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 املسائل وأهم وآثاره وأسبابه نظاهره اإلسالم علو
 عليه املترتبة

 الولخص :

اإلغ٬ّ َٔ سٝح َؿّٗٛ عًٛ ٜبني ايبشح 

بٝإ َعٓاٙ، ٚشنط َعاٖطٙ اييت ػ١ًت يف 

عًٛ ايؿطٜع١، ٚعًٛ ايطغاي١، ٚعًٛ ايكطإٓ، 

ٚعًٛ ايًػ١، ٚعًٛ ا٭تباع. ٚبٝإ أغباب ٖصا 

ايعًٛ نا٫قٛؿا٤، ٚايعامل١ٝ، ٚايٛغ١ٝٛ، 

ٚايهُاٍ ٚايتُاّ. ٚإٜهاح َا ْتر عٔ ٖصا 

ايعًٛ َٔ آثاض ٖٞ: اْتؿاض اإلغ٬ّ ٚظٗٛضٙ، 

ل ايعع٠ يًُػًُني، ٚايػري٠ هلصا ٚؼك

ٚٚقـ  ايسٜٔ، ٚايؿض ب٘، ٚايسع٠ٛ إيٝ٘.

ايبشح املٓٗر ايصٟ ضمس٘ ايكطإٓ ايهطِٜ 

ٚايػ١ٓ املٛٗط٠ يػطؽ َؿّٗٛ ايعًٛ يف ْؿٛؽ 

ا٭١َ يٝػتؿٝس َٓ٘ املطبٕٛ ٚاملعًُٕٛ 

ٚايسعا٠، ثِ ْاقـ ايبشح بعض املػا٥ٌ 

 امل١ُٗ اييت تطتبط بعًٛ اإلغ٬ّ. 

بطاظ عًٛ ا٭١َ ايتٛقٝات إل َٚٔ أبطظ

 عاز٠ قٝاغ١ ٚبٓا٤ ايؿدك١ٝ املػ١ًُ:ٚإ

 ايعٓا١ٜ بهتاب اهلل تعاىل تعًُٟا ٚتعًُٟٝا. -

ايعٓا١ٜ بايًػ١ ايعطب١ٝ يف املساضؽ  -

 ٚاؾاَعات ٚاإلع٬ّ.

إعساز بطاَر تطب١ٜٛ َػتؿاز٠ َٔ ٖسٟ  -

ايهتاب ٚايػ١ٓ يف ايرتب١ٝ نا٭ْؿ١ٛ 

 َٓٗذ١ٝ.  اي٬

َٓٗر ايػري٠ ايٓب١ٜٛ إعاز٠ قٝاغ١  -

ايسضاغ١ٝ مبا خيسّ ا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ.
 

Abstract : 
 

The searching shows the 
method who followed him the 
prophet in builder personal of 
Companions of the Prophet 
Mohammed Radwan Allah on 
them, and your his lowness 
through one of of situations is 
peace be upon him who [syq] 
for his period the interview 
raved (the Islam rises followed 
rises on him) and male of 
characteristics Muslim 
benefited blessing modern and 
her blessing of important; The 
Islamic glory, scarfs Muslim in 
debt his, and his hatred for the 
invalid beliefs [w'ie'raaDh] 
about her, and the invitations to 

Allah, and his the envy for debt, 
and to go away from himself 
about the similar disbeliever. 

Just as the searching shows 
that height of the Islam and 
glory Muslim in debt his 
injustice does not require last in 
any situation, [w'inmaa] appears 
the height in the heights in the 
characters raved the dealing 
with the people branded 
whatever their drinks were and 
in next despotic dispute of 
dealing Muslim with changes 
them from disbelieving, and the 
Islamic informers important for 
this nation clarify and which 
from produced her raised her on 
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changes her from the nations, 
and her slavery [llh] rose and 
her faith her faith in the celestial 
letters which the invitation to 
unification Allah united in rose 
and worldwide her Islamic letter 
and her observance in right path 
of the revelations her the book 
and the age in all live matters 
with no exclusion and 
worldwide her Arabic language 
and her balconies and her place 
raised. 

Just as the searching shows 
that height of the Islam and 
glory Muslim in debt his 
injustice does not require last in 
any situation, [w'inmaa] appears 
the height in the heights in the 
characters raved the dealing 
with the people branded 

whatever their drinks were and 
in next despotic dispute of 
dealing Muslim with changes 
them from disbelieving, and the 
Islamic informers important for 
this nation clarify and which 
from produced her raised her on 
changes her from the nations, 
and her slavery [llh] rose and 
her faith her faith in the celestial 
letters which the invitation to 
unification Allah united in rose 
and worldwide her Islamic letter 
and her observance in right path 
of the revelations her the book 
and the age in all live matters 
with no exclusion and 
worldwide her Arabic language 
and her balconies and her place 
raised. 
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 : هقذهة

 غدد٦ٝات َٚددٔ أْؿػددٓا ؾددطٚض َددٔ بدداهلل ْٚعددٛش ْٚػددتٗسٜ٘ ْٚػددتعٝٓ٘ مُددسٙ هلل اؿُددس إٕ

٘  ٫ إٔ ٚأؾدٗس  َطؾسا ٚيٟٝا ي٘ ػس ؾًٔ ٜهًٌ َٚٔ املٗتس ؾٗٛ اهلل ٜٗسٙ َٔ أعُايٓا  اهلل إ٫ إيد

 : ٚبعس ٚضغٛي٘، عبسٙ قُسٟا إٔ ٚأؾٗس ي٘ ؾطٜو ٫ ٚسسٙ

ڇ      ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ     ڌ  ڎ  چ  چ   ڇ  ڇ ٜكٍٛ تعاىل اهلل ؾإٕ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ڇٚقاٍ تعاىل ،٥٧ج: حال ڇڎ

ھ  ے   ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  

﯀   ﯁                                  

 ، ٚاملطغًني ا٭ْبٝا٤ خامت يٝذعً٘  قُس ْبٝٓا غبشاْ٘ ؾادتب٢ 78: اؿر ڇ   

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڇ  ا٭َِ نٌ ع٢ً ٚؾاٖس٠ ا٭َِ خري يتهٕٛ أَت٘ ٚادتب٢

ڤ  ڦ  ڦ     ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ

ڤ  ڇ غبشاْ٘ ٚقا١١١ٍآل عمزان:  ڇڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ

 ،١٤١: البقزةڇ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 .املٛٗط٠ ٚايػ١ٓ ايهطِٜ بايهتاب ثابت ايؿطٜع١ هلصٙ ٚايعًٛ ا٭١َ هلصٙ ٚاـري١ٜ

٘  ايعدا   ع٢ً نبريٟا اْؿتاسٟا ْؿٗس ايّٝٛ ٚمٔ  غطٜبد١  ٚغدًٛنٝات  َتعدسز٠  ثكاؾدات  ْٚٛادد

 إىل دددازٟا غددعٟٝا ْػددع٢ إٔ عًٝٓددا يعاَددٟا ؾكدداض ٚا٭َجددٌ، ا٭ؾهددٌ أْٗددا عًدد٢ ٭دٝايٓددا ُتكددٓسّ

٘  اختاضٖدا  ايديت  ايكدبػ١  ٚإظٗداض  اإلغ٬ّ، بعًٛ اإلع٬ّ  ٚتكدسهٗا  اإلغد١َٝ٬،  يٮَد١  غدبشاْ

ٌ  ٖسٜٗا ع٢ً يٝٓؿأ يًُذتُع ِ  اؾٝد ٔ . املػدً ٛ  أبطظٖدا  َٚد ٔ  ندجري  ؾكدسٖا  ايديت  ٚايعدع٠  ايعًد  َد

ٞ  ٚغٓطبدٛا،  ٚؾدٓطقٛا  ٜٚػط٠ ١ُُٜٓ ؾُايٛا بٗا ايعؿط ططٜل يف ٚساضٚا ايّٝٛ، ايؿباب ِ  ٖٚد  عدٓٗ

 ٖدصٙ  بعض ايكاض٨ أخٞ ؾإيٝو.   ْبٝ٘ ٚغ١ٓ تعاىل اهلل نتاب يف أٜسِٜٗ بني ببعٝس، يٝػت

 .اإلغ١َٝ٬ ٚايعع٠ ايعًٛ بٓٛض دسٜس َٔ تػته٤ٞ ضبٛعٓا يعٌ ايسضض;

 

 :  مباحث ستة على البحث اطتنل ّقد

 ايٓددٛاسٞ َددٔ( عًٝدد٘ ٜعًدد٢ ٫ٚ ٜعًددٛ اإلغدد٬ّ) سددسٜح زضاغدد١ عًدد٢ ؾٝؿددتٌُ :األّل املبحثثث

 :اٯت١ٝ
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 عًٝ٘ ٚاؿهِ اؿسٜح ؽطٜر. 

 اؿسٜح َٓاغب١ 

 اؿسٜح َع٢ٓ 

 اإلغ٬ّ عًٛ َعاٖط : الثاىٕ املبحث

 اإلغ٬ّ عًٛ أغباب : الثالث املبحث

 اإلغ٬ّ عًٛ ْٚتا٥ر آثاض :السابع املبحث

 ا٭١َ يف ايعًٛ َؿّٗٛ تععٜع يف ٚايػ١ٓ ايهتاب َٓٗر : اخلامص املبحث

 :َٚٓٗا اإلغ٬ّ عًٛ ع٢ً املب١ٝٓ ايؿطع١ٝ ا٭سهاّ : الشادض املبحث

 بايهؿاض ايتؿب٘ عٔ ايٓٗٞ :األّىل املشألة

 َػًِ ع٢ً يهاؾط ١ٜ٫ٚ ٫ :الثاىٔة املشألة

 .بهاؾط َػًِ ُٜكتٌ ٫ :الثالثة املشألة

 .اإلغ٬ّ عًٛ َع ٜتٓاؾ٢ ٫ باإلسػإ ٚمِٖٛ ايص١َ أٌٖ َعا١ًَ :السابعة املشألة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحذيث دراصة: األول الوبحث

ٔ  عا٥ص عٔ : اؿسٜح ْدددل ٚ  بد ٞ  عُدط ٍ  إٔ  املعْد ٍ   اهلل ضغدٛ ٛ  اإلغد٬ّ )  قدا  ٫ٚ ٜعًد

 (  ٜع٢ً
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 : الحذيث هذا تخزيج

 عبس بٔ قُس سسثٓا قاٍ 3/252-30ح املٗط باب غٓٓ٘ يف  ايساضقٛين أخطد٘ -

 سسثٓا  خٝاط بٔ ؾباب سسثٓا اؿصا٤ اؿػني بٔ أمحس سسثٓا  إبطاِٖٝ بٔ اهلل

بٔ اهلل عبس بٔ سؿطز

سسثٓا  2سسثٓا أمحس بٔ اؿػني اؿصا٤ 1اهلل بٔ إبطاِٖٝ سسثٓا قُس بٔ عبس -

عٔ  6عٔ دسٟ 5سسثين أبٞ 4سسثٓا سؿطز بٔ عبس اهلل بٔ سؿطز 3اب بٔ خٝاطبؾ

 ب٘ . 7عا٥ص بٔ عُطٚ املعْٞ

باب شنط بعض َٔ قاض َػًُٟا بإغ٬ّ  8ٚأخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣ -

َٔ ططٜل أبٞ ايعباؽ ايػطاز سسثٓا ؾباب بٔ خٝاط  6/205-12516أبٜٛ٘ ح

 ايعكؿط٣ ب٘ َجً٘ َع ظٜاز٠ يف أٚي٘.

                                                           
ه 1 البغذادي الؽافعي البزاص،  مدمذ بً ِبذ هللا بً ئبشاَُم أبى بىش الؽافعي ؤلامام الحجت اإلافُذ مدذر الّشاق مدمذ بً ِبذ هللا بً ئبشاَُم بً ِبذٍو

مش بً ؼاَين. ولذ في ظىت ظخين ومائخين، وماث ظىت أسبْ وخمع ين ظمْ مً أبي كالبت الشكاش ي وأبي بىش بً أبي الذهُا، خذر ِىه الذاسكىني ِو

ا ِميراث، بيروث، الىاؼش:   -َـ1419( 1داس الىخب الّلمُت، ه)وزالزمائت. مخفم ِلى جىزُله.  اهٍش: الزَبي، مدمذ بً أخمذ، جزهشة الحفاً، ث/صهٍش

 .  3/65-849 - م1998
بً أخمذ بً الحعين بً هفش أبى حّفش الحزاء مىلى َمذان، ظمْ ِلي بً اإلاذًني وؼباب الّففشي، سوي ِىه ِبذ الباقي بً كاوْ وأخمذ بً مدمذ  2

خ بغذاد، بيروث، داس زابذ الفيرفي. ولذ في ظىت زمان ومائخين، وجىفى ظىت حعْ وحعّين ومائخين. زلت.  اهٍش: الخىُب، البغذادي أخمذ أبى بىش، جاٍس

 . 4/97-1748 -الىخب الّلمُت
ٍضذ بً صسَْ،  3 خلُفت بً خُاه بً خلُفت بً خُاه الّففشي الخمُمي، أبى ِمشو البفشي اإلاللب بؽباب. سوي ًِ خؽشج بً ِبذ هللا بً خؽشج ٍو

ىه البخاسي وأخمذ بً الحعين بً هفش الحزا ء. ماث ظىت أسبّين ومائخين. كاٌ أبى خاجم: ال أخذر ِىه، َى غير كىي، وكاٌ ابً ِذي في اليامل: ؼباب ِو

ى معخلُم الحذًث ـذوق. وكاٌ الزَبي في الياؼف:ـذوق.  وكاٌ مً مخُلٍي سواة الحذًث وله خذًث هثير وجاٍسخ خعً وهخاب في وبلاث الشحاٌ ... َو

م أخادًثه. وكاٌ معلمت ابً حجش: ـذوق سبما أخىأ ووان ئخ
ّ
 وئرا خّذر ِىه إلافشدٍ ِل

ً
مت. وكاٌ في التهزًب: لم ًدذر ِىه البخاسي ئال ملشوها

ّ
 ِال

ً
ا باٍس

 بأًام الىاط وأوعابهم. اهٍش
ً
 ِاإلاا

ً
: ابً خبان، أبى خاجم ألاهذلس ي: ال بأط به. وسمض له الزَبي في اإلايزان بـ)صح( . وكاٌ ابً خبان في الثلاث: وان مخلىا

، ابً أبي خاجم ِبذ الشخمً أبى مدمذ الشاصي، 8/233-13181 -1975 – 1395(، 1مدمذ، الثلاث، ث/العُذ ؼشف الذًً أخمذ، داس الفىش الىبّت)

ىكْ ، الزَبي، الياؼف في مّشفت مً له سواًت في الىخب العخت، مفذس الىخاب: م3/378-1728( 1بيروجـ ه)-الجشح والخّذًل، داس ئخُاء الترار الّشبي

 – 1419، الجشحاوي، ابً ِذي ِبذ هللا، اليامل في لّفاء الشحاٌ، جدلُم ًديى مخخاس غضاوي، بيروث، داس الفىش ظىت اليؽش 1/375-1419 -ٌّعىب

ب التهزًب، ث/ مدمذ ِىامت، ظىسٍا، داس الشؼُذ ظىت اليؽش 2/19-442، جزهشة الحفاً ورًىله 614-3/66 -1988  – 1416، ابً حجش، أخمذ، جلٍش

 تهزًب التهزًب داس الفىش، ه)273ؿ1748 -1986
ً
، اإلاضي، ًىظف أبى الحجاج، تهزًب الىماٌ، ث/د. بؽاس 3/138-314َـ، 1414(، 1، والبً حجش أًما

خذاٌ في هلذ الشحاٌ ، مفذس ال8/314-1719َـ،1411( 1ِىاد مّشوف، بيروث، مإظعت الشظالت، الىبّت) ىخاب : مىكْ ، الزَبي، أبى ِبذ هللا، ميزان الِا

 .2/457-2564- ٌّعىب
ِلى خؽشج بً ِبذ هللا بً خؽشج بً ِائز بً ِمش اإلاضوي أبى صخش، سوي ًِ أبُه، سوي ِىه ئسحاق بً بهلٌى ألاهباسي وأبى خفق الفشاف ِمشو بً  4

 . 3/296-1317كاٌ أبى خاجم ِىه: ؼُخ. اهٍش: الجشح والخّذًل  –ومدمذ بً اإلاثنى 
بً ِائز بً ِمشو اإلاضوي، سوي ًِ أبُه، سوي ِىه ابىه خؽشج بً ِبذ هللا بً خؽشج. كاٌ أبى خاجم: ال ٌّشف. اهٍش: الجشح والخّذًل ِبذ هللا بً خؽشج  5

183-5/41. 
-1316ّذًل خؽشج بً ِائز بً ِمشو اإلاضوي سوي ًِ أبُه ِائز بً ِمشو، سوي ِىه ابىه ِبذ هللا بً خؽشج. كاٌ أبى خاجم: ال ٌّشف. اهٍش: الجشح والخ 6

لمي، الىبّت)3/295 خذاٌ 2/318-1311َـ،1416(، 3، ابً حجش، أخمذ الّعلالوي،  لعان اإلايزان، بيروث، مإظعت ألِا  .8/83-296، ميزان الِا
ذ اإلاضوي أبى َبيرة، وان ممً باٌْ جدذ الصجشة ،ِائز بً ِمشو  7 اد. بً َالٌ بً ِبُذ بً ًٍض ابً حجش، أخمذ  اهٍش:  ظىً البفشة وماث في ئماسة ابً ٍص

ابت في جمُيز الصحابت ، ث/ ِلي مدمذ البجاوي، بيروث،داس الجُل، ه)الّعلالوي،  ، ابً ِبذ البر ًىظف بً ِبذ هللا ، 3/619-4452 -1412(، 1ؤلـا

 .1/241الاظدُّاب في مّشفت ألاصحاب 
 َـ  1344(،  1الىٍامُت اليائىت، ه) البيهلي، أبى بىش أخمذ، العنن الىبري، خُذس آباد،  مجلغ دائشة اإلاّاسف 8
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قاٍ سسثٓا قُس بٔ إغشام،  2/402-764ح 9ٚأخطد٘ ايطٜٚاْٞ يف َػٓسٙ -

أبٞ  سسثٓا ؾباب ايعكؿطٟ سسثٓا سؿطز بٔ عبس اهلل ٜعين: ابٔ سؿطز سسثين

-291عٔ دسٙ عٔ عا٥ص بٔ عُطٚ ب٘ . َٚٔ ططٜك٘ أخطد٘ ايهٝا٤ يف املدتاض٠ ح

3/296. 

َٔ ططٜل  1/184-167ح 10ٚأخطد٘ أبٛ ْعِٝ ا٭قبٗاْٞ يف أخباض أقبٗإ -

خًٝؿ١ بٔ خٝاط ، سسثٓا سؿطز بٔ عبس اهلل بٔ سؿطز ب٘ َجً٘ َع ظٜاز٠ يف أٚي٘ .

 اؿهِ ع٢ً إغٓاز ايسضقٛين: -

نعٝـ ؾٗاي١ عبس اهلل بٔ سؿطز ٚأبٝ٘، يهٔ ٜؿٗس ؿسٜح عا٥ص سسٜح َعاش  -

قاٍ سسثٓا  156م 11أخطد٘ أغًِ ايٛاغٛٞ يف تاضٜذ ٚاغط  بٔ دبٌ 

عٔ عُطٚ بٔ  14سسثٓا ؾعب١ 13سسثٓا خايٞ عُطإ بٔ أبإ 12إمساعٌٝ بٔ عٝػ٢

عٔ أبٞ ا٭غٛز 17عٔ حي٢ٝ بٔ ٜعُط 16عٔ عبس اهلل بٔ بطٜس٠ 15أبٞ سهِٝ

 )اإلهإ ٜعًٛ ٫ٚ ٜع٢ً عًٝ٘(. قاٍ ضغٍٛ اهلل  19عٔ َعاش بٔ دب٩18ٌيٞايس

                                                           
 الشوٍاوي، اإلاعىذ، مفذس الىخاب: مىكْ حامْ الحذًث 9

بهاوي، أبى وُّم، أخباس أـبهان، مفذس الىخاب : مىكْ حامْ الحذًث 11  ألـا
خ واظي،اإلادلم: وىسهِغ ِىاد ، ِالم الىخب الىبّت : ألاولى  11  َـ1416الىاظىي، أظلم بً ظهل، جاٍس
ِِس ى البغذادي الّىاس، سوي ًِ داود بً الضسبلان وخلف بً خلُفت، سوي ِىه الحعين بً مدمذ بً ِىشمت اللىان، وكاٌ بً أبي  ئظماُِل بً 12

خ  -3293بغذاد خاجم ظمّذ أبي وأبا صسِت ًلىالن هخبىا ِىه، ماث ظىت ازيخين وزالزين ومائخين. وزله الخىُب، ورهٍش ابً خبان في الثلاث. اهٍش: جاٍس

خذاٌ 1/426-1324، لعان اإلايزان 2/191-649، الجشح والخّذًل 8/99الثلاث  ،6/262  .1/415-925، ميزان الِا
لاٌ اللشش ي أبى مىس ى الىدان الىاظىي أخى مدمذ بً أبان.سوي ًِ ؼّبت وخ 13 لاٌ ـالح العلمي ٍو اد بً هاصح ٍو ض ِمشان بً أبان بً ِمشان بً ٍص ٍش

واللاظم بً مدمذ بً أبي ؼِبت. ماث ظىت خمغ ومئخين، كاٌ ًديى بً مّين: لِغ بص يء، وكاٌ اليعائي: لُّف،  بً ِثمان، سوي ِىه أبى داود الحشاوي

لِغ بثلت،  وكاٌ في مىلْ آخش: لِغ باللىي، وكاٌ أبى خاجم الشاصي: لُّف الحذًث، وكاٌ الّلُلي: ال ًخابْ، وكاٌ العجلي فُما هلله ِىه ابً خلفىن:

شوي ًِ مدمذ بً معلم الىائفي خاـت وكاٌ ابً حجش: لُّف. وك اٌ في لعان اإلايزان: لِغ باللىي، وكاٌ أبى أخمذ ابً ِذي: له أخادًث غشائب ٍو

، ورهٍش ابً خبان في هخاب الثلاث، وكاٌ ِىه في مؽاَير ِلماء ألام  فأرهٍش
ً
 مىىشا

ً
 ولم أس في خذًثه خذًثا

ً
فاس: مً اإلاخلىين. غشائب وال أسي بدذًثه بأظا

ب التهزًب ؿاهٍش: ج ، ابً 7/321-4223، لعان اإلايزان6/68-6763، الثلاث 22/315-4479، تهزًب الىماٌ 8/118-213، تهزًب التهزًب 751لٍش

خذاٌ 1/282م،1959بيروث، -، ث/ فالٌؽهمش، داس الىخب الّلمُت1411خبان مدمذ أبى خاجم البعتي، مؽاَير ِلماء ألامفاس  . 5/282-6272، ميزان الِا
ىاء بً العائب، سوي ِىه ًديى بً ظُّذ اللىان وأبى داود ؼّبت ب 14 ً الحجاج بً الىسد الّخيي ألاصدي، سوي ًِ ِمشو بً أبي خىُم د ط ِو

ب التهزًب  ، تهزًب 266ؿ 2791الىُالس ي، ولذ ظىت ازيخين وزماهين وماث ظىت ظخين ومائت وله ظبْ وظبّىن ظىت. مخفم ِلى جىزُله. اهٍش: جلٍش

 . 1/485-2278، الياؼف 4/369-1619، الجشح والخّذًل 12/479-2739، تهزًب الىماٌ 4/297-591التهزًب 
شوة بً 15 ذة ِو ّشف بابً الىشدي، ًلاٌ له مىلى آلٌ الضبير. سوي ًِ ِبذ هللا بً بٍش لاٌ أبى ظهل َو الضبير،  ِمشو بً أبي خىُم الىاظىي أبى ظُّذ ٍو

بذ الىاسر بً ظُّذ. كاٌ أبى  خاجم: ـالح الحذًث، وكاٌ أبى داود واليعائي وابً مّين وابً حجش: زلت ورهٍش ابً خبان في هخاب  سوي ِىه ؼّبت ِو

خ ابً مّين سواًت الذوسي ا، ًديى بً مّين، ث/د. أخمذ مدمذ هىس ظُف، مىت اإلاىشمت، مشهض البدث الّلمي،ه: -الثلاث. اهٍش: جاٍس  – 1399، 1أبى صهٍش

اك، مىخبت الشؼذ ظىت اليؽش ، جدفت الخدفُل ف1979-4869-4/378 ي رهش سواة اإلاشاظُل، الّشاقي، أخمذ بً أبي صسِت، ث/ ِبذ هللا هىاسة، الٍش

ب التهزًب ؿ241ؿ -م.1999  .6/256-1418،الجشح والخّذًل 7/219، الثلاث21/589-4349، تهزًب الىماٌ 8/21-33، تهزًب التهزًب732،جلٍش
ذة بً الُحَفِب ألاظلمي 16 مشو بً أبي ِبذ هللا بً بٍش ائؽت سض ي هللا ِنها، سوي ِىه ابىه ظهل، ِو ، أبى ظهل اإلاشوصي، سوي ًِ أبي ألاظىد الذؤلي ِو

ى مخفم ِلى الاخ اػ مائت ظىت، وجىفي ظىت خمغ ِؽشة ومائت. زلت؛ بل كاٌ الزَبي في جزهشة الحفاً: َو خجاج به. خىُم الىاظىي، ولذ ِام اليرمىن، ِو

ب التهزًب ؿ1/78-95اهٍش: جزهشة الحفاً  ، الجشح والخّذًل 5/16، الثلاث 5/137-271، تهزًب التهزًب 14/328-3179، تهزًب الىماٌ 435، جلٍش

خذاٌ 61-2/13  .2/396-4223، ميزان الِا
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إغٓازٙ نعٝـ يهعـ عُطإ بٔ أبإ ايٛاغٛٞ إ٫ إٕ اؿسٜجني  َٚع إٔ سسٜح َعاش 

 20مبذُٛعُٗا ٜطتكٝإ إىل اؿػٔ يػريٙ، ٚعًٝ٘ ُٜشٌُ ؼػني اؿاؾغ ابٔ سذط

أٜهٟا ايؿٝذ ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ يف ٚسٖػٓ٘ يػريٙ  -أٟ أْ٘ سػٔ يػريٙ–ؿسٜح عا٥ص  

  .21إضٚا٤ ايػًٌٝ

 مياسبة احلدٓث :

ٚضزت َٓاغب١ ٖصا اؿسٜح يف بعض ططم اؿسٜح نُا يف ططٜل ايبٝٗكٞ ضمح٘ 

ٕٖاهلل ٚا٭قبٗاْٞ  ٘ٔ  عا٥ص بٔ عُطٚ ٜأ ٍُ اي٤ً ََٚضُغٛ ٢ٔ َسِطٕب  َٕ ِب َٝا َََع ٜأٔبٞ ُغٞؿ َّ اٞيٜؿِتض٢  ِٛ َٜ َدا٤َ 

  ٔ٘ ٍُ اي٤ً ٍَ َضُغٛ ُِط٣ٚ ٜؾٜكا ُٔ َع ََٚعا٥ُٔص ِب  َٕ َٝا ََٖصا ٜأُبٛ ُغٞؿ ُ٘ ٜؾٜكاٝيٛا  ُ٘ ٜأِقَشاُب ِٜٛي ََٖصا :$  َس

ُِٜع٢ًٜ   ٫َٜٚ َِٜعًٝٛ   ُّ ِٔ َشٔيٜو اإل٢ِغ٬ٜ َٔ ُّ ٜأَعٗع  َٕ اإل٢ِغ٬ٜ َٝا َٜٚأُبٛ ُغٞؿ ُِط٣ٚ  ُٔ َع ٚشنط ٖصٙ  #َعا٥ُٔص ِب

 . 22اهلل يف ؾتض ايباضٟاملٓاغب١ أٜهٟا ابٔ سذط ضمح٘ 

 طسح احلدٓثثثثث :

َُٝت٘ ٜأِضٜؾُع٘ ، ٚايَع٤ُ٬ 23ايعًٛ يػ١ َُٚت٘ ٚعأيٝ٘ ٚعأي ُٛٙ ُٚع٬ ٌٓ ؾ٤ٞ ٚٔعًٞٛٙ َٚعًٞ : ُعًٞٛ ن

ٙٞ ٌْ َعً ٚمجع٘  ،ٜأٟ ؾطٜـ ;ايٚطٞؾَع١ ٚايؿطُف، ٚشٚ ايُع٬ قاسب ايكؿات ايُع٬، َٚضُد

ِٔ ٔع١ًٝٞ ايٓاؽ :ٜكاٍ ،ٔع٠١ًٝٞ َٔ ١َٝٝ ايٓاؽ٢  ;ؾ٬ٕ  ٜأٟ َٔ ٜأؾطاؾِٗ ٚٔد٤ًٔتِٗ ٫ َٔ ٔغٞؿًٜتِٗ، ٚٔعًٞ

ُِٗ، ٖٚٞ ن١ًُ َعطٚؾ٠١ عٓس ايعطب; ٜإٔ ٜكٛيٛا ٜ٭ٌٖ ايٖؿَطف يف  ٢ٔ: ٔد٤ًُت ِٜ ََٞهػَٛض  ُِٗٝ ٚٔعًٞ

٠َٚ ٚائػ٢ٓ  ٝٚني"ايسْٝا ٚايٖجِط ََٖتٔهعني قايٛا  "ٜأٌٖ ٔعِّ ٕٝٗٛ"ؾإشا ناْٛا   . "ٔغٞؿًٔ

 :ٗٞ َٗط ضد٬ٟ ٜأٚ ٚايَعًٔ ََٗطٙ ٜٚغًٜب٘، ٚنٌ َٔ ٜق ٟٗ، َٚع٬ ؾ٬ٕ ؾ٬ْٟا إشا ٜق ٢ٛ ايؿسُٜس ايك

ٟٚٓا ؾإ٢ْ٘ ٜكاٍ ُِٖ،  :َعُس ُِٖ َٚع٬ ََٗط َع٬ٙ ٚاِعَت٬ٙ ٚاِغَتِع٬ٙ، ٚاِغَتِع٢ًٜ ع٢ً ايٓاؽ ٜغًَٜبِٗ ٜٚق

                                                                                                                                        
لاٌ أبى ِذي اللِس ي الجذلي كاض ي مشو. ظمْ ابً ِباط وأبا ألاظىد الذؤلي، سوي ِى 17 لاٌ أبى ظُّذ، ٍو ه ِبذ ًديى بً ٌّمش البفشي أبى ظلُمان، ٍو

خ الىبير ذ، ماث كبل اإلاائت، وكُل بّذَا، مخفم ِلى جىزُله . اهٍش: الخاٍس ذة وئسحاق بً ظٍى ذ ظلُمان بً ، الباجي أبى الىل8/311ُ-3141هللا بً بٍش

ذ إلاً خشج له البخاسي في الصحُذ ث/ د. أبى لبابت خعً، داس اللىاء اك،  -خلف، الخّذًل والخجٍش ب التهزًب 3/1394-1479، 1416الٍش ، 2/319، جلٍش

 . 2/379-6273، الياؼف 9/196-817، الجشح والخّذًل 5/523-6143، الثلاث 11/266-489تهزًب التهزًب
ديى بً ٌّمش، ماث ظىت حعْ وظخين، أبى ألاظىد الذؤلي اظ 18 ىه ابىه خشب ٍو لاٌ اظمه ِمشو بً ٌالم، سوي ًِ ِمش ومّار، ِو مه ٌالم بً ِمشو، ٍو

، 4/513-2214، الجشح والخّذًل4/411-3557، الثلاث 33/37-7219، تهزًب الىماٌ 12/11-8267مخفم ِلى جىزُله. اهٍش: تهزًب التهزًب 

 . 2/418-6496الياؼف
أخادًث،  حبل بً ِمشو أبى ِبذ الشخمً ألاهفاسي الخضسجي ؤلامام اإلالذم في ِلم الحالٌ والحشام، ؼهذ اإلاؽاَذ ولها، وسوي ًِ الىبي مّار بً  19

، أّمٍش الىبي 
ً
جه ِلى الُمً، وكذم منها في خالفت أبي بىش، وواهذ وفا سوي ِىه ابً ِباط وابً ِمش وآخشون مً هباس الخابّين، ومىاكبه هثيرة حذا

ابت في جمُيز الصحابت   وزالزين ظىت وكُل غير رلً. اهٍش: ؤلـا
ً
اػ أسبّا  .6/136-8143بالىاِىن في الؽام ظىت ظبْ ِؽشة أو التي بّذَا، ِو

 .3/221ابً حجش، فخذ الباسي ؼشح صحُذ البخاسي، اإلاىخب الّلمي،  21
ج أخادًث مىاس العبُل، بيروث، اإلا 21  .5/116-1268ح1985 - 1415 -ىخب ؤلاظالمي، الىبّت : الثاهُت ألالباوي، ئسواء الغلُل في جخٍش
 .3/219-1379ابً حجش، فخذ الباسي ؼشح صحُذ البخاسي، بيروث، داس اإلاّشفت ،  22
 مادة "ِال". 15/83، ابً مىٍىس حماٌ الذًً مدمذ بً مىشم، لعان الّشب، داس ـادس، 1694اهٍش: الفيروصأبادي، اللامىط اإلادُي ؿ 23
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َٗط عًٝٗا، َٖا ٜإٔ ٜهٕٛ َٔ ايٝك َٚع٬ سادَت٘ ٚاِغَتِع٬ٖا ٜظ ٞٙ اغِ ؾإ٢ ٠ٖٛ ٚإ٢َا ٜإٔ ٜهٕٛ ٚعًٔ

 َٔ ايطؾع١ ٚايؿطف. 

