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 :عليه وآله وسلم( اهلل)صىلقال رسول اهلل

 

إّنام أختّوف عليكم رجاًل قرأ القرآن حتی إذا »

اإلسالم، اعتزل إىل  ءرؤي عليه هبجته وكان رد

ه ورماه ما شاء اهلل وخرج عىل جاره بسيف

 1.«بالرشك

 

                                                           
ـهٕ ٥ن   كخينـ جبنى ،صننى ٔ وئمنًاػه جلبقجؿ ٕؿوجه :٩ال ،188 – 187ً  ،1، د جلهيخمي جلقوجتؼ، هزمٜ. 1 ٔ 276، ً 2د ،ت٦نني

 ٔ.ريؼ جمًاػ ٕهؾج :و٩ال
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 کلمة املعهد

 عيـ عل٪ه هضْمٍؼ و آله جلْٖيبيى جلٖاهـيىٝل   جلله جلضمؼلْله ؿْب جلٞالميى و ٍْل 
ـجٓ ْو ئ ة و جلتمننک بٚنىجهـ ٥ني  جلنل٦ية هي يقِٝة تنلک ٕـي٨ جإل٥ ًْ جلکتناب و جلنن

ة هٞيناؿج  ف٥کاؿهنا و مٝمالهنا، و ا ًْ ٍٛ هنى  تزٞل ٥هن جلنل٤ للکتاب و جلن ّْ ينى ُتٖين٨ م
ٙىجهـ جلًَىً وئو كايت هٞاؿّة لألصکام جلبؼيهية و جلْنـوؿج  جلٞ٪لينة. ٥ي  جلتأويل

ة و٥ني  جلىجؿػة و هى هؾج جلم٨ًٖ ٥اْو جلنل٦ييى يضملىو جل٦َا  جلغبـية ًْ  جلکتناب و جلنن
ـهاجلتي  ي٦نل هًٞاهنا تٞنال  ٝلن   و منبضايه ورىػ مْٝنا  و رنىجؿس للنه ي٪تْي ٙاه

ّْ تاويٍل، ٥زٞلىج له رْل ىأيه يؼيى و ؿرليى و جلٚاهـّ  ، لکنى ١اينة هناوػوو م ٥ني  رها 
ؿوو هؾه جلمقجٝن بال٪ىل بأْيًا ا يٞـ ـْ مو ؿرلنه ئا  تٞال  كي٤ تکىو يؼجلله ٣جفهـ مْيهن يب

فٝمهنن هنؾج هنى ٥ي  ينتًؼوو ئليهجلؾّ  مْيًا يٞت٪ؼ بأْيه يْت٤َ بهکؾج موٍا٣. مْها جلؼليل
ٍٛ هى جلتأويل مو جلمزافمْو جلنل٤ جلَ ّْ يى هنؾج جلمزنال و كنايىج ٥ي  الش ٩ؼ ي٦ىج ورىػ م

ة. ًْ  يتمْنکىو بٚىجهـ جلکتاب و جلن
ئْو ػؿجمة و تضليل هؾج جلقٝن ي٦يا  و ئحباتا  يتْٖلب هزاا  آعـ، لکْى جلباصج جلکنـين 

کىو ٥هنن هؾه جلؼؿجمة باإلرابة ٝى هؾه جفمثلة: لماؽج ي٥ي  جفمتاؽ هـوجو علي٦ا  ٩ام
تخبت صْزينة م٥کناؿ جلننل٤ و جلتي  جلنل٤ و جمتًتاراتهن صْزة  ٝليًا؟ و ها هي جفػْلة

 م٥ٞالهن؟
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و جلينکـ جلزقينل لألمنتاؽ جلباصنج هإلن٤  ـو يت٪ْؼم هٞهؼ جلضْذ و جلقيناؿة بالت٪نؼي
و  السيم(   )عليهم  تمو يًٞمه بٖىل جلٞمـ لغؼهة هؼؿمة مهل جلبي تٞال  جلکتاب و ينأل جلله

ـجما  لٖالب جلض٨ْ و جلض٪ي٪ة.مو   يکىو هؾج جفحـ يب
يارة  معهد الحّج و الز

 فزع الکالم و المعارف
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ف مقدمة
ّ
 املؤل

 .جلٖاهـيى جلٖيبيى آله  وٝل هضمؼ ميؼياٝل   جلله  لوٍ جلٞالميى ؿب لله جلضمؼ
 ػٝنىة نن جٝالهينة وهًنابـ هاػينة جهکاييا  هى تمتل٬ بما ن للنل٦ية مْو  ٥يه ى٬ ا هما

ـج    ومناتل يملکنىو ا هى جلمنلميى همنى جلکخيـ بؼٝىتها جيغؼٛ و٩ؼ جل٦ْٞا ،ٝل   وتأحي
 منيکىو هينـوٝا  بهنؾه جلنؼٝىة جفػلة، وكل وجصؼ همى تأحـ ت٪يين  ينتٖيٞىو وا جلمٞـ٥ة

ػؿجمنية  هإمننا  هًنا٫ تکنىو مو جلمهننلنؾج هنى  ،ؼجؿ٫ ي٦ننهتإليناو جؿهابي ئو لن ي
، وتٞينؼ ٕنـس جإلمنالم ًٝها وتزيب ىبهاتهن وتبيى ه٢الٖاتهنٝل   بالـػ يُتًٞ وئٝالهية

 ٝى ح٪ا٥ة جل٤ًٞ وجلتٖـ٣. بٞيؼج   ي٪يا   ٍا٥يا  
وجفػلنة  ننتًؼج ٛ جلمىهؾج جلنبيل، و٩ؼ جؿتأيت تًاول هى٥ّي  وبضخًا جلتالي هى

 هنى هزمىٝنة ويضنىّ ئا كتابنا   جلننل٦ية للکتنب جل٪ناؿب يزؼ ٩لما ه٥ايْ  ل٦ية،نجلن
 ي٦ننه٥ني  جلٖمأييًنةإليزناػ  بهنا وينتؼل جلکتاب هإل٤ ٝليها يتکةجلتي  جلًَىً

ـج  وي٦ىك وهني جلَنضيش،  جلمنناؿ٥ني  هننميْ  لهن وليإكؼ لمؼؿمته يًتمىو همى جل٪
ـه لاللتضا٧ بمًهزه.  ػٝىة ل٢ي

وهنا هنى  ؟جلننل٦يىو ػجتمنا   يـورهناجلتني  ها هي هؾه جفػلة :هًا ُيٖـسجلؾّ  جلنإجل
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 وٍنـيضة ٍنضيضة مػلة جلنل٦ية متل٬ت هل ؟يلً٪ؼ جلٞلمي جلمىّىٝهيقجو ج٥ي  هى٩ٞها
 ت٦َنيلية، و٦٩نة مػلتهن م١لبٝل   مً٪٤ هؾه جفبضاث٥ي  ؟ٕـي٪تها باتباٛ جلمنلن تلقم

 .  عيـ لکل جلمى٨٥ وهى ٝليًا، به جلله ي٦تش هاٝل   حن هباييهن،ٝل   موا   هٞتمؼيى
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 املدخل

 يةالصلف معنى

 ينؼل مٍنل وجل٦ا  وجلالم جلنيىٕ مل٤،: جلل٢ة ه٪اييل هٞزن٥ي  ك٥اؿ جبى ٩الل٢ة: 
 1.ٔجلمت٪ؼهىو: جلنال٣ وجل٪ىم هْىج، جلؾيى جلنل٤ ؽل٬ هى ومب٨، ت٪ؼمٝل  

ـج١ننب و٩ننال ـػج ٥نني  جفٍنن٦هايي جل  :تٞننال  جللننه ٩ننال جلمت٪ننؼم،: جلنننل٤: جلم٦نن
{ًْْ ُْ َِا َثلًَْْشيَفاًْْفََجَػيْ ٌَ َََْْو ـج   مّ 56ٔ:جلقعـ٣ٕ {لِْْلِخِري : كنـين منل٤ ول٦الو هت٪ؼها   هٞتب

 ....وملى٣ ممال٣: رمٞه هت٪ؼهىو، آبا  مّ
م.. :وُمُلى٥ا   َمَل٦ا   َيٓنُل٤ُ  َمَل٤َ : مل٤ 2:جلٞـب لناو٥ي  ورا  اّل٤ُ . ت٪ؼَّ  ،جلمت٪ؼمُ : وجلنَّ
َل٤ُ  ّلي٤ُ  وجلنَّ ٓل٦َةُ  وجلنَّ ةُ : وجلنُّ َٝ اثلًَْْشايَفاًْْفجػيِااًْ}: ورنْل ْٝق  و٩ىله. جلمت٪ؼهىو جلزما ٌَ ْو
ـمُ  ،{لْلخريَ > ُمُل٦ا   :وُي٪ ـمَ  وهى ، هْ ٩ؼ َرٓمٞا   َمّ َمّلي٤ٍ  رمٜ ُمُل٦ا  : جلقراد ٩ال وُمَل٦ا  ٩ 

َبة َمّ ُمٓل٦ةٍ  رمٜ ٥هى ُمَل٦ا   ٓنّلي٤ُ . هْت ٩ؼ ُٝ ٪ؼين :وجلتَّ ـج  و٩ال >جلتَّ  رٞلًناهن ي٪ىل :جل٦
هنن :جلليج ،جآلّعـوو بهن ليتٞ٘ هت٪ْؼهيى مَل٦ا  

ُ
ن جف ـة َمهنام جلماّنية اّل٦ةُ جلنَّ  وُتٓزمنٜ جل٢ناب

 :ؽل٥٬ي  وَمييؼ >َمىجّل٤َ 
                                                           

 .هاػة مل٤ ،جلل٢ةهٞزن ه٪اييل  .1

 .158، ً 9، د هًٚىؿ ابى .2
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تتقرفُِػَ َوَٓؿتتْتََنـاها تتاَرفُؼتتُروُنَرفف 

َ

َْْؾؼا تتتاَرفُؼتتتروُنَرخل َقرفِتتتُػَـتتتذفؽَ

َ ٣ُ  وجل٪نىمُ .  هْن َمى َٕلبنا   َيُٖلنب َٕلَب  هخال َمَل٦ا   َيٓنُل٤ُ  َمَل٤َ  :جلزىهـى نالَّ  :جلنُّ
 .جلمت٪ْؼهىو

، وجإل٥تنا  جلٞلمينة للبضنىث جلؼجتمنة جللزًة جاٍٖالص   ًجلمٞ وّش: جٍٖالصا  
 علهي  سليل     اهلل )صليجلله ؿمىل ٍضابة هن: وجلنل٤ ،جلنل٤ئل   ينبة: جلنل٦ية :٪الىج٥

 ؿمنىل لهنن ىنهؼ جلنؾيى اهلل عيهم    )رضي   جفولن جلخالحنة جل٪ـوو مهل هى ىجلهؼ ومتمة
َرفتذهـَثتؿ،َهؾتقمؿَرفتذهـَثتؿَؿتريَـتاسرفَختر; :٩ىله٥ي  بالغيـ عله  سلل   اهلل )صليجلله

٥ني  مصمنؼ جإلهنام ؿوجه ،:صتفادْفَوهؿقـفَهؿقـفَأحد ؿَصفادةَْفبؼَأؿقرمَجيلءَثؿ،َهؾقمؿ
 .وهنلن وجلبغاؿّ هنًؼه

 مناؿوج جلنؾيى وهن، هًٞاه ت٪ؼم و٩ؼ، جلنل٤ئل   ينبة مل٦ي رمٜ: وجلنل٦يىو
 ٥کنايىج، بهمنا وجلٞمنل همائلي وجلؼٝىة وجلنًة جلکتاب جتباٛ هى جلنل٤ هًهادٝل  
 وآلنه هضمنؼ يبيًناٝلن   جللنه  وٍنل ،جلتى٥ي٨ وبالله. وجلزماٝة جلنًة مهل بؾل٬

 1.وملن وٍضبه
 هنائلن   جلؼٝىة: هي جلنل٦ية : جلؼٝىةجلؼٝىة جلنل٦ية، ٩الت جللزًة هًٞ ٥ي  مْهاو
 او،باصنن ومتبناٝهن اهلل عيهم    )رضي  ومٍنضابه علهي  سليل     اهلل )صيلي جلـمىل ٝليه كاو

 جلٞمنلٝل   ي٦نه رهاػ هٜ، مصنى هي بالتي وجلزؼجل، جلضنًة وجلمىٝٚة بالضکمة
 .ئليه يؼٝى بما

٥هنن جإلمنالم هنى عنالل ٥هنن جلَنضابة ٥ني  جلنل٦ية هي هًهذ مْو ينتًتذ هما ؽكـ 
جللنه ٝلينه وآلنه   لؿمىل جللنه ٍنئل   هن م٩ـب جلًاكفيْ وجلتابٞيى وجلنل٤ جلَالش له، 

 ٥هن جلًَىً جإلمالهية.ٝل   هنوملن وم٩ؼؿ هى ١يـ
                                                           

 .166و  165 ٌ، 2ٍ، د جلؼويو جلـفج٧ ٝبؼ بى مصمؼ وجإل٥تا ، جلٞلمية للبضىث جلؼجتمة جللزًة ى٥تاو. 1
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 محة عن الصلفيةـل

ـج ة جإلمالم هى عالل جلـرىٛ للکتاب وجلننًة ئل   ٥ـ٩ة تؾهبلنل٦ية هي ج   جمنتًاػج  ٩
  ه241  ٕ يؼ ئهاههن مصمؼ بنى صًبنلٝل   و٩ؼ بؼم  تتبلىؿ هؾه جلمؼؿمةجلنل٤، ئل  

ٖـي٪نة مهنل رؼينؼ هغنال٤ ل   جبنى صًبنل بمنؼة تبلنىؿ هنًهذ كالهن وبٞؼ هى، ٔ.٧
ـجٝا  ىنؼيؼة ىجلضنى جفىٞـ يؼ مب ٝل   جلضؼيج، وهى جلمًهذ جفىٞـّ ، وعاُ ٍ

 يىهًا هؾج.ئل   خل بهؾيى جلمًهزيىهٜ جل٦ـ٧ جإلمالهية، وا فجلت هؼؿمة مهل جلنًة تتم
ـة م١لب  ئْو  ٥ني  لهنن صًبنل بنالـ١ن هنى هغال٦تنه ابىتًنب ٝ٪اتؼ جلنل٦ية جلمٞاٍ

