
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سٗاٝح ٗدساٝح .."إرا ٕيل مسشٙ فال مسشٙ تعذٓ"  :حذٝث
 
 

  د. عثذاهلل تِ عثذاذلادٛ اىقحطاّٜ
ميٞح اىعيً٘ ، أسرار ٍشاسك تقسٌ اىذساساخ اإلسالٍٞح

 ، ٗاىذساساخ اإلّساّٞح مبحافظح اىق٘ٝعٞح
 جاٍعح شقشاء.
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 ًَؼّ ايبشح:

تتًؼّ ؾهل٠ ايبشح ٗ ؿكاه١ اؿـٜح َٔ سٝح ايلٚا١ٜ َٚٔ سٝح إعاْٞ اييت  

اًتٌُ عًٝٗا، ٖٚقا َٔ ا٭١ُٖٝ َهإ ٗ ٖقا اينَٔ ايقٟ تهايبت ع٢ً إوًٌُ ؾٝ٘ 

سٝح ايلٚا١ٜ ؾإْ٘ قـ كٟٚ َٔ طلٜل ث٬ث١ َٔ ايِشاب١، ٚأَا َٔ ا٭عـا٤، ؾأَا َٔ 

سٝح ايـكا١ٜ ؾإٕ ٚدٛؿ بعض ا٫ػت٬ف ٗ بعض ا٭يؿاٚ ِٜٖٛ بتٓاقٔٗا َجٌ كٚا١ٜ 

ٝٻٔ ايبشح عـّ ايتٓاقض، ٚنقا ؾإٕ  )ًٖو نول٣(، ٚكٚا١ٜ )إفا ًٖو نول٣( ؾب

ٌٿلات بقيو ايبشح اًتٌُ ع٢ً أِٖ أهباب هكٛٙ نول٣، ٚاًتٌُ ع٢ً أِٖ إب

ٕٴ َع٢ٓ ٬ٖى نول٣ ٚقِٝل، ثِ ايلب٘ بٌ ٖقا إع٢ٓ ٚبٌ ٚدٛؿ  ايوكٛٙ، ٚؾٝ٘ بٝا

ٍڈ يًؿلي ٗ بعض ايؿذلات بعـ هكٛٙ نول٣، ٚقـ ػًّ ايبشح إٍ ١ًْ َٔ  ؿٚ

ٌٿلات ٗ سٝا٠ إوًِ  ايٓتا٥ر ٖا تكـّ بٝاْ٘، َٚٔ تًو ايٓتا٥ر اٱًاك٠ إٍ أ١ُٖٝ إب

ُٶا إفا اقذلٕ  َع فيو اعـاؿ ايك٠ٛ إاؿ١ٜ باٱٓاؾ١ إٍ ايك٠ٛ إع١ٜٛٓ، ٚأْ٘ ئ ٚػِٛ

تهٕٛ يًؿلي ؿٚي١څ ٗ ايعلام، ٫ٚ يًلّٚ ؿٚي١ ٗ ايٌاّ، ٚإٔ ًَو ايؿلي ٚايلّٚ ئ ٜعٛؿ 

 نُا نإ ٚغرل فيو َٔ ايٓتا٥ر.
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In the Name of Allah 

Hadith: “If Khosrau died, there will be no more Khosrau” 

Transmission and knowing1. 

Abstract:  

The research idea is based on studying the hadith of " If Khosrau died…" 

in terms of its transmission and meanings. In regard of transmission, it 

was transmitted by three companions, and about comprehension of the 

hadith, the existence of some differences in some words deludes its 

contradictory such as the transmission: (Caesar died) and another 

transmission: (When Caesar dies).  The study shows that there is no 

contradiction. It explains the most important reasons for Khosrau fall, the 

indications of this fall, and the meaning of Khosrau and Caesar death. 

Then it links between this meaning and the existence of Persian states at 

sometimes after Khosrau fall. The study concludes with a set of results. 

One of these results is pointing to the importance of glad tidings in 

Muslim’s life, especially if this was coupled by preparing physical force 

in addition to moral force. Also, there would be no a Persian state in Iraq, 

or Roman state in Sham, and that the kingdom of Persians and Romans 

will never be back as it was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Prepared by: Dr. Abdullah Bin Abdulhadi Al Qahtani, co-professor at Islamic 

Studies Dept., College of Science and Humanities, Al Kowaiyia Governorate, 

Shaqra University.  
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 َكـ١َ:

، ٚدعٌ َٔ اتٻبع ؿٜٓ٘ َٔ ١ًْ ايوعـا٤، اؿُـ هلل ايقٟ بعح ػامت ا٭ْبٝا٤ 

ٚأؾِض ، ٢ًُٚ اهلل ع٢ً ػرل ا٭ْبٝا٤، ٚسٌل َٔ ساؿ عٔ ًلٜعت٘ ٗ مَل٠ ا٭ًكٝا٤

ُٶا نجرلٶا إٍ ، ا٭تكٝا٤ ٚع٢ً آي٘ ايدلك٠، ايبٴًػا٤ ُٚشابت٘ ايٓؼب١ ا٭ٚؾٝا٤ ٚهًِ توًٝ

 ّٜٛ ايؿٌِ ٚايكٔا٤ أَا بعـ:

ٌٻ ٚع٬ آؿّ عًٝ٘ ايو٬ّ ٚأعـا٤ ايؿ١ًٝٔ ٜتوابكٕٛ ٗ   ؾإْ٘ َق ػًل اهلل د

ؾأٖب٘ اهلل آؿّ ٚمٚد٘ إٍ ا٭كض ٚأٖب٘ َعِٗ ، ٜٚوعٕٛ ٗ إػؿا٤ َعإٗا، طُوٗا

عٔ  ٫ ٚي٘ بڀاْتإ نُا ٗ سـٜح أبٞ هعٝـ اــكٟ َٚا َٔ ْيبٿ بعح إ، إبًٝى

٘ٴ بٳعٳحٳ َٳا) أْ٘ قاٍ: ايٓيب  ًډ ٔٵ اي ـٳ ٚٳيځا ْٳبٹٍّٞ َٹ ًځ ٔٵ اهٵتٳؼٵ ًٹٝؿځ١ٺ َٹ ْٳتٵ إڇيډا ػٳ ٘ٴ نځا ٕڇ يځ ْٳتٳا  بٹڀځا

ْٳ١څ ٙٴ بٹڀځا َٴلٴ ُٳعٵلٴٚفٹ تٳأڃ ٘ٴ بٹايڃ ٔټ ٘ٹ ٚٳتٳشٴ ٝٵ ًځ ْٳ١څ عٳ ٙٴ ٚٳبٹڀځا َٴلٴ ٌٻلٿ تٳأڃ ٘ٴ بٹاي ٔټ ٘ٹ ٚٳتٳشٴ ٝٵ ًځ ّٴ، عٳ ِٴٛ ُٳعٵ ٔٵ ؾځايڃ  َٳ

ِٳ ِٳ ٘ٴ عٳ ًډ  .(1) (تٳعٳايځ٢ اي

ـٶا    ;ٚٗل َِـامٴ ٖقا اؿـٜح َٚٔ أٍٚ ّٜٛ بعح اهلل تعاٍ ؾٝ٘ ْبٝ٘ قُ

ٚآَٔ ب٘ إٛؾكٕٛ ِٖٚ ، ٚأٌٖ ايػٞ ٚاي٬ٍٔ، ؾٓابقٙ ايعـا٤ ع٢ً ايؿٛك ُٓاؿٜـ اٱًلاى

ناْت َٗٝأ٠ يـػٍٛ ايـٜٔ اؿل يهٔ نإ ٖٓاى  . ٕٚععٻا ٖادل إٍ إـ١ُٜٓشابت٘ 

ّٷ توذلٚا باٱه٬ّ ٕععٻا عذنٚا عٔ إٚٗاك نؿلِٖ ٚكأٚا أْ٘ ٫ ٜؿٝـِٖ ٗ ايهٝـ يًٓيب ، أقٛا

 ٤٫ ِٖ إٓاؾكٕٛ.، إ٫ ايتوذل باٱه٬ّ ٚإػؿا٤ ايهؿل٪ٖٚ 

ٌٿل أُشاب٘ ظ١ًُٺ َٔ ايبٌا٥ل اييت قـ ٜوتػلبْٛٗا  ٚقـ نإ ايٓيب   ٜب

ٚنإ ، ٫ٚ ٜكٍٛ إ٫ ايِـم، هِٓٗ ٜٛقٕٓٛ بِـق٘ ؾٝٗا يعًُِٗ بأْ٘ ٫ ٜٓڀل إ٫ باؿلي

ٌٻل ب٘ ٬ٖى نول٣ ٚقِٝل ٚأْ٘ ٫ ٜهٕٛ بعـُٖا ٫ نٹول٣ ٫ٚ قِٝل.   ٖا ب

ٚاهتُلت تًو ، ٚهاكت دَٝٛ ايؿاؼٌ ٗ ب٬ؿ اهلل ؿاع١ٝڄ إٍ ايـٜٔ اؿل

، ـ نإ بٗا نٹول٣ عِٛٝ ايؿلي ٚقَٛ٘ٚق، ؾؿتشت ايعلام اؾَٝٛ بعـ ٚؾا٠ ايٓيب 

ٌټ ، ٚؿاْت ايب٬ؿ باٱه٬ّ، ٚنإ بٗا قِٝل عِٛٝ ايلّٚ ٚقَٛ٘، ٚؾتشت ايٌاّ ٚؿػٌ د

ٚٚٗلت عن٠ ، ٚبكٞ آػلٕٚ ع٢ً ؿِٜٓٗ َكابٌ ؿؾع اؾن١ٜ، أًٖٗا ٗ ٖقا ايـٜٔ ايعِٛٝ

 ٚغرلٖا.، اٱه٬ّ ٗ تًو ايب٬ؿ

                                                 

"املوٓـ ايِشٝض املؼتِل َٔ أَٛك كهٍٛ اهلل ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ ٚهٓٓ٘ ٚأٜاَ٘"، قُـ بٔ ( 1)

ٙ( ، نتاب 1422،)برلٚت: ؿاك طٛم ايٓذا٠، 1ؼكٝل: مٖرل ايٓاُل، ط إزلاعٌٝ ايبؼاكٟ،

 (.7198األسهاّ، باب بٛا١ْ اإلَاّ ٚأٌٖ ٌَٛكت٘)غ
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ٓٿض بايتؿٌِٝ تًو ايبٌل  ، ٣ ايٓب١ٜٛ بؿتض ايعلام ٚايٌاّٖٚقا ايبشح ٜٛ

، ٜٚوؿل عٔ ؽلٜرڈ يًشـٜح، ٚإْؿام نٓٛمُٖا ٗ هبٌٝ اهلل، ٬ٖٚى نول٣ ٚقِٝل

ٕڈ ٕعاْٞ َؿلؿات٘ ٚتٛدٝ٘ ، َٚٔ فيو تٛٓٝض َع٢ٓ ٬ٖى نول٣ ٬ٖٚى قِٝل، ٚبٝا

: )إفا ٚقٛي٘( ٚ)َات نول٣( اػت٬ف ايلٚاٜات ٗ ًإٔ نول٣ بٌ قٛي٘: )ًٖو نول٣

ٚاٱداب١ عٔ َا ٜتِٖٛ َٔ إٔ ٚدٛؿ ؿٚي١ يًؿلي أٚ َا قبً٘ ٜعلٿض ، ( ًٖو نول٣

ٌٿلات ايٓب١ٜٛ اييت ت٪نـ مٚاٍ ؿٚي١ ، اؿـٜح يًتٓاقض ٜٚقنل ايبشح ١ًْ َٔ إب

ٔٶا عـؿٶا َٔ ا٭هباب اييت أؿٻت إٍ مٚاٍ تًو ايـٚي١ ٗ ايؿتٛسات ، ايؿلي ٚأٜ

 اٱه١َٝ٬. 

 أ٫ٚڄ: أ١ُٖٝ ايبشح:

ايؿٛا٥ـ ٚايـكٚي َٔ ايو١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚكب٘ إوًٌُ بقيو إعٌ ايقٟ اهتُـاؿ  -1

 ٖـ٣ اهلل بهتاب٘ ايهلِٜ ٚب٘ إٍ ايڀلٜل ايكِٜٛ.
ساد١ إوًٌُ إوتُل٠ إٍ ايبٌا٥ل ايٛاكؿ٠ ٗ ايو١ٓ ايٓب١ٜٛ يـؾع أٚ كؾع  -2

 ِ.ايٝأي ايقٟ وٌِ يبعِٔٗ بٌ ؾذل٠ ٚأػل٣ ٫ هُٝا ٗ أٚقات توًڊ٘ ا٭عـا٤ عًٝٗ
َجٌ  -ٗ ٖقا اؿـٜح–تٛٓٝض إعاْٞ اييت قـ ؽؿ٢ ع٢ً غرل إتؼِّ  -3

ٚمٖٛا ٖا ٖٛ َوڀٛك ٗ ، َٚع٢ٓ مٚاٍ ًَهُٗا، َع٢ٓ ٬ٖى نول٣ ٬ٖٚى قِٝل

 ايبشح.
ٗٻـ بٗا ايٓيب  -4 ٝٻٔ ؾٝٗا قڂلب  إهعاؿ إوًٌُ ببٝإ ١ًْ َٔ إبٌلات اييت َ ٚب

 مٚاٍ سهِ نول٣.
بٝإ عـؿ َٔ ا٭هباب اييت َٗـت يوكٛٙ ؿٚي١ نٹول٣ ٚمٚاٍ ًَه٘ َٔ أدٌ  -5

 أػق ايع١ٛ ٚايعدل٠. 
ٜٴتِٖٛ َعاكٓتٗا يًشـٜح َجٌ ٚدٛؿ ؿٍٚ  -6 اؾٛاب عٔ بعض اٱًها٫ت اييت 

 يًؿلي ٗ ؾذلات كتًؿ١ بعـ هكٛٙ ؿٚي١ نٹول٣.

ٝٶا: ايـكاهات ايوابك١:  ثاْ

ب١ إًو ؾٗـ ايٛط١ٝٓ ٚؾٗلي َلادع١ ؾٗاكي بعض إهتبات نؿٗلي َهت 

ٚايبشح ع٢ً ايٌبه١ ايعٓهبٛت١ٝ مل أقـ ع٢ً عح َتؼِّ ، َهتب١ إًو عبـايعنٜن

 ٗ ٖقا إٛٓٛع.
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 ثايجٶا: سـٚؿ ايبشح:

َٚلادع١ ايٌلٚغ ، ؽلٜر اؿـٜح َٔ إِاؿك إعتُـ٠ ٗ ايو١ٓ ايٓب١ٜٛ 

 اؿـٜج١ٝ إتعـؿ٠ ٗ بٝإ َع٢ٓ اؿـٜح.

 ايبشح: كابعٶا: َٓٗر

 إٓٗر ا٫هتكلا٥ٞ ا٫هتٓباطٞ.