:  ؾهٌ اإلغ٬ّ ع٢ً غريٙ، ٚعًٛ أٌٖ اإلغ٬ّ يف اؿسٜح ٜعًٛ ٫ٚ ٜع٢ًٚاملككٛز بد 

 24ع٢ً أٌٖ ا٭زٜإ يف نٌ أَط.

 الوبحث الثاني: هظاهز ػلى اإلصالم

َعا  ٖصٙ ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ ٬َٚقٗا َٔ خ٬ٍ نًُات ق١ًًٝ  ٚنع ايٓيب 

 ٖصٙ ا٭١َ اٯتٞ: عًٛ َٔ أبطظ مساتٚ)اإلغ٬ّ ٜعًٛ ٫ٚ ٜع٢ً عًٝ٘( 

عًٛ ايؿطٜع١; عكٝس٠ َٚٓٗذٟا; ؾايعبٛز١ٜ ٫ تهٕٛ إ٫ هلل ٚسسٙ ايعًٞ ايععِٝ ايصٟ  -

طع مما أْعي٘ يف ٫ٚ ُٜعبس غبشاْ٘ إ٫ مبا ؾ ،ي٘ ا٭مسا٤ اؿػ٢ٓ ٚايكؿات ايع٬

، ٚدعٌ ٖصٙ ايؿطٜع١ خامت١ ايؿطا٥ع ٚأع٬ٖا ؾأْٟا، نتاب٘ أٚ أضغٌ ب٘ ضغٛي٘ 

ُّقْجَوَ ًِ دِّنًب فَيَِْ عْالًٍََِْ َّجْزَغِ غَْْشَ اإلؾ٬ ٜكبٌ غبشاْ٘ َٔ أسس ؾطٜع١ غٛاٖا، قاٍ عع ٚدٌ

ٖٚٞ نا١ًَ ٫ ٜعرتٜٗا ْكل، ؾا١ًَ ٫  ،(5٧)آل عمزان  خِشَحِ ٍَِِ اىْخَبعِشٍَِِِّٓنْوُ ًَىٌَُ فِِ ا

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  ڇ ًٜشكٗا قكٛض، قاٍ غبشاْ٘

ٖٚٞ ١ املائدة:ڇ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ؾطٜع١ ٚانش١ ٫ غُٛض ؾٝٗا ٫ٚ يبؼ، قاٍ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ )إٕ اؿ٬ٍ بٝٓٔ 

َُؿتبٗاْت ٫ ٜعًُٗٔ نجري َٔ ايٓاؽ ؾُٔ اتك٢ ايؿبٗات  ٚإٕ اؿطاّ بٝٓٔ ٚبُٝٓٗا 

ََٔ ٚقع يف ايؿبٗات ٚقع يف اؿطاّ، نايطاعٞ ٜطع٢ سٍٛ  اِغتربٜا يسٜٓ٘ ٚعطن٘، ٚ

٢َُ ُٜٛؾو إٔ ِٜطتَع ؾٝ٘  ًََٕٔو مح٢ أ٫ ٚإٕ ٔس٢ُ اهلل قاضَ٘...(اٞئش  25أ٫ يهٌ 

َٚعٓاٙ إٔ ا٭ؾٝا٤ ث٬ث١ أقػاّ; س٬ٍ بني ٚانض ٫ ؾو١ يف سً٘، ٚسطاّ بني ٫ ؾو١ 

يف سطَت٘، َٚؿتبٗات أٟ يٝػت بٛانش١ اؿٌ ٫ٚ اؿط١َ ؾًٗصا ٫ ٜعطؾٗا نجري 

ٚ قٝاؽ أٚ َٔ ايٓاؽ ٫ٚ ٜعًُٕٛ سهُٗا، ٚأَا ايعًُا٤ ؾٝعطؾٕٛ سهُٗا بٓل أ

. ؾُا ٫ ٜعًُ٘ عا١َ ايٓاؽ ٜعًُ٘ اـاق١ َٔ ايعًُا٤ 26اغتكشاب أٚ غري شيو

                                                           
، الىىوي، اإلانهاج ؼشح صحُذ معلم بً الحجاج، بيروث، داس ئخُاء  1/196العُىوي، والذَلىي، ؼشح ظنن ابً ماحه، هشاحص ي، كذًمي هخب خاهت،  24

، 3/155َـ 1411، الضسكاوي، مدمذ، ؼشح الضسكاوي ِلى مىوأ ؤلامام مالً، بيروث، داس الىخب الّلمُت ظىت اليؽش 11/52 -2،1392الترار الّشبي، ه

 4/67 -م1961َـ/ 1379، 4الفىّاوي، مدمذ ألامير، ظبل العالم، مىخبت مفىفى البابي الحلبي، ه
َـ، باب فمل مً 1417، 3أخشحه البخاسي مدمذ بً ئظماُِل أبى ِبذ هلل الجّفي، الجامْ الصحُذ اإلاخخفش، ث/ د. مفىفى دًب، داس ابً هثير،ه 25

بيروث، باب أخز الحالٌ وجشن الؽبهاث -، وأخشحه معلم أبى الحعين ابً الحجاج اللؽيري، الجامْ الصحُذ، داس الجُل1/28-52اظخبرأ لذًىه ح

 واللفَ له. 5/51-4178ح
ا ًديى بً ؼشف، اإلانهاج ؼشح صحُذ معلم بً الحجاج، داس ئخُاء الترار الّشبي 26  .11/28،29َـ  1392 2بيروث ه -اهٍش: الىىوي أبى صهٍش
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ۀ  ۀ   ہ      ہ  ڇ ٚايؿكٗا٤; ٚهلصا ٚضز ا٭َط بػ٪اهلِ ؾُٝا ُٜؿهٌ قاٍ تعاىل

نُا أْٗا ؾطٜع١ ٜػط ٫ تؿسٜس ؾٝٗا قاٍ غبشاْ٘،٥ألاهبياء:  ڇہ             ہ    ھ  

ٚقاٍ عًٝ٘ ايك٠٬ ،١5٧البقزة:  ڇۋ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ ڇ

ٚايػ٬ّ ) إٕ ايسٜٔ ٜػط ٚئ ُٜؿاز ايسٜٔ أسس إ٫ غًب٘، ؾػٚسزٚا ٚقاضبٛا ٚأبؿطٚا 

، ٚملا ناْت ٖصٙ ايؿطٜع١ دا٤ت 27ٚاغتعٝٓٛا بايػس٠ٚ ٚايطٚس١ ٚؾ٤ٞ َٔ ايٓسؾ١(.

َطاع١ٝ ملكاحل ايعباز آتػُت مبطْٚتٗا ٚاتػاعٗا يتشٟٛ نٌ دسٜس مما ؾٝ٘ 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڇ َكًش١ يًعباز أٚ زؾع َهط٠ عِٓٗ. قاٍ غبشاْ٘

ٖٚٞ َع نٌ ٖصا ٖٞ ؾطٜع١ َعك١َٛ عٔ اـٛأ ٚايعيٌ ، ١٧٥ ألاعزاف: ڇژ  

ؾكس تٛىل غبشاْ٘ سؿغ نتاب٘ بٓؿػ٘ ٚسؿغ غ١ٓ ضغٛي٘ املب١ٓٝ يهتاب٘ بتكٝٝض 

ضمح٘ طيب أ١ُ٥ ٖس٣ جيُعٕٛ قشٝشٗا ٜٚٓؿٕٛ عٓٗا ايعٜـ ٚايباطٌ، قاٍ ايؿا

َعكّٛ، ٚنُا  :" إٕ ٖصٙ ايؿطٜع١ املباضن١ َعك١َٛ، نُا إٔ قاسبٗا اهلل

" .28ناْت أَت٘ ؾُٝا ادتُعت عًٝ٘ َعك١َٛ

ٍَب مَبَُ ٍُحَََّذٌ ؤَثَب ؤَحَذٍ ٍِِْ خامت ا٭ْبٝا٤ قاٍ غبشاْ٘ ٖٛ ُشُس ؾ ٍٛ;عًٛ ؾإٔ ايطغ -

طٚاـامت ايصٟ ،(٤١ألاحزاب:) اىنَّجِِّْنيَ ًَمَبَُ اىيَّوُ ثِنُوِّ شَِْءٍ عَيًَِْبسِجَبىِنٌُْ ًَىَنِِْ سَعٌُهَ اىيَّوِ ًَخَبرٌََ 

٫ ْيب بعسٙ نُا يٝؼ بعس خامت١ ا٭َط َٔ ؾ٤ٞ، ٚيٝؼ بعس ختِ ايهتاب ْؿط، 

ضغايت٘ ٖٞ آخط ايطغا٫ت، ٚيًٓاؽ ٚص. 29ٚيٝؼ بعس ختِ ايهٝؼ إخطاز ؾ٤ٞ َٓ٘

دابط بٔ ٚعٔ (85)سبأ: مَبفَّخً ىِينَّبطِ ثَشِريًا ًََّزِّشًا ؤَسْعَيْنَبكَ إِالًٍَََّب  ; قاٍ عع ٚدٌناؾ١

ٖٔ أسْس قبًٞ  قاٍ ضغٍٛ اهلل  عبس اهلل ا٭ْكاضٟ  ُٗ ٜٛ )ٝأعُٛٝت مخػٟا   ُٜع

(، 30نإ نٌ ْيب ُٜبعح إىل قَٛ٘ خاق١ ُٚبعجت إىل نٌ أمحط ٚأغٛز ...

قاٍ  عٔ ضغٍٛ اهلل  ١َُٓٝٗٚ ع٢ً غا٥ط ايطغا٫ت ٚا٭زٜإ; عٔ أبٞ ٖطٜط٠ 

ٞٙ ثِ ) ٟٙ ٫ٚ ْكطاْ ّٜٗٛز ٚايصٟ ْؿُؼ قُٕس بٝسٙٔ ٫ َٜػُع بٞ أسْس َٔ ٖصٙ ا٭١َ 

                                                           
إخز باإلاغالبت فمً ؼاد الذًً غ 1/23-39أخشحه البخاسي باب الذًً ٌعش ح 27 ًُ لبه وكىّه. وفُه ههي ًِ ومّنى لً ٌؽاد الذًً ئال غلبه أي ان الذًً ال 

فشج، فخذ الدؽذًذ في الذًً بأن ًدمل ؤلاوعان هفعه مً الّبادة ما ال ًدخمله ئال بيلفت ؼذًذة. اهٍش: ابً سحب ِبذ الشخمً بً ؼهاب الذًً أبى ال

 .1/136َـ 1422 2العّىدًت ه –الباسي، داس ابً الجىصي 
 .2/44َـ، 1417، 1أبى ِبُذة مؽهىس آٌ ظلمان، داس ابً ِفان، ه الؽاوبي ئبشاَُم بً مىس ى اللخمي، اإلاىافلاث ، ث/ 28
، داس الىخب الّلمُت 29   2/177  -َـ1411 1بيروث، ه -البيهلي أخمذ بً الحعين أبى بىش، ؼّب ؤلاًمان، ث/ مدمذ صغلٌى
 .2/63-1191أخشحه معلم باب لم ٌعمه ح31



 
 

 
 
 
 

309 
 

  للؼلىم اإلنضانية واالحتواػية

 عليه املترتبة املسائل وأهم وآثاره وأسبابه نظاهره اإلسالم علو
 د.إلهام بدر الجابري

 

p-ISSN : 2410-1818 

 م2015  ينايز ( 9( الوخلذ )5الؼذد )

e-ISSN : 2410-521X 

ؾايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ . (31هُٛت ٚ  ٜ٪َٔ بايصٟ ٝأضٔغًُت ب٘ إ٫ نإ َٔ أقشاب ايٓاض

.٫ٚ ُٜكبٌ َِٓٗ غري اإلغ٬ّ بعس إٔ بًػتِٗ زعٛت٘ َأَٛضٕٚ باتباع ْبٝٓا قُسٟا 

ُٖٚٝٓت٘ ع٢ً عًٛ ايكطإٓ ايهطِٜ; ايهتاب املعذع٠ اـايس٠ إىل قٝاّ ايػاع١،  -

ًَؤَّْضَىْنَب إِىَْْلَ اىْنِزَبةَ ثِبىْحَقِّ ٍُصَذِّقًب ىََِب ثََِْْ َّذَّْوِ ٍَِِ  قاٍ غبشاْ٘غا٥ط ايهتب ايػابك١، 

أٟ: دعٌ اهلل ٖصا ايهتاب ايععِٝ، ايصٟ أْعي٘ آخط ؛ (٤5)املائدة:نًب عَيَْْواىْنِزَبةِ ًٍَُيََِْْ

أمشًٗا ٚأععُٗا ٚأسهُٗا; سٝح مجع ؾٝ٘ قاغٔ َا قبً٘،  ;ايهتب ٚخامتٗا

ُّا عًٝٗا  ٚظازٙ َٔ ايهُا٫ت َا يٝؼ يف غريٙ; ؾًٗصا دعً٘ ؾاّٖسا ٚأَّٝٓا ٚسان

إَِّّب َّحُِْ َّضَّىْنَب اىزِّمْشَ ًَإَِّّب ىَوُ  ؾكاٍ، 32نًٗا. ٚتهؿ١ٌ تعاىل عؿع٘ بٓؿػ٘ ايهطه١

.زٕٚ ايهتب ايػُا١ٜٚ ا٭خط٣ اييت ٝأٚنٌ سؿعٗا إىل أقشابٗا  (9)الحجز:ىَحَبفِظٌَُُ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڇ َٔ ا٭سباض ٚايطٖبإ نُا يف قٛي٘ غبشاْ٘

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  

اغتشؿعِٗ غبشاْ٘ ع٢ً نتاب٘ ٚدعًِٗ أَٓا٤  (٤٤املائدة: ) ڇڳ  ڳ  ڳ

عًٝ٘ ؾػٝٓطٚٙ ٚبٓسيٛٙ
33 . 

عًٛ ايًػ١ ايعطب١ٝ، ؾكس اقٛؿاٖا غبشاْ٘ ع٢ً غا٥ط ايًػات; ؾأضغٌ بٗا ضغٛي٘،  -

نيَ إِرْ ثَعَثَ ىَقَذْ ٍََِّ اىيَّوُ عَيََ اىَُْؤٍِْنِ ٚأْعٍ بٗا نتاب٘، ٚؾطع بٗا ؾطا٥ع زٜٓ٘، قاٍ غبشاْ٘

ُيٌُُ اىْنِزَبةَ ًَاىْحِنََْخَ ًَإُِْ فِْيٌِْ سَعٌُال  هٍ ٍُجِنيٍالمَبٌُّا ٍِِْ قَجْوُ ىَفِِ ظَ ٍِِْ ؤَّْفُغِيٌِْ َّزْيٌُ عَيَْْيٌِْ آََّبرِوِ ًَُّضَمِّْيٌِْ ًَُّعَيَِّ
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڇ ٚقاٍ (١6٤آل عمزان:)

ط تأٌَ نٝـ ادتُعت ٖصٙ  (١9٧ – ١98الشعزاء: ) ڇڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ

ايؿها٥ٌ ايؿاخط٠ يف ٖصا ايهتاب ايهطِٜ، ؾإْ٘ أؾهٌ ايهتب، ْعٍ ب٘ أؾهٌ 

امل٥٬ه١، ع٢ً أؾهٌ اـًل، ع٢ً أؾهٌ بهع١ ؾٝ٘ ٖٚٞ قًب٘، ع٢ً أؾهٌ أ١َ 

ص.34ٝأخطدت يًٓاؽ، بأؾهٌ ا٭يػ١ٓ ٚأؾكشٗا، ٚأٚغعٗا، ٖٚٛ ايًػإ ايعطبٞ املبني

ٚيصيو نإ ٚادبٟا ع٢ً املػًِ تعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ بكسض َا ٜكِٝ بٗا عبازت٘، ٜٚؿك٘ 

ََُٛغ٢  زٜٓ٘، ٚقس نتب عُط بٔ اـٛاب  ُٗٛا ٔؾٞ إ٢ٜي٢ ٜأٔبٞ  َٖا َبِعُس ٜؾَتٜؿك٤ : ٜأ

                                                           
سِخ اإلالل بملخه حئلى حمُْ  أخشحه معلم باب وحىب ؤلاًمان بشظالت هبِىا  31

َ
 .1/93-413الىاط وو

 .3/128 -َـ1421 2اهٍش: ابً هثير ئظماُِل بً ِمش أبى الفذاء اللشش ي الذمؽلي، جفعير اللشآن الٍُّم، ث/ ظامي ظالمت، داس وُبت، الىبّت  32
م الشخمً في جفعير هالم الشخمً، ث/ ِبذ الشخمً ا 33 دم، مإظعت الشظالت هاهٍش العّذي ِبذ الشخمً بً هاـش، جِعير الىٍش  . 1/232َـ 1421 1للٍى
م الشخمً في جفعير هالم اإلاىان ؿ 34  . 597اهٍش:العّذي، جِعير الىٍش
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ٙٞ ُ٘ َعَطٔب ْٖ َٕ ٜؾإ٢ َٜٚأِعط٢ُبٛا اٞيٝكِطآ  ،١ٖٔٝ ُٗٛا ٔؾٞ اٞيَعَطٔب ََٚتٜؿك٤ قس نطٙ ايعًُا٤ ، 35ٚايٗػ١ٖٔٓ ، 

اغتعُاٍ ا٭مسا٤ ا٭عذ١ُٝ َٔ زٕٚ ساد١ ٚعٓسٚٙ اْتكاقٟا َٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ; ؾإٕ 

ٚايًػات َٔ أععِ ؾعا٥ط ا٭َِ اييت بٗا  ،ايًػإ ايعطبٞ ؾعاض اإلغ٬ّ ٚأًٖ٘

إىل  طٚيصيو لس إٔ ايعطف امٝلتبع يف مجٝع زٍٚ ايعا  َٓص عٗس ايٓيب  ٜتُٝعٕٚ،

ٕٓٚ احملطضات ايسبًَٛاغ١ٝ بايًػ١ ايطمس١ٝ يًبًس املطغٌ، ُٚتطؾل َعٗا  َٜٛٓا ٖصا إٔ ُتس

تطمج١ غري ضمس١ٝ بًػ١ ايبًس املطغ١ً إيٝ٘، ُٜٚتٛخ٢ يف ايطغٍٛ َعطؾ١ ٖصٙ ايًػ١ ست٢ 

 ٜكّٛ بايتٛنٝض اي٬ظّ، ؾٗٝب١ ايسٚي١ َٔ اسرتاَٗا يًػتٗا، َٚٔ ثِ ضاع٢ ايٓيب 

  .36ى بايًػ١ ايعطب١ٝشيو; ؾهاْت مجٝع ضغا٥ً٘ إىل ا٭َِ ٚاملًٛ

عًٛ ؾإٔ املػًُني ايكا٥ُني بسِٜٓٗ خري قٝاّ، إش ِٖ أععِ ا٭َِ إهاْٟا ٚأسػِٓٗ  -

و خري أ١َ يأخ٬قٟا، ٚأنجطِٖ ضمح١ٟ، ٚأؾٓسِٖ إق٬سٟا، ٚعس٫ٟ ٚإْكاؾٟا، ِٖٚ بص

ثِبىََْعْشًُفِ ًَرَنْيٌََُْ عَِِ اىَُْنْنَشِ مُنْزٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِجَذْ ىِينَّبطِ رَإٍُْشًَُُ ٝأخطدت يًٓاؽ، قاٍ غبشاْ٘

. ٚقس 37ٚاملع٢ٓ: أِْٗ خري ا٭َِ ٚأْؿع ايٓاؽ يًٓاؽ (١١١ : )آل عمزانًَرُؤٍِْنٌَُُ ثِبىيَّوِ

سهُت ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ ايعا  قطْٟٚا ط١ًٜٛ، ٚعاف ايٓاؽ يف نٓؿٗا ٚؼت ظًٗا 

ٚاؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ ؾاٖس ع٢ً شيو.ٜٓعُٕٛ بايعسٍ ٚايػ٬ّ ٚايطخا٤. ٚايتاضٜذ 

ٖٚصٙ اـري١ٜ ساق١ً يًُػًُني املتُػهني بسِٜٓٗ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠، قاٍ عًٝ٘ 

ايك٠٬ ٚايػ٬ّ: "مٔ اٯخطٕٚ ايػابكٕٛ ّٜٛ ايكٝا١َ، بٝس أِْٗ ٝأٚتٛا ايهتاب َٔ 

ؼٛظٙ ٚقاٍ أٜهٟا َبٟٝٓا ؾهٌ أَت٘ ع٢ً غا٥ط ا٭َِ َٚا  38قبًٓا، ٚأٚتٝٓاٙ َٔ بعسِٖ(

َٔ ا٭دط ٚايجٛاب املهاعـ ) إمنا بكا٩نِ ؾُٝا غًـ قبًهِ َٔ ا٭َِ نُا بني 

ق٠٬ ايعكط إىل غطٚب ايؿُؼ، ٝأٚتٞ أٌٖ ايتٛضا٠ٔ ايتٛضا٠ٜ ؾعًُٛا ست٢ إشا اْتكـ 

ٌَ ؾعًُٛا إىل ق٠٬  ٢ٌ اإللٝ ايٓٗاض عذعٚا ؾٝأعٛٛا قرياطٟا قرياطٟا، ثِ ٝأٚتٞ أٌٖ اإللٝ

عٛٛا قرياطٟا قرياطٟا، ثِ أٚتٝٓا ايكطإٓ ؾعًُٓا إىل غطٚب ايؿُؼ، ايعكط ثِ عذعٚا ؾٝأ

ؾٝأعٛٝٓا قرياطني قرياطني، ؾكاٍ أٌٖ ايهتابني: أٟ ضبٓا أعٛٝت ٖ٪٤٫ قرياطني 

قرياطني، ٚأعٛٝتٓا قرياطٟا قرياطٟا ٚمٔ نٓا أنجط ع٬ُٟ، قاٍ اهلل: ٌٖ ظًُتهِ َٔ 

. 39٘ َٔ أؾا٤(أدطنِ َٔ ؾ٧ٝ؟ قايٛا: ٫. قاٍ: ؾٗٛ ؾهًٞ أٚتٝ

                                                           
 .31534أخشحه ابً أبي ؼِبت أبى بىش ِبذ هللا بً مدمذ في مفىفه جدلُم: مدمذ ِىامت. وبّت داس اللبلت. باب ما حاء في ئِشاب اللشآن ح 35
 بخفشف ؼذًذ. 84َـ، ؿ1427( 1ل، الذبلىماظُت واإلاشاظُم ؤلاظالمُت،ه)اهٍش: آٌ ظّىد فُفل بً مؽّ 36
 .2/93اهٍش ابً هثير، جفعير اللشآن الٍُّم  37
 .3/7-2118، ومعلم باب َذاًت َزٍ ألامت لُىم الجمّت ح 1/299-836أخشحه البخاسي ن الجمّت باب فشك الجمّت ح 38
. ومّىاٍ أن وعبت مذة بلاء َزٍ ألامت ئلى مذة َمً 1/139-557ّت مً الّفش كبل الغشوب حمً أدسن سه 17أخشحه البخاسي ن مىاكُذ الفالة ب  39

 .4/446و 2/39جلذم مً ألامم مثل ما بين ـالة الّفش وغشوب الؽمغ ئلى بلُت النهاس . واإلاشاد بالليراه الىفِب اهٍش فخذ الباسي 
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 : الوبحث الثالث: أصباب ػلى اإلصالم

 أّاًل االصطفاء:

ڃ  ڃ  چ   چ  ڇؾإٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل اقٛؿ٢ ٖصا ايسٜٔ قاٍ غبشاْ٘

ٖٚصا إخباض َٓ٘ غبشاْ٘ بامكاض ايسٜٔ املتكبٌ عٓسٙ يف ،١9 آل عمزان: ڇچ

اإلغ٬ّ
40

،١املائدة:  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌڇ، ٚاقٛؿاْا ي٘ ٚضنٝ٘ يٓا قاٍ غبشاْ٘

﮲   ڇ ٚقاٍ عع ٚدٌ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ 

ٜا َعؿط –أٟ اختاضنِ ٥5سورة الحج:  ڇ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺

َٔ بني ايٓاؽ، ٚاختاض يهِ ايسٜٔ، ٚضنٝ٘ يهِ، ٚاختاض يهِ أؾهٌ  -املػًُني

بٗصا ايسٜٔ سل ايكٝاّايهتب ٚأؾهٌ ايطغٌ، ؾكابًٛا ٖصٙ املٓش١ ايعع١ُٝ بايكٝاّ 
41

 ،

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ      ڱ  ڱڇ ٚا٫قٛباؽ ب٘ نُا يف قٛي٘ غبشاْ٘

ؾ٬ أسػٔ قبػ١ َٔ قبػت٘، ٚؾٝ٘ سح ع٢ً ايكٝاّ بٗصا ايسٜٔ .١١5: البقزة ڇۀ

ٚا٫قٛباؽ ب٘ ظاٖطٟا ٚباطٟٓا ست٢ ٜكري ايسٜٔ طبٝع١ مبٓعي١ ايكبؼ ايتاّ

ٚأقٌ شيو إٔ ايٓكاض٣ ناْٛا ٜكبػٕٛ أ٫ٚزِٖ يف املا٤، قاٍ ايكططيب ضمح٘ اهلل :" 

ٖٚٛ ايصٟ ٜػُْٛ٘ املعُٛز١ٜ، ٜٚكٛيٕٛ: ٖصا تٛٗري هلِ ... ؾطز اهلل تعاىل عًِٝٗ بإٔ قاٍ 

"قبػ١ اهلل" أٟ: قبػ١ اهلل أسػٔ قبػ١ ٖٚٞ اإلغ٬ّ، ؾػ٢ُ ايسٜٔ قبػ١ اغتعاض٠ 

ٜعٗط أثط ايكبؼ يف ايجٛبص ٚفاظٟا َٔ سٝح تعٗط أعُاي٘ ٚمست٘ ع٢ً املتسٜٔ، نُا
43.