 .ْايا ٝؼيؼة٩
كخنـ هى  و٩ؼ كاو .٧ٔ  ه 728جبى صًبل را  جبى تيمية ٕ  وبٞؼ َٝـ   جلمتضمننيىم
لمنا وجرهنه هنى  مؿجػهاجلتي  م٥کاؿه بالَىؿةولن ينتٖٜ ييـ ، هذ جلنل٦يوجلمًٚـيى للمً

 وبى٥ناتهنيينـ بٞنِ تالهينؾه م٥کناؿه، وبٞؼ و٥اتنه ، و٩ته٥ي  جلٞلما ؿػوػ م٥ٞاٍل هى ٩بل 
 ٔ.٧  ه1226  ٕرنا  هضمنؼ بنى ٝبنؼجلىهاب مو ئلن   ٩ـوو ٝؼيؼةتل٬ جف٥کاؿ عبت 

هنن يزنؼ وهنا صىلهنا، و٥ي  ػة، عاٍةىفجلت هؾه جلمؼؿمة هىروها هى رؼيؼ،  ومصياها
 يضکنىهو٩ؼ ماٝؼهن جلؼٝن جل ميضا  جلٞالن،  ىت٥ي  ػٝىتهن جلٖـ٧ بْج   يضاولىو بيت

ـج   ـجكقٝل   كخي ـهىيهنا يکجلتني  وهنى ممنماتهن، ميضا  جلٞنالن  ىت٥ي  ئييا  راهٞا  وه
معينه ٝلن   ، و٩ؼ مٕل٨ هؾه جلتنمية ٝليهن مليماو بنى ٝبنؼجلىهاب، مٕل٪هنأجلىهابيةٕ

ـػْ ٥ي  صيى مل٤ كتابا   هضمؼ  .جلىهابيةٝل   جلـػ٥ي  ٨ جإللهيةٝليه ممماه: جلَىجٝ جل
ـهىو تنمية عَىههن لهن بالميبهة وجلمزننمة،   ىمنماتهن جفعنـموهنى كؾج٫ يک

ـها. جلضؼيج، مهل جفحـ، مهل جلمؼؿمة جلًَيةمهل  جلنل٦ية، يضبؾويهاجلتي   1و ١ي
                                                           

ينيظ جلهنا فجلنىج ي٦ٞلنىو، و٩نؼ رمنٜ كتنبهن و٩ؼ وجره ٝلما  جإلمالم هى هغتل٤ جل٦ـ٧ وجلمؾجهب جلؼٝىة جلنل٦ية جلىهابية و. 1
ـػْ ٥   هٞزن جلمإل٦ا  جإلمالهيةله هضمؼ ٝلي ٥  كتابه ٕٝبؼجل ـ٩ة جلىهابيةٔ وتزناوف ٝنؼػ  جل جلنؾيى ي٪ْنىج جل٦کنـ ٝل  جل٦

 وحمايماتة هإل٤.جلىهابي جل٤ 
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 ها يميق جلؼٝىة جلنل٦ية: مهْن  ئْو 
 1.جل٪ـآو٥ي  جيکاؿ جلمزاف. 1
ـجؿ جل٦َا  جإللهية .2 ـهاٝل   ئه  .ٙاه

ـج٥هن بهنؾج، وهنن يضناؿبىو ئل   بهن ىوهؾج مػ ينبة جلزنمية لله بالـ١ن هى ٝؼم جٝت
ا  ويتهمنىو ٥اٝنل ؽلن٬ بالينـ٫، وكنؾل٬ يمًٞنىو جلتىمل بافهىج  هى جفيبيا  وجفولي

 ـوو هى ي٦ٞل ؽل٬ هى جلمنلميى.جامت٢احة وجلتبـ٫ ويک٦ْ 
 هنى جفبـينا  جلًناك ٩تنل هنى ًٝنؼهن هنايٜ وا وجلتٖـ٣، بال٤ًٞ جلنل٦يىو ويمتاف

. السيم(   )عليهم  جلبينت مهنل ىيٞة هى كايىج ئؽج عاٍة مهؼج٥هن، تض٪ي٨ فرل وينا  م٦ٕال
 يملينه لمنا يغْٞىو جلتياؿ هؾج ٝلما  كباؿ ئْو  ئؽ وجل٦٪هية، جلنيامية مبابهم ٣جلتٖـ ولهؾج

 وج٩اهنة وجل٪تنل جلتک٦ينـ يَنىً هنى بکخيـ، هلِة  جإلمالهي جل٦٪ه مْو  كما جلنامة، ٝليهن
 ػينى ا وجلمًٖن٨ جلضنىجؿ ػينىهنى  ػيًًنا وفْو  يتىبىج، لن مم تابىج مىج  جلبِٞٝل   جلضؼ

 لنؼيًًا يًتمنىو همى للمنلميى ٥يها جلغيـ ؿجريا   جلبضىث هؾه تكتب ٥٪ؼ وجل٪مٜ جإلؿهاب
 2.عاٍة جلنل٦ية للؼٝىة يًتمىو وهمى جلضًي٤،

                                                           
ـة٥   يکاؿ جلى٩ىٛوافم هؾج جا. 1 ة، وٝلن  ه٪نىلتهن جلل٢ن٥ن   هٖبا  ٝؼيؼة، ٥ال٪ـآو يقل بل٢ة جلٞنـب، وجلمزناف هننتغؼم بکخن

ْ}: يؼيى لل٪ـآو هى ٩ىله تٞال ورىػ بت يخم افبايکاؿ جلمز ًٍ َْكِهاي َْ ٌِا َْتْْنِياٌوْ ِّ ِف
َْخيْ َْ ٌِ َْوْالْ ِّ ْيََديْ َْبْْيِ َْ ٌِ ْاْْلاِظُوْ ِّ تِي

ْ
الْيَأ

ْٔمََْْورِيَوْ}ويلقم جل٪ىل مو جلله يًن  ٔ. ٥42َلت، ٕ {ََحِيدٍْ ًْْْاْْلَ اَُْنَصاُز ٍَ ًَْْْن ًْْْىَِلاءْنَِصيُخ ٌُِس ْٔ َذاْيَ َوازَُْْْ
ْ
أ ٌَ ااْالَّاارًَُْْْْو ٌَ َْو

َْىَُسً ٌََِّْْ ي اِِصِ
ْ} للؾل هى عالل ٩ىله تٞال :يخبت ورىػ رًاٍس وٝليه م 34ٔ: ٕجلزاحية {َُّ ََ ٌِا ْ  ِّ ْاُّل ََ ٍاَْجِاا ُٓ َ َوْاْخِفْضْل
ـج ، ٕ {الرََّْحَثِْ  ٔ.24جإلم

ىجت٦هن وٝل  هنؼى ٩نـوو ٝؼينؼة جلمنلميى بزميٜ ٕ هؾه جف٥کاؿ، ولکى يًب٢ي جل٪ىل ئْو هًا٩ية هؾج جلکتاب جلهؼ٣ ٥  ليل . 2
ـكىو  وينت٢يخىو بالَالضيى، وهؾج جرماٛ، وجفهنة ا تزتمنٜ ٝلن  بأوليا  جلله كايىج يقوؿوو جل٪بىؿ ويتىملىو بافهىج  ويتب

ـة جلمنلميى ٝل  هؾج جلًضى، ئل  مو را  جبى تيمية وصاؿب هؾه جفهىؿ، وا٩نت ػٝىتنه ؿوجرنا   ٥ن   ّالل، و٩ؼ جمتمـ  مي
ـػيا ٥َىا  جلَٞـ جلض  تاب ٕوؿكبت جلن٦يًةٔ، صىل جلنل٦ية.ك٥   ٝؼيؼة ؼيج همى يًتمىو لمؼؿمته، و٩ؼ م٥
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 قسوي القسون خير :ألاول  الحديث

ـجو ٝى جلبغاؿّ معـد َرفتذهـَثتؿَؿتريَأنتتلَخر;: جلله ؿمىل ٩ال: ٩ال صَيى بى ٝم

1َ.«...هؾقمؿَرفذهـَثؿَهؾقمؿ

يلىيهن  جلؾيى حن جلَضابة ٥ْاتل باب جلَضابة، ٥ْاتل كتاب هنلن، ٍضيش و٥ي
َثتؿَهؾتقمؿ،َرفذهـَثؿَؿري،َرفـاسَخر; :٩ال عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي ٝى ٝبؼجلله ٝى

 2:.هؾقمؿَرفذهـ

 المغتذلُو بالحذيج
 و ٩ؼ جمتؼْل بهؾج جلضؼيج:

ـجٓ وهنى كتبنه بنه ومينقل ؿمنله، بنه بٞج ها جلله ػيى وئيما;: ٩ال صيج تيمية، جبى ن1  جلَن
 3:.جفهة وم٥ْل جل٪ـوو عيـ  سلل  عله  اهلل )صليجلله ؿمىل مٍضاب ٕـي٪ة وهى جلمنت٪ين،

ـه بٞؼ ٩ال، جل٪ين جبى ن2  جل٪نـوو عينـ مْو  عله  سلل   اهلل )صليجلًب  ٥أعبـ;: للضؼيج ؽك
ـيه  4:.جلغيـ مبىجب هى باب كلي ٥ ت٪ؼيمهن ي٪تْي وؽل٬ هٖل٪ا   ٩

                                                           
 .189، ً 4جلًبي، د  مٍضاب ٥ْاتل باب جلمًا٩ب، كتاب. 1

 .184، ً 7ٍضيش هنلن، د . 2

، جلننًة دهًهنا >هى جلکتناب ي٦ننه 49، 12ًد  و 264، ً 4، د ٥ي بالضؼيج وجمتؼل ،85 ، 3ًى، د جل٦تاو هزمىٝة. 3
 .35، ً 2د 

 .136، ً 4، د جلمى٩ٞيى ئٝالم. 4
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 عينـ ٝلينه كناو هنا هنى ىنبهة وا ٥ينه ىن٬ْ  اجلؾّ  جلض٨ْ  ومْو ;: ٩ال ،جليىكاي  ن3
 1.:يلىيهن جلؾيى حن يلىيهن جلؾيى حن جل٪ـوو،

 المشو هعًى

ـه،٥ي  جعتل٤ جلٞلما   ىنـصه٥ني  ٩ال، هًٞاه٥ي  جاعتال٣ جلًىوّ ؽكـ مو ٥بٞؼ ت٦ني
ـينه مْو  ضيشوجلَن; :84 ً ،16د ،هننلنٝل    وجلخناي  جلَنضابة علهي  سليل     اهلل )صيلي ٩

 .:تابٞىهن وجلخالج جلتابٞىو
 مْو ٝلن   ينؼْل  هنا هننلن ًٝنؼ بنـ بى ٝبؼجلله صؼيج٥ي  و٩ٜ و٩ؼ; 2:صزـ جبى و٩ال

 .:جلميهىؿ وهى هاتة جل٪ـو
 مناتـٝل   جلمؾكىؿة جلخالحة جل٪ـووم٥ْلية ٥ي  جإال٧ جلضؼيج يٌٝل   جلمالص٘

 و٥يهنا جلنناب٪ة جلَٞنىؿ ماتـٝل   هخال جلتابٞيى مو جلَضابة َٝـ ي٦ْل ي٥٤ک جل٪ـوو،
ـهن جلٞقم مولي هى ميبيا   ٖوجلَالضيى؟ وجلَؼي٪يى جلـمل هى و١ي

 هعاسظت يصُص

ٝلن   جل٪نـوو تلن٥٬ني  جلًناك م٥ْنلية جلمؾكىؿ جلضؼيج هى جلٞلما هٞٚن  جمتًبٔ
ـهن، ـجػ مو جلمزمنىٛئلن   لًنبةبا جف٥ْلية هؾه هل لکى; ٩:3ال صزـ جبىلکْى  ١ي  ،جف٥ن

 .:جلزمهىؿ يضا جلخايي  وئل بضج هضل
ـة، مصاػيج و ٩ـآيية آيا  تٞاؿّه جلضؼيجهؾج   ًٙني هٜ ٩ٖٞي يٌ تٞاؿُ وئؽج كخي

ْةَِلا}: تٞال  ٩ال .جل٪ٖٞي ٩ُؼم ُ ِِتْاَّللَّ
ْ
َْٔفْيَأ ْفََص ِّ ِْديِِ َْ َْخ ًْ ُِْس ٌِ ْ ْيَْرحَدَّ َْ ٌَ ٔاْ ُِ ٌَ ْآ ََ ي ِ اْاَُّّ َٓ حل

َ
ٍْٔمْياْأ

                                                           
 جبنى>  73، ً 3 ، دوجلًضنل وجفهنىج  جلملنل٥   جل٦َل٥   صقم جبى بالضؼيج وجمتؼل> 5، ً جلنل٤ هؾجهب٥   جلتض٤. 1

ـهن 469 ٔ، ًجلٖضاوية جلٞ٪يؼة ىـسٕ ٥ي جلض٦ًي جلٞق مبي  .جلکخيـ و١ي

 .4، ً 7 د ،جلباؿّ . ٥تش2

 ب٨.هَؼؿ جلنا. 3
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ِذىَّثٍْ
َ
ْأ ُّ َْوُُْيِتلَُٔ ًْ ُٓ ةٍْىلعُُْْيِتل ِغزَّ

َ
ٌَِِِْيْأ ْؤ ٍُ ْ ُِْدونَْىلعْْال ُُْيا ََ اَثْيفْْاىْاكفِِري ٌَ ْٔ َ َِْوْالََْياافَُٔنْل َشبِيِوْاَّللَّ

ًٌْ ْواِشٌعَْغيِي ُ ْيَشاُءَْوْاَّللَّ َْ ٌَ ْ ِّ ِْيُْؤتِي ْذلَِمْفَْضُوْاَّللَّ ًٍ ِ  .(45)المائدة،  {الئ
ـهن، ٩بل للَضابة عٖاب ٥هؾج ٥ني  هنًهن م٥ْنلهنى هنن  ورنىػٝل   يؼل وهى ١ي

مولث٬ جلؾيى كايىج هإهًيى، كمنا ل بهى ٩رىجف جاؿتؼجػ ٝل   ، وهى يٌ يؼْل اص٪ة َٝىؿ
 .ٝليه جلنيا٧ جل٪ـآيي يؼْل 