 ػاَوٶا: إدلا٤ات ايبشح:

ٝٶا  -1  سوب ا٫هتڀاع١.–ػلدت اؿـٜح َٔ نتب ايو١ٓ إعتُـ٠ ؽلدٶا ٚاؾ
 بٝإ إع٢ٓ ايتشًًٝٞ يٮيؿاٚ ايٛاكؿ٠ ٗ اؿـٜح. -2
ايلدٛع يعـؿ َٔ ايٌلٚغ اؿـٜج١ٝ يهتب ايو١ٓ ٕعلؾ١ أقٛاٍ ايعًِ ٗ َباسح  -3

 َٚڀايب ايبشح.
َٚٓٗا ا٫ػت٬ف بٌ ، نٌـ ايٓكاب عٔ َوا٥ٌ قـ ٜتِٖٛ كايؿتٗا يًشـٜح -4

َٚٓٗا ٚدٛؿ ؿٚي١ يًؿلي ٗ ٖقا ، ( ٚ يؿٜ )إفا ًٖو نول٣( يؿٜ: )ًٖو نول٣

 ٚبٝإ نٝـ ٜهٕٛ اؾٛاب عٔ ٖقٙ اٱًها٫ت.، اينَٔ َٚا قبً٘
 هاؿهٶا: ػڀ١ ايبشح:

 ايٓشٛ اٯتٞ:ع٢ً ، ٚػا١ُ، َٚبشجٌ، قوُت ايبشح إٍ َكـ١َ 

، َٚٓٗذ٘، ٚسـٚؿ ايبشح، ٚايـكاهات ايوابكات، إكـ١َ ٚتٌتٌُ ع٢ً: أ١ُٖٝ ايبشح 

 ٚػڀت٘.، ٚإدلا٤ات٘
 إبشح ا٭ٍٚ: اؿـٜح كٚا١ٜ. 
 إبشح ايجاْٞ: اؿـٜح ؿكا١ٜ ٚؾٝ٘ ٔو١ َڀايب: 
 إڀًب ا٭ٍٚ: إع٢ٓ ايتشًًٝٞ ٕؿلؿات اؿـٜح 

  ٚٚأثل فيو ا٫ػت٬ف.، اؿـٜحإڀًب ايجاْٞ: ا٫ػت٬ف ٗ أيؿا 

 .إڀًب ايجايح: عٛاٌَ هكٛٙ نول٣ ايٛاكؿ٠ ٗ ا٭ساؿٜح 

 .إڀًب ايلابع: إبٌلات ايٓب١ٜٛ ايٛاكؿ٠ ٗ هكٛٙ نول٣ 

  :ٜعاكض اؿـٜح ٚدٛؿ ؿٚي١ يًؿلي ػ٬ٍ تاكٜؽ ايـٚي١ إڀًب اـاَى ٌٖ

 بعـ ٬ٖى نول٣. اٱه١َٝ٬

 اـا١ُ: ٚتتُٔٔ أِٖ ْتا٥ر ايبشح. 
 .ؾٗلي إِاؿك 
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 إبشح ا٭ٍٚ: اؿـٜح كٚا١ٜ.

 :ؽلٜر اؿـٜح

ًځوځ )عٔ أبٞ ٖلٜل٠ كٓٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ أْ٘ قاٍ:  ٖٳ إڇفٳا 

ٙٴ ـٳ ٙٴ، نٹوٵلٳ٣ ؾځ٬ځ نٹوٵلٳ٣ بٳعٵ ـٳ ِٳلٳ بٳعٵ ٝٵ ِٳلٴ ؾځ٬ځ قځ ٝٵ ًځوځ قځ ٖٳ ْٳؿڃوٹ، ٚٳإڇفٳا  ٙٹ ٞٚٳايډقٹ٣  ـٹ ٝٳ ٓٵؿځ، بٹ ٔٻ كځيځتٴ

ُٳا ؾٹ ٖٴ ٓٴٛمٳ ٘ٹ ٞنڂ ًډ ٌڇ اي  .(هٳبٹٝ

 كٟٚ اؿـٜح َٔ ث٬ث١ طلم: 

 ايڀلٜل ا٭ٍٚ: طلٜل أبٞ ٖلٜل٠ كٓٞ اهلل عٓ٘:

 ٚكٚاٙ عٓ٘ هت١ َٔ أُشاب٘: 

 ا٭ٍٚ: ُٖاّ بٔ َٓب٘:

َٚٔ طلٜك٘ ايبؼاكٟ ٗ "ُشٝش٘" ، ( 20815أػلد٘ عبـايلمام ٗ "َِٓؿ٘" )غ 

ْٝعِٗ ( 8142ٚ أٓـ ٗ "َوٓـٙ" )غ، ( 76كقِ 2918)غَٚوًِ ٗ "ُشٝش٘" ، ( 3027)غ

 .عٔ ُٖاّ بٔ َٓب٘ عٓ٘ بٓشٛٙ، َٔ طلٜل َعُل

ًځوځ  ٖٳ ِٻ نٹوٵلٳ٣ ٚيؿٛ٘: ) ٕٴ ٫ځ ثٴ ٙٴ نٹوٵلٳ٣ ٜٳهڂٛ ـٳ ِٳلٷ، بٳعٵ ٝٵ ٔٻ ٚٳقځ ًٹهځ ٗٵ ٝٳ ِٻ يځ ٕٴ ٫ځ ثٴ  ٜٳهڂٛ

ِٳلٷ ٝٵ ٙٴ قځ ـٳ ٔٻ، بٳعٵ ُٳ ٖٳا ٚٳيځتٴكڃوٳ ٓٴٛمٴ ٌڇ ؾٹٞ نڂ ٘ٹ هٳبٹٝ ًډ  .(اي

 ايجاْٞ: عبـايلٓٔ ا٭علز: 

َٔ ( 10502ٚأٓـ ٗ "َوٓـٙ" )غ، ( 3120أػلد٘ ايبؼاكٟ ٗ "ُشٝش٘" )غ  

 ٖٚٛ عٓـ أٓـ كتِل. ، عٓ٘ َجً٘ عٔ ا٭علز، طلٜل أبٞ اينْاؿ

 .(بًؿٜ: )إفا ًٖو نول٣

 ايجايح: هعٝـ بٔ إوٝب: 

( 75كق2918ِ"ُشٝش٘" )غٚ َوًِ ٗ ( 3618أػلد٘ ايبؼاكٟ ٗ "ُشٝش٘" )غ

 عٔ ْٜٛى بٔ ٜنٜـ ا٭ًٜٞ. ، َٔ طلٜل ايًٝح بٔ هعـ

 َٔ طلٜل َعُل.( 7714ٚايبناك ٗ "َوٓـٙ" )، ( 7184ٚأٓـ ٗ "َوٓـٙ" )غ

ٚايڀدلاْٞ ٗ "َوٓـ ايٌاٌَٝ" ، ( 6630ٚأػلد٘ ايبؼاكٟ ٗ "ُشٝش٘" )غ

 َٔ طلٜل ًعٝب بٔ أبٞ ٓن٠.( 3009)غ

، ( 1002ٚايٌاؾعٞ ٗ "َوٓـٙ" )غ، ( 75كق2918ِ")غٚأػلد٘ َوًِ ٗ "ُشٝش٘ 

ٚايذلَقٟ ٗ "اؾاَع" ، ( 7268ٚأٓـ ٗ "َوٓـٙ" )غ، ( 1094ٚاؿُٝـٟ ٗ "َوٓـٙ" )غ

ٚابٔ ، ( 428ٚايڀشاٟٚ ٗ "ٌَهٌ اٯثاك" )غ، ( 5881ٚأبٛ ٜع٢ً ٗ "َوٓـٙ" )غ، ( 2216)غ 
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َٔ طلٜل هؿٝإ ( 9/177ايهدل٣" )ٚايبٝٗكٞ ٗ "ايوٓٔ ، ( 6689سبإ ٗ "ُشٝش٘" )غ

 بٔ ع١ٓٝٝ.

، ( ٚهؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ، َٚعُل، ًٚعٝب بٔ أبٞ ٓن٠، أكبعتِٗ )ْٜٛى بٔ ٜنٜـ 

 عٔ هعٝـ بٔ إوٝب عٓ٘ َجً٘.، عٔ اينٖلٟ

ٚدا٤ عٓـ َوًِ َٔ كٚا١ٜ ، ( ٚيؿٜ سـٜح هعٝـ بٔ إوٝب: )إفا ًٖو نول٣ 

، ( إ ابٔ ع١ٓٝٝ بًؿٜ: )قـ َات نول٣..عٔ هؿٝ، ٚابٔ أبٞ عُل ايعـْٞ، عُلٚ ايٓاقـ

 .(عٔ هؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ بًؿٜ: )ًٜٗو نول٣...، ٚدا٤ عٓـ ايڀشاٟٚ َٔ كٚا١ٜ قتٝب١

 :( 1)ايلابع: عبـاهلل بٔ إػرل٠ بٔ أبٞ فباب

عٔ ، َٔ طلٜل اؿاكخ بٔ أبٞ فباب( 508أػلد٘ ايڀشاٟٚ ٗ "ٌَهٌ اٯثاك" )غ 

 عٓ٘ َجً٘. -فبابعبـاهلل بٔ إػرل٠ بٔ أبٞ -عُ٘

 مٜاؿ ٍَٛ بين كنّٚ: :اـاَى

َٔ طلٜل إزلاعٌٝ بٔ أبٞ ػايـ ( 269أػلد٘ إهشام بٔ كاٖٜٛ٘ ٗ "َوٓـٙ" )غ  

ًځوځ ٖٳ ًځا نٹوٵلٳ٣ عٔ مٜاؿ عٓ٘ بًؿٜ: ) ٙٴ نٹوٵلٳ٣ ؾځ ـٳ ًځوځ بٳعٵ ٖٳ ِٳلٴ ٚٳ ٝٵ ًځا قځ ِٳلٳ ؾځ ٝٵ ٙٴ قځ ـٳ  بٳعٵ

ـٺ ْٳؿڃىٴ ٚٳايډقٹٟ ُٻ ٙٹ َٴشٳ ـٹ ٝٳ ٔٻ بٹ ٓٵؿځكځ ُٳا يځتٴ ٖٴ ٓٴٛمٴ ٌڇ ؾٹٞ نڂ ٘ٹ هٳبٹٝ ًډ  .(اي

 ٍَٛ بين ٖاًِ:، إِلٟ –ايواؿي: أبٛ عًك١ُ 

َٚٔ طلٜك٘ ايڀشاٟٚ ، ( 2703أػلز سـٜج٘ أبٛ ؿاٚؿ ايڀٝايوٞ ٗ "َوٓـٙ" )غ 

 .(9687ٚأػلد٘ ايبناك ٗ "َوٓـٙ" )غ، ( 510ٗ "ٌَهٌ اٯثاك" )غ

أبٞ عًك١ُ عٓ٘ كتِلٶا ٚيؿٛ٘: )إفا َٔ طلٜل ( ن٬ُٖا )ايڀٝايوٞ ٚايبناك

ًځوځ ًځا نٹوٵلٳ٣ ٖٳ ٙٴ نٹوٵلٳ٣ ؾځ ـٳ ًځوځ بٳعٵ ٖٳ ِٳلٴ ٚٳإفا  ٝٵ ًځا قځ ِٳلٳ ؾځ ٝٵ ٙٴ قځ ـٳ  .(بٳعٵ

 ايڀلٜل ايجاْٞ: طلٜل دابل بٔ زلل٠ 

 ٚكٚاٙ عٓ٘: عبـإًو بٔ عُرل: 

 َٚوًِ ٗ "ُشٝش٘"، ( 3121أػلز سـٜج٘ ايبؼاكٟ ٗ "ُشٝش٘" )غ 

 .دلٜلَٔ طلٜل  ،( 77كق2919ِ)غ

                                                 

ٜٚلادع: "تٗقٜب ايهُاٍ"، ٜٛهـ بٔ ايننٞ املنٟ، ؼكٝل: ؿ.بٌاك عٛاؿ َعلٚف، ( 1)

 (.35/69ٙ( )1400)برلٚت: ايلهاي١، 1ط
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 م2012-يـ 1431-العدد الجانْ –اجملمد اخلامس َالعشسَى                     دلمٕ جامعٕ املمك خالد لمعمُم الشسعّٕ َالدزاسات اإلسالمّٕ

033 

، ( 20940ٚ)غ، ( 20871ٚأٓـ ٗ "َوٓـٙ" )غ، ( 6629ٚايبؼاكٟ ٗ "ُشٝش٘")غ 

طلٜل أبٞ َٔ  (1871ٚايڀدلاْٞ ٗ "إعذِ ايهبرل" )غ، ( 4286ٚايبناك ٗ "َوٓـٙ" )غ

 .عٛا١ْ

 َٔ طلٜل أبٞ بهل بٔ عٝاَ.( 1872ٚايڀدلاْٞ ٗ "ايهبرل" )غ 

، ( 6690ٚابٔ سبإ ٗ "ُشٝش٘" )غ، ( 3619)غٚأػلد٘ ايبؼاكٟ ٗ "ُشٝش٘"  

 .-ٖٛ ايجٛكٟ-ْٝعِٗ َٔ طلٜل هؿٝإ( 1870ٚايڀدلاْٞ ٗ "إعذِ ايهبرل")غ

َٔ طلٜل كقب١ ( 1829ٚ" ا٭ٚه٘" )غ، ( 1873ٚأػلد٘ ايڀدلاْٞ ٗ "ايهبرل" )غ 

 ابٔ َِك١ً.

ٚكقب١ بٔ ، ٚهؿٝإ ايجٛكٟ، ٚأبٛ بهل بٔ عٝاَ، ٚأبٛ عٛا١ْ، ْٝعِٗ )دلٜل 

َجً٘ عـا كٚا١ٜ أبٞ بهل بٔ  عٔ دابل بٔ زلل٠ ، عٔ عبـإًو بٔ عُرل، ( َِك١ً

ٝٻاَ عٓـ ايڀدلاْٞ ؾذا٤ت كتِل٠.  ع

 ايڀلٜل ايجايح: طلٜل أبٞ هعٝـ اــكٟ:

عٔ ، َٔ طلٜل َٓذاب بٔ اؿاكخ( 4798أػلد٘ ايڀدلاْٞ ٗ "ا٭ٚه٘" )غ 

عٔ أبٞ هعٝـ اــكٟ كٓٞ اهلل ، عٔ عڀ١ٝ ايعٛٗ، عٔ أبإ بٔ تػًب، عبـاهلل بٔ ا٭دًض

 عٓ٘ َجً٘.

ٚڇ ٖقا اؿـٜح عٔ أبإ بٔ تػًب إ٫ ابٔ ا٭دًض تؿلؿ ب٘  ٚقاٍ ايڀدلاْٞ: )مل ٜل

 َٓذاب".

ٗټ ٖٚٛ: ُـٚمٷ ىڀ٧ نجرلٶا  ٚكٴَٞ ، ٚٗ ٖقا اٱهٓاؿ عڀ١ٝ بٔ هعـ ايعٛ

ٚمل ِٜلٿغ ، ( 1)ٔ َلاتب إـيوٌٚدعً٘ ابٔ سذل ٗ إلتب١ ايلابع١ َ، بايتـيٝى ايكبٝض

 بوُاع٘ َٔ أبٞ هعٝـ اــكٟ كٓٞ اهلل عٓ٘.