 : العاملٔةثاىًٔا 

املككٛز بايعامل١ٝ َا آتػِ ب٘ ٖصا ايسٜٔ َٔ ايٓػع١ ٚايؿٍُٛ ٚايك٬ح ٚامل١َ٤٬ 

ؾُٝع خًل اهلل تعاىل يف نٌ ظَإ ٚأُٜٓا ناْٛا
44

. ٚمما ٜسٍ ع٢ً عامل١ٝ ٖصا ايسٜٔ 

 أَٛض ٖٞ:

يًٓاؽ ناؾ١ ٚقس غبل ا٫غتس٫ٍ ع٢ً شيو اإلخباض بإٔ ضغاي١ قُس  -1

                                                           
 .2/25ابً هثير جفعير اللشآن الٍُّم  41
م الشخمً في جفعير هالم اإلاىان اهٍش: العّذي ، جِ 41  .1/546عير الىٍش
م الشخمً في جفعير هالم اإلاىان  42  بخفشف. 1/68اهٍش: العّذي هخاب جِعير الىٍش
 -اللشوبي أبى ِبذ هللا مدمذ بً أخمذ ألاهفاسي ؼمغ الذًً اللشوبي، هخابه الجمْ ألخيام اللشآن جدلُم َؽام البخاسي، داس ِالم الىخب 43

اك،ه ، واهٍش العّذي ئسحاق بً ِبذ هللا هخابه جميز ألامت ؤلاظالمُت مْ دساظت هلذًت إلاىكف اإلاعدؽشكين مىه ظلعلت الشظائل 2/144َـ 1423الٍش

 .579و 1/213لجامُّت لجامّت ؤلامام مدمذ بً ظّىد ا
 بخفشف. 1/678اهٍش:العّذي ئسحاق، جميز ألامت ؤلاظالمُت  4444
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، ٚإٔ أخص املٝجام ع٢ً مجٝع ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني ٚع٢ً أتباعِٗ إٔ ٜ٪َٓٛا مبشُس  -2

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ڇ ٜٓكطٚٙ، قاٍ غبشاْ٘

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵   

.5١: آل عمزان ڇ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  

قاٍ ابٔ نجري ضمح٘ اهلل :ط خيرب تعاىل أْ٘ أخص َٝجام نٌ ْيب بعج٘ َٔ يسٕ آزّ 

  إىل عٝػ٢ ،ملُٗا آت٢ اهلل أسسِٖ َٔ نتاب ٚسه١ُ، ٚبًؼ أٟ َبًؼ ،

ثِ دا٤ٙ ضغٍٛ َٔ بعسٙ يٝ٪َٔ ْب٘ ٚيٝٓكطْ٘، ...قاٍ عًٞ بٔ أبٞ طايب ٚابٔ عُ٘ 

: َا بعح اهلل ْبٟٝا َٔ أْبٝا٥٘ إ٫ أخص عًٝ٘ املٝجام، ي٦ٔ بعح عبس اهلل بٔ عباؽ 

قُسٟا ٖٚٛ سٞ يٝ٪َٔ ْب٘ ٚيٝٓكطْ٘، ٚأَطٙ إٔ ٜأخص املٝجام ع٢ً أَت٘، ي٦ٔ بعح 

ِٖٚ أسٝا٤ يٝ٪َٔ ْب٘ ٚيٝٓكطْ٘ قُس 

ٜ٪َٕٓٛ ظُٝع ايطغا٫ت ٜٚ٪َٕٓٛ ظُٝع  إٔ ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ بطغاي١ قُس  -3

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ       ڇ قاٍ غبشاْ٘ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 . 5٤عمزان: آل  ڇٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ

 ثالثًا الْسطٔة

املعتسٍ املػتكِٝ املتهُٔ يًعكا٥س ايٓاؾع١، ٚا٭عُاٍ  47ؾاإلغ٬ّ ٖٛ ايسٜٔ ايٛغط

ايكاؿ١، ٚا٭َط بهٌ سػٔ، ٚايٓٗٞ عٔ نٌ قبٝض، ٖٚٛ ايسٜٔ اؿٓٝـ املا٥ٌ عٔ 

. قاٍ 48نٌ زٜٔ غري َػتكِٝ َٔ أزٜإ أٌٖ ا٫مطاف نايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٚاملؿطنني

 ڇے   ۓ      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے      ڇ تعاىل

.١6١ألاوعام: 

ٚقس دعٌ غبشاْ٘ ٖصٙ ا٭١َ أ١َ ٚغٟٛا بإٔ خٓكٗا بأنٌُ ايؿطا٥ع، ٚأقّٛ املٓاٖر 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڇ، قاٍ اهلل تعاىل ٚأٚنض املصاٖب

                                                                                                                                        
 . اهٍش مٍاَش ِلى ؤلاظالم ِلى سظالت مدمذ  45
 .2/67ابً هثير، جفعير اللشآن الٍُّم  46
الّذٌ والفمل والؽشف . اهٍش:  ابً مىٍىس، لعان الّشب، مادة وظي في اللغت اظخّمل الّشب ولمت وظي الافت ئلى مّنى الٍشفُت؛ بمّنى الخُاس و  47

7/426. 
م الشخمً في جفعير هالم اإلاىان  48  .1/282اهٍش: العّذي، جِعير الىٍش
 .1/454ابً هثير، جفعير اللشآن الٍُّم  49
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ؾهاْت بصيو خري ا٭َِ .١٤١ البقزة: ڇڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 (. 50) إْهِ ٚؾٝتِ غبعني أ١َ أْتِ خريٖا ٚأنطَٗا ع٢ً اهلل قاٍ ضغٍٛ اهلل 

 زابعًا : الكنال ّالتناو

ڇ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڇ قاٍ اهلل تعاىل

طأنًُت يهِ أٜٗا امل٪َٕٓٛ ؾطا٥هٞ عًٝهِ ٚسسٚزٟ، ٚأَطٟ عًٝهِ أٟ؛١املائدة: 

نتابٞ، ٚتبٝاْٞ َا بٝٓٓت  ْٚٗٝٞ، ٚس٬يٞ ٚسطاَٞ، ٚتٓعًٜٞ َٔ شيو َا أْعيت َٓ٘ يف

يهِ َٓ٘ بٛسٝٞ ع٢ً يػإ ضغٛيٞ، ٚا٭زي١ اييت ْكبُتٗا يهِ ع٢ً مجٝع َا بهِ 

 51اؿاد١ إيٝ٘ َٔ أَط زٜٓهِ، ؾأمتُت يهِ مجٝع شيو ؾ٬ ظٜاز٠ ؾٝ٘ بعس ٖصا ايّٝٛص

) َجًٞ َٚجٌ ا٭ْبٝا٤ َٔ قبًٞ، نطدٌ ب٢ٓ بٝتٟا ؾأسػٓ٘ ٚأمجً٘ إ٫  ٚقاٍ ايٓيب 

١، ؾذعٌ ايٓاؽ ٜٛٛؾٕٛ ب٘ ٜٚعذبٕٛ ي٘، ٜٚكٛيٕٛ: ٬ٖ ٚنعت ٖصٙ ايًب١ٓ؟ َٛنع يبٓ

 .52ؾأْا ايًب١ٓ ٚأْا خامت ايٓبٝني(

ع٢ً غا٥ط ا٭ْبٝا٤ ٚإٔ اهلل ختِ ب٘ املطغًني  ٚؾٝ٘ بٝإ يؿهٌ ايٓيب قُس 

 53ٚأنٌُ ب٘ ؾطا٥ع ايسٜٔ.

 آثار ػلى اإلصالم:  الوبحث الزابغ

 األثس األّل: ظَْز اإلسالو ّاىتظازِ 

ٍٓ ع٢ً شيو عسز َٔ اٯٜات ايهطه١ يف نتاب اهلل َٓٗا قٍٛ اهلل تعاىل ٚقس ز

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڇ

ٚايسٜٔ ) بٓؿط ٖصٙ ا٭١َ بايػٓا٤ ٚقاٍ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  ،١١التوبة:  ڇڦ

ؾُٔ عٌُ َِٓٗ عٌُ اٯخط٠ يًسْٝا   ٜهٔ ي٘ يف ٚايطؾع١ ٚايٓكط ٚايتُهني يف ا٭ضض 

(، ٚقاٍ أٜهٟا عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ )إٕ اهلل ظ٣ٚ يٞ ا٭ضض ؾطأٜت 54ا٫خط٠ ْكٝب

َؿاضقٗا َٚػاضبٗا، ٚإٕ أَيت غٝبًؼ ًَهٗا َا ظٟٚ يٞ َٓٗا، ٚٝأعٛٝت ايهٓعٜٔ 

                                                           
ذ اللضوٍني، العنن، ث/ مدمذ فإاد ِبذ الباقي، داس الفىش 51 ذ باب ـفت أمت مدمذ -أخشحه ابً ماحه مدمذ بً ًٍض  2/1433-4288ح بيروث، ن الَض

َـ، 1417، 1بيروث، ه-وكاٌ مدلله ألالباوي: خعً، وأخشحه الذاسمي ِبذ هللا بً ِبذ الشخمً أبى مدمذ، العنن، ث/ أخمذ صمشلي، داس الىخاب الّشبي

وكاٌ مدلله خعين ظلُم أظذ: ئظىادٍ حُذ، وأخشحه أخمذ بً خىبل، اإلاعىذ، ث/ؼُّب  2/414-2761أهخم آخش ألامم ح باب في كٌى الىبي 

 وكاٌ مدلله: ئظىادٍ خعً. 5/5-21161َـ، ح2،1421ألاسهإوه، مإظعت الشظالت، ه
ل آَي اللشآن  51  .9/518الىبري، حامْ البُان في جأٍو
 . 7/64-6199، ومعلم باب وىهه خاجم الىبُين ح3/1311-3342ح خاسي باب خاجم الىبُين أخشحه الب 52
 وفُه اللبىت بفخذ الالم وهعش اإلاىخذة أو ظيىنها هي اللىّت مً الىين حعجً وججبل وحّذ للبىاء. 6/559اهٍش: ابً حجش، فخذ الباسي  53

-، هخابه صحُذ ابً خبان بترجِب ابً بلبان، ث/ ؼُّب ألاسهإوه، مإظعت الشظالتأخشحه ابً خبان مدمذ بً خبان أبى خاجم الخمُمي البعتي 5454

 . 5/134-21258وكاٌ مدلله: ئظىادٍ خعً،  وأخشحه أخمذ ح 2/132-415َـ باب ؤلاخالؿ ح1414 2بيروث،ه
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ََٖصا  ٜكٍٛ: مسعت ضغٍٛ اهلل  عٔ متِٝ ايساضٟ ٚ 55ا٭محط ٚا٭بٝض...(  ٖٔ َِٝبًَٝػ )ٜي

َٜٚيا َِٜت َٗاُض  َٚايٖٓ  ٌُ ِٝ ََا َبًَٜؼ اي٤ً َُِط  ٫َٚاٞيٜأ َََسض٣  َِٝت  ُ٘ َب َٔ ٔبٔعٚع  ََٚبط٣ إ٤٫٢ ُطٝى اي٤ً ََٖصا ايٚسٜ  ُ٘ ُ٘ اي٤ً ٜأِزَخًٜ

ُ٘ ٍٗ اي٤ً ُٜٔص َُٚشيًّا   َّ ٘ٔ اٞيإ٢ِغًٜا ُ٘ ٔب ُٜٔعٗع اي٤ً ٣ٌ ٔع٘عا  ٍٚ َشٔيٝ ِٚ ٔبُص ٟٗ  َعع٢ٜع٣ ٜأ ِْ ايٖساض٢ ُٝٔ َٕ َت َٜٚنا ٘ٔ اٞيٝهٞؿَط  ٔب

َٜٚيٜك َٚاٞئعٗع  َٚايٖؿَطُف  ُِٝط  ِِ اٞيَد ُٗ ِٓ َٔ  َِ ِٔ ٜأِغًٜ ََ ِٝٔتٞ ٜيٜكِس ٜأَقاَب  ٢ٌ َب ِٖ ٍُ ٜقِس َعَطٞؾُت َشٔيٜو ٔؾٞ ٜأ ِس َٜٝكٛ

 ١َٜٝ َٚاٞئذِع َٚايٖكَػاُض   ٍٗ ِِ ٜنأؾّطا ايٗص ُٗ ِٓ َٔ  َٕ ِٔ ٜنا ََ  .56ٜأَقاَب 

)بعع ععٜع( أٟ ٜععٙ ز اْتؿاض اإلغ٬ّ ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض ٚزخٍٛ ايٓاؽ ؾٝ٘ ٚاملككٛ

بٗا سٝح أباٖا بصٍ شيٌٝ( أٟ أٚ ٜصي٘ اهلل ٍ)ُٚش ،اهلل بٗا سٝح قبًٗا َٔ غري غيب ٚقتاٍ

.غيب أٚ قتاٍ ست٢ ٜٓكازٕٚ هلا طٛعٟا أٚ نطٖٟا، أٚ ٜصعٔ هلا ببصٍ اؾع١ٜ

ًَعَذَ اىيَّوُ اىَّزَِِّ بايٓكط ٚايتُهني، قاٍ غبشاْ٘ٚقس ٚعس اهلل غبشاْ٘ عبازٙ امل٪َٓني 

ضِ مَََب اعْزَخْيَفَ اىَّزَِِّ ٍِِْ قَجْيِيٌِْ ًَىَََُْنِّنََِّ ىَيٌُْ دِّنَيٌُُ اىَّزُِ سىََْغْزَخْيِفَنَّيٌُْ فِِ األ آٍََنٌُا ٍِنْنٌُْ ًَعََِيٌُا اىصَّبىِحَبدِ

 َُثَعْذِ خٌَْفِيٌِْ ؤٍَْنًب َّعْجُذًَُّنِِ ىَب ُّشْشِمٌَُُ ثِِ شَْْئًب ًٍََِْ مَفَشَ ثَعْذَ رَىِلَ فَإًُىَئِلَ ىٌُُ اىْفَبعِقٌُ اسْرَعََ ىَيٌُْ ًَىَُْجَذِّىَنَّيٌُْ ٍِِْ
 (.٧٧)الىور:

بأْ٘ غٝذعٌ أَت٘ خًؿا٤  قاٍ ابٔ نجري ضمح٘ اهلل :ط ٖصا ٚعس َٔ اهلل يطغٛي٘  

 ٓٔ ا٭ضض، أٟ: أ١ُ٥ ايٓاؽ ٚاي٠٫ٛ عًِٝٗ، ٚبِٗ تكًض ايب٬ز، ٚؽهع هلِ ايعباز، ٚيٝبسي

بعس خٛؾِٗ َٔ ايٓاؽ أَٟٓا ٚسهُا ؾِٝٗ، ٚقس ؾعٌ تباضى ٚتعاىل شيو ٚي٘ اؿُس 

 ثِ شنط ضمح٘ اهلل ن٬َٟا ط٬ٟٜٛ عٔ اْتؿاض اإلغ٬ّ ٚعع٠ أًٖ٘ يف ايػابل-ٚامل١ٓ....

 ؾايكشاب١ ضنٞ اهلل عِٓٗ ملا ناْٛا أقّٛ ايٓاؽ بعس ايٓيب  -ٚختِ ن٬َ٘ بكٛي٘:

نإ ْكطِٖ عػبِٗ، ٚأظٗطٚا ن١ًُ اهلل يف  -بأٚاَط اهلل عع ٚدٌ، ٚأطٛعِٗ هلل

املؿاضم ٚاملػاضب، ٚأٜسِٖ تأٜٝسٟا ععُٟٝا، ٚتتشهُٛا يف غا٥ط ايعباز ٚايب٬ز، ٚملا 

 .58َط ْكل ظٗٛضِٖ عػبِٗصقٓكط ايٓاؽ بعسِٖ يف بعض ا٭ٚا

                                                           
ً؛ كاٌ الّلماء: الزَب8/171-7441أخشحه معلم باب َالن َزٍ ألامت بّمهم ببّن ح 55  . 18/13والفمت. اهٍش ؼشح الىىوي  . واإلالفىد بالىنًز
، كاٌ ألاسهإوه: ئظىادٍ صحُذ ِلى ؼشه  15/93-6711ِما ًيىن ح ، وابً خبان في صحُده باب ئخباٍس 28/154- 16957أخشحه أخمذ ح56 هدٍى

-8326َـ، في ن الفتن ح 1411، 1الصحُذ، والحاهم أبى ِبذ هللا، في اإلاعخذسن ِلى الصحُدين، جدلُم: مفىفى ِىا، بيروث، داس الىخب الّلمُت، ه

-19191ح مثله وكاٌ: َزا خذًث صحُذ ِلى ؼشه الؽُخين ولم ًخشحاٍ ووافله الزَبي،  والبيهلي في العنن الىبري باب ئٌهاس دًً الىبي  4/477

لي بً أبي بىش، في مجمْ الضوائذ . وكاٌ الهُثمي هىس الذًً 13/389ِ-5387، والىداوي أبى حّفش ،بُان مؽيل آلازاس، ث/ ؼُّب ألاسهإوه، ح9/181

-: سحاٌ أخمذ سحاٌ الصحُذ، وصححه ألالباوي هاـش الذًً، في العلعلت الصحُدت، مىخبت اإلاّاسف6/14َـ  1412ومىبْ الفىائذ، بيروث، داس الفىش، 

اك، ح  . 1/32-3الٍش
ضي، مدمذ الخىُب، مؽياة اإلافابُذ، جدلُم ألالباوي، بيروث، اإلاىخب ؤلاظال  57 . وفُه )بِذ مذس وال وبش( أي  1/317-42ح1985 - 1415، 3مي، هالخبًر

 ، واإلاذس حمْ مذسة وهي كىّت ال
ً
ا ألنهم واهىا ًخخزون مىه ومً هدٍى خُامهم غالبا ى مً وبش ؤلابل أي ؼَّش  ىين الُابغ.اإلاذن واللشي والبىادي ، َو

 . 81و6/77ابً هثير، جفعير اللشآن الٍُّم  58
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 : العزة :ثس الثاىٕاأل

ايعع٠ يػ١: ٖٞ ايك٠ٛ ٚايػًب١ ٚاؿ١ُٝ ٚا٭ْؿ١، ٜكاٍ: ضدٌ ععٜع أٟ َٓٝع ٫ ٜػًب ٫ٚ 

٢ٟٛ بعس شي١ ٚقاض ععٜعٟا ٚأععٙ اهلل  .59ٜكٗط، ٜٚكاٍ عٖع ايطدٌ إشا ٜق

ٍ عع ٚدٌ  5املىافقون: ڇگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ  ڇ  قا

ط تُٖٛٛا إٔ ايعع٠ بهجط٠ ا٭َٛاٍ ٚا٭٫ٚز ؾبٝٓٔ اهلل إٔ ايعع٠  :ايكططيب ضمح٘ اهللقاٍ  

; ؾإْ٘ نًُا اظزاز ايعبس إهاْٟا اظزاز عًٟٛا ٚعع٠، ٚنًُا ْكل ص60ٚاملٓع١ ٚايك٠ٛ هلل

إهاْ٘ ٚنعـ ْكل َٔ ععت٘ ٚأقاب٘ َٔ ايصٍ بكسض َا ْكل َٔ إهاْ٘. ٚمتاّ ٖصٙ 

هلل عع ٚدٌ ٚايتذطز ٚايتدًل َٔ عبٛز١ٜ ا٭ٖٛا٤ ٚايؿٗٛات  ايعع٠ يف ايعبٛز١ٜ ايتا١َ

ٚايعباز، ؾاملػًِ إشا أٜكٔ إٔ اهلل ٖٛ ضب٘ ٚخايك٘ ٚايكازض ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ ٚضاظق٘ َٚا ؾا٤ 

٢ٔ ضقبت٘ ش٫ٟ َٚٗا١ْ يًعباز ضدا٤ دًب ْؿع أٚ زؾع  نإ َٚا   ٜؿأ   ٜهٔ;   تٓش

ىل َا عٓس اـًل; ؾٗٛ غين باهلل عع نط، ٚ  ٜطدٛ ٚ  خيـ غري اهلل، ٚ  ٜتًٛع إ

 ٚدٌ، ؾكري إيٝ٘، سٛا٥ذ٘ نًٗا بٝسٜ٘.

ڱ   ڱ  ں  ڇ ٖٚصٙ ايعع٠ تٓبع َٔ قب١ ايعبس يطب٘ ٚإهاْ٘ بسٜٓ٘ ٜكٍٛ اهلل تعاىل

54املائدة:  ڇں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے

عًِٝٗ ضمحا٤ بِٗ، ٖٚصا ٜطدع إىل ضقا٤ؾُٔ قؿات امل٪َٓني أِْٗ أشي١ ع٢ً امل٪َٓني أٟ أ

إٔ احملبني هلل حيبٕٛ أسباب٘ ٜٚعٛزٕٚ عًِٝٗ بايعٛـ ٚايطمح١، ٚأِْٗ أعع٠ ع٢ً 

ايهاؾطٜٔ أٟ أؾسا٤ عًِٝٗ غًعا٤ بِٗ، ٖٚصا ٜطدع إىل إٔ احملبني هلل ٜبػهٕٛ أعسا٤ٙ 

 .61ٚشيو َٔ يٛاظّ احملب١ ايكازق١

ًَىِيَّوِ اىْعِضَّحُ ٚملٔ آَٔ بُٗا ؾكاٍ غبشاْ٘ ٚقس سكط غبشاْ٘ ٚتعاىل ايعع٠ ي٘ ٚيطغٛي٘

ؾُُٗا عح اإلْػإ عٔ ايعع٠ ؾًٔ جيسٖا يف غري ٖصا  (5)املىافقون:  ًَىِشَعٌُىِوِ ًَىِيَُْؤٍِْنِني

 ايسٜٔ .

 لػرية لدًٓ اهللا: األثس الثالث 

ايػري٠ بايؿتض يػ١ ٖٞ اؿ١ُٝ ٚا٭ْؿ١، ٜكاٍ ضدٌ غٝٛض ٚاَطأ٠ غٝٛض، قاٍ ايكانٞ 

عٝاض ٚغريٙ: ٖٞ َؿتك١ َٔ تػري ايكًب ٖٚٝذإ ايػهب بػبب املؿاضن١ ؾُٝا ب٘ 

ا٫ختكام ٚأؾٓس َا ٜهٕٛ شيو بني ايعٚدني ٖصا يف سل اٯزَٝني. أَا يف سل اهلل 

                                                           
 مادة )ِضص(. 2/764ابً مىٍىس، لعان الّشب،  59
اك، داس ِالم الىخب،  61  .18/129م  2113َـ/  1423اللشوبي، أبى ِبذ هللا مدمذ، الجامْ ألخيام اللشآن، اإلادلم: َؽام البخاسي، الٍش
ل اللشآن، ث/أخمذ مدمذ ؼاهش، مإظعت الشظالت ، ه 61  .6/185م ج 2111 -َـ  1421، 1الىبري، أبى حّفش مدمذ، حامْ البُان في جأٍو
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يف سسٜح أبٞ ٖطٜط٠ تعاىل ؾكاٍ اـٛابٞ: أسػٔ َا ٝؾٓػط ب٘ 
 ٖٚٛ قٍٛ ضغٍٛ اهلل 62

 ُِٜب ََا  َٗا  ِٓ َٔ َٚ  ُ٘ ََا ُٜٔشٗب اي٤ً َِٝط٠ٔ  ِٔ اٞيَػ َٔ  ٖٕ ٬َٝ)إ٢ ِٔ اٞيُد َٔ َٚ  ُ٘ ََا  ٤ٔٔػُض اي٤ً َٗا  ِٓ َٔ َٚ  ُ٘ ََا ُٜٔشٗب اي٤ً

َٚاٞي َِٝط٠ٝ ٔؾٞ ايٚطَٜب١ٔ  ُ٘ اٞيَػ َِٝط٠ٝ اي٤ٔتٞ ُٜٔشٗب اي٤ً ُ٘ ٜؾاٞيَػ َِٝط٠ٝ ٔؾٞ ُِٜبٔػُض اي٤ً ُ٘ اٞيَػ ُِٜبٔػُض اي٤ً َِٝط٠ٝ اي٤ٔتٞ  َػ

َٝ َٚاِخٔت  ٢ٍ َِٓس اٞئكَتا ٘ٔ ٔع ٘ٔ ٔي٤ً َٓٞؿٔػ ٍُ اٞيَعِبٔس ٔب َٝا ُ٘ اِخٔت ًَٜٝا٤ُ اي٤ٔتٞ ُٜٔشٗب اي٤ً َٚاٞيُد ِٝط٢ ض٢َٜب١ٕ  ُ٘ ٔبايٖكَسٜق١ٔ ٜغ اٝي

ًَٜٝا٤ُ ٔؾٞ اٞيٜؿِدط٢َٚاٞيُد٬َٝ ُ٘ اٞيُد ُِٜبٔػُض اي٤ً  (.63َٚاٞئهِبط ٤ُ اي٤ٔتٞ 

ايػري٠ ع٢ً زٜٔ اهلل ٭دٌ نًُات ؾٝٗا تكسِٜ شنط اغِ  ٚقس أخصت ايٓيب 

ايهاؾط ع٢ً املػًِ، ؾػاضع إىل بٝإ عًٛ اإلغ٬ّ ٚتكشٝض ايهًُات ٚإعاز٠ تطتٝب 

 املؿطزات; )بٌ دا٤ عا٥ص بٔ عُطٚ ٚأبٛ غؿٝإ(. 

ٚنؿاض - املس١ٜٓأٟ زاخٌ -َٔ ايساخٌ باملػًُني ايٝٗٛز ّٜٚٛ اـٓسم أساط 

قطٜـ ٚقبا٥ٌ ايعطب َٔ اـاضز، ٜؿكًِٗ عِٓٗ اـٓسم ايصٟ أؾاض عؿطٙ غًُإ 

إٔ ٜهـ أش٣ ايٝٗٛز  ، ٚاغتُط اؿكاض َس٠ ؾٗط، ؾطغب ضغٍٛ اهلل ايؿاضغٞ 

عٔ املػًُني، ؾأضاز إٔ ٜكاحل ع١ٓٝٝ بٔ سكٔ ٚاؿاضخ بٔ عٛف ض٥ٝػٞ غٛؿإ ع٢ً 

بكٛتُٗا، ٖٚصا َٔ ؾإٔ ا٭ع٢ً ايؿطٜـ إشا أضاز إٔ  ثًح مثاض املس١ٜٓ ع٢ً إٔ ٜٓكطؾا

ـٓ أش٣ ا٭ز٢ْ عٓ٘   ٜهًـ دساي٘ ٚقتاي٘ ٚأعٛاٙ َٔ املاٍ ٜهؿ٘. ٚاغتؿاض غعس  ٜه

بٔ عباز٠ ظعِٝ اـعضز ٚغعس بٔ َعاش غٝس ا٭ٚؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا، ؾكا٫ ٚقس 

أَطى بٗصا ؾػُعٟا أخصتُٗا اؿ١ُٝ يسٜٔ اهلل ٚايػري٠ ي٘: ٜا ضغٍٛ اهلل! إٕ نإ اهلل 

ٚطاع١، ٚإٕ نإ ؾ٦ٟٝا تكٓع٘ يٓا ؾ٬ ساد١ يٓا ؾٝ٘، يكس نٓا مٔ ٖٚ٪٤٫ ايكّٛ ع٢ً 

ايؿطى باهلل ٚعباز٠ ا٭ٚثإ، ِٖٚ ٫ ُٜٛعٕٛ إٔ ٜأنًٛا َٓٗا مثط٠ إ٫ قط٣ّ أٚ بٝعٟا، 

 ؾشني أنطَٓا اهلل باإلغ٬ّ ٖٚساْا ي٘، ٚأععْا بو ْعِٛٝٗ أَٛايٓا؟! ٚاهلل، ٫ ْعِٛٝٗ

 إ٫ ايػٝـ. 

ٛٓب ضأُٜٗا، ٚقاٍ ) إمنا ٖٛ ؾ٤ٞ أقٓع٘ يهِ ملا ضأٜت ايعطب قس ضَتهِ عٔ  ؾك

 .64(قٛؽ ٚاسس٠

ٚع٢ً املػًِ ايػٝٛض يسٜٓ٘ إٔ ٫ تصٖب ب٘ ؾس٠ ايػري٠ عٔ سس ا٫عتساٍ ٚغًٛى َٓٗر 

 اإلغ٬ّ يف َعاؾ١ ا٭َٛض. ؾأسٝاْٟا تؿتٓس باإلْػإ ايػري٠ ٚاؿ١ُٝ ؾ٬ ٜسضى ا٭َٛض ع٢ً

                                                           
، الجضسي، أبى 488باب الغين ؿ 1995 – 1415اهٍش: الشاصي، مدمذ بً أبي بىش، مخخاس الصحاح، ث/مدمىد خاوش، بيروث، مىخبت لبىان هاؼشون، 62

، اإلاباسهفىسي، 3/754َـ، 1399ُت،العّاداث اإلاباسن، النهاًت في غٍشب الحذًث وألازش، جدلُم: واَش الضاوي ومدمىد الىىاحي، بيروث، اإلاىخبت الّلم

 .11/132، ؼشح الىىوي لصحُذ معلم 4/277مدمذ، جدفت ألاخىري بؽشح حامْ الترمزي،بيروث، داس الىخب الّلمُت، 
، والذاسمي في ظيىه باب في الغيرة ح 5/445-23811أخشحه أخمذ ح 63  ، والىبراوي ظلُمان بً أخمذ أبى 2/211-2226وكاٌ ألاسهاؤوه: خعً لغيٍر

ل، ه-اللاظم، في اإلاعجم الىبير ، ث/ خمذي العلفي، مىخبت الّلىم والحىم  .2/189-1773ح1983 - 2،1414اإلاـى
 .3/272م، 1994َـ /1415، 27اهٍش: ابً كُم الجىصٍت، صاد اإلاّاد في َذي خير الّباد، بيروث، مإظعت الشظالت، ه 64
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مٛ َا ٖٞ عًٝ٘ ٖٚصا ٜصنطْا بكك١ قًض اؿسٜب١ٝ اييت ناْت ؾتشٟا يًُػًُني، ٚقس 

َػًُٟا أٚ ناؾطٟا َٔ أٌٖ  دا٤ يف ٖصا ايكًض ؾطٚطٟا َٓٗا أْ٘ َٔ دا٤ ضغٍٛ اهلل 

َه١ ٜطزٙ إيِٝٗ، َٚٔ دا٤ِٖ  َٔ املػًُني ٫ ٜطزْٚ٘، ٚإٔ ٜطدع املػًُٕٛ إىل املس١ٜٓ 

ٝـ اَِٗ ٖصا، ؾععِ شيو يف قسٚض بعض املػًُني; ن٫ٚ ٜسخًٛا َه١ َعتُطٜٔ ع

ٜكٍٛ: ؾأتٝت ايٓيب  إىل املؿطنني ٚقس دا٤ َػًُٟا؟! َِٚٓٗ عُط بٔ اـٛاب  ُٜطز

ٍب٢ً( قًت: أيػٓا ع٢ً اؿل  ، ؾكًت: ٜا ضغٍٛ اهلل، أيػت ْيب اهلل سكٟا؟! قا(

١ٓٝ يف زٜٓٓا ٚعسْٚا ع٢ً ايباطٌ؟ قاٍ َّ ْعٛٞ ايسْ ا إشٟا، ْٚطدع ٚمل١ )ب٢ً( ؾكًت: ع٬

حيهِ اهلل بٝٓٓا ٚبني أعسا٥ٓا؟ ؾكاٍ )إْٞ ضغٍٛ اهلل، ٖٚٛ ْاقطٟ، ٚيػت أعكٝ٘( 

قًت: أٚ يػت نٓت ؼسثٓا أْا غٓأتٞ ايبٝت ْٚٛٛف ب٘؟ قاٍ )ب٢ً، أؾأخربتو أْو 

َُٛٛف ب٘( قاٍ: ؾأتٝت أبا بهط ؾكًت ي٘ نُا  تأتٝ٘ ايعاّ؟( قًت: ٫، قاٍ )ؾإْو آتٝ٘ ٚ

، ٚضٓز عًٞ أبٛ بهط نُا ضٓز عًٞ ضغٍٛ اهلل غٛا٤، ٚظاز: هلل قًت يطغٍٛ ا

–ؾاغتُػو ٔبَػطظٙ ست٢ متٛت، ؾٛاهلل إْ٘ يع٢ً اؿل، قاٍ عُط: ؾعًُت يصيو أعُا٫ٟ 

 65-أٟ قاؿ١ يٝهؿط اهلل عٓ٘ َا قاٍ

ٚاملػًِ ايػٝٛض ٜؿعط إٔ قًب٘ ٜهٛطّ سطق١ ٚغهبٟا نًُا ضأ٣ سطَات اهلل تٓتٗو 

٢ٌ َضٚبٜو  ٙ ٚإْهاضٙ ٖٚٛ َع ٖصا ممتجٌ يكٛي٘ تعاىلٜٚػاضع إىل تػٝري اِزُع إ٢ٜي٢ َغٔبٝ

ُٔ َٞ ٜأِسَػ ٖٔ ِِ ٔباي٤ٔتٞ  ُٗ ََٚدأزٞي ِٛٔعٜع١ٔ اٞيَشَػ١َٔٓ  َُ َٚاٞي  ١َُٔ ٫ نُٔ هط ( 125)ايٓشٌ:  ٔباٞئشٞه

٣ٍ ٫ٚ آب٘ ثِ ٜسعٞ سبٟا هلل ٚإهاْٟا  ع٢ً املٓهطات ٖٚٛ ٚاغع ايكسض باضز ايكًب غري َبا

 .ٜبًؼ اؾباٍ! 