ًْْ}: تٞال  و٩ال ثاىَُس ٌْ
َ
ٔاْأ ْالْيَُسُُٔ ًَّ ُْث ًْ ُك ٌاًَْدْْيَ ْٔ ْٔاْيَْصتَْتِدِّْْكَ ىَّ َٔ  (83 :محمد) {َوْإِْنَْتَخ

 .جلَضابة هى م٥ْل هن هىيخبت ورىػ  ٍـيش يٌ وهى
 هنٜ ويت٦ن٨ ٍـيضة هٞاؿّة جلضؼيج هؾج يٞاؿُ وبْٞها ٝؼيؼة ٥ه  جفصاػيج مها

 .بالَضبة وليل جلَالش بالٞمل جل٦ْل مْو ٥ي  جإلمالم ؿوس
ََٓردطترَنثتؾَأنتتلَنثتؾَإن;: ٩نال عله  سليل    اهلل )صليجلله ؿمىل ٝى هال٬ بى ميل ٝى

 1:.آخرهَأوَخرَأوففَيهدر
َأمَخترَأوفتفَيهدرََٓردطرَنثؾَأنتلَنثؾ; :بضؼيج جلبـ ٝبؼ جبى وجصتذ 2صزـ جبى ٩ال

ـت٪ي ٩ؼ ٕـ٧ له صنى صؼيج وهى «رخره  .جلَضةئل   بها ي
ـجيني وجلبنقجف مصمؼ ؿوجه; :3يجلهيخم و٩ال  ١ينـ جلَنضيش ؿرنال جلبنقجف وؿرنال وجلٖب
 .:يْـ ا عال٣ ٝبيؼو٥ي  ح٪تاو وهما ١ـجف مليماو بى وٝبيؼ ٩قٝة بى جلضنى

 4.جلن٪ا٣ صنى جلمض٪٨ جلضؼيج وٍضْش 
ـه، مم عيـ موله ّيؼؿ ا جلمٖـ هخل  سلل  سآل  عله  اهلل )صلي مهته٥ضال   ٩نـو كناو ولى آع

                                                           
، جفومننٔ جلمٞزننن> 2869: ؿ٩ننن صننؼيج جفهخننال، كتنناب جلتـهننؾّ مننًى> 319، ً 4 د و 132، ً 3، د جصمننؼ هنننًؼ. 1

ـجيي ، جلمىٍنلي يٞلن  مبني هننًؼ> 92، ً جلٖيالنني ػجوػ بنى منليماو، جلٖيالنني ػجوػ مبي هنًؼ> 231، ً 4، د جلٖب
 .16، ً 43، د ٝناكـ جبى، ػهي٨ هؼيًة تاؿيظ> 292، ً 1، د جل٦اٍل جلمضؼث> 143، ً 8د

 .5ً  ،7، د جلباؿّ ٥تش .2
 .68ً  ،12، د جلقوجتؼ هزمٜ. 3
 .214ً  ،جلٖضاوية جلٞ٪يؼة ىـس ضيش. 4ٍ
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ـهن ٩ـو هى م٥ْل جلَضابة َنثتؾَإنَّ; صؼيج٥ي  عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي ؽل٬ لبيى ١ي

 :...ردطرَنثؾَلأنت
كيؼ جلتالي جلضؼيج و٥ي  ٩نال; :رمٞنة مبني صؼيج هى مصمؼ ىؿو :ئليه يؾهب لما تأ

ـجس بى ٝبيؼة مبى وهًٞا عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل هٜ ت٢ؼيًا َرهللَرشتقلَهتا :٥٪نال ٩ال جلز

َوملَيبَهمنـتقنَبعتدـؿَنتـَهؽقكتقنَؿقمَكعؿَ:ؿالَنعؽَوجا دكاَنعؽَأشؾؿـاَنـاَخرَأحدَ ؾ

 1:.هروي
 ؟هًنا عينـ مصنؼ هنل جلله ؿمىل يا ٩لًا :٩ال ،ٍضبة له وكايت رمٞة مبي يجصؼ وهى

َهترويَوملَيبَوهمنـتقنَؾقتفَبتاَهمنـتقنَفتقحغَبغَـتاباًََؾقجدونَبعدـؿَنـَجيقئقنَؿقم; :٩ال

 :.نـؽؿَخرَؾفؿَبفَوهعؿؾقنَبفَجئتَباَوهصدؿقن
 ٝنى ينا٥ٜ ٝنى هنـفو٧ ٝنى ؿبيٞنة بنى صمقة ؿوجه جلضؼيج وهؾج;: جلبـ ٝبؼ جبى ٩ال
 2.:ح٪ا  وكلهن رمٞة مبي ٝى ربيـ بى ٍالش

ـجيني ييٞلن ومبنى مصمنؼ ؿوجه 3جلقوجتنؼ هزم٥ٜي  جلهيخم  ٩ال  ومصنؼ ،بأمناييؼ وجلٖب
 .ح٪ا  ؿراله مصمؼ مماييؼ

 4.جلباؿّ ٥تش٥ي  صزـ جبى وصنًه
 هنى عينـ هنى هنى مهته آعـ٥ي  مْو  عله  سآل  سلل   اهلل )صليمعبـ ٥٪ؼ;: جلبـ ٝبؼ جبى ٩الو

 5.:ٍضبه هى بِٞ
س  ٥الًٌ ـْ  ممنلمىج جلنؾيى جللنه ؿمنىل ٍنضابة هنى وم٥ْنل عينـ هن هى بىرىػيَ

                                                           
 .126ً  ،4، د هنًؼ مصمؼ. 1

، جلنؼجؿهي منًى >جلنؾهبي وكنؾج وٍنضضه، 86و  85 ٌ، 4ٍ، د جلمنتؼؿ٫،  وؿوّ ٥ي 189 ن187 ٌ، 1ٍ، د جامتؾكاؿ. 2
 .328، ً 2د 

 .66، ً 12 د. 3
 .6 و 5، ً 7 د. 4
 .172، ً 2 جامتؾكاؿ،. 5
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ـة هىجٝتبـوه جلؾّ  ٝبيؼة مبي هى م٥ْل هن هى ورىػٝل   يًٌ بل هٞه، وراهؼوج  جلٞين
 ٖبالزًة جلمبيـيى
َأصتحا َختق َرصتتدَدتا:َؿالَكػرَبـَجبرَبـَرفرمحـَظبدَظـ;: ٍـيش آعـ يٌ وهؾج

:َوشتؾؿَظؾقتفَرهللَصتذَرفـبتلَؿتالَ،نمْتةَهتقمَزهتدَنعَأصقبَنـظذََعله  سلل   اهلل )صليرفـبل

َأكتاَأنتةَرهللَخيتزيَوفتـَ(نترر َثالث)َخرَأوَدثؾؽؿَؿإّمََأؿقرناًََرٕنةَ ذهَنـَردفقحَفقدرــ»

«.آخر اَوردفقحَأوهلا
1
َ

ـج  حنالث ؽلن٬ وؽكنـ هنًهن، عينـ مو جلَنضابة هخنل جلمنيش ٥أٍضاب كينؼ هن  ج  تأ
 .عيـ ميهن عله  سآل  سلل   اهلل )صليل٪ىله

َشتبعَكوضقبَيب،َؾآنـَرآيَدـَكضقب;: ٩ال عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًب  مْو  مهاهة مب  وٝى

 2:.يبَوآنـَهريَملَدـَنرر 
َؾؼتالَجاففتاًََ سآلي   علهي   اهلل صيلي )رفـبتلَنتعَــت :٩ال ٝمـ ٝى وٍضضه جلضاكنوؿوى 

َرهللَرشتقلَهتاَ:ؿتافقر«.َ؟رهاكتاَأؾضتؾَرٓهتانَأ تؾَريَأْتدرون»َ: سآلي   ه عل اهلل )صليرهللَرشقل

َبتؾَ،هبتاَأكتزهلؿرفتتلََردـزفةَرهللَأكزهلؿَوؿدَهؿـعفؿَوناَهلؿَذفؽَوحيّؼََـذفؽَ ؿ»َ:ؿالَ،ردالئؽة

َ تؿ; :ؿتالَ؟ورفرشتافةَبتافـبقةَْعتاػَرهللَأـترنفؿَرفتذهـَؾإكبقاءَرهللَرشقلَهاَ:ؿافقرَ،«ؽر ؿ

َ:ؿؾـتاَؿتالَ،«ؽتر ؿَبؾَ،هباَأكزهلؿرفتلََردـزفةَرهللَأكزهلؿَوؿدَهؿـعفؿَوناَذفؽَهلؿَوحيّؼََ،ـذفؽ

َهترويَوملَيبَؾقمنـتقنَرفرجتالَأصتال يفََبعتدَنتـَهتلْقنَأؿقرم»َ:ؿالَرهلل؟َرشقلَهاَ ؿَؾؿـ

 3«.رهاكاًََرٓهانَأ ؾَأؾضؾَؾفمٓءَؾقفَباَؾقعؿؾقنَردعؾؼَرفقرقَوجيدون
َو تؿَأصتحايبَهتمنـََٓـقػ» :٩ال ؟جلله ؿمىل يا ٥أٍضاب٬ :٩الىججيي جلٖبـ ؿوجية و٥ي

                                                           
 يينل٥ن   جلينىكايي و >5، ً 7، د جلبناؿّ ٥نتش٥ن   صزنـ جبنى وصننًه >567، ً 4، د جلکنى٥ي ىيبة مبي جبى ،جلم٤ًَ. 1

 .229، ً 9، د جفوٕاؿ

 .1241 جلضؼيج ؿ٩ن ،244، ً 3، د جفلبايي، جلَضيضة جفصاػيج ملنلة. 2

 .147، ً 1، د يٞل  مبي هنًؼ> جلقوجتؼ هزم٥ٜ   جلهيخمي وصنًه> 86 و 85، ٌٍ 4، د جلمنتؼؿ٫. 3
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ََؿقمَإهاكاًََرفـاسَأظجبَوفؽـَ،هرونَناَهرون َوهصتدؿقيَهرويَوملَيبَهمنـقنَبعديَنـجيقمون

 1«.إخقريَأوفئؽَ،هرويَومل
ـهن، هى ئيمايا   م٥ْل جلَضابة ٥ليل  مٍنالب٥ني  م٩نىجمجف٥ْنل ئيماينا  هنن  بل ١ي

 جل٪نـوو عينـ صؼيج  هًٞ لً٪ِ كا٣ٍ  وصؼه وهؾج يـوه، ولن  بالم٦َٖ هًىويإ جلـرال
 .  جلزمهىؿ تبًاهجلؾّ 

 بنى فينؼ ٝى جبى ٝناكـ ىو٩ؼ كاو صؾي٦ة ي٢بٔ جلتابٞيى ئؽ آهًىج بالًبي ولن يل٪ىه، ؿو
 ؿمنىل ٍنضبتکن جللنهئلن   يينکى :لضؾي٦نة ٩نال ؿرال   مْو  جلغٖاب بى ٝمـ  هىل مملن

ـه ولنن وؿميتمىه يؼؿكه ولن مػؿكتمىه کنيْ مو سلل  عله   اهلل )صليجلله  ويضنى :صؾي٦نة ٥٪نالٖ ين
 كين٤ مػؿكتنه لنى معني جبنى يا تؼؿّ لى وجلله تـوه ولن به ئيمايکن ورْل ْٝق  جللهئل   ييکى
ـة بناؿػة ليلنة٥ي  جلغًؼ٧ ليلة عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل هٜ ؿميتًا ل٪ؼ ،يکىو  و٩نؼ هٖين

َهتذ بَرجتؾَنتـ; :علهي  سليل     اهلل )صيلي جلله ؿمىل ٥٪ال بالٞـّة ومٍضابه م٦ياو مبى يقل

َرهللَجعؾتفَرفؼتقمَظؾؿَفـاَؾقعؾؿَهذ بَرجؾَنـ; :٩ال حن «؟رجلـةَرهللَأدخؾفَرفؼقمَظؾؿَفـاَؾقعؾؿ

َفـتاَؾتقعؾؿَهذ بَرجؾَنـ; :٥٪ال .مصؼ اهًْ  ٩ام ها ٥ىجلله ،«؟رفؼقانةَهقمَرجلـةيفََإبرر قؿَرؾقؼ

 جللنه ؿمنىل يا :مبىبکـ ٥٪ال ،مصؼ هًا ٩ام ها ٥ىجلله ،:؟رفؼقانةَهقمَرؾقؼلَرهللَجعؾفَرفؼقمَظؾؿ
 :٥٪لنت ،:حذهػةَها; :عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل ٥٪ال ،وجلله ػوي٬ :٥٪لت ،صؾي٦ة ئبٞج
  معين ولکنى م٩تل مو لي ها وجلله :٥٪لت ؟:ذر بَأكتَ ؾ; :٥٪ال ،ومهي ميت بأبي لبي٬

ـيي :٥٪لت ،:مرسَْفـَؽإكَّ :٥٪ال ،مؤمـ مو  2ىثت. ها جلله ؿمىل يا ه
 هضمنؼ مٍنضابٝبؼجللنه  ًٝنؼ ؽكنـوج :٩نال يقيؼ بى ٝبؼجلـصمى ىٝ جلضاكنوؿوى 

 ا ّوجلنؾ ،ؿآه لمنى ًنا  بيْ  كناو هضمؼ هـم ْو ئٝبؼجلله  ٥٪ال :٩ال ،وجيمايهن  سآل  عله  اهلل )صلي
                                                           

 .69و  68ٌ ٍ، 12، د جلکبيـ جلمٞزن. 1

 .444، ً 23، د ػهي٨ هؼيًة تاؿيظ. 2
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ـه لهئ ـم حن ،ب٢يٍب  يماٍو ئ هى م٥ْل هإهى آهى ها ١ي ِْْالً) :٩ ِّْذل ئلن   (َمْاىِْهخاُبْالَْرْيَبْذِيا
َُِٔنْةِاىَْغْيِبْ) تٞال  ٩ىله ٌِ  1.(يُْؤ

 .  جل٪ـآو هٜيْت٨٦  بما جلمنألة لًا يىّش هنٞىػ بىٝبؼجلله  ٥هؾج
ـة مبي ٝى هنلن ٍضيش و٥ي ـة  تنم عله  سليل    اهلل )صليجلله ؿمىل ْو م هـي  :٥٪نال جلم٪بن

