
 نُاٍ ُاؿم ٜاهني أ. ّ. ؿ.
 

 

 (٥8٥1)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 
 
 
 
 

 –دراسة فقهية تأصيهية  -األمثال انكوردية انذينية 
 ( نهشيخ محمذ انخال أنمورجا شينانةندي ثيَثكتاب ) 

 
 أ. و. د. كمال صادق ياسين

 كهية انعهوو اإلسالمية
 جامعة صالح انذين اربيم

 
 

 هلل كب يعاملني، ٚايِال٠ ٚايوالّ ع٢ً ْبٝٓا ستُـ ٚع٢ً آي٘ ُٚشب٘ أمجعني، ٚبعـ،اذتُـ 
ُُا ال كٜب ؾٝ٘ إٔ األَجاٍ ٚاذتهِ َٔ تلاخ ايٌعٛب اإلْوا١ْٝ، ٚتٓعـ األَجاٍ ػال١ُ جتاكب ايٌعٛب ، ؾ

ٖٚٞ توتٓـ إىل ساؿث١ أٚ ٚاقع١ َع١ٓٝ،   ؾإفا ََل بِٗ َٛقـ َتٌاب٘ يقيو املٛقـ ٜكٛيٕٛ ايعباك٠ ْؿوٗا، 
ال٥ِ َع فيو املٛقـ ايقٟ حيـخ  ٚقـ ٜكٛيٕٛ  ايكٍٛ ْؿو٘  ايقٟ قاي٘ قا٥ٌ املجٌ سني ٜلٕٚ إٔ ايتِلف ٜ

ؾتكاٍ عٓـٖا عباك٠ َٛدن٠ ٜتًكاٖا ايٓاي بايكبٍٛ، َٚٔ املعًّٛ  إٔ ايٌعب ايهٛكؿٟ املوًِ ي٘ تلاخ أؿبٞ  
مثني ٚ غنٜل، ٚ إٔ عكٍٛ ايهٛكؿ قـ اْتذت ثل٠ٚ أؿب١ٝ ٚؾهل١ٜ عع١ُٝ، ٚإٔ أؿبا٤ ايهٛكؿ ٚسهُا٤ِٖ قـ 

بتـٜٚٓٗا ًٚلسٗا ٚتؿوريٖا، ٖٚقٙ ايـكاه١ حتتٟٛ ع٢ً ؿكاه١  اٖتُٛا ظُع األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ ٚقاَٛا
األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ، ٚاملكِٛؿ باألَجاٍ ايـ١ٜٝٓ تًو األَجاٍ اييت هلا عالق١ بأَٛك ايعكٝـ٠  
اإلهال١َٝ،ٚمتى ايكِٝ ٚاألػالم اإلهال١َٝ ٚاملوا٥ٌ ايٌلع١ٝ،  ٚهٝكّٛ ايباسح بـكاه١ ٖقٙ األَجاٍ 

ٓاس١ٝ ايؿك١ٝٗ ثِ تأًُٝٗا َٔ ػالٍ األؿي١ ايٌلع١ٝ، َٚكاكْتٗا بايِْٓٛ ايٌلع١ٝ َٔ ٚحتًًٝٗا َٔ اي
سٝح َٛاؾكتٗا  يًكٛاعـ ايٌلٜع١ أٚ شتايؿتٗا هلا، ٚفيو َٔ ػالٍ نتاب ) ب١ْـٟ بٌٝٝٓإ( يًٌٝؽ ايعال١َ 

 ستُـ ارتاٍ، 
ٚتٛثٝك٘ ايهٛكؿٟ  بـا١ٜ نُا ٖٛ، : ٚاملٓٗر ايقٟ هٝوًه٘ ايباسح يف نتاب١ ايبشح ٖٛ إٜلاؿ املجٌ َٓٗر ايبشح

ثِ ايكٝاّ برتمجت٘ إىل ايعلب١ٝ، ٚبعـ فيو ٜأتٞ تٛٓٝض اذتهِ ايٌلعٞ َباًل٠، (٥) (صيِاْثةُسي ثَي)  َٔ 
 ملُٕٔٛ  املجٌ يف ٤ٛٓ األؿي١ ايٌلع١ٝ.

                                               
(،واملصدقة من قبل جنل املؤلف خالد ابن حممد 287الناشر: مطبعة شفان، واملرخصة من وزارة الثقافة برقم) من قبل 7002الطبعة اليت اعتمدت عليها هي الطبعة الرابعة عام  (1)

 اخلال، وهي أحدث الطبعات حسب علمي.



 ( يًٌٝؽ ستُـ ارتاٍ أمنٛفدا ةُسي ثَيصيِاْثنتاب ) –ؿكاه١ ؾك١ٝٗ تأ١ًُٝٝ  -األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ 
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عوب –: بعـ ايبشح  ٚاالهتؿواك مل ٜكـ ايباسح ع٢ً َٔ تٓاٍٚ املٛٓٛع  بايـكاه١ ايـكاهات ايوابك١
مما ًذعين يًهتاب١ عٓ٘، ٚأك٣ إٔ املٛٓٛع  ٜوتشل ايعٓا١ٜ ٚفيو الْتٌاك اهتعُاٍ ٖقٙ األَجاٍ  -عًُٞ

 ٚغريٖا يف احملاؿثات اي١َٝٛٝ بني أؾلاؿ اجملتُع ايهٛكؿٟ  مما ٜتًٛب َعلؾ١ سهُٗا ايٌلعٞ.
ْٞ بقيت سويب أٚيهٔ ٚايهتاب،  املٛٓٛعسٍٛ ال أؿعٞ ايهُاٍ ٚاإلساط١ بهٌ ٤ًٞ ٚؾُٝا ٜتعًل بعًُٞ ؾ

، عًُا بأْين قـ قلأت ْكـْكّ أٚ َٔ دٗـ بٌلٟ ال ٜوًِ ٖقا ايعٌُ دٗـ بٌلٟ، ٚقِاك٣ دٗـٟ، ٚ
 ايهتاب نً٘ قلا٠٤ َتأ١ْٝ عـ٠ َلات.

: اقتٔت طبٝع١ املٛٓٛع إٔ تكوِ إىل َكـ١َ ٚثالث١ َباسح ٚػامت١  ع٢ً ايٓشٛ ػ١ٛ ايبشح         
 اآلتٞ:

َؿّٗٛ األَجاٍ  يػ١ ٚاُٛالسا، ٚايتعلٜـ بايٌٝؽ ستُـ ارتاٍ ٚنتاب٘ )ب١ْـٟ املكـ١َ : تٓاٚيت ؾٝٗا بٝإ 
 بٌٝٝٓإ(. 

 ايـ١ٜٝٓ املٛاؾك١ يًٌلٜع١ اإلهال١َٝ.ايهلؿ١ٜ املبشح األٍٚ: األَجاٍ 
  ايـ١ٜٝٓ املؼايؿ١ يًٌلٜع١ اإلهال١َٝ.ايهلؿ١ٜ املبشح ايجاْٞ :  األَجاٍ 

 ١ٝ املتٌاب١ٗ ٚاملٌه١ً.ايـٜٓ ايهلؿ١ٜ املبشح ايجايح :  األَجاٍ 
 ػامت١: بٝإ أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٌُٛ إيٝٗا ايبشح.

املكـ١َ:   بٝإ َؿّٗٛ األَجاٍ  يػ١ ٚاُٛالسا، ٚايتعلٜـ بايٌٝؽ ستُـ ارتاٍ ٚنتاب٘             
 )ب١ْـٟ بٌٝٝٓإ(. 

 .(2) ايتٌبٝ٘ ؾٝ٘ ٚاألٌُ ، َجً٘ ؾٝذعٌ َجال، ي٤ٌٞ ٜٔلب ايقٟ اي٤ٌٞ ٖٛ ، ٚاملجٌ َََجٌ مجع: األَجاٍ: يػ١
 .ِٜٚٛكٙ اآلػل أسـُٖا يٝبني ٌَاب١ٗ بُٝٓٗا آػل، ٤ًٞ يف قٛاٟل ٌٜب٘ ٤ًٞ يف قٍٛ عٔ عباك٠: ٚاُٛالسا

(3). 
ٚعلؾ٘ ايٌٝؽ ارتاٍ بكٛي٘: " ٖٛ نالّ َٛدن مجٌٝ َلتب ممتع َؤثل ْابع َٔ قًب ُاف عاَل ػبري فٟ 

أٜٔا بكٛي٘:" إْ٘ ؾًوؿ١ اذتٝا٠ ٚمثل٠ ايبًػا٤ يف ايتعبري .ٚعلؾ٘ (4)جتلب١ ط١ًٜٛ ٚقٌٝ َٓق مَٔ طٌٜٛ". 
 .(5)عٔ جتاكب ايـْٝا ٚسٛاؿثٗا  ايِاذت١ يالعتباك".

 .(6)ًٜٚٛل ع٢ً املجٌ أٜٔا : )سهِ األقـَني(، ٚ ) األقٛاٍ املأثٛك٠(، ٚ)اذتهِ ٚاألَجاٍ ( ٚغري فيو 
  :ايبالغ١ ٚتتُجٌ ؾُٝا ٜأتٞ ١ْٜٗا ؾٗٛ ايهالّ، َٔ غريٙ يف جتتُع ال أكبع١ املجٌ يف ٚجيتُع

 . (7)ايهٓا١ٜ   دٛؿ٠ -4.ايتٌبٝ٘ سؤ -3.املع٢ٓ إُاب١ -2.ايًؿغ إجيام -1

                                               
  . َٓعٛك البٔ ايعلب َٔ يوإ( َجٌ) ٜٓعل َاؿ٠ (2)

 .296ايتٛقٝـ ع٢ً َُٗات ايتعاكٜـ ْ  (3)

 ) َكـ١َ  ب١ْـٟ بٌٝٝٓإ ْ  .(4)

 .2/23ٜٓعل: ْاي١ٟ ؿ٠كٕٚ ( 5)

 .123ٜٓعل: ١٥هتري٠ ن١ً١ ْ( 6)
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 ببعٔ٘ ْٚٛكت األَِ، عٔ ٚايكِّ باألَجاٍ ٌَؿٛعا عًّٛ َٔ ؿْٚٛٙ َٚا ايكـَا٤ أؿب أنجل نإ ٚيقيو
 إفا ايهالّ ألٕ بٓتا٥ذٗا، َٛس١ٝ ٚاملكـ١َ عٛاقب٘، بقنل َكلْٚا ارتري، ٜهٕٛ ست٢ ٚايٛسٍ ايٛري أيؤ ع٢ً

 .(8).اذتـٜح يٌعٛب ،ٚأٚهع يًُٓٛل أٚٓض نإ َجال دعٌ
 األسٛاٍ نٌ يف  ايتأْٝح ع٢ً بك٢ بايتأْٝح،. املجٌ ٚكؿ ؾإفا ، دا٤ت نُا ايكٍٛ يف جتل٣ بٌ تػري، ال ٚاألَجاٍ

 عٓ٘ ؾُٓعت اهتـكان٘ أكاؿت ثِ األَل، ٓٝعت الَلأ٠ ػٛاب األٌُ يف ٖٛ ، ايًدي ٓٝعت بايِٝـ: ؾكٛيو ،
 اييت ُٝػت٘ عٔ ٜػري ٚال ايتا٤، بهول ساي٘ ع٢ً بك٢ ، مجع أٚ َج٢ٓ أٚ َقنل ملؿلؿ اآلٕ ٓلبت٘ ؾإفا ،

 .(9) .أُـق٘ ٚأسهُ٘ ، أٚدنٙ ٚأؾًٔ٘ ، ْٚجلا ْعُا نجري، ايعلب نالّ يف ايوا٥ل بٗا، ٚاملجٌ ٓلب
َٚٔ ػِا٥ّ األَجاٍ: أْٗا قًٝت ٚٓلبت بعـ ٚقٛع ساؿث١ َع١ٓٝ، ٚاْتٌل ػربٖا بولع١، ٚتٓاقًتٗا        

األدٝاٍ َٔ ايعٛاّ ٚايعًُا٤ ٚايؿكلا٤ ٚاألغٓٝا٤ ٚاألقٜٛا٤ ٚائعؿا٤ ٜوتٌٗـٕٚ بٗا أثٓا٤ ستاؿثاتِٗ،   َٚٔ 
متجٌ ايؿهل٠ ايعا١َ دتُٝع ؾ٦ات اجملتُع َناٜا األَجاٍ أْٗا ال ٜعلف قا٥ًٗا يف ايػايب، ٚتٓوب يًكـا٢َ، ٚ

عاَتِٗ ٚػاُتِٗ، ٚيٝى ؾ١٦ َع١ٓٝ، ٜٚقنل يف َٓاهبات شتتًؿ١، ٚاألَجاٍ متجٌ ثكاؾ١ ايٌعٛب ٚأؾهاك 
 .(10)أبٓا٥ٗا َٚوتٛاِٖ ايعكًٞ ، ٚتعرب بًػات ٚهلذات عـٜـ٠. 

ِٔل٢ُب، وا٥لاي املجٌ شتلز ٚػلدت ايٓب١ٜٛ، ٚايو١ٓ ايهلِٜ، ايكلإٓ يف األَجاٍ ٚكؿت ٚقـ َٜ َٚ  قاٍ تعاىل: ط 
ُ٘ ٤ً ٍَ اي ََِجا ِِ اٞيٜأ ُٗ ٤ً ٖٓاي٢ ٜيَع َٕ ص. )إبلاِٖٝ: ٔيً  يف نجلت َا هلِ، ألَل ٚايٓعا٥ل اأٜلًباٙ اهلل (، ٜٚبني  25ََٜتَقن٤ُلٚ

 .يالقتٓاع ٚأكد٢ اإلقٓاع، إىل أؿع٢ يٝهٕٛ باملجٌ، أكؿؾ٘ إال ؿيٝال أقاّ أٚ سذادا هام ايهلِٜ، ؾك١ًُا ايكلإٓ
ِٔ َٚٔ أَج١ً ٓلب املجٌ يف ايو١ٓ ايٓب١ٜٛ َا فنلٙ ايٓيب   ََ ـَ يف ؾٌٔ ثٛاب ايِال٠ ع٢ً ادتٓام٠ :  "   ٢ٗ ًَ 

َٓاَم٠ٜ َٞ َسٖت٢ اٞيَذ ِّ َِ َٗا ُٜ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ًٜ ِٔ ، ٔقرَياط٠ ٜؾ ََ ـَ َٚ ٢ٗ َٔ َسٖت٢ ًَ ـِٜؾ َٕ ُت ُ٘ ٜنا ٢ٕ ٜي ٌَ ٔقرَياٜطا ََا ٔقٝ َٚ ٢ٕ ٍَ اٞئكرَياٜطا ٌُ ٜقا  َِٔج
٢ٔ ِٝ ًٜ ٢ٔ" اٞيَذَب ِٝ َُ  .(11) اٞيَعٔعٝ

 (".بةُسي بيصيِاْْبق٠ عٔ هري٠ ايٌٝؽ ستُـ ارتاٍ ٚنتاب٘  ) 
َٓشـكٟا َٔ  ستاؾع١ ايوًُٝا١ْٝ يف ٖع1322= ّ 1904 - عاّ ستُـ ارتاٍايعال١َ املؿول  ٚيـ ايٌٝؽ

ٚتكايٝـٖا، نُا ْعلف عٔ أؾلاؿٖا سب ايعًّٛ ايـ١ٜٝٓ ٚاألؿب ٚؿكاهتٗا   ُعلؾت بآؿابٗا ٚتلاثٗا نٛكؿ١ٜ أهل٠
، ثِ يف قالدٛالٕ قل١ٜ َلٜٛإ يف َـكه١ بكلب آباؤٙٚقـ ؿكي  ،ٚتـكٜوٗا ٚايتأيٝـ ؾٝ٘

َع ايتُوو بايـٜٔ   ٚسلُٛا يف نٌ َـكه١ ٜـكهٕٛ ؾٝٗا ع٢ً مجع ايهتب ٚايعٓا١ٜ عؿعٗا ايوًُٝا١ْٝ يف
ٚاذتلْ ع٢ً تٛٓٝض تعايُٝ٘ ٚغلهٗا يف ْؿٛي ايًٛب١ ٚاألًٖني، نُا ْعلف عِٓٗ اٖتُاَِٗ ايٌـٜـ بتٌذٝع 

 .ٚاحملاؾع١ ع٢ً ايتكايٝـ ٚاآلؿاب ٚاملٛكٚثات ايهٛكؿ١ٜ بايًػ١ ايهٛكؿ١ٜ ايتأيٝـ

                                                                                                                                                
  .1/5يًُٝـا٢ْ األَجاٍ زتُع (7)

  .146ٖٚب ْ البٔ ايبٝإ ٚدٛٙ ؾ٢ ايربٖإ (8)
 . 1/280كًٝل  البٔ ايعُـ٠، ٚ 488/ 1 يًوٝٛط٢ ٚأْٛاعٗا ايًػ١ عًّٛ ؾ٢ املنٖلٜٓعل:  (9)

 .             8َكـ١َ  ب١ْـٟ بٌٝٝٓإ ْ (10)

 (. 945 بلقِ ) ٚاتباعٗا ادتٓام٠ ع٢ً ايِال٠ ؾٌٔ باب ادتٓا٥ن ،(445/ 1) ايبؼاكٟ ُشٝض  (11)
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ٖٚٛ َٔ  ،أَني ارتاٍ عُلٙ تلٓب٢ بلعا١ٜ دـٙ ايٌٝؽ ٚيف ؾرت٠ ُبا ستُـ ارتاٍ بعـ إٔ بًؼ ايتاهع١ َٔ
، ٚتابع ؿكاهت٘ يهتب ايـٜٔ ٚايٓشٛ ايكلإٓ ايهلِٜ َٜٛقاى، ؾؼتِ ايٛدٛٙ ايباكم٠ بني ايعٛا٥ٌ ايهٛكؿ١ٜ

يف ايعامل١ٝ تابع  أدٝن، ٚبعـ إٔ عُل اَني ايكلٙ ؿاغٞ ٚنإ َٔ أبلم اهاتقت٘ ايٌٝؽ بايًػ١ ايعلب١ٝ ٚاألؿب
ستُـ  َٚؤيؿات ايٌٝؽ ستُـ كًٝـ كٓا يًٌٝؽتؿوري املٓاك تـكٜو٘ َٚٛايعات٘ ٚعين بِٛك٠ ػا١ُ بـكاه١

ٟا ثِ عٔٛ ٚاملٌُٛ ٚنلنٛى ايوًُٝا١ْٝ ّ ؿػٌ هًو ايكٔا٤ ؾهإ قآٟٝا يف ستاؾعات1939ٚيف أٚاػل  .عبـٙ
ّ سٝح أسٌٝ إىل ايتكاعـ يبًٛغ٘ ايؤ ايكا١ْْٝٛ.  1967 ، ٚظٌ يف عًُ٘ إىل ه١ٓزتًى ايتُٝٝن ايٌلعٞ يف

يف  اجملُع ايعًُٞ ايعلاقٞ ، ٚملا تٌهٌاجملُع ايعًُٞ بـٌَل عٟٔٛا باكمٟا يف 1954ّ ٚنإ قـ اػتري يف ه١ٓ
ٌٜٚػٌ َِٓب  اجملُع ايعًُٞ ايهٛكؿٟ ّ نإ ايٌٝؽ ستُـ ارتاٍ َٔ أبلم اعٔا٥٘. ٚنإ عٟٔٛا يف 1978 ه١ٓ

ٚبتأكٜؽ ايهٛكؿ  بايًػ١ ايهٛكؿ١ٜ ْا٥ب ك٥ٝى اجملُع ؾٝ٘. ٚنإ ي٘ تأثري ؾاعٌ يف اذتح ع٢ً ايتأيٝـ
ٚسـٜجٟا. ثِ أػق ٜتابع اٖتُاَ٘ باملعلؾ١ ٌْٚلٖا، ؾٌٓل يف زت١ً اجملُع ايعًُٞ ٚيف عـؿ َٔ اجملالت   قـميٟا

ٚأهِٗ يف ُٝاغ١ اييت تِـك يف ايعلام، َكاالت أؿب١ٝ نُا عاجل نجريٟا َٔ ايكٔاٜا االدتُاع١ٝ ٚايـ١ٜٝٓ 
بايًػ١ ايهٛكؿ١ٜ تؿوريٟا يًذن٤ ايجالثني  1935ّ املًِٛشات يف قٛايب يػ١ٜٛ ٚع١ًُٝ ك١ُٓٝ. ٌْٚل يف ه١ٓ

ٚكهاي١  ،كهاي١ يف ؾًوؿ١ ايـٜٔ اإلهالَٞ أيـ، ثِ أتبع فيو بتؿوري توع١ أدنا٤ أػل٣. ثِ ايكلإٓ ايهلِٜ َٔ
هٛك٠  ، ٚكهاي١ يف تؿوريايٓبٟٛ ـيُٓٗا عـؿا َٔ ايكِا٥ـ اييت ناْت تت٢ً يف املٛيف هري٠ ايلهٍٛ األععِ ٓ

 األدنا٤ٚهٛك  آٍ عُلإ ٚهٛك٠ هٛك٠ ايبكل٠ ، ٚطبع َٓ٘ هت١ أدنا٤ مشًتتؿوري ارتاٍ ثِ ٌْل ايؿاحت١
، مجاٍ ايـٜٔ األؾػاْٞ ، ٚيف هري٠َال ستُـ ػانٞ ٚأيـ نتابٟا يف هري٠ سٝا٠ ايٌاعل ايكلإٓ ايهلِٜ األػري٠ َٔ

ايؿؤاؿ( ٖٚٛ َكاالت ع١ًُٝ ٚؿ١ٜٝٓ ٚادتُاع١ٝ يف  أْني) أيـنُا  .بػـاؿ يف ستُـ ؾٝٔٞ اينٖاٟٚ ٚيف سٝا٠
ٚأعـ يًٌٓل نتبٟا يف ايًػ١ ايهٛكؿ١ٜ ٚتاكٜؽ ايهٛكؿ. ٖٚٝأ يًٌٓل أٜٔا زتُٛع١ ػٛب عِل١ٜ يف  ..أكبع١ ادنا٤

املكِـ. ٚأٚىل ايٌٝؽ ستُـ ارتاٍ عٓا١ٜ ػا١ُ بايًػ١ ايهٛكؿ١ٜ ٚآؿابٗا  غا١ٜ ايبٝإ ٚاالجيام ٚايتعبري عٔ
ِٓ َا ٜكاكب ) ي ارتاٍقاَٛ ؾأيـ . ٚأيـ نتابٟا يف .( ن١ًُ نٛكؿ١ٜ مبؼتًـ هلذاتٗا.400000ٖٚٛ قاَٛي ٚاهع ٜٔ

اهلذا٤، ٚعجٟا يف املؤْجات ايوُاع١ٝ ٚيف ايوٛابل ٚايًٛاسل يف   األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ، ٚكتبٗا ع٢ً تلتٝب سلٚف
 أًعاكِٙٓ نجريٟا َٔ  ًٞٛتعبـ اهلل ايبٝ يف ايعلب١ٝ نتابٟا عٔ سٝا٠ ايٌٝؽ أيـنُا    ،قٛاعـ ايًػ١ ايهٛكؿ١ٜ

ٌْٚل أٜٟٔا عجٟا عٓٛاْ٘ ، ايٓٛؿٖٞ ايربمصتٞ َعلٚف نُا أيـ نتابٟا يف هري٠ ايٌٝؽ  قِا٥ـٙ ٚآثاكٙ املؼٛٛط١.ٚ
، ٚتأكٜؽ األَاك٠ االؾلاهٝاب١ٝ يف ايبِل٠ ٚطبع نتاب نٓن األيؤ ألمحـ ؾا٥ن ايبِل٠ سًك١ َؿكٛؿ٠ َٔ تاكٜؽ

إلمساعٌٝ  ٚأعـ يًٌٓل سٛاًٞ ع٢ً نتاب ايربٖإ يف عًِ املٓٛل  ت ق١ُٝ.ايربمصتٞ، َع تعًٝكا
يف عًِ ايٓشٛ ٚع٢ً ًلغ ايوٝـ عبـ اهلل ع٢ً سا١ًٝ أبٔ  اهلل ايِػري هعـ ٚسٛاًٞ ع٢ً نتاب ايهًٓبٟٛ

 بعـ َوري٠ ع١ًُٝ ساؾ١ً  امساعٌٝ ايهًٓبٟٛ.  يف عًِ املٓاظل٠ يًُال اآلؿاباذتادب يف عًِ ايِلف، ٚع٢ً نتاب 
 ٛاؾلٖع، امل1409فٚ اذتذ١ / 13املِاؿف  ادتُع١ بايعـٜـ َٔ األسـاخ، ٚقـ ب٘ املٛاف ؾأْتكٌ إىل دٛاك كب٘ ّٜٛ
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
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ٚاهع١  ، ؾلسِ اهلل ايٌٝؽ ارتاٍ كمح١أقعـٙ يف ايؿلاَ أنجل َٔ هٓتني  بعـ َلض عٔاٍ، ّ  1989/ متٛم15
 .(12)ٚأههٓ٘ ؾوٝض دٓات٘

  ايـ١ٜٝٓ املٛاؾك١ يًٌلٜع١ اإلهال١َٝايهلؿ١ٜ املبشح األٍٚ :  األَجاٍ 
(.)بةزوعاي ثصيوة باضاْ ُاباضآ( )بةزوعاي كةض جؤ  ئةطةض بة زوعا زةبوو ثصقى بة خوضًا زةبوو). 1

يٛ نإ األَل بايـعا٤ يتشٛيت ايبعل٠ إىل متل . ال ُتُٛل ايوُا٤ (   82،82: )بةُسي بيصيِاْ،صُاباضآ(
 بـعا٤ ايك١ٛ . ال ُتُٛل ايوُا٤  ًعريٟا بـعا٤ اذتُاك .  

امللاؿ بٗا: ايٓٗٞ عٔ ايتٛانٌ ٚايتُين  َٔ غري َباًل٠ األهباب، تلى األَٛك  َٔ غري َباًل٠ ايعٌُ، 
َٛؾايـعا٤ َؽ ايعباؿ٠، ٚيهٔ جيب إٔ ٜهٕٛ َكلْٚا با ُٖ ٌَ اي٤ٔقٟ يوعٞ ٚايعٌُ .قاٍ تعاىل: ط   ُِ َدَع  ٜيٝه

ٌُٛا َفٝيٛاٟل اٞيٜأِكَض َِ َٗا ٔؾٞ ٜؾا َٓأنٔب ًٝٛا ََ ِٔ َٚٝن َٔ ٔ٘ ٘ٔ ك٢ِمٔق ِٝ ٌُُٛك َٚإ٢ٜي ٗٓ  "يٛ  ، ٜٚكٍٛ  ايٓيب  (15املًو:)ص .  اي
.ٜٚوتؿاؿ (13)بٛاْا " ٚتلٚغ مخاُا تػـٚ ايٛري ٜلمم نُا يلمقتِ تٛنً٘ سل اهلل ع٢ً تٛنًٕٛ نٓتِ أْهِ

 .ٚغريُٖا ٚايؿالس١ ايتذاك٠ َٔ ايلمم يًٛب األكض يف ايوري مما هبل: ٌَلٚع١ٝ
: ست٢ يٛ مل تهٔ أْت  (28)بةُسي بيصيِاْ،ص .( ئةطةض تؤ ُةبيت بة ياضَ , خوا ئةغاظَيِى كاضَ. )2

ُـٜكٟا يٞ ؾإٕ اهلل هٝـبُل أَٛكٟ ، ؾٗٛ َعتُـٟ َٚعٝين، ؾُع١ٝ اهلل َع ايعبـ أَل ععِٝ دـا، ؾُٔ نإ 
ِٔ ََ َٚ ٌِ اهلل َع٘ ؾٗٛ َِٓٛك ٚيٛ خت٢ً عٓ٘  أٌٖ األكض بأهلٙ،  َٛاؾل  يكٛي٘ تعاىل: ط   َٛن٤ ٢ًٜ ََٜت ٘ٔ َع ٤ً  اي

َٛ ُٗ ُ٘ ص .)ايٛالم: ٜؾ  .ٚؿْٝاٙ ؿٜٓ٘ أَل َٔ ُٜٗ٘ َا ناؾٝ٘ :(. أ3َٟسِوُب
ئةطةض خوا باَهي بةحوشرت بساية، ئةبواية غةضبامناْ طصت بِطوخاية(،)خوا كآلوي بؤ بةِضوو .  ) 3

 يٛ:  (03)بةُسي بيصيِاْ،ص وة بِيَيتةوة(خوا زاضي بؤية بةضظ كطزؤتةوة كةضؤهةكةي ثَي) كطزووة(
تٓا، ٚاهلل تعاىل ػًل يًبًٛط غٛا٤، ػًل اهلل ايٌذل٠ َلتؿع١ أع٢ٛ اهللّ  ادتٌُ دٓاسا الْٗاكت ُهٝكـ بٝٛ

َِٓع َٛاؾل يكٛي٘ست٢  تكع عًٝٗا ايٛٝٛك،   ُُ ٘ٔ تعاىل: ط    ٤ً َٔ اي٤ٔقٟ اي ٌٖ ٜأِتٜك ٤ِٕٞص، )ايٌُٓ: ٝن  أٚثل (،  أ88ًَٟ
ٌٗ ٜٚؤٜـٙ يكٛي٘ٚأسهُ٘،  ُٓع٘ َٚٝن ٤ِٕٞ تعاىل:  ط   ًَ ُٙ ـَ ـَاك٣ ص.)ايلعـ: ٔعٓ ُٔٞك  سهُ٘ يف ٤ًٞ أٟ: ٚنٌ (.8ٔب

َهإ. ٜٚكٍٛ  ٚال مَإ ٚال ساٍ، ٜٓكّ  يف فات ُٚؿ١ ٚال ٚال ٜنٜـ ال َعني مبكـاك ٚتـبريٙ ٚقٔا٥٘
ََٚػًَٜل ٌٖ هبشاْ٘: ط  ٤ِٕٞ ٝن ًَ ُٙ ـَٖك ـّٜٔلا ص.) ايؿلقإ: ٜؾٜك  اعٛداز ال أهاي ع٢ً قا١ُ٥ تو١ٜٛ هٛاٙ أٟ: (، 2َتٞك

 .ٚاملًِش١ اذته١ُ تكتٔٝ٘ عُا ْكّ ٚال مٜاؿ٠ ٚال ؾٝ٘
ايّٝٛ ٖٛ ايـْٝا ٚ غـٟا ٖٛ ايكٝا١َ .)  (.15)بةُسي بيصيِاْ،ص  (: ئةًِطؤ زُياية و غبةيَِى قياًةت. )4

ِٓٝعِل َٚٞيَت ََِت ََا َْٞؿْى أٟ: تقنل اْو متٛت ٚ َلؿى إىل اهلل (.  َٛاؾل يكٛي٘ تعاىل:  ط   ـٖ ـٕ ٜق ص )  ٔيَػ
 (. ٚامللاؿ بايػـ: ايكٝا١َ .18اذتٌل:

                                               
-697. ٚاهٗاَات عًُا٤ نٛكؿهتإ ايعلام حملُـ منٞ 137ْ-3/134ٜٓعل: سٝا٠ األزتاؿ َٔ ايعًُا٤ األنلاؿ يًٌٝؽ طاٖل ايبشلنٞ، ( 12)

 بعـٖا.َٚا  20.ٚايٌٝؽ ستُـ ارتاٍ َؿولا يًـنتٛك عُل ع٢ً 699ْ

٢ٌ ٔؾٞ ، َباْب:(151/ 4) ايرتَقٟ هٓٔ(13)        َٛن٥ ٢ًٜ ايٖت ََٖقا َع ٘ٔ، ٚقاٍ:  ٤ً ـْٜٔح اي ْٔ َس /  4 ٚاذتانِ ، (332/ 1) َُٔشْٝض، ٚأمحـ يف املوٓـ. َسَو
 .خيلداٙ ٚمل اإلهٓاؿ ُشٝض سـٜح ٖقا: ٚقاٍ ،318

https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
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: ايقٟ ٜعٛٝو  ايلٚغ  ٖٛ ٚسـٙ أٜٟٔا ٜٓنعٗا  ) ْ(.53) ()ئةو كةغةي طياْ ئةزاطياُيض ئةغتَيَِى. 5
ُ٘ ٤ً َٚاي ٝٔٞ ٜأػقٖا ( .أٟ إٔ ايقٟ ػًكو ٖٛ ايقٟ ميٝتو، َٛاؾل  يكٛي٘ تعاىل: ط    ُُٔٝت ص .) آٍ   ُِٜش ُٜ َٚ

 (.156عُلإ: 
ميٛت مبذلؿ إٔ ُٜٛٞ . )أٟ: مبذلؿ اي١ُٝٛ (.  :اإلْوإ ال(.65)ْ (  ئيِػاْ بة وةغيةت ُاًطَى. )6

ََا  ؾاي١ُٝٛ ٚادب١ ًلعا، قاٍ ايٓيب َِل٢ئ٣ َسٗل : "  ٣ِ ا ًٔ ُ٘ َُِو ٤ِْٞ ٜي ًَ ُٞٔ ُٜٛ ٔ٘ ٢ٔ َٜٔبُٝت ٔؾٝ ِٝ ًَٜت ِٝ  إ٢ي٤ا ٜي
ُ٘ ُٖٝت ُٔ َٚ ُٙ" ََٞهُتَٛب٠١ َٚ ـَ ِٓ جيب  ع٢ً املوًِ االٖتُاّ بٗا ٚعـّ ايتؼٛف َٓٗا، ؾاملجٌ ُشٝض  ألٕ اآلداٍ  ،(14)ٔع

ِٔ َكـك٠، قاٍ تعاىل:  ط   ُ٘ َُٜؤٚػَل َٜٚي ٤ً َٗا ص.)املٓاؾكٕٛ: َدا٤َ إ٢َفا َْٞؿوٟا اي ًٝ  (. ٜٚكٍٛ تعاىل : ط  ٝنٔتَب11ٜأَد
ِِ ِٝٝه ًٜ ََٔل إ٢َفا َع ُِ َس ـَٝن ِٝلٟا َتَلٜى إ٢ٕ املٛت ٜأَس ٢ٔ ١ايُٛٝ َػ ِٜ ـَ َٛأي ًٞ ُُٖتٔكنَي  َع٢ًٜ باملعلٚف َسك٦ا ٚاألقلبني ٔي اٞي

 (. 25ص.))ايبكل٠:
( )عاقأل زوو جاض جاضَيم خةَهةتاُسًت خوا بتططَى , جاضى زووٓةَ خةَهتاُسًت خوا خؤَ بططَى.)7 

عٓـَا ػـعتين ٚغٌٌتين يف املل٠ األٚىل اهلل ٜٓتكِ َٓو ، ٚافا ػـعتين (.145)ْ ُا خةَهةتآ(:
ٚغٌٌتين يف املل٠ ايجا١ْٝ ؾًٝٓتكِ اهلل َين.  ايٌؼّ ايعاقٌ ال حيتاٍ عًٝ٘ َلتني . ٖقا َٛاؾل يكٍٛ 

ـَُؽ ٜيا  : "  ايٓيب ًٞ ُٜ ُٔ َٔ ُُِؤ ِٔ اٞي ـٕ ُدِشل٣ َٔ ٢ٔ َٚأس ِٝ  . (15) " ََٖلَت
آ .)باضآ قوضئاْ بَِيّ هةكةضآ بيبةُة ًةكةو ًةزيِة وبئَيِةوة ٓةض كةضة(،) كةض بةحةج ُاب8

إفا ٓسًُت محاكٟا محاٟل َٔ املِاسـ ٚ فٖبت ب٘ مله١ ٚ يًُـ١ٜٓ ٚعٓـَا تلدع٘   (301.)ْبةحاجي(
ٜبك٢ محاكٟا ٚال ٜتػري. اذتُاك بقٖاب٘ مله١ ال ِٜبض سادٟا.  َٛاؾل يكٛي٘ تعاىل:  ط َجٌ ايقٜٔ محًٛا 

ا املع٢ٓ ٜكٍٛ ايٌاعل ٚيف ٖق (..5ايتٛكا٠ ثِ مل حيًُٖٛا نُجٌ اذتُاك حيٌُ أهؿاكا ص. ) ادتُع١: 
 اذتاز قاؿك ايهٜٛٞ:

 ُابآ بةحاجي *** ٓةض وةكو وخؤي غٍ خِطة.كةض بةحةج 
 ٙ: ال ِٜبض اذتُاك بقٖاب٘ يًشر سآدٟا،    هٝبك٢ ساؾلٙ َـٚك٠ نُا نإ قبٌ.َعٓا

ٜـاؾع عٓ٘ ِٜٚٓلٙ إفا ظًِ،   ،ست٢ ايٝٗٛؿٟ ي٘ إي٘ : (148. )ْ(جووهةكةط , خوايةكى ٓةية. )9
ُِ ُتَلٗؿ اٜل َثاٜلَث٠١ :" ٖٚقا َٛاؾل يكٍٛ ايٓيب  ُٗ َُٛت ُّ َؿِع ََا ٍُ اإل٢ ُِ ،اٞيَعأؿ ِٖا٥ٔ َٛٔل َسٖت٢ َٚاي ٠َٝٛ ،ُٜٞؿ  ََٚؿِع

٢ّ ًٛٝ َُٞع ٌُ اٞي َُ ٢ًٜ ُتِش ٢ّ َع َُا َٗا َُٚتٞؿَتُض اٞيَػ َٛاُب ٜي َٛأت ٜأِب َُ ٍُ ايٖو َٜٝكٛ َٗا َٚ ْٖٔو َٚٔعٖنٔت٢ ايٖلٗب ٜي َُِل ِْ ِٛ أٜل ـَ َٜٚي  ٔسني٣ َبِع
 إفا ٜٚػٝج٘ ْاؿاٙ، إفا ًٜٚبٝ٘ ؿعاٙ، إفا جيٝب٘ ْاُل ي٘ املعًّٛ أسـ، إٕ ع٢ً حيٌ ال ايعًِ . ؾإٕ(16) "

 ناؾّلا. نإ ٚيٛ تلؿ، ال املعًّٛ ؿع٠ٛ إٔ ٜٚأتٞ ب٘، اهتػاخ

                                               
 (. 1627)  بلقِ اي١ُٝٛ نتاب أٍٚ يف َوًِ ُشٝض( 14)

 (. 2998 بلقِ ) َلتني دشل َٔ املؤَٔ ًٜـؽ ال باب ٚايلقا٥ل اينٖـ يف َوًِ ُشٝض (15)

 (.1752ؿعٛت٘، بلقِ) تلؿ ال ايِا٥ِ  يف باب: ، يف(557/ 1) َاد٘ هٓٔ ابٔ (16)
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: ارتتإ ه١ٓ ٚيهٔ يٝى  قٛع ايعٔٛ بايهاٌَ ،  (165.)ْ(خةتةُة غوُِةتة ، ُةن هة بِا)  .10
امللاؿ بٗا :  ايٛه١ٝٛ ٚاالعتـاٍ )أ١َ ٚهٛا( ال إؾلاط ٚال تؿلٜط.  ٖقا َٛاؾل يكٛي٘ تعاىل:  ط  

ِِ َٜٚنَقٔيٜو َٓاٝن ًٞ ١َٟٖ َدَع  (.143ََٚهٟٛا(. )ايبكل٠:  ٝأ
ُٕ َٜٝهٛ َٚ ُٕ َِْج٢ ٔػَتا  .ايـٜو نعلف أٚ نايٓٛا٠ ايقنل َـػٌ ؾٛم ؾلدٗا أع٢ً يف تهٕٛ دًـ٠ بكٛع   األُٞ
١ٖٝٓ ٘ٔ َٚايٗو ِٕ ٔؾٝ َٜٛع اٜل ٜأ َٗا ُتٞك ٥ً َٗا ُدِن٤ْ َبٌ ٝن ِٓ ََٚفٔيٜو َٔ ـٜٔٔح ،  ّٚ ٔيَش ١ٜٖٝ ٝأ ٔٛ َٞ - َع ٔٓ ُ٘ َك ٤ً َٗا اي ِٓ ٕٖ - َع ََِلٜأ٠ٟ :" ٜأ  ا
َِْت ُٔ ٜنا ١َٔٓ َتِؼٔت ـٜٔ َُ َٗا ٜؾٜكاٍ ٔباٞي ٞٗ ٜي ٖٓٔب ٢ٗٔهٞ " اٜل:   اي ِٓ ٕٖ ُت َُِلٜأ٠ٔ ٜأِسٜع٢ َفٔيٜو ٜؾإ٢ ًٞ   .(17)" اٞيَبِعٌ إ٢ٜي٢ َٜٚأَسٗب ٔي

َاؿَُت سٟٝا ؾاهلل   :(583.)ص(،)غةضى بآ ِضؤظي هةشَيط خاكاية(خوا تاغةض بسا ِضظقيض ئةزا .  11
ض إال ٜلمقو.) املؼًٛم ايقٟ ال كمم ي٘ َٝت يف ايكرب . َٛاؾل يكٛي٘ تعاىل:  ط َٚا َٔ ؿاب١  يف األك

 ايكـي كٚغ إٕ ": قاٍ   ايٓيب عٔ  َوعٛؿ بٔ اهلل عبـ .  )عٔ(.6.) ٖٛؿ: ع٢ً اهلل كمقٗا ص
 . (18)كمق٘"  توتهٌُ ست٢ متٛت ئ ْؿوا إٔ كٚعٞ يف ْؿح

:  اؾعٌ ارتري ٚاكّ ب٘ يف املا٤ ، ٚال متٓٔ ع٢ً َٔ أسوٓت (152)ْ (ضاكة بلةو بيسة بةزةَ ئاوا. )12 
ايجٛاب ايعادٌ ؾاهلل ال ٜٔٝع أدلى، ٚال تٓـّ ع٢ً ؾعٌ اذتوٓات أبـا. ٖٚقا  َٛاؾل إيٝ٘ ٚال تٓعل 

ًٝٛا َٚاٞؾَع َِٝل يكٛي٘ تعاىل: ط   ِِ اٞيَؼ ٤ًٝه َٕص . )اذتر: ٜيَع ًُٔشٛ  (.77ُتٞؿ
 :اَـؿ كدًو  بكـك بواطو، َٛاؾل يكٛي٘ تعاىل: ط (82)ْ (بةقةز بةِضةي خؤت ثَيت ِضابلَيصة. )13

َٔ ِْٜؿٝكٛا َفاإ٢ َٚاي٤ٔقٜ ِِ ٜأ ِِ ُِٜول٢ٝؾٛا ٜي َٕ َٜٞكُتُلٚا َٜٚي َٔ َٜٚنا ِٝ َّا ص.) ايؿلقإ: َفٔيٜو َب َٛا  (.ٚقاٍ هبشاْ٘: ط 67ٜق
ُٓٝ ِٔ َهَع١ٕ ُفٚ ٔؿِلٔي َٔ ٔ٘  أٚ إعواكٙ أٚ ٜواك اينٚز ؾاإلْؿام ع٢ً األٌٖ ٚاألٚالؿ عوب (.7ص.)ايٛالم:  َهَعٔت

 عوب ايٓؿك١  ٚتهٕٛ   ٚطٍٛ غ٢ّٓ أٚ قـك٠ َٔ أعٛاٖا َا إال ْؿوٟا اهلل ٜهًـ ال إف ٚاؾتكاكٙ، غٓاٙ
 .َاٍ َٔ ميًو َٚا ايلدٌ ؿػٌ

( ٚؿٜٓ٘ بايعال١ْٝ  ؿع٠ٛ ايٓيب ستُـ)  :(85.)صبةئاشلطا خؤشة(  باُطي ًوحةممةز .)14 
مجٌٝ ٚسًٛ.  امللاؿ ب٘ ايِلاس١ ٚايِـم ٚادتٗل باذتل، ٚعـّ نتُاْ٘ ست٢  ٜعلؾ٘ ادتُٝع ٚال 

ـَِع ُِ َُا خيؿ٢  ٚتكاّ اذتذ١  ٜكٍٛ تعاىل: ط  َ ا ََُل ص .)اذتذل:  ٔب  نُا ٚأعلٓ٘ ب٘ ادٗل :(. أ94ُٟتِؤ
 .كبو أَلى

ًش١ٝ ٚامنا بايعٌُ )ايـٜٔ يٝى بايٌهٌ  ٚاملعٗل : ايـٜٔ يٝى باي(79)ْ (بةِضيض ُية بة ئيصة.)15
:" إٕ اهلل ال ٜٓعل إىل أدواَهِ ٚال إىل ُٛكنِ ٚيهٔ  ٚامنا بايؿعٌ ٚايوًٛى (.  َٛاؾل يكٍٛ ايٓيب 

 .  (19)ٜٓعل إىل قًٛبهِ ٚأعُايهِ"
بأٟ  :: نٝؿُا تٛمٕ ٜٛمٕ يو،  أٟ(83)ْ(بةض عةياضةن بجَيويت بةو عةياضة بؤت زةثَيوُةوة. )16

ِٔ ََ ٌِ َكٝاي  أٚ َعٝاك تٛمٕ يًٓاي   ٜٛمٕ يو بٓؿى املعٝاك ،  َٛاؾل يكٛي٘ تعاىل: ط   َُ  ُه٤ٟٛا َِٜع
                                               

 (.5271ارتتإ بلقِ) يف دا٤ َا باب ، (790/ 2) ؿاٚؿ أبٞ هٓٔ(17)

 .(2914 كقِ ، 7/314) ايبناك َوٓـ (18)                  

 (.2564َٚاي٘ ) ٚعلٓ٘ ٚؿَ٘ ٚاستكاكٙ ٚػقي٘ املوًِ ظًِ حتلِٜ َوًِ، باب ُشٝض (19)                   



 ( يًٌٝؽ ستُـ ارتاٍ أمنٛفدا ةُسي ثَيصيِاْثنتاب ) –ؿكاه١ ؾك١ٝٗ تأ١ًُٝٝ  -األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ 
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥881)
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٘ٔ ص. )ايٓوا٤: ُِٜذَن  نُا ؾهٔ ميٛت ال ٚايـٜإ ٜٓو٢، ال ٚاإلثِ ٜب٢ً ال : "  ايرب (.ٜكٍٛ ايٓيب 123ٔب
 . (20)تـإ " تـٜٔ نُا ٦ًت

: اهلل ٜكتّ ملاعن  ادتًض َٔ املاعن (160)ْ (شاخساض ئةغتَيِآخوا حةقي بعُي كؤأل هةبعُي . )17
ٕٖ َٛاؾل   يكٍٛ ايٓيب   ،فٟ قلٕ  َٗا إ٢ٜي٢ اٞيُشٝكَٛم : "  ٜيُتَؤٗؿ ًٔ ِٖ َّ ٜأ ِٛ َٜ ١ََٔ َٝا ٌٖا٠ٔ ُٜٜكاَؿ َسٖت٢ اٞئك ًَٞشا٤ٔ ٔيً  اٞيَذ

َٔ ٌٖا٠ٔ َٔ َْا٤ٔ اي  . (21)"  اٞيٜكِل
: ايٝـ اييت متتـ (191)ْ (ص بلطآ باشرتة هةزةغتآ بؤ وةضططتّئةو زةغتةي بؤبةخصني زضَي. )18

يًعٛا٤ أؾٌٔ َٔ اييت متتـ يألػق.  امللاؿ ب٘ ايٝـ املعٛا٠٤ ػرْي َٔ اييت تأػق .  َٛاؾل يكٍٛ ايٓيب 
 ُـ َٝ َٝا : "   اٞي ًٞ ِْٝل اٞيُع َٔ َػ ـٔ َٔ َٝ ٢ًٜ" اٞي  .(22)ايٗوٞؿ
يٛ نإ األؾ هٓـا ألػٝ٘، ؾإٔ ايٌل    :(591)ص خوا بَيت( بطا هةثصت بطا بَيت ًةطةض بةآل هةالي . )19

َٓا ي٤ٔ بعٝـ عٓ٘ اال إفا نإ فيو ايٌل  َٔ قٔا٤ اهلل ايقٟ ال كاؿ ي٘ .قاٍ تعاىل: ط  ٝقٌ َِٔٝب  ََا إ٢ال٤ ُٜ
ُ٘ ٜنَتَب ١ً َٓا ص.) ايٓوا٤: اي ٕٖ : "   (. ٜكٍٛ ايٓيب 23ٜي َٔ إ٢ َٔ ُُِؤ ٢ٔ اٞي َٔ ُُِؤ ًٞ َٝ ٔي ِٓ ٢ٕٜناٞيُب ـٗ ا ٌُ َٜ ُ٘ ُٔ ّٔا َبِع  َبِع

ًَٖبٜو ُ٘ "بني  َٚ َُأبَع  . (23)ٜأ
َٛاؾل ملا  :  ادتٛع ي٘ دقك َٔ ايٌل ) ايٛس١ٌٝ ( .(97)ْ (بطغيةتي ِضةطي ٓاضي ثَيوةية. )20  

ٜٚكٍٛ: " ايًِٗ إْٞ أعٛف   .(24)ٚايؿكل" ايهؿل َٔ بو أعٛف إْٞ ٜكٍٛ:"ايًِٗ    ايٓيب دا٤ يف ؿعا٤
 "يٛ: قاٍ أْ٘  عًٞ عٔ ٜٚؤثل ؿٜٓٓا َكاُـ َٔ ايؿكل . ٚيٝى(25)بو ادتٛع ألْ٘ ب٦ى ائذٝع"

 يكتًت٘". كداٟل ايؿكل نإ
تكٛعٗا  ايٝـ اي١يت: (195)ْ(زةغتآ شةضع بيربآ خوَيين ُية، زةغتَيم حاكٍ بيرِبآ خوَيين ُية. )21

ألٕ ٖقا اذتهِ َبين ع٢ً   ،ايٌلع ال ؿّ هلا )ال عٛض هلا(.  ) ايٝـ اييت ٜكٛعٗا اذتانِ ؿَٗا ٖـك (
ايعـٍ ٚاذتل، ٚبأَل َٔ اهلل، ؾٗٞ ٜـ ػا١ٓ٥  ٚػبٝج١ َٚوتشك١ هلقٙ ايعكٛب١ املٓني١ َٔ اهلل تعاىل،  

ُِ َٜٚيا قاٍ تعاىل: ط ًٔ ـّا َكٗبٜو َٜٞع َٚايٖواك٢ُم (. 42ص.)ايهٗـ :   ٜأَس ُٜٛعٛا َٚايٖواك٢ٜق١ٝ قاٍ تعاىل: ط     ٜؾاٞق
َُا ُٗ َٜ ـٔ ِٜ َُا َدَنا٤ّ ٜأ َٔ َْٜهااٟل ٜنَوَبا ٔب ٘ٔ ص )املا٥ـ٠: َٔ ٤ً  ع٢ً يالعتـا٤ اينادل٠ ايٛسٝـ٠ ايعكٛب١ (، ؾ38ٞٗاي
 ٖٞ اييت املٓاهب١ ايعكٛب١ يهٓٗا ايٓاي، بعض َٓٗا ْؿل ٚإٕ ايعكٛب١ ٖٚقٙ .سل بػري ٚأػقٖا األَٛاٍ
 ٚأْؿوِٗ ٚأعلآِٗ. أَٛاهلِ ع٢ً ايٓاي ألَٔ ٚتٛؾريا يًولق١، َٚٓعا تأثريا األًـ

                                               
 (.20262بلقِ) . (178/ 11) ايلمام عبـ َِٓـ (20)                  

٢ِ باب (16/ 8) َوًِ ُشٝض(21) ٢ِ، بلقِ) َتِشل٢ٜ ًٞ  (.6745ايع٥

ـَٜق١ٜ ٜيا َباب: (446/ 3)ايبؼاكٟ ُشٝض(22) ِٔ إ٢ي٤ا َُ ِٗل٢ َع ٢ّٓ بلقِ )  ٜظ  (. 1427ٔغ

ٌِٔبٝٔو َباب: (489/ 1) ايبؼاكٟ ُشٝض(23) َُأبع٢ َت ـٔ ٔؾٞ اٞيٜأ َُِؤذ ٙٔ. اٞي ِٝل٢  َٜٚغ
ٍُ ََا باب(476/ 4) ؿاٚؿ أب٢ هٓٔ(24) َُِبَض إ٢َفا َٜٝكٛ  .ٜأ

 .األِهٔتَعاَف٠ٔ ٔؾ٢ باب  (565/ 1) ؿاٚؿ  أب٢ هٓٔ(25)



 نُاٍ ُاؿم ٜاهني أ. ّ. ؿ.
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:  : ايهقب ال ٖٛ ؾلض ٚال ه١ٓ . َٛاؾل يكٍٛ ايٓيب (201)ْ (زضؤ ُةفةضظةو ، ُة غوُِةت). 22 
  " ِِ ٜٖاٝن ٕٖ َٚاٞيٜهٔقَب، إ٢ ـٟٔ اٞيٜهٔقَب ٜؾإ٢ ِٗ ـٟٔ َٚاٞيٝؿُذَٛك اٞيٝؿُذٛك٢، إ٢ٜي٢ َٜ ِٗ ٖٓاك٢، إ٢ٜي٢ َٜ ٕٖ اي ٌَ َٚإ٢ َٝٞهٔقُب، ايٖلُد  َسٖت٢ ٜي

ـَ ُٜٞهَتَب ِٓ  .(26)" ٜنٖقاّبا اهلٔل ٔع
ََٓت 202()ْزضؤظْ زوشًِى خواية.  )24 ٘ٔ (: ايهافب عـٚ اهلل .  قاٍ تعاىل: ط  ٜيِع ٤ً ٢ًٜ اي اٞيٜهأفٔبنَي ص،  َع

61ٖٕ)آٍ عُلإ: َ٘ (.  قاٍ تعاىل: ط   إ٢ ٤ً ـٟٔ ال اي ِٗ َٜ ِٔ ََ َٛ  (.28ٜنٖقاْب ص، )غاؾل: َُِول٢ْف ُٖ
ٓةض خوا هة (، ) خوا خؤي ئةًيِآ و ًوَهلي( )  838()ص)زوُيا تا غةض بؤكةس ُاًيِآ.   25

ال تـّٚ ايـْٝا ألسـ َُٗا نإ .  :(300)ص ٓةض خوا خواية، زُيا كاوباية((،)قةضاضةكةى زةًَيَِى
. اهلل ٖٛ ايـا٥ِ ٚ باقٞ األًٝا٤ نايتدي ايٝابى ٚايلٜاغ )ال ؿٚاّ  ايـا٥ِ ٖٛ اهلل ٚ ًَه٘ ٚ ايباقٞ ما٥ٌ

ٌٗ يكٛي٘هلا(. ايـا٥ِ ايقٟ ال ٜتػري ٚال ٜنٍٚ ًَه٘ ٖٛ اهلل ايكاؿك ايكاٖل . َٛاؾل  ِٔ تعاىل: ط ٝن َٗا ََ ِٝ ًٜ  َع
( ٣ٕ َِٜبٜك٢ (26ٜؾا َٚ ُ٘ ٢ٍ ُفٚ َكٚبٜو َِٚد ٢ّ ص )ايلمحٔ:  اٞيَذال ٌٗ(، 37-26َٚاٞئأٞنَلا ٤ِٕٞ ٚقاٍ تعاىل: ط ٝن  إ٢ي٤ا َٖأيو٠ ًَ

ُ٘ ص .)ايكِّ: َٗ  (.88َِٚد
:دًـ  (123)ْ ثَيػيت غةط بةزةبار خاوَيّ ُابَيتةوة، غةط  بةشؤضيّ طآلوي زةضُاضى(. ) 26

ايهًب ال ٜٛٗل بايـباغ١ . ) ألْ٘ صتى ايقات ٚايعني(. ؾايهًب ال ٜتٛٗل بايػوٌ، ٚايٌؼّ ايؿاهـ 
ُ٘ٚايؿادل ال ًِٜض أب ١ً َٚاي ـٟٔ اٜل ـٟا.  ٜكٍٛ تعاىل: ط   ِٗ َٜ َّ ِٛ (.  ٜكٍٛ تعاىل: 24اٞيٜؿأهٔكنَيص .)ايِـ:  اٞيٜك

ُ٘ ١ً َٚاي ـٟٔ اٜل ط   ِٗ َٜ َّ ِٛ ُٔنَي ص.)ايتٛب١: اٞيٜك (. ٜكٍٛ اإلَاّ أبٛ ًذاع أمحـ بٔ اذتوني األُؿٗاْٞ : 19ايع٤أي
 .(27)أسـُٖا" َٔ أٚ َُٓٗا تٛيـ َٚا ٚارتٓنٜل ايهًب دًـ إال بايـباؽ تٛٗل املٝت١ "دًٛؿ

: سٝجُا ٚدـ ايؿلض ؾإٔ ايو١ٓ باط١ً ) َرتٚن١ (130)ْ () تا فةضظ وةغتا بَيت غوُِةت بةتاَهة. 27
ٍُ  ،ايٓؿٌ" ١ًَُٗٚ٢ ( . ٚايكاعـ٠ ايٌلع١ٝ : "ايؿلض َكـّ عً َٜٝكٛ . ٍَ ٕٖ:    اهلٔل َكُهٛ َ٘ " إ٢ ٤ً  ٜؾَلَض اي

َٖا" ٜؾال ٜؾَلا٥َٔض ُٝٚعٛ َٔ   .(28)ُت
: افا نإ بٝتو عاد١ ي٤ٌٞ ؾإٔ أػقٙ إىل املوذـ (130)ْ (تا ًاأل وةغتا بَي ًعطةوت حةضاًة. )28

 مبٔ : "ٚابـأ سلاّ . ؾبٝتو أٚىل َٔ املوذـ يف هـ ائلٚكٜات،  ٖقا َٛاؾل  يكٍٛ ايٓيب 
 .يف االْؿام ايِـق١ عٝايو ع٢ً اآلػلٜٔ يف نإ َٔ قـّ: أٟ ، (29)تعٍٛ"

: ٜكاٍ ٖقا يًٌؼّ ايعٓٝـ عٓـَا َلت عًٝ٘  (130)ْ(ةقزُةيِا هةتةبةق ُةيوت اهلل ظةزتا . ) 29
ناكث١ تقنل اهلل ٚعًِ ػٛأٙ ٚدًٗ٘ ٚاعرتف بػباٚت٘، ايٓـّ بعـ  ؾٛات اآلٚإ  ال ٜؿٝـ.ٜكٍٛ اهلل 

َّ ِٛ َٜ ُٔنَي ٜؿُعَٜٓ ال تعاىل: ط  ِِ ص.)غاؾل: ايع٤أي ُٗ ُ٘ إ٢َفا ٢(. ٜكٍٛ تعاىل: ط َسٖت52ََِعٔقَكُت ٍَ اٞيَػَلُم ٜأِؿَكٜن  ٜقا

                                               
 ( 2607 بلقِ) ايِـم ٚسؤ ايهقب قبض باب ٚاآلؿاب ٚاي١ًِ ايرب نتاب: َوًِ ُشٝض(26)

 .8ؾتض ايكلٜب اجملٝب  البٔ قاهِ ايػنٟ ْ (27)

 (. 10/12 ) ) ايوٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ(28)

 (.1360غين، بلقِ ) ظٗل عٔ إال ُـق١ ال باب( 517/ 2) ايبؼاكٟ ُشٝض(29)



 ( يًٌٝؽ ستُـ ارتاٍ أمنٛفدا ةُسي ثَيصيِاْثنتاب ) –ؿكاه١ ؾك١ٝٗ تأ١ًُٝٝ  -األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ 
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ََُٓت ُ٘ آ ْٖ َ٘ ال ٜأ َِٓت اي٤ٔقٟ إ٢ال٤ إ٢ٔي ََ ٘ٔ آ ُٓٛ ٔب ٌَ َب َْٞا إ٢ِهَلا٥ٔٝ َٔ َٜٚأ ُٔنَي َٔ ًٔ ُُِو َٕ( 90)اٞي ـِ آآل َِٝت َٜٚق َِ ٌُ َع َٔ َٚٝنَٓت ٜقِب َٔ 
َٔ ص )ْٜٛى:  ـٜٔ ُُٞؿٔو  (.91-90اٞي

. ايـْٝا عباك٠ عٔ بابني تـػٌ َٔ األٍٚ (206)ْ (زةِضؤيزوُيا زوو زةضطةية هةوآ زَيي هةوآ . ) 30
ـَ ،ٚختلز َٔ ايجاْٞ ِٝ َٕ قاٍ تعاىل:ط ن ٘ٔ َتٞهٝؿُلٚ ٤ً ِِ ٔباي ُِٓت َٛاّتا َٚٝن َِ ِِ ٜأ َٝاٝن ِٖ ٜؾٜأِس ِِ ُث ُُٔٝتٝه ُٜ ِٖ ِِ ُث ٝٔٝٝه  ُِٜش

ِٖ ٘ٔ ُث ِٝ َٕ ص. إ٢ٜي  .  (28ايبكل٠: ) ُتِلَدُعٛ
: ايـْٝا هٛم اهلل.  َٚنكع١ اآلػل٠  َٚهإ امللاع١ ٚجتاك٠ ًٚلا٤ (206)ْ(زوُيا باظاِضى خواية. )31

ٕٖ    .ًلٟا أٚ ػريٟا اآلػل٠ يف عًُ٘ مثاك ْاٍ ايـْٝا يف عٌُ :َٔ ادت١ٓ، أٟ َ٘ ٜكٍٛ تعاىل:   ط إ٢ ١ً  اي
ًَِتَل٣ َٔ ا ٓٔنَي َٔ َٔ ُُِؤ ِِ اٞي ُٗ ُِٗ ٜأْٝؿَو َٛاٜي َِ ٕٖ َٜٚأ ُِ ٔبٜأ ُٗ ١ٜٖٓ ص.)ايتٛب١:  ٜي ٌٗ (. ٜكٍٛ ايٓيب 111ادٜت ٖٓاي٢ : " ٝن  اي
ـُٚ ُ٘ ٜؾَبا٥ْٔع َِٜػ َٗا َْٞؿَو ُُِعٔتٝك ِٚ ٜؾ َٗا ٜأ  .(11)" َُٛٔبٝك

ًطزو شةيتاْ زةغتى ىَل ٓةَي ئةططَى , ظيِسوو ( ) 839صزواي ًطزْ ِضةمحةت ضاكة(، ). ) 32   
ـ َٛت ايٌؼّ ايرتسِ بع :(021)ص ُاثياويية(ًطزوو كوشنت ُيصاُةى (.) زةغتى ىَل ٓةَهِاططَى

. ايٌٝٛإ ٜرتى املٝت ٚال ٜكرتب َٓ٘ بُٝٓا عًٝ٘ ٤ًٞ دٝـ. جيب ايرتسِ ع٢ً ايٌؼّ بعـ َٛت٘
االْوإ اذتٞ ٜقنلٙ ٚ ٜػتاب٘. افا َات ابٔ أؿّ تلن٘ ايٌٝٛإ ذتاي٘ ٚمل ٜتعلض ي٘ . قتٌ املٝت 

ٍَُكُه َٛاؾل يكٍٛ ٚٓلب٘ َٔ عالَات عـّ ايلدٛي١. ٛ ٔ٘ ٤ً َٔ اِفٝنُلٚا : "  اي ِِ َََشأه َِٛتاٝن ِٔ َٚٝنؿ٥ٛا ََ  َع
ِِ ٢ٗ ٜ٢ٚ   .(1٥)" َََوا

خوا هة غوَهتاْ ًةمحوز )  (140)ْ(تو بِو وةغتاي ُةجاض خوزا يةكةو زةضطاى ٓةظاض. ) 33
 : من أٜٗا ايٓذاك ؿٕٚ قًل ؾاهلل ٚاسـ ٚأبٛاب ؾلد٘ أيـ باب، هًٛإ اهلل أنرب ٚ(381)ْ(طةوضةتطة

ٖٕ ٕٖ( *) ُِٜولٟا اٞيُعِول٢ َََع أععِ َٔ هوًٛإ ستُٛؿ ٚهٛٛت٘، َٛاؾل  َٛاؾل. يكٛي٘ تعاىل: ط ٜؾإ٢  َََع إ٢
(،  ٜكاٍ يف هبب َٚٓاهب١ ايك١ِ: إٔ هًٛإ ستُٛؿ ايػنْٟٛ قـ غٔب 6-5ص) ايٌلغ: ُِٜولٟا اٞيُعِول٢

أأَلٙ بإٔ عًٝ٘ إٔ حئل ي٘ إىل َٜٛا ع٢ً أسـ ايٓذاكٜٔ ٚأكهٌ إيٝ٘ يف ايٛقت املتأػل َٔ ايًٌٝ ٚ
ايؿذل نٝوا نبريا َٔ ؿقٝل ارتٌب، ٚ أُٝب ايٓذاك  بػِ ًـٜـ هلقا ايتهًٝـ املوتشٌٝ، ٚقايت ي٘ 
اَلأت٘:  من أٜٗا ايٓذاك ؾاهلل اععِ ٚأنرب َٔ هًٛإ ستُٛؿ، ؾُع طًٛع ايؿذل ٜٛلم ايباب: ٜٚبه٢ 

ري٠ هلِ، ٚبعـ ؾتض يًباب، قايٛا ي٘ : آُع يٓا تابٛتا ايٓذاك َع أًٖ٘ ٚأٚالؿٙ العتكاؿٙ أْٗا ايٓعل٠ األػ
 .(18)ؾإٕ هًٛإ ستُٛؿ قـ َات اي١ًًٝ

: ايجأك بايجأك )االْتكاّ باالْتكاّ(، ْٚؿع٘ نجري يًٛلؾني . (141)ْ (تؤَهة بةتؤَهة قاظاجني ظؤضة.  )34
ٖٓٞؿَى ٖٓٞؿى٢ َٛاؾل  يكٛي٘ تباكى ٚتعاىل: ط  اي َٔ ٔباي ِٝ ِٝ َٚاٞيَع ـَ ٢ٔٔباٞيَع ِْ ـٔ َٚاأٜل ِْ َٕ ٔباأٜل ٖٔ َٚاأٝلُف َٚايٚو  ٢ٕ  ٔباأٝلُف

                                               
٢ٌ باب (140/ 1) َوًِ ُشٝض(30) ِٔ ٤ُٔٛٓ ٜؾ ُٛ  .اٞي

 (.4900املٛت٢ بلقِ ) هب عٔ ايٓٗٞ يف باب(691/ 2) ؿاٚؿ أبٞ هٓٔ(31)

 .172ْ ب١ْـٟ بٌٝٝٓإ( 32)



 نُاٍ ُاؿم ٜاهني أ. ّ. ؿ.
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ٚٔ 45ِِص.)املا٥ـ٠: ٔبايٚو َٜٚيٝه ٢ْ ٔؾٞ (، ٜٚكٍٛ هبشاْ٘ ط َِا َٝا٠٠ اٞئك ِِ اأٜلٞيَبأب ٝأٚٔيٞ َٜا َس ٤ًٝه َٕ ص.  ٜيَع َتٖتٝكٛ
 (.179)ايبكل٠: 

: ال تهٌُ ب٘ ادتُع١.هاقط ايعـاي١ ) أٟ ٖقا ًؼّ ال (147)ْ (جوًعةي ثآ تةواو ُابَيت. )  35 
َُُع١ٝ :  " ْؿع ي٘ ٚال ق١ُٝ (. ؾاقـ يأل١ًٖٝ،  ٜكٍٛ ايٓيب  ٢ًٜ َٚأدَب٠١ اٞيُذ ٌٚ َع ٣ِ ٝن ٢ًٜ إ٢ال٤ َسأي  ٜأِكَبَع١ٕ َع

٢ًٜ ِٖٔب٢ٚ َع ًٝٛٔى ، اي ُِ َُ َُِلٜأ٠ٔ ، َٚاٞي َُل٢ٜض٢ ، َٚاٞي  .(11)" َٚاٞي
: ١٦َ ف٥ب ٚ تٛب١ ٚاسـ٠ (242)ْ (يةن تةوبة، ٓةظاض طوُاح و يةن تةوةبةغةزطوُاح و .  )36

ٌِ َٟ َٜا .أيـ فْب ٚتٛب١ ٚاسـ٠،َٛاؾل يكٛي٘ تعاىل:  ط ٝق َٔ ٔعَبأؿ ٢ًٜ ٜأِهَلٝؾٛا اي٤ٔقٜ ِِ َع ٢ٗ ِْٝؿٔو ٛٝٛا ال ٜأ َٓ  َتٞك
ِٔ َٔ ١َُٔ ٘ٔ َكِس ٤ً ٕٖ اي َ٘ إ٢ ٤ً َُْٛب َِٜػٔؿُل اي ُٔٝعٟا ص.)اينَل: ايٗق  نإ ؾُٝٔ نإ : " قاٍ (. ٚقاٍ ايٓيب  53 َد

 قتٌ إْ٘ ؾكاٍ ؾأتاٙ كاٖب ع٢ً ؾـٍ األكض أٌٖ أعًِ عٔ ؾوأٍ ْؿوا ٚتوعني توع١ قتٌ كدٌ قبًهِ
يهٔ مما ٜٓبػٞ ايتٓبٝ٘ عًٝ٘ ٖٓا إٔ قـ ٜتؼق  فيو . (11)تٛب١..." َٔ ي٘ ؾٌٗ ْؿوا ٚتوعني توع١

فكٜع١ إىل ايتوٜٛـ يف ايتٛب١ ٚكمبا إىل ايتهجري َٔ ايو٦ٝات عذ١ أْ٘ إفا تاب هٝػؿل ي٘ َا هبل، ٚيهٔ 
 َٔ ُٜٔٔ ي٘ ايبكا٤ يف اذتٝا٠ يهٞ ٜلمم ايتٛب١، ٚقـ ال ٜٛؾل يًتٛب١ ٜٚهٕٛ ي٘ ه٤ٛ ارتامت١. 

ٚ تل٣  ،: إكؾع كأهو ٚ اعلف اهلل(244.)ْ(غةض ٓةَهَيِة ، خوا ببيِة غةغةضٓةَهرِبة خوا بِا. )  37
)اتل اهلل  سٝح ٜكاٍ فيو يًٌؼّ ايعامل: اهلل بعني عكًو، ٖقٙ ِْٝش١ عع١ُٝ تٛد٘ ملٔ نإ ظاملا.

(. ٚاألَل بتك٣ٛ اهلل ٚتقنري اإلْوإ بٗا ًَٛٛب ًلعا، ست٢ ال ٜتعلض يعقاب اهلل ٚيعً٘ ٜتٛب،  
َِٟٛا َٚاٖتٝكٛا يكٛي٘ تعاىل: ط   َٜ َٕ ٘ٔ ُتِلَدُعٛ ٘ٔ ص، )ايبكل٠:  إ٢ٜي٢ ٔؾٝ ٤ً  (.281اي

ُ٘: ايّٓٛ أػٛ املٛت .َٛاؾل يكٛي٘  تعاىل: ط  ا(167)ْ (خةو بطاى ًةضطة . )38 ٤ً َٛؾ٢٤ ي ِْٝؿَى ََٜت  اٞيٜأ
َٗا ٚاي٤ٔتٞ ٔسنَي ِٛٔت ََ ِِ ُُِت ٜي َٗا ٔؾٞ َت َٔ َٓا  ايتِلف عٔ حيبوٗا ايّٓٛ ٚقت (، أٟ: ٜتٛؾاٖا42ص، ) اينَل: ََ
 . (1١)املٛت ٚال ٜٓاّ أٌٖ ادت١ٓ " أػٛ ايّٓٛ : "اهلل   كهٍٛ َكبٛض،   ٜٚكٍٛ ٤ًٞ نأْٗا

: املا٥ـ٠ ايؿاكغ١ ال حتتاز إىل ايتو١ُٝ عًٝٗا .  (254)ْ(ُاكطىغفطةي بةتاأل بػٍ اهلل ىَل .  ) 39
، ٜكٍٛ ( ٜعٛٝ٘ ال اي٤ٌٞ ؾاقـ: ) املٌٗٛك٠ اذته١ُ ٚيف ٌٜٚب٘ ٖقا املجٌ قٛهلِ:" ادتٛؿ باملٛدٛؿ" ،

َ٘ ٜؾاٖتٝكٛا تعاىل: ط  ٤ً ِِ ص، ؾايكـك٠ ٚاالهتٛاع١ ًلط أهاهٞ َٔ ًلٚط تٓؿٝق ايتهايٝـ  ََا اي ِٜٛعُت اِهَت
 يٌلع١ٝ، ؾايتهًٝـ باألَٛك ٜـٚك َع ايكـك٠ ٚاالهتٛاع١ ٚدٛؿا ٚعـَا.ا

:  يًُٓاطل اذتاك٠ ٚ ايباكؿ٠ كب ٚاسـ ، ؾال (174)ْ(خواي طةضًياْ وكوَيػتاْ ٓةض يةكَيلة.) 40
٢ٔ تكًل ٚال تتأثل باألسٛاٍ ٚايتكًبات.. َٛاؾل يكٛي٘ تعاىل: ط  َكٗب ِٝ ٌِل٢ٜق َُ ٢ٔ ص .)  ََٚكٗب اٞي ِٝ َُِػل٢َب اٞي

ُِ ٜؾال (.ٚقاٍ تعاىل: ط 17ايلمحٔ: ٌَاك٢م٢ ٔبَلٚب ٝأٞقٔو َُ ََُػاك٢ٔب ص.) املعاكز: اٞي  (.40َٚاٞي
                                               

 (.3/184) . يًبٝٗكٞ ايهرب٣ ايوٓٔ(33)

 2677 كقِ أسِاٖا َٔ ٚؾٌٔ تعاىل اهلل أمسا٤ يف باب ٚايتٛب١ ٚايـعا٤ ايقنل يف َوًِ أػلد٘(34)

 .(282/ 1) األٚهط يًٛرباْٞ  املعذِ (35)                  
 



 ( يًٌٝؽ ستُـ ارتاٍ أمنٛفدا ةُسي ثَيصيِاْثنتاب ) –ؿكاه١ ؾك١ٝٗ تأ١ًُٝٝ  -األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ 
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: ادتاَع ال ٜهٕٛ (388)ْ (ًطزوو بَى كفّ هةًاَي زةضُاضَى) (386)ْ (ًعطةوت بآ ًةال ُابآ. )41
َٔ أؾكل ايٓاي ؾٝذب ع٢ً أغٓٝا٤  بـٕٚ إَاّ، ٚاملٝت ال خيلز َٔ بٝت٘ بـٕٚ نؿٔ، ست٢ يٛ نإ

املوًُني تٛؾري ايهؿٔ ايالمّ ي٘، ؾاهلل ٜـٜل مجٝع األَٛك، نٌ َٔ ايؿكري ٚايػين البـ إٔ حيٌِ ع٢ً َا 
ـَٚبُل ُٜ ََِل ٖٛ ٓلٚكٟ . قاٍ تعاىل : ط   َٔ اٞيٜأ َُا٤ٔ َٔ  نًٗا ارتال٥ل أَل (. أٟ:6اٞيٜأِكض٢ ص.)ايوذـ٠:  إ٢ٜي٢ ايٖو

 .ٚاملٓع ٚايعٛا٤ ٚامللض ٚايِش١ ٚاملٛت باذتٝا٠
: ٜـا بٝـ ٚايك٠ٛ َٔ اهلل تعاىل . املكِٛؿ ب٘ تٛسٝـ ايك٠ٛ (191)ْ(زةغت هةزةغت قوةت هةخوزا. ) 42

ُُٛا ِٔ َٚاِعَت ٢ٌ ٚايلأٟ ٚايه١ًُ أٚال ثِ ايتٛنٌ ٚاالعتُاؿ ع٢ً اهلل تعاىل، ٜكٍٛ تعاىل :  ط   ٘ٔ ٔبَشِب ٤ً  اي
ُٔٝعٟا َٚاٜل103آٍ عُلإ: َتٜؿٖلٝقٛا ص ،) َٚال َد َٓاَمُعٛٞا (. ٜكٍٛ تعاىل :  ط    ًٝٛٞا َت ٌَ ََٖب ٜؾَتٞؿ ِِ ص ،  ََٚتِق ك٢حٝيٝه

 (.46)آٍ عُلإ: 
ٜتعجل  -قٌ ٖٛ اهلل أسـ -عٓـ  قلآت٘ يوٛك٠ )اإلػالْ( (:357)ْ( هة قى ٓو اهلل غامتة ئةكا. )43

عـؿ آٜاتٗا أكبع، ٚاييت تكلأ يف ؾٗقٙ ايوٛك٠ َٔ قِاك ايوٛك ٚ، ٚخي٤ٞٛ. أٟ داٌٖ :ال ٜعلف ٦ًٟٝا
 املؿلٚض إتكإ تالٚت٘ ٚعـّ ارتٛأ ؾٝٗا.  ايًِٛات نجريا،

: املوٝشٞ ع٢ً ؿٜٓ٘ ٚ  ايٝٗٛؿٟ ع٢ً (276)ْ (عيػايي بةزيين خؤي ًوغايي بةزيين خؤي. )43
 َا ٚعًِٝٗ يًُوًُني، َا ؾًِٗ ٚاملوًُني، ايقَٝني بني املواٚا٠ االهالّ قلك ملاَٛاؾل  املجٌ ؿٜٓ٘. 
(.  ٚقاٍ 6ايـ١ٜٝٓ قاٍ تعاىل: ط  يهِ ؿٜٓهِ ٚيٞ ؿٜٔص .)ايهاؾلٕٚ: سلٜتِٗ هلِ ٚنؿٌ عًِٝٗ،

ََٚفٔيٜو256هبشاْ٘ : ط ال إنلاٙ يف ايـٜٔص.) ايبكل٠ :  َٚا اتلنِٖٛ: " املكلك٠ ايؿك١ٝٗ يًكاعـ٠ تبعا  (. 
٢ اهلل تعاىل، ٖٚقا ال ٜٓايف ؿعٛتِٗ ، ٖقا يف ايتعاٌَ ايـْٟٝٛ، ٚيف اآلػل٠ أَلِٖ ٚسوابِٗ عً" ٜـٜٕٓٛ

 إىل ايـػٍٛ يف ؿٜٔ اذتل  بأهًٛب اذتٛاك ٚاذته١ُ ٚاملٛعع١ اذتو١ٓ.
: ايٌٜٛ ملٔ ٜكٍٛ ي٘ ؾلعٕٛ : ٜا (291)ْ(قوِض بةغةض ئةو كةغةي فريعةوْ ثآي بَوآ كافط. ) 44

 ملٔ بًؼ أنؿل(: أًٗل َٔ نؿل ؾلعٕٛ ، ٖقا املجٌ ٜٔلب  هة كفطى فريعةوْ ًةشٔوضتطةناؾل . )
ٞٚ املتُلؿٜٔ، ٚايتهؿري َوأي١ ػٛري٠ دـا، ٜكٍٛ ايعتا٠ ٚأععِ ايهؿل٠ ٖٓٔب ٍَ إ٢َفا :"   اي ٌُ ٜقا  ايٖلُد
ٔ٘ ـِ ٜنأؾُل َٜا ٔيٜأٔػٝ ٘ٔ َبا٤َ ٜؾٜك َُا "  ٔب ُٖ ـُ  نإ إٕ ؾٝ٘ أسـُٖا ملكٛي١ ايكبٝش١ ايه١ًُ بٗقٙ كدع .أٟ:(11)ٜأَس

 أػاٙ، ٚيف اذتـٜح  ايندل ب٘ ك٢َ َا ع٢ً ي٘ عكٛب١ قاٍ نُا ٜهٔ مل إٕ عًٝ٘ كدعت أٚ قاٍ نُا
 ٚايتٓؿري عٔ ايتهؿري.

  ،:  ايهالّ ايٛٝب َِـكٙ ادت١ٓ، ألْٗا َٔ ايرب(233)ْ(ظباُي شرييّ هةبةٓةشتةوة ٓاتووة.  )45
ٞٚ ٚايرب ٜٗـٟ إىل ادت١ٓ،  ٖٚقا َٛاؾل يكٍٛ ٖٓٔب ١َُٝ: "    اي ًٔ َٝٚب١ٝ ُـق١" اٞيٜه ٤ٛ  .(11)اي

                                               
 (..5752قاٍ بلقِ) نُا ؾٗٛ تأٌٜٚ بػري أػاٙ أنؿل َٔ باب ايبؼاكٟ، ُشٝض(36)

٢ّ ٔطٝٔب باب ع ايبؼاكٟ ُشٝض(37)  (.6023بلقِ)  .اٞيٜهاٜل
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َُٓل ٚ مثلت٘ س٠ًٛ،  أَل اهلل عباؿٙ املؤَٓني بايِرب (240)ْ( غةبط تاَهةو بةضي شرييِة.) 46 : ايِرب 
َٜا َٗا ع٢ً املِا٥ب ٚاألقـاك املؤمل١ ألٕ مثلت٘ طٝب١ ٚعاقبت٘ ستُٛؿ٠ ، قاٍ تعاىل: ط  ٜٗ َٔ ٜأ ُٓٛا اي٤ٔقٜ ََ  آ

ُٓٛا ِِٖبل٢ اِهَتٔعٝ ٕٖ ٔباي ِٖال٠ٔ إ َ٘ َٚاي ٤ً َٔا َََع اي ِٖأبل٢ٜ ِٔ َتٝكٛٝيٛا َٚال ي َُ ٌُ ٔي ٢ٌ ٔؾٞ ُٜٞكَت ٘ٔ َهٔبٝ ٤ً َٛاْت اي َِ ٌِ ٜأ َٝا٤ْ َب  ٜأِس
ِٔ َٕ ال َٜٚئه ٌُِعُلٚ ِِ َت ْٖٝه َٛ ًٝ َِٓب ٤ِٕٞ َٜٚي ٌَ َٔ ٔب ِٛٔف َٔ ٣ّ َٚاٞيُذٛع٢ اٞيَؼ َْٞك َٚ َٔ َٔ ٢ٍ َٛا َِ ََُلأت َٚاأٜلْٝؿى٢ اأٜل ٌٚل٢ َٚايٖج  ََٚب

َٔ ِٖأبل٢ٜ َٔ اي ِِ إ٢َفا اي٤ٔقٜ ُٗ َُاَبِت َِٔٝب٠١ ٜأ ْٖا ٜقاٝيٛا َُ ٘ٔ إ٢ ٤ً ْٖا ٔي ٘ٔ َٚإ٢ ِٝ َٕ إ٢ٜي ِٜٚي٦ٜٔو َكأدُعٛ ِِ ٝأ ٢ٗ ِٝ ًٜ َٛاْت َع ًٜ َُ ِٔ َٔ ِِ ٢ٗ  َكٚب
٠١َُ ِٜٚي٦ٜٔو ََٚكِس ِِ َٚٝأ َٕ ص. ُٖ ـُٚ َِٗت ُُ ٍَٚ  .(157-153:) ايبكل٠ اٞي ِِ :  ايٓيب  ٜقا ًٜ َٚاِع ..." ٖٕ َِِل ٜأ ٖٓ  َََع اي
ِِٖبل٢"  .(12)اي

ال ٜـػٌ اسـ قرب َٝت آػل . ال ٜـؾٔ اسـ َهإ أػل .  (:039صكةس ُاضَيتة قةبطي كةس(.). )47
َٜٚيا  أٚ دًنيايٓل ؿؾٔ (، ٚيهٔ قـ  جيٛم15ٝأِػَل٣ ص. )اإلهلا٤ : ٢ِٚمَك َٚام٢َك٠٠ َتن٢ُك َٛاؾل: ٜكٍٛ تعاىل:  ط 

 يٛدٛؿ ؾٝذٛم أسـ، غن٠ٚ يف سٌِ نُا املٛت٢ يهجل٠ عٓـ ائلٚك٠  ٚفيو  ايٛاسـ ايكرب يف ايٓجالث١
ٕٓ املٌك١؛ ، ١ً٘ كهٍٛ ؾإ ِٓ ، ٚاسـ قرب يف أسـ قت٢ً َٔ ايٓلدًني بني جيُع نإ   اي ِٜٓٗ ":  ٜكٍٛ ث  أ

ـَٓ٘ أسـُٖا إىل ي٘ أًري ؾإفا ؟ يًكلإٓ أػّقا أنجل  ، ايكٝا١َ ّٜٛ ٖؤال٤ ع٢ً ًٗٝـ أْا:  ٚقاٍ ، اي١ًشـ يف ق
ٌٓ ٚمل ، ؿَا٥ِٗ يف بـؾِٓٗ ٚأَل  .(13)ٜػٓوًِٗ " ٚمل عًِٝٗ ِٜ

: ايعٌُ ٚايهوب (316)ْ ( كطزْ ٓةتا ًطزْ ) كطزْ و بطزْ و ًطزْ , غةضياْ ثَيلةوة ُاوة(و.   )48
أٟ ال ٜتؿلقٕٛ( . ايعٌُ َوتُل ست٢ املٛت .  -ٚاملٛت ٜعٌٕٝٛ ه١ٜٛ )ٜٛدـٕٚ ه١ٜٛ قٞ نٌ َهإ 

ـِ َٜٝو َسٖت٢ َكٖبٜو قاٍ تعاىل: ط اِعُب َٝٔكنُيص. َٜٞأٔت ٍَ(99اذتذل:) اٞي ٍُ . ٜقا ِٕ: "   اهلٔل َكُهٛ ََٔت إ٢  ايٖواَع١ٝ ٜقا
ـٔ َٝ ِِ َٚٔب ـٔٝن ِٕ ٜؾٔو٠١ًٜٝ، ٜأَس ٜٛاَع ٜؾإ٢ ِٕ اِهَت َّ ٜيا ٜأ َٗا َسٖت٢ َٜٝكٛ ٌِ َِٜػل٢َه َٝٞؿَع ًٞ ُ٘(11)" ٜؾ ٤ً  اي٤ٔقٟ . ٜٚكٍٛ تعاىل: طاي

ِِ ًٜٜكٝه ِٖ َػ ِِ ُث ِٖ َكَمٜقٝه ِِ ُث ُُٔٝتٝه ُٜ ِٖ ِِ ص.)ايلّٚ: ُث ٝٔٝٝه  .(40ُِٜش
ًلع اذت١ٝ ٜهٕٛ بايعِا ؾكط ، : (811)ص ) شةضعي ًاض بةزاض( )زةغت بسة زاضآ بلوشة ًاضآ(. 49

١ٌَٜ ملا كٚت٘سٌ ٌَه١ً اذت١ٝ ٜهٕٛ بايعِا ؾكط . َٛاؾل: َٞ- َعا٥ٔ ٔٓ ُ٘ َك ٤ً َٗا اي ِٓ ِٔ -َع ٞٚ َع ٖٓٔب ٍَأْ٘    اي  ٜقا
 . (1٥)ٚاذتـٜا"  ايعكٛك ٚايهًب ٚايؿاك٠ األبكع ٚايػلاب اذت١ٝ ٚاذتلّ اذتٌ يف ٜكتًٔ ؾٛاهل : "مخى

: نٌ بعٟٔا مما متًو ٚ اسؿغ بعٔ٘ ألٜاّ ايٌـ٠، أٟ (268) ْ(شتآ خبؤ شتآ ٓةَهبططة. )50
 ػٝرب َٔ عًٝ٘ اهلل ؾتض َا دا٤ٙ إفا نإ --:" قاٍ َعُل: أْ٘  اقتِـ.َٛاؾل : دا٤ يف ُشٝض َوًِ

 . (18)هبٌٝ اهلل " يف بك٢ َا جيعٌ ثِ ه١ٓ أًٖ٘ قٛت ٜـػل ٚغريٙ متل َٔ غريٖا أٚ
ٍَ ٍَ ََا: "    ايٓيب ٚ ٜقا ٢ٔ َعا ـَ ََ َِ  .(11)ايعٍٝ " ِْـ : "االقتِاؿ ، ٚدا٤ يف سـٜح آػل(11)" اٞقَت

                                               
 .ُشٝض سؤ سـٜح ٖقا: ٚقاٍ ،(2516) ايرتَقٟ ، ٚهٓٔ(20/ 5) أمحـ َوٓـ(38)

ِٔ َباب(325/ 3) ت ايبؼاكٟ ُشٝض(39) ََ ُّ ـٖ ـٔ بلقِ) ٔؾٞ ُٜٜك ٤ًِش  (.4079اي

 (.12902، بلقِ)11/251َوٓـ أمحـ ( 40)

 (.1198ٚاذتلّ بلقِ) اذتٌ يف ايـٚاب َٔ قتً٘ ٚغريٙ يًُشلّ ٜٓـب َا ،باب(855/ 2) َوًِ ُشٝض(41)

    (.1757ايؿ٤ٞ بلقِ) سهِ ، باب(1375/ 3) َوًِ  ُشٝض(42)



 ( يًٌٝؽ ستُـ ارتاٍ أمنٛفدا ةُسي ثَيصيِاْثنتاب ) –ؿكاه١ ؾك١ٝٗ تأ١ًُٝٝ  -األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ 
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) خوا زةضطايةن زةططآ (038.)ص( هة ثاط تةُطاُة فةضحاُيية( )  هةثاط تةُطاُة خؤشيية). 51
بعـ ايعول ؾلغ . افا أغًل اهلل بابٟا ؾتض بابٟا أػل .    ،: ،بعـ ايعول ٜول(585.)صوزةضَيلي تط زةكاتةوة(

ٖٕ ٕٖ *  ُِٜولٟا اٞيُعِول٢ َََع َٛاؾل يكٛي٘ تعاىل: ط  ٜؾإ٢ :"  (.ٜٚكٍٛ ايٓيب 5-4ايٌلغ:)، ُِٜولٟا ص اٞيُعِول٢ َََع إ٢
ِِ ًٜ ٕٖ َٚاِع ِِٖبل٢ ٔؾٞ أ ٢ًٜ اي ُٙ ََا َع ِّٝلا َتٞهَل ٕٖ ٜنٔجرّيا، َػ َِِل َٜٚأ ٖٓ ِِٖبل٢، َََع اي ٕٖ اي ٕٖ اٞيٜهِلٔب، َََع اٞيٜؿَلَز َٜٚأ  َََع َٜٚأ
 .(1١)" ُِٜوّلا اٞيُعِول٢

ت بةض زةكةوآ(،)ٓاوِضآي بةزخوو ُةشت غوتَيَِى لالي كوضةي ئاغِطةضةوة زاُيصيت ثطش.   )  52
زتُل٠ اذتـاؿ هتِٝبو ًلاكتٗا. ُٚـٜل ايو٤ٛ افا مل :  ٚدًٛهو ظاْب (344)ْ(ِضةشت زةكات

ٞٚ حيلقو بٓاكٙ ٓهٛؿى بـػاْ٘ األهٛؿ ) ٚهؼو بوٛاؿٙ ٚ بـػاْ٘ ايٛهؽ (..َٛاؾل يكٍٛ ٖٓٔب ٍَ:    اي ٜقا
" ٌُ ِٖأيض٢ اٞيَذًٔٝى٢ َََج ٤ِٔٛ اي ٢ٌ َٚايٖو َٔ ُِٔؤو ٜنَشا َْأؾؽ٢ اٞي ٌُ اٞئهري٢ َٚ َٔ ُِٔؤو ٜؾَشا َٖا اٞي ِٕ إ٢ َٜٜو ٜأ َٖا ُِٜشٔق ِٕ َٚإ٢  َتِبَتاَع ٜأ

ُ٘ ِٓ َٖا َٔ ِٕ َٚإ٢ ـَ ٜأ ُ٘ َتٔذ ِٓ َٝٚب١ٟ ك٢حٟيا َٔ َْأؾُؽ ٜط َٖا اٞئهري٢ َٚ ِٕ إ٢ َٝاَبٜو ُِٜشل٢َم ٜأ َٖا ٔث ِٕ َٚإ٢ ـَ ٜأ  . (11)َػٔبَٝج١ٟ " ك٢حٟيا َتٔذ
اهلل ) أٟ:  : ػـ َٔ ايٌؼّ ايقٟ ال خياف َٔ(366)ْ(هةو كةغة برتغة كةهة خوزا ُاتطغآ.) 53

َٚإ٢َفا ٌَ ٜؿعٌ نٌ ٤ًٞ ه٤ٞ ٚال ٜلقب إي١ا ٚال ف١َ(. قاٍ تعاىل: ط   ُ٘ ٔقٝ َ٘ اٖتل٢ ٜي ٤ً ُ٘ اي ٢ِ اٞئعٖن٠ٝ ٜأَػَقِت  ٔباأٔلِث
ُ٘ ُِ ٜؾَشِوُب ٖٓ َٗ َٗاُؿ ص، ) ايبكل٠:  َٜٚئب٦َِى َد ُٔ  (.206اٞي

هرت اهلل َا نإ أععِ، أٟ: يف نٌ قبٓا أنجل َٔ ٖقا،  ا: اهلل ال ٜع(171)ْ (خطاثرت ُةزاخوا . ) 54
َِٝب١ قٌ اذتُـ هلل ؾعٓـ اهلل أًـ َٔ ٖقٙ املِٝب١،  َٛاؾل يعكٝـ٠ اإلهالّ سٝح إٕ ايلٓا بكٔا٤ 
اهلل ٚقـكٙ َٔ أكنإ اإلميإ، ؾٝذب إٔ ٜتقنل املِاب بإٔ َا عٓـ اهلل َا ٖٛ أععِ ٚأه٤ٛ بهجري مما 

ُ٘سٌِ ي٘، ؾعًٝ٘ بإٔ ٌٜهل اهلل ع٢ً أْ٘ قـ ُل ٤ً َٚاي ـٗ ف عٓ٘ َا ٖٛ أػٛل، قاٍ تعاىل:  ط  ًَ  َبٞأّها ٜأ
ـٗ ًَ  (.84ص ، ) ايٓوا٤: َتٓٔهٝاٟل َٜٚأ

: اهلل ٌٜؿٞ ٚميلض، ٚاهلل ٜٓنٍ ايـا٤ ٜٚعٛٞ (372)ْ(خوا زةضزيض ئةزا زةضًاُيض ئةزا.  ) 55
 ي٘ أْنٍ إال ؿا٤ اهلل أْنٍ َا :"  ايعالز، دعٌ اهلل يهٌ ؿا٤ ْنٍ ؿٚا٤ ًاؾٝا . َٛاؾل  يكٍٛ ايٓيب  

 ايكٛي١ٝ ٚايو١ٓ ايهلِٜ ايكلإٓ يف ًأْ٘ يف ٚكؿ ملا ٌَلٚع، أْ٘ ايتـاٟٚ سهِ يف . ٚاألٌُ(11)" ًؿا٤
  .(12)ايتٌلٜع َٔ ايه١ًٝ املكاُـ أسـ ٖٛ ايقٟ( ايٓؿى سؿغ) َٔ ؾٝ٘ ٚملا ٚايع١ًُٝ،

                                                                                                                                                
 (302/ 7 أمحـ َوٓـ (43)

 (.3/108ٚاألقٛاٍنٓن ايعُاٍ يف ايوٓٔ (44)

 .ُشٝض سؤ سـٜح ٖقا: ٚقاٍ( 2516)بلقِ هٓٔ ايرتَقٟ ، (20/ 5) أمحـ َوٓـ(45)

 (. 2628 بلقِ) ايِاذتني زتايو١ اهتشباب باب ٚاآلؿاب، ٚاي١ًِ نتاب:ايرب يف َوًِ أػلد٘(46)

 (.5354ًؿا٤ بلقِ)  ي٘ أْنٍ إال ؿا٤ اهلل أْنٍ َا باب (2148/ 5) ايبؼاكٟ ُشٝض(47)

 . 173/ 7 ٚأؿيت٘ يًنسًٝٞ اإلهالَٞ ايؿكٜ٘ٓعل: ( 48)
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ق٠ٛ ٚه١ًٛ ًـ٠ .  َٛاؾل : اهلل دٌ ٚ عال ُبٛك ٚيهٓ٘  فٚ (169)ْ (خوا بةغةبطةو بةظةبطة.) 56
 ست٢ يًعامل يًُٝٞ اهلل إٕ : "   اهلل كهٍٛ ٜكٍٛ تعاىل: ط إٕ بٍٛ كبو يٌـٜـص )ايربٚز: (. قاٍ

 .  (13)ٜؿًت٘" مل أػقٙ إفا
:ٜكٍٛ اهلل : ٜا عبـٟ َٓو اذتلن١ َٚين (377)ْ(خوا زةَهَى هةتؤ حةضةكةت هةًّ بةضةكةت. ) 57

َٔايربن١. َٛاؾل يكٛي٘ تعاىل: ط  ـُٚا َٚاي٤ٔقٜ َٖ َٓا َدا ِِ ٔؾٝ ُٗ ٖٓ َٜ ـٔ ِٗ َٓ َٓا ص )ايعٓهبٛت: ٜي ًٜ (. ٜٚكٍٛ 69ُهُب
ِٔ ََ َٚ َٗأدِل هبشاْ٘: ط  ٢ٌ ٔؾٞ ُٜ ٘ٔ َهٔبٝ ٤ً ـِ اي  (.100ََٚهَع١ٟ  ص. )ايٓوا٤: ٜنٔجريٟا ََُلاٜغُٟا اأٜلِكض٢ ٔؾٞ َٜٔذ

هةِضاغتيسا ئاو ) )هةِضاغيت ِضةمحةت زةباضآ( (088)صخوا ِضاغتةو ِضاغيت خؤط زةوَيت(.) 58
عٓـ قٍٛ ايِـم ٚايٓٛل ب٘ تٓنٍ ايلمحات.  ، ٚإٕ  اهلل حيب اذتل ٚ ايِـم  :(010ص) (ئةويػتَى

ُْٛا َٚٝنٛ ِٖأؿٔقنَي ص. َََع ٚعٓـ ايِـم ٜكـ املا٤ ، َٛاؾل  يكٛي٘ تعاىل: ط   (.119)األسناب:  اي
:  اهلل دٌ ٚ عال أمت ٚأ٢ْٗ قٔا٤ٙ ٚ قـكٙ، ؾال ؿاعٞ يًكًل  (381)ْ (خوا هةكاضى خؤي بؤتةوة.)  59

ؾهٌ َا ٖٛ َهتٛب يف  ادتبني جيب إٔ تلاٙ ايعني .َٛاؾل  قاٍ تعاىل: ط ٚنإ أَلا اهلل َؿعٛالص 
ُّ، ُكٔؾَعٔت : "  ٜٚكٍٛ ايٓيب   (38(. ) ٚنإ أَلا اهلل قـكا َكـٚكا(. )األسناب:37))األسناب:  اٞيٜأٞقال

ـُ" ََٚدؿ٤ٔت ُِٗش  . (١1) اي
:افا نإ اهلل (381، 173ْ)ْ (خوا ياض بَيت با شريت زاض بَيت(.)خوا ياضبآ با زوشًّ ٓةظاض بَيت. )  60

َعو ؾال تكًل ٚيٛ نإ هٝؿو َٔ ارتٌب )ايعِا( .ٚافا نإ اهلل َعو ؾال تكًل ٚيٛ نإ عـؿ أعـا٥و 
 بِٓلِٖ عباؿٙ ُٚاحل أٚيٝا٥٘ َع تعاىل اهلل َع١ٝ تكلٜل ، ٚؾٝ٘أيؿٟا . َٛاؾل يًٌلع اذتٓٝـ 

َِٝى  .ٚتأٜٝـِٖ،   ُ٘ ٜكٍٛ  تعاىل : ط ٜأٜي ٤ً ُٙ ٔبٜهإف اي ـَ ( ٜٚكٍٛ تعاىل ع٢ً يوإ ْبٝٓا: ط 37ص )اينَل: َعِب
(. ٜٚكٍٛ ع٢ً يوإ َٛه٢:ط )نال إٕ َعٞ كبٞ هٝٗـٜٔ ص ) 40ال حتنٕ إٕ اهلل َعٓا ص )ايتٛب١: 

 (.62ايٌعلا٤ : 
: أعط ارتبن يًؼبام ٚ ايًشِ يًكِاب.َٛاؾل. ٚيف َع٢ٓ (399)ْ (ُاُةوا طؤشت بؤ قةغاب ُاْ بؤ. ) 61

ٖقا املجٌ قٛهلِ: )ايلدٌ املٓاهب يًُهإ املٓاهب ( .  ٚيف ساي١ تلى األًُض ٚاألعـٍ ٚاأليٝل يًكٝاّ 
َٝٚعٔت ٜؾإ٢َفا : " باألعُاٍ تهٕٛ ايٓتٝذ١ ناكث١ٝ، ٜكٍٛ ايٓيب   ُٓ ١َْٝ ََا َِْتٔعل٢ اٞيٜأ ٍَ ايٖواَع١ٜ ٜؾا ـَ ٜقا ِٝ  ٜن

َٗا َٓاَعُت ٍَ إ٢ ـَ إ٢َفا ٜقا َُِل ُٚٚه ِٝل٢ إ٢ٜي٢ اٞيٜأ ٘ٔ ٜغ ًٔ ِٖ َِْتٔعل٢ ٜأ  ايٓاي ؾوـ إفا . ٚامللاؿ باذتـٜح: ٜعين(١٥)ايٖواَع١ٜ" ٜؾا
 ال ٔمل توٓـ ٚاإلؿاك٠ يًوؿٝ٘، توٓـ ٚاإلَاك٠ يًذاٌٖ، توٓـ ايؿت٣ٛ أًٖٗا، غري إىل توٓـ األَٛك ٚناْت

 باإلؿاك٠، حيـخ ارتلاب ٚايعًِ ٚايؿ٢ٓٛ نُا ٖٛ اذتاٍ يف نجري َٔ ايبالؿ. عٓـٙ عًِ

                                               
 (.4409بلقِ){ ًـٜـ أيِٝ أػقٙ إٕ ظامل١ ٖٚٞ ايكل٣ أػق إف كبو أػق ٚنقيو } قٛي٘ :باب( 1725/ 4) ايبؼاكٟ ُشٝض(49)

 .ُشٝض سؤ سـٜح ٖقا: ٚقاٍ( 2516)بلقِ هٓٔ ايرتَقٟ(50)

 (.6131األَا١ْ بلقِ)  كؾع باب (2382/ 5) ايبؼاكٟ  ُشٝض(51)



 ( يًٌٝؽ ستُـ ارتاٍ أمنٛفدا ةُسي ثَيصيِاْثنتاب ) –ؿكاه١ ؾك١ٝٗ تأ١ًُٝٝ  -األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ 
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.: إ أسوٓت ؾًٓؿوو ٚإ أهأت ؾع٢ً (163)ْ(خاس كةيت بؤ خؤتة خطاث كةيت بؤ خؤتة.)  62
ِٔٚ يًٌلع َٛاؾل، )ٖقا ْؿوو ََ ٌَ ٜؤٜـٙ  قٛي٘ تعاىل: ط  ُٔ ٘ٔ َُأيّشا َع َٓٞؿٔو ًٔ ِٔ ٜؾ ََ َٗا ص.)  ٜأَها٤َ َٚ ِٝ ًٜ ٜؾَع
 (.46غاؾل:

اذتٞ ٚ املٝت ٜتٛٗلإ باملا٤ . َٛاؾل يًٌلع،  (:386)ْ (ًطزوو و ظيِسوو بة ئاو ثان ئةبَيتةوة. ) 63
ٍُ َٓٚن ُٜ َٚ ِِ ٜكٍٛ تعاىل: ) ِٝٝه ًٜ َٔ َع َُا٤ٔ َٔ ِِ ََا٤ّ ايٖو َٗٚلٝن ٜٛ ُٝ ٘ٔص )األْؿاٍ:  ٔي  املا٤ إٕ: "    ايٓيب (،.ٜك11ٍٛٔب

 . (١8)" ٤ًٞ ٜٓذو٘ ال ، طٗٛك
َٚٔ املعًّٛ يف ايٌلع  إٔ غوٌ املٝت ٚادب قبٌ تهؿٝٓ٘ ٚتـؾٝٓ٘، ٜٚتعني ايػوٌ باملا٤ ٚإفا تعقك 

 اهتعُاٍ املا٤  ٜٓٛب ايتُِٝ َكاّ املا٤.
:ائٝـ عنٜن ) َه١لّ(. ائٝـ ٖـ١ٜ اهلل، (395)ْ(  َٝٛإ ؿٜاك٣ ػٛا١ٜ(، ) َٝٛإ ٥امٜن٠. )64

 ايِشٝش١ ٚايو١ٓ. ٚايِاذتني ايٓبٝني ػًل َٚٔ اإلهالّ، آؿاب َٚٔ م،األػال َهاكّ َٔ ائٝاؾ١
ٍَ َٓٗا.  ، ائٝـ إنلاّ ع٢ً باذتح طاؾش١ ِٔ : "   ايٓيب ٜقٛ ََ َٕ ُٔ ٜنا َٔ ٢ّ ٔباهلٔل ُِٜؤ ِٛ َٝ ِّ اٞيآٔػل٢ َٚاٞي ُٝٞهل٢ ًٞ  ٜؾ
"ُ٘ ِٜٝؿ َٓ(١1) . 

 ٚادب ائٝاؾ١ األؿي١، ؾشهِ يعُّٛ املوًِٚغري  املوًِ سل يف ٚفٖب أٌٖ ايعًِ  إىل إٔ  ائٝاؾ١ ٚادب١
 . ائٝاؾ١ ًَٛل ع٢ً ما٥ـ أَل ٖٚٛ ، ٚادب - أٜٟٔا - ائٝـ ٚإنلاّ ،

:يف ًبابو  نٓت (427)ْ(ٓةتا جواُي ًةغيت كةثري بوويت غػيت كةي خوا ئةثةضغيت. )65
ِِ  ايٓيب افا ؾُت٢ تعبـ اهلل ؟ َٛاؾل يكٍٛ ٚ عٓـَا تٌٝب تهٕٛ ٓعٝؿٟا،  نايوهلإ، ٔٓ ُِّوا :" اٞغَت  َػ

ٌَ ُِى٣ ٜقِب ٌَ ًََباَبٜو:  َػ َٜٔو ٜقِب ُٖٔشَتٜو ، َٖٔل َٚ ٌَ ُٜٔو ٜقِب َٓا٤َٜى ، َهٜك ٌَ َٚٔغ ٌَ َٜٚؾَلاٜغٜو ، ٜؾٞكل٢ٜى ٜقِب ًٜٔو ٜقِب  ، ًُِػ
َٝاَتٜو ٌَ ََٚس ِٛٔتٜو" ٜقِب ٢ٕ: ٜٚكٍٛ ايٓيب   .(١1)ََ ََُتا ِْٔع  " ْٕ َُا ََِػُبٛ ٢ٗ َٔ ٜنٔجرْي ٔؾٝ ٖٓاي٢ َٔ ِٖٚش١ٝ اي  اي
 .  (١١)َٚاٞيٜؿَلاُؽ"

َٛاؾل يكٛي٘ ٖقا عٓـ االٓٛلاك ٜباغ اذتلاّ ناذتالٍ.  (:398)ْ( ُا عةالجى حةضاَ حةالي ئةكا. )66
٢ٔ َُ ٖٛٝل تعاىل: ط ٜؾ ِٓ ١َِٕ ٔؾٞ ا َُ َِٝل ََِؼ ـٕ ٜغ ْٔ ٣ِ ََُتَذا ٕٖ ٔيإ٢ِث َ٘ ٜؾإ٢ ٤ً ِْ ٜغٝؿْٛك اي تعاىل: (. ٚقاٍ 3ص )املا٥ـ٠: َكٔسٝ

ـِ َٜٚق ٌَ ط  ِٖ ِِ ٜؾ َّ ََا ٜيٝه ِِ َسٖل ِٝٝه ًٜ ِِ ََا إ٢ي٤ا َع ٛٝل٢ِكُت ِٓ ٘ٔ ص )األْعاّ: ا ِٝ (. ٚاهتٓبط ايعًُا٤ َٔ ٖقٙ 119إ٢ٜي
 .  (١1)اآل١ٜ ايهلمي١ قاعـ٠ ؾك١ٝٗ ًٗري٠ ٖٚٞ: " ائلٚكات تبٝض احملعٛكات"

( : ػبنى ػبن ايكُض ٚ ؿٜٓو ؿٜٔ ستُـ ) (400)ْ ( ُاْ ُاُى طةمن و زيّ زيِى حمةًةز. )67
)أفٕ امحـ اهلل ( نُا إٕ َٔ أسؤ األقٛات ايكُض  ؾُٔ املعًّٛ إٔ ؿٜٔ اإلهالّ  َٔ أؾٌٔ األؿٜإ، ٖٚقا 

                                               
 (.66بٔاع١ بلقِ )  ب٦ل يف دا٤ َا ، باب(64/ 1) ؿاٚؿ أبٞ هٓٔ(52)

 (.6018بلقِ ).داكٙ ٜؤف ؾال اآلػل ٚايّٝٛ باهلل ٜؤَٔ نإ َٔ باب(13/ 8) ع ايبؼاكٟ ُشٝض(53)

 .(306/ 4)يًشانِ   املوتـكى(54)

 (.6049ٚايؿلاؽ بلقِ ) ايِش١ يف دا٤ َا باب (2355/ 5) ايبؼاكٟ ُشٝض(55)

   . 2/317املٓجٛك يف ايكٛاعـ ايؿك١ٝٗ يًنكنٌٞ (56)
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َّ ِٛ َٝ ًُٞت َٛاؾل يكٛي٘ تعاىل:ط اٞي َُ ِِ ٜأٞن ِِ ٜيٝه َٓٝه ُُِت ٔؿٜ َُ ِِ َٜٚأِت ِٝٝه ًٜ َُٔتٞ َع ُٓٔٝت ِْٔع ُِ ََٚك ٟا  ص.) ٔؿٜٓ اإلهالّ ٜيٝه
 (.85(، ٜٚكٍٛ هبشاْ٘: ط َٚٔ ٜبتؼ غري اإلهالّ ؿٜٓا ؾًِ ٜكبٌ َٓ٘ ص .)آٍ عُلإ: 3املا٥ـ٠:

 ؾٗقٙ قاعـ٠ ًلع١ٝ، ٜٚعرب، : ْاقٌ ايهؿل يٝى بهاؾل. َٛاؾل(411)ْ (ُةقَوى كفط ، كفط ُيية) -68
 ُشٝش١ ايكاعـ٠ ٖٚقٙ ايعًِ، أٌٖ بعض يوإ ع٢ً ٚكؿت قـ بهاؾل"، يٝى ايهؿل ب"سانٞ أٜٟٔا عٓٗا
 نإ إفا ٚأَا نجري، ٚايو١ٓ ايكلإٓ يف ٖٚقا عًٝ٘، ٜٚلؿ حيهٝ٘ أٚ ؾكط، ايهؿل حيهٞ ايٓاقٌ نإ إفا ؾُٝا
 يهٓٗا ايؿك١ٝٗ، ايكٛاعـ َٔ ايكاعـ٠ ٖقٙ ٚيٝوت.نايكا٥ٌ ناؾل ؾٗٛ َٛاؾكٟا أٚ ي٘ َكلٟا ٜٓكً٘ ايهؿل ْاقٌ
  .ايتهؿري باب يف ايعكـ١ٜ ايكٛاعـ َٔ
 سانٞ إٔ يف ٜتًؼّ تؿٌِٝ ؾٝٗا بٌ إالطالم، ٖقا ع٢ً يٝوت املوأي١ إٔ ع٢ً ٜـٍ َا ايعًُا٤ نالّ ٚيف

 نقيو ؾاألَل ًلعٞ يػلض اذتها١ٜ ناْت ؾإ ، ايكلا٥ٔ باػتالف سهُ٘ خيتًـ ايػري عٔ ايهؿل
 َا يٝبٝٓٛا ٚعاهلِ ُٓؿٖٛا اييت نتبِٗ يف ٚاملًشـٜٔ ايهؿل٠ َكاالت سهاٜات ع٢ً اهلـٟ أ١ُ٥ إلمجاع

 َكإالت سهٞ قـ تعاىل اهلل إٔ فيو ع٢ً أؿيتِٗ َٚٔ ، عًِٝٗ ًبٗٗا ٚيٝبًٛٛا ، يٝتذٓب ؾواؿ َٔ ؾٝٗا
 عًٝ٘ ٚايٛعٝـ نؿلِٖ َٔ ٚايتشقٜل يكٛهلِ إألْهاك ٚد٘ ع٢ً نتاب٘ يف كهً٘ ٚع٢ً عًٝ٘ املؿرتٜٔ
 اهلل كٓٞ - ايٓيب أساؿٜح يف ٚقع ٚنقيو ، نتاب٘ سهِ يف بٝٓ٘ مبا عًِٝٗ ٚايلؿ ايـاكٜٔ يف بايعكاب

 اذتانٞ نؿل يف ًو ؾال عٓ٘ احملهٞ ملكاي١ االهتشوإ ٚد٘ ع٢ً اذتها١ٜ ناْت إٕ . ايِشٝش١- عِٓٗ
  .(57)عٓ٘ احملهٞ ٜوتشل َا ٚاهتشكاق٘

: امللٜض ٓٝـ اهلل ) ٖٛ ٜلعاٙ  ٚؿعاؤٙ َوتذاب(، ٚاهلل تعاىل (410)ْ ( ُةخؤط  ًيواُى خواية. )69
 هبشاْ٘ اهلل ألٕ باإلداب١، سلٟ يًعا٥ـ امللٜض ٚؿعا٤   ايتهايٝـ ايٌلع١ٝ،قـ ػؿـ عٔ امللٜض 

 ب٘ طاٍ إفا ٚالهُٝا ايٓؿى يف ٓعؿا ايٓاي أًـ َٔ ٚامللٜض أدً٘، َٔ قًٛبِٗ املٓهول٠ عٓـ ٚتعاىل
 ٜـع ؾُلٙ َلٜض ع٢ً ؿػًت إفا: " .قاٍ ايٓيب  (58)امللٜض ٖقا ؿع٠ٛ إداب١ ؾريد٢ ٚثكٌ امللض

 .(59)".املال٥ه١ نـعا٤ امللٜض ؿعا٤ ؾإٕ يو
: إفا نٓت ًَِٟٝا تهٕٛ ْٛكاْٟٝا ٚافا (413) ْ( ُوَيصكةضيت ُوضيِيت ، فطًاُلةضيت شرييِيت . )70

ِِ تعاىل ٜكٍٛ  ،ُشٝضَجٌ نٓت عاَاٟل )ناهبٟا( تهٕٛ ستبٛبا،   ُٖ َُا ِِ ٔؾٞ :ط ٔهٝ ٢ٗ ٖٔ ِٔ ُُٚدٛ  ٜأَثل٢ َٚ
ٖٞ   (.َٚٛاؾل يك29ٍٛ: )ايؿتض ايوذٛؿص. ٖٓٔب ًٜا٠ٝاي ِٖ َٚاي  .(11)ُْْٛك " :"  

ٜٚوتؿاؿ َٔ املجٌ ادتُع بني نوب ايلمم  ٚأؿا٤ ايعباؿ٠، ٖٚقٙ َٔ املباؿئ األ١ًُٝ يف ايٌلٜع١ 
 اإلهال١َٝ. 

َٔ : َا(1٥)ٜكٍٛ ايٓاظِ َٔ ٜأسَو ـْٗٝا ايـٜ َُعا إ٢فا َٚاي ٢ٌ.  َٚاإل٢ؾالَي ايٝهؿَل َٜٚأقَبَض...  ٔادَت  ٔبايٖلُد

                                               
  .319 - 318ع ْ 7دع ايو١ٝٓ ايـكك (57)                      

 . (464/ 4) ايِاذتني كٜاض ًلغ(58)                     
 (.1441امللٜض بلقِ ) عٝاؿ٠ يف دا٤ َا باب  (460/ 1) َاد٘ ابٔ هٓٔ(59)                    
 (.223اي٤ٛٓٛ بلقِ ) ؾٌٔ باب  (201/ 1) -َوًِ ُشٝض(60)  



 ( يًٌٝؽ ستُـ ارتاٍ أمنٛفدا ةُسي ثَيصيِاْثنتاب ) –ؿكاه١ ؾك١ٝٗ تأ١ًُٝٝ  -األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ 
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ايٛٝٛك -)ُاسبو ٌٜبٗو  ، ْٚعري ٖقا قٛهلِ: ايٛيٞ ٜعلف ايٛيٞ(420)ْ( وةىل  وةىل ئةُاغَى.) 71
ٖٞ   َٛاؾل يكٍٛع٢ً أًهاهلا تكع(. ٖٓٔب  تٓانل َٚا ا٥تًـ َٓٗا تعاكف ؾُا زتٓـ٠ دٓٛؿ :" األكٚاغاي

  .(18)" اػتًـ
ٜـٙ عٔ ايِـق١، : َٔ أَوو (437)ْ(ٓةضكةس هةخؤى بططَيتةوة خواط هةوى ئةططَيتةوة. )72

ٖٞ   َٛاؾل يكٍٛ   ،ٚايعٛا٤ أَوو اهلل عًٝ٘ ٖٓٔب ََااي  ": ِٔ َٔ ٣ّ ِٛ ِِٔبُض َٜ ٘ٔ اٞئعَباُؿ ُٜ ٢ٕ إ٢ي٤ا ٔؾٝ ًٜٜها ََ َٜٓ٢ٕ  ن٢ٜيا
ٍُ َٝٝكٛ َُا ٜؾ ُٖ ـُ ِٖ ٜأَس ُٗ ٤ً ًٜٟؿا ٔؿٟكآَُ ٜأِعٔط اي ٍُ َػ َٜٝكٛ ِٖ اٞيآَػُل َٚ ُٗ ٤ً ُِٔوٟها ٜأِعٔط اي ًٜٟؿا " َُ  .(11)َت

ٓةضكةغة بة ظًاُى خؤى ، ) (302)ص(ٓةضكةغَى بة ثَيى عةقوى خؤى قػةى هةطةَي ئةكطَى. )73
(:ػاطب ايٓاي ع٢ً قـك عكٛهلِ، ػاطب ايٓاي سوب ايوٓتِٗ )نٌ إْوإ ي٘ أهًٛب٘  هةطةَهى بسوَى

 ارتاْ (.
ٍَ ايبؼاكٟ ٝضدا٤ يف ُشا َٛاؾل مل،  ٓوب١ يًـعا٠ ٚكداالت ايرتب١ٝ ٚايِٓض ٚاإلكًاؿٖٚقا األَل باي  :َ ٜقا

ٙٞ ًٔ ـُٚثٛا بٔ أبٞ طايب   َع ٖٓاَي :" َس َُا اي َٕ ٔب َٕ َِٜعل٢ٝؾٛ ِٕ ٜأُتٔشٗبٛ ُ٘ ُٜٜهٖقَب ٜأ ٤ً ُ٘" اي  .(11)ََٚكُهٛٝي
 األكض ؾأعٌبت ايوُا٤ ؾُٛلت َُٛع١ يف كدٌ تعبـ :"  اهلل كهٍٛ قاٍ:  قاٍ  دابل   عٔ

 بين أْبٝا٤ َٔ ْبٝا فيو ؾبًؼ محاكٟ َع يلعٝت٘ محاك يو نإ يٛ كب:  ؾكاٍ ٜلع٢ محاكا ؾلأ٣
.ٚدا٤ يف (65)عكٛهلِ"  قـك ع٢ً ايعباؿ أدامٟ إمنا:   إيٝ٘ تعاىل اهلل ؾأٚس٢ عًٝ٘ ٜـعٛ إٔ ؾأكاؿ إهلا٥ٌٝ

 ع٢ً نإ إال عكٛهلِ تبًػ٘ ال سـٜجا قَٛا ستـخ أْت َا": -كٓٞ اهلل عُٓٗا-األثل عٔ ابٔ عباي  
 تبًػ٘ ال. )غلاب١ ؾٝ٘( سـٜجٟا قَٟٛا ستـخ. )شتاطب يهٌ عاّ( أْت َا)ؾكٛي٘   .(11)" ؾت١ٓ بعِٔٗ
 ٜٚؤَٔ ايبعض ٜلؿٙ ألْ٘( ؾت١ٓ بعِٔٗ ع٢ً نإ إال. )هلا َأيٛف غري ألْ٘ ٚتِـق٘ تـكن٘ ال( عكٛهلِ

 َٔ ايعكٍٛ توع٘ ال مبا ايٓاي حتـٜح عٔ ايٓٗٞ ٚؾٝ٘ ًٚكام بِٝٓٗ دـاٍ ؾت١ٓ ؾٝهٕٛ ايبعض ب٘
 اذتهِٝ ع٢ً ، ؾٛادب.جيًبٗا َا ؾٝشلّ إثاكتٗا عٔ َٓٗٞ ايؿت١ٓ ألٕ ،سكا ناْت ٚإٕ ارتٛاكم األَٛك
 .(11)"َٓامهلِ ايٓاي أْنيٛا ":قٛي٘ يف    باملِٛؿ٢ االقتـا٤ ايٓشلٜل ٚايعامل

 ياخوا زةغتى ِضاغت حمتاجى زةغتى ضةث ُةبَى.) ( ياخوا ئةَ زةغت حمتاجى ئةو زةغت ُةبَى). 74
ؿعا٤ يعـّ  ، ٖقاٜا كب َا استادت ٜـ إىل ٜـ، ٜا كب َا استادت ايٝـ اي٢ُٓٝ يًٝـ ايٝول٣ :(318)ص (

ٓٔٞ قاٍ: "َكٚب . َٛاؾل يًٌلع ملا ثبت إٔ ايٓيب ألسـ االستٝاز ًٞ ٖٖاّبا ٜيٜو ، َفن٤اّكا ٜيٜو ، ًَه٤اّكا ٜيٜو اِدَع  ، َك

                                                                                                                                                
 .  (86/ 7) األؿب يًًٜٓٛلٟ   ؾٕٓٛ يف األكب ْٗا١ٜ(61)  

 . ص 2638ط بلقِ  زتٓـ٠ دٓٛؿ األكٚاغ ٚاي١ًِ، باب: ايرب َوًِ، نتاب: ُشٝض(62)

 (.1374ٚاتك٢ ص، بلقِ ) أع٢ٛ َٔ ؾأَا } تعاىل اهلل قٍٛ ،باب(522/ 2) ايبؼاكٟ ُشٝض(63)

 (.127ٜؿُٗٛا بلقِ) ال إٔ نلا١ٖٝ قّٛ ؿٕٚ قَٛا بايعًِ ػّ َٔ باب (59/ 1) ايبؼاكٟ ُشٝض(64)

 .4/156ًعب اإلميإ يًبٝٗكٞ ( 65)

  . 347/ 10  ايعُاٍ نٓن (66)

 .(427/ 5) ايكـٜل ؾٝض(67)



 نُاٍ ُاؿم ٜاهني أ. ّ. ؿ.
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َٛاّعا ٜيٜو ٞٛ ِٜٝو ، َُِؼٔبّتا ٜيٜو ، َٔ ّٖا إ٢ٜي ٖٚا ّٓٔٝبا " ٜأ ِٖ ٚدا٤ يف األؿع١ٝ ايٓب١ٜٛ: ". (12)َُ ُٗ ٓٔٞ ايً ِٔ ٔبَشالٔيٜو اٞنٔؿ  َع
َٜٔو، ٓٔٞ َسَلا ٔٓ ًٜٔو َٜٚأٞغ ِٔ ِٔ ٔبٜؿ ُٖ َٛاٜى َع   .(13)" ٔه

)إفا ٚقعت طاقٝت٘ يف املوذـ   :(317)ْ (كاَلوى بلةوَيتة ًعطةوت ، بة طؤضاْ زةضى ئةَٓيَِى). 75
ـّ ٚال ًِٜٞ ؾٝ٘، َٚٔ املعًّٛ إٔ تاكى ايِال٠ سهُ٘ ػٛري، -أػلدٗا بايع٢ِ أٟ: ال ٜنٚك ادتاَع أب

 : " ٚتاكى ادتُع١ ٚادتُاع١ أٜٔا آثِ عٓـ اهلل تعاىل ٖٚٛ َٔ مج١ً ُؿات املٓاؾكني، ٜكٍٛ ايٓيب 
ِٔ : "  ، ٚ ٜكٍٛ ايٓيب (11)ؿل"ن ؾكـ تلنٗا ؾُٔ ايِال٠ ٚبِٝٓٗ بٝٓٓا ايقٟ ايعٗـ ًٜاَخ َتَلٜى ََ َُع٣ َث  ُد
ُْٚ َٗا ِٔ اَت ِٝل٢ َٔ ٢ًٜ اهلٝل ٜطَبَع ُعِقك٣ ٜغ ٘ٔ َع ًٞٔب  .(1٥) " ٜق

: قايٛا يًٌٝٛإ: (423)ْ(؟ وتى زضؤيةكى ُاًوغتةجابوتياْ شةيتاْ خوا ئيٌاُت بساتَى) .76
ؿع٠ٛ غري َوتذاب١ ( ، ألٕ اهلل قـ ػتِ ي٘ أنلَو اهلل باألميإ، قاٍ:ٖقا نقب غري َوتذاب )أٚ ٖقٙ 

بايهؿل ٚه٤ٛ ارتامت١ بعـ ػلٚد٘ عٔ أَل كب٘ ٚاهتهباكٙ عٔ طاع١ َٛالٙ عًٛا ٚعٓاؿا،  َٚجٌ ٖقا 
ايهالّ:  إفا َـست ًؼِٟا ٚاثٓٝت عًٝ٘ مبا يٝى ؾٝ٘ ، ٚقـ ٜكاٍ ٖقا : يٌؼّ ٜلٜـ إ ٜهقب نقب١ 

ٍَيهٓ٘ يهٌؿ٘ ال ٜوتٛٝع ٜٚٔٛل إٔ ٜعرتف باذت  ٜؾاِػُلِز كٝك١. قاٍ اهلل تعاىل يف سل ايٌٝٛإ: ط  ٜقا
َٗا ِٓ ْٖٜو َٔ ِْ  ٜؾإ٢ ٕٖ( **)َكٔدٝ ِٜٝو َٚإ٢ ًٜ َٓٔتٞ َع ٢ّ إ٢ٜي٢ ٜيِع ِٛ ٢ٔ ص.  َٜ ـٜٚ  (.35-34) اذتذل:اي

ٔٓ، امللاؿ بٗقا إٔ ايؿاهل ال ٜوتشٝٞ ٚالخيذٌ (108)ْ ( بؤ فاغق  طةظؤ ئةباضى). 77 : يًؿاهل ٜٓنٍ امل
ايًٛب ٚايتنيـ، ٖٚقا أَل ؾٝ٘ َقي١ ٚػو١ ٚيهٓ٘ ال ٜباىل ؾٝشٌِ ع٢ً َكِٛؿٙ ع٢ً سواب َٔ 

ًلؾ٘ ٚمسعت٘، إال إٔ ايٌؼّ فٟ اذتٝا٤ ٚاملل٠ٚ ٜأب٢ فيو ؾٝشلّ نجريا، ألٕ اذتٝا٤ ميٓع ايؿول 
ٖٞ   ٚايلمم. ٖٓٔب ٖٞ  (18):" اذتٝا٤ ًعب١ َٔ اإلميإ"ٜكٍٛ اي ٖٓٔب ذتٝا٤ يف سل قًًٝٞ ا . ٜكٍٛ اي

ٖٕ ُٖا ٚاملل٠٤ٚ:" إ٢ ٖٓاُي ٜأِؿَكٜى َٔ ِٔ اي َٔ ٢ّ ًٜا ٠ٖٔٛ ٜن ُٓٗب ِِ إ٢َفا اٞيٝأٜٚي٢ اي َِٓع َتِوَتض٢  ٜي ُِ  .(11)" ٦ًَِٔت  ََا ٜؾا
اهلل هبشاْ٘ أعٛاٙ ٚال ٜعلف  :(583)ص )خوا ئةيسا ُاظاُي بيدوا( )خوا زاوَييت هةقةي هَيٌةزة( -78

إٔ ٜأنً٘، ؾاهلل َٓشو ايٓع١ُ ؾال تلنً٘ بلدًو، ٜكاٍ ٖقا ايهالّ يٌؼّ قـ أعٛاٙ اهلل َاال نجريا يهٔ 
َٚإ٢ِف َٕ ال ٜعلف قـك ٖقٙ ايٓع١ُ ٚال حيؤ ايتِلف ؾٝ٘ ؾٗٛ هؿٝ٘، قاٍ تعاىل: ط  ِِ َتٜأٖف  ٜي٦ٔٔ َكٗبٝه

ِِ ِِ ًَٜهِلُت ْٖٝه ـَ ِِ َٜٚي٦ٔٔ أٜلم٢ٜ ٕٖ ٜنٜؿِلُت ـْ ص، )إبلاِٖٝ:  َعَقأبٞ إ٢ ـٜٔ ٌَ  (.7ٜي

 

 

                                               
 ُشٝض. سؤ سـٜح ٖقا عٝو٢ أبٛ ( قا3551ٍ، بلقِ)  ايٓيب ؿعا٤ يف  باب(553/ 5) ايرتَقٟ هٓٔ(68)

 (.1319، بلقِ )1/153امحـ بٔ سٓبٌ  َوٓـ( 69)

 (.2586ٚاملِاذت١ بلقِ )  ادتٗاؿ يف ايٌلٚط باب  (973/ 2) ايبؼاكٟ ُشٝض(70)

 (.1052ادتُع١ بلقِ) تلى يف ايتٌـٜـ باب( 343/ 1) ؿاٚؿ أبٞ هٓٔ(71)

 (. 35 بلقِ ) ٚأؿْاٖا ٚأؾًٔٗا اإلميإ ًعب عـؿ بٝإ باب: اإلميإ، َوًِ نتاب: ُشٝض(72)

 (.٦ً5769ت بلقِ ) َا ؾآُع توتض مل إفا باب (2268/ 5) ايبؼاكٟ ُشٝض(73)



 ( يًٌٝؽ ستُـ ارتاٍ أمنٛفدا ةُسي ثَيصيِاْثنتاب ) –ؿكاه١ ؾك١ٝٗ تأ١ًُٝٝ  -األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ 
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥811)
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  ايـ١ٜٝٓ املؼايؿ١ يًٌلٜع١ اإلهال١َٝايهلؿ١ٜ املبشح ايجاْٞ :  األَجاٍ 
 (،ئاططة غووضة هةًّ زووضة()ئةو كوتةكةي بةخؤًا ُةزضآ وةن هةِضةشلةي كابسضآ واية. )1

:املٛلق١ اييت ال تِٝبين نأْٗا اُابت ن١َٛ تدي .ايٓاك اذتُلا٤ بعٝـ٠ عين ) أٟ: ال (53ْ،165)ْ
تُٗين ( إفا ٓلبٛى ٚمل ٜٔلبْٛٞ نأِْٗ ٜٔلبٕٛ ًًهٟا َٔ ايتدي . شتايـ ملا دا٤ ملا ثبت إٔ ايٓيب 

 "٘(11)قاٍ: "  ال ٜؤَٔ أسـنِ  ست٢ حيب ألػٝ٘ َا حيب يٓؿو.  
ٌََُ :" - - ايٓيب ٚشتايـ يكٍٛ  ٓٔنَي َج َٔ ُُِؤ ِِ ٔؾ٢ اٞي ٖٔ َٛاٚؿ ِِ َت ٢ٗ ُٔ ِِ ََٚتَلاُس ٢ٗ ٌُ ََٚتَعاٝطٔؿ ـٔ َََج ًَِتٜه٢ إ٢َفا اٞيَذَو  ا

َُٓٔ٘ ْٛ ِٔ ـَاَع٢ ُع ُ٘ َت ـٔ َها٥ُٔل ٜي َٗل٢ اٞيَذَو ٢ُٖ ٔبايٖو    .(1١)" َٚاٞيُش
بٝتٗا َٔ فٖب : األك١ًَ افا نإ عُٛؿ (112)ْ(بَيوةشْ ئةغتوُي ًاَهي ظَيط بآ خَيطي ثآ زةشآ.)2

َُا ْٖ ـَٜقاُت ؾأْٗا توتشل  ايِـق١. ٖقا شتايـ يكٛي٘ تعاىل:  ط إ٢ ِٖ ًٞٝؿٜكَلا٤ اي ََُوأنني٢ ص ٔي ) ايتٛب١: .َٚاٞي
ـَٜق١ٜ : " إٕ (. ٜكٍٛ ايٓيب 60 ِٖ ٌٗ اٜل اي ٕٓٔٞ  َتٔش ، ؾايِـق١ يًؿكلا٤ ؾُاؿاَت ٖٞ غ١ٝٓ ؾال "(11)ٔيَػ

ختلز منا٠ َاهلا ٚتتِـم، ٚال ٜتِـم عًٝٗا.إال أفا نإ امللاؿ  توتشل َاٍ ايننا٠، بٌ جيب عًٝٗا إٔ
 بايِـق١ ٖٓا ايِـق١ ايتٛٛع١ٝ ؿٕٚ َاٍ ايننا٠.

ٖقا  ،: ايِرب األُػل هلل دٌ ٚ عال ٖٛ أكبعٕٛ ه١ٓ(171)ْ(خوا غةبطي بطوكي ضى غاَهة. ) 3
ٖٛ َٔ ايػٝبٝات اييت ال شتايـ ألٕ حتـٜـ األدٌ ذتًٍٛ  َٛعـ عقاب اهلل َٔ عًِ اهلل تعاىل ٚسـٙ، ٚ

ِٛ َٜٚي ُ٘ َُٜؤأػُق ًٜٛع عًٝٗا  ؾكط ٖٚٛ كدِ بايػٝب.  قاٍ تعاىل: ط  ٤ً ٖٓاَي اي َُا اي ٢ًٜ َتَلٜى ََا ٜنَوُبٛا ٔب  َع
َٖا ِٗل٢ ِٔ ٜظ ِٔ َؿاٖب١ٕ َٔ ِِ َٜٚئه ُٖ ٣ٌ إ٢ٜي٢ َُٜؤٚػُل ٢ُّٓ ٜأَد ِِ َدا٤َ ٜؾإ٢َفا ََُو ُٗ ًٝ ٕٖ ٜأَد َ٘ ٜؾإ٢ ٤ً َٕ اي ٙٔ ٜنا ِٔريٟا ص  ٔبٔعَبأؿ َب

45ِٛ.)ؾاطل: َٜٚي ُ٘ َُٜؤأػُق (. ٚقاٍ هبشاْ٘: ط  ١ً ٖٓاَي اي ٢ِٗ اي ُٔ ًٞ َٗا َتَلٜى َٖا ٔبٝع ِٝ ًٜ ِِ َٜٚئهٔ َؿآٖب١ٕ َٔٔ َع ُٖ  َُٜؤٚػُل
٣ٌ إٜي٢ ٢ُ٘ ٜأَد ِِ َدا٤ ٜؾإ٢َفا ََٗو ُٗ ًٝ َٕ اٜل ٜأَد َٕ ص.)ايٓشٌ َٚاٜل َهاَع١ٟ َِٜوَتٞأٔػُلٚ َُٛ ـٔ  (.61: َِٜوَتٞك

:ي١َٛ ايعباؿ أثكٌ ٚأًـ َٔ عقاب ايكرب ، غري (376)ْ( هؤًةى عةبساْ هة طؤَضة وشاض ططاُرتة.)  4
يف بٝإ ُؿ١   دا٥ن، ؾعقاب ايكرب أًـ ٚأػٛل ٚأععِ َٔ إٔ ٜقنل بٗقٙ ايوٗٛي١، . قاٍ ايٓيب 

ِٖ َِٔلُب عقاب أٌٖ ايهؿل ٚايٓؿام: " ُث َٛٞلٜق١ٕ ُٜ ُٔ ِٔ ٔب ـٕ َٔ ـٜٔ َٔ َِٓلَب١ٟ َس ِٝ ٘ٔ َب ِٝ َْ ُِٔٝض ٝأُف َٝ َِٝش١ٟ ٜؾ َٗا َُ َُُع  َِٜو
ِٔ ََ ٔ٘ ًٝٔ ٢ٔ: "  إ٢ي٤ا َٜ ِٝ ًٜ ُٔٔٝل" سـٜح آػل: ، ٚدا٤ يف (11)ايٖجٜك َٜ ٔ٘ ِٝ ًٜ ُٙ، َع ـَ َسٖت٢ ٜقِبُل ًٔ ُ٘ َتِؼَت ًٜاُع ِٓ ، (12)" ٜأ

ـَ إ٢َفا: " ٚرتٛٛك٠ عقاب ايكرب أُٚاْا اذتبٝب إٔ ْـعٛ يف نٌ ُال٠   ٖٗ ٌَ ِِ َت ـُٝن َِٝوَتٔعِق ٜأَس ًٞ ِٔ ٔباهلٔل ٜؾ َٔ 
ٍُ ٜأِكَبع٣، ِٖ: َٜٝكٛ ُٗ ْٚٞ ايً ِٔ ٔبٜو ٜأُعُٛف إ٢ َِ، َعَقأب َٔ ٖٓ َٗ ًَٚل اٞيٜكِبل٢، ََٚعَقأب َد َٚ ١َٔٓ َُٔوٝض٢ ٔؾِت ٢ٍ، اٞي ـٖٖدا ِٔ اي َٔ  ًَٚل َٚ

                                               
 (. 45 ألػٝ٘ بلقِ ) حيب إٔ اإلميإ ػِاٍ َٔ إٔ ع٢ً ايـيٌٝ باب اإلميإ، نتاب: َوًِ ُشٝض(74)

 (.  2586ٚتعآـِٖ بلقِ)  ٚتعاطؿِٗ املؤَٓني تلاسِ َوًِ باب ُشٝض(75)

 (.653ايِـق١ بلقِ)  ي٘ حتٌ ال َٔ دا٤ َا باب(41/ 3) ايرتَقٟ هٓٔ(76)

 (.1338ايٓعاٍ، بلقِ ) ػؿل ٜوُع املٝت باب( 113/ 2) ايبؼاكٟ ُشٝض(77)

 .(19/290َوٓـ أمحـ )(78)
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 (٥811)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

١َٔٓ َٝا ٔؾِت َُِش َُأت اٞي َُ املؼًٛقني ٚاْتكاؿاتِٗ َا ؿاّ ٖٛ ع٢ً اذتل، ، ؾاملوًِ اذتل ال ٜبايٞ بهالّ (13)" َٚاٞي
َٚال َٕ قاٍ تعاىل: ط   ١ََٜ ََٜؼاٝؾٛ ِٛ ٣ِ ص.) املا٥ـ٠: ٜي  (.54ال٥ٔ

: إفا َت ؾًتؼلب ايـْٝا، أٟ ال  أٖتِ بأسـ إفا (299)ْ(كةًّ ُةًاَ زواي ًّ زوُيا وَيطاْ بَيت.  ) 5
ُِآْٟا َٔٓت سـ قٍٛ ايٌاعل:  ....إفاتـَلت ايـْٝا بعـ َٛتٞ ، إٕ ٖقا ايكٍٛ  غري دا٥ن، ٖٚقا ع٢ً   ٜظ

ُٛٞل.  ََْنٍ ٜؾال  . (2٥)"َِٓٗ  ؾًٝى عا١َ يًُوًُني ٜٗتِ مل :" َٔ ،  ٜكٍٛ ايٓيب (21)ايٜك
االًتػاٍ باذتلب ٚاملٌانو١ ػري َٔ ايبٛاي١، )شتايـ(..ؾاذتلب  :(813)صشةِض هة بةتاَهي باشرتة(. ) 6

ٚايتِاكع  ػٛل، ؾايوًِ ٖٛ األهاي يف ايتعاٌَ ايـٜين ٚايـْٟٝٛ، ٜكٍٛ تعاىل: ط ؾإفا ؾلغت ؾاِْب 
ُِ (. ٚإٕ إٜقا٤ اآلػلٜٔ أَل ستلّ ًلعا،  ٜكٍٛ ايٓيب 7ٚإىل كبو ؾاكغب(ص.) ايٌلغ: ًٔ ُُِو ِٔ :" اٞي ََ 

َِ ًٔ ُُ َه َٕاٞي ُُٛ ًٔ ِٔ ِو َٔ ٔ٘ ْٔ ٙٔ " ٔيَوا ـٔ َٜ َٚ(28) .  
ُاُى طاوضت خواضز , ئةبَى غاَلوات هة ( )هةبةض خاتطى خاتطاْ  ضوًةتة غةض زيِى طاوضاْ) -. 7

رتاطل ٚ نالّ ايٓاي حتٛيُت اىل ؿٜٔ ايِٓاك٣. افا أنًت ػبن (: 402، 346ْْ زيساضى طاوض بسةيت(
زتا١ًَ ٚتلٓٞ اآلػلٜٔ ع٢ً سواب ايـٜٔ، عًٝ٘ . )غري دا٥ن(،  ؾٗقا  ؾٝ٘  املوٝشٞ ؾعًٝو بايِال٠ 

. ٖٚقا ال (21): " ال طاع١ ملؼًٛم يف َع١ِٝ ارتايل" ألٕ ظاٖلٙ ػلٚز َٔ ايـٜٔ. ٜكٍٛ ايٓيب  
: "   َٔ مل ٌٜهل ايٓاي مل  ميٓع َٔ اسرتاّ املكابٌ ٚاإلسوإ إيٝ٘ ٚايٛؾا٤ َع٘ ٜكٍٛ ايٓيب  

 .(21)"ٌٜهل اهلل
 : عكٌ ػِٝيت ٚ عكٌ مٚديت َتواٜٚإ.(276)ْ(عةقوي شمن و عةقوي طومن وةن يةن واية. .) 9
عٔ  ؾٗٞ ًكٝل ايلدٌ ًٚلٜه١ سٝات٘، ٚال ِٜضٓٓ ،غري دا٥ن( ألْ٘ اهتؼؿاف مبؼًٛم أنلَ٘ اهلل تعاىل)

د١ ٚادتـ٠، . ؾال جيٛم االهتؼؿاف بامللأ٠ ٖٚٞ األّ ٚايبٓت ٚاينٚ(85):" ًاٚكٖٔ ٚػايؿٖٛٔ" ايٓيب 
 أّ ًاٚك َجًُا األَٛك يف ٌٜاٚك مٚدات٘ ،  ٚنإ ايٓيب (21): "إمنا ايٓوا٤ ًكا٥ل ايلداٍ"قاٍ  
 أَلٙ املوًُني تٓؿٝق يعـّ   اهلل كهٍٛ سنٕ اذتـٜب١ٝ،  ؾعٓـَا ًُض يف -كٓٞ اهلل عٓٗا–ه١ًُ 
 إٔ عًٝ٘ ؾأًاكت ٜوتٌريٖا ه١ًُ أّ مٚد٘ ع٢ً ؿػٌ اذتـٜب١ٝ ًُض أعكاب يف ايتكِري أٚ باذتًل
َٔ  املوًُنَي ٚاسـ٠ اَلأ٠٠ أْكقِت ، يكـ َجً٘ ؾعًٛا. (87)ؾعٌ كأٚٙ ؾإفا ٜٚٓشل ؾٝشًل إيِٝٗ خيلز

                                               
 (. 587 بلقِ ) ايِال٠ يف َٓ٘ ٜوتعاف َا باب ايِال٠ َٚٛآع َوًِ نتاب :املوادـ ُشٝض(79)

 .153ْ اذتُـاْٞ ؾلاي أبٞ ؿٜٛإ(80)

  . (352/ 4) ،ٚ املوتـكى7/270 املعذِ األٚهط يًٛرباْٞ(81)

 (.9ٜٚـٙ بلقِ)  يواْ٘ َٔ املوًُٕٛ هًِ َٔ املوًِ نتاب: اإلميإ باب  (12/ 1) ايبؼاكٟ ُشٝض(82)

 .( 18/170) ايهبري يف ٚايٛرباْٞ ،( 1/131) أمحـ يف املوٓـ أػلد٘(83)

 ُشٝض. سؤ:  ٚقاٍ ،(1954 ( بلقِ) 4/339) ايرتَق٣ هٓٔ(84)

 .1/133اجملُٛع١ يف األساؿٜح املٛٓٛع١ايؿٛا٥ـ ( 85)

 (.236َٓاَ٘ بلقِ)  يف ايب١ً جيـ ايلدٌ يف باب( 110/ 1) ؿاٚؿ أبٞ هٓٔ(86)

 .3/259ٌْٝ األٚطاك ( 87)



 ( يًٌٝؽ ستُـ ارتاٍ أمنٛفدا ةُسي ثَيصيِاْثنتاب ) –ؿكاه١ ؾك١ٝٗ تأ١ًُٝٝ  -األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ 
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥812)
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 ًُض أثٓا٤ يف -  - ايٓيب اهتٌاكٖا ملا -   - ايٓيب مٚز هًُ٘ اذتلد١  ؾأّ ٖقٙ ايًشع١ اهلالى يف
 ٚنإ كأٜٗا ُا٥با سهُٝا. -  - ايلهٍٛ ب٘ أػق ايقٟ ايلأٟ ٖٛ ٚنإ كأٜٗا أبـت اذتـٜب١ٝ

.  ،: هٛؿ اهلل ٚد٘ ايـٖل ) ؿعا٤ ع٢ً ايـٖل ٖٚٛ ال جيٛم ((223)ْ(ِضووي ظةًاُة ِضةط بَيت. ) 11
 . (22)" ايـٖل ٖٛ اهلل ؾإٕ ايـٖل توبٛا قاٍ: "  ال  شتايـ ملا ثبت إٔ ايٓيب 

ايـْٝا يًـْٝا اٟ ايـْٝا َٛٓٛع١ ألعُاٍ ايـْٝا . ٖقا شتايـ  (:206)ْ (زوُيا بؤ زوُياية. ) 12
ِٔ ََ َٚ َٕ ؾايـْٝا ٚاآلػل٠ نالُٖا جيب إٔ ٜهٕٛ هلل. قاٍ تعاىل: ط   ـُ ٜنا َٝا َسِلَخ ُٜل٢ٜ ِْ ـٗ ٘ٔ اي َٗا ُِْؤٔت ِٓ ََا َٔ َٚ 

ُ٘ ِٔ اٞيآٔػَل٠ٔ ٔؾٞ ٜي ِٕٔٝب ص )ايٌٛك٣: َٔ َْ20.) 
ايٌلاب بٝـ سبٝبيت أطٝب َٔ َا٤  :(813)صوغةض خؤشرتة(شةضابي زةغيت زوهبةض هةئاوي كة. )13

ِْٗل (.  ٚقـ ُٚـ  ايٓيب يًعكٝـ٠ اإلهال١َٝ ْٗل ايهٛثل. )ٖقا ػٛأ ٚشتايـ َْ  ايهٛثل  بكٛي٘: " 
ٔ٘ ْٝٔ ـَ ٌٖ َعٖن َكٚب٢ ََٚع ٘ٔ ََٚد ِٝ ًٜ ِْٝل َع َٛ ٜنٔجرْي َػ ِْٛض ُٖ ٘ٔ َتل٢ُؿ َس ِٝ ًٜ َٖٔت٢ َع َّ ٝأ ِٛ َٜ ١ََٔ َٝا ُ٘ اٞئك َُٝت ْٔ ـَُؿ آ ٢ّ  َع ُٓٗذٛ اي

"(23) .   
ٓٔٞ"  أٜٔا: :يف بٝإ أُٚاف ايهٛثل ٚقاٍ  ايٓيب  ِٛ َُا َس َٔ ٜن ِٝ َٕ َب ـَ َٕ َع ُٖا َٔ ٜأِبَلُؿ ََٚع ًٞر٢، َٔ  َٜٚأِس٢ًٜ ايٖج

َٔ َٔ ،٢ٌ َُٝب اٞيَعَو َٔ ك٢حٟيا َٜٚأٞط ُِٔؤو، َٔ ُ٘ اٞي َٛاُب ٌُ  ٜأٞن ٢ّ َِٔج َُا٤ٔ، ُُْذٛ ِٔ ايٖو ُ٘ ًَل٢َب ََ ِٓ ِِ ًَِلَب١ٟ َٔ َُٞأ ٜي َٖا َٜٞع ـَ  َبِع
ـّا   .(31)" ٜأَب
: ايـْٝا قا١ُ٥ ع٢ً ايهقب ٚ ايكٝا١َ قا١ُ٥ ع٢ً (206)ْ (قياًةت بة ِضاغتزُيا بةزضؤ و . )14

َٕ ًٔٝؿٛ َِٜش َٚ  ايِـم، أٟ: ايـْٝا َع ايهقب، ٚاآلػل٠ َع ايِـم، شتايـ ٖقا ايهالّ َٔ ًعاك املٓاؾكني: ط 
ِِ اٞيٜهٔقٔب َع٢ًٜ ُٖ َٚ َٕ ُُٛ ًٜ (. ؾايٛادب ع٢ً املوًِ إٔ ٜعتُـ ًٜٚتنّ ايِـم  ٚجيتٓب 14ص.)اجملاؿي١:  َِٜع

 ايهقب ؿَٚا يف ايـْٝا ٚاآلػل٠.
: (422)ْ( ٓةضضى زةغتت بؤ بطز تيتلى بوو بيػٌيالت هَيلطز غةيبى ُةبوو ئيرت ئةوة شُة) -14

أٟ: ٤ًٞ َـؿت  إيٝ٘ ٜـى ٚنإ فا ًعل، ٚمل ٜػب عٓـَا مسٝت اهلل عًٝ٘ ؾٗقا اي٤ٌٞ ٖٛ امللأ٠، 
غري دا٥ن ألْ٘ اهتؼؿاف بإْوإ أنلَ٘ اهلل تعاىل ؾٗٞ ًكٝل ايلدٌ ًٚلٜه١ سٝات٘،  ؾشهِ املجٌ

ٚايبٓت  َٚٛقل٠  ؾال جيٛم االهتؼؿاف بٗا ٖٚٞ األّ ٚعنٜن٠٠ سترت٠١َ اإلهالّ ًلٜع١ يف  ؾامللأ٠
 . ٚأ٢ُٚ(3٥)"ي٦ِٝ إال أٖاْٗٔ ٚال نلِٜ، إال ايٓوا٤ أنلّ ٚاينٚد١ ٚاألػت ٚادتـ٠، دا٤ يف األثل : "  َا

 :   نجري٠: َٓٗا قٛي٘  ٚإنلاَٗا امللأٙ اسرتاّ يف ايلهٍٛ  ٚأساؿٜح. ػريٟا بايٓوا٤    ايلهٍٛ

                                               
 (.6003باب: ايٓٗٞ عٔ هب ايـٖل، بلقِ) (45/ 7) َوًِ ُشٝض  (88)

 (.6137باب :  إثبات سٛض ْبٝٓا ُٚؿات٘، بلقِ) (71/ 7) َوًِ ُشٝض(89)

  .(302/ 10)بٔ سٓبٌ  أمحـ َوٓـ(90)

 .(33/ 6) ايِػري ادتاَع ًلغ ايتٜٓٛل(91)
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 (٥813)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
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ػٝاكنِ  ٚػٝاكنِ.  ػًكٟا أسوِٓٗ إمياْٟا املؤَٓني أنٌُ ":  ٚقٛي٘ .  ايلداٍ" ًكا٥ل ايٓوا٤ "إمنا
  . (31) ألًٖ٘ ٚاْا ػرينِ ألًٖٞ ػرينِ ػرينِ" :   ٚقاٍ. (38)"ِيٓوا٥ه

: إفا أعٛٝت ايٓكٛؿ أٚ املاٍ  توتٛٝع طلؿ (113)ْ(ئةطةض ثاضةت زا ًةال هة ًعطةوت زةضزةَٓيين) -15
(:   قايٛا باضن اهلل :ٓاَُى ًةال ! وتى :ئةغتػفطاهلل ، وتى :بَيِة ًةال : وتى :وتى)ايٌٝؽ َٔ َوذـٙ.  

إٕ ايعًُا٤ َٔ أًلف ػًل ،ٜا ًٝؽ أعٛٓا : قاٍ : اهتػؿل اهلل ظ قايٛا : ٖاى ٜا ًٝؽ ظ قاٍ : باكى اهلل 
اهلل بعـ األْبٝا٤ ٚامللهًني، ِٖٚ ٚكث١ األْبٝا٤، ٚإٕ دٌ أعُاهلِ ٚػـَاتِٗ تٛٛع١ٝ، قاٍ تعاىل:ط  

ََا َٚ ِِ ٘ٔ ٜأِهٜأٝيٝه ِٝ ًٜ ِٔ َع ِٕ ٜأِدل٣ َٔ َٟ إ٢ ٢ًٜ إ٢ال ٜأِدل٢ ُٔنَي ص، )ايٌعلا٤: َكٚب َع  (.109اٞيَعاٜي
ٖقٜٔ املجًني اهتؼؿاف بلَٛم ايـٜٔ ٚؿعات٘، ٖٚقٙ األقاٌٜٚ ٜلٚدٗا َٚؿّٗٛ  َع٢ٓيف املتأٌَ إٕ 

املٓاؾكٕٛ ٚايؿوك١ ٚأًباِٖ يف شتتًـ ايعِٛك، ٚقـ قاٍ أٌٖ ايٓؿام َكٛي١ قلٜب١ َٓٗا يف مَٔ ايٓيب 
  (أ1/102ٕدا٤ يف ًلغ كٜاض ايِاذتني" : ) هلِ زتًى يف قايٛا تبٛى غن٠ٚ يف املٓاؾكني َٔ ْؿلٟا :
   ايٓيب فيو ؾبًؼ! ايًكا٤ عٓـ أددي ٚال أيوٟٓا، أنقب ٚال بْٟٛٛا أكغب ٖؤال٤ قلا٥ٓا َجٌ كأٜٓا َا

َِٜشَقُك ٖقٙ ْٚنيت َٕ اآلٜات: ط  َٓأؾٝكٛ ُُ ٍَ ٜإٔ اٞي َٖٓن ِِ ُت ٢ٗ ِٝ ًٜ ِِ ُهَٛك٠٠ َع ُٗ َٓٚب٦ُ َُا ُت ٢ِٗ ٔؾٞ ٔب ًٝٛٔب ٢ٌ ٝق ِٗن٢ُؤٚٞا ٝق ٕٖ اِهَت  إ٢
َ٘ ١ً َٕ َٖا َُِؼل٢ْز اي ِِ َٜٚي٦ٔٔ( 64)َتِشَقُكٚ ُٗ ٖٔ َهٜأٞيَت َٝٝكٛٝي َُا ٜي ْٖ ٖٓا إ٢ ًَٞعُب َُْؼُٛض ٝن َْ َٚ ٌِ ٘ٔ ٝق ١ً ٘ٔ ٜأٔباي َٜأت ٘ٔ َٚآ  ََٚكُهٛٔي

ِِ َٕ ٝنُٓت ِٗن٢ُؤٚ ـِ َتِعَتٔقُكٚٞا اٜل( 65)َتِوَت ـَ ٜنٜؿِلُتِ ٜق ِِ َبِع ْٔٝه ـُ إ٢ٕ إ٢مَيا ِِ ٜطآ٥ٜٔؿ١ٕ َعٔ ِْٖع  ٜطآ٥ٜٔؿ١ٟ َُْعٚقِب َٚٓٝه
ِِ ُٗ ْٖ ُْٛٞا ٔبٜأ َٔنَي ٜنا  بعـ نؿلمت قـ تعتقكٚا ال } اهلل: ؾأْنٍ اهلل يلهٍٛ ٜعتقكٕٚ ٚدا٤ٚا ص.(66)َُِذل٢

 ألٕ ايـٜٔ، عٔ شتلز نؿل ٚايهتاب  ٚايلهٍٛ باهلل االهتٗنا٤ ألٕ تـعْٛ٘، نٓتِ ايقٟ أٟ: {إمياْهِ
١ً٘ تععِٝ ع٢ً َبين ايـٜٔ أٌُ  هلقا َٓاف فيو َٔ ب٤ٌٞ ٚاالهتٗنا٤ ، ٚكهً٘ ؿٜٓ٘ ٚتععِٝ تعاىل اي

املٓاق١ٔ، ٚخي٢ٌ ع٢ً ايقٜٔ ٜوتٗنؤٕ بايعًُا٤ إٔ ًٌُِٜٗ ٖقا اذتهِ ارتٛري،  أًـ ي٘ َٚٓاقض األٌُ
 ٚاهلل تعاىل أعًِ.ايعامل  ٚعكٝـت٘ اإلهال١َٝ.إفا أكاؿٚا االهتؼؿاف بـٜٔ 

: ست٢ قًت: بوِ اهلل، ٖٛ قاٍ: اذتُـ هلل، ٖقا (428)ْ(احلٌسهلل :بػٍ اهلل ئةو وتى :ٓةتا ًّ ومت) -16
إٔ ٜأػق ؾايهٌ ي٘ ٚائٝاؾ١، ألٕ ايٛعاّ املٌرتى سل يًذُٝع ٚايٌلب شتايـ يآلؿاب ايٌلع١ٝ يف األنٌ 

اآلػلٜٔ، ٖٚقا املجٌ ؾٝ٘ األْا١ْٝ ٚسب ايقات، ؾاإلٜجاك َٓـٚب يف سهِ  ٢ً س١ِ ِْٝب٘ ٚال ٜتعـ٣ ع
"  يٓؿو٘ حيب َا ألػٝ٘ حيب ست٢ أسـنِ ٜؤَٔ ال :"    ايٓيب قاٍايتعاٌَ َع  أػٝ٘ اإلْوإ، 

(31). 
  

                                               
 (.  10106بلقِ )  (114/ 16)   أمحـ َوٓـ(92)

 ُشٝض. سؤ: (ٚقا3895ٍهًِ، بلقِ)  ٚ عًٝ٘ اهلل ٢ًُ ايٓيب أمٚاز باب: ؾٌٔ(707/ 5) ايرتَقٟ هٓٔ(93)

 (.45بلقِ).ألػٝ٘ حيب إٔ اإلميإ ػِاٍ َٔ إٔ ع٢ً ايـيٌٝ باب: ،نتاب: اإلميإ، ُشٝض َوًِ(94)



 ( يًٌٝؽ ستُـ ارتاٍ أمنٛفدا ةُسي ثَيصيِاْثنتاب ) –ؿكاه١ ؾك١ٝٗ تأ١ًُٝٝ  -األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ 
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  املبشح ايجايح :  األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ املتٌاب١ٗ ٚاملٌه١ً
 ؾعٌ ارتري ال حيتاز إىل اهتؼاك٠ . (:152)ْ( ضاكة ئيػتيداضةي ُاوَى) -1

 كٚا١ٜ ؾؿٞ ٚنبري٢ٖا، ُػري٢ٖا األَٛك نٌ يف ٌَلٚع١ ٚدعًٗا االهتؼاك٠، ع٢ً اذتٓٝـ ايٌلع سٓح يكـ
 اهتؼاك٠ عٔ املوًِ ٜوتٓهـ ؾال. (3١)نًٗا" األَٛك يف االهتؼاك٠ٜ ٜعُِّٓا -   - اهلل كهٍٛ "نإ ايبؼاكٟ:

َٞ أَل أٟ يف هبشاْ٘ اهلل ُ٘ ؾٝ٘ عًٝ٘ ػؿ  سكريٟا، أٚ نإ دًٝاٟل ُػريٟا، أٚ نإ نبريٟا ٚايِٛاب اذتل ٚد
 ؾإقـاَ٘ االهتؼاك٠، ؾٝٗا تٌلع ؾال ٚايِٛاب اذتل ؾٝٗا ٜعٗل اييت األَٛك أَا .ثٛاب فيو نٌ يف ٚي٘
 ع٢ً أٚ األكض، مكع ع٢ً أٚ ايعُل٠، أؿا٤ ع٢ً أٚ أًٖ٘، ع٢ً اإلْؿام ع٢ً أٚ أؿا٤ ايِال٠ املؿل١ٓٚ، ع٢ً
 ٚايِٛاب، تهٕٛ ؾٝٗا اذتل يعٗٛك ؾٝٗا اهتؼاك٠ ال ٚأَجاهلا األَٛك ٖقٙ نٌ ارتُل، ًلب عٔ ؾالْٟا ْٗٝ٘

  .ٚغريٖا إفا تلؿؿ ايٌؼّ ؾٝٗا املباس١ ٚايتذاك٠ ناينٚاز املباس١ األَٛك يف االهتؼاك٠
 يف ٜوتؼاك ال ٚاملهلٚٙ ٚاذتلاّ ؾعًُٗا، يف ٜوتؼاك ال ٚاملوتشب ايٛادب ؾإٕ ": سذل ابٔ اذتاؾغ قاٍ

 ٜٚكتِل ب٘ ٜبـأ أُٜٗا أَلإ َٓ٘ تعاكض إفا املوتشب األَل ٚيف املباغ، األَل يف ؾاضتِل تلنُٗا،
 . (31)عًٝ٘"

َٛش١ٓ ادتاٌٖ ) املػؿٌ ( ٜـٜلٖا اهلل ، ظاٖلٙ ُشٝض، ؾاهلل  (:18)ْ( ئاشى ُةظاْ خوا ئةيطَيِطَى) -2
هبشاْ٘ ٚتعاىل قـ ٜلسِ ايعاٌَ ايقٟ مل ٜأػق باألهباب ايالم١َ ٚاالستٝاطات املًٛٛب١ يٛؿا َٓ٘ 
هبشاْ٘، ٚيهٔ ٜعرتض ع٢ً ٖقا بإٔ َٛش١ٓ ايعامل ٚايٌؼّ ارتبري أٜٔا ٜوريٙ اهلل تعاىل ٜٚـٜلٙ 

ـَٚبُل ٜـبل أَٛك ارتًل ٚايعباؿ ٜٚكٔٞ سٛا٥ذِٗ ، قاٍ تعاىل:  ط   أٜا، ؾاهلل هبشاْ٘ ٚسـٙ ََِل ص  ُٜ اأٜل
ُ٘ (،ٜٚكٍٛ تعاىل:  ط 3.) ْٜٛى: ـُ ٜي َٚأت ََٜكأيٝ َُا (. ٚال ٜؿِٗ َٔ املجٌ تلى 63َٚاٞيٜأِكض٢ ص.)اينَل:  ايٖو

ََْى، األَٛك بـٕٚ َباًل٠ األهباب معُا بإٔ َتٛنٌ ع٢ً اهلل َٔ عٔ ٜأ ٍُ ، ٕوََأي ِب ٍَ:  َٜٝكٛ ٌْ ٜقا  َٜا:  َكُد
ٍَ ٌُ اهلٔل َكُهٛ َٛن٤ َٜٚأَت ِٚ ، أكهٌ ْاقيت  َٗا ٜأ ًٔٝك ٌُ ٝأٞط َٛن٤ ٍَ ؟ َٜٚأَت َٗا:  ٜقا ًٞ ٌِ " اِعٔك َٛن٤  (.  ايرتَقٟ .) هٓٔ(31)ََٚت

 -ايو١ٝٓ-املقاٖب ايؿك١ٝٗ :(023)صًةظٓةب ضاضْ كوتةن ثَيِحة(،)ًةظٓةب يةكةو كوتةن زوو()-3
أكبع١، ٚارتاَى ٖٛ املٛلق١ ، املقٖب ٚاسـ ٚ ايجاْٞ ٖٛ املٛلق١، امللاؿ باملجٌ: أٟ البـ إٔ ٜتك٣ٛ 

قـ ٜؿٝـ ظاٖل املجٌ ؾلض أسهاّ ايٌلع بايكٗل  ٜٚعٔـ تٛبٝل األسهاّ بك٠ٛ ايو١ًٛ ايتٓؿٝق١ٜ، 
إ إٔ تٛبٝل األسهاّ حيتاز ع٢ً ايو١ًٛ ٚايك٠ٛ ٚباإلنلاٙ ، ٚيٝى امللاؿ ٖٓا ٖقا، ٚإمنا ٖٛ يبٝ

ٚ قاٍ تعاىل :  ،(32)بايكلإٓ" ٜنع ال َا بايوًٛإ يٝنع اهلل "إٕ: ؾكـ دا٤ يف األثل ايتٓؿٝق١ٜ املتُه١ٓ، 
                                               

 (.6955بلقِ ){ ايكاؿك ٖٛ قٌ } تعاىل اهلل قٍٛ باب (2690/ 6) ايبؼاكٟ ُشٝض(95)

 (.11/220) ايباكٟ ؾتض(96)

 ( 731) : بلقِ  3/5 سبإ ُشٝض ابٔ ( 97)

 عبـ ابٔ( 4/107) بػـاؿ تاكٜؽ يف ايبػـاؿٟ ارتٛٝب .أػلد٘(416/ 11 ايؿتا٣ٚ )زتُٛع عجُإ  نالّ َٔ أْ٘ ت١ُٝٝ ابٔ فنل ٚقـ(98)
 .(1/118) ايتُٗٝـ يف ايرب



 نُاٍ ُاؿم ٜاهني أ. ّ. ؿ.
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َٓا َِْنٞي َٜٚأ ـَ ط  ـٜٔ ٘ٔ اٞيَش ـْ َبٞأْي ٔؾٝ ـٜٔ َٓأؾُع ًَ ََ ٖٓاي٢ ص  )اذتـٜـ: َٚ (. ؾاهتؼـاّ ايك٠ٛ ًَٛٛب ئبط 25ٔيً
 الهتكلاك ٚكؿع املؿوـٜٔ ٚاملعتـٜٔ  ٚتٛبٝل األٚاَل ٚاذتـٚؿ ايٌلع١ٝ.األَٔ ٚا

: املاٍ اذتالٍ ال ٜٔٝع ) ال ٜؿكـ (. املكِٛؿ ب٘ اذتلْ ع٢ً (374)ْ(ًاَهي حةآلي هةزةغت ُاضآ)  -4
ايهوب اذتالٍ  ٚايوعٞ َٔ أدً٘، يهٔ ٜعرتض بأْ٘ يف ايٛاقع قـ ٜؿكـ املاٍ اذتالٍ ٖٚقا حيـخ نجريا،  

ٕٖيهٔ  َ٘ ست٢ يٛ  ؾكـ املاٍ اذتالٍ ؾإْ٘ اهلل هٝعٛٓ٘  يف ايـْٝا ٜٚجٝب٘ يف اآلػل٠. قاٍ تعاىل: ط  إ٢ ١ً  اٜل اي
ُٔٔٝع ٓٔنَي ص، ) ايتٛب١: ٜأِدَل ُٜ ُُِشٔو  (.102اٞي

: يٛ يبوت ثٝابٟا َٔ ايكلإ ال أُـقو،  ٚنٌ (315)ْ(كطاغي قوضئاْ هةبةض كةيت باوةِضت ثَيِاكةَ.)-5
و ًٚلى ٚتٓاقٔاتو، ٚامللاؿ إٔ ايٌؼّ يٝى ستٌ ثك١ َُٗا تعاٖل بايِالغ، ٚاؿع٢ فيو يهجل٠ نقب

 ايٓنا١ٖ  ٚارتري١ٜ.
ٚاإلًهاٍ  أْ٘ ال جيٛم ٚال ِٜض  دعٌ املِشـ ايٌلٜـ ثٛبا ٚكؿا٤ ؾٗقا ه٤ٛ أؿب َع نتاب اهلل تعاىل 

قٛال ٚعُال   ٚدٌ ٚإنلاَ٘  عن اهلل نتاب تععِٝ ايٛادب ب٘.  ؾُٔ  ٚاهتٗا١ْ يًُِشـ ٚاستكاك
 ال٥ل.  َهإ يف االَتٗإ، ٚٚٓع٘ عٔ ُٚٝاْت٘

َٕ بعٝٓٝ٘. ظاٖلٙ ُشٝض (307)ْ(كةس شةيتاُى بة ضاوى خؤى ُةزيوة. ) -6 ـْ ايٌٝٛا ََٜل اس : مل 
ُ٘ ْٖ ِِ ألْ٘ ايٌٝٛإ َٔ ادتٔ ، ِٖٚ شتؿٕٝٛ عٔ املٌاٖـ٠، نُا ٜكٍٛ تعاىل:ط إ٢ َٛ ََٜلاٝن ُٖ ُ٘ ًٝ ِٔ َٜٚقٔبٝ َٔ 

ُِٝح ِِ ص.) األعلاف: ٜيا َس ُٗ َْ ِٚ قـ كأ٣ ايٌٝٛإ ع٢ً سكٝكت٘  ٜكٍٛ ايٓيب  (. ٚيهٔ ثبت إٔ ايٓيب 28َتَل
 ٖٕ ِٔ ٔعٞؿل٢ّٜتا : "إ٢ َٔ ٚٔ ٤ًَت اٞئذ ٖٞ َتٜؿ ًٜ ِٚ اٞيَباك٢َس١ٜ َع ١َُٟ ٜأ ًٔ َٖا ٜن َٛ َٜٛع َِْش َٝٞك ٖٞ ٔي ًٜ ًٜا٠ٜ َع ِٖ ٓٔٞ اي َٓ َِٜه ُ٘ ٜؾٜأ ٤ً ُ٘ اي ِٓ َٔ 

ِٕ َٜٚأَكِؿُت ُٜ٘أ ٜأ ٜٛ ١َٕٜ إ٢ٜي٢ ِكٔب ِٔ َهاك٢ َٛاك٢ٟ َٔ ـٔ َه َُِؤذ ِِٔبُشٛا َسٖت٢ اٞي ِٓٝعُلٚا ُت ٘ٔ ََٚت ِٝ ِِ إ٢ٜي ٥ًٝه ٍَ ٜؾَقٜنِلُت ٝن ِٛ  ٜأٔػٞ ٜق
َٕ َُا ِٝ ًٜ ًٟٞها ٔيٞ َِٖب} َكٚب: ُه َِٓبٔػٞ ٜيا َُ ـٕ َٜ ِٔ ٔيٜأَس ـٟٔ َٔ  .(33) {َبِع

توتـع ايٌٝٛإ )ال تكرتب َٓ٘ (ٚال تكٌ: ال  :(332)صباهلل ( بلة(أعٛف ُة شةيتاْ بيِة  ُة ) )-7
أعٛف باهلل ، املكِٛؿ إٔ ال ٜعٌُ املل٤ أعُاال ١ٌَٓٝ ٜٔٛل بعـٖا يًـؾاع عٓٗا ٚايتٌِٓ ٚايتعٛف 
ٚايتربٟ  َٓٗا، ٚٚد٘ اإلًهاٍ ٖٓا إٔ اإلْوإ قـ ٜتعلض يعٌُ قبٝض ٚيهٔ ٜٓتب٘ يف ايٓٗا١ٜ ًِٜٚض 

َٖاأسٛاي٘ ؾاألَل برتى االهتعاف٠  َٔ ايٌٝٛ َٚإ٢ ٖٜٓو إ ٚيٛ زتاما غري ُشٝض. قاٍ تعاىل: ط   َٔ ََٜٓنٜغ َٔ 
٢ٕ ٜٛا ِٝ ٌٖ ٘ٔ ٜؾاِهَتٔعِق َِْنْؽ اي ١ً ُ٘ ٔباي ْٖ ُْٔٝع إ٢ ِْ ص.)ؾًِت: َه ًٝٔ  (.36َع

ال ٜوتٛٝع اسـ اؿػاٍ اسـ ادت١ٓ، ٖقا ُشٝض ؾّٝٛ  :(032)صكةس كةس ُاباتة بةٓةشت(. )8
َّ ِٛ َٜ ًٔٝو ال ايكٝا١َ : ط   ُِ َٓٞؿى٣ َْٞؿْى َت ٦ِٟٝا ص .) اإلْؿٛاك:  ٔي (، ٚد٘ اإلًهاٍ ٖٓا  إٔ اهلل أع٢ٛ 18ًَ

ؾٝـػٌ ػال٥ل نجريٕٚ ادت١ٓ بٌؿاعت٘ َٔ أُشاب ايهبا٥ل ٚ .أَت٘ َٔ يٛٛا٥ـ ايٌؿاع١ يًٓيب 
 َٔ قّٛ خيلز ":    ايقْٛب ٚاملعاُٞ، ٚنقيو ًؿاع١ ايٌٗـا٤ ثابت١ يػريِٖ بعـ إٔ ٜأفٕ اهلل،  ٚقاٍ

                                               
 (. 541 بلقِ ) ايِال٠ أثٓا٤ يف ايٌٝٛإ يعٔ دٛام باب ايِال٠ َٚٛآع نتاب: املوادـ َوًِ ُشٝض(99)



 ( يًٌٝؽ ستُـ ارتاٍ أمنٛفدا ةُسي ثَيصيِاْثنتاب ) –ؿكاه١ ؾك١ٝٗ تأ١ًُٝٝ  -األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ 
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥818)
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ُٖٓٝني ٜوُٕٛ ادت١ٓ ؾٝـػًٕٛ ٚهًِ عًٝ٘ اهلل ٢ًُ ستُـ بٌؿاع١ ايٓاك َٗ  فيو يف ٚاألساؿٜح ،(٥11)" ادٜت
٣ِ َٔ َا" : اذتـٜح يف دا٤ ٚهلقا َتٛاتل٠، نجري٠ ِِ إال اإلميإ أٌٖ َٔ أكبعٕٛ عًٝ٘ ًِٜٞ َوً ُٗ  ًؿ٤َع

ٌَؿ٤ُع، ٜٚكٍٛ ايٓيب (٥1٥)"ؾٝ٘ اهلل ُٜ ـُ : "  ٝ٢ٗ ٌٖ ِٔ َهِبٔعنَي ٔؾٞ اي َٔ ٢ٌ ِٖ ٘ٔ" ٜأ ِٝٔت  . (٥18)َب
: إفا أع٢ٛ اهلل هبشاْ٘ ٦ًٝا، (297)ْ(ضِطَيلى ئةخاتة غةض  كةخوازاى ثَيػةًبةضيض. )9

إٔ نٌ أَل كٓٞ اهلل عٓ٘ َٚٛاؾكا ي٘ هري٢ٓ  -ٚاهلل أعًِ–ٜٔٝـ إيٝ٘ سؿ١ٓ، امللاؿ ب٘  ؾايلهٍٛ 
ِٔ ٚ ٜؤٜـٙ، ألٕ طاع١ ايلهٍٛ  عٓ٘ ايلهٍٛ  ََ ٛٔع٢ َٔ طاع١ اهلل ، قاٍ تعاىل: ط   ُٜ ٍَ ـِ ايٖلُهٛ  ٜؾٜك

َ٘ ص، )ايٓوا٤: ٜأٜطاَع ٤ً إٔ ايلهٍٛ هٝٔٝـ إىل  عٛا٤ اهلل  عٛا٤ آػل، قٛي٘: (. إال اْ٘ قـ ٜعرتض 80اي
ٜنؿاؿ   ؾتٛبٝل ه١ٓ ايلهٍٛ ٚكٓٞ ب٘ ٖٚقا يٝى ع٢ً ظاٖلٙ، بٌ امللاؿ َٓ٘ إفا باكى  اهلل يف األَل 

 ٚاألدل .   ايربن١
شتٝض   اهلل تعاىل قٛع عٓ٘ ارتبن ، ٚايلهٍٛ  :(588)صزؤ( خوا ُاُي بِطيوة وثَيػةًبةض ) -10

ايًدي،ٜكاٍ ٖقا: يًٌؼّ ايؿكري ايبا٥ى املعـّٚ ، ٚيهٔ ٖقا ؾٝ٘ إًهاٍ: سٝح إٕ تٓوٝب قٛع ايلمم 
هلل ٖٛ املعٛٞ ٚاملاْع ٚايكابض بٗقٙ ايِٝػ١ ال جيٛم، ايِشٝض إٔ ا ٚاذتلَإ ٚايؿكل إىل اهلل ٚايلهٍٛ 

قـٜل ص  ٤ًٞ نٌ ع٢ً ٖٚٛ ارتري ٚايباهط ٚسـٙ، يهٔ ال ٜٓوب ايٌل إىل اهلل تأؿبا، قاٍ تعاىل: ط  بٝـٙ
َٚإ٢َفا ؾٗٛ بٝـٙ ارتري ٚايٌل، قاٍ إبلاِٖٝ  ُِٓت : ط   َٛ ََل٢ ُٗ ٌِٔؿني٢ ص، )ايٌعلا٤:  ٜؾ (، ٚمل ٜكٌ: 80َٜ

 أَلٓين تأؿبا َع اهلل تعاىل.
املهل َٔ ايٓوا٤ ٚ ارتٛاطل ايو١٦ٝ ٚايٛهٛه١ تأتٞ  (:380()ًْةكط هةشُاْ ، خةتةضة هة شةيتاْ). 11

ٖٕ ٖٔ َٔ ايٌٝٛإ. قاٍ تعاىل ع٢ً يوإ عنٜن َِل يف ُٚـ ايٓوا٤: ط  إ٢ ـَٝن ِٝ ِْ ص .)ٜٛهـ  ٜن َعٔعٝ
َُِلٜأ٠ٝ (.  ٜكٍٛ ايٓيب 28: َِٛك٠٠ : " اٞي ٌَِل َػَلَدِت ٜؾإ٢َفا ، َع َٗااِهَت ُٕ "  ٜؾ ٜٛا ِٝ ٌٖ ٚدا٤ يف سـٜح آػل: ، (٥11)اي

٢ُٛي ١َُٗٚ ايٌٝٛإ ٖٞ : ط اي٤ٔقٟ ، (٥11) " ايٓوا٤ سبا٥ٌ ايٌٝٛإ " َِٛه ـُٚك٢ ٔؾٞ ُٜ ٖٓاي٢ ص.)ايٓاي:  ُُ اي
(. ٚيٝى ٖقا قـسا يف َها١ْ امللأ٠ ايِاذت١ ، ؾايِاذتات ايٛاٖلات َوتجٓٝات َٔ ٖقٙ ايكاعـ٠ 5

 ايعا١َ.
: اذتًـ ي٘ كأهإ . قـ ٜهٕٛ ُاؿقٟا ٚقـ ٜهٕٛ نافبٟا . قاٍ تعاىل: (258)ْ(غةضي ٓةية غوَيِس زوو.)12

َْهِ ص ) املا٥ـ٠:  ط  ٚاِسٜؿعٛا ُِٜا َٚال89ٜأ ِٛٔع (.  ٚقاٍ تعاىل: ط   ٌٖ ُت ٤ًإف ٝن ٢ٗني٣ ص ) ايكًِ:  َس (، ؾؿٞ 10ََ
ْٞ ٖقٙ اآلٜات ايهلمي١  َٓ٘ ًٜٛب ساد١،  نإٔ فيو إىل ؿعت إفا إال١ اإلْوإ حيًـ ؾال اذتًـ، عٔ ْٗ

                                               
 (.320ُشٝض َوًِ، باب: أؿ٢ْ أٌٖ ادت١ٓ َٓني١ ؾٝٗا بلقِ)( 100)

 (.948ؾٝ٘ بلقِ)  ًؿعٛا أكبعٕٛ عًٝ٘ ٢ًُ َٔ َوًِ  باب ُشٝض(101)

 (.2522) بلقِ( 3/15)  ٌٜؿع ايٌٗٝـ يف ؿاٚؿ،باب ٞهٓٔ أب(102)
 

ََٖقا1173بلقِ )  (467/ 2) ايرتَقٟ هٓٔ(103) ـْٜٔح (، ٚقاٍ :  ْٔ. َس  َسَو

 ،(5447) ايٌعب يف ايبٝٗكٞ أػلد٘ (104)



 نُاٍ ُاؿم ٜاهني أ. ّ. ؿ.
 