 طح املسء بدٓيُ: األثس السابع 

 ُٜكصف يف ايٓاض، عٔ أْؼ بٔ َايو ست٢ ٜهطٙ إٔ ٜعٛز إىل ايهؿط نُا ٜهطٙ إٔ

  قاٍ ضغٍٛ اهلل  ٘ث٬ث١ َٔ نٔ ؾٝ٘ ٚدس س٠ٚ٬ اإلهإ; إٔ ٜهٕٛ اهلل ٚضغٛي(

أسب إيٝ٘ مما غٛاُٖا، ٚإٔ حيب املط٤ ٫ حيب٘ إ٫ هلل، ٚإٔ ٜهطٙ إٔ ٜعٛز يف ايهؿط 

" ؾُٔ اعتكس زٜٟٓا ثِ   ٜهٔ ، 66بعس إٔ أْكصٙ اهلل َٓ٘ نُا ٜهطٙ إٔ ٜكصف يف ايٓاض(

يف ْٗا١ٜ ايؿض ب٘ ٚاإلؾؿام عًٝ٘ نإ شيو ز٫ي١ ع٢ً أْ٘ ٫ ٜعطف قسضٙ، ٫ٚ َٛنع 

ََٔ نإ اؿل عٓسٙ سكريٟا   ٜػهٔ اؿل قًب٘. ٚايؿض بايسٜٔ  اؿغ يٓؿػ٘ ؾٝ٘، ٚ

                                                           
 .3/295اهٍش: صاد اإلاّاد  65
 اب خالوة ؤلاًمان.أخشحه البخاسي ن ؤلاًمان ب 66
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ٜٓكػِ قػُني; أسسُٖا: ايؿض بأقً٘ ن٬ٝ ٜصٖب، ٚاٯخط: ايؿض بهُاي٘ ن٬ٝ 

 ". 67ٜٓكل

، ٚآثطٚا ايكسم 68قس قٓل يٓا غبشاْ٘ قك١ ايج٬ث١ ايصٜٔ ؽًؿٛا عٔ غع٠ٚ تبٛىٚ

خؿ١ٝ ايٓكل ع٢ً زِٜٓٗ، ٚقربٚا ع٢ً َا ٫قٛا، ٚثبتٛا ع٢ً زِٜٓٗ ست٢ دا٤تِٗ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڇ  ايبؿط٣ بكبٍٛ تٛبتِٗ; قاٍ غبشاْ٘

ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ

٢ْٗ  مل١ا عًِ إٔ ضغٍٛ اهلل  ًَو غٓػإٚيف ايكك١; إٔ  118التوبة:  ڇڦ    ڦ

أسس ايصٜٔ  -إىل نعب بٔ َايو املػًُني عٔ ن٬ّ ايج٬ث١ مخػني َٜٟٛا بعح

نتابٟا ٜٛاغٝ٘ ٜٚسعٛٙ يًشام بأضن٘، ؾُا نإ َٓ٘ إ٫ ا٫غتع٤٬ بسٜٓ٘  -ُخ١ًؿٛا

 ُِٓ بهتاب ًَو غػإ ايتٓٛض ؾأسطق٘ٚاؿ١ُٓٝ ي٘، ؾٝ

يف عٗس عُط بٔ ، أغطٙ ايطّٚ َٔ أقشاب ايٓيب ؾاْب عبس اهلل بٔ سصاؾ١  ٖصاٚ

ؾصٖبٛا ب٘ إىل ًَهِٗ ؾكايٛا: إٕ ٖصا َٔ أقشاب قُس، ؾكاٍ ي٘ ،  اـٛاب 

تٓكط ٚأؾطنو يف ًَهٞ ٚغًٛاْٞ؟ قاٍ ي٘ عبس اهلل: يٛ تايٛاغ١ٝ: ٌٖ يو إٔ 

 أعٛٝتين مجٝع َا متًو ٚمجٝع َا ًَهت٘ ايعطب ع٢ً إٔ أضدع عٔ زٜٔ قُس 

ططؾ١ عني َا ؾعًت. قاٍ: إشٟا أقتًو! قاٍ: أْت ٚشاى. قاٍ: ؾأَط ب٘ ؾُكًب، ٚقاٍ يًطَا٠: 

ٜأب٢، ثِ أَط ب٘ ؾٝأْعٍ، ثِ اضَٛٙ قطٜبٟا َٔ ٜسٜ٘ قطٜبٟا َٔ ضدًٝ٘، ٖٚٛ ٜعطض عًٝ٘ ٖٚٛ 

زعا بكسض ؾكب ؾٝٗا َا٤ ست٢ اسرتقت، ثِ زعا بأغرئٜ َٔ املػًُني ؾأَط بأسسُٖا 

ؾأيكٞ ؾٝٗا، ٖٚٛ ٜعطض عًٝ٘ ايٓكطا١ْٝ ٖٚٛ ٜأب٢، ثِ أَط ب٘ إٔ ًٜك٢ ؾٝٗا، ؾًُا شٖب 

 ب٘ به٢، ؾكٌٝ ي٘: إْ٘ قس به٢، ؾعٔ أْ٘ دعع، ؾكاٍ: ضٗزٚٙ. ٜعطض عًٝ٘ ايٓكطا١ْٝ،

ِٕ ٝقتًت ٖٞ ْؿؼ ٚاسس٠ تًك٢ ايػاع١ يف  ؾأب٢. قاٍ: ؾُا أبهاى إشٟا؟ قاٍ: أبهاْٞ إ

ٖصٙ ايكسض ؾتصٖب ؾهٓت أؾت٢ٗ إٔ ٜهٕٛ بعسز نٌ ؾعط٠ يف دػسٟ ْؿؼ تًك٢ 

ِٕ ُتكٚبٌ ضأغٞ ٚٝأخ١ًٞ عٓو؟ قاٍ ي٘ عبس اهلل: ٚعٔ  ٖصا يف اهلل. قاٍ ي٘ ايٛاغ١ٝ: ٌٖ يو أ

عٔ مجٝع أغاض٣ املػًُني. قاٍ عبس اهلل: ؾكًت يف ْؿػٞ مجٝع أغاض٣ املػًُني. قاٍ: ٚ

عسٚ َٔ أعسا٤ اهلل ٝأقٓبٌ ضأغ٘ خيًٞ عين ٚعٔ أغاض٣ املػًُني ٫ أبايٞ. قاٍ: ؾسْا َٓ٘ 

ؾكٖبٌ ضأغ٘. قاٍ: ؾسؾع إيٝ٘ ا٭غاض٣، ؾكسّ بِٗ ع٢ً عُط، ؾأخرب عُط غربٙ. ؾكاٍ: 

                                                           
بخفشف،ساحّه  2/235َـ ،1411 1بيروث، ه -اهٍش: أبى بىش أخمذ بً الحعين البيهلي، ؼّب ؤلاًمان، جدلُم مدمذ بعُىوي، داس الىخب الّلمُت 67

 ففُه هالم هفِغ.
ذو ؼذًذ، في ؼهش سحب ظىت حعْ كبل حجت68  .8/111الىداُ. ابً حجش فخذ الباسي ج وهي غضوة الّعشة  واهذ في كَُ ؼذًذ مْ كلت الضاد والشاخلت، ِو
 .8/115-7192، ومعلم باب خذًث جىبت هّب بً مالً 4/1613-4156اللفت بخمامها أخشحها البخاسي باب خذًث هّب بً مالً ح 69
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ِٕ ُٜكٓبٌ ضأؽ عبس اهلل بٔ سصا ؾ١ ٚأْا أبسأ، ؾكاّ عُط ؾكبٌ سل ع٢ً نٌ َػًِ أ

ضأغ٘

ٚايكك١ غ١ٝٓ عٔ ايتعًٝل ٚقس غكٓاٖا بٛٛهلا يٝتبني يًُػًِ نٝـ نإ ثبات 

أٚي٦و ايكشاب١; ُٜػطٕٚ بع١ٜٓ ايسْٝا يٝرتنٛا زِٜٓٗ ؾٝأبٕٛ، ٜٚٗسزٕٚ بايكتٌ ٚاؿطم 

ؾٝأبٕٛ تطى زِٜٓٗ ططؾ١ عني، َٚٔ ايٓاؽ َٔ ٜتٓاظٍ عٔ بعض ؾعا٥ط زٜٓ٘ فا١ًَ 

 هؿاض ٚضمبا عٔ زٜٓ٘ نً٘ يعطض َٔ ايسْٝا ٫ٚ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل.يً

 : إظَاز الدًٓ ّالدعْة إلُٔاألثس اخلامص 

حيٌُ قاسب٘ ع٢ً ؼٌُ ا٭ش٣ يف غبٌٝ إظٗاض زٜٓ٘ ٚؾعا٥طٙ،  ًٛإٕ اغتؿعاض ايع

سُٝٓا أغًِ قاٍ: ٜا ضغٍٛ اهلل ع٢ً َا ُْدؿٞ زٜٓٓا ٚمٔ ع٢ً  ؾٗصا عُط بٔ اـٛاب 

: ٜا عُط إ٢ْٖا قًٌٝ، قس ضأٜت ل، ٜٚعٗط زِٜٓٗ ٖٚٛ ع٢ً باطٌ؟! ؾكاٍ ي٘ ضغٍٛ اهلل اؿ

باؿل ٫ ٜبك٢ فًؼ دًػت ؾٝ٘ بايهؿط إ٫  ايصٟ بعجو َا يكٝٓا! ؾكاٍ عُط: ؾٛ

ٍٓ قّٛ ؾأععْا  71أظٗطت ؾٝ٘ اإلهإ. ٖٚٛ ايصٟ قاٍ أٜهٟا ايعباض٠ املؿٗٛض٠ طإْٓا نٓا أش

 .72 اهلل باإلغ٬ّ، ؾُُٗا ًْٛب ايعع بػري َا أععْا اهلل ب٘ أشيٓا اهللص

َٚٔ َكتهٝات عًٛ اإلغ٬ّ إظٗاضٙ ٚايسع٠ٛ إيٝ٘ نُا دا٤ يف ٚقـ ٖصٙ ا٭١َ

ٍََِِّْ دَعَب إِىََ  ؤَحْغَُِ قٌَْالًًٍََِْ  قاٍ اهلل تعاىلٚ ١١١ آل عمزان: ڇٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿڇ

املػاؾات  ٛاقٛعاملؿام ٚ ٚاستٌُ ايسعا٠ (،١١)فصلت: اىيَّوِ ًَعََِوَ صَبىِحًب ًَقَبهَ إَِّّنِِ ٍَِِ اىَُْغْيَِِني

اي١ًٜٛٛ يٓؿط زٜٔ اهلل ٚإخطاز ايٓاؽ َٔ ايعًُات إىل ايٓٛض، ؾعاضِٖ يف شيو ؾعاض 

طاهلل ابتعجٓا ٚاهلل دا٤ بٓا يٓدطز َٔ ؾا٤ َٔ عباز٠ ايعباز إىل عباز٠  ضبعٞ بٔ عاَط 

اهلل َٚٔ نٝل ايسْٝا إىل غعتٗا َٚٔ دٛض ا٭زٜإ إىل عسٍ اإلغ٬ّص

 هنهج الكتاب والضنة في تؼزيز هفهىم الؼلى في األهةالوبحث الخاهش: 

 ةتباع ميَج القسآٌ الكسٓه يف غسض ٍرِ العزاأّاًل: 

يكس غًو ايكطإٓ ايهطِٜ ططقٟا عس٠ ؾعٌ املػًِ ععٜعٟا ؾدٛضٟا بسٜٓ٘ إش لس إٔ 

املطتبٛني بهتاب اهلل ايصٜٔ ٜتًْٛ٘ آْا٤ ايًٌٝ ٚأططاف ايٓٗاض ِٖ َٔ أنجط ايٓاؽ 

                                                           
خ دمؽم  71 شوٍاث الىاسدة في ، آٌ ِِس ى، ِبذ العالم بً مدعً، دساظت هلذًت في اإلا2/14، الزَبي، ظير أِالم الىبالء 27/358ابً ِعاهش، جاٍس

ت   .2/1181م، 2112َـ/1،1423، اإلاذًىت اإلاىىسة، ِمادة البدث الّلمي بالجامّت ؤلاظالمُت، ه شخفُت ِمش بً الخىاب وظُاظخه ؤلاداٍس
 .3/31ابً هثير، البذاًت والنهاًت ، مفذس الىخاب مىكْ ٌّعىب  71
ِلى ؼشه الؽُخين الخخجاحهما حمُّا بأًىب بً ِائز الىائي و ظائش سواجه ولم وكاٌ: َزا خذًث صحُذ  1/131-217أخشحه الحاهم ن ؤلاًمان ح 72

مؾ ًِ كِغ بً معلم. ووافله الزَبي.  ًخشحاٍ، و له ؼاَذ مً خذًث ألِا
خ ألامم واإلالىن، بيروث، داس الىخب الّلمُت ه 73 ش، جاٍس  ،2/411-1،1417الىبري مدمذ بً حٍش
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َ٘ $  اعتعاظٟا بسِٜٓٗ ْٚبِٝٗ ٚنتابِٗ، ِٖٚ أع٢ً ايٓاؽ ؾأْٟا; َكساقٟا يكٛي٘  ٕٖ اي٤ً إ٢

ََٗصا اٞي ََِٜٔطٜؾُع ٔب ٘ٔ آَخط٢ٜ ََٜهُع ٔب َٚ َّا  َٛا  ٖٚصا املٓٗر ٖٛ اٯتٞ: #. 74ٔهَتأب ٜأٞق

تكسِٜ امل٪َٔ يف ايصنط ع٢ً غريٙ، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً ؾطؾ٘ ٚؾهً٘، نُا يف قٛي٘  .1

أَخِشِ ًَعََِوَ صَبىِحًب فَيَيٌُْ إَُِّ اىَّزَِِّ آٍََنٌُا ًَاىَّزَِِّ ىَبدًُا ًَاىنَّصَبسٍَ ًَاىصَّبثِئِنيَ ٍَِْ آٍَََِ ثِبىيَّوِ ًَاىًٌَِْْْ اىْ تعاىل

إَُِّ اىَّزَِِّ آٍََنٌُا ًَاىَّزَِِّ ىَبدًُا  .(68)البقزة: ٌْ َّحْضٌَُُّىُ ٌْ ًَىَب خٌَْفٌ عَيَْْيٌِْ ًَالَؤَجْشُىٌُْ عِنْذَ سَثِّيِ

 صَبىِحًب فَيَب خٌَْفٌ عَيَْْيٌِْ ًَىَب ىٌُْ َّحْضًٌََُُّاىصَّبثِئٌَُُ ًَاىنَّصَبسٍَ ٍَِْ آٍَََِ ثِبىيَّوِ ًَاىًٌَِْْْ اىْأَخِشِ ًَعََِوَ 

َّفْصِوُ إَُِّ اىَّزَِِّ آٍََنٌُا ًَاىَّزَِِّ ىَبدًُا ًَاىصَّبثِئِنيَ ًَاىنَّصَبسٍَ ًَاىََْجٌُطَ ًَاىَّزَِِّ ؤَشْشَمٌُا إَُِّ اىيَّوَ  .(69)املائدة:

(.١٥)الحج: مُوِّ شَِْءٍ شَيِْذثَْْنَيٌُْ ًٌََّْ اىْقَِْبٍَخِ إَُِّ اىيَّوَ عَيََ 

بٝإ عًٛ ؾإٔ امل٪َٔ ٚعسّ اغتٛا٥٘ َع ايؿاغل ٚايهاؾط يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ قاٍ عع  .2

ؤَفَنَجْعَوُ اىَُْغْيَِِنيَ  ٚقاٍ، (١5)السجدة: َّغْزًٌَُُالَؤَفَََِْ مَبَُ ٍُؤٍِْنًب مَََِْ مَبَُ فَبعِقًب  ٚدٌ

 (١6-١٧)القلم: ٍَب ىَنٌُْ مَْْفَ رَحْنٌَُُُ ،مَبىَُْجْشٍِِنيَ

يَِْ ُّقْجَوَ ٍِنْوُ ًِ دِّنًب فَعْالٍََِْ َّجْزَغِ غَْْشَ اإلًَ إٔ اهلل ٫ ٜكبٌ غري اإلغ٬ّ قاٍ عع ٚدٌاإلخباض ب .3

ٖٚٛ ايسٜٔ ايصٟ أمت٘ ٚأنًُ٘ ٚاضتهاٙ ( 5٧)آل عمزان: خِشَحِ ٍَِِ اىْخَبعِشَِِّأاىْ ًَىٌَُ فِِ

 ًَ دِّنًب زِِ ًَسَظِْذُ ىَنٌُُ اىْئِعْالَاىًٌََْْْ ؤَمََْيْذُ ىَنٌُْ دِّنَنٌُْ ًَؤَرَََْْذُ عَيَْْنٌُْ ِّعََْيعبازٙ ؾكاٍ غبشاْ٘ 
(.١)املائدة:

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ڇ  إٔ ايٓكط ٚايػًب١ يًُ٪َٓني ٜكٍٛ اهلل عع ٚدٌ .4

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڇ ٚقاٍ غبشاْ٘،٧6املائدة:  ڇی ىئ  ی  

اإلهإ بإٔ ٚاٯٜات يف ٖصا املع٢ٓ نجري٠، ٚ،٧١غافز:  ڇڤ       ڤ  ڦ  ڦ  

املػتكبٌ هلصا ايسٜٔ جيعٌ املػًِ ععٜعٟا قٜٟٛا ُٜٗاب داْب٘ ٫ٚ َٜٗاب .

با٫غتع٤٬ ٚايك٠ٛ اييت تٓبع َٔ إهاْ٘ باهلل ٜٚكٝٓ٘ زع٠ٛ امل٪َٔ إىل اإلسػاؽ  .5

  عْيٌََُْ ًَاىيَّوُ ٍَعَنٌُْ ًَىَِْ َّزِشَمٌُْ ؤَعََْبىَنٌُْإِىََ اىغَّيٌِْ ًَؤَّْزٌُُ األرَيِنٌُا ًَرَذْعٌُا  فَالَ بٓكطٙ قاٍ غبشاْ٘

رَشْجٌَُُ فِِ اثْزِغَبءِ اىْقًٌَِْ إُِْ رَنٌٌُُّا رَإْىٌَََُُ فَئَِّّيٌُْ َّإْىٌَََُُ مَََب رَإْىٌَََُُ ًَ رَيِنٌُاًَال  قاٍ غبشاْ٘ٚ (١٧)محمد:

أٟ أْتِ ٚأعسا٩نِ غٛا٤ ؾُٝا .(١١٤)اليساء:  َّشْجٌَُُ ًَمَبَُ اىيَّوُ عَيًَِْب حَنًَِْبٍَِِ اىيَّوِ ٍَب الَ

ٕٛ َٔ اهلل املجٛب١ ٚايٓكط ٜكٝبهِ ٚإٜاِٖ َٔ دطاح ٚآ٫ّ، ٚيهٔ أْتِ تطد

                                                           
ّلمه حأخشحه معلم باب فمل مً ًلىم باللشآن  74  .2/211-1934َو



 
 

 
 
 
 

321 
 

  للؼلىم اإلنضانية واالحتواػية

 عليه املترتبة املسائل وأهم وآثاره وأسبابه نظاهره اإلسالم علو
 د.إلهام بدر الجابري

 

p-ISSN : 2410-1818 

 م2015  ينايز ( 9( الوخلذ )5الؼذد )

e-ISSN : 2410-521X 

ٚايتأٜٝس، ٚاهلل َعهِ ٫َٛٚنِ، ِٖٚ ٫ ٜطدٕٛ ؾ٦ٟٝا َٔ شيو، ؾؿٓسٚا َٔ 

ععا٥ُهِ ٚقٛٚا ُٖتهِ يف إقا١َ زٜٔ اهلل ٚإع٥٬٘. ٚأْ٘ ٫ ٜٓبػٞ ٫ٚ ًٜٝل 

ھ   ھ  ڇ  ، ٚهلصا قاٍ تعاىل75بامل٪َٓني ايٖٛٔ ٚاؿعٕ، ِٖٚ ا٭عًٕٛ يف اإلهإ

 ١١9آل عمزان:  ڇھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲              ﮳    

بٝإ ساد١ ايٓاؽ إىل اإلغ٬ّ : ؾايكطإٓ ايهطِٜ نجريٟا َا ٜكٛض يٓا ساٍ امل٪َٓني  .6

َٚا ِٖ عًٝ٘ َٔ ايُٛأ١ْٓٝ ٚاؿٝا٠ ايٛٝب١ ٚساٍ ايهؿاض َٚا ِٖ عًٝ٘ َٔ ن٬ٍ 

َّيذَِّوُ َّشْشَحْ صَذْسَهُ ىِيْئِعْيَبًِ ًٍََِْ ُّشِدْ ؤَُْ ُّعِيَّوُ َّجْعَوْ صَذْسَهُ ظَِّْقًب فَََِْ ُّشِدِ اىيَّوُ ؤَُْ  ٚنٝل قاٍ غبشاْ٘

ؾتاض٠  (١8٧)ألاوعام:حَشَجًب مَإََََّّب َّصَّعَّذُ فِِ اىغَََّبءِ مَزَىِلَ َّجْعَوُ اىيَّوُ اىشِّجْظَ عَيََ اىَّزَِِّ ىَب ُّؤٍِْنٌُُ

هاؾط َج٬ٟ با٭ع٢ُ ٚا٭قِ ٚايػُٝع ٚايبكري قاٍ ٜهطب اهلل تعاىل يًُ٪َٔ ٚاي

(. 8٤)هود: رَزَمَّشًُُ ؤَفَالَ وْ َّغْزٌََِّبُِ ٍَثَالًصٌَِّ ًَاىْجَصِريِ ًَاىغََِّْعِ ىَعَََْ ًَاألفَشِّقَِِْْ مَبألٍََثَوُ اىْ تعاىل

ًَجَعَيْنَب ىَوُ ٌُّسًا ََّْشِِ ثِوِ فِِ اىنَّبطِ مَََِْ ؤًٍَََِْ مَبَُ ٍَْْزًب فَإَحَْْْْنَبهُ  ٚتاض٠ باؿٞ ٚاملٝت قاٍ غبشاْ٘

قاٍ ابٔ نجري  (١88)ألاوعام: ٍَثَيُوُ فِِ اىظُّيََُبدِ ىَْْظَ ثِخَبسِجٍ ٍِنْيَب مَزَىِلَ صَُِِّّ ىِيْنَبفِشَِِّ ٍَب مَبٌُّا َّعََْيٌَُُ

ي١ ٖايهٟا سا٥طٟا ه٬ضمح٘ اهلل طٖصا َجٌ نطب٘ اهلل تعاىل يًُ٪َٔ ايصٟ نإ َٝتٟا يف اي

; أٟ أسٝا قًب٘ باإلهإ ٖٚساٙ ي٘ ٚٚؾك٘ ٫تباع ضغً٘ )نُٔ َجً٘ يف ؾأسٝاٙ اهلل

ايعًُات( أٟ اؾٗا٫ت ٚا٭ٖٛا٤ ٚايه٫٬ت املتؿطق١ )يٝؼ غاضز َٓٗا( أٟ ٫ ٜٗتسٟ 

.76إىل َٓؿص ٫ٚ كًل مما ٖٛ ؾٝ٘ص

ٛٓض يٓا ايكطإٓ قٛض٠ أخط٣ يًعابس يؿٗٛات٘ ٚأٖٛا٥٘ ؾٗٛ ٜتدبط يف ا٭ضض يف  ٚق

غبٌٝ إؾباعٗا أٚ يف غبٌٝ طاع١ َٔ عبس َع اهلل أٜٟا نإ قُٟٓا أّ ٣ّٖٛ أّ بؿطٟا 

عَيًََب  شَمَبءُ ٍُزَشَبمِغٌَُُ ًَسَجُالًفِْوِ شُ سَجُالً ظَشَةَ اىيَّوُ ٍَثَالً ؾؿبٗ٘ بايعبس املؿرتى قاٍ غبشاْ٘

ٖٚهصا ٜبني يٓا ايكطإٓ ايهطِٜ  (89)الزمز: َّعْيٌَََُُيَّوِ ثَوْ ؤَمْثَشُىٌُْ الىِ اىْحََْذُ جُوٍ ىَوْ َّغْزٌََِّبُِ ٍَثَالًىِشَ

إٔ املدطز َٔ شيو ايه٬ٍ ٚشيو ايتدبط ٖٛ اعتٓام اإلغ٬ّ، ؾايٓاؽ أمجعٕٛ عاد١ 

إىل ٖصا ايسٜٔ يٝعٝؿٛا أسطاضٟا َٔ شٍ عبٛز١ٜ ايعباز ٚا٭ٖٛا٤ ؾٝٓذٛا َٔ خعٟ ايسْٝا 

ٍَِْ عََِوَ صَبىِحًب ٍِِْ رَمَشٍ ؤًَْ ؤُّْثََ ًَىٌَُ ٍُؤٌٍِِْ فَيَنُحَِْْْنَّوُ حََْبحً طَِّْجَخً ًَىَنَجْضَِّنَّيٌُْ  غبشاْ٘ٚعصاب اٯخط٠ .قاٍ 

 (.9٥)الىحل: ؤَجْشَىٌُْ ثِإَحْغَِِ ٍَب مَبٌُّا َّعََْيٌُُ
                                                           

م الشخمً في جفعير هالم اإلاىان 2/414اهٍش: ابً هثير، جفعير اللشآن الٍُّم  75  .1/149. والعّذي، جِعير الىٍش
 .3/331ابً هثير، جفعير اللشآن الٍُّم   76



 
 

 
 
 
 

322 
 

  للؼلىم اإلنضانية واالحتواػية

 عليه املترتبة املسائل وأهم وآثاره وأسبابه نظاهره اإلسالم علو
 د.إلهام بدر الجابري

 

p-ISSN : 2410-1818 

 م2015  ينايز ( 9( الوخلذ )5الؼذد )

e-ISSN : 2410-521X 

 يف ىفْض املشلنني  لْيف تسسٔخ الع ثاىًٔا: ميَج الييب 

صنط يًس٫ي١ ع٢ً ؾهً٘ ٚؾطؾ٘، نُا ٖٛ يف َٓاغب١ ٚضٚز تكسِٜ املػًِ يف اي .1

اؿسٜح، قاٍ ابٔ سذط ضمح٘ اهلل:طٚيف ٖصٙ ايكك١ إٔ يًُبسأ ب٘ يف ايصنط تأثريٟا 

يف ايؿهٌ ملا ٜؿٝسٙ َٔ ا٫ٖتُاّ ٚيٝؼ ؾٝ٘ سذ١ ع٢ً إٔ ايٛاٚ تطتب ثِ ٚدست٘ َٔ 

 . ص77قٍٛ ابٔ عباؽ نُا نٓت أظٔ

نُا إٔ ؾٝ٘ يؿت اْتباٙ املػًُني إىل نطٚض٠ ا٫بتعاز عٔ نٌ يؿغ ؾٝ٘ ضؾع يؿإٔ  .2

ايهاؾط ع٢ً املػًِ، ٚعسّ ا٫غتٗا١ْ بأثط ايهًُات ٚؾعًٗا يف ا٭ْؿؼ; ؾإٕ 

عٔ تٛدٝ٘ ن١ًُ غٝس  يبعهٗا ٚقْع أؾٓس َٔ ٚقع ايػٓإ، َٔ شيو ْٗٞ ايٓيب 

 ٜكاٍ: غٝسٟ ٫َٟٛٚ، ٫ٚ َٚٛىل ٚمٖٛا َهاؾ١ إىل ٜا٤ املتهًِ يًهاؾط، ؾ٬

َٜٝو  قاٍ ضغٍٛ اهلل  غٝسْا ٫َْٛٚا، ؾعٔ بطٜس٠   ِٕ ُ٘ إ٢ ْٖ ْٝٚس ٜؾإ٢ َٓأؾل٢ َغ ُُ ًٞ )٫ٜ َتٝكٛٝيٛا ٔي

ٌٖ ََٚد ِِ َعٖع  ِِ َضٖبٝه ُٛٞت ّٝٚسا ٜؾٜكِس ٜأِغَد (، ٚإمنا ايػٝس املػتشل يًػ٪زز ٖٛ ايصٟ َع٘ 78َغ

٫ٚ ٜهٕٛ شيو إ٫ يًُػًِ.ا٭غباب ايعاي١ٝ اييت ٜػتشل بٗا شيو، 

املػًُني إىل إٔ ايهطّ ٚايؿطف إمنا ٜهٕٛ باإلغ٬ّ، ؾشُٝٓا قٓسَٛا  أضؾس  .3

شنط أبٞ غؿٝإ ع٢ً عا٥ص يؿطف ْػب٘; أضؾسِٖ إىل تكسِٜ شنط عا٥ص ع٢ً أبٞ 

َٗا ايٖٓاُؽ ٜأٜيا  غؿٝإ يؿطف زٜٓ٘ ايصٟ ٜعًٛ ٫ٚ ٜع٢ً عًٝ٘، نُا قاٍ  ٜٗ أٜهٟا )َٜا ٜأ