 ،:إخقركـتاَرأهـتاَؿتدَاّكتأَودد َ،ٓحؼتقنَبؽؿَرهللَصاءَإنَاكَّإوَ،نمنـغَؿقمَدررَظؾقؽؿَرففالم;
 2:.بعدَهلْقرَملَرفذهـَخقركـاإوَأصحايبَأكتؿ; :٩ال ؟ٖجلله ؿمىل يا جعىجي٬ لنًا مو :٩الىج

جلتني  جلَنضبة ٍن٦ة هنى م٥ْنل ةجفعنْى  ٍن٦ة مْو ٥ي  ى٬ْ  وا بٞؼ، يأتىج لن ٥اعىجيه
 .لهن رٞلها

ـة ومصاػيج آيا  هًا٫ ،ئؽو  جهکايينة ج٥تـّنًا ولنى جل٪نـوو، عينـ صؼيج تٞاؿُ كخي
 همنا ٝـّنتهما جللتناو جآليتناو  ٥تب٪ن جل٪ـوو، عيـ وصؼيج جفصاػيج بِٞ بيى جلزمٜ

 . جل٪ـوو عيـ صؼيج ين٪ٔ وٝليه جلخبى ، ٩ٖٞي جل٪ـآيي جلًٌ فْو  ،وي٪ؼههما جل٦يَل
ـْ  ٝبؼ جبى ؽكـ ل٪ؼ    و،جل٪ـو عيـ صؼيج ٝاؿّىج ٩ؼ جلٞلما  هىجفرال   بِٞ مْو  جلب
َ«ؿتريَرفـتاسَختر; :علهي  سليل     اهلل )صلي٩ىله جلٞلما  هى ةجلزلْ  بِٞ ٝاؿُ و٩ؼ: ٩ال

 3:.ظؿؾفَوحفـَظؿرهَضالَنـَرفـاسَخر»َ:السم(  )عله بؼقفف
ـْ  ٝبؼ جبى وليت  ٩نؼين عنال٣ ورىػ لًا يکي٤ ٥کالهه ٖجلٞلما  هإا  ممما  ؽكـ جلب

 .  جلضؼيج هؾج صىل
ـة هنٜ جلله ػيىٝل   وجلخبا  ن ؿؤيته ٝؼم هٜ ن ًبيبال جإليماو مْو ٥ي  ى٬ْ  ا  جل٦نتى كخن

ـٍ  م٥ْل هى جفٝؼج  وتکالب  ٥کناو ،ٝينًهن بأم جلمٞزقج  ؿموج جلؾيى مولث٬ ئيماو هىبکخي
                                                           

، 1، د صناتن مبني جبنى ت٦نيـ وؿجرٜ :يغـراه ولن جلييغيى ىـٓ ٝل  ٍضيش صؼيج هؾج; :و٩ال 262، ً 2، د جلمنتؼؿ٫. 1
ـه جاٝتماػ ٝل  مٍش جفماييؼ.٥   جلتقم جبى مبي صاتنو٩ؼ  >36ً   .44، ً 1، د كخيـ جبى ت٦نيـ ت٦ني

 .151و  152ٌ ٍ، 1، د ٍضيش هنلن. 2
ـهيب جلتـ١يب ٍضيش ٥ي جفلبايي ٍضضه، وجلضؼيج جلمؾكىؿ >252، ً 22، د جلتمهيؼ. 3  .3364: جلضؼيج ؿ٩ن، وجلت
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ـتهن ويقيل ميىجؿه ينت٪بلىو بيًهن،  جلم٦َٖ ورىػ يک٦يهن  .  صي
 هنإهًيى ميناكٝلن   نن ج٩تـ٥نىه همنا بنالـ١ن نن هإا  ي٦ْل مو جارضا٣ هى مليل

 ٖ  جلزمـ؟ٝل   هن٪بْك ػيًهنٝل   ٩ابْيى

   الحذيج عمك في

ـِ كخ جؿتؼ عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًب  و٥اة بٞؼ ـة بنى هال٬ و٩تل جلًاك، هى ي  و٩ىهنه ينىي
 ٝخمناو بنيى ٥تًنةصنؼحت ، جلغٖناب بى ٝمـ ج١تيال تن جل٪ـو هؾجو٥ي  ،جلمنلميىبىجمٖة 

 ٕات٦نة يکخنتصتن   بنافهـ السيم(   )علهي     ٝلن ٩ام وئ وها. بأيؼيهن ٩تلهئل   مػ  وجلَضابة
ـ٩ت ـجبة جلزمل صـب٥ي  ٥٪تل. آعـوو و٩نٔ ىمعـ وه  عينـ٥ني  نن ي٦نل ملن٤ حالحنيى ٩
ـجبة ٦ٍيى٥ي  و٩تل ٖن جل٪ـوو  ٥٪تنل جلًهنـوجو كاينت حن ٖن جل٪ـوو عيـ٥ي  ن ي٦ل مل٤ هاتة ٩
 ٖٖبال٦ْل لهن جلميهىػ جل٪ـو مهل بيى جلضـوب هؾه وكل ٖن جل٪ـوو عيـ٥ي  ن ٥يها جآلا٣

 و٩تنل السيم(   )علهي  جلضنى جبًه نوُم ، السم(  )عله ٕالب مب  بى ٝلي ٩تل جل٪ـو هؾجو٥ي 
 عينـ٥ني  كناو جلمتنؼ٨٥ جلينـ هنؾج وكنل. هٞاوينة يؼٝل   جفرال  جلَضابة هى جلٞؼيؼ
 ومهنل ( السم )عله جلضنيى ٩تل وهي ما،  جلٞٚم جلمَيبة كايت جل٪ـوو عيـو٥ي  ٖٖجل٪ـوو

ـْ  ْو ئصت  ، كـبال ٥ي  بيته  ٥کناوٖ ٖجلمقٝىهنةجف٥ْلية  هؾه هى يَيبٝل   صَلىج ّٜجل
ـه٥ي  مهما   جلضنيى ؿّيٜ يَيب  هنى ؿهنشٝلن   جلضننيى ؿمكصمنل  ؽلن٬ بٞؼ. يض
 .  جليامئل   كـبال 
 جلضننيى، بنى ٝل ٝل   ػعلت: ٩المْيه  جلمًهالئل   بنًؼه مٞؼ جبى ٕب٪ا ٥ي  ُّؿو
 ا هخل٬، جلمَـ مهل هى ىيغا   ىمؿ كًت ها;: ٥٪ال جلله؟ مٍلض٬ مٍبضت كي٤ :٥٪لت
 بًن  بمًقلنة ٩ىهًنا٥ني  مٍنبضًا >معبـ٫ ٥أيا تٞلن مو تؼؿ لن ئؽ ٥أها مٍبضًا، كي٤ يؼؿى

ـجتيل  ىنيغًا ومٍنبش يننا هن، ويننتضيىو مبًنا هن ينؾبضىو كايىج ئؽٖٖ ٥ـٝىو آل٥ي  ئم
 جل٦ْنل لها مْو  تْٞؼ  ٩ـيو ومٍبضت جلمًابـ،  ٝل مبه مو بيتمه ٝؼويائل   يت٪ـب وميؼيا
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ـْ هُ  جلٞـب ومٍبضت به، ئا ٥ْل لها يْٞؼ  ا هًها هضمؼج   فْو  جلٞـبٝل    بنؾل٬، لهنن ة٪
ٝل   جل٦ْل لها مْو  ٩ـيو وٍؼ٩ت جلٞزن،ٝل   جل٦ْل لها مْو  ٍؼ٩ت جلٞـب كايت ٥لثى

ن هضمؼج   ْو ف ٩ـيوٝل   جل٦ْل جلبيت مهل لًا ئْو  هًها، هضمؼج   فْو  جلٞـب ًْ  ٥أٍنبضىج ا،ه
 1:.مٍبضًا كي٤ تٞلن لن ئؽج مٍبضًا ٥هکؾج ،ا  صْ٪  لًا يأعؾوو وا ًابضْ٪  يأعؾوو
 جمنتبيضت٥يهنا و. ىممناؿ جلـمالة وهىّٜ جلًبىة بيت ينا عيـ جل٪ـوو مٍبضت و٥ي 

 بًنا  هنى بکـ مل٤ وج٥تْت، يقيؼ لزيو ميام حالحة  سلل  سآل  عله  اهلل يصل) جلـمىل هؼيًة
 ؿمينت ٥هنل. هنؼهتصت   بالمًزًي٨ جلکٞبة وّـبت، وجلييىط جف٦ٕال بشؽُ وٖ جلَضابة

ـْ  هؾج هخل  ٖجل٪ـوو؟ عيـ٥ي  جلي
 لًنايًب٢ن   هنل مم ٖهنسك؟ هنى ٥يهنا هنا بکنْل  جل٪ـوو تل٬ تٞٚين اهًْ  جلمٖلىب ٥هل
 ٥ٖٞلىه؟ ها وبکْل  جل٪ـوو تل٬ بأهل جا٩تؼج 

 مػؿ٫ ؿرنال   مْو  لنىو جفول ب٪ىلنه: ابي مينل بنى هالن٬ صنال جل٪نـويىّش لًا جلَنض
. جامالم هى ٝـ٣ ها جليىم بٞج حن جفول جلنل٤  2ىيثا 

 ٥ٖکي٤ يکىو صال جل٪ـو جلخايي وجلخالج؟
ـة مبامْو  وبل٢ًي: هال٬ و٩ال ْاإِذاْجااَءَُْْ ا}  تلن هـين ُُ َِْوْاىَْفاْخ يْاَجْالَّااَسْْ*ُرْاَّللَّ

َ
َوَْرأ

ٔاجيفْْيَْدُخئُنَْ ْف
َ
ِْأ ْاَّللَّ َِ  ػينًهن هنى جليىم ليغـرىو جلًاكمْو  بيؼه يي٦ن ّوجلؾ :٥٪ال {اًِْدي

 3.م٥ىجرا   ٥يه ػعلىج كما م٥ىجرا  
ـجتى هٖٞينا  عنالل هنى ٥همنه هنى بؼ ٥ال جلضؼيج، ٍضة ج٥تـًّا لىو  ٝؼينؼة، و٩ن

 . بْٞها ت٦نـ وجلًَىً
                                                           

 .113، ً 5، د جلٖب٪ا  جلکبـى. 1
 .26، ً 1، د لليإبي، امجاٝتَ. 2

 يزنؼ ٝلمنا  جلًزؼينة، جفرىبنة٥ن   جلننًية جلنؼؿؿ جلىهناب، ٝبؼ بى هضمؼ ،322ً  ،جلتىصيؼ تاؿ٫ ك٦ـ٥   جلمنت٦يؼ ه٦يؼ. 3
 .439، ً 9، د جفٝالم
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ـْ  ٝبؼ وابى  وجللنه نن ًٝنؼى يَنش ّوجلؾ :٩ال صيج، جلمىؿػ هؾج٥ي  لٖي٤ كالم جلب
 بالنؼاتل جلغَنىً وهًٞناه جلٞمنىمٝلن   عنـد همْين «ؿتريَرفـاسَخر» ٩ىله٥ي  ن نمٝل

ـيهمْو ٥ي  جلىجّضة ـجؿ جفعياؿ ٥يهمْو  كما وجل٦زاؿ جلک٦اؿ ٥يه ن مٝلن وجلله ن ٩  وكناو ،وجفىن
ـْ  وجلقياة ا٧وجل٦ْن  جلمًا٥٪ىو ٥يه  وجل٦ْنال  وجلينهؼج  جلَنؼي٪ىو ٥ينه كناو كمنا ،ج٧وجلنن

 عينـ مّ «ؿتريَرفـاسَخر; ن جلنالم ٝليه ن ٩ىلهمْو  ًٝؼيا كله هؾجٝل    ٥ًالمٞ >وجلٞلما 
ـي ٥ي  جلًاك ٩.1 

ـْ  ٝبؼ جبى ٥هن يإيؼ ها ولٞل َرفـتاسَختر;: عله  سآلي  سليل     اهلل )صليجلله ل هى ٩ىل ؿمى جلب

َرفتذهـَؿثتَهؾتقمؿَرفتذهـَثتؿَؿتريَرفـتاسَخر; :ؿوجيةو٥ي  :رفثافثَثؿَرفثايَثؿَؾقفَأكاَيرفذَرفؼرن

 2:.هؾقمؿ
 اهلل )صيلي  جلمَن٦ٖهى  جل٪ـوو تل٥٬ي  جلًاك عيـ ه٪ؼهة  ٦٥ ٍضيش،  جلمًٞ وهؾج

ٌْ  جلًبي ي٦ل بمًقلة هىجلؾّ     ٝل حن عله  سآل  سلل    يننا  منيؼة ٥إمنة حنن جل٪نـآو، بً
 ج  ٥غنـ وك٦ناهن يناو،جا وهؼجة جل٪ـآو ٝؼول السم(  )علهم جلبيت مهل متمة ب٪ية حن، جلٞالميى

ٌْ ٝليه جلضؼيج جلَضيش جل٪ـآو ٝى ي٦تـ٩ىو ا هنميْ  ـتبنة٥ني  هإا  >كما ي   جفولن جلم
 .جل٦ْل ؽوى هىبٞؼهن  يأت  حن

 وا ٥يهنا، كنايىج جلًناك عينـمْو   بمًٞن ،جل٪نـوو عينـهي  بض٨   جل٪ـوو تل٬ ٥کايت
 ٥ٖيها كايىج جلًاك ممىمْو ئ جل٪ىل ممتبٞؼ
ـْ  ٝبؼ جبى ٥هن ئْو   هنا امهْ ; :٩ال صيج ،يجلضلب جلَالس مب  ٥هن هى ب٩ـي للضؼيج جلب

 ٥ؼالنة، «هؾتقمؿَرفتذهـَثتؿَؾقتفَأكتارفذيََرفؼرنَرفؼرونَخر;: السم(  )عله ٩ىله ٥اْو ، موا   ؿووه
ـةٝل    ٥نالو بً  هى عيـ ٥الو بًى: جل٪اتل ك٪ىل، رميٞهن ػوو جلمؾكىؿيى٥ي  جفعياؿ كخ

                                                           
 .192ً  ،1، د جامتؾكاؿ. 1

 .4294 ؿ٩ن وصؼيج 3288: ؿ٩ن لأللبايي صؼيج جلزاهٜ، ٍضيش. 2
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ـيناه هنا ئا هنؾج مكنال ي٦ينؼ ا، ٥نالو بًن  هنى مىنزٜ ٥الو وبًى ـة هنى ؽك  جفعيناؿ كخن
ـهن عـود ؽل٬ يإكؼ، ىجفعـٝل   جل٪بيلتيى ىئصؼ٥ي  وجليزٞاو كخ  جلننمة هنؾه ٝى م

 وتنابٞيهن، ٍنضابة هنى م٥ْنل تنابٞيى مٝيناو بىرنىػ جلْـوؿّ جلٞلن ولضَىل. بات٦ا٧
 1.:جلَضابة هى كخيـ هى م٥ْل لًا وهٞاٍـيى، هًهن م٥ْل

ـجػ، باٝتبناؿليننت  و جلمزمنىٛ اؿباٝتبنجف٥ْلية تکىو ْو ئ : ٩ىلًنا  هًٞن ٥لنيل جف٥ن
٥ني  و٩ن٤ هنى هًنا٫مْو  بنل صملهنا، هنًهن وجصنؼ كْل مْو  جإلمالم، ؿمالة صملىج جلٞـب
َرفـتاسَختر;: علهي  سآلي  سليل      اهلل )صيلي ٩ىلنه ٥کؾل٬. بها جلمإهًيى و٩تل وصاؿبها ورهها

َْ  ليل ،«ؿري ـجػ،٥ي  ا  ي  2.ٝليه يزمؼصت   جف٥
َِّااِسْ}: تٞال  جلله ٩ىل٥ي  كاف٥ْلية جلضؼيج٥ي  ٥ْليةجفو ْخرَِجْجْلِي

ُ
ٍثْأ ٌَّ
ُ
ْأ َْخْْيَ ًْ ُخ ِْ ُن

َِْهارِْ ٍُ ْ ْال َِ َنَْغ ْٔ
َٓ ِْ ْػُروِفَْوَْت ٍَ ْ ُمُروَنْةِال

ْ
 بنالمٞـو٣ بنافهـ ه٪ـوينة جلضنؼيج٥ني  ٥هن . {حَأ

 مصؼهما جآلعـ. ي٦نـ وجلنًة وجل٪ـآو جلمًکـ، ٝى وجلًه 

 الحذيج داللت

 وكين٤ جلننل٦ييى؟ :جل٪نـوو عينـ; ينٌ يغؼم كي٤: هى جلبضج٥ي  جفهن ضىؿجلم
 ػٝىتهن؟ يإيؼ ػليال   ٍا١ىه

 وؿمينت بًنا، هنـ جلتني جليىكايي  ٝباؿة عالل هى جلنإجليى هؾيىٝى  جارابة يمکى
 . جلمًٞ هؾج يکـؿوو جلٞؼيؼيى

 جل٪نـوو، عينـ ٝلينه كاو ها هى ،ىبهة وا ٥يه ى٬ْ  اجلؾّ  جلض٨ْ  ومْو ; :جليىكايي ٩ال
 3.:يلىيهن جلؾيى حن يلىيهن جلؾيى حن

                                                           
 .395، ً جلمٞاؿ٣ ت٪ـيب. 1

 .116 ،جلمىمىّ ٝباك جلييٞة، صىل ىبها . 2
 .5ً  ،جلنل٤ هؾجهب٥   جلتض٤. 3
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 جل٪نـوو هنؾه مهنلفْو  ٝناتن، جلکنالم هنؾجمْو  ىنبهة وا ٥يه ى٬ْ  اجلؾّ  جلض٨ْ  وئْو 
ٝلن    يغ٦ن ا جل٦٪ه٥ي  ٥اعتال٥هنٖ جلؼيى٥ي  وجصؼ مهـٝل   يکىيىج لن جلمؾكىؿة جلخالحة
 .جلنل٤ لبِٞ اٍةع ٥٪هية هىمىٝا مْل٦ىج  جلباصخيى بِٞلؼؿرة مْو  مصؼ،

 جلمنؼجؿك ٙهنىؿ جلمٞلنىم ٥منى موّنش، جلٞ٪ينؼة٥ني  جل٪نـوو تلن٬ مهل وجعتال٣
 يننميهن جلنؾيى جلينيٞة وكنؾج جل٪نـوو، تل٥٬ي  وجلمٞتقلة وجلمـرثةكالغىجؿد  جلکالهية

 .جل٪ـوو تل٬ مهل هى بالـوج٥ِ جلبِٞ
 ٖ؟رميٞا   هإا  ٝليه كاو هاٝل   يکىو موهى جلممکى  ٥هل
َىه  ٥او. للنل٦ية ػليال  يَْش فو يکىو  ا جلضؼيجئؽو  َْ  كنايىج همنى هٞيًنة ب٦ثنةع

ئلن   وجصتنارىج ئلينه ينؾهبىو هناٝلن   جلضنؼيج ػالنة ٝنؼممحبتىج  ٥٪ؼ جل٪ـوو، تل٥٬ي 
 وصنؼه بالضنؼيج جاصتزناد  ٥ن جل٤ْٞ وهؾج. يـيؼوو ها وتىّش تبيى ىمعـ يَىً

 ٖرايبا   لٖـصه كا٣ٍ 

   یصحابالحديث الثاوي: ما أها عليه وأ

ـج٧ صؼيج وؿػ  بٞنِو٥ني  جلًارية، تضؼيؼ ػوو جلضؼيجهَاػؿ  هى جلٞؼيؼ  ٥ جا٥ت
ـة جفٝٚن، جلنىجػ مو بالزماٝة صؼػها جلـوجيا   ومكخنـ ،:صحايبأوَظؾقفَأكاَبا; صؼػها وه

ِِّ  هؾج بضخًا يکىو وٝليه، جفعيـ بالًٌ جلنل٦ية جمتؼاا  جلًٚـ ٝى ٍضة صنؼيج  ب٢
ـج٧ هى   .ٝؼههجا٥ت

ـينا ١نيالو بى هضمىػ صؼحًا: جلتـهؾّ ىؿو  ٝنى من٦ياو ٝنى ىجلض٦نـ ػجوػ مبنى معب
: ٩نال ٝمنـو بنىٝبؼجللنه  ٝى يقيؼ بىٝبؼجلله  ٝىجف٥ـي٪ي  ميٞن بى فياػ بى ٝبؼجلـصمى

َبافـعتؾَرفـعؾَحذوَإرسرئقؾَبـلظذََكأَْناَأنتلظذََفقلْغ;: عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل ٩ال

ظتذََْػرؿتَإرسرئقؾَبـلَوإنَّ.َذفؽَهصـعَنـَأنتليفََفؽانَظالكقةَأنفَكأَْـنَنـفؿَـانَنإحتیَ

 هنى ٩نال، «ورحدةَنؾةَإَٓرفـاريفََـؾفؿَنؾةَوشبعغَثالثظذََأنتلَوْػسق،َنؾةَوشبعغَثـتغ
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 1:.وأصحايبَظؾقفَأكاَنا»:َؿالَجلله؟ ؿمىل ياهي 
 2«.وأصحايبَرفققمَؾقفظَأكاَنا;: ٩ال جلىجصؼة؟ ها: له ٥٪يل: جلمنتؼؿ٫ ل٦٘و٥ي 

 الزيى اعتذّلُا بالحذيج

 :  هًهن جلًارىو، هن هنميْ ٝل   وٝلماتهن جلنل٤ متمة هى كخيـ جلضؼيج بهؾج جمتؼل
 ،:جلننل٤ متمنة ٝ٪اتنؼ;٥ني  جلمٖبنىٛ جلَن٦ا  كتناب ٥ن  جلم٪ؼمي جل٢ًيٝبؼ ن1

ً131. 
 .516 ، 2ً د ،:جلمـملة جلَىج٨ٝ هغتَـ;٥ي  جل٪ين جبى ن2
 .262 ً، :جلٖضاوية جلٞ٪يؼة ىـس;٥ي   جلض٦ً لٞقج مبي جبى ن3
 .هًهعٖأ  وهى ّجلبغاؿ ؿوجه: و٩ال :يماوجا مٍىل;٥ي  جلىهاب ٝبؼ بى هضمؼ ن4
 .21 ً ،:جإلمالم ويىج٩ِ جلَضيضة جلٞ٪يؼة;٥ي  باف جبى ن5
ـة هنى تيمينة جبنى هى٤٩;٥ي  جلمضمىػ ٍالش بى جلـصمى ٝبؼ جلؼكتىؿ ن6  ،:جفىناٝ

 .28 ً ،1د
ـتينب رمنٜ نن :وجإل٥تنا  جلٞلمية للبضىث جلؼجتمة جللزًة; ن7  بنى مصمنؼ جلينيظ وت

 .158 ً ،2د ،جلؼويو ٝبؼجلـفج٧
 وجلضناكن هارنه وجبنىوجلتـهنؾّ  ػجوػ ومبني مصمنؼ هننًؼئلن   مصالىج تغـيزهو٥ي 
 جلضناكن ًٝنؼ ئا جلَني٢ة بهنؾه جلضنؼيج ينـػ لنن همْين لننجلٞ هٜ جليـيٞة،٥ي  وجآلرـى

 ّٖوجآلرـوجلتـهؾّ 
 جللنه ؿمنىل بيًهنا ٩نؼ جلًارينة جل٦ـ٩ة;: وجإل٥تا  جلٞلمية للبضىث جلؼجتمة جللزًة٩الت 

 رىجبنه٥ني  وهميقجتها ب٦َتها جلمت٪ؼم جلضؼيج ؿوجيا  ب٥ِٞي  عله  سلل   اهلل )صليهضمؼ
                                                           

 .135، ً 4، د جلتـهؾّ مًى. 1
 .129، ً 1، د جلٞلن كتاب لمنتؼؿ٫ ٝل  جلَضيضيى،. ج2
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َرفقتقمَظؾقتفَأكتاَنتاَنثتؾَظتذَـتانَنـ;: ٩ال صيج ؟جلًارية جل٦ـ٩ة هى :مٍضابه مإجلٝل  

 كناو هاٝل   ومعال٩ها وٝملها و٩ىلها ٝ٪يؼتها٥ي  تنيـجلتي هي  هابأيْ  ا٥ى٦ٍه :وأصحايب
 1.اهلل عهم   )رض جلَضابة ٝليه كاو وها عله  سلل   اهلل )صليهضمؼ جلًب  ٝليه

َظؾقتفَأكتاَنتا; جلضنؼيج وهنؾج: ٩ال ::يومٍضاب ٝليه ميا ها; كتابه٥ي  مالم مصمؼ ن7

 .جفٍىل هى مٍل :وأصحايب
 بنيى هنى جلًارينة جل٦ـ٩ة هنل٬مْو  جلضؼيج هى جلهاهة جلزملة هؾه ت٦يؼ; :ميْا و٩ال

 ٩ـيًنة هنٜ عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل مًة جتباٛٝل    جفول بالؼؿرة ٩اتن جلمت٦ـ٩ة جل٦ـ٧
 هنا جتباٛ يَبش جلًبىية جل٪ـيًة وبهؾه ،اهلل عهم   )رض جلَضابة ٝليه كاو ها جتباٛ وه  هاهة،

 هنًهزهن ويهنذ مبيلهن مل٬ ٥مى عله  سلل   اهلل )صليجلـمىل جتباٛ هى جلَضابة ٝليه كاو
 2.:عله  سلل   اهلل )صلي بالًب جلًاك  مول ٥هى

ـه بٞؼ ٩ال صيج جلله، ٝبؼ با هضمؼ كـين با هضمؼ جلؼكتىؿ ن8  وهنؾج;: للضنؼيج ؽكن
 جلًبن  ٝلينه كناو هنا جلنؾيى هنن هن٥نايْ  وجلننًة جلضؼيج مهلٝل   ئا يًٖب٨ ا جلى٤ٍ

ـج٧ صؼيج ؽكـ و٩ؼ ن صًبل بى مصمؼ هامجا ٩ال ولهؾج جلًارية جل٦ـ٩ة ٥هن ضابه،ومٍ  جا٥تن
 3.:هن هى ىمػؿ ٥ال جلضؼيج مٍضاب يکىيىج لن وئ ن

ـج   به جمتؼل ٥٪ؼ تيمية جبى مها ن9 ـج٧ صنؼيج ٝى مثل ٥ًٞؼها كتبه،٥ي  كخي : ٩نال جا٥تن
 ؿمنىل ينا: ٩نالىج ؿوجينة٥ي و ... وجلمناييؼ جلنًى٥ي  هيهىؿ ٍضيش جلضؼيج لله جلضمؼ

«.وأصحايبَرفققمَظؾقفَأكاَناَنثؾظذََـانَنا;: ٩ال جلًارية؟ جل٦ـ٩ة هى، جلله
4 

هنى هي ها كاو ٝليه  جلًارية جل٦ـ٩ةمْو  معبـ  آل عله  س اهلل )صليجلًب مْو  :جامتؼال ووره

                                                           
 .152 و 151ٌ ٍ، 2 ، دجلؼجتمة جللزًة ٥تاوى. 1

 .51 و 52ٌ ٍ، ومٍضابي ٝليه ميا ها جيٚـ كتابه. 2
 .121ً  جلنًة، مهل ومٖية. 3
 .215، ً 3د  ،جل٦تاوى زمىٝة. ه4
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 .جلنل٦ية ئا ٍضابهمو جلًبي ٝليه كاو هاٝل   ٥ةا تىرؼ ٥ـ ومٍضابه

 الحذيج ذأعايي

ـيا ١يالو بى هضمىػ صؼحًا :، ٥٪الجلتـهؾّ جلضؼيج هؾج ىؿو  جلض٦نـّ ػجوػ مبنى معب
 ٝبؼجللنه ٝنى يقينؼ بنى ٝبؼجلله ٝى٥ـي٪ي جإل ميٞن بى فياػ بى ٝبؼجلـصمى ٝى م٦ياو ٝى

َحتذوَإرسرئقتؾَبـتلظذََكأَْناَأنتلظذََفقلْغ;: عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل ٩ال: ٝمـو بىج

َبـتلَوإنَّ.َذفتؽَهصتـعَنتـَأنتتليفََفؽتانَظالكقتةَأنتفَكأَْنـَنـفؿَـانَنإحتیََافـعؾبَرفـعؾ

َإَٓرفـتاريفََـؾفتؿَنؾتةَوشبعغَثالثظذََأنتلَوْػسق،َنؾةَوشبعغَثـتغظذََْػرؿتَإرسرئقؾ

 «.وأصحايبَظؾقفَأكاَنا»:َؿالَرهلل؟َرشقلَهاَ لَنـَؿال،َ«ورحدةَنؾة
 ٥ـي٪ي.جإل اػفي بى جلـصمى ٝبؼ جلنًؼ هؾج وٝلة

 وايضين   منمٞت هنا جلمخًن : بنى هضمنؼمبى هىمن   ٩ال;: ٥يه جلمقّ جلضا٥٘ ٩ال
 يضنؼث ايضين   كناو: ٝلن  بنى ٝمنـو و٩نال. ًٝنه من٦ياو ٝنى يضنؼحاو ٝبؼجلـصمى

 ٝنـوة بنى هينام منألت: ٥٪نال. ًٝه مٞيؼ بىيضي   مألت: جلمؼيً  بىٝل   و٩ال...ًٝه
 .:ـ٩يهي صؼيج صؼيخه، هًه ػًٝا: ٥٪ال، ًٝه

 ٝنى ٥ـي٪ي.جإل ٝى ٝـوة بى هيام صؼحت: ي٪ىليضي   ممٞت;: آعـ هى٥ّٜي  و٩ال
 .:جإل٥ـي٪ يضي   و٤ّٞ، هيـ٩ي صؼيج هؾج: ٥٪ال. جلىّى ٥ي  ٝمـ جبى

 جإل٥ـي٪ي، امهْ : ي٪ىل ىههؼ بى جلـصمى ٝبؼ ممٞت;: جلمنتمل  يقيؼ بى هضمؼ و٩ال
 .:صؼيج ًٝه ىيـو مو  يًب٢ ٥ما

 جلتـهنؾّ جلضننى بنى مصمنؼ و٩نال بينة ليل: صًبل بى مصمؼ ىٝ، ٕالب مبى و٩ال
ـه  .صؼيخه مكتب ا: صًبل بى مصمؼ ٝى، و١ي

 مبن  بنى مبنىبکـ و٩نال جلضنؼيج هًکنـ: صًبنل بنى مصمنؼ ٝى ّجلمـوؽمبىبکـ  و٩ال
 ٝنى هضمنؼ فجػ. ّنٞي٤: هٞنيى بنىيضين   ٝى، ىيبة مب  بى ٝخماو بى وهضمؼ، عيخمة
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ـجتب جفصاػيج ٝليه کـمي ماوئيْ ، صؼيخه ويکتب:  يضي  .بها يزةجلتي  جل٢
 ئلن  مصْب  وهى، ّٞي٤ وهى، بأك به ليل;: هٞيى بىيضي   ٝى ىجلؼوؿ ٝباك و٩ال

ن مٍنضابًا كناو;: جلمنؼيً  بنى ٝلن  و٩ال: جل٢نايي هـين مب  بى بکـ مب  هى ْْ ، ٦ٞىيهي
ـجهين و٩ال: تٞـ٣ ا بها ت٦ـػ مصاػيج ٝليه مٍضابًا وميکـ  ١يـ:  رايجلزىف يٞ٪ىب بى ئب

 .جلضؼيج٥ي  هضمىػ
 امنميه لهيٞة وجبى٥ـي٪ي جإل ٝى فؿٝة ومبا مبي مألت;: صاتن مب  بىٝبؼ جلـصمى  و٩ال

 .:كخيـ لهيٞة وجبى٥ـي٪ي جإل بيى ٥ـي٪ي.جإل ومىبههما ّٞي٦يى رميٞا  : ٩اا ؟ئليکما مصب
 .ٍالضا   ؿرال   كاو ولکى، جلضؼيج هًکـ: جلب٢ؼجػّ هضمؼ بى ٍالش و٩ال
ـه جل٪ٖاويضي   ٦ّٞه، جلضؼيج مهل ًٝؼ ّٞي٤: جلتـهؾّ و٩ال  هضمنؼ وؿميت، و١ي

ـه ّي٪ى ئمماٝيل بىج  .جلضؼيج ه٪اؿب هى: وي٪ىل، مه
ـجه جبنى و٩ال به يضتذ ا: عقيمة بىمبىبکـ  و٩ال ّٞي٤: جلًناتي و٩ال  هتنـو٫: عن

 ٪نا جلخ ٝى جلمىّىٝا  يـوّ: صباو جبى و٩ال ٤ّٞ ٥يه: جلنارييضي   بى فكـيا و٩ال
 .جلمَلىب مٞيؼ بى هضمؼ ٝى لويؼلْ 

 صال٥ي  ـتإْع  وا مت٪ْؼ  ا هافيْ  ٪ه،وحْ  هى بِٞ م٩ىجل ٝى ومٝـًّا٥ـي٪ي جإل صال هؾج
ـة ّنٞي٤ همْين ٥ينه وجلض٨ْ : ٩ال صيج به، ؿميه عالٍة يٖٞ  صزـ جبى وهؾج جلـرل،  لکخن

ـج  ؿوجيته  1.جلَالضيى ّيٞتـ مهـ وهى جلمًک
٥ني  ىٝنؼ جبنى: هنًهن وجلمتنـوكيى، جلْن٦ٞا  كتنب٥ي ي٪ي ٥ـجإل جلٞلما  مػؿد و٩ؼ
، 333 نن 332/ 2 ،جلکبينـ جلْن٦ٞا ٥ني  يجلٞ٪يلنو  159/ 4 ،جلـرال ٦ّٞا ٥ي  جلکاهل

 ٥يننه صننؼيخا ؽكننـ صننيى جفلبننايي ٩ننال ،119 ً وجلمتننـوكيى جلْنن٦ٞا ٥نني  :جلننؼجؿ٩ًٖي
 جإل٥ـي٪ني، ٞننمي بنى فياػ جبى وهى ،ٝبؼجلـصمى مرل هى ّٞي٤ ئمًاػ وهؾج;: ٥ـي٪يجإل

                                                           
 .162، ً 6 ، دجلتهؾيب تهؾيب. 1
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 1.:ص٦ٚه لنى  ّٞي٤ وهى
 ٥يهناجلتني  جفصاػينج مصنؼٝلن   وتٞلي٪نه تض٪ي٪نه٥ني ٝبنؼ جلبنا٩ي  ٥إجػ هضمؼ ٩ال

 ّن٦ٞه وهنٜ. ّٞي٤ وهى جإل٥ـي٪ي، فياػ بى ٝبؼجلـصمىٝل   جلضؼيج هؼجؿ; ٥ـي٪ي:جإل
 2.:يؼلل كاو

 اػفين بنى جلنـصمى ٝبنؼ منًؼه  ٥ن;: جلتـهنؾّ لضؼيج ىـصه بٞؼ ّجلمباؿك٦ىؿ ٩ال
 3.:ّٞي٤ وهى٥ـي٪ي جإل

 ٍناصب٥ـي٪ني جإل ٥ينه بننًؼ :وأصتحايبَرفقتقمَظؾقتفَركتاَنتا; صؼيج جلضاكن ىوؿو
 4.جلضزة بهما ت٪ىم وا: ٝبؼجلله بى كخيـو٥ي  ٥يه جلضاكن كالم وهى جلتـرمة،

 ٥5ـي٪ي.جإل ٥يه بنًؼٍ  ىجآلرـ جلضؼيج ومعـد
ـجيي  جلضؼيجوؿوى   حًاصنؼ ٖيجلىجمن هضمؼ بى هضمىػ صؼحًا: ، ٥٪الآعـ بنًؼجلٖب

ـجيي جلَباس بى هضمؼ  بنى يقينؼ بى ٝبؼجلله ٝى جل٦لنٖيًي هـوجو بى كخيـ حًاصؼ جلزـر
 6. ... هال٬ بى وميل جفم٪ٜ بى ووجتلة مهاهة ومبى جلؼؿػج  مبىصؼحًي  ٩ال جلؼهي٪ي آػم

 جل٦هنـى هضمنؼ مبنى هنـوجو بنى كخينـجلنؾهبي  ٩نال هنـوجو، بى كخيـ جلنًؼ هؾجو٥ي 
ـجهين ٝى ّيـو ٦ّٞىه. جلم٪ؼمي ـه ٝبلة مبي بى ئب  .و١ي

ـة نيضي   و٩ال .:ّٞي٤;: وجلؼجؿ٩ًٖييضي   و٩ال : ّجل٦ننى و٩نال .:كنؾجب;نن  هن
 7.: يبي صؼيخه ليل;

 ىوجلننٞؼيضين   وّن٦ٞه: ٩لنت. جلضنؼيج هًکنـ او:صبن جبنى ٩ال;: صزـ جبى ٩ال
                                                           

 .59، ً 8 د ،جل٢ليل . ئؿوج 1
 .171ً  ،1، د هارة جبى . مًى2
 .422، ً 7 ، دجفصىؽّ . تض٦ة3

 .129 و 128 ٌ، 1ٍ، د . جلمنتؼؿ٫ ٝل  جلَضيضيى4
 .. جيٚـ كتابه: جليـيٞة5
 .153و 152ٌ ٍ، 8 د ،جلکبيـ . جلمٞزن6

 .496، ً 5د  ،جفٝتؼجل هيقجو. 7
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 وجبنى مصمؼ مم٪ٖه :١يالو بى هضمىػ و٩ال  ،يبي صؼيخه ليل جلًناتي و٩الوجلؼجؿ٩ًٖي 
 1.:كؾجب هى هٞيى بىيضي   وٝى عيخمة ومبى هٞيى

 هتنـو٫ :جلًنناتي و٩ال. جلضؼيج هًکـ جلبغاؿّ: و٩ال صاتن ومبى يجلمؼيً جبى و٦ّٞه
 2.وجه: فؿٝة مبى و٩ال. جلضؼيج

 >227/ 7 جلکاهنل٥ني  ّجبنى ٝنؼ :هخنل جلْن٦ٞا  كتنب٥ني  هنـوجو بى كخيـ وؽكـوج
 .259/ 2 >وجلمتـوكيى جل٦ْٞا  وػيىجو 228/ 2 ٦ا جل٥ْٞي  جلم٢ً ٥ي جلؾهبي 
 رهنةٝلن   ئا ًٝنه جلـوجينة وا بنه جاصتزناد يزنىف ا;: جلمزـوصيى ٥ي صباو جبى ٩ال

 3.:جلتٞزب
ـجيي  جلضؼيج ومعـد  ٥4ـي٪ي.جإل بؼل م٦ياو بى ٝبؼجلله ٥يه بنًؼٍ جلٖب

 5.رؼج   ّٞي٤: هـوجو بى كخيـ٥ي  و٩ال :جلهيخم  ًٝه وي٪له
 يٞنـ٣ مناوئيْ : و٩نال ٝتنؼجلجا هينقجو٥ني  م٦ياو بى ٝبؼجلله صؼيججلؾهبي  ؿػمو و٩ؼ

 6.ٝمـو بى ٝبؼجلله ٝى يقيؼ بى ٝبؼجلله ٝى٥ـي٪ي جإل ميٞن بابى ن جلضؼيج هؾجن
ـه ، مٍنل منٞيؼ بنىيضين   صؼيج هى له ليل :و٩ال جلکبيـ جل٦ْٞا ٥ي  جلٞ٪يلي وؽك

 ٥ـي٪ي.جإل صؼيج هى هؾج يٞـ٣ وئيما
 ٝلمنا  هنى وجصنؼ ١يـ ٦ّٞه لهؾج، جل٪ىم كتب به جهتأل جلؾّ  جلضؼيج مًؼ هى هؾج

 :هًهن جلنل٦ييى، بِٞ و٥يهن جلمنلميى،
ـج٧ مصاػيج ًٝؼه تَش ا ٥هى: صقم جبى ن  7.مٍال   جا٥ت

                                                           
 .392 ، ًجلم٦ًٞة تٞزيل. 1
ـجتي جلبؼؿّ ٍبضي تض٪ي٨ جلؼجؿ٩ًٖي،، وجلمتـوكيى جل٦ْٞا . 2  .144، ً جلناه

 .225، ً 2 د جلمزـوصيى،. 3
 .256، ً 1د جلمٞزن جل٢َيـ،. 4
 .189، ً 1 ، دجلقوجتؼ هزمٜ. 5

 .29، ً 4دهيقجو جاٝتؼجل، . 6

 .267، ً 2، د وجلًضل وجفهىج  جلملل٥   لجل٦َ. 7
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 ٝبنؼجلـصمى ئمنًاػها ٥  ،:ومٍضاب  ٝليه ميا ها;: ؿوجية٥ي  ٩ال صيج، ؿّا ؿىيؼ ن
 ٥.1يها ٕٞى هى تغل لن ئؽج ٥الـوجية٥ـي٪ي جإل فياػ بىج

 .جليبکة جلًٞکبىتية٥ي  هى٩ٞه٥ي  كما جلقياػة بهؾه ٕٞىجلبىٕي  ن
 2.جلن٪ا٣ صنى جلمض٪٨ ٦ّٞه ن
. ةوجلزماٝن جلنًة مهل جٝت٪اػ مٍىل ىـس فصاػيج تغـيزه٥ي  صمؼجو مٞؼ مصمؼ ن
ً 82. 

 ،ّنٞي٤ وهنى جلتـهنؾّ معـرنه: ٩نال صينج ،جلننيلي ٝبنؼجلٞقيق منيؼ جلنؼكتىؿ ن
 3ٖبه جصتذ ميه وجل٢ـيب

 .:جلنل٤ متمة ٝ٪اتؼ;٥ي  فهقلي مصمؼ ٥ىجف ن
ـة٥ني  جلم٪ؼمني ٕاهـ بى هضمؼ جلضا٥٘ ن  جلضنـو٣ٝلن   جلمغنـد جلض٦ناٗ ؽعين

 .1278/ 3 وجفل٦اٗ.
 جلمؼؿمنة مٝمنؼة مصنؼ ورٞلنىه جلکخيـوو به يضتذلکى  جلضؼيج ٤ّٞ هى وبالـ١ن

 ٖجلنل٦ية
ـج٥هن ٥اْيهن يضتْزىوب هى ٦ّٞه ـ١نبالو   بنأْو  بنالت٪ـيٜ جلييٞةٝل   يًهالىو حنبه  اٝت

 ٖ ّٖٞي٦ة مصاػيخهن

 األلبايي هع
كخنـ٥ني ٥ـي٪ني جإل ٤ّٞ جفلبايي  بالضنؼيج جصنتْذ  لکًنه كتبنه، هنى هىّنٜ هنى م

ـة لمًهزنه جلننل٦ي ليلو ضه،وٍْض   ٥ينه آعنـ صنؼيخا   ؽكنـ صنيى ٩نال ٖهؾج هًه ئا يَن
، جإل٥ـي٪ني ميٞنن بنى فياػ جبى وهى جلـصمى ٝبؼ مرل هى ّٞي٤ ئمًاػ وهؾج; ٥ـي٪ي:جإل

                                                           
 .653، ً 1د بلي٨ جلؼيى جلمًاؿ، ٝق ٥تاوى ؿوجتٜ هى جلمًت٪ . 1
 .632 ، ًجلٖضاوية جلٞ٪يؼة ىـس ٍضيش. 2

 .14ً  ،جلنل٦ية جلٞ٪يؼة. 3
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 1.:ص٦ٚه لنى  ّٞي٤ وهى
 2.:٤ّٞ ٥يها;: جلمؾكىؿ جلضؼيج ٝى جلٖضاويةٝل   تغـيزه٥ي  ٩ال و
 باٝتبناؿ همکى وهى جلًنظ ب٥ِٞي  جلتـهؾّ صنًه و٩ؼ جلنيا٧ بهؾج ّٞي٤;: ٩ال و

 3.:ىىجهؼه
ـة هنى وكنن لتناهله، جلٞلما  ًٝؼ هٞتبـ ١يـ تَضيضه مو جلتـهؾّ تضنيى ئْو   ؽكنـ هن

ـة   ئيکناُؿه جلتـهنؾّ، تناُهل;: هخال ي٪ىل جلتـهؾّ، ٝى هؾج جفلبايي ـته ،هکناب  ًٝنؼ لينه
، صؼيخا   مًًه مصاػيج تتبُٞت  و٩ؼ. جلٞلما   صنؼيج، ملن٤ يضى هًها جلْٞي٤ُ  ٥کاو صؼيخا 

يُته ها هًها ليل هزمىٝها، ُعمل هى ٩ـيبا   مّ ٍٜ  ٩َْى  4.:ىاهؼ مو لمتاب
ـػوػ ىىجهؼه، باٝتباؿ همکى هيْ ئ جفلبايي و٩ىل ـج٧ صنؼيج جٝتبناؿ يمکنى ٥نال ه  جا٥تن

ن. هؾه ١يـ ىمعـ فياػج  ٥يه مو جلقياػة، هؾه ػوو لىؿوػه ىىجهؼه هى ًْ  يًتَنـ مو مؿجػ هولک
 .ئا ليل جلنل٤ لمؾهب

ـػْ  كاو ٥٪ؼ تَضيضه،ب معٖأ هميْ ٥ي  ى٬ْ  ا ـْ  صيى ػج  هت  ،جلٖضاوينة٥ني  ضنؼيججل دع
 .:هتي٪ى ١يـ ٥هى ىىجهؼه باٝتباؿ ن له جلتـهؾّ تضنيى مّ ن همکى وهى;: ٩ال ٥٪ؼ

ـْ  كما ٦ّٞىه ٩ؼ جلنل٦ييى جلٞلما  وبِٞ  .ٝليًا ه
ـه وجفلبايي  صينج هنى مهنا;: ٥ينه جلٞخيميى ٍالش هضمؼ ٩ال ،يغٖة جلـرال هى ك٢ي

 جفصاػينج بِٞ تـ٩ية٥ي  مصيايا   هًه تناهلٝل   به ٥ًاهي٬ جلضؼيخية جلٞلمية جلتض٪ي٪ا 
 5.:جلتَضيش مو جلتضنيى هى ئليها تَل ا ػؿرةل  ئ

 وهنى. جلْنٞي٦ة جفصاػينج ّنمى جلضؼيج يْٜ وجل٪اػهة جلناب٪ة لالٝتباؿج ويضى 
                                                           

 .59، ً 8 د ،جل٢ليل ئؿوج . 1
 .512، ً ىـس جلٞ٪يؼة جلٖضاوية. 2
 .262، ًىـس جلٞ٪يؼة جلٖضاوية. 3
 .32، ً 3، د جلْٞي٦ة جلنلنلة. 4
 .543، ً 2، د ٝليه جلٞلما  وحًا  وآحاؿه جفلبايي صياة. 5
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 . ٝليه تـػجلتي  جاىکاا  وليؼ٥ٜ ،هتيًة ٝلمية مملٝل   تَضيضه ٥ليکى يَضضه

 الحذيج على اشكاالث

ـج٧ وهى مهته، له متتٞـُ رؼج   ههما   صؼحا   جلًبي يؾكـ  ٥ـ٩نة ومنبٞيى حنالثئل   جا٥ت
: ٥٪نال جلًارية، هؾه ٝى بنإجله وباػؿوج جل٪ىل هؾج جل٪ىم جمت٦ٜٚ لهؾج ٥٪ٔ، يارية ووجصؼة

 :.وأصحايبَظؾقفَأكاَنا;
 ٩نال ٥٪نؼٖٖ :وأصتحايبَظؾقفَأكاَنا; :ي٪ىلصت   بأٍضابه لينىج جلمغإبيى وكأو

 ها وليل :وأصتحايبَظؾقفَاأكَنا; ٍضابته هنميْ  وجلم٦ـوُ جلمنلميى هى صىله لمى
َظؾقتفَأكاَنا;: ٩ال ولکى جل٪بيل، هؾج هى آعـ ىي  مو ٝليه، يضى هاو م وميتن ٝليه ميا

 ٖ:وأصحايب
 جلًبني ٝلينه كناو بمنا بنالکىو هنأهىؿوو جلًارينة جلٖات٦نة ٝنى مألىه جلؾيى ٥أٍضابه

 ٖٖومٍضابه
 هنل حن ٖ؟ضؼيججل لْـبجليىجهؼ  هؾه تک٦ي وما جلالهٞ٪ىل؟٥ي  هٞ٪ىا   ؿميت هل

 ٖجلًارية؟ٝل   ويؼلها جفهة يَٞن ن ٍش لى ن جلضْل  هؾج
علهي  سآلي     اهلل )صيلي جلًبني ٝليه كاو هاٝل   كايىج هنفيْ  ؟ن يزىج ئو ن جلَضابة يزا لماؽج

 ٖ؟:وأصحايب; جلقياػة هؾه  هًٞ ٥ما للًزاة، جلمٞياؿ ٥هى ،سلل  
 ٖومٍضابه؟ عله  سآل  سلل   اهلل )صليبيجلً ٝليه كاو هاٝل   هنميْ  ٝىويْؼ  جلنل٦ية موليل
ـة موليل  عله  سآل  سليل    اهلل )صليجلًبي ٝليه كاو هاٝل   هنميْ  ٝىويْؼ  وجلماتـيؼية جفىاٝ
 ٖومٍضابه؟
 ومٍنضابه علهي  سآلي  سليل      اهلل )صيلي جلًبني ٝليه كاو هاٝل   هنميْ  ٝىويْؼ  جلييٞة موليل

 ؟السم(  )عله ٝلي ؿممهن  وٝل جلغلٌ
 يٞـ٥ىهنا، مو لهنن وكين٤ ٖجلًارينة؟ بهؾه يلتض٪ىج لکي للًاك كا٥ية جلٞالهة ؾهه ٥هل
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 و٩تنالهن ، ىت جلَضابة وهؾجهب هاييٞـ٥ى وكي٤ ٖٝليه؟ كايىججلؾّ  ها جلضؼيج يبيى ولن
 ٖ؟ يغ٦ ا بِٞ هٜ

 .:جلبغاؿّ ٍضيش;٥ي  را  كما جلًاؿئل   يؼٝىو هنبأيْ  جلـمىل و٦ٍهن ٩نن ٥هًا٫
 هبضج صؼيج جلضىُ هى هؾج جلکتاب.٥ي  لًا جل٪ىل هؾجو٩ؼ ٥َ، 541/  1  
 ٖللًزاة؟ هؼٝاة هإا  هٜ جلکىو ٥هل  

ْو ئ ؟جلضنؼيج٥ني  جإنال٧  ه٪تْن هنى كمنا جلَنضابة رمينٜ باٛجتْ  جلم٪َىػ هل
 وٝنؼم هنًهن، جفٝٚنن جل٪ننن صنال لغ٦ا ، هضال جلَضابة رميٜ ٝليه كاو ٝما جلبضج

 هاتنة كناو ت٪نؼيـ م٩ْل ٝل   جلَضابة ٥ٞؼػ ًٝهن، ؿوجية وؿوػ وٝؼم لضالهن، تـرمة ورىػ
ابنى  جإلٍنابة;٥ني  كمنا هٞنـو٣ ١ينـجلٞنؼػ  هنؾج وٝينـ ٍنضابي، مل٤ ٝيـ ومؿبٞة

 1.:جلضزـ
 .جلضؼيج لـػ كا٣ٍ  وصؼه وهؾج

 ئا ينـو لن، جإلٍابة٥ي  هاٝل   وٝيـوو ومتة مل٦ا   ٝيـ مصؼ وهن جلمٞـو٥يى،وصت  
 2ٖهًهن 1565 ٝى

 جلمتٞنيى هى هؾجمْو  ج٥تـًّا ولى ٝليه، ػليل ا ها ٥هؾج بْٞهن، باٛجتْ  جلم٪َىػ كاو ئو
 يبينًهن لن ولماؽج ؟لًا يٞيًهن ٍـيش يٌ يىرؼ وهل ؟جلبِٞ هإا  هن ٥مى جلًٌ، هى
 مهته؟ٝل   جفهـ لينهل جلًبي لًا

كخـ مو ىهزمىٝتيئل   جلَضابةًٝؼها يغتل٤   بناٝهنجتْ  يکىو وهل ؟مًکىو هى ٥مٜ م
 وجلضن٨ْ  بالمتًا٩ْنا  للتٞبنؼ مهنـ جلضالنة هنؾه٥ي  باٝهنجتْ  مليل حن ًزاة؟لل مببا   كلهن
 ٥ٖيه؟ ى٬ْ  ا وجصؼ

 جلضکين؟ جلميـٛ ٝى هؾج ٍؼوؿ يَؼ٧يمکى مو  ٥هل
                                                           

 .2، ً 1جاٍابه، د . 1

 .163، ً جلن٦يًة وؿكبت كتابًا :ؿجرٜلالٕالٛ مكخـ . 2
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 لنن هإا  وبِٞ. هًا٥٪ىو ئليهن جلنل٦ية جلمؼؿمة تـرًٞاجلؾيى  جلَضابة بيى هىئْو 
ْال فااِ ْالْْوَْ} عله  سآلي  سليل     اهلل )صليجلًبيصت   يٞلمهن يکى َِاِثَْماَرُدواْىلَعَ ِدي ٍَ ْ اِوْال ْْ

َ
ْأ َْ ٌِا

ًْْ ُٓ ٍُ َْجْػيَ َُ ََْنْ ًْ ُٓ ٍُ  1.{َتْػيَ
َؾتقفؿَنـاؾؼتا،َظؼتَرثـاَأصحايبَيف;: ٩ال هميْ  سآل  سلل   عله  اهلل )صليجلًبي ٝى هنلن ىؿو

 2:. ...رخلقاطَشؿيفََرجلؿؾَهؾجحتیََرجلـةَهدخؾقنََٓثاكقة
ـْ  جليىم جلمًا٥٪يىْو ئ; :ل٩ا جليماو بى صؾي٦ة وٝى علهي    اهلل )صيلي جلًبي ٝهؼٝل   هًهن ى

 3.:يزهـوو وجليىم ينـوو يىهثٍؾ  كايىج سلل  
ـجبصت   ـهن وها جلمًا٥٪يى، ّمى هى كايىج جلَضابة ّمى جلمٞؼوػيى جفٝ كخ  ٩نال ٖم

ُْزْفراًَْوُِْفاكاًْ} تٞال  َشدل
َ
ْغراُبْأ

َ
 4.{األ

 ٥کين٤، ببْٞنهن جلًبني ٝلنن هٜ جلَضابة بيى ٪يىجلمًا٥ هى كبيـ ٝؼػ هًا٫ كاو ئؽج
 حنـوج ىػٝهن ين كين٤ ؟ٖللًزناة هٞيناؿج  ويزٞلهنن  ٝليه كايىج هاٝل   يکىو مو لًايزىف 

 ٖ؟بؾل٬ هبال ١يـ جإلمالم
ـجصة هى ١اػؿ ئؽج هضله٥ي  لَا   يزٞل ٍات٢ا   ؿميت ٥هل  ٝا٩نل هنى هنلٖ ؟هنخال   لالمت

 ٖجلمْٞلة؟ هؾه لًا يبيى
 يناؿ هنًهن كبيـ ٩نن وؿوػ هٜ للًزاة، هٞياؿج   عله  سآل  سلل   اهلل )صلييجلًب يزٞلهن كي٤

 ٖرهًن؟
ـة معـد جلبغاؿّ ٝى جبي َزنترةَؾتنذرَؿتائؿَركاَبقـا; :٩ال عله  سلل   اهلل )صليجلًبي ٝى هـي

َونتاَؿؾتتَورهللَرفـتارإػََؿتالَأهتـَؾؼؾتَ ؾؿَؾؼالَوبقـفؿَبقـلَنـَرجؾَخرجَظرؾتفؿَإذرحتیَ

                                                           
 .121:جلتىبة. 1

 .ومصکاههن جلمًا٥٪يى ٦ٍا  كتاب: هنلن ٍضيش. 2
 .122، ً 8، د جلبغاؿّ ٍضيش. 3
 .97: جلتىبة. 4
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َرجتؾَخرجَظرؾتفؿَإذرحتیََزنرةَإذرَثؿَ،رفؼفؼريَدبار ؿأظذََبعدكَررْدورَؿإّمََ:ؿالَ؟!صلمؿ

َورررْتّدََؿإّمتَ:ؿتالَ؟!صتلمؿَنتاَ:ؿؾتَ،ورهللَرفـارإػََؿالَأهـَ:ؿؾتَ، ؾؿَ:ؾؼالَوبقـفؿَبقـلَنـ

!تَبؾرإلَضقرلَنثؾَتَأي«.رفـعؿَمهؾَنثؾَرَٓنـفؿَخيؾصَأررهَؾالَرفؼفؼريَدبار ؿأظذََبعدك
1 

َإذرحتتیََزنترة،َؾتنذرَؿتائؿَأكاَبقـا;: ٩ال عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبيٝى  جلبغاؿّ ـدمع

َونتا:َؿؾتتَورهلل،َرفـتارإػََ:ؿتالَأهتـ؟:َؿؾتتَ ؾتؿ،:َؿالَوبقـفؿ،َبقـلَنـَرجؾَخرجَظرؾتفؿ

َمهتؾَنثتؾَإَٓنتـفؿَخيؾتصَأررهَؾتالَ،يرفؼفؼترَأدبتار ؿظتذََبعتدكَورررّْدََؿإّمَ:َؿالَصلمؿ؟

 2.:رفـعؿ
ظتذََؾترضؽؿَأكتا;: علهي  سليل     اهلل )صليجلله ؿمىل ٩ال: ٩ال جلله، ٝبؼ ٝى هنلن ومعـد

ـََّرحلقض ـََّثؿَأؿقرناَوٕكازظ ََٓؽإّكت:َؾقؼتالرصتحايب،ََأصتحايب،َرّ ََها:َؾلؿقلَظؾقفؿ،َٕؽؾب

 3:.بعدكَأحدثقرَناَْدري
 :٩لت: ٩ال جلؼؿػج ، مبي ٝى جلبيه٪ي معـد: ٩ال كخيـ جبى تاؿيظ و٥ي

َأجتؾ;: عله  سلل   اهلل )صلي٩ال ،«إهامؿَبعدَأؿقرمَفرْدن;: ت٪ىل ٬يْ م بل٢ًي جلله ؿمىل يا

 4:.نـفؿَوففت
 هنؾج ملنيل ٖوؿػ؟ كمنا وجوجؿتنْؼ ٥ٞلنىج هنا ٥ٞلنىج  و٩نؼ فٍنضابه جلًبي يـرًٞا ٥کي٤

 ٝا٩بتًناماتکنىو  وبنؼلىج مصنؼحىج ٥يمناًٞناهن لنى جْتب نن هؾج هى صاىاه ن ؟ٖفهته ا  اجمت٦٢
٥ني  ت٦ـ٩هن هٜ مٍضابهئل   مهته يـرٜ مو جلضکمة هى وهل ٖجلًاؿ؟ئل   جلمنا٩يى هإا ك

   ٖ؟وؿوجياتهن ممماتهن مٝياؿ تنٞة وّياٛ جلبلؼجو
،َ«وأصتحايبَرفققمَظؾقفَأكاَناَنثؾظذََـانَنا; هيجؿج  ـه تيمية جبى بها جمتؼْل جلتي  جلـوجية

                                                           
 .جل٦َل جلخايي بضج كاهل ٝى صؼيج جلضى٥ُ   ، وميأتي229 و 228ٌ ٍ، 7، د جلبغاؿّ ٍضيش. 1
 .229، ً 7، د جلضى٥ُ   باب جلـ٩ا٧، كتاب: جلناب٨ جلمَؼؿ. 2

 .68، ً 7، د و٦ٍاته ٔوملن ٝليه جلله ٍل ٕيبيًا صىُ جحبا  باب جل٦ْاتل، هنلن، كتاب . ٍضيش3

 .731ً  ،6، د جلبؼجية وجلًهاية. 4
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 ىنهاػتهن بٞنؼ جلينىم ؽج٥٫ي  ٝليه كايىج هاٝل   جلَضابة ب٪ا  هٞلىم و١يـ باليىم ٩يؼها ٩ؼ
 ٖجليىم ؽج٥٫ي  ٝليه كايىج بما ه٪يؼ ٥الًٌ ،ىج و ١ْيـوجبما مصؼح مي٦نهنٝل  

 جتبٞنىج جلنؾيى هن، جلضؼيج٥ي  جلم٪َىػيى جلَضابةمْو  ٝـ٥ًا ئؽج يَْش  جلضؼيج هؾج
. هنى بٞنؼه ؼحىجيضنَلنن و يبنؼلىج ولنن، هماتنه وبٞؼ صياته٥ي   سلل  سآل  عله  اهلل )صليجلًبي

 هنى كبيـٝؼػ  وؿوػ بٞؼ هٞـ٥تهن هى يتمکى كي٤ ولکى جلًارىو، هن بٞهنجتْ  وهى ٥هإا 
 جلًناريى جلَنضابة لًايضى يـيؼ هًهن مو يمْيقوج . جلنال٦ة جلـوجيا ٥ي  كما جلًاؿ جلَضابة

ـجفيا ٥ٞؼم يهزهن،ٝل   وينيـ جلًاريى يتبٜصت  ، جلهالکيى هى  جلَنضابة هى جلًاريى جص
 .ًٝهن وجفعؾ جتباٝهنٝؼم  ٝليًا ىربي

َظؾقتفَأكتاَنتا; جلقيناػة بتلن٬ جلضنؼيج تنؾكـ لنن جلضنؼيج كتنب مهننمْو  جلمالص٘

ـهنا صتن   جل٪نىم ًٝنؼ جلقيناػة هنؾه مهمية هى بالـ١ن :وأصحايب بأْيهنا هنى  جلنبِٞجٝتب
كخـ  ٍضيضه٥ي  كتبجلؾّ  ٥البغاؿّ جفٍىل،  وكنؾج ينـوه لنن صنؼيج ملن٤ هاتنة هنىم

 هارنه وجبنى جلًناتي وكؾج ٖصؼيج مل٤ متماتة صىجلي هنًؼهّْمى جلؾّ  صمؼوم هنلن،
ـهن وهال٬  لن يـووج هؾه جلقياػة. و١ي

 جفهنة هننت٪بل يـمننجلنؾّ  جلضنؼيج هنؾج صىل جامت٦هام ٝالها  هى يقيؼ وهؾج
 ٖصنب فٝمهن

 لنه ورنؼ ولى جلبغاؿّ، يغـره لن جفٍىل هى بْٞهن رٞله ّوجلؾ جلضؼيج هؾج ئْو 
ـجرهئ ٝى  تىجي لما ٍضيضا   ٕـي٪ا    . جلَضابة جتبا٥ٛي  جلضؼيج مهل لمًهذ ت٪ىية   ع

ـْ  ٝبؼ جبى ٩ال  جلضزناد بنى هننلن وا جلبغناؿّ يغـد ولن;: جفصاػيج ب٥ِٞي  جلب
 1.:لها ٦ّٞا   بؾل٬ وصنب٬. وجصؼج   صؼيخا   هًها

ـْ  ٝبؼ جبى ؿمّ  وٝل  ٖله ٦ّٞا   جلناب٨ للضؼيج جلييغيى تغـيذٝؼم  صنبًا: جلب

                                                           
 .278، ً 12، د جلتمهيؼ. 1
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 طائفة ثزال ال :الحديث الثالث

َطتا رهـَأنتتلَنتـَضائػةَهزرلَٓ;: ٩ال  سلل  سآل  عله  اهلل يصل)جلًبي ٝى جلبغاؿّ معـد

 1:.طا رونَو ؿَرهللَأنرَهلْقفؿحتیَ
َأنتتلَنـَضائػةَْزرلَٓ;:  سلل  عله  اهلل يصل)جلله ؿمىل ٩ال: ٩ال حىباو ٝى هنلن ومعـد

 2:.ـذفؽَو ؿَرهللَأنرَهليتحتیََخذهلؿَنـَ ؿهّضَََٓرحلّؼَظذََطا رهـ
 3:.أنتلَنـَؿقم;: ؿوجية و٥ي
 4:.ردفؾؿغَنـَظصابة;: ؿوجية و٥ي

 5.جلتـهؾّ مًى٥ي  للضؼيج ىمعـ ٕـ٧ وهًا٫

 الزيى اعتذّلُا بالحذيج

 ٥نيهن ٩نال جلنؾيى جلمًَنىؿة جلٖات٦نة نن جلننًة مهنل نن وهن: ٩ال صيج تيمية، جبى ن1
َوَٓختذهلؿَنـَهض ؿَٓ،َطا رهـَرحلّؼَظذََأنتلَنـَضائػةَْزرلَٓ;:  سلل  عله  اهلل يصل)جلًبي

 6:.رففاظةَْؼقمحتیََخافػفؿَنـ
ـجػ بٞؼ ٩ال صيج كخيـ، جبى ن2  جلمتمننکىو وجلزماٝنة جلننًة مهنل هنن :جلضنؼيج جي

 جلَنضابة هنى جفول جلَنؼؿ ٝلينه كناو وبمنا  سليل   علهي   اهلل يصل)ؿمىله ومًة جلله بکتاب
 7.جلمنلميى ومتمة ٞيىوجلتاب

                                                           
 .149، ً 8، د مهتي هى ٕات٦ة تقجل ا باب ‘وجلنًة بالکتاب جاٝتَام كتابٍضيش جلبغاؿّ، . 1

 .1523، ً 3 ، دٕات٦ة تقجل ا ٔ وملن وآله ٝليه جلله ٍل ٕ ٩ىله باب جفهاؿة، كتابٍضيش هنلن، . 2
 ي٦نه. جلمَؼؿ. 3
 .1524 ً ي٦نه، جلمَؼؿ. 4
 ،436، ً 3 ، دمصمنؼ هننًؼ> 6،7،8،9،12 ؿ٩نن، صنؼيج جلم٪ؼهنة،: هارنة جبى مًى جليام،٥   را  ها باب جل٦تى، ابكت. 5

 .279و 25و 24، ٌٍ 5د

 .125، ً 3 ، دجل٦تاوى هزمىٝة. 6
 .433، 4ً ، دكخيـ جبى ت٦نيـ. 7
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ٝلن   جلنةجلؼ جفػلنة; ًٝنىجو تضت :جلمى٩ٞيى ئٝالم;٥ي  جلضؼيج ؽكـ، جل٪ين جبى ن3
 1.:جلَضابة جتباٛ

 2.جلىهاب ٝبؼ بى هضمؼ ن4
 3.جلض٦ًي جلْٞق  مبي جبى ن5
ـة جلٖات٦ة هؾهمْو ٥ي  ى٬ْ  ا  جلٖات٦نة هني جلضنؼيج لهنا مىناؿجلتي  جلض٨ْ ٝل   جلٚاه

ـج٧ صنؼيج لهنا مىناؿ جلتي ي٦نها جلًارية  هضلنه، ١ينـ٥ني  جلننل٦ييى وجمنتؼال ،جا٥تن
 .  جلضؼيج بهؾج جلمًٞية هاميْ  ٝيتْؼ  مو تنتٖيٜ ٕات٦ة وكل ٝام ٥الضؼيج

 يىٍنؼ وهنؾجٖ جلنناٝة ٩ينامئل   باليام هتىجرؼة جلٖات٦ة هؾهمْو ئل   تيمية جبى ؽهب و
 جل٦کنـ ٍنؼؿ هًا٫ وهى ،يزؼ هىًٕهنفْو  جلضؼيج، بهؾج لالصتزاد جلنل٦ية مهام جلباب

 .جلٞالن هى هغتل٦ة ميضا ئل   يقجل وا جلنل٦ي
٥ني  هننلن ّؿو وكمنا هٞناؽ ك٪نىل ،بالينام هننميْ  ًتٝيْ  جلًَىًْو ئ: تيمية جبى ٩ال
ـة مبي ٝى هنٍضيض َرفغتر َأ تؾَهتزرلَٓ;: ٩نال همْين  سليل   علهي   اهلل يصيل )ينجلًبن ٝى هـي

 :.طا رهـ
 بالمؼيًنة ه٪يمنا   كناو جلًبيمْو  وؽل٬. جليام مهل نه جل٢ـب ومهل;: مصمؼ جفهام ٩ال

 يينـ٧ وهنا يزنؼ مهنل يينْم  وكاو ىـ٩ه، ٥هى ًٝها ييـ٧ وها ١ـبه، ٥هى ًٝها ي٢ـب ٥ما
 4.:ٝمـ جبى ٩ال كما جلميـ٧ مهل ًٝها

 ٝى لبضج متباٝه هى لکخيـ هىًٕا   متکىو يزؼمْو  يٞلنلى كاو  تيمية جبىمْو  لي يبؼو
ـة، جلٖات٦ة هىٕى ؼيز هى به يزٞل هغـد ـه، هزناا   يتنـ٫ لنن هلکًْ  جلٚاه : ٥٪نال ل٢ين

                                                           
 .149، ً 4د .1

 .32، 3ً، د جلىهاب ٝبؼ بى هضمؼ جفهام جلييظ . هإل٦ا 2

 .72ً، جلٖضاوية ٞ٪يؼةجل . ىـس3

 .273، 4ً ، دجل٦تاوى . هزمىٝة4
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 وبنأْو  جلنؼهـ آعنـئل   ػجتما   جلله بأهـ بال٪يام جليام مهل قهيْ   سلل  عله  اهلل يصل)وجلًبي;
ـٍ  ٝى عباِؿ ئ ٥هى جلؼهـ، آعـئل   ٥يهن جلمًَىؿة جلٖات٦ة ـ   ػجتٍن  مه ـة هٜ ٥يهن هنتم  جلکخن
 1.:وجل٪ىة

 جلغينـ ٕـين٨ للًناك ىبنيْ  علهي  سآلي  سليل      اهلل )صليجلًبيمْو  منلميىبال جلله ل٤ٖ هى
ـْ  لمىٕى وجّش ببياو مىاؿ جلم٪ابلو٥ي  وجل٦الس،  . به يًغؼٝىج وا يضؾؿوه لکي، جلي
:َوهؼتقلَردؼتقَكحقَبقدهَهشرَعله  سلل   اهلل )صليرهللَرشقلَرأهت:َؿالَظؿرَبـَظبدرهللَظـ

«.رفشقطانَؿرنَهطؾعَحقثَنـَ فـاَتـةرفػّنَإَ، فـاَرفػتـةّنَإَ ا»
2
َ

 ينا: ٩نالىج ،:هؿــايفََفـاَباركَرفؾفؿَ،صلنـايفََفـاَباركَرفؾفؿ; جلًبي ؽكـ: ٩ال ٝمـ جبى وٝى
 ؿمنىل يا: ٩الىج ،«هؿــايفََفـاَباركَرفؾفؿَصلنـايفََفـاَباركَرفؾفؿ;: ٩ال ،ٖيزؼياو٥ي  جلله ؿمىل

ْٙ  ٖيزؼياو٥ي  جلله  3:.رفشقطانَؿرنَهطؾعَوهباَورفػتـَرفزