد طمْمقر أضمكم ُمًٚمام،
وًمٞمس ُمراده اؾمتٕمج٤مل اعمقت)(-)9

( )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ،اًمٓمؼمي-4:2.38
( )4شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم -636.6
( )5اٟمٔمر :اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ،أمحد اًمٜمح٤مس ،ص ،755مج٤مل اًم٘مراء ،اًمًخ٤موي ،ص; ،63ومتح اًمٌ٤مري ،اسمـ طمجر 352.32
( )6اًمتذيمرة ،اًم٘مرـمٌل ص-339
( )7اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل ;-48;.
( )8جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -592.:
( )9ـمرح اًمتثري٥م ،اًمٕمراىمل -476.5
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

وىم٤مل اًمِمقيم٤مين( :وذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أٟمف مل يتٛمـ اعمقت هبذا اًمدقم٤مء ،وإٟمام دقم٤م رسمف أن
يتقوم٤مه قمغم اإلؾمالم ويٚمح٘مف سم٤مًمّم٤محللم ُمـ قمٌ٤مده قمٜمد طمْمقر أضمٚمف)(-)3
-4

إُمٙم٤مٟمٞم٦م شمقضمٞمف اًم٘مقل سم٠من يقؾمػ ىمد متٜمك اعمقت ،وهق اًم٘مقل إول ،وم٘مد ورد قمـ يمثػم
ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُم٤م يٗمٞمد اًمرد قمغم ُمـ ىم٤مل سم٤مجلقاز وُمـ صمؿ إُمٙم٤مٟمٞم٦م اجلٛمع سملم اًم٘مقًملم ،وُمـ
ذًمؽ :ىم٤مل ؿم٤مرح اًمٓمح٤موي٦م( :وُمـ اؾمتدل هب٤مشملم أيتلم قمغم ضمقاز متٜمل اعمقت ومال دًمٞمؾ
ًمف ومٞمف ،وم٢من اًمدقم٤مء إٟمام هق سم٤معمقت قمغم اإلؾمالم ٓ ،سمٛمٓمٚمؼ اعمقت ،وٓ سم٤معمقت أن،
واًمٗمرق فم٤مهر)(-)4
يمام ورد قمـ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ شمقضمٞمف ًممي٦م سم٠من يقؾمػ ىم٤مهل٤م وهق ذم طم٤مل
آطمتْم٤مر وهق ضم٤مئز يمام ؾمٌؼ-

 -5أُم٤م اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ ومٝمق ُمردود قمٚمٞمف ،وىمد أسمٓمٚمف ُمـ ٟم٘مٚمف وذيمره ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وُمـ
ذًمؽ:
ىم٤مل اًمٜمح٤مس( :وهذا ىمقل ٓ ُمٕمٜمك ًمف ،وًمقٓ أٟم٤م أردٟم٤م أن يٙمقن يمت٤مسمٜم٤م ُمت٘مّم ً٤م عم٤م ذيمرٟم٤مه<
ٕٟمف ًمٞمس ُمٕمٜمك ﱡﳁ ﳂ ﭐﱠ شمقومٜمل اًمً٤مقم٦م وهذا سملم ضمد ًا ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف ،وًمق صح أن
ىمقل يقؾمػ ط ﱡﳁ ﳂﭐﱠ أٟمف يريد ذم ذًمؽ اًمقىم٧م عم٤م يم٤من ُمٜمًقظم ً٤م< ٕن اًمٜمٌل ط إٟمام
ىم٤مل ٓ( :يتٛمٜملم أطمديمؿ اعمقت ًمي ٟمزل سمف) وم٢مذا متٜم٤مه إٟمً٤من ًمٖمػم ض ومٚمٞمس سمٛمخ٤مًمػ ًمٚمٜمٌل
ط وىمد جيقز أن يتٛمٜمك اعمقت ُمـ ًمف قمٛمؾ ص٤مًمح ُمتخٚمّم ً٤م ُمـ اًمٙمٌ٤مئر ومٝمذا قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب
ريض اهلل قمٜمف عم٤م اؾمت٘م٤مُم٧م أُمقره-)5()--
يمام رد اًمًخ٤موي قمغم ُمـ ىم٤مل سمٜمًخ أي٦م سم٤محلدي٨م ،سم٘مقًمف( :وزقمؿ ُمـ ٓ ُمٕمروم٦م ًمف أن
ىمقًمف قمزوضمؾ ﱡﳁ ﳂ ﳃ ﳄﱠُمٜمًقخ سم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم (ٓ يتٛمٜملم
أطمديمؿ اعمقت ًمي ٟمزل سمف) ومٝمذا سم٤مـمؾ فم٤مهر اًمٌٓمالن< ٕن هذا ظمؼم أظمؼم اهلل سمف قمـ يقؾمػ
( )3ومتح اًم٘مدير ،اًمِمقيم٤مين -:8.5
( )4ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ،قمكم سمـ أيب اًمٕمز-74;.4
( )5اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ،أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس ص -756 ,755
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وٟمًخ ذم ذقمٜم٤م ُمـ ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد -----

ومٙمٞمػ يّمح ٟمًخف؟ وٕن يقؾمػ

إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

ؾم٠مل اهلل اًمقوم٤مة قمغم اإلؾمالم ،وٟمحـ ٟمً٠مل اهلل 

أن ي٘مٌْمٜم٤م قمغم اإلؾمالم ،وًمٞمس ىمقل اًمٜمٌل ط ذم احلدي٨م اعمذيمقر ُمـ هذا ،إٟمام ومٞمٛمـ اؿمتد أعمف
ًمي ٟمزل سمف ،ومتٛمٜمك اخلالص ُمٜمف سم٤معمقت وجر ًا ويمراه٦م عم٤م اسمتكم سمف)(-)3
وىمد ٟم٘مؾ اسمـ طمجر قمـ اسمـ اًمتلم ىمقًمف( :ىمٞمؾ إن اًمٜمٝمل ُمٜمًقخ سم٘مقل يقؾمػ ومذيمره
وسم٘مقل ؾمٚمٞمامن :ﭐﱡﭐﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ[اًمٜمٛمؾ ،]3; :وسمحدي٨م قم٤مئِم٦م ذم
اًمٌ٤مب وسمدقم٤مء قمٛمر سم٤معمقت وهمػمه-ىم٤مل :وًمٞمس آ ُمر يمذًمؽ ٕن ه١مٓء إٟمام ؾم٠مًمقا ُم٤م ىم٤مرب
اعمقت).(4
وم٤مًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ ُمردود قمٚمٞمف ،وُمٕمٚمقم أن اًمٜمًخ ٓ يّم٤مر إًمٞمف إٓ سمٕمد شمٕمذر اجلٛمع سملم
إدًم٦م ،وىمد سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٕمٜمك اًمٜمٝمل ذم أي٦م وإطم٤مدي٨م يمام ؾمٌؼ-
-6

أٟمف قمٜمد شمدسمر أي٦م وُمالطمٔم٦م اًمًٞم٤مق يتٌلم أن يقؾمػ

ذم ُم٘م٤مم طمٍم ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف،

وىمد قمدده٤م ذم أي٦م ،ومٙمٞمػ يٓمٚم٥م اعمقت ُمـ يتٜمٕمؿ سمٜمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف وذم طم٤مل هاء ،ومال
يتّمقر ُمٜمف

وهق أقمٚمؿ سم٤مهلل ُمـ همػمه أن يٓمٚم٥م ذًمؽ-

وسمٕمد شمرضمٞمح اًم٘مقل سم٠مٟمف مل يتٛمـ اعمقت وإٟمام متٜمك اًمقوم٤مة قمغم اإلؾمالم يتْمح أٟمف مل يٙمـ
متٜمل اعمقت ذقم ً٤م عمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وأن ُم٤م ضم٤مء ُمـ آي٤مت متٜمل اعمقت قمغم ًمً٤من اًمرؾمؾ أو أشمٌ٤مقمٝمؿ إٟمام
يٛمٙمـ دومع شمٕم٤مروف ُمع ذقمٜم٤م وشمقضمٞمف ُمٕمٜم٤مه سمام ٓ يٗمٞمد ضمقاز متٜمل اعمقت ،وهذا اًمذي ؾمٚمٙمف
مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ ،يمام أن ُمـ أؿم٤مر ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم اطمتامل يمقن متٜمل اعمقت ذع عمـ ىمٌٚمٜم٤م،
قمؼم قمـ ذًمؽ سمٕمٌ٤مرات شمٗمٞمد اًمتْمٕمٞمػ ،وم٤مًم٘مرـمٌل ىم٤مل :إٓ أن ي٘م٤مل -واسمـ يمثػم ىم٤مل :وحيتٛمؾ
وُمثؾ هذه اًمٕمٌ٤مرات ٓ شمٗمٞمد اجلزم واًمٞم٘ملم-
املطأل٘ ارتامط٘ :إطال م لفظ (زب) عل ٙالطٔد يف قْلُ تعاىل ﱡﲧ ﲨ ﲩﭐﱠ-
ىم٤مل شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم ً٤م قمـ يقؾمػ

 :ﭐﱡﭐﲡﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ[يقؾمػ-]64 :

( )3مج٤مل اًم٘مراء ،اًمًخ٤موي ص -642
( )4اٟمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري ،اسمـ طمجر-352.32
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وٟمًخ ذم ذقمٜم٤م ُمـ ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد -----

خيؼمٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم هذه أي٦م قمـ طمقار دار سملم يقؾمػ طملم يم٤من ذم اًمًجـ ُمع ص٤مطمٌٞمف
اعمًجقٟملم ُمٕمف ،وأن يقؾمػ

ـمٚم٥م ُمـ اًمٜم٤مضمل ُمٜمٝمام أن يذيمر ُمٔمٚمٛمتف وطمًٌف سمال ذٟم٥م

قمٜمد اعمٚمؽ وقمؼم قمٜمف سمـ(رسمؽ)-
وىمد ورد ذم اًمنميٕم٦م قمدد ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل شمٗمٞمد اًمٜمٝمل قمـ إـمالق ًمٗمظ رب قمغم
اًمًٞمد ،وُمـ ذًمؽُ :م٤م ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة  قمـ اًمٜمٌل ط أٟمف ىم٤مل ٓ( :ي٘مؾ
أطمديمؿ أـمٕمؿ رسمؽ ،ويضء رسمؽ ،اؾمؼ رسمؽ ،وًمٞم٘مؾ :ؾمٞمدي ُمقٓي ،وٓ ي٘مؾ أطمديمؿ :قمٌدي
أُمتل ،وًمٞم٘مؾ :ومت٤مي وومت٤ميت وهمالُمل)(-)3
وذم رواي٦م قمٜمد ُمًٚمؿ( :وٓ ي٘مقًمـ أطمديمؿ قمٌدي ،ومٙمٚمٙمؿ قمٌٞمد اهلل ،وًمٙمـ ًمٞم٘مؾ :ومت٤مي،
وٓ ي٘مؾ اًمٕمٌد :ريب ،وًمٙمـ ًمٞم٘مؾ :ؾمٞمدي)(-)4
وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمٙمؿ إـمالق هذا اًمٚمٗمظ ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ذه٥م إمم اًمتحريؿ ُمًتدٓ
سمام شم٘مدم ُمـ إطم٤مدي٨م وأن اًمٜمٝمل ًمٚمتحريؿ ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ذه٥م إمم اًمٙمراه٦م ومحٚمقا اًمٜمٝمل اًمقارد
ذم إطم٤مدي٨م قمغم يمراه٦م اًمتٜمزيف ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ذه٥م إمم اًمتٗمّمٞمؾ< وذًمؽ سمحً٥م اإلو٤موم٦م
وقمدُمٝم٤م ُمع اًمٚمٗمظ ،وم٢من ذيمر ُمع اإلو٤موم٦م ضم٤مئز وسمدوهن٤م همػم ضم٤مئز ،وؾمٞم٠ميت ذيمر شمقضمٞمٝم٤مت أهؾ
اًمٕمٚمؿ ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمرب ذم أي٦م(-)5
ُمـ ىم٤مل سم٠من إـمالق اًمرب قمغم اًمًٞمد ىمد يٙمقن ضم٤مئز ًا ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م:
ذيمر ذًمؽ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٜمد ضمقاهبؿ قمغم ورود ًمٗمظ (رب) ذم أي٦م وإـمالىمف قمغم
اعمٚمؽ سم٠من ذًمؽ يم٤من ضم٤مئز ًا ذم ذع يقؾمػ

وُمٜمٝمؿ:

اًم٘مرـمٌل قمٜمدُم٤م ٟم٘مؾ قمـ اسمـ اًمٕمريب ىمقًمف( :حيتٛمؾ أن يٙمقن ذًمؽ ضم٤مئز ًا ذم ذع يقؾمػ
)( -)6وىم٤مل اسمـ طمزم( :ومتٚمؽ ذيٕم٦م وهذه أظمرى)(-)3
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٕمتؼ 372.5ح  ،4774وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب إًمٗم٤مظ ُمـ إدب وهمػمه٤م 3987.6ح;-446
( )4اٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ هذه إىمقال ذم :شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذم ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل ص ،788أطم٤مدي٨م اًمٕم٘مٞمدة
اًمتل يقهؿ فم٤مهره٤م اًمتٕم٤مرض ذم اًمّمحٞمحلم ،ؾمٚمٞمامن اًمدسمٞمخل ،ص 466وُم٤م سمٕمده٤م-
( )5وىمد رضمح اسمـ قمثٞمٛملم اًمتٗمّمٞمؾ وأٟمف سمحً٥م اًمْمٛمػم اًمذي يْم٤مف إًمٞمف ،اٟمٔمر اًم٘مقل اعمٗمٞمد -55;.4
( )6اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اًم٘مرـمٌل ;-3;7.
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وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم( :وم٢من ىمٞمؾ ٓ :ري٥م أن يقؾمػ ؾمٛمك اًمًٞمد رسم ً٤م ذم ىمقًمف :ﱡﲧ

ﲨ ﲩﭐﱠ ،ﱡﭐﲢ ﲣ ﲤﱠﭐ[يقؾمػ ،]72 :وٟمحق ذًمؽ ،وهذا يم٤من ضم٤مئز ًا ذم ذقمف يمام
ضم٤مز ذم ذقمف أن يًجد ًمف أسمقاه وإظمقشمف ،ويمام ضم٤مز ذم ذقمف أن ي١مظمذ اًمً٤مرق قمٌد ًا وإن يم٤من
هذا ُمٜمًقظم ً٤م ذم ذع حمٛمد ط ).(4
وىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل( :وم٠مُم٤م أي٦م ومٗمٞمٝم٤م ضمقاسم٤من :أطمدمه٤م ،وهق إفمٝمر :أن هذا ضم٤مئز
ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وىمد ورد ذقمٜم٤م سمخالومف)(-)5

ومٝمؾ إـمالق اًمرب قمغم اًمًٞمد ضم٤مئز ذم ذيٕم٦م يقؾمػ وٟمًخ ذم ذيٕم٦م حمٛمد

؟

ًمٚمجقاب قمـ هذا اًمً١مال حيًـ سمٜم٤م ُمٕمروم٦م شمقضمٞمٝم٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمٕمٜمك رب ذم أي٦م-
اٟم٘مًؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمقضمٞمف ُمٕمٜمك رب ذم أي٦م إمم ىمقًملم ،وم٠مُم٤م اًم٘مقل إول ومٝمق اًم٘مقل
سمجقاز ذًمؽ ذم ذيٕم٦م يقؾمػ

يمام شم٘مدم-

واًم٘مقل اًمث٤مين :أٟمف ظم٤مـمٌف سمام هق ُمتٕم٤مرف قمٜمدهؿ ،وأن هذا ضم٤مئز ًمٚميورة(- )6
ىم٤مل اسمـ إصمػم( :وم٠مُم٤م ىمقًمف :ﱡﲧ ﲨ ﲩﱠ وم٢مٟمف ظم٤مـمٌف قمغم اعمتٕم٤مرف قمٜمدهؿ،
وقمغم ُم٤م يم٤مٟمقا يًٛمقهنؿ سمف ،وُمثٚمف ىمقل ُمقؾمك

ًمٚمً٤مُمري :ﭐﱡﳀ ﳁ ﳂﱠ[ـمف:

 ];9أي اًمذي اختذشمف إهل٤م))-(7
يتٌلم ُمـ ظمالل ُم٤م ذيمره أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمقضمٞمف هذه أي٦م أن إـمال ق اًمرب قمغم اًمًٞمد ضم٤مئز
ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ؾمقاء أيم٤من ذًمؽ ذقم ً٤م هلؿ أم قمروم ً٤م ؾم٤مئد ًا قمٜمدهؿ-
( )3اعمحغم سم٤مٔصم٤مر ،اسمـ طمزم إٟمدًمز -47;.:
( )4جمٛمقع اًمٗمت٤موى -33:.37
( )5شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ،ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل ص -789
( )6اٟمٔمر :إذيم٤مر ،حمٞمل اًمديـ اًمٜمقوي ص-585
( )7اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر -39;.4
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ارتامت٘
قمكم ُمـ إمت٤مم هذا اًمٌح٨م اعمتٕمٚمؼ سمٌٕمض اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م
وسمٕمد وم٤محلٛمد هلل قمغم ُم٤م أٟمٕمؿ سمف ّ
قمكم ُمـ آٟمتٗم٤مع هبذا
اًمتل ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م إهن٤م ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،واًمِمٙمر ًمف شمٕم٤ممم قمغم ُم٤م شمٗمْمؾ سمف ّ
اعمقوقع واًمذي ظمٚمّم٧م ومٞمف إمم ٟمت٤مئ٩م ُمٝمٛم٦مٟ ،مقضمزه٤م ومٞمام ي٠ميت:
 -3أن اًمًجقد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :وظمروا ًمف ؾمجدا﴾ هق ُمـ ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ًمٙمٜمف ؾمجقد حتٞم٦م
وشمنميػ ٓ ؾمجقد قمٌ٤مدة-
 -4أن اًمتامصمٞمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :يٕمٛمٚمقن ًمف ُم٤م يِم٤مء ُمـ حم٤مري٥م ومت٤مصمٞمؾ﴾ ًمٞمً٧م ُمـ ذوات
إرواح ،وُمـ ىم٤مل سم٠مهن٤م يمذًمؽ قمٚمؾ سم٠مهن٤م ُمـ ذع ؾمٚمٞمامن  ,قمٚمٞمف اًمًالم ,وٟمًخ ذم
ذقمٜم٤م-
 -5أن اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ذم ىمقًمف شمٕم٤مممً﴿ :مٜمتخذن قمٚمٞمٝمؿ ُمًجدا﴾ ًمٞمس ُمـ ذع ُمـ
ىمٌٚمٜم٤م-
 -6أن ىمقل يقؾمػ

﴿ :شمقومٜمل ُمًٚمام﴾ مل يٙمـ متٜمٞم ً٤م ًمٚمٛمقت ،وإٟمام يم٤من متٜمٞم ً٤م ًمٚمقوم٤مة قمغم

اإلؾمالم ،وقمغم هذا ومٝمق ًمٞمس ذقم ً٤م عمـ ىمٌٚمٜم٤م-
 -7أن إـمالق ًمٗمظ (رب)قمغم اًمًٞمد أو اعمٚمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :اذيمرين قمٜمد رسمؽ﴾ يم٤من ضم٤مئز ًا
ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وٟمًخ ذم ذيٕم٦م حمٛمد ط -
وأويص سم٤مًمتقؾمع ذم اًمٌح٨م ومٞمام ىمٞمؾ قمٜمف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ذم ُمً٤مئؾ قم٘مدي٦م أظمرى همػم
ُمً٤مئؾ اًمتقطمٞمد-
وسمٕمد< وم٢مين أؾم٠مل اهلل سمٙمرُمف وُمٜمف أن يرزىمٜم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ سمف ،واحلٛمد هلل رب
اًمٕم٤معملم-
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املصادز ّاملساجع
-3

اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد -شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ -حت٘مٞمؼ :أؾمٕمد
اًمٓمٞم٥م --اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مُ :مٙمتٌ٦م ٟمزار اًمٌ٤مز ط363;.5ه-

-4

اسمـ إصمػم اجلزري ،أسمق اًمًٕم٤مدات -اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر -حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر
اًمزاوي -يؼموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م35;; ،ه3;9; ,م-

 -5اسمـ اجلقزي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم -زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرزاق
اعمٝمدي -سمػموت :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب3644 -ه-
-6

اسمـ اًمًٙمٞم٧م ،يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق -إصالح اعمٜمٓمؼ -حت٘مٞمؼ :حمٛمد ُمرقم٥م -دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب -ط3645 -3ه4224،م-

-7

اسمـ اًمٗمراء ،أسمق يٕمغم حمٛمد سمـ احلًلم -اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف -حت٘مٞمؼ :أمحد اعمٌ٤مريمل-
3632ه3;;2 ،م-

 -8اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ -درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ -حت٘مٞمؼ :حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل-
اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م :ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد آؾمالُمٞم٦م ط3633 .4ه،
3;;3م-
 -9اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿُ -مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم ٟم٘مض يمالم اًمِمٞمٕم٦م اًم٘مدري٦م-
حت٘مٞمؼ :حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م :ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد
اإلؾمالُمٞم٦م3628 -ه-
-:

اسمـ ضمزي اًمٙمٚمٌل ،حمٛمد سمـ أمحد -اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ -حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل اخل٤مًمدي-
سمػموت :ذيم٦م دار إرىمؿ3638 -ه-

;-

اسمـ َخػم ،قمكم سمـ أمحد -شمٜمزيف إٟمٌٞم٤مء قمام ٟمً٥م إًمٞمٝمؿ طمث٤مًم٦م إهمٌٞم٤مء -حت٘مٞمؼ :حمٛمد
روقان اًمداي٦مً -مٌٜم٤من :دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس3633 -ه3;;2،م-

 -32اسمـ دريد ،حمٛمد سمـ احلًـ -مجٝمرة اًمٚمٖم٦م -حت٘مٞمؼ :رُمزي سمٕمٚمٌٙمل -سمػموت :دار اًمٕمٚمؿ
ًمٚمٛماليلم3;:9 -م-
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 -33اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد -روائع اًمتٗمًػم(اجل٤مُمع ًمتٗمًػم اإلُم٤مم اسمـ رضم٥م
احلٜمٌكم -مجع :ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م :دار اًمٕم٤مصٛم٦م3644 -ه،
4223م-
 -34اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد -جمٛمقع رؾم٤مئؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم-
حت٘مٞمؼ :ـمٚمٕم٧م سمـ وم١ماد احلٚمقاين -اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم3646 -ه-
 -35اسمـ قم٤مؿمقر ،حمٛمد اًمٓم٤مهر -اًمتحرير واًمتٜمقير -شمقٟمس :اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنم3;:6 ،م-
 -36اسمـ قمٌد اًمقه٤مب ،ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد -شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذم ذح يمت٤مب
اًمتقطمٞمد -حت٘مٞمؼ :زهػم اًمِم٤مويش -سمػموت ،دُمِمؼ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل3645 -ه،
4224م-
 -37اسمـ قمٓمٞم٦م ،قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م -اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز -حت٘مٞمؼ :قمٌد
اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم -سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3644 -ه-
 -38اسمـ ىم٤مؾمؿ ،قمٌد اًمرمحـ -جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،اعمٛمٚمٙم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م :جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ3638 -ه3;;7 ،م-
 -39اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر -أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م -حت٘مٞمؼ :يقؾمػ اًمٌٙمري ،ؿم٤ميمر
اًمٕم٤مروري -اًمدُم٤مم :رُم٤مدي ًمٚمٜمنم363: -ه3;;9 ،م-
 -3:اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر -إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤ميد اًمِمٞمٓم٤من -حت٘مٞمؼ :حمٛمد
طم٤مُمد اًمٗم٘مل -اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف-
; -3اسمـ يمثػم ،أسمق اًمٗمداء اؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر -اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م -حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل اًمؽميملُ -مٍم:
دار هجر -ط3639 -3ه3;;9 ،م-
 -42اسمـ يمثػم ،أسمق اًمٗمداء اؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر -شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ -حت٘مٞمؼ :ؾم٤مُمل ؾمالُم٦م -دار
ـمٞمٌ٦م3642 -ه3;;; ،م-
 -43اسمـ ُم٤مضمف ،حمٛمد سمـ يزيد -ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف -حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل -دار إطمٞم٤مء
اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م-
38:
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

 -44اسمـ ُمٜمٔمقر إٟمّم٤مري ،حمٛمد سمـ ُمٙمرمً -مً٤من اًمٕمرب -سمػموت :دار ص٤مدر3636 -ه-
 -45إومٖم٤مين ،ؿمٛمس اًمديـ سمـ حمٛمد -ضمٝمقد قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م ذم إسمٓم٤مل قم٘م٤مئد اًم٘مٌقري٦م -دار
اًمّمٛمٞمٕمل3638 -ه3;;8 ،م-
 -46آل اًمِمٞمخ ،ص٤مًمح سمـ قمٌد اًمٕمزيز -ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م -حت٘مٞمؼ :قم٤مدل روم٤مقمل-
اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م دار احلج٤مز3657 -ه4236 ،م-
 -47إًمٌ٤مين ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ -حتذير اًمً٤مضمد ُمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد -اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م
اعمٕم٤مرف -ط3644 ،3ه-
 -48إًمٌ٤مين ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ -صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م -اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف-
ط-7
 -49إًمٌ٤مين ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ -صحٞمح ؾمٜمـ أيب داودُ -مٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م اًمٕمريب ًمدول اخلٚمٞم٩م-
ط362; -3ه 3;:; ،م-
 -4:إًمقد ،حمٛمقد سمـ قمٌد اهلل -روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين -حت٘مٞمؼ:
قمكم قمٌد اًمٌ٤مري قمٓمٞم٦م -سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3637 -ه-
; -4أُمدي ،قمكم سمـ أيب قمكم -اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل-
سمػموت ،دُمِمؼ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل-
 -52إٟمدًمز ،قمكم سمـ أمحد سمـ طمزم -اعمحغم سم٤مٔصم٤مر -سمػموت :دار اًمٗمٙمر-
 -53اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ -صحٞمح اًمٌخ٤مري (اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح) -حت٘مٞمؼ :حمٛمد
سمـ زهػم اًمٜم٤مس -دار ـمقق اًمٜمج٤مة3644 -ه-
 -54اًمٌٖمقي ،أسمق حمٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقدُ -مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرزاق
اعمٝمدي -سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب33642 -ه-
 -55اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك -ؾمٜمـ اًمؽمُمذي (اجل٤مُمع اًمٙمٌػم) -حت٘مٞمؼ :سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف-
سمػموت :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل3;;: -م-
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 -56اًمتٝم٤مٟمقي ،حمٛمد سمـ قمكم -يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن و اًمٕمٚمقم -حت٘مٞمؼ :قمكم دطمروج-
سمػموتُ :مٙمتٌ٦م ًمٌٜم٤من3;;8 -م-
 -57اًمثٕم٤مًمٌل ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد -اجلقاهر احلً٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن -حت٘مٞمؼ :حمٛمد ُمٕمقض،
قم٤مدل قمٌد اعمقضمقد -سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب363: -ه-
 -58اًمثٕمٚمٌل ،أمحد سمـ حمٛمد -اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن -حت٘مٞمؼ :أسمقحمٛمد سمـ قم٤مؿمقر-
سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب3644 -ه4224 ،م-
 -59اجلرضم٤مين ،قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم -يمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت -سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،3 -
3625ه3;:5 ،م-
 -5:اجلّم٤مص ،أمحد سمـ قمكم -أطمٙم٤مم اًم٘مرآن -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم حمٛمد -سمػموت :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م3637 -ه3;;6 ،م-
; -5مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس -اًمٙمت٤مب اعم٘مد سً -مٌٜم٤من-
 -62طمٌش ،حمٛمد -ذح اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مف -شم٘مديؿ :حمٛمد اًمزطمٞمكم-
 -63احلٜمٗمل ،قمكم سمـ أيب اًمٕمز -ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م -حت٘مٞمؼ :مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ،حمٛمد ٟم٤مس
اًمديـ إًمٌ٤مين -اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل-
 -64ظمالف ،قمٌد اًمقه٤مب -قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف وظمالص٦م شم٤مريخ اًمتنميعُ -مٍمُ :مٓمٌٕم٦م اعمدين-
 -65اًمدارُمل ،قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ -ؾمٜمـ اًمدارُمل -حت٘مٞمؼ :طمًلم اًمداراين -اعمٛمٚمٙم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م :دار اعمٖمٜمل 33634ه4222 ،م-
 -66اًمدسمٞمخل ،ؾمٚمٞمامن -أطم٤مدي٨م اًمٕم٘مٞمدة اًمتل يقهؿ فم٤مهره٤م اًمتٕم٤مرض ذم اًمّمحٞمحلم-
اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م دار اعمٜمٝم٤مج3656 -ه-
 -67اًمرازي ،ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمرُ -مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م -سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-
3642ه-
 -68اًمزضم٤مج ،اسمراهٞمؿ سمـ اًمنيُ -مٕم٤مين اًم٘مرآن واقمراسمف -حت٘مٞمؼ :قمٌد اجلٚمٞمؾ قمٌده ؿمٚمٌل-
سمػموت :قم٤ممل اًمٙمت٥م362: -ه3;:: ،م-
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 -69اًمزريمٌم ،سمدر اًمديـ حمٛمد -اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف -دار اًمٙمتٌل3636 -ه،
3;;6م-
 -6:اًمزخمنمي ،حمٛمقد سمـ قمٛمرو -اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ -سمػموت :دار
اًمٙمت٤مب اًمٕمريب3629 -ه-
; -6اًمًجًت٤مين ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م -ؾمٜمـ أيب داود -حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد-
صٞمدا ،سمػموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م-
 -72اًمًخ٤موي ،قمكم سمـ حمٛمد -مج٤مل اًم٘مراء ويمامل اإلىمراء -حت٘مٞمؼُ :مروان اًمٕمٓمٞم٦م ،حمًـ
ظمراسم٦م -دُمِمؼ ،سمػموت :دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث363:-ه3;;9 ،م-
 -73اًمنظمز ،حمٛمد سمـ أمحد -أصقل اًمنظمز -سمػموت :دار اعمٕمروم٦م-
 -74اًمًٕمدي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس -شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من -حت٘مٞمؼ :قمٌد
اًمرمحـ اًمٚمقحيؼُ -م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م33642-ه4222 ،م-
 -75اًمًٛمرىمٜمدي ،أسمق اًمٚمٞم٨م ٟمٍم سمـ حمٛمد -سمحر اًمٕمٚمقم-
 -76اًمًٛمٕم٤مين ،أسمق اعمٔمٗمر ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد -شمٗمًػم اًم٘مرآن -حت٘مٞمؼ :ي٤مه سمـ اسمراهٞمؿ وهمٜمٞمؿ سمـ
قمٌ٤مس -اًمري٤مض :دار اًمقـمـ363: -ه3;;9 ،م-
 -77اًمِم٤مـمٌل ،اسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك -اعمقاوم٘م٤مت -حت٘مٞمؼُ :مِمٝمقر آل ؾمٚمامن -دار اسمـ قمٗم٤من-
3639ه3;;9 ،م-
 -78اًمِمٕمراوي ،حمٛمد ُمتقزم -اخلقاـمر(شمٗمًػم اًمِمٕمراوي)ُ -مٓم٤مسمع أظمٌ٤مر اًمٞمقم-
 -79اًمِمقيم٤مين ،حمٛمد سمـ قمكم -ومتح اًم٘مدير -دار اسمـ يمثػم،دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م-دُمِمؼ ،سمػموت-
3636ه-
 -7:ص٘مر ،ؿمح٤مشمف حمٛمد -يمِمػ ؿمٌٝم٤مت اًمّمقومٞم٦م -اًمٌحػمةُ ،مٍمُ :مٙمتٌ٦م دار اًمٕمٚمقم-
; -7اًمٓمؼمي ،حمٛمد سمـ ضمرير -ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن -حت٘مٞمؼ :أمحد ؿم٤ميمرُ -م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م3642 -ه4222 ،م
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ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وٟمًخ ذم ذقمٜم٤م ُمـ ُمً٤مئؾ آقمت٘م٤مد -----

إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

 -82اًمٓمح٤موي ،أسمقضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد -ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر -حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط-
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3637 -ه36;6 ،م-
 -83اًمٕم٤مُمر ،زي٤مد محد -آي٤مت اًمٕم٘مٞمدة اعمتقهؿ اؿمٙم٤مهل٤م -اًمري٤مض :دار اعمٜمٝم٤مج3657 -ه-
 -84اًمٕمٌد اًمًالم ،أٟمقر ؿمٕمٞم٥م -ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤مُ ،م٤مهٞمتف وطمجٞمتف وٟمِم٠مشمف ووقاسمٓمف -اًمٙمقي٧م:
ضم٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م4227 -م-
 -85قمثامن ،حمٛمقد طم٤مُمد -اًم٘م٤مُمقس اعمٌلم ذم اصٓمالطم٤مت إصقًمٞملم -اًمري٤مض :دار اًمزاطمؿ-
3645ه4224 ،م-
 -86اًمٕمثٞمٛملم ،حمٛمد سمـ ص٤مًمح -اًم٘مقل اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد--اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م:
دار اسمـ اجلقزي3646 -ه-
 -87اًمٕمثٞمٛملم ،حمٛمد سمـ ص٤مًمح -شمٗمًػم اًمٕمثٞمٛملم ،شمٗمًػم اًمٙمٝمػ -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م:
دار اسمـ اجلقزي3645 -ه-
 -88اًمٕمراىمل ،قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم واسمٜمف أمحد -ـمرح اًمتثري٥م ذم ذح اًمت٘مري٥م -اًمٓمٌٕم٦م
اعمٍمي٦م اًم٘مديٛم٦م-
 -89اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ طمجر -ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري -شمرشمٞم٥م وشمٌقي٥م :حمٛمد
وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،شمٕمٚمٞمؼ :قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز -سمػموت :دار اعمٕمروم٦م359; -ه-
 -8:اًمٕمٛمػمي ،ؾمٚمٓم٤من -ىم٤مٟمقن اًمت٠مؾمٞمس اًمٕم٘مدي -شمٙمقيـ ًمٚمدراؾم٤مت وإسمح٤مث3663 -ه،
4242م-
; -8اًمٖمامري ،أمحد قمٌد اهلل -إطمٞم٤مء اعم٘مٌقر ُمـ أدًم٦م ضمقاز سمٜم٤مء اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر -اًم٘م٤مهرة:
ُمٙمتٌ٦م اًم٘م٤مهرة364; -ه-
 -92اًمٗمراء ،حيل سمـ زي٤مدُ -مٕم٤مين اًم٘مرآن -حت٘مٞمؼ :أمحد اًمٜمج٤ميت ،حمٛمد اًمٜمج٤مر ،قمٌد اًمٗمت٤مح
اًمِمٚمٌلُ -مٍم :دار اعمٍمي٦م-
 -93اًمٗمراهٞمدي ،اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد -يمت٤مب اًمٕملم -حت٘مٞمؼُ :مٝمدي اعمخزوُمل ،إسمراهٞمؿ اًمً٤مُمرائل-
دار وُمٙمتٌ٦م اهلالل-
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

 -94اًمٗمػموز آسم٤مدي ،حمٛمد سمـ يٕم٘مقب -اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط -حت٘مٞمؼُ :مٙمت٥م حت٘مٞمؼ اًمؽماث ذم
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م -سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3648 -ه4227 ،م-
 -95اًم٘مرـمٌل ،حمٛمد سمـ أمحد -اًمتذيمرة ذم أطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة -حت٘مٞمؼ :اًمّم٤مدق سمـ
حمٛمد -اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م دار اعمٜمٝم٤مج3647 -ه-
 -96اًم٘مرـمٌل ،حمٛمد سمـ أمحد -اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن -حت٘مٞمؼ :امحد اًمؼمدوين ،اسمراهٞمؿ
اـمٗمٞمش -اًم٘م٤مهرة :دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م35:6 -ه3;86 ،م-
 -97اًم٘مزويٜمل ،أمحد سمـ وم٤مرسُ -مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم ه٤مرون -دار اًمٗمٙمر-
;;35ه3;9; ،م
 -98اًم٘مٓمٞمٕمل ،قمٌد اعم١مُمـ قمٌد احلؼ -ذح يمت٤مب ىمقاقمد إصقل وُمٕم٤مىمد اًمٗمّمقل -ذح:
ؾمٕمد اًمِمثري -اًمري٤مض :دار إؿمٌٞمٚمٞم٤مء3654 -ه4233 ،م-
 -99اًم٘مٞمزُ ،مٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م -اإليْم٤مح ًمٜم٤مؾمخ اًم٘مرآن وُمٜمًقظمف وُمٕمروم٦م أصقًمف
واظمتالف اًمٜم٤مس ومٞمف -حت٘مٞمؼ :أمحد ومرطم٤مت -ضمدة :دار اعمٜم٤مرة 33628ه3;:8،م-
 -9:اعم٤مشمريدي ،حمٛمد سمـ حمٛمد -شم٠مويالت أهؾ اًمًٜم٦م (شمٗمًػم اعم٤مشمريدي) -حت٘مٞمؼ :جمدي
سم٤مؾمٚمقم -سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3648 -ه4227 ،م-
; -9اعم٤موردي ،قمكم سمـ حمٛمد -اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن -حت٘مٞمؼ :اًمًٞمد اسمـ قمٌد اعم٘مّمقد -سمػموت :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-
 -:2اعمرداوي احلٜمٌكم ،قمالء اًمديـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن -اًمتحٌػم ذح اًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مف-
حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ اجلؼميـ ،أمحد اًمناح -اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد3643 -ه4222 ،م-
 -:3اعمٔمٝمري ،حمٛمد صمٜم٤مء اهلل -اًمتٗمًػم اعمٔمٝمري -حت٘مٞمؼ :همالم ٟمٌل اًمتقٟمز -سم٤ميمًت٤منُ :مٙمتٌ٦م
اًمرؿمدي٦م3634 -ه-
 -:4اعمٕمٚمٛمل ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حيل -قمامرة اًم٘مٌقر ذم اإلؾمالم -حت٘مٞمؼ :قمكم اًمٕمٛمرانُ-مٙم٦م
اعمٙمرُم٦م :دار قم٤ممل اًمٗمقائد3656 -ه-
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

 -:5اعمٕمٚمٛمل ،قمٌد اًمرمحـ -اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر -حت٘مٞمؼ :طم٤ميمؿ اعمٓمػمي -اًمري٤مض:دار أـمٚمس
ًمٚمٜمنم واًمتقزيع3639 -ه-
 -:6اعم٘مدد ،قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م -روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر ذم أصقل اًمٗم٘مفُ -م١مؾمً٦م
اًمري٤من ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم3645 -ه4224 ،م-
 -:7اًمٜمح٤مس ،أمحد سمـ حمٛمد -إقمراب اًم٘مرآنُ -مٜمِمقرات حمٛمد قمكم سمٞمْمقن -سمػموت:دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3643 -ه-
 -:8اًمٜمح٤مس ،أمحد سمـ حمٛمد -اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ -حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد اًمًالم حمٛمد -اًمٙمقي٧م:
ُمٙمتٌ٦م اًمٗمالح362: -ه-
 -:9اًمٜمً٤مئل ،أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م -ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل (اعمجتٌك) -طمٚم٥مُ :مٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
3628ه3;:8 ،م-
 -::اًمٜمًٗمل ،قمٌد اهلل سمـ أمحدُ -مدارك اًمتٜمزيؾ وطم٘م٤مئؼ اًمت٠مويؾ -حت٘مٞمؼ :يقؾمػ قمكم سمديقي-
سمػموت :دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م363; -ه3;;: ،م-
; -:اًمٜمٛمٚم٦م ،قمٌد اًمٙمريؿ سمـ قمكم -اعمٝمذب ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن -اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م
اًمرؿمد3642 -ه3;;; ،م-
 -;2اًمٜمقوي ،حيل سمـ ذف -إذيم٤مر -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط -سمػموت :دار اًمٗمٙمر
ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم3636 -ه3;;6 ،م-
 -;3اًمٜمٞمً٤مسمقري ،احلًـ سمـ حمٛمد -همرائ٥م اًم٘مرآن ورهم٤مئ٥م اًمٗمرىم٤من -حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ زيمري٤م
قمٛمػمات -سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3638 -ه-
 -;4اًمٜمٞمً٤مسمقريُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج -صحٞمح ُمًٚمؿ (اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم) -حت٘مٞمؼ:
حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل -سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-
 -;5اهل٤مؿمٛمل ،ص٤مًمح سمـ احلًلم -ختجٞمؾ ُمـ طمرف اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ -حت٘مٞمؼ :حمٛمقد ىمدح-
اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من363; -ه3;;: ،م-
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إقمداد :د -قمٗم٤مف سمٜم٧م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمٞمد

 -;6اهلذيؾ ،قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ -ؿمٌٝم٤مت اعمٌتدقم٦م ذم شمقطمٞمد اًمٕمٌ٤مدة -اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م
اًمرؿمد3655 -ه4234 ،م-
 -;7اهلروي ،حمٛمد سمـ أمحد -هتذي٥م اًمٚمٖم٦م -حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقض -سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث
اًمٕمريب4223 -م-
 -;8وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م -اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م -اًمٙمقي٧مُ :مٓم٤مسمع دار
اًمّمٗمقة-


397
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

ُ ّ
أحادٌث ػىف األػراتً املؼهح تاالخرالف ػُه يف ػهم اندارقطًُ
ً
(مجؼا ودراسح)
إػداد

د .أمحد تٍ ذٌة تٍ محىد انؼرٍثً

أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمُٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل(مجٕم ً٤م ودراؾم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

ملدص البخح
شمتٚمخص ومٙمرة سمح٨م "أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ
اًمدارىمٓمٜمل ،مجٕم ً٤م ودراؾم٦م" إمم اؾمتخراج أطم٤مدي٨م أطمد اًمرواة اًمذيـ أظمرج ًمف أصح٤مب اًمٙمت٥م
اًمًت٦م ،واؿمتٝمر سمٙمثرة اًمرواي٦م ُمع اًمّمدق وإُم٤مٟم٦م ،وهق "قمقف إقمرايب" ُمـ قمٚمؾ
اًمدارىمٓمٜمل ،واًمتل اقم ّٚمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل سم٤مٓظمتالف قمٜمف-
وىمد ظمٚمص اًمٌح٨م إمم :دراؾم٦م شمٚمؽ إطم٤مدي٨م< وذًمؽ سمتخرجيٝم٤م قمغم إوضمف اًمتل
ذيمره٤م اًمدارىمٓمٜمل ،صمؿ دراؾم٦م أطمقال اًمرواة اعمختٚمٗملم قمغم قمقف سمٌٞم٤من ُمراشمٌٝمؿ ضمرطم ً٤م وشمٕمديالً،
صمؿ دراؾم٦م آظمتالف سمٌٞم٤من اًمقضمف اًمراضمح سم٤مًم٘مرائـ ،وظمتٛم٧م دراؾم٦م احلدي٨م سمٌٞم٤من طمٙمٛمف ُمـ
وضمٝمف اًمراضمح ،صمؿ ُظمتؿ اًمٌح٨م سمجٛمٚم٦م ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت-


399
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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)م٦م ودراؾم٤ً مل(مجٕمٜمؾ اًمدارىمٓمٚمف ذم قمٜمٓظمتالف قم٤م سم٦مّٚ م قمقف إقمرايب اعمُٕم٨مدي٤أطم

Abstract
The idea of researching “the hadiths of Aouf al-Arabi, the reason for
disagreeing with him in the illals of al-Daraqutni as a collection and study”
is to extract the hadiths of one of the narrators for whom the authors of the
six books produced, and he was famous for the abundance of the novel
with truthfulness and honesty, who is “Auf Al-Arabi” from Al-Daraqutni’s
illals, which Al-Daraqutni declared in contrast to him.
The research methodology is to study these hadiths by qualifying them
according to the aspects mentioned by Al-Daraqutni, then study the
conditions of the different narrators on Aouf by showing their ranks,
wounding and modifying, then study the difference with a statement of the
most correct aspect with clues, and the study of the hadith was concluded
with a statement of its most correct ruling, then the research was concluded
with a set of results and recommendations
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َّ
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م ،وُمـ ؾمٞمئ٤مت
أقمامًمٜم٤مُ ،مـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ
ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن حمٛمد ًا قمٌده ورؾمقًمف ،أُم٤م سمٕمـد<
وم٢من أومم ُم٤م يتٜم٤مومس ومٞمف اعمتٜم٤مومًقن ،وأطمرى ُم٤م يتً٤مسمؼ إًمٞمف اعمتً٤مسم٘مقنُ ،م٤م يم٤من سمًٕم٤مدة
ال ،وقمغم ـمريؼ هذه اًمًٕم٤مدة دًمٞم ً
اًمٕمٌد ذم ُمٕم٤مؿمف وُمٕم٤مده يمٗمٞم ً
ال ،وذًمؽ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ
اًمّم٤مًمح اًمٚمذان ٓ ؾمٕم٤مدة ًمٚمٕمٌد إٓ هبام-
وىمد شمٙمٗمؾ اهلل شمٕم٤ممم سمحٗمظ ُمّمدري اًمنميٕم٦م :اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ﱡﲇ ﲈ

ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ[ؾمقرة احلجر-]; :
وإن ُمـ طمٗمظ اًمًٜم٦م أن ىم ّٞمض هل٤م

قمٚمامء رسم٤مٟمٞملم ىم٤مُم٧م ضمٝمقدهؿ قمغم اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمًٜم٦م

قمٜم٤مي ً٦م سم٤مًمٖم ً٦م :طمٗمٔم ً٤م ،ورواي ً٦م ،وشمّمٜمٞمٗم ً٤م ،وشمدريً ً٤م ،وهمػمه٤م ُمـ اجلٝمقد اًمٕمٔمٞمٛم٦م-
وُمـ ه١مٓء اًمٕمٚمامء إضمالء قمكم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم طمٞم٨م أًمػ ُمّمٜمٗم٤مت
قمدة ذم احلدي٨م< ُمـ أقمٔمٛمٝم٤م يمت٤مب "اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م" ،ويم٤من شم٠مًمٞمٗمف
ًمٚمٙمت٤مب قمغم ـمري٘م٦م شمقضمٞمف اًمً١مال إًمٞمف ومٞمٛمكم إضمقسم٦م ُمـ طمٗمٔمف(-)3
وذم هذا اًمٌح٨م أشمٜم٤مول إطم٤مدي٨م اًمتل أقم ّٚمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل ذم قمٚمٚمف سم٤مٓظمتالف قمـ قمقف
إقمرايب ،وإن مم٤م يزيد اعمقوقع أمهٞم ً٦م قمٚمق ُمٙم٤مٟم٦م اًمدارىمٓمٜمل ويمت٤مسمف "اًمٕمٚمؾ اًمقاردة" ،وقمٚمق
ُمٙم٤مٟم٦م ُمروي٤مت قمقف إقمرايب ذم دواويـ اًمًٜم٦م-
ومم٤م يزيد هذا اعمقوقع أمهٞم ً٦م أٟمٜمل مل أىمػ قمغم دراؾم٦م ٕطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اًمتل
أقم ّٚمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل سم٤مٓظمتالف قمٜمف-

( )3شم٤مريخ سمٖمدادً ،مٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ،دار اًمٖمرب (-)6:9 .35
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مػهل٘ البخح:
شمتٛمثؾ ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ذم أن هٜم٤مك قمدد ًا ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل أقم ّٚمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل
سم٤مٓظمتالف قمـ قمقف إقمرايب أطمد رواة اًمٙمت٥م اًمًت٦م وممـ اؿمتٝمر سم٤مًمّمدق وإُم٤مٟم٦م ،ومٝمؾ
آظمتالف اًمقاىمع ذم هذه إطم٤مدي٨م ُمـ قمقف أم ممـ روى قمٜمف؟ وُم٤م رشمٌ٦م قمقف إقمرايب ُمـ
طمدي٨م اجلرح واًمتٕمديؾ؟ ويمٞمػ أظمرج ًمف ص٤مطمٌ٤م اًمّمحٞمح؟
أٍداف البخح:
هيدف هذا اًمٌح٨م إمم ُم٤م ي٠ميت:
 ,3مجع إطم٤مدي٨م اًمتل اقم ّٚمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل سم٤مٓظمتالف قمـ قمقف إقمرايب-
 ,4مجع إطم٤مدي٨م اًمتل ذيمر اًمدارىمٓمٜمل اظمتال ًوم٤م ومٞمٝم٤م قمـ قمقف إقمرايب ،وخترجيٝم٤م
ودراؾمتٝم٤م-
 ,5سمٞم٤من رشمٌ٦م قمقف إقمرايب ُمـ طمدي٨م اجلرح واًمتٕمديؾ-
 ,6احلٙمؿ قمغم شمٚمؽ إطم٤مدي٨م ُمع ذيمر أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ-
حدّد البخح:
ُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مدم يتٌلم أن اًمٌح٨م ؾمٞم٘متٍم ذم شمٜم٤موًمف قمغم إطم٤مدي٨م اًمتل أقم ّٚمٝم٤م
اًمدارىمٓمٜمل سم٤مٓظمتالف قمـ قمقف ذم يمت٤مسمف "اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م" ومال يدظمؾ ُم٤م
أقم ّٚم ُف همػم اًمدارىمٓمٜمل ُمـ اًمٕمٚمامء ،وٓ يدظمؾ يمذًمؽ ذم طمدود اًمٌح٨م اظمتالف قمقف إقمرايب
ُمع أىمراٟمف قمغم أطمد ؿمٞمقظمف ،وٓ آظمتالف قمغم أطمد شمالُمذشمف يم٤مظمتالف شمالُمذة ُهِمٞمؿ قمـ
ُهِمٞمؿ قمـ قمقف-
ميَج البخح:
يٕمتٛمد اًمٌح٨م ذم هذه اًمدراؾم٦م قمغم اعمٜمٝم٩م آٟمت٘م٤مئل اًمتحٚمٞمكم ًمألطم٤مدي٨م اًمتل أقم ّٚمٝم٤م
اًمدارىمٓمٜمل سم٤مٓظمتالف قمـ قمقف إقمرايب-
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خط٘ البخح:
وىمد رؾمٛم٧م ظمٓم٦م اًمٌح٨م قمغم ُم٤م ي٠ميت:
اعم٘مدُم٦م :شمِمتٛمؾ قمغم قمغم أمهٞم٦م اًمٌح٨م ،وُمِمٙمٚمتف ،وأهداومف ،وطمدوده ،وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م،
وظمٓمتف-
اًمٗمّمؾ إول :اًمدراؾم٦م اًمٜمٔمري٦م ،وومٞمف صمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م:
اعمٌح٨م إولُ :مدظمؾ خمتٍم إمم اًمتٕمريػ سمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؾ وُمٙم٤مٟمتف-
اعمٌح٨م اًمث٤مين :شمرمج٦م خمتٍمة ًمٚمدارىمٓمٜمل-
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :شمرمج٦م خمتٍمة ًمٕمقف إقمرايب-
اًمٗمّمؾ اًمث٤مين :اًمدراؾم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ،وومٞمف َخً٦م ُمٌ٤مطم٨م:
اعمٌح٨م إول :احلدي٨م إول-
اعمٌح٨م اًمث٤مين :احلدي٨م اًمث٤مين-
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :احلدي٨م اًمث٤مًم٨م-
اعمٌح٨م اًمراسمع :احلدي٨م اًمراسمع-
اعمٌح٨م اخل٤مُمس :احلدي٨م اخل٤مُمس-
اخل٤ممت٦م :وشمِمتٛمؾ قمغم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت-
اًمٗمٝم٤مرس اًمالزُم٦م-
واهلل شمٕم٤ممم أؾم٠مًمف اًمٕمقن واًمًدادْ ،
وأن يتج٤موز قمـ اًمزًمؾ ،وأن يرزىمٜمل اإلظمالص،
وطمًـ اًم٘مّمد ،إٟمف وزم ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف-


3:3
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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الفصل األّل
الدزاض٘ اليظسٓ٘
ّفُٔ ثالث٘ مباحح:
املبخح األّل :مدخل خمتصس إىل التعسٓف بعله العلل ّمهاىتُ.
اؿمؽمط أهؾ اًمٕمٚمؿ ذوـم ً٤م ذم ىمٌقل احلدي٨مُ ،مٜمٝم٤م :اٟمتٗم٤مء اًمٕمٚم٦م اًم٘م٤مدطم٦م ،واًمٕمٚم٦م قمٜمدهؿ
ُمٌح٨م دىمٞمؼ ُمٖم٤مير عمٌح٨م اجلرح واًمتٕمديؾ< إذ إن اًمٕمٚم٦م شمتٓمرق إمم اإلؾمٜم٤مد اًمذي رضم٤مًمف صم٘م٤مت
اجل٤مُمع ذوط اًمّمح٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٔم٤مهر( ،)3ومٕمغم هذا ٓ يًٛمك احلدي٨م اعمٜم٘مٓمع ُمث ً
ال ُمٕمٚمقًٓ،
وٓ احلدي٨م اًمذي راويف جمٝمقل ُمٕمٚمقًٓ أو وٕمٞمٗم ً٤م ،وإٟمام يًٛمك ُمٕمٚمقًٓ إذ آل أُمره إمم رء ُمـ
ذًمؽ ُمع يمقٟمف فم٤مهر اًمًالُم٦م ُمـ ذًمؽ ،وذم هذا رد قمغم ُمـ زقمؿ أن اعمٕمٚمقل يِمٛمؾ يمؾ
ُمردود(-)4
إذ ًا وم٤مًمٕمٚم٦م قمٜمدهؿ شمٙمقن ذم أطم٤مدي٨م اًمث٘م٤مت اًمتل فم٤مهره٤م اًمًالُم٦م ًمٞمس ًمٚمجرح ومٞمٝم٤م
ُمدظمؾ ،وطمدي٨م اعمجروح ؾم٤مىمط واه ،وقمٚم٦م احلدي٨م شمٙمثر ذم أطم٤مدي٨م اًمث٘م٤مت أن حيدصمقا
سمحدي٨م ًمف قمٚم٦م ،ومٞمخٗمك قمٚمٞمٝمؿ قمٚمٛمف ،ومٞمّمػم احلدي٨م ُمٕمٚمقٓ ً(-)5
وئمٝمر مم٤م شم٘مدم دىم٦م هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ ضمقاٟم٥مُ ،مٜمٝم٤م :اخلٗم٤مء مم٤م يم٤من ؾمٌٌ ً٤م ذم وىمقع اخلٓم٠م ُمـ
اًمث٘م٤مت سم٤مًمتحدي٨م سم٠مطم٤مدي٨م هل٤م قمٚم٦م مل شمتٌلم هلؿ -وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر أن اعمتٙمٚمٛملم ذم هذا اًمٕمٚمؿ
هؿ ضمٝم٤مسمذة قمٚمامء احلدي٨م وٟم٘م٤مده اعمتٌحريـ ومٞمف< ًمذا ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل احل٤ميمؿ :واحلج٦م ومٞمف قمٜمدٟم٤م
احلٗمظ ،واًمٗمٝمؿ ،واعمٕمروم٦م ٓ همػم(-)6
ىم٤مل احل٤مومظ :وهذا اًمٗمـ أهمٛمض أٟمقاع احلدي٨م وأدىمٝم٤م ُمًٚمٙم٤م ،وٓ ي٘مقم سمف إٓ ُمـ ُمٜمحف
اهلل شمٕم٤ممم ومٝم ًام هم٤ميّم ً٤م ،وإـمالقم ً٤م طم٤موي ً٤م ،وإدرايم ً٤م عمراشم٥م اًمرواة ،وُمٕمروم ً٦م صم٤مىمٌ٦م ،وهلذا مل يتٙمٚمؿ ومٞمف

( )3قمٚمقم احلدي٨مٓ ،سمـ اًمّمالح ،دار اعمٕم٤مرف (ص-)47; :
( )4اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالحً ،مٚمح٤مومظ اسمـ طمجر ،قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م (-)932 .4
(ُ )5مٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨مٕ ،يب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (ص-)334 :
(ُ )6مٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م (ص-)335 :
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إٓ أومراد أئٛم٦م هذا اًمِم٠من وطمذاىمٝمؿ وإًمٞمٝمؿ اعمرضمع ذم ذًمؽ< عم٤م ضمٕمؾ اهلل ومٞمٝمؿ ُمـ ُمٕمروم٦م ذًمؽ،
وآـمالع قمغم همقاُمْمف دون همػمهؿ ممـ مل يامرس ذًمؽ(-)3
وُمٜمٝم٤م :أٟمف ًمٞمس يمؾ قمٚم٦م شم٘مدح ذم ىمٌقل احلدي٨م ،ومٛمـ اًمٕمٚمؾ ُم٤م ًمٞمس سم٘م٤مدح< يمام يقضمد
ُمث ً
ال ُمـ طمدي٨م ُمدًمس سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م ،وم٢من ذًمؽ قمٚم٦م شمقضم٥م اًمتقىمػ قمـ ىمٌقًمف ،وم٢مذا وضمد ُمـ ـمريؼ
أظمرى ىمد سح سم٤مًمًامع شمٌلم أن اًمٕمٚم٦م همػم ىم٤مدطم٦م(-)4
وأُم٤م سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٕمٚم٦م ًمٖم ً٦م ومٚمٙمٚمٛم٦م " َقم َّؾ" صمالصم٦م أصقل صحٞمح٦م :أطمده٤م :شمٙمرر أو شمٙمرير،
وم٤مًم َٕم َٚم ٌؾ هل اًمنمسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وأظمر :قم٤مئؼ يٕمقق< يم٘مقهلؿً :مٚمدهر ِقم َٚمؾ -واًمث٤مًم٨م :وٕمػ ذم
اًمٌمء ،ومٞم٘م٤مل :اًمٕمٚم٦م اعمرض وص٤مطمٌٝم٤م ُمٕمتؾ( ،)5وهذا اعمٕمٜمك أىمرب اعمٕم٤مين ًم٘مقًمٜم٤م (اًمٕمٚم٦م ذم
احلدي٨م)-
واحلدي٨م اعمٕم ّؾ اصٓمالطم ً٤م :ظمؼم فم٤مهره اًمًالُم ُ٦م ُاـمٚمع ِ
ِ
اًمتٗمتٞمش قمغم ىم٤مدح(-)6
ومٞمف سمٕمد
َ
ُ
ُ
ٌ


( )3اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح (-)933 .4
( )4اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح ()969 .4
(ُ )5م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مٕ ،محد سمـ وم٤مرس ،دار اًمٗمٙمر (-)34 .6
( )6اًمٜمٙم٧م اًمقومٞم٦م سمام ذم ذح إًمٗمٞم٦مً ،مؼمه٤من اًمديـ اًمٌ٘م٤مقمل ،قم٤ممل اًمٙمت٥م (-)723 .3
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املبخح الجاىٕ
تسمج٘ خمتصسٗ لدازقطين

()1

اؾمٛمف :قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي ،أسمق احلًـ اًمدارىمٓمٜمل( ،)4اًمِم٤مومٕمل ُمذهٌ ً٤م،
اًمٌٖمدادي سمٚمد ًا-
ُمقًمده :وًمد ذم اخل٤مُمس ُمـ ؿمٝمر ذي اًم٘مٕمدة ،ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصمامئ٦م-
ٟمِم٠مشمف ورطمالشمف :اقمتٜمك سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمٜمذ صٖمره ،واهتؿ يمثػم ًا سمٛمج٤مًمس احلدي٨م ،وشمردد
قمٚمٞمٝم٤م يمثػم ًا ،ووهٌف اهلل ىمقة احلٗمظ واًمٗمٝمؿ< طمتك أٟمف حيٗمظ إطم٤مدي٨م اًمٙمثػمة ُمـ أول ؾمامقمف
هل٤م-
دأب قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ طمتك ص٤مر اعمرضمع إًمٞمف ذم أطمقال اًمرواة ،وأؾمامء اًمرضم٤مل ،واًمرواي٦م،
ُمع شمٌحره ذم قمٚمٛمل اًم٘مراءات ،واًمٗم٘مف-
رطمؾ إمم اًمٙمقوم٦م ،واًمٌٍمة ،وواؾمط ،وشمٜمٞمس ،واًمِم٤مم ،وُمٍم ،وهمػمه٤م-
ؾمٛمع ُمـ ظمٚمؼ ٓ حيّمقنُ ،مٜمٝمؿ :أسمق اًمٕمٌ٤مس اسمـ ُقم٘مدة ،وأسمق ؾمٝمؾ اًم٘مٓم٤من ،وحيٞمك سمـ
ص٤مقمد وهمػمهؿ اًمٙمثػم ،يمام أظمذ قمٚمٞمف اًمٕمٚمؿ مج٤مقم٦م يمثػمون ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٠ميب سمٙمر اًمؼمىم٤مين،
ومحزة اًمًٝمٛمل ،وقمٌد اًمٖمٜمل إزدي ،وهمػمهؿ-
صمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف :ىم٤مل احل٤ميمؿ" :ص٤مر اًمدارىمٓمٜمل أوطمد قمٍمه ذم احلٗمظ واًمقرع ،وإُم٤مُم ً٤م
ذم اًم٘مراء واًمٜمحقيلم"-
وىم٤مل قمٌد اًمٖمٜمل إزديُ :م٤م شمٙمٚمؿ أطمد قمغم احلدي٨م وقمٚمٚمف أطمًـ ُمـ يمالم صمالصم٦م :قمكم
سمـ اعمديٜمل ،وُمقؾمك سمـ ه٤مرون ،وقمكم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل-
وىم٤مل اخل ٓمٞم٥م :يم٤من ومريد قمٍمه ،وىمريع دهره ،وٟمًٞم٩م وطمده ،وإُم٤مم وىمتف ،اٟمتٝمك إًمٞمف
قمٚمؿ إصمر واعمٕمروم٦م سمٕمٚمؾ احلدي٨م ،وأؾمامء اًمرضم٤مل وأطمقال اًمرواةُ ،مع اًمّمدق وإُم٤مٟم٦م ،واًمٗم٘مف
( )3شمرمجتف :شم٤مريخ سمٖمداد ( ،)6:9 .35ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل ،دار اًمرؾم٤مًم٦م ( ،)66; .38شم٤مريخ دُمِمؼٓ ،سمـ قمً٤ميمر،
دار اًمٗمٙمر (-);5 .65
( )4سمٗمتح اًمدال واًمراء ووؿ اًم٘م٤مف وؾمٙمقن اًمٓم٤مءٟ ،مًٌ٦م إمم دار اًم٘مٓمـ حمٚم٦م يمٌػمة سمٌٖمداد ،يٜمٔمر :إٟمً٤مب ًمٚمًٛمٕم٤مين ،دار
اًمٗمٙمر ( ،)495 .7وومٞم٤مت إقمٞم٤منٓ ،سمـ ظمٚمٙم٤من ،دار ص٤مدر (-)4;: .5
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واًمٕمداًم٦م ،وىمٌقل اًمِمٝم٤مدة ،وصح٦م آقمت٘م٤مد وؾمالُم٦م اعمذه٥م ،وآوٓمالع سمٕمٚمقم ؾمقى قمٚمؿ
احلدي٨م-
ووم٤مشمف :شمقذم

شمٕم٤ممم ذم ؿمٝمر ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م َخس وصمامٟملم وصمالصمامئ٦م ،وىمد سمٚمغ اًمراسمٕم٦م

واًمثامٟملم-
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املبخح الجالح
تسمج٘ خمتصسٗ لعْف األعسابٕ()1

اؾمٛمف :قمقف سمـ أسمك َمجٞمٚم٦م اًمٕمٌدي -واؾمؿ أيب َمجٞمٚم٦م :سمٜمدوي٦م ،وىمٞمؾ :رزيٜم٦مِ ْ ،
اهل ْجري ،أسمق
َ
َْ
َؾمٝمؾ اًمٌٍمي ،اعمٕمروف سم٤مٕقمرايب ومل يٙمـ أقمراسمٞم ً٤م سمؾ هق وم٤مرد ،ىمٞمؾ ًُم٘م٥م سم٤مٕقمرايب< ٕن
أُمف ضم٤مءت سمف ومًٙمٜمقا دار ًا ًمٞمس وراءه٤م دار ومًٛمل أقمراسمٞم ً٤م-
ُمقًمده :ؾمٜم٦م ؾمتلم أو إطمدى وؾمتلم-
ؾمٛمع ُمـ يمٌ٤مر اًمت٤مسمٕملم يم٠ميب رضم٤مء اًمٕمٓم٤مردي ،واحلًـ ،واسمـ ؾمػميـ ،وهمػمهؿ-
وروى قمٜمف اًمثقري ،واسمـ اعمٌ٤مرك ،وحيٞمك اًم٘مٓم٤من ،وؿمٕمٌ٦م ،وهمػمهؿ ُمـ يمٌ٤مر أهؾ
احلدي٨م< مم٤م يدل قمغم ُمٙم٤مٟمتف قمٜمدهؿ ،أظمرج ًمف أصح٤مب اًمٙمت٥م اًمًت٦م-
ُمتٗمؼ قمغم شمقصمٞم٘مف ،يمثػم احلدي٨م ،ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ يرومع أُمره" :إٟمف ًمٞمجلء قمـ احلًـ سمٌمء
ُم٤م جيلء سمف أطمد" < وذًمؽ ٕن قمقف أؾمـ شمالُمذة احلًـ< وًمذا قمده احل٤مومظ ذم اعمرشمٌ٦م اًمً٤مدؾم٦م
ذم "شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ،وهؿ ُمـ مل يثٌ٧م هلؿ ًم٘م٤مء أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

-

ورُمل سم٤مًمتِمٞمع واًم٘مدر ًمٙمـ اطمتٛمٚمقه ًمّمدىمف ومٙم٤من ي٘م٤مل ًمف :قمقف اًمّمدوق-
ُ
ىم٤مل ُمًٚمؿ :وإذا وازٟم٧م سملم إىمران يم٤مسمـ قمقن وأيقب ُمع قمقف وأؿمٕم٨م احلٛمراين،
ومه٤م ص٤مطمٌ٤م احلًـ واسمـ ؾمػميـ يمام أن سمـ قمقن وأيقب ص٤مطمٌ٤ممه٤م ،وضمدت اًمٌقن سمٞمٜمٝمام وسملم
هذيـ سمٕمٞمدا ذم يمامل اًمٗمْمؾ وصح٦م اًمٜم٘مؾ وإن يم٤من قمقف وأؿمٕم٨م همػم ُمدومققملم قمـ صدق
وأُم٤مٟم٦م-
ووم٤مشمف :شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م أو ؾمٌع وأرسمٕملم سمٕمد اعم٤مئ٦م-
( )3شمرمجتف :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػمً ،مٚمٌخ٤مري ،دار اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ( ،)7: .9اجلرح واًمتٕمديؾٓ ،سمـ أيب طم٤مشمؿ ،دار اعمٕم٤مرف
اًمٕمثامٟمٞم٦م (ُ ،)37 .9م٘مدُم٦م صحٞمح ُمًٚمؿ ،عمًٚمؿ ،دار اًمؽماث اًمٕمريب ( ،)8 .3اًمث٘م٤متٓ ،سمـ طمٌ٤من ،دار اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م
( ،)4;8 .9اعمًتخرج ُمـ يمت٥م اًمٜم٤مس ًمٚمتذيمرةٓ ،سمـ ُمٜمدة ،وزارة اًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٌحريـ ( ،)585 .5اعم١مشمٚمػ
واعمختٚمػٓ ،سمـ اًم٘مٞمناين ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (ص ،)378 :هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤متً ،مٚمٜمقوي ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
( ،)62 .4هتذي٥م اًمٙماملً ،مٚمٛمزي ،دار اًمرؾم٤مًم٦م ( ،)659 .44هتذي٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر ،دار اًمٗمٙمر (،)36: .:
شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مٓ ،سمـ طمجر ،دار اًمرؿمٞمد (ت-)7437
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الفصل الجاىٕ
الدزاض٘ التطبٔكٔ٘
ّفُٔ مخط٘ مباحح:
املبخح األّل :اذتدٓح األّل:
وؾم ِئؾ قمـ طمدي٨م َقمً َٕمس سمـ ؾمالُم٦م ،قمـ قمثامن ،أٟمف ؾم٠مًمف قمـ ؾمقرة إٟمٗم٤ملِ :مل َ َمل
ُ
ُيٙمتَ٥م سمٞمٜمٝم٤م وسملم سمراءة :سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ؟
وم٘م٤مل :يرويف قمقف إقمرايب ،واظمتٚمػ قمٜمف< ومرواه ُمقؾمك سمـ هالل اًمٕمٌدي ،قمـ قمقف،
قمـ قمًٕمس سمـ ؾمالُم٦م ،قمـ قمثامن-
وظم٤مًمٗمف حيٞمك اًم٘مٓم٤من ،واسمـ ُقمٚمٞم٦م ،وهمٜمدر ،واسمـ أيب قمدي ،ومرووه قمـ قمقف ،قمـ يزيد
اًمٗم٤مرد ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،قمـ قمثامن ،وهق اًمّمقاب(-)3
أّالً :ختسٓج اذتدٓح:
روى هذا احلدي٨م قمقف واظمتٚمػ قمٜمف قمغم وضمٝملم:
اًمقضمف إول :قمـ قمقف ،قمـ قمًٕمس سمـ ؾمالُم٦م ،قمـ قمثامن -
أظمرج هذا اًمقضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم "إومراد" يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ اسمـ ـم٤مهر اعم٘مدد ذم
"أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد" ( .383 .3ح-)425
اًمقضمف اًمث٤مين :قمـ قمقف ،قمـ يزيد اًمٗم٤مرد ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،قمـ قمثامن -
رواه قمـ قمقف مج٤مقم٦م ذيمر ُمٜمٝمؿ اًمدارىمٓمٜمل أرسمٕم٦م:
,

حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من :أظمرج طمديثف أمحد (.67; .3ح;; ،)5واسمـ ؿمٌ٦م ذم "شم٤مريخ
اعمديٜم٦م" ( ،)3273.5واًمؽمُمذي (.345 .7ح ،)52:8واًمٜمً٤مئل ذم "اًمٙمؼمى" (.9
.475ح ،)9;75وذم "ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن (ص.:6ح ،)54واسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم
"شمٗمًػمه" ( ،);: .3وأسمق سمٙمر سمـ أيب داود ذم "اعمّم٤مطمػ" (ص ،)336 :واًمٜمح٤مس ذم
"اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ" (ص ،)699 :وًمٗمٔمف :قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،ىم٤مل :ىمٚم٧م ًمٕمثامن سمـ قمٗم٤من:

( )3اًمٕمٚمؾ اًمقاردةً ،مٚمدارىمٓمٜمل ،دار ـمٞمٌ٦م (-)498.65 .5

3:9
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمُٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل(مجٕم ً٤م ودراؾم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

ُم٤م محٚمٙمؿ أن قمٛمدشمؿ إمم إٟمٗم٤مل ،وهل ُمـ اعمث٤مين وإمم سمراءة ،وهل ُمـ اعمئلم وم٘مرٟمتؿ سمٞمٜمٝمام
ومل شمٙمتٌقا سمٞمٜمٝمام ؾمٓمر (سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ) وووٕمتٛمقه٤م ذم اًمًٌع اًمٓمقلُ ،م٤م
محٚمٙمؿ قمغم ذًمؽ؟ وم٘م٤مل قمثامن :يم٤من رؾمقل اهلل ط مم٤م ي٠ميت قمٚمٞمف اًمزُم٤من وهق يٜمزل قمٚمٞمف
اًمًقر ذوات اًمٕمدد ،ومٙم٤من إذا ٟمزل قمٚمٞمف اًمٌمء دقم٤م سمٕمض ُمـ يم٤من يٙمت٥م ومٞم٘مقل :وٕمقا
ه١مٓء أي٤مت ذم اًمًقرة اًمتل يذيمر ومٞمٝم٤م يمذا ويمذا وإذا ٟمزًم٧م قمٚمٞمف أي٦م ومٞم٘مقل :وٕمقا
هذه أي٦م ذم اًمًقرة اًمتل يذيمر ومٞمٝم٤م يمذا ويمذا ،ويم٤مٟم٧م إٟمٗم٤مل ُمـ أوائؾ ُم٤م ٟمزًم٧م
سم٤معمديٜم٦م ويم٤مٟم٧م سمراءة ُمـ آظمر اًم٘مرآن ويم٤مٟم٧م ىمّمتٝم٤م ؿمٌٞمٝم٦م سم٘مّمتٝم٤م ومٔمٜمٜم٧م أهن٤م ُمٜمٝم٤م،
وم٘مٌض رؾمقل اهلل ط ومل يٌلم ًمٜم٤م أهن٤م ُمٜمٝم٤م ،ومٛمـ أضمؾ ذًمؽ ىمرٟم٧م سمٞمٜمٝمام ومل أيمت٥م سمٞمٜمٝمام
ؾمٓمر (سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ) ،ومقوٕمتٝم٤م ذم اًمًٌع اًمٓمقل-
,

إؾمامقمٞمؾ سمـ ُقمٚمٞم٦م :أظمرج طمديثف أمحد ( .74; .3ح;; )6سمٛمثؾ ًمٗمظ حيٞمك-

,

ُهمٜمْدر حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر :أظمرج طمديثف أمحد (.67; .3ح;; ،)5واسمـ ؿمٌ٦م ذم "شم٤مريخ
اعمديٜم٦م" ( ،)3273.5واًمؽمُمذي (.345 .7ح ،)52:8واسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم
"شمٗمًػمه" ( ،);: .3وأسمق سمٙمر سمـ أيب داود ذم "اعمّم٤مطمػ" (ص )336 :سمٛمثٚمف-

,

حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أيب قمدي :أظمرج طمديثف اًمؽمُمذي (.345 .7ح ،)52:8واسمـ
ضمرير اًمٓمؼمي ذم "شمٗمًػمه" ( ،);: .3وأسمق سمٙمر سمـ أيب داود ذم "اعمّم٤مطمػ" (ص:
 )336سمٛمثٚمف-

ورواه قمـ قمقف أيْم ً٤م ممـ مل يذيمرهؿ اًمدارىمٓمٜمل:
,

ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م :أظمرج طمديثف أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ّ
ؾمالم ذم "ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن"
(ص ،)47:وأسمق داود (.;2.4ح )9:9سمٛمثٚمف-

,

ُهِمٞمؿ سمـ سمِمػم :أظمرج طمديثف أسمق داود (.;2.4ح ،)9:8واجلّم٤مص ذم "أطمٙم٤مم
اًم٘مرآن" ( )32 .3سمٛمثٚمف دون ًمٗمظ :ومقوٕمتٝم٤م ذم اًمًٌع اًمٓمقال-

,

ؾمٝمؾ سمـ يقؾمػ :أظمرج طمديثف اًمؽمُمذي (.345 .7ح ،)52:8واسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم
"شمٗمًػمه" ( ،);: .3وأسمق سمٙمر سمـ أيب داود ذم "اعمّم٤مطمػ" (ص )336 :سمٛمثٚمف-
3::

جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمُٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل(مجٕم ً٤م ودراؾم٦م)

,

إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

قمٌد اهلل سمـ ُمحران احلٛمراين :أظمرج طمديثف اًمٓمح٤موي "ُمِمٙمؾ أصم٤مر" (.342.3
ح )353سمٛمثٚمف-

,

قمثامن سمـ اهلٞمثؿ اعم١مذن :أظمرج طمديثف اسمـ طمٌ٤من (.453 .3ح )65سمٛمثٚمف-

,

أؿمٕم٨م سمـ قمٌد اهلل :اظمرج طمديثف اًمٓمؼماين ذم "إوؾمط" (.54: .9ح )985:سمٛمثٚمف،
دون ًمٗمٔم٦م :ومقوٕمتٝم٤م ذم اًمًٌع اًمٓمقال-

,

َه ْق َذة سمـ ظمٚمٞمٗم٦م :أظمرج طمديثف اًمٓمح٤موي ذم "ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر"
(.423.3ح ،)33;7واحل٤ميمؿ (.443 .4ح ،)4:97وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "ُمٕمروم٦م
اًمّمح٤مسم٦م" (.94 .3ح ،)4:4واًمٌٞمٝم٘مل ذم "ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر" (.586 .4
ح; )527سمٛمثٚمف-

,

َروح سمـ ُقمٌ٤مدة :أظمرج طمديثف احل٤ميمؿ (.452.4ح )5494سمٛمثٚمف ،دون ًمٗمٔم٦م :ومقوٕمتٝم٤م
ذم اًمًٌع اًمٓمقال-

,

إؾمح٤مق إزرق :أظمرج طمديثف اًمٌٞمٝم٘مل ( .627 .5ح )4633سمٛمثٚمف-
مجٞمٕمٝمؿ ,اًمثالصم٦م قمنم راوي ً٤م ,قمـ قمقف ،قمـ يزيد اًمٗم٤مرد ،ىم٤مل :ىم٤مل ًمٜم٤م اسمـ قمٌ٤مس:

ىمٚم٧م ًمٕمثامن سمـ قمٗم٤من---احلدي٨م-
ثاىٔاً :بٔاٌ أحْال السّاٗ عً املداز:
رواة اًمقضمف إول:
ُ ,مقؾمك سمـ ِهالل اًم َٕم ٌْدي :أسمق قمٛمران اًمٌٍمي-
جمٝمقل احل٤مل< ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ جمٝمقل ،ىم٤مل احل٤مومظ :أي :اًمٕمداًم٦م-
ويمذًمؽ وصٗمف سم٤مجلٝم٤مًم٦م اًمدارىمٓمٜمل-
وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم ٓ :يّمح طمديثف ،وٓ يت٤مسمع قمغم طمديثف-
وىم٤مل اسمـ قمدي :أرضمق أٟمف ٓ سم٠مس سمف-

;3:
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمُٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل(مجٕم ً٤م ودراؾم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من :وهذا ُمـ أيب أمحد ىمقل صدر قمـ شمّمٗمح رواي٤مت هذا اًمرضمؾ ٓ ،قمـ
ُمٌ٤مذة ٕطمقاًمف ،وم٤محلؼ ومٞمف أٟمف مل شمثٌ٧م قمداًمتف(-)3
رواة اًمقضمف اًمث٤مين:
,

حيٞمك اًم٘مٓم٤من :أسمق ؾمٕمٞمد اًمٌٍمي(ع)-
صم٘م٦م ُمت٘مـ طم٤مومظ إُم٤مم ىمدوة ،ىم٤مل أمحدُ :م٤م رأي٧م ُمثٚمف(-)4

,

اسمـ ُقم َٚم َّٞم٦م :إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ إؾمدي ُمقٓهؿ(ع)-
صم٘م٦م طم٤مومظ< ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ :إًمٞمف اعمٜمتٝمك ذم اًمتثٌ٧م سم٤مًمٌٍمة(-)5

,

ُهمٜمْدَ ر :حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اهلذزم ُمقٓهؿ ،أسمق قمٌد اهلل اًمٌٍمي(ع)-
صم٘م٦م< ىم٤مل اسمـ ُمٕملم :أراد سمٕمْمٝمؿ أن خيٓمئف ومٚمؿ ي٘مدر ،ويم٤من ُمـ أصح اًمٜم٤مس يمت٤مسم ً٤م(-)6

,

اًمً َٚمٛمل ،أسمق قمٛمرو اًمٌٍمي (ع)-
اسمـ أيب قمدي :حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أيب قمدي ُّ
صم٘م٦م< وصم٘مف أسمق طم٤مشمؿ ،واًمٜمً٤مئل ،واسمـ ؾمٕمد ،وهمػمهؿ(-)7

,

ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م :اًمٗمزاري ،أسمق قمٌد اهلل اًمٙمقذم(ع)-
صم٘م٦م طم٤مومظ< ىم٤مل أمحد :صمٌ٧م طم٤مومظ ُم٤م يم٤من أطمٗمٔمف(-)8

,

اًمً َٚمٛمل ،أسمق ُمٕم٤موي٦م ،اًمقاؾمٓمل(ع)-
ُه َِمٞمؿ سمـ سمِمػمُّ :
صم٘م٦م صمٌ٧م< وصم٘مف اًمٕمجكم ،وأسمق طم٤مشمؿ ،واسمـ ؾمٕمد ،وهمػمهؿ(-)9

( )3شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)388 .:اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ،اًمٕم٘مٞمكم ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (ُ ،)392 .6مقؾمققم٦م أىمقال أيب احلًـ
اًمدارىمٓمٜمل ذم رضم٤مل احلدي٨م وقمٚمٚمف ،جمٛمققم٦م ُم١مًمٗملم ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ( ،)896 .4اًمٙم٤مُمؾٓ ،سمـ قمدي ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (.:
; ،)8سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤ممٓ ،سمـ اًم٘مٓم٤من ،دار ـمٞمٌ٦م ( ،)546 .6اًمتٚمخٞمص احلٌػمٓ ،سمـ طمجرُ ،م١مؾمً٦م ىمرـمٌ٦م (.4
-)72:
( )4شمرمجتف :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( ،)498.:هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)54;.53هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)3;2.33
( )5شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)376.4هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)4;.5هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)463.3
( )6شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)443.9هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)7.47هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (;-):6.
( )7شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( )3:8.9هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)543.46هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (;-)34.
( )8شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)494.:هتذي٥م اًمٙمامل ( )625.49هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)::.32
( )9شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ (; ،)337.هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)4:5.52هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)75.33

3;2
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمُٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل(مجٕم ً٤م ودراؾم٦م)

,

إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

ؾمٝمؾ سمـ يقؾمػ :إٟمامـمل ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٌٍمي(خ -)6
صم٘م٦م< وصم٘مف حيٞمك ،واًمٜمً٤مئل ،واًمدارىمٓمٜمل ،وهمػمهؿ(-)3

,

قمٌد اهلل سمـ ُمحران احلٛمراين :اًم٘مرر ُمقٓهؿ ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٌٍمي( -ظم٧م م د س)
صدوق خيٓمئ ىمٚمٞمالً< وصٗمف سم٤مًمّمدوق اسمـ ُمٕملم وأسمق طم٤مشمؿ ،وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم
"اًمث٘م٤مت" وىم٤مل :خيٓمئ(-)4

,

قمثامن سمـ اهلٞمثؿ اعم١مذن :اًمٕمٌدي ،أسمق قمٛمرو اًمٌٍمي (خ د)-
صم٘م٦م شمٖمػم سمآظمرة< أظمرج ًمف اًمٌخ٤مري  ,ذم أرسمٕم٦م قمنم ُمقوٕم ً٤م  ,وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم
"اًمث٘م٤مت"(-)5

,

أؿمٕم٨م سمـ قمٌد اهلل :وي٘م٤مل :اسمـ قمٌد اًمرمحـ اخلراؾم٤مين ،اًمًجًت٤مين ؾمٙمـ اًمٌٍمة( -د)
صم٘م٦م< وصم٘مف اسمـ ُمٕملم ،وأسمق داود ،وهمػممه٤م(-)6

,

َه ْقذة سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اًمث٘مٗمل ،أسمق إؿمٝم٥م اًمٌٍمي ،إصؿ( -ق)-
صدوق< ىم٤مًمف أسمق طم٤مشمؿ ،وىم٤مل اًمٜمً٤مئلً :مٞمس سمف سم٠مس ،وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم "اًمث٘م٤مت"(-)7

,

َروح سمـ ُقمٌ٤مدة :سمـ اًمٕمال اًم َ٘م ْٞمز ،أسمق حمٛمد اًمٌٍمي(ع)-
صم٘م٦م< وصم٘مف اسمـ ُمٕملم ،واسمـ ؾمٕمد ،واًمٌزار ،وهمػمهؿ(-)8

,

إؾمح٤مق إزرق :إؾمح٤مق سمـ يقؾمػ اعمخزوُمل ،اعمٕمروف سم٤مٕزرق ،أسمق حمٛمد( -ع)-
صم٘م٦م< وصم٘مف أمحد ،واسمـ ُمٕملم ،واًمٕمجكم ،وهمػمهؿ(-)9

( )3شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)427 .6هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)435 .34هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ()47; .6
( )4شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)63 .7اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( ،)554 .:هتذي٥م اًمٙمامل (-)653 .36
( )5شمرمجتف :اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( ،)675 .:هتذي٥م اًمٙمامل (; ،)724 .3هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)365 .9
( )6شمرمجتف :اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( ،)85 .8هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)496 .5هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)578 .3
( )7شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ (; ،)33: .اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( ،)7;2 .9هتذي٥م اًمٙمامل (-)542 .52
( )8شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)6;:.5هتذي٥م اًمٙمامل (; ،)45:.هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)475.5
( )9شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)45:.4هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)6;8.4هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)447.3
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إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

ثالجاً :اليظس يف االختالف:
مم٤م شم٘مدم يتْمح أٟمف اظمتٚمػ قمغم قمقف إقمرايب قمغم وضمٝملم ،وئمٝمر زم رضمح٤من اًمقضمف
اًمث٤مين< عم٤م ي٠ميت:
 ,3رواي٦م قمدد ُمـ اًمث٘م٤مت هلذا اًمقضمف وُمٜمٝمؿ ُمـ هق ُمقصقف سم٤محلٗمظ وآشم٘م٤من يم٤مسمـ
اًم٘مٓم٤من واسمـ ُقمٚمٞم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ ،وٓ يداٟمٞمٝمؿ ذم احلٗمظ وآشم٘م٤من ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ وهق ُمقؾمك
سمـ هالل< سمؾ هق جمٝمقل احل٤مل-
 ,4أن رواة اًمقضمف اًمث٤مين قمدد يمثػم سمٚمٖمقا صمالصم٦م قمنم راوي ً٤م ظم٤مًمٗمٝمؿ راوي واطمد< واًمٕمدد أومم
سم٤محلٗمظ ُمـ اًمقاطمد( ،)3وشمٗمرد راوي واطمد سم٤مًمقضمف اعمخ٤مًمػ-
وىمد رضمح اًمدارىمٓمٜمل اًمقضمف اًمث٤مين< وم٘م٤مل :وهق اًمّمقاب(-)4
وىم٤مل قمـ اًمقضمف إول :همري٥م ُمـ طمدي٨م قمقف قمـ قمًٕمس شمٗمرد سمف ُمقؾمك سمـ هالل
وهمػمه يرويف قمـ قمقف قمـ يزيد اًمٗم٤مرد قمـ اسمـ قمٌ٤مس(-)5
زابعاً :اذتهه عل ٙاذتدٓح:
احلدي٨م ُمـ وضمٝمف اًمراضمح صحٞمح< رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح إٓ يزيد اًمٗم٤مرد ومٚمٞمس ُمـ
رضم٤مهلام ،وىمد َوهؿ احل٤ميمؿ سم٘مقًمف :قمغم ذـمٝمام-
واظمتٚمٗمقا ذم يزيد اًمٗم٤مرد< أهق اسمـ هرُمز أم ٓ؟
ومذه٥م اسمـ ُمٝمدي وأمحد إمم أن يزيد اًمٗم٤مرد هق اسمـ هرُمز-
وذه٥م حيٞمك اًم٘مٓم٤من وأسمق طم٤مشمؿ إمم أهنام اصمٜم٤من-
وإىمرب ,واهلل أقمٚمؿ ,أٟمف اسمـ هرُمز-
ىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب :طمدصمٜمل يزيد سمـ هرُمز وهق ُمـ اًمث٘م٤مت-
ووصم٘مف اسمـ ُمٕملم ،وأسمق زرقم٦م-

( )3اظمتالف احلدي٨مً ،مٚمِم٤مومٕمل ،دار اًمقوم٤مء (ص-)389 :
( )4اًمٕمٚمؾ اًمقاردة (-)489.4:3 .3
( )5أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومرادٓ ،سمـ ـم٤مهر ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ( .383 .3ح-)425
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وىم٤مل قمٜمف أسمق طم٤مشمؿ ٓ :سم٠مس سمف(-)3
واحلدي٨م طمًٜمف اًمؽمُمذي قمٜمد إظمراضمف ًمف ،واحل٤مومظ(-)4


( )3اجلرح واًمتٕمديؾ (;-)4;6 .
(ُ )4مقاوم٘م٦م اخلُ ْؼم اخلَ َؼمٓ ،سمـ طمجر ،دار اًمرؿمد (-)67 .3
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املبخح الجاىٕ
اذتدٓح الجاىٕ

وؾم ِئؾ قمـ طمدي٨م ؾمٚمٞمامن سمـ ضم٤مسمر ،قمـ اسمـ ُمًٕمقد ،ىم٤ملَ " :شمٕم َّٚمٛمقا اًم ُ٘مرآن واًم َٗم ِ
رائض
َ
َ ُ
َ
ُ
ُ
و َقم ِّٚمٛمقه٤م اًمٜم٤مس ،وإِن ِ
اًمٕمٚمؿ َؾم ُٞم٘م ٌَض  "---احلَ َ
دي٨م-
ُ
وم٘م٤ملَ :يرويف َقمقف إَقمرايب واظمتُٚمِػ َقمٜمف< َومرواه َذيؽ سمـ َقمٌد اهلل ،و َقمٛمرو سمـ ُمحران
اًم ٌٍَمي ،قمـ َقمقف ،قمـ ُؾمٚمٞمامن سمـ ضم٤مسمرَ ،قمـ اسمـ َُمًٕمقد-
وهقذة ،قمـ َقمقف ،ىم٤ملَ :سم َٚم َٖمٜم٤م َقمـ ُؾمٚمٞمامن-
ورواه اسمـ اعمٌُ٤مرك ،و َأسمق ُأؾم٤مُم٦مَ ،
َ
وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل :قمـ َر ُضمؾَ ،قمـ ُؾمٚمٞمامن-
طمقصَ ،قمـ
ٗمٝمؿ اعمُثٜمَّك سمـ َسمٙمرَ ،ومرواه قمـ َقمقف ،قمـ ُؾمٚمٞمامن سمـ ضم٤مسمر ،قمـ َأيب إَ َ
وظم٤م ًَم ُ
َقمٌد اهلل-
ٗمٝمؿ اًم َٗمْمؾ سمـ َدهل َ ٍؿَ ،رواه قمـ َقمقف ،قمـ َؿمٝمر سمـ َطم َ
قؿم٥م ،قمـ َأيب ُهريرة-
وظم٤م ًَم ُ
واًم٘مقل ىمقل اسمـ اعمٌُ٤مرك وُمـ شم٤م َسم َٕم ُف(-)3
أّالً :ختسٓج اذتدٓح:
روى هذا احلدي٨م قمقف واظمتٚمػ قمٜمف قمغم أرسمٕم٦م أوضمف:
اًمقضمف إول :قمـ قمقف ،قمـ ُؾمٚمٞمامن سمـ ضم٤مسمر ،قمـ اسمـ ُمًٕمقد -
رواه قمـ قمقف مج٤مقم٦م ذيمر ُمٜمٝمؿ اًمدارىمٓمٜمل اصمٜملم:
,

َذيؽ سمـ قمٌد اهلل :أظمرج هذا اًمقضمف اًمٜمً٤مئل "اًمٙمؼمى" (.589 .:ح;،)869
وًمٗمٔمف" :شمٕمٚمٛمقا اًم٘مرآن ،وقمٚمٛمقه اًمٜم٤مس ،وشمٕمٚمٛمقا اًمٕمٚمؿ ،وقمٚمٛمقه اًمٜم٤مس وشمٕمٚمٛمقا
اًمٗمرائض ،وقمٚمٛمقه٤م اًمٜم٤مس< وم٢مين اُمرؤ ُم٘مٌقض وإن اًمٕمٚمؿ ؾمٞمٜم٘مص طمتك خيتٚمػ آصمٜم٤من
ذم اًمٗمريْم٦م ومال جيدان ُمـ يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام"-

,

قمٛمرو سمـ ُمحران :أظمرج طمديثف اًمدارىمٓمٜمل (.365 .7ح ،)6325واًمقاطمدي ذم
"اًمتٗمًػم اًمقؾمٞمط" (.44 .4ح )423سمٛمثؾ ًمٗمظ ذيؽ-

( )3اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ( )948.9:.7و (-)4325.53.33

3;6
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمُٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل(مجٕم ً٤م ودراؾم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

ورواه قمـ قمقف أيْم ً٤م ممـ مل يذيمرهؿ اًمدارىمٓمٜمل:
,

قمثامن سمـ اهلٞمثؿ :أظمرج طمديثف اًمدارُمل (.:5 .3ح )443سمٛمثٚمف وومٞمف زي٤مدة" :وشمٔمٝمر
اًمٗمتـ"-

,

اًمٜمي سمـ ُؿمٛمٞمؾ :أظمرج طمديثف اًمِم٤مر (.48: .4ح ،):64واحل٤ميمؿ (.6
.555ح )9;72سمٛمثٚمف وومٞمف زي٤مدة" :وشمٔمٝمر اًمٗمتـ"-

اًمقضمف اًمث٤مين :قمـ قمقف ،ىم٤ملَ :سم َٚم َٖمٜم٤م َقمـ ُؾمٚمٞمامن ،قمـ اسمـ ُمًٕمقد -
وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل :قمـ قمقف ،قمـ رضمؾ ،قمـ ؾمٚمٞمامن-
رواه قمـ قمقف مج٤مقم٦م ،ذيمر ُمٜمٝمؿ اًمدارىمٓمٜمل صمالصم٦م:
,

اسمـ ا ُعمٌ٤مرك :أظمرج طمديثف اًمٜمً٤مئل "اًمٙمؼمى" (.58: .:ح )86:2سمٛمثٚمف وومٞمف زي٤مدة:
"وشمٔمٝمر اًمٗمتـ"-

,

َأسمق ُأؾم٤مُم٦م مح٤مد سمـ أؾم٤مُم٦م :أظمرج طمديثف اًمؽمُمذي (.6:6 .5ح ،)42;3واًمِم٤مر (.4
;.48ح ،):65واًمٌٞمٝم٘مل (.643 .34ح )34524وذم "اًمّمٖمرى" (.4
.575ح )4499سمٛمثٚمف وومٞمف زي٤مدة" :وشمٔمٝمر اًمٗمتـ"-

,

َهقذة سمـ ظمٚمٞمٗم٦م :أظمرج هذا اًمقضمف احل٤ميمؿ (.555 .6ح ،)9;73وأسمق قمٛمرو اًمداين ذم
"اًمًٜمـ اًمقاردة ذم اًمٗمتـ" (.7:7 .5ح ،)483واسمـ قمٌد اًمؼم ذم "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ
وومْمٚمف" (.7;; .3ح; ،)324وىم٤مل :قمـ رضمؾ ،سمٛمثٚمف-
ورواه قمـ قمقف أيْم ً٤م ممـ مل يذيمرهؿ اًمدارىمٓمٜمل:

,

قمٌد اًمقاطمد سمـ واصؾ :أظمرج طمديثف أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز (ص.75ح )625سمٛمثٚمف وومٞمف
زي٤مدة" :وشمٔمٝمر اًمٗمتـ"--

طمقص ،قمـ َقمٌد اهلل -
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :قمـ قمقف ،قمـ ُؾمٚمٞمامن سمـ ضم٤مسمرَ ،قمـ َأيب إَ َ
,

اعمثٜمك سمـ سمٙمر :أظمرج طمديثف أسمق يٕمغم اعمقصكم (.663 .:ح ،)724:واًمٌٞمٝم٘مل (.34
.644ح )34525وذم "ؿمٕم٥م اإليامن" (.475 .4ح )388:سمٛمثٚمف-
اًمقضمف اًمراسمع :قمـ قمقف ،قمـ َؿمٝمر سمـ َطم َ
قؿم٥مَ ،قمـ َأيب ُهريرة -
3;7

جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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,

إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

اًمٗمْمؾ سمـ َد ْهلؿ :أظمرج طمديثف اًمؽمُمذي (.6:6 .5ح )42;3خمتٍم ًا سمٚمٗمظ " :شمٕمٚمٛمقا
اًم٘مرآن واًمٗمرائض وقمٚمٛمقا اًمٜم٤مس وم٢مين ُم٘مٌقض"-

ثاىٔاً :بٔاٌ أحْال السّاٗ عً املداز:
رواة اًمقضمف إول:
,

َذيؽ سمـ َقمٌد اهلل :اسمـ أيب ٟمٛمر اعمدين اًم٘مرر ،اًمٚمٞمثل (ع أُم٤م اًمؽمُمذي ومٗمل اًمِمامئؾ)-
صدوق خيٓمئ< ىم٤مل اسمـ ُمٕملم ،واًمٜمً٤مئلً :مٞمس سمف سم٠مس-
وىم٤مل اسمـ قمدي :إذا روى قمٜمف صم٘م٦م ومال سم٠مس سمرواي٤مشمف-
ووصٗمف سم٤مًمٖمٚمط ذم روايتف اسمـ ؾمٕمد واسمـ طمٌ٤من(-)3

,

قمٛمرو سمـ ُمحران اًم ٌٍَمي-
ص٤مًمح احلدي٨م< ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ :ؾم٠مًم٧م أسمك قمٜمف ،وم٘م٤مل :ؾم٠مًم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمٜمف،

وم٘م٤مل :هذا سمٍمي ،وىمع إًمٞمٙمؿ ،أٟمتؿ أقمٚمؿ سمف ،يمٞمػ هق؟ ويمٞمػ طمديثف؟ ىمٚم٧م :ص٤مًمح احلدي٨م-
ىم٤مل أسمق زرقم٦م :أطم٤مديثف ًمٞمس ومٞمٝم٤م رء(-)4
,

قمثامن سمـ اهلٞمثؿ :اًم َٕمٌدي ،صم٘م٦م شمٖمػم سمآظمرة(-)5

,

اًمٜمي سمـ ُؿمٛمٞمؾ :اعم٤مزين ،أسمق احلًـ اًمٜمحقي ،اًمٌٍمي صمؿ اعمروزي (ع)-
صم٘م٦م صمٌ٧م ؿمٞمخ ُمرو وحمدصمٝم٤م< وصم٘مف اسمـ اعمديٜمل وحيٞمك وأسمق طم٤مشمؿ وهمػمهؿ(-)6

رواة اًمقضمف اًمث٤مين:
,

اسمـ اعمٌ٤مرك :قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اعمروزي (ع)-
صمٌ٧م ،وم٘مٞم ٌف ،قم٤مملٌ ،ىم٤مل أمحد :مل يٙمـ ذم زُم٤مٟمف أـمٚم٥م ًمٚمٕمٚمؿ ُمٜمف ،مجع أُمر ًا قمٔمٞم ًامُ ،م٤م
صم٘م ٌ٦مٌ ،

يم٤من أطمد أىمؾ ؾم٘مٓم ً٤م ُمٜمف ،يم٤من رضم ً
ال ص٤مطم٥م طمدي٨م ،طم٤مومٔم ً٤م ،ويم٤من حيدث ُمـ يمت٤مب(-)7
( )3شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)585.6اًمث٘م٤مت ( ،)582.6هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)697.34هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)4;8.6
( )4شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)449.8شم٤مريخ اإلؾمالمً ،مٚمذهٌل ،اًمٙمت٤مب اًمٕمريب (-)545.35
( )5شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )6شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ( ،)699 .:هتذي٥م اًمٙمامل(; ،)59; .4هتذي٥م اًمتٝمذي٥م(-)659 .32
( )7شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)39;.7هتذي٥م اًمٙمامل ( ،):.38هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)556.7
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,
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َأسمق ُأؾم٤مُم٦م :مح٤مد سمـ أؾم٤مُم٦م اًمٙمقذم(ع)-
صم٘م٦م< وصم٘مف أمحد ،واسمـ ُمٕملم ،واًمٕمجكم واسمـ ؾمٕمد ،وهمػمهؿ(-)3

,

َه ْقذة :سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اًمث٘مٗمل ،صدوق(-)4

,

قمٌد اًمقاطمد سمـ واصؾ :اًمًدود ُمقٓهؿ ،أسمق قمٌٞمدة اًمٌٍمي( -خ د ت س)
صم٘م٦م< وصم٘مف حيٞمك ،وأسمق داود ،واًمدارىمٓمٜمل ،وهمػمهؿ(-)5

رواة اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:
,

اعمُثٜمَّك سمـ َسمٙمر :اًمٕمٌدي ،أسمق طم٤مشمؿ اًمٕمٓم٤مر اًمٌٍمي-
وٕمٞمػ ضمد ًا< ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :جمٝمقل ،وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم ٓ :يت٤مسمع قمغم طمديثف ،وىم٤مل

اًمدارىمٓمٜملُ :مؽموك(-)6
رواة اًمقضمف اًمراسمع:
,

اًم َٗمْمؾ سمـ َدهل َ ٍؿ :اًمقاؾمٓمل صمؿ اًمٌٍمي ،اًم٘مّم٤مبُ ،مٕمتززم( -د ت ق)
ًملم< ىم٤مل أمحدً :مٞمس سمف سم٠مس إٓ أن ًمف أطم٤مدي٨م أظمٓم٠م ومٞمٝم٤م-
وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ واسمـ ُمٕملم ُمرةً :ص٤مًمح ،وُمرةً :وٕمٞمػ-
وىم٤مل أسمق داود واًمٌزار :مل يٙمـ سم٤محل٤مومظ-
ىم٤مل اسمـ طمٌ٤من :يم٤من ممـ خيٓمئ ومٚمام ومحش ظمٓم١مه طمتك سمٓمؾ آطمتج٤مج سمف وٓ ىمٗم٤م أصمر

اًمٕمدول ومٞمًٚمؽ سمف ؾمٜمٜمٝمؿ ومٝمق همػم حمت٩م سمف إذا اٟمٗمرد (-)7

( )3شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)354.5هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)439.9هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)5.5
( )4شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )5شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)46 .8هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)695 .3:هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)662 .8
( )6شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)548 .:اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم (ُ ،)46: .6مٞمزان آقمتدالً ،مٚمذهٌل ،دار اعمٕمروم٦م (،)656 .5
ًمً٤من اعمٞمزانٓ ،سمـ طمجر ،دار اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م (-)36 .7
( )7شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)83 .9اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ( ،)667 .5اعمجروطملمٓ ،سمـ طمٌ٤من ،دار اًمققمل (،)432 .4
هتذي٥م اًمٙمامل (-)442 .45
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ثالجاً :اليظس يف االختالف:

مم٤م شم٘مدم يتْمح أٟمف اظمت ُِٚمػ قمغم قمقف إقمرايب قمغم أرسمٕم٦م أوضمف ،وئمٝمر زم رضمح٤من

اًمقضمف اًمث٤مين< عم٤م ي٠ميت:
 ,3أن ُمـ رواة اًمقضمف اًمث٤مين ُمـ هق ُمقصقف سم٤محلٗمظ وآشم٘م٤من يم٤مسمـ اعمٌ٤مرك وأيب أؾم٤مُم٦م
وقمٌد اًمقاطمد سمـ واصؾ وشم٤مسمٕمٝمؿ هقذة وهق صدوق ،وٓ يداٟمٞمٝمؿ ذم احلٗمظ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ
ُمـ رواة إوضمف إظمر ى -وأىمقى إوضمف سمٕمد اًمقضمف اًمث٤مين هق اًمقضمف إول إذ ُمـ
رواشمف اًمٜمي سمـ ُؿمٛمٞمؾ وهق صم٘م٦م-
وأُم٤م شمرضمٞمح احل٤ميمؿ ًمرواي٦م اًمٜمي سم٘مقًمف :وإذا اظمتٚمٗم٤م وم٤محلٙمؿ ًمٚمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ( ،)3ومٝمق
سمٛم٘م٤مرٟم٦م روايتف سمرواي٦م هقذة وطمده-
 ٓ ,4خيٚمق اًمقضمٝم٤من اًمث٤مًم٨م واًمراسمع ُمـ وٕمػ< وم٘مد شمٗمرد سم٤مًمقضمف اًمث٤مًم٨م اعمثٜمك سمـ سمٙمر،
وهق ُمتٗمؼ قمغم وٕمٗمف يمام شم٘مدم ،وأُم٤م اًمقضمف اًمراسمع ومٝمق يمذًمؽ ُمـ رواي٦م اًمٗمْمؾ سمـ دهلؿ
وهق ًملم احلدي٨م ،وىمد ٟم٘مؾ اًمؽمُمذي شمْمٕمٞمػ اإلُم٤مم أمحد ًمٚمقضمف اًمراسمع سمٕمد إظمراضمف ًمف-
وىمد رضمح اًمدارىمٓمٜمل اًمقضمف اًمث٤مين< وم٘م٤مل :واًم٘مقل ىمقل اسمـ اعمٌ٤مرك وُمـ شم٤م َسم َٕم ُف ،ورضمحف
يمذًمؽ ذم ُمقوع آظمر ُمـ اًمٕمٚمؾ(-)4
زابعاً :اذتهه عل ٙاذتدٓح:
احلدي٨م ُمـ وضمٝمف اًمراضمح وٕمٞمػ< ًمالٟم٘مٓم٤مع سملم قمقف وؾمٚمٞمامن سمـ ضم٤مسمر ،وؾمٚمٞمامن
جمٝمقل(-)5


( )3اعمًتدركً ،مٚمح٤ميمؿ ،دار اعمٕمروم٦م (-)555 .6
( )4اًمٕمٚمؾ اًمقاردة (-)4325.53 .33
(ُ )5مٞمزان آقمتدال ( ،)3;: .4شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م (ت -)4763
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املبخح الجالح
اذتدٓح الجالح

ِ
ِ
وحمٛمدَ ،قمـ َأيب ُهريرة ذم َه ِذه أ َي٦م:
حلًـُ ،
وؾمئؾ َقمـ َطمدي٨م َقمقفَ ،قمـ ظمالَس ،وا َ
ُ
ﱡﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ[ؾمقرة إطمزاب ]8; :أ َي٦م ،ىم٤مل رؾمقل اهلل ط" :إِن
ِ ِ
ِ
حل َ
قؾمك يم٤من َر ُضم ً
دي٨م-
ال َطمٞم ًّٞم٤م ؾمت ًّػما ٓ َيٙم٤مد ُي َرى ُمـ ضمٚمده َر ٌء"---ا َ
ُُم َ
وم٘م٤ملَ :يرويف َقمقف إَقمرايب ،واظمتُٚمِػ َقمٜمف< َومرواه َروح سمـ ُقمٌ٤مدة ،قمـ َقمقف ،قمـ
احلًـِ ،
راين :قمـ َر ٍ
وح-
وحمٛمد ،قمـ َأيب ُهريرة ،ىم٤مل َذًمؽ َّ
وظمال ٌَسُ ،
َ
اًمزقم َٗم ُّ
وىم٤مل َهم ُػم ُه :قمـ َروح ،قمـ َقمقف ،قمـ ُحمٛمد وطمدَ ه ،قمـ َأيب ُهريرة-

رؾمالً ،وقمـ ِظمالَس،
حلًـ ُُم َ
وىم٤مل حيٞمك اًم َ٘مٓم٤من :يم٤من ُمٕمل ذم َأـمراف قمـ َقمقف ،قمـ ا َ
ِ
رؾم ٌؾ-
ومً َ٠مًم٧م َقمق ًوم٤مَ ،
ُ
ومؽمك ُحمٛمدً ا ،وىم٤مل :ظمالَس ُُم َ
وحمٛمد ،قمـ َأيب ُهريرة هذا احلدي٨مَ ،
ورواه اسمـ َأيب َقم ُروسم٦م ،قمـ احلًـ ،قمـ َأيب ُهريرة-
َ
رؾم ٌؾ(-)3
َّ
حلًـ ُُم َ
واًمّمحٞمح قمـ ا َ
ختري٩م احلدي٨م:
روى هذا احلدي٨م قمقف ،واظمتٚمػ قمٜمف قمغم صمالصم٦م أوضمف:
اًمقضمف إول :قمـ قمقفَ ،قمـ احلًـِ ،
وحمٛمدَ ،قمـ َأيب ُهريرة ُ مرومققم ً٤م-
وظمال ٌَسُ ،
,

َروح سمـ ُقمٌ٤مدة :أظمرج طمديثف اًمٌخ٤مري (.378 .6ح )5626سمٚمٗمظ" :إن ُمقؾمك يم٤من
َ
إهائٞمؾ
رضمال َطم ِٞم َّٞم ً٤م ِؾم ِّتػم ًاُ ٓ ،ي َرى ُمـ ِضم ْٚم ِد ِه ر ٌء اؾمتحٞم٤م ًء ُمٜم ُف ،ومآذا ُه ُمـ آذا ُه ُمـ سمٜمل
ِ
ؽم هذا اًمتًؽم ،إٓ ُمـ ٍ
سمرص وإُم٤م أدر ٌة :وإُم٤م آوم ٌ٦م ،وإن اهلل
قمٞم٥م سمجٚمده :إُم٤م ٌ
وم٘م٤مًمقاُ :م٤م َيًت ُ
ِ
َ
اهمتًؾ ،ومٚمام
احلجر ،صمؿ
ومقوع صمٞم٤مسم ُف قمغم
أرا َد أن يؼمئ ُف مم٤م ىم٤مًمقا عمقؾمك ،ومخال يقُم ً٤م وطمد ُه،
َ
ِ
أىمٌؾ إمم ِ
ومرغ َ
َ
صمٞم٤مسمف ًمٞم٠مظمذه٤مَّ ،
احلجر،
وـمٚم٥م
وم٠مظمذ ُمقؾمك قمّم٤م ُه
سمثقسمف،
احلجر َقمدَ ا
وإن
َ
َ
َ
ومجٕمؾ ي٘مقل :صمقيب َطم َج ُر ،صمقيب َطم َج ُر ،طمتك اٟمتٝمك إمم ٍ
َ
ُمإل ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ ،ومرأوه قمري٤مٟم ً٤م

( )3اًمٕمٚمؾ اًمقاردة (-)37:8.4;: .:

;;3
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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ِ
َ
سم٤محلجر
وـمٗمؼ
وم٠مظمذ صمقسم ُف ومٚمًٌ ُف،
احلجر،
أطمً َـ ُم٤م َظم َٚم َؼ اهللُ ،وأسمرأه مم٤م ي٘مقًمقن ،وىم٤مم
َ
ُ
ِ
ضسم ً٤م سمٕمّم٤مه ،ومقاهلل إن سم٤محلجر ًمٜمدسم ً٤م ُمـ ِ
ضسمف ،صمالصم ً٤م أو أرسمٕم ً٤م أو َخً ً٤م ،ومذًمؽ ىمقًمف:ﭐ
أصمر
ﱡﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ[ؾمقرة
إطمزاب-"]8; :
وأظمرضمف اًمٌخ٤مري يمذًمؽ ( )69;;.343 .8خمتٍم ًا سمٚمٗمظ" :إن ُمقؾمك يم٤من رضم ً
ال
طمٞمٞم ً٤م ،وذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم" ﭐﱡﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓﱠ[ؾمقرة إطمزاب ،"]8; :يمال اًمٚمٗمٔملم قمـ اسمـ راهقي٦م-
واًمؽمُمذي (.435 .7ح )5443قمـ قمٌد سمـ ُمحٞمدُ ،مٓمقًٓ-
وأيب قمقاٟم٦م ذم "ُمًتخرضمف" (.577 .3:ح )32694قمـ اًمزقمٗمراين ،سم٤مًمٚمٗمظ اعمختٍم-
صمالصمتٝمؿ  ,إؾمح٤مق ،وقمٌد ،واًمزقمٗمراين  ,قمـ روح ،قمـ قمقف قمـ احلًـ وظمالس
وحمٛمد ,مجٞمٕم٤م  ,قمـ أيب هريرة ُ مرومققم ً٤م-
وأظمرضمف يمذًمؽ أمحد (.5;8 .38ح )3289:قمـ روح قمـ قمقف قمـ ظمالس وحمٛمد
قمـ أيب هريرة ُ مرومققم ً٤مُ ،مٓمقًٓ-
وأظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم "شمٗمًػمه" (; ،)3;4 .3واًمٓمح٤موي ذم "ذح ُمِمٙمؾ
أصم٤مر" (.89 .3ح )89قمـ َروح سمـ ُقمٌ٤مدة ،قمـ قمقف ،قمـ حمٛمد وطمده سمف ُمٓمقًٓ( -سمدون
ذيمر احلًـ وظمالس)-
وأظمرضمف يمذًمؽ إؾمح٤مق سمـ راهقيف ذم "ُمًٜمده" (.393 .3ح )33:وُمـ ـمري٘مف:
اًمٜمً٤مئل ذم "اًمٙمؼمى" (.449 .32ح )33582قمـ روح ،قمـ قمقف ،قمـ ظمالس وطمده سمف
ُمٓمقًٓ( -سمدون ذيمر احلًـ وحمٛمد)-
,

اًمٜمي سمـ ُؿمٛمٞمؾ :أظمرج طمديثف اًمٜمً٤مئل ذم "اًمٙمؼمى" (.449 .32ح )33583قمـ
قمقف ،قمـ ظمالس وطمده سمف( -سمدون ذيمر احلًـ وحمٛمد)-

رؾمالً-
حلًـ ُُم َ
اًمقضمف اًمث٤مين :قمـ قمقف ،قمـ ا َ
,

روح سمـ ُقمٌ٤مدة :أظمرج طمديثف أمحد (.5;8 .38حُ )3289:مٓمقًٓ-
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حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أيب قمدي :أظمرج طمديثف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم "شمٗمًػمه" (;.3
 )3;5سمٜمحقه-
يمالمه٤م – روح ،واسمـ أيب قمدي  ,قمـ قمقف ،قمـ احلًـ ُمرؾمالً-
وأظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر (.:7 .9ح )3973قمـ طمزم سمـ أيب طمزم قمـ احلًـ ُمـ

ىمقًمف-
اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :قمـ قمقف ،قمـ ِظمالَس ُمرؾم ً
ال:
,

حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من :أظمرج طمديثف اسمـ أيب طم٤مشمؿ "اجلرح واًمتٕمديؾ" ( )458 .3قمـ
قمقف سمف خمتٍم ًا-

ثاىٔاً :بٔاٌ أحْال السّاٗ عً املداز:
رواة اًمقضمف إول:
,

َروح سمـ ُقمٌ٤مدة :اًم َ٘م ْٞمز ،صم٘م٦م (-)3

,

اًمٜمي سمـ ُؿمٛمٞمؾ :اعم٤مزين ،صم٘م٦م صمٌ٧م(-)4

رواة اًمقضمف اًمث٤مين:
,

َروح سمـ ُقمٌ٤مدة :اًم َ٘م ْٞمز ،صم٘م٦م(-)5

,

اًمً َٚمٛمل ،صم٘م٦م(-)6
اسمـ أيب قمدي :حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أيب قمدي ُّ

رواة اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:
,

حيٞمك اًم٘مٓم٤من :أسمق ؾمٕمٞمد اًمٌٍمي ،صم٘م٦م ُمت٘مـ طم٤مومظ إُم٤مم ىمدوة (-)7

( )3شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )4شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م اًمث٤مين-
( )5شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )6شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )7شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-

423
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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ثالجاً :اليظس يف االختالف:
مم٤م شم٘مدم سم٤مًمٜمٔمر ذم آظمتالف قمـ قمقف إقمرايب ئمٝمر زم أن قمقوم ً٤م طمدث سم٤محلدي٨م قمغم
أوضمف خمتٚمٗم٦م< ومٛمرة جيٛمع سملم اًمثالصم٦م وُمر ًة يٗمرق سمٞمٜمٝمؿ ،وُمر ًة يرومع احلدي٨م ،وُمرة يرؾمؾ-
ومجع قمقف ذم روايتف ًمٚمثالصم٦م ىمد أٟمٙمره ؿمٕمٌ٦م يمام ٟم٘مؾ اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ اسمـ اعمديٜمل ،ىم٤مل:
ؾمٛمٕم٧م حيٞمك ىم٤مل :ىم٤مل زم ؿمٕمٌ٦م ذم أطم٤مدي٨م قمقف قمـ ظمالس قمـ أيب هريرة وحمٛمد  ,يٕمٜمل
اسمـ ؾمػميـ  ,قمـ أيب هريرة إذا مجٕمٝمؿ ،ىم٤مل زم ؿمٕمٌ٦م :شمرى ًمٗمٔمٝمؿ واطمدا؟! ىم٤مل أسمق حمٛمد سمـ
أيب طم٤مشمؿ :يم٤معمٜمٙمر قمغم قمقف(-)3
زابعاً :اذتهه عل ٙاذتدٓح:
احلدي٨م صحٞمح< أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمام شم٘مدم-


(ُ )3م٘مدُم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ (-)369 .3
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املبخح السابع
اذتدٓح السابع

وؾم ِئؾ َقمـ طمدي٨م سمـ ِؾم ِػميـَ ،قمـ َأيب هريرة ،ىم٤مل رؾمقل اهلل طًَ " :مق يم٤من هذا ِ
اًمٕمٚمؿ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُُم َٕم َّٚم ً٘م٤م سمِ٤مًم ُّث َري٤م ًَم ُٞم ِ
ٜم٤مو ًُمف ٟم٤مس ُمـ َأسمٜم٤مء ِ
وم٤مر َس"-
َقم ٍ
قن-

ِ
ِ
اًمًٙمَـ سمـ ٟم٤مومع ،قمـ اسمـ
وم٘م٤ملُ :ي َ
روى قمـ اسمـ َقمقنَ ،قمـ اسمـ ؾم ِػميـ ،وٓ َيّمح َقمٜمف ،ىم٤مل َّ

ِ
حلج٤مج ،قمـ َقمقف ،قمـ
وروي قمـ َقمقف إَقمرايب ،واظمتُٚمػ قمٜمف< َومرواه َحي َٞمك سمـ َأيب ا َ
ُ

اسمـ ِؾم ِػميـ ،قمـ َأيب ُهريرة-

وظم٤م ًَمٗمف َأصح٤مب َقمقفُِ ،مٜمٝمؿ :سمِنم سمـ اعمُ َٗم َّْمؾ ،واًم َٗمْمؾ ،واسمـ ُؿم َٛمٞمؾ ،وإِسمراهٞمؿ اسمـ
َـمٝمامنَ ،ومر َو ْوه قمـ قمقف ،قمـ َؿمٝمر سمـ َطم َ
قؿم٥م ،قمـ اسمـ ِؾم ِػميـَ ،قمـ َأيب ُهريرة-
اًمّمقاب(-)3
وهق َّ
أّالً :ختسٓج اذتدٓح:
روى هذا احلدي٨م قمقف ،واظمتٚمػ قمٜمف قمغم وضمٝملم:
اًمقضمف إول :قمـ قمقف ،قمـ اسمـ ؾمػميـ ،قمـ أيب هريرة -
أظمرج هذا اًمقضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "شم٤مريخ أصٌٝم٤من" ( ،)45.3واسمـ طمٌ٤من (.38
;;.4ح; ،)952واًمدارىمٓمٜمل ذم "إومراد" (ص.354ح;ُ )3مـ ـمريؼ حيٞمك سمـ أيب
َ٤من ا ًْم ِٕم ْٚمؿ سمِ٤مًم ُّثري٤م ًَم َتٜمَ٤مو ًَمف ِرضم ٌ٤مل ُِمـ َأسمٜم ِ
احلج٤مج ،قمـ قمقف ،قمـ اسمـ ؾمػميـ سمف ،سمٚمٗمظ " ًَم ْق يم َ
َ٤مء
ْ ْ
َ ُ َ
ُ َ َّ
َوم ِ
٤مرس"-
اًمقضمف اًمث٤مين :قمـ قمقف ،قمـ ؿمٝمر ،قمـ اسمـ ؾمػميـ ،قمـ أيب هريرة -
رواه قمـ قمقف مج٤مقم٦م ،ذيمر ُمٜمٝمؿ اًمدارىمٓمٜمل أرسمٕم٦م:
,