َٜٚيا ٔيَعذٍَُّٞٔ َع٢ًٜ  ٌَ ٔيَعَطبٍّٞٔ َع٢ًٜ ٜأِعذٍَُّٞٔ  َٚأسْس ٜأٜيا ٜيا ٜؾِه  ِِ ٕٖ ٜأَباٝن َٚإ٢ َٚأسْس   ِِ ٕٖ َضٖبٝه إ٢

٣َٛ ََُط إ٢ي٤ا ٔبايٖتٞك ََٛز َع٢ًٜ ٜأِس َٜٚيا ٜأِغ ََٛز  ََُط َع٢ًٜ ٜأِغ َٜٚيا ٔيٜأِس  .(79َعَطبٍّٞٔ 

ايكشاب١ ضنٞ اهلل عِٓٗ بٌ املػًُني مجٝعٟا بإٔ ايعاقب١ هلصا ايسٜٔ  ري ايٓيب تبؿ .4

إش أتاٙ ضدٌ ؾؿها إيٝ٘ ايؿاق١ ثِ  قاٍ:طبٝٓا أْا عٓس ايٓيب  عٔ عسٟ بٔ سامت 

قًت:   أضٖا ٚقس  ؟أتاٙ آخط ؾؿها قٛع ايػبٌٝ ؾكاٍ )ٜا عسٟ ٌٖ ضأٜت اؿري٠(

ِْب٦ت عًٝٗا قاٍ )ؾإٕ طايت بو اؿٝا٠ يرتٜٔ ايعع١ٓٝ تطؼٌ َٔ اؿري٠ ست٢ تٛٛف  ٝأ

قًت ؾُٝا بٝين ٚبني ْؿػٞ ؾأٜٔ ُزٖعاض ط٤ٞ ايصٜٔ -بايهعب١ ٫ ؽاف أسسٟا إ٫ اهلل 

ٚي٦ٔ طايت بو سٝا٠ يتؿتشٔ نٓٛظ نػط٣(. قًت نػط٣ -قس َغٖعُطٚا يف ايب٬ز

، ٚي٦ٔ طايت بو سٝا٠ يتََطٜٔ ايطدٌ خيطز ٤ٌَ ع)نػط٣ بٔ ٖطَبٔ ٖطَع؟ قاٍ 

ََٔ ٜكبً٘ ؾ٬ جيس أسسٟا ٜكبً٘ َٓ٘ ...قاٍ عسٟ: ؾطأٜت  نؿ٘ َٔ شٖب أٚ ؾه١ ًٜٛب 

                                                           
 .3/221ابً حجش، فخذ الباسي ؼشح صحُذ البخاسي ، داس اإلاّشفت  77
كاٌ  4/451-4979بيروث، باب ال ًلٌى اإلاملىن سبي وسبتي ح-السجعخاوي، العنن، ث/ ألالباوي، داس الىخاب الّشبيأخشحه أبى داود ظلُمان بً ألاؼّث  78

 ألالباوي: صحُذ.
 كاٌ ألاسهإوه: ئظىادٍ صحُذ. 5/411-23536أخشحه أخمذ ح 79
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ايعع١ٓٝ تطؼٌ َٔ اؿري٠ ست٢ تٛٛف بايهعب١ ٫ ؽاف إ٫ اهلل، ٚنٓت ؾُٝٔ 

 ٍ أبٛ ايكاغِ اؾتتض نٓٛظ نػط٣ بٔ ٖطَع ٚي٦ٔ طايت بهِ اؿٝا٠ يرتٕٚ َا قا

)خيطز ٤ٌَ نؿ٘(

إظٗاض ؾه١ًٝ املػًِ ٚن٬ٍ ايهاؾط، ٚيف ٖصا َٓاغب١ ٚضٚز اؿسٜح، ؾ٬ َكاض١ْ  .5

إش املٝعإ ٖٛ ايتك٣ٛ، ٚإيٝهِ ٖصا املٛقـ ايصٟ ٜطٜٓا نِ  بني َػًِ ٚناؾط;

نإ ٖصا املٝعإ ضاغدٟا يف ْؿٛؽ قػاض ايكشاب١ ضنٞ اهلل عِٓٗ! عٔ عطاى بٔ 

ِٝ بٔ سعاّ قاٍ: نإ قُس ايٓيب أسب ايٓاؽ إيٞ يف اؾا١ًٖٝ ؾًُا َايو طإٔ سه

تٓبأ ٚ خطز إىل املس١ٜٓ خطز سهِٝ بٔ سعاّ املٛغِ ؾٛدس س١ً يصٟ ٜعٕ تباع 

ؾكسّ بٗا عًٝ٘ ٚأضازٙ ع٢ً  غُػني زضُٖا ؾاؾرتاٖا يٝٗسٜٗا إىل ضغٍٛ اهلل 

بٌ َٔ املؿطنني ؾ٦ٝا قبهٗا ؾأب٢ عًٝ٘ قاٍ عبٝس اهلل: سػبت أْ٘ قاٍ: إْا ٫ ْك

ٚيهٔ أخصْاٖا بايجُٔ ؾأعٛٝتٗا إٜاٙ ست٢ أت٢ املس١ٜٓ ؾًبػٗا ؾطأٜتٗا عًٝ٘ ع٢ً 

املٓرب ؾًِ أض ؾ٦ٝا قط أسػٔ َٓ٘ ؾٝٗا ٦َٜٛص ثِ أعٛاٖا أغا١َ بٔ ظٜس ؾطآٖا 

سهِٝ ع٢ً أغا١َ ؾكاٍ: ٜا أغا١َ أْت تًبؼ س١ً شٟ ٜعٕ؟ قاٍ: ْعِ ٭ْا خري َٔ 

أبٝ٘ ٚ٭َٞ خري َٔ أَ٘ قاٍ سهِٝ: ؾاًْٛكت إىل َه١  شٟ ٜعٕ ٚ٭بٞ خري َٔ

أعذبِٗ بكٍٛ أغا١َص

أضؾس عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ قشابت٘ إىل ا٫ْتُا٤ إىل اإلغ٬ّ، ٚشيو ظاٖط َٔ  .6

سني قٓسّ عا٥صٟا قٓسَ٘ ؾكط ٭دٌ  َٓاغب١ ٚضٚز اؿسٜح، سٝح إٕ ايٓيب 

إغ٬َ٘، ٫ يٓػب ٫ٚ ؿػب ٫ٚ يػريُٖا، ٖٚٛ بصيو ٜسٍ ع٢ً إٔ ٖصٙ ا٭١َ تصٚب 

ؾٝٗا نٌ ؾٛاضم اؾٓؼ ٚايًٕٛ ٚغا٥ط ا٫عتباضات ا٭ضن١ٝ ٜٚبك٢ اإلغ٬ّ ٖٛ 

ٚنإ َٛىل َٔ أٌٖ ؾاضؽ  ايطابط ايٛسٝس ايصٟ جيُع أقشاب٘، عٔ أبٞ عكب١ 

٢ِٗسُت ٘ٔ  قاٍ :ط َؾ ٞٚ اي٤ً َْٔب َّ ٝأُسٕس ٜؾَهَطِبُت َضُد٬ٟ َََع  ِٛ َٖا  َٜ ُُِؿط٢ٔننَي ٜؾٝكًُٞت ُخِص ِٔ اٞي َٔ

 ٖٞ ٞٗ ٜؾَبًَٜػِت ايٖٓٔب ُّ اٞيٜؿاض٢ٔغ َْا اٞيُػًٜا َٜٚأ  ٞٚٓ َٔ  ُّ َْا اٞيُػًٜا َٜٚأ  ٞٚٓ َٔ َٖا  ٤ًَٖا ٝقًَٞت ُخِص  ٍَ ٜؾٜكا

ٟٓ َِْكاض٢  ص .82اٞيٜأ

                                                           
 .3/1316-3411أخشحه البخاسي باب ِالماث الىبىة ح 81
وكاٌ:خذًث صحُذ ؤلاظىاد ولم ًخشحاٍ، ووافله الزَبي، والىبراوي في  3/551-6151خىُم بً خضام حأخشحه بخمامه الحاهم، باب رهش مىاكب  81

 دون خذًث أظامت لحىُم ح 3/212-3125اإلاعجم الىبير ح
ً
، وأخشحه أخمذ مخخفشا كاٌ مدلله ألاسهإوه: ئظىادٍ صحُذ سحاله  3/412-15358بىدٍى

اد فمً سحاٌ بُذ هللا بً اإلاغيرة  زلاث سحاٌ الؽُخين غير ِخاب بً ٍص ى ابً مُّلُب العبتي  -ابً ماحت ِو ما  -َو فمً سحاٌ الترمزي وابً ماحت َو

 زلخان.
 5/295-22568، وأخمذ ح2/931-2784كاٌ ألالباوي: لُّف، وابً ماحت باب الىُت في اللخاٌ ح 4/494-5125أخشحه أبى داود باب في الّفبُت ح  82

 كاٌ ألاسهإوه: لُّف.
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٭بٞ عكب١ إىل ا٫ْتػاب إىل ا٭ْكاض ايصٜٔ ْاقطٚا  ؾٗصا إضؾاز َٔ ايٓيب 

اإلغ٬ّ ٚضغٛي٘ ٚآٚٚا إخٛاِْٗ املٗادطٜٔ . قاٍ ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ضمح٘ اهلل :ط 

إىل ا٫ْتػاب إىل ا٭ْكاض ٚإٕ نإ باي٤٫ٛ ٚنإ إظٗاض ٖصا  أضؾسٙ ضغٍٛ اهلل 

ػت قط١َ ٜٚؿب٘ ٚاهلل أسب إيٝ٘ َٔ ا٫ْتػاب إىل ؾاضؽ بايكطاس١ ٖٚٞ ْػب١ سل يٝ

أعًِ إٔ ٜهٕٛ َٔ سه١ُ شيو إٔ ايٓؿؼ ُتشاَٞ عٔ اؾ١ٗ اييت تٓتػب إيٝٗا ؾإشا 

 ٚضسِ اهلل ايكا٥ٌ : 83نإ شيو هلل نإ خريٟا يًُط٤ ص

 أبٞ اإلغ٬ّ ٫ أبدا يٞ غٛاٙ         إشا اؾتددطٚا بكٝؼ أٚ متٝدِ

 : أحكام تتؼلق بؼلى اإلصالمضادسالوبحث ال

 ألّىل: اليَٕ عً التظبُ بالكفازااملشألة 

ٚايتؿب٘ يػ١ َأخٛش َٔ املؿاب١ٗ ٖٚٞ املُاث١ً ٚاحملانا٠ ٚايتكًٝس، ٚاملتؿابٗات ٖٞ 

 املتُاث٬ت ، 

ٚايصٟ ْٗٞ عٓ٘ ٖٛ مماث١ً  .84; أٟ َاثً٘ ٚساناٙ ٚق١ًسٜٙكاٍ: أؾب٘ ؾ٬ٕ ؾ٬ْٟا

يف أمناط ايػًٛى  ايهاؾطٜٔ بؿت٢ أقٓاؾِٗ يف عكا٥سِٖ أٚ عبازاتِٗ، أٚ عازاتِٗ، ٚ

 : اييت ٖٞ َٔ خكا٥كِٗ. َٚٔ أزي١ ايٓٗٞ عٔ ايتؿب٘ بػري املػًُني

ِِقاٍ ضغٍٛ اهلل  عٔ ابٔ عُط  (1 ُٗ ِٓ َٔ  َٛ ُٗ ٣ّ ٜؾ ِٛ َ٘ ٔبٜك ِٔ َتَؿٖب ََ ؾٗصا اؿسٜح ( 85)

نُا قاٍ ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ضمح٘ اهلل طأقٌ أسٛاي٘ أْ٘ ٜكتهٞ ؼطِٜ ايتؿب٘ 

ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍََنٌُا َّب  ٜكتهٞ نؿط املتؿب٘ بِٗ نُا يف قٛي٘ تعاىلبِٗ ٚإٕ نإ ظاٖطٙ 

َّيْذُِ اىْقًٌََْ َّّوُ ٍِنْيٌُْ إَُِّ اىيَّوَ الرَزَّخِزًُا اىَْْيٌُدَ ًَاىنَّصَبسٍَ ؤًَْىَِْبءَ ثَعْعُيٌُْ ؤًَْىَِْبءُ ثَعْطٍ ًٍََِْ َّزٌََىَّيٌُْ ٍِنْنٌُْ فَئِال

 .86 ص(٧١ة:ائد)امل اىظَّبىَِِنيَ
قشابت٘ عٔ تكًٝس ايهؿاض ٚاملؿطنني ٚأٌٖ ايهتاب يف ظِٜٗ  ْٗٞ ايٓيب  (2

٘ٔ  ٚعازاتِٗ، َٔ شيو َا ُضٟٚ عٔ ابٔ عُط  ٍُ اي٤ً ٢ٔ  قاٍ: َضٜأ٣ َضُغٛ ِٝ َِٛب َع٢ًٖٜ َث

ٍَ ٢ٔ ٜؾٜكا ِٜ َٗا(ََُعِكٜؿَط ًَٞبِػ َٝأب اٞيٝهؿ٤اض٢ ٜؾ٬ٜ َت ِٔ ٔث َٔ َٖٔصٙٔ   ٖٕ . ٚعٔ ابٔ عباؽ: إٔ 87)إ٢

                                                           
 . 73، ؿ1369، 2اللاَشة، ه: -، أخمذ ، اكخماء الفشاه اإلاعخلُم مخالفت أصحاب الجحُم، ث/مدمذ الفلي، مىبّت العىت اإلادمذًتابً جُمُت  83
 مادة )ؼبه(. 13/513اهٍش: لعان الّشب  84
 كاٌ ألالباوي: خعً صحُذ. 4/78-4133أخشحه أبى داود باب في لبغ الؽهشة ح 85
 .83ُم ؿابً جُمُت، اكخماء الفشاه اإلاعخل 86
 .6/143-5555أخشحه معلم باب الىهي ًِ لبغ الشحل الثىب اإلاّففش ح 87
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نإ ٜػسٍ ؾعطٙ، ٚنإ املؿطنٕٛ ٜؿطقٕٛ ض٤ٚغِٗ، ٚنإ أٌٖ  ضغٍٛ اهلل 

ايهتاب ٜػسيٕٛ ض٤ٚغِٗ، ٚنإ حيب َٛاؾك١ أٌٖ ايهتاب ؾُٝا   ٜ٪َط ؾٝ٘ 

. ٚايؿطم إٔ جيعٌ ؾعطٙ ؾطقتني، نٌ ؾطق١ 88ضأغ٘ بؿ٤ٞ، ثِ ؾطم ضغٍٛ اهلل 

 .89عً٘ ؾطقتنيش٩اب١، ٚايػسٍ إٔ ٜػسي٘ َٔ ٚضا٥٘ ٫ٚ جي

ِٛ َزَخًٝٛا ٔؾ٢  قٛي٘  (3 َٚٔشَضاّعا ٔبٔصَضاع٣ َسٖت٢ ٜي ِِ ٔؾِبّطا ٔبٔؿِبط٣  ِٔ ٜقِبًٔٝه َٔ  َٔ َٔ اي٤ٔصٜ ٖٔ َغَٓ )ٜيَتٖتٔبُع

ِٔ َُ ٍَ: ٜؾ َٚايَٖٓكاَض٣ ٜقا َُٗٛز  َٝ ٘ٔ آٞي ٍَ اي٤ً َٜا َضُغٛ َٓا:  ًٞ ِِ(. ٝق ُٖ ُُٛ (، ٚا٫تباع 90ُدِشط٢ َنبٍّ ٫ٜٖتَبِعُت

ا٤ ٚا٫غتٓإ، ٖٚٛ يؿغ خرب َعٓاٙ ايٓٗٞ عٔ اتباعِٗ َٚٓعِٗ َٔ ا٫يتؿات ٖٛ ا٫قتؿ

يػري زٜٔ اإلغ٬ّ ٭ٕ ؾطعت٘ ْػدت ايؿطا٥ع، ٚاملطاز املٛاؾك١ يف املعاقٞ ٫ يف 

ايهؿط، ٚزخٍٛ اؾشط متجٌٝ ي٬قتسا٤ بِٗ يف نٌ ؾ٤ٞ مما ٢ْٗ ايؿطع عٓ٘ 

.91ٚشَ٘

 لكافزين :بؼض أهن أصباب وقىع الوضلوين في التشبه با

ٔ باؿهاض٠ ايػطب١ٝ، اهلعه١ ايٓؿػ١ٝ اييت ٜعاْٞ َٓٗا نجري َٔ املػًُني املػرتٜ (1

يهعـ اإلهإ يف قًٛبِٗ; شيو اإلهإ ايصٟ ُٜبٚكط قاسب٘ عكٝك١  َٚاشيو إ٫

اإلْػإ ٚاؿٝا٠، ٚبايتايٞ ٜسضى قِٝ ا٭ؾٝا٤ ٜٚػتٛٝع إٔ هٝع ب٘ بني اؿػٔ 

ػًُني ايتكين ٚايعُطاْٞ ٚمُٖٛا ٖٛ بػبب بعسِٖ ٚايكبٝض، ٜٚسضى إٔ تأخط امل

عٔ زِٜٓٗ ٚتعايُٝ٘ ايعع١ُٝ اييت تسعِٖٛ إىل ايعًِ ٚايعٌُ ٚايتؿهط يف ايهٕٛ 

ٚعُاضت٘، ٫ يف ايتُػو بأشٜاٍ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ اييت عُطت ا٭ضض ٚزَطت 

اإلْػإ. ٚؾإٔ ايهعٝـ ايتؿب٘ بايكٟٛ نُا يف قٍٛ ابٔ خًسٕٚ يف َكسَت٘:طإٔ 

ملػًٛب َٛيع أبسٟا با٫قتسا٤ بايػايب يف ؾعاضٙ ٚظٜ٘ ٚمًت٘ ٚغا٥ط أسٛاي٘ ٚعٛا٥سٙ، ا

ٚايػبب يف شيو إٔ ايٓؿؼ أبسٟا تعتكس ايهُاٍ ؾُٝٔ غًبٗا ٚاْكازت إيٝ٘: إَا يٓعطٙ 

بايهُاٍ مبا ٚقط عٓسٖا َٔ تععُٝ٘، أٚ ملا تػايط ب٘ َٔ إٔ اْكٝازٖا يٝؼ يػًب 

ص.92طبٝعٞ إمنا ٖٛ يهُاٍ ايػايب

                                                           
 .1/51-31ح ، باب ما حاء في ؼّش الىبي 1412، 1أخشحه الترمزي مدمذ بً ِِس ى، في الؽمائل، بيروث، مإظعت الىخب الثلافُت، ه: 88
 .1/175صاد اإلاّاد  89
 .8/57-6952، ومعلم باب اجباُ ظنن اليهىد والىفاسي ح6/2669-6889وان كبلىم(ح)لخدبًّ ظنن مً  أخشحه البخاسي باب كٌى الىبي  91
ٌ  1415، 1، بيروث، داس الىخب الّلمُت، ه:فُن اللذًشاإلاىاوي، ، 13/311، فخذ الباسي ؼشح صحُذ البخاسي 16/221، ؼشح صحُذ معلم للىىوي 76اكخماء الفشاه اإلاعخلُم ؿابً جُمُت، اهٍش:  91

 .5/333م  1994 -

 .73ابً خلذون، اإلالذمت، مفذس الىخاب مىكْ الىساق  ؿ 92
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ايػعٚ ايؿهطٟ ٚا٫ْؿتاح ايهبري ع٢ً ايعا  عرب ٚغا٥ٌ ا٫تكا٫ت ايػطٜع١،  (2

ٚاييت أخصت تػكٞ أطؿاٍ املػًُني ايجكاؾات ايػطب١ٝ ٚايؿطق١ٝ ايبعٝس٠ عٔ اإلغ٬ّ 

نٌ ايبعس َٓص ْع١َٛ أظؿاضِٖ، ٜٚتًكْٛٗا ع٢ً أْٗا ا٭َجٌ ٚا٭ؾهٌ; ؾٝٓؿأ 

ؾهطٙ َٚٓٛك٘ ٚؾعً٘ .ايٓاؾ٧ ٚقس اقٛبؼ بػري قبػ١ اإلغ٬ّ يف 

 : قىاػذ في التشبه

ٌّ ٫ٚ ٚقؿٟا ٚتؿكٌٝ  (1 ٫ حيٌ يٓا إٔ ْؿاب٘ ايهؿاض ؾُٝا   ٜهٔ َٔ زٜٓٓا ٫ أق

 شيو إٔ أعُاهلِ ث٬ث١ أقػاّ:

َؿطٚع يف زٜٓٓا َع نْٛ٘ نإ َؿطٚعٟا هلِ أٚ ٫ ْعًِ أْ٘ نإ َؿطٚعٟا  القشه األّل:

 يكؿ١، َجاٍ شيو: قّٛ ّٜٛ عاؾٛضا٤،هلِ يهِٓٗ ٜؿعًْٛ٘ اٯٕ ؾٗٓا ْتبع املدايؿ١ يف ا

، ؾعٔ ابٔ عباؽ ضنٞ اإلغ٬ّ، ٜٚععُ٘ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣نإ ايعطب ٜكَْٛٛ٘ قبٌ 

 ٔ٘ ٍُ اي٤ً َّ َضُغٛ ٘ٔ  اهلل عُٓٗا قاٍ )ٔسنَي َقا ٍَ اي٤ً َٜا َضُغٛ ٘ٔ ٜقاٝيٛا:  َٔ َََط ٔبٔكَٝا َٜٚأ َّ َعاُؾَٛضا٤َ  ِٛ َٜ

 ٔ٘ ٍُ اي٤ً ٍَ َضُغٛ َٚايَٖٓكاَض٣. ٜؾٜكا ُُٗٛز  َٝ ُ٘ اٞي ُُ ّْ ُتَععِّ ِٛ َٜ  ُ٘ ْٖ ٌُ $  إ٢ ُُٞكٔب ُّ اٞي َٕ اٞيَعا ِٕ -ٜؾإ٢َشا ٜنا  إ٢

 ُ٘ َّ ايٖتأغَع -َؾا٤َ اي٤ً ِٛ َٝ َٓا اٞي ُِ ٘ٔ #. ُق ٍُ اي٤ً ُٛؾ٢َِّ َضُغٛ ٌُ َسٖت٢ ُت ُُٞكٔب ُّ اٞي َٜٞأٔت اٞيَعا  ِِ ٍَ ٜؾًٜ ٜقا
93 . 

قاٍ ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ضمح٘ اهلل:ط ؾتسبط ٖصا ّٜٛ عاؾٛضا٤ ّٜٛ ؾانٌ ٜهؿط 

ثِ ملا قٌٝ ي٘ قبٌٝ  قٝاَ٘ غ١ٓ َان١ٝ، ٚقاَ٘ ضغٍٛ اهلل ٚأَط بكٝاَ٘ ٚضغ١ب ؾٝ٘،

ٚؾات٘، إْ٘ ّٜٛ تععُ٘ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ أَط مبدايؿتِٗ بهِ ّٜٛ آخط إيٝ٘ ٚععّ ع٢ً 

 ص ٖٚصا ايكػِ َٓ٘ احملطّ َٚٓ٘ املهطٚٙ.94ؾعٌ شيو

َا نإ َؿطٚعٟا هلِ ثِ ُْػذ بايه١ًٝ نتشطِٜ أنٌ ايؿشِ ٚنٌ شٟ  القشه الثاىٕ:

٘ ايتسٜٔ بٌ املٛاؾك١ ٚاملؿاب١ٗ ؾٝ٘ ظؿط ٚنايػبت ؾ٬ جيٛظ ٭سس ؾعٌ شيو ع٢ً ٚد

 أقبض َٔ املؿاب١ٗ ٚاملٛاؾك١ ؾُٝا ٖٛ َؿطٚع. ٖٚصا ايكػِ املؿاب١ٗ ؾٝ٘ قط١َ.

ٖٚٛ َا أسسثٛٙ َٔ ايعبازات أٚ ايعازات أٚ نًُٝٗا ؾٗصٙ بسع قسث١ ٚقس  الثالث:القشه 

 ْٗٝٓا عٔ ايبسع ؾهٝـ مبؿاب١ٗ ايهاؾطٜٔ أٜهٟا ؾٝ٘؟!

ايهؿاض، ٫ٚ َٔ عكا٥سِٖ ٫ٚ َٔ عازاتِٗ، ٫ٚ َٔ َا   ٜهٔ َٔ خكا٥ل  (2

عبازاتِٗ، ٚ  ٜعاضض ْكٟا أٚ أق٬ٟ ؾطعٟٝا ٚ  ٜرتتب عًٝ٘ َؿػس٠ ؾإْ٘ ٫ ٜهٕٛ 

 َٔ ايتؿب٘.

                                                           
 .3/151-2722أخشحه معلم باب أي ًىم ًفام في ِاؼىساء ح 93
 .87اكخماء الفشاه اإلاعخلُم ؿ 94
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نُا أْٓا َٕٓٗٝٛ عٔ ايتؿب٘ بايهاؾطٜٔ; َأَٛضٕٚ مبدايؿتِٗ قاٍ عًٝ٘ ايك٠٬  (3

 ٖٕ َٚايَٖٓكاَض٣ ٫ٜ ٚايػ٬ّ )إ٢ َُٗٛز  َٝ ُِٖاٞي َٕ ٜؾَدأيٝؿٛ  (.95َِٜكُبُػٛ

 : ال ّالٓة لكافس على مشلهاملشألة الثاىٔة

َٚٓ٘ اي١ٜ٫ٛ  .96سل تٓؿٝص ايكٍٛ ع٢ً ايػري ؾا٤ ايػري أّ أب٢ املطاز باي١ٜ٫ٛ ٖٓا:

 اـاق١: ٖٚٞ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً أؾدام َعٝٓني يف ايٓؿؼ أٚ املاٍ أٚ ؾُٝٗا مجٝعٟا .

أؾدام غري َعٝٓني; ن١ٜ٫ٛ ايكانٞ ١ٜ٫ٚٚ أَري ٚاي١ٜ٫ٛ ايعا١َ: ٖٚٞ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً 

 .97امل٪َٓني

قاٍ ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ضمح٘ اهلل: "ٚمجٝع اي٫ٜٛات يف اإلغ٬ّ َككٛزٖا إٔ 

ٜهٕٛ ايسٜٔ هلل، ٚإٔ تهٕٛ ن١ًُ اهلل ٖٞ ايعًٝا، ؾإٕ اهلل تعاىل خًل اـًل يصيو، 

ٚامل٪َٕٓٛ، قاٍ اهلل تعاىل ٚب٘ أْعٍ ايهتب، ٚب٘ أضغٌ ايطغٌ، ٚعًٝ٘ داٖس ايطغٍٛ

...ٚمجٝع ٖصٙ اي٫ٜٛات ٖٞ يف ا٭قٌ (٧6الذاريات: ) ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڇ

 ١ٜ٫ٚ98 ؾطع١ٝ َٚٓاقب ز١ٜٝٓ

 ٚي١ٜ٫ًٛ ايعا١َ عس٠ ضتب ٚتٛنٝشٗا ناٯتٞ:

ؾ٬ ٜتشكل املككس َٔ اي١ٜ٫ٛ بػريٙ،  99إَا١َ املػًُني ٜٚؿرتط ؾٝ٘ اإلغ٬ّ إمجاعا -

ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ڇ قاٍ غبشاْ٘

. (٤١الحج:) ڇک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ   

: ٜٚؿرتط ؾٝ٘ ؾطٚطٟا أُٖٗا اإلغ٬ّ يهْٛ٘ ؾططٟا يف دٛاظ 100ضتب١ ايكها٤ -

 ڇڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃڇ ايؿٗاز٠ َع قٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل

.101ؾ٬ جيٛظ إٔ ُٜٜك٤ًس ايهاؾط ايكها٤ ع٢ً املػًُني(١٤١اليساء: )

ايٛظا٥ـ اييت ؾٝٗا اط٬١ع ع٢ً زٚاخٌ املػًُني، ٚؾٝ٘ قٝاّ مبكاؿِٗ، قاٍ اهلل  -

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڇ  ڇ  ڇ تعاىل 

                 ڇڱڱ  ڱ  ڱ ں ڳ  ڳ  ڳ ک   ک  ک  گ  گ گ  گڳ 

                                                           
 .6/155-5632، ومعلم باب في مخالفت اليهىد في الفبغ ح5/2211-5559أخشحه البخاسي باب الخماب ح 95
فاث، جدلُم : ئبشاَُم ألابُاسي، الىاؼش : داس الىخاب الّشبي  اهٍش: الجشحاوي، ِلي بً 96  .329، ؿ1415، 1بيروث، ه: –مدمذ  الجشحاوي، الخٍّش
 .125معجم لغت الفلهاء ؿ 97
 .13و2ابً جُمُت، هخاب الحعبت، مىكْ ؤلاظالم، ؿ 98
 .12/229اهٍش: الىىوي ؼشح صحُذ معلم  99

ش ألاخيام في جذبير أَل ؤلاظالم، جدلُم 111اهٍش: اإلااوسدي، هخاب ألاخيام العلىاهُت، مىكْ ؤلاظالم،ؿ 111 ، ابً حماِت مدمذ بً ئبشاَُم، هخاب جدٍش

 ،88َـ ؿ1418كىش، ه  -فإاد ِبذ اإلاىّم، داس الثلافت
ت،  111  .364و 1/192ِلي بً هاًف الصحىد، هخاب اإلاففل في ؼشح الؽشوه الّمٍش
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ََٔ ٚي٢١ أسسٟا َٔ املػًُني ٖٚٛ ٜعًِ إٔ ؾِٝٗ  ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل  ،(١١5آل عمزان:)  (

 102 ََٔ ٖٛ أٚىل بصيو، ٚأعًِ بهتاب اهلل، ٚغ١ٓ ْبٝ٘ ؾكس خإ اهلل ٚضغٛي٘(

 ؾهٝـ بتٛي١ٝ غري املػًِ!.

: إٕ ٖآٖا غ٬َٟا َٔ أٌٖ أؿري٠، ٚعٔ ابٔ ايٚسٖكا١ْ قاٍ: قٌٝ يعُط بٔ اـٛاب 

 . 103س اؽصت إشٟا بٛا١ْ َٔ زٕٚ امل٪َٓنيساؾغ ناتب، ؾًٛ اؽصت٘ ناتبٟا؟ ؾكاٍ: ق

عػاب ؾطؾع٘ إىل عُط ؾأعذب٘، ٚدا٤  ٚقسّ أبٛ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ ع٢ً عُط 

عُط نتاب، ؾكاٍ ٭بٞ َٛغ٢: أٜٔ ناتبو ٜكطأ ٖصا ايهتاب ع٢ً ايٓاؽ؟ ؾكاٍ: 

عُط ٚقاٍ: ٫  إْ٘ ٫ ٜسخٌ املػذس. ؾكاٍ:  ! أ دٓب ٖٛ؟ قاٍ: إْ٘ ْكطاْٞ; ؾاْتٗطٙ

 ِْٗٓٛ ُتسِْٔٗ ٚقس أقكاِٖ اهلل، ٫ٚ ُتهطَِٗ ٚقس أٖاِْٗ اهلل، ٫ٚ تأَِٓٗ ٚقس خ

قاٍ: ٫ تػتعًُٛا أٌٖ ايهتاب ؾإِْٗ ٜػتشًٕٛ ايٚطؾا،  اهلل. ٚعٔ عُط 

 . 104ٚاغتعٝٓٛا ع٢ً أَٛضنِ ٚع٢ً ضعٝتهِ بايصٜٔ خيؿٕٛ اهلل تعاىل

ٕ أٌٖ ايص١َ ٫ جيٛظ اغتعُاهلِ يف ؾؿٞ ٖصٙ اٯثاض َع ٖصٙ اٯ١ٜ ز٫ي١ ع٢ً أ

ايهتاب١، اييت ؾٝٗا اغتٛاي١ ع٢ً املػًُني ٚاط٬١ع ع٢ً زٚاخٌ أَٛضِٖ اييت ُٜدؿ٢ 

إٔ ُٜؿؿٖٛا إىل ا٭عسا٤ َٔ أٌٖ اؿطب; ٜٚؿٌُ أٜهٟا مجٝع املطانع ٚايٛظاضات 

، ٚ٭ٕ ٖصا ايعٌُ ١ٜ٫ٚ -ع٢ً اخت٬ف َػُٝاتٗا املدتك١ مبكاحل ايطع١ٝ

َُتٛيٞ ٖصٙ ا٭عُاٍ ا٭َا١ْ ٚايٓكض يًُػًُني، ٚاؿطم ، 105َٚؾطع١ٝ ٔ ؾطٚط 

ۅ  ڇ ع٢ً َكاؿِٗ، ٖٚصٙ ايؿطٚط غري َتشكك١ يف املؿطنني، قاٍ اهلل تعاىل

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  

ٚقاٍ تعاىل، (١١٧ البقزة:) ڇۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ 

 8املمتحىة: ڇڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک       ک        ڌڇ

                                                           
ت الىبري، اه 112 ض اإلاشاغي، اإلاىخبت الخجاٍس بي اإلاللب بـ وهُْ، هخاب أخباس اللماة، اإلادلم ِبذ الٍّض َـ، 1366 1هٍش: أخشحه أبى بىش مدمذ بً خلم المَّ

ين، داس الىخب ولّفه، وبىدٍى أخشحه الحاهم أبى ِبذ هللا في هخابه اإلاعخذسن ِلى الصحُد 2/211-393، والّلُلي في هخابه المّفاء الىبير، ح 1/68

وكاٌ: َزا خذًث صحُذ ؤلاظىاد ولم ًخشحاٍ. وأخشحه البيهلي أخمذ بً الحعين أبى بىش في العنن الىبري،  4/114-7123َـ،ح1411 1بيروث، ه-الّلمُت

 ح1414مىت، ه  -جدلُم مدمذ ِبذ اللادس ِىا، داس الباص
ً
م أخشي لُّفت لمّف ابً ، مً وٍش11/118-21151َـ، باب ال ًىلي الىالي امشأة وال فاظلا

ؽهذ له خذًث أبي بىش  ان ببّمهما  َو لين ًخلٍى  مداباة فّلُه لّىت هللا، ال  لهُّت، لىً الىٍش
ً
 فأّمش ِليهم أخذا

ً
 )مً ولي مً أمش اإلاعلمين ؼِئا

ً
ا مشفِى

 ختى ًذخله حهىم( أخشحه الحاهم ح
ً
 وال ِذال

ً
 لم ًخشحاٍ .وكاٌ صحُذ ؤلاظىاد و  4/114-7124ًلبل هللا مىه ـشفا

 . 2/117ابً هثير ، جفعير اللشآن الٍُّم  113
 .4/179اللشوبي هخاب الجامْ ألخيام اللشآن  114
والىالًاث ولها: الذًيُت مثل ئمشة اإلاإمىين، وما دونها: مً ملً، ووصاسة، ودًىاهُت، ظىاء واهذ هخابت كاٌ ؼُخ ؤلاظالم ابً جُمُت في هخابه الحعبت ] 115

م، ومثل ئماسة خشب، وكماء وخعبت[ ؿ   34خىاب، أو هخابت خعاب إلاعخخشج أو مفشوف في أسصاق اإلالاجلت أو غيَر
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 ّالْالٓة اخلاصة ّمً أىْاعُ ما ٓأتٕ:

 .١ٜ٫ٚ106 ايٓهاح ٖٚٛ ايٓعط يف أَط ايٓهاح ٚاإلشٕ ؾٝ٘ أٚ املٓع َٓ٘ اليْع األّل:

ٚقس أمجع ايعًُا٤ ضمحِٗ اهلل ع٢ً عسّ ثبٛت ١ٜ٫ٚ ايٓهاح يهاؾط ع٢ً َػ١ًُ، 

اإلمجاع عِٓٗ ابٔ املٓصض ضمح٘ اهلل ؾكاٍ:طأمجع عا١َ َٔ مؿغ عٓ٘ َٔ أٌٖ ايعًِ ْٚكٌ 

  107ع٢ً ٖصاص

ٚقاٍ ابٔ ضؾس ضمح٘ اهلل:ط ٚأَا ايٓعط يف ايكؿات املٛدب١ ي١ٜ٫ًٛ ٚايػايب١ هلا، ؾإِْٗ 

اتؿكٛا ع٢ً إٔ َٔ ؾطط اي١ٜ٫ٛ اإلغ٬ّ ٚايبًٛؽ ٚايصنٛض٠، ٚإٔ غٛايبٗا أنساز ٖصٙ 

 .108ٚايكػط ٚا٭ْٛث١صأعين ايهؿط 

ٚٓز ابٔ  ٚقاٍ اإلَاّ ايؿاؾعٞ: ط٫ٚ ٜهٕٛ ايهاؾط ٚيٟٝا ملػ١ًُ ٚإٕ ناْت ابٓت٘; قس ظ

أّ سبٝب١ ٚأبٛ غؿٝإ سٞ ٭ْٗا ناْت َػ١ًُ ٚابٔ غعٝس  غعٝس بٔ ايعام ايٓيب 

َٓ٘، ٚ  ٜهٔ ٭بٞ غؿٝإ ؾٝٗا ١ٜ٫ٚ ٭ٕ اهلل تباضى  َػًِ ٫ أعًِ َػًُٟا أقطب بٗا

 .109قٛع اي١ٜ٫ٛ بني املػًُني ٚاملؿطننيصٚتعاىل 

َٚا شيو إ٫ ٭ٕ ١ٜ٫ٚ ايٓهاح ؾٝٗا غ١ًٛ ٫ٚ ٜهٕٛ ٖصا يهاؾط ع٢ً َػًِ قاٍ 

ٚاإلغ٬ّ ٜعًٛ ٫ٚ ٜع٢ً  (١٤١)سورة اليساء: َِ عَيََ اىَُْؤٍِْنِنيَ عَجِْالًًَىَِْ َّجْعَوَ اىيَّوُ ىِيْنَبفِشِّغبشاْ٘

 عًٝ٘.

رُنْنِحٌُا اىَُْشْشِمِنيَ حَزََّ ُّؤٍِْنٌُا ًَالَ يكٛي٘ تعاىل ايٓهاح بػري َػًِٚنصيو ٫ حيٌ ملػ١ًُ 

 ٚ٭ٕ ايعٚز ي٘ سل ايكٛا١َ ع٢ً ايعٚد١ (88١)البقزة: ًَىَعَجْذٌ ٍُؤٌٍِِْ خَْْشٌ ٍِِْ ٍُشْشِكٍ ًَىٌَْ ؤَعْجَجَنٌُ
 ُثَعْعَيٌُْ عَيََ ثَعْطٍ ًَثََِب ؤَّْفَقٌُا ٍِِْ ؤٌٍََْاىِيٌِْاىشِّجَبهُ قٌََّاٌٍَُُ عَيََ اىنِّغَبءِ ثََِب فَعَّوَ اىيَّو :ٚايكٛا١َ  (١٤)اليساء

تؿطٜـ ١ٜ٫ٚٚ ٫ٚ تهٕٛ يهاؾط ع٢ً َػ١ًُ; ؾاإلغ٬ّ ٜعًٛ ٫ٚ ٜع٢ً، ٚب٘ قاٍ عا١َ 

 .110ايؿكٗا٤

قاٍ اإلَاّ ايػطخػٞ ضمح٘ اهلل:ط ٚإشا تعٚز ايصَٞ َػ١ًُ سط٠ ؾطم بُٝٓٗا يكٛي٘ 

ٚيكٛي٘  (88١البقزة: ) رُنْنِحٌُا اىَُْشْشِمِنيَ حَزََّ ُّؤٍِْنٌُا ًَىَعَجْذٌ ٍُؤٌٍِِْ خَْْشٌ ٍِِْ ٍُشْشِكٍ ًَىٌَْ ؤَعْجَجَنًٌَُْالتعاىل:

                                                           
 اإلاشحْ العابم. 116
َـ، 1415 1بيروث، ه-مذ اإلالذس ي، هخاب اإلاغني في فله ؤلامام أخمذ بً خىبل الؽِباوي، داس الفىشهلله ِىه ابً كذامت ِبذ هللا بً أخمذ أبى مد 117

9/465. 
 . 2/12َـ، 1395، 4مفش، ه-ابً سؼذ الحفُذ مدمذ بً أخمذ أبى الىلُذ اللشوبي، بذاًت اإلاجتهذ ونهاًت اإلالخفذ، مىبّت مفىفى البابي 118
 .5/16َـ، 1393بيروث، -ألام، داس اإلاّشفت الؽافعي مدمذ بً ئدَسغ أبى ِبذ هللا، 119
، 5/81م 2111َـ 1421، 1بيروث، ه-العشخس ي، ؼمغ الذًً أبى بىش مدمذ بً أبي ظهل، اإلابعىه، ث/خلُل مخي الذًً اإلاِغ، داس الفىش 111

، ِبذ الشخمً بً مدمذ بً كاظم 3/164روثالؽشبُني، مدمذ الخىُب، مغني اإلادخاج ئلى مّشفت مّاوي ألفاً اإلانهاج، الىاؼش داس الفىش ميان اليؽش بي

 . 6/315َـ 1397الّاـمي الىجذي، خاؼُت الشوك اإلاشبْ ؼشح صاد اإلاعخلىْ، الىبّت ألاولى، 
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 ٌاإلغ٬ّ ٜعًٛ ٫ٚ ٜع٢ً"، ؾاغتكط اؿهِ يف ايؿطع ع٢ً إٔ املػ١ًُ ٫ ؼ" :

 ص.111يًهاؾط

 اليْع الثاىٕ: احلضاىة

َكسض سهٓت ايكػري سها١ْ  ٚايؿتض أؾٗط ،ٚنػطٖاٚاؿها١ْ : بؿتض اهلا٤ 

ٖٚٛ اؾٓب ٭ٕ اؿان١ٓ -بهػط اؿا٤-ؼًُت َ٪ْت٘ ٚتطبٝت٘ َأخٛش٠ َٔ اؿهٔ 

 .112تهِ ايٛؿٌ إىل دٓبٗا

ٚنبري  ٚيف ايؿطع : سؿغ َٔ ٫ ٜػتكٌ بأَٛض ْؿػ٘ عُا ٜ٪شٜ٘ يعسّ متٝٝعٙ نٛؿٌ

 .  113باؽ ٚمٛ شيوفٕٓٛ ٚايكٝاّ برتبٝت٘ ٚمبا ٜكًش٘ َٔ طعاّ ٚؾطاب ٚي

 : حكه حضاىة الطفل

عًٝ٘ ٚإلا٩ٙ  اإلْؿامٚادب١ ٭ْ٘ ًٜٗو برتن٘، ؾٝذب سؿع٘ عٔ اهل٬ى نُا جيب 

َٔ املٗايو، ٜٚتعًل بٗا سل يكطابت٘ ٭ٕ ؾٝٗا ١ٜ٫ٚ ع٢ً ايٛؿٌ ٚاغتشكاقٟا ي٘ ؾٝتعًل بٗا 

اؿل إ٫ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايكطٜب ناؾطٟا ؾ٬ تجبت ي٘ اؿها١ْ ع٢ً َػًِ ملا شنطْا َٔ 

ؾكس قٛع غبشاْ٘ اي١ٜ٫ٛ بني امل٪َٓني  ;إٔ اؿها١ْ ١ٜ٫ٚ ٫ٚ ١ٜ٫ٚ يهاؾط ع٢ً َػًِ

ٚاإلغ٬ّ ٜعًٛ ٫ٚ  (٥١)سورة التوبة: ًَاىَُْؤٍِْنٌَُُ ًَاىَُْؤٍِْنَبدُ ثَعْعُيٌُْ ؤًَْىَِْبءُ ثَعْط يهاؾطٜٔ ؾكاٍٚا

 ٜع٢ً عًٝ٘.

ٚإشا ناْت اؿها١ْ ٫ تجبت يؿاغل ع٢ً َػًِ ٭ْ٘ غري َٛثٛم ب٘، ؾ٬ تجبت 

 يهاؾط َٔ باب أٚىل.

يًٛيس يف سها١ْ ايهاؾط ٭ْ٘ نُا إٔ اؿها١ْ إمنا ُدعًت ؿغ ايٛيس، ٫ٚ سغ 

ٜٓؿأ ع٢ً ططٜكت٘ ٜٚؿتٓ٘ عٔ زٜٓ٘ ٜٚعًُ٘ ايهؿط ٖٚصا َٔ أععِ ايهطض. ٖٚٛ َصٖب 

أْ٘ ٫ ٜؿرتط إغ٬ّ  116ٚاملايه١ٝ 115َٚصٖب اؿٓؿ١ٝ .114ايؿاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً ٚغريِٖ

                                                           
 . 5/81العشخس ي ، اإلابعىه،  111
دمذ ِبذ الشؤوف، باب الحاء . اإلاىاوي م 167مادة خمً ، مخخاس الصحاح  13/122مادة خمً ، لعان الّشب  1/135اهٍش: الصحاح في اللغت  112

فاث  1/283َـ، 1411، 1الخىكُف ِلى مهماث الخّاٍسف، ث/د. مدمذ سلىان الذاًت، داس الفىش اإلاّاـش، ه  باب الحاء . 1/119ففل الماد ، الخٍّش
ً الذًً الحىفي، هخاب البدش الشائم ؼشح هنز الذكائم، داس اإلاّشفت 113 ، الحىاب الشُُِّني ؼمغ 4/182بيروث -اهٍش: هدى َزا الخٍّشف في ابً هجُم ٍص

ا ِميراث، داس ِالم الىخب،ه  ، الذمُاوي 5/593َـ، 1423الذًً أبى ِبذ هللا مدمذ الىشابلس ي، هخاب مىاَب الجلُل لؽشح مخخفش خلُل، جدلُم صهٍش

، مغني 4/111بيروث، -دا الفىش أبى بىش ابً العُذ مدمذ ؼىا، خاؼُت ئِاهت الىالبين ِلى خل ألفاً فخذ اإلاّين لؽشح كشة الّين بمهماث الذًً،

 . 4/157بيروث، -، أبى الىجا الحجاوي ؼشف اللذًً مىس ى، ؤلاكىاُ في فله ؤلامام أخمذ بً خىبل، ث/ِبذ اللىُف العبيي، داس اإلاّشفت3/452اإلادخاج 
ا مديي الذًً ًديى بً ؼشف الىىوي، هخاب اإلاجمُى ؼشح اإلاهزب، مىكْ مىخبت اإلاسجذ ا 114  .9/297، اإلاغني 18/321لىبىي اهٍش: أبى صهٍش
بيروث،  -، والياظاوي ِالء الذًً، هخاب بذائْ الفىائْ في جشجِب الؽشائْ، داس الىخاب الّشبي4/182اهٍش: ابً هجُم، البدش الشائم ؼشح هنز الذكائم،  115

 .4/42، 1982ه 
 .5/598ومىاَب الجلُل لؽشح مخخفش خلُل، ،2/529اهٍش: الذسدًش أبى البرواث أخمذ بً مدمذ الّذوي، هخاب الؽشح الىبير،  116
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ُ٘ ٜأاؿان١ٓ ٚاغتسيٛا عسٜح  ََِطٜأُت َٜٚأَبٔت ا  َِ ُ٘ ٜأِغًٜ ْٖ ٣ٕ ٜأ ٢ٔ ٔغَٓا َِ ٜؾٜأَتٔت ايٖٓٔب٢ٖ َضأؾع٢ ِب  ِٕ ُتِػًٔ

ُ٘ ايٖٓٔب٢ٗ  ٍَ ٜي َٓٔت٢. ٜؾٜكا ٍَ َضأؾْع اِب َٜٚقا  ُ٘ ُٗ ِٚ ٔؾِب ِْ ٜأ ٝٔٛ ٢َٖٔ ٜؾ َٚ َٓٔت٢  ١َٟٝ$ ٜؾٜكاٜئت اِب َْأس ٍَ # اٞقُعِس  َٜٚقا

َٗا  ١َٟٝ$ٜي َْأس ٍَ#. اٞقُعٔس٣  ِٖ ٜقا َُا ُث ُٗ َٓ ِٝ ١ٜٖٝ َب َٜٚأٞقَعَس ايٖكٔب  ٍَ َٖا$ٜقا َٛا َٗا # اِزُع َٚ ١ٖٝٝ إ٢ٜي٢ ٝأ َُاٜئت ايٖكٔب ٜؾ

ٍَ ايٖٓٔب٢ٗ  َٖا$ ٜؾٜكا ِٖٔس ِٖ ا ُٗ َٖا# اي٤ً َٗا ٜؾٜأَخَص ١ٖٝٝ إ٢ٜي٢ ٜأٔبٝ َُاٜئت ايٖكٔب قايٛا: ٚايتدٝري زيٌٝ  .117ٜؾ

 ع٢ً دٛاظ سها١ْ ايهاؾط يًُػًِ.

شا ٚايطادض ٚاهلل تعاىل أعًِ: عسّ ثبٛت سل اؿها١ْ يٮّ ايهاؾط٠ ع٢ً ايٛيس إ

نإ أبٛٙ َػًُٟا; يك٠ٛ أزي١ أقشاب ٖصا ايكٍٛ، ٚملا ُعًِ َٔ قٛاعس ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ 

ٚأَا بايٓػب١  َٔ غس ايصضا٥ع، ٚسها١ْ ايهاؾط يًٛيس شضٜع١ ق١ٜٛ يؿتٓت٘ عٔ زٜٓ٘.

 يًشسٜح ايصٟ اغتسٍ ب٘ أقشاب ايكٍٛ ايجاْٞ ؾُٝذاب عٓ٘ بعس٠ أدٛب١ َٓٗا:

أْ٘ َٓػٛر.1

عًِ أْٗا ؽتاض أباٖا بسعٛت٘ ؾهإ شيو خاقٟا يف  أْ٘ قٍُٛ ع٢ً إٔ ايٓيب .2

ٚقكسٙ َٔ ايتدٝري اغتُاي١ قًب أَٗا ٚمٛٙ إش يٛ نإ ٭َ٘ سل اؿها١ْ  سك٘

. 119٭قطٖا عًٝ٘ ٚملا زعا

 ّالد إذا كاٌ أحد األبًْٓ مشلنًااليْع الثالث: تبعٔة األ

نُا إٔ اإلغ٬ّ ٖٛ  ،إلغ٬ّ ٜعًٛ ٫ٚ ٜع٢ً عًٜٝ٘تبع ا٭٫ٚز املػًِ َٔ ا٭بٜٛٔ ٭ٕ ا

فَإَقٌِْ ًَجْيَلَ ىِيذِِِّّ حَنِْفًب فِطْشَحَ اىيَّوِ زٜٔ ايؿٛط٠، ٚأَا ايهؿط ؾٝعطض بعس شيو قاٍ غبشاْ٘

ٚقاٍ  (١١)سورة الزوم: َّعْيًٌََََُُىَنَِِّ ؤَمْثَشَ اىنَّبطِ ال رَجْذِّوَ ىِخَيْقِ اىيَّوِ رَىِلَ اىذُِِّّ اىْقٌَُِّْاىَّزِِ فَطَشَ اىنَّبطَ عَيَْْيَب ال

عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ )نٌ َٛيٛز ٜٛيس ع٢ً ايؿٛط٠ ؾأبٛاٙ ٜٗٛزاْ٘ أٚ ٜٓكطاٙ أٚ 

( ؾع٢ً ٖصا ٜتبع ايٛيس 120هذػاْ٘ نُجٌ ايب١ُٝٗ تٓتر ايب١ُٝٗ ٌٖ تط٣ ؾٝٗا دسعا٤

عُٓٗا: نٓت أْا ٚأَٞ َٔ املػتهعؿني; قاٍ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل  ايسٜٔ اؿل اإلغ٬ّ.

( ٚ  ٜهٔ ابٔ عباؽ َع أبٝ٘ ايعباؽ ع٢ً زٜٔ 121أْا َٔ ايٛيسإ ٚأَٞ َٔ ايٓػا٤

ٚقاٍ اؿػٔ ٚؾطٜض ٚإبطاِٖٝ  نإ بعس ٚقع١ بسض. قَٛ٘، إش إٔ إغ٬ّ ايعباؽ 

                                                           
ً ...ح 117 وصححه ألالباوي  6/185-3495وصححه ألالباوي، اليعائي باب ئظالم أخذ الضوحين.. ح 2/241-2246أخشحه أبى داود باب ئرا أظلم أخذ ألابٍى

ه ح4/83-6386وفي العنن الىبري ح وكاٌ ألاسهاؤوه:  5/447-23811لباوي، وأخمذ حوصححه ألا 2/788-2352، وابً ماحه باب جخُير الفبي بين أبٍى

 صحُذ .
 .18/321، اإلاجمُى 3/455اهٍش: مغني اإلادخاج  118
 .3/455، مغني اإلادخاج  9/298اهٍش: اإلاغني  119
 .8/52-6926، ومعلم باب مّنى ول مىلىد ًىلذ ِلى الفىشة ح1/465-1319أخشحه البخاسي باب ما كُل في أوالد اإلاؽشهين ح 121
 .1/455-1291أخشحه البخاسي باب ئرا أظلم الفبي ... ح 121
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 122ٚقتاز٠: إشا أغًِ أسسُٖا ؾايٛيس َع املػًِ. ٖٚصا َصٖب اؿٓاب١ً

  ١ٝ124.ٚاؿٓؿ123ٚايؿاؾع١ٝ

: ٜتبع ايٛيس زٜٔ أبٝ٘ َػًُٟا نإ أبٛٙ أٚ ناؾطٟا. ٚاغتسيٛا 125ٚقاٍ بعض املايه١ٝ

ع٢ً شيو بإٔ ايٛيس ٜؿطف بؿطف أبٝ٘ ٜٚٓػب إىل قبًٝت٘ زٕٚ قب١ًٝ أَ٘ ؾٛدب إٔ ٜتبع 

 أباٙ يف زٜٓ٘ أٟ زٜٔ نإ.

 .(شله ىفشُ مً املظس اليْع السابع: العنل )مؤاجسة امل

املػأي١ ؾُٝا يٛ ناْت امل٪ادط٠ يف أضض اإلغ٬ّ أٚ أضض خيتًـ اؿهِ يف ٖصٙ 

 ايهؿط ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 إشا ناْت امل٪ادط٠ يف أضض اإلغ٬ّ ؾإٕ هلا ث٬ث١ أْٛاع:

أسسٖا اإلداض٠ ع٢ً عٌُ َعني يف ايص١َ ندٝاط١ ايجٛب أٚ قكاضت٘ ٚمٛ شيو ؾٗصٙ 

إش٫ٍ يًُػًِ، قاٍ ابٔ قسا١َ دا٥ع٠ ٭ْ٘ ٫ ١ٜ٫ٚ يًصَٞ ع٢ً املػًِ ؾٝٗا ٚيٝؼ ؾٝٗا 

 .127: بػري خ٬ف ْعًُ٘ ايكٛض٠ ضمح٘ اهلل يف ٖصٙ

طاغتكطت املصاٖب ع٢ً إٔ ايكٓاع يف سٛاْٝتِٗ جيٛظ هلِ  ٚقاٍ ابٔ املٓري ضمح٘ اهلل:

ايعٌُ ٭ٌٖ ايص١َ، ٫ٚ ٜعس شيو َٔ املصي١ غ٬ف إٔ خيسَ٘ يف َٓعي٘ ٚبٛطٜك١ ايتبع١ٝ 

 ص.128ي٘

ٖٚصٙ غري دا٥ع٠ ٭ٕ ؾٝٗا سبؼ يًُػًِ ع٢ً ايهاؾط ٚإش٫ٍ  إداض٠ اـس١َ ايجاْٞ:

ي٘ ٚإٖا١ْ ؼت ٜس ايهاؾط ؾًِ جيع نبٝع ايعبس املػًِ يًهاؾط، ٚ٭ْٗا بٝع َٓاؾع٘ 

 دطٟ فط٣ ا٭عٝإ، ؾ٬ جيٛظ بٝع ضقبت٘ ٫ٚ بعهٗا ٫ٚ َٓاؾع٘ َٔ ايصَٞ.أٚاملٓاؾع 

                                                           
 .11/91اهٍش:اإلاغني  122
ا مديي الذًً ًديى بً ؼشف الىىوي، هخاب اإلاجمُى ؼشح اإلاهزب، مىكْ مىخبت اإلاسجذ الىبىي،  123  .19/326اهٍش: أبى صهٍش
لعي11/117اهٍش: العشخس ي، هخاب اإلابعىه  124 اللاَشة، -فخش الذًً ِثمان بً ِلي، جبُين الحلائم ؼشح هنز الذكائم، داس الىخاب ؤلاظالمي ، الٍض

  1/243َـ،1313ه
اك الحذًثت، ه 125 ، 297َـ، ؿ1411، 2اهٍش: ابً ِبذ البر أبى ِمش ًىظف اللشوبي، اليافي في فله أَل اإلاذًىت، ث/ مدمذ مدمذ اإلاىسٍخاوي، مىخبت الٍش

بيروث، -ِبذ هللا أبى ِمش، هخاب الاظخزواس الجامْ إلازاَب فلهاء ألامفاس، جدلُم ظالم ِىاومدمذ مّىك، داس الىخب الّلمُتابً ِبذ البر ًىظف بً 

 .3/116م، 2111ه
ت  126 ، ابً كُم الجىصٍت 1/314، اللدىاوي مدمذ بً ظُّذ، هخاب الىالء والبراء ، 1/189اهٍش: ِلي بً هاًف الحؽىد، اإلاففل في الؽشوه الّمٍش

 وما بّذَا. 1/585َـ، 1418 1الذمام، ه-مدمذ بً أبي بىش الضسعي أبى ِبذ هللا، هخاب أخيام أَل الزمت، جدلُم ًىظف البىشي، داس ابً خضم
 .6/138اإلاغني  127
 .4/452هلله ِىه ابً حجش في فخذ الباسي ؼشح صحُذ البخاسي  128
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ؾٗصٙ دا٥ع٠; إش يٝؼ ؾٝٗا سبؼ ايجايح: إداض٠ ْؿػ٘ ع٢ً عٌُ غري ـس١َ َس٠ َع١ًَٛ 

يًُػًِ ع٢ً ايهاؾط ٫ٚ إش٫ٍ ي٘، نبٓا٤ سا٥ط ٚمٛٙ، ٚقس أٓدط عًٞ بٔ أبٞ طايب 

  ٟنٌ زيٛ بتُط٠، ٚأنٌ ايٓيب ٜػتكٞ ي٘ ْؿػ٘ يٝٗٛز 129َٔ شيو ايتُط. 

ٖصا نً٘ إشا نإ اإلجياض يعٌُ ٫ ٜتهُٔ تععُٟٝا يسِٜٓٗ ٚؾعا٥طٙ أٚ إعا١ْ هلِ ع٢ً 

 عبازتِٗ ؾإٕ نإ نصيو   جيع.زا٤ أ

أَا إشا ناْت اإلداض٠ يف أضض اؿطب ؾكس أداظٙ أٌٖ ايعًِ َع ايهطا١ٖ إ٫ 

، ؾعًُت 130ايصٟ ٜكٍٛ ؾٝ٘: نٓت ضد٬ٟ قٟٝٓا يًهطٚض٠ َػتسيني عسٜح خباب 

يًعام بٔ ٚا٥ٌ ؾادتُع يٞ عٓسٙ َاٍ ؾأتٝت٘ أتكاناٙ ؾكاٍ: ٫ ٚاهلل ٫ أقهٝو ست٢ 

ؾكًت: أَا ٚاهلل ست٢ متٛت ثِ ُتبعح ؾ٬، قاٍ: ٚإْٞ ملٝت ثِ َبعٛخ؟! تهؿط مبشُس، 

ِٓ َاٍ ٚٚيس، ؾأقهٝو. ؾأْعٍ اهلل تعاىل ؤَفَشَؤَّْذَ  قًت: ْعِ، قاٍ: ؾإْ٘ غٝهٕٛ يٞ ث

 131 (٥٥)سورة مزيم: ًًََىَذًا الًًرَََِّْ ٍَبنَب ًَقَبهَ ألاىَّزُِ مَفَشَ ثِأََّبرِ

إش شاى نإ َػًُٟا ٚايعام َؿطى ٚنإ عًُ٘ عٓسٙ يف َه١ ٖٚٞ ٦َٜٛص  ؾدباب 

 زاض سطب. 

 ُٜٚؿرتط يًعٌُ عٓس ايهاؾط يف ساٍ ايهطٚض٠ ؾططإ ُٖا:

ٕ ٜهٕٛ عًُ٘ ؾُٝا حيٌ يًُػًِ ؾعً٘. (1

إٔ ٫ ٜعٝٓ٘ ع٢ً َا ٜعٛز نطضٙ ع٢ً املػًُني. (2

اىَُْؤٍِْنٌَُُ اىْنَبفِشَِِّ ؤًَْىَِْبءَ ٍِِْ دًُُِ اىَُْؤٍِْنِنيَ ًٍََِْ زَّخِزِ َّال ٚي٘ إٔ ٜٛايِٝٗ يف ايعاٖط زٕٚ ايباطٔ يكٛي٘

 (85)آل عمزان: ؤَُْ رَزَّقٌُا ٍِنْيٌُْ رُقَبحً ًَُّحَزِّسُمٌُُ اىيَّوُ َّفْغَوُ ًَإِىََ اىيَّوِ اىََْصِريُ ٍَِِ اىيَّوِ فِِ شَِْءٍ إِالَّ َّفْعَوْ رَىِلَ فَيَْْظَ
ؿاد١ ؾطط ثايح ٭ٕ اؿاد١ زٕٚ ايهطٚض٠ ٖٚٛ إٔ ٫ ٜٛايِٝٗ بأٟ اُٜٚعاز يف ساٍ 

 ْٛع َٔ املٛا٠٫ إ٫ َا ٜكتهٝ٘ عًُ٘ َٔ املداي١ٛ ٚمٖٛا.

ٚحيػٔ بٓا إٔ ْصنط َا ٖٞ ايهطٚضٜات َٚا ٖٞ اؿادٝات ست٢ ٜهٕٛ ع٢ً ب١ٓٝ 

إشا َٔ أَطٙ، أَا ايهطٚض١ٜ ؾٗٞ َا ٫ بس َٓٗا يف قٝاّ َكاحل ايسٜٔ ٚايسْٝا عٝح 

ٝؾكست   ػط٢ َكاحل ايسْٝا ع٢ً اغتكا١َ، بٌ ع٢ً ؾػاز ٚؾٛت سٝا٠ ٚيف ا٭خط٣ ؾٛت 

                                                           
وكاٌ:  4/645-2473مىىلت باب لم ٌعمه ح -َـ2،1413بى، داس الىخب الّلمُت هاإلاجخ-اللفت أخشحها الترمزي مدمذ بً ِِس ى بً ظىسة في ظيىه 129

 خعً غٍشب. ولّفه ألالباوي.
 .3/318أـل اللين الحذاد زم ـاس ول ـائغ ِىذ الّشب كُىا . اهٍش فخذ الباسي   131
 .8/129-7241ىبي ًِ الشوح ح، ومعلم باب ظإاٌ اليهىد ال2/795-2155أخشحه البخاسي باب َل ًإاحش اإلاعلم هفعه مً مؽشن ح 131
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َ٪زٟ يف  ،ايٓذا٠، أَا اؿاد١ٝ ؾٗٞ َا اؾُتكط إيٝٗا َٔ سٝح ايتٛغع١ ٚضؾع ايهٝل

 . 132ايػايب إىل اؿطز ٚاملؿك١ اي٬سك١ بؿٛت املًٛٛب

 : ال ٓقتل مشله بكافس املشألة الثالثة

َٔ املايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً ع٢ً عسّ قتٌ املػًِ  133ايعًُا٤اتؿل مجٗٛض 

ٌٖ عٓسنِ ؾ٤ٞ مما يٝؼ يف  بايهاؾط ؿسٜح أبٞ دشٝؿ١ قاٍ: غأيت عًٝا 

ايكطإٓ ؟ ؾكاٍ: ٚايصٟ ؾًل اؿب١ ٚبطأ ايٓػ١ُ َا عٓسْا إ٫ َا يف ايكطإٓ إ٫ ؾُٟٗا ٜع٢ٛ 

١ ؟ قاٍ ايعكٌ ٚؾهاى ا٭غري َٚا يف ايكشٝؿ :ضدٌ يف نتاب٘ َٚا يف ايكشٝؿ١. قًت

 خرب ٜعاضن٘ .  . قاٍ ابٔ املٓصض:   ٜكض عٔ ايٓيب 134ٚإٔ ٫ ُٜكتٌ َػًِ بهاؾط

ٚ٭ْ٘ ٫ ٜكاز املػًِ بايهاؾط ؾُٝا زٕٚ ايٓؿؼ باإلمجاع نُا قاٍ ابٔ عبس ايرب 

 ؾايٓؿؼ بصيو أٚىل.

عِٓٗ، عٔ  ٚضٟٚ شيو أٜهٟا عٔ عُط ٚعجُإ ٚعًٞ ٚظٜس بٔ ثابت َٚعا١ٜٚ ضنٞ اهلل

أبٞ املًٝض; إٔ ضد٬ٟ َٔ قَٛ٘ ض٢َ ضد٬ٟ ٜٗٛزٜٟا بػِٗ ؾكتً٘، ؾطؾع إىل عُط بٔ 

. ٚعٔ عًٞ قاٍ: َٔ ايػ١ٓ إٔ ٫ ٜكتٌ 135اـٛاب، ؾأغطَ٘ أضبع١ آ٫ف، ٚ  ُٜٔكِس َٓ٘

 ٚاملػًِ ٫ ٜهاؾ٦٘ ايهاؾط، ٚاإلغ٬ّ ٜعًٛ ٫ٚ ُٜع٢ً. .136َ٪َٔ بهاؾط، ٫ٚ سط بعبس

ابٔ ت١ُٝٝ:ط ؾأَا ايصَٞ ؾذُٗٛض ايعًُا٤ ع٢ً أْ٘ يٝؼ بهـ٤ قاٍ ؾٝذ اإلغ٬ّ 

يًُػًِ نُا إٔ املػتأَٔ ايصٟ ٜكسّ َٔ ب٬ز ايهؿاض ضغ٫ٟٛ أٚ تادطٟا ٚمٛ شيو يٝؼ 

 .137بهـ٤ ي٘ ٚؾاقٟا. َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ: بٌ ٖٛ نـ٤ ي٘ص

: عٔ ضدٌ ٜٗٛزٟ قتً٘ َػًِ: ؾٌٗ ٜكتٌ ب٘ ؟ أٚ َاشا -ضمح٘ اهلل تعاىل-ط ٚغ٦ٌ 

اؿُس هلل، ٫ قكام عًٝ٘ عٓس أ١ُ٥ املػًُني ٫ٚ جيٛظ قتٌ  ؾأداب: عًٝ٘ ؟جيب 

٫ ٜكتٌ َػًِ }أْ٘ قاٍ  ايصَٞ بػري سل; ؾإْ٘ قس ثبت يف ايكشٝض عٔ ايٓيب 

                                                           
 وما بّذ2/17ٍَـ، 1417، 1الؽاوبي، ئبشاَُم بً مىس ى اللخمي، اإلاىافلاث، اإلادلم: أبى ِبُذة مؽهىس آٌ ظلمان، داس ابً ِفان، ه: 132
، مغني اإلادخاج 18/354، اإلاجمُى ؼشح اإلاهزب 12/318م، 1994بُىث، -اهٍش: اللشافي ؼهاب الذًً أخمذ، الزخيرة، ث/ مدمذ خجي، داس الغشب 133

شي ِبذ الشخمً، الفله ِلى اإلازاَب ألاسبّت 7/191، خاؼُت الشوك اإلاشبْ 9/342، اإلاغني 4/16 ا للحىفُت الزًً ًلىلىن بلخل 5/136، الجٍض
ً
. خالف

أكاد معلما بزمي وكاٌ :  ىبي اإلاعلم بالزمي خاـت دون الحشبي واإلاعخأمً معخذلين بّمىم كىله حّالى )الىفغ بالىفغ( وبما سوي ابً البُلماوي أن ال

 أها أخم مً وفى بزمخه [ وألهه مّفىم ِفمت مإبذة فُلخل به كاجله واإلاعلم  لىً َزا الحذًث لُّف كاٌ الذاس كىني ًِ الحذًث: ًشوٍه ابً

ى لُّف ئرا أظىذ فىُف ئرا أسظل ؟  البُلماوي َو

 . 11/43، اإلابعىه للعشخس ي 8/337اهٍش البدش الشائم 
 .6/2534-6517البخاسي باب ال ًلخل معلم بيافش حأخشحه  134
-28145أخشحه ابً أبي ؼِبت أبى بىش ِبذ هللا بً مدمذ، اإلافىف، ث/ مدمذ ِىامت، الذاس العلفُت الهىذًت، باب مً كاٌ ال ًلخل معلم بيافش ح 135

9/294. 
 ح 136

ً
 .9/259-28148أخشحه ابً أبي ؼِبت أًما

 .28/378َـ، 1412ِبذ الشخمً مدمذ كاظم، داس ِالم الىخب،هابً جُمُت ، مجمُى الفخاوي، حمْ  137
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". ٚيهٔ ػب عًٝ٘ ايس١ٜ. ؾكٌٝ: ايس١ٜ ايٛادب١ ْكـ ز١ٜ املػًِ. ٚقٌٝ: ثًح  {بهاؾط

 ايعُس َجٌ ز١ٜ املػًِ ٜٚط٣ٚ شيو عٔ زٜت٘. ٚقٌٝ: ٜؿطم بني ايعُس ٚاـٛأ ؾٝذب يف

ؾػًغ عًٝ٘ ٚأٚدب عًٝ٘ نُاٍ ايس١ٜ، ٚيف اـٛأ  عجُإ بٔ عؿإ: إٔ َػًُٟا قتٌ شَٟٝا

. ٚع٢ً 139أْ٘ دعٌ ز١ٜ ايصَٞ ْكـ ز١ٜ املػًِ ، ؾؿٞ ايػٓٔ عٔ ايٓيب 138ْكـ ايس١ٜ

ٜٔ ُٖٚا عتل ضقب١ َ٪١َٓ ؾإٕ   جيس ؾكٝاّ ؾٗط نٌ ساٍ ػب نؿاض٠ ايكتٌ أٜهٟا

 140َتتابعني.

يهٔ ٫ ٜعين ٖصا ٖسض زّ ايصَٞ ٚاملعاٖس ٚأْ٘ ٫ سط١َ ي٘، ؾكتً٘ ظًُٟا سطاّ ٚػب 

املػًُٕٛ تتهاؾأ $  زٜت٘، ؿسٜح عُطٚ بٔ ؾعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دسٙ قاٍ ضغٍٛ اهلل 

ََٔ غٛاِٖ ٜطز  زَا٩ِٖ ٜػع٢ بصَتِٗ أزْاِٖ ُٜٚذري عًِٝٗ أقكاِٖ ِٖٚ ْٜس ع٢ً 

َُهعؿِٗ  َُتػطعَِٗؿسِٖ ع٢ً  ع٢ً قاعسِٖ ٫ ٜكتٌ َ٪َٔ بهاؾط ٫ٚ شٚ عٗس ؾ٢  ٚ

 #. 141عٗسٙ 

قاٍ ابٔ ايكِٝ :ط نكٛي٘ ٫ ٜكتٌ َػًِ بهاؾط ٫ٚ شٚ عٗس يف عٗسٙ ؾإْ٘ ملا ْؿ٢ قتٌ 

املػًِ بايهاؾط أِٖٚ شيو إٖساض زّ ايهاؾط ٚأْ٘ ٫ سط١َ ي٘ ؾطؾع ٖصا ايِٖٛ بكٛي٘ ٫ٚ 

ع٢ً قٛي٘ )٫ٚ شٚ عٗس( ِٜٖٛ اْ٘ ٫ ٜكتٌ إشا ثبت ي٘ شٚ عٗس يف عٗسٙ ٚملا نإ ا٫قتكاض 

ايعٗس َٔ سٝح اؾ١ًُ ضؾع ٖصا ايِٖٛ بكٛي٘ )يف عٗسٙ( ٚدعٌ شيو قٝسا يعك١ُ ايعٗس 

 142 ؾٝ٘ص

 ه باإلحشاٌ ال ٓيايف علْ اإلسالو: معاملة أٍل الرمة ّحنٍْسابعةال شألةامل

إٕ َٔ عًٛ اإلغ٬ّ عًٛ أخ٬ق٘ ٚمسٛٙ ست٢ َع أعسا٥٘; ؾاإلغ٬ّ ٜأَط بايٛؾا٤ 

إشا  بايعٗس ٚا٭َا١ْ ٚغا٥ط ا٭خ٬م اؿُٝس٠ زٕٚ تؿطٜل بني َػًِ ٚناؾط، ؾهإ 

أَط أَريٟا ع٢ً غط١ٜ أٚقاٙ يف خاقت٘ بتك٣ٛ اهلل ٚمبٔ َع٘ َٔ املػًُني خريٟا ثِ قاٍ: 

                                                           
:] اخخلف أَل الّلم في دًت اليهىدي والىفشاوي فزَب بّن أَل الّلم في دًت اليهىدي والىفشاوي ئلى ما سوي ًِ  4/25كاٌ ؤلامام الترمزي في ظيىه  138

ض دًت اليهىدي والىفشاوي هفف دًت اإلاعل الىبي  م وبهزا ًلٌى أخمذ بً خىبل وسوي ًِ ِمش بً الخىاب أهه كاٌ دًت اليهىدي وكاٌ ِمش بً ِبذ الٍّض

م وبهزا ًلٌى مالً بً أوغ و الؽافعي و ئسحم وكاٌ بّن أَل الّلم دًت اليهىدي و  م ودًت اإلاجىس ي زماهمائت دَس الىفشاوي والىفشاوي أسبّت آالف دَس

ى كٌى ظفُان الثىسي وأَل اليىفت[  مثل دًت اإلاعلم َو
بلفَ ) دًت ِلل اليافش هفف دًت ِلل اإلاإمً( وكاٌ: خذًث خعً، وكاٌ ألالباوي: خعً صحُذ،  4/25-1413أخشحه الترمزي باب دًت الىفاس ح 139

 وكاٌ ألالباوي: خعً. 8/45-4817واليعائي باب هم دًت اليافش ح
 .34/146مجمُى الفخاوي  141
ت جشد ِلى أَل الّعىش  141 كاٌ ؼُّب ألاسهإوه:  2/181-6691وكاٌ ألالباوي: خعً صحُذ، وأخمذ ح 3/34-2753حأخشحه أبى داود باب في العٍش

زا ئظىاد خعً.  صحُذ َو
 .4/342جدلُم : وه ِبذ الشءوف ظّذ 1973ابً كُم الجىصٍت، مدمذ بً أبي بىش، ئِالم اإلاىكّين ًِ سب الّاإلاين، بيروث، داس الجُل ،  142
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باهلل ٫ٚ تػًٛا ٫ٚ تػسضٚا ٫ٚ متجًٛا ٫ٚ تكتًٛا ٚيٝسٟا ٫ٚ  اغعٚا بػِ اهلل قاتًٛا َٔ نؿط

 .143ؾٝدٟا ؾاْٟٝا ٫ٚ اَطأ٠

يف  ٚسني أضاز عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ اهلذط٠ إىل املس١ٜٓ خ١ًـ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

يٝؼ مبه١ أسس عٓسٙ  َه١ يريز ا٭َاْات اييت عٓسٙ إىل أًٖٗا، ٚنإ ضغٍٛ اهلل 

 . 144٘ عٓسٙ ملا ٜعًِ َٔ قسق٘ ٚأَاْت٘ ؾ٤ٞ خيؿ٢ عًٝ٘ إ٫ ٚنع

ٚسح اإلغ٬ّ ع٢ً ايٛؾا٤ بايعٗٛز ٚاملٛاثٝل ست٢ َع ا٭عسا٤ َٔ املؿطنني، قاٍ 

ا  الَّإِ :غبشاْ٘ إِىَْْيٌِْ عَيْذَىٌُْ اىَّزَِِّ عَبىَذْرٌُْ ٍَِِ اىَُْشْشِمِنيَ ثٌَُّ ىٌَْ َّنْقُصٌُمٌُْ شَْْئًب ًَىٌَْ ُّظَبىِشًُا عَيَْْنٌُْ ؤَحَذًا فَإَرٌَُِّ

 (.٤)التوبة: إِىََ ٍُذَّرِيٌِْ إَُِّ اىيَّوَ ُّحِتُّ اىَُْزَّقِنيَ

٭ش٣ َدا زاَدٛا عًد٢ ايعٗدس، بدٌ تٛٓعدس       عٔ إٜصا٤ ايهؿاض بأٟ ْٛع َدٔ ا  ٢ْٗٚ ايٓيب 

)َٔ قتٌ ْؿػدٟا َعاٖدس٠   ٜدطح ضا٥شد١ اؾٓد١، ٚإٕ ضحيٗدا        َٔ قتٌ َعاٖسٟا ظًُٟا ؾكاٍ 

 . 145يٝٛدس َٔ َػري٠ أضبعني عاَٟا(

ٚأَط اهلل تعاىل بك١ً ايٛايسٜٔ ٚبطُٖدا ٚإٕ ناْدا نداؾطٜٔ إ٫ يف َعكد١ٝ اهلل، قداٍ      

َْب ٍَعْشًًُفيب ًَارَِّجيعْ               ًَإُِْ جَبىَذَاكَ عَيََ ؤَُْ تعاىل ّْ ََب ِفيِ اىيذُّ ًََصيبحِجُْي ََيب  ٍَيب َىيْْظَ َىيلَ ِثيوِ ِعْييٌٌ َفَييب رُطِعُْي رُشْشِكَ ِثيِ 

ٚعٔ أمسدا٤ بٓدت أبدٞ     .(١٧)سورة لقماان: عَجِْوَ ٍَِْ ؤََّبةَ إِىََِّ ثٌَُّ إِىََِّ ٍَشْجِعُنٌُْ فَإَُّجِّئُنٌُْ ثََِب مُنْزٌُْ رَعََْيٌَُُ

، هلل عُٓٗدا قايدت: قدسَت عًدٞ أَدٞ ٖٚدٞ َؿدطن١ يف عٗدس ضغدٍٛ اهلل          بهط ضنٞ ا

ؾاغتؿتٝت ضغٍٛ اهلل ، قًت: إٕ أَٞ قسَت ٖٚٞ ضاغب١، أ ؾأقٌ أَٞ ؟ قاٍ ) ْعِ قًٞ 

. 146أَو (

. ؾٗصا ضغٍٛ اهلل عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ 147ٚاإلسػإ إىل ايكطٜب بايٓؿك١ ٚايك١ً

َٜٛب١ داض١ٜ أبٞ هلب; ٚنإ ٜعطف شيو يجٜٛب١ ٜٚكًٗا َٔ املس١ٜٓ، ؾًُا اؾتتض  أضنعت٘ ُث

َه١ غأٍ عٓٗا ٚعٔ ابٓٗا َػطٚح ، ؾأخرب أُْٗا َاتا ، ٚغأٍ عٔ قطابتٗا ، ؾًِ جيس 

 .148أسسٟا َِٓٗ سٟٝا 

                                                           
ان الذًً، العيرة ال 143 ، ووان ِلُه 3/135ميان اليؽش بيروث  1411حلبُت في ظيرة ألامين اإلاأمىن، الىاؼش داس اإلاّشفت ظىت اليؽش الحلبي، ِلي بً بَش

 . 3/1198-2852الفالة والعالم ًىهى ًِ كخل اليعاء والفبُان أخشحه البخاسي باب الىهي ًِ كخل اليعاء ح

  2/314، الشوك ألاهف 2/215العيرة الحلبُت  144
 بغير حشم حأخشحه البخاسي ن ا 145

ً
ت واإلاىادِت باب ئزم مً كخل مّاَذا  مْ الفخذ واهٍش ؼشخه في فخذ الباسي . 6/269-3166لجٍض

 . 2/696-1113، ومعلم باب فمل الىفلت والفذكت ِلى ألاكشبين ح  2/924-2477أخشحه البخاسي باب الهذًت للمؽشهين .. ح  146
 -1418ٌاهٍش: ابً كُم الجىصٍت، أخيام أَل الزمت، جدلُم ًىظف أخمذ البىشي وؼاهش جىفُم الّاسوسي، داس ابً خضم، الذمام، الىبّت ألاولى،  147

 . 291،292ؿ1997
 . 1/283ظالم ، الشوك ألاهف للعهلي، مىكْ ؤلا 1/129اهٍش: الُدفبي، اللاض ي أبى الفمل ُِاك، الؽفا بخٍّشف خلىق اإلافىفى،مىكْ ٌّعىب  148
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ٚقدس أدداظ اإلغد٬ّ قدد١ً ايهداؾط باهلسٜد١ ٚايعٜداض٠ ٚايعٝدداز٠ ٚايتًٛدـ بدايه٬ّ َعدد٘         

يرتغٝبد٘ يف   -نت٦ٓٗت٘ بعٚد١ أٚ ٚيس ٚمدٛ شيدو   –ٚايت١٦ٓٗ بػري َا خيتل بؿعا٥ط زٜٓ٘ 

ـٚ ؾٚطٙ، ٚمٖٛا َٔ املكداحل ايؿدطع١ٝ    َّنْيَيبمٌُُ اىيَّيوُ عَيِِ    الَ، يكٛيد٘ تعداىل  149اإلغ٬ّ، أٚ ن

ىٌُْ ًَرُقْغِطٌُا إِىَيْْيٌِْ إَُِّ اىيَّيوَ   اىَّزَِِّ ىَ )ساورة  ُّحِيتُّ اىَُْقْغِيطِني  ٌْ ُّقَبرِيٌُمٌُْ فِِ اىذِِِّّ ًَىٌَْ ُّخْشِجٌُمٌُْ ٍِِْ دَِّبسِمٌُْ ؤَُْ رَجَشًُّ

ؾُددطض،  قدداٍ: نددإ غدد٬ّ ٜٗددٛزٟ خيددسّ ايددٓيب  ٚعددٔ أْددؼ بددٔ َايددو  (.5املمتحىاة:

ٜعٛزٙ، ؾكعس عٓس ضأغ٘، ؾكاٍ ي٘ )أغًِ( ؾٓعط إىل أبٝ٘ ٖٚٛ عٓسٙ، ؾكاٍ  ؾأتاٙ ايٓيب 

ٖٚدددٛ ٜكدددٍٛ )اؿُدددس هلل ايدددصٟ أْكدددصٙ بدددٞ َدددٔ  يددد٘: أطدددع أبدددا ايكاغدددِ، ؾددددطز ايدددٓيب 

 .150ايٓاض(

ٍ  إٔ ضغدٍٛ اهلل   ؾعٔ أبٞ ٖطٜدط٠   151أَا َا ٜتعًل بايػ٬ّ ٫ تبدس٤ٚا ايٝٗدٛز   " :قدا

، ٜدددسٍ 152يف ططٜدددل ؾاندددٛطٚٙ إىل أندددٝك٘( ٚايٓكددداض٣ بايػددد٬ّ، ؾدددإشا يكٝدددتِ أسدددسِٖ

اؿدسٜح عًدد٢ نطاٖدد١ ابتددسا٥ِٗ بايػدد٬ّ يػددري سادد١ َددٔ زعدد٠ٛ يهغدد٬ّ أٚ تطغٝددب ؾٝدد٘   

نتددب إىل ًَددٛى ايهؿدداض ٚابتددسأ نتبدد٘ بػدد٬ّ عًدد٢ َددٔ اتبددع    ٚمددٛ شيددو ، ؾددايٓيب 

اهلس٣. ؾإٕ ابتسأ ايهاؾط بايػ٬ّ ضٓز عًٝ٘ املػًِ بكٛي٘ ٚعًٝهِ ؿسٜح أْؼ بدٔ َايدو   

   َددط ٜٗددٛزٟ بطغددٍٛ اهلل   ؾكدداٍ ايػدداّ عًٝددو ؾكدداٍ ضغددٍٛ اهلل  ٍٚعًٝددو(. ؾكددا(

)أتسضٕٚ َا ٜكٍٛ؟ قاٍ ايػاّ عًٝو(. قايٛا ٜا ضغٍٛ اهلل أ٫ ْكتًد٘؟ قداٍ )٫    ضغٍٛ اهلل 

 .153إشا غًِ عًٝهِ أٌٖ ايهتاب ؾكٛيٛا ٚعًٝهِ(

َُ ٍَيِْ    رَجِذُ قًٌٍَْالٚإمنا ايٓٗٞ عٔ احملب١ ٚايتٛازز، قاٍ غبشاْ٘ ب ُّؤٍِْنٌَُُ ثِبىيَّوِ ًَاىًٌَِْْْ اىْيأَخِشِ ُّيٌَادًُّ

تَ فِيِ قُيُيٌثِيٌُِ اىْئِاَيبَُ ًَؤََّّيذَىٌُْ ثِيشًُحٍ      حَبدَّ اىيَّوَ ًَسَعٌُىَوُ ًَىٌَْ مَبٌُّا آَثَبءَىٌُْ ؤًَْ ؤَثْنَبءَىٌُْ ؤًَْ إِخٌَْاَّيٌُْ ؤًَْ عَشِريَرَيٌُْ ؤًُىَئِلَ مَزَي 

(88)سورة املجادلاة: ٍِنْو
154

ؾ٬ ػدٛظ قبد١ ايهداؾط ٚايتدٛزز إيٝد٘، ٫ٚ اؽداشٙ قدسٜكٟا،        

إ٫ احملبد١ ايؿٛطٜدد١ نُشبد١ ايٛايددس املػدًِ يٛيددسٙ ايهداؾط ٚعهػدد٘ قبد١ ايٛيددس املػددًِ      

يٛايسٙ ايهاؾط، ٚايعٚز املػًِ يعٚدت٘ ايهتاب١ٝ، ٚنصا قب١ نٌ قطٜب َػًِ يكطٜب٘ 

 ايهاؾط .

                                                           
ّت ؤلاظالمُت،  149  . 154-149، وأخيام أَل الزمت ؿ11/119و 3/219، فخذ الباسي 2/731اهٍش: الجلّىد، مدماط، اإلاىالاة في الؽَش
 .1/455-1291أخشحه البخاسي باب ئرا أظلم الفبي فماث ...ح 151
 . 2/726وما بّذَا ، واإلاىالاة  143اهٍش أخيام أَل الزمت ؿ 151
 .7/5-5789ن العالم  باب الىهي ًِ ابخذاء أَل الىخاب بالعالم حأخشحه معلم  152
 .7/4-5781، ومعلم ن العالم با الىهي ًِ ابخذاء أَل الىخاب بالعالم ح6/2538-6527ح أخشحه البخاسي باب ئرا ِشك الزمي بعب الىبي  153
 . واهٍش جفعير العّذي لآلًت . 22ظىسة اإلاجادلت آًت  154
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 ٖ ؤَُّّيَيب اىَّيزَِِّ آٍََنُيٌا     َّيب  ِ بٛاْد١ َدٔ زٕٚ املد٪َٓني، قداٍ اهلل تعداىل     ٚنصيو ٫ جيٛظ اؽداش

ٍَيب ُرْخِفيِ ُصيذًُسُىٌُْ            َّإْىٌَُّنٌُْ خَجَيبالً  ًا ثِطَبَّخً ٍِِْ دًُِّنٌُْ الزَّخِزُرالَ ًَ ٍِيِْ ؤَْفيٌَاىِيٌِْ  ٌْ َقيْذ َثيَذِد اىْجَْغَعيبُء  ٍَيب عَِنيزُّ ا  ًَدًُّ

ُ  ىَنٌُُ آجَشُ قَذْ ثََّْنَّب ؤَمْ  " قداٍ اإلَداّ ايٛدربٟ ضمحد٘ اهلل:     (١١5)ساورة آل عمازان: َّبدِ إُِْ مُنْيزٌُْ رَعْقِيُيٌ

تتددددصٚا أٚيٝدددا٤ ٚأقدددسقا٤ ٭ْؿػدددهِ "َدددٔ زْٚهدددِ" ٜكدددٍٛ: َدددٔ زٕٚ أٖدددٌ زٜدددٓهِ       ٫

   ٌ "ايبٛاْد١" َدج٬ٟ ـًٝدٌ ايطددٌ، ؾؿدبٗ٘ مبدا        ٤ًَٚتهِ، ٜعين َٔ غري املد٪َٓني. ٚإمندا دعد

يف اط٬ِّعدد٘ عًدد٢ أغددطاضٙ َٚددا ٜٜٛٛدد٘ عددٔ أباعددسٙ   -ثٝابدد٘، ؿًٛيدد٘ َٓدد٘  ٚيددٞ بٛٓدد٘ َددٔ  

َٞ َدػسٙ َٔ ثٝاب٘. ؾ٢ٗٓ اهلل املد٪َٓني بد٘ إٔ ٜتددصٚا َدٔ      -ٚنجري َٔ أقاضب٘ َٚٔي ٌٖ َا  ق

ايهؿاض ب٘ أخ٤٬ ٚأقدؿٝا٤، ثدِ عدٓطؾِٗ َدا ٖدِ عًٝد٘ هلدِ َٓٛدٕٛٚ َدٔ ايػدـ ٚاـٝاْد١،            

 ِٓٗ َٚٔ كايتِٗٚبػِٝٗ إٜاِٖ ايػٛا٥ٌ، ؾشصضِٖ بصيو َ
٢ْٗٚ اإلغ٬ّ أٜهٟا عٔ َسا١ٖٓ ايهؿاض، ٚاملسا١ٖٓ ٖٞ تطى َا جيب هلل َٔ ايػري٠ 

ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚايتػاؾٌ عٔ شيو يػطض زْٟٝٛ ٣ٖٛٚ ْؿػاْٞ، 

 ٖٚٞ أٜهٟا املعاؾط٠ ٚا٫غت٦ٓاؽ َع ٚدٛز املٓهط ٚايكسض٠ ع٢ً اإلْهاض، قاٍ اهلل تعاىل
ًََدًُّا ىٌَْ رُذْىُِِ فَُْذْىِنٌَُُ ،رُطِعِ اىَُْنَزِّثِنيَ فَال :قاٍ ابٔ عباؽ  (9-5)سورة القلم أٟ يٛ ُتَطٚخل :

َُٝطٚخكٕٛ هلِ ٜؾ

ٖٚددصا َددا ٜكددع ؾٝدد٘ بعددض املػددًُني ايددصٜٔ ٜػدداؾطٕٚ إىل ايهؿدداض ٭ٟ غددطض نددإ،   

ٜٚٓسعٕٛ إٔ ٖدصا َدٔ   ؾٝعاؾطٕٚ ايهؿاض ٜٚطاؾكِٖٛ ِٖٚ ٜٛاقعٕٛ املٓهطات زٕٚ إْهاض 

قداٍ ابدٔ بٛداٍ:     " باب املساضا٠ اؾا٥ع٠، ٚؾٓتإ بدني ا٭َدطٜٔ، قداٍ ابدٔ سذدط ضمحد٘ اهلل:      

املساضا٠ َٔ أخ٬م امل٪َٓني، ٖٚٞ خؿض اؾٓاح يًٓاؽ ٚيني ايه١ًُ ٚتدطى اإلغد٬ظ هلدِ    

يف ايكٍٛ، ٚشيو َٔ أق٣ٛ أغباب ا٭يؿد١، ٚظدٔ بعهدِٗ إٔ املدساضا٠ ٖدٞ املسآٖد١ ؾػًدط،        

ٕ املساضا٠ َٓدسٚب إيٝٗدا ٚاملسآٖد١ قطَد١، ٚايؿدطم إٔ املسآٖد١ َدٔ ايدسٖإ ٖٚدٛ ايدصٟ           ٭

ٜعٗط ع٢ً ايؿ٤ٞ ٜٚػرت باطٓ٘، ٚؾػدطٖا ايعًُدا٤ بأْٗدا َعاؾدط٠ ايؿاغدل ٚإظٗداض ايطندا        

مبا ٖٛ ؾٝ٘ َٔ غري إْهاض عًٝ٘، ٚاملساضا٠ ٖٞ ايطؾل باؾاٖدٌ يف ايتعًدِٝ، ٚبايؿاغدل يف    

إلغ٬ظ عًٝ٘ سٝح ٫ ٜعٗط َدا ٖدٛ ؾٝد٘، ٚاإلْهداض عًٝد٘ بًٛدـ       ايٓٗٞ عٔ ؾعً٘، ٚتطى ا

 . 157ايكٍٛ ٚايؿعٌ، ٫ٚغُٝا إشا استٝر إىل تأيؿ٘ ٚمٛ شيو ص

                                                           
ل اللشآن، اإلادلم: أخمذ ؼاهش، مإظعت الشظالت، الىبّت: ألاولى،  155 ش، حامْ البُان في جأٍو  .7/141َـ،  1421الىبري، أبى حّفش مدمذ بً حٍش
 .8/191م  1999 -َـ 1421ابً هثير، أبى الفذاء ئظماُِل، جفعير اللشآن الٍُّم، اإلادلم:  ظامي بً مدمذ ظالمت، داس وُبت، الىبّت: الثاهُت  156
 . 528/  11فخذ الباسي  157
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 ْػتدًل يف ْٗا١ٜ ايبشح ايؿٛا٥س ٚايٓتا٥ر اٯت١ٝ:

ساد١ ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ إىل ايطدٛع إىل نتاب ضبٗا ٚغ١ٓ ضغٛهلا إلعاز٠ قٝاغ١  (1

 ؾدكٝتٗا ٚؾل ٖسٟ ايٛسٝني، ايًصٜٔ ٫ لا٠ ٫ٚ ؾ٬ح هلا بسُْٚٗا.

ٚايصٟ ظٗط يف عًٛ إٕ َٔ أبطظ مسات ٖصٙ ا٭١َ ٖٛ عًٖٛا ع٢ً غريٖا َٔ ا٭َِ،  (2

 ب١ٝ، ٚعًٛ املػًُني.ايؿطٜع١، ٚعًٛ ايطغاي١، ٚعًٛ ايكطإٓ، ٚعًٛ ايًػ١ ايعط

َٔ أغباب عًٛ ٖصٙ ا٭١َ; اقٛؿا٤ اهلل تعاىل هلا، ٚعامل١ٝ ايطغاي١، ٚٚغ١ٝٛ  (3

 ايسٜٔ، ٚنُاي٘.

ؼكل ايعع٠ يًُػًُني، ظٗٛض ايػري٠  ْتر عٔ ٖصا ايعًٛ اْتؿاض اإلغ٬ّ ٚظٗٛضٙ، (4

 ع٢ً ايسٜٔ، ٚايؿض ب٘، ٚايسع٠ٛ إيٝ٘.

ايعع٠ ٚؼكٝكٗا ايعًٛ ٚضغِ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ َٓٗذٟا يرتغٝذ َؿّٗٛ  (5

يف ْؿٛؽ املػًُني، مما ُٜشٓتِ ع٢ً املطبني ٚايسعا٠ ٚاملكًشني ا٫ٖتسا٤ بٗصا املٓٗر 

 .يرتب١ٝ ا٭١َ ع٢ً أغؼ غ١ًُٝ

إٕ عًٛ اإلغ٬ّ ٚاعتعاظ املػًِ بسٜٓ٘ ٫ ٜكتهٞ ظًِ اٯخطٜٔ بأٟ ساٍ، ٚإمنا  (6

 عٗط ٖصا ايعًٛ بايعًٛ يف ا٭خ٬م ٚمسٛ ايتعاٌَ َع ايٓاؽ أٜٟا ناْت َؿاضبِٗ.ٜ

 ٚبٓا٤ ايؿدك١ٝ املػ١ًُ:ا٭١َ َٔ أبطظ ايتٛقٝات إلعاز٠ قٝاغ١  (7
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 ايعٓا١ٜ بهتاب اهلل تعاىل تعًُٟا ٚتعًُٟٝا. - 

 ايعٓا١ٜ بايًػ١ ايعطب١ٝ يف املساضؽ ٚاؾاَعات ٚاإلع٬ّ بهاؾ١ أْٛاع٘. - 

 بطاَر تطب١ٜٛ َػتؿاز٠ َٔ ٖسٟ ايهتاب ٚايػ١ٓ يف ايرتب١ٝ.إعساز  - 

 إعاز٠ قٝاغ١ َٓٗر ايػري٠ ايٓب١ٜٛ ايسضاغ١ٝ مبا خيسّ ا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ. - 

ٚقدشابت٘ ايهدطاّ مبدتًدـ ٚغدا٥ٌ      إبطاظ دٛاْدب ا٫قتدسا٤ بٓبٝٓدا قُدس     -

 ايسع٠ٛ ٚاإلع٬ّ.
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 : فهزس الوزاحغ

ْعِٝ، أخباض أقبٗإ، َٛقع داَع اؿسٜح ايهتاب.ا٭قبٗاْٞ، أبٛ  (1

 2ا٭يباْٞ، إضٚا٤ ايػًٌٝ يف ؽطٜر أسازٜح َٓاض ايػبٌٝ، املهتب اإلغ٬َٞ ط: (2

ٖد1405،

ا٭يباْٞ، قُس ْاقط ايسٜٔ، ايػًػ١ً ايكشٝش١، ايطٜاض، َهتب١ املعاضف. (3

بداضٟ يف ايبادٞ، أبٛ ايٛيٝس غًُٝإ بٔ خًـ، ايتعسٌٜ ٚايتذطٜض ملٔ خطز ي٘ اي (4

اؾاَع ايكشٝض، احملكل: ز. أبٛ يباب١ سػٔ، ايطٜاض، زاض ايًٛا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 

1986ّٖد1406

ز. َكٛؿ٢، زاض  /ايبداضٟ، أبٛ عبس اهلل إمساعٌٝ اؾعؿٞ، اؾاَع ايكشٝض، ت (5

ٖد .1407 3، طبريٚت-ابٔ نجري

بريٚت، زاض ايبداضٟ، أبٛ عبس اهلل إمساعٌٝ اؾعؿٞ اؿاؾغ، ايتاضٜذ ايهبري،  (6

ايهتب ايع١ًُٝ.

ايبهطٟ، أبٛ بهط بٔ قُس ؾٛا ايسَٝاطٞ، ساؾ١ٝ إعا١ْ ايٛايبني، َٛقع  (7

ٜعػٛب.

ايبٝٗكٞ، أبٛ بهط أمحس بٔ اؿػني، ايػٓٔ ايهرب٣، ت/قُس عبس ايكازض  (8

.1994 – 1414عٛا، َه١ املهط١َ، َهتب١ زاض ايباظ، 

ت/ قُس ايػعٝس  ايبٝٗكٞ، أبٛ بهط أمحس بٔ اؿػني، ؾعب اإلهإ، (9

ٖد.1410، 1بريٚت، ط-بػْٝٛٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ

ايرتَصٟ، قُس بٔ عٝػ٢ بٔ غٛض٠، ايػٓٔ، بريٚت، زاض إسٝا٤ ايرتاخ، ت/  (10

أمحس قُس ؾانط.

-َ٪غػ١ ايهتب ايجكاؾ١ٝايؿُا٥ٌ، ايرتَصٟ، قُس بٔ عٝػ٢ بٔ غٛض٠،  (11

ٖد.1412، 1بريٚت، ط

بريٚت، -عطٜؿات، زاض ايهتاب ايعطبٞاؾطداْٞ، عًٞ بٔ قُس بٔ عًٞ، ايت (12

ٖد.1405، 1ط

اؾعضٟ، أبٛ ايػعازات قُس، ايٓٗا١ٜ يف غطٜب ا٭ثط، ت/طاٖط ايعاٟٚ ٚقُٛز  (13

ٖد.1399بريٚت، ط–ايٛٓاسٞ، املهتب١ ايع١ًُٝ 
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اؾطداْٞ، عبس اهلل بٔ عسٟ، ايهاٌَ يف نعؿا٤ ايطداٍ، ؼكٝل: حي٢ٝ كتاض  (14

.1988 – 1409غعاٟٚ، بريٚت، زاض ايؿهط، 

اؾعٜطٟ، عبس ايطمحٔ، ايؿك٘ ع٢ً املصاٖب ا٭ضبع١. (15

اؾًعٛز، قُاؽ، املٛا٠٫ يف ايؿطٜع١. (16

اؾٖٛطٟ، ايكشاح يف ايًػ١، َٛقع ايٛضام. (17

املػتسضى ع٢ً  قُس بٔ عبس اهلل أبٛ عبس اهلل ايٓٝػابٛضٟ،اؿانِ،  (18

ٖد.1411 1ايكشٝشني، ت/ َكٛؿ٢ عٛا، بريٚت، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، ط

اؿطبٞ، أبٛ إغشام إبطاِٖٝ، غطٜب اؿسٜح، ؼكٝل ز. غًُٝإ ايعاٜس، َه١،  (19

ٖد.1،1405داَع١ أّ ايكط٣، ط

اؿٛاب ايٗطعٝين، مشؼ ايسٜٔ أبٛ عبس اهلل قُس، َٛاٖب اؾًٌٝ ؾطح ملدتكط  (20

ٖد.1423خًٌٝ، ت/ ظنطٜا عُريات، زاض عا  ايهتب، ط 

ب١ٝ يف غري٠ ا٭َني املإَٔٛ، زاض اؿًيب، عًٞ بٔ بطٖإ ايسٜٔ، ايػري٠ اؿً (21

.1400بريٚت، -املعطؾ١

اـٛٝب، أبٛ بهط أمحس، تاضٜذ بػساز، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت . (22

اـٛٝب، ايتربٜعٟ قُس بٔ عبس اهلل، َؿها٠ املكابٝض، ؼكٝل: قُس  (23

1985 - 1405، 3ا٭يباْٞ، بريٚت، املهتب اإلغ٬َٞ، ط

اضقٛين، ايػٓٔ، ت/ايػٝس عبس اهلل هاْٞ، زاض ايساضقٛين، عًٞ أبٛ اؿػٔ ايس (24

املعطؾ١.

ؾٛاظ ظَطيٞ ٚايػبع، بريٚت، زاض ايهتاب ايعطبٞ، / ايساضَٞ، غعٝس، ايػٓٔ، ت (25

ٖد 1407 1ط

ز. أمحس غٝـ، َه١، َطنع ايبشح ايعًُٞ،  /ايسٚضٟ، تاضٜذ ابٔ َعني، ت (26

ٖد.1399، 1ط:

ظنطٜا عُريات، ت/ايصٖيب، قُس بٔ أمحس بٔ عجُإ، تصنط٠ اؿؿاظ،  (27

ّ.1998 -1419، 1بريٚت، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، ط

ايصٖيب، مشؼ ايسٜٔ أبٛ عبس اهلل قُس، ايهاؾـ يف َعطؾ١ َٔ ي٘ ضٚا١ٜ يف  (28

ايهتب ايػ١ٓ، ت/ قُس عٛا١َ ٚ أمحس اـٛٝب، زاض ايكب١ً يًجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬، 

ٖد  1413(1ط)
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ا٫عتساٍ يف ْكس ايطداٍ، ؼكٝل ايصٖيب، مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ أمحس، َٝعإ  (29

ايؿٝذ عًٞ قُس َعٛض ٚايؿٝذ عازٍ أمحس عبس املٛدٛز، بريٚت، زاض ايهتب 

.1995ايع١ًُٝ، ط 

ايصٖيب، مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ أمحس، غري أع٬ّ ايٓب٤٬، ت/ ؾعٝب  (30

ا٭ضْا٩ٚط، َ٪غػ١ ايطغاي١.

بريٚت،  ايطاظٟ، قُس بٔ أبٞ بهط، كتاض ايكشاح، ؼكٝل: قُٛز خاطط، (31

.1415َهتب١ يبٓإ

املػٓس، َٛقع داَع اؿسٜح.أبٛ بهط قُس بٔ ٖاضٕٚ، ايطٜٚاْٞ،  (32

ايعضقاْٞ، ؾطح َٛطأ َايو، ؼكٝل: قُس عبس ايباقٞ، بريٚت، زاض ايهتب  (33

1411ٙايع١ًُٝ، ط 

ايعًٜعٞ، ؾدط ايسٜٔ عجُإ بٔ عًٞ، تبٝني اؿكا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل، زاض  (34

ٖد.٠1313، طايكاٖط-ايهتب اإلغ٬َٞ

ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ،  ت/ػٓٔ ، ايايػذػتاْٞ، أبٛ زاٚز غًُٝإ بٔ ا٭ؾعح،  (35

بريٚت-زاض ايهتاب ايعطبٞ

ايػعسٟ، تٝػري ايهطِٜ ايطمحٔ يف تؿػري ن٬ّ املٓإ، ايط٥اغ١ ايعا١َ إلزاضات  (36

ايبشٛخ ايع١ًُٝ.

١ ملٛقـ ايػعسٟ، إغشام بٔ عبس اهلل، متٝع ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ َع زضاغ١ ْكسٜ (37

املػتؿطقني َٓ٘، غًػ١ً ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ ؾاَع١ اإلَاّ قُس بٔ غعٛز. 

ٖد.1427، 1آٍ غعٛز، ؾٝكٌ بٔ َؿعٌ، ايسبًَٛاغ١ٝ ٚاملطاغِٝ اإلغ١َٝ٬، ط (38

ايػًٗٞ، أبٛ ايكاغِ، ايطٚض ا٭ْـ، َٛقع اإلغ٬ّ. (39

ايػٝٛطٞ، ٚايسًٖٟٛ، ؾطح غٓٔ ابٔ َاد٘، نطاتؿٞ، قسهٞ نتب خا١ْ. (40

ٛطٞ، طبكات اؿؿاظ، َٛقع ايٛضام. ايػٝ (41

إبطاِٖٝ بٔ َٛغ٢ بٔ قُس ايًدُٞ ايػطْاطٞ، املٛاؾكات، ت/ أبٛ ايؿاطيب،  (42

ٖد.1417، 1زاض ابٔ عؿإ، ط، عبٝس٠ َؿٗٛض آٍ غًُإ

. 1393ايؿاؾعٞ، قُس بٔ إزضٜؼ أبٛ عبس اهلل، ا٭ّ، زاض املعطؾ١، ط (43

يعُط١ٜ.ايؿشٛش، عًٞ بٔ ْاٜـ، املؿكٌ يف ؾطح ايؿطٚط ا (44
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ايؿطبٝين، قُس اـٛٝب، َػين احملتاز إىل َعطؾ١ َعاْٞ املٓٗاز، زاض  (45

 بريٚت.-ايؿهط

ايؿٝباْٞ، أمحس بٔ سٓبٌ، املػٓس، ؼكٝل: ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚط، ايكاٖط٠، َ٪غػ١  (46

 قططب١.

، املكٓـ، ؼكٝل: أبٛ بهط عبس ايطظام بٔ ُٖاّايكٓعاْٞ، عبس ايطظام  (47

 1403، 2ٞ، طا٭ععُٞ، بريٚت، املهتب اإلغ٬َ

ايكٓعاْٞ، قُس بٔ إمساعٌٝ ا٭َري، غبٌ ايػ٬ّ، َهتب١ َكٛؿ٢ اؿًيب،  (48

. 1379، 4ط

ايهٝا٤ املكسغٞ، أبٛ عبس اهلل، قُس، ا٭سازٜح املدتاض٠، ت/ عبس املًو بٔ  (49

.1410، 1عبس اهلل بٔ زٖٝـ،  َه١ املهط١َ، َهتب١ ايٓٗه١ اؿسٜج١، ط:

املعذِ ايهبري، ؼكٝل: محسٟ غًُٝإ بٔ أمحس بٔ أٜٛب أبٛ ايكاغِ، ايٛرباْٞ،  (50

.1404 2ايػًؿٞ، املٛقٌ، َهتب١ ايعًّٛ، ط

بريٚت،  –ايٛربٟ، تاضٜذ ا٭َِ ٚاملًٛى، ايٛربٟ، بريٚت، زاض ايهتب ايع١ًُٝ (51

1407، 1ط:

ايٛشاٟٚ، أبٛ دعؿط أمحس، ؾطح َؿهٌ اٯثاض، ؼكٝل، ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚط،  (52

ٖد1408ايطغاي١، ط  بريٚت، َ٪غػ١

ايعاقُٞ، عبس ايطمحٔ بٔ قُس بٔ قاغِ ايٓذسٟ، ساؾ١ٝ ايطٚض املطبع ؾطح  (53

ٖد.1397، 1ظاز املػتكٓع، ط

ايعطاقٞ، أبٛ ايؿهٌ عبس ايطسِٝ بٔ اؿػني، شٌٜ َٝعإ ا٫عتساٍ، ت/عًٞ  (54

ٖد  1416قُس َعٛض ٚعازٍ أمحس عبس املٛدٛز، بريٚت، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، 

- 1995.ّ

آٍ عٝػ٢، عبس ايػ٬ّ بٔ قػٔ، زضاغ١ ْكس١ٜ يف املطٜٚات ايٛاضز٠ يف ؾدك١ٝ  (55

عُط بٔ اـٛاب ٚغٝاغت٘ اإلزاض١ٜ، املس١ٜٓ املٓٛض٠، عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ 

ّ .1423/2002، 1باؾاَع١ اإلغ١َٝ٬، ط

ايؿريٚظ أبازٟ، قُس بٔ ٜعكٛب، ايكاَٛؽ احملٝط. (56

ؿا بتعطٜـ سكٛم املكٛؿ٢، َٛقع ايكانٞ عٝاض، أبٛ ايؿهٌ ايٝشكيب، ايؿ (57

ٜعػٛب.
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بريٚت، -ايكطايف، ؾٗاب ايسٜٔ أمحس، ايصخري٠، ت/ قُس سذٞ، زاض ايػطب (58

. 1994ط

ايكشٛاْٞ، قُس بٔ غعٝس، اي٤٫ٛ ٚايربا٤، تكسِٜ ايؿٝذ عبس ايطظام عؿٝؿٞ. (59

، قُس بٔ أمحس بٔ أبٞ بهط ا٭ْكاضٟ مشؼ ايسٜٔايكططيب، أبٛ عبس اهلل  (60

اّ ايكطإٓ، َهتب١ ايطٜاض اؿسٜج١.اؾاَع ٭سه

قًع٘ دٞ، قُس ضٚاؽ ٚ قٓٝيب ساَس قازم، َعذِ يػ١ ايؿكٗا٤، زاض ايٓؿا٥ؼ،  (61

ٖد.1408، 2ط

املاٚضزٟ، أبٛ اؿػٔ، ا٭سهاّ ايػًٛا١ْٝ، َٛقع اإلغ٬ّ. (62

، ؼؿ١ ا٭سٛشٟ ؾطح غٓٔ قُس عبس ايطمحٔ بٔ عبس ايطسِٝاملباضنؿٛضٟ،  (63

تب ايع١ًُٝ.ايرتَصٟ، بريٚت، زاض ايه

املعٟ، أبٛ اؿذاز ٜٛغـ اؿاؾغ، تٗصٜب ايهُاٍ يف أمسا٤ ايطداٍ، احملكل:  (64

 ز. بؿاض عٛاز َعطٚف  زاض ايؿهط املعاقط.

 1بريٚت، ط -ؾٝض ايكسٜط، زاض ايهتب ايع١ًُٝقُس عبس ايط٩ٚف، املٓاٟٚ،  (65

ّ. 1994 -ٖد  1415

ع٢ً َُٗات ايتعاضٜـ، ت/ز. قُس ضنٛإ  ايتٛقٝـقُس عبس ايط٩ٚف،املٓاٟٚ،  (66

ٖد.1419، 1ايسا١ٜ، زاض ايؿهط املعاقط، ط

، اجملتب٢، ؼكٝل: عبس ايؿتاح أبٛ أبٛ عبس ايطمحٔ أمحس بٔ ؾعٝبايٓػا٥ٞ،  (67

ٖد 1406 2غس٠، سًب، َهتب املٛبٛعات، ط

ؾطح قشٝض َػًِ بٔ أبٛ ظنطٜا حي٢ٝ بٔ ؾطف بٔ َطٟ، املٓٗاز ايٟٓٛٚ،  (68

ٖد.1392 2ط –ٚت، زاض إسٝا٤ ايرتاخ اؿذاز، بري

اجملُٛع ؾطح املٗصب، َٛقع  أبٛ ظنطٜا حي٢ٝ بٔ ؾطف بٔ َطٟ،ايٟٓٛٚ،  (69

ٜعػٛب.

ايٓٝػابٛضٟ، َػًِ بٔ اؿذاز ايكؿريٟ، ايكشٝض،ت/ؾ٪از عبس ايباقٞ، زاض  (70

بريٚت.-إسٝا٤ ايرتاخ

 ايٛاغٛٞ، أغًِ بٔ غٌٗ ايطظاض، تاضٜذ ٚاغط، احملكل: نٛضنٝؼ عٛاز، عا  (71

. 1ايهتب، ط
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ٚنٝع ايهيب، أبٛ بهط قُس بٔ خًـ، أخباض ايكها٠، ت/ عبس ايععٜع  (72

.1366، 1َكط، ط -املطاغٞ، املهتب١ ايتذاض١ٜ ايهرب٣

اهلٝجُٞ، ْٛض ايسٜٔ عًٞ بٔ أبٞ بهط، فُع ايعٚا٥س َٚٓبع ايؿٛا٥س، بريٚت، زاض  (73

ايهتاب ايعطبٞ. 

ِٝ، ؼؿ١ ايتشكٌٝ يف شنط ضٚا٠ أبٛ ظضع١، ايطاظٟ ٚيٞ ايسٜٔ أمحس بٔ عبس ايطس (74

ّ.1999غ١ٓ ايٓؿط  -املطاغٌٝ، ت/عبس اهلل ْٛاض٠، ايطٜاض، َهتب١ ايطؾس

أبٛ ايٓذا اؿذاٟٚ، ؾطف ايسٜٔ َٛغ٢، اإلقٓاع يف ؾك٘ اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ،  (75

بريٚت.-ت/عبس ايًٛٝـ ايػبهٞ، زاض املعطؾ١

، 1، زاض املإَٔٛ، طأبٛ ٜع٢ً املٛقًٞ ايتُُٝٞ، املػٓس، ت/سػني أغس، زَؿل (76

ٖد.1404

ابٔ أبٞ سامت عبس ايطمحٔ أبٛ قُس ايطاظٟ، اؾطح ٚايتعسٌٜ، سٝسض أباز،  (77

ٖد.1372َٛبع١ فًؼ زا٥ط٠ املعاضف 

املكٓـ، ؼكٝل: قُس  أبٛ بهط عبس اهلل بٔ قُس ايعبػٞ،ابٔ أبٞ ؾٝب١،  (78

عٛا١َ. ط: ايساض ايػًؿ١ٝ اهلٓس١ٜ ٚ زاض ايكب١ً. 

ايسٜٔ أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ ت١ُٝٝ، فُٛع ايؿتا٣ٚ،ت/أْٛض ايباظ  ابٔ ت١ُٝٝ، تكٞ (79

ّ. 2005/ 1426ايٛبع١: ايجايج١ ،  -عاَط اؾعاض، زاض ايٛؾا٤ -

ابٔ ت١ُٝٝ، أمحس بٔ عبس اؿًِٝ، اقتها٤ ايكطاط املػتكِٝ كايؿ١ أقشاب  (80

اؾشِٝ، ت/ قُس ساَس ايؿكٞ، ايكاٖط٠، َٛبع١ ايػ١ٓ احملُس١ٜ.

أمحس بٔ عبس اؿًِٝ، ا٫غتكا١َ، ت/ ز. قُس ضؾاز، املس١ٜٓ املٓٛض٠، ابٔ ت١ُٝٝ،  (81

.1،1403داَع١ اإلَاّ قُس بٔ غعٛز، ط

ابٔ ت١ُٝٝ، أمحس بٔ عبس اؿًِٝ، اؿػب١، َٛقع اإلغ٬ّ. (82

ابٔ دطٜط، قُس ايٛربٟ، داَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ آٟ ايكطإٓ، بريٚت، زاض ايؿهط. (83

ّ. 1976 –ٖد  1407( 2، ايجكات، ط)ابٔ سبإ، أبٛ سامت قُس ايبػيت (84

ابٔ سبإ، قُس ايبػيت، ايكشٝض، ت/ ؾعٝب ا٭ضْا٩ٚط، َ٪غػ١ ايطغاي١،  (85

. 2ٖد ط1414

ابٔ سبإ، قُس ايبػيت، َؿاٖري عًُا٤ ا٭َكاض، بريٚت، زاض ايهتب  (86

ّ.1959ايع١ًُٝ،
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ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ أمحس بٔ عًٞ، تكطٜب ايتٗصٜب، ت/قُس عٛا١َ، غٛضٜا،  (87

.1406اض ايطؾٝس، ز

ابٔ سذط، ايعػك٬ْٞ، أمحس بٔ عًٞ، يػإ املٝعإ، زا٥ط٠ املعطف ايٓعا١َٝ  (88

 1986 - 1406، 3اهلٓس، بريٚت، َ٪غػ١ ا٭عًُٞ يًُٛبٛعات، ط:

ابٔ سذط، ايعػك٬ْٞ أمحس بٔ عًٞ، تٗصٜب ايتٗصٜب، َ٪غػ١ ايطغاي١. (89

كٝل عًٞ قُس ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ، أمحس، اإلقاب١ يف متٝٝع ايكشاب١، ؼ (90

1412، 1ايبذاٟٚ، بريٚت، زاض اؾٌٝ، ط:

ٖد 1379ابٔ سذط، ؾتض ايباضٟ ؾطح قشٝض ايبداضٟ ٫بٔ سذط زاض املعطؾ١ بريٚت  (91

ابٔ سٓبٌ، أمحس أبٛ عبس اهلل ايؿٝباْٞ، املػٓس، ت/ ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚط، َ٪غػ١  (92

ايكاٖط٠.-قططب١

 -َٛقع ايٛضامابٔ خًسٕٚ، عبس ايطمحٔ بٔ قُس، َكس١َ ابٔ خًسٕٚ،  (93

ايهتاب َطقِ آيٝا.

ابٔ ضؾس ايكططيب، أبٛ ايٛيٝس قُس بٔ أمحس، بسا١ٜ اجملتٗس ْٚٗا١ٜ املكتكس،  (94

ٖد.1395، 4َكط،ط -َٛبع١ َكٛؿ٢ ايبابٞ

ابٔ عبس ايرب، أبٛ عُط، ٜٛغـ، ا٫غتٝعاب يف أمسا٤ ا٭قشاب. (95

ُس ابٔ عبس ايرب، أبٛ عُط، ٜٛغـ، ا٫غتصناض، ت/ غا  قُس عٛا، ق (96

ٖد.1421، 1بريٚت، ط-َعٛض، زاض ايهتب ايع١ًُٝ

ابٔ عبس ايرب، أبٛ عُط، ٜٛغـ، ايهايف يف ؾك٘ أٌٖ املس١ٜٓ، ت/ قُس قُس  (97

ٖد.1400، 2املٛضٜتاْٞ، َهتب١ ايطٜاض اؿسٜج١، ط

ابٔ عسٟ، عبس اهلل اؾطداْٞ، ايهاٌَ يف نعؿا٤ ايطداٍ،ت/ حي٢ٝ كتاض  (98

.ٖد1409بٝٛت، ط-غعاٟٚ، زاض ايؿهط

تاضٜذ زَؿل، ت/عًٞ  أبٛ ايكاغِ عًٞ بٔ اؿػٔ ايؿاؾعٞ،ابٔ عػانط،  (99

ؾريٟ، زاض ايؿهط .

ابٔ قسا١َ املكسغٞ، عبس اهلل بٔ أمحس أبٛ قُس، املػين يف ؾك٘ اإلَاّ أمحس،  (100

ٖد.1405، 1بريٚت، ط -زاض ايؿهط

ابٔ قسا١َ املكسغٞ، عبس اهلل بٔ أمحس أبٛ قُس، ايؿطح ايهبري، َٛقع  (101

ٜعػٛب.
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ابٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ، أبٛ عبس اهلل قُس ايعضعٞ، ظاز املعاز يف ٖسٟ خري ايعباز،  (102

ّ.1415/1994، 27ايهٜٛت، ط

ابٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ، أبٛ عبس اهلل قُس ايعضعٞ، بسا٥ع ايؿٛا٥س، ت/ ٖؿاّ عبس  (103

َه١، َهتب١ ْعاض  -أؾطف أمحس اجل -عازٍ عبس اؿُٝس-ايععٜع عٛا

ّ.1996 – 1416، 1َكٛؿ٢ ايباظ، ط:

ابٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ، أبٛ عبس اهلل قُس ايعضعٞ، أسهاّ أٌٖ ايص١َ، ت/ ٜٛغـ  (104

ٖد.1418، 1ايسَاّ، ط-ايبهطٟ، زاض ابٔ سعّ

ابٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ، أبٛ عبس اهلل قُس ايعضعٞ،إع٬ّ املٛقعني عٔ ضب ايعاملني،  (105

. 1973بريٚت، ط-ت/ط٘ عبس ايط٤ٚف غعس، زاض اؾٌٝ

عٌٝ، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، َٛقع ٜعػٛب.ابٔ نجري، أبٛ ايؿسا٤ إمسا (106

ابٔ نجري، أبٛ ايؿسا٤ إمساعٌٝ، تؿػري ايكطإٓ ايععِٝ، ت/ غاَٞ بٔ قُس  (107

ّ 1999 -1420، 2غ١َ٬، زاض طٝب١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ط

ت/قُس ؾ٪از عبس ايباقٞ، زاض ، قُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚين، ايػٓٔ،ابٔ َاد٘ (108

ايؿهط.

1بريٚت ط–ُس، يػإ ايعطب،  زاض قازض ابٔ َٓعٛض، اإلؾطٜكٞ، املكطٟ، ق (109

 -ابٔ لِٝ، ظٜٔ ايسٜٔ اؿٓؿٞ، ايبشط ايطا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل، زاض املعطؾ١ (110

بريٚت.

 

 