 

 

 

 

                                                 

)ؿٌَل: ؿاك 1ذل ايعوكالْٞ، ؼكٝل: قُـ عٛا١َ، ط" تكلٜب ايتٗقٜب"، أمحـ بٔ عًٞ بٔ س( 1)

( ، ٚ "تعلٜـ أٌٖ ايتكـٜى بٛبكات املعلٚؾني بايتـيٝى"، 4616كق393ِٙ( )1406ْايلًٝـ، 

)األكؿٕ: َهتب١ املٓاك( 1أمحـ بٔ عًٞ بٔ سذل ايعوكالْٞ، ؼكٝل: ؿ. عاُِ ايكلٜٛتٞ، ط

 (.122كق50ِ)ْ
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 إبشح ايجاْٞ: اؿـٜح ؿكا١ٜ

، إٕ إكِٛؿ ا٭زل٢ َٔ ؿكاه١ ا٭ساؿٜح ٖٛ ايتؿك٘ َا ؾٝٗا َٔ أسهاّ 

ؾؿٝ٘ بٌل٣  ;ؾٛا٥ـ ٚعٹدل ١ْڅ ٖٚقا اؿـٜحٴ ؾٝ٘، ٚا٫ٖتـا٤ َا ؼتٜٛ٘ َٔ ؾٛا٥ـ ٚعٹدل

ٍٷ ، ٚؾٝ٘ سـٜح عٔ أَل غٝيب ٚقت ٚكٚؿ اؿـٜح عٔ إعِّٛ ، ٚؾٝ٘ تقنرل ٚؾٝ٘ فا

ٚٗ َعاؾ١ ٖقا إبشح ًٚلغ َڀايب٘ ، ي٬عتباك ٚا٫ؿٿناك ؾُٝا سٌِ يهول٣ ٚقِٝل

ـٻعٕٛ  ;اٯت١ٝ دٛابٷ عٔ إًها٫تٺ قـ تلؿ ؾإٕ أمٌٜ ايًجاّ عٓٗا ههت أٚي٦و ايقٜٔ ٜ

 ؾإٍ بٝإ ٖقٙ إڀايب:، ٓب١ٜٛ ٚايٛاقعايتٓاقض بٌ بعض ا٭ساؿٜح اي

 ُؿلؿات:إڀًب ا٭ٍٚ:بٝإ إع٢ٓ ايتشًًٝٞ يً

 :ًٖو 

   ٕ  ؾٗعععٛ َعععات ٚتًٗهععع١ڄ ًَٚٗهڄععا  ًٖٚٛنڄعععا ٬ٖنڄعععا ٗ إعذععِ ايٛهعععٝ٘: )ًٖعععو ؾعع٬

ٌ  ٚٗ ٖٚٛايععععو ًٖٚعععو  ًٖهعععع٢ ٖايعععو،   ىق يف ىف يث ُّٱايعنٜععععن ايتٓنٜععع

 ني ُّٱٱَّىك مك لك اك ُّٱٱ َّ يق

َّ حئ جئ يي ىي

      ٚإع٢ٓ ا٭ٍٚ ايقٟ فنلٙ ٖٛ أسـ َعاْٞ اشل٬ى، ٖٚعٛ إعٛت، ٖٚعٛ ا٭يٝعل

ٝٻٓٗعععا ايلاغعععب ا٭ُعععؿٗاْٞ ؾكعععاٍ:    َعٓععع٢ اؿعععـٜح، ٚأَعععا إععععاْٞ ا٭ػعععل٣ ؾكعععـ ب

٘  َٛدٛؿ غرلى عٓـ ، ٖٚٛ عٓو اي٤ٌٞ اؾتكاؿ: أٚد٘ ث٬ث١ ع٢ً )اشل٬ى  نكٛيع

 ٚؾوعععاؿ باهعععتشاي١ ايٌععع٤ٞ ٖٚععع٬ى َّ حل جل مك لك ُّٱ :تععععاٍ

. ايڀععععاّ ًٖعععو ٜٚكعععاٍ َّ يثىث نث مث ُّٱ: نكٛيععع٘

 َّ يم ىم مم ٱُّنكٛي٘: إٛت: ٚايجايح

 اي٤ٌٞ بڀ٬ٕ: ثِ أًاك إٍ َع٢ٓ كابع ؾكاٍ: )ٚايلابع  ٔ ٘  ايععامل  َع  ٚعـَع

 َّزنرن مم ام يل ىل ُّٱبكٛيععع٘: إيٝععع٘ إٌعععاك ؾٓعععا٤ إوععع٢ُ ٚفيعععو كأهٶعععا
 ( اشل٬ى.... ٚايؿكل ٚاـٛف يًعقاب ٜٚكاٍ
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  :نول٣ 

، أٚ بايؿتض نځوٵل٣ ٖٛ: اهِ يهٌ َٔ ًَو َٔ ايؿڂلي، نٹوٵل٣ بهول ايهاف 

ٚٵ َٴعلٻبٷ َٔ ػٴوٵلٳ  ت ايعلب: نٹوٵلٳ٣.ؾكاي، َٚعٓاٙ: ٚاهع إًو، ٚفنل ُاسب ايًوإ أْ٘ 

 .(1) ٚنڂوٛكٷ ع٢ً غرل قٝاي، ٚنوٳاهٹل٠څ، ٚاؾُع َٓ٘ أناهل٠څ 

  :قِٝل 

ِٳلٴ قاٍ ابٔ َٓٛٛك:  ٝٵ ّٳ ٜٳًٞ ًَو اهِ )ٚقځ ِٳلٴ ٚقٌٝ:، ايلټٚ ٝٵ  .(2)( ايلّٚ ًَو قځ

  :ٙٚايقٟ ْؿوٞ بٝـ 
ِٷ ٜكوِ ب٘ ايٓيب   ٚقـ ٚكؿ ٗ أنجل َٔ ، ٗ بعض أسٝاْ٘ ٖقٙ ايًؿ١ٛ قو

، ب٘ ٜكوِ َا نجرلٶا  ايٓيب نإ قوِ )ٖٛ قاٍ ابٔ سذل:سـٜح عٓ٘ 

 .(3)( ٚتـبرلٙ بتكـٜلٙ أٟ: اهلل بٝـ ايعباؿ ْؿٛي أَل إٔ ٚإع٢ٓ:

ْٚكٌ ايٟٓٛٚ دٛام ايٌُٝ ٚاْعكاؿٖا بٗقٙ ايِٝػ١ ٚمٖٛا َٔ اؿًـ َا ٜـٍ  

 .(4) ٚأْ٘ ٫ ػ٬ف ٗ ٖقا، ع٢ً فات اهلل تعاٍ

  :نٓٛمُٖا 

ُٹع َٔ إاٍ ٓٵنٴ قاٍ ;ٜـٚك َع٢ٓ ٖقٙ ايه١ًُ ع٢ً َا دٴ  اهِ ٗ "ايًوإ": )ايهځ

ٓٵنٴ ٚقٌٝ:، ؾٝ٘ ولم ٕٚا ٚعا٤ ٗ أڂسلم إڇفا يًُاٍ ٓٴٛمٷ. ْٚع٘ إـؾٕٛ إاٍ ايهځ ٙٴ نڂ ٓٳنٳ  نځ

ٓٹنٴٙ ٓٵنٶا ٜٳهڃ ٙٴ نځ ٓٳنٳ ٓٳنٵتٴ ٜٚكاٍ: ٚانڃتٳ ٓٳنٳ اؾٹلابٹ ٗ ايبٴلٻ نځ  "أڂعٵڀٹٝتٴ اؿـٜح: ٚٗ، ؾانڃتٳ

ٔڇ ٜٵ ٓٵنٳ  .(5)ٚا٭ځبٝضٳ" ا٭ځٓلٳ ايهځ

 :إڀًب ايجاْٞ: ا٫ػت٬ف ٗ أيؿاٚ اؿـٜح ٚأثل فيو ا٫ػت٬ف

ًځوځ$عٔ أبٞ ٖلٜل٠ َلؾٛعٶا: )، عٔ ُٖاّ، عٔ َعُل، ٚكؿ ٗ كٚا١ٜ عبـايلمام   ٖٳ

ِٻ نٹوٵلٳ٣ ٕٴ ٫ځ ثٴ ٙٴ... نٹوٵلٳ٣ ٜٳهڂٛ ـٳ  ( بٳعٵ

 عٔ أَلڈ اْك٢ٔ.ٚؾٝ٘ ىدل ايٓيب  

                                                 

 (.5/139"يوإ ايعلب"، قُـ بٔ َهلّ بٔ َٓعٛك)برلٚت: ؿاك ُاؿك( )( 1)

بهل ايلامٟ، ؼكٝل: قُٛؿ ( ، ٚ"كتاك ايِشاغ"، قُـ بٔ أبٞ 5/95"يوإ ايعلب")( 2)

 (.560ٙ( )ْ 1415)برلٚت: َهتب١ يبٓإ، 1ػاطل، ط

"ؾتض ايباكٟ ًلغ ُشٝض ايبؼاكٟ"، أمحـ بٔ عًٞ بٔ سذل ايعوكالْٞ، عٓا١ٜ ايٌٝؽ: ( 3)

 (.2/129ٙ( )1380)ايكاٖل٠: املهتب١ ايوًؿ١ٝ، 1عبـايعنٜن بٔ بام، ط

 (.13/21ايٟٓٛٚ،)ايكاٖل٠: املٛبع١ املِل١ٜ( )"ًلغ ُشٝض َوًِ"، و٢ٝ بٔ منلٜا ( 4)

 (.5/401"يوإ ايعلب")( 5)
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ًځوځ ٚٗ ايلٚا١ٜ ا٭ػل٣: )إڇفٳا  ٙٴ... نٹوٵلٳ٣ ؾځ٬ځ نٹوٵلٳ٣ ٖٳ ـٳ  ٖٚٛ ػدل عٔ، ( بٳعٵ

 ؾهٝـ ّهٔ اؾُع بٌ ايلٚاٜتٌ؟إوتكبٌ 

 ٚإٓكٍٛ عٔ ايعًُا٤ ٗ تٛدٝ٘ ٖاتٌ ايلٚاٜتٌ ث٬ث١ أٚد٘: 

 ايٛد٘ ا٭ٍٚ: ايكٍٛ بتعـؿ ايلٚا١ٜ:

ثِ زلع اٯػل ، نول٣ ّٛت إٔ قبٌ ايًؿٌٛ أسـ زلع بإٔ ٜكاٍ: إٕ أبا ٖلٜل٠

ـٻخ بهٌ َُٓٗا: ;َٛت٘بعـ   ؾش

 ع٢ً إ٫، إع٢ٓ ٚاػت٬ف، ايلاٟٚ ٫ؼاؿ بُٝٓٗا اؾُع ِٜض قاٍ ايكلطيب: )ؾ٬

 "إفا أٚيڄا: ؾوُع، َلتٌ  ايٓيب َٔ اؿـٜح زلع ٖلٜل٠ أبا إٔ ٜكـك إٔ ٖٚٛ، بعٝـ تأٌٜٚ

 قبٌ ا٭ٍٚ اؿـٜح قاٍ ايٓيب  ؾٝهٕٛ. نول٣" ًٖو "قـ :ٚبعـٙ، نول٣" ًٖو

ٔٶا ايٓيب ٜٚهٕٛ، ًٜٚٗو ّٛت أْ٘ عًِ ٭ْٻ٘ ;نول٣ َٛت  بعـ ايجاْٞ اؿـٜح قاٍ أٜ

 .(1)( َٛت٘

 ايٛد٘ ايجاْٞ: ٌٓ ايلٚاٜتٌ ع٢ً سايٌ كتًؿٌ:

 ًَه٘ ًٖو أٟ نول٣" ًٖو "إفا ؾكٛي٘ ;ٚاشل٬ى بإٛت ايتػاٜل ٚفيو يٛقٛع

 سكٝك١. نول٣ ب٘ ؾإلاؿ بعـٙ" نول٣ ٜهٕٛ ٫ ثِ نول٣ "َات قٛي٘: ٚأَا، ٚاكتؿع

ٔٶا: )ٚوتٌُ إٔ ٜؿلٻم بٌ إٛت ٚاشل٬ى  َٛت إٕ: ؾٝكاٍ، قاٍ ايكلطيب أٜ

 ٜكع ؾًِ، ًَه٘ ٬ٖى ٚأَا، بقيو عٓ٘ ؾأػدل  ايٓيب سٝا٠ ٗ ٚقع قـ نإ نول٣

ْٻُا -- بهل أبٞ َٚٛت ايٓيب  َٛت بعـ إ٫ فيو  عُل ػ٬ؾ١ ٗ ًَه٘ ًٖو ٚإ

 )(2). 

 ايجايح: ٌٓ اؿـٜح ع٢ً ساٍ ٚاسـ٠ َع تٛدٝٗٗا:ايٛد٘ 

ٖٚٛ إٔ ٜكاٍ: إٕ ايتعبرل بٗقٙ ايًؿ١ٛ: "ًٖو نول٣" بًؿٜ إآٞ ٜلاؿ ب٘ 

ْٴنٿٍ َٓني١ ايٛاقع إتشكل ًڃت:)ٚٗ ٖقا ٜكٍٛ ايعلاقٞ: ، إبايػ١ ست٢  ٖٹلٴ قڂ ٛډا ٕٻ اي ٘ٴ أځ ٛٵيځ  قځ

ًڃوځ ؾٹٞ ٜٳ١ٹ تٹ ٚٳا ـٵ ايلٿ ٔٵ( نٹوٵلٳ٣ َٳاتٳ )قځ ٔٵ ايڃإڇػٵبٳاكڇ َٹ ٞٵ٤ٹ عٳ ٌٻ ٌٳ اي ٘ٹ قځبٵ ٘ٹ يٹتٳشٳكڊلڇ ٚٴقڂٛعٹ  ٚٴقڂٛعٹ

                                                 

"املؿِٗ ملا أًهٌ َٔ نتاب تًؼّٝ َوًِ"، أمحـ بٔ عُل ايكلطيب، ؼكٝل: قٞ ايـٜٔ ( 1)

( ، 7/259ٙ( )1417)ؿٌَل: ؿاك ابٔ نجرل ٚؿاك ايهًِ ايٛٝب، 1َوتٛ، ٜٚٛهـ بـٟٚ، ط

 (.6/626ٜٚلادع: "ؾتض ايباكٟ")

 ( 260-7/259"املؿِٗ ملا أًهٌ َٔ تًؼّٝ نتاب َوًِ")( 2)
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ُٳا ٛٵي٘ ؾٹٞ نځ ٔٵ ؾځعٳبٻلٳ َّ َّ ىث نث مث ٱُّتٳعٳايځ٢ قځ ٌڇ عٳ ُٴوٵتٳكڃبٳ ٓٹٞ ايڃ ُٳا ٘ٹ يٹتٳشٳكڊلڇ بٹايڃ ، ٚٴقڂٛعٹ

ٕڇ ٚٳتٳتٻؿٹلٴ ٜٳتٳا ٚٳا ٘ٴ، ايلٿ ًډ ِٴ ٚٳاځي ًځ  .(1)( أځعٵ

أٚكؿٙ ايعلاقٞ ٗ ايلٚا١ٜ ا٭ػل٣ َٔ قٛي٘: " قـ َات : "ًٖو" ًبٝ٘ َا ٚقٛي٘

 بكٛي٘: "ًٖو إلاؿ ٜهٕٛ إٔ )ٚوتٌُ قاٍ ابٔ سذل ٗ بٝإ فيو:ٚيقيو ، نول٣"

 يًُبايػ١ بعـ ٜكع مل نإ ٚإٕ، إآٞ بًؿٜ عٓ٘ عدل ست٢ فيو ٚقٛع ؼكڊلٴ نول٣"

 أٍٚ اؾُع ٖٚقا، ( 1)ايٓشٌ:  َّيفىف يث ىث نث مث ٱُّٱتعاٍ قاٍ نُا فيو ٗ

 َع إيٝ٘ ِٜاك ؾ٬، ا٭ٌُ ػ٬ف ع٢ً ايتعـؿ ع٢ً ؾشًُ٘ َتشـ ايلٚاٜتٌ كلز ٭ٕ

 .(2)( اؾُع ٖقا إَهإ

 ؿعا٤ أٚ ٚقلب٘ ٚقٛع٘ يتشكل بإٔٞ عٓ٘ عدل ٚقاٍ ٬َ عًٞ ايكاكٟ: )ٚإِا

 .(3)( نول٣ ٜهٕٛ ؾ٬ ٚتؿا٩ٍ

 ايقٟ ، ٚيعٌ ا٭قلب إٍ ايِٛاب َٔ ٖقٙ ا٭ٚد٘ ٖٛ ايٛد٘ ايجايح ٖٛٚ 
 وٌِ ب٘ اؾُع بٌ ايلٚاٜات ع٢ً ٚد٘ أؿم.

 :هبب هكٛٙ نول٣ ٚآثاكٙ:إڀًب ايجايح

ٕٷ  بٌ ، ٫ٚ تـّٚ ؿٚي١څ أبـ ايـٖل، إٕ َٔ هٓٔ اهلل تعاٍ ٗ اؿٝا٠ إٔ ٫ ٜـّٚ إْوا

ٍٷ  ع٢ً اؿل َِٓٛك٠ ٫ ٜٔلٖا َٔ ػقشلا  َع بكا٤ طا٥ؿ١ َٔ أ١َ قُـ –ا٭ٜاّ ؿٚ

ٚأثبت٘ ايكِّ ، ٖٚقا نُا دا٤ت ب٘ ايِْٓٛ ايٓب١ٜٛ -اـدلنُا ثبت بقيو 

 ;أثبتت٘ ٚقا٥ع ا٭ٜاّ إٌاٖـ٠ ٚإوُٛع١ ;ٚدا٤ ٗ ؿٚاٜٚٔ ايو١ٓ ٚايورل٠ ايٓب١ٜٛ، ايكلآْٞ

َٷ ٚامؿٖلت علَٚ ٫ٚ ٜبك٢ إ٫ ٚد٘ ، ؾهِ قاَت ؿٚي١ ع٢ً أْكاض ؿٚي١ ٚنِ ُنقت علٚ

 اؿٞ ايكّٝٛ.

ٕٷ قبٌ بعج١ ايٓيب   ثِ بـأ ٖقا ايٌإٔ ، ٚبعـٖا بكًٌٝ ٚقـ نإ يـٚي١ ؾاكي ًأ

ٚيهٔ ٖقا ايتُنټم هببٷ اقت٢ٔ آثاكٶا أؿٻت ، ىبٛ ٦ًٝٶا ؾ٦ٌٝٶا ست٢ ُنٻم ًَوڂ نول٣

 إٍ فيو ايوكٛٙ:

                                                 

"طلغ ايتجلٜب يف ًلغ ايتكلٜب "، عبـايلسِٝ بٔ اؿوني ايعلاقٞ)برلٚت: ؿاك إسٝا٤ ايذلاخ ( 1)

 (.7/250ايعلبٞ( )

 ( 6/626"ؾتض ايباكٟ")( 2)

ايؿهل،  )برلٚت: ؿاك1املِابٝض"، عًٞ بٔ قُـ املال قاكٟ، ط ٌَها٠ ًلغ املؿاتٝض "َلقا٠( 3)

1422( )ٙ15  /396 ) 
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 عًٝ٘: ٚؿعا٤ ايٓيب  هبب هكٛٙ نول٣: ُنٜك٘ نتاب ايٓيب

ٚعـّ تٛقرلٙ يًٓيب ، ٘ عـّ اتباع٘ اؿلايعاٌَ ا٭هاي ٗ هكٛٙ نول٣ ٚؿٚيت

 ،ُٚنٜل نتاب٘ ايقٟ ؿعاٙ ؾٝ٘ إٍ ايـػٍٛ ٗ ؿٜٔ  ;ٚاهتهباكٙ عٔ قبٍٛ اؿل

ٕٻ ;اٱه٬ّ ٍٳ ؾؿٞ ُشٝض ايبؼاكٟ عٔ ابٔ عباي كٓٞ اهلل عُٓٗا: أځ ٘ٹ كٳهٴٛ ًډ  )بٳعٳحٳ : اي

٘ٹ ـٹ َٳعٳ نٹوٵلٳ٣ إڇيځ٢ بٹهٹتٳابٹ ٘ٹ عٳبٵ ًډ ٔڇ اي ٞٿ سٴقٳاؾځ١ځ بٵ ُٹ ٗٵ ٙٴ، ايوٻ َٳلٳ ٕٵ ؾځأځ ٘ٴ أځ ـٵؾځعٳ ِڇ إڇيځ٢ ٜٳ ٛٹٝ  عٳ

ٔڇ ٜٵ ٘ٴ، ايڃبٳشٵلٳ ـٳؾځعٳ ِٴ ؾځ ٛٹٝ ٔڇ عٳ ٜٵ ُٻا، نٹوٵلٳ٣ إڇيځ٢ ايڃبٳشٵلٳ ًځ ٙٴ ؾځ ٘ٴ قځلٳأځ ٕٻ ؾځشٳوٹبٵتٴ - َٳنٻقځ ٔٳ أځ  ابٵ

ٝٻبٹ ُٴوٳ ٍٳ ايڃ ـٳعٳا - قځا ِٵ ؾځ ٗڇ ٝٵ ًځ ٍٴ عٳ ٘ٹ كٳهٴٛ ًډ ٕٵ اي ُٳنٻقڂٛا أځ ٌٻ ٜٴ ُٳنٻمڈ نڂ  .(1)( َٴ

، ٖٚقٙ ايـع٠ٛ ايٓب١ٜٛ دنا٤ٶ ٚؾاقڄا ع٢ً ه٤ٛ ُٓٝع نول٣ بهتابٹ ايٓيب 

أٚ تٛقرل ، ٚاهتهباكٙ عٔ اٱُػا٤ إٍ اـڀاب، ٫ٚهتٓهاؾ٘ عٔ ايـػٍٛ ٗ اٱه٬ّ

٘ٹ   .َلهٹً

ٚٗ بٝإ َع٢ٓ ايتُنٜل ايٛاكؿ ٗ اؿـٜح ٜكٍٛ ايهلَاْٞ: )... َٚعٓاٙ إٔ ٜؿٛقٛا 

ثِ مل ًٜبح ، ٜكاٍ ٗ ايتاكٜؽ: إٕ ابٓ٘ ًرلٜٚ٘ قتً٘ بإٔ َنم بڀٓ٘، ايتُنٜلنٌ ْٛع َٔ 

بعـ قتً٘ إ٫ هت١ أًٗل ٜكاٍ: بلٜٚن ٕا أٜكٔ باشل٬ى ٚنإ َأػٛفٶا عًٝ٘ ؾتض ػنا١ْ 

ٚنإ ابٓ٘ َٛيعٶا بقيو ، ا٭ؿ١ٜٚ ٚنتب ع٢ً سك١ ايوِ: "ايـٚا٤ ايٓاؾع يًذُاع"

اـنا١ْ ؾلأ٣ اؿك١ ؾتٓاٍٚ َٓٗا ؾُات َٔ فيو  ؾاستاٍ ٗ ٬ٖن٘ ؾًُا قتٌ أباٙ ؾتض

َٚايت عِٓٗ ، ٚمل ٜكِ شلِ بعـ ايـعا٤ عًِٝٗ أَل ْاؾق بٌ أؿبل عِٓٗ اٱقباٍ، ايوِ

سٌ  ٚأقبًت عًِٝٗ ايٓشٛي ست٢ اْكلٓٛا عٔ آػلِٖ ٗ ػ٬ؾ١ عُل ، ايـٚي١

 ( 2)( تٛدٝٗ٘ هعـ بٔ أبٞ ٚقاْ إٍ ايعلام

 ع٢ً نول٣: آثاك ؿعا٤ ايٓيب 

 ا٭ٍٚ: تٛي١ٝ اب١ٓ نول٣:
ّٷ إٔ إلأ٠ ٫ تًِضٴ ي١ٜ٫ًٛ ايعا١َ ؾكـ دعٌ اهلل هبشاْ٘ ٚتعاٍ  ;نُا ٖٛ َعًٛ

ٚيٝى َٔ ٖقٙ ، شلا َٔ ايكـكات ٚاٱَهاْات َا ٜٓاهب ػٹًكتٗا اييت ػًكٗا اهلل عًٝٗا

ُټٌ اي١ٜ٫ٛ ايعا١َ.، اٱَهاْات ايكـك٠ ع٢ً إؿاك٠ ايـٚي١  أٚ ؼ

                                                 

 (.64أػلد٘ ايبؼاكٟ يف "ُشٝش٘"، نتاب ايعًِ، باب َا ٜقنل يف املٓاٚي١)غ( 1)

)برلٚت: ؿاك إسٝا٤ 1"ايهٛانب ايـكاكٟ"، سلى ايـٜٔ قُـ بٔ ٜٛهـ ايهلَاْٞ، ط( 2)

 (.2/22ٙ( )1430ايذلاخ، 
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ٌٻ ، ؾ٬ مايت ٗ هؿٍٛ ;ٚع٬ يتًو ايـٚي١ ايوكٛٙ ٚايتٌتت ٚقـ ًا٤ اهلل د

ؾبعـ ٚؾا٠ نول٣ تٛيت ابٓت٘ ًَو ؾاكي ؾهإ أثلٶا  ;ٚلُٗا ٗ أؾٍٛ بعـ ؿعا٤ ايٓيب 

ٖا نإ بـا١ٜڄ ي٬مـاك ٚايوكٛٙ ايقٟ اْػُوت تًو ايـٚي١  َٔ آثاك ؿعا٤ ايٓيب 

 ٗ ٓأت٘.

ُٻا عٔ أبٞ بهل٠  ًځؼٳ قاٍ: )يځ ٍٳ بٳ ٘ٹ كٳهٴٛ ًډ ٕٻ  اي ٌٳ أځ ٖٵ ـٵ ؾځاكڇيٳ أځ ًډهڂٛا قځ ِٵ َٳ ٗڇ ٝٵ ًځ ٓٵتٳ عٳ  بٹ

ٍٳ: نٹوٵلٳ٣ ٔٵ$  قځا ًٹضٳ يځ ّٷ ٜٴؿڃ ٛٵ ٛٵا قځ ِٴ ٚٳيډ ٖٴ َٵلٳ َٵلٳأځ٠ڄ أځ  .(1)( # ا

َٻ١ٺ سامت  ٫ٚ كٜب إٔ ايؿ٬غ َٔ ايهًُات اؾاَع١ اييت إٕ سًِت يؿلؿٺ أٚ أ

ـټ، ايٓذاغ ٚايهلا١َ  فيو. ٚإٕ ؽًډؿت سٌِ ٓ

 ايؿٛم ٚايؿ٬غ، أَل شلِ ٜوتكِ مل ؾإِْٗ نإ )ٚنقيوقاٍ ابٔ اؾٛمٟ:

 إٔ ع٢ً ؿيٌٝ اؿـٜح ٚٗ، َاْع إلأ٠ ْٚكّ ايلأٟ نُاٍ إٍ وتاز ٚايتـبرل، بإڀًٛب

 .(2)( ايٓهاغ عكـ ٫ٚ ايكٔا٤ ٫ٚ اٱَاك٠ تًٞ ٫ إلأ٠

 ٚقـ فنل ايِٓعاْٞ إٔ َٔ ؾٛا٥ـ اؿـٜح إٔ ايٓاي َٕٓٗٝٛ عٔ دًب عـّ 

 .(3)َٚأَٛكٕٚ بانتواب َا ٜهٕٛ هببٶا يًؿ٬غ، ايؿ٬غ ٭ْؿوِٗ

 ايجاْٞ: ايؿتض اٱه٬َٞ يب٬ؿ نٹول٣:

ـٻّ إٔ ايٓيب  ٌٻل بإْؿام نٓٛم نٹول٣ ٚقِٝل ٗ هبٌٝ اهلل تعاٍ قـ تك ٕٚعععٻا ، ب

ّڇ ب٘ ٚأُشا نإ ايٓيب  ؾكـ هاكت اؾَٝٛ  ;َأَٛكٕٚ بايـع٠ٛ إٍ اٱه٬

ٔڇ اهلل تعاٍ ;اٱه١َٝ٬  .ٱقا١َ ؿٜ

نإ ٜأَل اؾَٝٛ بـع٠ٛ أٌٖ ايب٬ؿ اييت  ٚغرلٴ ػافٺ ع٢ً ايكاك٨ إٔ ايٓيب  

ـټ عِٓٗ ٜٴه أٚ ، ٭ٕ إكِٛؿ سٌِ ;ٜكـَْٛٗا إٍ إسـ٣ ث٬خ ػٹ٬ٍ: إَا اٱه٬ّ ٚس٦ٓٝقٺ 

ٍڇأٚ ، ؿؾع اؾن١ٜ  ٱٚٗاكڇ ؿٜٔ اهلل دٌ ٚع٬. ;ايكٹتا

ٚٳإڇفٳا إٔ ايٓيب  ؾؿٞ سـٜح بلٜـ٠ بٔ اؿڂِٝب   ٚٻىځ يځكٹٝتٳ قاٍ: ).... ـٴ ٔٵ عٳ  َٹ

ٌٳ ٌٵلڇنٹ ُٴ ِٵ ايڃ ٗٴ ًځاخٹ إڇيځ٢ ؾځاؿٵعٴ ٍڈ ثٳ ِٳا ٚٵ ػٹ ٍڈ أځ ًځا ٔٻ ػٹ ٗٴ ٜٻتٴ ٌٵ أځدٳابٴٛىځ َٳا ؾځأځ ِٵ ؾځاقڃبٳ ٗٴ ٓٵ ـٻ َٹ ِٵ ٚٳنڂ ٗٴ ٓٵ ِٻ، عٳ  ثٴ

                                                 

إىل نول٣  أػلد٘ ايبؼاكٟ يف "ُشٝش٘"، نتاب املػامٟ، باب نتاب ايٓيب ( 1)

 (.4425ٚقِٝل)غ

"نٌـ املٌهٌ َٔ سـٜح ايِشٝشني"، عبـايلمحٔ بٔ عًٞ بٔ اؾٛمٟ، ؼكٝل: عًٞ ( 2)

 (.1/325( )1418)ايلٜاض: ؿاك ايٛطٔ، 1ايبٛاب، ط

)ايكاٖل٠: َهتب١ َِٛؿ٢ ايبابٞ 4"هبٌ ايوالّ ًلغ بًٛؽ امللاّ"، قُـ األَرل ايِٓعاْٞ، ط( 3)

 (.4/123ٙ( )1379اؿًيب، 
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ِٵ ٗٴ ّڇ إڇيځ٢ اؿٵعٴ ًځا ٕٵ ايڃإڇهٵ ٌٵ أځدٳابٴٛىځ ؾځإڇ ِٵ ؾځاقڃبٳ ٗٴ ٓٵ ـٻ َٹ ِٵ.... ٚٳنڂ ٗٴ ٓٵ ٕٵ عٳ ِٵ ؾځإڇ ٛٵا ٖٴ ِٵ أځبٳ ٗٴ ًڃ ٜٳ١ځ ؾځوٳ ٕٵ ايڃذٹنٵ  ؾځإڇ

ِٵ ٌٵ أځدٳابٴٛىځ ٖٴ ِٵ ؾځاقڃبٳ ٗٴ ٓٵ ـٻ َٹ ِٵ ٚٳنڂ ٗٴ ٓٵ ٕٵ، عٳ ِٵ ؾځإڇ ٛٵا ٖٴ ٔٵ أځبٳ ٘ٹ ؾځاهٵتٳعٹ ًډ ِٵ.. بٹاي ٗٴ ًڃ  .(1)( ٚٳقځاتٹ

 ٚاػٗت دَٝٛ ايؿتض اٱه٬َٞ إٍ ايعلام ٗ ػ٬ؾ١ عُل بٔ اـڀاب  

 ،ؾاهتعاْٛا باهلل  ;ٚعلٓٛا اٱه٬ّ أٚ اؾن١ٜ ع٢ً أٌٖ تًو ايب٬ؿٹ ؾأبٛا

ناْت َٓٗا َعلن١ ايكاؿه١ٝ اييت ، ٚسًِت بٌ ايؿلٜكٌ َعاكى ع١ُٝٛ، ٚقاتًِٖٛ

  َنٻقت علَ نٹول٣ ٗ ايو١ٓ اـاَو١ عٌل٠ َٔ اشلذل٠.

 ؾأًاك عًٝ٘ َا  -ٖٚٛ َٔ ايؿليڇ-اهتٌاك اشللَنإ  ٚقـ نإ عُل  

ٝٻ١ قاٍ: )بٳعٳحٳ ُٳلٴ ٖٛ ٚاكؿ ٗ اؿـٜح ايقٟ كٚاٙ دٴبرل بٔ س ٓٻايٳ عٴ ٓٳا٤ٹ ٗ اي  أځؾڃ

ِٳاكڇ َٵ ٕٳ ا٭ځ ًڂٛ ٌٳ ٜٴكځاتٹ ٌٵلڇنٹ ُٴ ِٳ، ايڃ ًځ ٕٴ ؾځأځهٵ َٴنٳا ٗٴلٵ ْٿٞ :ؾكاٍ ايڃ ٌٹرلٴىځ إڇ ٟٻ ؾٹ٢ َٴوٵتٳ ٙٹ َٳػٳامڇ . ٖٳقٹ

ٍٳ: ِٵ قځا ٗٳا، ْٳعٳ ًڂ ٌٴ َٳجٳ َٳجٳ ٔٵ ٚٳ ٗٳا َٳ ٔٳ ؾٹٝ ٓٻايڇ َٹ ٔٵ اي ٚٿ َٹ ـٴ ٌٳ عٳ ُٹ ًٹ ُٴوٵ ٌٴ ايڃ ٘ٴ طځا٥ٹلڈ َٳجٳ ٘ٴ كٳأڃيٷ يځ  ٚٳيځ

ٕڇ ٓٳاسٳا ٘ٴ دٳ ٕڇ ٚٳيځ ٕٵ، كڇدٵ٬ځ ـٴ نڂوٹلٳ ؾځإڇ ٔڇ أځسٳ ٝٵ ٓٳاسٳ ٔٳتٹ ايڃذٳ ٗٳ ٕڇ ْٳ ٓٳاغڈ ايلٿدٵ٬ځ ٕٵ، ٚٳايلٻأڃيٴ بٹذٳ  ؾځإڇ

ٓٳاغٴا نڂوٹلٳ ٔٳتٹ اٯػٳلٴ يڃذٳ ٗٳ ٕڇ ْٳ ٕٵ، ٚٳايلٻأڃيٴ ايلٿدٵ٬ځ ـٹؾٳ ٚٳإڇ ٖٳبٳتٹ ايلٻأڃيٴ ًٴ ٕڇ فٳ ٕڇ ايلٿدٵ٬ځ ٓٳاسٳا  ٚٳايڃذٳ

ٓٳاغٴ، نٹوٵلٳ٣ ؾځايلٻأڃيٴ، ٚٳايلٻأڃيٴ ِٳلٴ ٚٳايڃذٳ ٝٵ ٓٳاغٴ، قځ ُٴلڇ، ؾځاكڇيٴ اٯػٳلٴ ٚٳايڃذٳ ٌٳ ؾځ ُٹ ًٹ ُٴوٵ ٓٵؿٹلٴٚا ايڃ ٝٳ ًڃ  ؾځ

  .(2)( نٹوٵلٳ٣ إڇيځ٢

  ٚبعـ ؾإٕ ؿعا٤ٳ ايٓيب  َٚا تبع٘ َٔ آثاك نإ ٖا أؿ٣ إٍ ٬ٖى

ّڇ ٗ ب٬ؿٙ َٚا سٛشلا َٔ ايب٬ؿ. ؾأُبشت ، ٚامواكڇ ًٖهت٘، نٹول٣ ٚاْتٌاك اٱه٬

ٕٴ يًعباؿ٠ ب٬ؿٶا إه١َٝ٬ ٜٓڀًلٴ َٓٗا ايٓٛك ، تًو ايب٬ؿ اييت ناْت تٛقـ ؾٝٗا ايٓرلا

 ٚبػـاؿ.، اٱه١َٝ٬ ٗ أطٛاكٖا إؼتًؿ١ نايهٛؾ١ٚناْت بعض َـْٗا عٛاُِ يًؼ٬ؾ١ 
 إڀًب ايلابع: إبٌلات ايٓب١ٜٛ اييت ت٪ٜـ مٚاٍ ؿٚي١ نول٣:

ٌٻل ايٓيب   ٌٻل ، ب٬ٗى نٹول٣ -نُا ٗ اؿـٜح قٝـ ايـكاه١-ب  ٚب

، ٚقـ دا٤ت بٌا٥ل أػل٣ بنٚاٍ ؿٚي١ نٹول٣، بإْؿام نٓٛمٙ ٗ هبٌٝ اهلل تعاٍ

، ٚٗ ٖقا إڀًب فنلٴ يبعض تًو ايِْٓٛ ايٓب١ٜٛ، ٖقا اؿـٜحٚإْؿام نٓٛمٙ غرل 

ٝٿ١ُ.  ٚاهتؼلازٷ يبعض َا ؾٝٗا َٔ ؾٛا٥ـ ق

ٔٻ أ٫ٚڄ: عٔ دابل بٔ زلل٠  ِٳابٳ١څ قاٍ: )"يځتٳؿڃتٳشٳ ٔٵ عٹ ٌٳ َٹ ُٹ ًٹ ُٴوٵ ٚٵ ايڃ ٔٵ أځ   َٹ

                                                 

أػلد٘ َوًِ يف "ُشٝش٘"، َوًِ بٔ اؿذاز ايٓٝوابٛكٟ، ؼكٝل: قُـ ؾؤاؿ عبـايباقٞ، ( 1)

 (.3كق1731ِٙ( نتاب اؾٗاؿ ٚايورل)غ1412)ايكاٖل٠: ؿاك اؿـٜح، 1ط

 (.3159ٛاؿع١ َع أٌٖ اؿلب)غأػلد٘ ايبؼاكٟ يف "ُشٝش٘"، نتاب اؾن١ٜ، باب اؾن١ٜ ٚامل( 2)
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ٌٳ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٓٵنٳ ايڃ ٍڇ نځ ٝٳضڇ" ؾٹٞ ايډقٹٟ نٹوٵلٳ٣ آ ٍٳ ايڃأځبٵ ٝٵبٳ١ڂ: قځا ٔٵ قڂتٳ ٌٳ َٹ ُٹ ًٹ ُٴوٵ ِٵ ايڃ  ٚٳيځ

ٌٴوډ  .(1)( ٜٳ

  ؾٝ٘ ايقٟ ا٭بٝض ايكِل ٚؾٝٗا، إـا٥ٔ إوًُٕٛ قاٍ ايكلطيب: )...ٚؿػٌ

 :ايتاكٜؽ أٌٖ قاٍ. َجًٗا ٜوُع مل اييت ايٓؿٝو١ ٚفػا٥لٙ، ٚأَٛاي٘، نول٣ إٜٛإ

ُٶا إٔ غرل - َلات ث٬خ- أيـ أيـ أيـ آ٫ف ث٬ث١ ا٭بٝض ايبٝت ٗ نإ  ؾلٻ ٕا كهت

َٶا  اهلل ؾًُه٘، اٯػل ايِٓـ ٚتلى، ا٭َٛاٍ بٝٛت ٗ نإ َا ِْـ َع٘ ٌٓ َٓٗن

يًعٝإ عٝح ٜٔڀل إيٝ٘ نٌ  إوًٌُ... ؾهإ فيو نً٘ َٛٗلٶا يِـم ايٓيب 

 .(2)( إْوإ

 إف أطًع٘ اهلل ;ٖٚقا َٚا قبً٘ َٔ أٚٓض ايـ٥٫ٌ ع٢ً ْب٠ٛ قُـ  

ًٹع عًٝ٘ بٌلٷ َٔ َعلؾ١ بعض ا٭َٛك إوتكب١ً اييت تعاٍ ع٢ً َا ٫  ّهٔ إٔ ٜڀډ

 ٫ ٜعًُٗا إ٫ اهلل دٌ ٚع٬.

ٝٶا ٓٳا : ٚعٔ عـٟ بٔ سامت ثاْ ٝٵ ْٳا قاٍ: )بٳ ـٳ أځ ٓٵ ٓٻبٹ٢ٿ عٹ ٙٴ إڇفٵ  اي ٌٷ أځتٳا ٌٳهځا كٳدٴ ٘ٹ ؾځ ٝٵ  إڇيځ

ِٻ، ايڃؿځاقځ١ځ ٙٴ ثٴ ٌٳهځا، آػٳلٴ أځتٳا ٌڇ قځڀڃعٳ ؾځ ٟټ ٜٳا$  :ؾكاٍ .ايوٻبٹٝ ـٹ ٌٵ عٳ ٜٵتٳ ٖٳ ًڃتٴ: .#ايڃشٹرلٳ٠ځ كٳأځ ِٵ قڂ ٖٳا يځ  أځكٳ

ـٵ ْٵبٹ٦ٵتٴ ٚٳقځ ٗٳا أڂ ٓٵ ٍٳ: .عٳ ٕٵ$  قځا ٝٳا٠څ بٹوځ طځايځتٵ ؾځإڇ ٔٻ سٳ ٜٳ ٓٳ١ځ يځتٳلٳ ٛډعٹٝ ٌٴ اي ٔٳ تٳلٵتٳشٹ  سٳتٻ٢، ايڃشٹرلٳ٠ٹ َٹ

ـٶا تٳؼٳافٴ ٫ځ، بٹايڃهځعٵبٳ١ٹ تٳڀڂٛفٳ ٘ٳ إڇ٫ډ أځسٳ ًډ ًڃتٴ -#  اي ُٳا قڂ ٝٵين ؾٹٝ ٔٳ بٳ ٝٵ ٔٳ ْٳؿڃوٹٞ ٚٳبٳ ٜٵ ٝٿ٧ڈ ؿٴعٻاكٴ ؾځأځ  طځ

ٔٳ ـٵ ايډقٹٜ ٔٵ$  ايڃبٹ٬ځؿٳ. هٳعٻلٴٚا قځ ٝٳا٠څ بٹوځ طځايځتٵ ٚٳيځ٦ٹ ٔٻ سٳ ٓٴٛمٴ يځتٴؿڃتٳشٳ ًڃتٴ: .# نٹوٵلٳ٣ نڂ  قڂ

ٔڇ نٹوٵلٳ٣ َٴنٳ بٵ ٍٳ: ٖٴلٵ ٔڇ نٹوٵلٳ٣$  قځا َٴنٳ بٵ   ....#..ٖٴلٵ

ٍٳ ـٹ٣پ قځا ٜٵتٴ عٳ ٓٳ١ځ ؾځلٳأځ ٛډعٹٝ ٌٴ اي ٔٳ تٳلٵتٳشٹ   تٳؼٳافٴ ٫ځ، بٹايڃهځعٵبٳ١ٹ تٳڀڂٛفٳ سٳتٻ٢ ايڃشٹرلٳ٠ٹ َٹ

٘ٳ إڇ٫ډ ًډ ٓٵتٴ، اي ٔڇ ٚٳنڂ ُٳ ٓٴٛمٳ اؾڃتٳتٳضٳ ؾٹٝ ٔڇ نٹوٵلٳ٣ نڂ َٴنٳ... بٵ  .(3)( ٖٴلٵ

ِڇ نٹول٣( 4)بؿتض اؿٹرل٠ ؾكـ أػدل ايٓيب    ، ٚقـ ناْت ؼت سه

ِڇ ايبٌا٥لڇ َٚٔ أٚقعٗا ٗ ْؿٛي ٖٚقا ، ٚأػدل باؾتتاغ نٓٛم نٹول٣ َٔ أعٛ

ٚٚها٥ٌ تجبٝت ايـٜٔ ٗ قًٛب أُشاب٘ ، َٚٔ ؿ٥٫ٌ ْبٛت٘ ، أُشاب٘ ٚإوًٌُ ْٝعٶا

ـٺ بإه٬ّ. ٍټ ع٢ً أْ٘ سـٜحٴ عٗ  ؾإٕ ن٬ّ عٍٟـّ ايقٟ أُٓلٙ ٗ ْؿو٘ ٜـ

                                                 

 ( 78كق2919ِأػلد٘ َوًِ يف "ُشٝش٘"، نتاب ايؿنت ٚأًلاط ايواع١)غ ( 1)

 (.7/261"املؿِٗ ملا أًهٌ َٔ تًؼّٝ نتاب َوًِ ")( 2)

 (.3595أػلد٘ ايبؼاكٟ يف "ُشٝش٘"، نتاب املٓاقب، باب عالَات ايٓب٠ٛ يف اإلهالّ)غ ( 3)

ِٝل2/328٠يبًـإ")برلٚت: ؿاك ايؿهل( )قاٍ ٜاقٛت اؿُٟٛ يف "َعذِ ا( 4)  ثِ بايهول ( :)أؿ

 ايٓذـ(. ي٘ ٜكاٍ َٛٓع ع٢ً ايهٛؾ١ َٔ أَٝاٍ ثالث١ ع٢ً ناْت ٚكا٤، َـ١ٜٓ ايوهٕٛ
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 إٔ ٜتٗا٣ٚ سهِ نول٣ بٔ ٖلَن بٌ قـ اهتػلب عـٟ بٔ سامت  

