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 مهخص انثحث :
٫ ٜضاٍ ايعذا٤ يظ١ٓ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ َظتُشّا، ٫ٚ ٜٓؿو ايكا٥ُٕٛ ب٘ عٔ ْؼش 
إؿذلٜات ٚإراع١ ايؼبٗات، سغب١ ٗ سد ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ إطٗش٠ بايٛقٛف ٗ ٚدٗٗا، ٚيهٔ ٖٝٗات 

 ٖٝٗات إٔ ٜـاب بتًو ايذلٖات يًظ١ٓ بٓا٤ أٚ ٜظك٘ شلا يٛا٤.
ُذ أعذا٤ ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ إٍ ايتكٍٛ ببعض ايؼبٗات َٓٗا ع٢ً طبٌٝ إجاٍ عذّ ا٫دتُاع ؾًكذ ع

بأخباس اٯساد ٚايشد عًِٝٗ إٔ إعتُذ عٓذ عًُا٤ اؿذٜح ٗ قبٍٛ ا٭خباس يٝع ايك١ً ٚايهجش٠ ٗ 
 ايعذد ٚيهٔ بتٛاؾش سنٔ ايعذاي١ ٚايلب٘ َٚا ٜتؿشع َُٓٗا َٔ كٛاب٘.

 ١ٓ بتٛدٝ٘ طٗاَِٗ إٍ إشٜٚات إِا أطًكٛا أيظٓتِٗ قذسّا ؾ٢ ايٓك١ً ٚايشٚا٠.بٌ مل ٜهتؿ٢ أعذا٤ ايظ
إٕ تًو ايؼبٗات ايعا١َ مل تهٔ ْٗا١ٜ إطاف ٭عذا٤ ايظ١ٓ ، ٚإِا عكذ يٛا٤ ايعذا٤ بإْؼا٤ بعض 
ايؼبٗات اـاؿ١ سٍٛ بعض ا٭سادٜح ايجابت١ َٔ ط١ٓ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ قـذّا 

إبطا٫ّ ٕلُْٛٗا ، َٚٔ ٖزٙ ا٭سادٜح اييت أقاَٛا بعض ايؼبٗات َا ٜعشف عذٜح "سص١ٜ يشدٖا ، ٚ
اـُٝع" ٚقذ قُت بذساط١ ٖزا اؿذٜح ٚدا٤ت ايذساط١ ٗ أسبع١ ؾـٍٛ ، نإ ا٭ٍٚ : دساط١ 
٭سادٜح ايباب ، أَا ايجاْٞ : ؾذساط١ يبعض أيؿاٚ اؿذٜح ثِ ْتٝذ١ ايذساط١ أَا ايجايح : 

ٕٛكٛع١ٝ ٚساؿٌ ن٬َِٗ ٗ اؿذٜح ثِ ايشد ع٢ً بعض ايؼبٗات نؼب١ٗ ) إٕ ؾايذساط١ ا
اخت٬ف ايـشاب١ سٳشٳّ اُ٭١َ َٔ ايعـ١ُ َٔ ايل٬ي١ ( أَا سابع ايؿـٍٛ : ؾهإ ٗ بعض ا٭َٛس 

 إتعًك١ عذٜح سص١ٜ اـُٝع ثِ ايٓتا٥ر ٚايتٛؿٝات ثِ خا١ُ ايبشح. 
 انكهمات ادلفتاحية : 
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Pragmatics is related to a series of old and modern advances 
and accumulations in the field of philosophy of language. The first 
origination of pragmatics recurs to the Greek philosophers such as 
Socrates, Aristotle and the Elutriates philosophers. However, 
pragmatics did not have clear features. The modern notion of this 
term recurs to the philosopher “Charles Morris”. Most studies 
indicate the interference of this new cognitive field with other fields 
such as linguistics, semiology, sociology, mass-communication with all 
its numerous methods and several forms.   

This study aims at monitoring, scrutinizing and analyzing the 
speech acts which appeared in the speeches of Al-Hajaj Ibn Youssef 
Al-Thakfy in the light of the pragmatic approach. The reason for 
choosing such data for this research paper is the significance of Al-
Hajaj’s speeches as rich linguistic sources which are regarded as 
scientific, cognitive, linguistic and cultural sources. Al-Hajaj’s speeches 
provoke many questions in readers’ minds. In addition, such speeches 
connect between networks of relations that have profound effective 
meanings.       
Key words :  

suspicion - Razia - desertion - will - Shiites - Sunnis - ways of talking – 

loathing. 

ٚخامت ايٓبٌٝ ٚس١ٓ اهلل  إشطًٌ،ٚايـ٠٬ ٚايظ٬ّ ع٢ً أػشف  ايعإٌ،اؿُذ هلل سب       
                                     ايااذٜٔ.ٚعًاا٢ هياا٘ ٚأؿااشاب٘ َٚاأ تاابعِٗ بإسظااإ إٍ ٜااّٛ       ملسو هيلع هللا ىلصيًعااإٌ طااٝذْا  

 ٚبعذ...
ايكا٥ُٕٛ ب٘ عٔ ْؼش  ٫ٚ ٜٓؿو َظتُشّا، ملسو هيلع هللا ىلصؾ٬ ٜضاٍ ايعذا٤ يظ١ٓ سطٍٛ اهلل 

ٚيهٔ  ٚدٗٗا،سغب١ّ ؾ٢ سد ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ إطٗش٠ بايٛقٛف ؾ٢  ايؼبٗات، ٚإراع١ إؿذلٜات،
 يٛا٤.أٜٚظك٘ شلا  بٓا٤،ٖٝٗات ٖٝٗات إٔ ٜـاب بتًو ايذلٖات يًظ١ٓ 

ؾًكذ عُذ أعذا٤ ايظا١ٓ إٍ ايتكاٍٛ بابعض ايؼابٗات َٓٗاا عًا٢ طابٌٝ إجااٍ عاذّ                 
١ٓ ٭ْٗا أخباس هساد ع٢ً سذ صعُِٗ ، ٖٚزا ايكٍٛ َا طبل ب٘ أسذ َٔ أٌٖ اٱستذاز بايظ
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ايعًِ إعتُذٜٔ ، ؾ٬ ٜٴشد خدل اٯساد يزات ايعذد ، إر ايكبٍٛ ٚايشد عٓذ عًُاا٤ اؿاذٜح   
َعتُذٙ تٛاؾش سن٢ٓ ايعذاي١ ٚايلب٘ َٚا ٜتؿشع عُٓٗا َأ كاٛاب٘ ٫ ايكًا١ ٚايهجاش٠ ؾا٢      

 ايعذد .
ٕ ايظ١ٓ ؾٝٗا َا ىايـ إٓاٖر ايع١ًُٝ إعاؿاش٠ ، باٌ مل ٜهتؿا٢ أعاذا٤     نُا أػاعٛا أ       

 ايظ١ٓ بتٛدٝ٘ طٗاَِٗ إٍ إشٜٚات إِا أطًكٛا أيظٓتِٗ قذسّا ؾ٢ ايٓك١ً ٚايشٚا٠.

إٕ تًو ايؼبٗات ايعا١َ مل تهٔ ْٗا١ٜ إطاف ٭عذا٤ ايظ١ٓ ، ٚإِا عكذ يٛا٤ ايعذا٤ بإْؼاا٤  
قـاذّا   ملسو هيلع هللا ىلصض ا٭سادٜاح ايجابتا١ َأ طا١ٓ سطاٍٛ اهلل      بعض ايؼبٗات اـاؿ١ سٍٛ بع

يشدٖا ، ٚابطا٫ ٕلُْٛٗا ، عٓادا ؾ٢ بعلٗا ، ٚد٬ٗ أٚ ط٤ٛ ؾِٗ ؾ٢ بعلٗا اٯخش ، تبعاّا  
 ٱط٬م ايعٓإ يعكٛشلِ ايظك١ُٝ .

َٚٔ ٖزٙ ا٭سادٜح ايت٢ أقاَٛا عًٝٗا بعض ايؼبٗات سذٜح ) سص١ٜ اـُٝع ( ٚقذ         
ؿذٜح ٚدا٤ت ايذساط١ ؾ٢ أسبع١ ؾـٍٛ ثِ خا١ُّ يًبشح َاع ايٓتاا٥ر   قُت بذساط١ ٖزا ا

 ٚايتٛؿٝات .
ٚقذ نإ ايؿـٌ ا٭ٍٚ ؾ٢ أسبع١ َباسح ، ثاِ ايؿـاٌ ايجاا٢ْ ، ثاِ ايؿـاٌ ايجاياح ، ثاِ        

 . ايؿـٌ ايشابع ايذساط١ إٛكٛع١ٝ ٚايشد ع٢ً ايؼبٗات
 ايؿـٌ ا٭ٍٚ : دساط١ أسادٜح ايباب .

 بٔ عباغ َٔ سٚا١ٜ طعٝذ بٔ دبرل .إبشح ا٭ٍٚ : سذٜح ا
 بٔ عبذاهلل بٔ عتب١ . عبٝذ اهلل** سذٜح ابٔ عباغ َٔ سٚا١ٜ 

 ** سذٜح ابٔ عباغ َٔ سٚا١ٜ طاٚٚغ .
 ** سذٜح بٔ عباغ َٔ سٚا١ٜ عهش١َ .

: دساط١ سذٜح عُش بٔ اـطاب ٖٚٛ َٔ سٚا١ٜ ٖؼاّ بٔ طعذ عأ صٜاذ بأ    ايجاْٞإبشح 
 أطًِ عٔ أبٝ٘.

 يح: دساط١ سذٜح دابش بٔ عبذاهلل .إبشح ايجا
 إبشح ايشابع : دساط١ سذٜح ع٢ً بٔ أب٢ طايب .
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 : دساط١ بعض أيؿاٚ اؿذٜح .ايجاْٞايؿـٌ 
 ايشٚاٜات . ٗ**ؼكٝل يؿٜ ) اشلذش ( 

 ايشٚاٜات . ٗ -سك٢ اهلل عٓ٘  -ؼكٝل قٍٛ عُش  **

 ** ْتٝذ١ ايذساط١ .
اؿاذٜح ثاِ اياشد عًا٢ بعاض       ٌٗ ن٬َٗاِ  ايؿـٌ ايجاياح :ايذساطا١ إٛكاٛع١ٝ ٚساؿا    

 ايؼبٗات :
ايـشاب١ سشّ ا٭١َ َٔ ايعـ١ُ َٔ  اخت٬فا٭ٍٚ َٚؿادٖا ) إٕ  ايؼب١ٗ ٢ايشد عً** 

 ايل٬ي١ (

أساد َٔ نتاب١ ايهتاب إٔ ٜٓف ع٢ً  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيبايجا١ْٝ َٚؿادٖا ) إٔ  ايؼب١ٗايشد ع٢ً ** 
 إَا١َ ع٢ً سك٢ اهلل عٓ٘ ( 

ٖٛ ايز٣  -سك٢ اهلل عٓ٘  -ايجايج١ َٚؿادٖا ) إٔ عُش بٔ اـطاب  ايؼب١ٗ** ايشد ع٢ً 
 ٚقاٍ : إْ٘ ٜٗذش ( ملسو هيلع هللا ىلصعاسض سطٍٛ اهلل 

 ايؿـٌ ايشابع : بعض ا٭َٛس إتعًك١ عذٜح ) سص١ٜ اـُٝع (.
 ****سذٜح ) سص١ٜ اـُٝع ( ؼًٌٝ َٚٓاقؼ١ .

 َع٢ٓ ن١ًُ )ٚؿ١ٝ ( َع ايشد ع٢ً ػب١ٗ سص١ٜ اـُٝع .****

 ؟.ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيبايـشاب١ إطا٠٤  اخت٬ف ٌٖٗ ****
ٚايتآَش عًٝ٘ قذِٜ َتأؿٌ ؾ٢ ْؿٛغ ناجرل َأ أعذا٥ا٘     -سك٢ اهلل عٓ٘  -****بػض عُش 

 أبػلٛٙ؟ؾُٔ ِٖ أعذا٩ٙ ؟ ٕٚا 
 رنش ايشٚاٜات َٚا ايٓتا٥ر إظتخًـ١ َٔ ٖزٙ ايشٚاٜات ؟****

 قٛع ايتٓاصع ؟ٚقت ٚ  -سك٢ اهلل عِٓٗ -أٌٖ ايبٝت ٚباقٞأٜٔ نإ ع٢ً ٚؾاط١ُ ****
 نتابت٘ ٜذخٌ ؾُٝا أَشٙ اهلل بتبًٝػ٘ ؟  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيبٌٖ َا أساد ****
 ؼتاز إٍ إداب١ . اييت ٚا٫عذلاكاتبعض ا٭ط١ً٦ ****
 ايٓتا٥ر ٚايتٛؿٝات ثِ اـا١ُ. ****
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ٟ   (1)رنش ؿاسب نتاب إٜكاٚ ايشاقذٜٔ )ت   (2)عٔ قُذ بٔ طاٖش ايٓذؿٞ ايكُاٞ ايؼارلاص
( ٚطٓزنش إٕ ػا٤ اهلل 140ٖا ( ٗ نتاب٘ )ا٭سبعٌ ٗ إَا١َ ا٭١ُ٥ ايطاٖشٜٔ )ق  1098

، يٝٛٗش ياو   -عًٝ٘ ايظ٬ّ -ا٭خباس ايذاي١ عًٞ بػض خًؿا٥ِٗ ايج٬ث١ يعًٞ أَرل إ٪ٌَٓ 
أِْٗ س٩ٚغ إٓااؾكٌ ٚأعاذا٤ دٜأ طاٝذ إشطاًٌ ٚطاٝذ٧ إٕ ػاا٤ اهلل ٗ اياذيٌٝ ايجاأَ          

 عذ٠ قشا٥ٔ داي١ عًٞ ْؿاق٘. (3)ٚايعؼشٜٔ
( ايذيٌٝ ايظابع ٚايج٬ثٕٛ )بط٬ٕ إَا١َ أٍٚ خًؿا٥ِٗ( إٕ 510-509ٚقاٍ ٗ )ق       

ٗٵذٹٟ أٍٚ خًؿا٥ِٗ نإ ٚإّا ؾاطكّا ٚايٛامل ايؿاطل ٫ ٜظتشل اـ٬ؾ١ يكٛي٘ تعايٞ ) ٍٴ عٳ َيا ٜٳٓٳا
ٌٳ ُٹ ٖٛايٹ ُٴٛاٚٳَيا تٳشٵَنٓٴٛا ٔإ، ٚيكٛي٘ تعايٞ ) (4)(اي ًَ َٚ ٔٳ  ِٵ َؾاطٹلٷ ٚيكٛي٘ تعايٞ ) (5)(َي٢ اٖيزٹٜ ٕٵ دٳا٤ٳُن ٔإ

ؾإرا بطٌ إَا١َ أبٞ بهش بطٌ إَاَا١ اٯخاشٜٔ أٜلاّا ، ؾاإرا بطاٌ إَاَا١ أ٥ُا١         (6)(بٹٓٳبٳأٺ َؾتٳبٳٝٻٓٴٛا
ايٓٛاؿب ثبت إَا١َ أ٥ُتٓا اٱثين عؼش ، ٭ٕ طا٥ش إخايؿٌ يٝع شلِ ػب١ٗ ق١ٜٛ ٗ تاشٜٚر  

ذ أبطًٓا عُذ اهلل ػبِٗٗ ايلاعٝؿ١ َٚأ ًٚاِ ا٭ٍٚ إٓااٗ ٱَاَتا٘ أْا٘ ناإ        باطًِٗ ، ٚق
                                                           

اٜكاٚ ايشاقذٜٔ ٚتٓبٝ٘ ايػاؾًٌ َٔ خطش ايؼٝع١ ايشاؾل١ ع٢ً اٱط٬ّ ٚإظًٌُ ٭ب٢ ب٬ٍ عباذايكادس  ( 1)
 ٙ داس ايه١ًُ يًٓؼش ٚايتٛصٜع . 186َٓرل ق 

ُٸٞ ايؼرلاصٟ ايٓذؿٞ )ايكشٕ اؿادٟ عؼش ا( 2) ٖاا( ٖاٛ    1098شلذاشٟ   قُذ طاٖش بٔ قُذ سظٌ ايك
سدٌ دٜٔ ٚؾكٝ٘ َٚٴشذٸخ َٚتهًِ ػٝعٞ إٜشاْاٞ، ٚؿااسب َ٪يؿاات عذٜاذ٠. نؼاـ ايٛٓإٛ عأ        

 ٙ داس ايهتب ايع١ًُٝ برلٚت. 268أطا٢َ ايهتب ٚايؿٕٓٛ ق 

( رناش قٛيا٘   407َٔ ٖزٙ ايكشا٥ٔ ايذاي١ عًٞ ْؿام اـًؿا٤ ايج٬ث١ ٗ ايذيٌٝ ايجاأَ ٚايعؼاشٜٔ )ق   ( 3)
" ٚقٛي٘ قٌ إْاين ٖاذاْٞ سباٞ إياٞ ؿاشاٙ      153ؿشاطٞ َظتكُّٝا ؾاتبعٛٙ( "ا٭ْعاّ  تعايٞ )ٚإٔ ٖزا

" ٚقٛي٘ ، إٖذْا ايـشاٙ إظتكِٝ.ؿشاٙ ايازٜٔ أْعُات عًاِٝٗ ( "ايؿاؼا١     161َظتكِٝ ( "ا٭ْعاّ 
6-7 " 

 "124"ايبكش٠ ( 4)

 "113"ٖٛد( 5)

 "6"اؿذشات( 6)
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 َؼشنّا ٜعبذ ا٭ؿٓاّ.
ٚايؼشى أعِٛ ايًِٛ ٚيؿ١ٛ )ايٛإٌ( عاّ ٜؼٌُ ْٝع َأ ًٚاِ ، طاٛا٤ تااب بعاذٙ أٚ مل      

 ٜتب .
 ( : ايذيٌٝ ايجأَ ٚ ايج٬ثٕٛ )بط٬ٕ إَا١َ ثاْٞ خًؿا٥ِٗ (534-533ٚقاٍ ٗ )ق       

ٗٵاذٹٟ    إٕ عُش ثاْٞ خًؿا٥ِٗ نإ ٚإّا ؾاطكا ٫ ٜظتشل اـ٬ؾ١ ، يكٛيا٘ تعاايٞ )   ٍٴ عٳ َياا ٜٳٓٳاا
ٌٳ ُٹ ٖٛايٹ ِٴ ايٓٻااسٴ  (،ٚيكٛي٘ تعايٞ: )اي ُٳظٻاُه ُٴٛا َؾتٳ ًَ َٚ ٔٳ  ٕٵ ( ٚيكٛيا٘ تعاايٞ )  ٚٳَيا تٳشٵَنٓٴٛا ٔإَي٢ اٖيزٹٜ ٔإ

ِٵ َؾاطٹلٷ بٹٓٳبٳأٺ َؾتٳبٳٝٻٓٴٛا إَا١َ عُش بطٌ إَا١َ أخٜٛ٘.ٚتت١ُ ايذيٌٝ عًٞ مٛ َا  ( ؾإرا بطًتدٳا٤ٳُن
رنشْاٙ ٗ ايذيٌٝ ايظابع ٚايج٬ثٕٛ، ٚٚدٛٙ ًُٚ٘ ٚؾظك٘ نجرل٠:َٓٗاا :أْا٘ أعاإ أباا بهاش      

  .(7)عًٞ غـب ؾذى

 .(1)َٚٓٗا: أْ٘ أٚؿٞ إٔ ٜذؾٔ ٗ بٝت ايشطٍٛ نُا أٚؿٞ أخٛٙ أبٛ بهش

                                                           

ٜٛسٚثاٛا دْٝاا ٭ٕ ٫ ٜهإٛ ٗ رياو ػاب١ٗ ٕأ ٜكاذ  ٗ         اؿُذ هلل إٔ اهلل تعايٞ ؿإ ا٭ْبٝا٤ عٔ إٔ( 7)
ْبٛتِٗ ،بأِْٗ طًبٛا ايذْٝا ٚخًؿٖٛا يٛسثتِٗ نُا ؿإ اهلل تعايٞ ْبٝٓاا عًٝا٘ ايـا٠٬ ٚايظا٬ّ عأ      
اـ٘ ٚايؼعش ؿٝا١ْ يٓبٛت٘ عٔ ايؼب١ٗ ٚإٕ نإ غرلٙ مل وتر بٗازٙ ايـاٝا١ْ،٭ٕ غارلٙ سهُا٘ غارل      

 ٚطًِ ؾ٬ وتاز ٕجٌ ٖزٙ ايـٝا١ْ ٱخت٬ف اؿهِ.سهِ سطٍٛ اهلل ؿًٞ اهلل عًٝ٘ 

)قٛا٥ِ َٓدلٟ ٖزا عًٞ تشع اؾ١ٓ َٚا باٌ بٝات     ملسو هيلع هللا ىلصيٝع ٖٛ بٝت أّ إ٪ٌَٓ عا٥ؼ١ ؿذٜح ايٓيب  (1)
ٗ  ملسو هيلع هللا ىلصعا٥ؼ١ َٚٓدلٟ سٚك١ َٔ سٜاض اؾ١ٓ َٚٓدلٟ عًٞ سٛكٞ ( ٚايازٟ ٜابٌ إٔ قادل ايآيب     

   ّ قااٍ: )َاابٌ قادلٟ      ملسو هيلع هللا ىلصطا١ًُ ٚغرلٖاا إٔ ايآيب     بٝت أّ إ٪ٌَٓ عا٥ؼ١ َاا داا٤ ٗ ساذٜح أ
َٚٓدلٟ سٚك١ َٔ سٜاض اؾ١ٓ ٚإٕ قٛا٥ِ َٓدلٟ ٖزا سٚاتب ٗ اؾ١ٓ ( ؾُٔ ا٭ٚيٞ بايذؾٔ ٗ بٝات  
أّ إ٪ٌَٓ عا٥ؼ١ أيٝع أبٖٛا أبٛ بهش ايـذٜل سكٞ اهلل عٓ٘ ؟ َٚا ٜضعُ٘ ايؼاٝع١ ايشاؾلا١ َأ إٔ    

داٛاس داذٙ ٚإٔ أّ إا٪ٌَٓ عا٥ؼا١ سؾلات رياو ؾػارل        اؿظٔ سكٞ اهلل عٓ٘ أٚؿٞ إٔ ٜذؾٔ إياٞ  
ؿشٝح ٫ َٔ سٝح ايشٚا١ٜ ٫ٚ َٔ سٝح ايذسا١ٜ ٖٚٞ سٚا١ٜ سٚاٖا ايهًٝين ٗ ناؾٝا٘ ٖٚاٞ َٓكطعا١    
َظًظ١ً باجملاٌٖٝ ؾٗٛ ٜشٟٚ نعادت٘ بإطٓادٙ عٔ عذ٠ َٔ أؿاشابٓا ٖٚازا ٜعتادل َأ سٚاٜا١ اجملاٖٝاٌ       

 ؾُٔ ِٖ ٖ٪٤٫ ا٭ؿشاب ؟
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ٓ٘ ٚبٌ إٔ ٜهتب ايٛؿ١ٝ، ْٚظب٘ إيٞ عٓذ إستلاسٙ ٚساٍ بٝملسو هيلع هللا ىلصَٚٓٗا : أْ٘ خايـ ايٓيب 
اشلذش٠ ٚاشلزٜإ . قاٍ اؿُٝذٟ ٗ اؾُع بٌ ايـاشٝشٌ ، ٗ اؿاذٜح ايشاباع َأ إتؿال      

ٚٗ بٝتا٘ سدااٍ    ملسو هيلع هللا ىلصعًٞ ؿشت٘ َٔ َظٓذ عبذ اهلل بٔ ايعباغ ، قاٍ : ٕا استلش ايآيب  
أبذّا ؾكااٍ  : )ًُٖٛا أنتب يهِ نتابّا ئ تلًٛا بعذٟ  ملسو هيلع هللا ىلصؾِٝٗ عُش بٔ اـطاب ؾكاٍ 

 . (2)ٕ سظبهِ نتاب اهلل (هعُش بٔ اـطاب : ) إْ٘ قذ غًب عًٝ٘ ايٛدع ٚعٓذنِ ايكش
ٚدؾعاّا يلا٬شلِ     (3)ٚٗ سٚا١ٜ ابٔ عُش َٔ غرل نتاب اؿُٝذٟ قااٍ: )إٕ ايشداٌ يٝٗذاش(   

ٚسدِٖ باؾذاٍ إيٞ احملهِ ٚدسلّا يؼبِٗٗ اييت ٖٚٓٛا أدي١ ؾكزؾٛا بٗا ٗ عكٍٛ ايعا١َ َٔ 
ٌُ قاٍ تعايٞ: )ؾأَا ايضباذ ؾٝازٖب دؿاا٤ ٚأَاا َاا ٜٓؿاع ايٓااغ ؾُٝهاح ٗ ا٭سض         إظً

 .(4)نزيو ٜلشب اهلل ا٭َجاٍ(
                                                           

ًٞ بٔ إبشاِٖٝ ٖٚٛ ايكُٞ ٖٚٛ ػٝخ ايهًاٝين ٚايؼاٝع١ ايشاؾلا١ كتًؿإٛ ٗ تٛثٝال ايكُاٞ       ٚٗ اٱطٓاد: ع
ٖٚاسٕٚ بٔ اؾِٗ ىايـ ٗ سذٜج٘ ثِ إْ٘ َٔ سٚا١ٜ أبٞ دعؿش ٚأبٛ دعؿش ٜشٟٚ عٔ اؿظأ َشطا٬ّ   

ٖاا ٗ أسداح ا٭قاٛاٍ ٚأباٛ      51أٚ  50أٚ  49أٟ مل ًٜل اؿظٔ ؾاؿظٔ سكٞ اهلل عٓ٘ تاٛٗ طا١ٓ   
ٖا ؾعًٞ ٖزا ٜهٕٛ ايباقش مل ٜش اؿظٔ أؿ٬ّ ٚاؿظٔ  114ط١ٓ ٖا ٚتٛٗ  56يباقش ٚيذ ط١ٓ عؿش اد

ٖا أٟ إٔ باٌ ٚؾاا٠ اؿظأ     56ٖا ٚايباقش ٚيذ ط١ٓ  51سكٞ اهلل عٓ٘ عًٞ أنجش ا٭قٛاٍ تٛٗ ط١ٓ 
٫ٚٚد٠ ايباقش ٔع طٓٛات ؾايشٚا١ٜ عًٞ ٖزا ٫ تـح َٔ عذ٠ ٚدٛٙ ٖزا يٛ طآًُا بكباٍٛ نتااب    

 يهاٗ َٔ أطاط٘ ا
أَا إرا مل ْظًِ ب٘ ؾايشٚا١ٜ أؿ٬ ٫ تٓاقؽ ٖزٙ إٓاقؼ١ ٫ٚ ٜٗذس َعٗا نٌ ٖزا ايٛقت ، ٚإِا قشست 
ٖزا ايتكشٜش َٔ باب ايتٓضٍ َع اــِ ، ؾايهاٗ وتاز إيٞ إثبات عذايا١ ايهًاٝين بٓؿظا٘ ثاِ عذايا١      

 سٚا٠ ايؼٝع١ ايشاؾل١ .

 ا اؿذٜح؟أٜٔ رنش اشلذش ٚاشلزٜإ ٗ ٖز (2) 

ٚايتًبٝع عًٞ ايٓاغ بإتؼااب٘ َأ ا٭ديا١     ملسو هيلع هللا ىلصدأب ايؼٝع١ ايشاؾل١ عًٞ ايطعٔ ٗ أؿشاب قُذ  (3)
ٚتشى احملهِ َٓٗا ٚاٱستذاز َا ٖٛ َهزٚب َٚٛكٛع َٚا٫أؿٌ ي٘ قـذٚا َٔ ٚسا٤ ريو ايطعأ  

 ٗ ايذٜٔ َٔ خ٬ٍ ايطعٔ ٗ ًٓت٘ ٚساؾعٞ ساٜت٘ ايـشاب١ ايهشاّ.

 .17هٜ٘  طٛس٠ ايشعذ (4)
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أستأٜت ٖٓا إٔ أبٌ إٓٗر ايـشٝح إتُجٌ ٗ دساط١ ٖزا اؿذٜح ٖٚٛ َا ٜطًل عًٝ٘ )سص١ٜ 
بأ  عُاش   ملسو هيلع هللا ىلصاـُٝع( ايزٟ اؽزٙ ايؼٝع١ ايشاؾل١ ػعاسّا يًطعٔ ٗ خًٝؿ١ سطاٍٛ اهلل  

ايـشابٞ اؾًٌٝ ايزٟ ٚسدت ؾٝ٘ ؾلا٥ٌ ٫ساذ شلاا ٫ٚ سـاش،     -سكٞ اهلل عٓ٘-اـطاب 
أُؾشدت بايتأيٝـ قذّّا ٚسذٜجّا ، ؾابٔ نجرل رنش أْ٘ نتب ٗ ؾلٌ أبٞ بهش ٚعُشنتاباّا أتاٞ   
ٗ ث٬ث١ فًذات ٚقذ أؾشد بعض ايعًُا٤ عُش بايتأيٝـ ٚأػٗش َٔ نتاب ؾٝا٘ ابأ اؾاٛصٟ     

سطاي١ َؼٗٛس٠ َبٛب١ َٓتؼش٠ رنش ؾٝٗا أبٛابّا  تاذٍ عًاٞ سٓها١ عُاش      )َٓاقب عُش( ٖٚٞ
ٚماٛ رياو ٖٚاٛ     ملسو هيلع هللا ىلصٚؾلً٘ ، ٚرنش ؾٝٗا ؾلا٥ً٘ ٚأسٛاي٘ ٚرنش ؾٝٗا َا بؼشٙ ب٘ ايٓيب

أسذ ايعؼش٠ إبؼشٜٔ باؾ١ٓ ؾؿٞ اؿذٜح إشٟٚ ٗ ايـاشٝشٌ عأ أباٞ َٛطاٞ ٕاا ناإ       
ٛ بهش ؾذؾع ايباب ؾكًات : َأ ٖازا ؟    ٗ ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ ٜكٍٛ : "دا٤ أبملسو هيلع هللا ىلصبٛاب ايٓيب 

اهلل ٖزا أبٛ بهش ٜظتأرٕ  ٍؾكًت: ٜاسطٛرٖبت  ِقاٍ: ثسطًو  ؾكًت: ع٢ًبهش  ٛؾكاٍ: أب
بهش أدخٌ ٚسطٍٛ اهلل ٜبؼشى  ٞقًت: ٭ب ست٢ؾكاٍ: )أ٥زٕ ي٘ ٚبؼشٙ باؾ١ٓ( قاٍ: ؾأقبًت 

ٚدياٞ سدًٝا٘    (1)َع٘ ٗ ايكـملسو هيلع هللا ىلصباؾ١ٓ قاٍ: ؾذخٌ أبٛ بهش ؾذًع عٔ ٌّ سطٍٛ اهلل 
ٚنؼـ عٔ طاقٝ٘ ثِ سدعت ؾذًظات ٚقاذ تشنات أخاٞ     ملسو هيلع هللا ىلصٗ ايب٦ش نُا ؿٓع ايٓيب 

ٜأتٞ ب٘ ؾإرا إْظإ وشى ايباب  خرلّا-أخاٜٙشٜذ - اهلل بؿ٬ٕٜتٛكأ ًٜٚشكين ؾكًت: إٕ ٜشد 
سطاًو ثاِ د٦ات إياٞ سطاٍٛ اهلل       عًا٢  ؾكًات: عُش بٔ اـطااب   ؾكاٍ:َٔ ٖزا؟  ؾكًت:
٥زٕ ي٘ ٚبؼشٙ باؾ١ٓ( ؾذ٦ت عُش اُش ٜظتأرٕ ؾكاٍ: )ع ٚقًت: ٖزاؾظًُت عًٝ٘  ملسو هيلع هللا ىلص
باؾ١ٓ قاٍ: ؾذخٌ ؾذًع َع سطاٍٛ اهلل ٗ ايكاـ    ملسو هيلع هللا ىلصأرٕ ٜٚبؼشى سطٍٛ اهلل  ؾكًت:

ٜعاين  -إٕ ٜشد اهلل بؿ٬ٕ خارلّا   ؾكًت:عٔ ٜظاسٙ ٚديٞ سدًٝ٘ ٗ ايب٦ش ثِ سدعت ؾذًظت 
ُاإ بأ عؿاإ ؾكًات:     عج ؾكاٍ: ٖزا؟ٜأتٹ ب٘ ؾذا٤ إْظإ ؾششى ايباب ؾكًت: َٔ -أخاٙ
ؾأخدلت٘ ؾكاٍ: )أ٥ازٕ يا٘ ٚبؼاشٙ باؾٓا١ َاع بًاٟٛ        ملسو هيلع هللا ىلصٚد٦ت ايٓيب  سطًو قاٍ: ع٢ً

                                                           

ايكـ : َا استؿع َٔ ًَ ا٭سض ٚايكـ بلِ ايكاف ٖٛ ساؾ١ ايب٦ش ٚأؿً٘ ايػًاٜٝ إشتؿاع َأ ا٭سض     (1)
 512كتاس ايـشا  ق 
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 (2)تـٝب٘(
نزيو أٜلّا َٔ ؾلا٥ً٘ َا دا٤ ٗ ايـشٝشٌ ٚغرلُٖا عٔ طعذ بٔ أباٞ ٚقااق   

ٚعٓذٙ ْظا٤ َٔ قاشٜؽ ٜهًُٓا٘ ٜٚظاتهجشْ٘     ملسو هيلع هللا ىلصأْ٘ قاٍ: اطتأرٕ عُش عًٞ سطٍٛ اهلل 
ٚسطٍٛ  ملسو هيلع هللا ىلصاطتأرٕ عُش قُٔ ٜبتذسٕ اؿذاب ؾأرٕ ي٘ سطٍٛ اهلل  عاي١ٝ أؿٛاتٗٔ ؾًُا

أكشو اهلل طٓو ٜا سطٍٛ اهلل قاٍ: )عذبات َأ ٖا٪٤٫     عُش:ٜلشو ؾكاٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
سطٍٛ اهلل نٓات   ٜا عُش: ؾأْتاي٬تٞ نٔ عٓذٟ ؾًُا زلعٔ ؿٛتو ابتذسٕ اؿذاب( قاٍ 

ِ   ؟ملسو هيلع هللا ىلصٍٛ اهلل أسل إٔ ٜٗي ثِ قاٍ: أٟ عذٚات أْؿظٗٔ أتٗبٓين ٫ٚ تٗي سط  قًأ: ْعا
ٍ ملسو هيلع هللا ىلصأْت أؾٜ ٚأغًٜ َأ سطاٍٛ اهلل    : )ٚايازٟ ْؿظاٞ بٝاذٙ    ملسو هيلع هللا ىلصسطاٍٛ اهلل   . قاا

ٚايؿار ٖٛ:ايطشٜال َعاين: إٔ      (1)َايكٝو ايؼٝطإ ق٘ طايهّا ؾذّا إ٫ طًو ؾذّا غرل ؾذو
ايؼٝطإ إرا يكٝ٘ ٗ طشٜل ٖشب َٓ٘ ٚرٖب إيٞ طشٜل هخش ، َٚا راى إ٫ يـاشاَت٘ عٝاح   

ي٘ بأْ٘ َٔ احملذثٌ ٜعين: هاشٟ ايـاٛاب    ملسو هيلع هللا ىلصشب َٓ٘ نزيو ػٗذ ايٓيب إٕ ايؼٝطإ ٜٗ
عًٞ أيظٓتِٗ ٚقٌٝ: إًُٕٗٛ.ٚقٌٝ: َـٝبٕٛ إرا ٚٓٛا ؾهأِْٗ ساذثٛا بؼا٧ ؾٛٓٛٙ.ٚقٝاٌ:    

ناإ   ملسو هيلع هللا ىلصتهًُِٗ ا٥٬ٕه١ . دا٤ ٗ اؿذٜح إشٟٚ ٗ ايـاشٝشٌ ٚغرلُٖاا إٔ ايآيب    
قذثٕٛ، ٚإْ٘ إٕ نإ ٗ أَايت ٖازٙ َآِٗ     ٜكٍٛ : )إْ٘ قذ نإ ؾُٝا َلٞ قبًهِ َٔ ا٭َِ

                                                           

أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب أخباس ا٭ساد باب قاٍٛ اهلل تعااٍ ٫ تاذخًٛا بٝاٛت ايٓبا٢ إ٫ إٔ       (2)
ٚأخشدا٘ َظاًِ   7262  سقاِ  15/162ٚاْٛش ؾتح ايباس٣ 7349  سقِ  3/1466ٜ٪رٕ يهِ 

ؾ٢ ؿاشٝش٘ بؼاش  ايٓا٣ٚٛ نتااب ؾلاا٥ٌ ايـاشاب١ بااب َأ ؾلاا٥ٌ عجُاإ "سكا٢ اهلل عٓا٘"             
 2403  سقِ 15/143-144

ٙ 3330  سقاِ  2/643أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب بذ٤ اـًل باب ؿؿ١ ابًاٝع ٚدٓاٛدٙ    (1) 
  سقاِ  6/491ؿاؿ١ ابًاٝع ٚدٓاٛدٙ    إهٓض اٱط٢َ٬ ٚاْٛش ؾتح ايباس٣ نتاب باذ٤ اـًال بااب    

 –سكا٢ اهلل عٓا٘   –باب َٓاقب عُش بٔ اـطاب  ملسو هيلع هللا ىلصٚؾ٢ نتاب ؾلا٥ٌ أؿشاب ايٓب٢ 3294
ٚأخشد٘ َظًِ ؾ٢ ؿشٝش٘ بؼش  اي٣ٚٛٓ نتاب ؾلاا٥ٌ ايـاشاب١   3683  سقِ 7/394-396

 . 2396  سقِ 139-15/138باب َٔ ؾلا٥ٌ عُش سك٢ اهلل عٓ٘ 
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ؾإْ٘ عُش بٔ اـطاب( قاٍ بٔ ٖٚب : تؿظرل قذثٕٛ: ًَإُٗٛ ٚٗ يؿاٜ هخش:)يكاذ ناإ     
ؾُٝٔ نإ قبًهِ َٔ بين اطشا٥ٌٝ سداٍ ٜهًُٕٛ َٔ غرل إٔ ٜهْٛاٛا أْبٝاا٤ ؾاإٕ ٜهأ َأ      

 قاٍ ابٔ عباغ : )َٔ ْيب ٫ٚ قذخ( .  (2)أَيت َِٓٗ أسذ ؾعُش(

و نإ نجرلا َاا ٜٓطال باأَٛس ٗ ايهتااب ٚايظا١ٓ قباٌ ساذٚثٗا ؾٝٓاضٍ         ٭دٌ ري
ايكشهٕ ايهشِٜ ٜٛاؾك٘ ؾٝٗا ، ؾؿٞ ايـشٝشٌ ٚغرلُٖا ٜكاٍٛ عُاش بأ اـطااب سكاٞ اهلل      
عٓ٘:)ٚاؾكت سبٞ ٗ ث٬خ :ؾكًت ٜا سطٍٛ اهلل يٛ اؽزْا َٔ َكاّ ابشاِٖٝ َـًٞ ؾٓضيات )  

اؿذاب، قًت: ٜا سطٍٛ اهلل يٛ أَشت ْظا٤ى إٔ  ٚه١ٜ (3)ٚاؽزٚا َٔ َكاّ ابشاِٖٝ َـًٞ (
ٗ ايػرل٠  ملسو هيلع هللا ىلصوتذي ؾاْ٘ ٜهًُٗٔ ايدل ٚايؿادش ؾٓضيت ه١ٜ اؿذاب ٚادتُع ْظا٤ ايٓيب 

ؾٓضيات ٖازٙ اٯٜا١.     (4)عًٝ٘ ؾكًت شلٔ )عظٞ سب٘ إٕ طًكهٔ إٔ ٜبذي٘ أصٚادا خرلّا َٓهٔ (
٭بٞ بهش ٚعُش:) ملسو هيلع هللا ىلصٍ اهلل ٚنزيو أٜلّا ٗ قـ١ أطاسٟ بذس ٕا أػاس بكتًِٗ قاٍ سطٛ

َا تشٕٚ ٗ ٖ٪٤٫ أ٫طاسٟ؟ ؾكاٍ أبٛ بهش ٜاا سطاٍٛ اهلل ٖاِ بٓاٛ ايعاِ ٚايعؼارل٠ أسٟ إ       
تأخز َِٓٗ ؾذ١ٜ ؾتهٕٛ يٓا ق٠ٛ عًٞ ايهؿاس ؾعظٞ اهلل إٔ ٜٗذِٜٗ ي٬ط٬ّ ؾكاٍ سطاٍٛ اهلل  

باٛ بهاش   : ) َا تشٟ ٜا ابٔ اـطاب ؟ ( قًت :٫ ٚاهلل ٜا سطٍٛ َا أسٟ ايزٟ سأٟ أملسو هيلع هللا ىلص
َٔ عكٌٝ ؾٝلاشب عٓكا٘ ُٚهاين َأ      اؾتُهٔ عًٝ (1)ٚيهين أسٟ إٔ ُهٓا ؾٓلشب أعٓاقِٗ

ؾ٬ٕ ْظاٝبا يعُاش ؾأكاشب عٓكا٘ ؾاإٕ ٖا٪٤٫ أ٥ُا١ ايهؿاش ٚؿآادٜذٖا ؾٗاٟٛ سطاٍٛ اهلل            
 ملسو هيلع هللا ىلصَا قاٍ  ابٛ بهش ٚمل ٜٗٛ َا قًت٘ ؾًُا نإ َأ ايػاذ د٦ات ؾاإرا سطاٍٛ اهلل      ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

باب َٓاقب عُش بٔ اـطاب سك٢  ملسو هيلع هللا ىلصؾلا٥ٌ أؿشاب ايٓب٢  أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب (2)
َٚظًِ بؼش   3689  سقِ 7/397ٚاْٛش ؾتح ايباس٣ 3734-3733  سقِ 2/727اهلل عٓ٘ 

 2398اي٣ٚٛٓ   سقِ 
 125 ٠ايبكش (3)
 5ايتششِٜ  (4)
سك٢ اهلل عٓا٘  –أخشد٘ َظًِ ؾ٢ ؿشٝش٘ بؼش  اي٣ٚٛٓ نتاب ؾلا٥ٌ ايـشاب١ باب َٔ ؾلا٥ٌ عُش ( 1)

 2399  سقِ 15/140-
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سطٍٛ اهلل أخدلْٞ َٔ أٟ ػ٧ تبهٞ أْت ٚؿاسبو؟ ؾاإٕ   ٚأبٛ بهش قاعذٜٔ ٜبهٝإ قًت ٜا
ٞ  :ملسو هيلع هللا ىلصٚدذت بها٤ بهٝت ٚإٕ مل أدذ بها٤ تبانٝت يبها٥هُاا ؾكااٍ سطاٍٛ اهلل      )أبها

يًزٟ عشض عًٞ أؿشابو َٔ أخزِٖ ايؿاذا٤ يكاذ عاشض عًاٞ عازابِٗ أدْاٞ َأ ٖازٙ         
ٜهٕٛ ي٘  نإ يٓيب إٔ َا)ٚدٌ ٚأْضٍ اهلل عض  ملسو هيلع هللا ىلصػذش٠ قشٜب١ َٔ ْيب اهلل  – (2)ايؼذش٠

ؾزيو ديٌٝ عًٞ أْ٘ "سكاٞ اهلل عٓا٘" ناإ َأ احملاذثٌ       ،(3)ا٭سض( أطشٟ سيت ٜجخٔ ٗ 
 إًٌُٗ .

ٚيٛ مل ٜهٔ ؿاسب ػاشف   بهش،ٚأبٞ  ملسو هيلع هللا ىلصٜٚهؿٝ٘ ػشؾّا ٚؾل٬ّ أْ٘ دؾٔ َع ايٓيب       
قاٍ بعض ايعًُاا٤   ست٢ ملسو هيلع هللا ىلصٚؾلٌ َٚها١ْ ٓٝذ٠ ٕا تشن٘ ايـشاب١ ٜذؾٔ ظاْب ؿاسب٘ 

ٗ سٝات٘ نُٓضيتُٗا َٓا٘ بعاذ ٖاتا٘ ؾُٗاا      ملسو هيلع هللا ىلصإٔ َٓضيتُٗا َٔ ايٓيب  ٚعُش:ش ٗ أبٞ به
 ع٢ًقشٜٓاٙ ٗ سٝات٘ ٚنزيو بعذ ٖات٘ دع٬ َع٘ ٗ طشف اؿذش٠ ايٓب١ٜٛ أٚيٝع ريو دي٬ٝ 

"سكٞ اهلل عٓ٘" ٗ  ع٢ًٚقذ ػٗذ بزيو  ايٝ٘؟أؾلًٝتُٗا ٚأُْٗا ؿاسباٙ ٚسبٝباٙ ٚإكشبإ 
اهلل  أيك٢إٔ  أ٢ُٓأسذا نٓت  )َاتشنت قاٍ:كٞ اهلل عٓ٘" سٝح اؿذٜح سٌ َات عُش "س

أْين ٫ أغب٘ أسذا ٚأسدٛ إٔ أنٕٛ َجً٘ إ٫ أْت أَا ايبك١ٝ ؾأْاا   ٜكٍٛ: أْت(َجٌ عًُ٘ إ٫ 
َٔ نإ بعذ عُش "سكٞ اهلل عٓ٘" ؾعًٞ "سكٞ اهلل عٓا٘" ٜػاب٘    ٜعين:أْٞ خرل َِٓٗ  أقٍٛ:
 اهلل َجٌ عًُ٘ طٛا أْت ٜا عُش ٜكٛي٘ بعذ َٛت٘. أيك٢ ٫ أسذ أغب٘ ٚأُين إٔ ٜٚكٍٛ:عُش 

نإ وب٘ ٚوب أبا بهش َٚٔ هثاس تًو احملبا١ إٔ ْعاا    ملسو هيلع هللا ىلصثِ ٜؼٗذ بإٔ ايٓيب            
نجرلا ٜكٍٛ : ) د٦ت أْاا ٚأباٛ   ملسو هيلع هللا ىلصَع٘ ٗ إهإ ايزٟ قدل ؾٝ٘ ٜكٍٛ : نٓت أزلع ايٓيب 

                                                           

أخشد٘ َظًِ ؾ٢ ؿشٝش٘ بؼش  اي٣ٚٛٓ نتاب اؾٗاد ٚايظرل باب اٱَاذاد با٥٬ٕها١ ؾا٢ غاض٠ٚ باذس       (2)
      1763  سقِ 70-12/68ٚإباس١ ايػٓا٥ِ 

 67طٛس٠ ا٭ْؿاٍ ه١ٜ  (3)
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هعاٌ رياو َأ     (4)بٛ بهش ٚعُاش ( بهش ٚعُش ٚدخًت أْا ٚأبٛ بهش ٚعُش ٚخشدت أْا ٚأ
إدلسات ٗ إٔ ٜهٕٛ "سكٞ اهلل عٓ٘" أ٬ٖ ٭ٕ هعٌ إياٞ داْاب أباٞ بهاش ٚداْاب ايآيب       

ٖٚزا َا سـٌ ، ٚعًٞ ريو ؾٓعذلف بأْ٘ ٖٛ اـًٝؿ١ ايشاػذ ايزٟ اَتذت خ٬ؾتا٘   ملسو هيلع هللا ىلص
 بعذ أبٞ بهش عؼش طٌٓ ، ٖٚٛ ايزٟ ٚٗاش َأ هثااسٙ َٚأ ؾلاا٥ً٘ اٱقتاذا٤ ايتااّ باايٓيب        

ٚي٘ أٚيٝات نجرل٠ ، ؾٗٛ ايزٟ أػاس ظُع ايكشهٕ ٗ عٗذ أبٞ بهش سٌ نجش ايكتاٌ   ملسو هيلع هللا ىلص
ٚاطتشش ٗ ايكشا٤ ٗ ٚقع١ ايُٝا١َ سٝح قتٌ ؾٝٗا ٔظُا١٥ َٔ ١ًٓ ايكشهٕ ؾخؼٞ "سكاٞ  
اهلل عٓ٘" إٔ ٜزٖب ػ٧ َٔ ايكشهٕ ؾأػاس بإٔ ٜهتب ٗ ؿشـ ٚٚاؾك٘ أبٛ بهش عًٞ رياو  

 ٜلٝع َٓ٘ ػ٧ ٚٚاؾكُٗا ايـشاب١ عًٞ ريو ، نزيو ٖاٛ  ؾهتب ٗ ؿشـ سيت وؿٜ ٫ٚ
٭ْ٘ بعذ اشلذش٠ بذأ  ملسو هيلع هللا ىلصايزٟ ٚكع ايتأسٜخ ٚاختاس إٔ ٜهٕٛ تكٝٝذ ايتاسٜخ بٗذش٠ ايٓيب 

ا٫ط٬ّ ٜٛٗش ٜٚٓتؼش ؾذعٌ ايتاسٜخ َٔ أٍٚ اشلذش٠ ٚأْعت ا٭١َ بعذٙ ايٞ َٜٛٓا ٖزا عًٞ 
 .ملسو هيلع هللا ىلصايتأسٜخ بٗذش٠ ايٓيب 

زٟ طٔ ٖزٙ ا٭ٚقاف ٖٚٞ ا٭سض إؿتٛس١ ع٠ٛٓ إر أْ٘ ٕاا ؾتشات   نزيو ٖٛ اي           
أسض َـش ٚأسض ايؼاّ ٚأسض ايعشام ايضساع١ٝ دعًٗا ٚقؿا عًٞ بٝت إاٍ ؾهاْت تاضسع  
ٚتعاد ايٞ بٝت إاٍ يتُٛي٘ عٓذ اْكطاع ايؿتٛسات ٚمٖٛا ٚأقشٙ عًٞ ريو ايـاشاب١ َٚأ   

 ا٭َٛس َٚظتكبًٗا .بعذِٖ ؾ٬ ػو إٔ ريو ديٌٝ عًٞ َعشؾت٘ َٗاّ 
دش٦ٜا عًٞ اْهاس َا سهٙ َٓهشا ٫ٚ تأخزٙ ٗ اهلل ي١َٛ  ملسو هيلع هللا ىلصٚقذ نإ ٗ سٝا٠ ايٓيب        

٥٫ِ ٚيهٔ ايؼٝع١ ايشاؾل١ ٜتتبعٕٛ َا ٜٕٛٓٛ إٔ ؾٝ٘ ػ٦ٝا َٔ ايعٝب ٚ ايكذ  ؾٝ٘ ؾٝذُعٕٛ 
ٝتا٘ يًخ٬ؾا١   أنارٜب ٚهُعٕٛ ٚقا٥ع ٫ َطعٔ ؾٝٗا ٚهعًْٛٗا طعٓا ٗ خ٬ؾت٘ ٚطعٓاا ٗ أًٖ 

بٌ ٗ إّاْ٘ ؾٝذعًْٛ٘ َشتذا عٔ اٱط٬ّ أٚ مٛ ريو ٚأندل َا ٜطعٕٓٛ ب٘ ؾٝ٘ أْ٘ ٕاا َاشض   

                                                           

باب َٓاقاب عُاش   –ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ –أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب ؾلا٥ٌ أؿشاب ايٓب٢  (4)
  سقااِ 7/396ٚاْٛااش ؾااتح ايباااس٣  3730  سقااِ 2/726 –سكاا٢ اهلل عٓاا٘  –اـطاااب  باأ

 3677ٚطشؾ٘ ؾ٢ 3685
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ٚقاٍ : )ا٥تْٛٞ بأٚسام أنتب يهِ نتابا ئ تلًٛا بعذٙ ( ٚنإ ريو ٗ ّٜٛ  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 
قذ ػال عًٝا٘ ؾا٬     ملسو هيلع هللا ىلصقذ ثكٌ عٓذ ريو قاٍ عُش : ) إْ٘  ملسو هيلع هللا ىلصاـُٝع ٚنإ ايٓيب 

نتاب اهلل ، ؾعٓذ ريو قاّ ايؼٝع١ ايشاؾل١ أخاضاِٖ اهلل ٜكٛيإٛ: إٕ عًٝاا    تهًؿٛٙ ٚعٓذنِ 
باـ٬ؾا١   ملسو هيلع هللا ىلص نإ ٖٛ اـًٝؿ١ ٚإٕ أبا بهش يٝع غًٝؿ١ ٚإٕ عُش خاف إٔ ٜهتاب ايآيب  

يعًٞ ؾعٓذ ريو قاٍ : ٫ تهتبٛا ؾششّ ايهتاب١ َٚٓعٗا ٚػشأ بكٛي٘ : عٓذْا نتاب اهلل ، ٖازا  
ِْٗ غا٥بٕٛ مل ولشٚا ريو ايٛقت ٚمل ٜعشؾاٛا  أهلل عٓ٘ َع َطعٔ ٜطعٕٓٛ ب٘ ٗ عُش سكٞ ا

اٱػاسات ٚمل ٜعشؾٛا ايكشا٥ٔ ، ٚعُش "سكٞ اهلل عٓ٘" عشف ايكشا٥ٔ إختـ١ بٗاا ٚنازيو   
عًٞ "سكٞ اهلل عٓ٘" نإ ساكشا ٚمل ىطش بباي٘ أْ٘ ٜهتب ي٘ باي١ٜ٫ٛ ٫ٚ إٔ عُش سشَ٘ َٔ 

٠ ٚيٛ َٔ بعٝذ إيٞ أْ٘ سظذ عًٝا ؾكااٍ : ٫ تهتباٛا   اي١ٜ٫ٛ أٚ َٔ اـ٬ؾ١ ؾأٜٔ ٗ ٖزا اػاس
ٚعٓذْا نتاب اهلل ؟ ٚايذيٌٝ عًٞ ريو إٔ ابٔ َظعٛد "سكٞ اهلل عٓ٘" ٕا رنش يا٘ إٔ ايآيب   

عًٝٗاا خاُا٘    ملسو هيلع هللا ىلص أساد إٔ ٜهتب نتابا قااٍ : ) َأ أساد إٔ ٜكاشأ ٚؿا١ٝ ايآيب      ملسو هيلع هللا ىلص
َٳا سٳشٻؾًٝكشأ قٍٛ اهلل تعاٍ ) ٌٴ  ٛٵا َأتٵ ٌٵ تٳعٳاَي ٘ٹ ػٳٝٵ٦ٶاُق ِٵ َأٖيا تٴؼٵٔشُنٛا بٹ ٝٵُه ًَ ِٵ عٳ إياٞ هخاش    (1)(ّٳ سٳبټُه

ٕٳ     ا٭ٜات ايج٬خ اييت ٗ نٌ ٚاسذ٠ َٓٗا : ) ِٵ تٳعٵكٹًُاٛ ٘ٹ َيعٳًُٖها ِٵ بٹا ٚٳؿٻااُن ِٵ  ) ريهاِ   (2)(رٳيٹُها
 .(4)) ريهِ ٚؿانِ ب٘ يعًهِ تتكٕٛ ( (3)ٚؿانِ ب٘ يعًهِ تزنشٕٚ (

يٝظت ٖٞ ٚؿ١ٝ ب١ٜ٫ٛ ٫ٚ غ٬ؾا١ ٚيهٓٗاا    ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  ؾايـشاب١ ؾُٗٛا إٔ ٚؿ١ٝ       
ٚؿ١ٝ بذٜا١ْ ٚبأَا١ْ ٚمٛ ريو ٚيٝع ؾٝٗا اػاس٠ إيٞ خ٬ؾ١ عًٞ ٫ٚ غرل ريو بٌ قذ داا٤  

ٚ    ملسو هيلع هللا ىلصٗ سذٜح أّ إ٪ٌَٓ عا٥ؼ١ إٔ ايٓيب  أخااى انتاب شلُاا    قاٍ شلاا : ) ادعاٞ أبااى 
زا ديٌٝ عًٞ أْا٘ ياٛ نتاب ياٛيٞ أباا      ( ثِ قاٍ :) ٜأبٞ اهلل ٚإظًُٕٛ إ٫ أبا بهش ( ؾٗنتابا

                                                           

 151طٛس٠ ا٭ْعاّ ه١ٜ   (1)

 151طٛس٠ ا٭ْعاّ ه١ٜ   (2)

 152طٛس٠ ا٭ْعاّ ه١ٜ   (3)

 153طٛس٠ ا٭ْعاّ ه١ٜ   (4)
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بهش اـ٬ؾ١ ؾهٝـ ٜضعِ ايؼٝع١ ايشاؾل١ إٔ عُش ٖٛ ايازٟ سااٍ باٌ عًاٞ ٚباٌ اـ٬ؾا١       
ؾٝٛدٗٛا ايطع١ٓ عًٝ٘ ؟ ٚشلِ  َطاعٔ عًٝ٘ نجرل٠ ٫ ؼـٞ َٓٗا َاا طابل رناشٙ َٚٓٗاا َاامل      

ا ٜزٜعْٛ٘ ؾُٝاا  ْزنشٙ خؼ١ٝ اٱطاي١ ٜٚٓؼشْٚٗا ٗ نتبِٗ ٚنزيو هعًْٛٗا ٗ خطبِٗ ٚؾُٝ
بِٝٓٗ ٜٚشَْٛ٘ بايؿٛا٥ع ٚايعٛا٥ِ ٚاهلل سظٝبِٗ ٚيهٔ ريو ٫ ٜلشٙ بٌ ٜهتاب أداشٙ عٓاذ    

 اهلل ٚاؾٝا .
ؾٓعتكذ أْ٘ سكٞ اهلل عٓ٘ خًٝؿ١ ا٭١َ بعذ أبٞ بهش ٚإٔ ي٘ ايؿلاٌ ٚيا٘ إٝاض٠ ؾٗاٛ              

٤ ايشاػاذٜٔ سكاٞ   أؾلٌ ا٭َ٘ بعذ أبٞ بهش ٖٚٛخًٝؿ١ ا٭١َ بعذ أبٞ بهش ٖٚٛ أسذ اـًؿاا 
 "اهلل عِٓٗ ٚأسكاِٖ ".

 خالصة حذيث اخلميس :

أسٟ إٔ َٔ إٓاطب إٔ ْزنش ٖٓا خ٬ؿ١ ٚاقع١ ّٜٛ اـُٝع َٔ إـاادس اؿذٜجٝا١            
ايـشٝش١ يٝتهٕٛ يذٟ ايكاس٨ ايهشِٜ تـٛسا ٚاكشا عٔ تؿاؿٌٝ ايكـا١، ثاِ بعاذ رياو     

ًبع ايزٟ كٌ بظبب٘ َٔ أرشلِ اهلل َٔ ْكّٛ بذساط١ َشٜٚات اؿذٜح ٚأيؿاٚ٘ ، ْٚهؼـ اي
ٚاػاتذ َشكا٘ ، ٚقاذ ناإ ؿاشابت٘       ملسو هيلع هللا ىلصايؼٝع١ ايشاؾل١ ٚغرلِٖ ؾأقٍٛ: َاشض ْبٝٓاا   

"سكٛإ اهلل عًِٝٗ" ٫ ٜؿاسقْٛ٘ ، ؾطًب َِٓٗ إٔ ٜأتٛا ايٝ٘ بهتـ ٚإدا٠ٚ يٝهتب شلِ نتابا 
بًؼ َٓا٘   قذ ملسو هيلع هللا ىلص٫ ٜلًٕٛ بعذٙ أبذا ؾاْكظِ ايـشاب١ قظٌُ ، َِٓٗ َٔ سأٟ إٔ ايٓيب 

إشض غاٜت٘ ؾاػؿل عًٝا٘ ٚسأٟ إٔ نتااب اهلل تعاايٞ قاذ نُاٌ ؾٝا٘ َاا ٜعـاِ ايٓااغ َأ           
بهتابا١ ايهتااب ، ٚٗ    ملسو هيلع هللا ىلصايل٬ٍ إٕ ُظهٛا ب٘ ، ؾ٬ ٜٓبػٞ إٔ تجكًٛا عًٞ سطٍٛ اهلل 

َكذ١َ ٖ٪٤٫ عُش بٔ اـطاب "سكٞ اهلل عٓا٘" ؾكاذ قااٍ : ) إٕ سطاٍٛ اهلل غًبا٘ ايٛداع       
 سظبهِ نتاب اهلل ( .ٚعٓذنِ نتاب اهلل 

َاأساد ، ٚاطتٓهشٚا عًٞ اٯخشٜٔ  ملسو هيلع هللا ىلصبُٝٓا سأٟ اٯخشٕٚ إٔ ٜعطٛا سطٍٛ اهلل          
ايهتااب ؟ أٖذاش سايت ُتٓعاٛا َأ تٓؿٝاز أَاشٙ         ملسو هيلع هللا ىلصٚتظا٤يٛا:ٕارا ٫ ْعطٞ سطٍٛ اهلل 

٫ ٜعٞ َا ٜكٍٛ َٔ ػاذ٠   ملسو هيلع هللا ىلص؟ٚيعٌ بعض ا٭عشاب ٖٔ نإ ساكشا ٚٔ إٔ سطٍٛ اهلل 
ؾهجش اــاّ ٚايٓضاع ٚاَتٓع إٔ ٜهتب شلاِ  – ملسو هيلع هللا ىلصٚساػاٙ –ؾًعً٘ ٜٗذش  َشك٘ ٚٚدع٘
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هٝاضِٖ ، ٚإٔ   ملسو هيلع هللا ىلصايهتاب ، ثِ قاّ ؾأٚؿاِٖ إٔ هٝضٚا ايٛؾذ بٓشٛ َا نإ سطٍٛ اهلل 
ىشدٛا إؼشنٌ َٔ دضٜش٠ ايعشب ، ثِ عاؾ بعذٖا عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ أٜاَاا ، ٚاْتكاٌ   

اهلل عٓ٘" إرا تزنش تًو اؿادث١ ٜبهاٞ سايت ٜباٌ     إيٞ ايشؾٝل ا٭عًٞ ؾهإ ابٔ عباغ "سكٞ
يًهتاب . ٚطذلٕٚ ٗ ايؿـاٌ اٯتاٞ    ملسو هيلع هللا ىلصدَع٘ اؿـٞ أطؿا عًٞ عذّ نتاب١ سطٍٛ اهلل 

 دساط١ َؿـ١ً عٔ ٖزٙ ايشٚاٜات ٚا٭يؿاٚ َٚٔ اهلل ْظتُذ ايعٕٛ ٚايتٛؾٝل .

 األول انفصم
 انثاب أحاديث دساسة

 : ِٖٚ" عِٓٗ اهلل سكٞ" اب١ايـش َٔ أسبع١ سٚا١ٜ َٔ اـُٝع سذٜح ٚسد
 . عباغ بٔ اهلل عبذ -1
 . اـطاب بٔ عُش -2
 . اهلل عبذ بٔ دابش -3
 .طايب ابٞ بٔ عًٞ -4

 : أطاْٝذٖا ٚدساط١ عِٓٗ يطشقٗا طشد ًٜٞ ٚؾُٝا
 : عباغ ابٔ سذٜح دساط١:  أ٫ٚ
 : ايتاي١ٝ إباسح ٗ أرنشٖا عذ٠ طشم َٔ عٓ٘ دا٤ ٚقذ

 ادلثحث األول

 ٖٚٛ َشٟٚ عٓ٘ َٔ ث٬ث١ طشم :

 – 1( ٚأٓاااذ )  361 -10( ٚ ) 56: 9992- 6سٚاٙ عباااذ اياااشصام )              
( 4431-3168-3053( ٚايبخااااسٟ )  457 -1( ٚاؿُٝاااذٟ ٗ َظااآذٙ ) 222

 -5( ٚايٓظاااا٥ٞ ٗ ايهااادلٟ ) 3029أباااٛ داٚٚد )( 1637ٚٚايًؿاااٜ يااا٘ َٚظاااًِ ) 
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( ٚعًٞ ابٔ سشب ايطا٥ٞ ٗ ايجااْٞ َأ   242-2(ٚابٔ طعذ ٗ ايطبكات ايهدلٟ ) 367
-3) ( ٚاباٛ عٛاْا١ ٗ إظاتخشز    298-4)( ٚاباٛ ٜعًاٞ   13طؿٝإ بأ عٝٝٓا٘ )   سذٜح
( َأ طشٜال طاؿٝإ عأ     181-7( ٚٗ اياذ٥٫ٌ )  207-9( ٚايبٝٗكٞ ٗ ايظٓٔ )477

ُإ ا٭سٍٛ عٔ طعٝذ بٔ دبرل قاٍ :قاٍ ابٔ عباغ :ّٜٛ اـُٝع َٚا ٜاّٛ اـُاٝع ؟   طًٝ
اباذا(  ٚدع٘ ؾكاٍ :) ا٥تْٛٞ انتاب يهاِ نتاباا يأ تلاًٛا بعاذٙ        ملسو هيلع هللا ىلصاػتذ بشطٍٛ اهلل 

٫ٚ ٜٓبػٞ عٓذ ْيب تٓاصع ؾكايٛا : َا ػأْ٘ أٖذش اطتؿُٗٛٙ ؟ ؾزٖبٛا ٜاشدٕٚ عًٝا٘    ؾتٓاصعٛا
ؾٝ٘ خرل ٖا تذعْٛٞ ايٝا٘ ( ٚأٚؿااِٖ باج٬خ قااٍ : ) أخشداٛا      ؾكاٍ : ) دعْٛٞ ؾايزٟ أْا 

إؼشنٌ َٔ دضٜش٠ ايعشب ٚأدٝضٚا ايٛؾذ بٓشٛ َا نٓت أدٝضِٖ ( ٚطهت عٔ ايجايجا١ أٚ  
قاٍ ؾٓظٝتٗا ، ٚقاٍ ٜعكٛب بٔ قُذ طأيت إػرل٠ بٔ عبذ ايشٓٔ عٔ دضٜش٠ ايعشب ؾكااٍ  

 ٚايعشز أٍٚ تٗا١َ. : َه١ ٚإذ١ٜٓ ٚايُٝا١َ ٚايُٝٔ ٚقاٍ ٜعكٛب :
يؿٜ َظًِ : ) ا٥تْٛٞ انتب يهِ نتابا ٫ تلًٛا بعذٟ ( ؾتٓاصعٛا َٚا ٜٓبػٞ عٓذ            

ْيب تٓاصع ٚقايٛا : َا ػأْ٘ أٖذش ؟ اطتؿُٗٛٙ قاٍ : ) دعْٛٞ ؾايزٟ أْا ؾٝ٘ خارل أٚؿاٝهِ   
ِ ( قااٍ  بج٬خ : أخشدٛا إؼشنٌ َٔ دضٜش٠ ايعشب ٚأدٝضٚا ايٛؾذ بٓشٛ َا نٓت أدٝضٖ

: ٚطهت عٔ ايجايج١ أٚ قاشلا ؾأْظٝتٗا قاٍ ابٛ اطشل ابشاِٖٝ : سذثٓا اؿظٔ بٔ بؼش قاٍ : 
 سيت بٌ دَع٘ اؿـبا٤ ٚؾٝ٘  _ابٔ عباغ–سذثٓا طؿٝإ بٗزا اؿذٜح . ٚٗ يؿٜ ي٘ ثِ بهٞ 

. ٚٗ يؿٜ: ) ٚايجايج١ إَاا إٔ طاهت عٓٗاا أٚ إَاا إٔ قاشلاا      ملسو هيلع هللا ىلصؾكايٛا :ٖذش سطٍٛ اهلل 
ا ( قاٍ طؿٝإ : ٖزا َٔ قٍٛ طًُٝإ ٚٗ يؿٜ ٭ٓذ : ) ؾازٖبٛا ٜعٝاذٕٚ عًٝا٘ (.    ؾٓظٝتٗ

ٍ  –ٚعٓذ عبذ ايشصام : قاٍ  : ) ؾإَاا إٔ ٜهإٛ طاعٝذ طاهت عأ       -ٜعين طاًُٝإ ا٭ساٛ
ايجايج١ عُذا ٚإَا إٔ ٜهٕٛ قاشلا ؾٓظٝتٗا( . ٚعٓذ اؿُٝذٟ :قاٍ طؿٝإ : قاٍ طًُٝإ :)٫ 

ظٝتٗا أٚ طهت عٓٗا (. ٚقاٍ ابٔ عباذ ايادل ٗ )ايتُٗٝاذ ( : )    أدسٟ أرنش طعٝذ ايجايج١ ؾٓ
ٚايجايج١ إَا طهت عٓٗا ٜعين ابٔ عباغ ٚإَا قاشلا ؾٓظٝتٗا ثِ ْٛشت إيٞ دَٛع٘ ٜكٛي٘ طعٝذ 

 بٔ دبرل (.قاٍ طؿٝإ : أٖذش ٜعين : ٖزٟ.
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-2(ٚابٔ طعذ ٗ ايطبكات ايهادلٟ ) 1637َٚظًِ ) (355-1سٚاٙ أٓذ )             
( 477-3( ٚاباٛ عٛاْا١ ٗ )إظاتخشز()   20( ٚابٔ ػارإ ٗ)ايجااْٞ َأ أداضا٤ٙ)   243

(َٔ طشٜل َايو بٔ َػٍٛ عأ طًشا١ بأ    25ٚقُذ بٔ ايعباغ بٔ لٝح ٗ سذٜح ػعب٘ )
ٛشت ايٞ َـشف عٔ طعٝذ بٔ دبرل عٔ ابٔ عباغ قاٍ :ّٜٛ اـُٝع َٚا ّٜٛ اـُٝع ثِ ْ

: )ا٥تاْٛٞ باايًٛ     ملسو هيلع هللا ىلصدَٛع٘ عًٞ خذٜ٘ ؼلش نأْٗا ْٛاّ ايً٪ي٪ قاٍ :قاٍ سطاٍٛ اهلل  
 ملسو هيلع هللا ىلصانتاب يهاِ نتاباا ٫ تلاًٛا بعاذٙ اباذا (ؾكاايٛا سطاٍٛ اهلل         -أٚ ايهتـ -ٚايذٚا٠

 .ٜٗذش
انتب يهِ نتاباا   _أٚ ايًٛ  ٚايذٚا٠–ٚٗ يؿٜ َظًِ : )ا٥تْٛٞ بايهتـ ٚايذٚا٠          

ٜٗذش . ٚسٚاٙ ابٔ طعذ ؾا٢ ايطبكاات    ملسو هيلع هللا ىلصأبذا (ؾكايٛا : إٕ سطٍٛ اهلل  ئ تلًٛا بعذٙ
َٔ طشٜل سذاز بٔ ْـرل أخدلْا َايو بٔ َػٍٛ قاٍ : زلعت طًش١ بٔ َـشف وذخ عٔ 
طعٝذ بٔ دبرل عٔ ابٔ عباغ قاٍ : نإ ٜكٍٛ : ّٜٛ اـُٝع َٚا ّٜٛ اـُٝع قاٍ :ٚنأْٞ 

ا٥تْٛٞ  ملسو هيلع هللا ىلصايً٪ي٪ قاٍ : قاٍ سطٍٛ اهلل  أْٛش إيٞ دَٛع ابٔ عباغ عًٞ خذٙ نأْٗا ْٛاّ
بايهتـ ٚايذٚا٠ انتب يهِ نتابا ٫ تلًٛا بعذٙ أبذا قااٍ ؾكاايٛا : إِاا ٜٗذاش سطاٍٛ اهلل      

 . ملسو هيلع هللا ىلص

(ٚايًؿٜ ي٘ ٚابٔ بؼشإ ٗ أَايٝ٘ 108-11( ٚايبضاس ) 242-2سٚاٙ ابٔ طعذ )
( َٔ طشٜل ا٭عُاؽ عأ عباذ اهلل بأ     445-11اْٞ ٗ إعذِ ايهبرل )( ٚايطدل1201)

ٜاّٛ اـُاٝع ؾذعاٌ     ملسو هيلع هللا ىلصعبذ اهلل عٔ طعٝذ بٔ دبرل عٔ ابٔ عباغ قاٍ : اػتهٞ ايٓيب 
ٚدعا٘   ملسو هيلع هللا ىلصٜعين ابٔ عباغ ٜبهٞ ٜٚكٍٛ : ّٜٛ اـُٝع َٚا ٜاّٛ اـُاٝع اػاتذ باايٓيب     

بعذٙ أبذا ( قاٍ : ؾكاٍ بعض َٔ  ؾكاٍ : )ا٥تْٛٞ بذٚا٠ ٚؿشٝؿ١ انتب يهِ نتابا ٫ تلًٛا
قاٍ : )أٚ بعذ َارا؟(قااٍ   ؟نإ عٓذٙ: إٕ ْيب اهلل يٝٗذش قاٍ ؾكٌٝ ي٘ : أ٫ ْأتٝو َا طًبت

 : ؾًِ ٜذع ب٘ .
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ٚيؿٜ ايبضاس : ٕا نإ ّٜٛ اـُٝع َٚا ّٜٛ اـُٝع ثِ بهٞ ابٔ عباغ ٗ َاشض  
سيت أنتب يهِ نتاباا ٫  ايزٟ قبض ؾٝ٘ قاٍ : ) ا٥تْٛٞ بـشٝؿ١ ٚدٚا٠  ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 

 تلًٛا بعذٙ ابذا ( .
ٚٗ صٜاد٠ عٓذ ابٔ بؼشإ : ثِ أغُٞ عًٝ٘ اغُا٠٤ ؾكاٍ بعض ايكّٛ : إٕ سطاٍٛ  

ٜٗذش ؾًُا أؾام قايٛا : أ٫ ْأتٝو بهتـ ٚدٚا٠ ؟ قاٍ : ) بعذ َا٘ بعاذ َا٘ ( .     ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
اد عبذ اهلل بٔ قاٍ ايبضاس : ٖٚزا اؿذٜح قذ سٟٚ مٛٙ عٔ ابٔ عباغ َٔ ٚدٛٙ ؿشا  ٚص

١ ٚمل ْازنش ايهًُا١   عبذ اهلل عًِٝٗ ن١ًُ أْهشت عًٝ٘ ؾـاس اؿذٜح َٓهشا َٔ أدٌ ايهًُ
.  عبذ اهلل بٔ عبذ اهلل نإ بايهٛؾ١ ٚنإ قاكاٞ اياشٟ ٚعٓاذٙ     ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اد٫٬ يشطٍٛ 

٘ َٓانرل مل ٜتابع عًٝٗا ٚعٔ غرل ابٔ عباغ ٚعبذ اهلل بٔ عبذ اهلل يٝع بايكٟٛ ٗ اؿذٜح ٭ْ
ٜعاين  -ّٜٛ اـُٝع ؾذعاٌ   ملسو هيلع هللا ىلصقذ سذخ بأسادٜح مل ٜتابع عًٝٗا .  اػتهٞ سطٍٛ اهلل 

ٚدعا٘   ملسو هيلع هللا ىلصٜبهٞ ٜٚكٍٛ : ّٜٛ اـُٝع َٚا ّٜٛ اـُٝع اػتذ بشطٍٛ اهلل  –أٜ عباغ 
ؾكاٍ : ) ا٥تْٛٞ بذٚا٠ ٚؿشٝؿ١ انتب يهِ نتابا ٫ تلًٛا بعذٙ أبذا ( قااٍ : ؾكااٍ بعاض    

يٝٗذش قاٍ : ؾكٌٝ يا٘ أ٫ ْأتٝاو َاا طًبات ؟ قااٍ : )       ملسو هيلع هللا ىلصَٔ نإ عٓذٙ : إ ْيب اهلل 
أٚبعذ َارا ؟ ( قاٍ: ؾًِ ٜذع ب٘ .  ٚ أخشد٘ ايطدلاْٞ بًؿٜ : ؾكايٛا ٜٗذش سطاٍٛ اهلل ثاِ   

 طهتٛا ٚطهت قايٛا : ٜا سطٍٛ اهلل أ٫ ْأتٝو بعذ ؟ ؾكاٍ : )بعذ َا (.

 

-114( ٚايبخااااسٟ )436-424-1( ٚأٓاااذ )438-5سٚاٙ عباااذ اياااشصام )        
-3( ٚأبٛ عٛا١ْ ٗ إظاتخشز ) 1637( ٚايًؿٜ ي٘ َٚظًِ ) 4432-5669-7366

ا٫سظاإ (  562-14( ٚابٔ سبإ )63-7( ٚ )366-5( ٚايٓظا٥ٞ ٗ ايهدلٟ )476
هلل بٔ عبذ اهلل بٔ عتبا١ عأ ابأ عبااغ قااٍ : ٕاا       َٔ طشٜل ابٔ ػٗاب ايضٖشٟ عٔ عبٝذ ا

ًُٖٛا انتاب يهاِ نتاباا ٫     ملسو هيلع هللا ىلصٚٗ ايبٝت سداٍ ؾكاٍ ايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلصسٴلش سطٍٛ اهلل 
قذ غًب٘ ايٛدع ٚعٓذنِ ايكشهٕ سظبٓا  ملسو هيلع هللا ىلصتلًٛا بعذٙ ( ؾكاٍ بعلِٗ : إٕ سطٍٛ اهلل 
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     ِ نتاباا ٫   نتاب اهلل ؾاختًـ أٌٖ ايبٝت ٚاختـُٛا ؾُِٓٗ َأ ٜكاٍٛ : قشباٛا ٜهتاب يها
تلًٛا بعذٙ َِٚٓٗ َٔ ٜكاٍٛ غارل رياو ؾًُاا أنجاشٚا ايًػاٛ ٚا٫خات٬ف قااٍ سطاٍٛ اهلل          

: )قَٛٛا( قاٍ عبٝذ اهلل ) ؾهإ ٜكٍٛ ابٔ عباغ :)إٕ ايشص١ٜ نٌ ايشص١ٜ َا ساٍ بٌ  ملسو هيلع هللا ىلص
 ٚبٌ إٔ ٜهتب شلِ ريو ايهتاب ٫خت٬ؾِٗ ٚيػطِٗ (. ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 
ٚٗ ايبٝت سدااٍ ؾاِٝٗ عُاش بأ      ملسو هيلع هللا ىلصسلش سطٍٛ اهلل ٚٗ يؿٜ َظًِ : ٕا             

: ) ًِٖ انتب يهاِ نتاباا ٫ تلإًٛ بعاذٙ ( ؾكااٍ عُاش :إ        ملسو هيلع هللا ىلصاـطاب ؾكاٍ ايٓيب 
قذ غًب عًٝ٘ ايٛدع ٚعٓاذنِ ايكاشهٕ سظابٓا نتااب اهلل ؾاختاٌ أٖاٌ        ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 

 نتاباا يأ تلاًٛا    ملسو هيلع هللا ىلصايبٝت ؾاختـُٛا ؾُِٓٗ َٔ ٜكٍٛ :قشبٛا ٜهتب يهِ سطاٍٛ اهلل  
 ملسو هيلع هللا ىلصبعذٙ َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ َا قاٍ عُش ؾًُا أنجشٚا ايًػاٛ ٚا٫خات٬ف عٓاذ سطاٍٛ اهلل     

: )قَٛٛا( قاٍ عبٝذ اهلل: ؾهاإ ابأ عبااغ ٜكاٍٛ) إٕ ايشصٜا١ ناٌ        ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ سطٍٛ اهلل 
ٚباٌ إٔ ٜهتاب شلاِ رياو ايهتااب َأ اخات٬ؾِٗ         ملسو هيلع هللا ىلصايشص١ٜ َا ساٍ باٌ سطاٍٛ اهلل   

 ٚيػطِٗ ( .
بذ ايشصام عٔ َعُش عٔ ايضٖشٟ ٚؾٝا٘ : ؾكااٍ بعلاِٗ : إٕ    ٚأخشد٘ َٔ طشٜل ع          

قذ غًب٘ ايٛدع ٚعٓذنِ ايكشهٕ سظبٓا نتاب اهلل ؾااختًـ أٖاٌ ايبٝات     ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 
ٚاختـُٛا ؾُِٓٗ َٔ ٜكٍٛ قشبٛا ٜهتب يهِ نتابا ٫ تلًٛا بعاذٙ َٚآِٗ َأ ٜكاٍٛ غارل      

ٚأخشد٘ َٔ طشٜل   ( .: )قَٛٛا ملسو هيلع هللا ىلصريو ؾًُا أنجشٚا ايًػٛ ٚا٫خت٬ف قاٍ سطٍٛ اهلل 
ٖؼاّ عٔ َعُش عٔ ايضٖشٟ ٚؾٝ٘ : قاٍ عُش : ) إٕ ايٓيب ؿًٞ اهلل عًٝ٘ ٚطًِ غًب٘ ايٛدع 
ٚعٓذنِ ايكشهٕ ؾشظبٓا نتاب اهلل ( ٚؾٝ٘ : ) َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ : َا قاٍ عُاش ( .ٚأخشدا٘   
َظًِ َٔ طشٜل عبذ ايشصام عٔ َعُش عٔ ايضٖاشٟ بآؿع يؿاٜ ٖؼااّ عأ َعُاش ايازٟ        

 يبخاسٟ .أخشد٘ ا

أخشز أٓذ عٔ سظٔ ثٓا ػٝبإ عٔ يٝح عٔ طاٚٚغ عٔ ابٔ عباغ أْ٘ قااٍ : ) ٕاا          
قاٍ : ) ا٥تْٛٞ بهتـ أنتب يهِ ؾٝ٘ نتابّا ٫ ىتًـ َٓهِ سد٬ٕ  ملسو هيلع هللا ىلصسٴلش سطٍٛ اهلل 
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 . ملسو هيلع هللا ىلصٍٛ اهلل بعذٟ ( قاٍ: ؾأقبٌ ايكّٛ ٗ يػطِٗ ؾكايت إشأ٠ :ٚوهِ عٗذ سط
( سذثٓا قُذ بٔ وٝٞ بٔ َايو ايليب 36-11سٚاٙ ايطدلاْٞ ٗ إعذِ ايهبرل )           

ا٭ؿبٗاْٞ ثٓا قُذ بٔ عبذ ايعضٜض بٔ أبٞ سص١َ ثٓا عًٞ بٔ اؿظٔ بٔ ػكٝل عٔ أبٞ ٓاض٠  
بهتاـ ؾكااٍ: )ا٥تاْٛٞ     ملسو هيلع هللا ىلصعٔ يٝح عٔ طاٚٚغ عٔ ابٔ عباغ قااٍ: دعاا سطاٍٛ اهلل    

هِ نتابّا ٫ ؽتًؿٛا بعذٟ أبذا( ٚأخز َٔ عٓاذٙ َأ ايٓااغ ٗ يػا٘ ؾكايات      بهتـ أنتب ي
إيٝهِ ؾكاٍ بعض ايكاّٛ: اطاهيت ؾإْا٘ ٫     ملسو هيلع هللا ىلصاَشأ٠ ٖٔ سلش : ٚوهِ عٗذ سطٍٛ اهلل 

 : )أْتِ ٫ أس٬ّ يهِ(.ملسو هيلع هللا ىلصعكٌ يوٹ ؾكاٍ ايٓيب 
ٟ ثٓاا  ( سذثٓا اؿظٌ بٔ اطاشام ايتظاذل  36-11ٚسٚاٙ أٜلا ٗ إعذِ ايهبرل )         

عجُإ بٔ أبٞ ػٝب١ ثٓا وٝٞ بٔ صنشٜا بٔ ابشاِٖٝ بٔ طٜٛذ ايٓخعٞ ثٓاا ٖا٬ٍ بأ َكا٬ق     
: )ا٥تاْٛٞ بهتاـ ٚدٚا٠    ملسو هيلع هللا ىلصعٔ يٝح عٔ طاٚٚغ عٔ ابٔ عباغ قاٍ: قاٍ سطاٍٛ اهلل  

أنتب يهِ نتابّا ٫ ىتًاـ ؾٝا٘ سدا٬ٕ( قااٍ : )ؾاأبط٦ٛا باايهتـ ٚاياذٚا٠ ؾكبلا٘ اهلل (.         
 . (1)ـ يٝح ٖٚٛ ابٔ أبٞ طًِٝٚأطاْٝذٖا كعٝؿ١ يلع

 

(أخدلْا قُاذ بأ عُاش ساذثين      244-2سٚاٙ ابٔ طعذ ؾ٢ ايطبكات ايهدل٣ )            
ابشاِٖٝ بٔ ازلاعٌٝ بٔ ابٞ سبٝب١ عٔ داٚد بٔ اؿـٌ عٔ عهش١َ عٔ ابٔ عباغ : إٔ ايٓيب 

بذٚا٠ ٚؿشٝؿ١ أنتب يهِ نتابّا ئ تلًٛا  قاٍ ٗ َشك٘ ايزٟ َات ؾٝ٘ : )ا٥تْٛٞ ملسو هيلع هللا ىلص
 ملسو هيلع هللا ىلصبعذٙ أبذا ؾكاٍ عُش بٔ اـطاب : َٔ يؿ١ْ٬ ٚؾ١ْ٬ َذا٥ٔ اياشّٚ ؟ إٕ سطاٍٛ اهلل   

                                                           

ٜج٘ يٓكف سؿٛ٘ ٚكعؿ٘ غارل  ( يٝح بٔ أب٢ طًِٝ : قذخ ايهٛؾ١ أسذ عًُا٥ٗا ا٭عٝإ ع٢ً يٌ ؾ٢ سذ1)
ٚاسذ نابٔ َعٌ ٚغرلٙ نإ ٍَٛ ٯٍ أب٢ طؿٝإ بٔ سشب ا٭٣َٛ أبٛبهش ٜٚكاٍ أبٛ بهرل ايهاٛؾ٢  
ٚؾ٢ اطِ أبٝ٘ أب٢ طًِٝ أقٛاٍ ؾٝكاٍ أّٔ ٜٚكاٍ أْع ٜٚكاٍ صٜاد ٜٚكاٍ عٝظ٢ ٚيذ بعذ ايظتٌ يعاٌ  

طا٤ ْٚاؾع ٍَٛ ابأ عُاش ٚعٓا٘    ؾ٢ دٚي١ ٜضٜذ ٚسذخ عٔ أب٢ بشٜذ٠ ٚايؼعب٢ ٚفاٖذ ٚطاٚٚغ ٚع
تٗاازٜب ايتٗاازٜب  – 6/179ايجااٛس٣ ٚصا٥ااذ٠ ٚػااعب١ ٚػااشٜو ٚغرلٖااِ ) طاارل أعاا٬ّ ايٓااب٤٬    

4/835.) 
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يٝع َٝت سيت ْؿتتشٗا ٚيٛ َات ٫ْتٛشْاٙ نُا اْتٛشت بٓٛ اطشا٥ٌٝ َٛطٞ ؾكايت صٜٓاب  
ٛا ؾًُاا  ٜعٗذ إياٝهِ ؟ ؾًػطاٛا ؾكااٍ : قَٛا     ملسو هيلع هللا ىلص: أ٫ تظُعٕٛ ايٓيب ملسو هيلع هللا ىلصصٚز ايٓيب 

 َهاْ٘ . ملسو هيلع هللا ىلصقاَٛا قبض ايٓيب 

ٚإطٓادٙ كعٝـ دذّا قُذ بٔ عُش ٖٛ : ايٛاقذٟ ٚػٝخ٘ ابشاِٖٝ بٔ ازلاعٌٝ                
ن٬ُٖا َذلٚنإ ٚٗ أسادٜح داٚد عٔ عهش١َ َٓانرل ْف عًاٞ رياو ابأ إاذٜين ٚأباٛ      

 ج٘ .داٚد ٚقاٍ ابٛ سامت : يٝع بايكٟٛ ٚي٫ٛ إٔ َايهّا سٟٚ عٓ٘ يذلى سذٜ

 ادلثحث انثاوى 

( ٚايًؿٜ يا٘ ٚايطدلاْاٞ ٗ إعذاِ ا٭ٚطا٘     243-2سٚاٙ ابٔ طعذ ٗ ايطبكات ايهدلٟ )
( َٔ طشٜل ٖؼاّ بٔ طعذ عٔ صٜذ بٔ أطًِ عٔ أبٝ٘ عٔ عُش بٔ اـطاب قااٍ:  5-287)

: ) اغظاًْٛٞ  ملسو هيلع هللا ىلصٚبٝٓٓا ٚباٌ ايٓظاا٤ سذااب ؾكااٍ سطاٍٛ اهلل       ملسو هيلع هللا ىلصنٓا عٓذ ايٓيب 
ٚا٥تْٛٞ بـشٝؿ١ ٚدٚا٠ انتب يهِ نتابّا ئ تلًٛا بعذٙ أبذّا( ؾكااٍ ايٓظا٠ٛ :    ببظبع قش

 عادت٘ . ملسو هيلع هللا ىلصا٥تٛا سطٍٛ اهلل 
قاٍ عُش : ؾكًت :اطهً ؾإْهٔ ؿٛاسب٘ إرا َشض عـشتٔ أعٝٓهٔ ٚإرا ؿح              

: )ٖٔ خرل َٓهِ (. ٚطٓذٙ كعٝـ دذّا هؾتا٘ قُاذ    ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل أخزتٔ بعٓك٘ ؾكاٍ 
بٔ عُش ٖٚٛ : ايٛاقذٟ ٖٚاٛ َاذلٚى ٚخ٬ؿا١ سايا٘ : كاعٝـ ؾا٢ اؿاذٜح َكباٍٛ ؾا٢          
إػاص٣ ٚايظرل ٚنٌ َذلٚى عٓذ أٌٖ ايظ١ٓ ؾٗٛ ثك١ عٓذ ايؼٝع١ ايشاؾل١ ، ٖٚؼاّ بٔ طعذ 

ٔ طعذ ٚابٔ سبإ ٚابٔ عبذ ايدل كعٝـ ػٝعٞ كعؿ٘ ايكطإ ٚأٓذ ٚابٔ َعٌ ٚايٓظا٥ٞ ٚاب
ٜٚعكٛب بٔ أبٞ طؿٝإ ٚقاٍ أبٛ سامت : ٜهتب سذٜج٘ ٫ٚ وتر ب٘ ، ٚقاٍ أبٛ صسع١ : ػٝخ 

سظأ   –قً٘ ايـذم ٚٗ َٛكع هخش : ٚاٖٞ اؿذٜح ، ٚقااٍ ايعذًاٞ : داا٥ض اؿاذٜح     
    اؿذٜح . قاٍ ابٔ سذش ٗ ايتكشٜب : ؿذٚم ي٘ أٖٚاّ ٚسَٞ بايتؼٝع .

ٚٗ ايتششٜش : كعٝـ ٜعتدل ب٘ ٗ إتابعات ٚايؼاٛاٖذ قااٍ أباٛ داٚد : ٖاٛ َأ                 
(. ٚأخشز ايطدلاْٞ : ثٓا قُذ بٔ أٓذ بأ  299-4أثبت ايٓاغ ٗ صٜذ بٔ أطًِ ) إٝضإ 
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أبٞ خٝج١ُ ثٓا قُذ بٔ عًٞ بٔ خًـ ايعطاس ثٓا َٛطٞ بٔ دعؿش بٔ ابشاِٖٝ بأ قُاذ بأ    
ؿش بٔ أبٞ طايب ثٓا ٖؼاّ بٔ طعذ عٔ صٜذ بٔ أطًِ عأ أبٝا٘ عأ    عًٞ بٔ عبذ اهلل بٔ دع

قاٍ : )ادعٛا يٞ بـشٝؿ١ ٚدٚا٠ أنتب يهاِ نتاباا ٫    ملسو هيلع هللا ىلصعُش : )ٕا َشض سطٍٛ اهلل 
تلًٛا بعذٟ أبذّا ( ؾهشٖٓا ريو أػذ ايهشا١ٖٝ ثِ قاٍ: )ادعٛا ياٞ بـاشٝؿ١ أنتاب يهاِ     

يظذل : أ٫ تظُعٕٛ َا ٜكٍٛ سطٍٛ اهلل ؟ نتابا ٫ تلًٛا بعذٙ أبذا ( ؾكاٍ ايٓظ٠ٛ َٔ ٚسا٤ ا
ؾكًت : إْهٔ ؿٛاسبات ٜٛطـ إرا َشض سطاٍٛ اهلل عـاشتٔ أعٝآهٔ ٚإرا ؿاح سنابً      

 سقبت٘ ؾكاٍ سطٍٛ اهلل : دعٖٛٔ ؾإْٗٔ خرل َٓهِ (

 ادلثحث انثانث 

 

 ذ٠ طشم :ٖٚٛ َٔ سٚا١ٜ أبٞ ايضبرل إهٞ ٚقذ دا٤ عٔ أبٞ ايضبرل َٔ ع

 

( ثٓا َٛطٞ بٔ داٚد سذثٓا ابأ شلٝعا١ عأ أباٞ اياضبرل عأ       346-3سٚاٙ أٓذ )           
دعا عٓذ َٛت٘ بـاشٝؿ١ يٝهتاب ؾٝٗاا نتاباّا ٫ ٜلإًٛ بعاذٙ قااٍ :         ملسو هيلع هللا ىلصدابش إٔ ايٓيب 

 ؾخايـ عًٝٗا عُش بٔ اـطاب سيت سؾلٗا .

 شلٝع١. ٖٚٛ كعٝـ يلعـ ابٔ
 

( ٚايب٬رسٟ ٗ 394-3( ٚأبٛ ٜع٢ً )243-2سٚاٙ ابٔ طعذ ٗ ايطبكات ايهدلٟ )      
( َٔ طشٜل قش٠ بٔ خايذ أخدلْا أبٛ ايضبرل أخدلْا دابش بٔ عبذ 562-1أْظاب ا٭ػشاف )

ٟ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ا٭ْـاسٟ قاٍ: ) ٕا نإ ٗ َاشض سطاٍٛ اهلل    تاٛٗ ؾٝا٘ دعاا بـاشٝؿ١      اياز
يٝهتب ؾٝٗا ٭َت٘ نتابّا ٫ ٜلًٕٛ ٫ٚ ٜلًٕٛ قاٍ : ؾهإ ٗ ايبٝت يػا٘ ٚنا٬ّ  ٚتهًاِ    

. ٚمل ٜزنش اطِ عُش بٔ اـطاب عٓذ ايب٬رسٟ ملسو هيلع هللا ىلصعُش بٔ اـطاب قاٍ: ؾشؾل٘ ايٓيب 
 . قًت : ٖزا اطٓاد سظٔ ؿاٍ قُذ بٔ طعذ . ٚطٓذ أبٞ ٜعًٞ ؿشٝح .

يٓظا٥ٞ ٗ ايهدلٟ َٔ طشٜل عجُإ بٔ عُش أخدلْا قش٠ بٔ خايذ عٔ أبٞ ٚعٓذ ا             
دعا بـشٝؿ١ ٗ َشك٘ يٝهتب ؾٝٗا نتابّا ٭َتا٘ ٫   ملسو هيلع هللا ىلصايضبرل عٔ دابش : )إٔ سطٍٛ اهلل 
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 ٜلًٕٛ بعذٙ ٫ٚ ٜلًٕٛ ٚنإ ٗ ايبٝت يػ٘ ٚتهًِ عُش ؾذلن٘ ( ٚطٓذٙ ؿشٝح .

( أخدلْا قُذ بٔ عُاش ساذثين اباشاِٖٝ    244-2سٚاٙ ابٔ طعذ ٗ ايطبكات ايهدلٟ )              
عٓاذ َٛتا٘ بـاشٝؿ١ يٝهتاب ؾٝٗاا نتاباّا        ملسو هيلع هللا ىلصابٔ ٜضٜذ عٔ أبٞ ايضبرل عٔ دابش قاٍ : دعا ايٓيب 

. ٚطآذٙ كاعٝـ داذّا ؾٗاٛ َأ      ملسو هيلع هللا ىلص٭َت٘ ٫ ٜلًٛا ٫ٚ ٜلًٛا ؾًػطٛا عٓذٙ سيت سؾلٗا ايٓيب 
 قُذ بٔ عُش ايٛاقذٟ ٚابشاِٖٝ بٔ ٜضٜذ ٖٛ اـٛصٟ قاٍ ابٔ سذش: َذلٚى . طشٜل

 ادلثحث انشاتع 

( أخدلْاا سؿاف بأ عُاش اؿٛكاٞ       243-2سٚاٙ ابٔ طاعذ ٗ ايطبكاات ايهادلٟ )         
ٜضٜذ أخدلْا عًٞ بٔ أبٞ طايب "سك٢ اهلل عٓ٘"   أخدلْا عُش بٔ ايؿلٌ ايعبذٟ عٔ ْعِٝ بٔ

ٕا ثكٌ قاٍ: )ٜا عًٞ ا٥تين بطبل أنتب ؾٝ٘ َا ٫ تلٌ أَايت بعاذٟ (    ملسو هيلع هللا ىلصإٔ سطٍٛ اهلل 
قاٍ : ؾخؼٝت إٔ تظبكين ْؿظ٘ ؾكًت : إْٞ أسؿٜ رساعّا َٔ ايـشٝؿ١ قاٍ: ؾهاإ سأطا٘   

ِ قااٍ: نازيو سايت    بٌ رساعٞ ٚعلذٟ ؾذعٌ ٜٛؿٞ بايـ٠٬ ٚايضنا٠ َٚا ًَهت أّاْه
ؾاكت ْؿظ٘ ٚأَش بؼٗاد٠ إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚإٔ قُذّا عبذٙ ٚسطٛي٘ سيت ؾاكت ْؿظ٘ َٔ 

 ػٗذ بُٗا سشّ عًٞ ايٓاس .

ٚٔ عٓ٘ غرل عُش بٔ ايؿلٌ ايظًُٞ  .ٚطٓذٙ كعٝـ ْٚعِٝ بٔ ٜضٜذ فٍٗٛ ايعٌ مل ٜش

( أخدلْٞ أٓذ بٔ عبذ اهلل إضْٞ بٓٝظابٛس ٚقُذ بأ ايعاذٍ   542-3سٚاٙ اؿانِ )       
ثٓا إبشاِٖٝ بٔ ػشٜو ا٭طذٟ بايهٛؾ١ ثٓا أٓذ بٔ ْٜٛع ثٓا أبٛ ػٗاب عٔ عُشٚ بٔ قٝع 

: )ا٥تين بذٚا٠  ملسو هيلع هللا ىلصعٔ ابٔ أبٞ ًَٝه١ عٔ عبذ ايشٓٔ بٔ أبٞ بهش قاٍ : قاٍ سطٍٛ اهلل 
ا ( ثِ ٫ْٚا قؿاٙ ثِ أقبٌ عًٝٓا ؾكاٍ: )ٜاأبٞ اهلل  ٚنتـ أنتب يهِ نتابّا ئ تلًٛا بعذٙ أبذ

 ٚإ٪َٕٓٛ إ٫ أبا بهش(.
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 انفصم انثاوى

 دساسة تعض أنفاظ احلذيث
 

 بايٓٛش إيٞ ْٝع طشم اؿذٜح ٚأيؿاٚ٘ ّهٔ تكظُٝٗا إيٞ ا٭قظاّ ايتاي١ٝ:

 

ايضٖشٟ عٔ عبٝذ اهلل بٔ عبذ اهلل عٔ ابٔ عباغ ٚنزا ٗ سٚاٜا١  مل تشد ٖزٙ ايًؿ١ٛ ٗ سٚا١ٜ 
طاٚٚغ عٔ ابٔ عباغ ٚسٚا١ٜ عهش١َ عٔ ابٔ عباغ ٚسٚا١ٜ أبٞ اياضبرل عأ داابش ٚسٚاٜا١     

 صٜذ بٔ أطًِ عٔ أبٝ٘ عٔ عُش بٔ اـطاب .

سٍٛ عٔ طعٝذ بٔ دبرل َٚٔ طشٜل عٓذ ايبخاسٟ َٔ طشٜل قتٝب١ عٔ طؿٝإ عٔ طًُٝإ ا٭
 ذقُذ بٔ ط٬ّ عٔ طؿٝإ . ٚعٓذ  َظًِ َٔ طشٜل طعٝذ بأ َٓـاٛس عأ طاؿٝإ، ٚعٓا     

 اؿُٝذٟ عٔ طؿٝإ . ٚعٓذ ايٓظا٥ٞ ٗ ايهدلٟ َٔ طشٜل قُذ بٔ َٓـٛس عٔ طؿٝإ .

 عٓذ ايبخاسٟ َٔ طشٜل قبٝـ١ عٔ طؿٝإ.

 عٓذ َظًِ َٔ طشٜل طًش١ بٔ َـشف عٔ طعٝذ بٔ دبرل .
 ٚايٓظا٥ٞ ٗ ايهدلٟ .

ٚعٓذ ايطدلاْٞ َٔ طشٜل ا٭عُؽ عٔ عبذ اهلل بأ عباذ اهلل عأ طاعٝذ بأ دابرل بًؿاٜ )        
 ؾكايٛا: ٜٗذش سطٍٛ اهلل (

ذاز بٔ ْـرل أخدلْا َايو بٔ َػٍٛ زلعت طًش١ بٔ َـشف عٔ طاعٝذ  عٓذ ابٔ طعذ َٔ طشٜل س
 بٔ دبرل ، ٚاؿذاز كعٝـ كعؿ٘ وٝٞ ٚأبٛ سامت ٚايذاسقطين ٚابٔ طعذ ٚغرلِٖ.

عٓذ ابٔ طعذ َٔ طشٜل وٝٞ بٔ ٓاد أخدلْا ابٛ عٛا١ْ عٔ ا٭عُؽ عٔ عبذ اهلل بٔ عبذ اهلل 
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 ٝذ بٔ دبرل .عٔ طع

عٓذ ايبخاسٟ َٔ طشٜل ْٜٛع عٔ ايضٖشٟ عٔ عبٝذ اهلل بٔ عبذ اهلل عأ ابأ عبااغ           
 "غًب٘ ايٛدع ٚعٓذْا نتاب اهلل سظبٓا(.ملسو هيلع هللا ىلص"بًؿٜ : قاٍ عُش : ) إٕ ايٓيب 

        ٛ " قاذ غًبا٘   ملسو هيلع هللا ىلصٍ اهلل "َٚٔ طشٜل عبذ ايشصام عٔ َعُش عٔ ايضٖشٟ : )إٕ سطا
ايٛدع ٚعٓذنِ ايكشهٕ سظبٓا نتاب اهلل ( . َٚٔ طشٜل ٖؼاّ عٔ َعُش عٔ ايضٖشٟ : )إٕ 
ايٓيب "ؿًٞ اهلل عًٝ٘ ٚطًِ" غًب٘ ايٛدع ٚعٓذنِ ايكشهٕ ؾشظبٓا(. ٚعٓذ َظًِ َٔ طشٜال  

 عبذ ايشصام عٔ َعُش عٔ ايضٖشٟ بٓؿع يؿٜ ٖؼاّ عٔ َعُش .

كات َٔ طشٜل عهش١َ عٔ ابٔ عباغ : )ؾكاٍ عُش: َٔ يؿ١ْ٬ ٚعٓذ ابٔ طعذ ٗ ايطب       
" يٝع َٝت سيت ْؿتتشٗا ٚياٛ َاات ٫ْتٛشْااٙ    ملسو هيلع هللا ىلصٚؾ١ْ٬ َذا٥ٔ ايشّٚ؟ إٕ سطٍٛ اهلل "

نُا اْتٛشت بٓٛ اطشا٥ٌٝ َٛطٞ (. ٚقذ تكذّ كعؿ٘. ٚعٓذ أٓذ ٗ إظٓذ َأ طشٜال ابأ    
اـطاب سيت سؾلٗا ( . ٚقذ تكاذّ   شلٝع١ عٔ ابٞ ايضبرل عٔ دابش : )ؾخايـ عًٝٗا عُش بٔ

 كعؿ٘.

 

" غًبا٘ ايٛداع   ملسو هيلع هللا ىلص: إٕ ايجابت عٔ عُش "سكاٞ اهلل عٓا٘" ٖاٛ قٛيا٘ : إٕ ايآيب "      
" بًاؼ ٗ إاشض ػاذ٠ ٫ ٜٓبػاٞ إٔ ٜجكاٌ عًٝا٘ َعٗاا        ملسو هيلع هللا ىلصَٚكـٛدٙ َٔ ريو إٔ ايٓيب "

 ح.بهتاب١ ايهتاب نُا طٝأتٞ ٫سكّا ٗ ايذساط١ إٛكٛع١ٝ يًشذٜ

: إٕ سٚا١ٜ )أٖذش ، ٜٗذش ...إخل( يٝع ٗ أٟ َٔ ايشٚاٜات ٚايطاشم ْظابتٗا إياٞ     
عُش "سكٞ اهلل عٓ٘" ٚإِا ٚسدت بًؿٜ )قايٛا( ٚطٝأتٞ ؼكٝل ايـشٝح َٓٗا قشٜباّا ٚتٛدٝا٘   

 قٛشلِ ٗ ريو .

 : إٕ قٍٛ عُش "سكٞ اهلل عٓا٘" : )عٓاذنِ ايكاشهٕ سظابٓا نتااب اهلل ( أٚ)عٓاذْا       
نتاب اهلل( ٖٛ ايجابت ٗ أنجش ايطشم نُا تكذّ ٗ طشد أيؿاٚ ايشٚا١ٜ ٚإٔ عُش بكٛي٘ ريو 

 " .ملسو هيلع هللا ىلصىاطب ايـشاب١ ايزٜٔ خايؿٛٙ ٚيٝع خطاب٘ َٛدّٗا إيٞ ايٓيب "
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: إٕ ا٭يؿاٚ ا٭خشٟ إٓظٛب١ إيٞ عُش "سك٢ اهلل عٓ٘"  مل تـح َأ طشٜال َعتادل     
 ٚاهلل أعًِ .

 انثانثانفصم 

 اسة ادلوضوعيةانذس
 ثوحاصم كالو انشيعة انشافضة فى احلذي

بعذ إٔ اطًعت أخٞ ايكاس٨ ايهشِٜ عًٞ ايذساط١ اؿذٜج١ٝ يطشم اؿذٜح ٚسٚاٜاتا٘ ٚبعاض   
أيؿاٚ٘ ، ٚاطتهُا٫ّ يًُاد٠ ؾإْٓا طٓكّٛ ٗ ٖزٙ ايذساط١ إٛكٛع١ٝ يًشذٜح بتكشٜش إؿاِٖٝ 

ل١ ٚطعِْٛٗ اييت اته٪ٚا ؾٝٗا عًٞ ايؿِٗ ايـشٝش١ َٔ خ٬ٍ َٓاقؼ١ ػبٗات ايؼٝع١ ايشاؾ
 إػًٛٙ يًشذٜح ؾلًٛا ٚأكًٛا.

    ٚساؿٌ ن٬َِٗ ٗ اؿذٜح ّهٔ إْاي٘ ٗ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ :

" َٔ نتاب١ ايهتاب ٚبايتايٞ ملسو هيلع هللا ىلص": إٕ اخت٬ف ايـشاب١ ٖٛ ايزٟ َٓع سطٍٛ اهلل  
 سشّ ا٭١َ َٔ ايعـ١ُ َٔ ايل٬ي١ .

ٓف عًاٞ إَاَا١ عًاٞ "سكاٞ اهلل     أساد َٔ نتاب١ ايهتااب إٔ ٜا  " ملسو هيلع هللا ىلص: إٕ ايٓيب "
 .عٓ٘"

" ٚقاٍ : ملسو هيلع هللا ىلص: إٕ عُش بٔ اـطاب "سكٞ اهلل عٓ٘" ٖٛ ايزٟ عاسض سطٍٛ اهلل "
إْ٘ ٜٗذش ٚإٕ ايـاشاب١ َؼاذلنٕٛ ٗ رياو إر ناْات ا٭نجشٜا١ َآِٗ عًاٞ قاٍٛ عُاش ،          

 .أِْٗ ئ ّتجًٛٙ بعذ َٛت٘٘ عًِ ب" عذّ دذٟٚ نتاب١ ايهتاب ٭ْملسو هيلع هللا ىلصٚيزيو سأٟ ايٓيب "

 

 إٔ اخت٬ف ايـشاب١ سشّ ا٭١َ َٔ ايعـ١ُ َٔ ايل٬ي١ . ٖٚٞ:

" ملسو هيلع هللا ىلصأَا اخت٬ؾِٗ ؾجابت ٚقاذ ناإ طابب٘ اخات٬ؾِٗ ٗ ؾٗاِ قاٍٛ ايشطاٍٛ "                 
 َٚشادٙ ٫ عـٝاْ٘ نُا صعُت ايؼٝع١ ايشاؾل١ .

ايكشطيب ٗ طبب اخت٬ؾِٗ : ٚطبب ريو إٔ ريو نً٘ إِا ٌٓ عًٝ٘ اٱدتٗاد  قاٍ        
أثّٛ باٌ  إظٛؽ ٚايكـذ ايـاحل ٚنٌ فتٗاذ َـاٝب أٚ أساذُٖا َـاٝب ٚاٯخاش غارل َا       
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 .َأدٛس

" مل ٜعٓؿِٗ ٫ٚ رَِٗ بٌ قاٍ يًذُٝع دعْٛٞ ؾايزٟ أْا ؾٝ٘ ملسو هيلع هللا ىلصثِ رنش إٔ ايٓيب "       
" : )٫ٜـًٌ أساذ  ملسو هيلع هللا ىلص٫سضاب سٝح قاٍ شلِ ايشطٍٛ "خرل ٖٚزا مٛ َادشٟ شلِ ّٜٛ ا

ؾتخٛف ْاغ ؾٛات ايٛقت ؾـًٛا دٕٚ بين قش١ٜٛ ٚقاٍ هخشٕٚ  (1)ايعـش إ٫ ٗ بين قش١ٜٛ (
 " ؾُا عٓـ أسذ ايؿشٜكٌ .ملسو هيلع هللا ىلص٫ ْـًٞ إ٫ سٝح أَشْا سطٍٛ اهلل "

خات٬ف ٗ  ٚقذ ْب٘ إاصسٟ عًٞ ٚد٘ اخت٬ؾِٗ ٖٓا ؾكااٍ: )إِاا دااص يًـاشاب١ اٱ             
ٖزا ايهتاب َع ؿشٜح أَشٙ شلِ بزيو ، ٭ٕ ا٭ٚاَش قاذ ٜكاسْٗاا َاا ٜٓكًاٗا َأ ايٛداٛب       
ؾهأْ٘ ٚٗشت َٓ٘ قش١ٜٓ ديت عًٞ إٔ ا٭َش يٝع عًٞ ايتشاتِ باٌ عًاٞ ا٭ختٝااس ؾااختًـ      

" َٚاشادٙ ،  ملسو هيلع هللا ىلصادتٗادِٖ(.  ؾتبٌ إٔ اخت٬ؾِٗ ْاػ٧ عٔ ادتٗاد ٗ ؾِٗ نا٬ّ ايآيب "  
٭١َ َٔ بعذِٖ قذ اختًؿاٛا ٗ ؾٗاِ ايٓـاٛق اخت٬ؾاّا نابرلّا ٗ َظاا٥ٌ       ٚإرا نإ عًُا٤ ا

نجرل٠ إيٞ أقٛاٍ َتعذد٠ ٚمل ٜزَٛا بزيو ٕا تلاؾشت ب٘ ايٓـٛق َٔ سؾاع اؿاشز عآِٗ ،    
" باخت٬ؾِٗ ٗ َظأي١ ملسو هيلع هللا ىلصبٌ دعٌ اهلل أدشِٖ عًٞ اٱدتٗاد ؾهٝـ ٜزّ أؿشاب ايٓيب "

" ٚمل ٜعٓـ أساذّا َآِٗ باٌ أخاز بكاٍٛ      ملسو هيلع هللا ىلصدض١ٝ٥ فتٗذٜٔ بعذ إٔ عزسِٖ سطٍٛ اهلل "
 ايهتاب١ .١ ايهتاب ٚسدع إيٞ قٛشلا ٗ تشى ايطا٥ؿ١ إاْع١ َٔ نتاب

ٚأَا َا ادعاٙ ايؼٝع١ ايشاؾل١ َٔ إٔ اخت٬ف ايـشاب١ َٚا تشتب عًٝ٘ َٔ عذّ نتاب١       
 " شلِ ريو ايهتاب ٖٛ ايزٟ سشّ ا٭١َ َٔ ايعـ١ُ . لٝاب عآِٗ بايتاايٞ :   ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب "

" قذ تشى تبًٝؼ أَت٘ َا ؾٝ٘ ملسو هيلع هللا ىلصإٕ قٍٛ ايؼٝع١ ايشاؾل١ ٖزا باطٌ ٖٚٛ ٜعين إٔ ايشطٍٛ "
عـُتٗا َٔ ايل٬ٍ ، ٚمل ٜبًؼ ػشع سب٘ جملشد اخت٬ف اؿشاب٘ عٓذٙ سيت َات عًٞ ريو 

                                                           

  1/179( أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب اـٛف باب ؿا٠٬ ايطاياب ٚإطًاٛب سانباّا ٚإّاا٤      1)
إٍ بٓا٢ قشٜٛا١    " َأ ا٭ساضاب ٚكشدا٘   ملسو هيلع هللا ىلصٚؾ٢ نتاب إػاص٣ باب َشداع ايٓبا٢ "   954سقِ 

 ِ ٚ 946  سقااِ 3/109 ٚاْٛااش ؾااتح ايباااس٣  4169  سقااِ 820-2/819 ٚقاؿااشت٘ إٜاااٖ
 4119  سقِ 8/167
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ٔٵ سٳب ا    ) ٚأْ٘ بٗزا كايـ ٭َش سب٘ ٗ قٛي٘ : َٹا ٝٵاَو  ٍٳ ٔإَي َٳا ُأْٵأض ٍٴ بٳِّؼٵ  ٗٳا ايشٻطٴٛ ِٵ  ٜٳا َأٜټ ٕٵ َيا ٚٳٔإ َو 
ٔٳ ايٓٻااغٔ    َٹا ُٴَو  ـٹا ٘ٴ ٜٳعٵ ٚٳايًٖ ٘ٴ  ُٳا بٳًٖػٵتٳ ٔسطٳاَيتٳ ٌٵ َؾ ٚإرا ناإ ايشطاٍٛ "ؿاًٞ اهلل عًٝا٘      (1)(تٳِؿعٳ

ِٵ عٳٔضٜضٷ ٚطًِ" َدلأ َٔ ريو َٚٓضّٖا بتضن١ٝ سب٘ ي٘ ٗ قٛي٘: ) ٔٵ َأْٵُؿظٹُه َٹ ٍٷ  ِٵ سٳطٴٛ َيَكذٵ دٳا٤ٳُن
ِٵ سٳٔشٜفٷ عٳ َٳا عٳٓٹتټ ٘ٹ  ٝٵ ًَ ِٷعٳ ٌٳ سٳ٤ٴٚفٷ سٳسٹٝ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ِٵ بٹاِي ٝٵُه . ؾٛؿؿ٘ بااؿشق عًاٞ أَتا٘ : أٟ    (2)(ًَ

عًٞ ٖذاٜتِٗ ٚٚؿٍٛ ايٓؿع ايذْٟٝٛ ٚا٭خشٟٚ شلِ رنشٙ ابٔ نجرل ٗ تؿظرلٙ. ٚإرا ناإ  
ٖزا ا٭َش َعًَٛا باٱكطشاس َٔ دٜٔ اٱط٬ّ عٓذ اـاق ٚايعاّ ، ٫ ٜؼو ؾٝ٘ َٔ ٗ قًب٘ 

" قذ بًؼ نٌ َا أَش با٘ ٚناإ   ملسو هيلع هللا ىلصّإ ، إٔ ٖزا ايشطٍٛ ايهشِٜ "أدْٞ َجكاٍ رس٠ َٔ إ
أسشق َا ٜهٕٛ عًٞ أَت٘  َا ٖٛ َتٛاتش َٔ دٗادٙ ٚتلشٝت٘ ٚأخبااسٙ ايذايا١ عًاٞ رياو     

ا٭َش نُا ٜزنش ايؼاٝع١ ايشاؾلا١ َأ     عًُٓا عًُّا ٜكّٝٓٝا ٫ ٜؼٛب٘ أدْٞ ػو ، أْ٘ يٛ نإ
ٔ ايل٬ٍ ٗ دٜٓٗا ٚسؾع ايؿشق١ ٚاٱخات٬ف  ايٛؿـ شلزا ايهتاب َٔ إٔ ب٘ عـ١ُ ا٭١َ َ

" ملسو هيلع هللا ىلصؾُٝا بٝٓٗا إيٞ إٔ تكّٛ ايظااع١ ٕاا طااؽ ٗ دٜأ ٫ٚ عكاٌ إٔ ٜا٪خش سطاٍٛ اهلل "       
نتابت٘ إيٞ ريو ايٛقت ايلٝل ، ٚيٛ أخشٙ َا نإ يٝذلن٘ جملشد اخت٬ف أؿشاب٘ عٓذٙ ٚقذ 

، ؾُا ناإ ٜاذلى أَاش سبا٘      ثبت َٔ طرلت٘ أْ٘ يشَا سادعٛٙ أسٝاّْا ٗ بعض إظا٥ٌ فتٗذٜٔ
يكٛشلِ نُشادع١ بعلِٗ ي٘ ٗ ؾظخ اؿر إيٞ عُش٠ ٗ سل َأ مل ٜظال اشلاذٟ ٚرياو ٗ     
سذ١ ايٛداع ٚنزيو َشادع١ بعلِٗ ي٘ ّٜٛ اؿذٜب١ٝ ٚٗ تأَرل أطا١َ "سكٞ اهلل عٓ٘"  ؾٌٗ 

٘ ٗ ٜتـٛس بعذ ٖزا إٔ ٜذلى أَش سب٘ ؾُٝا ٖٛ أعِٛ َٔ ٖزا ـ٬ؾِٗ ، ٚياٛ قاذس أْا٘ تشنا    
ريو ايٛقت يتٓاصعِٗ عٓذٙ ٕـًش١ سهٖا ؾُا ايزٟ ّٓع٘ َٔ أْ٘ ٜهتب٘ بعذ ريو ٚقاذ ثبات   

" ّٜٛ اٱثٌٓ عًٞ َا دا٤ َـشسّا با٘  ملسو هيلع هللا ىلص"أْ٘ عاؾ بعذ ريو عذ٠ أٜاّ ؾكذ ناْت ٚؾات٘ 
 ٗ سٚا١ٜ أْع ٗ ايـشٝشٌ ٚسادث١ ايهتاب ّٜٛ اـُٝع باٱتؿام .