 

 (٥811)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
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 ي٘، ٜكٍٛ ايٓيب  ايتععِٝ ٚعـّ باهلل االهتؼؿاف ع٢ً تـٍ اذتًـ نجل٠ رتُِ٘، ألٕ ايُٝني ايكآٞ
  .(٥1١)"يًهوب ممشك١ يًوًع١، َٓؿك١ اذتًـ: "
ََٔ ال ُاسب ي٘ ٚال هًٛإ ٖٛ اهلل دٌ ٚ عال،. (309)ْ() كةغى بَى كةغاْ خواية.   13 : ُاسب 

َتٌاب٘...ؾاهلل ْاُل َٔ ال ْاُل ي٘، ٚيهٔ ؾاهلل ْاُل َٔ نإ ي٘ ْاُل أٜٔا، ؾاهلل كب ايعاملني ٚكب 
ُُٛا ِٔ َٚاِعَت ٘ٔ مجٝع ايهٕٛ ٚايها٥ٓات، ؾٗٛ َٛىل ادتُٝع،  قاٍ تعاىل: ط  ٤ً َٛ ٔباي ُٖ ِِ ِٛالٝن ََ َِ ِٓٔع ِٜٛي٢ ٜؾ َُ  اٞي

َِ ِْٔع ِٔرُي ص، )اذتر: َٚ ٖٓ ِٔ  ( ، ٚقاٍ تعاىل: ط 78اي َٖ ٜٖٛل ُٜٔذُٝب ٜأ ِٔ ُُ ُٙ ص) ايٌُٓ:  إ٢َفا اٞي  (،. 62َؿَعا
ٜٓعل اهلل إىل ادتبٌ ثِ جيعٌ عًٝ٘ ثًذا، ال ميٛل اهلل  (:170)ْ(خوا تا كَيو ُةبيَِى بةفطى تَيِاكا). 14

ع٢ً دبٌ ثًذٟا اال بعـ كؤٜت٘. امللاؿ بٗقا املجٌ: إٔ مجٝع أؾعاٍ اهلل تعاىل ١٦ًَٝ باذته١ُ ٚايـق١ 
 املًِش١ يف اينَإ ٚاملهإ، نُا ٜكٍٛ ايٌاعل امللسّٛ )بريٙ َريؿ(: ٚ

.)أػٞ ال ٜؿعٌ اهلل أَلا بـٕٚ سه١ُ، كاكة خوا كاضي ُابةجآ ُاكا  *** تا كَيو ُةبيِآ بةفطي تآ ُاكا
ال ٜٓنٍ اهلل ع٢ً دبٌ ثًذٟا اال بعـ كؤٜت٘(، ٖقا ايهالّ ُشٝض إال إٔ َؿَٗٛ٘ شتايـ،سٝح إٕ اهلل ٜل٣ 
ادتبٌ قبٌ إْناٍ ايجًر عًٝ٘، ؾاهلل تعاىل ٖٛ األٍٚ ٚاآلػل ٚايعاٖل ٚايباطٔ  ػبري ٚبِري ٚعًِٝ بهٌ 

ُِ ًٜ َِٜع َٚ ََا َٚاٞيَبِشل٢ اٞيَبٚل ٔؾٞ ََا ٤ًٞ قبٌ سـٚثٗا ٚبعـٖا .قاٍ تعاىل: ط   َٗا إ٢ال٤ ََٚكٜق١ٕ َٔٔ َتِوٝكٝط َٚ ُُ ًٜ  َٚاٜل َِٜع
َُأت ٔؾٞ َسٖب١ٕ ًٝ  (.59َٗٔبني٣ ص. ) األْعاّ:  ٔنَتإب ٔؾٞ إ٢ال٤ َٜأبى٣ َٚاٜل َكٞطٕب َٚاٜل اأٜلِكض٢ ٝظ

:  نٌ ست٢ ايٌبع ٚال تعٛٞ ايٓاي ٦ًٟٝا ، ظاٖلٙ  (76)ْ(بةخؤت خبؤ تَيط بةخةَهم ًةكة خَيط)-15
إٕ االٖتُاّ بكٔا٤ سادات ايٓؿى أَل ًَٛٛب ًلعا ٚاالبتـا٤ بتًب١ٝ اذتادات ايٌؼ١ِٝ أَل َكـّ 

: اذتـٜح ٚيف ،َّٛٛٛعات، يهٔ ٜؿِٗ َٓ٘  اذتح ع٢ً األْا١ْٝ ٚايبؼٌ ؾشـ ايٌبع ٚايرتف َقع٢ً ايت
ؾاملٝن٠ أل١َ اإلهالّ أِْٗ ال ٜأنًٕٛ ست٢ جيٛعٕٛ ٚإفا  .(٥11)تٌتٗٞ" َا نٌ تأنٌ إٔ ايولف َٔ "إٕ

َٕ ُِٜؤٔثُلٚ َٚ ٢ًٜ أنًٛا ال ٌٜبعٕٛ، ٚيف اإلهالّ ٜٛدـ َبـأ اإلٜجاك قاٍ تعاىل: ط   ِِ َع ٢ٗ ِْٝؿٔو ِٛ ٜأ َٕ َٜٚي ِِ ٜنا ٢ٗ  ٔب
٠١َُص. )اذتٌل: َِا ََا ب٘.ٜكٍٛ ايٓيب  ٜوـْٚٗا َا جيـٕٚ ال نبري٠ ٚػ١ً ًـٜـ٠ ساد١ (، أٟ:9َػ  " : 

َٔ ََ ِٔ ٔبٞ آ ّْا َباَت ََ ُٙ ًَِبَعا ٘ٔ إ٢ٜي٢ َدا٥ْٔع ََٚداُك ِٓٔب َٛ َد ُٖ َٚ ُِ ًٜ ٘ٔ" َِٜع   .(٥11)ٔب
: ٖقا ايٌؼّ ايقٟ امس٘ ستُـ يٝى ممٔ (365)ْ(بسضآهةو ًوحةممةزاُة ُية غآلواتي ىَل . )16

٢ًِٜ عًٝ٘، أٟ: يٝى َٔ ٝأ١َ ستُـ ايِاؿقني ست٢ ًِْٞ عًٝ٘.امللاؿ ب٘ ال ٜٛاؾل امس٘ َوُاٙ، ٚال 
ظاٖلٙ باطٓ٘، ؾُٔ سكٛم ايٓيب ع٢ً األ١َ: ايِال٠ ٚايوالّ عًٝ٘ نًُا فنل امس٘ ايٌلٜـ ٚكتب١ 

ٌُ ب ٚاالهتشباب ٚنٌ يف َٛٓع٘. ٜكٍٛ ايٓيب ايٓب٠ٛ، ٚسهِ ايِال٠ عًٝ٘ بني ايٛدٛ ِٔ : " اٞيَبٔؼٝ ََ 

                                               
 (. 1606 بلقِ ) ايبٝع يف اذتًـ عٔ ايٓٗٞ باب املواقا٠ ،نتاب : َوًِ ُشٝض(105)

 (.3352اًتٗٝت،بلقِ) َا نٌ تأنٌ إٔ اإلهلاف َٔ ،باب(1112/ 2) َاد٘ ابٔ هٓٔ(106)

 .(314/ 1) يًٛرباْٞ ايهبري املعذِ(107)



 ( يًٌٝؽ ستُـ ارتاٍ أمنٛفدا ةُسي ثَيصيِاْثنتاب ) –ؿكاه١ ؾك١ٝٗ تأ١ًُٝٝ  -األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ 
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥811)
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ُٙ، ُفٔنِلُت ـَ ِٓ ِٖ ٔع ِِ ُث ٌٚ ٜي َِ ُٜ ٖٞ ًٜ َِ" : "  ٜكٍٛ ايٓيب  .(٥12)" َع ـُ َكٔغ ِْ ٣ٌ ٜأ ُٙ ُفٔنِلُت َكُد ـَ ِٓ ِِ ٔع ًٜ ٌٚ ٜؾ َِ ُٜ 
 ٖٞ ًٜ       .(٥13)"َع

ايـْٝا د١ٓ اذتُري ) أٟ: يًُػؿًني ٚاذتُك٢( ، قاٍ تعاىل: ط  (206)ْ( زوُيا بةٓةشيت كةضاُة. ) 17
ـِ َْا َٜٚيٜك َِ َفَكٞأ ٖٓ َٗ َٔ ٜنٔجرّيا ٔيَذ َٚ ٚٔ ِِ َٚاإل٢ْى٢ اٞئذ ُٗ ًْٝٛب ٜي َٕ ال٤ ٝق ُٛٗ َٗا َٜٞؿٜك ِِ ٔب ُٗ ْٔ َٜٚي ُٝ َٕ ال٤ ٜأِع ُِٔلٚ َٗا ُِٜب ِِ ٔب ُٗ  َٜٚي
ْٕ َٕ ال٤ آَفا َُُعٛ َٗا َِٜو ِٜٚي٦ٜٔو ٔب ٢ّٜناأٜل ٝأ ٌِ َِْعا ِِ َب ُٖ ٌٗ َٓ ِٜٚي٦ٜٔو ٜأ ُِ ٝأ َٕ ص. ) األْعاّ : ُٖ ًٛٝ (.  ٚقاٍ تعاىل: ط  179اٞيَػأؾ

ٖٕ َٚاٚب ًَٖل إ٢ ـٖ ـَ اي ٘ٔ ٔعٓ ١ً ِٗ اي ِٗ ُِ اي َٔ اٞيُبٞه َٕ ص.)األْؿاٍ:  اٜل اي٤ٔقٜ ًٛٝ أْ٘   (، ٚقـ ٚكؿ عٔ ايٓيب  22َِٜعٔك
، ٚاإلًهاٍ إٔ تٌبٝ٘ ايـْٝا بأْ٘ د١ٓ اذتُري ؾٝ٘ اهتؼؿاف (٥٥1)"ايهاؾل ٚد١ٓ املؤَٔ هذٔ ايـْٝا: "قاٍ

بادت١ٓ ايعع٢ُ يف اآلػل٠ سٝح ٖٞ ؿاك ْعِٝ َكِٝ أبـٟ أعـٙ اهلل رتٝاك عباؿٙ ايِاذتني َٔ املؤَٓني 
 ٚاملؤَٓات.

 )قلا٠٤ أيـ ؾاحت١ ال تعـٍ سؿ١ٓ س٣ًٛ(.(: 440)ْ( ٓةظاض فاتيخة بة ًوضةيةن حةَهوا ُابَى. )18
ٗقا املجٌ: ٖٛ  تكـِٜ َا ٖٛ املؿٝـ ٚايٓاؾع ٚتؿًٔٝ٘ ع٢ً األَٛك ايبو١ٛٝ يف ٚقت  ائلٚك٠ امللاؿ ب

ٚاذتاد١ املًش١، ؾإفا نإ ايٌؼّ دا٥عا أٚ َلٜٔا ٌٜتٗٞ يٛعاّ، ؾتـبري ٚحتٌِٝ ايٛعاّ ٚايـٚا٤ َٔ 
يؿك١ٝٗ ٖٞ ) األَٛك املاؿ١ٜ ي٘ أؾٌٔ أيـ َل٠ َٔ االًتػاٍ باألَٛك املع١ٜٛٓ،َٚوتٓـ ٖقا ايكاعـ٠ ا

ايبـ٤ باألِٖ ثِ املِٗ (، إال إٔ اإلًهاٍ َٔ ايٓاس١ٝ ايـ١ٜٝٓ ٖٛ إٔ قلا٠٤ ايؿاحت١ اييت ٖٞ أععِ هٛك٠ 
يف ايكلإٓ َع َا ٖٛ َعًّٛ َٔ عع١ُ ؾٌٔ ايكلا٠٤ َٚكاكْتٗا بتكـِٜ ٤ًٞ بوٝط َٔ األنٌ، ؾال ٚد٘ 

ِٔيًُٛام١ْ بني األَلٜٔ، عًُا بإٔ اهلل ال ٜٔٝع أدل املتِـم ٚي َُ ٌِ ٛ نإ قًٝال ، قاٍ تعاىل: ط   ٜؾ َُ  َِٜع
ٍَ ِٝلٟا َفٖك٠ٕ َِٔجٜكا ُٙ ص .)اينيني١:  َػ  (.7ََٜل

املٛلق١ دا٤ت َٔ ادت١ٓ، امللاؿ ب٘ جيعٌ َٔ بعض  (:318.)ْ(كوتةن هةبةٓةشتةوة ٓاتووة)  -19
األْؿى ٜلؿع عٔ اكتهاب املعاُٞ ػ١ٌٝ ايعكاب ايٌـٜـ، ؾٝهٕٛ َِريٙ إىل ادت١ٓ، ؾايوًِ بني ايرتغٝب 
ٚايرتٖٝب ، ٜعبـ اهلل تعاىل ػٛؾا َٔ ْاكٙ ٚطُعا يف دٓت٘، ٜٚؿِٗ َٓ٘ إٔ اذتـٚؿ ٚايعكٛبات ايٌلع١ٝ 

 ادت١ٓ.  تٛٗري يًعِا٠ ٚهبب يـػٛهلِ
ـُٜى نُٓت إٕ : " ايًِٗ-كمحٗا اهلل –ىل كابع١ ايعـ١ٜٚ إْوبت  أَا َا ٖٓتو يف طُّعا أعب  َٓٗا، ؾاسلَين د

ـُى نُٓت ٚإٕ  .  (٥٥٥)ؾٝٗا" ؾاسلقين ْاكى َٔ ػٟٛؾا أعب
 طلٜل ايٓاك َٔ ٚارتٛف ادت١ٓ طًب ؾإٕ املكاي١، تًو يف ٖقٙ ايعابـ٠  قاٍ أٌٖ ايعًِ: غًٛتؾكـ  

 تعاىل. اهلل أٚيٝا٤ ٚمجٝع ٚكهً٘ اهلل أْبٝا٤

                                               
 (. 1736بلقِ ) (201/ 1) أمحـ َوٓـ(108)

 (.7444بلقِ ) (254/ 2) أمحـ َوٓـ(109)

 (.7606ٚايلقا٥ل، بلقِ)  اينٖـ باب: (2270/ 4) َوًِ  ُشٝض(110)

 .489ْ يًوًُٞ ايِٛؾ١ٝ طبكات(111)



 نُاٍ ُاؿم ٜاهني أ. ّ. ؿ.
 

 

 (٥81١)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

: قلٜبو قبًتو ال ٜؿوـى ٚال ٜٔلى، ٜكاٍ فيو يف اذتٓح ع٢ً (168)ْ(خعَ قيبوةتة خطاث ُابآ.)20
كعا١ٜ سل ايكلاب١، ٚاإلسوإ إىل ف٣ٚ ايكلب٢، ٚإِْٗ َُٗا أها٤ٚا  إيٝو ؾًٔ خيقيٛى يف ٚقت ايٌـ٠ 

(،أٟ: ايكلٜب َ طؤشتيصت خبوات ئَيػلت ُاشلَيَِيتخعٚائٝل، ٚإِْٗ نُا دا٤ يف املجٌ ايهلؿٟ ) 
ست٢ يٛ أنٌ ذتُو ال ٜهول ععُو َلاعا٠ ي١ًِ ايكلاب١، ٚيهٔ تٌبٝ٘ ايكلٜب بايهعب١ ال جيٛم إال 

 .ٚاجملام بايتأٌٜٚ
 ،: اَوو بٛاقٝتو ست٢ ال تٛريٖا ايلٜاغ(190)ْ(زةغت بةكآلوي خؤتةوة بططة با ُةيبات. ) 21

ظاٖل٠ ايتشقٜل ٚايِٓٝش١ ٚأػق اذت١ٛٝ ٚاذتقك عٓـ سًٍٛ األَٛك ايٛاك١٥، ٚيهٔ ٜٔلب ٖقا املجٌ 
نجريا يالٖتُاّ باملًِش١ ايقات١ٝ ٚتلى األَل باملعلٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهل َٚكاكع١ ايعًِ ٖٚقا ػٛأ، 

ِٔ: " ٜكٍٛ  بٌ جيب ع٢ً املوًِ َٛاد١ٗ املٓهل ٚأًٖ٘ مبا ٜوتٛٝع.ؾايٓيب  ِٜٓهّلا ٣َكٜأ ََ َُ ُٙ ِٝٚل َُٝػ ًٞ  ٜؾ
،ٔٙ ـٔ َٝ ِٕ ٔب ِِ ٜؾإ٢ ِٛٔع ٜي ٘ٔ، َِٜوَت ْٔ ًَٔوا ِٕ ٜؾٔب ِِ ٜؾإ٢ ِٛٔع ٜي ٘ٔ، َِٜوَت ًٞٔب ـُ ََٚفٔيٜو ٜؾٔبٜك َِٓع ٢ٕ ٜأ  . (٥٥8)" اٞيإ٢مَيا

: ًٝٛإ اإلْوإ ٖٛ اإلْوإ ْؿو٘،ٖقا ُشٝض َٔ د١ٗ، (268.)ْ(شةيتاُي ئيِػاْ ئيِػاُة . )22
ل ِٖ َٔ دٓـ ايٌٝٛإ عُال ٚهًٛنا، ٚيهٔ ايكلإٓ ايهلِٜ فنل يٓا ْٛعني َٔ سٝح إٕ نجريا َٔ ايبٌ

َٜٚنَقٔيٜو َٓا ايٌٝٛإ ٚيٝى ستِٛكا يف اإلْى، قاٍ تعاىل: ط   ًٞ ٌٚ َدَع ٚ٘ا ْٔٔبٞ  ٔيٝه ـُ َٝأطنَي َع ٔٚ اإل٢ْى٢ ًَ  َٚاٞئذ
ِِ ُٜٛٔسٞ ُٗ ُٔ ٢ٍ ُمِػُلَف َبِعض٣ إ٢ٜي٢ َبِع ِٛ  ايٌٝٛإ (. ؾبّٓ اآل١ٜ ايهلمي١ إٔ 112ٝغُلّٚكا ص.) األْعاّ: اٞيٜك
 ؾٝ٘ ٚتٛغٌ ايٌل يف بعـ َٔ نٌ إف ادتٔ، نٌٝاطني اإلْى اإلْى، ْعِ ًٝاطني َٚٔ ادتٔ َٔ ٜهٕٛ

 .َٓ٘ باهلل ٜوتعاف ًٝٛإ ؾٗٛ حيب٘ ٚال ارتري ٜلّٚ ال ٚأُبض
: اي٦ًِٝ إفا أُبض بٝت٘ نعب١ ال (397)ْ(ُاثياو ئةطةض ًاَهى بوو بة كةعبة غةضى ثياًةكة. )23

يف تلى االعتُاؿ ٚااليتذا٤ ع٢ً اي٦ًاّ،  ٚيهٔ تٌبٝ٘ ايكلٜب بايهعب١ ال ٍ تتٛد٘ إيٝ٘، ٖقا ايهالّ ٜكا
 .ٚاجملام جيٛم إال بايتأٌٜٚ

: نٌ ػبن ايٝٗٛؿٟ ٚمن عٓـ ايِٓلاْٞ. ٜكٍٛ تعاىل: (401)ْ(ُاُي جوهةكة خبؤ هةًاَهي طاوض بِو. )24
ٕٖط  ٜي ـَ ـٖ َتٔذ ًَ ٖٓاي٢ ٜأ ٠َٟٚ اي ـَا َٔ َع ٤ًٔقٜ ُٓٛا ٔي ََ َُٗٛؿ آ َٝ َٔ اٞي ًَِلٝنٛا َٚاي٤ٔقٜ ٕٖ ٜأ ـَ ِِ َٜٚيَتٔذ ُٗ َٖٛؿ٠ٟ ٜأٞقَلَب ََ َٔ ٤ًٔقٜ ُٓٛا ٔي ََ  آ
َٔ ْٖا ٜقاٝيٛا اي٤ٔقٜ َِاَك٣ ص.)املا٥ـ٠: إ٢  ٚاملٌلنني ايٝٗٛؿ َٔ نٌ بعـا٠ٚ   ستُـٟا كهٛي٘ تعاىل (.  خيرب82َْ

. اذتل إْهاك َٔ هًـ عٔ َػًؿٟا تٛاكثٛٙ ؾًُا ايٝٗٛؿ أَا   غريِٖ، َٔ عـا٠ٚ أًـ ٚأِْٗ يًُؤَٓني
 اإلهال١َٝ ايـع٠ٛ َع ٜتعاكض ٚؿٚيتِٗ زتـِٖ إعاؿ٠ يف أًَِٗ إٔ إىل إٓاؾ١ ؿعات٘، ٚد٘ يف ٚايٛقٛف

. ٚائالالت ٚايٌلى ارتلاؾات َٔ ايعٗـ يٍٛٛ أيؿٛٙ َٚا احمللَات يف ٚإهلاؾِٗ ؾًذًِٗٗ املٌلنٕٛ ٚأَا
 ٚايكٍٛ ٚقبٛي٘ اذتل عٔ {ٜوتهربٕٚ ال ٚأِْٗ  آَٓٛا يًقٜٔ َٛؿ٠ أقلب ِٖ ايِٓاك٣ إٔ تعاىل أػرب نُا

 .   ب٘ َٔ أَجاٍ ايٓذاًٞ

                                               
 (.49اإلميإ بلقِ ) َٔ املٓهل عٔ ايٓٗٞ نٕٛ بٝإ باب: ، (69/ 1) َوًِ  ُشٝض(112)



 ( يًٌٝؽ ستُـ ارتاٍ أمنٛفدا ةُسي ثَيصيِاْثنتاب ) –ؿكاه١ ؾك١ٝٗ تأ١ًُٝٝ  -األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ 
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥811)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

: ستهُيت ٚقٔٝيت عٓـ ايٌٝؽ  ؾٝا كب (265)ْ(شةضعٍ هةطةَي ًةالية, ٓاواضَ بؤ تؤ خواية) .25
 ٚغٝاثٞ. ٟإيٝو  ًهٛا

إٕ نإ َلاؿ ايكا٥ٌ ٖٛ ايـعا٤ بإٔ ٜوٌٗ اهلل أَلٙ ٜٚٛؾل ايٌٝؽ يإلداب١ ايِا٥ب١ عٔ هؤاي٘ ؾال سلز 
َلاؿ ايكا٥ٌ: ٖٛ  ايٛعٔ يف عـاي١ ايٌٝؽ  ٚكمبا اتٗاَ٘ بأْ٘ قـ  ٜعًُ٘ أٚ ٜٓشام نإ يف فيو، ٚأَا إٕ 

حيؤ ايعٔ بإػٛاْ٘  إىل ػُِ٘ َجال، ؾٗقا ه٤ٛ ظٔ يف غري ستً٘ ٚسهِ َوبل، جيب ع٢ً املوًِ إٔ
َٜا َٗا هُٝا أٌٖ ايعًِ ٚارتري، ٜكٍٛ تعاىل:  ط    ٜٗ َٔ ٜأ ُٓٛا اي٤ٔقٜ ََ ُٓٔبٛا آ َٔ ٜنٔجريٟا اِدَت َٔ ٚٔ ٕٖ ايع٤ ٔٚ َبِعَض إ٢  ايع٤

ِْ ص .) اذتذلات:   (.12إ٢ِث
ملعاْا٠ يًُلأ٠، : املاٍ ٚاملًو يًلدٌ ٚايتعب ٚايعقاب ٚا(372)ْ( ًاَي هؤ ًَيطزاُة  عةظاب هؤ شُاُة) .26

ٖٔ ُٗ َٜٚي ٌُ دا٤ يف ايكلإٓ ايهلِٜ: ط   ٖٔ اي٤ٔقٟ َِٔج ٢ٗ ِٝ ًٜ َُِعُلٚٔف ص .)ايبكل٠:   َع  (.  228ٔباٞي
 ع٢ً مٚدت٘، ُاسب٘، ؾهُا إٔ يًنٚز سكٛم ع٢ً اينٚدني َٔ نٌ سكٛم ؾؿٞ اآل١ٜ ايهلمي١ إثبات

ٌُ ؾاملوؤٚي١ٝ ٌَرتن١ سكٛم َكابٌ ايٛادبات، ٜكٍٛ ايٓيب  مٚدٗا،  ع٢ً سكٛم ٚيًنٚد١ َٚايٖلُد ": 
٢ًٜ َكاع٣ ٢ٌ َع ِٖ ٘ٔ ٜأ ِٝٔت َٛ َب ُٖ َٚ ٍْ ِِ ََِو٦ُٛ ُٗ ِٓ َُِلٜأ٠ٝ َع ٠١َٝ َٚاٞي ٢ًٜ َكأع ِٝٔت َع َٗا َب ًٔ ٙٔ َبِع ـٔ َٜٚي َٚ َٞ ٖٔ ِِ" ََِو٦ُٜٛي٠١ َٚ ُٗ ِٓ . (٥٥1)َع

 ٚاملجٌ بعاٖلٙ شتايـ يعـاي١ ايٌلٜع١ ٚسهُتٗا.
: َوذـ اذتُاك ٖٛ ن١َٛ ايلَاؿ ٚايرتاب ،)أٟ: ٜلتاغ ٜٚتًقف (388)ْ(ًعطةوتى كةض , خؤَهةكةية. )27

َٓنٍ َٚهإ َكـي عٓـ نٌ َوًِ جيب تععُٝ٘ ٚتبذًٝ٘ بٝت اهلل تعاىل ؾٝ٘(، ؾهُا إٔ املوذـ ٖٛ 
ٖٕ َٜٚأ ـَ ٚتٓنٜٗ٘، قاٍ تعاىل: ط   ََُوأد ٘ٔ ص ) ادتٔ: اٞي ٤ً ََا :"(، ٜكٍٛ ايٓيب 18ٔي ََُع َٚ ّْ اِدَت ِٛ ِٕٝت ٔؾٞ ٜق  َب

ِٔ ُٝٛٔت َٔ َٕ اهلٔل ُب ًٛٝ   .(٥٥١)املساجد"   أسب ايبكاع إىل اهلل تعاىل :"ايٓيب ويقول   (٥٥1)اهلٔل" ٔنَتاَب َِٜت
ـُ:"ٚ ٜكٍٛ ايٓيب  َُِؤذ ُِٝت اٞي ٌٚ َب ٣ٞ "  ٝن املهإ احملبب َٚعٛٔ اذتُاك  ٖقا .إال إٔ تٌبٝ٘ (٥٥1)َتك

 .بادتاَع ال ِٜٓض  
: إفا طاٍ ايعؿل ٢ًُ عًٝ٘ ايٌٝٛإ،  َٔ (414)ْ(ُيِؤن زضَيص بوو شةيتاْ ُوَيصى هةغةض ئةكا) .28

املعًّٛ إٔ ايعؿل َهإ جتُع األٚهاؾ  ٚايٌٝٛإ ٜأ٣ٚ  إىل ايكافٚكات، ٚايٌلع قـ أَل بتكًُٝ٘ ٚسـؿ 
 عًُٞ؟ ؾُا يعٓتين بك ٜا:  قاٍ إبًٝى أٖبط ملا ": قتاؿ٠ قاٍ َلؾٛع سـٜح يف ك٣ٚ ٚقتا يقيو، ٚقـ

:  قاٍ طعاَٞ؟ ؾُا:  قاٍ ايًِٛ، :  قاٍ نتابٞ؟ ؾُا:  قاٍ ايٌعل:  قاٍ قلآْٞ؟ ؾُا:  قاٍ ايوشل،:  قاٍ
:  قاٍ َوهين؟ ؾأٜٔ:  قاٍ َوهل، نٌ:  ًلابٞ؟قاٍ ؾُا:  قاٍ عًٝ٘، اهلل اهِ ٜقنل مل َٚا َٝت١ نٌ

                                               
 (. 1829)  بلقِ ادتا٥ل ٚعكٛب١ ايعاؿٍ اإلَاّ ؾ١ًٝٔ باب َوًِ  ُشٝض(113)

 (.2699ايقنل ٜلقِ)  ٚع٢ً ايكلإٓ تال٠ٚ ع٢ً االدتُاع ؾٌٔ باب (2073/ 4) -َوًِ ُشٝض(114)

 (.  4763 بلقِ ) 3/65يًبٝٗكٞ   ايهرب٣ ايوٓٔ(115)

 .6/254  يًٛرباْٞ ايهبري املعذِ(116)



 نُاٍ ُاؿم ٜاهني أ. ّ. ؿ.
 

 

 (٥811)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
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 نجري٠ األثل ٖقا " .ًٚٛاٖـ ايٓوا٤:  قاٍ َِاٜـٟ؟ ؾُا:  قاٍ املناَري،:  قاٍ ُٛتٞ؟ ؾُا:  قاٍ األهٛام،
  . (٥٥1)ايكلإٓ" َٔ أٚ ايو١ٓ َٔ ًٛاٖـ هلا َٓ٘ مج١ً ؾهٌ

: نٌ َٔ ؿػٌ َـ١ٜٓ (430)ْ(ٓةضضى بطيتة شاضى كوَيطاْ  ئةبَى زةغت بة ضاوةوة بططَى. )29
ايٓاي يف نٌ َٓٛك١ ايعُٝإ جيب عًٝ٘ إٔ ٜػُض عٝٓٝ٘.امللاؿ َٓ٘ َلاعا٠ ايعلٚف ٚايب٦ٝات ٚأسٛاٍ 

عوب أعلاؾِٗ َٚـاكا٠ ههاْٗا، ٚيهٔ يٝى َع٢ٓ فيو ايوهٛت ٚاإلقلاك ع٢ً املٓهلات ٚغض ايبِل 
 عٔ املؼايؿات ايٌلع١ٝ.

ُٕ ال: " ٜكٍٛ ايٓيب  ِِ َٜٝهٛ ـُٝن ََٖع١ٟ ٜأَس ََا: ٜقاٝيٛا ،"إ٢ ََٖع١ٝ َٚ ٍَ ؟ اإل٢ ٍُ: ٜقا َُا:"َٜٝكٛ ْٖ َْا إ٢ ٖٓاي٢ َََع ٜأ ٢ٕ اي ـَٚا إ٢ َِٖت  ا
ُِٜت، ـَ َِٖت ِٕ ا ٥ًٛا َٚإ ًُٞت، َٓ ًٜ ُٔ ٜأال َٓ َٛطِّ ُٝ ِِ ٜي ـُٝن ُ٘ ٜأَس ٢ًٜ َْٞؿَو ِٕ َع ٖٓاُي ٜنٜؿَل إ٢ ِٕ اي    .(٥٥2)"َٜٞهٝؿَل ال ٜأ

:  طبا٥ع ٚقت ايلٓاع١ ) طبع ايلٓع ( ال (175)ْ(خويةكي ططت بةشريي تةضكي ُاكات بةثريي) -30
بأْ٘ ال ميهٔ تػري هًٛن٘ ٚطبع٘  ٜتٌبح ايبعض بٗقا ٜٚتعًٌؾكـ . املجٌ َتٌاب٘تنٍٚ ٚقت ايهرب . 

ٖٓاُي: "  ٜكٍٛ ايٓيب ألْ٘ تلٓب٢ عًٝ٘،  ُٕ اي ِٝل٢ ٔؾٞ َََعأؿ ٌٖٚل، اٞيَؼ ِِ َٚاي َٝاُكٝن ١ٖٔٝ ٔؾٞ ٔػ ًٔ ٖٔ ِِ اٞيَذا َٝاُكٝن  ٔؾٞ ٔػ
،٢ّ ًٜا ُٗٛا إ٢َفا اٞيإ٢ِه . يهٔ ٖقا يٝى ع٢ً إطالق٘ ؾإٕ نجريا َٔ ايِشاب١ قـ تعًكٛا ٚتلبٛا  ع٢ً (٥٥3)" ٜؾٔك

 عاؿات شتايؿ١ يًعكٝـ٠ ٚايٌلٜع١ ٚيهٔ بعـ ؿػٛهلِ يف اإلهالّ قـ ختًٛا عٓٗا بايه١ًٝ، ٜكٍٛ ايٓيب 
َُا ْٖ ُِ : " إ٢ ًٞ ٥ًِ ٚإمنا اٞئع ُ٘ اذتًِ ٔبايٖتَع َٚاٞئؿٞك ٘ٔ" بايتشًِ    . (٥81)ٔبايٖتٜؿك٥

) إفا نإ ايٌؼّ عؿٝؿٟا  عٛكت٘(توتٛٝع ايِال٠ ع٢ً ):  (413)ْ(ُوَيص هةغةض زاوَيِى بلة) -31
طاٖلٟا(، طاٖل ايوُع١ ٚايولٜل٠ ستٌ ثك١ ال ختاف َٓ٘ ٚاعتُـ عًٝ٘ ألَاْت٘ ْٚناٖت٘، ٚيهٔ َٔ 
ًلٚط ُش١ ايِال٠:  ٚدٛب أؿا٤ ايِال٠ ع٢ً َهإ طاٖل، ٚال ٜتشكل ٖقا ايٌلط يف املجٌ املقنٛك، 

َّ ٞٙ دا٤ يف اذتـٜح: " ٜقا ٍَ ٜأِعَلأب َُِؤذ ٔؾٞ ٜؾَبا ُ٘ ـٔاٞي َٜٚي َٓا ٖٓاُي، ٜؾَت ٍَ اي ُِ ٜؾٜكا ُٗ ٞٗ ٜي ٖٓٔب ُٙ   اي َٖل٢ٜٝكٛا : َؿُعٛ َٚ 
٢ًٜ ٘ٔ َع ِٛٔي ًٟا َب ِٔ َهِذ ِٚ ََا٤ٕ َٔ ُّْٛبا ٜأ ِٔ َف َُا ََا٤ٕ َٔ ْٖ ِِ ٜؾإ٢ َٔ ُبٔعِجُت َٝٚول٢ٜ َُ ِِ َٔ " ُتِبَعُجٛا َٜٚي . ٜٚوتٓبط (٥8٥)ََُعٚول٢ٜ

ّٓ َٔ ٖقا ٓٓ ٍٓ نُأَ ايبٍٛ ٚغريٙ َٔ ايٓذاهات املهإ  طٗاك٠ ٚدٛب اي  طٗاك٠ ٚدٛب ع٢ً بٗا اهتـ
 .ٚايٓجٛب يًًُِٞ ساٍ أؿا٤ ُالت٘ ايبـٕ

 ارتامت١
 يف ػتاّ ٖقٙ ايـكاه١ جيـك بايباسح  إٔ ٜقنل أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٌُٛ إيٝٗا َٔ ػالهلا:

                                               
 . 1/256إغاث١ ايًٗؿإ (117)

 (. 63/ 8) يًٛرباْٞ ايهبري املعذِ(118)

    (.10300بلقِ)  (485/ 2) سٓبٌ بٔ أمحـ َوٓـ(119)

 (.37ٚايعٌُ، بلقِ)  ايكٍٛ قبٌ ايعًِ باب (37/ 1) ايبؼاكٟ ُشٝض(120)

 (.284ايٓذاهات بلقِ)  َٔ ٚغريٙ ايبٍٛ غوٌ ٚدٛب باب (236/ 1) -َوًِ ُشٝض(121)



 ( يًٌٝؽ ستُـ ارتاٍ أمنٛفدا ةُسي ثَيصيِاْثنتاب ) –ؿكاه١ ؾك١ٝٗ تأ١ًُٝٝ  -األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ 
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥812)
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ع١ًُٝ إهال١َٝ،  إٕ ايٌٝؽ ستُـ ارتاٍ نإ أسـ أعالّ نٛكؿهتإ يف ايعِل اذتـٜح، ٌْأ يف ب١٦ٝ-1
ٚنإ ي٘ ؿٚك باكم يف اي١ٔٗٓ ايـ١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاألؿب١ٝ ٚايع١ًُٝ يف ايعلام عَُٛا ٚيف نٛكؿهتإ 

 ػُِٛا، ٚتٓٛعت َؤيؿات٘ ؾًٌُت املٝاؿٜٔ ايـ١ٜٝٓ ٚايًػ١ٜٛ ٚاألؿب١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ.
ٍ ٚايٓٛاؿك ٚاذتهِ إٕ نتاب )ب١ْـٟ بٌٝٝٓإ( نتاب قِٝ بايًػ١ ايهٛكؿ١ٜ حيت٣ٛ ع٢ً آالف األَجا-2

 سوب ايرتتٝب اهلذا٥ٞ.املؤيـ ايهٛكؿ١ٜ بٛبٗا 
ايٌؼ١ِٝ ايع١ًُٝ األؿب١ٝ ايباكم٠ يًٌٝؽ ارتاٍ تتذ٢ً يف ٖقا ايهتاب ايناػل باملاؿ٠ ايػنٜل٠ ٚق٠ٛ  -3

 األهًٛب ٚاإلبـاع ايؿلٜـ.

ل ْابع َٔ أمجٌ ايتعاكٜـ يًُجٌ ٖٛ َا فنلٙ ايعال١َ ارتاٍ:  نالّ َٛدن مجٌٝ َلتب ممتع َؤث -4
َٔ قًب ُاف عاَل ػبري فٟ جتلب١ ط١ًٜٛ ٚقٌٝ َٓق مَٔ طٌٜٛ، ٖٚٛ ؾًوؿ١ اذتٝا٠ ٚمثل٠ ايبًػا٤ 

 يف ايتعبري عٔ جتاكب ايـْٝا ٚسٛاؿثٗا  ايِاذت١ يالعتباك.
نتاب ايٌٝؽ ارتاٍ جيـ ايباسح أْٗا يف بعـ ايتأٌَ ٚايتُعٔ يف قلا٠٤ األَجاٍ ايهلؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ ايٛاكؿ٠  -5

 ث١ أقواّ:تٓكوِ ع٢ً ثال

 املٛاؾك١ يًٌلٜع١ اإلهال١َٝ ٖٚٞ نجري٠ دـا. ايهلؿ١ٜ األَجاٍ ايـ١ٜٝٓ -أ
ٍٚٓ. األَجاٍ ايـ١ٜٝٓ-ب  ايهلؿ١ٜ  املؼايؿ١ يًٌلٜع١ اإلهال١َٝ، ٖٚٞ ق١ًًٝ َكاك١ْ بايكوِ األ
 حتتاز إىل تؿٌِٝ ٚبٝإ. اييت املتٌاب١ٗ ٚاملٌه١ًايهلؿ١ٜ األَجاٍ ايـ١ٜٝٓ -ز
إٕ ثكاؾ١ ايٌعب ايهٛكؿٟ املوًِ ٖٞ ثكاؾ١ إهال١َٝ أُاي١، ٚيًهلؿ إهٗاَات نبري٠ ٚبُِات ٚآش١  -6

يف ػـ١َ ايـٜٔ اإلهالَٞ ٚاذتٔاك٠ اإلهال١َٝ يف ايعِٛك املؼتًؿ١، يقا ْالسغ بٛٓٛغ إٔ َععِ 
ٚايو١ٓ األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ ٖٞ ْابع١ َٔ ثكاؾ١ إهال١َٝ ٚػًؿ١ٝ إميا١ْٝ َوتكا٠ َٔ ايهتاب ايهلِٜ 

 املٛٗل٠.ايٓب١ٜٛ 
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 (٥813)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
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 ؾٗلي املِاؿك
إغاث١ ايًٗؿإ يف َِا٥ـ ايٌٛإ يٌُى ايـٜٔ ستُـ بٔ أبٞ بهل ايـٌَكٞ،املعلٚف بابٔ  - .1

قِٝ ادتٛم١ٜ، حتكٝل: ستُـ ساَـ ايؿكٞ، ايٓاًل: ؿاك املعلؾ١، بريٚت، ايٛبع١ ايجا١ْٝ، 
 ٖع.1395

 ّ.2007ًؿإ، ، َٛبع١: 4يًٌٝؽ ستُـ ارتاٍ، ط  صيِاْثةُسي ثَي – .2

مجع٘ : هاَٞ ايـٖإ،ايٓاًل: املعٗـ  ٖع، 357 ه١ٓ املتٛؾ٢ اذتُـاْٞأبٞ ؾلاي  ؿٜٛإ - .3
 .1944ّ ه١ٓ بريٚت ايؿلْوٞ يًـكاهات ايعلب١ٝ،

ؾٝض ايكـٜل ًلغ ادتاَع ايِػري َٔ أساؿٜح ايبٌري ايٓقٜل : حملُـ عبـ ايلؤٚف  - .4
 ٖع.1415ايٛبع١ األٚىل ، املٓاٟٚ،ايٓاًل: ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت ، 

ٖع(،ايٓاًل: ١728)تعُٝعٔ تٝعـ بععالّ أمحعيٌٝؽ اإله : زتُٛع ؾتا٣ٚ ًٝؽ اإلهالّ ابٔ ت١ُٝٝ - .5
 زتُع املًو ؾٗـ يٛباع١ املِشـ ايٌلٜـ ،املـ١ٜٓ املٓٛك٠ .

ٖع( ،ايٓاًل: املهتب 211َِٓـ عبـ ايلمام :ألبٞ بهل عبـ ايلمام بٔ ُٖاّ ايِٓعاْٞ ) ت  - .6
  ٖع، حتكٝل: سبٝب ايلمحٔ األععُٞ.1403ايٛبع١ ايجا١ْٝ ،  اإلهالَٞ، بريٚت،

إهٗاّ عًُا٤ نٛكؿهتإ يف ايجكاؾ١ اإلهال١َٝ، حملُـ منٞ سوني ايربٚاكٟ، َٛبع١ ٚماك٠ ايرتب١ٝ،  .7
 ّ.1999ه١ٓ

 سؿين حتكٝل: ٖٚب، بٔ هًُٝإ بٔ إبلاِٖٝ بٔ إهشام اذتوني بٞألايبٝإ  ٚدٛٙ ؾ٢ ايربٖإ- .8
 ّ ، ايكاٖل1969.٠ ه١ٓ ايٌباب َهتب١ ًلف، ـستُ

ايتُٗٝـ ملا يف املٛطأ َٔ املعاْٞ ٚاألهاْٝـ: يًشاؾغ أبٞ عُل ٜٛهـ بٔ عبعـ اهلل بٔ عبـ – .9
ٖع(، ايٓاًل :ٚماك٠ األٚقاف ٚايٌؤٕٚ اإلهال١َٝ باملًُه١ 463ايرب ايُٓلٟ األْـيوٞ )

 ٖع .1408املػلب١ٝ،ايٛبع١ ايجايج١، 
ٖع(،ايٓاًل: َهتب١ املعاكف، 458)ت يًشاؾغ أبٞ بهل أمحـ بٔ اذتوني ايبٝٗكٞ  :ايوٓٔ ايهرب٣- .10

ٖع، ت: ستُـ 1414: ) بـٕٚ ( ، ٚطبع١ ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ ، ايٛبع١ األٚىل ، ايلٜاض ، ايٛبع١ ٚايو١ٓ
 عبـ ايكاؿك عٛا . 

 . 1972 بريٚت، ادتٌٝ، ؿاك ،4ط اذتُٝـ، عبـ ايـٜٔ ستٞ ستُـ: ت ايكريٚاْٞ، كًٝل البٔ ايعُـ٠- .11

 ايلمحٔ عبـ :ت ، ايٌٛنا٢ْ  ستُـ بٔ ع٢ً بٔ ايؿٛا٥ـ اجملُٛع١ يف األساؿٜح املٛٓٛع١ حملُـ-   .12
 بريٚت. ،اإلهال٢َ ، املهتب3،ط ، املع٢ًُ حي٢ٝ



 ( يًٌٝؽ ستُـ ارتاٍ أمنٛفدا ةُسي ثَيصيِاْثنتاب ) –ؿكاه١ ؾك١ٝٗ تأ١ًُٝٝ  -األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ 
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥8١1)
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 ايهتب ؿاك ، َِٓٛك عًٞ ؾؤاؿ : حتكٝل ، ايوٝٛطٞ ايـٜٔ الٍدتٚأْٛاعٗا  ايًػ١ عًّٛ ؾ٢ املنٖل- .13
 .  1998/ 1ط ، بريٚت ، ايع١ًُٝ

ٖع(،ايٓاًل : ؿاك اذتلَني ، 360املعذِ األٚهط : ألبٞ ايكاهِ هًُٝإ بٔ أمحـ ايٛرباْٞ )ت -  .14
 ٖع .1415ايكاٖل٠ ، ايٛبع١ األٚىل ، 

ٖع(،ايٓاًل: ٚماك٠ األٚقاف 794املٓجٛك يف ايكٛاعـ : يبـك ايـٜٔ  ستُـ بٔ بٗاؿك اينكنٌٞ)ت- .15
 ٖع، حتكٝل: تٝوري ؾا٥ل أمحـ ستُٛؿ .1402ٚىل ،ٚايٌؤٕٚ اإلهال١َٝ بايهٜٛت ، ايٛبع١ األ

ٖع(،ايٓاًل:ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ ، 463ألبٞ بهل أمحـ بٔ عًٞ ارتٛٝب ايبػـاؿٟ )تتاكٜؽ بػـاؿ  .16
ٖع، 1422ٖع ، ٚطبع١ ؿاك ايػلب اإلهالَٞ ، بريٚت ، ايٛبع١ األٚىل ، 1417بريٚت ، ايٛبع١ األٚىل ، 

 .ٛك بٌاك عٛاؿ َعلٚفحتكٝل : ايـنت

ايٓاًل: ؿاك  -َعذِ يػٟٛ ًَِٛشٞ –حملُـ بٔ عبـ ايلؤف املٓاٟٚ  ع٢ً َُٗات ايتعاكٜـ:يتٛقٝـ ا .17
 .: ايـنتٛك ستُـ كٓٛإ ايـا١ٜٖع : حتكٝل1410ايٛبع١ األٚىل،  ايؿهل، ؿٌَل،

 .2015، 1سٝا٠ األزتاؿ َٔ ايعًُا٤ األنلاؿ يًٌٝؽ طاٖل َال عبـ اهلل ايبشلنٞ، ؿاك ابٔ سنّ، ط- .18
 يًٛباع١ ايعلب١ٝ ؿاك ايٓذـٟ، ايكشٛاْٞ ايكاهِ بٔ ايٓذـ١ٜ يعبـايلمحٔ األدٛب١ يف ايو١ٝٓ كايـك .19

 :1978ّ ،3 ط ٚايٌٓل،

ٖع(،ايٓاًل: َهتب١ املعاكف، 273هٓٔ ابٔ َاد٘:ألبٞ عبـ اهلل ستُـ بٔ ٜنٜـ بٔ َاد٘ ايكنٜٚين )- .20
 ، ايٛبع١ األٚىل، ٚعًٝ٘ تعًٝكات : ستُـ ْاُل ايـٜٔ األيباْٞ .    يلٜاضا

ايٓاًل: َهتب١ املعاكف،  ٖع(،275: ألبٞ ؿاٚؿ هًُٝإ بٔ األًعح ايوذوتاْٞ )ت هٓٔ أبٞ ؿاٚؿ- .21
 ، ايٛبع١ األٚىل، ٚعًٝ٘ تعًٝكات : ستُـ ْاُل ايـٜٔ األيباْٞ .  ايلٜاض

ٖع(، ايٓاًل : َهتب١ 279 ٔ هٛك٠ ايرتَقٟ ) ت: ألبٞ عٝو٢ ستُـ بٔ عٝو٢ بهٓٔ ايرتَقٟ- .22
 .: ستُـ ْاُل ايـٜٔ األيباْٞ كات، ٚعًٝ٘ تعًٝاملعاكف، ايلٜاض، ايٛبع١ األٚىل

ألبٞ  :تعًٝل املػين ع٢ً هٓٔ ايـاك قٛيناي هٓٔ ايـاك قٛين: يعًٞ بٔ عُل ايـاك قٛين، ٚبٗاٌَ٘  .23
، اعت٢ٓ ب٘ : عبـ اهلل ٖع1386يًٛباع١، ايكاٖل٠، : ؿاك احملاهٔ ايٛٝب ستُـ مشى اذتل آباؿٟ، ايٓاًل

 ٖاًِ ايُٝاْٞ .
 هٓٔ ايٓوا٥ٞ ايِػل٣ املعلٚؾ١ ) باجملتب٢ ( :ألبٞ عبـ ايلمحٔ أمحـ بٔ ع٢ً ايٓوعا٥ٞ - .24
 .ٖع1415 األٚىل، ايٛبع١ ايلٜاض، ايٛطٔ، ؿاك ايعجُٝني، ُاحل بٔ ستُـ ايِاذتني، كٜاض ًلغ .25
 .ٖع 1410 ،1ط بريٚت، ايع١ًُٝ ايهتب ، ؿاكأمحـ بٔ اذتوني ايبٝٗكٞيًشاؾغ أبٞ بهل ًعب اإلميإ  - .26



 نُاٍ ُاؿم ٜاهني أ. ّ. ؿ.
 

 

 (٥8١٥)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

لا يًـنتٛك عُل عًٞ بٗا٤ايـٜٔ، َٛبع١ ٚماك٠ ايجكاؾ١ يف اقًِٝ نٛكؿهتإ، ايٌٝؽ ستُـ ارتاٍ َؿو .27
 . 2005ايٛبع١ األٚىل 

: ألبٞ سامت ستُـ بٔ سبإ ايبويت، َؤهو١ ايلهاي١، بريٚت، ايٛبع١ األٚىل، ُشٝض ابٔ سبإ- .28
: ابٔ بًبإٝب تُشٝض ابٔ سبإ برت) ٖٚٛ َٛبٛع بعٓٛإ ًعٝب األكْؤٚط، :حتكٝل ،ٖع1412

 عال٤ ايـٜٔ عًٞ بٔ بًبإ ايؿاكهٞ (.يألَري
(، ٖع256ُشٝض ايبؼاكٟ املو٢ُ بادتاَع ايِشٝض:ألبٞ عبـ اهلل ستُـ بٔ إمساعٌٝ ايبؼعاكٟ )ت  .29

 ٖع .1421، ايٛبع١ ايجايج١ ، ايٓاًل : ؿاك ايوالّ ، ايلٜاض
ٖع( ، ايٓاًل : ؿاك ايوالّ ، 261ُشٝض َوًِ : ألبٞ اذتوني َوًِ بٔ اذتذاز ايكٌريٟ ايٓٝوابٛكٟ)ت- .30

 ٖع .1421ايلٜاض ، ايٛبع١ ايجايج١ ، 

 ، ؿاك(ٖع412 ت) ايٓٝوابٛكٟ ايوًُٞ اذتوني بٔ ستُـ ايلمحٔ عبـ طبكات ايِٛؾ١ٝ ألبٞ .31
 .عٛا كايكاؿ عبـ َِٛؿ٢:  بتشكٝل 1998 ايع١ًُٝ ايهتب

ٖع( ، 852الْٞ )تعل ايعوكعؾتض ايباكٟ ًلغ ُشٝض ايبؼاكٟ : يًشاؾغ أمحـ بٔ عًٞ بٔ سذ .32
 ّ.1989 ١ ، بريٚت يهتب ايعًُٝايٓاًل : ؿاك ا

،ايٓاًل:  ايػنٟ قاهِ بٔ ستُـ اهلل عبـ ألبٞ ، ايتكلٜب أيؿاظ ًلغ ؾتض ايكلٜب اجملٝب  يف- .33
 َهتب١ أها١َ بٔ مٜـ،سًب.

 ايٌلٚم ؿاك:  الًني، ايٓاًل ًاٖني ُشٝض َوًِ يألهتاف ايـنتٛك َٛه٢ؾتض املٓعِ  ًلغ - .34
 ّ. 2002/  ٖع 1423 ، األٚىل:  ايٛبع١، 

، ايٛبع١ ايجايج١، ؿاك ايؿهل، ؿٌَل ايؿك٘ اإلهالَٞ ٚأؿيت٘ : يًـنتٛك ٖٚب١ اينسًٝٞ، ايٓاًل: .35
 ٖع .1409

 ت) اهلٓـٟ ايـٜٔ سواّ بٔ املتكٞ ايـٜٔ عال٤ نٓن ايعُاٍ يف ايوٓٔ ٚاألقٛاٍ يًعال١َ- .36
 .1989ّ ٚتبري ،ايلهاي١ َؤهو١، ٚمًَٝ٘ ايوكا ُؿٛت حتكٝل(ٖع975

ٖع(،ايٓاًل: ؿاك ُاؿك، بريٚت ، ايٛبع١ 711ايـٜٔ ستُـ بٔ َٓعٛك األؾلٜكٞ)ت دتُاٍ ايعلب يوإ .37
 ٚايو١ٓ : ) بـٕٚ ( .

 عبـ ايـٜٔ ستٞ ستُـ:  املٝـاْٞ، حتكٝل أمحـ بٔ ستُـ بٔ أمحـ ايؿٌٔ ألبٞ األَجاٍ زتُع- .38
 .بريٚت - املعلؾ١ ؿاك ، اذتُٝـ
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(،ايٓاًل: ؿاك ايهتب  405ع٢ً ايِشٝشني : ألبٞ عبـ اهلل اذتانِ ايٓٝوابٛكٟ ) ت املوتـكى  .39
 ٖع،حتكٝل : َِٛؿ٢ عبـ ايكاؿك عٛا.1411ايع١ًُٝ، بريٚت ،ايٛبع١ األٚىل ،

، بريٚت ، ايٛبع١ ايجا١ْٝ  ٖع( ، ايٓاًل : َؤهو١ ايلهاي241١َوٓـ اإلَاّ أمحـ بٔ سٓبٌ )ت  .40
 ٖع ، حتكٝل : ًعٝب األكْؤٚط ٚزتُٛع١ َٔ ايباسجني .1420، 

 ، اهلل مٜٔ ايلمحٔ ستؿٛظ :ت،  ايكلإٓ عًّٛ َؤهو١ - عُل بٔ أمحـ بهل ألبٞ ايبناك َوٓـ .41
 .ٖع1406 األٚىل/ ط بريٚت

ؿاك ايؿهل،  ٖع(، ايٓاًل:235يف )ت : يعبـ اهلل بٔ ستُـ بٔ أبٞ ًٝب١ ايهٛاملِٓـ يف األساؿٜح ٚاآلثاك .42
 .عبـارتايل األؾػاْٞ ٖع، ٚطبع١ ايـاكايوًؿ١ٝ باهلٓـ، حتكٝل:1409 األٚىل،ايٛبع١  بريٚت،

    ٖع(،ايٓاًل: ؿاك إسٝا٤ 360املعذِ ايهبري : ألبٞ ايكاهِ هًُٝإ بٔ أمحـ ايٛرباْٞ )ت  .43
 محـٟ ايوًؿٞ. حتكٝل : ،ايرتاخ ايعلبٞ، بريٚت، ايٛبع١ ايجا١ْٝ، ايو١ٓ ) بـٕٚ (

 . 1985-1984يٌٝؽ ستُـ ارتاٍ، َٛبع١ اإلكًاؿ، بػـاؿ،  ُاهةي زةضووْ،- .44

 . 1973علبٞ، يؿآٌ ْعاّ ايـٜٔ، َٛبع١ اإلدٝاٍ، بػـاؿ،  -، قاَٛي نٛكؿٟئةغترية كةشة- .45

 

 

 

 

 املًؼّ
ْ  ٖقٙ ؿكاه١ سٍٛ األَجاٍ ايهٛكؿ١ٜ ايـ١ٜٝٓ، ٚفيو َعٔ ػعالٍ نتعاب )     ( يًٌعٝؽ  ثةُدسي ثَيصديِا

ايعال١َ ستُـ ارتاٍ، ٖقا ايهتاب ايكِٝ حيت٣ٛ ع٢ً آالف األَجاٍ ٚايٓٛاؿك ٚاذتهِ ايهٛكؿ١ٜ بٛبٗعا  
املؤيععـ سوععب ايرتتٝععب اهلذععا٥ٞ. ٚإٕ ايٌععٝؽ ستُععـ ارتععاٍ نععإ أسععـ أعععالّ نٛكؿهععتإ يف ايكععلٕ  

  ٛ َعا ٚيف  ايعٌلٜٔ، نإ ي٘ ؿٚك باكم يف اي١ٔٗٓ ايـ١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاألؿب١ٝ ٚايعًُٝع١ يف ايععلام عُ
 نٛكؿهتإ ػُِٛا.

ٚعلف ايٌٝؽ ارتاٍ املجٌ: بأْ٘ نالّ َٛدن مجٌٝ َلتب ممتع َؤثل ْابع َٔ قًب ُعاف ععاَل   
 ػبري فٟ جتلب١ ط١ًٜٛ ٚقٌٝ َٓق مَٔ طٌٜٛ.

املكِععٛؿ باألَجععاٍ ايـٜٓٝعع١ تًععو األَجععاٍ ايععيت هلععا عالقعع١ بععأَٛك ايعكٝععـ٠  اإلهععال١َٝ، ٚمتععى ايكععِٝ     
٥ٌ ايٌعلع١ٝ،  ٚقععاّ ايباسععح بـكاهع١ ٖععقٙ األَجععاٍ ٚحتًًٝعٗا َععٔ ايٓاسٝعع١    ٚاألػعالم اإلهععال١َٝ ٚاملوععا 

ايؿك١ٝٗ ثِ تأًُٝٗا َٔ ػالٍ األؿيع١ ايٌعلع١ٝ، َٚكاكْتٗعا بايِٓعْٛ ايٌعلع١ٝ َعٔ سٝعح َٛاؾكتٗعا          
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يًكٛاعععـ ايٌععلٜع١ أٚ شتايؿتٗععا هلععا، املٛٓععٛع  ٜوععتشل ايعٓاٜعع١ ٚفيععو الْتٌععاك اهععتعُاٍ ٖععقٙ األَجععاٍ   
 ات اي١َٝٛٝ بني أؾلاؿ اجملتُع ايهٛكؿٟ  مما ٜتًٛب َعلؾ١ سهُٗا ايٌلعٞ.ٚغريٖا يف احملاؿث

 ٚثالث١ َباسح ٚػامت١  ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: ٚمتٗٝـ ٚقوِ ايباسح َٛٓٛع عج٘ إىل َكـ١َ          
: تٓاٚيت ؾٝٗا بٝإ َؿّٗٛ األَجاٍ  يػ١ ٚاُعٛالسا، ٚايتعلٜعـ بايٌعٝؽ ستُعـ ارتعاٍ ٚنتابع٘        ايتُٗٝـ

 ٕ(. )ب١ْـٟ بٌٝٝٓا
 املبشح األٍٚ: األَجاٍ ايـ١ٜٝٓ املٛاؾك١ يًٌلٜع١ اإلهال١َٝ)ٖٚٞ نجري٠ دـا (

 املبشح ايجاْٞ: األَجاٍ ايـ١ٜٝٓ املؼايؿ١ يًٌلٜع١ اإلهال١َٝ )ٖٚٞ ق١ًًٝ َكاك١ْ بايكوِ األٍٚ(. 
 حتتاز إىل تؿٌِٝ ٚبٝإ(.اييت املبشح ايجايح: األَجاٍ ايـ١ٜٝٓ املتٌاب١ٗ ٚاملٌه١ً )ٖٚٞ     

  
 

 
 ) ثوختةي توَيصيِةوة (

ئةًددة توَيصيِةوةيةكددة زةضبدداضةي ثةُددسي ثَيصدديِاُي كددوضزي ئايِيددة كةهددة كتددَي  )ثةُددسي         
كدؤُي ثدِط واتداي    كدوضزي  ثَيصيِاُي ( شَيذ حمٌسي خاأل ٓاتووة، ئةَ كتَيبة بةٓدةظاضاْ ثةُدسي   

هةغددةزةي   ْهددةخؤ ططتددوة، وةزيدداضة شددَيذ حمٌددسي خدداأل يةكَيلددة هددةظاُا طددةوضةكاُي كوضزغددتا  
، وةِضؤَهَيلددي ظؤض طددةوضةي طَيددِطاوة هددة ثَيصددلةوتين ئددايين وِضؤشددِبريى وكؤًةآليددةتي      بيػددتةَ

وئددةزةبي وظاُػدديت هةغددةض ئاغدديت عَيددطاق بةطصدديت وةكوضزغددتاْ بةتايبددةتي، وةشددَيدي خدداأل     
بَيطَيلدي جدواْ وثوضتةيدةكي زةضوُدة ٓةَهدسةقوَهَيت       "هةثَيِاغةي ثةُسي ثَيصيِاْ فةضًويدةتي: 

ةزَهَيلي ئاوةزاُددةوة، بؤغددةضزةَ وظبدداَُيلي ِضةواْ زواي ِضوزاوَيددم ووتددطاوة، ثاشدداْ بددةخَيطايي    هدد
 ."بآلو زةبَيتةوة، وثصتاو ثصت ئةطَيِطزضَيتةوة

 ًةبةغت هة ثةُسي كوضزي ئاييين ئةَ ووتاُةية كةثةيوةُسي بةاليةُي بريو
قي وثطغددة ئايِيةكاُددةوة،  بدداوةِضي ئيػددالًةتيةوة ٓةيددة، وئاًدداشة زةكددات بددة بابددةتي ئددةخال    

وةتوَيصةض ٓةَهػاوة بة َٓيِاوةُةوةي زةقي ثةُسةكة بةظًاُي كوضزي ثاشاْ وةضطَيِطاُي بؤظًاُي 
  ً ، ضددوُلة ظاُدديين حددوكٌي  وةةييعددةضةبي وثاشدداْ ٓةَهػددةُطاُسُي  هةِضواُطددةي ئددايين ئيػددال

 ًوغَوٌاْ.كوضزي شةضعي ئةَ بابةتة شتَيلي ظؤض ثَيويػتة بؤ ًطؤظي 
 ووضز بوُةوة توَيصةض ٓةَهػاوة بة زابةشلطُي بابةتةكة بؤ ثَيصةكي وغآ تةوةض:زواي 

تةوةضي يةكةَ: ئةو ثةُساُدةي كدة ئدايين ئيػدالَ ثصدتطريياْ ىَل زةكدات، كةِضَيصةيدةكي ئيحطداض         
 ظؤضة.

 تةوةضي زووةَ: ئةو ثةُساُةي كة ثَيطةواُةي ئايين ئيػالًة ، كةبة ِضَيصةيةكي كةًة.
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ئةو ثةُساُةي كة  جَيطاي ثطغياض و تَيِطاًاُدة، كدةظياتط هدة خوَيِةوةيدةكي بدؤ      تةوةضي غَيةَ: 
 زةكطَيت،  وةبؤ ظاُيين حوكٌة شةضعيةكةيةوة ، ثَيويػيت بةضؤشّ كطزُةوة ٓةية.

 
 

 
Summary 

This is a study on the Kurdish religious proverbs, through the book "Pendi 

peshinan" by Sheikh Mohammed Al-Khal, this valuable book contains 

thousands of proverbs and cadres and Kurdish rule Boubha author in 

alphabetical order. Sheikh Mohammed Khal was one of the flags of Kurdistan in 

the twentieth century, had a prominent role in the renaissance of religious, 

cultural, literary and scientific in Iraq in general and in Kurdistan in particular. 

Sheikh Al-Khall described the words as "beautiful, concise, interesting, pleasant, 

flowing, emanating from the heart of a well-known and long-standing expert. 

It is the meaning of religious proverbs that are related to matters of Islamic faith, 

and touch the values and ethics of Islamic and legitimate issues, and the 

researcher studied these proverbs and analyzed from a jurisprudential point of 

view and then rooting them through the legal evidence, and comparing them 

with the legal texts in terms of their acceptance of the rules of Sharia or 

violating them, And the spread of the use of these proverbs and others in the 

daily conversations among the members of the Kurdish community, which 

requires knowledge of its legitimate rule. 

       The researcher divided the subject of his research into an introduction, three 

studies and a conclusion as follows: 

Introduction: The statement of the concept of proverbs, language and 

terminology, and the definition of Sheikh Mohammed Khal and his book (Pendi 

peshinan") 

The first topic: religious proverbs approval of Islamic law (which is too many). 

The second topic: religious proverbs contrary to Islamic law (a few compared 

to the first section). 

   The third topic: similar religious proverbs and problem (they need to detail 

and statement). 

 
 

 
 