 .(1)إٗاب١ ٚإها١ْ ٗ فيو ايٛقتٕا ي٘ َٔ ايع١ُٛٹ ٚ

ٓٳعٳتٵ سـٜح أبٞ ٖلٜل٠ عٔ ايٓيب  ثايجٶا: َٳ ٗٳا ايڃعٹلٳامٴ أْ٘ قاٍ: ) ُٳ ٖٳ ٖٳا ؿٹكٵ   ٚٳقځؿٹٝنٳ

ٓٳعٳتٵ َٳ ّٴ ٚٳ ٌٻأڃ ٗٳا اي ٜٳ ـٵ ٖٳا َٴ ٓٳاكٳ ٓٳعٳتٵ ٚٳؿٹٜ َٳ ِٵلٴ ٚٳ ٗٳا َٹ ٖٳا إڇكٵؿٳبٻ ٓٳاكٳ ِٵ ٚٳؿٹٜ ـٵتٴ ٔٵ ٚٳعٴ ٝٵحٴ َٹ ِٵ سٳ ـٳأڃتٴ  بٳ

ِٵ ـٵتٴ ٔٵ ٚٳعٴ ٝٵحٴ َٹ ِٵ سٳ ـٳأڃتٴ ِٵ بٳ ـٵتٴ ٔٵ ٚٳعٴ ٝٵحٴ َٹ ِٵ سٳ ـٳأڃتٴ ـٳ بٳ ٗڇ ًځ٢ ًٳ ِٴ فٳيٹوځ عٳ ٜٵلٳ٠ځ أځبٹٞ يځشٵ ٘ٴ ٖٴلٳ َٴ  .(2)( ٚٳؿٳ

ٌٷ ع٢ً أْٗا   ؾؿٞ اؿـٜح بٝإ إٔ ايعلام ُٓع ؿكُٖٗا ٚقؿٝنٖا ؾٗٛ ؿيٝ

ٍټ ع٢ً ؾتض إوًٌُ شلا.  ناْت قبٌ إٓعڇ تعڀٞ فيو ٖا ٜـ

 " ايعلام "َٓعت َع٢ٓ ايٟٓٛٚ ٗ بٝإ َع٢ٓ إٓع ٗ اؿـٜح: )ٚؾ٢قاٍ  

 قـ ٖٚقا، اؾن١ٜ عِٓٗ ؾتوك٘ ٱه٬َِٗ أسـُٖا: ٌَٗٛكإ ق٫ٕٛ ٚغرلٖا

 آػل ٗ ايب٬ؿ ع٢ً ٜوتٛيٕٛ ٚايلّٚ ايعذِ إٔ َعٓاٙ: إٔ -ا٫ًٗل ٖٚٛ- ٚاٯػل، ٚدـ

 دابل عٔ بٛكقات ٖقا بعـ ٖقا َوًِ ك٣ٚ ٚقـ، يًُوًٌُ فيو سٍِٛ ؾُٝٓعٕٛ اينَإ

 قبٌ َٔ قاٍ: فيو؟ أٜٔ َٔ قًٓا:، ٫ٚ ؿكِٖ قؿٝن ايِٝٗ ٫ ه٤ٞ إٔ "ًٜٛو قاٍ:

 ٗ مَآْا ٗ ٚدـ قـ ٖٚقا، َجً٘ بايٌاّ فيو ايلّٚ َٓع ٗ ٚفنل، فاى" ّٓعٕٛ ايعذِ

 َٔ َا ينَِٗ ؾُٝٓعٕٛ اينَإ آػل ٗ ٜلتـٕٚ ٭ِْٗ ٚقٌٝ: َٛدٛؿ اٯٕ ٖٚٛ، ايعلام

 آػل ٗ تك٣ٛ ًٛنتِٗ اؾن١ٜ عًِٝٗ ايقٜٔ ايهؿاك إٔ َعٓاٙ ٚقٌٝ:، ٚغرلٖا ايننا٠

 .(3)( فيو ٚغرل ٚاـلاز اؾن١ٜ َٔ ٜ٪ؿْٚ٘ ناْٛا ٖا ؾُٝتٓعٕٛ اينَإ

ٍپ ع٢ً ؾتض   ٚع٢ً إعٌٓٝ ايًقٜٔ فنلُٖا ايٟٓٛٚ نًُٝٗا ؾإٕ اؿـٜح ؿا

 ٚقـ ناْت بٗا ؿٚي١ نٹول٣. ;ايعلام

ٙٹ ؿٚي١ٹ نول٣.، ؾاؿـٜح َٔ ؿ٥٫ٌ ْب٠ٛ ايٓيب   ٌٿلات بوكٛ  َٔ إب

ٕٻ سـٜح ثٛبإ عٔ ايٓيب  كابعٶا: ٘ٳ أْ٘ قاٍ: )إڇ ًډ ٚٳ٣ اي ٜٵتٴ ايڃأځكٵضٳ يٹٞ مٳ ٗٳا ؾځلٳأځ ٌٳاكڇقځ  َٳ

ٗٳا َٳػٳاكڇبٳ ٕٻ ٚٳ َٻتٹٞ ٚٳإڇ ًڂؼٴ أڂ ٝٳبٵ ٗٳا هٳ ًڃهڂ ٟٳ َٳا َٴ ٚڇ ٗٳا يٹٞ مٴ ٓٵ ٔڇ ٚٳأڂعٵڀٹٝتٴ َٹ ٜٵ ٓٵنٳ ُٳلٳ ايڃهځ ٝٳضٳ.... ايڃأځسٵ ( ٚٳايڃأځبٵ
(4). 

ِټ ٖا قبًٗا ٖٚقٙ بٌاك٠ َٔ ايٓيب    إف تبٌ إٔ ًَو أ١َ اٱه٬ّ ;أع

 ٖٚقا َا سٌِ ٗ ايؿتٛسات اٱه١َٝ٬.، هُٝتـ ًلقڄا ٚغلبٶا

                                                 

 (.6/613"ؾتض ايباكٟ")( 1)

 (.33كقِ 2896أػلد٘ َوًِ يف "ُشٝش٘"، نتاب ايؿنت ٚأًلاط ايواع١)غ( 2)

 (.18/20"ًلغ ُشٝض َوًِ")( 3)

 (.19كق2889ِأػلد٘ َوًِ يف "ُشٝش٘"، نتاب ايؿنت ٚأًلاط ايواع١)غ( 4)
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ٌٷ   ٚبٌاك٠ أػل٣ ػا١ُ بعـ فيو ؾإٕ اٱًاك٠ إٍ ايهٓنڇ ا٭بٝضڇ ؿيٝ

 ٚإْؿام نٓٛمٖا.ع٢ً ؾتض ب٬ؿ نٹول٣ 

 يٛٗٛكٙ  ْبٛت٘ أع٬ّ َٔ عًِ اؿـٜح قاٍ ايكآٞ عٝاض: )ٖٚقا 

 عل أق٢ِ أػدل َٔ نُا ٚإػاكب إٌاكم ٗ اتوع أَت٘ ًَو ٚإٔ، قاٍ نُا

 ب٬ؿ َٔ ٚنجرل ٚايٓٗل ػلاهإ ٚكا٤ ٖا إٌلم أق٢ِ إٍ إػلب عُاك٠ َٚٓت٢ٗ، طٓذ١

 مل ايق٣ ٚايٌُاٍ اؾٓٛب د١ٗ َٔ ا٫تواع فيو ٜتوع ٚمل، ٚايِػـ ٚايوٓـ اشلٓـ

 .(1)( هٝبًػ٘ أَت٘ ًَو ٚإٔ أكٜ٘ أْ٘ - ايو٬ّ عًٝ٘ - ٜقنل

 ٚاٱػباك عٔ اَتـاؿ ًَو ا٭١َ ًلقڄا تـػٌ ؾٝ٘ ؿٚي١ نٹول٣ نِّٗا ٚقـ  

  ناْت عا١ُُ نٓٛمٙ إـا٥ٔ نُا تكـّ.

ٚإلاؿ نٓنٟ ، ٚأَا إكِٛؿ بايهٓنٜٔ ا٭بٝض ٚا٭ٓل ؾُٗا ايقٖب ٚايؿ١ٔ

 .(2)نٹول٣ ٚقِٝل

 ػاَوٶا: تٛقٝت فات عٹلم.

ٙٹ نول٣ ٖٛ ؼـٜـ فات علم  َٔ ايبٌا٥ل اييت تـٍ ع٢ً قلبٹ ؾتض ايعلام ٚهكٛ

 ٖٛ ايقٟ ٚقډتٗا. َٝكاتٶا ٭ٌٖ ايعلام ع٢ً قٍٛ َٔ قاٍ بإٔ ايٓيب 

ؾإٕ أٌٖ ايعًِ كتًؿٕٛ ٗ َٔ ٚقډت فات علمڈ ؾُِٓٗ َٔ فٖب إٍ إٔ ايقٟ ٚقډتٗا 

ٚأْكٌ ٖٓا ن٬ّ ، َِٚٓٗ َٔ قاٍ إٕ ايقٟ ٚقډتٗا ٖٛ عُل بٔ اـڀاب ، ٖٛ ايٓيب 

 ايقٟ عٓ٘ ٖٛ اهلل كٓٞ اـڀاب بٔ عُل قا٥ًٕٛ َِٓٗ ابٔ عبـ ايدل سٝح ٜكٍٛ: )ٚقاٍ

 عٗـ ع٢ً ايعلام ٗ ٜهٔ ٚمل اؾتتشت مَاْ٘ ٗ ايعلام ٭ٕ علم فات ايعلام ٭ٌٖ ٚقت

 ، ٚهًِ عًٝ٘ اهلل ٢ًُ اهلل كهٍٛ

 ٭ٌٖ ٚقت ايقٟ ٖٛ  اهلل كهٍٛ بٌ ايكٍٛ ٖقا قا٥ًٞ َٔ غؿ١ً ٖقٙ آػلٕٚ ٚقاٍ

 نؿل ؿاك ٦َٜٛقٺ نًٗا ٚايٌاّ اؾشؿ١ ايٌاّ ٭ٌٖ ٚقت نُا ٚايعكٝل علم فات ايعلام

 هٝؿتض أْ٘ عًِ ٭ْ٘ ايٓٛاسٞ ٭ٌٖ إٛاقٝت ؾٛقت نؿل ؿاك ٦َٜٛقٺ ايعلام ناْت نُا

  ٚايعلام ايٌاّ أَت٘ ع٢ً اهلل

  ٖٚقا، عُل عٗـ ع٢ً إ٫ ْٝعٶا ايعلام ٫ٚ ايٌاّ تؿتض ٚمل، ايبًـإ َٔ ٚغرلُٖا

                                                 

"إنُاٍ املعًِٔ ًلغ ُشٝض َوًِ"، عٝاض بٔ َٛه٢ ايٝشِيب، ؼكٝل: ؿ. و٢ٝ إزلاعٌٝ، ( 1)

 (.8/213ٙ( )1419)املِٓٛك: ؿاك ايٛؾا٤، 1ط

عٝاض بٔ ( ، ٚ"ٌَاكم األْٛاك ع٢ً ُشاغ اآلثاك"، 18/13"ًلغ ايٟٓٛٚ ع٢ً ُشٝض َوًِ")( 2)

 (.1/106ٙ( )1423)برلٚت: ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ، 1َٛه٢ ايٝشِيب، ط
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 .(1)( ايورل أٌٖ بٌ ؾٝ٘ ػ٬ف ٫ َا

ٌڇ ٖقا ايكٍٛ ايذلدٝض ٗ ا٫ػت٬ف  ؾً٘ عٛخ -ٚيٝى ايػلض َٔ ْك

ِټ٘ ؾٗٛ َٔ ١ًْ  ٚيهٔ إكِٛؿ إٔ ٖقا ايتٛقٝت إٕ نإ َٔ ايٓيب  -ؽ

ٍټ ع٢ً ؾتض ب٬ؿ ؾاكي ٔٶا َٔ ؿ٥٫ٌ ْب٠ٛ ، ٚهكٛٙ نٹول٣، ايبٌا٥ل اييت تـ ٖٚٛ أٜ

 .ايٓيب

إڀًب اـاَى: ٌٖ ٜعاكض اؿـٜح ٚدٛؿ ؿٚي١ يًؿلي ػ٬ٍ تاكٜؽ ايـٚي١ 

 :بعـ ٬ٖى نول٣ اٱه١َٝ٬

: )إفا ًٖو نول٣ ؾ٬ نٹول٣ بعـٙ... ٚإفا ًٖو ٚكؿ ٗ اؿـٜح قٍٛ ايٓيب  

ٚيهٔ ايٓاٚل ٗ أسـاخ ، ٖٚقا ؾٝ٘ بٝإ إٔ ًَه٘ ٜنٍٚ ٜٚٓتٗٞ( قِٝل ؾ٬ قِٝل بعـٙ...

ايتاكٜؽ َٓق فيو ايوكٛٙ يهول٣ إٍ عِلْا اؿآل ٜل٣ إٔ ؿ٫ٚڄ يًؿليڇ قاَت ػ٬ٍ 

ٔٶا إٔ ٖٓاى ٖايو ، ٚؿٚي١ إٜلإ إعاُل٠، أنجل َٔ سٹكب١ٺ: نايـٚي١ ايِؿ١ٜٛ ٜٚل٣ أٜ

ؾٌٗ ٖقا ٜعاكض ُش١ اؿـٜح أٚ ، يًلّٚ قـ قاَت ٗ أنجل َٔ ُكعڈ َٔ ا٭كض

 هعًٓا ٌْو ؾٝ٘؟

ـٹ اهلل  -ٚاؾٛاب أْ٘ ٫ تعاكض   ٝٻٔ يٓا َع٢ٓ قٛي٘  -عُ : )ؾ٬ إفا تب

 ٗ ٖقٙ اؾ١ًُ.ٚفيو بعلض أقٛاٍ ايعًُا٤ٹ ، ( نول٣ بعـٙ... ؾ٬ قِٝل بعـٙ

 ٫ٚ قِٝل بايٌاّ:، ايكٍٛ ا٭ٍٚ: ٫ نٹول٣ بايعلام

 ٚنإ نجرلٶا( 2)اْتٝابٶا ايٌاّ تٓتاب قلٍٜ قاٍ ايبٝٗكٞ: )قاٍ ايٌاؾعٞ: ناْت 

 ػٛؾٗا  يًٓيب فنلت اٱه٬ّ ٗ ؿػًت ٕا ؾٝكاٍ: ايعلام ٚتأتٞ َٓ٘ َعاًٗا َٔ نجرل

 اٱه٬ّ ٗ ٚؿػًت ايهؿل ؾاكقت إفا ٚايعلام  ايٌاّ َٔ بايتذاك٠ َعاًٗا اْكڀاع َٔ

 نول٣ ؾ٬ نول٣ ًٖو : )إفا ايٓيب ؾكاٍ اٱه٬ّ ٭ٌٖ ٚايعلام ايٌاّ ًَو ػ٬ف

 ؾ٬ قِٝل ًٖو )ٚإفا ٚقاٍ: بعـٙ أَل ي٘ ٜجبت نول٣ ايعلام بأكض ٜهٔ ؾًِ( بعـٙ...