سمنم سمـ اعمٗمْمؾ :ذيمر طمديثف اًمدارىمٓمٜمل ذم "اًمٕمٚمؾ" ،وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "شم٤مريخ أصٌٝم٤من"
(-)45 .3

( )3اًمٕمٚمؾ اًمقاردة (-)3:72.6:.32
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أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب اعمُٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمف ذم قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل(مجٕم ً٤م ودراؾم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

,

اًمٗمْمؾ سمـ دهلؿ :ذيمر طمديثف اًمدارىمٓمٜمل ذم "اًمٕمٚمؾ"-

,

اًمٜمي سمـ ُؿمٛمٞمؾ :ذيمر طمديثف اًمدارىمٓمٜمل ذم "اًمٕمٚمؾ"-

,

إسمراهٞمؿ سمـ ـمٝمامن :أظمرج طمديثف أسمق قمٌد اهلل اًمٕمٓم٤مر ذم "ضمزءه" (ص.49ح،)48
سمٛمثٚمف-
ورواه قمـ قمقف أيْم ً٤م ممـ مل يذيمرهؿ اًمدارىمٓمٜمل:

,

ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م :أظمرج طمديثف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م (.637.8ح ،)54738سمٛمثٚمف-

,

إؾمح٤مق سمـ يقؾمػ :أظمرج طمديثف أمحد (.553 .35ح ،)9;72سمٛمثٚمف-

,

قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمٓم٤مء :أظمرج طمديثف أمحد (.482 .37ح ،);662سمٛمثٚمف-

,

حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر :أظمرج طمديثف أمحد (.;2.38ح ،)32279سمٛمثٚمف-

,

هقذة سمـ ظمٚمٞمٗم٦م :أظمرج طمديثف احل٤مرث يمام ذم "سمٖمٞم٦م اًمٌ٤مطم٨م قمـ زوائد ُمًٜمد احل٤مرث"
(.;65 .4ح ،)3262وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "شم٤مريخ أصٌٝم٤من" ( ،)45 .3وذم "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء"
( ،)86 .8سمٛمثٚمف وًمٗمظ أيب ٟمٕمٞمؿً" :مق يم٤من اًمٕمٚمؿ ُمٜمقـم ً٤م-"--

,

قمثامن سمـ اهلٞمثؿ :أظمرج طمديثف اسمـ قمدي ذم "اًمٙم٤مُمؾ" ( ،)84 .7واسمـ اًمٖمٓمريػ ذم
"ضمزءه" (ص ;;.ح ،)79سمٛمثٚمف-

,

يزيد سمـ زريع :ذيمر طمديثف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء" ( ،)86 .8سمٛمثٚمف-

,

اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد :ذيمر طمديثف أسمق ٟمٕمٞمؿ "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء" ( ،)86 .8سمٛمثٚمف-
مجٞمٕمٝمؿ ,آصمٜم٤م قمنم راوي ً٤م  ,قمـ قمقف ،قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م ،قمـ اسمـ ؾمػميـ قمـ أيب

هريرة -
ثاىٔاً :بٔاٌ أحْال السّاٗ عً املداز:
رواة اًمقضمف إول:
,

حلج٤مج :قمٌد اهلل سمـ إهتؿ اخل٤مىم٤مين ،أسمق أيقب اًمٌٍمي (ت س)-
حيٞمك سمـ َأيب ا َ
ًملم احلدي٨م< ذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم "اًمث٘م٤مت" وىم٤مل رسمام أظمٓم٠م-
وىم٤مل اسمـ قمدي ٓ :أرى سمحديثف سم٠مؾم ً٤م-
426
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وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :ؿمٞمخ-
وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿً :مٞمس سم٤مًم٘مقي-
وىم٤مل اسمـ ُمٕملم ،واًمٜمً٤مئلً :مٞمس سمٌمء-
وىم٤مل اسمـ ُمٕملم ُمرةًً :مٞمس سمث٘م٦م(-)3
رواة اًمقضمف اًمث٤مين:
,

سمنم سمـ اعمٗمْمؾ :سمـ ٓطمؼ اًمرىم٤مر ُمقٓهؿ ،أسمق إؾمامقمٞمؾ اًمٌٍمي (ع)-
صم٘م٦م صمٌ٧م ،ىم٤مل أمحد :إًمٞمف اعمٜمتٝمك ذم اًمتثٌ٧م سم٤مًمٌٍمة (-)4

,

اًمٗمْمؾ سمـ دهلؿ :اًمقاؾمٓملً ،ملم(-)5

,

اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ :اعم٤مزين ،صم٘م٦م صمٌ٧م ؿمٞمخ ُمرو وحمدصمٝم٤م(-)6

,

إسمراهٞمؿ سمـ ـمٝمامن :سمـ ؿمٕمٌ٦م اخلراؾم٤مين ،أسمق ؾمٕمٞمد اهلروي (ع)-
صم٘م٦م< وصم٘مف أمحد وأسمق طم٤مشمؿ ،وىم٤مل اًمدارُمل :مل يزل إئٛم٦م يِمتٝمقن طمديثف ،ويرهمٌقن ومٞمف

ويقصم٘مقٟمف(-)7
,

ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م :اًمٗمزاري ،صم٘م٦م طم٤مومظ(-)8

,

إؾمح٤مق سمـ يقؾمػ :اعمخزوُمل ،اعمٕمروف سم٤مٕزرق ،صم٘م٦م(-)9

,

قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمٓم٤مء :اخلٗم٤مف ،أسمق ٟمٍم اًمٕمجكمُ ،مقٓهؿ اًمٌٍمي( -قمخ م د ت س
ق)-

( )3شمرمجتف :اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم ( ،)5;9 .6اًمٙم٤مُمؾ (; ،)89 .هتذي٥م اًمٙمامل (-)485 .53
( )4شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)588.4هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)372.6هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-):66.3
( )5شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م اًمث٤مين-
( )6شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م اًمث٤مين-
( )7شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)329.4هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)32:.4هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)334.3
( )8شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )9شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
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صدوق< وصم٘مف اسمـ ُمٕملم ُمرةً ،وىم٤مل اًمٜمً٤مئل ،واسمـ قمدي ،واسمـ ُمٕملم أيْم ً٤مً :مٞمس سمف
سم٠مس-
وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :يم٤من صدوىم ً٤م ،وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :يٙمت٥م طمديثف ،حم ُّٚمف اًمّمدق-
وىم٤مل اًمٌخ٤مري ،واًمٜمً٤مئل أيْم ً٤مً :مٞمس سم٤مًم٘مقي ،زاد اًمٌخ٤مري :وهق حيتٛمؾ(-)3
,

حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر :اهلذزمُ ،همٜمْدَ ر ،صم٘م٦م(-)4

,

هقذة سمـ ظمٚمٞمٗم٦م :اًمث٘مٗمل ،صدوق(-)5

,

قمثامن سمـ اهلٞمثؿ :اًم َٕمٌدي ،صم٘م٦م شمٖمػم سمآظمرة(-)6

,

يزيد سمـ ُز َر ْيع :اًمٕم ْٞمٌم ،أسمق ُمٕم٤موي٦م اًمٌٍمي(ع)-
صم٘م٦م صمٌ٧م< ىم٤مل اسمـ اعمٌ٤مرك ًمرضمؾ :قمـ ُمثٚمف ومحدث-
ووصم٘مف أمحد ،واسمـ ُمٕملم ،وأسمق طم٤مشمؿ وزاد :إُم٤مم ،وهمػمهؿ(-)7

,

اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد :أسمق قم٤مصؿ اًمِمٞمٌ٤مين ،اًمٌٍمي(ع)-
صم٘م٦م صمٌ٧م< وصم٘مف اسمـ ُمٕملم ،واًمٕمجكم ،واسمـ ؾمٕمد ،وهمػمهؿ(-)8

ثالجاً :اليظس يف االختالف:
مم٤م شم٘مدم يتْمح أٟمف اظمتٚمػ قمغم قمقف إقمرايب قمغم وضمٝملم ،وئمٝمر زم رضمح٤من اًمقضمف
اًمث٤مين< عم٤م ي٠ميت:
 ,3رواي٦م قمدد ُمـ اًمث٘م٤مت هلذا اًمقضمف ،وُمٜمٝمؿ ُمـ هق ُمقصقف سم٤محلٗمظ وآشم٘م٤من يمٌنم سمـ
اعمٗمْمؾ واسمـ ُؿمٛمٞمؾ وُمـ واوم٘مٝمؿ ،و واوم٘مٝمؿ ُمـ هق و٤مسمط حلدي٨م قمقف وهق هقذة،
وٓ يداٟمٞمٝمؿ ذم احلٗمظ وآشم٘م٤من ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ وهق حيٞمك سمـ أيب احلج٤مج< سمؾ هق ًملم

( )3شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ،)94.8هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)72;.3:هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)5;:.8
( )4شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )5شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )6شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )7شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ(; ،)485.هتذي٥م اًمٙمامل( ،)346.54هتذي٥م اًمتٝمذي٥م(-)4:7.33
( )8شمرمجتف :اجلرح واًمتٕمديؾ( ،)3:9.:هتذي٥م اًمٙمامل( ،)4:3.35هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (-)5;7.6
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إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

احلدي٨م-
 ,4أن رواة اًمقضمف اًمث٤مين قمدد يمثػم سمٚمٖمقا اصمٜمل قمنم راوي ً٤م وظم٤مًمٗمٝمؿ راوي واطمد ،واًمٕمدد
أومم سم٤محلٗمظ ُمـ اًمقاطمد يمام شم٘مدم ،وشمٗمرد ٍ
راو واطمد سم٤مًمقضمف اعمخ٤مًمػ-
اًمّمقاب-
وىمد رضمح اًمدارىمٓمٜمل اًمقضمف اًمث٤مين< وم٘م٤مل :وهق َّ
وىم٤مل قمـ اًمقضمف اعمرضمقح :هذا طمدي٨م همري٥م ُمـ طمدي٨م حمٛمد سمـ ؾمػميـ ،قمـ أيب
هريرة ،وهق همري٥م ُمـ طمدي٨م قمقف سمـ أيب مجٞمٚم٦م إقمرايب ،قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ ،شمٗمرد سمـ
حيٞمك سمـ أيب احلج٤مج أسمق أيقب اخل٤مىم٤مين قمٜمف ،وهمػمه يرويف قمـ قمقف ،قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م،
قمـ أيب هريرة(-)3
زابعاً :اذتهه عل ٙاذتدٓح:
احلدي٨م ُمـ وضمٝمف اًمراضمح وٕمٞمػ< ومٞمف ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م-
واحلدي٨م قمٜمد ُمًٚمؿ (حُ )4768مـ ـمري٘ملم همػم ـمريؼ قمقف وًمٗمٔمفً" :مق يم٤من اًمديـ
قمٜمد اًمثري٤مً ،مذه٥م سمف رضمؾ ُمـ وم٤مرس,أو ىم٤ملُ,مـ أسمٜم٤مء وم٤مرس طمتك يتٜم٤موًمف" -وًمٗمٔمف أظمر:
"ًمق يم٤من اإليامن قمٜمد اًمثري٤مً ،مٜم٤مًمف رضم٤مل ُمـ ه١مٓء"-


( )3إومراد (ص-)354 :
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املبخح ارتامظ
اذتدٓح ارتامظ

وؾم ِئؾ قمـ طمدي٨م اسمـ ِؾم ِػميـ ،قمـ َأيب ُهريرة ،ىم٤مل َرؾمقل اهلل ط" :إِن ُمـ َأذاط
ُ
ٌ٤مرون ذم اًمدُّ ٟمٞم٤م ،و َأن شم َُرى
اًمً٤م َقم٦م َأن ُي َرى ِرقم٤مء اًمِم٤مء رؤوس اًمٜم٤مس ،و َأن َي َرى اًمٌ٤مد احلُٗم٤مة ُي ُ
إَ َُم٦م شمَٚمِد َر َسمتَٝم٤م"-
وم٘م٤ملَ :يرويف قمقف إَقمرايب ،واظمتُٚمِػ َقمٜمف< َومرواه ُقمثامن سمـ اهلٞمثؿ( ،)3وحيٞمك سمـ َأيب
حلج٤مج ،قمـ َقمقف ،قمـ اسمـ ِؾم ِػميـ ،قمـ َأيب ُهريرة-
ا َ

وظم٤م ًَمٗمٝمام َهقذة سمـ َظمٚمٞم َٗم٦مَ ،رواه ،قمـ َقمقف ،قمـ َؿمٝمر سمـ َطم َ
قؿم٥مَ ،قمـ َأيب ُهريرة-
واًم٘مٚم٥م إِمم ىمقل َهق َذة َأُم َٞم ُؾ(-)4
أّالً :ختسٓج اذتدٓح:
روى هذا احلدي٨م قمقف ،واظمتٚمػ قمٜمف قمغم وضمٝملم:
اًمقضمف إول :قمـ قمقف ،قمـ اسمـ ِؾم ِػميـ ،قمـ َأيب ُهريرة -
ذيمر اًمدارىمٓمٜمل ذم "اًمٕمٚمؾ" رواي٦م قمثامن سمـ اهلٞمثؿ وحيٞمك سمـ أيب احلج٤مج قمـ قمقف سمف،
ومل أىمػ قمغم ُمـ أظمرضمٝم٤م-
اًمقضمف اًمث٤مين :قمـ قمقف ،قمـ َؿمٝمر سمـ َطم َ
قؿم٥م ،قمـ َأيب ُهريرة -
رواه قمـ قمقف مج٤مقم٦م ،ذيمر ُمٜمٝمؿ اًمدارىمٓمٜمل واطمد ًا:
,

هقذة سمـ ظمٚمٞمٗم٦م :أظمرج طمديثف أمحد (.87 .37ح ،);34:وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم "طمٚمٞم٦م
إوًمٞم٤مء" ( ،)86 .8سمٛمثٚمف وومٞمف" :احلٗم٤مة اًمٕمراة" سمدل "اًمٌ٤مد احلٗم٤مة"-

ورواه قمـ قمقف أيْم ً٤م ممـ مل يذيمرهؿ اًمدارىمٓمٜمل:
,

قمثامن سمـ اهلٞمثؿ :أظمرج طمديثف اسمـ قمدي ذم "اًمٙم٤مُمؾ"( ،)84 .7واًمِمجري ذم "شمرشمٞم٥م
جل َّقع-"--
إُم٤مزم اخلٛمٞمًٞم٦م" (.587 .4ح ،)4994سمٛمثٚمف وومٞمف" :احلٗم٤مة اًمٕمراة ا ُ

( )3وىمد وىمع سمٞم٤مض قمٜمد اؾمؿ (قمثامن) ذم خمٓمقط قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل-
( )4اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ( ،)3:85.82.32وضم٤مء ذم إطمدى ٟمًخ اًمٕمٚمؾ :واًم٘مقل إمم ىمقل هقذة أُمٞمؾ-
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قمٌد اهلل سمـ ُمحران :أظمرج طمديثف اًمدارىمٓمٜمل (.5:2 .6ح; )585سمٛمثٚمف وومٞمف" :احلٗم٤مة
اًمٕمراة اجلُ َّقع-"---

,

ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م :أظمرج طمديثف أسمق قمٛمرو اًمداين ذم "اًمًٜمـ اًمقاردة ذم اًمٗمتـ" (.6
جل َّقع"-
.9:6ح ،)5;5سمٛمثٚمف ،وأوًمف "صمالصم٦م ُمـ أذاط اًمً٤مقم٦م" وومٞمف "احلٗم٤مة اًمٕمراة ا ُ

,

قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ َر ْؾم َت َ٦م :أظمرج طمديثف اًمِمجري ذم "شمرشمٞم٥م إُم٤مزم اخلٛمٞمًٞم٦م"
(.58; .4ح ،)49:9سمٛمثٚمف ،وومٞمف" :احلٗم٤مة اًمٕمراة اجلُ َّقع "---وآظمره "رسمتٝم٤م ورهب٤م"-

ثاىٔاً :بٔاٌ أحْال السّاٗ عً املداز:
رواة اًمقضمف إول:
,

ُقمثامن سمـ اهلَٞمثؿ :اًم َٕمٌدي ،صم٘م٦م شمٖمػم سمآظمرة(-)3

,

حيٞمك سمـ َأيب احلَج٤مج :اخل٤مىم٤مينً ،ملم احلدي٨م(-)4

رواة اًمقضمف اًمث٤مين:
,

َهقذة سمـ َظمٚمٞم َٗم٦م :اًمث٘مٗمل ،صدوق(-)5

,

قمثامن سمـ اهلٞمثؿ :اًم َٕمٌدي ،صم٘م٦م شمٖمػم سمآظمرة(-)6

,

قمٌد اهلل سمـ ُمحران :احلٛمراين ،صدوق خيٓمئ ىمٚمٞم ً
ال (-)7

,

ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م :اًمٗمزاري ،صم٘م٦م طم٤مومظ(-)8

,

قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ َر ْؾم َت َ٦م :اًمزهري ،أسمق احلًـ إصٌٝم٤مين ،إزرقً ،م٘مٌف رؾمت٦م-
(ق)
صم٘م٦م< ىم٤مل أمحدُ :م٤م ذهٌ٧م إمم اسمـ ُمٝمدي إٓ وضمدشمف قمٜمده-

( )3شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )4شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م اًمراسمع-
( )5شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )6شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )7شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
( )8شم٘مدُم٧م شمرمجتف ذم احلدي٨م إول-
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روى قمٜمف أسمق طم٤مشمؿ واسمـ واره وأسمق زرقم٦م ،وأسمق زرقم٦م ٓ يروي إٓ قمـ صم٘م٦م ،وذيمره اسمـ
طمٌ٤من ذم "اًمث٘م٤مت"-
وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :صدوق-
ىم٤مل أسمق ُمًٕمقد اًمرازي :وهمرائ٥م طمديثف وُم٤م يٜمٗمرد سمف يمثػم-
وىمد أضم٤مب اعمٕمٚمٛمل قمـ يمالم أيب ُمًٕمقد ،وم٘م٤مل :ويمؾ ُمـ أيب زرقم٦م وأيب طم٤مشمؿ واسمـ وارة
أضمؾ ُمـ أيب ُمًٕمقد وأصمٌ٧م وأي٘مظ وأقمرف ،ومام رووا قمـ هذا اًمرضمؾ قمـ اسمـ ُمٝمدي واًم٘مٓم٤من
إٓ وىمد قمرومقا صح٦م ؾمامقمف ُمٜمٝمام ،وأُم٤م اًمٖمرائ٥م ،ومٛمـ يمثر طمديثف يمثرت همرائٌف ،وًمٞمس ذًمؽ
سم٘مدح ُم٤م مل شمٙمـ ُمٜم٤م يمػم احلٛمؾ ومٞمٝم٤م قمٚمٞمف ،وًمٞمس إُمر هٜم٤م يمذًمؽ(-)3
ثالجاً :اليظس يف االختالف:
مم٤م شم٘مدم يتْمح أٟمف اظمتٚمػ قمغم قمقف إقمرايب قمغم وضمٝملم ،وئمٝمر زم رضمح٤من اًمقضمف
اًمث٤مين< عم٤م ي٠ميت:
 ,3أن ُمـ رواة اًمقضمف اًمث٤مين ُمـ هق ُمقصقف سم٤محلٗمظ وآشم٘م٤من يمٛمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م ،ورواه
يمذًمؽ ُمـ هق و٤مسمط حلدي٨م قمقف وهق هقذة< ىم٤مل أمحدُ :م٤م اوٌط هذا آصؿ ,يٕمٜمك
هقذة ,قمـ قمقف(-)4
وىمد ظم٤مًمٗمٝمؿ :قمثامن سمـ اهلٞمثؿ وحيٞمك سمـ أيب احلج٤مج-
وم٠مُم٤م قمثامن وم٘مد وىمع اخلالف قمٚمٞمف يمام شم٘مدم ومرواه قمغم اًمقضمٝملم ،وروايتف قمغم اًمقضمف اًمث٤مين
ُمـ رواي٦م أيب ظمٚمٞمٗم٦م اًمٗمْمؾ سمـ احلٌ٤مب وهق ُمًٜمد قمٍمه سم٤مًمٌٍمة صم٘م٦م ُمِمٝمقر-
وىمد وىمع سمٞم٤مض ذم خمٓمقط اًمٕمٚمؾ ًمٚمدارىمٓمٜمل قمٜمد اؾمؿ (قمثامن) قمٜمد ذيمره ُمـ رواة اًمقضمف
إول-
وأُم٤م حيٞمك سمـ أيب احلج٤مج ومٝمق ًملم احلدي٨م يمام شم٘مدم-

( )3شمرمجتف :هتذي٥م اًمٙمامل ( ،)4;8 .39اًمٙم٤مؿمػ ( ،)859 .3هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( ،)456 .8اًمتٜمٙمٞمؾً ،مٚمٛمٕمٚمٛمل ،اعمٙمت٥م
اإلؾمالُمل (-)762 .4
( )4اجلرح واًمتٕمديؾ (;-)33; .
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 ,4أن ُمـ رواه قمـ قمقف قمـ اسمـ ؾمػميـ قمـ أيب هريرة  رسمام ؾمٚمؽ اجل٤مدة( <)3ومرواي٦م
قمقف قمـ اسمـ ؾمػميـ قمـ أيب هريرة ُ مِمٝمقرة خمرضم٦م ذم اًمٌخ٤مري وهمػمه ذم أطم٤مدي٨م
قمدة(-)4
وىمد روى هقذة ,وهق و٤مسمط حلدي٨م ؿمٞمخف قمقف ,قمٜمف قمـ اسمـ ؾمػميـ أطم٤مدي٨م قمدة
ًمٞمس ُمٜمٝم٤م هذا احلدي٨م ،سمؾ روى هذا احلدي٨م قمٜمف قمـ ؿمٝمر سمدل اسمـ ؾمػميـ-
ومم٤م يدل قمغم وهؿ حيٞمك سمـ أيب احلج٤مج أٟمف روى ُمـ ٟمٗمس اًمٓمريؼ طمدي٨مً" :مق يم٤من
اًمديـ قمٜمد اًمثري٤م )5("---ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :همري٥م ُمـ طمديثف( )6قمـ أيب هريرة وهق همري٥م ُمـ
طمدي٨م قمقف قمـ اسمـ ؾمػميـ ،شمٗمرد سمف حيٞمك سمـ احلج٤مج أسمق أيقب احل٤مىم٤مين قمٜمف ،وهمػمه يرويف
قمـ قمقف قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م(-)7
وىمد رضمح اًمدارىمٓمٜمل اًمقضمف اًمث٤مين< وم٘م٤مل ,يمام شم٘مدم :,واًم٘مٚم٥م إِمم ىمقل َهق َذة َأُم َٞم ُؾ-
زابعاً :اذتهه عل ٙاذتدٓح:
احلدي٨م ُمـ وضمٝمف اًمراضمح وٕمٞمػ< ومٞمف ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م وهق وٕمٞمػ )8( ،وىمد وٕمػ
احلدي٨م سمف اسمـ اًم٘مٞمناين(-)9


( )3وؾمٚمقك اجل٤مدة وشمًٛمك أيْم ً٤م ًمزوم اًمٓمريؼ قمٚم٦م يٕمٚمؾ هب٤م احلدي٨م ،ىم٤مل اسمـ رضم٥م :وم٢من يم٤من اعمٜمٗمرد قمـ احلٗم٤مظُ ،مع ؾمقء
طمٗمٔمف ىمد ؾمٚمؽ اًمٓمريؼ اعمِمٝمقر ،واحلٗم٤مظ خي٤مًمٗمقٟمف ،وم٢مٟمف ٓ يٙم٤مد يرشم٤مب ذم ومهف وظمٓمئفٕ ،ن اًمٓمريؼ اعمِمٝمقر شمًٌؼ إًمٞمف
إًمًٜم٦م وإوه٤مم يمثػم ًا -ومٞمًٚمٙمف ُمـ ٓ حيٗمظ" -ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي"ٓ ،سمـ رضم٥مُ ،مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر (-):63 .4
( )4يمحدي٨م "إن ُمقؾمك يم٤من رضمال طمٞمٞم ً٤م" وطمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف "ويمٚمٜمل رؾمقل اهلل ــ صغم اهلل قمٚمٞمف ـــ وؾمٚمؿ
قمغم زيم٤مة رُمْم٤من" اجل٤مُمع اعمًٜمدً ،مٚمٌخ٤مري ،دار ـمقق اًمٜمج٤مة (ح-)4533
( )5أظمرضمف اسمـ طمٌ٤من (ح;ُ )952مـ ـمريؼ حيٞمك سمـ أيب احلج٤مج قمـ قمقف قمـ اسمـ ؾمػميـ سمف ،وأظمرضمف أمحد (ح);662
وهمػمه ُمـ ـمرق قمـ قمقف قمـ ؿمٝمر قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ،واحلدي٨م قمٜمد ُمًٚمؿ (ح ُ )4768مـ همػم ـمريؼ قمقف-
( )6أي :طمدي٨م اسمـ ؾمػميـ-
( )7أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد (-)472 .7
( )8اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل (-)79 .7
( )9ذظمػمة احلٗم٤مظٓ ،سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد ،دار اًمًٚمػ (-);89 .4
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ارتامت٘
احلٛمد هلل اًمذي و َّومؼ إلمت٤مم هذا اًمٌح٨م ،وأؾم٠مًمف شمٕم٤ممم ْ
أن يت٘مٌٚمف ،وأىم ِّٞمد هٜم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م
شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م:
اًمتل
ُ
-3

صٕمقسم٦م قمٚمؿ قمٚمؾ احلدي٨م وؿمدة دىمتف ،وىمٚم٦م اعمتٙمٚمٛملم ومٞمف ُمـ اًمٕمٚمامءُ ،مع ىمٚم٦م يمت٥م
اًمٕمٚمؾ اًمتل وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م-

-4

ُمٙم٤مٟم٦م وأمهٞم٦م يمت٤مب قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل عم٤م اطمتقى قمٚمٞمف ُمـ اعمزاي٤م يمذيمر اًمٕمٚمؾ اخلٗمٞم٦م،
واًمؽمضمٞمح٤مت ،وـمرق سمٕمض إوضمف اًمتل يًٜمده٤م اًمدارىمٓمٜمل-

 -5ؾمٕم٦م قمٚمؿ اًمدراىمٓمٜمل  ,رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم  ,وىمقة طمٗمٔمف وومٝمٛمف-
 -6وىمقع اخلٓم٠م ذم أطم٤مدي٨م قمقف إقمرايب ,ذم هذا اًمٌح٨م ,سمًٌ٥م اًمرواة قمٜمف ،ومٝمق ُمتٗمؼ
قمغم شمقصمٞم٘مف وأطمد ُمـ أظمرج هلؿ اًمِمٞمخ٤من وسم٘مٞم٦م اًمًت٦م-
 -7أن مجٞمع إطم٤مدي٨م اًمتل أقم ّٚمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل سم٤مٓظمتالف قمـ قمقف إقمرايب راضمٕم٦م
ًمالظمتالف ذم اإلؾمٜم٤مد دون اعمتـ-
 -8أن اًمؽمضمٞمح سملم إوضمف ،واًمتّمقي٥م ًمٌٕمْمٝم٤م ٓ يٕمٜمل سم٤مًميورة صح٦م شمٚمؽ اًمٓمرق ،وم٘مد
شمٙمقن هل اًمّمقاب ُمع وٕمٗمٝم٤م طمٙم ًام-
-9

أن ُمـ ـمرق اًمؽمضمٞمح ُم٤م رواه إيمثر قمغم ُم٤م شمٗمرد سمف واطمد أو رواه إىمؾ-

-:

ُمـ ـمرق اًمؽمضمٞمح شم٘مديؿ إصمٌ٧م ذم اًمِمٞمخ وإقمٚمؿ سمحديثف قمغم همػمه-
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التْصٔات
أوع يٌـ يدي اًم٘م٤مرئ مجٚم٦م ُمـ اًمتقصٞم٤مت:
 -3ضورة اًمٕمٜم٤مي٦م سمٙمت٤مب قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل دراؾم٦م وحت٘مٞم٘م ً٤م ،وحم٤موًم٦م اًمٕمثقر قمغم ُمزيد ُمـ
خمٓمقـم٤مشمف حلؾ سمٕمض آؿمٙم٤مٓت واًمٌٞم٤مو٤مت اعمقضمقدة ذم سمٕمض اعمقاوع ذم اًمٜمًخ
اعمقضمقدة-
 -4أويص سمدراؾم٦م إطم٤مدي٨م اًمتل أقم ّٚمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل ًمٌٕمض اًمرواة واًمتل مل شمدرس ُمـ ىمٌؾ-
 -5أويص يمذًمؽ سمدراؾم٦م إطم٤مدي٨م اعمٕم ّٚم٦م سم٤مٓظمتالف قمٜمد همػم اًمدارىمٓمٜمل ،ظمّمقص ً٤م
أطم٤مدي٨م اًمرواة اًمذيـ مل شمدرس أطم٤مديثٝمؿ ُمـ ىمٌؾ-
وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وأشمٌ٤مقمف إمم يقم اًمديـ،
وآظمر دقمقاٟم٤م ْ
أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-
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املصادز ّاملساجع
 ,3اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م قمٌد اهلل ،اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ،ط ،3:اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد،
;362ه-
 ,4اسمـ اًمّمالح قمثامن ،قمٚمقم احلدي٨م ,اعمًامة ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ،,دار اعمٕم٤مرف،
;362ه-
 ,5اسمـ اًمٖمٓمريػ حمٛمد ،ضمزء اسمـ همٓمريػ ،ط ،3:سمػموت ، ،دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م،
3639ه-
 ,6اسمـ اًم٘مٓم٤من قمكم ،سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم ،ط ،3:اًمري٤مض ،دار ـمٞمٌ٦م363: ،ه-
 ,7اسمـ طمٌ٤من حمٛمد ،اًمث٘م٤مت ،ط ،3:طمٞمدر آسم٤مد35;5 ،ه-
 ,8اسمـ طمٌ٤من حمٛمد ،اعمجروطملم ،ط ،3:طمٚم٥م ،دار اًمققمل35;8 ،ه-
 ,9اسمـ طمٌ٤من حمٛمد ،اعمًٜمد اًمّمحٞمح قمغم اًمت٘م٤مؾمٞمؿ وإٟمقاع ,سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚمٌ٤من ،ط،4:
سمروتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3636 ،ه-
 ,:اسمـ راهقيف إؾمح٤مق ،اعمًٜمد ،ط ،3:اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ ،مٙمتٌ٦م اإليامن3634ه3;;3,م-
; ,اسمـ رضم٥م قمٌد اًمرمحـ ،ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي ،ط ،3:اًمزرىم٤مءُ ،مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر3629 ،ه-
 ,32اسمـ ؾمالم اًم٘م٤مؾمؿ ،ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ،ط ،3:دُمِمؼ ،دار اسمـ يمثػم3637 ،ه 3;;7,م-
 ,33اسمـ ؿمٌف قمٛمر ،شم٤مريخ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3639 ،ه-
 ,34اسمـ قمٌد اًمؼم يقؾمػ ،ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ،ط ،3:اًمري٤مض ،دار اسمـ اجلقزي،
3636ه-
 ,35اسمـ قمدي قمٌد اهلل ،اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل ،ط ،3:سمػموت ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م363: ،ه-
 ,36اسمـ قمً٤ميمر قمكم ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ ،سمػموت ،دار اًمٗمٙمر3;;7 ،م-
 ,37اسمـ ُمٜمّمقر ؾمٕمٞمد ،اًمًٜمـ ،ط ،3:اًمري٤مض ،دار اًمٕمّمٞمٛمل3636 ،ه--
 ,38اإلؾمٗمرايٞمٜمل يٕم٘مقب ،اعمًتخرج ،ط ،3:سمػموت ،دار اعمٕمروم٦م363; ،ه-
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إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

 ,39إصٌٝم٤مين أمحد ،شم٤مريخ أصٌٝم٤من ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3632 ،ه,
3;;2م-
 ,3:إصٌٝم٤مين أمحد ،طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء ،ط ،6:سمػموت ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب،
3627ه-
; ,3إصٌٝم٤مين أمحدُ ،مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ،ط ،3:اًمري٤مض ،دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم363; ،ه,
3;;:م-
َخرج ُمـ يمُت٥م اًمٜمَّ٤مس ًمٚمتَّذيمرة واعمًتٓمرف ُمـ أطمقال
 ,42إصٌٝم٤مين قمٌد اًمرمحـ ،اعمًت ُ
اًمرضم٤مل ًمٚمٛمٕمروم٦م ،اًمٌحريـ ،وزارة اًمٕمدل واًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م-
ِّ
 ,43اًمٌخ٤مري حمٛمد ،اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ،اهلٜمد ،ـمٌٕم٦م دار اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م-
 ,44اًمٌخ٤مري حمٛمد ،اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف ،ط ،3:دار ـمقق اًمٜمج٤مة3644 ،ه-
 ,45اًمؼمُمٙمل أمحد ،وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟمٌ٤مء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من ،سمػموت ،دار ص٤مدر-
 ,46اًمٌ٘م٤مقمل سمره٤من اًمديـ ،اًمٜمٙم٧م اًمقومٞم٦م سمنمح إًمٗمٞم٦م ،ط ،4:سمػموت ،قم٤ممل اًمٙمت٥م،
362:ه-
 ,47اًمٌٞمٝم٘مل أمحد ،اًمًٜمـ اًمّمٖمرى ،ط،3:يمراشمٌم3632 ،ه-
 ,48اًمٌٞمٝم٘مل أمحد ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،ط ،3:اًم٘م٤مهرةُ ،مريمز هجر ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت،
3654ه-
 ,49اًمٌٞمٝم٘مل أمحد ،ؿمٕم٥م اإليامن ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م,سمػموت3632 ،,ه-
 ,4:اًمٌٞمٝم٘مل أمحدُ ،مٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر ،ط ،3:يمراشمٌم ،ضم٤مُمٕم٦م اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م،
3634ه-
; ,4اًمؽمُمذي حمٛمد ،اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ،سمػموت ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل3;;: ،م-
 ,52اجلّم٤مص أمحد ،أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،سمػموت ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب3627 ،ه-
 ,53احل٤ميمؿ حمٛمد ،اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ،سمػموت ،دار اعمٕمروم٦م-
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إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

 ,54احل٤ميمؿ حمٛمدُ ،مٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م ،ط ،4:سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م35;9 ،ه-
 ,55اخلتكم إسمراهٞمؿ ،ؾم١مآت اسمـ اجلٜمٞمد ٕيب زيمري٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم ،ط ،3:اعمديٜم٦م اعمٜمقرة:
ُمٙمتٌ٦م اًمدار362: ،ه3;:: ،م-
 ,56اخلٓمٞم٥م أمحد ،شم٤مريخ سمٖمداد ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل3644 ،ه-
 ,57اًمدارىمٓمٜمل قمكم ،إومراد ،ط 4234 ،3:م-
 ,58اًمدارىمٓمٜمل قمكم ،اًمًٜمـ ،ط ،3:سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3646،ه4226 ,م-
 ,59اًمدارىمٓمٜمل قمكم ،اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ،ط ،3:اًمدُم٤مم ،دار اسمـ اجلقزي،
3627ه-
 ,5:اًمدارُمل قمٌد اهلل ،اًمًٜمـ ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب3629 ،ه-
; ,5اًمداين قمثامن ،اًمًٜمـ اًمقاردة ذم اًمٗمتـ وهمقائٚمٝم٤م واًمً٤مقم٦م وأذاـمٝم٤م ،ط ،3:اًمري٤مض ،دار
اًمٕم٤مصٛم٦م3638 ،ه-
 ,62اًمذهٌل حمٛمد ،شم٤مريخ اإلؾمالم ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب3629 ،ه-
 ,63اًمذهٌل حمٛمد ،ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ،ط ،;:سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3635 ،ه-
 ,64اًمذهٌل حمٛمدُ ،مٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ،ط ،3:سمػموت ،دار اعمٕمروم٦م35:4 ،ه-
 ,65اًمرازي قمٌد اًمرمحـ ،اجلرح واًمتٕمديؾ ،ط ،3:طمٞمدر أسم٤مد ،جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م،
3493ه3;74 ,م-
 ,66اًمرازي قمٌد اًمرمحـ ،اعمراؾمٞمؾ ،ط ،3:سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م35;9 ،ه-
 ,67اًمًجًت٤مين ؾمٚمٞمامن ،اًمًٜمـ ،دار اًمٗمٙمر-
 ,68اًمًجًت٤مين قمٌد اهلل ،يمت٤مب اعمّم٤مطمػ ،ط ،3:اًم٘م٤مهرة ،اًمٗم٤مروق احلديث٦م3645 ،ه ,
4224م-
 ,69اًمًٛمٕم٤مين قمٌد اًمٙمريؿ ،إٟمً٤مب ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٗمٙمر3;;: ،م-
 ,6:اًمِم٤مر اهلٞمثؿ ،اعمًٜمد ،ط ،3:اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ3632 ،ه-
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إقمداد :د -أمحد سمـ ذي٥م سمـ محقد اًمٕمتٞمٌل

; ,6اًمِم٤مومٕمل حمٛمد ،اظمتالف احلدي٨م ،طُ ،3:مٍم ،دار اًمقوم٤مء اعمٜمّمقرة3644 ،ه,
4223م-
 ,72اًمِمجري حيٞمك ،شمرشمٞم٥م إُم٤مزم اخلٛمٞمًٞم٦م ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3644،ه-
 ,73اًمِمٞمٌ٤مين أمحد ،اجل٤مُمع ذم اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ,رواي٦م :اعمروذي ،ط ،3:سمقُمٌ٤مي ،اًمدار
اًمًٚمٗمٞم٦م362: ،ه-
 ,74اًمِمٞمٌ٤مين أمحد ،اعمًٜمد ،ط ،3:سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3643 ،ه  4223 ,م-
 ,75اًمٓمؼماين ؾمٚمٞمامن ،اعمٕمجؿ إوؾمط ،اًم٘م٤مهرة ،دار احلرُملم-
 ,76اًمٓمؼمي حمٛمد ،ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،ط ،3:دار هجر3644 ،ه-
 ,77اًمٓمح٤موي أمحد ،ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر ،ط ،3:سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م362: ،ه -
 ,78اًمٓمٞم٤مًمز ؾمٚمٞمامن ،اعمًٜمد ،سمػموت ،دار اعمٕمروم٦م-
 ,79اًمٕمً٘مالين أمحد ،اًمتٚمخٞمص احلٌػم ،طُ ،3:مٍمُ ،م١مؾمً٦م ىمرـمٌ٦م3638 ،ه3;;7,م
 ,7:اًمٕمً٘مالين أمحد ،اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح ،ط ،3:اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،قمامدة اًمٌح٨م
اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م3626 ،ه3;:6,م-
; ,7اًمٕمً٘مالين أمحد ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،ط ،3:ؾمقري٤م ،دار اًمرؿمٞمد3628 ،ه– 3;:8م-
 ,82اًمٕمً٘مالين أمحد ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٗمٙمر3626 ،ه3;:6 ,م-
 ,83اًمٕمً٘مالين أمحدً ،مً٤من اعمٞمزان ،ط ،5:اهلٜمد ،دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م3628 ،ه3;:8 ,م-
 ,84اًمٕمً٘مالين أمحدُ ،مقاوم٘م٦م اخلؼم اخلؼم ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اعمختٍم ،ط ،4:اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م
اًمرؿمد3636 ،ه3;;5 ,م-
 ,85اًمٕمٓم٤مر حمٛمد ،ضمزء أيب قمٌد اهلل اًمٕمٓم٤مر ،ط ،3:خمٓمقط ٟمُنم ذم سمرٟم٤مُم٩م ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ
اعمج٤مين اًمت٤مسمع عمقىمع اًمِمٌٙم٦م اإلؾمالُمٞم٦م4226 ،م-
 ,86اًمٕم٘مٞمكم حمٛمد ،اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ،ط ،3:سمػموت ،دار اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3626 ،ه3;:6,م-
 ,87اًم٘مزويٜمل أمحدُ ،م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،دار اًمٗمٙمر35;; ،ه3;9; ,م-
 ,88اًم٘مٞمناين حمٛمد ،اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3633 ،ه-
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 ,89اعمزي يقؾمػ ،هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ،ط ،3:سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م 3622ه
– 3;:2م-
 ,8:اعمًٚمٛمل حمٛمد وآظمرونُ ،مقؾمققم٦م أىمقال أيب احلًـ اًمدارىمٓمٜمل ذم رضم٤مل احلدي٨م
وقمٚمٚمف ،ط ،3:سمػموت ،قم٤ممل اًمٙمت٥م 4223 ،م-
; ,8اعمٕمٚمٛمل قمٌد اًمرمحـ ،اًمتٜمٙمٞمؾ سمام ذم شم٠مٟمٞم٥م اًمٙمقصمري ُمـ إسم٤مـمٞمؾ ،ط ،4:سمػموت،
اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل3628 ،ه-
 ,92اعم٘مدد حمٛمد ،أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م363; ،ه-
 ,93اعم٘مدد حمٛمد ،ذظمػمة احلٗم٤مظ ،ط ،3:اًمري٤مض ،دار اًمًٚمػ3638 ،ه 3;;8,م-
 ,94اعمقصكم أمحد ،اعمًٜمد ،ط ،3:دُمِمؼ ،دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث3626 ،ه– 3;:6م-
 ,95اًمٜمح٤مس أمحد ،اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ،ط ،3:اًمٙمقي٧مُ ،مٙمتٌ٦م اًمٗمالح362: ،ه-
 ,96اًمٜمً٤مئل أمحد ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،طُ ،3 :مٍم ،دار اًمت٠مصٞمؾ3655 ،ه4234 ,م-
 ,97اًمٜمً٤مئل أمحد ،ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ،ط ،4:سمػموت ،دار إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم3635 ،ه3;;4 ,م-
 ,98اًمٜمقوي حيٞمك ،هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت ،سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-
 ,99اًمٜمٞمً٤مسمقري ُمًٚمؿ ،اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ اًمًٜمـ سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،سمػموت ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-
 ,9:اهلٞمثٛمل قمكم ،سمٖمٞم٦م اًمٌ٤مطم٨م قمـ زوائد ُمًٜمد احل٤مرث ،ط ،3:اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ ،مريمز ظمدُم٦م
اًمًٜم٦م3635 ،ه -
; ,9اًمقاطمدي قمكم ،اًمقؾمٞمط ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اعمجٞمد ،ط ،3:سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
3637ه 3;;6 ,م-
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ّ
واقغ ذؼزٌز اندػاج إىل اهلل نثقافح االدخار ػُد املدػىٌٍ يف ضىء
رؤٌح املًهكح 0202

(دراسح حتهٍهٍح ػهى ػٍُح يٍ خطة املسجد احلراو)
إػداد

د .ػثري تُد خاند انشههىب

شمِمٙمر اًمٌ٤مطمث٦م قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ًمتٛمقيٚمٝم٤م هذا اعمنموع ذم قم٤مم 3663هـ ،سمرىمؿ (-)3;,34,37,223
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ملدص البخح
هتدف دراؾم٦م واىمع شمٕمزيز اًمدقم٤مة إمم اهلل ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر قمٜمد اعمدقمقيـ ذم وقء رؤي٦م
اعمٛمٚمٙم٦م ( 4252دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م قمغم قمٞمٜم٦م ُمـ ظمٓم٥م اعمًجد احلرام) ،إليْم٤مح اًمٗمروق سملم
آ ّدظم٤مر واعمّمٓمٚمح٤مت ذات اًمّمٚم٦م ،وسمٞم٤من أمهٞم٦م شمٕمزيز اًمدقم٤مة ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس
واًمتٕمرف قمغم واىمع شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ قمؼم ظمٓم٥م اعمًجد
اعمدقمقيـ،
ّ
احلرام ،وسمٞم٤من أهؿ اًم٘مْم٤مي٤م اعمٓمروطم٦م ُمع إيْم٤مح أهؿ أؾم٤مًمٞم٥م شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس
اعمدقمقيـ قمؼم ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ،وىمد سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ُمنموقمٞم٦م آ ّدظم٤مرّ ،
وأن اًمٜمٌل اًمّمالة
واًمًالم ومٕمٚمف< شمٓمٞمٞمٌ ً٤م خل٤مـمر أهٚمف ،وحت٘مٞم٘م ً٤م عمّمٚمحتٝمؿ ،وطم٨م سمٓمريؼ همػم ُمٌ٤مذ قمٚمٞمف< ًمْمامن
يمٗم٤مي٦م طم٤مضم٦م ُمـ يٕمقهلؿ اعمدقمق واهلل أقمٚمؿ -ويمذًمؽ سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ىمٞم٤مم ظمٓمٌ٤مء اعمًجد احلرام
سمٓمرح ُمقوقع آ ّدظم٤مر وىمْم٤مي٤مه سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ سمٜمًٌ٦م ( )%67,67ذم اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ،سمٞمٜمام
ُـم ِرح سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ سمٜمًٌ٦م ( )%76,77ذم اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م -وىمد أوص٧م اًمدراؾم٦م
سميورة شمٔم٤مومر اجلٝمقد سملم مجٞمع اجلٝم٤مت ذم اعمجتٛمع ًمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ،واحل٨م قمغم اًمؽمؿمٞمد
ذم اإلٟمٗم٤مق ،وإيْم٤مح ُمآٓت ذًمؽ قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع-
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م( :آ ّدظم٤مر – ظمٓم٥م اعمًجد احلرام  ,رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م -)4252
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مقبٝمٚمًمد اًمِم٤م ظم٧مٜ قمٌػم سم- د: إقمداد----4252 م٦مٙمٚمٛم اعم٦مد اعمدقمقيـ ذم وقء رؤيٜمر قم٤م آ ّدظم٦موم٤مة إمم اهلل ًمث٘م٤واىمع شمٕمزيز اًمدقم

Abstract
Reality of Islamic preachers’ role in promoting the culture of saving among people in
the light of Saudi Vision2030 (analytical study on sample of Grand Mosque’s sermons).
This study aims to show the differences between saving and other related terms, explain
the importance of Islamic preachers’ role in promoting the culture of saving among the
persons invited. Furthermore, it aims to learn about the reality of Islamic preachers’ role
in promoting the culture of saving among the persons invited via Grand Mosque’s
sermons and explain the most important issues at stake with clarifying the most
important methods to enhance saving culture among invited persons via Grand
Mosque’s sermons.
This study shows the legitimacy of saving and it is a custom, as Prophet Muhammad
(peace and blessings be upon him) did in order to give pleasure to his family and
achieve their interests. In addition, Prophet Muhammad (peace and blessings be upon
him) encouraged us indirectly to follow this approach for securing the sufficiency of the
needs of those who depend on the invited persons (Allah knows best). The study also
shows that some preachers of Grand Mosque directly raised the issue of saving and its
issues by (45.45%) in the sermons subject of the study, while it was proposed indirectly
by (54.55%) in the sermons subject of the study. This study recommended collaboration
of efforts between all parties in the society to promote a culture of saving, urging
rationalization of spending and explaining its impacts on the individual and society.
Opening words: Saving, sermons of the Grand Mosque, Saudi Vision 2030.
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م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمـقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمـٚم اعم٦مُمٕم٤م ضمـ٦مـٚجم
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ّ
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٝمديف ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت
أقمامًمٜم٤مُ ،مـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد ّ
أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ
ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد ّ
أن حمٛمد ًا ط قمٌده ورؾمقًمف ،أ ُّم٤م سمٕمد<
طم٨م اإلؾمالم قمغم آقمتدال ذم اإلٟمٗم٤مق ،وقمدم اًمتٌذير< ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﳇ ﳈ ﳉ

ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒﱠ[اًمٗمرىم٤من ،]89:ىم٤مل اسمـ يمثػم

ً( :مٞمًقا

سمٛمٌذريـ ذم إٟمٗم٤مىمٝمؿ ،ومٞمٍمومقن ومقق احل٤مضم٦م ،وٓ سمخالء قمغم أهٚمٞمٝمؿ ومٞم٘مٍمون ذم طم٘مٝمؿ ومال
يٙمٗمقهنؿ ،سمؾ قمدًٓ ظمٞم٤مر ًا ،وظمػم إُمقر أوؾمٓمٝم٤م ٓ ،هذا وٓ هذا)( -)3ويمذًمؽ ّسملم اإلؾمالم
ًمٚمٛمدقمقيـ يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إزُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م ،وووع احلٚمقل اعمٜم٤مؾمٌ٦م ًمذًمؽ وُمٜمٝم٤م
آ ّدظم٤مر ،وذم ؾمقرة يقؾمػ ط قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل وصػ دىمٞمؼ ًمٙمٞمٗمٞم٦م آ ّدظم٤مر ذم اًمًٜملم
اخلّمٌ٦م عمقاضمٝم٦م اًمًٜملم اعمجدسم٦م ،وُمقاضمٝم٦م إزُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م ذم اعمًت٘مٌؾ -وىمد يم٤من ؾمٞمد
اًمدقم٤مة ط يدّ ظمر ىمقت أهٚمف ؾمٜم٦م ،وم٘مد ضم٤مء قمـ قمٛمر  ىم٤مل« :يم٤مٟم٧م أُمقال سمٜمل اًمٜمْمػم مم٤م أوم٤مء
اهلل قمغم رؾمقًمف ط مم٤م مل يقضمػ اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف سمخٞمؾ وٓ ريم٤مب ،ومٙم٤مٟم٧م ًمرؾمقل اهلل ط
ظم٤مص٦م ،يٜمٗمؼ قمغم أهٚمف ُمٜمٝم٤م ٟمٗم٘م٦م ؾمٜمتف ،صمؿ جيٕمؾ ُم٤م سم٘مل ذم اًمًالح واًمٙمراع ،قمدة ذم ؾمٌٞمؾ
اهللش( -)4ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل

( :وومٞمف ضمقاز ا ّدظم٤مر ىمقت ؾمٜم٦م إذا يم٤من ُمـ همٚمتف أ ُّم٤م إذا اؿمؽماه ُمـ

أض سم٤مًمٜم٤مس ،وضمقاز آ ّدظم٤مر ٓ ي٘مدح
اًمًقق -ىم٤مل أسمق اًمٕمٌ٤مس :وم٠مضم٤مزه ىمقم وُمٜمٕمف آظمرون إذا ّ
اًمتقيمؾ)( -)5وطمرص قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم قمغم شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ ُمـ

( )3شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ (اسمـ يمثػم) ،أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد طمًلم ؿمٛمس اًمديـ ،ط3
(دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت363; ،هـ)-334.8 ،
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل ط وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم
سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس ،ط(3دار ـمقق اًمٜمج٤مة ،دُمِمؼ3644 ،هـ) ،يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن ،سم٤مب ىمقًمف :ﱡﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼﱠ[احلنم ،369.8 ،]9 :رىمؿ -6::7
( )5قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،أسمق حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك اًمٕمٞمٜمل( ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت)،
;-446.3
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طمقًمف ذم سمٕمض احل٤مٓت< وم٘مد ضم٤مء قمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمـ أسمٞمف  ىم٤مل:
يم٤من رؾمقل اهلل ط يٕمقدين قم٤مم طمج٦م اًمقداع ُمـ وضمع اؿمتد يب ،وم٘مٚم٧مّ :إين ىمد سمٚمغ يب ُمـ
اًمقضمع وأٟم٤م ذو ُم٤مل ،وٓ يرصمٜمل إٓ اسمٜم٦م ،أوم٠مشمّمدق سمثٚمثل ُم٤مزم؟ ىم٤ملٓ« :ش وم٘مٚم٧م :سم٤مًمِمٓمر؟
وم٘م٤ملٓ« :ش صمؿ ىم٤مل« :اًمثٚم٨م واًمثٚم٨م يمٌػم  ,أو يمثػم  ,إٟمؽ أن شمذر ورصمتؽ أهمٜمٞم٤مء ،ظمػم ُمـ أن
شمذرهؿ قم٤مًم٦م يتٙمٗمٗمقن اًمٜم٤مس ---ش( ،)3ىم٤مل اسمـ طمجر

( :وومٞمف إسم٤مطم٦م مجع اعم٤مل سمنمـمف)( ،)4ومدل

ذًمؽ قمغم ّ
أن آ ّدظم٤مر ُمٓمٚمقب ذقم ً٤م< ومتقومػم ضمزء ُمـ اعم٤مل أُمر ُمٝمؿ< ًمًدّ طم٤مضم٦م اعمًٚمؿ ،وًمؽمك
اًمقرصم٦م أهمٜمٞم٤مء يتٕمٗمٗمقن قمـ اعمً٠مًم٦م< وًمذًمؽ يٜمٌٖمل قمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل ذم اًمقىم٧م احل٤مض أن
يٕمززوا صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ< عم٤م يِمٝمده اًمٕم٤ممل يمٚمف ُمـ وٕمػ سمٕمض اعمقارد
آىمتّم٤مدي٦م ،واإلُمٙم٤مٟم٤مت اعم٤مدي٦م ،وعم٤م ًمذًمؽ ُمـ ٟمٗمع يٕمقد قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع ،ويًٝمؿ ذم
هنْم٦م اًمقـمـ ًمتح٘مٞمؼ رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  ،)5(4252طمٞم٨م شمْمٛمٜم٧م اًمرؤي٦م 4252
ضورة احلٗم٤مظ قمغم اعمقارد احلٞمقي٦م ،طمٞم٨م ورد ومٞمٝم٤م( :ؾمٜمقاصؾ سمٜم٤مء خمزوٟم٤مت اؾمؽماشمٞمجٞم٦م
سمٛمًتقي٤مت آُمٜم٦م ويم٤مومٞم٦م عمٕم٤مجل٦م احل٤مٓت اًمٓم٤مرئ٦م)( -)6وشمْمٛمٜم٧م أيْم ً٤م آًمتزام سمٙمٗم٤مءة اإلٟمٗم٤مق،
وسم٤مًمتقازن اعم٤مزم< ًمذا ؾمٕم٧م هذه اًمدراؾم٦م ًمتًٚمٞمط اًمْمقء قمغم واىمع شمٕمزيز اًمدقم٤مة إمم اهلل ًمث٘م٤موم٦م

( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب رصم٤مء اًمٜمٌل ط ؾمٕمد اسمـ ظمقًم٦م ،:3.4 ،رىمؿ  <34;7أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم
صحٞمحف ،اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل ط ،صحٞمح ُمًٚمؿ ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد
اًمٌ٤مىمل ،ط( 3دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت ،سمدون قم٤مم ـمٌ٤مقم٦م) ،يمت٤مب اًمقصٞم٦م ،سم٤مب اًمقصٞم٦م سم٤مًمثٚم٨م،3472.5 ،
رىمؿ -384:
( )4ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل ،ط( 3دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت،
;359هـ)-58:.7 ،
( )5شمؿ اإلقمالن قمـ رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سمت٤مريخ 3659.9.39هـ ،اعمقاومؼ 4238.6.47م ،وىمد ذيمر ص٤مطم٥م
اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم حمٛمد سمـ ؾمٚمامن ,طمٗمٔمف اهللّ ,
ٟمٌٜمل وـمٜم ً٤م أيمثر ازده٤مر ًا جيد ومٞمف يمؾ ُمقاـمـ ُم٤م يتٛمٜم٤مه،
أن( :ـمٛمقطمٜم٤م أن َ
ومٛمًت٘مٌؾ وـمٜمٜم٤م اًمذي ٟمٌٜمٞمف ُمٕم ً٤م ًمـ ٟم٘مٌؾ إٓ أن ٟمجٕمٚمف ذم ُم٘مدُم٦م دول اًمٕم٤ممل ،سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ واًمت٠مهٞمؾ ،سم٤مًمٗمرص اًمتل شمت٤مح
ًمٚمجٛمٞمع ،واخلدُم٤مت اعمتٓمقرة ،ذم اًمتقفمٞمػ واًمرقم٤مي٦م اًمّمح ّٞم٦م واًمًٙمـ واًمؽمومٞمف وهمػمه ،)---وصمٞم٘م٦م رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمًٕمقدي٦م  ،4252اعمقىمع اًمرؾمٛمل ًمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م ،4252

https://vision2030.gov.sa/ar/vision/crown-message

( )6اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ،ص-82
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آ ّدظم٤مر قمٜمد اعمدقمقيـ قمغم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م ُ 4252مـ ظمالل شم٘مديؿ دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م قمغم قمٞمٜم٦م
ُمـ ظمٓم٥م اعمًجد احلرام-
ّتظَس أٍنٔ٘ املْضْع مبا ٓأتٕ:
 -3ارشمٌ٤مط ُمقوقع آ ّدظم٤مر سمحٗمظ اعم٤مل اًمذي يٕمد ُم٘مّمد ًا ُمٝم ًام ُمـ ُم٘م٤مصد اًمديـ< طمٞم٨م
يٕمقد طمٗمٔمف سم٤مًمٜمٗمع آىمتّم٤مدي قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع ،ويًٝمؿ ذم اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م
ًمٚمقـمـ ،وٓرشمٌ٤مـمف يمذًمؽ سمخٓم٥م اعمًجد احلرام اًمتل حيرص يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم قمغم
طمْمقره٤م ،وآؾمتامع إًمٞمٝم٤م ذم طم٤مل ّ
شمٕمذر احلْمقر يمقهن٤م ُمًجٚم٦م حمٗمقفم٦م-
-4

ارشمٌ٤مط اًمدراؾم٦م سمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  4252اًمتل يٜمٌٖمل قمغم مجٞمع اعمقاـمٜملم
شمٗمٕمٞمٚمٝم٤م طمً٥م جم٤مهلؿ وىمدرهتؿ ًمإلؾمٝم٤مم ذم اًمٜمٝمقض سم٤مًمقـمـ وازده٤مره-

 -5شمٕم ّٚمؼ اًمدراؾم٦م سم٤مًمقاىمع آىمتّم٤مدي اعمٕم٤مس ،طمٞم٨م يِمٝمد اًمٕم٤ممل ؿمح ً٤م ذم اإلُمٙم٤مٟم٤مت
اعم٤مدي٦م ،مم٤م يًتٚمزم شمْم٤مومر اجلٝمقد سملم مجٞمع ومئ٤مت اعمجتٛمع قم٤مُم ً٦م ،وسملم اًمدقم٤مة ظم٤مص ً٦م ،ذم
شمققمٞم٦م اعمدقمقيـ ،وشمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ًمدهيؿ-
أضباب االختٔاز:
ُ -3م٤م ـمرح ذم وصمٞم٘م٦م رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ُ 4252مـ اقمتٜم٤مء سمج٤مٟم٥م آىمتّم٤مد
اعمزدهر ،وضورة إسمراز ذًمؽ ًمٚمٛمدقمقيـ قمغم اظمتالف ذائحٝمؿ ،وذًمؽ يًتٚمزم شمٗمٕمٞمؾ
دور اًمدقم٤مة إمم اهلل ًمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آدظم٤مر سملم اعمدقمقيـ< ًمتح٘مٞمؼ آىمتّم٤مد اعمزدهر
ًمٚمقـمـ-
-4

شمقضمٞمف ٟم٘مد صحٗمل ًمٌٕمض اخلٓمٌ٤مء سم٠مهنؿ ُمٜمٗمّمٚملم قمـ اًمقاىمع وقمـ احلريم٦م آىمتّم٤مدي٦م
ًمٚمتٕمرف قمغم
واًمتٜمٛمقي٦م اًمتل شمٕمٞمِمٝم٤م اًمٌالد ٟمحق حت٘مٞمؼ اًمرؤي٦م  <)3(4252ومٔمٝمرت احل٤مضم٦م
ّ
واىمع ىمٞم٤مم اًمدقم٤مة إمم اهلل سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ ،ودورهؿ دم٤مه ُم٤م
يِمٝمده اًمقـمـ ُمـ هنْم٦م اىمتّم٤مدي٦م ،وهذا ُم٤م ؾمٕم٧م إًمٞمف هذه اًمدراؾم٦م-

( )3اٟمٔمر ُمٜمؼم اجلٛمٕم٦م ورؤي٦م  4252صحٞمٗم٦م قمٙم٤مظ ،سمت٤مريخ  37رضم٥م ;365هـ ،قمغم اًمراسمط:
https://www.okaz.com.sa/article/4268261.
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-5

أصمر ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ذم قمدد يمٌػم ُمـ اعمدقمقيـ طمٞم٨م شمٜم٘مؾ قمؼم اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م،
وشمًجؾ قمؼم ُمقىمٕمٝم٤م اًمرؾمٛمل ُمرئٞم ً٤مُ ،مع متٞمز أئٛم٦م احلرم ظمٓم٤مسمٞم ً٤م ،ودقمقي ً٤م< ًمذا اظمتّم٧م
اًمٌ٤مطمث٦م شمٚمؽ اخلٓم٥م سم٤مًمدراؾم٦م-

مػهل٘ الدزاض٘:
ؾمٕم٧م اًمدراؾم٦م ًمإلضم٤مسم٦م قمـ اًمتً٤مؤٓت أشمٞم٦م:
اإلـم٤مر اًمٜمٔمري:
ُ -3م٤م ُمٗمٝمقم آ ّدظم٤مر؟
ُ -4م٤م اًمٗمرق سملم آ ّدظم٤مر وسملم اعمّمٓمٚمح٤مت ذات اًمّمٚم٦م؟
ُ -5م٤م ُمنموقمٞم٦م آ ّدظم٤مر ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م؟
ُ -6م٤م أمهٞم٦م شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر؟
اإلـم٤مر اًمتحٚمٞمكم:
ُ -3م٤م واىمع ىمٞم٤مم اًمدقم٤مة إمم اهلل سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ؟
ُ -4م٤م اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م ظمٓم٥م اعمًجد احلرام؟
ُ -5م٤م أؾم٤مًمٞم٥م شمٕمزيز اًمدقم٤مة ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ؟
أٍداف الدزاض٘:
اًمتٕمرف قمغم ُمٗمٝمقم آ ّدظم٤مر-
-3
ّ
 -4إيْم٤مح اًمٗمروق سملم آ ّدظم٤مر واعمّمٓمٚمح٤مت ذات اًمّمٚم٦م-
 -5سمٞم٤من ُمنموقمٞم٦م آ ّدظم٤مر ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م-
 -6سمٞم٤من أمهٞم٦م شمٕمزيز اًمدقم٤مة ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ-
 -7اًمتٕمرف قمغم واىمع شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ قمؼم ظمٓم٥م اعمًجد احلرام-
 -8سمٞم٤من اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آدظم٤مر اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م ظمٓم٥م اعمًجد احلرام-
 -9إيْم٤مح أهؿ أؾم٤مًمٞم٥م شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ قمؼم ظمٓم٥م اعمًجد احلرام-
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الدزاضات الطابك٘:
-3

اًمقفمٞمٗم٦م اًمدقمقي٦م خلٓمٌ٦م اجلٛمٕم٦م دراؾم٦م ُمٞمداٟمٞم٦م شم٘مقيٛمٞم٦م قمغم مجٝمقر ُمً٤مضمد اًمري٤مض،
ُم٘مرن سمـ ؾمٕمد اعم٘مرن ،رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ُم٘مدُم٦م ًم٘مًؿ اًمدقمقة وآطمتً٤مب ،ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم
حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م قم٤مم 364:هـ-
أوضمف آشمٗم٤مق :آؿمؽماك ذم حتٚمٞمؾ اخلٓم٥م-
أوضمف آظمتالف :اًمٌح٨م ىمٞمد اًمدراؾم٦م ختّمص ذم ضمزيئ٦م واىمع شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم

ٟمٗمقس اعمدقمقيـُ ،مـ ظمالل قمٞمٜم٦م ُمـ ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ،أ ُّم٤م اًمدراؾم٦م اًمً٤مسم٘م٦م وم٘مد شمٜم٤موًم٧م
رأي مجٝمقر ُمديٜم٦م اًمري٤مض اًمذي حييون ظمٓمٌ٦م اجلٛمٕم٦م-
 -4دور آ ّدظم٤مر اًمٕم٤مئكم ذم متقيؾ اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م ،ظمالدي إيامن ٟمقر اًمٞم٘ملم ،سمح٨م ُم٘مدم
وٛمـ ُمتٓمٚمٌ٤مت ٟمٞمؾ ؿمٝم٤مدة اعم٤مضمًتػم ذم اًمٕمٚمقم آىمتّم٤مدي٦م ،ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر قم٤مم,4233
4234م-
أوضمف آشمٗم٤مق :آؿمؽماك ذم شمٜم٤مول أمهٞم٦م ىمٞمٛم٦م آ ّدظم٤مر-
أوضمف آظمتالف :يمام هق واوح ُمـ اًمٕمٜمقان ّ
وم٢من اًمدراؾم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ختتٚمػ ضمذري ً٤م قمـ
اًمٌح٨م ىمٞمد اًمدراؾم٦م< طمٞم٨م ؾمٚمط اًمْمقء قمغم واىمع شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ،
ُمـ ظمالل قمٞمٜم٦م ُمـ ظمٓم٥م اعمًجد احلرام.
 -5ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ودوره٤م ذم شمٕمزيز ىمٞمؿ اعمقاـمٜم٦م ،ممدوح ؾمٗمػم اًمٕمتٞمٌل ،سمح٨م شمٙمٛمٞمكم
ُم٘مد م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم ذم اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م ،يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ،ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى،
3663هـ-
أوضمف آشمٗم٤مق :حتٚمٞمؾ ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ،ويم٤من ُمـ شمقصٞم٤مت اًمدراؾم٦م اًمتقصٞم٦م سمزي٤مدة
قمٜم٤مي٦م ظمٓمٌ٤مء اعمًجد احلرام سمتْمٛملم ظمٓم٥م اجلٛمٕم٦م اًم٘مٞمؿ آىمتّم٤مدي٦م ًمٚمٛمقاـمٜم٦م سم٤مًمٜمٔمر إمم أمهٞم٦م
اعمج٤مل آىمتّم٤مدي ذم حت٘مٞمؼ اًمتٜمٛمٞم٦م-
أوضمف آظمتالف :اًمدراؾم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ؾم ّٚمٓم٧م اًمْمقء قمغم ُمٗمٝمقم اعمقاـمٜم٦م ،وُمٙمقٟم٤مهت٤م،
وظمّم٤مئّمٝم٤م ،وأسمٕم٤مده٤م ،ودور ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ذم شمٕمزيز ىمٞمؿ اعمقاـمٜم٦م ،أ ُّم٤م هذه اًمدراؾم٦م
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ومً ّٚمٓم٧م اًمْمقء قمغم واىمع شمٕمزيز اًمدقم٤مة إمم اهلل ًمث٘م٤موم٦م آدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ ُمـ ظمالل
قمٞمٜم٦م ُمـ ظمٓم٥م اعمًجد احلرام-
ميَج الدزاض٘:
ٟمٔمر ًا ًمتٜمقع ُمٙمقٟم٤مت هذه اًمدراؾم٦م سملم ضم٤مٟم٥م ٟمٔمري ،وآظمر حتٚمٞمكم وم٘مد اؾمتخدُم٧م
اًمٌ٤مطمث٦م اعمٜمٝمجلم أشمٞملم:
 ,3اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمٜم٤مىمص< طمٞم٨م ي٘مقم قمغم آيمتٗم٤مء سمٌٕمض اجلزئٞم٤مت ذم اعمً٠مًم٦مُ ،مع
إضمراء اًمدراؾم٦م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمتتٌع عم٤م يٕمرض هل٤م---هبدف إصدار أطمٙم٤مم قم٤مُم٦م شمِمٛمؾ مجٞمع
ضمزئٞم٤مت اعمً٠مًم٦م اًمتل مل شمدظمؾ حت٧م اًمدراؾم٦م( <)3طمٞم٨م ىم٤مُم٧م اًمٌ٤مطمث٦م سمتتٌع ومجع سمٕمض
اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٓ ّدظم٤مر-
 ,4اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل ،اًمذي ي٘مّمد سمف :حتديد ووصػ اًمقاىمع ،ومجع احل٘م٤مئؼ قمٜمف ،وحتٚمٞمؾ
سمٕمض ضمقاٟمٌف< إلصمٌ٤مت طم٘م٤مئؼ قمٚمٛمٞم٦م( ،)4وشمؿ شمٓمٌٞمؼ أؾمٚمقب حتٚمٞمؾ اعمحتقى ،اًمذي يٕمدّ
أطمد أؾم٤مًمٞم٥م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اهل٤مدف ًمٚمقصػ اعمقوققمل ،واعمٜمٔمؿ واًمٙمٛمل ًمٚمٛمْمٛمقن
اًمٔم٤مهر ُمـ ُمقاد آشمّم٤مل( <)5طمٞم٨م ىم٤مُم٧م اًمٌ٤مطمث٦م سمجٛمع اخلٓم٥م اًمتل ىمدُم٧م ظمالل ىمراسم٦م
أرسمٕم٦م أقمقام اسمتداء ُمـ اخلٓمٌ٦م اًمتل شمٚم٧م إقمالن وصمٞم٘م٦م اًمرؤي٦م سمت٤مريخ3659.9.44 :هـ،
واٟمتٝم٤مء سمآظمر ظمٓمٌ٦م ُمـ اًمٕم٤مم 3663هـ< ٓؾمتٜمت٤مج ُم٤م يرشمٌط سمٛمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م-
حدّد الدزاض٘:
اعمج٤مل اًمزُمٜمل :ظمٓم٥م اعمًجد احلرام اًمتل ـمرطم٧م اسمتداء ُمـ شم٤مريخ 3659.9.44هـ،
إمم هن٤مي٦م قم٤مم 3663ه ،وىمد اؾمتٖمرق حتٚمٞمؾ اًمٌٞم٤مٟم٤مت ىمراسم٦م اًمِمٝمريـ< طمٞم٨م سمدأ اًمتحٚمٞمؾ سمت٤مريخ:
;3664.4. 3هـ ،واٟمتٝمك سمت٤مريخ3664.6.3 :هـ-
( )3اٟمٔمر اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل طم٘مٞم٘متف ،وُمّم٤مدره ،وُم٤مدشمف وُمٜم٤مهجف ويمت٤مسمتف ،وـمٌ٤مقمتف وُمٜم٤مىمِمتف ،اًمرسمٞمٕم٦م ،د -قمٌد اًمٕمزيز ،ط5
(اًمري٤مض ،ت -د3646 ،هـ)-)39;.3( ،
( )4اٟمٔمر اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،د -قمٌد اًمٕمزيز اًمرسمٞمٕم٦م-3:2,39;.3 ،
( )5اٟمٔمر حتٚمٞمؾ اعمحتقى ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ُمٗمٝمقُمف,أؾمًف,اؾمتخداُم٤مشمف ،د -رؿمدي ـمٕمٞمٛم٦م ،سمدون رىمؿ ـمٌٕم٦م (دار اًمٗمٙمر
اًمٕمريب ،اًم٘م٤مهرة364; ،هـ) ،ص-44
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اعمٙمرُم٦م-
اعمج٤مل اعمٙم٤مين :اعمًجد احلرام ذم ُمٙم٦م ّ
تكطٔنات الدزاض٘:
اإلـم٤مر اًمٜمٔمري:
اعم٘مدُم٦م :وشمِمٛمؾ :أمهٞم٦م اًمدراؾم٦م ،أؾمٌ٤مب اظمتٞم٤مر اًمدراؾم٦مُ ،مِمٙمٚم٦م اًمدراؾم٦م ،أهداف
اًمدراؾم٦مُ ،مٜمٝم٩م اًمدراؾم٦م ،طمدود اًمدراؾم٦م-
اعمٌح٨م إولُ :مٗمٝمقم آ ّدظم٤مر واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم اعمّمٓمٚمح٤مت ذات اًمّمٚم٦م-
اعمٌح٨م اًمث٤مينُ :منموقمٞم٦م شمٕمزيز اًمدقم٤مة ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ-
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :أمهٞم٦م شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ-
اإلـم٤مر اًمتحٚمٞمكم:
اعمٌح٨م إول :إضمراءات اًمدراؾم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م-
اعمٌح٨م اًمث٤مينٟ :مت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م-
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨مُ :مٜم٤مىمِم٦م ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م-
اخل٤ممت٦م :وشمِمٛمؾ :اًمٜمت٤مئ٩م ،واًمتقصٞم٤مت-
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املبخح األّل
مفَْو االدّخاز ّالفسم بٔيُ ّبني املصطلخات ذات الصل٘
أّالً :مفَْو االدّخاز:
آ ّدظم٤مر ًمٖم٦مُ :مّمدر ا ّدظمر( ،وأصؾ آدظم٤مر اذخت٤مر ،وهق اومتٕم٤مل ُمـ اًمذظمر -وي٘م٤مل:
اذختر يذختر ومٝمق ُمذختر ،ومٚمام أرادوا أن يدهمٛمقا ًمٞمخػ اًمٜمٓمؼ ىمٚمٌقا اًمت٤مء إمم ُم٤م ي٘م٤مرهب٤م ُمـ
احلروف ،وهق اًمدال اعمٝمٛمٚم٦مٕ ،هنام ُمـ خمرج واطمد ومّم٤مرت اًمٚمٗمٔم٦م ُمذدظمر سمذال ودال،)3()---
وُمٕمٜم٤مه :ظمٌ٠م اًمٌمء ًمقىم٧م طم٤مضمتف(-)4
آ ّدظم٤مر اصٓمالطم ً٤م ي٘مّمد سمف :قمٜمد سمٕمض اعمتخّمّملم سمٕمٚمؿ اًمٗم٘مف :آطمتٗم٤مظ سمجزء ُمـ
اًمدظمؾ ًمٚمٛمًت٘مٌؾ ،ويمذًمؽ آطمتٗم٤مظ سم٤مًمٌمء وُمٜمف اًمٓمٕم٤مم ًمقىم٧م احل٤مضم٦م( <)5أي :آطمتٗم٤مظ
سم٤مًمٗم٤موؾ قمـ احل٤مضم٦م-
قمٜمد سمٕمض اعمتخّمّملم سمٕمٚمؿ آىمتّم٤مد :أوٗمك اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ قمغم اًمتٕمريػ ـم٤مسمٕم ً٤م
إؾمالُمٞم ً٤م ومٕمدّ آ ّدظم٤مر سم٠مٟمّف :اًمٗمرق سملم ُم٤م جيٜمٞمف اًمٗمرد ُمـ دظمؾ ،وسملم ُم٤م يٚمزُمف ذقم ً٤م إٟمٗم٤مىمف قمغم
اؾمتٝماليمف اخل٤مص( -)6سمٞمٜمام قمٛمؿ اًمٌٕمض أظمر اًمتٕمريػ ومجٕمٚمف :اًمٗمْمؾ ذم اًمدظمؾ ُمـ اإلٟمٗم٤مق
قمغم آؾمتٝمالك( -)7وىمٞمؾ( :اجلزء اعمًتٌ٘مك ُمـ دظمؾ اعمرء سمٕمد طمًؿ إٟمٗم٤مىمف آؾمتٝماليمل اخل٤مص
واًمٕم٤مم)(-)8

(ً )3مً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر اإلومري٘مل ،ط( 5دار ص٤مدر – سمػموت3636 ،هـ)-524.6 ،
حمٛمد سمـ قمٌد اًمرزّ اق احلًٞمٜمل ،أسمق اًمٗمٞمض ،اعمٚم ّ٘م٥م سمٛمرشم٣م ،اًمزَّ سمٞمدي،
حمٛمد سمـ ّ
( )4شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقسّ ،
حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم ،سمدون رىمؿ ـمٌٕم٦م (دار اهلداي٦م ،سمدون قم٤مم ٟمنم)-584.33 ،
( )5اٟمٔمرُ :مٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ،حمٛمد رواس ىمٚمٕمجل  ,طم٤مُمد ص٤مدق ىمٜمٞمٌل ،ط( 4دار اًمٜمٗم٤مئس ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع،
362:هـ3;:: ,م)-73.3 ،
( )6اٟمٔمر جمٚم٦م اًمٕمٚمقم واًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م ،ضم٤مُمٕم٦م اًمًقدان ،يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ،أهمًٓمس 4233م ،اًمٕمدد
اًمث٤مًم٨م ،آ ّدظم٤مر ذم اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل ،اهل٤مدي أمحدُ ،مـ ص-5,4
( )7اٟمٔمر ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت اعم٤مًمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م ذم ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ،ط( 3دار اًمٌِمػم ،ضمدة364; ،هـ) ،ص-5:,59
( )8ظمٓمٌ٦م ا ّدظم٤مر اعم٤مل وطمًـ شمدسمػمه ،اًمِمٞمخ أ-د -ؾمٕمقد اًمنميؿ ،سمت٤مريخ  3:حمرم 3662هـ-
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وي٘مّمد سم٤مٓ ّدظم٤مر ذم هذه اًمدراؾم٦م :اطمتٗم٤مظ اًمٗمرد سمجزء ُمـ دظمٚمف اعم٤مدي سمٕمد أدائف عم٤م
جي٥م قمٚمٞمف إٟمٗم٤مىمف-
ثاىٔاً :الفسم بني االدّخاز ّبني املصطلخات ذات الصل٘.
ئمـ اًمٌٕمض ّ
أن هٜم٤مك شمداظم ً
ال سملم آ ّدظم٤مر وسملم همػمه ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ يم٤مٓطمتٙم٤مر،
ىمد
ّ
وآيمتٜم٤مز< ًمذا ٓسمد ُمـ إيْم٤مح ُمٗمٝمقم يمؾ ُمٜمٝمامُ ،مع ذيمر اًمٗمرق سملم يمؾ ُمّمٓمٚمح ُمٜمٝمام ،وسملم
ُمٗمٝمقم آدظم٤مر-
ُمٗمٝمقم آطمتٙم٤مر :ي٘مّمد سمف :ذاء ُم٤م حيت٤مضمف اًمٜم٤مس ُمـ اًمًٚمع ،وطمًٌٝم٤م ًمت٘مؾ سمٞمٜمٝمؿ ،وم٢مذا
شمْم٤مقمػ ؾمٕمره٤م سم٤مقمف( ،)3وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل طُ« :مـ اطمتٙمر ومٝمق ظم٤مـمئش( -)4ىم٤مل اإلُم٤مم
اًمٜمقوي

( :وهذا احلدي٨م سيح ذم حتريؿ آطمتٙم٤مر ،ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م آطمتٙم٤مر اعمحرم ،هق

آطمتٙم٤مر ذم إىمقات ظم٤مص٦م< وهق أن يِمؽمي اًمٓمٕم٤مم ذم وىم٧م اًمٖمالء ًمٚمتج٤مرة وٓ يٌٞمٕمف ذم
احل٤مل سمؾ يدظمره ًمٞمٖمٚمقا صمٛمٜمف ،وم٠م ُّم٤م إذا ضم٤مء ُمـ ىمريتف ،أو اؿمؽماه ذم وىم٧م اًمرظمص وادظمره أو
اسمت٤مقمف ذم وىم٧م اًمٖمالء حل٤مضمتف إمم أيمٚمف ،أو اسمت٤مقمف ًمٞمٌٞمٕمف ذم وىمتف ومٚمٞمس سم٤مطمتٙم٤مر وٓ حتريؿ ومٞمف
وأ ُّم٤م همػم إىمقات ومال حيرم آطمتٙم٤مر ومٞمف سمٙمؾ طم٤مل هذا شمٗمّمٞمؾ ُمذهٌٜم٤م -ىم٤مل اًمٕمٚمامء :واحلٙمٛم٦م
اعمحرم ُم٤م
ذم حتريؿ آطمتٙم٤مر دومع اًمير قمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس يمام أمجع اًمٕمٚمامء)( -)5وآطمتٙم٤مر
ّ
اضمتٛمع ومٞمف صمالصم٦م ذوط( :)6أطمده٤م :أن يٙمقن اعمحتٙمِر ىمد اؿمؽمى اًمٓمٕم٤مم ًمٖمرض آطمتٙم٤مر ،أ ُّم٤م
ًمق مجٕمف ُمـ ُمزرقمتف ومال يٕمد حمتٙمر ًا -اًمث٤مين :أن يٙمقن إُمر اعمحتٙمر ـمٕم٤مُم ً٤م ُمـ أـمٕمٛم٦م اًمٜم٤مس
إؾم٤مؾمٞم٦م ،ومال يدظمؾ ذم آطمتٙم٤مر ا ّدظم٤مر إُمقر اًمٙمامًمٞم٦م -اًمث٤مًم٨م :أن يْم ّٞمؼ قمغم اًمٜم٤مس
سمنمائف ،وحيّمؾ هذا سم٠مُمريـ ،أطمدمه٤م :أن يٙمقن ذم سمٚمد يْمٞمؼ سم٠مهٚمف آطمتٙم٤مر يم٤محلرُملم

( )3اٟمٔمر اعمٖمٜمل ،أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اجلامقمٞمكم اعم٘مدد ،سمدون رىمؿ ـمٌٕم٦م (ُمٙمتٌ٦م اًم٘م٤مهرة،
35::هـ)-388.6 ،
( )4أظمرضمف اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة ،سم٤مب حتريؿ آطمتٙم٤مر ذم إىمقات ،3449.5 ،رىمؿ -3827
( )5اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي ،ط( 4دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب –
سمػموت35;4 ،هـ)-65.33 ،
( )6اٟمٔمر اعمٖمٜمل ،اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد-389.6 ،
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واًمثٖمقر -وأظمر :أن يٙمقن ذم طم٤مل اًمْمٞمؼ< سم٠من يدظمؾ اًمٌٚمد ىم٤مومٚم٦م ومٞمتٌ٤مدر ذوو إُمقال
ومٞمِمؽموهن٤م ،ويْمٞم٘مقن قمغم اًمٜم٤مس -وم٠م ُّم٤م إن اؿمؽماه ذم طم٤مل آشمً٤مع واًمرظمص ،قمغم وضمف ٓ
يْمٞمؼ قمغم أطمد ومٚمٞمس سمٛمحرم(-)3
أن اًمٗمرق اًمرئٞمس سملم آ ّدظم٤مر وآطمتٙم٤مر يتٛمثؾ ذم ّ
يتٌلم مم٤م ؾمٌؼ ّ
أن آ ّدظم٤مر سمٛمٗمٝمقُمف
اعمذيمقر ؾم٤مسم٘م ً٤م ٓ يْم ّٞمؼ قمغم اعمدقمقيـ ،وٓ يٚمحؼ اًمير هبؿ ،سمٕمٙمس ُم٤م يٚمح٘مف آطمتٙم٤مر هبؿ
ُمـ أذى-
ُمٗمٝمقم آيمتٜم٤مز :ي٘مّمد سمف :مجع اعم٤مل اًمذي مل شم١م َّد زيم٤مشمف ،وًمق مل يٙمـ ُمدومقٟم ً٤م( -)4ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﭐﱡﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾﱠ[اًمتقسم٦م -]56 :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي

( :واظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ

ذم ُمٕمٜمك اًمٙمٜمز ،وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ :هق يمؾ ُم٤مل وضمٌ٧م ومٞمف اًمزيم٤مة ومٚمؿ شم١مد زيم٤مشمف)( <)5ومٞمٙمقن اعم٘مّمقد
سم٤مًمٙمٜمز يمؾ ُم٤مل جيٛمع ،ومل شمدومع زيم٤مشمف ،ومٙمؾ ُم٤م أدي٧م (زيم٤مشمف ومٚمٞمس سمٙمٜمز ،وإن يم٤من حت٧م ؾمٌع
أرولم ،وُم٤م يم٤من فم٤مهر ًا ٓ شم١مدى زيم٤مشمف ومٝمق يمٜمز)(-)6
أن اًمٗمرق اًمرئٞمس سملم آ ّدظم٤مر وآيمتٜم٤مز يتٛمثؾ ذم ّ
يتٌلم مم٤م ؾمٌؼ ّ
أن اعمٙمتٜمز ٓ شمُ١مدى
اًمزيم٤مة اًمقاضمٌ٦م قمٚمٞمف ومٞمام جيٛمٕمف ،وهذا خمتٚمػ قمـ آ ّدظم٤مر اًمذي ؾمٚمٓم٧م اًمدراؾم٦م اًمْمقء قمٚمٞمف<
طمٞم٨م ي١مدي اعمدِّ ظمر يمٚمف ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ طم٘مقق -ويمٚمٛم٦م آ ّدظم٤مر هل اإلـم٤مر اًمٕم٤مم جلٛمع اعم٤مل وم٢من
ض سم٤معمدقمقيـ هذا اجلٛمع اٟمٍمف ًمٌ٤مب آطمتٙم٤مر ،وإن مل شم١م َّد زيم٤مة هذا اجلٛمع اٟمٍمف ًمٌ٤مب
أ ّ
آيمتٜم٤مز ،واهلل أقمٚمؿ-

( )3اعمٖمٜمل ،اسمـ ىمداُم٦م-389.6 ،
( )4اٟمٔمر اعمرضمع اًمً٤مسمؼ-57.5 ،
( )5ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم ،أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي ،حت٘مٞمؼ :د -قمٌد
اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل ،ط( 3دار هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع واإلقمالن ،اًمري٤مض3644 ،هـ)-646.33 ،
( )6شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم-344.6 ،
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املبخح الجاىٕ
مػسّعٔ٘ تعصٓص الدعاٗ لجكاف٘ االدّخاز يف ىفْع املدعًْٓ
طمرص اإلؾمالم قمغم شمٜمٔمٞمؿ يم٤موم٦م اعمج٤مٓت اعمتٕمٚم٘م٦م سمِم١مون اعمدقمقيـ< ًمٞمٗمقزوا سمًٕم٤مدة
اًمداريـ ،وُمـ ذًمؽ شمٜمٔمٞمؿ اعمج٤مل آىمتّم٤مدي ،ومٛمـ ظمالل اؾمت٘مراء اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م شمٔمٝمر
وًمٚمتٕمرف قمغم هذه اعمنموقمٞم٦م ٓ سمد
ُمنموقمٞم٦م شمٕمزيز اًمدقم٤مة ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ،
ّ
اعمٓمٝمرة قمغم اًمٜمحق أيت:
ُمـ شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم سمٕمض اًمٜمّّمقصُ ،مـ اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ،واًمًٜمّ٦م ّ
أّالً :مً الكسآٌ الهسٓه:
ُ -3مقاضمٝم٦م إزُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م سم٤مٓ ّدظم٤مر أي٤مم اجلدب واجلٗم٤مف ،قمـ ـمريؼ اإلوم٤مدة ُمـ
ىمّم٦م يقؾمػ ط ومٞمام ووٕمف ُمـ ظمٓمط اىمتّم٤مدي٦م ،ومٞمٝم٤م ُمّم٤مًمح ذقمٞم٦م شمتْمٛمـ طمٗمظ
إُمقال عمقاضمٝم٦م إزُم٤مت ،وم٘مد ٟم٘مؾ ًمٜم٤م اهلل  ىمّم٦م يقؾمػ

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱗ

ﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ
ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳ
ﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ

ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌﱠ[يقؾمػُ :مـ أي٦م  ،]6:,68ىم٤مل اإلُم٤مم
اعم٤موردي

( :ﱡﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ يٕمٜمل شم٠ميمٚمقن ومٞمٝمـ ُم٤م ادظمرمتقه هلـ)( -)3وىم٤مل

اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل

( :هذه أي٦م أصؾ ذم اًم٘مقل سم٤معمّم٤مًمح اًمنمقمٞم٦م اًمتل هل طمٗمظ

إدي٤من ،واًمٜمٗمقس واًمٕم٘مقل ،وإٟمً٤مب ،وإُمقال ،ومٙمؾ ُم٤م شمْمٛمـ حتّمٞمؾ رء ُمـ
هذه إُمقر ومٝمق ُمّمٚمح٦م ،ويمؾ ُم٤م يٗمقت ؿمٞمئ ً٤م ُمٜمٝم٤م ومٝمق ُمٗمًدة ،ودومٕمف ُمّمٚمح٦م ،وٓ
ظمالف ّ
أن ُم٘مّمقد اًمنمائع إرؿم٤مد اًمٜم٤مس إمم ُمّم٤محلٝمؿ اًمدٟمٞمقي٦م< ًمٞمحّمؾ هلؿ اًمتٛمٙمـ
ُمـ ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم وقمٌ٤مدشمف اعمقصٚمتلم إمم اًمًٕم٤مدة إظمروي٦م ،وُمراقم٤مة ذًمؽ ومْمؾ ُمـ

( )3اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ،أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًمٌٍمي اًمٌٖمدادي ،اًمِمٝمػم سم٤معم٤موردي ،حت٘مٞمؼ :اًمًٞمد اسمـ
قمٌد اعم٘مّمقد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ ،ط(3دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،سمدون قم٤مم ـمٌ٤مقم٦م) -63.5
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اهلل  ورمح٦م رطمؿ هب٤م قمٌ٤مده)( -)3ومٗمل آ ّدظم٤مر ُمّمٚمح٦م عمقاضمٝم٦م إزُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م،
واًمتّمدي هل٤م سمٕمقن اهلل-
-4

اًمٜمٝمل قمـ اإلهاف واًمتٌذير ،طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﳄ ﳅ ﳆﱠﱡﳈ ﳉ ﳊ

ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒﱠ[اإلهاءُ ،مـ أي٦م  ،48أي٦م ،]49
(ﱡﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱠ ٕهنؿ يقاوم٘مقهنؿ ومٞمام يدقمقهنؿ إًِمٞمف ،ويِم٤ميمٚمقهنؿ
ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم :ﱡﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱠ أي :ضم٤مطمد ًا ًمٜم ِ َٕمٛمف -وهذا يتْمٛمـ
ّ
أن اعمنف يمٗمقر ًمٚمٜمِّٕمؿ)(-)4
-5

احل٨م قمغم آقمتدال ذم اإلٟمٗم٤مق ،طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛﱠ ﭐ[اإلهاء ،]4; :ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمًٕمدي
إٟمام ي٠مُمر سم٠مقمدل إُمقر وأىمًٓمٝم٤م ويٛمدح قمٚمٞمف ،يمام ذم ىمقًمف قمـ قمٌ٤مد
(:واهلل شمٕم٤ممم ّ
اًمرمحـ إسمرار :ﭐﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ

ﳒﱠ[اًمٗمرىم٤من ، ]89 :وىم٤مل هٜم٤م :ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﭐﱠ يمٜم٤مي٦م قمـ ؿمدة
اإلُمً٤مك واًمٌخؾ ،ﱡﭐﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﭐﱠ ومتٜمٗمؼ ومٞمام ٓ يٜمٌٖمل ،أو زي٤مدة قمغم ُم٤م
يٜمٌٖمل ،ﱡﱘ ﭐﱠ إن ومٕمٚم٧م ذًمؽ ﱡﱙﱠ أي :شمالم قمغم ُم٤م ومٕمٚم٧م ﱡﱚﱠ أي:
طم٤مه اًمٞمد وم٤مرهمٝم٤م ومال سم٘مل ُم٤م ذم يدك ُمـ اعم٤مل وٓ ظمٚمٗمف ُمدح وصمٜم٤مء)( -)5وآقمتدال
يتْمٛمـ ُمنموقمٞم٦م آ ّدظم٤مر ،واإلسم٘م٤مء قمغم سمٕمض اًمدظمؾ اعم٤مدي ،واهلل أقمٚمؿ-

( )3اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ومرح إٟمّم٤مري اخلزرضمل ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ:
أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش ،ط( 4دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م – اًم٘م٤مهرة35:6 ،هـ)-425.; ،
( )4زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم ،مج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ،ط3
(دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت3644 ،هـ)-42.5 ،
( )5شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد اهلل اًمًٕمدي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال
اًمٚمقحيؼ ،طُ ،3م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت3642 ،ه ،ج ،3ص-678
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ثاىٔاً :مً الطيّ٘ اليبْٓ٘:
 -3ا ّدظم٤مر ؾمٞمد اًمدقم٤مة ط ًم٘مقت أهٚمف قم٤مُم ً٤م ،وم٘مد ضم٤مء قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أوس ،قمـ قمٛمر ّ « :
أن
اًمٜمٌل ط يم٤من يٌٞمع ٟمخؾ سمٜمل اًمٜمْمػم ،وحيٌس ٕهٚمف ىمقت ؾمٜمتٝمؿش(( -)3ذم هذا احلدي٨م
وأن ذًمؽ ٓ يٙمقن طمٙمرةّ ،
دًمٞمؾ قمغم ضمقاز ا ّدظم٤مر اًم٘مقت ًمٚمٕم٤ممً ،مألهؾ واًمٕمٞم٤ملّ ،
وأن ُم٤م
وٛمف اإلٟمً٤من ُمـ أروف أو ضمده ُمـ ٟمخٚمف وصمٛمره وطمًٌف ًم٘مقشمف ٓ يًٛمك طمٙمرة ،وٓ
ظمالف ذم هذا سملم اًمٗم٘مٝم٤مء)( -)4وىمد ئم ّـ اًمٌٕمض وضمقد شمٕم٤مرض سملم احلدي٨م اعمرؾمؾ
اًمذي ضم٤مء قمـ أٟمس  ىم٤مل« :يم٤من اًمٜمٌل ط ٓ يدّ ظمر ؿمٞمئ ً٤م ًمٖمدش( ،)5وسملم طمدي٨م ا ّدظم٤مر
اًمٜمٌل ط ًم٘مقت أهٚمف قم٤مُم ً٤م اعمذيمقر آٟمٗم ً٤م ،وىمد ّسملم اًمٕمٚمامء ,رمحٝمؿ اهلل ,أوضمف اجلٛمع سملم
احلديثلم< طمٞم٨م ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مًٓمالين

( :وحيٌس ٕهٚمف) زوضمتف وقمٞم٤مًمف ُمـ ذًمؽ

(ىمقت ؾمٜمتٝمؿ)< شمٓمٞمٞمٌ ً٤م ًم٘مٚمقهبؿ ،وشمنميٕم ً٤م ُٕمتف ،وٓ يٕم٤مروف طمدي٨م أ ّٟمف يم٤من ٓ يدّ ظمر
ؿمٞمئ ً٤م ًمٖمد< ٕ ّٟمف يم٤من ىمٌؾ اًمًٕم٦م ،أو ٓ يدّ ظمر ًمٜمٗمًف سمخّمقصٝم٤م -وومٞمف ضمقاز ا ّدظم٤مر اًم٘مقت
ًمألهؾ واًمٕمٞم٤مل ،وأٟمف ًمٞمس سمحٙمرة وٓ ُمٜم٤مف ًمٚمتقيمؾ يمٞمػ؟ وُمّمدره قمـ ؾمٞمد
اعمتقيمٚملم)( ،)6و(ذم احلدي٨م ضمقاز آ ّدظم٤مر ًمألهؾ ىمقت ؾمٜم٦م ،وذم اًمًٞم٤مق ُم٤م ي١مظمذ ُمٜمف
اجلٛمع سمٞمٜمف وسملم طمدي٨م يم٤من ٓ يدّ ظمر ؿمٞمئ ً٤م ًمٖمد ومٞمحٛمؾ قمغم آ ّدظم٤مر ًمٜمٗمًف ،وطمدي٨م

( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمٜمٗم٘م٤مت ،سم٤مب طمٌس ٟمٗم٘م٦م اًمرضمؾ ىمقت ؾمٜم٦م قمغم أهٚمف ،ويمٞمػ ٟمٗم٘م٤مت اًمٕمٞم٤مل،
 ،85.9رىمؿ -7579
( )4ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سم ّٓم٤مل ،اسمـ سمٓم٤مل أسمق احلًـ قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمٌد اعمٚمؽ ،حت٘مٞمؼ :أسمق متٞمؿ ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ،
طُ( 4مٙمتٌ٦م اًمرؿمد  ,اًمًٕمقدي٦م ،اًمري٤مض3645 ،هـ)-755.9 ،
( )5رواه اًمؽمُمذي ،ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ َؾم ْقرة سمـ ُمقؾمك سمـ اًمْمح٤مك ،اًمؽمُمذي ،أسمق قمٞمًك ،حت٘مٞمؼ
وشمٕمٚمٞمؼ:إسمراهٞمؿ قمقض ،ط( 4ذيم٦م ُمٙمتٌ٦م وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل– ُمٍم35;7 ،هـ3;97 ,م) ،أسمقاب اًمزهد،
ِ
ٞمح
سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ُمٕمٞمِم٦م اًمٜمٌل ط وأهٚمف ،7:2.6 ،رىمؿ  ،4584وىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم إًمٌ٤مين ( :صحٞمح) اٟمٔمرَ :صح ُ
َّ ِ
اًمؽم ِهٞم٥م ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،طُ(3مٙمتٌَ٦م اعمَٕم٤مرف ًمِٚمٜم ْ ِ
َنم واًمتقز ْيع ،اًمري٤مض  ,اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمؽمهمٞم٥م َو َّ ْ
ْ
اًمًٕمقدي٦م3643 ،هـ) ،775.3 ،رىمؿ -;52
( )6إرؿم٤مد اًمً٤مري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ أسمك سمٙمر سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًم٘مًٓمالين اًم٘متٞمٌل اعمٍمي ،ط9
(اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦مُ ،مٍم3545 ،هـ)-422.: ،
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اًمٌ٤مب قمغم آ ّدظم٤مر ًمٖمػمه ،وًمق يم٤من ًمف ذم ذًمؽ ُمِم٤مريم٦م ًمٙمـ اعمٕمٜمك أهن ّؿ اعم٘مّمد سم٤مٓ ّدظم٤مر
دوٟمف طمتك ًمق مل يقضمدوا مل يدّ ظمر)(- )3
-4

اًمٜمٝمل قمـ اًمتؼمع سم٠ميمثر ُمـ صمٚم٨م اعم٤مل ،وضورة ا ّدظم٤مر ضمزء ُمـ اعم٤مل ًمًدّ طم٤مضم٦م ُمـ
يٕمقهلؿ اعمًٚمؿ سمٕمد ُمقشمف ،وم٘مد ضم٤مء قمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ،قمـ أسمٞمف  ىم٤مل:
يم٤من رؾمقل اهلل ط يٕمقدين قم٤مم طمج٦م اًمقداع ُمـ وضمع اؿمتد يب ،وم٘مٚم٧مّ :إين ىمد سمٚمغ يب ُمـ
اًمقضمع وأٟم٤م ذو ُم٤مل ،وٓ يرصمٜمل إٓ اسمٜم٦م ،أوم٠مشمّمدق سمثٚمثل ُم٤مزم؟ ىم٤ملٓ« :ش وم٘مٚم٧م:
سم٤مًمِمٓمر؟ وم٘م٤ملٓ« :ش صمؿ ىم٤مل« :اًمثٚم٨م واًمثٚم٨م يمٌػم أو يمثػم إ ّٟمؽ أن شمذر ورصمتؽ أهمٜمٞم٤مء،
ظمػم ُمـ أن شمذرهؿ قم٤مًم٦م يتٙمٗمٗمقن اًمٜم٤مس ،وإٟمؽ ًمـ شمٜمٗمؼ ٟمٗم٘م٦م شمٌتٖمل هب٤م وضمف اهلل إٓ
أضمرت هب٤م ،طمتك ُم٤م دمٕمؾ ذم ّذم اُمرأشمؽش( -)4ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي

( :إن يم٤من ورصمتف

أهمٜمٞم٤مء اؾمتح٥م اإليّم٤مء سم٤مًمثٚم٨م ،وإّٓ ومٞمًتح٥م اًمٜم٘مص ُمٜمف)(-)5
 -5إسم٤مطم٦م اًمٜمٌل ط ٓ ّدظم٤مر حلقم إو٤مطمل ،سمٕمد أن يم٤من هذا إُمر ُمٜمٝمٞم ً٤م قمٜمف ،وم٘مد ضم٤مء قمـ
اسمـ سمريدة ،قمـ أسمٞمف ،ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط« :هنٞمتٙمؿ قمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر ومزوروه٤م،
وهنٞمتٙمؿ قمـ حلقم إو٤مطمل ومقق صمالث ،وم٠مُمًٙمقا ُم٤م سمدا ًمٙمؿ  ---ش( -)6ىم٤مل اإلُم٤مم
اًمٜمقوي

( :واًمّمحٞمح ٟمًخ اًمٜمٝمل ُمٓمٚم٘م ً٤م وأ ّٟمف مل يٌؼ حتريؿ وٓ يمراه٦م ومٞمٌ٤مح اًمٞمقم

آ ّدظم٤مر ومقق صمالث ،وإيمؾ إمم ُمتك ؿم٤مء ًمٍميح طمدي٨م سمريدة وهمػمه واهلل أقمٚمؿ)(-)7
ويتٌلم ُمـ ظمالل اًمٜمّمقص اًمً٤مسم٘م٦م ُمنموقمٞم٦م آ ّدظم٤مر وأٟمف ومٕمؾ ُمتٕم٤مرف قمٚمٞمف ،وومٕمٚمف
يقؾمػ ط وطم٨م اعمدقمقيـ ُمـ ىمقُمف قمٚمٞمف< عمقاضمٝم٦م إزُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م ،وومٕمٚمف اًمٜمٌل ط

( )3ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين-725.; ،
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز وهمػمه ،سم٤مب رصم٤مء اًمٜمٌل ط ؾمٕمد اسمـ ظمقًم٦م ،:3.4 ،رىمؿ  ،34;7وأظمرضمف
ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمقصٞم٦م ،سم٤مب اًمقصٞم٦م سم٤مًمثٚم٨م  ،3472.5رىمؿ -384:
( )5اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،اًمٜمقوي-:5.33 ،
( )6أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اؾمتئذان اًمٜمٌل ط رسمف قمز وضمؾ ذم زي٤مرة ىمؼم أُمف ،849.4 ،رىمؿ -;99
( )7اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،اًمٜمقوي-352,34;.35 ،
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شمٓمٞمٞمٌ ً٤م خل٤مـمر أهٚمف ،وحت٘مٞم٘م ً٤م عمّمٚمحتٝمؿ ،وطم٨م سمٓمريؼ همػم ُمٌ٤مذ قمٚمٞمف< ًمْمامن يمٗم٤مي٦م طم٤مضم٦م ُمـ
يٕمقهلؿ سمٕمد ُمقشمف ،واهلل أقمٚمؿ-
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املبخح الجالح
أٍنٔ٘ تعصٓص ثكاف٘ االدّخاز يف ىفْع املدعًْٓ
طم٨م اإلؾمالم قمغم طمٗمظ اعم٤مل سم٤مًمٓمرق اعمنموقم٦م< ًمٙمقن ُمّم٤مًمح اًمدٟمٞم٤م ٓ شم٘مقم إّٓ سمف(<)3
طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:ﭐﱡﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲰ ﲱ ﲲﲳﱠ[اًمٜمً٤مء ،]7 :ومقصػ اهلل  اعم٤مل سمٙمقٟمف ىمٞم٤مُم ً٤م< أي :شم٘مقم سمف ُمٕم٤ميش
اعمدقمقيـ ُمـ اًمتج٤مرات وهمػمه٤م( ،)4وأُمر ؾمٌح٤مٟمف سمحٗمٔمف قمـ اًمٕم٤مسمثلم -ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي

:

(أُمر اهلل هبذا اعم٤مل أن خيزن ومتحًـ ظمزاٟمتف)( <)5وًمذًمؽ ٓ سمد ُمـ شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آدظم٤مر ذم ٟمٗمقس
اعمدقمقيـ عم٤م ًمف ُمـ أمهٞم٦م يمٌػمة ُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت:
أوًُٓ :م٤م حيّمؾ ًمٚمٛمدقمق ُمـ أضمر إذا ٟمقى آىمتداء واًمت٠مد سم٤مًمٜمٌل ط وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﭐﱡﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱠﭐ

( :واؾمتدل إصقًمٞمقن ذم هذه أي٦م ،قمغم

[ؾمقرة إطمزاب ، ]43 :ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمًٕمدي

وأن إصؾّ ،
آطمتج٤مج سم٠مومٕم٤مل اًمرؾمقل ط ّ
أن أُمتف أؾمقشمف ذم إطمٙم٤مم ،إّٓ ُم٤م دل اًمدًمٞمؾ
اًمنمقمل قمغم آظمتّم٤مص سمف -)6()---وُمٕمٚمقم ّ
أن ؾمٞمد اًمدقم٤مة ط ا ّدظمر ىمقت أهٚمف قم٤مُم ً٤م< شمٓمٞمٞمٌ ً٤م
ًم٘مٚمقهبؿ ،وشمنميٕم ً٤م ُٕمتف(-)7
صم٤مٟمٞم ً٤م :يًٝمؿ آ ّدظم٤مر اعمٜمْمٌط سمٛمقاضمٝم٦م إزُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م اًمتل ىمد شمٗم٤مضمئ اعمدقمقُ ،مـ
ُمرض أطمد أومراد قم٤مئٚمتف ،أو طمدوث قم٤مرض يًتٚمزم ٟمٗم٘م٦م إو٤مومٞم٦م -وىمد طمدصم٧م سمٕمض
اًمٕمقارض اًمتل مل شمٙمـ ذم احلًٌ٤من سمٕمد ضم٤مئح٦م يمقروٟم٤م ،ومتؿ آؾمتٖمٜم٤مء قمـ سمٕمض اعمقفمٗملم ذم
اًمٕم٤ممل يمٙمؾ ،أو شم٘مٚمٞمؾ رواشم٥م اًمٌ ٕمض أظمر ُمٜمٝمؿ ،مم٤م شمًٌ٥م ذم ُمِم٤ميمؾ اىمتّم٤مدي٦م يمٌػمة ًمدهيؿ،

( )3اعمقاوم٘م٤مت ،إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مـمٌل ،حت٘مٞمؼ :أسمق قمٌٞمدة ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل
ؾمٚمامن ،ط( 3دار اسمـ قمٗم٤من ،اًم٘م٤مهرة3639 ،ه)ـ-54.4 ،
( )4اٟمٔمر :شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم-3:9.4 ،
( )5ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،اًمٓمؼمي-784.9 ،
( )6شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،اًمًٕمدي ،ص-882
( )7اٟمٔمر :إرؿم٤مد اًمً٤مري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اًم٘مًٓمالين-422.: ،
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وىمد طمرص٧م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ,وهلل احلٛمد ,قمغم شم٘مٚمٞمؾ وُمٜمع ُمثؾ هذه اعمامرؾم٤مت،
وىم٤مُم٧م سم٤مًمدقمؿ آىمتّم٤مدي ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص ،وأصدرت وزارة اعمقارد اًمٌنمي٦م واًمتٜمٛمٞم٦م
آضمتامقمٞم٦م ىمرار ًا ًمتٜمٔمٞمؿ اًمٕمالىم٦م اًمتٕم٤مىمدي٦م سملم اًمٕم٤مُمٚملم وأصح٤مب اًمٕمٛمؾ< وذًمؽ ًمٚمًٞمٓمرة قمغم
شمداقمٞم٤مت ومػموس يمقروٟم٤م اعمًتجد (يمقومٞمد ;-)3()3
صم٤مًمث ً٤م  :إقم٤مٟم٦م ورصم٦م اعمدقمقيـ قمغم آؾمتٖمٜم٤مء قمـ أظمريـ ،وىمْم٤مء طمقائجٝمؿ اعم٤مدي٦م،
وإسمٕم٤مدهؿ قمـ آىمؽماض وآؾمتداٟم٦م< ًمذًمؽ ُمٜمع اًمٜمٌل ــ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ــ ُمـ اًمقصٞم٦م
أن شمرك اعم٤مل ًمٚمقرصم٦م ظمػم ُمـ اًمّمدىم٦م سمفّ ،
سم٠ميمثر ُمـ اًمثٚم٨م( ،ومدل هذا قمغم ّ
وأن اًمٜمٗم٘م٦م قمغم إهؾ
ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م)(-)4
راسمٕم ً٤م :إقم٤مٟم٦م اعمدقمق قمغم جم٤مهدة اًمٜمٗمس ،وإسمٕم٤مده٤م قمـ آؾمتٝمالك اًمزائد ،واًمنماء دون
طم٤مضم٦م ُمٚمح٦م< وم٤معمدقمق ُمً١مول قمـ ُم٤مًمف ومٞمام أٟمٗم٘مف ،وم٘مد ضم٤مء قمـ أيب سمرزة إؾمٚمٛمل ،ىم٤مل :ىم٤مل
رؾمقل اهلل ط ٓ « :شمزول ىمدُم٤م قمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمتك يً٠مل قمـ قمٛمره ومٞمام أومٜم٤مه ،وقمـ قمٚمٛمف ومٞمؿ
ومٕمؾ ،وقمـ ُم٤مًمف ُمـ أيـ ايمتًٌف وومٞمؿ أٟمٗم٘مف ،وقمـ ضمًٛمف ومٞمؿ أسمالهش( -)5ومثٌ٧م (قمـ اًمٜمٌل ط أٟمف
هنك قمـ إو٤مقم٦م اعم٤ملّ ،
وأن اإلٟمً٤من ُيً٠مل قمـ ُم٤مًمف ومٞمام أٟمٗم٘مف ،وهذا يدل قمغم وضمقب طمٗمظ
إُمقال طمتك ًمق يم٤من اإلٟمً٤من همٜم ًٞم٤م ٓ جيقز ًمف أن يٌذر)(-)6

( )3اٟمٔمر :اعمقىمع اًمرؾمٛمل ًمقزارة اعمقارد اًمٌنمي٦م واًمتٜمٛمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،قمغم اًمراسمط
 https://hrsd.gov.sa/ar/newsسمت٤مريخ3664.4.35 :هـ-
( )4ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريٓ ،سمـ سم ّٓم٤مل-366.: ،
( )5أظمرضمف اًمؽمُمذي ،ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،3;2.6 ،رىمؿ  ،4639ىم٤مل إًمٌ٤مين( :صحٞمح ًمِمقاهده) ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ،حمٛمد سمـ
قمٌد اهلل اخلٓمٞم٥م اًمٕمٛمري ،أسمق قمٌد اهلل حت٘مٞمؼ :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،ط( 5اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل – سمػموت3;:7 ،م)،
 ،3657.5رىمؿ -73;9
( )6ومتح ذي اجلالل واإليمرام سمنمح سمٚمقغ اعمرام ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،ط( 3اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،
3649هـ)-538.6 ،
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ظم٤مُمً ً٤م :إؾمٝم٤مم اعمدقمقيـ ذم حت٘مٞمؼ رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  ،4252طمٞم٨م هتدف
إمم ٟمنم صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر سملم اعمقاـمٜملم ،ورومع ٟمًٌ٦م ُمدظمرات إه ُمـ إمج٤مزم دظمٚمٝم٤م ُمـ ()%8
إمم ( ، )3()%32وهذا ٓ يٛمٙمـ أن يتؿ إٓ سمٕمقن اهلل صمؿ شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ-


( )3وصمٞم٘م٦م رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  ،4252قمغم اًمراسمط  /https://vision2030.gov.saص-92
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اسإطاز التخلٔلٕ
املبخح األّل :إجساٛات الدزاض٘ التخلٔلٔ٘
املبخح الجاىٕ :ىتاٜج الدزاض٘ التخلٔلٔ٘
املبخح الجالح :مياقػ٘ ىتاٜج الدزاض٘ التخلٔلٔ٘
املبخح األّل
إجساٛات الدزاض٘ التخلٔلٔ٘
شمٜم٤موًم٧م اًمدراؾم٦م ذم ضم٤مٟمٌٝم٤م اًمٜمٔمري ُمٗمٝمقم آ ّدظم٤مر ،واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم اعمّمٓمٚمح٤مت ذات
اًمّمٚم٦م ،وسمٞم٤من ُمنموقمٞمتف وأمهٞمتف سمِمٙمؾ قم٤مم ،أ ُّم٤م اًمدراؾم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م ومًٚمٓم٧م اًمْمقء سمِمٙمؾ
ظم٤مص قمغم واىمع شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ قمؼم ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ،وسمٞم٤من
اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سمف ،وأهؿ أؾم٤مًمٞم٥م شمٕمزيزه ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ-
أّالً :ميَج الدزاض٘:
اؾمتخدُم٧م اًمدراؾم٦م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل ،واظمت٤مرت أؾمٚمقب حتٚمٞمؾ اعمحتقى ،اًمذي يٕمدّ أطمد
أؾم٤مًمٞم٥م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اهل٤مدف ًمٚمقصػ اعمقوققمل ،واعمٜمٔمؿ واًمٙمٛمل ًمٚمٛمْمٛمقن اًمٔم٤مهر ُمـ
ُمقاد آشمّم٤مل(-)3
ثاىٔاً :زتتنع الدزاض٘(:)4
يتٛمثؾ جمتٛمع اًمدراؾم٦م ذم اخلٓم٥م اًمتل ُأًم٘مٞم٧م ذم احلرم اعمٙمل اسمتدا ًء ُمـ شم٤مريخ:
3659.9.44هـ ،إمم هن٤مي٦م قم٤مم 3663هـ ،واعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقوقع آ ّدظم٤مر وىمْم٤مي٤مه سمِمٙمؾ
ُمٌ٤مذ أو همػم ُمٌ٤مذ وم٘مط ،وُمقوح قمدده٤م ذم اجلدول (-)3,3

( )3اٟمٔمر حتٚمٞمؾ اعمحتقى ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ُمٗمٝمقُمف,أؾمًف,اؾمتخداُم٤مشمف ،د -رؿمدي ـمٕمٞمٛم٦م ،ص-44
( )4ي٘مّمد سمٛمجتٛمع اًمدراؾم٦م ذم سمحقث اًمتحٚمٞمؾ( :جمٛمققم٦م اعمّم٤مدر اًمتل ٟمنم أو أذيع ومٞمٝم٤م اعمحتقى اعمراد دراؾمتف ظمالل اإلـم٤مر
اإلـم٤مر اًمزُمٜمل ًمٚمٌح٨م) -حتٚمٞمؾ اعمحتقى ذم سمحقث اإلقمالم ،د -حمٛمد قمٌد احلٛمٞمد ،ط( 3دار اًمنموق ،ضمدة3626 ،هـ)،
ص-;3
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ضمدول رىمؿ ()3,3
م

اًمٕم٤مم اهلجري

قمدد اخلٓم٥م (*)3

3

سمٕمد شم٤مريخ3659.9.39 :هـ
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اعمجٛمقع

ثالجاً :عٔي٘ الدزاض٘(:)4

اظمت٤مرت اًمٌ٤مطمث٦م اًمٕمٞمٜم٦م اًمٕم ِ
ٛمد ّي٦م( )5قمٞمٜم٦م ًمٚمدراؾم٦م طمً٥م اجلدول اعمرومؼ< ًمٙمقهن٤م إٟمً٥م
َ
عمثؾ هذا اًمٌح٨م< طمٞم٨م شمؿ اظمتٞم٤مر قمدد ( )33ظمٓمٌ٦م ًمتحٚمٞمٚمٝم٤م ،و اؾمت ِ
ٌُٕمدَ ْت اخلٓم٥م همػم
ّ

اعمرشمٌٓم٦م سمٛمقوقع اًمدراؾم٦م-

( )3جمٛمقع ظمٓم٥م اجلٛمٕم٦م وظمٓم٥م اًمٕمٞمديـ ،طمٞم٨م رضمٕم٧م اًمٌ٤مطمث٦م ًمٚمٛمقىمع اًمرؾمٛمل ًمٌقاسم٦م احلرُملم اًمنميٗملم قمغم اًمراسمط
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&audiotype=khutbah&br
owseby=khateebaudio&placeid=1&display=all
( )4ي٘مّمد سم٤مًمٕمٞمٜم٦م (ضمزء ُمـ اعمجتٛمع اًمٙمكم اعمراد حتديد ؾمامشمف ،ممثٚم٦م سمٜمًٌ٦م ُمئقي٦م حتتً٥م ـمٌ٘م ً٤م ًمٚمٛمٕم٤ميػم اإلطمّم٤مئٞم٦م ،وـمٌٞمٕم٦م
ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ،وُمّم٤مدر سمٞم٤مٟم٤مشمف) -حتٚمٞمؾ اعمحتقى ذم سمحقث اإلقمالم ،د -حمٛمد قمٌد احلٛمٞمد ،ص-;3
( )5هل اًمتل خيت٤مر اًمٌ٤مطم٨م أومراده٤م ىمّمد ًا اقمت٘م٤مد ًا ُمٜمف سم٠مهن٤م متثؾ جمتٛمع دراؾمتف -اًمٌحقث اإلقمالُمٞم٦م أؾمًٝم٤م ,أؾم٤مًمٞمٌٝم٤م,
جم٤مٓهت٤م ،د -حمٛمد احلٞمزان ،ط( 4اًمري٤مض ،سمدون دار ٟمنم3647 ،هـ) ،ص -;2وهل اًمتل خيت٤مر اًمٌ٤مطم٨م قمٜم٤مسه٤م سمٜم٤م ًء
قمغم ُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م ٕهداف اًمدراؾم٦م ،وشمًٛمك اًمٕمٞمٜم٦م اهل٤مدوم٦م ،ويٜمٌٖمل أن يتقاومر ومٞمٝم٤م ُمٕم٤ميػم حمددة ًمإلدراج وٛمـ اًمٕمٞمٜم٦م،
وآؾمتٌٕم٤مد ُمٜمٝم٤م ،واًمٌٕمض يًٛمٞمٝم٤م اًمٕمٞمٜم٦م اًمٖمروٞم٦م< ًمٙمقن اًمٌ٤مطم٨م ي٘مقم سم٤مظمتٞم٤مره٤م ـمٌ٘م ً٤م ًمٚمٖمرض اًمذي يًتٝمدومف ،ويتؿ
اظمتٞم٤مره٤م سمٜم٤م ًء قمغم شمقومر صٗم٤مت حمددة -اٟمٔمر أؾم٤مؾمٞم٤مت اظمتٞم٤مر اًمٕمٞمٜم٦م ذم اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ضمقين داٟمٞمٞمؾ ،شمرمج٦م :د -ـم٤مرق
قمٌد اًمرمحـ ،طُ(3مٕمٝمد اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م ،اًمري٤مض3658 ،هـ) ،ص-35:
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ضمدول رىمؿ ()4,3
م

قمٜمقان اخلٓمٌ٦م

اؾمؿ اخلٓمٞم٥م

شم٤مرخيٝم٤م

3

ذم اإلهاف

اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد

3659.33.4هـ

4

اًمرمح٦م سم٤مًمْمٕمٗم٤مء واًمٗم٘مراء

اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد

;3659.34.4هـ

5

اًمٕمٛمؾ اًمتٓمققمل وآصم٤مره ذم اعمجتٛمع

اًمِمٞمخ أ-د -ؾمٕمقد اًمنميؿ

365:.5.32هـ

6

ٓ ضر وٓ ضار

اًمِمٞمخ أ-د -ؾمٕمقد اًمنميؿ

365:.9.5هـ

7

يمٞمػ ٟمٙمقن ىمدوة؟

اًمِمٞمخ أ-د -قمٌد اًمرمحـ اًمًديس

365:.9.32هـ

8

واًمياء
اًمناء
ّ
اًمٕمٌقدي٦م ذم ّ

اًمِمٞمخ د -ظم٤مًمد اًمٖم٤مُمدي

365;.3.38هـ

9

اًمدّ يـ أطمٙم٤مم وآداب

اًمِمٞمخ د -ظم٤مًمد اًمٖم٤مُمدي

365;.:.33هـ

:

ومْمؾ اًمِمٙمر واًمِم٤ميمريـ

اًمِمٞمخ دُ -م٤مهر اعمٕمٞم٘مكم

365;.32.3هـ

;

ا ّدظم٤مر اعم٤مل وطمًـ شمدسمػمه

اًمِمٞمخ أ -د -ؾمٕمقد اًمنميؿ

3662.3.3:هـ

32

اعم٤مل سملم اخلػمي٦م واًمٗمتٜم٦م

اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد

3663.4.34هـ

33

ىمّم٦م ىم٤مرون قمٔم٤مت وقمؼم

اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد

3663.9.39هـ

زابعاً :حدّد الدزاض٘:
اعمج٤مل اًمزُمٜمل :ظمٓم٥م اعمًجد احلرام اًمتل ـمرطم٧م اسمتداء ُمـ شم٤مريخ3659.9.44 :هـ
إمم هن٤مي٦م قم٤مم 3663ه ،وىمد اؾمتٖمرق حتٚمٞمؾ اًمٌٞم٤مٟم٤مت ىمراسم٦م اًمِمٝمريـ ،طمٞم٨م سمدأ سم٤مًمتحٚمٞمؾ سمت٤مريخ:
;3664.4. 3هـ ،واٟمتٝمك سمت٤مريخ3664.6.3 :هـ-
اعمج٤مل اعمٙم٤مين :اعمًجد احلرام ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م-
خامطاً :أداٗ الدزاض٘:
اؾمتامرة حتٚمٞمؾ اعمحتقى ،وي٘مّمد هب٤م( :آؾمتامرة اًمتل يّمٛمٛمٝم٤م اًمٌ٤مطم٨م جلٛمع اًمٌٞم٤مٟم٤مت،
ورصد ُمٕمدٓت شمٙمرار اًمٔمقاهر ذم اعمقاد اًمتل حيٚمؾ حمتقاه٤م)(-)3

( )3حتٚمٞمؾ اعمحتقى ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ُمٗمٝمقُمف ,أؾمًف ,اؾمتخداُم٤مشمف ،د -رؿمدي ـمٕمٞمٛم٦م ،ص-3:9
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ضادضاً :تصنٔه اضتنازٗ التخلٔل ّحتهٔنَا.
اًمٗمرع إول :شمّمٛمٞمؿ اؾمتامرة اًمتحٚمٞمؾُ :صٛمٛم٧م اؾمتامرة حتٚمٞمؾ اعمحتقى سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ
اجل٤مٟم٥م اًمٜمٔمري ًمٚمدراؾم٦م ،وقمغم وقء اإلوم٤مدة ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ،واًمٙمت٥م اعمتخّمّم٦م ذم
ُمقوقع آ ّدظم٤مر ،وىمد اؿمتٛمٚم٧م آؾمتامرة قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت شمتْمٛمـ واىمع ىمٞم٤مم اًمدقم٤مة إمم اهلل
سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ ،واًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م
ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ،وأؾم٤مًمٞم٥م شمٕمزيز اًمدقم٤مة ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ -وسمٕمد
شمّمٛمٞمٛمٝم٤م إوزم ُقمرو٧م قمغم قمدد ُمـ اعمحٙمٛملم ،وقمدًم٧م سمٕمض اًمٕمٌ٤مرات ووم٘م ً٤م عمالطمٔم٤مت
اعمحٙمٛملم ،طمتك فمٝمرت سمّمقرهت٤م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م-
اًمٗمرع اًمث٤مين :وطمدة اًمتحٚمٞمؾ ،وطمدات اًمتحٚمٞمؾ هل ُمٙمقٟم٤مت اعمحتقى اًمتل يٛمٙمـ
إظمْم٤مقمٝم٤م ًمٚمٕمدّ واًم٘مٞم٤مس سمًٝمقًم٦م ،ويٕمٓمل وضمقده٤م أو شمٙمراره٤م دٓٓت شمٗمٞمد اًمٌ٤مطم٨م ذم
شمٗمًػم اًمٜمت٤مئ٩م( ،)3وىمد اظمتػمت اًمقطمدات أشمٞم٦م:
أ-

وطمدة اعمقوقع ،طمٞم٨م يٕمدّ ُمـ أهؿ وطمدات اًمتحٚمٞمؾ ،ويتٓمٚم٥م ومٝمؿ اًمٌ٤مطم٨م ًمٚمٛمحتقى
اًمذي يرهم٥م سمتحٚمٞمٚمف< طمتك يتٛمٙمـ ُمـ طمً٤مب اًمتٙمرار سمِمٙمؾ صحٞمح( ،)4وم٘م٤مُم٧م اًمٌ٤مطمث٦م
ً٥م اًمتٙمرار سمٜم٤م ًء قمغم ـمرح ُمْمٛمقهن٤م ذم
وطم َ
سم٤مٟمت٘م٤مء قمٌ٤مرات ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٓ ّدظم٤مر ،وىمْم٤مي٤مهُ ،
ظمٓم٥م اعمًجد احلرام قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م-

حيً٥م شمٙمرار يمٚمٛم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ذم اعمحتقى ،صمؿ شمّمدر أطمٙم٤مم يمٛمٞم٦م سمٜم٤م ًء
ب -وطمدة اًمٙمٚمٛم٦م ،طمٞم٨م ُ
قمغم ذًمؽ(-)5
اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م :حتٙمٞمؿ اؾمتامرة اًمتحٚمٞمؾُ :قمرو٧م اؾمتامرة حتٚمٞمؾ اعمحتقى قمغم جمٛمققم٦م ُمـ
اعمتخّمّملم طمً٥م اجلدول رىمؿ (:)5,3

( )3اٟمٔمر :حتٚمٞمؾ اعمحتقى ذم سمحقث اإلقمالم ،حمٛمد قمٌد احلٛمٞمد ،ط( 3دار اًمنموق ،ضمدة3;:5 ،م) ،ص-358
( )4اٟمٔمر :حتٚمٞمؾ اعمحتقى ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،د -رؿمدي ـمٕمٞمٛم٦م ،ص <544,543ص-552
( )5اٟمٔمر :حتٚمٞمؾ اعمحتقى ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،د -رؿمدي ـمٕمٞمٛم٦م ،ص-543
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ضمدول رىمؿ ()5,3
م

آؾمؿ

اًمتخّمص

اجل٤مُمٕم٦م.ضمٝم٦م اًمٕمٛمؾ

3

أ-د ًمقًمقة ؾمٚمٞمامن اًمٖمٜم٤مم

اًمدقمقة

ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد

4

د -سمًٛم٦م ؾمٕمٞمد احلريب

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد

5

د -آٓء قمٌد اًمرمحـ اًمًقيٚمؿ

اًمدقمقة

ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد

6

د -راوي٦م أمحد اًم٘محٓم٤مين

اخلدُم٦م آضمتامقمٞم٦م

وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ

7

د -ؾم٤مُمٞم٦م ومٝمد سمـ ُم٘م ّٞمؾ

8

أّ -
يمً٤مب
سمِم٤مر حمٛمد ّ

إدارة وختٓمٞمط

ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد

شمرسمقي

ُمًتِم٤مر ذم جم٤مل اًمدراؾم٤مت اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م
واؾمتٓمالقم٤مت اًمرأي واًمتحٚمٞمؾ

قمٚمؿ اإلطمّم٤مء

اإلطمّم٤مئل ،ويٕمٛمؾ طم٤مًمٞم ً٤م ُمدير أول
إلدارة اعمراومؼ ذم إقمامر اًمٕم٘م٤مري٦م-

ضابعاً :خطْات حتلٔل خطب املطجد اذتساو عٔي٘ الدزاض٘:
-3

آؾمتامع خلٓمٌ٦م اعمًجد احلرام قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ،وىمراءة حمتقاه٤م( ،)3واؾمتٌٕم٤مد اخلٓم٥م همػم
اعمرشمٌٓم٦م سمٛمقوقع اًمدراؾم٦م ،صمؿ إقمٓم٤مء يمؾ ظمٓمٌ٦م رىمؿ ُمـ ( )33,3طمً٥م شم٤مرخيٝم٤م<
ًمٞمًٝمؾ طمً٤مب اًمتٙمرار-

 -4آـمالع قمغم اًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ذات اًمّمٚم٦م سمٛمقوقع اًمدراؾم٦م-
-5

سمٜم٤مء أوزم ٓؾمتامرة حتٚمٞمؾ اعمحتقى ،صمؿ قمروٝم٤م قمغم اعمحٙمٛملم واًمت٠ميمد ُمـ صدىمٝم٤م-

 -6إقمداد سمٓم٤مىم٦م حتٚمٞمؾ اعمحتقى سمٕمد اؾمتٞمٗم٤مء شمٕمديالت اعمحٙمٛملم-
-7

ىمراءة حمتقى اخلٓمٌ٦م ،وشمًجٞمؾ شمٙمرار اًمٕمٌ٤مرات ذم سمٓم٤مىم٦م اًمتحٚمٞمؾ-

 -8رصد اًمٜمت٤مئ٩م وقمروٝم٤م يمٛمٞم ً٤م ،وٟمٔمر ًا ًم٘مٚم٦م قمدد اًمّمٗمح٤مت اعمت٤مطم٦م ًمٚمٜمنم وم٘مد شمؿ اظمتّم٤مر
سمٕمض اجلداول واًمرؾمقم اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م-
( )3اخلٓم٥م سمحٛمد اهلل ُمقضمقدة ٟمّمٞم ً٤م ذم اعمقىمع اًمرؾمٛمل ًمٌقاسم٦م احلرُملم اًمنميٗملم سمّمٞم٤مهم٦م ( ،)word-pdfويمذًمؽ ُمؽممج٦م
ًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م قمغم اًمراسمط  /http://www.alharamain.gov.saومجزى اهلل اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمف ظمػم اجلزاء< ًمتٞمًػمهؿ
قمغم اعمًٚمٛملم-
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واىمع شمٕمزيز اًمدقم٤مة إمم اهلل ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر قمٜمد اعمدقمقيـ ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م  ----4252إقمداد :د -قمٌػم سمٜم٧م ظم٤مًمد اًمِمٚمٝمقب

-9

شمٗمًػم اًمٜمت٤مئ٩م ،طمٞم٨م ضم٤مء اًمتٕمٚمٞمؼ وم٘مط قمغم أقمغم رشمٌ٦م ذم اًمتٙمرار ،وأىمؾ رشمٌ٦م إن ًمزم
إُمرُ ،مع اإلؿم٤مرة ًمٌٕمض اخلٓم٥م اًمتل شمٜم٤موًم٧م سمٕمض قمٌ٤مرات اًمتحٚمٞمؾ-

-:

شم٘مديؿ اعم٘مؽمطم٤مت واًمتقصٞم٤مت قمغم وقء اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م-
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املبخح الجاىٕ
ىتاٜج الدزاض٘ التخلٔلٔ٘
أّالً :البٔاىات األّلٔ٘:
ضمدول رىمؿ ()3,4
اعمدة اًمزُمٜمٞم٦م

ارشمٌ٤مط اخلٓمٌ٦م

(دىمٞم٘م٦م)

سمٛمقوقع آ ّدظم٤مر

ًمٚمخٓمٌتلم)

وىمْم٤مي٤مه
سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ

م

قمٜمقان اخلٓمٌ٦م

اؾمؿ اخلٓمٞم٥م

اًمت٤مريخ

3

ذم اإلهاف

اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد

3659.33.4هـ

44:57

4

اًمرمح٦م سم٤مًمْمٕمٗم٤مء واًمٗم٘مراء

اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد

3659.34.4:هـ

4::22

سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ

اًمِمٞمخ د -ؾمٕمقد اًمنميؿ

365:.5.32هـ

3::64

سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ

اًمِمٞمخ د -ؾمٕمقد اًمنميؿ

365:.9.5هـ

;3;:6

سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ

365:.9.32هـ

;48:

سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ

اًمِمٞمخ د -ظم٤مًمد اًمٖم٤مُمدي

365;.3.38هـ

49:54

سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ

9

اًمدّ يـ أطمٙم٤مم وآداب

اًمِمٞمخ د -ظم٤مًمد اًمٖم٤مُمدي

365;.:.33هـ

45:6:

سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ

:

ومْمؾ اًمِمٙمر واًمِم٤ميمريـ

اًمِمٞمخ دُ -م٤مهر اعمٕمٞم٘مكم

365;.32.3

43:47

سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ

;

ا ّدظم٤مر اعم٤مل وطمًـ شمدسمػمه

اًمِمٞمخ د -ؾمٕمقد اًمنميؿ

3662.3.3:هـ

3;:3:

سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ

32

اعم٤مل سملم اخلػمي٦م واًمٗمتٜم٦م

اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد

3663.4.34هـ

44:4:

سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ

33

ىمّم٦م ىم٤مرون قمٔم٤مت وقمؼم

اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد

3663.9.39هـ

37:53

سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ

5

اًمٕمٛمؾ اًمتٓمققمل وآصم٤مره
ذم اعمجتٛمع

6

ٓ ضر وٓ ضار

7

يمٞمػ ٟمٙمقن ىمدوة؟

8

اًمناء
اًمٕمٌقدي٦م ذم ّ
واًمياء
ّ

اًمِمٞمخ أ-د -قمٌد اًمرمحـ
اًمًديس
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يتْمح ُمـ اجلدول رىمؿ ( )3,4شمٜمقع اخلٓم٥م اًمتل ؿمٛمٚمتٝم٤م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ،وىمد شمراوطم٧م
اعمدة اًمزُمٜمٞم٦م ًمٚمخٓم٥م ُمـ  37:53دىمٞم٘م٦م إمم  4::22دىمٞم٘م٦م ،ويم٤مٟم٧م ( )7ظمٓم٥م ُمٜمٝم٤م ُمرشمٌٓم٦م
سمٛمقوقع آ ّدظم٤مر وىمْم٤مي٤مه سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ سمٜمًٌ٦م ( ،)%67,67سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م ( )8ظمٓم٥م ُمٜمٝم٤م
ُمرشمٌٓم٦م سمٛمقوقع آ ّدظم٤مر وىمْم٤مي٤مه سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ سمٜمًٌ٦م (-)%76,77
ثاىٔاًّ :اقع قٔاو الدعاٗ إىل اهلل بتعصٓص ثكاف٘ االدّخاز يف ىفْع املدعًْٓ
ضمدول رىمؿ ()4,4
إمج٤مزم

ُمتقؾمط

اًمتٙمرارات

اًمتٙمرارات
2-3:

%3:-3:

2-49

%49-49

م

اًمٕمٌ٤مرة

3

إيْم٤مح ُمٗمٝمقم آ ّدظم٤مر ًمٚمٛمدقمقيـ

4

4

سمٞم٤من ُمنموقمٞم٦م آ ّدظم٤مر ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

5

اًمٜمًٌ٦م اعمئقي٦م

اًمؽمشمٞم٥م
:
9

ًمٚمٛمدقمقيـ
5

سمٞم٤من ُمنموقمٞم٦م آدظم٤مر ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

4

2-3:

%3:-3:

:

ًمٚمٛمدقمقيـ
6

سمٞم٤من أمهٞم٦م اعم٤مل ذم طمٞم٤مة اعمدقمقيـ

;4

4-86

%485-86

3

7

إيْم٤مح ضورة حم٤مومٔم٦م اعمدقمقيـ قمغم ٟمٕمٛم٦م اعم٤مل

35

3-3:

%33:-3:

4

8

سمٞم٤من ّ
أن طمٗمظ اعم٤مل ُمـ اًميوري٤مت اخلٛمس ذم

34

;3-2

;%32;-2

5

اًمديـ
9

إيْم٤مح ُمقىمػ اًمديـ ُمـ مجع اعمدقمقيـ ًمٚمامل

8

2-77

%76-77

6

:

إيْم٤مح ُمقىمػ اًمديـ ُمـ إٟمٗم٤مق اعمدقمقيـ ًمٚمامل

7

2-67

%67-67

7

;

شمٜم٤مول إوو٤مع آىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٕم٤ممل سمِمٙمؾ قم٤مم

5

2-49

%49-49

9

32

شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم ُمِم٤مريم٦م اعمدقمقيـ ذم اًمتٜمٛمٞم٦م

6

2-58

%58-58

8

آىمتّم٤مدي٦م ًمٚمٛمجتٛمع
اإلمج٤مزم

;9

2-94

%93-:4

ــ
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يتْمح ُمـ اجلدول رىمؿ (ّ )4,4
أن إمج٤مزم قمٌ٤مرات حمقر واىمع ىمٞمـ٤مم اًمـدقم٤مة إمم اهلل سمتٕمزيـز
صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ ىمد شمٙمررت ذم اخلٓم٥م قمٞمٜمـ٦م اًمدراؾمـ٦م (;ُ )9مـرة ،سمٛمتقؾمـط
طمً٤ميب ُم٘مداره (ً )2-94مٙمؾ ظمٓمٌ٦م ،سمٜمًٌ٦م ُمئقي٦م ىمدره٤م ( ،)%93-:4وىمد شمراوطم٧م شمٙمـرارات
اًمٕمٌ٤مرات سملم ( )4و (;ُ )4مرة-
ثالجاً :الكطآا املتعلك٘ بتعصٓص ثكاف٘ االدّخاز اليت تطنيتَا خطب املطجد اذتساو
ضمدول رىمؿ ()5,4
م

3

اًمٕمٌ٤مرة
شمقفمٞمػ إطمداث آىمتّم٤مدي٦م اًمتل يٛمر هب٤م اًمٕم٤ممل ذم

إمج٤مزم

ُمتقؾمط

اًمٜمًٌ٦م

اًمتٙمرارا

اًمتٙمرارا

اعمئقي٦م

ت

ت

اًمؽمشمٞم٥م

3

;2-2

;%;-2

;

3

;2-2

;%;-2

;

5

طم٨م اعمدقمقيـ قمغم آقمتدال واًمؽمؿمٞمد ذم اإلٟمٗم٤مق

38

3-67

6

إيْم٤مح اًمٗمرق سملم آ ّدظم٤مر وآطمتٙم٤مر ًمٚمٛمدقمقيـ

4

2-3:

%
%3:-3:

:

7

إيْم٤مح اًمٗمرق سملم آ ّدظم٤مر وآيمتٜم٤مز ًمٚمٛمدقمقيـ

4

2-3:

%3:-3:

:

8

ذم اإلهاف وظمٓمقرشمف

58

5-49

%54-49

3

9

ظمٓمقرة اؾمتٝمالك اعمدقمقيـ ومٞمام ٓ طم٤مضم٦م هلؿ ومٞمف

43

3-;3

%3;-;3

4

:

صمٛمرات آدظم٤مر اًمتل ؾمٞمجٜمٞمٝم٤م اعمدقمق

32

2-;3

%;2-;3

7

;

صمٛمرات آدظم٤مر اًمتل ؾمٞمجٜمٞمٝم٤م اعمجتٛمع

7

2-67

%67-67

9

32

أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م ًمٕمدم آدظم٤مر قمغم اعمدقمق

36

3-49

%34-49

6

33

أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م ًمٕمدم آدظم٤مر قمغم اعمجتٛمع

9

2-86

%85-86

8

337

2-;7

%;7

ــ

4

طم٨م اعمدقمقيـ قمغم آدظم٤مر
شمقفمٞمػ حم٤مور رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م  4252ذم طم٨م
اعمدقمقيـ قمغم آدظم٤مر

اإلمج٤مزم

367-67

5
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يتْمح ُمـ اجلدول رىمؿ (ّ )5,4
أن إمج٤مزم قمٌ٤مرات حمقر اًم٘مْمـ٤مي٤م اعمتٕمٚم٘مـ٦م سمتٕمزيـز صم٘م٤مومـ٦م
آ ّدظم٤مر اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ىمد شمٙمررت ذم اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م (ُ )337مرة،
سمٛمتقؾمط طمً٤ميب ُم٘مداره (ً )2-;7مٙمؾ ظمٓمٌـ٦م ،سمٜمًـٌ٦م ُمئقيـ٦م ىمـدره٤م ( ،)%;7وىمـد شمراوطمـ٧م
شمٙمرارات اًمٕمٌ٤مرات سملم ( )3و (ُ )58مرة-
زابعاً :أضالٔب تعصٓص الدعاٗ لجكاف٘ االدّخاز يف ىفْع املدعًْٓ
ضمدول رىمؿ ()6,4
م
3
4

اًمٕمٌ٤مرة

إمج٤مزم

ُمتقؾمط

اًمٜمًٌ٦م

اًمؽمشمٞم٥م

آؾمتدٓل سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ حل٨م اعمدقمقيـ قمغم طمٗمظ

اًمتٙمرارات
35

اًمتٙمرارا
3-3:

اعمئقي٦م
%33:-3:

4

7

ت
2-67

%67-67

8

32

2-;3

%;2-;3

6

2-49

%49-49

9

%2-22

33
7

اعم٤مل
آؾمتدٓل سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م حل٨م اعمدقمقيـ قمغم طمٗمظ
اعم٤مل
آؾمتدٓل سم٠مىمقال اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ذم احل٨م قمغم طمٗمظ

5

اعم٤مل

6

آؾمتدٓل سم٤مٕدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م حل٨م اعمدقمقيـ قمغم آ ّدظم٤مر

5

7

آؾمتِمٝم٤مد سم٠مسمٞم٤مت اًمِمٕمر حل٨م اعمدقمقيـ قمغم آ ّدظم٤مر

2

2-22

ًمٗم٧م أٟمٔم٤مر اعمدقمقيـ ًمألطمقال آىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٕم٤ممل

8

2-77

%76-77

اًمؽمهمٞم٥م سم٤مٓ ّدظم٤مر قمـ ـمريؼ ذيمر صمٛمراشمف

4

2-3:

%3:-3:

:

اًمؽمهٞم٥م ُمـ اإلهاف وقمقاىمٌف

43

3-;3

%3;2-;3

3

اًمتذيمػم سمٜمٕمؿ اهلل ويمٞمٗمٞم٦م طمٗمٔمٝم٤م

34

;3-2

;%32;-2

5

آىمتداء سم٤مًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ذم طمٗمظ اعم٤مل

3

;2-2

;%;-2

32

طم٨م اعمدقمقيـ قمغم آ ّدظم٤مر سم٤مؾمتخدام ضب إُمث٤مل

3

;2-2

;%;-2

;

96

;2-8

;%8;-5

ــ

8
9
:
;
32
33

اإلمج٤مزم
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يتٌلم ُمـ اجلدول رىمؿ (ّ )6,4
أن إمجـ٤مزم قمٌـ٤مرات حمـقر أؾمـ٤مًمٞم٥م شمٕمزيـز اًمـدقم٤مة ًمث٘م٤مومـ٦م
آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ ىمد شمٙمررت ذم اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م (ُ )96مرة ،سمٛمتقؾمـط طمًـ٤ميب
ُم٘مداره (;ً )2-8مٙمؾ ظمٓمٌـ٦م ،وسمٜمًـٌ٦م ُمئقيـ٦م ىمـدره٤م (; ،)%8;-5وىمـد شمراوطمـ٧م شمٙمـرارات
اًمٕمٌ٤مرات سملم ( )2و (ُ )43مرة-
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املبخح الجالح
مياقػ٘ ىتاٜج الدزاض٘ التخلٔلٔ٘
أوًٓ :سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ّ
أن ( )7ظمٓم٥م ُمـ اًمٕمٞمٜم٦م ُمرشمٌٓم٦م سمٛمقوقع آ ّدظم٤مر وىمْم٤مي٤مه سمِمٙمؾ
ُمٌ٤مذ سمٜمًٌ٦م ( ،)%67,67سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م ( )8ظمٓم٥م ُمٜمٝم٤م ُمرشمٌٓم٦م سمٛمقوقع آ ّدظم٤مر وىمْم٤مي٤مه
سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ سمٜمًٌ٦م ( ،)%76,77وي٘مّمد سم٤معمٌ٤مذ هٜم٤م :أي احلدي٨م قمـ اعمقوقع سمٚمٗمٔمف
سمِمٙمؾ سيح واوح ،أ ُّم٤م همػم اعمٌ٤مذ ومٞم٘مّمد سمف :اإلؿم٤مرة إًمٞمف ،أو اًمتٚمٛمٞمح ًمف دون ذيمر سيح،
وؾمٌ٥م زي٤مدة ٟمًٌ٦م شمٜم٤مول ُمقوقع آ ّدظم٤مر وىمْم٤مي٤مه سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ< قمدم طم٨م اًمٜمٌل قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمًالم ًمال ّدظم٤مر سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ ،طمٞم٨م سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ذم ضم٤مٟمٌٝم٤م اًمٜمٔمري(ّ )3
أن اًمٜمٌل ط
ا ّدظمر< شمٓمٞمٞمٌ ً٤م خل٤مـمر أهٚمف ،وحت٘مٞم٘م ً٤م عمّمٚمحتٝمؿ ،وطم٨م سمٓمريؼ همػم ُمٌ٤مذ قمغم آ ّدظم٤مر< ًمْمامن
يمٗم٤مي٦م طم٤مضم٦م ُمـ يٕمقهلؿ اعمدقمق واهلل أقمٚمؿ -وًمٙمقن اًمتقضمٞمف همػم اعمٌ٤مذ ُمـ اًمداقمٞم٦م ًمٚمٛمدقمق
ؾمٌٌ ً٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م ًمتثٌٞم٧م اًمتقضمٞمٝم٤مت اعمٌ٤مذة اًمتل شمؿ همرؾمٝم٤م ؾم٤مسم٘م ً٤م ،وُمـ أُمثٚم٦م اًمتقضمٞمف همػم
أطمقضمٜم٤م مجٞم ًٕم٤م ذم هذا اًمزُمـ اًمذي يم ُث َرت ومٞمف
اعمٌ٤مذ ُم٤م ضم٤مء ذم ظمٓمٌ٦م اًمٕمٛمؾ اًمتٓمققمل( :وُم٤م
َ
احلروب واًمٙمُروب وا ُعم ِ
ٟمػماهن٤م إظمق ًة ًمٜم٤م ذم اًمديـُ ---مـ سمالد اعمًٚمٛملمُ ،م٤م
دهل َّامت ،وـم٤م ًَم٧م
ُ
ُ
ُ
وضمقهف وصقره ،وقمغم ِ
ؿمحذ ِ
ِ
ِ
َ
رأؾمٝم٤م ُذي٤من
قمل سمٙمؾ
اهل َٛمؿ ،وإذيم٤م َء اًمٕمٛمؾ
يًتدقمل
ُ
ُّ
اًمتٓمق ِّ
احلٞم٤مة اًمذي هق اعم٤مل)( ،)4ومٗمل هذه اخلٓمٌ٦م دٓٓت همػم ُمٌ٤مذة قمغم ُمٙم٤مٟم٦م اعم٤مل وأمهٞم٦م طمٗمٔمف<
ًمٞمتٛمٙمـ اعمدقمق ُمـ اعمً٤ممه٦م ذم اًمٌذل وىم٧م احل٤مضم٦م-
صم٤مٟمٞم ً٤م :سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ّ
أن قمٌ٤مرات حمقر واىمع ىمٞم٤مم اًمدقم٤مة إمم اهلل سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم
ٟمٗمقس اعمدقمقيـ ىمد شمٙمررت ذم اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م (;ُ )9مرة ،سمٛمتقؾمط طمً٤ميب ُم٘مداره
(ً )2-94مٙمؾ ظمٓمٌ٦م ،سمٜمًٌ٦م ُمئقي٦م ىمدره٤م ( -)%93-:4وىمد ضم٤مءت قمٌ٤مرة سمٞم٤من أمهٞم٦م اعم٤مل ذم
طمٞم٤مة اعمدقمقيـ ذم اعمرشمٌ٦م إومم< ًمٙمقن اعم٤مل قمّم٥م احلٞم٤مة ،وذي٤مهن٤م ،ومم٤م ىمٞمؾ قمـ أمهٞمتف ذم
اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م( :اعم٤مل ,قمٌ٤مد اهلل ,ىمْم٧م ُؾمٜمَّ ُ٦م اهلل أن يٙمقن هق قمّم٥م احلٞم٤مة ،وُمٕم٤مش

( )3يٜمٔمر ص-42:
( )4ظمٓمٌ٦م اًمٕمٛمؾ اًمتٓمققمل وآصم٤مره ذم اعمجتٛمع ،اًمِمٞمخ أ-د ؾمٕمقد اًمنميؿ365:.5.32 ،هـ-
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إطمٞم٤مء ،ضمٕمٚمف اهلل ىمٞم٤م ًُم٤م ًمٚمٜم٤مس  ---وىمٞم٤مم اًمٌمء ُم٤م سمف حيٗمظ ويًت٘مٞمؿ ،وم٤معم٤مل ىمقام اعمٕم٤مش،
طمٗمظ ِ
ُ
اعم٤مل ُمـ اعم٘م٤مصد
وىمقام اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م ،وُمـ أضمؾ هذا يمٚمف  ,قمٌ٤مد اهلل ,يم٤من
اًمٙمؼمى ذم ذع اهلل ،وُمـ اًميوري٤مت اخلٛمس ذم ديـ اإلؾمالم)( -)3وضم٤مءت قمٌ٤مرة سمٞم٤من
ُمنموقمٞم٦م آ ّدظم٤مر ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ًمٚمٛمدقمقيـ ذم اعمرشمٌ٦م اًمث٤مُمٜم٦م< وهذا ُمتٜم٤مؾم٥م ُمع قمدم طم٨م
اًمٜمٌل ط ًمال ّدظم٤مر سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ ،وإٟمام شمْمٛمٜم٧م إطم٤مدي٨م اًمدًٓم٦م قمٚمٞمف ،وىمد مت٧م اإلؿم٤مرة
ًمٜمامذج ُمـ شمٚمؽ إطم٤مدي٨م ذم أطمد اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م< طمٞم٨م ىمٞمؾ( :وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل ط
ًمًٕمد سمـ أيب وىم٤مص عمََّ٤م قمزم أن يقيص سمثٚمثل ُم٤مًمف" :إٟمؽ إن شمذر ورصمتؽ أهمٜمٞم٤مء ظمػم ُمـ أن
شمذرهؿ قم٤مًم٦م يتٙمٗمٗمقن اًمٜم٤مس"(--- ،)4ومتٚمٙمؿ – قمٌ٤مد اهلل  ,هل ٟمٔمرة اإلؾمالم عمٌدأ آ ّدظم٤مر ،وهل
ٟمٔمرة صمري٦م سم٤مًمتقازن واًمتٙم٤مُمؾُ ،مٚمٞمئ٦م سم٤مًمًامطم٦م واإلروم٤مق واحلٞمٓم٦م ،وٓ قمج٥م ذم ذًمٙمؿ< ومتٚمٙمؿ
هل صٌٖم٦م اهلل ،وُمـ أطمًـ ُمـ اهلل صٌٖم٦م-)5()---
صم٤مًمث ً٤م :سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ّ
أن إمج٤مزم قمٌ٤مرات حمقر اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر اًمتل
شمْمٛمٜمتٝم٤م ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ىمد شمٙمررت ذم اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م (ُ )337مرة ،سمٛمتقؾمط
طمً٤ميب ُم٘مداره (ً )2-;7مٙمؾ ظمٓمٌ٦م ،وسمٜمًٌ٦م ُمئقي٦م ىمدره٤م ( -)%;7وىمد اطمتٚم٧م قمٌ٤مرة ذم
اإلهاف وظمٓمقرشمف اعمرشمٌ٦م إومم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م< ًم٘مٌح اإلهاف ،وؾمقء قمقاىمٌف قمغم اًمٗمرد
ِ
اًمٗم٘مر واًمٗم٤م َىم٦م،
واعمجتٛمع ،وىمد ىمٞمؾ ذم ذُمف ذم أطمد ظمٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م( :اإلهاف ُيٗميض إمم
ٍ
اعمُ ِ
أؾمًٝم٤م آسم٤م ُء
ف ُي ُ
ن ُ
ٓمٚمؼ يدَ ُه ذم اإلٟمٗم٤مق إرو٤م ًء ًمِمٝمقاشمف ،واشمٌ٤م ًقم٤م ًمٜم ََز َواشمف ،ويمؿ ُمـ سمٞمقت َّ
٘متدرون ،وذم إٟمٗم٤مىمٝمؿ ِ
ِ
راؿمدُ ونِ ،
ومقر َصمٝمؿ أسمٜم٤م ُء ُُم ِ
نومقن ،أـم َٚم ُ٘مقا ًمِمٝمقاهتؿ اًم َٕمٜم٤من ،ومت ََٝمدَّ َُم٧م
ُُم ُ
ف إومراد،
صمرواهتؿ ،وشمٚمؽ قم٤مىمٌ ُ٦م اعمنوملم،
سمٞمق ُهتؿ ،وشمٌدَّ َدت
ؽموملم---ويمام ُيٜمٙم َُر َه ُ
ُ
ُ
ُ
وُمآٓت اعمُ َ
ِ
آصم٤مرا وظمٞمٛم ً٦م،
ٙمر َه ُ
ف اجلامقم٤مت ،واهلٞمئ٤مت واعم١مؾمً٤مت ،واًمنميم٤مت واًمدُّ َول ،وهق حيٛم ُؾ ً
وم ُٞمٜم ُ
ِ
ظمً٤مئ ِره٤م ،وإقمالن إومالؾمٝم٤م قمٞم٤م ًذا
وأسمٕم٤م ًدا ظمٓمػم ًة قمغم اىمتّم٤مد اًمدول وصمرواهت٤م ،مم٤م ي١م ِّدي إمم

( )3اعم٤مل سملم اخلػمي٦م واًمٗمتٜم٦م ،اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح اسمـ محٞمد ،سمت٤مريخ 3663.4.34هـ-
( )4ؾمٌؼ خترجيف :ص-45 :
( )5ا ّدظم٤مر اعم٤مل وطمًـ شمدسمػمه ،اًمِمٞمخ أ-د ؾمٕمقد اًمنميؿ ،سمت٤مريخ 3662.3.3:هـ-
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سم٤مهلل)( -)3وضم٤مءت قمٌ٤مرة شمقفمٞمػ حم٤مور رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م  4252ذم طم٨م اعمدقمقيـ قمغم آ ّدظم٤مر ذم
اعمرشمٌ٦م اًمت٤مؾمٕم٦م< ًمٙمقن آ ّدظم٤مر ًمٞمس حمقر ًا ُمٌ٤مذ ًا ُمـ اعمح٤مور اًمثالصم٦م ًمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م ،4252
وإٟمام ُمٜمٌثؼ ُمـ سمرٟم٤مُم٩م شمٓمقير اًم٘مٓم٤مع اعم٤مزم،

()4

اًمذي هيدف ًمتٕمزيز ومتٙملم اًمتخٓمٞمط اعم٤مزم

(آ ّدظم٤مر وهمػمه)< طمٞم٨م يًٝمؿ هذا اًمؼمٟم٤مُم٩م سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ ذم دقمؿ حت٘مٞمؼ (; )3هدوم ً٤م
إو٤مومٞم ً٤م ُمـ إهداف آؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمرؤي٦م  ،4252وىمد شمؿ ووع آ ّدظم٤مر ومٞمف ُم١مذات ٕداء
ىمٞم٤مس خمرضم٤مت اًمؼمٟم٤مُم٩م ،ومٙم٤من ُمـ وٛمـ اعم١مذاتُ ،م١مذ ٟمًٌ٦م ا ّدظم٤مر إه ُمـ اًمدظمؾ
اعمت٤مح ،ومٞمٝمدف اًمؼمٟم٤مُم٩م وصقل إه ٓ ّدظم٤مر ُ % 9-7مـ اًمدظمؾ سمحٚمقل قم٤مم  4242سمٜم٤مء قمغم
ُمدظمالت اؾمؽماشمٞمجٞم٦م آ ّدظم٤مر اًمقـمٜمٞم٦م( <)5وهلذا يم٤من ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن شم٠ميت اًمٕمٌ٤مرة قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م
ذم اعمرشمٌ٦م اًمت٤مؾمٕم٦م -وُمـ ٟمامذج شمقفمٞمػ حم٤مور رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م  4252ذم طم٨م اعمدقمقيـ قمغم
ِ
اًمًٞم٤مؾم٤مت
آ ّدظم٤مر ُم٤م ىمٞمؾ ذم أطمد اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦مُ( :مٕم٤مذ اعمًٚمٛملم وي٠ميت ذم هذه
ِ
اًمتقضمٞمٝم٤مت اعم٤مًمٞم٦م ذم شمٜمٔمٞم ٍؿُ ،مـ ِ
ِ
واإلصالح
اًمؽمؿمٞمد اعم٤مزم
أضمؾ
ٌ٤مريم٦م:
احلٙمٞمٛم٦م،
ُ
ُّ
واًمتقضمٝم٤مت اعمُ َ
ِ
واًمٙمٌػم ،ومٚمٞمس ُّ
اعمقار ِد  ,وهلل احلٛمد  ,وًمٙمٜمَّف
شم٘مِم ًٗم٤م ،وٓ َوٕم ًٗم٤م ذم
اًمّمٖمػم
آىمتّم٤مدي ،يٜمتٔمِ ُؿ
َ
َ
ح٦م اًمٗمً٤مد ،ورومع يمٗم٤مءة إداء ،ذم ر ٍ
شمٜمٛمٞم٦م روح اعمً١موًمٞم٦م ،ومح٤مي٦م اًمٜم ََّزاه٦م ،وُمٙم٤م َوم ِ
ِ
ُمـ ِ
ؤي٦م
أضمؾ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ِ
ِ ِ
ف اعمًت٘مٌؾ)(-)6
احل٤مض،
شمتٕم٤م َُم ُؾ ُمع
وشمًتنم ُ

راسمٕم ً٤م :سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ّ
أن إمج٤مزم قمٌ٤مرات حمقر أؾم٤مًمٞم٥م شمٕمزيز اًمدقم٤مة ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم
ٟمٗمقس اعمدقمقيـ ىمد شمٙمررت ذم اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م (ُ )96مرة ،سمٛمتقؾمط طمً٤ميب ُم٘مداره
(;ً )2-8مٙمؾ ظمٓمٌ٦م ،وسمٜمًٌ٦م ُمئقي٦م ىمدره٤م (; -)%8;-5وىمد ضم٤مء أؾمٚمقب اًمؽمهٞم٥م ُمـ
اإلهاف وقمقاىمٌف ذم اعمرشمٌ٦م إومم ،وهذا ُمتٜم٤مؾم٥م ُمع يمقن ىمْمٞم٦م ذم اإلهاف وظمٓمقرشمف
اطمتٚم٧م اعمرشمٌ٦م إومم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م ظمٓم٥م اعمًجد
احلرام ،وُمـ ٟمامذج اًمؽمهٞم٥م ُمـ اإلهاف وقمقاىمٌف ُم٤م ضم٤مء ذم أطمد اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م<
( )3ذم اإلهاف ،اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد ،سمت٤مريخ 3659.33.4هـ-
( )4وصمٞم٘م٦م سمرٟم٤مُم٩م شمٓمقير اًم٘مٓم٤مع اعم٤مزم ،ظمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذ  ،4242ص ،8قمغم اًمراسمط- https://vision2030gov.sa ،
( )5اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ،ص-3:
( )6اًمرمح٦م سم٤مًمْمٕمٗم٤مء واًمٗم٘مراء ،اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد ،سمت٤مريخ3659.34.4: :هـ-
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واىمع شمٕمزيز اًمدقم٤مة إمم اهلل ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر قمٜمد اعمدقمقيـ ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م  ----4252إقمداد :د -قمٌػم سمٜم٧م ظم٤مًمد اًمِمٚمٝمقب

ِ
قصػ،
ىم٤مرون اًمذي آشم٤مه اهلل ُمـ اًمٙمُٜمقز وإُمقال ُم٤م ٓ ُي َ
طمٞم٨م ىمٞمؾ( :ويمام َّ
ىمص اهلل قمٚمٞمٜم٤م ٟمٌ َ٠م ُ
ِ
ومجحدَ ٟمٕمٛم َ٦م اهلل قمٚمٞمف ُهمرورا وسم َٓمراِ ،
وٟمز يمٞمػ يم٤من َ
ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمف ،وىم٤مل :ﱡﱁ ﱂ
ىمٌؾ
َ
ً
ً
َ
ِ
وسمداره إرض ،وضمٕم َٚمف ِقمؼم ًة
ػ اهلل سمف
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇﱠ[اًم٘مّمصُ :مـ ،]9:
ومخً َ
َ

واًمتٙمؼم واإلهاف واًمتٌذير ،وارشمِ ِ
ًمٚمٛم ِ
ٕمتؼميـّ ،
طمرم اهلل هب٤م
إن ُُم٘م٤مسمٚم َ٦م ٟمٕم ِؿ اهلل سم٤مًمٌ َٓمر
ٙم٤مب ُم٤م َّ
ُّ
ُ
واؾمؽم ِ
ِ
ُم ِ
ِ
داده٤م)( -)3وضم٤مء أؾمٚمقب آؾمتِمٝم٤مد سم٠مسمٞم٤مت اًمِمٕمر ذم
سمًٚمٌِٝم٤م
سمزواهل٤م،
١مذ ٌن
وٟمذير ُؿم١م ٍم َ
ُ
ُ
اعمرشمٌ٦م إظمػمة ،وهذا ُمتٜم٤مؾم٥م ُمع ىمٚم٦م أو ٟمدرة إسمٞم٤مت اًمِمٕمري٦م اًمتل شمٕمزز آ ّدظم٤مر ،وم٤مًمٖم٤مًم٥م
ومٞمٝم٤م اًمٗمخر سم٤مًمٕمٓم٤مء ،أو ـمٚم٥م اًمٕمٓم٤مي٤م ُمـ أظمريـ ،ويمذًمؽ ُمتٜم٤مؾم٥م ُمع اؾمتِمٝم٤مد اخلٓمٌ٤مء ذم
هم٤مًم٥م اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م سمٜمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م-


( )3اًمٕمٌقدي ُ٦م ذم اًمناء واًمياء ،اًمِمٞمخ د -ظم٤مًمد سمـ قمكم اًمٖم٤مُمدي ،سمت٤مريخ365;.3.38 :هـ-
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ارتامت٘
أمحد اهلل

وأؿمٙمره قمغم ُم٤م ين وأقم٤منُ ،مـ إمت٤مم هذه اًمدراؾم٦م ،اًمتل قمٜمٞم٧م سمتًٚمٞمط اًمْمقء

قمغم ُمٗمٝمقم آ ّدظم٤مر ،وإيْم٤مح اًمٗمروق سمٞمٜمف وسملم اعمّمٓمٚمح٤مت ذات اًمّمٚم٦م ،وووح٧م أمهٞم٦م
شمٕمزيز اًمدقم٤مة ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ ،وسمٞم٤من واىمع شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس
اعمدقمقيـ قمؼم ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ،ويمذًمؽ سمٞم٤من اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آدظم٤مر وأهؿ
أؾم٤مًمٞم٥م شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ قمؼم ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ،وىمد شمقصٚم٧م
اًمدراؾم٦م ,سمحٛمد اهللً ,مٕمدد ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م ُمٜمٝم٤م:
ىتاٜج اسإطاز اليظسٖ:
 -3ي٘مّمد سم٤مٓ ّدظم٤مر اطمتٗم٤مظ اًمٗمرد سمجزء ُمـ دظمٚمف اعم٤مدي سمٕمد أدائف عم٤م جي٥م قمٚمٞمف إٟمٗم٤مىمف-
 -4سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م اًمٗمرق اًمرئٞمس سملم آ ّدظم٤مر وآيمتٜم٤مز ،ويمذًمؽ اًمٗمرق سملم آ ّدظم٤مر
وآطمتٙم٤مر ،طمٞم٨م يتٛمثؾ ذم قمدم أداء اًمزيم٤مة اًمقاضمٌ٦م ومٞمام جيٛمع ،وقمدم اإلضار
أض سم٤معمدقمقيـ هذا اجلٛمع اٟمٍمف
سم٤معمدقمقيـ ،ومٙمٚمٛم٦م آ ّدظم٤مر إـم٤مر قم٤مم جلٛمع اعم٤مل وم٢من ّ
ًمٌ٤مب آطمتٙم٤مر ،وإن مل شم١م َّد زيم٤مة هذا اجلٛمع اٟمٍمف ًمٌ٤مب آيمتٜم٤مز ،واهلل أقمٚمؿ-
 -5سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ُمنموقمٞم٦م آ ّدظم٤مر ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م ،وم٘مد ومٕمٚمف يقؾمػ

وطم٨م

اعمدقمقيـ ُمـ ىمقُمف قمٚمٞمف< عمقاضمٝم٦م إزُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م ،وومٕمٚمف اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمًالم< شمٓمٞمٞمٌ ً٤م خل٤مـمر أهٚمف ،وحت٘مٞم٘م ً٤م عمّمٚمحتٝمؿ ،وطم٨م سمٓمريؼ همػم ُمٌ٤مذ قمٚمٞمف< ًمْمامن
يمٗم٤مي٦م طم٤مضم٦م ُمـ يٕمقهلؿ اعمدقمق واهلل أقمٚمؿ-
 -6سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م أمهٞم٦م آ ّدظم٤مر ظم٤مص٦م ذم ُمثؾ هذه إوو٤مع آىمتّم٤مدي٦م اًمتل يِمٝمده٤م
اًمٕم٤ممل يمٚمف-
 -7سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ضمقاز آ ّدظم٤مر ذم همػم أوىم٤مت احل٤مضم٦م-
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ىتاٜج اسإطاز التخلٔلٕ:
-3

سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ىمٞم٤مم ظمٓمٌ٤مء اعمًجد احلرام سمٓمرح ُمقوقع آ ّدظم٤مر وىمْم٤مي٤مه سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ
سمٜمًٌ٦م ( )%67,67ذم اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ،سمٞمٜمام شمؿ ـمرطمف سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ سمٜمًٌ٦م
( )%76,77ذم اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م-

 -4سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ّ
أن قمٌ٤مرة سمٞم٤من أمهٞم٦م اعم٤مل ذم طمٞم٤مة اعمدقمقيـ ضم٤مءت ذم اعمرشمٌ٦م إومم< ًمٙمقن
اعم٤مل قمّم٥م احلٞم٤مة ،وذي٤مهن٤م-
 -5أووح٧م اًمدراؾم٦م ّ
أن قمٌ٤مرة ذم اإلهاف وظمٓمقرشمف ضم٤مءت ذم اعمرشمٌ٦م إومم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م
اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م ظمٓم٥م اعمًجد احلرام< ًم٘مٌح اإلهاف،
وؾمقء قمقاىمٌف قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع-
 -6سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ّ
أن أؾمٚمقب اًمؽمهٞم٥م ُمـ اإلهاف وقمقاىمٌف ضم٤مء ذم اعمرشمٌ٦م إومم ،وهذا
ُمتٜم٤مؾم٥م ُمع يمقن ىمْمٞم٦م ذم اإلهاف وظمٓمقرشمف اطمتٚم٧م اعمرشمٌ٦م إومم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م
سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م ظمٓم٥م اعمًجد احلرام-
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التْصٔات
-3

أويص سمتْمٛملم ظمٓم٥م اجلٛمٕم٦م سمٙمؾ ُم٤م حيت٤مضمف اعمدقمقيـ ُمـ ُمقوققم٤مت ديٜمٞم٦م ودٟمٞمقي٦م-

-4

أويص سمتْمٛملم اعمزيد ُمـ اعمقوققم٤مت آىمتّم٤مدي٦م ذم ظمٓم٥م اعمًجد احلرام< ٕمهٞمتٝم٤م،
وؿمدة طم٤مضم٦م اعمدقمقيـ هل٤م-

 -5شمٔم٤مومر اجلٝمقد سملم مجٞمع اجلٝم٤مت ذم اعمجتٛمع ًمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ،واحل٨م قمغم اًمؽمؿمٞمد ذم
اإلٟمٗم٤مق ،وإيْم٤مح ُمآٓت ذًمؽ قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع ،ومـ (اًمٗمرد واعمجتٛمع إذا اؾمتٕمٛمٚمقا
آ ّدظم٤مر قمغم وضمٝمف اًمّمحٞمح وأصٌح ُظم ُٚم ً٘م٤م قم٤م ًُّم٤م هلؿ اضمتٛمع ًمدهيؿ وم٤مئض اطمتٞم٤مـمل
وأطمًٜمقا شمٍميٗمف ومٞمام يٕمقد قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم ً٤م
اؾمتٕم٤مٟمقا سمف ,سمٕمد اهلل ,قمغم ٟمقائ٥م اًمدهر،
َ
سم٤مٓؾمتٖمٜم٤مء قمـ اًمً١مال وشمٙم ُّٗمػ اًمٜم٤مس ،وؾمدوا سمف صمٖمرات طمٞم٤مهتؿ آىمتّم٤مدي٦م
اعمتجددة)(-)3
هذا وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم


( )3ا ّدظم٤مر اعم٤مل وطمًـ شمدسمػمه ،اًمِمٞمخ أ-د -ؾمٕمقد اًمنميؿ ،سمت٤مريخ 3662.3.3:هـ-
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املساجع ّاملصادز:
 -3أمحد ،اهل٤مدي"-آ ّدظم٤مر ذم اإلؾمالم" -د-ط4233( ،م)ُ ،مٓم٤مسمع ضم٤مُمٕم٦م اًمًقدان ،يمٚمٞم٦م
اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ،جمٚم٦م اًمٕمٚمقم واًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمٕمدد (-)5
 -4اًم٘مًٓمالين ،أمحد سمـ حمٛمد" -إرؿم٤مد اًمً٤مري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري" -ط،5
(3545هـ) ،اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦مُ :مٍم-
 -5داٟمٞمٞمؾ ،ضمقين"-أؾم٤مؾمٞم٤مت اظمتٞم٤مر اًمٕمٞمٜم٦م ذم اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م"-ت :د-ـم٤مرق قمٌد اًمرمحـ،
ط3658( ،4هـ)ُ ،مٕمٝمد اإلدارة :اًمري٤مض-
 -6احلٞمزان ،د-حمٛمد" -اًمٌحقث اإلقمالُمٞم٦م أؾمًٝم٤م,أؾم٤مًمٞمٌٝم٤م,جم٤مٓهت٤م "-ط3647( ،3هـ)،
د-م:اًمري٤مض-
حمٛمد" -شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس" -ت :جمٛمققم٦م ُمـ
-7
ّ
حمٛمد سمـ ّ
اًمزسمٞمديّ ،
اعمح٘م٘ملم ،د-ط( ،د-ت) ،دار اهلداي٦م :اًمٙمقي٧م-
 -8ـمٕمٞمٛم٦م ،د-رؿمدي"-حتٚمٞمؾ اعمحتقى ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ُمٗمٝمقُمف,أؾمًف,اؾمتخداُم٤مشمف"-
د-ط364;( ،هـ) ،دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب :اًم٘م٤مهرة-
 -9اًم٘مرر ،أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر"-شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"-ت :حمٛمد طمًلم ؿمٛمس
اًمديـ ،ط363;(،3هـ) ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م :سمػموت-
 -:اًمًٕمدي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس" -شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من" -ت :قمٌد
اًمرمحـ اًمٚمقحيؼ ،ط3642( ،3هـ)ُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م :سمػموت-
; -اًمٓمؼمي ،حمٛمد سمـ ضمرير"-ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن"-ت :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد
اعمحًـ اًمؽميمل ،ط3644( ،3هـ) ،دار هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع واإلقمالن:
اًمري٤مض-
 -32إًمٌ٤مين ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ" -ص ِحٞمح َّ ِ
اًمؽم ِهٞم٥م" -ط363;( 3هـ)ُ ،مٙمتٌَ٦م
اًمؽمهمٞم٥م َو َّ ْ
َ ُ ْ
اعمَٕم٤مرف ًمِٚمٜم ْ ِ
َنم واًمتقز ْيع :اًمري٤مض ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م-
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 -33اجلقزي ،مج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج " -زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم" -ت :قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي،
ط3644( ،3هـ) ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب :سمػموت-
 -34اًمٕمٞمٜمل ،أسمق حمٛمد حمٛمقد"-قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري" -د-ط( ،د-ت)،دار
إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب :سمػموت-
 -35اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم" -ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري" -ط359;( 3هـ) ،دار
اعمٕمروم٦م :سمػموت-
 -36اًمٕمثٞمٛملم ،حمٛمد سمـ ص٤مًمح"-ومتح ذي اجلالل واإليمرام سمنمح سمٚمقغ اعمرام" -ط،3
(3649هـ) ،اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيعُ :مٍم-
 -37اإلومري٘مل ،حمٛمد سمـ ُمٙمرمً" -مً٤من اًمٕمرب" -ط3636( ،5هـ) ،دار ص٤مدر :سمػموت-
 -38اًمٜمٞمً٤مسمقريُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج" -اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ"-ت :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،ط( ،3د-ت) ،دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب :سمػموت-
 -39اعم٘مدد ،أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل" -اعمٖمٜمل" -د-ط35::( ،هـ)ُ ،مٙمتٌ٦م اًم٘م٤مهرة:
ُمٍم-
 -3:اًمٜمقوي ،أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف" -اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ
احلج٤مج" -ط35;4( ،4هـ) ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب :سمػموت-
; -3اًمِم٤مـمٌل ،إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك" -اعمقاوم٘م٤مت"-تُ :مِمٝمقر سمـ طمًـ آل ؾمٚمامن ،ط3
(3639هـ) ،دار اسمـ قمٗم٤من :اًم٘م٤مهرة-
املْاقع اسإلهرتّىٔ٘:
 -42اعمقىمع اًمرؾمٛمل ًمٌقاسم٦م احلرُملم اًمنميٗملم قمغم اًمراسمط
=http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&audiotype
khutbah&browseby=khateebaudio&placeid=1&display=all
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 -43اعمقىمع اًمرؾمٛمل ًمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م .https://vision2030.gov.sa ،4252

 -44اعمقىمع اًمرؾمٛمل ًمقزارة اعمقارد اًمٌنمي٦م واًمتٜمٛمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م،
قمغم اًمراسمط -https://hrsd.gov.sa/ar/news
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(دراسح يقارَح)
إػداد

د .أمحد تٍ ػثد اهلل سفراٌ

اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ،ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

ملدص البخح
أصٌح آؾمؿ اًمتج٤مري وقم٤م ًء ًمٚم٘مٞمٛم٦م وحم ً
ال ًمٚمتٍمف سملم اًمتج٤مرً ،مٞمس ًمدوره اعمٝمؿ ذم
متٞمٞمز اعمحؾ اًمتج٤مري قمـ همػمه ُمـ اعمح٤مل ومحً٥م< وإٟمام ٕن اًمًٛمٕم٦م اًمتج٤مري٦م ًمٚمٛمحؾ شمٌٜمك
قمٚمٞمف وشمرشمٌط سمف< ومٌف يِمتٝمر اعمحؾ ويزيد اإلىمٌ٤مل قمغم اًمًٚمع واخلدُم٤مت اًمتل يٜمتجٝم٤م-
وٟمٔمر ًا ًمٚمًامت واخلّم٤مئص اًمتل يتٛمٞمز هب٤م آؾمؿ اًمتج٤مري سم٤مقمتٌ٤مره ؿمٞمئ ُ٤م ُمٕمٜمقي ً٤م همػم
حمًقس يرشمٌط سمٛمحؾ دم٤مري وشمت٠مصمر ىمٞمٛمتف سم٤مًمًٛمٕم٦م واًمدقم٤مي٦م اإلقمالٟمٞم٦م< وم٢من اًمتٍمف سمف يثػم
اًمٕمديد ُمـ اًمتً٤مؤٓت قمـ شمٙمٞمٞمٗمف ،وقمـ طمٙمؿ اًمتٍمف ومٞمف-
وهيدف هذا اًمٌح٨م إمم اؾمتجالء طم٘مٞم٘م٦م آؾمؿ اًمتج٤مري وشمٙمٞمٞمٗمف اًمٜمٔم٤مُمل واًمٗم٘مٝمل
ِ
اعم٘م٤مرن سملم ُم٤م ىمرره ٟمٔم٤مم إؾمامء
وسمٞم٤من أطمٙم٤مم اًمتٍمف ومٞمف ،وومؼ اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم
اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي وُم٤م ىمررشمف سمٕمض إٟمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إظمرى ،وسملم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل-
وىمد شمٌلم ُمـ ظمالل اًمٌح٨م أن آؾمؿ اًمتج٤مري ُيٙم ّٞمػ ذم اًمٜمٔم٤مم سم٠مٟمف طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م ُمٕمٜمقي
يرد قمغم رء همػم ُم٤مدي ًمف ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ،و ُيٙم ّٞمػ قمٜمد أهمٚم٥م قمٚمامء اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سم٠مٟمف طمؼ
ُمٚمٙمٞم٦م ذو ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ُمٕمتؼمة ،يمام شمٌلم ُمـ ظمالل اًمٌح٨م أيْم ً٤م أن إٟمٔمٛم٦م اشمٗم٘م٧م قمغم ضمقاز
اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ُم٘مؽمٟم ً٤م سم٤معمحؾ اًمتج٤مري اًمذي يٛمٞمزه ،واظمتٚمٗم٧م ذم ضمقاز اًمتٍمف
سم٤مٓؾمؿ جمرد ًا قمـ اعمحؾ ،وأن اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل جيٞمز اًمتٍمف ومٞمف سم٠مي ـمري٘م٦م يم٤مٟم٧م سمنمط اٟمتٗم٤مء
اًمٖمش واًمٖمرر واًمتدًمٞمس-
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م :آؾمؿ اًمتج٤مري ،اًمتٍمف ،اًمتٙمٞمٞمػ ،اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،اًمٜمٔم٤مم
اًمًٕمقدي-
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)م٦مٟمر٤م ُم٘م٦مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٤مٔمٜ ذم اًم،مري٤مٓؾمؿ اًمتج٤اًمتٍمف سم

Abstract
The trade name became a vessel of value and a scope of conducting
between merchants، not only for its important role، not only in
distinguishing the trade shop from others، but also because the trade fame
of the shop is relied on it and related to it، thus the shop will be famous and
will have many clients to the produced goods and services.
Due to the features and characteristics of the trade name deemed a spiritual
thing and intangible linked to the commercial shop and its value is effected
by reputation، and advertisement، the conducting of it creates many
inquiries about its status and conduct rule.
This research aims to indicate the reality of the trade name and its legal and
jurisprudential adaptation and the provisions for its conducting، according
to the comparative descriptive approach between the stipulations of the
Saudi law of trade names and comparing with some other Arabian laws and
Islamic Jurisprudence.
Through this research، it was shown that the trade name is adopted in the
law as an intangible property right، refer to any other material thing with
financial value، and adopted at most of the Islamic jurisprudence scholars،
as it is the property right with considered financial value، also it was shown
through this research، the laws have agreed on the permissibility of
conducting of the trade name in conjunction with the shop that
distinguishes it، and they haven’t agreed in the permissibility in the bare
name out of the shop، and the Islamic Jurisprudence gives a permission of
conducting by ant way، provided، avoid fraud، cheat and deception.
Key

words:

commercial

name.

conducting،

adaptation،

Islamic

Jurisprudence، Saudi Law.
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م4243 ,هـ3665  اًمٕمـدد إول,مُمـ قمـنم٤مد اًمثـٚاعمجـ

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمـقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمـٚم اعم٦مُمٕم٤م ضمـ٦مـٚجم
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إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

احلٛمد هلل وطمده واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده وسمٕمد<
ي١مدي آؾمؿ اًمتج٤مري ذم قم٤ممل إقمامل دور ًا سم٤مًمغ اًمت٠مصمػم< ومٌف يتٛمٞمز اعمحؾ اًمتج٤مري قمـ
همػمه ُمـ اعمحالت إظمرى< طمٞم٨م يدظمؾ ذم ُمٙمقٟم٤مت قمٜمقان اعمحؾ اًمتج٤مري  ,إن مل يٙمـ هق
اعمٙمقن اًمقطمٞمد أو اًمرئٞمز ًمٚمٕمٜمقان اًمتج٤مري ,يمام ُيًتخدم قمغم اعمٙم٤مشمٌ٤مت اًمتج٤مري٦م واًمٗمقاشمػم
واإلقمالٟم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمحؾ ،و ُيًتخدم ًمٚمتقىمٞمع قمغم آًمتزاُم٤مت واًمتٕمٝمدات اًمتج٤مري٦م اًمتل
يؼمُمٝم٤م ص٤مطم٥م اعمحؾ ،وىمد ُيًتخدم يمٕمالُم٦م دم٤مري٦م ُمت ّٞمز هب٤م ُمٜمتج٤مت اعمحؾ أو اعمنموع
اًمتج٤مري )3(،وأهؿ ُمـ ذًمؽ يمٚمف أن اًمًٛمٕم٦م اًمتج٤مري٦م اًمتل يٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م أهؿ قمٜم٤مس اعمحؾ
واعمتٛمثؾ ذم قمٜمٍم آشمّم٤مل سم٤مًمٕمٛمالء< يمالمه٤م ُيٌٜمك وي٘مقم قمغم آؾمؿ اًمتج٤مري-
ويٚمٕم٥م آؾمؿ اًمتج٤مري أظمٓمر أدواره قمٜمدُم٤م يِمتٝمر ؿمٝمرة واؾمٕم٦م شمزيد ُمـ اًم٘مٞمٛم٦م
اًمتج٤مري٦م ًمٚمٛمحؾ اًمتج٤مري اًمذي يٛمثٚمف ،وشمزيد ُمـ اإلىمٌ٤مل قمغم اًمًٚمع واخلدُم٤مت اًمتل يٜمتجٝم٤م
هذا اعمحؾ )4(،ومٞمّمٌح آؾمؿ اًمتج٤مري سمذاشمف وقم٤مء ًمٚم٘مٞمٛم٦م-
وٟمٔمر ًا ًمٚم٘مٞمٛم٦م اًمتل أصٌح آؾمؿ اًمتج٤مري حيٛمٚمٝم٤م وم٢مٟمف أصٌح حم ً
ال ًمٚمتٍمف سملم اًمتج٤مر<
طمٞم٨م أصٌح ؾمٚمٕم٦م يٌ٤مع ويِمؽمى يمٖمػمه ُمـ اًمًٚمع< وٟمٔمر ًا ًمٚمًامت واخلّم٤مئص اًمتل يتٛمٞمز هب٤م
آؾمؿ اًمتج٤مري قمـ سم٤مىمل قمٜم٤مس اعمحؾ اًمتج٤مري< ومْم ً
ال قمـ همػمه ُمـ إُمقال اًمتل دمري ومٞمٝم٤م
اًمتٍموم٤مت< وم٢من اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري يثػم اًمٕمديد ُمـ اًمتً٤مؤٓت اًمتل يًٕمك هذا اًمٌح٨م
إمم شمًٚمٞمط اًمْمقء قمٚمٞمٝم٤م ،وسمٞم٤من ُمقىمػ اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمٜمٝم٤م-
مػهل٘ البخح:
أصٌح آؾمؿ اًمتج٤مري حم ً
ال ًمٚمتٍمف عم٤م حيٛمٚمف ُمـ ىمٞمٛم٦م ُم٤مدي٦م ٟمٔمر ًا ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمتل حي٘م٘مٝم٤م
عم٤مًمٙمف< إٓ أٟمف يتٛمٞمز قمـ سم٤مىمل إُمقال اًمتل جيري اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمٛمٛمٞمزات وؾمامت ضمقهري٦م
دمٕمؾ اًمتٍمف ومٞمف حمؾ اؾمتِمٙم٤مل وؾم١مال< طمٞم٨م إٟمف ذم ذاشمف وضمقهره يٕمتؼم ؿمٞمئ٤م ُمٕمٜمقي ً٤م همػم

( )3اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري ،حمٛمقد اًمنمىم٤موي ،د -ط (اًم٘م٤مهرة :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-87–86 ،)3;:; ،
( )4احلؼ ذم آؾمؿ اًمتج٤مري :دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ،ظم٤مًمد إُم٤مم ،ط( 3اجلٞمزةُ :مريمز اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع-; ،)4238 ،
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اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ،ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

حمًقس< مم٤م يٌٕم٨م قمغم اًمتً٤مؤل قمـ ٟمقع احلؼ ومٞمف ،يمام إٟمف ٓ يٜمِم٠م ُمًت٘م ً
ال سمٜمٗمًف سمؾ يٜمِم٠م شمٌٕم ً٤م
عمحؾ أو ُمنموع دم٤مري يٛمثٚمف< مم٤م يٌٕم٨م قمغم اًمتً٤مؤل قمـ طمٙمؿ اًمتٍمف ومٞمف دون اعمحؾ أو
اعمنموع اًمذي يتٌٕمف-
أضٝل٘ البخح:
يًٕمك هذا اًمٌح٨م إمم اإلضم٤مسم٦م قمـ اًمتً٤مؤٓت أشمٞم٦م:
ُ -3م٤م هق آؾمؿ اًمتج٤مري؟ وُم٤م ُمٕمٜمك اًمتٍمف ومٞمف؟
ُ -4م٤م هق شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل؟
ُ -5م٤م طمٙمؿ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري؟ وُم٤م إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتٍمف ومٞمف؟
الدزاضات الطابك٘:
مل أضمد ومٞمام اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف سمحث ً٤م ُمًت٘م ً
ال يٜم٤مىمش ُمقوقع اًمتٍمف ذم آؾمؿ اًمتج٤مري سمّمٗم٦م
ظم٤مص٦م وسم٤معم٘م٤مرٟم٦م ذم ذًمؽ سملم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل< ومٗمل اجل٤مٟم٥م اًم٘م٤مٟمقين ُيٓمرق
اعمقوقع سم٢مؿم٤مرات قم٤مسمرة ذم يمت٥م اًم٘م٤مٟمقن اعمتخّمّم٦م ،أُم٤م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ومتقضمد سمٕمض
إسمح٤مث اًمتل شمٜم٤مىمش سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري ًمٙمٜمٝم٤م شم٘متٍم ذم ُمٜم٤مىمِمتف قمغم سمٞم٤من وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٗم٘مف
اإلؾمالُمل ،وُمـ هذه إسمح٤مث ُم٤م ي٠ميت:
سمح٨م سمٕمٜمقان :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمصً ،مٚمٌ٤مطم٨م طمًـ إُملم ،سمح٨م ُمٜمِمقر ذم
جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م ،اًمٕمدد اخل٤مُمس ،قم٤مم ;362هـ ،اًمّمٗمح٤مت:
-4732–46;5
سمح٨م سمٕمٜمقان :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمصً ،مٚمٌ٤مطم٨م وهٌ٦م اًمزطمٞمكم ،سمح٨م ُمٜمِمقر ذم
جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م ،اًمٕمدد اخل٤مُمس ،قم٤مم ;362هـ ،اًمّمٗمح٤مت:
;-45;6–45:
سمح٨م سمٕمٜمقان :احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُملً ،مٚمٌ٤مطم٨م قمجٞمؾ
اًمٜمِمٛمل ،سمح٨م ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م اعمجٚمد
اًمً٤مدس ،اًمٕمدد اًمث٤مًم٨م قمنم ،قم٤مم ;3;:م اًمّمٗمح٤مت-595–4:3 :
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أٍداف البخح:
هيدف اًمٌح٨م إمم ُم٤م ي٠ميت:
 )3اؾمتجالء طم٘مٞم٘م٦م آؾمؿ اًمتج٤مري-
 )4سمٞم٤من شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل-
 )5سمٞم٤من أطمٙم٤مم اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري-
ميَج البخح:
يًػم اًمٌح٨م وومؼ اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم اعم٘م٤مرن ،طمٞم٨م يٕمرض اًمٌح٨م ُم٤م ىمرره ٟمٔم٤مم
إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي ُمـ ىمقاقمد وأؾمس شمتٕمٚمؼ سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري وحتٚمٞمٚمٝم٤م وُمـ صمؿ ُم٘م٤مرٟم٦م
ذًمؽ سمٌٕمض إٟمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إظمرى< صمؿ سمٕمد ذًمؽ ُم٘م٤مرٟم٦م ُم٤م ىمررشمف إٟمٔمٛم٦م واًم٘مقاٟملم سمام ىمرره
اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل-
خط٘ البخح:
اعمٌح٨م إولُ :مٗمٝمقم اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري-
اعمٓمٚم٥م إول :شمٕمريػ اًمتٍمف-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :شمٕمريػ آؾمؿ اًمتج٤مري-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨مُ :مٗمٝمقم اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري-
اعمٌح٨م اًمث٤مين :شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري-
اعمٓمٚم٥م إول :شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨مُ :م٘م٤مرٟم٦م سملم شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وشمٙمٞمٞمٗمف ذم اًمٗم٘مف
اإلؾمالُمل-
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :طمٙمؿ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري-
اعمٓمٚم٥م إول :طمٙمؿ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :طمٙمؿ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل-
488
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨مُ :م٘م٤مرٟم٦م سملم طمٙمؿ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وطمٙمٛمف
ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل-
ظم٤ممت٦م-
اعمّم٤مدر واعمراضمع-
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املبخح األّل
مفَْو التصسف باالضه التجازٖ
سمام أن احلٙمؿ قمغم اًمٌمء ومرع قمـ شمّمقره< ومٞمحًـ سمٜم٤م اًمٌدء سمٌٞم٤من ُمٗمٝمقم اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ
ُٕمرف آؾمؿ اًمتج٤مري صمؿ ٟمٌلم اعم٘مّمقد سم٤معمّمٓمٚمح اعمريم٥م
ُٕمرف اًمتٍمف وٟم ّ
اًمتج٤مري< سمحٞم٨م ٟم ّ
ُمٜمٝمام< وًمذا ؾمٞمتٙمقن هذا اعمٌح٨م ُمـ صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م يمام ي٠ميت:
اعمٓمٚم٥م إول :شمٕمريػ اًمتٍمف-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :شمٕمريػ آؾمؿ اًمتج٤مري-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨مُ :مٗمٝمقم اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري-
املطلب األّل
تعسٓف التصسف
تعسٓف التصسف يف اللػ٘:

ٍ
ُمٕم٤من ُمٜمٝم٤م :اًمت٘م ّٚم٥م ،وُمٜمٝم٤م :سوف اًمدهر ،وؾمٛمل
اًمتٍمف( )3ذم اًمٚمٖم٦م ي٠ميت قمغم قمدة
ُّ

سمذًمؽ ٕٟمف يتٍمف سم٤مًمٜم٤مس< أي :ي٘مٚمٌٝمؿ ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل( -)4وُمٜمٝم٤م إسمدال رء سمٌمء ،وُمٜمف
سف اًمديٜم٤مر إمم اًمدراهؿ< أي :أظمذه٤م سمدًمف -ىم٤مل اخلٚمٞمؾ :وُمٜمف اؿمتؼ اؾمؿ اًمّمػمذم( -)5وُمٜمٝم٤م
اإلٟمٗم٤مق :وُمٜمف سف ُمٌٚمغ يمذا< أي :أٟمٗم٘مف< ىم٤مل اسمـ وم٤مرس" :وشمٍميػ اًمدراهؿ ذم اًمٌٞم٤مقم٤مت
يمٚمٝم٤م :إٟمٗم٤مىمٝم٤م"(-)6
شمٍموم ً٤م قمغم وزن َشم َٗم َّٕم َؾ َي َت َٗم َّٕم ُؾ شمٗم ُّٕم ً
ٍَمف قمغم وزن ُُم َت َٗم ِّٕمؾ -اٟمٔمر :إصقل ذم
ٍَم ُ
ٍَم َ
ال واؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمٜمف ُُمت َ ِّ
ف ُّ
ف َيت َ ّ
(ُ )3مـ شم َ َّ
اًمٜمحق ،حمٛمد سمـ اًمناج ،حت٘مٞمؼ :قمٌد احلًلم اًمٗمتكم ،ط( 5سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م -449.5 ،)3;:: ،واًمٗمٕمؾ اعم٤ميض
وو ّٕمػ طمرف اًمراء ذم وؾمٓمف وم٠مصٌح
ٍَم َ
سف"< طمٞم٨م أوٞمٗم٧م إًمٞمف اًمت٤مء ذم أوًمف ُ
ف"ُ ،م٠مظمقذ ُمـ اعمّمدر " َ ْ
" شم َ َّ
سم٤مًمتْمٕمٞمػ يم٠مٟمف طمروملم< وم٠مصٌح ومٕم ً
ال َخ٤مؾمٞم ً٤م< وسمٜم٤مء اًمٗمٕمؾ هبذه اًمّمٞمٖم٦م يٙمقن ًمٚمتٙمٚمػ وُمٕمٜمك اًمتٙمٚمػ حتّمٞمؾ اعمٓمٚمقب
ؿمٞمئ٤م سمٕمد رء ،اٟمٔمرٟ :مزه٦م اًمٓمرف ذح سمٜم٤مء إومٕم٤مل ذم قمٚمؿ اًمٍمف ،ص٤مدق اًمٌٞمْم٤مين ،د -ط (اًمٕملم :د -ن،)3643 ،
-4:
(ُ )4مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،أمحد سمـ وم٤مرس ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم ه٤مرون ،ط( 3دُمِمؼ :دار اًمٗمٙمر-565 .5 ،)35;; ،
( )5اعمرضمع اًمً٤مسمؼ واًمّمٗمح٦م ذاهت٤م-
( )6اعمرضمع اًمً٤مسمؼ واًمّمٗمح٦م ذاهت٤م-
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وئمٝمر ُمـ مجٚم٦م اعمٕم٤مين اًمً٤مسم٘م٦م وُمٗمٝمقُمٝم٤م أن اًمتٍمف يٕمٜمل ىمدرة اعمتٍمف قمغم ومٕمؾ ُم٤م
يِم٤مء سم٤معمتٍمف ومٞمف إُم٤م سمت٘مٚمٞمٌف أو إسمداًمف سمٌمء آظمر أو إٟمٗم٤مىمف يمٚمٞم٦م-
تعسٓف التصسف يف الكاىٌْ:
ٕمرف اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي اًمتٍمف سمِمٙمؾ ُمًت٘مؾً ،مٙمٜمف سملم ُمٕمٜم٤مه قمرو ً٤م قمٜمد احلدي٨م
مل ُي ِّ
قمـ سمٕمض أٟمقاع اًمتٍموم٤مت< ومٌلم أن ُمـ أٟمقاع اًمتٍمف سمٞمع اًمٌمء ،واؾمتٌداًمف ،وٟم٘مٚمف ،ورهٜمف،
وآىمؽماض ًمف ،وشمٕمٛمػمه ،ودمزئتف ،وومرزه ،ودجمف ،وشم٠مضمػمه( -)3وم٤مقمتؼم يمؾ هذه إومٕم٤مل داظمٚم٦م
ذم ُمٕمٜمك اًمتٍمف -وٟمالطمظ هٜم٤م أن ُمٕمٜمك اًمتٍمف يِمٛمؾ اًمتٍموم٤مت اعم٤مدي٦م يم٤مًمٜم٘مؾ ،واًمتٕمٛمػم،
واًمتجزئ٦م ،واًمتٍموم٤مت اعمٕمٜمقي٦م يم٤مًمٌٞمع ،واًمرهـ ،واًمت٠مضمػم-
أُم٤م ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي وم٘مد اقمتؼم أن ُمٕمٜمك اًمتٍمف هق اٟمت٘م٤مل اعمٚمٙمٞم٦م،

( )4

وقمٚمٞمف ومٙمؾ قمٛمؾ ي١مدي إمم اٟمت٘م٤مل اعمٚمٙمٞم٦م ومٝمق شمٍمف< ومٞمدظمؾ ومٞمف اًمٌٞمع واهلٌ٦م واًمقصٞم٦م ،وهذه
أومٕم٤مل ُمٕمٜمقيف وم٘مط-
أُم٤م وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن ومٚمٚمتٍمف قمٜمدهؿ ُمٕمٜمٞم٤منُ :مٕمٜمك واؾمع ،وآظمر وٞمؼ -وم٤معمٕمٜمك اًمقاؾمع
يِمٛمؾ اًمتٍمف اعم٤مدي ،واًمتٍمف اعمٕمٜمقي اًمذي يًٛمٞمف وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن اًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين،
واعمٕمٜمك اًمْمٞمؼ ي٘متٍم قمغم اًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين وم٘مط -واًمتٍمف اعم٤مدي يٙمقن سم٤مؾمتٝمالك اًمٌمء،
أو إشمالومف ،أو شمٖمٞمػم ؿمٙمٚمف اعم٤مدي ،وٟمحق ذًمؽ -واًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين أو اعمٕمٜمقي يٙمقن سمٜم٘مؾ
اعمٚمٙمٞم٦م ،أو ٍ
ضمزء ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٌٞمع ،أو اهلٌ٦م< أو متٙملم اًمٖمػم ُمـ اؾمتٕمامل ،أو اؾمتٖمالل اعمٚمٙمٞم٦م ،وٟمحق
ذًمؽ(-)5

( )3اٟمٔمرٟ" :مٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م" اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ :م ،3.سمت٤مريخ3657.3.44 :هـ ،اعمٜمِمقر ذم صحٞمٗم٦م أم
اًم٘مرى ،قمدد ،66;5 :سمت٤مريخ3657.4.39 :هـ -اعم٤مدة ،445 :اًمٌٜمد-4 :
(ٟ" )4مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م"< اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ :م ،37.سمت٤مريخ3642.:.34 :هـ ،اعمٜمِمقر ذم صحٞمٗم٦م أم
اًم٘مرى ،قمدد ،5997 :سمت٤مريخ3642.;.4 :هـ -اعم٤مدة-: :
( )5اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اجلديد ،قمٌد اًمرزاق اًمًٜمٝمقري ،ط( 5سمػموتُ :مٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م–: ،)422; ،
-723

;48
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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وًمٕمؾ اعم٘مّمقد ذم هذا اًمٌح٨م هق اعمٕمٜمك اًمْمٞمؼ< أي :اًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين< وذًمؽ ٕن
اًمتٍمف اعم٤مدي (ذم آؾمؿ اًمتج٤مري قمغم وضمف اخلّمقص) ٓ يثػم اإلؿمٙم٤مٓت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل
يثػمه٤م اًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين< عم٤م يؽمشم٥م قمغم اًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين ُمـ اٟمت٘م٤مل اعمٚمٙمٞم٦م وٟمحقه-
ٕمرف وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن اًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين سم٠مٟمفٟ :م٘مؾ ُمٚمٙمٞم٦م اًمٌمء أو ضمزء ُمٜمف إمم اًمٖمػم أو
و ُي ّ
شمرشمٞم٥م طمؼ قمٞمٜمل قمٚمٞمف ---سمٌٞمٕمف ،أو هٌتف ،أو إىمراوف ،أو آيمتت٤مب سمف طمّم٦م ذم ذيم٦م ،أو
اًمقصٞم٦م سمف ،سمٕمقض أو سمٖمػم قمقض(-)3
تعسٓف التصسف يف الفكُ اسإضالمٕ:
قمؼموا قمـ ُمٕمٜم٤مه سمّمٗم٦م قمروٞم٦م
ٕمرف اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُمقن اًمتٍمف شمٕمريٗم ً٤م ُم٘مّمقد ًا< سمؾ ّ
مل ُي ِّ
قمٜمد احلدي٨م قمـ سمٕمض اعمً٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سمف ،وم٘م٤مل أطمدهؿ" :اًمتٍمف هق اًمٕمٛمؾ" ( <)4يٕمٜمل أن
اًمتٍمف هق قمٛمؾ ي٘مقم سمف اعمتٍمف ،وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ" :اًمتٍمف متٚمٞمؽ أو متٚمؽ"( <)5يٕمٜمل أن ُمـ
اعمتٍمف أو إًمٞمف ،واعمراد أن اًمتٍمف قمٛمؾ ُمـ ؿم٠مٟمف أن ي١مدي
ٟمت٤مئ٩م اًمتٍمف ٟم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م ُمـ
ِّ
وسملم سمٕمْمٝمؿ ُمٕمٜمك اًمتٍمف ُمـ ظمالل ذيمر أٟمقاقمف ،وأن ُمٜمٝم٤م" :اًمٌٞمع
إمم اًمتٛمٚمٞمؽ أو اًمتٛمٚمؽّ ،
واًمنماء واهلٌ٦م واًمّمدىم٦م واًمت٘م٤ميض ،وهمػم ذًمؽ"( -)6وذيمر سمٕمْمٝمؿ أن ُمـ أٟمقاع اًمتٍمف:
اهلدم ،واًمٌٜم٤مء ،وآهمتالل ،واًمٌٞمع ،واهلٌ٦م ،واًمقطء ،واًمٙمت٤مسم٦م ،وٟمحق ذًمؽ( -)7وذيمر آظمر أن ُمـ
أٟمقاع اًمتٍمف :اًمٌٞمع ،واعمً٤موُم٦م ،وضمٜم٤مي٦م اًمٕمٛمد ،واًمرهـ ،واإلضم٤مرة ،وهمػم ذًمؽ ُمـ أٟمقاع
( )3أصقل اًم٘م٤مٟمقن اعمدين  ,اجلزء اًمث٤مًم٨م  ,احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م (إصٚمٞم٦م واًمتٌٕمٞم٦م) ،حمٞمل اًمديـ قمٚمؿ اًمديـ ،ط( 3اًم٘م٤مهرة :آؾمؽ
زاد (ٟمنم اًمٙمؽموين) ،52–4; ،)3;99 ،احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م إصٚمٞم٦م أطمٙم٤مُمٝم٤م وُمّم٤مدره٤مٟ ،مٌٞمؾ قمقض ،د -ط
(آؾمٙمٜمدري٦م :دار اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة4227 ،م)-47 ،
( )4حتٗم٦م احلٌٞم٥م قمغم ذح اخلٓمٞم٥م (طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م) ،ؾمٚمٞمامن اًم ٌُ َج ْ َػم ُِم ّل ،د -ط (سمػموت :دار اًمٗمٙمر،
-349 .5 ،)3637
( )5يمِمػ إهار قمـ أصقل اًمٌزدوي ،قمٌد اًمٕمزيز اًمٌخ٤مري ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل قمٛمر ،ط( 3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
-634 .6 ،)363:
( )6اًمٌحر اًمرائؼ ،ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ (ذم ومروع احلٜمٗمٞم٦م) ،زيـ اًمديـ سمـ ٟمجٞمؿ ،ط( 4اًم٘م٤مهرة :دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل ،د-ت)،
-363 .9
( )7ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ،حمٛمد اخلرر ،د -ط (سمػموت :دار اًمٗمٙمر ،د-ت)-464 .9 ،
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اًمتٍمف( -)3وصٜمّػ سمٕمْمٝمؿ اًمتٍموم٤مت وم٘م٤مل" :اًمتٍموم٤مت إُم٤م إٟمِم٤مءات أو إظمٌ٤مرات أو
اقمت٘م٤مدات< ٕن اًمتٍمف إن يم٤من إطمداث طمٙمؿ ذقمل وم٢مٟمِم٤مء ،وإٓ وم٢من يم٤من اًم٘مّمد ُمٜمٝم٤م إمم
سمٞم٤من اًمقاىمع وم٢مظمٌ٤مرات ،وإٓ وم٤مقمت٘م٤مدات"(-)4
وسم٢مُمٕم٤من اًمٜمٔمر ومٞمام ىم٤مًمف اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُمقن ٟمجد أن اًمتٍمف قمٜمدهؿ يؽماوح سملم ُم٤م ُي ْٛم ِٙمـ
اعم٤مًمؽ أن يٗمٕمٚمف ذم ُمٚمٙمف ُمـ أومٕم٤مل ُم٤مدي٦م يم٤مهلدم واًمٌٜم٤مء ،أو أومٕم٤مل آؾمتٖمالل أو اًمتٍموم٤مت
اًمتل شمٜم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م يم٤مًمٌٞمع واهلٌ٦م ،وسملم يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن يدظمؾ ذم قمٛمؾ اإلٟمً٤من ُمـ ومٕمؾ
أو ىمقل أو اقمت٘م٤مد-
أُم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٠مظمرون وم٘مد قمٛمؾ قمدد ُمٜمٝمؿ قمغم ووع شمٕمريػ ًمٚمتٍمف ،واشمٗم٘مقا قمغم أن
اًمتٍمف هق ُم٤م يّمدر قمـ اإلٟمً٤من ويرشم٥م قمٚمٞمف اًمنمع أصمر ًا(ً ،)5مٙمٜمٝمؿ اٟم٘مًٛمقا سمِم٠من ارشمٌ٤مط
اًمتٍمف سم٤مإلرادة إمم ادم٤مهلم :وم٤مٓدم٤مه إول ضمٕمؾ اإلرادة أص ً
ال ذم اًمتٍمف< سمحٞم٨م ٓ يٕمتؼم
ُم٤م يّمدر قمـ اإلٟمً٤من شمٍموم ً٤م إٓ إذا يم٤من ٟم٤مدم ً٤م قمـ إرادة ،أُم٤م آدم٤مه اًمث٤مين ومٚمؿ َي ْٕمتَدّ سم٤مإلرادة
ومجٕمؾ يمؾ ُم٤م يّمدر قمـ اإلٟمً٤من شمٍموم ً٤م< ؾمقاء يم٤من سم٢مرادشمف أم سمدوهن٤م< ُم٤م دام أٟمف يؽمشم٥م قمٚمٞمف
أصمر ذقمل-
قمرف اًمتٍمف سم٠مٟمفُ" :م٤م يّمدر قمـ اًمِمخص اعمٛمٞمز
وُمـ أصح٤مب آدم٤مه إول ُمـ ّ
سم٢مرادشمف ،ويرشم٥م قمٚمٞمف اًمِم٤مرع ٟمتٞمج٦م ُم٤م"( -)6وم٤مًمتٍمف ذم هذا اًمتٕمريػ ُمرشمٌط سم٤مًمتٛمٞمٞمز واإلرادة،
(ُ )3مٜم٤مه٩م اًمتحّمٞمؾ وٟمت٤مئ٩م ًمٓم٤مئػ اًمت٠مويؾ ذم ذح اعمدوٟم٦م وطمؾ ُمِمٙمالهت٤م ،قمكم اًمرضمراضمل ،حت٘مٞمؼ :أمحد اًمدُمٞم٤مـمل ،ط3
(سمػموت :دار اسمـ طمزم-5;5 .8 ،)364: ،
( )4ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح عمتـ اًمتٜم٘مٞمح ذم أصقل اًمٗم٘مفُ ،مًٕمقد اًمتٗمت٤مزاين ،حت٘مٞمؼ :زيمري٤م قمٛمػمات ،ط( 3سمػموت :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-5;6 .4 ،)3638 ،
(ُ )5مٜمٝمؿ ُمـ قمؼم قمـ هذا إصمر سمٚمٗمظ "أصمر" اٟمٔمر :اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف ،وهٌ٦م اًمزطمٞمكم ،ط( 6دُمِمؼ :دار اًمٗمٙمر،)363: ،
 ;4;42 .6واٟمٔمر :اعمدظمؾ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل :شمٕمريٗمف وشم٤مرخيف وُمذاهٌف ،حمٛمد ؿمٚمٌل ،ط( 32سمػموت :اًمدار اجل٤مُمٕمٞم٦م،
 <635 ،)3627وهمػمهؿ< وُمٜمٝمؿ ُمـ قمؼم قمٜمف سمٚمٗمظ "ٟمتٞمج٦م" -اٟمٔمر :اعمدظمؾ ًمٚمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،حمٛمد ُمديمقر ،ط4
(اًم٘م٤مهرة :دار اًمٙمت٤مب احلدي٨م -73; ،)3;;8 ،وُمٜمٝمؿ ُمـ قمؼم قمٜمف سمٚمٗمظ "طمٙمؿ" -اٟمٔمر :اًمؽمايض ذم قم٘مقد اعمٌ٤مدٓت
اعم٤مًمٞم٦مٟ ،مِم٠مت اًمدريٜمل ،ط( 3قمامن :دار اًمنموق <5: ،)3;:4 ،ويمٚمٝم٤م سمٛمٕمٜمك واطمد-
( )6اعمدظمؾ ًمٚمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،حمٛمد ُمديمقر-73; ،
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قمرف اًمتٍمف سم٠مٟمف" :يمؾ ُم٤م صدر قمـ
ومام يّمدر سمٖمػم إرادة ٓ ُيٕمد شمٍموم ً٤م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ّ
اًمِمخص سم٢مرادشمف ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ ،يرشم٥م قمٚمٞمف اًمنمع أصمر ًا ُمـ أصم٤مر ،ؾمقاء أيم٤من ذم ص٤مًمح ذًمؽ
اًمِمخص أم ٓ"(-)3
قمرف اًمتٍمف سم٠مٟمفُ" :م٤م يّمدر قمـ اًمِمخص
أُم٤م أصح٤مب آدم٤مه اًمث٤مين< ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ّ
طمٙمام ،ؾمقاء يم٤من ذم ص٤محلف ،أم ٓ"(-)4
سم٢مرادشمف ،أو سمٖمػم إرادشمف ،ويرشم٥م قمٚمٞمف اًمنمع ً
وٟمًتٜمت٩م مم٤م ؾمٌؼ أن اًمتٍمف ًمف قمٜمد وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م ُمٕمٜمٞم٤من< ُمٕمٜمك قم٤مم ،وُمٕمٜمك ظم٤مص-
وم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم يِمٛمؾ يمؾ ُم٤م يّمدر قمـ اإلٟمً٤من ويٜمت٩م أصمر ًا< ومٞمدظمؾ ومٞمف إومٕم٤مل اعم٤مدي٦م
يم٤مًمٌٜم٤مء واهلدم واًمتٕمديؾ وٟمحقه٤م ،وإومٕم٤مل اعمٕمٜمقي٦م( )5يم٤مًمٌٞمع واهلٌ٦م واًمرهـ وٟمحقه٤م ،وقمغم
هذا اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ٓ يرشمٌط اًمتٍمف سم٤مإلرادة< ٕن يمثػم ًا ُمـ اًمتٍموم٤مت قمغم هذا اعمٕمٜمك شمٜمت٩م أصمر ًا
وًمق يم٤مٟم٧م سمٖمػم إرادة-
وُمٕمٜمك ظم٤مص ي٘متٍم قمغم إومٕم٤مل اعمٕمٜمقي٦م وم٘مط ،وًمذا يِمؽمط ًمف اإلرادة ٕن هذه
إومٕم٤مل ٓ شمٜمت٩م أصمره٤م إٓ إذا يم٤مٟم٧م ٟم٤مدم٦م قمـ إرادة ؾمٚمٞمٛم٦م-
وًمًٜم٤م سمّمدد اًمؽمضمٞمح سملم آدم٤مهلم ومٙمؾ ُمٜمٝمام يّمٚمح ومٞمام يًتخدم ًمف ،وًمٙمٜمٜم٤م ٟمخت٤مر
آدم٤مه إول ًمتقاوم٘مف ُمع همرض هذا اًمٌح٨م-


( )3اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف ،اًمزطمٞمكم ،4;42.6 ،وسم٤مًمٕمٌ٤مرة ٟمٗمًٝم٤م قمرومف اًمديمتقر :حمٛمد ؿمٚمٌل ذم يمت٤مسمف :اعمدظمؾ ذم اًمٗم٘مف
اإلؾمالُمل-635 ،
( )4اًمؽمايض ذم قم٘مقد اعمٌ٤مدٓت اعم٤مًمٞم٦مٟ ،مِم٠مت اًمدريٜمل-5: ،
( )5ؾمٛمٞمٜم٤مه٤م هٜم٤م ُمٕمٜمقي٦م سمخالف اعم٤مدي٦م< ٕن إومٕم٤مل اعمٕمٜمقي٦م شمتٕمٚمؼ سم٤معمٕم٤مين اًمتل حتٞمط سم٤مًمٌمء دون أصمر ذم ُم٤مدشمف وأصٚمف يمٜم٘مؾ
اعمٚمٙمٞم٦م سم٤مًمٌٞمع واهلٌ٦م وٟمحقه ،سمٞمٜمام إومٕم٤مل اعم٤مدي٦م شمتٕمٚمؼ سمام ي١مصمر ذم ُم٤مدة اًمٌمء وأصٚمف سم٤مًمتٖمٞمػم أو اًمتٕمديؾ يم٤مًمٌٜم٤مء واهلدم
وٟمحقه-

494
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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املطلب الجاىٕ
تعسٓف االضه التجازٖ
تعسٓف االضه التجازٖ يف الكاىٌْ:
قمرومتف سمٕمض
ٕمرف ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي وٓ ٓئحتف آؾمؿ اًمتج٤مري ،سمٞمٜمام ّ
مل ُي ِّ
اًم٘مقاٟملم اًمٕمرسمٞم٦م اعمٜم٤مفمرة سم٠مٟمف" :آؾمؿ اًمذي خيت٤مره اًمِمخص ًمتٛمٞمٞمز حمٚمف اًمتج٤مري قمـ همػمه ُمـ
قمرومف سم٠مٟمف" :آؾمؿ اًمذي يًتخدُمف اًمت٤مضمر ومرد ًا يم٤من أو ُم١مؾمً٦م أو ذيم٦م
اعمحالت"( -)3وسمٕمْمٝم٤م ّ
ًمتٛمٞمٞمز حمٚمف اًمتج٤مري قمـ همػمه ُمـ اعمحالت اًمتج٤مري٦م"(-)4
قمرومف سم٠مٟمف" :آؾمؿ اًمذي يٓمٚم٘مف اًمت٤مضمر قمغم حمٚمف اًمتج٤مري
أُم٤م وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ّ
قمرومف سم٠مٟمف" :ؿم٤مرة ممٞمزة يْمٞمٗمٝم٤م اًمت٤مضمر ،ومرد ًا يم٤من أو
ًمتٛمٞمٞمزه قمـ همػمه ُمـ اعمح٤مل"( -)5وُمٜمٝمؿ ُمـ ّ
ذيم٦م ،قمغم ُمنموقمف اًمتج٤مري أو اًمّمٜم٤مقمل ًمتٛمٞمٞمزه قمـ همػمه ُمـ اعمنموقم٤مت اعمامصمٚم٦م"( -)6وُمٜمٝمؿ
ُمـ قمرومف سم٠مٟمف " :ذًمؽ آؾمؿ اًمذي يتخذه اًمت٤مضمر عمحٚمف اًمتج٤مري ًمتٛمٞمٞمزه قمـ همػمه ُمـ اعمح٤مل
اًمتج٤مري٦م اعمامصمٚم٦م"(-)7
ويالطمظ أن مجٞمع اًمتٕمريٗم٤مت اؿمتٛمٚم٧م قمغم ًمٗمظ "متٞمٞمز" أو أطمد ُمِمت٘م٤مشمف ،وذم هذا دًٓم٦م
واوح٦م قمغم أن اًمقفمٞمٗم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ًمالؾمؿ اًمتج٤مري هل متٞمٞمز اعمحؾ اًمتج٤مري قمـ همػمه ُمـ
اعمحالت( -)8وٟمرضمح ُمـ سملم هذه اًمتٕمريٗم٤مت اًمتٕمريػ اًمذي ذه٥م إًمٞمف ىم٤مٟمقن إؾمامء اًمتج٤مري٦م
إردين< وذًمؽ إلجي٤مزه وؿمٛمقًمف< وم٤مؾمتٕمامل ًمٗمظ "اًمِمخص" يِمٛمؾ اًمِمخص اًمٓمٌٞمٕمل
(" )3ىم٤مٟمقن آؾمامء اًمتج٤مري٦م إردين" رىمؿ ; ًمًٜم٦م  ،4228اعمٜمِمقر ذم اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م إردٟمٞم٦م ،قمدد ،6973 :سمت٤مريخ:
 -4228.5.38اعم٤مدة-4 :
(" )4ىم٤مٟمقن آؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمٞمٛمٜمل" رىمؿ ً 42مًٜم٦م  ،4225اعمٜمِمقر ذم اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م ذم ُمٚمحؼ اًمٕمدد اخل٤مص
سم٤مًمتنميٕم٤مت ،قمدد ،46 :سمت٤مريخ 4225م -اعم٤مدة-4 :
(ُ )5مقؾمققم٦م اًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء ذم ذح ىم٤مٟمقن اًمتج٤مرة اجلديد ،حمٛمد اًمٌٙمري ،ط( 8اًم٘م٤مهرة :دار حمٛمقد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،
-5;4.3 ،)423:
( (6احلامي٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمالؾمؿ اًمتج٤مرى ،قم٤مـمػ حمٛمد اًمٗم٘مل ،ط( 3اًم٘م٤مهرة :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-7 ،)4223 ،
( )7اعمٚمٙمٞم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ،ؾمٛمٞمح٦م اًم٘مٚمٞمقيب ،ط( 32اًم٘م٤مهرة :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-:35 ،)4238 ،
( )8اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمٍمي ،ؾمٛمٞمح٦م اًم٘مٚمٞمقيب ،ط( 9اًم٘م٤مهرة :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-538.3 ،)4237 ،
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اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ،ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

وإؿمخ٤مص وذوي اًمّمٗم٦م اعمٕمٜمقي٦م يم٤مًمنميم٤مت وٟمحقه٤م ،يمام أن ذم إقمراوف قمـ اؾمتخدام ًمٗمظ
اًمت٤مضمر وايمتٗم٤مئف سمٚمٗمظ اًمِمخص سمٕمد ًا آظمر يِمٛمؾ سمف إؾمامء اًمتج٤مري٦م ًمٚمٛم١مؾمً٤مت اعمٝمٜمٞم٦م اًمتل ٓ
شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م صٗم٦م اًمت٤مضمر-
تعسٓف االضه التجازٖ يف الفكُ اسإضالمٕ:
يٕمتؼم ُمّمٓمٚمح آؾمؿ اًمتج٤مري ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت احلديث٦م< طمٞم٨م إن اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري ذاشمف
يٕمتؼم طمدي٨م اًمٜمِم٠مة< ذًمؽ أن أول فمٝمقر ًم٘م٤مٟمقن دم٤مري ُمٙمتقب يم٤من ذم ومرٟمً٤م ؾمـٜم٦م 3895م(،)3
ويمذًمؽ اعمحؾ اًمتج٤مري ,اًمذي يٕمتؼم آؾمؿ اًمتج٤مري أطمد قمٜم٤مسه ,يٕمتؼم ومٙمرة طمديث٦م أيْم ً٤م
ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري< طمٞم٨م مل شمٔمٝمر اإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز إٓ ؾمٜم٦م 3:94م ،ومل شمٔمٝمر
اإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم ُمٍم إٓ ذم قم٤مم 3;62م( <)4وًمذا مل يٙمـ اعمّمٓمٚمح ُمقضمقد ًا ًمدى اًمٗم٘مٝم٤مء
اعمت٘مدُملم< وقمٚمٞمف ومٚمـ ٟمجد ًمف شمٕمريٗم ً٤م قمٜمدهؿ-
قمرومقا آؾمؿ اًمتج٤مري سمتٕمريٗم٤مت خمتٚمٗم٦م< ومٛمٜمٝمؿ ُمـ رسمط سملم
أُم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٠مظمرون وم٘مد ّ
ومٕمرف آؾمؿ اًمتج٤مري سم٠مٟمف" :اًمٚم٘م٥م اعمخّمص عمحؾ دم٤مري
آؾمؿ اًمتج٤مري واًمِمٝمرة< ّ
وقمرومف سمٕمْمٝمؿ سم٠مٟمف" :آؾمؿ اًمذي همدا قمٜمقاٟم ً٤م قمغم حمؾ دم٤مري
ايمتً٥م ؿمٝمرة هبذا اًمٚم٘م٥م"(ّ -)5
ٟم٤مل ؿمٝمرة ُمع اًمزُمـ ،سمحٞم٨م شمتجًد هذه اًمِمٝمرة ذم آؾمؿ اعمٕمٚمـ قمٚمٞمف"( -)6وٓ ؿمؽ أن آؾمؿ
اًمتج٤مري ىمد يِمتٝمر وىمد ٓ يِمتٝمر ،وم٢مذا مل يِمتٝمر ومٝمذا ٓ يٕمٜمل ظمروضمف قمـ يمقٟمف اؾم ًام دم٤مري ً٤م-
وُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ قمرف آؾمؿ اًمتج٤مري سمتٕمريٗم٤مت ُم٘م٤مرسم٦م ًمتٕمريٗم٤مت وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن،
ومٕمرومف سمٕمْمٝمؿ سم٠مٟمف " :شمًٛمٞم٦م يًتخدُمٝم٤م اًمت٤مضمر قمالُم٦م متٞمز ُمٜمِم٠مشمف اًمتج٤مري٦م قمـ ٟمٔم٤مئره٤م"(-)7
( )3اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري ،سم٤مؾمؿ ص٤مًمح ،د -ط (سمٖمداد :دار احلٙمٛم٦م-: ،)3;:9 ،
( )4اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري (اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمتج٤مرة  ,اعمٚمٙمٞم٦م اًمتج٤مري٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م  ,اًمنميم٤مت اًمتج٤مري٦م) ،ه٤مين دويدار ،ط3
(سمػموتُ :مٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م-426 ،)422: ،
(" )5سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص" ،طمًـ إُملم ،جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  ،5قمدد -46;9 :)362;( 7
( " )6احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م طمؼ اإلسمداع اًمٕمٚمٛمل وطمؼ آؾمؿ اًمتج٤مري ـمٌٞمٕمتٝمام وطمٙمؿ ذائٝمام" ،حمٛمد اًمٌقـمل ،جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف
اإلؾمالُمل  ،5قمدد-4629 :)362;( 7 :
(" )7احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل" ،قمجٞمؾ اًمٜمِمٛمل ،جمٚم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ,
ضم٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م  ،8قمدد-4:8 :)3;:;( 35 :
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وقمرومف اًمٌٕمض أظمر سم٠مٟمف" :آؾمؿ اًمذي يًتخدُمف اًمت٤مضمر ومرد ًا يم٤من أو ذيم٦م ذم ُمزاوًم٦م دم٤مرشمف
ّ
ًمتٛمٞمٞمز حمٚمف اًمتج٤مري ُمـ ٟمٔم٤مئره"( -)3وهذان اًمتٕمريػ ُمت٘م٤مرسم٤من وُمِم٤مهب٤من ًمٚمتٕمريٗم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م<
إٓ أٟمف يٕم٤مب قمغم اًمتٕمريػ إول ورود يمٚمٛم٦م "قمالُم٦م"< ٕن ذًمؽ ىمد يٚمتٌس سم٤مًمٕمالُم٦م اًمتج٤مري٦م
اًمتل ختتٚمػ قمـ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم يمثػم ُمـ ظمّم٤مئّمٝم٤م< إو٤موم٦م إمم أن آؾمؿ اًمتج٤مري ىمد
يّمٚمح أن يٙمقن قمالُم٦م دم٤مري٦م وىمد ٓ يّمٚمح< وًمذا وم٤مًمتٕمريػ اًمث٤مين هق اًمتٕمريػ اعمخت٤مر طمٞم٨م
إٟمف يدل قمغم اعمًٛمك دًٓم٦م ضمٞمدة-

املطلب الجالح
مفَْو التصسف باالضه التجازٖ
يًتٚمزم اًمٌح٨م اخلروج سمٛمٗمٝمقم ُمقطمد ًمٚمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًم٘م٤مٟمقن وذم اًمٗم٘مف
اإلؾمالُمل< وهذا يتٓمٚم٥م اعم٘م٤مرٟم٦م واجلٛمع سملم شمٕمريٗم٤مت اًم٘م٤مٟمقن واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمٙمؾ ُمـ
ُمّمٓمٚمح اًمتٍمف وُمّمٓمٚمح آؾمؿ اًمتج٤مري ،وُمـ صمؿ سمٞم٤من اعمٗمٝمقم اعمراد ًمٚمتٍمف سم٤مٓؾمؿ
اًمتج٤مري ذم هذا اًمٌح٨م قمغم وضمف اخلّمقص-
يتْمح مم٤م ؾمٌؼ أن ًمٚمتٍمف قمٜمد وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن ُمٕمٜمٞم٤منُ :مٕمٜمك واؾمع ،وآظمر وٞمؼ،
واعمٕمٜمك اًمقاؾمع يِمٛمؾ اًمتٍمف اعم٤مدي ،واًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين -واعمٕمٜمك اًمْمٞمؼ ي٘متٍم قمغم
اًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين وم٘مط -وم٤معمٕمٜمك اًمقاؾمع يِمٛمؾ ُم٤م يدظمؾ ذم اعمٕمٜمك اًمْمٞمؼ ،سمٞمٜمام ذه٥م قمٚمامء
اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم ُمٕمٜمك اًمتٍمف إمم رأيلم ،رأي يرسمط اًمتٍمف سم٤مإلرادة ومال َي ُٕمد اًمٗمٕمؾ
شمٍموم ً٤م إٓ إذا يم٤من ٟم٤مدم ً٤م قمـ إرادة ؾمٚمٞمٛم٦م -ورأي آظمر ٓ يرسمط اًمتٍمف سم٤مإلرادة ويرى أن يمؾ
ومٕمؾ يٜمت٩م أصمر ًا وم٢مٟمف يٕمتؼم شمٍم ًوم٤م ؾمقاء أيم٤من ٟم٤مدم ً٤م قمـ إرادة أم ٓ -وُم١مدى هذا اخلالف أن اًمرأي
إول ي٠مظمذ سم٤معمٕمٜمك اًمْمٞمؼ ًمٚمتٍمف وهق اًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين قمٜمد وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن ،سمٞمٜمام ي٠مظمذ
اًمرأي اًمث٤مين سم٤معمٕمٜمك اًمقاؾمع ًمٚمتٍمف اًمذي يِمٛمؾ إومٕم٤مل اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واعم٤مدي٦م< وهذا يٕمٜمل أن

(" )3سمٞمع إصؾ اًمتج٤مري وطمٙمٛمف ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م"ُ ،مّمٓمٗمك اًمت٤مرزي ،جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  ،5قمدد 7
(;-4644 :)362
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ُمٕمٜمك اًمتٍمف اًم٘م٤مٟمقين ذم اًم٘م٤مٟمقن وذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمتٓم٤مسمؼ ذم اعمحّمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م وإن
اظمتٚمٗم٧م ـمري٘م٦م اًمقصقل إمم هذه اعمحّمٚم٦م-
قمرومف ُمـ
أُم٤م آؾمؿ اًمتج٤مري ومال ظمالف سملم اًم٘م٤مٟمقن واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم شمٕمريٗمف< وم٘مد ّ
سمحثف ُمـ قمٚمامء ا ًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سمتٕمريٗم٤مت ُمِم٤مهب٦م ًمتٕمريٗم٤مت وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن ذم إًمٗم٤مظ وُمٓم٤مسم٘م٦م
ذم اعمٕمٜمك-
وقمٚمٞمف وم٢من ُمٗمٝمقم اًمتٍمف ذم آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل هق ذاشمف ذم اًم٘م٤مٟمقن<
ويٕمٜمل اًمًٚمٓم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمتل يٛمٜمحٝم٤م اًمٜمٔم٤مم عم٤مًمؽ آؾمؿ اًمتج٤مري< سمحٞم٨م يًتٓمٞمع ٟم٘مؾ ُمٚمٙمٞم٦م
هذا آؾمؿ إمم اًمٖمػم سمٕمقض أو سمدون قمقض ،أو شم٠مضمػمه ،أو شمرشمٞم٥م طمؼ قمٞمٜمل قمٚمٞمف سمرهٜمف أو
آيمتت٤مب سمف طمّم٦م ذم ذيم٦م إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمتٍموم٤مت اعمٛمٙمٜم٦م واجل٤مئزة ٟمٔم٤مُم ً٤م وذقم ً٤م ،ؾمقاء
أيم٤من هذا اًمتٍمف ُمٜمّمٌ ً٤م قمغم آؾمؿ وم٘مط دون اعمحؾ ،أم يم٤من قمغم آؾمؿ ،ويمؾ أو سمٕمض ُم٤م
يتٌٕمف ُمـ حمؾ ،وسمْم٤مقم٦م ،وظمؼمة ،وـمري٘م٦م شمّمٜمٞمع أو إٟمت٤مج ،وٟمحقه٤م-
وسمام أن اًمتٍموم٤مت اعم٤مدي٦م ٓ شمثػم أي٦م إؿمٙم٤مٓت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وم٢مهن٤م همػم داظمٚم٦م ذم ُمقوقع
اًمٌح٨م< وم٤مًمٌح٨م ي٘متٍم قمغم ُمٜم٤مىمِم٦م اًمتٍموم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م-
ويريمز اًمٌح٨م سمِمٙمؾ أيمؼم قمغم ُمً٠مًم٦م اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري سمٜم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م وٓ يتٜم٤مول
اًمٌح٨م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمرهـ آؾمؿ اًمتج٤مري< وذًمؽ ًمًٌٌلم:
اًمًٌ٥م إول :أن ٟم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م يٕمتؼم أىمقى اًمتٍموم٤مت وأقمٛم٘مٝم٤م أصمر ًا< وم٤مٕطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سمف
شمِمٛمٚمف وشمِمٛمؾ ُم٤م دوٟمف ُمـ اًمتٍموم٤مت يم٤مًمرهـ وٟمحقه ،يمام إن اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م شمٜمص قمغم أن ُم٤م
ضم٤مز سمٞمٕمف ضم٤مز رهٜمف( ،)3وُم٤م ٓ جيقز سمٞمٕمف ٓ جيقز رهٜمف(-)4

( )3إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ،ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ،ط( 3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمٞم٦م ;679 ،)3633 ،اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م،
حمٛمد هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم ،ط( 4اًمٙمقي٧م :وزارة إوىم٤مف اًمٙمقيتٞم٦م-35;.5 ،)3627 ،
( )4اًم٘مقاقمد ،أسمق سمٙمر احلّمٜمل ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ اًمِمٕمالن و ضمؼميؾ اًمٌّمٞمكم ،ط( 3اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد،)363: ،
-379.6
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اًمًٌ٥م اًمث٤مين :أن ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي مل يتٓمرق عمً٠مًم٦م رهـ آؾمؿ
اًمتج٤مري< وإٟمام قمؼم سمٚمٗمظ اًمتٍمف ،وُمٗمٝمقم اخلٓم٤مب يِمػم إمم أن ُمراده سمذًمؽ هق اٟمت٘م٤مل
اعمٚمٙمٞم٦م وم٘مط-
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املبخح الجاىٕ
تهٔٔف االضه التجازٖ
يٕمتؼم اًمتٙمٞمٞمػ أو اًمتقصٞمػ سمٛمث٤مسم٦م اعمٜم٤مط اًمذي يتٕمٚمؼ سمف احلٙمؿ ذم اعمً٠مًم٦م< وًمذا يم٤من
ًمزاُم٤م قمٚمٞمٜم٤م احلدي٨م قمـ اًمتٙمٞمٞمػ واًمٌح٨م ومٞمف متٝمٞمد ًا ًمتٜمزيؾ احلٙمؿ قمغم اعمً٠مًم٦م ،وٟمٔمر ًا
ٓظمتالف ـمري٘م٦م اًمٜمٔمر سملم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًم٘م٤مٟمقن< ومالسمد ُمـ سمح٨م شمٙمٞمٞمػ يمؾ ُمٜمٝمام ًمالؾمؿ
اًمتج٤مري واعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝمام< وًمذا ضم٤مء هذا اعمٌح٨م ذم صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:
اعمٓمٚم٥م إول :ذم شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :ذم شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨مُ :م٘م٤مرٟم٦م سملم شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وشمٙمٞمٞمٗمف ذم اًمٗم٘مف
اإلؾمالُمل-
املطلب األّل
تهٔٔف االضه التجازٖ يف اليظاو الطعْدٖ
اشمٗمؼ وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري قمغم اقمتٌ٤مر آؾمؿ اًمتج٤مري أطمد اًمٕمٜم٤مس اعمٕمٜمقي٦م ًمٚمٛمحؾ
اًمتج٤مري( ،)3سمؾ اقمتؼموه ُمـ أهؿ قمٜم٤مس اعمحؾ اًمتج٤مري< وذًمؽ ٕٟمف يرشمٌط ذم أذه٤من اًمٕمٛمالء
سم٤معمحؾ اًمتج٤مري ذاشمف< ٟمٔمر ًا ٓرشمٌ٤مـمف اًمقصمٞمؼ سمٕمٜمٍم آشمّم٤مل سم٤مًمٕمٛمالء( ،)4ومٝمق قمٜمٍم ُمٕمٜمقي
همػم ُم٤مدي ،وإمم ذًمؽ ذه٥م اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري اًمًٕمقدي طمٞم٨م ٟمص ذم أطمد أطمٙم٤مُمف قمغم أن
آؾمؿ اًمتج٤مري "ُمـ اعمٚمٙمٞم٤مت اًمتج٤مري٦م همػم اعم٤مدي٦م"(-)5

( )3اٟمٔمر :اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمٍمي ،اًم٘مٚمٞمقيب ،4;:.3 ،واًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري ،اًمنمىم٤موي ;:6.3 ،واًم٘م٤مٟمقين
اًمتج٤مري ،دويدار 439 ،وهمػمهؿ-
( )4اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري ،اًمنمىم٤موي-:6.3،
( )5احلٙمؿ اًمّم٤مدر ُمـ اًمدائرة اًمتج٤مري٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤معمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م سم٤مًمري٤مض سمت٤مريخ 365;.5.6هـ ،ذم اًم٘مْمٞم٦م رىمؿ
.3.979:ق ًمٕم٤مم 3659هـ
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ورهمؿ اخلالف طمقل ورود طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م قمغم إؿمٞم٤مء همػم اعم٤مدي٦م( ،)3إٓ أن اًم٘مْم٤مء وضم٤مٟمٌ ً٤م
يمٌػم ًا ُمـ اًمٗم٘مف اًم٘م٤مٟمقين ىمد ىمرروا أن طمؼ اًمت٤مضمر قمغم اؾمٛمف اًمتج٤مري طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م( ،)4وهذا ُم٤م
أؿم٤مر إًمٞمف ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي طمٞم٨م ىم٤مل" :جي٥م قمغم ُمـ آل إًمٞمف هذا آؾمؿ أن
يْمٞمػ إًمٞمف سمٞم٤مٟم٤م يدل قمغم اٟمت٘م٤مل اعمٚمٙمٞم٦م"( ،)5وأيمدت اًمالئح٦م هذه اإلؿم٤مرة طملم ٟمّم٧م قمغم أٟمف
"ي١مذ ذم اًمًجؾ اًمتج٤مري سم٤مٟمت٘م٤مل ُمٚمٙم ّٞم٦م آؾمؿ اًمتج٤مري"( ،)6وهذا اعمٕمٜمك أيْم ً٤م أؿم٤مرت إًمٞمف
أو ٟمّم٧م قمٚمٞمف سمٕمض اًم٘مقاٟملم اًمٕمرسمٞم٦م ،طمٞم٨م ٟمص اًم٘م٤مٟمقن إردين قمغم أٟمف" :جيقز ٟم٘مؾ ُمٚمٙمٞم٦م
آؾمؿ اًمتج٤مري"( -)7ووردت ُمثؾ هذه اإلؿم٤مرة ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٙمقيتل( ،)8واًم٘م٤مٟمقن اًمٞمٛمٜمل( ،)9ومحؼ
ومحؼ اًمت٤مضمر قمغم اؾمٛمف اًمتج٤مري طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م-
ومٝمق طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م ،يرد قمغم رء همػم ُم٤مدي ًمف ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ،ومٝمق ُم٤مل ُمٕمٜمقي( -):وىمد قمؼم قمٜمٝم٤م
قمٜمٝم٤م سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن سمٛمّمٓمٚمح "اعمٚمٙمٞم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م" وأ ًّمٗمقا يمتٌ ً٤م هبذا اًمٕمٜمقان(;) ،وم٤مقمتؼموه٤م
طم٘مقق ُمٚمٙمٞم٦م ُمع أهن٤م شمرد قمغم أؿمٞم٤مء ُمٕمٜمقي٦م-
( )3اٟمٔمر :اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اجلديد ،اًمًٜمٝمقري 499.: ،طمٞم٨م أؿم٤مر إمم وضمقد ضمدل ؿمديد ذم شمٙمٞمٞمػ ـمٌٞمٕم٦م
احل٘مقق اًمتل شمرد قمغم أؿمٞم٤مء همػم ُم٤مدي٦م ،وأن ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ يٕمتؼمه٤م ُمـ أىمدس طم٘مقق اعمٚمٙمٞم٦م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يرى أهن٤م ًمٞمً٧م
طم٘مقق ُمٚمٙمٞم٦م وإٟمام طم٘مقق قمٞمٜمٞم٦م أصٚمٞم٦م شمًت٘مؾ قمـ طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م سمٛم٘مقُم٤مت ظم٤مص٦م ٕهن٤م شم٘مع قمغم أؿمٞم٤مء همػم ُم٤مدي٦م-
( )4اًمقؾمٞمط ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري ،أيمثؿ اخلقزم ،ط( 3اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م هنْم٦م ُمٍمٟ ;4:8.5 ،)3;86 ،م٘مال قمـٟ :مٔم٤مم إؾمامء
اًمتج٤مري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،قمٌد اًمرزاق ٟمجٞم٥م ،د -ط (اًمري٤مض :ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد-76 ،)3645 ،
(ٟ" )5مٔم٤مم اًمًجؾ اًمتج٤مري"< اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ :م ،3.سمت٤مريخ3638.4.43 :هـ ،اعمٜمِمقر ذم صحٞمٗم٦م أم اًم٘مرى،
قمدد ،5785 :سمت٤مريخ3638.5.: :هـ -اعم٤مدة-: :
(" )6اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م"< اًمّم٤مدرة سم٤مًم٘مرار اًمقزاري رىمؿ ،4237 :سمت٤مريخ3642.34.42 :هـ،
اعمٜمِمقرة ذم صحٞمٗم٦م أم اًم٘مرى ،قمدد ،59:: :سمت٤مريخ3643.3.4 :هـ ،اعم٤مدة-35 :
(" )7ىم٤مٟمقن آؾمامء اًمتج٤مري٦م إردين" ،اعم٤مدة-: :
(" )8ىم٤مٟمقن اًمتج٤مرة اًمٙمقيتل" رىمؿ ً 8:مًٜم٦م  ،3;:2اعم٤مدة-74 :
( )9اٟمٔمر" :ىم٤مٟمقن آؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمٞمٛمٜمل" ،اعمقاد-4; ،35 ،5 :
( ):اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمٍمي ،اًم٘مٚمٞمقيب-53:.3 ،
(;) ُمثؾ :اعمٚمٙمٞم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واعمحؾ اًمتج٤مري ،حمٛمد طمًٜمل قمٌ٤مس( ،اًم٘م٤مهرة :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،)3;93 ،و اعمٚمٙمٞم٦م
اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ،اًم٘مٚمٞمقيب ،و اعمٚمٙمٞم٦م اًمتج٤مري٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م ذم إٟمٔمٛم٦م اًمًٕمقدي٦م ،صمروت قمٌد اًمرطمٞمؿ ،ط( 3اًمري٤مض :دار ضم٤مُمٕم٦م
اعمٚمؽ ؾمٕمقد ًمٚمٜمنم )3629 ،وهمػمهؿ-
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وهٜم٤م يثقر شمً٤مؤل ُمٝمؿ ،وهق قمغم أي أؾم٤مس ُأقمتؼم طمؼ اًمت٤مضمر قمغم اؾمٛمف اًمتج٤مري طمؼ
ُمٚمٙمٞم٦م؟ أو سمٛمٕمٜمك آظمر يمٞمػ ايمتً٥م اًمت٤مضمر طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م اؾمٛمف اًمتج٤مري؟ واإلضم٤مسم٦م قمغم هذا
اًمً١مال ُمقـمـ ظمالف< طمٞم٨م ادمف وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن واًم٘مقاٟملم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ذم هذه
اعمً٠مًم٦م إمم ادم٤مهلم ،وم٤مدم٤مه يرى أن أؾمٌ٘مٞم٦م آؾمتٕمامل هل أؾم٤مس ُمٚمٙمٞم٦م آؾمؿ اًمتج٤مري،
وآدم٤مه اًمث٤مين يرى أن اًمتًجٞمؾ اًمرؾمٛمل سم٤مًم٘مٞمد ذم اًمًجؾ اًمتج٤مري أو ُم٤م ؿم٤مهبف ُمـ
اًمًجالت اًمرؾمٛمٞم٦م يٕمتؼم اًمًٌ٥م اعمٜمِمئ حلؼ ُمٚمٙمٞم٦م آؾمؿ اًمتج٤مري( ،)3وومٞمام ي٠ميت ٟمٜم٤مىمش هذيـ
آدم٤مهلم سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ:
االجتاِ األّل :أضبكٔ٘ االضتعنال ٍٕ أضاع ملهٔ٘ االضه التجازٖ:
يرى أصح٤مب هذا آدم٤مه أن ُمـ ؾمٌؼ إمم اؾمتٕمامل اؾمؿ دم٤مري وم٢مٟمف يٛمٚمٙمف ،سمنمط أن
يٙمقن اؾمتٕمامًمف سمِمٙمؾ قمٚمٜمل ُمـ ظمالل ووٕمف قمغم واضمٝم٦م اعمحؾ اًمتج٤مري قمغم إىمؾ ،وُم٤م ي٠ميت
سمٕمد ذًمؽ ُمـ ىمٞمد ذم اًمًجؾ اًمتج٤مري إٟمام هق جمرد إقمالن ًمالؾمؿ اًمتج٤مري يتحّمؾ سمف اًمت٤مضمر
قمغم طمؼ ُمٜمع أي أطمد ُمـ اؾمتٕمامل ذات آؾمؿ سمٕمد اًم٘مٞمد(-)4
وهذا آدم٤مه يٙمتٜمٗمف إؿمٙم٤مًمٞمت٤من ،إومم :أٟمف ٓ يٛمٜمع ُمـ ُمزامح٦م اًمٖمػم إٓ سم٘مٞمده ذم اًمًجؾ
اًمتج٤مري ،وذًمؽ أن يمؾ شم٤مضمر سم٢مُمٙم٤مٟمف أن يًتخدم أي اؾمؿ ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف -واإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
أٟمف ىمد يتًٌ٥م ذم طمّمقل اًمٜمزاع طمقل أؾمٌ٘مٞم٦م آؾمتٕمامل< وىمد يٙمقن اًمت٤مضمر إؾمٌؼ ومٕم ً
ال مل
يٌذل ضمٝمد ًا يذيمر ذم ؾمٌٞمؾ إؿمٝم٤مر آؾمؿ ورومع ىمٞمٛمتف اًمًقىمٞم٦م ،ذم طملم أن اًمت٤مضمر اًمذي سمذل
ضمٝمد ًا وُم٤مًٓ وضمقدة ذم اعمٜمتج٤مت اًمتل حتٛمؾ هذا آؾمؿ ؾمٞمحرم ُمـ ذًمؽ يمٚمف سمٛمجرد وضمقد
شم٤مضمر ُمٖمٛمقر ىم٤مدر قمغم إصمٌ٤مت أؾمٌ٘مٞمتف ٓؾمتخدام ذات آؾمؿ-
وىمد أظمذ هبذا آدم٤مه اًم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز< طمٞم٨م ضمٕمؾ اًمٕمؼمة سم٤مٕؾمٌ٘مٞم٦م ذم آؾمتخدام
اًمٕمٚمٜمل اعمًتٛمر اًمدائؿ ًمالؾمؿ اًمتج٤مري( ،)5يمام أظمذ سمف اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري اًمًٕمقدي طمٞم٨م ٟمص ذم
(ٟ )3مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مٟ ،مجٞم٥م-78 ،
(ُ )4مقؾمققم٦م اًمقؾمٞمط ذم ىم٤مٟمقن اًمتج٤مرة ،إًمٞم٤مس ٟم٤مصٞمػ ،د -ط (ـمراسمٚمس ً ,مٌٜم٤من :اعم١مؾمً٦م احلديث٦م ًمٚمٙمت٤مب422: ،م)،
-662.3
( )5اٟمٔمرٟ :مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مٟ ،مجٞم٥م-77 ،
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ذم أطمد أطمٙم٤مُمف قمغم أنُ" :مـ ىم٤مم سم٤مسمتٙم٤مر آؾمؿ اًمتج٤مري واؾمتٕمٛمٚمف هق إطمؼ سمٛمٚمٙمٞم٦م هذا
آؾمؿ وٓ جيقز ًمٖمػمه شمًجٞمٚمف أو اؾمتٕمامًمف ذم جم٤مل اًمتج٤مرة اًمتل يزاوهل٤م ص٤مطم٥م آؾمؿ وًمق مل
ي٘مؿ سمتًجٞمٚمف ًمدى إدارة اًمًجؾ اًمتج٤مري ذم اًمقزارة وهذا اًمتًجٞمؾ يٕمتؼم ىمريٜم٦م قمغم اعمٚمٙمٞم٦م
وًمٞمً٧م ُمٜمِمئ٦م هل٤م"(-)3
االجتاِ الجاىٕ :أٌ التطجٔل السمسٕ ٍْ الطبب امليػ ٞذتل ملهٔ٘ االضه التجازٖ:
يرى أصح٤مب هذا آدم٤مه أن طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م آؾمؿ اًمتج٤مري ٓ يٜمِم٠م إٓ سم٘مٞمده ذم اًمًجؾ
اًمتج٤مري ،وهذا يٕمٜمل قمدم آقمؽماف سمٛمٚمٙمٞم٦م اًمت٤مضمر ًمالؾمؿ اًمتج٤مري إٓ سمٕمد ايمتامل إضمراءات
ىمٞمد آؾمؿ ذم اًمًجؾ اًمتج٤مري< ومٞمٙمقن اًم٘مٞمد هق اعمٜمِمئ حلؼ اعمٚمٙمٞم٦م وًمٞمس جمرد إقمالن ،ومل
يٕمتدّ اًم٘م٤مئٚمقن هبذا آدم٤مه سم٠مؾمٌ٘مٞم٦م آؾمتٕمامل إٓ ذم طم٤مًم٦م ـمٚم٥م أيمثر ُمـ شم٤مضمر أو ذيم٦م ىمٞمد
آؾمؿ ٟمٗمًف ذم ذات اًمقىم٧م ومتٙمقن أوًمقي٦م اًم٘مٞمد ٕؾمٌ٘مٝمؿ ذم آؾمتٕمامل اًمٔم٤مهر-

(-)4

وهيدف هذا آدم٤مه إمم طم٨م اًمت٤مضمر قمغم اإلهاع ذم شمًجٞمؾ اؾمٛمف اًمتج٤مري ومقر إٟمِم٤مء
اعمحؾ اًمتج٤مري ًمٞمٛمٙمـ اًمًٚمٓم٤مت ُمـ وٌط وإدارة إؾمامء اًمتج٤مري٦م سمٓمري٘م٦م متٙمـ ُمـ مح٤مي٦م
اًمتج٤مر واعمًتٝمٚمٙملم قمغم طمد ؾمقاء(-)5
واإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمتل شمٙمتٜمػ هذا آدم٤مه أٟمف ىمد حيرم اًمت٤مضمر اًمذي ؾمٌؼ إمم اؾمتخدام اؾمؿ
دم٤مري سمٛمجرد ؾمٌؼ شم٤مضمر آظمر إمم ىمٞمد ذات آؾمؿً ،مٙمـ هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م يٛمٙمـ شمالومٞمٝم٤م سمجٕمؾ
اًم٘مٞمد ذم اًمًجؾ اًمتج٤مري ذـم ً٤م ُمـ ذوط شمرظمٞمص اعمٜمِم٠مة اًمتج٤مري٦م ،ومٞمٜمِم٠م آؾمؿ ومقر ٟمِمقء
اعمحؾ اًمتج٤مري ،وهذا يً٤مهؿ ذم اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ُمِمٙمٚم٦م شمٓم٤مسمؼ إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمتل ىمد شمْمٚمؾ
اعمًتٝمٚمؽ وشمتًٌ٥م ذم إصم٤مرة اًمٜمزاع سملم اًمتج٤مر ،وىمد أظمذت أيمثر اًمٜمٔمؿ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هبذا

( )3احلٙمؿ اًمّم٤مدر ُمـ ديقان اعمٔم٤ممل سمت٤مريخ 3652.3.32هـ ،ذم اًم٘مْمٞم٦م رىمؿ .3.3284ق ًمٕم٤مم 3646هـ
( )4اًمتنميع اًمّمٜم٤مقمل ،قمٌ٤مس (اًم٘م٤مهرة :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،39; ،)3;89 ،وىمد أظمذ سمف اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ذم ٟمٔم٤مم إؾمامء
اًمتج٤مري٦م ،اعم٤مدة-6 :
(ٟ )5مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مٟ ،مجٞم٥م-82 ،
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آدم٤مه يم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمٙمقيتل( ،)3واًم٘م٤مٟمقن اًمٞمٛمٜمل ،واًم٘م٤مٟمقن إردين ،يمام أظمذ سمف ٟمٔم٤مم إؾمامء
اؾمام دم٤مر ًّي٤م وأن ي٘مٞمده ذم اًمًجؾ
اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي< طمٞم٨م أوضم٥م قمغم يمؾ شم٤مضمر أن يتخذ ًمف ً
اًمتج٤مري( ،)4وضمٕمؾ وضمقب اًم٘مٞمد ُمالزُم ً٤م ٓخت٤مذ آؾمؿ ،يمام إٟمف مل يٕمؽمف سمٛمٚمٙمٞم٦م آؾمؿ
اًمتج٤مري ًمٚمٛمت٘مدم سمٓمٚم٥م اًم٘مٞمد سمؾ ؾمامه "ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمد"( )5أو "ص٤مطم٥م اًمِم٠من"( )6ذم مجٞمع
اعمراطمؾ اًمً٤مسم٘م٦م قمغم اًمِمٝمر واًم٘مٞمد ذم اًمًجؾ اًمتج٤مري(-)7
واًمٔم٤مهر هق رضمح٤من آدم٤مه إول قمغم آدم٤مه اًمث٤مين< وذًمؽ ٕؾمٌ٤مب ُمٜمٝم٤م:
 -3أن آدم٤مه إول حي٘مؼ ُمٕمٜمك ىم٤مقمدة أن يمؾ ُمـ ؾمٌؼ إمم ٍ
ُمٌ٤مح ومٝمق أطمؼ سمف( ،)8واعمٌ٤مح هق ُم٤م
ٓ يدظمؾ حت٧م ُمٚمؽ أطمد -وي١ميد هذه اًم٘م٤مقمدة ُم٤م روشمف قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌل ط
ٍ
ٕطمد ومٝمق أطمؼ هب٤م)( -)9وٓ ؿمؽ أن اًمًٌؼ هق سم٤مٓؾمتٕمامل-
أرو٤م ًمٞمً٧م
ىم٤ملُ( :مـ قمٛمر ً
أن ُمـ ُم٘م٤مصد آؾمؿ اًمتج٤مري مح٤مي٦م اعمتٕم٤مُمٚملم واعمًتٝمٚمٙملم< وٓ ؿمؽ أن اًمٕمؼمة ذم ذًمؽ
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شمٙمقن سم٤مٓؾمتٕمامل اًمٕمٚمٜمل ًمالؾمؿ ،وم٤معمتٕم٤مُمٚمقن ُمع ُمـ ؾمٌؼ إمم اؾمتٕمامًمف ذم اًمٖم٤مًم٥م أيمثر
(" )3ىم٤مٟمقن اًمتج٤مرة اًمٙمقيتل" ،اعمقاد  -76,69ويمذًمؽ "ىم٤مٟمقن إؾمامء اًمتج٤مري٦م اعمٍمي" رىمؿ (ً )77مًٜم٦م 3;73م ي٠مظمذ
هبذا آدم٤مه-
(ٟ" )4مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م" ،اعم٤مدة-3 :
(ٟ )5مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مٟ ،مجٞم٥م ،83 ،واًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري اعمقاد،9 ،7 :
;-
(" )6اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م" -اعمقاد-: ،8 :
( )7اٟمٔمر" :اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م" طمٞم٨م ٟمص قمغمُ " :ي٘م ّٞمد آؾمؿ اًمتج٤مري سمٕمد اًمِمٝمر ذم اًمًجؾ اًمتج٤مري
و ُيٕمٓمك ُم٤مًمٙمف سمٛمجرد ىمٞمده ؿمٝم٤مدة سمذًمؽ "---وهٜم٤م اقمؽمف سم٤معمٚمٙمٞم٦م ًمٙمـ سمٕمد اًم٘مٞمد واًمِمٝمر ذم اًمًجؾ اًمتج٤مري-
اعم٤مدة-32:
( )8طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم ُمراىمل اًمٗمالح ،أمحد اًمٓمحٓم٤موي ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اخل٤مًمدي ،ط( 3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
 ;745 ،)363:ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ،قمٌد اًمٌ٤مىمل اًمزرىم٤مين ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم أُملم ،ط( 3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
 ;423.4 ،)4224هن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج ،حمٛمد اًمرُمكم ،د -ط (سمػموتً ،مٌٜم٤من :دار اًمٗمٙمر;575.7 ،)3626 ،
اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف ،قمكم اعمرداوي ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمٗم٘مل ،ط( 4سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب،
د-ت)-5:4.8 ،
( )9أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ( )328.5سمرىمؿ )4557( :يمت٤مب احلرث واعمزارقم٦م ،سم٤مب ُمـ أطمٞم٤م أرو ً٤م ُمقاشم ً٤م-

4:4
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ُمـ اعمتٕم٤مُمٚملم ُمع اعمت٠مظمر-
وقمٚمٞمف ي٘مؽمح أن يًتحدث اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ٟمّم ً٤م ذم ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م ي١ميمد هذا
اعمٕمٜمك وي٠مظمذ هبذا آدم٤مه-

املطلب الجاىٕ
تهٔٔف االضه التجازٖ يف الفكُ اسإضالمٕ
ُيٙم ّٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سم٠مٟمف طمؼ خيتص سمف ص٤مطمٌف وحتّمؾ سمف ُمٜمٗمٕم٦م
ذات ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ،طمٞم٨م ىمرر جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم أن "آؾمؿ اًمتج٤مري طمؼ ظم٤مص
ًمّم٤مطمٌف ،أصٌح ًمف ذم اًمٕمرف اعمٕم٤مس ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ُمٕمتؼمة ًمتٛمقل اًمٜم٤مس ًمف وهق طمؼ يٕمتد سمف
ذقم ً٤م"( <)3ومٝمق طمؼ خيتص سمف ص٤مطمٌف ،وحي٘مؼ ُمٜمٗمٕم٦م ،وىمد ضمرى قمرف اًمتج٤مر اًمٞمقم قمغم اقمتٌ٤مره
ُم٤مًٓ ُيتٍمف ومٞمف يمام ُيتٍمف ذم ؾم٤مئر إُمقال ،ومٝمق طمؼ ظم٤مص ًمّم٤مطمٌف حتّمؾ سمف ُمٜمٗمٕم٦م ذات
ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م-
وم٠مُم٤م يمقٟمف طم٘م ً٤م ومال ؿمؽ أن آؾمؿ اًمتج٤مري صمٛمرة جلٝمد ص٤مطمٌف اًمٗمٙمري واعم٤مدي( <)4طمٞم٨م
إن اًمت٤مضمر ذم ؾمٌٞمؾ سمٜم٤مء اؾمٛمف اًمتج٤مري وضمٕمٚمف ُم٘مٌقًٓ قمٜمد اًمٜم٤مس حيت٤مج إمم سمذل ضمٝمد ذهٜمل
وُم٤مزم ووىم٧م ـمقيؾ حيت٤مج ومٞمف إمم إٟمت٤مج ؾمٚمع وظمدُم٤مت ذات ضمقدة قم٤مًمٞم٦م ،إو٤موم٦م إمم ُم٤م يٌذًمف
ُمـ ُم٤مل قمغم اًمدقم٤مي٦م واًمؽموي٩م ٓؾمٛمف اًمتج٤مري ،طمتك يّمٌح آؾمؿ اًمتج٤مري ذم ذاشمف واىمٕم ً٤م
ُمٚمٛمقؾم ً٤م ًمف ىمٞمٛم٦م ذاشمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ اعمحؾ اًمتج٤مري اًمذي يٛمثٚمف ،ومٛمّمدر احلؼ ومٞمف هق اجلٝمد
اإلسمداقمل اًمذي اؾمت٘مؾ سمف ص٤مطمٌف قمـ همػمه( -)5يمام إن هذا احلؼ صمٌ٧م ًمّم٤مطمٌف أص٤مًم٦م سمحٙمؿ
إؾمٌ٘مٞم٦م واًمتًجٞمؾ احلٙمقُمل( ،)6اًمذي خيرج قمغم ؿمٙمؾ شمرظمٞمص ظم٤مص ًمّم٤مطمٌف حيّمؾ قمٚمٞمف
(" )3ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم رىمؿ  )7.7( 65سمِم٠من احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م ذم دورة ُم١ممتره اخل٤مُمس اعمٜمٕم٘مد سم٤مًمٙمقي٧م ُمـ
 8,3مج٤مدى إومم ; 37 ،"362ديًٛمؼم ،3;:: ،جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم ،اًمٕمدد اخل٤مُمس-4489. 5 ،
(" )4سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص" ،إُملم-46;: ،362; ،
(" )5احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م طمؼ اإلسمداع اًمٕمٚمٛمل وطمؼ آؾمؿ اًمتج٤مري ـمٌٞمٕمتٝمام وطمٙمؿ ذائٝمام" ،اًمٌقـمل-4622 -
(" )6سمٞمع احل٘مقق اعمجردة" ،حمٛمد اًمٕمثامين ،جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  ،5قمدد -45:5 :)362;( 7

4:5
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سمٕمد سمذل اجلٝمد ودومع اًمرؾمقم اًمالزُم٦م ومٞمّمٌح ُمٚمٙم ً٤م عمـ ُمٜمح ًمف واعمٚمؽ ي٘متيض آظمتّم٤مص(-)3
ي٘مقل اًمٜمِمٛمل" :وم٢مذا يم٤من هذا يمٚمف ُمـ ؿم٠من آؾمؿ اًمتج٤مري ،وم٢مٟمف ٓري٥م يٕمتؼم ذم ىمقاقمد اًمنمع
وُم٘م٤مصده طم٘م ً٤م ذقمٞم ً٤م< دم٥م مح٤ميتف وُمٜمع آقمتداء قمٚمٞمف"( ،)4وم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري طمؼ ظم٤مص
ًمّم٤مطمٌف-
وأُم٤م يمقٟمف حي٘مؼ ُمٜمٗمٕم٦م ،وم٤مًمقاىمع يِمٝمد سمذًمؽ< طمٞم٨م أصٌح آؾمؿ اًمتج٤مري حي٘مؼ
ًمّم٤مطمٌف ُمٜمٗمٕم٦م يمٌ ػمة وُمّمٚمح٦م ومٕمٚمٞم٦م شمتٛمثؾ سمرواج ُمٜمتج٤مت وسمْم٤مئع ذًمؽ اعمحؾ اًمذي حيٛمؾ
هذا آؾمؿ ،وضمذب اًمٕمٛمالء واًمزسم٤مئـ وحت٘مٞمؼ إرسم٤مح اًمٓم٤مئٚم٦م ُمـ ظمالل ذًمؽ ،وم٘مد ص٤مر
آؾمؿ اًمتج٤مري ؾمٌٌ ً٤م ًمٙمثرة إىمٌ٤مل اعمِمؽميـ قمغم اعمٜمتج٤مت( ،)5ومٝمق هبذا حي٘مؼ ًمّم٤مطمٌف ُمٜمٗمٕم٦م ُم٤مًمٞم٦م
ُمت٘مقُم٦م( ،)6سمؾ إن اهتامم اًمدول سمقوع أٟمٔمٛم٦م وىمقاٟملم ظم٤مص٦م سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري يٕمد دًمٞم ً
ال ىم٤مـمٕم ً٤م
قمغم ُمدى أمهٞمتف اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ اعمٜم٤مومع اًمتل حي٘م٘مٝم٤م ذم اًمقاىمع ،وم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري يٛمثؾ ُمٜمٗمٕم٦م ُمٕمتؼمة
ذات ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م-
وأُم٤م يمقٟمف ُم٤مًٓ ومٜم١مضمؾ احلٙمؿ سمذًمؽ طمتك ٟمٗمّمؾ ذم طم٘مٞم٘متف ُمـ طمٞم٨م هؾ هق طمؼ قمٞمٜمل
شمرشمٌط ُمٜمٗمٕمتف سمٕملم ُمٕمٞمٜم٦م؟ أم هق طمؼ جمرد حي٘مؼ ُمٜمٗمٕم٦م ُم٤مًمٞم٦م جمردة ٓ شمرشمٌط سمٕملم ُمٕمٞمٜم٦م؟ وذم
هذا يٛمٙمـ أن ٟمٛمٞمز سملم ادم٤مهلم:
آدم٤مه إول :يرى أن احلؼ ذم آؾمؿ اًمتج٤مري يٕمتؼم طم٘م ً٤م قمٞمٜمٞم َ٤م وًمٞمس طم٘م ً٤م ُمٕمٜمقي ً٤م جمرد ًا<
وذًمؽ ٕٟمف وارد قمغم اؾمؿ ُمٕملم سمذاشمف ويدل قمغم حمؾ ُمٕملم سمذاشمف ٓ ،يٜمٗمرد قمـ حمٚمف وٓ يًت٘مؾ
ويٜمّم٥م حمؾ احلؼ ذم آؾمؿ اًمتج٤مري إُم٤م قمغم ؿمٝم٤مدة اًمتًجٞمؾ
قمٜمف ومٞمٚمحؼ سم٤محل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م،
ّ
اًمتل شمثٌ٧م اظمتّم٤مص ص٤مطمٌف سمف ،أو قمغم اعمٜمٗمٕم٦م اًمتل حي٘م٘مٝم٤م ،وهق ذم يمال إُمريـ ٓ يٜمٗمرد قمـ
حمٚمف ؾمقاء يم٤من ؿمٝم٤مدة اًمتًجٞمؾ أو اعمٜمٗمٕم٦م ،وسمام أٟمف ٓ يٜمٗمرد قمـ حمٚمف ومٝمق طمؼ قمٞمٜمل وًمٞمس طم٘م ً٤م

(" )3سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص" ،وهٌ٦م اًمزطمٞمكم ،جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  ،5قمدد -45;4 :)362;( 7
(" )4احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل" ،اًمٜمِمٛمل-583 ،
(" )5سمٞمع احل٘مقق اعمجردة" ،اًمٕمثامين-45:5 ،
(" )6احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م طمؼ اإلسمداع اًمٕمٚمٛمل وطمؼ آؾمؿ اًمتج٤مري ـمٌٞمٕمتٝمام وطمٙمؿ ذائٝمام" ،اًمٌقـمل-4637 ،362; ،
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جمرد ًا< ٕن احلؼ اعمجرد هق ُم٤م اٟمٗمرد قمـ حمٚمف( -)3ي٘مقل اًمٕمثامين" :إن طمؼ آؾمؿ اًمتج٤مري---
وإن يم٤من ذم إصؾ طم٘م ً٤م جمرد ًا همػم صم٤مسم٧م ذم قملم ىم٤مئٛم٦م ،وًمٙمٜمف سمٕمد اًمتًجٞمؾ احلٙمقُمل اًمذي
يتٓمٚم٥م ضمٝمد ًا يمٌػم ًا  ،---واًمذي حتّمؾ ًمف سمٕمد ذًمؽ صٗم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م متثٚمٝم٤م ؿمٝم٤مدات ُمٙمتقسم٦م سمٞمد
احل٤مُمؾ ،أو ذم دوم٤مشمر احلٙمقُم٦م ،أؿمٌف احلؼ اعمًت٘مر ذم اًمٕملم ،وأًمتحؼ ذم قمرف اًمتج٤مر
سم٤مٕقمٞم٤من"( ،)4واعمراد أن آؾمؿ اًمتج٤مري أصٌح يتٛمثؾ أو يتجًد ذم قملم حمًقؾم٦م وهل ؿمٝم٤مدة
اًمتًجٞمؾ احلٙمقُمٞم٦م ،هذا إذا اقمتؼمٟم٤م أن حمؾ احلؼ اًمٕمٞمٜمل هق ؿمٝم٤مدة اًمتًجٞمؾ ،أُم٤م إذا اقمتؼمٟم٤م أن
حمٚمف هق اعمٜمٗمٕم٦م اًمتل حي٘م٘مٝم٤م ومٞم٘مقل اًمٜمِمٛملً" :مٞمس ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُم٤م يٛمٜمع ُمـ اقمتٌ٤مر هذه
احل٘مقق ُمـ احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م< ٕن احلؼ اًمٕمٞمٜمل ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ٓ يِمؽمط ومٞمف أن يٙمقن حمٚمف
قمٞمٜم ً٤م ُم٤مدي٦م ،سمؾ جيقز أن يٙمقن ُمٜمٗمٕم٦م أو ُمٕمٜمك"( -)5وقمغم ٍ
يمؾ وم٢من اظمتّم٤مص ُم٤مًمؽ آؾمؿ
اًمتج٤مري سمف يدل قمغم أن هذا احلؼ يٜمّم٥م قمغم قملم حمددة سم٤مًمذات يّمٚمح آظمتّم٤مص هب٤م ومٝمق
طمؼ قمٞمٜمل ،ي٘مقل اًمزطمٞمكم " :واًمٕمالىم٦م سملم آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص وسملم ص٤مطمٌف قمالىم٦م
اظمتّم٤مصٞم٦م وُمٌ٤مذة ،---،ومٝمق إذ ًا طمؼ قمٞمٜمل ٓ ؿمخيص ،يم٠مي طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م آظمر"( ،)6يمام إن
آظمتّم٤مص سمف خمتٚمػ قمـ آظمتّم٤مص سم٤محلؼ اعمٕمٜمقي ،وم٤مٓظمتّم٤مص سم٤محلؼ اعمٕمٜمقي أُمر
شم٘مديري ٓ يٜمحط قمغم قملم ُم٤مدي٦م ،وٓ يني وٛمـ ُمٜمٗمٕم٦م ُمت٘مقُم٦م( ،)7وقمٚمٞمف وم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري
ًمٞمس طم٘م ً٤م ُمٕمٜمقي ً٤م سمؾ هق طمؼ ُم٤مدي ًمتٕمٚم٘مف سمٌمء ُم٤مدي وهق اعمحؾ اًمتج٤مري -وإذا صح هذا
آدم٤مه ومال ظمالف ذم أن آؾمؿ اًمتج٤مري يٕمتؼم ُم٤مًٓ< ٕٟمف ٓ ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُم٤مًمٞم٦م
إقمٞم٤من اًمٜم٤مومٕم٦م-

( )3اٟمٔمر" :احل٘مقق اعمجردة ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اعم٤مزم" ،ؾم٤مُمل طمٌٞمكم (رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ،إردن ،اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م،)4227 ،
-44
(" )4سمٞمع احل٘مقق اعمجردة" ،اًمٕمثامين-45:6 ،362; ،
(" )5احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل" ،اًمٜمِمٛمل-536 ،
(" )6سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص" ،اًمزطمٞمكم-45;5 ،
(" )7احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م طمؼ اإلسمداع اًمٕمٚمٛمل وطمؼ آؾمؿ اًمتج٤مري ـمٌٞمٕمتٝمام وطمٙمؿ ذائٝمام" ،اًمٌقـمل-45;: ،362; ،
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آدم٤مه اًمث٤مين :يرى أن احلؼ ذم آؾمؿ اًمتج٤مري يٕمتؼم طم٘م ً٤م ُمٕمٜمقي ً٤م جمرد ًا وًمٞمس طم٘م ً٤م قمٞمٜمٞم َ٤م<
وذًمؽ ٕٟمف وارد قمغم اؾمؿ ،وآؾمؿ ُمٕمٜمقي سمذاشمف ،وىمد يٜمٗمرد قمـ اعمحؾ اًمتج٤مري اًمذي يدل
قمٚمٞمف ويٌ٤مع ُمًت٘م ً
ال قمٜمف يمام ذم سمٕمض اًمٜمٔمؿ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل شم٘مٌؾ سمٌٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري دون اعمحؾ
اًمذي يدل قمٚمٞمف ومٞمًت٘مؾ قمٜمف ،وقمٚمٞمف ومٝمق طمؼ ُمٕمٜمقي جمرد حي٘مؼ ُمٜمٗمٕم٦م( -)3وًمٕمؾ هذا آدم٤مه
أرضمح ُمـ آدم٤مه إول ًم٘مقة طمجتف اعمتٛمثٚم٦م ذم أن آؾمؿ رء ُمٕمٜمقي سمذاشمف ،وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ
اًمؽمضمٞمح وم٢من اعمٜم٤مومع شمٕمد أُمقآً سمحً٥م اًمراضمح ُمـ أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء(-)4
وىمد ضمرى قمرف اًمتج٤مر اًمٞمقم قمغم اقمتٌ٤مر آؾمؿ اًمتج٤مري ُم٤مًٓ ُيتٍمف ومٞمف يمام ُيتٍمف
ذم ؾم٤مئر إُمقال ،واًمٕمرف سمال ؿمؽ ُمّمدر ُمـ ُمّم٤مدر اًمتنميع ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل< وذًمؽ ٕن
اعم٤مًمٞم٦م ذم إؿمٞم٤مء شمثٌ٧م سمتٛمقل اًمٜم٤مس هل٤م ،ي٘مقل اًمنظمز" :إٟمام شمٕمرف ُم٤مًمٞم٦م اًمٌمء سم٤مًمتٛمقل،
واًمٜم٤مس يٕمت٤مدون متقل اعمٜمٗمٕم٦م سم٤مًمتج٤مرة ومٞمٝم٤م ،وم٢من أقمٔمؿ اًمٜم٤مس دم٤مرة اًمٌ٤مقم٦م ،ورأس ُم٤مهلؿ
اعمٜمٗمٕم٦م"( ،)5واحلؼ إذا ُم ّثؾ ُمٜمٗمٕم٦م ذم اًمٕمرف اًمذي ٓ خي٤مًمػ اًمٜمص ومٝمق ُم٤مل( ،)6واًمٕمرف ًمف جم٤مل
يمٌػم ذم إدراج سمٕمض احل٘مقق ذم إُمقال ،وهذه إؾمامء اًمتج٤مري٦م ص٤مر هل٤م ىمٞمٛم٦م ُم٤مدي٦م ذم قمرف
اًمتج٤مر ،ي٘مقل اًمزطمٞمكم" :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص ذم إقمراف اًمً٤مئدة اًمٞمقم أُمر ضم٤مئز
وم٘مٝم ً٤م< ٕٟمف أصٌح ُم٤مًٓ ،وذا ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م دم٤مري٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،حي٘مؼ رواج اًمٌمء اًمذي حيٛمؾ آؾمؿ
اًمتج٤مري"( ،)7وقمٚمٞمف وم٢من آؾمؿ اًمتج٤مري يٕمد ُم٤مًٓ سمال ظمالف إذا اقمتؼمٟم٤م حمٚمف قمٞمٜم ً٤م ُم٤مدي٦م ٓ
( )3اٟمٔمر" :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص" ،إُملم-46;: ،
( )4اًم٘مقل سم٠من اعمٜمٗمٕم٦م ُم٤مل حمؾ ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعمً٠مًم٦م اعمِمٝمقرة سمامًمٞم٦م اعمٜم٤مومع< واخلالف ومٞمٝم٤م سملم احلٜمٗمٞم٦م اًمذيـ يرون سم٠من
اعمٜم٤مومع ٓ شمٕمد أُمقآً ،واجلٛمٝمقر اًمذيـ يرون سم٠من اعمٜم٤مومع شمٕمد أُمقآً ،اٟمٔمر ًمالؾمتزادة" :اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُم٤مًمٞم٦م اعمٜم٤مومع
وآصم٤مره" ،حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٜمقر ،جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ،4237 ،و اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م أص٤مًم٦م
وُمٕم٤مسة ،دسمٞم٤من سمـ حمٛمد اًمدسمٞم٤من ،ط( 4اًمري٤مض :اعم١مًمػ 36:,363.3 ،)3654 ،وىمد اؾمتٕمرض اًمٌ٤مطمث٤من أدًم٦م يمؾ
ىمقل واشمٗم٘مقا قمغم شمرضمٞمح ىمقل اجلٛمٝمقر سمامًمٞم٦م اعمٜم٤مومع-
( )5اعمًٌقط ،حمٛمد اًمنظمز ،د -ط (سمػموت :دار اعمٕمروم٦م 9: .33 ،)3636 ،واًمنظمز هبذا اًمٙمالم إٟمام يٌلم طمج٦م
اًم٘م٤مئٚملم سمامًمٞم٦م اعمٜم٤مومع-
(" )6سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص" ،إُملم-4725 -
(" )7سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص" ،اًمزطمٞمكم-45;5 ،
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اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ،ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

يٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م ،ويٕمد ُم٤مًٓ قمغم اًم٘مقل اًمراضمح إذا اقمتؼمٟم٤م حمٚمف ُمٜمٗمٕم٦م جمردة ىمد شمٜمٗمؽ قمـ اعمحؾ
اعمرشمٌط سمف آؾمؿ اًمتج٤مري-
وُمـ جمٛمقع ُم٤م ؾمٌؼ يتٌلم ًمٜم٤م أن آؾمؿ اًمتج٤مري يٛمثؾ طم٘م ً٤م ظم٤مص ً٤م ًمّم٤مطمٌف حي٘مؼ ُمٜمٗمٕم٦م
ُم٤مًمٞم٦م ُمٕمتؼمة ويٕمتؼم ُم٤مًٓ-

املطلب الجالح
مكازى٘ بني تهٔٔف االضه التجازٖ يف اليظاو الطعْدٖ ّتهٔٔفُ يف الفكُ اسإضالمٕ
يتٗمؼ اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم شمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري سم٠مٟمف طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م ،وأٟمف
ُم٤مل يٛمثؾ ُمٜمٗمٕم٦م ًمّم٤مطمٌف-
يمام يتٗمؼ اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ُمع أطمد ادم٤مه٤مت اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل قمغم أن احلؼ ذم آؾمؿ
اًمتج٤مري طمؼ ُمٕمٜمقي ،سمٞمٜمام خيتٚمػ اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ُمع آدم٤مه أظمر ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وهق
آدم٤مه اًمذي يرى سم٠من احلؼ ذم آؾمؿ اًمتج٤مري طمؼ ُم٤مدي< وذًمؽ ًمتٕمٚم٘مف سمٌمء ُم٤مدي وهق
اعمحؾ اًمتج٤مري أو ؿمٝم٤مدة اًمتًجٞمؾ احلٙمقُمل-
وٓ أصمر ًمٚمخالف ذم هذه اعمً٠مًم٦م قمغم طمٙمؿ اًمتٍمف ذم آؾمؿ اًمتج٤مري-
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اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ،ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)

إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

املبخح الجالح
حهه التصسف باالضه التجازٖ يف اليظاو الطعْدٖ ّالفكُ اسإضالمٕ
سمٕمد سمٞم٤من اًمتٙمٞمٞمػ اًمٜمٔم٤مُمل واًمٗم٘مٝمل ًمالؾمؿ اًمتج٤مري آن إوان ًمٚمقصقل إمم ًم٥م اًمٌح٨م
وهدومف إؾم٤مد وهق طمٙمؿ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري< وًمذا ي٠ميت هذا اعمٌح٨م ذم صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م
يمام ي٠ميت:
اعمٓمٚم٥م إول :طمٙمؿ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :طمٙمؿ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨مُ :م٘م٤مرٟم٦م سملم طمٙمؿ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وطمٙمٛمف
ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل-

املطلب األّل
حهه التصسف باالضه التجازٖ يف اليظاو الطعْدٖ
شمٌلم مم٤م ؾمٌؼ أن اًمٗم٘مف اًم٘م٤مٟمقين ُيٙم ّٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري سم٠مٟمف طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م ،يرد قمغم رء همػم
ُم٤مدي ًمف ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ،ومٝمق ُم٤مل ُمٕمٜمقي( <)3وًمذا وم٢من إصؾ أن اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري خيْمع
ٕطمٙم٤مم اًمتٍمف ذم طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م ،وهذا صم٤مسم٧م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ,يمام ؾمٞم٠ميت ,وصم٤مسم٧م ذم
اًم٘مْم٤مء< طمٞم٨م ٟمص قمغم" :أن آؾمؿ اًمتج٤مري واًمٕمالُم٦م اًمتج٤مري٦م شمٕمتؼمان ُمـ احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م
اعمٕمٜمقي٦م ويٙمقن ًمّم٤مطمٌٝم٤م طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م واؾمتٖمالهل٤م واًمتٍمف ومٞمٝم٤م يمٖمػمه٤م ُمـ اًمٕم٘م٤مرات
واعمٜم٘مقٓت"(-)4
وًمٙمـ ٟمٔمر ًا ٕن آؾمؿ اًمتج٤مري يرشمٌط سم٤معمحؾ اًمتج٤مري اًمذي يدل قمٚمٞمف ارشمٌ٤مـم ً٤م وصمٞم٘م ً٤م
سم٤مقمتٌ٤مره أطمد قمٜم٤مسه اعم١مصمرة ،وم٢من اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري يرشمٌط يمذًمؽ سم٤مًمتٍمف سم٤معمحؾ

( )3اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمٍمي ،اًم٘مٚمٞمقيب-53:.3 ،
( )4احلٙمؿ اًمّم٤مدر ُمـ ديقان اعمٔم٤ممل سمت٤مريخ ;3647.9.هـ ،ذم اًم٘مْمٞم٦م رىمؿ .3.4396ق ًمٕم٤مم 3645هـ
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اًمتج٤مري وشمتٖمػم أطمٙم٤مم اًمتٍمف سمف شمٌٕم ً٤م ًمتٖمػم قمالىمتف سم٤معمحؾ اًمتج٤مري< وًمذا وم٢من اًمتٍمف
سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ٓ خيٚمق ُمـ أطمد صمالث طم٤مٓت:
احل٤مًم٦م إومم :اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري وم٘مط دون اعمحؾ-
احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :اًمتٍمف ذم اعمحؾ وم٘مط ُمع سم٘م٤مء آؾمؿ ًمٚمامًمؽ إصكم-
احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ واعمحؾ ُمٕم ً٤م-
وم٠مُم٤م احل٤مًم٦م إومم ،وهل :طم٤مًم٦م اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري وم٘مط دون اعمحؾ ،وم٘مد ٟمص
اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ساطم٦م قمغم أٟمف ٓ جيقز اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري شمٍموم٤م ُمًت٘مال قمـ
اًمتٍمف ذم اعمحؾ اًمتج٤مري( ،)3وم٤مًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي يتٌٜمك ومٙمرة ارشمٌ٤مط آؾمؿ اًمتج٤مري سم٤معمحؾ
اًمتج٤مري( ،)4وهق هبذا يتٗمؼ ُمع اًم٘م٤مٟمقن اًمٙمقيتل( ،)5واًم٘م٤مٟمقن اًمٞمٛمٜمل( )6ذم طملم خيتٚمػ ُمع
اًم٘م٤مٟمقن إردين اًمذي يتٌٜمك ومٙمرة اؾمت٘مالل آؾمؿ اًمتج٤مري قمـ اعمحؾ اًمتج٤مري طمٞم٨م أضم٤مز
اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ُمًت٘م ً
ال قمـ اًمتٍمف ذم اعمحـؾ اًمتج٤مري(-)7
واًم٘مّمد ُمـ اًمرسمط سملم آؾمؿ اًمتج٤مري واعمحؾ اًمتج٤مري هق مح٤مي٦م اعمًتٝمٚمؽ طمتك ٓ
يتٕم٤مُمؾ ُمع اعم٤مًمؽ اجلديد ًمالؾمؿ ُمٕمت٘مد ًا أٟمف اعم٤مًمؽ اًمً٤مسمؼ اًمذي اقمت٤مد ُمٜمف قمغم ُمٜمت٩م
سمٛمقاصٗم٤مت يرهمٌٝم٤م وضمقدة يثؼ ومٞمٝم٤م ،ىمد ٓ يتٛمٙمـ اعم٤مًمؽ اجلديد ُمـ حت٘مٞم٘مٝم٤م(-)8

(ٟ )3مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م ،اعم٤مدة-: :
(ٟ )4مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مٟ ،مجٞم٥م-88 ،
( )5ىم٤مٟمقن اًمتج٤مرة اًمٙمقيتل ،اعم٤مدة -72 :ويمذًمؽ ىم٤مٟمقن آؾمامء اًمتج٤مري٦م اعمٍمي ،رىمؿ ً 77مًٜم٦م  ،3;73اعم٤مدة -: :وىم٤مٟمقن
اعمٕم٤مُمالت اًمتج٤مري٦م ًمدوًم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة ،رىمؿ ً 3:مًٜم٦م  ،3;;5اعم٤مدة-83 :
( )6مل يٜمص اًم٘م٤مٟمقن اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمرسمط سمٞمٜمٝمام سمِمٙمؾ سيح< ًمٙمـ هذا يٗمٝمؿ ُمـ ٟمص اعم٤مدةُ 4; :مـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ (ً )42مٕم٤مم
 4225سمِم٠من إؾمامء اًمتج٤مري٦م< طمٞم٨م ٟمّم٧م قمغم " :جيقز عمـ شمٜمت٘مؾ إًمٞمف ُمٚمٙمٞم٦م اعمحؾ اًمتج٤مري أن يًتخدم اؾمؿ ؾمٚمٗمف
اًمتج٤مري سمنمط احلّمقل قمغم ُمقاوم٘م٦م اعمتٜم٤مزل أو ُمـ آًم٧م إًمٞمف طم٘مقىمف وقمغم أن يْمٞمػ إمم هذا آؾمؿ سمٞم٤مٟم ً٤م يدل قمغم اٟمت٘م٤مل
اعمٚمٙمٞم٦م ----إًمخ" وم٢من يم٤مٟم٧م هذه اعم٤مدة ٓ دمٞمز اؾمتخدام آؾمؿ إذا اٟمت٘مٚم٧م ُمٚمٙمٞم٦م اعمحؾ إٓ سمٛمقاوم٘م٦م اعمتٜم٤مزل ،وسمقوع سمٞم٤من<
وم٢مهن٤م ُمـ سم٤مب أومم ٓ دمٞمز سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري ُمًت٘م ً
ال قمـ اعمحؾ-
(" )7ىم٤مٟمقن آؾمامء اًمتج٤مري٦م إردين" ،اعم٤مدة-: :
( )8اعمٚمٙمٞم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ،اًم٘مٚمٞمقيب-:59 ،
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وأُم٤م احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وهل :طم٤مًم٦م اًمتٍمف ذم اعمحؾ وم٘مط ُمع سم٘م٤مء آؾمؿ ًمٚمامًمؽ إصكم،
ومٛمع أن اعمٜمٔمؿ ُمٜمع اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ دون اعمحؾ إٓ أٟمف مل يٛمٜمع اًمتٍمف ذم اعمحؾ دون آؾمؿ،
سمؾ ضمٕمؾ ذًمؽ هق إصؾ قمٜمد اًمتٍمف ذم اعمحؾ طمٞم٨م ىم٣م سم٠من اًمتٍمف ذم اعمحؾ ٓ يِمٛمؾ
اؾمٛمف اًمتج٤مري إٓ إذا ُأشمٗمؼ قمغم ذًمؽ يمت٤مسم٦م( -)3يتٗمؼ ذم ذًمؽ ُمع اًم٘م٤مٟمقن اًمٞمٛمٜمل( ،)4وخيتٚمػ ذم
ذًمؽ ُمع اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اًمٙمقيتل اًمذي ضمٕمؾ إصؾ ذم اًمتٍمف ذم اعمحؾ اًمتج٤مري أن
يِمٛمؾ آؾمؿ اًمتج٤مري إٓ إذا ٟمص قمغم ظمالف ذًمؽ( ،)5وىمد ؾمٙم٧م اًم٘م٤مٟمقن إردين قمـ سمٞم٤من
إصؾ ذم ذًمؽ إٓ أٟمف جيٞمز اًمتٍمف ذم يمؾ ُمٜمٝم٤م دون أظمر(-)6
وىم٣م ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي سم٠مٟمف ذم طم٤مًم٦م اٟمت٘م٤مل ُمٚمٙمٞم٦م اعمحؾ اًمتج٤مري دون
اؾمٛمف ،وم٢من اًمًٚمػ هق اعمً١مول قمـ آًمتزاُم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م قمغم اٟمت٘م٤مل ُمٚمٙمٞم٦م اعمحؾ ،وأضم٤مز
آشمٗم٤مق قمغم أن يٙمقن اخلٚمػ ُمًئقًٓ ُمع اًمًٚمػ سم٤مًمتْم٤مُمـ قمـ هذه آًمتزاُم٤مت( ،)7وهذا يٕمٜمل
يٕمٜمل أن اخلٚمػ اًمذي اٟمت٘مؾ إًمٞمف اعمحؾ دون اؾمٛمف اًمتج٤مري ٓ يٙمقن ُمً١موًٓ قمـ آًمتزاُم٤مت
اعمؽمشمٌ٦م قمغم آؾمؿ اًمتج٤مري إٓ سم٤مشمٗم٤مق-
أُم٤م احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م ،وهل :طم٤مًم٦م اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ واعمحؾ ُمٕم ً٤م ،وم٘مد ٟمص اعمٜمٔمؿ قمغم وضمقب
آشمٗم٤مق يمت٤مسم٦م قمغم ؿمٛمقل اًمتٍمف ذم اعمحؾ اًمتج٤مري اؾمٛمف اًمتج٤مري ،وذم طم٤مل آشمٗم٤مق قمغم
ذًمؽ يمت٤مسم٦م وم٘مد أوضم٥م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي قمغم ُمـ اٟمت٘مؾ إًمٞمف آؾمؿ اًمتج٤مري شمٌٕم ً٤م ًمٚمٛمحؾ أن
يْمٞمػ إًمٞمف سمٞم٤مٟم٤م يدل قمغم اٟمت٘م٤مل اعمٚمٙمٞم٦م ،وضمٕمؾ ُمـ طمؼ اًمًٚمػ أن يٓم٤مًم٥م اخلٚمػ سم٢مو٤موم٦م هذا
محؾ اًمًٚمػ ُمً١موًمٞم٦م اًمتزاُم٤مت اخلٚمػ اعمٕم٘مقدة حت٧م هذا آؾمؿ إذا قمجز اخلٚمػ قمـ
اًمٌٞم٤من ،و ّ
اًمقوم٤مء هب٤م إذا ؾمٙم٧م اًمًٚمػ قمـ اؾمتٕمامل ظمٚمٗمف ًمالؾمؿ اًمتج٤مري إصكم دون إو٤موم٦م هذا

(ٟ" )3مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م" ،اعم٤مدة-: :
(" )4ىم٤مٟمقن آؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمٞمٛمٜمل" ،اعم٤مدة -4; :ويمذًمؽ "ىم٤مٟمقن آؾمامء اًمتج٤مري٦م اعمٍمي" ،اعم٤مدة -: :و "ىم٤مٟمقن اعمٕم٤مُمالت
اًمتج٤مري٦م ًمدوًم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة" ،اعم٤مدة-84 :
(" )5ىم٤مٟمقن اًمتج٤مرة اًمٙمقيتل" ،اعم٤مدة-72 :
(" )6ىم٤مٟمقن آؾمامء اًمتج٤مري٦م إردين" ،اعم٤مدة-: :
(ٟ" )7مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م" ،اعم٤مدة-32 :

4;2
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ،ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)
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اًمٌٞم٤من( ،)3وُم١مدى ذًمؽ أن اًمًٚمػ ٓ يٙمقن ُمً١موٓ قمـ آًمتزاُم٤مت اعمؽمشمٌ٦م قمغم آؾمؿ
اًمتج٤مري سمٕمد اًمتٍمف ومٞمف ُم٤م دام آؾمؿ ىمد أوٞمػ إًمٞمف ُم٤م يتٌلم سمف ًمٚمجٛمٝمقر أن آؾمؿ
اًمتج٤مري ىمد اٟمت٘مؾ إمم ؿمخص آظمر-
وُمـ اٟمت٘مؾ إمم ُمٚمٙمٞمتف اؾمؿ دم٤مري شمٌ ًٕم٤م عمحؾ دم٤مري وم٢مٟمف خيٚمػ ؾمٚمٗمف ذم احل٘مقق
ً
ُمًئقٓ
وآًمتزاُم٤مت اًمتل ؾمٌؼ أن شمرشمٌ٧م قمغم اعمحؾ حت٧م هذا آؾمؿ ،ويٌ٘مك اعم٤مًمؽ اًمً٤مسمؼ
سم٤مًمتْم٤مُمـ ُمع اعم٤مًمؽ احل٤مزم قمـ شمٜمٗمٞمذ هذه آًمتزاُم٤مت ،وٓ يني أي اشمٗم٤مق خم٤مًمػ هلذا ذم طمؼ
اًمٖمػم إٓ إذا شمؿ ىمٞمد هذا آشمٗم٤مق ذم اًمًجؾ اًمتج٤مري ،وٟمُنم ذم ضمريدشملم ُمـ وٛمٜمٝم٤م اجلريدة
اًمرؾمٛمٞم٦م ،وشمؿ إظمٓم٤مر اًمٖمػم هبذا آشمٗم٤مق ُمـ ظمالل ظمٓم٤مب ُمًجؾ ،وُم٣م صمالصمقن يقُم ً٤م ُمـ
شم٤مريخ اًمٜمنم أو اإلظمٓم٤مر دون اقمؽماض(-)4
وضمدير سم٤مًمذيمر أن جمرد آقمؽماض ٓ يٕمٜمل إًمٖم٤مء آشمٗم٤مق ذم يمؾ إطمقال< طمٞم٨م يٜمٔمر
وزير اًمتج٤مرة ذم آقمؽماض وي٘مرر ىمٌقل آقمؽماض أو رومْمف و ُيٌ ّٚمغ اعمٕمؽمض سم٘مرار اًمقزير
يمت٤مسمٞم ً٤م ،وم٢من ىمرر اًمقزير رومض آقمؽماض ومٚمٚمٛمٕمؽمض اًمتٔم ّٚمؿ ُمـ ىمرار اًمقزير أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م
اًمتج٤مري٦م ظمالل صمالصملم يقُم ً٤م ُمـ شم٤مريخ إسمالهمف سمف( ،)5واعمحٙمٛم٦م شمٗمّمؾ سمدوره٤م ذم اعمقوقع وم٢من
طمٙمٛم٧م سم٘مٌقل آقمؽماض ومال يني آشمٗم٤مق ذم طمؼ اعمٕمؽمض وإن طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سمرومض
آقمؽماض أصٌح آشمٗم٤مق ؾم٤مري ً٤م ذم طمؼ اعمٕمؽمض-
وشمٜمتٝمل ُمً١موًمٞم٦م اخلٚمػ قمـ اًمتزاُم٤مت اًمًٚمػ سمٕمد ُميض َخس ؾمٜمقات قمغم شم٤مريخ اٟمت٘م٤مل
اعمٚمٙمٞم٦م ومال شمًٛمع دقمقى ُمًئقًمٞم٦م اخلٚمػ قمـ اًمتزاُم٤مت اًمًٚمػ سمٕمد ُميض شمٚمؽ اعمدة(-)6


(ٟ" )3مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م" ،اعم٤مدة-: :
(ٟ" )4مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م" ،اعم٤مدة-; :
(" )5اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م" ،اعم٤مدة-39 :
(ٟ" )6مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م" ،اعم٤مدة-; :

4;3
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ،ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)
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املطلب الجاىٕ
حهه التصسف باالضه التجازٖ يف الفكُ اسإضالمٕ
ٌيٙم ّٞمػ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل آؾمؿ اًمتج٤مري سمقصٗمف سم٠مٟمف طمؼ ظم٤مص ًمّم٤مطمٌف حي٘مؼ ُمٜمٗمٕم٦م
ذات ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م وجيري ومٞمف آظمتّم٤مص واعمٚمؽ ،ومٝمق ُم٤مل وسم٤مًمت٤مزم وم٢من اًمتٍمف ومٞمف ي٠مظمذ طمٙمؿ
اًمتٍمف ذم إُمقال ،وًمٙمـ اًمتٍمف ذم إُمقال قمٛمقُم ً٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل خيْمع ًمٜمققملم ُمـ
اًمْمقاسمط ،وقاسمط قم٤مُم٦م ختْمع هل٤م مجٞمع اًمتٍموم٤مت يم٤مٟمتٗم٤مء اًمٖمرر واًمٖمش واًمٖمٌـ واًمتدًمٞمس،
ووقاسمط ظم٤مص٦م خيْمع هل٤م يمؾ ٟمقع سمحً٥م ظمّم٤مئّمف وصٗم٤مشمف اًمذاشمٞم٦م اًمتل متٞمزه قمـ همػمه-
وم٠مُم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمْمقاسمط اًمٕم٤مُم٦م ومٜمجد أن اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُحي ِّرم يمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م شمٜمٓمقي قمغم رسم٤م
أو همش أو شمدًمٞمس أو همرر فم٤مهر ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مٕقمٞم٤من أو سم٤معمٜم٤مومع ،وىمد رسمط
جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ضمقاز اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري سم٤مٟمتٗم٤مء اًمٖمرر واًمتدًمٞمس واًمٖمش(-)3
أُم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمْمقاسمط اخل٤مص٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمخّم٤مئص آؾمؿ اًمتج٤مري وصٗم٤مشمف اًمذاشمٞم٦م وم٘مد
ىمًؿ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري إمم ٟمققملم :وم٤مًمٜمقع إول :يٙمقن سم٠من يتٕمٝمد اعمتٍمف
ذم آؾمؿ اًمتج٤مري سمتدري٥م اعمتٍمف إًمٞمف وإرؿم٤مده ًمٙمٞمٗمٞم٦م شمّمٜمٞمع اًمٌْم٤مقم٦م ،ويمِمػ أهار
اعمٜمت٩م طمتك يّمٌح اعمتٍمف إًمٞمف ىم٤مدر ًا قمغم اٟمت٤مج ؾمٚمع ضمديدة سمٜمٗمس اجلقدة واإلشم٘م٤من اًمذي يٜمت٩م
هب٤م اعمتٍمف ،ومٝمذا اًمٕم٘مد ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمٜمّم٥م قمغم ٟم٘مؾ اخلؼمة واجلقدة ،وإٟمام دظمؾ آؾمؿ
اًمتج٤مري شمٌ ًٕم٤م ،ومٝمذا قم٘مد صحٞمح ٓ ظمالف ذم ضمقازه(-)4
أُم٤م اًمٜمقع اًمث٤مين :ومٞمٙمقن سمٌٞمع اعمتٍمف آؾمؿ اًمتج٤مري جمرد ًا ،دون ٟم٘مؾ اخلؼمة ،أو
شمدري٥م اعمتٍمف إًمٞمف ودون إرؿم٤مده ًمٙمٞمٗمٞم٦م شمّمٜمٞمع اًمٌْم٤مقم٦م ،وإٟمام ي٠مظمذ اعمتٍمف إًمٞمف آؾمؿ
اًمتج٤مري ومٞمْمٕمف قمغم سمْم٤مقمتف ًمػموج سمف ؾمٚمٕمتف ُم٘م٤مسمؾ اعم٤مل ،وهٜم٤م ٟمٗمرق سملم طم٤مًملم:

(" )3ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم رىمؿ  )7.7( 65سمِم٠من احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م ذم دورة ُم١ممتره اخل٤مُمس اعمٜمٕم٘مد سم٤مًمٙمقي٧م ُمـ
 8,3مج٤مدى إومم ; 37 ،"362ديًٛمؼم ،3;:: ،جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم ،اًمٕمدد اخل٤مُمس-4489. 5 ،
(" )4طم٘مقق سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري" ،حمٛمد اًمٌقـمل ،اًمققمل اإلؾمالُمل اًمّم٤مدرة قمـ وزارة آوىم٤مف واًمِم١مون آؾمالُمٞم٦م
سم٤مًمٙمقي٧م  ،49قمدد  ;48 :)3;;4( 537اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م أص٤مًم٦م وُمٕم٤مسة ،اًمدسمٞم٤من-398.3 ،3654 ،

4;4
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ،ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)
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احل٤مل إول :أن شمٙمقن سمْم٤مقم٦م اعمتٍمف إًمٞمف أىمؾ ذم اجلقدة ُمـ سمْم٤مقم٦م اعم٤مًمؽ إصكم
ًمالؾمؿ اًمتج٤مري< مم٤م يٕمٜمل اًمتٖمرير سم٤معمِمؽمي واًمٖمش ذم اًمٌْم٤مقم٦م ،وهذا حمؾ اشمٗم٤مق قمٜمد أهؾ
اًمٕمٚمؿ قمغم حتريٛمف ٓطمتقائف قمغم اًمٖمش واًمٖمرر-
احل٤مل اًمث٤مين :أن شمٙمقن سمْم٤مقم٦م اعمتٍمف إًمٞمف سمٜمٗمس ضمقدة سمْم٤مقم٦م اعم٤مًمؽ إصكم ًمالؾمؿ
اًمتج٤مري أو أومْمؾ ُمٜمٝم٤م< وذم هذا اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ىمقًملم(:)3
اًم٘مقل إول :أٟمف ٓ جيقز اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري هبذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م< وذًمؽ ًمًٌٌلم:
اًمًٌ٥م إول :أن سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري هبذه اًمّمٗم٦م يٕمتؼم سمٞمع ُمٜمٗمٕم٦م جمردة ،وٓ جيقز سمٞمع
اعمٜم٤مومع اعمجردة< ٕن اعمٜم٤مومع ٓ شمٕمتؼم ُم٤مًٓ( ،)4واًم٘م٤مئٚمقن سمٕمدم ُم٤مًمٞم٦م اعمٜم٤مومع هؿ ُمت٘مدُمق وم٘مٝم٤مء
احلٜمٗمٞم٦م< ي٘مقل اًمٙم٤مؾم٤مين" :اعمٜم٤مومع ًمٞمً٧م سم٠مُمقال ُمت٘مقُم٦م قمغم أصؾ أصح٤مسمٜم٤م"( ،)5وقمٚمٚمقا ذًمؽ
واًمتٛمقل إٟمام يٙمقن عم٤م يٛمٙمـ صٞم٤مٟمتف وادظم٤مره ،واعمٜم٤مومع ٓ
سم٠من صٗم٦م اعم٤مًمٞم٦م ٓ شمثٌ٧م إٓ سم٤مًمتٛمقل،
ّ
اًمتٛمقل( ،)6وقمٚمٞمف وم٤مًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ
شمدظمر ،وإٟمام هل أقمراض شمتالؿمك ،ومال يتّمقر ومٞمٝم٤م
ّ
اًمتج٤مري هبذه اًمّمٗم٦م يٕمتؼم ٟم٘مؾ ُمٜمٗمٕم٦م جمردة قمـ حمٚمٝم٤م ،واعمٜمٗمٕم٦م اعمجردة ٓ جيقز أظمذ اًمٕمقض
قمٚمٞمٝم٤م< ٕهن٤م ٓ شمٕمتؼم ُم٤مًٓ طمٞم٨م إهن٤م ٓ حت٤مز وٓ شمدظمر-
وجي٤مب ُمـ وضمٝملم:
اًمقضمف إول :أن اعمٜمٗمٕم٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمٌ٤مطم٦م ُمت٘مقُم٦م وم٢مهن٤م ُشمٕمد ُم٤مًٓ< ٕن اًمنمع ىمد ىمقُمٝم٤م
وٟمزهل٤م ُمٜمزًم٦م إُمقال< وٕن اعمٜم٤مومع هل اًمٖمرض إفمٝمر ُمـ مجٞمع إُمقال( ،)7ومال ٟمًٚمؿ سم٠من
اعمٜمٗمٕم٦م ًمٞمً٧م ُم٤مًٓ-
اًمقضمف اًمث٤مين :أن آؾمؿ اًمتج٤مري وإن يم٤من طم٘م ً٤م جمردا ،إٓ إٟمف سمٕمد اًمتًجٞمؾ احلٙمقُمل
يتجًد ذم ؿمٝم٤مدة ُمٙمتقسم٦م حتّمؾ ًمف هب٤م صٗم٦م ٟمٔم٤مُمٞم٦م ُمًجٚم٦م ذم دوم٤مشمر احلٙمقُم٦م ،ومتِمٌف هذه
( )3اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م أص٤مًم٦م وُمٕم٤مسة ،اًمدسمٞم٤من-3:2.3 ،3654 ،
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ-3:3.3 ،
( )5سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع ،أسمق سمٙمر اًمٙم٤مؾم٤مين ،ط( 4سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-49: .4 ،)3628 ،
( )6اعمًٌقط ،اًمنظمز-9;.33 ،
( )7ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم ،قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالم ،د -ط (سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-3:5 .3 ،)3636 ،
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اًمِمٝم٤مدة اًمٕملم اًمتل يًت٘مر احلؼ ومٞمٝم٤م( ،)3وم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ًمف ذم احل٘مٞم٘م٦م واىمع ُمٚمٛمقس ،وىمٞمٛم٦م
ذاشمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ اًمًٚمع اًمتل يٛمثٚمٝم٤م ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اًمتل يٛمثٚمٝم٤م ًمٚمت٤مضمر وًمٚمٛمتٕم٤مُمٚملم ُمٕمف-
اًمًٌ٥م اًمث٤مين :أن سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري جمر ًدا قمـ اخلؼمة يٜمٓمقي قمغم شمدًمٞمس وهمش
ًمٚمٛمتٕم٤مُمٚملم< ٕن مت ّٞمز اًمًٚمٕم٦م إصٚمٞم٦م إٟمام ضم٤مء صمٛمرة عم٤م حيٛمٚمف ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ اخلؼمة اًمتل ضمٕمٚمتف
يٜمت٩م ؾمٚمٕم ً٤م حتقز قمغم صم٘م٦م اعمتٕم٤مُمٚملم ُمٕمف ،وم٢مذا ٟم٘مؾ آؾمؿ اًمتج٤مري دون اخلؼمة ختٚمػ اًمتٛمٞمز
واظمتٚمٗم٧م ضمقدة اًمًٚمٕم٦م وذم هذا شمدًمٞمس قمغم اجلٛمٝمقر وهمش عمِمؽمي اًمًٚمٕم٦م(-)4
وجي٤مب قمـ ذًمؽ :سم٠مٟمٜم٤م ٟمِمؽمط ًمٌٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري هبذه اًمّمٗم٦م أٓ يؽمشم٥م قمغم هذا اًمٌٞمع
همش وٓ شمدًمٞمس أو همرر ،وم٢مذا اٟمت٘مؾ آؾمؿ اًمتج٤مري إمم ؿمخص آظمر ًمديف اًم٘مدرة قمغم إٟمت٤مج
سمْم٤مئع سم٤مجلقدة ٟمٗمًٝم٤م اًمتل يم٤من يٜمت٩م هب٤م ؾم٤مسم٘مف ومال ُم٤مٟمع ُمـ ذًمؽ< طمٞم٨م إن شمٖمػم ص٤مطم٥م
آؾمؿ اًمتج٤مري ٓ يٖمػم ُمـ إُمر ؿمٞم ًئ٤م ُم٤مدام أن اًمًٚمٕم٦م سم٘مٞم٧م سم٤مجلقدة واعمزاي٤م ٟمٗمًٝم٤م ،ومال
يؽمشم٥م قمغم هذا همش أو همرر(-)5
اًم٘مقل اًمث٤مين :أٟمف جيقز سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري جمرد ًا قمـ اعمحؾ إذا يم٤مٟم٧م سمْم٤مقم٦م اعمتٍمف
إًمٞمف سمجقدة اعمتٍمف ٟمٗمًٝم٤م< ٕن آؾمؿ اًمتج٤مري يٕمتؼم ُم٤مٓ ،واًمتٍمف ظم٤مل ُمـ اًمٖمش
واًمٖمرر ،وإصؾ اإلسم٤مطم٦م ،وهذا ُم٘مت٣م ُمذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء اًمذيـ يٕمتؼمون اعمٜم٤مومع أُمقآً(-)6
ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م" :يمؾ ممٚمقك أسمٞمح آٟمتٗم٤مع سمف ،جيقز سمٞمٕمف ،إٓ ُم٤م اؾمتثٜم٤مه اًمنمع ٕ <---ن اعمٚمؽ
ؾمٌ٥م إلـمالق اًمتٍمف ،واعمٜمٗمٕم٦م اعمٌ٤مطم٦م يٌ٤مح ًمف اؾمتٞمٗم٤مؤه٤م ،ومج٤مز ًمف أظمذ قمقوٝم٤م ،وأسمٞمح
ًمٖمػمه سمذل ُم٤مًمف ومٞمٝم٤م ،شمقصال إًمٞمٝم٤م ،ودومٕم٤م حل٤مضمتف هب٤م ،يمً٤مئر ُم٤م أسمٞمح سمٞمٕمف"(-)7

(" )3سمٞمع احل٘مقق اعمجردة" ،اًمٕمثامين-45:6 ،
( )4اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م أص٤مًم٦م وُمٕم٤مسة ،اًمدسمٞم٤من ،ط( 4اًمري٤مض :اعم١مًمػ-3:3.3 ،)3654 ،
(" )5احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل" ،اًمٜمِمٛمل-589 ،
( )6اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م أص٤مًم٦م وُمٕم٤مسة ،اًمدسمٞم٤من-3:2.3 ،3654 ،
( )7اعمٖمٜمل ،قمٌد اهلل سمـ ىمداُم٦م ،د -ط (اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اًم٘م٤مهرة-3;5 .6 ،)35:: ،
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وىمد ذه٥م قم٤مُم٦م اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ إمم اقمتٌ٤مر آؾمؿ اًمتج٤مري طم٘م ً٤م ُم٤مًمٞم٤م ،وذا ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م،
ودًٓم٦م دم٤مري٦م ُمٕمٞمٜم٦م( ،)3وىمرر جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أٟمف جيقز اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري وٟم٘مٚمف
سمٕمقض ُم٤مزم ،إذا اٟمتٗمك اًمٖمرر واًمتدًمٞمس واًمٖمش ،سم٤مقمتٌ٤مره طم٘م ً٤م ُم٤مًمٞم ً٤م( ،)4وسمام أٟمف ُم٤مل وم٢من إصؾ
ضمقاز اًمتٍمف ومٞمف إذا اٟمتٗم٧م ُمقاٟمع اًمتٍمف ُمـ اًمٖمش واًمتدًمٞمس واًمٖمرر وٟمحقه-
وئمٝمر رضمح٤من اًم٘مقل اًمث٤مين ،وهق :ضمقاز سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري جمرد ًا قمـ اعمحؾ سمنمط
اٟمتٗم٤مء اًمٖمش واًمتدًمٞمس واًمٖمرر وهذا ٓ يت٠مشمك إٓ إذا يم٤مٟم٧م سمْم٤مقم٦م اعمتٍمف إًمٞمف سمٜمٗمس ضمقدة
سمْم ٤مقم٦م اعمتٍمف ،وذًمؽ ًم٘مقة إصؾ اًمذي سمٜمل قمٚمٞمف وهق أن اعمٜم٤مومع أُمقال وشمٜمزل ُمٜمزًم٦م
إُمقال ذم اًمنمع وذم اًمقاىمع ،وإصؾ ذم إُمقال ضمقاز اًمتٍمف-
وىمد اؿمؽمط سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٚمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري هبذه اًمّمٗم٦م ،أن يّمح٥م
اًمتٍمف إقمالن ُمـ ىمٌؾ اعمتٍمف أو اعمتٍمف إًمٞمف سم٠من آؾمؿ اًمتج٤مري ىمد شمؿ اًمتٍمف ومٞمف
واٟمت٘م٤مًمف ُمـ ُم٤مًمٙمف إصكم إمم ُم٤مًمؽ آظمر أو أن اًمًٚمع اعمٜمتج٦م ٓ يٜمتجٝم٤م اعمٜمت٩م إصكم وإٟمام
ُُمٜمتِ٩م آظمر( ،)5وهذا آؿمؽماط خيرضمٜم٤م ُمـ اخلالف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م< ٕٟمف يًتٚمزم زوال آًمتٌ٤مس واًمٖمرر
واخلديٕم٦م ذم طمؼ اعمًتٝمٚمٙملم مت٤مُم ً٤م ،طمتك وًمق يم٤مٟم٧م سمْم٤مقم٦م اعمتٍمف إًمٞمف أىمؾ ضمقدة ُمـ سمْم٤مقم٦م
اعمتٍمف -واهلل أقمٚمؿ-

( )3اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،حمٛمد ؿمٌػم ،ط( 8قمامن ,إردن :دار اًمٜمٗم٤مئس-77 ،)3649 ،
(" )4ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم رىمؿ  )7.7( 65سمِم٠من احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م ذم دورة ُم١ممتره اخل٤مُمس اعمٜمٕم٘مد سم٤مًمٙمقي٧م ُمـ
 8,3مج٤مدى إومم ; 37 ،"362ديًٛمؼم ،3;:: ،جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم ،اًمٕمدد اخل٤مُمس-4489. 5 ،
(" )5سمٞمع احل٘مقق اعمجردة" ،اًمٕمثامين-45:6 ،362; ،
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املطلب الجالح
مكازى٘ بني حهه التصسف باالضه التجازٖ يف اليظاو الطعْدٖ ّحهنُ يف الفكُ اسإضالمٕ
ُمـ اعمالطمظ أن اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ىمد اظمتٚمٗم٤م ذم ـمري٘م٦م اًمٜمٔمر إمم اعمٜم٤مط
اًمذي يٜمٌٜمل قمٚمٞمف احلٙمؿ ،وم٤مًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ضمٕمؾ ُمٜم٤مط احلٙمؿ هق ارشمٌ٤مط آؾمؿ اًمتج٤مري
ومّمؾ احلٙمؿ سمحً٥م طم٤مٓت ارشمٌ٤مط آؾمؿ سم٤معمحؾ ومخرج سم٤محل٤مٓت
سم٤معمحؾ اًمتج٤مري< وًمذا ّ
اًمثالث اعمذيمقرة آٟمٗم ً٤م( ،)3سمٞمٜمام اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ضمٕمؾ ُمٜم٤مط احلٙمؿ هق ارشمٌ٤مط آؾمؿ اًمتج٤مري
سم٤مجلقدة واخلدُم٦م اًمتل يدل قمٚمٞمٝم٤م< وًمذا ومّمؾ احلٙمؿ سمحً٥م وصػ ضمقدة اًمًٚمٕم٦م أو اخلدُم٦م
اًمتل حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م اعمًتٝمٚمؽ ومرشم٥م طمٙم ًام قم٤مُم ً٤م ًمّمح٦م اًمتٍمف وهق اؿمؽماط اٟمتٗم٤مء اًمٖمرر
وىمًؿ اًمتٍمف سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ(-)4
واًمٖمش واًمتدًمٞمسّ ،
وٓ ؿمؽ أن ـمري٘م٦م ٟمٔمر اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل هل أصقب وأىمرب ًمٚمحؼ< ٕن ُم٘مّمقد
اعمًتٝمٚمؽ هق ضمقدة اًمًٚمٕم٦م واخلدُم٦م وٓ يٕمٜمٞمف يمقن اعمحؾ هق اعمحؾ أو همػمه-
وطمتك شمٙمقن اعم٘م٤مرٟم٦م ُمٙمتٛمٚم٦م ومًٜمٕمرض ومٞمام ي٠ميت ـمري٘م٦م ٟمٔمر يمؾ ُمٜمٝمام ذم وقء ُم٤م ىمرره
أظمر ،ومٜمٕمرض ـمري٘م٦م ٟمٔمر اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ذم وقء ُم٤م ىمرره اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،وـمري٘م٦م ٟمٔمر
اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم وقء ُم٤م ىمرره اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ،وٟمٌدأ سمٌٞم٤من ُمقىمػ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمـ
احل٤مٓت اًمتل ذيمره٤م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي:
اذتال٘ األّىل :التصسف باالضه التجازٖ فكط دٌّ احملل:
أضم٤مز اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري وم٘مط دون اعمحؾ ،سمنمط اٟمتٗم٤مء اًمٖمرر
واًمٖمش واًمتدًمٞمس< وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمًٚمٕم٦م اًمٜم٤مدم٦م قمـ هذه اًمٓمري٘م٦م سمجقدة اًمًٚمٕم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م
وُمقاصٗم٤مهت٤م ٟمٗمًٝم٤م< سمحٞم٨م حيّمؾ اعمًتٝمٚمؽ قمغم اًمًٚمٕم٦م ٟمٗمًٝم٤م واجلقدة ٟمٗمًٝم٤م ،ومال ُم٤مٟمع ُمـ
اًمتٍمف هبذه اًمٓمري٘م٦م ،ؾمقاء راومؼ هذا اًمتٍمف ٟم٘مؾ اخلؼمة وـمري٘م٦م اًمتّمٜمٞمع ،أو يم٤من قمٜمد
( )3وهل :طم٤مًم٦م اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري دون اعمحؾ ،وطم٤مًم٦م اًمتٍمف سم٤معمحؾ ُمع سم٘م٤مء آؾمؿ ًمٚمامًمؽ إصكم ،وطم٤مًم٦م
اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ واعمحؾ ُمٕم ً٤م-
( )4ىمًٛمٝم٤م إمم ٟمققملم ومه٤م :اًمٜمقع إول :هق ٟم٘مؾ آؾمؿ ُمع اخلؼمة وـمري٘م٦م اًمّمٜمع ،واًمٜمقع اًمث٤مين :هق ٟم٘مؾ آؾمؿ سمدون اخلؼمة
وـمري٘م٦م اًمّمٜمع وومّمؾ ذم طمٙمؿ هذه إظمػمة-
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اًمٓمرف اعمتٍمف إًمٞمف ُمـ اخلؼمة واجلقدة ُم٤م يٛمٙمٜمف ُمـ إٟمت٤مج اًمًٚمٕم٦م سمجقدة ؾمٚمٕم٦م اعمحؾ إصكم
ٟمٗمًٝم٤م ،واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سمذًمؽ خيتٚمػ ُمع اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م ،سمٞمٜمام يتٗمؼ ُمٕمف ذم
اعمٜمع ُمـ اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري دون اعمحؾ إذا يم٤من ذًمؽ يؽمشم٥م قمٚمٞمف إٟمت٤مج ؾمٚمع ٓ شمرىمك
جلقدة ؾمٚمع اعمحؾ إصكم-
وئمٝمر أن اًم٘مْم٤مء اًمًٕمقدي يرى إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ دون اعمحؾ< طمٞم٨م طمٙمؿ
سم٢مًمزام ذيم٦م حت٧م اًمتّمٗمٞم٦م سم٤مًمتٜم٤مزل أُم٤مم اجلٝم٤مت اعمختّم٦م قمـ آؾمؿ اًمتج٤مري ًمنميم٦م أظمرى
سمٕمد سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري هل٤م( ،)3وُم٤م داُم٧م اًمنميم٦م اعمتٍموم٦م ذم آؾمؿ اًمتج٤مري حت٧م اًمتّمٗمٞم٦م
وم٢من هذا يِمػم إمم أن اًمٌٞمع ُمٜمّم٥م قمغم آؾمؿ اًمتج٤مري وم٘مط-
وًمذا ي٘مؽمح أن شمُٕمدّ ل اعم٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي ًمٚمتقاومؼ ُمع هذا
إُمر سمتٕمديؾ قمٌ٤مرة ٓ( :جيقز اًمتٍمف ذم آؾمؿ اًمتج٤مري شمٍموم٤م ُمًت٘مال قمـ اًمتٍمف ذم
اعمحؾ اًمتج٤مري) سم٢مو٤موم٦م ىمٞمد إٓ سمنمط اٟمتٗم٤مء اًمٖمش واًمٖمرر واًمتدًمٞمسً ،متّمٌح اًمٕمٌ٤مرةٓ( :
جيقز اًمتٍمف ذم آؾمؿ اًمتج٤مري شمٍموم٤م ُمًت٘مال قمـ اًمتٍمف ذم اعمحؾ اًمتج٤مري إٓ سمنمط
اٟمتٗم٤مء اًمٖمش واًمٖمرر واًمتدًمٞمس)-
اذتال٘ الجاىٔ٘ :التصسف يف احملل فكط مع بكا ٛاالضه للنالو األصلٕ:
إذا أضم٤مز اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل احل٤مًم٦م إومم ,سمنموـمٝم٤م ,ومٛمـ سم٤مب أومم أن جيٞمز هذه احل٤مًم٦م،
إٓ أٟمف خيتٚمػ ُمع اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ذم أٟمف جيٕمؾ إصؾ قمٜمد اًمتٍمف ذم اعمحؾ أن يِمٛمؾ اؾمٛمف
اًمتج٤مري ُمٕمف< وم٤مٓؾمؿ يٕمتؼم مم٤م يتٌع اعمٌٞمع قمٜمد اًمٌٞمع( ،)4ومال يً٘مط إٓ سم٤مشمٗم٤مق< وًمذا يقص
سمتٕمديؾ هذا إُمر ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وذًمؽ سمتٕمديؾ اعم٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م

( )3احلٙمؿ اًمّم٤مدر ُمـ ديقان اعمٔم٤ممل سمت٤مريخ ;3653.5.4هـ ،ذم اًم٘مْمٞم٦م رىمؿ .3.4645ق ًمٕم٤مم 3646هـ
( )4ذه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء إمم أٟمف يتٌع اعمٌٞمع قمٜمد اًمٌٞمع ُم٤م يم٤من ُمـ ًمقازُمف إصٚمٞم٦م دون طم٤مضم٦م إمم اًمٜمص قمغم ذًمؽ ذم قم٘مد اًمٌٞمع< اٟمٔمر:
رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر ،اسمـ قم٤مسمديـ ،ط( 4سمػموت :دار اًمٗمٙمر ;76: .6 ،)3634 ،اعمختٍم اًمٗم٘مٝمل اًمٙمٌػم ،اسمـ
قمروم٦م ،حت٘مٞمؼ :طم٤مومظ ظمػم ،ط( 3ديبُ :م١مؾمً٦م ظمٚمػ احلٌتقر اخلػمي٦م ;382.8 ،)3657 ،هن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج،
اًمرُمكم ،د -ط (سمػموتً ،مٌٜم٤من :دار اًمٗمٙمر ;662.5 ،)3626 ،يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع ،اًمٌٝمقيت ،حت٘مٞمؼ :هالل
ُمّمٞمٚمحل ،ط( 3سمػموت :دار اًمٗمٙمر-3527 ،)3624 ،
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سمحذف يمٚمٛم٦م (ٓ) ُمـ اًمٕمٌ٤مرة ( :وٓ يِمٛمؾ اًمتٍمف ذم اعمحؾ اؾمٛمف اًمتج٤مري ُم٤م مل يتٗمؼ قمغم
ذًمؽ) وإو٤موم٦م يمٚمٛم٦م (همػم) سمحٞم٨م شمّمٌح اًمٕمٌ٤مرة( :ويِمٛمؾ اًمتٍمف ذم اعمحؾ اؾمٛمف اًمتج٤مري
ُم٤م مل يتٗمؼ قمغم همػم ذًمؽ)-
اذتال٘ الجالج٘ :التصسف باالضه ّاحملل معاً.
هذه احل٤مًم٦م ٓ شمثػم إؿمٙم٤مًٓ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل< ٕهن٤م شمْمٛمـ حت٘مٞمؼ ذـمف ذم اٟمتٗم٤مء اًمٖمرر
واًمتدًمٞمس واًمٖمٌـ ومام داُم٧م شمتْمٛمـ ٟم٘مؾ اجلقدة وـمري٘م٦م اًمّمٜمع ومال سم٠مس سمذًمؽ ،وٓ يِمؽمط
اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وضمقد سمٞم٤من اٟمت٘م٤مل اعمٚمٙمٞم٦م اًمذي اؿمؽمـمف اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي إٓ أٟمف ٓ خي٤مًمػ
وضمقده ،ويتٗم٘م٤من ومٞمام قمدا ذًمؽ ُمـ اًمٜم٘م٤مط اعمتٕمٚم٘م٦م هبذه احل٤مًم٦م-
هذه اًمٜم٘م٤مط اًمتل ىمرره٤م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وهذا ُمقىمػ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمٜمٝم٤م ،وأن ٟمٌدأ
سمٌٞم٤من ُمقىمػ اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ُمـ احل٤مٓت اًمتل ذيمرت ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل:
أوًٓ :رسمط اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ضمقاز اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري سم٤مٟمتٗم٤مء اًمٖمرر واًمتدًمٞمس
واًمٖم ش -أقمت٘مد أن هذا هق حمّمٚم٦م ُم٤م أراده اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ذم ُمٜمع اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ دون
اعمحؾ< عم٤م يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ طمّمقل اًمٖمرر واًمتدًمٞمس واًمٖمش ،ويمذًمؽ يمؾ اًم٘مٞمقد واًمنموط
اًمتل ووٕمٝم٤م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي هتدف إمم حت٘مٞمؼ ذات إُمر< ومٝمام ُمتٗم٘م٤من ذم ذًمؽ-
صم٤مٟمٞم ً٤م :أٟمقاع اًمتٍمف وطم٤مٓشمف اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م:
اًمٜمقع إول :يٙمقن سم٠من يتٕمٝمد اعمتٍمف ذم آؾمؿ اًمتج٤مري سمتدري٥م اعمتٍمف إًمٞمف
وإرؿم٤مده ًمٙمٞمٗمٞم٦م شمّمٜمٞمع اًمٌْم٤مقم٦م ،ويمِمػ أهار اعمٜمت٩م طمتك يّمٌح اعمتٍمف إًمٞمف ىم٤مدر ًا قمغم
إٟمت٤مج ؾمٚمع ضمديدة سم٤مجلقدة واإلشم٘م٤من ٟمٗمًٞمٝمامٟ -مص ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي قمغم قمدم
ضمقاز ٟم٘مؾ آؾمؿ اًمتج٤مري دون اعمحؾ ،وفم٤مهر اًمٜمص هق اعمٜمع اًم٘م٤مـمع سم٠مي صقرة يم٤مٟم٧م سمام ومٞمٝم٤م
هذه اًمّمقرة ،إٓ أن هٜم٤مك ٟمٔم٤مُم ً٤م آظمر همػم ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م شمٜم٤مول هذه اًمّمقرة سم٤مًمتٕمريػ
قمرف آُمتٞم٤مز سم٠مٟمف" :ىمٞم٤مم ؿمخص يًٛمك ُم٤مٟمح
واًمتٜمٔمٞمؿ ،أٓ وهق ٟمٔم٤مم آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري اًمذي ّ
آُمتٞم٤مز سمٛمٜمح احلؼ ًمِمخص آظمر يًٛمك ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ذم مم٤مرؾم٦م إقمامل ,حمؾ آُمتٞم٤مز,
حلً٤مسمف اخل٤مص رسمٓم ً٤م سم٤مًمٕمالُم٦م اًمتج٤مري٦م أو آؾمؿ اًمتج٤مري اعمٛمٚمقك عم٤مٟمح آُمتٞم٤مز أو اعمرظمص
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ًمف سم٤مؾمتخداُمف ،سمام ذم ذًمؽ شم٘مديؿ اخلؼمات اًمت٘مٜمٞم٦م واعمٕمروم٦م اًمٗمٜمٞم٦م ًمّم٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ،وحتديد
ـمري٘م٦م شمِمٖمٞمٚمف ٕقمامل آُمتٞم٤مز ،وذًمؽ ٟمٔمػم ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مزم أو همػم ُم٤مزم ٓ يدظمؾ وٛمٜمف اعمٌ٤مًمغ اًمتل
يدومٕمٝم٤م ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز عم٤مٟمح آُمتٞم٤مز ُم٘م٤مسمؾ اًمًٚمع أو اخلدُم٤مت"( ،)3وهذا اًمتٕمريػ يٕمؼم قمـ
هذه اًمّمقرة سمِمٙمؾ شم٤مم ،وقمٚمٞمف وم٤مًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ي٘مر هذه اًمّمقرة ويًٛمٞمٝم٤م اُمتٞم٤مز ًا دم٤مري ً٤م-
اًمٜمقع اًمث٤مين :يٙمقن سمٌٞمع اعمتٍمف آؾمؿ اًمتج٤مري جمرد ًا ،وهذا اًمٜمقع ٓ ي٘مره ٟمٔم٤مم
إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي مجٚم٦م وشمٗمّمٞم ً
ال سمجٛمٞمع طم٤مٓشمف ،وٟمقيص سم٠من يراضمع اعمٜمٔمؿ ٟمٗمًف ذم
احل٤مًم٦م اًمتل يٙمقن اعمتٍمف إًمٞمف ىم٤مدر ًا قمغم إٟمت٤مج سمْم٤مقم٦م سمجقدة سمْم٤مقم٦م اعم٤مًمؽ إصكم ًمالؾمؿ
اًمتج٤مري ٟمٗمًٝم٤م أو أومْمؾ ُمٜمٝم٤م-


(ٟ" )3مٔم٤مم آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري" ،اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ :م ،44.سمت٤مريخ3663.4.; :هـ ،اعمٜمِمقر سمجريدة أم اًم٘مرى،
قمدد ،6:24 :سمت٤مريخ3663.4.48 :هـ -اعم٤مدة-3 :
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خامت٘
احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وسمٕمد<
وم٘مد شمؿ هذا اًمٌح٨م سمتقومٞمؼ اهلل ،وىمد شمٜم٤مول شمٕمريػ آؾمؿ اًمتج٤مري ،وسمٞم٤من ُمٕمٜمك
اًمتٍمف سمف ،وشمٙمٞمٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ،وأطمٙم٤مم اًمتٍمف ومٞمف ،ويمؾ ذًمؽ ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي
واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،وىمد شمقصؾ اًمٌح٨م إمم اًمٜمت٤مئ٩م أشمٞم٦م:
اليتاٜج:
أوًٓ :أن آؾمؿ اًمتج٤مري هق ذًمؽ آؾمؿ اًمذي يًٛمل سمف اًمت٤مضمر حمٚمف اًمتج٤مري ًمٞمٛمٞمزه سمف
قمـ همػمه ُمـ اعمح٤مل اًمتج٤مري٦م ،وأن اًمتٍمف اعمراد هق اًمتٍمف سمٜم٘مؾ ُمٚمٙمٞم٦م آؾمؿ اًمتج٤مري
سم٤مًمٌٞمع واهلٌ٦م وٟمحقمه٤م-
صم٤مٟمٞم ً٤مُ :يٙم ّٞمػ آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي سم٠مٟمف طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م ،يرد قمغم رء همػم
ُم٤مدي ًمف ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ،ومٝمق ُم٤مل ُمٕمٜمقي ،سمٞمٜمام اشمٗمؼ قمٚمامء اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل قمغم شمٙمٞمٞمٗمف سم٠مٟمف طمؼ
ُمٚمٙمٞم٦م ذو ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ُمٕمتؼمة ،وذه٥م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسون إمم أٟمف طمؼ ُم٤مدي وًمٞمس ُمٕمٜمقي-
صم٤مًمث ً٤م :اشمٗم٘م٧م إٟمٔمٛم٦م قمغم ضمقاز اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري ُم٘مؽمٟم ً٤م سم٤معمحؾ اًمتج٤مري اًمذي
يٛمٞمزه ،واظمتٚمٗم٧م ذم ضمقاز اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ جمرد ًا قمـ اعمحؾ ،ومٛمٜمٝم٤م ُمـ أضم٤مزه ،وأهمٚمٌٝم٤م ٓ
دمٞمزه وُمٜمٝم٤م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي-
راسمٕم ً٤م :جيٞمز اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري سم٠مي ـمري٘م٦م يم٤مٟم٧م سمنمط اٟمتٗم٤مء
اًمٖمش واًمٖمرر واًمتدًمٞمس-
ظم٤مُمً ً٤م :يتًؿ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سم٤مًمًٕم٦م واًمِمٛمقل< طمٞم٨م اؾمتققمٌ٧م ىمقاقمده وأراء اعمٌٜمٞم٦م
قمٚمٞمف آظمر ُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف إٟمٔمٛم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م احلديث٦م ُمـ ضمقاز اًمتٍمف سم٤مٓؾمؿ اًمتج٤مري دون
اعمحؾ إذا اٟمتٗمك اًمٖمش واًمٖمرر واًمتدًمٞمس-
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التْصٔات:
أُم٤م اًمتقصٞم٤مت اًمتل ظمٚمص إًمٞمٝم٤م اًمٌح٨م ومتتٛمثؾ ذم إضمراء سمٕمض اًمتٕمديالت واإلو٤موم٤مت
قمغم ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي ،وذًمؽ قمغم اًمٜمحق أيت:

أوًٓ :شمُٕمدّ ل اعم٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ ٟمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي ًمتّمٌح ٓ( :جيقز
اًمتٍمف ذم آؾمؿ اًمتج٤مري شمٍموم٤م ُمًت٘مال قمـ اًمتٍمف ذم اعمحؾ اًمتج٤مري إٓ سمنمط
اٟمتٗم٤مء اًمٖمش واًمٖمرر واًمتدًمٞمس ،ويِمٛمؾ اًمتٍمف ذم اعمحؾ اؾمٛمف اًمتج٤مري ُم٤م مل يتٗمؼ قمغم همػم
ذًمؽ يمت٤مسم٦م)-
صم٤مٟمٞم ً٤م :إو٤موم٦م ُم٤مدة شمٜمص قمغم إقمٓم٤مء أًمقي٦م اًمتًجٞمؾ عمـ ؾمٌؼ إمم اؾمتٕمامل آؾمؿ اًمتج٤مري
سمِمٙمؾ قمٚمٜمل ُمًتٛمر ذم اًمقاىمع-
واحلٛمد هلل أوًٓ وآظمر ًا ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد وقمغم آًمف
وصحٌف-
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املساجع
مساجع غسعٔ٘ ّلػْٓ٘:
.1

اسمـ اًمناج ،حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ -إصقل ذم اًمٜمحق -حت٘مٞمؼ :قمٌد احلًلم اًمٗمتكم -ط-5
سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3;:: ،م-

.2

اسمـ قمٌد اًمًالم ،قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالم -ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم -د -ط-
سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3636 ،هـ-

.3

اسمـ قم٤مسمديـ ،حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز -رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر (طم٤مؿمٞم٦م اسمـ
قم٤مسمديـ) -ط -4سمػموت :دار اًمٗمٙمر3634 ،هـ-

.4

اسمـ وم٤مرس ،أمحدُ -مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم ه٤مرون -ط -3دُمِمؼ :دار
اًمٗمٙمر35;; ،هـ-

.5

اسمـ ىمداُم٦م ،قمٌد اهلل سمـ أمحد -اعمٖمٜمل -د -ط -اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اًم٘م٤مهرة35:: ،هـ-

.6

اسمـ ٟمجٞمؿ ،زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ -اًمٌحر اًمرائؼ ،ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ (ذم ومروع احلٜمٗمٞم٦م)
ط -4اًم٘م٤مهرة :دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل ،د-ت-

.7

إُملم ،طمًـ قمٌد اهلل" -سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص" -جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل

.8

 ،5قمدد -4732–46;5 :)362;( 7
اًم ٌُ َج ْ َػم ُِم ّل ،ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد -حتٗم٦م احلٌٞم٥م قمغم ذح اخلٓمٞم٥م (طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم
اخلٓمٞم٥م) د -ط -سمػموت :دار اًمٗمٙمر3637 ،هـ-

.9

اًمٌخ٤مري ،قمٌد اًمٕمزيز سمـ أمحد -يمِمػ إهار قمـ أصقل اًمٌزدوي -حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل
حمٛمقد قمٛمر -ط -3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م363: ،هـ-

 .11اًمٌقـمل ،حمٛمد ؾمٕمٞمد" -احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م طمؼ اإلسمداع اًمٕمٚمٛمل وطمؼ آؾمؿ اًمتج٤مري
ـمٌٞمٕمتٝمام وطمٙمؿ ذائٝمام" -جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  ،5قمدد –4638 :)362;( 7
-45;7
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" .11طم٘مقق سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري" -اًمققمل اإلؾمالُمل اًمّم٤مدرة قمـ وزارة إوىم٤مف
واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٙمقي٧م  ،49قمدد -4;–48 :)3;;4( 537
 .12اًمٌٞمْم٤مين ،ص٤مدق سمـ حمٛمدٟ -مزه٦م اًمٓمرف ذح سمٜم٤مء إومٕم٤مل ذم قمٚمؿ اًمٍمف -د -ط-
اًمٕملم :د -ن3643 ،هـ-
 .13اًمت٤مرزيُ ،مّمٓمٗمك يمامل" -سمٞمع إصؾ اًمتج٤مري وطمٙمٛمف ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م" -جمٚم٦م
جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  ،5قمدد -56–4639 :)362;( 7
 .14اًمتٗمت٤مزاينُ ،مًٕمقد سمـ قمٛمر -ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح عمتـ اًمتٜم٘مٞمح ذم أصقل اًمٗم٘مف-
حت٘مٞمؼ :زيمري٤م قمٛمػمات -ط -3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-3638 ،
 .15احلّمٜمل ،أسمق سمٙمر سمـ حمٛمد -اًم٘مقاقمد -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ اًمِمٕمالن وضمؼميؾ اًمٌّمٞمكم،
ط -3اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد363: ،هـ-
 .16اخلرر ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل -ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ -د -ط -سمػموت :دار اًمٗمٙمر ،د-ت-
 .17اًمدسمٞم٤من ،دسمٞم٤من سمـ حمٛمد -اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م أص٤مًم٦م وُمٕم٤مسة -ط -4اًمري٤مض :اعم١مًمػ،
3654هـ-
 .18اًمدريٜملٟ ،مِم٠مت إسمراهٞمؿ -اًمؽمايض ذم قم٘مقد اعمٌ٤مدٓت اعم٤مًمٞم٦م -ط -3قمامن :دار اًمنموق،
3;:4م-
 .19اًمرضمراضمل ،قمكم سمـ ؾمٕمٞمدُ -مٜم٤مه٩م اًمتحّمٞمؾ وٟمت٤مئ٩م ًمٓم٤مئػ اًمت٠مويؾ ذم ذح اعمدوٟم٦م
وطمؾ ُمِمٙمالهت٤م -حت٘مٞمؼ :أمحد اًمدُمٞم٤مـمل -ط -3سمػموت :دار سمـ طمزم364: ،هـ-
 .21اًمرُمكم ،حمٛمد سمـ أيب اًمٕمٌ٤مس ،هن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج ،د -ط -سمػموتً ،مٌٜم٤من :دار
اًمٗمٙمر3626 ،هـ-
 .21اًمزطمٞمكم ،وهٌ٦م ُمّمٓمٗمك -اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف -ط -6دُمِمؼ :دار اًمٗمٙمر-363: ،
" .22سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري واًمؽمظمٞمص" -جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  ،5قمدد :)362;( 7
;-;6–45:
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 .23اًمزريمٌم ،حمٛمد هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل -اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م -ط -4اًمٙمقي٧م :وزارة
إوىم٤مف اًمٙمقيتٞم٦م3627 ،هـ-
 .24اًمزرىم٤مين ،قمٌد اًمٌ٤مىمل سمـ يقؾمػ -ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم أُملم ،ط-3
سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م4224 ،م-
 .25اًمنظمز -حمٛمد سمـ أمحد ،اعمًٌقط ،د -ط -سمػموت :دار اعمٕمروم٦م3636 ،هـ-
 .26اًمًٞمقـمل ،ضمالل اًمديـ -إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ،ط -3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
3633هـ-
 .27اًمٕمثامين ،حمٛمد شم٘مل" -سمٞمع احل٘مقق اعمجردة" -جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  ،5قمدد 7
(;-::–4577 :)362
 .28اًمٗمراهٞمدي ،اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد -اًمٕملم -حت٘مٞمؼُ :مٝمدي اعمخزوُمل وإسمراهٞمؿ اًمً٤مُمرائل -د-
ط -سمػموت :دار وُمٙمتٌ٦م اهلالل ،د-ت-
 .29اًمٙم٤مؾم٤مين ،أسمق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد -سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع -ط -4سمػموت :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3628 ،هـ-
 .31اعمرداوي -قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن ،اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمٗم٘مل،
ط -4سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،د-ت-
 .31اًمٜمِمٛمل ،قمجٞمؾ ضم٤مؾمؿ" -احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م :سمٞمع آؾمؿ اًمتج٤مري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل"-
جمٚم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  ,ضم٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م  ،8قمدد –4:3 :)3;:;( 35
-595
 .32اًمٜمقر ،حمٛمد ؾمٚمٞمامن" -اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُم٤مًمٞم٦م اعمٜم٤مومع وآصم٤مره" -جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م
ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م4237 ،م-
 .33ؿمٌػم ،حمٛمد قمثامن -اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل -ط -8قمامن ,إردن:
دار اًمٜمٗم٤مئس3649 ،هـ-
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إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

 .34ؿمٚمٌل ،حمٛمد ُمّمٓمٗمك -اعمدظمؾ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل :شمٕمريٗمف وشم٤مرخيف وُمذاهٌف -ط-32
سمػموت :اًمدار اجل٤مُمٕمٞم٦م3627 ،هـ-
ُ .35مديمقر ،حمٛمد ؾمالم -اعمدظمؾ ًمٚمٗم٘مف اإلؾمالُمل :شم٤مرخيف وُمّم٤مدره وٟمٔمري٤مشمف اًمٕم٤مُم٦م -ط-4
اًم٘م٤مهرة :دار اًمٙمت٤مب احلدي٨م3;;8 ،م-
مساجع قاىْىٔ٘:
 .36اًمٌٙمري ،حمٛمد قمزُملُ -مقؾمققم٦م اًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء ذم ذح ىم٤مٟمقن اًمتج٤مرة اجلديد  ,اعمجٚمد
إول -ط -8اًم٘م٤مهرة :دار حمٛمقد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع423: ،م-
 .37اخلقزم ،أيمثؿ -اًمقؾمٞمط ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري -ط -3اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م هنْم٦م ُمٍم3;86 ،م-
 .38اًمًٜمٝمقري ،قمٌد اًمرزاق أمحد -اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اجلديد -ط -5سمػموت:
ُمٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م422; ،م-
 .39اًمنمىم٤موي ،حمٛمقد ؾمٛمػم -اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري ،اًم٘م٤مهرة :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م3;:; ،م-
 .41اًم٘مٚمٞمقيب ،ؾمٛمٞمح٦م ُمّمٓمٗمك -اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمٍمي -ط -9اًم٘م٤مهرة:
دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م4237 ،م-
 .41اعمٚمٙمٞم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م -ط -32اًم٘م٤مهرة :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م4238 ،م-
 .42إُم٤مم ،ظم٤مًمد حمٛمد -احلؼ ذم آؾمؿ اًمتج٤مري :دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م -ط -3اجلٞمزةُ :مريمز
اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع4238 ،م-
 .43طمٌٞمكم ،ؾم٤مُمل" -احل٘مقق اعمجردة ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اعم٤مزم" -رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ،اجل٤مُمٕم٦م
إردٟمٞم٦م4227 ،م-
 .44طمًٜمل ،قمٌ٤مس ،حمٛمد -اعمٚمٙمٞم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واعمحؾ اًمتج٤مري :سمراءات آظمؽماع ،اًمرؾمقم
واًمٜمامذج اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ،اًمٕمالُم٤مت واًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمتج٤مري٦م ،آؾمؿ اًمتج٤مري ،اعمحؾ اًمتج٤مري،
اعمٜم٤مومً٦م همل اعمنموقم٦م -اًم٘م٤مهرة :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م3;93 ،م-
 .45دويدار ،ه٤مين -اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري (اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمتج٤مرة  ,اعمٚمٙمٞم٦م اًمتج٤مري٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م
 ,اًمنميم٤مت اًمتج٤مري٦م) ط -3سمػموتُ :مٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م422: ،م-
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إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

 .46ص٤مًمح ،سم٤مؾمؿ حمٛمد -اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري -د -ط -سمٖمداد :دار احلٙمٛم٦م3;:9 ،م-
 .47قمٌد اًمرطمٞمؿ ،صمروت -اعمٚمٙمٞم٦م اًمتج٤مري٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م ذم إٟمٔمٛم٦م اًمًٕمقدي٦م -ط -3اًمري٤مض:
دار ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ًمٚمٜمنم3629 ،هـ-
 .48قمٚمؿ اًمديـ ،حمٞمل اًمديـ إؾمامقمٞمؾ -أصقل اًم٘م٤مٟمقن اعمدين  ,اجلزء اًمث٤مًم٨م  ,احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م
(إصٚمٞم٦م واًمتٌٕمٞم٦م) ط -3اًم٘م٤مهرة :آؾمؽ زاد (ٟمنم إًمٙمؽموين)3;99 ،م-
 .49قمقضٟ ،مٌٞمؾ إسمراهٞمؿ -احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م إصٚمٞم٦م أطمٙم٤مُمٝم٤م وُمّم٤مدره٤م -د -ط-
آؾمٙمٜمدري٦م :دار اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة4227 ،م-
ٟ .51مجٞم٥م ،قمٌد اًمرزاق ؿمٞمخٟ -مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  ,دراؾم٦م
حتٚمٞمٚمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م -د -ط -اًمري٤مض :ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد3645 ،هـ-
 .51أٟمٔمٛم٦م وىمقاٟملم وىمرارات:
 .52اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري٦م< اًمّم٤مدرة سم٤مًم٘مرار اًمقزاري رىمؿ4237 :م،
سمت٤مريخ 3642.34.42هـ -اعمٜمِمقرة ذم صحٞمٗم٦م أم اًم٘مرى ،قمدد ،59:: :سمت٤مريخ.4 :
3643 .3هـ-
 .53ىم٤مٟمقن إؾمامء اًمتج٤مري٦م إردين رىمؿ ; ًمًٜم٦م 4228م ،اعمٜمِمقر ذم اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م
إردٟمٞم٦م ،قمدد ،6973 :سمت٤مريخ4228.5 .38 :م-
 .54ىم٤مٟمقن إؾمامء اًمتج٤مري٦م اعمٍمي رىمؿ ً 77مًٜم٦م 3;73م-
 .55ىم٤مٟمقن إؾمامء اًمتج٤مري٦م اًمٞمٛمٜمل -رىمؿ ً 42مًٜم٦م 4225م ،اعمٜمِمقر ذم اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م
اًمٞمٛمٜمٞم٦م ذم ُمٚمحؼ اًمٕمدد اخل٤مص سم٤مًمتنميٕم٤مت ،قمدد ،46 :سمت٤مريخ4225 :م -اعم٤مدة-4 :
 .56ىم٤مٟمقن اًمتج٤مرة اًمٙمقيتل رىمؿ ً 8:مًٜم٦م 3;:2م-
 .57ىم٤مٟمقن اعمٕم٤مُمالت اًمتج٤مري٦م ًمدوًم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة رىمؿ ً 3:مًٜم٦م 3;;5م-
" .58ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم رىمؿ  )7.7( 65سمِم٠من احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م ذم دورة
ُم١ممتره اخل٤مُمس اعمٜمٕم٘مد سم٤مًمٙمقي٧م ُمـ  8,3مج٤مدى إومم ;362هـ" 37 ،ديًٛمؼم،
3;::م -جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم ،اًمٕمدد اخل٤مُمس-4489. 5 ،
528
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إقمداد :د -أمحد سمـ قمٌد اهلل ؾمٗمران

ٟ .59مٔم٤مم إؾمامء اًمتج٤مري ،اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ :م ،37.سمت٤مريخ.:.34 :
3642هـ ،اعمٜمِمقر ذم صحٞمٗم٦م أم اًم٘مرى ،قمدد ،5997 :سمت٤مريخ3642.;.4 :هـ-
ٟ .61مٔم٤مم آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ،اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ :م ،44.سمت٤مريخ:
;3663.4.هـ ،اعمٜمِمقر سمجريدة أم اًم٘مرى ،قمدد ،6:24 :سمت٤مريخ3663.4.48 :هـ-
اعم٤مدة-3 :
ٟ .61مٔم٤مم اًمًجؾ اًمتج٤مري< اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ :م ،3.سمت٤مريخ.4.43 :
3638هـ ،اعمٜمِمقر ذم صحٞمٗم٦م أم اًم٘مرى ،قمدد ،5785 :سمت٤مريخ3638.5.: :هـ-
ٟ .62مٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م -اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ :م ،3.سمت٤مريخ.3.44 :
3657هـ ،اعمٜمِمقر ذم صحٞمٗم٦م أم اًم٘مرى ،قمدد ،66;5 :سمت٤مريخ3657.4.39 :هـ-
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يؼاجلح اإلسالو نهفقر يف ضىء انقرآٌ انكرٌى
إػداد

د .نٍهى تُد حمًد سهًٍاٌ انؼقٍم

إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ملدص البخح
يٕمتؼم اًمٗم٘مر ُمـ أسمرز إُمراض آضمتامقمٞم٦م اًمتل قم٤مٟمك ُمٜمٝم٤م اًمٌنم ذم خمتٚمػ اًمٕمّمقر
وإزُمٜم٦م ،ومل يًتٓمع اًمٌنم أن يْمٕمقا ًمف احلٚمقل اًمتل شم٘ميض قمغم هذه اًمٔم٤مهرة إمم أن ضم٤مء
اإلؾمالم سمٛمٜمٝم٤مضمف اخل٤مًمد قمغم يقم اًمديـ ومقوع احلٚمقل اجلذري٦م اًمتل شم٘ميض قمغم هذه اًمٔم٤مهرة
إذا ُم٤م ـمٌؼ اعمًٚمٛمقن ُم٤م أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمف  ،وًم٘مد شمقصٚم٧م ذم اًمٌح٨م إمم قمدد ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م أسمرزه٤م:
-

قمدم وضمقد اًمٕمداًم٦م آضمتامقمٞم٦م يزيد ُمـ ُمٕمدٓت اًمٗم٘مر-

-

شمتٜمقع وشمتٕمدد ؾمٌؾ ووؾم٤مئؾ اًم٘مْم٤مء قمغم اًمٗم٘مر وًمٙمـ يٜمٌٖمل شمٗمٕمٞمٚمٝم٤م ُمـ ظمالل اعمً٤مضمد
واإلقمالم واًمدقم٤مة-
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مؾٞمامن اًمٕم٘مٞمٚمد ؾمٛم حم٧مٜمغم سمٞ ًم- د:إقمداد

مريؿٙمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٚم اإلؾمالم ًم٦مجل٤ُمٕم

Abstract
Poverty is one of the most prominent social diseases that human beings
have suffered from in different eras and times. Human beings could not
devise solutions that eliminate this phenomenon until Islam came with its
approach developed radical solutions that eliminate such phenomenon if
Muslims implement what Allah Almighty has commanded. I have found in
my research a number of conclusions, most notably:
-

Lack of social justice increases poverty rates.

-

There are many ways and means to eradicate poverty, but they should
be activated through mosques, media and preachers.
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م4243 ,هـ3665  اًمٕمـدد إول,مُمـ قمـنم٤مد اًمثـٚاعمجـ

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمـقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمـٚم اعم٦مُمٕم٤م ضمـ٦مـٚجم

إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ



احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ،وقمغم آًمف وصحٌف
أمجٕملم -وسمٕمد<
ُمـ اعمٕمٚمقم ًمديٜم٤م ٟمحـ ,اعمًٚمٛملم ,أن اًمٖمٜمك واًمٗم٘مر إٟمام هق سمٞمد اهلل شمٕم٤ممم ،ي٘مقل شمٕم٤ممم:
يقؾمع قمغم ُمـ َيِم٤مء
ﭐﱡﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵﱠ[اًمرقمد ،]48 :ي٘مقل اًمٓمؼمي" :اهلل ّ
وي٘مؽم قمغم ُمـ يِم٤مء ُمٜمٝمؿ
ُمـ ظمٚم٘مف ذم رزىمف ،ومٞمًٌط ًمف ُمٜمف< ٕن ُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ ُي ّْمٚمحف إٓ ذًمؽِّ ،
ذم رزىمف وقمٞمِمف ،ومٞمْم ّٞم٘مف قمٚمٞمف< ٕٟمف ٓ يّمٚمحف إٓ اإلىمت٤مر" (-)3
وأيْم ً٤م ٟمٕمٚمؿ مت٤مم اًمٕمٚمؿ أن هلل شمٕم٤ممم طمٙمٛم٦م ذم ذًمؽ ،ومٚمق يم٤من اًمٕمٌ٤مد ؾمقاؾمٞم٦م ذم إرزاق
ًمٌٖمقا ذم إرض ،واًمٖمٜمك واًمٗم٘مر ُمـ اًمٗمتـ اًمتل خيتؼم هب٤م اهلل شمٕم٤ممم قمٌ٤مده-
وٟمحـ اعمًٚمٛملم ًمديٜم٤م قم٘مدي٦م راؾمخ٦م ،سم٠من اًمٖمٜمك واًمٗم٘مر إٟمام هق رزق سمٞمد اهلل شمٕم٤ممم ،ىم٤مل
ِ
احلٞم ِ٤مة اًمدُّ ْٟمٞم٤م وا ًْمٌ ِ
شمٕم٤ممم﴿ :اعمَْ ُ٤مل َوا ًْم ٌَٜم َ
٤مت َظم ْ ٌػم ِقمٜمْدَ َر ِّسم َؽ َصم َقا ًسم٤م َو َظم ْ ٌػم َأ َُم ًال﴾
٤محل ُ
٤مىم َٞم ُ
٤مت َّ
َ َ َ
ُقن ِزيٜمَ ُ٦م ْ َ َ
اًمّم َ
اًمر ْز َق عمَ ِ ْـ َي َِم٤م ُء َو َي ْ٘م ِد ُر َو ًَمٙمِ َّـ َأ ْيم َث َر اًمٜم ِ
[اًمٙمٝمػ ]68 :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفْ :
َّ٤مس َٓ
﴿ل إِ َّن َر ِّيب َي ٌْ ًُ ُط ِّ
قن﴾[ؾمٌ٠م ،]58 :وىم٤مل قمز ُمـ ىم٤مئؾ ﴿ َأ ُه ْؿ َي ْ٘م ًِ ُٛم َ
َي ْٕم َٚم ُٛم َ
مح َ٧م َر ِّسم َؽ ٟم َْح ُـ َىم ًَ ْٛمٜمَ٤م َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ
قن َر ْ َ
٤مت ًمِٞمت ِ
ض درضم ٍ
ٞمِمتَٝمؿ ِذم ْ ِ
ِ
َّخ َذ َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َسم ْٕم ًْم٤م ُؾم ْخ ِر ًّي٤م
َ
احل َٞم٤مة اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َو َر َوم ْٕمٜمَ٤م َسم ْٕم َْم ُٝم ْؿ َوم ْق َق َسم ْٕم ٍ َ َ َ
َ
َُمٕم َ ُ ْ
ِ
جي َٛم ُٕم َ
قن﴾[اًمزظمرف ]54 :وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت اًمداًم٦م قمغم أن ذًمؽ حلٙمٛم٦م
َو َر ْ َ
مح ُ٧م َر ِّسم َؽ َظم ْ ٌػم ممَّ٤م َ ْ
إهلٞم٦م-
واًمٗم٘مر ًمٞمس قمٞمٌ٤م ذم طمد ذاشمف ،وم٤مًمٖم٤مًمٌٞم٦م ُمـ أشمٌ٤مع إٟمٌٞم٤مء يم٤مٟمقا وم٘مراء ،وقمغم اًمرهمؿ ُمـ
وم٘مرهؿ اعم٤مدي إٓ أن اهلل شمٕم٤ممم أهمٜم٤مهؿ سم٤مإليامن سمف شمٕم٤ممم ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ذم حمٙمؿ آي٤مشمف قمغم ًمً٤من
ىمقم ٟمقح :ﭐﭐﱡﳦﳧ ﳨ ﳩ

ﳪ ﳫﳬﱠ[اًمِمٕمراء ،]333 :وىم٤مل ذم ُمقوع

آظمر:ﭐﱡ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ [هقد-]49 :

( )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،أسمق ضمٕمٗمر ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي (532 , 446هـ) ،دار اًمؽمسمٞم٦م واًمؽماث ُ ,مٙم٦م
اعمٙمرُم٦م ،د -ط ،ج ،38ص-652
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

وقمٜمد ُمٓم٤مًمٕم٦م ؾمػمة اعمّمٓمٗمك ط ٟمجد أن ُمـ أشمٌ٤مقمف اًمٙمثػم ُمـ اًمٗم٘مراء اًمذيـ حتٛمٚمقا
اعمِم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وأيْم٤م يدًمٜم٤م اًمت٤مريخ قمغم أن يمثػما ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ محٚمقا أُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمقم
اًمنمقمٞم٦م وإيّم٤مهل٤م ًمٜم٤م هبذا اًمِمٙمؾ يم٤مٟمقا ُمـ اًمٕمٌ٤مد اًمزه٤مد اًمذيـ ٓ يتٓمٚمٕمقن إمم اعمٜم٤مص٥م
اًمدٟمٞمقي٦م ،وٓ إمم إُمقال اًمتل يم٤مٟم٧م هتدى إًمٞمٝمؿ ،ومٚم٘مد ضب ه١مٓء اًمًٚمػ أروع إُمثٚم٦م
قمغم أن اًمٗم٘مر ًمٞمس قمٞمٌ٤م ذم طمد ذاشمف سمؾ اًمٗم٘مر هق وم٘مر اإليامن-
وقمغم يمؾ طم٤مل وم٤مًمٗم٘مر فم٤مهرة ُمـ أهؿ اعمٕمْمالت وأىمدُمٝم٤م اًمتل شمٕم٤مين ُمٜمٝم٤م اًمٕمديد ُمـ
اعمجتٛمٕم٤مت ،وًم٘مد سملم اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ اًمٓمرق اًمقىم٤مئٞم٦م واًمٕمالضمٞم٦م هلذه اًمٔم٤مهرة اًمتل
شم١مرق اًمٕمديد ُمـ اعمجتٛمٕم٤مت< واًمًٌ٥م ذم ذًمؽ هق قمدم اشمٌ٤مقمٝم٤م عم٤م أٟمزل اهلل ــ شمٕم٤ممم ــ وقمدم
احلٙمؿ سمام ضم٤مء سمف حمٙمؿ اًمتٜمزيؾ ،وهذا جيٕمٚمٜم٤م ٟمتً٤مءل قمـ ُم٤مهٞم٦م اًمٗم٘مر ،وُم٤مهل طمدوده؟ ويمٞمػ
قم٤مًم٩م اإلؾمالم اًمٗم٘مر؟ وُمـ هٜم٤م يم٤من سمحثل سمٕمٜمقان "ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر"
أٍنٔ٘ املْضْع:
شم٠ميت أمهٞم٦م اًمٌح٨م ُمـ قمدة وضمقه:
 ,3اشمّم٤مل ُمقوقع اًمٌح٨م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ اشمّم٤مًٓ وصمٞم٘م ً٤م< طمٞم٨م ووع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمٓمرق
اًمقىم٤مئٞم٦م واًمٕمالضمٞم٦م ًمٚمٗم٘مر ،وم٤ميمتً٥م اعمقوقع أمهٞمتف ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمدى
اعمًٚمٛملم-
 ,4وضمقد اًمٙمثػم ُمـ اًمٗم٘مراء اًمذيـ أجل٠مهتؿ احل٤مضم٦م إمم اًمتًقل وـمرق إسمقاب ًمٚمحّمقل
قمغم يمٗم٤ميتٝمؿ ُمـ احل٤مضم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م-
 ,5احل٤مضم٦م ًمقوع طمد هلذه اًمٔم٤مهرة اًمتل سمدأت شمتزايد سمّمقرة يمٌػمة ذم أوٟم٦م إظمػمة-
أضباب اختٔازِ:
 ,3اًمرهمٌ٦م ذم سمٞم٤من ٟمٔمرة اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ،ويمٞمػ قم٤مًم٩م شمٚمؽ اعمِمٙمٚم٦م-
 ,4احل٤مضم٦م ًمٚمتٕمرف قمغم اًمٓمرق اًمٕمالضمٞم٦م اًمتل قم٤مًم٩م هب٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ فم٤مهرة اًمٗم٘مر-
 ,5وضمقب طم٨م اعمًٚمٛملم قمغم سمذل اًمزيم٤مة واًمّمدىم٤مت اًمتل شمٓمٝمر أُمقاهلؿ وشمٖمٜمل اًمٗم٘مراء ذم
سمٚمداهنؿ-
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ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 ,6اًمرهمٌ٦م ذم شمذيمػم اعمًٚمٛملم سم٤مًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ اعمؽمشم٥م قمغم شمٙم٤مومٚمٝمؿ اضمتامقمٞم ً٤م-
 ,7قمدم وضمقد دراؾم٦م ُمًت٘مٚم٦م ,سمحً٥م قمٚمؿ اًمٌ٤مطمث٦م ,ذم ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ-
تطاؤالت البخح:
ُ ,3م٤م أسمرز اًمٕمقاُمؾ اعم١مدي٦م إمم اًمٗم٘مر؟
ُ ,4م٤م وضمٝم٦م اًمٜمٔمر اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٗم٘مر واًمٗم٘مراء؟
 ,5يمٞمػ قم٤مًم٩م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ فم٤مهرة اًمٗم٘مر؟
أٍداف البخح:
 ,3سمٞم٤من ُمٗمٝمقم اًمٗم٘مر ،واًمٕمقاُمؾ اعم١مدي٦م إًمٞمف-
 ,4سمٞم٤من وضمٝم٦م اًمٜمٔمر اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٗم٘مر واًمٗم٘مراء-
 ,5سمٞم٤من اًمٓمرق اًمٕمالضمٞم٦م ًمٚمٗم٘مر ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ-
ميَج البخح:
ًم٘مد اٟمدرج هذا اًمٌح٨م حت٧م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل واعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل< ٕٟمف ُمـ أٟمً٥م اعمٜم٤مه٩م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت اًمت٠مصٞمٚمٞم٦م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م< وٕٟمف هيدف إمم شمتٌع اجلزئٞم٤مت ًمٚمقصقل إمم طمٙمؿ
قم٤مم يِمٛمٚمٝم٤م مجٞمٕم٤م -وىمد قمرومف اإلُم٤مم اًمٖمزازم" :هق أن شمتّمٗمح ضمزئٞم٤مت يمثػمة داظمٚم٦م حت٧م ُمٕمٜمك
يمكم ،طمتك إذا وضمدت طمٙمام ذم شمٚمؽ اجلزئٞم٤مت طمٙمٛم٧م قمغم ذًمؽ اًمٙمكم سمف" ( -)3وؾمٞمتؿ ذم وقء
هذا اعمٜمٝم٩م – سمٛمِمٞمئ٦م اهلل – شمتٌع اًمٜمّمقص وإدًم٦م ذات اًمٕمالىم٦م سم٠مهداف اًمٌح٨م ُمـ شم٘مديؿ
دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م شمؼمز ُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مر ويمٞمػ قم٤مجلٝم٤م اإلؾمالم وُم٤م هل أصم٤مر اعمؽمشمٌ٦م قمغم شمٚمؽ
اعمِمٙمٚم٦م ومردي ً٤م وجمتٛمٕمٞم ً٤م -يمام شمتٌٕم٧م اًمٓمرق اًمٕم٤مُم٦م ذم ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م ُمـ ٟم٘م٤مط:


آؾمتدٓل سم٤مٔي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وقمزو أي٤مت عمراضمٕمٝم٤م ُمـ اًمًقر ،وسمٞم٤من وضمف اًمدًٓم٦م ومٞمام
حيت٤مج ًمذًمؽ-

(ُ )3مٕمٞم٤مر اًمٕمٚمؿ ذم ومـ اعمٜمٓمؼ ،أسمق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اًمٓمقد (اعمتقرم727 :هـ) ،اعمح٘مؼ :اًمديمتقر ؾمٚمٞمامن دٟمٞم٤م ،دار
اعمٕم٤مرفُ ،مٍم 3;83 ،م ،ص-382
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إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

آؾمتدٓل سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م وخترجيٝم٤م ُمع آيمتٗم٤مء سم٤مًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م إذا ورد
ومٞمٝمام-



قمٜمد اًمتقصمٞمؼ ًمٚمٛمراضمع ،أذيمر سمٞم٤مٟم٤مت اًمٙمت٤مب يم٤مُمٚم٦م ،اؾمؿ اًمٙمت٤مبُ ،م١مًمٗمف ،اعمح٘مؼ،
اًمٓمٌٕم٦م ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌٕم٦م ،دار اًمٜمنم ،وطمٞمٜمام يرد ُمرة أظمرى ايمتٗمل سم٤مؾمؿ اًمٙمت٤مب وُم١مًمٗمف،
وقمٜمدُم٤م أٟم٘مؾ اعمٕمٚمقُم٦م يم٤مُمٚم٦م وم٠مٟم٤م أطمٞمؾ ًمٚمٛمرضمع ُمٌ٤مذة ذم احل٤مؿمٞم٦م ،سمٞمٜمام إن أوٗم٧م ،أو
قمدًم٧م ،أيمت٥م (يٜمٔمر)-

خط٘ البخح:
اًمٗمّمؾ إولُ :مٗمٝمقم اًمٗم٘مر واًمٗم٘مػم وطمدود اًمٗم٘مر وٟمٔمرة اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر-
اعمٌح٨م إولُ :مٗمٝمقم اًمٗم٘مر واًمٗم٘مػم وطمدود اًمٗم٘مر-
اعمٌح٨م اًمث٤مينٟ :مٔمرة اإلؾمالم إمم اًمٗم٘مر-
اًمٗمّمؾ اًمث٤مينُ :مٕم٤مجل٦م اًمٗم٘مر ومردي ً٤م-
اعمٌح٨م إول :اًمدقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر واًمًٕمل ًمٓمٚم٥م اًمرزق-
اعمٓمٚم٥م إول :اًمدقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اًمًٕمل ًمٓمٚم٥م اًمرزق-
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :اؾمتِمٕم٤مر ُمٜمزًم٦م اًمٗم٘مراء ذم اإلؾمالم-
اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨مُ :مٕم٤مجل٦م اًمٗم٘مر جمتٛمٕمٞم ً٤م-
اعمٌح٨م إول :دومع اًمزيم٤مة-
اعمٌح٨م اًمث٤مين :دومع اًمٙمٗم٤مرات-
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :سمذل اًمّمدىم٤مت-
اعمٌح٨م اًمراسمع :ومتح جم٤مٓت قمٛمؾ-
اعمٌح٨م اخل٤مُمس :يمٗم٤مي٦م اًمٗم٘مراء ُمـ ُم٤مل اًمدوًم٦م-
اخل٤ممت٦م-
اعمّم٤مدر واعمراضمع-
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الفصل األّل
مفَْو الفكس ّالفكري ّحدّد الفكس ّىظسٗ اسإضالو للفكس
املبخح األّل :مفَْو الفكس ّالفكري ّحدّد الفكس:
أّالً :تعسٓف الفكس:
الفكس يف اللػ٘:
ي٘مقل اسمـ وم٤مرس(":وم٘مر) اًمٗم٤مء واًم٘م٤مف واًمراء أصؾ صحٞمح يدل قمغم اٟمٗمراج ذم رءُ ،مـ
قمْمق أو همػم ذًمؽ" (-)3
وهق ود اًمٖمٜمك ،واًمٗم٘مر احل٤مضم٦م ،ورضمؾ وم٘مػم ُمـ اعم٤مل وىمد وم٘مر ومٝمق وم٘مػم ،واجلٛمع وم٘مراء
هلل
اًمٗم٘مػم ،واًمٗم٘مر ًمٖم٦م رديئ٦م"(" ،)5وأ ْهمٜمك ا ُ
وإٟمثك وم٘مػمة(" ،)4واوم َت َ٘مر ومالن واوم َ٘م َره اهلل ،وهق
ُ
ٗم٤مىمره< أي :وضمقه َوم ْ٘م ِره -وىمٞمؾ ذم َىمقًمف :رأي ُ٧م اًمٞمتَ٤مُمك ٓ شمًُدُّ ُوم ُ٘مقرهؿ< أيُ :م َٗم ِ
ِ
٤مىم ُرهؿ
َ
َ ْ
ْ
ُ ُ َ
َ
ُْ ُ ْ
َ
َُم َ
وضم ْق ُقمٝمؿ"-
ُ
الفكس اصطالحا:
قمرف اجلرضم٤مين اًمٗم٘مر سم٠مٟمف" :قمٌ٤مرة قمـ وم٘مد ُم٤م ُحيت٤مج إًمٞمف< أُم٤م وم٘مد ُم٤م ٓ طم٤مضم٦م إًمٞمف ومال
وم٘مرا" (-)6
يًٛمك ً

(ُ )3مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤مء اًم٘مزويٜمل اًمرازي ،أسمق احلًلم (اعمتقرم5;7 :هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٌد اًمًالم
حمٛمد ه٤مرون ،دار اًمٗمٙمر35;; ،هـ 3;9; ,م -ج ،6ص-665
( )4يٜمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل اعمٍمي ،دار ص٤مدر ،سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ج ،7ص82
( )5يمت٤مب اًمٕملم ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد سمـ قمٛمرو سمـ متٞمؿ اًمٗمراهٞمدي اًمٌٍمي (اعمتقرم392 :هـ) ،اعمح٘مؼ :د ُمٝمدي
اعمخزوُمل ،د إسمراهٞمؿ اًمً٤مُمرائل ،دار وُمٙمتٌ٦م اهلالل3;:7 ،م ،ج ،7ص-372
( )6اًمتٕمريٗم٤مت ،قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمزيـ اًمنميػ اجلرضم٤مين (اعمتقرم:38 :هـ) ،اعمح٘مؼ :وٌٓمف وصححف مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء
سم٢مذاف اًمٜم٤مذ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ً,مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 3625هـ 3;:5,م ،ص38:
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وًمٗمظ (اًمٗم٘مر) ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ُمٕمٜمٞملم رئٞمًلم ،وُمٕمٜمٞملم ومرقمٞملم ،هل وومؼ
أيت:
 ,3سمٛمٕمٜمك آومت٘م٤مر إمم اهلل شمٕم٤ممم ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ
ﲠﲡﱠ[وم٤مـمر.]37 :

 ,4سمٛمٕمٜمك اًمٗم٘مراء ُمـ قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄﱠ[حمٛمد:
-]5
 ,5سمٛمٕمٜمك اًمٗم٘مراء ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ظم٤مص٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐﱠ[اًمٌ٘مرة-]495 :
 ,6سمٛمٕمٜمك اًمٓمٕم٤مم ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱠ[اًم٘مّمص-]46 :
وذم حم٤موًم٦م ًمٚمٌٜمؽ اًمدوزم ًمقوع اًمتٕمريػ اًمِم٤مُمؾ ًمٔم٤مهرة اًمٗم٘مر ٟمجده يٕمرف اًمٗم٘مر سم٠مٟمف:
"اًمٗم٘مر هق قمدم اًم٘مدرة قمغم حت٘مٞمؼ احلد إدٟمك ُمـ ُمًتقى اعمٕمٞمِم٦م" ،وي١مظمذ قمغم هذا اًمتٕمريػ
اقمتامده سمدرضم٦م يمٌػمة قمغم ُمٗمٝمقُمل اعمًتقى اعمٕمٞمٌم واحلد إدٟمك ،وأيْم٤م اقمتامده اًمٙمٌػم قمغم
اعمجتٛمٕم٤مت اًمتل شمتؿ ومٞمٝم٤م طم٤مٓت اًمتقصٞمػ( ،)3واًمٗم٘مر اعم١مدي ًمٚمٛمقت خيتٚمػ اظمتالوم٤م يمٌػما قمـ
اًمٗم٘مر اًمذي يدل وم٘مط قمغم اًمتٌ٤ميـ ذم اًمتقزيع ًمٚمدظمقل أيمثر ُمـ إؿم٤مرشمف ًمٚمحرُم٤من اعمٓمٚمؼ،
وٟمجدٟم٤م ُمرة أظمرى أُم٤مم طم٘مٞم٘م٦م ٟمًٌٞم٦م اعمٗمٝمقم وشمِم٤مسمٙمف اًمِمديد-
يٕمرف اًمديمتقر قمٌد اًمرزاق اًمٗم٤مرس اًمٗم٘مر سم٘مقًمف" :هٜم٤مك ُمٙمقٟم٤من ُمٝمامن جي٥م إسمرازمه٤م ذم
ّ
أي شمٕمريػ ًمٚمٗم٘مر ،وهذان اعمٙمقٟم٤من مه٤م ُمًتقى اعمٕمٞمِم٦م واحلؼ ذم احلّمقل قمغم احلد إدٟمك ُمـ
اعمقارد"(-)4
يٛمٙمـ اًمتٕمٌػم قمـ ُمًتقى اعمٕمٞمِم٦م ُمـ ظمالل اؾمتٝمالك سمٕمض إـمٕمٛم٦مُ ،مثؾ اًمٓمٕم٤مم أو
اعمٚمٌس أو اعمًٙمـ ،واًمتل متثؾ آطمتٞم٤مضم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م ًمإلٟمً٤من ،مم٤م يًٛمح ٕي ؿمخص مل يّمؾ
إمم اهلدف أن ُيدرج ذم دائرة اًمٗم٘مر -أُم٤م احلؼ ذم احلّمقل قمغم احلد إدٟمك ُمـ اعمقارد ،ومٝمق ٓ
( )3اًمٌٜمؽ اًمدوزم ،شم٘مرير قمـ اًمتٜمٛمٞم٦م ذم اًمٕم٤مملُ ،،م١مؾمً٦م إهرام ،اًم٘م٤مهرة 3;;2 ،ص-63
( )4اًمٗم٘مر وشمقزيع اًمدظمؾ ذم اًمقـمـ اًمٕمريب ،قمٌد اًمرزاق اًمٗم٤مرسُ ،مريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
4223م ،ص44
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يريمز قمغم آؾمتٝمالك ،سمؾ قمغم اًمدظمؾ< أي :اًم٘مدرة قمغم احلّمقل قمغم هذه آطمتٞم٤مضم٤مت أو
احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م(-)3
أيْم٤م شمٕمري ًٗم٤م يِمػم ومٞمف اًمٗم٘مر إمم" :إؿمخ٤مص اًمذيـ يتؿ شم٘مٞمٞمد
وًم٘مد اىمؽمح جمٚمس أوروسم٤م ً
ُمقاردهؿ اعم٤مدي٦م أو اًمث٘م٤مومٞم٦م أو آضمتامقمٞم٦م ،واًمذيـ يتؿ اؾمتٌٕم٤مدهؿ ُمـ أؾمٚمقب طمٞم٤مة ُم٘مٌقل ذم
سمٚمد يٕمٞمِمقن ومٞمف"-
ويٕمٚمؼ "داٟمٞم٤مل وم٤مرضمل" قمـ هذا سم٘مقًمف" :قمغم اًمرهمؿ ُمـ هذه اجلٝمقد ٓ ،يزال اًمتٕمريػ
قمٛمٚم ًٞم٤م ًمٚمٖم٤مي٦م ،ظم٤مص ً٦م قمٜمدُم٤م يتٕم٤مرض ُمع اؾمتخدام اإلطمّم٤مئٞملم إوروسمٞملم"(-)4
ودمدر اإلؿم٤مرة إمم أٟمف قمغم اًمرهمؿ ُمـ وضمقد اظمتالوم٤مت واوح٦م ذم إجي٤مد شمٕمريػ واطمد
عمٗمٝمقم اًمٗم٘مر ،وم٢من ُمٕمٔمؿ اًمتٕم٤مريػ هل قمغم إىمؾ عمٗمٝمقم "اًمٗم٘مر اًمٜمًٌل" ًمٓمٌ٘م٦م اضمتامقمٞم٦م
وم٘مػما إٓ إذا اطمت٤مج إًمٞمف ،هٜم٤م أمهٞم٦م اعمًتقى اعم٤مدي ُمٝمٛم٦م
ُمٕمٞمٜم٦م -سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٗم٘مػم ًمٞمس سم٤مًمٌمء ً
سمِمٙمؾ ظم٤مص ذم شمٚمٌٞم٦م اطمتٞم٤مضم٤مت اًمٓمٕم٤مم واعمٚمٌس واعمًٙمـ ---إًمخ (-)5
وًم٘مد شمٕمرض قمٚمامء اًمتٗمًػم إمم اًمتٗمريؼ سملم اًمٗم٘مػم واعمًٙملمً ،مٌٞم٤من أهيام أؿمد طم٤مضم٦م ُمـ
أظمر ،وم٘مد قمرومقا اًمٗم٘مػم واعمًٙملم سمٕمدة شمٕمريٗم٤مت ُمٜمٝم٤م:
-

ُ
اًمً٤مئؾ ،وسمف ىم٤مل اإلُم٤مم
اعمحت٤مج
اعمتٕمٗمػ قمـ اعمً٠مًم٦م ،واعمًٙملم:
اعمحت٤مج
اًمٗم٘مػم:
ُ
ُ
ُ
ُ

-

اًم٘مرـمٌل(-)6
واعمًٙملم ِ
ِ
وذه٥م
اًمذي أؾمٙمٜمَ٦م اًمٕمد ُم
وم٘م٤مر ُه-
٘مر ،يم٠مٟمَّف
ُ
َ
َ
أص٤مب َ
اًمٗم٘مػم ا ًَّمذي َوم َ٘م َر ُه اًم َٗم ُ
ُ
سمحريمتِف(-)7

( )3اًمً٤مسمؼ ٟمٗمًف-
(ُ )4مٕمْمٚم٦م اًمٗم٘مر آصم٤مره٤م وُمٔم٤مهره٤م أ  .ؾم٤مُمٞم٦م ىمٓمقش ،ضمريدة اًمٌِم٤مئر اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،اجلٛمٕم٦م  45ؾمٌتٛمؼم 4233م-
( )5يٜمٔمر :شم٘مٞمٞمؿ ُمدى شمٓم٤مسمؼ اًمٌٕمد آضمتامقمل ذم ظمٓمط اإلصالح واًمتٜمٛمٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م (ُ )4235,422:مع أهداف إًمٗمٞم٦م،
ؾمٛمر حمٛمد أمحد ضمٕمص ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ،ضم٤مُمٕم٦م اًم٘مدس ،ومٚمًٓملم3657 ،هـ4236 ،م ،ص -55
( )6اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن = شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر اًم٘مرـمٌل (اعمتقرم893 :هـ) حت٘مٞمؼ :أمحد
اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م – اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م35:6 ،هـ3;86 ,م ،ج ،:ص -393
اًمٜمٞمً٤مسمقرى ،اعمح٘مؼ (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م) :ؾمٕم٤مد سمٜم٧م ص٤مًمح سمـ
( )7سم٤مهر اًمؼمه٤من ذم ُمٕم٤مين ُمِمٙمالت اًم٘مرآن ،حمٛمقد سمـ أيب احلًـ
ّ
ؾمٕمٞمد سم٤مسم٘مل ،ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ُ ,مٙم٦م اعمٙمرُم٦م363; ،هـ3;;: ,م ،ج.3ص-7;:
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وىمد ىمًؿ اإلُم٤مم اًمٓمؼمي اًمٗم٘مراء ىمًٛملم وم٘م٤مل" :اعمتٕمٗمػ ُمٜمٝمؿ اًمذي ٓ يً٠مل ،واعمتذًمؾ
ُمٜمٝمؿ اًمذي يً٠مل"(-)3
وُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر ،شمٕمريػ اًمٗم٘مػم سم٠مٟمفُ" :مـ ٓ يٛمٚمؽ ؿمٞمئ٤م اًمٌت٦م أو جيد ؿمٞمئ٤م يًػما ُمـ
ُم٤مل أو يمً٥م ٓ ي٘مع ُمقىمٕم٤م ُمـ يمٗم٤ميتف"(-)4
ثاىٔاً :حدّد الفكس:
يِمػم اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل إمم اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم طمد اًمٗم٘مر اًمذي جيقز ُمٕمف إظمذ وم٘م٤مل" :سمٕمد
إمج٤مع أيمثر ُمـ حيٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،أن ُمـ ًمف دار وظم٤مدم ٓ يًتٖمٜمل قمٜمٝمام أن ًمف أن ي٠مظمذ
ُمـ اًمزيم٤مة ،وًمٚمٛمٕمٓمل أن يٕمٓمٞمف -ويم٤من ُم٤مًمؽ ي٘مقل :إن مل يٙمـ ذم صمٛمـ اًمدار واخل٤مدم ومْمٚم٦م قمام
حيت٤مج إًمٞمف ُمٜمٝمام ضم٤مز ًمف إظمذ وإٓ مل جيز ،ذيمره اسمـ اعمٜمذر -وسم٘مقل ُم٤مًمؽ ىم٤مل اًمٜمخٕمل
واًمثقري -وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦مُ :مـ ُمٕمف قمنمون ديٜم٤مرا أو ُم٤مئت٤م درهؿ ومال ي٠مظمذ ُمـ اًمزيم٤مة"(-)5
يٕمد اًمٗم٘مر ُمـ أيمثر اًمٔمقاهر آضمتامقمٞم٦م شمٕم٘مٞمدً ا ،ومٝمق ٓ ي٘متٍم قمغم ُمٜمٓم٘م٦م ضمٖمراومٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م،
سمؾ هق ضمزء ُمـ اعمٜم٤مـمؼ اًمريٗمٞم٦م واحليي٦م ،وهٜم٤مك ومجقات واوح٦م ،وىمد اىمتٍمت هذه
اًمٗمجقة قمغم وٛمـ ومجقة اًمٗم٘مر سملم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٜم٤مُمٞم٦م واًمدول اعمت٘مدُم٦م ،واًمٗم٘مر أيمثر ؿمٞمق ًقم٤م ذم
اعمٜم٤مـمؼ اًمريٗمٞم٦م أيمثر ُمٜمٝم٤م ذم اعمٜم٤مـمؼ احليي٦م-
و ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،قمغم اًمرهمؿ ُمـ وضمقد ىم٤مؾمؿ يم٤مُمؾ يٛمٙمـ اإلؿم٤مرة إًمٞمف ،إٓ أن هٜم٤مك
اًمٕمديد ُمـ آؾمتثٜم٤مءات ،قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملُ ،م٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمدول اًمٕمرسمٞم٦م همػم اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمتل شمٕمتٛمد
سمِمٙمؾ أؾم٤مد قمغم اًم٘مٓم٤مع اًمزراقمل ،متٙمٜم٧م اًمٌٚمدان اًمٖمٜمٞم٦م سم٤مًمٜمٗمط ذات قمدد اًمًٙم٤من إصٖمر

( )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،أسمق ضمٕمٗمر ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي (532 , 446هـ) ،دار اًمؽمسمٞم٦م واًمؽماث ُ ,مٙم٦م
اعمٙمرُم٦م ،د -ط ،ج ،33ص735
( )4يٜمٔمر :اًم٘م٤مُمقس اًمٗم٘مٝمل ًمٖم٦م واصٓمالطم٤م ،ؾمٕمدي أسمق ضمٞم٥م ،دار اًمٗمٙمر -دُمِمؼ– ؾمقري٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 362:هـ= 3;::
م ،ج ،3ص369
( )5اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن = شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر اًم٘مرـمٌل (اعمتقرم893 :هـ) ،ج ،:ص
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ُمـ احلد ُمـ اًمٗم٘مر ذم اًمٌٚمد ٟمٗمًف ،واًمٗم٘مر ذم اعمدن أىمؾ ُمٜمف ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمريٗمٞم٦م ،واًمٗم٘مر سملم
اعمتٕمٚمٛملم أىمؾ ُمـ إُمٞملم(-)3
وجيدر سمٜم٤م أن ٟمِمػم إمم أن طم٤مٓت اًمٗم٘مر ذم اًمقـمـ اًمٕمريب ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٕمديد ُمـ اًمٕمقاُمؾ
إظمرى ،ومٌخالف آرشمٌ٤مط سم٤مًمدظمؾ اًمٗمردي وشمقزقمف ذم اعمجتٛمٕم٤متٟ ،مجد أن اًمٍماقم٤مت
واحلروب اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمداظمٚمٞم٦م هل٤م إصمر اًمٙمٌػم ذم شمزايد ُمٕمدٓت اًمٗم٘مر< وم٘مل اعمجتٛمٕم٤مت
اعمقسمقءة هبذه اًم ٔم٤مهرة ،وهٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ُمٜمٝم٤م طم٤مٓت اًمٗم٘مر ذم دول ُمثؾ
اًمٕمراق ،وًمٌٜم٤من واًمّمقُم٤مل واًمًقدان وومٚمًٓملم ،وأيْم٤م اعمٖمرب سمًٌ٥م ٟمزاقم٤مت اًمّمحراء،
وأيْم٤م اجلزائر سمًٌ٥م اًمٍماقم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م ----إًمخ-
ثالجاً :أضباب الفكس.
هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ إؾمٌ٤مب اعم١مدي٦م إمم اًمٗم٘مر ،واًمتل أمجٚمٝم٤م ص٤مطم٥م اعمٜم٤مر سم٘مقًمف" :وًمٚمٗم٘مر
أؾمٌ٤مب يمثػمة ُمٜمٝم٤م اًمْمٕمػ واًمٕمجز قمـ اًمٙمً٥م وُمٜمٝم٤م إظمٗم٤مق اًمًٕمل ،وُمٜمٝم٤م اًمٌٓم٤مًم٦م واًمٙمًؾ،
وُمٜمٝم٤م اجلٝمؾ سم٤مًمٓمرق اعمقصٚم٦م ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م شمًقىمف إىمدار ُمـ ٟمحق طمريم٤مت اًمري٤مح واوٓمراب
اًمٌح٤مر واطمتٌ٤مس إُمٓم٤مر ،ويمً٤مد اًمتج٤مرة ورظمص إؾمٕم٤مر"(-)4
صمؿ سملم ُم١مًمػ اعمٜم٤مر اًمٓمرق اًمٕمالضمٞم٦م ًمألؾمٌ٤مب اعم١مدي٦م إمم اًمٗم٘مر وم٘م٤مل" :وإهمٜمٞم٤مء
ُمتٛمٙمٜمقن ُمـ إزاًم٦م سمٕمض هذه إؾمٌ٤مب أو شمدارك ضره٤م وإوٕم٤مف أصمره٤م ،يم٢مزاًم٦م اًمٌٓم٤مًم٦م
سم٢مطمداث أقمامل وُمّم٤مًمح ًمٚمٗم٘مراء ،وإزاًم٦م اجلٝمؾ سم٤مإلٟمٗم٤مق قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ واًمؽمسمٞم٦م  ,شمٕمٚمٞمؿ ـمرق
اًمٙمً٥م واًمؽمسمٞم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ وآؾمت٘م٤مُم٦م واًمّمدق  ,وإذا يم٤من وم٘مر اًمٗم٘مػم إٟمام هق سم٤مجلري قمغم
ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ اهلل وم٢مزاًم٦م ؾمٌ٥م وم٘مره أو ُمً٤مقمدشمف قمٚمٞمف أو ومٞمف إٟمام جيري قمغم ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمٜمف شمٕم٤ممم
أيْم٤م يمام أن همٜمك اًمٖمٜمل يمذًمؽ ،وم٤مإلٟمٗم٤مق إلطمٞم٤مء ؾمٜم٦م اهلل وُمً٤مقمدة ُمـ يٜمتًٌقن إمم اهلل شمٕم٤ممم

( )3يٜمٔمر :اًمٗم٘مر وشمقزيع اًمدظمؾ ذم اًمقـمـ اًمٕمريب ،قمٌد اًمرزاق اًمٗم٤مرس ،ص98
()4شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ (شمٗمًػم اعمٜم٤مر) ،حمٛمد رؿمٞمد سمـ قمكم رو٤م سمـ حمٛمد ؿمٛمس اًمديـ سمـ حمٛمد هب٤مء اًمديـ اًم٘مٚمٛمقين احلًٞمٜمل
(اعمتقرم3576 :هـ) ،اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب 3;;2 ،م ،ج ،4ص-58:
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قمغم أهنؿ قمٞم٤مًمف  ,إذ ٓ همٜمك هلؿ سمٙمًٌٝمؿ وٓ طمقل هلؿ وٓ ىمقة  ,يٜمزل ُمٜمزًم٦م اإلىمراض ًمف شمٕم٤ممم
وم٤مًمٗم٘مراء قمٞم٤مل ،واهلل يٕمقهلؿ سم٠ميدي إهمٜمٞم٤مء ،ويٕمقل إهمٜمٞم٤مء سمتقومٞم٘مٝمؿ ٕؾمٌ٤مب اًمٖمٜمك"(-)3
زابعاً :مسادفات نلن٘ الفكس:
 ,3اًم َٕمٞمْ َٚم٦م:
ورد هذا اعمّمٓمٚمح ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم صمالصم٦م ُمقاوع:
 ,3ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﱠ[اًمٜمً٤مء-]5 :
 ,4ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱠ[اًمتقسم٦م-]4: :
 ,5ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲙﲚﲛﲜﱠ[اًمْمحك-]: :
واًم َٕم ْٞم َٚم٦م ,سم٤مًمٗمتح ,واًمٕم٤مًم٦م :اًمٗم٘مر واًمٗم٤مىم٦م ،ي٘م٤مل :قم٤مل اًمرضمؾ يٕمٞمؾ ،إذا
اومت٘مر( -)4وىمرأ قمٚم٘مٛم٦م وهمػمه ُمـ أصح٤مب اسمـ ُمًٕمقد "قم٤مئٚم٦م" وهق ُمّمدر يم٤مًم٘م٤مئٚم٦م ُمـ ىم٤مل
ي٘مٞمؾ( -)5وطمٙمك اًمٓمؼمي أٟمف ي٘م٤مل :قم٤مل يٕمقل ،إذا اومت٘مر ،وقمٞم٤مل اًمرضمؾُ :مـ يٕمقهلؿ ،وواطمد
اًمٕمٞم٤ملَ :قم ْٞمؾ ،واجلٛمع قمٞم٤مئؾ< وأقم٤مل اًمرضمؾ :يمثرت قمٞم٤مًمف ،ومٝمق َُم ِٕمٞمؾ ،واعمرأة ُمٕمٞمٚم٦م ،أي :ص٤مرا
ذا قمٞم٤مل( -)6وذم احلدي٨م ،ىمقًمف ط( :أن شمدع ورصمتؽ أهمٜمٞم٤مء ظمػم ُمـ أن شمؽميمٝمؿ قم٤مًم٦م يتٙمٗمٗمقن
اًمٜم٤مس)( <)7أي :وم٘مراء يً٠مًمقن اًمٜم٤مس ىمقت يقُمٝمؿ-

( )3شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ (شمٗمًػم اعمٜم٤مر) ،حمٛمد رؿمٞمد سمـ قمكم رو٤م سمـ حمٛمد ؿمٛمس اًمديـ سمـ حمٛمد هب٤مء اًمديـ اًم٘مٚمٛمقين
احلًٞمٜمل (اعمتقرم3576 :هـ) ،ج ،4ص-58:
( )4هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ،حمٛمد سمـ أمحد سمـ إزهري (اعمتقرم592 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد قمقض ُمرقم٥م ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب –
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم4223 ،م ،ج ،5ص-348
( )5اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن = شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر اًم٘مرـمٌل (اعمتقرم893 :هـ) ،ج،:
ص-329
( )6ومتح اًمٌٞم٤من ذم ُم٘م٤مصد اًم٘مرآن ،أسمق اًمٓمٞم٥م حمٛمد صديؼ ظم٤من اًمٌخ٤مري ِ
اًم٘مٜمَّقضمل (اعمتقرم3529 :هـ) ،اعمَٙمتٌ٦م اًمٕمٍم َّي٦م
ُ
ًمٚمٓم ٌَ٤مقم٦م واًمٜم ّْنمَ ،صٞمدَ ا – َسمػموت3634 ،هـ  3;;4 ,م ،ج ،7ص;-48
(ُ )7متٗمؼ قمٚمٞمف-
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 ,4اخلّم٤مص٦م:
ضم٤مء ُمّمٓمٚمح اخلّم٤مص٦م ذم آي٦م واطمدة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وهل ذم أي٦م اًمتل ُمدح اهلل
شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م إٟمّم٤مر ،وأؿم٤مد سمٛمقىمٗمٝمؿ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳌﳍ ﱠ[احلنم-]; :

وأصؾ َذًمِؽ ُمـ اخلَّم٤مص ّ
ُ
ويمؾ
واخلّم٤مص ذم اًمٚمٖم٦م :ومرج ُم٤م سملم إصم٤مذم ،واخلّم٤مص٦م،

ٍ
َظم َٚمؾ َأو َظم ْرق يٙمقن ِذم ُُمٜمْخؾ َأو ٍ
ؾمح٤مب َأو ُسمر ُىمع َوم ُٝم َق َظمّم٤مص ،واًمقاطمدة َظمّم٤مص٦م،
سم٤مب َأو
احل٤ملَ ،و ِذم اًم َّتٜم ِْزيؾ( :و ًَم ْق َ
يم٤من
ُ
وجيٛمع َظمّم٤مص٤مت( ،)3واخلَ َ
ّم٤مص ُ٦م واخلَّم٤مص٤م ُء :ا ًْمٗم٘مر َو ُؾمقء ْ َ
ِ
ّم٤مص ٌ٦م) وأصؾ َذًمِؽ ِذم اًمٗمرضم٦م َأو ْ
اًمٌمء إِذا اٟمٗمرج وهك واظمتؾ(َ -)4و ِذم
ِهبِ ْؿ َظم َ
اخل َّٚم٦مَٕ ،ن َّ ْ
ِ
ِ
ي٨م َومْم٤مًم٦م «يم َ ِ
طم ِد ِ
اًمّم َال ِة ُِم َـ ْ
واًمْمٕمػ-
جلقع َّ
اخلَ َّم َ
َ٤من َخي ُّر ِر َضم ٌ٤مل ُم ْـ َىم٤م َُمت ِٝم ْؿ ِذم َّ
َ
٤مص٦م"(َ )5أ ِي ا ُ
َ ِ
اًمٌم ِء(-)6
٘مر
وأص ُٚمٝم٤م اًم َٗم ُ
واحل٤مضم ُ٦م إ َمم َّ ْ

 ,5اإلُمالق:
أُمٚمؼ ُيٛمٚمؼ ،إُمال ًىم٤م ،ومٝمق ُممٚمِؼ ،واعمٗمٕمقل ُمم ْ َٚمؼ (ًمٚمٛمتٕمدِّ ي)،
اإلُمالق ذم اًمٚمٖم٦م :آومت٘م٤مر(َ ،)7

( )3هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ،حمٛمد سمـ أمحد سمـ إزهري (اعمتقرم592 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد قمقض ُمرقم٥م ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب –
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم4223 ،م ،ج ،8ص-4;4
()4اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ ،أسمق احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده اعمرد [ت67: :هـ] اعمح٘مؼ :قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي ،دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم3643 ،هـ4222 ,م ،ج ،6ص;;-6
( )5رواه اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ،ذم أسمقاب اًمزهد ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ُمٕمٞمِم٦م أصح٤مب اًمٜمٌل ــ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـــ ،طمدي٨م رىمؿ
( ،)458:ج ،6ص-7:5
( )6اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ،جمد اًمديـ أسمق اًمًٕم٤مدات اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اسمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمِمٞمٌ٤مين
اجلزري اسمـ إصمػم (اعمتقرم828 :هـ) حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر أمحد اًمزاوى  ,حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,سمػموت،
;;35هـ 3;9; ,م ،ج ،4ص-59
( )7خمت٤مر اًمّمح٤مح ،زيـ اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر احلٜمٗمل اًمرازي (اعمتقرم888 :هـ) ،اعمح٘مؼ :يقؾمػ
يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م  ,اًمدار اًمٜمٛمقذضمٞم٦م ،سمػموت – صٞمدا ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م3642 ،هـ 3;;; .م،
ص4;:
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أُمٚمؼ َّ
اًمنمور( ،)3وأصؾ اإلُمالق اإلٟمٗم٤مق-
خص :اومت٘مر "اإلُمالق ُمّمدر ًمٙمثػم ُمـ ّ
اًمِم ُ
ي٘م٤مل :أُمٚمؼ ُم٤م ُمٕمف إُمالىم٤م ،وُمٚم٘مف ُمٚم٘م٤م إذا أظمرضمف ُمـ يده ومل حيًٌف ،واًمٗم٘مر شم٤مسمع ًمذًمؽ،
وم٤مؾمتٕمٛمٚمقا ًمٗمظ اًمًٌ٥م ذم ُمقوع اعمًٌ٥م طمتك ص٤مر سمف أؿمٝمر -وذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م" :ويريش
ممٚم٘مٝم٤م"< أي :يٖمٜمل وم٘مػمه٤م -واإلُمالق :يمثرة إٟمٗم٤مق اعم٤مل وشمٌذيره طمتك يقرث طم٤مضم٦م ،وىمد أُمٚمؼ
وأُمٚم٘مف اهلل ،وىمٞمؾ :اعمٛمٚمؼ اًمذي ٓ رء ًمف -وذم احلدي٨م" :أن اُمرأة ؾم٠مًم٧م اسمـ قمٌ٤مس :أأٟمٗمؼ
ُمـ ُم٤مزم ُم٤م ؿمئ٧م؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ أُمٚم٘مل ُمـ ُم٤مًمؽ ُم٤م ؿمئ٧م" ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﱭ ﱮﱯ ﱠ[اإلهاء:
ُ ،]53مٕمٜم٤مه ظمِمٞم٦م اًمٗم٘مر واحل٤مضم٦م(-)4


(ُ )3مٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة ،أمحد خمت٤مر قمٌد احلٛمٞمد قمٛمر (اعمتقرم3646 :هـ) ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم364; ،هـ,
422:م ،ج ،5ص-4342
(ً )4مً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل اعمٍمي ،دار ص٤مدر ،سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم -ج ،32ص-56:
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املبخح الجاىٕ
ىظسٗ اسإضالو إىل الفكس
يٕمرف اًمٗم٘مػم قمغم أٟمف اًمِمخص اًمذي ٓ ُم٤مل ًمف ،وًمٞمس ًمف يمً٥م ٓئؼ سمف ٓ يٙمٗمل ًمًد
اطمتٞم٤مضم٤مشمف اًمٞمقُمٞم٦م ُمـ اعم٠ميمؾ واعمٚمٌس واعمنمب ،وؾم٤مئر اطمتٞم٤مضم٤مشمف ُمـ همػم هف وٓ إىمت٤مر (-)3
ٍ
درضم٤مت خمتٚمٗم٦م ومٛمٜمٝمؿ اًمٖمٜمل وُمٜمٝمؿ ُمتقؾمط احل٤مل ،وُمٜمٝمؿ اًمٗم٘مػم،
وًم٘مد ضمٕمؾ اهلل اًمٜم٤مس
وًمٞمس ُمٕمٜمك أن اهلل شمٕم٤ممم أٟمٕمؿ قمغم قمٌد ُمـ قمٌ٤مده أٟمف حيٌف ،أو ذم طم٤مل ىمدر اًمرزق قمغم أطمد ُمـ
قمٌ٤مده أٟمف يٜمت٘مص ُمٜمف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ
ﱨﱠ[اإلهاء ،]52 :وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇﲈﱠ[ اًمروم ،]59 :ومٗمل هذه أي٦م وُمثٞمالهت٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٌلم اهلل شمٕم٤ممم أن
ؾمٕم٦م اًمرزق أو شمْمٞمٞم٘مف قمغم سمٕمض ُمـ قمٌ٤مده ،إٟمام هق راضمع إمم أن اهلل قمٚمٞمؿ وظمٌػم سم٠مطمقال
قمٌ٤مده ،وأيْم ً٤م هذا اًمتٗم٤موت ذم اًمرزق إٟمام هق آي٦م ُمـ آي٤مت اهلل ًمٞمٕمتؼم قمغم أصمره٤م اعم١مُمٜمقن ،يمام أن
اًمٖمٜمك واًمٗم٘مر ومتٜمتٜم٤من ًمٞمختؼم هبام اهلل شمٕم٤ممم إهمٜمٞم٤مء واًمٗم٘مراء ،ومٞمختؼم إهمٜمٞم٤مء ذم إٟمٗم٤مىمٝمؿ ذم
ؾمٌٞمؾ اهلل ،وخيتؼم اًمٗم٘مراء ذم صؼمهؿ قمغم ىمدر اهلل ،قمالوة قمغم ذًمؽ يٌلم اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم أن ًمف
طمٙمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم هذا اجل٤مٟم٥م ،أٓ وهل أٟمف ذم طم٤مل سمًط اًمرزق جلٛمٞمع قمٌ٤مده وضمٕمٚمٝمؿ أهمٜمٞم٤مء ٓ
حيت٤مج سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م ٕدى ذًمؽ قمغم سمٖمل اًمٜم٤مس ،وإومً٤مدهؿ ًمألرض ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﲘﲙﲚ

ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﱠ[اًمِمقرى-]49 :
ي٘مقل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم هذه أي٦م" :أيً :مق أقمٓم٤مهؿ وومؼ طم٤مضم٤مهتؿ ُمـ اًمرزق حلٛمٚمٝمؿ
ظمػم
أذا
ً
وسمٓمرا -ىم٤مل ىمت٤مدة :يم٤من ي٘م٤ملُ :
ذًمؽ قمغم اًمٌٖمل واًمٓمٖمٞم٤من ُمـ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ً
اًمٕمٞمش ُم٤مٓ ُي ْٚمٝمٞمؽ وٓ يٓمٖمٞمؽ ،وأٟمف قمزوضمؾ يرزىمٝمؿ ُمـ اًمرزق ُم٤م خيت٤مره مم٤م ومٞمف صالطمٝمؿ
وهق أقمٚمؿ سمذًمؽ ومٞمٖمٜمل ُمـ يًتحؼ اًمٖمٜمك ويٗم٘مر ُمـ يًتحؼ اًمٗم٘مر يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م (إن ُمـ

( )3وؾم٤مئؾ ُمٕم٤مجل٦م اًمٗم٘مر ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي (أهؾ اًمّمٗم٦م أٟمٛمقذضم٤م)ُ ،م٤مضمد سمـ ص٤مًمح سمـ ُمِمٕم٤من اعمقىمد ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم
سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ,يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م  ,ىمًؿ آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل3658 ,3657 ،هـ -ص 4
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قمٌ٤مدي ُمـ ٓ يّمٚمحف إٓ اًمٖمٜمل وًمق أوم٘مرشمف ٕومًدت قمٚمٞمف ديٜمف وإن ُمـ قمٌ٤مدي ُمـ ٓ يّمٚمحف
إٓ اًمٗم٘مر وًمق أهمٜمٞمتف ٕومًدت قمٚمٞمف ديٜمف)" (-)4()3
إذا يٜمٔمر اإلؾمالم إمم اًمٗم٘مر ٟمٔمرة طمٙمٞمٛم٦م ومٞمٝم٤م ص٤مًمح اًمٗمرد اًمٗم٘مػم ،وحلٙمٛم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم
يمرم اهلل سمٜمل آدم يمٚمٝمؿ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:
وًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ اًمذًم٦م واعمٝم٤مٟم٦م ًمٚمٗم٘مػم ،يمٞمػ ذًمؽ وىمد ّ
ﱡﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏﱠ[اإلهاء-]92 :
يمام أن اًمٜمٙم٤مح ىمد يٙمقن ؾمٌٌ ً٤م ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٖمٜمك سمحً٥م اًمٜمٔمرة اًم٘مرآٟمٞم٦م ،ي٘مقل شمٕم٤ممم:
ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ

ﱓﱔﱠ[اًمٜمقر ،]54 :وسم٤مًمت٤مزم يٙمقن ؾمٌٌ٤م ُمـ أؾمٌ٤مب إزاًم٦م اًمٗم٘مر-
ي٘مقل اًمٓمؼمي" :إن يٙمـ ه١مٓء اًمذيـ ُشمٜمْٙمِحقهنؿ ُمـ أي٤مُمك رضم٤مًمٙمؿ وٟمً٤مئٙمؿ وقمٌٞمديمؿ
وإُم٤مئٙمؿ أهؾ وم٤مىم٦م ووم٘مر ،وم٢من اهلل يٖمٜمٞمٝمؿ ُمـ ومْمٚمف ،ومال يٛمٜمٕمٜمٙمؿ وم٘مرهؿ ُمـ إٟمٙم٤مطمٝمؿ"(-)5
وذم ؾمٞم٤مق أي٦م اًمٙمريٛم٦م ّسملم اًمٓمؼمي قمـ اسمـ قمٌ٤مس أن اًمٜمٙم٤مح ؾمٌ٥م ًمٚمٖمٜمل سمٕمد اًمٗم٘مر،
ي٘مقل اسمـ قمٌ٤مس" :أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمٜمٙم٤محَّ ،
يزوضمقا أطمرارهؿ
ورهمٌٝمؿ ومٞمف ،وأُمرهؿ أن ّ
وقمٌٞمدهؿ ،ووقمدهؿ ذم ذًمؽ اًمٖمٜمك"( -)6وإمم ذًمؽ ذه٥م اسمـ ُمًٕمقد أيْم٤م وم٘م٤مل" :اًمتٛمًقا
اًمٖمٜمك ذم اًمٜمٙم٤مح"(-)7

( )3احلدي٨م ذم ٟمقادر إصقل ،ذم إصؾ اًمث٤مين واًمًتلم واعمئ٦م (ذم وصػ إوًمٞم٤مء وطم٘مٞم٘م٦م اًمقٓي٦م واًمتحذير ُمـ إه٤مٟمتٝمؿ)
ٟ ،454.4مقادر إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل ط ،حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًـ سمـ سمنم ،أسمق قمٌد اهلل ،احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي
(اعمتقرمٟ :محق 542هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة ،دار اجلٞمؾ – سمػموت-
( )4شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ (اسمـ يمثػم) ،أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم996 :هـ)،
اعمح٘مؼ :حمٛمد طمًلم ؿمٛمس اًمديـ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 363; ,هـ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مُ ،مٜمِمقرات حمٛمد قمكم سمٞمْمقن –
سمػموت ،,ج ،7ص-88
( )5ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،أسمق ضمٕمٗمر ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي (532 , 446هـ) ،ج; ،3ص-387
( )6اًمً٤مسمؼ ٟمٗمًف ج; ،3ص-388
( )7اًمً٤مسمؼ ٟمٗمًف-
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وىمد يٙمقن اًمٗم٘مر واعمًٙمٜم٦م ؾمٌ ًٌ٤م ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمج٤مة ُمـ اًمٔم٤معملم ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐ ﲃ ﲄ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓﲔﱠ[اًمٙمٝمػ-]9; :
ي٘مقل اًمًٕمدي" :أي :يم٤من ُمرورهؿ قمغم ذًمؽ اعمٚمؽ اًمٔم٤ممل ،ومٙمؾ ؾمٗمٞمٜم٦م ص٤محل٦م متر قمٚمٞمف
ُم٤م ومٞمٝم٤م قمٞم٥م همّمٌٝم٤م وأظمذه٤م فمٚمام ،وم٠مردت أن أظمرىمٝم٤م ًمٞمٙمقن ومٞمٝم٤م قمٞم٥م ،ومتًٚمؿ ُمـ ذًمؽ
اًمٔم٤ممل"(-)3
وومٞمام قمدا احلٙمٛم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ُمـ إهمٜم٤مء اًمٌٕمض وضمٕمؾ اًمٌٕمض وم٘مػم ًا ،وم٘مد ؾم٤موى سملم ِّ
يمؾ ُمـ
اًمٖمٜمل واًمٗم٘مر ذم اًمٕمٌ٤مدات ،وم٤مًمٖمٜمل ي٘مػ ضمٜم ًٌ٤م إمم ضمٜم٥م ُمع اًمٖمٜمل ذم صػ واطمد ٕداء اًمّمالة
اعمٗمروو٦م قمغم يمٚمٞمٝمام ،وٟمجدهؿ ذم اًمٕمٛمرة واحل٩م يٚمًٌقن صمٞم٤مسم٤م سمنموط ُمٕمٞمٜم٦م ٓ ،يًتٓمٞمع اعمرء
أن يٗمرق هب٤م سملم اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم ،وأيْم ً٤م اًمتًقي٦م سملم اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم ذم إىم٤مُم٦م احلد قمغم ُمـ ي٘مؽمف
ذٟمٌ ً٤م يًتحؼ احلد ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل ؾم٤موى ومٞمٝم٤م اإلؾمالم سملم اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم-
سمنم اًمٜمٌل ط اًمٗم٘مػم اًمذي طمرم ُمـ قمٚمق اعمٙم٤مٟم٦م اعم٤مدي٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ،سم٠مٟمف
قمالوة قمغم ذًمؽ وم٘مد ّ
ذم أظمرة ًمف ُمـ اًمٕمٚمق اعمٕمٜمقي اًمٙمثػم ،وُمـ ذًمؽ اًمٕمٚمق أهنؿ يًٌ٘مقن أهؾ اجلٜم٦م دظمقًٓ إًمٞمٝم٤م،
ىم٤مل ط" :يدظمؾ وم٘مراء اعم١مُمٜملم اجلٜم٦م ىمٌؾ إهمٜمٞم٤مء سمٜمّمػ يقمَ -خًامئ٦م قم٤مم"( )4وذم رواي٦م
أظمرى (سم٠مرسمٕملم ظمري ًٗم٤م) ىم٤مل ومٞمٝم٤م ُمًٚمؿ(:وم٘مرا ُء اعمٝم٤مضمريـ)(-)6()5
( )3شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد اهلل اًمًٕمدي (اعمتقرم3598 :هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٌد
اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 3642هـ  4222,م -ص6:4
( )4رواه اسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اًمزهد ،سم٤مب ُمٜمزًم٦م اًمٗم٘مراء ،طمدي٨م رىمؿ ( )6344ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،حمٛمد سمـ يزيد أسمق قمٌد اهلل
اًم٘مزويٜمل ،حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار اًمٗمٙمر – سمػموت ،وإطم٤مدي٨م ُمذيٚم٦م سم٠مطمٙم٤مم إًمٌ٤مين قمٚمٞمٝم٤م ،ج،4
ص ( 35:4صحٞمح) ،ص ِحٞمح َّ ِ
اًمؽم ِهٞم٥م ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،اًمٓمٌٕم٦م إومم3643 ،هـ  4222 ,م،
اًمؽمهمٞم٥م َو َّ ْ
َ ُ ْ
ُمٙمتٌَ٦م اعمَٕم٤مرف ًمِٚمٜم ْ ِ
َنم واًمتقز ْيع ،اًمري٤مض  ,اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،ج ،5ص464
( )5رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مق ،سم٤مب طمدصمٜم٤م ىمتٞمٌ٦م سمـ ؾمٕمٞمد ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)9876اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمًٛمك صحٞمح
ُمًٚمؿ ،أسمق احلًلم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمً٤مسمقري ،دار اجلٞمؾ سمػموت  +دار إوم٤مق اجلديدة ـ سمػموت،
ج ،:ص 442
اًمًػموان ،،دار اًم٘مٚمؿ ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
( )6إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ،أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم :صحح سم٢مذاف قمٌد اًمٕمزيز قمز اًمديـ ّ
اًمث٤مًمث٦م ،-جُ ،6مـ ص 3:2:إمم -3:7
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الفصل الجاىٕ
معادت٘ الفكس فسدٓاً
املبخح األّل :الدعاّ ٛاالضتػفاز ّالطعٕ لطلب السشم:
املطلب األّل :الدعاّ ٛاالضتػفاز:
ُمـ أهداف اإلؾمالم طمؾ ُمٕمْمالت اإلٟمً٤من قمغم أؾم٤مس ُمٌ٤مدئ صم٤مسمت٦م وظمّم٤مئص ممٞمزة،
وشمِمٛمؾ هذه( :اًمرسم٤مٟمٞم٦م ،واًمِمٛمقًمٞم٦م واًمقاىمٕمٞم٦م) ،وهٜم٤م ٟم٘مدم ؾمٞم٤مؾم٦م اإلؾمالم ذم طمؾ إطمدى
اعمِمٙمالت (ُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مر) ،طمٞم٨م يًتخدم اإلؾمالم أؾم٤مًمٞم٥م ُمتٜمققم٦م ًمٚم٘مْم٤مء قمغم اًمٗم٘مرُ ،مٜمٝم٤م
اًمدقم٤مء وقمدم اًمًخط ُمـ ىمدر اهلل ُمع اًمًٕمل ًمٚمحّمقل قمغم اًمرزق ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:ﭐﱡﭐﱍﱎ

ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ[هم٤مومر:
-]82
ومٚم٘مد أُمر اهلل شمٕم٤ممم ذم هذه أي٦م قمٌ٤مده سم٤مًمدقم٤مء ،ووقمدهؿ سم٤مٓؾمتج٤مسم٦م ،وم٢مذا ٓزم اعمحت٤مج
اًمدقم٤مء ومٛمـ اعم١ميمد أن اهلل ؾمٞمٗمتح ًمف أسمقاب اًمرزق< أي" :اقمٌدوين وأظمٚمّمقا زم اًمٕمٌ٤مدة دون ُمـ
شمٕمٌدون ُمـ دوين ُمـ إوصم٤من وإصٜم٤مم ،وهمػم ذًمؽ ( َأؾمت ِ
٥م دقم٤مءيمؿ
٥م ًَمٙم ُْؿ) ي٘مقلُ :أ ِضم ْ
َج ْ
ْ
وم٠مقمٗمق قمٜمٙمؿ وأرمحٙمؿ" (-)3
ورمح٦م اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٗم٘مراء هق أن يرزىمٝمؿ ُمـ ومْمٚمف ُم٤م يًد طم٤مضمتٝمؿ ،ويٖمٜمٞمٝمؿ قمـ اعمً٠مًم٦م،
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏﱠ [ٟمقح-]34, 32 :
ي٘مقل اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه ًممي٦م" :ؾمٚمقا رسمٙمؿ همٗمران ذٟمقسمٙمؿ ،وشمقسمقا إًمٞمف ُمـ يمٗمريمؿ،
همٗم٤مرا ًمذٟمقب ُمـ
وقمٌ٤مدة ُم٤م ؾمقاه ُمـ أهل٦م ووطمدوه ،وأظمٚمّمقا ًمف اًمٕمٌ٤مدة ،يٖمٗمر ًمٙمؿ ،إٟمف يم٤من ً
أٟم٤مب إًمٞمف ،وشم٤مب إًمٞمف ُمـ ذٟمقسمف---ويً٘مٞمٙمؿ رسمٙمؿ إن شمٌتؿ ووطمدمتقه وأظمٚمّمتؿ ًمف اًمٕمٌ٤مدة
اًمٖمٞم٨م ،ومػمؾمؾ سمف اًمًامء قمٚمٞمٙمؿ ُمدرارا ُمتت٤مسمٕم٤م"(-)4

( )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،أسمق ضمٕمٗمر ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي (532 , 446هـ) ،ج ،43ص -628
( )4ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،أسمق ضمٕمٗمر ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي (532 , 446هـ) ،ج ،45ص -855
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وي٘مقل اًمزضم٤مج ذم شمٗمًػمه ًممي٦م إن ـمٚم٥م ٟمقح

ُمٜمٝمؿ آؾمتٖمٗم٤مر واًمتقسم٦م واًمرضمقع إمم

اهلل شمٕم٤ممم إٟمام هق سمًٌ٥م إص٤مسمتٝمؿ سم٤مجلدب ذم ذًمؽ اًمقىم٧م(-)3
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲫﱠ[هقد ،]5 :ومٙمؾ ذًمؽ يدل قمغم أن ًمٚمدقم٤مء إصمر اًمٙمٌػم ذم طمؾ ُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مر-
ﲬ
ﲪ
وذم اًم٘مرآن أيْم٤م أُمرٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٗمرار إًمٞمف واًمٚمجقء إًمٞمف وـمٚم٥م اعمٖمٗمرة ُمٜمف شمٕم٤ممم واًمٌٕمد
قمـ اًمنمك وؾم١مال ُمـ ؾمقاه ،وم٘م٤مل قمغم ًمً٤من ٟمٌٞمف ط ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ

ﳚ ﳛ ﱠ[اًمذاري٤مت ،]72 :ومم٤م يدًمؾ قمغم ُم٤م ذهٌٜم٤م إًمٞمف أن اهلل شمٕم٤ممم ومٞمام يٚمٞمٝم٤م ُمـ آي٤مت سملم أٟمف
ٓ يريد أن يرزق أطمدً ا ُمـ قمٌ٤مده أظمريـ ،سمؾ اهلل هق اًمرزاق اًمذي يرزق اًمٗم٘مراء وإهمٜمٞم٤مء
قمغم طمد ؾمقاء ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ

ﱺﱻﱠ[اًمذاري٤مت-]7: – 79 :
وييب اًمٜمٌل ط اعمث٤مل اًمٕمٛمكم واًمتٓمٌٞم٘مل عم٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ُمـ وضمقب دقم٤مء اهلل شمٕم٤ممم عم٤م
يٕمرض ًمٚمٛمًٚمؿ ُمـ ُمِمٙمالت وُمٕمْمالت ذم طمٞم٤مشمف ،وُمٜمٝم٤م ُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مر ،ومدقم٤مء اعمًٚمؿ رسمف
شمٌ٤مرك شمٕم٤ممم أن يٖمٜمٞمف ويرزىمف وارد ذم اًمًٜم٦م أيْم٤م وم٘مد طم٨م اًمٜمٌل ط اعمًٚمٛملم قمغم أن يٓمٚمٌقا
اًمٖمٜمك ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وم٘مد ضم٤مء ُمـ دقم٤مء رؾمقل اهلل ط" :اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ اهلدى واًمت٘مك
واًمٕمٗم٤مف واًمٖمٜمك"(( -)4واًمٖمٜمك) اعم٘مّمقد ذم احلدي٨م هق همٜمك اًمٜمٗمس قمـ اًمٜم٤مس واؾمتٖمٜم٤مئٝم٤م قمام
ذم أيدهيؿ(-)5

(ُ )3مٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف ،إسمراهٞمؿ سمـ اًمني سمـ ؾمٝمؾ ،أسمق إؾمح٤مق اًمزضم٤مج (اعمتقرم533 :هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٌد اجلٚمٞمؾ قمٌده
ؿمٚمٌل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 362:هـ3;:: ,م ،قم٤ممل اًمٙمت٥م – سمػموت ،ج ،7ص;44
( )4رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ،سم٤مب اًمتٕمقذ ُمـ ذ ُم٤م قمٛمؾ وُمـ ذ ُم٤م مل يٕمٛمؾ ،طمدي٨م رىمؿ
( ،)4943ج ،6ص 42:9
( )5اًمٙمقيم٥م اًمقه٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ (اعمًٛمك :اًمٙمقيم٥م اًمقه٤مج واًمروض اًمٌٝم٤مج ذم ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج)،
حمٛمد إُملم سمـ قمٌد اهلل إُ َرُمل اًم َٕم َٚمقي اهل َ َرري اًمِم٤مومٕملٟ ،مزيؾ ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م واعمج٤مور هب٤م ُمراضمٕم٦م :جلٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء
سمرئ٤مؾم٦م اًمؼمومًقر ه٤مؿمؿ حمٛمد قمكم ُمٝمدي ،اعمًتِم٤مر سمراسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُ ,مٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،دار اعمٜمٝم٤مج – دار ـمقق
اًمٜمج٤مة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم3652 ،هـ422; ,م ،ج ،47ص-343
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

وُمـ ذًمؽ أيْم٤م أن ضمٕمؾ اإلؾمالم اًمدقمقة ًمٚمٜم٤مس سمزي٤مدة اعم٤مل ووومرشمف دًمٞمال ُمـ أدًم٦م طم٥م
أظمريـ واسمتٖم٤مء اخلػم هلؿ :ومٚم٘مد أورد اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف أن رؾمقل اهلل ط دقم٤م ًمّم٤مطمٌف
وظم٤مدُمف" :اًمٚمٝمؿ أيمثر ُم٤مًمف وسم٤مرك ًمف"( -)3وهذا طمج٦م قمغم ضمقاز اًمدقم٤مء ذم شمٙمثػم اعم٤مل واًمقًمد،
ًمٙمـ ُمع اًمدقم٤مء سم٤مًمؼميم٦م وآضمتٝم٤مد ذم يمٗم٤مي٦م اًمٗمتٜم٦م ،وسمذًمؽ يمٛمؾ ٕٟمس ظمػمي اًمدٟمٞم٤م وأظمرة،
وهذا احلدي٨م قمٚمؿ ُمـ أقمالم ٟمٌقة اًمٜمٌل ط ٕٟمف اؾمتجٞمٌ٧م ًمف دقمقشمف ومٙمثر ُم٤مًمف ووًمده ،وسمختؿ
ُمـ اًمٗمتـ ،وذم احلدي٨م اًمتامس اًمدقم٤مء ُمـ أهؾ

اًمدقم٤مء سم٤مًمؼميم٦م مت٧م اًمدقمقة ،وظمٚمّمف اهلل
اخلػم(-)4


املطلب الجاىٕ
الطعٕ لطلب السشم
ًم٘مد طمثٜم٤م اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم قمغم اًمًٕمل واًمٕمٛمؾ ُمـ ظمالل اُمتٜم٤مٟمف قمغم قمٌ٤مدة سم٠من ؾمخر هلؿ
إرض وُم٤م ومٞمٝم٤م :وُمـ ذًمؽ ـمٚمٌف شمٕم٤ممم ُمـ اًمٜم٤مس أن يًتٗمٞمدوا ُمٜمٝم٤م وأن يٕمٛمروه٤م ويمؾ هذا
يٕمد ُمـ أوضمف اًمٕمٌ٤مدة هلل شمٕم٤ممم ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱠ

[إقمراف-]32 :
ي٘مقل اجلزائري" :هذه ٟمٕمٛم٦م أظمرى وهل أن ضمٕمؾ هلؿ ومٞمٝم٤م ُمٕم٤ميش وأرزاىم ً٤م يٓمٚمٌقهن٤م ومٞمٝم٤م
وحيّمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م وقمٚمٞمٝم٤م ىم٤مُم٧م طمٞم٤مهتؿ"(-)5
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ

[اعمٚمؽ-]37 :

( )3رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب دقمقة اًمٜمٌل ط خل٤مدُمف سمٓمقل اًمٕمٛمر وسمٙمثرة ُم٤مًمف ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)7;:6ج،7
ص ، 4558ورواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ضمقاز اجلامقم٦م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م ،واًمّمالة قمغم طمّمػم وَخرة
وصمقب ،وهمػمه٤م ُمـ اًمٓم٤مهرات ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)882ج ،3ص-679
( )4اًمٙمقيم٥م اًمقه٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ،ج; ،ص-344
( )5أين اًمتٗم٤مؾمػم ًمٙمالم اًمٕمكم اًمٙمٌػم ،أسمق سمٙمر ضم٤مسمر سمـ ُمقؾمك سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ ضم٤مسمر اجلزائريُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ،
اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :اخل٤مُمً٦م3646 ،هـ4225.م ،ج ،4ص-376
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ
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ومٚم٘مد ضمٕمؾ اهلل إرض ُمًخرة ًمإلٟمً٤من ،وأُمرٟم٤م سم٤مًمًٕمل ذم دروهب٤م وؾمٌٚمٝم٤م يمًٌ٥م ُمـ
أؾمٌ٤مب احلّمقل قمغم اًمرزق< إ ًذا اًمًٕمل ؾمٌ٥م واًمرزق ٟمتٞمج٦م ،ي٘مقل اًمٓمؼمي" :وم٤مُمِمقا ذم
ٟمقاطمٞمٝم٤م وضمقاٟمٌٝم٤م ،وذًمؽ أن ٟمقاطمٞمٝم٤م ٟمٔمػم ُمٜم٤ميم٥م اإلٟمً٤من اًمتل هل ُمـ أـمراومف ،وىمقًمف:
(و ُيم ُٚمقا ُِم ْـ ِر ْز ِىم ِف) ي٘مقل :ويمٚمقا ُمـ رزق اهلل اًمذي أظمرضمف ًمٙمؿ ُمـ ُمٜم٤ميم٥م إرض"(-)3
َ
وىمد قمؼم اهلل شمٕم٤ممم قمـ اُمتٜم٤مٟمف قمغم ظمٚم٘مف ،مم٤م يِمٕمر أن ذم هذا إُمر ُمع اإلسم٤مطم٦م شمقضمٞمٝم ً٤م ،وطمث ً٤م
ًمألُم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ اجل٤مد ،وقمغم اًمًٕمل ،واًمٕمٛمؾ واجلد ،واعمٌم ذم ُمٜم٤ميم٥م إرض ُمـ يمؾ
ضم٤مٟم٥م< ًمتًخػمه٤م وشمذًمٞمٚمٝم٤م< مم٤م جيٕمؾ إُم٦م أطمؼ هب٤م ُمـ همػمه٤م(-)4

يمام ضمٕمؾ اهلل اًمٕمٛمؾ ُمـ إدًم٦م قمغم صدق اًمتقيمؾ قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وصم٘م٦م اًمٕمٌ٤مد سمققمده شمٕم٤ممم
ي٘مقل رؾمقل اهلل طً" :مق أٟمٙمؿ َشمقيمَّٚمقن قمغم اهلل طمؼ شمقيمٚمف ًمرزىمٙمؿ يمام يرزق اًمٓمػم شمٖمدو
َخ٤مص ً٤م وشمروح سمٓم٤مٟم ً٤م"(-)5
وًم٘مد قمدّ اهلل همٜمك اًمٜمٌل ط سمٕمد وم٘مره ُمـ اًمٜمٕمؿ اًمتل يٛمتـ هب٤م رسمٜم٤م شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم قمٚمٞمف ط،
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲙ ﲚ ﲛﲜﱠ[اًمْمحك ،]: :ومٝمذه ٟمٕمؿ ذيمره٤م ؾمٌح٤مٟمف ،وهذا ُمـ
أقمٔمؿ إُمقر ذم اًمدٟمٞم٤مُ ،مـ صٖمره إمم ؿمٌ٤مسمف ويمؼم ؾمٜمف ،صمؿ ظمروضمف ط سمٜمقر اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل
أو٤مءت اًمدٟمٞم٤م ،صمؿ طمٗمٔمف ط ُمـ اًمٜم٤مس ،صمؿ ٟمٍمه ط قمغم أقمداء اًمديـ ،وإفمٝم٤مر ديٜمف وإقمالء
يمٚمٛمتف(-)6
ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم َىمقًم ِ ِف شمٕم٤ممم:ﭐﱡﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ[اًمْمحك" ،]: :أي :يمٜم٧م وم٘مػما
ذا قمٞم٤مل ،وم٠مهمٜم٤مك اهلل قمٛمـ ؾمقاه ،ومجٛمع ًمف سملم ُم٘م٤مُمل ،اًمٗم٘مػم اًمّم٤مسمر واًمٖمٜمل اًمِم٤ميمر"(-)7
( )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،أسمق ضمٕمٗمر ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي (532 ,446هـ) ،ج ،45ص -735
( )4أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن ،حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل (اعمتقرم:
35;5هـ) ،ج ،:ص-45:
( )5رواه اًمؽمُمذي ،يمت٤مب اًمزهد ،سم٤مب اًمتقيمؾ قمغم اهلل ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)4566ج ،6ص ،795ىم٤مل أسمق قمٞمًك :هذا طمدي٨م
طمًـ صحٞمح ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ هذا اًمقضمف و أسمق متٞمؿ اجلٞمِم٤مين اؾمٛمف قمٌد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ ،وىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين :صحٞمح-
( )6أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن ،حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل (اعمتقرم:
35;5هـ) ،دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم و اًمتقزيع سمػموت – ًمٌٜم٤من ,اًمٓمٌٕم٦م3637 :هـ3;;7 ,م ،ج ،:ص-77:, 779
( )7شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم996 :هـ) ،ج ،:ص -635
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﭐﱡﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕﱠ[ىمريش ،]6 :ومٚم٘مد
يم٤مٟم٧م شم٠مشمٞمٝمؿ ُمـ يمٚمت٤م اًمرطمٚمتلم أُمقال وأرزاق< وًمذا أشمٌع اًمرطمٚمتلم سم٤مُمتٜم٤مٟمف قمٚمٞمٝمؿ :سم٠من
أـمٕمٛمٝمؿ ُمـ ضمقع(-)3

ودمدر اإلؿم٤مرة إمم شم٠ميمٞمد اًم٘مرآن قمغم أن اعم٤مل ُمـ إريم٤من اعمٝمٛم٦م ذم احلٞم٤مة واًمذي سمدوره
يًٝمؿ ذم إىم٤مُم٦م صحٞمح اًمديـ واًمٕمٞمش ذم اًمدٟمٞم٤م سمّمح٦م روطمٞم٦م وسمدٟمٞم٦م شمٕملم قمغم إىم٤مُم٦م اًمديـ،
ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:ﭐﭐﱡﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ[اًمٜمً٤مء-]7 :
ومٝمٜم٤م "طم٨م قمغم آطمتٞم٤مط ذم أُمر إُمقال< ًمٙمقهن٤م ؾمٌٌ٤م عمّم٤مًمح اعمٕم٤مش واعمٕم٤مد ،ويمؾ
ذًمؽ يدل قمغم اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمتقصٞم٦م سمحٗمظ اعم٤مل احلالل ،وصقٟمف قمـ اهلالك< ًمٞمتٛمٙمـ اإلٟمً٤من
سمقاؾمٓمتف ُمـ اإلٟمٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،واإلقمراض قمـ ُمً٤مظمط اهللُ :مـ اًمرسم٤م ،وهمػمه ،واعمقافمٌ٦م
قمغم شم٘مقى اهلل"(-)4
وظمالص٦م اًم٘مقل إن اإلؾمالم مل ي٘مػ قمٜمد اىمؽماح وضمٝم٤مت ٟمٔمر ومريدة ًمٚمٛمًٚمٛملم طمقل
اًمٗم٘مر ،سمؾ طمدد اًمًٚمقيمٞم٤مت وجم٤مٓت اًمًٚمقك اًمتل شمتٓمٚم٥م هذا اًمتّمقر ،وي٘مدم اإلؾمالم
ًمٚمٜم٤مس طمٚمقًٓ قمٛمٚمٞم٦م ًمتجٜم٥م أؿمٌ٤مح اًمٗم٘مر واحلرُم٤من ،وُم٤م شمِمٛمٚمف ُمـ اًمٕمقاىم٥م ،وُمـ ذًمؽ
اًمٕمٛمؾ واًمًٕمل< طمٞم٨م يٕمت٘مد اخلؼماء أن اًمٕمٛمؾ هق أؾم٤مس آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل ٕٟمف اعمّمدر
اًمرئٞمز ًمٚمدظمؾ احلالل -هذا اًمٕمٛمؾ هق ضمٝمد ُمٕم٘مقل سمذًمتف اًمٌنمي٦م ًمتح٘مٞمؼ سمٜم٤مء إرض اًمتل
ورصمٝم٤م ،وآؾمتٗم٤مدة ُمـ اؾمتخالف اإلٟمً٤من سم٠مرض اهلل ،طمتك يًتٗمٞمد هق وضمٜمًف ُمـ شمٚمٌٞم٦م
اطمتٞم٤مضم٤مشمف وإؿمٌ٤مقمٝم٤م-


( )3أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن ،حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل (اعمتقرم:
35;5هـ) ،ج ،4ص -674
()4اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب ،أسمق طمٗمص هاج اًمديـ قمٛمر سمـ قمكم سمـ قم٤مدل احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل اًمٜمٕمامين (اعمتقرم997 :هـ)،
اعمح٘مؼ :اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد واًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,سمػموت ً .مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم363; ،هـ 3;;:,م ،ج ،6ص-698
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املبخح الجالح
اضتػعاز ميصل٘ الفكسا ٛيف اسإضالو
إن ُمـ اؾمتِمٕم٤مر ُمٜمزًم٦م اًمٗم٘مراء طمٗمظ طم٘مقق إضمراء واًمٕمامل ،وم٘مد ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
طمٙم٤مي٦م اهلل شمٕم٤ممم قمـ ىمقل اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح عمقؾمك

 :ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ

ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅﱠ[اًم٘مّمص <]49 :أي :أدظمؾ قمٚمٞمؽ ُمِم٘م٦م سمٛمٜم٤مىمِم٦م
وُمراقم٤مة أوىم٤مت وٓ ذم إمت٤مم قمنم وٓ همػم ذًمؽ(-)3
وًم٘مد طمثٜم٤م رؾمقل اهلل ط سم٠من ٟمالزم اًمٗم٘مراء واًمْمٕمٗم٤مء ،وأن ٟمجٚمس ُمٕمٝمؿ ،وم٢من ذم هذا
اًمٗمٕمؾ سمٕمدً ا قمـ اعمٔم٤مهر اًمدٟمٞمقي٦م ،واضمتٜم٤مب ومتٜمتٝم٤م ،ضم٤مء ذم صحٞمح ُمًٚمؿَ ،قم ِـ اعمْ ِ ْ٘مدَ ا ِم ْسم ِـ
ذ ْي ٍحَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،قم ْـ َؾم ْٕم ٍدَ ،ىم َ٤ملُ " :يمٜمَّ٤م َُم َع اًمٜمٌَِّ ِّل ط ِؾم َّت َ٦م َٟم َٗم ٍرَ ،وم َ٘م َ٤مل اعمُْ ْ ِ
نميم َ
ُقن ًمِٚمٜمٌَِّ ِّل ط :ا ْـم ُر ْد
َُ
ِ
ُقن َقم َٚمٞمٜمَ٤مَ ،ىم َ٤مل و ُيمٜم ُْ٧م َأٟمَ٤م واسمـ ُمًٕم ٍ
قدَ ،و َر ُضم ٌؾ ُِم ْـ ُه َذ ْي ٍؾَ ،وسمِ َال ٌلَ ،و َر ُضم َال ِن
َ ْ ُ َ ْ ُ
َ
جي َ ِؽمئ َ ْ
َه ُ١م َٓء َٓ َ ْ
س رؾم ِ
هلل ط َُم٤م َؿم٤م َء اهللُ َأ ْن َي َ٘م َع َوم َحدَّ َ
هلل :
ث َٟم ْٗم ًَ ُف َوم َ٠مٟم َْز َل ا ُ
قل ا ِ
ًَم ًْ ُ٧م ُأ َؾم ِّٛم ِٞمٝم َامَ ،وم َق َىم َع ِذم َٟم ْٗم ِ َ ُ
ِ
ِ
ٌم ُي ِريدُ َ
َو َٓ َشم ْٓم ُر ِد ا ًَّم ِذي َـ َيدْ ُقم َ
ون َو ْضم َٝم ُف" (" )4واعمٕمٜمك شم٘مرهبؿ إًمٞمؽ وشمًٛمح
قن َر َّ ُهب ْؿ سمِ٤م ًْم َٖمدَ اة َوا ًْم َٕم ِّ
هلؿ سم٤مجلٚمقس ذم جمٚمًؽ وٟمحـ ٓ ٟمجٚمس ُمٕمٝمؿ واـمردهؿ قمٜمؽ" (-)5
وقمـ ظمٌ٤مب  ىم٤مل" :ضم٤مء إىمرع سمـ طم٤مسمس اًمتٛمٞمٛمل وقمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ اًمٗمزاري،
ومقضمدا اًمٜمٌل ط ىم٤مقمدا ُمع سمالل وصٝمٞم٥م وقمامر وظمٌ٤مب ذم أٟم٤مس وٕمٗم٤مء ُمـ اعم١مُمٜملم ومٚمام
رأوهؿ طمقًمف طم٘مروهؿ وم٠مشمقه ومخٚمقا سمف وم٘م٤مًمقاٟ :مح٥م أن دمٕمؾ ًمٜم٤م ُمٜمؽ جمٚمً٤م شمٕمرف اًمٕمرب ًمف

( )3اًمناج اعمٜمػم ذم اإلقم٤مٟم٦م قمغم ُمٕمروم٦م سمٕمض ُمٕم٤مين يمالم رسمٜم٤م احلٙمٞمؿ اخلٌػم ،ؿمٛمس اًمديـ ،حمٛمد سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل
اًمِم٤مومٕمل (اعمتقرم;99 :هـ)ُ ،مٓمٌٕم٦م سمقٓق (إُمػمي٦م) – اًم٘م٤مهرة ،قم٤مم اًمٜمنم34:7 :هـ ،ج ،5ص-;6
( )4صحٞمح ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب ذم ومْمؾ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص  ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)4635ج ،6ص -3:9:
( )5اًمٙمقيم٥م اًمقه٤مج واًمروض اًمٌٝم٤مج ذم ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،حمٛمد إُملم سمـ قمٌد اهلل إُ َرُمل اًم َٕم َٚمقي اهل َ َرري
اًمِم٤مومٕمل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم3652 ،هـ422; ,م ،دار اعمٜمٝم٤مج  ,دار ـمقق اًمٜمج٤مة ،ج ،45ص -6:4
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ومْمٚمٜم٤م وم٢من وومقد اًمٕمرب شم٠مشمٞمؽ ،ومٜمًتحل أن شمراٟم٤م ىمٕمقدا ُمع ه١مٓء إقمٌد وم٢مذا ٟمحـ ضمئٜم٤مك
وم٠مىمٛمٝمؿ قمٜم٤م وم٢مذا ٟمحـ ومرهمٜم٤م وم٤مىمٕمد ُمٕمٝمؿ إن ؿمئ٧م---احلدي٨م" (-)3
ويًتٗم٤مد ُمـ إطم٤مدي٨م اًمً٤مسم٘م٦م وأؾمٌ٤مب ٟمزول أي٤مت ومٞمٝم٤م أن اهلل شمٕم٤ممم حيثٜم٤م قمغم
اؾمتِمٕم٤مر ُمِم٤ميمؾ اًمٗم٘مراء وُم٤م يٕم٤مٟمقٟمف< ًمٙمل شمرق ىمٚمقب إهمٜمٞم٤مء ويٌذًمقا اًمٕمٓم٤مء ًمٚمٗم٘مراء
وخيرضمقا ُمـ أُمقاهلؿ اًمزيم٤مة واًمّمدىم٤مت ،وسمذًمؽ حتّمؾ اًمٗم٤مئدة ًمٚمٓمروملم ،وم٤مٕهمٜمٞم٤مء ؾمتزيد
أُمقاهلؿ سمٗمْمؾ سمريم٦م اًمزيم٤مة واًمّمدىم٦م ،ويٜمتٗمع اًمٗم٘مراء هبذه إُمقال ًمًد اطمتٞم٤مضم٤مهتؿ-


( )3ومتح اعمٜمٕمؿ ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ،إؾمت٤مذ اًمديمتقر ُمقؾمك ؿم٤مهلم ٓؿملم اًمٓمٌٕم٦م إومم3645 ،هـ4224 ,م ،دار اًمنموق
ج; ،ص-567
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الفصل الجالح
معادت٘ الفكس زتتنعٔاً
املبخح األّل :دفع الصناٗ:
شمٕمرف اًمزيم٤مة سم٠مهن٤م" :طمؼ جي٥م ذم ُم٤مل ظم٤مصً ،مٓم٤مئٗم٦م خمّمقص٦م ،ذم وىم٧م خمّمقص،
وشمًٛمك صدىم٦م< ٕهن٤م دًمٞمؾ ًمّمح٦م إيامن ُم١مدهي٤م وشمّمدي٘مف< وهل أطمد أريم٤من اإلؾمالم ،وهل
واضمٌ٦م سم٤مإلمج٤مع"(-)3
وهل أطمد أريم٤من اإلؾمالم ومتثؾ احلد إدٟمك اًمث٤مسم٧م اعمٗمروض قمغم صمروة إهمٜمٞم٤مء ذم
اعمجتٛمع ًمٞمٕمقد قمغم وم٘مرائٝمؿ وإٟمقاع اًمثامٟمٞم٦م إظمرى اعمذيمقرة ذم اًم٘مرآن ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﲐﲑ
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ

ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩﱠ[اًمتقسم٦م-]82 :
وذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ئمٝمر أن دومع اًمزيم٤مة ومرض وواضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ سمٚمغ ُم٤مًمف اًمٜمّم٤مب
وطم٤مل قمٚمٞمف احلقل ،وشمٕمد اًمزيم٤مة ُمـ أهؿ اعمقارد اًمتل يًتح٘مٝم٤م إىم٤مرب وذوو إرطم٤مم ،يمام
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﱠ[اًمٜمً٤مءً <]58 :مت١ميمد طمؼ اجل٤مر ذم اإلطمً٤من
إًمٞمف-
ي٘مقل اًمٓمؼمي " :ومٛمـ شمرك إٟمٗم٤مق ُم٤م ًمزُمف ُمـ ذًمؽ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمغم ُم٤م ًمزُمف ،يم٤من ًمٚمٝمٚمٙم٦م
وم٠مي صٜمػ أقمٓمٞمتف ُمـ هذه إصٜم٤مف أضمزأك"(-)5
ُمًتًٚمام ،وسمٞمديف ًمٚمتٝمٚمٙم٦م ُمٚم٘مٞم٤م"(ّ " )4
و"ٓ جيقز دومٕمٝم٤م إمم ُمـ يٚمزم رب اعم٤مل ٟمٗم٘متف ٕهنؿ أهمٜمٞم٤مء سمام ي٠مظمذوٟمف ،وجيقز دومٕمٝم٤م إمم
أىم٤مرسمف اًمذيـ ٓ شمٚمزُمف ُم١موٟمتٝمؿ ،ويٙمره ًمف دومع مجٞمٕمٝم٤م إًمٞمٝمؿ ،وم٢من ومٕمؾ ضم٤مز ،ويًتح٥م أن يقزم
شمٗمري٘مٝم٤م همػمه ًمٞمًٚمؿ ُمـ اهلقى واعمٞمؾ وحمٌ٦م اعمحٛمدة واًمِمٙمر"(-)6
( )3اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع ،إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اسمـ ُمٗمٚمح ،أسمق إؾمح٤مق ،سمره٤من اًمديـ (اعمتقرم::6 :هـ)،
اًمٓمٌٕم٦م إومم363: ،هـ3;;9 ,م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،ج ،4ص4;3
( )4ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،أسمق ضمٕمٗمر ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي (532 , 446هـ) ،ج ،5ص-7;5
( )5اًمً٤مسمؼ ٟمٗمًف ،ج ،36ص-544
( )6اعمٕمقٟم٦م قمغم ُمذه٥م قم٤ممل اعمديٜم٦م «اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمسش ،أسمق حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ ٟمٍم اًمثٕمٚمٌل اًمٌٖمدادي اعم٤مًمٙمل
احلؼ ،اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦مُ ،مّمٓمٗمك أمحد اًمٌ٤مز ُ ,مٙم٦م اعمٙمرُم٦م أصؾ اًمٙمت٤مب :رؾم٤مًم٦م
(اعمتقرم644 :هـ) اعمح٘مؼ :محٞمش قمٌد ّ
ديمتقراة سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،ص-667
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املبخح الجاىٕ
دفع الهفازات
ي٠ميت سمٕمد اًمزيم٤مة ُمـ ُمّم٤مدر إُمقال اًمتل شمٕملم اًمٗم٘مراء قمغم ؾمد طم٤مضمتٝمؿ أُمقال دومع
اًمٙمٗم٤مرات ،وٟمٕمٜمل سم٤مًمٙمٗم٤مرات أهن٤م :اًمٕم٘مقسم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م اعمٙم ّٗمرة ًمٌٕمض اًمذٟمقب ،وُمٜمٝم٤م:


يمٗم٤مرة اًمٞمٛمـ :ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡﲢﲣﲤﲥﱠ[اعم٤مئدة-]:; :


يمٗم٤مرة اجلامع ذم هن٤مر رُمْم٤من :وهق اًمًٌ٥م ذم إسمٓم٤مل اًمّمٞم٤مم ،وإجي٤مب اًمٙمٗم٤مرة واًم٘مْم٤مء،
وًم٘مد سملم رؾمقل اهلل ط ذًمؽ ذم طمدي٨م اًمرضمؾ اًمذي ضم٤مُمع اُمرأشمف ذم هن٤مر رُمْم٤من ،وم٘م٤مل
ًمف" :هؾ دمد ُم٤م شمٕمتؼ رىمٌ٦م؟ هؾ شمًتٓمٞمع أن شمّمقم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم؟ ومٝم٤م دمد ُم٤م شمٓمٕمؿ
ؾمتلم ُمًٙمٞمٜم ً٤م؟"( -)3وىمقًمف" :هؾ دمد ُم٤م شمٕمتؼ؟" اؾمتدل سمف اًمِم٤مومٕمل وداود وأهؾ اًمٔم٤مهر
قمغم ُمذهٌٝمؿ ذم أٟمف ٓ يٚمزم ذم اجلامع قمغم اًمرضمؾ واعمرأة إٓ يمٗم٤مرة واطمدة )4( ،وقمغم هذا
اًمرأي ٟمجد أن هٜم٤مك وؾمٓمٞم٦م طمٞم٨م ًمزُمف اًمٙمٗم٤مرة ًمف وًمزوضمتف ،ومل حيرم ُمٜمٝم٤م اًمٗم٘مراء
واعمً٤ميملم أيْم٤م-



يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر :واًمٔمٝم٤مر هق ىمقل اًمرضمؾ ُٓمرأشمف :أٟم٧م قمكم يمٔمٝمر أُمل ،وىمد ّسملم اًم٘مرآن
اًمًٜمَّ٦م يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر ،ومٗمل اًم٘مرآن ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ويمذا ُّ
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦﱠ

[اعمج٤مدًم٦م-]6 , 5 :
( )3رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب شمٖمٚمٞمظ حتريؿ اجلامع رم هن٤مر رُمْم٤من قمغم اًمّم٤مئؿ ووضمقب اًمٙمٗم٤مرة اًمٙمؼمى ،طمدي٨م رىمؿ
( ،)4873ج ،5ص-35:
( )4ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚم٘م٤ميض ِقمٞم٤مض اعمًٛمك إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ،قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض سمـ قمٛمرون
اًمٞمحّمٌل اًمًٌتل ،أسمق اًمٗمْمؾ (اعمتقرم766 :هـ) ،اعمح٘مؼ :اًمديمتقر .حيٞمك إؾمامقمٞمؾ ،دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم
واًمتقزيعُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم363; ،هـ 3;;: ,م ،ج ،6ص-75
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جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

وٟمجد هٜم٤م أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ َّٟمقع ورشم٥م اًمٙمٗم٤مرات ذم اًمٔمٝم٤مر ،وومٞمٝم٤م اإلـمٕم٤مم وهق ُم٤م
يٕمقد قمغم اًمٗم٘مراء واعمً٤ميملم سم٤مًمٜمٗمع ،ودومع اًمير واحل٤مضم٦م قمٜمٝمؿ-
ومدي٦م ارشمٙم٤مب اعمٕمذور عمحٔمقر ُمـ حمٔمقرات اإلطمرام :ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ



ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﱠ[اًمٌ٘مرة-]3;8 :

وهٜم٤م أيْم٤م َّسملم اًم٘مرآن أن اًمّمدىم٦م ُمـ أٟمقاع اًمٗمدي٦م ،واًمّمدىم٦م ُمـ اعمٕمٚمقم أهن٤م ٓ شمٕمٓمك إٓ
ًمٚمٗم٘مراء واعمحت٤مضملم ،ومٝمذا ُمـ سم٤مب اًمتقؾمٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ ،وُمـ ىمٌٞمؾ اًمٓمرق اًمتل طم٤مرب هب٤م اإلؾمالم
اًمٗم٘مر-


ومدي٦م اًمّمٞم٤مم :ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱠ[اًمٌ٘مرة:
-]3:6
وسملم اسمـ قمٌ٤مس اعمراد ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م سم٘مقًمفً" :مٞمً٧م سمٛمٜمًقظم٦م ،هق اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم

واعمرأة اًمٙمٌػمة ٓ يًتٓمٞمٕم٤من أن يّمقُم٤م ومٚمٞمٓمٕمام قمـ يمؾ يقم ُمًٙمٞمٜم ً٤م" ،وهٜم٤مك ُمـ يرى أن شمْمؿ
إمم ٟمٗمس احلٙمؿ اعمرأة احل٤مُمؾ واعمرأة اعمروٕم٦م اعمٗمٓمرة< وذًمؽ ًمٚمخقف قمٚمٞمٝمام أو قمغم أسمٜم٤مئٝمام ُمـ
اًمير(-)3


اًمٜمذور :ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱠ

[اًمٌ٘مرة-]492 :
ويٜمدرج حت٧م اًمٜمذور قمدد ُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل ذم جمٛمٚمٝم٤م شمٕمٛمؾ قمغم إهمٜم٤مء اًمٗم٘مػم وًمق ؿمٞمئ٤م
يًػماُ ،مثؾ اهلدي ،وهل :اًمذسم٤مئح اًمقاىمٕم٦م وٛمـ ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م قمغم أن يٙمقن ًمٚمٗم٘مراء ُمٜمٝم٤م
ٟمّمٞم٥م وىمًٛم٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱠ[احل٩م-]58 :

اًمًٖمْدي ،طمٜمٗمل (اعمتقرم683 :هـ) ،اعمح٘مؼ :اعمح٤مُمل اًمديمتقر.
( )3اًمٜمتػ ذم اًمٗمت٤موى ،أسمق احلًـ قمكم سمـ احلًلم سمـ حمٛمد ُّ
صالح اًمديـ اًمٜم٤مهل ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م3626 ،هـ– 3;:6م ،دار اًمٗمرىم٤من ُ .م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  ,قمامن إردن  .سمػموت
ًمٌٜم٤من ،ج ،4ص-695
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جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

وإوحٞم٦م :وهل ُم٤م يذسمح ذم قمٞمد إوحك ،وًم٘مد ىم٤مل ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل ط---" :ومٙمٚمقا
وادظمروا وشمّمدىمقا"(-)3
وُمٜمٝم٤م أيْم٤م اًمٕم٘مٞم٘م٦م ،وهلُ :م٤م يذسمحف اعمًٚمؿ قمـ يمؾ ُمقًمقد ذم يقُمف اًمً٤مسمع ،وُم٘مداره٤م،
ؿم٤مشم٤من ًمٚمٖمالم وؿم٤مة ًمٚمٌٜم٧م ،ويٙمقن ُمٜمٝم٤م ٟمّمٞم٥م وىمًٛم٦م ًمٚمٗم٘مراء واعمً٤ميملم-
أُم٤م إذا و٤مق اًمقوع ومل جيد اًمٜم٤مس وفم٤مئػ وأصٌحقا وم٘مراء وحمت٤مضملم ،وم٢من قمالج
اإلؾمالم هلذه اعمِمٙمٚم٦م هق اًمًامح ًمألهمٜمٞم٤مء سمٙمٗم٤مًم٦م أىم٤مرهبؿ اًمٗم٘مراء سمًٌ٥م ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ ُمـ إرطم٤مم
واًم٘مراسم٤مت ،واًمتل يّمٗمٝم٤م اهلل سم٠مهن٤م ُمـ احل٘مقق سملم إىم٤مرب ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﱠ[اًمروم-]5: :
احلؼ ،وشم َُرشمِّ٥م أوًمق َّي٤مت اًمتٙم٤مومؾ ًمدى يمؾ ُمًٚمؿ،
صمؿ شم٠ميت اًمًػمة اًمٜمٌق َّي٦م ظمػم شمٓمٌٞمؼ هلذا ِّ
َ
رؾمقل اهلل ط،
ومٕمـ ضم٤مسمر  أٟمف ىم٤مل :أقمتؼ رضمؾ ُمـ سمٜمل ُقم ْذرة قمٌدً ا ًمف قمـ ُد ُسم ٍر ،ومٌٚمغ ذًمؽ
وم٘م٤ملَ " :أ ًَم َؽ َُم ٌ٤مل َهم ْ ُػم ُه؟" وم٘م٤مل ،ٓ :وم٘م٤ملَُ " :م ْـ َي ِْم َ ِؽم ِيف ُِمٜمِّل؟" وم٤مؿمؽماه ٟمُٕمٞمؿ سمـ قمٌد اهلل
اًمٕمدوي سمثامٟمامئ٦م درهؿ ،ومج٤مء هب٤م رؾمقل اهلل ط ومدومٕمٝم٤م إًمٞمف ،صمؿ ىم٤مل" :ا ْسمدَ ْأ سمِٜمَ ْٗم ًِ َؽ َومت ََّمدَّ ْق
َقم َٚم ْٞم َٝم٤م) احلدي٨م(-)4


( )3رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب إو٤مطمل ،سم٤مب سمٞم٤من ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٜمٝمك قمـ أيمؾ حلقم إو٤مطمل سمٕمد صمالث ذم أول اإلؾمالم وسمٞم٤من
ٟمًخف وإسم٤مطمتف إمم ُمتك ؿم٤مء ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)7437ج ،8ص-:2
( )4رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب آسمتداء ذم اًمٜمٗم٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس صمؿ أهٚمف صمؿ اًم٘مراسم٦م ( ،)4582ج ،5ص-9:

558
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

املبخح الجالح
برل الصدقات
وٟمٕمٜمل سم٤مًمّمدىم٦م هٜم٤م ،اًمقاضم٥م اعم٤مزم اعمؽموك إليامن اًمٗمرد اعمًٚمؿ ،سمحً٥م ُم٤م شمراه ٟمٗمًف
اًمٙمريٛم٦م ُمـ قمٓم٤مء دون ُم٘م٤مسمؾ ،وإٟمٗم٤مق دون ؾم١مال ،واإليامن سم٠من اهلل خيٚمػ ذًمؽ قمٚمٞمف ،وأيْم٤م
اسمتٖم٤مء ُمرو٤مة اهلل وـمٛمٕم٤م ذم إضمر واعمثقسم٦م-
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ

ﲗ ﲘﲙﱠ[اعمزُمؾ <]42 :أيُ :مـ ٟمقاومؾ اًمٕمٌ٤مدة ُمـ اًمّمالة وصدىم٦م وصٞم٤مم وطم٩م
وهمػمه٤م( -)3ومٕمجٌ ً٤م عمـ ي٘مرأ هذه أي٦م ويٌخؾ قمغم اهلل ،مم٤م آشم٤مه اهلل وم٤مطمذر قم٤مىمٌ٦م اًمٌخؾ اعم٘مٞم٧م<
ومٕم٤مىمٌتف ذم اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٘مر وىمد أهمٜم٤مك اهلل ويمٗم٤مك ،وقم٤مىمٌتف ذم أظمرة اًمذل واحلرُم٤من( ،)4وىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﱡﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱠ[ؾمٌ٠م-]5; :
وُمـ أطم٤مدي٨م احل٨م قمغم اًمّمدىم٤مت ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري قمـ أيب هريرة  أن رؾمقل اهلل
ط ىم٤ملُ" :مـ شمّمدق سمٕمدل مترة ُمـ يمً٥م ـمٞم٥م ،وٓ ي٘مٌؾ اهلل إٓ اًمٓمٞم٥م ،وإن اهلل يت٘مٌٚمٝم٤م
سمٞمٛمٞمٜمف ،صمؿ يرسمٞمٝم٤م ًمّم٤مطمٌف ،يمام يريب أطمديمؿ ومٚمقه ،طمتك شمٙمقن ُمثؾ اجلٌؾ"(-)5
٤مت
وىمد طم٨م رؾمقل اهلل ط قمغم اًمّمدىم٤مت آظمتٞم٤مري٦م ،ىم٤مل رؾمقل اهلل ط" :إِ َذا َُم َ
٤من ا ْٟم َ٘م َٓم َع َقمٜمْ ُف َقم َٛم ُٚم ُف إِ َّٓ ُِم ْـ َصم َال َصم ٍ٦م :إِ َّٓ ُِم ْـ َصدَ َىم ٍ٦م َضم ِ
ِْ
اإلٟم ًَْ ُ
٤مر َي ٍ٦مَ ،أ ْو ِقم ْٚم ٍؿ ُيٜمْ َت َٗم ُع سمِ ِفَ ،أ ْو َو ًَم ٍد َص٤مًم ِ ٍح
َيدْ ُقمق ًَم ُف"(-)6
ويم٤من ٟمتٞمج٦م هذا اًمؽمهمٞم٥م ذم قمٔمٞمؿ إضمر وضمزيؾ اًمثقاب ،أن اؾمتج٤مب اعمًٚمٛمقن عم٤م ومٞمف
ُمّمٚمحتٝمؿ اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م ،وم٠مصٌح٧م اًمّمدىم٤مت اجل٤مري٦م ُمـ سمٜم٤مء ًمٚمٛمً٤مضمد ،وإقمامر

( )3أين اًمتٗم٤مؾمػم ًمٙمالم اًمٕمكم اًمٙمٌػم ،أسمق سمٙمر ضم٤مسمر سمـ ُمقؾمك سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ ضم٤مسمر اجلزائري ،ج ،7ص-683
( )4أووح اًمتٗم٤مؾمػم ،حمٛمد حمٛمد قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ اخلٓمٞم٥م (اعمتقرم3624 :هـ) ،اعمٓمٌٕم٦م اعمٍمي٦م وُمٙمتٌتٝم٤م ,اًمٓمٌٕم٦م :اًمً٤مدؾم٦م،
رُمْم٤من 35:5هـ  ,ومؼماير 3;86م ،ج ،3ص-939
( )5رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ٓ ي٘مٌؾ اهلل صدىم٦م ُمـ همٚمقل وٓ ي٘مٌؾ إٓ ُمـ يمً٥م ـمٞم٥م ،طمدي٨م رىمؿ (،)3632
ج ،4ص-32:
( )6رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمقصٞم٦م ،سم٤مب ُم٤م يٚمحؼ اإلٟمً٤من ُمـ اًمثقاب سمٕمد ووم٤مشمف ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)6532ج ،7ص-95
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جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ًمٌٞمقت اهلل ،وضمٕمؾ اًمً٘م٤مء ذم أُم٤ميمـ يمثػمة وهمػمه٤م ُمـ وضمقه اًمّمدىم٤مت اجل٤مري٦م ومخرا وُمٞمزة متٞمز
هب٤م اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل قمـ أي ٟمٔم٤مم آظمر ،وًم٘مد شمتٌع اعمًٚمٛمقن ُمٙم٤مُمـ احل٤مضم٤مت آضمتامقمٞم٦م
اًمٔم٤مهرة واخلٗمٞم٦م وم٠مرصدوا هل٤م إوىم٤مف اعمختٚمٗم٦م اًمتل ؿمٛمٚم٧م يم٤موم٦م اطمتٞم٤مضم٤مت اإلٟمً٤من
واحلٞمقان-
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

املبخح السابع
فتح زتاالت عنل
ًم٘مد طم٨م اهلل شمٕم٤ممم اإلٟمً٤من قمغم اًمًٕمل ذم إرض وإيمؾ ُمـ رزق اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﱡﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢﱣﱠ[اعمٚمؽ:
-]37
ي٘مقل اًمِمٜم٘مٞمٓمل" :ومٛمـ شمًخػم اهلل شمٕم٤ممم ًمألرض أن ضمٕمٚمٝم٤م يمٗم٤مشم٤م ًمإلٟمً٤من ذم طمٞم٤مشمف
سمتًٝمٞمؾ ُمٕمٞمِمتف ُمٜمٝم٤م وطمٞم٤مشمف قمغم فمٝمره٤م ،وم٢مذا ُم٤مت يم٤مٟم٧م ًمف أيْم٤م يمٗم٤مشم٤م سمدومٜمف ومٞمٝم٤م ،وي٘مقلً :مق
ؿم٤مء اهلل جلٕمٚمٝم٤م طمديدا ،وٟمح٤مؾم٤م ومال يًتٓمٞمع اإلٟمً٤من أن حيرث ومٞمٝم٤م ،وٓ حيٗمر وٓ يٌٜمل ،وإذا
ُم٤مت ٓ جيد ُمدومٜم٤م ومٞمٝم٤م"-
ومم٤م يِمػم إمم هذه اعمٕم٤مين يمٚمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم :وم٤مُمِمقا ذم ُمٜم٤ميمٌٝم٤م ويمٚمقا ُمـ رزىمف< ًمؽمشمٌف قمغم
ُم٤م ىمٌٚمف سم٤مًمٗم٤مء< أي :سمًٌ٥م شمذًمٞمٚمٝم٤م سمتٞمًػم اعمٌم ذم أرضم٤مئٝم٤م ،وـمٚم٥م اًمرزق ذم أٟمح٤مئٝم٤م سم٤مًمتًٌ٥م
ومٞمٝم٤م ُمـ زراقم٦م وصٜم٤مقم٦م ودم٤مرة إًمخ(-)3
َ
اًمًٚمقك ومٞمٝم٤م ،وم٢مذا أُمٙمٜمٙمؿ اًمًٚمقك ذم ضمٌ٤مهل٤م ومٝمق
ؾمٝمؾ ًمٙمؿ
وي٘مقل اًمزضم٤مجُ" :مٕمٜم٤مه َّ
َأ ْسم َٚم ُغ ذم ْ
اًمتذًمِٞمؾ"(-)4
ًمذا وم٢من احلؾ اًمٜمٌقي هلذه اعمِمٙمٚم٦م هق طمؾ قمٛمكم وشم٘مدُمل ىم٤مئؿ قمغم شمٕم٤مًمٞمؿ وأطمٙم٤مم
اإلؾمالم ،سمدأ رؾمقل اهلل ط ذم شمِمجٞمع اًمٜم٤مس قمغم إقمامل واُمتٝم٤من اًمٕمديد ُمـ اعمٝمـ
واًمّمٜم٤مقم٤مت ،وم٘مد يم٤من أٟمٌٞم٤مء اهلل ,قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ,ىمدوة وُمثال أقمغم ذم اًمٕمٛمؾ واًمٙمً٥م ُمـ
قمٛمؾ اًمٞمد طمالٓ ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط قمـ ٟمٌل اهلل داود قمٚمٞمف اًمًالمَُ " :م٤م َأيم ََؾ َأ َطمدٌ َـم َٕم٤م ًُم٤م َىم ُّط
َظم ْ ًػما ُِم ْـ َأ ْن َي ْ٠ميم َُؾ ُِم ْـ َقم َٛم ِؾ َي ِد ِهَ ،وإِ َّن ٟمٌَِ َّل اهللَِّ َد ُاو َد يم َ
َ٤من َي ْ٠ميم ُُؾ ُِم ْـ َقم َٛم ِؾ َي ِد ِه"(-)5
وًم٘مد يم٤من رؾمقًمٜم٤م ط ىمدوة وُمثال أقمغم ي٘متدي سمف يمؾ ُمًٚمؿ ذم هذا اعمج٤مل ،وم٘مد يم٤من
يرقمك إهمٜم٤مم ،وقمٛمؾ سم٤مًمتج٤مرة ذم أُمقال اًمًٞمدة ظمدجي٦م – ريض اهلل قمٜمٝم٤م ,ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م اًمٜمٌقي٦م
( )3شمتٛم٦م أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن ،قمٓمٞم٦م حمٛمد ؾم٤ممل ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،3;:2 , 3622 ،ج ،:ص-626
(ُ)4مٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف ،إسمراهٞمؿ سمـ اًمني سمـ ؾمٝمؾ ،أسمق إؾمح٤مق اًمزضم٤مج (اعمتقرم533 :هـ) ،ج ،7ص-422
( )5رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب يمً٥م اًمرضمؾ وقمٛمٚمف سمٞمده ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)3;88ج ،4ص-952
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اًمنميٗم٦م ،طمٞم٨م يم٤من يرقمك اًمٖمٜمؿ ،و ُي َزاول اًمتج٤مرة سم٠مُمقال ظمدجي٦م

ىمٌؾ سمٕمثتف< ومٕمـ أيب

وأٟم٧م؟ وم٘م٤مل:
هلل ٟمٌَِ ًّٞم٤م إَِّٓ َر َقمك ا ًْم َٖمٜم ََؿ" ،وم٘م٤مل أصح٤مسمف:
اًمٜمٌل ط أٟمف ىم٤ملَُ " :م٤م سم َٕم َ٨م ا َُّ
َ
هريرة ،قمـ ِّ
ىمر ِار َ
يط َٕ ْه ِؾ َُم َّٙم َ٦م"(-)3
"ٟم َٕم ْؿُ ،يمٜم ُْ٧م َأ ْر َقم َ
٤مه٤م َقم َغم َ
وًم٘مد يم٤من اًمٜمٌل ط يٜمٔمر إمم اًمٕمٛمؾ سمت٘مدير واطمؽمام ،أي٤م يم٤مٟم٧م ـمٌٞمٕم٦م ذًمؽ اًمٕمٛمؾ ـم٤معم٤م
أٟمف قمٛمؾ ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،ومٝمذا ظمػم ًمٚمٗم٘مػم ُمـ أن يً٠مل اًمٜم٤مس وشمٚمحؼ سمف اًمذًم٦م سملم أيدهيؿ،
احلَ َٓم ِ
يت سمِ ُح ْز َُم ِ٦م ْ
ُػ
٥م َقم َغم َفم ْٝم ِر ِه ،وم َٞمٌِٞم َٕم َٝم٤م ،وم َٞمٙم َّ
ي٘مقل اًمرؾمقل طْ َٕ" :ن َي ْ٠م ُظم َذ َأ َطمدُ يم ُْؿ َطمٌ َٚم ُف وم َٞم ْ٠م ِ َ
ِ
َّ٤مس َأ ْقم َٓم ْق ُه َأ ْو َُمٜم ُٕمق ُه"( -)4واًمٜمٔمرة اًمٜمٌقي٦م شمٗمرد سم٠مهن٤م راسمٓم٦م
اهللَُّ ِ َهب٤م َو ْضم َٝم ُف< َظم ْ ٌػم ًَم ُف ُم ْـ َأ ْن َي ًْ َ٠م َل اًمٜم َ
سملم اًمٕمٛمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م وصمقاب اهلل شمٕم٤ممم ذم أظمرة-
وًم٘مد قمٛمؾ اًمٜمٌل ط قمغم شمِمجٞمع اعمنموقم٤مت آىمتّم٤مدي٦م سملم أومراد اعمًٚمٛملم ،وىم٤مم
سمحثٝمؿ قمغم زراقم٦م إرض ،ويدل قمغم ذًمؽ ومٕمؾ إٟمّم٤مر ُمع اًمٗم٘مراء ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ،ومٕمـ أيب
هريرة أٟمف ىم٤مل :ىم٤مًم٧م إٟمّم٤مر ًمٚمٜمٌل" :اىمًؿ سمٞمٜمٜم٤م وسملم إظمقاٟمٜم٤م اًمٜم ِ
َّخ َٞمؾ ،وم٘م٤مل ،"ٓ" :وم٘م٤مًمقا:
َْ
ْ
َشم ْٙم ُٗمقٟمَ٤م اعمُْ ْ١مٟمَ٦م ،وٟم َْنميمٙمُؿ ذم اًمثٛمرة ،ىم٤مًمقاِ :
ؾمٛم ْٕمٜم٤م وأ َـم ْٕمٜم٤م"(-)5
َ َ ْ
وًم٘مد طمرم اهلل شمٕم٤ممم اًمرسم٤م< ٕضاره قمغم اًمٗم٘مراء ،وم٤مًمرسم٤م ُمـ أسمرز اًمٕمقائؼ اًمتل شم٘مػ أُم٤مم
اًمتٜمٛمٞم٦م واًمت٘مدم ٕي جمتٛمع ،يمام أن اًمرسم٤م يًٌ٥م اًمتخٚمػ قمـ اعمجتٛمٕم٤مت إظمرى ،ويٕمٛمؾ قمغم
زي٤مدة وم٘مر اًمٗم٘مػم ،وي١مدي ذم هن٤مي٦م إُمر إمم اهلالك ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

ﱛﱜﱠ[اًمٌ٘مرة-]497 :

وي١ميمد ذًمؽ رؾمقل اهلل ط سم٘مقًمف" :اضمتَٜمٌِقا اًمًٌع اعمُْقسمِ َ٘م ِ
٤مت" -ىم٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهللَّ ،وُم٤م
َّ ْ َ
ْ ُ

اًمر َسم٤م-)6("---
اًمنم ُك سمِ٤مهللََِّ ---و َأيم ُْؾ ِّ
ه َّـ؟ ىم٤ملْ ِّ " :

( )3رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اإلضم٤مرة ،سم٤مب رقمل اًمٖمٜمؿ قمغم ىمراريط ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)4365ج ،4ص ;-9:
( )4رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب آؾمتٕمٗم٤مف قمـ اعمً٠مًم٦م ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)3624ج ،4ص-757
( )5رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اعمزارقم٦م ،سم٤مب إذا ىم٤مل :ايمٗمٜمل ُمئقٟم٦م اًمٜمخؾ ---طمدي٨م رىمؿ ( ،)4422ج ،4ص;-:3
ِ
يـ َي ْ٠م ُيم ُٚم َ
قن َأ ُْم َق َال ا ًْم َٞمتَ٤م َُمك( --اًمٜمً٤مء )32 :طمدي٨م رىمؿ
( )6رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمقص٤مي٤م ،سم٤مب ىمقل اهلل ــ شمٕم٤ممم ــ :إِ َّن ا ًَّمذ َ
( )4837ج ،5ص ،3239ورواه ُمًٚمؿ يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من اًمٙمٌ٤مئر وأيمؼمه٤م ،طمدي٨م رىمؿ (; ،):ج ،3ص-;4
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إن ؾمػمة اًمٜمٌل ط ُمٚمٞمئ٦م سم٤محلٚمقل اًمٙمثػمة عمِمٙمٚمتل اًمٗم٘مر واًمٌٓم٤مًم٦م ،ومٙم٤مٟم٧م ؾمػمشمف شمٓمٌٞم٘م٤م
قمٛمٚمٞم٤م ًم٘مٞمؿ اإلؾمالم وُمٌ٤مدئف اًمتل شمٕمتٜمل سم٤مًمٗم٘مراء واعمً٤ميملم ذم يمثػم ُمـ أطمٙم٤مُمٝم٤م ،ومٕمـ أٟمس سمـ
ِ ِ
ُم٤مًمؽ أن رضم ً
ر ٌء؟ش َىم َ٤ملَ :سم َغم! ِطم ْٚم ٌس
ال ُمـ إٟمّم٤مر أشمك اًمٜمٌل ط يً٠مًمف ،وم٘م٤مل" :أ َُم٤م ذم َسم ْٞمت َؽ َ ْ
َٟم ْٚمٌس سمٕمْمف و َٟمًٌ ُط سمٕمْمف ،و َىمٕم٥م ٟمَنمب ومِ ِٞمف ُِمـ اعمَْ ِ
٤مءَ ،ىم َ٤مل« :ائْتِٜمِل ِهبِ َامشَ ،ىم َ٤ملَ :وم َ٠مشمَ٤م ُه ِهبِ َام،
َ
َ ُ َْ َ ُ َ ُْ َْ َ ُ َ ْ ٌ َْ ُ
مه٤م َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط سمِ َٞم ِد ِهَ ،و َىم َ٤ملَُ « :م ْـ َي ِْم َ ِؽمي َه َذ ْي ِـ؟ش َىم َ٤مل َر ُضم ٌؾَ :أٟمَ٤مُ ،
مه٤م سمِ ِد ْر َه ٍؿ،
آظم ُذ ُ َ
َوم َ٠م َظم َذ ُ َ
آظم ُذ ُ ِ
مه ْ ِ
َىم َ٤ملَُ « :م ْـ َي ِزيدُ َقم َغم ِد ْر َه ٍؿ َُم َّرشم ْ ِ
٤ممه٤م إِ َّي٤م ُه،
لم َوم َ٠م ْقم َٓم ُ َ
مه٤م سمِد ْر َ َ
َلمَ ،أ ْو َصم َال ًصم٤مشَ ،ىم َ٤مل َر ُضم ٌؾَ :أٟمَ٤م ُ َ
ِ ِ
مه ْ ِ
٤ممه٤م ْإَٟم َّْم ِ
مه٤م َـم َٕم٤م ًُم٤م َوم٤مٟمٌِْ ْذ ُه إِ َمم َأ ْهٚمِ َؽَ ،و ْاؿم َ ِؽم
٤مر َّيَ ،و َىم َ٤ملْ « :اؿم َ ِؽم سمِ َ٠م َطمد َ
لم َو َأ ْقم َٓم ُ َ
َو َأ َظم َذ اًمدِّ ْر َ َ
ِ ِ
سمِ ْ٤مٔ َظم ِر َىمدُ و ًُم٤م َوم ْ٠مشمِٜمِل سمِ ِف،شَ ،وم َ٠مشمَ٤م ُه سمِ ِفَ ،وم َِمدَّ ومِ ِٞمف َر ُؾم ُ
٥م
قل اهللَِّ ط ُقمق ًدا سمِ َٞمدهُ ،صم َّؿ َىم َ٤مل ًَم ُف« :ا ْذ َه ْ
َخً َ٦م َقم َنم يقُم٤مشَ ،وم َذه٥م اًمرضم ُؾ َ ِ
ِ
٤مب
ٞمعَ ،وم َج٤م َء َو َىمدْ َأ َص َ
٥م َو َيٌِ ُ
حيتَٓم ُ
٤مطمتَٓم ْ
َوم ْ
َ َ َّ ُ ْ
َ َْ ً
٥م َوسمِ ْعَ ،و َٓ َأ َر َيٜم ََّؽ َ ْ َ
َقم ْنم َة در ِ
ؽمى سمِ ٌَ ْٕم ِْم َٝم٤م َصم ْق ًسم٤مَ ،وسمِ ٌَ ْٕم ِْم َٝم٤م َـم َٕم٤م ًُم٤مَ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
اه َؿَ ،وم ْ
قل اهللَِّ طَ " :ه َذا َظم ْ ٌػم ًَم َؽ ُِم ْـ
٤مؿم َ َ
َ ََ
َأ ْن َ ِ
دمل َء اعمَْ ًْ َ٠م ًَم ُ٦م ُٟم ْٙم َت ً٦م ِذم َو ْضم ِٝم َؽ َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ،إِ َّن ا َْعم ًْ َ٠م ًَم َ٦م َٓ شم َّْم ُٚم ُح إِ َّٓ ًم ِ َث َال َصم ٍ٦مً :م ِ ِذي َوم ْ٘م ٍر ُُمدْ ِىمعٍَ ،أ ْو
ًم ِ ِذي ُهمر ٍم ُم ْٗمٔمِعٍَ ،أ ْو ًم ِ ِذي َد ٍم ُم ِ
قضم ٍع"(-)3
ُ
ْ ُ

ومٜمجد أن اًمٜمٌل ط قم٤مًم٩م اعمِمٙمٚم٦م قمالضم٤م قمٛمٚمٞم٤م ،واؾمتخدم ذم هذا اًمٕمالج يمؾ اًمٓم٤مىم٤مت
واإلُمٙم٤مٟم٤مت اًمتل شمقومرت ًمدى اًمٗم٘مػم ،وم٘مد قم ّٚمٛمف رؾمقل اهلل ط يمٞمػ ي٠ميت سمرزق طمالل ُمـ
ظمالل قمٛمؾ ذيػ-


( )3رواه أسمق داود ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ُم٤م دمقز ومٞمف اعمً٠مًم٦م ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)3863ج ،4ص -342وٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ
أيب داود ،ج ،4ص-348
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إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ
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املبخح ارتامظ
نفآ٘ الفكسا ٛمً مال الدّل٘
وذم طم٤مل قمجز ُمقارد اًمزيم٤مة قمـ ؾمد ظمٚم٦م اًمٗم٘مراء ،وم٢من ظمزاٟم٦م اًمدوًم٦م اًمٕم٤مُم٦م (سمٞم٧م اعم٤مل)
شمٙمقن طمال ًمٕمالج ُمِمٙمٚمتل اًمٌٓم٤مًم٦م واًمٗم٘مر ،واحلؾ ًمٙمؾ وم٘مػم ،وًمذوي احل٤مضم٤متُ ،مـ اعمًٚمٛملم
وهمػمهؿ-
وذم طم٤مل سم٘م٤مء سمٕمض اًمٗم٘مراء اًمذيـ ٓ يًتٓمٞمٕمقن اًمٕمٛمؾ ذم اعمجتٛمع ،وم٢من ُمـ اًمقاضم٥م
قمغم اعمجتٛمع يمٙمؾ إظمراج اًمّمدىم٤مت رهمٌ٦م وـمٛمٕم٤م ذم ُمرو٤مشمف شمٕم٤ممم واسمتٖم٤مء صمقاسمف ،وهذا أطمد
اعمٞمزات اًمتل متٞمز هب٤م اًمديـ اإلؾمالُمل قمـ همػمه ُمـ احلٚمقل اًمٌنمي٦م هل٤مشملم اعمِمٙمٚمتلم ،ومٜمجد
اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ط يٕمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م أن يٜمٗم٘مقا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،ومٕمـ ضمرير سمـ قمٌد اهلل  أٟمف ىم٤مل:
ِ
ِ
ِ
َظم َٓم ٌَٜمَ٤م َر ُؾم ُ
٥مُ ،صم َّؿ إِ َّن
َّ٤مس َطمتَّك ُرئ َل ِذم َو ْضم ِٝمف ا ًْم َٖم َْم ُ
اًمّمدَ َىم٦مَ ،وم َ٠م ُْم ًَ َؽ اًمٜم ُ
قل اهللَِّ ط َوم َح َّثٜمَ٤م َقم َغم َّ
٤مر ضم٤مء سمِ ٍ
ِ
ِ
٤مه٤م إِ َّي٤م ُه---احلدي٨م"(-)3
ٍمةَ ،و َأ ْقم َٓم َ
َر ُضم ًال ُم َـ ْإَٟم َّْم َ َ ُ َّ
وىمٞمؿ اًمتٕم٤مون واًمتٙم٤مومؾ سملم اعمًٚمٛملم ،شمٕمٛمؾ قمغم مت٤مؾمؽ سمٜمٞم٤من اعمجتٛمع ،وشمقازن أريم٤مٟمف،
وٓ ي١مصمر ومٞمف إُمراض اًم٘مٚمٌٞم٦م ُمثؾ ُمرض احل٘مد واحلًد ،وهمػمه٤م ُمـ إُمراض ،ومٞمٛمأل اًمٌٕمض
سمٓمقهنؿ ،ذم طملم آظمريـ ٓ جيدون ُم٤م يًدون سمف رُم٘مٝمؿ ،أو يٌ٘مل قمغم طمٞم٤مهتؿ-
وًم٘مد ٟمجح اإلؾمالم ذم طمؾ ُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مر وُمِمٙمٚم٦م اًمٌٓم٤مًم٦م قمٛمٚمٞم٤م وواىمٕمٞم٤م ،وهذه اًمٓمري٘م٦م
اًمٗمريدة ذم طمؾ ه٤مشملم اعمِمٙمٚمتلم هلل ُمـ أسمٚمغ اًمدٓئؾ قمغم ٟمٌقشمف ط-
وًم٘مد ومرض اإلؾمالم قمغم وزم إُمر أو احل٤ميمؿ رقم٤مي٦م يم٤موم٦م اًمٜم٤مس اًمذيـ هؿ حت٧م وٓيتف
أو طمٙمٛمف ،وسمخ٤مص٦م اعمحت٤مضملم ُمٜمٝمؿ ،يمام أٟمف ُمً١مول قمٜمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲧﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﱠ[اًمٜمً٤مء:
قل َقم ْـ َر ِقم َّٞمتِ ِفَ ،وم ِ
 ،]7:وىم٤مل رؾمقل اهلل طَ " :أ َٓ ُيم ُّٚمٙم ُْؿ َرا ٍع َو ُيم ُّٚمٙم ُْؿ َُم ًْ ُئ ٌ
٤مإل َُم٤م ُم ا ًَّم ِذي َقم َغم
اًمٜم ِ
َّ٤مس َرا ٍع َو ُه َق َُم ًْ ُئ ٌ
قل َقم ْـ َر ِقم َّٞمتِ ِف -)4("---

(ُ )3مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب َُم ْـ ؾم َّـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م أو ؾمٞمئ٦م ---طمدي٨م رىمؿ ( ،)3239ج ،4ص-427:
( )4رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب اعمرأة راقمٞم٦م ذم سمٞم٧م زوضمٝم٤م ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)6;26ج ،7ص -3;;8
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ٜملم ِذم ِيم ِ
ت٤مب اهللَِّ وم٠م ُّيٙم ُْؿ َُم٤م
وًم٘مد أووح اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ط ذًمؽ وم٘م٤مل طَ " :أٟم٤م ْأومم سم٤معمُ ْ١م ُِم َ
شمَر َك َد ْيٜم ً٤م ْأو َو ْٞم َٕم ً٦م وم٤م ْد ُقم ِ
قين َوم َ٠مٟم٤م َوًم ِ ُّٞم ُف وأ ُّيٙم ُْؿ َُم٤م شم ََر َك َُم٤مٓ َوم ْٚم ُٞم ْ١مصمِ ْر سمِ َامًم ِ ِف َقم َّم ٌَ َت ُف َُم ْـ َ
يم٤من "(-)3
َ
أُم٤م قمـ اعمقارد اًمتل جي٥م قمغم وزم إُمر أن يًتخدُمٝم٤م ذم يمٗم٤مًم٦م ورقم٤مي٦م اعمحت٤مضملم
واًمٗم٘مراء وذوي آطمتٞم٤مضم٤مت ،ومٝمل:


زيم٤مة اعم٤مل :سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ[اًمتقسم٦م:
 ،]325وىمد أُمر اهلل شمٕم٤ممم أوًمٞم٤مء إُمر سمجٛمٕمٝم٤م ُمـ أهمٜمٞم٤مء اًمٌٚمد صمؿ يرده٤م قمغم اعمحت٤مضملم
واًمٗم٘مراء (-)4



اخلُٛمس ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ ،وهل :إُمقال اعم٠مظمقذة ُمـ اًمٙمٗم٤مر سمٕمد ىمت٤مل وُمِم٘م٦م ،ومٚمٌٞم٧م اعم٤مل
ُمٜمٝم٤م اخلٛمس ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱠ[إٟمٗم٤مل-]63 :


اًمٗملء ،وهقُ :م٤م همٜمٛمف اعمًٚمٛمقن سمدون اًم٘مت٤مل وٓ اعمِم٘م٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ

ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ[احلنم-]9 :
وهٜم٤مك اًمٙمثػم همػم ذًمؽ ُمـ ُمقاردُ ،مثؾ :ظمراج إرايض اًمزراقمٞم٦م ،واجلزي٦م ،واًمٕمِمقر،
وَخس اًمريم٤مز ،واًميائ٥م ----إًمخ-
وهذا إن دل وم٢مٟمام يدل قمغم أن اإلؾمالم أقمٓمك ًمقزم إُمر اًمٕمديد ُمـ اًمّمالطمٞم٤مت ذم
حتّمٞمؾ إُمقال اًمتل شمٚمزم اًمدوًم٦م ُمـ إهمٜمٞم٤مء ُمٞمًقري احل٤مل وٛمـ احلدود اًمتل شمٚمزم
ًمإلصالح سمدون ضمقر< ًمتح٘مٞمؼ اًمٙمٗم٤مف ُمـ اًمٕمٞمش ًمذوي آطمتٞم٤مضم٤مت واًمٗم٘مراء ،وعم٤م شمتٓمٚمٌف
اًمٌٚمد ُمـ ضوري٤مت يم٤مًمدوم٤مع قمـ أهؾ اًمٌٚمد ورد قمدوان إقمداء ،واومتداء إهى ---إًمخ-

( )3رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمٗمرائض ،سم٤مب ُمـ شمرك ُم٤مٓ ومٚمقرصمتف ،طمدي٨م رىمؿ (; ،)383ج ،5ص-345:
( ) 4احل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وهق ذح خمتٍم اعمزين ،أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م
اًمٌٍمي اًمٌٖمدادي ،اًمِمٝمػم سم٤معم٤موردي (اعمتقرم672 :هـ) اعمح٘مؼ :اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض  ,اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌد
اعمقضمقد ،اًمٓمٌٕم٦م إومم363; ،هـ  3;;;,م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،ج ،:ص-694
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وي١ميمد ُم٤م ؾمٌؼ ىمقل اسمـ طمزم" :وومرض قمغم إهمٜمٞم٤مء ُمـ أهؾ يمؾ سمٚمد أن ي٘مقُمقا
سمٗم٘مرائٝمؿ وجيؼمهؿ اًمًٚمٓم٤من قمغم ذًمؽ إن مل شم٘مؿ اًمزيم٤مة هبؿ ،ومٞم٘م٤مم هلؿ مم٤م ي٠ميمٚمقن ُمـ اًم٘مقت
اًمذي ٓسمد ُمٜمف ،وُمـ اًمٚمٌ٤مس ًمٚمِمت٤مء واًمّمٞمػ سمٛمثؾ ذًمؽ وسمٛمًٙمـ يٙمٜمٝمؿ ُمـ اعمٓمر واًمّمٞمػ
واًمِمٛمس وقمٞمقن اعم٤مرة"(-)3
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل" :واشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أٟمف إذا ٟمزًم٧م سم٤معمًٚمٛملم طم٤مضم٦م سمٕمد أداء اًمزيم٤مة وم٢مٟمف
جي٥م سف اعم٤مل إًمٞمٝم٤م -ىم٤مل ُم٤مًمؽ

 :جي٥م قمغم اًمٜم٤مس ومداء أهاهؿ وإن اؾمتٖمرق ذًمؽ

أُمقاهلؿ وهذا إمج٤مع أيْم ً٤م"(-)4


( )3اعمحغم ،أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اًمٔم٤مهري (اعمتقرم678 :هـ) ،دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م
واًمٜمنم واًمتقزيع ،ج ،8ص-378
()4اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن = شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ومرح إٟمّم٤مري اخلزرضمل ؿمٛمس اًمديـ
اًم٘مرـمٌل ،ج ،4ص-464
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ارتامت٘
دًم٧م اًمٕمديد ُمـ اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م ،واًمٕمديد ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م قمغم أمهٞم٦م
آهتامم سم٤مًمٗم٘مراء وووع طمد عمٕم٤مٟم٤مهتؿ ،واًمٕمالج اًمٜم٤مضمع عمِمٙمٚمتٝمؿ اًمتل يٕم٤مٟمقن ُمٜمٝم٤م ،وًم٘مد
سمٞمٜم٧م اًمٜمّمقص أيْم٤م اًمٓمرائؼ اعمثغم واعمتٜمققم٦م حلؾ ُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مراء واحل٤مضم٦م ،وشمؿ شمٓمٌٞمؼ هذه
احلٚمقل قمٛمٚمٞم٤م ذم اًمّمدر إول ًمإلؾمالم ،صمؿ اىمتدى اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ سمٓمري٘م٦م اًمٜمٌل ط ذم
طمؾ هذه اعمِمٙمٚم٦م -ويم٤من ُمـ أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصؾ إًمٞمٝم٤م اًمٌح٨م ُم٤م ي٠ميت:
أٍه اليتاٜج:
-

وم٘مرا-
اًمٗم٘مر قمٌ٤مرة قمـ وم٘مد ُم٤م ُحيت٤مج إًمٞمف ،أُم٤م وم٘مد ُم٤م ٓ طم٤مضم٦م إًمٞمف ومال يًٛمك ً

-

اًمٗم٘مػم هق اًمِمخص اًمذي ٓ ُم٤مل ًمف ،وًمٞمس ًمف يمً٥م ٓئؼ سمف يٙمٗمل ًمًد اطمتٞم٤مضم٤مشمف

-

اًمٞمقُمٞم٦م ُمـ اعم٠ميمؾ واعمٚمٌس واعمنمب ،وؾم٤مئر اطمتٞم٤مضم٤مشمف ُمـ همػم هف وٓ إىمت٤مر-
ٍ
درضم٤مت خمتٚمٗم٦م ومٛمٜمٝمؿ اًمٖمٜمل وُمٜمٝمؿ ُمتقؾمط احل٤مل ،وُمٜمٝمؿ اًمٗم٘مػم-
ضمٕمؾ اهلل اًمٜم٤مس

-

اًمٗم٘مر ىمد يٙمقن ؾمٌٌ ً٤م ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٖمٜمك سمحً٥م اًمٜمٔمرة اًم٘مرآٟمٞم٦م-

-

ىمد يٙمقن اًمٗم٘مر واعمًٙمٜم٦م ؾمٌ ًٌ٤م ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمج٤مة ُمـ اًمٔم٤معملم-

-

يًتخدم اإلؾمالم أؾم٤مًمٞم٥م ُمتٜمققم٦م ًمٚم٘مْم٤مء قمغم اًمٗم٘مرُ ،مٜمٝم٤م اًمدقم٤مء وقمدم اًمًخط ُمـ
ىمدر اهلل ُمع اًمًٕمل ًمٚمحّمقل قمغم اًمرزق-

-

ضمٕمؾ اهلل إرض ُمًخرة ًمإلٟمً٤من ،وأُمرٟم٤م سم٤مًمًٕمل ذم دروهب٤م وؾمٌٚمٝم٤م يمًٌ٥م ُمـ أؾمٌ٤مب
احلّمقل قمغم اًمرزق-

-

قم٤مًم٩م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مر سمٕمدد ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل شمٙمٗمل ًمًد طم٤مضم٦م اًمٗم٘مػم،
سمنمط أن شمقزع قمغم اًمٗم٘مراء سم٤مًمٕمدل ،وُمٜمٝم٤م (اًمزيم٤مة ،اًمّمدىم٤مت ،إوحٞم٦م-)----
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التْصٔات:
 ,3طم٨م اعمًٚمٛملم قمغم إظمراج زيم٤مة إُمقال ذم ُمقاقمٞمده٤م وقمدم شم٠مظمػمه٤م ،ومٞمف شمٞمًػم قمغم
اًمٗم٘مراء واعمحت٤مضملم وومؽ يمرسمتٝمؿ ،وؾمد اطمتٞم٤مضم٤مهتؿ-
 ,4شمققمٞم٦م اعمًٚمٛملم ذم ظمٓم٥م اجلٛمٕم٦م سم٠ممهٞم٦م ُمٕم٤مجل٦م فم٤مهرة اًمٗم٘مر قمـ ـمريؼ شمٙم٤مومٚمٝمؿ
اضمتامقمٞم٤م-
 ,5قمٛمؾ دراؾم٦م شمؼمز دور اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم اًم٘مْم٤مء قمغم فم٤مهرة اًمٗم٘مر-
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املصادز ّاملساجع
 -3اًم٘مرآن اًمٙمريؿ-
 -4اسمـ إصمػم ،جمد اًمديـ أسمق اًمًٕم٤مدات اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد" ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م
وإصمر" حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر أمحد اًمزاوي  ,حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,سمػموت،
(;;35هـ 3;9; ,م)-
 -5اسمـ اخلٓمٞم٥م ،حمٛمد حمٛمد قمٌد اًمٚمٓمٞمػ" ،أووح اًمتٗم٤مؾمػم" ط ،8اعمٓمٌٕم٦م اعمٍمي٦م
وُمٙمتٌتٝم٤م ،اًم٘م٤مهرة 35:5( ,هـ 3;86 ,م)-
 -6اسمـ طمزم ،أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد" ،اعمحغم" ،د-ط ،دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم
واًمتقزيع(د-ت)-
 -7اسمـ ؾمٞمده ،أسمق احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ" ،اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ" ،حت٘مٞمؼ :قمٌد
احلٛمٞمد هٜمداوي ،ط ،3دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت3643( ،هـ 4222 ,م)-
 -8اسمـ وم٤مرس ،أسمق احلًلم أمحدُ" ،مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م" ،سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
(د-ط) (;3;9م)-
 -9اسمـ يمثػم ،أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر" ،شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ" حت٘مٞمؼ :حمٛمد طمًلم
ؿمٛمس اًمديـ ،ط ،3دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مُ ،مٜمِمقرات حمٛمد قمكم سمٞمْمقن,سمػموت،
(;363هـ)-
 -:اسمـ ُم٤مضم٦م ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل" ،ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف" ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد
قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م  ,ومٞمّمؾ قمٞمًك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل-
; -اسمـ ُمٗمٚمح ،إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل" ،اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع" ،ط ،3دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ً ,مٌٜم٤من363:(،هـ 3;;9 ,م)-
 -32اسمـ ُمٜمٔمقر ،مج٤مل اًمديـً" ،مً٤من اًمٕمرب" ،ط ،3سمػموت ،دار ص٤مدر3636( ،هـ)-
 -33أسمق ضمٞم٥م ،ؾمٕمدي" ،اًم٘م٤مُمقس اًمٗم٘مٝمل ًمٖم٦م واصٓمالطم٤م" ،ط ،4دار اًمٗمٙمر -دُمِمؼ –
ؾمقري٦م362: ،هـ 3;:: ,م-
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 -34أسمق داود ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مق" ،ؾمٜمـ أيب داود" ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمل اًمديـ
قمٌد احلٛمٞمد ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،صٞمدا – سمػموت-
 -35إزهري ،حمٛمد سمـ أمحد" ،هتذي٥م اًمٚمٖم٦م" ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقض ُمرقم٥م ،ط ،3دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب  ,سمػموت4223( ،م)-
 -36إًمٌ٤مين ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ" ،صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م"ُ ،مٙمتٌَ٦م ا َعمٕم٤مرف ًمِٚمٜم ْ ِ
َنم
واًمتقز ْيع ،ط3643( ،3هـ 4222 ,م)-
 -37إًمٌ٤مين ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ" ،وٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود"ُ ،م١مؾمً٦م همراس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع –
اًمٙمقي٧م ،ط3645( ،3هـ)-
 -38اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌد اهلل" ،صحٞمح اًمٌخ٤مري" حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم سمـ
ٟم٤مس اًمٜم٤مس ،ط ،3دار ـمقق اًمٜمج٤مة (3644هـ)-
 -39اًمٌٜمؽ اًمدوزم" ،شم٘مرير قمـ اًمتٜمٛمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل"ُ ،م١مؾمً٦م إهرام ،اًم٘م٤مهرة3;;2(،م)-
 -3:اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًـ سمـ سمنمٟ" ،مقادر إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل ط"
حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة ،دار اجلٞمؾ – سمػموت-
; -3اجلرضم٤مين ،قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم" ،اًمتٕمريٗم٤مت" ،حت٘مٞمؼ :مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سم٢مذاف
اًمٜم٤مذ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ً,مٌٜم٤من ،ط3625( ،3هـ 3;:5,م)-
 -42اجلزائري ،ضم٤مسمر سمـ ُمقؾمك سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر" ،أين اًمتٗم٤مؾمػم ًمٙمالم اًمٕمكم اًمٙمٌػم (وُمٕمف
طم٤مؿمٞم٦م هنر اخلػم)" ،طُ ،7مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة (3646هـ4225.م)-
 -43ضمٕمص ،ؾمٛمر حمٛمد أمحد" ،شم٘مٞمٞمؿ ُمدى شمٓم٤مسمؼ اًمٌٕمد آضمتامقمل ذم ظمٓمط اإلصالح
واًمتٜمٛمٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م (ُ )4235,422:مع أهداف إًمٗمٞم٦م" ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ،ضم٤مُمٕم٦م
اًم٘مدس ،ومٚمًٓملم3657( ،هـ4236 ،م)-
 -44اًمرازي ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر" ،خمت٤مر اًمّمح٤مح" ،ط ،7اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م،
سمػموت3642(،هـ3;;; ,م)-
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 -45اًمزضم٤مج ،إسمراهٞمؿ سمـ اًمني سمـ ؾمٝمؾُ" ،مٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف" ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اجلٚمٞمؾ
قمٌده ؿمٚمٌل ،ط ،3قم٤ممل اًمٙمت٥م – سمػموت362:(،هـ 3;:: ,م)-
 -46ؾم٤ممل ،قمٓمٞم٦م حمٛمد" ،شمتٛم٦م أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن" ،ط– 3622( ،4
3;:2م)-
 -47اًمًٕمدي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد اهلل" ،شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم
اعمٜم٤من" ،طُ ،3م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت4222( ،م)-
 -48اًمنمسمٞمٜمل ،حمٛمد سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م" ،اًمناج اعمٜمػم ذم اإلقم٤مٟم٦م قمغم ُمٕمروم٦م سمٕمض ُمٕم٤مين
يمالم رسمٜم٤م احلٙمٞمؿ اخلٌػم"ُ ،مٓمٌٕم٦م سمقٓق (إُمػمي٦م) – اًم٘م٤مهرة34:7( ،هـ)-
 -49اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر" ،أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن"،
دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع سمػموت – ًمٌٜم٤من (3637هـ3;;7 ,م)-
 -4:اًمٓمؼمي ،اسمـ ضمرير" ،ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن" ،طُ ،3م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،دُمِمؼ،
(4222م)-
; -4قمٛمر ،أمحد خمت٤مر قمٌد احلٛمٞمدُ" ،مٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة" ،ط ،3قم٤ممل اًمٙمت٥م ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع ،اًم٘م٤مهرة364;( ،هـ 422: ,م)-
 -52اًمٖمزازم ،أسمق طم٤مُمد" ،إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ" ،صحح سم٢مذاف قمٌد اًمٕمزيز قمز اًمديـ
اًمًػموان ،ط ،5دار اًم٘مٚمؿ ،سمػموت-
ّ
 -53اًمٗم٤مرس ،قمٌد اًمرزاق" ،اًمٗم٘مر وشمقزيع اًمدظمؾ ذم اًمقـمـ اًمٕمريب" طُ ،3مريمز دراؾم٤مت
اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموت4223( ،م)-
 -54اًمٗمراهٞمدي ،اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد" ،يمت٤مب اًمٕملم" ،حت٘مٞمؼُ :مٝمدي اعمخزوُمل ،إسمراهٞمؿ
اًمً٤مُمرائل ،دار وُمٙمتٌ٦م اهلالل3;:7( ،م)-
 -55اًم٘مرـمٌل ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر" ،اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن = شمٗمًػم
اًم٘مرـمٌل" حت٘مٞمؼ :أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش ،ط ،4دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م – اًم٘م٤مهرة،
(35:6هـ3;86 ,م)-
;56
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 -56ىمٓمقش ،ؾم٤مُمٞم٦مُ" ،مٕمْمٚم٦م اًمٗم٘مر آصم٤مره٤م وُمٔم٤مهره٤م" ضمريدة اًمٌِم٤مئر اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،اجلٛمٕم٦م
 45ؾمٌتٛمؼم 4233م-
 -57اًم٘مٚمٛمقين احلًٞمٜمل ،حمٛمد رؿمٞمد سمـ قمكم رو٤م" ،شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ (شمٗمًػم اعمٜم٤مر)"،
اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مبُ ،مٍم3;;2(،م)-
ِ
ومتح اًمٌٞم٤من ذم ُم٘م٤مصد اًم٘مرآن" اعمٙمتٌ٦م
 -58اًم٘مٜمَّقضمل ،أسمق اًمٓمٞم٥م حمٛمد صديؼ ظم٤من اًمٌخ٤مريُ " ،
اًمٕمٍم َّي٦م ًمٚمٓم ٌَ٤مقم٦م واًمٜم ّْنمَ ،صٞمدَ ا – َسمػموت3634( ،هـ 3;;4 ,م)-
ٓ -59ؿملمُ ،مقؾمك ؿم٤مهلم" ،ومتح اعمٜمٕمؿ ذح صحٞمح ُمًٚمؿ" ،دار اًمنموق ،ط،3
(3645هـ 4224 ,م)-
 -5:اعم٤موردي ،أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد" ،احل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل"
حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض  ,اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
سمػموت ً ,مٌٜم٤من ،ط363;( ،3هـ3;;;,م) -
; -5اعمقىمدُ ،م٤مضمد سمـ ص٤مًمح سمـ ُمِمٕم٤من" ،وؾم٤مئؾ ُمٕم٤مجل٦م اًمٗم٘مر ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي (أهؾ اًمّمٗم٦م
أٟمٛمقذضم٤م)" ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ,يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م  ,ىمًؿ آىمتّم٤مد
اإلؾمالُمل3658( ،هـ)-
 -62اًمٜمٕمامين ،أسمق طمٗمص هاج اًمديـ قمٛمر سمـ قمكم" ،اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب" حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ
قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد واًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،ط ،3دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ,
سمػموتً .مٌٜم٤من363;( ،هـ3;;:,م)-
اًمٜمٞمً٤مسمقرى ،حمٛمقد سمـ أيب احلًـ" ،سم٤مهر اًمؼمه٤من ذم ُمٕم٤مٟمك ُمِمٙمالت اًم٘مرآن" ،حت٘مٞمؼ:
-63
ّ
ؾمٕم٤مد سمٜم٧م ص٤مًمح سمـ ؾمٕمٞمد سم٤مسم٘مل ،رؾم٤مًم٦م ضم٤مُمٕمٞم٦م ،ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ُ ,مٙم٦م اعمٙمرُم٦م،
(;363هـ 3;;: ,م)-
 -64اًمٜمٞمً٤مسمقري ،أسمق احلًلم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج" ،اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمًٛمك صحٞمح ُمًٚمؿ"
د-ط ،دار اجلٞمؾ سمػموت  +دار إوم٤مق اجلديدة ـ سمػموت(،د-ت)-
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إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 -65اهل َ َرري ،حمٛمد إُملم سمـ قمٌد اهلل إُ َرُمل اًم َٕم َٚمقي" ،اًمٙمقيم٥م اًمقه٤مج واًمروض اًم ٌَٝم٤مج
ذم ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج"ُ ،مراضمٕم٦م :جلٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ،ط ،3دار اعمٜمٝم٤مج – دار
ـمقق اًمٜمج٤مة3652(،هـ 422; ,م)-
 -66اًمٞمحّمٌل اًمًٌتل ،قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض" ،ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚم٘م٤ميض ِقمٞم٤مض
اعمًٛمك إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ" ،حت٘مٞمؼ :اًمديمتقر حيٞمك إؾمامقمٞمؾ،ط ،3دار اًمقوم٤مء
ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيعُ ،مٍم363;( ،هـ 3;;: ,م)-
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اهلىٌح انىطٍُح يف ضىء رؤٌح املًهكح انؼرتٍح انسؼىدٌح 0202
دراسح ػقدٌح
إػداد

دَ .ادر تٍ تهار يرؼة انؼرٍثً

اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  4252دراؾم٦م قم٘مدي٦م

إقمداد :دٟ -م٤مدر سمـ هب٤مر ُمتٕم٥م اًمٕمتٞمٌل

ملدص البخح
احلٛمد هلل وطمده واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده ،وسمٕمد:
ومٝمذا اًمٌح٨م اعمقؾمقم سمـ(اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م
()4252دراؾم٦م قم٘مدي٦م) هتدف إمم :سمٞم٤من اعمراد سم٤مهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،واًمتٕمريػ سمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمًٕمقدي٦م  ،4252وذيمر ُمٕمززات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،وُمٝمدداهت٤م -وُمٜمٝمجل ذم هذا اًمٌح٨م :اعمٜمٝم٩م
آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم اًمٜم٘مدي -ويم٤من ُمـ أسمرز ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م :أن ُمّمٓمٚمح اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م يٓمٚمؼ
ويراد سمف:اًمًامت واخلّم٤مئص ،واعمٕم٤ممل ،اًمتل متٞمز اعمقاـمـ اًمًٕمقدي قمـ همػمه ،واعمٜمٌث٘م٦م ُمـ
شمٕم٤مًمٞمؿ اًمدّ يـ اإلؾمالُمل -وأن رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  4252شمًتٛمد ىمقهت٤م ُمـ اًمٕمٛمؼ
اًمٕمريب واإلؾمالُمل ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،واًم٘مقة آؾمتثامري٦م اًمرائدة هل٤م ،ويمذًمؽ يمقهن٤م
حمقر رسمط اًم٘م٤مرات اًمثالث -وُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اعمٝمٛم٦م أن اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ىم٤مُم٧م وٓ زاًم٧م
ُمٜمذ شم٠مؾمٞمًٝم٤م قمغم يد اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز

قمغم ًمزوم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م -وهذا ُمـ أىمقى اًمٕمقاُمؾ

اعمٕمززة ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م -وُمـ اًمٜمت٤مئ٩م أيْم ً٤م :وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم ذم يمؾ رء ،ومال إومراط ،وٓ
شمٗمريط -وأن هٜم٤مك جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ شمٕمزز آٟمتامء اًمقـمٜمل ،يم٤مًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمقزم إُمر،
واًمتحذير ُمـ اخلروج قمٚمٞمف ،واًمٌٞمٕم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمف -وُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل يرى اًمٌ٤مطم٨م أمهٞمتٝم٤م:
اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وهذا ُمٕمزز ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،يمام أن إوٕم٤مومٝم٤م ُمٝمدد ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-
وأظمػم ًا ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م :شمٕمد مج٤مقم٤مت اًمٕمٜمػ واًمتٓمرف ،واًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م ،واًمٕمقعم٦م ،واإلقمالم
اعمٕم٤مدي ُمـ ُمٝمددات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م اخلٓمػمة-
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م :اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،4252اعمٕمززات،
اعمٝمدّ دات-


575
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

مٌلٞم اًمٕمت٥مر ُمتٕم٤مدر سمـ هب٤مٟ - د:إقمداد

م٦م قم٘مدي٦ دراؾم4252 م٦م اًمًٕمقدي٦مٞم اًمٕمرسم٦مٙمٚمٛم اعم٦م ذم وقء رؤي٦مٞمٜم اًمقـم٦اهلقي

Abstract
The title of this research is: (national identity in light of the vision of the
Kingdom of Saudi Arabia 2030)، (a Study from Islamic Creed Perspective) with
the objective of identifying what is meant by the national identity, determining
the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030, and determining the identity
reinforcement factors, besides the potential threats. The inductive critical
analytical approach was adopted in conducting this research. Among the most
prominent findings

of this research

are: The term national identity is

synonymous with: traits and characteristics and features that characterize and
distinguish the Saudi from others, that stems from the Islamic teachings, and that
the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 draws its strength from the Arab
and Islamic depths of the Kingdom, combined with its pioneering and investment
power, taking into account the strategic location of the kingdom as an axis
connecting the three continents. One of the important results of the research is
that the Kingdom, since its founding by King Abdul Aziz, may Allah have mercy
on him, was based the teaching of Quran and the Sunnah, which is considered to
be identity supporting factor, besides the moderation and tolerance of Islam.
Apart from the group of factors that enhance national attachment are obedience
to the rulers, and warning against repelling on them and the legitimate pledge of
allegiance to them, the importance of Arabic language in cementing and
reinforcing the national identity, lastly the radical and terrorist groups,
globalization, tribalism and hostile media are the most dangerous threats to the
national identity.
Keywords: National identity, 2030 vision, reinforcements and threats.
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م4243 ,هـ3665  اًمٕمـدد إول,مُمـ قمـنم٤مد اًمثـٚاعمجـ

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمـقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمـٚم اعم٦مُمٕم٤م ضمـ٦مـٚجم
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إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٝمديف وٟمًتٖمٗمره وٟمتقب إًمٞمف ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور
أٟمٗمًٜم٤م وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤مُ ،مـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف
إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن حمٛمد ًا قمٌده ورؾمقًمف ط أُم٤م سمٕمد<
ومٗمل يقم اإلصمٜملم 3659.9.3:ه واومؼ جمٚمس اًمقزراء ذم ضمٚمًتف اًمتل قم٘مدت سمرئ٤مؾم٦م
ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ؾمٚمامن سمـ قمٌد اًمٕمزيز آل ؾمٕمقد ,طمٗمٔمف اهلل ,قمغم رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  ،4252وهل رؤي٦م شمتْمٛمـ صمالصم٦م حم٤مور رئٞمًٞم٦م :جمتٛمع طمٞمقي ،واىمتّم٤مد
ُمزدهر ،ووـمـ ـمٛمقح -وضم٤مء اهلدف اًمٕم٤مم ًمٚمٛمحقر إول :شمٕمزيز اًم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م واهلقي٦م
اًمقـمٜمٞم٦م -وشمٗمرع ُمٜمف هدوم٤من :شمٕمزيز اًم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م يمٝمدف -وشمٕمزيز اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م يمٝمدف آظمر-
صمؿ اقمتٛمد جمٚمس اًمِم١مون آىمتّم٤مدي٦م واًمتٜمٛمٞم٦م ذم ضمٚمًتف اعمٜمٕم٘مدة يقم آصمٜملم 365:.9.49هـ
( )34سمرٟم٤مجم ً٤م ًمتح٘مٞمؼ شمٚمؽ اًمرؤي٦م -ويم٤من ُمـ وٛمٜمٝم٤م وأمهٝم٤م :سمرٟم٤مُم٩م شمٕمزيز اًمِمخّمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م-
(اٟمٔمر ُمٚمحؼ رىمؿ )3 :وهق :سمرٟم٤مُم٩م يًٕمك ًمتٜمٛمٞم٦م اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمألومراد وشمٕمزيزه٤م ،وإرؾم٤مئٝم٤م
قمغم اًم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م ،وشمٕمزيز اخلّم٤مئص اًمِمخّمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م ىمٞم٤مدة
إومراد وحتٗمٞمزهؿ ٟمحق اًمٜمج٤مح واًمتٗم٤مؤل -وشمٙمقيـ ضمٞمؾ ُمتًؼ ووم٤مقمؾ ُمع شمقضمف اعمٛمٚمٙم٦م
ؾمٞم٤مؾم ً٤م ،واىمتّم٤مدي ً٤م ،وىمٞمٛم ّٞم ً٤م ،ووىم٤ميتف ُمـ اعمٝمدّ دات اًمديٜمٞم٦م ،وإُمٜمٞم٦م ،وآضمتامقمٞم٦م ،واًمث٘م٤مومٞم٦م،
واإلقمالُمٞم٦م -سم٤مإلو٤موم٦م إمم شمّمحٞمح اًمّمقرة اًمذهٜمٞم٦م ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م ظم٤مرضمٞم ً٤م -وطمٞم٨م إن ُمثؾ هذه
اعمقاوٞمع سمح٤مضم٦م إمم دراؾم٤مت سمحث ّٞم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت< رأي٧م ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن أيمت٥م
ذم هذا اعمقوقع اعمٝمؿ دراؾم٦م قم٘مدي٦م ُمـ ضم٤مٟمٌلم :اجل٤مٟم٥م إولُ :مٕمززات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-
واجل٤مٟم٥م اًمث٤مينُ :مٝمدّ دات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م -وأؾم٤مل اهلل اًمتقومٞمؼ واإلقم٤مٟم٦م-
أّالً :مػهل٘ البخح:
شمٙمٛمـ ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ذم قمدم إدراك سمٕمض اًمٜم٤مس عم٤م اطمتقشمف رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمًٕمقدي٦م ُ4252مـ صمقاسم٧م قم٘مدي٦م ،وُمً٤مئؾ ُمٝمٛم٦م ذم اجل٤مٟم٥م اًمٕم٘مدي ,ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مهن٤م ذم
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اًمٌح٨م ,وشمزداد أمهٞم٦م سمٞم٤مهن٤م ذم هذه اعمرطمٚم٦م اعمٝمٛم٦م< ًمتتٔم٤مومر ضمٝمقد اجلٛمٞمع ُمـ أضمؾ ٍ
سمٚمد آُمـ
وُمًت٘مر-
ثاىٔاً :حدّد البخح:
ؾمتٙمقن اًمدراؾم٦م ًمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  4252واًمتل واومؼ قمٚمٞمٝم٤م جمٚمس
اًمقزراء ذم ضمٚمًتف اًمتل قم٘مدت سمرئ٤مؾم٦م ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ؾمٚمامن سمـ قمٌد اًمٕمزيز آل
ؾمٕمقد ,طمٗمٔمف اهلل ,يقم آصمٜملم 3659.9.3:هـ -وؾمتٙمقن اًمدراؾم٦م دراؾم٦م قم٘مدي٦م وم٘مط،
وًمذًمؽ ؾمٞمتؿ شمٙمٞمٞمػ اعمً٤مئؾ اًمتل شمؿ اظمتٞم٤مره٤م شمٙمٞمٞمٗم ً٤م قم٘مدي ً٤م-
ثالجاً :أٍنٔ٘ املْضْع ّأضباب اختٔازِ:
شمٕمقد أمهٞم٦م اعمقوقع إمم أُمقرُ ،مٜمٝم٤م:
 ,3شمٕمٚمؼ هذا اعمقوقع سم٢مسمراز اجل٤مٟم٥م اًمٕم٘مدي ومٞمف-
 ,4شمٕمٚم٘مف هبقي٦م اإلٟمً٤من ووـمٜمٞمتف ،ومه٤م أُمران ومٓمري٤من ذم اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م-
 ,5اهتامم وٓة أُمر هذه اًمٌالد سمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م -4252
زابعاً :أٍداف البخح:
 ,3سمٞم٤من اعمراد سم٤مهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-
 ,4اًمتٕمريػ سمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م -4252
 ,5ذيمر ُمٕمززات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-
 ,6ذيمر ُمٝمددات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-
خامطاً :أضٝل٘ البخح:
ُ ,3م٤م اعمراد سم٤مهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م؟
ُ ,4م٤م اعمراد سمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م 4252؟
ُ ,5م٤م ُمٕمززات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م؟
ُ ,6م٤م ُمٝمددات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م؟
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ضادضاً :الدزاضات الطابك٘:
مل أضمد دراؾم٦م قم٘مدي٦م ُمًت٘مٚم٦م طمقل هذا اعمقوقع اًمذي ؾم٠مسمحثف ،قمدا ورىم٦م قمٚمٛمٞم٦م 42,
صٗمح٦مً ,مٚمديمتقر .ظم٤مًمد أيب اخلٞمؾ ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اًم٘مّمٞمؿ سمٕمٜمقان (ُمٝمددات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م)
(رؤي٦م ذقمٞم٦م) ،ؿم٤مرك هب٤م اعم١ممتر اًمدوزم ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م
 ،4252واًمذي ٟمٔمٛمتف ضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء ،واعمٜمٕم٘مد ذم ُمديٜم٦م اًمري٤مض ظمالل اًمٗمؽمة ُمـ ,:
;3663.8.هـ -وذيمر صمالصم٦م ُمٝمددات وم٘مط ،وهل :اخلٓم٤مب احلريمل ،واخلٓم٤مب اًمذرائٕمل،
واخلٓم٤مب اًمٜمًقي -وختتٚمػ دراؾمتل قمـ دراؾمتف ومٞمام ي٠ميت:
 ,3أٟمف مل يذيمر ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ُمٕمززات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م،
واًمتل ذيمرهت٤م ذم ُمٌح٨م ُمًت٘مؾ ،وحتتف َخً٦م ُمٓم٤مًم٥م-
 ,4أٟمف اىمتٍم ذم ُمٝمددات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م قمغم صمالصم٦م ُمٝمددات وم٘مط ،سمٞمٜمام ذيمرت ذم دراؾمتل
أرسمٕم٦م ُمٝمددات وومؼ ُم٤م ورد ذم رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،ومٚمؿ يذيمر اًمٕمقعم٦م،
واًمتٖمري٥م ،واًمٕمّمٌٞم٦م ،وىمٜمقات اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،واًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦مُ ،مٝمددات
ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-
ضابعاً :ميَج البخح:
يٕمتٛمد هذا اًمٌح٨م قمغم اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم< وذًمؽ سم٘مراءة رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمًٕمقدي٦م  ،4252صمؿ حتٚمٞمٚمٝم٤م ،وشم٘مًٞمٛمٝم٤م وومؼ ُم٤م حي٘مؼ أهداف اًمٌح٨مُ ،مًتِمٝمد ًا سم٤مٕدًم٦م ُمـ
اًم٘مرآن ،واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،وأىمقال اًمًٚمػ,رمحٝمؿ اهلل ,وىمد دقم٧م ـمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م آؾمتِمٝم٤مد
سم٠مىمقال طمٙم٤مم هذه اًمدوًم٦م اعمٌ٤مريم٦م ذم اًمٕمديد ُمـ اعمقاوع-
ثامياً :خط٘ البخح:
ي٠ميت اًمٌح٨م ذم ُم٘مدُم٦م ،ومتٝمٞمد ،وُمٌحث٤من ،وظم٤ممت٦م ،وهل قمغم اًمٜمحق أيت:
ُم٘مدُم٦م :وشمتْمٛمـُ :مِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ،وطمدوده ،وأمهٞم٦م اعمقوقع وأؾمٌ٤مب اظمتٞم٤مره،
وأهداف اًمٌح٨م ،وأؾمئٚمتف ،واًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ،وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م-
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اًمتٛمٝمٞمد :وومٞمف:
أوًٓ :اًمتٕمريػ سم٤مهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-
صم٤مٟمٞم ً٤م :اًمتٕمريػ سمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م -4252
اعمٌح٨م إولُ :مٕمززات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،وومٞمف َخً٦م ُمٓم٤مًم٥م:
اعمٓمٚم٥م إولً :مزوم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مينً :مزوم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :همرس ىمٞمؿ اًمقؾمٓمٞم٦م واًمتً٤مُمح-
اعمٓمٚم٥م اًمراسمع :آٟمتامء اًمقـمٜمل-
اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس :اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-
اعمٌح٨م اًمث٤مينُ :مٝمدّ دات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م:
اعمٓمٚم٥م إول :اعمٝمدّ دات اًمديٜمٞم٦م (اًمٗمٙمري٦م)-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اعمٝمدّ دات آضمتامقمٞم٦م-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :اعمٝمدّ دات اًمث٘م٤مومٞم٦م-
اعمٓمٚم٥م اًمراسمع :اعمٝمدّ دات اإلقمالُمٞم٦م-
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إقمداد :دٟ -م٤مدر سمـ هب٤مر ُمتٕم٥م اًمٕمتٞمٌل

التنَٔد
أّالً :التعسٓف باهلْٓ٘ الْطئ٘.
اهلُْٓ٘ لػ٘:
ًمٗمظ اهلُقي٦م (سمْمؿ اهل٤مء) يٓمٚمؼ قمغم ُمٕم٤من صمالصم٦م :اًمتِمخص ،واًمِمخص ٟمٗمًف ،واًمقضمقد
اخل٤مرضمل -ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :وإذا ُم٤م سمف اًمٌمء سم٤مقمتٌ٤مر حت٘م٘مف يًٛمك طم٘مٞم٘م ً٦م وذاشم ً٤م ،وسم٤مقمتٌ٤مر شمِمخّمف
يًٛمك هقي٦م ،وإذا أظمذ أقمؿ ُمـ هذا آقمتٌ٤مر يًٛمك ُم٤مهٞم٦م ،وىمد يًٛمك ُم٤م سمف اًمٌمء ُم٤مهٞم٦م إذا
يم٤من يمٚمٞم٤م ًيمامهٞم٦م اإلٟمً٤من ،وهقي٦م إذا يم٤من ضمزئٞم ً٤م يمح٘مٞم٘م٦م زيد ،وطم٘مٞم٘م٦م إذا مل يٕمتؼم يمٚمٞمتف
وضمزئٞمتف ،وم٤مهلقيت٤من ُمتالزُمت٤من صدىم٤م ،واعم٤مهٞم٦م سم٤مٓقمتٌ٤مر اًمث٤مين أظمص ُمـ إول(-)3
وذم اعمٕمجؿ اهلقي٦م ،هل :طم٘مٞم٘م٦م اًمٌمء أو اًمِمخص ،اًمتل متٞمزه قمـ همػمه ،وسمٓم٤مىم٦م يثٌ٧م
ومٞمٝم٤م اؾمؿ اًمِمخص وضمٜمًٞمتف ،وُمقًمده ،وقمٛمٚمف ،وشمًٛمك اًمٌٓم٤مىم٦م اًمِمخّمٞم٦م أيْم ً٤م (-)4

-

وىمٞمؾ :إطمً٤مس اًمٗمرد سمٜمٗمًف ،وومرد ّيتف ،وطمٗم٤مفمف قمغم شمٙم٤مُمٚمف ،وىمٞمٛمتف ،وؾمٚمقيم َّٞم٤مشمف،
وأومٙم٤مره ،ذم خمتٚمػ اعمقاىمػ(-)5
ويذيمر اجلرضم٤مين(ت5;4 :هـ) أن اهلقي٦م :احل٘مٞم٘م٦م اعمٓمٚم٘م٦م اعمِمتٛمٚم٦م قمغم احل٘م٤مئؼ اؿمتامل
اًمٜمقاة قمغم اًمِمجرة ذم اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ(-)6
ّيف االصطالح:
اًمًامت ،واًمًٚمقيمٞم٤مت ،اًمتل متٞمز اعمقاـمـ اًمًٕمقدي قمـ همػمه ،وشمٙمقن ذاشمف(-)7

( )3اًمٙمٚمٞم٤مت ،أيقب سمـ ُمقؾمك اًمٙمٗمقي ،حت٘مٞمؼ :قمدٟم٤من درويش,حمٛمد اعمٍميُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت -ص- ;82:
( )4اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطُ ،مٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،دار اًمدقمقة ،اًم٘م٤مهرة-;;:.4 ،
(ُ )5مٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة ،د -أمحد خمت٤مر ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم364; ،هـ-4594.5 -
( )6اًمتٕمريٗم٤مت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم3625 ،هـ ،ص- 479 :
( )7اٟمٔمر :جمٚم٦م يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ،ضم٤مُمٕم٦م إزهر ،اًمٕمدد423; ،3:6 -م -سمح٨م يٕمٜمقان اًمدور اًمؽمسمقي ًمألٟمدي٦م اًمري٤موٞم٦م ذم شمٕمزيز
اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،د -قمٌد اهلل اعمٓمقع ،ص-44:

;57
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  4252دراؾم٦م قم٘مدي٦م

إقمداد :دٟ -م٤مدر سمـ هب٤مر ُمتٕم٥م اًمٕمتٞمٌل

الْطئ٘ لػ٘:
ُمـ اًمقـمـ ،وهقُ :مقـمـ اإلٟمً٤من وحمٚمف -وأوـم٤من إهمٜم٤ممُ :مراسمْمٝم٤م اًمتل شم٠موي إًمٞمٝم٤م،
وي٘م٤مل :أوـمـ ومالن أرض يمذا ،أي :اختذه٤م حم ً
ال وُمًٙمٜم ً٤م ي٘مٞمؿ هب٤م(. )3

-

وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر(ت933:هـ)" :اًمقـمـ :اعمٜمزل شم٘مٞمؿ سمف ،وهق ُمقـمـ اإلٟمً٤من وحمٚمف"(.)4
ّالْطً يف االصطالح:
يرى اًمٌ٤مطم٨م أن اعمٕمٜمك آصٓمالطمل ًمٚمقـمـ هق اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ٟمٗمًف ،ومٝمام ُمؽماسمٓم٤من،
وُمتالزُم٤من ،ويْمٞمػ اًمٌ٤مطم٨م أن اًمقـمـ ،هق :اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًمدوًم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م ذات اًمًٞم٤مدة اًمت٤مُم٦م اًمتل سم ّٞمٜمٝم٤م اإلؾمالم ،ودؾمتقره٤م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م رؾمقًمف ط
وًمٖمتٝم٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وقم٤مصٛمتٝم٤م اًمري٤مض( -)5وهذا هق اًمتٕمريػ اًمذي يتٌٜم٤مه اًمٌ٤مطم٨م ذم دراؾمتف-
وأُم٤م ُمّمٓمٚمح اهلُقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٌ٤مطم٨م ومٝمق :شمٚمؽ اًمًامت ،واخلّم٤مئص،
اًمتل يتٛمٞمز هب٤م اعمقاـمـ اًمًٕمقدي قمـ همػمه ،واعمٜمٌث٘م٦م ُمـ شمٕم٤مًمٞمؿ اًمدّ يـ اإلؾمالُمل ،وهذا يٕمتؼم
اعمّمدر اًم٘مقي ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-
ثاىٔاً :التعسٓف بسؤٓ٘ املنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ :0202
هل رؤي٦م وـمٜمٞم٦م مت٧م اعمقاوم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م ذم ضمٚمً٦م جمٚمس اًمقزراء اًمتل قم٘مدت سمرئ٤مؾم٦م ظم٤مدم
احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ؾمٚمامن سمـ قمٌد اًمٕمزيز آل ؾمٕمقد ,طمٗمٔمف اهلل ,وذًمؽ يقم اإلصمٜملم
3659.9.3:هـ ،وىمد ُسمٜمٞم٧م قمغم صمالصم٦م حم٤مور :جمتٛمع طمٞمقي ,اىمتّم٤مد ُمزدهر ,وـمـ ـمٛمقح<
وذًمؽ ُمـ أضمؾ شمٕمزيز ريم٤مئز اًم٘مقة ًمدى اعمٛمٚمٙم٦م ،واعمتٛمثٚم٦م ذم :اًمٕمٛمؼ اًمٕمريب واإلؾمالُمل،
واًم٘مقة آؾمتثامري٦م اًمرائدة ،وأهن٤م حمقر رسمط اًم٘م٤مرات اًمثالث( -اٟمٔمر ُمٚمحؼ رىمؿ -)4 :وىمد

( )3اًمٕملم ،اًمٗمراهٞمدي ،حت٘مٞمؼ :دُ -مٝمدي اعمخزوُمل ,د -إسمراهٞمؿ اًمً٤مُمرائل ،دار ُمٙمتٌ٦م اهلالل ،676.9 -واٟمٔمر :اًمّمح٤مح
شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م ،اجلقهري ،حت٘مٞمؼ :أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر ،دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م،
3629هـ-4436.8 -
(ً )4مً٤من اًمٕمرب ،دار ص٤مدر ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م- 673.35 ،
( )5ايمام ورد ذم وصمٞم٘م٦م اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ ،اعم٤مدة إومم -اٟمٔمرُ :مقىمع هٞمئ٦م اخلؼماء سمٛمجٚمس اًمقزراء-
https://laws.boe.gov.sa -
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جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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إقمداد :دٟ -م٤مدر سمـ هب٤مر ُمتٕم٥م اًمٕمتٞمٌل

اقمتٛمد جمٚمس اًمِم١مون آىمتّم٤مدي٦م واًمتٜمٛمٞم٦م ذم ضمٚمًتف اعمٜمٕم٘مدة يقم آصمٜملم 365:.9.49هـ
( )34سمرٟم٤مجم ً٤م ًمتح٘مٞمؼ شمٚمؽ اًمرؤي٦م ،وهل :سمرٟم٤مُم٩م ظمدُم٦م وٞمقف اًمرمحـ ،وسمرٟم٤مُم٩م اًمتحقل
اًمقـمٜمل ،وسمرٟم٤مُم٩م صٜمدوق آؾمتثامرات اًمٕم٤مُم٦م ،وسمرٟم٤مُم٩م شمٓمقير اًمّمٜم٤مقم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م،
واخلدُم٤مت اًمٚمقضمًت ّٞم٦م ،وسمرٟم٤مُم٩م شمٓمقير اًم٘مٓم٤مع اعم٤مزم ،وسمرٟم٤مُم٩م حتًلم ٟمٛمط احلٞم٤مة ،وسمرٟم٤مُم٩م
ري٤مدة اًمنميم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م ،وسمرٟم٤مُم٩م اًمنميم٤مت آؾمؽماشمٞمج ّٞم٦م ،وسمرٟم٤مُم٩م اإلؾمٙم٤من ،وسمرٟم٤مُم٩م
اًمتخّمٞمص ،وسمرٟم٤مُم٩م شمٕمزيز اًمِمخّمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،وسمرٟم٤مُم٩م حت٘مٞمؼ اًمتقازن اعم٤مزم-
(اٟمٔمر ُمٚمحؼ رىمؿ- )5:
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إقمداد :دٟ -م٤مدر سمـ هب٤مر ُمتٕم٥م اًمٕمتٞمٌل

املبخح األّل
معصشات اهلْٓ٘ الْطئ٘
ّفُٔ مخط٘ مطالب:
املطلب األّل :لصّو الهتاب ّالطي٘.
أرى ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م سمٞم٤من اعمراد سم٤معمٕمززات ،ومٝمل يمؾ ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف شم٘مقي٦م اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م
ودقمٝمام -ي٘م٤مل :قمزز ومالٟم ً٤م أو همػمه :ىمقاه ،ودقمٛمف ،وؿمدده ،وي٘م٤مل :قمزز ضمٝمقده :دقمٛمٝم٤م
ويم ّثٗمٝم٤م(-)3
وىمد ىم٤مُم٧م هذه اًمدوًم٦م اعمٌ٤مريم٦م قمغم ًمزوم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمٜمذ شم٠مؾمٞمًٝم٤م قمغم يد اعمٚمؽ
(ت3595 :هـ)< وم٘مد ٟمص اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد

اًمراطمؾ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمرمحـ آل ؾمٕمقد

ًمٚمحٙمؿ ذم ُم٤مدشمف إومم قمغم أن اعمٛمٚمٙم٦م :ديٜمٝم٤م اإلؾمالم ،ودؾمتقره٤م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م
رؾمقًمف ط -وٟمص يمذًمؽ ذم ُم٤مدشمف اًمً٤مسمٕم٦م( )4قمغم أٟمف :يًتٛمد احلٙمؿ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمًٕمقدي٦م ؾمٚمٓمتف ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م رؾمقًمف ط -وقمغم هذا وم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م مه٤م ُمّمدرا
اًمتنميع ذم اًمدوًم٦م ،وىمد ىم٤مُم٧م اًمدوًم٦م قمٚمٞمٝمام< ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ اًمثقاسم٧م اًمنمقمٞم٦م-
ويرى اًمٌ٤مطم٨م أن رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م مل ختؾ ُمـ هذا إُمر ،سمؾ أوص٧م سمف-
وأيمدت قمٚمٞمف< وىمد ضم٤مء ذًمؽ ذم يمٚمامت وٓة أُمره٤م قمٜمدُم٤م اـمٚم٘مقا هذه اًمرؤي٦م-


ىم٤مل ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ؾمٚمامن سمـ قمٌد اًمٕمزيز ,طمٗمٔمف اهلل ,ورقم٤مه ذم يمٚمٛمتف
قمٜمد شمرؤؾمف جلٚمً٦م جمٚمس اًمقزراء اعمٜمٕم٘مدة سمت٤مريخ 3659.9.3:هـ" :سمًؿ اهلل اًمرمحـ
اًمرطمٞمؿ ،احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم -إظمقاين
وأظمقايت اعمقاـمٜملم واعمقاـمٜم٤مت ،اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمفً -م٘مد ىم٤مُم٧م دوًمتٙمؿ

( )3اٟمٔمرُ:مٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة ،د -أمحد خمت٤مر-36;4.4 ،
( )4ايمام ورد ذم وصمٞم٘م٦م اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ ،اعم٤مدة اًمً٤مسمٕم٦م -اٟمٔمرُ :مقىمع هٞمئ٦م اخلؼماء سمٛمجٚمس اًمقزراء-
https://laws.boe.gov.sa -
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قمغم أؾم٤مس اًمتٛمًؽ سمٙمت٤مب اهلل ،وهدي ٟمٌٞمف حمٛمد ط وهل ُمٝمد اًمرؾم٤مًم٦م ،وُمٝمٌط
اًمقطمل ،ذومٝم٤م اهلل سمخدُم٦م احلرُملم اًمنميٗملم وىم٤مصدهيام"(.)3


وىم٤مل ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم حمٛمد سمـ ؾمٚمامن سمـ قمٌد اًمٕمزيز وزم اًمٕمٝمد ٟم٤مئ٥م رئٞمس
جمٚمس اًمقزراء وزير اًمدوم٤مع رئٞمس جمٚمس اًمِم١مون آىمتّم٤مدي٦م واًمتٜمٛمٞم٦م" :إٟمٜم٤م ًمٜمحٛمد اهلل
أوًٓ قمغم ُم٤م ووم٘مٜم٤م إًمٞمف ذم هذا اًمقـمـ ُمـ اًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة،
صمؿ ٟمحٛمده قمغم أن ُمٙمٜمٜم٤م ُمـ إقمداد رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ًمٚمٕم٤مم -)4(" 4252
وإن اعمقاـمـ ًمٞمحٛمد اهلل قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وهل ٟمٕمٛم٦م ُمرضمٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

ذم هذه اًمدوًم٦م اعمٌ٤مريم٦م ،وشم٠ميمٞمد وٓة أُمره٤م قمغم ًمزوُمٝمام-
وي١ميمد اًمٌ٤مطم٨م أن ذم ًمزوم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م شمٕمزيز ًا ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م وطمٗم٤مفم ً٤م قمٚمٞمٝم٤م< ٕن
ِ
ًمزوم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٟمج٤مة< وم٘مد ىم٤مل ط" :شمَريم ُ ِ
ِ
َ٤مب
ْ٧م ومٞمٙم ُْؿ َأ ُْم َر ْي ِـ ًَم ْـ شمَْم ُّٚمقا َُم٤م َمت َ ًَّ ْٙمت ُْؿ ِهبِ َام :يمت َ
َ
اهللِ َو ُؾمٜمَّ َ٦م ٟمٌَِ ِّٞم ِف"(-)5
وي٘مقل اإلُم٤مم اًمزهري

(ت346:هـ)" :يم٤من ُمـ ُم٣م ُمـ قمٚمامئٜم٤م ي٘مقًمقن :آقمتّم٤مم

سم٤مًمًٜم٦م ٟمج٤مة"(-)6
وأيْم ً٤م ذم اًمرد ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٌ
طمؾ عمقاـمـ اًمٜمزاع اًمتل ىمد حتدث< مم٤م جيًد اًمٚمحٛم٦م
واهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،ي٘مقل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ

( )3ضمريدة اجلزيرة ،اًمٕمدد3; ،37;38 -رضم٥م3659هـ-
( )4ضمريدة اًمري٤مض ،اًمٕمدد3; ،39695 -رضم٥م3659هـ-
( )5أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛملُ ،م١مؾمً٦م زايد سمـ ؾمٚمٓم٤من آل هنٞم٤من ًمألقمامل اخلػمي٦م ،أسمق فمٌل،
اًمٓمٌٕم٦م إومم3647 ،هـ ،3545.7 ،رىمؿ احلدي٨م ،555::وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل
اًمتؼميزي ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م3;:7 ،م ،88.3 -رىمؿ احلدي٨م-3:8:
( )6ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،اًمالًمٙم٤مئل ،حت٘مٞمؼ :د -أمحد سمـ ؾمٕمد اًمٖم٤مُمدي ،دار ـمٞمٌ٦م ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م3645 ،هـ-328.3 -

585
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ

ﳡﳢﱠ[اًمٜمً٤مء ،]7; :أي ردوه إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ط (- )3
ومم٤م يٕمزز اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م يمذًمؽ أن ذم ًمزوم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م احلٞم٤مة اًمٓمٞمٌ٦م ،واًمٕمٞمِم٦م اهلٜمٞمئ٦م،
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﭐﭐﭐ ﭐﱡﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ

ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾﱠ[إٟمٗم٤مل ،]46 :ىم٤مل ىمت٤مدة
(ت958:هـ)" :هق هذا اًم٘مرآن ،ومٞمف اًمٜمج٤مة ،واًمت٘م٤مة ،واحلٞم٤مة"(-)4
وًمزوم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أصؾ قمٔمٞمؿ ُمـ أصقل اًمدّ يـ ،ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
(ت94: :هـ) " :وؿمقاهد هذا إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ اجل٤مُمع ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمثػمة ،وشمرضمؿ قمٚمٞمف
أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمٙمت٥م (يمت٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م) ،يمام شمرضمؿ قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري رمحف اهلل
(ت478 :هـ) ،واًمٌٖمقي

(ت732 :هـ) ،وهمػممه٤م ،ومٛمـ اقمتّمؿ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يم٤من ُمـ

أوًمٞم٤مء اهلل اعمت٘ملم ،وطمزسمف اعمٗمٚمحلم ،وضمٜمده اًمٖم٤مًمٌلم"(.)5
وأظمتؿ هذه اعمً٠مًم٦م سمام أورده اًمالًمٙم٤مئل
واًمًٜم٦م ،وم٘م٤مل

(ت63::هـ) قمـ أمهٞم٦م ًمزوم اًمٙمت٤مب

 " :وم٢من أوضم٥م ُم٤م قمغم اعمرء ُمٕمروم٦م اقمت٘م٤مد اًمديـ ،وُم٤م يمٚمػ اهلل قمٌ٤مده ُمـ ومٝمؿ

شمقطمٞمده وصٗم٤مشمف ،وشمّمديؼ رؾمٚمف سم٤مًمدٓئؾ واًمٞم٘ملم ،واًمتقصؾ إمم ـمرىمٝم٤م ،وآؾمتدٓل قمٚمٞمٝم٤م
سم٤محلج٩م واًمؼماهلم ،ويم٤من ُمـ أقمٔمؿ ُم٘مقل ،وأووح طمج٦م وُمٕم٘مقل ،يمت٤مب اهلل احلؼ اعمٌلم -صمؿ
ىمقل رؾمقل اهلل ط وصح٤مسمتف إظمٞم٤مر واعمت٘ملم ،صمؿ ُم٤م أمجع قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤محلقن ،صمؿ

( )3اٟمٔمر :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،اًمٓمؼمي ،حت٘مٞمؼ :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ،اًمٓمٌٕم٦م إوممُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت،
3643هـ ،726.: ،واٟمٔمرُ :مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ،اًمٌٖمقي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م إومم3642 ،هـ-876.3 ،
( )4شمٗمًػم اسمـ يمثػم ،حت٘مٞمؼ :ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع3642 ،هـ-57.6 ،
( )5جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ ،جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ ،اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م،
3648هـ-845.33 ،

586
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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اًمتٛمًؽ سمٛمجٛمققمٝم٤م واعم٘م٤مم قمٚمٞمٝم٤م إمم يقم اًمديـ ،صمؿ آضمتٜم٤مب قمـ اًمٌدع وآؾمتامع إًمٞمٝم٤م مم٤م
أطمدصمٝم٤م اعمْمٚمقن"(-)3
وهذا ُم٤م ي١ميمده اًمٌ٤مطم٨م ذم أن ًمزوم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمـ أقمٔمؿ ُمٕمززات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-
ويمٚمام اسمتٕمد قمٜمٝمام اإلٟمً٤من أصمرت ذم هقيتف اًمقـمٜمٞم٦م ،وأطمدصم٧م صدقم ً٤م ذم ضمدار اًمٚمحٛم٦م اًمقـمٜمٞم٦م-

املطلب الجاىٕ
لصّو العكٔدٗ اسإضالمٔ٘
ًم٘مد ؾم٤مرت هذه اًمٌالد اعمٌ٤مريم٦م ُمٜمذ قمٝمد اعم١مؾمس اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمرمحـ آل
ؾمٕمقد

قمغم ًمزوم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ،وؾم٤مر أسمٜم٤مؤه اعمٚمقك ُمـ سمٕمده قمغم هذا اًمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ-
ي٘مقل اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز

" :أٟم٤م داقمٞم٦م إمم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ---وهل اًمتٛمًؽ

سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ط  ،وُم٤م ضم٤مء قمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ"(- )4
وىم٤مل ---":ومٕم٘مٞمدشمٜم٤م هل قم٘مٞمدة اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح اًمتل ضم٤مءت ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف
ط ،وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح"(- )5
وي٘مقل اعمٚمؽ ؾمٕمقد

(ت35:: :هـ)"ًم٘مد يم٤من مهٜم٤م ُمٜمذ شمقًمٞمٜم٤م ُم٘م٤مًمٞمد إُمقر أن

ٟمٕمتّمؿ سمٙمت٤مب اهلل ،وهنتدي هبدي رؾمقل اهلل ،وؾمٜم٦م ظمٚمٗمف ُمـ اًمًٚمػ اًمّم٤محللم"(-)6
صمؿ اعمٚمؽ ومٞمّمؾ

(ت35;7 :هـ) ،واًمذي ىم٤مل --" :طمٞمٜمام ٟمٙمرر ىمقًمٜم٤م سم٠من ٟمجٕمؾ

اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م هل اًمريمٞمزة اًمتل جي٥م أن ٟمٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م ًمتحرير أٟمٗمًٜم٤م ،وًمرد اًمٔمٚمؿ قمٜم٤م وقمـ
أسمٜم٤مء ُمقاـمٜمٞمٜم٤م ذم يمؾ إٟمح٤مء ،وذم يمؾ إىمٓم٤مر ،هذا هق اًمذي يدقمقٟم٤م قمغم أن ٟمجٕمؾ هذه
اًمدقمقة هل ديدٟمٜم٤م"(-)7
( )3ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،اًمالًمٙم٤مئل- 9.3 ،
( )4اًمقضمٞمز ذم ؾمػمة اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ،ظمػم اًمديـ اًمزريمكم ،دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ،ص-438 :
( )5اًمقضمٞمز ذم ؾمػمة اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ،اًمزريمكم ،ص-439:
( )6ضمريدة أم اًم٘مرى ،اًمٕمدد9 ،3728 -رضم٥م 3595هـ-
(ٟ )7مدوة اًمًٚمٗمٞم٦م ُمٜمٝم٩م ذقمل وُمٓمٚم٥م وـمٜمل ،ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م5,4 ،صٗمر 3655هـ-4398.6 ،
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اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  4252دراؾم٦م قم٘مدي٦م

صمؿ اعمٚمؽ ظم٤مًمد
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طمٞم٨م ىم٤مل(ت3624 :هـ)" :وإهن٤م ًمٗمرص٦م ـمٞمٌ٦م أن ٟمتذيمر ومْمؾ اهلل

قمٚمٞمٜم٤م ،وٟمذيمر سمف أسمٜم٤مءٟم٤م وأضمٞم٤مًمٜم٤م احل٤مضة ،وأن ٟمٕمٛمؾ سمٙمؾ إظمالص ،وٟمٚمتػ طمقل قم٘مٞمدشمٜم٤م
وٟمٚمتٗم٧م إمم شمرسمٞم٦م أسمٜم٤مئٜم٤م< ًمٞمٙمقٟمقا ُمقاـمٜملم ص٤محللم ُم١مؾمًلم قمغم أؾمس صحٞمح٦م ُمـ اًمٕم٘مٞمدة
اإلؾمالُمٞم٦م"(-)3
صمؿ ضم٤مء ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ومٝمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز

(ت3648 :هـ) ًمٞمٙمٛمؾ

هذه اعمًػمة اًمٓمٞمٌ٦م ذم آهتامم سم٤مًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ،ويم٤من مم٤م ىم٤مًمفً" :م٘مد ضم٤مء ُمقطمد هذه اجلزيرة
وضم٤مُمع ؿمٛمٚمٝم٤م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز

< ًمٞم٘مٞمؿ دوًم٦م اًمتقطمٞمد ،واًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،واًمدقمقة

اًمًٚمٗمٞم٦م ،رُمز اإلؾمالم احل٘مٞم٘مل ،وُمٔمٝمره اًمٕمٚمٛمل-)4("---
وذم يمٚمٛم٦م خل٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز

(ت3658 :هـ)

ذيمر أٟمف ُمٝمام يم٤من قمٛمؾ أقمداء اإلؾمالم ومٚمـ ي١مصمر ذم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م وٓ ذم اعمًٚمٛملم"( <)5مم٤م
يدل قمغم طمرصف

قمغم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م-

وذم هذا اًمٕمٝمد اًمزاهر قمٝمد ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ؾمٚمامن سمـ قمٌد اًمٕمزيز يم٤من
,طمٗمٔمف اهلل ,يريمز ذم يمٚمامشمف وشمقضمٞمٝم٤مشمف قمغم اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م< طمٞم٨م ىم٤مل" :هذه
اًمدوًم٦م ُمٜمذ وطمدّ ه٤م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز إمم قمٝمده٤م اجلديد ،وهل يمام شمرون ذم أُمـ واؾمت٘مرار،
وهل ُمٜمذ أؾمًٝم٤م حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ىم٤مُم٧م قمغم اإلؾمالم واًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ،وٟمً٠مل اهلل قمز وضمؾ
أن يرزىمٜم٤م ؿمٙمر ٟمٕمٛمتف وأن يقوم٘مٜم٤م مجٞمٕم٤م خلدُم٦م ديٜمٜم٤م وسمالدٟم٤م وؿمٕمٌٜم٤م"(-)6
وقمٜمد إـمالىمف ًمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  4252ىم٤مل ,طمٗمٔمف اهللً" :,م٘مد ووٕم٧م
ٟمّم٥م قمٞمٜمل ُمٜمذ أن شمنموم٧م سمتقزم ُم٘م٤مًمٞمد احلٙمؿ اًمًٕمل ٟمحق اًمتٜمٛمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ صمقاسمتٜم٤م
اًمنمقمٞم٦م ،وشمقفمٞمػ إُمٙم٤مٟم٤مت سمالدٟم٤م وـم٤مىم٤مهت٤م وآؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمقىمع سمالدٟم٤م ،وُم٤م شمتٛمٞمز سمف ُمـ

( )3ضمريدة أم اًم٘مرى ،اًمٕمدد49 ،4964 -ؿمقال 35;:هـ ،يمٚمٛم٦م سمٛمٜم٤مؾمٌ٦م اًمٞمقم اًمقـمٜمل-
( )4ضمريدة اجلزيرة ،اًمٕمدد5 ،32865 -رُمْم٤من3644هـ-
( )5ضمريدة اًمري٤مض ،اًمٕمدد33 ،37384 -حمرم 3653هـ-
( )6ضمريدة اًمري٤مض ،اًمٕمدد35 ،39246 -مج٤مدى اًمث٤مين 3658هـ-
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إقمداد :دٟ -م٤مدر سمـ هب٤مر ُمتٕم٥م اًمٕمتٞمٌل
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صمروات وُمٞمزات< ًمتح٘مٞمؼ ُمًت٘مٌؾ أومْمؾ ًمٚمقـمـ وأسمٜم٤مئف ُمع اًمتٛمًؽ سمٕم٘مٞمدشمٜم٤م اًمّم٤مومٞم٦م،
واعمح٤مومٔم٦م قمغم أص٤مًم٦م جمتٛمٕمٜم٤م وصمقاسمتف"(-)3
إن اعمت٠مُمؾ هلذه اًمٙمٚمامت اًمتل ضم٤مءت ُمـ وٓة إُمرً ،مٞمٝمٜم٠م سم٤مًمٕمٞمش ذم هذه اًمٌالد
اًمٓم٤مهرة ،آُمٜم ً٤مُ ،مًت٘مر ًا ُمٓمٛمئٜم ً٤م< ًمٕمٚمٛمف أن هذه اًمدوًم٦م ىم٤مُم٧م وٟمِم٠مت قمغم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ
اًمّم٤مًمح اًمتل دقم٤م هل٤م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب
حمٛمد سمـ ؾمٕمقد

(ت3428:هـ) وٟم٤مسه ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم

(;339هـ) -ي٘مقل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب

ذم أطمد رؾم٤مئٚمف(:)4

"---أظمؼمك أين ،وهلل احلٛمدُ ،متٌع وًمً٧م سمٛمٌتدع ،قم٘مٞمديت وديٜمل اًمذي أديـ اهلل سمفُ :مذه٥م
أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،اًمذي قمٚمٞمف أئٛم٦م اعمًٚمٛملمُ ،مثؾ إئٛم٦م إرسمٕم٦م وأشمٌ٤مقمٝمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م"-
وي٘مقل أيْم َ٤م ذم رؾم٤مًمتف ٕهؾ اًم٘مّمٞمؿ" :أؿمٝمد اهلل ،وُمـ طميين ُمـ اعمالئٙم٦م ،وأؿمٝمديمؿ ،أين
أقمت٘مد ُم٤م اقمت٘مدشمف اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ،أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م"(-)5
وشمؼمز أمهٞم٦م قمٜم٤مي٦م اًمدوًم٦م سمٚمزوم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ظمالل ُمقاد اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد
ًمٚمحٙمؿ ،ومج٤مء ذم اعم٤مدة اًمت٤مؾمٕم٦م( :)6إهة هل ٟمقاة اعمجتٛمع اًمًٕمقدي ،ويرسمك أومراده٤م قمغم
أؾم٤مس اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ،وُم٤م شم٘متْمٞمف ُمـ اًمقٓء واًمٓم٤مقم٦م هلل ،وًمرؾمقًمف ط-
وضم٤مء ذم اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م قمنمة ًمٚمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ :هيدف اًمتٕمٚمٞمؿ إمم همرس اًمٕم٘مٞمدة
اإلؾمالُمٞم٦م ذم ٟمٗمقس اًمٜمشء ،وايمتً٤مهبؿ اعمٝم٤مرات واعمٕم٤مرف(-)7

( )3ضمريدة اًمري٤مض ،اًمٕمدد ،39695 -اًمثالصم٤مء3659.9.3; :هـ-
( )4اًمرؾم٤مئؾ اًمِمخّمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ :ص٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان,حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٘مل ،ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م،
اًمري٤مض -ص-58:
( )5اًمرؾم٤مئؾ اًمِمخّمٞم٦م ،ص-: :
( )6ايمام ورد ذم وصمٞم٘م٦م اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ ،اعم٤مدة اًمت٤مؾمٕم٦م -اٟمٔمرُ :مقىمع هٞمئ٦م اخلؼماء سمٛمجٚمس اًمقزراء-
https://laws.boe.gov.sa-

( )7ايمام ورد ذم وصمٞم٘م٦م اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ ،اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م قمنم -اٟمٔمرُ :مقىمع هٞمئ٦م اخلؼماء سمٛمجٚمس اًمقزراء-
https://laws.boe.gov.sa-
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وىمد شمٙمٗمٚم٧م هذه اًمدوًم٦م اعمٌ٤مريم٦م سمحامي٦م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ،وٟمّم٧م قمغم ذًمؽ ذم اعم٤مدة
اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنميـ ُمـ اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ ،وم٘م٤مًم٧م :حتٛمل اًمدوًم٦م قم٘مٞمدة اإلؾمالم ،وشمٓمٌؼ
ذائٕمف ،وشم٠مُمر سم٤معمٕمروف وشمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ،وشم٘مقم سمقاضم٥م اًمدقمقة إمم اهلل(-)3
إن ذم ًمزوم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م شمٕمزيز ًا ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،ومتٞمز ًا هل٤م ُمـ سملم ؾم٤مئر اًمٌٚمدان،
وهذا اًمٚمزوم ًمٚمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م< أؾمٝمؿ ,سمٕمد شمقومٞمؼ اهلل ,ذم طمٗمظ أُمـ اًمقـمـ واؾمت٘مراره،
وهقيتف -وىمد أسمٕمد اهلل قمٜمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمٗمتـ واعمحـ-

املطلب الجالح
غسع قٔه الْضطٔ٘ ّالتطامح
إن ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م متٞمزت سمف هذه إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م (اًمقؾمٓمٞم٦م) ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱚ

ﱛ ﱜ ﱝﱠ[اًمٌ٘مرة ،]365 :ومال هؿ أهؾ ٍ
همٚمق ومٞمف همٚمق اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ همٚمقا
ٍ
شم٘مّمػم ومٞمف شم٘مّمػم اًمٞمٝمقد اًمذيـ سمدَّ ًمقا يمت٤مب اهلل ،وىمتٚمقا أٟمٌٞم٤مءهؿ،
سم٤مًمؽمه٥م ،وٓ هؿ أهؾ
ويمذسمقا قمغم رهبؿ ،ويمٗمروا سمف ،وًمٙمٜمٝمؿ أهؾ شمقؾمط واقمتدال ومٞمف< ومقصٗمٝمؿ اهلل سمذًمؽ ،إذ يم٤من
أطم٥م إُمقر إمم اهلل أوؾمٓمٝم٤م(-)4
َّ
وًم٘مد ىم٤مُم٧م هذه اًمٌالد اعمٌ٤مريم٦م قمغم اًمقؾمٓمٞم٦م ،واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م ،وٟمٌذ أؿمٙم٤مل اًمٕمٜمػ،
واإلره٤مب -وىمد أيمدت رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  4252ذم أطمد حم٤موره٤م قمغم شمٕمزيز ىمٞمؿ
اًمقؾمٓمٞم٦م واًمتً٤مُمح -ومج٤مء اهلدف اًمتٗمّمٞمكم ًمٚمٛمًتقى اًمث٤مًم٨م ُمـ اعمحقر إول (جمتٛمع طمٞمقي)
ُم٤م ٟمّمف :شمٕمزيز ىمٞمؿ اًمقؾمٓمٞم٦م واًمتً٤مُمح-
وىم٤مل ص٤مٟمع اًمرؤي٦م ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم حمٛمد سمـ ؾمٚمامن سمـ قمٌد اًمٕمزيز وزم
اًمٕمٝمد" :رؤيتٜم٤م ًمٌالدٟم٤م اًمتل ٟمريده٤م دوًم٦م ىمقي٦م ُمزدهرة شمتًع ًمٚمجٛمٞمع ،دؾمتقره٤م اإلؾمالم،

( )3ايمام ورد ذم وصمٞم٘م٦م اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ ،اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنميـ -اٟمٔمرُ :مقىمع هٞمئ٦م اخلؼماء سمٛمجٚمس اًمقزراء-
 https://laws.boe.gov.sa( )4شمٗمًػم اًمٓمؼمي-364.5 ،
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وُمٜمٝمجٝم٤م اًمقؾمٓمٞم٦م"( -)3ومال همٚمق وٓ إومراط -وذم هذا رؾم٤مًم٦م ًمٚمٕم٤ممل أمجع أن هذه اًمٌالد ىم٤مئٛم٦م قمغم
هذا اعمٌدأ واعمٜمٝم٩م اًمرسم٤مين -وىمد شمٕمرو٧م سمالد احلرُملم اًمنميٗملم إمم مجٚم٦م ُمـ إقمامل اًمتٙمٗمػمي٦م
واًمتخريٌٞم٦م ُمـ اًمداظمؾ واخل٤مرج( ،)4يم٤من ؿمٕم٤مره٤م اًمٖمٚمق واًمتٓمرف ،إٓ أٟمف سمٗمْمؾ اهلل صمؿ ىمٞم٤مدهت٤م
اًمرؿمٞمدة ووقمل أسمٜم٤مئٝم٤م أسمٓمٚم٧م شمٚمؽ إقمامل-
َّ٤مس إِ َّي٤ميم ُْؿ َوا ًْم ُٖم ُٚم َّق ِذم اًمدِّ ِ
يـ،
وىمد طمذر اًمرؾمقل ط أُمتف ُمـ اًمٖمٚمق ،وم٘م٤مل طَ " :ي٤م َأ ُّ َهي٤م اًمٜم ُ

َ٤من َىم ٌْ َٚمٙم ُُؿ ا ًْم ُٖم ُٚم ُّق ِذم اًمدِّ ِ
َوم٢مِ َّٟم ُف َأ ْه َٚم َؽ َُم ْـ يم َ
يـ"( -)5ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

" :ىمقًمف :إي٤ميمؿ

واًمٖمٚمق ذم اًمديـ قم٤مم ذم مجٞمع أٟمقاع اًمٖمٚمق ،ذم آقمت٘م٤مد وإقمامل"( -)6وم٤مإلؾمالم ُمٜمٝم٩م وؾمط ذم
يمؾ رء ،ذم اًمتّمقر ،وآقمت٘م٤مد ،واًمتٕمٌد ،واًمتٜمًؽ ،وإظمالق ،واًمًٚمقك ،واعمٕم٤مُمٚم٦م،
واًمتنميع -ويٜمٝمك قمـ اًمٖمٚمق ،واًمتٓمرف -ومٌ٤من سمذًمؽ أٟمف ديـ ؾمٛمح ،ؾمٝمؾُ ،مرنُ ،مٕمتدل سملم
اإلومراط واًمتٗمريط ،وًمٞمس ُمتِمدد ًا وٞم٘م ً٤م طمرضم ً٤م(-)7


( )3ضمريدة اًمنمق إوؾمط ،اًمٕمدد 3: ،35886 -رضم٥م3659 ،هـ-
( )4ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مهن٤م ذم اعمٌح٨م اًمث٤مينُ :مٝمددات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-
( )5أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ،322:.4 ،رىمؿ احلدي٨م،524;:
وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،744.3 ،رىمؿ احلدي٨م- 48:2:
( )6اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ عمخ٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ ،حت٘مٞمؼٟ :م٤مس سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ ،دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمً٤مسمٕم٦م363; ،هـ-54:.3 -
(ٟ )7مدوة اًمًٚمٗمٞم٦مُ :مٜمٝم٩م ذقمل وُمٓمٚم٥م وـمٜمل ،ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م-3448.5 ،
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اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  4252دراؾم٦م قم٘مدي٦م

إقمداد :دٟ -م٤مدر سمـ هب٤مر ُمتٕم٥م اًمٕمتٞمٌل

املطلب السابع
االىتنا ٛالْطين
ُمـ اعمٝمؿ سمٞم٤من ُمٕمٜمك آٟمتامء ،وم٤مٟٓمتامء ًمٖم ً٦م :ىم٤مل إزهري

(ت592 :هـ)" :ي٘م٤مل:

اٟمتٛمك ٌ
ومالن إمم ومالن ،إذا ارشمٗمع إًمٞمف ذم اًمٜمً٥م ،وٟمامه ضمدُّ ه ،إذا رومع إًمٞمف ٟمًٌف(-)3
وىم٤مل اسمـ وم٤مرس

(ت5;7 :هـ)" :اًمٜمقن ،واعمٞمؿ ،واحلرف اعمٕمتؾ أصؾ واطمد يدل

قمغم ارشمٗم٤مع وزي٤مدة  ---واٟمتٛمك ٌ
ومالن إمم طمًٌف :اٟمتً٥م"(-)4
ِ
اجل ِ
٤مهٚمِ َّٞم ِ٦م َوم َ٠م ِقم ُّْمق ُه َو َٓ
وومن قمٚمامء اًمٚمٖم٦م آقمتزاء اًمقارد ذم طمدي٨مَُ " :م ْـ َشم َٕم َّزى سمِ َٕم َزاء ْ َ
َشم ْٙمٜمُق ُه"( )5سم٤مٟٓمتامء وآٟمتً٤مب -ىم٤مل اجلقهري

(ت5;5 :هـ)" :قمزوشمف إمم أسمٞمف ،إذا ٟمًٌتف

إًمٞمف ،وم٤مقمتزى هق وشمٕمزى ،أي اٟمتٛمك واٟمتً٥م"(-)6
وىم٤مل اسمـ وم٤مرس" :اًمٕملم واًمزاء واحلرف اعمٕمتؾ أصؾ صحٞمح يدل قمغم آٟمتامء
وآشمّم٤مل"(-)7
وآٟمتامء ذم اًمنمع يًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜم٤مه ذم اًمٚمٖم٦م ،ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م " :وُمـ ادقمك إمم
همػم أسمٞمف ،أو اٟمتٛمك إمم همػم ُمقاًمٞمف ،ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل ،واعمالئٙم٦م ،واًمٜم٤مس أمجٕملم ٓ ،ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمف
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سوم ً٤م ،وٓ قمدًٓ "(-)8

( )3هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقض ُمرقم٥م ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم4223 ،م-593.37 ،
(ُ )4مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون ،دار اًمٗمٙمر35;; ،هـ- 69;.7 -
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م،
;362هـ ،ص ،556:رىمؿ احلدي٨م -;85:وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح إدب اعمٗمرد ،دار اًمّمديؼ ًمٚمٜمنم ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمراسمٕم٦م363: ،هـ ،ص ،58::رىمؿ احلدي٨م-967:
( )6اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م- 4647.8 ،
(ُ )7مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م- 52;.6،
( )8صحٞمح ُمًٚمؿ ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت ،;;6.4 -رىمؿ احلدي٨م-3592:
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(ت898 :هـ)" :هذا سيح ذم همٚمظ حتريؿ اٟمتامء اإلٟمً٤من إمم همػم أسمٞمف،

أو اٟمتامء اًمٕمتٞمؼ إمم وٓء همػم ُمقاًمٞمف"(-)3
وىم٤مل اسمـ إصمػم

(ت828:هـ) قمٜمد ىمقل قمكم  وُمـ ادقمك إمم همػم أسمٞمف ،أو اٟمتٛمك

إمم همػم ُمقاًمٞمف ،أي :اٟمتً٥م إًمٞمٝمؿ ،وص٤مر ُمٕمرووم ً٤م هبؿ"(-)4
ويقوح أطمد اعمٝمتٛملم سمتجديد ُمْم٤مُملم آٟمتامء اًمقـمٜمل سم٠مٟمف :ؿمحٜم٦م قم٘مٚمٞم٦م وضمداٟمٞم٦م يم٤مُمٜم٦م
سمداظمؾ اًمٗمرد ،شمٔمٝمر ذم اعمقاىمػ ذات اًمٕمالىم٦م سم٤مًمقوع قمغم ُمًتقي٤مت وجم٤مٓت خمتٚمٗم٦م ،يٛمٙمـ
حتديده٤م ُمـ ظمالل جمٛمققم٦م ُمـ اعمامرؾم٤مت اًمًٚمقيمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ اًمٗمرد ،سمحٞم٨م شمٙمقن شمٚمؽ
اعمامرؾم٤مت ُمٕمؼمة قمـ ُمقىمػ اًمٗمرد ورؤيتف دم٤مه ُم٤م حيدث ُمـ ُمقاىمػ ذم جمتٛمٕمف(-)5
وًم٘مد ضم٤مءت رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ٍ 4252
هبدف ظم٤مص ًمتٕمزيز آٟمتامء اًمقـمٜمل<
ومذيمرت ذم اهلدف اًمتٗمّمٞمكم ًمٚمٛمًتقى اًمث٤مًم٨م ُمـ اعمحقر إول (جمتٛمع طمٞمقي) ُم٤م ٟمّمف:
همرس اعمٌ٤مدئ واًم٘مٞمؿ اًمقـمٜمٞم٦م ،وشمٕمزيز آٟمتامء اًمقـمٜمل-
ويرى اًمٌ٤مطم٨م :أن هٜم٤مك جمٛمققم٦م ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م شمٕمزز آٟمتامء اًمقـمٜمل ،مم٤م يٜمٕمٙمس
ذًمؽ قمغم شمٕمزيز اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،ومٞمًٝمؿ سمذًمؽ ذم شمٕمزيز اًمٚمحٛم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،واضمتامع اًمٙمٚمٛم٦م،
ووطمدة اًمّمػ ،وهذه إُمقر هل:
أّالً :الطنع ّالطاع٘ لْلٕ األمس:
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:ﭐﱡﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ
ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﳢﱠﭐ

[اًمٜمً٤مء ،]7; :وأي٦م ذم مجٞمع أوزم إُمر ُمـ إُمراء ،واًمٕمٚمامء ،ومٞمام أُمرويمؿ سمف ُمـ ـم٤مقم٦م اهللٓ ،
ِ
ِ ِ
ِ
اًمً ْٛم ُع َواًم َّٓم٤م َقم ُ٦م َقم َغم اعمَ ْرء اعمُ ًْٚم ِؿ وم َٞمام َأ َطم َّ
ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل( -)6وىم٤مل اًمرؾمقل طَّ " :
٥م َويمَر َهَُ ،م٤م َمل ْ
( )3اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ اسمـ احلج٤مج ،حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م35;4 ،هـ- 56.7-
( )4اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر اًمزاوي,حمٛمقد اًمٓمٜم٤مضمل ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت35;; ،هـ-47:.7-
(ُ )5م٘م٤مل ًمٚمديمتقر :قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مضمل آل ُمٌ٤مرك ،ضمريدة اًمري٤مض ،اًمٕمدد 3: ،3555: -ذي اًم٘مٕمدة 3647هـ-
( )6اٟمٔمر :شمٗمًػم اسمـ يمثػم-567 .4 ،
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ُي ْ١م َُم ْر سمِ َٛم ْٕم ِّم َٞم ٍ٦مَ ،وم٢مِ َذا ُأ ُِم َر سمِ َٛم ْٕم ِّم َٞم ٍ٦م َوم َ
ال َؾم ْٛم َع َوَٓ َـم٤م َقم َ٦م"( -)3وذم احلدي٨م أظمر ىم٤مل اًمرؾمقل ط:
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌمَ ،يم َ٠م َّن َر ْأ َؾم ُف َزسمِٞم ٌَ ٌ٦م"(-)4
اؾم َٛم ُٕمقا َو َأـمٞم ُٕمقاَ ،وإِن ْ
" ْ
اؾم ُت ْٕمٛم َؾ َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َقم ٌْدٌ َطم ٌَ ٌّ
وًم٘مد أسمرز ؾمٚمػ هذه إُم٦م هذه اًمٕم٘مٞمدة ذم يمتٌٝمؿ ،وأُمروا هب٤م ،وُمـ أىمقاهلؿ:
 ,3ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد

(ت463 :هـ) ---" :صمؿ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمالئٛم٦م ،وأُمراء اعم١مُمٜملم،

اًمؼم واًمٗم٤مضمر ،وُمـ وزم اخلالوم٦م سم٢ممج٤مع اًمٜم٤مس ورو٤مهؿ"(-)5
 ,4وىم٤مل اًمٓمح٤موي

(ت543 :هـ) ُمٌٞمٜم ً٤م اعمٕمت٘مد ذم وزم إُمر ---" :وٟمرى ـم٤مقمتٝمؿ ُمـ

ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ ومريْم٦مُ ،م٤م مل ي٠مُمروا سمٛمٕمّمٞم٦م ،وٟمدقمق هلؿ سم٤مًمّمالح واعمٕم٤موم٤مة"(-)6
 ,5وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م

(ت842 :هـ)" :وُمـ اًمًٜم٦م :اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم

وأُمراء اعم١مُمٜملم ,سمرهؿ ووم٤مضمرهؿُ ,م٤م مل ي٠مُمروا سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل ،وم٢مٟمف ٓ ـم٤مقم٦م ٕطمد ذم
ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،وُمـ وزم اخلالوم٦م واضمتٛمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس وروقا سمف ،أو همٚمٌٝمؿ سمًٞمٗمف طمتك
ص٤مر اخلٚمٞمٗم٦م ،وؾمٛمل أُمػم اعم١مُمٜملم ،وضمٌ٧م ـم٤مقمتف"( -)7وىمد دًم٧م هذه إىمقال قمغم سمٞم٤من
أمهٞم٦م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمقزم إُمر -وهذا ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م-
ثاىٔاً :التخرٓس مً ارتسّج علّ ٙلٕ األمس:
وهذه ُمـ اعمً٤مئؾ اعمٝمٛم٦م ذم هذا اًمٕمٍم< ومام أص٤مب سمٕمض اًمٌٚمدان ُمـ حمـ ،وُمّم٤مئ٥م،
واومؽماق ،واظمتالف ،وشمٜم٤مومر إٓ سمًٌ٥م اخلروج قمغم احلٙم٤مم ،وٓ زاًم٧م شمٚمؽ اًمٌٚمدان شمٕمض
أص٤مسمع اًمقيؾ قمغم ُم٤م طمّمؾ ومٞمٝم٤م -وًم٘مد يم٤من اًمنمع طمٙمٞم ًام ذم اًمتحذير ُمـ هذا إُمر هم٤مي٦م
اًمتحذير ،وسمٞم٤من اعمٜمٝم٩م اًمنمقمل قمٜمد طمدوث اًمٗمتٜم٦م ،ومٕمـ اسمـ قمٌ٤مس

ىم٤مل :ىم٤مل اًمٜمٌل ط:

( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،دار ـمقق اًمٜمج٤مة3644 ،هـ ،85.; ،رىمؿ
احلدي٨م ،9366:وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،368;.5 ،رىمؿ احلدي٨م-3:5;:
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،84.;،رىمؿ احلدي٨م-9364:
( )5ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،اًمالًمٙم٤مئل-389.3 ،
( )6ذح اًمٓمح٤موي٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م ،اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل ،حت٘مٞمؼ :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ،وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف
واًمدقمقة واإلرؿم٤مد ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م363: ،هـ ،ص-593:
( )7عمٕم٦م آقمت٘م٤مد ،وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،
3642هـ ،ص-54:
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ِ
ِ
ِ ِ ِ
٤مت ُِمٞم َت ً٦م
ؼما َوم َام َت ،إِ َّٓ َُم َ
جل َام َقم َ٦م ؿم ْ ً
ؼم َقم َٚم ْٞمف َوم٢مِ َّٟم ُف َُم ْـ َوم َ٤مر َق ا َ
" َُم ْـ َر َأى ُم ْـ َأُم ِػمه َؿم ْٞم ًئ٤م َيٙم َْر ُه ُف َوم ْٚم َٞم ّْم ِ ْ
ضم ِ
٤مهٚمِ َّٞم ً٦م"(-)3
َ
وىمٗم٦م ُمٝمٛم٦م :مل ي٘مؾ اًمرؾمقل ط ذم احلدي٨م اًمً٤مسمؼ ىم٤مشمٚمقا إُمػم ،أو اظمرضمقا قمٚمٞمف ،أو
ٟم٤مسمذوه ،وقم٤مدوه ،وإٟمام أُمر سم٤معمٜمٝم٩م اًمنمقمل سم٤مًمّمؼم قمٚمٞمف -وًم٘مد ؾم٤مر اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح قمغم هذا
اعمٜمٝم٩م اًمنمقمل ،واًمتقضمٞمف اًمٜمٌقي ،وذًمؽ ُمـ ظمالل ُم٤م ي٠ميت:
 ,3ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد

(ت463 :هـ)" :وُمـ ظمرج قمغم إُم٤مم اعمًٚمٛملم ،وىمد يم٤من اًمٜم٤مس

اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف ،وأىمروا ًمف سم٤مخلالوم٦م ،سم٠مي وضمف يم٤من ،سم٤مًمرو٤م ،أو سم٤مًمٖمٚمٌ٦م ،وم٘مد ؿمؼ هذا
اخل٤مرج قمّم٤م اعمًٚمٛملم ،وظم٤مًمػ أصم٤مر قمـ رؾمقل اهلل ط وم٢من ُم٤مت اخل٤مرج قمٚمٞمف ُم٤مت
ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م"(-)4
 ,4ي٘مقل اإلُم٤مم اًمّم٤مسمقين

(ت66; :هـ)" :ويرى أصح٤مب احلدي٨م اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ،

وهمػممه٤م ُمـ اًمّمٚمقات ظمٚمػ يمؾ إُم٤مم ُمًٚمؿ سمر ًا يم٤من ،أو وم٤مضمر ًا -ويرون ضمٝم٤مد اًمٙمٗمرة
ُمٕمٝمؿ وإن يم٤مٟمقا ضمقرة ومجرة ،ويرون اًمدقم٤مء هلؿ سم٤مإلصالح ،واًمتقومٞمؼ ،واًمّمالح ،وٓ
يرون اخلروج قمٚمٞمٝمؿ وإن رأوا ُمٜمٝمؿ اًمٕمدول قمـ اًمٕمدل إمم اجلقر واحلٞمػ ،ويرون ىمت٤مل
اًمٗمئ٦م اًمٌ٤مهمٞم٦م طمتك شمرضمع إمم ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم اًمٕمدل"(-)5
ثالجاً :البٔع٘ لْلٕ األمس:
ومم٤م ضم٤مء سمف اًمنمع احلٜمٞمػ هذه اعمً٠مًم٦م اعمٝمٛم٦م ،وهل سمٞمٕم٦م وزم إُمر ،ي٘مقل ط ذم اًمتحذير
٤مت ُِمٞم َت ً٦م ضم ِ
٤مه ِٚم َّٞم ً٦م"( -)6وذم احلدي٨م أظمر،
٤مت َو ًَم ْٞم َس ِذم ُقمٜم ُِ٘م ِف َسم ْٞم َٕم ٌ٦مَُ ،م َ
ُمـ قمدم اًمٌٞمٕم٦مَ " :و َُم ْـ َُم َ
َ

( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،69.; ،رىمؿ احلدي٨م ،9276:وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،3699.5 ،رىمؿ احلدي٨م:
;- 3:6
( )4ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،اًمالًمٙم٤مئل-397.3 ،
( )5قم٘مٞمدة اًمًٚمػ أصح٤مب احلدي٨م ،اًمّم٤مسمقين ،دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ :دٟ -م٤مس اجلديع ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،
;363هـ -ص- 54:
( )6أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،369:.5 ،رىمؿ احلدي٨م-3:73:
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
٤معَ ،وم٢مِ ْن َضم٤م َء َ
آظم ُر
اؾم َت َٓم َ
ىم٤مل طَ " :و َُم ْـ َسم٤م َي َع إِ َُم٤م ًُم٤م َوم َ٠م ْقم َٓم٤م ُه َص ْٗم َ٘م َ٦م َيدهَ ،و َصم َٛم َر َة َىم ْٚمٌِفَ ،وم ْٚم ُٞمٓم ْٕم ُف إِن ْ
ُيٜم َِ٤مز ُقم ُف َوم ْ ِ
٤مض ُسمقا ُقمٜم َُؼ ْأ َظم ِر"(-)3
ويقرد اًمٌ٤مطم٨م ؾم١مآً ُمٝم ًام ،وهق :ممـ شمٙمقن اًمٌٞمٕم٦م؟
ىم٤مل اًمٜمقوي

" :أُم٤م اًمٌٞمٕم٦م وم٘مد اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أٟمف ٓ يِمؽمط ًمّمحتٝم٤م ُمٌ٤ميٕم٦م يمؾ

اًمٜم٤مس ،وٓ يمؾ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ،وإٟمام يِمؽمط ُمٌ٤ميٕم٦م ُمـ شمٞمن إمج٤مقمٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمامء،
واًمرؤؾم٤مء ،ووضمقه اًمٜم٤مس ،وأُم٤م قمدم اًم٘مدح ومٞمف ومألٟمف ٓ جي٥م قمغم يمؾ واطمد أن ي٠ميت إمم اإلُم٤مم
ومٞمْمع يده ذم يده ،ويٌ٤ميٕمف وإٟمام يٚمزُمف إذا قم٘مد أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ًمإلُم٤مم آٟم٘مٞم٤مد ًمف ،وأٓ ئمٝمر
ظمالوم٤م ًوٓ يِمؼ ًمٕمّم٤م"(-)4
إذن ٓ :يٚمزم ُمٌ٤ميٕم٦م يمؾ اًمٜم٤مس ًمتٜمٕم٘مد صح٦م اًمٌٞمٕم٦م ،وإٟمام أهؾ احلؾ واًمٕم٘مدُ ،مـ إُمراء،
واًمٕمٚمامء ،وذوي اًمرأي واًمٕمٚمؿ واًمِم٠من ،وم٢من سم٤ميع ه١مٓء وم٤مًمٌ٘مٞم٦م شمٌع هلؿ< ٕهنؿ يٜمقسمقن قمٜمٝمؿ،
ويٛمثٚمقهنؿ< ٕن اعمًٚمٛملم يم٤مجلًد اًمقاطمد ،ويم٤مًمٌٜمٞم٤من اًمقاطمد يِمدّ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م( -)5وإذا مت٧م
اًمٌٞمٕم٦م ًمقزم إُمر< ًمزُم٧م ـم٤مقمتف ،وآٟم٘مٞم٤مد ًمفُ ،مـ طمي اًمٌٞمٕم٦م ،وُمـ مل حييه٤م ُمـ اعمًٚمٛملم(-)6
وُم٤م اٟمتنمت اًمٗمقى ،واًمنم ،واٟمحالل اًمٙمٚمٛم٦م ،وشمٗمرق اجلامقم٦م ذم سمٕمض اعمجتٛمٕم٤مت<
إٓ سمًٌ٥م أن ًمٞمس هل٤م وٓة أُمر ،وم٠مصٌحقا مج٤مقم٤مت ،وقمّم٤مسم٤مت -وًمـ يٜمٙمِمػ هذا إُمر إٓ
سمقضمقد وزم إُمر ،ومٞمدظمٚمقن حت٧م ـم٤مقمتف ،ويٜم٘م٤مدون ًمٌٞمٕمتف( -)7ومٝمذه إُمقر اًمثالصم٦م :اًمًٛمع
واًمٓم٤مقم٦م ًمقزم إُمر ،وقمدم اخلروج قمٚمٞمف ،وُمٌ٤ميٕمتف ،شمٕمزز ُمـ اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-


( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،3694.5 ،رىمؿ احلدي٨م-3:66:
( )4ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ-99.34 ،
( )5اٟمٔمرُ :مٗمٝمقم اًمٌٞمٕم٦م وأطمٙم٤مم اخلروج قمغم وٓة إُمرُ ،مٕم٤مزم اًمِمٞمخ اًمديمتقر :ص٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان ،أقمده ًمٚمٜمنم ،ومٝمد
اًمٗمٖمٞمؿ ،دار يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٤م ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم3652 ،هـ-ص-35 :
( )6اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ،ص- 36 :
( )7اعمرضمع اًمً٤مسمؼ-45 :
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املطلب ارتامظ
العيآ٘ باللػ٘ العسبٔ٘
ٟمص اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ ذم ُم٤مدشمف إومم قمغم أن اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م دوًم٦م
قمرسمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م ،ذات ؾمٞم٤مدة شم٤مُم٦م ،ديٜمٝم٤م اإلؾمالم ،ودؾمتقره٤م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م رؾمقًمف ط
وًمٖمتٝم٤م هل اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-
ومٝمذا اعمٌدأ وإصؾ اًمذي ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف هذه اًمٌالد اعمٌ٤مريم٦م< مم٤م يٕمزز ويٌلم ُمٙم٤مٟم٦م اًمٚمٖم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م ،وم٘مد أٟمزل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هب٤م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:ﭐﱡﭐﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟﱠ

[يقؾمػ ،]4:ومٚمٖم٦م اًمٕمرب أومّمح اًمٚمٖم٤مت ،وأسمٞمٜمٝم٤م ،وأوؾمٕمٝم٤م ،وأيمثره٤م شم٠مدي٦م ًمٚمٛمٕم٤مين اًمتل
شم٘مقم سم٤مًمٜمٗمقس< ومٚمٝمذا أٟمزل أذف اًمٙمت٥م سم٠مذف اًمٚمٖم٤مت ،قمغم أذف اًمرؾمؾ(-)3
واؾمتٓم٤مقم٧م رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م إسمراز قمٜم٤ميتٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وأهن٤م ُمـ أؾمٌ٤مب
شمٕمزيز اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،ومذيمرت ُمـ إهداف اًمتٗمّمٞمٚم ّٞم٦م ًمتٕمزيز اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م :اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م يمام ورد ذم اعمحقر إول (جمتٛمع طمٞمقي)-
وآقمتزاز سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يمٝمقي٦م وـمٜمٞم٦م واوح ٓ حم٤مًم٦م ،ومٝمل ًمٖم٦م احلدي٨م سملم أسمٜم٤مء
اًمقـمـ ،وهل ًمٖم٦م اًمٙمت٤مسم٦م ،واًمدراؾم٦م ،سمؾ ٕمهٞمتٝم٤م أومردت وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ هل٤م ُمٜمٝمج ً٤م ظم٤مص ً٤م ذم
اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم واجل٤مُمٕمل ،وأٟمِمئ٧م ٕضمٚمٝم٤م اًمٙمٚمٞم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م ،واعمٕم٤مهد اخل٤مص٦م ًمتٕمٚمٞمٛمٝم٤م ًمٖمػم
اًمٜم٤مـم٘ملم هب٤م< إيامٟم ً٤م ُمٜمٝم٤م سم٠ممهٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-
وىمد اقمتٜمك ؾمٚمػ إُم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م< ومٝمل ؿمٕم٤مر اإلؾمالم وأهٚمف( ،)4وُمـ قمٜم٤ميتٝمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م أهنؿ طمثقا قمغم شمٕمٚمٛمٝم٤م ،ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل

(ت426 :هـ)" :ومٕمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن يتٕمٚمؿ ُمـ

ًمً٤من اًمٕمرب ُم٤م سمٚمٖمف ضمٝمده ،طمتك يِمٝمد سمف أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،وأن حمٛمد ًا قمٌده ورؾمقًمف ،ويتٚمق
سمف يمت٤مب اهلل"(-)5

( )3شمٗمًػم اسمـ يمثػم-587.6 ،
( )4اٟمٔمر :اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م-73;.3 ،
( )5اًمرؾم٤مًم٦م ،حت٘مٞمؼ :أمحد ؿم٤ميمرُ ،مٙمتٌ٦م احلٚمٌلُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم357: ،هـ ،ص- 6: :
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وُمـ قمٜم٤ميتٝمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م :أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُ مٜمع (أهؾ اًمٙمت٤مب) ُمـ اًمتٙمٚمؿ
سمٙمالم اًمٕمربً ،مئال يتِمٌٝمقا هبؿ ذم يمالُمٝمؿ ،يمام ُمٜمٕمقا ُمـ اًمتِمٌف هبؿ ذم ًمٌ٤مؾمٝمؿ-)3( ---
وهذا يمالم سم٤مًمغ إمهٞم٦م ،يزيد اًمت٠مُمؾ ومٞمف اًمتٛمًؽ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م< هقي٦م متٞمزه قمـ همػمه،
ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

" :وإٟمام اًمٓمريؼ احلًـ اقمتٞم٤مد اخلٓم٤مب سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ،طمتك يتٚم٘مٜمٝم٤م اًمّمٖم٤مر ذم

اعمٙم٤مشم٥م ،وذم اًمدور ،ومٞمٔمٝمر ؿمٕم٤مر اإلؾمالم وأهٚمف ،ويٙمقن ذًمؽ أؾمٝمؾ قمغم أهؾ اإلؾمالم ذم
وم٘مف ُمٕم٤مين اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،ويمالم اًمًٚمػ ،سمخالف ُمـ اقمت٤مد ًمٖم٦م ،صمؿ أراد أن يٜمت٘مؾ إمم أظمرى
وم٢مٟمف يّمٕم٥م -واقمٚمؿ أن اقمتٞم٤مد اًمٚمٖم٦م ي١مصمر ذم اًمٕم٘مؾ ،واخلٚمؼ ،واًمديـ شم٠مصمػم ًا ىمقي ً٤م سمٞمٜم ً٤م ،وي١مصمر
أيْم ً٤م ذم ُمِم٤مهب٦م صدر هذه إُم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ،وُمِم٤مهبتٝمؿ شمزيد اًمٕم٘مؾ واًمديـ
واخلٚمؼ -وأيْم ً٤م وم٢من اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م ُمـ اًمدّ يـ ،وُمٕمرومتٝم٤م ومرض واضم٥م ،وم٢من ومٝمؿ اًمٙمت٤مب
واًمًٜم٦م ومرض ،وٓ يٗمٝمؿ إٓ سمٗمٝمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م"(-)4
وًم٘مد اهتٛم٧م طمٙمقُم٦م ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م< وم٠مىم٤مُم٧م هل٤م اًمٙمٚمٞم٤مت
اخل٤مص٦م ،وأىمً٤مم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م ،ويمذًمؽ أومردت هل٤م ُمٜم٤مه٩م ظم٤مص٦م ذم
اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم واجل٤مُمٕمل ،سمؾ وأٟمِم٠مت ُمٕم٤مهد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖمػم اًمٜم٤مـم٘ملم هب٤م ،يمام أٟمِم٠مت اًمدوًم٦م
,ووم٘مٝم٤م اهللُ ,مريمز اعمٚمؽ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز خلدُم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م -وهمػمه ُمـ اعمرايمز
واعمٕم٤مهد اعمٝمتٛم٦م واعمتخّمّم٦م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-


( )3اٟمٔمر :أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م ،اسمـ اًم٘مٞمؿ ،حت٘مٞمؼ :يقؾمػ اًمٌٙمري,ؿم٤ميمر اًمٕم٤مرودي ،رُم٤مدي ًمٚمٜمنم ،اًمدُم٤مم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
363:هـ-3536.5 ،
( )4اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ-748.3 ،
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املبخح الجاىٕ
مَدّدات اهلْٓ٘ الْطئ٘
ّفُٔ أزبع٘ مطالب:
املطلب األّل :املَدّدات الدٓئ٘ (الفهسٓ٘).
شمقـمئ٦م :ضم٤مء ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك سمرٟم٤مُم٩م شمٕمزيز اًمِمخّمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمًٕمقدي٦م ُ 4252م٤م ٟمّمف--" :وشمٙمقيـ ضمٞمؾ ُمٜمًؼ ووم٤مقمؾ ُمع شمقضمف اعمٛمٚمٙم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م،
واىمتّم٤مدي ً٤م ،وىمٞمٛمٞم ً٤م ،ووىم٤ميتف ُمـ اعمٝمدّ دات اًمديٜمٞم٦م ،وإُمٜمٞم٦م ،وآضمتامقمٞم٦م ،واًمث٘م٤مومٞم٦م،
ُم١مذا همػم
واإلقمالُمٞم٦م -)3("--وم٤مًمتٝمدد واًمتٝمديد سمٛمٕمٜمك اًمققمٞمد واًمتخقف( -)4وشم٠ميت اعمٝمدّ دات
ً
آُمـ ذم اعمجتٛمع اًمذي شمٔمٝمر ومٞمف-
وشمٕمتؼم اعمٝمدّ دات اًمديٜمٞم٦م (اًمٗمٙمري٦م) ُمـ أظمٓمر اعمٝمدات قمغم اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،وذًمؽ سم٠من
إقمداء ا ّدقمقا اًمدّ يـ,وهق ُمٜمٝمؿ سمراءً ,متح٘مٞمؼ ُم٘م٤مصدهؿ وأهداومٝمؿ-
وُمـ ه١مٓء :مج٤مقم٤مت اًمٕمٜمػ واًمتٓمرف ،واًمتل طمذر ُمٜمٝم٤م اًمرؾمقل ط ،وم٘م٤ملَ " :خي ُْر ُج
قن ُِمـ َظم ِػم َىمق ِل ِ ِ
ِ
اث إَؾمٜم ِ
اًمزُم ِ
جي ِ
٤منَ ،أ ْطمدَ ُ
َ٤منُ ،ؾم َٗم َٝم٤م ُء إَ ْطم َ
٤مو ُز
ال ِمَ ،ي ُ٘مق ًُم َ ْ ْ ْ
اًمؼم َّي٦مَ ُ َٓ ،
َ
ْ
َىم ْق ٌم ِذم آظم ِر َّ َ
ِ
يـ ،يمَام يٛمر ُق اًمًٝمؿ ُِمـ ِ ِ
َ٤مضمرهؿ ،يٛمر ُىم َ ِ
ِ
قه ْؿ،
قه ْؿ َوم٤م ْىم ُت ُٚم ُ
اًمرُم َّٞم٦مَ ،وم َ٠م ْيٜم ََام ًَم٘مٞمت ُُٛم ُ
َّ ْ ُ َ َّ
قن ُم َـ اًمدِّ ِ َ َ ْ ُ
إِ َيام ُهن ُ ْؿ َطمٜم َ ُ ْ َ ْ ُ
َوم٢مِ َّن ِذم َىمتْٚمِ ِٝمؿ َأضمرا َعم ِـ َىم َت َٚمٝمؿ يقم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م"( -)5وم٘مد أُمر اًمٜمٌل ط سم٘مت٤مهلؿ< ٕن ُمٕمٝمؿ ديٜم ً٤م وم٤مؾمد ًا،
ْ ًْ ْ ُ ْ َْ َ
ٓ يّمٚمح سمف دٟمٞم٤م ،وٓ آظمره( -)6وىمد ىم٤مم هذا اًمٗمٙمر اًمٖم٤مزم سمتٌٜمل جمٛمققم٦م ُمـ إومٙم٤مر اًمتل شمٕمتؼم
ُمٝمدد ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤م :اًم٘مقل سم٤مخلروج قمغم احلٙم٤مم ،واًمدقمقة إمم اعمٔم٤مهرات ،وىمتؾ
إٟمٗمس اعمٕمّمقُم٦م ،واًمتٗمجػم ،واًمتدُمػم ،ويمؾ هذا حمرم سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء --ىم٤مل اسمـ سم٤مز

(ت:

3642هـ)" :وهذه اًمدوًم٦م ,سمحٛمد اهلل ,مل يّمدر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يقضم٥م اخلروج قمٚمٞمٝم٤م ،وإٟمام اًمذي
( )3اٟمٔمرُ :مٚمحؼ رىمؿ (-)3
( )4اٟمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ،اسمـ ُمٜمٔمقر ،645.5 ،واًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م ،اجلقهري-778.42 ،
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،38.; ،رىمؿ احلدي٨م ،8;52:وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،968.4 ،رىمؿ احلدي٨م:
-3288
( )6اٟمٔمر :جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م-4;3.4: ،
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يًتٌٞمح اخلروج قمغم اًمدوًم٦م سم٤معمٕم٤ميص هؿ اخلقارج اًمذيـ يٙمٗمرون اعمًٚمٛملم سم٤مًمذٟمقب،
وي٘م٤مشمٚمقن أهؾ اإلؾمالم ،ويؽميمقن أهؾ إوصم٤من"(-)3
وسمًٌ٥م هذه إقمامل اإلضمراُمٞم٦م اعمٜمًقسم٦م فمٚم ًام وقمدواٟم ً٤م هلذا اًمدّ يـ احلٜمٞمػ< أًمّمؼ أقمداؤه
اًمتٝمؿ سم٤معمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل ومٜمًٌقه إمم اًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان وهمػم ذًمؽ ،مم٤م هق ُمٜمف سمراء ،وًمق يم٤من قمٜمد
ه١مٓء اًمٖمالة اًمذيـ أؾم٤مءوا ٕٟمٗمًٝمؿ وجمتٛمٕمٝمؿ ومْم ً
ال قمـ إؾم٤مءهتؿ ًمديٜمٝمؿ قم٘مؾ وديـ ،وًمزُمقا
همرز أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمث٘م٤مت< ًمٕمٚمٛمقا شمقاشمر إدًم٦م ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م قمغم حتريؿ ىمتؾ اعمًٚمؿ قمٛمد ًا
سمٖمػم طمؼ ،وقمّمٛم٦م دُم٤مء اعمًت٠مُمٜملم واعمٕم٤مهديـ ،وحتريؿ اإلومً٤مد ذم إرض ،واًمتحذير ُمـ
ُمٖمٌتف ،وقم٤مىمٌ٦م أُمره(-)4
وىم٤مل اسمـ سم٤مز

ذم سمٕمض سمٞم٤مٟم٤مشمف اعمٜمددة هبذه إقمامل " :يمٞمػ ي٘مدم ُم١مُمـ أو ُمًٚمؿ قمغم

ضمريٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م فمٚمؿ يمثػم ،وومً٤مد قمٔمٞمؿ ،وإزه٤مق ٟمٗمقس ،وضمراطم٦م آظمريـ سمٖمػم
طمؼ ،يمؾ هذا ُمـ اًمٗمً٤مد اًمٕمٔمٞمؿ"(-)5
وىمد سمذًم٧م طمٙمقُم٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ضمٝمقد ًا يمٌػمة ذم اضمتث٤مث هذا اًمٗمٙمر،
واىمتالقمف ،وم٠مٟمِم٠مت ُمرايمز ووطمدات اًمققمل اًمٗمٙمري ذم اجل٤مُمٕم٤مت ،وسمرٟم٤مُم٩م طمّم٤مٟم٦م(،)6

( )3جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م ،مجع وشمرشمٞم٥م د -حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر ،رئ٤مؾم٦م إدارة اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء ،اعمٛمٚمٙم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م3643 ،هـ- ;3.6 -
(ٟ )4مدوة اًمًٚمٗمٞم٦م ُمٜمٝم٩م ذقمل وُمٓمٚم٥م وـمٜمل ،ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م 5,4 ،صٗمر 3655هـ ،اًمري٤مض،
-36:2.5
( )5جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م ،مجع وشمرشمٞم٥م د -حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر ،رئ٤مؾم٦م إدارة اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء ،اعمٛمٚمٙم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م3643 ،هـ- 476.; ،
( )6سمرٟم٤مُم٩م هيدف إمم حتّملم اعمجتٛمع اًمتٕمٚمٞمٛمل ُمـ اعمٝمددات اًمٗمٙمري٦م -اٟمٔمر اخلٓم٦م اًمتِمٖمٞمٚم ّٞم٦م ًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمتققمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م
(طمّم٤مٟم٦م) قمغم اعمقىمع اإلًمٙمؽموين - www.education-ksa.com:وىمد ىم٤مُم٧م سمجٝمقد يمٌػمة ذم اًمقؾمط اًمتٕمٚمٞمٛمل ُمـ
ظمالل ٟمنم ىمٞمؿ اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال-
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وأىم٤مُم٧م اًمٕمديد ُمـ اًمٙمراد اًمٌحثٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٝمتٛم٦م سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٗمٙمري ،وومٕمٚم٧م جل٤من
اعمٜم٤مصح٦م( ،)3وىمد ووم٘م٧م ,وهلل احلٛمد ,ذم ذًمؽ ومٕم٤مؿم٧م سمالد احلرُملم اًمنميٗملم آُمٜم٦م ُمٓمٛمئٜم٦م-

املطلب الجاىٕ
املَدّدات االجتناعٔ٘
وهذه ٓ شم٘مؾ ظمٓمر ًا قمـ ؾم٤مسم٘متٝم٤م ،وشمٔمٝمر ظمٓمقرهت٤م< ٕهن٤م هتدد اعمجتٛمع ومت٤مؾمٙمف -وشمٕمد
اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م ُمـ أسمرز اعمٝمدّ دات آضمتامقمٞم٦م ،وهل :شمْم٤مُمـ ىمقم دمٛمٕمٝمؿ آسة اًمٜمً٥م أو
احلٚمػُ ،مع ٟمٍمة سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم َ٤م ود ُمـ يٜم٤موئٝمؿ ،فم٤معملم يم٤مٟمقا أم ُمٔمٚمقُملم( -)4وىمد أوح٧م
اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمٞمقم شمِمٙمؾ ضم٤مٟمٌ ً٤م ظمٓمػم ًا ،ظم٤مص ً٦م ُمع وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،واًمتل
زادت ُمـ ظمٓمقرهت٤م-

وُمـ آصم٤مر اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م أهن٤م شمدقمق إمم اًمتاميز سملم اًمٌنم ،وهذا يٕم٤مرض ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐ
ﱡﭐﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻﱠ[احلجرات -]35 :ومٗمل أي٦م ٌ
سمٞم٤من أٟمف ٓ ُمقوع ًمٚمتٗم٤مظمر سم٤مٕٟمً٤مب ،وم٢من
ذًمؽ ٓ يقضم٥م يمرُم ً٤م ،وٓ يثٌ٧م ذوم ً٤م ،وٓ ي٘متيض ومْم ً
ال( -)5وُمـ آصم٤مره٤م :اًمدقمقة إمم اًمٗمرىم٦م
وآظمتالف ،وهذا يٕم٤مرض ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧﱠ[آل قمٛمران:
 ،]325وسم٤مضمتامع اعمًٚمٛملم قمغم ديٜمٝمؿ ،وائتالف ىمٚمقهبؿ< يّمٚمح ديٜمٝمؿ وشمّمٚمح دٟمٞم٤مهؿ،
وسم٤مٓضمتامع يتٛمٙمٜمقن ُمـ يمؾ أُمر ُمـ إُمقر ،وحيّمؾ هلؿ ُمـ اعمّم٤مًمح اًمتل شمتقىمػ قمغم

( )3هل جل٤من ي٘مقم هب٤م ُمريمز حمٛمد سمـ ٟم٤ميػ ًمٚمٛمٜم٤مصح٦م ،وهقُ :م١مؾمً٦م إصالطمٞم٦م خمتّم٦م سمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٕم٤مجل٦م اًمٗمٙمري٦م ًمٚمٛمتٓمروملم
ُمـ ظمالل جمٛمققم٦م ُمـ اًمؼماُم٩م اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م ٟمخٌ٦م ُمـ أصح٤مب اًمٕمٚمؿ واخلؼمة ذم اًمتخّمّم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمتٜمققم٦م -اٟمٔمر:
اعمقىمع اإلًمٙمؽموين ،/https://ar.wikipedia.org :وضمريدة اعمديٜم٦مُ 8 ،م٤مرس 4237م  -وىمد ىم٤مُم٧م سمجٝمقد يمٌػمة
داظمؾ اًمٗمئ٦م اعمًتٝمدوم٦م ،ويمذًمؽ ٟمنمت ُمٌ٤مدئ اإلؾمالم احلًٜم٦م ُمـ ظمالل اعمح٤مضات ،واًمٜمدوات-
( )4اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م ُمـ اعمٜمٔمقر اإلؾمالُمل ،د -ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلريز ،شم٘مديؿ :ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمديمتقر :قمٌد اهلل سمـ
ضمؼميـ وآظمرون363; ،هـ ،ص-54:
( )5اٟمٔمر :ومتح اًم٘مدير ،اًمِمقيم٤مين ،دار اسمـ يمثػم ،دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم3636 ،هـ-9;.7 -

;59
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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آئتالف ُم٤م ٓ يٛمٙمـ قمده٤مُ ،مـ اًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى ،يمام أن سم٤مٓومؽماق واًمتٕم٤مدي خيتؾ
ٟمٔم٤مُمٝمؿ وشمٜم٘مٓمع رواسمٓمٝمؿ ويّمػم يمؾ واطمد يٕمٛمؾ ويًٕمك ذم ؿمٝمقة ٟمٗمًف(-)3
إن اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمٞمقم هل اُمتداد ًمٕمّمٌٞم٦م إُمس ،وسم٘م٤مي٤م ًمٕمّمٌٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٖم٤مسمرة<
طمٞم٨م إن ُمٔم٤مهر هذه شمٙم٤مد أٓ ختتٚمػ قمـ ؾم٤مسم٘متٝم٤م( -)4ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

" :ويمؾ

ُم٤م ظمرج قمـ دقمقة اإلؾمالم واًم٘مرآنُ :مـ ٟمً٥م ،أو سمٚمد ،أو ضمٜمس ،أو ُمذه٥م ،أو ـمري٘م٦م ومٝمق
ُمـ قمزاء اجل٤مهٚمٞم٦م"( -)5وًم٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أصؾ ذم اًمًٜم٦مَ ،ىم َ٤مل َقم ْٛم ٌروَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َضم٤مسمِ َر ْسم َـ َقم ٌْ ِد
ِ
شَ ,ومٙمًَ َع ر ُضم ٌؾ ُِم َـ اعمُ َٝم ِ
٤منَُ :م َّر ًة ِذم َضم ْٞم ٍ
هلل َقمٜم ُْٝم َامَ ،ىم َ٤ملُ :يمٜمَّ٤م ِذم َهم َز ٍاة َ ,ىم َ٤مل ُؾم ْٗم َٞم ُ
يـ،
يض ا َُّ
٤مضم ِر َ
َ َ
اهللَِّ َر َ
٤مضم ِر ُّيَ :ي٤م ًَم ْٚمٛم َٝم ِ
٤مرَ ،و َىم َ٤مل اعمُ َٝم ِ
ألٟم َّْم ِ
٤مرَ ،وم َ٘م َ٤مل إَٟم َّْم ِ
َر ُضم ًال ُِم َـ إَ ْٟم َّم ِ
٤مر ُّيَ :ي٤م ًَم ْ َ
٤مضم ِري َـَ ،وم ًَ ِٛم َع َذًم ِ َؽ
ُ

قل اهللَِّ ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َوم َ٘م َ٤ملُ« :م٤م سم ُ٤مل د ْقمقى اجل ِ
٤مهٚمِ َّٞم ِ٦مش َىم٤م ًُمقاَ :ي٤م َر ُؾم َ
َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ،يم ًََ َع َر ُضم ٌؾ
َ َ َ َ
َ
َ
ْ َ َ َ
ُِم َـ اعمُ َٝم ِ
٤مضم ِري َـ َر ُضم ًال ُِم َـ إَٟم َّْم ِ
قه٤م َوم٢مِ َّهنَ٤م ُُمٜمْتِٜمَ ٌ٦م "( - )6وٓ ي٘متٍم اًم٘مقل ذم اًمٕمّمٌٞم٦م
٤مرَ ،وم َ٘م َ٤ملَ « :د ُقم َ
قمغم اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م وم٘مط ،سمؾ هٜم٤مك قمّمٌٞم٤مت أظمرى ،يم٤مًمٕمّمٌٞم٦م اعمٜم٤مـم٘مٞم٦م ،واًمٕمّمٌٞم٦م اعمذهٌٞم٦م-
ويمؾ هذه اًمٕمّمٌٞم٤مت هتدد هقيتٜم٤م اًمقـمٜمٞم٦م-