دذا٫ّ ٚقاٍ : خؼٞ إٔ ٫ ٜكبًاٛٙ َٓا٘ ٜٚعاسكاٛٙ ؾٝا٘      ؾإٕ أبٞ ايؼٝعٞ ايشاؾلٞ إ٫       

                                                           

 67طٛس٠ إا٥ذ٠ ه١ٜ   (1)

 128طٛس٠ ايتٛب١ ه١ٜ   (2)
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ٔٵ ٜٴطٹٔع نُا تٓاصعٛا عٓذٙ أٍٚ َش٠ قًٓا: ٫ ٜلشٙ ريو ٚإِا عًٝ٘ ايب٬ؽ نُا قاٍ تعايٞ: ) َٳ
ّٛاا   ِٵ سٳؿٹٝ ٔٗ ًَاٝٵ ًِٓٳاَى عٳ ُٳا َأسٵطٳ ٛٳٖي٢ َؾ ٔٵ تٳ َٳ ٚٳ ٘ٳ  ٍٳ َؾَكذٵ َأَطاعٳ ايًٖ . ؾاإرا ثبات ٖازا باتؿاام     (1)(ايشٻطٴٛ

١ٓ ٚايؼٝع١ ايشاؾل١ إٔ ايشطٍٛ مل ٜهتب ايهتاب سيت َات عًُٓا أْ٘ ياٝع َأ اياذٜٔ    ايظ
ايزٟ أَش بتبًٝػ٘ ٫ٚ عًٞ َا ٜـؿ٘ ايؼٝع١ ايشاؾل١ َٔ إبايػ١ ٫طتشاي١ ريو عًٞ ايشطٍٛ 

" . ٕٚا دٍ عًٝ٘ ايكشهٕ َٔ إٔ اهلل قذ أنٌُ ي٘ ٚ٭َت٘ ايذٜٔ ؾأْضٍ عًٝ٘ قبٌ ريو ملسو هيلع هللا ىلص"
ّٳ ٗ سذ١ ايٛداع : ) ِٴ اِئإطٵًَا ٚٳسٳكٹٝتٴ َيُه ُٳتٹٞ  ِٵ ْٹعٵ ٝٵُه ًَ ُٵتٴ عٳ ُٳ ٚٳَأتٵ ِٵ  ِٵ دٹٜٓٳُه ًِتٴ َيُه ُٳ ّٳ َأِن ٛٵ اِيٝٳ

  (2)(دٹٜٓٶا

ٚنُا أخدل ايشطٍٛ "ؿًٞ اهلل عًٝ٘ ٚطًِ" بزيو ٗ قٛي٘ : )إْٞ تشنتهِ عًٞ َجٌ         
 ايبٝلا٤ يًٝٗا نٓٗاسٖا ٫ ٜضٜؼ عٓٗا بعذٟ إ٫ ٖايو ( .

س بط٬ٕ َا ٜذعٞ ايؼٝع١ ايشاؾل١ َٔ إٔ ا٭١َ ٚقعت ٗ ايل٬ي١ ٚسشَت ايعـ١ُ ؾإرا تكش
 " ريو ايهتاب ٫خت٬ف ايـشاب١ عٓذٙ .ملسو هيلع هللا ىلصبظبب عذّ نتاب١ ايشطٍٛ "

إٔ ٜهتب شلِ نتابّا ٜذؾع ايٓضاع ٗ خ٬ؾ١ أبٞ بهش بعذٙ نُاا رناش رياو ايعًُاا٤ أٚ           
َا أَشٙ اهلل ب٘ ، يهٔ ريو ٖاا سهٙ َـاًش١   ٜبًػ٘ ٗ ريو ايٛقت إر يٛ نإ نزيو ٕا تشى 

ٚقاٍ ٗ َٛكع هخاش :   يذؾع ايٓضاع ٗ خ٬ؾ١ أبٞ بهش ، ٚسأٟ إٔ اـ٬ف ٫بذ إٔ ٜكع( .
" ٜشٜذ إٔ ٜهتب٘ ؾكاذ داا٤ َبٝٓاّا نُاا ٗ     ملسو هيلع هللا ىلص)ٚأَا قـ١ ايهتاب ايزٟ نإ سطٍٛ اهلل "

ٞ أباى ٚأخاىٹ " ٗ َشك٘ : )ادعٞ يملسو هيلع هللا ىلصايـشٝشٌ عٔ عا٥ؼ١ قايت : قاٍ سطٍٛ اهلل "
ٕٔ ٜٚكٍٛ قا٥ٌ: أْا أٚياٞ ، ٜٚاأبٞ اهلل ٚإ٪َٓإٛ     سيت أنتب نتابّا ؾإْٞ أخاف إٔ ٜتُين َتُ

 .(3)إ٫ أبا بهش(

                                                           

 80( طٛس٠ ايٓظا٤ ه١ٜ 1)

 3دض٤ َٔ اٯ١ٜ  ( طٛس٠ إا٥ذ2٠)

ٚاْٛاش ؾاتح   7303  سقِ 3/1458ف ( أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب ا٭سهاّ باب اٱطتخ3٬)
 7217  سقِ 15/118ايباس٣ 
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" قذ عضّ عًاٞ إٔ ٜهتاب ايهتااب    ملسو هيلع هللا ىلصإيٞ إٔ قاٍ بعذ رنش سٚاٜات اؿذٜح : ٚايٓيب "
يؼو ؾًِ ٜبل ايزٟ رنشٙ يعا٥ؼ١ ، ؾًُا سأٟ إٔ ايؼو قذ ٚقع ، عًِ إٔ ايهتاب ٫ ٜشؾع ا

ؾٝ٘ ؾا٥ذ٠ ٚعًِ إٔ اهلل هُعِٗ عًٞ َاعضّ عًٝ٘ نُا قااٍ : ) ٜٚاأبٞ اهلل ٚإ٪َٓإٛ إ٫ أباا     
 .بهش (

"َاات ٚمل ٜهتاب رياو    ملسو هيلع هللا ىلص"إٔ ايآيب   ٖٚاٞ: 
ايهتاب بطًت دعٟٛ ايٛؿ١ٝ َٔ أؿًٗا  ٚإرا تكشس ٖازا : ؾًاٝعًِ إٔ ايعًُاا٤ اختًؿاٛا ٗ     

 ملسو هيلع هللا ىلصؿًٞ اهلل عًٝ٘ ٚطًِ" َٔ ريو ايهتاب ، ؾزٖب بعلِٗ إياٞ إٔ ايآيب   َشاد ايٓيب "
أساد إٔ ٜهتب نتابّا ٜٓف ؾٝ٘ عًٞ ا٭سهاّ يرلتؿع اٱخت٬ف ْكً٘ ايٟٓٛٚ ٚابٔ سذاش عأ   

َٔ ايهتاب : بٝإ َا ٜشدعٕٛ إيٝا٘ عٓاذ ٚقاٛع     ملسو هيلع هللا ىلصبعض أٌٖ ايعًِ  ٚقٌٝ : إٕ َشادٙ 
 إشاد٠ َٔ ايهتاب . ايؿً ٚقذ رنش ٖزا ايكشطيب كُٔ اٱستُا٫ت

ٚقٌٝ : إٕ إشاد بٝإ نٝؿ١ٝ تذبرل إًو ٖٚٛ اخشاز إؼشنٌ َٔ دضٜش٠ ايعشب             
، ٚإداص٠ ايٛؾذ بٓشٛ َا نإ هٝضِٖ ، ٚػٗٝض دٝؽ أطا١َ ٚبٗازا قااٍ اياذًٖٟٛ َظاتذ٫ّ     

نجاش  أٚؿٞ ب٘ ٗ سذٜح ابٔ عباغ إتكذّ. ٚايازٟ عًٝا٘ أ   ملسو هيلع هللا ىلصعًٞ ريو َا نإ ايٓيب 
أساد إٔ ٜٓف عًٞ اطتخ٬ف أبٞ بهش "سكاٞ اهلل عٓا٘"    ملسو هيلع هللا ىلصايعًُا٤ احملككٌ : إٔ ايٓيب 

 ثِ تشى ريو اعتُادّا عًٞ َا عًُ٘ َٔ تكذٜش اهلل تعايٞ .

ٚقذ سهٞ ٖزا ايكٍٛ طؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ عٔ أٌٖ ايعًِ قبً٘ ٚإيٝ٘ رٖب ايكشطيب ،              
اب نإ ٗ أَاش اـ٬ؾا١ ٚتعٝٝٓٗاا  َأ غارل إٔ      ٚابٔ ت١ُٝٝ ٚرنش ايكاكٞ عٝاض : إٔ ايهت

 ٜؼرل إيٞ أبٞ بهش .
ٚقذ اطتذٍ َٔ قاٍ بٗزا ايكٍٛ َا دا٤ ٗ ايـشٝشٌ َٔ سذٜح عا٥ؼ١ قايت : قاٍ        

: )ادعٞ يٞ أبا بهش ٚأخاى سيت أنتب نتابّا ؾإْٞ أخاف إٔ ٜتُين َتُٔ  ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 
 ٪َٕٓٛ إ٫ أبا بهش(.ٜٚكٍٛ قا٥ٌ : أْا أٚيٞ ، ٜٚأبٞ اهلل ٚإ

ٜشٜاذ   ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ ابٔ تُٝٝ٘ " سٓ٘ اهلل ": ) ٚأَا قـ١ ايهتاب ايزٟ نإ سطاٍٛ اهلل        
 إٔ ٜهتب٘ ؾكذ دا٤ َبّٝٓا نُا ٗ ايـشٝشٌ عٔ عا٥ؼ١ ( ثِ طام اؿذٜح .
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ؾٗزٙ أقٛاٍ أٌٖ ايعًِ إعتذ بأقٛاشلِ ، يٝع ؾٝٗا قاٍٛ ٚاساذ ٜ٪ٜاذ َاا رٖاب إيٝا٘               
 ايشاؾل١ ، بٌ تذٍ ٗ فُٛعٗا عًٞ بط٬ٕ دعٛاِٖ .ايؼٝع١ 

عًٞ إٔ ايزٟ عًٝ٘ أنجش ايعًُا٤ ٗ إشاد بايهتاب ٖٛ ايٓف عًٞ اطتخ٬ف أبٞ بهش ،      
 نُا دٍ عًٞ ريو سذٜح عا٥ؼ١ ٗ ايـشٝشٌ ٖٚٛ َٔ ايك٠ٛ َهإ ٚاهلل أعًِ .

 عٓا٘" ٖاٛ   سكٞ اهلل"إٔ عُش بٔ اـطاب : ٖٚٞ :  
ٚقاٍ: )إْا٘ ٜٗذاش( ٚإٔ ايـاشاب١ َؼاذلنٕٛ ٗ رياو إر       ملسو هيلع هللا ىلصايزٟ عاسض سطٍٛ اهلل 

عاذّ داذٟٚ نتابا١     ملسو هيلع هللا ىلصناْت ا٭نجشٜا١ َآِٗ عًاٞ قاٍٛ عُاش ، ٚيازيو سأٟ ايآيب        
 ايهتاب ٭ْ٘ عًِ بأِْٗ ئ ّتجًٛٙ بعذ َٛت٘ .

اتٗاِ سطاٍٛ اهلل    ؾذٛاب٘ : إٕ َا ادعاٙ ايؼٝع١ ايشاؾل١ إٔ عُاش "سكاٞ اهلل عٓا٘"            
باشلذش ٚأْ٘ ٫ ٜعٞ َا ٜكٍٛ ؾٗزا باطٌ ، ٚريو إٔ ٖزٙ ايًؿ١ٛ )أٖذش( مل تجبت عٔ  ملسو هيلع هللا ىلص

عُش سكٞ اهلل عٓ٘ أؿ٬ّ ، ٚإِا قاشلا بعض َٔ سلاش اؿادثا١ َأ غارل إٔ تعاٌ ايشٚاٜاات       
شاد ايٛاسد٠ قا٥ًٗا ، ٚإِا ايجابت ؾٝٗا )ؾكايٛا َا ػأْ٘ أٖذش( ٖهزا بـٝػ١ اؾُاع دٕٚ اٱؾا  

ٚقذ تكذّ تؿـٌٝ ريو ٚشلزا أْهش بعاض ايعًُاا٤ إٔ تهإٛ ٖازٙ ايًؿٛا١ َأ نا٬ّ عُاش         
"سك٢ اهلل عٓ٘ ". قاٍ ابأ سذاش : )ٜٚٛٗاش ياٞ تاشدٝح ثاياح اٱستُاا٫ت ايايت رنشٖاا          
ايكشطيب ٜٚهٕٛ قا٥ٌ ريو بعض َٔ قشب دخٛي٘ ٗ اٱط٬ّ ٚنإ ٜعٗذ إٔ َٔ اػتذ عًٝ٘ 

َا ٜشٜذ( . ٚقاٍ ايذًٖٟٛ : )َٔ أٜٔ ٜجبات إٔ قا٥اٌ ٖازا     ايٛدع ، قذ ٜؼتػٌ ب٘ عٔ ؼشٜش
ايكٍٛ ٖٛ عُش َع أْ٘ ٚقع ٗ أنجش ايشٚاٜات )قايٛا( بـٝػ١ اؾُع (. ٖٚزا ايزٟ ؿش  ب٘ 
ايعًُا٤ ٖٓا ٖٛ ٚاٖش قٍٛ ايٟٓٛٚ سٝح ٜكٍٛ ٗ َعاشض ػاشس٘ يًشاذٜح : )ٖٚاٛ إاشاد      

 ٌ  ايكاٛيٌ ؾتأًَا٘ . ؾجبات بٗازا     بكٛشلِ ٖذش ، ٚبكٍٛ عُش غًب عًٝ٘ ايٛدع( ؾكذ ؾشم با
اؾذلا٤ ايؼٝع١ ايشاؾل١ عًٞ َش ايعـٛس ًُِٚٚٗ بٓظبتِٗ ٖازٙ ايًؿٛا١ يعُاش بأ اـطااب      
"سكٞ اهلل عٓ٘" َٔ غرل ديٌٝ ، بٌ ٚاٖش ا٭دي١ عًٞ خ٬ؾ٘ ، عًٞ إٔ ٖزٙ ايًؿ١ٛ ٫ َطعٔ 

يـاشاب١َٚا  ؾٝٗا عًٞ عُش يٛ ثبتت عٓ٘ ، نُا أْ٘ ٫ َطعٔ ؾٝٗا عًٞ َأ ثبتات عٓا٘ َأ ا    
ساػااٙ   –إيٞ أْ٘ ٫ ٜعٞ َا ٜكٍٛ  ملسو هيلع هللا ىلص ادعاٙ ايؼٝع١ ايشاؾل١ َٔ ْظب١ قا٥ًٗا سطٍٛ اهلل
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 باطٌ ٫ وتًُ٘ ايًؿٜ ٚبٝإ ريو َٔ عذ٠ ٚدٛٙ : –َٔ ريو 
: إٔ ايجابت ايـشٝح َٔ ٖزٙ ايًؿ١ٛ أْٗا ٚسدت بـٝػ١ ا٭طتؿٗاّ ٖهزا 

ٜات بًؿٜ )ٖذش ، ٜٚٗذش ( ؾإْ٘ َشدٛ  عًٞ )أٖذش؟( ٖٚزا غ٬ف َا دا٤ ٗ بعض ايشٚا
َاسكل ريو احملذثٕٛ ٚػشا  اؿذٜح َِٓٗ ايكاكٞ عٝاض ٚايكشطيب ٚايٟٓٛٚ ٚابٔ سذاش  

قااٍ   ؾكذ ْـٛا عًٞ إٔ ا٫طتؿٗاّ ٖٓا دا٤ عًٞ طبٌٝ اٱْهاس عًٞ َٔ قاٍ : )٫ تهتبٛا( .
ٝاؼ ٗ ناٌ أسٛايا٘    َٔ اـطاأ ٗ ايتبً  ملسو هيلع هللا ىلصايكشطيب بعذ إٔ رنش ا٭دي١ عًٞ عـ١ُ ايٓيب 

ٚتكشس ريو عٓذ ايـشاب١ : )ٚعًٞ ٖزا ٜظتشٌٝ إٔ ٜهٕٛ قٛشلِ )أٖذش؟( يؼو عشض شلِ 
ٗ ؿش١ قٛي٘ صَٔ َشك٘ ، ٚإِا نإ ريو َٔ بعلِٗ عًٞ ٚد٘ اٱْهاس عًٞ َٔ تٛقـ ٗ 
إسلاس ايهتـ ٚايذٚا٠ ٚتًهأ عِٓٗ ، ؾهأْ٘ ٜكٍٛ ٕٔ تٛقـ : )نٝـ تتٛقـ أتٛٔ أْ٘ قااٍ  

ذع ايتٛقـ ٚقشب ايهتـ ، ؾإْ٘ اِا ٜكٍٛ اؿل ٫ اشلذش ، ٖٚزا أسظأ َاا وُاٌ    ٖزٜاّْا ؾ
 عًٝ٘ (.

،  ملسو هيلع هللا ىلصقًت :ٖٚزا ٜذٍ عًٞ اتؿام ايـشاب١ عًاٞ اطاتشاي١ اشلذاش عًاٞ ايشطاٍٛ            
سٝح إٕ قا٥ًٝٗا أٚسدٖٚا عًٞ طبٌٝ اٱْهاس إًضّ ايزٟ ٫ ٜؼو ؾٝا٘ كاايـ ، ٚبا٘ تبطاٌ     

 ًٗا .دعٟٛ ايؼٝع١ ايشاؾل١ َٔ أؿ
: أْ٘ عًٞ ؾشض ؿش١ سٚا١ٜ )ٖذش( َٔ غرل اطاتؿٗاّ ؾا٬ َطعأ ؾٝٗاا      

عًٞ قا٥ًٗا ٭ٕ اشلذش ٗ ايًػ١ ٜأتٞ عًٞ قظٌُ : قظِ ٫ ْضاع ٗ عشٚك٘ يٮْبٝا٤ ، ٖٚاٛ  
عذّ تبٌٝ ايه٬ّ يبش١ ايـٛت ، ٚغًبا١ ايٝابع بااؿشاس٠ عًاٞ ايًظاإ نُاا ٗ اؿُٝاات        

: ٖٚٛ دشٜإ ايه٬ّ غرل إٓتِٛ ، أٚ إخايـ يًُكـٛد عًٞ ايًظاإ  اؿاس٠ ، ٚقظِ هخش 
 يعاسض بظبب اؿُٝات احملشق١ ٗ ا٭نجش .

ٖٚزا ايكظِ قٌ اخت٬ف بٌ ايعًُا٤ ٗ عشٚك٘ يٮْبٝاا٤ ، ؾًعاٌ ايكا٥اٌ ٖٓاا أساد ايكظاِ      
ا٭ٍٚ ٖٚاٛ أْااا مل ْؿٗاِ ن٬َاا٘ بظاابب كاعـ ْاطكتاا٘ ٜٚاذٍ عًااٞ ٖاازا قٛيا٘ بعااذ ريااو      

 .تؿٗٛٙ()اط
:أْ٘ وتٌُ إٔ تهٕٛ ٖزٙ ايًؿ١ٛ ؿذست َٔ قا٥ًٗا عٔ دٖؽ ٚسرل٠  



 م0202العدد اخلامس    اجلديدة باألقصر           يبت جملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

فصل الخطاب في الدفاع عه 
  سيدوا عمر رضي اهلل عىه

588 
 

أؿابت٘ ٗ ريو إكاّ ايعِٛٝ ٚإـاب اؾظِٝ ، نُا قذ أؿاب عُش ٚغرلٙ عٓذ ٚؾا٠ ايٓب٢ 
 قاي٘ ايكشطيب . ملسو هيلع هللا ىلص

ٌ إَاا  قًت : ٚعًٞ ٖزا ؾكا٥ًٗا َعزٚس أّٜا نإ َعٓاٖا ؾإٕ ايشدٌ ٜعزس بإغ٬م ايؿهش ٚايعك
يؼذ٠ ؾش  أٚ سضٕ ، نُا ٗ قـ١ ايشدٌ ايازٟ ؾكاذ دابتا٘ ثاِ ٚداذٖا بعاذ ٜاأغ ؾكااٍ:         

 )ايًِٗ أْت عبذٟ ٚأْا سبو أخطأ َٔ ػذ٠ ايؿش (.
ٚنبااس أؿاشاب٘ ،    ملسو هيلع هللا ىلص: إٔ ٖزٙ ايًؿ١ٛ ؿذست علٛس سطٍٛ اهلل  

 ٜٓهاش عًٝا٘ بعاذ    ؾًِ ٜٓهشٚا عًٞ قا٥ًٗا ٚمل ٜ٪مثٛٙ ؾذٍ عًٞ أْ٘ َعزٚس عًٞ نٌ ساٍ، ٫ٚ
 ريو إ٫ َؿتٕٛ ٗ ايذٜٔ صا٥ؼ عٔ اؿل ٚاشلذٟ َجٌ ايؼٝع١ ايشاؾل١.

بكٛيا٘ : )عٓاذنِ نتااب اهلل     ملسو هيلع هللا ىلصٚأَا َا ادعٛٙ َٔ َعاسك١ عُاش يشطاٍٛ اهلل            
 ؾُٝا أساد َٔ نتاب١ ايهتاب . ملسو هيلع هللا ىلصسظبٓا نتاب اهلل ( ٚأْ٘ مل ّتجٌ أَش ايشطٍٛ 

ٚعذّ اَتجااٍ   ملسو هيلع هللا ىلصعُش ٖزا أٟ اعذلاض عًٞ سطٍٛ اهلل ؾايشد عًٝ٘ :  أْ٘ يٝع ٗ قٍٛ 
 أَشٙ نُا تِٖٛ ايؼٝع١ ايشاؾل١ ، ٚبٝإ ٖزا َٔ عذ٠ ٚدٛٙ :

: أْ٘ ٚٗش يعُش "سكٞ اهلل عٓ٘" َٚٔ نإ عًٞ سأٜ٘ َٔ ايـشاب١ إٔ أَش  
بهتاب١ ايهتاب يٝع عًٞ ايٛدٛب ٚأْ٘ َٔ باب اٱسػاد إيٞ ا٭ؿًح ٚقذ  ملسو هيلع هللا ىلصايشطٍٛ 

ًٞ ٖزا ايكاكٞ عٝاض ٚايكشطيب ٚايٟٓٛٚ ٚابٔ سذاش  . ثاِ إْا٘ قاذ ثبات بعاذ ٖازا        ْب٘ ع
نتابا١ ايهتااب ، ٚياٛ ناإ      ملسو هيلع هللا ىلصؿش١ ادتٗاد عُش سكٞ اهلل عٓ٘ ٚريو بذلى ايشطٍٛ 

ٚادبّا مل ٜذلن٘ ٫خت٬ؾِٗ ، ٭ْا٘ مل ٜاذلى ايتبًٝاؼ ٕخايؿا١ َأ خاايـ ٚشلازا عاذ ٖازا َأ           
 َٛاؾكات عُش "سكٞ اهلل عٓ٘".

: إٕ قٍٛ عُش "سكٞ اهلل عٓ٘" : )سظبٓا نتاب اهلل( سد عًٞ َٔ ْاصع٘  
ٖٚزا ٚاٖش َٔ قٛي٘ : )عٓذنِ نتاب اهلل( ؾإٕ إخاطب ْع ِٖٚ  ملسو هيلع هللا ىلص٫ عًٞ أَش ايٓيب 

 إخايؿٕٛ يعُش "سكٞ اهلل عٓ٘" ٗ سأٜ٘ .
ذ : إٕ عُش "سكٞ اهلل عٓ٘"  ناإ بعٝاذ ايٓٛاش ثاقاب ايبـارل٠ طاذٜ       

بعذ إٔ تكشس عٓذٙ إٔ ا٭َش ب٘ ياٝع عًاٞ    –ايشأٟ ٚقذ سأٟ إٔ ا٭ٚيٞ تشى نتاب١ ايهتاب 
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ٚريو ٕـًش١ ػشع١ٝ سادش١ يًعًُا٤ ٗ تٛدٝٗٗا أقٛاٍ . ؾكٌٝ : ػؿكت٘ عًاٞ   –ايٛدٛب 
ٖا ًٜشك٘ َٔ نتاب١ ايهتاب َاع ػاذ٠ إاشض ٜٚؼاٗذ شلازا قٛيا٘ : )إٕ        ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 
َا ٜؼل ٜٚجكٌ عًٝ٘  ملسو هيلع هللا ىلصع( ؾهشٙ إٔ ٜتهًـ سطٍٛ اهلل قذ غًب٘ ايٛد ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 

ٞٵ٤ٺَع اطتشلاسٙ قٛي٘ تعاٍ : ) ٔٵ ػٳ َٹ ٞٵ٤ٺ) (1)(َٳا َؾشٻِطٓٳا ؾٹٞ اِيهٹتٳابٹ  ٌ  ػٳ ٚقٝاٌ :   (2)(تٹبٵٝٳاْٶا يٹُه
إْ٘ خؼٞ تطشم إٓاؾكٌ َٚٔ ٗ قًبا٘ َاشض ٕاا نتاب ٗ رياو ايهتااب ٗ اـًا٠ٛ ، ٚإٔ        

ٌ ْف عًٞ ريو ايكاكٞ عٝاض ٚغرلٙ َأ أٖاٌ ايعًاِ ٚقٝاٌ: أْا٘      ٜتكٛيٛا ٗ ريو ا٭قاٜٚ
خؼٞ إٔ ٜهتب أَٛسّا سَا عذضٚا عٓٗاا ؾاطاتشكٛا ايعكٛبا١ يهْٛٗاا َٓـٛؿا١ ، ٚسأٟ إٔ      
ا٭سؾل با٭١َ ٗ تًو ا٭َٛس طع١ اٱدتٗاد ، ٕا ؾٝ٘ َٔ ا٭دش ٚايتٛطع١ عًٞ ا٭١َ ، قًت : 

سٜ ٖزٙ ا٭َٛس نًٗا ، أٚ نإ ٫دتٗادٙ ٚدٛٙ ٫ٚ ٜبعذ إٔ ٜهٕٛ عُش ""سكٞ اهلل عٓ٘ "٫
أخشٟ مل ٜطًع عًٝٗا ايعًُا٤، نُا خؿٝت قباٌ رياو عًاٞ َأ ناإ خايؿا٘ َأ ايـاشاب١         

 " بذلن٘ نتاب١ ايهتاب.ملسو هيلع هللا ىلصٚٚاؾك٘ عًٝٗا ايشطٍٛ "
: إٕ عُش سكٞ اهلل عٓ٘ نإ فتٗذّا ٗ َٛقؿ٘ ٚاجملتٗذ ٗ ايذٜٔ َعزٚس    

" : )إرا سهِ اؿانِ ؾادتٗذ ثِ أؿاب ؾًا٘  ملسو هيلع هللا ىلصدٛس يكٍٛ ايٓيب ""عًٞ نٌ ساٍ بٌ َأ
ؾهٝـ ٚقذ نإ ادتٗاد عُش علٛس سطٍٛ  (3)أدشإ ٚإرا سهِ ؾادتٗذ ثِ أخطأ ؾً٘ أدش(

 " ؾًِ ٜ٪مث٘ ٚمل ٜزَ٘ ب٘ بٌ ٚاؾك٘ عًٞ َا أساد َٔ تشى نتاب١ ايهتاب .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل "

ٍٛ عُاش ، ٚيازيو سأٟ ايشطاٍٛ    ٚأَا ايكٍٛ بإٔ ا٭نجشٜا١ ايظااسك١ ناْات عًاٞ قا           
                                                           

 38طٛس٠ ا٭ْعاّ ه١ٜ  ( 1)

 89طٛس٠ ايٓشٌ ه١ٜ ( 2)

أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب اٱعتـاّ بايهتاب ٚايظ١ٓ باب أدش اؿانِ إرا ادتٗذ ؾأؿاب أٚ ( 3)
٢ ٚأخشدا٘ َظاًِ ؾا   7352  سقاِ  15/257ٚاْٛش ؾاتح ايبااس٣   7438  سقِ 3/1483أخطأ 

  12/12ؿشٝش٘ بؼش  اي٣ٚٛٓ نتاب ا٭قل١ٝ باب بٝإ أدش اؿانِ إر ادتٗذ ؾأؿاب أٚ أخطأ 
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 "عذّ دذٟٚ نتاب١ ايهتاب ، ٭ْ٘ عًِ بأِْٗ ئ ّتجًٛٙ بعذ َٛت٘. "ملسو هيلع هللا ىلص

" ٚايطعأ عًاٞ   ملسو هيلع هللا ىلصؾذٛاب٘: إٔ ٖزا ايها٬ّ َاع َاا ؾٝا٘ َأ ايهازب عًاٞ ايشطاٍٛ "        
ايـشاب١ َذشد ايتخشق ٚايٕٛٓٛ ايهارب١ ؾٗٛ ديٌٝ عًٞ دٌٗ ؿاسب٘ ٚريو إٔ ايشطاٍٛ  

ٕٵ َأعٵشٳكٴاٛا   اطتذاب ايٓاغ أّ مل ٜظتذٝبٛا قااٍ تعاايٞ : )  " َأَٛس بايتبًٝؼ طٛا٤ ملسو هيلع هللا ىلص" َؾأإ
ٝٵَو ٔإٖيا اِيبٳًَاؽٴ ٕٵ عٳًَ ّٛا ٔإ ِٵ سٳؿٹٝ ٔٗ ٝٵ ًَ ًِٓٳاَى عٳ ُٳا َأسٵطٳ ٝٵاَو     ٚقاٍ تعاايٞ : )  (1)(َؾ ُٳاا عٳًَ ٛٵا َؾٔإْٻ ٛٳٖيا ٕٵ تٳ َؾأإ

ٌٴ ُٴبٹ ٕ     ملسو هيلع هللا ىلصؾًٛ ناإ ايشطاٍٛ "   (2)(اِيبٳًَاؽٴ اِي يٝذلنا٘ يعاذّ    " أَاش بهتابا١ ايهتااب َاا ناا
طتذاب١ أؿشاب٘ ، نُا أْ٘ مل ٜذلى ايذع٠ٛ ٗ بذا١ٜ عٗذٖا ٕعاسك١ قَٛ٘ ٚػذ٠ أرٜاتِٗ يا٘   إ

بٌ بًؼ َا أَش ب٘ َٚا ثٓاٙ ريو عٔ دعٛت٘ ، سيت ًٖو َٔ ًٖو عٔ ب١ٓٝ ٚسٝا َٔ سٝا عأ  
 ب١ٓٝ .

ًاٞ رياو   ؾٛٗش بٗزا إٔ نتاب١ ايهتاب مل تهٔ ٚادب١ عًٝ٘ ٚإ٫ َاتشنٗا ، ٚقذ ْف ع       
ايعًُا٤ نابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ سذش "سُٓٗا اهلل "ٚس٦ٓٝز ٜهٕٛ تٛدٝ٘ اسادت٘ ي٘ أ٫ّٚ ثِ تشن٘ ي٘ 

" ِٖ بايهتاب ساٌ ٚٗاش يا٘    ملسو هيلع هللا ىلصبعذ ريو : َا رنشٙ ايٟٓٛٚ سٝح قاٍ : )نإ ايٓيب" 
أْ٘ َـًش١ أٚ أٚسٞ إيٝ٘ بزيو، ثِ ٚٗش إٔ إـاًش١ تشنا٘ أٚ أٚساٞ إيٝا٘ بازيو ْٚظاخ       

(. ٚبٗزا ٜٛٗش بط٬ٕ طعٔ ايؼٝع١ ايشاؾل١ عًٞ خًٝؿ١ سطٍٛ اهلل "ؿاًٞ  ريو ا٭َش ا٭ٍٚ
اهلل عًٝ٘ ٚطًِ" ٗ ٖزٙ اؿادث١ ، ٜٚٓهؼـ صٜؿٗاِ ؾُٝاا ادعاٛٙ ؾٝا٘ سكاّا . ٚبٝاإ تٛدٝا٘        
َٛاقؿ٘ ايتٛدٝ٘ ايـشٝح اي٥٬ل َكاَات٘ ايع١ُٝٛ ٗ ايذٜٔ َٔ خ٬ٍ ايٓـٛق ٚنا٬ّ أٖاٌ   

 ايعًِ ٗ ريو. 
 ًشذٜح َٚا ٜظتؿاد َٓٗا : سٚا١ٜ أٌٖ ايظ١ٓ ي

قااٍ ؾا٢    ملسو هيلع هللا ىلصَٚٔ ٖزٙ ايؼبٗات َا سٚاٙ ايبخاس٣ َٚظًِ عأ ابأ عبااغ أْا٘             
َشض َٛت٘ ّٜٛ اـُٝع قبٌ ايٛؾا٠ بأسبع١ أٜاّ يًـشاب١ اؿاكاشٜٔ ؾا٢ سذشتا٘ إباسنا١ "     

                                                           

     48( طٛس٠ ايؼٛس٣ ه١ٜ 1)

 82طٛس٠ ايٓشٌ ه١ٜ ( 2)
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ٓااصع  ا٥ت٢ْٛ بهتـ أنتب يهِ نتابّا ٫ تلًٛا بعذٙ أبذّا " ؾتٓاصعٛا ، ٫ٚ ٜٓبػ٢ عٓاذ ْبا٢ ت  
،ؾكايٛا : َاي٘ ؟ أٖذش ؟ اطتؿُٗٛٙ ، ؾكاٍ : " رس٢ْٚ ، ؾايز٣ أْا ؾٝ٘ خرل ٖا تذع٢ْٓٛ إيٝ٘ 
" ؾأَشِٖ بج٬خ قاٍ : " أخشدٛا إؼشنٌ َٔ دضٜش٠ ايعاشب ، ٚأدٝاضٚا ايٛؾاذ بٓشاٛ َاا      

 نٓت أدٝضِٖ " ،ٚايجايج١ إَا إٔ طهت عٓٗا ٚإَا إٔ قاٍ ؾٓظٝتٗا . 
 ٝش١ ٚصعُٛا أْ٘ ٜظتؿاد َٓٗا ايطعٔ ع٢ً عُش بٛدٛٙ :ٖزٙ سٚا١ٜ أٌٖ ايظ١ٓ ايـش

ٛٳ٣    ٚأقٛاي٘ نًٗا ٚس٢ يكٛي٘ تعاٍ " ملسو هيلع هللا ىلص: أْ٘ سد قٍٛ ايٓب٢   ٗٳا ٔٔ اِي َٳا ٜٳٓٵطٹلٴ عٳا ٚٳ
ٞٷ3) ٚٳسٵ ٛٳ ٔإٖيا  ٖٴ ٕٵ  ٘ٴ       ٚسد ايٛس٢ نؿاش يكٛيا٘ تعااٍ "     (3)" ( ٔإ ٍٳ ايًٖا ُٳاا َأْٵاضٳ ِٵ بٹ ِٵ ٜٳشٵُها ٔٵ َيا َٳا ٚٳ

ِٴ ٖٴ ٕٳ  َؾُأَٚي٦ٹَو   . (4)"اِيَهاؾٹشٴٚ
 ملسو هيلع هللا ىلصاؾٛاب : ع٢ً ؾشض تظًِٝ إٔ ٖزا ايكٍٛ ؿذس َٔ ايؿاسٚم ؾك٘ أْ٘ مل ٜاشد قٛيا٘   

ؾ٢ ساٍ ػذ٠ إشض ، إر نٌ قب ٫ ٜشكا٢ إٔ   ملسو هيلع هللا ىلصبٌ قـذ ساست٘ ٚسؾع اؿشز عٓ٘  
ٜتعب قبٛب٘ ٫ٚ طُٝا ؾ٢ إشض َع عاذّ نإٛ رياو ا٭َاش كاشٚسّٜا ، مل ىاطاب بازيو        

ّٳ  اطب اؿاكشٜٔ تأدبّا ٚأثبت ا٫طتػٓا٤ عٔ ريو بكٛي٘ تعااٍ "  بٌ خ  ملسو هيلع هللا ىلصايشطٍٛ  ٛٵ اِيٝٳا
ّٳ دٹٜٓٶا ًَا ِٴ اِئإطٵ ٚٳسٳكٹٝتٴ َيُه ُٳتٹٞ  ِٵ ْٹعٵ ٝٵُه ًَ ُٵتٴ عٳ ُٳ ٚٳَأتٵ ِٵ  ِٵ دٹٜٓٳُه ًِتٴ َيُه ُٳ ٚقذ ْضيت اٯ١ٜ  (1)" َأِن

ٓكـاإ ؾا٢   قبٌ ٖزٙ ايٛاقع١ بج٬ث١ أػٗش ، ٚقذ اْظاذ بااب ايٓظاخ ٚايتباذٌٜ ٚايضٜااد٠ ٚاي     
ايذٜٔ ، ؾُٝتٓع إسذاخ ػ٧ ، ٚتأنٝذ إتكذّ َظتػ٢ٓ عٓ٘ ٫ طُٝا ؾا٢ تًاو اؿايا١ . ٚياٛ     

يًضّ ريو ع٢ً ا٭َرل أٜلّا، ؾكذ س٣ٚ  ملسو هيلع هللا ىلصنإ بٝإ إـًش١ سد ايٛس٢ ٚقٍٛ ايشطٍٛ 
ٕا تـاحل َاع   ملسو هيلع هللا ىلصايبخاس٣ ايز٣ ٖٛ أؿح ايهتب عٓذ أٌٖ ايظ١ٓ بعذ ايكشهٕ إٔ ايٓب٢ 

نتب ا٭َرل نتاب ايـًح ٚصاد يؿٜ " سطٍٛ اهلل " ؾااَتٓع ايهؿااس عأ    قشٜؽ ؾ٢ اؿذٜب١ٝ 
قبٛي٘ ٚقايٛا : يٛ طًُٓا بٗزا ايًكب ٕا ساسبٓاٙ ٚؿذدْاٙ عأ طاٛاف ايبٝات ، ؾاأَش ايٓبا٢      

                                                           

 4-3طٛس٠ ايٓذِ ه١ٜ ( 3)

 44 طٛس٠ إا٥ذ٠ ه١ٜ( 4)

 3( طٛس٠ إا٥ذ٠ ه١ٜ 1)
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عًّٝا إٔ ّشٛ ٖزا ايًؿٜ ٚأنذ رياو ، ؾًاِ ّشا٘ ا٭َارل يهُااٍ اٱّاإ ٚخاايـ         ملسو هيلع هللا ىلص
. ٚقاذ ثبتات كايؿا١ ا٭َارل     (2)ايؼاشٜؿ١  بٝذٙ – ملسو هيلع هللا ىلص –ايشطٍٛ ؾ٢ ريو ست٢ قاٙ ايٓب٢ 

أٜلّا ؾ٢ نتبِٗ ، ؾكذ س٣ٚ قُذ بٔ بابٜٛ٘ ؾ٢ )ا٭َاٍ ( ٚاياذ٢ًُٜ ؾا٢ ) إسػااد ايكًاٛب     
أعط٢ ؾاط١ُ طبع١ دساِٖ ٚقاٍ : أعطٝٗا عًّٝا َٚشٜ٘ إٔ ٜؼذل٣ ٭ٌٖ  ملسو هيلع هللا ىلص(إٔ ايشطٍٛ 

أَاشى إٔ   ملسو هيلع هللا ىلصهلل بٝت٘ طعاَّا ؾكذ غًب عًٝ٘ اؾٛع ، ؾأعطتٗا عًّٝا ٚقايت : إٕ سطاٍٛ ا 
تبتاع يٓا طعاَّا .ؾأخزٖا ع٢ً ٚخشز َٔ بٝت٘ يٝبتاع طعاَّا ٭ٌٖ بٝت٘ ؾظاُع سدا٬ّ ٜكاٍٛ :    
َٔ ٜكشض ا٢ًٕ ايٛؾ٢ ؟ ؾأعطاٙ ايذساِٖ  ؾكذ خايـ قٍٛ ايشطٍٛ ، ٚتـشف ؾ٢ َاٍ ايػرل 

 ، َٚع ريو ؾأٌٖ ايظ١ٓ ٫ ٜطعٕٓٛ ع٢ً عُش َا ٖٛ أخـ َٓٗا .
يٛ ناْت  ملسو هيلع هللا ىلصأقٛاٍ ايشطٍٛ نًٗا ٚس٢ ؾُشدٚد ، ٭ٕ أقٛاي٘  : ٚأَا قٛشلِ إٕ 

ِٵ   نًٗا ٚسّٝا ؾًِ قاٍ اهلل تعاٍ "  ٗٴا ِٳ َأرٹْٵاتٳ َي ٘ٴ عٳٓٵَو يٹا ٔٵ   ٚقااٍ تعااٍ "    (3)" عٳَؿا ايًٖ ٚٳَياا تٳُها
ُٶا  ـٹٝ ٌٳ خٳ ًِخٳا٥ٹٓٹ ِٵٚقاٍ تعاٍ "  (4)"يٹ ٗٴ ٕٳ َأْٵُؿظٳ ٔٳ ٜٳخٵتٳاْٴٛ ٔٔ اٖيزٹٜ ٍٵ عٳ ٚقاٍ تعاٍ ؾ٢  (5)" ٚٳَيا تٴذٳادٹ

ِٵ        إعاتب١ عٔ أخز ايؿذ١ٜ َٔ أطاس٣ بذس "  ُٳاا َأخٳازٵتٴ ِٵ ؾٹٝ ُٳظٻاُه ٘ٹ طٳابٳلٳ َي ٔٳ ايًٖا َٹا ٛٵَيا نٹتٳاابٷ  َي
ِٷ  ٛٹٝ  ملسو هيلع هللا ىلص، ٚأٜلّا ًٜضَِٗ إٔ ا٭َرل أٜلّا قاذ سد اياٛس٢ ساٌ أَاشٙ ايٓبا٢       (1)"عٳزٳابٷ عٳ

 . َشٛ ايًؿٜ ، ٚابتٝاع ايطعاّ َع أِْٗ ٫ ٜكٛيٕٛ بزيو
ٚقاذ قااٍ    ملسو هيلع هللا ىلص: َٔ ٚدٛٙ ايطعٔ أْ٘ سؾع ايـٛت ٚتٓاصع ؾ٢ سلش٠ ايٓبا٢   

                                                           

( أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب ايـًح باب نٝـ ٜهتب ٖزا َا ؿاحل ؾ٬ٕ بٔ ؾ٬ٕ ٚؾا٬ٕ بأ   2)
  سقاِ  5/643ٚاْٛاش ؾاتح ايبااس٣    2738  سقاِ  1/514ؾ٬ٕ ٚإٕ مل ٜٓظب٘ إٍ قبًٝت٘ أٚ ْظب٘ 

2698 

 43( طٛس٠ ايتٛب١ دض٤ َٔ ا٭١ٜ 3)

 ١105 ( طٛس٠ ايٓظا٤ دض٤ َٔ ا٭4ٜ)

 107( طٛس٠ ايٓظا٤ دض٤ َٔ ا٭١ٜ 5)

 68طٛس٠ ا٭ْؿاٍ ا٭١ٜ ( 1)
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ٞ   تعاٍ " ٛٵتٹ ايٓٻبٹ ٛٵمٳ ؿٳ ِٵ َؾ ٛٳاتٳُه َٳٓٴٛا َيا تٳشٵَؾعٴٛا َأؿٵ ٔٳ َه ٗٳا اٖيزٹٜ  . (2)"ٜٳا َأٜټ

اؾٛاب : أْ٘ َٔ أٜٔ ٜجبت إٔ عُش أٍٚ َٔ سؾع ايـٛت ؟ ٚع٢ً تكذٜشٙ ؾشؾع ؿاٛت٘ إِاا   
إٓٗا٢ عٓا٘ ؾا٢ اٯٜا١ ،      ملسو هيلع هللا ىلص٢ ؿٛت غرلٙ َٔ اؿاكشٜٔ ٫ ع٢ً ؿٛت ايٓبا٢  نإ عً

ؾ٢ إساذ٣   ملسو هيلع هللا ىلصٚا٭ٍٚ دا٥ض ٚاٯ١ٜ تذٍ عًٝ٘ سٝح قاٍ نذٗش بعلهِ يبعض ، ٚقٛي٘ 
ؾإْا٘ ٜلاٝل ؿاذسٙ إرا     ايشٚاٜات " قَٛٛا ع٢ٓ " َٔ قبٌٝ ق١ً ايـدل ايعاس كا١ يًُاشٜض ،  

سل أسذ ٫ ٜهٕٛ ق٬ّ يًطعٔ عًٝا٘   ٚقعت َٓاصع١ ؾ٢ سلٛسٙ ، َٚا ٜـذس َٔ إشٜض ؾ٢
 ، َع إٔ اـطاب نإ ؾُٝع اؿاكشٜٔ اجملٛصٜٔ ٚإاْعٌ .

: َٔ أٚد٘ ايطعٔ أْ٘ أتًـ سل ا٭١َ ، إر يٛ نتب ايهتاب إزنٛس ؿؿٛت ا٭١َ  
 َٔ ايل٬ي١ ٚمل تشِٖ ؾ٢ نٌ ٚاد ُٜٕٗٝٛ ، ٚٚباٍ ْٝع ريو ع٢ً عُش .

اٱت٬ف يٛ سذخ سهِ َٔ اهلل تعاٍ ْاؾع يٮ١َ َٚٓع٘ عُش ٚقٛي٘ اؾٛاب : أْ٘ إِا ٜتشكل 
تعاٍ " ايّٝٛ أنًُت يهِ دٜٓهِ " اٯ١ٜ تذٍ ع٢ً عذّ اؿذٚخ ، بٌ مل ٜهأ ايهتااب إ٫   

إٔ ٜكاٍٛ أٚ ٜهتاب ؾا٢ ٖازا      ملسو هيلع هللا ىلصٕـاحل إًو ٚتأنٝذ َا بًػ٘ ، ٚإ٫ ؾا٬ ٜتـاٛس َٓا٘    
ْبٛت٘ أَتذ ث٬ثّا ٚعؼشٜٔ ط١ٓ ، ٚنٝـ ّتٓع ايٛقت ايلٝل َا مل ٜهٔ قاي٘ ق٘ ، َع إٔ صَٔ 

قذ  ملسو هيلع هللا ىلصعٔ ريو َذشد َٓع عُش ، ٚمل ٜكً٘ ٭سذ بعذ ريو َع عذّ ٚدٛد عُش ، ؾإْ٘ 
عاؾ بعذ ريو أٜاَّا باتؿام ايؿشٜكٌ، ؾإٕ قٌٝ : يٛ مل ٜهٔ َا ٜهتب أَشّا دّٜٓٝا ؾًِ قاٍ " ئ 

 تلًٛا بعذ٣ "؟
اـطأ ؾ٢ تاذبرل إًاو ٖٚاٛ إخاشاز إؼاشنٌ َأ       قًٓا : يًل٬ٍ َعإ ، ٚإشاد ٖٓا عذّ 

دضٜش٠ ايعشب ، ٚإداص٠ ايٛؾذ بٓشٛ َا نإ هٝضِٖ ، ٚػٗٝض دٝؽ أطا١َ َٓ٘ ، ٫ ايل٬ي١ 
 ٚايػٛا١ٜ عٔ ايذٜٔ .

 .ح نزب٘ ، ٚاؿُذ هلل سب ايعإٌؾكذ تبٌ يو بط٬ٕ َا طعٓٛا ب٘ ، ٚأٚٗش يو ؾظادٙ ٚقبٝ
ب َـاٝبّا عٓاذَا سؾاض طًاب ايٓبا٢ يًاذٚا٠ ٚايكًاِ        : إرا نإ عُش بٔ اـطاا  

                                                           

 2طٛس٠ اؿذشات دض٤ َٔ ا٭١ٜ ( 2)
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يٝهتب نتابّا ئ ٜلٌ ب٘ أسذ بعذٙ  ؾُا ٢ٖ ايعدل٠ إظتؿاد٠ َٔ ٫ ٚع٢ ايٓب٢ َٜٛٗا نظ١ٓ 
 يٓطبكٗا ٭ٕ ؾعٌ ايٓب٢ ط١ٓ ؟ 

 َٚا ٖٛ َـرل َٔ ٜتعشض يًٓب٢ بٗزٙ ايطشٜك١ ؟ 
 .؟ملسو هيلع هللا ىلص – ٜٚظ٧ ا٭دب َع أؿٗاسٙ ملسو هيلع هللا ىلص: َٚا َـرل َٔ ٜظب أؿشاب ايٓب٢  
ٚايذ سؿـ١ أّ إ٪ٌَٓ ، ٖٚٛ صٚز أّ نًجّٛ بٓت ع٢ًٳ ، ٚعجُإ  –سك٢ اهلل عٓ٘  –ؾعُش 

ٚمل ٜعشف عٔ أسذ أْ٘ ْع ابٓت٢ ْب٢ ، أ٣  ملسو هيلع هللا ىلصٖٛ صٚز ابٓت٢ ايٓب٢  –سك٢ اهلل عٓ٘  –
، َٚع رياو مل ٜظاًِ    -سك٢ اهلل عٓ٘  –تضٚز بُٗا ايٛاسذ٠ بعذ ا٭خش٣ ، ط٣ٛ عجُإ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصؾكذ هر٣ ايٓب٢  ملسو هيلع هللا ىلصٚايًعٔ َٚٔ هر٣ أؿٗاس ايٓب٢ َٔ ا٭ر٣ ٚايظب 
: ٜا أٜٗا ايٓاغ َٔ هر٣ ع٢ُ ؾكذ هرا٢ْ ٚمٔ ْكٍٛ : َٚٔ ملسو هيلع هللا ىلصٚقذ قاٍ ايٓب٢ 
، ؾٗازا ٫   ملسو هيلع هللا ىلصٚأَا ايكٍٛ إٕ عُش سؾاض طًاب ايٓبا٢     ملسو هيلع هللا ىلصهر٣ أؿٗاسٙ ؾكذ هراٙ 
، ٚيعاذّ  ملسو هيلع هللا ىلصريو َٔ باب ايتأدب َع ايٓبا٢   –سك٢ اهلل عٓ٘  –ٜـح ، ٚإِا قاٍ عُش 

 . ملسو هيلع هللا ىلص، ٚيهشاَت٘ يًػ٘ عٓذٙ  ملسو هيلع هللا ىلصع ايـٛت عٓذٙ سؾ
ٕاا قااٍ :    ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ٜهتب٘ قاي٘ ْٚكٌ إيٝٓا ؾإْا٘   ملسو هيلع هللا ىلصثِ إٕ َا أساد سطٍٛ اهلل 

ا٥ت٢ْٛ بهتاب أنتب يهِ نتابّا ئ تلًٛا بعذٙ أبذّا ؾتٓاصعٛا ٫ٚ ٜٓبػ٢ عٓذ ْب٢ تٓااصع ثاِ   
باج٬خ : أخشداٛا    قاٍ : دع٢ْٛ ؾايز٣ أْا ؾٝ٘ خرل ٖا تذع٢ْٓٛ إيٝا٘ ، ٚأٚؿا٢ عٓاذ َٛتا٘    

إؼشنٌ َٔ دضٜش٠ ايعشب ، ٚأدٝضٚا ايٛؾذ بٓشٛ َا نٓت أدٝضِٖ، قاٍ ايشا٣ٚ : ْٚظٝت 
ٖٚٛ ؾ٢  -سك٢ اهلل عٓٗا -قاٍ يعا٥ؼ١   ملسو هيلع هللا ىلصايجايج١ .سٚاٙ ايبخاس٣ َٚظًِ . ٚطبل أْ٘ 

َشك٘ : ادع٢ ٍ أبا بهش ٚأخاى ست٢ أنتب نتابّا ، ؾإ٢ْ أخااف إٔ ٜتُٓا٢ َاتُٔ ٜٚكاٍٛ     
أْا أٍٚ ٜٚأب٢ اهلل ٚإ٪َٕٓٛ إ٫ أباا بهاش . سٚاٙ َظاًِ . ؾٗازا ٖاا أساد سطاٍٛ اهلل       قا٥ٌ : 
نإ ٢ٜٗٓ عٔ سؾع ايـٛت عٓذ سطٍٛ  –سك٢ اهلل عٓ٘  –إٔ ٜكٛي٘ ٜٚهتب٘ ٚعُش  ملسو هيلع هللا ىلص

 ٚؾ٢ َظذذٙ ؾ٢ سٝات٘ ٚبعذ َٛت٘ . ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
٢ س٣ٚ ايبخاس٣ َٔ طشٜل ايظا٥ب بٔ ٜضٜذ قاٍ : نٓت قا٥ُّا ؾ٢ إظذذ ؾشـبٓ

سدٌ ؾٓٛشت ؾإرا عُش بٔ اـطاب ؾكاٍ : ارٖب ؾأت٢ٓ بٗزٜٔ ؾذ٦ت٘ بُٗا قاٍ : َٔ أْتُاا  
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؟ أٚ َٔ أٜٔ أْتُا ؟ قا٫ : َٔ أٌٖ ايطا٥ـ ،  قاٍ : يٛ نٓتُا َٔ أٌٖ ايبًذ ٭ٚدعتهُاا    
 . (1) ملسو هيلع هللا ىلصتشؾعإ أؿٛاتهُا ؾ٢ َظذذ سطٍٛ اهلل 

٢ سااٍ سٝاتا٘ ،   ؾا  ملسو هيلع هللا ىلصسؾع ايـٛت عٓذ ايٓب٢  –سك٢ اهلل عٓ٘ –ؾأْهش عُش 
بعذ ٖات٘ . ٖٚزا ايطاعٔ ٜعتدل ريو َٓكـ١ ؾ٢ سل  ملسو هيلع هللا ىلصٚأْهش سؾع ايـٛت ؾ٢ َظذذٙ 

 عُش  
سد هخش : سص١ٜ ّٜٛ اـُٝع أٚ سذٜح ايشصٜا١ ، ٚايشصٜا١ ٜعٓا٢ إـاٝب١ ايتا٢ ٚقعات ٖازا        

ٜع٢ٓ ايٛؾا٠ ٚؾ٢ ايبٝت سداٍ   ملسو هيلع هللا ىلصاؿذٜح ٜشٜٚ٘ ابٔ عباغ ٜكٍٛ : ٕا سلش سطٍٛ اهلل 
" ًِٖ أنتب يهِ نتابّا ٫ تلًٕٛ بعذٙ " ؾكاٍ عُش : ) ملسو هيلع هللا ىلصؾكاٍ سطٍٛ اهلل  ؾِٝٗ عُش 

قذ غًب عًٝ٘ ايٛدع ٚعٓذنِ ايكشهٕ سظبٓا نتااب اهلل ( ٚاختًاـ    ملسو هيلع هللا ىلصإٕ سطٍٛ اهلل 
نتاباّا يأ    ملسو هيلع هللا ىلصأٌٖ ايبٝت ٚاختـُٛا ؾُِٓٗ َأ ٜكاٍٛ قشباٛا ٜهتاب يهاِ سطاٍٛ اهلل       

شٚا ايًػٛ ٚا٫خات٬ف عٓاذ سطاٍٛ اهلل    تلًٛا بعذٙ ، َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ َا قاٍ عُش ؾًُا أنج
أخشد٘ ايبخاس٣ َٚظًِ ؾ٢ ؿشٝشُٝٗا. ِٖ  (1): " قَٛٛا " ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ سطٍٛ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

ٚخاؿ١ عُش َٔ خ٬ٍ ٖزا اؿذٜح ، َذاس طعِٓٗ ؾ٢  ملسو هيلع هللا ىلصٜطعٕٓٛ ع٢ً أؿشاب ايٓب٢ 
 َارا ؟ 
ّا ٜٗذش ، ٖٚازا قايا٘ بعلاِٗ نازبّا ٚصٚس     ملسو هيلع هللا ىلصقايٛا إٕ عُش قاٍ : إٕ سطٍٛ اهلل أ٫ّٚ : 

 ملسو هيلع هللا ىلصْٚظب٘ إٍ ايبخاس٣ نزبّا ٚصٚسّا ٖٚٛ يٝع ؾ٢ ايبخاس٣ إٔ عُش قاٍ إٕ سطاٍٛ اهلل  
ٜٗذش ٚإِا قاٍ غًب عًٝ٘ ايٛدع . َا َع٢ٓ قٍٛ عُش : ) سظابٓا نتااب اهلل ( ٖاٌ َعٓا٢     

                                                           

ٚاْٛش 470  سقِ 1/96أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب ايـ٠٬ باب سؾع ايـٛت ؾ٢ إظادذ ( 1)
 470  سقِ 2/136ؾتح ايباس٣ 

  سقااِ 3/1176شٜض قَٛااٛا عٓاا٢ أخشداا٘ ايبخاااس٣ ؾاا٢ ؿااشٝش٘ نتاااب إشكاا٢ باااب قااٍٛ إاا ( 1)
ٚاخشدا٘ َظاًِ ؾا٢ ؿاشٝش٘ بؼاش  ايٓا٣ٚٛ       5669  سقِ 11/267ٚاْٛش ؾتح ايباس٣ 5731

 1637  سقِ 11/76نتاب ايٛؿ١ٝ باب تشى ايٛؿ١ٝ ٕٔ يٝع ي٘ ػ٧ ٜٛؿ٢ ؾٝ٘ 
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َع٢ٓ قٍٛ عُش ) سظبٓا نتاب  ٖزا أْٓا ٫ ْشٜذ ايظ١ٓ ، ٖهزا ِٖ ًٜبظٕٛ ع٢ً ايٓاغ ، إٕ
نتاب اهلل " ايّٝٛ أنًُت يهِ دٜٓهِ ٚأُُت عًٝهِ ْعُت٢ ٚسكاٝت   ( أ٣ َا دا٤ ؾ٢اهلل

ٜشتا  ، ادتٗذ عُش ؾ٢ ٖزٙ  ملسو هيلع هللا ىلصيهِ اٱط٬ّ دّٜٓا "ٜهؿ٢ نٌُ ايذٜٔ دعٛا سطٍٛ اهلل 
سكا٢ اهلل عٓا٘    –أؿاب أٚ أخطأ ٖزا َٛكٛع هخش ، يهٔ ٌٖ ْكٍٛ إٕ عُش نتِ اياذٜٔ  

أَاشّا   ملسو هيلع هللا ىلصإ ايز٣ طاٝبًػ٘ ايٓبا٢     عٓذَا قاٍ ) سظبٓا نتاب اهلل ( ، ٌٖ ن -ٚأسكاٙ 
٫صَّا ٚادبّا ٫بذ َٓ٘ ٚأسزسٚا قبٌ إٔ تكٛيٛا ْعِ ، ٭ْٓا إرا قًٓا ْعِ ٖاٛ أَاش ٫صّ ٚاداب    

مل ٜتِ ايشطاي١ ٚمل ٜهًُٗا ٚنتِ بعلاٗا ٚاهلل   ملسو هيلع هللا ىلص٫بذ َٓ٘ ٚايٓب٢ مل ٜبًػ٘ َعٓاٙ إٔ ايٓب٢ 
ٚسكاٝت يهاِ اٱطا٬ّ    عض ٚدٌ ٜكٍٛ " ايّٝٛ أنًُت يهِ دٜٓهِ ٚأُُت عًٝهِ ْعُت٢ 

دّٜٓا " قبٌ ٖزٙ اؿادث١ بج٬ث١ أػٗش ؾ٢ سذ١ ايٛداع قااٍ اهلل ٖازا ايها٬ّ طابشاْ٘ ٚتعااٍ      
ؾ٢ ٖازٙ   –سك٢ اهلل عٓ٘  –ٖٚٓا ْظأٍ ٌٖ نإ ع٢ً ساكشّا  ٚأْضي٘ ع٢ً ْبٝ٘ قشهْا ٜت٢ً .

تب ٕا مل ٜاأت٢  اؿادث١ .. قطعّا ْعِ عٓذ اؾُٝع عٓذْا ٚعٓذ ايؼٝع١ ٖٛ ساكش ، إرٕ ٕا مل ٜه
ٜٚهتب َع َٔ نإ ع٢ً َع ايزٜٔ َٓعٛا أٚ َع ايزٜٔ مل ّٓعاٛا ؟ ٕاارا قااٍ     بايذٚا٠ ٚايكًِ

ؾا٢ ٚاد   ملسو هيلع هللا ىلصقَٛٛا ع٢ٓ ؟ ٭ْ٘ ؿاس ؿٝا  ٖزا ٜكٍٛ قشب ٖٚزا ٜكٍٛ ٫ تكشب ٚايٓب٢ 
 .ملسو هيلع هللا ىلصِٖٚ ؾ٢ ٚاد هخش، ٚيزيو أَشِٖ باـشٚز 

ٖذاشّا أٚ ٫ ؟   ملسو هيلع هللا ىلص ٜكٛيا٘ ايٓبا٢   ْعِ ٖٓاى َٔ قاٍ ٜظتؿِٗ : أٖذش؟ ٜعٓا٢ أٖازا اياز٣   
ٚيهٔ ْكٍٛ َٔ ٜكٍٛ إٔ ايز٣ قاٍ ٖزا عُش؟ ٕارا ٫ ٜهٕٛ قاي٘ ع٢ً   ٚمأ أٜلاّا ْكاٍٛ    

 ع٢ً مل ٜكٌ ٖزا ، إرٕ َٔ ايز٣ قاٍ : أٖذش ؟ 

ٚقاايٛا َجاٌ ٖازٙ ايهًُا١ ...      ملسو هيلع هللا ىلصيعً٘ أسذ ايزٜٔ ناْٛا سذٜج٢ إط٬ّ ٚسلشٚا ايٓب٢ 
قااٍ ٖازٙ ايهًُا١ أٚ عُاش أٚ عجُاإ أٚ عًا٢ أٚ اياضبرل أٚ        ٚيهٔ مل ٜجبت أبذّا إٔ أبا بهش 

َعًّٛ أْا٘ ٕاا أؿااب٘ ايٛداع      ملسو هيلع هللا ىلصٚايٓب٢  ملسو هيلع هللا ىلصطًش١ أٚ أسذ َٔ نباس أؿشاب ايٓب٢ 
ايٛؾاا٠ نُاا قااٍ ابأ عبااغ إر ناإ ا٭َاش عًا٢ ايٓبا٢           ملسو هيلع هللا ىلصقبٌٝ َٛت٘ ٕا سلش ايٓب٢ 

ٙ ٖٚٛ عًا٢ ؾاشاؾ إاٛت ٚداذ     ملسو هيلع هللا ىلصػذٜذّا ٚيزيو ابٔ َظعٛد ٕا سلش ايٓب٢  ملسو هيلع هللا ىلص
ٜعشم عشقّا ػذٜذّا ٜتـبب ايعشم َٔ دبٝٓ٘ ، ؾكاٍ ٜا سطٍٛ اهلل إْو تٛعو ٚعهاّا ػاذٜذّا   
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ِ        قاٍ : " إ٢ْ أٚعو نشدًٌ َآهِ " ،   (1)قااٍ : أرياو ٭ٕ ياو ا٭داش َاشتٌ ؟ قااٍ ْعا
٢ٖ ايت٢ دؾعت٘ إٔ ٜكٍٛ ) سظابٓا نتااب اهلل ( ٜعٓا٢ دعاٛا      ملسو هيلع هللا ىلصؾؼؿك١ عُش ع٢ً ايٓب٢ 

 ٜشتا  . ملسو هيلع هللا ىلصايٓب٢ 
قًٓا ْٚعٝذ ْٚهشس قبًتِ ٖزا أٚ مل تكبًٛٙ ، يهٔ ٌٖ ٖزا ىشز عُش َأ إًا١ ؟ ٖاٌ    ٚ      

 ٖزا هعٌ عُش عاؿّٝا هلل دٌ ٚع٬ ....
طبعا ٖٓاى دع٣ٛ عشٜل١ ٫ ديٌٝ عًٝٗا ٢ٖٚ إٔ ٖزا ايهتاب ٖٛ خ٬ؾ١ عًا٢ٳ                

ٍ إٔ ٖزا ايهتااب  دع٣ٛ َٔ ٜكٍٛ إٕ ٖزٙ ايذع٣ٛ ؿشٝش١ ، أْا اٯٕ ؾ٢ ٖزا إكاّ طأقٛ
ٖٛ خ٬ؾ١ أبٛبهش .... َٔ ّٓع٢ٓ ؟ بٌ أْا ؿاسب ايذيٌٝ ٭ْ٘ ثبت ؾ٢ ايـشٝشٌ إٔ ايٓب٢  

قاٍ : " ا٥ت٢ْٛ بهتاب ؾإ٢ْ أخؼ٢ إٔ ٜت٢ُٓ َت٢ُٓ ٜٚأب٢ اهلل إ٫ أبا بهش " ٚيزيو  ملسو هيلع هللا ىلص
 .ملسو هيلع هللا ىلصأبا بهش ٖٛ ايز٣ ٜـ٢ً بايٓاغ ؾ٢ َشض َٛت٘  ملسو هيلع هللا ىلص دعٌ ايٓب٢

ٖزا ايهتاب ٖٛ خ٬ؾ١ ع٢ًٳ؟ ثِ ٖزا ايهتاب ٖٛ خ٬ؾ١ ع٢ًٳ أيٝع َٔ ٜكٍٛ إٔ             
ؾ٢ ايػذٜش ٚقبٌ ايػاذٜش ؾا٢ تباٛى ، ٚقباٌ      –نُا ٜذع٢ ايكّٛ  –ايٓب٢ قذ بًؼ خ٬ؾ١ ع٢ًٳ 

تبٛى ؾ٢ َه١ ؾ٢ سذٜح اٱْزاس سذٜح ايذاس ؾًُارا ؿااس ا٭َاش إٍ اٯٕ .... اٯٕ ؾكا٘    
َٔ ايكشهٕ َٚٔ ايظ١ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصإٍ َا بًػ٘ ايٓب٢ ، ثِ تعايٛا ْٓٛش  ملسو هيلع هللا ىلصٜشٜذ إٔ ٜبًؼ ايٓب٢ 

َظاُٛع غارل َهتاٛب ،     ملسو هيلع هللا ىلصنِ ْظب١ إهتٛب َٔ غرل إهتٛب ٫ٚ ػ٧ دٌ َا بًػ٘ 
 (2)نإ ٜكٍٛ : " مٔ أ١َ أ١َٝ ٫ ْهتب ايؼٗش عٓذْا ٖهزا ٖٚهزا ٖٚهزا " ملسو هيلع هللا ىلصٚايٓب٢ 

                                                           

  سقاِ  1175-3/1174أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب إشك٢ باب ٚكع ايٝذ ع٢ً إشٜض ( 1)
 5660  سقِ 11/261ايباس٣ ٚاْٛش ؾتح 5722

   ٫3/27 ْهتاب ٫ٚ مظاب   ملسو هيلع هللا ىلصأخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب ايـاّٛ بااب قاٍٛ ايٓبا٢     ( 2)
ٚاخشدا٘ َظاًِ ؾا٢    891  سقاِ  1/552ٚاْٛاش كتـاش ؿاشٝح ايبخااس٣ يٮيباا٢ْ      1913سقِ 

بؼش  اي٣ٚٛٓ نتاب ايـٝاّ باب ٚدٛب ؿّٛ سَلإ يش١ٜ٩ اشل٬ٍ ٚايؿطش يش٩ٜا١ اشلا٬ٍ    ؿشٝش٘
بتشكٝل أٓذ قُاذ  5017  سقِ 4/484ٚاخشد٘ أٓذ ؾ٢ إظٓذ 1080  سقِ 7/157-159

 ػانش ٙ داس اؿذٜح
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ايز٣ نتب٘ ايـشاب١ ٚنِ  ملسو هيلع هللا ىلصٚيزيو اْٛشٚا نِ سذٜح يًشطٍٛ  ملسو هيلع هللا ىلصٜعذ بأؿابع٘ 
ايز٣ ٚعاٙ ايـشاب١ ٚسؿٛٛٙ ٫ َكاس١ْ ؾًُارا ٖزٙ بايزات تٴهتاب ،   ملسو هيلع هللا ىلصيًٓب٢  سذٜح

ٌٖ ٖٛ أَش ٚادب أٚ أَش َظتشب ...  ملسو هيلع هللا ىلصؾايكـذ أْٓا ْٓٛش ؾ٢ ٖزا ايز٣ أسادٙ ايٓب٢ 
قطعّا ٖٛ أَش َظتشب ٚيٝع َٔ ا٭َش ايٛادب ٭ْٓا قًٓا قبٌ قًٌٝ إرا قًٓاا إْا٘ َأ ا٭َاش     

، ٖزا يٝع أَش ٚادب باٌ ٖاٛ   ملسو هيلع هللا ىلصنتِ ٚايٓب٢ مل ٜهتِ  ايٛادب ؾإْٓا ْكٍٛ إٕ ايٓب٢ قذ
 َٔ إظتشبات ايت٢ تشنٗا يًُـًش١ ؿًٛات سب٢ ٚط٬َ٘ عًٝ٘.

 انفصم انشاتع
 »حذيث 

 
 «اخلميس سصية

 حتهيم ومىاقشة

إٕ ايطعٔ ٗ ايـشاب١"سكٛإ اهلل عًِٝٗ"ٖٛطعٔ ٗ ايذٜٔ، ؾإٕ ايذٜٔ إِا ٚؿآًا  
ْكًِٗ شلُا إيٝٓا، ٖٚٛ نازيو طعأ ٗ سطاٍٛ    ايهتاب ٚايظ١ٓ، ٚ ملسو هيلع هللا ىلصعًُِٗ عٔ ايٓيب 

 ; ؾايطعٔ ٗ أؿشاب ايشدٌ اـًٓف َٚعاْٚٛٙ طعٔ ؾٝ٘ ٫ٚبذ.ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
ناجرل٠ َؼاٗٛس٠ َعًَٛا١، ٚأؾلاًِٗ ٖٛأباٛبهش       ملسو هيلع هللا ىلصٚؾلا٥ٌ أؿاشاب ايآيب   

ايـذٜل "سكٞ اهلل عٓ٘"، ثِ عُش بٔ اـطاب "سكٞ اهلل عٓ٘"، ٚقذ اْعكذ إْاع أٌٖ ايظ١ٓ 
 .(1)ع٢ً ريو

َٚا ؾت٧ ايؼٝع١ ٜطعٕٓٛ ٗ ايـشاب١ عا١َ ٚٗ اـًٝؿاتٌ خاؿا١، ؾااختًكٛا ا٭سادٜاح          
 اْتـاسٶا ٭باطًِٝٗ ٚك٫٬تِٗ. ايـشٝش١;إهزٚب١، ٚأؾظذٚا َعاْٞ ا٭سادٜح 

أعشض أسذ ا٭سادٜح ايـشٝش١ اييت أؾظذٚا َعٓاٙ اْتـاسٶا يباطًاِٗ،  ٖٚا أْا را 
 اشلادٟ إٍ طٛا٤ ايظبٌٝ. ٖٛ ٚأسد عًِٝٗ بإرٕ اهلل تعاٍ، ٚاهلل

اهلل بٔ عبذاهلل بٔ عتب١ ، عٔ ابأ عبااغ سكاٞ اهلل     س٣ٚ ايبخاسٟ بظٓذٙ عٔ عبٝذ         

                                                           

 .17-7/16ؾتح ايباس٣ ٫بٔ سذش ( 1)
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ٚٗ ايبٝات سدااٍ، ؾكااٍ ايآيب ؿا٢ً اهلل عًٝا٘        ملسو هيلع هللا ىلصسطاٍٛ اهلل   (2)عُٓٗا قاٍ: ٕاسٴلٹاش 
ُټٛا َأنتب يهِ نتابٶا ٫»ٚطًِ:  قذ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ؾكاٍ بعلِٗ: إٕ سطٍٛ  ،«تلًٗٛا بعذٙ ًٖ

سظبٓا نتاب اهلل، ؾاختًـ أٌٖ ايبٝت ٚاختـاُٛا، ؾُآِٗ    غًب٘ ايٛدع، ٚعٓذنِ ايكشهٕ،
ريو ، ؾًُا أنجاشٚا   َٔ ٜكٍٛ: قش بٛا ٜهتب يهِ نتابٶا ٫تلًٗٛا بعذٙ، َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ غرل

اهلل: ؾهإ ٜكٍٛ ابٔ عبااغ:   قاٍ عبٝذ«. قَٛٛا: »ملسو هيلع هللا ىلص ايًٖػٛ ٚا٫خت٬ف قاٍ سطٍٛ اهلل
ٕٻ  ٌٻ ايشص١ٜٹ َاإ ٚباٌ إٔ ٜهتاب شلاِ رياو ايهتااب ;       ملسو هيلع هللا ىلصساٍ بٌ سطاٍٛ اهلل   ايشص١ٜ ن

عُش بٔ اـطاب  . ٚؾٝ٘ تظ١ُٝ ايكا٥ٌ بأْ٘ ٖٛ (4)ٚسٚاٙ ايبخاسٟ أٜلٶا اَ (3)٫خت٬ؾِٗ ٚيػط٘
قااٍ:   عٔ طعٝذ بٔ دابرل  ٚسٚاٙ َظًِ بًؿٜ هخش (5)"سكٞ اهلل عٓ٘" ، ٚنزيو سٚاٙ َظًِ

ٌٻ دَع٘ اؿـا٢، ؾكًات:    اـُٝع، َٚاقاٍ ابٔ عباغ : ّٜٛ  ّٜٛ اـُٝع    ثِ به٢ ست٢ ب
ا٥تاْٛٞ  »ٚدعا٘ ، ؾكااٍ:    ملسو هيلع هللا ىلصّٜٛ اـُٝع؟  قاٍ: اػاتذٻ بشطاٍٛ اهلل    ابٔ عباغ، َٚا ٜا

ػاأْ٘ ؟   ٜٓبػٞ عٓذ ْيب تٓاصع ، ٚقاايٛا َاا   ، ؾتٓاصعٛا َٚا«تلًٗٛا بعذٟ أنتب يهِ نتابٶا ٫
، ؾايزٟ أْاا ؾٝا٘ خارل، أٚؿاٝهِ باج٬خ: أخشداٛا       دعْٛٞ »؟ اطتؿُٗٛٙ؟ ، قاٍ:  (1)أٖذش

  ِ قااٍ: ٚطاهت عأ     ،«إؼشنٌ َٔ دضٜش٠ ايعشب، ٚأدٝضٚا ايٛؾذٳ بٓشٛ َانٓات أدٝاضٖ

                                                           

 .157سلشٙ إٛت اْٛش إعذِ ايٛدٝض ق  أ٣:ايبٓا٤ يًُؿعٍٛ ( 2)

ٚٚؾاتا٘   –ٚطًِ  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘–ؾتح ايباس٣ بؼش  ؿشٝح ايبخاس٣ نتاب إػاص٣ باب َشض ايٓب٢ ( 3)
 .4432  سقِ 8/477ٚاْٛش ؾتح ايباس٣ 

 1177-3/1176أخشد٘ ايبخاس٣ ؾا٢ ؿاشٝش٘ نتااب إشكا٢ بااب قاٍٛ إاشٜض قَٛاٛا عٓا٢          ( 4)
ٚؾ٢ نتاب اٱعتـااّ بايهتااب   5669  سقِ 268-11/267ٚاْٛش ؾتح ايباس٣ 5731  سقِ 

 .7366ٚايظ١ٓ باب نشا١ٖٝ اٱخت٬ف   سقِ 

-11/74اي٣ٚٛٓ نتاب ايٛؿ١ٝ باب تشى ايٛؿ١ٝ ٕٔ يٝع ي٘ ػ٧ ٜٛؿا٢ ؾٝا٘   ؿشٝح َظًِ بؼش  ( 5)
 .1637سذٜح سقِ 75

ٖٴذاشّا ٖٚاٛ اطاتؿٗاّ اطاتٓهاس٣ ٜٓٛاش ؾاتح ايبااس٣ ٫بأ          ( 1) ٖٴذشّا  أ٣ قااٍ :  أٖذش أ٣ : أٖز٣ ، أٚ أ
 .8/478سذش
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أتاٙ بعض أؿشاب٘ ٗ َشك٘ ايزٟ  ملسو هيلع هللا ىلص. َع٢ٓ اؿذٜح إٔ ايٓيب (2)ايجايج١، أٚقاشلا ؾأْظٝتٗا
ا٥تاْٛٞ  : » ملسو هيلع هللا ىلصِ ايٓيب َات ؾٝ٘ ، ٚنإ ريو ّٜٛ اـُٝع قبٌ َٛت٘ بج٬ث١ أٜاّ، ؾكاٍ شل

قذ غًب عًٝ٘  ملسو هيلع هللا ىلصبٔ اـطاب: إٕ ايٓيب  ، ؾكاٍ عُش«تلًٛا بعذٟ أنتب يهِ نتابٶا ٫
ايٛدع ، ٚسظبٓا نتاب اهلل، ؾكااٍ بعاض ايـاشاب١ بكاٍٛ عُاش "سكاٞ اهلل عٓا٘" ، ٚقااٍ         

ٖٳذٳشٳ بعلِٗ إْهاسٶا اطتؿٗاّ اطتٓهاسٟ  أٟ: أٖزٳ٣ سطٍٛ اهلل؟  ٖٚٛ ؟ سطٍٛ اهلل عًِٝٗ: أ
، ؾأَشِٖ ايٓيب ملسو هيلع هللا ىلصِ يًزٜٔ ٜكٛيٕٛ سظبٓا نتاب اهلل، ؾتٓاصعٛا ٗ ريو علش٠ ايٓيب َٓٗ

ا٭خش٣ اييت عٓذ َظًِ أْا٘   ٚٗ ايشٚا١ٜ إٔ ىشدٛا َٔ عٓذٙ ٕا سـٌ َِٓٗ ريو. ملسو هيلع هللا ىلص
ع٢ً  ؾهإ ابٔ عباغ ٜتشظٻش  «.…دعْٛٞ ،ؾايزٟ أْا ؾٝ٘ خرل، أٚؿٝهِ بج٬خ»قاٍ شلِ: 

 تاب.شلزا ايه ملسو هيلع هللا ىلصعذّ نتاب١ ايٓيب 
 

، ٚإٔ ايـٛاب نإ َعا٘   (3)ايعًُا٤ فُعٕٛ ع٢ً إٔ ؾعٌ عُش ٖزا َعذٚد ٗ قاطٓ٘       
اطتـٛب سأٜ٘ بإقشاسٙ ي٘ عًٝ٘. ٚيٛنإ ايـٛاب إٔ ٜهتب شلِ ٕا عذٍ   ملسو هيلع هللا ىلص ٚإٔ ايٓيب

َٶا ;إر ناْت ٖازٙ اؿادثا١ ٜاّٛ ا    ـُاٝع ، ٚٚؾاا٠   عٔ ريو، خاؿ١ ٚأْ٘ عاؾ بعذ ريو أٜٻا
 ناْت ّٜٛ اٱثٌٓ. ملسو هيلع هللا ىلص سطٍٛ اهلل
ٕٻ ايـشاب١ اختًؿٛا علاش٠ ايآيب               ٖاٌ ٜٳهتٴاب أّ ٫،    ملسو هيلع هللا ىلصؾشاؿٌ ا٭َش إرٕ أ

ٜهتب ، ٚسأٟ غرلٙ َٔ ايـشاب١ إٔ ٜهتب، ؾُاٍ ايآيب   بٔ اـطاب إٔ ٫ ٚنإ سأٟ عُش
أَاا أَاشٙ شلاِ بايكٝااّ      إٍ سأٟ عُش ، بإٔ أقشٙ عًٝ٘، ٚريو بذلنا٘ ايهتابا١ شلاِ ،     ملسو هيلع هللا ىلص

عأ   ملسو هيلع هللا ىلصعاذٍ   ؾًتٓاصعِٗ ٚإنجاسِٖ ا٫خت٬ف ، ٚيٛ نإ ايـاٛاب إٔ ٜهتاب شلاِ ٕاا    
 َعـّٛ عٔ اـطأ ؾُٝا ٜتعًل بأَٛس ايشطاي١.  ريو ، ٖٚٛ

َٻا ايظبب ايزٟ دعا  قاٌَ: ايعًُا٤ ي٘ عذ٠ سكٞ اهلل عٓ٘" إٔ ٜكٍٛ ريو ؾزنش عُش" أ

                                                           

 .1637ؿشٝح َظًِ بؼش  اي٣ٚٛٓ سذٜح سقِ ( 2)

 .11/77اب تشى ايٛؿ١ٝ ٕٔ يٝع ي٘ ػ٧ ٜٛؿ٢ ؾٝ٘ ( َظًِ بؼش  اي٣ٚٛٓ نتاب ايٛؿ١ٝ ب3)
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 بأْ٘ نإ ساٍ إشض.  نتاب٘ ٖزآَٗا: أْ٘ خؼٞ إٔ ٜطعٔ إٓاؾكٕٛ ٗ
إر غًب٘ ايٛداع، ؾهاشٙ إٔ ٜهِّؿا٘ ٗ ٖازٙ اؿايا١        ملسو هيلع هللا ىلصَٚٓٗا: أْ٘ أساد ايذلؾٝ٘ عٔ ايٓيب 

 َاٜؼلٸ عًٝ٘.
أساد اختباسِٖ ؾٗذ٣ اهلل عُش ٕشادٙ، ٚخؿٞ ريو ع٢ً ابٔ عباغ،   ملسو هيلع هللا ىلص َٚٓٗا: إٔ ايٓيب

َٶااا ٚمل ٜعاااٚد أَااشِٖ باازيو، ٚيٛ ملسو هيلع هللا ىلصٚشلاازا عاااؾ  نااإ ٚادبٶااا مل ٜذلناا٘ بعااذ ريااو أٜا
 .(1)٫خت٬ؾِٗ

ُٶا ي٘، أعًِ ايٓاغ ب٘، ملسو هيلع هللا ىلصأؿشاب ايٓيب         ٚقذ ٜكاٍٛ قا٥اٌ: نٝاـ     ٚأنجشِٖ تعٛٝ
 إٔ ىتًؿٛا عٓذٙ؟  ملسو هيلع هللا ىلص٭ؿشاب ايٓيب   داص

ًاٗا عأ   ٜٓك خ٬ف بٌ ايعًُا٤ ٗ إٔ ا٭ٚاَش قاذ ٜكاسْٗاا َأ ايكاشا٥ٔ َاا      ؾاؾٛاب: أْ٘ ٫
ٍٸ عًا٢    ملسو هيلع هللا ىلصريو ، ؾًعً٘  اٱباس١ أٚغرل أؿًٗا ؾٝٓكًٗا يًٓذب أٚ ٚٗش َٔ ايكشا٥ٔ َاا د

أَش، نُا سادعا٘   أْ٘ مل ٜٛدب عًِٝٗ ريو، ٚقذ نإ ايـشاب١ ٜشادعْٛ٘ أسٝاْٶا ٗ بعض َا
 .(2)ريو ٗ ػإٔ أطش٣ بذس، ٚغرل عُش

 َا ايزٟ أساد ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ إٔ ٜهتب٘؟
نتابت٘، ؾزٖب بعلاِٗ إٍ إٔ إاشاد    ملسو هيلع هللا ىلصأساد ايٓيب  ـ أٌٖ ايعًِ ٗ ؼذٜذ َااختً     

 ٜكع خ٬ف ؾٝٗا ، ٚقاٍ بعلِٗ: إشاد ؼذٜذ َٔ اـًٝؿ١ َٔ بعاذٙ، ٚرناش   ا٭سهاّ نٞ ٫
 (3)«سظبٓا نتاب اهلل » ٜٚذٍ عًٝ٘ قٍٛ عُش: إٔ ا٭ٍٚ أٚٗش، ابٔ سذش

                                                           

ؾتح 79-11/77ػش  اي٣ٚٛٓ ع٢ً ؿشٝح َظًِ 1/189اْٛش ػش  ؿشٝح ايبخاس٣ ٫بٔ بطاٍ ( 1)
 .1/285، ايتٛػٝح ػش  اؾاَع ايـشٝح يًظٝٛط٢ 8/134ايباس٣ ٫بٔ سذش

 .5/379اْٛش انُاٍ إعًِ بؿٛا٥ذ َظًِ ( 2)

  سقااِ 2/887ٚٚؾاتاا٘  ملسو هيلع هللا ىلصب إػاااص٣ باااب َااشض ايٓباا٢ أخشداا٘ ايبخاااس٣ ؾاا٢ ؿااشٝش٘ نتااا( 3)
 .4432  سقِ 479-8/478ٚاْٛش ؾتح ايباس٣ 4476
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ٕٻ »ٚقااٍ   ملسو هيلع هللا ىلصايآيب    كٞ اهلل عٓ٘ ٜٚكٛيٕٛ: إْ٘ سدٸ أَشس ايؼٝع١ ٜطعٕٓٛ ٗ عُش       إ
نتابت٘ ٖٛ إٔ ٜعٗذ باـ٬ؾ١ َٔ بعذٙ يعًٞ  ملسو هيلع هللا ىلص، ٚإٔ ايزٟ أساد ايٓيب « سطٍٛ اهلل ٖذٳش

 .(4)بٔ أبٞ طايب "سكٞ اهلل عٓ٘"

إٔ ٖزا ايكاٍٛ مل ٜكًا٘ أساذ َأ ايـاشاب١ عًا٢ ٦ٖٝا١ اٱخبااس ، نُاا ٖاٛ ٚاكاح ٗ                 
عًا٢ َأ ٜكاٍٛ: سظابٓا نتااب اهلل ،       اٜات إزنٛس٠، ٚإِا قٌٝ ع٢ً ٦ٖٝا١ ا٫طاتٓهاس  ايشٚ

ْٙ يًشاذٜح، ٖٚاٛ ٗ سكٝكتٹا٘ إطاا٠٤ يًآيب       ُٴِٗ ٖزا َؾِٗ َػًٛ ; إر ؾٝا٘ اتٗااّ    ملسو هيلع هللا ىلصؾؿٗ
 بتظًٓ٘ أؿشاب٘ عًٝ٘ ،ٚساػاِٖ إٔ ٜهْٛٛا نزيو "سكٛإ اهلل عًِٝٗ".

 ايكا٥ٌ إرٕ. بٔ اـطاب، ؾًٝع ٖٛ ع٢ً عُش ثِ إٕ َٔ قاٍ ريو إِا قاي٘ إْهاسٶا
ٜشدټ ٖزٙ ايؼټاب١ٗ ، باٌ إْٗاا ٖتٳٓعا١ عكًّاا ; إر يٛناإ        ٚقذ رنشْا ٗ  َع٢ٓ اؿذٜح َا     

ٞٸ     ملسو هيلع هللا ىلص ٜكٛيٕٛ ؾًُارا مل ٜهتب ايٓيب ا٭َش نُا ايهتاب بعذ ريو؟  ٕٚاارا مل ٜشاداع عًا
نااْٛا ٜشغبإٛ ٗ   ٗ ريو؟ َٚا ايزٟ دعٌ أؿاشاب٘ ايازٜٔ    ملسو هيلع هللا ىلص"سكٞ اهلل عٓ٘" ايٓيب  

داَاٛا   نتابت٘ ايهتابٳ ٜظهتٕٛ عٔ  سأِٜٗ ، ٫ٚ ٜشادعْٛ٘ بؼاإٔ ايهتااب َاش٠ هخاش٣ َاا     
 َعتكذٜٔ أْ٘ اؿل؟

 ٚاـ٬ؿ١: إٔ ٖزا اؿذٜح ٫  سذٻ١ شلِ ؾٝ٘ ، بٌ ٖٛ َٔ َٓاقب عُش"سكٞ اهلل عٓ٘".

               ٛ نتابا١ ٚؿاٝت٘    ملسو هيلع هللا ىلصٍ طأعشض ٗ ٖزا ايبشح إختـش ٚاقعا١ قاٚيا١ ايشطا
ٚدعا٘    ملسو هيلع هللا ىلصٚاييت عشؾت بشص١ٜ ّٜٛ اـُٝع ٚايٛؿ١ٝ َلُْٛٗا ايعاّ " ٕا إػاتذ باايٓيب   

  غًبا٘     إٕ ايآيب   :  إ٥تْٛٞ بكًِ ٚ ٚسق١ أنتب يهِ نتابّا ٫ تلًٛا بعذٙ ، قاٍ عُاش     قاٍ : 
قَٛاٛا  : "  ملسو هيلع هللا ىلص ايًػ٘ ؾكااٍ ايشطاٍٛ "     ايٛدع ٚعٓذْا نتاب اهلل سظبٓا ؾاختًؿٛا ٚنجش 

                                                           

 .152، 126-125اْٛش نؼـ ا٭طشاس يًخ٢ُٓٝ ق ( 4)
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 عين ٫ٚ ٜٓبػٞ عٓذٟ ايتٓاصع". 

باد٨ رٟ بذأ إٔ سل " ايٛؿ١ٝ " سل َهؿٍٛ يًذُٝع ، إٕ نإ سطا٫ٛ أٚ ٚيٝاا   
أٚ ػٝخ قب١ًٝ أٚ ؾشدا عادٜا ، ٗ َػض٣ ٖازٙ ايٛاقعا١ اؾًاٌ إظاتكا٠ َأ َاأثٛس ايتاا سٜاخ         

يٓا ٚقؿا١   بأسبع١ أٜاّ ، ٫ بذ يٓا إٔ ٜهٕٛ ملسو هيلع هللا ىلصاٱط٬َٞ ، اييت سذثت قبٌ ٚؾا٠ ايشطٍٛ 
 ؟.َٔ نتاب١ ٚؿٝت٘ ؟ َٚٔ إظتؿٝذ ملسو هيلع هللا ىلصتأٌَ ٚتظا٩ٍ ٚؼًٌٝ ، ٖٚٛ ٕارا َٓعٛا ايشطٍٛ 

ٗ ايبذا١ٜ يٓأخز ؾهش٠ عٔ َع٢ٓ ن١ًُ ٚؿ١ٝ يػٜٛا ٚؾكٗٝا ، ؾايٛؿ١ٝ يػٜٛا ، ٖٞ ) ايٛؿٌ ، 
َأخٛر٠ َٔ ٚؿٝت ايؼ٧ أٚؿٝ٘ . ٚايٛؿ١ٝ ٖٞ اٱٜـا٤ ، ٚتطًل َع٢ٓ ايعٗذ إٍ ايػارل ٗ  

اّ بؿعٌ أَش ، ساٍ سٝات٘ أٚ بعذ ٚؾات٘ ، ٜكاٍ : أٚؿٝت إيٝا٘ : أٟ دعًتا٘ ٚؿاّٝا ٜكاّٛ     ايكٝ
ع٢ً َٔ بعذٙ . ٚ ٖزا إع٢ٓ اػتٗش ؾٝ٘ يؿٜ : ايٛؿا١ٜ ( ، ٚرات إـذس ٜاش٣ إٔ ايؿكٗاا٤   
ؾشقٛا بٌ ايًؿٌٛ ؾكايٛا ) إٕ َع٢ٓ أٚؿاٝت إيٝا٘ : عٗاذت إيٝا٘ باٱػاشاف عًا٢ ػا٪ٕٚ        

خـٛا ٖزا بايٛؿا١ٜ ٚ اٱٜـا٤ ٚ َع٢ٓ أٚؿٝت ي٘ : تدلعت ي٘ ٚ ًَهت٘ ايكاؿشٜٔ َج٬ّ . ٚ 
ٚ تطًل أٜلّا ع٢ً دعٌ إاٍ يًػرل : ٜكاٍ : ٚؿٝت بهزا أٚ  َا٫ّ ٚ غرلٙ  ٚخـٛٙ بايٛؿ١ٝ

أٚؿٝت بهزا ، أٟ دعًت٘ يا٘ ، ٚ ايٛؿااٜا ْاع ٚؿا١ٝ تعاِ ايٛؿا١ٝ بإااٍ ٚ اٱٜـاا٤ أٚ         
ٜٔ كتًؿٌ َزٖبٝا ؾُٝا ٜتعًل بايٛاقع١ ٚؿا١ٝ ايشطاٍٛ    ... ٚا٭ٕ طأطشد تؿظرل (1)ايٛؿا١ٜ (

ٞټ  ؾعٔ ابٔ عباغ  .ملسو هيلع هللا ىلص ُٻا سٴلٹشٳ ايٓٻبٹ ٍٳ : َي ُٳاشٴ   ملسو هيلع هللا ىلصَقا ِٵ عٴ ٔٗ ٍٷ ؾٹٝ ٚٳؾٹٞ اِيبٳٝٵتٹ ٔسدٳا ٍٳ :  َقا
ٍٳ : ٔٴ اِيخٳٖطابٹ َقا ٕٻ  بٵ ُٳاشٴ : ٔإ ٍٳ عٴ ٙٴ ( َقا ٔٵ تٳلٹًٗٛا بٳعٵذٳ ِٵ نٹتٳابٶا َي ِٻ َأِنتٴبٵ َيُه ًُ ٖٳ ٞٻ   )   ملسو هيلع هللا ىلصايٓٻبٹا

ـٳ    ٚٳاخٵتٳًَا ٘ٹ ،  ٕٴ َؾشٳظٵبٴٓٳا نٹتٳاابٴ ايًٖا ِٵ اِيُكشٵه ٚٳعٹٓٵذٳُن ٛٳدٳعٴ  ٘ٴ اِي ُٴٛا ،     َغًَبٳ ـٳا ٚٳاخٵتٳ ٌٴ اِيبٳٝٵاتٹ ،  ٖٵا َأ
٘ٹ  ٍٴ ايًٖ ِٵ سٳطٴٛ ٍٴ َقش بٴٛا ٜٳِهتٴبٵ َيُه ٔٵ ٜٳُكٛ َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ ُٹ ٔٵ      ملسو هيلع هللا ىلصَؾ َٳا ِٵ  ٗٴ َٹآٵ ٚٳ ٙٴ ،  ٔٵ تٳلٹاًٗٛا بٳعٵاذٳ نٹتٳابٶا َي

ٞ  ٜٳ ٚٳايٹاخٵتٹًَافٳ عٹٓٵذٳ ايٓٻبٹ  َ٘ ُٻا َأِنجٳشٴٚا ايًٖػٳ ًَ ُٳشٴ ، َؾ ٍٳ عٴ َٳا َقا ٍٴ  َٴٛا عٳٓ ٞ (  ملسو هيلع هللا ىلصُكٛ ٍٳ : ) ُقٛ َقا
ٍٔ ايًٖا        ٔٳ سٳطٴاٛ ٍٳ بٳاٝٵ َٳاا سٳاا ٌٻ ايشٻٔصٜٻا١ٹ  ٕٻ ايشٻٔصٜٻ١َ ُنا ٍٴ : ٔإ ٔٴ عٳبٻإغ ٜٳُكٛ ٕٳ ابٵ ٘ٹ : َؾَها ٍٳ عٴبٳٝٵذٴ ايًٖ  ٘ٹَقا

                                                           

 672ٚإعذِ ايٛدٝض ق 675ْٛش كتاس ايـشا  ق ( 1)
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ٔٳ ملسو هيلع هللا ىلص ِٵ رٳيٹَو ايهتاب َٔ اخت٬ؾِٗ ٚيػطِٗ( ٚٳبٳٝٵ ٗٴ ٕٵ ٜٳِهتٴبٳ َي  .(1)َأ
٭ؿشاب٘ ايزٜٔ سلاشٚٙ ٗ َشكا٘ بإسلااس ٚسقا١ ٚقًاِ        ملسو هيلع هللا ىلص أَش ايٓيب                

يًُٝٞ عًِٝٗ ػ٦ّٝا مل ٜهٔ ٜتعًل بٛسٞ دذٜاذ ، مل ٜبًػا٘ يًٓااغ ، ٫ٚ باأَش ػاشعٞ وتادا٘       
 َا سـٌ  ٚايذيٌٝ ع٢ً ريو :ايٓاغ ٗ دِٜٓٗ ، ثِ تشى إع٬َِٗ ب٘ ٭دٌ 

ٜاّٛ اٱثآٌ ، أٟ : بعاذٙ     ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ٖزٙ اؿادث١ ناْت ّٜٛ اـُٝع ، ٚقذ تٛٗ ايٓيب  -أ
بأسبع١ أٜاّ ، ٚنإ بإَهاْ٘ ايطًب َٔ هخشٜٔ نتاب١ ريو ايهتاب ، ؾًُاا مل ٜؿعاٌ : عًُٓاا    

 أْ٘ مل ٜهٔ ٚسّٝا ؾٝهتُ٘ .

ًٻ اهلل تعااٍ   بأْ٘ قذ ب ملسو هيلع هللا ىلصإٔ اهلل تعاٍ قذ أث٢ٓ ع٢ً ْبٝ٘  -ب ًٖؼ َا أٚسٞ إيٝ٘ ، ٚقذ اَا
ٖٛ َٔ  ملسو هيلع هللا ىلصع٢ً ٖزٙ ا٭١َ بإنُاٍ ايذٜٔ ، ٚإُاّ ايٓع١ُ ، ٚايكٍٛ بإٔ َا مل ٜهتب٘ ايٓيب 

ايذ ٜٔ ايزٟ ؼتاد٘ ا٭١َ عا١َ ، ؾٝ٘ اتٗاّ يًٓيب "ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ" بعذّ تبًٝؼ ايشطاي١ ، 
  ٍ ايذٜٔ ٚإُاّ ايٓع١ُ ع٢ً ايعباد .ٚؾٝ٘ تهزٜب هلل تباسى ٚتعاٍ ٗ خدلٙ بإنُا

ٗ ؾٗاِ أَاشٙ ،    ملسو هيلع هللا ىلص ٜٚ٪ٜذ َا رنشْاٙ : اخت٬ف ايـشاب١ ايازٜٔ نااْٛا َاع ايآيب     -ز
ٚايٛقٛف ع٢ً سكٝك١ َعٓاٙ ; ٚإ٫ يظاسع اؾُٝع إٍ تٓؿٝزٙ ، ٚقذ ثبت عِٓٗ أْٗاِ خًعاٛا   

، ؾٗاٌ َجاٌ ٖا٪٤٫    ْعاشلِ ٗ ايـ٠٬ جملشد س٩ٜت٘ ىًع ْعً٘ ؾٝٗا ، ٚدٕٚ إٔ ٜاأَشِٖ بازيو   
ىايؿٕٛ أَشّا ٜعتكذْٚ٘ َٔ ايٛسٞ ؟  ساػاِٖ ، ٚيزيو قاّ بعلِٗ بإسلااس ٚسقا١ ٚقًاِ ،    

قذ ٜهٕٛ غًب٘ ايٛدع ،  ملسو هيلع هللا ىلص ، ٚاَتٓع هخشٕٚ ، ٚاٌْ أْ٘ ملسو هيلع هللا ىلصنُا طًب َِٓٗ ْبِٝٗ 
أٚ ٜهٕٛ أَشٙ إسػاد عضَ٘ ع٢ً ايهتاب١ : إَا إٔ ٜهٕٛ بٛسٞ ْظاخ ، أٚ بادتٗااد تابٌ إٔ    

ِٻ بايهتاب سٌ ٚٗش ي٘  ملسو هيلع هللا ىلص:ٚنإ ايٓيب  -سٓ٘ اهلل  –تشن٘ قاٍ ايٟٓٛٚ  إـًش١ ٗ ٖ
أْ٘ َـًش١ ، أٚ أٚس٢ إيٝ٘ بزيو ، ثاِ ٚٗاش إٔ إـاًش١ تشنا٘ ، أٚ أٚساٞ إيٝا٘ بازيو،        

                                                           

سذٜح 80-11/76َظًِ بؼش  اي٣ٚٛٓ نتاب ايٛؿ١ٝ باب تشى ايٛؿ١ٝ ٕٔ يٝع ي٘ ػ٧ ٜٛؿ٢ ب٘ ( 1)
 1637سقِ 
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 .(2)ْٚظخ ريو ا٭َش ا٭ٍٚ
قذ أٚؿ٢ باـ٬ؾ١ بعذٙ يعًٞ بٔ أباٞ طاياب    ملسو هيلع هللا ىلصٚايشاؾل١ ٜضعُٕٛ إٔ ايٓيب            
عٓ٘" ، ؾُا شلِ ٚشلزٙ اؿادث١ ، َٚا سادتِٗ يًت٬عب بٗا ، ٚادعاا٤ أْا٘ أساد إٔ    "سك٢ اهلل

ٜهتب ٚؿ١ٝ يعًٞ بعذٙ ؟ ٕٚارا ٫ تهٕٛ ايٛؿ١ٝ اييت ناْت طتهتب ٗ ٖزا ايهتاب : ٖٞ 
َٳأ   -سٓا٘ اهلل   –ٚؿٝت٘ ٭بٞ بهش "سك٢ اهلل عٓ٘ " باـ٬ؾ١ َٔ بعذٙ ؟ قاٍ ابٔ تُٝٝا١   ٚ:

ب نإ غ٬ؾ١ عًٞ : ؾٗٛ كاٍ ، باتؿام عا١َ ايٓاغ ، َٔ عًُا٤ ايظآٻ١  تِٖٛ إٔ ٖزا ايهتا
، ٚايؼٝع١ ، أَا أٌٖ ايظٓٻ١ : ؾُتؿكٕٛ ع٢ً تؿلٌٝ أبٞ بهش ٚتكذّ٘ ، ٚأَا ايؼٝع١ ايكا٥ًٕٛ 
ـٸّا دًٝٸاّا   بإٔ عًٝٸّا نإ ٖٛ إظتشل يٲَا١َ : ؾٝكٛيٕٛ : إْ٘ قذ ْٴفٻ ع٢ً إَاَت٘ قبٌ ريو ْ

ّا ، ٚس٦ٓٝز ؾًِ ٜهٔ وتاز إٍ نتاب ٚقذ دا٤ ٗ َٛقع " َشنض ايؼٝع١ ايعا١ٕٝ ٚاٖشّا َعشٚؾ
ِٵ نٹتٳابٶاا     ملسو هيلع هللا ىلص" سٍٛ َٓع بعض ايـشاب١ سطٍٛ اهلل   ِٻ َأِنتٴابٵ َيُها ًُ ٖٳ َٔ نتابت٘ يًٛؿ١ٝ )
ٙٴ . ؾكاٍ عُش : إٕ ايٓيب   ٔٵ تٳلٹًٗٛا بٳعٵذٳ قذ غًب عًٝا٘ ايٛداع ٚعٓاذنِ ايكاشهٕ ،      ملسو هيلع هللا ىلصَي

 ، ؾاختًـ أٌٖ ايبٝت ، ؾاختـُٛا ، َِٓٗ َٔ ٜكٍٛ : قشبٛا ٜهتاب يهاِ   سظبٓا نتاب اهلل
نتابا ئ تلًٛا بعذٙ ، َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ َا قااٍ عُاش . ؾًُاا أنجاشٚا ايًػاٛ        ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

: قَٛٛا . قاٍ عبٝذ اهلل : ٚنإ ابٔ عبااغ   ملسو هيلع هللا ىلصٚا٫خت٬ف عٓذ ايٓيب ، قاٍ سطٍٛ اهلل 
  ٌ ٚباٌ إٔ ٜهتاب شلاِ رياو      ملسو هيلع هللا ىلصسطاٍٛ اهلل    ٜكٍٛ : إٕ ايشص١ٜ نٌ ايشص١ٜ َا سااٍ با

ايهتاب َٔ اخت٬ؾِٗ ٚيػطِٗ "ٚٗ ؿشٝح َظًِ ، نإ سدِٖ : " ؾكايٛا : إٕ سطاٍٛ اهلل  
ٜٗذش " ٚٗ سٚا١ٜ : " .. ؾكاٍ عُاش نًُا١ َعٓاٖاا إٔ ايٛداع قاذ غًاب عًا٢ سطاٍٛ اهلل          

قاذ  ثِ قاٍ : عٓاذْا ايكاشهٕ ، سظابٓا نتااب اهلل " ، سٝاح ػاذ إٔ نًُا١ ٜٗذاش          ملسو هيلع هللا ىلص
 ا٭خرل٠ َا َعٓاٙ أْ٘ ايٛدع ) ا٭نجش تٗزٜبا ( . اطتبذيت ٗ ايشٚا١ٜ

 ملسو هيلع هللا ىلصٚبااايتُعٔ ٗ ايشٚاٜااات أعاا٬ٙ ، ْتااٝكٔ إٔ أٍٚ َاأ ٚؿااـ ايشطااٍٛ      
                                                           

سذٜح 80-11/76َظًِ بؼش  اي٣ٚٛٓ نتاب ايٛؿ١ٝ باب تشى ايٛؿ١ٝ ٕٔ يٝع ي٘ ػ٧ ٜٛؿ٢ ب٘ ( 2)
                  1637سقِ  
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باشلذشإ إِا ٖٛ عُش بٔ اـطاب ٚايزٟ أٜذٙ ٗ ريو بعض اؿاكشٜٔ َٔ ايـشاب١ ٖا أد٣ 
قَٛاٛا عاين " . ٚاؿكٝكا١ إٔ ٖازٙ      إٍ غلب ايشطٍٛ ، ٚطشدٙ إٜاِٖ َٔ فًظا٘ بكٛيا٘ :"  

، ٚايايت   ملسو هيلع هللا ىلصاؿادث١ ٜؿِٗ َٓٗا بذٕٚ أدْا٢ ػاو إطاا٠٤ إٍ ػاخف ايشطاٍٛ ايهاشِٜ        
ناْت ؿذ١َ نبرل٠ يٞ يذ٣ عًُٞ بٗا ، ٚاييت سظب ٚين هٌٗ سذٚثٗا ايػايبٝا١ ايعُٛا٢   

ٛا بٗاا  َٔ أٌٖ ايظ١ٓ بايشغِ ٖا ؼٜٛ٘ َٔ أٖٛاٍ   ٚنجرلا ٖٔ أزلعتِٗ ٖزٙ اؿادث١ مل ٜـاذق 
َٔ ٍٖٛ ايـذ١َ ، بٌ إٕ بعلِٗ أقظِ ا٭ّاإ ايػا٬ٚ بأْا٘ إرا ؿاذم ؾعا٬ ٚداٛد ٖازٙ        
اؿادث١ ٗ ؿشٝح ايبخاسٟ ، ؾإْ٘ ئ ٜٛثل بعذ ريو بأٟ سٚا١ٜ ٗ ٖزا ايـشٝح . ٚبعلِٗ 
ؿذم ٖزٙ ايشٚا١ٜ ٚيهٓ٘ يذ٣ ايعًِ بإٔ اـًٝؿا١ عُاش ٖاٛ ايازٟ أٍٚ َأ سَا٢ ايشطاٍٛ        

ٜذا ٚسؾض ايتـذٜل بازيو ، باٌ ٚقاشس عاذّ ايٛثاٛم بـاشٝح       باشلذشإ غلب غلبا ػذ
ايبخاسٟ أٚ بأٟ َٔ نتب اؿذٜح اييت تشٟٚ َجٌ ٖازٙ ايشٚاٜاات ايايت تظا٧ إٍ ايظاًـ      
ايـاحل ع٢ً سذ سأٜ٘   ٚطش ايذٖؼ١ ٗ ٖزٙ اؿادث١ ٖٛ أْ٘ نإ ٜٓبػٞ ع٢ً ْٝع ايـاشاب١  

ب٘ يٛ ايتضَٛا ٚأطاعٛا نُا ٜٛٗش  اؿاكشٜٔ ، إٔ ٜكذَٛا دٕٚ أد٢ْ تأخرل َا أَشِٖ ايشطٍٛ
َٔ ايشٚا١ٜ ٖزٙ ، َٚٔ نإ َٔ أٌٖ ايظ١ٓ يٝتٛقع إٔ هخش يكا٤ بٌ ايشطٍٛ ٚنباس ايـشاب١ 
اْت٢ٗ بطشدٙ إٜاِٖ َٔ فًظ٘ بعذ إٔ ٚدعٛٙ بتًو ايه١ًُ إ٪١ٕ ٚاييت ٫ وتُاٌ شلاا طا٣ٛ    

ٟ " ٚايعٝاار بااهلل ،   َع٢ٓ ٚاسذ ٚقذ رنشٙ ايٟٓٛٚ ٗ ػشس٘ ع٢ً ؿشٝح َظًِ بأْ٘ " اشلز
ٚنُا رنش اٱَاّ ػشف ايذٜٔ : ٚإرا تأًَت ٗ قٍٛ ايشطٍٛ : " هتْٛٞ أنتب يهاِ نتاباا   
ئ تلًٛا بعذٙ " . ٚقٛي٘ ٗ سذٜح ايجكًٌ : ) إْٞ قذ تشنت ؾٝهِ َا إٕ ُظاهتِ با٘ يأ    

أساد تعًِ إٔ إكـٛد ٗ اؿاذٜجٌ ٚاساذ ، سٝاح     (1)تلًٛا ، نتاب اهلل ٚعذلتٞ أٌٖ بٝيت (

                                                           

ُٳٝذ ٗ َظٓذٙ 1) ٚ أخشد٘ ايذلَزٟ ؾ٢ طٓٓ٘ نتاب إٓاقب بااب  240( إطٓادٙ كعٝـ أخشد٘ عٳبٵذٴ بٔ سٴ
إهٓاض اٱطا٢َ٬ ، ٚاؿاذٜح كاعٻؿ٘      ٙ 4155  سقاِ   2/962 ملسو هيلع هللا ىلصَٓاقب أٌٖ بٝات ايٓبا٢   

: طٴ٦ٌ عٓ٘ أٓذٴ بٔ سٓبٌ، ؾلعٻؿ٘، ٚكعٻؿ٘ غرلٴ 7/394اٱَاّ أٓذ; قاٍ ابٔ تُٝٝٻ١ ٗ َٓٗاز ايظ١ٓ  
 ٚاسذ َٔ أٌٖ ايعٹًِ، ٚقايٛا: ٫ ٜـحټ، ٚؿشٻش٘ ا٭يباْٞ ٗ ؿشٝح طٓٔ ايذلَزٟ.
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ايشطٍٛ ٗ َشك٘ إٔ ٜهتب شلِ تؿـٌٝ َا أٚدب٘ عًِٝٗ ٗ سذٜح اياجكًٌ ، ٚيهٓا٘ عاذٍ    
عٔ ايهتاب١ بعذ نًُتِٗ تًو اييت ؾاد٪ٚٙ بٗا اكطشت٘ إٍ ايعذٍٚ ي٬٦ ٜؿتح ايبعض بابا إٍ 

إر مل ٜبل أثش يهتاب١ ايهتاب طا٣ٛ ايؿتٓا١ ٚا٫خات٬ف َأ بعاذٙ ٗ أْا٘        -ايطعٔ ٗ ايٓب٠ٛ 
أّ مل ٜٗذش ، نُا اختًؿٛا بزيو ٗ سلاشت٘ نُاا ٜٛٗاش     -ٚايعٝار باهلل  -نتب٘  ٖذش ؾُٝا

َٔ خ٬ٍ ا٭سادٜح ايظابك١ ، ٚقذ انتؿٛا َا عٓذِٖ َٔ ايكشهٕ ٚدٛصٚا ٭ْؿظِٗ ايعذٍٚ 
عٔ ن٬ّ ايٓيب ٖٚٛ ٗ ساٍ إشض ، ٚنأِْٗ قذ ْظٛا َا قاي٘ دٌ ٚع٬ ٗ سل ْبٝ٘ ايهشِٜ 

( :ٔٔ َٳا ٜٳٓٵطٹلٴ عٳ ٛٳ٣ ) ٚٳ ٗٳ ٞٷ ٜٴٛسٳ٢ )3اِي ٚٳسٵ ٛٳ ٔإٖيا  ٖٴ ٕٵ  ٛٳ4٣( ٔإ ٘ٴ ػٳذٹٜذٴ اِيُك ُٳ َٳا ٚاٯ١ٜ ) (2)(( عٳًٖ ٚٳ
ٗٴٛا ٘ٴ َؾاْٵتٳ ِٵ عٳٓٵ ٗٳاُن َٳا ْٳ ٚٳ ٙٴ  ٍٴ َؾخٴزٴٚ ِٴ ايشٻطٴٛ ِٕ    ٚنزيو اٯ١ٜ : ) (3)(َهتٳاُن ٍٕ َنأشٜ ٍٴ سٳطٴاٛ ٛٵ ٘ٴ َيَكا ٔإْٻ

َٴَط  ٌٕ َٳهٹ ٛٻ٠ٺ عٹٓٵذٳ رٹٟ اِيعٳشٵٔؾ  ٕٕ رٹٟ ُق ُٳذٵٓٴاٛ ِٵ بٹ َٳا ؿٳاسٹبٴُه ٚٳ  ٌٕ َٹ ِٻ َأ ٚقاذ ٚؿاـ ابأ     (4)(إع ثٳ
عباغ ريو إٛقـ خرل ٚؿـ عٓذَا قاٍ : ) إٕ ايشص١ٜ نٌ ايشص١ٜ َاا سااٍ باٌ ايشطاٍٛ     

ٚسغِ نٌ ريو ، ٚبٓاا٤ عًا٢ َاا     ٚبٌ إٔ ٜهتب شلِ ريو ايهتاب ٫خت٬ؾِٗ ٚيػطِٗ ( .
إٕ ايشطٍٛ َا َات إ٫ ٚقذ أٚؿ٢ :) ؾكاٍ سٚاٙ ابٔ عباغ ٚأخشد٘ ايبخاسٟ ٗ ؿشٝش٘ ؾ

: دعْٛٞ ؾايزٟ أْا ؾٝ٘ خرل ٖا تذعْٛٞ إيٝ٘ ، ٚأٚؿاِٖ بج٬خ ، قاٍ : أخشداٛا إؼاشنٌ   
َٔ دضٜش٠ ايعشب ، ٚأدٝضٚا ايٛؾذ بٓشٛ َا نٓت أدٝضِٖ ، ٚطهت عأ ايجايجا١ ، أٚ قااٍ    

ٚبعاض أقاسبا٘    ْطال بٗازٙ ايٛؿااٜا علاٛس أٖاٌ بٝتا٘       ملسو هيلع هللا ىلصؾٓظٝتٗا ( ، َٚٔ إ٪نذ إٔ 
ٚايزٜٔ نإ عبذ اهلل بٔ عباغ ) ابٔ عُ٘ ( ٚاسذا َِٓٗ ، ٚريو ٗ أسذ ا٭ٜاّ ا٭سبع١ اييت 

 تًت ّٜٛ ايشص١ٜ " سص١ٜ ّٜٛ اـُٝع " .
يهٔ ايػشٜب ، إٔ ) ايٛؿ١ٝ ايجايج١ ( ٚع٢ً ر١َ ايبخاسٟ إٔ ابٔ عباغ مل ٜؼاأ إٔ  

ٜال أٖاٌ ايبٝات عًاِٝٗ ايظا٬ّ      ٜزنشٖا ، ٚع٢ً نٌ ساٍ ،ؾإٕ ايؼاٝع١ ٖٚاا سٟٚ َأ طش   

                                                           

 5-3( طٛس٠ ايٓذِ اٯ١ٜ 2)

 7( طٛس٠ اؿؼش اٯ١ٜ 3)

 .    22 -19( طٛس٠ ايتهٜٛش اٯ4١ٜ)
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   رنشٚا إٔ ايٛؿ١ٝ إٓظ١ٝ أٚ إظهٛت عٓٗا ٖٞ اطتخ٬ف عًٞ "عًٝ٘ ايظ٬ّ" .

ٚبعٝذا عٔ ايتؿظرلٜٔ شلزٙ ايٛاقع١  رات إشدع١ٝ ايظا١ٝٓ ٚ ايؼاٝع١ٝ ، ٚددت إٔ   
 أديٛ بذيٟٛ بٗزا إٛكٛع ، ٚبؼهٌ َٓطكٞ ، ٚسظب قشا٤تٞ يًٛاقع١ ٚؼًًٝٞ :

١ يًذُع اؿاكش ، ؾإٕ نٌ ايتؿاطرل ت٪نذ بؼهٌ س٥ٝظٞ ع٢ً سلاٛس عُاش   بايٓظب : 
بٔ اـطاب "سك٢ اهلل عٓ٘" ، ٭ٕ اؿذخ ٜتُشٛس ع٢ً سٛاسٙ َع اؿلٛس ، ٖٚزا فُع ٫ 
ٜػٝب عٓ٘ أبٛ بهش ٚنباس ايـشاب١ ، ٚبعض ايتؿاطرل تؼرل با٫طاِ إٍ سلاٛس عباذاهلل بأ     

ذ اهلل ، َٚٔ ايبذٜٗٞ إٔ ولش عًٞ بٔ أباٞ  ٚعبٝذاهلل بٔ عب ملسو هيلع هللا ىلصعباغ ابٔ عِ ايشطٍٛ 
طايب  ابٔ عُ٘ ٚ صٚز ؾاط١ُ ابٓت٘ ٚاؿظٔ ٚاؿظٌ ع٢ً اعتباسِٖ أِْٗ َٔ هٍ ايبٝت .. 

 ٖٚزا ٜعين سلٛس ع١ًٝ ايكّٛ ٚأٌٖ ايشب٘ ٚاؿٌ ٚايه١ًُ ٚايك٠ٛ . 
طاٌ ٗ  إٔ عُش "سك٢ اهلل عٓ٘" ُٝض باؾشأ٠ ٚايؼذاع١ ٚا٫ْذؾاع ، ٖٚٛ ايزٟ أب - 

عاّ ايشَاد٠ ، ايهجرل َٔ اٯٜات نكطع ٜذ ايظاسم ، ٚأيػ٢ طِٗ إ٪يؿ١ قًٛبِٗ .. ، ٖٚهزا 
 أَش يٝع بعٝذا أٚ َظتػشبا عٔ عُش  . 

َٔ طش  اؿذخ أس٣ إٔ عُش سك٢ اهلل عٓ٘ نإ ٖٛ طٝذ إٛقاـ ، ٭ٕ سؾلا٘    - 
خاؿ١ إٔ ايطًب َكاذّ  ٜؼرل إٍ أْ٘ مل ًٜل َعاسك١ أٚ سدا سادعا ،  ملسو هيلع هللا ىلصيطًب ايشطٍٛ 

ْؿظ٘  ، َٚا سـٌ بٌ طًب ايشطٍٛ ٚسؾض عُش ٖٛ اخت٬ف ٚيػا٘   ملسو هيلع هللا ىلصَٔ ايشطٍٛ 
باإٔ   ملسو هيلع هللا ىلصبٌ اؿلٛس بٌ َ٪ٜذ ٚساؾض ، ٚاْت٢ٗ ا٭َش يشأٟ عُاش ، أرٕ أَاش ايشطاٍٛ    

ٜهتب ٚؿ١ٝ مل تتِ إٛاؾك١ عًٝ٘  ٖٚٛ ايشطٍٛ ا٭ٌَ ، ايازٟ ٫ ٜٓطال عأ اشلا٣ٛ  ٚغارل      
َٳا ﴿ٍ عٔ ايشطٍٛ ٗ طٛس٠ ايٓذِ أبٌٗ َا قاٍ تعا ٚٳ ِٵ  ٌٻ ؿٳاسٹبٴُه َٳا كٳ ٛٳ٣ *  ٖٳ ِٔ ٔإرٳا  ٚٳايٓٻذٵ  (

َٹاشٻ٠ٺ          ٛٳ٣ *رٴٚ  ٘ٴ ػٳاذٹٜذٴ اِيُكا ُٳا ٞٷ ٜٴاٛسٳ٢ * عٳًٖ ٚٳسٵا ٛٳ ٔإٖياا  ٖٴا ٕٵ  ٛٳ٣ * ٔإ ٗٳ ٔٔ اِي َٳا ٜٳٓٵطٹلٴ عٳ ٚٳ ٛٳ٣ *  َغ
ِٻ دٳْٳا َؾتٳ ٛٳ بٹاِيُأُؾٔل اِيَأعٵ٢ًَ * ثٴ ٖٴ ٚٳ ٛٳ٣*  ٚٵسٳ٢ ٔإَيا٢      َؾاطٵتٳ ٚٵ َأدٵْٳا٢ * َؾاَأ ٔٔ َأ ٛٵطٳاٝٵ ٕٳ َقاابٳ َق ذٳٖي٢ * َؾَها

ٙٴ ْٳضٵَي١ّ ُأخٵاشٳ٣   ٚٳَيَكذٵ سٳَه َٳا ٜٳشٳ٣ *  ٘ٴ عٳ٢ًَ  ُٳاسٴْٚٳ َٳا سٳَأ٣ * َأَؾتٴ َٳا َنزٳبٳ اِيُؿ٪ٳادٴ  ٚٵسٳ٢ *  َٳا َأ ٙٹ  عٳبٵذٹ
ٚٳ٣ *..  ُٳِأ ٖٳا دٳٓٻ١ُ اِي ٗٳ٢ * عٹٓٵذٳ ٓٵتٳ ُٴ (( ، ؾهٝـ مل ٜعط٢ ايؿشؿ١ يكاٍٛ نًُتا٘   * عٹٓٵذٳ طٹذٵسٳ٠ٹ اِي

 اييت سَا تهٕٛ ا٭خرل٠ ٖٚٛ ع٢ً ؾشاؾ إٛت   . 
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باخت٬ف ايشٚاٜات ، إٕ نإ أْ٘  ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ايٛؿـ ايزٟ أعطاٙ عُش يًشطٍٛ   – 
" ٜٗذش " أٚ " ٜٗزٟ " أٚ " غًب٘ ايٛدع " إِا ٜذٍ إٔ ٚكع َٚها١ْ ايشطٍٛ قذ كعؿت ٚ 

ا ست٢ َٔ باب ايؿلٍٛ يظُاع َا ٜكٛي٘ سطاٛشلِ .. إرٕ اؿلاٛس   ٖٚٓت قٛاٙ يزا مل ٜٗتُٛ
 ٚعُش طًُٛا إٍ إٔ ايشطٍٛ " قل٢ " ٚأٟ ن٬ّ هخش أؿبح يٝع را تأثرل . 

بك٢ ب٬ َظاْذ  ملسو هيلع هللا ىلصايزٟ ٜٛٗش َٔ اؿذخ ٚؼًًٝ٘ إٓطكٞ ، إٔ ايشطٍٛ  – 
أٜاَ٘ ، يازا اْتٗا٢   أٚ علٝذ أٚ َذاؾع عٔ سأٜ٘ ، ست٢ َٔ قبٌ هٍ بٝت٘  ، ٖٚٛ ٜكلٞ هخش 

 ا٭َش إٍ عذّ نتاب١ أٟ ٚؿ١ٝ  . 
ٜكشأ ٜٚهتب أّ أْا٘ أَاٞ      ملسو هيلع هللا ىلصٗ َٛكٛع هخش را ؿ١ً ، ٌٖ ايشطٍٛ  – 

٭ٕ سذٜج٘ ع٢ً اخت٬ف ايشٚاٜات : ) قشبٛا ٜهتب يهِ ايٓيب نتابا ئ تلًٛا بعاذٙ ( أٚ )  
ٙٴ ( ٔٵ تٳلٹًٗٛا بٳعٵذٳ ِٵ نٹتٳابٶا َي ِٻ َأِنتٴبٵ َيُه ًُ أٚ ) هتْٛٞ أنتب يهِ نتاباا يأ تلاًٛا بعاذٙ ( ،      ٖٳ

 تذٍ ع٢ً إٔ ايشطٍٛ ٜهتب ٚ ٜكشأ ، ٭ْ٘ مل ٜكٌ قشبٛا ؾ٬ْا ٜهتب يٞ  .
طشدِٖ ْٝعا ، ٚقاٍ يًذُع ع٢ً  ملسو هيلع هللا ىلصَٔ ؼًٌٝ ختاّ اؿذخ ، إٔ ايشطٍٛ  –

 اخت٬ف

َٴٛا عٳٓ ٞ ( أٚ ) قَٛٛا عين ٫ٚ ٜٓبػاٞ عٓاذٟ ايتٓااص     ع ..( أٚ ) قَٛاٛا ( ،  ايشٚاٜات : ) ُقٛ
٭ْ٘ مل ٜعتاد ع٢ً اخت٬ف ايـشاب١ ع٢ً أَش قذد علٛسٙ   ، ٚأس٣ إٔ ٚاقع١ ايطشد تاذٍ  

مل ٜعذ را سأٟ َظُٛع َٔ قبٌ ؿشابت٘ ، عًُا إٔ اؿلٛس أقشب  ملسو هيلع هللا ىلصع٢ً إٔ ايشطٍٛ 
 ايكّٛ إيٝ٘ ، سٝح َِٓٗ ؿشابت٘ ٚهٍ بٝت٘ ٚبعض سداٍ ايعؼش٠ إبؼشٜٔ باؾ١ٓ .. 

َٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ َا طٝهتب٘ ايشطٍٛ ٖٛ ٚسٝا ، بايشغِ َٔ إٔ اؾُع قااٍ :   – 
)عًُٓا أْ٘ مل ٜهٔ ٚسّٝا ؾٝهتُ٘ ( ، ٭دًا٘ إٔ ايـاشاب١ مل ٜهْٛاٛا َهذلثاٌ باا٭َش ظًُتا٘       

 إٍ َا ٖٛ عًٝ٘  ملسو هيلع هللا ىلصبعذَا ٚؿٌ اؿاٍ بايشطٍٛ 

شنٌ َأ دضٜاش٠   أَا سٚا١ٜ ابٔ عباغ بإٔ ايشطٍٛ أٚؿ٢ باا ) أخشداٛا إؼا    - 
ايعشب ، ٚأدٝضٚا ايٛؾذ بٓشٛ َا نٓت أدٝضِٖ ، ٚطهت عٔ ايجايج١ ، أٚ قاٍ ؾٓظاٝتٗا ( ،  
ؾُٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ قذ أٚؿ٢ نزيو ٚيهٔ ٗ ٚقات ٚصَأ َٚهاإ غارل َاارنش ، ٫ٚ      
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أس٣ إٔ ٖهزا ٚؿ١ٝ تكاٍ بٗزٙ ايـٛس٠ ؾ٢ ٚقت دًاٌ سٝاح قااٍ عٓٗاا ابأ عبااغ ) إٕ       
ساٍ بٌ ايشطٍٛ ٚبٌ إٔ ٜهتب شلِ ريو ايهتاب ٫خت٬ؾِٗ ٚيػطِٗ  ايشص١ٜ نٌ ايشص١ٜ َا

 . ) 
إظتؿٝذ َٔ عذّ نتاب١ ايٛؿ١ٝ ٖٛ أبٛ بهش ٚعُاش "سكا٢ اهلل عُٓٗاا" ، َاع      – 

إبكا٤ اؿاٍ إخط٘ ي٘ ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ ، ٖٚٛ تٓـٝب أبٛ بهش خًٝؿ١ يًُظًٌُ دٕٚ غرلٙ  
اهلل عٓا٘" نجاإ خًٝؿا١ يًُظاًٌُ ،إٕ ايظاًط١      َع اتؿام كُين ع٢ً تٛيٝا١ عُاش "سكا٢    

  .ملسو هيلع هللا ىلصٚاؿهِ ٖٛ إشاد ٚإبتػ٢ بعذ ٖٚٔ ايشطٍٛ 

، ٗ َهإ ٚ صَإ قاذد سااٍ قاشب     ملسو هيلع هللا ىلصثِ إٕ تٛادذ ايـشاب١ َع ايشطٍٛ 
َٓٝت٘ ، نإ دٌ تؿهرلِٖ ُِٖٚٗ ٜٓـب ع٢ً ع١ًُٝ إختٝاس َٔ طٝهٕٛ اـًٝؿ١ إكبٌ بعاذ  

ٚا٭ْـاس ، نُا سذخ ٗ طكٝؿ١ باين طااعذ٠ ؾُٝاا     ، بٌ إٗادشٜٔ ملسو هيلع هللا ىلصسسٌٝ ايشطٍٛ 
، َٚٔ إعاشٚف إٔ عُاش ٚأباٛ بهاش َتؿكاإ ، ٚقاذ سضَاا         ملسو هيلع هللا ىلصبعذ ّٜٛ ٖات ايشطٍٛ 

أَشُٖا ع٢ً إٔ اـًٝؿ١ ايكادّ ٖٛ أبٛ بهش ، ٚإٔ استُاٍ إْتكاٍ اـ٬ؾا١ إٍ عًاٞ بأ أباٞ     
ٜبعذٚا ٖزا ا٭َاش قاذس    طايب ٗ ساٍ نتاب١ ايٛؿ١ٝ ٖٛ فشد استُاٍ أساد عُش ْٚاعت٘ إٔ

اٱَهإ ٚنإ شلِ ٖزا   ، ٚإٔ اؾُع مل ٜهْٛٛا ع٢ً اطاتعذاد يظاُاع أٟ أَاش هخاش سَاا      
إٕ اؾُٝع ع٢ً ٜكٌ تااّ    ملسو هيلع هللا ىلصنإ طٝػرل َٔ خططِٗ َٚشادِٖ بايٓظب١ ـ٬ؾ١ ايشطٍٛ 

، ٚإٔ ايازٟ طاٝبذأ ٖاٛ عٗاذ أٚ سكبا١       ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ايشطاي١ احملُذ١ٜ طتٓتٗٞ َٛت ايشطٍٛ 
ٚ ايظًط١ ٚ اؿهِ ، ٖٚزا َا نإ ٜذٚس بؼاهٌ س٥ٝظاٞ ٗ خًاذ ٚؾهاش عُاش بأ        اـ٬ؾ١

اـطاب ْٚطل ب٘ عًٓا ٚؿشاس١ ٚبهاٌ داشأ٠ ٚ با٬ أٟ َشاعاا٠ أٚ اناذلاخ ٕهاْا١ ٖٚٝبا١        
 أ ٖا  ن٬َ٘. ملسو هيلع هللا ىلصايشطٍٛ 

 َٚٔ ايؼب٘ اييت ٜشددٖا ايؼٝع١ اٱث٢ٓ عؼش١ٜ قٛشلِ أٜلّا:
بج٬ث١ أٜاّ ٚقعت َ٪اَش٠ د١٦ْٝ  ملسو هيلع هللا ىلص  أْ٘ ٗ ّٜٛ اـُٝع ايزٟ طبل َٛت ايٓيب

َٔ بعض إٓاؾكٌ ٚع٢ً سأطِٗ عُشبٔ اـطاب، ناْات ٖازٙ إا٪اَش٠ ٖاٞ ايظابب ا٭ٍٚ      
يتؿشم إظًٌُ ْٚؼا٤ٛ إازاٖب .. ؾكاذ تٓااد٣ ٖا٪٤٫ إٓااؾكٕٛ ٚػُعاٛا ٗ بٝات ايآيب          
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طاياب  بهتاب١ نتاب ٜٛؿٞ ؾٝ٘ باٱَا١َ يعًٞ بٔ أباٞ   ملسو هيلع هللا ىلصٕا عًُٛا بشغب١ ايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلص
بهتاباا١ ايهتااب .. اعاذلض عُاشبٔ اـطاااب     ملسو هيلع هللا ىلص"سكاٞ اهلل عٓا٘" ، ٕٚاا أَشايشطاٍٛ     

َٔ نتاب١ ايٛؿ١ٝ بٌ ػشأ عُشبٔ اـطاب ؾطعأ   ملسو هيلع هللا ىلصٚسضب٘ ٚعًُٛا ع٢ً َٓع ايشطٍٛ 
ٚاتُٗ٘ باشلزٜإ ٚاشلًٛط١ ٚقاٍ : ) إٕ ايشدٌ يٝٗذش ( قاٍ اـُٝين :  ملسو هيلع هللا ىلصٗ سطٍٛ اهلل 

ٍ اهلل ، ٚقذ ْكٌ ْف ٖزٙ ايشٚا١ٜ إ٪سخٕٛ ٚأؿشاب قاٍ عُشبٔ اـطاب: يكذ ٖذش سطٛ
ٖٚازا ٜ٪ناذ إٔ ٖازٙ ايؿشٜا١       اؿذٜح َٔ ايبخاسٟ َٚظًِ ٚأٓذ َع اخت٬ف ٗ ايًؿٜ ،
أغُض عٝٓٝ٘ ٚٗ أرْٝ٘  ملسو هيلع هللا ىلصؿذست َٔ ابٔ اـطاب إؿذلٟ ٚقاٍ نزيو ) إٕ ايشطٍٛ 

اْتٗا٢ ناا٬ّ  قا١ (. نًُاات ابأ اـطااب ايكا٥ُا١ عًا٢ ايؿشٜا١ ٚايٓابعا١ َأ ايهؿاش ٚايضْذ         
 .  (1)اـُٝين
إتؼذم بٗزٙ ايؼب١ٗ ٚقع ٗ كايؿات نجرل٠ َٓٗا ) ايهزب ٚايتًبٝع ٚايطعٔ ٗ  : اؾٛاب

 ( ٚإيٝو تؿـٌٝ ٖزا :ملسو هيلع هللا ىلصاٱط٬ّ ْٚيب اٱط٬ّ 
َٔ نتاب١ ايهتااب ٚطعأ    ملسو هيلع هللا ىلصايهزب .. قاٍ : إٔ عُشبٔ اـطاب َٓع ايشطٍٛ أ٫ّٚ : 

  ؾٝ٘ ٚاتُٗ٘ باشلزٜإ ٚاشلًٛط١ 
إٕ اتٗاّ عُش "سكٞ اهلل عٓ٘" بكٍٛ : ) إٕ ايشدٌ يٝٗذش ( نزب ٚاؾذلا٤ ، ؾُأ  ؾٓكٍٛ : 

أٜٔ ثبت إٔ عُش "سكٞ اهلل عٓ٘" قاٍ تًو ايعباس٠ َع إٔ نٌ أسادٜح ايبخاسٟ َٚظاًِ مل  
تٓكٌ ٖزا عٔ عُش أبذّا ، ؾشٚاٜات ايبخاسٟ َٚظًِ شلزا اؿذٜح طت سٚاٜات أسبع َٓٗا ٗ 

سٚاٜتإ ٗ ؿشٝح َظًِ ، تأَاٌ ْاف تًاو ايشٚاٜاات ٜٛٗشياو َاذ٣       ؿشٝح ايبخاسٟ ٚ
 اٱؾذلا٤ ٚايتًبٝع ايزٟ استهب٘ أعذا٤ عُش "سكٞ اهلل عٓ٘" يتؼٜٛ٘ طرلت٘: 

 ( : ث٬خ سٚاٜات َٔ تًو ايشٚاٜات ايظت مل ٜزنشؾٝٗا اطِ عُشَطًكّا :1)
اـُاٝع اػاتذ    عٔ طعٝذ بٔ دبرلقاٍ قاٍ ابٔ عباغ : ) ٜاّٛ اـُاٝع َٚااّٜٛ   ا٭ٍٚ :  •

ٚدع٘ ؾكاٍ ا٥تْٛٞ أنتاب يهاِ نتاباا يأ تلاًٛا بعاذٙ أباذا ؾتٓااصعٛا          ملسو هيلع هللا ىلصبشطٍٛ اهلل 
                                                           

 .137اْٛش نتاب٘ نؼـ ا٭طشاس ق   (1)
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٫ٜٚٓبػٞ عٓذ ْيب تٓاصع ؾكايٛا َاػأْ٘ أٖذش اطتؿُٗٛٙ ، ؾزٖبٛا ٜشدٕٚ عًٝ٘ ؾكااٍ دعاْٛٞ   
ؾايزٟ أْا ؾٝ٘ خرل ٖا تذعْٛين إيٝ٘ ٚأٚؿااِٖ باج٬خ قااٍ أخشداٛا إؼاشنٌ َأ دضٜاش٠        

 . (1)ضٚا ايٛؾذ بٓشٛ َا نٓت أدٝضِٖ ٚطهت عٔ ايجايج١ أٚقاٍ ؾٓظٝتٗاايعشب ٚأدٝ

عٔ طعٝذ بٔ دبرلعٔ ابٔ عباغ "سكٞ اهلل عٓ٘" أْ٘ قاٍ : )ّٜٛ اـُٝع َٚاّٜٛ ايجا١ْٝ :  •
ٚدعا٘ ٜاّٛ    ملسو هيلع هللا ىلصاـُٝع ثِ به٢ ست٢ خلب دَع٘ اؿـابا٤ ؾكااٍ اػاتذ بشطاٍٛ اهلل      

ٔ تلًٛا بعذٙ أبذا ؾتٓااصعٛا ٫ٜٚٓبػاٞ عٓاذ    اـُٝع ؾكاٍ ا٥تْٛٞ بهتاب أنتب يهِ نتابا ي
، قاٍ دعْٛٞ ؾايزٟ أْا ؾٝ٘ خارل ٖاتاذعْٛين إيٝا٘     ملسو هيلع هللا ىلصْيب تٓاصع ؾكايٛا ٖذشسطٍٛ اهلل  

ٚأٚؿ٢ عٓذ َٛت٘ بج٬خ أخشدٛا إؼشنٌ َٔ دضٜش٠ ايعشب ٚأدٝضٚا ايٛؾذ بٓشٛ َانٓت 
يشٓٔ عأ دضٜاش٠   أدٝضِٖ ْٚظٝت ايجايج١ ٚقاٍ ٜعكٛب بأ قُاذ طاأيت إػارل٠ بأ عباذا      

 . (2)ايعشب ؾكاٍ َه١ ٚإذ١ٜٓ ٚايُٝا١َ ٚايُٝٔ ٚقاٍ ٜعكٛب ٚايعشز أٍٚ تٗا١َ

عٔ طعٝذ بٔ دبرل عٔ ابٔ عباغ أْ٘ قاٍ : ّٜٛ اـُٝع َٚاّٜٛ اـُٝع ثِ دعٌ ايجايج١ :  •
ا٥تاْٛٞ   ملسو هيلع هللا ىلصتظٌٝ دَٛع٘ ست٢ سأٜت ع٢ً خذٜ٘ نأْٗا ْٛاّ ايً٪ي٪ قاٍ قااٍ سطاٍٛ اهلل   

ا٠ أٚايًٛ  ٚايذٚا٠ أنتب يهِ نتابا ئ تلًٛا بعذٙ أبذا ؾكايٛا إٕ سطٍٛ اهلل بايهتـ ٚايذٚ
 . (3)ٜٗذش ملسو هيلع هللا ىلص

قذغًب عًٝ٘ ايٛدع ٚعٓذنِ  ملسو هيلع هللا ىلص( : ايشٚاٜات ايج٬خ ا٭خش٣ قاٍ عُش ) إٕ ايٓيب 2)
 ايكشهٕ سظبٓا نتاب اهلل ( ؾك٘ :

) ٕا سٴلش سطٍٛ اهلل ا٭ٍٚ : عٔ عبٝذاهلل بٔ عبذاهلل عٔ ابٔ عباغ "سكٞ اهلل عٓ٘ " قاٍ : 
                                                           

  سقااِ 2/887ٚٚؾاتاا٘  ملسو هيلع هللا ىلصأخشداا٘ ايبخاااس٣ ؾاا٢ ؿااشٝش٘ نتاااب إػاااص٣ باااب َااشض ايٓباا٢ ( 1)
 .4431  سقِ 8/477ٚاٚش ؾتح ايباس٣ 4475

ٚاْٛاش  3090  سقاِ  2/592أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب اؾٗاد ٚايظرل باب دٛا٥ض ايٛؾذ ( 2)
 3053  سقِ 6/283ؾتح ايباس٣ 

سذٜح سقاِ  11/76َظًِ بؼش  اي٣ٚٛٓ نتاب ايٛؿ١ٝ باب تشى ايٛؿ١ٝ ٕٔ يٝع ي٘ ػ٧ ٜٛؿ٢ ؾٝ٘( 3)
1637. 
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ًٖاِ أنتاب يهاِ نتاباا      ملسو هيلع هللا ىلصٚٗ ايبٝت سداٍ ؾِٝٗ عُشبٔ اـطاب قاٍ ايآيب   ملسو هيلع هللا ىلص
" قذ غًب عًٝ٘ ايٛداع ٚعٓاذنِ ايكاشهٕ سظابٓا     ملسو هيلع هللا ىلص٫تلًٛا بعذٙ ؾكاٍ عُشإٕ ايٓيب "

 ملسو هيلع هللا ىلصنتاب اهلل ؾاختًـ أٌٖ ايبٝت ؾاختـُٛا َِٓٗ َٔ ٜكٍٛ قشبٛا ٜهتاب يهاِ ايآيب     
ِ َٔ ٜكٍٛ َاقاٍ عُش ؾًُا أنجشٚا ايًػٛ ٚا٫خت٬ف عٓاذ ايآيب   نتابا ئ تلًٛا بعذٙ َٚٓٗ

قَٛٛا قاٍ عبٝذاهلل ؾهإ ابأ عبااغ ٜكاٍٛ إٕ ايشصٜا١ ناٌ       ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ سطٍٛ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ رياو ايهتااب َأ اخات٬ؾِٗ     ٚباٌ إٔ ٜهتاب شلا    ملسو هيلع هللا ىلصايشص١ٜ َاسااٍ باٌ سطاٍٛ اهلل    

 . (1)(ٚيػطِٗ

  عٔ عبٝذاهلل بٔ عبذاهلل عٔ ابٔ عباغ :ايجا١ْٝ : •

عٔ عبٝذاهلل بٔ عبذاهلل بٔ عتبا١ عأ ابأ عبااغ قااٍ : ) ٕاا سٴلاش سطاٍٛ اهلل         ايجايج١ :  •
ًٖاِ أنتاب يهاِ نتاباا      ملسو هيلع هللا ىلصٚٗ ايبٝت سداٍ ؾِٝٗ عُشبٔ اـطاب ؾكاٍ ايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلص

قاذ غًاب عًٝا٘ ايٛداع ٚعٓاذنِ ايكاشهٕ        ملسو هيلع هللا ىلص٫تلًٛا بعذٙ ؾكاٍ عُش إٕ سطاٍٛ اهلل  
تـُٛا ؾُِٓٗ َٔ ٜكٍٛ قشبٛا ٜهتب يهِ سطاٍٛ  سظبٓا نتاب اهلل ؾاختًـ أٌٖ ايبٝت ؾاخ

نتابااا ياأ تلااًٛا بعااذٙ َٚاآِٗ َاأ ٜكااٍٛ َااا قاااٍ عُااش ؾًُااا أنجااشٚا ايًػااٛ   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
قَٛٛا قااٍ عبٝاذاهلل ؾهاإ ابأ      ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ سطٍٛ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصٚا٫خت٬ف عٓذ سطٍٛ اهلل 

ٚباٌ إٔ ٜهتاب شلاِ رياو      ملسو هيلع هللا ىلصعباغ ٜكٍٛ إٕ ايشص١ٜ نٌ ايشص١ٜ َاساٍ بٌ سطٍٛ اهلل 
 .(2)تاب َٔ اخت٬ؾِٗ ٚيػطِٗ (ايه

قاٍ ٚٗ ايبٝت سداٍ ؾِٝٗ عُشبٔ اـطاب قاٍ ًِٖ أنتب يهِ  ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ ٕا سٴلش ايٓيب 
غًب٘ ايٛدع ٚعٓذنِ ايكشهٕ ؾشظبٓا نتاب  ملسو هيلع هللا ىلصنتابا ئ تلًٛا بعذٙ قاٍ عُش إٕ ايٓيب 

                                                           

سذٜح 1177-3/1176أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب إشك٢ باب قٍٛ إشٜض قَٛٛا ع٢ٓ ( 1)
 ٙ ْع١ٝ إهٓض اٱط٢َ٬ .5731سقِ 

ؾااا٢ ؿاااشٝش٘ نتااااب ا٫عتـااااّ بايهتااااب ٚايظااا١ٓ بااااب نشاٖٝااا١ اـااا٬ف  أخشدااا٘ ايبخااااس٣ ( 2)
 ٙ إهٓض ا٫إط7454.٢َ٬سذٜح سقِ 3/1486



 م0202العدد اخلامس    اجلديدة باألقصر           يبت جملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

فصل الخطاب في الدفاع عه 
  سيدوا عمر رضي اهلل عىه

888 
 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ٚاختًـ أٌٖ ايبٝت ٚاختـُٛا ؾُِٓٗ َٔ ٜكٍٛ قشبٛا ٜهتاب يهاِ سطاٍٛ اهلل    
ا ئ تلًٛا بعذٙ َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ َاقاٍ عُش ؾًُا أنجشٚا ايًػ٘ ٚا٫خت٬ف عٓذ ايآيب   نتاب

قاٍ قَٛٛا عين ، قاٍ عبٝذاهلل ؾهإ ابٔ عباغ ٜكٍٛ إٕ ايشص١ٜ ناٌ ايشصٜا١ َاسااٍ     ملسو هيلع هللا ىلص
 .(3)ٚبٌ إٔ ٜهتب شلِ ريو ايهتاب َٔ اخت٬ؾِٗ ٚيػطِٗ ( ملسو هيلع هللا ىلصبٌ سطٍٛ اهلل 

ؾٝٗااا َاٜؿلااح ناازب ٖاا٪٤٫  يؿااٜ ) اشلذااش ( ػااذ تأَااٌ دٝااذّا ايشٚاٜااات اياايت رنشؾٝٗااا
 :ٚتضٜٚشِٖ

 ٖزٙ ايشٚاٜات مل ٜزنشؾٝٗا اطِ عُشَطًكّا . -
مل تـش  بايكا٥اٌ باٌ داا٤ت بـاٝػ١ اؾُاع ) ؾكاايٛا ( ، أٚبـاٝػ١ ا٫طاتؿٗاّ )أٖذاش؟           -

اطتؿُٗٛٙ ( َٚع ٖزا نً٘ َٚع أْ٘ ٫تٛدذ سٚا١ٜ ٚاسذ٠ ؿشٝش١ تٓظب تًو ايعباس٠ يعُش 
 عٓ٘"، إ٫ إٔ ٖ٪٤٫ ٜـشٕٚ ع٢ً اتٗاّ عُش "سكاٞ اهلل عٓا٘" ٚا٫ؾاذلا٤ عًٝا٘ ،     "سكٞ اهلل

َعتُذٜٔ ٗ ريو ع٢ً خًا٘ ايشٚاٜاات ايـاشٝش١ بػارل ايـاشٝش١ ٚباذل بعاض ايشٚاٜاات         
يتُشٜش نزبِٗ ٚاؾذلا٥ِٗ . إرّا َٔ قا٥ٌ ٖزٙ ايعباس٠ ايكا٥ٌ يٝع ػخـّا قذدا قاٍ ابٔ سذش 

ستُا٫ت اييت رنشٖا ايكشطيب ، ٜٚهٕٛ قا٥ٌ ريو بعض َٔ : ) ٜٚٛٗش يٞ تشدٝح ثايح اٱ
 .(1)قشب دخٛي٘ ٗ اٱط٬ّ (

بهتاب١ نتاب ٜٛؿٞ ؾٝ٘  ملسو هيلع هللا ىلص) ايتًبٝع ( .. قٛي٘ : عًِ ٖ٪٤٫إٓاؾكٕٛ بشغب١ ايٓيب : ثاْٝا
 باٱَا١َ يعًٞ بٔ أبٞ طايب "سكٞ اهلل عٓ٘ ".

 ٚاؾٛاب :
هٔ ٖٞ إاش٠ ا٭ٍٚ ايايت ٜٗاِ    بهتاب١ ايهتاب ّٜٛ اـُٝع مل ت ملسو هيلع هللا ىلصسغب١ ايٓيب 

بهتاب١ ٖزا ايهتاب بٌ أبذ٣ ٖزٙ ايشغب١ أنجش َٔ َش٠ ٚؿش  َشادٙ َٔ  ملسو هيلع هللا ىلصؾٝٗا ايٓيب 

                                                           

-2/701أخشد٘ َظًِ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب ايٛؿ١ٝ باب تشى ايٛؿ١ٝ ٕٔ ياٝع يا٘ ػا٧ ٜٛؿا٢ ؾٝا٘      ( 3)
 ٙ إهٓضاٱط702٢َ٬

 8/478اْٛش ؾتح ايباس٣ بؼش  ؿشٝح ايبخاس٣ ( 1)
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قااٍ   ملسو هيلع هللا ىلصٖزا ايهتاب ٗ َٛاكع أخش٣ ؾكذ ثبت ٗ ؿشٝح ايبخاسٟ َٚظًِ إٔ ايآيب  
ف ٭ّ إ٪ٌَٓ عا٥ؼ١ "سكٞ اهلل عٓٗا" : ادعٞ يٞ أباى ٚأخاى ست٢ أنتب نتابا ، ؾإْٞ أخا

إٔ ٜت٢ُٓ َتُٔ، ٜٚكٍٛ قا٥ٌ : أْا أٍٚ ، ٜٚأب٢ اهلل ٚإ٪َٕٓٛ إ٫ أبابهش ( ، ؾٗازا اؿاذٜح   
بهتابت٘ أنجش َٔ َش٠ ٖٛ ايٓف عًا٢   ملسو هيلع هللا ىلصايـشٝح ؿشٜح ٗ إٔ ايهتاب ايزٟ ِٖ ايٓيب 

ايهتاب١ اعتُاادّا عًا٢ َاعًُا٘     ملسو هيلع هللا ىلصاطتخ٬ف أبٞ بهش "سكٞ اهلل عٓ٘" ، ثِ تشى ايٓيب  
قاٍ : ) أنتاب   ملسو هيلع هللا ىلصٍ ، ٜٚ٪ٜذ ٖزا َادا٤ عٓذ اؿانِ ٗ إظتذسى أْ٘ َٔ تكذٜش اهلل تعا

ٜأب٢ اهلل ٚإ٪َٓإٛ إ٫   يهِ نتابّا ئ تلًٛا بعذٙ أبذّا، ثِ ٫ْٚا قؿاٙ ; ثِ أقبٌ عًٝٓا ؾكاٍ :
( .. بٗزا دضّ نجرل َٔ عًُا٥ٓا احملككٕٛ نظاؿٝإ بأ عٝٝٓا١ ٚايكاشطيب ٚابأ تُٝٝا١       أبابهش

 عؼش١ٜ نعادتِٗ ٜأخزٕٚ َٔ ا٭سادٜح َااٜٛاؾل ٖاٛاِٖ ٜٚذلنإٛ    ٚغرلِٖ ، ٚيهٔ اٱثين
 َاٜهؼـ تذيٝظِٗ ٚنزبِٗ .

ٚمل  ملسو هيلع هللا ىلص:ايظا٪اٍ إٗاِ .. َاتشنا٘ ايآيب      ملسو هيلع هللا ىلصٌٖ ٗ اخت٬ف ايـشاب١ إطا٠٤ يًآيب  
ٜهتب٘ ٚمل ٜبًػ٘ ٌٖ نإ أؿ٬ّ َٔ ا٭ؿٍٛ؟ ٌٖ نإ ٚادبّا َٔ ايٛادبات؟ ٖاٌ ناإ أَاشّا    

ٜٓااٟٛ نتابتاا٘ مل ٜهاأ َاأ  ملسو هيلع هللا ىلصح إٔ َااا نااإ اياآيب َاأ كااشٚسٜات ايااذٜٔ؟  ايـااشٝ
تشى نتابت٘ ، ؾًٛ نإ أَشّا  ملسو هيلع هللا ىلصكشٚسٜات اٱط٬ّ ، ٚايذيٌٝ ايكاطع ع٢ً ٖزا إٔ ايٓيب 

ٚيٛعاسكت٘ ايبؼش١ٜ ٖٚزا ٖٛ ايزٟ ؾُٗ٘ ايـشاب١ "سكاٞ اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصٚادبّا مل ٜذلن٘ ايٓيب 
 ملسو هيلع هللا ىلصـ عًا٢ ايآيب   عِٓٗ " ؾادتٗذ بعلِٗ ٖٔ دخٌ ٗ اٱطا٬ّ ساذٜجّا بكـاذ ايتخؿٝا    

َأ   ملسو هيلع هللا ىلصٚعذّ اٱثكاٍ عًٝ٘ َٖٚٛشٜض ،  َع ِٚٓٗ إٔ ٗ ا٭َش طع١ ٚطاٝتُهٔ ايآيب   
طاُٝٛت    ملسو هيلع هللا ىلصايهتاب١ بعذ تعاؾٝ٘ َٔ َشك٘ ،  ؾ٬ أسذ َٔ ايـشاب١ نإ ٜعًِ إٔ ايٓيب 

بعذ ث٬ث١ أٜاّ ؟ شلزٙ ا٭طباب اختًؿٛا ٗ َظأي١ ايهتابا١ ، ٚمل ٜكـاذٚا أباذّا َعـا١ٝ ايآيب       
 يؿت٘ ،  ٖٚزا ػبٝ٘ بادتٗاد عًٞ "سكٞ اهلل عٓ٘" عٓذَا سؾض ا٫طاتذاب١ ٭َاش  أٚكا ملسو هيلع هللا ىلص

َظح يؿٜ ) سطٍٛ اهلل ( َأ ٚثٝكا١    ملسو هيلع هللا ىلصٗ ؿًح اؿذٜب١ٝ ؾكذ أَشٙ ايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 
ايـًح عٓذَا اعذلض عًٝٗا َؼاشنٛا َها١ ؾًاِ ٜٓؿازعًٞ سكا٢ اهلل عٓا٘ أَاش سطاٍٛ اهلل         

 ش َا ٚإعاْاذ٠ ٚإخايؿا١ باٌ تاشى اٱَتجااٍ ٭     ،  يهٓ٘ مل ٜأثِ ٭ْ٘ مل ٜكـاذ إعـا١ٝ    ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص٫طتـعاب٘ ٚاطتعٛاَ٘ إصاي١ ٚؿـ ايٓبا٠ٛ ٚايشطااي١ عأ اطاِ ايآيب       ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 
ؾكذّ ا٭دب ع٢ً ا٫َتجاٍ نُا قاٍ عًُا٩ْا "سِٓٗ اهلل" ، ٚشلزا ٫ٜؼٓع ع٢ً عًٞ "سكاٞ  

يهتاب١ ٚؿاشسٛا  ، ٚقذ سأ٣ بعض ايـشاب١ تشى ا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عٓ٘" َذشد كايؿت٘ ٭َش ايٓيب 
ٚنباسايـشاب١ َأ إٗاادشٜٔ ٚا٭ْـااس ٚنباا سهٍ ايبٝات       ملسو هيلع هللا ىلصبشأِٜٗ ٗ سلش٠ ايٓيب 

ٖ٪٤٫ ٚمل ٜزَِٗ ،  ٚمل ٜٓهش ايـشاب١  ملسو هيلع هللا ىلص"سكٞ اهلل عِٓٗ" َٚع ٖزا مل ٜعٓـ ايشطٍٛ 
ٚهٍ ايبٝت ؾعٌ ٖ٪٤٫ ٚمل ٜظبِٖٛ أٜٚؼتُِٖٛ ٭ْ٘ مل ٜٛٗش شلِ إٔ قا٥ٌ تًاو ايعبااس٠ أساد   

ؾتـٜٛشا٭َشع٢ً أْ٘ دش١ّ َٚ٪اَش٠ ْابع َٔ خًؿ١ٝ َبػل١ يزيو  ملسو هيلع هللا ىلص٠٤ يًٓيب بٗا اٱطا
 اؾٌٝ .

ٚهٍ بٝتا٘ ٚأؿاشاب٘ "سكاٞ اهلل     ملسو هيلع هللا ىلصإتؼذم بٗزٙ ايؼاب١ٗ ٜطعأ ٗ سطاٍٛ اهلل     سابعّا:
 عِٓٗ" ٚدٜٓ٘ ايزٟ دا٤ ب٘.

 ٚاتُٗ٘ باشلزٜإ ٚاشلًٛط١ ٚتآَش ٕٓاع  ملسو هيلع هللا ىلصإٔ عُش"سكٞ اهلل عٓ٘" طعٔ ٗ ايٓيب  يٛطًُٓا
َٔ نتاب١ ايٛؿ١ٝ يعًٞ "سكٞ اهلل عٓ٘" ٚطاع٢ ٗ ًٚاِ هٍ ايبٝات ٚأغتـاب      ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

ٚهٍ ايبٝت ٚايـشاب١ "سكٞ اهلل عِٓٗ"  ملسو هيلع هللا ىلصاـ٬ؾ١ يهإ ٖزا َٔ أعِٛ ايطعٔ ٗ ايٓيب 
بعض َاا أَشبتبًٝػا٘ ٕعاسكا١     ايعإٌ ٜذلىإأَٛس بايتبًٝؼ َٔ سب  ملسو هيلع هللا ىلصؾايٓيب  ٚاٱط٬ّ،

ّ اـُٝع ث٬ث١ أٜاّ ٫ٜٚهتب ػ٦ّٝا ٭ٕ عُاش ٫ٜشغاب ٗ   بعذ ٜٛ ملسو هيلع هللا ىلصعُش ٜٚعٝؽ ايٓيب 
ٍٴ بٳًٹٸاؼٵ   ايهتاب١  ٗٳا ايشٳٸطٴٛ ؾأٜٔ أَا١ْ ايتبًٝؼ ٚايتهًٝـ بٗا ٚأٜٔ ايجك١ بلُإ اهلل ايكا٥ٌ ) ٜٳاَأٜٴٸ

َٹا   ُٴَو  ـٹا ٘ٴ ٜٳعٵ ٚٳايًٓ ٘ٴ  ُٳا بٳًَٸػٵت ٔسطٳاَيتٳ ٌٵ َؾ ٚٳٔإٕ يَٸِ تٳِؿعٳ َٹٔ سٳٸبٹٸو  ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي ٔ ايٓٳٸاأغ إٕ اهلل ٫  َٳاُأْٔض
ٜظِٗ بتـاشؾات٘ ٚأؾعايا٘ ايايت     ملسو هيلع هللا ىلصبٌ أعِٛ َٔ ٖزا إٔ ايٓيب   (1)ٜٗذ٣ ايكّٛ ايهاؾشٜٔ(

ٜهشَ٘  ٜكشب عُشٚ ملسو هيلع هللا ىلصٖٞ ٚسٞ َٔ سب ايعإٌ غذاع إظًٌُ ٚايتػشٜش بِٗ ؾايٓيب  
 ع٢ً خطب١ بٓت٘ سؿـ١ ثِ ايضٚاز بٗا يتٓاٍ ػشف يكب ) أّ إ٪ٌَٓ ( سغِ عًُ٘ باٱؿشاس
ْؿام أبٝٗا ٚتآَشِٖ ٚط٤ٛ طٜٛتِٗ ،  ؾأٟ تػشٜش أندل َٔ ٖزا إٕ نإ ا٭َش نُا  بٓؿاقٗا أٚ
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 قايٛا . 

ٚهٍ ايبٝت ايزٜٔ أٚٗشٚا ؿٓٛف ايؼاذاع١ ٚايؿشٚطا١ٝ ٚايكا٠ٛ ايبااٖش٠ ٜذلنإٛ      
عًٝ٘ بٌ ًِٜٚٛ ؾاطُا١ سكاٞ اهلل عٓٗاا ٜٚعتاذٟ عًٝٗاا       ٜٚتآَش ملسو هيلع هللا ىلصعُش ٜطعٔ ٗ ايٓيب 

ؾأٟ رٍ ٚأٟ ٖاٛإ   ايزيٌٝ ايتك١ٝ  ِ َظإٌ َذآٌٖ ؼت سدا٤ٜٚػتـب سكٗا ٚسكِٗ ٖٚ
 ٖزا.ٚأٟ إٖا١ْ أعِٛ َٔ 
ٌ  ايزٜٔ تشنٛا أَٛاشلِ ٚدٜاسِٖ ٚأًِٖٝٗ ٚقااتًٛا ايٛاياذ    ٚايـشاب١  ٚايٛياذ، ٭دا

ٚايزٜٔ كشٛا ٚؿدلٚا ٚبزيٛا ٗ بذس ٚأسذ ٚخٝدل ٚؾاتح َها١ ٚغرلٖاا     ملسو هيلع هللا ىلصدٜٔ قُذ 
نٝـ ٜشكٕٛ إٔ ٜطعٔ عُش ٗ ػاخف ايآيب    ملسو هيلع هللا ىلصَٔ َعاسى اٱط٬ّ ٭دٌ دٜٔ قُذ 

ٜٚتآَش عًٝ٘ ًِٜٚٛ ٜٚػتـب دٕٚ إٔ وشناٛا طاانّٓا أبعاذ ناٌ ٖازٙ ايتلاشٝات        ملسو هيلع هللا ىلص
 ٜضعُٕٛ.َٓاؾل نُا  ٚايبط٫ٛت ىظشٕٚ دِٜٓٗ ٭دٌ سدٌ َتآَش

فُٛع١ َٔ اـ١ْٛ  ملسو هيلع هللا ىلصٚؿٛس٠ اٱط٬ّ اييت ٜشٚز شلا ٖ٪٤٫ أْ٘ دٜٔ سب٢ ْبٝ٘ 
خِ ، ثِ تآَشٚا ٚخاْٛا َٚهشٚا ٚادتٗاذٚا   َا١َ ِٖٚ أيٛف ٗ غذٜشاي١ًُٛ باٜعٛا عًّٝا باٱ

ٗ إخؿا٤ اؿل ، ٚعًُٛا ع٢ً إْهاس أؿٌ َٔ أؿٍٛ ٖزا ايذٜٔ ٖٚٞ اٱَا١َ ، ؾأٟ ؿا٬   
 ٚإؿ٬  ٜشد٢ َٔ خًـ دٜٔ ٖزٙ بانٛس٠ 

ُٵاتٴ     ) إلاصات٘  ٖٚ٪٤٫ ِٖ قاد٠ سدايا٘ .  ُٳ ٚٳَأتٵ ِٵ  ِٵ دٹٜآٳُه ًِاتٴ َيُها ُٳ ّٳ َأِن ٛٵ ُٳتٹاٞ    اِيٝٳا ِٵ ْٹعٵ عٳًَاٝٵُه
ّٳ دٹٜٓٶا ًَا ِٴ اِئإطٵ ٚنإ ّٜٛ عشؾ١ بعاذ ايعـاش ٗ    اؾُع١،ْضيت ٖزٙ اٯ١ٜ ّٜٛ  (2)(ٚٳسٳكٹٝتٴ َيُه

عًا٢ ْاقتا٘ ايعلابا٤ ٖٚازٙ ٖاٞ       )بعشؾاات ٚاقاـ   ملسو هيلع هللا ىلصٚايآيب   عؼش،سذ١ ايٛداع ط١ٓ 
     ٛ داذ٫ إٔ   ؾشكآا  ايلشب١ ايكاك١ٝ شلزٙ ايؼب١ٗ ٚاٱَا١َ إضعَٛا١ ؾاياذٜٔ ناَاٌ ٚستا٢ يا

  ريو؟نإ طٝٛؿٞ بإَا١َ عًٞ بٔ أبٞ طايب ؾُا ديٌٝ ايؼٝع١ ع٢ً  ملسو هيلع هللا ىلصايشطٍٛ 
ؾُأ ٖاِ    أعذا٥ا٘، بػاض عُش سكٞ اهلل عٓ٘ ٚايتآَش عًٝ٘ قذِٜ َتأؿٌ ٗ ْؿٛغ نجرل َأ  

 ؟أبػلٛٙٚملٳ  أعذا٩ٙ؟
                                                           

 .3( طٛس٠ إا٥ذ٠ دض٤ َٔ اٯ١ٜ 1)
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ػاسى عُش سكٞ اهلل عٓ٘ ٗ ناٌ َعااسى اٱطا٬ّ ٚؾتٛساتا٘ ٫ٚػاو إٔ ٖازا                    
ي٘ أعذا٤ نجرلٕٚ ،  طا٤ِٖ َا ؾعٌ عُش "سكٞ اهلل عٓ٘ "بأًِٖٗ ٚأقٛاَِٗ ٚأدٜااِْٗ،  خًل 

َٚع نٌ اْتـاس ٜؼاسى ؾٝ٘ عُش "سكٞ اهلل عٓ٘" تضداد عذا٠ٚ ٖ٪٤٫ يعُش "سكٞ اهلل عٓ٘" 
ٜٚتأؿٌ سكذِٖ ٜٚظتؿشٌ نٝذِٖ ،  ؾتآَشٚا ٚخططاٛا ٚبازيٛا ٚسااٚيٛا ستا٢ اطاتطاعٛا      

ع٢ً ٜذ أبٛي٪ي٠ٛ اجملٛطٞ ،  ٖازٙ أطاباب    ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل   اغتٝاي٘ ٖٚٛ ٜـًٞ ٗ قشاب
ايعذا٤ يعُش "سكٞ اهلل عٓ٘ "ٖٚزا ٚاساذ َأ أياذ أعذا٥ا٘ ،  يهأ أعاذا٤ٙ نجاش مل ٜؼاؿٞ         
غًًِٝٗ َاؾعً٘ أبٛي٪ي٠٤ٛ بٌ ٚاؿًٛا َظرل٠ اؿكذ ٚايتآَش ،  ؾخ٬ٍ ايكاشٕ اشلذاشٟ ا٭ٍٚ   

سأغ ايؿتٓا١ )عباذاهلل بأ طابأ ( ٗ      ٚبعذ طٓٛات َٔ اطتؼٗاد عُش "سكٞ اهلل عٓ٘" ٜتذاشأ 
ٚايتااآَش عًاا٢ هٍ ايبٝاات  ملسو هيلع هللا ىلصعًاأ ؿااشاس١ عاأ بػلاا٘ يعُااش ٚاتُٗاا٘ َخايؿاا١ اياآيب  

ٚاغتـاب اـ٬ؾ١ َٔ عًٞ "سكٞ اهلل عٓ٘" ، قاٍ ايكُٞ : )إٔ عبذ اهلل بأ طابأ ناإ أٍٚ    
ين ثاِ طااس عًُاا٤ اٱثا     (1)َٔ أٚٗشايطعٔ ٗ أبٞ بهش ٚعُش ٚعجُإ ٚايـشاب١ ٚتادلأَِٓٗ( 

عؼش١ٜ ع٢ً ٖزا ايٓٗر ؾهشسٚا ٖزٙ ايذلٖات ٚا٭نارٜب بٗاذف ايطعأ ٗ عُشسكاٞ اهلل    
عٓ٘، ؾؿٞ ايكشٕ  ايظابع اشلذشٟ سددٖا اؿًٞ ٗ نتاب٘ َٓٗاز ايهشا١َ، ٚٗ ايكشٕ  ايشاباع  

،ٚٗ ٖازا   (2)عؼش اشلذشٟ  رنشٖا عبذاؿظٌ ػشف ايذٜٔ إٛطاٟٛ ٗ نتابا٘ إشادعاات   
ُٝين ٚغرلٙ َٔ عًُا٤ اٱثين عؼش١ٜ ... ؾٗٞ خط١ قه١ُ تٛاؾل عًٝٗاا  ايعـش ؿا  بٗا اـ

أعذا٤ عُش "سكٞ اهلل عٓ٘" ٚطًظ١ً َتـ١ً ٖذؾٗا ا٭ٍٚ ايطعأ ٗ َأ طااِٖ ٗ تأطاٝع     
 ايذٚي١ اٱط١َٝ٬ ٚسكل ا٫ْتـاسات ٗ بذس ٚايكادط١ٝ َٚابُٝٓٗا َٔ ٬َسِ ٚبط٫ٛت .

تًبٝع ع٢ً عٛاّ أٌٖ ايظ١ٓ ٚقاٚيا١  ٜظتػٌ نجرل َٔ ايشٚاؾض ٖزٙ ايكل١ٝ ؾ٢ اي
صعضع١ ثكتِٗ ؾُٝا ٜهْٓٛ٘ يًذبٌ ا٭ػِ عُشايؿااسٚم "سكا٢ اهلل عٓا٘" ٚأسكااٙ َأ ساب       
ٚؾلٌ ٚتكذٜش ، ٚأْ٘ ٫ػو ٫َٚش١ٜ عٓذ نٌ أسٜب َطًع ع٢ً نتب اٱث٢ٓ عؼاش١ٜ خابرل   
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، ٚإٔ  ملسو هيلع هللا ىلصبأسٛاشلِ نِ اؿكذٚ ايبػض ٚايهشا١ٖٝ ايايت ٜهْٓٛٗاا ٭ؿاشاب سطاٍٛ اهلل     
ايٓـٝب ا٭ٚؾ٢ َٔ ريو يًؿاسٚم "سك٢ اهلل عٓ٘ "، ٫ٚعذب ؾٗٛ َاذَش عاشٚؾ ؾااسغ،    
ٚناطش ٚٗٛس أطاٛد عاشِٜٓٗ إؿذلطا١، َٚبٝاذ اَدلاطاٛسٜتِٗ إضعَٛا١. ٚقاذ ٚسدت ٖازٙ         

طأنتؿٞ بايشٚاٜات ايـاشٝش١ عٓاذ    ااؿادث١ ٗ َـادس َتعذد٠ أنجشٖا َٔ طشم كعٝؿ١; يز
ِ ؾؿٞ ايبخااسٟ   أٚغرلُٖا.ًِ طٛا٤ ٗ ايبخاسٟ َٚظ ايظ١ٓ،أٌٖ  ٔ -َٚظاً ابأ عبااغ    عا

 اـطاب،ٚٗ ايبٝت سداٍ ؾِٝٗ عُشبٔ  ملسو هيلع هللا ىلص"سكٞ اهلل عُٓٗا" قاٍ: "ٕاسٴلشسطٍٛ اهلل 
ِٻ أنتب يهِ نتابّا ٫تلإًٛ بعاذٙ   : »ملسو هيلع هللا ىلصؾكاٍ ايٓيب  ،ؾكااٍ عُاش: إٕ سطاٍٛ اهلل     «ًٖ

ٖاٌ ايبٝات   قذ غًب عًٝ٘ ايٛدع ، ٚعٓذنِ ايكشهٕ،سظابٓا نتااب اهلل. ؾااختًـ أ    ملسو هيلع هللا ىلص
نتابّا ئ تلاًٛا بعاذٙ ،    ملسو هيلع هللا ىلصؾاختـُٛا ; ؾُِٓٗ َٔ ٜكٍٛ قشٸبٛا ٜهتب يهِ سطٍٛ اهلل 

ُٸاا أنجاشٚا ايًػاٛ ٚا٫خات٬ف قااٍ سطاٍٛ اهلل          َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ َا : ملسو هيلع هللا ىلصقااٍ عُاش; ؾً
سااٍ باٌ سطاٍٛ     اهلل: ؾهإ ٜكٍٛ ابٔ عباغ: إٕ ايشص١ٜ نٌ ايشص١ٜ َا قاٍ عبٝذ«. قَٛٛا»

 ِ ريو ايهتاب ٫خت٬ؾِٗ ٚيػطِٗ".اهلل ٚبٌ إٔ ٜهتب شل
دعْٛٞ ؾايزٟ »عٓذٙ ايًػ٘:  عٓذَا نجش ملسو هيلع هللا ىلصايبخاسٟ قاٍ سطٍٛ اهلل  ٚٗ سٚا١ٜ عٓذ -

َٛتا٘ باج٬خ: أخشداٛا إؼاشنٌ َأ دضٜاش٠        تذعْٛين إيٝ٘ ، ٚأٚؿا٢ عٓاذ   ٖا أْا ؾٝ٘ خرل
 ".، قاٍ ايشاٟٚ: "ْٚظٝت ايجايج١« ايعشب ، ٚأدٝضٚا ايٛؾذ بٓشٛ َانٓت أدٝضِٖ 

، ؾكايٛا: َاي٘ أٖذش؟ اطتؿُٗٛٙ « ٜٓبػٞ عٓذ ْيب تٓاصع ٫ٚ»ٚٗ سٚا١ٜ أخش٣ يًبخاسٟ:  -
 «.تذعْٛين إيٝ٘ ٖا رسْٚٞ ؾايزٟ أْا ؾٝ٘ خرل».ؾكاٍ : 

ٚٗ سٚا١ٜ أخش٣ يًبخاسٟ: إٔ َٔ قاٍ : "إٕ سطٍٛ اهلل ٚدعٷ"، بعض ايشداٍ دٕٚ ْظب١  -
ايبٝت ناْت َع عُش ٗ سٚاٜا١ داا٤ ؾٝٗاا:" ٕاا     ٖزا ايكٍٛ يعُش ; ٚؾٝٗا إٔ طا٥ؿ١ّ َٔ أٌٖ 

ًُٖٛا أنتب يهِ : »ملسو هيلع هللا ىلصٚٗ ايبٝت سداٍ ، ؾكاٍ ايشطٍٛ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصسٴلش سطٍٛ اهلل 
قاذ غًبا٘ ايٛداع ٚعٓاذنِ      ملسو هيلع هللا ىلص، ؾكااٍ بعلاِٗ: إٕ سطاٍٛ اهلل    «نتابّا ٫تلًٕٛ بعاذٙ 

      ٛ ا ايكشهٕ ، سظبٓا نتاب اهلل . ؾاختًـ أٌٖ ايبٝات ٚاختـاُٛا ، ؾُآِٗ َأ ٜكاٍٛ: قشبا
ٜهتب يهاِ نتاباّا ٫ تلإًٛ بعاذٙ ، َٚآِٗ َأ ٜكاٍٛ غارل رياو . ؾًُاا أنجاشٚا ايًػاٛ             
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 «".قَٛٛا: »ملسو هيلع هللا ىلصٚا٫خت٬ف قاٍ سطٍٛ اهلل 
ا٥تاْٛٞ باذٚا٠ ٚنتاـ    : »ملسو هيلع هللا ىلصاؿانِ ٗ إظتذسى : قااٍ سطاٍٛ اهلل    ٚٗ سٚا١ٜ عٓذ -

ٜاأب٢ اهلل  »ؾكااٍ:  ، "ثِ ٫ْٚا قؿاٙ ، ثِ أقباٌ عًٝٓاا   «أنتب يهِ نتابّا ئ تلًٛا بعذٙ أبذّا 
 «.ٚإ٪َٕٓٛ إ٫ أبابهش

نتب ػ٦ّٝا َٔ ريو ايهتاب ٚايزٟ ٜتلأُ اطاتخ٬ف    ملسو هيلع هللا ىلصٖٚزا وتٌُ إٔ سطٍٛ اهلل 
 أبٞ بهش ٫ نُا تذعٞ ايؼٝع١.

ػاأْ٘ أٖذاش؟    ٚٗ سٚا١ٜ  "ايبٝٗكاٞ" داا٤ت نًُا١ ٖذاش بـاٝػ١ ايظا٪اٍ: " قاايٛا: َاا         -
 «.تذعْٛين إيٝ٘ ؾايزٟ أْا ؾٝ٘ خرل ٖادعْٛٞ »اطتؿُٗٛٙ". ؾزٖبٛا ٜؿذٕٚ عًٝ٘ . قاٍ : 

 ٚٗ سٚا١ٜ ي٘: "ؾكاٍ بعض َٔ نإ عٓذٙ: إٕ ْيب اهلل يٝٗذش".  -
 ".…ػأْ٘ أٖذش ٚنزا عٓذ ايطدلٟ ٚعٓذ اٱَاّ أٓذ بـٝػ١ : " ؾكايٛا : َا

ا٥تْٛٞ أنتب يهاِ نتاباّا يأ تلاًٛا     »ٚٗ َظٓذ اؿُٝذٟ َٔ سذٜح ابٔ عباغ ؾكاٍ:  -
 ".…ػأْ٘ أٖذش ؟اطتؿُٗٛٙ  ٜٓبػٞ عٓذ ْيب تٓاصع . ؾكايٛا َا ٓاصعٛا ٫ٚ، "ؾت«بعذٙ أبذّا

يؿ١ٛ )ٖذش( ٫ٚ )ٚدع( َٔ سذٜح ابٔ عباغ: "اػاتذ بشطاٍٛ    ٚعٓذ أبٞ ٜع٢ً َٔ غرل -
ٜٓبػاٞ   ، ؾتٓااصعٛا ٫ٚ « ا٥تْٛٞ أنتب يهِ نتابّا ٫تلًٕٛ بعاذٙ »ٚدع٘ ؾكاٍ:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

 قاٍ: أَشِٖ بج٬خ".« ْا ؾٝ٘ خرل ٖا تظأيٕٛ عٓ٘ دعْٛٞ ، ؾُا أ»عٓذ ْيب تٓاصع . ؾكاٍ : 
 ْظتٓتر َٔ ٖزٙ ايشٚاٜات :

 سك٢ اهلل عٓ٘ ٗ أٟ َٔ ايشٚاٜات ايـشٝش١. عٔ عُش إٕ ن١ًُ )أٖذش( مل تـذس -1
أْٗا ؿذست بًؿٜ )قايٛا( يًذُع ثِ اتبعت به١ًُ )اطتؿُٗٛٙ( ع٢ً طشٜكا١ اٱْهااس،    -2

 ٖزٜإ أبذّا.ٜـذس َٓ٘  ٫ ملسو هيلع هللا ىلصأٟ إطايٛٙ ؾإٕ ايٓيب 
 ع٢ً َعٌٓٝ: إٔ اشلذشٗ يػ١ ايعشب ٜذٚس -3

 ع٢ً َعٌٓٝ: َؿّٗٛ ، ٖٚٛ اخت٬ٙ ايه٬ّ بٛد٘ غرل
ٜعشض يٮْبٝا٤ "عًِٝٗ ايظ٬ّ" ، ٖٚٛ عذّ تبٌٝ ايها٬ّ يبشا١ عاسكا١ ٗ ايـاٛت      َا -أ

اهلل ثبت بإْاع أٌٖ ايظارل: إٔ ْبٝٓاا ؿا٢ً     اؿ٢ُ. ٚقذ أٚثكٌ ايًظإ سٌ ايه٬ّ َٔ أثش
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 عًٝ٘ ٚطًِ أؿابت٘ ع١ ايـٛت ٗ َشض َٛت٘.
إخايـ يًُكـٛد ع٢ً ايًظإ بظبب ايػؼاٞ ايعااسض    دشٜإ ايه٬ّ غرل إٓتِٛ أٚ -ب

بظبب اؿُٝات احملشق١ ٗ ا٭نجش. ٖٚزا ٚإٕ نإ ْاػّا عٔ ايعٛاسض ايبذ١ْٝ،  ؾكذ اختًاـ  
ع٢ً ايّٓٛ َٚٓع٘ هخشٕٚ ،  ؾًعٌ  ايعًُا٤ ٗ دٛاص عشٚك٘ يٮْبٝا٤ ،  ؾذٛصٙ بعلِٗ قٝاطّا

ايكا٥ٌ بزيو ايكٍٛ أساد إع٢ٓ ا٭ٍٚ ،  ؾٝهٕٛ إع٢ٓ إٔ ٖزا ايه٬ّ خ٬ف عادت٘ ،  ؾًعًٓا 
مل ْؿِٗ ن٬َ٘ بظبب ٚدٛد ايلعـ ٗ ْاطكت٘ ؾ٬ إػهاٍ ،  ٚعًا٢ ايتظاًِٝ ظاٛاص إعٓا٢     

يشطاٍٛ اهلل ؿا٢ً اهلل عًٝا٘    َٓكـا١   يًه١ًُ ؾإٕ َٔ قايٖٛا مل ٜكـذٚا بٗا اتٗاَّا ٫ٚ ا٭ٍٚ
 ٚطًِ.

قاٍ اٱَاّ ايٟٓٛٚ ٚايظٝٛطٞ ٚايكاكٞ عٝاض : "سٚا١ٜ )أٖذاش( بااشلُض أٟ با٫طاتؿٗاّ     -
عأ   . أٟ: ٌٖ ّهٔ إٔ ٜٗزٟ ست٢ ُٓعاٛا ملسو هيلع هللا ىلصاعذلاكّا ع٢ً َٔ سؾض ايهتاب١ يًشطٍٛ 

 إٔ ؼلشٚا دٚا٠ يٝهتب يٓا ايهتاب؟".
ْت خطّا َٔ قا٥ًٗا ، قاشلا بػرل ؼكٝل باٌ ٕاا   ٚقاٍ أٜلّا: "ٚإٕ ؿشت ايشٚاٜات ا٭خش٣ نا

َأ ٖازٙ اؿااٍ ايذايا١ عًا٢       ملسو هيلع هللا ىلصػاٖذٙ َٔ ايٓيب  أؿاب٘ َٔ اؿرل٠ ٚايذٖؼ١ يعِٛٝ َا
 ٚؾات٘ ، ٚعِٛٝ إـاب ، ٚخٛف ايؿً ٚايل٬ٍ بعذٙ" اٖا .

قٍٛ عُش : "إْ٘ ٚدع"  أٚ "غًب٘ ايٛدع" عٓذ ايبخاسٟ َٚظًِ إِا َعٓاٙ: إٔ ايشطٍٛ  -4
صاد عًٝ٘ ا٭مل ٚنؼ٢ إٔ ٜ٪رٜ٘ طٍٛ ايهتاب١ ٖٚٛ بٗازٙ اؿايا١ ; ؾا٬ َااْع َأ       قذ ملسو هيلع هللا ىلص

،  ٚناإ عُاش    ملسو هيلع هللا ىلصٜشٜذ نتابت٘ إٍ إٔ ٜـح َٔ ٚعهتا٘ َأ بااب ايشؾال با٘       تأدٌٝ َا
َٔ ايذٜٔ ؾًٔ  ملسو هيلع هللا ىلصسك٢ اهلل عٓ٘ ٜتهًِ عٔ ٜكٌ داصّ أْ٘ إرا نإ َا طٝهتب٘ سطٍٛ اهلل 

ٜذعٞ يٓؿظ٘ ٫ٚ ْاذعٞ   ايز٣ ٫ –اٍ عُش سك٢ اهلل عٓ٘ ّٛت إ٫ بعذ تبًٝػ٘ ، ٚمل ىطش بب
طُٝٛت ٗ َشك٘ ٖزا ;  بذيٌٝ عذّ تـذٜك٘ ـادل   ملسو هيلع هللا ىلصإٔ سطٍٛ اهلل  –ي٘ عًِ ايػٝب 

ٚؾات٘ عٓذَا أعًٔ عٓٗا ،  ؾهإ ن٬َ٘ سك٢ اهلل عٓ٘ ْابعاّا َأ ػاؿكت٘ ٚسؾكا٘ بشطاٍٛ اهلل      
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ٞٵ٤ٺَؾشٻِطٓٳا ؾٹ َٻا﴿ٚدٌ:  ، ٚاطتشلاسٙ يكٍٛ اهلل عض ملسو هيلع هللا ىلص َٹٔ ػٳ ﴾ٞ ايهٹتٳابٹ 
ٚقٛي٘ تعاٍ:  (1)

ٔٔ اكٵاُطشٻ  ﴿ ُٳ ّٳ دٹّٜٓا َؾ ِٴ أٱطٵ٬َ ٚٳسٳكٹٝتٴ َيُه ُٳتٹٞ  ِٵ ْٹعٵ ٝٵُه ًَ ُٵتٴ عٳ ُٳ ٚٳَأتٵ ِٵ  ِٵ دٹٜٓٳُه ًِتٴ َيُه ُٳ ّٳ َأِن ٛٵ اِيٝٳ
ـٳ١ٺ َغٝٵشٳ ُٳ َٳخٵ ٘ٳ َغُؿٛسٷ ؾٹٞ  ٕٻ ايًٓ ِٕ َؾٔإ ـٺ ئِّإثٵ ِٷ َٴتٳذٳاْٹ ﴾سٻسٹٝ

إٔ إثبات ؿذٚس يؿاٜ  ٚبٗزا ٜتلح  (2)
 . ملسو هيلع هللا ىلصوٌُ أٟ َٓكـ١ يشطٍٛ اهلل  ايٛدع َٔ عُش سك٢ اهلل عٓ٘ ٫

إٔ سؾض ايهتاب١ مل ٜهٔ َٔ عُش سك٢ اهلل عٓ٘ ٚسذٙ ،  ؾايشٚاٜات نُاا َاش رناش ٗ     -5
أيؿاٚٗا "أٌٖ ايبٝت" ٚ"بعض ايكّٛ" ؾ٬ ػو إٔ ٖزا ػاٌَ يهٌ َٔ سلش ٗ ايبٝات نُاا   

 دٕٚ غرلٙ ؼهِ ٚاٖش. ً٘ ع٢ً عُشرنش ٗ ايـشٝشٌ ٚغرلُٖا ٚٓ
نإ ٦ًَٝاّا بإظاًٌُ َآِٗ رٚٚ ايكاذّ ايشاطاخ١ ٗ اٱطا٬ّ ،        ملسو هيلع هللا ىلصإٔ بٝت ايٓيب  -6

ايعٗذ ب٘ ، ؾ٬ ّتٓع إٔ ن١ًُ "أٖذش" قذ ؿذست عٔ قّٛ سذثا٤ ٗ اٱطا٬ّ   َِٚٓٗ سذثا٤
 ؽؿ٢ عًِٝٗ َجٌ ٖزٙ ا٭َٛس ، ٚخـٛؿّا أْ٘ مل ٜجبت ديٌٝ ع٢ً تعٌٝ قا٥ًٗا.

نإ ع٢ً ٚد٘ ايٓذب ٚيٝع ع٢ً ايٛدٛب ،  ٖٚزا َا ؾُٗ٘ َٔ  ملسو هيلع هللا ىلصإٔ أَش ايٓيب   -7
سؾض ايهتاب١ ، ٚإٕ نإ ايبعض قذ ؾِٗ َٓٗا ايٛدٛب. ٚقذ بٌ اٱَااّ إااصسٟ ٚايكاشطيب    

ُٳٗاا بعاض ايـاشاب١ ايازٜٔ سؾلاٛا ايهتابا١       ٔٗ ، بُٝٓاا ٚأ ايبااقٕٛ أْٗاا      إٔ ريو يكشا٥ٔ َؾ
َٳٔ َٓعٳيًٛدٛب ُٳًٗا  ايهتاب١ ع٢ً ايٓذب،  نُا ًٓٛا قٛي٘ "عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ" :  ،  ؾش

ٚايزٟ ٜاذٍ عًا٢ إٔ أَاشٙ ناإ يًٓاذب:       (3)«إ٫ ٗ ب٢ٓ قش١ٜٛ  ٜـًٌ أسذنِ ايعـش ٫»
ٜكش كايؿ١ ايٛادب إْاعاّا ٚاتؿاقاّا.    ٫ ملسو هيلع هللا ىلصٕٔ خايـ أَشٙ ، ٚايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلصعذّ إْهاسٙ 

أٜاّ دٕٚ إٔ ٜهتب نُا ْف ع٢ً رياو اٱَااّ   ايذيٌٝ ع٢ً ريو أٜلّا أْ٘ بكٞ بعذٖا أسبع١ 
ايبخاسٟ ، ٚيٛ نإ أَشٙ ٚادبّا ٚاهلل أَشٙ بايهتاب١ ٕا تٛا٢ْ ؿٛا١ عأ ايهتابا١ ، ٚيعااد إٍ     

 ايطًب َشاسّا، ٖٚٛ إأَٛس بتبًٝؼ َا أَش ب٘.

                                                           

 .38طٛس٠ ا٭ْعاّ ه١ٜ ( 1)

 .3طٛس٠ إا٥ذ٠ ه١ٜ ( 2)

 .946سذٜح سقِ 8/406ؾتح ايباس٣ بؼش  ؿشٝح ايبخاس٣ ( 3)
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 ٖٚزا َٛاؾل ٕا ؾُٗ٘ عًٞ "سك٢ اهلل عٓ٘" ٗ ؿًح اؿذٜب١ٝ عٓذَا أَشٙ سطٍٛ اهلل          
َشٞ ن١ًُ سطٍٛ اهلل ؾًِ ٜؿعٌ ريو "سكٞ اهلل عٓ٘" ; ؿًُ٘ "تكذِٜ ا٭دب ع٢ً  ملسو هيلع هللا ىلص

 ريو عًُا٤ أٌٖ ايظ١ٓ. ا٫َتجاٍ " نُا رنش

 ٖٚزٙ ٖٞ ايؿكش٠ اييت ٚسدت ٗ نتب أٌٖ ايظ١ٓ ٚايؼٝع١:
تهتاب "قُاذ    عٓذَا سؾض إؼشنٕٛ نتاب١ "قُذ سطٍٛ اهلل": " ؾكاٍ إؼاشنٕٛ: ٫      

; يٛنٓت سط٫ّٛ مل ْكاتًو . ؾكاٍ يعًٞ : اق٘ . ؾكاٍ عًٞ: َا أْا بايزٟ أقاٙ.  سطٍٛ اهلل"
 .(1)"…ؾُشاٙ سطٍٛ اهلل بٝذٙ 

إا٪ٌَٓ   عًٞ ٚانتب قُذ بٔ عباذاهلل. ؾكااٍ أَارل    ٚٗ نتب ايؼٝع١ َجٌ ريو : " اَح ٜا
 .(2)عًٝ٘ ايظ٬ّ : َاأقٛ ازلو َٔ ايٓب٠ٛ أبذّا. ؾُشاٙ سطٍٛ اهلل بٝذٙ" ا ٖا 

: "ؾكاٍ طٌٗٝ: انتب ازل٘ ّلٞ ايؼشٙ ،  ؾكاٍ ي٘ أَرل  (3)اجملًظ٢ ٖٚزٙ سٚا١ٜ             
 : اقٗاا ٜاا    ملسو هيلع هللا ىلصإ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايظ٬ّ : ًٜٚو ٜا طٌٗٝ نـ عٔ عٓادى ، ؾكاٍ ي٘ ايآيب  

تٓطًل َشٛ ازلو َٔ ايٓب٠ٛ ، قاٍ ي٘ : ؾلاع ٜاذٟ    سطٍٛ اهلل إٕ ٜذٟ ٫ عًٞ   ؾكاٍ : ٜا

                                                           

ؿشٝش٘ نتاب ايـًح باب نٝـ ٜهتب ٖزا َا ؿاحل ؾ٬ٕ بٔ ؾ٬ٕ ٚ ؾا٬ٕ بأ   أخشد٘ ايبخاس٣ ٗ ( 1)
  سقاِ   5/643ٚاْٛش ؾتح ايبااس٣   2738  سقِ  1/514ؾ٬ٕ ٚإٕ مل ٜٓظب٘ إٍ قبًٝت٘ أٚ ْظب٘ 

قُذ أْٛس ايهؼاُرل٣ بااب ايـاًح َاع إؼاشنٌ      –، ؾٝض ايباس٣ ع٢ً ؿشٝح ايبخاس٣  2698
ٙ داس ٖذاش يًطباعا١   2/258يع١ًُٝ ، تؿظرل ايطادل٣  ٙ داس ايهتب ا2698سذٜح سقِ 4/103

ٚايٓؼش ، عكٝذ٠ أٌٖ ايظ١ٓ ؾ٢ ايـشاب١ يٓاؿش بٔ ع٢ً )َٔ َطاعِٓٗ ؾ٢ ايؿاسٚم سكا٢ اهلل عٓا٘ (   
 ايشٜاض .  –ٙ َهتب١ ايشػذ 3/1008

ٙ  97ٙ َ٪طظ١ هٍ ايبٝت يتشكٝل ايذلاخ ، ٚإع٬ّ ايٛس٣ يًطدلط٢ 1/121اٱسػاد يًؼٝخ إؿٝذ( 2)
ٙ داس ايهتااب ، عااس ا٭ْاٛاس  حملُاذ      ١2/313 هٍ ايبٝت يتشكٝل ايذلاخ ، ٚتؿظرل ايكُٞ َ٪طظ

ٙ داس  9/197ٙ اسٝا٤ ايهتب ا٫ط١َٝ٬ ، تؿظرل فُع ايبٝإ يًطدلطاٞ   333/ 20باقش اجملًظ٢
 ٙ َ٪طظ١ ا٭ع٢ًُ يًُطبٛعات.18/267ايهتاب ، تؿظرل إٝضإ يًطباطبا٥ٞ 

 .359ق  20ز  -اقش اجملًظ٢ عاس ا٭ْٛاس حملُذ ب( 3)
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 بٝذٙ". ملسو هيلع هللا ىلصؾُشاٖا سطٍٛ اهلل  عًٝٗا ،
ْكٍٛ : قذ سٟٚ عٔ ع٢ً بٔ أب٢ طايب سك٢ اهلل عٓ٘ ٗ ْٗار ايب٬غا١ قٛيا٘ : "               

ٚنؿ٢ بايهتاب سذٝذّا ٚخـُّٝا " ; ؾٌٗ ٜطبل ايؼٝع١ ع٢ً عًٞ ْؿع اؿهِ ايزٟ طبكٛٙ 
 عٓذَا قاٍ : "سظبٓا نتاب اهلل" ؟  ع٢ً عُش

ؾ بعذ ٖزٙ ايٛاقع١ أسبع١ أٜاّ ،  ٚأٚؿ٢ قبٌ َٛت٘ عا ملسو هيلع هللا ىلصٚنُا طبل ٚبٝٓا إٔ ايٓيب -8
ٚؿٝت٘ إؼٗٛس٠ بإخشاز إؼشنٌ َٔ دضٜش٠ ايعشب ،  ٚإداص٠ ايٛؾذ ، ٚايجايج١ اييت ْظٝٗا 

أساد نتابت٘ َٔ أَٛس ايذٜٔ ايٛادب تبًٝػٗا يطًب إعاد٠ نتابت٘ َش٠  ايشاٟٚ ... ؾًٛ نإ َا
 ثا١ْٝ نُا أ٢ًَ ٚؿٝت٘.

  ملسو هيلع هللا ىلصَٓٗا نُا ٗ سٚا١ٜ اؿانِ ٗ إظتذسى : قاٍ سطٍٛ اهلل  نتب ػ٦ّٝا ملسو هيلع هللا ىلصأْ٘  -9
، ثِ ٫ْٚا قؿاٙ ، ثاِ أقباٌ   « ا٥تْٛٞ بذٚا٠ ٚنتـ أنتب يهِ نتابّا ئ تلًٛا بعذٙ أبذّا :» 

داا٤ ٗ ايبخااسٟ    ٜٚ٪ٜاذ رياو أٜلاا َاا    «". ٜأب٢ اهلل ٚإ٪َٕٓٛ إ٫ أباابهش » عًٝٓا ؾكاٍ : 
 .َٚظًِ ، عٔ عا٥ؼ١ "سكٞ اهلل عٓٗا" 

ادع يٞ أباى ٚأخاى ست٢ أنتب نتابّا ; ؾإْٞ »ٗ َشك٘ :  ملسو هيلع هللا ىلصقايت : قاٍ سطٍٛ اهلل  
ٕٔ ، ٜٚكاٍٛ قا٥اٌ أْاا أٍٚ ، ٜٚاأبٞ اهلل ٚإ٪َٓإٛ إ٫ أباابهش       ٚعأ  «. أخاف إٔ ٜت٢ُٓ َتُ

: يٛ نإ ٚأْا سٞ ملسو هيلع هللا ىلصٚاسأطاٙ ، ؾكاٍ سطٍٛ اهلل »ايكاطِ بٔ قُذ قاٍ: قايت عا٥ؼ١ : 
، قايت عا٥ؼ١ : ٚاثه٬ٙ   ٚاهلل إْٞ ٭ٚٓو ؼب َٛتٞ ، ؾًٛ نإ  يو ٚأدعٛ يو ؾأطتػؿش

بٌ أْا ٚاسأطاٙ  ملسو هيلع هللا ىلصريو يًًٛت هخش َٜٛو َعشطّا ببعض أصٚادو ، ؾكاٍ سطٍٛ اهلل  
، يكذ ُُٖتٴ إٔ أسطٌ إٍ أبٞ بهاش ٚابٓا٘ ٚأعٗاذ إٔ ٜكاٍٛ ايكاا٥ًٕٛ أٚ ٜتُٓا٢ إتُٓإٛ        

 «.ٜٚذؾع اهلل ٜٚأب٢ إ٪َٕٓٛ 
عٔ ابٔ أبٞ ًَٝه١ قاٍ : زلعت عا٥ؼ١ ٚط٦ًت َٔ نإ سطٍٛ ٚٗ ؿشٝح َظًِ 

َظتخًؿّا يٛ اطتخًـ ؟ قايت: أبٛبهش. ؾكٌٝ شلا: ثِ َٔ بعذ أبٞ بهش ؟ قايت:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
 عبٝذ٠ عاَش بٔ اؾشا . ثِ اْتٗت إٍ ٖزا. عُش . قٌٝ شلا: ثِ َٔ بعذ عُش ؟ قايت: أبٛ

ٚ  نتابت٘ َٔ أؿٍٛ ايذٜ ملسو هيلع هللا ىلصأساد ايٓيب  يٛ إٔ َا -10  ٔ ٕا ساٍ دٕٚ نتابتا٘ اخات٬ف أ
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ٗٳاا   ٜٳاا ﴿ٚداٌ ، قااٍ تعااٍ :     َأَٛس بتبًٝؼ ػشع اهلل عض ملسو هيلع هللا ىلصتٓاصع ، ٚريو ٭ٕ ايٓيب  َأٜټ
ٔٳ        َٹا ُٴَو  ـٹا ٘ٴ ٜٳعٵ ٚٳايًٓا ٘ٴ  ُٳاا بٳًٖػٵاتٳ ٔسطٳااَيتٳ ٌٵ َؾ ِٵ تٳِؿعٳا ٚٳٔإٕ ٖي َٹٔ سٻب َو  ٍٳ ٔإَيٝٵَو  ٍٴ بٳًِّؼٳ َا ُأْٔض  ايشٻطٴٛ

﴾ايٓٻأغ
ٚٳَيا﴿اٍ تعاٍ:  ، ٚق (1) ٘ٴ  ٛٵْٳ ٚٳٜٳخؼٳ ٘ٹ  ٕٳ ٔسطٳاَياتٹ ايًٖ ٔٳ ٜٴبٳِّػٴٛ ٘ٳ اٖيزٹٜ ٕٳ َأسٳذٶا ٔإٖيا ايًٖ ٛٵ ﴾ٜٳخٵؼٳ

(2) 
، ٖٚزا أؿٌ َتؿل عًٝ٘ عٓاذ أٖاٌ    ملسو هيلع هللا ىلص. ؾهتُإ ػ٤ٞ ٖا أَش بتبًٝػ٘ َظتشٌٝ ٗ سك٘ 

ت٘ ،  ٚياٝع  ، ٚإسػادّا ٭َ ملسو هيلع هللا ىلصايظ١ٓ ٚاؾُاع١. ٚبٗزا ٜعًِ إٔ ا٭َش نإ ادتٗادّا َٓ٘  
هٛص إٔ  ٚدٌ ، قاٍ اٱَاّ اـطابٞ عٓذ تعًٝك٘ ع٢ً اؿذٜح : "٫ ٖا أَش بتبًٝػ٘ َٔ اهلل عض

أٚٚٔ ريو ٖا ٫ ًٜٝل ب٘ عاٍ  ملسو هيلع هللا ىلصوٌُ قٍٛ عُش ع٢ً أْ٘ تِٖٛ ايػً٘ ع٢ً سطٍٛ اهلل 
َٔ ايٛدع ٚقشب ايٛؾا٠،  َاع َاا اعاذلاٙ     ملسو هيلع هللا ىلصغًب ع٢ً سطٍٛ اهلل  ، ٚيهٓ٘ ٕا سأ٣ َا

هشب ; خاف إٔ ٜهٕٛ رياو ايكاٍٛ ٖاا ٜكٛيا٘ إاشٜض ٖاا٫ عضّا١ يا٘ ؾٝا٘ ، ؾٝذاذ           َٔ اي
إٓاؾكٕٛ بزيو طاب٬ّٝ إٍ ايها٬ّ ٗ اياذٜٔ،  ٚقاذ ناإ أؿاشاب٘ عًٝا٘ ايـا٠٬ ٚايظا٬ّ          
ٜشادعْٛ٘ ٗ بعض ا٭َاٛس قباٌ إٔ هاضّ ؾٝٗاا بتشتاِٝ ، نُاا سادعاٛٙ ٗ ٜاّٛ اؿذٜبٝا١ ٗ          

ٜشادعا٘   عضّا١ ؾا٬   ٘ ٚبٌ قشٜؽ ، ؾأَا إرا أَش بايؼ٤ٞ أَشاـ٬ف ، ٚٗ نتاب ايـًح بٝٓ
عًٝا٘ اـطاأ ٗ َاامل ٜٓاضٍ عًٝا٘،  ٚقاذ        ايعًُا٤ ع٢ً أْ٘ هاٛص  ؾٝ٘ أسذ َِٓٗ . قاٍ: ٚأنجش
ٚإٕ ناإ اهلل تعااٍ قاذ سؾاع      ملسو هيلع هللا ىلصعًٝ٘ . قاٍ: َٚعًاّٛ أْا٘    أْعٛا نًِٗ ع٢ً أْ٘ ٫ٜكش

. ٚقاذ ثبات    (3)ؿذخ ٚايعٛاسض ايبؼاش١ٜ دسدت٘ ؾٛم اـًل نًِٗ ، ؾًِ ٜٓضٖ٘ عٔ زلات ا
ٚؿـ اشلذش ٗ نتب اٱَا١َٝ ع٢ً أسذ أ٥ُتِٗ إعـٌَٛ ، قاٍ ابٔ طاٚغ ػاشف ايعاذل٠   

سٜٚٓااٙ بإطآادْا إٍ    ٚسنٔ اٱط٬ّ : "َٚٔ ريو ٗ د٥٫ٌ عًٞ بٔ اؿظٌ عًٝ٘ ايظ٬ّ َا
قُاذ أٟ   يذٙ : ٜابٔ سطتِ قاٍ : سلش عًٞ بٔ اؿظٌ إٛت ، ؾكاٍ يٛ ايؼٝخ أبٞ دعؿش

ثِ دعا بٛك٤ٛ ؾذ٤ٞ ب٘، ؾكاٍ: إٕ ؾٝ٘ ؾأس٠ ، ؾكاٍ بعض ايكّٛ : إْ٘ ٜٗذش ،  …ي١ًٝ ٖزٙ 

                                                           

 67طٛس٠ إا٥ذ٠ هٜ٘ ( 1)

 39طٛس٠ ا٭سضاب هٜ٘ ( 2)

 80-11/76َظًِ بؼش  اي٣ٚٛٓ ( 3)
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ساٍ بٌ سطٍٛ  .   ٚاَا قٍٛ ابٔ عباغ : "إٕ ايشص١ٜ نٌ ايشص١ٜ َا(1)ؾذا٤ٚا بإـبا  " اٖا
اهلل ٚبٌ إٔ ٜهتب ايهتاب"  ، ؾ٬ أدذ أْؿع َٔ ن٬ّ ابٔ تُٝٝا١ عًٝا٘ سٓا١     ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

تعاٍ سٝح قاٍ : "قٍٛ ابٔ عباغ "سك٢ اهلل عٓ٘" ٜكتلٞ إٔ ٖزا اؿا٥ٌ نإ سص١ٜ ، ٖٚاٛ  
سص١ٜ ٗ سل َٔ ػو ٗ خ٬ؾ١ ايـذٜل أٚ اػتب٘ عًٝ٘ ا٭َش ; ؾإْا٘ ياٛ ناإ ٖٓااى نتااب      
يضاٍ ٖزا ايؼو ، ؾأَا َٔ عًِ إٔ خ٬ؾت٘ سل ؾ٬ سص١ٜ ٗ سك٘ ٚهلل اؿُذ ،  َٚأ تاِٖٛ   

نإ غ٬ؾ١ عًٞ "سك٢ اهلل عٓ٘" ؾٗٛ كاٍ باتؿام عا١َ ايٓااغ َأ عًُاا٤    إٔ ٖزا ايهتاب 
ايظ١ٓ ٚايؼٝع١ ، أَا أٌٖ ايظا١ٓ ؾُتؿكإٛ عًا٢ تؿلاٌٝ أباٞ بهاش ٚتكذّا٘، ٚأَاا ايؼاٝع١          
ايكا٥ًٕٛ بإٔ عًّٝا نإ ٖٛ إظتشل يٲَا١َ ؾٝكٛيٕٛ إْا٘ قاذ ْاف عًٝا٘ ْـاّا دًٝاّا ٚااٖشّا        

إٍ نتااب ، ٚإٕ قٝاٌ إٕ ا٭َا١ دشاذت ايآف إعًاّٛ       َعشٚؾّا ، ٚس٦ٓٝز ؾًِ ٜهٔ وتااز  
 ق١ًًٝ أٍٚ ٚأسش٣.  إؼٗٛس; ؾٮٕ تهتِ نتابّا سلشٙ طا٥ؿ١

ٚأٜلّا ؾًِ ٜهٔ هٛص عٓذِٖ تأخرل ايبٝإ إٍ َشض َٛت٘، ٫ٚهٛص ي٘ تشى ايهتاب 
 ملسو هيلع هللا ىلصٜهتب٘ ٗ ايهتاب ٖا هاب بٝاْا٘ ٚنتابتا٘ يهاإ ايآيب       يؼو َٔ ػو ، ؾًٛ نإ َا

ٜٚهتب٘ ، ٫ٚ ًٜتؿت إٍ قٍٛ أسذ ; ؾإْ٘ أطٛع اـًل ي٘ ، ؾعًِ أْ٘ ٕا تاشى ايهتااب مل    ٜبٝٓ٘
ٜهٔ ايهتاب ٚادبّا ، ٫ٚ نإ ؾٝ٘ َٔ ايذٜٔ َا ػب نتابت٘ س٦ٓٝز يٛ ٚدب يؿعً٘ ، ٚيٛ إٔ 
عُش "سكٞ اهلل عٓ٘" اػتب٘ عًٝ٘ أَش ثِ تبٌ ي٘ أٚػو ٗ بعض ا٭َٛس ؾًٝع ٖٛ أعِٛ ٖٔ 

قذ سهِ غ٬ؾٗا فتٗذّا ٗ ريو ، ٫ٚ ٜهٕٛ قذ  ملسو هيلع هللا ىلصبأَٛس ، ٜٚهٕٛ ايٓيب  ٜؿيت ٜٚكلٞ
 ; ؾإٕ ايؼو ٗ اؿل أخـ َٔ اؾضّ بٓكٝل٘ .. ملسو هيلع هللا ىلصعًِ سهِ ايٓيب 

ٚنٌ ٖزا إرا نإ بادتٗاد طا٥ؼ نإ غاٜت٘ إٔ ٜهإٛ َأ اـطاأ ايازٟ سؾاع اهلل      
 عتذ أبعذ ا٭دًٌ ، َع َاإ٪اخز٠ ب٘ ، نُا قل٢ ع٢ً ٗ اؿاٌَ إتٛؾ٢ عٓٗا صٚدٗا أْٗا ت

                                                           

 228ٖا ق 664ؾشز إُّٗٛ ؾ٢ تاسٜخ عًُا٤ ايٓذّٛ يظٝذ بٔ طاٚٚغ سك٢ ايذٜٔ إتٛؾ٢ ط١ٓ ( 1)
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أؾتا٢ بازيو    (2)أْ٘ ٕا قٌٝ ي٘ إٕ أبا ايظآابٌ بأ بعهاو    ملسو هيلع هللا ىلصثبت ٗ ايـشا  عٔ ايٓيب 
ايظٓابٌ ; باٌ سًًاتٹ ؾااْهش٢     نزب أبٛ: »ملسو هيلع هللا ىلص، ؾكاٍ سطٍٛ اهلل  (3)يظبٝع١ ا٭ط١ًُٝ

ايظٓابٌ مل ٜهٔ َأ أٖاٌ    ٖزا ايزٟ أؾت٢ بٗزا،  ٚأبٛ  ملسو هيلع هللا ىلص، ؾكذ خٓطأ ايٓيب « َٔ ػ٦تٹ
، ٚأَاا عًاٞ ٚابأ عبااغ      ملسو هيلع هللا ىلصتٗاد،  َٚا نإ ي٘ إٔ ٜؿيت بٗزا َع سلاٛس ايآيب    ا٫د

"سكٞ اهلل عُٓٗا" ٚإٕ ناْا أؾتٝا بزيو يهٔ نإ ريو عٔ ادتٗاد،  ٚنإ ريو بعذ َٛت 
ٚمل ٜهٔ بًػُٗا قـ١ طبٝع١ . ٖٚهزا طا٥ش أٌٖ ا٫دتٗاد َٔ ايـشاب١ "سكٞ  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  

ٛا ٚسهُٛا بأَش ٚايظ١ٓ غ٬ؾ٘ ، ٚمل تبًػِٗ ايظ١ٓ ناْٛا اهلل عِٓٗ" إرا ادتٗذٚا ؾأؾتٛا ٚقل
َجابٌ ع٢ً ادتٗادِٖ َطٝعٌ هلل ٚسطٛي٘ ؾُٝا ؾعًٛٙ َٔ ا٫دتٗاد عظب اطتطاعتِٗ ، ٚشلِ 

 .(1)أدش ع٢ً ريو،  َٚٔ ادتٗذ َِٓٗ ٚأؿاب ؾً٘ أدشإ "  اٖا
 أط١ً٦ ؼتاز إٍ إداب١:

 سك٢ اهلل عِٓٗ" ٚقت ٚقٛع ايتٓاصع؟ أٜٔ نإ عًٞ ٚؾاط١ُ ٚباقٞ أٌٖ ايبٝت " -**
                                                           

سخ بأ عًُٝا١ بؿاتح أٚيا٘ ابأ      أبٛايظٓابٌ بٔ بعهو َٛسذ٠ ثِ ١ًَُٗ ثِ ناؾٌ بٛصٕ دعؿش ابٔ اؿا( 2)
ايظبام بٔ عبذايذاس ايكشػ٢ ايعبذٍ ٚازل٘ سب١ ٚقٌٝ عُشٚ ٚقٌٝ عاَش قاٍ ايبػ٣ٛ : طهٔ ايهٛؾا١  

ٚس٣ٚ عٓ٘ ا٭طاٛد بأ    ملسو هيلع هللا ىلصس٣ٚ عٔ ايٓب٢  ملسو هيلع هللا ىلصٚقاٍ ايبخاس٣ : ٫ أعًِ أْ٘ عاؾ بعذ ايٓب٢ 
اّ َها١ ستا٢ َاات    ٜضٜذ ايٓخش٣ ٚصؾش بٔ أٚغ قاٍ ابٔ طعذ ٚغرلٙ : ٖٚاٛ َأ َظا١ًُ ايؿاتح أقا     

ٚأخشز سذٜج٘ ايذلَز٣ ٚايٓظا٢٥ ٚابٔ َاد٘ نًِٗ َٔ سٚا١ٜ َٓـٛس ٚثبات رناشٙ ؾا٢ ايـاشٝشٌ     
أٜلّا ؾ٢ قـ١ طبٝع١ ا٭ط١ًُٝ ٕا َات صٚدٗا ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً إٔ أبا ايظٓابٌ نإ ؾكّٝٗا )اٱؿاب١ ؾ٢ 

 بػذاد(.–ٙ َهتب١ إج٢ٓ 7/161ُٝٝض ايـشاب١ 

ط١ًُٝ ثبت رنشٖا ؾ٢ ايـشٝشٌ ٚؾا٢ إٛطاأ أْٗاا ٚياذت بعاذ ٚؾاا٠ صٚدٗاا        طبٝع١ بٓت اؿاسخ ا٭( 3)
ؾاْكلت عذتٗا قاٍ ابٔ عبذايدل : س٣ٚ عٓٗا ؾكٗا٤ إذٜٓا١ ٚؾكٗاا٤ ايهٛؾا١ ٚايكـا١ َطٛيا١ بأيؿااٚ       

طشٜل عبذسب٘ بٔ طعٝذ عٔ أب٢ ط١ًُ بٔ عبذايشٓٔ قاٍ :طأٍ عبذاهلل بأ   كتًؿ١ َٓٗا ؾ٢ إٛطأ َٔ
٠ عٔ إشأ٠ اؿاٌَ ٜتٛؾ٢ عٓٗا صٚدٗا ؾكاٍ بٔ عباغ : هخش ا٭دًٌ ٚقاٍ أباٖٛشٜش٠  عباغ ٚأبٖٛشٜش

 (.8/171: إرا ٚيذت ؾكذ سًت ..... إخل اؿذٜح )اٱؿاب١ ؾ٢ ُٝٝض ايـشاب١ 

 ٙ داَع١ اٱَاّ قُذ بٔ طعٛد .6/25َٓٗاز ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ ؾ٢ ْكض ن٬ّ ايؼٝع١ ايكذس١ٜ ( 1)
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ٚ إرا ناْت َكٛي١ عُش "سك٢ اهلل عٓ٘" عـٝاّْا ٚاعذلاكّا ع٢ً أَش اهلل ٜؿظل أٚ ٜهؿش -**
عِٓٗ  ٚإٕ نإ ؿذس -عٔ أسذِٖ أٟ اطتٓهاس أٚسد ؾعٌ ع٢ً َكٛيت٘؟  بٗا ; ؾًِ مل ٜـذس

 **اطتٓهاس ؾأٜٔ لذٙ ؟ 
 ُا أَشٙ اهلل بتبًٝػ٘ ؟نتابت٘ ٜذخٌ ؾٝ ملسو هيلع هللا ىلصٌٖٚ َا أساد ايٓيب  -**

 ٌٖٚ بًػ٘ قبٌ َٛت٘ ؟ َٚا ايذيٌٝ ع٢ً ريو؟ -**
إؼاتٗش٠ عٓاذ احملاذثٌ    ” ٜاّٛ اـُاٝع  >ٜٴهجش ايؼٝع١ اٱَا١َٝ َٔ ا٫ستذاز عادثا١          

باشص١ٜ ّٜٛ اـُٝع نذيٌٝ ٜطعٓإٛ با٘ ٗ عذايا١ ايـاشاب١ ،  ٜٚادلسٕٚ با٘ اتٗاَااتِٗ شلاِ         
 ِ إظتكبش١ .باـٝا١ْ ٚغرل ريو َٔ أقٛاشل

ٜظاتذيٕٛ بٗاا ٜٚعتُاذٕٚ عًٝٗاا ٗ تكشٜاشاتِٗ ايايت        ٖٚزٙ اؿادث١ ، ع٢ً نجش٠ َاا          
سادٚا بٗا عٔ طبٌٝ أٌٖ اؿل ، تٴعذٸ أؿ٬ّ نبرلّا َٔ أؿٍٛ اياذٜٔ عٓاذِٖ ، ٚأساذ أقا٣ٛ     

ايـشاب١ "سكٞ اهلل عِٓٗ" خاؿ١ ، َٚٓٗر أٖاٌ ايظا١ٓ    َذاخًِٗ يًتؼهٝو ٗ عذاي١ نباس
ُاع١ عا١َ . ٚقذ سـٌ يٓا إٔ ْٛشْا ؾُٝا قايٛا،  ٚؿحٸ يٓا إٔ ْتتبع َظاايو تطاٜٛعِٗ   ٚاؾ

ؿادث١ سص١ٜ ّٜٛ اـُٝع يتٛاؾل تكشٜشاتِٗ إظابك١،  إعتُاذ٠ أطاطاّا عًا٢ أؿاٍٛ ػاشع١ٝ       
ؾاطذ٠، أؿٸًٖٛا ٚأثبتٖٛا غ٬ف ػشع اهلل تعاٍ ، ثِ بٓٛا عًٝٗاا بعاذ رياو ْٝاع أؾٗااَِٗ      

اطتذع٢ ريو َِٓٗ تهًٓؿّا ٚاٖشّا ع٢ً إع٢ٓ ، ٚتعظٸؿّا با٥ّٓا عًا٢   ، ست٢ يٛ يٮدي١ ايؼشع١ٝ
ايًؿٜ ; ؾأْتذت شلِ ٖزٙ ا٭ؿٍٛ َكا٫ت ػٓٝع١ ٗ ايذٜٔ ، ٜـٌ بعلٗا ساذٸ ايهؿاش بااهلل     
تعاٍ . ؾُا صاد ريو َٓا إ٫ قٓاع١ بٛدٛب ؿشف ْٝع َظا٥ٌ اـ٬ف إٍ ؼشٜاش ا٭ؿاٍٛ   

ٓٗاا ٗ اطاتذ٫٫تِٗ عًا٢ َظاا٥ٌ اياذٜٔ; ٚإٔ ا٭َاش إٕ مل ٜهأ        ايؼشع١ٝ ايايت ٜٓطًكإٛ َ  
نزيو،  ؾإٕ ػبٗاتِٗ ئ تٓتٗٞ ، ٚئ تذسض ػٴب١ٗ شلِ ٜٚٓكطع دابشٖا ست٢ ؽشز أخٛات 

 شلا تبعح َا اْذثش َٔ أَش طايؿتٗا.

 ّٚهٔ تًخٝف ٖزٙ اؿادث١ ٗ عذ٠ ْكاٙ قٛس١ٜ :
ٗ ايتعاطٞ َع ايٓـٛق ايؼاشع١ٝ ىتًاـ   : ٭ٌٖ ايظ١ٓ ٚاؾُاع١ َٓٗر خاق ٚؾشٜذ  

ٗ نجرل َٔ َٓاسٝ٘ ا٭ؿٛي١ٝ َع ايؼٝع١ اٱَا١َٝ ;  َٚٔ ريو ؾُٗٗاِ يًُشٜٚاات إؼاه١ً    
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اييت ٜتؼاب٘ َعٓاٖا أٚؽؿ٢ بعض ٚدٖٛٗا . َٚٓٗذِٗ ٗ ريو ٖٛسد إتؼااب٘ إٍ إُشهاِ ،   
عذاي١ ايـشاب١ ، بٓـٛق  ٚتؿٜٛض َاأبِٗ أٚاطتؼهٌ إٍ اهلل تعاٍ . ٚقذ ثبت يذِٜٗ قطعّا

قه١ُ ٚاكش١ بٝٸ١ٓ ، ٚقذ دعًٛٙ أؿ٬ّ َٔ أؿاٍٛ إآٗر ; ؾاأٟ ْاف َؼاهٌ عًا٢ ٖازا        
ا٭ؿٌ )عذاي١ ايـشاب١( ، ٫باذ إٔ ٜٴؿٗاِ ٗ طاٝام ٚاساذ قهاِ ، ٚإٕ مل ٜٴُهأ ؾُٗا٘ ،        
ؾٝٓبػٞ تؿٜٛض َعٓاٙ إٍ اهلل تعاٍ . ؾإٕ ثبتت عذايا١ ايـاشاب١ ٚسٴظٹاِ أَشٖاا ، ناإ ٖازا       
ايٓف ٚغرلٙ َٔ إتؼابٗات َاأخٛرّا ٗ طاٝام سظأ ايٛأ ٚإقايا١ ايعجاشات ; ٫ إباادس٠        

 بإطا٠٤ ايٛٔ ٚإثبات ايت١ُٗ دٕٚ بٝٸ١ٓ قطع١ٝ .
: عٓذ تٓاٍٚ أٟ ْف بايتأٌَ ٚايتذبش ، ٫ٜتأت٢ يًُش٤ غاٜت٘ إٓؼٛد٠ َٓ٘ بػارل ايٓٛاش   

ٝاتا٘ ، ٚسااٍ ايؼاخف ٚقتُاا قااٍ      ٗ ايٛشف ايزٟ ٚسد ؾٝ٘ ٖزا ايٓف ، ٬َٚبظات٘ ٚسٝج
أٚقٌٝ ؾٝ٘ ٖزا ايٓف ; ؾُا ٜكٛي٘ إْظإ ٗ ساٍ اؾضع أٚاؿضٕ َج٬ّ ، ٫ٜـح إٔ ٜٓظاشب  
عًٝ٘ سٴهُّا ثابتّا ٗ عا١َ أسٛاي٘ . ؾكذغلب َٛط٢ َٔ أخٝا٘ ٖااسٕٚ "عًُٝٗاا ايظا٬ّ" ،     

٫ص١َ ي٘ ،٫تٓؿو ٚأيك٢ ا٭يٛا  اييت ؾٝٗا ن٬ّ اهلل تعاٍ  ; ؾٌٗ ٜـح إٔ تهٕٛ ٖزٙ ؿؿ١ 
عٓ٘ ٗ عا١َ أسٛاي٘ ؟ ٚقذْظٞ هدّ "عًٝ٘ ايظ٬ّ" أَش سبا٘ ٚعـااٙ بأنًا٘ َأ ايؼاذش٠ ،      

  ؾٌٗ ًٜضَ٘ ٚؿـ ايعـٝإ ٚايػؿ١ً ٗ عا١َ أسٛاي٘ ؟
ؾٝٓبػٞ ا٫ْتباٙ دٝذّا شلزا ا٭َش ست٢ ٜهٕٛ اٱْظإ َٓـؿّا ٗ أسهاَ٘ عًا٢ غارلٙ، ٫ٚهعاٌ    

 شلٛاٙ َذخ٬ّ ٗ ريو .
: إرا ْٛشْا ٗ طرل٠ عُشبٔ اـطااب "سكاٞ اهلل عٓا٘" ٚغارلٙ َأ نادلا٤ ايـاشاب١        
ٚأعٝاِْٗ ، َا ثبت عِٓٗ ٗ ايهتاب ٚايظا١ٓ ، يٛداذْاِٖ أقا٣ٛ ايٓااغ إّاْاّا،  ٚأنجاشِٖ       
تلش١ٝ ٗ طبٌٝ اهلل تعاٍ بإاٍ ٚايٓؿع،ٚأػذِٖ قب١ هلل ٚسطٛي٘ . ؾأْاغ ٖزٙ ساشلِ ٖٚزٙ 

أَااَِٗ   ملسو هيلع هللا ىلصْٛا ٗ أع٢ً دسدات اؿضٕ ٚا٭ط٢ ِٖٚ ٜشٕٚ ايآيب  طرلتِٗ ،٫بذ إٔ ٜهٛ
ٜٴشتلاش ٚعًا٢ ؾاشاؾ إاٛت  ; ٖٚاِ ايازٜٔ أسباٛٙ أنجاش َأ سابِٗ ٭ْؿظاِٗ ٚأًٖااِٝٗ            

 ٚأ٫ٚدِٖ،  ٚؾذٚٙ بايػايٞ ٚايٓؿٝع ،ٚمل ٜتأخشٚاعٔ ْـشت٘ َٚعْٛت٘ . 
٘ ٚإغلااب٘ ، ٚإٕ  ٜٚٳبعٴذ دذّا ع٢ً َٔ ناْت ٖزٙ ساي٘ إٔ ٜظع٢ أٜٚكـذ إٍ َعـ١ٝ قبٛب 



 م0202العدد اخلامس    اجلديدة باألقصر           يبت جملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

فصل الخطاب في الدفاع عه 
  سيدوا عمر رضي اهلل عىه

888 
 

نإ قذ ادتٗذ ٚأخطأ ٚمل ٜٴشظٔ ايعٌُ ; ؾإٕ ط١َ٬ قـذٙ تػؿش ي٘ صيت٘ ٚتكٌٝ عجشت٘ ،أَاّ 
 اهلل تعاٍ ٚأَاّ ايٓاغ .

نإ ػذٜذ ايش١ٓ بأَتا٘ ، ٚناجرل اؿاشق عًٝٗاا ٚعًا٢ َآٜؿعٗاا ،        ملسو هيلع هللا ىلص: ايٓيب 
ا ٚاياذعا٤ ٭َتا٘ باشلذاٜا١    ٚقذاطتؿشؽ ٚطع٘ ٚبزٍ ايػا١ٜ َٔ دٗذٙ ٗ تبًٝؼ ايشطااي١ ٚبٝاْٗا  

ٚإػؿش٠ ٚايش١ٓ . ٚقذ ٜبًؼ ب٘ خٛؾ٘ ع٢ً أَت٘ ٚػذ٠ سعاٜت٘ ٕـًشتٗا إٔ هتٗذ ادتٗادات 
، يٝظت ٖٞ بايٛادب١ ،ٚمل ٜأَشٙ اهلل تعاٍ بٗا ، ٚيهٔ َٔ باب صٜاد٠ اؿشق عًا٢ ا٭َا١ ;   

ايضٜادات َٔ ادتٗاادٙ   ست٢ ٕا ٜتشكل ي٘ إٔ ا٭١َ غرل، ٜٚط٦ُٔ ع٢ً ساشلا ، ؾإْ٘ ٜذلى ٖزٙ
. ٚإجٌ ٗ ريو : إعًِٓ، ايزٟ ٜطًب َٓ٘ َذٜشٙ إٔ ٜذسٸغ ايط٬ب َااد٠ َاا، ؾٝكاّٛ ٖازا     

إعًِٓ بعٌُ أْؼط١ ٚعٛخ ٚتكاسٜش ، مل ٜطًبٗا َٓا٘ َاذٜشٙ،  يهأ ٭داٌ تؿاْٝا٘ ٗ عًُا٘،        
ا َاؼكل ٚسشؿ٘ ع٢ً إٔ ٜؿِٗ ايط٬ب َادت٘ سل ايؿِٗ ، ؾإْ٘ ٜؿعٌ شلِ نٌ ريو; ست٢ إر

َٔ أِْٗ قذ بًػٛا َٔ ايؿِٗ َاأسادٙ َِٓٗ ، ػذٙ ٜذلى بعلّا َٔ ادتٗادات٘ ايايت قاذ أعاذٸٖا    
ٛٸس ّهٔ ؾِٗ ٕارا  يط٬ب٘، ٚريو يعًُ٘ أِْٗ ئ وتادٖٛا بعذ ايّٝٛ . ٚبٗزا ايٓٛع َٔ ايتـ

 نتاب١ ريو ايهتاب ، بعذَا قاٍ ي٘ عُش"سكٞ اهلل عٓ٘" َا قاٍ . ملسو هيلع هللا ىلصتشى ايٓيب 
ٛٸسإٛقـ بااإٔ ايـااشاب١ "سكااٞ اهلل عاآِٗ" قااذ  :عٛكااّاعٔ طاا٤ٛ ايٛاأ ٚتـاا

ٗ بٝتا٘ ; ؾًٝتـاٛس إاش٤ إٓـاـ ، بٓاا٤ عًا٢ إكاذَات         ملسو هيلع هللا ىلصادتُعٛاع٢ً خٝا١ْ ايٓيب 
ٚقاذ َٮٖاِ اؿاضٕ ٚغُاشِٖ ا٭طا٢ ٗ       ملسو هيلع هللا ىلصايظابك١ ، أِْٗ قذ ادتُعٛا ٗ بٝت ايآيب  

غاٜت٘ َأ ايؼاذ٠ ٚا٭مل . ٖٚازا ٖاٛ      ريو إٛكع ايعـٝب ، ايزٟ بًؼ ٚقع٘ ع٢ً ْؿٛطِٗ
ايٛشف ايزٟ قًٝت ؾٝ٘ تًو إك٫ٛت اييت ٜٓهشٖا ايؼٝع١ ع٢ً ايـشاب١ . ٫ٚبذ إٔ وـاٌ  
ٗ َجٌ ٖزا ايٛشف اكطشاب ٚاخت٬ف ع٢ً َاٜـًح َٚاا ٫ٜـاًح ; ناٌ اَاش٨ عظاب      

با٘  قاذ غً  ملسو هيلع هللا ىلصإٕ سطاٍٛ اهلل  >ادتٗادٙ ْٚٛشٙ ٗ ا٭َٛس . ؾعًٝ٘ ْكٍٛ : إٕ قٛي١ عُش : 
ٚعذّ اٱثكاٍ عًٝ٘ ، ٖٚٛ ٜاشاٙ ٜكاطاٞ    ملسو هيلع هللا ىلص; ؾإْ٘ ٜكـذ ب٘ ايش١ٓ بشطٍٛ اهلل  ” ايٛدع

طهشات إٛت ايؼذٜذ٠ . ٚريو إٔ إش٤ عٓذ ا٫ستلاس ٜجكٌ عًٝ٘ دذّا إٔ ٜتهًِ ، ٖٚازا  
 ٜتعب٘ ٜٚ٪رٜ٘ ، ٚقذ أساد عُش "سكٞ اهلل عٓ٘" ي٘ ايشاس١ .
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ؾٝ٘ اشلاذ٣   -عضٚدٌ  -،ؾزيو ٭ٕ نتاب اهلل ” سظبٓا نتاب اهلل>ٚأَا  قٛي٘ :            
ٚايٓٛس ، ٚئ تلٌ أ١َ اٱط٬ّ َاداَت تكّٛ بهتاب اهلل تعاٍ ٚتتباع  ايٓاٛس ايازٟ  ؾٝا٘ ;     

ع٢ً أَت٘ َٔ بعذٙ ، ٚأْٗا ئ ؽتًـ ع٢ً اؿال َاداَات    ملسو هيلع هللا ىلصؾٗٛ َٔ باب طُأ١ْ ايٓيب 
;  ملسو هيلع هللا ىلصٍ ٚعٗاذ سطاٛي٘   ،ٚطتُلٞ ع٢ً عٗذ اهلل تعا -طبشاْ٘ ٚتعاٍ -تتبع نتاب اهلل 

،ٚمل ٜهتب ايهتاب ، ٚمل ٜذع إٍ نتابت٘ َش٠ أخش٣  . ؾخٛف  ملسو هيلع هللا ىلصؾاطُإٔ يزيو ايٓيب  
ٚسشؿ٘ ع٢ً أَت٘ ٖٛ أَش قُاٛد ; ٚداٛاب عُش"سكاٞ اهلل عٓا٘" َااٜط٦ُٔ       ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

 ٜٚشٜح قًب٘ ع٢ً أَت٘ : ٖٛ أٜلّا قُٛد .  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  

ؾابػض ايٓٛاشعٔ   ” .. يا٘ ؟ أٖذاش؟ اطاتؿُٗٛٙ   َا>ٚأَا قٍٛ ايكا٥ٌ َٔ ايـشاب١  :          
إع٢ٓ ايزٟ قـذ إيٝ٘ ايكا٥ٌ ، ٌٖ ٖٛ فشد غٝاب ايٛعٞ أّ اشلزٜإ، ؾإِا ٖاٛ فاضّٚ با٘ ٗ    

نُا ٜضعِ ايؼاٝع١ اٱَاَٝا١،  ٚإٕ    ملسو هيلع هللا ىلصٖزا إٛكع أْ٘ مل ٜكـذ إطا٠٤ ٫ٚ طعّٓا ٗ ايٓيب 
ٍٸ يظاْ٘ ٗ ريو إٛكاع ايعـاٝ   ب ; باذيٌٝ أْا٘ أساد إٔ ٜؿٗاِ    نإ قذ أخطأ ٗ تعبرلٙ أٚص

 ; ”اطتؿُٗٛٙ>ٜٚتأنذ ٖا ٜكٛي٘ شلِ، ؾكاٍ :  ملسو هيلع هللا ىلصن٬ّ ايٓيب 
أٟ : ارٖبٛا اؾُٗٛا َاٜكٍٛ .. ؾٌٗ َٔ ٜشٜذ ايطعٔ ٚا٫طاتٗضا٤ ٚاٱطاا٠٤ ٜكاٍٛ : ارٖباٛا     
اؾُٗٛا َاٜكٍٛ؟ .. أّ ٜٴعشض عٔ قٛيا٘ باذع٣ٛ أْا٘ نا٬ّ ٖازٜإ ٫ٜٓبػاٞ إٔ ٜٴظاُع إيٝا٘         

 ؟٫ٜٚٴشؾع ي٘ سأغ
 ملسو هيلع هللا ىلص: يٛ ناْت نتاب١ ريو ايهتاب ٚادبّا ٖا أَش ب٘ اهلل تعاٍ ، مل ٜظع ايٓيب  

تشن٘ ، بٌ ٫وٌ ي٘ ؾعٌ ريو ; ٚإ٫ يكًٓا إٕ ايذٜٔ قذ ْكف بعاذّ نتابا١ رياو ايهتااب ،     
مل ٜبًٓؼ ايٓاغ ْٝع َا أٚس٢ اهلل تعاٍ إيٝا٘ ، ٖٚازا َأ أنادل إطااعٔ ٗ       ملسو هيلع هللا ىلصٚإٔ ايٓيب 

إٔ ٜعـُ٘ َٔ ايٓاغ ٚوُٝ٘ َٔ أراِٖ ، ٚإٔ  ملسو هيلع هللا ىلص، ٚقذ ٚعذاهلل تعاٍ ْبٝ٘ ايذٜٔ . ٖزا 
ٜبًٓؼ اؿل بػرل َبا٠٫ بايٓاغ ٚبأقٛاشلِ ; ؾهٝـ ؿحٸ عٓذ ايؼٝع١ اٱَا١َٝ إٔ ٜكٛيٛا إْا٘ قاذ   

 اطتذاب يه٬ّ ايٓاغ ٚتشى ن٬ّ اهلل تعاٍ ؟ ٚايعٝار باهلل .
ا اؾتعًٛا ٖزا ايًػ٘ ٚاؾًب١ ٗ سلش٠ ايٓيب : تضعِ ايؼٝع١ اٱَا١َٝ إٔ ايـشاب١ إِ

ٞٸ بأ أباٞ طاياب         ملسو هيلع هللا ىلص ٭دٌ ايتؼٜٛؽ عًٝ٘ َٚٓع٘ َٔ ايٛؿا١ٜ باـ٬ؾا١ َأ بعاذٙ يعًا
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 "سكٞ اهلل عٓ٘"  ; ٖٚزٙ أغًٛط١ ٚاٖش٠ ايبط٬ٕ، ٜشدٸٖا ايؼشع ٚايعكٌ .
ايؿعاٌ   ؾأَا ايؼشع : ؾإٕ عذاي١ ايـشاب١ ايجابت١ ٗ ايهتاب ٚايظ١ٓ تٓاضِٖٗ عأ ٖازا         

إِاا أساد ايٛؿااا١ٜ٭بٞ بهاش "سكااٞ اهلل عٓاا٘"    ملسو هيلع هللا ىلصاؿكارل; ؾهٝااـ يٛعًُات إٔ اياآيب    
         باـ٬ؾ١؟ ؾأٟ ٚد٘ يًخٝا١ْ ٖٗٓا ِٖٚ قذاختاسٚٙ ٚسكٛا ب٘ خًٝؿ١ عًِٝٗ َٔ قبٌ َٚٔ بعذ.

إٔ تلااٝع   ملسو هيلع هللا ىلصيرلكاا٢ ٭َاا١ خااامت ا٭ْبٝااا٤  -عضٚدااٌ –ٚأَااا ايعكااٌ : ؾُااا نااإ اهلل 
ٌ –ٚإٔ ٜٓت٘ بٗا إٓااؾكٕٛ ، ٖٚاٞ ايايت دعًاٗا اهلل      ٜٚٓششف َظاسٖا ، خرلأَا١ ،   -عضٚدا

ٚدعٌ أًٖٗا ػٗذا٤ع٢ً ايٓاغ ; ٖٚٞ اييت قذُأطظت ع٢ً تك٣ٛ َٔ اهلل تعااٍ ٚعًا٢ عاٌ    
 . ملسو هيلع هللا ىلصْبٝ٘ 

; ٚايٛاداب   ايشٚاٜات بًػت دسد١ّ ؾ٢ ايـش١  ؾًٝع َٔ طبٌٝ يًطعٔ ٗ إساذاٖا          
 ٖٛ اؾُع ٚايتٛؾٝل بٝٓٗا ، ست٢ نشز َٔ إػهاي١ٝ ا٫خت٬ف ايٛاٖش يٮيؿاٚ ٚطٝاقٗا .

ٚبػض ايٓٛش عٔ طبب اخت٬ف ا٭يؿاٚ ٚتبأٜ طاٝاقٗا ٚتشنٝبٗاا ;  ؾاإٕ رياو                 
يٝع َبشجٓا ٗ ٖزا إٛكع ; ؾإْ٘ باٱَهإ ايتٛؾٝل بٝٓٗا ٚتشتٝب أسذاخ ايكـ١ ع٢ً ايٓشٛ 

 تايٞ :اي
ٗ بٝت٘ ٖٚٛ ٗ ساٍ ا٫ستلاس، بِٝٓٗ عُش بٔ  ملسو هيلع هللا ىلصأ٫ّٚ : ادتُع ْؿش َٔ أؿشاب ايٓيب 

 اـطاب "سكٞ اهلل عٓ٘" 

ثاّْٝا  : أَشِٖ ايٓيب "ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ" بإٔ هٗضٚا ي٘ َا ٜهتب شلِ با٘ نتاباّا ٫ٜلإًٛ    
 بعذٙ أبذّا .

 ثايجّا : قاٍ عُش َكٛيت٘ إعشٚؾ١ .
 َٔ ٗ ايبٝت ٚاختًؿٛا ، بٌ َٛاؾل يعُش َٚعاسض ي٘ . سابعّا : تٓاصع

  ”َاػأْ٘ ؟ أٖذش؟ اطتؿُٗٛٙ >خاَظّا : قاٍ قا٥ٌ َِٓٗ بعذ سـٍٛ ايتٓاصع  : 
 ايزٜٔ اقذلبٛا َٓ٘ ٚأَشِٖ باٱْـشاف عٓ٘  ملسو هيلع هللا ىلصطادطّا : ؿذٸ ايٓيب 

 بج٬خ ٚؿاٜا ، ْظٞ ايشاٟٚ إسذاٖا . ملسو هيلع هللا ىلصطابعّا : أٚؿاِٖ ايٓيب 
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ايذلتٝاب ٭ساذاخ ايٛاقعا١ ، ٚٚكاعٓاٖا ٗ طاٝام َااتكشس ياذٜٓا        ؾإٕ أخزْا بٗازا  
، ٚؾاذا٩ِٖ يا٘    ملسو هيلع هللا ىلصبايذيٌٝ ايكطعٞ ع٢ً ؿش١ إّاإ ايـاشاب١ ، ٚػاذ٠ قباتِٗ يًٓبا٢      

ٛٸس ؿٛس٠ َكاسب١ ؿكٝك١ َادش٣ ٗ ريو ايّٝٛ .  بايٓؿع ٚإاٍ : أَهٔ يٓا بزيو إٔ ْتـ
 تـٛس فشٜات ا٭سذاخ :

 عِٓٗ" ٗ غُاش٠ َأ ا٭طا٢،  ػذلؾٗاِ ا٭ساضإ ٚاٯ٫ّ ،       نإ ايـشاب١ "سكٞ اهلل       
ِٖٚ ٜشٕٚ ْبِٝٗ "ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ" ع٢ً ؾاشاؾ إاٛت ، ٜهاباذ طاهشات٘ ايؼاذٜذ٠  ،      
ِٖٚ ٫سٍٛ شلِ ٫ٚق٠ٛ ، ٫ًّٚهٕٛ ي٘ ْؿعّا ٫ٚعّْٛا ;  ِٖٚ ايزٜٔ أسبٛٙ سبّا داٚص سذٚد 

 أْؿظِٗ ٚأًِٖٝٗ ٚأَٛاشلِ .
َٔ سلشت٘ ايٛؾا٠ ، ٚقاط٢ طهشات إٛت ، إٔ ولش ٚعٝ٘ تاس٠ ، ٜٚػٝب َٚٔ ػإٔ       

تاس٠ أخش٣ ; ؾًٝع ٖٛع٢ً ايذٚاّ ٗ سلٛس َٔ ٚعٝ٘ ٚإدسان٘ . ٚٗ ٖزا ايٛشف ايعـٝب 
، ادتُع أؿشاب ايٓيب "ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ" إكشٸبٕٛ سٛي٘ ، ٗ بٝت٘ ايـاػرل، ٚإٕ ناإ   

"ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ" بٓؿظ٘ ، ٚوٌُ عٓا٘ َاا ٬ٜقٝا٘    ايٛاسذ َِٓٗ يٝت٢ُٓ إٔ ٜؿذٟ ايٓيب 
ع٢ً أَت٘ ، ٚطعٝ٘ ايذ٩ٚب  ملسو هيلع هللا ىلصَٔ ػذ٠ ه٫ّ طهشات إٛت . َٚٔ ػذ٠ سشق ايٓيب 

ؿؿٛٗا َٔ ايؿً ٚٚقاٜتٗا َٔ اٱخت٬ف ٚايؿشق١ ، أساد إٔ ٜهتب شلِ نتابّا ٫ٜلًٕٛ بعاذٙ  
ٙ  ، ٫ إٔ ٜهتاب أسهاَاّا   أساد إٔ ٜٛؿاٞ باـًٝؿا١ َأ بعاذ     ملسو هيلع هللا ىلصأبذّا . ٜٚٛٗش إٔ ايٓيب 

ٚٚؿاٜا ػشع١ٝ ; إر َا ايزٟ دعاٙ ٱخؿا٤ ٚتأخرل ٖزٙ ايٛؿاٜا ايؼشع١ٝ ست٢ ٚقت ايٛؾا٠ ؟ 
ؾل٬ّ عٔ إٔ ٗ نتاب اهلل تعاٍ َٔ ا٭سهاّ ٚايٛؿاٜا َا ٜػين عٔ غرلٙ . ؾكاٍ عُش "سكٞ 

ٍٳ اهللٹ "ؿاًٖ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عٓ٘" ، َٔ باب ايؼؿك١ ٚايشأؾ١ بايٓيب  ٕٻ سطٛ ِٳ"   : إ ٘ٹ ٚطاًٖ ٢ اهلُل عًٝا
ٕٴ، سظبٴٓا نتابٴ اهللٹ . ٘ٴ ايٛدعٴ ،ٚعٓذٳنِ ايكشه  قذغًب

ٕٸ ا٭َا١ غارل    ملسو هيلع هللا ىلصٖٚٛ ٜعين بزيو ايتخؿٝـ عٔ ايٓيب  ٚعذّ اٱثكاٍ عًٝ٘ ، ٚأ
 بٌ ٚٗشاْٝٗا ، تكّٛ بأَشٙ ٚتًتضّ عهُ٘. -عضٚدٌ –َاداّ نتاب اهلل 

; ٚبعلاِٗ اٯخاش مل ٜعذابِٗ رياو ،      سام ٖزا ايه٬ّ يبعض ايـشاب١ ، ؾأخازٚا با٘        
 ٚإٔ ٜكشٸبٛا إيٝ٘ َا ٜهتب ب٘ نتاب٘ شلِ. ملسو هيلع هللا ىلصٚأسادٚا إٔ ٜٴٓؿزٚا أَشايٓيب 
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،  ملسو هيلع هللا ىلصٚقذ ٚقع ايًػ٘ ٚاٱخت٬ف بٌ ايطا٥ؿتٌ ; ٚأثٓا٤ رياو غااب ٚعاٞ ايآيب           
ٔٸ بعض ايـشاب١ ريو َٓ٘ ; إر سَا أغُض عٝٓٝ٘ طًبّا يًشاس١ َٔ ػذ٠ َاا هاذ َأ أمل     أٚٚ

 اٱستلاس .
ٕ >ؾكاٍ بعلِٗ : َاي٘ ؟ أٖذش؟ .. أٟ : ٌٖ غااب ٚعٝا٘؟ .. إر إٔ    أؿاً٘ اياذلى   ” اشلذاشا

;ٜٚٴطًل ع٢ً غٝاب ايٛعٞ ٗ أؿٌ إع٢ٓ ، ٚع٢ً اشلزٜإ ٗ ٫صَ٘، عظب َا تكتلاٝ٘ يػا١   
 ايعشب ، َٔ إط٬م ا٭يؿاٚ ع٢ً أؿٍٛ َعاْٝٗا ٚع٢ً يٛاصَٗا .

ٛٙ ; أٟ : اؾُٗٛا عٓ٘ َا ٜشٜذ سكاّا  ،  يٝهإٛ أَاشٙ بعاذ     ٚقاٍ بعلِٗ : اطتؿُٗ          
 ريو ؾاؿ٬ّ ٗ ايٓضاع ايكا٥ِ بٌ ايـشاب١ .

ٛٸس إٔ ابٔ عباغ "سكٞ اهلل عُٓٗا" رنش إٔ قا٥ٌ تًو إكٛي١  ٚداعٝٓا إٍ ٖزا ايتـ
ْاع١ َٔ ايـشاب١ ،  ٫ ؾشدّا ٚاسذّا َِٓٗ ; ٫ٜٚٴُهٔ إٔ تٴٓظاب َكٛيا١ ناًَا١ قاشلاا ؾاشد      

اسذ إٍ ْاع١ دٕٚ تٛاط٪ َظبل عًٝٗا َٔ ْٝعِٗ ، َاا ٫وتًُا٘ رياو ايٛاشف أؿا٬ّ .      ٚ
ؾٝٛٗش إٔ ابٔ عباغ "سكٞ اهلل عُٓٗا " قذ ْع نًُات ٖزٙ ايطا٥ؿ١ َٔ ايـشاب١ ٗ َكٛي١ 

 ٚاسذ٠ يٲختـاس .
ٚع٢ً أطٛأ اٱستُا٫ت ، يٛأخزْا َاا تضعُا٘ ايؼاٝع١ اٱَاَٝا١ ، َأ إٔ ايكا٥اٌ       

َكٛيت٘ تًاو ; ؾُأ ايٛاكاح أْا٘ مل ٜكـاذ اٱطاا٠٤ ٫ٚ ايطعأ ٗ ايآيب          ” زٜإاشل>قذع٢ٓ 
ٍٸ يظاْ٘ ٚأخطاأ ايتعابرل، أٚ أْا٘ مل ٜعًاِ إٔ ا٭ْبٝاا٤ "عًاِٝٗ        ملسو هيلع هللا ىلص ; ست٢ يٛقًٓا إْ٘ قذ ص

ايظ٬ّ " ّتٓع ٗ سكِٗ اشلذشإ ; ٚديٝاٌ سظأ قـاذٙ أْا٘ أسدف نًُتا٘ تًاو بكٛيا٘ :        
، ٫ اٱعشاض عٓ٘ ٚا٫طاتٗضا٤ با٘    ملسو هيلع هللا ىلصؾِٗ ن٬ّ ايٓيب أٟ : إْ٘ ٜطًب ” .. اطتؿُٗٛٙ>

 . ملسو هيلع هللا ىلصٜشدد عًٝ٘ َا قاي٘ ست٢ ٜتأنذ َٔ َشاد ايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلص.. بٌ ٚرٖب إٍ ايٓيب 
ٚاٱْظإ عٓذَا ٜٛكع ٗ ٚشف َٔ ػذ٠ اؿضٕ ٚا٭مل ، ؾإْ٘ قذ ٜضٍ يظاْ٘ ٜٚٓطل 

 ٚ ٖاٛ أَاش َعًاّٛ    بأيؿاٚ ٫تًٝل ، ٫ٜكـذ بٗا ط٤ٛٶ ، يهٔ ٖزا َا ٚطع٘ ٗ ريو ايٛاشف ; 
 بذ١ٜٗ َٔ ايطبٝع١ ايبؼش١ٜ .

ٚإسظإ ايٛٔ ٚايعؿٛ عٔ اـطأ ٗ سل ايـشاب١ "سكٞ اهلل عآِٗ" ايازٜٔ ثبتات    
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عذايتِٗ بٓـٛق قه١ُ قطع١ٝ ٗ ايهتاب ٚايظ١ٓ ، ٖٛ ايظبٌٝ ايزٟ ٜظاًه٘ أٖاٌ ايظا١ٓ    
أقباٌ   ٚاؾُاع١ ٗ ايتعاطٞ َع َتؼابٗات ايٓـٛق ; َٖٚٛٓٗر أٌٖ ايعذٍ ٚايتكا٣ٛ ؾًُاا  

عًٝ٘ ٖ٪٤٫ ايٓؿش َٔ ايـشاب١ ٜظتؿُْٗٛ٘ ; ٜٛٗشإٔ ايٓيب "ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ" قذ داا٤ٙ  
ؾأْباأٙ اياٛس٢  إٔ   «  دعْٛٞ ، ؾايزٟ أْا ؾٝ٘ خارل »تشٜٚح ٚتظ١ًٝ َٔ ايٛسٞ ، ؾكاٍ شلِ : 

أَت٘ ئ ؽتًـ بعذٙ ، ٚأْ٘ ٫ساد١ ي٘ بايهتاب ; ٭دٌ ريو تشى نتابت٘ ; ؾإْ٘ يٛنإ أَاشّا  
اهلل تعاٍ َاٚطع٘ طا٣ٛ ؾعًا٘ ، دٕٚ اناذلاخ بكاٍٛ أساذ َأ ايبؼاش ، ؾاإٕ اهلل تعااٍ           َٔ

َٹٔ سٻب اَو    -عضٚدٌ –ٜعـُ٘ َٔ ايٓاغ ; نُا قاٍ اهلل  ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي َٳاُأْٔض ٍٴ بٳِّؼٵ  ٗٳا ايشٻطٴٛ : )ٜٳاَأٜټ
ٔٳ َٹ ُٴَو  ـٹ ٘ٴ ٜٳعٵ ٚٳايًٖ ٘ٴ   ُٳا بٳًٖػٵت ٔسطٳاَيتٳ ٌٵ َؾ ِٵ تٳِؿعٳ ٔٳ( ٚٳٔإٕ ٖي ّٳ اِيَهاؾٹٔشٜ ٛٵ ٗٵذٹٟ اِيَك ٘ٳ َياٜٳ ٕٻ ايًٖ  (1)ايٓٻأغ ٔإ

 بعذ٥ز بج٬خ ٚؿاٜا ; ثِ قاٍ شلِ :  ملسو هيلع هللا ىلصؾأٚؿاِٖ ايٓيب 
 ; ٚريو يٝختًٞ بٓؿظ٘ عٓذ إط٬ّ ايشٚ  إٍ باس٥ٗا .«قَٛٛا عين » 

ؾخشز ابٔ عباغ "سكٞ اهلل عٓ٘" َٔ ايبٝت ،  ٖٚٛ ٜتشظش ع٢ً َااٚقع ؾٝا٘ َأ    
 ” .ايشص١ٜ > ، ٚٚؿـ ريو با  ملسو هيلع هللا ىلصب١ سٍٛ ْبِٝٗ اخت٬ف ايـشا

ٚمٔ ْكٍٛ أٜلّا إْٗا سص١ٜ ، يهٓٓا ٗ إكابٌ ْعزس ٖ٪٤٫ ايـشاب١ ؾُٝا ٚقعٛا ؾٝا٘ ،          
، ٚقظ٠ٛ ايٛشف ايزٟ ناْٛا ؾٝ٘ ، عًا٢ َابٝٸٓاا    ملسو هيلع هللا ىلصباعتباس ؿش١ إّاِْٗ ٚقبتِٗ يًٓيب 

 هْؿّا .

ٖٓاى أديا١ خاؿا١ ٗ    بايـشاب١،ايعا١َ اييت تٛدب إسظإ ايٛٔ  ؾل٬ّ عٔ ا٭دي١
ٚػذت٘ ايبًٝػ١ عًٝ٘: قايت عا٥ؼ١ "سكٞ اهلل  إٛت،يظهشات  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب َكاطا٠  ايباب:ٖزا 
ٍٳ اهللٹ  ":عٓٗا  ٕٸ سطٛ ٞٸ أ َٹٞ، ٚٗ  بٝيت،تٛٗ ٗ  ملسو هيلع هللا ىلصإٕ َٔ ْٹعٳِ اهلل عً ٚباٌ طاششٟ    ٜاٛ

ٚأْا  ايظٛاى،ٚبٝذٙ  ،ٔعبذ ايشٓدخٌ عًٞ  َٛت٘.ٓذٳ اهلل ْع بٌ سٜكٞ ٚسٜك٘ عٹ ٚمشٟ ٚإٔ
ًِت: ايظٛاى،ٚعشؾت أْ٘ وب  ٜٓٛشإيٝ٘،ؾشأٜت٘  ،ملسو هيلع هللا ىلصَظٓذ٠ سطٍٛ اهلل  هخازٙ ياو؟    ؾُك

                                                           

 67طٛس٠ إا٥ذ٠ ه١ٜ (1)
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ًِت: عًٝ٘،ؾاػتذ  ؾتٓاٚيت٘، ْعِ.ؾأػاس بشأط٘ إٔ   ؾًٝٸٓتا٘،  ْعِ.بشأط٘ إٔ  أيٝٓ٘ يو؟ ؾأػاس ُٚق
 إاا٤، ؾذعاٌ ٜاذخٌ ٜذٜا٘ ٗ     َاا٤; ٝٗاا  ؾ –ٜؼاو عُاش    –ٚبٌ ٜذٜ٘ سن٠ٛ أٚعًب١  ؾأَشٙ،

ؾذعاٌ   ٜاذٙ، ثاِ ْـاب    «.إٕ يًُٛت طهشات اهلل،٫إي٘ إ٫ » ٜكٍٛ:ؾُٝظح بُٗا ٚدٗ٘، 
 .(2)ست٢ قبض َٚايت ٜذٙ ;«ا٭ع٢ًٗ ايشؾٝل  ايًِٗ» ٜكٍٛ:

 

ٍٴ قايت عا٥ؼ١ " سك٢ اهلل عٓٗا ": قاٍ   ادٵعٞ يٞ أباا » َشكٹ٘:ٗ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللٹ يٞ سطٛ
ٌٷ : أْاا أٍٚ ،      ٍٴ قا٥ا ٔ  ٜٚكاٛ َٴاتُ بهٕش ، ٚأخاىٹ ، ست٢ أنتبٳ نتابٶا ; ؾإْٞ أخافٴ إٔ ٜت٢ُٓ 

 .(1)«ٜٚأب٢ اهلُل ٚإ٪َٕٓٛ إ٫ أبابهٕش

ٍٔ عٔ عبذ ٘ٹ  اهلل بٔ صَع١ قاٍ : ٕٖا اطتٴعٹضٻ بشطٛ ٔٳ      ملسو هيلع هللا ىلصايًٖ ٙٴ ٗ ْؿإش َا َٚأْاا عٓاذٳ
َٳٔ ٜـًِّٞ بايٓٻاغ . ؾخشدتٴ  ، ؾاإرا عُاشٴ    َٴشٚا  ٍٳ :  ـٻ٠٬ٹ ، ؾكا ٍٷ إٍ اي ٌٳ ، دعا ب٬ إظًُ
  ٌ ٘ٴ غا٥بٶا ; ؾُكًتٴ : ٜاعُشٴ، ُقِ ؾـ ٘ٴ عٓ ٞٳ ايًٖ ٕٳ أبٛبٳِهٕش "سك ٚٳنا ٘ٴ" ٗ ايٓٻأغ ،  ٘ٴ عٓ ٞٳ ايًٖ "سك

ّٳ .  ٘ٹ بايٓٻأغ ; ؾكا ٍٴ ايًٖ ُٻا نبٻشٳ : زلعٳ سطٛ ٍٳ  ملسو هيلع هللا ىلصؾً ٚٳنإ عُشٴسدًّا دٳٗرلٶا ; ؾكا ٘ٴ ،  ؿٛتٳ
٘ٹ  ٍٴ ايًٖ ٞٳ    ملسو هيلع هللا ىلصسطٛ ٕٳ ريٹَو . ؾبٳعحٳ إٍ أباٞ بٳِهإش "سكا ٘ٴ ٚإظًٹُٛ : ؾأٜٔ أبٛبٳِهٕش؟ ٜأبٳ٢ ايًٖ

ٍٳ ع ـٻ٠َ٬ ، ؾـ٢ًٖ بايٓٻأغ . قا ٘ٴ" ، ؾذا٤ٳ بعذٳ إٔ ؿ٢ًٖ عُشٴ تًَو اي ٘ٴ عٓ ٔٴ صٳَعا١َ ،  ايًٖ ٘ٹ ب بذٴايًٖ
ٍٳ  ٕٻ سطٛ َٳشتٳين إٖيا أ ٌٳ أ َٚٓٓتٴ س ٘ٹ َا ٔٳ صَع١َ ؟ ٚايًٖ ٍٳ عٴُشٴ:  َٚوَو   َارا ؿٳٓعتٳ بٞ ٜا اب ؾكا

٘ٹ       ملسو هيلع هللا ىلصايًٖ٘  ٍٴ ايًٖا ٘ٹ َاا أَشٳْاٞ سطاٛ أَشٳبزيٹَو ، ٚي٫ٛ ريٹَو َاؿٳًٖٝتٴ بايٓٻأغ . ُقًتٴ: ٚايًٖا

                                                           

ٙ إهٓاض  6589  سقاِ  3/1320أخشد٘ ايبخاس٣ ٗ ؿشٝش٘ نتاب ايشقام باب طاهشات إاٛت   (2)
 اٱط٢َ٬ 

ٚاْٛاش ؾاتح   7303  سقِ 3/1458أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب ا٭سهاّ باب اٱطتخ٬ف ( 1)
 .7217  سقِ 15/118ايباس٣ 
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ٌٳ مل أسٳ أبابٳِهٕش ملسو هيلع هللا ىلص ـٻ٠٬ٹ بايٓٻأغ ، َٚيهٹٔ س َٳٔ سلشٳ باي  . (3)سأٜتٴَو أسلٻ 

ُٸِٗ بٛؾاا٠ ايآيب             ديٝاٌ باا٥ٔ    ملسو هيلع هللا ىلصَاسٟٚ عٔ ايـشاب١ َٔ ػذ٠ نشبِٗ ٚبًٝؼ غ
 ع٢ً أِْٗ مل هتُعٛا ع٢ً خٝاْت٘ ٗ بٝت٘ ، ٚمل ٜكـذٚا أرٜت٘ ٚاٱطا٠٤ إيٝ٘ ، بٌ أسادٚا ساست٘

 ٚايتخؿٝـ عٓ٘ . 
ؾايٛادب ع٢ً إظًِ إسظإ ايٛٔ بايـاشاب١ إٍ أبعاذ َاذ٣ ، ٖٚاِ ايازٜٔ قاذ       
ثبتت عذايتِٗ ٚؿذم إّاِْٗ با٭دي١ احمله١ُ ايكطعٝا١ َأ ايهتااب ٚايظا١ٓ ; ٫ٜٚٓبػاٞ إٔ      
تذلى ٖزٙ ا٭دي١ ع٢ً ٚكٛسٗا ٚؿشاستٗا ، إٍ أدي١ َتؼاب١ٗ َب١ُٗ ٚغرل ؿشو١ تؿتكش إٍ 

يعٓاؿش اييت ٜكّٛ بٗا اُؿهِ ايـشٝح ع٢ً ا٭سذاخ إشٜٚا١ ٚقاذ ٚسد عاذد َأ     نجرل َٔ ا
ا٭سادٜح غـٛق سص١ٜ اـُٝع ، يهٔ ٌٖ ؿشت أٟ سٚاٜا١ ٗ قاٍٛ ايـاشابٞ اؾًٝاٌ     

 عُش بٔ اـطاب ) أٖذش سطٍٛ اهلل؟ ( أّ ايـشٝح ؾك٘ َا ثبت ٗ ايبخاسٟ َٚظًِ ؟ .
أَااغرل رياو ؾأغًبا٘ كاعٝـ َأ طشٜال       اؾٛاب : ايـشٝح ٖاٛ َاثبات ٗ ايـاشٝشٌ ،    

 . (1)ايٛاقذٟ

ٖٚٓاى سٚاٜات نجرل٠ ٗ طبكات ابٔ طعذ عٔ ٖزا إٛكٛع ، يهٔ أغًبا٘ كاعٝـ ،          
سٝح أٚسد سٚاٜتإ تزنشإ اشلذش ُٖٚا ؿشٝشتإ ، أَا باقٞ ايشٚاٜاات ايايت ٗ ايطبكاات    

 ؾأغًبٗا كعٝـ َٔ طشٜل قُذ بٔ عُشايٛاقذٟ.

ٖٳ       ٗٔاِ ٖٚاٛع٢ً قظاٌُ: قظاِ     َٚع٢ٓ )  ذٳشٳ ( ٗ ايًػ١ ٖٛاخت٬ٙ ايه٬ّ بٛد٘ غرلَؿ
٫ْضاع ٭سذ ٗ عشٚك٘ يٮْبٝا٤ عًاِٝٗ ايـا٠٬ ٚايظا٬ّ ٖٚاٛ عاذّ تباٌٝ ايها٬ّ يبشٻا١         

                                                           

ساذٜح سقاِ   3/743يـاشٝشٌ  أخشد٘ اٱَاّ أب٢ عبذاهلل اؿاانِ ايٓٝظااب٣ٛ ؾا٢ إظاتذسى عًا٢ ا     ( 2)
6703. 

ايٛاقذ٣ : قُذ بٔ عُش ا٭ط٢ًُ ٫َِٖٛ إذ٢ْ س٣ٚ عٔ ايجٛس٣ ٚا٭ٚصاع٢ ٚابٔ دشٜر ٚعٓ٘ قُذ ( 1)
بٔ طعذ ناتب٘ ٚايؼاؾع٢ ٚأبٛعبٝذ ايكاطِ ٚهخشٕٚ كتًـ ؾٝ٘ ٚخ٬ؿ١ ا٭قاٛاٍ ؾٝا٘ : أْا٘ كاعٝـ     

 "1/506، ٚؾٝات ا٭عٝإ 5/108ؾ٢ اؿذٜح َكبٍٛ ؾ٢ إػاص٣ ٚايظرل "َٝضإ اٱعتذاٍ 
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ايـٛت ٚغًب١ ايٝبع باؿشاس٠ ع٢ً ايًظإ نُا ٗ اؿُٝات اؿاس٠ ، ٚقذ ثبت بإْاع أٌٖ 
، ٚايكظِ اٯخاش  ملسو هيلع هللا ىلصعاسك١ ي٘ ٗ َشض َٛت٘ ناْت ع١ ايـٛت ملسو هيلع هللا ىلصايظرل إٔ ْبٝٓا 

دشٜإ ايه٬ّ غرل إٓتِٛ أٚ إخايـ يًُكـٛد ع٢ً ايًظإ بظبب ايػؼٞ ايعاسض بظبب 
اؿُٝات احملشق١ ٗ ا٭نجش، ٖٚزا ايكظِ ٚإٕ نإ ْاػا٦ّا َأ ايعاٛاسض ايبذْٝا١ ٚيهأ قاذ       

ايٓااّٛ ، َٚٓعاا٘ اختًااـ ايعًُااا٤ ٗ دٛاصعشٚكاا٘ يٮْبٝااا٤ ، ؾذااٛصٙ بعلااِٗ قٝاطااّا عًاا٢  
 .  (2)هخشٕٚ

 ٖذش؟ ملسو هيلع هللا ىلصٚقذ ٜكٍٛ قا٥ٌ نٝـ ٜكٍٛ ايـشابٞ إٔ سطٍٛ اهلل 
اؾٛاب : يعٌ ايـشابٞ ايزٟ قاٍ تًو ايه١ًُ أساد بإع٢ٓ ايكظِ ا٭ٍٚ َٔ ايتعشٜـ، أٟ 
أْ٘ ٚباقٞ ايـشاب١ ٜشٕٚ ٖزا ايه٬ّ خ٬ف عادت٘ ؿ٢ً اهلل عًٝا٘ ٚطاًِ ، ؾًعًٓاا مل ْؿٗاِ     

 يلعـ ٗ ْاطكت٘ ؾ٬ إػهاٍ .ن٬َ٘ بظبب ٚدٛد ا
ّٚهٔ إٔ ٜكاٍ أٜلّا : إٔ ايـشابٞ قاٍ تًو ايه١ًُ إْهاسّا ٕٔ قاٍ ٫تهتبٛا سٝح إْ٘ َأ  

عٓذَا طًب َِٓٗ إٔ ولشٚا ي٘ نتابّا ٜهتاب   ملسو هيلع هللا ىلصإعشٚف أْ٘ سذخ خ٬ف عٓذ ايٓيب 
  ٗ  َشكا٘ .  شلِ ..... اؿذٜح  ، ؾكايٛا : نٝـ ْتٛقـ ،ٌٖ تٛٔ أْ٘ نػرلٙ ٜكاٍٛ اشلازٜإ 

ٚإٕ ؾشض ؿذٚس ٖزا ايه٬ّ عٔ بعلِٗ ؾًعٌ أسذِٖ اػتب٘ عًٝا٘ ا٭َاش ؾؼاو ٗ رياو     
ٚايؼو دا٥ضعًٝا٘ ، ٚيهأ ٜظاتبعذ     –أٟ ايؼخف ايزٟ قاٍ أٖذش  -٭ْ٘ يٝع َعـَّٛا 

٭ْ٘ ٫بذ إٔ ٜٓهشٙ ايباقٕٛ ، أٚ يعٌ قا٥ٌ ٖزا ايكٍٛ ٖٛ ٖٔ دخٌ ٗ اٱط٬ّ قشٜبّا ، أٚ إٔ 
 ٗ سايت٘ ٖزٙ ؾكاٍ َا قاٍ . ملسو هيلع هللا ىلصرل٠ يذ٣ َؼاٖذت٘ ايٓيب أسذِٖ أؿٝب باؿ

 ي٘ ؟قٛ ملسو هيلع هللا ىلصٚقذ ٜكٍٛ قا٥ٌ َٚا ايزٟ أساد ايشطٍٛ 
قٛي٘ نُا ٖاٛ ٚاكاح َأ طاٝام اؿاذٜح ) ا٥تاْٛٞ        ملسو هيلع هللا ىلصاؾٛاب : إٕ ايزٟ أساد ايٓيب 

تتلُٔ عذ٠  ملسو هيلع هللا ىلصأنتب يهِ نتابّا ئ تلًٛا بعذٙ أبذّا .. ( ٚايل٬ي١ اييت رنشٖا ايٓيب 
هٕٛ بأَش قذد نإٔ ٜٓف ع٢ً تعٌٝ خًٝؿ١ أٚنتاب١ نتاب ٗ ا٭سهااّ يرلتؿاع   َعإ ، قذ ت

                                                           

 .  250اْٛش : كتـشايتشؿ١ ا٫ث٢ٓ عؼش١ٜ حملُٛد ػهش٣ ا٭يٛطٞ  ق ( 2)
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قٛيا٘ ياٝع    ملسو هيلع هللا ىلصٚايزٟ ٜٛٗش َٔ ايه٬ّ ايظاابل إٔ ايازٟ أساد ايآيب     ايٓضاع ٗ ا٭١َ .
َعـّٛ َٔ ايهزب َٚٔ تػرل ػ٤ٞ َٔ ا٭سهاّ  ملسو هيلع هللا ىلصيًٛدٛب ، ؾإْ٘ َٔ إعًّٛ إٔ ايٓيب 

َٔ تشى بٝإ َا أَش ببٝاْ٘ ٚتبًٝؼ َا أٚداب   ايؼشع١ٝ ٗ ساٍ ؿشت٘ ٚساٍ َشك٘ َٚعـّٛ
اهلل عًٝ٘ تبًٝػ٘ ، ؾإرا عشؾٓا ريو تبٌ يذٜٓا أْ٘ يٛ نإ أَش بتبًٝؼ ػ٤ٞ ساٍ َشك٘ ٚؿشت٘ 

إٔ ٜهتب َا٫ ٜظتػٕٓٛ عٓا٘ مل ٜذلنا٘ ٫خات٬ؾِٗ     ملسو هيلع هللا ىلصؾإْ٘ ٜبًػ٘ ٫قاي١ ؾًٛ نإ َشادٙ 
مل ٜذلى تبًٝؼ غرل ريو ٕخايؿ١ َٔ خايؿ٘ نُا  {بًؼ َا أْضٍ إيٝو  }يكٛي٘ تعاٍ  ٫ٚ يػرلٙ ،

نتابتا٘ وُاٌ عًا٢ ايٓاذب ٫     ملسو هيلع هللا ىلصَٚعادا٠ َٔ عاداٙ ، ؾذٍ ريو ع٢ً إٔ َا أساد ايآيب  
أسبع١ أٜاّ بعذ ريو ، ٚمل ٜأَشِٖ بإعاد٠ ايهتاب١ ، ٜٚاذٍ  ملسو هيلع هللا ىلصع٢ً ايٛدٛب ، ٚقذ عاؾ 

دضٜاش٠  أٚؿ٢ ٗ هخشايشٚا١ٜ بج٬خ ٚؿاٜا ، ) أخشدٛا إؼشنٌ َٔ ملسو هيلع هللا ىلصع٢ً ريو أْ٘ 
ايااشاٟٚ عاأ ايجايجاا١ أٚقاااٍ ايعااشب ، ٚأدٝااضٚا ايٛؾااذ بٓشااٛ َانٓاات أدٝااضِٖ ، ٚطااهت 

. ؾٝذٍ ع٢ً إٔ ايزٟ أساد إٔ ٜهتب٘ مل ٜهٔ أَشّا قتٸُّا ٭ْ٘ يٛنإ ٖا أَش بتبًٝػا٘ مل  ؾٓظٝتٗا(
ٜهٔ ٜذلن٘ يٛقٛع اٱخت٬ف، ٚيعاقب اهلل َٔ ساٍ بٝٓ٘ ٚبٌ تبًٝػ٘ ، ٚيبًػ٘ شلِ يؿّٛا نُاا  

 .  (1)ؿاِٖ بإخشاز إؼشنٌ ٚغرل ريوأٚ

ٚأٜلّا قذ ٜكاٍٛ قا٥اٌ : نٝاـ ٜكاٍٛ عُاشبٔ اـطااب باإٔ سطاٍٛ اهلل غًبا٘                        
 ايٛدع، ٌٖ نإ خا٥ؿّا إٔ سطٍٛ اهلل طٝكٍٛ ػ٤ٞ ب٬ ٚعٞ؟
عٔ ٖزٙ اؿادث١ : إِا دااص   (2)اؾٛاب : ٜكٍٛ إاصسٟ "سٓ٘ اهلل " نُاْكً٘ اؿاؾٜ ٗ ايؿتح

ـشاب١ اٱخت٬ف ٗ ٖزا ايهتاب َع ؿشٜح أَشٙ شلِ بزيو ، ٭ٕ ا٭ٚاَش قذ ٜكاسْٗا َاا  يً
ٜٓكًٗا َٔ ايٛدٛب ، ؾهأْ٘ ٚٗشت َٓ٘ أٟ َٔ ن٬ّ ايشطٍٛ "ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ" قشٜٓا١  
ديت ع٢ً إٔ ا٭َش يٝع ع٢ً ايتشتِ ، بٌ ع٢ً اٱختٝااس ، ؾااختًـ ادتٗاادِٖ ، ٚؿاُِ     

قاٍ رياو عأ غارل قـاذ دااصّ ،       ملسو هيلع هللا ىلصّ عٓذٙ َٔ ايكشا٥ٔ بأْ٘ عُش ع٢ً اٱَتٓاع ٕا قا

                                                           

 .4431سذٜح سقِ 8/134( ؾتح ايباس٣ نتاب إػاص٣ 1)

 .4431سذٜح سقِ 8/134( ؾتح ايباس٣ نتاب إػاص٣ 2)
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نإ إَا بايٛسٞ ٚإَا با٫دتٗاد ، ٚنزيو تشنا٘ إٕ ناإ باايٛسٞ ؾباايٛسٞ     ملسو هيلع هللا ىلصٚعضَ٘ 
ٗ د٥٫ٌ ايٓبا٠ٛ نُاْكًا٘ عٓا٘ ايٓاٟٛٚ ٗ      (3)ٜٚكٍٛ اٱَاّ ايبٝٗكٞ ٚإ٫ ؾبا٫دتٗاد أٜلّا ..

سٌ غًبا٘ ايٛداع،  ٚياٛ     ملسو هيلع هللا ىلص : إِا قـذ عُش ايتخؿٝـ ع٢ً سطٍٛ اهلل (4)ػش  َظًِ
 }إٔ ٜهتب َا ٫ٜظتػٕٓٛ عٓ٘ مل ٜذلن٘ ٫خت٬ؾِٗ ٫ٚ يػرلٙ يكٛي٘ تعاٍ  ملسو هيلع هللا ىلصنإ َشادٙ 

نُا مل ٜذلى تبًٝؼ غرل ريو ٕخايؿ١ َٔ خايؿ٘ َٚعادا٠ َٔ عاداٙ ، ٚنُا  {بًؼ َاأْضٍ إيٝو 
         اؿذٜح .أَش ٗ ريو اؿاٍ بإخشاز ايٝٗٛد َٔ دضٜش٠ ايعشب ٚغرل ريو ٖا رنشٙ ٗ

: ا٥ت٢ْٛ أَش، ٚنإ سل (1)ٜٚكٍٛ اٱَاّ ايكشطيب نُا ْكً٘ ابٔ سذش ٗ ايؿتح               
إأَٛس إٔ ٜبادس يٲَتجااٍ ، يهأ ٚٗاش يعُاش "سكاٞ اهلل عٓا٘" َاع طا٥ؿا١ أْا٘ ياٝع عًا٢            
   ٗ  ايٛدٛب ، ٚأْ٘ َٔ باب اٱسػاد يٮؿًح ، ؾهشٖٛا إٔ ٜهًؿٛٙ َٔ رياو َاٜؼال عًٝا٘ 

 }ٚقٛيا٘ تعااٍ    {َاؾشطٓا ٗ ايهتاب َأ ػا٤ٞ    }تًو اؿاي١ َع اطتشلاسِٖ يكٛي٘ تعاٍ 
ٚشلزا قاٍ عُش : سظبٓا نتااب اهلل، ٚٚٗاش يطا٥ؿا١ أخاش٣ إٔ ا٭ٍٚ إٔ      {تبٝاّْا يهٌ ػ٤ٞ 

ٜهتب ٕا ؾٝ٘ َٔ صٜاد٠ اٱٜلاا ، ٚدٍ أَاشٙ شلاِ بايكٝااّ عًا٢ إٔ أَاشٙ ا٭ٍٚ ناإ عًا٢         
بعذ ريو أٜاَّا ٚمل ٜعااٚد أَاشِٖ بازيو ، ٚياٛ ناإ ٚادباّا مل       ملسو هيلع هللا ىلصاؾ اٱختٝاس، ٚشلزا ع

ٜذلن٘ ٫خت٬ؾِٗ ، ٭ْ٘ مل ٜذلى ايتبًٝؼ ٕخايؿ١ َٔ خايـ ، ٚقذ نإ ايـشاب١ ٜشادعْٛا٘ ٗ  

                                                           

ؿااسب ايتـااْٝـ اؾًًٝا١     ايبٝٗك٢ :أٓذ بٔ اؿظٌ بٔ ع٢ً بٔ َٛطا٢ اـشاطاا٢ْ أباٛبهش ايبٝٗكا٢    ( 3)
اٱَاّ احملذخ َٔ نباس أؿشاب اؿانِ اؿاؾٜ ٚإهجشٜٔ عٓ٘ ثِ ايضا٥ذ عًٝ٘ ؾ٢ أْٛاع ايعًّٛ نتب 
اؿذٜح ٚسؿٛ٘ َٔ ؿباٙ إٍ إٔ ْؼأ ٚتؿكا٘ ٚباشع ؾٝا٘ ٚػاشع ؾا٢ ا٭ؿاٍٛ َٚأ َ٪يؿاتا٘ ايظآٔ          

ٌ ايهدل٣ ٚا٭سبعٌ ايـاػش٣  ايهدل٣ ٚػعب اٱّإ ٚا٭زلا٤ ٚايـؿات ٚإذخٌ إٍ ايظٓٔ ٚا٭سبع
،ٚطبكات  13-12/12، ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ 169-18/164ٖا )طرل أع٬ّ ايٓب٤٬ 458تٛؾ٢ ط١ٓ 

 (.    281-4/280، ٚؾٝات ا٭عٝإ 4/66ايؼاؾع١ٝ ايهدل٣ 

 .80 -11/76َظًِ بؼش  اي٣ٚٛٓ   (4)

ساذٜح سقاِ   1/208عًاِ  ؾتح ايباس٣ بؼش  ؿشٝح ايبخاس٣ ٫بٔ سذاش ايعظاك٢ْ٬ بااب نتابا١ اي    ( 1)
114. 
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 بعض ا٭َٛس َا مل هضّ با٭َش ؾإراعضّ اَتجًٛا .

ؾُٝا نإ ايٓيب  : مل ٜتِٖٛ عُش ايػً٘ (3)نُا ْكً٘ اؿاؾٜ ٗ ايؿتح (2)ٚقاٍ اـطابٞ
ٜشٜذ نتابت٘ ، بٌ اَتٓاع٘ قٍُٛ ع٢ً أْ٘ ٕا سأ٣ َا ٖٛ ؾٝا٘ َأ ايهاشب ٚسلاٛس      ملسو هيلع هللا ىلص

إٛت خؼٞ إٔ هذ إٓاؾكٕٛ طب٬ّٝ إٍ ايطعٔ ؾُٝا ٜهتب٘ ٚإٍ ًٓ٘ عًا٢ تًاو اؿايا١ ايايت     
دشت ايعاد٠ ؾٝٗا بٛقٛع بعض َاىايـ اٱتؿام  ، ؾهإ ريو طبب تٛقاـ عُاش،  ٫ أْا٘    

 ،  ٫ٚدٛاص ايػً٘ عًٝ٘ ساػا ٚن٬ ..ملسو هيلع هللا ىلصكايؿ١ ايٓيبتعُذ 
: أَا  ن٬ّ عُش "سكٞ اهلل" عٓ٘ ؾكذ اتؿل ايعًُا٤  (4)ٜٚكٍٛ ايٟٓٛٚ ٗ ػش  َظًِ        

إتهًُٕٛ ٗ ػش  اؿذٜح ع٢ً أْ٘ َٔ د٥٫ٌ ؾك٘ عُش ٚؾلا٥ً٘ ٚدقٝل ْٛشٙ ، ٭ْ٘ خؼٞ 
كٛب١ عًٝٗا ٭ْٗاا َٓـٛؿا١ ٫قايا١    أَٛسّا سَا عذضٚا عٓٗا ٚاطتشكٛا ايع ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ٜهتب 

 {َاؾشطٓا ٗ ايهتاب َٔ ػ٤ٞ  }ي٬دتٗاد ؾٝٗا ، ؾكاٍ عُش : سظبٓا نتاب اهلل يكٛي٘ تعاٍ 
ؾعًِ إٔ اهلل تعاٍ أنٌُ دٜٓ٘ ؾأَٔ ايل٬ي١ ع٢ً  {ايّٝٛ أنًُت يهِ دٜٓهِ  }ٚقٛي٘ تعاٍ 

 ٔ عباغ َٚٛا ؾكٝ٘ .، ؾهإ عُشأؾك٘ َٔ اب ملسو هيلع هللا ىلصا٭١َ ٚأساد ايذلؾٝ٘ ع٢ً سطٍٛ اهلل 
نإ أَشّا عادٜا يًتزنرل ب٘ ، ؾًُاارا   ملسو هيلع هللا ىلصٚإرا قًٓا بإٔ َانإ طٝٛؿٞ ب٘ ايشطٍٛ       

عذٸ ابٔ عباغ عذّ نتاب١ ايٛؿ١ٝ نْٛٗا سص١ٜ ؟ َٚارا ٜكـذ ابٔ عباغ َٔ ٚسا٤ ٖزا ؟ ٌٖٚ 
 ّهٔ نُا قاٍ ايشاؾل١ أْٗا ناْت ٚؿ١ٝ يعًٞ باـ٬ؾ١ ؟

ّٝٛ بايشص١ٜ يظت أدسٟ ٚاهلل َا اؿذ١ اييت ؾٝ٘ ع٢ً أٌٖ ايظ١ٓ اؾٛاب : إٕ تظ١ُٝ ريو اي
; ؾابٔ عباغ "سكٞ اهلل عٓ٘" نإ ٜكٍٛ ريو عٓذَا ٜشٟٚ اؿذٜح ٚياٝع عٓاذَا ساذثت    

                                                           

ٖا ي٘ أع٬ّ 388أبٛطًُٝإ اـطاب٢ ٓذ بٔ قُذ بٔ إبشاِٖٝ ايبظت٢ اٱَاّ ايؿكٝ٘ اؿاؾٜ ايًػ٣ٛ ت ( 2)
اؿذٜح ٖٚٛ أٍٚ ػش  يـشٝح ايبخاس٣ َٚعامل ايظآٔ ؾا٢ ػاش  طآٔ أبا٢ داٚٚد ) طارل أعا٬ّ        

 ( .17/24ايٓب٤٬ 

 .4431سذٜح سقِ 8/134ؾتح ايباس٣   (3)

 .80-11/76َظًِ بؼش  اي٣ٚٛٓ ( 4)
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ؾاضاد  ملسو هيلع هللا ىلصاؿادث١ ، ٚايشٚاٜات نًٗا تذٍ ع٢ً ريو ، ٚوتٌُ أٜلّا أْ٘ تزنش ٚؾا٠ ايآيب  
نتاب١ ايهتاب نإ ٖازا سصٜا١ ٗ سال َأ     ٗ سضْ٘ "سكٞ اهلل عٓ٘" ، باٱكاؾ١ إٍ إٔ عذّ 

 ػو ٗ خ٬ؾ١ أبٞ بهش، ؾًٛ نتب ايهتاب يضاٍ ايؼو .
ٚقذ ٜكاٍ : ٌٖ خ٬ؾ١ أبٛبهش تعذ ٗ سذ راتٗا عـ١ُ َٔ ايل٬ٍ ؟ ٌٖٚ ٖزا ٜعين         

 أْ٘ إرا أخزٖا عًٞ أٚعُشأٚغرلِٖ ٫ تهٕٛ عـ١ُ ؟
يل٬ٍ ، ؾٗٞ ثابت١ عٔ أٌٖ ايظا١ٓ  اؾٛاب : ٫ػو إٔ خ٬ؾ١ أبٞ بهشايـذٜل عـ١ُ َٔ ا

إَا بايٓف ٚإَا بايكٝاغ ، ٚنُا قاٍ ايـذٜل سظٔ خإ ٗ قطـ ايجُش ٗ بٝإ عكٝذ٠ أٌٖ 
ي٘ ملسو هيلع هللا ىلصأبٛبهش يؿلً٘ ٚطابكٝت٘ ٚتكذِٜ ايٓيب ملسو هيلع هللا ىلص:  ٚأسكِٗ باـ٬ؾ١ بعذ ايٓيب  (4)ا٭ثش

ٜهاأ اهلل  ٗ ايـاًٛات عًاا٢ ْٝاع أؿااشاب٘ ٚإْااع ايـااشاب١ عًا٢ تكذّاا٘ َٚتابعتا٘ ، ٚمل     
: ثاِ   (5)ؾكٗا٤ ايُٝٔ ٚقاٍ عُش بٔ عًٞ بٔ اؾعذٟ نُا ٗ طبكات يٝذُعِٗ ع٢ً ك٬ي١ .

اطتخًـ أؾلٌ ايـشاب١ ٚأ٫ِٖٚ باـ٬ؾ١ .. َعذٕ ايٛقاس .. ٚػٝخ ا٫ؾتخااس .. ؿااسب   
إـطؿ٢ بايػاس .. طٝذإٗادشٜٔ ٚا٭ْـااس .. ايـاذٜل أباٛبهشايتُٝٞ .. قذَا٘ سطاٍٛ اهلل      

ٕ ٜـًٞ بايٓاغ أٜاّ َشكا٘ ، ٚبازيو اساتر عُاش "سكاٞ اهلل عٓا٘ "عًا٢        ٚأَشٙ أ ملسو هيلع هللا ىلص
ياذٜٓٓا أؾا٬ ْشكااٙ ياذْٝاْا، ٚأٜهاِ       ملسو هيلع هللا ىلصا٭ْـاس ّٜٛ ايظكٝؿ١ ؾكاٍ : سكٝ٘ سطاٍٛ اهلل  

 ؾاْكادٚا ي٘ ٚباٜعٛٙ .  ملسو هيلع هللا ىلصتطٝب ْؿظ٘ إٔ ٜضًٜ٘ عٔ َكاّ أقاَ٘ ؾٝ٘ سطٍٛ اهلل 

عُاش "سكا٢ اهلل عٓا٘ " َأ     ٚخاؿا١  ملسو هيلع هللا ىلصدأب ايؼٝع١ دا٥ُّا ايطعٔ ع٢ً أؿشاب ايٓيب 
 خ٬ٍ ٖزا اؿذٜح ، َذاس طعِٓٗ ٗ َارا؟ 

                                                           

ٙ ٚصاس٠ ايؼا٦ٕٛ اٱطا١َٝ٬   99قطـ ايجُش ؾ٢ بٝإ عكٝذ٠ أٌٖ ا٭ثش حملُذ ؿاذٜل سظأ خاإ ق    ( 1)
 ٖا1421ٚا٭ٚقاف بإًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ 

 برلٚت. –ٙ داس ايكًِ  35-34طبكات ؾكٗا٤ ايُٝٔ يعُش بٔ ع٢ً اؾعذ٣ ق  (2)
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ْٚظاب٘ إٍ ايبخااسٟ    (3)ادع٢ ايتٝذاْٞ نزبّا ٚصٚسّا ٗ نتاب ؾظأيٛا أٖاٌ ايازنش  
ٜٗذش ، ٖٚٛ ياٝع ٗ ايبخااسٟ إٔ عُاش     ملسو هيلع هللا ىلصنزبّا ٚصٚسّا إٔ عُش قاٍ : إٕ سطٍٛ اهلل 

دع ٚسد ٗ َظًِ يؿ١ٛ ) َاػاأْ٘  ٜٗذش ٚإِا قاٍ غًب عًٝ٘ ايٛملسو هيلع هللا ىلصقاٍ : إٕ سطٍٛ اهلل 
ٜٗذش ( ٚٗ اؿايٌ مل ٜٴٓظب ايكٍٛ يعُش ٚمل  ملسو هيلع هللا ىلصأٖذش؟ ( ٚيؿ١ٛ ؾكايٛا ) إٕ سطٍٛ اهلل 

ٜكًٗا ٚإِا ايجابت ٗ سٚا١ٜ ايبخاسٟ َٚظًِ يؿ١ٛ ) إٕ سطٍٛ اهلل قذ غًب عًٝا٘ ايٛداع (   
ٗٴذٵ ِٻ ايظټاُهٕٛ   ٖزا َاقاي٘ عُش"سكٞ اهلل عٓ٘" ٚيبٝإ َعين اٱٜلا  ْكٍٛ: إٕ اِي ِ  ثٴا ش بٹايلٻ

ّٔ َؾا٥ٹ ٘ٹ يٹعٳذٳ ٚٳَياٜٴعٵتٳذٸ بٹ ٛٹِ  ٓٵتٳ ُٳٔشٜض اٖيزٹٟ َياٜٳ ٔٵ َنًَاّ اِي َٹ َٳاٜٳَكع  ٖٴٓٳا :  ٘ٹ  ُٴشٳاد بٹ ٚٳاِي ٗٳزٳٜٳإ (  ذٳت٘ ، )اِي
ٞٸ  ٔٵ ايٓٻبٹ َٹ ٚٴُقٛع رٳيٹَو  ٘ٹ     ملسو هيلع هللا ىلصٚٳ ٛٵيٹا َٳشٳكا٘ يٹَك ٚٳ ـٴّٛ ؾٹاٞ ؿٹاشٻت٘  َٳعٵ ٘ٴ  تٳعٳااَي٢ : )   َٴظٵتٳشٹٌٝ يٹَأْٻ

٘ٹ  ٛٵيٹ ٚٳيٹَك ٛٳ٣ (  ٗٳ ٔٵ اِي َٳاٜٳٓٵطٹلٴ عٳ ٚٳايش كٳا ٔإٖيا سٳ٘كاا " ٚثبات   ملسو هيلع هللا ىلصٚٳ : " ٔإْ ٞ َيا َأُقٍٛ ؾٹٞ اِيػٳلٳب 
بايذيٌٝ ايز٣ ٫ػو ؾٝ٘ إٔ عُش مل ٜكٌ ريو يهأ ؿاشاب٢ هخاش قااٍ رياو ٚطابل قاٍٛ        

ٔٵ َقشٴبٳ دٴ َٳ ٞٸ : إٔ َقا٥ٹٌ رٳيٹَو بٳعٵض  ٔٵ اٹػٵاتٳذٻ  اٱَاّ اِيُكشٵُطبٹ َٳ ٕٻ  ٗٳذ َأ ٕٳ ٜٳعٵ ٚٳَنا خٴٛي٘ ؾٹٞ اِئإطٵًَاّ 
ٚٳَقعٳ ؾٹٞ  ٗٳزٳا  ٚٳيٹ ٚٴُقٛع رٳيٹَو ،  ٛٳأص  ٘ٴ يٹذٳ ٕٵ ٜٳُكٛي َٳا ٜٴٔشٜذ َأ ٔٵ تٳشٵٔشٜش  ٘ٹ عٳ ٛٳدٳع َقذٵ  ٜٳؼٵتٳػٹٌ بٹ ٘ٹ اِي ٝٵ ًَ عٳ

ٛٳدٳ ٘ٴ اِي ٘ٴ َقذٵ َغًَبٳ ِٵ ٔإْٻ ٍٳ بٳعٵلٗ ٚٳاٜٳ١ ايجٻاْٹٝٳ١ " َؾَكا ع " َٚٔ ثاِ اطاتؿِٗ ايـاشاب١ َعٓا٢ قٛيا٘      ايش 
َٚع٢ٓ قٍٛ عُش سظبٓا نتاب اهلل أ٣ َا دا٤ ؾ٢ نتااب اهلل   نإٓهشٜٔ ) َا ػأْ٘ ٖذش؟ (.

ّٳ دٹٜٓٶا  } ِٴ أٱطٵ٬َ ٚٳسٳكٹٝتٴ َيُه ُٳتٹٞ  ِٵ ْٹعٵ ٝٵُه ًَ ُٵتٴ عٳ ُٳ ٚٳَأتٵ ِٵ  ِٵ دٹٜٓٳُه ًِتٴ َيُه ُٳ ّٳ َأِن ٛٵ {اِيٝٳ
ٜهؿاٞ   (1)

ٜشتا  ، إدتٗذ عُش ٗ ٖازا .. أؿااب أٚ أخطاأ ٖازا     ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  نٌُ ايذٜٔ دعٛا سطٍٛ
َٛكٛع هخش ، يهٔ ٌٖ ْكٍٛ إٕ عُش نتِ ايذٜٔ "سكٞ اهلل عٓ٘ ٚأسكاٙ"  عٓاذَا قااٍ )   

أَاشّا ٫صَاّا ٚادباّا ٫باذ َٓا٘       ملسو هيلع هللا ىلصسظبٓا نتاب اهلل ( ، ٖاٌ ناإ ايازٟ طاٝبًػ٘ ايآيب      
ش ٫صّ ٚادب ٫بذ َٓ٘ ٚايٓيب مل ٜبًػ٘ ٚأسزسٚا قبٌ إٔ تكٛيٛا ْعِ ، ٭ْٓا إرا قًٓا ْعِ ٖٛ أَ

                                                           

إٜااشإ  –ٙ طااتاس٠  179، ق 144ذ ايتٝذااا٢ْ ايظااُا٣ٚ ق نتاااب ؾاطاا٦ًٛا أٖااٌ اياازنش حملُاا  ( 3)
 ٖا .1427

 .3طٛس٠ إا٥ذ٠ دض٤ َٔ اٯ١ٜ  (1) 
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ّٳ   }مل ٜتِ ايشطاي١ ٚمل ٜهًُٗا ٚنتِ بعلٗا ٚاهلل دٌ ٚع٬ ٜكاٍٛ   ملسو هيلع هللا ىلصَعٓاٙ إٔ ايٓيب ٛٵ اِيٝٳا
ّٳ دٹٜٓٶّا  ِٴ أٱطٵ٬َ ٚٳسٳكٹٝتٴ َيُه ُٳتٹٞ  ِٵ ْٹعٵ ٝٵُه ًَ ُٵتٴ عٳ ُٳ ٚٳَأتٵ ِٵ  ِٵ دٹٜٓٳُه ًِتٴ َيُه ُٳ {َأِن

ٚيٓاا إٔ ْظاأٍ    (2)
"سكٞ اهلل عٓ٘" ٗ ٖزٙ اؿادث١ .. قطعّا ْعِ عٓذ اؾُٝع عٓذْا ٚعٓاذ  ٌٖ نإ عًٞ ساكشّا 

ايؼٝع١ ٖٛ ساكش ، إرّا ٕا مل ٜهتب  ٕا مل ٜزٖب ٜٚأتٞ بايذٚا٠ ٚايكًِ ٜٚهتب َع َٔ ناإ  
عًٞ َع ايزٜٔ َٓعٛا أٚ َع ايزٜٔ مل ّٓعٛا ؟ .. ْعِ ٖٓاى َٔ قاٍ ٜظتؿِٗ : أٖذاش ؟ ٜعاين   

ذشّا أ٫ٚ  ٚيهٔ ْكٍٛ َأ ٜكاٍٛ إٔ ايازٟ قااٍ ٖازاعُش؟      ٖملسو هيلع هللا ىلصأٖزا ايزٟ ٜكٛي٘ ايٓيب 
ٕارا ٫ ٜهٕٛ قاي٘ عًٞ ؟ ٚمٔ أٜلّا ْكٍٛ عًٞ مل ٜكٌ ٖزا ، إرّا َأ ايازٟ قااٍ : أٖذاش؟     

ٚقاايٛا َجاٌ ٖازٙ ايهًُا١ ..      ملسو هيلع هللا ىلصيعً٘ أسذ ايزٜٔ ناْٛا سذٜجٞ إط٬ّ ٚسلاشٚا ايآيب   
ٚعجُاإ أٚعًاٞ أٚاياضبرل أٚطًشا١     ٚيهٔ مل ٜجبت أبذّا إٔ أبابهش قاٍ ٖزٙ ايه١ًُ أٚعُاش أ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصأٚأسذ َٔ نباس أؿشاب ايٓيب 
ايٛؾاا٠ نُاا قااٍ     ملسو هيلع هللا ىلصَعًّٛ أْ٘ ٕا أؿاب٘ ايٛدع قبٌٝ َٛت٘ ٕا سلش ايآيب   ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

ػذٜذا. ٚيزيو قاٍ ابٔ َظعٛد ٕا سلاش ايآيب    ملسو هيلع هللا ىلصابٔ عباغ إر نإ ا٭َش ع٢ً ايٓيب 
ب ايعاشم َأ دبٝٓا٘ ، ؾكااٍ     ٖٚٛ ع٢ً ؾشاؾ إٛت ٚدذٙ ٜعشم عشقّا ػذٜذّا ٜتـبملسو هيلع هللا ىلص

ٜاسطٍٛ اهلل إْو تٛعو ٚعهّا ػذٜذّا قاٍ : ) إْٞ أٚعو نشدًٌ َآهِ ( ، قااٍ : أرياو    
 .  (1)٭ٕ يو ا٭دش َشتٌ ؟ ، قاٍ : )ْعِ(

ٖٞ اييت دؾعتا٘ إٔ ٜكاٍٛ ) سظابٓا نتااب اهلل سظابٓا       ملسو هيلع هللا ىلصؾؼؿك١ عُشع٢ً ايٓيب        
 . ملسو هيلع هللا ىلصنتاب اهلل ( ٜعين دعٛا ايٓيب ٜشتا  

ٛٵٍ                  ٕٻ َق ُٳا٤ٳ ع٢ًَ َأ ٛٵٍ اِيعٴًَ َٚا أسٚع َا قاي٘ اٱَاّ اي٣ٚٛٓ سٝح ٜكٍٛ: اٹتٻَؿلٳ َق
عُش سظبٓا نتاب اهلل َٔ ق٠ٛ ؾكٗ٘ ٚدقٝل ْٛشٙ ، ٭ْ٘ خؼٞ إٔ ٜهتب أَٛسا سَا  عٳذٳضٴٚا 

                                                           

 .3طٛس٠ إا٥ذ٠ دض٤ َٔ اٯ١ٜ   (2)

  سقاِ  1175-3/1174أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب إشك٢ باب ٚكع ايٝذ ع٢ً إشٜض ( 1)
 .5660  سقِ 11/261ٚاْٛش ؾتح ايباس٣ 5722
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ـٴٛؿٳ١ ، ٓٵ َٳ ٗٳا  ٛٵْٹ ٗٳا َؾاطٵتٳشٳٗكٛا اِيعٴُكٛبٳ١ يٹَه ٕٵ عٳٓٵ ُٳاا٤ ،       َأسٳادٳ َأ ٗٳااد عٳًَا٢ اِيعٴًَ َياٜٳٓٵظٳاذٸ بٳااب ايٹادٵتٹ
٘ٹ : " سٳظٵابٓٳا        ملسو هيلع هللا ىلصٚٳؾٹٞ تٳشٵن٘   ٛٵيٹا ٚٳَأػٳااسٳ بٹَك ٜٛٔب٘ سٳِأٜا٘ ،  ـٵا ُٳش ٔإػٳاسٳ٠ ٔإَيا٢ تٳ اِئإْٵَهاس عٳ٢ًَ عٴ

ُٹ ٚٳٜٳشٵتٳ ٞٵ٤ٺ ( .  ٔٵ ػٳ َٹ َٳاَؾشٻِطٓٳا ؾٹٞ اِيهٹتٳابٹ  ٛٵي٘ تٳعٳاَي٢ : )  ـٳاذٳ  نٹتٳاب ايًٖ٘ " ٔإَي٢ َق ٕٵ ٜٳُهٕٛ َق ٌ َأ
ٔٵ سٳطٴٍٛ ايًٖ٘  َٳتٵ عٹٓٵذٙ َقٔشٜٓٳ١  ملسو هيلع هللا ىلصايتٻخٵؿٹٝـ عٳ ٚٳَقا ٔٵ ػٹذٻ٠ اِيَهشٵب ،  َٹ ٘ٹ  ٛٳ ؾٹٝ ٖٴ َٳا  ُٻا سٳَأ٣  َي

٘ٴ           ِٵ ٜٳتٵشٴنا ٖٳازٳا اِيَكبٹٝاٌ َيا ٔٵ  َٹا ٕٳ  ٛٵ َناا ٘ٴ ،ٔإرٵ َيا ٕٳ عٳٓٵا ُٻاا َياٜٳظٵاتٳػٵٓٴٛ َٹ ٕٻ اٖيزٹٟ َأسٳادٳ نٹتٳابٳت٘ َيٝٵعٳ    بٹَأ
ِٵ . ملسو هيلع هللا ىلص ٌٔ اٹخٵتٹًَاؾٗ  يٹَأدٵ

      

دع٣ٛ َٔ ٜكٍٛ إٕ ٖزٙ ايذع٣ٛ ؿشٝش١ ، أْا اٯٕ ٗ ٖزا إكاّ طأقٍٛ إٔ ٖازا ايهتااب   
ٖٛ خ٬ؾ١ أبٛبهش .. َٔ ّٓعين ؟ بٌ أْا ؿاسب ايذيٌٝ ٭ْا٘ ثبات ٗ ايـاشٝشٌ إٔ ايآيب     

ٚيزيو  (2): ) ا٥تْٛٞ بهتاب ؾإْٞ أخؼ٢ إٔ ٜت٢ُٓ َتُين ٜٚأب٢ اهلل إ٫ أبابهش (قاٍ  ملسو هيلع هللا ىلص
 . ملسو هيلع هللا ىلصأبابهش ٖٛ ايزٟ ٜـًٞ بايٓاغ ٗ َشض َٛت٘  ملسو هيلع هللا ىلصدعٌ ايٓيب 

َٔ ٜكٍٛ إٔ ٖزا ايهتاب ٖٛ خ٬ؾ١ عًٞ ؟ ثِ ٖزا ايهتاب ٖٛ خ٬ؾا١ عًاٞ أياٝع             
ٚقبٌ ايػاذٜش ٗ تباٛى ، ٚقباٌ     (3)ػذٜشٗ اي –نُا ٜذعٞ ايكّٛ  –ايٓيب قذ بًٓؼ خ٬ؾ١ عًٞ 

                                                           

ٚاْٛاش  7303  سقاِ  3/1458٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب ا٭سهاّ باب اٱطاتخ٬ف  أخشد( 2) (2)
 .7217  سقِ 15/118ؾتح ايباس٣ 

ؾ٢ سدٛع٘ َٔ سذ١ ايٛداع ْع ايـشاب١ ؾ٢ َهإ ٜكااٍ   ملسو هيلع هللا ىلصٚخ٬ؿ١ ٖزا اؿذٜح إٔ ايٓب٢ ( 3) (3)
يـاشاب١ ْٝعاا   ي٘ "غذٜش خِ" َهإ بٌ َه١ ٚإذ١ٜٓ ٚأخز بٝذ ع٢ً سك٢ اهلل عٓ٘ ٚٚقـ ب٘ عًا٢ ا 

ِٖٚ ٜؼٗذٕٚ ٚقاٍ : ٖزا ٚؿ٢ٝ ٚأخ٢ ٚاـًٝؿ١ َٔ بعذ٣ ؾاازلعٛا يا٘ ٚأطٝعاٛا ، ٚاؿاذٜح بٗازٙ      
ايشٚا١ٜ ايت٢ اْؿشد بٗا ايشاؾل١ َهزٚب ٚأؿٌ اؿذٜح نُا ؾ٢ ؿشٝح َظاًِ َأ سٚاٜا١ صٜاذ بأ      

ٚإذٜٓا١   خطٝبا َا٤ ٜاذع٢ ٔاا باٌ َها١     َٜٛا ؾٝٓا  ملسو هيلع هللا ىلصأسقِ سك٢ اهلل عٓ٘ قاٍ : قاّ سطٍٛ اهلل 
ؾشُذ اهلل ٚأث٢ٓ عًٝ٘ ٚٚعٜ ٚرنش ثِ قاٍ : أَا بعذ أ٫ أٜٗا ايٓااغ ؾإِاا أْاا بؼاش ٜٛػاو إٔ ٜاأت٢       
سطٍٛ سب٢ ؾأدٝب ، ٚأْا تاسى ؾٝهِ ثكًٌ أٚشلُا نتاب اهلل ؾٝا٘ اشلاذ٣ ٚايٓاٛس ؾخازٚا بهتااب اهلل      
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 ؾا٢ أٖاٌ بٝتا٢    ٚاطتُظهٛا ب٘ ؾشح ع٢ً نتاب اهلل ٚسغب ؾٝ٘ ثِ قااٍ: ٚأٖاٌ بٝتا٢ أرناشنِ اهلل    
أرنشنِ اهلل ؾ٢ أٌٖ بٝتا٢ أرناشنِ اهلل ؾا٢ أٖاٌ بٝتا٢ ........ اؿاذٜح ، أخشدا٘ َظاًِ بؼاش           

سقاِ   8/190اي٣ٚٛٓ نتاب ؾلا٥ٌ ايـشاب١  باب َٔ ؾلا٥ٌ ع٢ً بٔ أبا٢ طاياب سكا٢ اهلل عٓا٘     
ٖزا ٖٛ أؿٌ اؿذٜح نُا ؾ٢ ؿشٝح ايظ١ٓ ، ٚاؿذٜح بشٚا١ٜ ايشاؾل١ ٜؼٗذ عًا٢ ْؿظا٘    2408

بايبط٬ٕ ؾاؿذٜح ٜـش  باـ٬ؾ١ يٲَاّ ع٢ً نشّ اهلل ٚدٗ٘ ع٢ً َؼٗذ َٔ ايـشاب١ ْٝعا ، َٚجٌ 
ٖزا تتٛاؾش ايذٚاع٢ ع٢ً ْكً٘ ٜٚؼتٗش ، ؾ٢ سٌ إٔ ٖزا ايٓف باـ٬ؾا١ يٲَااّ عًا٢ مل ٜبًػا٘ أساذ      

ٜٓؿشد با٘ ،  بإطٓاد ؿشٝح قاٍ اٱَاّ ابٔ ت١ُٝٝ ؾ٢ ؾـٌ )ايطشم ايت٢ ٜعشف بٗا نزب إٓكٍٛ ( َا 
ٜٚتلُٔ أَشا تتٛاؾش ايذٚاع٢ ع٢ً ْكً٘ قاٍ : َٚٔ ٖزا ايباب ْكٌ ايآف عًا٢ خ٬ؾا١ عًا٢ ، ؾإْاا      
ْعًِ أْ٘ نزب َٔ طشم نجرل٠ ، ؾإٕ ٖزا ايٓف مل ٜبًػ٘ أساذ بإطآاد ؿاشٝح ؾلا٬ عأ إٔ ٜهإٛ       

اغ ؾ٢ اـ٬ؾا١  َتٛاتشا نُا تضعِ ايشاؾل١ ، ٫ٚ ْكٌ إٔ أسذا رنشٙ ع٢ً د١ٗ اـؿا٤ ، َع تٓاصع ايٓ
ٚتؼاٚسِٖ ؾٝٗا ّٜٛ ايظكٝؿ١ ، ٚسٌ َٛت عُش ٚسٌ دعٌ ا٭َش ػٛس٣ بِٝٓٗ ؾ٢ طت١ ، ثِ ٕا قتٌ 
عجُإ ٚاختًـ ايٓاغ ع٢ً ع٢ًٸ ، ؾُٔ إعًّٛ إٔ ٖزا ايٓف يٛ ناإ نُاا تكٛيا٘ ايشاؾلا١ َأ أْا٘       

 ٔ إعًاّٛ بايلاشٚس٠    ْف ع٢ً ع٢ًٸ بٔ أب٢ طايب ْـا دًٝا قاطعا يًعضس ٚعًُ٘ إظًُٕٛ ، يهإ َا
ؾ٢ َجٌ ٖزٙ إٛاطٔ ايت٢ تتٛاؾش اشلُِ ع٢ً رنشٙ ؾٝٗا غا١ٜ ايتٛؾش ، ؾاْتؿا٤ َا ٜعًِ أْ٘ ٫صّ ٜكتلا٢  

ٜٚٓٛش : يٲطتضاد٠ ؾ٢ اياشد عًا٢    4/118إْتؿا٤ َا ٜعًِ أْ٘ ًَضّٚ أ ٙ َٔ َٓٗاز ايظ١ٓ ٫بٔ ت١ُٝٝ 
ع٢ً ايظايٛغ ؾ٢ نتابٝ٘ َع ايؼٝع١ اٱث٢ٓ اطتذ٫٫ت ايشاؾل١ بشٚاٜات اؿذٜح ؾُٝا نتب٘ ايذنتٛس 

 -78، ٚأثش اٱَا١َ ؾ٢ ايؿكا٘ اؾعؿاش٣ ٚأؿاٛي٘ ق     162-1/96عؼش١ٜ ؾ٢ ا٭ؿٍٛ ٚايؿشٚع 
،  219، 208،  123،176، ٜٚٓٛااش : كتـااش ايتشؿاا١ اٱثٓاا٢ عؼااش١ٜ يٰيٛطاا٢ ق       136

ٚايظا١ٓ عاح اياذنتٛس     ،ٚإ٪ُش ايعا٢ٕ ايشابع يًظرل183٠ٚايعٛاؿِ َٔ ايكٛاطِ ٫بٔ ايعشب٢ ق 
ٚايؼٝع١ ٚايتـشٝح يًذنتٛس َٛط٢ إٛط٣ٛ  725-2/701ع٢ً ايظايٛغ سذٜح ايجكًٌ ٚؾكٗ٘ 

ٖٚازا   223-33، ْٚٛاّ اـ٬ؾ١ بٌ ايظا١ٓ ٚايؼاٝع١ يًاذنتٛس َـاطؿ٢ سًُا٢ ق       50-8ق 
ٝا٘  اؿذٜح ٜهاد ٜهٕٛ عُذ٠ إزاٖب ايؼٝع١ٝ نًاٗا ٚدعاَتٗاا ا٭ٍٚ ، ٚا٭طااغ اياز٣ أقااَٛا عً     

ْٛشتِٗ إٍ ايـشاب١ َٔ تهؿرلِٖ ٚطبِٗ ٚيعِٓٗ يٌٝ ْٗاس ، ٚتابعِٗ عًا٢ رياو دعاا٠ ايؿتٓا١ ٖٚاٛ      
عٓذ أٌٖ ايظ١ٓ سذٜح َهزٚب ٫ أطاغ ي٘ بايًؿٜ ايز٣ ٜشْٚٚ٘ عأ طاٛاغٝتِٗ ، ايازٜٔ ٚكاعٛٙ     

 يٝدلسٚا ب٘ ٖذَِٛٗ ٚػِٓٝٗ ع٢ً ؿؿ٠ٛ اـًل بعذ ا٭ْبٝا٤ ٚإشطًٌ سك٢ اهلل عِٓٗ أْعٌ .
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تبٛى ٗ َه١ ٗ سذٜح اٱْزاس سذٜح ايذاس ؾًُاارا ؿااس اٯٕ ؾكا٘ ٜشٜاذ إٔ ٜبًاؼ ايآيب        
َٔ ايكشهٕ َٚٔ ايظ١ٓ نِ ْظاب١ إهتاٛب    ملسو هيلع هللا ىلص، ثِ تعايٛا ْٓٛش إٍ َابًػ٘ ايٓيب ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلصَظاُٛع غرلَهتاٛب ، ٚايآيب     ملسو هيلع هللا ىلصَٔ غرل إهتٛب ٫ٚػو دٴٌ َا بًٓػ٘ ايٓيب 
إ ٜكٍٛ : ٚقًٓا ْٚعٝذ ْٚهشس قبًتِ ٖزا أٚمل تكبًٛٙ ، يهٔ ٌٖ ٖزا ٜٴخشز عُشَٔ ا١ًٕ ؟ ن

  -دٌ ٚع٬  -، ٌٖ ٖزا هعٌ عُشعاؿّٝا هلل 

.. ٕاارا   ملسو هيلع هللا ىلصٕا قاٍ : ) قَٛٛاعين ( أَشِٖ إٔ ٜكَٛٛا عٓا٘   ملسو هيلع هللا ىلصٖزا إٛقـ َٔ ايٓيب 
ٗ  ملسو هيلع هللا ىلصتكشب ٚايٓيب  قاٍ قَٛٛاعين ؟ .. ٭ْ٘ ؿاس ؿٝا  ٖزا ٜكٍٛ قشب ٖٚزا ٜكٍٛ ٫

ايزٟ نتب٘ ايـاشاب١   ملسو هيلع هللا ىلصٚيزيو أْٛشٚا نِ سذٜح يًشطٍٛ  ٚادٟ ِٖٚ ٗ ٚادٺ هخش .
ايزٟ ٚعااٙ ايـاشاب١ ٚسؿٛاٛٙ ٫َكاسْا١ ؾًُاارا ٖازٙ بايازات         ملسو هيلع هللا ىلصٚنِ سذٜح يًٓيب 

تٴهتب ، ؾايكـذ أْٓا ْٓٛش ٗ ٖزا ايزٟ أسادٙ ايٓيب "ؿا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚطاًِ" ٖاٌ ٖاٛ أَاش       
.. قطعا ٖٛ أَش َظتشب ٚيٝع َٔ ا٭َش ايٛادب ٭ْٓاا قًٓاا قباٌ     ٚادب أٚ أَش َظتشب

، ٖزا ملسو هيلع هللا ىلصقًٌٝ إرا قًٓا إْ٘ َٔ ا٭َش ايٛادب ؾإْٓا ْكٍٛ إٕ ايٓيب قذ نتِ ٚايٓيب مل ٜهتِ 
 . ملسو هيلع هللا ىلصيٝع أَش ٚادب بٌ ٖٛ َٔ إظتشبات اييت تشنٗا يًُـًش١ 

 

إٕ اهلل  –داٌ ٚعا٬    –ٚختاَّا ْكٍٛ إقشأٚا نتاب اهلل تباسى ٚتعاٍ تذبشٚا نا٬ّ اهلل        
ٚٵَي٦ٹَو  }تباسى ٚتعاٍ ٜكٍٛ ٗ نتاب٘ ايعضٜض :  ٚٳَقاتٌ ُأ ٌٔ اِيَؿتٵٔح  َٹٔ َقبٵ ٔٵ َأَْؿلٳ  َٻ َٹُٓهِ   ٟٔٛ َياٜٳظٵتٳ

ٚٳَقااتٳ   َٹٔ بٳعٵاذٴ  ٔٳ َأَْؿُكٛا  ٔٳ اٖيزٹٜ  َ ِٴ دٳسٳدٳ١ّ  َٛ ٘ٴ اِيشٴظٵآٳ٢     َأعٵ ٚٳعٳاذٳ ايًٖا ٚٳُنً٘اا  {ًُٛا 
، أٟ ايازٜٔ   (1)

أْؿكٛا َٔ قبٌ ايؿتح ٚايزٜٔ أْؿكٛا َٔ بعذ ايؿتح نًِٗ ٚعذِٖ اهلل تباسى ٚتعاٍ اؿظ٢ٓ ، 
َ ٓٻا  }َٚارا ٜذلتب ع٢ً ٚعذ اهلل تباسى ٚتعاٍ باؿظ٢ٓ ، قاٍ اهلل تعاٍ  ٗٴِ  ٔٳ طٳبٳَكتٵ َي ٕٻ اٖيزٹٜ ٔإ

ُٳااا ا    اِيشٴظٵاآٳ٢  ِٵ ؾٹٝ ٖٴاا ٚٳ ٗٳا  ٕٳ سٳظٹٝظٳاا ُٳعٴٛ ٕٳ * َياٜٳظٵاا َٴبٵعٳااذٴٚ ٗٳااا  ٚٵَي٦ٹااَو عٳٓٵ ِٵ  ُأ ٗٴ ٗٳتٵ َأُْؿظٴاا ػٵااتٳ
                                                           

 .10طٛس٠اؿذٜذ ه١ٜ   (1)
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ٕٳ {خٳايٹذٴٚ
(2). 

ٔٳ        }تذبشٚا قٍٛ اهلل تباسى ٚتعااٍ :   ٚٳاٖيازٹٜ ـٳاأس  ٚٳاَ٭ْ ٔٳ  ٗٳاادٹٔشٜ ُٴ ٔٳ اِي َٹا ٕٳ  ٚٻُياٛ ٕٳ اَ٭ ٚٳايظٻاابٹُكٛ
 ٕٕ ٖٴِ بٹٔإسٵظٳا {اتٻبٳعٴٛ

(3). 

ُٳاا٤    }ا قٍٛ اهلل تباسى ٚتعاٍ تذبشٚ  ٘ٴ َأػٹذٻا٤ عٳ٢ًَ اِيُهٖؿاأس سٴسٳ َٳعٳ ٔٳ  ٚٳاٖيزٹٜ ٘ٹ  ٍٴ ايًٖ ُٻذٷ سٻطٴٛ َټشٳ
ٔٵ              َ ا  ِٔٗ ٖٹ ٚٴدٴاٛ ِٵ ؾٹاٞ  ٖٴ ُٳا ٛٳاْٶا طٹاٝ ٚٳٔسكٵا ٘ٹ  ٔٳ ايًٖا َ ا ٕٳ َؾلٵاًّا  ِٵ سٴٖنعٶاا طٴاذٻذٶا ٜٳبٵتٳػٴاٛ ٖٴ ِٵ تٳاشٳا ٗٴ بٳٝٵٓٳ

َٳجٳ ٛٵسٳا٠ٹ.. َأثٳٔشايظټذٴٛدٹ رٳيٹَو  ِٵ ؾٹٞ ايتٻ ٗٴ ًُ}
ٔٳ  }تذبشٚا قٍٛ اهلل تعاٍ  (4) ٔٳ اٖيزٹٜ ٗٳادٹٔشٜ ُٴ ًُِؿَكشٳا٤ اِي يٹ

ٚٵ ٘ٴ ُأ ٚٳسٳطٴَٛي ٘ٳ  ٕٳ ايًٖ ـٴشٴٚ ٚٳٜٳٓ ٛٳاْٶا  ٚٳٔسكٵ ٘ٹ  ٔٳ ايًٖ  َ ٕٳ َؾلٵًّا  ِٵ ٜٳبٵتٳػٴٛ ٔٗ ٛٳايٹ َٵ ٚٳَأ ِٵ  ٖٹ َٹٔ دٹٜأس َي٦ٹَو ُأخٵٔشدٴٛا 
ٚٳاٖيزٹٜ ٕٳ * ـٻادٹُقٛ ِٴ اي ٕٳ    ٖٴ ٚٳَياٜٳذٹاذٴٚ ِٵ  ٔٗ ٖٳاادٳشٳ ٔإَياٝٵ ٔٵ  َٳ ٕٳ  ِٵ ٜٴشٹبټٛ ٔٗ ًٹ َٹٔ َقبٵ ٕٳ  ّٳا ٚٳاِئإ ٛٻ٩ٴٚا ايذٻاسٳ  ٔٳ تٳبٳ

َٳٔ ٜٴٛمٳ ػٴحٻ  ٚٳ ـٳاؿٳ١ْ  ِٵ خٳ ٔٗ ٕٳ بٹ ٛٵ َنا ٚٳَي ِٵ  ٔٗ ٕٳ عٳ٢ًَ َأُْؿظٹ ٚٳٜٴ٪ٵثٹشٴٚ ُٻا ُأٚتٴٛا   َ ِٵ سٳادٳ١ّ  ٖٹ ؾٹٞ ؿٴذٴٚٔس
ُٴِؿ ِٴ اِي ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ٘ٹ َؾُأ ٕٳ *ْٳِؿظٹ {ًٹشٴٛ

(5)  
ٌٳ ٔإرٵ ٜٴبٳاٜٹعٴْٛٳاَو تٳشٵاتٳ ايؼٻاذٳشٳ٠ٹ      }اقشأٚا قٍٛ اهلل تباسى ٚتعاٍ   َٹٓٹ ُٴا٪ٵ ٔٔ اِي ٘ٴ عٳ ٞٳ ايًٖ َيَكذٵ سٳكٹ

ِٵ َؾتٵشٶا َقٔشٜبٶا * ٗٴ ٚٳَأثٳابٳ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ًَ ٍٳ ايظٻهٹٝٓٳ١َ عٳ ِٵ َؾَأْضٳ ٔٗ َٳا ؾٹٞ ُقًُٛبٹ ِٳ  {َؾعٳًٹ
، أٜشك٢ اهلل عٔ إٓاؾكٌ (6)

٫ٜشك٢ اهلل تباسى ٚتعاٍ أبذّا عٔ إٓاؾكٌ ، إٕ اهلل ٫ٜشك٢ إ٫ عٔ إ٪ٌَٓ ٭ٕ اهلل تباسى ؟ 
ؾاهلل بهٌ ػ٤ٞ عًِٝ ٫ٜٚشكا٢ اهلل   –طبشاْ٘ ٚتعاٍ  –ٚتعاٍ ٜعًِ َا نإ ٜٚعًِ َاٜهٕٛ 

 عٔ إٓاؾكٌ أبذّا.

ٚٗ ٚاقع ا٭َش أِْٗ أدي ايٓاغ ، ىاؾٕٛ ع٢ً أْؿظاِٗ ٚىااؾٕٛ إاٛت ٚيازيو     
                                                           

 .102، 101طٛس٠ا٭ْبٝا٤ هٜ٘  (2) 

 .100طٛس٠ ايتٛب١ ه١ٜ   (3)

 .29طٛس٠ايؿتح ه١ٜ  (4) 

 .9، 8طٛس٠ اؿؼش هٜ٘   (5)

 .18طٛس٠ ايؿتح هٜ٘   (6)
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ٚٳ٫َ ٔإَيا٢       } -داٌ ٚعا٬   –ػذِٖ َزبزبٌ نُا قاٍ اهلل  ٖٳا٪ٴ٤٫  ٔٳ رٳيٹاَو ٫َ ٔإَيا٢  ٌٳ بٳاٝٵ َټزٳبٵازٳبٹ
{ٖٳ٪ٴ٤٫

. إٕ أؿاشاب قُاذ     ملسو هيلع هللا ىلصب قُاذ  ، ؾٌٗ ٖزٙ ايـؿات ٖاٞ ؿاؿات أؿاشا   (1)
"ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚهي٘ ٚطًِ "ِٖ ايزٜٔ باعٛا أْؿظِٗ ٚأػذلٚا اؾ١ٓ ٚايزٜٔ بزيٛا نٌ ػ٤ٞ 
ٗ طبٌٝ اهلل تباسى ٚتعاٍ ِٖ ايزٜٔ قاتًٛا إشتاذٜٔ ، ٖاِ ايازٜٔ ؾتشاٛا اياب٬د ٖاِ ايازٜٔ        

اسغ ٖاِ أؿاشاب   ؾتشٛا اشلٓذ ٚايظٓذ ٚؾتشٛا ايؼاّ َٚـش ٚؾتشٛا ايعشام ٚؾتشٛا ب٬د ؾ
ٌٳ }، ِٖ ٖ٪٤٫ ايزٜٔ تطعٕٓٛ أْتِ ؾِٝٗ اهلل ٜكٍٛ  ملسو هيلع هللا ىلصقُذ  َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٔٔ اِي ٘ٴ عٳ ٞٳ ايًٖ  {َيَكذٵسٳكٹ
ِٵ  }ٜكٍٛ  -طبشاْ٘ ٚتعاٍ –ٚاهلل  ٔٗ ٛٳايٹ َٵ ٚٳَأ ِٵ  ٖٹ َٹٔ دٹٜأس ٔٳ ُأخٵٔشدٴٛا  ٔٳ اٖيزٹٜ ٗٳادٹٔشٜ ُٴ ًُِؿَكشٳا٤ اِي  {يٹ
ٌٳَياٜٳظٵ }ٜكٍٛ  -تباسى ٚتعاٍ -اهلل  ٚٳَقاتٳ ٌٔ اِيَؿتٵٔح  َٹٔ َقبٵ ٔٵ َأَْؿلٳ  َٻ َٹُٓهِ   ٟٔٛ ٜٚكٍٛ بعاذٖا   {تٳ
٘ٴ اِيشٴظٵٓٳ٢ } ٚٳعٳذٳ ايًٖ  .{ٚٳُنً٘ا 

ٚأْٛشٚا أْاتِ َاارا تكٛيإٛ أْاتِ َٚااراٜكٍٛ عًُاا٩نِ عأ أٚي٦او ايـاشاب١ ،          
أتـذقٕٛ اهلل ٚسطٛي٘ أٚتـذقٕٛ عًُا٩نِ ؟ إْهِ بٌ أَشٜٔ ، نٝـ َٔ دًع َع ط٬با٘  

ثّا ٚعؼشٜٔ ط١ٓ ٜعًُِٗ "ؿًٛات اهلل ٚط٬َ٘ عًٝ٘" ٖٚٛ سطٍٛ اهلل أٚتٞ دٛاَع ايهًِ ث٬
.. أسشق ايٓاغ ع٢ً اـرل .. أتك٢ ايٓاغ هلل .. أعًِ ايٓاغ باهلل .. أؿذم ايٓاغ َ٪ٜذ َٔ 

ثِ بعذ ريو مل ٜٓذح أسذ  إ٫ ث٬ث١ .. إ٫ أسبع١ إ٫ ٔظ١ .. إ٫  –تباسى ٚتعاٍ  –عٓذ اهلل 
ع٢ً سٚاٜات َتؿاٚت١ عٓذِٖ ... أتكبًٕٛ ٖزا ؟ ..أتكبًٕٛ إٔ ٜٴكااٍ ؾؼاٌ سطاٍٛ اهلل     طبع١

 . ملسو هيلع هللا ىلصٗ تشب١ٝ أؿشاب٘ .. إْ٘ ايهؿش بعٝٓ٘ إْ٘ ايطعٔ ٗ رات ايشطٍٛ  ملسو هيلع هللا ىلص
٫ّهٔ أبذّا إٔ تهٕٛ ؿؿات إٓاؾكٌ .. إقشأٚا  ملسو هيلع هللا ىلصإٕ ؿؿات أؿشاب ايٓيب 

   ٛ ا َااٖٞ ؿاؿات إٓااؾكٌ ٚأقاشأٚا بااقٞ      نتاب اهلل ٚتذبشٚٙ .. إقشأٚا طاٛس٠ ايتٛبا١ يتعًُا
ايكشهٕ ، هٍ عُشإ ٚايؿتح ٚغرلٖا َٔ نتاب اهلل ست٢ تعًُٛا ؿؿات أؿشاب سطٍٛ اهلل  

، إْهِ تطعٕٓٛ ٗ أقٛاّ قذ سطٛا سساشلِ ٗ اؾٓا١ ، إْهاِ تطعٓإٛ ٗ أقاٛاّ ناإ      ملسو هيلع هللا ىلص
ٚز ابٓتا٘ أّ  عًٞ "سك٢ اهلل عٓ٘ " وبِٗ ٚنإ أ٫ٚدٙ هًاِْٛٗ ، عًاٞ "سكاٞ اهلل عٓا٘" ص    

                                                           

 .143طٛس٠ ايٓظا٤ ه١ٜ   (1)
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نًجّٛ يعُش ٜأَ تطعٕٓٛ ٗ عُش ، عًٞ "سكٞ اهلل عٓ٘ "زل٢ أ٫ٚدٙ بأزلا٤ أبٞ بهش ٚعُش 
ٚعجُإ ، اؿظٔ زل٢ أ٫ٚدٙ بأزلا٤ أبٞ بهش ٚعُش ، عًاٞ بأ اؿظاٌ زلا٢ إبٓتا٘ عا٥ؼا١       

 ٚزل٢ ٚيذٙ عُش ، طٴه١ٓٝ بٓت اؿظٌ َٔ صٚدٗا ؟ َـعب بٔ ايضبرل بٔ ايعٛاّ .
 ملسو هيلع هللا ىلصٚأ٫ٚدٖاِ َاع هٍ بٝات ايآيب      ملسو هيلع هللا ىلصباٌ أؿاشاب ايآيب    إٕ ايع٬قات 

ٚأ٫ٚدِٖ ناْت ١ُٝٓ دذّا ٚاهلل َا نإ بِٝٓٗ َاٜذعٕٛ َٔ نؿش أٚي٦و ٚعـ١ُ اٯخاشٜٔ  
بٌ ناْت ع٬ق١ ٚد ٚؿؿا٤ ٚقب١ ٖهزا ناْٛا .. ٕارا ْكبٌ َٔ اٯخاشٜٔ إٔ ٜظارلٚا ؾهشْاا    

ٚتشادِ ٖ٪٤٫ يٓعشف اؿكٝك١   ملسو هيلع هللا ىلص٫ْٚٓٛش مٔ ٗ نتب ايتاسٜخ ٚنتاب اهلل ٚط١ٓ ايٓيب 
ٕاارا أبػلات    –تباسى ٚتعااٍ   –بأْؿظٓا ، نٌ َٓا طٝشاطب ٗ قدلٙ يٛسذٙ طٝشاطب٘ اهلل 

 . -دٌ ٚع٬ –ٖ٪٤٫ ؟ .. َا رْبِٗ ؟ .. إِْٗ أٚيٝا٤ اهلل 
، ٚإِاا  (1)ٚاهلل طبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜكٍٛ : ) َٔ عاد٣ ياٞ ٚيٝاّا ؾكاذ هرْتا٘ بااؿشب (     

٬ث١ .. تٛعذ هنٌ ايشبا ، ٚتٛعذ ايزٜٔ واسبٕٛ اهلل ٚسطٛي٘ ٜٚظعٕٛ ٗ تٛعذ اهلل باؿشب ث
ا٭سض ؾظادّا ، ٚتٛعذ ايزٜٔ واسبٕٛ أٚيٝا٤ٙ   ؾأسزس  .. ٚاهلل َاأسدْا إ٫ إٔ ْكذّ ايٓـح 

 -تباسى ٚتعاٍ –ٚاهلل ٫ْشٜذ يهِ إ٫ اـرل٫ْشٜذ يهِ إ٫ اؾ١ٓ .. يٝظت بأٜذٜٓا ٚيهٔ اهلل 
طشٜكٗا ، إْ٘ بكذس ثبٛت قذَو ع٢ً ايـشاٙ ٗ ٖازٙ   ملسو هيلع هللا ىلصا ٚبٌ يٓا ايٓيب بٌ يٓا طشٜكٗ

ٍ   –ايذْٝا ٜهٕٛ ثبٛت قذَو ع٢ً ايـشاٙ ٗ اٯخش٠ ْظاأٍ اهلل   إٔ ٜٗاذٜٓا   -تبااسى ٚتعاا
ٜٚٗذٜهِ ٚإٔ ٜٛؾكٓا ٜٚٛؾكهِ ٚدعْٛا ْكٍٛ ْٝعّا .. ايًِٗ أسْا اؿال سكاّا ٚاسصقٓاا إتباعا٘     

إدتٓاب٘ ثِ بعذ ريو ْظع٢ طعّٝا سجٝجّا ٕعشؾ١ اؿال ٚطًبا٘ ستا٢     ٚأسْا ايباطٌ باط٬ّ ٚاسصقٓا
 ْتبع٘ ٕٚعشؾ١ ايباطٌ ست٢ لتٓب٘ ْٚبتعذ عٓ٘ .

: " قـاذ عُاش بأ اـطااب َاا قااٍ       (2)قاٍ اٱَاّ ايبٝٗكٞ ٗ نتاب٘ د٥٫ٌ ايٓبا٠ٛ 
سٌ سهٙ قذ غًب عًٝ٘ ايٛداع، ٚياٛ ناإ َاٜشٜاذ ايآيب       ملسو هيلع هللا ىلصايتخؿٝـ ع٢ً سطٍٛ اهلل 
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هتب شلِ ػ٦ّٝا َؿشٚكّا ٫ٜظتػٕٓٛ عٓ٘ مل ٜذلن٘ بااخت٬ؾِٗ ٚيػطٗاِ يكاٍٛ اهلل    إٔ ٜ ملسو هيلع هللا ىلص
َٹٔ سٻب َو( ٍٳ ٔإَيَٝو  َٳاُأْٔض تبًٝؼ غرلٙ َخايؿ١ َٔ خايؿ٘، َٚعادا٠  نُا مل ٜذلى (3)عضٚدٌ : )بٳِّؼ 

َٔ عاداٙ ، ٚإْٸُا أساد َا سه٢ طؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ عٔ أٌٖ ايعًِ قبًا٘ إٔ ٜهتاب اطاتخ٬ف    
ِٸ تشى نٹتبٳت٘ اعتُادّا ع٢ً َا عًاِ َأ تكاذٜش اهلل تعااٍ....، ٚقااٍ : ٜاأب٢ اهلل       أبٞ  بهش ، ث

َٸت٘ عًا٢ خ٬ؾتا٘ باطاتخ٬ؾ٘ إٜااٙ ٗ ايـا٠٬ ساٌ عذاضعٔ         ِٸ ْبٸ٘ أ ٚإ٪َٕٓٛ إٓيا أبا بهٕش، ث
 سلٛسٖا". 

: "ايازٟ ٚقاع ٗ َشكا٘ ناإ َأ أٖإٛ ا٭ػاٝا٤         -سٓ٘ اهلل  –ٚقاٍ ابٔ ت١ُٝٝ 
، ٚقذ ثبت ٗ ايـشٝح أْٸ٘ قاٍ يعا٥ؼ١ ٗ َشك٘ : ادعٞ يٞ أباى ٚأخاى ستٸ٢ أنتب ٚأبٝٓٗا

٭بٞ بهش نتابّا ٫ىتًـ عًٝ٘ ايٓاغ َٔ بعذٟ " ثِ قااٍ : ٜاأب٢ اهلل ٚإ٪َٓإٛ إٓياا أباابهش،      
ِٻ إٔ ٜهتب نتابّا ؾكاٍ عُش : َا ي٘ أٖذش ؟ ؾؼٸو عُش ٖاٌ ٖازا    ُٸا نإ ّٜٛ اـُٝع ٖ ؾً

ٖٓا ٜكٍٛ ع٢ً عادت٘ ؟ ؾخاف عُشإٔ ٜهٕٛ َٔ ٖذشاؿ٢ُ ، ايكٍٛ َٔ ٖذشا ؿ٢ُ ؟ أٖٚٛ 
ٖٓا خؿ٢ ع٢ً عُش ، نُا خؿ٢ عًٝا٘ َاٛت ايآيب     ِٸ قااٍ      ملسو هيلع هللا ىلصؾهإ ٖزا  باٌ أْهاشٙ ، ثا

ٕٸ ايهتاب ٗ ٖازا   ملسو هيلع هللا ىلصبعلِٗ ٖاتٛا نتابّا ، ٚقاٍ بعلِٗ ٫تأتٛا بهتاب ، ؾشأ٣ ايٓيب  أ
أ٬َٙ َع تػرلٙ بإشض أّ َع ط٬َت٘ َٔ رياو  ايٛقت مل ٜبل ؾٝ٘ ؾا٥ذ٠ ; ٭ْٸِٗ ٜؼهٕٛ ٌٖ 

ٖٓا أٚدب٘ اهلل عًٝ٘ إٔ ٜهتب٘ أٜٚبًػ٘ ٗ  ، ؾ٬ ٜشؾع ايٓضاع ، ؾذلن٘ ،  ٚمل تهٔ نتاب١ ايهتاب 
ٖٓا سهٙ َـاًش١   ملسو هيلع هللا ىلصريو ايٛقت ; إر يٛ نإ نزيو ٕا تشى  َا أَشٙ اهلل ب٘، يهٔ ريو 

بذٸ إٔ ٜكع ، ٚقذ طأٍ سبٸ٘ ٭َٸتا٘ ث٬ثاّا   يذؾع ايٓضاع ٗ خ٬ؾ١ أبٞ بهش، ٚسأ٣ إٔ اـ٬ف ٫
ؾأعطاٙ اثٓتٌ ، َٚٓع٘ ٚاسذ٠ ، طأي٘ إٔ ٫ًٜٗهِٗ بظ١ٓ عاَا١ ، ؾأعطااٙ إٜاٖاا ، ٚطاأي٘ إٔ     
٫ٜظً٘ عًِٝٗ عذّٚا َٔ غرلِٖ، ؾأعطاٙ إٜاٖاا ، ٚطاأي٘ إٔ ٫هعاٌ بأطاِٗ بٝآِٗ ، ؾُٓعا٘       

 إٜاٖا ، ٖٚزا ثبت ٗ ايـشٝح. 
ٌٸ ايشص١ٜ َاساٍ بٌ سطٍٛ اهلل ٚقاٍ ابٔ عباغ : ايشص١ٜ  ٚبٌ إٔ ٜهتب  ملسو هيلع هللا ىلصن
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ايهتاب ; ؾإْٸٗا سص١ٜ أٟ َـٝب١ ٗ سلٸ ايازٜٔ ػاهٛا ٗ خ٬ؾا١ أباٞ بهاش سكاٞ اهلل عٓا٘،        
ٚطعٓٛا ؾٝٗا ، ٚابٔ عباغ قاٍ ريو ٕٓا ٚٗش أٌٖ ا٭ٖٛا٤ َٔ اـٛاسز ٚايشٚاؾض ٚمِٖٛ ، 

 هاذ ٗ نتااب اهلل ؾبُاا ٗ طآٸ١ سطاٍٛ      ٚإٓيا ؾابٔ عباغ نإ ٜؿيت َا ٗ نتاب اهلل ، ؾإٕ مل
 ؾبُا أؾت٢ أبٛبهش ٚعُش... ملسو هيلع هللا ىلصاهلل، ؾإٕ مل هذ ٗ طٓٸ١ سطٍٛ اهلل 

ٕٸ ايٓيب  ِٸ إ تشى نتاب١ ايهتاب باختٝاسٙ ، ؾًِ ٜهٔ ٗ ريو ْاضاع ، ٚياٛ    ملسو هيلع هللا ىلصث
اطتٸُش ع٢ً إساد٠ ايهتاب َا قذس أسذ إٔ ّٓع٘.... َٚٔ دٌٗ ايشاؾلا١ أْٸٗاِ ٜضعُإٛ إٔ    

تاب نإ نتاب٘ غ٬ؾ١ عًٞ ، ٖٚزا يٝع ٗ ايكـ١ َا ٜذٍ عًٝ٘ بٛد٘ َٔ ايٛدٛٙ ، ريو ايه
٫ٚ ٗ ػ٤ٞ َٔ اؿذٜح إعشٚف عٓذ أٌٖ ايٓكٌ أْٸ٘ دعٌ عًّٝا خًٝؿا١ نُاا ٗ ا٭سادٜاح    

 ايـشٝش١ َاٜذٍ ع٢ً خ٬ؾ١ أبٞ بهش . 
ـٸّا دًّٝا           ِٸ ٜذعٕٛ َع ٖزا أْٸ٘ نإ قذ ْفٸ ع٢ً خ٬ؾ١ عًٞ ْ قاطعّا يًعزس ، ؾاإٕ   ث

نإ قذ ؾعٌ ريو ؾكذ أغ٢ٓ عٔ ايهتاب ، ٚإٕ نإ ايازٜٔ زلعاٛا رياو ٫ٜطٝعْٛا٘ ، ؾٗاِ      
ٟٸ ؾا٥ذ٠ شلِ ٗ ايهتاب يٛنإ نُا صعُٛ ا "  (1)أٜلّا ٫ٜطٝعٕٛ ايهتاب ، ؾأ

ٚقاٍ سٓ٘ اهلل ٗ َٛكع هخش : "عُش سكٞ اهلل عٓ٘ قذ ثبت َٔ عًُ٘ ٚؾلً٘ َاا مل          
عأ ايآيب    -سكاٞ اهلل عٓٗاا   –سذ غرل أبٞ بهش، ؾؿٞ ؿشٝح َظاًِ عأ عا٥ؼا١    ٜجبت ٭
َٴشٳذٻثٕٛ ، ؾإٕ ٜهٔ ٗ أَيت أسذ ؾعُش" ملسو هيلع هللا ىلص  (1)أْٸ٘ نإ ٜكٍٛ : قذ نإ ٗ ا٭َِ قبًهِ 

 ، قاٍ ابٔ ٖٚب : تؿظرل "قذثٕٛ" ًَُٕٗٛ . 
ا َلا٢  قااٍ : "إْٸا٘ قاذ ناإ ؾُٝا      ملسو هيلع هللا ىلصٚس٣ٚ ايبخاسٟ عٔ أبٞ ٖشٜش٠ عٔ ايٓيب         

َٴشذٻثٕٛ ، ٚإْٸ٘ إٕ نإ ٗ أَيت ٖازٙ َآِٗ ؾإْٸا٘ عُاشبٔ اـطااب" . ٚٗ       قبًهِ َٔ ا٭َِ 
يؿٜ يًبخاسٟ : "يكذ نإ ؾُٝٔ نإ قبًهِ َٔ باين إطاشا٥ٌٝ سدااٍ ٜهًُٖإٛ َأ غارلإٔ       

                                                           

 .318-6/315ٜٓٛش: َٓٗاز ايظ١ٓ   (1)
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 ٜهْٛٛا أْبٝا٤ ، ؾإٕ ٜهٔ ٗ أَيت َِٓٗ أسذ ؾعُش" .
أْاا ْاا٥ِ إر سأٜات قاذسا      قااٍ : بٝٓاا   ملسو هيلع هللا ىلصٚٗ ايـشٝح عٔ ابٔ عُشعٔ ايٓيب 

ِٸ أعطٝات ؾلاًٞ    ٟٻ ىشز َٔ أٚؿاسٟ، ث ُأتٝت ب٘ ؾٝ٘ يي ، ؾؼشبت َٓ٘ ستٸ٢ أْٞ ٭س٣ ايشٻ
ٚٻيت٘ ٜاسطٍٛ اهلل ؟ قاٍ: ايعًِ"  .(2)عُش بٔ اـطاب ، قايٛا : ؾُا أ

: بٝٓاا أْاا ْاا٥ِ سأٜات      ملسو هيلع هللا ىلصٚٗ ايـشٝشٌ عٔ أبٞ طعٝذ قاٍ : قاٍ سطاٍٛ اهلل          
ٞٻ ٚعًِٝٗ قُف ، َٚٓٗا َا ٜبًؼ ايجذٟ ، َٚٓٗا َاٜبًؼ دٕٚ ريو ، َٚشٸ ايٓاغ ٜٴ عشكٕٛ عً

ٚٻيت ريو ٜاسطٍٛ اهلل ؟ قاٍ : ايذٜٔ"  . (3)عُش بٔ اـطاب ٚعًٝ٘ قُٝف هشٸٙ " قايٛا َا أ
ٚٗ ايـشٝشٌ عٔ ابٔ عُشقاٍ : قاٍ عُش: ٚاؾكت سبٞ ٗ ث٬خ : ٗ َكاّ إبشاِٖٝ ، ٚٗ 

 . (4)بذس" اؿذاب ٚٗ أطاس٣
ٚيًبخاسٟ عٔ أْع قاٍ : قااٍ عُاش : "ٚاؾكات سباٞ ٗ ثا٬خ ، أٚ ٚاؾكاين سباٞ ٗ              

   ّٔ َٻَكاا َٹأ  ٚٳاتٻخٹزٴٚا  ث٬خ : قًت : ٜاسطٍٛ اهلل يٛاؽزت َٔ َكاّ إبشاِٖٝ َـ٢ًٖ ؾٓضيت : )
ـٳ٢ً٘ ( َٴ ِٳ  ٖٹٝ ٛ  (5)ٔإبشٳا َٸٗاات    ، ٚقًت: ٜاسطٍٛ اهلل ٜذخٌ عًٝو ايبٳشټ ٚ ايؿادش ، ؾًا أَاشت أ

بعاض أصٚادا٘ ،    ملسو هيلع هللا ىلصإ٪ٌَٓ باؿذاب ، ؾأْضٍ اهلل ه١ٜ اؿذاب ، ٚبًػين َعاتب١ ايآيب   
ٔٸ اهلل سطاٛي٘ خارلاّ   ًٸ ، أٚ يٝبذي َآهٔ ستٸا٢ أتات إساذ٣      ؾذخًت عًِٝٗ ؾكًت : إٕ اْتٗٝ

َا ٜعٜ ْظا٤ٙ ستٸ٢ تعٛٗٔ أْت ، ؾأْضٍ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: ٜاعُش أَا ٗ سطٍٛ اهلل  ْظا٥٘ ؾكايت
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ٔٻ (: )عٳ َ ُٓه ٚٳادٶا خٳرلٶا  ٘ٴ َأص ٔٻ َإٔ ٜٴبذٹَي ٘ٴ ٔإٕ َطًَٖكُه  .  (6)  (7) ظٳ٢ سٳبټ
َٸا قـ١ ايهتاب ايزٟ نإ سطٍٛ اهلل         ٜشٜذ إٔ ٜهتب٘ ، ؾكذ دا٤ َبٝٸّٓا نُاا   ملسو هيلع هللا ىلصٚأ

ٗ َشكا٘ : ادعاٞ    ملسو هيلع هللا ىلصٗ ايـشٝشٌ عٔ عا٥ؼ١ سكٞ اهلل عٓٗا قايت : قاٍ سطٍٛ اهلل 
ٔ  ٜٚكاٍٛ قا٥اٌ : أْاا أٍٚ ،       يٞ أباى ٚأخاى ست٢ أنتب نتابّا ، ؾإْٞ أخاف إٔ ٜتُٓا٢ َاتُ

 ٜٚأب٢ اهلل ٚإ٪َٕٓٛ إٓيا أبابهش . 
ُٸاذ قااٍ قايات عا٥ؼا١ : ٚاسأطااٙ ؾكااٍ          ٚٗ ؿشٝح ايبخاسٟ عٔ ايكاطاِ بأ ق

يٛنإ ٚأْا سٞ ؾاطتػؿش يو ٚأدعٛ يو، قايت عا٥ؼ١ : ٚاثه٬ٙ ، ٚاهلل  ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 
َٴعٳش طّا ببعض أصٚاداو ، ؾكااٍ   إْٸٞ ٭ٚٓو ؼ ب َٛتٞ ، ؾًٛ نإ ريو يًًٛت هخش َٜٛو 

: "بٌ أْا ٚاسأطاٙ ، يكذ ُُٖت إٔ أسطٌ إٍ أبٞ بهش ٚابٓا٘ ٚأعٗاذ :     ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 
 .        (1)إٔ ٜكٍٛ ايكا٥ًٕٛ أٜٚت٢ُٓ إتُٕٓٛ، ٜٚذؾع اهلل ٜٚأب٢ إ٪َٕٓٛ

َٳأ ناإ    ٚٗ ؿشٝح َظًِ عٔ ابٔ أبٞ ًَٝه١ ، قاٍ : زل عت عا٥ؼ١ ٚطٴا٦ًت : 
ِٸ َٔ بعذ أبٞ بهش؟  ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل   َظتخًؿّا يٛ اطتخًـ ؟ قايت : أبٛبهش، ؾكٌٝ شلا: ث

ِٸ اْتٗات إٍ    ِٸ َٔ بعذ عُش؟ قايت : أبٛعبٝذ٠ عاَش بٔ اؾشا  ، ثا قايت : عُش قٌٝ شلا : ث
َٸا عُش ؾاػتب٘ عًٝ٘ ٌٖ نإ قٍٛ ايٓيب (2)ٖزا ٕ َٔ أقٛاي٘ َٔ ػذ٠ إشض أٚ نا ملسو هيلع هللا ىلص، ٚأ

إعشٚؾ١ ، ٚإشض دا٥ضع٢ً ا٭ْبٝا٤ ، ٚشلزا قاٍ : َا ي٘ أٖذش؟ ؾؼو ٗ ريو ٚمل هضّ بأْٸ٘ 
٫طاٝٸُا ٚقاذ ػآو بؼاب١ٗ ،      ملسو هيلع هللا ىلصٖذش، ٚايؼو دا٥ضع٢ً عُش; ؾإْٸ٘ ٫َعـّٛ إٓيا ايٓيب 

                                                           

 .5ِ هٜ٘ طٛس٠ ايتششٜ( 6)

أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب ايـ٠٬ باب َا دا٤ ؾ٢ ايكب١ً َٚٔ ٫ ٜش٣ اٱعاد٠ ع٢ً َٔ طاٗا  ( 7)
 .402  سقِ 2/63ٚاْٛش ؾتح ايباس٣ 404  سقِ 1/84ؾـ٢ً إٍ غرل ايكب١ً 

ٚاْٛاش ؾاتح   7303  سقِ 3/1458أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب ا٭سهاّ باب اٱطتخ٬ف ( 1)
 .7217  سقِ 15/118ايباس٣ 

َٔ ؾلا٥ٌ أب٢ بهش ايـذٜل –أخشد٘ َظًِ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب ؾلا٥ٌ ايـشاب١ سك٢ اهلل تعاٍ عِٓٗ ( 2)
 .6330  سقِ 2/1022 –سك٢ اهلل عٓ٘ 
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ٕٸ ايٓيب  نإ َشٜلّا ، ؾًِ ٜذس أن٬َ٘ نإ َٔ ٖٚر إشض نُا ٜعشض يًُشٜض  ملسو هيلع هللا ىلصؾإ
َٔ ن٬َ٘ إعشٚف ايزٟ هب قبٛي٘ ؟ ٚنزيو ٚٔ أْٸ٘ مل ّت ستٸ٢ تابٌ أْٸا٘ قاذ     ، أٚ نإ

ُٸاا سأ٣ إٔ     ملسو هيلع هللا ىلصَات ، ٚايٓيب  قذ عضّ ع٢ً إٔ ٜهتب ايهتاب ايزٟ رناشٙ يعا٥ؼا١ ، ؾً
ايؼو قذ ٚقع عًِ إٔ ايهتاب ٫ٜشؾع ايؼو ، ؾًِ ٜبل ؾٝ٘ ؾا٥اذ٠ ، ٚعًاِ إٔ اهلل هُعٗاِ    

ٕٸ       ٜٚا  ع٢ً َاعضّ عًٝ٘ ، نُا قاٍ : أب٢ اهلل ٚإ٪َٓإٛ إٓياا أباابهش، ٚقاٍٛ ابأ عبااغ : ) إ
ٌٸ ايشص١ٜ َاساٍ بٌ سطٍٛ اهلل  ٚبٌ إٔ ٜهتب ايهتاب( ، ٜكتلاٞ إٔ ٖازا    ملسو هيلع هللا ىلصايشص١ٜ ن

اؿا٥ٌ نإ سص١ٜ ٖٚٛسص١ٜ ٗ سلٸ َٔ ػٓو ٗ خ٬ؾ١ ايـذٜل ، أٚ اػتب٘ عًٝ٘ ا٭َش; ؾإْٸ٘ يٛ 
َٸا َأ ع  ًاِ إٔ خ٬ؾتا٘ سالٸ ؾا٬ سصٜا١ ٗ سٓكا٘ ٚهلل       نإ ٖٓاى نتاب يضاٍ ٖزا ايؼو ، ؾأ

 اؿُذ . 
ِٸ إٔ ٖزا ايهتاب نإ غ٬ؾ١ عًٞ ، ؾٗٛ كاٍ بإتؿاام عاَا١ ايٓااغ َأ      َٳٔ تٖٛ ٚ
َٸا ايؼٝع١  َٸا أٌٖ ايظٓٸ١ ؾُتؿكٕٛ ع٢ً تؿلٌٝ أبٞ بهشٚتكذّ٘ ، ٚأ عًُا٤ ايظٓٸ١ ٚايؼٝع١ ، أ

ـٸّا  ايكا٥ًٕٛ بإٔ عًٝٽا نإ ٖٛ إظتشل يٲَا١َ ؾٝكٛيٕٛ : إْٸ٘ قذ ْفٸ ع٢ً إَاَت٘ قبٌ ريو ْ
 دًّٝا ٚاٖشّا َعشٚؾّا ٚس٦ٓٝزٺ ؾًِ ٜهٔ وتاز إٍ نتاب . 

ٕٸ ا٭َٸ١ دشذت ايٓفٸ إعًّٛ إؼٗٛس ؾٮٕ تهتِ نتابّا سلشٙ طا٥ؿ١  ٚإٕ قٌٝ : إ
ق١ًًٝ أٍٚ ٚأسش٣ ، ٚأٜلّا ؾًِ ٜهٔ هٛص عٓذِٖ تأخرل ايبٝإ إٍ َشض َٛت٘ ، ٫ٚهٛص يا٘  

ٖٓا هب بٝاْا٘ ٚنتابتا٘ ، يهاإ    ت شى ايهتاب يؼو َٔ ػو ، ؾًٛ نإ َا ٜهتب٘ ٗ ايهتاب 
ٜبٸٝٓ٘ ٜٚهتب٘ ، ٫ٚ ًٜتؿت إٍ قٍٛ أسذٺ ، ؾإْٸ٘ أطٛع اـًل ي٘ ، ؾعٴًاِ أْٸا٘ ٕٓاا     ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  

تشى ايهتاب مل ٜهٔ ايهتاب ٚادبّا ، ٫ٚ نإ ؾٝ٘ َٔ ايذٜٔ َاػاب نتابتا٘ س٦ٓٝازٺ ; إر ياٛ     
ِٸ تبٝٸٔ ي٘ ، أٚ ػٖو ٗ بعاض  ٚدب يؿ ٕٸ عُش "سكٞ اهلل عٓ٘" اػتب٘ عًٝ٘ أَش، ث عً٘ ، ٚيٛ أ

ٖٓٔ ٜؿيت ٜٚكلٞ بأَٛس، ٜٚهإٛ ايآيب    قاذ سهاِ غ٬ؾٗاا     ملسو هيلع هللا ىلصا٭َٛس، ؾًٝع ٖٛ أعِٛ 
ٕٸ ايؼٓو ٗ اؿلٸ أخـ َٔ اؾاضّ    ملسو هيلع هللا ىلصفتٗذّا ٗ ريو، ٫ٜٚهٕٛ قذ عًِ سهِ ايٓيب  ؾإ

 . بٓكٝل٘
ٌٸ ٖزا إرا نإ ب ادتٗاد طا٥ؼ نإ غاٜت٘ إٔ ٜهإٛ َأ اـطاأ ايازٟ سؾاع اهلل      ٚن
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ٖٚزٙ ايٓـٛق عأ ٖا٪٤٫ ايعًُاا٤ ا٭دا٤٬ تٛكاح إكـاٛد باؿاذٜح ،         (1)إ٪اخز٠ ب٘ "
 ٚتذسض اؾذلا٤ات ايؼٝع١ ٚتًبٝظِٗ ٚتٓكـِٗ يعُشبٔ اـطاب "سك٢ اهلل عٓ٘".

"سك٢ اهلل عٓ٘ " أٜلّا  َٚٔ اؾذلا٤ات ايؼٝع١ ٚتًبٝظِٗ ٚسكذِٖ ٚنشاٖٝتِٗ يًؿاسٚم عُش
 قٛشلِ :

إٕ ايتـشٜح بإٔ قا٥ٌ ن١ًُ )ٜٗذش( عُاش بأ اـطااب ّهأ ايٛؿاٍٛ إيٝا٘ َأ        
 خ٬ٍ أد٢ْ تأٌَ ٗ ا٭يؿاٚ اييت دا٤ت بٗا أيظ١ٓ اؿادث١ عٓذ أٌٖ ايظ١ٓ. 

ٚأٜلّا ٜٛدذ ٖٓاى ١ًْ َٔ عًُا٤ أٌٖ ايظ١ٓ قذ ؿشٸسٛا بإٔ يٝع َٔ قا٥اٌ يتًاو ايهًُا١    
 اـطاب ٫غرل نُا رنشْا ريو. ط٣ٛ عُش بٔ

ايايت ٫ تكااٍ    –ٗ ُشٜشٖازٙ ايعجاش٠    -باٌ داٖاذٚا   -ْعِ ، أدتٗاذ إـاشٸسٕٛ   
ٚايزب عٔ اـًٝؿ١ ، ؾكاايٛا : إِاا قايا٘ عُشٖاٛ نًُا١ )       –َابكٝت ايظُاٚات ٚا٫سكٌ 

أٖذش( بـٝػ١ ا٫طتؿٗاّ ، َٚع٢ٓ ن٬َ٘ : ٌٖ أختًـ ن٬َا٘ بظابب إاشض )عًا٢ طابٌٝ      
 . -ٗاّ ( ؟ نُا ؿشٸ  بزيو ابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ ا٭ثرل ٚغرلُٖا ا٫طتؿ

ٚيهٔ ٫ْذسٟ ٌٖ ؽـ ايٛطأ٠ ٚتكٌ ايبؼااع١ بٗازا ايتـاشٜح ؾُٝاا يٛداا٤ عًا٢       
ٕٸ إشاد َٓٗا عًا٢ ٖازا    طبٌٝ اٱْؼا٤ دٕٚ اٱخباس، َع إٔ ابٔ ا٭ثرل ٜزنش بهٌ ٚكٛ  بأ

اٍ : ٖٚازا أسظأ َاا ٜكااٍ ؾٝا٘      ايتعبرل:ٌٖ تػرلن٬َ٘ ٚأختً٘ ٭دٌ َا ب٘ َٔ إشض ؟ قا 
َٸا َٔ ايؿشؽ أٚاشلزٜإ . ٚايكا٥ٌ نإ عُش ، ٫ٜٚٛٔ ب٘ ريو  . (1)٫ٚهعٌ إخباسّا ؾٝهٕٛ إ

ٖٓاا َأ ايتؿشٜال باٌ اٱْؼاا٤ ٚاٱخبااس        (2)٫ْٚذسٟ نٝـ ْتـٛس َا سٚاٙ ابٔ ا٭ثرل       
إشٜض ، عٔ َعٓا٢  يه١ًُ )ٖذش( ، ٌٖٚ تشاٙ ىتًـ َع٢ٓ ا٫خت٬ف ٚا٫خت٬ٙ ٗ ن٬ّ 

اشلزٜإ ؾُٝا يٛقًٝت ٖزٙ ايه١ًُ باٱخباس دٕٚ اٱْؼاا٤...؟ إْٓاا ٫لاذ ؾشقاّا ٗ رياو باٌ       

                                                           

 26-6/20َٓٗاز ايظ١ٓ ( 1)

 4/278ْظِٝ ايشٜاض يًؼٗاب اـؿاد٢  (1) 

 5/246ايٓٗا١ٜ ؾ٢ غشٜب اؿذٜح ٚا٭ثش ٫بٔ ا٭ثرل َاد٠ )ٖذش(  (2)
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إع٢ٓ ٚاسذ، ؾايزٟ ىً٘ ٗ ن٬َ٘ ٖٚٛ ٗ ساٍ إشض ٜكاٍ عٓ٘ أْٸ٘ ٜٗزٟ ، ٚإرا أسدْا إٔ 
ؾشم ٗ ْظاب١   َارا ب٘ ، ٌٖ تشاٙ ٜٗزٟ ؟ ؾ٬ ٜٛدذ مٍٛ ٖزا إع٢ٓ إٍ ا٫طتؿٗاّ ؾٓكٍٛ: 

 اشلزٜإ َٔ ٖزٙ ايه١ًُ طٛا٤ قًٝت إخباسّا ٚإْؼا٤ّا ...
ٕٸ ايبخاسٟ قذ طذ ع٢ً ايكّٛ ٖزٙ ايتأ٬ٜٚت ٚرناش سٚاٜا١ يا٘ ٗ بااب داٛا٥ض          بٌ لذ أ

ٕٸ ٖزٙ ايهًُا١ قاذ قًٝات ٗ ٚدا٘ ايآيب ا٭قاذغ        (3)ايٛؾذ َٔ نتاب ايظرل ٚاؾٗاد تؿٝذ بأ
ٚدع٘ ّٜٛ اـُٝع ، ؾكااٍ :   ملسو هيلع هللا ىلصػتذ بشطٍٛ اهلل إخباسّا ٫ إْؼا٤: ).. ؾكاٍ: ا ملسو هيلع هللا ىلص

)ا٥تْٛٞ بهتاب أنتب يهِ نتابّا ئ تلًٛا بعذٙ أبذّا(، ؾتٓاصعٛا ، ٫ٜٚٓبػٞ عٓذ ْيب تٓااصع  
 )اْت٢ٗ( .  ملسو هيلع هللا ىلص، ؾكايٛا: ٖذشسطٍٛ اهلل 

ٕٸ سطاٍٛ اهلل           ٕٸ ٖزٙ ايًؿ١ٛ قذقًٝت باٱخبااس إ ٚقذ تكذَت سٚا١ٜ َظًِ اييت تؼرل بأ
 دٕٚ اٱْؼا٤. يٝٗذش. ملسو هيلع هللا ىلص
باٌ إٔ تكااٍ ٖازٙ     –نُابٝٓاا   -ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ، ٫لذ ؾشقّا ٗ ايبؼاع١ ٚايؿٛاعا١          

، ؾٗٞ تٓاٗ ا٭دب ايكشهْٞ ايزٟ أَش ملسو هيلع هللا ىلصايه١ًُ إْؼا٤ّا أٚ إخباسّا ٗ ٚد٘ ايٓيب ا٭نشّ 
سّا عٓذ كاطبتِٗ ي٘ ، ؾكااٍ طابشاْ٘ قازٸ     ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ايـشاب١ بإٔ ٜتأدبٛا ب٘ َع سطٍٛ اهلل 

ٍٔ َنذٳٗٔش  ٘ٴ بٹايَكٛ ٗٳشٴٚا َي ٚٳ٫تٳذ   ٞ ٛٳاتٳُهِ َؾٛمٳ ؿٳٛتٹ ايٓٻبٹ َٳٓٴٛا ٫تٳشَؾعٴٛا َأؿ ٔٳ ه ٗٳا اٖيزٹٜ إٜٸاِٖ: )ٜٳاَأٜټ
ٗٴِ عٹٓاذٳ         ٛٳاتٳ ٕٳ َأؿا ٔٳ ٜٳػٴلټاٛ ٕٳ * ٔإٕ اٖيازٹٜ ٚٳَأْاتٴِ ٫تٳؼاعٴشٴٚ ُٳااُيُهِ  َ٘ َأع بٳعلٹُهِ يٹبٳعٕض َإٔ تٳشبٳ

٘ٹ ُأَٚي ٍٔ ايًٖ ِٷ(سٳطٴٛ ٛٹٝ ٚٳَأدشٷعٳ َٳػؿٹشٳ٠ْ  ٗٴِ  ٛٳ٣ َي ٗٴِ يٹًتٻك ٘ٴ ُقًُٛبٳ ٔٳ ايًٖ ٔٳ اَتٳشٳ  .  (4)٦ٹَو اٖيزٹٜ

قاٍ اؾٖٛشٟ ٗ ايـشا  ٗ باب )ايشا٤( ؾـٌ )اشلا٤( ، اشلذاش: اشلازٜإ ، ٚقااٍ أمل تاشإٍ     
َٓؿاٞ عأ    –أٟ اشلزٜإ ٚقٍٛ غرلاؿلٸ  –زا إع٢ٓ .   ٖٚ(5)إشٜض إرا ٖذش قاٍ غرل اؿل

                                                           

 .3090  سقِ  2/592أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب اؾٗاد ٚايظرل باب دٛا٥ض ايٛؾذ   (3)

 ..3-2طٛس٠ اؿذشات هٜ٘  (4)

 برلٚت . –ؿٝذا  –ٙ إهتب١ ايعـش١ٜ 642اْٛش َاد٠ ٖذش كتاس ايـشا  ق ( 5)
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ٛٳ٣  ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل  َٳاَغ ٚٳ ٌٻ ؿٳاسٹبٴُهِ  َٳاكٳ إٍ قٛي٘  –بذيٌٝ قٛي٘ تعاٍ ٗ طٛس٠ ايٓذِ: )
ٞٷ ٜٴٛسٳ٢ ( – ٛٳ إ٫ ٚس ٖٴ ٛٳ٣ * ٔإٕ  ٔٔ اشَل َٳاٜٳٓطٹلٴ عٳ  . (1)ٚٳ

ٕٸ عبذاهلل بٔ عُشٚ بٔ ؾُٝا سٚاٙ أٌٖ ايظٓٸ١ أْؿظِٗ :  –ٚأٜلّا دا٤ ٗ اؿذٜح ايـشٝح  أ
ٌٸ َا ٜظُع٘ َٔ سطٍٛ اهلل   ٚسطٍٛ اهلل بؼش ٜتهًِ ٗ ايشكا  ملسو هيلع هللا ىلصايعاق نإ ٜهتب ن

ؾكاٍ ي٘ : )أنتب ؾٛايزٟ بعجين بااؿلٸ َااىشز    ملسو هيلع هللا ىلصٚايػلب ، ؾزنش ريو يشطٍٛ اهلل 
 .  (2)َٓ٘ إٓيا اؿلٸ( ، ٚأػاس إٍ يظاْ٘

ٖاٌ ايتأٜٚاٌ أٟ ػا٤ٞ ّهآِٗ     ٖٓاا عااّ َٚطًال، ٖٚاٛ ٫ٜبكاٞ ٭      ملسو هيلع هللا ىلصٚن٬َ٘          
ا٫طتٓاد إيٝ٘ ٗ ُشٜشايعجش٠ إتكذَا١ ، باٌ ٚسد عٓا٘ "ؿا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚطاًِ" أْٸا٘ ستا٢ ٗ         

ٕضاد٘ ،  (3): )إْٞ ٫ أقٍٛ إ٫ سلٸ( ملسو هيلع هللا ىلصسا٫ت إُاصس١ ٚإذاعب١ ٫ٜكٍٛ إٓيا سٓكّا ؟ قاٍ 
ٕٻ   أٚ ٖٛاٙ ٗ سا٫ت َع١ٓٝ نشاي١ ايػلب ٚإُاصسا١ ، أٚساا٫ت ايٛدا    ع ٚإاشض ، َاع أ

سا٫ت ايػلب ٚإُاصس١ ٖٞ أػذ َٔ غرلٖا ٗ ؼكٝال اٱكاطشاب عٓاذ إاتهًِ َٓٗاا ٗ      
 أْٸ٘ ستٸ٢ ٗ ٖزٙ اؿا٫ت ٫ٜكٍٛ إ٫ سٓكّا .  ملسو هيلع هللا ىلصساي١ إشض ، َٚع ٖزا ؾكذ أخدلايٓيب 

ٔ قاٍ إباسنؿٛسٟ ٗ ػشس٘ يًشذٜح : )٫ أقٍٛ إٓيا سلٸ ( أٟ عذ٫ّ ٚؿذقّا ، يعـاُيت َا  
ٌٸ أسذ َٓهِ قادس  .(4)(ع٢ً ٖزا اؿـش يعذّ ايعـ١ُ ؾٝهِ ايضيٌ ٗ ايكٍٛ ٚايؿعٌ ، ٫ٚ ن

ٕٸ ايآيب               ٫ ٜعذلٜا٘ َااٜعذلٟ بكٝا١     ملسو هيلع هللا ىلصٖٚزا اؿذٜح نظابك٘ ٗ ايذ٫يا١ عًا٢ أ
ايٓاغ َٔ سا٫ت ا٫كطشاب ٗ ايه٬ّ ، أٜٚهٕٛ كش١ٝ َٚٔ ايعذٝب إٔ ػاذ َاج٬ّ ٖازا    

ٚقاٚيا١ ػشٜاذٙ َأ قاٛاٙ      ملسو هيلع هللا ىلصايـشو١ َٔ عُاش بأ اـطااب يًآيبٸ     إٛقـ ٚإٛاد١ٗ 
ايعك١ًٝ ْٚبزٙ باـً٘ ٗ ايه٬ّ بػ١ٝ ثٓٝ٘ عٔ نتاب١ ايهتاب ايزٟ أساد ، ٚقاذ أخادلِٖ عٓا٘    

                                                           

 .5-2طٛس٠ ايٓذِ هٜ٘    (1)

 ؿشش٘ اؿانِ ٚٚاؾك٘ ايزٖيب. 186/ 1ٌ ، إظتذسى ع٢ً ايـشٝش 162/ 2أْٛش َظٓذ أٓذ   (2)

 قاٍ اشلٝجُٞ سٚاٙ ايطدلاْٞ ٗ ا٭ٚط٘ ٚاطٓادٙ سظٔ . 9/17فُع ايضٚا٥ذ   (3)

 .108/ 6ؼؿ١ ا٭سٛرٟ ٗ ػش  ايذلَزٟ   (4)
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بأْٸِٗ إٕ أخزٚا ب٘ ٜعـُِٗ َٔ ايل٬ي١ أبذ اٯبذٜٔ ، ػذ عُش بٔ اـطاب ٗ َٛقـ هخش 
ٚايزٟ دا٤ ؾٝا٘   –قذ ُنتب عٓ٘ ٖٚٛ ٗ ساي١ اٱغُا٤ ٚ -ٜأخز َا رنشٙ أبٛبهش ٗ نتاب٘  

ا٭َش باطتخ٬ف عُش َٔ بعذٙ، بٌ ٜأَش إظًٌُ با٭خز َا دا٤ ٗ ٖزا ايهتاب ، ٚمل ٜتِٗ 
، ٚقذ نتب َظأي١ ا٫طاتخ٬ف ٗ سايا١ إغُاا٤ أباٞ      -ٖٚٛعجُإ  –ؿاسب٘ ٫ٚ ايهاتب 

ٌٸ اؿالٸ ٚاـارل اياٛؾرل       باشلذش أٚاشلزٜإ أٚغًبا١ ايٛداع باٌ سأ٣  ٗ نت    –بهش  ابا٘ ٖازا نا
 ٚايٓـٝش١ يًُظًٌُ.

 ٜٚظتطشد إعاسض ن٬َ٘ قا٬ّ٥ ٚإيٝو ٖزٙ اؿكٝك١ َٔ نًُات أٌٖ ايظٓٸ١ أْؿظِٗ :
س٣ٚ ايطدلٟ ٗ تاسى٘ ٚابٔ عظانش ٗ تاسٜخ دَؼل ، ٚابٔ طعذ ٗ ايطبكات ، ٚابٔ        

ي٘ : أنتب بظِ اهلل ايشٓٔ اياشسِٝ ٖازا    سبٸإ ٗ ايجكات : )دعا أبٛبهش عجُإ خايّٝا ؾكاٍ
ِٸ أغُٞ عًٝ٘ ، ؾازٖب عٓا٘ ،    َٸابعذ.. قاٍ: ث َا عٗذ أبٛبهش بٔ أبٞ قشاؾ١ إٍ إظًٌُ : أ

َٸا بعذ : ؾإْٸٞ قذ اطتخًؿت عًٝهِ عُشبٔ اـطاب ، ٚمل هيهِ خرلّا َٓ٘ .  ؾهتب عجُإ : أ
ٞٻ . ؾكشأعًٝا٘، ؾهبٸاش أ   ِٸ أؾام أبٛبهشؾكاٍ : أقشأعً باٛبهش ٚقااٍ : أساى خؿات إٔ ىتًاـ     ث

ايٓاغ إٕ أؾتتًت ْؿظٞ ٗ غؼٝيت   قاٍ : ْعِ   قاٍ : دضاى اهلل خرلّا عٔ اٱط٬ّ ٚأًٖ٘. 
 .   (1)ٚأقشٖا أبٛبهش "سكٞ اهلل عٓ٘" َٔ ٖزا إٛكع(

ٚس٣ٚ ايطدلٟ عٔ إزلاعٌٝ بٔ قٝع ، قاٍ : )سأٜت عُش بأ اـطااب ٖٚاٛ هًاع             
ٙ دشٜذٙ ، ٖٚٛ ٜكٍٛ : )أٜٸٗا ايٓاغ أزلعٛا ٚأطٝعٛا قٍٛ خًٝؿ١ سطاٍٛ اهلل  ٚايٓاغ َع٘ ٚبٝذ

إْٸ٘ ٜكٍٛ يهِ إْٞ مل هيهِ ْـشّا . قاٍ َٚع٘ ٍَٛ ٭بٞ بهش ٜكااٍ يا٘ ػاذٜذ َعا٘      ملسو هيلع هللا ىلص
 . (2)ايـشٝؿ١ اييت ؾٝٗا اطتخ٬ف عُش( 

عٓاذ   بٌ رنش ابٔ طعذ ٗ ايطبكات َاٜظتؿاد َٓ٘ بإٔ عُشبٔ اـطاب ناإ ساكاشاّ          

                                                           

، ايجكاات  200/ 3، ايطبكاات ايهادل٣   411/ 3، تاسٜخ َذ١ٜٓ دَؼال  618/ 2أْٛش تاسٜخ ايطدلٟ   (1)
2/192. 

 .618/ 2يطدلٟ تاسٜخ ا (2) 
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بايهتااب كتَٛاّا َٚعا٘ عُاشبٔ      –أٟ عجُاإ   –نتاب١ ٖزا ايهتاب أٜلّا ، قاٍ : )ؾخاشز  
ؾٗزا ايهتاب تكبٸً٘ عُش قب٫ّٛ تاَاّا ، ٚمل ىايؿا٘ ، أٚ    (3)اـطاب ، ٚأطرل بٔ طعٝذ ايكشٚٞ(

ٖٚٛ ٗ سايا١ اٱغُاا٤ ، ٫ٚ إٍ ناتبا٘ ، ٚقاذ      –ٜعذلض عًٝ٘ بؼ٤ٞ ، ٚمل ٜٓظب إٍ قا٥ً٘ 
بػرل إساد٠ ايكا٥ٌ إػُٞ عًٝ٘  أٟ ػ٤ٞ َٔ سا٫ت اشلذش ٚاشلزٜإ أٚغًب١ ايٛدع ، بٌ أ٢ًَ 

خرلّا أؾاك٘ اهلل ع٢ً إظًٌُ َٔ اـًٝؿ١ ايزٟ مل ٜأٍ ايٓـح شلِ  –بشأٜ٘  -نإ نٌ ريو 
، ٖٚٛ ٜطًب َٔ إظًٌُ ع٢ً ا٭خز ب٘ ٜٚكٍٛ شلِ : ازلعٛا ٚاطٝعٛا قاٍٛ خًٝؿا١ سطاٍٛ    

 . ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
ٚأْت تش٣ ٖزٜٔ إٛقؿٌ َأ عُاش ٗ سالٸ     –أخٞ ايهشِٜ  –ؾٌٗ َٔ اٱْـاف           
عأ نتابا١ نتابا٘ ايازٟ أساد ٜٚشَا٢      ملسو هيلع هللا ىلصبإٔ ٜشد سطٍٛ اهلل  –ٚأبٞ بهش  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

باشلذش ٚاشلزٜإ ٚغًب١ ايٛدع ، ٖٚٛ ايزٟ ٫ٜكٍٛ إٓيا سكّا ، ٚقذ ػٗذ عٓك٘ سبٸ ايظُاٚات 
، ٚإٔ َا ٜكٛي٘ إْٸُا ٖٛ ٚسٞ ٜٛس٢  ، ٜٚ٪خز بها٬ّ أباٞ   ٚا٭سكٌ أْٸ٘ ٫ٜٓطل عٔ اشل٣ٛ 

ٕٸ أبابهش قاذ ؿاشٸ     بهش دْٚ٘ ، ٚقذ قاٍ َا قاي٘ ٖٚٛ ٗ ساي١ اٱغُا٤ ، ٚعذّ ايٛعٞ َع أ
ٗ ساي١ ايٝك١ٛ ٚعذّ اٱغُا٤ إٔ ي٘ ػٝطإ ٜعذلٜ٘ ، ؾهٝـ ٜهإٛ ا٭َاش ٗ سايا١ اٱغُاا٤     

 ٚعذّ ايٛعٞ؟
سْا١ باٌ إاٛقؿٌ ٚاؿهاِ عًا٢ ٖازا ايتباأٜ باٌ         إْٓا ْذلى يو أخٞ ايهاشِٜ إكا 

إٛاقـ، بٌ ا٭َش طٝهٕٛ أد٢ٖ ٚأَاش ؾُٝاا ياٛ ؿاذٸقٓا َاٜكٛيا٘ إعتازسٕٚ عأ عُاش بأ          
اـطاب ٗ سص١ٜ ّٜٛ اـُاٝع : بأْٸا٘ ناإ َأ اؿاشق عًا٢ إظاًٌُ ، ٚإٔ ٫ٜهإٛ ٗ          

نُاا ٖاٞ    –ظًُٕٛ ػ٤ٞ قذ ىتًـ بعذٙ إ – ملسو هيلع هللا ىلصايزٟ أساد نتابت٘ ايٓيب  -ايهتاب  
ٕٸ ايٓيب  –ايذع٣ٛ ٗ تدلٜش تـذٟ عُش  ٖٚاٛ ايازٟ ٫ٜٓطال     –قذ ؿشٸ  شلِ  ملسو هيلع هللا ىلصَع أ

 بأْٸِٗ ئ ٜلًٛا بعذ ٖزا ايهتاب أبذّا. –عٔ اشل٣ٛ 
يٝأخز عُش بهتاب٘ ، ٜٚاشدٸ   ملسو هيلع هللا ىلصؾٌٗ ٜهٕٛ أبٛبهش أْـح يٮَٸ١ َٔ سطٍٛ اهلل            

                                                           

 .200/ 3ايطبكات ايهدل٣  (3) 
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١ ايهتاب ايزٟ نتب٘ أبابهش ٗ سلٸ عُش ؟ َع أْٓا ٚدذْا بعذ نتاب ملسو هيلع هللا ىلصنتاب سطٍٛ اهلل 
أْٸ٘ قذ دا٤ بعض ايـشاب١ ًَٜٕٛٛ أباٛبهش عًا٢ تعٝٝٓا٘ عُاش بأ اـطااب خًٝؿا١ بعاذٙ ،         

 . (1)ٜٚكٛيٕٛ ي٘ : )َاتكٍٛ يشبٸو ٚقذ ٚيٝت عًٝٓا ؾّٛا غًّٝٛا (
ٖٚٛ أسذ ايعؼاش٠ إبؼاشٜٔ سظاب سٚاٜا١ أٖاٌ       –ٚٗ إسذ٣ إشٸات دا٤ طًش١           

ٚقاٍ ٭بٞ بهش: ٜاخًٝؿ١ سطٍٛ اهلل ، إْٸا نٓا ٫متٌُ ػشاطت٘ ، ٚأْت ساٞ تأخاز    – ايظٓٸ١
 .  (2)ع٢ً ٜذٜ٘ ، ؾهٝـ ٜهٕٛ سايٓا َع٘ ٚأْت َٝت ، ٖٚٛاـًٝؿ١

 ثِ ٜهٌُ قا٬٥ ايٓكط١ ايجا١ْٝ :
ٗ َشك١ ايزٟ تاٛٗ ؾٝا٘ عاضّ     ملسو هيلع هللا ىلصَا ٚسد ٗ اؾٛاب : )َٚٔ إعًّٛ إٔ ايٓيب          

  نتابّا ٜتلُٔ اطتخ٬ف أبٞ بهش ، ٗ ؿشٝح ايبخاس٣ َٚظًِ.. اخل(. ع٢ً إٔ ٜهتب
ٚٸٍ إظتذٍ ب٘ غرل ؿاحل يٲستذاز ب٘ َٔ ٚداٛٙ   )ٖٚاٛ ايازٟ ٚسد    -ْكٍٛ : اؿذٜح ا٭

 : -ؾٝ٘ : ادعٞ يٞ أبابهش أباى ٚأخاى...( 
  ٞ ٚٸٍ: سٚا٠ اؿذٜح فُٛع١ َٔ إكذٚسٌ ٚإٓششؾٌ عٔ أَرلإا٪ٌَٓ عًا "عًٝا٘   ايٛد٘ ا٭

ؾإبشاِٖٝ بٔ طعذ : ٖٛ ؿاسب ايعٛد ٚايػٓا٤، ناإ ٜعاضف ٜٚػاين ، داا٤ٙ أساذ       ايظ٬ّ".
أؿشاب اؿذٜح يٝأخز عٓ٘ ، ؾٛدذٙ ٜػين ؾذلنا٘ ٚاْـاشف ، ؾأقظاِ إباشاِٖٝ أٓياا واذخ       

ع٢ً بٝت إاٍ يبػذاد شلااسٕٚ ايشػاٝذ . ٚقاذ ناإ ٖاٛ       عذٜح إ٫ غٓٸ٢ قبً٘ ، ٚعٌُ ٚايّٝا
 .(3)بٌ يبين أ١َٝ ، ؾكذ نإ أبٛٙ قاكّٝا يبعض ًَٛى بين أ١َٝ ع٢ً إذ١ٜٓٚعا٥ًت٘ َٔ إكشٸ

َٸا ؿاحل بٔ نٝظإ : ؾٗٛ َ٪دب بين أَٝٸ١ ٚإذاؾع عِٓٗ )اْٛش تأدٜب٘ يٛيذ بين أَٝا١        ٚأ

                                                           

/ 3،  ْٚٛادسا٭ؿاٍٛ   574/ 8،  485/ 7، َٚـآـ ابأ أباٞ ػاٝب١     18/ 3اْٛش تااسٜخ دَؼال     (1)
18. 

 .671/ 2اْٛش تاسٜخ إذ١ٜٓ ٫بٔ ػب١ ايُٓرلٟ   (2)

/ 15ا٭غااْٞ   40/ 1، ا٭ع٬ّ  86. 81/ 6، تاسٜخ بػذاد 306/ 8اْٛشطرل أع٬ّ ايٓب٤٬ يًزٖيب   (3)
329.) 
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 .(4)َٚذس٘ يظعٝذ بٔ ايعاق ٗ َؼاٖرلعًُا٤ ا٭َـاس
َٸا ايضٖشٟ : ؾٗٛ َٓذٌٜ بين أَٝا١ ّظاشٕٛ با٘ خطاٜاا     ِٖ س٣ٚ ابأ عظاانشٗ   ٚأ

: قاٍ عُشبٔ سدٜح : نٓت َع ابٔ ػٗاب ايضٖشٟ ِؼٞ ؾشهْٞ عُشٚ بأ   (1)تاسٜخ دَؼل
 عبٝذ ؾًكٝين بعذ ؾكاٍ : َايو ٕٚٓذٌٜ ا٭َشا٤ ؟ ٜعين ابٔ ػٗاب . 

ٗ تش١ْ ايضٖشٟ ، قاٍ : )مل ٜضٍ ايضٖشٟ  (2)ٚقذ رنش ابٔ خًٓهإ ٗ ٚؾٝات ا٭عٝإ       
ِٸ َع ٖؼاّ بٔ عبذإًو ، ٚنإ ٜضٜذ بأ عباذإًو قاذ اطتكلااٙ(. ٚٗ      َع عبذإًو ،  ث

ٕٸ ايضٖشٟ ٜعٌُ يبين أ١َٝ. (3)تٗزٜب ايتٗزٜب ٫بٔ سذش  ٗ تش١ْ ا٭عُؽ ايهٛٗ: إ
ٚنإ ايضٖشٟ َٔ إٓششؾٌ  (4)ٚقاٍ ابٔ أبٞ اؿذٜذ إعتضيٞ ٗ ػش  ْٗر ايب٬غ١

ُٸذ بٔ ػٝب١ ، قااٍ : ػاٗذت   عٔ عًٞ "عًٝ٘ ايظ٬ّ" ، س٣ٚ دشٜش بٔ عب ذاؿُٝذ ، عٔ ق
َظذذ إذ١ٜٓ ، ؾإر ايضٖشٟ . ٚعش٠ٚ بٔ ايضبرل دايظإ ٜزنشإ عًّٝا "عًٝ٘ ايظ٬ّ" ، ؾٓا٫ 

.َ٘ٓ 
ٗ تش١ْ خاسد١ بأ َـاعب : قااٍ أٓاذ بأ       (5)ٚدا٤ ٗ َٝضإ اٱعتذاٍ يًزٖيب

يضٖاشٟ ٖٚٛؿااسب   عبذٜٚ٘ إشٚصٟ : زلعت خاسد١ بٔ َـعب : ٜكاٍٛ : قاذَت عًا٢ ا   
،  (6)ػشط١ بين أ١َٝ ، ؾشأٜت٘ سنب ٚٗ ٜذٜ٘ سشب١ ٚبٌ ٜذٜ٘ ايٓاغ ٗ أٜذِٜٗ ايهاؾشنٛباات 

 ؾكًت : قبح اهلل را َٔ عامل ، ؾًِ أزلع َٓ٘. 

                                                           

/ 21، تاسٜخ َذ١ٜٓ دَؼل  3 5، أْظاب ا٭ػشاف  216( نتاب َؼاٖرل عًُا٤ ا٭َـاس ٫بٔ سبٸإ  4)
 .229/ 4، تاسٜخ اٱط٬ّ يًزٖيب  129

 ّ  .     1984ٙ داس ايؿهش دَؼل  5/370تاسٜخ دَؼل ٫بٔ عظانش   (1)

 .178/ 4ٚؾٝات ا٭عٝإ ٫بٔ خًهإ  (2) 

 .225/ 4ايتٗزٜب ٫بٔ سذشتٗزٜب  (3) 

 .120/ 4ػش  ْٗر ايب٬غ١ ٫بٔ أب٢ اؿذٜذ  (4) 

 .625/ 1َٝضإ ا٫عتذاٍ يًزٖب٢   (5)

 .1/15ايهاؾشنٛبات :اطِ أعذ٢ُ َع٢ٓ )هي١ ٜلشب بٗا ( اْٛش ا٭غا٢ْ ٭ب٢ ايؿشز ا٭ؿؿٗا٢ْ   (6)
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أؾظاذ ْؿظا٘ بـاشب١     –أٟ ايضٖشٟ  –ٚقذ س٣ٚ ايزٖيب عٔ َهشٍٛ قٛي٘ : أْٸ٘ 
  .  (7)إًٛى

َٸا عش٠ٚ بٔ ايضبرل : ؾكذ تكذّ عٔ إعتضي١ رنشٙ يعًٞ "عًٝ٘ ايظ٬ّ"ٚتٓاٚي٘ ي٘ ،  ٚأ
ٖٓٔ اْتذب٘ َعا١ٜٚ يٛكع أخباس قبٝش١ ٗ عًٞ"عًٝ٘ ايظ٬ّ"  . (8)ٚأٜلّا نإ عش٠ٚ 

ٚٸٍ         ٚقذ اتُٗ٘ ايضٖاشٟ ٖاٛ ٚعا٥ؼا١ ٗ ساذٜجٌ ٜشُٜٚٗاا عُٓٗاا ، ٚاؿاذٜح ا٭
ٕٸ سطٍٛ اهلل قااٍ عٓاذَا أقباٌ عًٝا     ٘ ايعبااغ ٚعًاٞ :   سٚا١ٜ عش٠ٚ عٔ عا٥ؼ١ أْٸٗا سذثت٘ بأ

ٜاعا٥ؼ١ ٖزٜٔ ّٛتإ ع٢ً غرلًَيت ، أٚ قاٍ : دٜين . ٚاؿذٜح ايجاْٞ صعاِ ؾٝا٘ إٔ عا٥ؼا١    
سذثت٘ قايت : نٓت عٓذ ايٓيب إر اقبٌ ايعباغ ٚعًٞ ؾكاٍ : ٜا عا٥ؼ١ إٕ طاشى إٔ تٓٛاشٟ   

ٞ    إٍ سدًٌ َٔ أٌٖ ايٓاس، ؾاْٛشٟ إٍ ٖزٜٔ قذ طًعا ،  ؾٓٛشت ؾإرا ايعباغ ٚعًاٞ بأ أبا
 ٖٚزا ٚكع ؿشٜح َٔ عش٠ٚ يٮسادٜح . (1)طايب   

ٚأٜلّا قذ ػٗذ عش٠ٚ ع٢ً ْؿظ٘ بإعا١ْ ايٛإٌ ، ٚػٗذ ابٔ عُشع٢ً ساي٘ ٖزٙ              
: إٔ عش٠ٚ بٔ ايضبرلقاٍ: أتٝت عبذاهلل بٔ عُش " سكٞ  (2)بايٓؿام ، س٣ٚ ايبٝٗكٞ ٗ ايظٓٔ

لًاع إٍ أ٥ُتٓاا ٖا٪٤٫ )ٜشٜاذ اـًؿاا٤( ،       اهلل عُٓٗا " ؾكًات : يا٘ ٜاا أباا عباذايشٓٔ إْاا      
ٛٸِٜٗ ، ٚمظآٸ٘     ٕٸ اؿل غرلٙ ، ؾٓـذٸقِٗ ، ٜٚكلٕٛ بااؾٛس ؾٓكا ؾٝتهًُٕٛ بايه٬ّ ، ْعًِ أ

 ملسو هيلع هللا ىلصشلِ ، ؾهٝـ تش٣ ٗ ريو ؟ ؾكاٍ )أٟ ابٔ عُش( : ٜا ابٔ أخٞ نٓا َاع سطاٍٛ اهلل   
 . ْعذ ٖزا ايٓؿام ، ؾ٬ أدسٟ نٝـ ٖٛعٓذنِ.ا ٖا

َٸا عا٥ؼ١ ؾ  ٗٞ َت١ُٗ ٗ ٖزا اؿذٜح َٔ دٗتٌ:ٚأ

ا٭ٍٚ : ٕٛقؿٗا َٔ أَرلإ٪ٌَٓ عًٞ "عًٝا٘ ايظا٬ّ" ، ٚعاذا٥ٗا إعاشٚف يا٘ ، ستٸا٢ أْٸٗاا        

                                                           

 .5/329اْٛش طرل أع٬ّ ايٓب٤٬ يًزٖب٢   (7)

 .64/ 4ب٬غ١ ٫بٔ أب٢ اؿذٜذ إعتضيٞ اْٛش ػش  ْٗر اي  (8)

 .64/ 4اْٛش ػش  ْٗر ايب٬غ١ ٫بٔ أب٢ اؿذٜذ إعتضيٞ   (1)

 .16161  سقِ 8/166ايظٓٔ ايهدل٣ يًبٝٗك٢   (2)
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. ٖٚزا  (3)ناْت ٫تطٝل رنش ازل٘ نُا ؿشٸ  بزيو ابٔ عباغ ٚقاٍ : إْٸٗا ٫تطٝب ي٘ ْؿظّا
ٌٸ ايه٬ّ  –اؿذٜح  ٕٸ ايٓضاع ٗ ايٛؿ١ٝ إٕ طًُٓا أْٸ٘ ٜتعشض إٍ َٛكٛع اـ –ق ٬ؾ١ ، ٚأ

ٕٸ عا٥ؼ١ طٴ٦ًت عٓٗا ْٚؿت أْٸ٘ أٚؿٞ إيٝ٘  ٌٖ ناْت ٗ عًٞ "عًٝ٘ ايظ٬ّ" أ٫ٚ؟ يذسد١ أ
 .(4)" عًٝ٘ ايظ٬ّ"

ُٸ٢ بؼاٗاد٠         ايجا١ْٝ: ٕا ؾٝ٘ َٔ دشٸ ْؿع ٭بٝٗا ، ؾٗٛ َأ ػاٗاد٠ ا٭بٓاا٤ يٰباا٤ ، أٚ َاا ٜظا
َٚٔ ٖٓا ؿششٛا سدٸ أباٞ بهاش ػاٗاد٠     (5)ظٓٸ١ايؿشع يٮؿٌ ، ٖٚٞ غرل َكبٛي١ عٓذ أٌٖ اي

 اؿظٔ ٚاؿظٌ عًُٝٗا ايظ٬ّ يؿاط١ُ عًٝٗا ايظ٬ّ ٗ أَش ؾذى .
ٖٓٔ أَشٙ سطٍٛ  ٕٸ أبا بهش نإ  ايٛد٘ ايجاْٞ : ٗ عذّ ؿش١ ا٫ستذاز باؿذٜح إزنٛس : أ

، باـشٚز َع أطا١َ ، نُا سٟٚ ريو عٔ ايٛاقذٟ ، ٚابٔ طعذ، ٚابٔ إطشام ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
، ؾهٝاـ تـاح دعٛتا٘ ٗ ٖازا      (7)ٚقاذ يعأ إتخًاـ عٓا٘     (6)ٚابٔ اؾٛصٟ ، ٚابٔ عظانش

ٕٸ نتاب١ ايهتاب مل تهٔ َٛقٛؾ١ ع٢ً سلٛسٙ ؟   اؿذٜح،  َع أ
ٕٸ أبا ٛ   بهش سلش ايٛد٘ ايجايح : إ  عٓذٙ ؾأَشٙ با٫ْـشاف ٚمل ٜهتب ػ٦ّٝا ، س٣ٚ رياو أبا

ٚؿا٢ سطاٍٛ اهلل ؟ قااٍ : ٫ ، قًات:     دعؿش ايطدلٟ ٚغرلٙ عٔ ابٔ عباغ سٝح طا٦ٌ: ) أ 
ؾهٝـ نإ ريو ؟ قاٍ قاٍ سطٍٛ اهلل : إبعجٛا إٍ عًٞ ؾادعٛٙ ؾكايت عا٥ؼ١ : يٛ  بعجات  

بعجت إٍ عُش ؾاادتُعٛا عٓاذٙ ْٝعاّا . ؾكااٍ سطاٍٛ اهلل :       إٍ أبٞ بهش، ٚقايت سؿـ١ يٛ

                                                           

 178/ 1ٚقذ ؿشش٘ بظٓذٙ ا٭يباْٞ ٗ إسٚا٤ ايػًٌٝ  228/ 6أْٛشَظٓذ أٓذ   (3)

ٜا باب ايٛؿاٜا ٚقٍٛ ايٓب٢ "ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ " ) ؾتح ايباس٣ بؼش  ؿشٝح ايبخاس٣ نتاب ايٛؿا (4)
 2741  سقِ 6/4ٚؿ١ٝ ايشدٌ َهتٛب٘ عٓذٙ ( 

/ 3، ٚاؿًيب ٗ ايظرل٠ اؿًب١ٝ 93/  1، ٚابٔ سذش ٗ ايـٛاعل احملشق١  402اْٛشاٱهٞ ٗ إٛاقـ   (5)
488 

با٢ "ؿا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚطاًِ     ؾتح ايباس٣ بؼش  ؿشٝح ايباس٣ ٫بٔ سذش نتاب إػاص٣ باب بعاح ايٓ ( 6)
 "أطا١َ بٔ صٜذ سك٢ اهلل عُٓٗا ؾ٢ َشك٘ ايز٣

 4469سذٜح سق502ِ-8/501تٛؾ٢ ؾٝ٘ ( 7)
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١ ٗ دعٛتاا٘ . ؾايشٚاٜاا١ ؿااشو(1)اْـااشؾٛا ؾااإٕ تااُو يااٞ ساداا١ أبعااح إيااٝهِ ؾاْـااشؾٛا...(
ناأبٞ بهاش    –يعًٞ "عًٝ٘ ايظ٬ّ" يٝٛؿٞ ايٝ٘ دٕٚ اٯخشٜٔ ، بٌ ؿشف َٔ سلش ملسو هيلع هللا ىلص
 بُٗا . ملسو هيلع هللا ىلصٚبٝٸٔ أْٸ٘ ٫ ساد١ ي٘  –ٚعُش 

ايٛد١ ايشابع : مل وتر بٗزا اؿذٜح ٚأَجاي٘ عًا٢ خ٬ؾا١ أباٞ بهاش باٌ ستٸا٢ ٗ أسدشٝتا٘        
َٔ أثش أٚ  –خـٛق أبٞ بهش  ٗ –يًخ٬ؾ١ ٚتأًٖ٘ شلا ; إر مل ْؼٗذ شلزا اؿذٜح أٚ غرلٙ 

رنش ٗ قادذاات ايظاكٝؿ١ ايايت استاذّ ؾٝٗاا ايها٬ّ ٗ إظاأي١ ، ٚناإ ناٌ ؾشٜال َأ            
إتٓاصعٌ إٗادشٜٔ ٚا٭ْـاس ٜزنش أقـ٢ َا ّهٔ اطتشلاسٙ َٔ ايؿلا٥ٌ ٚإٓاقب يًؿاٛص  

ٚٸٍ ا٭دي١ بٌ  باـ٬ؾ١ ، ؾإْٸ٘ يٛنإ ٕجٌ ٖزا اؿذٜح أؿٌ ٚٚاقع يهإ ٖٛ سأطٗا ٚطٓاَٗا أ
ٗ ا٫ستذاز ع٢ً ا٭ْـاس ّٜٛ ايظكٝؿ١ ; إر ٫ عطش بعذ عشغ ، َع أْٓا مل ْؼٗذ رياو ٚمل  
ٌٸ احملادذات اييت دشت سٍٛ خ٬ؾا١   ٜعشف ْك١ً ايتٛاسٜخ ي٘ رنشّا ٗ ٖزٙ ايٛاقع١ بٌ ٗ ن

اهلل  أبٞ بهش ٗ ؿذس اٱط٬ّ.. ٫ٚ ٜعكٌ إٔ ٜهٕٛ ٕجٌ ٖزا اؿذٜح إِٗ ايزٟ قاي٘ سطٍٛ
أؿٌ ، ٚٗ َجٌ ٖزا إٛكٛع اـطرل ايزٟ اػتذ ايـشاع ؾٝ٘ بٌ دٗات كتًؿ١ َٔ  ملسو هيلع هللا ىلص

إظًٌُ ٚمل ٜشد ي٘ رنش أٚ خدل ٗ َظاد٬ت ا٭ؿشاب سٍٛ اـ٬ؾ١ ٗ ؿذساٱط٬ّ... 
ٌٸ ٚكٛ  ع٢ً أْٸ٘ َأ إٛكاٛعات ٚإؿذلٜاات ايايت ٚكاعت بعاذ        ا٭َش ايزٟ ٜهؼـ به

 .(2) ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 

ٕٸ خ٬ؾ١ أبٞ بهاشمل تهأ باايٓفٸ ، ٚإْٸُاا ناْات                 ٚأٜلّا ؿش ٸ عًُا٤ أٌٖ ايظٓٸ١ أ
ـٸّا دًٝٸّا ٚاٖش إشاد ٗ َجٌ ٖازا   بايؼٛس٣ قاٍ : ايتؿتاصاْٞ ٗ ػش  إكاؿذ : أْٸ٘ يٛنإ ْ
ا٭َش اـطرل إتعًل َـاحل ايذٜٔ ٚايذْٝا يعا١َ اـًل يتٛاتش ٚاػاتٗش ؾُٝاا باٌ ايـاشاب١ ،     

ٚاختـاق بٗزا ا٭َش عهِ ايعاد٠  ملسو هيلع هللا ىلصٗش ع٢ً هدًتِٗ ايزٜٔ شلِ صٜاد٠ قشب بايٓيب ٚٚ
)ْكٍٛ ٫ٚىتف بعا٥ؼ١ ساٜٚا١ اؿاذٜح عٓاذ ايبخااسٟ َٚظاًِ ؾُاا يًٓظاا٤ ٚاـ٬ؾا١ ( ،          

                                                           

 29/ 1، ٚإًٌ ٚايٓشٌ يًؼٗشطتاْٞ 376/ 8أْٛشػش  إٛاقـ  (1) 

 439/ 2تاسٜخ ايطدلٟ   (2)
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ـٺ ، ٚإ٫ مل ٜتٛقؿاٛا عًا٢ اٱْكٝااد يا٘ ٚايعُاٌ َٛدبا٘ ، ٚمل ٜاذلددٚا ساٌ          ٚاي٬صّ َٔ َٓت
اعذ٠ يتعٌٝ اٱَاّ ، ٚمل ٜكٌ ا٭ْـاس َٓا أَرل َٚٓهِ أَرل ، ٚمل ٌُ ادتُعٛا ٗ طكٝؿ١ بين ط

طا٥ؿ١ إٍ أبٞ بهش سكٞ اهلل عٓ٘ ، ٚأخش٣ إٍ عًٞ "سكٞ اهلل عٓ٘" ، ٚأخاش٣ إٍ ايعبااغ   
"سكٞ اهلل عٓ٘ ، ٚمل ٜكٌ عُش "سكاٞ اهلل عٓا٘" ٭باٞ عبٝاذ٠ "سكاٞ اهلل عٓا٘" أَاذد ٜاذى         

 .   (1)أباٜعو(
اؿذٜح إزنٛس َعاسض َاسٟٚ عٔ أبٞ بهش ْؿظا٘ أْٸا٘ قااٍ ٕاا سلاشت٘      ايٛد٘ اـاَع : 

عٔ ث٬خ : ) أسذٖا ( طأيت٘ ؾُٝٔ ٖزا ا٭َش  ملسو هيلع هللا ىلصايٛؾا٠ : ٚددت إٔ طأيت سطٍٛ اهلل 
 . (2)ؾ٬ ٜٓاصع٘ أًٖ٘

ٕاا ناإ والٸ     –ايزٟ سٚاٙ ايبخااسٟ َٚظاًِ    –ٚأٜلّا يٛ ؿح اؿذٜح إزنٛس 
ٜآف عًا٢ بٝعا١     ملسو هيلع هللا ىلصؾٗاٌ تاشاٙ    (3)ع١ أبٞ بهش بأْٸٗا ؾًتا٘ يعُش إٔ ٜكٍٛ َاقاٍ ٗ سلٸ بٝ

 ايؿًتات ، ٚإٔ اهلل ٚسطٛي٘ ٚإ٪َٕٓٛ ٜأبٕٛ إ٫ بٝع١ ايؿًتات ؟
ايٛد٘ ايظادغ: ٖزا اؿذٜح َعاسض عذٜح ايذٚا٠ ٚايهتـ إعًّٛ إؼٗٛس إؼاس إيٝ٘ ٗ 

ٚٸٍ ن٬َٓا ٚايزٟ دش٣ ؾٝ٘ ريو ايٓضاع إعًّٛ ، ٚقاذ دٛبا٘ ؾٝا٘ ايآ      ملسو هيلع هللا ىلصيب ا٭عٛاِ  أ
بتًو ايه١ًُ )ايؿٛٝع١( اييت أثاست ريو ايًػ٘ ايزٟ اثاس ايٓضاع إؼاس إيٝ٘ ، ٚقذ أَشايٓيب 

أؿشاب٘ باـشٚز َٔ عٓذٙ بعذ ٖزا ايٓضاع ، ٚقاٍ شلِ : ٫ٜٓبػٞ عٓذ ْايب تٓااصع ،    ملسو هيلع هللا ىلص
ٌٸ ايشصٜا١ َاسااٍ باٌ       ٚنإ ابٔ عباغ "سكٞ اهلل عٓ٘" ٜكٍٛ عٔ تًو ايؿادع١ : ايشصٜا١ نا

                                                           

 .283/ 2( ػش  إكاؿذ يًتؿتاصا٢ْ 1)

، اٱَا١َ ٚايظٝاط١ 254/ 2، ايعكذ ايؿشٜذ  431/ 3ٜخ ايطدلٟ ، تاس62/ 1( إعذِ ايهبرليًطدلاْٞ 2)
 .302/ 2، َشٚز ايزٖب 18/ 1

( أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب احملاسبٌ َٔ أٌٖ ايهؿش ٚاياشد٠ بااب سداِ اؿبًا٢ َأ ايضْاا إرا       3)
َٚٔ خ٬ٍ ايؼش   6830  سقِ 14/109ٚاْٛش ؾتح ايباس٣ 6918  سقِ 3/1377أسـٓت 

إكٛي١ مل ٜكًٗا عُش "سك٢ اهلل عٓ٘" نُا ٜكٍٛ ايؼٝع١ ٚٚقع ؾ٢ سٚا١ٜ ابٔ اطاشام إٔ   ٜتبٌ إٔ ٖزٙ
 َٔ قاٍ ريو أنجش َٔ ٚاسذ ٚيؿٛ٘ )إٔ سدًٌ َٔ ا٭ْـاس رنشا بٝع١ أب٢ بهش ( .
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ٚإٔ ٜهتب ريو ايهتاب . ؾٌٗ تشاٙ ٜـح إٔ ّٓع عُش بٔ اـطااب إٔ   ملسو هيلع هللا ىلصطٍٛ اهلل س
نتابّا ٗ خ٬ؾ١ أبٞ بهش ، إٔ ٖزا ٫ٜعكً٘ عاقٌ عًِ بع٬قا١ اياشدًٌ ;    ملسو هيلع هللا ىلصٜهتب ايٓيب 

 إر نٝـ ّهٔ إٔ ّٓع عُشخرلّا عٔ ؿاسب٘ أبٞ بهش ، ٖٚٛ نإ ٜعشف ي٘ نايشدٜـ . 
ٕٸ ايهتااب ايازٟ أساد إٔ ٜهتبا٘ ايشطاٍٛ      بٌ إشٟٚ ٗ ايٛاقع            ٖٛخ٬ف ريو بأ

إٔ  ملسو هيلع هللا ىلصٗ تًو اؿادث١ إْٸُا ٖٛ ٗ خـٛق خ٬ؾ١ عًٞ "عًٝ٘ ايظ٬ّ" ؾكذ أساد  ملسو هيلع هللا ىلص
ٜٛثكٗا شلِ نتاب١ بعذ إٔ تظاَعٛا بزنشٖا ، ٚأدسنٛا َعٓاٖا ٗ ّٜٛ غذٜشخِ ٚغارلٙ.. بٗازا   

 ؿشٸ  عُش ٗ إكاّ .
ٗ ملسو هيلع هللا ىلصَٔ قٍٛ عُش : يكذ نإ َأ سطاٍٛ اهلل    (4)عتضيٞس٣ٚ ابٔ أبٞ اؿذٜذ إ         

أَشٙ أٟ أَشعًٞ "عًٝ٘ ايظ٬ّ" رسٚا َٓكٍٛ ٫ٜجبت سذٸ١ ، ٫ٜٚكطاع عازسّا ، ٚيكاذ ناإ     
ٜشبع ٗ أَشٙ ٚقتّا َا ٚيكذ أساد ٗ َشك٘ إٔ ٜـشٸ  بازل٘ ، ؾُٓعت َٔ ريو إػؿاقّا ٚسٝط١ 

 قشٜؽ أبذّا . )اْت٢ٗ(.ع٢ً اٱط٬ّ ، ٫ٚسب ٖزٙ ايب١ٝٓ ٫ ػتُع عًٝ٘ 
ٚٸٍ ايزٟ سٚاٙ ايبخاسٟ َٚظًِ ، ٜتلاح ايها٬ّ ٗ            ٚبعذ ٖزا ايبٝإ ٗ اؿذٜح ا٭

اؿذٜح اٯخش ايزٟ سٚاٙ َظًِ عٔ ابٔ أبٞ ًَٝه١  قاٍ : طأيت عا٥ؼ١ َأ ناإ سطاٍٛ    
 َظتخًؿّا يٛ اطتخًؿ٘ ؟ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

إٔ ٜهتب ايهتاب ، ٚناإ   ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  َا ٚسد ٗ اؾٛاب : )ٚيٛ أساد ثِ ايٓكط١ ايجايج١: 
ٖٓا هب تبًٝػ٘ ٚبٝاْ٘ يًٓاغ مل ّٓع٘ َٔ ريو أسذ ٫عُش ٫ٚغرلٙ...( .  ٖزا 

قًٓا : قذ ٜهٕٛ ٚدٛب نتاب١ ٖزا ايهتاب َٔ ايٛادب إؼشٚٙ ، أٟ إٔ نتابت٘ َؼاشٚط١  
٘ بإَتجاشلِ ٚاؿػا٥ِٗ ي٘ ، ٚعٓاذَا تابٌ عاذّ إَتجااشلِ ٚقاٛشلِ )ٖذاش( طاك٘ ايٛداٛب عٓا         

ٗ نتاب١ ٖزا ايهتااب شلاِ ; إر مل ٜبال َأ أثاش يا٘ ؾُٝاا ياٛ نتاب طا٣ٛ ايؿتٓا١ ،            ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

، نؼاـ اياٝكٌ ؾا٢ ؾلاا٥ٌ أَارل إا٪ٌَٓ       21-12/20ػش  ْٗر ايب٬غ١ ٫بٔ أب٢ اؿذٜذ إعتاضٍ   (4)
، عااس ا٭ْاٛاس حملُاذ بااقش     2/46، نؼـ ايػ١ُ يبٗا٤ ايذٜٔ اٱسب٢ً 562قِ   س462يًش٢ً ق 

 .38/196اجملًظ٢ 
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ٚا٫خت٬ف َٔ بعذٙ ٗ أْٸ٘ ٌٖ ٖذش ؾُٝا نتب٘ )ٚايعٝار باهلل( أٚمل ٜٗذش؟ باٌ ٚ٭ٚغًاٛا ٗ   
َاا ٜؿاتح باباّا يًطعأ ٗ ايٓبا٠ٛ، َٚأ ٖٓاا اقتلات          –ٚايعٝار باهلل  –ريو ٗ بٝإ ٖذشٙ 

بإٔ ٜلشب عٔ ريو ايهتاب ؿؿشّا ي٬٦ ٜؿتح ريو ايباب ايزٟ قذ ايعاي١ٝ  ملسو هيلع هللا ىلصسهُت٘ 
ٜأتٞ ع٢ً ايذٜٔ نًٓ٘ ، ِٖٚ َـشٕٚ َٚعًٕٓٛ بإٔ ايكٍٛ َاقاي٘ عُش، أٟ أْٸِٗ ػٗذٚا عًٝ٘ 

 باشلذش ٚاشلزٜإ .ملسو هيلع هللا ىلص
ٜٚ٪ٜذ ٖزا إع٢ٓ ، أٟ اٱعشاض عِٓٗ ، ٚعذّ ٚدٛب تبًٝؼ ٖزا ايهتاب إيِٝٗ ، 

إخشاد٘ شلِ َٔ سذشتا٘ ، ٚتـاشو٘ شلاِ بأْٸا٘      ملسو هيلع هللا ىلصبٛت٘ ٚخؼ١ٝ إٔ ٜطاٍ ْضاعِٗ أؿٌ ْ
 ٫ٜٓبػٞ عٓذ ْب٢ تٓاصع  .

ٌٖ ٖٓاى َـادس ػٝع١ٝ بأطاْٝذ ؿشٝش١ عٓذِٖ رناشت ٖازٙ ايكلا١ٝ أٟ قلا١ٝ     
سص١ٜ ّٜٛ اـُٝع ٚقٍٛ عُش : إٕ ايٓيب يٝٗذش؟ ْعِ ثبت عٓاذِٖ رياو بأطااْٝذ ؿاشٝش١     

ٍ   ؾُج٬ ٚسد ٗ نتاب طًِٝ بٔ قٝع ايزٟ ٚؿٌ إيِٝٗ  ابأ عبااغ    (1)بطشٜل َعتادل أْا٘ قاا
وهٞ قل١ٝ ايهتـ أبإ بٔ أبٞ عٝاؾ عٔ طًِٝ ، قاٍ : إْٞ نٓت عٓذ عبذاهلل بٔ عباغ ٗ 

َٚٛت٘ ، ؾبه٢ ابٔ عباغ ،  ملسو هيلع هللا ىلصبٝت٘ ٚعٓذٙ سٖ٘ َٔ ايؼٝع١ . قاٍ : ؾزنشٚا سطٍٛ اهلل 
ٌ بٝتا٘  ٚسٛيا٘ أٖا   –ٖٚٛايّٝٛ ايزٟ قبض ؾٝ٘  –ّٜٛ اٱثٌٓ ملسو هيلع هللا ىلصٚقاٍ : قاٍ سطٍٛ اهلل 

ٚث٬ثٕٛ سد٬ َٔ أؿشاب٘ : اٜتْٛٞ بهتـ أنتاب يهاِ ؾٝا٘ نتاباا يأ تلاًٛا بعاذٟ ٚيأ         
ؽتًؿٛا بعذٟ . ؾُٓعِٗ ؾشعٕٛ ٖزٙ ا٭١َ ؾكاٍ : ) إٕ سطٍٛ اهلل ٜٗذاش ( ؾػلاب سطاٍٛ    

ٚقاٍ : ) إْٞ أسانِ ؽايؿْٛٞ ٚأْا سٞ ، ؾهٝـ بعذ َٛتٞ ( ؟ ؾذلى ايهتـ  قاٍ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
ٞٳ  ابٔ عباغ ؾكاٍ : ٜاطًِٝ ، ي٫ٛ َاقاٍ ريو ايشداٌ يهتاب يٓاا نتاباا     طًِٝ : ثِ أقبٌ عً

٫ٜلٌ أسذ ٫ٚىتًـ . ؾكاٍ سدٌ َٔ ايكّٛ : َٚٔ ريو ايشدٌ ؟ ؾكاٍ : ياٝع إٍ رياو   
طبٌٝ . ؾخًٛت بابٔ عباغ بعذ َاقااّ ايكاّٛ ، ؾكااٍ : ٖاٛعُش . ؾكًات : ؿاذقت ، قاذ        

                                                           

ؼكٝال قُاذ بأ بااقش     324( اْٛش نتاب طًِٝ بٔ قٝع )أطشاس هٍ قُذ ؿا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚطاًِ ( ق    1)
 ٖا1420إٜشإ –ا٭ْـاس٣ ٙ اشلاد٣ 
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كٛيٕٛ : ) إْ٘ عُش ( . ؾكاٍ : ٜاطاًِٝ ،  زلعت عًٝاعًٝ٘ ايظ٬ّ ٚطًُإ ٚأبا رس ٚإكذاد ٜ
انتِ إ٫ٖٔ تجل بِٗ َٔ إخٛاْو ، ؾإٕ قًٛب ٖزٙ ا٭١َ أػشبت سب ٖزٜٔ اياشدًٌ نُاا   

 أػشبت قًٛب بين إطشا٥ٌٝ سب ايعذٌ ٚايظاَشٟ .

 سص١ٜ اـُٝع رنشت ٚٚسدت بظت١ طشم :
ٜاضد سشؾاا عأ رياو      قاٍ عُش  ايٓيب قذغًب٘ ايٛدع ٚسظبٓا نتااب اهلل ٚمل                 

ؾُٔ قاٍ ايشطٍٛ ٜٗذش؟ َٚٔ انجش ايًػ٘؟ َٚٔ تٓاصع عٓذ سطٍٛ اهلل ؟ َٚأ ٚاؾال عُاش    
قٛي٘؟ َٚٔ خايؿِٗ  ؟ بإكابٌ ثبت ٗ نتب ايؿشٜكٌ ٚدٛد أٌٖ ايبٝت . ساذثٓا قتٝبا١   ع٢ً 

سذثٓا طؿٝإ ا٫سٍٛ عٔ طاعٝذ بأ دابرل قااٍ: قااٍ ابأ عبااغ : ٜاّٛ اـُاٝع َٚااّٜٛ           
ايٛدع قاٍ ا٥تْٛٞ انتب يهِ نتابّا ئ تلًٛا بعذٙ أباذا   ملسو هيلع هللا ىلصاـُٝع اػتذ بشطٍٛ اهلل 

سًٛا عين ؾايزٟ  ملسو هيلع هللا ىلصتٓاصع ؾكايٛا َاػأْ٘ أٖذش؟ ؾكاٍ ايٓيب ؾتٓاصعٛا ٫ٜٚٓبػٞ عٓذ ْيب اي
أْا ؾٝ٘ خرل ٖاا تاذعْٛين إيٝا٘ ٚأٚؿااِٖ باج٬خ : أخشداٛا إؼاشنٌ َأ دضٜاش٠ ايعاشب           

 ٚأدٝضٚا ايٛؾذ َانٓت أدٝضِٖ ٚطهت عٔ ايجايج١ .

طاٍٛ  عٔ ابٔ عباغ قاٍ : )ٕا سلش س (1)ٚايشٚا١ٜ ايجا١ْٝ ٗ ْؿع ايباب نتاب إػاصٟ      
ٚٗ ايبٝت سداٍ ؾكاٍ : ًُٖٛا انتب يهِ نتابّا ئ تلًٛا بعذٙ أباذا ؾكاايٛا :    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ؾكذ غًب٘ ايٛدع ٚعٓذنِ ايكشهٕ ( . ملسو هيلع هللا ىلصَا ػإٔ سطٍٛ اهلل 
ٚسذثين قُذ بٔ ساؾع ٚعبذ بٔ ٓٝذ قاٍ عبذ أخدلْا ٚقاٍ ابٔ ساؾع سذثٓا عبذايشصام       

عبذاهلل بٔ عتب١ عٔ ابأ عبااغ قااٍ : ٕاا  سلاش      أخدلْا َعُش عٔ ايضٖشٟ عٔ عبٝذاهلل بٔ 
ًٖاِ أنتاب    ملسو هيلع هللا ىلصٚٗ ايبٝت سداٍ ؾِٝٗ عُش بٔ اـطاب ؾكاٍ ايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 

قذ غًب عًٝ٘ ايٛدع ٚعٓاذنِ   ملسو هيلع هللا ىلصيهِ نتابا ٫ تلًٕٛ بعذٙ ؾكاٍ عُش إٕ سطٍٛ اهلل 
ب يهاِ  ايكشهٕ سظبٓا نتاب اهلل ؾاختًـ أٌٖ ايبٝت ؾاختـُٛا ؾُِٓٗ َٔ ٜكٍٛ قشبٛا ٜهت

                                                           

  سقااِ 2/887ٚٚؾاتاا٘  ملسو هيلع هللا ىلصأخشداا٘ ايبخاااس٣ ؾاا٢ ؿااشٝش٘ نتاااب إػاااص٣ باااب َااشض ايٓباا٢ ( 1)
 .8/477ٚاْٛشؾتح ايباس٣ نتاب إػاص٣ 4475
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نتابا ئ تلًٛا بعذٙ َِٚٓٗ َٔ ٜكاٍٛ َاقااٍ عُاش ؾًُاا أنجاشٚا ايًػاٛ        ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 
قَٛٛا قاٍ عبٝاذاهلل ؾهاإ ابأ     ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ: سطٍٛ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصٚا٫خت٬ف عٓذ سطٍٛ اهلل 

ٚباٌ إٔ ٜهتاب شلاِ رياو      ملسو هيلع هللا ىلصعباغ ٜكٍٛ إٕ ايشص١ٜ نٌ ايشص١ٜ َاساٍ بٌ سطٍٛ اهلل 
 ايهتاب َٔ اخت٬ؾِٗ ٚيػطِٗ .

ـٸاا٘ :  (1)ايشٚاٜاا١ اياايت ٜشٜٚٗااا ايبخاااسٟ ٗ باااب نشاٖٝاا١ ا٫خاات٬ف                دااا٤ َاْ
َٳٔ ٜكٍٛ : قشٸبٛا ٜهتب يهِ سطاٍٛ اهلل    ملسو هيلع هللا ىلص)ٚاختًـ أٌٖ ايبٝت ؾاختـُٛا ، ؾُِٓٗ 

ُٸا أنجاشٚا ايًػا٘ ٚا٫خات٬ف عٓاذ      نتابّا ئ تلًٛا بعذٙ ، َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ َاقاٍ عُش، ؾً
ٓٸٞ(  ؾهُا رنشمت إٔ ٖزٙ ايشٚاٜا١ ، مل تـاشٸ  باطاِ قا٥اٌ     قاٍ شلِ : )قَٛٛاع ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

ط٣ٛ عُش ، ٚإٔ ايازٜٔ   ملسو هيلع هللا ىلصَٓاٖض ٗ ايٛاقع١ ٕظأي١ تكذِٜ ايهتاب يٝهتب٘ سطٍٛ اهلل 
 تهًُٛا ٗ ٖزا اؾاْب إْٸُا ناْٛا ٜتابعٕٛ ٗ ريو َاقاي٘ عُش .

ٕٸ بعض ايشٚاٜات            تـشٸ   (2)ٛاعٓٸٞ(نشٚا١ٜ ايبخاسٟ ٗ )باب قٍٛ إشٜض قَٛ –إ
ٕٸ ايٓيب   غًب٘ ايٛدع، ٚعٓذْا نتاب اهلل سظبٓا . ملسو هيلع هللا ىلصبإٔ عُش قاٍ : إ

ٕٸ ايهًُا١ ايايت قًٝات ٗ            ٕٸ ايكا٥ٌ ٖٛعُش، تـاشٸ  باأ ٚبعض ايشٚاٜات سٌ ٫تزنش بأ
 ٚد٘ ايٓيب ٖٞ ن١ًُ )ٜٗذش(. 

ٍ  (3)نُا ٗ ٖزٙ ايشٚا١ٜ اييت ٜشٜٚٗا َظًِ ٗ ؿاشٝش١ ٗ بااب تاشى ايٛؿا١ٝ      قاا
ا٥تْٛٞ بايهتـ ٚايذٚا٠ )أٚايًٛ  ٚايذٚا٠( أنتب يهِ نتابّا يأ تلاًٛا    ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 

                                                           

 3/1486أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب اٱعتـاّ بايهتاب ٚايظا١ٓ بااب نشاٖٝا١ اٱخات٬ف     ( 1)
 .7366  سقِ 279-15/278ٚاْٛش ؾتح ايباس٣ 7454سقِ  ذٜحس

 ذٜحس1177-٢ٓ3/1176 أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب إشك٢ باب قٍٛ إشٜض قَٛٛا ع( 2)
 .5669  سقِ 11/276ٚاْٛش ؾتح ايباس٣ 5731سقِ 

سذٜح سقِ   11/76َظًِ بؼش  اي٣ٚٛٓ نتاب ايٛؿ١ٝ باب تشى ايٛؿ١ٝ ٕٔ يٝع ي٘ ػ٧ ٜٛؿ٢ ب٘ ( 3)
1637 
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ٕٸ سطٍٛ اهلل  ٜٗذش( ٚبعذ ا٫ط٬ع مل ٜهٔ يًـشاب٘ ٚداٛد عٓاذ    ملسو هيلع هللا ىلصبعذٙ ابذّا ، ؾكاٍ إ
 . ملسو هيلع هللا ىلصايشطٍٛ 

ٚايزٟ نإ َٛداٛدّا عُاش     ملسو هيلع هللا ىلصٚأعٝذ ٚأقٍٛ َٔ ايزٟ قاٍ ٜٗذش يًشطٍٛ             
ٚإٕ نإ قاشلا عُش ؾكذ ٚاؾك٘ بعض أٌٖ ايبٝت ؟ ٚبعلِٗ خايؿ٘ ؟ ؾُا ٚأٌٖ ايبٝت ؾك٘ ؟ 

سهِ َٔ ٚاؾل عُش ٗ قٛي٘ إٕ نإ قاشلا ٚأخطأ عل ايٓيب نُا ؾُٗتُٖٛا ؟ ٚإٕ نإ أساذ  
َٔ أٌٖ ايبٝت ٚاؾك٘ ؾأنٝذ إٔ قـذ عُش ٖٛ ْؿع ايكـذ ايزٟ رنش ٗ نتاب ػش  ْٗار  

 ايب٬غ١ ٫بٔ أبٞ اؿذٜذ إعتضيٞ .
ّهٔ إٔ ٜهٕٛ أسذ َٔ أٌٖ ايبٝت ٚاؾل عُش ٗ خط٦٘ عل ايآيب ٚاطاتٗضا٤ٙ   ؾ٬ 

إٕ نإ عُش قـذٙ ريو. ٚأٌٖ ايبٝت ايزٜٔ ناْٛا َٛدٛدٜٔ با٭زلا٤ َازنٛسٜٔ ٗ نتاب   
 ايؼٝع١.

ثِ َارنشت٘ َٔ عذّ ٚدٛد سداٍ غرلعُش ٗ ايبٝت ن٬ّ غرلؿشٝح ؾؿٞ َظآذ  
ثين ٖٚب بأ دشٜاش ثٓاا أباٞ قااٍ زلعات ٜاْٛع        قاٍ :سذثٓا عبذاهلل سذثين أبٞ سذ (4)أٓذ

اهلل عأ ابأ عبااغ قااٍ ٕاسلاشت سطاٍٛ اهلل        اهلل بأ عباذ   وذخ عٔ ايضٖشٟ عٔ عبٝاذ 
ايٛؾا٠ قاٍ ًِٖ أنتب يهِ نتابا ئ تلًٛا بعذٙ ٚؾ٢ ايبٝات سدااٍ ؾاِٝٗ عُاشبٔ      ملسو هيلع هللا ىلص

٭ٕ تهٕٛ اـطاب ثِ إْ٘ ٗ ْٗا١ٜ اؿذٜح أٚؿ٢ بإخشاز إؼشنٌ ٚإداص٠ ايٛؾذ ٫َٚع٢ٓ 
ٖزٙ ايٛؿ١ٝ يعُش ٚأٌٖ ايبٝت َع٢ٓ قشابت٘ بٌ ٫بذ إٔ تهٕٛ ايٛؿا١ٝ يعاذد َأ ايـاشاب١     
ايزٜٔ ٜظتطٝعٕٛ تٓؿٝز َجٌ ٖهزا ٚؿ١ٝ ثِ إٕ تعبرلأٌٖ ايبٝت ٫ ٜكـذ ب٘ ٗ ٖزا اؿذٜح 

 قشاب١ ايٓيب بٌ إكـٛد نٌ َٔ نإ َٛدٛدا ٗ ايبٝت إٕ مل ٜهٔ َٔ قشابت٘.
قاٍ ٖهزا )ؾادتُعٛا ٗ ايبٝت ؾكااٍ قاّٛ قَٛاٛا ٜهتاب      (1) طٓٔ ايٓظا٥ٞٚٗ               

                                                           

 ٚقاٍ احملكل اطٓادٙ ؿشٝح ٙ داس ايػذ 5/45أخشد٘ أٓذ ؾ٢ َظٓذٙ ( 4)

ٙ 7474  سقاِ  7/63بااب قاٍٛ إاشٜض قَٛاٛا عٓا٢      أخشد٘ ايٓظا٢٥ ؾ٢ ايهادل٣ نتااب ايطاب     (1) 
 َ٪طظ١ ايشطاي١
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يهِ نتابا ئ تلًٛا بعذٙ أبذّا ٚقاٍ قّٛ َاقاٍ عُش ( ؾاايتعبرل باايكّٛ ٚاٱدتُااع بايبٝات     
٫ٜطًل إ٫ع٢ً َٔ نإ ف٦ٝ٘ َٔ خاسز ايبٝات ٖاا ٜاذيٌ عًا٢ ٚداٛد فُٛعا١ نابرل٠ َأ         

ٓظذِ إ٫َع نٕٛ إطشٚدٜٔ يٝظٛا َٔ أٌٖ ايبٝت ؾ٬ ايـشاب١ ثِ إٕ طشدِٖ َٔ ايبٝت ٫ٜ
 َع٢ٓ يطشد أًٖ٘ .

 : عًٝ٘ ايظ٬ّ( : إْ٘ يٝٗذش بكٛشلِٚهٝب بعض ايشاؾل١ ع٢ً  قٍٛ بعلِٗ يٲَاّ ايظذاد )

استر ا٭خ٠ٛ ا٭ػاعش٠ َا ٜؼاب٘ سذٜح ايشص١ٜ عٓاذِٖ ٗ ختااّ ْؼاش٠ ٚصعٖٛاا                
: ٬َس١ٛ ٖزٙ سٚا١ٜ سٚتٗاا نتاب ايؼاٝع١ اٱَاَٝا١ ٗ     سٍٛ َٛكٛع ايشص١ٜ ، قاٍ ايهاتب

 إ٫ باٱوا٤ :  ملسو هيلع هللا ىلصسل أسذ ا٭١ُ٥ ٖٚٛ َعـّٛ عٓذِٖ ٫ؾشم بٝٓ٘ ٚبٌ ايٓيب 
: َٚٔ ريو (2)قاٍ ابٔ طاٚٚغ ػشف ايعذل٠ ٚسنٔ اٱط٬ّ ٗ نتاب٘ ؾشز إُّٗٛ

ٞ دعؿاش بأ سطاتِ    ٗ د٥٫ٌ عًٞ بٔ اؿظٌ )عًٝ٘ ايظ٬ّ( َاسٜٚٓاٙ بإطٓادْا إٍ ايؼٝخ أب
قاٍ : سلشعًٞ بٔ اؿظٌ إٛت ؾكاٍ يٛيذٙ : ٜاقُذ أٟ ي١ًٝ ٖازٙ ... ثاِ دعاا بٛكا٤ٛ     

 ؾذ٤ٞ ب٘ ، ؾكاٍ : إٕ ؾٝ٘ ؾأس٠  ؾكاٍ بعض ايكّٛ إْ٘ يٝٗذش ... ؾذا٩ا بإـبا   ( .

إٕ اؿذٜح إزنٛس َع اػتُاي٘ ع٢ً ٖزٙ ايـٝػ١ ا يٝٗذشا قذ ٚسد ؾك٘ ٗ نتاب           
، ٚعًٝا٘ ؾا٬ ديٝاٌ    (3)شز إُّٗٛ( بظٓذ غرل ٚاكح ، ْٚكً٘ احملذخ ايٓٛسٟ ٗ َظتذسن٘)ؾ

 ع٢ً اعتباسٙ َطًكّا .
َٚٓا٘ ٜٛٗاش إٔ    (4)ثاّْٝا : دا٤ ٖزا اؿذٜح بذٕٚ رنش ٖزٙ ايعباس٠ ٗ َـادس سذٜج١ٝ أخش٣

                                                           

 22نتاب ؾشز إُّٗٛ ق   (2)

، ٙ َ٪طظ١ هٍ ايبٝات  1/198َظتذسى ايٛطا٥ٌ َٚظتٓب٘ إظا٥ٌ يًُرلصا سظٌ ايٓٛس٣ ايطدلط٢ ( 3)
 عًِٝٗ ايظ٬ّ ٱسٝا٤ ايذلاخ .

بـا٥شايذسدات يظاعذ بأ عباذاهلل     ، كتـش 2/110ايذ٥٫ٌ يًشُرلٟ ، ٚعٓ٘ نؼـ ايػ١ُ يٲسبًٞ ( 4)
ٖااا، 1430ٙ إهتباا١ إشنضٜاا١ ؾاَعاا١ طٗااشإ    26   1/85ٖااا  301ا٭ػااعش٣ ايكُاا٢ ت  

ٖاا تـاشٝح ٚتعًٝال ٚتكاذِٜ اؿااز َارلصا سظأ        290بـا٥شايذسدات حملُذ بٔ سظٔ ايـؿاس ت 
طٗشإ ، ايهاٗ حملُذ بٔ ٜعكٛب بٔ إطشام  –ٙ ا٭ٓذ٣ 11  503ٖا ق 1404نٛد٘ باغ٢ 
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  ٞ  ايٓكااٌ إاازنٛس  ٗ ايظاا٪اٍ ستاا٢ يٛنااإ َعتدلّاااا ؾشكّاااا نااإ َتعاسكااّا َااع ْكااٌ باااق
 إـادساييت رنشْاٖا  ؾتهٕٛ َشدٛس١ بايٓظب١ ايٝٗا .

ثايجّا : إٕ ا١ُ٥٫ )عًِٝٗ ايظ٬ّ( ناْٛا ٜعٝؼٕٛ ساي١ ايتك١ٝ ٚايتظذل َٔ ا٭عذا٤، ٖٚزا ٜعين 
أِْٗ ناْٛا واطٕٛ َذُٛع١ َٔ ا٭ػخاق ايازٜٔ شلاِ ؿا١ً باؾٗاات اؿهَٛٝا١ هْازاى ،       

ٗش َٔ سٝاتِٗ ٚطرلتِٗ بأد٢ْ تأٌَ ، إر ٜٛداذ  أٚع٢ً ا٭قٌ ٫ٜعذلؾٕٛ بإَاَتِٗ ، ٖٚزا ٜٛ
ٖٓاى َٔ نإ ساّٜٚا عٔ اٱَاّ )عًٝ٘ ايظ٬ّ( ٚمل ٜعتكذ ب٘ نإَاّ . ٚع٢ً ٖزا ؾـذٚس ن١ًُ 
أٚ اؽار َٛقـ يذ٣ بعض ايٓاغ ٫ٜذٍ ع٢ً تؼٝع٘ ، باٌ ٚٗ عبااس٠ ايشٚاٜا١ إازنٛس٠ َاا      

ٚايتعبرلباا ) ايكاّٛ ( ٜظاتعٌُ    ٜٛسٞ خ٬ف ريو ، إر دا٤ ؾٝٗا : ) ؾكاٍ بعض ايكاّٛ ( ،  
 عاد٠ّ ٗ أسادٜجٓا ي٬ػاس٠ إٍ أٌٖ ايظ١ٓ ، نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓظب١ يًتعبرلبا ) ايٓاغ (. 

: إْا٘ يٝٗذاش، ٚاطاتُش ٖازا      ملسو هيلع هللا ىلصٚعًٝ٘، ؾاـ٘ إعادٟ يًشل قاٍ يًآيب                 
٘ يٝٗذش ، ٚيٛتتبعٓا اـ٘ إعادٟ إٍ إٔ ٚؿٌ إٍ صَٔ ا٫َاّ ايظذاد)عًٝ٘ ايظ٬ّ( ٚقاٍ إْ

 ٗ ايتاسٜخ سَا ٚدذْا إٔ ٖزٙ ايه١ًُ تهشست يظا٥ش أٌٖ ايبٝت )عًِٝٗ ايظ٬ّ( .
 نتابّا بعذ سص١ٜ اـُٝع ؟ ملسو هيلع هللا ىلص** ّٚهٔ إٔ ْطش  ط٪ا٫ّ  : ٕارا مل ٜهتب ايٓيب 

 ملسو هيلع هللا ىلصؾشص١ٜ ّٜٛ اـُٝع ايهٌ ٜعًِ بإٔ ايشص١ٜ سذثت ّٜٛ اـُاٝع ٚايآيب                 
 ٱثٌٓ ؾًُارا مل ٜهتب ايٓيب "ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚهي٘" ٚؿٝت٘ ٗ ٖزٙ إذ٠ ؟تٛؾ٢ ّٜٛ ا

ٕٸ    ملسو هيلع هللا ىلصٚاؾٛاب عٔ ريو ع٢ً يظإ ايؼاٝع١ : إْٸُاا عاذٍ سطاٍٛ اهلل      عأ ايهتابا١، ٭
ن١ًُ عُش بٔ اـطاب : )دعٛ ايشدٌ ؾإْٸ٘ يٝٗذاش، أٚيٝٗازٟ ، أٚقاذغًب عًٝا٘ ايٛداع ،      

م ن١ًُ أنجشاؿاكشٜٔ ع٢ً َاقاي٘ عُاش ، ٖازٙ   ٚعٓذنِ ايكشهٕ سظبٓا نتاب اهلل( ، ٚاتؿا
اكطشٸت٘ إٍ ايعاذٍٚ عأ ايهتابا١ ، ار مل ٜبال بعاذٖا أثاش        ملسو هيلع هللا ىلصايه١ًُ اييت ؾادأت ايٓيب 

يهتاب١ ايهتاب ط٣ٛ ايؿت١ٓ ٚا٫خت٬ف َٔ بعذٙ ٗ أْٸ٘ ٌٖ ٖذش ؾُٝا نتب٘ ٚايعٝار باهلل أٚمل 

                                                           

، ٚطااا٥ٌ ايؼااٝع١ يًشااش 1/196، اشلذاٜاا١ يًخـااٝيب  ٚعٓاا٘ َظااتذسى ايٛطااا٥ٌ  1/389ايهًٝٓاا٢ 
 ٖا.1414ٙ هٍ ايبٝت عًِٝٗ ايظ٬ّ ٱسٝا٤ ايذلاخ  15  1/156ٖا 1104ايعا٢ًَ ت 
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ٔٸ ي٘ ٦َٜٛز أنجش ٜٗذش، نُا اختًؿٛا ٗ ريو ٚأنجشٚا ايًػٛ ٚايًػ٘ ْـب  عٝٓٝ٘ ، ؾًِ ٜتظ
َٔ قٛي٘ شلِ : )قَٛٛاعٓٸٞ( . ٚياٛ أؿاشٸ ؾهتاب ايهتااب يًذٸاٛا ٗ قاٛشلِ ٖذاش، ٚ٭ٚغاٌ         

ؾظطشٚا ب٘ أطاطرلِٖ ، َٚٮٚا طاٛاَرلِٖ سدٸا    -ٚايعٝار باهلل  -أػٝاعِٗ ٗ إثبات ٖذشٙ 
   ع٢ً ريو ايهتاب ٚع٢ً َٔ وترٸ ب٘ .

عأ رياو ايهتااب ؿاؿشّا يا٬٦       ملسو هيلع هللا ىلصايبايػ١ إٔ ٜلشب  شلزا اقتلت سهُت٘            
ٜؿتح ٖ٪٤٫ إعاسكٕٛ ٚأٚيٝا٩ِٖ بابّا اٍ ايطعٔ ٗ ايٓب٠ٛا ْعٛر باهلل ٚب٘ ْظتذرلا ٚقذ سأ٣ 

عًاِٝٗ   إٔ عًّٝا )عًٝ٘ ايظ٬ّ( ٚأٚيٝاا٤ٙ خاكاعٕٛ ٕلإُٛ رياو ايهتااب طاٛا٤       ملسو هيلع هللا ىلص
، ؾاؿه١ُ ٚاؿاٍ ٖزٙ تٛدب  ٜعتدلٙ يٛ نتب ٜعٌُ ب٘ ٫ٚ أنتب أّ مل ٜهتب ، ٚغرلِٖ ٫

 تشن٘ ، إر ٫ أثش ي٘ بعذ تًو إعاسك١ ط٣ٛ ايؿت١ٓ نُا ٫ ىؿ٢ .

        ٚعًل بعلِٗ ع٢ً ٖزا اؾٛاب ؾكاٍ :
إٕ َا أتٝت ب٘ َٔ تدلٜشات نً٘ سداِ بايػٝاب ٫ٚ ٜٛداذ ديٝاٌ عًٝا٘ باٌ ا٭ديا١        

ُٳا عٳًََٝو ايبٳًَاؽٴ  ـٹرلٷ بٹايعٹبٳادٹ (  ٜٚٛدذ نجرل َٔ عهع ريو ؾكذ قاٍ اهلل يشطٛي٘ )َؾٔإْٻ ٘ٴ بٳ ٚٳايًٖ
وٌ ي٘  ْٛا٥ش ٖزٙ اٯ١ٜ ٗ ايكشهٕ ايهشِٜ إرٕ اٯ١ٜ ؿشو٘ ٗ إٔ سطٍٛ اهلل عًٝ٘ ايب٬ؽ ٫ٚ

إٔ ٜهتِ ػ٤ٞ أَشٙ اهلل ب٘ ٖٚٛ َعـّٛ عٔ ريو ، ؾإرا عًُٓا ريو تكشس إٔ نًُا١ سطاٍٛ   
أٟ عُاش سكاٞ اهلل عٓا٘ ٚتاشى نتابا١      اهلل ناْت يٲطتؼاس٠ ٭ؿشاب٘ اـًف ٚقذ أخاز باش  

 ايهتاب.
سأٜو يٛ قًٓا ياو إٕ ا٭َاش داا٤ٙ باذعٛتِٗ يهتابا١ ايهتااب        ٚسد عًٝ٘ قا٬ّ٥ : َا

ٚعٓذ ايشؾض دا٤ٙ ا٭َش باٱعشاض عٔ نتاب١ ايهتاب ؾُا تكٍٛ؟ ؾًُارا أْت تؿاشض عًا٢   
 ٜتػرل ٖٚٛ نتاب١ ايهتاب    ايشطٍٛ أْ٘ َأَٛس بؼ٤ٞ ٚاسذ ٫

َأَٛس بؼ٤ٞ  ملسو هيلع هللا ىلصٜٓؿع بٌ عًٝو إٔ تجبت بإٔ ايٓيب  ٯ١ٜ ايكشه١ْٝ طٛف ٫ؾإطؼٗادى با
 بهتاب١ ايهتاب. َأَٛس غرل ٖٛ ٫ٜتػرل ٚغرل َؼشٚٙ بايكبٍٛ أٚ

بهاٌَ ٚعٝ٘  ملسو هيلع هللا ىلصايع١ًُٝ ع١ًُٝ إطتؼاس٠ ٚاييت َعٓاٖا إٔ ايٓيب  ثِ نٝـ تـٛس
 تٓكًٛٙ عٔ عُش أْ٘ قاٍ إٔ ايٓيب يٝٗذش. ىايـ َا ٚإسادت٘ ٖٚزا َا
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َٔ عٓذٙ؟ ؾٌٗ َٔ أخ٬م سطٍٛ اهلل ٜظتؼارل   ملسو هيلع هللا ىلصِ ٕارا طشدِٖ سطٍٛ اهلل ث
ٜـشف عٔ ٚاٖشٙ إ٫  ٜذٍ ع٢ً ا٭َش ٫ٚ ملسو هيلع هللا ىلصأسذّا ثِ ٜطشدٙ َع إٔ َٓطٛم قٍٛ ايٓيب 

  . ملسو هيلع هللا ىلصبكش١ٜٓ ٚيٝع َٔ ايكش١ٜٓ قاٚيتهِ تٓضٜ٘ بعض ايـشاب١ ٚيٛ ع٢ً سظاب ايٓيب 
٤ٞ ثاِ عاذٍ عٓا٘ غارل سصٜا١      بؼا ايـاشاب١   ملسو هيلع هللا ىلصط٪اٍ هخش : ٖاٌ أَاش ايشطاٍٛ قُاذ     

، ٚإرا ناْت سص١ٜ اـُٝع ٖٞ ا٭ٍٚ َٔ ْٛعٗا ؾهٝـ ْعًِ أْٗاا أَاش َأ اهلل ٚمل    اـُٝع
 تهٔ ادتٗادا َٓ٘ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚهي٘ ؟

 ٜٓطل عٔ اشل٣ٛ إٕ ٖٛ إ٫ ٚسٞ ٜٛس٢ ، ؾهٌ أعُاي٘ ست٢ يٛ ٫ ملسو هيلع هللا ىلصايشطٍٛ :  اؾٛاب
با١ ايهتااب ؾٗاٛ بعًاِ اهلل ٚسكااٙ ، ٚإرا      تػرلت ٫بذ َٔ إٔ تهٕٛ ؿشٝش١، ؾإرا أَش بهتا

سٚ  ايكاذغ   ملسو هيلع هللا ىلص٢ْٗ عٔ نتاب١ ايهتاب ؾٗاٛ بعًاِ اهلل ٚسكااٙ ، ٚإٕ َاع سطاٍٛ اهلل      
 َٓا٘ اـطاأ ٫ٚ   ٜظاعذٙ ٗ أعُاي٘ بايؼهٌ ايزٟ تهإٛ أؾعايا٘ نًاٗا ؿاشٝش١ ٫ٚ ٜـاذس     

 ايٓظٝإ ٫ٚ ا٫ػتباٙ... 
هلل ؿ٢ً اهلل عًٝا٘ ٚهيا٘ باأَش    ثِ إٕ َٔ إٛاقـ اييت تػرل ؾٝٗا إٛقـ َٔ سطٍٛ ا

اهلل أَشٙ بتكذِٜ ايـذق١ سٌ إٓادا٠ َع٘ نُا ٜؼرل إٍ ريو ايكشهٕ ، ثِ عذٍ عٔ ريو ، 
ٚنزيو سغبت٘ بكتٌ ا٭طش٣ ٗ بذس َكابٌ سغب١ إظًٌُ بايؿذا٤ ست٢ ْضٍ بازيو ايكاشهٕ   

 بايعذٍٚ عٔ ايكتٌ.
 َٔ اهلل؟ َٔ ايهتاب١ بأَش ملسو هيلع هللا ىلص ٚط٪اٍ هخش: ٌٖ نإ اَتٓاع ايٓيب

ٚإرا نإ َٓ٘ طبشاْ٘ ٚتعاٍ ؾٌٗ نإ بذا٤ّا أٚ نإ غرل ريو؟ ٜعين ٌٖ ناإ عُاش طاببّا     
 ٗ َٓع ايهتاب١ ٚاؿاٍ اٯ١ٜ ايكشه١ْٝ تؼرل إٔ اهلل ٜعـُو َٔ ايٓاغ؟

 : ايظ١ٓ ٭ٌٖ خ٬ؾا ايؼٝع٢ إٓٛٛس َٔ اؾٛاب ٖٚاى
ذ تهٕٛ َطًك١ أٟ ٫ تتكٝذ عايا١  ق ملسو هيلع هللا ىلصإٕ ا٭ٚاَش ٚايٓٛاٖٞ ايٛاسد٠ ع٢ً ايٓيب          

دٕٚ ساي١ ; ٚقذ تشد بـٛس٠ ايتعًٝل أٟ أْٗا َكٝذ٠ بكٝٛد; ٚيهٌ َأ ايكظاٌُ ػاٛاٖذ ٗ    
 . ملسو هيلع هللا ىلصطرلت٘ ٚسٝات٘ 

َؼشٚط١ َٚكٝذ٠ بتُهٌ ايهٌ ٚعاذّ اٚٗااس    ملسو هيلع هللا ىلصٚٗ إكاّ ناْت نتاب١ ايٓيب 
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 طاغ .، َٚا أْ٘ مل ؼـٌ ٖزٙ اؾ١ٗ اْتؿت ايهتاب١ َٔ ا٭ ملسو هيلع هللا ىلصاـ٬ف عٓذٙ 
ٚيٛ أَعٓٸا ايٓٛش ٗ إظأي١ يٛدذْا إٔ ايهتابا١ ٗ رياو ايٛاشف اؿظااغ ٚباذٕٚ      
سكٛخ ايكّٛ شلا ناْت ت٪دٟ إٍ اْؼكام ٚتؼتت ا٭١َ َلاؾّا يؿكذٖا قا٥ذٖا ، ؾٓٛشّا شلازٙ  

طشؾ٘ ٚسؾع ٜذٙ عٔ ايهتاب١ اعتُادّا ع٢ً اب٬ؽ ٚٚؿاٍٛ   ملسو هيلع هللا ىلصإـًش١ اشلا١َ غض ايٓيب 
عًا٢   ملسو هيلع هللا ىلصشات ٚنشات ٗ طٍٛ عٗاذ ايبعجا١ ايٓبٜٛا١ ، ٚخؼا١ّٝ َٓا٘      ايٛؿ١ٝ إزنٛس٠ َ

 ٚسذ٠ ا٭١َ .
اٱَا١َ ٚاـ٬ؾ١ أنجاش ٚكاٛسّا    ْعِ ، يٛ ناْت تهتب تًو ايٛؿ١ٝ ، نإ أَش             

دٗاشّا ٚأٜذتا٘    ملسو هيلع هللا ىلصعٓذ عا١َ ايٓاغ ، ٚيهٔ ٗ ْؿع ايٛقات َاا إٔ عُاش خاايـ ايآيب      
ب١ ايٛؿ١ٝ هْازاى أؿابشت َشدٛسا١ ؾاأعشض     إٔ نتا ملسو هيلع هللا ىلصعـابت٘ ٗ ريو ، سأ٣ ايٓيب 

 عٓٗا . ٚباؾ١ًُ ، ؾُٓع عُش نإ طببّا طًبّٝا ٗ إٛكٛع بذٕٚ ػو .
خِ ، ار نإ ا٭َش ٖٓاى  ٚأَا اٯ١ٜ ايؼشٜؿ١ ، ؾتؼرل اٍ قل١ٝ ا٫ب٬ؽ ٗ غذٜش             

اد ناإ ىؼا٢ َأ استاذ     ملسو هيلع هللا ىلصَطًكّا ٚبذٕٚ تعًٝل ع٢ً ػشٙ أٚ قٝذ ; ٚستا٢ إٔ ايآيب   
ايٓاغ ٚعذّ قبٛشلِ يًشل ، ؾذا٤ ايٛسٞ يذؾع ٖزا ا٫ستُاٍ،  ؾهإ ا٭َاش نُاا أسادٙ اهلل   

ٚدٌ ٚاقتلت َؼ٦ٝت٘ َٔ قبٍٛ ايٓاغ ٚعاذّ سد إٓااؾٌ ٕٛكاٛع ايتبًٝاؼ . ؾٛٗاش ٖاا        عض
رنشْا إٔ َٛكٛع اٱب٬ؽ ٗ ايػذٜش ىتًـ عٔ َٛكاٛع نتابا١ ايٛؿا١ٝ بااخت٬ف ْٛعٝٸا١      

 .  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب ا٭َش ايٓاصٍ ع٢ً 

ٖٓاى َٔ ٜذٸعٞ أْ٘ ٜتبع إٓٗر ايعكًٞ عٓذ ايٓٛش يٮسذاخ ايتاسىٝ٘ ؾٝٓهش سصٜا١              
٭ْا٘ مل   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ٖٚزا ؾٝ٘ قذ  يًشطٍٛ  اـُٝع َج٬ ٭ْٗا ػعٌ ايظًط١ يًبؼش ٕٓع أَش

 ٍ.ٜبًؼ أَت٘ َا ؾٝ٘ لاتِٗ َٔ ايل٬
َٹٔ  ا٫طتذ٫ٌٍٖٚ َٔ إُهٔ   ٛٳأ   ٘ٴ ؾٹٞ اَ٭ي ٚٳَنتٳبٓٳا َي باٯٜات ايتاي١ٝ يٓكض ٖزا اٱػهاٍ :)

ٗٳا طٳاُأٔسُٜهِ     َٳَو ٜٳأخٴازٴٚا بٹَأسظٳآٹ َٴش َقٛ ٚٳأ ٛٻ٠ٺ  ٖٳا بٹُك ٌ  ػٳ٤ٞٺ َؾخٴز ـٹ٬ّٝ يُِّه ٚٳتٳؿ  ١َّٛ َٻٛعٹ ٌ  ػٳ٤ٞٺ  ُن
ٌٳ * طٳَأؿٔشفٴ عٳٔ هٜٳاتٹ ٌٸ هٜٳا١ٺ  دٳاسٳ ايَؿاطٹكٹ ٚٳٔإٕ ٜٳشٳٚا ُن ٕٳ ؾٹٞ اَ٭سٔض بٹػٳرٔل اَؿل   ٔٳ ٜٳتٳَهبٻشٴٚ ٞٳ اٖيزٹٜ
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ٞ  ٜٳتٻخٹازٴٚٙٴ طٳابٹ٬ّٝ      ٌٳ ايػٳا ٚٳٔإٕ ٜٳاشٳٚا طٳابٹٝ ٌٳ ايشټػذٹ ٫َٜٳتٻخٹزٴٚٙٴ طٳبٹ٬ّٝ  ٚٳٔإٕ ٜٳشٳٚا طٳبٹٝ ٗٳا  َٹٓٴٛا بٹ  ٫ٖٜٴ٪
ٚٳَناْٴٛا ٗٴِ َنزٻبٴٛا بٹآٜٳاتٹٓٳا  ٚٳيٹَكاا٤ اٯخٹاشٳ٠ٹ سٳبٹَطات     رٳيٹَو بٹَأْٻ ٔٳ َنزٻبٴٛا بٹآٜٳاتٹٓٳا  ٚٳاٖيزٹٜ ٌٳ *  ٗٳا َغاؾٹًٹ عٳٓ

ِٗٔ عٹذا٬ّ      َٹأ سٴًٹاٝ  ٙٹ  َٹٔ بٳعاذٹ َٴٛطٳ٢  ّٴ  ٚٳاتٻخٳزٳ َقٛ ٕٳ *  ًُٛ ُٳ َٳاَناْٴٛا ٜٳع ٕٳ ٔإ٫ٖ  ٖٳٌ ٜٴذضٳٚ ٗٴِ  ُٳاُي َأع
ٚٳ ٗٴِ  ُٴ ٘ٴ ٫َٜٴَهًِّ ٛٳاسٷ َأَيِ ٜٳشٳٚا َأْٻ ٘ٴ خ ُٻاا      دٳظٳذٶا ٖي ٚٳَي ٌٳ *  ُٹ َٚاايٹ ٚٳَنااْٴٛا  ٙٴ  ِٗٔ طٳابٹ٬ّٝ اتٻخٳازٴٚ ٫َٜٳٗذٹٜ

ٔٳ           َٹا ٔٻ  ٚٳٜٳػؿٹاش َيٓٳاا َيٓٳُهاْٛٳ ٗٴِ َقذ كٳًٗٛا َقااُيٛا َيا٦ٹٔ ٖياِ ٜٳشسٳُٓٳاا سٳبټٓٳاا  ٚٳسٳَأٚا َأْٻ  ِٔٗ َ٘ َؾٞ َأٜذٹٜ طٴكٹ
ٕٳ َأطٹاّؿا    ٘ٹ َغلابٳا َٹا َٴٛطٳ٢ ٔإَي٢ َقٛ ُٻا سٳدٳعٳ  ٚٳَي ٔٳ *  ـَاطٹٔشٜ ٟٳ       ا َٹأ بٳعاذٹ ُٴاْٛٹٞ  ُٳا خٳًَؿتٴ ٍٳ بٹ٦ظٳا َقاا

ّٳ              ٕٻ ايَكاٛ ّٻ ٔإ ٔٳ ُأ ٘ٹ َقااٍ ابا ٙٴ ٔإَيٝا ٘ٹ ٜٳذٴاشټ ٚٳَأخٳازٳ بٹاشٳأٔغ َأخٹٝا ٛٳا ٳ  ٚٳَأيَكا٢ ا٭يا َأعٳذٹًتٴِ َأَاش سٳب ُهاِ 
ٖٛ ّٔ اي َٳعٳ ايَكٛ ٚٳ٫َ تٳذعٳًٓٹٞ  ٞٳ ا٭عذٳا٤  ُٹت بٹ ٚٳَنادٴٚا ٜٳكتٴًُْٛٳٓٹٞ َؾ٬َ تٴؼ ٍٳ اطتٳلعٳُؿْٛٹٞ  ٌٳ * َقا ُٹ ايٹ

ٌٳ   ٔٳ اتٻخٳزٴٚا ايعٹذا ٕٻ اٖيزٹٜ ٌٳ * ٔإ ُٹ ِٴ ايشٻاسٹ ٚٳَأْتٳ َأسسٳ َٓتٹَو  ٚٳَأدخٹًٓٳا ؾٹٞ سٳ ٚٳَ٭خٹٞ  سٳب  اغؿٹش يٹٞ 
     ٛ ًُا ُٹ ٔٳ عٳ ٚٳاٖيازٹٜ ٔٳ *  ٚٳَنازٳيٹو ْٳذأضٟ إُؿتٳأشٜ ٚٳرٹٖي١ْ ؾٹٞ اَؿٝا٠ٹ ايذټْٝٳا   ِٔٗ َ ٔ سٻب  ٗٴِ َغلٳبٷ  ا طٳٝٳٓٳاُي

َٳٓٴٛا ٚٳه ٖٳا  َٹٔ بٳعذٹ ِٻ تٳابٴٛا  ٖٳا َيػٳُؿاٛسٷ    ايظٻٝ ٦ٳات ثٴ َٹأ بٳعاذٹ ٕٻ سٳبٻَو  ُٻاا طٳاَهتٳ عٳأ      ٔإ ٚٳَي ِٷ *  سٻسٹاٝ
ٕٳ( ٖٳبٴٛ ِٗٔ ٜٳش ٖٴِ يٹشٳب  ٔٳ  ١َْٓ يًِّٖزٹٜ ٚٳسٳ ٖٴذٶ٣  ٗٳا  ٚٳؾٹٞ ْٴظخٳتٹ ٛٳا ٳ   .  (1)َټٛطٳ٢ ايػٳلٳبٴ َأخٳزٳ اَ٭ي

 بٗزٙ اٯٜات ع٢ً ا٭ػٝا٤ ايتاي١ٝ : ٌٖٚ َٔ إُهٔ ا٫طتذ٫ٍ
سأ٣ ْيب اهلل َٛط٢ "عًٝ٘ ايظ٬ّ" ك٬ٍ قَٛ٘ مل ٜاأَش عباذ٠ ايعذاٌ َاا داا٤ٙ       بعذ َا  -أ

 ٭ِْٗ ناْٛا َٔ إتهدلٜٔ؟
ٜعين ٖزا قذسا بتًٝؼ ْايب   ٖٚزا إٓع نإ بظبب أعُاشلِ ؾاطتشبٛا ايل٬ٍ ع٢ً اشلذ٣ ٫ٚ

 اهلل َٛط٢؟
ٝ٘ ايظ٬ّ( عٔ قَٛ٘ ٖٛ ايزٟ دعً٘ ٜعشكاٗا عًا٢ قَٛا٘    ٚطهٛت غلب َٛط٢ )عً -ب

يًهتاب بعذَا َٓع٘ ايبعض ٖٛ ديٌٝ  ملسو هيلع هللا ىلصٚئ تٗذٟ إ٫ إتكٌ ، ٚعذّ نتاب١ سطٍٛ اهلل 
 ع٢ً عذّ طهٛت غلب٘ عًِٝٗ؟

عٔ نتاب١ ايهتاب  ملسو هيلع هللا ىلص، ّهٔ اٱطتذ٫ٍ بٗزٙ اٯٜات يبٝإ عذٍٚ ايٓيب  ْعِ : اؾٛاب

                                                           

 .154-145طٛس٠ ا٫عشاف هٜ٘ ( 1)
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ايتؼشٜعٞ أٚ ايتبًٝػاٞ ٜتباع ايػاشض،  َٚاا إٔ ايػاشض قاذ        ٗ سادث١ ّٜٛ اـُٝع،  ؾايؿعٌ
    ٛ ٚسَٝا٘ بااشلذش    ملسو هيلع هللا ىلصتـاذٟ عُاش ٚبعاض ايـاشاب١ يًآيب        سايت دْٚا٘ إٛاْاع ا ٖٚا

مثش٠ ؾٝ٘،  بٌ قذ ٜؿاتح ايبااب    ٚاشلزٜإ،  ؾٝهٕٛ أَش نتاب١ ايهتاب بعذ ٖزا إاْع اـطش ٫
   ع١ْٝ٬ بإشطٌ ٗ ٖزا إٛقـ...ٖزا ا٭َش يًكذ  ٗ ايشطاي١ نًٗا ريو بعذ إٔ مت ايكذ

ّهٔ يا٘ إٔ ٜتػاكاٞ عأ     ؾإٓٗر ايعكًٞ إذٸع٢ ٖٓا ٗ تؿظرل ٖزٙ اؿادث١ ٫               
اعتباس تبع١ٝ ا٭ؾعاٍ يٮغشاض ٚايػاٜات،  ؾاإرا سايات أَااّ ايػاٜا١ عٛا٥ال َٚٛاْاع اْتؿات        

غاٜت٘ ، ٜٚهٕٛ ايبشاح عأ    ايؿعٌ ٗ ريو ايٛشف ايزٟ ّٓع٘ َٔ ؼكٝل اؿاد١ إٍ ؿذٚس
وكل غشكا٘ ٗ ايضَاإ    ايبذٌٜ ٖٛ ا٭طًٛب ا٭َجٌ ٗ ؼكٝل ايػشض بذٍ ايتؼبح بؿعٌ ٫

 ٚإهإ إعٌٝٓ.
َااع ٬َسٛاا١ َُٗاا١ ٗ ٚدااٛب ايتؿشٜاال بااٌ )اٱساد٠ ايتؼااشٜع١ٝ( ٚ)اٱساد٠                 

ايكا٥اٌ ؾًٗا٘ مل ٜؿاشم باٌ     ايته١ٜٝٓٛ( ، ٚايؿشم بُٝٓٗا َؿـٌ ٗ نتب عًِ ايه٬ّ، ٖٚزا 
ّهأ ؽًاـ    اٱساد٠ ايتؼشٜع١ٝ اييت ّهٔ ؽًٓـ إشاد ؾٝٗاا ٚباٌ اٱساد٠ ايتهٜٛٓٝا١ ايايت ٫    

 إشاد ؾٝٗا.
َٔ نتابا١ ايهتااب ٜاّٛ     ملسو هيلع هللا ىلصنٝـ ّٓع عُش ايٓب٢  : عؼش١ٜ اٱث٢ٓ ايؼٝع١ بعض ٜٚظأٍ

نأْا٘ َٓاع اهلل ؾاإرا     ملسو هيلع هللا ىلص سص١ٜ اـُٝع ، عًُا بإٔ اـ٬ؾ١ َٔ اهلل ، ؾإرا َٓع عُش ايآيب 
 طأيين إخايـ ٖزا ايظ٪اٍ نٝـ أسد عًٝ٘؟

 : ٚس٬ّ ْكلّا ايظ٪اٍ ٖزا ع٢ً هاب
إرٕ نٝـ قتٌ ايٓاغ ا٭ْبٝا٤ ٚايكتٌ أػذ َٔ َٓع نتاب١ نتاب ؾٌٗ َعٓاٙ  : ؾٓكٍٛ ْكلّا أَا

 أِْٗ قتًٛا..
ٍ         ْعِ اهلل  ، ّهٓو إٔ تكاٍٛ إٕ ٖازا ايؿعاٌ نأْا٘ سد عًا٢ اهلل باشدٙ عًا٢ سطاٛ

 قزٚس ؾٝ٘... ٚاؿًٝٛي١ بٝٓ٘ ٚبٌ نتاب١ ايهتاب إزنٛس. ٖٚزا إع٢ٓ ؿشٝح ٫ٚ ملسو هيلع هللا ىلص
إٕ ايٛاٖش َٔ ايشٚاٜات ايٛاسد٠ ٗ سص١ٜ ّٜٛ اـُٝع إٔ نتاب١ ٖزا ايهتاب مل تهٔ  : ٚس٬ّ

ع٢ً مٛ ايٛدٛب إطًل،  ٚإِا ناْت ع٢ً مٛ ايٛدٛب إؼشٚٙ  ،  َع٢ٓ إٔ نتاب١ ٖازا  
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ّ ناْت َعًٓك١ ع٢ً قبٛيا٘  ايهتاب  با٘،  ٚعٓاذَا سـاًت إعاسكا١ ٚإُاْعا١ َأ        ٚا٫يتاضا
ٚاتٗاَ٘ بااشلذش اْتؿا٢ ايٛداٛب ٗ نتابا١ ٖازا       ملسو هيلع هللا ىلصايبعض ، ٚٚٗش ايكذ  بأ١ًٖٝ ايٓيب 

ايهتاب،  خؼ١ٝ احملزٚس ا٭ندل بإٔ ٜطاٍ ٖزا ايكذ  ايٓب٠ٛ ْؿظٗا ،ٚتباذأ سايا١ ايتؼاهٝو    
َٔ ؾت١ٓ ايتٓاصع ٚايًػ٘ ايزٟ  يزٟ ٜعين ايذخٍٛ ٗ ؾت١ٓ أندلبأؿٌ ايٓب٠ٛ ٚايشطاي١، ا٭َش ا

إٍ إخاشادِٗ َأ سذشتا٘     ملسو هيلع هللا ىلص.. َٚأ ٖٓاا طااسع ايآيب     ملسو هيلع هللا ىلصٗ سذاش٠ ايآيب    ُأثرل
ٜٓبػٞ عٓذ ْيب تٓاصع( ، خؼ١ٝ إٔ ٜطاٍ ٖزا ايٓضاع أؿٌ ايٓب٠ٛ ْؿظٗا،  ٚؿشٸ  شلِ )بأْ٘ ٫

 طابكّا. ملسو هيلع هللا ىلصَؿاؿٌ ١َُٗ َٓٗا نإ قذ أسطاٙ ايٓيب  أٚ
طٛا٤ سكٞ ايظاَعٕٛ بزيو أّ  -إ٫ يٛ ناْت نتاب١ ٖزا ايهتاب ٚادب١ َطًكّا ٚ

 .  ملسو هيلع هللا ىلصمل ٜشكٛا يهتب ايٓيب 
ٖزا ايهتاب ٚمل ُٜٗ٘ ٗ ريو يػ٘ اي٬غطٌ أٚ ْضاع إتٓااصعٌ ٜٚٛاؿاٌ ٖا٪٤٫    
قذسِٗ ؾا٢ طاٝذْا عُاش "سكا٢ اهلل عٓا٘ " ؾٝكٛيإٛ : ٚعًا٢ هٜا١ سااٍ.. ٫ ْاش٣ ٚدٗاّا            

عُش ٗ ٖزٙ ايٛاقع١ ٚتٛدٝٗ٘ تًو ايهًُا١ ايكاطا١ٝ )ٜٗذاش( يًذٓااب      ي٬طتػشاب َٔ ؾعٌ
ٚياٝع تؼاهٝه٘ بٓبا٠ٛ     ملسو هيلع هللا ىلص، ؾكذ إعتاد عُش ٖزٙ ايتـشؾات َع ايآيب  ملسو هيلع هللا ىلصا٭قذغ 

َٔ ثٛب٘ عٓذ ؿ٬ت٘ عًا٢ عباذاهلل بأ     ملسو هيلع هللا ىلصٗ ؿًح اؿذٜب١ٝ أٚدزب٘ ايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 
 أبٞ بأقٌ ؾٛاع١ ٚػٓاع١ َٔ ٖزا ايؿعٌ.
كبٍٛ ايـشاب١ ، ٜعاين اطتؼااس٠ ٭ؿاشاب١، ٚا٫ أٟ     ْعِ ٚدٛب َؼشٚٙ ٚيهٔ ب

 -سظاب سأٜهاِ    –عاقٌ ٜكٍٛ إٕ سطاٍٛ اهلل ٜؼاذلٙ قباٍٛ ٔظا١ أٚطات١ َأ إٓااؾكٌ        
 طٝكٛيٕٛ ٫، ستُا.

ٚسهاٜتهِ قتٌ ا٭ْبٝا٤ ٖزٙ غرل َكبٛي١ ٭ٕ سطٍٛ اهلل ٖٛ خامت ايٓبٌٝ ٚي٘ ٚكاع  
ٔ إٔ هعاٌ اهلل أٚاَاشٙ ؼات َاضاز     ّها  خاق ٚأسهاّ خاؿ١ ؾكذ اْكطع ايٛسٞ بعذٙ، ٫ٚ

 طبشاْو ٖزا بٗتإ عِٛٝ . طت١ إٕ ػا٩ٚا قبًٛا ٚإٕ مل ٜؼا٩ٚا سؾلٛا. ٔظ١ أٚ
 اؾٛاب :

ٜٛٗش َٓٗاا عًُٝا١ إطتؼااس٠ ٭ٕ عُاش ٜـاٛس       قذ رنشْا يو طابكّا إٔ ايٛاقع١ ٫           
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 خات٬ف ا٫ٜٓبػاٞ   بعذ ريو ٜطشدِٖ ٜٚكاٍٛ شلاِ ٫   ملسو هيلع هللا ىلصبأْ٘ ٜٗذش ٚايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 
٭ٕ ٗ نٌ اطتؼاس٠ ٫باذ إٔ   ا٫خت٬فعٓذ ايٓيب ؾًٛ ناْت ع١ًُٝ اطتؼاس٠ يكبٌ ايشطٍٛ 

 .ا٫خت٬فوـٌ 
             ٚ طات١ باٌ قًٓاا إٔ     ٚمٔ مل ْكٌ إٔ نتاب١ ايهتاب ناْت َؼشٚط١ بكباٍٛ ٔظا١ أ

ّ نتاب١ ايهتاب َعًك١ عًا٢ قبٛيا٘    ّ با٘ َعٓا٢    ٚا٫يتاضا سـاٌ   با٘ َأ اؾُٝاع ٕٚاا     ا٫يتاضا
 ا٫خات٬ف َٔ ايبعض نؼـ ريو عأ عاذّ قباٍٛ اؾُٝاع ٖٚازا طاٝ٪دٟ إٍ        ا٫خت٬ف

 بايٓب٠ٛ يزا أعشض عٓ٘.
ٚأَا اعذلاكو ع٢ً ايذيٌٝ ايزٟ رنشْا ؾًِ ٜٛٗش يٓا ٚدٗ٘ ؾٓشٔ قًٓا إٔ ايهتاب 

طت١ نُا تشٜذ تـٜٛش ريو . بٌ إٕ ايهتااب   قبٍٛ ٔظ١ أٚ نإ َؼشٚطّا بكبٍٛ اؾُٝع ٫
ٜهٕٛ َٔ نتابت٘ ْكلاّا يًػاشض ٚباباّا يًطعأ بـاش١       طّا بكبٍٛ اؾُٝع عٝح ٫نإ َؼشٚ

ع٢ً نتابت٘ ٚإؿشاسِٖ ع٢ً أْا٘ ٜٗذاش )أعاٛر بااهلل( ؾاتح       ملسو هيلع هللا ىلصايكشهٕ ؾإٕ إؿشاس ايٓيب 
يباب ايت١ُٗ إٍ ايكشهٕ ؾإِْٗ طٛف ٫ ٜأيٕٛ دٗذّا َٔ أدٌ ايٛؿٍٛ إٍ غاٜتِٗ َٔ إتٗااّ  

ـشٕٚ ع٢ً اتٗاَ٘ بٗزا ايبعض َٔ ايٛسٞ غـاٛق  ٜكت بهٌ ايٛسٞ ٫ٚ ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 
. ؾٗزا ٖٛ ايؼشٙ إكشٕٚ بهتاب١ ايهتاب ٖٚاٛ  ملسو هيلع هللا ىلصايهتاب ٚيزا أعشض عٓ٘ سطٍٛ اهلل 

 ؾُٗت٘ . ػشٙ عكًٞ ٫صّ يٛ

ٚإِا يٛدٛد ايتٓااصع ٚنجاش٠    ا٫خت٬فمل ٜكُِٝٗ جملشد  ملسو هيلع هللا ىلصقذ رنشت إٔ ايٓيب          
تاب ٜطشدِٖ ثاِ أناإ سطاٍٛ اهلل ؿا٢ً اهلل عًٝا٘      ايًػ٘ ٚإ٫ ؾُا رْب إٛاؾكٕٛ ع٢ً ايه

عًِٝٗ ايتٓاصع ٚنجش٠ ايًػ٘ ٜٚذلى اْهاس إٓهش ا٭ندل ٖٚٛ عـٝإ أٚاَشٙ ٜعين  ٚطًِ ٜٓهش
ٌٖ ٜٓهش إٓهش ا٭خـ ٜٚذلى إٓهش ا٭ػذ َجٌ َٔ ٜؼاٖذ ػخف ٗ ْٗاس سَلإ ٜاذخٔ  

عًٝ٘ اؾطاسٙ ٌٖ هٛص َجٌ رياو  ٜٓهش  ؾٝكٍٛ ي٘ ٫ٜٓبػٞ يو ايتذخٌ ؾإْ٘ َلش بايـش١ ٫ٚ
ع٢ً سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٚتؿظرلنِ يًهتاب أْ٘ طٝ٪دٟ يًتؼاهٝو ٗ ايكاشهٕ   

ٚاعتكااد ْؿاام أنجاشِٖ ٚاعتكااد إٔ      ملسو هيلع هللا ىلصؾٗٛ ْادِ عٔ ط٤ٛ ٚٓهِ بـشاب١ سطاٍٛ اهلل  
 ا مٔ ٫ٖ٪٤٫ إٓاؾكٌ ِٖ َٔ شلِ اؿٌ ٚايعكذ ٚايتأثرل ٚايطاع١ شلِ َٔ ْٝع إعاؿشٜٔ ٖٚز
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 .ملسو هيلع هللا ىلصْكٍٛ ب٘ ٜٚؼٗذ اهلل إْٓا قًٓا ريو َا عًُٓاٙ َٔ ايكشهٕ َٚٔ طرل٠ سطٍٛ اهلل 
أَااا ايكااٍٛ إٔ ايااذع٠ٛ يهتاباا١ ايهتاااب ناْاات إطتؼاااس٠ ٚمل ٜهاأ عًاا٢ طاابٌٝ             

رنشٙ ايبخاسٟ َٔ سذٜح ابٔ عباغ ٜؿٗاِ خا٬ف رياو،     ايٛدٛب، ٗ سٌ ايزٟ ٜكشأ َا
ٚبٌ نتاب٘، ؾابٔ عباغ مل  ملسو هيلع هللا ىلص نٌ ايشص١ٜ َاساٍ بٌ سطٍٛ اهللؾابٔ عباغ ٜكٍٛ ايشص١ٜ 

ٜؿِٗ إٔ ا٭َش اطتؼاس٠ ٚإ٫ ٕا قاٍ ايشصٜا١ ناٌ ايشصٜا١، ٚنازيو مل ٜؿٗاِ َأ رياو غارل         
 ايٛدٛب ٚإ٫ ٕا قاٍ نًُت٘ تًو . 