 نُا ٚنإ ي٘ قايٛا َا عٔ ٚأدابِٗ بعـٙ قِٝل ايٌاّ بأكض ٜهٔ ؾًِ( بعـٙ... قِٝل

                                                 

"ايتُٗٝـ ملا يف املٛطأ َٔ املعاْٞ ٚاألهاْٝـ"، عُل بٔ ٜٛهـ بٔ عبـ ايدل، ؼكٝل: أها١َ ( 1)

 (.141-15/140ٙ( )1420)ايكاٖل٠: َهتب١ ايؿاكٚم اؿـٜج١، 1إبلاِٖٝ، ط

ِْتاَب1/774ايعلب")قاٍ ابٔ َٓعٛك يف "يوإ ( 2) ٌُ ( :)ٚا َّ ايلد ِْتٝاّبا ايكٛ ـَِٖ إ٢فا ا َِ  ََٖل٠ٟ ٜٚأتاِٖ ق

 ََٖل٠(. بعـ
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 عٔ بعـٙ با٭َل قاّ َٚٔ، ٚقِٝل ٚؾاكي ايعلام عٔ ا٭ناهل٠ اهلل ٚقڀع  شلِ قاٍ

 .(1)( ايٌاّ

" بعـٙ نول٣ ؾ٬، نول٣ ًٖو إفا: " : )قٛي٘ؾكاٍٚفٖب إٍ ٖقا ابٔ سبإ  

 ب٘ ٜلٜـ" بعـٙ قِٝل ؾ٬، قِٝل ًٖو ٚإفا: "  ٚقٛي٘، ايعلام ٖٚٞ، بأكٓ٘ ب٘ أكاؿ

  .(2)( قِٝل ٫ٚ بعـٙ نول٣ ٜهٕٛ ٫ أْ٘ ٫، ايٌاّ ٖٚٞ بأكٓ٘

 ايكٍٛ ايجاْٞ: أْ٘ ٫ ٜهٕٛ بعـُٖا َجًُٗا:

 بعـٙ قِٝل ؾ٬ َعٓاٙ: اـڀابٞ: ْكٌ ايكٍٛ ابٔ سذل عٔ اـڀابٞ: )قاٍ 

 يًِٓاك٣ ٜتِ ٫ ايقٟ إكـي بٝت ٚبٗا، بايٌاّ نإ أْ٘ ٚفيو، ًّو َا َجٌ ًّو

 ؾال٢ً دٗلٶا ٚإَا هلٽا إَا ؿػً٘ قـ نإ إ٫ أسـ ايلّٚ ع٢ً ًّو ٫ٚ ب٘ إ٫ ْوو

 .(3)( بعـٙ ايب٬ؿ تًو ٗ ايكٝاُل٠ َٔ أسـ ىًؿ٘ ٚمل ػنا٥ٓ٘ ٚاهتؿتشت قِٝل عٓٗا
  بِٗ ًٜعبإ نايهل٠ إًهٌ ٖقٜٔ بٌ ايعلب ٚقاٍ ابٔ اؾٛمٟ: )ناْت

 ؾ٬، ايعًٝا ايعلب ن١ًُ ُاكت اٱه٬ّ دا٤ ؾًُا اشلـاٜا إيُٝٗا ٚوًُٕٛ

  .(4)( إع٢ٓ َٔ ؾاكؽ اهِ ٖٛ إِا إع٢ٓ سٝح َٔ قِٝل ٫ٚ نول٣

ٔٶا إٍ ٖقا ايكٍٛ ايعلاقٞ سٝح فنل إٔ إع٢ٓ ٫ ٜبك٢ َجًُٗا ٗ ق٠ٛ   ٚفٖب أٜ

ٕٻؾكاٍإًو ٚاتواع٘  ٙٴ : )أځ ٓٳا ًځوځ إفٳا َٳعٵ ِٳلٴ نٹوٵلٳ٣ ٖٳ ٝٵ ًځا ٚٳقځ ٕٴ ؾځ ُٳا ٜٳهڂٛ ٖٴ ـٳ ُٳا بٳعٵ ٗٴ ًڂ ، َٹجٵ

ٍٳ ٕٳ ٚٳنځقٳيٹوځ: قځا ٖٳقٳا، نځا ِټ ٚٳ ِټ أځعٳ ًڃت:) ٚٳأځتٳ ُٻا قڂ َٹ ْٵكځلٳضٳ ٚٳ ِٵ، ا ـٵ ٚٳيځ ِڇ بٳكځا٤ٴ ٜٳعٴ ِٳلٳ اهٵ ٝٵ ٕٻ قځ  يٹأځ

ًڂٛىځ ّڇ َٴ ٕٳ يځا ايلټٚ ٛٵ ُٻ ٕٳ ٜٴوٳ ُٹلٳ٠ٹ ايڃآ ٖٳبٳ، بٹايڃأځقځا ِٴ فٳيٹوځ ٚٳفٳ ٔٵ ايٹاهٵ ِٵ عٳ ٗڇ ًڃهٹ ـٳمٳ َٴ ِٳ ٘ٴ ؾځ ْٻ ِٳلٳ يځا أځ ٝٵ  قځ

ـٳ ٍڇ فٳيٹوځ بٳعٵ ٚٻ ٗٳلٳ، ايڃأځ ٚځ ٕٻ بٹقٳيٹوځ ٚٳ ٘ٴ أځ ٛٵيځ ًځ٢( نٹوٵلٳ٣ )يځا قځ ٙٹ عٳ ٖٹلڇ ًځكڄا ٚځا َٻا، َٴڀڃ ٘ٴ: ٚٳأځ ٛٵيڂ  يځا)قځ

ِٳلٳ ٝٵ ٘ٹ( قځ ُٳايځاتٺ أځكٵبٳعٴ١ ؾځؿٹٝ ِٳلٳ يځا: اسٵتٹ ٝٵ ّڇ قځ ٌٻا ِٳلٳ يځا ;بٹاي ٝٵ ُٳا قځ ٕٳ نځ ِٳلٳ يځا نځا ٝٵ ِڇ ؾٹٞ قځ ، ايٹاهٵ

ِٳلٳ يځا ٝٵ ًځكڄا قځ ِٹضټ ٚٳيځا، َٴڀڃ  .(5)( ٜٳ

                                                 

)اشلٓـ: فًى ؿا٥ل٠ املعاكف ايٓعا١َٝ، 1"ايوٓٔ ايهدل٣"، أمحـ بٔ اؿوني ايبٝٗكٞ، ط( 1)

1344( )ٙ9/181.) 

ٙ( 1416لهاي١، )برلٚت: َؤهو١ اي1"ايتكاهِٝ ٚاألْٛاع"، أبٛ سامت قُـ بٔ سبإ، ط( 2)

(15/84.) 

 (.6/626"ؾتض ايباكٟ")( 3)

 (.1/288"نٌـ املٌهٌ َٔ سـٜح ايِشٝشني")( 4)

 (.7/251"طلغ ايتجلٜب يف ًلغ ايتكلٜب")( 5)
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ـٻّ: إٕ ايكٛيٌ ُشٝشإ ؾًِ ٜعـ ٖٓاى نٹول٣  ٍڇ َا تك ، ؾُٝهٔ ايكٍٛ َٔ ػ٬

٫ٚ بكٞ شلِ ، ٚمل ٜعـ يًلّٚ سانِ ٜـع٢ قِٝل، ٫ٚ بكٝت يًؿلي ١ٜ٫ٚ ع٢ً ايعلامڇ

 سهِ ؿا٥ِ ٗ ايٌاّ.

ِٷ ؾُٝٔ تٍٛ ٚبايٓوب١ يهول٣ ؾإٕ ايٛاقع ايّٝٛ ٌٜٗـ أْ٘ مل ٜبلٳ يهٹول٣ اه 

ِڇ نإ  ٝٻ١ بٌ إٕ ايُٛـ ايقٟ ٜڀًل ع٢ً اؿان ِٳ ايؿليڇ ٗ ؿٚي١ إٜلإ اؿاي سٴه

ـٴ ، "ايٌاٙ" ِٻ ٕعععٻا تٛيډ٢ اـُٝين سهِ إٜلإ ٗ أٚاػل ايكلٕ ايلابع عٌل نإ ُٜٛ ث

ـٷ ؿٜين ٖٛ "ايٛيٞ ايؿكٝ٘". ، أٚ "قا٥ـ ايجٛك٠"، "باٱَاّ"  ٜٚڀًلٴ عًٝ٘ ُٚ

، ؾكـ نإ اؿانِ ُٜٛـ ب "ايٌاٙ"، بايٓوب١ يًـٚي١ ايِؿ١ٜٛٚنقيو ا٭َلٴ 

٘څ ع٢ً ايعلامڇ ٗ ٚقت ، ٚناْت ب٬ؿ سهُِٗ إٜلإ نقيو ٌٳ َِٓٗ توًڊ ٚإٕ نإ سِ

  .(1)سهِ ايٌاٙ إزلاعٌٝ ايِؿٟٛ

ٌٴ ايّٝٛ ٗ ايعلام ٚايٌاّ  َٔ توًڊ٘ ؿٚي١ إٜلإ ع٢ً أٌٖ  -ٗ هٛكٜا –َٚا وِ

أٚ ٖٛ َٔ ، ٖٛ َٔ ا٫بت٤٬ ايقٟ تٴبت٢ً ب٘ أ١َ اٱه٬ّ( 2)تًِٗ ايو١ٓ ٚايتٔٝٝل عًِٝٗ ٚق

ٌٷ بايعٹلام نُا نإ ٗ ، آثاك ابتعاؿ إوًٌُ عٔ ؿِٜٓٗ ٚيهٔ مل وٌِ شلِ ؼهڊِ ناَ

ٔڇ نٹول٣.  مَ

ـٻعٞ قب١ آٍ بٝت ايٓيب  ٝٶا سجٝجٶا  ٖٚقٙ ايـٚي١ اييت ت ـٿؾاع عِٓٗ توع٢ هع  ٚاي

ِّٚعععـ ايتٌعععٝع ٚايعععـٜٔ ــَععع١   -اؾعؿعععلٟ–يٌٓعععل َعععقٖبٗا ا٫ثعععين عٌعععلٟ   ٚتٛ

ٍڇ ايععب٬ؿٹ ٚعلٓععٗا      ٓٻٗععا تٴٛادعع٘ عُععـ اهلل بتُوععو    ، ايوٝاهعع١ ٚؼععاٍٚ ايتُععـؿ ٗ طععٛ ٚيه

ٔ   ، إوًٌُ بـِٜٓٗ   نجرل َٔ ٓٹععاف ايعـٜ ٌٿل ب٘ ٚتـعٛ إيٝع٘ إ٫  أٚ ، ٫ٚ ٜٓوام ٚكا٤ َا تب

ٍڈ أٚ دٗععٛؿٺ   َععٔ نععإ قلٜبٶععا َععٔ فيععو إععقٖب ٗ أُععٛي٘. َُٚٗععا بععقٍ أٚي٦ععو          َععٔ أَععٛا

ٔ  -ؾوععتهٕٛ بععإفٕ اهلل تعععاٍ ٚبععا٫ڄ عًععِٝٗ       ٓٻ١ اهلل ٗ ا٫بعععت٤٬    -ٚإٕ طععاٍ ايععنَ يهععٔ هعع

                                                 

 (.15/84"ايتكاهِٝ ٚاألْٛاع")( 1)

ٚقـ هاك يف ك٢ناب ؿٚي١ ايؿلي٢ ٚداكاٖا يف ؾؿعًٗا بأٌٖ ايو١ٓ طا٥ؿ٠١ ػلدت َٔ بني أظٗل ( 2)

املوًُني ٚتوُت ب"ايـٚي١ اإلهال١َٝ يف ايعلام ٚايٌاّ" ؾٓه٤ًٛا بأٌٖ ايو١ٓ ٚدٗلٚا عًِٝٗ َٔ 

٢ّ تعاْٞ  ٢ِ إٔ أٌٖ ايو١ٓ َلتـٕٚ، ٚال تناٍ أ١َ اإلهال ايٜٛالت ٚايٓهبات َا ٜٓـ٣ ي٘ اؾبني بنع

إىل املوًُني  َِٓٗ إىل َٜٛٓا ٖقا، ؾكـ أعٛٛا ُٛك٠ٟ قامت١ٟ عٔ أ١َ اإلهالّ; ؾٝٓعل غرل املوًُني

ِٔكت باإلهالّ  ع٢ً أِْٗ َتعٌٕٛٛ يًـَا٤، ٚال أكب شلِ إال يف ايكتٌ، ٚغرلٖا َٔ ايٗتِٗ اييت أي

 ٚأًٖ٘ َٔ آثاك ُٓٝع٢ ٖؤال٤ ؾإىل اهلل املٌته٢.
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ٍ  ، ٚهٓت٘ ٗ تػٝرل َا ٚقع بإوًٌُ ثابت١، َا١ٝٓ  ىل مل خل ُّٱٱٖٚٞ ٚاكؿ٠ ٗ قٛيع٘ تععا

 َّ من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

 ٚإٕ إوًِ ع٢ً ٜكٌ إٔ ٖقٙ ايـٚي١ ايؿاكه١ٝ َُٗا بقيت َٔ دٗٛؿٺ يتعٛؿ إٍ 

ؾًٔ تعٛؿ إيٝ٘ ٭ٕ َا  -قبٌ إهكاٙ إوًٌُ يـٚي١ نول٣-هابل عٗـٖا 

ٚإٔ ، ٚع٢ً إوًٌُ إٔ ٜعٛؿٚا إٍ كبٿِٗ، سلٷ ٫ ًو ؾٝ٘ ٫ٚ اَذلا٤ أػدل ب٘ ايٓيب 

ٝٴًشٹكٛا تًو ايـٚي١ بـٚي١ٹ نول٣ ;ِٗٚإٔ ٜأػقٚا بٓٗر أه٬ؾ، ٜلادعٛا أْؿوِٗ ٚأِٖ ، ي

ٌٻ ٚع٬ ٚتبِرل إؼـٚعٌ َٔ إٓتوبٌ ٕقٖب  َا ٗ ٖقٙ إلس١ً ايـع٠ٛ إٍ اهلل د

ٞٷ ٫ ؿٜين ؾإِْٗ ٫ ٜلؾعٕٛ بايـٜٔ  ٞٷ هٝاه ايتٌٝع بإٔ هعٞ ؿٚي١ ايؿلي إِا ٖٛ هع

، ٫ يٛ ُهٓٛا ٗ ٖقٙ ا٭م١َٓٚإِا وًُٕٛ ًعاك ايتٌٝع ــاع ايعٛاّ ٚا٭تباع ٚإ، كأهٶا

٭ٚقـٚا ْرلإ اجملٛي  ;ٚمل ٜهٔ عٓـِٖ ػٛف َٔ ػلٚز غايب١ٝ ايٌٝع١ َٔ ايتٌٝع

 ٚأعاؿٖٚا نُا ناْت قبٌ إٔ ٜڀؿ٦ٗا ْٛك اٱه٬ّ.