( )3اٟمٔمر :شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اسمـ ؾمٕمدي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼ،
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3642 ،هـ ،ص-363:
( )4اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م ُمـ اعمٜمٔمقر اإلؾمالُمل ،د -ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلريز ،ص-72 :
( )5اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم إصالح اًمراقمل واًمرقمٞم٦م ،وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم364: ،هـ ،ص-9: :
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،376.8 ،رىمؿ احلدي٨م ،6827:وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،3;;:.6 ،رىمؿ احلدي٨م:
-47:6
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املطلب الجالح
املَدّدات الجكافٔ٘
فمٝمرت ذم فمؾ آٟمٗمت٤مح اعمٕمرذم ُمٝمددات صم٘م٤مومٞم٦م هتدد ُمـ اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمدى اًمٌٕمض،
وم٤مٟمً٤مىمقا ظمٚمٗمٝم٤م< سمحج٦م اًمتٓمقر ،واحلْم٤مرة ،واًمرىمل ،وُمـ أظمٓمره٤م ُم٤م يٕمرف سم٤مؾمؿ اًمٕمقعم٦م،
وهل :آدم٤مه ٟمحق اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٕم٤ممل ،وضمٕمٚمف ذم ٟمًؼ واطمد(-)3
وىمٞمؾ إن اًمٕمقعم٦م ،هل :آقمتامد اعمتٌ٤مدل سملم ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل سمّمقرة شم١مدي إمم شمداظمؾ اعمّم٤مًمح
آىمتّم٤مدي٦م وشمِم٤مسمٙمٝم٤م ،ومتتد سمت٠مصمػمه٤م إمم سم٤مىمل جم٤مٓت احلٞم٤مة ،ومال شم٘مػ قمٜمد آىمتّم٤مد ومحً٥م،
وإٟمام شمتٕمداه إمم اًمث٘م٤موم٦م ،واًمؽمسمٞم٦مـ واإلقمالم ،وآشمّم٤مل ،واًمٕمٚمقم ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م( -)4وم٤مًمٕمقعم٦م
شم١مصمر شم٠مصمػم ًا قمٛمٞم٘م ً٤م ذم اًمث٘م٤موم٤مت ،وذم اًمًٚمقك آضمتامقمل ،وذم أٟمامط اعمٕمٞمِم٦م( -)5وىمد أومرزت
اًمٕمقعم٦م قمقاُمؾ أظمرى أصمرت ذم اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م يم٤مٓهتامم سم٤مًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦مُ ،م٤م أصمر قمغم إوٕم٤مف
اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وم٠مصٌح٧م ًمٖم٦م احلدي٨م واًمتخ٤مـم٥م هل اًمٚمٖم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م -وإن ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يٛمٞمز
هقيتٜم٤م هق آقمتزاز سمٚمٖم٦م اًمٕمرب ،ومٝمل ًمٖم٦م اًم٘مرآن ،وًمٖم٦م اًمًٜم٦م ،وىمد اقمتٜم٧م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمًٕمقدي٦م هبذا إُمر< ومٜمص اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ ذم ُم٤مدشمف إومم قمغم أن اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمًٕمقدي٦م دوًم٦م قمرسمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م ،ذات ؾمٞم٤مدة شم٤مُم٦م ،ديٜمٝم٤م اإلؾمالم ،ودؾمتقره٤م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم
وؾمٜم٦م رؾمقًمف ط وًمٖمتٝم٤م هل اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وُمـ قمٜم٤مي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
إٟمِم٤مء جمٛمع اعمٚمؽ ؾمٚمامن اًمٕم٤معمل ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م< ًمٞمٙمقن جمٛمٕم ً٤م قم٤معمٞم ً٤م يٕمٜمك سمتٕمزيز طمْمقر اًمٚمٖم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م ،وإسمراز ُمٙم٤مٟمتٝم٤م ،وإصمراء اعمحتقى اًمٕمريب ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت-
ومم٤م أومرزت اًمٕمقعم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م يمذًمؽ اًمتٖمري٥م ،وهق :شمٞم٤مر ومٙمري يمٌػم ذو أسمٕم٤مد ؾمٞم٤مؾمٞم٦م،
واضمتامقمٞم٦م ،وصم٘م٤مومٞم٦م ،وومٜمٞم٦م ،يرُمل إمم صٌغ طمٞم٤مة إُم٦م قم٤مُم٦م ،واعمًٚمٛملم ظم٤مص٦م ،سم٤مٕؾمٚمقب
اًمٖمريب< وذًمؽ هبدف إًمٖم٤مء ؿمخّمٞمتٝمؿ اعمًت٘مٚم٦م ،وظمّم٤مئّمٝمؿ اعمتٗمردة -ودمد هذا إُمر

( )3اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ذم قمٍم اًمٕمقعم٦م ،د -قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمثامن اًمتقجيري ،دار اًمنموق ،ص-36 :
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ-
()5اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ،ص-37 :

5:3
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  4252دراؾم٦م قم٘مدي٦م

إقمداد :دٟ -م٤مدر سمـ هب٤مر ُمتٕم٥م اًمٕمتٞمٌل

ُمٚمحقفم ً٤م قمٜمد ومئ٦م ُمـ اًمٜم٤مس< ومتجدهؿ ي٘مٚمدون اًمٖمرب ذم اعم٠ميمؾ واعمنمب واعمٚمٌس ،وإٟمؽ
ًمؽماهؿ يٚمًٌقن اًم٘مالئد ،وإؾمقرة ،وي٘مٞمٛمقن إقمٞم٤مد اًمٌدقمٞم٦م-
وهذا يمام ذيمرت ؾم٤مسم٘م ً٤م يٕمتؼم ُمـ ُمٝمددات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-

املطلب السابع
املَدّدات اسإعالمٔ٘
أوحك اًمٕم٤ممل اًمٞمقم قم٤معم ً٤م ُمٙمِمقوم ً٤م يًٝمؾ ومٞمف ٟم٘مؾ اًمٙمٚمٛم٦م سملم أىمٓم٤مره< وذًمؽ سمً٥م ُم٤م
يٕمرف (سم٤مًمتقاصؾ آضمتامقمل) واًمتل أصٌح٧م أداة ُمية سمدًٓ ُمـ ظمدُم٦م اعمجتٛمع وشمٌّمػمه-
وشمِمػم اًمت٘م٤مرير اعمتخّمّم٦م إمم أن ُمقاـمٜمل اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م يِمٙمٚمقن قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل
واطمد ًا ُمـ أيمؼم إؾمقاق ًمـ (يقشمٞمقب ،وؾمٜم٤مب ؿم٤مت) وهمػمه٤م سمٛمٕمدل ٟمٛمق ؾمٜمقي يٌٚمغ ،%:-9
وقمدد ُمًتخدُملم ٟمِمٓملم ًمٚمِمٌٙم٤مت آضمتامقمٞم٦م يزيد قمغم ُ 47مٚمٞمقن ُمًتخدم ذم ؾمٌتٛمؼم
4242م(-)3
وًم٘مد اؾمتٖمؾ اإلقمالم اعمٕم٤مدي سمٕمض اًمِمٌ٤مب قمـ ـمريؼ وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل
يم٠مضمٜمدة ًمتح٘مٞمؼ أهداومف-
وأصٌح٧م اعمٕمروم٤مت اًمقمهٞم٦م هلذا اإلقمالم اعمٕم٤مدي شمٌ٨م إظمٌ٤مر اًمٙم٤مذسم٦م ،واًمِم٤مئٕم٤مت< ُمـ
أضمؾ شمٗمٙمٞمؽ اًمقطمدة اًمقـمٜمٞم٦م اًمتل يتٛمًؽ هب٤م أسمٜم٤مء اعمجتٛمع< ُم١مصمرة سم٤مًمت٤مزم قمغم هقيتف اًمقـمٜمٞم٦م-
يمام فمٝمر قمؼم ىمٜمقات اًمتقاصؾ ُمٕمروم٤مت شمتٌٜمك اًمٗمٙمر اعمتٓمرف ،وشمزرع سمذور اًمٗمرىم٦م سملم أسمٜم٤مء
اًمقـمـ اًمقاطمد -يمام اٟمتنمت يمذًمؽ سمٕمض اًمدقمقات اًمتل شمًتٝمدف سمٜم٤مء اعمجتٛمع اًمًٕمقدي،
يم٤مًمدقمقة إمم اًمٜمًقي٦م( ،)4واًمتل هتدم إهة سم٤مقمتٌ٤مره٤م أهؿ ُمٙمقٟم٤مت اعمجتٛمع -وشمزداد ظمٓمقرة

(ُ )3م٘م٤مل ًمٚمديمتقر :وم٤ميز اًمِمٝمري ،ضمريدة اًمري٤مض ،اًمٕمدد 47 ،3;326 -صٗمر 3664هـ –  34ايمتقسمر 4242م-
(ٟ )4مِم٠مت هذه احلريم٦م ذم فمرف اضمتامقمل وصم٘م٤مذم قمّمٞم٥م ذم اًمث٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ،وم٘مد يم٤مٟم٧م اًمٌٞمئ٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ذم ؾمٜم٦م
3:22م ،وهق ُمٞمالد شم٘مريٌل ًمٔمٝمقر احلريم٦م ُمٕمٌ٠مة سم٤مًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمديٜم ّٞم٦م اعمحروم٦م ُمـ اًمدي٤مٟمتلم إيمثر ؿمٞمققم ً٤م ذم اًمٕم٤ممل اًمٖمريب
(اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م) ظم٤مص ً٦م دم٤مه اعمرأة ،ويم٤مٟم٧م هذه اعم٘مقٓت شمٗمٕمؾ ومٕمٚمٝم٤م ذم اًمٕم٘مؾ واًمقضمدان اًمٖمريب -اٟمٔمرُ :مٝمددات

5:4
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  4252دراؾم٦م قم٘مدي٦م

إقمداد :دٟ -م٤مدر سمـ هب٤مر ُمتٕم٥م اًمٕمتٞمٌل

هذه إُمقر ُمع قمدم اًم٘مدرة قمغم (شمّمٗمٞم٦م) ُم٤م يٜمنم ذم ىمٜمقات اًمتقاصؾ آضمتامقمل -وٓ شم٘متٍم
اعمٝمدّ دات اإلقمالُمٞم٦م قمغم ىمٜمقات اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،وإٟمام شمِمٛمؾ ُم٤م يٌ٨م قمؼم اًم٘مٜمقات
اًمٗمْم٤مئٞم٦م اًمتل شمٕمد ُمٝمدد ًا إقمالُمٞم ً٤م آظمر< يمتٚمؽ اًم٘مٜمقات اًمتل شمٌ٨م ؾمٛمقُمٝم٤م قمغم هذا اًمٌٚمد
اًمٓمٞم٥م اعمٌ٤مرك ،وُمع هذا يمٚمف وم٘مد ؾمٜم٧م طمٙمقُم٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م اًمٕمديد ُمـ إٟمٔمٛم٦م<
ًمٚمحد ُمـ هذه إُمقر ،يمٜمٔم٤مم اجلرائؿ اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م ،وشم٘مديؿ اعمتٝمٛملم ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًم٘مْم٤مئٞم٦م-


= اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،د -ظم٤مًمد أسم٤م اخلٞمؾ ،اعم١ممتر اًمدوزم ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقر رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م 4252ضم٤مُمٕم٦م
ؿم٘مراء ،اًمري٤مض .;,: ،مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م3663 ،هـ-

5:5
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  4252دراؾم٦م قم٘مدي٦م

إقمداد :دٟ -م٤مدر سمـ هب٤مر ُمتٕم٥م اًمٕمتٞمٌل

ارتامت٘
احلٛمد هلل قمغم إمت٤مم اًمٌح٨م وشمٞمًػمه ،وًمٕمؾ ُمـ أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل ظمرضم٧م هب٤م ُم٤م ي٠ميت:
 ,3أن ُمّمٓمٚمح اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م يٓمٚمؼ ويراد سمف :اًمًامت ،واخلّم٤مئص ،اًمتل يتٛمٞمز هب٤م اعمقاـمـ
اًمًٕمقدي قمـ همػمه ،واعمٜمٌث٘م٦م ُمـ شمٕم٤مًمٞمؿ اًمدّ يـ اإلؾمالُمل ،وهذا يٕمتؼم اعمّمدر اًم٘مقي
ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-
 ,4شمًتٛمد رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م 4252م ىمقهت٤م ُمـ اًمٕمٛمؼ اًمٕمريب واإلؾمالُمل
ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،واًم٘مقة آؾمتثامري٦م اًمرائدة هل٤م ،ويمذًمؽ يمقهن٤م حمقر رسمط
اًم٘م٤مرات اًمثالث-
 ,5أن اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ىم٤مُم٧م وٓ زاًم٧م ُمٜمذ شم٠مؾمٞمًٝم٤م قمغم يد اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز
قمغم ًمزوم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وهذا ُمـ أىمقى اًمٕمقاُمؾ اعمٕمززة ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-
 ,6وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم ذم يمؾ رء ،ومال إومراط ،وٓ شمٗمريط-
 ,7أن هٜم٤مك جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ شمٕمزز آٟمتامء اًمقـمٜمل ،يم٤مًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمقزم إُمر،
واًمتحذير ُمـ اخلروج قمٚمٞمف ،واًمٌٞمٕم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمف-
 ,8ضورة اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وهذا ُمٕمزز ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،يمام أن إوٕم٤مومٝم٤م ُمٝمدد ًمٚمٝمقي٦م
اًمقـمٜمٞم٦م-
 ,9شمٕمد مج٤مقم٤مت اًمٕمٜمػ واًمتٓمرف ،واًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م ،واًمٕمقعم٦م ،واإلقمالم اعمٕم٤مدي ُمـ
ُمٝمددات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م اخلٓمػمة-
التْصٔات:
 ,3ضورة قم٘مد اًمٙمثػم ُمـ اعم١ممترات واًمٚم٘م٤مءات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وورش اًمٕمٛمؾ اخل٤مص٦م سم٤مهلقي٦م
اًمقـمٜمٞم٦م ،وىمد يم٤مٟم٧م ضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء ؾمٌ٤مىم ً٦م هلذا إُمر ،ومٕم٘مدت اعم١ممتر اًمدوزم ًمٚمٝمقي٦م
اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  ،4252ظمالل اًمٗمؽمة ُمـ ,:
;3663.8.هـ-

5:6
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  4252دراؾم٦م قم٘مدي٦م

إقمداد :دٟ -م٤مدر سمـ هب٤مر ُمتٕم٥م اًمٕمتٞمٌل

 ,4ضورة اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦مً ،مٖم٦م اًم٘مران واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،وىمد أطمًٜم٧م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمًٕمقدي٦م ذم إٟمِم٤مء جمٛمع اعمٚمؽ ؾمٚمامن اًمٕم٤معمل ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م< ًمٞمٙمقن جمٛمٕم ً٤م قم٤معمٞم ً٤م يٕمٜمك
سمتٕمزيز طمْمقر اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وإسمراز ُمٙم٤مٟمتٝم٤م ،وإصمراء اعمحتقى اًمٕمريب ذم خمتٚمػ
اعمج٤مٓت-
 ,5ضورة شمٓمٌٞمؼ إٟمٔمٛم٦م ذم طمؼ اًمٕم٤مسمثلم سم٤مهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،يم٤معمٜمتًٌلم جلامقم٤مت اًمٕمٜمػ
واًمتٓمرف ،واًمداقملم إمم اًمٜمٕمرات واًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م ،وأصح٤مب اعمٕمروم٤مت اًمقمهٞم٦م ذم
ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل-
ُ ,6مـ أظمٓمر اعمٝمدّ دات اًمقـمٜمٞم٦م وؾم٤مئؾ اًمت٘مٜمٞم٦م احلديث٦م( ،وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل) ،ومٕمغم
ُم١مؾمً٤مت اعمجتٛمع أُم٤مٟم٦م يمٌػمة ذم ذًمؽ< ظمّمقص ً٤م شمريمٝم٤م ذم أيدي إـمٗم٤مل دون ُمراىمٌ٦م-
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املصادز ّاملساجع
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ-
أّالً :الهتب:
 ,3اسمـ إصمػم ،جمد اًمديـ -اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر -حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر اًمزاوي,حمٛمقد
اًمٓمٜم٤مضمل ،سمػموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م35;; ،هـ-
 ,4اسمـ اًم٘مٞمؿ ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر -أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م -حت٘مٞمؼ :يقؾمػ اًمٌٙمري,ؿم٤ميمر
اًمٕم٤مودي ،ط ،3اًمدُم٤مم :رُم٤مدي ًمٚمٜمنم363: ،هـ-
 ,5اسمـ سم٤مز ،قمٌد اًمٕمزيز -جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م -حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر (حمرر)،
ط ،5اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م :رئ٤مؾم٦م إدارة اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء3643 ،هـ-
 ,6اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،أمحد قمٌد احلٚمٞمؿ -اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ عمخ٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ -حت٘مٞمؼ:
ٟم٤مس سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ ،ط ،9سمػموت :دار قم٤ممل اًمٙمت٥م363; ،هـ-
 ,7اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،أمحد قمٌد احلٚمٞمؿ -اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم إصالح اًمراقمل واًمرقمٞم٦م ،ط،3
اًمري٤مض :وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد364: ،هـ-
 ,8اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،أمحد قمٌد احلٚمٞمؿ -جمٛمقع اًمٗمت٤موى -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ،
اعمديٜم٦م اعمٜمقرة :جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ3648 ،هـ-
 ,9اسمـ ؾمٕمدي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس -شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من -حت٘مٞمؼ:
قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼ ،سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3642 ،هـ-
 ,:اسمـ وم٤مرس ،أمحدُ -مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون ،سمػموت :دار
اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم35;; ،هـ-
; ,اسمـ ىمداُم٦مُ ،مقومؼ اًمديـ -عمٕم٦م آقمت٘م٤مد -ط ،4اًمري٤مض :وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م
وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد3642 ،هـ-
 ,32اسمـ يمثػم ،أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ -شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ -حت٘مٞمؼ :ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م،
ط ،4اًمري٤مض :دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع3642 ،هـ-
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 ,33اسمـ ُم٤مضمف ،حمٛمد سمـ يزيد -ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف -حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،سمػموت :دار
إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م-
ُمٙمرمً -مً٤من اًمٕمرب -ط ،5سمػموت :دار ص٤مدر3636 ،هـ-
 ,34اسمـ ُمٜمٔمقر ،حمٛمد سمـ ّ
 ,35إزهري ،أسمق ُمٜمّمقر حمٛمد -هتذي٥م اًمٚمٖم٦م -حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقض ُمرقم٥م ،ط ،3سمػموت:
دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب4223 ،م-
 ,36إصٌحلُ ،م٤مًمؽ سمـ أٟمس -اعمقـم٠م -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل ،ط ،3أسمق فمٌل:
ُم١مؾمً٦م زايد سمـ ؾمٚمٓم٤من آل هنٞم٤من ًمألقمامل اخلػمي٦م3647 ،هـ-
 ,37إًمٌ٤مين ،حمٛمد ٟم٤مساًمدّ يـ -صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف -سمػموت :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل-
 ,38اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ -إدب اعمٗمرد -حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،ط،4
سمػموت :دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م362; ،هـ-
 ,39اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ -صحٞمح إدب اعمٗمرد -حت٘مٞمؼ :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين،
ط ،6سمػموت :دار اًمّمديؼ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع363: ،هـ-
 ,3:اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ -صحٞمح اًمٌخ٤مري -حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس ،ط،3
سمػموت :دار ـمقق اًمٜمج٤مة3644 ،هـ-
; ,3اًمٌٖمقي ،أسمق حمٛمد احلًلمُ -مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ،ط ،3سمػموت :دار
إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب3642 ،هـ-
 ,42اًمتؼميزي ،حمٛمد سمـ قمٌد اهللُ -مِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين،
ط ،5سمػموت :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل3;:7 ،م-
 ,43اًمتقجيري ،قمٌد اًمٕمزيز -اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ذم قمٍم اًمٕمقعم٦م -ضمدة :دار اًمنموق-
 ,44اجلرضم٤مين ،قمكم سمـ حمٛمد -اًمتٕمريٗم٤مت -ط ،3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3625 ،هـ-
 ,45اجلريز ،ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ -اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م ُمـ اعمٜمٔمقر اإلؾمالُمل363; -هـ-
 ,46اجلقهري ،إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد -اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م -حت٘مٞمؼ :أمحد قمٌد
اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر ،ط ،6سمػموت :دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم3629 ،هـ-
5;2
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 ,47احلٜمٗمل ،اسمـ أيب اًمٕمز -ذح اًمٓمح٤موي٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م -حت٘مٞمؼ :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر،
اًمري٤مض :وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد363: ،هـ-
 ,48اًمزريمكم ،ظمػم اًمدّ يـ -اًمقضمٞمز ذم ؾمػمة اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز -سمػموت :دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم-
 ,49اًمِم٤مومٕمل ،حمٛمد سمـ إدريس -اًمرؾم٤مًم٦م -حت٘مٞمؼ :أمحد ؿم٤ميمر ،طُ ،3مٍمُ :مٙمتٌ٦م احلٚمٌل،
357:هـ-
 ,4:اًمِمقيم٤مين ،حمٛمد سمـ قمكم -ومتح اًم٘مدير -ط ،3دُمِمؼ :دار اسمـ يمثػم3636 ،هـ-
; ,4اًمّم٤مسمقين ،أسمق قمثامن إؾمامقمٞمؾ -قم٘مٞمدة اًمًٚمػ وأصح٤مب احلدي٨م -دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ:
دٟ:م٤مس اجلديع ،ط ،4اًمري٤مض :دار اًمٕم٤مصٛم٦م363; ،هـ-
 ,52اًمٓمؼمي ،حمٛمد سمـ ضمرير -ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن -حت٘مٞمؼ :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ،ط،3
سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3643 ،هـ-
 ,53قمٌد اًمقه٤مب ،حمٛمد ،اًمرؾم٤مئؾ اًمِمخّمٞم٦م ،حت٘مٞمؼُ :مٕم٤مزم اًمِمٞمخ ص٤مًمح سمـ ومقزان
اًمٗمقزان,حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمٞمٚم٘مل ،اًمري٤مض :ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م-
 ,54قمٛمر ،أمحد خمت٤مرُ -مٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة -ط ،3سمػموت :قم٤ممل اًمٙمت٥م364; ،هـ-
 ,55اًمٗمراهٞمدي ،اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد -اًمٕملم -حت٘مٞمؼُ :مٝمدي اعمخزوُمل ,إسمراهٞمؿ اًمً٤مُمرائل،
اًم٘م٤مهرة :دار ُمٙمتٌ٦م اهلالل-
 ,56اًمٗمقزان ،ص٤مًمح سمـ ومقزانُ -مٗمٝمقم اًمٌٞمٕم٦م وأطمٙم٤مم اخلروج قمغم وٓة إُمر -ومٝمد اًمٗمٖمٞمؿ
(حمرر) ،ط ،3اًمري٤مض :دار يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٤م3652 ،هـ-
 ,57اًمٙمٗمقي ،أيقب ُمقؾمك -اًمٙمٚمٞم٤مت -حت٘مٞمؼ :قمدٟم٤من درويش,حمٛمد اعمٍمي ،سمػموت:
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م-
 ,58اًمالًمٙم٤مئل ،حمٛمد سمـ يزيد -ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م -حت٘مٞمؼ :أمحد سمـ
ؾمٕمد اًمٖم٤مُمدي ،ط ،:اًمري٤مض :دار ـمٞمٌ٦م3645 ،هـ-
 ,59جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦مُ ،مّمٓمٗمك ،إسمراهٞمؿ ،وآظمرون -اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط -اًم٘م٤مهرة :دار
اًمدقمقة-
5;3
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 ,5:اًمٜمقوي ،حيٞمك سمـ ذف -اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ اسمـ احلج٤مج -ط ،4سمػموت :دار
إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب35;4 ،هـ-
احلج٤مج -صحٞمح ُمًٚمؿ -حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،سمػموت:
; ,5اًمٜمٞمً٤مسمقريُ ،مًٚمؿ سمـ ّ
دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-
ثاىًٔا :اجملالت ّالدّزٓات:
 ,62أسم٤م اخلٞمؾ ،ظم٤مًمدُ" -مٝمددات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م" ،ورىم٦م قمٛمؾ ُم٘مدُم٦م ًمٚمٛم١ممتر اًمدوزم ًمٚمٝمقي٦م
اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقر رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  ،4252ضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء ،اًمري٤مض,: :
; .مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م3663 ،هـ-
 ,63اعمٓمقع ،قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمقد" -اًمدور اًمؽمسمقي ًمألٟمدي٦م اًمري٤موٞم٦م ذم شمٕمزيز اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م
جمٚم٦م يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م" ،جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م إزهر ،ع423; ،3:6م-
 ,64ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م (حمرر)ٟ" -مدوة اًمًٚمٗمٞم٦م ُمٜمٝم٩م ذقمل وُمٓمٚم٥م
وـمٜمل" ،اًمري٤مض.5,4 :صٗمر 3655هـ-
 ,65ضمريدة أم اًم٘مرى ،اًمٕمدد 9 ،3728 :رضم٥م3595 ،هـ-
 ,66ضمريدة أم اًم٘مرى ،اًمٕمدد 49 ،4964 :ؿمقال35;: ،هـ-
 ,67ضمريدة اجلزيرة ،اًمٕمدد 5 ،32865 :رُمْم٤من3644 ،هـ-
 ,68ضمريدة اجلزيرة ،اًمٕمدد 3; ،37;38 :رضم٥م3659 ،هـ-
 ,69ضمريدة اًمري٤مض ،اًمٕمدد 3: ،3555: :ذي اًم٘مٕمدة3647 ،هـ-
 ,6:ضمريدة اًمري٤مض ،اًمٕمدد 33 ،37384 :حمرم3653 ،هـ-
; ,6ضمريدة اًمري٤مض ،اًمٕمدد 35 ،39246 :مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م3658 ،هـ-
 ,72ضمريدة اًمري٤مض ،اًمٕمدد 3; ،39695 :رضم٥م3659 ،هـ-
 ,73ضمريدة اًمري٤مض ،اًمٕمدد 47 ،3;326 :صٗمر3664 ،هـ-
 ,74ضمريدة اًمنمق اًمقؾمط ،اًمٕمدد 3: ،35886 :رضم٥م3659 ،هـ-
 ,75ضمريدة اعمديٜم٦مُ 8 ،م٤مرس4237 ،م-
5;4
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ثالجًا :املْاقع اسإلهرتّىٔ٘:
./https://ar.wikipedia.org ,76
.https://laws.boe.gov.sa ,77
.www.education-ksa.com ,78
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ُ
َ َ
اكى يف يسردر ِك ِه ػهى أَه ال ِػهح نها وهً
ادٌث انرً َص احل ِ
األح ِ
َ ْ ً َ َ ًَ
َ
َ
ُ َ َّ ٌ
اٌ جًؼا و ِدراسح
اب اإلمي ِ
يؼهح ِفً ِكر ِ
إػداد

د .صاحل تٍ ػثد اهلل آل َاصر ػسريي

ِ
ِِ
ِ
إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ

إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

ملدص البخح
مْضْع البخح:

ٟمص احل٤ميمؿ ذم ُُم ًْتدريمف قمغم أٟمَّف ٓ ِقم َّٚم َ٦م هل٤م وهل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م ذم يمت٤مب اإليامن-
إطم٤مدي٨م اًمتل َّ

مػهل٘ البخح:
ُمٗمٝمقم اًمٕمٚم٦م قمٜمد احل٤ميمؿ ،وٟمٗمٞمٝم٤م ذم أطم٤مدي٨م يمت٤مسمف:
سُ :3م٤م ُم٘مّمقد احل٤ميمؿ سم٢مصمٌ٤مت اًمٕمٚم٦م وٟمٗمٞمٝم٤م؟
س :4هؾ اًمٕمٚمؾ اًمتل ٟمٗم٤مه٤م ىم٤مدطم٦م أم همػم ىم٤مدطم٦م؟ وهؾ هل فم٤مهرة أم ظمٗمٞم٦م؟ وهؾ هل
ذم اإلؾمٜم٤مد أم اعمتـ؟
س : 5هؾ ؾمٌ٘مف أطمد ُمـ اًمٜم٘م٤مد سمٜمٗمل هذه اًمٕمٚمؾ أو إصمٌ٤مهت٤م؟ وهؾ شمٌٕمف أطمد ذم ٟمٗمل قمٚمٚمٝم٤م
أم أٟمَّف اٟمت٘مد ذم ذًمؽ؟
ميَج البخح:

ٌَّٕم٧م ذم أطم٤مدي٨م اًمدراؾم٦م ِقمدَّ ِة ُمٜم٤مه٩م :اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل ،صمؿ اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم ،صمؿ
اشم ُ

اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مدي-
أٍه ىتاٜج البخح:
 -3سمٚمغ قمدد إطم٤مدي٨م اًمتل ٟمٗمك احل٤ميمؿ قمٚمتٝم٤م ذم يمت٤مب اإليامن َخً٦م وقمنمون طمدي ًث٤م ،وُم٤م
صمٌ٧م قمٚمتف ُمٜمٝم٤م سمحً٥م اضمتٝم٤مدي إٟمَّام هق صمامٟمٞم٦م أطم٤مدي٨م-
-4

شمٜمققم٧م أضمٜم٤مس اًمٕمٚمؾ اعمدروؾم٦مُ ،م٤م سملم قمٚمؾ فم٤مهرة :يمام ذم طمدي٨م رىمؿ ( )9و (،):
وقمٚمؾ ظمٗمٞم٦م :يمام ذم إطم٤مدي٨م ( )3إمم (-)8

 -5أًمٗم٤مظ احل٤ميمؿ

ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمدروؾم٦م شمٜمققم٧م ُم٤م سملم ىمقًمفٟ ٓ :مٕمٚمؿ ًمف

قمٚم٦م ،وٓ ٟمحٗمظ ًمف قمٚم٦م ،وٓ أقمرف ًمف قمٚم٦م ،وهبذا ئمٝمر َّ
أن احل٤ميمؿ ٟمٗمك قمٚمٛمف وُمٕمرومتف،
ومال شمثري٥م قمٚمٞمف وٓ ُم١ماظمذة-
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م :أطم٤مدي٨م  ,احل٤ميمؿ  ,اعمًتدرك  ,قمٚم٦م-

5;7
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مس قمًػمي٤مٟ مًمح سمـ قمٌد اهلل آل٤ ص- د:إقمداد

ِ
ِِ
ِ
ِ إَطم
ُ مد٤
----- م٦ٌ مَّٚ هل ُُم َٕم
َّ مٟ م اًمتل٨ي
َ
َ م َو٤م َهل٦َ مَّٚ م ُف ٓ قمَّٟ ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ٤ََص احل

Abstract
The Hadiths stated by Al-Hakim as flawless in his Mustadrak, Kitab Al-Iman,
while it is blemish.
Dissertation problem:
The concept of Defectiveness “illa” by Al-Hakim, and negating it in the hadiths
of his book:
What is Al-Hakim's intent in establishing and denying “illa”?
Are the Defectiveness negated by him serious or unserious, apparent or not, in
the chain of narrators or in the text?
Has he been preceded by a critic denying or proving these defectivenesses?
Dissertation methodology:
In the study Hadiths, several approaches were followed: the inductive approach,
the analytical one, and the critical one.
Major results:
1. The number of hadiths that Hakim denied their blemish in the Book of Faith
was twenty-five, and what has been established to be defectiveness was eight,
according to my interpretive judgement.
2. The types of studied defectivenesses varied, ranging from apparent ones: as in
Hadith No. 7 and (8), and hidden defectivenesses: as in hadiths (1) to (6).
3. The terminology used by Al-Hakim in negating blemish in the studied hadiths
varied from saying: “We do not know a blemish in it”, “we do not memorize a
blemish in it”, and “I do not know a blemish in it”., Thus it appears that AlHakim denied his knowledge and memory, and in this way, he is excused, and he
is not described as lenient for what he has not heard or received (May Allah Have
Mercy on him).
Keywords: Hadiths; Al-Hakim, Al-Mustadrak; defectiveness “illa”.

5;8
م4243 ,هـ3665  اًمٕمـدد إول,مُمـ قمـنم٤مد اًمثـٚاعمجـ

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمـقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمـٚم اعم٦مُمٕم٤م ضمـ٦مـٚجم

ِ
ِِ
ِ
إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ



إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

احلٛمد هلل وطمده ،واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده ،وسمٕمد:
ٟمص احل٤ميمؿ ذم ُُم ًْتدريمف قمغم أٟمَّف ٓ ِقم َّٚم َ٦م هل٤م وهل
ومٝمذا سمح٨م سمٕمٜمقان( :إطم٤مدي٨م اًمتل َّ
ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م ذم يمت٤مب اإليامن) ،وىمد ؿمدين طملم يمٜم٧م ُأـم٤مًمع ُمًتدرك أيب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ٟمٗمٞمف اًمٕمٚم٦م
قمـ سمٕمض أطم٤مدي٨م يمت٤مسمف ،وهل إ َُّم٤م ُمقوققم٦م( ،)3أو ُمٜمٙمرة ،أو وٕمٞمٗم٦م ،وىمد اٟمت٘مد اًمذهٌل
احل٤ميمؿ ذم أيمثر ُمـ يمت٤مب ُمـ يمتٌف ،وشمٜمققم٧م قمٌ٤مراشمف ذم اؿمتامل اعمًتدرك قمغم ُمٜم٤ميمػم وقمج٤مئ٥م<
سمؾ وومٞمف ُم٤م يِمٝمد اًم٘مٚم٥م سمٌٓمالٟمف وووٕمف ،وىمد ؿم٤من اعمًتدرك سم٢مظمراضمٝم٤م ومٞمف ،وأظمذ اًمذهٌل
يتٕمج٥م ُمـ صٜمٞمع أيب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ،ومام هل سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتل ختٗمك قمٚمٞمف ،وٓ هق ممـ جيٝمؾ
ذًمؽ ،صمؿ إٟمَّف ْ
إن َقمٚمِ َؿ ،ومٝمذه ظمٞم٤مٟم٦م قمٔمٞمٛم٦م(-)4
وشمٙمٛمـ أمهٞم٦م هذا اعمقوقع ذم يمقٟمف يٌح٨م ذم ضم٤مٟم٥م ُي َٕمدُّ ُمـ ِّ
أدق وأضمؾ وأهمٛمض أٟمقاع
قمٚمقم احلدي٨م ،أٓ وهق قمٚمؿ قمٚمؾ احلدي٨م ،وهق ُمع دىم٦م ُمٜمزقمف ،ووقمقرة ُمًٚمٙمف ،همػم أٟمَّف
قم٤مش ًمف صٞم٤مروم٦م ٟم٤مىمديـ ،وطمٗم٤م ًفم٤م قم٤مروملم ،وضمٝم٤مسمذة قم٤معملمُ ،مٞمزوا اخلٓم٠م ُمـ اًمّمقاب،
واًمث٤مسم٧م ُمـ اعمٕمٚمقل -ىم٤مل يزيد سمـ ُز َريعً" :مٙمؾ ديـ ومرؾم٤من ،وومرؾم٤من هذا اًمديـ أصح٤مب
إؾم٤مٟمٞمد"(-)5

( )3يمٜم٧م ىمد أشمٞم٧م قمغم مجٞمع إطم٤مدي٨م اًمتل ٟمٗمك احل٤ميمؿ اًمٕمٚم٦م قمٜمٝم٤م ،وفمٝمر زم ُمـ ظمالل دراؾمتل هل٤م َّ
وٟمٔمرا
أن قمد ًدا ُمٜمٝم٤م ُُم َٕمؾ،
ً
ًمٓمقل اًمٌح٨م ،وقمدم ىمٌقًمف ًمٚمٜمنم ذم هم٤مًم٥م اعمجالت ،قمٜمده٤م اىمتٍمت قمغم يمت٤مب اإليامن وم٘مط ،ومٛمـ إطم٤مدي٨م اًمتل
ؾم٤مىمٝم٤م احل٤ميمؿ ذم يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م وصالة اجلامقم٦م وهق ُمقوقعُ ،م٤م ؾم٤مىمف سمًٜمده ُمـ ـمريؼ :قمَ ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ قم َْٛم ِرو ْسم ِـ َطم ًَّ َ
٤منَ ،قم ْـ
٤مملٍَ ،قمـ ؾم ِٕم ِ
يؽَ ،قمـ ؾم ِ
َ ِ
ٞمد ْسم ِـ ُضم ٌَ ْ ٍػم ،قم ِ
َـ ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
َ٤من َر ُؾم ُ
٤مسَ ،ىم َ٤مل :يم َ
ذ ٌ
اًمر ِطمٞم ِؿش ،وىمد
قل اهللَِّ ط « َ ْ
اًمر ْمح َِـ َّ
جي َٝم ُر سمٌِِ ًْ ِؿ اهللَِّ َّ
ْ َ
ْ َ
ٟمٗمك قمٜمف اًمٕمٚم٦م ،وقمٚمتف :قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمً٤من ،وم٘مد ٟمًٌف ًمٚمقوع همػم واطمد ُمـ اًمٜم٘م٤مد-
( )4اٟمٔمر :اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد" ،ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء" -حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سم٢مذاف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط،
(ط ،5سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3627 ،هـ)  ،384 :39و"شمذيمرة احلٗم٤مظ"( -ط ،3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
;363هـ)  ،386 :5و"ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد روقان قمرىمًقد وآظمريـ( ،ط ،3دُمِمؼ:
اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م3652،هـ) -392 :6
( )5اسمـ طمٌ٤من ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من اًمًٌتل" ،يمت٤مب اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملم واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ إٟمً٤من
ومرطم٤مت( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٚم١مًم١مة365; ،هـ) -325 :3

5;9
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ

إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

وىمد ٟمًٌف إمم اًمتً٤مهؾ ذم يمت٤مسمف اعمًتدرك ،ويمثرة إوه٤مم ،وذم يمقٟمف واؾمع اخلٓمق ذم
ذط اًمّمحٞمح ،وذم شمّمحٞمحف ٕطم٤مدي٨م ؾم٤مىمٓم٦م ،همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م(-)3
ومل أىمّمد احلط ُمـ ىمدر أيب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ،وم٘مد اقمتذر ًمف سمٕمض اًمٕمٚمامء أٟمَّف صٜمٗمف ذم
أواظمر قمٛمرهَّ ،
شمٖمػم و َهم ْٗمٚم٦م ذم
وأن اعمٜمٞم َ٦م أقمجٚمتف ىمٌؾ أن يٜم٘مح يمت٤مسمف ،وذيمر سمٕمْمٝمؿ أٟمَّف طمّمؾ ًمف ُّ
آظمر قمٛمره (-)4
وىمد أصمٜمك قمغم أيب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ،وأوم٤مض ذم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م ،وممـ
ذيمره ُمثٜم ًٞم٤م قمٚمٞمف :اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ،وم٢مٟمَّف ىم٤مل" :يم٤من ُمـ أهؾ اًمٗمْمؾ ،واًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م،
وصحح وقم َّٚمؾ ،ويم٤من ُمـ سمحقر
وضمرح وقمدَّ ل،
َّ
وظمرجَّ ،
واحلٗمظ"( -)5وىم٤مل اًمذهٌل" :صٜمَّػ َّ
اًمٕمٚمؿ قمغم شمِمٞمع ىمٚمٞمؾ ومٞمف"( -)6وىم٤مل اسمـ يمثػم" :وىمد يم٤من ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واحلٗمظ ،وإُم٤مٟم٦م،
واًمدِّ ي٤مٟم٦م ،واًمّمٞم٤مٟم٦م ،واًمْمٌط ،واًمث٘م٦م ،واًمتحرز ،واًمقرع"( -)7وىم٤مل اًمًٌٙمل :اشمٗمؼ قمغم إُم٤مُمتف،
ور ِطم َؾ إًمٞمف ُمـ اًمٌالد ًمًٕم٦م قمٚمٛمف وروايتف ،واشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء قمغم أ َّٟمف ُمـ
وضمالًمتف ،وقمٔمؿ ىمدرهُ ،
أقمٚمؿ إئٛم٦م اًمذيـ طمٗمظ اهلل هبؿ هذا اًمديـ ،ويم٤من سمٕمْمٝمؿ يرضمع إًمٞمف ذم اًمً١مال قمـ اجلرح

( )3اٟمٔمر :اًمٜمقوي ،حيٞمك سمـ ذف" ،إرؿم٤مد ـمالب احل٘م٤مئؼ" -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٌ٤مري ومتح اهلل اًمًٚمٗمل( ،ط ،3اعمديٜم٦م اعمٜمقرة:
ُمٙمتٌ٦م اإليامن362: ،هـ)  ،346 :3واسمـ اًمّمالح ،قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـُ" ،مٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م" -حت٘مٞمؼٟ :مقر
اًمديـ قمؽم( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٗمٙمر3628 ،هـ) ص ; ،:واسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكم" ،اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح"-
حت٘مٞمؼ :د -رسمٞمع سمـ ه٤مدي اعمدظمكم( ،ط ،3اعمديٜم٦م اعمٜمقرة :قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م3626 ،هـ) ،539 :3
واًمًخ٤موي ،حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ" ،ومتح اعمٖمٞم٨م" -حت٘مٞمؼ :قمكم طمًلم قمكم( ،طُ ،3مٍمُ :مٙمتٌ٦م اًمًٜم٦م3646 ،هـ) :3
-76
( )4اٟمٔمر :اسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكمً" ،مً٤من اعمٞمزان"( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م3654 ،هـ)  ،9:478واًمًخ٤موي
"ومتح اعمٖمٞم٨م" -76 :3
( )5أمحد سمـ قمكم" ،شم٤مريخ سمٖمداد" حت٘مٞمؼ :سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل3644 ،هـ)-72; :5 -
(" )6اًمًػم" -387 :39
( )7إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر" ،اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م" -حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل( ،ط ،3دار هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم،
363:هـ) -783 :37
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واًمتٕمديؾ ،وقمٚمؾ احلدي٨م ،وصحٞمحف وؾم٘مٞمٛمف( -)3وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر" :واحل٤ميمؿ أضمؾ
ذيمرا ُمـ أن يذيمر ذم اًمْمٕمٗم٤مء"(-)4
ظمٓمرا ،وأيمؼم ً
ىمدرا ،وأقمٔمؿ ً
ً
وُمع َّ
أن اإلُم٤مم اًمذهٌل يم٤من ُمـ أؿمدِّ ُمـ اٟمت٘مد احل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف ،همػم أٟمَّف ؿمٝمد ًمف
سم٤مإلُم٤مُم٦م ،واًمت٘مدم ،واحلٗمظ ذم ُمقاوع ُمـ يمتٌف ،ويم٤من ومٞمام ىم٤مل قمٜمف" :وُمـ شم٠مُمؾ يمالُمف ذم
شمّم٤مٟمٞمٗمف ،وشمٍمومف ذم أُم٤مًمٞمف ،وٟمٔمره ذم ـمرق احلدي٨م ،أذقمـ سمٗمْمٚمف ،واقمؽمف ًمف سم٤معمزي٦م قمغم ُمـ
شم٘مدُمف ،وإشمٕم٤مسمف ُمـ سمٕمده ،وشمٕمجٞمزه اًمالطم٘ملم قمـ سمٚمقغ ؿم٠موه ،قم٤مش محٞمدً ا ومل خيٚمػ ذم وىمتف
ُمثٚمف"(-)5
مػهل٘ البخح:
ُمٗمٝمقم اًمٕمٚم٦م قمٜمد احل٤ميمؿ ،وٟمٗمٞمٝم٤م ذم أطم٤مدي٨م يمت٤مسمف:
سُ :3م٤م ُم٘مّمقد احل٤ميمؿ سم٢مصمٌ٤مت اًمٕمٚم٦م وٟمٗمٞمٝم٤م؟
س :4هؾ اًمٕمٚمؾ اًمتل ٟمٗم٤مه٤م ىم٤مدطم٦م أم همػم ىم٤مدطم٦م؟
س :5هؾ اًمٕمٚمؾ اًمتل أقمٚم٧م هب٤م أطم٤مدي٨م جم٤مل اًمدراؾم٦م قمٚمٚمٝم٤م فم٤مهرة أم ظمٗمٞم٦م؟
س :6هؾ اًمٕمٚمؾ اًمتل ٟمٗم٤مه٤م ذم اإلؾمٜم٤مد أو اعمتـ؟
س :7قمغم ُم٤م اؾمتٜمد احل٤ميمؿ ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م ،وإصمٌ٤مشمف ًمرواي٦م ص٤مطمٌل اًمّمحٞمح ًمٌٕمض
اًمرضم٤مل وًمٞمس يمذًمؽ؟
س :8هؾ ؾمٌ٘مف أطمد ُمـ اًمٜم٘م٤مد سمٜمٗمل هذه اًمٕمٚمؾ أو إصمٌ٤مهت٤م؟
س :9هؾ شمٌٕمف أطمد ذم ٟمٗمل قمٚمٚمٝم٤م أم أٟمَّف اٟمت٘مد ذم ذًمؽ ،أو ظمقًمػ قمغم إىمؾ ُمـ
اعمت٠مظمريـ ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م وٟم٘م٤مده؟

( )3قمٌد اًمقه٤مب سمـ شم٘مل اًمديـ" ،ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى" -حت٘مٞمؼ :د -حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل ،د -قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق،
(طُ ،4مٍم :هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم3635 ،هـ) -379,377 :6
(ً" )4مً٤من اعمٞمزان" -478 :9
( )5اعمّمدر اًمً٤مسمؼ-387 :5 ،
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إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ

إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

ٍدف البخح:
اًمذ ِ
 ,3اإلؾمٝم٤مم ذم َّ
اًمٜمٌل ط سمٌٞم٤من ُمٕمٚمقهل٤م ُمـ ؾم٤معمٝم٤م ،ووٕمٞمٗمٝم٤م ُمـ صحٞمحٝم٤م-
ب قمـ ؾمٜم٦م ِّ
 ,4مجع إطم٤مدي٨م اًمتل ٟمص احل٤ميمؿ قمغم أٟمَّف ٓ ِقم َّٚم َ٦م هل٤م وهل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م ذم يمت٤مب اإليامن ُمـ
اعمًتدرك ،وخترجيٝم٤م ،واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م-
 ,5مجع أىمقال اًمٜم٘م٤مد طمقل إطم٤مدي٨م اًمتل صمٌت٧م قمٚمتٝم٤م-
الدزاضات الطابك٘:
مل أىمػ  ,سمحً٥م اضمتٝم٤مدي ,قمغم ُمـ أومرد هذا اًمٌح٨م< وذًمؽ ُمـ ظمالل شمتٌٕمل ًمدًمٞمؾ
إسمح٤مث اعمحٙمٛم٦م ،وؾم١مال اعمختّملم ،وإٟمَّام وىمٗم٧م قمغم سمٕمض اًمٙمت٥م واًمرؾم٤مئؾ اًمتل شمٜم٤موًم٧م
اعمًتدرك إ َُّم٤م حت٘مٞم ً٘م٤م ،أو هق مم٤م ًمٞمس ٓ قمالىم٦م سمٛمقوقع سمحثل ،ومٛمـ ذًمؽ:
 ,3خمتٍم اؾمتدراك احل٤مومظ اًمذهٌل قمغم ُمًتدرك أيب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ٓسمـ اعمٚم٘مـ ،وهق
قمٌ٤مرة قمـ أـمروطمتلم ىمدُمت٤م ًمٙمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ًمٜمٞمؾ
درضم٦م اعم٤مضمًتػم ،وىمد ىم٤مم سمتح٘مٞمؼ اًمٙمت٤مب ٌ
يمؾ ُمـ :د -قمٌد اهلل سمـ محد اًمٚمحٞمدان -و د-
ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل آل َمح ِّٞمدٟ ،منم :دار اًمٕم٤مصٛم٦م سم٤مًمري٤مض-
ويم٤من اًم٘مدر اعمِمؽمك سمٞمٜمل وسملم د -اًمٚمحٞمدان ذم أطم٤مدي٨م اًمدراؾم٦م هق طمديث٤من وم٘مط ،ومه٤م:
احلدي٨م إول ،واًمً٤مدس ،وىمد ظم٤مًمٗم٧م اًمديمتقر ذم احلٙمؿ قمغم احلديثلم ،وذًمؽ سمتْمٕمٞمٗمٝمام-
 ,4شمّمحٞمح أطم٤مدي٨م اعمًتدرك سملم احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري واحل٤مومظ اًمذهٌل ،د -قمزيز رؿمٞمد
حمٛمد اًمدايٞمٜملٟ ،منم :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-
 ,5شمٕمٚمٞمؾ احلدي٨م قمٜمد اإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري ذم يمت٤مسمف اعمًتدرك قمغم
اًمّمحٞمحلم ،د -حمٛمد قمٌد اهلل أسمق صٕمٞمٚمٞمؽٟ ،منم :دار اًمٗم٤مروق سمٕمامن إردن-
 ,6شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم ُم٤م صححف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وواوم٘مف اًمذهٌل ،د -قمٌد اهلل سمـ ُمراد
اًمًٚمٗملٟ ،منم :دار اًمٗمْمٞمٚم٦م سم٤مًمري٤مض-
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 ,7إطم٤مدي٨م اًمتل صححٝم٤م احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وطمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م اإلُم٤مم اًمذهٌل سم٤مًمقوع،
ٟمٛمقذضم٤م) ،إيامن قمروة ،وهق قمٌ٤مرة قمـ ُمذيمرة خت ُّرج شمدظمؾ وٛمـ
(اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م
ً
ُمتٓمٚمٌ٤مت احلّمقل قمغم ؿمٝم٤مدة اعم٤مضمًتػم-
 ,8شمٜمٌٞمف اًمقاهؿ قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم ُمًتدرك احل٤ميمؿ ،إقمداد رُمْم٤من أمحد قمكم حمٛمدٟ ،منم:
ُمٙمتٌ٦م اًمتقسم٦م سم٤مًمري٤مض-
 ,9اإليْم٤مح اجلكم ذم ٟم٘مد ُم٘مقًم٦م صححف احل٤ميمؿ وواوم٘مف اًمذهٌل ،د -ظم٤مًمد سمـ ُمٜمّمقر
اًمدريسٟ ،منم :دار اعمحدث سم٤مًمري٤مض-
ميَج البخح:

ٌَّٕم٧م ذم أطم٤مدي٨م اًمدراؾم٦م ِقمدَّ ِة ُمٜم٤مه٩م:
اشم ُ

ٟمص احل٤ميمؿ قمغم ٟمٗمل قمٚمتف ُمـ
 ,3اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل :وذًمؽ ُمـ ظمالل شمتٌع ومجع ُم٤م َّ
أطم٤مدي٨م يمت٤مب اإليامن ُمـ يمت٤مسمف اعمًتدرك-
 ,4اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم :وذًمؽ سم٤مًمٜمٔمر ُمـ ظمالل اًمتح٘مؼ ُمـ صمٌقت اًمٕمٚم٦م أو ٟمٗمٞمٝم٤م قمـ إطم٤مدي٨م
اًمتل ٟمٗمك قمٚمتٝم٤م-
 ,5اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مدي :وذًمؽ ُمـ ظمالل اًمٗمحص واًمتٜم٘مٞمد ًمألطم٤مدي٨م اًمتل صمٌت٧م قمٚمتٝم٤م-
خط٘ البخح:
ىمًٛم٧م اًمٌح٨م إمم ُم٘مدُم٦م ،وؾمٌٕم٦م ُمٌ٤مطم٨م ضمٕمٚمتٝم٤م قمغم أضمٜم٤مس اًمٕمٚم٦م ،وظم٤ممت٦م ،وصمٌ٧م
ًمٚمٛمّم٤مدر واعمراضمع-
وم٠م َُّم٤م اعم٘مدُم٦م ومذيمرت ومٞمٝم٤م سمٕمد آومتت٤مطمٞم٦م أمهٞم٦م اعمقوقع ،واًمًٌ٥م اًمٌ٤مقم٨م ًمٚمٙمت٤مسم٦م ومٞمف،
وأٟمٜمل مل أؾمٌؼ إًمٞمف ,ومٞمام أقمٚمؿ– وإؿمٙم٤مًمٞمتف ،وهدومف ،واًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ،واعمٜمٝم٩م اًمذي هت
قمٚمٞمف ،وذيمرت ذم اخل٤ممت٦م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م ،وىمد ضمٕمٚم٧م أطم٤مدي٨م اًمدراؾم٦م ذم
ؾمٌٕم٦م ُمٌ٤مطم٨م سمحً٥م أضمٜم٤مس اًمٕمٚم٦م ،وهل قمغم اًمؽمشمٞم٥م أيت:
اعمٌح٨م إول :اإلقمالل سم٤مٓظمتالف سملم اًمقىمػ واًمرومع-
اعمٌح٨م اًمث٤مين :اإلقمالل سم٤مٓظمتالف سملم اًمقصؾ واإلرؾم٤مل-
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اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :اإلقمالل سم٤مٓظمتالف سمزي٤مدة ٍ
راو أو ٟم٘مّمف-
اعمٌح٨م اًمراسمع :اإلقمالل سم٤مظمتالف صح٤ميب احلدي٨م-
اعمٌح٨م اخل٤مُمس :اإلقمالل سم٢مسمدال ٍ
راو سمآظمر-
اعمٌح٨م اًمً٤مدس :اإلقمالل سمتٖمٞمػم اعمٕمٜمك-
راو وٕمٞمػ قمـ ٍ
اعمٌح٨م اًمً٤مسمع :اإلقمالل سمتٗمرد ٍ
راو ُُمٙمثر-
أمَّا عً امليَج الرٖ اتبعتُ يف إعداد ٍرا البخح ،فَْ عل ٙاليخْ اآلتٕ:
ٟمص احل٤ميمؿ قمغم ٟمٗمل قمٚمتٝم٤م ذم يمت٤مسمف (اعمًتدرك)ُ ،مـ يمت٤مب اإليامن،
 ,3مجع إطم٤مدي٨م اًمتل َّ
صمؿ أىمقم سمتخرجيٝم٤م ،واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م طمً٥م ىمقاقمد اعمحدصملم ،وىمرائـ اًمؽمضمٞمح-
 ,4أمجع ـمرق احلدي٨م ُمراقم ًٞم٤م ضم٤مٟم٥م اعمت٤مسمٕم٤مت اًمت٤مُم٦م وم٤مًم٘م٤مسةُ ،مع احلرص قمغم قمدم
اإليمث٤مر ُمـ ُمّم٤مدر ختري٩م ـمرق احلدي٨م ،إٓ ُم٤م دقم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمف ُمـ وضمقد وم٤مئدة
إؾمٜم٤مدي٦م أو ُمتٜمٞم٦م ذم سم٘مٞم٦م اعمّم٤مدر-
 ,5إن يم٤من اًمراوي ُمـ رضم٤مل شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،ومٗمل اًمٖم٤مًم٥م أىمتٍم ذم سمٞم٤من طم٤مًمف قمغم طمٙمؿ
ٍ
طمجر قمٚمٞمف  ,وظم٤مص٦م قمٜمد آشمٗم٤مق قمغم اًمتٕمديؾ أو اًمتجريح  ,وم٢مذا فمٝمر زم
احل٤مومظ اسمـ
ظمالف ىمقل احل٤مومظ ،وم٢مين أٟم٘مؾ ُمـ أىمقال أئٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ ُم٤م ُي ٌِّلم طم٤مًمف ،وإذا مل يٙمـ
ضمرطم٤م وشمٕمديالً-
ُمـ رضم٤مل اًمت٘مري٥م ،وم٢مين أذيمر ُمـ أىمقال إئٛم٦م ُم٤م ُي ٌِّلم طم٤مًمف
ً
 ,6أٟم٘مؾ ُ ,م٤م أىمػ قمٚمٞمف ُ ,مـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمٚمؾ قمٜمد آظمتٞم٤مر أو شمرضمٞمح وضمف قمغم
آظمر ،أو سمٞم٤من طمٙمؿ-
ُ ,7أسملم ُم٤م حيت٤مج إمم سمٞم٤من ُمـ يمت٥م :همري٥م احلدي٨م ،أو يمت٥م اًمٚمٖم٦م-
 ,8أمهٚم٧م إيراد اًمِمقاهد ًمألطم٤مدي٨م< َّ
ٕن اًمٖمرض ُمـ اًمٌح٨م يم٤من ُمٜمّم ًٌ٤م طمقل إصمٌ٤مت اًمٕمٚم٦م
ذم اًمٓمريؼ اًمذي أورده احل٤ميمؿ ،وىمد ٟمٗمك اًمٕمٚم٦م قمٜمف ،صمؿ َّ
إن احل٤ميمؿ ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م
اًمتل ٟمٗمك قمٚمتٝم٤م أشمٌع ذًمؽ سم٘مقًمف :وهلذا احلدي٨م ؿم٤مهد صحٞمح ،)3( ---وذم هذا دًٓم ٌ٦م قمغم

( )3اٟمٔمر أرىمؿ إطم٤مدي٨م اًمت٤مًمٞم٦م ذم يمت٤مب اإليامن" ،)472 ،379 ،367 ،67 ،33( :اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم" -حت٘مٞمؼ
ودراؾم٦مُ :مريمز اًمٌحقث وشم٘مٜمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة :دار اًمت٠مصٞمؾ3657 ،هـ)
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َّ
وٕن اًمقضمف اعمٕمٚمؾ ٓ يٌح٨م ًمف
أ َّٟمف أراد ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م قمـ احلدي٨م سمٕمٞمٜمف ،وإٓ ًمذيمر ؿم٤مهده<
وم٢مهن٤م ٓ شمٜمٗمٕمف-
قمـ ؿمقاهد ،وذم طم٤مًم٦م وضمقده٤م َّ
ٚم٧م ُم٤مدة هذا اًمٌح٨م سمٗمٝمرس ًمٚمٛمّم٤مدر واعمراضمع-
 ,9ذ َّي ُ
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املبخح األّل
اسإعالل باالختالف بني الْقف ّالسفع
َ ,3ىم َ٤مل ْ ِ
ؼمٟمَ٤م َأ ُسمق َسمٙم ٍْر َأ ْمحَدُ ْسم ُـ َؾم ْٚم َام َن ا ًْم َٗم ِ٘مٞم ُفَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ُسمق َد ُاو َد ُؾم َٚم ْٞم َام ُن ْسم ُـ
احل٤ميم ُؿ َ :أ ْظم َ َ
َ
إَ ْؿمٕم ِ
٨مَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُؾم َٚم ْٞم َام ُن ْسم ُـ َطم ْر ٍ
بَ ،و َؿم ْٞم ٌَ ُ
٤من ْسم ُـ َأ ِيب َؿم ْٞم ٌَ َ٦مَ ،ىم٤مَٓ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َضم ِر ٌير-
َ
ِ
َو َأ ْظم ِ
احل ًَ ُـ ْسم ُـ ُؾم ْٗم َٞم َ
٤منَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م َي ِزيدُ ْسم ُـ َص٤مًم ِ ٍحَ ،و ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ
ؼمين َأ ُسمق َسمٙم ِْر ْسم ُـ َقم ٌْد اهللََِّ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ْ َ
ََ
٤مز ٍمَ ،ىم َ٤مل :ؾم ِٛمٕم٧م َأسم٤م رضم ٍ
َأسم ٍ
٤مء ا ًْم ُٕم َٓم ِ
٤منَ ،ىم٤مَٓ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َضم ِر ُير ْسم ُـ َطم ِ
قلَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م ا ْسم َـ َقم ٌَّ ٍ
٤مر ِد ُّيَ ،ي ُ٘م ُ
٤مس
َ ْ ُ َ َ َ
َ
قل اهللَِّ طَ ٓ« :ي َز ُال َأ ُْم ُر َه ِذ ِه إُ َُّم ِ٦م ُُم َ١م ِاُم ًرا َأ ْو َىم َ٤مل ُُم َ٘م ِ
قلَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َي ُ٘م ُ
٤مر ًسم٤م(َُ )3م٤م َمل ْ َي َت َٙم َّٚم ُٛمقا ِذم
ا ًْم ِق ًْمدَ ِ
ان(َ ،)4وا ًْم َ٘مدَ ِرش(-)5
ي٨م ص ِحٞمح َقم َغم َذ ِ
ِ
اًمِم ْٞم َخ ْ ِ
ط َّ
لمَ ،وٓ َٟم ْٕم َٚم ُؿ ًَم ُف ِقم َّٚم ً٦مَ ،و َمل ْ ُخي َِّر َضم٤م ُه(-)6
َه َذا َطمد ٌ َ ٌ
ْ
وأظمرضمف احل٤ميمؿ ُمـ ـمريؼ اسمـ طمٌ٤من( ،)7قمـ احلًـ سمـ ؾمٗمٞم٤من-

( )3ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم" :أُم٤م اًمِمؽ ذم هذه اًمٚمٗمٔم٦م ُمقاشمٞم٤م أو ُم٘م٤مرسم٤م ومٖمػم ضم٤مئز أن يٙمقن ُمـ اسمـ قمٌ٤مس ،وإٟمام اًمِمؽ ُمـ اعمحدث
قمٜمف ،أو اًمٜم٤مىمؾ قمـ اعمحدث قمٜمف ،هٙمذا طمٙمؿ يمؾ ُم٤م دمده ُمـ ُمثؾ هذا اًمِمؽ ذم إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م وهمػمه٤م ،إٟمام هق ُمـ
اًمٜم٤مىمٚملم ،وم٤مقمرف ذًمؽ وىمػ قمٚمٞمف ،وهذا ىمٚمام يٙمقن إٓ ُمـ ورع اعمحدث وشمثٌتف"" -اًمتٛمٝمٞمد" -حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك سمـ أمحد
اًمٕمٚمقي ،وحمٛمد قمٌد اًمٙمٌػم اًمٌٙمري( ،ط ،3اعمٖمرب :وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م35:9 ،هـ) -354 :3:
( )4ىم٤مل اسمـ طمٌ٤من اًم ًٌُتلِ " :
اًمقًمدان :أراد سمف :أـمٗم٤مل اعمنميملم"" -اإلطمً٤من ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طمٌ٤من" -حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م
إرٟم٤مؤوط( ،ط ،4سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3636 ،هـ)  ،33; :37سمرىمؿ-695; :
صح إٟمام ُّ
سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض ،يمام
ضب اًمٜمّمقص َ
( )5ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ" :واحلدي٨م وًمق َّ
يدل قمغم ذ ِّم ُمـ شمٙم َّٚمؿ ومٞمٝمؿ سمٖمػم قمٚمؿ ،أو َ َ
حت٘مٞمؼ قمٜمدهؿ ،ومل يّمٚمقا ذم اًمٕمٚمؿ إمم هم٤ميتف ،سمؾ هؿ ذم أـمراف أذي٤مًمف ،وسمال ُء إُم٦م
َ
ٌ٤مطمث٦م اًمذيـ ٓ
يٗمٕمٚمف أهؾ اجلدل واعمُ َ
ُمـ هذا اًميب ،وهؿ اًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمٜم٤مس"" -أطمٙم٤مم أهؾ ِّ
اًمذُم٦م" -حت٘مٞمؼ :يقؾمػ سمـ أمحد اًمٌٙمري  ,ؿم٤ميمر سمـ شمقومٞمؼ
اًمٕم٤مروري( ،ط ،3اًمدُم٤مم :رُم٤مدي ًمٚمٜمنم363: ،هـ) -32;4 :4
(" )6اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم" ،48; :يمت٤مب اإليامن ،سمرىمؿ-;5 :
(" )7اإلطمً٤من ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طمٌ٤من"  ،33: :37يمت٤مب اًمت٤مريخ ،سم٤مب إظمٌ٤مره ط قمام يٙمقن ذم أُمتف ُمـ اًمٗمتـ ،سمرىمؿ:
;-695
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وأظمرضمف يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من(ُ ،)3مـ ـمريؼ ومٝمد سمـ قمقف ،واًمٌزار(ُ ،)4مـ ـمريؼ أيب قم٤مصؿ
اًمٜمٌٞمؾ-
ؾمتتٝمؿ (ؾمٚمٞمامن ،وؿمٞمٌ٤من ،ويزيد ،وحمٛمد سمـ أسم٤من ،وومٝمد سمـ قمقف ،وأسمق قم٤مصؿ) ،قمـ
ضمرير سمـ طم٤مزم ،سمف سمٛمثٚمف ُمرومق ًقم٤م-
وأظمرضمف قمٌد اهلل اسمـ اإلُم٤مم أمحدُ ،مـ ـمريؼ ويمٞمع( ،)5واًمٗمري٤ميب( ،)6قمـ أيب قمثامن قمٌد
أيْم٤م(ُ ،)7مـ ـمريؼ أيب أؾم٤مُم٦م مح٤مد سمـ أؾم٤مُم٦م،
اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ احلراين ،وأظمرضمف اًمٗمري٤ميب ً
ويزيد سمـ ه٤مرون ،واًمالًمٙم٤مئل( ،)8واًمٌٞمٝم٘مل(ُ ،)9مـ ـمريؼ قم٤مصؿ سمـ قمكم اًمقاؾمٓمل ،واسمـ
قمٌد اًمؼم(ُ ،):مـ ـمريؼ حيٞمك سمـ آدم ،وقمٚم٘مف اًمدارىمٓمٜمل(;) ،قمـ وه٥م سمـ ضمرير-
ؾمٌٕمتٝمؿ (ويمٞمع ،وقمٌد اًمرمحـ ،وأسمق أؾم٤مُم٦م ،ويزيد ،وقم٤مصؿ ،وحيٞمك ،ووه٥م) ،قمـ
أن ويمٞم ًٕم٤م ىم٤مل ذم روايتفِ « :ىم َقا ًُم٤م َأ ْو ُُم َ٘م ِ
ضمرير سمـ طم٤مزم ،سمف سمٜمحقه ُمقىمق ًوم٤م< همػم َّ
٤مر ًسم٤مش ،وىم٤مل مح٤مد

( )3اًمٗمًقيُ" ،مِمٞمخ٦م يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمنيع( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمٕم٤مصٛم٦م3653 ،هـ) ص:
 ،74سمرىمؿ-53 :
( )4أمحد سمـ قمٛمروُ" ،مًٜمد اًمٌزار" -حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل ،وآظمريـ( ،ط ،3اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ،
3643هـ)  ،6; :33سمرىمؿ ،695; :ووىمع ذم يمِمػ إؾمت٤مرُُ « :م١مَ اشمِ ًٞم٤مش-
(" )5يمت٤مب اًمًٜم٦م"( ،ط ،6رُم٤مدي ًمٚمٜمنم3638 ،هـ)  ،622 :4سمرىمؿ-:92 :
( )6ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد" ،يمت٤مب اًم٘مدر" -حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل سمـ محد اعمٜمّمقر( ،ط ،3اًمري٤مض ،أوقاء اًمًٚمػ363: ،هـ) ص:
 ،396سمرىمؿ-47; :
( )7اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،سمرىمؿ-482 :
( )8هٌ٦م اهلل سمـ احلًـ" ،ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م" -حت٘مٞمؼ :أمحد سمـ ؾمٕمد سمـ محدان اًمٖم٤مُمدي( ،ط ،:اًمري٤مض:
اًمري٤مض :دار ـمٞمٌ٦م3645 ،هـ) -8;9 :6
( )9أمحد سمـ احلًلم" ،اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل آل قم٤مُمر( ،ط ،3اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من3643 ،هـ)
ص-4;4:
(" ):اًمتٛمٝمٞمد"-353 :3: -
(;) اعم٘مدد ،حمٛمد سمـ ـم٤مهر" ،أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد ُمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل ط ًمإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل" -حت٘مٞمؼ :ضم٤مسمر سمـ قمٌد
قمٌد اهلل اًمنيع( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمتدُمري٦م364: ،هـ)  ،72: :3سمرىمؿ-4::7 :
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ويزيد ذم روايتٝمامَ « :أمم٤مش ،وىم٤مل قم٤مصؿ ذم روايتفُ« :م٤م َمل يٜمْ ُٔمروا ِذم ا ًْم ِق ًْمدَ ِ
ان َوا ًْم َ٘مدَ ِر َأ ْو َطمتَّك
ً
َ َْ ُ
يٜمْ ُٔمروا ِذم ا ًْم ِق ًْمدَ ِ
ان َوا ًْم َ٘مدَ ِرش-
َ ُ
هذا احلدي٨م ُمداره قمغم ضمرير سمـ طم٤مزم ،واظمتٚمػ قمٜمف ذم رومٕمف ووىمٗمف قمغم وضمٝملم:
اًمقضمف إول :ضمرير سمــ طمـ٤مزم ،قمــ أيب رضمـ٤مء اًمٕمٓمـ٤مردي ،قمــ اسمــ قمٌـ٤مس ،قمــ
اًمٜمٌلط-
ِّ

ِ
اًمقاؿمحل ،اًمٌٍمي ،صم٘م٦م إُم٤مم
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب إزدي،

حل ٌَٓمل ،إُ ُسم ِّ ُّكم ،صدوق هيؿ ،وحمٛمد سمـ أ َسم٤من سمـ قمٛمران
طم٤مومظ ،وؿمٞمٌ٤من سمـ َوم ّروخ أيب ؿمٞمٌ َ٦م ا َ
اًمٓمح٤من ،صدوق ،واًمْمح٤مك سمـ خمٚمد سمـ اًمْمح٤مك اًمِمٞمٌ٤مين ،أسمق قم٤مصؿ اًمٜمٌٞمؾ،
اًمقاؾمٓمل،
َّ
اًمٌٍمي ،صم٘م٦م صمٌ٧م( ،)3ويزيد سمـ ص٤مًمح اًم َٞم ِْمٙمُري اًمٜمٞمً٤مسمقري ،أسمق ظم٤مًمد اًم َٗم َّراء -ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ:
"جمٝمقل"( ،)4وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت( ،)5وزيد سمـ قمقف اًمٕم٤مُمري ،أسمق رسمٞمٕم٦م اًمٌٍمي ،وًم٘مٌف
ُم٘متٍما قمغم ىمقل اًمٗمالس:
وًم٘مٌف ومٝمد -ىم٤مل اًمذهٌل" :شمريمقه"( ،)6وذيمره احل٤مومظ ذم اعمٓم٤مًم٥م
ً
"ُمؽموك احلدي٨م"(-)7
اًمقضمف اًمث٤مين :ضمرير سمـ طم٤مزم ،قمـ أيب رضم٤مء اًمٕمٓم٤مردي ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس ُ مقىمق ًوم٤م-
اًمر َؤاد ،أسمق ؾمٗمٞم٤من اًمٙمقذم ،صم٘م٦م
اجلراح سمـ َُمٚمٞمح ُّ
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :ويمٞمع سمـ َّ
طم٤مومظ قم٤مسمد ،ومح٤مد سمـ أؾم٤مُم٦م اًم٘مرر ،اًمٙمقذم ،أسمق أؾم٤مُم٦مُ ،مِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف ،صم٘م٦م صمٌ٧م ،ويزيد سمـ
ه٤مرون سمـ زاذان اًمًٚمٛمل ،أسمق ظم٤مًمد اًمقاؾمٓمل ،شم٘مدم أٟمَّف :صم٘م٦م ُمت٘مـ ،ووه٥م سمـ ضمرير سمـ
طم٤مزم ،أسمق قمٌد اهلل إزدي ،اًمٌٍمي صم٘م٦م ،وقم٤مصؿ سمـ قمكم سمـ قم٤مصؿ اًمقاؾمٓمل ،أسمق احلًـ
( )3اسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكم" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م( ،ط ،4اعمديٜم٦م ،سمػموت :دار اًمٞمن ،ودار ىمرـمٌ٦م،
3652هـ) ص-6;8 ،536 ،525 ،4:6 :
( )4اًمرازي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد" ،اجلرح واًمتٕمديؾ"( -ط ،3طمٞمدر أسم٤مد سم٤مهلٜمد ،سمػموت :ـمٌٕم٦م جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م،
اًمٕمثامٟمٞم٦مُ ،مّمقرة دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3493 ،هـ) ;-494 :
(-497 :; )5
( )6حمٛمد سمـ أمحد" ،ديقان اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد ؾمٞمد إزهري( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م،
365:هـ) -685 :3
( )7أمحد سمـ قمكم" ،اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م" -حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمٕم٤مصٛم٦م363; ،هـ) ;-6;6 :
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اًمتٞمٛمل ،صدوق رسمام وهؿ ،وحيٞمك سمـ آدم سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمقذم ،أسمق زيمري٤م ،صم٘م٦م طم٤مومظ( ،)3وقمٌد
اًمرمحـ سمـ قمٛمرو قمٌد اًمرمحـ اًمٌجكم ،احلراين ،أسمق قمثامن -ىم٤مل أسمق زرقم٦م" :ؿمٞمخ"( -)4ىم٤مل
اًمٓمؼماين" :صم٘م٦م"( ،)5وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت(-)6
وقمٚمٞمف ومٞمٛمٙمـ أن يٜمٔمر إمم آظمتالف قمغم ضمرير سمـ طم٤مزم ُمـ ظمالل أُمريـ:
إول :إ َُّم٤م ْ
أن ي٘م٤مل سمؽمضمٞمح رواي٦م اًمقىمػ قمغم اًمرومع< ًم ِ ِٕمدَّ ِة ىمرائـ:
إومم :احلٗمظ واإلشم٘م٤من :ومرواة اعمقىمقف أوصمؼ ،وأصمٌ٧م ،وأطمٗمظ ،وأشم٘مـ ُمـ رواة
اعمرومقع-
واًمث٤مٟمٞم٦م :رواي٦م اًمراوي قمـ أهؾ سمٞمتف ُم٘مدُم٦م قمغم همػمهؿ :ومقه٥م سمـ ضمرير أقمٚمؿ سمحدي٨م
أسمٞمف ُمـ همػمه< إذ هق أظمص وأقمٚمؿ سمف -ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل" :وقمٜمده يمت٥م أسمٞمف"( ،)7وىمد أيمثر قمـ
قمـ أسمٞمف ضمدً ا< مم٤م ُّ
اظمتّم٤مص٤م سم٠مسمٞمف< همػم َّ
يدل قمغم َّ
أن روايتف هٜم٤م قمـ أسمٞمف ُمٕمٚم٘م٦م يمام أورده٤م
أن ًمف
ً
اًمدارىمٓمٜمل ،ومل أىمػ قمٚمٞمٝم٤م ُمًٜمدة-
َّ
وأقمؾ
واًمث٤مًمث٦م :شمرضمٞمح إئٛم٦م :ىم٤مل اًمٌزار" :ىمد رواه مج٤مقم٦م ومقىمٗمقه قمغم اسمـ قمٌ٤مس"(،)8
صمؿ ؾم٤مق ـمريؼ أيب أؾم٤مُم٦م
اًمٌٞمٝم٘مل اًمٓمريؼ اًمذي ؾم٤مىمف اعمّمٜمػ وم٘م٤مل" :وًمٞمس سمٛمحٗمقظ"(َّ ،)9

( )3اسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-83: ،543 ،837 ،436 ،833 :
( )4اسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اجلرح واًمتٕمديؾ" -489 :7
قمامن :اًمدار اًمٕمثامٟمٞم٦م3653 ،هـ)  ،4:6 :4سمرىمؿ:
( )5ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد" ،اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد ؿمٙمقر احل٤مج( ،طَّ ،4
-3356
( )6اًمًٌتل ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من" ،اًمث٘م٤مت"( -ط ،3اهلٜمد :وزارة اعمٕم٤مرف ًمٚمحٙمقُم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اهلٜمدي٦م ،حت٧م ُمراىمٌ٦م :اًمديمتقر حمٛمد قمٌد
اعمٕمٞمد ظم٤من ،دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م سمحٞمدر آسم٤مد اًمديمـ35;5 ،هـ)-5:2 ::-
( )7اسمـ يمثػم ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمرُ" ،مًٜمد اًمٗم٤مروق" -حت٘مٞمؼ :إُم٤مم سمـ قمكم سمـ إُم٤مم( ،ط ،3اًمٗمٞمقم :دار اًمٗمالح3652 ،هـ) :3
-582
( )8اهلٞمثٛمل ،قمكم سمـ أيب سمٙمر" ،يمِمػ إؾمت٤مر قمـ زوائد اًمٌزار" -حت٘مٞمؼ :طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل( ،ط ،3سمػموتُ :م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م35;; ،هـ) -58 :5
(" )9اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر" ص-4;4 :
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اعمقىمقف ،وىم٤مل" :وهق اًمّمحٞمح"( -)3وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ" :وأ َُّم٤م طمدي٨م أيب َر َضم٤مء اًم ُٕم ِ
ٓم٤مردي ،قمـ
اسمـ قمٌ٤مس< ومٗمل رومٕمف ٟمٔمر ،واًمٜم٤مس إٟمام رووه ُمقىمق ًوم٤م قمٚمٞمف ،وهق إؿمٌف"(-)4
اًمث٤مين :أو ي٘م٤مل :إ َّن احلٛمؾ ذم هذا آظمتالف إٟمام هق ُمـ ِىم ٌَ ِؾ ضمرير سمـ طم٤مزم ،وهذا اًمذي
ضمريرا َو ِه َؿ ومٞمف ومرومٕمف ،وًمٞمس رومٕمف حمٗمق ًفم٤م ،وضمرير ُمع يمقٟمف صم٘م٦م< همػم َّ
ئمٝمرَّ ،
أن اإلُم٤مم
وم٢من
ً
أيْم٤م" :ذم سمٕمض طمديثف رء"( ،)6وىم٤مل اًمٌخ٤مري" :هق
أمحد وصٗمف سمـٙمثرة اًمٖمٚمط( ،)5وىم٤مل ً
صحٞمح اًمٙمت٤مب ،إٓ أ َّٟمف رسمام َو ِه َؿ ذم اًمٌمء"( ،)7وىم٤مل اسمـ طمٌ٤من" :ويم٤من خيٓمئ< َّ
ٕن أيمثر ُم٤م
يم٤من حيدث ُمـ طمٗمٔمف"( ،)8وٓ يٛمٙمـ شمٕمّمٞم٥م اًمقهؿ واخلٓم٠م سمٛمـ دون ضمرير سمـ طم٤مزم< إذ هؿ
صم٘م٤مت ذم اجلٛمٚم٦م ،وومٞمٝمؿ أصمٌ٤مت وطمٗم٤مظ ،واًمقهؿ إمم ضمرير سمـ طم٤مزم أىمرب-
ٟم٘مد ىمقل احل٤ميمؿ ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م:
ي٨م ص ِحٞمح َقم َغم َذ ِ
ِ
اًمِم ْٞم َخ ْ ِ
ط َّ
لمَ ،وٓ َٟم ْٕم َٚم ُؿ ًَم ُف ِقم َّٚم ً٦مَ ،و َمل ْ ُخي َِّر َضم٤م ُه"< سمؾ
وىمقل احل٤ميمؿَ " :طمد ٌ َ ٌ
ْ
ٍ
هق ُمٕمؾ ،وقمٚمتف :رومع ُمقىمقف ،ومجرير سمـ طم٤مزم ِ
سمٛمحٗمقظ-
وه َؿ ومٞمف ومرومٕمف ،ورومٕمف ًمٞمس
ُ َّ


( )3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،ص-4;4 :
(" )4أطمٙم٤مم أهؾ ِّ
اًمذُم٦م" -444 :4
( )5اسمـ طمجر" ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م" -3:4;7
( )6اسمـ طمٜمٌؾ ،أمحد سمـ حمٛمد" ،اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل"  ,رواي٦م اعمَ ْر َو ِذ ِّي وهمػمه -,حت٘مٞمؼ :ويص اهلل سمـ حمٛمد قمٌ٤مس( ،ط،3
اًم٘م٤مهرة ،دار اإلُم٤مم أمحد3649 ،هـ) ص-;: :
قمامن :اًمدار
( )7اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك" ،قمٚمؾ اًمؽمُمذي اًمٙمٌػم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمقد حمٛمد ظمٚمٞمؾ وصٌحل اًمً٤مُمرائل( ،طَّ ،3
اًمٕمثامٟمٞم٦م364: ،هـ) ص-35; :
( )8اسمـ طمٌ٤من" ،اًمث٘م٤مت" -8:367
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املبخح الجاىٕ
اسإعالل باالختالف يف الْصل ّاسإزضال
ِ ِ
َ ,4ىم َ٤مل ْ ِ
ؼمٟمَ٤م َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ َأ ْمحَدَ ْسم ِـ َطمٜمْ ٌَ ٍؾ،
ؼمٟمَ٤م َأ ْمحَدُ ْسم ُـ َضم ْٕم َٗم ٍر ا ًْم َ٘مٓمٞمٕم ُّلَ ،أ ْظم َ َ
احل٤ميم ُؿ َ :أ ْظم َ َ
َ
ِ
ٞمؿ ْسم ُـ َأ ِيب َـم٤مًم ِ ٍ
٥مَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َراومِ ٍع
َطمدَّ َصمٜمِل َأ ِيبَ -و َطمدَّ َصمٜمَ٤م َقم ِ ُّكم ْسم ُـ َ ْ
مح َِم٤م َذَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م إِ ْسم َراه ُ
ْ٥مَ ،قمـ ؾم ِٕم ٍ
ِ
ؼمٟمَ٤م َُم ْٕم َٛم ٌرَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ َأ ِيب ِذئ ٍ
ٞمد
َو ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َ ْ
ْ َ
اًمر َّزاقَ ،أ ْظم َ َ
حي َٞمكَ ،ىم٤م ًُمقاَ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َقم ٌْدُ َّ
اعمَْ ْ٘م ُ ِؼم ِّيَ ،قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ طَُ « :م٤م َأ ْد ِري ُشم ٌَّ ٌع َأ ًَم ِٕمٞمٜمً٤م يم َ
َ٤من َأ ْم ٓ؟ َو َُم٤م
َأ ْد ِري َذا ا ًْم َ٘م ْرٟم ْ ِ
َلم َأٟمٌَِ ًّٞم٤م يم َ
ات َٕ ْهٚمِ َٝم٤م َأ ْم ٓ؟ش-
احلدُ و ُد َيم َّٗم َ٤مر ٌ
َ٤من َأ ْم ٓ؟ َو َُم٤م َأ ْد ِري ْ ُ
ي٨م ص ِحٞمح َقم َغم َذ ِ
ِ
اًمِم ْٞم َخ ْ ِ
ط َّ
لمَ ،وٓ َأ ْقم َٚم ُؿ ًَم ُف ِقم َّٚم ً٦م َو َمل ْ ُخي َِّر َضم٤م ُه(-)3
َه َذا َطمد ٌ َ ٌ
ْ

وأظمرضمف أسمق داود( )4قمـ حمٛمد سمـ اعمتقيمؾ اًمٕمً٘مالين وخمٚمد سمـ ظم٤مًمد اًمِمٕمػمي ،واًمٌزار

( )5

قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ؿمٌٞم٥م اعمًٛمٕمل وأمحد سمـ ُمٜمّمقر اًمرُم٤مدي ،واحل٤ميمؿ(ُ ،)6مـ ـمريؼ إؾمح٤مق سمـ
إسمراهٞمؿ-
صمامٟمٞمتٝمؿ (أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،وحمٛمد سمـ راومع ،وحمٛمد سمـ حيٞمك ،واًمٕمً٘مالين ،واًمِمٕمػمي،
واعمًٛمٕمل ،واًمرُم٤مدي ،وإؾمح٤مق) ،قمـ قمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ،ومل يذيمر اًمٕمً٘مالين واًمِمٕمػمي
ذم روايتٝمام :ذو اًم٘مرٟملم وٓ احلدود ،ومل يذيمر اعمًٛمٕمل واًمرُم٤مدي ذم روايتٝمام :ذو اًم٘مرٟملم،
وزاد أرسمٕمتٝمؿَ « :و َُم٤م َأ ْد ِري ُقم َز ْي ٌر ٟمٌَِ ًّٞم٤م َأ ْم ٓ؟ش-
وأظمرضمف احل٤ميمؿ(ُ )7مـ ـمريؼ آدم سمـ أيب إي٤مس-
يمالمه٤م (ُمٕمٛمر ،وآدم) ،قمـ اسمـ أيب ذئ٥م ،سمف سمٛمثٚمف-

( )3احل٤ميمؿ" ،اعمًتدرك"  ،497 :3يمت٤مب اإليامن ،سمرىمؿ-326 :
( )4ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م" -يمت٤مب اًمًٜمـ" -حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمريـ( ،ط ،3دُمِمؼ :اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م3652 ،هـ) :9
 ،86يمت٤مب اًمًٜم٦م ،سم٤مب ذم اًمتخٞمػم سملم إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ،سمرىمؿ-6896 :
( )5أمحد سمـ قمٛمروُ" ،مًٜمد اًمٌزار"  ,اعمٜمِمقر سم٤مؾمؿ اًمٌحر اًمزظم٤مر -,حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل ،وآظمريـ( ،ط ،3اعمديٜم٦م
اعمٜمقرةُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ3652 ،هـ)  ،388 :37سمرىمؿ-:73; :
(" )6اعمًتدرك"  ،3:3 :5يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سمرىمؿ-4429 :
( )7اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،5;3 :6 ،يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سمرىمؿ-5949 :
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وأظمرضمف اًمٌزار(ُ )3مـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي-
يمالمه٤م (اسمـ أيب ذئ٥م ،وقمٌد اهلل) ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي-
وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اًمٙمٌػم(ُ )4مـ ـمريؼ هِم٤مم سمـ يقؾمػ ،قمـ ُمٕمٛمر ،قمـ اسمـ أيب ذئ٥م،
قمـ اًمزهريُ ،مرؾمالً-
هذا احلدي٨م يرويف ُمٕمٛمر سمـ راؿمد ،واظمتٚمػ قمٜمف ذم وصٚمف وإرؾم٤مًمف قمغم وضمٝملم:
اًمقضمف إولُ :مٕمٛمر ،قمـ اسمـ أيب ذئ٥م ،قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ،قمـ أيب هريرة ُ ،مقصقًٓ-
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم سمـ ٟم٤مومع احلٛمػمي ،أسمق سمٙمر اًمّمٜمٕم٤مين ،صم٘م٦م
طم٤مومظُ ،مّمٜمػ ؿمٝمػم ،قمٛمل ذم آظمر قمٛمره ومتٖمػم ،ويم٤من يتِمٞمع(-)5
وشم٤مسمع ُمٕمٛمر قمغم هذا اًمقضمف :آدم سمـ أيب إي٤مس :قمٌد اًمرمحـ اًم َٕم ًْ َ٘مالين ،أصٚمف ظمراؾم٤مين،
يٙمٜمك أسم٤م احلًـ ،صم٘م٦م قم٤مسمد(-)6
وهذه اعمت٤مسمٕم٦م ٓ ُيٕمتدُّ هب٤م< إذ َّ
إن احلٛمؾ ومٞمٝم٤م قمغم أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ احلًـ
اًم٘م٤ميض ،اهلٛمذاين -ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل" :رأي٧م ذم يمتٌف خت٤مًمٞمط"( -)7وىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب ص٤مًمح:
ُمتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م ،وم٘مد أٟمٙمر قمٚمٞمف همػم واطمد روايتف قمـ
"يٙمذب"( ،)8وروايتف قمـ إسمراهٞمؿ سمـ َد ْي ِزل
ٌ
اسمـ َد ْي ِزل -ىم٤مل ص٤مًمح سمـ أمحد اهلٛمذاين احل٤مومظ  ,وهق سمٚمديف " :,ادقمك اًمرواي٦م قمـ إسمراهٞمؿ سمـ
َد ْي ِزل ،ومذه٥م قمٚمٛمف"( -)9وىم٤مل اًمذهٌل":قمٌد اًمرمحـ ُمتٝمؿ ذم ًم٘م٤مء اسمـ ديزيؾ"( ،):وهق هٜم٤م
يروي قمـ اسمـ َد ْي ِزل-
(ُ" )3مًٜمد اًمٌزار"  ،398 :37سمرىمؿ-:763 :
( )4حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ" ،اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمدسم٤مد( ،ط ،3اًمري٤مض :اعمتٛمٞمز3662 ،هـ) -678 :3
( )5اسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-5:9 :
( )6اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،ص-346 :
( )7اسمـ طمجرً" ،مً٤من اعمٞمزان" -7:;8
( )8اًمذهٌلُ" ،مٞمزان آقمتدال" -6;5 :4
( )9اسمـ طمجرً" ،مً٤من اعمٞمزان" -;8 :7
ِ
اًمٕمٚمٛمل ،سم٢مذاف أيب َمتٞمؿ َي٤مه سمـ
( ):حمٛمد سمـ أمحد" ،اعمٝمذب ذم اظمتّم٤مر اًمًٜمـ اًمٙمٌػم" -حت٘مٞمؼ :دار اعمِمٙم٤مة ًمٚمٌح٨م
إسمراهٞمؿ( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم3644 ،هـ)  ،5698 :9سمرىمؿ-35938 :
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اًمقضمف اًمث٤مينُ :مٕمٛمر ،قمـ اسمـ أيب ذئ٥م ،قمـ اًمزهري ،قمـ اًمٜمٌل ط ُمرؾمالً-
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :هِم٤مم سمـ يقؾمػ اًمّمٜمٕم٤مين ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اًم٘م٤ميض ،صم٘م٦م(-)3
واًمذي ئمٝمر  ,واهلل أقمٚمؿ َّ ,
أن اعمحٗمقظ وإؿمٌف سم٤مًمّمقاب قمـ ُمٕمٛمر هق اعمرؾمؾ< ًم ِ ِٕمدَّ ة
ىمرائـ:
إوممَّ :
أن هِم٤مم سمـ يقؾمػ ص٤مطم٥م يمت٤مب :وم٘مد ؾمئؾ أسمق زرقم٦م اًمرازي قمـ هِم٤مم سمـ
يقؾمػ ،وحمٛمد سمـ صمقر ،وقمٌد اًمرزاق ،وم٘م٤مل" :يم٤من هِم٤مم أصحٝمؿ يمت٤م ًسم٤م ُمـ اًمٞمامٟمٞملم"( -)4وىم٤مل
خيٓمئ  ,يٕمٜمل قمٌد اًمرزاق ,قمـ ُمٕمٛمر ذم أطم٤مدي٨م مل شمٙمـ ذم اًمٙمت٤مب"( -)5وىمقل
اًمدارىمٓمٜملُ " :
اًمدارىمٓمٜمل هذا حمٛمقل قمغم سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمتل طمدث هب٤م قمٌد اًمرزاق ُمـ طمٗمٔمف ٓ ُمـ
يمت٤مسمفَّ ،
ومٚمٕمؾ هذا ُمٜمٝم٤مَّ ،
وم٢من قمٌد اًمرزاق ُمتثٌ٧م ذم ُمٕمٛمر ،وُمـ أصمٌ٧م أصح٤مسمف ،وٓ ُيًتٖمرب
ىمٚمٞمؾ ظمٓم٠مه ذم ضمٜم٥م يمثػم ُم٤م رواه قمـ ُمٕمٛمر< إذ إٟمَّف ُمـ اعمٙمثريـ ذم اًمرواي٦م قمٜمف ،وم٘مد ىم٤مل:
"يمتٌ٧م قمـ ُمٕمٛمر قمنمة آٓف طمدي٨م"( ،)6وُمـ يم٤من طمديثف هبذه اًمٙمثرة ،ومال يًتٖمرب ْ
أن شم٘مع
ُمٜمف سمٕمض إظمٓم٤مء ،واخلٓم٠م مل يًٚمؿ ُمٜمف يمٌ٤مر احلٗم٤مظ-
وىمد ىمدَّ م سمٕمض اًمٜم٘م٤مد هِم٤مم سمـ يقؾمػ قمغم قمٌد اًمرزاق -ىم٤مل أسمق زرقم٦م طملم ؾمئؾ قمـ
هِم٤مم سمـ يقؾمػ ،وحمٛمد سمـ صمقر ،وقمٌد اًمرزاق ،وم٘م٤مل" :أيمؼمهؿ ،وأطمٗمٔمٝمؿ ،وأشم٘مـ"( -)7وىم٤مل

( )3اسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-825 :
( )4اسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اجلرح واًمتٕمديؾ" ;-92 :
( )5اسمـ سمٙمػم ،احلًلم سمـ أمحد" ،ؾم١مآت أيب قمٌد اهلل سمـ سمٙمػم ٕيب احلًـ اًمدارىمٓمٜمل" -حت٘مٞمؼ :قمكم طمًـ قمٌد احلٛمٞمد،
(ط ،3قم ََّامن :دار قمامر362: ،هـ) ص ،57:سمرىمؿ-42 :
( )6اًمذهٌل" ،شمذيمرة احلٗم٤مظ" -364 :3
( )7اسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اجلرح واًمتٕمديؾ" ;-93 :
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ِ
ِِ
ِ
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اًمدارىمٓمٜمل" :أصمٌ٧م أصح٤مب ُمٕمٛمر :هِم٤مم سمـ يقؾمػ ،واسمـ اعمٌ٤مرك"( -)3وىم٤مل اًمذهٌلُ" :مـ
أىمران قمٌد اًمرزاق< ًمٙمٜمَّف أضمؾ وأشم٘مـ"(-)4
رضم َح سمٕمض اًمٜم٘م٤مد اًمقضمف اعمرؾمؾ ،وممـ وىمٗم٧م قمٚمٞمف :اإلُم٤مم
واًمث٤مٟمٞم٦م :شمرضمٞمح إئٛم٦م :وم٘مد َّ
اًمٜمٌل ط< َّ
اًمٜمٌل
ٕن َّ
اًمٌخ٤مري طمٞم٨م ىم٤مل" :وإول أصح  ,يٕمٜمل اعمرؾمؾ ,وٓ يثٌ٧م هذا قمـ ِّ
أيْم٤م احلٜم٤مئل(-)6
رضم َح اعمرؾمؾ ً
ط ىم٤مل :احلدود يمٗم٤مرة"( -)5وممـ َّ
واًمث٤مًمث٦مَّ :
احلدُ و ُد
أن اًمقضمف اعمقصقل ُُم َٕم َ٤مر ٌض سمام هق
ُّ
أصح ُمٜمف ،وم٘مقًمفَ « :و َُم٤م َأ ْد ِري ْ ُ
ات َٕ ْهٚمِ َٝم٤م َأ ْم ٓشُُ ،م َٕم َ٤مر ٌض سمام صمٌ٧م َّ
أن احلدود يمٗم٤مرة ٕصح٤مهب٤م ،ومٗمل اًمٌخ٤مري َقم ْـ ُقم ٌَ٤م َد َة
َيم َّٗم َ٤مر ٌ
سم ِـ اًمّم ِ٤مُم ِ
سَ ،وم َ٘م َ٤ملَ « :سم ِ٤مي ُٕم ِ
قين َقم َغم َأ ْن َٓ شم ْ ِ
٧م َ ،ىم َ٤ملُ :يمٜمَّ٤م ِقمٜمْدَ اًمٜمٌَِّ ِّل ط ِذم َجمْٚمِ ٍ
هلل
ُنميمُقا سمِ٤م َِّ
َّ
ْ

َؿم ْٞم ًئ٤مَ ،وَٓ شم ْ ِ
هللَِ ،و َُم ْـ
َن ُىمقاَ ،وَٓ شم َْزٟمُقا َ ,و َىم َر َأ َه ِذ ِه أ َي َ٦م ُيم َّٚم َٝم٤م َ ,وم َٛم ْـ َو َرم ُِمٜمْٙم ُْؿ َوم َ٠م ْضم ُر ُه َقم َغم ا َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ؽم ُه اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف ،إِ ْن
٥م سمِف َوم ُٝم َق َيم َّٗم َ٤مر ُشم ُفَ ،و َُم ْـ َأ َص َ
٤مب ُم ْـ َذًم َؽ َؿم ْٞم ًئ٤م َوم ُٕمقىم َ
َأ َص َ
٤مب ُم ْـ َذًم َؽ َؿم ْٞم ًئ٤م َوم ًَ َ َ

( )3اسمـ رضم٥م ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد" ،ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي ٓسمـ رضم٥م" -حت٘مٞمؼٟ :مقر اًمديـ قمؽم( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمٕمٓم٤مء،
3643هـ) -738 :4
(" )4ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء" ; -7:2 :أىمقل :وهذا ًمٞمس حمؾ اشمٗم٤مق سملم اًمٜم٘م٤مد  ,أقمٜمل شم٘مديؿ هِم٤مم قمغم قمٌد اًمرزاق ,ومٛمـ اًمٜم٘م٤مد
ُمـ ذه٥م إمم شم٘مديؿ قمٌد اًمرزاق قمغم هِم٤مم سمـ يقؾمػ ذم ُمٕمٛمر ،وممـ ذه٥م إمم هذا اًم٘مقل :اسمـ ُمٕملم يمام ذم "اًمت٤مريخ ,
رواي٦م اًمدوري"  ،362 :3سمرىمؿ" :75: :يم٤من قمٌد اًمرزاق ذم طمدي٨م ُمٕمٛمر أصمٌ٧م ُمـ هِم٤مم سمـ يقؾمػ ،ويم٤من هِم٤مم سمـ
يقؾمػ أصمٌ٧م ُمـ قمٌد اًمرزاق ذم طمدي٨م اسمـ ضمري٩م ،ويم٤من أىمرأ ًمٙمت٥م اسمـ ضمري٩م ُمـ قمٌد اًمرزاق ،ويم٤من أقمٚمؿ سمحدي٨م
ؾمٗمٞم٤من ُمـ قمٌد اًمرزاق" ،وىمدُمف اإلُم٤مم أمحد  ,ذم رواي٦م  ,قمغم ؾم٤مئر أصح٤مب ُمٕمٛمر ،وم٘مد ؾم٤مق قمٛمر سمـ أمحد سمـ ؿم٤مهلم
سم٢مؾمٜم٤مده إمم اإلُم٤مم أمحد ىم٤مل" :إذا اظمتٚمػ أصح٤مب ُمٕمٛمر ذم طمدي٨م ُمٕمٛمر< وم٤محلدي٨م طمدي٨م قمٌد اًمرزاق"" -شم٤مريخ أؾمامء
اًمث٘م٤مت" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمكم إزهري( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة :اًمٗم٤مروق احلديث٦م3652 ،هـ) ص ،465:سمرىمؿ ،3344 :وؾمئؾ
أسمق داود "أيام أصمٌ٧م ذم ُمٕمٛمر :هِم٤مم سمـ يقؾمػ أو قمٌد اًمرزاق ىم٤مل :قمٌد اًمرزاق"" -إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل" -48: ::
(" )5اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم" -3:678
( )6احلًلم سمـ حمٛمد" ،احلٜم٤مئٞم٤مت" -حت٘مٞمؼ :ظم٤مًمد رزق حمٛمد ضمؼم( ،ط ،3اًمري٤مض :أوقاء اًمًٚمػ364: ،هـ) -477 :3
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َؿم٤م َء َهم َٗم َر ًَم ُفَ ،وإِ ْن َؿم٤م َء َقم َّذ َسم ُفش( -)3ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل" :مل أؾمٛمع ذم هذا اًمٌ٤مب َّ
أن احلدَّ يمٗم٤مرة أطمًـ
ُمـ طمدي٨م قمٌ٤مدة"(-)4
ٟم٘مد ىمقل احل٤ميمؿ ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م:
ي٨م ص ِحٞمح َقم َغم َذ ِ
ِ
اًمِم ْٞم َخ ْ ِ
ط َّ
لمَ ،وٓ َأ ْقم َٚم ُؿ ًَم ُف ِقم َّٚم ً٦م"< سمؾ هق
وىمقل احل٤ميمؿَ " :ه َذا َطمد ٌ َ ٌ
ْ
ُ
وصؾ ُُمرؾمؾ ،ومٕمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين أظمٓم٠م ومٞمف ومقصٚمف ،واعمحٗمقظ ومٞمف أٟمَّف
ُُم ّٕمؾ ،وقمٚمتف:
ُمرؾمؾ-


(" )3صحٞمح اًمٌخ٤مري" -حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك دي٥م اًم ٌُٖم٤م( ،ط ،6دُمِمؼ :دار اسمـ يمثػم ،واًمٞمامُم٦م3632،هـ)  ،46;2 :8يمت٤مب
احلدود ،سم٤مب احلدود يمٗم٤مرة ،سمرىمؿ-8624 :
( )4اسمـ رضم٥م ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد" ،ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري" -حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم( ،ط ،3اعمديٜم٦م
اًمٜمٌقي٦مُ :مٙمتٌ٦م اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م3639 ،هـ) -9; :3
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إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ

إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

املبخح الجالح
اسإعالل باالختالف بصٓادٗ زاّ أّ ىكصُ

احل٤ميمِ ُؿ َ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ُسمق ا ًْم َٕم ٌَّ ِ
ٞمع ْسم ُـ ُؾم َٚم ْٞم َام َنَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م
اًمرسمِ ُ
٤مس ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َي ْٕم ُ٘م َ
قبَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م َّ
َ ,5ىم َ٤مل ْ َ
٤مش ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ ِ ِ
هلل ْسم ُـ َو ْه ٍ
ؼم ِين اًم َّٚم ْٞم ُ٨م ْسم ُـ َؾم ْٕم ٍدَ ،قم ْـ َقم َّٞم ِ
٤مينَ ،قم ْـ َز ْي ِد ْسم ِـ
َقم ٌْدُ ا َِّ
٥مَ ،أ ْظم َ َ
٤مس ا ًْم٘م ْت ٌَ ُّ
َأؾم َٚمؿَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمفَ )3(،أ َّن ُقمٛمر َظمر َج إِ َمم ا َْعمً ِج ِد َي ْقُم٤م َوم َق َضمدَ ُم َٕم٤م َذ ْسم َـ َضم ٌَ ٍؾ ِقمٜمْدَ َىم ِؼم رؾم ِ
هلل
قل ا َِّ
ْ َ ُ
ُ
ً
ْ
ََ َ
ْ َ
ِ
ِ ِ
ي٨م ؾم ِٛم ْٕم ُت ُف ُِم ْـ رؾم ِ
ط َي ٌْ ِٙملَ ،وم َ٘م َ٤ملَُ :م٤م ُي ٌْ ِٙم َ
هلل ط،
قل ا َِّ
َ ُ
ٞمؽ َي٤م ُُم َٕم٤م ُذ؟ َىم َ٤ملُ :ي ٌْٙمٞمٜمل َطمد ٌ َ
ِ ِ
ِ ِ
َي ُ٘م ُ
هلل
ذ ٌكَ ،و َُم ْـ َقم٤م َدى َأ ْوًم ِ َٞم٤م َء اهللََِّ ،وم َ٘مدْ َسم َ٤مر َز اهللََّ سمِ٤معمُْ َح َ٤مر َسم ِ٦م ،إِ َّن ا ََّ
قل« :ا ًْم َٞمً ُػم ُم َـ ِّ
اًمر َي٤مء ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قهب ْؿ
ُحي ُّ
يوا َمل ْ ُي ْٕم َر ُومقاُ ،ىم ُٚم ُ ُ
٥م إَ ْسم َر َار إَشمْ٘م َٞم٤م َء إَ ْظمٗم َٞم٤م َء ،ا ًَّمذي َـ إ ْن َهم٤م ُسمقا َمل ْ ُي ْٗم َت َ٘مدُ واَ ،وإ ْن َطم َ ُ
ُمّم٤مسمِٞمح ْاهلدَ ىَ ،خيْرضم َ ِ
ؼما َء ُُم ْٔمٚمِ َٛم ٍ٦مش(-)4
ُ ُ
قن ُم ْـ يم ُِّؾ َهم ْ َ
َ َ ُ ُ

ِ
ِ
ِ
ٞمح ْ ِ
َه َذا َطم ِد ٌ
اطمت ََّج٤م َمجِٞم ًٕم٤م سمِ َز ْي ِد ْسم ِـ َأ ْؾم َٚم َؿَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمف،
لمَ ،و َىمد ْ
اًمّمح َ
ٞمح َو َمل ْ ُخي ََّر ْج ِذم َّ
ي٨م َصح ٌ
ي٨م اًم َّٚمٞم ِ
٤مج سمِح ِد ِ
ِ
ِ
ِ
٤مش ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
٨م ْسم ِـ َؾم ْٕم ٍدَ ،قم ْـ َقم َّٞم ِ
٤مس
ْ
آطمت َج ِ َ
اًمّم َح٤م َسم٦مَ ،وا َّشم َٗم َ٘م٤م َمجٞم ًٕم٤م َقم َغم ْ
َقم ْـ َّ
ِ
ِ ِ
٤مينَ ،و َه َذا إِ ْؾمٜمَ٤م ٌد ُِم ْ ِ
ٞمح َوٓ َٟم ْح َٗم ُظ ًَم ُف ِقم َّٚم ٌ٦م(-)5
ٍم ٌّي َصح ٌ
ا ًْم٘م ْت ٌَ ِّ
وأظمرضمف اًمٓمح٤موي( ،)6قمـ اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن ،قمـ قمٌد اهلل سمـ وه٥م ،واًمٓمؼماينُ )7(،مـ
ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اعمٍمي-
يمالمه٤م (اسمـ وه٥م ،وقمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح) ،قمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد سمف سمٜمحقه-

( )3هق أؾمٚمؿ اًمٕمدويُ ،مقمم قمٛمر ،صم٘م٦م خميم" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص -366
( )4هل اًمتل ٓ هيتدى ًمٚمخروج ُمٜمٝم٤م -اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد اسمـ إصمػم" ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م" -حت٘مٞمؼ :ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م،
(ط ،4سمػموت :دار اعمٕمروم٦م3649 ،هـ) ُ ،4:6 :4م٤مدة :همؼم-
(" )5اعمًتدرك"  ،438 :4يمت٤مب اإليامن ،سمرىمؿ-6 :
( )6أمحد سمـ حمٛمد" ،ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر" -حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط( ،ط ،3سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3637 ،هـ) ،6: :7
سمرىمؿ-39;; :
( )7ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد" ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم" ،حت٘مٞمؼ :محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل( ،ط ،3اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م3637 ،هـ)
 ،376 :42سمرىمؿ-544 :
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وأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف( ،)3قمـ طمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك ،قمـ قمٌد اهلل سمـ وه٥م ،قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م،
ِ ِ
()4
٤مين-
واًمٓمح٤موي ُ ،مـ ـمريؼ قم َّٞم٤مش سمـ قمٌ٤مس ا ًْم٘م ْت ٌَ ُّ
اًمز َرىمل ،قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ،سمف
يمالمه٤م (اسمـ هلٞمٕم٦م ،وقم َّٞم٤مش) ،قمـ قمٞمًك سمـ قمٌد اًمرمحـ ُّ
سمٜمحقه-
هذا احلدي٨م يرويف قمٞم٤مش سمـ قمٌ٤مس ِ
اًم٘متْ ٌَ٤مين ،واظمتٚمػ قمٜمف ذم إؾمٜم٤مده قمغم وضمٝملم:
اًمٜمٌل ط-
اًمقضمف إول :قمٞم٤مش سمـ قمٌ٤مس ،قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ُمٕم٤مذ  قمـ ِّ
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ،اًمٗمٝمٛمل أسمق احل٤مرث اعمٍمي،
وهق صم٘م٦م صمٌ٧م وم٘مٞمف إُم٤مم ُمِمٝمقر( ،)5وىمد رواه قمـ اًمٚمٞم٨م يمؾ ُمـ :قمٌد اهلل سمـ وه٥م ،وقمٌد اهلل
سمـ ص٤مًمح اعمٍمي-
وم٠م َُّم٤م قمٌد اهلل سمـ وه٥م اعمٍمي ،وم٤مظمتٚمػ قمٚمٞمف ومٞمف:
,

ادي ،أسمق حمٛمد اعمٍمي،
ومرواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اجلٌ٤مر اعمُ َر ُّ
اًمٗم٘مٞمف احل٤مومظ ،صم٘م٦م( <)6همػم َّ
أن سمٚمديف ُمًٚمٛم٦م سمـ اًم٘م٤مؾمؿ يم٤من َي ِّم َٗم ُف سمٖمٗمٚم٦م ؿمديدة(-)7

,

وظم٤مًمٗمف :طمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك اًمتجٞمٌل ،ومرواه قمٜمف ،قمـ قمٌد اهلل سمـ هلٞمٕم٦م ،قمـ قمٞمًك سمـ قمٌد
اًمٜمٌل ط-
اًمرمحـ ،قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ  قمـ ِّ

وطمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك سمـ طمرُمٚم٦م ،أسمق طمٗمص اًم ُّتجٞمٌل ،اعمٍمي ،شمٚمٛمٞمذ اًمِم٤مومٕمل ،صدوق(-)8
واًمذي ئمٝمر َّ
أن اعمحٗمقظ وإؿمٌف سم٤مًمّمقاب قمـ قمٌد اهلل سمـ وه٥م هق اًمث٤مين< ًم ِ ِٕمدَّ ِة
ىمرائـ:

(" )3اًمًٜمـ"  ،7:348أسمقاب اًمٗمتـ ،سم٤مب ُمـ شمرضمك ًمف اًمًالُم٦م ُمـ اًمٗمتـ ،سمرىمؿ-5;:; :
(" )4ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر"  ،6: :7سمرىمؿ-39;: :
( )5اسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص6;7 :
( )6اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد" ،اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م ،وأمحد حمٛمد ٟمٛمر
اخلٓمٞم٥م (ط ،4ضمدة ،اعمديٜم٦م ،دار اعمٜمٝم٤مج ودار اًمٞمن3652 ،هـ)  ،5;6 :4واسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-464 :
(ُ )7مٖمٚمٓم٤مي" ،إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل" ;-6:55
( )8اًمذهٌل" ،اًمٙم٤مؿمػ"  475 :4واسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص -3;5
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إومم :اعمٕمروم٦م سمحدي٨م اًمِمٞمخ :ومحرُمٚم٦م سمـ حيٞمك ْ
وإن يم٤من صدو ًىم٤م همػم أٟمَّف ُم٘مد ٌم قمغم
ٟمص قمغم ذًمؽ همػم واطمد ُمـ
همػمه ُمـ أصح٤مب اسمـ وه٥م ،وم٘مد يم٤من أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مسمـ وه٥مَّ ،
اًمٜم٘م٤مد< يم٤مسمـ ُمٕملم ،)3(،واًمٕم٘مٞمكم ،)4(،واسمـ ظمٚمٗمقن-)5(-
واًمث٤مٟمٞم٦م :آظمتّم٤مص :ومحرُمٚم٦م سمـ حيٞمك راوي٦م اسمـ وه٥م ،وىمد وصٗمف سمٚمديف ؾمٕمٞمد سمـ
يقٟمس اعمٍمي سم٠مٟمَّف أروى اًمٜم٤مس قمـ اسمـ وه٥م -وم٘م٤مل" :يم٤من أُمغم اًمٜم٤مس سمام طمدث اسمـ
وه٥م" ،)6(،يمام وصٗمف سمٚمديف أظمر أمحد سمـ ص٤مًمح اعمٍمي َّ
سم٠من قمٜمده قمـ اسمـ وه٥م ُم٤م ًمٞمس قمٜمد
قمٜمد همػمه ،وأٟمَّف ىمد أطم٤مط سمحدي٨م اسمـ وه٥م ُيم ِّٚم ِف ،)7(،ومحدي٨م اسمـ وه٥م قمغم يمثرشمف ،يمٚمف قمٜمد
طمرُمٚم٦م-
وأ َُّم٤م قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اعمٍمي:
ومٝمق اسمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اجلٝمٜمل ،أسمق ص٤مًمح اعمٍمي ،يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م ،صدوق يمثػم اًمٖمٚمط،
َصم ٌْ ٌ٧م ذم يمت٤مسمف ،ويم٤مٟم٧م ومٞمف همٗمٚم٦م ،)8(،ورواي٦م قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اعمٍمي هذه ُمٜمٙمرة< ًمٕمٚمتلم:
إولَّ :
أن قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح  ,يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م ,ىمد ظم٤مًمػ اًمث٘م٦م احل٤مومظ قمٌد اهلل سمـ وه٥م،
اًمز َرىمل ،وىمد ىم٤مل أسمق يٕمغم اخلٚمٞمكم" :مل يتٗم٘مقا قمٚمٞمف<
وم٠مؾم٘مط ذم روايتف :قمٞمًك سمـ قمٌد اًمرمحـ ُّ

( )3اًمدوري ،اًمٕمٌ٤مس سمـ حمٛمد" ،شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمكم إزهري( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة ،اًمٗم٤مروق احلديث٦م،
3656هـ) -52; :4
( )4حمٛمد سمـ قمٛمرو" ،يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء" -حت٘مٞمؼ :دُ -م٤مزن سمـ حمٛمد اًمنؾم٤موي( ،ط ،3اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد3659 ،هـ) :4
-525
( )5اعمّمدر اًمً٤مسمؼ -56 :6
( )6اعمزي ،يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ" ،هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل" -حت٘مٞمؼ :سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف( ،ط ،4سمػموتُ :م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م3653 ،هـ)-:8 :4
( )7اسمـ قمدي" ،اًمٙم٤مُمؾ" -453 :6
( )8اسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص -564
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ٕطم٤مدي٨م رواه٤م خي٤مًمػ ومٞمٝم٤م"( ،)3وهق ُمقصقف سمٙمثرة اًمٖمٚمط واًمٖمٗمٚم٦م يمام شم٘مدم -ىم٤مل اسمـ قمدي:
"هق قمٜمدي ُمًت٘مٞمؿ احلدي٨م< إٓ أٟمَّف ي٘مع ذم طمديثف ذم أؾم٤مٟمٞمده ،وُمتقٟمف ٌ
همٚمط"(-)4
اًمث٤مٟمٞم٦مَّ :
أن روايتف قمـ اًمٚمٞم٨م ظم٤مص٦م ُُم َت َٙم َّٚم ٌؿ ومٞمٝم٤م ،وم٘مد وصٗمف سمٚمديف اسمـ يقٟمس اعمٍمي،
سم٠مٟمَّف روى قمـ اًمٚمٞم٨م ُمٜم٤ميمػم(َّ ،)5
ومٚمٕمؾ هذا ُمٜمٝم٤م-
اًمقضمف اًمث٤مين :قمٞم٤مش سمـ قمٌ٤مس ،قمـ قمٞمًك سمـ قمٌد اًمرمحـ ،قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ،قمـ أسمٞمف،
اًمٜمٌل ط-
قمـ ُمٕم٤مذ  قمـ ِّ
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمفٟ :م٤مومع سمـ يزيد اًم َٙمالَقمل ،أسمق يزيد اعمٍميُ ،متٗمؼ قمغم شمقصمٞم٘مف-
ىم٤مل سمٚمديف اسمـ يقٟمس اعمٍمي ,ومٞمام ٟم٘مٚمف اسمـ طمجر قمٜمف " :,ويم٤من صمٌ ًت٤م ذم احلدي٨م ٓ خيتٚمػ
ومٞمف"( ،)6ووصم٘مف :اًمذهٌل( ،)7واحل٤مومظ اسمـ طمجر(-)8
أن اعمحٗمقظ وإؿمٌف سم٤مًمّمقاب قمـ قمٞم٤مش سمـ قمٌ٤مس ِ
واًمذي ئمٝمر َّ
اًم٘م ْت ٌَ٤مين هق اًمث٤مين،
ًمٕمدة ىمرائـ:
إومم :احلٗمظ واإلشم٘م٤من :ومراوي اًمقضمف اًمث٤مين ُمـ اًمث٘م٦م واًمتثٌ٧م سمٛمٙم٤من ،وراوي اًمقضمف
إول وهق اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد وإن يم٤من صم٘م٦م صمٌتً٤م همػم َّ
أن احلٛمؾ قمغم ُمـ دوٟمف يمام شم٘مدم آٟم ًٗم٤م-
واًمث٤مٟمٞم٦م :اعمت٤مسمٕم٦م اًم٘م٤مسة :ومٕمٞم٤مش سمـ قمٌ٤مس ُمت٤مسمع قمغم رواي٦م هذا اًمقضمف ،شم٤مسمٕمف قمٌد اهلل
سمـ هلٞمٕم٦م سمـ قم٘مٌ٦م احليُمل ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اعمٍمي ،ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر" :صدوق ظم ّٚمط
سمٕمد اطمؽماق يمتٌف ،ورواي٦م اسمـ اعمٌ٤مرك ،واسمـ وه٥م قمٜمف أقمدل ُمـ همػممه٤م ،وًمف ذم ُمًٚمؿ سمٕمض
ٍ
رء ُم٘مرون"( ،)9واًمذي روى قمٜمف هٜم٤م اسمـ وه٥م-

(ُ )3مٖمٚمٓم٤مي" ،إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل" -627 :9
(" )4اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل" -786 :8
(ُ )5مٖمٚمٓم٤مي" ،إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل"  ،9:627واسمـ طمجر" ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م" -578 :4
( )6اسمـ طمجر" ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م" -432 :6
(" )7اًمٙم٤مؿمػ" -6:5:6
(" )8شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص -7::
( )9اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،ص-575:
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

ِ
ِِ
ِ
إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ

إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

وهق ُمـ وضمٝمف اعمحٗمقظ إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ضمدً ا< ٕضمؾ قمٞمًك سمـ قمٌد اًمرمحـ إٟمّم٤مري،
اًمزرىمل -ىم٤مل اًمذهٌلٍ " :
واه"( -)3وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجرُ" :مؽموك"(-)4
أسمق قمٌ٤مدة ُّ َ
ٟم٘مد ىمقل احل٤ميمؿ ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م:
وىمقل احل٤ميمؿ" :هذا إؾمٜم٤مد ُمٍمي صحٞمح ،وٓ حيٗمظ ًمف ِقم َّٚم٦م"< سمؾ هق ُُم ّٕمؾ ،وقمٚمتف:
ٟم٘مص ٍ
راو ُمـ إؾمٜم٤مده ،واعمحٗمقظ زي٤مدشمف ،وم٤مًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن أؾم٘مط ُمـ إؾمٜم٤مده :قمٞمًك سمـ قمٌد
اًمز َرىمل ،وهق ُمؽموك احلدي٨م-
اًمرمحـ ُّ
أيْم٤م :واشمٗم٘م٤م مجٞم ًٕم٤م قمغم آطمتج٤مج سمحدي٨م اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ،قمـ قمٞم٤مش سمـ قمٌ٤مس:
وىمقًمف ً
وم٢مهنام مل حيتج٤م سمرواي٦م اًمٚمٞم٨م قمـ قمٞم٤مش ،ومل ُخيرضم٤م ؿمٞم ًئ٤م ذم صحٞمحٝمام ُمـ روايتف
ومٗمٞمف ٟمٔمر ً
أيْم٤مَّ ،
قمٜمف-
احل٤ميمِ ُؿ َ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ُسمق ا ًْم َٕم ٌَّ ِ
ٞمع ْسم ُـ ُؾم َٚم ْٞم َام َنَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م
اًمرسمِ ُ
٤مس ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َي ْٕم ُ٘م َ
قبَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م َّ
َ ,6ىم َ٤مل ْ َ
نم ْسم ُـ َسمٙم ٍْرَ ،طمدَّ َصمٜمِل ا ْسم ُـ َضم٤مسمِ ٍرَ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م ُؾم َٚم ْٞم َؿ ْسم َـ َقم ِ٤مُم ٍرَ ،ي ُ٘م ُ
ف ْسم َـ
قلَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َقم ْق َ
سمِ ْ ُ
قلٟ :م ََز ًْمٜمَ٤م ُم َع رؾم ِ
َُم٤مًم ِ ٍؽ إَ ْؿم َج ِٕم َّلَ ،ي ُ٘م ُ
٤مؾم َت ْٞم َ٘م ْٔم ُ٧م ُِم َـ اًم َّٚم ْٞم ِؾَ ،وم٢مِ َذا ٓ
قل ا َِّ
هلل ط َُمٜم ِْزًٓ َوم ْ
َ َ ُ
َأرى ِذم ا ًْمٕمًٙم َِر َؿمٞم ًئ٤م َأ ْـمق َل ُِمـ ُم ْ١م ِظمر ِة رطم ِكمًَ ،م َ٘مدْ ًَمّم َؼ يم ُُّؾ إِٟمًْ ٍ
٤من َو َسم ِٕم ُػم ُه سمِ٤مَٕ ْر ِ
ض،
َ
ْ ُ َ َ ْ
َ
ْ
َ
َ ْ
َ
َّ٤مس َطمتَّك َد َوم ْٕم ُ٧م إِ َمم ُم ْْم َج ِع رؾم ِ
َوم ُ٘م ْٛم ُ٧م َأ َ َ
قل اهللَِّ طَ ،وم٢مِ َذا ًَم ْٞم َس ومِ ِٞمفَ ،وم َق َو ْٕم ُ٧م
خت َّٚم ُؾ اًمٜم َ
َ ُ
َ
قل :إِٟمَّ٤م هللَِّ َوإِٟمَّ٤م إِ ًَم ْٞم ِف ر ِ
اشَ ،وم٢مِ َذا ُه َق َسم ِ
َي ِدي َقم َغم ا ًْم ِٗم َر ِ
َّ٤مس َأ ُىم ُ
اضم ُٕم َ
٤مر ٌدَ ،وم َخ َر ْضم ُ٧م َأ َ َ
قن
خت َّٚم ُؾ اًمٜم َ
َ

