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ؼطمٙمااج  شمٕمدظ اًمًٜمظة اًمٜمٌقية اًمدقماُمة اًمثاٟمٞمة سمٕمد اًم٘مرآح اًمٙمريؿ

ات اًمٕمدياد ُماـ اػياات اًمديـ داًمتٕماًمٞمؿ اإلؾمامُمٞمة ، دىماد ٟمّمظ

اًمٜمٌاقر دأٟمظاف يمااًمقطمل ُماـ طمٞماث  احلاديث أمهٞمةاًمٙمريٛمة قمغم 

ٞمة ددضمقب اغٟم٘مٞماد ًمف داؼظمذ سمف،  َوَما آََََا ُمُ آ) ىماث شمٕمامم:احلجظ
  (الَّرُسيُلآفَُخُذوهُآَوَم آَنَى ُمْ آَعْنُهآفَ ْنَتُىيا

دأئٛماة  9اؼيمارجأطماديث ُمتقاشمرة قمـ اًمرؾمقث دىمد دردت 

اًمرؾمااقث  أحظ اًمٜمٌااقر، د شم١ميمااد أمهٞمااة احلااديث :ٌٞمااتاًمؾ أهاا

مجٞمع اؼطمٙماج اًمديٜمٞماة دضمزئٞماااا ُماـ احلامث  ىمد سملمظ  9اؼيمرج

 .داحلراج

ًمٙمـ اغطمتجاج سماحلديث يتؿظ سمٕمد اًمٗمراغ ُمٜماف قماغم ُمًاتقذ 

ردرة قمٚماء  اعمًاٚمٛملم إمم ادقمات اًمْما اًمّمددر داًمدغًمة، دًماذا

، دىمد دىماع االامب سمٞماٜمٝمؿ ذم  شمٜم٘مٞمح اًمؽماث اًمٜمٌقر سمِمٙمؾش دىمٞمؼش
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اعمٌاين داًم٘مقاقمد اًمتل ددهنا إلطمراز صحة اًمّماددر  ذًمؽ غظمتؾ

دضمقاز اغطمتجاج، دُمـ مجٚمة اؼطماديث اعمٝمٛمة اًمتال دىماع ومٞمٝماا 

 االاامب هااق طمااديث ثغ ٟمااقرثو اًمااذر رداخ أسمااق سمٙماار قمااـ

، 9ثظ سمف قماغم قمادج إرث اًمرؾماقث اغيمارجداؾمتد 9رؾمقث اهلل

ردرر سمٞمااح طم٘مٞم٘ماة هاذا احلاديث قماغم ادُمـ هٜما ٟمرذ ُمـ اًمْما

 ُمًتقذ اًمّمددر داًمدغًمة.

اًمٗمائدة اًمتل ٟمتقظماها ُمـ درا  هذا اًمٌحث هاق إصمٌاات قمادج 

صحة اغؾماتدغث سمحاديث ثغ ٟماقرثو قماغم قمادج إرث اًمٜمٌال 

ًاتقذ اًمّماددر داًمدغًماة : ًمٕمدج اًمٗماراغ ُمٜماف قماغم ُم9اًمٙمريؿ

سماًمرهمؿ ُمـ أٟمظف ُمـ مجٚمة اؼطمادياث اًمتال اشمٗماؼ قمٚمٞمٝماا اًمٌخاارر 

دُمًٚمؿ، غشمٗماة قمٚمء  اًمًٜمة قمغم ـمارح أطمااديثٝمء اًمتال فااًمػ 

 اًمثقاسمت.

ل  ُمـ ؿماخص إمم ؿماخص ااإلرث ذم اًمٚمٖمة هق اٟمت٘ماث اًمِمظ 

 ٘مٞم٘مااة ذم، ديًااتٕمٛمؾ قمااغم ٟمحااق احلأد ُمااـ ىمااقج إمم ىمااقجآظماار، 

اظمريغماث : اٟمت٘ماث اعماث، دقمغم ٟمحق اعمجاز ذم همػمخ، ىمااث اواقهرر

اث أصريؾ وايمريؼّم ، أصؾف مقراث، اكؼؾبت ايمقاو ياء يمؽرسة مريا ومبؾفريا

شمف سمقريثا، أي أدطمؾف دم مايمريف وورّ  ...سمؼقل: ورشمت أزمك ،ايمتاء همقف واو
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 .فمعم ورشمتف

داؾمتٕمٛمؾ ذم اًم٘مرآح اًمٙمريؿ سمٙمم اعمٕمٜمٞملم يمء ذم ىمقًماف شمٕماامم: 

يَاِّرجُِيآَوََاّرُِثآِماْآآََِلآ)، دىمقًماف شمٕماامم: (َوَورَِثآُسلَْيَم ُنآَداُوودَآ)
ح سمٕمض ُمٗمً(َيْػُقيَبآ  )يرشمـريل رر اًمًٜمظة سماؾماتٕمءث ا، وم٘مد رصظ

ُمتلم سمااعمٕمٜمك اعمجاازر، )ورث د ىمااث اًم٘مرـمٌال  ذم اػيتلم اعمت٘مدظ

 ايمعؾريؿ وراشمري  يريري  أن 7زمزىمريريا إيمقريؼ إـمفريرـ اسمـ قمٓمٞمة: قم

، إذح، . دسمٛمثٚمف ىماث اًمثٕمااًمٌلمستعارة ايمقراشم  همتؽقن ،وايم يـ

 اؾمتٕمءث اإلرث ذم همػم اعماث ُمـ اعمجاز.

قيماين ذم سمٞماح ىمقًمف شمٕماامم:   :(َوَورَِثآُسالَْيَم ُنآَداُوودَآ)دىماث اًمِمظ

د شمًإمة دىماث ىمتادة داًمٙمٚمٌل: يمااح ًماداد ،أر درصمف اًمٕمٚمؿ داًمٜمظٌقة

ديماذا ىمااث  ...شمافومقرث ؾمٚمٞمءح ُمـ سمٞماٜمٝمؿ ٟمٌقظ  ،ذيمراز  ر دًمداز اقمِم

مجٝمقر اعمٗمنيـ، ومٝمذخ اًمقراصماة هال دراصماة يازياة يماء ذم ىمقًماف 
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 .«اًمٕمٚمء  درصمة اؼٟمٌٞما و: »صغم اهلل قمٚمٞمف دؾمٚمؿث

ُماة:  هٜماا ومااإلرث دىماث اسمـ قماؿماقر ذم شمٗمًاػمخ ًممياة اعمت٘مد:

 ،سماعمااث اوٚمٞمٚماة اؼطمقاث شمِمٌٞمف دهق ،اعمجازر ُمٕمٜماخ ذم ًتٕمٛمؾُم

 .اؼُمقاث ُمٚمؽ سماٟمت٘ماث االٚمٗمة دشمِمٌٞمف

دذهب سمٕمْمٝمؿ إمم أحظ اإلرث ُمًتٕمٛمؾ ذم اؼقمؿظ ُماـ اعمااث، 

ة ُمٕماح، ُمٜمٝما  داًمٕمٚمؿ  اعماث داحلٌقرةدأٟمظف طم٘مٞم٘مة ُمِمؽميمة سملم قمدظ

ا ًظ دهمػمهاا، يماء ئمٝمار ذًماؽ ُماـ يمامج  ػمة احلًاٜمةداًمٜمظٌقة داًم

ازر، ومٌٕمد أح ذيمر االمب ذم اعمراد ُماـ ُماػماث اؼٟمٌٞماا  ، :اًمرظ

ّن هذه ايمّروايات سمرصمع إلم أضم  أفمؾؿ إداًمقضمقخ اعمذيمقرة ومٞمف، ىماث: 

غمة أمقر مخس  وهل اظمال ومـصري  اببريقرة وايمعؾريؿ وايمـّبريقة وايمّسري

 .ويمػظ اإلرث مستعؿؾ دم ىمّؾفا ،ابسـ 

 ؾمااتٕمءث أقمااؿ ُمااـ احل٘مٞم٘مااة داعمجاااز، دغ ظماامبًمٙمااـ اغ

 ذم ضمااقاز اؾمااتٕمءث اإلرث ذم همااػم اعماااث يااازاز، إغ أحظ اًمٙماامج

لم قماغم أحظ اإلرث طم٘مٞم٘ماة ذم يـمٌؼ اًمٚمٖماقأذم أصؾ اًمقوع، دىمد 

 اعماث.
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ٕم٠ٌم سمف ذم اًمٚمٖمة إمم ادظقماا   ٟمٕمؿ، اوٓمر سمٕمض اعمت٠مظمريـ ممـظ غ يض

 .ػمخأحظ اإلرث طم٘مٞم٘مة ُمِمؽميمة سملم اعماث دهم

ثو ُماـ اؼطمادياث اعمتظٗماؼ قمٚمٞمٝماا قمٜماد يٕمد طمديث  ثغ ٟمقرظ

صمٞمٝمؿ ذم أصاحظ يمتاٌٝمؿ،  افمٝمؿ دحمادظ اًمًٜمظة، طمٞمث أظمرضمف يمٌار طمٗمظ

دىمد أومرد ًمف اًمٌخارر سماسماز ظماصاز ُماـ صاحٞمحف ذيمار ومٞماف أرسمٕماة 

، ديماذا أيب هريارةأطماديث أظمرضمٝما سمًٜمدخ إمم قمائِمة دقمٛمار د

، دأصحاب اًمًٜمـ داعمًاٟمٞمد، دإًمٞمؽ إؿمارة ذم صحٞمحفُمًٚمؿ 

 ًمٓمرىمة:

 قحافةأيب ةن  ـ حديث أيب ةكز 1

 ،اهلل قمٌاد سماـ اًمٕمزياز قمٌاد أظمرج اًمٌخارر ذم صحٞمحف قمـ

 :ىمااث ،ؿماٝماب اسماـ قماـ ،صااًمح قماـ ،ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ طمدصمٜما

 هماؿمؿري  نّ إ: أظمؼمشمف اعم١مُمٜملم أج قمائِمة أحظ  ،اًمزسمػم سمـ قمردة أظمؼمين

 زمؽر أزما ؽمليمت  وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم) اهلل رؽمقل ازمـ  ايمسالم )فمؾقفا 

 هلريا يؼسريؿ أن )صعم اهلل فمؾقريف وؽمريؾؿ  اهلل رؽمقل وهماة زمع  ايمص يؼ
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 ،فمؾقريف اهلل أهمرياء امّ  )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  اهلل رؽمقل سمرك ما مغماشمفا

 كقرث ٓ» :ومال )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  اهلل رؽمقل إنّ  :زمؽر أزمق همؼال

)صريعم اهلل فمؾقريف  اهلل رؽمريقل زمـت هماؿمؿ  همغضبت ،«ص وم  سمرىمـا ما

 وفماؾمريت ،قتسمقهمّ  كضمتّ  مفاصمرسمف سمزل همؾؿ زمؽر أزما همفجرت وؽمؾؿ 

 وىماكريت :ومايمريت ،أؾمريفر  ؽمتّ  )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  اهلل رؽمقل زمع 

)صريعم اهلل فمؾقريف  اهلل رؽمريقل سمريرك مريا كصريقبفا زمؽر أزما سمسلل هماؿمؿ 

 ،ذيمؽ فمؾقفا زمؽر أزمق هملزمك ،زماظم يـ  وص ومتف وهم ك طمقػم مـ وؽمؾؿ 

 )صريعم اهلل فمؾقريف وؽمريؾؿ  اهلل رؽمريقل ىمريان ؾمقئاً  سمارىماً  يمست :وومال

 أن أمريره مريـؾمريقئًا  سمرىمريت إن أطمشريك همنّن  ،زمف فمؿؾت إٓ زمف يعؿؾ

 طمقريػموأّما  ،وفمباس فمقمّ  إلم فمؿر هم همعفا زماظم يـ  ص ومتفهملّما  ،أزيغ

اهلل فمؾقريف )صريعم  اهلل رؽمقل ص وم  مها :وومال ،فمؿر هملمسؽفا وهم ك

 ،إمرير ورم مـ إلم وأمرمها وكقائبف سمعروه ايمتل بؼقومف ىماكتا وؽمؾؿ 

 .ايمققم إلم ذيمؽ فمعم همفام :ومال

 سمـ يٕم٘مقب طمدصمٜما ،ٟمٛمػم اسمـقمـ دأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف 

 أظمااؼمين ،ؿمااٝماب اسمااـ قمااـ ،صاااًمح قمااـ ،أيب طماادصمٜما ،إسمااراهٞمؿ

 دؾماٚمؿوثصاغم اهلل قمٚمٞماف  اًمٜمٌال زدج قمائِمة أحظ  ،اًمزسمػم سمـ قمردة

 .، ٟمحقخأظمؼمشمف
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 قماكمظ  سماـ داحلًـ طمرب سمـ زهػمذم صحٞمحف قمـ  دأظمرضمف

 ،أيب طمادصمٜما ،وإسماراهٞمؿ اسماـ دهقث يٕم٘مقب طمدصمٜما :ىماغ ،احلٚمقاين

 قمائِماة أحظ  ،اًمازسمػم سمـ قمردة أظمؼمين ،ؿمٝماب اسمـ قمـ ،صاًمح قمـ

 .، ٟمحقخأظمؼمشمف ثصغم اهلل قمٚمٞمف دؾمٚمؿو اًمٜمٌل زدج

 ،ؿمإمٞمب أظمؼمٟما ،اًمٞمءح أيب دأظمرج اًمٌخارر ذم صحٞمحف قمـ

 أنّ  :قمائِماة قماـ، اًمازسمػم سماـ قماردة طمادصمٜمل :ىماث ،اًمزهرر قمـ

 ايمـبريل مريـ مغماشمفا سمسليمف زمؽر أيب إلم أرؽمؾت )فمؾقفا ايمسالم  هماؿمؿ 

)صريعم اهلل فمؾقريف  رؽمريقيمف فمريعم اهلل أهمرياء مريا )صعم اهلل فمؾقف وؽمريؾؿ 

 زماظم يـري  ايمتريل )صريعم اهلل فمؾقريف وؽمريؾؿ  ايمـبل ص وم  سمطؾ  وؽمؾؿ 

)صريعم  اهلل رؽمقل إنّ  :زمؽر أزمق همؼال ،طمقػم مخس مـ زمؼل وما وهم ك

 آل يلىمريؾ امإّكري ،ص وم  همفق سمرىمـا ما كقرث ٓ» :اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ومال

، «اظملىمؾ فمعم يزي وا أن هلؿ يمقس ري اهلل مال يعـلري  اظمال هذا مـ حمؿ 

)صريعم اهلل فمؾقريف وؽمريؾؿ   ايمـبل ص ومات مـؾمقئًا  أنمغّم  ٓ واهلل وإّن 

ـّ  ،فمؾقف وؽمريؾؿ  صؾی اهلل) ايمـبل فمف  دم فمؾقفا ىماكت ايمتل  وٕفمؿؾري

 .«...فمؾقف وؽمؾؿ  صؾی اهلل) اهلل رؽمقل همقفا فمؿؾ زمام همقفا
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 ،اًمٚمٞماث طمدصمٜما ،سمٙمػم سمـ حيٞمك دأظمرج ذم صحٞمحف أيْماز قمـ

 هماؿمؿري  أنّ  :قمائِماة قماـ ،قماردة قمـ ،ؿمٝماب اسمـ قمـ ،قم٘مٞمؾ قمـ

 أيب إلم وؽمريؾؿ  أرؽمريؾت)صعم اهلل فمؾقريف  ايمـبل زمـت )فمؾقفا ايمسالم 

 اهلل أهمرياء )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ما اهلل رؽمقل مـ مغماشمفا سمسليمف زمؽر

 إنّ  :زمؽرير أزمريق همؼريال ،ػمقريطم مخريس مريـ زمؼل وما وهم ك زماظم يـ  فمؾقف

 ،صري وم  سمرىمـا ما ثكقرّ  ٓ» :)صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ومال اهلل رؽمقل

 ٓ واهلل وإّن ، «اظمال هذا )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  دم حمؿ  آل يلىمؾ امكّ إ

 ضماهلريا )صعم اهلل فمؾقف وؽمريؾؿ  فمريـ اهلل رؽمقل ص وم  مـؾمقئًا  أنمغّم 

)صريريعم اهلل فمؾقريريف وؽمريريؾؿ   اهلل رؽمريريقل فمفريري  دم فمؾقفريريا ىماكريريت ايمتريريل

ـّ   همريلزمك ،فمؾقف وؽمؾؿ  صؾی اهلل) اهلل رؽمقل زمف فمؿؾ زمام همقفا وٕفمؿؾ

 زمؽرير أيب فمريعم هماؿمؿ  همقصم تؾمقئًا  مـفا هماؿمؿ  إلم ي همع أن زمؽر أزمق

)صعم  ايمـبل زمع  وفماؾمت ،سمقهمقت ضمتك سمؽؾؿف همؾؿ همفجرسمف ذيمؽ دم

 يمريقالً  فمريقمّ  زوصمفريا دهمـفريا قريتسمقهمّ  همؾرياّم  أؾمريفر  اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ؽمتّ 

 ضمقرياة وصمف ايمـاس مـ يمعقمّ  وىمان فمؾقفا وصعم ،زمؽر أزما هبا يمذن ومل

 مصرياب  همريايمتؿس ايمـرياس وصمريقه فمريقم اؽمريتـؽر قتسمقهمّ  همؾاّم  هماؿمؿ 

  ....إؾمفر سمؾؽ يبايع يؽـ ومل ومبايعتف زمؽر أيب

 أظمؼمٟماا ،راوماع سماـ حمٛماددأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صاحٞمحف قماـ 

 سماـ قماردة قمـ ،ؿمٝماب اسمـ قمـ ،قم٘مٞمؾ قمـ ،ًمٞمث طمدصمٜما ،طمجلم
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  .ٟمحقخ أظمؼمشمف اأهنظ  ،قمائِمة قمـ ،اًمزسمػم

 طمادصمٜما ،حمٛماد سمـ اهلل قمٌد دأظمرج اًمٌخارر ذم صحٞمحف قمـ

اا  قمائِماة قماـ ،قماردة قمـ ،اًمزهرر قمـ ،رُمٕمٛمظ  أظمؼمٟما ،هِماج أهنظ

 يؾتؿسريان زمؽرير أزما أسمقا  ايمسالم فمؾقفام) وايمعباس هماؿمؿ  إنّ » ىماًمت:

 يطؾبريان ضمقـئذٍ  ومها ،فمؾقف وؽمؾؿ  صؾی اهلل) اهلل رؽمقل مـ مغماشمفام

 ؽمريؿعت :زمؽرير أزمريق هلام همؼال ،طمقػم مـ وؽمفؿفام هم ك مـ أرضقفام

 ،ص وم  سمرىمـا ما ثكقرّ  ٓ» :)صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  يؼقل اهلل رؽمقل

 أمريراً  عأدّ  ٓ واهلل :زمؽرير أزمريق ومريال ،«اظمال هذا مـ حمؿ  آل يلىمؾ امإكّ 

 ومريال صريـعتف إٓ همقف )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  يصـعف اهلل رؽمقل رأيت

 .«ماسمت كضمتّ  سمؽؾؿف همؾؿ هماؿمؿ  همفجرسمف

 أظمؼمٟماا ،ُمقؾماك سماـ إسمراهٞمؿ دأظمرضمف ذم صحٞمحف أيْماز قمـ

، ٟمحقخ قمائِمة قمـ ،قمردة قمـ ،اًمزهرر قمـ ،ُمٕمٛمر أظمؼمٟما ،هِماج

 .  سماظمتّمار

 إسمااراهٞمؿ سمااـ إؾمااحاةقمااـ دأظماارج ُمًااٚمؿ ذم صااحٞمحف 

 دىمااث ،طمادصمٜما :راوماع اسماـ ىمااثث محٞمد سمـ دقمٌد راومع سمـ دحمٛمد
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 قماـ ،اًمزهرر قمـ ،راظُمٕمٛم أظمؼمٟما ،وقمٌداًمرزاة أظمؼمٟما :اػظمراح

 .حمٛمد سمـ اهلل قمٌد، ٟمحق طمديث قمائِمة قمـ ،قمردة

 الخطابةن  ـ حديث عمز 2

أظمرج اًمٌخارر ذم صحٞمحف قماـ أيب اًماٞمءح، أظمؼمٟماا ؿمإمٞمب، 

 رر:ااحلدصماح اًمٜمْما سمـ أدس سمـ قمـ اًمزهرر، ىماث: أظمؼمين ُماًمؽ

اخلطاب )ريض اهلل فمـف  دفماه إذ صماءه ضماصمبف يرهما، همؼال:  زمـ إّن فمؿر

هؾ يمؽ دم فمثامن وفمب  ايمرمحـ وايمززمغم وؽمع  يستلذكقن؟ همؼال: كعريؿ، 

ومؾريقاًل، شمريؿ صمرياء همؼريال: هريؾ يمريؽ دم فمبرياس وفمريقّم هملدطمؾفؿ همؾبري  

يستلذكان؟ ومال: كعؿ، همؾام دطمال ومال فمبرياس: يريا أمريغم اظمريممـكم اومري  

زمقـل وزمكم هذا، ومها خيتصامن دم ايمذي أهماء اهلل فمعم رؽمقيمف )صريعم اهلل 

فمؾقف وؽمؾؿ  مـ زمـل ايمـضغم، هماؽمتّ  فمقّم وفمباس، همؼال ايمريره:: يريا 

ئ وا، رح أضم مها مـ أطمر، همؼال فمؿر: اسمّ أمغم اظمممـكم اومِ  زمقـفام وأ

أكش ىمؿ زماهلل ايمذي زمنذكف سمؼقم ايمسامء وإرض هؾ سمعؾؿقن أّن رؽمقل 

، يريري  «ٓ كقّرث مريا سمرىمـريا صري وم »اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ومال: 

زمذيمؽ كػسف؟ ومايمقا: وم  ومال ذيمؽ، هملومبؾ فمؿر فمعم فمباس وفمقّم، همؼال: 

قل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  وم  ومريال أكش ىمام زماهلل هؾ سمعؾامن أّن رؽم

ذيمؽ؟ ومآ: كعؿ، ومال: همنّن أضم شمؽؿ فمريـ هريذا إمرير إّن اهلل ؽمريبحاكف 
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لء مل ريىمان طمّص رؽمقيمف )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  دم هريذا ايمػريلء زمشري

ف َءآاهلُلآََعآ)يعطف أضم ًا نمغمه، همؼال صمّؾ ذىمره: 
َ
َرُسيِِلِآمِْنُىْ آفَما آآَوم آأ

وَْجْفتُْ آَغلَْيهِآ
َ
آآأ آَو آرِبب   ٍ همؽاكريت هريذه ، (قاييّر)إمم ىمقًمف:  (ِمْآآَخْيا

فمؾقف وؽمريؾؿ ، شمريؿ واهلل مريا أضمتازهريا  صؾی اهللطمايمص  يمرؽمقل اهلل )

دوكؽؿ وٓ أؽمتلشمرها فمؾقؽؿ، يمؼ  أفمطاىمؿقها وومّسؿفا همقؽؿ ضمّتريك 

زمؼل هذا اظمال مـفا، همؽان رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقريف وؽمريؾؿ  يـػريؼ 

هذا اظمال، شمؿ يلطمذ ما زمؼل همقجعؾريف ععريؾ فمعم أهؾف كػؼ  ؽمـتفؿ مـ 

مال اهلل، همعؿؾ ذيمؽ رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمريؾؿ  ضمقاسمريف، شمريؿ 

فمؾقف وؽمؾؿ ، همؼال أزمق زمؽر: هملكا ورم رؽمريقل  صؾی اهللايمـبل ) یسمقهمّ 

اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ، همؼبضف أزمق زمؽر همعؿؾ همقف زمريام فمؿريؾ زمريف 

رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  وأكريتؿ ضمقـئريٍذ، هملومبريؾ فمريعم فمريقّم 

وفمباس وومال: سمذىمران أّن أزما زمؽر همقف ىمام سمؼقٓن واهلل يعؾؿ أّكريف همقريف 

اهلل أزما زمؽرير همؼؾريت: أكريا ورم  ّؼ؟ شمّؿ سمقذّم راؾمٌ  سمازمٌع يمؾح يمصادٌق زمارّ 

رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمريؾؿ  وأيب زمؽرير همؼبضريتف ؽمريـتكم مريـ 

إماريت أفمؿؾ همقف زمام فمؿؾ رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقريف وؽمريؾؿ  وأزمريق 

راؾمريٌ  سمريازمٌع يمؾحريّؼ؟ شمريؿ صمئريتامن  زمؽر واهلل يعؾؿ أّن همقف صادٌق زمارّ 

همجئتـريل ري يعـريل فمباؽمريًا ري  ،قريعٌ ىمالىمام وىمؾؿتؽام واضم ٌة وأمرىمام مج

ٓ كقّرث مريا »همؼؾت يمؽام إّن رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ومال: 

، همؾاّم زم ا رم أن أدهمعريف إيمريقؽام ومؾريت: إن ؾمريئتام دهمعتريف «سمرىمـا ص وم 
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فمؾقؽام فمف  اهلل ومقثاومريف يمريتعؿالن همقريف زمريام فمؿريؾ همقريف  إيمقؽام فمعم أنّ 

ومريا فمؿؾريُت همقريف ُمريذ رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  وأزمق زمؽرير 

امن، همؼؾتام ادهمعف إيمقـريا زمريذيمؽ، هم همعتريف إيمريقؽام، ُويمقِت، وإٓ همال سمؽؾّ 

أهمتؾتؿسان مـّل ومضاًء نمغم ذيمؽ؟! همقاهلل ايمريذي زمنذكريف سمؼريقم ايمسريامء 

ل همقف زمؼضاء نمغم ذيمؽ ضمتك سمؼريقم ايمسريافم ، همرينن ريوإرض ٓ أومض

 .فمجزمتا فمـف همادهمعاه إرّم هملكا أىمػقؽامه

حمٛماد اًمٗماردر،  سماـ ٞمحف أيْماز قمـ إؾمحاةدأظمرضمف ذم صح

 سماـ أدس سماـ أٟمس، قمـ اسمـ ؿمٝماب، قمـ ُماًمؽ سمـ طمدصمٜما ُماًمؽ

 .احلدصماح، ٟمحقخ

قمٗمػم، ىماث: طمدصمٜمل  سمـ دأظمرضمف ذم صحٞمحف أيْماز قمـ ؾمٕمٞمد

اًمٚمٞمث، ىماث: طمادصمٜمل قم٘مٞماؾ، قماـ اسماـ ؿماٝماب، ىمااث: أظماؼمين 

 .احلدصماح، ٟمحقخ سمـ أدس سمـ ُماًمؽ

سمٙماػم،  سماـ صحٞمحف أيْمااز قماـ حيٞماكدأظمرضمف اًمٌخارر ذم 

 سمـ طمدصمٜما اًمٚمٞمث، قمـ قم٘مٞمؾ، قمـ اسمـ ؿمٝماب، ىماث: أظمؼمين ُماًمؽ
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 . احلدصماح، ٟمحقخ سمـ أدس

 سمااـ دأظمرضمااف اًمٌخااارر ذم صااحٞمحف أيْماااز قمااـ قمٌااد اهلل

يقؾمػ، طمدصمٜما اًمٚمٞمث، طمدصمٜمل قم٘مٞماؾ، قماـ اسماـ ؿماٝماب، ىمااث: 

 . أدس اًمٜمٍمر، ٟمحقخ سمـ أظمؼمين ُماًمؽ

أؾماء   سماـ حمٛماد سمـ صحٞمحف قمـ قمٌد اهللدأظمرج ُمًٚمؿ ذم 

 سماـ اًمْمٌٕمل، طمدصمٜما ضمقيرية، قمـ ُماًمؽ، قمـ اًمزهرر، أحظ ُماًمؽ

همؾام سمقدّم رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ومال  أدس طمدصمف، دومٞمف:

فمؾقف وؽمؾؿ ، همجتريئام سمطؾري   صؾی اهللأزمق زمؽر: أكا ورُم رؽمقل اهلل )

مريـ أزمقفريا، همؼريال مغماشمؽ مـ ازمـ أطمقؽ ويطؾ  هذا مغماث امرأسمف 

مريا كريقّرث مريا »فمؾقريف وؽمريؾؿ :  صؾی اهللأزمق زمؽر: ومال رؽمقل اهلل )

همرأيتامه ىماذزمًا آشماًم نمادرًا طمائـًا، واهلل يعؾؿ إّكريف يمصريادٌق « سمرىمـا ص وم 

زماّر راؾمٌ  سمازمٌع يمؾحّؼ، شمّؿ سمقدّم أزمق زمؽر وأكا ورّم رؽمقل اهلل )صعم اهلل 

، واهلل زمريًا آشمرياًم نمريادرًا طمائـرياً تامن ىماذفمؾقف وؽمؾؿ  وورم أزما زمؽر، همرأي

يعؾؿ إّن زماّر راؾمٌ  سمازمٌع يمؾحّؼ، همقيمقتفا، شمّؿ صمئتـل أكت وهذا وأكريتام 

 .همؼؾتام: ادهمعفا إيمقـا... مجقع وأمرىمام واضمٌ  
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إسمااراهٞمؿ  سمااـ أظمرضمااف ذم صااحٞمحف أيْماااز قمااـ إؾمااحاةد

محٞمد، ثىمااث اسماـ راوماع طمادصمٜما، دىمااث  سمـ راومع دقمٌد سمـ دحمٛمد

ر، قمـ اًمزهرر، قماـ أظمؼمٟما قمٌد اًمرزاةو، أظمؼمٟما ُمٕمٛمظ اػظمراح: 

اخلطرياب، زمريـ  أرؽمؾ إرّم فمؿريراحلدصماح، ىماث:  سمـ أدس سمـ ُماًمؽ

سمٜمحاق طماديث قمٌاد  ...همؼال: إّكف وم  ضمرض أهؾ أزمقات مـ ومقمريؽ

همؽان يـػؼ فمريعم أهؾريف أؾمء  اًمْمٌٕمل همػم أٟمظف ومٞمف:  سمـ حمٛمد سمـ اهلل

مـف ؽمـ ، شمريؿ ععريؾ مريا  مـف ؽمـ ، ورزمام ومال معّؿر: حيبس ومقت أهؾف

 .زمؼل مـف ععؾ مال اهلل فمّز وصمّؾ 

قماكمظ االامث،  سماـ احلًاـدأظمرضمف اًمؽمُمذر ذم ؾماٜمٜمف قماـ 

أٟمس، قمـ اسمـ ؿمٝماب، قمـ  سمـ قمٛمر، طمدصمٜما ُماًمؽ سمـ أظمؼمٟما سمنم

 .أدس احلدصماح، خمتٍماز  سمـ ُماًمؽ

حف اؼًمٌاين ـ اًمؽمُمذر ؾمٜمدخ دصحظ ًظ  .دىمد طم

طمجار، ىمااث: طمادصمٜما  سماـ قمكمظ  قمـدأظمرضمف اًمٜمًائل ذم ؾمٜمٜمف 

ظماًماد،  سماـ إسمراهٞمؿ، قمـ أيقب، قمـ قمٙمرُماة سمـا إؾمءقمٞمؾ يٕمٜمل

صماء ايمعباس وفمقّم إلم فمؿر احلدصماح، ىماث:  سمـ أدس سمـ قمـ ُماًمؽ

خيتصامن، همؼال ايمعباس: اومِ  زمقـل وزمكم هذا، همؼال ايمـاس: اهمصريؾ 
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رؽمقل اهلل )صريعم اهلل  زمقـفام، همؼال فمؿر: ٓ أهمصؾ زمقـفام6 وم  فمؾام أنّ 

 .«ٓ كقّرث ما سمرىمـا ص وم »فمؾقف وؽمؾؿ  ومال: 

ح اؼًمٌاين إؾمٜمادخ  .دىمد صحظ

طمٜمٌاؾ،  سماـ قمٌد اهلل ذم زدائدخ قمغم ُمًٜمد أسمٞمف أمحاد دأظمرضمف

ظماًماد، قماـ  سماـ ُمـ ـمريؼ إؾمءقمٞمؾ، طمدصمٜما أيقب، قمـ قمٙمرُماة

 . احلدصماح، ٟمحقخ سمـ أدس سمـ ُماًمؽ

ح ؿمٕمٞمب اؼرٟم١مدط  .اًمِمٞمخلم إؾمٜمادخ قمغم ذط دىمد صحظ

 ـ حديث عائشة 3

 أظمؼمٟماا ،أسمااح سماـ إؾماءقمٞمؾ أظمرج اًمٌخارر ذم صحٞمحف قمـ

 أنّ ، قمائِماة قماـ ،قماردة قمـ ،اًمزهرر قمـ ،يقٟمس قمـ ،اعمٌارت اسمـ

 .«ص وم  سمرىمـا ما ثكقرّ  ٓ» :)صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ومال ايمـبل

 قماـ ،ُمًاٚمٛمة سماـ اهلل قمٌاددأظمرج ذم صحٞمحف أيْمااز قماـ 

 ايمـبريل أزواج أنّ : قمائِماة قماـ ،قمردة قمـ ،ؿمٝماب اسمـ قمـ ،ُماًمؽ

)صعم اهلل فمؾقف وؽمريؾؿ   اهلل رؽمقل سمقدّم  ضمكم )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ 

ـّ  يسليمـف زمؽر أيب إلم فمثامن يبعثـ أن أردن  :فمائشري  همؼايمريت ،مريغماشمف
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 سمرىمـريا مريا ثكقرّ  ٓ» :فمؾقف وؽمؾؿ  صؾی اهلل) اهلل رؽمقل ومال أيمقس

  .«ص وم 

 قمغم ىمرأت :ىماث ،حيٞمك سمـ حيٞمك ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمـدأظمرضمف 

   .ٟمحقخ ىماًمت اأهنظ  ،قمائِمة قمـ ،قمردة قمـ ،ؿمٝماب اسمـ قمـ ،ُماًمؽ

 ـ حديث أيب هزيزة 4

 طماادصمٜما ،ظمٚمااػ أيب اسمااـ قمااـأظماارج ُمًااٚمؿ ذم صااحٞمحف 

 ،اًمزهارر قماـ ،يقٟمس قمـ ،اعمٌارت اسمـ أظمؼمٟما ،قمدرسمـ  زيمريا 

 ،قمٚمٞمف دؾماٚمؿو صٚمی اهللث اًمٜمٌل قمـ، هريرة أيب قمـ ،اؼقمرج قمـ

 .«ص وم  سمرىمـا ما ثكقرّ  ٓ» :ىماث

 ،يقؾماػ سماـ اهلل قمٌاددأظمرج اًمٌخاارر ذم صاحٞمحف قماـ 

 أحظ  ،هريارة أيب قماـ ،اؼقمارج قماـ ،اًمزٟماد أيب قمـ ،ُماًمؽ أظمؼمٟما

 ،ديـرياراً  ورشمتريل يؼتسؿ ٓ» :ثصغم اهلل قمٚمٞمف دؾمٚمؿو ىماث اهلل رؾمقث

 .«ص وم  همفق فمامقم ومموك  كسائل كػؼ  زمع  سمرىمت ما
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 طمادصمٜمل :ىمااث ،إؾماءقمٞمؾ دأظمرضمف ذم صاحٞمحف أيْمااز قماـ

 اهلل رؾمقث أحظ ، هريرة أيب قمـ ،اؼقمرج قمـ ،اًمزٟماد أيب قمـ ،ُماًمؽ

 .ٟمحقخ ىماث ،قمٚمٞمف دؾمٚمؿو صٚمی اهللث

 ىمارأت :ىمااث ،حيٞمك سمـ حيٞمكقمـ دأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف 

 أحظ ، هريارة أيب قماـ ،اؼقمارج قماـ ،اًمزٟمااد أيب قماـ ،ُماًماؽ قمغم

 .ٟمحقخ ثصغم اهلل قمٚمٞمف دؾمٚمؿو ىماث اهلل رؾمقث

 قمٛمار أيب سماـ حيٞماك سمـ حمٛمدقمـ دأظمرضمف ذم صحٞمحف أيْماز 

 .ٟمحقخ اإلؾمٜماد هبذا ،اًمزٟماد أيب قمـ ،ؾمٗمٞماح طمدصمٜما ،اعمٙمل

 طماادصمٜما ،اعمثٜمااك سمااـ حمٛمااد دأظماارج اًمؽمُمااذر ذم ؾمااٜمٜمف قمااـ

 ،قمٛماارد سمااـ حمٛمااد قمااـ ،ؾمااٚمٛمة سمااـ محاااد طماادصمٜما ،اًمقًمٞمااد أسمااق

 ،زمؽرير يبأ إلم هماؿمؿري  تاءصمري: ىماث ،هريرة يبأ قمـ ،ؾمٚمٛمة يبأ قمـ

 أرث ٓ رم همريام :ومايمريت ،وويمري ي أهريقم: ومريال يرشمريؽ؟ مريـ :همؼايمت

)صريعم اهلل فمؾقريف وؽمريؾؿ   اهلل رؽمريقل تؽمريؿع :زمؽرير زمقأ همؼال يب؟أ

)صعم اهلل فمؾقف  اهلل رؽمقل ىمان مـ أفمقل لويمؽـّ ، «ثكقرّ  ٓ» :يؼقل

)صريعم اهلل فمؾقريف  اهلل رؽمريقل ىمريان مريـ فمريعم وأكػريؼ ،وؽمؾؿ  يعقيمف
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 .فمؾقف وؽمؾؿ  يـػؼ

حف اؼًمٌاين ـ اًمؽمُمذر ؾمٜمدخ دصحظ ًظ  .دىمد طم

 حذيفةـ حديث  5

 احلاااومظ اهلل قمٌااد أيبقمااـ  اًمٌٞمٝم٘ماال ذم ؾمااٜمٜمف اًمٙمااؼمذأظماارج 

طمادصمٜما  :ىمااًمقا ،قمٛمارد أيب سمـ ؾمٕمٞمد دأيب احلًـ سمـ أمحد سمٙمر إيبد

طمادصمٜما  ،إؾمحاة سمـ إؾمءقمٞمؾطمدصمٜما  ،يٕم٘مقب سمـ حمٛمد اًمٕمٌاس أسمق

 أسماق صمٜماطماد ،ؾماٚمٞمءح سماـ ومْمٞمؾطمدصمٜما  ،اعم٘مدُمل سمٙمر أيب سمـ حمٛمد

 اًمٜمٌال قماـ ،طمذيٗماة قمـ ،طمراش سمـ رسمٕمل قمـ ،اؼؿمجٕمل ُماًمؽ

ٝم٘مال: ٞماًمٌ دىماث ،«ثيقرّ  ٓ ايمـبل إنّ »: ىماث ،قمٚمٞمف دؾمٚمؿو صٚمی اهللث

 .«ثكقرّ  ٓ اإكّ » :آظمر ُمقوع ذم اًمٕمٌاس أسمقدىماث 

ذم ثااذيب  اعمازر ىمااثؾمٚمٞمءح،  سمـ دؾمٜمدخ وٕمٞمػ سمٗمْمٞمؾ

 .زمثؼ  يمقس: ُمٕملم سمـ حيٞمك قمـ ،اًمددرر قمٌاس اًمٙمءثو قمـ

 و:اًمتٝماذيب ااذيبث اسمـ طمجر اًمٕمًا٘ممين ذم احلاومظدىماث 

 قمااـ ردذ :احلااديث ُمٜمٙماارث: ضماازرة حمٛمااد سمااـ صاااًمحىماااث 

 ًماٞمسث: ُمٕمالم اسمـ قمـ اًمًاضمك، ىماث دو، ُمٜمايمػم قم٘مٌة سمـ ُمقؾمك
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 وإمٞمػ،ث: ىمااٟمع اسماـ دىمااث و...طمديثف يٙمتب غ د  ،لاسمِم هق

 .وُمئة د صمءٟملم د صممث ؾمٜمة شمقذمظ 

ثو قمغم قمدج دراصمة اًمٜمٌل  اؾمتدثظ  قمٚمء  اًمًٜمة سمحديث ثغ ٟمقرظ

ُمرومقع، ومٞمٙماقح ُمٕمٜمااخ: أحظ  «ص وم »، سماقمتٌار أحظ ىمقًمف: 9اؼيمرج

 .ا صدىمةاعمؽمدت قمٜمظ 

سمٙمر دقمٛمر دقمائِمة سماحلديث قماغم قمادج دي١ميدخ اؾمتدغث أيب 

اإلرث، دقمدج ُمٕماروة اًمّمحاسمة اًمذيـ يماٟمقا سمٛمجٚمس قمٛمار ثذم 

ٝماات  سمـ طمديث ُماًمؽ أدسو ًماذًمؽ، ديماذا قمادج ُمٕمارواة أضُمظ

 اعم١مُمٜملم ثذم طمديث قمائِمةو غؾمتدغث قمائِمة سمف.

ثو قماغم قمادج إرث  غثيٛمٙمـ ُمٜماىمِمة اغؾمتد سمحديث ثغ ٟماقر:

 دإحع درد ذم صحٞمحل اًمٌخارر دُمًٚمؿ، يماػيت: 9اًمٜمٌل اًمٙمريؿ

 طزح أحاديث الصحيحني الّتي ال تتفق مع الثواةت 

تال غ شمتظٗماؼ ُماع اًمثقاسمات  غ إؿمٙماث ذم ـمارح اؼطمادياث اًمظ
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يٜمٞمظة داًمتظارخيٞمظة، دقمدج اًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْماها: دًمذا ومقردد طماديث  اًمدظ

ردرة ىمٌقًمااف داًمٕمٛمااؾ ـمٌااؼ الم غ يٕمٜماال سماًمْمااُمااا ذم اًمّمااحٞمح

ُم٘متْماخ، دإٟمظء يٕمرض قمٜمف دغ يٚمتٗمت إًمٞمف ذم صقرة خماًمٗمتف ًمتٚمؽ 

اًمثقاسمت، دُمـ هٜما ردظ قمٚماء  اًمًاٜمظة دحمادصمقهؿ سمٕماض أطمادياث 

حٞمحلم ثومْممز قماـ همػممهااو، دإًمٞماؽ سمٕماض اؼُمثٚماة ُماـ  اًمّمظ

تل ردظت ُماـ ىمٌاؾ قمٚماء  اًمًاٜمظة: عمخاًمٗمتٝماا سمٕماض  اؼطماديث اًمظ

يٜمٞمظة أد اًمتارخيٞمظة:  اًمثظقاسمت اًمدظ

 قماـا أظمرج اًمٌخاارر دُمًاٚمؿ ذم صاحٞمحٞمٝمء، سمًاٜمدمها  1

مايمريؽ  زمريـ ؽمريؿعت أكريسىمااث:  ،أيب ٟمٛمار سمـ قمٌد اهلل سمـ ذيؽ

مريـ مسريج    صريعم اهلل فمؾقريف وؽمريؾؿ) بلّ زمايمـّ  یشمـا فمـ يمقؾ  أرسحيّ  

كريائؿ دم مسريج   وهريق ،قضمك إيمقريفصماء شمالشم  كػر ومبريؾ أن ُيري ،ايمؽعب 

 . ...ابرام

ا داية: عمخاًمٗمتٝماا اًمّمظ رحية عمًاٚممٛمة ديٜمٞمظاة ادىمد ردظت هذخ اًمرظ

دشمارخيٞمظة دهل أحظ اإلها  يماح سمٕمد اًمٌٕمثة اًمٜمظٌقية اعمٌاريمة، طمٞماث 

ُمةذم ذطمف ًمرداية اًمٌخارر اعم ىماث اسمـ طمجر ح أىمٌؾ ث: ىمقًمف: ت٘مد:

ايب داسماـ طمازج دقمٌاد احلاؼظ داًم٘ماا  أٟمٙمرها االٓمظ  ويقطمك إًمٞمف

قدر: دىمع ذم رداية ذياؽ ا يٕمٜمال قدر، دقمٌارة اًمٜمظ داًمٜمظ قمٞماض 

 ،ح ياقطمك إًمٞمافوأهذخ ا أدهاج أٟمٙمرها اًمٕمٚمء  أطمدها ىمقًمف: ثىمٌؾ 
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امة  دهق همٚمط مل يقاومؼ قمٚمٞمف، دأمجع اًمٕمٚماء  قماغم أحظ ومارض اًمّمظ

 .!ح يقطمك إًمٞمف؟أومٙمٞمػ يٙمقح ىمٌؾ  ،يماح ًمٞمٚمة اإلها 

ُمة: دىماث اًمٜمظقدر ذم ذطمف ًمرداية ُمًٚمؿ اعمت٘م دذًمؽ ث :ىمقًمفد:

أىماؾ  اإلها  حظ ٢موما :دهق همٚمط مل يقاومؼ قمٚمٞمف و،ح يقطمك إًمٞمفأىمٌؾ 

سمخٛمًاة  وصاغم اهلل قمٚمٞماف دؾماٚمؿثيماح سمٕمد ُمٌٕمثف  أٟمظف :ُما ىمٞمؾ ومٞمف

  ....قمنم ؿمٝمراز 

 :ىمااث ،أيب هريارة قماـا أظمرج ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، سمًاٜمدخ  2

 اهلل فمريزّ طمؾريؼ » :همؼال ،زمق ي  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ)طمذ رؽمقل اهلل أ

وطمؾريؼ  ،وطمؾؼ همقفريا اببريال يريقم إضمري  ،بتزم  يقم ايمّس ايمؼّم  وصمّؾ 

قر يريقم وطمؾريؼ ايمـّري ،الشماءوطمؾؼ اظمؽروه يقم ايمثّ  آشمـكم،جر يقم ايمّش 

زمعري   7وطمؾريؼ آدم ،يريقم اخلؿريقس واّب همقفريا ايمريّ   وزمّ   ،إرزمعاء

ايمعٌم مـ يقم ابؿع  دم آطمر اخلؾريؼ دم آطمرير ؽمريافم  مريـ ؽمريافمات 

 .«ايمعٌم إلم ايمؾقؾ ابؿع  همقام زمكم

داياة أيْمااز: عمخاًمٗمتٝماا ًمّما ريح اًم٘مارآح ادىمد ردظت هذخ اًمرظ

 ،هذا احلديث ُمـ همرائب صاحٞمح ُمًاٚمؿاسمـ يمثػم:  ىماثاًمٙمريؿ، 

اعماديٜمل داًمٌخاارر دهماػم داطماد ُماـ  سماـ دىمد شمٙمٚمظؿ قمٚمٞمف قماكمظ 

أسما هريرة إٟمظء ؾماٛمٕمف ُماـ  دضمٕمٚمقخ ُمـ يممج يمٕمب، دأحظ  ،اظاحلٗمظ 
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داة ومجٕمٚماقخ دإٟمظاء اؿماتٌف قماغم سمٕماض اًمارظ  ،يممج يمٕمب اؼطمٌاار

 .  ر ذًمؽ اًمٌٞمٝم٘ملدىمد طمرظ  ،ُمرومققماز 

ًاائل داًمٜمظ  ،احلجاج ذم صاحٞمحف سمـ رداخ ُمًٚمؿدىماث أيْماز: 

قماـ اسماـ  اا دهق اسمـ حمٛماد اؼقماقر اُمـ همػم دضمف قمـ طمجاج 

ادومٞمف اؾمتٞمٕماب اؼيظ  ،ضمريج سمف ًظ داهلل شمٕماامم ىماد ىمااث ذم  ،ٌٕمةاج اًم

اظ ذم هاذا دهلذا شمٙمٚمظؿ اًمٌخارر دهمػم داطمد ُمـ احلٗمظ  ( مأيّآآةِآتّآسِآ)

احلديث دضمٕمٚمقخ ُمـ رداية أيب هريرة قمـ يمٕماب اؼطمٌاار ًماٞمس 

 .  ُمرومققماز 

حظ هااذا االااؼم خماااًمػ ًمميااة أدغ خيٗمااك دىماااث اػًمااقد: 

ا ،اًمٙمريٛمة اا ُما١مدظ ومٝمق إُمظ  ث،ا هماػم صاحٞمح دإح رداخ ُمًاٚمؿ دأُمظ

 دصمااين ،اؼطماد :ث ًمافث يقج دىمع ومٞماف االٚماؼ ي٘مااحظ أدظ أدأٟما أرذ 

إمم  ومااومٝمؿ ،اوٛمٕمة ديقج مجع ومٞمف االٚمؼ، دهٙمذا ،اغصمٜملم :يقج

ٌظا ع هاق ظماارج قماـ حماؾظ همػم ذًمؽ ُمـ اؼُمثٚمة اًمظتل حتتااج إمم شمت

 سمحثٜما. 

احٞمحلم أد همػممهاا  د دضماقد احلاديث ذم اًمّمظ دقمٚمٞمف، ومٛمجارظ

اددر، دإٟمظاء يٕمارض قمٜماف ذم  غ رضماة اًم٘مٓمٕمٞمظاة ذم اًمّمظ يضٙمًٌف اًمدظ

 خماًمٗمتف ًمٚمثقاسمت اًمديٜمٞمة أد اًم٘مرآٟمٞمة أد اًمتارخيٞمة. صقرة
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 تقاطع حديث )ال نورّث( مع الثواةت التاريخية والقزآنية

ثو سمٕمد همضظ اًمٜمٔمر قمـ أؾماٟمٞمدخ غ يٛمٙمـ  إحظ طمديث ثغ ٟمقرظ

اؼطمتجاج سمف، ًمت٘ماـمٕمف ُمع اًمثقاسمت اًمتارخيٞماة داًم٘مرآٟمٞماة، دإًمٞماؽ 

 سمٞماح أهؿ هذخ اًمثقاسمت:

 ب ي  )ٓ كقّرث  9ري خمايمػ  زمضع  رؽمقل اهلل 1

 9ذاها هاق ُماـ همْماب رؾماقث اهللاد 3إحظ همْمب وماـمٛمة

ااا غ شمٖمْمااب إغ هلل شمٕمااامم، دُمااـ اًمثاسماات اد ذاخ، دغزج ذًمااؽ أهنظ

ثو درطمٞمٚمٝما دهل  همْمٌٝما قمغم أيب سمٙمر دخماًمٗمتٝما حلديث ثغ ٟمقرظ

 ٜمٝما.هماوٌة قمٚمٞمف دقمدج اإلذح ًمف ذم اًمّممة قمٚمٞمٝما سمقصٞمة ُم

ف ىمد أظمٓمئاا قمغم أٟمظ  ىمريٜمةدقمٚمٞمف: ومٞمٙمقح همْمٌٝما قمٚمٞمف ذم اعمقرد 

 .ثو قمغم ومرض صددرخذم ومٝمؿ ثغ ٟمقرظ 

ا يمقح  أ  دإذاخ 9دإذاها ُمـ همْمب رؾماقث اهلل 3همْمٌٝماا أُمظ

 ومٝمق رصيح ُما ذم صحٞمحل اًمٌخارر دُمًٚمؿ:

ديٜمار،  سمـ اًمٌخارر ذم صحٞمحف ُمـ ـمريؼ قمٛمرد فأظمرضموم٘مد 

رؾمقث اهلل ثصغم اهلل  خمرُمة، أحظ  سمـ اعمًقرقمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙمة، قمـ 

 .«همؿـ أنمضبفا أنمضبـل مـّلهماؿمؿ  زَمْضَع  »قمٚمٞمف دؾمٚمؿو ىماث: 
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 .3دأظمرضمف أيْماز ذم سماب ُمٜماىمب وماـمٛمة

ُيريريمِذيـِل َمريريا »دأظمرضمااف ُمًااٚمؿ ذم صااحٞمحف أيْماااز، دومٞمااف: 

 .«آَذاَها

أظمرج اًمٌخارر دُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمء ُماـ ـمرياؼ اًمٚمٞماث، د

رؾماقث اهلل  خمرُماة، دومٞماف أحظ  سماـ ُمٚمٞمٙمة، قمـ اعمًاقر قمـ اسمـ أيب

راهبريا أل يريبـريل مريا هل زمضع  مـّري»قمٚمٞمف دؾمٚمؿو، ىماث:  صٚمی اهللث

 .«ذاهاآويمذيـل ما 

أيب راوماع،  سماـ أظمرج اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد اهللد

قمٚمٞمااف  صااٚمی اهللخمرُمااة، دومٞمااف أحظ رؾمااقث اهلل ث سمااـ قمااـ اعمًااقر

ؾمجـ  مـل يبسطـل ما يبسطفا ويؼبضـل مريا هماؿمؿ  »دؾمٚمؿو، ىماث: 

 .«يؼبضفا

رداخ اًمٓماؼماين، »شمٕم٘مٌف سم٘مقًماف: اهلٞمثٛمل ذم زدائدخ، دقمٜمف رداخ 

٘مٝماا، دسم٘مٞماة سمٙمر سمٜمات اعمًاقر، دمل حرطمٝماا أطماد دمل يقصمظ  جظ دومٞمف أض 
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 .«رضماًمف دصم٘مقا

دداوم٘مااف ، ح ؾمااٜمدخدأظمرضمااف احلااايمؿ ذم ُمًااتدريمف دصااحظ 

 .اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص

 3همْماب وماـمٛماة احلاديث رصحياة اًمدغًماة قماغم أحظ  ومٝمذا

ذاخ، وم٘ماد ؾماادذ سمالم همْماٌف أد 9ذاها ُمـ همْمب رؾمقث اهللأد

ا 9دأذاخ دسملم همْمٌٝما دأذاهاا، ومجازج ف يٖمْماٌف ُماا يٖمْماٌٝما سم٠مٟمظ

: دإغ ًماق ا غ شمٖمْمب إغ ًمٚمحؼظ دي١مذيف ُما ي١مذهيا، دغزج ذًمؽ أهنظ 

همْماٌف ذاهاا دسمالم أعمصا ؾمادذ سملم همْمٌٝما د يماٟمت شمٖمْمب ًمٌاـمؾ

دأذاخ ُمـ همْماب اهلل شمٕماامم  9همْمب رؾمقث اهلل ذاخ، ومٙمء أحظ أد

ُماـ همْماب اهلل شمٕماامم  دأذاهاا 3دأذاخ، ومٙمذًمؽ همْمب وماـمٛمة

 دأذاخ: سمحٙمؿ شمٚمؽ اعمًاداة.

إَِنآاََّلِيَآآ) ث شمٕمامم:ا، ىم9دىمد درد اًمٜمٝمل قمـ أذذ رؾمقث اهلل
آلََػاَنُى ُآ َغاَيآلَُىاْ آَغاَذا   آآيُْؤُذوَنآاهلَلآَوَرُسيَِلُ

َ
اهلُلآِِفآاّدُلْنَيا آَوا ِْخاَّرةِآوَأ

آ)، دىمقًمف شمٕماامم: (ُمِىين  آ َواََّلِياَآآيُاْؤُذوَنآَرُسايَلآاهللِآلَُىاْ آَغاَذاب 
ِِل  آ
َ
ْنآَُْؤُذواآَرُسيَلآاهللِآَوَم آََكَنآلَآ)، دىمقًمف شمٕمامم: (أ

َ
 .(ُكْ آأ
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ادي١ميد ُما شم٘مادظ  ُماا أظمرضماف  ًمٚمحاؼظ ا غ شمٖمْماب إغ ج ُماـ أهنظ

 سمـ ، قمـ قمكمظ قمكمظ  سمـ زيد سمـ اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ُمـ ـمريؼ طمًلم

 سماـ حمٛماد، قماـ أسمٞماف، قماـ قماكمظ  سماـ ، قماـ ضمٕمٗمارقمكمظ  سمـ قمٛمر

ر  ث ، قماـ قماكمظ ور  اهلل قمٜمافث قمكمظ  سمـ احلًلم، قمـ احلًلم

ومال رؽمريقل اهلل )صريعم اهلل فمؾقريف وؽمريؾؿ  يمػاؿمؿري  » ، ىماث:واهلل قمٜمف

   .«اهلل يغض  يمغضبؽ ويرىض يمرضاك إنّ :  ريض اهلل فمـفا)

ًظ   طمٞمث ىمااث قم٘مٌاف: ،ـ ؾمٜمدخرداخ قمٜمف اهلٞمثٛمل ذم زدائدخ دطم

 .  «ؽمـاده ضمسـإرواه ايمطػمان و»

 .ح ؾمٜمدخدأظمرضمف احلايمؿ ذم ُمًتدريمف، دصحظ 

 ،غ شمٖمْماب إغ ًمٚمحاؼظ  3وماـمٛمة ديث رصيح ذم أحظ ومٝمذا احل

 ها.ادإغ ومٙمٞمػ يٖمْمب اهلل شمٕمامم ًمٖمْمٌٝما ديرى ًمرو

 داًمًاٝمٞمكم اًمِماار داًمٌٞمٝم٘مال ،سمحديث اًمٌْمٕمة اؾمتدثظ دىمد 

 .3قمغم يمٗمر ُمـ ؾمبظ وماـمٛمة

دُمااا ىمٞمااؾ ُمااـ أحظ ؾمااٌب احلااديث هااق ىمّمااة ظمٓمٌااة 
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قمٚمٞماف،  3ُماـ اسمٜماة أيب ضمٝماؾ دهمْماب وماـمٛماة 7أُمػماعم١مُمٜملم

 .ومٞمٙمقح اًمققمٞمد غطم٘ماز سمف أيْماز 

اًمٕمؼمة سمٕمٛمقج اًمٚمٗمظ غ سمخّمقص اًمًٌب يماء  حظ ومجقاسمف هق أ

ح سمذًمؽ اسمـ شمٞمٛمٞمة ، دُماـ هٜماا دة ُمـ يمتٌفذم ُمقاوع ُمتٕمدظ  رصظ

سمحديث اًمٌْمٕمة قمغم طمرُمة إهمْماهبا دأذاها مجٝمقر قمٚماء   اؾمتدثظ 

اًمًٝمٞمكم قمغم يمٗمر ُماـ دسمف اًمِمار داًمٌٞمٝم٘مل  سمؾ اؾمتدثظ ، اًمًٜمة

ٌظٝما.  ؾم

أًمٗمااظ  ومٛمجل  ىمّماة ظمٓمٌاة اسمٜماة أيب ضمٝماؾ ذم ذياؾ سمٕماض

احلديث مل متٜمع ُمـ اؾماتدغهلؿ سماف قماغم قمٛماقج طمرُماة إهمْمااهبا 

ٌظٝما.  دأذاها ديمٗمر ُمـ ؾم

ًماٞمس ُمٕمّماقُماز  7أُمػم اعم١مُمٜملماًمٙممج هق دومؼ ُمٌاين اًمًٜمة، دد

ىماد شمارت  7أُمػماعم١مُمٜملم أحظ هق  درصيح ُما ذم اًمّمحٞمحلمقمٜمدهؿ، 

دمل يضٛمٜمع ُمـ اًمّممة قمٚمٞمٝما،  ،3االٓمٌة عما همْمٌت قمٚمٞمف وماـمٛمة

                                                 

 

 

 



   

 22/12/92، 92039آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  صفحهو گيري  ، غلط6پرينت 

رطمٞمٚمٝما دهل هماوٌة قمغم  زها، يمء أحظ  قمٚمٞمٝما دضمٝمظ هق ُمـ صغمظ سمؾ 

ذح ًمااف ذم اًمّماامة قمٚمٞمٝمااا هااق رصيااح ُمااا ذم دقماادج اإل أيب سمٙماار

دُمـ هٜما وم٠مصؾ اًمٙممج هاق ذم إىماُماة اًمادًمٞمؾ ، اًمّمحٞمحلم أيْماز 

 سمٕمد همْمٌٝما قمٚمٞمف. أيب سمٙمرقمغم رواها قمـ 

ا همْمٌٝما قمغم أيب سمٙمر دقمدج اإلذح ًماف ذم اًمّمامة  3ب ا دأُمظ

 قمٚمٞمٝما ومٝمق رصيح ُما ذم صحٞمحل اًمٌخارر دُمًٚمؿ أيْماز:

 سماـ اًمٌخارر ذم صحٞمحف، ُماـ ـمرياؼ إسماراهٞمؿ فأظمرضم وم٘مد

اًمازسمػم  سمـ أظمؼمين قمردة ؾمٕمد، قمـ صاًمح، قمـ اسمـ ؿمٝماب، ىماث:

همؼريال هلريا »أظمؼمشمف، دومٞماف:  ور  اهلل قمٜمٝماثقمائِمة أج اعم١مُمٜملم  أحظ 

ث مريا ٓ كريقرّ »رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ومريال:  إنّ  أزمق زمؽر:

فمؾقريف  صريؾی اهلل، همغضبت هماؿمؿري  زمـريت رؽمريقل اهلل )«سمرىمـا ص وم 

 .«قت ك سمقهمّ وؽمؾؿ ، همفجرت أزما زمؽر همؾؿ سمزل مفاصمرسمف ضمتّ 

 ،اًمٚمٞماث طمادصمٜما ،سمٙماػم سمـ حيٞمك دأظمرضمف ذم صحٞمحف أيْماز قمـ

 همقصمري ت» دومٞمف:، قمائِمة قمـ ،قمردة قمـ ،ؿمٝماب اسمـ قمـ ،قم٘مٞمؾ قمـ

 وفماؾمريت قريتسمقهمّ  كضمتّ  ؿفسمؽؾّ  همؾؿ همفجرسمف ذيمؽ دم زمؽر أيب فمعم هماؿمؿ 

 زوصمفريا دهمـفريا قريتسمقهمّ  همؾاّم  أؾمفر  )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ؽمتّ  ايمـبل زمع 

 .«فمؾقفا وصعّم  زمؽر أزما هبا يمذن ومل يمقالً  فمقمّ 
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 أظمؼمٟماا ،راوماع سماـ حمٛماددأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صاحٞمحف قماـ 

 سماـ قماردة قمـ ،ؿمٝماب اسمـ قمـ ،قم٘مٞمؾ قمـ ،ًمٞمث طمدصمٜما ،طمجلم

ؿريف ومال: همفجرسمريف همؾريؿ سمؽؾّ : ، دومٞمفأظمؼمشمف اأهنظ  ،قمائِمة قمـ ،اًمزسمػم

 .قتك سمقهمّ ضمتّ 

 طمادصمٜما ،حمٛمد سمـ اهلل قمٌد دأظمرضمف اًمٌخارر ذم صحٞمحف قمـ

دومٞمف:  ،قمائِمة قمـ ،قمردة قمـ ،اًمزهرر قمـ ،رُمٕمٛمظ  أظمؼمٟما ،هِماج

 .ماسمت كضمتّ  ؿفسمؽؾّ  همؾؿ هماؿمؿ  همفجرسمف :ومال

ومٝمااذخ اؼطماديااث رصحيااة ذم قماادج اًمروااا داهلجااراح، 

داؾمتٛمرارخ طمتك رطمٞمٚمٝما، ومم دًمٞماؾ قماغم اٟم٘مٓمااع هاذا اًمٖمْماب 

، قماـ أيب ظماًماد سمـ إؾمءقمٞمؾؾمقذ ُما أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ ـمريؼ 

أزمريق زمؽرير  أسماهرياا مرضريت هماؿمؿري  ريض اهلل فمـفريا ظمّ : ىماث ،اًمِمٕمٌل

  :يض اهلل فمـفر) همؼال فمقمّ  ،هماؽمتلذن فمؾقفا  ريض اهلل فمـف)ايمص يؼ 

 «؟يمف آذن أن حتّ  » :همؼايمت ،«هذا أزمق زمؽر يستلذن فمؾقؽ ،يا هماؿمؿ »

مريا  ،واهلل :وومريال ،همري طمؾ فمؾقفريا يؼمضرياها ،يمف هملذكت ،«كعؿ» :ومال

ازمتغاء مرضاة اهلل ومرضاة  إٓوٓ فمشغمة  وإهؾسمرىمت ايم ار واظمال 

 .تك رضقاها ضمتّ شمؿ سمرّض  ،رؽمقيمف ومرضاسمؽؿ أهؾ ايمبقت
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ذم ريح ااًمرداية ُمرؾمٚمة، دُمٕماروة عما ذم اًمّمحٞمح اًمّمدهذخ 

 رطمٞمٚمٝما دهل هماوٌة قمٚمٞمٝمء.

داؾمتٔمٝمار اغٟم٘مٓماع أد اإلدراج ُماـ اظماتمب أًمٗمااظ رداياة 

: إذ أحظ ُمرضماع )ومريال: همفجرسمريف اًمزهرر، دُما ضما  ومٞمٝما ُمـ ًمٗمظ: 

اًمْمٛمػم ومٞمف ًمٞمًت قمائِمة دإٟمظء هق أطمد رضماث اًمرداياة، دسماًمتاازم 

اا أح يٙماقح  ا أح يٙمقح هذا اًمرادر ىمد أدرج ُم٠ًمًمة اهلجر، دإُمظ إُمظ

از: دذًماؽ ؼحظ اًمارادر قماـ اًمزهارر  ىمد رداخ ُمرومققماز، سماـمؾ ضمدظ

ار،  ًمٞمس داطمداز يمء شم٘مدج، دإٟمظء رداها قمٜماف صااًمح دقم٘مٞماؾ دُمٕمٛمظ

غ ذم رداياة قم٘مٞماؾ سمٚمٗماظ ُمًاٚمؿ، امل يارد  همفجرسمف  )ومال:دًمٗمظ: 

 درداية ُمٕمٛمر.

دمل يرد هذا اًمٚمٗمظ ذم رداية صاًمح، دقم٘مٞمؾ سمٚمٗماظ اًمٌخاارر، 

 دإٟمظء اًمتٗمريع ومٞمٝما يماح سمقؾمٓمة ثاًمٗما و.

ار قمٜماد حيٞماك  ُمٕمالم، سماـ دصاًمح أصمٌت ذم اًمزهرر ُمـ ُمٕمٛمظ

 .طماشمؿأيب دأطمبظ ُمـ قم٘مٞمؾ قمٜمد 

خيتٚماػ قماـ ـمرياؼ اًمٌخاارر يمء أحظ ـمريؼ ُمًٚمؿ إمم قم٘مٞماؾ 

س  ـمريؼوم٘مد أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ إًمٞمف:  لمع جص طمدصمٜما ًمٞمث قمـ قم٘مٞماؾ،  طمض

سمٙماػم طمادصمٜما اًمٚمٞماث قماـ  سمـ دأظمرضمف اًمٌخارر ُمـ ـمريؼ حيٞمك

 قم٘مٞمؾ.
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 .و1ثداسمـ سمٙمػم أصمٌت ُمـ طمجلم ذم اًمٚمٞمث

اًمزهارر  وم٢مح أسمٞمت ذًمؽ وم٠مىمَم ُما ىمد ي٘ماث ذم اعماقرد هاق إحظ 

شمارة ردذ اهلجراح ُمًٜمداز، يماء ذم رداياة صااًمح درداياة قم٘مٞماؾ 

سمٚمٗمظ اًمٌخارر درداية ُمٕمٛمار سمٚمٗماظ ُمًاٚمؿ، دشماارة أظمارذ رداخ 

ُمرومققماز: يمء ذم رداية قم٘مٞمؾ سمٚمٗمظ ُمًٚمؿ، دذم رداية ُمٕمٛمار سمٚمٗماظ 

اًمٌخارر، دغ ُماٟمع ُمـ ذًمؽ، ومتارة يردر اًمزهرر ُمًٜمداز دشماارة 

قماغم ُمرؾمامشمف حيتااج إمم إسماداع  أظمرذ ُمرومققماز، دمحؾ ُمًاٜمداشمف

 ىماقمدة ضمديدة ذم احلديث!

دىمد أىمرظ سمدغًمة احلديث قمغم قمدج اًمروا داهلجراح اسمـ طمجر 

ا أظمرضمف أمحد دأسمق داددد ُماـ ـمرياؼ سمِمٙمؾ وٛمٜمل قمٜمد شمٕم٘مٌف عم

رؽمريقل اهلل  أكت ورشمريت» :أرؾمٚمت وماـمٛمة إمم أيب سمٙمرث أيب اًمٓمٗمٞمؾ

و: طمٞمث ىماث: سمؾ أهٚمف ،غ :ىماث ،«؟!)صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  أم أهؾف

فمريعم  وٓ يري ّل  ،رصيري  اهلجريران همال يعارض ما دم ايمصريحق  مريـ

 .ايمرضا زمذيمؽ

قمـ سمٕمض  اًمؽمُمذردىماث أيْماز قمـ اًمِمار ذم شمٕم٘مب ُما ٟم٘مٚمف 

أر  «ٓ أىمؾؿؽريام» :ُمٕمٜمك ىمقث وماـمٛمة ؼيب سمٙمر دقمٛمر ثأحظ ُمِماخيف 

امتـعريت  أّّنريافمعم  ي ّل   ،نمضبت) :ومريـ  ومقيمف نّ إو: ذم هذا اعمػماث
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 .وهذا رصي  اهلجر ،مـ ايمؽالم مجؾ 

ومٙممج اسمـ طمجر رصيح ذم إذقماٟمف سم٠محظ ُما ذم اًمّمحٞمح رصيح 

ذم اهلجااراح، يمااء أحظ ؾمااٙمقشمف قمااـ يماامج اًمِمااار يٙمِمااػ قمااـ 

 ُمقاوم٘متف ًمف.

ا يمقح ذًمؽ سمقصٞمة ُمٜمٝما وم٘مد درد ذم ردايات صحٞمحة  ج ا دأُمظ

ح سمذًمؽ احلاومظ اسمـ طمج ر اًمٕمًا٘ممين، ُمـ ـمرة ُمتٕمددة يمء رصظ

دمل يا١مذح هباا أسماا  ًماٞممز  ثدومٜمٝما زدضمٝماا قماكمّ  ىمقًمفوم٘مد ىماث قم٘مب 

 .وىمان ذيمؽ زمقصق  مـفا ا دهمـت يمقالً ومـ فم ة ؿمرق أّّن : سمٙمرو

 ث  ب ي  )ٓ كقرّ  7ري رّد أمغم اظمممـكم 2

ىمااد ردظ اؾمااتدغث أيب سمٙماار سمحااديث  7إحظ أُمااػم اعماا١مُمٜملم

ثو، ومٞمتٕماارض ومٝماؿ اإلُمااج ثغ ُماع ومٝماؿ أيب سمٙمار ُماـ  7ٟمقرظ

ج ومٝمؿ اإلُماج ؼٟمظف أقمٚمؿ اًمّمحاسمة سمحٙمؿ  7احلديث، دطمٞمٜمئذش ي٘مدظ

 يمقٟمف أىمْماهؿ.

ا ردظ اإلُماج  أ ثو ومدًمٞمٚمف ىمقًمف ذم رداية  7ا أُمظ حلديث ثغ ٟمقرظ

قمٚمٞماف  صٚمی اهللوم٘ماث أسمق سمٙمر: ىماث رؾمقث اهلل ث»... ُمًٚمؿ اًمتاًمٞمة: 

ث ُما شمريمٜماا صادىمة»دؾمٚمؿو:  سمااز آصماءز هماادراز ومارأيتءخ يماذ« ُما ٟمقرظ

ظمائٜماز... صمؿظ شمقذمظ أسماق سمٙمار دأٟماا دزمظ رؾماقث اهلل ثصاغم اهلل قمٚمٞماف 
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إذ هاق : «سمٙمر، ومرأيتءين يماذسماز آصمءز همادراز ظمائٜماز  دؾمٚمؿو ددزمظ أيب

اؿ اًمِماٞمخلم  7رصيح ذم ردظ اإلُماج ثو سماؾ ااظ حلديث ثغ ٟماقرظ

 سمقوٕمف.

قمؿ ُمـ فاصؿ  داًمٕمٌااس ذم  7أُمػم اعم١مُمٜملمدي١ميد ذًمؽ ُما زض

ثو ُمقضماقداز أد يمااح صماسمتااز وم، زُماح قمٛمر ٚمق يماح طمديث ثغ ٟماقر:

 دُمقضمٌاز هلء اًمٕمٚمؿ سمف سم٢مظمٌار أيب سمٙمر، عما فاصء.

دذم ذًماؽ دىمد أؿمار هلذا اإلؿمٙماث اسمـ طمجار، طمٞماث ىمااث: 

ٌظاس دقمٚمٞمااز أصؾ اًم٘مّمظ  أحظ دهق  ،ؿمديد إؿمٙماث  ة رصيح ذم أحظ اًمٕم

ح يماٟماا ٢موما «غ ٟماقرث» :ٚمؿو ىمااثف ثصغم اهلل قمٚمٞمف دؾمىمد قمٚمء سم٠مٟمظ 

ؾمٛمٕماخ ُمـ اًمٜمظٌلظ ثصغم اهلل قمٚمٞمف دؾمٚمؿو ومٙمٞماػ يٓمٚمٌاٟماف ُماـ أيب 

ؾمٛمٕماخ ُماـ أيب سمٙمار أد ذم زُمٜماف سمحٞماث أومااد  إٟمظءح يماٟما إد ؟سمٙمر

 .؟ذًمؽ ُمـ قمٛمر ومٙمٞمػ يٓمٚمٌاٟمف سمٕمد ،قمٜمدمها اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ

هذا أري  كصريقبل مريـ  :يؼقل ،شمّؿ صمئتامن أن ختتصامندىمقًمف: 

رصيااح ذم  ،هريريذا أريريري  كصريريقبل مريريـ امريريرأيت :ويؼريريقل ،ازمريريـ أطمريريل

ادىمات، ديِماٝمد ًماف ىماقث  فاصٛمٝمء ذم اإلرث، غ ذم دغياة اًمّمظ

ّٓ واهلل ٓ أوميض زمقـؽام قمٛمر سمٕمد ذًمؽ:  ج ُمـ إغظ ، أر زمذيمؽإ سمء شم٘مدظ

ح سماذًمؽ  شمًٚمٞمٛمٝما هلء قمغم ؾمٌٞمؾ اًمقغية، اسماـ طمجار، يمء رصظ
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شمّؿ صمئتامن أن ختتصريامن يؼريقل هريذا ) :ف دم آطمرهويمػظطمٞمث ىماث: 

واهلل  ،أري  كصقبل مـ ازمـ أطمل ويؼقل هذا أري  كصقبل مـ امريرأيت

ّٓ أي   ،زمذيمؽ إٓل زمقـؽام ريٓ أومض م مـ سمسريؾقؿفا هلريام فمريعم زمام سمؼّ  إ

   .ؽمبقؾ ايمقٓي 

ٗمٝما يمٚمظٝماا  دىمد ذيمر اًمٌٕمض دضمقهاز ذم شمقضمٞمف احلاديث، وإمظ

أرادا إحظ ثدذم اًمًاٜمـ ؼيب داددد دهماػمخ : اسمـ طمجر، طمٞمث ىمااث

ومااُمتٜمع قمٛمار ُماـ  ،قمٛمر ي٘مًٛمٝما ًمٞمٜمٗمرد يمؾظ ُمٜمٝمء سمٜمٔمر ُما يتاقغخ

 ،دًمذًمؽ أىمًؿ قمغم ذًمؽ ،دأراد أح غ ي٘مع قمٚمٞمٝما اؾمؿ ىمًؿ ،ذًمؽ

دومٞمف ُماـ اًمٜمظٔمار ُماا  ،اح داؾمتحًٜمقخدقمغم هذا اىمتٍم أيمثر اًمنمظ 

اٞم   ،سماـ اواقزرادأقمجب ُماـ ذًماؽ ضمازج ، وجشم٘مدظ  صماؿظ اًمِمظ
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ٌظ  از قمٚمٞمظ  سم٠محظ ث :يـاًمدظ  حمٞمل  ُمع أحظ  و،ذًمؽإغظ مل يٓمٚمٌا ُمـ قمٛمر  اؾماز دقم

ًظ   .  داطمدء ضما اخ ُمرشملم ذم ـمٚمب رٞماة رصيح ذم أهنظ اًم

ا اًمقضمف اًمظذر ذيمرخ اسمـ طمجر طمٞماث ىمااث:  اًمظاذر ئمٝمار دأُمظ

ج ذم احلاديث اًمظاذر ذم ذًمؽ قمغم ُما شم٘مدظ  اؼُمرمحؾ  ا  داهلل أقمٚمؿ  ا

 دوماـمٛمة داًمٕمٌاس اقمت٘مد أحظ  يمم ُمـ قمكمظ  إحظ د ،وماـمٛمة  طمؼظ ىمٌٚمف ذم

 :خمّمقص سمٌٕمض ُما خيٚمٗماف ددح سمٕماض «ثغ ٟمقرظ : »قمٛمقج ىمقًمف

ء يماٟما يٕمت٘ماداح فمٚماؿ ُماـ دقمٌاس أهنظ  دًمذًمؽ ٟمًب قمٛمر إمم قمكمظ 

 .ظماًمٗمٝمء ذم ذًمؽ

ج آٟمٗماز ضمقاسمف ُمـ أٟمظاف ظمامب فمااهر احلاديث، ؼٟمظاف   وم٘مد شم٘مدظ

هاارا  غًمااة قمااغم ُمٓماًمٌااة اًمزظ سمٙمااؾظ ُمػماصمٝمااا ُمااـ  3رصيااح اًمدظ

داالٛمس، يمء  ا  ، دهق اًمٗمل  دومدت ا أرواز دُمٜمٗمٕمة9اهلل رؾمقث

ُماة، طمٞماث ىمااث:  أرؽمريؾت إلم هق رصيح رداياة اًمٌخاارر اعمت٘مد:

اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  مّا أهمرياء زمؽر سمسليمف مغماشمفا مـ رؽمقل اهلل )صعم  أيب

 .اهلل فمؾقف زماظم يـ  وهم ك وما زمؼل مـ مخس طمقػم

يمء أٟمظف ُماـ هماػم اعمٕم٘ماقث أح خيٗماك ُمثاؾ هاذا اًمٕمٛماقج قماغم 

احاسمة 7ؿمخص يم٠مُمػم اعم١مُمٜملم ، دهق اًمظذر يماح يٗمازع إًمٞماف اًمّمظ

 قمٜمد اعمٚمءت دشمقارد اعمِمٙممت؟ 
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 هبااذا اًمٕمٛمااقج يمااء 3دعماااذا مل خيااؼم أسمااق سمٙماار وماـمٛمااة

ااف اسمااـ هاارا  دضمظ سمٗماادت ذم اًمقضمااف  3طمجاار ٟمٗمًااف ُمٓماًمٌااة اًمزظ

ج؟! ااؿص مل فاؼم سماف زدضمٝمااا اعمت٘مادظ
 وما٢مذا أقمٚمٛمٝمااا هباذا اًمٕمٛماقج، ومٚمط

 ؟ 7أُمػم اعم١مُمٜملم

ة يمٚمظٝماا  7صمؿظ يمٞمػ يٌ٘مك أُماػم اعما١مُمٜملم داًمٕمٌااس هاذخ اعمادظ

ر اعمٓماًمٌاة داالّماقُمة  غ يٕمٚمءح هبذا اًمٕمٛمقج، قمغم اًمرهمؿ ُمـ شمٙمرظ

 طمتظك زُمـ قمٛمر؟!ُمٜمذ زُمـ أيب سمٙمر، د

ا شم٘مديؿ ومٝمؿ اإلُماج قمغم ومٝمؿ أيب سمٙمر ومدًمٞمٚمف ا سمٕمد  7ب ا دأُمظ

ك اًمّماحاسمة، اا هق يمقٟمف أىمْما 7همضظ اًمٜمٔمر قمـ قمّمٛمة اإلُماج

 دغزج ذًمؽ أٟمظف أقمٚمٛمٝمؿ.

 طمادصمٜما ،قماكمظ  سمـ قمٛمردوم٘مد أظمرج اًمٌخارر ذم صحٞمحف قمـ 

 اسماـ قماـ ،ضمٌاػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ،طمٌٞمب قمـ ،ؾمٗمٞماح طمدصمٜما ،حيٞمك

 ،فمريقم وأومضرياكا ،يَب أُ  أومرؤكا  :فمـف اهلل ريض) فمؿر ومال :ىماث ،قمٌاس

 مريـ ؽمريؿعتفؾمريقئًا  أدع ٓ يؼريقل اً زمقّ أُ  أنّ  وذاك يَب أُ  ومقل مـ يمـ ع اوإكّ 

آِماْآآ) سمعالم اهلل ومال )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ووم  اهلل رؽمقل ْْ م آنَنَْسا
ْوآنُنِْسى 

َ
آأ  .(َيَة 

 طمادصمٜما ،اعمثٜماك سماـ حمٛماد دأظمرج اسماـ ُماضماة ذم ؾماٜمٜمف قماـ

 ،ىممسماة أيب قمـ ،ا احلذظ  ظماًمد طمدصمٜما ،اعمجٞمد قمٌد سمـ اًمقهاب قمٌد
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َ
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 زمريـ فمريقمّ  وأومضاهؿ، دومٞمف: اهلل رؾمقث ـ، قمُماًمؽ سمـ أٟمس قمـ

 .ؿمايم  أيب

ح ؾمٜمدخ   .اؼًمٌايندىمد صحظ

 قماـ ،ُمٕمادياة أيب دأظمرج اسمـ أيب ؿمٞمٌة ذم ُمّمٜمٗمف ُمـ ـمرياؼ

 :ىمااث ،قماكمظ  قمـ ،اًمٌخؽمر أيب قمـ ،ةُمرظ  سمـ قمٛمرد قمـ ،اؼقمٛمش

 ،زمقـفؿ لريٕومض ايمقؿـ أهؾ )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  إلم ايمـبل زمعثـل»

 فمريعم زمقري ه ربريهمضري ،زمايمؼضرياء رم فمؾريؿ ٓ إّن  ،اهلل رؽمقل يا :ومؾت

 دم ؾمؽؽت همام :ومال ،«يمساكف واؽم د ومؾبف اه  ايمؾفؿ» :وومال ،ص ري

  .«هذا عؾيس صمؾست ضمتك اشمـكم زمكم ومضاء

 أظمؼمٟما :ىماث ،قمقح سمـ قمٛمرددأظمرضمف أسمق داددد ذم ؾمٜمٜمف قمـ 

، ٟمحاقخ ًمٙماـ زاد ومٞماف: قماكمّ  قماـ ،طمٜمش قمـ ،ؾمءت قمـ ،ذيؽ

 أطمرير مريـ سمسؿع كضمتّ  سمؼضكمّ  همال اخلصامن ي يؽ زمكم صمؾس همنذا»

 .«ايمؼضاء يمؽ يتبكم أن أضمرى فهمنكّ  إول مـ ؽمؿعت ىمام

ـ  ًظ  .إؾمٜمادخ اؼًمٌايندىمد طم
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طمٜمٌؾ ُمـ  سمـ اهلل ذم زدائدخ قمغم ُمًٜمد أسمٞمف أمحددأظمرضمف قمٌد 

 أيب قمااـ ،ُماارة سمااـ قمٛماارد قمااـ ،اؼقمٛمااش قمااـ ،حيٞمااكـمريااؼ 

 .  قمقح سمـ ، ٟمحق طمديث قمٛمردقمكمّ  قمـ ،اًمٌخؽمر

ح   رصمايمريف ،صريحق : ؾمٜمدخ، ىمااث اؼرٟم١مدط ؿمٕمٞمبدىمد صحظ

 .ايمشقخكم رصمال ،شمؼات

 اًمٕم٘مٌال اًمٕمٌااس سماـ محزةاعمًتدرت قمـ دأظمرضمف احلايمؿ ذم 

 سماـ ؿماٌاسمة صمٜماطماد ،اًماددرر حمٛماد سماـ اًمٕمٌااس صمٜماطمد ،سمٌٖمداد

 اسماـ قماـ ،ياهاد قماـ ،ُمًٚمؿ قمـ ،قمٛمر سمـ درىما  صمٜماطمد ،ؾمقار

 ،فمؾقرياً  ايمريقؿـ إلم  ؽمريؾؿ و فمؾقف اهلل صعم) ايمـبل زمع : ىماث ،قمٌاس

 رم فمؾريريؿ ٓ»: ومريريال ،«زمقريريـفؿ اومريري  و رائعريايمشريري ؿفريريؿفمؾّ »: همؼريريال

 . «يمؾؼضاء اه ه ايمؾفؿ»: همؼال ،ص ره دم هم همع ،«زمايمؼضاء

ح احلايمؿ ؾمٜمدخ قمغم ذط اًمٌخارر دُمًٚمؿ دداوم٘مف  دىمد صحظ

 .اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص

ك اهاق أىمْما 7ومٝمذا احلاديث رصياح ذم أحظ أُماػم اعما١مُمٜملم

ااة، دغزج ذًمااؽ أح يٙمااقح اؼقمٚمااؿ: إذ إحظ اًم٘مْمااا  داًمٕمٚمااؿ  اؼُمظ

 أقمارومٝمؿ أرو: قماكمّ  دأىمْمااهؿىماث اعمٜمادر ذم سمٞمااح ثُمتمزُماح، 

 هق اًمٕمٚمؿ أحظ  دُمٕمٚمقجث: اًمًٛمٝمقدر ىماث ،اًمنمع سم٠مطمٙماج سماًم٘مْما 
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 ومٚماؿ ًماف صاحب ُماع رضماؾ ؾماومر: اًمزخمنمر ىماث، اًم٘مْما  ةُمادظ 

 ومًا٠مهلؿ ذياح إمم ومرومٕماقهؿ أهٚماف ومااٛمٝمؿ رضمٕمقا طملم يرضمع

: وم٘مااث ذياح سم٘ماقث وما٠مظمؼمدخ قماكمّ  إمم ومارشمٗمٕمقا ىمتٚمف قمغم اًمٌٞمٜمة

و، اإلسماؾ شمقرد ؾمٕمد يا هٙمذا ُما. . .  ُمِمتٛمؾ دؾمٕمد ؾمٕمد أدردها

 ،دؾما٠مهلؿ سمٞماٜمٝمؿ ومارة صماؿ ،ريعااًمتِما اًمً٘مل أصؾ إحظ ث :ىماث صمؿ

 ُماع اًمٌااب هذا ذم دأظمٌارخ ،سمف وم٘متٚمٝمؿ ،سم٘متٚمف داأىمرظ  صمؿظ  ،وماظمتٚمٗمقا

 ذم اًمّماحب كاأىمْم فأٟمظ  ديمء :ىماًمقا ،كاّمحتض  شمٙماد غ دهمػمخ قمٛمر

 اًمؽمُماذر احلٙمٞمؿ ىماث:  اًمٌاـمـ سماًمٕمٚمؿ أوم٘مٝمٝمؿ ومٝمق اًمٔماهر اًمٕمٚمؿ

 اًمتل ةاحلٚمظ  اًمٌس»: ثصغم اهلل قمٚمٞمف دؾمٚمؿو ًمٕمكمّ  اعمّمٓمٗمك ىمقث ذم

 قماكمّ  قماغم اًمٖماًماب وما٢محظ  ،اًمتقطمٞماد طمٚماة قمٜمدٟما هل«: ًمؽ ظم٠ٌماا

 رؾماقث أصحاب قماُمة قمغم يؼمز يماح دسمف ،اًمتقطمٞمد قمٚمؿ ذم جاًمت٘مدظ 

 .يممُمف هٜما إمم ووؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغمث اهلل

ةو فتٚماػ قماـ دهٜما يٜمٌٖمل اإلؿمارة إمم أحظ ُم٠ًمًمة ثأقمٚمؿ  اؼضُمظ

ةو، دُمذهب مجٝمقر اًمًٜمة هق أحظ أسما سمٙمار هاق  ُم٠ًمًمة ثأومْمؾ اؼُمظ

ة دًمٞمس أقمٚمٛمٝما، دُمـ هٜما مل يِمؽمـمقا ىمٞماد ثاؼقمٚماؿو  أومْمؾ اؼُمظ

، ىماث اؼحل ذم ردظ ُما طمٙماخ قمـ اإلُماُمٞماة 9ذم ظمٚمٞمٗمة رؾمقث اهلل

 يماء اؼطمٙماج سمجٛمٞمع قماعماز  سمؾ ،اؼُمة أقمٚمؿ يٙمقح أح اإلُماج ذطث

 اًمقاضماب ءدإٟمظا، ممٜماقع اؼصؾ :ىمٚمٜما، ؽيمذًم سمٙمر أسمق يٙمـ ملد ُمرظ 
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 فدأٟمظا، قمٜمادخ قمتٞمادة اؼطمٙمااج مجٞماع يمقح ي٘متيض دغ، اغضمتٝماد

 قمٜماد ُمِماٝمقر ىمقث ومٞمٝما دًمف إغ اًمٖماًمب ذم ُم٠ًمًمة ُمـ ُما إذ: يتٝمد

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ

دقمٚمٞمف ومم يٜم٘مض ىمقًمٜماا سم٢ممجااع مجٝماقر اًمًاٜمة قماغم أومْماٚمٞمة 

سمٛم٠ًمًمتٜما، دإٟمظاء حماؾظ يممُمٜماا ذم أقمٚمٛمٞماة سمٙمر: ًمٕمدج ارشمٌاـمٝما  أيب

قماـ ؾماائر اًمّماحاسمة سمحٙماؿ يمقٟماف أىمْمااهؿ، دىماقاج  7اإلُماج

اًم٘مْما  سماًمٕمٚمؿ، دهذا يٙمقح ىمريٜمة قمغم أرضمحٞمة ومٝمٛماف قماغم ومٝماؿ 

ومٝماؿ أيب سمٙمار ذم طماديث  7ؾمائر اًمّمحاسمة، دىمد ظماًمػ اإلُمااج

ج ومٝمؿ اإلُماج ثغ ثو، ومٞم٘مدظ  قمغم ومٝمؿ أيب سمٙمر. 7ٟمقر:

ثو يتٕماارض داحلاصؾ أحظ  ومٝمؿ أيب سمٙمر ُمـ طمديث ثغ ٟماقر:

ُمٜماف، وماػمضمح ومٝماؿ اإلُمااج، ًمقضماقد اًم٘مريٜماة  7ُمع ومٝمؿ اإلُمااج

اعمًتٚمزُمة ًمذًمؽ، دهل يمقٟمف أقمٚمؿ اًمّمحاسمة اًماذر يٙمِماػ قمٜماف 

 ىمقًمف ثأىمْمايمؿو.

 قرشمتفأضمؽام اإلرث يم 9قل اهللرؽمري فم م سمبؾقغ  3

ثو  9ُمـ اًمثاسمت هق أحظ رؾمقث اهلل مل يذيمر طماديث ثغ ٟماقر:

ذدر اًمِما٠مح دحماؾظ اغسماتم ، دهاؿ أىمارسماف، يمٗماـمٛماة دىمريٜمٝماا ًم

، دغزج 9، داًمٕمٌاااس، دأزداج اًمٜمٌاال اًمٙمااريؿ7أُمػماعماا١مُمٜملم
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، دهاق يتٜماارم ُماع قرصمتافًمدسمٞماهنا ذًمؽ قمدج شمٌٚمٞمغ أطمٙماج اإلرث 

ؾمٌحاٟمف قمغم  فىمد أسمٚمغ رؾماًمة رسمظ  9رؾمقث اهلل اًمثاسمت أيْماز ُمـ أحظ 

قمازظ  ئداًمروا ُمـ اًمٌاار ُمقىمع اًم٘مٌقثدضمف طمتك قمٜمد  أيمٛمؾ دأشمؿظ 

َملْاُ آلَُكاْ آِدياَنُكْ آ)دضمؾ، يمء هق رصيح ىمقًمف شمٕمامم:  ْْ
َ
اِْلَاْيَمآأ

ْتَمْمُ آَغلَْيُكْ آنِْػَمِِتآَوَرِطيُ آلَُكُ آاْْلِْسََلَمآِدين  
َ
 .(وَأ

ب قمٜمٝما سمقوقح هل ؾماٌب قمادج  تل مل حض ومٛمـ اًمتظًاؤغت اًمظ

ؾمقث هذا احلديث ًمذدر اًمِم٠مح دحمؾظ اغسمتم ، دهاؿ  9ذيمر اًمرظ

، داًمٕمٌاااس، 7يمٗماـمٛمااة دىمريٜمٝمااا أُمااػم اعماا١مُمٜملم 9أىمارسمااف

 ؟ 9دزدضماشمف

ؾمقثض  اًمظاذر يمااح أـماقع  7أُمػمص اعم١مُمٜملم 9ومٚمءذا مل خيؼم اًمرظ

ٌاقماز ًمف ة دأيمثرها اشمظ ، وم٘مد أظمرج اًمٌخارر ذم صحٞمحف قماـ 9اؼُمظ

 سماـ حمٛماد سماـ اًمارمحـ قمٌاد سمـ يٕم٘مقب طمدصمٜما ،ؾمٕمٞمد سمـ ىمتٞمٌة

 ؾماٝمؾ أظماؼمين :ىمااث ،طماازج أيب قماـ ،اًم٘ماارر قمٌاد سمـ قمٌداهلل

)صعم اهلل فمؾقريف  ايمـبل ومالث: ىما و،ؾمٕمد اسمـ يٕمٜملث وقمٜمف اهلل ر ث

 اهلل حيّ   ي يف فمعم يػت  رصمالً  نم اً  ايمراي  فمطكمُٕ  :طمقػم وؽمؾؿ  يقم

 .«ورؽمقيمف اهلل فوحيبّ  ورؽمقيمف

 طمادصمٜما ،ؾمإمٞمد سماـ ىمتٞمٌاةدأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صاحٞمحف قماـ 
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 ،ؾماٝمؾ قماـ ،طماازج أيب قماـ ،وطماازج أيب اسماـ يٕمٜملث قمٌداًمٕمزيز

 يٕمٜمالث يٕم٘ماقب طمادصمٜما :وهاذا داًمٚمٗمظث ؾمٕمٞمد سمـ ىمتٞمٌة دطمدصمٜما

 أحظ ، ؾمإمد سماـ ؾماٝمؾ أظماؼمين ،طماازج أيب قمـ ،واًمرمحـ قمٌد اسمـ

 .، ٟمحقخظمٞمؼم يقج ثصغم اهلل قمٚمٞمف دؾمٚمؿو ىماث اهلل رؾمقث

اا طماديث  احلاديثلم ذم ىماث احلااومظ اسماـ طمجار اًمٕمًا٘ممين:

 ذم اؼيماقع سماـ ؾماٚمٛمة طمديثد ظمٞمؼم ومتح ةىمّمظ  ذم ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ

ٌظ  درؾمقًمف اهلل حيبظ ث قمٚمٞماز  حظ أ ا اعمٕمٜمك  سماذًمؽ أراد ودرؾمقًمف اهلل فدحي

 هاذخ ُمٓمٚمؼ ذم قمكمّ  ُمع يِمؽمت ُمًٚمؿ ومٙمؾظ  داغ اعمحٌة طم٘مٞم٘مة دضمقد

آ): ذم احلديث شمٚمٛمٞمح سم٘مقًمف شمٕماامم ،اًمّمٗمة ٍْ آ ُُتُِّباينَآ ُكناتُ ْآ إِن قُا اَّلَلَ
ا ،(اَّلَلُآ ُُيّْبِاّْبُك ُآآفَا ََّبُِػيِ آ  اغشمظٌااع شمااجظ  قمٚمٞمااز  ف أؿماار إمم أحظ ومٙم٠مٟمظ

: طمتك اشمّماػ سمّماٗمة حمٌاة اهلل ًمافثصغم اهلل قمٚمٞمف دؾمٚمؿو ًمرؾمقث اهلل 

 أظمرضماف يماء اًمٜمٗماة قممُمة دسمٖمْمف اإليءح قممُمة حمٌتف يماٟمت دهلذا

 ايمـسريؿ  وزمريرأ  ابّبري همؾؼ وايمذي» :ىماث ،ٟمٗمًف قمكمظ  طمديث ُمـ ُمًٚمؿ

 يبغضريؽ وٓ مممـ آ ؽحيبّ  ٓ أن)صعم اهلل فمؾقف وؽمريؾؿ   ايمـبل يمعف  فكّ إ

 .محدأ قمٜمد ؾمٚمٛمة أجظ  طمديث ُمـ ؿماهد دًمف ،«مـاهمؼ آ

، وم٘مد أظمرج اًمؽمُماذر ذم ؾماٜمٜمف 9ٟمصجلظ رؾمقث اهلل 7ديماح

 ،اؼضمٚماح قمـ ،ومْمٞمؾ سمـ حمٛمد طمدصمٜما ،اًمٙمقذم اعمٜمذر سمـ قمكمظ قمـ 
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)صعم اهلل فمؾقف وؽمريؾؿ   اهلل رؽمقل دفما: ىماث ،ضماسمر قمـ ،اًمزسمػم قمـ

 ازمريـ مريع كجريقاه ؿمريال يمؼري  :ايمـاس همؼال ،كتجاهاهم ايمطائػ يقم فمؾقاً 

 ويمؽريـ اكتجقتف وما» :فمؾقف وؽمؾؿ  صؾی اهلل) اهلل رؽمقل همؼال ،فمؿف

 .«أكتجاه اهلل

ـ اًمؽمُماذر ؾماٜمدخ دشمٕم٘مٌاف سم٘مقًماف: ًظ  :ىمقًماف دُمٕمٜماك دىمد طم

ـظ »  .ُمٕمف أٟمتجل أح أُمرين اهلل :ي٘مقث ،«اٟمتجاخ اهلل دًمٙم

هرا  9دعماذا مل يضٕمٚمؿ هبذا احلديث دهل سمْمإمتف اًمتال  3اًمزظ

ج دذًماؽ ُماـ أضماؾ أح  همْمٌٝما دأذاها ُمـ همْماٌف دأذاخ يماء شم٘مادظ

حٜمظٌٝما االردج دشمٕمريض ٟمٗمًٝما ًممٟمتٝماات ددوإمٝما ذم ُمٕمارض 

احلريص يمؾظ احلرص قمغم قمادج إحلااة اؼذذ  9اًمتظٝمٛمة؟! دهق

يماء أظمارج ُمًاٚمؿ ذم صاحٞمحف  9طمتظك ىمرح أذيتٝما سم٠مذيتف 3هبا

فمؾقف  صؾی اهللومال رؽمقل اهلل )» :ىماث ،خمرُمة سمـ اعمًقرسمًٜمدخ قمـ 

 .«يمذيـل ما آذاها مـّل، إّكام هماؿمؿ  زمضع ٌ » :وؽمؾؿ 

ـظ أجظ ؾماٚمٛمة،  9دعماذا مل خيؼم  ٝمات اعما١مُمٜملم دوماٞمٝم أزداضمف أُمظ

ـظ أُماج ـظ إفمٝماره ة سمٛمٔمٝمر اواهاؾ هباذا  اًمميت غ يٚمٞمؼ سمِم٠مهن اؼُمظ

رضماة اؼدمم ىمٌاؾ هماػمهؿ، طمتظاك أردح  ـظ سماًمدظ ٝم احلٙمؿ اًمظذر خيّمظ

ـظ يماء شم٘مادج ذًماؽ ذم  إرؾماث قماثءح إمم أيب سمٙمار ًمٞمًا٠مًمف ُماػماصمٝم
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 طمديث قمائِمة؟!

ؾمااقث اؼيماارج ٌظاااس 9دعماااذا مل خيااؼم اًمرظ ااف اًمٕم  سمااـ قمٛمظ

ثظ اعمٓماًمٌة داًمقىمقب سملم يدر احلاايمؿ  قماغم قمٌداعمٓمٚمب، ًمٞمجٜمظٌف ذض

اًمرهمؿ ُمـ يمؼم ؾمٜمظف، طمتك سم٘مال يٓماًماب هباذا اإلرث سمٕماد ُماقت 

 سمٙمر ددصقث اؼُمر ًمٕمٛمر يمء شم٘مدج ذم طمديث قمٛمر. أيب

ازر ذم شمٗمًاػمخ قماـ  دىمد طمٙمك هذخ اًمتظًاؤغت اًمٗمخار اًمارظ

ٞمٕمة، ىماث: إحظ  إغظ اعمحتاج إمم ُمٕمرومة هذخ اعم٠ًمًمة ُماا يمااح  قمٚمء  اًمِمظ

هااد داًمٕمٚماء  أيماسمر اًمزظ ده١مغ  يماٟمقا ُمـ  ،داًمٕمٌاس وماـمٛمة دقمكمظ 

ا أسمق سمٙمر وم٢مٟمظ دأهؾ اًمدظ  إمم ُمٕمروماة هاذخ  ف ُماا يمااح حمتاضمااز يـ، دأُمظ

ؾماقث أـ خيٓمر سمٌاًمف ف ُما يماح ممظ ؼٟمظ  :اعم٠ًمًمة اًمٌتة ٟمظاف يارث ُماـ اًمرظ

امج ًظ امة داًم امة ومٙمٞماػ يٚمٞماؼ سماًمرظ  ،قمٚمٞمف اًمّمظ ؾماقث قمٚمٞماف اًمّمظ

مج أح يٌٚمغ هذخ اعم٠ًمًمة إمم ُمـ غ طماضمة سمف إًمٞمٝما ًظ دغ يٌٚمٖمٝما  ،داًم

 .؟!احلاضمة إمم ُمـ ًمف إمم ُمٕمرومتٝما أؿمدظ 

أظمااؼمهؿ ديماااٟمقا يٕمٚمٛمااقح  9دُمااا ىمااد ي٘ماااث ُمااـ أحظ اًمٜمظٌاالظ 

هرا  ، ًمٙمٜمظٝما اقمت٘مدت االّماقص ذم احلاديث، 3سماحلديث يماًمزظ

ح سمذًمؽ اسمـ طمجر، طمٞمث ىمااث: داقمت٘مد أسمق سمٙمر قمٛمقُمف ، يمء رصظ

اا ر ا ؾمااٌب همْمااٌٝما ُمااع اطمتجاااج أيب سمٙماار سماحلااديث اعمااذيمقدأُمظ

ا ًظ  ،ؽ سماف أسماق سمٙماروممقمت٘مادها شم٠مديؾ احلديث قمغم ظممب ُماا مت

درأت  ،«ثغ ٟماقر: » :ا اقمت٘مدت فّمٞمص اًمٕمٛماقج ذم ىمقًمافديم٠مهنظ 
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 ،ث قمٜمافشماقرم  أحُمٜماومع ُما ظمٚمٗماف ُماـ أرض دقم٘ماار غ يٛمتٜماع  أحظ 

ًظ   .داظمتٚمٗما ذم أُمر حمتٛمؾ ًمٚمت٠مديؾ، ؽ أسمق سمٙمر سماًمٕمٛمقجدمت

احلديث، وم٢مٟمظاف رصياح غ يرومع اإلؿمٙماث، ؼٟمظف ظممب فماهر 

هرا  ؾمقث 3ذم ُمٓماًمٌة اًمزظ ، دهاق اًمٗمال  9سمٙمؾظ ُمػماصمٝما ُمـ اًمرظ

دومدت ثأرواز دُمٜمٗمٕمةو داالٛماس، يماء هاق رصياح طماديث أضيبص 

ج اًمذر أظمرضمف   أظمؼمٟما ،اًمٞمءح أيب اًمٌخارر ذم صحٞمحف قمـاعمت٘مدظ

: قمائِماة قمـ، اًمزسمػم سمـ قمردة طمدصمٜمل :ىماث ،اًمزهرر قمـ ،ؿمٕمٞمب

 مريـ مغماشمفريا سمسريليمف زمؽرير أيب إلم أرؽمؾت ايمسالم )فمؾقفا  هماؿمؿ  إنّ 

)صعم اهلل فمؾقريف  رؽمقيمف فمعم اهلل أهماء )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ما ايمـبل

 زماظم يـري  )صريعم اهلل فمؾقريف وؽمريؾؿ  ايمتريل ايمـبل ص وم  وؽمؾؿ  سمطؾ 

 . ...طمقػم مخس مـ زمؼل وما وهم ك

 ،اًمٚمٞماث طمدصمٜما ،سمٙمػم سمـ حيٞمك دأظمرج ذم صحٞمحف أيْماز قمـ

 هماؿمؿري  إنّ  :قمائِماة قماـ ،قماردة قمـ ،ؿمٝماب اسمـ قمـ ،قم٘مٞمؾ قمـ

 إلم )صريعم اهلل فمؾقريف وؽمريؾؿ  أرؽمريؾت ايمـبريل زمـريت )فمؾقفا ايمسالم 

 أهمرياء ا)صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  مرّي اهلل رؽمقل مـ مغماشمفا سمسليمف زمؽر أيب

 . ...ػمقطم مخس مـ زمؼل وما وهم ك زماظم يـ  فمؾقف اهلل
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داًمٕمٌاس  3ُمٓماًمٌة وماـمٛمةومٝمذا احلديث رصيح اًمدغًمة قمغم 

 .ُمـ ومدت دؾمٝمٛمٝمء ُمـ ظمٞمؼمسم٠مروٞمٝمء 

ؾماقث ع خياؼمهؿ اًمرظ ص ملص
سماذًمؽ،  9ُمْماوماز إمم أٟمظف ي٘ماث طمٞمٜمئذ: ملط

دي٘مااقث هلااؿ سماا٠محظ احلااديث قماااجظ دؿماااُمؾ ًمٙمااؾظ ُمااقارد اإلرث 

 خيتص سمٌٕمْمٝما؟ دغ

يماح يٕمٚمؿ سم٠محظ أسمااسمٙمر  9أحظ اًمرؾمقث اؼيمرجدُما ىمد ي٘ماث ُمـ 

خ وما٠مظمؼمخ احلاديث، غ يادومع إؿماٙماث ؾمٞمٙمقح ظمٚمٞمٗمتاف ُماـ سمٕماد

اًمت٘مّمػم ذم شمٌٚمٞمغ احلٙمؿ: إذ يماح سم٢مُمٙماٟمف أح يٌٚماغ درصمتاف سماذًمؽ: 

ًمٞمجٜمٌٝمؿ احلرج، أومٕمٚمؿ سمخمومة أيب سمٙمر دمل يٕمٚمؿ سمء ؾمتتٕمرض ًماف 

 سمْمٕمتف سمًٌب اإلرث؟!

خماااًمػ  «ٓ كريريقِرث مريريا سمرىمـريريا صريري وم »إحظ ُمْمااٛمقح طمااديث 

ات قماغم أحظ اؼٟمٌٞماا  ًمٍميح اػيات اًمٙم تال ٟمّمظ اة اًمظ ريٛمة االاصظ

ؿ همػم ظمارضملم قماـ دائارة  :داًمرؾمؾ يرث سمٕمْمٝمؿ سمٕمْماز، دأهنظ

 َلِآ ِمآْآآَوََّرُِثآآيَِّرجُِيآ)أطمٙماج اإلرث، دُمـ هذخ اػيات ىمقًمف شمٕمامم: 

 .(َداُوودَآُنآُسلَْيَم  َوَورَِثآ)، دىمقًمف شمٕمامم: (َيْػُقيَبآ

تال سمٞمظٜمات أطمٙمااج  ديمذا خماًمػ ًمٕمٛماقج اػياات اًمٙمريٛماة اًمظ
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، يم٘مقًماف شمٕماامم: :اإلرث ددح أح شمًتثٜمل ُمٜمٝما اؼٟمٌٞما  داًمرؾمؾ

آِِفآ يُيِصيُك ُآ) ْو َِدُم ْآ اَّلَلُ
َ
ٍُآ لّذَِلَكّرِآ أ نثََيْيِآ َحّظآ ِمْح

ُ
ف ًماقدىم ،(األ

ْولُي)شمٕمامم: 
ُ
رَْح مِآ اوَأ

َ
ْوَلآ َبْػُظُى ْآ األ

َ
 .(ض َِّبػْآ أ

دىمد دىمع اًمٙممج ُمـ قمٚمء  اعمًاٚمٛملم ىماديءز دطماديثاز ذم هاذخ 

ة، دهذخ إؿمارة عما ىمٞمؾ، دُما يٜمٌٖمل  ة داًمٕماُمظ اػيات اًمٙمريٛمة االاصظ

 أح ي٘ماث ذم اعم٘ماج سم٢مذح اهلل شمٕمامم:

 آيات اإلرث اخلاص  

ات  دردت ذم اًم٘مرآح اًمٙمريؿ سمٕمض تل ٟمّمظ اػيات اًمٙمريٛمة اًمظ

، دهال ىمقًماف شمٕماامم : رصيح قمغم ُمًا٠مًمة إرث اؼٟمٌٞماا سمِمٙمؾش 

ا ُسآ): 7طمٙمايةز قمـ زيمريظ
ْ
آالاّرَأ ٍَ قَ َلآَرّبآإِِّّنآَوَوَآآالَْػْظُ آِمّيآَواْشَتَػ

اآآ ِاُيَئكَِ آَرّبآَشاِقي   ُْ
َ
آِماآآَوَراِ آ * َشيّْب  آَولَْ آأ َ َِ َوإِِّّنآِخْفاُ آالَْماَيا

ناَ آَوِِل ا آِماآآّدَلُ َِ ِِتآَئقِّر اآَػَىْبآ
َ
ِماْآآَِلآآيَاِّرجُِيآَوََاّرُِثآ *  َوَبنَِ آاْمّرَأ

َولََقاْيآَََيَْنا آَداُووَدآ)، دىمقًماف شمٕماامم: (َيْػُقيَبآَواْجَػلُْهآَرّبآَرِطي  
آّماْآآِغَّبا ِدهِآ آَكحِاْي 

ِآاَّّلفآفََظالََن آََعَ َْماُيآَّلِلَ
ْ
َوُسلَْيَم َنآِغلْم  آَوقَا  آاح

ُيَى آانلّا سآُغلّْمَنا آَمنِقاَ آَوَورَِثآُسلَْيَم ُنآ * الُْمْؤِمنِيَآ
َ
َداُووَدآَوقَ َلآيَ آأ

آالُْمّبِيُآ ٍُ آإّنآَوَذاآلَُىَيآالَْفْظ ء  وَِيَن آِمآآلّكآََشْ
ُ
 .(الَقْْيِآوَأ
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، دىمقًماف شمٕماامم: (َيْػُقايَبآآَلِآ ِماآْآآَوََاّرُِثآآيَِّرجُِيآ)وم٘مقًمف شمٕمامم: 

، ؼحظ اًمتظقريث غ يدغح قمغم اإلرث اعمازم (َداُوودَآ ُسلَْيَم نُآ َوَورَِثآ)

ؼ قمغم ٟمحق احل٘مٞم٘مة  ة داًمٕمٚمؿ داحلٙمٛمة إغظ يتح٘مظ ا اًمٜمظٌقظ ذم اعماث، دأُمظ

ٌضقرة يـ دُما ؿمايمؾ، ومم يًتٕمٛمؾ اإلرث ومٞمٝما  داحلض قمغم إغظ داًمدظ

ٟمحق اعمجاز، دإرادةض اعمجاز حتتاج إمم ىمريٜمة داوحة درصحية طمتظك 

 ُمر إمم همػمخ.رب اؼاشمرومع اًمٞمد قمـ إرادة اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ديٜمّم

دشم٘مدج أحظ اإلرث هق اٟمت٘ماث اًمٌمظ  ُمـ ؿماخص إمم ؿماخص 

، دأٟمظاف يًاتٕمٛمؾ قماغم ٟمحاق احل٘مٞم٘ماة ذم أد ُمـ ىمقج إمم ىماقجآظمر، 

ح سمٕماض اٟمت٘ماث اعماث، دقماغم ٟمحاق اعمجااز ذم هماػمخ ، دىماد رصظ

 .ُمٗمنر اًمًٜمظة سماؾمتٕمءًمف ذم اًم٘مرآح اًمٙمريؿ يازاز ذم همػم اعماث

اإلرث قمغم ٟمحق احل٘مٞم٘ماة ذم اعمااث هاق  داحلاصؾ أحظ اؾمتٕمءث

ىمدر ُمتٞم٘مـ، إذ مل خياًمػ أطمد ذم ذًمؽ، دقمٚمٞمف وما٢مرادة دراصماة هماػم 

ة داحلٙمٛمة داعمٚمؽ حتتاج إمم ىمريٜمة  اعماث ُمـ احلٌقرة داًمٕمٚمؿ داًمٜمظٌقظ

صارومة قماـ اعمٕمٜماك احل٘مٞم٘مال، أد ُمٕمٞمٜماة ؼطماد اعمٕمااين احل٘مٞم٘مٞماة 

قماة، دهذخ اًم٘مريٜمة ُمٗم٘مقدة ذم   اعم٘ماج.اعمِمؽميمة اعمدظ
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د اؾمتٕمءث اإلرث ذم اعماث ذم اػيتالم اًمٙماريٛمتلم هاق  دممظا ي١ميظ

ج اًمذر أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم ـمٌ٘ماشماف، : ىمااثطمٞماث  احلديث اعمت٘مدظ

يَاِّرجُِيآَوََاّرُِثآ):زىمرّيريا وومال ،(دَآوَوَورَِثآُسلَْيَم ُنآَداوُآ):همؼال فمقمّ 
]مثريؾ وأكريت واهلل سمعؾريؿ  ،هق هؽذا :ومال أزمق زمؽر ،«(ِمْآآَِلآَيْػُقيَبآ

همسريريؽتقا  «هريريذا ىمتريرياب اهلل يـطريريؼ» :همؼريريال فمريريقمّ  ،أفمؾريريؿمريريا 

واكٌمهمقا

اإلرث ذم اػيتالم اًمٙماريٛمتلم قماغم  7وم٘مد محؾ أُمػم اعم١مُمٜملم

ااحاسمة، دإٟمظااء ؽمريريؽتقا » اعماااث، دمل يٕمااؽمض قمٚمٞمااف أطمااد ُمااـ اًمّمظ

 .«واكٌمهمقا

اوآمردا إمم أحظ قمٚمء  اًمًٜمظة عماا اسمتٚماقا سمحاديث أيب سمٙمار إغظ 

اًم٘مقث سم٢مرادة همػم اعماث ُماـ اًمتظقرياث ذم شمٚماؽ اػياات اًمٙمريٛماة 

يازاز، أد قمغم ٟمحق احل٘مٞم٘مة سماقمتٌار يمقح اإلرث طم٘مٞم٘ماة ذم اؼقماؿظ 

 ُمـ اعماث طمًب زقمٛمٝمؿ، وماظمتٚمٗمقا ُمـ دضمٝملم:

هااؾ هاال ؿماااُمٚمة ًمٙمااؾظ  :إحظ قماادج دراصمااة اؼٟمٌٞمااا  إّول:

ا ُماـ خمتّماات اًمٜمظٌالظ ، أد أ9سمء ومٞمٝمؿ ٟمٌٞمظٜما اًمٙمريؿ :اؼٟمٌٞما  هنظ

تل اظمتصظ هبا؟ 9االاشمؿ  يمًائر اؼُمقر اؼظمرذ اًمظ

صماقح،  :ومذهب أيمثرهؿ إمم أحظ اؼٟمٌٞما  داًمرؾمؾ يمٚمظٝمؿ غ يقر:

دُمااااث اًمٌ٘مٞمظاااة إمم اًم٘ماااقث سماظمتّمااااص قمااادج اإلرث سمااااًمٜمظٌلظ 
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 .9االاشمؿ

اة، اظاظمتٚمٗمقا ذم اًمِم ايمثان: ل  اعمقردث ذم شمٚمؽ اػياات االاصظ

اقة  ة أُمقر ذم اعم٠ًمًمة، هل اعمااث داحلٌاقرة داًمٕمٚماؿ داًمٜمٌظ ومذيمردا قمدظ

ازر هاذا  ػمة احلًٜمة داحلٙمٛمة داعمٚمؽ، دىمد أمجؾ اًمٗمخار اًمارظ ًظ داًم

 ،اظمتٚمٗمقا ذم اعمراد سمااعمػماث قماغم دضماقخاالمب ذم شمٗمًػمخ، ىمائمز: 

دهاذا ىماقث  ،لم هق دراصمة اعماثحظ اعمراد سماعمػماث ذم اعمقوٕمإأطمدها: 

حظ اعمراد سماف ذم اعمقوإملم إدصماٟمٞمٝما: ، اتحظ اسمـ قمٌاس داحلًـ داًمْمظ 

ة قظ ديارث  و،اعمااثث دصماًمثٝما: يرصمٜمل، دهق ىمقث أيب صاًمح ،دراصمة اًمٜمٌظ

ةثُمـ آث يٕم٘مقب  قظ ا و،اًمٜمٌظ ًظ ا رددهاق ىماقث اًم  ،ٕمٌلدياهاد داًمِمظ

ا: يرصمٜمال دراسمٕمٝما ،اتحظ دردر أيْماز قمـ اسمـ قمٌاس داحلًـ داًمْمظ 

ةثديرث ُمـ آث يٕم٘مقب  و،اًمٕمٚمؿث قظ . دهق ُمردر قماـ ياهاد و،اًمٜمٌظ

دايات شمرضمع إمم أطمد أُمقر مخًاةأقمٚمؿ إد اعمااث  :دهال ،حظ هذخ اًمرظ

قظ  ًظ دُمٜمّمب احلٌقرة داًمٕمٚمؿ داًمٜمٌظ  .ػمة احلًٜمةة داًم

 ؾمبف : وصمقد ايمؼريـ  فمعم إرادة اظمعـك اظمجازي

غ ظممب ذم ضمقاز اؾمتٕمءث اًمٚمٗمظ ذم همػم ُمٕمٜماخ اعمقواقع ًماف 

ُمع ُممطمٔمة اعمٜماؾمٌة سمٞمٜمٝمء، دُمـ اًمقاوح محؾ اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜماك 
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اعمجازر ُمع دضمقد اًم٘مريٜمة اًمداًمة قمٚمٞمف، دهٜمات ىمرائـ يمثاػمة قماغم 

إرادة اعمٕمٜمك اعمجازر ُمـ اإلرث ذم آيات اإلرث االاصاة ذيمرهاا 

يٛمة، دقمٚمٞمف ومم يٛمٙمـ اؼؾماتدغث اًمٕمٚمء  طمقث شمٚمؽ اػيات اًمٙمر

 .:هبا قمغم إرث اغٟمٌٞما 

ايمرّد فمعم ايمشبف : فم م صالضمق  ايمؼرائـ اظمذىمقرة يمٌمف ايمؾػظ 

 فمـ معـاه ابؼقؼل

ُمتلم قمااغم اًمقضمااقخ  ًمتّمااحٞمح محااؾ اإلرث ذم اػيتاالم اعمت٘ماادظ

ة ىمارائـ صاارومة أد ُمٕمٞم:ٜماة: ًمتّماحٞمح  اعمذيمقرة آٟمٗماز، ذيمرت قمادظ

 ٕمرض أهااؿظ هااذخ اًم٘ماارائـ ذم يمااؾظ آيااةاحلٛمااؾ قمٚمٞمٝمااا، دؾمٜمًاات

رب اإلرث ومٞمٝماا قماـ ُمٕمٜمااخ اقمغم طمدة: ًمٞمتْمح ُمدذ ىمقاا ًمّما

 احل٘مٞم٘مل:

(يَِّرجُِيآَوآيَّرُِثآِمْآآَِلآَيْػُقيَبآ)ومرائـ آي :
ة ىمرائـ إلراد هماػم اعمااث ُماـ اإلرث ذم  ةذيمر قمٚمء  اًمًٜمظة قمدظ

آِمآآَوَراِ آ)ىمقًمف شمٕمامم:  َ َِ ِِتآَئقِاّر اآَػَىاْبآآَوإِِّّنآِخْفُ آالَْمَيا
َ
َوَبنَِ آاْمّرَأ

نااَ آَوِِل اا  آِمااآآّدَلُ ِمااْآآَِلآَيْػُقاايَبآَواْجَػلْااُهآَرّبآآيَااِّرجُِيآَوََااّرُِثآ * َِ
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 .(َرِطي  

 دأهؿظ هذخ اًم٘مرائـ، هل: 

اًمٙمريٛماة يادثظ  ؾمٞماة اػياتا ؾمٞماة اػيات اًمٙمريٛمة: إحظ  1

ٔماة ىمقًماف شمٕماامم: ، دظمّمقصاز ُمع ُممطماثهمػم اعمدراصمة قمغم إرادة 

َآ) َِ ا(َوإِِّّنآِخْفُ آالَْمَيا أضماؾظ ىمادراز ُماـ أح  7: إذ إحظ ٟمٌل اهلل زيمريظ

ِماْآآَِلآآَوََاّرُِثآ)دىمقًماف شمٕماامم:  ،خياب قمغم ُماًمف إمم ذًمؽ احلادظ 
ح هاذا اإلرث، (َيْػُقيَبآ : إذ غ شمقضمد راسمٓماة إرصمٞماة ىمريٌاة شمّماحظ

هٜماا هاق رر اًمًاٜمظة إمم أحظ اعماقردث ادُمـ هٜما ذهب ضماؾظ ُمٗمًا

ة اًمظاذر يِماػم ًمٚمّماٗمة  (َواْجَػلُْهآَرّبآَرِطي  )، دىمقًمف شمٕمامم: اًمٜمظٌقظ

 .اعمٕمٜمقية ًمذًمؽ اًمقارث، ممظا يتم ج أيمثر ُمع اإلرث همػم اعمازم
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ة أُمقر، ُمٜمٝما:   دحاب قمـ هذخ اًم٘مريٜمة سمٕمدظ

رب اإلرث قماـ طم٘مٞم٘متاف، اا إحظ هذخ اًم٘مريٜمة همػم صااحلة ًمّما أ

ااؼحظ ؾمٞماة اػيات اًمٙمر ة زيمريظ ددقماا خ ذم  7يٛمة اًمظتل طمٙمت ىمّمظ

اة  ـمٚمب اًمقًمد يدثظ قمغم اإلرث اعمازم: وم٘مد سملمظ اهلل شمٕماامم هاذخ اًم٘مّمظ

 َرّبَُىا آَػتََقَّبلََىا )سمٌٞماح آظمر ذم ؾمقرة آث قمٛمراح، طمٞمث ىمااث شمٕماامم: 

آَحَسآ آ نبَتََى   َِقُّبيل 
َ
َّ  َوَكَفلََى  َحَسن   َنَّب َ   وَأ ٍَآ لكَّم  زكّر َّ آَغلَْيَى  َدَخ  زكّر

َّنآ َمّْرََ ُآ يَ  قَ َلآ رِْزق  آ ِغنَيَو  وََجيَآ الِْمْحّرَاَبآ
َ
 ِماآْآ ُوايَآ َوَذاآقَ لَاْ آ لَِ آ أ

آيَّْرُزُقآ اَّلَلِآإنّآ ِغنيِآ آ  َِغْْيِآ يََش ء َمآ اَّلَلَ َّا  َدَئآ ُوَن لِاَ آ * ِحَسا ب   زكّر

آ َوْبآ َرّبآ قَ َلآ َرَّبهُآ نَْ آ ِمآ َِ آ ّدَلُ  .(اّدُلَئء َسِميعُآ إِنََ آ َطّيّبَة آُذّرََة 

ا روماع يدياف  3طمٞمٜمء ؿماهد شمٚمؽ احلاًمة ُماـ ُماريؿ 7ومزيمريظ

قما  ًمٓمٚمب اًمقًمد  َّا  َدَئآ ُوَن لِاَ آ)سماًمدظ ، ًماذا غسمادظ أح شمٙماقح (زكّر

اا دسمالم ُماا ؿمااهدخ ُماـ طماًماة  7هٜمات ُمٜماؾمٌة سمالم دقماا  زيمريظ

ذم ٟمٗمًاف  ، ومٚمؿ يِمااهد أُماُماف ٟمٌٞمظااز أد قماعمااز طمتظاك يتا٠مصمظر3ُمريؿ

ديدقمق أح يرزىمف اهلل شمٕمامم دًمداز ُمثٚمف، دإٟمظء ؿمااهد أُماُماف اًمٕمٌاادة 

اٗمات:  مح ومدقما رسمظف شمٕمامم أح يرزىمف دًماداز حيٛماؾ هاذخ اًمّمظ داًمّمظ

ًمٞمٙمقح دريثاز ًمف سمدغز ُمـ ُمقاًمٞمف دسمٜمل قمٛمقُمتاف: ؼٟمظاف قمارب ُماـ 

اؿ ؾماٞمٕمٞمثقح ذم اؼرض افماهر طماهلؿ دظممئ٘مٝمؿ دشمّم رومااؿ أهنظ

 صمقٟمف. ومًاداز سمء ؾمػم

ا  ؿماهد زيمريظ
ُمريؿ اًمٕماسمدة اًمّماحلة، دُمـ ضمٝماة  7ومٛمـ ضمٝمةش
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أظمرذ ؿماهد سمٜمل قمٛمقُمتف اًمٗمً٘مة، ومٝمٜماات هاضمات ٟمٗمًاف دروماع 

ااًمح  قما  رضماا  أح يرزىماف اهلل شمٕماامم اًمقًماد اًمٕماسماد اًمّمظ يديف سماًمدظ

 ًمٞمٙمقح دريثاز ًمف سمدغز ُمـ سمٜمل قمٛمقُمتف.

ا ث هق ر  ىماسماؾ ًممٟمت٘ماا 7داإلرث اًمظذر ظماب قمٚمٞمف زيمريظ

يّمؾ سمٕمد ُمقشمف إمم سمٜمل قمٛمقُمتف، وم٠ًمث اهلل شمٕمامم اًمقًمد طمتظك يرصمف، 

ا ل  ًمٌٜمال قمٛمقُمتاف: دًماذا ضماا  ذم اديٛمٜمع ُمـ دصقث ذًماؽ اًمِمظ

أح يٙمقح ذًمؽ اًمقًمد ُمروٞماز،يمٛمريؿ غ يمٌٜمال قمٛمقُمتاف،  7دقمائف

 ًمئم يٜمتٗمل اًمٖمرض ُمـ دقمائف.

ا ُما ذيمرخ قمٚمء  اًمًاٜمظة ُماـ اعمقردصماات، يمااًمٜمظٌقة داًمٕمٚماؿ   ب

ػمة احلًٜمة داعمٚماؽ، غ يٛمٙماـ أح شمٙماقح ُمّمادراز  ًظ داحلٌقرة داًم

 دإؿمٗماىمف: دذًمؽ عمايكم: 7الِمٞمة زيمريظا

صماح، ؼحظ  ة داًمٕمٚمؿ، ومم يقرم ا همػم ىماسمٚمة ًممٟمت٘ماث يماًمٜمظٌقظ ا ؼهنظ إُمظ

ة أُمرها سمٞماد اهلل شمٕماامم سمِماٙمؾش اًمٜمظ  يماُماؾ، داًمٕمٚماؿ ُماـ اؼُماقر  ٌقظ

د داغضمتٝمااد، ومام ُمٕمٜماك اغيمتًاسمٞمة اًمظتل حتتاج إمم اًمٓمظٚمب داو

ة أد  7ؼح خيِمك زيمريظا ُمـ أح يرث سمٜمق قمٛمقُمتاف اًمٗمًا٘مة اًمٜمظٌاقظ

ح سمٕمض قمٚمء  اًمًٜمظة سماؾمتحاًمة يمقح اعمقردث هق  اًمٕمٚمؿ، دىمد رصظ

اس ىمقًمف:  ة، وم٘مد طمٙمك اًم٘مرـمٌل قمـ اًمٜمظحظ  وراشمري  ومريقهلؿ اهملمّ اًمٜمظٌقظ

: ومائريؾ يمؼريال ثسمريقرّ  ىماكريت ويمق ،ثسمقرّ  ٓ ايمـّبّقة ٕنّ  6همؿحال كبقة

 .مرؽمؾ كبل وهق 7كقح إلم يـتسبقن ايمـّاس
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اا ا ؼحظ طماث ُمقازم زيمريظ يٛمٜماع ُماـ اٟمت٘ماًماف ددصاقًمف  7دإُمظ

ػمة احلًاٜمة، ؼحظ احلٌاقرة هال قمٌاارة قماـ  ًظ إًمٞمٝمؿ يماحلٌقرة داًم

ُمات يمثػمة ُماـ ـمٚماب  ُمٜمّمبش ديٜمّل رومٞمع اعمًتقذ حيتاج إمم ُم٘مدظ

اًمٕمٚمااؿ داًمتظٌتااؾ داغٟم٘مٓماااع إمم اهلل شمٕمااامم، دُممزُمااة اعمٕمٌااد، 

حيّمؾ قمٚمٞماف يماؾظ أطماد، غ ؾماٞمظء إذا يماٟمات ؾماػمشمف ؿماائٜمة،  دغ

. داؿمتٝمر  قر: ًظ ٚمقت همػم اًم ًظ  سملم اًمٜمظاس سماًم

ػمة احلًٜمة، ومم يٜماهلا اعمر  سماإلرث إـممىماز دإٟمظء هال  ًظ ديمذا اًم

اااًمح، غ ؾمااٞمظء دأحظ ُمااقازم  صمٛماارةس إلظماامص اًمٜمظٞمااة داًمٕمٛمااؾ اًمّمظ

ا ًظ  7زيمريظ اػمة، يماء اغ يردمك ُمٜمٝمؿ صمح اًم ًظ ريرة، دطمًاـ اًم

ا ح يرزىمف اًمقزمظ رقمف إمم اهلل شمٕمامم سم٠مادشمْم 7ئمٝمر ُمـ ظمِمٞمة زيمريظ

اًمح سمادغز ُماٜمٝمؿ، دُماـ هٜماا ومام ُمٕمٜماك ؼح خيِماك  اعمر ظ اًمّمظ

ااا ُمااـ أح ياارث هاا١مغ  هااذا اعمٜمّمااب أد يرصمااقا ؾمااػمشمف  7زيمريظ

 احلًٜمة.

، وم٢مٟمظاف  ُمااز سماعمااث يماعمضٚمعاؽط ومٌ٘مل أح يٙمقح هاذا اعماقردث ُمت٘مقظ

ااز ُماـ ددح ُمااث  غ ر ُمٚمٙماز دؾمٚمٓماٟماز دُم٘ماُماز دٟمٞمقيظ يٛمٙمـ أح ٟمتّمقظ

اادصمردة دأُمم ل ُماـ اعماقازم أح اإٟمظاء ظمِما 7ت، وم٢مذا يمااح زيمريظ

، ظمّمقصااز  رة طمٞمٜمئاذش يْمٕمقا أيدهيؿ قمغم هذا اعمٚمؽ ومخِمٞمتف ُماؼمم

ُمع اؼظمذ سمٕملم اغقمتٌار أٟمظاف دزدضمتاف ُماـ أضهة ٟمٌقياة ُمٕمردوماة 

سماًمّممح داًمزهد دطمبظ االػم، دهلا آيادر ـمقمم ذم شمرسمٞمة اعمجتٛمع 

ومرد همػم صاًمح ياٜمٖمٛمس ذم  داذيٌف، ومٛمـ همػم اًممئؼ هبا أح يرصمٝما
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 اًمٚمذات اًمدٟمٞمقية ُمًتٖممز اؾمؿ هذخ اًمٕمائٚمة اًمٙمٌػمة.

ا  ج اًمٜماؿمئ ُمـ إرث اعماث ددىمققمف سمٞمادش هماػم  7ا ظمقب زيمريظ

تل شمٜمًاجؿ دشماتم ج ُماع ردح  فض اًمظ هماشمض ق: ًص ، ًمف ُمض
صاحلةش دهمػم ٟمزهيةش

، ؼٟمظف قمغم اـممعش شماّج سمٛمدذ شم٠مصمػم اعمااث دىمدرشماف 7ٟمٌل اهلل زيمريظا

يمٌاػم ىماؾظ  ػم، ومٝمق دؾمٞمٚمة ُم١مصمرة دُم٘مٜمٕمة سمِماٙمؾش ٕمجٞمٌة قمغم اًمتظٖمٞماًم

دض أُماُمٝما، ومٌف شمِمؽمذ اًمذُمؿ داًمٜمٗمقس داؼشمٌااع داًم٘ماقة  ٛمض ُمـ يصّمع

داًمًٚمٓماح دهمػم ذًمک: سمؾ ًمٕمؾ أصمرخ أقمٔماؿ ُماـ اؼصمار اعمٕمٜماقر، 

ومٙمؿ ُمـ صاًمح ىمد هجرخ اًمٜمظاس ًم٘مٚمظة ذات اًمٞمد، ديماؿ ُماـ صمارر 

ياديـ: دًماذا ًماق دىماع اعمااث سم٠ميادش همٜمل يٕمُج يٚمًف سماؼشمٌاع داعمر

ُمٜمحرومة، ومم يٜمتٔمار ُمٜمٝماا إغ شمًاخػمخ ذم هادج اًم٘ماٞمؿ داعمٌاادئ 

ا احلقح ا يمزيمريظ احلة اًمظتل قمٛمؾ اًمّمظ ا ُمـ أضمؾ شمرؾماٞمخٝما  7اًمّمظ

دظمِماٞمتف ُماـ دىماقع هاذخ  7ذم اعمجتٛمع، دُمـ هٜما يمااح ظمقوماف

راز دذم حمٚماف، دغ يتٜماارم ُما  ُماؼمظ
ع اًمقؾمٞمٚمة اعم١مصمظرة سم٠ميدش همػم صاحلةش

ة.  ٟمٌقشمف دُم٘ماُماشمف اعمٕمٜمقيظ

د أحظ ؾمٞماة اػية اًمٙمريٛمة ياتم ج ُماع  د تل شم١ميظ ا ُمـ اؼُمقر اًمظ

 7اإلرث اعمازم ددح همػمخ هق شمٍميح سمٕماض أقمامج اًمًاٜمظة سم٠مٟمظاف

ؾمااٚمٞمءح ذم  سمااـ يمٛم٘ماشمااؾ (يَااِّرجُِيآ)أراد إرث اعماااث ُمااـ ىمقًمااف: 

ٛمرىمٜمدر ، ، داسمـ ضمرير اًمٓمظؼمر ذم شمٗمًػمخ أيْماز شمٗمًػمخ ًظ داًم
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، داًمثٕمٚمٌال ذم شمٗمًاػمخ قماـ ذم شمٗمًػمخ قمـ قمٙمرُمة داًمْماحات

، ، داسمـ اوقزر ذم شمٗمًػمخ قمـ قمٙمرُماة دأيب صااًمحاحلًـ

ٚمٛمل ذم شمٗمًػمخ ًظ  ،اسماـ قمٌااس، داػًمقد ذم شمٗمًاػمخ قماـ داًم

ازر ذم شمٗمًاػمخ: دأيب صااًمح ،دقمٙمرُماة، دياهد ، دىمااث اًمارظ

 ،يـُما ومٞماف ٟمٗماع دصامح ذم اًمادظ  داؼدمم أح حيٛمؾ ذًمؽ قمغم يمؾظ 

ًظ  ة داًمٕمٚمؿ داًم اومع ذم ػمة احلًٜمة داعمٜمّماب اًمٜمظادذًمؽ يتٜمادث اًمٜمظٌقظ

ااًمدظ  يماؾظ هاذخ اؼُماقر ممظاا حاقز شماقومر  اًمح، وما٢محظ يـ داعمااث اًمّمظ

 .ُمًتٛمراز  ٗمع دائءز داقمل قمغم سم٘مائٝما ًمٞمٙمقح ذًمؽ اًمٜمظ اًمدظ 

 رر اًمًاٜمظة،اده١مغ  اؼقمامج ُماـ اًمٓمظٌ٘ماة اؼدمم ُماـ ُمٗمًا

ٞماة اًمظذر ذضيمر يم٘مريٜمة قمغم إرادة همػم اعماث. دغ ًظ    خيٗمك قمٜمٝمؿ اًم

: أحظ اًم٘مقث سمٙمقح اعمراد ُمـ اإلرث  ا  ٖمقاًمٚمم   ا ًمزدج اًمٚممٖمقية ا 2

هق اعمازم يًتٚمزج اًمٚمظٖمقية ذم اًم٘مرآح اًمٙمريؿ دطماؿماخ قمـ ذًماؽ، إذ 

، ومٛماـ اًمقاواح أحظ اًمقًماد يارث  غ ومائدة ُمـ اإلظمٌار قمٜمف طمٞمٜمئذش

 سمدظ أح يراد سماف إرث ظمااصظ هماػم اإلرث اعماازم، طمتظاك داًمدخ، ومم

 .يّمحظ اإلظمٌار قمٜمف
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 دحاب قمـ هذخ اًم٘مريٜمة سمء طماصٚمف: 

تل شماذيمر  ةو هل ُمـ أوٕمػ اًم٘مرائـ اًمظ يم قط إحظ ىمريٜمة ثًمزدج اًمٚممٖمع

ذم اعمقرد ًمٍمب ُمٕمٜماك اإلرث قماـ اإلرث اعماازم، ؼٟمظاف يٛمٙماـ 

اة دصاٞماٟمة يمامج احلٙماٞمؿ  قمٜمٝماا سما٢مسمراز أىماؾ االردج قمـ اًمٚمٖمقيظ

اًمقضمقخ، دإغ ًمقرد اإلؿمٙماث قماغم يمثاػم ُماـ اػياات اًمٙمريٛماة، 

َكُّبيَو )يم٘مقًمف شمٕمامم:  َِمَْيآلََِتْ
ْ
آَواْْلَِغ َلآَواح ٍَ َْي

ْ
: إذ ىمد ي٘ماث إٟمظف (َواْل

غ ومائدة ُماـ اًمتٕمٚمٞماؾ طمٞمٜمئاذ ًمقواقطمف، ومٛماـ اعمٕمٚماقج أحظ هاذخ 

احلٞمقاٟمات شمًتٕمٛمؾ ذم ذًمؽ، ومم سمادظ ذم روماع اإلؿماٙماث أح ي٘مااث 

َكُّبيَو )ُمثمز سم٠محظ اعم٘مّمقد ُمـ  ُمٕمٜمك آظمار هماػم اعمٕمٜماك اًماذر  (لََِتْ

 يٗمٝمؿ ُمٜمف. 

 رد اًمًاٜمظة أحظ اًمقضماف درا  هاذا اًمتظٕمٚمٞماؾادُمـ هٜما ذيمر ُمٗمًا

اعمذيمقر ذم آية االٞمؾ داًمٌٖماث هق اًمتظٜمٌٞمف قمغم اًمٗمرة سملم احلٞمقاٟمات 

، ومٝماذا اًمقضماف يٙمٗمال ذم دأحظ سمٕمْمٝما ي١ميماؾ دسمٕمْماٝما يريماب

َكُّبيَوا )شمقضمٞمف اؾمتٕمءث  ذم اػية اًمٙمريٛمة سمٛمٕمٜماهاا احل٘مٞم٘مال،  (لََِتْ

ة.  دإظمراج اًمٙممج قمـ اًمٚممٖمقيظ

ا ٟمظف سمٕماد أح هق أ 7ديٛمٙمـ أح ي٘ماث إحظ اًمقضمف ذم ُم٠ًمًمة زيمريظ
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ة  ذيمر ظمقومف ُمـ اعمقازم سملمظ اعم٘مّمقد اؼصاكم داحلاضماة اًميادريظ

اًمح، دهق أح يٙمقح اًمقارث عما حتت يدخ ُماـ اعمااث  هلذا اًمقزمظ اًمّمظ

ددح ؾمائر اؼُمقر اؼظمرذ ُمـ اعمًااقمدة داإلقماٟماة دُماا ؿماايمؾ، 

يماح سمحاضمة هلذا اًمقزم ًمػمصمف، غ ًمٞمًاقمدخ أد يٕمٞمٜمف قماغم  7ومزيمريا

يػ.أُمقر دٟمٞماخ ذم   أداظمر قمٛمرخ اًمنمظ

اة  دهذا اًمقضمف يٙمٗمل إلظمراج اإلظمٌاار سمااإلرث قماـ اًمٚمٖمقيظ

اعمزقمقُمة، دهق ًمٞمس سم٠مىمؾظ ُمـ اًمقضماف اعماذيمقر إلظماراج اًمتظٕمٚمٞماؾ 

َكُّبيَو )سما ُمة. (لََِتْ ة ذم اػية اعمت٘مد:  قمـ ُما ىمد يدقمك ُمـ اًمٚمٖمقيظ

ا 3 مل شمٙمـ ًمف أُماقاث طمتظاك  7ا اًمٜمظّمقص اًمتارخيٞمة: إحظ زيمريظ

وت  حيتاج إمم دارث يرصمٝما ُمـ سمٕمدخ، وم٢محظ يمتب اًمتظاري  اًمتل شمٕمرظ

 .ةجارٜمظ از يٛمتٝمـ اًموم٘مػمأؿمارت إمم أٟمظف يماح  7اث زيمريظاحل

 دحاب قمـ هذخ اًم٘مريٜمة سمء طماصٚمف: 

ا مل شمٙمـ ًمف أُمقاث هق رضمؿ سماًمٖمٞماب،  7إحظ دقمقذ يمقح زيمريظ

قاهد غ شمٕمدد يمقهن ا أظمٌار آطماد غ شمٙمٗمل ًمٍمب دُما ذيمر ُمـ اًمِمظ

اػية اًمٙمريٛمة قمـ فمٝمقرها، ديٕماروٝما أُماراح أؾماؾماٞماح صماسمتااح 

ا يماٟمات سمٞمادخ ُمّماادر  7سماًمٜمصظ اًم٘مٓمٕمل، يِمٝمداح قمغم أحظ زيمريظ

 ُماًمٞمظة أؾماؾمٞمظة يمٌػمة، دهذاح اؼُمراح مها: 

ظملم اا رئٞمس اؼطمٌار: إحظ اعمتظٗمؼ قمٚمٞمف سملم اعما  أ يـ داعما١مر: ٗمن:
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ا ، دُمـ اعمٕمٚمقج أحظ احلٌاقرة  ىمان رأس إضمبار) 7هق أحظ زيمريظ

ًة ديٜمٞمظة دضمٝمازاز يْمؿظ  حتت ُمٔمٚمتف أقمداداز يمٌاػمة ُماـ  يماٟمت ُم١مؾمظ

يـ دظمدُمة اعمٕماسمد، ديماح هلا ؾماٚمٓمات داؾمإمة دُماقارد  رضماث اًمدظ

اا ُماـ احلٙمقُماات  ُماًمٞمظة يمٌػمة ًمتًاٞمػم أُمقرهاا حتّماؾ قمٚمٞمٝماا إُمظ

داًم٘مراسملم، سمؾ ىمد ي٘مااث: اًم٘مائٛمة آٟمذات، أد ُمـ اهلدايا داًمٜمظذدرات 

راقمٞماة  إحظ هلا ُمّمادر ُماًمٞمظة ُمًت٘مٚمة دصماسمتاة ُماـ ىمٌٞماؾ اؼرا  اًمزظ

ل اأُمقاث قماُمة ظمِما 7داًمثظردة احلٞمقاٟمٞمظة، وم٢مذح يماٟمت حتت يديف

 أح شم٘مع سمٞمد سمٜمل قمٛمقُمتف ُمـ سمٕمدخ.

اعمٕمردوماة سمااًمثرا   8داددد سماـ ا ارشمٌاـمف سم٠مهة ؾماٚمٞمءح  ب

ًظ  اااطداعمٚمؽ: اًمظذر قمٚمٞمف أيمثر ُمٗم  7رر اًمًٜمظة هق أحظ زدضماة زيمريظ

 سماـ ، ديماٟمت ُمـ دًماد ؾماٚمٞمءح3يماٟمت أظمت ُمريؿ سمٜمت قمٛمراح

، 7إسماراهٞمؿ سماـ إؾمحاة سمـ ديماح ٟمًٌٝما يتّمؾ سمٞمٕم٘مقب داددد

ريـ قمغم أحظ يٕم٘مقب هٝمٜما هاق ااشمٗمؼ أيمثر اعمٗمًازر: طمٞمث ىماث اًمرظ 

ا هل أظمات  ؼحظ : 7إسمراهٞمؿ سمـ إؾمحاة سمـ يٕم٘مقب زدضمة زيمريظ

 سماـ ُماـ دًماد هياقذا ،ددددا سماـ ديماٟمت ُمـ دًمد ؾماٚمٞمءح ،ُمريؿ

. وماااعمراد ُمااـ ثآث يٕم٘مااقبو ذم اػيااة اًمٙمريٛمااة ًمااٞمس يٕم٘مااقب

، دغ مجٞمع آث يٕم٘مقب دإٟمظء سمٕمْماٝمؿ يماء هاق 7ؿمخص يٕم٘مقب
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ا ، دقمٚمٞمف ومٞمٙمقح ُمٕمٜمك ىمقًماف شمٕماامم: 7داوح، دهل زدضمة زيمريظ

دهال سمٕماض آث يرصمٜمل ديرث اُمرأيت  ق، ه(ِمْآآَِلآَيْػُقيَبآآَوََّرُِثآ)

 .يٕم٘مقب

داددد أهة قمري٘مااة  سمااـ دُمااـ اًمقاوااح أحظ أهة ؾمااٚمٞمءح

ُمٕمردومة سماًمثظرا  داعمٚمؽ، ومم ؿمؽظ ذم قمٔمٛمة ُمٚمؽ ؾماٚمٞمءح دصمردشماف 

يمء طمٙماها اًم٘مرآح اًمٙمريؿ، يماء غ ؿماؽظ ذم أحظ ُمثاؾ هاذخ اًمثظاردة 

اع سمٛماردر  اا رسمظاء شمتقؾمظ اًمٕمٔمٞمٛمة غ شمٗمٜمك إمم ىمردح ُمديدة، سماؾ إهنظ

 .7دىمٕمت سم٠ميدش صاحلة يمقرصمة ؾمٚمٞمءح اؼياج ومٞمء ًمق

ة، إذ إحظ أصؾ اًمثظردة داعمٚمؽ يماٟماا  دغ ُمٜماوماة ذم ذًمؽ ُمع اًمٜمظٌقظ

دقما اهلل  7ٟمظفإسمٜمصظ اًم٘مرآح اًمٙمريؿ، سمؾ  7صماسمتاح ًمٜمٌل اهلل ؾمٚمٞمءح

شمٕمامم ًمػمزىمف ذًمؽ، دىمد اؾمتجاب قمزظ دضمؾظ ًمف دقما خ، يماء طمٙماك 

آ)ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕمامم:  َِ  َلآَرّبآاْغِفّْرآ
آقَ َحاي 

َ
آ َآيَنَّبيِِآأل آُملْاً  َِ آَوَوْبآ

نَ آالَْيَو ُبآ
َ
ْمّرِهِآرَُخا ءآ * ّمْآآَبْػِيفآإِنََ آأ

َ
ْاّرِفآ ِاأ َْ فََساَخّْرنَ آَِلُآالاّّرََ آ

َص َبآ
َ
آ * َحْيُثآأ ََخاِّرََآآُمَقاَّرنَِيآِِفآ * َوالَشَي ِطَيآلّكآَبَن ءآَوَغاَيا   َو
ْصَف ِدآ

َ
آآ*األ ْمِسْ آ َِغْْيِآِحَس ب 

َ
ْوآأ
َ
آأ  .(َوَذاآَعَق ُؤنَ آفَ ْمُُنْ

ىمد اؾمتٕمٛمٚمقا هاذخ اًمثظاردة ذم  7دغ ؿمؽظ ذم أحظ درصمة ؾمٚمٞمءح

مح، يمء هق ديدح أدغد اؼٟمٌٞما  دأطمٗمادهؿ،  :أقمءث اًمؼمظ داًمّمظ

قمادج دًمٞمس هٜمات دًمٞمؾ قمغم اٟمحاراومٝمؿ دومًا٘مٝمؿ، ديماء ي٘مااث: ث

ًمٞمؾ دًمٞمؾ قمغم اًمٕمدج اؿ و، اًمدظ سمؾ هٜمات اطمتءث أٟمظف ُماـ اعمٛمٙماـ أهنظ
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ىماُمقا سمتٓمقيرها دشمقؾمٕمتٝما قمغم ُمرظ اؼياج طمتظاك دصاؾ اؼُمار إمم 

ا    .7أطمد أطمٗمادهؿ اًمّماحللم، دهل زدضمة زيمريظ

اا يمااح ًماف ُمّمادراح أؾماؾماٞماح ًمٚماءث  7داحلاصؾ أحظ زيمريظ

داًمثظردة داعمٚمؽ، دمها احلٌقرة سماقمتٌارخ رئٞمس اؼطمٌار، دزدضمتاف 

 داددد. سمـ أهة ؾمٚمٞمءحسماقمتٌارها ُمـ 

آِماآآ)دغ يٌٕمد أح ي٘ماث: إحظ ىمقًماف شمٕماامم:  َ َِ َوإِِّّنآِخْفاُ آالَْماَيا
نَ آَوِِل   آِمآآّدَلُ َِ ِِتآَئقِّر اآَػَىْبآ

َ
ِمْآآَِلآآيَِّرجُِيآَوََّرُِثآ * َوَراِ آَوَبنَِ آاْمّرَأ

أُماقاث ، سمحدظ ذاشماف ىمريٜماة قماغم دضماقد (َيْػُقيَبآَواْجَػلُْهآَرّبآَرِطي  

ا اا أُماقاث ـمائٚماة يماٟمات 7حتت يد زيمريظ ، سمؾ يٛمٙماـ اًم٘ماقث إهنظ

 ؾمتٖمػم يمثػماز ُمـ اؼُمقر، ومٞمء ًمق دىمٕمت سم٠ميدش همػم أُمٞمٜمة.

 (دَآوَوآَورَِثآُسلَْيم ُنآداوُآ) ومرائـ آي :
ة ىمرائـ إلراد همػم اعماث ُماـ اإلرث ذم ىمقًماف  ةذيمر قمٚمء  اًمًٜمظة قمدظ

ِآاَّّلفآفََظالَنَ آَولََقْيآَََيْنَ آَداُووَدآوَسُآ)شمٕمامم:  َْماُيآَّلِلَ
ْ
ا آَوقَا  آاح لَْيَم َنآِغلْم 

آّمْآآِغّبَ دِهِآالُْمْؤمِنِيَآ آَكحِْي 
يَُى آانلّا سآ * ََعَ

َ
َوَورَِثآُسلَْيَم ُنآَداُووَدآَوقَ َلآيَ آأ
آ ٍُ آإّنآَوَذاآلَُىَيآالَْفْظ ء  وَِينَ آمِآآلّكآََشْ

ُ
 .(الُْمّبِيُآُغلّْمنَ آَمنِقَ آالَقْْيِآوَأ

ا ؾمٞماة اػية اًمٙمريٛمة: اػياة اًمٙمريٛماة ُمًاٌقىمة دُمٚمحقىماة  1

سم٘مرائـ ُمتّمٚمة شمادثظ قماغم أحظ اعماراد سمااإلرث هماػم اإلرث اعماازم، 

ج ىمقًماف شمٕماامم:  ا )دظمّمقصاز ُمع ُممطمٔمة شم٘مادظ قماغم ىمقًماف  (ِغلْم 
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ُغلّْمَناا آَمنِقااَ آ)، دشماا٠مظمر ىمقًمااف: (َوَورَِثآُساالَْيَم ُنآَداُوودَآ)شمٕمااامم: 
ة داًمٕمٚماؿ: إذ اػياة اًمٙمريٛماة  (َقْْيِآال قمٜمف، وم٢مٟمظف يتٜماؾمب ُماع اًمٜمظٌاقظ

از، صمؿظ أظمؼم أحظ ؾمٚمٞمءح  شمٜمصظ قمغم أٟمظف شمٕمامم ىمد آشمك داددد قمٚمءز ظماصظ

ؿ قمٚمظٛماقا  ىمد درث داددد، صمؿظ ىماث قمزظ دضمؾظ قمغم ًمًاح ؾمٚمٞمءح أهنظ

ُمٜمٓمؼ اًمٓمظػم، دسمْمؿظ هاذخ اًم٘مارائـ اعمتّماٚمة سمٕمْماٝما إمم اًمإٌمض 

ك داواحاز، دهاق أحظ اهلل شمٕماامم ىماد آشماك داددد قمٚماءز يّمٌح اعمٕمٜم

از دأحظ ؾمٚمٞمءح ىمد درصمف ُمٜمف  .ظماصظ

 دحاب قمـ هذخ اًم٘مريٜمة سمء طماصٚمف: 

مز أحظ اإلرث  ج ُمٗمّمظ اشم٘مدظ ذم إغظ  ؼ قماغم ؾماٌٞمؾ احل٘مٞم٘ماةغ يتح٘مظ

ة داًمٕمٚمااؿ دهمػممهااا، اعماااث ااقظ اإماز ذم اًمٜمٌظ زاز دشمقؾمظ ، ديًااتٕمٛمؾ دمااقظ

ذم صقرة دضمقد ُمااٟمع يٛمٜماع ُماـ إغظ يّمار إمم اعمٕمٜمك اعمجازرظ  دغ

احلٛمؾ قمغم احل٘مٞم٘مة، دهق ُمٗم٘ماقد ذم اعماقرد: إذ غ واػم ُماـ محاؾ 

اًمتظقريث ذم اػية اًمٙمريٛمة قمغم اعماث، دأٟمظاف درث ذًماؽ ُماـ داددد 

ُمْماوماز إمم اًمٕمٚمؿ داعمٚمؽ، ظمّمقصاز ُمع ُممطمٔمة ذيؾ اػية اًمٙمريٛمة، 

آ)أقمٜمل ىمقًمف شمٕمامم: 
ُ
ء آوَأ غًمة قمغم أحظ (وَِيَن آِمآآلّكآََشْ ، وم٢مٟمظف رصيح اًمدظ

اٚمٓماح  7اهلل شمٕمامم ىمد آشمك ؾمٚمٞمءح ًظ يمؾظ ر  ُمـ اعمااث داعمٚماؽ داًم

قة،. ُمْماوماز إمم أحظ ؾمٚمٞمءح يمااح ٟمٌٞمظااز قماعمااز ذم زُمااح  7داًمٕمٚمؿ داًمٜمٌظ

َوَداُووَدآ)، سمؾ يماح أيمثر قمٚمءز ُمٜمف، يمء يدثظ قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕمامم: 7داددد
َّْرِثآإِْذآَنَفَشْ آػِيِهآَغنَُ آالَْقْيِمآَوُكَنا آِحُْكِمِىاْ آوَُسلَيْآ

ْ
َم َنآإِْذآَُيُْكَم ِنآِِفآاح
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ا  * َش وِِييآَآ ا آَوِغلْم  ًّ آَََيَْنا آُحْكم  ، وماػياة (َػَفَىْمَن َوا آُسالَْيَم َنآَو

غًمة قمغم أحظ ؾمٚمٞمءح  ،7يماح ٟمٌٞمظاز ذم زُماح أسمٞماف داددد 7رصحية اًمدظ

ف ًمداددد ٛمع ٝم: ٛمف قمٚمءز مل يضٗمص  . 7دأحظ اهلل شمٕمامم ىمد ومٝمظ

تل سمٕمدها شمدثظ دغًمة رصحية قماغم أحظ  سمؾ هذخ اػية داػيات اًمظ

اهلل شمٕمامم ىمد آشماك داددد دؾماٚمٞمءحا اًمٕمٚماؿ داحلٙماؿ، ىمااث شمٕماامم: 

ًّ آَََيَْن آُحْكم  آَوِغلْم  آَوَسَخّْرنَ آَمَعآدَآ) َّب َلآَػَفَىْمَن َو آُسلَْيَم َنآَو ِ
ْ
اُووَدآاْل

آَوُكَناا آفَاا ِغلِيَآ آلَُكااْ آ * يَُسااّّبْحَآآَوالَقااْْيَ َوَغلَْمَناا هُآَصااْنَػَةآَْلُاايس 
ناُتْ آَشا كُِّرونَآ

َ
آأ ٍْ ِساُكْ آَػَىا

ْ
َولُِسالَْيَم َنآالاّّرََ آ * ِِلُْحِصَنُك آّماآآ َأ

آ
َ
ْمّرِهِآإَِىآاأْل

َ
ّْرِفآ ِاأ َْ آ آآْرِ آالّاِتآ َ َرْكَنا آػِيَىا َئِصَفة  ء  آََشْ ٍّ َوُكَنا آ ِكا

آَوََْػَملُيَنآَعَماَل آُدوَنآَذلِاَ آ * َئلِِميَآ َوِمَآآالَشَي ِطِيآَمآآَيُغيُصيَنآَِلُ
 .(َوُكَن آلَُىْ آَح فِِظيَآ

طمت اػية اًمٙمريٛمة سم٠محظ اهلل شمٕمامم ىماد دهاٌٝمء  اًمٕمٚماؿ وم٘مد رصظ

يمء دثظ  ، دأحظ هٜمات قمٚمءز ُمِمؽميماز سمٞمٜمٝمء، دهق ُمٜمٓمؼ اًمٓمظػم،داحلٙمؿ

ْمَنا آَمنِقاَ آالَقاْْيِآ)قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕمامم: 
ُيَى آانلّ سآُغلّ

َ
، يماء أحظ (يَ آأ

 7داددد ات ًمٙمؾظ داطمد ُماٜمٝمء، طمٞماث اظماتضصظ هٜمات ظمّمقصٞم

سمتًخػم اوٌاث ًمٚمتًٌٞمح ُمٕمف، دشمٚمٞملم احلديد ًمف، ومٙماح يّمٜمع ُماـ 

ٞمقب دآغت احلرب، سمٞمٜمء اظمتضصم ؾمٚمٞمءح ًظ ردع داًم سمجرر  7اًمدظ
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ٞماـملم ًمف.  يح اًمٕماصٗمة سم٠مُمرخ دشمًخػم اًمِمظ  اًمرظ

ة هيٌٝما اهلل  ا أُمقر ظماصظ داؼُمر اعمِمؽمت سملم هذخ اؼُمقر هق أهنظ

 .:شمٕمامم سمٗمْمٚمف ديمرُمف ًمٌٕمض ظمٚم٘مف ُمـ اؼٟمٌٞما 

، هاق أحظ اهلل (ُسالَْيَم نَآ آَػَفَىْمَن وَآ)دأيْماز فماهر ىمقًمف شمٕمامم: 

ااز مل هيٌا 7شمٕمامم ىمد دهب ؾمٚمٞمءح ف ؼطماد ىمٌٚماف طمتظاك قمٚمءز ظماصظ

، دأٟمظااف ىمااد ومْمااٚمف اهلل شمٕمااامم سمٛمزيااة اًمٗمٝمااؿ، وم٘مااد ىماااث 7داددد

فمريعم  (ُسلَْيَم نَآ آَػَفَىْمَن وَآ) محؾقا ومقيمف:اًم٘مرـمٌل طمٙماية قمـ مجاقمة: 

ه د، وايمقايمري  سمرّسريووهمضقؾتف راصمع  إلم داو ،دوأّكف همضقؾ  يمف فمعم داو

 .زيادة ويم ه فمؾقف

ُمـ اؼُمقر اغيمتًاسمٞمظة اًمتل غ حتّماؾ  هق اًمٕمٚمؿُمْماوماز إمم أحظ 

٘مٌاؾ اغٟمت٘مااث سمٜماقع ُماـ ي ًماق ومرواٜما أٟمظافدسماود داًمٓمظٚماب، إغظ 

سمٞماٜمء  ،اًمٕمٚماؿ اًمٗمٙمارر اغيمتًاايبهاذا ذم  إٟمظء يّمحظ  ومٝمق ،اًمٕمٜماية

ُماـ  دهٌاةيمراُماة هاق  :ؾمؾسمف اؼٟمٌٞما  داًمرظ  اًمٕمٚمؿ اًمذر خيتصظ 

ُماـ  رث قمٚمٛمفغ ي ٌلظ وماًمٜمظ  ،ًمٞمس ممظا يٙمتًب سماًمٗمٙمرد ،:اهلل هلؿ

 . دغ ُمـ همػم ٟمٌلظ  ،آظمر ٟمٌلظ 

ا دىمد يٙمقح ذًمؽ هق ًظ  رر اًمًاٜمظةاطاًمًٌب ذم محؾ ضماؾظ ُمٗم
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ة أد اعمٚماؽ ددح اًمٕمٚماؿ، إذ غ  اعمقردث ذم اػية اًمٙمريٛمة قمغم اًمٜمظٌقظ

ُمٕمٜمك ًمقراصمتف اًمٕمٚمؿ يمء ُمرظ آٟمٗماز، ُمع دضمقد ؿمقاهد ىمقية قماغم أٟمظاف 

ج.  يماح أقمٚمؿ ُمـ داًمدخ يمء شم٘مدظ

ل  اظومااٌء أٟمظااف غ يٛمٙمااـ أح يٙمااقح اًمٕمٚمااؿ هااق اًمِماادقمٚمٞمااف، 

ة ج قمدج إُمٙماح محٚمف قمغم اًمٜمظٌقظ  7، دأحظ ؾماٚمٞمءحاعمقردث، دشم٘مدظ

، دأحظ ىمقاج اعمٚمؽ سماعمااث: ومتٕمالم 7يماح ٟمٌٞماز ذم زُماح داًمدخ داددد

أح يٙمقح اعمراد ُماـ اعماقردث هاق اعمااث غ هماػم، دؾماٞماة اػياة 

 اًمٙمريٛمة غ يٛمٜمع ُمـ محٚمف قمٚمٞمف.

ًظ  إِْذآ)رر اًمًٜمظة ذم ىمقًمف شمٕماامم: اطدي١ميظد ذًمؽ أحظ ُمذهب سمٕمض ُمٗم
ِيَ دُآآُغّرَِ آَغلَْيه

ْ
آالَص فِنَ ُتآاْل ا يماٟمت قمٌارة قمـ ظمٞماؾ ( ِ لَْػيِِشّ ، هق أهنظ

، وم٘ماد ىمااث ُم٘ماشماؾ واٛمـ سمٞماٟماف 7ُمـ أسمٞمف داددد 7درصمٝما ؾمٚمٞمءح

 اؼدمم، صاغمظ  وقمٚمٞماف اًمًامجثؾمٚمٞمءح  دذًمؽ أحظ ًممية اًمٙمريٛمة اػٟمٗمة: 

صمؿ ضمٚمس قمغم يمرؾمٞمف ًمتٕمرض قمٚمٞمف االٞماؾ دقماغم أًماػ ومارس يمااح 

، ديمااح أصااهبا ُماـ اًمٕمءًم٘ماة، وقمٚمٞماف اًمًامجثدرصمٝما ُمـ أسمٞماف داددد 

 . اًمٕمٍم ّمؾظ ومٕمرض قمٚمٞمف ُمٜمٝما شمًع ُمائة، ومٖماسمت اًمِمٛمس دمل يض 

 .دذيمر ُمثٚمف اًمٜمًٗمل داسمـ اًمٕمريب داػًمقد ذم شمٗماؾمػمهؿ
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إمم اوٛمٝمااقر، طمٞمااث ىماااث:  ذًمااؽ دىمااد ٟمًااب اًمٖمرٟماااـمل

إحظ ث :وم٘ماااث اوٛمٝمااقر ،داظمتٚمااػ اًمٜمظاااس ذم ىمّمااص هااذخ اػيااة

 :دىمٞماؾو، قمروت قمٚمٞمف ظمٞماؾ يمااح درصمٝماا قماـ أسمٞماف 7ؾمٚمٞمءح

 ،ديماٟماات ذدات أضمٜمحااة ،أظمرضمتٝمااا ًمااف اًمِمااٞماـملم ُمااـ اًمٌحاارث

ومتِمااهمؾ سمااًمٜمٔمر إًمٞمٝماا طمتظاك و، أيمثار :دىمٞمؾ ،ديماٟمت أًمػ ومرس

وم٠مؾمػ ًمذًمؽ  ورااًمٕمّمثدوماشمتف صمة اًمٕمِمك  ،ٛمسهمرسمت اًمِمظ 

رب أقمٜماىمٝماا دقمراىمٞمٌٝماا ادـمٗماؼ يْما واالٞماؾ دا قماكمظ ردظ ث :دىماث

ًظ  مةٞمػ طمتظك قم٘مرها عمظ سماًم  .ا يماٟمت ؾمٌب ومقات اًمّمظ

دطمٙمك ذًمؽ اًمٕمٞمٜمل ذم ثقمٛمدة اًم٘ماررو، داًمثظٕمٚمٌل داًمٌٖماقر 

ورث ؽمريؾقامن فمريـ أزمقريف داوود ذم شمٗمًػمهيء، قمـ ُم٘ماشمؾ، أٟمظف ىمااث: 
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 ....أيمػ همرس

سماًمذيمر: إحظ فّمٞمص ؾمٚمٞمءح سماًماذيمر  7فّمٞمص ؾمٚمٞمءحا  2

از همػم اعماث، د ومم دضمف إغظ يدثظ قمغم أٟمظف درث ُمـ داددد إرصماز ظماصظ

هلااذا اًمتظخّمااٞمص، إذ إحظ داددد يماااح ًمااف أدغد آظمااردح همااػم 

 .ؾمٚمٞمءح

 دحاب قمـ هذخ اًم٘مريٜمة سمء طماصٚمف: 

غ شمٕمدد أدغداز  7إحظ ُما درد ُمـ أظمٌار دأىمقاث ذم أحظ ًمداددد

يمقهنا أظمٌار آطماد غ شمٙمٗمل عمٜمع فمٝمقر اػياة اًمٙمريٛماة ذم ُماػماث 

اا ُماـ آياات اؼطمٙمااج، وم٘ماد ذيمارت شمٚماؽ  اعماث، ظمّمقصاز دأهنظ

، دمل ٟم٘ماػ قماغم اؼظمٌار ُمرؾماٚمة ذم يمتاب اًمتظااري  داًمتظٗمًاػم

 ُمّمدر ُمًٜمد هلا.

اٞمٕمة  اٞم  إغظ دمل يردظ ُمـ ـمرة اًمِمظ رداياة داطمادة، رداهاا اًمِمظ

 أيب قمٌااد اهللاسمااف ثاًمٙماااذمو، سمًااٜمدخ قمااـ اإلُماااج اًمٙمٚمٞمٜماال ذم يمت

ااادة وٓد أ 7ودووىمريريان يمريري ا»ىماااث: ، ذم ردايااة ـمقيٚمااة، 7اًمّمظ
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، حمٛماد سماـ ُمٕماغم، دصاًمح سمـ سمٙمر، دىمد دىمع ذم ؾمٜمدها «ةفمّ  

 .أؾمٚمؿ سمـ قمٞمثؿد

ا سمٙمر ٗمف اًمٜمظجار داسمـ اًمٖمْمائرر سمـ وم٠مُمظ ، صاًمح وم٘مد وٕمظ

ا  اا داعماذهبُمْمآمرب احلاديث ومٝمق  حمٛمد سمـ ُمٕمغمدأُمظ ، دأُمظ

أؾمااٚمؿ ومٝمااق يٝمااقث، إذ مل يااردظ ومٞمااف شمقصمٞمااؼ ذم يمتااب  سمااـ قمٞمااثؿ

 .  اًمرضماث

اُوودَآ)ُمْماوماز إمم إظمٌار احلؼظ شمٕمامم ذم ىمقًمف:   (ُسلَْيَم نَآآَوَوَوّْبَن آّدِلَ

، 7ؾمٚمٞمءحدًمداز هق ٟمظف دهب ًمف أ 7ددُمـ مجٚمة ٟمٕمٛمف قمغم دادأحظ 

 دفماهر ذًمؽ أٟمظف مل يٙمـ ًمف دًمد ؾمقاخ.

وماًمقضماف ذم فّماٞمص  7رض دضماقد أدغد ًماداددددقمغم وم

تل ُمٞمظازت إرصماف اعماازم  7ؾمٚمٞمءح يمر هق دضمقد االّمقصٞمة اًمظ سماًمذظ

قمااـ إرث ؾمااائر إظمقشمااف، دهاال أٟمظااف درث ُمْماااوماز ًمٚمااءث ُمٚمااؽ 

اٚمٓماح  7داددد ًظ ج أحظ ىماقاج اعمٚماؽ داًم دؾمٚمٓماٟمف ددهناؿ، دشم٘مادظ

 سماعماث.

ُمة اًمتظًؽمر قمـ اًم٘مريٜمة اعمذيمقرة سمجقاب آظمر،  دأضماب اًمٕممظ

ًماق أراد سماظمتّمااص ؾماٚمٞمءح سمااإلرث اغظمتّمااص طمٞمث ىماث: 
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دإح أراد سمااف  ،، ومٝمااق غ يٜمٗماال إرث همااػمخ ُمااـ إظمقشماافررط يمع اًمااذ: 

 .  اغظمتّماص احلٍمر، وماػية ظماًمٞمة قمٜمف

ذم  : دهل قمالم اًم٘مريٜماة اعماذيمقرة ا  اًمٚممٖمق  ا ًمزدج اًمٚممٖمقية ا 3

اة ذم اًمٙمتااب اًمٙماريؿ، وم٘ماد ىمااث  يظ قط اسم٘مة ُمـ ًمازدج اًمٚمظٖمع ًظ اػية اًم

 6ايمـّبّقة دم أي: (ُسلَْيَم ُنآَداُوودَآآَوَورَِثآ)يمثػم ذم سمٞماح ىمقًمف شمٕمامم:  اسمـ

إذ مريـ  ،زمريذيمؽ ىمبريغم همائري ة اإلطمبار دم ىمان ظما... اظمال دم ىمان يمق إذ

همؾقٓ أّّنا  ،يرث أزماه ّن ايمقيم أائع واظمؾؾ اظمعؾقم اظمستؼر دم مجقع ايممّم 

 .وراشم  طماّص  ظما أطمػم هبا

 دحاب قمـ هذخ اًم٘مريٜمة سمء طماصٚمف: 

ا ل  ااًمقضمقخ اًمتل ذيمرهاا مجٝماقر قمٚماء  اًمًاٜمظة ًمتٗمًاػم اًمِمظ

ة داًمٕمٚمؿ داعمٚمؽ، دهمػم ذًماؽ  اعمقردث ذم اػية اًمٙمريٛمة هل اًمٜمظٌقظ

ُمـ اًمقضمقخ اًمتل ُمرظ ذيمرها داوقاب قمٜمٝما، دىمد أظمتار اسماـ يمثاػم 

ة ة داًمٕمٚمؿُمٜمٝما اًمٜمظٌقظ  .، داظمتار اػًمقد ُمٜمٝما اًمٜمظٌقظ

ة أد  ج أحظ أدهـ اًمقضمقخ هق محؾ اعمقردث قماغم اًمٜمظٌاقظ دىمد شم٘مدظ

ة أُمرهاا  صماح: سماؾ اًمٜمظٌاقظ ء همػم ىماسمٚملم ًممٟمت٘ماث، ومم يقرم اًمٕمٚمؿ، ؼهنظ

ََيَْتا رُآ)سمٞمد اهلل شمٕمامم سمِماٙمؾ يماُماؾ، ىمااث شمٕماامم:   لَُىا ُآ ََكنَآ َما  َو
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ةُآ َِْيَ
ْ
تال (اْل ، ومم شمٜماث سماإلرث داًمٕمٚمؿ ُمـ اؼُمقر اغيمتًااسمٞمظة اًمظ

حتتاااج إمم اًمٓمظٚمااب داوااد داغضمتٝماااد، وماام ُمٕمٜمااك ؼح خيِمااك 

ح سمٕماض قمٚماء  اًمًاٜمظة  7زيمريظا ُمـ اعمقازم أح يرصمقمها، دىمد رصظ

ة يمء طمٙماك ذًماؽ اًم٘مرـمٌال ذم  سماؾمتحاًمة يمقح اعمقردث هق اًمٜمظٌقظ

اس  .شمٗمًػمخ قمـ اًمٜمظحظ

ج، دسمٕماد  دسم٘مٞمة اًمقضمقخ أدهـ ُمـ ذيٜماؽ اًماقضمٝملم يماء شم٘مادظ

ًمٞمؾ اًمقاواح  إسمٓماث يمؾظ ُما ىمٞمؾ ُمـ اًمقضمقخ ذم اػية اًمٙمريٛمة سماًمادظ

يٌ٘مك اًم٘مقث سم٠محظ اعماراد ُماـ اعماقردث هاق اعمااث أىمارب اًمقضماقخ 

رة، دغ يٛمٙمـ دومٕمف سم٢مسمدا  سمٕمض اغؾمتٌٕمادات اًمْمإمٞمٗمة،  اعمتّمقظ

ذم اعم٘مااج: إذ ُمْمااوماز إمم أحظ ُمـ ىمٌٞمؾ ُما ذيمرخ اسمـ يمثػم داػًماقد 

ة، يٛمٙمـ أح يذيمر  أىمؾظ اًمقضمقخ يٙمٗمل ذم ظمردج اًمٙممج قمـ اًمٚممٖمقيظ

سماًماذيمر  7ذم اًمٌاب دضمفس ُمٕم٘مقثس آظمر ًمتقضمٞمف فّماٞمص ؾماٚمٞمءح

ُمـ ددح ؾمائر إظمقشمف ا قمغم ومرض أحظ ًمف إظمقة ا دهق أح ي٘مااث: إحظ 

هق قمدج اىمتّماارخ قماغم  7ُمـ داددد 7ظمّمقصٞمة إرث ؾمٚمٞمءح

٘مط، دإٟمظء درث ُمٚمٙمف دؾماٚمٓماٟمف ددح ؾماائر إظمقشماف، دسمٞمظٜماا اعماث وم

ُماح سماعماث. ٚمٓماح ُمت٘مقظ ًظ  ؾماسم٘ماز أحظ اعمٚمؽ داًم

ج أحظ يماؾظ شمٚماؽ  دطماصؾ اًمٙممج يتظْمح ُماـ ظمامث ُماا شم٘مادظ

ُمتلم، غ شمٙمٗماال  اًم٘ماارائـ اعمااذيمقرة ذم اػيتاالم اًمٙمااريٛمتلم اعمت٘مااد:
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ـ ُماـ اإلرث اًماذ ر هاق ًمرومع اًمٞمد قمـ اعمدًمقث احل٘مٞم٘مل أد اعمتاٞم٘مظ

 اعماث.

رب اإلرث قماـ ُمدًمقًماف اومٚمؿ شمٌؼص ىمريٜمة صاحلة ذم اعم٘ماج ًمّما

 احل٘مٞم٘مل أد شمٕمٞملم أطمد اعمٕماين اؼظمرذ ًمف إغظ طمديث أيب سمٙمر.

اقمل ًمت٠مدياؾ شمٚماؽ  ح مجاقمة ُمـ قمٚمء  اًمًٜمظة سم٠محظ اًمادظ دىمد رصظ

 اػيااات اًمٙمريٛمااة دمحٚمٝمااا قمااغم همااػم اإلرث اعمااازم هااق دغًمااة

ااحٞمح ا طمًااب   :دقمااقاهؿ ا قمااغم أحظ اؼٟمٌٞمااا احلااديث اًمّمظ

صمقح غ  .يقر:

ًمٙمـ هذا احلديث هق أصؾ يممُمٜما، ُمْماوماز إمم أٟمظف ًماق يماٟمات 

ة ًمٙماح  هذخ اًم٘مريٜمة ا طمديث أيب سمٙمر ا ٟمافمرة ًمتٚمؽ اػيات االاصظ

قماغم  9اؼٟمًب أح شم٠ميت وٛمـ شمٚمؽ اػيات أد أصمٜما  طمٞمااة اًمٜمظٌالظ 

داًمتظااري  داحلاديث  أىمؾظ شم٘مدير، دمل يذيمر أطمد ُمـ قمٚمء  اًمتظٗمًػم

ؾمقث ىماث ذًمؽ احلديث سمٕمد ٟمزدث آية ُمـ آياات اإلرث  9أحظ اًمرظ

ة، دىمد يماح اعم٘ماج يٜماؾمب ذًمؽ، سمٛمٕمٜمك إٟمظاف يمااح  ة أد اًمٕماُمظ االاصظ

قمٜماد ٟمازدث إطمادذ شمٚماؽ اػياات اًمٙمريٛماة  9يٜمٌٖمل ًمٚمرؾماقث

 :اعمتٕمٚم٘مة سماإلرث أح يٌٞمٜمٝما سمٙمؾظ شمٗماصٞمٚمٝما ا غ ؾمٞمظء ؼهاؾ سمٞمتاف

رح هلؿ اعم٘مّماقد ُمٜمٝماا، ديقواح هلاؿ أطمٙمااج ادأصحاسمف ا ديِم
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نَزنْلَا )ك ىمقًماف شمٕماامم: ااإلرث سمٙمؾظ ومردقمف قمٛممز سمٛم٘متْم
َ
إَِِلْاَ آآوَأ

 . (َيَتَفَكُّرونَآآَولََػلَُى ْآآإَِِلِْى ْآآنُّزَلآآَم آلِلَن ِسآآِِلُبَّيَآآاَّّلْكّرَآ

ذًمؽ سم 9ًمٙمـ سمدث ذًمؽ ٟمجد أسما سمٙمر يٗماضمئ أهؾ سمٞمت اًمٜمظٌلظ 

ؾمقث ، ديرومض اغؾماتءع اًماٞمٝمؿ دهاؿ 9احلديث سمٕمد رطمٞمؾ اًمرظ

قمدث اًم٘مرآح اًمٙمريؿ سماًمرهمؿ ُمـ حمادغاؿ احلثٞمثة ًمثٜمٞمف قمـ رأياف، 

ؾمااقث ىمااد أدب سمااف ذم طمااديث اًمث٘مٚماالم ًمتجٜمظااب  9ديماا٠مح اًمرظ

ؽ ذم أصااؾ  اًمْماامث، دهااذا ُمااـ اؼُمااقر اًمٖمريٌااة اًمتاال شمِمااٙمظ

 صددرخ.

مل ياردخ ذم زُمااح  أوػ إمم ذًمؽ أيْماز إمم أحظ ذًمؽ احلاديث

، دإٟمظاء رداخ أيب سمٙمر أطمد همػمخ دهماػم اسمٜمتاف أج اعما١مُمٜملم قمائِماة

ر ذم اًماٜمظٗمس أحظ رداياة ها١مغ   اًمٌٕمض ذم زُماح قمٛمر، دهذا ي٘ماق:

اؿ مل يًاٛمٕمقخ ُماـ  يماٟمت دومؼ ىماقمدة طمًـ اًمٔمظـ سماًمّمحاسمة دأهنظ

سمؾ اقمتٛمددا ذم ردايتٝمؿ قمغم ىمقث أيب سمٙمار ُماـ أٟمظاف  9رؾمقث اهلل

ؾمقثؾمٛمٕمف ُمـ ا  .9ًمرظ

 سمـبقف

ا ُمع ُممطمٔمة اًم٘مرائـ اعمذيمقرة ؾماسم٘ماز دُما ذيمر  يٛمٙمـ أح ي٘ماث

ذم ضمقاهباا ُماـ دضماقخ ا أٟمظاف غ ُمااٟمع ُماـ إرادة اعماػماث اعماادر 
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داعمٕمٜمقر ُمٕماز، دأح يٙمقح اعم٘مّمقد هق أحظ هاذا اًماقارث هاق ُماـ 

أ ُمٙماح أسمٞمف دحيّمؾ قمغم يمؾظ ُما ًمف ُمـ طماّؼ ُماادّر دُمٕمٜماقّر،  يتٌقظ

اغُمتداد ًمف ذم يمم اؼُماريـ، دُماـ هٜماا ٟمٕمت٘ماد أحظ اًماذيـ ومٞمٙمقح 

اةز ُمٜمٝماا، ٔمضاقا ضمٜمٌاةز ظماصظ  محٚمقها قمغم ُمٕمٜماك ددح ُمٕمٜماك ىماد حلص

أر ئمٝمر ُم ازر دهذا اًمرظ ـ سمٕمض يمٚمءت أقممج اًمًٜمظة، يماًمٗمخر اًمرظ

 اؼدمم أح حيٛماؾ ذًماؽ قماغم يماؾظ ُماا ومٞمافذم شمٗمًػمخ، طمٞمث ىماث: 

ادذًماؽ يتٜماادث اًمٜمظ  ،ٟمٗمع دصمح ذم اًمديـ ًظ ة داًمٕمٚماؿ داًم  ػمةٌاقظ

يماؾظ هاذخ  اًمح، وما٢محظ يـ داعماث اًمّمظ اومع ذم اًمدظ احلًٜمة داعمٜمّمب اًمٜمظ 

 ر اًمدداقمل قمغم سم٘مائٝما ًمٞمٙمقح ذًمؽ اًمٜمٗمع دائاءز اؼُمقر ممظا حقز شمقومظ 

 . ُمًتٛمراز 

 آيات اإلرث ايمعاّم 

تال  درد ذم اًم٘مرآح اًمٙماريؿ اًمٕمدياد ُماـ اػياات اًمٙمريٛماة اًمظ

ُمٓمٚماؼ دقمااجظ ددح أح سمِماٙمؾ  ُمافشمٜمادًمت ُمًا٠مًمة اإلرث دأطمٙما

لّذَِلَكاِّرآ)، يم٘مقًماف شمٕماامم: :شمًتثٜمل أطمداز طمتظك اؼٟمٌٞما  داًمرؾماؾ
نثََياْيِآآِمْحٍ

ُ
ْوَلآ)، دىمقًمف شمٕمامم: (َحّظآاأل

َ
رَْحا ِمآَبْػُظاُىْ آأ

َ
ْولُاياْآاأل

ُ
أ

آَغلِي  آ ء  آََشْ ٍّ آِِفآكَِت ِبآاهللِآإّنآاهلَلآ ِك  .( َِّبْػض 

ص ىمرآين هلذخ اػيات اًمٙمريٛمة، دفّمٞمّماٝما  دغ يقضمد خمّمظ
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ددر  ٞمتف قمغم ُمًتقذ اًمّمظ سماحلديث اًمٜمٌقر يتؿظ سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ طمجظ

غًمة، دهق ُمٗم٘مقد ذم اعم٘مااج قماغم ُماا ؾماٞم٠ميت سمٞماٟماف ذم ضماقاب  داًمدظ

 اًمِمٌٝمة اػشمٞمة.

 ؾمبف : ختصقص آيات اإلرث ايمعاّم  زمح ي  )ٓ كقِرث 

ات اًماذيمر احلٙماٞمؿ سماًمًاٜمة غ ظممب ذم ضمقاز فّماٞمص آيا

ثو اًمّم ريح ذم دغًمتف ااًمّمحٞمحة، دقمٚمٞمف ومٞمٙمقح طمديث ثغ ٟمقر:

قمغم قمادج إرث اغٟمٌٞماا  خمّمّمااز ػياات اإلرث اًمٕماُماة اًمداًماة 

 سمٕمٛمقُمٝما قمغم إرصمٝمؿ.

 ايمشبف : فم م ايمػراغ مـ ضمجق  ضم ي  )ٓ كقِرث  یايمرّد فمؾ

ّمااز هلا 9ًم٘مد شمقذمظ رؾمقث اهلل ذخ داعمًٚمٛمقح غ يٕمرومقح خمّمظ

ة اص ىماد :اػية اًمٙمريٛمة سمء ومٞمٝمؿ سمٞمت اًمٜمظٌقظ ، ًمٙمـ هاذا اعمخّمظ

أـمااؾظ قمااغم ًمًاااح أيب سمٙماار ُمااـ ددح ؾماااسمؼ إٟمااذار سمٕمااد ُمٓماًمٌااة 

هاارا  ؾمااقث 3اًمزظ قمٞماز 9ًمااف سماا٢مرث داًماادها اًمرظ ٟمظااف ؾمااٛمع أ، ُماادظ

، ومٗماتح ذًماؽ اًمٌااب أُمااج قمٚماء  اًمًاٜمظة 9احلديث ُماـ اًمٜمظٌالظ 

 ًمتخّمٞمص شمٚمؽ اػيات اًمٙمريٛمة هبذا احلديث.

ص إٟمظء يٙماقح صااحلاز ًمٚمتخّماٞمص سمٕماد  دغ ؿمؽظ ذم أحظ اعمخّمظ

غًماة، داالاؼم اعماذيمقر  ددر داًمدظ ٞمتف قمغم ُمًتقذ اًمّمظ اًمٗمراغ ُمـ طمجظ

ااددر ومااٜمحـ سمّماادد ذيماار اًم٘ماارائـ  ااا اًمّمظ وماىمااد ًمٙماام اؼُمااريـ، أُمظ

غًمة وم٘مد ٟماقىمش ذم ىمقًماف:  ا اًمدظ قاهد اًمتل فدش سمّمددرخ، دأُمظ داًمِمظ
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ؾ أح شمٙماقح ثُمااو ُمقصاقًمة سمٛمٕمٜماك : إذ حيتٛما«ما سمرىمـريا صري وم »

ازر ذم شمٗمًػمخ، طمٞمث ىمااث:  ر هذا اًمقضمف اًمرظ حيتؿريؾ ثاًمذرو، دىمد ىمرظ

ؼري ير: إّن وايمتّ  ،«ثكريقرِ  ٓ» صريؾ  يمؼقيمريف: ،«ما سمرىمـاه ص وم »ّن ومقيمف: أ

 .  ثرِ ء ٓ يقلء ايمّذي سمرىمـاه ص وم ، همذيمؽ ايمًّم ريايمّش 

قمااغم هااذا اعمٕمٜمااك سم٠مٟمظااف غ شمٌ٘مااك ظمّمقصااٞمة  د يِمااٙمؾدىماا

طمٞمٜمئذ، ؼحظ مجٞمع اًمٜمظاس إذا شمريماقا ؿماٞمئاز صادىمة ومام  :ًمألٟمٌٞما 

 يتٕمٚمؼ سمف اإلرث.

داوقاب قمـ ذًمؽ أحظ االّمقصٞمة هل اطمتءث اومؽماة صادىمة 

د دىمقع اًمٕمزج  :قمـ ؾمائر اًمٜمظاس، دأحظ اؼٟمٌٞما  :اؼٟمٌٞما  سمٛمجرظ

ة سماًمِمظ  رج ُماـ ُمٚمٙمٝماؿ ديّماٌح ل ، وم٢مٟمظاف خيااُمٜمٝمؿ قمغم اًمتظّمدظ

 صدىمة.

ر هاذا اإلؿماٙماث دضمقاسماف اًمٗمخار ذم شمٗمًاػمخ أيْمااز،  دىمد ىمرظ

ا٢مومطمٞمث ىماث:  ٞمة ح ىمٞمؾ: ومٕمغم هذا اًمت٘مدير غ يٌ٘مك ًمٚمرؾمقث ظماصظ

حظ اؼٟمٌٞماا  إذا قمزُماقا أٞمة غطماتءث ىمٚمٜما: سمؾ شمٌ٘مك االاصظ ، ذم ذًمؽ

د اًمٕمازج خيارج ذًماؽ قماـ ُمٚمٙمٝماؿ ل  ومٌٛمجارظ اّمدة سمِمقمغم اًمتظ 

 .  همػمهؿ دارث قمٜمٝمؿ، دهذا اعمٕمٜمك ُمٗم٘مقد ذم طمؼظ يرصمف  دغ

ازر ضمقاسمااز سمٕماد شم٘مريارخ ًماذًمؽ اًمقضماف، دهاق  دمل يذيمر اًمارظ

                                                 



   

 22/12/92، 92039آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  صفحهو گيري  ، غلط6پرينت 

 اطمتءث يمقح ثُمااو ُمقصاقًمة، دهماػمخ ُماـ اًمقضماقخ إغظ ىمقًماف: إحظ 

رواٞمت سم٘ماقث أيب سمٙمار سمٕماد هاذخ اعمٜماافمرة، داٟمٕم٘ماد  3وماـمٛمة

ا ،ة ُما ذهب إًمٞمف أسمق سمٙمارقمغم صحظ  اإلمجاع ًظ  ،ث١ماومًا٘مط هاذا اًم

 .داهلل أقمٚمؿ

دوٕمػ هذا اوقاب داوح، إذ إحظ ُما ذم اًمّماحٞمح رصياح 

شمقومظٞمت دهال هماواٌة دؾمااظمٓمة قماغم  3اًمدغًمة قمغم أحظ وماـمٛمة

ؼ اإلمجاع اعمزقمقج؟!سمٙمر أيب  ، ومٛمتك روٞمت قمٜمف طمتظك يتح٘مظ

كحريـ معريا  »دىمد يٜماىمش ذم فمٝماقر صادر احلاديث أيْمااز 

، إذ ىمااد يٙمااقح :ذم ٟمٗماال شمقريااث اؼٟمٌٞمااا  «إكبقريرياء ٓ كريريقِرث

صماقح  :اعم٘مّمقد هق أحظ ذًمؽ ُمـ ؾمػماؿ دومٕمٚمٝمؿ اؿ غ يقر: غ أهنظ

ُمٓمٚم٘ماز: يمء اطمتٛمؾ ذًمؽ اسمـ قمٓمٞمظة قمغم ُما طمٙماخ قمٜماف اًم٘مرـمٌال ذم 

ر إكبقريرياء ريا معشريريإّكريري»: دحيتٛمااؾ ىمقًماافٞمااث ىماااث: شمٗمًااػمخ، طم

ذًمؽ ُمـ ومٕمؾ اؼٟمٌٞما  دؾماػماؿ، دإح يمااح  ح يريد أحظ ا «ثكقرِ  ٓ

يمزيمريا قمغم أؿمٝمر اؼىماقاث ومٞماف، دهاذا يماء  ،ث ُماًمفومٞمٝمؿ ُمـ درم 

ذًماؽ  ، داعمراد أحظ ور اعمًٚمٛملم إٟمظء ؿمٖمٚمتٜما اًمٕمٌادةاا ُمٕمِمإٟمظ ثشم٘مقث: 

ر اًمٕمارب أىمارذ اا ُمٕمِماإٟمظاث: فدُمٜمف ُما طمٙمك ؾمٞمٌقي ،ومٕمؾ اؼيمثر

 .  واًمٜمظاس ًمٚمْمٞمػ
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ياٜمٝمض ُماا ذيمار ُماـ طماديث أيب سمٙمار دُمع هذا اًمقضمقخ ومم 

 ًمتخّمٞمص شمٚمؽ اًمٕمٛمقُمات.

اٞمٕمة  «ٓ كقِرث، ما سمرىمـاه ص وم »إحظ رداية  ُمردية ذم يمتب اًمِمظ

از دُمْمٛمقٟماز   .أٟمٗمًٝمؿ ٟمّمظ

دايات اعمِمار إًمٞمٝماا، طمتظك شمتٌلمظ احل٘مٞم٘مة ذم اعم٘ماج ٟمق غز اًمرظ رد أدظ

 ُمع ُما يٛمٙمـ أح ي٘ماث ومٞمٝما:

 ميمون القداح ةن عتد هللاـ رواية  1

ار ذم اًمٌّمائر قمـ  سمـ ردذ حمٛمد  ،حمٛمد سمـ أمحداحلًـ اًمّمٗمظ

 سماـ قماـ قمٌاد اهلل ،قمٞمًاك سمـ ادقمـ محظ  ،اًمًٕمٞمد سمـ قمـ احلًلم

ومريريال  :ىماااث ،8قمااـ أيب قمٌااد اهلل قمااـ أسمٞمااف ،احُمٞمٛمااقح اًم٘ماادظ 

ؽمريؾؽ اهلل سمعريالم زمريف  يطؾ  همقف فمؾريامً  مـ ؽمؾؽ ؿمريؼاً » :اهلل رؽمقل

 ،زمف اظمالئؽ  يمتضع أصمـحتفا يمطايم  ايمعؾؿ رضاً  إنّ و ،ؿمريؼا إلم ابـ 

ومريـ دم إرض ضمتريك ابريقت دم  ف يمقستغػر مريـ دم ايمسريامواتإكّ و

وهمضؾ ايمعامل فمعم ايمعازم  ىمػضؾ ايمؼؿر فمعم ؽمائر ايمـجقم يمقؾ   ،ايمبحر

 ديـريرياراً  إكبقريرياء مل يقرشمريريقاً  إنّ  ،إكبقريرياء ايمعؾريريامء يمقرشمريري  إنّ و ،ايمبريري ر
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 .«ام ورشمقا ايمعؾؿإكّ  درمهاً  وٓ
احلًااـ  سمااـ حمٛمااددرداخ اًمِمااٞم  اًمٙمٚمٞمٜماال ذم اًمٙماااذم قمااـ 

 سمـ حيٞمك، قمـ أمحد سمـ دحمٛمد زياد سمـ حمٛمد، قمـ ؾمٝمؾ سمـ دقمكمظ 

 سماـ حمٛماد اؼؿمإمرر، قماـ قمٌاداهلل سماـ قمـ ضمٕمٗمر مجٞمٕماز  ،حمٛمد

همؿـ أطمذ مـريف »، دىمد زاد ومٞمف: 7قمـ أيب قمٌد اهلل ،احُمٞمٛمقح اًم٘مدظ 

  .«واهمرٍ  أطمذ زمحظّ 

قمٞمًاك،  سماـ ادإسمراهٞمؿ، قمـ أسمٞمف، قمـ محظا سمـ قمكمظ درداخ قمـ 

  .، ٟمحقخ7اح، قمـ أيب قمٌد اهللقمـ اًم٘مدظ 

إسماراهٞمؿ،  سماـ احلًلماخ اًمِمٞم  اًمّمددة ذم اؼُمازم قمـ ددر

هاؿماؿ، قماـ  سماـ إسماراهٞمؿإسمراهٞمؿ، قمـ أسمٞمف  سمـ ىماث: طمدصمٜما قمكمظ 

حمٛمد، قمـ أسمٞماف، قماـ  سمـ ُمٞمٛمقح، قمـ اًمّمادة ضمٕمٗمر سمـ قمٌد اهلل

 .ٟمحقخ، :آسمائف

 سماـ طمادصمٜمل قماكمظ  :ىمااثف، أسمٞمادرداخ ذم صمقاب اؼقماءث قماـ 

قماـ أيب  ،احُمٞمٛماقح اًم٘مادظ  سماـ قماـ قمٌاد اهلل ،قمـ أسمٞماف ،إسمراهٞمؿ

 .، ٟمحقخ:قمـ آسمائف ،7قمٌداهلل
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اًمٌحااار قمااـ اؼُمااازم دصمااقاب ل ذم ادرداخ اًمٕممُمااة اعمجٚمًاا

اؼقمءث ًمٚمِماٞم  اًمّماددة دسمّماائر اًمادرضمات ًمٚمّماٗمار سماٜمٗمس 

ج   .اإلؾمٜماد اعمت٘مدظ

 أيب التخرتيـ رواية  2

 سماـ أمحاداحلًاـ اًمّماٗمار ذم اًمٌّماائر قماـ  سمـ ردذ حمٛمد 

 ،7قمـ أيب قمٌداهلل ،قمـ أيب اًمٌخؽمر ،ظماًمد سمـ قمـ حمٛمد ،حمٛمد

 إكبقاء مل يقرشمقا درمهاً  وذيمؽ أنّ  6ايمعؾامء ورشم  إكبقاء إنّ » :ىماثأٟمظف 

همؿـ أطمذ ؾمريقئًا مـفريا  ،ام ورشمقا أضمادي  مـ أضماديثفؿوإكّ  وٓ ديـاراً 

همقـريا  نّ نهم ،ـ سملطمذوكفهماكظروا فمؾؿؽؿ هذا فمؿّ  ،واهمراً  طمذ ضمظاً أهمؼ  

يـػقن فمـف حتريػ ايمغايمكم واكتحريال  فم وًٓ  طمؾٍػ  أهؾ ايمبقت دم ىمّؾ 

 .«اظمبطؾكم وسملويؾ اباهؾكم
قماـ أيب  ،حمٛماد سمـ ؾمٜمدردرداخ ذم اًمٌّمائر أيْماز ُمـ ـمريؼ 

 .ٟمحقخ ،7قمـ أيب قمٌد اهلل ،اًمٌخؽمر
حيٞماك، قماـ  سماـ حمٛماددرداخ اًمِمٞم  اًمٙمٚمٞمٜمل ذم اًمٙماذم قماـ 

اًمٌخاؽمر،  ظماًمد، قمـ أيب سمـ قمٞمًك، قمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد
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 .، ٟمحقخ7قمـ أيب قمٌد اهلل
سمّماائر اًمادرضمات ل ذم اًمٌحاار قماـ ادرداخ اًمٕممُمة اعمجٚمً

ج  .سمٜمٗمس اًمًٜمد اعمت٘مدظ

 املناقشة

إحظ أؾماٟمٞمد اًمردايتلم اعمت٘مدُمتلم دإح يماٟمت ضمٞمدة ًمٙمـ غ دغًمة 

، دإٟمظء مها داردشماح ذم سمٞماح :ومٞمٝمء قمغم قمدج اإلرث اعمازم ًمألٟمٌٞما 

مل يؽميمقا درمهاز دغ ديٜماراز  :ومْمٞمٚمة اًمٕمٚمؿ داًمٕمٚمء ، دأحظ اؼٟمٌٞما 

صمقمها: إذ مل يٙمـ مهظٝمؿ مجع اؼُماقاث اًمظاذر هاق ديادح أهاؾ  ًمٞمقرظ

ٟمٞما، دإٟمظء مهظٝمؿ دديدهنؿ دؿم٠مهنؿ هق اًمٕمٚمؿ، دىماد شمريماقا قمٚماءز  اًمدظ

يث شمٕمُٚماؿ: ًماذًمؽ ىمااث اغُمااج ذم  صمقها ًمٚمٕمٚمء  شمقرط دأطماديث درظ

دهاذا غ  «لء مـفا همؼري  أطمريذ ضمّظريًا واهمريراً ريهمؿـ أطمذ زمش»طمديثف: 

ًمذدهيؿ ُما يماح ذم أيدهيؿ ُماـ اًميادرات  :يتٜمارم ُمع شمقريثٝمؿ

 اًمتل حيتاضمقح إًمٞمٝما ذم طمٞمااؿ دُمٕماؿمٝمؿ.

ق مجٚمة ه «مل يقِرشمقا ديـارًا وٓ درمهًا ويمؽـ وّرشمقا ايمعؾؿ»وم٘مقًمف: 

ة حتٙمل قمـ أُمر شمٙمقيٜم إمم  :ُمٗمادخ اٟمت٘ماث قمٚماقج اؼٟمٌٞماا  لظ ظمؼميظ
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ٚماة إٟمِماائٞمة سمّمادد إٟمِماا  طمٙماؿ اًمٕمٚمء ، دغ يٛمٙمـ أح يٙمقح مج

: ؼحظ اوٕمؾ داًمتظِم ريع سماوٛمٚماة اإلٟمِماائٞمة إٟمظاء يٙماقح ذم اذقملظ

اؼُمقر اًمتل يٛمٙمـ ضمٕمٚمٝما سماإلٟمِما  اًمٚمٗمٔمال يماًمقغياة داًم٘مْماا  

ا اًمٕمٚمؿ داحلديث داًمتظحكمظ سماًمٗمْمائؾ اًمتال هال  کدُما إمم ذًم دأُمظ

، وماام حتّمااؾ إغ سمٌااذث اوٝمااد :ُمااـ أدوااح ُمااا أدرصمااقخ

 ، يمء هق داوح.داغيمتًاب

رس ادطمٍم ُما أدرصمقخ سمااًمٕمٚمؿ داحلاديث هاق ذم اًمقاىماع طمّما

راز طم٘مٞم٘مٞمااز: إذ اإواذّم ذم ُم٘ماسمؾ اًمدرهؿ داًمديٜمار، دًمٞمس هق طمّم

ؿ صمقا أُماقراز همػممهاا  :إهنظ صمقا اًمٕمٚمؿ داحلديث وم٘مط، سمؾ درم مل يقر:

هد داًمتظ٘مقذ دُما ؿمايمؾ ذًمؽ.  ُمـ اًمزظ

ـظ  ٞم  اًمٙمٚمٞمٜمل هق ٟمٗماس دُمـ هٜما وماًمٔمظ سم٠محظ ُمٕمٜمك رداية اًمِمظ

ـّ سماـماؾس ٟمااسمعس ُماـ ىمٚمظاة اًمتادسمظر  ثو، هق فما ُمٗماد طمديث ثغ ٟمقر:

داإلُمٕماح ذم ُمٕمٜمك اًمردايتلم، هاذا ُماع اظماتمب ًمٗمٔماٞمٝمء، وما٢محظ 

ؿ مل يٙمقٟمقا يٛمٚمٙمقح ؿماٞمئاز  «مل يقّرشمقا»رداية اًمٙمٚمٞمٜمل شم٘مقث:  أر أهنظ

صمقخ، سمٞمٜمء رداية اًمٌخارر شم٘مقث:  اؿ ًماٞمس «ٓ كقِرث»ًمٞمقر: ، أر أهنظ

ٝمؿ اًمتظقريث، داًمٗمرة سملم اعمٕمٜمٞملم فماهر.  ُمـ طم٘مظ

ُمع أٟمظف ىمد ي٘ماث: إحظ رداية اًمٌخارر ٟمافمرة ًمٚمحٙمؿ، ومٝمل شمريد 

ٞمٜمل ٟمافمرة ، سمٞمٜمء رداية اًمٙمٚم9أح شمٌلم: طمٙمؿ اإلرث سماًمٜمًٌة ًمٚمٜمٌل

إمت هاذا  :ًمٚمٛمقوقع، ومٝمل شمريد سمٞماح درصمة اؼٟمٌٞما  طمٞمث دؾمم
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اٌٞمة  اعمقوقع وم٠مواومت اًمٕمٚمء  إمم اًمقرصمة ُماع وم٘ماداح اًمّماٚمة اًمٜمًم

هبااذا  :ر شمقرياث اؼٟمٌٞماا ا، دمل حتّماا:سمٞماٜمٝمؿ دسمالم اؼٟمٌٞماا 

ااؿ يرصمااقح ُمااـ  اعمّمااداة دإٟمظااء أواااومتف إمم سم٘مٞمظااة اًمقرصمااة ُمااع أهنظ

 اًمٕمٚمؿ داحلديث وم٘مط. :اؼٟمٌٞما 

ومٚمًاح هاشملم اًمردايتلم دأُمثاهلء هق اإلؿمارة إمم ومْمٞمٚمة اًمٕمٚمؿ 

دا ذم ـمٚماب  :، دأحظ أصحاب اؼٟمٌٞما دُمٜمزًمة اًمٕمامل حب أح حدظ

اًمٕمٚمااؿ داؼظماامة داًمٗمْمااٞمٚمة داًمًااػمة احلًااٜمة طمتظااك يٙمقٟمااقا 

، ًمٞم٘مقُمقا سمددرهؿ ُماـ سمٕمادهؿ  :يماؼٟمٌٞما  قمٚمءز دأظممىماز دؾمػمةز

ة دشمٕمٚمٞمٛمٝما اًمٙمتاب داًمًاٜمظة، غ أح يٜمتٝمازدا ومرصاة  ذم شمزيمٞمة اؼُمظ

عماث داحلرص صحٌتٝمؿ ديًتٖمٚمظقها ًمألهمراض اًمدٟمٞمقية ُمـ مجع ا

 قمغم حتّمٞمؾ اعم٘ماج داواخ.

 ةنت أيب رافعـ رواية  3

 سماـ حمٛماد سمـ احلًـردذ اًمِمٞم  اًمّمددة ذم االّماث قمـ 

 سماـ ىمااث: طمادصمٜما اًمازسمػم ،ىمااث: طمادصمٜمل ضمادر، حيٞمك اًمٕمٚماقر

 سماـ محزة اًمزسمػمر، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ىماث: طمدصمٜمل إسمراهٞمؿ ،سمٙمر أيب

أسمريت ىماًمات:  ،راوماعقمكم اًمراومٕمل، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمدشماف سمٜمات أيب 

إلم  8زمازمـقفريريا ابسريريـ وابسريريكم 9هماؿمؿريري  زمـريريت رؽمريريقل اهلل

يريا رؽمريقل اهلل » همقف، همؼايمريت: دم ؾمؽقاه ايمذي سمقدّم  9اهلل رؽمقل

يمريريف هقبتريريل  نّ نا ابسريريـ همريريومريريال: أّمريري ،شمفام ؾمريريقئاً هريريذان ازمـريرياك همريريقرّ 
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 .«يمف صمرأيت وصمقدي نّ نوأّما ابسكم هم ،وؽممددي

، حيٞماك اًمٕمٚماقر سمـ حمٛمد سمـ احلًـدرداخ ذم االّماث أيْماز قمـ 

ىمااث: طمادصمٜما  ،قمكمظ  سمـ ىماث: طمدصمٜمل حمٛمد ،ىماث: طمدصمٜمل ضمدرطمٞمث 

أيب  سماـ قمٌاداهلل سماـ قماكمظ  سماـ دطمًلم حمٛمد سمـ احلًـ سمـ قمٌد اهلل

يرومٕمف إمم زيٜماب سمٜمات  ،ىماث: أظمؼمين أيب قمـ ؿمٞم  ُمـ اؼٟمّمار ،راومع

هريذان يا رؽمريقل اهلل »: 3ومايمت هماؿمؿ ىماًمت:  ،ٝماُمظ اسمـ أيب راومع، قمـ أض 

أّما ابسـ همـّحؾتف هقبتل وؽمريمددي، : 9اهلل ازمـاك همـّحؾفام، همؼال رؽمقل

 .«وأّما ابسكم همـّحؾتف ؽمخائل وؾمجافمتل

 املناقشة

ؾمٜمد اًمرداية اعمت٘مدُمة دإح يماح ضمٞمداز ًمٙمـ غ دغًماة ومٞمٝماا قماغم 

   ، سمؾ هل أضمٜمٌٞمظة قمـ اعم٠ًمًمة::قمدج اإلرث اعمازم ًمألٟمٌٞما 

ا اًمٚمٗمظ اؼدث  : ومم يٛمٙمـ محٚمف قماغم «شمفامازمـاك همقرّ هذان »وم٠مُمظ

ُماع  9ًمٞمًا ُمـ درصمة اًمٜمظٌلظ  ‘ُمقرد اإلرث، ؼحظ احلًـ داحلًلم

ٝمء وماـمٛمة ، ومٝمال ًمٞمًات ٟماافمرة 9سمْمٕمة رؾمقث اهلل 3دضمقد أضُمظ

اا ـمٚمٌات ُماـ داًمادها  ة، دإٟمظاء اعم٘مّماقد هاق أهنظ إمم اؼُمقر اعماديظ

ؾمقث اة ُماع 9أح يٕمٓماٞمٝمء ُماـ ظمّمااًمف اًمٙمريٛماة 9اًمرظ ، ظماصظ

ة قممىمتٝماا اغظم تل شماؼمز ؿمادظ دايات اًمٙمثػمة اًمظ ذ سمٕملم اغقمتٌار اًمرظ
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 .9سمقاًمدها اًمٜمظٌلظ االاشمؿ

اخص ومام  ُمْماوماز إمم أحظ اإلرث إٟمظاء يّمادة سمٕماد دومااة اًمِمظ

ث.  يٓمٚمب ُمٜمف أصمٜما  طمٞماشمف أح يقرظ

ا اًمٚمٗمظ اًمثاين  : ومٛمـ اًمقاواح أٟمظاف مل «ؾفامهذان ازمـاك همـّح »دأُمظ

اة: سم٘مريٜماة ىمقهلاا:  يرد ذم ُمقرد اإلرث، دإٟمظاء درد ذم ُماقرد اهلديظ

هارا «ؾفامهمـّح » ـمٚمٌات ُماـ داًمادها  3، ديدثظ هاذا قماغم أحظ اًمزظ

ؾمقث اؾ احلًاـ  9اًمرظ اؾ احلًاـ داحلًالم ٟمحٚماة، ومٜمحظ أح يٜمحظ

ؾ احلًلم ؾمخا خ دؿمجاقمتف.  هٞمٌتف دؾم١مددخ، دٟمحظ

 سليامن ةن صفوانـ رواية  4

 سماـ حمٛماد سمـ احلًـ دذ اًمِمٞم  اًمّمددة ذم االّماث قمـر

 ،ضمٕمٗمار سمـ ىماث: طمدصمٜما حمٛمد ،ىماث: طمدصمٜمل ضمدر، حيٞمك اًمٕمٚمقر

 ،ؾمٚمٞمءح سمـ حمٛمد، قمـ صٗمقاح سمـ ىماث: طمدصمٜمل أيب، قمـ إسمراهٞمؿ

ؾف اهلقب  وابؾريؿ، وأّمريا ابسريكم كّح ا ابسـ هملُ أمّ »ىماث:  9اًمٜمٌل أحظ 

 .«ؾف ابقد وايمرمح كّح هملُ 

 املناقشة

ؾمٜمد هذخ اًمرداية دإح يماح ضمٞمداز ًمٙمـ غ دغًمة ومٞمٝما قمغم قمادج 

 إحظ  ، سمؾ هل أضمٜمٌٞمظة قمـ اعمًا٠مًمة أيْمااز: إذ:اإلرث اعمازم ًمألٟمٌٞما 
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ا «ؾفكّح هملُ » ىمقًمف: ة غ ىمريٜماة قماغم أحظ اًمرداياة داردة ذم ُماقرد اهلديظ

ااؾ اإلُماااج  9ؾمااقث اهللاإلرث، ومٝماال شماادثظ قمااغم أحظ ر ىمااد ٟمحظ

ؾ اإلُماج احلًلم  داحلٚمؿاهلٞمٌة  7احلًـ  .اوقد داًمرمحةدٟمحظ

 ـ املزسل 5

 ،حمٛمد سمـ أمحداحلًـ اًمّمٗمار ذم اًمٌّمائر قمـ  سمـ ردذ حمٛمد

ا سمـ قمكمظ  سمـ قمـ احلًـ ، ٟمحاق 7قمٌاداهلل أيبيرومٕماف إمم  ،اثومْمظ

 .رداية أيب اًمٌخؽمر

رخ اًمٗم٘مٞمافو ُمرؾمامز ادردذ اًمِمٞم  اًمّمددة ذم ثُمـ غ حيْما

احلٜمٗمٞماة، أٟمظاف سمـ  غسمٜمف حمٛمد 7اعم١مُمٜملموٛمـ دصٞمة اإلُماج أُمػم 

إكبقريرياء  ايمػؼفريرياء ورشمريري  إكبقريرياء، إنّ  ف دم ايمريري يـ همريريننّ وسمػّؼريري»ىماااث: 

شمقا ايمعؾؿ، همؿـ أطمذ مـف أطمريذ فؿ ورّ ويمؽـّ  وٓ درمهاً  شمقا ديـاراً يقرِ  مل

 .«واهمرٍ  زمحظّ 

 املناقشة

ؾمٜمد هااشملم اًماردايتلم ُمرؾماؾ، دغ دغًماة وماٞمٝمء قماغم قمادج 

اح دأيب  :اعمازم ًمألٟمٌٞما اإلرث  ج ذم ردايتال اًم٘مادظ سماًمٌٞماح اعمت٘مادظ

 اًمٌخؽمر.
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ثو دإحع اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمٌخارر دُمًٚمؿ ًمٙمـ ا طمديث  1 ثغ ٟمقر:

، ًمت٘ماـمٕمف 9غ يٛمٙمـ اغؾمتدغث سمف قمغم قمدج دراصمة اًمٜمٌل اؼيمرج

ُمااع سمٕمااض اًمثقاسماات اًمتارخيٞمااة داًم٘مرآٟمٞمااة، دغ ؿمااٌٝمة ذم ـماارح 

يٜمٞمظة داًم٘مرآٟمٞمة داًمتظارخيٞمظة، اؼطماديث اًمتل غ شمتٗمؼ ُمع اًمثقاسمت  اًمدظ

احٞمحلم  دُمـ هٜما ردظ قمٚمء  اًمًٜمظة دحمدصمقهؿ سمٕمض أطمادياث اًمّمظ

 ثومْممز قمـ همػممهاو: عمخاًمٗمتف شمٚمؽ اًمثقاسمت.

 9ؾماقث اهللدأذاهاا، ُماـ همْماب ر 3ا همْماب وماـمٛماة 2

ااا غ شمٖمْمااب إغ هلل شمٕمااامم، دُمااـ اًمثاسماات  دأذاخ، دغزج ذًمااؽ أهنظ

ثو درطمٞمٚمٝما دهل  همْمٌٝما قمغم أيب سمٙمر دخماًمٗمتٝما حلديث ثغ ٟمقر:

هماوٌة قمٚمٞمف دي١ميظد ذًمک قمدج اإلذح ًمف ذم اًمّممة قمٚمٞمٝماا سمقصاٞمة 

 ُمٜمٝما.

 ٠مف ىمد أظمٓماقمغم أٟمظ  ىمريٜمةدقمٚمٞمف: ومٞمٙمقح همْمٌٝما قمٚمٞمف ذم اعمقرد 

 .ثو قمغم ومرض صددرخٟمقر: ذم ومٝمؿ ثغ 

ىمااد ردظ اؾمااتدغث أيب سمٙماار سمحااديث  7ااا أُمااػم اعماا١مُمٜملم 3

ثو، ومٞمتٕماارض ومٝماؿ اإلُمااج ثغ ُماع ومٝماؿ أيب سمٙمار ُماـ  7ٟمقر:

ج ومٝمؿ اإلُماج ؼٟمظف أقمٚمؿ اًمّمحاسمة سمحٙمؿ  7احلديث، دطمٞمٜمئذش ي٘مدظ

 يمقٟمف أىمْماهؿ.

ثو  9ااا اًمثاسماات أحظ رؾمااقث اهلل 4 مل يااذيمر طمااديث ثغ ٟمااقر:

حماؾظ اغسماتم ، دهاؿ أىمارسماف، يمٗماـمٛماة دىمريٜمٝماا ًمذدر اًمِما٠مح د
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، دغزج 9، داًمٕمٌاااس، دأزداج اًمٜمٌاال اًمٙمااريؿ7أُمػماعماا١مُمٜملم

، دهاق يتٜماارم ُماع قرصمتافذًمؽ قمدج شمٌٚمٞمغ دسمٞماح أطمٙمااج اإلرث ًم

ىماد أسمٚماغ رؾمااًمة رسمظاف ؾماٌحاٟمف قماغم  9اًمثاسمت ُمـ أحظ رؾمقث اهلل

 ئ.أيمٛمؾ دأشمؿظ دضمفش طمتظك دىمٕمت ُمقىمع اًم٘مٌقث داًمروا ُمـ اًمٌار

ثو خماااًمػ ًمّماا 5 ريح اػيااات اااا ُمٗماااد طمااديث ثغ ٟمااقر:

ت قمغم أحظ اؼٟمٌٞماا  داًمرؾماؾ ة اًمتل ٟمّمظ يارث  :اًمٙمريٛمة االاصظ

ؿ همػم ظماارضملم قماـ دائارة أطمٙمااج اإلرث،  سمٕمْمٝمؿ سمٕمْماز، دأهنظ

ااا ِمااْآآَِلآآيَااِّرجُِيآَوََااّرُِثآ): 7يم٘مقًمااف شمٕمااامم طمٙمايااة قمااـ زيمريظ
 .(ُسلَْيَم ُنآَداُوودَآَوَورَِثآ)، دىمقًمف شمٕمامم: (َيْػُقيَبآ

ومٝمذخ اػيات اًمٙمريٛمة شمٜمصظ سمِمٙمؾ رصيح قمغم اإلرث اعماازم 

اؼ قماغم ٟمحاق احل٘مٞم٘ماة :ًمألٟمٌٞما  ذم إغظ : ؼحظ اًمتظقرياث غ يتح٘مظ

يـ دُماا ؿماايمؾ  ٌضقرة داًمدظ ة داًمٕمٚمؿ داحلٙمٛمة داحلض ا اًمٜمظٌقظ اعماث، دأُمظ

 قمغم ٟمحق اعمجاز.إغظ ذًمک، ومم يًتٕمٛمؾ اإلرث ومٞمٝما 

اعمجاز حتتاج إمم ىمريٜمة داوحة درصحياة طمتظاك شمروماع  دإرادةض 

ب إمم هماػمخ، دُماا ذضيمار ُماـ  ص اًمٞمد قمـ إرادة اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ديضٍمع

اًم٘مرائـ يمٚمظٝما همػم صاحلة ًمرومع اًمٞمد قمـ ذًمؽ اعمدًمقث احل٘مٞم٘مال أد 

ـ ُمـ اإلرث.  اعمتٞم٘مظ

ثو خمااًمػ ًمّما ريح اػياات ايمء أحظ ُمٗماد طماديث ثغ ٟماقر:
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ة اًمت  :ل شمدث سمٕمٛمقُمٝما قماغم أحظ اؼٟمٌٞماا  داًمرؾماؾاًمٙمريٛمة اًمٕماُمظ

اؿ هماػم ظماارضملم قماـ دائارة أطمٙمااج  يرث سمٕمْمٝمؿ سمٕمْمااز، دأهنظ

نثََيْيِآآلّذَِلَكِّرآِمْحٍ)اإلرث، يم٘مقًمف شمٕمامم: 
ُ
، دىمقًمف شمٕمامم: (َحّظآاأل

آِِفآكَِت ِبآاهللِآ) ْوَلآ َِّبْػض 
َ
رَْح ِمآَبْػُظُىْ آأ

َ
ْولُياْآاأل

ُ
 .(أ

ص  ىمرآين هلذخ اػيات اًمٙمريٛمة، دفّمٞمّماٝما دغ يقضمد خمّمظ

ددر  ٞمتف قمغم ُمًتقذ اًمّمظ سماحلديث اًمٜمٌقر يتؿ سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ طمجظ

غًمة، دهق ُمٗم٘مقد ذم اعم٘ماج.  داًمدظ

ثو يم٘مريٜماة حلٛماؾ اإلرث ذم  6 ا غ يّمٚمح طماديث ثغ ٟماقرظ

اة قماغم اعمٕمٜماك اعمجاازر، أد يمٛمخّماص ػياات  اػيات االاصظ

ٞمتف قمغم ُمًاتقذ  اإلرث اًمٕماُمة: ؼحظ ذًمؽ يتؿظ سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ طمجظ

اا  غًماة، داالاؼم اعماذيمقر وماىماد ًمٙمام اؼُماريـ: أُمظ ددر داًمدظ اًمّمظ

ددر ومٝمٜمات ىمرائـ دؿمقاهد ىمقية فدش ذم صددر احلاديث،  اًمّمظ

غًمة وم٘مد ٟمقىمش ذم  ًمف، 7أمهٝما ردظ وماـمٛمة دأُمػم اعم١مُمٜملم ا اًمدظ دأُمظ

ٕمٜمك : إذ حيتٛمؾ أح شمٙمقح ثُماو ُمقصقًمة سمٛم«ما سمرىمـا ص وم »ىمقًمف: 

 ثاًمظذرو.

ة أد  7 ثو ًمق يماح ٟمافمراز ًمتٚمؽ اػيات االاصظ ا طمديث ثغ ٟمقرظ

ة ًمٙماح اؼٟمًب أح ي٠ميت ذم سمٞماح شمٚمؽ اػياات أد أصمٜماا   طمٞمااة اًمٕماُمظ

شم٘مدير، دًمٙمـ مل يذيمر أطماد ُماـ قمٚماء   قمغم أىمؾظ  9اًمٙمريؿ اًمٜمظٌلظ 
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ؾمقث اهلل ىماث ذًماؽ احلاديث  9اًمتظٗمًػم داًمتظاري  داحلديث أحظ رظ

ة، دىمد يماح اعم٘مااج  ة أد اًمٕماُمظ سمٕمد ٟمزدث آية ُمـ آيات اإلرث االاصظ

قمٜماد  9يٜماؾمب ذًمؽ، سمٛمٕمٜمك إٟمظف يمااح يٜمٌٖمال ًمٚمرؾماقث اًمٙماريؿ

ٟمزدث آية ُمـ شمٚمؽ اػيات اًمٙمريٛمة اعمتٕمٚم٘مة سماإلرث أح يٌٞمٜمٝما سمٙمؾظ 

رح هلاؿ اعم٘مّماقد ُمٜمٝماا، ااا ديِما شمٗماصٞمٚمٝما ا غ ؾمٞمظء ؼهؾ سمٞمتاف

ح هل ك ىمقًماف اؿ أطمٙماج اإلرث سمٙمؾظ ومردقمف قمٛمامز سمٛم٘متْماديقوظ

نَزنْلَ )شمٕمامم: 
َ
آَولََػلَُىا ْآآإَِِلِْىا ْآآنُاّزَلآآَما آلِلَنا ِسآآِِلُبَاّيَآآإَِِلْاَ آاَّّلْكاّرَآآوَأ
 .(َيَتَفَكُّرونَآ
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