ٜهٕٛ ا٭َش ٚدٛبّٝا ٚياٝع يٲطتؼااس٠ ، ٚؾٝا٘ أَاش َأ سطاٍٛ اهلل        ثِ نٝـ ٫            
 وـٌ ايل٬ٍ؟  ايهتاب ٚإٔ بهتاب١ ٖزا ايهتاب ٫ سباإسلا ملسو هيلع هللا ىلص

؟ ملسو هيلع هللا ىلصثِ ٕارا ٜطشدِٖ َٔ عٓذٙ؟  ٌٖٚ سـًت سا٫ت طاشد َأ سطاٍٛ اهلل    
 ٌٖٚ سـٌ َٔ إْظإ عادٟ ؾل٬ّ عٔ نْٛ٘ ْبّٝا إٔ ٜظتؼرل أسذّا ٚاٱطتؼاس٠ تعاين رناش  

ٗ سأٜهِ ،  ٕارا اختًؿتِ هسا٤ َتعذد٠ ثِ بعذ ريو ٜكّٛ ٖزا ايؼخف بطشدِٖ ٜٚكٍٛ شلِ 
 ؟ .ملسو هيلع هللا ىلصٌٖ ٜعكٌ ريو َٔ إْظإ ؾل٬ّ عٔ ايٓيب 

إٔ َا تطشس٘ َٔ سأٟ بعذَا ٜكاسب ا٭يـ ٚا٭سبعُا١٥ ط١ٓ َٔ اشلذش٠ ع٢ً إٔ              
ا٭َش نإ اطتؼاس٠ ع٢ً خا٬ف ؾٗاِ َأ عاؿاش اؿادثا١ ناابٔ عبااغ ٚخا٬ف ايٛٗاٛس          

اؿادثا١ ٚخًٖٛاا باإش٠ َأ يؿٛا١      ايٛاكح يًػ١ ايعشبٝا١ اياٛاسد٠ ٗ ايشٚاٜاات ايايت ْكًات      
عًا٢ أْا٘ ناإ أَاشّا َأ       ملسو هيلع هللا ىلصٚايكشه٥ٔ اؿاؾ١ َٔ ؾعٌ سطاٍٛ اهلل   َذاٚي١  اطتؼاس٠ أٚ
 .ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 
ْٚكٍٛ أْ٘ يٛ طًِ إٔ ابٔ عباغ "سكٞ اهلل عٓ٘" ٜش٣ إٔ ايهتااب ٚاداب ؾٗاٛ                

اؿادثا١ ٖاٛ أؾكا٘    ادتٗاد َٔ ابٔ عباغ ٖٚٛ َعاسض بادتٗاد َجً٘ ٫ٚػاو إٔ َأ عاؿاش    
 . َٚشادٙ َٔ ايهتاب ملسو هيلع هللا ىلصبكٍٛ سطٍٛ اهلل 

ايؼٝع١  يًشادث١ ؾُعًّٛ عٓ٘ سب٘ ٚتكذّ٘ يًؼاٝخٌ   ٜزٖب يتؿظرل ٚابٔ عباغ ٫
سكاٞ اهلل عُٓٗاا ؾًاِ ٜؿٗااِ َأ ايهتااب أْٗااا َا٪اَش٠ عًا٢ ايااذٜٔ نُاا تازٖبٕٛ ايٝاا٘ ،          

ٌ ) يأ تلاًٛا ( ٚ   ٚغـٛق نٕٛ ايهتاب ئ وـٌ بعذٙ ك٬ٍ لذ إٔ ا٭يؿاٚ دا٥اش٠ با  
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ٚقاذ ٚسدت ٗ ايـاشٝح    ا٭خارل٠ )٫تلًٕٛ ( ٚ ) ٫ٚتلًٛا ( ٚبُٝٓٗا ؾشم إر يٛ ناْات  
أٜلا ؾٗٞ َع٢ٓ ايٓٗٞ عٔ ايل٬ٍ ٚيٝظت خدلا ٚيهأ ياٛ طاًِ أْٗاا خادل ؾٓعاٛد ٭ؿاٌ        
ايظ٪اٍ إؼهٌ يذٜهِ ٚمل أدذ ي٘ إداب١ َكٓع١ عٓذنِ ٖٚٛ إرا نإ ايهتاب بٗزٙ ا٭ُٖٝا١  

ٕٚارا ٜؼشٙ بكبٍٛ اؾُٝع َ٪ٌَٓ َٚٓاؾكٌ ٌٖٚ طٝظًِ  ملسو هيلع هللا ىلصمل ٜهتب٘ سطٍٛ اهلل ؾًُارا 
خـٛؿا َٔ إٓاؾكٌ ايزٜٔ َٔ إعًّٛ أِْٗ ٜشٜذٕٚ ايل٬ٍ يٮ١َ ٚئ ٜكبًاٛا   إعاسك١َٔ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصب٘ قطعا َٚٔ ِٖ ست٢ ٜـبح يذِٜٗ سل ايٓكض ) ايؿٝتٛ ( ٭ٚاَش اهلل ٚسطٛي٘ 
ٗٞ بظبب أْ٘ ٫ ٜٓبػٞ عٓذ ْيب تٓاصع ٚايتٓاصع قَٛٛا ؾ ملسو هيلع هللا ىلصأَا قٍٛ سطٍٛ اهلل 

 غرل ا٫خت٬ف .
 ٭َاشٙ ) ٚاْهااس   ا٫طاتذاب١ مل ٜٓهش عاذّ   ملسو هيلع هللا ىلصٜٚذٍ ع٢ً ريو إٔ سطٍٛ اهلل 

 إٓهش ٚادب ( ٚأِا أْهش ايتٓاصع .
٭َشٙ ٜٚزٖب يٝٓهاش ايتٓااصع    ا٫طتذاب١ؾٌٗ هٛص ع٢ً ايٓيب إٔ ٜذلى اْهاس عذّ 

يتظ١ٜٛ بِٝٓٗ ؾًٛ نإ قٛي٘ أَشّا ٫ث٢ٓ ع٢ً َٔ اطتذاب ٫ٚػاتذ  بإقا١َ اؾُٝع َٔ عٓذٙ ٚا
ْهرلٙ ع٢ً َٔ سؾض ٖزا ا٭َش ايٛاكح ٕٚا اطاتذاب شلاِ ٗ َٓعا٘ ٖٚاٛ َعـاّٛ عأ إٔ       
ٜظتذٝب شلِ ٫ إٔ ٜظٟٛ بِٝٓٗ ٗ اؿهاِ َٚاا رْاب ايازٜٔ سأٚ نتابا١ ايهتااب إ٫ أْٗاِ        

ع٢ً طبٌٝ ايٛدٛب ٚأٟ َٓهش ٗ رياو   اطتذابٛا ٭َش اهلل ٜتلح َٔ ٖزا إٔ ا٭َش مل ٜهٔ
 . ملسو هيلع هللا ىلصٚقذ قاٍ تعاٍ )) ٚػاٚسِٖ ٗ ا٭َش (( ٖٚزا يٝع تعـبا ٚإِا ثك١ باهلل ٚسطٛي٘ 

 أ٫ّٚ: ابٔ عباغ ٖٔ عاؿش اؿادث١ ٫ نُا ٜٛٗش َٔ ن٬ّ ايشاؾل١ َٔ أْ٘ مل ٜهٔ َعاؿشّا. 
شدٛع إيٝا٘ ٗ إعلا٬ت   ثاّْٝا: َٔ ٖٛ ايؼخف ايزٟ ٖٛ اؾك٘ َٔ ابٔ عباغ سدل ا٭١َ ٚإ

ٚايزٟ دعًت٘ ف٫ّٛٗ نٝـ ٜكذّ قٍٛ ٖزا اجملٍٗٛ ع٢ً َٔ دعا ي٘ ايٓيب بإٔ ٜؿكٗ٘ ٗ ايذٜٔ 
 ٜٚعًُ٘ ايتأٌٜٚ ثِ أٜٔ ٖٛ ٖزا ايكٍٛ باٱطتؼاس٠ َٔ قبٌ َٔ تذعِٝٗ.

ثايجّا: ابٔ عباغ عٓذنِ وب ايؼٝخٌ ، ٚيهٔ عٓذْا ابٔ عباغ َٔ إاٛايٌ ٭َارل إا٪ٌَٓ    
 ٔ خًف أؿشاب٘ ،ٚقذ ٫ٚٙ ع٢ً بعض ا٭َـاس.َٚ

سابعّا: ابٔ عباغ َٔ إذاؾعٌ عٔ سل أَرل إ٪ٌَٓ ٗ اـ٬ؾ١ َٚا تٓظب٘ إيٝ٘ َٔ أْ٘ مل ٜؿِٗ 
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إٔ ٖٓاى َ٪اَش٠ َٔ اؾذلا٤اتو ٚإ٫ ؾُا َع٢ٓ قٛي٘ ايشص١ٜ نٌ ايشص١ٜ، ٚتبٌ دَٛعا٘ اؿـا٢   
 يٛمل ٜهٔ ا٭َش سص١ٜ نُا ٚؿؿٗا.

قبح احملا٫ٚت ٱك٬ٍ اٯخاشٜٔ إٔ تؿاذلض إٔ إاشاد َأ ) ٫ ( ٗ اؿاذٜح      خاَظّا: َٔ أ
ايٓا١ٖٝ ٚيٝظت ايٓاؾ١ٝ ٚػاًٖت عُذّا ٚسٚدٖا ٗ ؿاشٝح ايبخااسٟ َٚظاًِ بـاٝػ١ ) يأ      
تلًٛا ( اييت يٝع ؾٝٗا فاٍ يًٓٗٞ دٕٚ ايٓؿٞ ٚبـٝػ١ )٫تلًٕٛ( نُاا ٗ ؿاشٝح َظاًِ    

 ٚاييت يٝع ؾٝٗا فاٍ يًٓٗٞ أبذّا.
دطّا: ٫بذ إٔ تـٌ َعٓا َٔ خ٬ٍ ٖزٙ ا٭سادٜح ايـشٝش١ إٔ ايشطٍٛ أساد إٔ ٜهتاب  طا

نتابّا ثِ عذٍ عٔ ريو بظبب إعاسك١ بٌ طشٜك١ إعاسك١ اييت سـًت بٌ ايـشاب١ نُاا  
ؾِٗ ريو ايـشاب١ ٚايتابعٕٛ ٚعًُا٤ إزاٖب ْٝعّا ٚأتٝت أْت بٗٛاى تشٜذ إٔ تًٟٛ عٓإ 

مل ٜشد إٔ ٜهتب نتابّا كايؿّا بزيو عك٤٬ ايكّٛ ٚعًُا٤ِٖ  ملسو هيلع هللا ىلصيب ايهًُات يتكٍٛ إٔ ايٓ
َظتذ٫ّ بايٓتٝذ١ اييت سـًت َٔ عذّ نتاب١ ايهتاب ، ٚبزيو دعًت ايٓيب ناٯي١ إرا أساد 
ػ٦ّٝا ٫بذ إٔ ٜظتُش بٗا إٍ ايٓٗا١ٜ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تػٝرل ست٢ يٛ نإ نتاب١ ايهتاب ٫ 

ٜهتب ايهتاب ، بٌ دعًت رياو ستُاّا عًا٢ اهلل تعااٍ َأ      تٓؿع بٌ طتلش ٚؼتِ عًٝ٘ إٔ 
ٜكباٌ ايتػاٝرل إَاا نتابا١ ايهتااب ٚإَاا عاذّ نتابا١          عذّ اٱوا٤ يشطٛي٘ إ٫ بؼ٤ٞ ٚاسذ ٫

ايهتاب ٫ٚ فاٍ عٓذى ٭ٕ ٜهٕٛ نتاب١ ايهتاب َؼشٚطّا عـاٍٛ ايٓؿاع َأ ٚسا٤ نتابتا٘     
 ع٢ً نتاب١ ايهتاب. ٚتبٌ عذّ ايٓؿع تبك٢ أْت َـشّا ا٫ختٝاسٚإرا سـٌ 

ايهتاب ٚأؿشٸ  ملسو هيلع هللا ىلص٫ٚتعرل أد٢ْ ايتؿات١ إٍ َا نإ وذخ يٛ نتب سطٍٛ اهلل            
ٚبايتايٞ طعّٓا بايٓب٠ٛ ٚسدّا يًٛسٞ  ملسو هيلع هللا ىلصعُش َٚٔ َع٘ ع٢ً أْ٘ نإ ٖزٜاّْا َٔ سطٍٛ اهلل 

ـاٝب١  ٚايكشهٕ ، ٭ْ٘ طٝذٛص عًٝ٘ اشلزٜإ ٚبزيو ْكض يػشض ايشطاي١ ٖٚذّ شلا ، ٖٚازٙ َ 
 أعِٛ َشات َٔ َـٝب١ َٓع ايهتاب؟ 

سـٌ تٓااصع ٚياٝع    طابعّا: َٔ عذٝب أَشى أْو تؿشم بٌ ايتٓاصع ٚا٫خت٬ف ؾتذعٌ َا
٭دٌ ايتٓاصع ٚاٱٸ ؾباٱخت٬ف ٫ ول يشطاٍٛ   ملسو هيلع هللا ىلصاخت٬ف ٚيزيو طشدِٖ سطٍٛ اهلل 

اسٙ بهتابا١  اهلل طشد ا٭ػخاق ع٢ً أطاط٘ َٚع ريو ٫تكبٌ َٔ سطٍٛ اهلل إٔ ٜػرل َأ قاش  
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ايهتاب ، ؾع١ًُٝ ايتٓاصع قذ سـًت باٌ ايـاشاب١ ٭ٕ ايطاشد قاذ سـاٌ ؾعا٬ّ ؾٗاٌ َأ         
بهتاب١ ايهتاب ست٢ ياٛ داش٣ ا٭َاش إٍ خاشٚز بعاض ايـاشاب١ عأ         ا٫طتُشاسايـشٝح 

 باشلذش؟  ملسو هيلع هللا ىلصايذٜٔ ٚاتٗاّ ايشطٍٛ 
زٟ تطٛس إٍ ثآَّا: يكذ طك٘ ا٭َش بعذّ سـٍٛ ػشٙ نتاب١ ايهتاب ٚبٛؿؿ٘ بأْ٘ ٜٗذش اي

خ٬ف بِٝٓٗ ٚايظبب ٖٛ يٝع اخات٬ف ايـاشاب١ ؾُٝاا بٝآِٗ أ٫ّٚ ٚبايازات باٌ سًٝٛيا١        
 ٚا٫طاتذاب١ بعلِٗ َٔ نتاب١ ايهتاب َٚٔ ػشٚٙ إْهاس إٓهش ٖٛ ايتاأثرل عًا٢ ايظااَعٌ    

ؾٝظك٘ ايٓٗٞ عٔ إٓهش نُا ٖٛ َكشس ٗ قً٘ ٗ نتب ايؿك٘  ا٫طتذاب١يًٓٗٞ ٚأَا َع عذّ 
 ملسو هيلع هللا ىلصد إرٕ يًٓٗٞ عٔ إٓهش بايتـٛس ايزٟ تشٜذٙ ٚإٕ نإ ْؿع طشد سطٍٛ اهلل ؾ٬ َٛس

 شلِ نافٺ ٗ ايبٝإ ٚأَا ايعكٛب١ إاد١ٜ نايكتاٌ َاج٬ّ ؾٗاٛ ٖاا مل ٜظاع يا٘ ٚقات سطاٍٛ اهلل        
 بعذ إٔ اْتكٌ إٍ سب٘. ملسو هيلع هللا ىلص

ّهٔ ايؿـٌ بإٔ ع١ًُٝ ايطاشد ٖاٞ يًتٓااصع ؾكا٘ دٕٚ عاذّ إسلااسِٖ يًاذٚا٠         تاطعّا: ٫
شلِ ٚقٛشلِ أْ٘ ٜٗذش ا أعٛر باهلل ، أطاغ اؿادث١ ؾهاْت َٔ إٓهش  اَتٓاعِٗيهتـ ، ٭ٕ ٚا

ايزٟ ٖٛ أػذ تأثرلّا َٔ ايه٬ّ ٚاختٝاس ا٭طًٛب ا٭ػذ ٖٚٛ ايطشد ٜاذٍ عًا٢ عاذّ ْؿاع     
ٍ هٛص ٗ ايٓٗٞ عأ إٓهاش    ايه٬ّ َعِٗ ، ٭ْ٘ ٫ َأ إشتبا١ ا٭كاعـ إٍ إشتبا١      ا٫ْتكاا

٫ َع عذّ ْؿع إشتب١ ا٭ػذ ٚاؾذلاكو إٔ ايطشد نإ يًتٓاصع ؾك٘ دٕٚ اياشدع  ا٭ػذ ، إ
 عٔ عذّ إتٝاِْٗ بايذٚا٠ ٚايهتـ ، تأٌٜٚ يًشذٜح سظب أٖٛا٤ى ٚسغباتو.

عاػشّا: يٝع ٖٓاى رْب يًزٜٔ أسادٚا نتاب١ ايهتاب ، ٚ إِا ايزْب رْب ايزٜٔ َٓعٛا َٓ٘ ، 
اهلل إ٫ إٔ ؿدلٚا ع٢ً عذّ نتاب١ ايهتاب ٚبايتايٞ  َٚا نإ َٔ أٚي٦و إطٝعٌ ٭َش سطٍٛ

سـٍٛ ايل٬ٍ يٮ١َ ٚطٝٓايٕٛ دضا٤ِٖ ع٢ً ؿدلِٖ راى ٚطٝتشٌُ َٔ ساٍ بٌ سطاٍٛ  
 اهلل ٚبٌ نتاب١ ايهتاب ايٛصس نا٬َّ ع٢ً إك٬ٍ ا٭١َ.

ػاٛس٣ ، ٚإٔ سطاٍٛ اهلل    اٖاٌ َااتضاٍ َـاشّا عًا٢ إٔ ا٭َاش      اؿادٟ عؼش: بعذ نٌ ٖاز 
 ٟ َٔ ٜكٍٛ ي٘ أْو تٗذش  .أخز بشأ ملسو هيلع هللا ىلص

ٜهٕٛ دٛابو تعـبّا ٕزٖبو ٚأْت تٓطًل َٔ قٓاعاتو إظبك١ ٚتشٜذ  ايجاْٞ عؼش: نٝـ ٫
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ا٭َا١ ٚتشْاإ ايكاشهٕ ، ٚإرا     ؼًُٝٗا يًٓـٛق ، ست٢ يٛ أقتل٢ ا٭َاش اٱطاا٠٤ إٍ سادل   
١ أٚ ستا٢ ياٛ   أقتل٢ ا٭َش كايؿ١ قٛاعذ ايًػ١ ايعشب١ٝ ٚاعتبااس د٫يتٗاا ْاٖٝا١ ٚيٝظات ْاؾٝا     

بايكٍٛ بأْ٘ ٜٗذش ٚاشلذف ٖاٛ ايٛؿاٍٛ إٍ عاذّ     ملسو هيلع هللا ىلصاقتل٢ ا٭َش اٱطا٠٤ يشطٍٛ اهلل 
 اٱطا٠٤ يعُش ٚتٓضٜٗ٘ ٚايبكا٤ ع٢ً سايت٘ ايكذط١ٝ عٓذنِ  

ايجايح عؼش: يٝع ٭سذ سل ايٓكض )ايؿٝتٛ (، ٚيهٔ اهلل أعطا٢ يٲْظاإ سال ا٫ختٝااس ،     
ٖ٪٤٫ ايزٜٔ سدٚا ع٢ً سطاٍٛ   هؿش ، ٚقذ أختاسؾإٕ ػا٤ إٔ ٜ٪َٔ ٚإٕ ػا٤ إٔ ٜعـٞ ، ٜٚ

ع٢ً اٱّإ ٖٚزا َؿاد هٜات نجرل٠  ملسو هيلع هللا ىلصأَشٙ إٔ ٜعـٛا ٜٚهؿشٚا ؾ٬ هدلِٖ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
 ٗ ايكشهٕ ، ؾشادع.

ايشابع عؼش: يكذ ٚسد ايٓٗٞ عٔ ايٓيب َٔ ايـ٠٬ عًٝ٘ ايـ٠٬ ايبذلا٤ ٖٚٞ إٔ تـًٞ عًٝا٘  
 سبو ٭ٌٖ بٝت٘ ا٭طٗاس. دٕٚ إٔ تـًٞ ع٢ً هي٘ ، ٖٚزا ٜهؼـ عٔ عذّ

عًٞ )عًٝ٘ ايظ٬ّ ( بتكذِٜ ايهتـ ٚايذٚا٠ إٍ سطٍٛ اهلل  ٕارا مل ٜبادسٖٚٓا ٜتبادس ايظ٪اٍ: 
 ؟ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلصٗ سٚا١ٜ سص١ٜ اـُٝع لذ إٔ نجرل َٔ ايـشاب١ ٚنجرل َٔ أقشبا٤ ايآيب              
ٛقاـ ٚايظا٪اٍ مل مل   )عًٝ٘ ايظ٬ّ( ٚعُ٘ ايعبااغ نااْٛا ٗ رياو إ    ٚبا٭خف اٱَاّ عًٞ

أساذ ا٭ؿاشاب نعُااس بأ ٜاطاش أٚ أباا رس        اٱَاّ عًٞ)عًٝ٘ ايظ٬ّ( أٚ ايعباغ أٚ ٜبادس
 ٚغرلِٖ َٔ تكشٜب ايذٚا٠ ٚايكًِ إٍ سطٍٛ اهلل؟

 ٚدٛاب ريو عٓذ ايؼٝع١ :
 إ٪ٌَٓ )عًٝ٘ ايظ٬ّ( نإ َٛدٛدّا ٗ ٖزٙ اؿادث١... ٫ ٜعًِ إٔ أَرل -1
ّهأ إٔ ْتـاٛس إٔ اٱَااّ عًاٞ )عًٝا٘ ايظا٬ّ( أٚ ايـاشاب١         ٙ ٫ٚيٛ طًُٓا بٛدٛد -2

ساٌ أَاش باإخشاز ناٌ َأ ؾا٢ ايػشؾا١         ملسو هيلع هللا ىلصايٓذبا٤ ّهِٓٗ إٔ ىايؿٛا قٍٛ سطٍٛ اهلل 
 ٚإعشاك٘ عٔ طًب٘ ا٭ٍٚ ظًب ايهتـ ٚايذٚا٠ يًهتاب١.

ؾإٕ طًب ايهتـ ٚايذٚا٠ ٗ باد٨ ا٭َش أعكب٘ ْضاع باٌ ؾاشٜكٌ : ؾشٜال ٜكاٍٛ:     
نتابّا ئ تلًٛا )بعذٙ أبذّا(  ٚؾشٜال   ملسو هيلع هللا ىلصٛا ايهتـ ٚايذٚا٠ يٝهتب يهِ سطٍٛ اهلل أطًب
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باشلذش، ٖٚاٛ ايؿشٜال ايازٟ ٜتضعُا٘ عُاش ٗ       ملسو هيلع هللا ىلصهخش ّٓع َٔ ريو ٜٚشَٞ سطٍٛ اهلل 
قاي٘ عُش.. ٚنإ ْتٝذ١ ٖزا ايٓضاع إٔ أَش  ٖزٙ اؿادث١ ،ٚنإ ٖزا ايؿشٜل ٜكٍٛ: ايكٍٛ َا

ٜٓبػاٞ ايٓاضاع عٓاذ     أْا٘ ٫  ملسو هيلع هللا ىلصَأ ايػشؾا١ ٚؿاشٸ      بإخشاز اؾُٝع ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 
إٔ ىايـ  –طًُٓا بٛدٛدٙ  يٛ –إ٪ٌَٓ )عًٝ٘ ايظ٬ّ(  ٜـح َٔ أَرل ٫أْيب... ؾبعذ ٖز 

 ٖزا ا٭َش ايٓبٟٛ ا٭خرل.

قُذ بٔ إبشاِٖٝ بٔ إطشام قاٍ : سذثٓا قُذ بٔ ٓذإ ايـٝذ٫ْٞ قاٍ : سذثٓا 
ذ بٔ َظ١ًُ ايٛاططٞ قاٍ: سذثٓا ٜضٜذ بٔ ٖاسٕٚ قاٍ: أخدلْاا خاياذ اؿازا٤ عأ أباٞ      قُ

ثِ أغُٞ ع٢ً سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚهي٘  » ق٬ب١ عبذاهلل بٔ صٜذ اؾشَٞ عٔ ابٔ عباغ:
ٚؿا٢ً بايٓااغ ،    ملسو هيلع هللا ىلصؾذخٌ ب٬ٍ ٖٚٛ ٜكٍٛ: ايـا٠٬ سٓاو اهلل، ؾخاشز سطاٍٛ اهلل     

يٞ عًٞ بٔ أبٞ طاياب ٚأطاا١َ بأ صٜاذ ، ؾذاا٤ا ؾٛكاع       ٚخؿـ ايـ٠٬ . ثِ قاٍ: ادعٛا 
ٞٷ "عًٝ٘ ايظ٬ّ" ، ٚا٭خاش٣ عًا٢ أطاا١َ ثاِ قااٍ:       ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚهي٘ ٜذٙ ع٢ً عاتل عً

 اْطًكا بٞ إٍ ؾاط١ُ.
ؾذا٤ا ب٘ ست٢ ٚكع سأط٘ ٗ سذشٖا ، ؾإرا اؿظٔ ٚاؿظٌ عًُٝٗا ايظا٬ّ                 

أْؿظٓا يٓؿظو ايؿذا٤ ، ٚٚدٖٛٓا يٛدٗو ايٛقا٤. ؾكااٍ  ٜبهٝإ ٜٚـطشخإ ُٖٚا ٜك٫ٕٛ: 
عًاٞ ؟ قااٍ: ٖازإ ابٓااى اؿظأ ٚاؿظاٌ.        سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚهي٘ َٔ ٖازإ ٜاا  

 . (1)ؾعاْكُٗا ٚقبًُٗا

َٔ ٖازإ   ملسو هيلع هللا ىلصقايٛا قذ استر عًٝٓا ايٖٛاب١ٝ ٗ ٖزٙ ايشٚا١ٜ ) ؾكاٍ سطٍٛ اهلل 

                                                           

ٖاا  1417ايبعجا١  ٖا طبع١ َشنض ايطباع١ ٚايٓؼش َ٪طظ١ 381نتاب ا٭َاٍ يًؼٝخ ايـذٚم إتٛؾ٢ ( 1)
ٖاا  ، ق  508، سٚك١ ايٛاعٌٛ يًؿتااٍ ايٓٝظاابٛس٣ ت    510/ 22، عاس ا٭ْٛاس يًُذًظ٢ ز 

قِ/ بتشكٝل ايظٝذ قُذ َٗذ٣ ايظٝذ سظٔ اـشاطاا٢ْ   –ايٓاػش َٓؼٛسات ايؼشٜـ ايشك٢   74
. 
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. ؾعاْكُٗا ٚقبًاُٗا ( ٚقاايٛا ٖازا عًا٢ َاا مأ       ٜاعًٞ ؟ قاٍ: ٖزإ ابٓاى اؿظٔ ٚاؿظٌ
 ْكٍٛ ب٘ َٔ إٔ ايـشاب١ قايٛا إٕ ايشطٍٛ ) ٜٗذش (  ٚايعٝار باهلل . 

ٚايشٚا١ٜ كعٝؿ١ ؾٗاي١ ١ًْ َٔ سٚاتٗا ٚعذّ تٛثٝل ايبعض اٯخش ثِ أْٗا َشدٚد٠ 
١ أَارلّا  ظاهشّا خااسز إذٜٓا   إً ٭ٕ أطا١َ بٔ صٜاذ مل ٜهأ بإذٜٓا١ سٝٓازاى ؾكاذ ناإ َع      

 .يًذٝؽ
ِٳ مل ٜشد ٞٷ )عًٝ٘ ايظ٬ّ( ع٢ً إعذلكٌ؟ ٜٚتبادس ط٪اٍ هخش : ياٹ  عً

ٞٷ عأ نتابا١ ٖازا ايهتااب َاع ايعًاِ أْا٘           ٚٚد٘ اٱطتؼهاٍ ٖٓا :نٝـ طهت اٱَااّ عًا
 ؟ ؾُا ٖٛ سد ٖزٙ ايؼب١ٗ؟ ملسو هيلع هللا ىلصَٛؿٛف بايؼذاع١ ٚاتباع أٚاَش ايٓيب 

ٌٓ )عًٝ٘ ايظ٬ّ( نإ َٛدٛدّا ٗ تًو اؿادث١ ، إ٪َ مل ٜعًِ إٔ أَرل اؾٛاب عٔ ٖزا : أْ٘
 ؾًِ ٜؼش أٟ خدل َٔ ا٭خباس إٍ ٚدٛدٙ )عًٝ٘ ايظ٬ّ(  ؾٝٗا .

ؾشٌ قشس ايآيب   ملسو هيلع هللا ىلصٜتعذ٣ ؾعٌ ايٓيب  ٚيٛ طًِٓ ٚدٛدٙ ؾٗٛ )عًٝ٘ ايظ٬ّ( ٫
عًا٢   –طشد إعذلكٌ ع٢ً نتاب١ ايهتاب َٔ سذشت٘ أدسى عًاٞ )عًٝا٘ ايظا٬ّ(     ملسو هيلع هللا ىلص

إيكا٤ اؿذ١ عًاِٝٗ   ملسو هيلع هللا ىلصإٕ نتاب١ ايهتاب ٫تٓؿع َع ٖ٪٤٫ ، ٚإِا أساد  –ؾشض ٚدٛدٙ 
ًٜتضَإٛ َاا    ؾبا٭ٍٚ ِٖ طٛف ٫ ملسو هيلع هللا ىلص،٭ٕ قٛشلِ )ٖذش( نؼـ عٔ عذّ إطاعتِٗ ي٘ 

ٔٳ     ٗٳاا اٖيازٹٜ طٝهتب٘ شلِ، ٚأَا أْ٘ ٕارا مل ٜشد ع٢ً عُش يٛنإ َٛدٛدّا ؾإٕ قٛي٘ تعاٍ )) ٜٳاا َأٜټ
َٳٓٴٛا َيات ٞ  (( ٳسَؾعٴٛا ه ٛٳاتٳُهِ َؾٛمٳ ؿٳٛتٹ ايٓٻبٹ  ٜٓٗاٙ عٔ ريو .  (1)َأؿ

 أَا ايشد ع٢ً ايكا٥ًٌ بإٔ ؿاسب ايشصٜٸ١ ٖٛ عُش "سك٢ اهلل عٓ٘"  نُا طبل إٔ أػشت  :
تجبت عٔ عُش أؿ٬ّ، ٚإْٸُا قاشلا بعض َٔ سلاش اؿادثا١    أ٫ّٚ : إٔ ٖزٙ ايًؿ١ٛ )أٖذش( ٫

ش( ٖهازا بـاٝػ١ اؾُاع دٕٚ    ػاأْ٘ أٖذا   ا )ؾكاايٛا َاا  َٔ غرل إٔ تعٌ . ٚإْٸُا ايجابات ؾٝٗا  
 .اٱؾشاد

ثاّْٝا : ايجابت ايـشٝح َٔ ٖزٙ ايًؿ١ٛ أْٸٗا ٚسدت بـٝػ١ ا٫طتؿٗاّ ٖهزا )أٖذش؟( ٖٚازا  
                                                           

 1طٛس٠ اؿذشات هٜ٘ ( 1)
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غ٬ف َادا٤ ٗ بعض ايشٚاٜات بًؿٜ )ٖذش، ٜٚٗذش( ؾكذ ْاف ػاشا  اؿاذٜح عًا٢ إٔ     
 تهتبٛا( .ا٫طتؿٗاّ ٖٓا دا٤ع٢ً طبٌٝ اٱْهاس ع٢ً َٔ قاٍ: )٫

، ؾ٬ َطعٔ ؾٝٗاا عًا٢ قا٥ًاٗا; ٭ٕ     اطتؿٗاّثايجّا : ع٢ً ؾشض ؿش١ سٚا١ٜ )ٖذش( َٔ غرل 
 اشلذش ٗ ايًػ١ ٜأتٞ ع٢ً قظٌُ : 

قظِ ٫ ْضاع ٗ عشٚك٘ يٮْبٝا٤ ، ٖٚٛ عذّ تباٌٝ ايها٬ّ يبشٸا١ ايـاٛت، ٚغًبا١ ايٝابع       
 باؿشاس٠ ع٢ً ايًظإ ، نُا ٗ اؿُٝات اؿاس٠ . 

ش : ٖٚٛ دشٜإ ايه٬ّ غرل إٓتِٛ ، أٚ إخايـ يًُكـٛد ع٢ً ايًظاإ يعااسض   ٚقظِ هخ
 بظبب اؿُٝات احملشق١ ٗ ا٭نجش .

ٖٚزا ايكظِ قٌ اخت٬ف بٌ ايعًُا٤ ٗ عشٚك٘ يٮْبٝاا٤ ، ؾًعاٌ ايكا٥اٌ ٖٓاا أساد ايكظاِ      
ٚٸٍ ، ٖٚٛ إٔ إٓؿِٗ ن٬َ٘ بظبب كاعـ ْاطكتا٘ ، ٜٚاذٍ عًا٢ ٖازا قٛيا٘ بعاذ ر        ياو  ا٭

 )إطتؿُٗٛٙ( .
ٖٳإؽ ٚسٳارل٠ٺ أؿاابت٘ ٗ رياو      سابعّا : وتٌُ إٔ تهٕٛ ٖزٙ ايًؿ١ٛ ؿذست عٔ قا٥ًٗا عٔ دٳ

: قاي٘  ملسو هيلع هللا ىلصإكاّ ايعِٛٝ، ٚإـاب اؾظِٝ ، نُا قذ أؿاب عُش ٚغرلٙ عٓذ َٛت ايٓيب 
، ٌايشدٌ ٜعزس بإغ٬م ايؿهش ٚايعك ايكشطيب ٚع٢ً ٖزا ؾكا٥ًٗا َعزٚس أّٜا نإ َعٓاٖا ، ؾإٕ

َٸا يؼذ٠ ؾش  أٚ ِٸ ٚدذٖا بعذ ٜأغ ؾكاٍ :  سضٕ ، نُا ٗ قـ١ إ ايشدٌ ايزٟ ؾكذ دابت٘ ، ث
 )ايًِٗ أْت عبذٟ ، ٚأْا سبو ، أخطأ َٔ ػذ٠ ايؿش ( .

عًا٢   ٚنباس أؿشاب٘  ؾًِ ٜٓهاشٚا  ملسو هيلع هللا ىلصخاَظّا : ٖزٙ ايًؿ١ٛ ؿذست علٛس سطٍٛ اهلل 
ٌٸ س اٍ ، ٫ٚ ٜٓهش عًٝ٘ بعذ ريو إٓيا َؿتٕٛ قا٥ًٗا ، ٚمل ٜ٪مثٛٙ ، ؾذٍ ع٢ً أْٸ٘ َعزٚسع٢ً ن

 ٗ ايذٜٔ، صا٥ؼ عٔ اؿل ٚاشلذ٣ ، نُا ٖٛ ساٍ ٖزا إظهٌ إعشض ْؿظ٘ ٕا ٫ ٜطٝل.

َٸا طعٔ ايشٚاؾض ع٢ً عُش ٚصعُِٗ بأْٸا٘ قاذ اتٗاِ سطاٍٛ اهلل       ٜعا٢ َاا   بأْٸا٘ ٫  ملسو هيلع هللا ىلصٚأ
اب اهلل ((، )) سظابٓا  تا : ٚقاٍ : )) إْٸ٘ ٜٗذش(( ، ٚمل ّتجٌ قٛي٘ ، قااٍ : ))عٓاذنِ ن  ٜكٍٛ

 (( .نتاب اهلل
ٚٸ٫ّ : بإٔ عُش أتٸِٗ سطٍٛ اهلل باشلذش ، ٚأْٸ٘ ٫ ٜكٍٛ ، ؾٗزا  ٜع٢ َا ؾذٛاب٘ : إٔ َا ادعاٙ أ
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أؿ٬ّ ، ٚإْٸُا قاشلا بعض َٔ سلش  تجبت عٔ عُش باطٌ ; ٚريو إٔ ٖزٙ ايًؿ١ٛ )أٖذش( ٫
   ٌ ، ٚإْٸُاا ايجابات ؾٝٗاا ))      قا٥ًاٗا اؿادث١ َٔ غرل إٔ تعٌ ايشٚاٜاات اياٛاسد٠ ٗ ايـاشٝش

 ػأْ٘ أٖذش((، ٖهزا بـٝػ١ اؾُع دٕٚ اٱؾشاد .  : َاؾكايٛا
ٚشلزا أْهش بعض ايعًُا٤ إٔ تهٕٛ ٖزٙ ايًؿ١ٛ َٔ ن٬ّ عُش، قاٍ ابٔ سذش : ٜٚٛٗاش ياٞ   
تشدٝح ثايح ا٫ستُا٫ت ، اييت رنشٖا ايكشطيب، ٜٚهٕٛ قا٥ٌ ريو بعض َٔ قشب دخٛيا٘  

 عًٝ٘ ايٛدع ، قذ ٜؼتػٌ ب٘ عٔ ؼشٜش َاٜشٜذ.  نإ ٜعٗذ إٔ َٔ اػتذٗ اٱط٬ّ، ٚ
عُاش َاع أْٸا٘ ٚقاع ٗ أنجاش ايشٚاٜاات        ٚقاٍ ايذ٣ًٖٛ : َٔ أٜٔ ٜجبت قا٥ٌ ٖزا ايكٍٛ ٖٛ

 .(1))قايٛا( بـٝػ١ اؾُع
ٕٸ ايجابت ايـشٝح َٔ ٖزٙ ايًؿ١ٛ أْٸٗا ٚسدت بـٝػ١  ّ إ ٖهازا )أٖذاش؟(، ٖٚازا     ا٫طاتؿٗا

سكال رياو    ٗ بعض ايشٚاٜات بًؿٜ )ٖذش، ٜٚٗذش( ؾإْٸ٘ َشدٛ  عًا٢ َاا  دا٤  غ٬ف َا
،   (4)، ٚابٔ سذش(3)ٚايٟٓٛٚ (2)، ٚايكشطيب(1)احملذثٕٛ ٚػشا  اؿذٜح ، َِٓٗ ايكاكٞ عٝاض

 . (5)تهتبٛا ع٢ً َٔ قاٍ: ٫ دا٤ ع٢ً طبٌٝ اٱْهاس ا٫طتؿٗاّؾكذ ْـٛا إٔ 

َٔ اـطأ ٗ ايتبًٝؼ ٗ نٌ  ملسو هيلع هللا ىلصعـ١ُ ايٓيب ا٭دي١ ع٢ً  قاٍ ايكشطيب بعذ إٔ رنش       
أسٛاي٘ ٚتكشس ريو عٓذ ايـشاب١، ٚع٢ً ٖازا ٜظاتشٌٝ إٔ ٜهإٛ قاٛشلِ )أٖذاش(، يؼاو       
عشض شلِ ٗ ؿش١ قٛي٘ صَٔ َشك٘، ٚإْٸُا نإ ريو َٔ بعلِٗ ع٢ً ٚد٘ اٱْهااس عًا٢   

                                                           

٬ّ سهاِٝ اياذ٣ًٖٛ إطبعا١ ايظاًؿ١ٝ     يًؼاٙ عبذايعضٜض غ250نتاب كتـش ايتشؿ١ اٱث٢ٓ عؼش١ٜ ق( 1)
 ٖا1373

 ٙ داس ايؿٝشا٤ عُا2/432ٕنتاب ايؼؿا بتعشٜـ سكٛم إـطؿ٢ يًكاك٢ عٝاض   (1)
 برلٚت –ٙ داس ابٔ نجرل دَؼل 4/559ٕؿِٗ َا أػهٌ َٔ نتاب تًخٝف َظًِ يًكشطب٢  ا (2)
 11/93ػش  ؿشٝح َظًِ   (3)
 ٚتٙ داس إعشؾ١ برل8/133ؾتح ايباس٣   (4)

د/ اباشاِٖٝ بأ عااَش ايشسًٝا٢ ٙ     228ا٫ْتـاس يًـشب ٚاٯٍ َٔ اؾذلا٤ات ايظُا٣ٚ ايلااٍ ق  ( 5)
 2003ّإذ١ٜٓ إٓٛس٠  –َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ 
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 ايهتـ ٚايذٚا٠ ، ؾهأْٸ٘ ٜكٍٛ ٕٔ تٛقـ : نٝـ تتٛقـ؟ َٔ تٛقـ ٗ إسلاس
أْٸ٘ قاٍ ٖزٜاْٶا ؟ ؾذع ايتٛقـ ٚقشب ايهتـ ، ؾإْٸ٘ ٜكٍٛ اؿل ٫ اشلذش، ٖٚزا أسظٔ  أتٛٔ

 . (6)وٌُ عًٝ٘ َا
، ملسو هيلع هللا ىلصعًا٢ سطاٍٛ اهلل    ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً اتؿام ايـاشاب١ عًا٢ اطاتشاي١ اشلذاش    

ٜؼو ٗ إخايـ ، ٚب٘ تبطٌ  سٝح إٕ قا٥ًٝٗا أٚسدٖٚا ع٢ً طبٌٝ اٱْهاس إًضّ ، ايزٟ ٫
  (7)َٔ أؿًٗادع٣ٛ ايشٚاؾض 

َٸا ادعا٩ِٖ َٔ َعاسك١ عُش يشطاٍٛ اهلل   بكٛيا٘ : عٓاذنِ نتااب اهلل ،     ملسو هيلع هللا ىلصأ
ؾُٝا أساد َٔ نتاب١ ايهتاب ، ؾاايشد   ملسو هيلع هللا ىلصسظبٓا نتاب اهلل ، ٚأْ٘ مل ّتجٌ أَش سطٍٛ اهلل 

ٕٸ عُش َٚٔ نإ ع٢ً سأٜ٘ َأ ايـاشاب١ ، ٚٗاش شلاِ إٔ أَاش       ع٢ً ٖزٙ ايؼب١ٗ ايٛا١ٖٝ ، أ
تاب يٝع ع٢ً ايٛدٛب ، ٚأْٸ٘ َٔ باب اٱسػاد إٍ ا٭ؿًح ، ٚقذ ْبا٘  ايشطٍٛ بهتاب١ ايه

 . (9)، ٚايكشطيب (8)ع٢ً ٖزا ايكاكٞ عٝاض

ِٸ إْٸ٘ قذ ثبت بعذ ٖزا ؿش١ ادتٗاد عُاش ٚ رياو باذلى ايشطاٍٛ               نتابا١   ملسو هيلع هللا ىلصث
ـ، ٚشلزا ايهتاب ، ٚيٛنإ ٚا دبٶا مل ٜذلن٘ ٫خت٬ؾِٗ ;٭ْٸ٘ مل ٜذلى ايتبًٝؼ ٕخايؿ١ َٔ خاي

سكٞ اهلل عٓ٘ : سظبٓا نتااب اهلل، سد   –، نُا إٔ قٍٛ عُش  (1)عذ ٖزا َٔ َٛاؾكات عُش
َأ قٛيا٘ : عٓاذنِ نتااب اهلل ، ؾاإٕ       ، ٖٚزا ٚاٖشملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  ع٢ً َٔ ْاصع٘ ٫ع٢ً أَش

إخاطب ْع ، ِٖٚ إخايؿٕٛ يعُش ٗ سأٜ٘ ، نُا إٔ عُش نإ بعٝذ ايٓٛش، ثاقب ايبـرل٠ 
عٓاذٙ إٔ ا٭َاش با٘     ٟ ، ٚقذ سأ٣ إٔ ا٭ٍٚ تشى نتاب١ ايهتاب ، بعذ إٔ تكاشس ، طذٜذ ايشأ

                                                           

 559/ 4إؿِٗ يًكشطب٢  (6)
 28ا٫ْتـاس يًـشب ٚاٯٍ ق  (7)
 2/887نتاب ايؼؿا بتعشٜـ سكٛم إـطؿ٢ يًكاك٢ عٝاض   (8)
 4/559كشطب٢ إؿِٗ يً  (9)

 1/209ؾتح ايباسٟ  (1) 
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 يٝع ع٢ً ايٛدٛب ، ٚريو ٕـًش١ ػشع١ٝ سادش١ يًعًُا٤ ٗ تٛدٝٗٗا . 
أقٛاٍ  َٓٗا : ػؿكت٘ ع٢ً سطٍٛ اهلل ٖا ًٜشك٘ َٔ نتاب١ ايهتاب َع ػذ٠ إاشض، ٜٚؼاٗذ   

ٜؼال ٜٚجكاٌ    ٙ إٔ ٜتهًاـ سطاٍٛ اهلل َاا   شلزا قٛي٘ : إٕ سطٍٛ اهلل قذغًبا٘ ايٛداع ، ؾهاش   
َٹأ ػٳا٤ٞٺ ((    ، َع اطتشلاس (2)عًٝ٘ َٻا َؾشٻطٓٳا ؾٹٞ ايهٹتٳاابٹ  ٚقٛيا٘ تعااٍ:     (3)قٛي٘ تعاٍ: )) 

ٌ  ػٳ٤ٞٺ (( ؾكاذ اتؿال    –سكاٞ اهلل عٓا٘    -.   قاٍ ايٓاٟٛٚ : ٚأَاا نا٬ّ عُاش    (4)))تٹبٝٳاْٶا يُِّه
 (5)ْٸ٘ َٔ د٥٫ٌ ؾك٘ عُش، ٚؾلا٥ً٘ ٚدقٝل ْٛشٙايعًُا٤ إتهًُٕٛ ٗ ػش  اؿذٜح ، ع٢ً أ

عًا٢ ناٌ،    نُا إٔ عُشنإ فتٗذٶا ٗ َٛقؿ٘ َٔ نتاب١ ايهتاب ، ٚاجملتٗذ ٗ ايذٜٔ َعزٚس
سهِ  سهِ اؿانِ ؾادتٗذ ثِ أؿاب ؾً٘ أدشإ، ٚإرا : ))إراملسو هيلع هللا ىلصبٌ َأدٛس يكٍٛ ايٓيب 

ؾًِ  ملسو هيلع هللا ىلصٛس سطٍٛ اهلل . ؾهٝـ ٚقذ نإ ادتٗاد عُش عل(6)ؾادتٗذ ثِ أخطأ ؾً٘ أدش((
أساد َأ تاشى ايهتااب ، ٚبٗازا ٜٛٗاش بطا٬ٕ طعأ         ٜ٪مث٘ ٚمل ٜزَ٘ ب٘، بٌ ٚاؾك٘ عًا٢ َاا  

 .  (7)قايٛٙ ؾ٢ سكِٗ ايشٚاؾض ع٢ً ايـشاب١ ٗ ٖزٙ اؿادث١ ، ٜٚٓهؼـ صٜـ َا
 

ٕٸ أيؿاٚ ايشٚا١ٜ كتًؿ١ َع نْٛٗا بٓؿع ايذسد١ َٔ ايـش١ عٓذِٖ سٝ ح ٜشٜٚٗاا  أ٫ٚ : َا أ
ٌٸ أيؿاٚٗا إختًؿ١ ٖزٙ  طشقا٘ ، َٚاع    ؾاؿذٜح َشٟٚ بإع٢ٓ قطعاّا ٗ أنجاش   –ايبخاسٟ به

نٕٛ اؿادث١ ٚاسذ٠ ، ؾايـشٝح َٓٗا ٚايٛاقع ٖٛ يؿٜ ٚاسذ ، ٚطا٥ش ا٭يؿاٚ سٜٚت بتعذٌٜ 
يظبب أٚ ٯخش، َٚٔ ايٛاكح إٔ طبب ٖزا ايتعذٌٜ ٚايتششٜاـ ٖاٛ اؿؿااٚ عًا٢ نشاَا١      

 ًؿا٤ .ايـشاب١ ٚاـ
                                                           

 2/888ايؼؿا   (2)

 38طٛس٠ ا٭ْعاّ هٜ٘  (3)

 89طٛس٠ ايٓشٌ هٜ٘  (4)

 292  -289، ا٫ْتـاسيًـشب ٚاٯٍ: ق 11/90ػش  ايٟٓٛٚ ع٢ً ؿشٝح َظًِ )  (5)

 7352ايبخاسٟ سقِ   (6)

 .295، 294يًـشب ٚاٯٍ: ق ا٫ْتـاس  (7)
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ٕٸ ريو ايكٍٛ مل ٜجبت عٔ عُش، ؾٗٛ َٸا قٛشلِ بأ خ٬ف ايٛدذإ ، ٚخ٬ف ايكاشا٥ٔ   ثاّْٝا : أ
ٚٸٍ عًا٢ ايؼاٝع١ ،     ، بٌ ٚخ٬ف بعض ايشٚاٜات ، بٌ ٚتـشٜح إتعـب ايعٓٝذ ٚاياشاد ا٭

َٸا عُاش ؾاػاتب٘    (1)ٖٚٛ ابٔ ت١ُٝٝ سٝح اعذلف بإٔ ايكا٥ٌ ٖٛ عُش، قاٍ ٗ َٓٗاز طٓت٘ ٚأ
 َٔ ػذ٠ إشض، أٚ نإ َٔ أقٛاي٘ إعشٚؾ١ ؟  ملسو هيلع هللا ىلص، ٌٖ نإ قٍٛ ايٓيب عًٝ٘ 

ٚإشض دا٥ض ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٚشلزا قاٍ : أٖذش؟ ؾؼٖو ٗ ريو ،  ٚمل هضّ بأْٸ٘ ٖذش، ٚايؼو 
، ٫طاٝٸُا ٚقاذ ػاٖو بؼاب١ٗٺ ; ؾاإٕ ايآيب       ملسو هيلع هللا ىلصَعـّٛ إٓيا ايآيب   ع٢ً عُش، ؾإْٸ٘ ٫ دا٥ض

 إ َٔ ٖٚر إشض نُا ٜعشض يًُشٜض ؟  نإ َشٜلّا ؾًِ ٜذس ن٬َ٘ ن ملسو هيلع هللا ىلص

ٔٻ أْ٘ مل ّت ستٸ٢ تبٌ أْٸ٘  أٚ نإ َٔ ن٬َ٘ إعشٚف ايزٟ هب قبٛي٘ ٚنزيو ٚ
ٕٸ   ملسو هيلع هللا ىلصقذ َات ، ٚايٓيب  ُٸاا سأ٣ أ قذ عضّ ع٢ً إٔ ٜهتب ايهتاب ايزٟ رنشٙ يعا٥ؼ١ ؾً

 ٜشؾعٴ ايؼٖو ؾًِ ٜبل ؾٝ٘ ؾا٥ذ٠ . ايؼو قذ ٚقع ، عًِ إٔ ايهتاب ٫
ٚرنش َجٌ ريو ْٚظب ايكٍٛ إٍ عُش بٔ اـطاب نٌ َٔ اٱَااّ ايػضاياٞ ٗ                

 ؾإْهاس ريو إْهاس يًبذٜٗٞ ايٛاكح . (3)ٚاـؿادٞ ٗ ػش  ايؼؿا (2)طش ايعإٌ
َٸا تشدٝح سٚا١ٜ اؾُع ) ؾكايٛا َا ػأْ٘ أٖذش؟( ؾٗٛ َشدٚد أٜلّا سٝح إْٓا بٝٻٓا  ٚأ

ٕٸ ايشٚاٜات َتعذد٠ ا٭يؿاٚ  ، ٚاؿادث١ ٚاسذ٠ ، ؾذلدٝح إسذاٖا ٚخـٛؿّا إشدٛس١ َٓٗاا  أ
خ٬ف اٱْـاف ، ٚخ٬ف ايكٛاعذ ايع١ًُٝ َع اَتٓاع تهًاِ ْاع َاش٠ ٚاساذ٠ إتؿاقاّا َاع       

 قظا٠ٚ ا٭يؿاٚ .
ٚٸٍ َٔ اعذلض ٚتهًِ ٖاٛعُشبٔ اـطااب    ٕٸ أ ٚقذ ؿشٸست ايهجرل َٔ ايشٚاٜات أ

أيؿاٚ )ٖذش، ٜٗذش، أٖذش؟غًب٘ ايٛداع ، غًاب   ٫غرل، ؾكاٍ : ايًؿ١ٛ اييت ؼٛيت إٍ عذ٠ 
 عًٝ٘ ايٛدع( .

                                                           

 6/24َٓٗاز ايظٓ٘ ٫بٔ ت١ُٝٝ  (1)
 (40اٯؾام ايعشب١ٝ )ق ( ٚٗ طبع١ داس21ايعإٌ يًػضاٍ )ق طش  (2)
 (4/278ػش  ايؼؿا )  (3)
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ـٸات بعاض ايشٚاٜاات      ٕٸ عُش ٖٛ سأغ إعاسك١ سٝاح ْ ِٸ ٚقع ايتـشٜح بأ َٳٔ ث ٚ
َٳٔ سؾض ايهتاب١ قذ قاٍ : َا قاي٘ عُش ، ْٚـت ايشٚاٜات أٜلّا ع٢ً ٚدٛد عُش،  ع٢ً إٔ 

ٔٴ عبإغ بزنا٤ إٍ ريو سٝح قاٍ )ٚٗ ا  يبٝت سداٍ ؾِٝٗ عُش( .ؾكذ قاٍ ٚأػاسٳ اب
ٕٸ سطٍٛ اهلل قذ ٕٸ ايكا٥ٌ ٖٛ عُش سغِ  ٚقاٍ أٜلّا : )ؾكاٍ عُش : إ غًب٘ ايٛدع( ، ؾـش  بأ

 أْٸ٘ س٣ٚ َكاي١ عُش بإع٢ٓ .
َٳٔ قاٍ َاقاٍ عُش (  ِٸ أػاس بزنا٤ أٜلّا يزيو بكٛي٘ : ) ؾُِٓٗ َٔ قاٍ : قذَٛا َِٚٓٗ   ث

ٕٸ سطٍٛ اهلل باٱكاؾ١ إٍ تـشو٘ ٗ ايشٚاٜات ا٭خش ٕٸ ايكٍٛ ٖٛ : )إ ، ملسو هيلع هللا ىلص٣ أ
أٚ )أٖذش؟( ، أٚ )ٖذش( ، ٚيٝع )قذ غًب٘ ايٛدع( َع تأدٜا١ ٖازٙ ايًؿٛا١ ا٭خارل٠ يازيو      
ٕٸ تػًٓب أٚغًب١ إشض ع٢ً ايؼاخف ٖاٛ عٝٓا٘ َعٓا٢ اشلذاش ٚ اشلازٜإ َاع         إع٢ٓ أٜلّا ٭

 ٚدٛد سٚاٜات تٓظب قٍٛ عُش ؾُاع١ .
ٕٸ سطااٍٛ اهلل ٜٚكااٍٛ ايااشاٟٚ ؾٝٗااا : )ؾكاااٍ بعلااٗ قااذ غًباا٘ ايٛدااع  ملسو هيلع هللا ىلصِ إ

ٕٸ  (1)ٚعٓذنِ ايكشهٕ( سادع ؿشٝح ايبخاسٟ ، ٚٗ َٛكع هخشعٓذٙ   قاٍ: ) قاٍ عُاش : إ
ايٓيبٸ غًب٘ ايٛدع ٚعٓذنِ ايكشهٕ ؾشظبٓا نتاب اهلل( ، ٚٗ ْؿع ايٛقت ٜشٟٚ ايبخاسٟ ٗ 

ٕٸ ايآيب    (2)ؿشٝش٘ ٓاذنِ  قاذغًب عًٝا٘ ايٛداع ٚع    ملسو هيلع هللا ىلصقٍٛ ايشاٟٚ : )ؾكاٍ عُاش : إ
 ايكشهٕ سظبٓا نتاب اهلل ( .

ٌٸ         ؾٝتلح َٔ ايت٬عب با٭يؿااٚ ٚاخت٬ؾٗاا إٔ ابأ عبااغ )إٕ طآًُا بـاشٸ١ نا
ُٸاا    ايشٚاٜات( نإ َٔ ايزنا٤ َهإ سٝح أٚؿٌ بٗزٙ ايطشٜك١ سطايت٘ ٚسٚاٜت٘ ٚسهاٜتا٘ ع

طتطاعت٘ دش٣ ُاَّا بتًو ايـٛس إختًؿ١ ٚاٖشّا، ٚيهٓٸٗا َكـٛد٠ يًشؿاٚ ع٢ً ْؿظ٘ ، َع ا
ٌٸ َٔ ػشد عٔ اشل٣ٛ .  تٛؿٌٝ َادش٣ بـٛس٠ نا١ًَ ٚٚاكش١ ٫ؽؿ٢ ع٢ً ن

ؾًٛ قاسْٸا بٌ )ؾكاٍ بعلِٗ ( ٚبٌ ) ؾكايٛا ( ٜتلح يٓا عذّ ٚدٛد ؾشم بُٝٓٗاا ،  

                                                           

 (161/ 8( ٚؾ٢ )5/138ؿشٝح ايبخاس٣ )  (1)
 ( .7/9ؿشٝح ايبخاس٣)  (2)
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ٕٸ ٖزا ايبعض ٖٛعُش، ٜؿِٗ َٓ٘ أْٸ٘ سُٝٓا ٜكٍٛ عٔ إعاسك١ : ) ؾكاايٛا(   ؾشُٝٓا ٜـش  بأ
ٚٸٍ َعااسض ٖاٛ    ٜكـذ عُش أٜلّا خـٛؿّا َع ٚٸٍ َتهًِ ٖٛعُش ، ٚأ ٕٸ أ ايٓف ايـشٜح بأ

َٳأ تهًاِ     ٌٸ  ٕٸ نا ٚٸٍ َٔ اختًـ ٚؽاؿِ ٚسؾض ايهتاب١ ٖٛ عُش، َع ايتـشٜح بأ عُش، ٚأ
 .(3)بعذعُش )إعاسض( قاٍ ْؿع َكايت٘، نُا تٓفٸ ايشٚاٜات َجٌ سٚا١ٜ ايبخاسٟ

تًاو ايشٚاٜاات ٖاٛعُش    ؾُٔ ٜتأٌَ أد٢ْ تأٌَ ٗ ٖزٙ ايشٚا١ٜ هضّ إٔ إتهًِ ٗ 
ٗٴِ ((.  ٗٳا َأُْؿظٴ ٚٳاطتٳَٝكٓٳت ٗٳا  ٚٳدٳشٳذٴٚا بٹ  أٜلّا ،  َٚٔ ٜٓهش ريو ٜٓطبل عًٝ٘ قٛي٘ تعاٍ : )) 

ٕٸ عُش ٖٛ ايكا٥ٌ َٔ باب سظٔ ايٛٔ بعُش ستٸ٢ َع كايؿ١  ٚاطتبعاد َٔ اطتبعذ أ
ٕٸ ايكا٥اٌ ٖاٛ غا      رل عُاش ،  ريو يًذيٌٝ ايٛاكح ع٢ً خ٬ؾ٘ ، ؾكٍٛ ٚتشدٝح ابٔ سذاش باأ

ٕٸ إكاي١ ٖازٙ   ٚإْٸُا ٖٛ أسذ سذٜجٞ اٱط٬ّ َٔ ٖزا ايباب ، ٖٚٛ َٔ ايذلقٝع َهإ سٝح إ
ٗ بٝت٘ ٚ بٌ أًٖ٘ ْٚظا٥٘ ٚبعاض إكاشبٌ ٚإتكاشبٌ ، ٚمل ٜهأ      ملسو هيلع هللا ىلصأطًكت ع٢ً ايٓيب 

ابٔ أبٞ طًٍٛ سّٝا ستٸ٢ ٜش٢َ ريو عًٝ٘ ، َٚع إسظإ ايٛٔ بعُش أْهش ابٔ سذش بظابب  
شٚف ٖٚزٙ ا٭طباب إٔ ٜهٕٛ عُش ٖاٛ ايكا٥اٌ ، ٚسدٸاح عاذّ ؿاذٚس َجاٌ ٖازا        ٖزٙ ايٛ

ايه٬ّ ،  ٖٚزا ايتؼهٝو ، ٖٚزا ايتشذٟ َٔ عُش ، ؾٓظب٘ جملٍٗٛ َٔ سذٜجٞ اٱط٬ّ َع 
نٕٛ إهإ ٚايضَاإ ٚايٛاشف ٚايكاشه٥ٔ ٫ تظااعذ ٫ٚت٪ٜاذ ٚداٛد َجاٌ ٖازا ايؼاخف          

َأ نتابا١ نتااب     ملسو هيلع هللا ىلص، َٚٓاع ايآيب    اؿذٜح ايذخٍٛ إٍ اٱط٬ّ ٚقٝادتا٘ يًُعاسكا١  
ٚٸٍ إعاسكاٌ ، ٚقا٥اذ       ٕٸ أ ٫تلٌ ا٭١َ بعذٙ يٛ نتب٘ ، َع تـشٜح ايهاجرل َأ ايشٚاٜاات أ

ٚٸٍ إتهًٌُ نإ عُش يٝع سدٌ فٍٗٛ سذٜح اٱط٬ّ    إعاسكٌ ، ٚأ
َٸا تشدٝح ؿٝػ١ ا٫طتؿٗاّ ٗ اشلذش ؾٗٛ تشدٝح با٬ َاشدح ، ٚغا٬ف ايلاٛاب     ٘ ثايجّا : ٚأ

ٕٸ سٚاٜات )ٖذش، ٜٗذش( ٗ ْؿع ق٠ٛ اٱطاتؿٗاّ   ٚايكٛاعذ ٗ تشدٝح ا٭سادٜح خـٛؿّا أ
)أٖذش( بٌ ايٛاكح َأ سٚاٜاات اٱطاتؿٗاّ أْٸٗاا تشقٝعٝا١ سؿاٚاّا عًا٢ نشاَا١ ايظاًـ ،          
ٚخـٛؿّا عُش ، ٚإٓيا ؾشٚاٜتا )ٖذش ٚ ٜٗذش( ٗ ايبخاسٟ َٚظًِ ٚبٓؿع طٝام ن٬ّ ابأ  
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ٗاّ  ؾٗااٞ ٚاكااش١ اٱدساز َاأ ايااشاٟٚ يعااذّ ٚدٛدٖااا ٗ  عباااغ بعهااع سٚاٜاا١ ا٫طااتؿ
ايشٚاٜات ا٭خش٣ ٚكايؿتٗا شلا ، ٚنزيو يٛكٛ  قاٚي١ تكًٌٝ ٚؽؿٝاـ شلذتٗاا ، ٚتؿشٜاؼ    
قتٛاٖا ، ٚتظٌٗٝ تأًٜٚٗا اْكارّا ٕٛقـ قا٥ًٗا ، ٚبايتايٞ ؾ٬ ّهٔ اؾاضّ بشٚاٜا١ ا٫طاتؿٗاّ    

 نُا قايٛآٖا )ثاّْٝا : ايجابت ايـشٝح( .
َٸا دع٣ٛ إط٬م ن١ًُ )ٜٗذاشأٚ أٖذاش؟( عًا٢ طابٌٝ اٱْهااس عًا٢ َأ سؾاض          سابعّا : ٚأ
ٕٸ عُش ٖٛ ايزٟ اعذلض ع٢ً نتاب١  ٚاعذلض ، ؾإٕ نإ ريو سكّا ، ؾٗٛ سدٸ ع٢ً عُش ; ٭

: ) قذغًب عًٝ٘ ايٛدع( ٖٚاٛ إتٗااّ ٚاكاح يعُاش بأْٸا٘       ملسو هيلع هللا ىلصايهتاب ، ٚقاٍ عٔ ايٓيب 
هاسِٖ عًٝ٘ ريو ، ٚاطتؿٗاَِٗ عٔ قـذٙ ، ٚتشدٝشِٗ باشلذش بذيٌٝ إْ ملسو هيلع هللا ىلصاتٸِٗ ايٓيب 

، ٜٚعتكذ بأْٸ٘ ٜٗذش ، ؾاأْهشٚا اعذلاكا٘ عًٝا٘ ٚاطاتؿُٗٛا     ملسو هيلع هللا ىلصيهْٛ٘ ٜطعٔ بشطٍٛ اهلل 
َٸا ٚاٖش ايعباس٠ ٚأقٛاٍ ػااسسٝٗا ؾٗاٛ بعٝاذ عأ      قـذٙ نٝـ ٜٗذش بأبٞ ٖٛ ٚأَٞ ؟؟؟؟ ٚأ

ٗ قًب ايكاكٞ عٝاض ، ؾذعً٘  ٖزٙ ايذع٣ٛ ١ًْ ٚتؿـ٬ّٝ ، ٖٚزا ايكٍٛ ػار ٚمل ىطش إٓيا
 تؿظرلّا قت٬ُّ ، ٚسدٸش٘ ايكشطيب.

َٸا أنجش ػشا  اؿذٜح ؾًِ ٜشدٸشٛا ٖزا إع٢ٓ بٌ سدٸشاٛا خ٬ؾا٘ ، ٚأْٸا٘ قٝاٌ      ٚأ
يشطٍٛ اهلل )ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚهي٘( َاع َظااعذ٠ طاا٥ش ايشٚاٜاات عًا٢ رياو ، ؾٝهإٛ َأ         

كاذ ْافٸ ػاشا  اؿاذٜح عًا٢ إٔ      ايهزب ايٛاكح ٚايٛقاس١ ٚايتاذيٝع إطا٬م قاٍٛ : )ؾ   
َٳٔ قاٍ : ٫ تهتبٛا (     ا٫طتؿٗاّ ٖٓا دا٤ ع٢ً طبٌٝ اٱْهاسع٢ً 

    ِ : ٚقٛيا٘ : أٖذاش    (1)ؾكذ قاٍ ايكاكٞ عٝاض نُاا سٚاٙ ايٓاٟٛٚ ٗ ػاشس٘ ٕظاً
َظًِ ٚغٝٸش )أٖذش؟( ع٢ً ا٫طتؿٗاّ ٖٚاٛ أؿاح     ٖهزا ٖٛ ٗ ؿشٝح ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 

ٕٸ َع٢ٓ ٖذش : ٖز٣ ملسو هيلع هللا ىلصٕٸ ٖزا نًٓ٘ ٫ٜـح َٓ٘ َٔ سٚا١ٜ َٔ س٣ٚ ٖذش ٜٚٗذش ; ٭ ;٭
ٚإْٸُا دا٤ ٖزا َٔ قا٥ً٘ اطتؿٗاَّا يٲْهاس ع٢ً َٔ قاٍ ٫تهتبٛا أٟ : ٫تذلنٛا أَاش سطاٍٛ   

٫ٜٗذش، ٚإٕ ؿشٻت ايشٚاٜات  ملسو هيلع هللا ىلص، ٚػعًٛٙ نأَش َٔ ٖذش ٗ ن٬َ٘ ;٭ْٸ٘ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
                                                           

(1 )(11/92) 
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ب٘ َأ اؿارل٠ ٚايذٖؼا١ يعٛاِٝ     ا٭خش٣ ناْت خطأ َٔ قا٥ًٗا قاشلا بػرل ؼكٝل باٌ ٕاا أؿاا   
َٔ ٖزٙ اؿاي١ ايذاي١ ع٢ً ٚؾات٘ ، ٚعِٛٝ إـاب با٘ ، ٚخاٛف    ملسو هيلع هللا ىلصَاػاٖذٙ َٔ ايٓيب 

ايؿً ٚايل٬ٍ بعذٙ ،  ٚأدش٣ اشلذش فش٣ ػذ٠ ايٛدع ٚقاٍٛ عُاش : سظابٓا نتااب اهلل     
  ٚاهلل أعًِ .  ملسو هيلع هللا ىلصسدٷع٢ً َٔ ْاصع٘ ٫ ع٢ً أَش ايٓيب 

َٸا اؿاؾٜ ابٔ سذشايعظك٬ْٞ قا٬ّ٥ : ٚقذ تهًِ  (2)ؾكذ رنش ن٬ّ ايكشطيب ٚعًٓل عًٝ٘ أ
ِٸ ــت٘ َٔ  عٝاض ٚغرلٙ ع٢ً ٖزا إٛكع ، ؾأطايٛا ،  ٚــ٘ ايكشطيب تًخٝـّا سظّٓا ، ث

 ن٬َ٘ ٚساؿً٘ : 
ِٸ ايظاهٕٛ        -1 ٕٸ قٛي٘ )ٖذش( ايشادح ؾٝ٘ إثباات ُٖاض٠ ا٫طاتؿٗاّ... ٚاشلذاش بايلاِ، ثا أ

ٜكع َٔ ن٬ّ إشٜض ايزٟ ٫ٜٓتِٛ ٫ٜٚعتاذ با٘ ، يعاذّ ؾا٥ذتا٘ ،     اشلزٜإ ، ٚإشاد ب٘ ٖٓا َا
َظتشٌٝ ; ٭ْٸ٘ َعـّٛ ٗ ؿشت٘ َٚشك٘ ٚإرا عاشف رياو    ملسو هيلع هللا ىلص ٚٚقٛع ريو َٔ ايٓيب

ؾإْٸُا قاي٘ َٔ قاي٘ َٓهشّا ع٢ً َٔ تٛقـ ٗ اَتجاٍ أَشٙ ٚأسلشٙ َا طًب ، ؾإْٸ٘ ٫ٜكٍٛ إٓيا 
 اؿل؟ 

 ١ ، قاٍ : قاٍ )ايكشطيب( : ٖٚز ا أسظٔ ا٭دٛب
ٚوتٌُ إٔ بعلِٗ قاٍ ريو عٔ ػو عشض ي٘، ٚيهٔ ٜبعذٙ إٔ ٫ٜٓهشٙ ايباقٕٛ عًٝ٘  -2

 َع نِْٛٗ َٔ نباس ايـشاب١ ٚيٛ أْهشٚٙ عًٝ٘ يٓكٌ .
ٚوتٌُ : إٔ ٜهٕٛ ايزٟ قاٍ ريو ؿذسعٔ دٖؽ ٚسرل٠ نُا أؿاب نجرلّا َِٓٗ عٓذ  -3

 َٛت٘ .
 ساد أْٸا٘ اػاتذ ٚدعا٘ ؾاأطًل ايا٬صّ ٚأساد     ٚقاٍ غرلٙ : ٚوتٌُ إٔ ٜهٕٛ قا٥ٌ رياو أ  -4

ٕٸ اشلزٜإ ايزٟ ٜكع يًُشٜض ٜٓؼأ عٔ ػذ٠ ٚدع٘....   إًضّٚ ; ٭
ِٸ قاٍ ابٔ سذش : ) قًت( ٜٚٛٗش ياٞ تاشدٝح ثاياح ا٫ستُاا٫ت ايايت رنشٖاا        ث
ايكشطيب، ٜٚهٕٛ قا٥ٌ ريو بعض َٔ قشب دخٛي٘ ٗ اٱط٬ّ، ٚناإ ٜعٗاذ إٔ َأ اػاتذ     
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تػٌ ب٘ عٔ ؼشٜش َا ٜشٜاذ إٔ ٜكٛيا٘ ظاٛاص ٚقاٛع رياو، ٚشلازا ٚقاع ٗ        عًٝ٘ ايٛدع قذ ٜؼ
ايشٚا١ٜ ايجا١ْٝ : )ؾكاٍ بعلِٗ : إْٸ٘ قذغًب٘ ايٛدع( . ٚٚقع عٓذ اٱزلاعًٝٞ َٔ طشٜل قُذ 

 بٔ خ٬ٓد عٔ طؿٝإ ٗ ٖزا اؿذٜح )ؾكايٛا : َاػأْ٘ ٜٗذش إطتؿُٗٛٙ( .
ٕٸ ْيب اهلل يٝٗذش( .ٚعٔ ابٔ طعذ َٔ طشم أخش٣ عٔ طعٝذ بٔ دبرل :   )إ

ٜٚ٪ٜذٙ : أْٸ٘ بعذ إٔ قاٍ ريو اطتؿُٗٛٙ بـاٝػ١ ا٭َشباٱطاتؿٗاّ أٟ اختادلٚا أَاشٙ : باإٔ      
 إٖا .ٜظتؿُٗٛٙ عٔ ٖزا ايزٟ أسادٙ ٚاعجٛ اَع٘ ٗ نْٛ٘ ا٭ٍٚ أٚ ٫ ؟

ٌٸ عاقاٌ َٚٓـاـ إٔ                   ٕٸ َٔ ايٛاكح دذّا ٗ ن٬ّ ابأ سذاش ٖازا ٚنا ْٚكٍٛ: إ
ًب١ ايٛدع( ٖٞ عٌ َع٢ٓ )ٜٗذش(، ٚيهٓٗا َعذي١ نُا ٖٛ ٚاكح يشؾع ايًاّٛ عأ   ن١ًُ )غ

قا٥ًٗا ، ٚؾتح باب اٱستُا٫ت ٗ إشاد َٓٗا ، َٚارا نإ ٜكـذ قا٥ًٗا َٚاإٍ ريو، تع١ُٝ 
 يًشكٝك١ ٚتػط١ٝ ع٢ً تـشؾات ايظًـ ٚأعُاشلِ ٚأقٛاشلِ . 

)ٜٗذااش( أٚ )أٖذااش؟( مل ٜتؿاال ٚناازيو ٜتلااح يٓااا بااإٔ قااٍٛ َاأ قاااٍ إٔ نًُاا١          
ايؼاسسٕٛ ع٢ً نْٛٗا أطًكت َأ قباٌ َأ نااْٛا ٜاأَشٕٚ بايهتابا١ ، ٚناإ اطاتؿٗاَِٗ         
إْهاسّٜا ع٢ً إاْعٌ بٌ ٖا ٖٛ ػٝخ ايؼشا  ٚخاُتِٗ اؿاؾٜ بٔ سذش ٜشدح ايكٍٛ ايجايح 
     ٗ  بٌ عذ٠ أقٛاٍ قذ قًٝت ؾ٢ ٖزٙ ايه١ًُ ٚسدع٢ً َٔ سداح رياو ايكاٍٛ إضعاّٛ نُاا 

 ايظ٪اٍ 
َٸا ادعا٤ نٕٛ )ٜٗذش( شلا َعٓٝإ : ٚإٔ اسذُٖا َكبٍٛ ٖٚهٔ، ٚاٯخش كتًاـ   خاَظّا : ٚأ
ؾٝ٘،  ؾٗزا ٚاهلل ٖٛايشص١ٜ ايهدل٣ ٚإـٝب١ ايع٢ُٛ، ٚإعاد٠ ايتاسٜخ ْؿظ٘ سٝاح إٕ ػاٜٛضٙ   

 .ملسو هيلع هللا ىلصَٔ أعِٛ ايهؿش ٚا٫عتذا٤ ايظاؾش علٸ اهلل ٚايشطٍٛ  ملسو هيلع هللا ىلصع٢ً سطٍٛ اهلل 
 ِ عـ١ُ ا٭ْبٝا٤ ٚخـٛؿّا خاُِٗ ٚأػشؾِٗ ٖٚٛ ٜٓظب إيٝ٘ اشلزٜإ ؟   نٝـ ٜذعٞ َظً

ٚنٝـ ٜشقع ٖزا اٱعتذا٤ ٜٚؼشعٔ ٖٚٛ كايـ ٭بظ٘ اٯداب ٚاٱسذلاّ ٚايتٛقرل يشطاٍٛ  
 سب ايعإٌ؟  

ٌٖ ٜشتلٞ ٖ٪٤٫ إتعـبٕٛ ايزٜٔ أػشبٛا ٗ قًٛبِٗ ايعذٌ إٔ ٜطًك٘ أسذ ٗ سلٸ أبٞ بهش 
نتاب٘ ٚٚؿٝت٘ يعُش ٚ ٖٛ ٜػ٢ُ عًٝ٘ عذ٠ َشات سٌ إ٥٬َ٘ يتًو ايٛؿ١ٝ سُٝٓا نإ ًّٞ 
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 يعُش؟  
ٕٸ   ملسو هيلع هللا ىلصؾهٝـ ٜدلس ٖ٪٤٫ ٚوتًُٕٛ دٛاص ٚسٚد رياو عًا٢ سطاٍٛ اهلل     ؟َاع أ

ٕٸ ايٓب٢  قذ أغُٞ عًٝ٘ سُٝٓا عـٛٙ،  ؾأيػ٢ ا٭َش ٚمل هدلِٖ  ملسو هيلع هللا ىلصايشٚا١ٜ ٫ؼهٞ أبذّا بأ
ٚع٢ً أَشٙ سٝح قاٍ شلاِ : )قَٛاٛاعٓٸٞ(  ستٸا٢    عًٝ٘ ، ٚطشدِٖ يعـٝاِْٗ ُٚشدِٖ عًٝ٘، 

ٌٸ ايشصٜا١(   ؾهٝاـ     ٚؿـ ابٔ عباغ ريو ايتُشد ٚايشدع٢ً اهلل ٚسطٛي٘ بأْٸ٘ : )ايشص١ٜ نا
 ٜٴذٸع٢ بعذ ريو عذّ ايطعٔ ع٢ً قا٥ًٗا بأٟ َع٢ٓ ناْت  ؟

َٸا إعزاس قا٥ًٗا ع٢ً أٟ َع٢ٓ ناْت يهْٛٗا ؿاذست عٓا٘ عأ دٖاؽ ٚسارل٠،       طادطّا : ٚأ
باطٌ أٜلّا سٝح إْٸ٘ اعتذا٤ ؿاسخ َكـٛد سـاٌ بعاذٙ ْاضاع باٌ اؿاكاشٜٔ باٌ       ؾه٬ّ 

، ملسو هيلع هللا ىلصَٛاؾل َٚعاسض يزيو ايكا٥ٌ ٚإؿشاسِٖ عًا٢ إٛاقاـ ستٸا٢ طاشدِٖ سطاٍٛ اهلل      
ٖٓاا تاذعْٛٞ      ٚأْهش َٛقؿِٗ ٖزا أٚن٬َِٗ ؾٝ٘، ؾكاٍ شلِ : قَٛٛا عٓٸٞ ؾايز ٟ أْاا ؾٝا٘ خارل 

 .إيٝ٘(
، ٕٚا أطًل ع٢ً ريو سدلا٭َا١ بأْٸا٘   ملسو هيلع هللا ىلصاطشدِٖ سطٍٛ اهلل ؾًٛ نإ قا٥ًٗا َعزٚسّا ، ٕ

     سص١ٜ.
َٳٔ قاٍ عٔ ايآيب   ٕٸ  إْٸا٘   ملسو هيلع هللا ىلصؾٝٓبػٞ يًُٓــ إٔ ٜشدح ايكٍٛ ايشابع ، ٖٚٛ أ

َٳٔ قاٍ قذغًبا٘ ايٛداع، ٚقاذ ْكًٓاا ٖٓاا ا٫ستُااٍ هْؿاّا ٖٚٛايكاٍٛ ايشاباع :           ٜٗذشٖٛعٌ 
ٕٸ اشلزٜإ ايز ٟ ٜكع يًُاشٜض ٜٓؼاأ عأ ػاذ٠ ٚدعا٘(. إرّا      )ؾأطًل اي٬صّ ٚأساد إًضّٚ; ٭

ؾايكا٥ٌ ٖٛعُش، ٖٚزا ايكٍٛ ٖٛ ا٭سدح ٚا٭قشب يًـٛاب ٚايعكاٌ ٚاٱْـااف ٚايكاشا٥ٔ    
ٕٸ     ٚايٛاٖش ٚاٱعتزاس عٔ ؿاسبٗا َٚطًكٗا أْٸ٘ قذ أطًكٗا عٔ دٖاؽ ٚسارل٠ ٫ٜظاتكِٝ ; ٭

ل با٘ َأ ػاذ٠ ؾشسا٘،     قا٥ًٗا نإ ٜكـذٖا ، ٚؾاقذ ايذاب١ طبك٘ يظاْ٘ ٚمل ٜكـذ أبذّا َااْط 
 ؾٗزا قٝاغ َع ايؿاسم .

َٸا ادعا٤ عذّ إْهاس سطاٍٛ اهلل   عًا٢ ٖازاايكا٥ٌ ٚإُااْع ٫ٚ أساذ َأ       ملسو هيلع هللا ىلصطابعّا : ٚأ
 ايـشاب١ ؾٗٛ صعِ باطٌ أٜلّا .

ؾكذ غلب ٚأْهش عًِٝٗ ريو ٚقاٍ شلِ )قَٛٛاعٓٸٞ( أٜطاشدِٖ يعاذّ سكااٙ عأ     
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: ٚقٛيا٘ : )ٚقاذ    (1)شسٌ قاٍ ٗ ؾتشا٘ تـشؾِٗ ٚقٛشلِ ؾٝ٘، ٚقذ أنذ ريو اؿاؾٜ ابٔ سذ
رٖبٛا ٜشدٸٕٚ عًٝ٘( وتٌُ : إٔ ٜهٕٛ إشاد ٜشدٕٚ عًٝ٘ أٟ ٜعٝذٕٚ عًٝ٘ َكايت٘ ٜٚظتجبتْٛ٘ 

 ؾٝٗا .

 ٚوتٌُ : إٔ ٜهٕٛ إشاد ٜشدٕٚ عٓ٘ ايكٍٛ إزنٛسع٢ً َٔ قاي٘.
ٖٓا تذعْٛين إيٝ ِٸ قاٍ ابٔ سذش : قٛي٘ )ؾكاٍ دعْٛٞ ؾايزٟ أْا ؾٝ٘ خرل  ٘( .ث

ٖٓا  . تذعْٛين إيٝ٘ َٔ ايهتاب١ ٚوتٌُ : إٔ ٜهٕٛ إع٢ٓ ؾإٕ اَتٓاعٞ َٔ إٔ أنتب يهِ خرل
ٖٓاتاذعْٛين   )قًت( )ابٔ سذش( : ٚوتٌُ عهظ٘ إٔ ايزٟ أػشت عًٝهِ ب٘ َٔ ايهتاب١ خرل 

 إيٝ٘ َٔ عذَٗا بٌ ٖزا ٖٛايٛاٖش ا ٖا .
ٕٸ سطٍٛ اهلل  عأ ا٭٥تُااس باأَشٙ ، ٚأطًال      قذ سدٸ ع٢ً َٔ اَتٓاع  ملسو هيلع هللا ىلصٚبزيو ٜتبٌ : بأ

 اشلذش ٗ سك٘.
َٸا ايـشاب١ ٚاؿلٛس ؾكذ ثبت أْٸِٗ أْهشٚا ع٢ً إُتٓع ٚايكا٥ٌ يازيو ايكاٍٛ    ٚأ
سٝح أؿشٚا ع٢ً تكذِٜ ايهتاب ، ٚأْهشٚا عًٝ٘ قٛي٘، ٚٚاٖش ايشٚاٜاات تجبات ايتؼاادش،    

 :  (2)ٚقذ ْفٸ ابٔ سذشع٢ً ريو ؾكاٍ ٗ ؾتش٘
ٕٸ    ٚٗ قٛي٘ ٗ ايشٚا١ٜ اي َٳٔ ٜكٍٛ قشٸبٛا ٜهتب يهِ( َاا ٜؼاعش باأ جا١ْٝ : )ؾاختـُٛا ؾُِٓٗ 

بعلِٗ نإ َـُُّا ع٢ً اٱَتجاٍ ، ٚايشدٸ ع٢ً َٔ اَتٓع َِٓٗ ، ٕٚٓا ٚقع َِٓٗ اٱخات٬ف  
، استؿعت ايدلن١ ، نُا دشت ايعاد٠ بزيو عٓذ ٚقٛع ايتٓاصع ٚايتؼادش، ٚٗ ايـاٝاّ أْٸا٘   

 .٣ سدًٌ ىتـُإ ، ؾشؾعت خشز ىدلِٖ ب١ًًٝ ايكذس، ؾشأ ملسو هيلع هللا ىلص
ٕٸ ايآيب   ِٴ ٖ٪٤٫ٹ بأ َٳأ ٚاؾكا٘ عًا٢ نتابا١ ايهتااب مل ٜٓهاشٚا عًا٢         ملسو هيلع هللا ىلصؾضٳع ٚ

 قا٥ًٗا، ٚمل ٜ٪مثٛٙ ، صعِ باطٌ ، ٚايذيٌٝ ع٢ً خ٬ؾ٘ نُا أٚكشٓاٙ .
ع٢ً ٖ٪٤٫ ٚتأثُِٝٗ طشدِٖ َأ بٝتا٘ ، ٚمل    ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٜٚهؿٞ ٗ إثبات إْهاس

                                                           

 (1 )(8 /102) 

 (2 )(8/101) 
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ٛ ٜؿعٌ ريو ستٸ٢ َع ايعاؿٞ ايزٟ   ايعؼارل٠ (، ٚيهٓٸا٘ ساٌ َاا     ٚؿؿ٘ بكٛي٘ : ) ب٦ع أخا
 دخٌ بٝت٘ كشو ٗ ٚدٗ٘ ٚأنشَ٘ ٚمل ٜطشدٙ   

ٕٸ طشد ايٓيب  شل٪٤٫ إُاْعٌ ٖٛ إْهاس ٚاكاح يؿعًاِٗ ٚقاٛشلِ ،     ملسو هيلع هللا ىلصؾٝتلح أ
ٜظاتشكٕٛ َعا٘ ايطاشد ٚعاذّ     ٚعذّ ايشكا عأ تـاشؾاتِٗ ، ٚإٔ َاا ؾعًاٛٙ ناإ عُٛٝاّا       

ٌٸ  ملسو هيلع هللا ىلص، ؾأٚكح سطٍٛ اهلل ا٫سذلاّ دشَِٗ َٚعـٝتِٗ، ٚنؼؿِٗ ٚؾلشِٗ، ؾأٚكح ن
 ٕٔ نإ ي٘ قًب أٚ ايك٢ ايظُع ٖٚٛ ػٗٝذ. ملسو هيلع هللا ىلصريو 

َٸا تـٜٛب َا ؾعً٘ عُش ؾٗٛ أٜلّا َٔ ايػًاٛ إعٗاٛد ٗ عُاش سٝاح ْهتؿاٞ باشد        ثآَّا : ٚأ
 :  (3)ع٢ً ٖزا ايكٍٛ، ٫ٚ ْضٜذ عًٝ٘ سٝح قاٍ ٗ ؾتش٘ اؿاؾٜ ابٔ سذش

َٸا قٍٛ ابٔ بطاٍ عُ ش أؾك٘ َٔ ابٔ عباغ سٝح انتؿ٢ بايكشهٕ ٚمل ٜهتاـ ابأ   ٚأ
ٕٸ إط٬م ريو َع َا تكذّ يٝع ظٝذ ; ؾإٕ قٍٛ عُش : سظبٓا نتااب   عباغ ب٘ ٚتعكب : بأ

اهلل مل ٜشد أْٸ٘ ٜهتؿ٢ ب٘ عٔ بٝإ ايظٓٸ١ بٌ ٕا قاّ عٓذٙ َٔ ايكش١ٜٓ ، ٚخؼٞ َٔ ايزٟ ٜذلتب 
ٖٓا تكذَت اٱػاس٠ إيٝ ٕٻ ع٢ً نتاب١ ايهتاب  ٜذلتب عًٝ٘  ع٢ً ايكشهٕ ٫ ا٫عتُاد٘ ، ؾشأ٣ ا

َٸا ابٔ عباغ ؾ٬ ٜكاٍ : ٗ سٓك٘ مل ٜهتـ بايكشهٕ َع نْٛ٘ سدل ايكاشهٕ   ٖٓا خؼٝ٘ ، ٚأ ػ٤ٞ 
، ٚأعًِ ايٓاغ بتؿظرلٙ ٚتأًٜٚ٘ ، ٚيهٓٸ٘ أطاـ عًا٢ َاؾاتا٘ َأ ايبٝاإ بايتٓـاٝف عًٝا٘ ،        

 . ٚاهلل أعًِ . ا٫طتٓباٙيهْٛ٘ أٍٚ َٔ 

ٕٸ    ٖا٪٤٫، ٚقاٍٛ ابأ عبااغ بعاذ      ملسو هيلع هللا ىلصسطاٍٛ اهلل   ؾطشد عؼاشات ايظآٌ: )إ
ٌٸ ايشص١ٜ َا ساٍ بٌ سطٍٛ اهلل ٚنتاب١ ايٛؿ١ٝ (، ٚبها٩ٙ ايؼذٜذ، ٚشلذا١ سطاٍٛ    ايشص١ٜ ن

أؿ٬ّ اييت تٓفٸ ع٢ً أ١ُٖٝ ايهتاب سٝح قاٍ : ) أنتب يهِ نتابّا يأ تلاًٛا    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
 أٟ عُش نإ أؿٛب ٚأؾك٘؟ بعذٙ أبذّا( نٝـ ٜٴذٸع٢ بعذ ريو نًٓ٘ إٔ س

أُٖٝا١ ٖازا ايهتااب ايازٟ      ملسو هيلع هللا ىلصؾ٬ ْذسٟ نٝـ ّهٔ إٔ ٜٛكاح سطاٍٛ اهلل   
ِٸ ٜهتؿاٞ عُاش بهتااب اهلل تعااٍ، ٜٚاذلى       ٜٓفٸ شلِ ع٢ً أْٸ٘ عاؿِ شلِ َٔ ايل٬ٍ ُاَّا ، ث
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، ٜٚعذلض عًٝ٘ ، ّٚٓع٘ بك٠ٛ ، ٜٚطشدٙ سطٍٛ ملسو هيلع هللا ىلصريو ايهتاب، ٜٚظٸؿ٘ أَش سطٍٛ اهلل 
 عٓٸٞ ؾإٕ ايزٟ أْا ؾٝ٘ خرل ٜٚكٍٛ شلِ : )قَٛٛا ٚا٫َتٓاعٜتبع٘ ٗ ايكٍٛ  َع َٔ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ٕٸ عُاش      ٖٓا ِٸ ٜأتٞ ايػ٠٬ ٗ عُش إكًذٕٚ يعُاش ٚيًشهَٛاات ٜٚضعُإٛ أ تذعْٛين إيٝ٘(، ث
ُٳا٢        ٚٳَيهٹأ تٳع ـٳااسٴ  ُٳا٢ اَ٭ب ٗٳاا ٫تٳع ٖٓٔ قاٍ : قاذَٛا ))  َؾٔإْٻ نإ َـٝبّا َٛاؾكّا يًشل ٚأؾك٘ 

ـټذٴٚٔس ((ايُكًُ ٞٸ بأ أباٞ طاياب        ملسو هيلع هللا ىلصإ ايٓبا٢  کٚإٕ   (1)ٛبٴ اٖيتٹٞ ؾٹٞ اي قاذ ْـاب عًا
خِ نُا ٜكٍٛ ايؼٝع١ ٚأٜلا ٗ َٛاكع أخاشٟ َأ ؾاذل٠ اياٛسٞ      )سك٢ اهلل عٓ٘( ٗ غذٜش

ٞٸ )عًٝا٘  کتاب ٚرکتاب١ اٍک ملسو هيلع هللا ىلصَا تذٸع٢ ايؼٸٝع١( ، ؾًُارا أساد ايٓٸيب ک) س اطِ عً
ٕٚ ٖزا ؼـٌٝ ساؿٌ َٚلاسبّا کصعِ ايؼٸٝع١( ، أمل ٟ ايظ٬ّ(  ٚا٭١ُ٥ َٔ بعذٙ )سظب

 ٕا تذٸعْٛ٘ أٜٗا ايؼٸٝع١ ؟
 إداب١ ايؼٝع١ ع٢ً ٖزا ايظ٪اٍ قايٛا :

ست٢ ٜ٪نذٙ ، ٚياٝع   ملسو هيلع هللا ىلصأ٫َٚ : ٫ْذسٟ َا إاْع َٔ تهشاس ريو َٔ قبٌ ايٓيب ا٭عِٛ 
عًا٢ نإٛ عًاٞ    ايتأنٝذ ٖٓا ؾك٘ بٌ طبل ست٢ سادث١ ايػذٜش بٌ ٗ بذا١ٜ اياذع٠ٛ ايتأنٝاذ   

 )سك٢ اهلل عٓ٘( ٚؿّٝا ٚٚصٜشّا .
إ٪ٌَٓ)سك٢ اهلل عٓ٘( َٔ ا٭َٛس اييت تعتدل غا١ٜ ٗ ا٭١ُٖٝ ؾا٬ باأغ    ثاّْٝا : إٕ ١ٜ٫ٚ أَرل

 عٓا١ٜ صا٥ذ٠. ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ٜٛيٝٗا ايشطٍٛ ا٭نشّ 
 نإ ٜعًِ إٔ ايكّٛ بعذٙ طٝٓهجٕٛ بٝعتِٗ ّٜٛ ايػذٜش ملسو هيلع هللا ىلصثايجّا : ّٚهٔ اٱداب١ بإٔ ايٓيب 

قاي٘ ٗ ايػذٜش يؿّٛا عٓذ ٚؾات٘ نتابا١ ٚرياو أثبات     ٜٚٓكًبٕٛ ع٢ً عٗذِٖ ؾأساد إٔ ٜٛثل َا
ساذخ ٗ ايػاذٜش ساذثّا إشلٝاّا ْاٖرلٜاّا إطا٬َّٝا أعطا٢         يًشل ٚأبٌ ي٘ ، ّٚهأ اعتبااس َاا   

، ٚإٕ َاا ساذخ عٓاذ ٚؾاا٠ ايآيب       إظًُٕٛ َٛدب٘ بٝعتِٗ يٲَاّ عًا٢  )سكا٢ اهلل عٓا٘(   
تٛثٝل تًو ايبٝع١ ٚرناش َٝجاقٗاا ؼشٜشٜاّا ؾُاا ايتعااسض بُٝٓٗاا ٚؼـاٌٝ        ٖٛ إساد٠  ملسو هيلع هللا ىلص

 اؿاؿٌ ؾُٝٗا؟  .
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عًا٢ طابٌٝ إشسًٝا١ ٚايتاذسز ، ؾًُاا سأ٣       ملسو هيلع هللا ىلص نإ َٔ قباٌ ايآيب   سابعّا: ٚيعٌ ا٭َش
 خِ أساد إؿاقٗا بهتاب ٜ٪ٜذ ريو ٜٚ٪نذٙ . اطتذابتِٗ ٗ غذٜش

١ ٚايؼٝع١ ٚعًٝٗاا إْااع إا٪سخٌ إرا ؿاح     خاَظّا: ثِ اؿادثتٌ َزنٛستٌ ٗ نتب ايظٓ
ايكٍٛ ، ٚيهٔ ايشغب١ ٗ سؾض عًٞ )سك٢ اهلل عٓ٘( ٚتأنٝذ خ٬ؾ١ َٔ طاٛاٙ ػعاٌ ٖا٪٤٫    

ٜشؾلإٛ سصٜا١ اـُاٝع ٚنتابا١ ايشطاٍٛ       أٚ ٜ٪يْٛٗا َش٠ أٚ إتٓطعٌ ٜشؾلٕٛ بٝع١ ايػذٜش
ٗ ريو ايّٝٛ إٔ ايٓيب يٝٗذش ٚاسادت٘ يزيو دؾاعّا ٚتػًٝؿّا ٫ْك٬ب ايـشاب١ بكٝاد٠ َٔ قاٍ 

 َش٠ أخش٣.

طادطّا: ٚع٢ً َب٢ٓ ْٚٛش١ٜ ؼـٌٝ اؿاؿٌ ًٜضّ إطكاٙ هٜات نجرل٠ دذّا َٔ ايكشهٕ ٭ْٗاا  
 ؼـٌٝ ساؿٌ بإعتباس أسهاَٗا ٚأَجاشلا َهشس٠ ٗ ايكشهٕ ايهاشِٜ ، ٚنازيو إطاكاٙ ناجرل    

ساؿٌ يٝع ؾٝ٘  ٭ْٗا أٜلّا ؼـٌٝ ملسو هيلع هللا ىلصَٔ سٚاٜات ٚأسادٜح ايشطٍٛ إـطؿ٢ ا٭نشّ 
 طا٥ٌ ٭ْٗا َهشس٠ َعاد٠، ٖٚزا ٖا ٫ٜكٍٛ ب٘ أسذ ايبت١.

 أَا عٔ ٚسٚد سذٜح سص١ٜ اـُٝع ؾ٢ بعض نتب ايؼٝع١: 
ؾٗااٌ سٟٚ سااذٜح سصٜاا١ اـُااٝع َاأ طشٜاال أٖااٌ ايبٝاات )عًااِٝٗ ايظاا٬ّ( ٗ         -1

 َـادسايؼٝع١ أّ ٖٛ ٗ َـادس أٌٖ ايظ١ٓ ؾك٘ ؟
١ ؾٌٗ ايشٚاٜتإ ايظا١ٝٓ ٚايؼاٝع١ٝ َتطابكا١ أّ إٔ ؾا٢     ٚإرا نإ يًؼٝع١ سٚاٜتِٗ اـاؿ -2

 سٚا١ٜ ايؼٝع١ صٜاد٠ ٗ ايبٝإ ؟

 اؾٛاب:
ْعِ ٚسد ريو ٗ نتب ايؼٝع١ ؾؿاٞ نتااب طاًِٝ بأ قاٝع ايازٟ ٚؿاٌ اياِٝٗ         

 ملسو هيلع هللا ىلصٖا ٖٛ َٛدٛد ٗ نتب أٌٖ ايظ١ٓ ٖٚٛ إٔ ايشطٍٛ  بطشٜل َعتدل ٚؾٝ٘ تؿـٌٝ ٭نجش
عٓا٘( ٚبؼاٗاد٠ طاًُإ ٚأباٞ رس ٚإكاذاد ٚناإ        نتب ايهتااب باإ٤٬َ عًاٞ )سكا٢ اهلل    
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قاٍ : َاا   (1)َلُْٛ٘ إٔ زل٢ ا٭١ُ٥ ايزٜٔ أَش اهلل بطاعتِٗ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ؾؿٞ نتاب طًِٝ
 ملسو هيلع هللا ىلصطًش١ ، أيظت قذ ػٗذت سطٍٛ اهلل  ٜا ملسو هيلع هللا ىلصنتب ٗ ايهتـ بإ٤٬َ سطٍٛ اهلل 

سبو َا قااٍ : )) إٕ  ؽتًـ ، ؾكاٍ ؿا تلٌ ا٭١َ ٫ٚ ٫ سٌ دعا بايهتـ يٝهتب ؾٝٗا َا
ثِ تشنٗا ؟ قاٍ : ب٢ً ، قذ ػٗذت راى . قاٍ  ملسو هيلع هللا ىلصْيب اهلل ٜٗذش (( ؾػلب سطٍٛ اهلل 

ٚبايزٟ أساد إٔ ٜهتب ؾٝٗا ٚإٔ ٜؼٗذ  ملسو هيلع هللا ىلص: ؾإْهِ ٕا خشدتِ أخدلْٞ بزيو سطٍٛ اهلل 
عًٝٗا ايعا١َ . ؾأخدلٙ ددلا٥ٌٝ : ))إٔ اهلل عضٚ دٌ قذ عًِ َٔ ا٭١َ اٱخت٬ف ٚايؿشقا١ ((  

ثِ دعا بـشٝؿ١ ؾأ٢ًَ عًٞ َا أساد إٔ ٜهتب ٗ ايهتـ ٚأػٗذ ع٢ً ريو ث٬ث١ سٖا٘ :   ،
اهلل بطااعتِٗ إٍ ٜاّٛ    رس ٚإكذاد ، ٚزل٢ َٔ ٜهٕٛ َٔ أ١ُ٥ اشلذ٣ ايزٜٔ أَاش  طًُإ ٚأبا

ثِ اؿظاٌ ثاِ تظاع١ َأ      –ٚأد٢ْ بٝذٙ إٍ اؿظٔ  –ايكٝا١َ ، ؾظُاْٞ أٚشلِ ثِ ابين ٖزا 
ٚٗ َٛكع هخش َٔ ايهتاب ْكاٌ ايٛاقعا١ عأ ابأ عبااغ       -عين اؿظٌ ٜ –ٚيذ ابين ٖزا 

ؾكاٍ ابٔ عباغ وهٞ قل١ٝ ايهتـ أبإ بٔ أبٞ عٝاؾ عٔ طًِٝ قاٍ : نٓات عٓاذ عباذاهلل    
َٚٛت٘ ، ؾبه٢  ملسو هيلع هللا ىلصبٔ عباغ ٗ بٝت٘ ٚعٓذٙ سٖ٘ َٔ ايؼٝع١ . قاٍ : ؾزنشٚا سطٍٛ اهلل 

ٛ  –ٌ ّٜٛ ا٫ثآ  ملسو هيلع هللا ىلصابٔ عباغ ، ٚقاٍ : قاٍ سطٍٛ اهلل   –ايٝاّٛ ايازٟ قابض ؾٝا٘      ٖٚا
ٚسٛي٘ أٌٖ بٝت٘ ٚث٬ثٕٛ سد٬ َٔ أؿشاب٘ : أٜتْٛٞ بهتـ أنتب يهِ ؾٝ٘ نتابا ئ تلاًٛا  
بعذٟ ٚئ ؽتًؿٛا بعذٟ . ؾُٓعِٗ ؾشعٕٛ ٖازٙ ا٭َا١ ؾكااٍ : )) إٕ سطاٍٛ اهلل ٜٗذاش ((      

، ؾهٝـ بعاذ  ؾػلب سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٚقاٍ : )إْٞ أسانِ ؽايؿْٛٞ ٚأْا سٞ
     َٛتٞ( ؟ ؾذلى ايهتـ .

ٞٳ ابٔ عباغ ؾكاٍ : ٜا طًِٝ ، ي٫ٛ َاا  قااٍ رياو ايشداٌ     قاٍ طًِٝ : ثِ أقبٌ عٳً
ىتًـ . ؾكاٍ سدٌ َٔ ايكّٛ : َٚٔ ريو ايشدٌ؟ ؾكاٍ :  ٜلٌ أسذ ٫ٚ يهتب يٓا نتابا ٫

ٛ    يٝع إٍ ريو طبٌٝ . ؾخًٛت بابٔ عباغ بعذ َا . ؾكًات :  عُاش   قاّ ايكاّٛ، ؾكااٍ : ٖا

                                                           

 –َٚا بعذٙ بتشكٝل ايؼٝخ قُذ باقش ا٭ْـاس٣ َطبع١ َهااسؾ  2/877نتاب طًِٝ بٔ قٝع اشل٬ٍ ( 1)
 2000ّطٗشإ 
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رس ٚإكاذاد ٜكٛيإٛ : )إْا٘ عُاش( .      ؿذقت ، قذ زلعت عًٝا سك٢ اهلل عٓ٘ ٚطًُإ ٚأباا 
طًِٝ ، انتِ إ٫ ٖٔ تجل بِٗ َٔ إخٛاْو ، ؾإٕ قًٛب ٖزٙ ا٭َا١ أػاشبت ساب     ؾكاٍ : ٜا

 ٖزٜٔ ايشدًٌ نُا أػشبت قًٛب بين إطشا٥ٌٝ سب ايعذٌ ٚايظاَشٟ .

ـٸ١  ملسو هيلع هللا ىلصتبًٝؼ ايٓيب  يٲَا١َ نإ ٗ بذاٜات ايذع٠ٛ ط٪ايٞ ٖٛعٔ سص١ٜ ّٜٛ اـُٝع.. ايك
ٕٸ ايهتاب ايزٟ نإ طٝهتب٘ ايشطٍٛ َٸ١ ٖٚذاٖا ،  ملسو هيلع هللا ىلص تؼرل أ نإ ٜتٛٓقـ عًٝ٘ ك٬ٍ ُأ

خٛؾّا َٔ ايؿت١ٓ ، عًُّا بأْٸا٘ َأ ايتبًٝاؼ ايازٟ بًٓػا٘ اهلل يا٘:        ملسو هيلع هللا ىلص ؾهٝـ تشن٘ ايشطٍٛ
َٳاٜٳ ٚٳ ٛٳ٣() ٗٳ ٔٔ اِي  ؟  (1)ٓٵطٹلٴ عٳ

ٌٸ؟ اهلل عضٸ إٔ ٜعٓطٌ تبًٝؼ أَش ملسو هيلع هللا ىلص ؾهٝـ ٜهٕٛ يًشطٍٛ  ٚد
ٕٸ       َٸ١ ٖٚذاٖا ، ؾٗاٛ َأ ٚادباات اياذٜٔ، ؾهٝاـ أ ٚإٕ نإ ٜتٛٓقـ ع٢ً ك٬ٍ ُأ

ِٵ( ملسو هيلع هللا ىلصايشطٍٛ  ِٵ دٹٜٓٳُه ًِتٴ َيُه ُٳ ّٳ َأِن ٛٵ ، ٚنإ ايذٜٔ ٚقت (2)مل ٜبًٓػ٘ قبٌ ْضٍٚ اٯ١ٜ : )اِيٝٳ
 نتٌُ؟ايشص١ٜ قذ ا

بًٓؼ يٲَا١َ ٚاٱَاّ َٔ بعذٙ َٔ ّٜٛ ايذاس، سٝاح تؼارل    ملسو هيلع هللا ىلص ايشطٍٛ ا٭عِٛ اؾٛاب:
ٚٳَأْٵزٹسٵ ٖٚٛ نإ ٗ باذاٜات اياذع٠ٛ ، ٚتؿاؿاٌٝ ايكلا١ٝ      (3)عٳؼٹرلٳتٳَو...( إيٝ٘ ه١ٜ اٱْزاس: )

ٗ  ملسو هيلع هللا ىلصإٛاٍ ٚإخايـ. ٚنزيو سذٜح ايجكًٌ قاي٘  ٗ سذٜح ايذاس ايزٟ سٚاٙ  رنش
َٸ١،  بآٜات ، ٚسٚاٜاات َظتؿٝلا١ ، ٚايٛؿا١ٝ    عذٸ٠ َٛ اطٔ ، ٚهخشٖا ٗ َشك٘ . ؾاؿذٸ١ تا

 إْٸُا ناْت يًتأنٝذ ٚايتـشٜح أنجش.
ٕٸ ايشداٌ           ٕٚٓا قاٍ عُش َكٛيتا٘ ايايت ٖاذٸت سنٓاّا َأ أسناإ اياذٜٔ، ٖٚاٞ: ))إ

 نتب ايهتاب يكايٛا : نتب٘ ٗ سٌ اشلذش، ٚ٭ثبتٛا اشلذاش  ملسو هيلع هللا ىلص يٝٗذش((، ؾًٛ نإ ايٓيبٸ

                                                           

 3طٛس٠ ايٓذِ اٯ١ٜ ( 1)

 3طٛس٠ إا٥ذ٠ اٯ١ٜ( 2)

 214طٛس٠ ايؼعشا٤ ه١ٜ ( 3)
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ٛٸ٠،   ملسو هيلع هللا ىلصإٍ ايشطٍٛ  ٜكّٝٓا ، ٚاْتكـٛا َٔ َكاَ٘ ايشؾٝع ، ٚبزيو سبٸُا اْتكـٛا َكاّ ايٓبا
ٖٓا ٚػٓههٛا ٛٸ٠. ؾانتؿ٢ اؿبٝب إـطؿ٢  طٝذشٸِٖ إٍ إْهاس ٗ ايٛسٞ،   ملسو هيلع هللا ىلصايذٜٔ ٚايٓب

َا قاي٘ ٚنشٸسٙ قبٌ نتاب١ ايٛؿ١ٝ، ايزٟ ُت ب٘ اؿذٸ١ . ٚإر بـاب٧ ؿبأ إٍ ايشؾض طاشّا ،  
شا ، ٜكاٍٛ يكاذ د٦تاو َاا ٜاذٜٔ      ٜتًٌٗ بؼشا ، ٚقًب٘ ٜكطش ػشا ، ٚيظاْ٘ ٜٓؿاح َا   ٚٚدٗ٘

، ٜٚظُ٘ َٝظِ ايهؿش ، ٜٚجبت يو إٔ ايكّٛ غذس ، ٚنًِٗ ؾذش  ، إر ْظبٛا اٍ ايٓيب عُش
إعـّٛ أْ٘ ٖذش  ،ؾ٬ ٜٛثل بؼ٤ٞ عٓ٘ ؿذس ، ٚتًو يعُشٟ ندل٣ ايهدل ..ست٢ إرا ؾشؽ 

ع٢ً ايًٝاٌ "ؾُشْٛاا    و رْٛب رْٛب٘ ، أقبًٔ عًٝ٘ اقباٍ ايٓٗاسَٔ طب٘ ٚثًب٘ ، َٚٮ َٔ ري
إٍ ْؿظ٘ ا  خًظ١ ا    ه١ٜ ايًٌٝ " ٚؿُذْا إيٝ٘ ؿُذ اؿل إٍ ايباطٌ "ؾإرا ٖٛ صاٖل " ؾٓٛش

 ا٭ٓل إا٥ل ا ٚ قًٓا ي٘ ٗ ١ًْ َا ٜكاٍ :  ؾإرا ٖٛ
ثبات َٔ أٖاٌ ايظا١ٓ ،   ٖزا سذٜح مل ٜٓؿشد بٓكً٘ َٓانٝذ ايشٚاؾض ، بٌ ْكً٘ ايجكات ا٭ا 1

َٔ ايزٜٔ ٜتٛيٕٛ عُش، ايهٛنب ايضٖش، ٚؾًت١ ايذٖش ٚٗ ْكًِٗ ٚؾُِٗٗ نؿاٜا١ ٕأ سػاذ    
َٚاؾُٗٛا َٓ٘ ِٖٚ أٌٖ ايؿّٗٛ ٚا٭س٬ّ ا    ٜػٓٝو عٔ صسٌ" ٚاطتبـش . "ٗ طًع١ ايبذس َا

 ٖزا ايزٟ ؾُٗت٘ ايشاؾل١ ايطػاّ .
ؿاح َأ    َعتُاذا ٗ رياو عًا٢ َاا     دعين أؿٛس يو إؼٗذ نأْو تاشاٙ سأٟ ايعاٌ،   ا 2

ا٭خباس ٗ َشض َٛت٘ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ : ؾًكذ ابتاذأٙ إاشض باأبٞ ٖاٛ ٚأَاٞ ٚايٓااغ       
أْعٌ ي١ًٝ ايظبت ٫ثٓتٌ ٚعؼشٜٔ ي١ًٝ خًت َٔ ؿؿش ، ُٚاد٣ ب٘ ايٛدع ٖٚاٛ ٗ رياو   

ب ٜتشاٌَ ع٢ً ْؿظ٘ ٜٚذٚس ع٢ً ْظاا٥٘ ، ؾأػاؿكٔ عًٝا٘ ٚأرٕ يا٘ إٔ ّاشض ٗ بٝات أسا       
ايـذٜك١ بٓت ايـاذٜل اشكٞ اهلل عٓٗاا ٚعأ أبٝٗاا ٚؿا٢ً اهلل عًا٢ صٚدٗاا          أصٚاد٘ إيٝ٘،

َٓاٙ ست٢ إٕ ايشدٌ َِٓٗ نإ ٫  ٜطٝل إٔ ٜلاع ٜاذٙ عًا٢ دظاذٙ      ْٚبٝٗا ا ٚاػتذ ٚدع٘ ٚ
 ايطٝب . ايؼشٜـ ايطاٖش

ٕٚا نإ ّٜٛ اـُٝع قبٌ ايٛؾا ٠ بأسبع١ أٜاّ قاٍ ٚقذ اػتذ ب٘ ايٛداع : ) ًُٖاٛا   
تب يهِ نتابّا ئ تلًٛا بعذٙ ( ا ٚٗ ايبٝت سداٍ ؾِٝٗ عُشاا ؾكااٍ عُاش : قاذ غًاب       أن

عًٝ٘ ايٛدع ، ٚعٓذنِ ايكاشهٕ ، سظابهِ نتااب اهلل ، ؾااختًـ أٖاٌ ايبٝات ٚاختـاُٛا        
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قااٍ عُاش ،    ، َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ َا ملسو هيلع هللا ىلص،ؾُِٓٗ َٔ ٜكٍٛ : قشبٛا ٜهتب يهِ سطٍٛ اهلل 
عاين ( .ٚٗ   ٍ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ : ) قَٛاٛا قاٍ سطٛ ٚا٫خت٬فؾًُا أنجشٚا ايًػ٘ 

 ػأْ٘ أٖذش ؟اطتؿُٗٛٙ "ٚٗ أخش٣ " قايٛا إٕ سطٍٛ اهلل ٜٗذش". سٚا١ٜ "قايٛا َا
ؿ٢ً بٗاِ ؿا٠٬ َػاشب رياو ايٝاّٛ ثاِ أساد إٔ ىاشز إٍ         ملسو هيلع هللا ىلصٚايجابت أْ٘ 

ايعؼا٤ ؾأغُٞ عًٝا٘ َاشاسا ؾًُاا سأ٣ َأ ْؿظا٘ ايلاعـ أَاش إٔ ٜـاًٞ أباٛبهش بايٓااغ           
ٚساٚيت عا٥ؼ١ إٔ ؼٍٛ دٕٚ ريو ٚيهٔ ايٓيب نإ ساصَاا ؿااسَا ٗ أَاشٙ راى . ٚأْات     
اٯٕ أٜٗا ايشاؾلٞ َظّٛ غطيت خظـ، إَا إٔ تأخز بأيؿاٚ اؿذٜح نًٗا أٚ تشدٖا نًٗا ، 

ٜٛاؾكاو عًٝٗاا    ٜبطٌ دعٛاى ؾتًو خطا١ ٫  إَا إٔ تأخز َٓٗا َاٜٛاؾل ٖٛاى ٚتذلى َٓٗا َا
ٕٳ بٹابٳعٵٔض  رٚ دٜٔ ٫ٚ طًـ يو ؾٝ َٹٓٴٛ ٗا َٔ ايعإٌ إ٫ َٔ بهتِٗ سب إؼشقٌ بكٛي٘ "َأَؾتٴ٪ٵ

ّٳ     ٛٵ ٚٳٜٳا ٟٷ ؾٹاٞ اِيشٳٝٳاا٠ٹ اياذټْٵٝٳا  ِٵ ٔإٖيا خٹضٵ ٓٵُه َٹ ٌٴ رٳيٹَو  ٔٵ ٜٳِؿعٳ َٳ ُٳا دٳضٳا٤ٴ  ٕٳ بٹبٳعٵٕض َؾ ٚٳتٳِهُؿشٴٚ  اِيهٹتٳابٹ 
َٳاايًٖ ٚٳ ٕٳ ٔإَي٢ َأػٳذ  اِيعٳزٳابٹ  َٳ١ٹ ٜٴشٳدټٚ ٕٳ "اِيكٹٝٳا ًُٛ ُٳ ُٻا تٳعٵ ٌٕ عٳ   .(1)٘ٴ بٹػٳاؾٹ

ؾإٕ اخذلت ايجا١ْٝ ؾكذ اطذلست ٚأسست ، ٚإٕ اخذلت ا٭ٍٚ ؾإْا ْكٍٛ يو :أٜأ           
 ملسو هيلع هللا ىلصايزٟ قاٍ ن١ًُ "أٖذش"؟ ٚسكٝكا١ اؿااٍ إٔ ايآيب     ؾٝٗا إٔ عُشا سكٞ اهلل عٓ٘ ٖٛ

ح اؿ٢ُ قاٍ بعلِ ْظاُع  ًٜكاٙ َٔ ؾٝ أؾام َٔ اغُا٤ت٘ ؾكاٍ ايزٟ قاٍ ٕٚا سأ٣ ايٓاغ َا
؟"ٚقاٍ بعلاِٗ "إٕ سطاٍٛ اهلل ٜٗذاش" ٚقااٍ ايابعض "اطاتؿُٗٛٙ"         ػأْ٘ أٖذش َكايت٘ "َا

ؾًُاا سأ٣ عُاش اخات٬ؾِٗ َٚاا ؿال       ملسو هيلع هللا ىلصٚقاٍ هخشٕٚ" قشبٛا ٜهتب يهِ سطاٍٛ اهلل " 
ٛ    ايٓيب َٔ َؼك١ اطتؿٗاَِٗ ٖٚٛ َٔ اؿ٢ُ ٫ احملاذخ إًاِٗ ايازٟ     ٜهاد ٜابٌ ٚعًاِ ٖٚا

اؿل ع٢ً يظاْ٘ " قاٍ:" إ سطٍٛ اهلل قذغًب٘ ايٛدع ؾهؿٛا عٓ٘ سظابٓا نتااب   كشب اهلل 
قذس يزيو ايهتاب إٔ ٜهتب ٫ختًؿٛا ؾٝ٘ ؾكبًتا٘   اهلل " ٚباهلل اسًـ ث٬ثا غرل ساْح إٔ يٛ

ٗ باب ايتأٌٜٚ ٚايتهزٜب ؾشق١ ٚسدت٘ أخش٣ َذع١ٝ إٔ ايٓيب نإ ٜٗذش َٔ اؿ٢ُ ٚشلٛٚا  
 ُِٗ بؿك٘ عُش ؾتأٌَ ٖزا ؾإٕ ؾٝ٘ ٭ٌٖ اٱؾو َضدش .، ٚيهٔ اهلل عـنٌ ٣َٛٗ

                                                           

 85ايبكش٠ دض٤ َٔ هٜ٘ ( 1)
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طٝهتب٘ أٖٛ َٔ ايذٜٔ ايزٟ  ملسو هيلع هللا ىلصثِ ْكٍٛ ي٘ :  أخدلْا عٔ ٖزا ايزٟ نإ سطٍٛ اهلل ا 3
أٚدب اهلل عًٝ٘ تبًٝػ٘ أّ ٖٛ ػ٤ٞ هخش؟ ؾإٕ نإ ا٭ٍٚ ؾكذ ْظابت سطاٍٛ اهلل ؿا٢ً اهلل    

  ٚ تشى تبًٝؼ ايشطااي١ ٚسبا٘ ٜكاٍٛ يا٘     عًٝ٘ ٚ طًِ ٚساػاٙ ساػاٙ ساػاٙ ا اٍ خٝا١ْ ا٭َا١ْ 
٘ٴ ٚٳايًٖ ٘ٴ  ُٳا بٳًٖػٵتٳ ٔسطٳاَيتٳ ٌٵ َؾ ِٵ تٳِؿعٳ ٕٵ َي ٚٳٔإ ٔٵ سٳب َو  َٹ ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي ٍٴ بٳِّؼٵ َا ُأْٵٔض ٗٳا ايشٻطٴٛ ُٴَو :"ٜٳا َأٜټ ـٹ  ٜٳعٵ

ٔٳ " ّٳ اِيَهاؾٹٔشٜ ٛٵ ٗٵذٹٟ اِيَك ٘ٳ َياٜٳ ٕٻ ايًٖ ٔٳ ايٓٻأغ ٔإ ٕٳ ٔسطٳااَياتٹ   ٜٚكٍٛ دٌ ٚع٬ :" اٖيا  (2)َٹ ٔٳ ٜٴبٳِّػٴاٛ زٹٜ
ٚٳَيا ٘ٴ  ٛٵْٳ ٚٳٜٳخٵؼٳ ٘ٹ  ٕٳ َأسٳذٶا ٔإٖيا اهلل ٚنؿ٢ باهلل سظٝبّا " ايًٖ ٛٵ أؾٝٴٛاد٘ ايعامل عُشٙ ايؼشٜـ  (3)ٜٳخٵؼٳ

ٜذأٖ ٫ٚهي ثِ ٜهٕٛ عاقب١ أَشٙ إٔ ٜهتِ أَشا َأ   ٜٗادٕ ٫ٚ ًٌٜ ٫ٚ ىٝع ٫ٚ نً٘ ٫
ٟ ٗ ايكٝاغ ػٓٝع . ٚأػٝاعو ا٭ؾاانٕٛ إؿاذلٕٚ ٜضعُإٛ    ايذٜٔ أَش بتبًٝػ٘ ؟؟ ٖزا يعُش

أساد إٔ ٜهتب عٗذٙ باـ٬ؾ١ يعًٞ سكٞ اهلل عٓ٘ ؾشٌٝ بٝٓ٘ ٚباٌ رياو .    ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ايٓيب 
ػ٤ٞ ا٫ َٔ رٟ طخاؾ١ ٚطؿا١ٖ ، ًٜٚضَِٗ  ، ٚؾكا١ٖ ٫(4)ٜـذس ا٫ َٔ َؾذَٴٔ ٖٚزا ؾِٗ ٫

ٚ     أٜلا ايكٍٛ بأسذ أَشٜٔ إَا ْظب١ اـٝاْا١ ٚايعذا    ض إٍ ايآيب ٚرياو نؿاش ٚااٖش دًاٞ ، أ
ايهتابا١ بٗاا ،    ملسو هيلع هللا ىلصتشى ايآيب   ايكٍٛ بإٔ اٱَا١َ يٝظت َٔ أؿٍٛ ايذٜٔ ٚي٫ٛ ريو َا

 ؾٝعٛدٕٚ ع٢ً َزٖبِٗ بايٓكض" ناييت ْكلت غضشلا َٔ بعذ ق٠ٛ أْهاثا" .

تِ خِ ؟ ؾإٕ قًا  ثِ ْكٍٛ ي٘ : أيظتِ تضعُٕٛ إٔ ايٓيب قذ ٍٚ عًٝا ع٢ً إظًٌُ ّٜٛ غذٜش
ْعِ .ْظبتِ ايٓيب إٍ ايتخًٝ٘ ٚايِٖٛ إر نٝـ ىتاس خًٝؿت٘ ثِ ٫ ٜٛيٝ٘ ػ٦ٝا َٔ َٗاَ٘ أٜااّ  
َشك٘  ، ٚايعاد٠ إٔ إًو إرا عذض عٔ إداس٠ ػ٪ٕٚ اؿهِ ؾٛكٗا يٛيٞ ايعٗاذ َأ بعاذٙ    
ٖٚٛ ا ٚاهلل ا ايزٟ َٔ أدً٘ ٍٚ "عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ" أبابهش ايـذٜل أَاش ايـا٠٬ ايايت      

أخف خـا٥ف اٱَاّ ٚقاٍ يًايت ٚعاذٖا ايعطٝا١ إر قايات "ؾاإٕ مل أداذى ؟ تعاين         ٖٞ َٔ

                                                           

 67إا٥ذ٠ ه١ٜ ( 2)

 39ا٭سضاب هٜ٘ ( 3)

َٴٔ : أ٣ ثكٌٝ ايؿٗاِ عٝاٞ اْٛاش إعذاِ اياٛدٝض ق      ( 4) ٙ إهتبا١   466، كتااس ايـاشا  ق   464َؾذٵ
 ايعـش١ٜ ؿٝذا برلٚت
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إٛت ."إ٥ت أبا بهش ." بٌ إٕ ٗ ٖزا اؿذٜح تهزٜب دعٛانِ ّٜٛ ايػذٜش إر يٛ نإ عٗذ 
ايِٝٗ بزيو ٕا استاز اٍ نتابت٘ عٓذ َٛت٘ .بٌ مٔ أطعذ بذع٣ٛ أْ٘ "عًٝا٘ ايظا٬ّ": أساد   

بٞ  بهش .ٚي٦ٔ ًٓتِ بػذٜش خِ ؿذدْانِ بظاذ  "ٜاأب٢ اهلل ٚسطاٛي٘    إٔ ٜعٗذ باـ٬ؾ١ اٍ أ
 ٚإ٪َٕٓٛ إ٫ أبابهش .

 ملسو هيلع هللا ىلص 
 : 

ايٛاقع ٗ خدل ّٜٛ اـُٝع أٚ اؿذٜح إًكب عٓاذ أٖاٌ ايعًاِ با٭خبااس ٚايظارل      
ِ غُض أَرل إ٪ٌَٓ عُش ب٘ ٚأػاع ريو ٚرنش إٔ بعض ايشٚاؾض بب٬دٖ )سذٜح ايٛؿ١ٝ(

عٓذِٖ ست٢ داخٌ بعض عٛاّ ايظا١ٓ َأ كاعؿ١ اياذٜٔ سٜاب َٓا٘ ، ؾٗازا داٛاب َاٛدض          
ٜتلُٔ ايزب عٔ أَرل إ٪ٌَٓ ٚسدٸ تعًل ايطاعٌٓ َا ُٜٖٛ٘ ٚاٖش ٖازا ايًؿاٜ ، ؾشاشست    

ب١ٗ ايشاؾل١ ٖزٙ ايعذاي١ ًَخـّا ؾٝٗا ن٬ّ أٌٖ ايعًِ ٚاٱّإ ٚأدٛبتِٗ عٔ ريو ٚدؾع ػ
 . قاتًِٗ اهلل ب٘

(1)تهًِ ع٢ً ٖزا اؿذٜح أبٛ ايعباغ بأ تُٝٝا١   ٚقذ
ٗ نتابا٘ ايازٟ ؿآؿ٘ ٗ    –سٓا٘ اهلل  –

يًػاٜا١ ٚقطاع سذتا٘ إٍ ايٓٗاٜا١، ؾًًا٘ دسٙ ٚعًٝا٘        ، ؾأداد(2)ْكض َاْع٘ ابٔ إطٗش اؿًٞ

                                                           

( أبٛايعباغ بٔ ت١ُٝٝ : تك٢ ايذٜٔ أٓذ بٔ عبذاؿًِٝ بٔ عبذايظ٬ّ ايُٓرل٣ اؿشا٢ْ إؼٗٛس بابٔ ت١ُٝٝ 1)
ٖٚاٛ أساذ أباشص ايعًُاا٤ إظاًٌُ خا٬ٍ        ٖٛ ؾكٝ٘ ٚقذخ َٚؿظش َٔ عًُا٤ أٌٖ ايظ١ٓ ٚاؾُاعا١ 

ايٓــ ايجا٢ْ َٔ ايكشٕ ايظابع ٚايجًاح ا٭ٍٚ َأ ايكاشٕ ايجاأَ اشلذاش٣ ْؼاأ ابأ تُٝٝا١ سٓبًا٢          
ّ عاشإ اؾضٜاش٠   1263ٖااا  661إزٖب ؾأخز ايؿك٘ اؿٓب٢ً ٚأؿٛي٘ عأ أبٝا٘ ٚداذٙ ٚياذ طا١ٓ      

ٛع ايؿتا٣ٚ ، َٓٗاز ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ ، ّ بذَؼل أبشص أعُاي٘ ف1328ُٖا 728ايؿشات١ٝ ٚايٛؾا٠ ط١ٓ 
ايعكٝذ٠ ايٛاطط١ٝ ، اٱطاتكا١َ ٚتًباٝع اؾُٗٝا١ ؾا٢ تأطاٝع باذعِٗ ايه٬َٝا١ )ا٭عا٬ّ يًضسنًا٢          

 ّ (2002ٙ داس ايعًِ برلٚت 1/144

ابٔ إطٗش اؿ٢ً :ٖٛ ْاٍ اياذٜٔ اؿظأ بأ ٜٛطاـ بأ عًا٢ بأ إطٗاش اؿًا٢ أساذ نبااس ؾكٗاا٤             ( 2)
َا١َٝ ؾ٢ ايكشٕ ايظابع اشلذش٣ ٜٚكاٍ يًش٢ً ؾ٢ احملاؾٌ ايؼٝع١ٝ ايع٬َا١ اؿًا٢   َٚته٢ًُ ايؼٝع١ اٱ
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 أدشٙ ٚػهشٙ .

اهلل س١ٓ ٚاطع١ دض٤ّا ٗ ايه٬ّ ع٢ً اـطاب بٔ دس١ٝ سٓ٘  اٱَاّ اؿاؾٜ أبٛ ٚأؾشد       
َؼهٌ ٖزا ايًؿٜ أزلاٙ )َأ أيكاِ اؿذاش إر نازب ٚؾذاش ٚأطاك٘ عذايا١ َأ قااٍ َأ           

ب٘ أٖٚااّ َأ ٜظاذلٜب ، ستا٢ قٝاٌ قطعات دٗٝاض٠ قاٍٛ ناٌ           ايـشاب١ َاي٘ أٖذش( ؾذؾع
 .(1)خطٝب

زا إع٢ٓ أبإ ؾٝ٘ تـٓٝؿّا َؿشدّا ٗ ٖ (2)ؿٓـ ع١َ٬ ايؼاّ ْاٍ ايذٜٔ ايكازلٞ ٚنزا        
عٔ ٚد٘ ايـٛاب ٚقطع ب٘ ع٥٬ل ا٫ستٝاب ، ؾشٓ٘ اهلل ٚأنشّ َجٛاٙ . ٚقذ صعِ ابٔ إطٗش 

أؿٌ ي٘  ٖٚٛ نزب ؾإٕ ٖزا ايًؿٜ ٫ (3)قاٍ )إٕ ايشدٌ يٝٗذش( اؿًٞ َٔ اٱَا١َٝ إٔ عُش
ٚإِاا  ٜٛدذ ٗ ػ٤ٞ َٔ دٚاٜٚٔ ايظ١ٓ ، ٚمل ٜكً٘ عُاش سكاٞ اهلل عٓا٘ ٚساػااٙ َٓا٘،        ٫ٚ

اختًك٘ ايشٚاؾض يجًب٘ ٚايطعٔ عًٝ٘ ٕا ٜتلُٓ٘ ٚااٖشٙ َأ اٱصدسا٤ ٚايتآكف َكااّ ايٓبا٠ٛ      
سٝح رنشٙ بايشدٌ دٕٚ ايٓيب،  ٚقذ تبٌ يو َٔ طٝام اـادل إٔ عُاش مل ٜكًا٘ ، ٚأٜلاّا مل     

ٖٔ نإ بايبٝات ٚػاٗذ ايٛاقعا١ ،     ملسو هيلع هللا ىلصٜٓؿشد ب٘ ، بٌ قاي٘ َع٘ سداٍ َٔ أؿشاب ايٓيب 
 عُش ؾ٬يت٘ ٚيهْٛ٘ ابتذأٙ ؾتابع٘ عًٝ٘ ايشداٍ إزنٛسٕٚ ، نُا ٖاٛ ٚااٖش   يهٓ٘ ْظب اٍ

 . سٚا١ٜ عبٝذ اهلل إتكذ١َ

                                                           

ّ ؾا٢ اؿًا١ باايعشام ٚتاٛؾ٢ طا١ٓ      1250با٘ دٕٚ غارلٙ ٚياذ طا١ٓ      ست٢ ناد ىتف يكاب ايع٬َا١   
 (2/277ّ ي٘ إسػاد ا٭رٖإ إٍ أسهاّ ايكشهٕ )ا٭ع٬ّ 1325

 123٘ ا٭َش اْٛش إعذِ ايٛدٝض ق قطعت دٗٝض٠ قٍٛ نٌ خطٝب : ٜلشب يًشأ٣ وظِ ب( 1)

ْاٍ ايذٜٔ ايكازل٢ بٔ قُذ بٔ طعٝذ بٔ قاطِ َٔ ط٬ي١ اؿظٌ ايظب٘ إَاّ ايؼاّ ؾ٢ عـاشٙ عًُاّا   ( 2)
بايذٜٔ ٚتلًعّا َٔ ؾٕٓٛ ا٭دب َٛيذٙ ٚٚؾات٘ ؾ٢ دَؼل نإ طًؿ٢ ايعكٝذ٠ ٫ ٜكٍٛ بايتكًٝاذ تاٛؾ٢   

ٓإٛ َـاطًح اؿاذٜح ، ٚدٛاَاع اٯداب ؾا٢      ٖا َٔ َ٪يؿاتا٘ قٛاعاذ ايتشاذٜح َأ ؾ    1332ط١ٓ 
أخاا٬م ا٭لاااب ، ٚإؿاا٬  إظااادذ َاأ ايبااذع ٚايعٛا٥ااذ ، ٚػااشف ا٭طااباٙ ٚغرلٖااا )ا٭عاا٬ّ  

2/135) 

 6/19َٓٗاز ايظ١ٓ ٫بٔ ت١ُٝٝ ( 3)
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ٚقذ تابٌ   (4)إطٗش ْكٌ ٖزا ايًؿٜ عٔ ايؼٗشطتاْٞ ايزٟ عضاٙ إٍ ايبخاسٟ ٚابٔ
سٚاٙ  َٔ تكـٞ طشم اؿذٜح ٚأيؿاٚ٘ عٓذ ايبخاسٟ أْ٘ مل ٜاشٚٙ بٗازا ايًؿاٜ َطًكاّا ، ٫ٚ    

َٔ أٌٖ ايعًِ إعشٚؾٌ بايٓكٌ ٚايشٚا١ٜ باٱطٓاد ، ٚيزا تعكب٘ ػٝخ اٱط٬ّ ابٔ تُٝٝا١   غرلٙ
ٜٓكًا٘ بعلاِٗ عأ     بإٔ َا ٜٓكً٘ ايؼٗشطتاْٞ ٚأَجاي٘ َٔ إـٓؿٌ ٗ إًٌ ٚايٓشٌ عاَت٘ ٖا

ٜٓكً٘ ،  بعض ، ٚنجرل َٔ ريو مل وشس ؾٝ٘ أقٛاٍ إٓكٍٛ عِٓٗ ٚمل ٜزنش اٱطٓاد ٗ عا١َ َا
ٌ ٖٛ ٜٓكٌ َٔ نتب َٔ ؿٓـ إكا٫ت قبً٘ َجٌ أبٞ عٝظا٢ اياٛسام ٖٚاٛ َأ إـآؿٌ      ب

يًشاؾل١ إتٌُٗ ٗ نجرل ٖا ٜٓكًْٛ٘، َٚجٌ أبٞ وٝٞ ٚغرلُٖا َٔ ايؼٝع١ ٜٚٓكاٌ أٜلاّا َأ    
 . (5)نتب بعض ايضٜذ١ٜ ٚإعتضي١ ايطاعٌٓ ٗ نجرل َٔ ايـشاب١ ، ٖزا ن٬َ٘

 : قٍٛ عُش ٖزا ٚدٛٙ ٚٗ

ٖا : إٔ َعٓاٙ اشلذش ٖٚٛ ايذلى ٚاٱعشاض ، ٖٚٛ ٚاٖش ٗ اؿذٜح ؾ٬ ًٜتؿات إٍ َأ   أسذ
ٖذشِٖ ٚأعشض عِٓٗ بظابب اخات٬ؾِٗ ٚتٓااصعِٗ عٓاذٙ      ملسو هيلع هللا ىلصأْهشٙ ناـؿادٞ ، ؾإْ٘ 

ٜظاُعٕٛ   ٖٚٛ ٖا ٫ ٜٓبػٞ  ؾٗٛ َٔ اشلذاش بؿاتح اشلاا٤ ، َٚٓا٘ ساذٜح أباٞ اياذسدا٤ : )٫       
ٚ اٱعشاض عٓ٘ ،ٜكاٍ ؾٝ٘ ٖذش ٚأٖذش َٚٓ٘ قٍٛ أطا١َ "  ٖذشّا( ٜشٜذ ايذلى ي٘ ايكشهٕ إ٫

 .(1)َاْع * َكِّـ١ قذ أٖذشتٗا ؾشٛشلا " ع٢ً غرل نأْٞ ُأؿادٜٗا
ٛٸاٙ تبعا يًكاكٞ عٝاض بإٔ ايـشٝح ٗ سٚا١ٜ يؿٛ٘ عٓذ أنجش  اؿاؾٜ ابٔ سذش ٚق

أعشض عِٓٗ  أٚسٚا٠ ايبخاسٟ بؿتح اشلا٤ ٚاؾِٝ َٔ ايذلى ، قايٛا َعٓاٙ أعشض عٔ َكايتِٗ 
اؿٝاا٠ ، ٖٚاٛ َؿاسقتٗاا ، ناأِْٗ ٚٓاٛا أْا٘        ٫خت٬ؾِٗ ، ٚرٖب اؿاؾٜ إٍ أْا٘ َأ ٖذاش   

 . (2)ملسو هيلع هللا ىلصؾاسم اؿٝا٠ ٖٚذشٖا ٕا سأٚا َٔ اػتذاد ايٛدع ب٘  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 6/300َٓٗاز ايظ١ٓ ( 4)

 6/301َٓٗاز ايظ١ٓ ( 5)
 )ٖذش(15/23يظإ ايعشب   (1)
 8/133ؾتح ايباس٣   (2)
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ّ ؾٝ٘ َع٢ٓ ثايح ٖٚاٛ أْٗاِ أسادٚا بكاٛشلِ )أٖذاش(      ٚوتٌُ عأ قلا١ٝ    ا٫طاتؿٗا
يهتاب؟ أٟ: ٖاٌ تشنا٘ ٚأعاشض عٓا٘؟ ٜٚكٜٛا٘      ايهتاب ايزٟ أَشب٘ ، ؾإع٢ٓ أٖذش نتاب١ ا

 أِْٗ قايٛا : اطتؿُٗٛٙ ،أٟ: عٔ ػإٔ ايهتاب ٌٖ ْأتٞ ب٘ يتهتب٘؟

ٚ     ؾتشـٌ ٛ    ٗ اشلذش ايزٟ َع٢ٓ اياذلى ث٬ثا١ َعاإ: ٖذاشِٖ أ  ٖذاش اؿٝاا٠ ٖٚا
 .ٖذش نتاب١ ايهتاب أٟ : تشن٘، ٖٚزا ايجايح ٜكتلٝ٘ طٝام اـدل َؿاسقتٗا بإٛت أٚ

أٜلّا قتٌُ ٕعإ بتكذٜش ؿش١ سٚا١ٜ ايلِ ، أسذٖا  َٔ اشُلذش بلِ أٚي٘ ، ٖٚٛ: أْ٘  ايجاْٞ
ٜظٛؽ ٌٓ اـدل عًٝ٘ بٛد٘ َٔ ايٛدٛٙ يٲْاع عًا٢   : أْ٘ ايكبٝح َٔ ايه٬ّ ٖٚٛ باطٌ ٫

عٓ٘ ٚعـُت٘ َٓ٘ ، ٚنزا إٕ قًٓا با٫ستُاٍ ايجاْٞ أْا٘ َأ اشلذاش َعٓا٢      ملسو هيلع هللا ىلصتٓضٙ ايٓيب 
نُا قاٍ تعاٍ )َظتهدلٜٔ ب٘ طااَشّا   (3)أٓذ إٔ طؿٝإ ؾظشٙ بزيواشلزٜإ ، ٚقذ ٚقع عٓذ 

تٗذشٕٚ( ٚٗ قشا٠٤ ْاؾع )تٴٗذشٕٚ( بايلِ ٖٚٛ ايكبٝح َٔ ايكٍٛ ، ٚع٢ً قشا٠٤ اؾُٗاٛس  
نجش٠ ايه٬ّ بايًٌٝ أثٓا٤ ايظُش ، ٚناْٛا ٜتشذثٕٛ سٍٛ ايهعبا١ ٗ   بايؿتح َع٢ٓ اشلزٜإ أٚ

ابٔ عباغ ٚغرلٙ : ناْٛا ٜتهًُٕٛ بٗٛغ ٚط٤ٞ ايكٍٛ  زلش ايكُش ؾظُٞ ايتشذخ ب٘، ٚعٔ
 . (4)ٚٗ ايكشهٕ ملسو هيلع هللا ىلصٗ ايٓيب 

ٜعتذ با٘ يعاذّ    ٜٓتِٛ ٫ٚ ٚاشلزٜإ قاٍ اؿاؾٜ : َا ٜكع َٔ ن٬ّ إشٜض ايزٟ ٫
ؾا٥ذت٘ ، ٚقذ داضّ ايكاكاٞ عٝااض ٚاؿااؾٜ بلاعـ نا٬ ا٫ستُاايٌ ٭ْا٘ عًٝا٘ ايظا٬ّ           

ٜٓطال عأ     ساٍ ؿشت٘ َٚشك٘ يكٛيا٘ تعااٍ )َٚاا   ٜظتشٌٝ ٚقٛع ريو َٓ٘ يعـُت٘ َٓ٘ ٗ
سكاّا (،  ٚأٜلاّا ؾاإٕ نا٬      : )إْاٞ ٫ أقاٍٛ ٗ ايػلاب ٚايشكاا إ٫     ملسو هيلع هللا ىلصاشل٣ٛ( ٚقٛي٘ 

ايٛدٌٗ َشدٚد َكتل٢ ايشٚا١ٜ ايـشٝش١ اييت ْكًٗا أنجش سٚا٠ ايـشٝح ٗ يؿٛ٘ أْ٘ بؿاتح  
ٖٳذٳش( ٚيٛ نإ َع٢ٓ اشلزٜإ ٚقبٝح ايه٬ّ نإ ٜهٕٛ بؿاتح اشلُاض٠    اشلُض٠ ٚاشلا٤ ٚاؾِٝ )َأ

                                                           

 1935ظٓذ سقِ إ  (3)
 137-12/136تؿظرل ايكشطب٢   (4)
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 . (1)قاي٘ ايكاكٞ ٚاؿاؾٜ ٚإطهإ اشلا٤،

ؾًعًا٘ عًٝا٘    (2)ٚؾٝ٘ استُاٍ ثايح ع٢ً ٚد٘ ايلِ إٔ ٜهٕٛ َعٓا٢ نجاش٠ ايها٬ّ   
ب٘ قٛي٘ )دعاْٛٞ ؾايازٟ أْاا     ٜشْٚ٘ به٬ّ مل ٜؿُٗٛٙ عٓ٘ ، ٜٚؼعش ايظ٬ّ نإ ٜٓادٞ َٔ ٫

 . : اطتؿُٗٛٙتذعْٛين إيٝ٘( ٚيزا قايٛا ؾٝ٘ خرل ٖا
ٚأٜلّا ؾإٕ قٛشلِ )أٖذش( ١ًْ َظتك١ً عُا بعذٖا ٖٚٛ قٛشلِ )غًب٘ ايٛداع...اخل(  
ؾ٬ ٜظتكِٝ تؿظرل اشلذش َا ٜعشض َٔ ن٬ّ إشٜض ايزٟ ٫ ٜعكاٌ بتكاذٜش داٛاصٙ عًٝا٘ ،     
ؾهٝـ ٚقذ تكشس أْ٘ َظتشٌٝ ٗ سك٘ عًٝ٘ ايظ٬ّ ، ٖٚزا ٜبٌ كعـ ٚد٘ ايلِ ، ٚايٛاقع 

ايظ٬ّ ٕا دعا بايهتاب ٚأَشِٖ ب٘ ؾِٗ ايـشاب١ إٔ أَشٙ ٖزا أَاش إسػااد ٚتٛدٝا٘    أْ٘ عًٝ٘ 
ٜـاًٞ أساذ    ٜكتلٞ ايٛدٛب ، ٚبايتايٞ ؾإٕ شلِ ا٫دتٗاد ؾٝ٘ ، ٭ْ٘ ْٛرل أَشِٖ بإٔ ٫ ٫ٚ

ايعباغ ايكشطيب ، ٖٚٛ أٜلّا ْٛرل أَاشٙ ٗ   ايعـش إ٫ ٗ بين قش١ٜٛ ، نُا قاي٘ إاصسٟ ٚأبٛ
إٔ ٜـًٞ بايٓاغ أبٛبهش ، ؾشادع٘ ؾٝ٘ ْظا٩ٙ ، نُا سادعٛٙ ٗ ايهتاب ب ملسو هيلع هللا ىلصَشض َٛت٘ 

ٗ ٖزٙ ايكـ١ ، ؾًُا سادعٛٙ ٚتٓاصعٛا ٗ َذيٍٛ أَشٙ ٖزا ، ٖذشِٖ ؾكايٛا )أٖذش(، ؾًُا 
أػااؿل عًٝاا٘ نُااا ؿااش  باا٘ ايبٝٗكااٞ ٗ  ملسو هيلع هللا ىلصسأ٣ عُااش اػااتذاد ايٛدااع ٚغًبتاا٘ عًٝاا٘ 

ٕ   (3))ايذ٥٫ٌ( ٚايٟٓٛٚ غًبا٘ ايٛداع ٚسظابٓا     ملسو هيلع هللا ىلصسطاٍٛ اهلل   ،  ؾكاٍ ٭ٖاٌ ايبٝات: إ
نتاب اهلل ، ؾتٓاصعٛا ٗ قٍٛ عُش ، َِٓٗ َٔ أقشٙ عًٝ٘ َِٚٓٗ َٔ خايؿ٘ ؾٝا٘ ، ؾًُاا نجاش    

سظِ َادت٘ بإٔ سكٞ شلِ سأٟ عُش ٚأقشٙ ٚاختاسٙ ٕاا سأ٣   ، ملسو هيلع هللا ىلصايٓضاع ٚايًػ٘ عٓذٙ 
 أْ٘ ا٭ؿًح ٚا٭سؾل بِٗ ،

،  ؾٗاٛ   (4)َٛاؾكات عُش إؼٗٛس٠ ٚشلزا عذٸ ايعًُا٤ ناؿاؾٜ ٚغرلٙ ٖزا َٔ ١ًْ

                                                           

 ٙ داس ايؿهش   479-8/478، ايؿتح 433-2/432ايؼؿا  (1) 

 15/24يظإ ايعشب  (2) 

  3/456، ايظرل٠ اؿًب١ٝ 248/ 12، طبٌ اشلذ٣ ٚايشػاد يًـاؿ٢ 7/184د٥٫ٌ ايٓب٠ٛ يًبٝٗك٢  (3) 
 .12/249ايشػاد ،طبٌ اشلذ٣ 4/448ٚ،إؿِٗ يًكشطب٢ 1/209ايؿتح  (4) 
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 .(5)َٔ َٓاقب٘ ٚؾلا٥ً٘ ،َٚٔ عذٸٙ َٔ َجايب٘ ؾكذ أخطأت إطت٘ اؿؿش٠

طابب ٚؾا٥اذ٠ أَاشِٖ باٱْـاشاف بكٛيا٘:       ملسو هيلع هللا ىلصٕا مل ٜعاذ يٛداٛدِٖ عٓاذٙ     ثِ
)قَٛٛا( ، ٖٚا ٜذٍ ع٢ً إٔ أَشٙ بايهتاب يٝع داصَّا يًٛدٛب ٚإِا ٖٛ قٌ ادتٗاد ْٚٛش، 

َش با٭َش بايؼ٤ٞ ، ؾإٕ أَشٙ بايهتاب أَش َا ٜكتلٝ٘ َلُْٛ٘ ، ٚقاذ تكاشس   أْ٘ َٔ قبٌٝ ا٭
بكشٜٓا١ عٓاذ ْااٖرل ا٭ؿاٛيٌٝ      ٗ ا٭ؿٍٛ إٔ ا٭َش با٭َش بايؼ٤ٞ ٫ ٜظتًضّ ايٛدٛب إ٫

، ؾهٝـ ٚقذ قاَت ايكش١ٜٓ ع٢ً عذّ ٚدٛب٘ ، ٖٚٛ أْ٘ يٛناإ  (1)خ٬ؾّا ٫بٔ اؿاز ايعبذسٟ
تشنا٘   ملسو هيلع هللا ىلصٚطاع ايآيب    تجاي٘ ، بٌ يٛنإ ايهتاب ٚادباّا َاا  ٚطعِٗ تشى اَ يًٛدٛب َا

 . ،ؾًُا تشن٘ عٴًِ أْ٘ يٝع يًٛدٛب
أٜلّا ؾإٕ قٛي٘ )خرلٖا تذعْٛين إيٝ٘( ديٌٝ عًا٢ إٔ ايهتااب مل ٜهأ ٚادباّا عًٝا٘       
٫ٚ أَشٙ ب٘ ٚادبّا عًِٝٗ ، ٭ِْٗ إِا ناْٛا ٜذعْٛ٘ إٍ نتاب١ ايهتاب ، ٚايتخٝرل بٌ أَاشٜٔ  

ٝات عذّ ايٛدٛب ، ٚؾٝ٘ أٜلّا تٓبٝ٘ ع٢ً ؿٛاب قٍٛ عُش ٚسأٜ٘ باذلى ايهتااب   َٔ َكتل
 . ٚا٫نتؿا٤ بايكشهٕ

طٝام ايكـ١ ، ٚيٝع ؾٝ٘ َاٜكتلٞ اٱصدسا٤ ٚايتٓكف بأساذ َأ ايظاًـ ٫     ؾٗزا          
ٜٓبػٞ علش٠ اؾٓااب   ٚقع َِٓٗ َٔ اٱخت٬ف ٚايتٓاصع مل ٜهٔ ٖا عُش ٫ٚ غرلٙ ، يهٔ َا

، ٚيزا عزسِٖ عًٝ٘ إر نإ ٖزا إكاّ أعين َكاّ اٱدتٗااد ٫ ىًاٛ   ملسو هيلع هللا ىلصنُا قاي٘  ايٓبٟٛ
                                                           

( أخطأت اطت٘ اؿؿش٠ : َجٌ ٜلشب ٕٔ ساّ ػ٦ّٝا مل ًٜٓا٘ ، ٚاٱطات : سًكا١ اياذبش ٚإعٓا٢ ايٛااٖش إٔ       5)
َشٜذ ايػا٥٘ أخطأ ٚكع غا٥ط٘ َٛكع٘ َٔ اؿؿش٠ اْٛش أخباس ايٓظا٤ ْٚٛادسٖٔ ؾا٢ نتااب ا٭غاا٢ْ    

ات ا٭عٝاإ ٫بأ خًهاإ    اعذاد ابشاِٖٝ سلع ايذٜٔ ٙ داس ايهتب ايع١ًُٝ برلٚت ، ٚؾٝا 205ق 
 .302ٙ داس ايهتب ايع١ًُٝ برلٚت ، إعذِ ايٛدٝض ق  1/424

ابٔ اؿاز : أباٛ عباذاهلل قُاذ بأ قُاذ ايعباذس٣ ايؿاطا٢ أساذ دٗاباز٠ إتـاٛؾٌ ٚأعا٬ّ ايظا١ٓ             ( 1) 
ايشاطخٌ عامل بإزٖب إايه٢ عاشف عٓا٘ اٱْكطااع عأ اياذْٝا ٚايضٖاذ ٚايـا٬  ٖٚاٛ ؿااسب          

ـ اؾ١ًًٝ َٔ أبشص هثاسٙ نتاب إذخٌ إٍ ت١ُٝٓ ا٭عُاٍ بتشظٌ ايٓٝات ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً ناجرل  ايتـاْٝ
 ( .1/49ٖا ) ا٭ع٬ّ 737َٔ ايبذع احملذث١ ٚايعٛا٥ذ إٓتش١ً تٛؾ٢ ط١ٓ 
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َٔ ايٓضاع ٚايًػ٘ ا٬ٕصّ يًطباع ايبؼش١ٜ ، ٚايٓاػ٧ عٔ اٱخت٬ف ، ٖٚزا َٔ ُااّ سٓتا٘   
غرل َش٠ ؾهاإ وظاِ َادتا٘ نُاا      ملسو هيلع هللا ىلصٚبايؼ ػؿكت٘ بأَت٘ ، ٚقذ ٚقع ٖزا َِٓٗ علشت٘ 

 . سظُ٘ ٗ ٖزٙ ايٛاقع١

يؿٜ )أٖذش( ع٢ً إعٌٓٝ إتكذٌَ ٚد٘ ثاياح ، ٖٚاٛ إٔ ٜهإٛ َاشاد عُاش       ٚٗ
َٚٔ قاي٘ اٱطتؿٗاّ اٱْهاسٟ ، ٚقذ داضّ با٘ ايكاكاٞ ٗ )ايؼاؿا( ٚاـؿاادٞ ٗ )ػاشس٘(       

ٖٚازا    (2)عٓ٘ ٖزٜإ ٖٚٛ إعـّٛ ٗ َشك٘ ٚؿاشت٘؟  ٚتكشٜشٙ نُا قاٍ اـؿادٞ : أٜـذس
ٛ إْهااس َأ عُاش ٚ ايـاشاب١ إٔ ٜـاذس َأ ايآيب        ع٢ً إٔ )أٖذش( َع٢ٓ ٖز٣ ، ؾٗا  بٓا٤

ٖٴذش ٚؾشؽ  ، ٚأَا ع٢ً سٚاٜا١ ايؿاتح َأ اشلذاش ٖٚاٛ اياذلى ٚاٱعاشاض ٖٚاٛ          ملسو هيلع هللا ىلص
عًُاٛٙ   ٖذشِٖ ٚأعشض عِٓٗ ٕاا  ملسو هيلع هللا ىلصايشادح نُا َش ، ؾإع٢ٓ أِْٗ أْهشٚا إٔ ٜهٕٛ 

 . عٓ٘ َٔ ػؿكت٘ عًِٝٗ ٚسأؾت٘ بِٗ

صاي١ ، ٚإثبات ايشٚا١ٜ باشلُض ٗ أٚي٘ إٔ اشلُض٠ ٗ قٛي٘ )أٖذش( يًظًب ٚاٱ ٜٚكٜٛ٘
أؿح َٔ سٚا١ٜ َٔ سٚاٙ بػرل ُٖض ٚعًٝ٘ أنجش سٚا٠ ايـشٝح نُا قاي٘ اؿاؾٜ ، ٚبا٘ داضّ   
ايكاكٞ ٗ )ايؼؿا( ٚإٔ ْٝع ايشٚا٠ ٗ سذٜح ايضٖش٣ ٚٗ سذٜح قُذ بٔ ط٬ّ عٔ ابأ  

 نتاب٘ ٚغرلٙ َٔ ٖازٙ  ع١ٓٝٝ ع٢ً إثبات اشلُض ٗ أٚي٘ ، قاٍ: ٚنزا كبط٘ ا٭ؿًٝٞ غط٘ ٗ
 ايطشم ، ٚنزا سٜٚٓاٙ عٔ َظًِ ٗ سذٜح طؿٝإ ٚغرلٙ، 

قاٍ : ٚقذ ؼٌُ عًٝا٘ سٚاٜا١ َأ س٣ٚ )ٖذاش( عًا٢ سازف أياـ اٱطاتؿٗاّ ، ٚايتكاذٜش          
 )أٖذش(  أٚ إٔ وٌُ قٍٛ ايكا٥ٌ )ٖذش( أٚ )أٖذش( دٖؼ١ َٔ قا٥ٌ ريو ، ٚسرل٠ يعِٛٝ َا

ٚإكاّ ايزٟ اختًـ ؾٝ٘ عًٝ٘ ٚا٭َش ايازٟ  ٚػذ٠ ٚدع٘ ،  ملسو هيلع هللا ىلصػاٖذ َٔ ساٍ ايشطٍٛ 
ِٸ بايهتاب ؾٝ٘ ، ست٢ مل ٜلب٘ ٖزا ايكا٥ٌ يؿٛ٘ ٚأدش٣ اشُلذش فش٣ ػذ٠ ايٛدع ، ٫ أْ٘  ٖ

                                                           

 .4/278، ْظِٝ ايشٜاض يًخؿاد٢ 2/433ايؼؿا   (2)
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ِ  (1)اعتكذ أْ٘ هٛص عًٝ٘ اشُلذش ، ثِ رنش سٚا١ٜ أبٞ إطشل إظتًُٞ ٖٴذشّا( بايلا  ي٘ بًؿٜ )َأ
، ٚكاطبا١ٺ شلاِ َأ     ملسو هيلع هللا ىلصتًؿٌ عٓاذٙ  ٚتأٚشلا ع٢ً اؾذلاض ؿشتٗا بأْٗاا سادعا١ إٍ إخا   
ٖٴذاشّا َٚٓهاشّا َأ        ملسو هيلع هللا ىلصبعلِٗ ، أٟ: د٦تِ بااخت٬ؾهِ عًا٢ سطاٍٛ اهلل     ٚباٌ ٜذٜا٘ 

  .(2)ايكٍٛ

ٚاٖش قٛشلِ )َاي٘ أٖذش؟ اطتؿُٗٛٙ( ؾإْ٘ ٜكتلٞ أِْٗ مل ٜٛدٗٛا اشُلذش يا٘   ٜٚكٜٛ٘
ب بعلاِٗ بعلاّا   عًٝ٘ ايظ٬ّ ٫ْٚظبٛٙ إيٝ٘ ، ٚيٝع ٖٛ إكـٛد غطابِٗ ب٘ ، ٚإِاا خاطا  

 .ع٢ً طشٜل اٱْهاس 

ٚسزف ُٖض٠ اٱطتؿٗاّ نجرل ٗ ن٬َِٗ نُا قايا٘ اـؿاادٞ ، ؾتهإٛ َكاذس٠ ،     
 : َٚٓ٘ قٍٛ ابٔ أبٞ سبٝع١

ْٓااشت  ٞٳ َٓٗااا َعـااِ سااٌ   بااذا ياا
 ؾااٛاهلل َااا أدسٟ ٚإٕ نٓاات داسٜاااّ  

 

  ٕ  ٚناااـ خلااااٝب صٴٜٓاااات ببٓااااا
 (3)بظااابع سَٝاااتٴ اؾُاااشأّ بجُاااإ

 

ٚتٓضٜٗ٘ َٓ٘ ، ؾٗاٛ َأ    ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ ريو إِا ٖٛ طًب اشلذش عٓ٘  ؾـح إٔ َشاد عُش َٚٔ
ُٚاّ تٛقرلِٖ ؾٓاب٘ ، ٚتلأُ اؿاذٜح َٓكباتٌ ٭َارل      ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  نُاٍ َعشؾتِٗ بكذس

إ٪ٌَٓ عُش سكٞ اهلل عٓ٘ ، إسذاُٖا عا١َ ٜؼاسن٘ ؾٝٗا غرلٙ ٖٚٛ تٛقرل ايٓيب عًٝ٘ ايظ٬ّ 
                                                           

اِٖٝ بٔ أٓذ بٔ إبشاِٖٝ بٔ أٓذ بأ داٚٚد  ( أبٛ إطشام إظت٢ًُ : اٱَاّ احملذخ ايشساي١ ايـادم إبش1)
ايبًخ٢ إظت٢ًُ س٣ٚ ايـشٝح عٔ ايؿشبش٣ سذخ عٓ٘ أبٛصس عبذبٔ أٓذ ٚعبذايشٓٔ بأ عباذاهلل   
بٔ خايذ اشلُذا٢ْ با٭ْذيع ٚاؿاؾٜ أٓذ بٔ قُذ بٔ ايعباغ ايبًخ٢ ٚنإ زلاع٘ يًـشٝح ؾ٢ ط١ٓ 

ٖا )طرل أعا٬ّ  376ًخ طٛف ٚزلع ايهجرل تٛؾ٢ ط١ٓ ٖا قاٍ أبٛصس نإ َٔ ايجكات إتكٌٓ بب314
 (16/492ايٓب٤٬ 

   2/433،434ايؼؿا  (1)

بتشكٝال َااصٕ إبااسى    1/20( َػ٢ٓ ايًبٝب عٔ نتب ا٭عاسٜاب ٫بأ ٖؼااّ ا٭ْـااس٣ ْااٍ اياذٜٔ       3)
ٙ 4/466ّ ، أكٛا٤ ايبٝإ يًؼٓكٝط٢ 1985ايظادط١  –ٚقُذ ع٢ً ٓذاهلل ٙ داس ايؿهش دَؼل 

 1995ّيؿهش يًطباع١ ٚايٓؼش داس ا
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ٚا٭خش٣ خاؿ١ ي٘ ٖٚٞ َٛاؾك١ ادتٗاادٙ ٕاا    ،تٓضٜٗ٘ ٚعـ١ُ اهلل ي٘ ع٢ً نٌ ساٍٚاعتكاد 
         ٭َت٘ ٚسكٝ٘ شلِ . ملسو هيلع هللا ىلصاختاسٙ ايٓيب 

عًا٢ ايآيب    مل ّتٓع َٔ ايهتاب أؿ٬ّ ، ٚإِاا أػااس   ع٢ً إٔ اـطابٞ رنش إٔ عُش
باٱنتؿا٤ بايكشهٕ خؼ١ٝ إٔ هذ إٓاؾكٕٛ طب٬ّٝ يًطعٔ ٗ ايهتاب باذع٣ٛ أْا٘ إِاا     ملسو هيلع هللا ىلص

 .ًٝ٘ نتب٘ ساٍ غًب١ ايٛدع ع

ٗ َع٢ٓ قٍٛ ابٔ عباغ )إٕ ايشص١ٜ نٌ ايشصٜا١   َٚٔ ٖٓا قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ "سٓ٘ اهلل"
ٚبٌ إٔ ٜهتب ايهتاب( قاٍ: )إْ٘ سص١ٜ أٟ  -اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ؿ٢ً–َا ساٍ بٌ سطٍٛ اهلل 

َـٝب١ ٗ سل ايزٜٔ ػٓهٛا ٗ خ٬ؾ١ أبٞ بهش سكٞ اهلل عٓ٘ ٚطعٓٛا ؾٝٗا( ٜشٜاذ ايشاؾلا١ ،   
يٛ نإ ٖٓاى نتاب يضاٍ ٖزا ايؼو ، ؾأَا َٔ عًِ إٔ خ٬ؾت٘ سل ؾ٬ سصٜا١ ٗ  قاٍ: )ؾإْ٘ 

سك٘ ٚهلل اؿُذ( قاٍ: ٚابٔ عباغ قاٍ ريو ٕا ٚٗش أٌٖ ا٭ٖٛا٤ َأ اـاٛاسز ٚاياشٚاؾض    
تشى نتاب١  ملسو هيلع هللا ىلصٚمِٖٛ ، ٚإ٫ ؾابٔ عباغ نإ ٜؿيت بكٍٛ  أبٞ بهش ٚعُش ، ثِ إٕ ايٓيب 

أسذ إٔ  ريو ْضاع ، ٚيٛ اطتُش ع٢ً إساد٠ ايهتاب َا قذسايهتاب باختٝاسٙ ، ؾًِ ٜهٔ ٗ 
ٖٛ أعِٛ َٓ٘ ، نُا ٚقع بٌ  َا ملسو هيلع هللا ىلصّٓع٘ ، قاٍ : َٚجٌ ٖزا ايٓضاع نإ ٜكع ٗ ؿشت٘ 

أٌٖ قبا٤ اقتتاٍ باؾشٜذ ٚايٓعاٍ ؾأْضٍ اهلل )ٚإٕ طا٥ؿتإ َٔ إ٪ٌَٓ اقتتًٛا...اٯٜا١ ( قااٍ:   
ِٸ بهتابتا٘ ٖاٛ ٗ ايآف     ملسو هيلع هللا ىلصب ايزٟ نإ َٚٔ دٌٗ ايشاؾل١ أِْٗ ٜضعُٕٛ إٔ ايهتا ٖ

ٞٸ "عًٝ٘ ايظ٬ّ" ، ٚيٝع ٗ ايكـ١ َا ٜذٍ عًٝ٘ بٛد٘ ، ثِ ٜاذعٕٛ أْا٘ ناإ ْاف      ع٢ً عً
ع٢ً خ٬ؾت٘ ْـّا دًّٝا قاطعّا يًعزس ، ؾإٕ نإ قذ ؾعٌ ؾكذ أغ٢ٓ عأ ايهتااب ، ٚإٕ ناإ    

ا٥اذ٠ شلاِ ٗ ايهتااب    ٜطٝعإٛ ايهتااب ، ؾاأٟ ؾ    ٜطٝعْٛ٘ ؾِٗ أٜلاّا ٫  ايزٜٔ زلعٛا ريو ٫
 .  (1)يٛنإ نُا صعُٛا.؟

ٜاذلى ايآيب    ىًٛ تشى ايهتاب إٔ ٜهٕٛ ؾاكا٬ّ أٚ َؿلا٫ّٛ ، ؾعًا٢ ا٭ٍٚ ٫    ٫ٚ

                                                           

ٙ داَع١ ا٫َاّ قُاذ بأ طاعٛد    574 -8/571َٓٗاز ايظ١ٓ ٫بٔ ت١ُٝٝ بتشكٝل قُذ سػاد طامل  ( 1)
 1968ّا٫ط١َٝ٬ 
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ايؿاكٌ يًُؿلٍٛ إ٫ ٕع٢ٓ ناايتخؿٝـ عًا٢ ا٭َا١ ٚايتٝظارل عًٝٗاا باذؾع َؼاك١         ملسو هيلع هللا ىلص
أ ْا٘ تاشى   ايتهًٝـ ٚأعبا٥٘ نُا ٗ تشى نتاب ايٛؿ١ٝ ٖزا ، ٚعًا٢ ايجااْٞ ؾٗاٛ ٚااٖش ٗ     

إؿلٍٛ ايزٟ ٖٛ ايهتاب ٕا ٖٛ أؾلٌ َٓ٘ ٖٚاٛ ايٛؿااٜا اياج٬خ ، َٚاا عًُا٘ َأ أْٗاِ        
 . ٜتؿكٕٛ ع٢ً َلُٕٛ ايهتاب

ٖٓا قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ "سٓ٘ اهلل" ٚغرلٙ َٔ ايعًُا٤ إٔ عُش أؾك٘ َٔ ابأ عبااغ    َٚٔ
 ملسو هيلع هللا ىلصسٝح سأ٣ تشى ايهتاب ، ٚتشدٝح قٍٛ ابٔ عباغ ع٢ً قٍٛ عُش َاع إقاشاس ايآيب    

 . قٍٛ عُش ٚإدشا٤ ايعٌُ عًٝ٘ غً٘ ٚاٖش
عدل ا٭١َ أْ٘ إِا قاٍ ريو ٗ ٚقت ٚٗاٛس ايؿاً ٚ ا٭ٖاٛا٤ احملذثا١ أطاؿّا       ٚايٛٔ

ُنتب نإ ٜهإٛ سازلاّا يًخا٬ف     ع٢ً َا ٚقع ٗ ا٭١َ َٔ ايؿشق١ ّٚٚٓا َٓ٘ إٔ ايهتاب يٛ
ٜهٔ بضَإ ؾشقا١ ٚاخات٬ف    قاطعّا يًتؿشم ، ٚشلزا مل ٜكً٘ ٗ عٗذ عُش ٫ٜٚٚت٘ ٭ٕ صَاْ٘ مل

 . بٌ نإ صَإ ْاع١ ٚا٥ت٬ف

قاٍ ايؼٝخ قٞ ايذٜٔ ايٟٓٛٚ سٓ٘ اهلل: )اتؿال ايعًُاا٤ عًا٢ إٔ قاٍٛ عُاش       ٚقذ          
سظبٓا نتاب اهلل َٔ ق٠ٛ ؾكٗ٘ ٚدقٝل ْٛشٙ ، ٭ْ٘ خؼٞ إٔ ٜهتب أَٛسّا سَا عذضٚا عٓٗاا  

٫ٜٴظاذٸ بااب ا٫دتٗااد َأ ايعًُاا٤ ، ٚٗ      ؾٝظتشكٛا ايعكٛب١ يهْٛٗا َٓـٛؿا١ ، ٚأساد إٔ  
اٱْهاس ع٢ً عُش اٱػاس٠ إٍ تـٜٛب٘ ، ٚأػاس بكٛيا٘ سظابٓا نتااب اهلل إٍ     ملسو هيلع هللا ىلصتشن٘  

قٛي٘ تعاٍ ) َاؾشطٓا ٗ ايهتاب َأ ػا٤ٞ ( ٫ٜٚعااسض رياو قاٍٛ ابأ عبااغ إٕ ايشصٜا١         
بايكشهٕ َع أْ٘ سادل  ...إخل، ٭ٕ عُش نإ أؾك٘ َٓ٘ قطعّا ، ٫ٜٚكاٍ إٕ ابٔ عباغ مل ٜهتـ 

ايكشهٕ ٚأعًِ ايٓاغ بتؿظرلٙ ، ٚيهٓ٘ أطـ ع٢ً َا ؾات٘ َٔ ايبٝإ بايتٓـٝف عًٝا٘ يهْٛا٘   
 (1)أٍٚ َٔ ا٫طتٓباٙ(

أساد إٔ ٜهتب اطتخ٬ف أبٞ  ملسو هيلع هللا ىلصٚقذ سه٢ ابٔ ع١ٓٝٝ عٔ أٌٖ ايعًِ قبً٘ أْ٘ 
ِٸ   بهش سكٞ اهلل عٓ٘ ثاِ تشنا٘ اعتُاادّا عًا٢ َاعًُا٘ َأ تكاذٜش اهلل تعااٍ ريا          و نُاا ٖا

                                                           

 12/99ػش  َظًِ ي٣ًٚٛٓ   (1)
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،  ؾًُا عًِ إٔ اهلل تعااٍ طاٝذُع ا٭َا١ عًا٢ َلاُْٛ٘ تشنا٘ يهْٛا٘ ؼـاٌٝ          (2)بايهتاب
إٔ ٜهتاب   ملسو هيلع هللا ىلصاؿاؿٌ ، ؾًِ ٜعذ َٓ٘ ؾا٥ذ٠ ، ٚشلازا قااٍ ايبٝٗكاٞ : )يٛناإ َاا ٜشٜاذ       

َؿشٚكّا ٫ٜظتػٕٓٛ عٓ٘ مل ٜذلن٘ باخت٬ؾِٗ ٚيػطِٗ يكٛي٘ تعااٍ: بًاؼ َاا أْاضٍ إيٝاو َأ       
  . (3)سبو(

، طك٘ ايتعًل عًا٢   ملسو هيلع هللا ىلصا تكشس إٔ ايهتاب مل ٜهٔ َٔ ايب٬ؽ ايزٟ ُأَش ب٘ ٚإر
ساد ب٘ عُش ٚايطعٔ عًٝ٘ بٗزا ايًؿٜ ، بتكذٜش إٔ اشلذش ٖٛ ايؿشؽ ٚاشلزٜإ ، ٚبتكذٜش أْ٘ أ

، ٚقذ تبٌ ؾظاد ٖزٜٔ ا٭ؿًٌ ؾُا بين عًُٝٗا ؾاطذ ، ِٖٚ ٜضعُٕٛ أْا٘ إِاا   ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 
بايهتاب ، ٖٚزا نؿش ؿشا  ٭ْ٘ ٜكتلٞ إبطاٍ ايٓبا٠ٛ ، ؾاإٕ   ٚؿؿ٘ باشُلذش ٱبطاٍ ايٛؿ١ٝ 

سٌٝ بٝٓ٘ ٚبٌ ب٬ؽ بعض ايؼشٜع١ ، ٖٚزا ايا٬صّ باطاٌ باايٓف     ملسو هيلع هللا ىلصَٔ ٫صَ٘ إٔ ايٓيب 
ٚاٱْاع ؾإًضّٚ َجً٘ ٚيٝع ٖزا َشاد ابٔ عباغ بكٛي٘ )ايشص١ٜ َاساٍ بٝٓ٘ ٚباٌ ايهتااب(   

، مل ٜكذس أسذ عًا٢ َٓعا٘ َأ    ملسو هيلع هللا ىلصعًٝ٘  ؾإْ٘ بتكذٜش إٔ ايهتاب نإ َٔ ايب٬ؽ ايٛادب
تبًٝػ٘ نُا تكذّ عٔ ػٝخ اٱطا٬ّ ، ٚيهأ ٖازا اياذلى ايٓباٟٛ يًهتااب إِاا ٚقاع ٭داٌ          
ايتٓاصع ٚا٫خت٬ف عٓذٙ نُا قاي٘ ابٔ عباغ ، ؾل٬ّ عٔ نٕٛ ايهتاب يٝع بٛادب ، ٚيٛ 

إ طاببّا ياذلى   ُقذس ٚدٛب٘ مل وٌ تشى تبًٝػ٘ َذشد ايٓضاع ٚاٱخت٬ف يهٔ ٖزا ايٓاضاع نا  
، ٚي٬٦  (1)ايهتاب ، ٖٚزا ايذلى نإ س١ٓ ٚتٛطع١ ع٢ً ا٭١َ ٗ اٱدتٗاد نُا قاي٘ اـؿادٞ

ٜؼل عًٝ٘ ٖا ٗ ايهتاب ؾ٬ ٜطٝكٕٛ ايعٌُ ب٘ ؾٝأمثٛا بذلن٘ ، ٖٚزا ايذلى ٚايشؾع َٔ دٓع 
إ تاشى تعاٌٝ يًٝا١    سؾع ي١ًٝ ايكذس ٚتعٝٝٓٗا ، ؾإْ٘ إِا تشى ٕا ٚقع عٓذٙ َٔ إشا٤ ؾٝٗا ، ؾه

ايكذس بظبب َاسـٌ َٔ إشا٤ ٚاؾذاٍ ؾٝٗا ، ٚإٕ نإ قذ ٜٴٛٔ ٗ ٚااٖشٙ إٔ ؾٝا٘ ؾاٛات    
خرل نجرل ، إ٫ إٔ ٗ إخؿا٥ٗا َٔ ايتٛطع١ ع٢ً ا٭١َ ٚعِٛٝ ايٓؿع اؿاؿاٌ شلاِ بتطًبٗاا ٗ    

                                                           

 12/99،ػش  َظًِ ي٣ًٚٛٓ 7/184د٥٫ٌ ايٓب٠ٛ   (2)

 7/184د٥٫ٌ ايٓب٠ٛ   (3)

 .283-4/282ْظِٝ ايشٜاض  ( 1)
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عاذٙ مل  ؾإْ٘ يٛ ْف عًا٢ اـًؿاا٤ ب   يٝايٞ ايٛتش َٔ ايعؼش َا٫ىؿ٢ ، ؾذلى ايهتاب نزيو ،
تٛدذ طشم اٱدتٗاد إعشٚؾ١ ٗ تٓـٝب اؿانِ ، ؾإْٗا إِا عشؾت بادتٗااد ايـاشاب١ ، أ٫   
تش٣ إٔ تعٌٝ اؿانِ ُأخز َٔ ؾعٌ ايـاذٜل ا٭نادل ٚتـاشؾ٘ ٗ تعاٌٝ ايؿااسٚم ، ٚتعٝٝٓا٘       
َٴٓتٳخٳبٌ ُأخز َٔ ؾعٌ عُش ٗ اْتخاب ايظت١ ْؿش َٔ ايـاشاب١ ،   بطشٜل اٱْتخاب َٔ ١ًْ 

تُاع أٌٖ اؿٌ ٚايعكذ ع٢ً اختٝاسٙ ٚتٓـٝب٘ ُأخز َٔ ؾعٌ ايظًـ ّٜٛ ايظكٝؿ١ ، ٚقاذ  ٚاد
أطتخًـ ؾكذ اطتخًـ َٔ ٖٛ خرل َين ٜشٜاذ   قاٍ عُش ٕا قٌٝ ي٘ أ٫ تظتخًـ؟ ؾكاٍ: )إٕ

 . (2)( ملسو هيلع هللا ىلصأبابهش ، ٚإ٫ أطتخًـ ؾًِ ٜظتخًـ َٔ ٖٛ خرل َين ٜشٜذ ايٓيب 

)عذبّا ٭َش إ٪َٔ إٕ أَشٙ نً٘ ي٘ خرل.. ملسو هيلع هللا ىلصقٛي٘ َٔ َعاْٞ ٚٚدٛٙ  ٖٚزا               
اـدل ( يهٔ ايشاؾل١ قّٛ بٗت ، سأغ َاشلِ ثًب ايظًـ ٚايٛقٝع١ ؾِٝٗ بااخت٬م ايهازب   
ٚتضٜٚل ايباطٌ ، ٫ٚس١ًٝ َع َٔ ختِ اهلل ع٢ً قًب٘ ٚدعٌ ع٢ً بـشٙ غؼاا٠ٚ ، ٚقاذ قااٍ    

 : (3)اٱَاّ ايكاكٞ أبٛصٜذ ايذبٛطٞ اؿٓؿٞ
  ٔ  ٜااااآِ ياااااٞ سًٝااااا١ ٗ َااااا

   ٍ  َاااأ نااااإ ىًاااال َاااااٜكٛ
 

 ٚيااااٝع ٗ ايهاااازاب سًٝاااا١ 
 (4)ؾشااااااًٝيت ؾٝاااااا٘ قًًٝاااااا١ 

 

ؾؿٞ اـدل أْ٘ "عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ" أٚؿاِٖ بج٬خ ، ٖٚزا ديٌٝ ٚاٖش ٜٓلاف إٍ  ٚأٜلّا

                                                           

ٚؾا٢ ايؿاتح    7304  سقاِ   3/458أخشد٘ ايبخاس٣ ٗ ؿشٝش٘ نتاب ا٭سهاّ باب اٱطاتخ٬ف  (2)
ٚ َظااًِ بؼااش  ايٓاا٣ٚٛ نتاااب اٱَاااس٠ باااب اٱطااتخ٬ف ٚتشناا٘     7218  سقااِ  15/119
 .1823بشقِ  12/161

ٝ٘ نإ اهلل بٔ عُش بٔ عٝظ٢ ايذبٛط٢ ايبخاس٣ اؿٓؿ٢ ايكاك٢ ؾكٝ٘ أؿٍٛ َٔ أنابش ؾكٗا٤ اؿٓؿ عبذ (3)
ٜلشب ب٘ إجٌ ؾ٢ ايٓٛش ٚاطتخشاز اؿذر قاٍ عٓ٘ ابٔ خًهإ ٖٛ أٍٚ َٔ أبشص عًاِ اـا٬ف إٍ   

ٚ ايبذا١ٜ 2/251ٖا) ٚؾٝات ا٭عٝإ 430ايٛدٛد َٔ هثاسٙ تكِٜٛ ا٭دي١ ؾ٢ أؿٍٛ ايؿك٘ تٛؾ٢ ط١ٓ
 ( .12/46ٚايٓٗا١ٜ 

ٖا ايبااب  1362بٔ َـطؿ٢ اشلاسل٢ ت دٛاٖش ا٭دب ؾ٢ أبٝات ٚإْؼا٤ يػ١ ايعشب ٭ٓذ بٔ ابشاِٖٝ (4)
 ايٓاػش َ٪طظ١ إعاسف برلٚت2/479ايشابع عؼش ؾ٢ ايهزب 
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َا تكذّ ع٢ً إٔ أَشٙ بايهتاب مل ٜهٔ َؿذلكّا ٚادبّا ، ؾإٕ ايٛؿ١ٝ بٗزٙ ايج٬ث١ ا٭ػٝا٤ بذٍ 
ِٸ بهتابت٘ ، ٫ٚهٛص ايعذٍٚ إٍ إبذٍ َع إَهاإ ايباذٍ ، َٚأ    عٔ نتاب ايٛؿ١ٝ اي زٟ ٖ

د١ٗ أخش٣ ؾإٕ ايهتاب ْظخ بٗزٙ ايٛؿاٜا ايج٬خ ،ٖٚٛ كشز ع٢ً قٍٛ ْٗٛس ا٭ؿٛيٌٝ 
ظٛاص ايٓظخ قبٌ ٚقت ايؿعٌ خ٬ؾّا يًُعتضي١ ، نُا ْظخ ايـًٛات اـُظاٌ غُاع يًٝا١    

جملاٖاذٜٔ : )إٕ ٚداذمت ؾ٬ْاّا ٚؾ٬ْاّا ؾأسشقُٖٛاا      اٱطشا٤ ، ٚنكٛي٘ عًٝا٘ ايظا٬ّ يًبعاح ا   
بايٓاس( ثِ قاٍ شلِ عٓذ تٛدٜعِٗ : )إٕ ايٓاس٫ٜعزب بٗا إ٫ اهلل ، ؾإٕ ٚدذُُٖٛا ؾاقتًُٖٛاا  

 . (1)( سٚاٙ ايبخاسٟ
ادبّا أٚ أٚؿا٢ با٘ قباٌ َشكا٘     اـؿادٞ إٔ ايهتاب ٫ ىًٛ إٔ ٜهٕٛ ٚ رنش ٚقذ

تأخرل ايبٝإ عٔ ٚقت اؿاد١ ٖٚٛ غرل دا٥ض ، ٚايجاْٞ َشك٘ ، ٚا٭ٍٚ ٫ٜـح ٭ٕ ؾٝ٘ أٚٗ 
َٔ غرل طًب نتاب ٚمٛٙ ، ٚس٦ٓٝز ؾإٕ َاقاٍ عُش َاقاٍ ٭ْ٘ عًِ  ملسو هيلع هللا ىلصيٛنإ ، يبًػ٘ 

 . (2)إٔ اهلل َٓذضٙ ، ٚإٔ إخؿا٤ٙ ٗ سٝات٘ أٍٚ

 ملسو هيلع هللا ىلصٚع٢ً ايتٓضٍ إٕ ؿح ٚد٘ ايلِ ؾٝ٘ ٚإٔ اشُلذاش ٖاٛ اشلازٜإ ، ؾاإشاد أْا٘              
، ؾإْ٘ ملسو هيلع هللا ىلص٬ّ مل ٜؿُٗٛٙ عٓ٘ يجكٌ يظاْ٘ َٔ ػذ٠ ايٛدع بأبٞ ٖٛ ٚأَٞ ْٚؿظٞ تهًِ به

نإ ٜٛعو ٚعهّا ػذٜذّا نأػذٸ َاٜٛعو ايشداٍ ، ٚنُا ٜٛعو ايشد٬ٕ ٚايج٬ثا١ ، ٚشلازا   
قايٛا: اطتؿُٗٛٙ ، ٚإشض ٚعٛاسك٘ دا٥ض ع٢ً ا٭ْبٝا٤ نُا قاي٘ ايكاكٞ ٚػٝخ اٱط٬ّ ، 

٢ ؾٝ٘ َٔ اشلزٜإ ٚاشُلذش ، ٜٚهٕٛ عُش َٚٔ َعا٘ إِاا قاايٛا    ِٖٚ َعـَٕٛٛ ٖاٜعذلٟ إشك
َٔ ػذ٠ إشض ، أٚ نإ َٔ أقٛاي٘ إعشٚؾ١  ملسو هيلع هللا ىلصَاقايٛٙ ٭ْ٘ اػتب٘ عًِٝٗ ٌٖ نإ قٛي٘ 

،  ملسو هيلع هللا ىلص، ؾؼهٛا ٗ ريو إر مل ٜؿُٗٛا قٛي٘ ٚمل هضَٛا باشُلذش بتكذٜشأِْٗ خاطبٛا ب٘ ايٓيب 

                                                           

 3053  سقِ  2/584أخشد٘ ايبخاس٣ ٗ ؿشٝش٘ نتاب اؾٗاد ٚايظرل باب ٫ ٜعزب بعزاب اهلل ( 1)
 . 3016  سقِ  6/258ٚؾ٢ ايؿتح 

 .4/285ْظِٝ ايشٜاض  (2)
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 . (3)ْ٘ ٫َعـّٛ إ٫ ا٭ْبٝا٤ ؿًٛات اهلل عًِٝٗٚايؼو دا٥ض ع٢ً ايـشاب١ عُش ٚغرلٙ ، ؾإ

إٔ قٛي٘ عٔ نتاب ايٛؿ١ٝ )ئ تلًٛا بعذٙ أبذّا( ْٛرل قٛي٘ عٔ نتاب اهلل ٗ  ع٢ً          
اـدل إؼٗٛس )تشنت ؾٝهِ َا إٕ ُظهتِ ب٘ ئ تلًٛا بعذٙ أبذّا نتاب اهلل..اؿذٜح( ؾإَا 

١ٝ ّٜٛ اـُٝع ؾتُظو ب٘ ، ٚإَاا إٔ  قبٌ خدلايٛؿ ملسو هيلع هللا ىلصإٔ ٜهٕٛ عُش قذ زلع ٖزا َٓ٘ 
ٜهٕٛ ادتٗذ ٚاطتٓب٘ اٱنتؿا٤ بايكشهٕ َٔ قٛي٘ تعاٍ )َاؾشطٓا ٗ ايهتاب َٔ ػ٤ٞ( ٚبهٌ 

ي٘ ، ٚػكٞ ايشٚاؾض َخايؿت٘ ، ٚيازا تاشى ايآيب     ملسو هيلع هللا ىلصساٍ ؾكذ طعذ عُش َٛاؾك٘ ايٓيب 
عًا٢   ايهتاب ٕا عًِ إٔ أؿشاب٘ هتُعٕٛ ع٢ً َلاُْٛ٘ ، ٚقاذ ادتُاع ايـاشاب١     ملسو هيلع هللا ىلص

َلُٕٛ نتاب ايٛؿ١ٝ دٕٚ سٜب ، ؾإِْٗ اطتٓبطٛا إٔ اـ٬ؾ١ ٗ إٗادشٜٔ َٔ نتااب اهلل  
، ٭ٕ اهلل زل٢ ا٭ْـاس ٗ نتاب٘ بإ٪ٌَٓ ٗ قٛي٘ )ٚايزٜٔ تب٤ٛٚا ايذاس ٚاٱّاإ َأ قبًاِٗ    

ٜٔ وبٕٛ َٔ ٖادش إيِٝٗ.. اٯ١ٜ(  ٚزل٢ إٗادشٜٔ بايـادقٌ ؾكاٍ )يًؿكشا٤ إٗاادشٜٔ اياز  
أخشدٛا َٔ دٜاسِٖ ٚأَٛاشلِ ٜبتػٕٛ ؾل٬ّ َٔ اهلل ٚسكٛاْا ٜٚٓـشٕٚ اهلل ٚسطاٛي٘ أٚي٦او   
ِٖ ايـادقٕٛ( ٚاؾذلض ع٢ً إ٪ٌَٓ إٔ ٜهْٛٛا تبعّا يًـاادقٌ ؾكااٍ )ٜاأٜٗاا ايازٜٔ هَٓاٛا      

 .(1)اتكٛا اهلل ٚنْٛٛا َع ايـادقٌ(

هاٌ أْـااسٟ   ناب َأ َكاذَتٌ ، ؾ   ٖٚزا قٝاغ اقذلاْٞ قلاٝت٘ َٛدبا١ نًٝا١ َش   
، ٚنٌ َ٪َٔ تبع يًـادم ، ٜٓتر عُٓٗا إٔ نٌ أْـاسٟ تبع يًـادم ٖٚٛ إٗاادش ،  َ٪َٔ

   ِ ٚاطاتٓبطٛا خ٬ؾا١    ؾجبت إطًٛب ٖٚٛ إٔ اـ٬ؾ١ ٗ إٗادشٜٔ َكتل٢ تبعٝا١ ا٭ْـااس شلا
، ؾذُعٛا بٌ اؿظٌٓٝ ٚأغٓااِٖ اهلل عأ نتااب ايٛؿا١ٝ ، ؾاإٕ       ملسو هيلع هللا ىلصايـذٜل َٔ طٓت٘ 

إٍ اختٝاس ايـذٜل ٚدشلِ عًٝ٘ ٗ ْـٛق نجرل٠ رنشايبخاسٟ طشؾاّا   أسػذِٖ ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 
ؿاؿّا َٓٗا ٗ باب اٱطتخ٬ف َٔ )نتاب ا٭سهاّ( َٔ )ؿشٝش٘( ،ٚ٭دٌ رياو رٖاب   

                                                           

 .2/432ايؼؿا  (3)

كٛاؿِ ؾ٢ ؼكٝل َٛاقـ ايـشاب١ بعذ ٚؾا٠ ايٓب٢ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يٲَااّ ايكاكا٢   ايعٛاؿِ َٔ اي( 1)
 ٙ َهتب١ ايظ١ٓ بايكاٖش٠ .62-61أب٢ بهش بٔ ايعشب٢ إايه٢ ق 
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ٓف ، ٖٚاٌ ناإ   نجرل َٔ أٌٖ ايعًِ َٔ ايظًـ ٚاـًـ إٍ إٔ خ٬ؾ١ ايـذٜل ثبتات بااي  
ٚاختاس اٱَاّ اؿاؾٜ أبٛ قُذ بٔ سضّ ٗ  ، ق٫ٕٛ ُٖا سٚاٜتإ عٔ أٓذ ،ْـّا دًّٝا أٚخؿّٝا

 .  (2)نتاب٘ ايهبرل ايزٟ ؿٓؿ٘ ٗ إًٌ ٚايٓشٌ أْ٘ اثبتت بايٓف اؾًٞ

دٍ ايـاشاب١ عًا٢    ملسو هيلع هللا ىلصابٔ ت١ُٝٝ "سٓ٘ اهلل"إٍ إٔ ايتشكٝال إٔ ايآيب    ٚرٖب
اطتخ٬ف ايـذٜل ٚأسػذِٖ إيٝ٘ بٗزا ايهتاب ايزٟ تشن٘ ، ٚبػرلٙ َٔ ايٓـٛق ٚايٛقا٥ع 

ٞټناط أٚغرلٙ عٔ خ٬ؾ١ أبٞ بهاش :   تخ٬ؾ٘ ٗ ايـ٠٬ ٚمٖٛا ، ٚشلزا قاٍ بعض ايظًـ عً
يذٜٓٓا ( ٜشٜذ إَاَت٘ ٗ ايـ٠٬ ٗ َشك٘ "عًٝا٘   ملسو هيلع هللا ىلص)سكٝٓا يذْٝاْا َٔ سكٝ٘ سطٍٛ اهلل 

 . ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ"

ٓاقات ايشاؾل١ أِْٗ ٜضعُٕٛ إٔ عُش "سكٞ اهلل عٓ٘" إِا عااسض ايهتااب    َٚٔ
ع٢ً ١ٜ٫ٚ عًٞ "عًٝ٘ ايظ٬ّ" ، ٚقذ تكذّ إٔ ٖازا نؿاش ٭ْا٘ ٜظاتًضّ ايطعأ      يهْٛ٘ ٜٓف 

ع٢ً ايٓب٠ٛ ، ٚأْ٘ عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ نتِ َٓٗا ػ٦ّٝا ، ؾل٬ّ عٔ نْٛ٘ ٜكتلٞ ايطعأ ٗ  
عًٞ ْؿظ٘ ، ٭ْ٘ ؾاشٙ ٗ سكا٘ ٗ اـ٬ؾا١ ٚقـاش ٗ أخازٙ ٚاْتضاعا٘ باايك٠ٛ ، إَاا خٛؾاّا          

ٚأَشٙ ، ٚٗ َجٌ ٖازا إكااّ ٜتُجاٌ      -ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ –ٓيب أٚتؿشٜطّا ٗ إْؿار عٗذ اي
 :  (3)بكٍٛ أبٞ ؾشاغ

 ايؿشاسأٚايشد٣ ٚقاٍ أؿٝشابٞ
 

 ؾكًاات ُٖااا أَااشإ أس٬ُٖااا َااشټ   
 

 :(1)قٌٝ إْ٘ ٫ٜتبع َزٖب ايشاؾل١ إ٫ أٓل ، نُا قاٍ ايع١َ٬ ؿاحل إكبًٞ ٚشلزا
                                                           

 4/167ايؿـٌ ٫بٔ سضّ ( 2)

أبٛؾشاغ : اؿاسخ بٔ طعٝذ بٔ ٓذإ اؿُذا٢ْ ايتػًب٢ ٖٛ ػاعش ٚقا٥ذ عظهش٣ ٖٚٛ ابٔ عِ طٝـ ( 3)
اؿُذا٢ْ أَرل ايذٚي١ اؿُذا١ْٝ ايت٢ سلًت أدضا٤ َٔ سلاٍ طٛسٜا ٚايعشام ٚناْت عاؿُتٗا  ايذٚي١

ّ 968سًب ؾ٢ ايكشٕ ايعاػش ي٬ًُٝد عاؿش إتٓب٢ ٚأطش ؾ٢ إسذ٣ إعاسى َع اياشّٚ تاٛؾ٢ طا١ٓ    
 (2/155ٖا) ا٭ع٬ّ 357

٢ ؾ٢ ايكاشٕ ايظاابع عؼاش إا٬ٝد٣     ؿاحل إكب٢ً : كٝا٤ ايذٜٔ ؿاحل بٔ َٗذ٣ إكب٢ً عامل َظًِ ّٓ( 1)
اؿاد٣ عؼش اشلذش٣ ي٘ َؼاسن١ ؾ٢ ايتؿظرل ٚعًّٛ ايكشهٕ ٚاؿذٜح ٚايًػ١ ٚايتـٛف ٚايؿك٘ ٚياذ  
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 َٚا ايشؾض إ٫َزٖب مل ٜكٌ ب٘
 

 قذ ؿح را ٗ ايتذاسبط٣ٛ أٓل  
 

 ٜٚظتُش ايؼٝع١ ؾ٢ دطِٗ ٚؼشٜؿِٗ قا٥ًٌ :
ـٴأف  ٜذسغ ايتاسٜخ يًعدل٠ ٚايع١ٛ ٚتشب١ٝ ا٭دٝاٍ ٜكٍٛ اهلل طابشاْ٘ ٚتعااٍ )     َؾاِق

ٕٳ ِٵ ٜٳتٳَؿٖهشٴٚ ٗٴ ـٳفٳ َيعٳًٖ ، ٚنٌ أ١َ َٔ أَِ ا٭سض تعتدل دسغ ايتاسٜخ َٔ دسٚغ ايذلب١ٝ (2)(اِيَك
اد٠ َٔ ػاسب إاكٌٝ ؾتـٛغ٘ عٝح ٜ٪د٣ ١َُٗ تشبٜٛا١ ؾا٢ سٝاتٗاا ،    يٮ١َ ْتٝذ١ اٱطتؿ

٫ٚ ٜع٢ٓ ٖزا تضٜٚش ايتاسٜخ ٱعطا٤ ؿٛس٠ ٚكا٠٤ ٱسذاخ أثش َعاٌ ؾا٢ ْؿاع اياذاسغ ،     
٫ٚ إٍ إغؿاٍ عجشات إاكٌٝ ٚاْتهاطاتِٗ ، إبشاص ا٭فاد ٚايبط٫ٛت ٚساذٖا ؾٗازا ياٝع    

ذسغ ايذلب٣ٛ ا٭ندل ٖٛ إظتؿاد َأ دسغ ايتااسٜخ ،   ٚإِا إطًٛب إٔ ٜهٕٛ اي إطًٛب ،
إٕ أسٛاٍ ٖزٙ ا٭١َ ؾ٢ ؿعٛدٖا ٖٚبٛطٗا ٚسؾعتٗا ٚاْتهاطاتٗا إِاا ساذثت ْتٝذا١ أؾعااٍ      
َع١ٓٝ قاّ بٗا ايزٜٔ طبكْٛا ٫ٚ ّهٔ شلزٙ ا٭سذاخ إٔ ْػرلٖا أٚ مشف َظاسٖا ؾكذ سذثت 

د٠ َٓٗا ؾ٢ إتباع ايـشٝح َٓٗا ٚػٓاب  ٚطذًٗا ايتاسٜخ ع٢ً ؿؿشات٘ َٚا عًٝٓا إ٫ اٱطتؿا
ٚدٌ عٔ أ١ُٖٝ اؿذخ ايتاسى٢  أخطا٤ٖا َٔ أدٌ سٝا٠ أؾلٌ ؾ٢ ايذاسٜٔ ، ٜٚكٍٛ اهلل عض

ِٵ عٹبٵشٳ٠ْ يٹُأٚيٹٞ اِيَأِيبٳاابٹ ) ٔٗ ـٹ ـٳ ٕٳ ؾٹٞ َق أ٣ ؾا٢ دساطا١ اؿاذخ ٚأخاز ايعادل٠ َٓا٘         (3)(َيَكذٵ َنا
زا اياضَٔ ٖاٛ ابتعااد ا٭َا١ عأ تاسىٗاا َاا        ٜهٕٛ اشلذ٣ ٚايؿ٬  ، َٚا ٜ٪مل اٱْظإ ؾ٢ ٖ

وت٣ٛ َٔ أسذاخ ٚإُٖاٍ ريو ايتاسٜخ ٜع٢ٓ إُٖاٍ أسذاخ تعتدل ػاٖذ س٢ عٔ نجرل َٔ 
إٛاقـ ايت٢ أؿبشت ايّٝٛ إشتهض يًهجرل َٔ ايعكا٥ذ ٚا٭ؾهاس ٚايتاسٜخ يٝع عًِ إاكا٢  

                                                           

ؾ٢ قش١ٜ َكبٌ َٔ ب٬د نٛنبإ ٚنإ ع٢ً إزٖب ايضٜاذ٣ ٚيهٓا٘ ْباز ايتكًٝاذ ٚداشت بٝٓا٘ ٚباٌ        
ّ يا٘ َ٪يؿاات َاا صايات     ١1669 ط١ٓ عًُا٤ ؿٓعا٤ َٓاٚشات ؾأدت إٍ إٓاؾش٠ ؾشسٌ بأًٖ٘ إٍ َه

كطٛط١ َٓٗا اٱؼاف يطًب١ ايهؼاف ، ٚايعًِ ايؼاَخ ؾ٢ تؿلٌٝ اؿل ع٢ً اٯباا٤ ٚإؼااٜخ تاٛؾ٢    
ٖااا )َعذااِ إؿظااشٜٔ َاأ ؿااذس اٱطاا٬ّ ستاا٢ ايعـااش اؿاكااش يعااادٍ       1696ّ1108طاا١ٓ 

 (1/233ايٜٓٛٗض

 176طٛس٠ ا٭عشاف ه١ٜ  ( 2)

 111طٛس٠ ٜٛطـ أ١ٜ  ( 3)
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ياذْٝا ٚايؿاٛص باؾٓاإ ؾا٢     بٌ ٖٛ عًِ اؿاكش ٚإظتكبٌ ، َٔ أدٌ بٓا٤ سٝا٠ طاعٝذ٠ ؾا٢ ا  
اٯخش٠ ، شلزا عًٝٓا دساط١ ا٭سذاخ بؼهٌ عادٍ َٚؿـٌ ست٢ ْـٌ إٍ سٚ  اؿكٝك١ ايت٢ 
ٜبشح عٓٗا نٌ إْظإ عاقٌ ٜعشف ع١ً سكٝك١ خًك٘ ٢ٖٚ عباد٠ اهلل طبشاْ٘ ٚتعااٍ ، شلازا   

اـُاٝع  عٓذَا ِش ع٢ً نتب ايتاسٜخ تظتٛقؿٓا عباس٠ ايشص١ٜ نٌ ايشص١ٜ َا داش٣ ؾا٢ ٜاّٛ    
ٖٚزٙ ايعباس٠ إٍ ػخـ١ٝ تًكب عدل ا٭١َ عٓذ إظًٌُ ناؾ١ ٖٚٛ عبذاهلل بٔ عباغ . َٚٔ 

إٔ ٜٓؿز ٖٛ عُش بٔ اـطاب ٚاهلل  ملسو هيلع هللا ىلصٖزا اؿذٜح ْظتٓتر إٔ ايز٣ َٓع أَش سطٍٛ اهلل 
ٚٳسٳطٴُٛيطبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜكٍٛ "  ٘ٴ  َٹٓٳ١ٺ ٔإرٳا َقلٳ٢ ايًٖ َٴ٪ٵ ٚٳَيا   ٕٔ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ يٹ َٳا َنا ِٴ ٚٳ ٗٴ ٕٳ َي ٕٵ ٜٳُهٛ َٵشٶا َأ ٘ٴ َأ

َٴبٹٝٓٶاا        ٌٻ كٳاًَاّيا  ٘ٴ َؾَكاذٵ كٳا ٚٳسٳطٴاَٛي ٘ٳ  ٔٵ ٜٳعٵٔف ايًٖا َٳ ٚٳ ِٵ  ٖٹ َٵٔش ٔٵ َأ َٹ ، ٜٚعًاٌ عُاش بأ     (1)"اِيخٹٝٳشٳ٠ُ 
اـطاب َٓع٘ بعباس٠ غًب عًٝ٘ ايٛدع )إْ٘ ٜٗذش ؾا٢ بعاض ايشٚاٜاات ( أ٣ ٫ ٜعًاِ َاارا      

َا ٜٓطل عٔ اشل٣ٛ ، إٕ ٖٛ إ٫ ٚس٢ ٜٛس٢ " ، ؾاختًـ ٜكٍٛ ٚاهلل طبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜكٍٛ " ٚ
اجملتُعٕٛ ٚأنجشٚا ايًػ٘ فُٛع١ تكٍٛ َكاي١ عُش ٚا٭خش٣ تكٍٛ قشبٛا ٜهتاب سطاٍٛ اهلل   

نتابّا ئ تلًٛا بعذٙ أبذّا ، أ٣ ٖٓاى سضبإ ؾ٢ إذٜٓا١ أساذُٖا سؾاض إٔ ٜهتاب      ملسو هيلع هللا ىلص
ٚاٯخاش أٜاذ سأ٣ ايشطاٍٛ    نتابّا ٖٚزا ايهتاب ٜبعذ ا٭١َ عأ ايلا٬ٍ    ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 

ؾ٢ نتاب١ ايهتاب ، عًُّا إٔ ٖزا ايهتاب ٖٛ اَتذاد يهتاب اهلل طبشاْ٘ ٚتعاٍ ٭ْ٘  ملسو هيلع هللا ىلص
ٌٳ ٜبعذ ا٭١َ عٔ ايل٬ٍ ٚاهلل طبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜكٍٛ "  ُٴتٻكٹ ًِ ٖٴذٶ٣ يٹ ٘ٹ  رٳيٹَو اِيهٹتٳابٴ َيا سٳٜٵبٳ ؾٹٝ

 استُا٫ٕ : ، ْٚظتٓتر َٔ ٖزٙ ايشٚا١ٜ  (2)"
ا٭ٍٚ : إٕ عُش مل ٜؿِٗ أٚ ٜع٢ َع٢ٓ ايشطاي١ ق٘ ٚمل ٜعشف هٜات اهلل عٓذَا َٓع  اٱستُاٍ

َٔ نتاب١ ايهتاب ٚايكشهٕ ٜـش  ٜٚٛكح ٫ ّهٔ يًُ٪ٌَٓ إٔ ٜشؾلٛا  ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 
أَش اهلل ٚسطٛي٘ قاٍ طبشاْ٘ ٚتعاٍ " َٚا نإ ٕ٪َٔ ٫ٚ َ٪١َٓ إرا قل٢ اهلل ٚسطاٛي٘ أَاشّا   

ٔ أَشِٖ َٚٔ ٜعـ٢ اهلل ٚسطٛي٘ ؾكذ كٌ كا٫٬ َبٝٓاّا "  ٚناٌ َاا     إٔ ٜهٕٛ شلِ اـرل٠ َ

                                                           

 36ٛس٠ ا٭سضاب ه١ٜ ط  (1)

 2طٛس٠ ايبكش٠ ه١ٜ   (2)
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ٛٳ٣ ٖٛ َٔ عٓذ اهلل ٚاهلل طبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜكٍٛ "  ملسو هيلع هللا ىلصٜأت٢ ب٘ سطٍٛ اهلل  ٗٳ ٔٔ اِي َٳا ٜٳٓٵطٹلٴ عٳ ٚٳ
ٞٷ ٜٴٛسٳ٢  ٚٳسٵ ٛٳ ٔإٖيا  ٖٴ ٕٵ  ّٵ قاٍ تعاٍ "  ٜؼشعٛا ٭ْؿظِٗ أسهاَّا ، ٫ٚ ّهٔ يًُ٪ٌَٓ إٔ (3)"ٔإ َأ

ِٵ  ٗٴ ٕٻ  َي ٚٳٔإ ِٵ  ٗٴ ٞٳ بٳٝٵآٳ ٌٔ َيُكلٹا ـٵ ُٳ١ُ اِيَؿ ٛٵَيا َنًٹ ٚٳَي ٘ٴ  ٘ٹ ايًٖ ٕٵ بٹ ِٵ ٜٳِأرٳ َٳا َي  ٔٔ ٔٳ ايذ ٜ َٹ ِٵ  ٗٴ  ػٴشٳَنا٤ٴ ػٳشٳعٴٛا َي
ِٷ  ِٵ عٳزٳابٷ َأيٹٝ ٗٴ ٌٳ َي ُٹ ٖٛايٹ ٚإٕ عُش بٔ اـطاب ٫ ٜعٓٝ٘ أَش ٖذا١ٜ أٚ ك٬ٍ ا٭١َ ٖٚاٛ   (4)"اي

تاب١ ٖزا ايهتاب ئ تلًٛا بعذٙ أبذّا قاٍ تعاٍ " ٜ٪نذ بإٔ بعذ ن ملسو هيلع هللا ىلصٜظُع سطٍٛ اهلل 
 (5)ؾزيهِ اهلل سبهِ ؾُارا بعذ اؿل إ٫ ايل٬ٍ ؾأ٢ْ تـشؾٕٛ "

ا٫ستُاٍ ايجا٢ْ :  إٕ عُش بٔ اـطاب ٜعشف ٜٚع٢ نٌ اياز٣ رناش ؾا٢ اٱستُااٍ ا٭ٍٚ     
، ٚقذ أٚٗشت أساذاخ   ملسو هيلع هللا ىلصٚيهٓ٘ نإ ساؾلّا حملت٣ٛ ايهتاب ايز٣ طٝهتب٘ سطٍٛ اهلل 

ايظكٝؿ١ إٔ قت٣ٛ ايهتاب نإ ٜعاسض َا ْتذت عٓ٘ أسذاخ ايظكٝؿ١ ، ٭ٕ ْتاز ايظكٝؿ١ 
َٔ تذبرل عُش بٌ َٔ قشاسٙ ؾ٢ تٓـٝب اـًٝؿ١ ا٭ٍٚ ٚإعطا٤ٙ ايبٝع١ ؾ٢ ؿ١ٛ ناْت ا٭١َ 
ْٝعٗا َؼػٛي١ عٔ ٖزا ا٭َش ،ٖٚزا ايشأ٣ ٖٛ ا٭سدح ْتٝذ١ ؼًٝاٌ أساذاخ ايظاكٝؿ١ َاع     

ُٝع ايت٢ تبٌ إٔ ايكّٛ ناْٛا ٜبٝتٕٛ ٚىططٕٛ يًظٝطش٠ ع٢ً َكايٝاذ  أسذاخ سص١ٜ ّٜٛ اـ
، َٚٔ ٖزا ٜٛٗش إٔ سص١ٜ ّٜٛ اـُٝع  -ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ  –ا٭َٛس بعذ ٚؾا٠ ايشطٍٛ 

اٱْط٬ق١ اؿكٝك١ٝ ٫ْك٬ب ايظكٝؿ١ ع٢ً اـًٝؿ١ ايؼشع٢ اياز٣ ْـاب٘ اهلل طابشاْ٘ ٚتعااٍ      
، ٚإْٗاا   (1)ٍ ) َٔ نٓت أْا ٫َٛٙ ؾٗزا ع٢ً ٫َٛٙ(ؾ٢ غذٜش خِ عٓذَا قا ملسو هيلع هللا ىلصٚسطٛي٘ 

                                                           

 4-3طٛس٠ ايٓذِ أ١ٜ   (3)

 21طٛس٠ ايؼٛس٣ ه١ٜ   (4)

 32طٛس٠ ْٜٛع ه١ٜ  (5)

أخشد٘ ايذلَز٣ ؾ٢ طٓٓ٘ َٔ طشٜل صٜذ بٔ أسقِ نتاب إٓاقب باب َٓاقب ع٢ً بٔ أب٢ طايب "سك٢ ( 1)
ابأ َادا٘ ؾا٢ طآٓ٘ َأ      ٚقاٍ : سظٔ ؿشٝح غشٜب ، ٚأخشدا٘  4078  سقِ 2/948اهلل عٓ٘ "

ٍٴ َٔ أْا ٫َٛٙ ايًِٗ ٚاٍ َٔ ٚا٫ٙ ايًِٗ عاد َٔ عاداٙ ( َٚٔ  طشٜل ايدلا٤ بٔ عاصب بًؿٜ )ؾٗزا ٚ
طشٜل طعذ بٔ أب٢ ٚقاق بًؿٜ ) َٔ نٓت ٫َٛٙ ؾع٢ً ٫َٛٙ ( أخشد٘ ابٔ َادا٘ ؾا٢ إكذَا١ بااب     
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ناْت عل سص١ٜ ٚع٢ً ا٭١َ ايتؿهش ؾٝٗا ٕعشؾ١ سكا٥ل ا٭َاٛس ٭ْٗاا ايًشٛا١ ايتا٢ طاشبت      
ٚدؾعتٗا إٍ طشٜل ايل٬ٍ ايز٣ أسادٙ  ملسو هيلع هللا ىلصا٭١َ َٔ طشٜل اشلذ٣ ايز٣ أسادٙ سطٍٛ اهلل 

 ايشدٌ إْ٘ ٜٗذش ( . قذ غًب عًٝ٘ ايٛدع أٚ )دعٛا ملسو هيلع هللا ىلصَٔ قاٍ ع٢ً سطٍٛ اهلل  

 ٜٚشد عًِٝٗ بعض إخايؿٌ يًؼٝع١ ؾٝكٛيٕٛ :
قبٌ ٚؾاتا٘ إٔ ٜهتاب    ملسو هيلع هللا ىلصٕارا مل ٜتهًِ عًٞ سكٞ اهلل عٓ٘ عٓذَا طًب ايشطٍٛ         

شلِ نتاباّا يأ ٜلاًٛا بعاذٙ أباذّا ، ٖٚاٛ ايؼاذاع ايازٟ ٫ىؼا٢ إ٫اهلل ؟  ٖٚاٛ ٜعًاِ إٔ            
 ايظانت عٔ اؿل ػٝطإ أخشغ.

ِ :  إٔ ٖزا اٱػهاٍ ٜؼرل إٍ سص١ٜ اـُٝع اييت ٚقعت قبٌٝ ٚؾا٠ سطٍٛ اهلل ٚاؾٛاب َٓٗ
 بأسبع١ أٜاّ ، ٖٚٞ َش١ٜٚ ٗ ؿشٝح ايبخاسٟ َٚظًِ بظٓذٙ عٔ ابٔ عباغ . ملسو هيلع هللا ىلص

ٚايعذٝب إٔ ٖز اإخايـ َٚٔ ناإ عًا٢ ػاانًت٘ ٫ٜػًطإٛ عُاشبٔ اـطااب ٗ               
١ ٖزا ايهتاب ايزٟ ٫تلٌ ا٭َا١ با٘   ، ٚسًٝٛيت٘ دٕٚ نتابملسو هيلع هللا ىلصاعذلاك٘ ع٢ً سطٍٛ اهلل 

ٛ بْٛ٘ ، ٜٚعذٸٕٚ ريو َٔ د٥٫ٌ ؾك٘ عُش بٔ اـطاب ، ملسو هيلع هللا ىلصبعذ ٚؾا٠ سطٍٛ اهلل  ، بٌ ٜـ
تشادع عٔ طًب٘ ، ٚسأ٣ سأٟ عُش  ملسو هيلع هللا ىلص، يضعُِٗ إٔ ايٓيب  ملسو هيلع هللا ىلصٜٚػًطٕٛ سطٍٛ اهلل 

 ٗ ملسو هيلع هللا ىلصٖٚ٪٤٫ ايكّٛ ٫ٜهتؿٕٛ بتػًٝ٘ ايٓيب  ، ٚيزيو مل ٜـشع٢ً نتاب١ ريو ايهتاب .
ٖزٙ اؿادث١ ، بٌ واٚيٕٛ داٖذٜٔ إٔ ٜػًطٛا أَرل إ٪ٌَٓ عًٞ بٔ أبٞ طايب ايزٟ مل ٜاشد  
ي٘ أٟ رنش ؾٝٗا ٫َٔ قشٜب ٫َٚٔ بعٝذ ، ٚإػهاٍ ٖزا إخاايـ َابً عًا٢ رياو ، ؾٗاٛ      

، ٖٚزا  ملسو هيلع هللا ىلصٜعذلض ع٢ً أَرل إ٪ٌَٓ بأْ٘ مل ٜكِ بإسلاس ايهتاب ايزٟ طًب٘ سطٍٛ اهلل 
، ؾٝؼًُ٘ ايزّ ايزٟ سلٌ َٔ ناإ ساكاشّا ٗ بٝات سطاٍٛ     ملسو هيلع هللا ىلص٭َشٙ ٜذٍ ع٢ً كايؿت٘ 

 ٗ ريو ايٛقت . ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 إ٫ إٔ ٖزا اٱٜشاد ٜٓذؾع  بعذ٠ أَٛس:

                                                           

٣ ؾ٢ ايضٚا٥ذ : كعٝـ ٚقاٍ ايبٛؿرل116  سقِ 82-1/79ع٢ً بٔ أب٢ طايب " سك٢ اهلل عٓ٘" 
 يلعـ ع٢ً بٔ صٜذ بٔ دذعإ
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أْ٘ ٫ ديٌٝ ع٢ً إٔ أَرل إ٪ٌَٓ نإ ساكشّا ٗ ريو ايٛقت ، ؾًعً٘ مل ٜهٔ َٛدٛدّا ، -1
، ٚع٢ً َأ ٜاذٸعٞ إٔ   ٚنٌ أسادٜح ايكّٛ ٫تذٍ ع٢ً إٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب نإ ساكشّا 

 أَرل إ٪ٌَٓ نإ ساكشّا إٔ ٜجبت ريو بذيٌٝ ؿشٝح .

 ْعِ س٣ٚ ايؼٝخ إؿٝذ قذغ طشٙ ٗ نتاب٘ اٱسػاد خدلّا ط٬ّٜٛ دا٤ ؾٝ٘:

إٍ َٓضي٘ ٚاطتذع٢ أبابهش ٚعُاش ْٚاعا١ ٖأ سلاش      ملسو هيلع هللا ىلصؾًُا طًِ اْـشف 
  قايٛا : ب٢ً ٜاسطاٍٛ اهلل ،  إظذذ َٔ إظًٌُ  ثِ قاٍ : أمل هَش إٔ تٓؿزٚا دٝؽ أطا١َ؟

ِٳ تأخشمت عٔ أَشٟ ؟ ؾكاٍ أبٛبهش: إْين نٓات خشدات ، ثاِ عاذت ٭داذ د باو        قاٍ : ؾً
عٗذّا، ٚقاٍ عُش: ٜاسطٍٛ اهلل ، مل أخشز ٭ْين مل أسب إٔ أطأٍ عٓو ايشنب ، ؾكاٍ ايٓيب 

ُاٞ  : ؾأْؿزٚا دٝؽ أطا١َ ، ؾأْؿزٚا دٝؽ أطا١َ )ٜهش سٖا ث٬خ َاشات( ، ثاِ أغ   ملسو هيلع هللا ىلص
عًٝ٘ َٔ ايتعب ايزٟ ؿك٘ ؾُهح ١ٖٗٝٓ َػ٢ُ عًٝ٘ ٚبه٢ إظًُٕٛ ، ٚاستؿع ايٓشٝب َٔ 
أصٚاد٘ ٚٚيذٙ ٚايٓظا٤ إظًُات َٚٔ سلش َٔ إظًٌُ ، ؾأؾام عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظا٬ّ ،  
ؾٓٛش إيِٝٗ ، ثِ قاٍ: ا٥تْٛٞ بذٚا٠ ٚنتـ ، أنتب يهِ نتابّا ٫تلًٛا بعذٙ أبذّا، ثِ أغُٞ 

ّ بعض َٔ سلش ًٜتُع دٚا٠ ٚنتؿّا ، ؾكاٍ ي٘ عُش: اسدع ،ؾإْ٘ ٜٗذش  ؾشدع ، عًٝ٘ ، ؾكا
ْٚذّ َٔ سلشٙ ع٢ً َانإ َِٓٗ َٔ ايتأخش ٗ إسلاس ايذٚا٠ ٚايهتـ ، ؾت٬َٚٛا بِٝٓٗ ، 

قاٍ  ملسو هيلع هللا ىلصؾكايٛا: إْا اهلل ٚإْا إيٝ٘ سادعٕٛ ، يكذ أػؿكٓا َٔ خ٬ف سطٍٛ اهلل. ؾًُا أؾام 
اسطاٍٛ اهلل ٚدٚا٠ ؟ ؾكااٍ : أبعاذ ايازٟ قًاتِ   ٫ ، ٚيهآين       بعلِٗ : أ٫ ْأتٝو بهتاـ ٜ 

 أٚؿٝهِ بأٌٖ بٝيت خرلّا. 
ثِ أعشض بٛدٗ٘ عٔ ايكّٛ ؾٓٗلٛا ، ٚبكٞ عٓذٙ ايعباغ ٚايؿلٌ ٚعًٞ بأ أباٞ   
طايب ٚأٌٖ بٝت٘ خاؿ١ ، ؾكاٍ ي٘ ايعباغ: ٜاسطٍٛ اهلل ، إٕ ٜهٔ ٖازا ا٭َاش ؾٝٓاا َظاتكشٽا     

،  ؾكااٍ: أْاتِ إظتلاعٳؿٕٛ َأ     عًِ أْا ْٴػًب عًٝ٘ ؾاأٚق بٓاا  ٓت تبعذى ؾبؼ شْا ، ٚإٕ ن
 .  (1)ملسو هيلع هللا ىلصبعذٟ ، ٚأؿُت ، ؾٓٗض ايكّٛ ِٖٚ ٜبهٕٛ ، قذ أٜظٛا َٔ ايٓيب 

                                                           

 ٙ َ٪طظ١ هٍ ايبٝت يتشكٝل ايذلاخ.1/183اٱسػاد يًؼٝخ إؿٝذ ( 1)
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 -ٖٚزٙ ايشٚا١ٜ تذٍ ع٢ً إٔ أَرل إ٪ٌَٓ نإ ساكشّا ٗ اجملًاع عٓاذَا أَاش ايآيب            
هتب شلِ نتابّا ٫ٜلًٕٛ بعاذٙ ،  ايكّٛ بإسلاس ايذٚا٠ ٚايهتـ ; يٝ –ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ 

 إ٫ إٔ ٖزٙ ايشٚا١ٜ ٫تـح طٓذّا ، بٌ ٖٞ َش١ٜٚ َٔ غرل إطٓاد ، ؾ٬ٜـح ا٫ستذاز بٗا.

أْا يٛ طًُٖٓا  إٔ أَرل إ٪ٌَٓ نإ ساكاشّا ٗ ايبٝات ٗ رياو ايٛقات ، ؾاإٕ رياو ٫       -2
ٜٔ طعٓاٛا ٗ  ; ٭ٕ ايطعأ إِاا ًٜشال اياز    ملسو هيلع هللا ىلصٜكتل٢ ايطعٔ ؾٝ٘ بعذّ اَتجاٍ أَش ايٓبا٢  

بأْ٘ ٜٗذش أٚ غًب٘ ايٛدع ، ٚايزٜٔ سايٛا بٝٓ٘ ٚبٌ نتاب١ ايهتاب بكاٍٛ   ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 
أٚ عٌُ ، ٚأَا َٔ نإ ساكشّا ٚمل ٜـذس َٓ٘ أٟ كايؿ١ ؾ٬ هٛص ايطعٔ ؾٝ٘ بؼا٤ٞ ; ٭ْٓاا   

 ٫ْعًِ ايذٚاعٞ اييت َٓعت٘ َٔ إسلاس ايهتاب ، ؾٓشٌُ ؾعً٘ ع٢ً طبعٌ ق٬ُّ َٔ اـرل 

إٔ اؿذٜح ظُٝع طشق٘ إش١ٜٚ ٗ نتب ايؼٝع١ ٚأٌٖ ايظ١ٓ مل ٜذٍ بأٟ د٫ي١ عًا٢ إٔ   -3
أَش أَرل إ٪ٌَٓ بإسلاس ايذٚا٠ ٚايهتـ ، ٚإٔ أَرل إ٪ٌَٓ خايـ ٗ ريو ،  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

،ؾشَاا ناإ    ملسو هيلع هللا ىلصأٚتًهأ ، أٚتباطأ ; يٝتذ٘ ايطعٔ ٗ أَرل إ٪ٌَٓ بأْ٘ مل ّتجٌ أَاش ايآيب   
 زيو غرلٙ .إأَٛس ب

أْٻا يٛطًُٖٓا بإٔ أَرل إ٪ٌَٓ اٱَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب نإ ٖٛ إأَٛس بإسلاس اياذٚا٠   -4
ٚايهتـ  أٚ نإ إأَٛس بزيو نٌ َٔ نإ ساكشّا ٗ ايبٝت ، َٚٔ كُِٓٗ أَرل إ٪ٌَٓ ، 

ب عُاش  ؾإٕ ريو ٫ٜكتلٞ ايطعٔ ٗ أَرل إ٪ٌَٓ بأْ٘ مل ولش اياذٚا٠ ٚايهتاـ ; ٭ٕ ػاػ   
َأ اٱؿاشاس عًا٢     ملسو هيلع هللا ىلصَٚٔ نإ َع٘ ساٍ دٕٚ إسلاس ايذٚا٠ ٚايهتـ ، َٚٓٳعٳ ايآيب  

خٗاِ ،ٚأَاشِٖ   نتاب١ ايهتاب ; يعذّ ايؿا٥ذ٠ َٔ نتابت٘ بعذَا قاٍ ايكّٛ َاقايٛا ، ٚشلازا ٚبٻ 
 .بايكٝاّ ٚاٱْـشاف

; ٭ْ٘ ناإ  ٌيٛا دٕٚ نتاب١ ايهتاب بكٍٛ أٚعُإٔ أَرل إ٪ٌَٓ مل هاب٘ ايكّٛ ايزٜٔ سا -5
 ملسو هيلع هللا ىلص، ٚياٝع يا٘ إٔ ٜؿعاٌ ؾعا٬ّ ، أٜٚكاٍٛ قا٫ّٛ إ٫ باأَشٙ        ملسو هيلع هللا ىلصٗ قلش سطاٍٛ اهلل  

بؼ٤ٞ ؾإٕ أَرلإ٪ٌَٓ ٫ٜ٪اخٳز بأٟ َ٪اخاز٠ ، ٫ٚ ٜا٬ّ    ملسو هيلع هللا ىلص، ؾإرا مل ٜأَشٙ ايٓيب ٚبإرْ٘
    بأٟ يّٛ .

باٌ  ٕارا طش  َجٌ ٖزٙ ا٭عاخ اييت قذ تٛدب ايؿت١ٓ أٚ ايؿشقا١ أٚ ايؼاشٓا٤ أٚ ايتبااغض    
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 إظًٌُ؟

ٖزا ط٪اٍ طإا تهشس ٚع٢ً أطاط٘ اختًؿت نجرل َٔ اؿكا٥ل ٗ َا َكاّ اؾٛاب أسٜذ       
بعذ إٔ سساٌ   ملسو هيلع هللا ىلصإٔ أبٌ إٔ بٝإ اؿكا٥ل اييت ٚقعت ٗ ؿذس اٱط٬ّ ٚبعذ سطٍٛ اهلل 

 بكشا٤تٌ:سطٍٛ اهلل عٔ ٖزا ايعامل ّهٔ إٔ تكشأ 

ٖٚٞ إٔ اٱْظإ ٜكاشأ رياو ايتاأسٜخ ٚتًاو ا٭ساذاخ      ايكشا٠٤ ا٭ٍٚ: ٖٞ ايكشا٠٤ ايظًب١ٝ 
بٓشٛ ٜشٜذ إٔ ٜٛدذ ايتباغض بٌ إظاًٌُ، ٜٛداذ ايؿشقا١ باٌ إظاًٌُ ٜٚٛداذ ايعاذا٠ٚ        

 ٚايؼشٓا٤ بٌ إظًٌُ ٜٚٛدذ َا ٜ٪دٟ اٍ تهؿرل إظًٌُ بعلِٗ يبعض. 

ْ٪َٔ ٗ ايشتبا١ ايظاابك١   ايكشا٠٤ ايجا١ْٝ: ٖٚٞ ايكشا٠٤ اييت تكّٛ ع٢ً أطاغ ٖٞ أْٓا ٫بذ إٔ 
إٔ إظًٌُ ْٝعّا ٫بذ إٔ ٜتعاٜؼٛا بِٝٓٗ ٖٚزا قذسِٖ، ٜعين ايكل١ٝ يٝظت قل١ٝ اختٝاسٜا١  
ٚإِا قذس ا٭١َ اٱط١َٝ٬ إٔ ٜعٝؽ أؿشاب ٖزا إزٖب ظٓب أؿشاب ٖزا إازٖب، باٌ   

ايذٚيا١  عٓذَا ْتٛطع لذ إٔ ا٭َش أنجش َٔ ريو قاذس ا٭َا١ اٱطا١َٝ٬ بٓاا٤ عًا٢ أؿاٍٛ       
اؿذٜج١ إٔ اٱْظإ إظًِ ٜعٝؽ اٍ دٓب اٱْظاإ غارل إظاًِ. َأ ٖٓاا ٫باذ إٔ ْاتعًِ        
طشٜك١ ٚأطع ايتعاٜؽ ايظًُٞ، ٖزٙ ايكل١ٝ يٝظت قل١ٝ اختٝاس١ٜ ْشٜذ إٔ ْعٌُ بٗا ْؼا٤ 
إٔ ْعٌُ بٗا أٚ ٫ ْعٌُ بٗا. ٫، قذسْا إٔ ْعٝؽ َع اٯخش، َٚع٢ٓ إٔ ْعٝؽ َع اٯخش ٖٞ 

٣ َع اٯخش أٟ هخش نإ ٚبتعبرل أَرل إ٪ٌَٓ ٗ ْٗر ايب٬غا١: )إَاا أخ ياو ٗ    إٔ ْتظاٚ
ايذٜٔ أٚ ْٛرل يو ٗ اـًل( اٱَاّ عًٝ٘ ايظ٬ّ بؼهٌ ٚاكح ٚؿشٜح ٜكٍٛ أْو ٫باذ إٔ  

 تتعاٜؽ َع اٯخش ٫ٚبذ إٔ تكبٌ اٯخش. 
        ٍ  َا ٖٛ ا٭ؿٌ ا٭ٍٚ َٔ أؿاٍٛ ايتعااٜؽ؟ ٖاٛ إٔ ْكباٌ اٯخاش، َاا َعٓا٢ قباٛ

اٯخش؟ ٖٛ نُا مب إٔ مذلّ َكذطاتٓا مذلّ َكذطات اٯخش، طٛا٤ ناْت تًو إكذطات 
تعذ َكذطات عٓذْا أٚ ٫ تعذ َكذطات عٓذْا ، ؾا٫خت٬ف ايؿهشٟ ٚا٫خت٬ف ايعكا٥اذٟ  

ٜهٕٛ طببّا ٱقـا٤ اٯخش ٫ٚ طببّا يشؾض اٯخش ٫ٚ طاببّا يًٓٝاٌ َأ     ٚا٫خت٬ف ايذٜين ٫
  ٜٓبػٞ ريو. َكذطات اٯخش ٫

أْت نُا ؼب أٜٗا ايؼٝعٞ ايتابع ٕذسط١ أٌٖ ايبٝت ؼب إٔ اٯخشٜٔ وذلَٕٛ َا 
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تكذط٘ ٫بذ إٔ ؼذلّ َا ٜكذط٘ اٯخش، ٚأْت سش ٗ إٔ تعتكذ َا ٜعتكذٙ اٯخش أٚ ٫ تعتكذ، 
 ٚيهٓ٘ هب عًٝو إٔ تعٝؽ َع اٯخش ٚإٔ ؼذلّ اٯخش ٚإٔ ٫ تكـٞ اٯخش.

 ٌ : إرا نإ ا٭َش نزيو ؾًُارا تطش  َجٌ ٖزٙ ا٭عاخ.إرٕ قذ ٜكٍٛ قا٥ 
اؾااٛاب: أسٜااذ إٔ أطااش  ٖاازٙ ا٭عاااخ ٭ٕ ٖٓاااى أٜااادٟ تأسىٝاا١ َاأ َاا٪سخٌ ٚقااذثٌ 
َٚؿظشٜٔ َٚتهًٌُ ٚغرلِٖ ساٚيٛا إخؿا٤ ايهجرل َأ اؿكاا٥ل إشتبطا١ بـاذس اٱطا٬ّ ،      

         ٖٚزٙ اؿكا٥ل ت٪ثش ع٢ً ٚاقع إظًٌُ .
ٍٛ قا٥ٌ ٕارا ٫بذ إٔ ْتعشف ع٢ً ٖزا ايٛاقاع طاأبٌ ٖازٙ اؿكٝكا١ نُاا ٗ      قذ ٜك

ٜكٍٛ: )ٖٚزا ؾُٝا بٌ أٜذٜٓا ٚبٌ عًُا٥ٓا ؾٝٓبػٞ طٝا٘ ٚإخؿاا٤ٙ(    (1)نتاب طرل أع٬ّ ايٓب٤٬
 ٜعين إٔ اؿكا٥ل ٫بذ إٔ ؽؿ٢ ٚإٔ تط٣ٛ، ٕارا؟

ٚتتاٛؾش عًا٢    بٌ أنجش َٔ ريو )بٌ إعذاَ٘( ٭ٟ ػ٤ٞ؟ قااٍ: )يتـاؿٛا ايكًاٛب   
سب ايـشاب١ ٚايذلكٞ عًِٝٗ( ػٝخٓا أٜٗا اٱَاّ ايزٖيب مٔ هب عًٝٓا إٔ مب ايـاشاب١  
ٚهب إٔ ْهشَِٗ ٚيهٔ ست٢ إٓاؾكٌ هب عًٝٓا إٔ مبِٗ ْٚت٫ِٖٛ ْٚذلك٢ عًِٝٗ، ست٢ 
َٔ ؿش  سطٍٛ اهلل أِْٗ أ١ُ٥ ك٬ي١ ٚأِْٗ أ١ُ٥ غٛا١ٜ ٚأِْٗ أ١ُ٥ ٜذعٕٛ إٍ ايٓااس أٜلاّا   

بذ إٔ ْذلك٢ عًِٝٗ ٫ٚبذ إٔ ْت٫ِٖٛ ٫ٚبذ إٔ مبِٗ. إرٕ َا ايؿاشم باٌ ساب إا٪َٔ     ٫
 (1)ٚسب إٓاؾل. ٕارا إرٕ قاٍ سطٍٛ اهلل )ٜا عًٞ ٫ وبو إ٫ َ٪َٔ ٫ٚ ٜبػلو إ٫ َٓاؾل(

قاٍ: )ٚنتُإ ريو( ٜعين اؿكا٥ل إشتبط١ بـذس اٱط٬ّ )ٚنتُإ ريو َتعٌ عٔ ايعا١َ( 
نتُإ اؿكا٥ل عٔ إظًٌُ؟ ٭ٕ ٖزٙ اؿكا٥ل ٖٞ اييت أٚسثتٓا َا ْعٝؽ ؾٝ٘ اٯٕ،  ٕارا هب

                                                           

 يٲَاّ ايزٖيب   ٙ َ٪طظ١ ايشطاي١ . 10/92طرل أع٬ّ ايٓب٤٬( 1)

أخشد٘ َظًِ ؾ٢ ؿشٝش٘ بؼش  اي٣ٚٛٓ نتاب اٱّإ باب ايذيٌٝ عًا٢ إٔ ساب ا٭ْـااس ٚعًا٢ "     ( 1)
، ٚأخشدا٘  78  سقاِ  ٢2/55 اهلل عِٓٗ " َٔ اٱّإ ٚع٬َات٘ ٚبػلِٗ َأ ع٬َاات ايٓؿاام    سك

  سقااِ 2/953ايذلَااز٣ ؾاا٢ طاآٓ٘ نتاااب إٓاقااب باااب عًاا٢ باأ أباا٢ طايااب " سكاا٢ اهلل عٓاا٘" 
ٚقاٍ : سظٔ ؿشٝح ، ٚأخشد٘ ابٔ َاد١ ؾ٢ طٓٓ٘ نتاب إكذ١َ باب ؾلاٌ عًا٢ بأ أبا٢     4101

 .114  سق1/79ِطايب "سك٢ اهلل عٓ٘"
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 .اٱط٬ّ َكذطّا ست٢ ٚيٛ نإ بذع١ؿاس نٌ ػ٤ٞ ٗ ؿذس 

قاٍ: )ٚنتُإ ريو َتعٌ ع٢ً ايعاَا١ ٚهسااد ايعًُاا٤ ٚقاذ ٜاشخف ٗ َطايعا١                  
ٙ ٗ عباس٠ أخش٣ ٗ نتاب هخش ي٘ ريو خ٠ًٛ يًعامل إٓــ ايعشٟ َٔ اشل٣ٛ(. ٚتٛدذ عٓذ

اْٛش َارا ٜكٍٛ ٖزا ايشدٌ ٚايػشٜب  (2)ٖٚٛ )ايشٚا٠ ايجكا٠ إتهًِ ؾِٝٗ َا ٫ ٜٛدب سدِٖ
 ٚايعذٝب أْ٘ ٜكٍٛ ٫بذ إٔ ٫ ْكٍٛ عِٓٗ ػ٦ّٝا.

: )ٚيٛ ؾتشٓا ٖزا ايباب ع٢ً ْؿٛطٓا( ٜعين اٱط٬ع ع٢ً َا ؿذس َٔ بعض ايـشاب١  ٜكٍٛ
ايـشاب١ ٚايتابعٌ ٚا٭١ُ٥ ؾبعض ايـشاب١ نؿش بعلِٗ بتأٌٜٚ َا( إرٕ  )يذخٌ ؾٝ٘ عذ٠ َٔ

٫ إٔ ٜؿظل بعلاِٗ بعلاّا باٌ إٔ ٜهؿاش      …ٚؿًت اؿاي١ بٌ ايـشاب١ إٔ ٜهؿش بعلِٗ 
بعلِٗ بعلّا. ط٪اٍ: ٖ٪٤٫ ايزٜٔ نؿش بعلِٗ بعلّا ناْٛا ع٢ً سل أٚ ناْٛا ع٢ً باطٌ؟ 

ا١ٜ ايباطٌ ٖٞ طٛا٤ ٖزا ٗ اؾٓا١ ٚراى ٗ اؾٓا١.   ٫ ّهٔ إٔ ْكبٌ اؾُٝع إٔ سا١ٜ اؿل ٚس
أٚ إٔ ٜكاٍ بإٔ سا١ٜ اؿل إٔ ا٭١ُ٥ ايزٜٔ ٜٗاذٕٚ إٍ اهلل ٜٗاذٕٚ بأَشْاا عًا٢ ساذ ا٭٥ُا١       
ايزٜٔ ٜذعٕٛ اٍ ايٓاس. أٖزا ٖاٛ َٓطال اٱطا٬ّ. ٜكاٍٛ: )ؾابعض ايـاشاب١ نؿاش بعلاِٗ         

َٔ أٜأ ٜعًاِ اٱَااّ ايازٖيب إٔ اهلل      بتأٌٜٚ َا ٚاهلل ٜشك٢ عٔ ايهٌ ٜٚػؿش شلِ( أْا ٫ أعًِ
(. ٚٗ …ٜشك٢ عٔ إ٪َٔ ٚإٓاؾل، عٔ ايزٟ ؾظل ٚعٔ ايزٟ نؿش. )ؾُا ِٖ َعـاٌَٛ  

( َٔ ايهتاب ٜكٍٛ: )ؾأْٛش اٍ سه١ُ سبو، ْظاأٍ اهلل ايظا١َ٬ ٖٚازا ناجرل َأ      24)ق
ٜٓبػٞ إٔ  ن٬ّ ا٭قشإ بعلِٗ ٗ بعض ٜٓبػٞ إٔ ٜط٣ٛ ٫ٚ ٜش٣ٚ ٜٚطش  ٫ٚ هعٌ طعّٓا(.

  ٜطش  ٜٚط٣ٛ ٫ٚ ٜش٣ٚ.

 قذ ٜكٍٛ قا٥ٌ: ٕارا ْشٜذ إٔ ْعشف ٖزا؟

ْشٜذ إٔ ْعشف ٖزٙ اؿكا٥ل ٭ْٗا ت٪ثش بؼهٌ َباػاش عًا٢ سٝاتٓاا إعاؿاش٠، ٜعاين               
ايٓٛشٜات اييت أطع شلا بٓٛ أ١َٝ َٔ قبٌٝ ٫ هٛص اـشٚز ع٢ً اٱَاّ ٚيٛ نإ ؾاطكّا ؾادشّا 

                                                           

يٲَاّ اؿااؾٜ ايازٖيب، تعًٝال ٚؼكٝال قُاذ       23ايشٚا٠ ايجكا٠ إتهًِ ؾِٝٗ َا ٫ ٜٛدب سدِٖ  ، ق( 2)
 إبشاِٖٝ إٛؿًٞ، ٙ داس ايبؼا٥ش اٱط١َٝ٬ .



 م0202العدد اخلامس    اجلديدة باألقصر           يبت جملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

فصل الخطاب في الدفاع عه 
  سيدوا عمر رضي اهلل عىه

8888 
 

طشم َايو ٜعين طشم إًٝاسات نُا اٯٕ لاذ، أٚ ْٛااّ ايتٛسٜاح     ٚيٛ كشب ٚٗشى، ٚيٛ
ٖزا إًو ايعلٛض ايزٟ عدل عٓ٘ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚهي٘ َٔ أطع يا٘ ٗ اجملتُاع   
اٱط٬َٞ، ٌٖ أطع ي٘ اـًؿا٤ ا٭ٚا٥ٌ ٜعين اـًٝؿ١ ا٭ٍٚ أٚ ايجااْٞ أٚ ايجاياح أٚ ايشاباع،    

ايزٟ ٜعذ اٯٕ َٔ إكذطات، ٚيهٔ عُذ اهلل ػعٛبٓا  َٔ أطع ي٘؟ أطع ي٘ بٓٛ أ١َٝ ٖٚزا
اٱط١َٝ٬ ػاٚصت ْٛش١ٜ ٫ هٛص اـشٚز ع٢ً اؿاانِ ايٛاامل ٚايتٛسٜاح، عُاذ اهلل تعااٍ،      

ٚيزا ٫ ٜتباادس اٍ ايازٖٔ مأ عٓاذَا ْؼاش  ٖازٙ        …ٖٚزا َعٓاٙ أِْٗ بؿطشتِٗ ٚؿًٛا 
ؼش  اؿكا٥ل يٓعتدل ْٚتعٜ بٗا، يٓعشف سا١ٜ اؿكا٥ل ايبعض ٜتـٛس أْٓا ْشٜذ إٔ ْجرل ايؿت١ٓ، ْ

 اؿل ِٚٝضٖا عٔ سا١ٜ ايباطٌ، سا١ٜ اشلذ٣ يتُٝٝضٖا عٔ سا١ٜ ايل٬ي١ ٚايػٛا١ٜ .

اٯٕ ؼاٍٚ بعض ايؿلا٥ٝات إٔ تبشح ٖزٙ ايكل١ٝ ٖٚٞ َا ٖٞ ا٭طباب اييت أدت           
يزٜٔ خشدٛا ع٢ً اـًٝؿا١  إٍ ايجٛس٠ ع٢ً اـًٝؿ١ ايجايح ، َٚٔ ايزٜٔ سشكٛا عًٝ٘، َٚٔ ا

ايجايح عجُإ، َٚٔ ايزٜٔ قتًٛٙ، واٚيٕٛ إٔ ٜـٛسٚا إٔ ايزٜٔ خشدٛا عًٝ٘ ناْٛا فُٛع١ 
َٔ ا٭ٚباؾ ٚفُٛع١ َٔ سداٍ ايظ٤ٛ ٚفُٛع١ َٔ أػشاس ايكبا٥ٌ  ٖٚزا َعٓاٙ إٔ اـًٝؿا١  

ا إٔ ايازٜٔ  ايجايح مل ٜـذس َٓ٘ ػ٤ٞ ٚإِا ٖ٪٤٫ خشدٛا عًٝ٘ بػرل سال. أَاا إرا اتلاح يٓا    
سشكٛا عًٝ٘ ناْٛا َٔ نباس ايـشاب١، ٚإٔ بعاض نبااس ايـاشاب١ اػاذلى ٗ قتاٌ اـًٝؿا١       
ايجايح عٓذ ريو ٜتلح إٔ ايكل١ٝ مل تهٔ قل١ٝ غرل سك١ ٚغرل ؿشٝش١ ٭ْا٘ اػاذلى ؾٝٗاا    

 نزا ٚنزا.
أَا عٔ سذٜح ايذٚا٠ ٚايهتـ أٚ سصٜا١ اـُاٝع َٚااداس ؾا٢ فًاع سطاٍٛ اهلل       

ٚيعً٘ هخش فًع ادتُاع ؾٝا٘    –سكٛإ هلل عًِٝٗ  –ايـشاب١ سٝح اختًـ بعض  ملسو هيلع هللا ىلص
 . ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل 

عٔ ابٔ عباغ أْ٘ قاٍ: )ّٜٛ اـُٝع َٚا ّٜٛ اـُاٝع، ثاِ دعاٌ تظاٌٝ دَٛعا٘                
ست٢ سأٜت ع٢ً خذٜ٘ نأْٗا ْٛاّ ايً٪ي٪ قاٍ: قاٍ سطٍٛ اهلل: أأتاْٛٞ باايهتـ ٚاياذٚا٠ أٚ    
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.  إرٕ ٜعذ ٖازا ايهتااب يعًا٘ َأ     (1)ٔ تلًٛا بعذٙ أبذّا(ايًٛ  ٚايذٚا٠ أنتب يهِ نتابّا ي
 اهلل.أقذغ ايهتب اييت نإ ٜشٜذ إٔ ٜهتبٗا سطٍٛ 

باعتباس أْ٘ ٜٓؿٞ ايل٬ي١ ا٭بذ١ٜ عٔ ا٭١َ اييت ٖٞ ايػا١ٜ ا٭طاط١ٝ َٔ بعج١ ا٭ْبٝاا٤           
َ٘ َتٛاصٕ أٚ غارل  ٚإشطًٌ. )ؾكايٛا: إٕ سطٍٛ اهلل ٜٗذش( ٚاشلذش ٖٛ اشلزٟ، ٜعين إٔ ن٬

ٖزٙ ايشٚا١ٜ  َتٛاصٕ، أْ٘ سل ْٝع٘ أٚ يٝع نزيو؟ ٫، قذ ىتً٘ َع ن٬َ٘ غرل اؿل أٜلّا
 تكٍٛ )ؾكايٛا( َٔ ايٛاكح إٔ ايزٜٔ قايٛا فُٛع١ َٔ ايزٜٔ ناْٛا قذ سلشٚا ريو اجملًع. 

 استلاش سطاٍٛ   ايٓكط١ ايجا١ْٝ أٚ اؿذٜح ايجاْٞ ايشٚا١ٜ )ٕا سلش سطٍٛ اهلل( ٜعاين          
: ًِٖ أنتب يهاِ نتاباّا ٫   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل )ٚٗ ايبٝت سداٍ ؾِٝٗ عُش بٔ اـطاب ؾكاٍ ايٓيب 

قذ غًب عًٝا٘ ايٛداع( إرٕ ايتعابرل ا٭ٍٚ     ملسو هيلع هللا ىلصتلًٕٛ بعذٙ. ؾكاٍ عُش: إٔ سطٍٛ اهلل 
قاٍ بعلِٗ ٜٗذش. ٚايتعبرل ايجاْٞ قاٍ بعلاِٗ: غًبا٘ ايٛداع ، )ٚعٓاذنِ ايكاشهٕ سظابٓا       

ًـ أٌٖ ايبٝت( إشاد بأٌٖ ايبٝت ٜعاين اؿاكاشٜٔ ٗ اجملًاع )ؾاختـاُٛا     نتاب اهلل، ؾاخت
ؾُِٓٗ َٔ ٜكٍٛ قشبٛا ٜهتب يهِ سطٍٛ اهلل نتابّا ئ تلًٛا بعذٙ َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ َا قااٍ  
عُش( ٜعين ؿاس عُش ٗ داخٌ ايبٝت اخت٬ف ٚؿاست دبٗتإ ٚؿاس خطإ )ؾًُا أنجاشٚا  

سطٍٛ اهلل: قَٛٛا. قاٍ عبٝذ اهلل( ايزٟ ٜٓكٌ ايشٚاٜا١  ايًػٛ ٚا٫خت٬ف عٓذ سطٍٛ اهلل قاٍ 
عٔ ابٔ عباغ )ؾهإ ابٔ عباغ ٜكٍٛ: إٕ ايشص١ٜ نٌ ايشص١ٜ َا ساٍ بٌ سطٍٛ اهلل ٚبٌ إٔ 
ٜهتب شلِ ريو ايهتاب َٔ اخت٬ؾِٗ ٚيػطِٗ( َع٢ٓ إٔ ا٫خت٬ف ٚايًػ٘ ؿاس طببّا ٕٓاع  

 سطٍٛ اهلل إٔ ٜهتب ايهتاب .       
ٖٚٞ َؿـ١ً ٚطًٜٛا١ )قااٍ ابأ عبااغ ٜاّٛ       (1)ايجا١ْٝ ٚسدت ٗ َظٓذ اٱَاّ أٓذٚايشٚا١ٜ 

اـُٝع َٚا ّٜٛ اـُٝع ثِ بها٢ ستا٢ باٌ دَعا٘ اؿـا٢. قًٓاا ٜاا أباا ايعبااغ َٚاا ٜاّٛ            

                                                           

أخشد٘ َظًِ ؾ٢ ؿشٝش٘ َظًِ بؼش  اي٣ٚٛٓ نتاب ايٛؿ١ٝ باب تاشى ايٛؿا١ٝ ٕأ ياٝع يا٘ ػا٧       ( 1)
 ايؿهش.اس ٙ د1637بشقِ 11/76ٜٛؿ٢ ؾٝ٘ 

 ٙ َ٪طظ١ ايشطاي١ –بتشكٝل ػعٝب ا٭سْا٩ٙ 1935  سقِ 2/409أخشد٘ أٓذ ؾ٢ َظٓذٙ ( 1)
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اـُٝع؟ قاٍ: اػتذ بشطٍٛ اهلل ٚدعا٘ ؾكااٍ: أأتاْٛٞ أنتاب يهاِ نتاباّا ٫ تلاًٛا بعاذٙ         
ؾكايٛا: َا ػأْ٘؟( َا ػأْ٘ سطٍٛ اهلل. ايزٟ ٜكٍٛ أأتْٛٞ  ؾتٓاصعٛا ٫ٚ ٜٓبػٞ عٓذ ْيب تٓاصع،

بهتاب. ٌٖ ٖاٛ طاٟٛ أٚ اخاتً٘ أَاشٙ. )أٖذاش قااٍ طاؿٝإ( ٜعاين ٖاز٣ ٜعاين اياشاٟٚ            
يًشذٜح ٜؼش  َع٢ٓ ٖذش، ٜعين اشلزٟ ٚاـاشٚز عأ ايٛكاع ايطبٝعاٞ، ٚاقعاّا يظااْٞ ٫       

ًَتؿت َارا ٜكاٍٛ، إرا   ٜظُح يٞ إٔ أقٍٛ ن١ًُ أخش٣. )قاٍ: اطتؿُٗٛٙ َارا ٜكٍٛ( ٖزا
ٚقع أٚ ػههتِ إٔ ػخـّا طٟٛ أٚ اختً٘ عًٝ٘ ا٭َش ؼاٍٚ إٔ تظتؿِٗ َٓ٘ ٚتظاأي٘ َاش٠   
أٚ َشتٌ يذلاٙ أْ٘ طٟٛ أٚ اختً٘ عًٝا٘ ا٭َاش )ؾازٖبٛا ٜعٝاذٕٚ عًٝا٘( ناإ اهلل ٗ عإٛ        

شٕ أؿشاب٘ ٖٚٛ ٗ أخشٜات سٝات٘ إباسن١ بعاذ سباع قا    ٚأعٝإأؿشاب٘ سطٍٛ اهلل إٔ خرل٠ 
َٔ اؾٗذ ٚايعٌُ ٚايتبًٝؼ ٖ٪٤٫ عًٝا١ ا٭ؿاشاب ٜؼاهٕٛ ٗ سطاٛشلِ أْا٘ طاٟٛ أٚ أْا٘        

 اختً٘ عًٝ٘.
بٝٓهِ ٚبٌ اهلل أٖزا ٖٛ ايزٟ ٜكاٍ بإٔ ناٌ ا٭ؿاشاب نااْٛا عاذ٫ّٚ ٚنًاِٗ نااْٛا َأ        

 ا٭١ُ٥ ٚناْٛا نًِٗ هب إٔ ٜكتذ٣ بِٗ، أٖهزا.
١ ايٓيب، ٖٚاٛ إٔ ايآيب طاٟٛ أٚ ٫،    أنجش َٔ عـ١ُ ايٓيب، ٖزٙ ايكل١ٝ يٝظت عـُ      

ػهٛا ٗ أْ٘ طٟٛ أٚ ٫، قًت بإٔ ٖٓاى ن١ًُ ٫ أدشأ بٝين ٚبٌ اهلل إٔ أقٛشلا عال سطاٍٛ   
اهلل ٚيهٔ ٖ٪٤٫ َٔ سٝح ايعٌُ ٚايه٬ّ قايٛا أٖذش، اطتؿُٗٛٙ. ٜكٍٛ: )ؾزٖبٛا ٜعٝاذٕٚ  

)ؾكااٍ دعاْٛٞ(   عًٝ٘( رٖبٛا إٍ سطٍٛ اهلل يٝخدلٚٙ مأ ػاههٓا ٗ ٚكاعو أْات طاٟٛ      
 إيٝ٘.اْٛشٚا أمل سطٍٛ اهلل اخشدٛا )ؾكاٍ دعْٛٞ ؾايزٟ أْا ؾٝ٘ خرل ٖا تذعْٛٞ 

 َتعذد٠؟ؾًُارا تكشأ ايشٚا١ٜ ايٛاسذ٠ َٔ َٛاكع  (1)ٚنزيو ٚسد ٗ َظٓذ اٱَاّ أٓذ       
ٍ  ٜكٍٛ: باعتباس إٔ نٌ سٚا١ٜ ؾٝٗا نًُا١ ْٚهتا١    ( )قشباٛا  2990ٗ اؿاذٜح )  إكااؾ١ٝ قاا

هِ سطٍٛ اهلل َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ: َا قاٍ عُش( اـًٝؿ١ ايجاْٞ، ٜعين َارا؟ ٜعين اْكظِ ٜهتب ي
ا٭ؿشاب ٗ قلش سطٍٛ اهلل )ؾًُا أنجشٚا ايًػ٘ ٚاٱخت٬ف ٚغِ سطٍٛ اهلل( ٜعين أخزٙ 

                                                           

 .2990  سقِ 5/135أخشد٘ أٓذ ؾ٢ َظٓذٙ ( 1)
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عاَّا ٚؿٌ اٍ ٖزٙ ايٓتٝذ١.  25ايػِ ٚاؿضٕ إٔ أؿشاب٘ ٖهزا، أٖزٙ ْتٝذ١ أعُايٞ خ٬ٍ 
)ٚغاِ( ايع٬َا١ ا٭سْا٪ٚٙ )َأ ا٫غتُااّ ٖٚاٛ استبااغ ايآؿع عأ           ٚٗ اؿاػ١ٝ ٜكاٍٛ: 

اـشٚز( اٱْظإ إرا أخزٙ اؿضٕ ايؼذٜذ ٚا٭مل ايؼذٜذ ٚاقعّا ْؿظ٘ ٫ ىشز. قااٍ: )ايػاِ   
 ايتػط١ٝ ٚايظذل ٚايشص١ٜ ٖٞ إـٝب١(. 

 ًٜٞ: َا يٓا ٜبٌ ٚؿشٜح ٚاكح بؼهٌ اؿذٜح ٖزا

ا ساكشٜٔ ٖٓاى ٫ ّهٔ إٔ ْؿذلض إٔ اؿاكشٜٔ ناْٛا أ٫ّٚ: إٔ أع٬ّ ايـشاب١ ايزٜٔ ناْٛ
أْاغ عادٌٜ ٚإِا ٜكّٝٓا ناْٛا َٔ نباس ايـشاب١، ٚقاع بٝآِٗ ايتخاؿاِ ٚايتٓااصع ٚأنجاشٚا      

  ا٭ٍٚ.ايًػ٘ ٚا٫خت٬ف َشلش سطٍٛ اهلل ٖزا ا٭َش 
بعاذٙ َٓعاٛٙ   ا٭َش ايجاْٞ: أِْٗ َٓعٛٙ َٔ نتاب١ نتاب نإ ؾٝ٘ لاتِٗ َٔ ايل٬ي١ أبذّا َأ  

 عٔ ريو، ٚيزا بعلِٗ قاٍ قشبٛا ٚبعلِٗ قاٍ غًب٘ ايٛدع أٚ ٜٗذش ٚمٛ ريو.
ا٭َش ايجايح: ٫ ؾك٘ َٓعٛٙ َٔ ايهتاب١ َع ا٭طـ ايؼذٜذ، ٚاٱْظإ ٚاقعّا ّت٧ً قًب٘ دَاّا  

 أِْٗ اتُٗٛٙ بايٛدع ٚأْ٘ غًب عًٝ٘ ايٛدع ٚاتُٗٛٙ بأْ٘ ٜٗذش بؼهٌ ٚاكح ٚؿشٜح.
ٕ ٖزا مل ٜهٔ بشكّا َٔ سطٍٛ اهلل ٭ٕ ايبعض ٜكاٍٛ باإٔ سطاٍٛ اهلل عٓاذَا     ا٭َش ايشابع: أ

قاٍ عُش ٚطهت عٔ ريو  أقش عُش ؾُٝا قاٍ. اؾٛاب: يٛ أقشٙ ٕا اغاتِ يازيو ٕٚاا قااٍ     
 قَٛٛا عين ٚأد٣ ريو إٔ ٜأَش سطٍٛ اهلل بايكٝاّ عٓ٘.

ظاًٌُ، َأ   إرٕ ٖزٙ ٖٞ ايٓكاٙ ا٭سبع اييت اتؿكت عًٝٗا ن١ًُ نبااس عًُاا٤ إ  
احملذثٌ َٔ ْٝع ايؿشم اٱط١َٝ٬، أْ٘ ٗ ٖزا اجملًع ٚيعً٘ هخش فًع يشطٍٛ اهلل ٚقع َجٌ 
ٖزا ا٫خت٬ف ايؼذٜذ، ا٫خات٬ف ايؼاذٜذ ٗ َاارا؟ ٗ أْٗاِ ٖاٌ ٜطٝعاٛا سطاٍٛ اهلل أٚ        

 ٜعـٛا أَش سطٍٛ اهلل . ٌٖ ٜٓؿزٚا َا ٜشٜذ أٚ أِْٗ ىايؿٛا َا ٜشٜذٙ .
إرا نإ ا٫خت٬ف ٚاقعّا ٚسطٍٛ اهلل سٞ ؾُاارا بعاذ سطاٍٛ اهلل؟    بٝٓهِ ٚبٌ اهلل 

ايكل١ٝ يٝظت قل١ٝ بظٝط١ َشتبط١ َـارل ٖازٙ ا٭َا١، ؾُاارا بعاذ سطاٍٛ اهلل، أٜعكاٌ إٔ        
ٖٚٛ ٗ أٜاَ٘ ا٭خرل٠ ٚيعً٘ ٗ ايظاعات ا٭خرل٠ َأ    -ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ -سطٍٛ اهلل 

عٝإ ٚخرل٠ أؿشاب٘ اختًؿٛا  ؾُٝا قاي٘ ، ؾهٝاـ ٫  سٝات٘ إباسن١ ٚايؼشٜؿ١ هذ إٔ نباس ٚأ
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ىتًؿٕٛ بعذ ريو. أٜعكٌ إٔ ٜذلنِٗ ب٬ إٔ تهٕٛ ٖٓااى شلاِ َشدعٝا١ ٜشدعإٛ إيٝٗاا عٓاذ       
ا٫خات٬ف، ٫ ٜكااٍٛ ياٞ قا٥ااٌ: إٔ نتاااب اهلل ناإ َٛدااٛدّا. أقاٍٛ: إٔ نتاااب اهلل نااإ     

ٜكٍٛ يٓا قا٥ٌ : إٔ سذٜح سطٍٛ َٛدٛدّا ٗ سٝا٠ سطٍٛ اهلل ٕارا ٚقع ا٫خت٬ف بِٝٓٗ. ٫ 
إ َٛداٛدّا َٚاع رياو ٚقاع     اهلل ٚط١ٓ سطاٍٛ اهلل َٛداٛد٠. اؾاٛاب: ؿااسب ايظا١ٓ نا      

 .ا٫خت٬ف
إرٕ َٔ أِٖ ا٭دي١، ٖزا اؿذٜح ايٛاسد ٗ ؿشٝح ايبخاسٟ ٚٗ ؿشٝح َظًِ َٔ          

ايؿـاٌ عٓاذ   أِٖ ا٭دي١ ع٢ً كشٚس٠ اؿاد١ إٍ َشدع١ٝ بعذ سطٍٛ اهلل تهٕٛ ٖاٞ اؿهاِ   
 ٚقٛع ا٫خت٬ف ٗ ا٭١َ ٗ ؾِٗ ايٓف ايذٜين ٚٗ ؾِٗ نتاب اهلل ٚط١ٓ سطٛي٘. 

ٖٚزا ٖٛ ايزٟ تعتكذٙ َذسط١ أٌٖ ايبٝت، إٔ سطٍٛ اهلل مل ٜذلى ا٭١َ ب٬ تعٌٝ َأ          
 ٜشدع إيٝ٘ ٗ تؿظرل ايذٜٔ ٚٗ إشدع١ٝ ايذ١ٜٝٓ ٭ٕ ايكل١ٝ تتعًل بٗذا١ٜ ا٭١َ .

١ ٚنٝـ ٜٓذٕٛ َٔ ايل٬ي١ قبٌ اؿذٜح عٔ د٫٫ت ٖزا اؿذٜح ٚسَا ايهاجرل  ٖذا١ٜ ا٭َ
َٔ ايتؿاؿٌٝ ْشٜذ إٔ ْظأٍ إٔ ٖ٪٤٫ ايـشاب١ ايزٜٔ سلشٚا مل ىايـ ْٝعِٗ أَاش سطاٍٛ   

ٚاؾُٝع ِٖ خٛاق ايكّٛ، ٜعين نباس ايـشاب١ ايزٜٔ سلشٚا بذس ٚأسذ ٚايزٜٔ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
 ا إٛقـ ٜٓظذِ َع ايكشهٕ َٚع ايظرل٠ ايٓب١ٜٛ.ٖادشٚا َٔ َه١ اٍ إذ١ٜٓ، ٌٖ ٖز

ٚخاؿا١ أْٗاِ اطاتذيٛا )سظابٓا      ٖزا ايظ٪اٍ َِٗ دذّا، ٜعين تعايٛا َعٓاا يٓاش٣              
نتاب اهلل( تعايٛا ْٝعّا يٓكـ ْٚش٣ بإٔ ٖزا ايزٟ ؿذس طٛا٤ ؿذس َٔ اـًٝؿ١ ايجااْٞ، أّ  

     ًٝ ؿا١ ايجااْٞ أٚ ؿاذس َأ بعاض      َٔ غرلٙ يٝع إِٗ عٓاذٟ أْا٘ ؿاذس باــاٛق َأ اـ
ايـشاب١، ٫ ٜؿشم نجرلّا طٛا٤ نإ َٔ بعض ايـشاب١ َِٓٗ عُش، أٚ ؿذس َٔ عُش ٚتبع٘ 
بعض ايـشاب١. يٓش٣ ٚمانِ ْٚذقل ٗ ٖزٙ إكٛي١ اييت ؿذست َٔ اـًٝؿ١ ايجااْٞ باتؿاام   

اتؿكٛا إٔ  عًُا٤ اؿذٜح، ٜعين ايبخاسٟ َٚظًِ ٚأٓذ، طبعّا َٔ نباس عًُا٤ احملذثٌ نًِٗ
ٖزا ايه٬ّ إَا ؿذس َٔ بعض ايـشاب١ ٚإَا ؿذس َٔ اـًٝؿ١ ايجاْٞ يٓشانِ ريو قشهْٝاّا،  

 ٚاقعّا تٛدذ عٓذٟ َٓاقؼات ث٬خ :
إٓاقؼ١ ا٭ٍٚ: تعًُٕٛ دٝذّا أْ٘ قاٍ )سظبٓا نتاب اهلل( ٖازٙ إكٛيا١ ٗ ْؿظاٗا ٖاٌ ٖاٞ      
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ٌٝ ٗ ٖزا ٚيهٔ انتؿٞ به١ًُ ؿاذست  َكٛي١ سل أٚ أْٗا َكٛي١ باطٌ، ٚاقعّا ٫ أسٜذ ايتؿـ
ٜكٍٛ: ؾٗزا إشطٌ ٜذيو ع٢ً إٔ َاشاد ايـاذٜل عٓاذَا قااٍ      (1)َٔ اٱَاّ ايزٖيب ٗ نتاب٘

بأْ٘ سظبٓا نتاب اهلل ٚبٝٓٓا نتاب اهلل ؾاطتشًٛا س٬ي٘ ٚسشَٛا سشاَ٘ )ؾٗزا إشطٌ ٜاذيو  
، أ٫ تشاٙ ٕا ْضٍ ب٘ أَاش  نإٔ َشاد ايـذٜل ايتجبت ٗ ا٭خباس ٚايتششٟ ٫ طذ باب ايشٚا١ٜ

اؾذ٠ ٚمل هذٙ ٗ نتاب اهلل( ٗ باب إرلاخ )نٝـ طأٍ عٓ٘ ٗ ايظ١ٓ ؾًُا أخدلٙ ايجك١ َاا  
انتؿ٢ ست٢ اطتٛٗش بجك١ هخش، ٚمل ٜكٌ( ٜعين مل ٜكٌ اـًٝؿ١ ا٭ٍٚ أبٛ بهش )ٚمل ٜكٌ سظبٓا 

َشدٚد٠ نُا ٜكاٍٛ اٱَااّ    نتاب اهلل نُا تكٛي٘ اـٛاسز( إرٕ ٖزٙ إكٛي١ ٗ ْؿظٗا َكٛي١
 . ايزٖيب إٔ اـًٝؿ١ ا٭ٍٚ مل ٜكٌ ريو ٭ٕ ْتٝذتٗا َكٛي١ اـٛاسز . ٖزٙ إٓاقؼ١ ا٭ٍٚ 

إٓاقؼ١ ايجاْٝا١: ٖاٛ ايشداٛع إٍ ايكاشهٕ ايهاشِٜ ، اـًٝؿا١ ا٭ٍٚ ؿاشٜح عباستا٘ )ٚبٝٓٓاا          
أَشْا بإطاع١ سطٛي٘ أٚ  ايكشهٕ( )ٚسظبٓا نتاب اهلل(. تعايٛا َعٓا إٍ ٖزا ايهتاب يٓش٣ بأْ٘

أَشْا إرا أَش سطٛي٘ َخايؿ١ سطٛي٘ أٟ َُٓٗا، لعٌ إشداع ٖاٛ ايكاشهٕ ايهاشِٜ. ٫باذ إٔ      
ْش٣ إٔ ايكشهٕ ايهشِٜ َارا قاٍ يٓا، قاٍ يٓا أْ٘ إرا قاٍ يهِ سطٍٛ اهلل ػ٦ّٝا تطٝعٛٙ أٚ إرا 

ًَاا  ٞ ؿاؿ١ اٱّاإ )  قاٍ يهِ سطٍٛ اهلل ؽايؿٕٛ. قاٍ تعاٍ: )ؾا٬ ٚسباو ٫ ٜ٪َٓإٛ( ٜٓؿا     َؾ
ُٻاا         َٹ ِٵ سٳشٳدٶاا  ٔٗ ِٻ َياا ٜٳذٹاذٴٚا ؾٹاٞ َأْٵُؿظٹا ِٵ ثٴا ٗٴ ُٳا ػٳذٳشٳ بٳٝٵٓٳ ُٴَٛى ؾٹٝ ٕٳ سٳتٻ٢ ٜٴشٳهِّ َٹٓٴٛ ٚٳسٳب َو َيا ٜٴ٪ٵ

ُٶا ًٹٝ ُٴٛا تٳظٵ ٚٳٜٴظٳًِّ . عٓذَا قاٍ سطٍٛ اهلل أأتْٛٞ بهتاب ٭نتاب يهاِ نتاباّا يأ     (1)ٶ( َقلٳٝٵتٳ 
اقعّا ٖ٪٤٫ ايزٜٔ عاسكٛٙ طًُٛا تظًُّٝا أٚ أِْٗ عاسكٛا سطاٍٛ اهلل،  تلًٛا بعذٟ أبذّا، ٚ

اٯ١ٜ ايجا١ْٝ ٚيعًاٗا ٖاٞ أخطاش َأ ا٭ٍٚ      عًُٛا َكتل٢ نتاب اهلل أٚ عاسكٛا سطٍٛ اهلل
َٹٓٳ١ٺقاٍ تعاٍ: ) َٴ٪ٵ ٚٳَيا   ٕٔ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ يٹ َٳا َنا ٖزٙ َا نإ ٗ ايتؿظرل ٜعين ٫ٚ ٜٓبػٞ َٚا ٜٓبػٞ  (2)(ٚٳ

 ْؿٞ، ٚإِا يٝع َٔ ػأْ٘ إٔ ٜؿعٌ ريو )َٚا نإ ٕا٪َٔ ٫ٚ َ٪َٓا١ إرا قلا٢ اهلل    ريو، ٫

                                                           

 ايٓاػش َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ . 1/3تزنش٠ اؿؿاٚ، ( 1)

 .65طٛس٠ ايٓظا٤ ه١ٜ ( 1)

 .36طٛس٠ ا٭سضاب دض٤ َٔ  ه١ٜ ( 2)
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ٚسطٛي٘ أَشّا( ٚقذ قل٢ أَشّا ٚقاٍ أأتْٛٞ بذٚا٠ ٚنتـ أنتب يهِ نتابّا يأ تلاًٛا بعاذٙ    
أبذّا. )قل٢ اهلل ٚسطٛي٘ أَشّا إٔ ٜهٕٛ ي٘ اـرل٠ َٔ أَشِٖ( ٜعين ِٖ كارلٕٚ ٗ إٔ ّتجًاٛا   

أٚ هب عًِٝٗ ا٫َتجاٍ ؟ ايكشهٕ ايهشِٜ قاٍ: )َٚٔ ٜعـٞ اهلل ٚسطٛي٘( ٜعاين   أٚ ٫ ّتجًٛا
إرا اختاس ٗ قباٍ أَش اهلل ٚأَش سطٛي٘، ٜعين ٜعـٞ ٫ أْ٘ ٫ ٜعـٞ، بٌ ٜعين أْ٘ ٗ قباٍ َاا  
ٜكلٞ اهلل ٚسطٛي٘ ٖٛ اختاس ػ٤ٞ ٜعين إٔ سطٛي٘ قاٍ إ٥تْٛٞ بهتاب ٖٚٛ قاٍ ٫ ساد١ يٓاا  

َٚأ ٜعـاٞ اهلل    ؟ ) ـ٢ ا٭َش ايـادس َأ سطاٍٛ اهلل. َاا ٖاٞ ايٓتٝذا١     بايهتاب، ٜعين ع
(. أْا أتـٛس اٯ١ٜ ٚاكش١ ٚػٝب ع٢ً أٚي٦و ايزٜٔ خاايؿٛا   ٚسطٛي٘ ؾكذ كٌ ك٫ّ٬ َبّٝٓا

 أَش سطٍٛ اهلل ٗ ريو اجملًع.
إٓاقؼ١ ايجايج١: سطٍٛ اهلل َارا قاٍ؟ ٖازا ايكاشهٕ أَااَهِ أياٝع قااٍ سظابٓا نتااب اهلل،        

ٍ      ا ، ٗ )َظآذ   (3)ٕٛقـ ايٓبٟٛ َا ٖٛ؟ ٜهؿاٞ إٔ تٓٛاشٚا إٍ إٛقاـ ايٓباٟٛ ٗ ٖازا اجملاا
اهلل بٔ عُشٚ قاٍ: ٜا سطٍٛ اهلل  ( ؼكٝل ػعٝب ا٭سْ٪ٚٙ قاٍ )عٔ عبذ11اٱَاّ أٓذ، ز

أنتب َا أزلع َٓو؟ قاٍ: ْعِ. قًت: ٗ ايشكا ٚايظخ٘؟ قاٍ: ْعِ، ؾأْ٘ ٫ ٜٓبػٞ ياٞ إٔ  
  سكّا( ٜعين ٫ ٜـذس َين إ٫ اؿل. ٚأْ٘ ٫ ىشز َين إ٫ اؿل. ٖزا َٛسد .أقٍٛ ٗ ريو إ٫

َٚٛسد هخش يعٌ ايشٚا١ٜ أٚكح َٔ ٖزٙ ايشٚا١ٜ ٖٚٞ ٗ )طآٔ أباٞ داٚد( ٜكاٍٛ:             
)عٔ عبذ اهلل بٔ عُشٚ قاٍ: نٓت أنتب نٌ ػ٤ٞ أزلع٘ َٔ سطٍٛ اهلل أسٜذ سؿٛ٘ ؾٓٗاتين  

تظُع٘ َٔ سطٍٛ اهلل ٚسطٍٛ اهلل بؼش ٜاتهًِ ٗ ايػلاب   قشٜؽ ٚقايٛا: أتهتب نٌ ػ٤ٞ 
ٚايشكا، ؾأَظهت عٔ ايهتاب ؾزنشت ريو يشطٍٛ اهلل ؾأَٚأ بإؿبع٘ إٍ ؾٝ٘ ؾكاٍ: أنتب 

 .   (4)ايزٟ ْؿظٞ بٝذٙ َا ىشز َٓ٘ إ٫ سل( ؾٛ
 اٱداب١ ع٢ً أقٛاٍ ايؼٝع١ :

ٜشٜذ إٔ ٜٛؿٞ با٘ سطاٍٛ    اؾٛاب: ْعِ، ا٭١ُ٥ عًِٝٗ ايظ٬ّ بٝٓٛا إٔ ايهتاب ايزٟ نإ

                                                           

 سْ٪ٚٙ .تشكٝل ػعٝب ا٭ب58-11/57َظٓذ أٓذ ( 3)

 .3646سذٜح سقِ 3/314أخشد٘ أبٛ داٚد ؾ٢ طٓٓ٘ نتاب ايعًِ باب ؾ٢ نتاب ايعًِ ( 1)
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 اهلل ئ تلًٛا بعذٙ ، ٌٖ ٖزٙ ايٛؿ١ٝ َٛدٛد٠ ٗ نتب َذسط١ أٌٖ ايبٝت .
ٜكٍٛ ايؼٝع١ : مٔ أديتٓا نجرل٠ ع٢ً ٖزٙ ايٛؿ١ٝ، ثِ ٫ ساد١ يٓا بٗزٙ ايٛؿ١ٝ، مٔ ْتهًِ 

١ َع اٯخش، مٔ ٫ ْتهًِ اٯٕ ٗ دا٥ش٠ َذسط١ أٌٖ ايبٝت ست٢ ْعشف َا ٖٞ ا٭دي١ ٗ إَاَ
أَرل إ٪ٌَٓ، أديتٓا ٚاكش١ ٫ٚ ؼتاز إٍ بٝإ، مٔ إِا ْتهًِ َع  اٯخاش ايازٟ ٜكاٍٛ إٔ    

ِ    ملسو هيلع هللا ىلصسطٍٛ اهلل  إشدعٝا١ عٓاذ ا٫خات٬ف ٗ ؾٗاِ إعااسف       تشى ا٭١َ با٬ إٔ ٜابٌ شلا
باٌ رياو ٚأساد إٔ ٜٓـاب إ٫ إٔ ايابعض مل ٜاشم يا٘        ملسو هيلع هللا ىلصايذ١ٜٝٓ، ْكٍٛ إٔ سطٍٛ اهلل 

 ريو ؾشاٍٚ إٔ ّٓع .
 هم كان هزا انكتاب أمش مه اهلل :**

ٖزا ط٪اٍ غشٜب َٔ ايبعض سٝح ٜتـٛس إٔ سطاٍٛ اهلل ٜٛداذ عٓاذٙ أَاش َأ                 
عٓذٙ ٚأَش َٔ اهلل، ٖزا أَش عذٝب ، ؿشٜح ايكشهٕ ايهشِٜ ٜكٍٛ: )َٚا ٜٓطال عأ اشلا٣ٛ    

ٟ َٓطال  قاٍ: أنتب ؾأْ٘ ٫ ىشز َأ ٖٓاا إ٫ اؿال. أ    …إٕ ٖٛ إ٫ ٚسٞ ٜٛس٢( ٚأػاس 
غارل   ملسو هيلع هللا ىلصٖزا ْظأٍ إٔ ٖزا َٔ اهلل أٚ َٔ غرل اهلل، ٫ ّهأ إٔ ٜـاذس َأ سطاٍٛ اهلل     

 سٚا٥ّٝا نُا قشأْا. ملسو هيلع هللا ىلصاؿل نُا ؿش  ب٘ أ٫ّٚ قشهّْٝا ٚؿش  ب٘ ايشطٍٛ 

 انوصية قثم رنك : ملسو هيلع هللا ىلص**ودلارا مل يكتة انشسول 

را إٕ ٖزٙ ايٛؿ١ٝ يٝظت ٚؿ١ٝ ػخـ١ٝ َشتبط١ بأَٛاي٘ ايؼخـ١ٝ ست٢ ْكاٍٛ ٕاا  
أخشٖا إٍ هخش سٝات٘، ٖزٙ ايكل١ٝ نإ ٜشٜاذ بٗاا إٔ ٜابٌ عـااس٠ َاا قااّ با٘ َأ دٗااد          
ٚدٗٛد اييت أٚؿًتِٗ إٍ ٖٓا ، ٖٚٞ إٔ ٜعـاِ ا٭َا١ َأ ايلا٬ي١ َأ بعاذٙ. ٖازٙ هخاش         
ٚؿاٜاٙ، ٚأْا أتـٛس ٚٚاكح عٓذ اؾُٝع إٔ أٟ إْظإ َِٗ هعٌ أِٖ َا ٜشٜذ إٔ ٜٛؿٞ ب٘ 

خشٜات سٝات٘ ٚٗ ايظاعات ا٭خرل٠ َٔ سٝات٘، مل تهٔ ٖزٙ ايٛؿا١ٝ  ٜٚ٪نذ عًٝ٘ هعً٘ ٗ ه
َشتبط١ بأَٛس ػخـ١ٝ ست٢ ْظأٍ أْ٘ ٕارا مل هعًٗا قبٌ ريو ٚأساد إٔ ٜهتاب ٖازٙ ناْات    

 تأنٝذ ٚتأنٝذ ٚتأنٝذ يهٌ ريو ايبٓا٤ ايزٟ بٓاٙ يشبع قشٕ . 
ؼخـا١ٝ ،  دض٤ َٔ ٚؿ١ٝ َتظًظ١ً تعبرل ايٛؿ١ٝ ي٘ تعابرل ؾكٗاٞ ٖٚاٛ ا٭َاٛس اي    

 ٖٚٛ إشتب٘ باٱَاّ َٚكاّ اٱَا١َ ٖٚٞ قل١ٝ عكذ١ٜ . ٚايٛؿ١ٝ عٓذْا بايتعبرل ايه٬َٞ 
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ٚسد ايؼبٗات ايت٢ تتعشض شلاا   ملسو هيلع هللا ىلصٚادب ع٢ً ا٭١َ اٱط١َٝ٬ ا٫عتٓا٤ بظ١ٓ ْبٝٗا -1
 بٌ اؿٌ ٚاٯخش .

اياذٜٔ ٚهدابا٘ إر طاعادت٘ ؾا٢      ع٢ً إش٤ إظًِ إٔ ٜع٢ ػشع١ اهلل عض ٚدٌ ؾ٢ أسهااّ -2
 . ملسو هيلع هللا ىلصايذْٝا ٚاٯخش٠ َتٛقؿ١ ع٢ً سظٔ ايتتبع َٓا ٕشاد اهلل عض ٚدٌ ٚط١ٓ ْبٝ٘ 

ايزٜٔ ؿاذِٖ ايازّ ٚايظاخش١ٜ ٚا٫طاتٗضا٤      ملسو هيلع هللا ىلصٚدٛب فاب١ٗ أعذا٤ ؿشاب١ ايٓب٢ -3
ٚايكذ  َا ٜكتل٢ سدعِٗ ٚإؾاّ أؾٛاِٖٗ باؿذ١ َعتُاذّا ؾا٢ َاٛاطٔ ا٫ستذااز ، ٚطاٌ      

 دؾعّا ْٚـش٠ّ  إٕ ُاد٣ أٌٖ ا٭ٖٛا٤ ؾ٢ ايبػ٢ ٚايعٓاد . -اؿظاّ 
ؾا٢ سد ػاب٘ َٚكاؿاذ ا٭عاذا٤ ٜاذّا       –٫طُٝا أٌٖ ايتخـاف   –ادتُاع عًُا٤ ا٭١َ -4

إر هب عًٓا  –سكٛإ اهلل عًِٝٗ  –ٚعٔ ؿشابت٘  ملسو هيلع هللا ىلصٚاسذ٠ ؾ٢ ايذؾع عٔ سطٍٛ اهلل 
ذ  ، إٍ بٝإ َٛطٔ إذ  ؾٝ٘ تكٝٝذ ػب٘ ايكادسٌ ، ٚإساي١ َا تُٖٛٛٙ أٚ اعتُذٚٙ َٛطٔ ق

 . -سكٛإ اهلل عًِٝٗ  –ٚؾلٌ ايـشاب١  ملسو هيلع هللا ىلصٚإٚٗاس ؾلٌ سطٍٛ اهلل 
يـااحل اياذٜٔ    –اٱْذلْات َٚاا طاٛاٙ     –اطتػ٬ٍ ْٝع ايٛطا٥ٌ إتاس١ ؾ٢ ٖزا ايعـش -5

عٝح ّهٔ َٔ خ٬شلا سد ػب٘ اؿاقذٜٔ ، ٚدسض  ملسو هيلع هللا ىلصاٱط٢َ٬ اؿٓٝـ ، ٚايذاع٢ إيٝ٘ 
 ٬ّ كذٙ ٚكذ أتباع٘ .نٝذ أعذا٤ اٱط

مل تٓظب إٍ عُش بٔ اـطاب ٗ أٟ  –أٟ ٖزٟ  –قٛي٘ ٗ اؿذٜح "ٖذش سطٍٛ اهلل" -6
سٚا١ٜ ٫ ٗ ايـشٝشٌ ٫ٚ ٗ غرلُٖا َٔ نتب أٖاٌ ايظا١ٓ نُاا ٜاذعٞ ايابعض ، ٚنُاا       
ٜذعٞ ايهاتب ا٭ٌَ ٗ ْكً٘ سٝح ٜكٍٛ: )ؾٛدذتٗا َجبت١ ٗ ايـشٝشٌ ( . ْعِ ٖٞ َجبتا١  

يـشٝشٌ يهٔ ٫ بًؿٜ ٖذش عٔ طٝذْا عُش ايزٟ ٖٛ قٌ ايه٬ّ ، ؾُارا ٜظ٢ُ ٖزا ٗ ا
 ٗ عشف أٌٖ ايعًِ ؟ ٚإِا ْظبت يبعض ايشداٍ اؿاكشٜٔ نُا ٗ سٚا١ٜ ايؼٝخٌ. 

نُا ٜكٍٛ اٱَااّ ايٓاٟٛٚ ٚايظاٝٛطٞ ٚايكاكاٞ عٝااض سٚاٜا١ )أٖذاش(         ٚا٭ؿح          
، أٟ ٖاٌ ّهأ إٔ    ملسو هيلع هللا ىلصَٔ سؾض ايهتاب١ يًشطاٍٛ  باشلُض أٟ با٫طتؿٗاّ اعذلاكّا ع٢ً 

 ٜٗزٟ ست٢ ُٓعٛا عٔ إٔ ؼلشٚا دٚا٠ يٝهتب يٓا ايهتاب؟



 م0202العدد اخلامس    اجلديدة باألقصر           يبت جملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

فصل الخطاب في الدفاع عه 
  سيدوا عمر رضي اهلل عىه

8888 
 

ٚقاٍ اٱَاّ ايٟٓٛٚ: )ٚإٕ ؿشت ايشٚاٜات ا٭خش٣ ناْت خطأ َٔ قا٥ًٗا ، قاشلا 
َأ ٖازٙ    ملسو هيلع هللا ىلصبػرل ؼكٝل بٌ ٕا أؿاب٘ َٔ اؿرل٠ ٚايذٖؼ١ يعِٛٝ َاا ػااٖذٙ َأ ايآيب     

 بعذٙ(.  ٍٚؾات٘ ٚعِٛٝ إـاب ٚخٛف ايؿً ٚايل٬اؿاٍ ايذاي١ ع٢ً 
ٕٕ     ٚيو          إٔ تكاسٕ بٌ َٛقـ أٌٖ ايظ١ٓ َٔ ٖزٙ ايشٚاٜات ٚقاٚي١ ًٓاٗا عًا٢ َعاا

، َٚٛقـ ٖ٪٤٫ ايطااعٕٓٛ ايازٜٔ ػآعٛا عًا٢ ايـاشاب١       ملسو هيلع هللا ىلصتًٝل بـشاب١ سطٍٛ اهلل 
ٛٸيِٖٛ َامل ٜجبت أِْٗ قايٛٙ  . ٚطعٓٛا عًِٝٗ ٚق

تعب ٚايهتااب   ملسو هيلع هللا ىلص٘ ٚدع" عٓذ ايبخاسٟ َٚظًِ ، َعٓاٙ إٔ ايشطٍٛ قٍٛ عُش "إْ-7
ٜٚطٌٝ َشك٘ ٫ْٚشٜذ إٔ ْ٪رٟ سطٍٛ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصايزٟ طٝهتب٘ طٝطٍٛ ٜٚ٪رٟ سطٍٛ اهلل 

، ؾظٝهتب٘ عٓذَا ٜـح َٔ ٚعهت٘ ، ؾإٕ اهلل ٫ٜكبل٘ قبٌ إنُااٍ ايشطااي١. ٚعُاش مل ٜهأ     
اتا٘ عٓاذَا أعًأ  عٓٗاا ، ؾعاذّ      بذيٌٝ عذّ تـذٜك٘ ـدل ٚؾ ملسو هيلع هللا ىلصٜتِٖٛ ٚؾا٠ سطٍٛ اهلل 

يا٬٦ ٜتاأر٣ ٭ٕ ايهتابا١ طاتطٍٛ. ٫ٚىؿا٢ إٔ       ملسو هيلع هللا ىلصنتاب١ ريو نإ ػؿك١ بشطاٍٛ اهلل  
 .  يٝع ؾٝ٘ َٓكـ١ ي٘ عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ ملسو هيلع هللا ىلصإثبات يؿٜ ايٛدع َٔ عُش يشطٍٛ اهلل 

إٕ سؾض ايهتاب١ مل ٜهٔ َأ عُاش ٚساذٙ ؾايشٚاٜاات نُاا َاش رناشت "أٖاٌ ايبٝات"          -8
ٖ     ٚ"بعض ايك  ُاا ّٛ". ٖٚٛ ػاٌَ يهٌ َٔ سلاش ٗ ايبٝات نُاا رناش ٗ ايـاشٝشٌ ٚغرل

 .ًٚٓ٘ ع٢ً عُش دٕٚ غرلٙ ؼهِ ٚاٖش

مل ٜهٔ ع٢ً ٚد٘ ايٛدٛب ٚإِاا عًا٢ ٚدا٘ ايٓاذب ;      -عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ  -أَشٙ -9
ُٳٗا بعض ايـشاب١ ايزٜٔ سؾلٛا ايهتاب١ ، ٔٗ  نُا بٌ اٱَاّ إاصسٟ ٚايكشطيب ريو يكشا٥ٔ َؾ

َٳٔ َٓعٳ ايهتاب١ ع٢ً ايٓذب نُا ًٓٛا قٛي٘ عًٝ٘  ُٳًٗا  بُٝٓا ٚٔ ايباقٕٛ إْٗا يًٛدٛب ; ؾش
ايظ٬ّ : "٫ ٜـًٌ أسذنِ ايعـش إ٫ ٗ ب٢ٓ قش١ٜٛ ". ؾهشٖٛا إٔ ٜهًؿاٛٙ ٖٚاٛ ٗ تًاو    

ٞٵ٤ٺ(. ٚايزٟ ٜذٍ ع٢ً إٔ َٹٔ ػٳ َٻا َؾشٻِطٓٳا ؾٹٞ ايهٹتٳابٹ  أَشٙ  اؿاي١ َع اطتشلاس قٛي٘ تعاٍ: )
٫ ٜكاش   ملسو هيلع هللا ىلصنإ يًٓذب عذّ إْهاسٙ عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظا٬ّ ٕأ خاايـ أَاشٙ ٭ٕ ايآيب      

كايؿ١ ايٛادب إْاعّا ٚاتؿاقّا ، ٚبكا٩ٙ سّٝا أسبع١ أٜاّ بعذ رياو دٕٚ إٔ ٜهتاب نُاا ْاف     
 . ع٢ً ريو اٱَاّ ايبخاسٟ



 م0202العدد اخلامس    اجلديدة باألقصر           يبت جملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

فصل الخطاب في الدفاع عه 
  سيدوا عمر رضي اهلل عىه

8888 
 

عااد إٍ  ٚيٛ نإ أَشٙ ٚادباّا ٚاهلل أَاشٙ بايهتابا١ ٕاا تاٛا٢ْ ؿٛا١ عأ ايهتابا١ ٚي        
ايطًب َشاسّا ، ٖٚٛ إأَٛس بتبًٝؼ َا أَش ب٘. ٖٚزا َٛاؾال ٕاا ؾُٗا٘ طاٝذْا عًاٞ ٗ ؿاًح       

َشٞ ن١ًُ سطٍٛ اهلل ؾًِ ٜؿعٌ ريو طٝذْا عًٞ ؿًُ٘  "ع٢ً  ملسو هيلع هللا ىلصاؿذٜب١ٝ عٓذَا أَشٙ 
تكذِٜ ا٭دب ع٢ً ا٫َتجاٍ " نُا رنشٙ أٌٖ ايظ١ٓ. ٚإيٝو ايؿكش٠ َٔ اؿذٜح نُا سٚاٖاا  

ٚايؼٝع١ : عٓذَا سؾض إؼشنٕٛ نتاب١ "قُذ سطٍٛ اهلل" : ) ؾكاٍ إؼشنٕٛ :  أٌٖ ايظ١ٓ
٫ تهتب قُذ سطٍٛ اهلل ; يٛ نٓت سط٫ّٛ مل ْكاتًو . ؾكاٍ يعًٞ : "اق٘". ؾكاٍ عًٞ : َا 

(. ٚٗ نتب ايؼٝع١ َجٌ ريو : ) اَح ٜاا عًاٞ   …أْا بايزٟ أقاٙ . ؾُشاٙ سطٍٛ اهلل بٝذٙ
اهلل. ؾكاٍ أَرل إ٪ٌَٓ عًٝ٘ ايظ٬ّ : َا أقٛ ازلاو َأ ايٓبا٠ٛ أباذّا     ٚانتب قُذ بٔ عبذ 

 ؾُشاٙ سطٍٛ اهلل بٝذٙ(. أ.ٖا

عٓذَا قاٍ : ) دعْٛٞ ؾايزٟ أْا ؾٝ٘ خارل ٖاا تاذعْٛٞ     -عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ  -أْ٘ -10
      ٞ  إيٝ٘( ، يٝع إْهاسّا ع٢ً َٔ سؾض ايهتاب١ ، ٚإِاا َعٓااٙ  : اتشناْٛٞ ٭تؿهاش ٚأرناش سبا

 . ٚأٓذٙ خرل َٔ ٖزا ايًذاز . ؾُشاقب١ اهلل تعاٍ ٚا٫طتعذاد يًكا٥٘ أؾلٌ َٔ ايًذاز
نُا ٗ ايـشٝشٌ أٚؿ٢ قبٌ َٛتا٘ ٚؿاٝت٘ إؼاٗٛس٠     -عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ -أْ٘ -11

بإخشاز إؼشنٌ َٔ دضٜش٠ ايعشب ٚإداص٠ ايٛؾذ ٚايجايج١ اييت ْظٝٗا ايشاٟٚ. ٖا ٜذٍ ع٢ً 
 . بايهتاب١ ٚإ٫ يهتب نُا أ٢ًَ ٚؿٝت٘ ْظخ أَش اهلل ي٘

سَا أ٢ًَ ػ٦ّٝا َٔ ٖزا ايهتاب نُا رنش اؿاانِ ٗ إظاتذسى : )أنتاب     ملسو هيلع هللا ىلصأْ٘ -12
يهِ نتابّا ئ تلًٛا بعذٙ أبذّا ، ثِ ٫ْٚا قؿاٙ ; ثِ أقبٌ عًٝٓا ؾكاٍ : ٜأب٢ اهلل ٚإ٪َٕٓٛ إ٫ 

ٱَاا٤٬ ٚقااذ عشؾٓااا ايهتاااب أبااا بهااش( ٚمل ّااٌ غاارل ريااو ; ؾهااإ باطااتطاعت٘ إٔ ٜهُااٌ ا
 . َٚلُْٛ٘ ؾذعٌ اٱطتخ٬ف ٭بٞ بهش دٕٚ غرلٙ

ؾكذ اتؿل ايعًُا٤ إتهًٌُ  -سكٞ اهلل عٓ٘  –قاٍ اٱَاّ ايٟٓٛٚ : )ٚأَا ن٬ّ عُش -13
ٗ ػش  اؿذٜح ع٢ً أْ٘ َٔ د٥٫ٌ ؾك٘ عُش ٚؾلا٥ً٘ ٚدقٝل ْٛشٙ ٭ْا٘ خؼاٞ إٔ ٜهتاب    

ا ايعكٛب١ عًٝٗا ٭ْٗا َٓـٛؿا١ ٫ فااٍ ي٬دتٗااد    أَٛسّا سَا عذضٚا عٓٗا ٚاطتشكٛ ملسو هيلع هللا ىلص
ٞٵ٤ٺ " ،        َٹأ ػٳا َٻاا َؾشٻِطٓٳاا ؾٹاٞ ايهٹتٳاابٹ  ؾٝٗا ; ؾكاٍ عُش: سظبٓا نتاب اهلل . يكٛي٘ تعاٍ: " 
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ِٵ " ِٵ دٹٜٓٳُه ًِتٴ َيُه ُٳ ّٳ َأِن ٛٵ ؾعًِ إٔ اهلل تعاٍ أنٌُ دٜٓ٘ ؾأَٔ ايل٬ٍ ع٢ً  ٚقٛي٘ تعاٍ: " اِيٝٳ
 ا٭١َ.

َأ أؿاٍٛ دٜآِٗ ،     –إٔ ٜهتب َا٫ ٜظتػٕٓٛ عٓ٘  ملسو هيلع هللا ىلصٕ َشاد سطٍٛ اهلل يٛ نا-14
مل ٜذلن٘ ٫خات٬ؾِٗ ٫ٚ يػارلٙ    –نُا ٜذعٞ ايؼٝع١ بإٔ اٱَا١َ إِا ٖٞ إـشش١ يًتهًٝـ 

ُٳا بٳ ٌٵ َؾ ِٵ تٳِؿعٳ ٚٳٔإٕ ٖي َٹٔ سٻب َو  ٝٵَو  ٍٳ ٔإَي َٳا ُأْٔض ٍٴ بٳِّؼٵ  ٗٳا ايشٻطٴٛ ٘ٴ ًٖػٵاتٳ ٔسطٳاايَ  يكٛي٘ تعاٍ : " ٜٳا َأٜټ تٳ
ٔٳ  َٹ ُٴَو  ـٹ ٘ٴ ٜٳعٵ ٚٳَياٟ (1)ايٓٻأغ "ٚٳايًٓ ٘ٴ  ٛٵْٳ ٚٳٜٳخٵؼٳ ٘ٹ   ٕٳ ٔسطٳاَياتٹ ايًٖ ٔٳ ٜٴبٳِّػٴٛ ،  ٚقٛي٘ تعاٍ : " اٖيزٹٜ

٘ٳ " ٕٳ َأسٳذٶا ٔإٖيا ايًٖ ٛٵ  (2)خٵؼٳ
مل ٜذلى ريو ٕخايؿ١ َٔ خايؿ٘ َٔ إؼاشنٌ ٚايٝٗاٛد َٚعاادا٠ َأ عااداٙ ،       ملسو هيلع هللا ىلصٖٚٛ  
إٔ ٜهاتِ ػا٦ّٝا ٖاا أَاش      ملسو هيلع هللا ىلصٍٚ إٔ ٫ٜذلن٘ ٖٓا . ثِ قبٌ ريو ٚبعاذٙ ٫ ٜتـاٛس َٓا٘    ؾأ

بتبًٝػ٘ ، ٭ٕ ريو ٖا ٜظتشٌٝ ٗ سك٘ نُا ٖٛ َبٝٸٔ ٗ عكا٥ذ أٌٖ ايظ١ٓ نأؿٌ َٔ أؿٍٛ 
 . دِٜٓٗ

 ٜظذ ٖزا ايباب ايازٟ أؿٸاً٘   إٕ قٍٛ عُش نإ يتشـٌٝ ا٭١َ ؾل١ًٝ ا٫دتٗاد ٚي٬٦-15
 . اؿذٜح(3)ي٘ : )إرا ادتٗذ اؿانِ(بكٛ ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب شلِ 
يـشابت٘ بايهتاب١ أَش ادتٗادٟ َٓ٘ ، ٚيٝع تبًٝػّا  -عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ  -أَشٙ  إٕ-16

َٔ اهلل تعاٍ ، ٜٚذٍ ع٢ً ريو إٔ عُش ادتٗذ طابكّا كايؿاّا يًشهاِ ايٛااٖش عأ ايشطاٍٛ      
بأْ٘ أَاش ادتٗاادٟ    ات، ْٚضٍ ايكشهٕ َٛاؾكت٘ ؾٛٔ عُش إٔ ٖزا إكاّ نتًو إكاَ ملسو هيلع هللا ىلص

، ٜشدع ؾٝ٘ إٍ إكاؿذ ٚا٭ؿٍٛ ايعا١َ يًذٜٔ ، ٫ أَش َٓـٛق عًٝ٘  ملسو هيلع هللا ىلصَٔ ايشطٍٛ 
                                                           

 67طٛس٠ إا٥ذ٠ دض٤ َٔ ه١ٜ سقِ ( 1)

 39طٛس٠ ا٭سضاب دض٤ َٔ ه١ٜ سقِ ( 2)
ٚ أخشد٘ ايبخاس٣ ؾ٢ ؿشٝش٘ نتاب اٱعتـاّ بايهتاب ٚايظ١ٓ باب أدش اؿانِ إرا ادتٗذ ؾأؿااب أ  (3)

إهٓاض اٱطا٢َ٬ ، ٚأخشدا٘     –ايطبع١ ايظاًطا١ْٝ  9/108أخطأ بًؿٜ " إرا سهِ اؿانِ ؾادتٗذ " 
َظااًِ ؾاا٢ ؿااشٝش٘ نتاااب ا٭قلاا١ٝ باااب بٝااإ أدااش اؿااانِ إرا ادتٗااذ ؾأؿاااب أٚ أخطااأ          

 1716  سقِ 12/12ٚبؼش  اي٣ٚٛٓ 2/746
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ٔ     ملسو هيلع هللا ىلصَكطٛع ب٘. ٚايشطٍٛ   مل ٜٓهش عًٝ٘ عذّ نتاب١ ريو ؾذٍ عًا٢ إٔ ا٭َاش نُاا ٚا
 .  ٚايظ٬ّ" بايظهٛتعُش بذيٌٝ إقشاسٙ "عًٝ٘ ايـ٠٬ 

هلل سد عًا٢ َأ ْاصعا٘ ٫ عًا٢ أَاش      نتاب اقاٍ اٱَاّ ايٟٓٛٚ : )ٚقٍٛ عُش سظبٓا -17
، ٕا إٔ َٗابت٘ عًٝا٘   -سكٞ اهلل عٓ٘  –( اٖا . ٖٚزا ٌٓ يطٝـ يه٬ّ عُش  ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ ٚإد٬ي٘ ٗ قًٛب ايـشاب١ ناْت أنادل َأ إٔ ٜٛادا٘ باايشد . عًا٢  إٔ      
. ٚنا٬ّ ايٓاٟٛٚ   ن٬ّ عُش إرا تـٛسْاٙ قٌٝ بًطـ يشطٍٛ اهلل ، ؾًٝع ؾٝ٘ َا ٜؼهٌ أبذّا
ٜظاتشٌٝ   ملسو هيلع هللا ىلصإٔ عُش قذ داد ي٘ بعض ايـشاب١ ٚأْهشٚا عًٝ٘ َظاتذيٌ باإٔ ايشطاٍٛ    

عًٝ٘ إٔ ٜٗزٟ ؾًِ ُٓعٓا َٔ ايهتاب١ ، ؾأدابِٗ عُاش : " سظابٓا نتااب سبٓاا "، أٟ )تٹبٵٝٳاْٶاا      
ٞٵ٤ٺ( نُا قاٍ اهلل تعاٍ . ٜٚ٪خز َٔ ٖزا ايؿِٗ عاذّ ْظاب١ قاٍٛ )أٖذاش؟( يظاٝذْ      ٌ  ػٳ ا يُِّه

 . بٌ ٕٔ ْاصع٘ ٗ َٓع٘ َٔ ايهتاب١ –سكٞ اهلل عٓ٘  –عُش 

يٛ ْف ع٢ً ػا٤ٞ أٚ أػاٝا٤ مل ٜشؾاع رياو اـا٬ف نُاا ٜكاٍٛ ابأ          ملسو هيلع هللا ىلصثِ إْ٘ -18
عًٝا٘ ايـا٠٬    -اؾٛصٟ ، ٭ٕ اؿٛادخ ٫ ّهأ سـاشٖا ؾٗازا ديٝاٌ عًا٢ عاذّ دضَا٘        

ع٢ً َا  ملسو هيلع هللا ىلصف ايشطٍٛ َا أَش. أٟ إٔ ا٫خت٬ف ط١ٓ ن١ْٝٛ باق١ٝ قطعّا ؾًٛ ْ -ٚايظ٬ّ
ٗ قٛي٘  ملسو هيلع هللا ىلصأساد ايتٓـٝف عًٝ٘ ٕا سؾع اـ٬ف ٚ٭ِٖٚ اـطأ ٚايهزب ع٢ً سطٍٛ اهلل 

 . ، ٚيهإ َدلسّا قّٜٛا يًطعٔ ؾٝ٘ ٚٗ ٖزا ايذٜٔ ايعِٛٝ
ايػًا٘ عًا٢   قاٍ اـطابٞ ٗ اؿذٜح : ) ٫ هٛص إٔ وٌُ قٍٛ عُش عًا٢ أْا٘ تاِٖٛ    -19

ٝل ب٘ عاٍ ، ٚيهٓ٘ ٕا سأ٣ َا غًب ع٢ً سطٍٛ اهلل أٚ ٚٔ ريو ٖا ٫ ًٜ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل سطٍٛ 
َٔ ايٛدع ٚقشب ايٛؾا٠ َع َا اعذلاٙ َٔ ايهشب خااف إٔ ٜهإٛ رياو ايكاٍٛ ٖاا ٜكٛيا٘       
إشٜض ٖا ٫ عض١ّ ي٘ ؾٝ٘  ؾٝذاذ إٓااؾكٕٛ بازيو طاب٬ّٝ إٍ ايها٬ّ ٗ اياذٜٔ ٚقاذ ناإ         

ٛس قباٌ إٔ هاضّ ؾٝٗاا بتشتاِٝ ،     ٜشادعْٛ٘ ٗ بعض ا٭َ -عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ -أؿشاب٘ 
نُا سادعٛٙ ٗ ّٜٛ اؿذٜب١ٝ ٗ اـ٬ف ٚٗ نتاب ايـًح بٝٓ٘ ٚبٌ قاشٜؽ ، ؾأَاا إرا أَاش    
بايؼ٤ٞ أَش عض١ّ ؾ٬ ٜشادع٘ ؾٝ٘ أسذ َِٓٗ . قاٍ : ٚأنجش ايعًُا٤ ع٢ً أْ٘ هٛص عًٝ٘ اـطأ 

ٚإٕ  ملسو هيلع هللا ىلصاٍ: َٚعًاّٛ أْا٘   ؾُٝا مل ٜٓضٍ عًٝ٘ ، ٚقذ أْعٛا نًِٗ ع٢ً أْ٘ ٫ٜكش عًٝ٘ . قا 
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نإ اهلل تعاٍ قذ سؾع دسدت٘ ؾٛم اـًل نًِٗ ؾًِ ٜٓضٖا٘ عأ زلاات اؿاذخ ٚايعاٛاسض      
ايبؼش١ٜ ، ٚقذ طٗا ٗ ايـ٠٬ ، ؾ٬ ٜٓهش إٔ ٜٛٔ ب٘ سذٚخ بعض ٖازٙ ا٭َاٛس ٗ َشكا٘    

سكاٞ   –ؾٝتٛقـ ٗ َجٌ ٖزا اؿاٍ ست٢ تتبٌ سكٝكت٘ ; ؾًٗزٙ إعاْٞ ٚػبٗٗا سادع٘ عُاش  
 ( . عٓ٘اهلل

إٔ اٱَا١َٝ أْؿظِٗ ْظبٛا يبعض أ٥ُتِٗ َاسَٛا ب٘ عُش َٔ ْظب١ اشلزٜإ يشطاٍٛ اهلل  -20
، ؾٗزٙ سٚا١ٜ سٚتٗا نتب ايؼٝع١ اٱَا١َٝ ٗ سل أسذ ا٭١ُ٥ ٖٚٛ َعـّٛ عٓذِٖ ;  ملسو هيلع هللا ىلص

٫ٚ ؾشم بٝٓ٘ ٚبٌ ايٓيب إ٫ بايٛسٞ . تأَاٌ . ؾكاذ قااٍ ابأ طااٚغ ػاشف ايعاذل٠ ٚسنأ         
َٔ ريو ٗ د٥٫ٌ عًٞ بٔ اؿظٌ عًٝ٘ ايظ٬ّ َا سٜٚٓاٙ بإطآادْا إٍ ايؼاٝخ   اٱط٬ّ : )ٚ

أبٞ دعؿش بٔ سطتِ قاٍ : سلش عًٞ بٔ اؿظاٌ إاٛت ؾكااٍ يٛياذٙ : ٜاا قُاذ أٟ يًٝا١        
ثِ دعا بٛك٤ٛ ؾذ٤ٞ ب٘ ، ؾكاٍ : إٕ ؾٝ٘ ؾأس٠ ، ؾكاٍ بعض ايكّٛ إْ٘ ٜٗذش ؾذا٤ٚا …ٖزٙ

 بإـبا ..(. اٖا

اطتؼٓعٛٙ ٗ سل َعـّٛ هخش ، ع٢ً ؾشض  تٛا ٕعـّٛ عٓذِٖ بأيظٓتِٗ  َاؾاْٛش نٝـ أثب
 . ثبٛت٘
،  ملسو هيلع هللا ىلص٫ ٜظتكِٝ إٔ ٜهٕٛ طٝذْا عُش قذ استهب خطأ دظُّٝا ٗ سل سطاٍٛ اهلل  -21

بٗزا ايجٓا٤ ، نُا ٚسد ٗ ْٗر ايب٬غ١ ، ٚنُا  –سكٞ اهلل عٓ٘  –ثِ ٜكابٌ َٔ طٝذْا عًٞ 
تُذ٠ عٓذ ايؼٝع١ ; ست٢ أْ٘ يؿشٙ قبت٘ ي٘ ٚيبكٝا١ اـًؿاا٤   ٖٛ َجبت ٗ غرلٙ َٔ ايهتب إع

ايشاػذٜٔ ٚتكذٜشٙ شلِ زل٢ بعض أبٓا٥٘ أبا بهش ، ٚعُش ، ٚعجُإ . ٚصٚز ابٓت٘ َٔ ايظٝذ٠ 
ٜكٍٛ: )إرا داا٤نِ   ملسو هيلع هللا ىلص، ٚايٓيب  -سكٞ اهلل عٓ٘  –ؾاط١ُ )أّ نًجّٛ( َٔ طٝذْا عُش 

ؾعاٌ َعـاّٛ قاذ عًاِ إطاا٠٤ ٖا٪٤٫        َٔ تشكٕٛ دٜٓ٘ ٚخًك٘ ؾضٚدٛٙ ( ، ؾٌٗ ٜهٕٛ ٖزا
،بٌ ٚؾظكِٗ ٚتآَشِٖ ع٢ً ايذٜٔ ٚسدتِٗ ، ؾٝكابًاِٗ باحملبا١ ٚايتكاذٜش     ملسو هيلع هللا ىلصيشطٍٛ اهلل 

 . ٚايجٓا٤
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ٚختاَّا ْكٍٛ إقشأٚا نتاب اهلل تباسى ٚتعاٍ تذبشٚا ن٬ّ اهلل دٌ ٚع٬ إٕ اهلل 
ٌٳ َياٟ ٳ }تباسى ٚتعاٍ ٜكٍٛ ٗ نتاب٘ ايعضٜض :  ٚٳَقاتٳ ٌٔ اِيَؿتٵٔح  َٹٔ َقبٵ ٔٵ َأَْؿلٳ  َٻ َٹُٓهِ   ٟٔٛ طٵتٳ

٘ٴ اِيشٴظٵٓٳ٢ ٚٳعٳذٳ ايًٖ ٚٳُنً٘ا  ٚٳَقاتٳًُٛا  َٹٔ بٳعٵذٴ  ٔٳ َأَْؿُكٛا  ٔٳ اٖيزٹٜ  َ ِٴ دٳسٳدٳ١ّ  َٛ ٚٵَي٦ٹَو َأعٵ ، أٟ  (1) {ُأ
ى ٚتعاٍ ايزٜٔ أْؿكٛا َٔ قبٌ ايؿتح ٚايزٜٔ أْؿكٛا َٔ بعذ ايؿتح نًِٗ ٚعذِٖ اهلل تباس

ٔٳ  ٕٻ اٖيزٹٜ اؿظ٢ٓ ، َٚارا ٜذلتب ع٢ً ٚعذ اهلل تباسى ٚتعاٍ باؿظ٢ٓ ، قاٍ اهلل تعاٍ " ٔإ
ٗٳتٵ  ُٳا اػٵتٳ ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ٚٳ ٗٳا  ٕٳ سٳظٹٝظٳ ُٳعٴٛ ٕٳ . َيا ٜٳظٵ َٴبٵعٳذٴٚ ٗٳا  ٚٵَي٦ٹَو عٳٓٵ َ ٓٻا اِيشٴظٵٓٳ٢ ُأ ٗٴِ  طٳبٳَكتٵ َي

ٕٳ ِٵ خٳايٹذٴٚ ٗٴ   . (2)" َأُْؿظٴ
ٔٳ        تذبشٚا ق ٚٳاٖيازٹٜ ـٳاأس  ٚٳاَ٭ْ ٔٳ  ٗٳاادٹٔشٜ ُٴ ٔٳ اِي َٹا ٕٳ  ٚٻُياٛ ٕٳ اَ٭ ٚٳايظٻاابٹُكٛ ٍٛ اهلل تباسى ٚتعااٍ : " 

 ٕٕ ٖٴِ بٹٔإسٵظٳا   .(3)"اتٻبٳعٴٛ
ُٳاا٤      ٘ٴ َأػٹاذٻا٤ عٳًَا٢ اِيُهٖؿاأس سٴسٳ َٳعٳ ٔٳ  ٚٳاٖيزٹٜ ٘ٹ  ٍٴ ايًٖ ُٻذٷ سٻطٴٛ َټشٳ تذبشٚا قٍٛ اهلل تباسى ٚتعاٍ " 

ِٵ ٗٴ ٝٵٓٳ ٔٵ َأثٳأش          بٳ َ ا  ِٔٗ ٖٹ ٚٴدٴاٛ ِٵ ؾٹاٞ  ٖٴ ُٳا ٛٳاْٶا طٹاٝ ٚٳٔسكٵا ٘ٹ  ٔٳ ايًٖا َ ا ٕٳ َؾلٵًّا  ِٵ سٴٖنعٶا طٴذٻذٶا ٜٳبٵتٳػٴٛ ٖٴ تٳشٳا
ٛٵسٳا٠ٹ ِٵ ؾٹٞ ايتٻ ٗٴ َٳجٳًُ   .(4)..."ايظټذٴٛدٹ رٳيٹَو 

ٖٹ     َٹأ دٹٜاأس ٔٳ ُأخٵٔشدٴاٛا  ٔٳ اٖيازٹٜ ٗٳادٹٔشٜ ُٴ ًُِؿَكشٳا٤ اِي ٕٳ   تذبشٚا قٍٛ اهلل تعاٍ " يٹ ِٵ ٜٳبٵتٳػٴاٛ ٔٗ ٛٳايٹ َٵا ٚٳَأ ِٵ 
ٛٻ٩ٴٚا ا ٔٳ تٳبٳ ٚٳاٖيزٹٜ ٕٳ .  ـٻادٹُقٛ ِٴ اي ٖٴ ٚٵَي٦ٹَو  ٘ٴ ُأ ٚٳسٳطٴَٛي ٘ٳ  ٕٳ ايًٖ ـٴشٴٚ ٚٳٜٳٓ ٛٳاْٶا  ٚٳٔسكٵ ٘ٹ  ٔٳ ايًٖ  َ يذٻاسٳ َؾلٵًّا 

ٕٳ ؾٹاٞ ؿٴاذٴٚسٔ       ٚٳَياا ٜٳذٹاذٴٚ ِٵ  ٔٗ ٖٳاادٳشٳ ٔإَياٝٵ ٔٵ  َٳ ٕٳ  ِٵ ٜٴشٹبټٛ ٔٗ ًٹ َٹٔ َقبٵ ٕٳ  ّٳا ُٻاا ُأٚتٴاٛا    ٚٳاِئإ  َ ِٵ سٳادٳا١ّ  ٖٹ
٘ٹ ؾَ    َٳاأ ٜٴااٛمٳ ػٴااحٻ ْٳِؿظٹاا ٚٳ ـٳاؿٳاا١ْ  ِٵ خٳ ٗٔاا ٕٳ بٹ ٛٵ َنااا ٚٳَياا ِٵ  ٔٗ ٕٳ عٳًَاا٢ َأُْؿظٹاا ِٴ ٚٳٜٴاا٪ٵثٹشٴٚ ٖٴاا ٚٵَي٦ٹااَو  ُأ

ٕٳ ُٴِؿًٹشٴٛ  .   (5)"اِي
                                                           

 10( طٛس٠ اؿذٜذ دض٤ َٔ اٯ١ٜ 1)

 102-101( طٛس٠ ا٭ْبٝا٤ اٯ١ٜ 2)

 100( طٛس٠ ايتٛب١ دض٤ َٔ اٯ١ٜ 3)

 29( طٛس٠ ايؿتح دض٤ َٔ اٯ١ٜ 4)

 9-8( طٛس٠ اؿؼش اٯ١ٜ 5)
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ٌٳ ٔإرٵ ٜٴبٳاٜٹعٴْٛٳَو تٳشٵ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٔٔ اِي ٘ٴ عٳ ٞٳ ايًٖ ِٳ اقشأٚا قٍٛ اهلل تباسى ٚتعاٍ " َيَكذٵ سٳكٹ تٳ ايؼٻذٳشٳ٠ٹ َؾعٳًٹ
ِٵ َؾتٵشٶاا َقٔشٜبٶاا "   ٗٴ ٚٳَأثٳابٳ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ًَ ٍٳ ايظٻهٹٝٓٳ١َ عٳ ِٵ َؾَأْضٳ ٔٗ ، أٜشكا٢ اهلل عأ إٓااؾكٌ ٫     (6)َٳا ؾٹٞ ُقًُٛبٹ

ٜشك٢ اهلل تباسى ٚتعاٍ أبذّا عٔ إٓاؾكٌ ، إٕ اهلل ٫ ٜشك٢ إ٫ عأ إا٪ٌَٓ ٭ٕ اهلل تبااسى    
ًِ َا ٜهٕٛ طبشاْ٘ ٚتعاٍ ؾاهلل بهٌ ػ٤ٞ عًِٝ ٫ٚ ٜشك٢ اهلل عأ  ٚتعاٍ ٜعًِ َا نإ ٜٚع

 . إٓاؾكٌ أبذّا

ٚٗ  ملسو هيلع هللا ىلصَٔ أبشص ؿؿات إٓاؾكٌ ٗ نتااب اهلل داٌ ٚعا٬ ٚٗ طا١ٓ ايآيب       إٕ          
ٚاقع ا٭َش أِْٗ أدي ايٓاغ ، ىاؾٕٛ ع٢ً أْؿظِٗ ٚىاؾٕٛ إٛت ٚيزيو ػذِٖ َزبازبٌ  

ٖٳاا٪ٴ٤٫  } نُا قاٍ اهلل دٌ ٚع٬ ٚٳ٫َ ٔإَي٢  ٖٳا٪ٴ٤٫  ٔٳ رٳيٹَو ٫َ ٔإَي٢  ٌٳ بٳٝٵ {َټزٳبٵزٳبٹ
، ؾٗاٌ ٖازٙ    (7)

ٖاِ ايازٜٔ بااعٛا     ملسو هيلع هللا ىلصأؿشاب قُاذ   إٕ  ملسو هيلع هللا ىلصايـؿات ٖٞ ؿؿات أؿشاب قُذ 
أْؿظِٗ ٚأػذلٚا اؾ١ٓ ٚايزٜٔ بزيٛا نٌ ػ٤ٞ ٗ طبٌٝ اهلل تباسى ٚتعااٍ ٖاِ ايازٜٔ قااتًٛا     

ايب٬د ٖاِ ايازٜٔ ؾتشاٛا اشلٓاذ ٚايظآذ ٚؾتشاٛا ايؼااّ َٚـاش         إشتذٜٔ ، ِٖ ايزٜٔ ؾتشٛا 
، ِٖ ٖا٪٤٫ ايازٜٔ تطعٓإٛ     ملسو هيلع هللا ىلصٚؾتشٛا ايعشام ٚؾتشٛا ب٬د ؾاسغ ِٖ أؿشاب قُذ 

ٌٳ  }أْتِ ؾِٝٗ اهلل ٜكٍٛ  َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ٔٔ اِي ٘ٴ عٳ ٞٳ ايًٖ ًُِؿَكاشٳا٤   }ٚاهلل طبشاْ٘ ٚتعااٍ ٜكاٍٛ    {َيَكذٵ سٳكٹ يٹ
ٔٳ  ٔٳ اٖيزٹٜ ٗٳادٹٔشٜ ُٴ ِٵ اِي ٔٗ ٛٳايٹ َٵ ٚٳَأ ِٵ  ٖٹ َٹٔ دٹٜأس َٹُٓهِ  }اهلل تباسى ٚتعاٍ ٜكٍٛ  {ُأخٵٔشدٴٛا   ٟٔٛ َيا ٜٳظٵتٳ

ٌٳ ٚٳَقاتٳ ٌٔ اِيَؿتٵٔح  َٹٔ َقبٵ ٔٵ َأَْؿلٳ  ٘ٴ اِيشٴظٵٓٳ٢ }ٜٚكٍٛ بعذٖا  {َٻ ٚٳعٳذٳ ايًٖ ٚأْٛشٚا أْتِ َارا  {ٚٳُنً٘ا 
ـذقٕٛ اهلل ٚسطٛي٘ أٚ تـذقٕٛ تكٛيٕٛ أْتِ َٚارا ٜكٍٛ عًُا٥هِ عٔ أٚي٦و ايـشاب١ ، أت

 عًُا٥هِ ؟
ؿاًٛات اهلل   -إْهِ بٌ أَشٜٔ ، نٝـ َٔ دًع َع ط٬ب٘ ث٬ثّا ٚعؼاشٜٔ  طا١ٓ ٜعًُٗاِ    

ٖٚٛ سطٍٛ اهلل أٚتٞ دٛاَع ايهًِ .. أسشق ايٓااغ عًا٢ اـارل .. أتكا٢      -ٚط٬َ٘ عًٝ٘ 
سى ٚتعاٍ ثِ بعذ ريو مل ايٓاغ هلل .. أعًِ ايٓاغ باهلل .. أؿذم ايٓاغ َ٪ٜذ َٔ عٓذ اهلل تبا

                                                           

 18طٛس٠ ايؿتح ه١ٜ ( 6)
 143طٛس٠ ايٓظا٤ دض٤ َٔ اٯ١ٜ ( 1)
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ٜٓذح أسذ    إ٫ ث٬ث١ .. إ٫ أسبع١ إ٫ ٔظ١ .. إ٫ طبع١ ع٢ً سٚاٜات َتؿاٚت١ عٓاذِٖ ...  
  أتكبًٕٛ ٖزا   ؟

ٗ تشب١ٝ أؿاشاب٘ .. إْا٘ ايهؿاش بعٝٓا٘ إْا٘       ملسو هيلع هللا ىلصأتكبًٕٛ إٔ ٜٴكاٍ ؾؼٌ سطٍٛ اهلل         
  . ملسو هيلع هللا ىلصايطعٔ ٗ رات ايشطٍٛ 

٫ ّهٔ أبذّا إٔ تهٕٛ ؿؿات إٓااؾكٌ .. إقاشأٚا    ملسو هيلع هللا ىلصيب إٕ ؿؿات أؿشاب ايٓ        
نتاب اهلل ٚتذبشٚٙ .. إقشأٚا طٛس٠ ايتٛب١ يتعًُاٛا َاا ٖاٞ ؿاؿات إٓااؾكٌ ٚأقاشأٚا بااقٞ        
ايكشهٕ ، هٍ عُشإ ٚايؿتح ٚغرلٖا َٔ نتاب اهلل ست٢ تعًُٛا ؿؿات أؿشاب سطٍٛ اهلل 

ٓا١ ، إْهاِ تطعٓإٛ ٗ أقاٛاّ ناإ      ، إْهِ تطعٕٓٛ ٗ أقٛاّ قذ سطٛا سساشلِ ٗ اؾملسو هيلع هللا ىلص
صٚز ابٓت٘ أّ نًجّٛ يعُش ٜأَ  –سكٞ اهلل عٓ٘  –عًٞ وبِٗ ٚنإ أ٫ٚدٙ هًِْٛٗ ، عًٞ 

زل٢ أ٫ٚدٙ بأزلاا٤ أباٞ بهاش ٚعُاش ٚعجُاإ ،       –سكٞ اهلل عٓ٘  –تطعٕٓٛ ٗ عُش ، عًٞ 
١ ٚزلا٢ ٚياذٙ   اؿظٔ زل٢ أ٫ٚدٙ بأزلا٤ أبٞ بهش ٚعُش ، عًٞ بٔ اؿظٌ زل٢ ابٓتا٘ عا٥ؼا  

  . عُش ، طٴه١ٓٝ بٓت اؿظٌ َٔ صٚدٗا ؟ َـعب بٔ ايضبرل بٔ ايعٛاّ

ٚأ٫ٚدٖاِ   ملسو هيلع هللا ىلصٚأ٫ٚدٖاِ َاع هٍ بٝات ايآيب      ملسو هيلع هللا ىلصإٕ ايع٬قات بٌ أؿشاب ايٓيب           
ناْت ١ُٝٓ دذّا ٚاهلل َا نإ بِٝٓٗ َا ٜذعٕٛ َٔ نؿش أٚي٦و ٚعـ١ُ اٯخشٜٔ بٌ ناْات ع٬قا١   

ناْٛا .. ٕارا ْكبٌ َٔ اٯخشٜٔ إٔ ٜظارلٚا ؾهشْاا ٫ٚ ْٓٛاش مأ ٗ نتاب      ٚدٚ ؿؿا٤ ٚقب١ ٖهزا 
ٚتشادِ ٖ٪٤٫ يٓعشف اؿكٝك١ بأْؿظٓا ، نٌ َٓاا طٝشاطاب    ملسو هيلع هللا ىلصايتاسٜخ ٚنتاب اهلل ٚط١ٓ ايٓيب 

ٗ قدلٙ يٛسذٙ طٝشاطب٘ اهلل تباسى ٚتعاٍ ٕارا أبػلت ٖ٪٤٫ ؟  .. َا رْابِٗ ؟ .. إْٗاِ أٚيٝاا٤ اهلل    
، ٚإِاا   2)ٜكٍٛ : ) َأ عااد٣ ياٞ ٚيٝاّا ؾكاذ هرْتا٘ بااؿشب (        -طبشاْ٘ ٚتعاٍ  - دٌ ٚع٬ ٚاهلل

تٛعذ اهلل باؿشب ث٬ث١ .. تٛعذ هنٌ ايشبا ، ٚتٛعذ ايزٜٔ واسبٕٛ اهلل ٚسطٛي٘ ٜٚظعٕٛ ٗ ا٭سض 
ؾٗاِ أٚيٝاا٤ اهلل    ملسو هيلع هللا ىلصؾظادّا ، ٚتٛعذ ايزٜٔ واسبٕٛ أٚيٝا٤ٙ ؾأسزس ٜا َٔ تتهًِ ؾ٢ ؿشاب١ ايٓب٢ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصؿشاب١ ْبٝ٘ ٚ
                                                           

ٚاْٛاش ؾاتح   6581  سقاِ  3/1319أخشد٘ ايبخاس٣ ؾا٢ ؿاشٝش٘ نتااب ايشقاام بااب ايتٛاكاع       ( 2)
 .6502  سقِ 13/142ايباس٣ 
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 (أ)

 ايكشهٕ ايهشِٜ  دٌ َٔ أْضي٘ .-1
 عامل ايهتب برلٚت .   –ا٭دب إؿشد يًبخاس٣ ، ٙ  -2

 َ٪طظ١ هٍ ايبٝت يتشكٝل ايذلاخ . -اٱسػاد يًؼٝخ إؿٝذ  ، ٙ  -3
داس  –داس ايؿهش ايعشبا٢ ، ٙ   –اٱؿاب١ ؾ٢ ُٝٝض ايـشاب١ ٫بٔ سذش ايعظك٢ْ٬ ، ٙ -4
 ٝا٤ ايذلاخ ايعشب٢ برلٚت .إس
 داس ايعًِ ي٬ًٌُٜ . –ا٭ع٬ّ يًضسن٢ً ، ٙ -5
ا٭غا٢ْ ٭ب٢ ايؿشز ا٭ؿبٗا٢ْ إعاذاد إباشاِٖٝ سلاع اياذٜٔ ، ٙ داس ايهتاب ايعًُٝا١       -6

 برلٚت .
ٖا ، ٙ َشنض ايطباع١ ٚايٓؼش َ٪طظ١ ايبعج١ 381ا٭َاٍ يًؼٝخ ايـذٚم إتٛؾ٢ ط١ٓ -7

 ٖا .1417
ٖا َطبعا١  270ظٝاط١ يٲَاّ ايؿكٝ٘ أب٢ قُذ عبذاهلل بٔ َظًِ ابٔ قتٝب١ ت اٱَا١َ ٚاي-8

 ٖا .1322ّ 1904ايٌٓٝ بؼاسع قُذ ع٢ً بذسب إٓذ١ُ َـش 
ا٫ْتـاس يًـشب ٚاٯٍ َٔ إؾذلا٤ات ايظُا٣ٚ ايلاٍ د/ إبشاِٖٝ بٔ عاَش ايشٴس٢ًٝ ، -9

 ّ .2003إذ١ٜٓ إٓٛس٠  –ٙ َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ 
ا٤ ايػًٌٝ ؾ٢ ؽشٜر أسادٜاح َٓااس ايظابٌٝ يٮيباا٢ْ ، ايٓاػاش إهتاب اٱطا٢َ٬        إسٚ-10

 ّ .1979ٖا /1399
يظًِٝ بٔ قٝع ؼكٝل قُذ بٔ بااقش ا٭ْـااس٣ ، ٙ اشلااد٣     ملسو هيلع هللا ىلصأطشاس هٍ قُذ -11

 ّ .2000ٖاا ، ٙ َهاسؾ طٗشإ 1420إٜشإ 
 .ّ 1995ٙ داس ايؿهش يًطباع١ ٚايٓؼش  يًؼٓكٝطٞ،أكٛا٤ ايبٝإ -12
 أع٬ّ ايٛس٣ يًطدلط٢ ، ٙ َ٪طظ١ هٍ ايبٝت يتشكٝل ايذلاخ . -13
إنُاٍ إعًِ بؿٛا٥ذ َظًِ ؼكٝل د/ وٞ إزلاعٌٝ ، ايٓاػش داس ايٛؾا٤ يًطباع١ ٚايٓؼش -14

 ّ .1998ٖا /1419ٚايتٛصٜع َـش 
ٖا ؼكٝل طٌٗٝ 279أْظاب ا٭ػشاف يًب٬رس٣ أٓذ بٔ و٢ٝ بٔ دابش بٔ داٚٚد ت -15

 .1996ّٖا /1417، داس ايؿهش برلٚت ٜاض ايضسن٢ً صناس ٚس
 (ب)

 عاس ا٭ْٛاس حملُذ باقش اجملًظ٢ ، ٙ إسٝا٤ ايهتب اٱط١َٝ٬ .-16
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ّ 1990ٖا /1410ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ٫بٔ نجرل ، ايٓاػش َهتب١ إعاسف برلٚت -17
 ّ .1997ٖا / 1417، داس ٖذش 

، تـشٝح ٚتعًٝل ٚتكذِٜ اؿاز  ٖا290بـا٥ش ايذسدات حملُذ بٔ سظٔ ايـؿاس ت -18
 ٖا ، ٙ ا٭ٓذ طٗشإ .1404َشصا سظٔ د٘ باغ٢ 

 (ت)
 تاسٜخ ابٔ خايذٕٚ ، ٙ داس ايؿهش برلٚت .-19
 ّ.1990ٖا / 1410تاسٜخ اٱط٬ّ يًزٖب٢ ،ٙ داس ايهتاب ايعشب٢  -20
ٖااا / 1417تاااسٜخ بػااذاد يًخطٝااب ايبػااذاد٣ ، ٙ داس ايهتااب ايعًُٝاا١ باارلٚت   -21

1997. ّ  
ّ، 1987ٖاا / 1407تاسٜخ ا٭َِ ٚإًٛى يًطدل٣ ، ٙ داس ايهتب ايع١ًُٝ بارلٚت  -22

 ّ.1991ٖا/1419
 برلٚت . –تاسٜخ إذ١ٜٓ ٫بٔ ػب١ ايُٓرل٣ سكك٘ ؾِٗٝ قُذ ػًتٛت ، ٙ داس ايؿهش -23
 ّ.1984تاسٜخ َذ١ٜٓ دَؼل ٫بٔ عظانش ، ٙ داس ايؿهش دَؼل -24
ايٓاػش َهتب١ ابٔ تُٝٝا١ ، ٚطبعا١ داس ايهتاب ايعًُٝا١       تزنش٠ اؿؿاٚ يٲَاّ ايزٖب٢ ،-25

 برلٚت .
ٖا )إعشٚف بتازنش٠ خاٛاق ا٭َا١ ؾا٢     654تزنش٠ اـٛاق يظب٘ بٔ اؾٛص٣ ت -26

 .طٗشإ–ؿذاس َهتب١ ٣ْٛٓٝ اؿذٜج١ خـا٥ف ا٭١ُ٥ عًِٝٗ ايظ٬ّ (، إ
طظ١ ايشطاي١ ؼشٜش تكشٜب ايتٗزٜب ٫بٔ سذش ؼكٝل ٚتعًٝل ػعٝب ا٭سْا٩ٙ ، ٙ َ٪-27

. 
 ؼؿ١ ا٭سٛر٣ ػش  داَع ايذلَز٣ يًُباسنؿٛس٣ ، ٙ داس ايؿهش .-28
 ّ.1986ٖا / 1407تؿظرل ابٔ نجرل ، ٙ داس ايؿهش برلٚت -29
 تؿظرل ايطدل٣ ، ٙ داس ٖذش يًطباع١ ٚايٓؼش .-30
 تؿظرل ايك٢ُ ، ٙ داس ايهتاب .-31
 تؿظرل فُع ايبٝإ يًطدلط٢ ، ٙ داس ايهتاب .-32
 ؿظرل إٝضإ يًطباطبا٢٥ ، ٙ َ٪طظ١ ا٭ع٢ًُ يًُطبٛعات .ت-33
ٖااا 1415باارلٚت ٚ داس ايؿهااش  –تكشٜااب ايتٗاازٜب ٫باأ سذااش ، ٙ داس إعشؾاا١ -34

/1995. ّ 
ّ ٚداس 1984ٖاا / 1404بارلٚت   –تٗزٜب ايتٗزٜب ٫بٔ سذاش ، ٙ داس ايؿهاش   -35

 ّ.1995ٖا /1415ايؿهش 
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ٖاا  1419، ايٓاػش َهتب١ ايشػاذ ايشٜااض    ايتٛػٝح ػش  اؾاَع ايـشٝح يًظٝٛط٢-36
/1998 .ّ 

 )خ(
 برلٚت يبٓإ .–ايجكات يٲَاّ ايعذ٢ً ، ٙ داس ايهتب ايع١ًُٝ -37

 )ز(
دٛاٖش ا٭دب ؾ٢ أبٝات ٚإْؼا٤ يػ١ ايعشب ٭ٓذ بٔ إبشاِٖٝ بٔ َـطؿ٢ اشلااسل٢ ت  -38

 برلٚت . –ٖا ، ايٓاػش َ٪طظ١ إعاسف 1362
ذاهلل بٔ دعؿش اؿُرل٣ ػٝخ ايكُاٌٝ ٚٚدٗٗاِ إتاٛؾ٢ طا١ٓ     ايذ٥٫ٌ ٭ب٢ ايعباغ عب-39

 ٖا ، ٙ َ٪طظ١ هٍ ايبٝت ٱسٝا٤ ايجشاخ .204
 )س(

ايشٚا٠ ايجكات إتهًِ ؾِٝٗ َا ٫ ٜٛدب سدٖاِ يٲَااّ ايازٖب٢ تعًٝال ٚؼكٝال قُاذ       -40
 إبشاِٖٝ إٛؿ٢ً ، ٙ داس ايبؼا٥ش اٱط١َٝ٬ .

ٖا ، ايٓاػش َٓؼٛسات ايؼشٜـ ايشك٢ 508ت سٚك١ ايٛاعٌٛ يًؿتاٍ ايٓٝظابٛس٣ -41
 قِ . بتشكٝل ايظٝذ / قُذ َٗذ٣ ايظٝذ سظٔ اـشاطا٢ْ . –

 )غ(
طبٌ اشلذ٣ ٚايشػاد ؾ٢ طرل٠ خرل ايعباد يٲَاّ قُذ بٔ ٜٛطـ ايـاؿ٢ ايؼا٢َ ت -42

ٖاا  1414ٖا ، ٙ اجملًع ا٭ع٢ً يًؼ٦ٕٛ اٱط١َٝ٬ ، ٚٙ داس ايهتب برلٚت يبٓاإ  942
1993 ّ 

 طش ايعإٌ يًػضاٍ ، ٙ داس اٯؾام ايعشب١ٝ . -43
 طٓٔ بٔ َاد٘ ٜتشكٝل قُذ ؾ٪اد عبذايباق٢ ، ٙ داس اؿذٜح بايكاٖش٠ . -44
 ّ.1999برلٚت  –طٓٔ أب٢ داٚٚد ، ٙ داس ايؿهش -45
 طٓٔ ايذلَز٣ ، ٙ إهٓض اٱط٢َ٬ .-46
 ّ.1992ٖا /1413ايظٓٔ ايهدل٣ يًبٝٗك٢ ، ٙ داس إعشؾ١ -47
 طٓٔ ايٓظا٢٥ ايهدل٣ ، ٙ َ٪طظ١ ايشطاي١ .-48
 طرل أع٬ّ ايٓب٤٬ يٲَاّ ايزٖب٢ ، ٙ َ٪طظ١ ايشطاي١ .-49
 برلٚت يبٓإ . –ايظرل٠ اؿًب١ٝ يع٢ً بٔ بشٖإ ايذٜٔ اؿًب٢ ، ٙ داس إعشؾ١ -50
ٖا 1404برلٚت  –ايعضٜض ٫بٔ اؾٛص٣ ، ٙ داس ايهتب ايع١ًُٝ  طرل٠ عُش بٔ عبذ-51

1984.ّ 
 ؾ()
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ػش  ؿشٝح ايبخاس٣ ٫بٔ بطاٍ  ؼكٝل ٜاطش بٔ إبشاِٖٝ ، ٙ َهتب١ ايشػذ ايشٜاض -52
. 

ّ 1981ٖاا/ 1401بانظتإ  –ػش  إكاؿذ يًتؿتاصا٢ْ ، ٙ داس إعاسف ايٓعُا١ْٝ -53
 . 

ػش  ْٗر ايب٬غ١ ٫بٔ أب٢ اؿذٜذ إعتضٍ ؼكٝل قُذ أبٛ ايؿلاٌ إباشاِٖٝ ، ٙ داس   -54
 ّ.1959ٖا/1378ظ٢ ايباب٢ اؿًب٢ ٚػشناٙ ايهتب ايعشب١ٝ عٝ

 ايؼؿا بتعشٜـ سكٛم إـطؿ٢ يًكاك٢ عٝاض ، ٙ داس ايؿٝشا٤ عُإ -55
 )ق(

 ٖا .1421اهلل ايبخاس٣ ، ٙ ْع١ٝ إهٓض اٱط٢َ٬  ؿشٝح ايبخاس٣ يٲَاّ أب٢ عبذ-56
ؿاشٝح َظاًِ يٲَاااّ أبا٢ اؿظاٌ َظااًِ بأ اؿذااز ٙ ْعٝاا١ إهٓاض اٱطاا٢َ٬        -57

 ّ.2000ٖا /1421برلٚت –ٖا . ٚبؼش  اي٣ٚٛٓ ، ٙ داس ايؿهش 1421
ٖاا  974ايـٛاعل احملشق١ ع٢ً أٌٖ ايشؾض ٚايل٬ٍ ٚايضْذق١ ٫بٔ سذش اشلٝت٢ُ ت -58

 ّ.1997ٖا /1417، ٙ َ٪طظ١ ايشطاي١ يبٓإ 
)ٙ( 

طبكات ايؼاؾع١ٝ ايهدل٣ يتاز ايذٜٔ ايظبه٢ ، ٙ داس إسٝا٤ ايهتاب ايعشبٝا١ عٝظا٢    -59
 . اؿًب٢

 طبكات ؾكٗا٤ ايُٝٔ يعُش بٔ ع٢ً اؾعذ٣ ، ٙ داس ايكًِ برلٚت .-60
ايطبكات ايهدل٣ ٫بٔ طعذ ؼكٝل عباذايكادس عطاا ، ٙ داس ايهتاب ايعًُٝا١ بارلٚت      -61

 ّ.1990ٖا /1410
 )ع(

 سب٘ ا٭ْذيظ٢ ، ٙ داس ايهتب ايع١ًُٝ . ايعكذ ايؿشٜذ ٭ٓذ بٔ قُذ بٔ عبذ-62
 يـشاب١ يٓاؿش بٔ ع٢ً ، ٙ َهتب١ ايشػذ ايشٜاض .عكٝذ٠ أٌٖ ايظ١ٓ ؾ٢ ا-63
يٲَااّ   ملسو هيلع هللا ىلصايعٛاؿِ َٔ ايكٛاؿِ ؾا٢ ؼكٝال َٛاقاـ ايـاشاب١ بعاذ ٚؾاا٠ ايٓبا٢        -64

 ايكاك٢ أب٢ بهش بٔ ايعشب٢ إايه٢ ، ٙ َهتب١ ايظ١ٓ بايكاٖش٠ . 
 )ف(

ؾتح ايباس٣ بؼش  ؿشٝح ايبخاس٣ يًشاؾٜ أٓذ بٔ ع٢ً بٔ سذاش ايعظاك٢ْ٬ ، ٙ   -65
 ّ.1996ٖا /1416يؿهش برلٚت يبٓإ داس ا
ٖا ، ٙ 664ؾشز إُّٗٛ ؾ٢ تاسٜخ عًُا٤ ايٓذّٛ يظٝذ بٔ طاٚٚغ سك٢ ايذٜٔ ت -66

 ٖا .1368إٜشإ  –قِ  –داس ايضخا٥ش 
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ايؿـٌ ؾ٢ إًٌ ٚا٭ٖاٛا٤ ٚايٓشاٌ ٭با٢ قُاذ عًا٢ بأ أٓاذ بأ طاعٝذ بأ ساضّ            -67
 ل٢ ايكاٖش٠ .ٖا ،ٙ َهتب١ اـا456ا٭ْذيظ٢ ايكشطب٢ ايٛاٖش٣ ت 

 ؾٝض ايباس٣ ع٢ً ؿشٝح ايبخاس٣ حملُذ أْٛس ايهؼُرل٣ ، ٙ داس ايهتب ايع١ًُٝ .-68
 )م(

قطـ ايجُش ؾ٢ بٝإ عكٝذ٠ أٌٖ ا٭ثش حملُذ ؿذٜل سظأ خاإ ، ٙ ٚصاس٠ ايؼا٦ٕٛ    -69 
 ٖا .1421اٱط١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف بإًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ 
 )ى(

ٖا بتشكٝل ع٢ً أندل ايػؿاس٣ ، 329ام ايه٢ًٓٝ ت ايهاؾ٢ حملُذ بٔ ٜعكٛب بٔ إطش-70
 ٖا . َٚشنض عٛخ داس اؿذٜح .1363إٜشإ –طٗشإ  –ٙ داس ايهتب اٱط١َٝ٬ 

 ٖا .1427إٜشإ  –نتاب ؾظ٦ًٛا أٌٖ ايزنش ؿُذ ايتٝذا٢ْ ايظُا٣ٚ ، ٙ طتاس٠ -71
ّ. ٙ 1944نؼـ ا٭طشاس يًخ٢ُٓٝ ، ٙ أٍٚ داس َهتب١ ايع١ًُٝ اٱط١َٝ٬ طٗشإ -72

 ّ .1948ثا١ْٝ 
نؼـ ايػ١ُ ؾ٢ َعشؾ١ ا٭١ُ٥ يًع١َ٬ احملكل أب٢ اؿظٔ ع٢ً بٔ عٝظ٢ بٔ أب٢ ايؿتح  -73

 ٖا ، َهتب١ ا٭يؿٌ .693اٱسب٢ً ت 
نؼـ ايٝكٌ ؾ٢ ؾلا٥ٌ أَرل إا٪ٌَٓ "عًٝا٘ ايظا٬ّ" يًع٬َا١ اؿًا٢ ؼكٝال سظاٌ        -74

 ٖا .1411ٚت ايذسنا٢ٖ ، ٙ َ٪طظ١ هٍ ايبٝت ٱسٝا٤ ايذلاخ برل
)ٍ( 

 يظإ ايعشب ٫بٔ َٓٛٛس ، ٙ داس إعاسف .-75
يظإ إٝضإ ٫بٔ سذش ايعظك٢ْ٬ ، ٙ َطبع١ فًع دا٥ش٠ إعاسف ايٓٛاَٝا١ ايها٥ٓا١   -76

 ّ.1988ٖا /1408ّ ، ٙ داس ايؿهش برلٚت 1971ٖا /1390ؾ٢ اشلٓذ 
)ّ( 

برلٚت يبٓإ  –ايهتب ايع١ًُٝ فُع ايضٚا٥ذ َٚٓبع ايؿٛا٥ذ يًشاؾٜ اشلٝج٢ُ ، ٙ داس -77
 ّ 1988ٖا/1408

 -ايكاادس اياشاص٣ ، ٙ إهتبا١ ايعـاش١ٜ       كتاس ايـشا  حملُذ بٔ أب٢ بهاش بأ عباذ   -78
 ّ.2010ٖا /1431ؿٝذا برلٚت 

ٖاا ، ٙ إهتبا١   301اهلل ا٭ػعش٣ ايكُا٢ ت   كتـش بـا٥ش ايذسدات يظعذ بٔ عبذ-79
 ٖا .1430إشنض١ٜ داَع١ طٗشإ 

ايعضٜض غ٬ّ سهِٝ ايذ٣ًٖٛ اختـشٙ ٖٚزبا٘   ش ايتشؿ١ اٱث٢ٓ عؼش١ٜ يًؼاٙ عبذكتـ-80
قُٛد ػهش٣ ا٭يٛط٢ ٚغ٬ّ قُذ بٔ ق٢ ايذٜٔ بٔ عُش ا٭طا٢ًُ ، ٙ ايطبعا١ ايظاًؿ١ٝ    
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 ٖا .1373
 ّ .2002كتـش ؿشٝح ايبخاس٣ يٮيبا٢ْ ، ٙ َهتب١ إعاسف -81
ٝخ سظاٌ ايشاكا٢ ، ٙ اجملُاع ايعاا٢ٕ     اؿظٌ إٛط٣ٛ بتشكٝل ايؼ إشادعات يعبذ-82

 قِ إكذط١ ، ٙ َ٪طظ١ ايٛؾا٤ . –٭ٌٖ ايبٝت 
اؿُٝاذ ، ٙ   َشٚز ايزٖب َٚعادٕ اؾٖٛش يًُظعٛد٣ ؼكٝل قُذ ق٢ اياذٜٔ عباذ  -83

 ّ.1987ٖا /1407ؿٝذا برلٚت  –إهتب١ ايعـش١ٜ 
اؾاَعا١  ٖاا ، ٙ  316إظتخشز ٭با٢ عٛاْا١ ٜعكاٛب بأ إطاشام اٱطاؿشا٢ٜٓٝ ت       -84

 ّ.2014ٖا /1435اٱط١َٝ٬ إًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ 
إظتذسى ع٢ً ايـشٝشٌ ٭ب٢ عبذاهلل اؿانِ ايٓٝظابٛس٣ ، ٙ داس ايهتااب ايعشبا٢   -85

 برلٚت 
َظتذسى ايٛطا٥ٌ َٚظتٓب٘ إظا٥ٌ يًُرلصا سظٌ ايٓٛس٣ ايطدلط٢ ، ٙ َ٪طظ١ هٍ -86

 ايبٝت عًِٝٗ ايظ٬ّ ٱسٝا٤ ايذلاخ .
 ّ.2000ٖا /1431َظًِ بؼش  اي٣ٚٛٓ ، ٙ داس ايؿهش برلٚت  -87
َظاآذ اٱَاااّ أٓااذ ، ٙ داس ؿااادس باارلٚت ، ٙ َ٪طظاا١ ايشطاااي١ بتشكٝاال ػااعٝب -88

 ّ.1999ٖا /1420ا٭سْا٩ٙ 
َظٓذ أبٜٛع٢ً إٛؿا٢ً بتشكٝال َـاطؿ٢ عباذايكادس عطاا ،ٙ داس ايهتاب ايعًُٝا١        -89

 ٖا .1410برلٚت ، ٙ داس إإَٔٛ يًذلاخ 
َظٓذ ايبضاس ؼكٝل قؿٛٚ ايشٓٔ صٜٔ اهلل ٚ عاادٍ بأ طاعذ ، ايٓاػاش َهتبا١ ايعًاّٛ       -90

 إذ١ٜٓ إٓٛس٠ . -ٚاؿهِ 
َظٓذ اؿُٝاذ٣ ؼكٝال ايؼاٝخ سبٝاب اياشٓٔ ا٭علا٢ُ ، ٙ داس ايهتاب ايعًُٝا١         -91

 ّ.1988ٖا /1409برلٚت 
92-     ٕ بأ أٓاذ بأ سباإ      َؼاٖرل عًُا٤ ا٭َـاس ٚأع٬ّ ؾكٗا٤ ا٭قطااس حملُاذ بأ سباا

 –ٖا سكك٘ َشصٚم ع٢ً إبشاِٖٝ ، ٙ داس ايٛؾا٤ يًطباع١ ٚايٓؼش ٚايتٛصٜع 354ايبظت٢ ت 
 ّ.1991ٖا /1411إٓـٛس٠ 

إعذِ ا٭ٚطا٘ يًطدلاْا٢ ؼكٝال طااسم بأ عاٛض اهلل بأ قُاذ أبَٛعاار ، ٙ داس          -93
 ّ.1995ٖا /1415اؿشٌَ 

 –ظًؿ٢ ، ٙ َهتب١ ايضٖشا٤ اؿذٜج١ إٛؿاٌ  إعذِ ايهبرل يًطدلا٢ْ بتشكٝل ٓذ٣ اي-94
 ايعشام .

َعذِ إؿظشٜٔ َٔ ؿذس اٱط٬ّ ست٢ ايعـش اؿاكش يعاادٍ ْاٜٛٗض ، ٙ َ٪طظا١    -95
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 ْٜٛٗض ايٓكاؾ١ٝ يًتأيٝـ ٚايذل١ْ ٚايٓؼش .
 ّ.1985ٖا /1416إعذِ ايٛدٝض ، طبع١ خاؿ١ بٛصاس٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ -96
 ٝل طعٝذ قُذ ايًشاّ ، ٙ داس ايؿهش يًطباع١ ٚايٓؼش ٚايتٛصٜع .إـٓـ ٫بٔ أب٢ ػٝب١ ؼك-97
 ّ.1987ٖا / 1407ايشصام ايـٓعا٢ْ ، ٙ إهتب اٱط٢َ٬ برلٚت  َـٓـ عبذ-98
َػ٢ٓ ايًبٝب عٔ نتب ا٭عاسٜب ٫بٔ ٖؼااّ ا٭ْـااس٣ ْااٍ اياذٜٔ بتشكٝال َااصٕ إبااسى        -99

 ّ.1985ٚقُذ ع٢ً ٓذ اهلل ، ٙ داس ايؿهش دَؼل 
بارلٚت   –دَؼال   –إؿِٗ َا أػهٌ َٔ نتاب تًخٝف َظًِ يًكشطب٢ ، ٙ داس ابٔ نجرل -100

. 
إكا٫ت ٚايؿشم يظعذ بٔ عبذاهلل أب٢ خًـ ا٭ػاعش٣ ايكُا٢ عًال عًٝا٘ د/ قُاذ داٛاد       -101

 ٖا.1331طٗشإ –َؼهٛس ، َطبع١ سٝذس٣ 
ٖاا ، ٙ َ٪طظا١   548ايهاشِٜ ايؼٗشطاتا٢ْ ت    إًٌ ٚايٓشٌ ٭ب٢ ايؿاتح قُاذ بأ عباذ    -102

 اؿًب٢ ، ٙ َ٪طظ١ ايشطاي١ .
َٓٗاز ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ ؾ٢ ْكض ن٬ّ ايؼٝع١ ٚايكذس١ٜ ، ٙ داس ايهتاب ايعًُٝا١ ، ٙ داَعا١    -103

 ّ.1968اٱَاّ قُذ بٔ طعٛد اٱط١َٝ٬ 
لاذ  ايػؿاس ع ايشٓٔ بٔ أٓذ بٔ عبذ إٛاقـ ؾ٢ عًِ ايه٬ّ يٲَاّ ايع١َ٬ ايؿكٝ٘ أب٢ ايؿلٌ عبذ-104

 برلٚت . –ٖا بتشكٝل قُذ ايعضاص٣ ، ٙ داس ايهتب ايع١ًُٝ 756ايذٜٔ ا٭ه٢ ت 
باارلٚت ، ٙ داس ايهتااب ايعًُٝاا١   –َٝااضإ ا٫عتااذاٍ يٲَاااّ اياازٖب٢ ، ٙ داس إعشؾاا١    -105

 1995ّٖا /1416
)ٕ( 

ٖا ؼكٝال ايؼاٝخ   1069ْظِٝ ايشٜاض ؾ٢ ػش  ػؿا ايكاك٢ عٝاض يًؼٗاب اـؿاد٢ ت -106
 ايطاٖش٣ اؿٓؿ٢ ، ٙ داس ايٓٛادس .إبشاِٖٝ 

بارلٚت   –ايٓٗا١ٜ ؾ٢ غشٜب اؿذٜح ٚا٭ثش ٫بٔ ا٭ثارل اؾاضس٣ ، ٙ داس ايهتاب ايعًُٝا١     -107
 ٚبتشكٝل قُٛد قُذ ايطٓاس٢ ايٓاػش إهتب١ اٱط١َٝ٬ .

 يًشهِٝ ايذلَز٣ ، داس ايشٜإ يًذلاخ . ملسو هيلع هللا ىلصْٛادس ا٭ؿٍٛ ؾ٢ َعشؾ١ أسادٜح ايشطٍٛ -108
 )ٖاا(

ٖااا ، ٙ َ٪طظاا١ ايااب٬ؽ يًطباعاا١ 334اشلذاٜاا١ ايهاادل٣ ؿظااٌ باأ ٓااذإ اــااٝب٢ ت -109
 ٖا.1419برلٚت يبٓإ  –ٚايتٛصٜع ٚايٓؼش 

)ٚ( 
ٖا ، ٙ هٍ ايبٝات عًاِٝٗ ايظا٬ّ ٱسٝاا٤ اياذلاخ      1104ٚطا٥ٌ ايؼٝع١ يًشش ايعا٢ًَ ت -110

 ٖا .1414
رلٚت ، ٚبتشكٝال إسظاإ عبااغ ٙ    ٚؾٝات ا٭عٝإ ٫بٔ خًٝهإ ،ٙ داس ايهتب ايع١ًُٝ ب-111

 .داس ايجكاؾ١ برلٚت