ِ
٥م سمِرؾم ِ
قل اهللَِّ طَ ،طمتَّك َظم َر ْضم ُ٧م ُِم َـ ا ًْم َٕم ًْٙم َِر ُيم ِّٚم ِفَ ،ومٜمَ َٔم ْر ُت َؾم َقا ًدا َوم َر َُم ْٞم ُ٧م سمِ َح َج ٍر،
ُذه َ َ ُ
ِ
اجل َّر ِ
لم َأ ْي ِديٜمَ٤م َص ْق ٌت
احَ ،وإِ َذا َسم ْ َ
اًمً َقادَ ،وم٢مِ َذا ُُم َٕم٤م ُذ ْسم ُـ َضم ٌَ ٍؾ َو َأ ُسمق ُقم ٌَ ْٞمدَ َة ْسم ُـ ْ َ
َوم َٛم َْم ْٞم ُ٧م إِ َمم َّ
ت ا ًْم َ٘مّمٌ ِ
َيمدَ ِوي اًمرطمكَ ،أو يمَّمق ِ
٤مء ِطم َ ِ
يحَ ،وم َ٘م َ٤مل َسم ْٕم ُْمٜمَ٤م ًم ِ ٌَ ْٕم ٍ
ضَ :ي٤م َىم ْق ِم
اًمر ُ
ْ َ
ْ َ ْ
ِّ َّ َ
لم ُيّمٞم ٌُ َٝم٤م ِّ
ا ْصم ٌُتُقا َطمتَّك شم ُّْمٌِ ُحقا َأ ْو َي ْ٠مشمِ َٞمٙم ُْؿ َر ُؾم ُ
هللُُ ،صم َّؿ ٟمَ٤م َدى « َأ َصم َّؿ ُُم َٕم٤م ُذ
قل اهللَِّ طَ ،ىم َ٤ملَ :وم َٚمٌِ ْثٜمَ٤م َُم٤م َؿم٤م َء ا َّ
اجل َّر ِ
ف ْسم ُـ َُم٤مًم ِ ٍؽ؟ش َوم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م :إِ ْي َٟم َٕم ْؿَ ،وم َ٠م ْىم ٌَ َؾ إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َوم َخ َر ْضمٜمَ٤م
اح َو َقم ْق ُ
ْسم ُـ َضم ٌَ ٍؾ َو َأ ُسمق ُقم ٌَ ْٞمدَ َة ْسم ُـ ْ َ
ٟمَٛم ٌِم ُمٕمفٟ ٓ ،مًَ َ٠م ًُمف قمـ َ ٍ
ُخ ِؼمه سمِ ٌَم ٍءَ ،وم َ٘مٕمدَ َقم َغم ومِر ِ
اؿم ِفَ ،وم َ٘م َ٤ملَ « :أشمَدْ ُر َ
ون َُم٤م
َ
ََُ
َ
ْ
رء َوٓ ٟم ْ ُ ُ ْ
ْ ُ َ ْ ْ

(" )3اًمٙم٤مؿمػ" -79: :5
(" )4شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-68: :
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

ِ
ِِ
ِ
إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ

إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

ػ
لم َأ ْن ُيدْ ِظم َؾ ٟمِ ّْم َ
َظم َّ َػم ِين سمِ ِف َر ِّيب اًم َّٚم ْٞم َٚم َ٦م؟ش َوم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م :اهللَُّ َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ ْقم َٚم ُؿَ ،ىم َ٤ملَ « :وم٢مِ َّٟم ُف َظم َّ َػم ِين َسم ْ َ
ِ
اًمِم َٗم٤م َقم َ٦مش ُىم ْٚمٜمَ٤مَ :ي٤م َر ُؾم َ
٤مقم ِ٦مَ ،وم ْ
ؽم ُت َّ
لم َّ
جي َٕم َٚمٜمَ٤م ُِم ْـ
هللِ ،ا ْد ُع ا ََّ
قل ا َّ
اًمِم َٗم َ
اجلٜمَّ َ٦مَ ،و َسم ْ َ
هلل َأ ْن َ ْ
٤مظم َ ْ
ُأ َُّمتل ْ َ
َأ ْهٚمِ َٝم٤م َىم َ٤ملِ « :ه َل ًمِٙم ُِّؾ ُُم ًْٚمِ ٍؿش-
ي٨م ص ِحٞمح َقم َغم َذ ِ
ِ
ذـمِ ِٝم َام
ط ُُم ًْٚمِ ٍؿ َو َمل ْ ُخي َِّر َضم٤م ُهَ ،و ُر َوا ُشم ُف ُيم ُّٚم ُٝم ْؿ صمِ َ٘م ٌ
َه َذا َطمد ٌ َ ٌ
٤مت َقم َغم َ ْ
ْ
َمجِٞم ًٕم٤مَ ،و ًَم ْٞم َس ًَم ُف ِقم َّٚم ٌ٦مَ ،و ًَم ْٞم َس ِذم َؾم ِ٤مئ ِر َأ ْظم ٌَ ِ
٤مر َّ
اًمِم َٗم٤م َقم ِ٦مَ « :و ِه َل ًمِٙم ُِّؾ ُُم ًْٚمِ ٍؿش(-)3
وأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف(ُ )4مـ ـمريؼ صدىم٦م سمـ ظم٤مًمد ،قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد سمـ ضم٤مسمر ،سمف
خمتٍما-
ً
وأظمرضمف اًمٓمؼماين(ُ ،)5مـ ـمريؼ ضم٤مسمر سمـ هم٤مٟمؿ ،قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر-
ؼماين-
حل ْ َ
وأظمرضمف اًمٓمؼماين(ُ ،)6مـ ـمريؼ أيب راؿمد ا ُ
يمالمه٤م (ؾمٚمٞمؿ ،وأسمق راؿمد) ،قمـ ُمٕمدي يمرب سمـ قمٌد يمالل ،قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ
إؿمجٕمل ،سمف سمٜمحقه< همػم َّ
خمتٍما-
أن ضم٤مسمر سمـ هم٤مٟمؿ ضم٤مء ذم روايتف
ً
هذا احلدي٨م يرويف ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر ،واظمتٚمػ قمتف ذم إؾمٜم٤مده قمغم وضمٝملم:
اًمٜمٌل ط-
اًمقضمف إول :ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر ،قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل ،قمـ ِّ
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد سمـ ضم٤مسمر إزدي ،أسمق قمتٌ٦م اًمِم٤مُمل،
اًمدَّ َاراين ،صم٘م٦م(-)7
اًمقضمف اًمث٤مين :ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر ،قمـ ُمٕمدي يمرب ،قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل ،قمـ
اًمٜمٌل ط-
ِّ

( )3احل٤ميمؿ" ،اعمًتدرك"  ،456 :3يمت٤مب اإليامن ،سمرىمؿ-58 :
(" )4اًمًٜمـ " ،592 :7أسمقاب اًمزهد ،سم٤مب ذيمر اًمِمٗم٤مقم٦م ،سمرىمؿ-6539 :
(" )5اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم"  ،79 :3:سمرىمؿ-328 :
( )6اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،7: :3: ،سمرىمؿ-329 :
( )7اسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-5:7
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ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :ضم٤مسمر سمـ هم٤مٟمؿ احلٛميص ،اخلِمٜمل ،ذيمره اًمٌخ٤مري ،ومل يذيمره
ٍ
سمجرح وٓ شمٕمديؾ( -)3وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي" :ؿمٞمخ"( ،)4وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم صم٘م٤مشمف(-)5
واًمذي ئمٝمر ,واهلل أقمٚمؿَّ ,
أن اعمحٗمقظ وإؿمٌف سم٤مًمّمقاب قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر هق اًمث٤مين<
ًم ِ ِٕمدَّ ِة ىمرائـ:
إومم :زي٤مدة رضمؾ ذم اإلؾمٜم٤مد داًم٦م قمغم طمٗمظ ُمـ زاده< إذ ؾمٚمقيمف ًمٚمٓمريؼ اًمققمرة يدل
قمغم طمٗمٔمف ،ورواي٦م ُمـ أؾم٘مٓمف داًم٦م قمغم قمدم وٌٓمف-
اًمرضمؾ أقمرف
واًمث٤مٟمٞم٦م :اشمٗم٤مق اًمٌٚمدان :ومج٤مسمر سمـ هم٤مٟمؿ
ّ
سمٚمدي ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر ،وسمٚمدي َّ
وأقمٚمؿ وأوٌط حلدي٨م ؿمٞمخف ُمـ اًمٖمرسم٤مء-
واًمث٤مًمث٦م :اعمت٤مسمٕم٦م اًم٘م٤مسة :ومًٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر ُمت٤مسمع قمغم اًمقضمف اًمث٤مين ،وم٘مد شم٤مسمٕمف :أسمق راؿمد
ؼماين اًمِم٤مُمل ،ىمٞمؾ اؾمٛمف أظمي ،وىمٞمؾ اًمٜمٕمامن ،وهق صم٘م٦م(-)6
احلُ ْ َ
واًمراسمٕم٦م :شمرضمٞمح إئٛم٦م :وممـ وىمػ قمٚمٞمفُ :م٤م ٟم٘مٚمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ أسمٞمف وىمد ؾم٠مًمف قمـ
هذا احلدي٨م ىم٤مل" :هذا ظمٓم٠م< أظمٓم٠م ومٞمف اسمـ ضم٤مسمر"(-)7
واخل٤مُمً٦مَّ :
أن اًمقضمف إول ُمٕمٚمقل سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع :ومًٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر روى قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ
ومل يٚم٘مف ،ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي" :مل يًٛمع ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر ُمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ ؿمٞم ًئ٤م ،سمٞمٜمف وسملم
قمقف ٟمٗمً٤من"( ،)8وممـ ٟمٗمك ًُم ِ٘م َّٞم ُف :اسمـ أيب طم٤مشمؿ(-)9
وأ َُّم٤م قمـ شمٍميح ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر سم٤مًمًامع ُمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽَّ ،
وم٢من اًمِم٤مُمٞملم ُقمرومقا
سمتٍمحيٝمؿ سم٤مًمتحدي٨م ذم رواي٤مهتؿ ،وٓ يٙمقن اإلؾمٜم٤مد ُمتّم ً
ٟمص قمغم ذًمؽ
ال سم٤مًمًامع يمام َّ

(" )3اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم" -942 :4
(" )4اجلرح واًمتٕمديؾ" -723 :4
(" )5اًمث٘م٤مت" -364 :8
( )6اسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص -887
( )7اسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اًمٕمٚمؾ"  ،6:5 :7سمرىمؿ-4349 :
( )8اعمّمدر اًمً٤مسمؼ-6:5 :7 ،
( )9اسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اجلرح واًمتٕمديؾ" -433 :6
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اإلؾمامقمٞمكم ومٞمام ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ رضم٥م( ،)3وىمد ٟم٘مٚمف اسمـ رضم٥م قمٜمف ذم َخً٦م ُمقاوع ،وٟم٘مؾ اًمٜم٤مىمد
طمٙمام ًمٜم٤مىمد ىمٌٚمف وؾمٙمقشمف قمٚمٞمف ،اًمذي ئمٝمر ُمٜمف أٟمَّف ي٘مقل سمف ويٕمتٛمده ،وإٓ ومام وم٤مئدة شمٙمراره؟!
ً
ٟم٘مد ىمقل احل٤ميمؿ ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م:
وىمقل احل٤ميمؿَ " :و ًَم ْٞم َس ًَم ُف ِقم َّٚم ٌ٦م"< سمؾ هق ُُم ّٕمؾ ،وقمٚمتفٟ :م٘مص ٍ
راو ُمـ إؾمٜم٤مده ،واعمحٗمقظ
زي٤مدشمف ،ومٕمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد سمـ ضم٤مسمر أظمٓم٠م ومٞمف ،وم٠مؾم٘مط ُمـ إؾمٜم٤مدهُ :مٕمدي يمرب-


( )3قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد" ،ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري" -حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم( ،ط ،3اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦مُ :مٙمتٌ٦م
اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م3639 ،هـ) -59 :; ،477 :: ،5;: :6 ،;6:5 ،76:5
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املبخح السابع
اسإعالل باختالف صخابٕ اذتدٓح
احلً ِـ ا ًْم َ٘م ِ
َ ,7ىم َ٤مل ْ ِ
ِ
٤ميضَ ِ ،هب َٛم َذ َ
ٞمؿ ْسم ُـ
اًمر ْ َ
انَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م إِ ْسم َراه ُ
مح ِـ ْسم ُـ ْ َ َ
ؼمٟمَ٤م َقم ٌْدُ َّ
احل٤ميم ُؿ َ :أ ْظم َ َ
َ
احل ًَ ْ ِ
لمَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م آ َد ُم ْسم ُـ َأ ِيب إِ َي ٍ
٤مسَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُؿم ْٕم ٌَ ُ٦م-
ُْ

َو َأ ْظم ِ
لم ْسم ُـ َقم ِ ٍّكمَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ إِ ْؾم َح َ
٤مق(َ ،)3طمدَّ َصمٜمَ٤م ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ اعمُْ َثٜمَّكَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُحم َ َّٛمدُ
احل ًَ ْ ُ
ؼمين ْ ُ
ََ
ِ
ٍ
حيدِّ ُ
ث َقم ْـ َأ ِيب
حي َٞمك ْسم ِـ َأ ِيب ُؾم َٚم ْٞم ٍؿ َىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َقم ْٛم َرو ْسم َـ َُم ْٞم ُٛمقن(َ ُ )4
ْسم ُـ َضم ْٕم َٗم ٍرَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُؿم ْٕم ٌَ ُ٦مَ ،قم ْـ َ ْ
هلل طَ ،ىم َ٤ملَ « :أٓ ُأ َقم ِّٚمٛم َؽ َ ,أو َأٓ َأد ًُّم َؽ َ ,قم َغم يمَٚمِٛم ٍ٦م ُِمـ َ ْحت ِ
٧م ا ًْم َٕم ْر ِ
ُه َر ْي َر َة َ ،أ َّن َر ُؾم َ
ش
قل ا َِّ
َ ْ
ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
قلَ ٓ :طم ْق َل َوٓ ُىم َّق َة إِٓ سمِ٤مهللََِّ ،وم َٞم ُ٘م ُ
اجلٜم َِّ٦م؟ َشم ُ٘م ُ
اؾمت ًَْ َٚم َؿ-
قل اهللَُّ َ :أ ْؾم َٚم َؿ َقم ٌْدي َو ْ
ُم ْـ َيمٜم ِْز ْ َ
ِ
ِ
ِ
َه َذا َطم ِد ٌ
اطمت ََّ٩م ُُم ًْ ِٚم ٌؿ سمِ َٞم ْح َٞمك ْسم ِـ َأ ِيب
ٞمح َوٓ َٟم ْح َٗم ُظ ًَم ُف قم َّٚم ً٦مَ ،و َمل ْ ُخي َِّر َضم٤م ُهَ ،و َىمد ْ
ي٨م َصح ٌ

ُؾم َٚم ْٞم ٍؿ(-)5
وأظمرضمف أمحد( ،)6قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ،وه٤مؿمؿ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ،وأظمرضمف اًمٓمٞم٤مًمز( ،)7وقمٜمف
أمحد( ،)8واًمٜمً٤مئل(ُ ،)9مـ ـمريؼ طمج٤مج سمـ حمٛمد إقمقر ،واًمٓمؼماينُ ،):(،مـ ـمريؼ ظمٚمػ سمـ
اًمقًمٞمد ،وأؾمد سمـ ُمقؾمك ،وُمًٚمؿ سمـ إسمراهٞمؿ-
صمامٟمٞمتٝمؿ (آدم ،و ُهمٜمْدر ،وه٤مؿمؿ ،واًمٓمٞم٤مًمز ،وطمج٤مج ،وظمٚمػ ،وأؾمد ،وُمًٚمؿ) ،قمـ
ؿمٕمٌ٦م سمف سمٛمثٚمف ،همػم َّ
أن ؾمٚمٞمامن ىم٤مل ذم روايتفُ ٓ« :ىم َّق َة إِٓ سمِ٤مهللِش ،ومل يذيمر احلرف إظمػم ُمـ
احلدي٨م-
( )3هق اسمـ ظمزيٛم٦م ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح-
( )4إودي ،أسمق قمٌد اهلل ،وي٘م٤مل أسمق حيٞمك ،خميم ُمِمٝمقر ،صم٘م٦م( ،ت96هـ) ،وىمٞمؾ سمٕمده٤م" -شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-679:
(" )5اعمًتدرك"  ،46: :3يمت٤مب اإليامن ،سمرىمؿ-76 :
(" )6اعمًٜمد" ،567 :35سمرىمؿ-9;88 :
(" )7اعمًٜمد"  ،456 :6سمرىمؿ-4838 :
(" )8اعمًٜمد"  ،585 :36سمرىمؿ-:975 :
(" )9اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"; ،32 :يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ُ ،م٤م عمـ ىم٤مل ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،سمرىمؿ-;979 :
( ):ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد" ،اًمدقم٤مء" -حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3635 ،هـ) ص،689 :
سمرىمؿ-3855 :
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أيْم٤م(ُ ،)4مـ ـمريؼ أيب قمقاٟم٦م
وأظمرضمف أمحد(ُ ،)3مـ ـمريؼ ُزهػم سمـ ُمٕم٤موي٦م ،وأظمرضمف ً
اًمقو٤مح اًمٞمِمٙمري ،وإؾمح٤مق سمـ راهقيف( ،)5قمـ اًمٜمي سمـ ُؿمٛمٞمؾ ،واًمٓمؼماين(ُ ،)6مـ ـمريؼ
ُهِمٞمؿ سمـ سمِمػم-
وهِمٞمؿ) ،قمـ أيب سم ْٚم٩م حيٞمك سمـ أيب ُؾمٚمٞمؿ ،سمف
أرسمٕمتٝمؿ ُ
(زهػم ،وأسمق قمقاٟم٦م ،واًمٜميُ ،
أن ُزهػما وأسم٤م قمقاٟم٦م ىم٤مٓ ذم روايتٝمامُ ٓ« :ىمق َة إِٓ سمِ٤مهللِش ،ومل ي٘مؾ زهػمُِ « :مـ َ ْحت ِ
سمٜمحقه< همػم َّ
٧م
ْ
َّ
ً
ا ًْم َٕم ْر ِ
شش ،وزاد أسمق قمقاٟم٦م ذم آظمرهَ :ىم َ٤ملَ :وم ُ٘م ْٚم ُ٧م ًم ِ َٕم ْٛم ٍروَ :ىم َ٤مل َأ ُسمق َسم ْٚم ٍ٩مَ :ىم َ٤مل َقم ْٛم ٌروُ :ىم ْٚم ُ٧م َٕ ِيب

هرير َة ٓ :طمق َل وٓ ُىمق َة إِٓ سمِ٤مهللَِ ،وم َ٘م َ٤مل ،ٓ" :إِهن٤م ِذم ؾمقر ِة ا ًْمٙمَٝم ِ
ػَ ﴿ :و ًَم ْقٓ إِ ْذ َد َظم ْٚم َ٧م َضمٜمَّت ََؽ
ْ
َ ْ َ َّ
ُ َ
ُ ََْ
َّ َ

ُىم ْٚم َ٧م َُم٤م َؿم٤م َء اهللُ ٓ ُىم َّق َة إِٓ سمِ٤مهللِ﴾-

وأظمرضمف اًمؽمُمذي( ،)7واًمٜمً٤مئل( ،)8قمـ "همٜمدر" حمٛمد سمـ سمِم٤مر ،قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر،
أيْم٤م(ُ ،)9مـ ـمريؼ أيب اًمٜمٕمامن احلٙمؿ سمـ قمٌد اهلل-
وأظمرضمف اًمٜمً٤مئل ً
يمالمه٤م ُ
(همٜمْدَ ر ،واحلٙمؿ) ،قمـ ؿمٕمٌ٦م ،قمـ أيب َسم ْٚم٩م ،قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،قمـ قمٌد اهلل سمـ
احل ْٛمدُ هللََِِّ ،و ُؾم ٌْ َح َ
هلل
٤من ا ِ
ْؼمَ ،و ْ َ
قمٛمرو ُ ،مقىمق ًوم٤م ،وًمٗمظ ُهمٜمْدَ رَُ « :م ْـ َىم َ٤مل ٓ :إِ ًَم َف إِٓ اهللَُ ،واهللُ َأيم َ ُ
يمَثِ ًػماَ ،وٓ َطم ْق َل َوٓ ُىم َّق َة إِٓ سمِ٤مهللُِ ،يم ِّٗم َر ْت َظم َٓم٤م َي٤م ُه َو ْ
َ٧م َأ ْيم َث َر ُِم ْـ َز َسم ِد ا ًْم ٌَ ْح ِرش ،وىم٤مل احلٙمؿ
إن يمَ٤مٟم ْ
ذم روايتفَُ « :م ْـ َىم َ٤مل ٓ :إِ ًَم َف إِٓ اهللَُ ،و ْطمدَ ُه ٓ َ ِ
ذ َ
ر ٍء
يؽ ًَم ُفًَ ،م ُف اعمُْ ْٚم ُؽ َو ًَم ُف ْ َ
احل ْٛمدُ َ ،و ُه َق َقم َغم يم ُِّؾ َ ْ
َىم ِد ٌيرُ ،يم ِّٗم َر ْت َقمٜمْ ُف ُذٟمُق ُسم ُف َو ْ
َ٧م ُِم ْث َؾ َز َسم ِد ا ًْم ٌَ ْح ِرش-
إن يمَ٤مٟم ْ

(")3اعمًٜمد" ،4;9 :36سمرىمؿ-:882 :
( )4اعمّمدر اًمً٤مسمؼ  ،36; :36سمرىمؿ-:648 :
(" )5اعمًٜمد"  ،4:2 :3سمرىمؿ-474 :
(" )6اًمدقم٤مء" ص ،689 :سمرىمؿ-3856 :
(" )7اجل٤مُمع"  ،99 :8أسمقاب اًمدقمقات ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ اًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتحٛمٞمد ،سمرىمؿ-5987 :
(" )8اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ; ،75 :يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ،سم٤مب صمقاب ُمـ َ
ىم٤مل ذم دسمر صالة اًمٖمداة ٓ إًمف إٓ اهلل ،سمرىمؿ-;:96 :
-;:96
( )9اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،سمرىمؿ-;:95 :
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وأظمرضمف أمحد( ،)3وُمـ ـمري٘مف اًمؽمُمذي( ،)4قمـ قمٌد اهلل سمـ سمٙمر اًمًٝمٛمل ،وأظمرضمف
اًمؽمُمذي( ،)5واًمٜمً٤مئل(ُ ،)6مـ ـمريؼ اسمـ أيب قمدي-
يمالمه٤م (قمٌد اهلل ،واسمـ أيب قمدي) ،قمـ طم٤مشمؿ سمـ أيب َص ِٖم َػمة-
وأظمرضمف اسمـ قمً٤ميمر(ُ ،)7مـ ـمريؼ ؿمٕمٞم٥م سمـ صٗمقان-
يمالمه٤م (طم٤مشمؿ ،وؿمٕمٞم٥م) ،قمـ أيب َسم ْٚم٩م ،قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقنَ ،قم ْـ َقم ٌْ ِد اهللَِّ ْسم ِـ َقم ْٛم ٍرو،
هلل طَُ « :م٤م َقم َغم إَ ْر ِ
ض َأ َطمدٌ َي ُ٘م ُ
َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ْؼم َوٓ َطم ْق َل َوٓ ُىم َّق َة
هلل َوا َُّ
قل ٓ :إِ ًَم َف إِٓ ا َُّ
قل ا َِّ
هلل َأيم َ ُ
َ٧م ُِم ْث َؾ َز َسم ِد اًم ٌَ ْح ِرش-
إِٓ سمِ٤مهللَِّ ،إِٓ ُيم ِّٗم َر ْت َقمٜمْ ُف َظم َٓم٤م َي٤م ُه َو ًَم ْق يمَ٤مٟم ْ
وأظمرضمف أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز( ،)8وأمحد(ُ ،)9مـ ـمريؼ ؿمٕمٌ٦م سمـ احلج٤مج ،وطمج٤مج سمـ حمٛمد-
حمٛمد-
صمالصمتٝمؿ (اًمٓمٞم٤مًمز ،وؿمٕمٌ٦م ،وطمج٤مج) ،قمـ قم٤مصؿ سمـ قمٌٞمد اهلل ،قمـ قمٌٞمدُ ،مقمم أيب
اًمٜمٌل ط ،سمف سمٜمحقه< همػم َّ
أن ذم رواي٦م ؿمٕمٌ٦م وطمج٤مجُ ٓ« :ىم َّق َة إِٓ
رهؿ ،قمـ أيب هريرة  ،قمـ ِّ
سمِ٤مهللِش ،وًمٞمس ذم روايتٝمؿ مجٞمٕم٤مُِ « :مـ َ ْحت ِ
٧م ا ًْم َٕم ْر ِ
شش-
ْ
ً
وأظمرضمف أمحد( ،):وُمـ ـمري٘مف اًمٜمً٤مئل(;) ،قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،قمـ حمٛمد سمـ اًمً٤مئ٥م سمـ
سمريم٦م ،قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،واسمـ ُم٤مضمف( ،)3وأمحد(ُ ،)4مـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم،
(" )3اعمًٜمد"  ،37 :33سمرىمؿ-869; :
(" )4اجل٤مُمع" ،98 :8أسمقاب اًمدقمقات ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ اًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتحٛمٞمد ،سمرىمؿ-5985 :
( )5اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،سمرىمؿ-5986 :
(" )6اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ; ،75 :يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ،سم٤مب صمقاب ُمـ ىم٤م َل ذم دسمر صالة اًمٖمداة ٓ إًمف إٓ اهلل ،سمرىمؿ-;:96 :
-;:96
( )7قمكم سمـ احلًـ" ،شم٤مريخ دُمِمؼ" -حت٘مٞمؼ :قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم
واًمتقزيع3637،هـ) -588 ::
( )8ؾمٚمٞمامن سمـ داودُ" ،مًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز" -حت٘مٞمؼ :د -حمٛمد سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل( ،طُ ،3مٍم :دار هجر،
;363هـ)  ،4:8 :6سمرىمؿ-489; :
(" )9اعمًٜمد"  ،;2 :38سمرىمؿ-32278 :
( ):اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،486 :57،سمرىمؿ-43558 :
(;) "اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ; ،33 :يمت٤مب قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ،سم٤مب ُم٤م عمـ َىم َ٤مل ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،سمرىمؿ-;97: :
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أيْم٤م(ُ ،)7مـ
واًمٌزار(ُ ،)5مـ ـمريؼ ـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م ،وأمحد( ،)6قمـ ُسمِمػم سمـ يمٕم٥م اًمٕمدوي ،وأمحد ً
أيْم٤م(ُ ،)8مـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ همٜمؿ إؿمٕمري-
ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ اًمّم٤مُم٧م ،وأمحد ً
ؾمتتٝمؿ (قمٛمرو ،واسمـ أيب ًمٞمغم ،وـمٚمؼ ،و ُسمِمػم ،وقمٌد اهلل ،واسمـ همٜمؿ) ،قمـ أيب ذر  ،سمف
أن قمٌد اهلل زاد ذم أوًمفَ « :أُمر ِين َظمٚمِ ِٞمكم ط سمًٌِ ٍعَ :أُمر ِين سمِح٥م اعمًَْ ِ
٤ميم ِ
سمٜمحقه< همػم َّ
لمَ ،واًمدُّ ٟم ُِّق
َ ْ
ُ ِّ َ
ََ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ِطم َؿ
ُمٜم ُْٝم ْؿَ ،و َأ َُم َرين َأ ْن َأ ْٟم ُٔم َر إِ َمم َُم ْـ ُه َق ُدوينَ ،وٓ َأ ْٟم ُٔم َر إِ َمم َُم ْـ ُه َق َوم ْقىملَ ،و َأ َُم َرين َأ ْن َأص َؾ َّ

َوإِ ْن َأ ْد َسم َر ْتَ ،و َأ َُم َر ِين َأ ْن ٓ َأ ْؾم َ٠م َل َأ َطمدً ا َؿم ْٞم ًئ٤مَ ،و َأ َُم َر ِين َأ ْن َأ ُىم َ
٤محل ِّؼ َوإِ ْن يم َ
َ٤من ُُم ًّراَ ،و َأ َُم َر ِين َأ ْن ٓ
قل سمِ ْ َ
٤مف ِذم اهللِ ًَمقُم َ٦م ِ
ٓئ ٍؿش-
َأ َظم َ
ْ َ
هذا احلدي٨م يرويف قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،واظمتٚمػ قمٜمف ذم إؾمٜم٤مده قمغم وضمٝملم:
اًمٜمٌل ط-
اًمقضمف إول :قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،قمـ أيب هريرة  ،قمـ ِّ
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :أسمق سم ْٚم٩م حيٞمك سمـ أيب ُؾمٚمٞمؿ ،وحيٞمك هذا ُمـ اًمرواة اًمذيـ
اظمتٚمٗم٧م أىمقال اًمٜم٘م٤مد ومٞمٝمؿ ،وم٘مد وصم٘م٦م مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ :اسمـ ؾمٕمد( ،)9واسمـ ُمٕملم ُمرة( ،):واًمٜمً٤مئل(;)،

(" )3اًمًٜمـ"  ،946 :6أسمقاب إدب ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،سمرىمؿ-5:47 :
(" )4اعمًٜمد"  ،445 :57سمرىمؿ-434;: :
(" )5اعمًٜمد" ; ،647 :سمرىمؿ-6253 :
(" )6اعمًٜمد" ،49; :57 ،سمرىمؿ-4356; :
( )7اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،549 :57 ،سمرىمؿ-43637 :
( )8اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،536 :57 ،سمرىمؿ-435;6 :
( )9حمٛمد سمـ ُمٜمٞمع" ،اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمٌػم" -حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد قمٛمر( ،ط ،3اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل3643 ،هـ) -533 :9
( ):اسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اجلرح واًمتٕمديؾ"  ،;:375وٟم٘مؾ اسمـ اجلقزي قمـ اسمـ ُمٕملم أٟمَّف وٕمٗمف -ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم "سمذل
اعم٤مقمقن ذم ومْمؾ اًمٓم٤مقمقن" -حت٘مٞمؼ :أمحد قمّم٤مم اًمٙم٤مشم٥م( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمٕم٤مصٛم٦م3633 ،هـ) ص :339 :وم٢من
صمٌ٧م ذًمؽ ،وم٘مد يٙمقن ؾمئؾ قمٜمف وقمٛمـ هق ومقىمف ،ومْمٕمٗمف سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمف ،وهذه ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ومٞمٛمـ اظمتٚمػ اًمٜم٘مؾ قمـ اسمـ
ُمٕملم ومٞمفٟ ،مٌف قمٚمٞمٝم٤م أسمق اًمقًمٞمد اًمٌ٤مضمل ذم يمت٤مسمف رضم٤مل اًمٌخ٤مري ،وحيتٛمؾ أن يٙمقن اسمـ ُمٕملم وٕمٗمف ُمـ ىمٌؾ رأيف ،وم٢مٟمف
ُمٜمًقب إمم اًمتِمٞمع-
(;) اعمزي" ،هتذي٥م اًمٙمامل" -488 ::
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واًمدارىمٓمٜمل( -)3وىم٤مل آظمرون ٓ سم٠مس سمف ،وممـ ىم٤مًمف :أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي( ،)4ويٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من (-)5
(-)5
وذم ُم٘م٤مسمؾ هذا اًمتقصمٞمؼ شمٙمٚمؿ ومٞمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٘م٤مد :ومْمٕمٗمف اسمـ ُمٕملم ُمر ًة( ،)6وىم٤مل
اًمٌخ٤مري" :ومٞمف ٟمٔمر"( -)7وىم٤مل اسمـ طمٌ٤من" :يم٤من ممـ خيٓمئ ---وم٠مرى أٓ حيت٩م سمام اٟمٗمرد ُمـ
اًمرواي٦م"( ،)8وذيمره اًمذهٌل ذم اًمديقان( ،)9وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر" :صدوق رسمام أظمٓم٠م"(-):
وظمالص٦م طم٤مًمف :اًمذي ئمٝمر ,واهلل أقمٚمؿ ,أٟمَّف صدوق خيٓمئ ،وقمٜمده ُمٜم٤ميمػم-
هذا ومٞمام يتٕمٚمؼ سمخالص٦م طم٤مل أيب سم ْٚم٩م ذم اجلٛمٚم٦م< ًمٙمـ يٌ٘مك َّ
أن هٜم٤مك أطم٤مدي٨م رواه٤م،
وٟمص اًمٜم٘م٤مد َّ
أن احلٛمؾ ومٞمٝم٤م قمٚمٞمف دون همػمه -ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد" :روى أسمق
وهل مم٤م ُاٟمٙمرت قمٚمٞمفَّ ،
ُمٜمٙمرا ؾمدوا إسمقاب"(;) ،وذيمر ًمف اسمـ قمدي أرسمٕم٦م أطم٤مدي٨م ومٞمام ُأٟمٙمر قمٚمٞمف ،صمؿ ىم٤مل:
سمٚم٩م طمدي ًث٤م ً
ذيمرت( ،)32وذيمر ًمف اًمذهٌل ذم اعمٞمزان طمديثلم ُمٜمٙمريـ(-)33
وٕيب سم ْٚم ٍ٩م همػم ُم٤م
ُ

( )3اًمؼمىم٤مين ،أمحد سمـ حمٛمد" ،ؾم١مآت أيب سمٙمر اًمؼمىم٤مين ًمٚمدارىمٓمٜمل" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمكم إزهري( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة:
اًمٗم٤مروق احلديث٦م3649 ،هـ) ص-365 :
( )4اسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اجلرح واًمتٕمديؾ";-375 :
( )5اًمٗمًقي" ،اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ" -حت٘مٞمؼ :أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري( ،ط ،4سمػمتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3623 ،هـ) -5:328
( )6اسمـ طمجر" ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م"-6;; :6
( )7اسمـ قمدي ،قمٌد اهلل اجلرضم٤مين" ،اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل" -حت٘مٞمؼ :دُ -م٤مزن سمـ حمٛمد اًمنؾم٤موي( ،ط ،5اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م
ُمٙمتٌ٦م اًمرؿمد365; ،هـ) -7;; :32
(" )8اعمجروطملم"-76; :4
(" )9ديقان اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم"  ،66; :4رىمؿ اًمؽممج٦م-6;:2 :
(" ):شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص -877
(;) اسمـ اجلقزي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم" ،اعمقوققم٤مت" -حت٘مٞمؼٟ :مقر اًمديـ سمـ ؿمٙمري ضمٞمالر( ،ط ،3اًمري٤مض :أوقاء اًمًٚمػ،
اًمًٚمػ363: ،هـ) 357 :4
(" )32اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل" -823 :32
(ُ" )33مٞمزان آقمتدال" -346 :7
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وىمد اوٓمرب ذم إؾمٜم٤مده وُمتٜمف قمغم وضمقه ُمتٕمددة:
وم٠م َُّم٤م اوٓمراسمف ذم إؾمٜم٤مده:


اًمٜمٌل ط-
ومت٤مرة يرويف :قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،قمـ أيب هريرة  ،قمـ ِّ



وشم٤مرة يرويف :قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ُ ،مقىمق ًوم٤م-



اًمٜمٌل ط-
وشم٤مرة يرويف :قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو  ،قمـ ِّ

وأ َُّم٤م اوٓمراسمف ذم ُمتٜمف:


ومت٤مرة يرويف سم٤مًمٚمٗمظ اًمذي أورده احل٤ميمؿ-



وشم٤مرة سمٚمٗمظَُ « :م٤م َقم َغم إَ ْر ِ
ض َر ُضم ٌؾ َي ُ٘م ُ
ْؼمَ ،و ُؾم ٌْ َح َ
٤من اهللِ،
قل ٓ :إِ ًَم َف إِٓ اهللَُ ،واهللُ َأيم َ ُ
َ٧م َأ ْيم َث َر ُِم ْـ َز َسم ِد
احل ْٛمدُ َِّ
هللَِ ،وٓ َطم ْق َل َوٓ ُىم َّق َة إِٓ سمِ٤مهللِ ،إِٓ ُيم ِّٗم َر ْت َقمٜمْ ُف ُذٟمُق ُسم ُفَ ،و ًَم ْق يمَ٤مٟم ْ
َو ْ َ
ا ًْم ٌَ ْح ِرش-



وشم٤مرة سمٚمٗمظَُ « :م ْـ َىم َ٤مل ٓ :إِ ًَم َف إِٓ اهللَُ ،و ْطمدَ ُه ٓ َ ِ
ذ َ
احل ْٛمدُ َ ،و ُه َق َقم َغم
يؽ ًَم ُفًَ ،م ُف اعمُْ ْٚم ُؽ َو ًَم ُف ْ َ
ر ٍء َىم ِد ٌيرُ ،يم ِّٗم َر ْت َقمٜمْ ُف ُذٟمُق ُسم ُف َو ْ
َ٧م ُِم ْث َؾ َز َسم ِد ا ًْم ٌَ ْح ِرش-
إن يمَ٤مٟم ْ
يم ُِّؾ َ ْ
وٓ يٛمٙمـ احلٛمؾ قمغم ُمـ دون أيب َسم ْٚم٩م ذم هذه إوضمف< ٕٟمَّف ُمـ رواي٦م اًمث٘م٤مت قمٜمف-
اًمقضمف اًمث٤مين :قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،قمـ أيب ذر اًمٖمٗم٤مري  ،قمـ اًمٜمٌل ط-
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :حمٛمد سمـ اًمً َّ٤م ِئ٥م سمـ َسم َريم٦م ،اعمٙملُ ،متٗمؼ قمغم شمقصمٞم٘مف(-)3

واًمذي ئمٝمر ,واهلل أقمٚمؿَّ ,
أن اعمحٗمقظ وإؿمٌف سم٤مًمّمقاب قمـ قمٛمرو هق اًمث٤مين< ًم ِ ِٕمدَّ ِة
ىمرائـ:
إومم :احلٗمظ واإلشم٘م٤من :ومراوي اًمقضمف اًمث٤مين أطمٗمظ وأصمٌ٧م ،ومٙمٞمػ واعمخ٤مًمػ ًمف
سمٛمقصقف سم٤مخلٓم٠م ،وىمد روى سمٕمض إطم٤مدي٨م اعمٜمٙمرة-
( )3اعمزي" ،هتذي٥م اًمٙمامل" -539 :8
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رضمح اًمقضمف اًمث٤مين :اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري(،)3
اًمث٤مٟمٞم٦م :شمرضمٞمح إئٛم٦م :وممـ وىمٗم٧م قمٚمٞمف ممـ
َّ
ٟمص قمغم َّ
أن طمدي٨م اسمـ
ومذيمر أٟمّف إؿمٌف< يٕمٜمل أؿمٌف سم٤مًمّمقاب ،وأسمق طم٤مشمؿ اًمرازي( ،)4وم٘مد َّ
أصح ُمـ طمدي٨م أيب سمٚم٩م حيٞمك سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ،
قمٞمٞمٜم٦م قمـ حمٛمد سمـ اًمً٤مئ٥م ،قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ُّ
قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن
وأ َُّم٤م أسم٤م زرقم٦م وم٘م٤مل قمـ اًمقضمف إول ،وهق ـمريؼ أيب هريرة " :هم٤مُمض" -وم٘م٤مل اسمـ
وم٠مهيام أصح؟ ىم٤مل" :ذم هذا ٟمٔمر"(-)5
أيب طم٤مشمؿُّ :
وقمٌ٤مرة أيب ُزرقم٦م ىمد ُيٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م َّ
أن ـمريؼ أيب سمٚم٩م حيٞمك سمـ أيب ُؾمٚمٞمؿ همػم حمٗمقظ< إذ
هم٤مُمْم٤م وحيٞمك سمـ أيب ُؾمٚمٞمؿ ىمد اوٓمرب ذم :إؾمٜم٤مده وُمتٜمف،
وصٗمف سم٤مًمٖمٛمقض ،ويمٞمػ ٓ يٙمقن
ً
وظم٤مًمػ ُمـ هق أوصمؼ ُمٜمف ،وهم٤مُمض< يٕمٜمل همػم ُمٕمروف -ي٘مقل اًمٗمٞمقُمل" :هم٤مُمضٓ :
يٕمرف"( -)6وعم٤م ؾمئؾ قمـ أصح اًمقضمٝملم ىم٤مل :ذم هذا ٟمٔمر< يٕمٜمل ويم٠مٟمَّف ,واهلل أقمٚمؿ ٓ ,يرى
صح٦م اًمقضمٝملم ،وأ َُّم٤م اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل وم٢مٟمَّف شمقىمػ ،وم٘م٤مل سمٕمد طمٙم٤مي٦م اخلالف قمغم قمٛمرو سمـ
ُمٞمٛمقن" :واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب"(-)7
اًمث٤مًمث٦م :اعمت٤مسمٕم٦م اًم٘م٤مسة :ومٕمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ُمت٤مسمع قمغم رواي٦م اًمقضمف اعمحٗمقظ ،شم٤مسمٕمف يمؾ
ُمـ :قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم إٟمّم٤مري ،وسم َِمػم سمـ يمٕم٥م سمـ ُأ ِ
اًمٕمدوي ،وقمٌد اهلل
ػمي،
ُّ
يب احل ْٛم ِّ
َّ
ُ
سمـ اًمّم٤مُم٧م ِ
اًمٖمٗم٤مري ،و َـم ْٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م اًم َٕمٜمَزي ،وقمٌد اًمرمحـ سمـ همٜمؿ ،ومجٞمٕمٝمؿ صم٘م٤مت ،قمدا
َـم ْٚمؼ وم٢مٟمَّف صدوق(-)8
ٟم٘مد ىمقل احل٤ميمؿ ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م:

ِ
ِ
ِ
وىمقل احل٤ميمؿَ " :ه َذا َطم ِد ٌ
اطمت ََّ٩م ُُم ًْٚمِ ٌؿ
ٞمح َوٓ َٟم ْح َٗم ُظ ًَم ُف قم َّٚم ٌ٦مَ ،و َمل ْ ُخي َِّر َضم٤م ُهَ ،و َىمد ْ
ي٨م َصح ٌ
أن حيٞمك سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ ِ
سمِ َٞم ْح َٞمك ْسم ِـ َأ ِيب ُؾم َٚم ْٞم ٍؿ"< سمؾ هق ُُم ّٕمؾ ،وقمٚمتفَّ :
وه َؿ ذم شمٕمٞملم صح٤ميب
ُ
(" )3اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم" -58: :3
(" )4اًمٕمٚمؾ" -526 :7
( )5اعمّمدر اًمً٤مسمؼ -527_7:526
( )6اًمٗمٞمقُمل ،أمحد سمـ حمٛمد" ،اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم"( ،ط ،3سمػموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمدون شم٤مريخ ـمٌ٤مقم٦م) -675 :4
(" )7اًمٕمٚمؾ" -477 :8
( )8اسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص ،53: ،564 ،386 ،5:3 :قمغم اًمؽمشمٞم٥م-
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إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ

إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

احلدي٨م ،ومجٕمٚمف ُمـ ُمًٜمد أيب هريرة  ،واعمحٗمقظ ذم احلدي٨م أٟمَّف ُمـ ُمًٜمد أيب ذر
اًمٖمٗم٤مري ،وىمد شم٤مسمع اإلُم٤مم اًمذهٌل اإلُم٤مم احل٤ميمؿ ذم أٟمَّف ٓ قمٚم٦م ًمف( ،)3وىمقًمف هذا ُمٕم٤مرض
سم٘مقل يمٌ٤مر اًمٜم٘م٤مد ،وشم٘مدم َّ
أن اإلُم٤مم ُمًٚمؿ مل حيت٩م سم٠ميب سمٚم٩م ،ومل ُخيرج ًمف ؿمٞم ًئ٤م ذم صحٞمحف-
واحلدي٨م ُمـ وضمٝمف اعمحٗمقظ صحٞمح ،وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أيب هريرة :
أظمرضمف اًمؽمُمذي(ُ ،)4مـ ـمريؼ ُمٙمحقل سمـ أيب ُمًٚمؿ-
وأظمرضمف اًمٓمٞم٤مًمز(ُ ،)5مـ ـمريؼ ُقمٌٞمد ُمقمم أيب ُر ْهؿ ،وأمحد(ُ ،)6مـ ـمريؼ يم َُٛمٞمؾ سمـ زي٤مد،
أيْم٤م(ُ ،)7مـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ،وأظمرضمف أمحد(ُ ،)8مـ ـمريؼ قمٌٞمد سمـ أيب قمٌٞمد ُمقمم أيب
وأمحد ً
أيْم٤م(ُ ،)9مـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ،واحل٤ميمؿ(ُ ،):مـ ـمريؼ ُمقؾمك سمـ
أيب رهؿ ،وأظمرضمف أمحد ً
ـمٚمح٦م
ؾمٌٕمتٝمؿ (ُمٙمحقل ،و ُقمٌٞمد ،ويم َُٛمٞمؾ ،واعم٘مؼمي ،وقمٌٞمد ،وؾمٕمٞمد ،وُمقؾمك) ،قمـ أيب هريرة
ْح ٌ
قلَ :وم َٛم ْـ َىم َ٤ملَ ٓ« :طم ْق َل َوٓ ُىم َّق َة إِٓ
 ،سمف سمٜمحقه ،وزاد ُمٙمحقل طمر ًوم٤م ذم آظمرهَ :ىم َ٤مل َُمٙم ُ
ِ
َ٤مه َّـ اًم َٗم ْ٘م ُرش ،وزاد يم َُٛمٞمؾ ذم
سمِ٤مهللََِّ ،وٓ َُمٜم َْجك ُِم َـ ا َِّ
هلل إِٓ إِ ًَم ْٞم ِف :يم ََِم َ
ػ َقمٜمْ ُف َؾم ٌْ ِٕم َ
اًمي َأ ْدٟم ُ
لم َسم٤م ًسم٤م ُم َـ ُّ ِّ
أوًمفُ :يمٜم ُْ٧م َأُم ٌِم ُم َع رؾم ِ
َخ ٍؾ ًم ِ ٌَ ْٕم ِ
هلل ط ِذم ٟم ْ
ض َأ ْه ِؾ اعمَْ ِديٜم َِ٦مَ ،وم َ٘م َ٤ملَ « :ي٤م َأ َسم٤م ُه َر ْي َرةََ ،ه َٚم َؽ
قل ا ِ
َ َ ُ
ْ

الث ُمر ٍ
اتَ :طم َث٤م سمِ َٙم َّٗم ْٞم ِف َقم ْـ َي ِٛمٞمٜمِ ِف َو َقم ْـ َي ًَ ِ
اعمُْٙمْثِ ُر َ
٤مر ِه
ون ،إِٓ َُم ْـ َىم َ٤مل َهٙم ََذا َو َهٙم ََذا َو َهٙم ََذا َصم َ َ َّ
لم َيدَ ْي ِفَ ،و َىمٚمِ ٌٞمؾ َُم٤م ُه ْؿش ،وزاد ذم آظمرهُ :صم َّؿ َُم َِمك َؾم٤م َقم ً٦م َوم َ٘م َ٤ملَ « :ي٤م َأ َسم٤م ُه َر ْي َرةََ ،ه ْؾ شمَدْ ِري َُم٤م َطم ُّؼ
َو َسم ْ َ
َّ٤مس َقم َغم اهللَِ ،و َُم٤م َطم ُّؼ اهللِ َقم َغم اًمٜم ِ
اًمٜم ِ
َّ٤مس؟شُ -ىم ْٚم ُ٧م :اهللُ َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ ْقم َٚم ُؿَ ،ىم َ٤ملَ « :وم٢مِ َّن َطم َّؼ اهللِ َقم َغم

َّ٤مس َأ ْن َي ْٕم ٌُدُ و ُه َوٓ ُي ْ ِ
اًمٜم ِ
نميمُقا سمِ ِف َؿم ْٞم ًئ٤مَ ،وم٢مِ َذا َوم َٕم ُٚمقا َذًم ِ َؽ َوم َح ٌّؼ َقم َٚم ْٞم ِف َأ ْن ٓ ُي َٕم ِّذ َ ُهب ْؿش ،وًمٗمظ
اعم٘مؼمي ،سمٜمحق ًمٗمظ يم َُٛمٞمؾ-
( )3احل٤ميمؿ" ،اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم"  ،93 :3سمرىمؿ-76 :
(" )4اجل٤مُمع اًمٙمٌػم"  ،3;4 :8أسمقاب اًمدقمقات ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء إن هلل ُمالئٙم٦م ؾمٞم٤مطملم ذم إرض ،سمرىمؿ-5;3: :
(" )5اعمًٜمد"  ،4:8 :6سمرىمؿ-489; :
(" )6اعمًٜمد" ،669 :35 ،سمرىمؿ-:2:7 :
( )7اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،353 :36 ،سمرىمؿ-:628 :
( )8اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،;2 :38 ،سمرىمؿ-32278 :
( )9اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،353 :36،سمرىمؿ-:628 :
(" ):اعمًتدرك"  ،49 :5يمت٤مب اًمدقم٤مء ،سمرىمؿ-3:96 :
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ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر" :ؾمٜمده صحٞمح"(-)3


املبخح ارتامظ
اسإعالل بإبدال زاٍّ بآخس

ِ
اهٞمؿ ْسم ُـ ُمر ُز ٍ
احل٤ميمِ ُؿ َ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ُسمق ا ًْم َٕم ٌَّ ِ
وقَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م
٤مس ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َي ْٕم ُ٘م َ
َْ
قبَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م إِ ْسم َر ُ
َ ,8ىم َ٤مل ْ َ
َأ ُسمق َد ُاو َد(َ ،)4طمدَّ َصمٜمَ٤م ُؿم ْٕم ٌَ ُ٦مَ ،قم ْـ َأ ِيب َسم ْٚم ٍ٩م-
ِ
ود ،طمدَّ َصمٜمَ٤م َقم ِ
قب اًم َّث َ٘م ِٗم ُّلَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُقم َٛم ُر ْسم ُـ َطم ْٗم ٍ
٤مص ُؿ ْسم ُـ
اًمًدُ ُّ َ
ؼم ِين َأ ْمحَدُ ْسم ُـ َي ْٕم ُ٘م َ
ص َّ
َو َأ ْظم َ َ
َقم ِكم ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُؿمٕمٌ ُ٦مَ ،قمـ َحيٞمك سم ِـ َأ ِيب ؾم َٚمٞم ٍؿ وهق َأسمق سم ْٚم ٍ٩م  ,وه َذا ًَم ْٗم ُظ طم ِد ِ
ي٨م َأ ِيب َد ُاو َدَ ,ىم َ٤مل:
َ َ
َ
ُ ْ َ ُ َ ُ َ
ْ َْ ْ
َْ
ٍّ َ
ِ
ٍ
حيدِّ ُ
ه ُه َأ ْن َجيِدْ
َؾمٛم ْٕم ُ٧م َقم ْٛم َرو ْسم َـ َُم ْٞم ُٛمقنَ ُ ،
ثَ ،قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،قم ِـ اًمٜمٌَِّ ِّل ط َىم َ٤ملَُ « :م ْـ َ َّ
ِ
طمالو َة(ِ ِ )5
٥م ا َْعم ْر َء ٓ ُحيِ ٌُّ ُف إِٓ هللَِّش-
اإل َيامنَ ،وم ْٚم ُٞمح َّ
َ َ
ِ
لم ،و َىم ِد اطمتَج٤م َمجِٞمٕم٤م سمِٕمٛم ِرو سم ِـ ُمٞمٛم ٍ
َه َذا َطم ِد ٌ
قنَ ،قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةَ،
ْ َّ
ٞمح ْ ِ َ
اًمّمح َ
ي٨م َمل ْ ُخي ََّر ْج ِذم َّ
ً َ ْ ْ َُْ
ِ
اطمت ََّ٩م ُُم ًْٚمِ ٌؿ سمِ َ٠م ِيب َسم ْٚم ٍ٩مَ ،و ُه َق َطم ِد ٌ
ٞمحَٟ ٓ ،م ْح َٗم ُظ ًَم ُف ِقم َّٚم ً٦م(-)6
ي٨م َصح ٌ
َو ْ
وأظمرضمف أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز( ،)7وقمٜمف أمحد(-)8
وأظمرضمف قمكم سمـ اجلٕمد( ،)9وإؾمح٤مق سمـ راهقيف( ،)3قمـ اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ ،وأظمرضمف
أيْم٤م( ،)4قمـ قمٌٞمد سمـ ؾمٕمٞمد إُمقي ،وأمحد( ،)5قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ،وه٤مؿمؿ سمـ
إؾمح٤مق ً
( )3أمحد سمـ قمكم" ،ومتح اًمٌ٤مري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري" -اقمتٜمك سمفٟ :مٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب( ،ط ،3اًمري٤مض :دار ـمٞمٌ٦م،
3649هـ) -446 :37
( )4هق اًمٓمٞم٤مًمز-
(ً )5مٗمظ أيب داود اًمٓمٞم٤مًمزَ « :
ط ْع َمش-

( )6احل٤ميمؿ" ،اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم"  ،438 :3يمت٤مب اإليامن ،سمرىمؿ-5 :
(ُ" )7مًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز"  ،457 :6سمرىمؿ-4839 :
(ُ" )8مًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ"  ،653 :38سمرىمؿ-3295: :
جل ْٕمدُ" ،مًٜمد اسمـ اجلٕمد" -حت٘مٞمؼ :قم٤مُمر أمحد طمٞمدر ،ط ،3سمػموتُ :م١مؾمً٦م ٟم٤مدر3632 ،هـ) سمرىمؿ:
( )9اجلقهري ،قمكم سمـ ا َ
-392:
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اًم٘م٤مؾمؿ ،وحمٛمد سمـ ٟمٍم(ُ ،)6مـ ـمريؼ ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ ،واًمٓمح٤موي(ُ ،)7مـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ
زي٤مد ،واحل٤ميمؿ(ُ ،)8مـ ـمريؼ آدم سمـ أيب إي٤مس-
قمنمهتؿ (أسمق داود ،وقم٤مصؿ ،واسمـ اجلٕمد ،واًمٜمي ،وقمٌٞمدُ ،
وهمٜمْدَ ر ،وه٤مؿمؿ ،وُمٕم٤مذ،
وقمٌد اًمرمحـ ،وآدم) ،قمـ ؿمٕمٌ٦م ،سمف سمٛمثٚمف< همػم َّ
أن اًمٜميُ ،
وهمٜمْدَ ر ىم٤مٓ ذم روايتٝمامَُ « :م ْـ
ه ُهش-
َأ َطم َّ
٥مش ،سمدًٓ ُمـ ىمقًمفَُ « :م ْـ َ َّ
وأظمرضمف اًمٌزار(ُ ،)9مـ ـمريؼ يزيد سمـ ه٤مرون ،قمـ ؿمٕمٌ٦م ،قمـ أؿمٕم٨م سمـ أيب اًمِمٕمث٤مء ،قمـ
اًمٜمٌل ط-
قمٛمرو اسمـ ُمٞمٛمقن ،قمـ أيب هريرة  ،قمـ ِّ
َهذا احلدي٨م يرويف ؿمٕمٌ٦م سمـ احلج٤مج ،واظمتٚمػ قمٜمف ذم إؾمٜم٤مده قمغم وضمٝملم:
اًمقضمف إول :ؿمٕمٌ٦م ،قمـ أيب سم ْٚم ٍ٩م ،قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،قمـ أيب هريرة  ،قمـ
اًمٜمٌلط-
ِّ
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز ،وقمكم سمـ اجلٕمد ،واًمٜمي سمـ ُؿم َٛم ْٞمؾ،
وقمٌٞمد سمـ ؾمٕمٞمدُ ،
وهمٜمْدَ ر ،وُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ ،وه٤مؿمؿ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ،وآدم سمـ أيب إي٤مس ،وقمٌد
اًمرمحـ سمـ زي٤مد-
اًمقضمف اًمث٤مين :ؿمٕمٌ٦م ،قمـ أؿمٕم٨م سمـ أيب اًمِمٕمث٤مء ،قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،قمـ أيب
اًمٜمٌل ط-
هريرة ،قمـ ِّ

(" )3اعمًٜمد" ،4:3 :3سمرىمؿ-475 :
( )4اسمـ راهقيف ،إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿُ" ،مًٜمد إؾمح٤مق سمـ راهقيف" -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٖمٗمقر سمـ قمٌد احلؼ اًمٌٚمقر( ،ط ،3اعمديٜم٦م
اعمٜمقرةُ ،مٙمتٌ٦م اإليامن3634 ،هـ)  ،582 :3سمرىمؿ-588 :
(" )5اعمًٜمد"  ،568 :35سمرىمؿ-9;89 :
( )6اعمروزي ،حمٛمد سمـ ٟمٍم" ،شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمرسمٞمش( ،ط ،3اًمري٤مض ،اعمٜمّمقرة ،دار اهلدي
اًمٜمٌقي ،ودار اًمٗمْمٞمٚم٦م3654 ،هـ) ص ،522 :سمرىمؿ-688 :
(" )7ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر" ; ،629 :سمرىمؿ-59;8 :
(" )8اعمًتدرك"  ،644 ::يمت٤مب اإليامن ،سمرىمؿ-9763 :
(" )9اعمًٜمد" ،:2 :39 ،سمرىمؿ-;832 :

653
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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اًمًٚمٛمل ،أسمق ظم٤مًمد اًمقاؾمٓمل ،صم٘م٦م
ورواه قمٜمف قمغم هذا اًمقضمف :يزيد سمـ ه٤مرون سمـ َزاذان ُّ
ُمت٘مـ(-)3
ويمام هق فم٤مهر ،وم٤معمحٗمقظ قمـ ؿمٕمٌ٦م هق إول< ًم ِ ِٕمدَّ ِة ىمرائـ:
إومم :اعمٕمروم٦م سمحدي٨م اًمِمٞمخ :ومٛمحٛمد سمـ ضمٕمٗمر اعمٕمروف سم ُٖمٜمْدَ ر ،وُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ ،وأسمق
داود اًمٓمٞم٤مًمزُ ،مـ أصمٌ٧م أصح٤مب ؿمٕمٌ٦م ،وُمـ اعم٘مدُملم ذم طمديثف قمٜمد آظمتالف(-)4
ظمتص سمٓمقل ُمالزشمف ًمِمٕمٌ٦م ،وهق ُمـ أصمٌ٧م
واًمث٤مٟمٞم٦م :آظمتّم٤مص واعمالزُم٦مَ :وم ُٖمٜمْدَ ر ُا َّ
اًمٜم٤مس ذم طمديثف -ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :ؾمٛمٕم٧م همٜمدر ي٘مقلً" :مزُم٧م ؿمٕمٌ٦م قمنميـ ؾمٜم٦م ،مل أيمت٥م
ومٞمٝم٤م قمـ ٍ
أطمد همػمه"(-)5
واًمث٤مًمث٦م :يمثر اًمٕمدد :ومرواة اًمقضمف إول أيمثر قمد ًدا ،واًمٕمدد اًمٙمثػم أومم سم٤محلٗمظ ُمـ
اًمقاطمد-
راسم ًٕم٤م :شمٍميح يزيد سمـ ه٤مرون سم٤مًمرضمقع قمـ روايتف هذه :وم٘مد اقمتذر يزيد سم٠مٟمَّف ؾمٛمٕمف ذم
أه َق حيٞمك أم أؿمٕم٨م< َّ
َّ
ٕن يم ً
ال ُمٜمٝمام
جمٚمس ؿمٕمٌ٦م ،ويم٤من ذم آظمر اًمٜم٤مس،
ومِمؽ ذم ؿمٞمخ ؿمٕمٌ٦مْ ،
َ
مه٤م ُمٜمف -ىم٤مل يزيدً" :م٘مد ؾمٛمٕمتف ُمـ ؿمٕمٌ٦م سمٌٖمداد ،ويمٜم٧م ذم
ي٘م٤مل ًمف :اسمـ ُؾمٚمٞمؿ ،ومًام ُه
أؿمٕم٨م و ً
ٍ
رضمؾ"(-)6
آظمر اًمٜم٤مس ،وأٟم٤م أؿمؽ ومٞمف ُمٜمذ ؾمٛمٕمتف ،ومرضمع يزيد قمٜمف وىم٤مل :ايمتٌقه قمـ
( )3اسمـ طمجر" ،شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-859 :
( )4اٟمٔمر :اسمـ ه٤مينء ،إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿُ" -مً٤مئؾ اإلُم٤مم أمحد" -حت٘مٞمؼ :ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة:
ُمٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م3642 ،هـ) ص ،693 :وأمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٕمجكمُ" ،مٕمروم٦م اًمث٘م٤مت" -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٌتقي،
(ط ،3اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ :مٙمتٌ٦م اًمدار3627 ،هـ)  ،457 :4واسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اجلرح واًمتٕمديؾ"  ،493 :3واسمـ قمدي
"اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل" -488 :7
( )5اسمـ أيب طم٤مشمؿ ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد" ،يمت٤مب اًمٕمٚمؾ" ،حت٘مٞمؼ :ومريؼ ُمـ اًمٌ٤مطمثلم سم٢مذاف وقمٜم٤مي٦م :ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل احلٛم ّٞمد،
احلٛم ّٞمد ،وظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلريز( ،ط ،3اًمري٤مضُ :مٓم٤مسمع احلٛمٞميض3649 ،هـ)  ،35 :4سمرىمؿ ،35:5 :وُمٖمٚمٓم٤مي
سمـ ىمٚمٞم٩م اًمٌٙمجري" ،إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل" -حت٘مٞمؼ :أيب قمٌد اًمرمحـ قم٤مدل سمـ حمٛمد  ,وأيب حمٛمد أؾم٤مُم٦م
سمـ إسمراهٞمؿ( ،ط ،3اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم3644 ،هـ) -487 :8
( )6اسمـ طمٜمٌؾ قمٌد اهلل سمـ أمحد" ،يمت٤مب اًمٕمٚمؾ" -749 :3
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ِ
ِِ
ِ
إَطم ِ
٤مد ُ
هل ُُم َٕم َّٚم ٌ٦م -----
ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ

إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

طمٙمؿ همػم واطمد ُمـ اًمٜم٘م٤مد سمتخٓمئ٦م رواي٦م يزيد سمـ ه٤مرون،
ظم٤مُمً٤م :شمرضمٞمح إئٛم٦م :وم٘مد
َ
ً
وأٟمَّف ِ
وه َؿ ومٞمٝم٤م ،ومل يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م ،وممـ َظم َّٓم َ٠م ُه :اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ( ،)3واًمٌزار( ،)4واًمدارىمٓمٜمل(-)5
وهق ُمـ وضمٝمف اعمحٗمقظ ومٞمف حيٞمك سمـ أيب ُؾمٚمٞمؿ ،شم٘مد َّم ذم احلدي٨م اًمً٤مسمؼ أٟمَّف صدوق
هيؿ ،وقمٜمده ُمٜم٤ميمػم-
اطمت ََّ٩م ُُم ًْٚمِ ٌؿ سمِ َ٠م ِيب َسم ْٚم ٍ٩م" :ومٞمف ٟمٔمرَّ ،
ُمًٚمام مل حيت٩م سم٠ميب َسم ْٚم٩م ،ومل ُخيرج
وم٢من
وىمقل احل٤ميمؿَ " :و ْ
ً
ًمف ؿمٞم ًئ٤م ذم صحٞمحف-
ٟم٘مد ىمقل احل٤ميمؿ ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م:
ِ
وأ َُّم٤م ىمقل احل٤ميمؿَ " :و ُه َق َطم ِد ٌ
ٞمحَٟ ٓ ،م ْح َٗم ُظ ًَم ُف ِقم َّٚم ً٦م"< سمؾ هق ُُم ّٕمؾ ،واًمذي يٛمٜمع
ي٨م َصح ٌ
ُمـ ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م قمـ احلدي٨م ِقمدَّ ة أُمقر:
أوًَّٓ :
ٟمص اسمـ
أن أسم٤م سمٚم٩م حيٞمك سمـ أيب ُؾمٚمٞمؿ ىمد شمٗمرد سمف ،وُمثٚمف ٓ حيتٛمؾ شمٗمرده ،وىمد َّ
طمٌ٤من قمغم أٟمف ٓ حيت٩م سمام اٟمٗمرد سمف ُمـ اًمرواي٦م يمام شم٘مدم قمٜمف-
وصم٤مٟم ًٞم٤مَّ :
أن هذا احلدي٨م َقمدَّ َه اسمـ قمدي ُمـ مجٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمتل أٟمٙمره٤م قمغم أيب سم ْٚم٩م،
وؾم٤مق ًمف ُمـ ُمٗم٤مريده أرسمٕم٦م أطم٤مدي٨م اؾمتٜمٙمره٤م قمٚمٞمف( ،)6وُمـ قم٤مدة اسمـ قمدي أٟمَّف يذيمر ذم شمرمج٦م
اًمراوي ُم٤م ُأٟمٙمر قمٚمٞمف-
ىم٤مل اًمًٌٙمل" :و َذيم ََر ذم يمؾ شمرمج٦م طمدي ًث٤م وم٠ميمثر ُمـ همرائ٥م ذًمؽ اًمرضمؾ وُمٜم٤ميمػمه"(-)7
وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر" :وُمـ قم٤مدشمف ومٞمف ْ
أن خيرج إطم٤مدي٨م اًمتل ُأٟمٙمرت قمغم اًمث٘م٦م ،أو
قمغم همػم اًمث٘م٦م"( -)8وىم٤مل اعمٕمٚمٛمل" :واسمـ قمدي يذيمر ُمٜمٙمرات اًمراوي"( ،)9وؾم٤مق ًمف اًمذهٌل ُمـ

( )3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ  ،749 :3سمرىمؿ-3459 :
(" )4اعمًٜمد"  ،:2 :39سمرىمؿ-;832 :
(" )5اًمٕمٚمؾ"-549 ::
(" )6اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل" -822 :32
(" )7ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى" -538 :5
(" )8هدي اًمً٤مري" -3366 :4
( )9ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم "اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م" ص;-67
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ِ
ِِ
ِ
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ي٨م اًمتل ٟم َّ
َ
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ُمـ ُمٗم٤مريده طمديثلم اؾمتٜمٙمرمه٤م قمٚمٞمف ،وىم٤مل" :وُمـ سمالي٤مه :اًمٗمًقي ذم شم٤مرخيف  ,يٕمٜمل ُم٤م ذيمره
اًمٗمًقي سم٢مؾمٜم٤مده  ,طمدصمٜم٤م سمٜمدار ،قمـ أيب داود ،قمـ ؿمٕمٌ٦م ،قمـ أيب سمٚم٩م ،قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن،
٤من َ ْ ِ
قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو أ َّٟمف ىم٤ملً« :مٞم٠مشملم قمغم َضم َٝمٜمَّ َؿ َز َُم ٌ
اهب٤مًَ ،م ْٞم َس ومِ َٞمٝم٤م َأ َطمدٌ ش ،وهذا
ختٗم ُؼ َأ ْسم َق ُ َ
ُمٜمٙمر -ىم٤مل صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين :ؾم٠مًم٧م احلًـ قمـ هذا وم٠مٟمٙمره"(-)3
وصم٤مًمثً٤مَّ :
أن أسم٤م سمٚم٩م مل يتٗمؼ اًمٜم٘م٤مد قمغم شمقصمٞم٘مف< سمؾ ضمرطمف ُمـ ضمرطمف ،وُمع وضمقد ُمثؾ هذا
اجلرح ،وظم٤مص٦م ُمـ اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري واسمـ طمٌ٤من  ,واًمذيـ قمروم٤م سم٤مؾمت٘مراء طم٤مل اًمرواة  ,يثٌ٧م
اًم٘مقل سم٢مصمٌ٤مت قمٚمتف-


(ُ" )3مٞمزان آقمتدال" -346 :7
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ِ
ِِ
ِ
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َص احلَ٤ميم ُؿ ذم ُُم ًْتَدْ َريمف قمَغم َأ َّٟم ُف ٓ قم َّٚم َ٦م َهل٤م َو َ

إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

املبخح الطادع
احل٤ميمِ ُؿ
َ ,9ىم َ٤مل ْ َ

اسإعالل بتػٔري املعيٙ

ِ
اهٞمؿ ْسم ُـ ُمر ُز ٍ
َ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ُسمق ا ًْم َٕم ٌَّ ِ
وقَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م
٤مس ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َي ْٕم ُ٘م َ
َْ
قبَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م إِ ْسم َر ُ

٥م ْسم ُـ َضم ِر ٍيرَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُؿم ْٕم ٌَ ُ٦م-
َو ْه ُ
ِ
ِ
احل ًَ ْ ِ
احل ًَ ِـ إَ َؾم ِد ُّي ِ َهب ْٛم َذ َ
لم،
اًمر ْ َ
ٞمؿ ْسم ُـ ْ ُ
انَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م إِ ْسم َراه ُ
مح ِـ ْسم ُـ ْ َ
ؼمٟمَ٤م َأ ُسمق ا ًْم َ٘م٤مؾم ِؿ َقم ٌْدُ َّ
َو َأ ْظم َ َ
َطمدَّ َصمٜمَ٤م آ َد ُم ْسم ُـ َأ ِيب إِ َي ٍ
٤مسَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُؿم ْٕم ٌَ ُ٦م-
و َأ ْظمؼمٟمَ٤م َأ ْمحَدُ سمـ ضمٕم َٗم ٍر ا ًْم َ٘مٓمِ ِ
ٞمٕم ُّلَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ َأ ْمحَدَ ْسم ِـ َطمٜمْ ٌَ ٍؾَ ،طمدَّ َصمٜمِل َأ ِيبَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م
ْ ُ َ ْ
َ ََ
ِ
حيدِّ ُ
ثَ ،قم ْـ
ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َضم ْٕم َٗم ٍرَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ُؿم ْٕم ٌَ ُ٦مَ ،قم ْـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ُُم َّرةََ ،ىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َقم ٌْدَ اهللَِّ ْسم َـ َؾم َٚم َٛم َ٦م ُ َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ان ْسم ِـ َقمً ٍ
َص ْٗم َق َ
٥م سمِٜمَ٤م إِ َمم َه َذا اًمٜمٌَِّ ِّل ٟم ًَْ َ٠م ًَم ُف َقم ْـ َه ِذ ِه
٤مل اعمُْ َراد ُّي َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َ ُهيقد ٌّي ًم َّم٤مطمٌِف :ا ْذ َه ْ
َّ
٤مت سمٞمٜم ٍ
أي ِ٦م ﴿و ًَم َ٘مدْ آ َشمٞمٜمَ٤م ُمقؾمك شمًِع آي ٍ
َ٤مت﴾(َ -)3وم َ٘م َ٤ملَ ٓ :شم ُ٘مق ًُمقا ًَم ُف ٟمٌَِ ٌّلَ ،وم٢مِ َّٟم ُف ًَم ْق َؾم ِٛم َٕم َؽ
َ ِّ
ْ َ َ
َ
َ
ْ ُ َ
ًَم َّم َ٤مر ْت ًَم ُف َأ ْر َسم َٕم َ٦م َأ ْقم ُ ٍ
ُنميمُقا سمِ٤مهللَِّ َؿم ْٞم ًئ٤مَ ،وٓ شم ْ ِ
لم(َ ،)4ىم َ٤ملَ :وم ًَ َ٠مٓ ُهَ ،وم َ٘م َ٤مل ٓ« :شم ْ ِ
َن ُىمقاَ ،وٓ شم َْزٟمُقا،
٤محل ِّؼ ،وٓ شمًَحروا ،وٓ َشم ْ٠م ُيم ُٚمقا اًمرسم٤م ،وٓ َمت ُِمقا سمِ ِؼم ٍ
ِ
يء إِ َمم
َ
َ
ِّ َ َ ْ
َوٓ َشم ْ٘م ُت ُٚمقا اًمٜمَّ ْٗم َس ا ًَّمتل َطم َّر َم اهللَُّ إِٓ سمِ ْ َ َ ْ َ ُ
٤من ًمِٞم ْ٘م ُت َٚمف ،وٓ َشم ْ٘م ِذ ُومقا ُحمّْمٜمَ ً٦م ،و َأ ْٟمتُؿ ي٤م هيقد َقم َٚمٞمٙمُؿ َظم٤مص ً٦م َأٓ َشمٕمدُ وا ِذم اًمًٌ ِ
ِ
ٍ
٧مش،
َّ ْ
ْ
َّ
َ
ذي ُؾم ْٚم َٓم َ ُ َ
َ ْ َ َُ ُ ْ ْ
( )3اإلهاء :رىمؿ أي٦م-)323( :
ٕهنؿ يٙمٜمقن قمـ اًمنور سم٘مرة اًمٕملم"" -اًمٙم٤مؿمػ قمـ
( )4ىم٤مل احلًلم سمـ قمٌد اهلل اًم ِّٓمٞمٌل" ،هق يمٜم٤مي٦م قمـ اًمنور اعمْم٤مقمػ< َّ
طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ" -حت٘مٞمؼ :د -قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي( ،طُ ،3مٙم٦م اعمٙمرُم٦مُ :مٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مز3639 ،هـ) :732 :4
ٟمقرا قمغم ٟمقر< َيم ِذي قمٞمٜملم
ن سم٘مقًمؽ ٟمٌل
هورا َي ُٛمدُّ اًمٌ٤مسة ،ومٞمزداد سمف ً
ً
وىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري ٓ" :شم٘مؾ ًمف ٟمٌل ،وم٢م َّٟمف ُي َ ُّ
وم٢من اًم َٗم َر َح ُي ِٛمدُّ اًمٌ٤مسة يمام َّ
أصٌح يٌٍم سم٠مرسمعَّ ،
أن اهلؿ واحلزن ُخيِ ُّؾ هب٤م ،وًمذا ي٘م٤مل عمـ أطم٤مـم٧م سمف اهلٛمقم :أفمٚمٛم٧م قمٚمٞمف
اًمدٟمٞم٤م"ُ" -مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح" -سمدون حت٘مٞمؼ (ط ،3سمػموت :دار اًمٗمٙمر3644 ،هـ) :34; :3
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َوم َ٘م ٌَّال َيدَ ُه َو ِر ْضم َٚم ُفَ ،و َىم٤مٟٓ :م َِْم َٝمدُ َأٟم ََّؽ ٟمٌَِ ٌّلَ ،وم َ٘م َ٤ملَُ « :م٤م َُمٜمَ َٕمٙم َُام َأ ْن شم ًُْٚمِ َام؟ش َىم٤مٓ :إِ َّن َد ُاو َد َ د َقم٤م
َأ ْن ٓ َي َز َال ُِم ْـ ُذ ِّر َّيتِ ِف ٟمٌَِ ٌّلَ ،وإِٟمَّ٤م ٟم ْ
َخ َِمك َأ ْن َي ْ٘م ُت َٚمٜمَ٤م َ ُهيق ُد-
ف ًَمف ِقم َّٚم ً٦م سمِقضم ٍف ُِمـ ا ًْمقضم ِ
ِ
َه َذا َطم ِد ٌ
قهَ ،و َمل ْ ُخي َِّر َضم٤م ُه(-)3
َ ْ َ ُ ُ
ٞمح ٓ َٟم ْٕم ِر ُ ُ
ي٨م َصح ٌ
وأظمرضمف اإلُم٤مم أمحد( ،)4قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ،ويزيد سمـ ه٤مرون-
وأظمرضمف اًمؽمُمذي( ،)5قمـ أيب يمُري٥م ،واًمٜمً٤مئل( ،)6قمـ حمٛمد سمـ اًمٕمالء ،واسمـ ُم٤مضمف،)7(،
قمـ أيب سمٙمر اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م-
صمالصمتٝمؿ (أسمق يمري٥م ،وحمٛمد ،واسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م) ،قمـ قمٌد اهلل سمـ إدريس ،و َىم َر َن أسمق يمري٥م
ذم طمديثف سم٤مسمـ إدريس :مح٤مد سمـ أؾم٤مُم٦م اًم٘مرر ،و َىم َر َن اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م سمفُ :همٜمدر ،ومح٤مد< همػم َّ
أن
اًمٜمٌل ط ،ورضمٚمٞمف-
روايتف ضم٤مءت خمتٍمة ،وُم٘متٍمة قمغم شم٘مٌٞمؾ يد ِّ
وأظمرضمف اًمؽمُمذي(ُ ،)8مـ ـمريؼ أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز ،ويزيد سمـ ه٤مرون ،وأسمق اًمقًمٞمد
اًمٓمٞم٤مًمز-
وأظمرضمف أمحد( ،)9قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من-
شمًٕمتٝمؿ (وه٥م ،وآدم ،و ُهمٜمدر ،ويزيد ،واسمـ إدريس ،ومح٤مد ،وأسمق داود ،وأسمق اًمقًمٞمد،
واًم٘مٓم٤من) ،قمـ ؿمٕمٌ٦م ،سمف سمٜمحقه< همػم َّ
أن اًم٘مٓم٤من ظم٤مًمػ اًمٙمؾ ،وىم٤مل ذم روايتفَ « :وم َ٘م٤مٟٓ :م َِْم َٝمدُ
إِٟم ََّؽ َر ُؾم ُ
قل اهللِ طش ،سمدًٓ ُمـ ىمقًمفَ « :و َىم٤مٟٓ :م َِْم َٝمدُ َأٟم َ
َّؽ ٟمٌَِ ٌّلش(-)3

(" )3اعمًتدرك"  ،3:447يمت٤مب اإليامن ،سمرىمؿ-42 :
(" )4اعمًٜمد" ،52:34سمرىمؿ-3:2;4 :
اًمرضمؾ ،سمرىمؿ -4;53 :وىم٤مل" :هذا
(" )5اجل٤مُمع اًمٙمٌػم"  ،58 :7أسمقاب آؾمتئذان وأدب ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ُىم ٌْٚم٦م اًمٞمد و ِّ
طمدي٨م طمًـ صحٞمح"-
(" )6اًمًٜمـ"  ،333 :9يمت٤مب حتريؿ اًمدم ،سم٤مب اًمًحر ،سمرىمؿ-629: :
(" )7اًمًٜمـ"  ،878 :6أسمقاب إدب ،سم٤مب اًمرضمؾ ي٘مٌؾ يد اًمرضمؾ ،سمرىمؿ-5927 :
(" )8اجل٤مُمع اًمٙمٌػم"  ،587 :7أسمقاب شمٗمًػم اًم٘مرآنُ ،مـ ؾمقرة سمٜمل إهائٞمؾ ،سمرىمؿ -5633 :وىم٤مل" :هذا طمدي٨م طمًـ
صحٞمح"-
(" )9اعمًٜمد"  ،43 :52سمرىمؿ-3:2;8 :
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ِ
ٌ
َؼم ُأ ْٟمٙمِر ُمـ طمديثف وقم٘مٚمف،
طمدي٨م ُُمٜمٙمر< ٕضمؾ قمٌد اهلل سمـ َؾمٚم َٛم٦م اعمرادي ،وم٢مٟمَّف عم٤م يم ُ َ
وص٤مر خيٓمئ ،وحيدث سم٤معمٜم٤ميمػم-
ىم٤مل قمٛمرو سمـ ُُمرة" :يم٤من قمٌد اهلل سمـ َؾمٚمِ َٛم٦م ىمد يمؼم ،ومٙم٤من حيدصمٜم٤م ومتٕمرف وشمٜمٙمر"(،)4
وقمٛمرو سمـ ُُم َّرة هذا هق أيمثر ُمـ روى قمـ قمٌد اهلل سمـ َؾمٚمِٛم٦م ،وهق سمٚمديف ،ويم٤من اإلُم٤مم أمحد
يْمٕمػ أُمر قمٌد اهلل سمـ َؾمٚمِ َٛم٦م( -)5وىم٤مل اًمٌخ٤مري ٓ" :يت٤مسمع ذم طمديثف"( ،)6وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ
اًمرازي واًمٜمً٤مئل" :شمٕمرف وشمٜمٙمر"( ،)7وذيمره اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء( ،)8وذيمر ًمف هذا احلدي٨م ومٞمام
خيٓمئ"( -)9وىم٤مل أسمق أمحد احل٤ميمؿ" :طمديثف ًمٞمس
ُأٟمٙمر قمٚمٞمف ،وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم صم٘م٤مشمف ،وىم٤ملُ " :
سم٤مًم٘م٤مئؿ"( ،):وذيمره اًمذهٌل ذم اًمديقان(;)-
وذم ُم٘م٤مسمؾ هذه إىمقال وصم٘مف :اًمٕمجكم( ،)32ويٕم٘مقب سمـ ؿمٞمٌ٦م( -)33وىم٤مل اسمـ قمدي" :أرضمق
أٟمَّف ٓ سم٠مس سمف"( -)34وىم٤مل احل٤مومظ" :صدوق شمٖمػم طمٗمٔمف"(-)35
( )3ىم٤مل قمٌد اهلل اسمـ اإلُم٤مم أمحد " :ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل :ظم٤مًمػ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد همػم واطمد :وم٘م٤مًمقاٟ« :مِمٝمد أٟمؽ ٟمٌلش -ىم٤مل أيب:
ىمٌٞمح٤م"" -يمت٤مب اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل قمـ
وًمق ىم٤مًمقاٟ :مِمٝمد أٟمؽ رؾمقل اهلل ،يم٤مٟم٤م ىمد أؾمٚمام ،وًمٙمـ حيٞمك أظمٓم٠م ومٞمف ظمٓم٠م ً
أمحد سمـ طمٜمٌؾ" -حت٘مٞمؼ :ويص اهلل سمـ حمٛمد قمٌ٤مس( ،ط ،4اًمري٤مض :دار اًم٘مٌس3649 ،هـ)  :6 :5وىم٤مل اًمٓمح٤موي
"ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر"  ،77 :3سمرىمؿ" :85 :هذا احلرف« :إٟمؽ رؾمقل اهللش ،مل ي٘مٚمف أطمدٌ ذم هذا احلدي٨م ُمـ أصح٤مب
ؿمٕمٌف إٓ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد"-
( )4قمٌد اهلل سمـ أمحد" ،يمت٤مب اًمٕمٚمؾ" -369 :4
(ُ )5مٖمٚمٓم٤مي" ،إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل" -5:8 :9
(" )6اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"  ،342 :8سمرىمؿ-8523 :
( )7اسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اجلرح واًمتٕمديؾ"  ،96 :7واًمٜمً٤مئل" ،اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم" ص-43;:
(" )8اًمْمٕمٗم٤مء" -587 :5
(" )9اًمث٘م٤مت" -34 :7
( ):اسمـ طمجر" ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م" -56: :4
(;) "ديقان اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم" -7:; :3
(ُ" )32مٕمروم٦م اًمث٘م٤مت" -54 :4
( )33اعمزي" ،هتذي٥م اًمٙمامل" -375 :6
(" )34اًمٙم٤مُمؾ" -694 :8
(" )35شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-562 :
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وممـ ىم٤مل سمٜمٙم٤مرة احلدي٨م:
أيْم٤م اًمزيٚمٕمل وم٘م٤مل" :إ َّن
اإلُم٤مم اًمٜمً٤مئل< طمٞم٨م ىم٤مل" :هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر"( ،)3واؾمتٜمٙمره ً
ٍ
ُمٜم٤مؾمٌ٦م سملم هذا ،وسملم إىم٤مُم٦م
وم٠مي
هذه وص٤مي٤م ذم اًمتقراة ًمٞمس ومٞمٝم٤م طمج٩م قمغم ومرقمقن وىمقُمف< ُّ
اًمؼماهلم قمغم ومرقمقن ،وُم٤م ضم٤مء هذا إٓ ُمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٛم٦مَّ ،
وم٢من ذم طمٗمٔمف ؿمٞم ًئ٤م ،وشمٙمٚمٛمقا ومٞمف
وأن ًمف ُمٜم٤ميمػمَّ ،
َّ
وًمٕمؾ ذيٜمؽ اًمٞمٝمقديلم إٟمام ؾم٠مٓ قمـ اًمٕمنم يمٚمامت ،وم٤مؿمتٌف قمٚمٞمف سم٤مًمتًع آي٤مت،
ومقهؿ ذم ذًمؽ"( <)4ومٝمذا وضمف اًمٜمٙم٤مرة -وىم٤مل اسمـ يمثػم ُ,متٕم٘م ًٌ٤م اًمؽمُمذي ,ذم ىمقًمف :طمدي٨م
طمًـ صحٞمح ،وذم رضم٤مًمف ُمـ ُشم ُٙم ِّٚم َؿ ومٞمف(-)5
ٟم٘مد ىمقل احل٤ميمؿ ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م:
ف ًَمف ِقم َّٚم ً٦م سمِقضم ٍف ُِمـ ا ًْمقضم ِ
ِ
وىمقل احل٤ميمؿَ " :طم ِد ٌ
قه"< سمؾ هق ُُم ّٕمؾ،
َ ُ ُ
َ ْ
ٞمح ٓ َٟم ْٕم ِر ُ ُ
ي٨م َصح ٌ
ِ
ِ
وقمٚمتفَّ :
ٜمٙمر قمٚمٞمف،
َؼم ُأ ْٟمٙمر ُمـ طمديثف وقم٘مٚمف ،وص٤مر خيٓمئ ،وي٠ميت سمام ُي ُ
أن قمٌد اهلل سمـ َؾمٚم َٛم٦م عم٤م يم ُ َ
وُمـ ذًمؽ أٟمَّف اؿمتٌف قمٚمٞمف سم٤مًمتًع آي٤مت ،ودظمؾ قمٚمٞمف طمدي٨م ذم طمدي٨م ،ومقهؿ ذم ذًمؽ-


( )3اًمٜمً٤مئل" ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" -66; :5
( )4اًمزيٚمٕمل ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل" ،ختري٩م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاىمٕم٦م ذم شمٗمًػم اًمٙمِم٤مف" -اقمتٜمك سمف :ؾمٚمٓم٤من سمـ ومٝمد اًمٓمٌٞمٌم،
(ط ،3اًمري٤مض :دار اسمـ ظمزيٛم٦م3636 ،هـ)  ،4;5 :4سمرىمؿ-953 :
(" )5اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م" ;-;8 :
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املبخح الطابع
اسإعالل بتفسد الساّٖ مع ضعفُ
ِ
احل٤ميمِ ُؿ َ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ْمحَدُ ْسم ُـ َؾم ْٚم َام َن ا ًْم َٗم ِ٘مٞم ُفَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ِه ُ
اًمر ِّىم ُّلَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ِيب،
الل ْسم ُـ اًم َٕمالء َّ
َ ,:ىم َ٤مل ْ َ
٤مؾم ِؿ سم ِـ َقمق ٍ
طمدَّ َصمٜمَ٤م ُقمٌٞمدُ اهللَِّ سمـ َقمٛم ٍروَ ،قمـ َزي ِد سم ِـ َأ ِيب ُأ َٟمٞمً َ٦مَ ،قم ِـ ا ًْم َ٘م ِ
ف َّ ِ
٤مينَ ،ىم َ٤مل:
ْ
ْ
ْ ْ ْ
َْ
َ
َْ
ْ ُ ْ
اًمِم ْٞم ٌَ ِّ
قلًَ :م َ٘مدْ َهم ِِم َٞمٜمَ٤م ُسم ْر َه ٌ٦م(ُِ )3م ْـ َد ْه ِرٟمَ٤م َوإِ َّن َأ ْطمدَ ٟمَ٤م ُي ْ١مشمَك ِ
َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م ا ْسم َـ ُقم َٛم َرَ ،ي ُ٘م ُ
اإل َيام َن َىم ٌْ َؾ
ِ
قر ُة َقم َغم ُحم َ َّٛم ٍد ط َوم َٞم َت َٕم َّٚم ُؿ َطم َ
ػ ِقمٜمْدَ ُه
الهلَ٤م َو َطم َرا َُم َٝم٤مَ ،و َُم٤م َيٜمْ ٌَ ِٖمل َأ ْن ُيق َىم َ
اًمً َ
ا ًْم ُ٘م ْرآنَ ،و َشمٜم ِْز ُل ُّ
آنُ ،صم َّؿ َىم َ٤ملًَ :م َ٘مدْ َر َأ ْي ُ٧م ِر َضم٤مًٓ ُي ْ١مشمَك َأ َطمدُ ُه ُؿ ا ًْم ُ٘م ْر َ
قن َأ ْٟمت ُُؿ ا ًْم ُ٘م ْر َ
ومِ َٞمٝم٤م يم ََام َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
آنَ ،وم َٞم ْ٘م َر ُأ َُم٤م
ِ
لم َوم ِ َ ِ ِ
٤ممتتِ ِفُ ،م٤م َيدْ ِري ُم٤م آ ُِمر ُه َوٓ َز ِ
ػ ِقمٜمْدَ ُه ُِمٜمْ ُف،
اضم ُر ُهَ ،وٓ َُم٤م َيٜمْ ٌَ ِٖمل َأ ْن ُيق َىم َ
َسم ْ َ
َ ُ
٤محتتف إِ َمم َظم َ َ

َيٜمْ ُث ُر ُه َٟم ْث َر اًمدَّ َىم ِؾ(-)4
ي٨م ص ِحٞمح َقم َغم َذ ِ
ِ
اًمِم ْٞم َخ ْ ِ
ط َّ
ف ًَم ُف ِقم َّٚم ً٦م َو َمل ْ ُخي َِّر َضم٤م ُه(-)5
لمَ ،وٓ َأ ْقم ِر ُ
َه َذا َطمد ٌ َ ٌ
ْ
أيْم٤م اًمٓمح٤موي(ُ )6مـ ـمريؼ قمكم سمـ ُمٕمٌد اًمٕمٌدي ،واًمٌٞمٝم٘مل(ُ )7مـ ـمريؼ قمٌٞمد
وأظمرضمف ً
سمـ ضمٜم٤مد اًمرىمل-
يمالمه٤م (اًمٕمالل ،وقمكم ،وقمٌٞمد) ،قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمرو ،سمف سمٛمثٚمف-
وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ< ٕضمؾ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمقف اًمِمٞمٌ٤مين اًمٙمقذم ،وم٘مد شمٗمرد سمف ،وُمثٚمف ٓ حيتٛمؾ
شمٗمرده قمـ ُمثؾ اسمـ قمٛمر  <إذ هق ًمٞمس ُمـ اعم٘مدُملم ُمـ أصح٤مسمف ،وهق خمتٚمػ ومٞمف( ،)8وم٘مد
وٕمٗمف ؿمٕمٌ٦م سمـ احلج٤مج( -)9وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازيُ" :مْمٓمرب احلدي٨م ،وحمٚمف قمٜمدي

( )3سمره٦م ُمـ اًمزُم٤من :سمْمؿ اًمٌ٤مء وومتحٝم٤م< أيُُ :مدَّ ًة ـمقيٚم٦م ُمـ اًمزُم٤من -حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمرازي" ،خمت٤مر اًمّمح٤مح" -حت٘مٞمؼ:
يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد( ،ط ،7سمػموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م3642 ،هـ) صُ ،55م٤مدة :سمره-
( )4هق رديء اًمتَّٛمر وي٤مسمًف -اسمـ إصمػم" ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م" ُ ،799 :3م٤مدة :دىمؾ-
(" )5اعمًتدرك"  ،495 :3يمت٤مب اإليامن ،سمرىمؿ-323 :
(" )6ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر"  ،:6 :6سمرىمؿ-3675 :
(" )7اًمًٜمـ اًمٙمٌػم"  ،63: :5يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمٌٞم٤من أٟمف إٟمام ىمٞمؾ ي١مُمٝمؿ أىمرؤهؿ ،سمرىمؿ-74;2 :
( )8اًمذهٌل "ُمٞمزان آقمتدال" -597 :5
( )9اسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،اجلرح واًمتٕمديؾ" -336 :9
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ُم٘متٍما قمغم ىمقل
اًمّمدق"( -)3وىم٤مل اًمٜمً٤مئل" :وٕمٞمػ احلدي٨م"( ،)4وذيمره اًمذهٌل ذم ديقاٟمف(،)5
ً
طمٙمام ًمٜم٤مىمد ىمٌٚمف وؾمٙمقشمف قمٚمٞمف،
ىمقل أيب طم٤مشمؿ اًمرازي سم٠مٟمَّف ُمْمٓمرب احلدي٨م ،وٟم٘مؾ اًمٜم٤مىمد
ً
اًمذي ئمٝمر ُمٜمف أٟمَّف ي٘مقل سمف ويٕمتٛمده-
ُمٜمٙمرا
وأ َُّم٤م اسمـ قمدي ومٛمِم٤مه وم٘م٤مل" :وهق ممـ يٙمت٥م طمديثف"( ،)6سمٕمد أن ذيمر ًمف طمدي ًث٤م
ً
ف سمف وظمٚمص احل٤مومظ اسمـ طمجر إمم أٟمَّف" :صدوق ُيٖمرب"(-)7
ُقم ِر َ
وهق ىمٚمٞمؾ اًمرواي٦م ضمدً ا قمـ اسمـ قمٛمر  ،وم٘مد شمتٌٕم٧م ُمروي٤مشمف قمٜمف ومٚمؿ أىمػ قمغم همػم هذا
احلدي٨م يرويف قمٜمف  ،وم٠ميـ أصح٤مب اسمـ قمٛمر  قمـ هذا احلدي٨م قمغم يمثرهتؿ< يمٜم٤مومع ُمقمم
اسمـ قمٛمر ،وؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل ،وجم٤مهد سمـ ضمؼم اعمٙمل ،وقمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر اًم٘مرر ،وقمٓم٤مء سمـ أيب
رسم٤مح اعمٙمل ،وزيد سمـ أؾمٚمؿ اعمدين ،وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر اعمٙمل وهمػمهؿ ،ومٚمق يم٤من صم٤مسمتً٤م حلدَّ ث سمف
اًمث٘م٤مت إصمٌ٤مت ُمـ أصح٤مب قمٌد اهلل سمـ قمٛمر -
ٟم٘مد ىمقل احل٤ميمؿ:
ي٨م ص ِحٞمح َقم َغم َذ ِ
ِ
اًمِم ْٞم َخ ْ ِ
لم" ،حمؾ ٟمٔمرَّ ،
ط َّ
وم٢من زيد سمـ أيب أٟمٞمً٦م،
ذم ىمقًمفَ " :ه َذا َطمد ٌ َ ٌ
ْ
واًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمقف اًمِمٞمٌ٤مين مل خيرج هلام اًمٌخ٤مري ،وإٟمِّام أظمرضم٤م هلام ُمًٚمؿ-
ف ًَم ُف ِقم َّٚم ً٦م"< سمؾ هق ُُم ّٕمؾ ،وقمٚمتفَّ :
أن اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمقف اًمِمٞمٌ٤مين صدوق
وىمقًمفَ " :وٓ َأ ْقم ِر ُ
ُيٖمرب ،وىمد شمٗمرد سمف ،وُمثٚمف ٓ حيتٛمؾ شمٗمرده ،ومٙمٞمػ سمتٗمرده قمـ ُمثؾ اسمـ قمٛمر ُ مع يمثرة
أصح٤مسمف!


( )3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ-336 :9 ،
( )4اسمـ طمجر" ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م" -638 :5
(" )5ديقان اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم" -424 :4
(" )6اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل" -836 ::
(" )7شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" ص-6:3 :
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ارتامت٘
ذم ظم٤ممت٦م هذا اًمٌح٨م ،واًمذي أمحد اهلل  قمغم ْ
أن أقم٤من قمغم إمت٤مُمف ،وأؾم٠مًمف أن يرزىمٜمل ومٞمف
اإلظمالص ،واًمتقومٞمؼ واًمًداد ،وىمد فمٝمر زم ُمـ ظمالل دراؾم٦م إطم٤مدي٨م اًمٜمت٤مئ٩م أشمٞم٦م:
 ,3سمٚمغ قمدد إطم٤مدي٨م اًمتل ٟمٗمك احل٤ميمؿ قمٚمتٝم٤م ذم يمت٤مب اإليامن َخً٦م وقمنميـ طمدي ًث٤م ،وُم٤م
صمٌ٧م قمٚمتف ُمٜمٝم٤م سمحً٥م اضمتٝم٤مدي إٟمَّام هق صمامٟمٞم٦م أطم٤مدي٨م< سمام ُيِمٙمؾ صمٚم٨م اًمٕمدد-
 ,4شمٜمققم٧م أضمٜم٤مس اًمٕمٚمؾ اعمدروؾم٦مُ ،م٤م سملم قمٚمؾ فم٤مهرة :يمام ذم طمدي٨م رىمؿ ( )9و (،):
وقمٚمؾ ظمٗمٞم٦م< يمام ذم إطم٤مدي٨م ُمـ ( )3إمم (-)8
وأيْم٤م (،):
وُمـ ضمٝم٦م أظمرى قمٚمؾ إؾمٜم٤مدي٦م :يمام ذم إطم٤مدي٨م ُمـ ( )3إمم (ً )8
وقمٚمؾ ُمتٜمٞمف :يمام ذم طمدي٨م (-)9
 ,5أًمٗم٤مظ احل٤ميمؿ

ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمدروؾم٦م شمٜمققم٧م ُم٤م سملم ىمقًمفٟ ٓ" :مٕمٚمؿ ًمف

قمٚم٦م" ،و"ٓ ٟمحٗمظ ًمف قمٚم٦م" ،و"ٓ أقمرف ًمف قمٚم٦م" ،وهبذا ئمٝمر َّ
أن احل٤ميمؿ ٟمٗمك قمٚمٛمف
ُمٚمتٛمً٤م
وُمٕمرومتف ،ومال شمثري٥م قمٚمٞمف وٓ ُم١ماظمذة ،ورطمؿ اهلل احل٤مومظ اًمٕمراىمل إذ ي٘مقل وهق
ً
اًمٕمذر ٕيب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ":ىمد ُأ ِقم ّؾ سم٤مٓظمتالف ومٞمف قمغم قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ،وٓ ُم١ماظمذة
قمغم احل٤ميمؿ ومٞمف ،وم٢م َّٟمف ٟمٗمك طمٗمٔمف"(-)3
ُ ,6مدار اًمتٕمٚمٞمؾ ذم احل٘مٞم٘م٦م قمغم سمٞم٤من آظمتالف يمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر( ،)4وقمدم ُمراقم٤مة
هذا يقىمع ذم ٟمٗمل اًمٕمٚم٦م قمام هق ُمٕمٚمقل ُمـ إطم٤مدي٨م اعمختٚمػ قمغم رواهت٤م-


( )3اعمٜم٤موي ،قمٌد اًمرؤوف زيـ اًمٕم٤مسمديـ" ،ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم" (طُ ،3مٍم :اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى،
3578هـ) -32: :5
( )4اسمـ طمجر" ،اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح" -933 :4
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املصادز ّاملساجع
 ,3اسمـ إصمػم ،اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد" -اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر" -حت٘مٞمؼ :ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن
ؿمٞمح٤م( ،ط ،4سمػموت :دار اعمٕمروم٦م3649 ،هـ)-
جل ْٕمدُ" -مًٜمد اسمـ اجلٕمد" -حت٘مٞمؼ :قم٤مُمر أمحد طمٞمدر ،ط ،3سمػموت:
 ,4اسمـ اجلٕمد ،قمكم سمـ ا َ
ُم١مؾمً٦م ٟم٤مدر3632 ،هـ)-
 ,5اسمـ اجلقزي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم" -اعمقوققم٤مت" -حت٘مٞمؼٟ :مقر اًمديـ سمـ ؿمٙمري ضمٞمالر،
(ط ،3اًمري٤مض :أوقاء اًمًٚمػ363: ،هـ)-
 ,6اسمـ اًمّمالح ،قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـُ" -مٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م" -حت٘مٞمؼٟ :مقر اًمديـ
قمؽم( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٗمٙمر3628 ،هـ)-
 ,7اسمـ اًم٘مٞمؿ ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر" -أطمٙم٤مم أهؾ ِّ
اًمذُم٦م" -حت٘مٞمؼ :يقؾمػ سمـ أمحد اًمٌٙمري ,
ؿم٤ميمر سمـ شمقومٞمؼ اًمٕم٤مروري( ،ط ،3اًمدُم٤مم :رُم٤مدي ًمٚمٜمنم363: ،هـ)-
 ,8اسمـ سمٙمػم ،احلًلم سمـ أمحد" -ؾم١مآت أيب قمٌد اهلل سمـ سمٙمػم ٕيب احلًـ اًمدارىمٓمٜمل"-
حت٘مٞمؼ :قمكم طمًـ قمٌد احلٛمٞمد( ،طَ ،3قم َّامن :دار قمامر362: ،هـ)-
 ,9اسمـ طمٌ٤من ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من" -اًمث٘م٤مت"( -ط ،3اهلٜمد :وزارة اعمٕم٤مرف ًمٚمحٙمقُم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م
اهلٜمدي٦م ،حت٧م ُمراىمٌ٦م :اًمديمتقر حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من ،دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م سمحٞمدر آسم٤مد
اًمديمـ35;5 ،هـ)-
 ,:اسمـ طمٌ٤من ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من" -يمت٤مب اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملم واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم"-
حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ إٟمً٤من ومرطم٤مت( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٚم١مًم١مة365; ،هـ)-
; ,اسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكم" -اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م" -حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم( ،ط،3
اًمري٤مض :دار اًمٕم٤مصٛم٦م363; ،هـ)-
 ,32اسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكم" -اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح" -حت٘مٞمؼ :د -رسمٞمع سمـ ه٤مدي
اعمدظمكم( ،ط ،3اعمديٜم٦م اعمٜمقرة :قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م3626 ،هـ)-
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 ,33اسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكم" -سمذل اعم٤مقمقن ذم ومْمؾ اًمٓم٤مقمقن" -حت٘مٞمؼ :أمحد قمّم٤مم اًمٙم٤مشم٥م،
(ط ،3اًمري٤مض :دار اًمٕم٤مصٛم٦م3633 ،هـ)-
 ,34اسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكم" -شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م( ،ط ،4اعمديٜم٦م،
سمػموت :دار اًمٞمن ،ودار ىمرـمٌ٦م3652 ،هـ)-
 ,35اسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكم" -هتذي٥م اًمتٝمذي٥م" -سم٤مقمتٜم٤مء :إسمراهٞمؿ اًمزيٌؼ ،وقم٤مدل ُمرؿمد،
(ط ،3سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م354; ،هـ)-
 ,36اسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكمً" -مً٤من اعمٞمزان"( ،ط ،3سمػموت :دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م،
3654هـ)-
 ,37اسمـ طمجر ،أمحد سمـ قمكم" ،ومتح اًمٌ٤مري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري" -اقمتٜمك سمفٟ :مٔمر حمٛمد
اًمٗم٤مري٤ميب( ،ط ،3اًمري٤مض :دار ـمٞمٌ٦م3649 ،هـ)-
 ,38اسمـ طمٜمٌؾ ،أمحد سمـ حمٛمدُ" -مًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ" -حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،وآظمريـ،
(ط ،3سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3643 ،هـ)-
 ,39اسمـ طمٜمٌؾ ،قمٌد اهلل سمـ أمحد" -يمت٤مب اًمًٜم٦م"( ،ط ،6رُم٤مدي ًمٚمٜمنم3638 ،هـ)-
 ,3:اسمـ طمٜمٌؾ ،قمٌد اهلل سمـ أمحد" -يمت٤مب اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ" -حت٘مٞمؼ:
ويص اهلل سمـ حمٛمد قمٌ٤مس( ،ط ،4اًمري٤مض :دار اًم٘مٌس3649 ،هـ)-
; ,3اسمـ راهقيف ،إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿُ" -مًٜمد إؾمح٤مق سمـ راهقيف" -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٖمٗمقر سمـ
قمٌد احلؼ اًمٌٚمقر( ،ط ،3اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ ،مٙمتٌ٦م اإليامن3634 ،هـ)-
 ,42اسمـ رضم٥م ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد" -ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي ٓسمـ رضم٥م" -حت٘مٞمؼٟ :مقر اًمديـ
قمؽم( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمٕمٓم٤مء3643 ،هـ)-
 ,43اسمـ رضم٥م ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد" -ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري" -حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م
ُمـ اًمٌ٤مطمثلم( ،ط ،3اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦مُ :مٙمتٌ٦م اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م3639 ،هـ)-
 ,44اسمـ ؾمٕمد ،حمٛمد سمـ ؾمٕمد" -اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمٌػم" -حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد قمٛمر( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة:
ُمٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل3643 ،هـ)-
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 ,45اسمـ ؿم٤مهلم ،قمٛمر سمـ أمحد" -شم٤مريخ أؾمامء اًمث٘م٤مت" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمكم إزهري،
(ط ،3اًم٘م٤مهرة :اًمٗم٤مروق احلديث٦م3652 ،هـ)-
 ,46اسمـ قمٌد اًمؼم ،يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل "اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد" -حت٘مٞمؼ:
ُمّمٓمٗمك سمـ أمحد اًمٕمٚمقي ،حمٛمد قمٌد اًمٙمٌػم اًمٌٙمري( ،ط ،3اعمٖمرب :وزارة قمٛمقم
إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م35:9 ،هـ)-
 ,47اسمـ قمدي ،أسمق أمحد اجلرضم٤مين" -اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل" -حت٘مٞمؼُ :م٤مزن سمـ حمٛمد
اًمنؾم٤موي( ،ط ،5اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد365; ،هـ)-
 ,48اسمـ قمً٤ميمر ،قمكم سمـ احلًـ" -شم٤مريخ دُمِمؼ" -حت٘مٞمؼ :قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي ( ،ط،3
سمػموت :دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع3637،هـ)-
 ,49اسمـ يمثػم ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر" -اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م" -حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل،
(ط ،3دار هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم363: ،هـ)-
 ,4:اسمـ يمثػم ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمرُ" -مًٜمد اًمٗم٤مروق" -حت٘مٞمؼ :إُم٤مم سمـ قمكم سمـ إُم٤مم( ،ط،3
اًمٗمٞمقم :دار اًمٗمالح3652 ،هـ)-
; ,4اسمـ ًمٌ٤من ،قمالء اًمديـ قمكم" -اإلطمً٤من ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طمٌ٤من" -حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م
إرٟم٤مؤوط( ،ط ،4سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3636 ،هـ)-
 ,52اسمـ ُم٤مضمف ،حمٛمد سمـ يزيد" -ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م" -حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمريـ( ،ط،3
دُمِمؼ :دار اًمرؾم٤مًم٦م3652 ،هـ)-
 ,53اسمـ ه٤مٟمئ ،إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿُ" -مً٤مئؾ اإلُم٤مم أمحد" -حت٘مٞمؼ :ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ
حمٛمد( ،ط ،3اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م3642 ،هـ)-
 ,54أسمق طم٤مشمؿ ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد" -يمت٤مب اًمٕمٚمؾ" ،حت٘مٞمؼ :ومريؼ ُمـ اًمٌ٤مطمثلم سم٢مذاف
وقمٜم٤مي٦م :ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل احلٛمٞمد وظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلريز( ،ط ،3اًمري٤مضُ :مٓم٤مسمع
احلٛمٞميض3649 ،هـ)-
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 ,55أسمق داود ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م" -ؾمٜمـ أيب داود" -حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمريـ،
(ط ،3دُمِمؼ :اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م3652 ،هـ)-
 ,56أسمق داود ،ؾمٚمٞمامن سمـ داودُ" -مًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمٌد اعمحًـ
اًمؽميمل( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة :دار هجر363; ،هـ)-
 ,57اإلًمٙم٤مئل ،هٌ٦م اهلل سمـ احلًـ" -ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م" -حت٘مٞمؼ :أمحد
سمـ ؾمٕمد سمـ محدان اًمٖم٤مُمدي( ،ط ،:اًمري٤مض :دار ـمٞمٌ٦م3645 ،هـ)-
 ,58اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ" -اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمدسم٤مد( ،ط:3
اًمري٤مض :اعمتٛمٞمز3662 ،هـ)-
 ,59اًمؼمىم٤مين ،أمحد سمـ حمٛمد" -ؾم١مآت أيب سمٙمر اًمؼمىم٤مين ًمٚمدارىمٓمٜمل" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمكم
إزهري( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة :اًمٗم٤مروق احلديث٦م3649 ،هـ)-
 ,5:اًمٌزار ،أمحد سمـ قمٛمروُ" -مًٜمد اًمٌزار"  ,اعمٜمِمقر سم٤مؾمؿ اًمٌحر اًمزظم٤مر -,حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ
اًمرمحـ زيـ اهلل ،وآظمريـ( ،ط ،3اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ3652 ،هـ)-
; ,5اًمٌٙمجريُ ،مٖمٚمٓم٤مي سمـ ىمٚمٞم٩م" -إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل" -حت٘مٞمؼ :أيب
قمٌد اًمرمحـ قم٤مدل سمـ حمٛمد  ,وأيب حمٛمد أؾم٤مُم٦م سمـ إسمراهٞمؿ( ،ط ،3اًمٗم٤مروق احلديث٦م
ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم3644 ،هـ)-
 ,62اًمٌٞمٝم٘مل ،أمحد سمـ احلًلم" -اًمًٜمـ اًمٙمٌػم" ،حت٘مٞمؼ :إؾمالم ُمٜمّمقر قمٌد احلٛمٞمد( ،ط،3
اًم٘م٤مهرة :دار احلدي٨م364; ،هـ)-
 ,63اًمٌٞمٝم٘مل ،أمحد سمـ احلًلم" -اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل آل قم٤مُمر( ،ط،3
اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من3643 ،هـ)-
 ,64اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك" -اجل٤مُمع اًمٙمٌػم" -حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،وآظمريـ،
(ط ،3دُمِمؼ :دار اًمرؾم٤مًم٦م3652 ،هـ)-
 ,65اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك" -قمٚمؾ اًمؽمُمذي اًمٙمٌػم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمقد حمٛمد ظمٚمٞمؾ وصٌحل
قمامن :اًمدار اًمٕمثامٟمٞم٦م364: ،هـ)-
اًمً٤مُمرائل( ،طَّ ،3
667
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

 ,66احل٤ميمؿ ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل" -اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم" -حت٘مٞمؼ ودراؾم٦مُ :مريمز اًمٌحقث
وشم٘مٜمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة :دار اًمت٠مصٞمؾ3657 ،هـ)-
 ,67احلٜم٤مئل ،احلًلم سمـ حمٛمد" -احلٜم٤مئٞم٤مت" -حت٘مٞمؼ :ظم٤مًمد رزق حمٛمد ضمؼم( ،ط ،3اًمري٤مض:
أوقاء اًمًٚمػ364: ،هـ)-
 ,68اخلٓمٞم٥م ،أمحد سمـ قمكم" -شم٤مريخ سمٖمداد" -حت٘مٞمؼ :سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف( ،ط ،3سمػموت :دار
اًمٖمرب اإلؾمالُمل3644 ،هـ)-
 ,69اًمدارىمٓمٜمل ،قمكم سمـ قمٛمر" -اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقن" -حت٘مٞمؼ :أيب قمٛمر حمٛمد سمـ قمكم
إزهري( ،ط ،3اًم٘م٤مهرة :اًمٗم٤مروق احلديث٦م3656 ،هـ)-
 ,6:اًمدارىمٓمٜمل ،قمكم سمـ قمٛمر" -اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م" -اعمجٚمدات ُمـ إول،
إمم احل٤مدي قمنم" -حت٘مٞمؼ وختري٩م :حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل اًمًٚمٗمل( ،ط ،3اًمري٤مض :دار
ـمٞمٌ٦م627 ،هـ) ،واعمجٚمدات ُمـ اًمث٤مين قمنم ،إمم اخل٤مُمس قمنم قمٚمؼ قمٚمٞمف :حمٛمد سمـ
ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمدسم٤مد( ،ط ،3اًمدُم٤مم :دار اسمـ اجلقزي3649 ،هـ)-
; ,6اًمدوري ،اًمٕمٌ٤مس سمـ حمٛمد "شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمكم إزهري( ،ط،3
اًم٘م٤مهرة ،اًمٗم٤مروق احلديث٦م3656 ،هـ)-
 ,72اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد" -اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م" -حت٘مٞمؼ:
حمٛمد قمقاُم٦م ،وأمحد حمٛمد ٟمٛمر اخلٓمٞم٥م (ط ،4ضمدة ،اعمديٜم٦م ،دار اعمٜمٝم٤مج ودار اًمٞمن،
3652هـ)-
 ,73اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد" -اعمٝمذب ذم اظمتّم٤مر اًمًٜمـ اًمٙمٌػم" -حت٘مٞمؼ :دار اعمِمٙم٤مة ًمٚمٌح٨م
ِ
اًمٕمٚمٛمل ،سم٢مذاف أيب َمتٞمؿ َي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم،
3644هـ)-
 ,74اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد" -شمذيمرة احلٗم٤مظ"( -ط ،3سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
;363هـ)-
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 ,75اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد" -ديقان اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد ؾمٞمد إزهري،
(ط ،3سمػموت :دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م365: ،هـ)-
 ,76اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحد" -ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء" -حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سم٢مذاف
اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط( ،ط ،5سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3627 ،هـ)-
 ,77اًمذهٌل ،حمٛمد سمـ أمحدُ" -مٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد روقان
قمرىمًقد وآظمريـ( ،ط ،3دُمِمؼ :اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م3652،هـ)-
 ,78اًمرازي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد" -اجلرح واًمتٕمديؾ"( -ط ،3طمٞمدر أسم٤مد سم٤مهلٜمد ،سمػموت:
ـمٌٕم٦م جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦مُ ،مّمقرة دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3493 ،هـ)-
 ,79اًمرازي ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر" -خمت٤مر اًمّمح٤مح" -حت٘مٞمؼ :يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد( ،ط،7
سمػموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م3642 ،هـ)-
 ,7:اًمزيٚمٕمل ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل" -ختري٩م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاىمٕم٦م ذم شمٗمًػم اًمٙمِم٤مف"-
اقمتٜمك سمف :ؾمٚمٓم٤من سمـ ومٝمد اًمٓمٌٞمٌم( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اسمـ ظمزيٛم٦م3636 ،هـ)-
; ,7اًمًٌٙمل ،قمٌد اًمقه٤مب سمـ شم٘مل اًمديـ" -ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى" -حت٘مٞمؼ :د -حمٛمقد
حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل د -قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق( ،طُ ،4مٍم :هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم،
3635هـ)-
 ,82اًمًخ٤موي ،حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ" -ومتح اعمٖمٞم٨م سمنمح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م ًمٚمٕمراىمل" -حت٘مٞمؼ:
قمكم طمًلم قمكم( ،طُ ،3مٍمُ :مٙمتٌ٦م اًمًٜم٦م3646 ،هـ)-
 ,83اًمٓمؼماين ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد" -اًمدقم٤مء" -حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م( ،ط ،3سمػموت:
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3635 ،هـ)-
قمامن:
 ,84اًمٓمؼماين ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد" -اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد ؿمٙمقر احل٤مج( ،طَّ ،4
اًمدار اًمٕمثامٟمٞم٦م3653 ،هـ)-
 ,85اًمٓمؼماين ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد" -اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم" ،حت٘مٞمؼ :محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل،
(ط ،3اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م3637 ،هـ)-
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إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

 ,86اًمٓمح٤موي ،أمحد سمـ حمٛمد" -ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر" -حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط( ،ط،3
سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3637 ،هـ)-
 ,87اًم ِّٓمٞمٌل ،احلًلم سمـ قمٌد اهلل" -اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ" -حت٘مٞمؼ :د -قمٌد احلٛمٞمد
هٜمداوي( ،طُ ،3مٙم٦م اعمٙمرُم٦مُ :مٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مز3639 ،هـ)-
 ,88اًمٕمجكم ،أمحد سمـ قمٌد اهللُ" -مٕمروم٦م اًمث٘م٤مت" -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٌتقي( ،ط ،3اعمديٜم٦م
اعمٜمقرةُ :مٙمتٌ٦م اًمدار3627 ،هـ)-
 ,89اًمٗمري٤ميب ،ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد" -يمت٤مب اًم٘مدر" -حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل سمـ محد اعمٜمّمقر( ،ط،3
اًمري٤مض ،أوقاء اًمًٚمػ363: ،هـ)-
 ,8:اًمٗمًقي ،يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من" -اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ" -حت٘مٞمؼ :أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري( ،ط،4
سمػمتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3623 ،هـ)-
; ,8اًمٗمًقي ،يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤منُ" -مِمٞمخ٦م يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل
اًمنيع( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمٕم٤مصٛم٦م3653 ،هـ)-
 ,92اًمٗمٞمقُمل ،أمحد سمـ حمٛمد" ،اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم"( ،ط ،3سمػموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمدون شم٤مريخ
ـمٌ٤مقم٦م)-
 ,93اًم٘م٤مري ،قمكم اعمالُ" -مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح" -سمدون حت٘مٞمؼ (ط ،3سمػموت:
دار اًمٗمٙمر3644 ،هـ)-
 ,94حمٛمد سمـ قمٛمرو اًمٕم٘مٞمكم" ،يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء" -حت٘مٞمؼ :دُ -م٤مزن سمـ حمٛمد اًمنؾم٤موي( ،ط،3
اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد3659 ،هـ)-
 ,95اعمروذي ،أمحد سمـ حمٛمد" -اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل" -حت٘مٞمؼ :ويص اهلل سمـ حمٛمد قمٌ٤مس،
(ط ،3اًم٘م٤مهرة ،دار اإلُم٤مم أمحد3649 ،هـ)-
 ,96اعمروزي ،حمٛمد سمـ ٟمٍم" -شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة" -حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمرسمٞمش( ،ط،3
اًمري٤مض ،اعمٜمّمقرة ،دار اهلدي اًمٜمٌقي ،ودار اًمٗمْمٞمٚم٦م3654 ،هـ)-
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إقمداد :د -ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل آل ٟم٤مس قمًػمي

 ,97اعمزي ،يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ" ،هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل" -حت٘مٞمؼ :سمِم٤مر قمقاد
ُمٕمروف( ،ط ،4سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3653 ،هـ)-
 ,98اعم٘مدد ،حمٛمد سمـ ـم٤مهر" -أـمراف اًمٖمرائ٥م وإومراد ُمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل ط"-
حت٘مٞمؼ :ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل اًمنيع( ،ط ،3اًمري٤مض :دار اًمتدُمري٦م364: ،هـ)-
 ,99اعمٜم٤موي ،قمٌد اًمرؤوف زيـ اًمٕم٤مسمديـ" ،ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم" (طُ ،3مٍم:
اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى3578 ،هـ)-
 ,9:اًمٜمً٤مئل ،أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م" -اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ،حت٘مٞمؼ :طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌل ،أذف
قمٚمٞمف :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط( ،ط ،3سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م3643 ،هـ)-
; ,9اًمٜمً٤مئل ،أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م" -اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم" -حت٘مٞمؼ :وًمٞمد ُمتقزم حمٛمد( ،ط،3
اًم٘م٤مهرة :اًمٗم٤مروق احلديث٦م3653 ،هـ)-
 ,:2اًمٜمً٤مئل ،أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م" -اعمجتٌك ُمـ اًمًٜمـ"( ،ط ،4طمٚم٥مُ :مٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت
اإلؾمالُمٞم٦م3628 ،هـ)-
 ,:3اًمٜمقوي ،حيٞمك سمـ ذف" -إرؿم٤مد ـمالب احل٘م٤مئؼ إمم ُمٕمروم٦م ؾمٜم٦م ظمػم اخلالئؼ" -حت٘مٞمؼ:
قمٌد اًمٌ٤مري ومتح اهلل اًمًٚمٗمل ،ط ،3اعمديٜم٦م اعمٜمقرةُ :مٙمتٌ٦م اإليامن362: ،هـ-
 ,:4اهلٞمثٛمل ،قمكم سمـ أيب سمٙمر" ،يمِمػ إؾمت٤مر قمـ زوائد اًمٌزار" -حت٘مٞمؼ :طمٌٞم٥م اًمرمحـ
إقمٔمٛمل( ،ط ،3سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م35;; ،هـ)-
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