ٞٷ سجٝحٷ ٱطؿا٤ٹ ْٛكڇ  ٚٗ اؾاْب اٯػل ؾإٕ غرلِٖ َٔ ايٝٗٛؿٹ ٚايِٓاك٣ شلِ هع

ٔٶا إٔ ٜجكٛا باهلل دٌ ًأْ٘ٚيهٔ ٖٝٗات. ٚايٛادب ع، اهلل دٌ ٚع٬ ٚإٔ ، ٢ً إوًٌُ أٜ

ـټٚا ايعـ٠  ٚوقكٚا َٔ َهل أ٤٫ٚ ٚأٚي٦و.، ٜٚـػلٚا ايك٠ٛ، ٜع

ڃ ڃ  ُّٱ َّٱائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ُّٱ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
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 اـا١ُ:

 ػلز بٗا ٖقا ايبشح: يعٌ َٔ أبلم ايٓتا٥ر اييت 

، َٔ ث٬ث١ طلم: طلٜل أبٞ ٖلٜل٠( )إفا ًٖو نول٣... :كٟٚ سـٜح -1

 .ٚطلٜل أبٞ هعٝـ اــكٟ ، ٚطلٜل دابل بٔ زلل٠
ٌٿلات ٗ سٝا٠ إوًِ -2 ٚنقيو أ١ُٖٝ إبلام ١ًْ َٔ ، أ١ُٖٝ إب

 ٓٛٙ.٫ٚ ٜلنٓٛا إٍ ايٝأي ٚايك، إبٌلات ايٓب١ٜٛ يًُوًٌُ يٝك٣ٛ اعتنامِٖ بـِٜٓٗ
َع٢ٓ اشل٬ى ايٛاكؿ ٗ اؿـٜح ٖٛ إٛت أٟ َٛت نول٣ ٚقِٝل ؾإفا  -3

 َاتا ؾ٬ نول٣ ٫ٚ قِٝل بعـُٖا.
ٝٻٔ إٔ ايلادض َٔ ا٭قٛاٍ ٗ ايتٛدٝ٘ بٌ يؿٜ: )إفا ًٖو نول٣ -4 ، ( تب

( إٔ إكِٛؿ بعًؿ١ٛ )ًٖو نول٣ :ٖٛ ايكٍٛ ايجايح ٖٚٛ( ٚيؿٜ: )ًٖو نول٣

، فيو ٗ يًُبايػ١ بعـ ٜكع مل نإ ٚإٕ، إآٞ بًؿٜ عٓ٘ عدل ست٢ فيو ٚقٛع ؼكڊلٴ

 ٚبٗقا ايكٍٛ ّهٔ اؾُع بٌ ايلٚاٜتٌ.
ٚؿعا٤ ، ايوبب ا٭هاي ٗ هكٛٙ نول٣: ُنٜك٘ نتاب ايٓيب  -5

، ٚقـ ناْت شلقا ايـعا٤ آثاك أؿت إٍ ايوكٛٙ َٓٗا: تٛي١ٝ اب١ٓ نول٣ اؿهِ ايٓيب 

 ٚنقيو ايؿتض اٱه٬َٞ يب٬ؿ نول٣.
يعـٟ    َٔ أِٖ إبٌلات اييت دا٤ت ٗ ايو١ٓ ايٓب١ٜٛ: بٌاك٠ ايٓيب  -6

ـٶا إ٫ اهلل تعاٍ ، بٔ سامت غلٚز ايٛع١ٓٝ َٔ اؿرل٠ ست٢ تڀٛف بايهعب١ ٫ ؽاف أس

ٚبٌاكت٘ باَتـاؿ ، ٖٚٛ قِل نول٣ ايقٟ ٗ إـا٥ٔ، ٚبٌاكت٘ بؿتض ايكِل ا٭بٝض

ت فات علم ؿذاز ايعلام ع٢ً قٍٛ َٔ قاٍ ٚتٛقٝ، ًَو ا٭١َ اٱه١َٝ٬ ًلقڄا ٚغلبٶا

 ٖٛ ايقٟ ٚقډتٗا. بإٔ ايٓيب 
اؾُع بٌ اؿـٜح ٚ ٚدٛؿ ؿٍٚ يًؿلي ٗ ؾذلات كتًؿ١ بعـ ٬ٖى  -7

ٚنقيو َٔ ًَو –نول٣ ٖٛ إٔ َٔ ًَو َٔ ٖ٪٤٫ ايكّٛ ٫ ٜو٢ُ نٹول٣ 

مل ٚنقيو ؾإْ٘ مل ٜعٴـ يهٹول٣ ًَوڅ ع٢ً ايعلام نُا  -ايِٓاك٣ ٫ ٜو٢ُ قِٝل

 ٫ٚ عاؿت عنتُٗا نُا ناْت قبٌ اْكٔا٤ ؿٚيتُٝٗا.، ٜعٴـ يكِٝل ًَو ع٢ً ايٌاّ
َا وٌِ َٔ توًڊ٘ يـٚي١ ايؿلي ع٢ً بعض ب٬ؿ إوًٌُ إِا نإ  -8

ٚنقيو ٖٛ َٔ ا٫بت٤٬ ، ٌَٓ٪ٙ َٔ عـّ ُوو ا٭١َ بـٜٓٗا ع٢ً ايٛد٘ إڀًٛب

 ٚسٌِ شلا ٗ نجرلڈ َٔ أسٛاشلا.، ايقٟ ٚعـت ب٘ ا٭١َ
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ـټٚا ايك٠ٛ ظُٝع أْٛاعٗا جملاب١ٗ أعـا٥ِٗ -9 ٜٴع ٚإٔ ٫ ، ع٢ً إوًٌُ إٔ 

ٜٝأهٛا ٫ٚ ٜكٓڀٛا ٚإٔ ٜوتبٌلٚا ػرلٶا ؾايِٓل يـٜٔ اهلل تعاٍ ع٢ً كغِ نٝـ 

 ايها٥ـٜٔ.
 ٚاهلل أعًِ ٢ًُٚ اهلل ٚهًِ ع٢ً ْبٝٓا قُـ ٚآي٘ ُٚشب٘.
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 إِاؿك ٚإلادع:

ؿ.و٢ٝ  ؼكٝل:، عٝاض بٔ َٛه٢ ايٝشِيب، إعًِ بؿٛا٥ـ َوًِإنُاٍ  

 .(1419ٙ، إِٓٛك٠:ؿاك ايٛؾا٤)، 1ٙ، إزلاعٌٝ

أٓـ بٔ عًٞ بٔ سذل ، تعلٜـ أٌٖ ايتكـٜى َلاتب إُٛٛؾٌ بايتـيٝى 

 .(ؿ.ت، )ا٭كؿٕ: َهتب١ إٓاك، 1ٙ، ؼكٝل: ؿ.عاُِ ايكلٜٛتٞ، ايعوك٬ْٞ

، ؼكٝل: قُـ عٛا١َ، عًٞ بٔ سذل ايعوك٬ْٞأٓـ بٔ ، تكلٜب ايتٗقٜب 

 .(1406ٙ، )ؿٌَل: ؿاك ايلًٝـ، 1ٙ

ؼكٝل: عبـايعنٜن بٔ ، عُل بٔ عًٞ بٔ إًكٔ، ايتٛٓٝض يٌلغ اؾاَع ايِشٝض

  .(ٖع1431، )ايهٜٛت: غلاي يًٌٓل ٚايتٛمٜع، 1ٙ، أٓـ إٌٝكض

قُـ بٔ ، ٚهٓٓ٘ ٚأٜاَ٘ اؾاَع ايِشٝض إؼتِل َٔ أَٛك كهٍٛ اهلل 

 .(1422ٙ، )برلٚت: ؿاك طٛم ايٓذا٠، 1ٙ، ؼكٝل: مٖرل ايٓاُل، إزلاعٌٝ ايبؼاكٟ

، ؼكٝل: ًعٝب ا٭كْ٪ٚٙ ٚآػلٕٚ، قُـ بٔ عٝو٢ ايذلَقٟ، اؾاَع ايهبرل

  .(1430ٙ، )برلٚت: ايلهاي١ ايعا١ٕٝ، 1ٙ

َهتب١ )ايكاٖل٠: ، 4ٙ، قُـ بٔ ا٭َرل ايِٓعاْٞ، هبٌ ايو٬ّ ًلغ بًٛؽ إلاّ 

 .(1379ٙ، َِڀؿ٢ ايبابٞ اؿًيب

، ٚآػلٕٚ، ؼكٝل: ًعٝب ا٭كْ٪ٚٙ، هًُٝإ بٔ ا٭ًعح ايوذوتاْٞ، ايوٓٔ

 .(1430ٙ، )برلٚت: ايلهاي١ ايعا١ٕٝ

، ؼكٝل: ٜاهل بٔ إبلاِٖٝ، ، عًٞ بٔ ػًـ بٔ بڀاٍ، ًلغ ُشٝض ايبؼاكٟ

  .(1410ٙ، ايلٜاض: َهتب١ ايلًـ)1ٙ

منلٜا ايٟٓٛٚ )ايكاٖل٠: إڀبع١ إِل١ٜ و٢ٝ بٔ ، ًلغ ُشٝض َوًِ 

 .(َٚهتباتٗا

، 1ٙ، ؼكٝل: قُـ ايوعٝـ بوْٝٛٞ، أٓـ بٔ اؿوٌ ايبٝٗكٞ، ًعب اٱّإ

 .(1410ٙ، )برلٚت: ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ

، ؼكٝل: قُـ ؾ٪اؿ عبـايباقٞ، َوًِ بٔ اؿذاز ايٓٝوابٛكٟ، ُشٝض َوًِ 

 .(ٖع1412، )ايكاٖل٠: ؿاك اؿـٜح، 1ٙ

بـك ايـٜٔ ايعٝين )برلٚت: ؿاك إسٝا٤ ايذلاخ ، عُـ٠ ايكاكٟ ًلغ ُشٝض ايبؼاكٟ

 .(َٚ٪هو١ ايتاكٜؽ ايعلبٞ، ايعلبٞ
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بعٓا١ٜ ، أٓـ بٔ عًٞ بٔ سذل ايعوك٬ْٞ، ؾتض ايباكٟ ًلغ ُشٝض ايبؼاكٟ

 .(1380ٙ، )ايكاٖل٠: إهتب١ ايوًؿ١ٝ، 1ٙ، ايٌٝؽ: عبـايعنٜن بٔ بام

ؼكٝل: ، عبـايلٓٔ بٔ عًٞ بٔ اؾٛمٟ، شٝشٌنٌـ إٌهٌ َٔ سـٜح ايِ

 .(ٖع1418، ؿاك ايٛطٔ :)ايلٜاض، 1ٙ، ؿ. عًٞ سوٌ ايبٛاب

ؼكٝل: ، قُـ بٔ ٜٛهـ ايهلَاْٞ، ايهٛانب ايـكاكٟ ًلغ ُشٝض ايبؼاكٟ

 .(ٖع1430، )برلٚت: ؿاك إسٝا٤ ايذلاخ ايعلب1ٞٙ، أٓـ عٓا١ٜ

 .(ؿ.ت، )برلٚت: ؿاك ُاؿك، قُـ بٔ َهلّ بٔ َٓٛٛك، يوإ ايعلب

)برلٚت: ، 1ٙ، ؼكٝل: قُٛؿ ػاطل، قُـ بٔ أبٞ بهل ايلامٟ، كتاك ايِشاغ

 .(1415ٙ، َهتب١ يبٓإ

ٝٸع ايٓٝوابٛكٟ، إوتـكى ع٢ً ايِشٝشٌ ؼكٝل: ، قُـ بٔ عبـاهلل بٔ ايب

 .(فايلٜاض: َهتب١ إعاك) ٜٛهـ إلعًٌٞ

، 2ٙ، ؼكٝل: ٓـٟ ايوًؿٞ، ايڀدلاْٞهًُٝإ بٔ أٓـ ، َوٓـ ايٌاٌَٝ

 .(ٖع1417، )برلٚت: َ٪هو١ ايلهاي١

)ؿٌَل: ؿاك  2ٙ، ؼكٝل: سوٌ هًِٝ أهـ، أٓـ بٔ عًٞ إًُٛٞ، إوٓـ

 ع .(1412ٙ، ايجكاؾ١ ايعلب١ٝ

، 1ٙ، ؼكٝل: ًعٝب ا٭كْ٪ٚٙ ٚآػلٕٚ، أٓـ بٔ قُـ بٔ سٓبٌ، إوٓـ

 .(1419ٙ، )برلٚت: َ٪هو١ ايلهاي١

، 1ٙ، ؼكٝل: ؿ.عبـ ايػؿٛك ايبًًٛٞ، إهشام بٔ إبلاِٖٝ بٔ كاٖٜٛ٘، ٓـإو

 .ع( 1411ٙ، )إـ١ٜٓ ايٓب١ٜٛ: َهتب١ اٱّإ

)ايكاٖل٠: ، 1ٙ، ؼكٝل: ؿ. قُـ ايذلنٞ، هًُٝإ بٔ ؿاٚؿ ايڀٝايوٞ، إوٓـ

 .(ٖع1419، ؿاك ٖذل

، 1ٙ، ؼكٝل: سوٌ هًِٝ أهـ، عبـاهلل بٔ عبـايلٓٔ ايـاكَٞ، إوٓـ

 ع.( 1421ٙ، )ايلٜاض: ؿاك إػين

)برلٚت: ، 1ٙ، ًعٝب ا٭كْ٪ٚٙ :ؼكٝل، أٓـ بٔ قُـ ايڀشاٟٚ، ٌَهٌ اٯثاك

 .(ٖع1415، َ٪هو١ ايلهاي١

، 2ٙ، ؼكٝل: سبٝب ايلٓٔ ا٭عُٛٞ، عبـايلمام بٔ ُٖاّ ايِٓعاْٞ، إِٓـ 

 .(ٖع1403، )برلٚت: إهتب اٱه٬َٞ
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، ؼكٝل: طاكم عٛض اهلل، أٓـ ايڀدلاْٞهًُٝإ بٔ ، إعذِ ا٭ٚه٘

 .(ٖع1415، ؿاك اؿلٌَ :)ايكاٖل٠، 1ٚعبـاحملؤ اؿوٝين ٙ

، 2ٙ، ؼكٝل: ٓـٟ ايوًؿٞ، هًُٝإ بٔ أٓـ ايڀدلاْٞ، إعذِ ايهبرل 

 .(ٖع1404، )إٌُٛ: َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ

 .(1425ٙ، ايٌلٚم)ايكاٖل٠: َهتب١  4ٙ، فُع ايًػ١ ايعلب١ٝ، إعذِ ايٛهٝ٘ 

ؼكٝل: ؿ. عبـ إعڀٞ ، أٓـ بٔ اؿوٌ ايبٝٗكٞ، َعلؾ١ ايوٓٔ ٚاٯثاك

 .(ٖع1411، )نلاتٌٞ: داَع١ ايـكاهات اٱه١َٝ٬، 1ٙ، قًعذٞ

ؼكٝل: ، أٓـ بٔ عُل ايكلطيب، إؿِٗ ٕا أًهٌ َٔ تًؼّٝ نتاب َوًِ

، ك ايهًِ ايڀٝب)ؿٌَل: ؿاك ابٔ نجرل ٚؿا 1ٙ، ٜٚٛهـ بـٟٚ، قٝٞ ايـٜٔ َوتٛ

 .(ٖع1417

 


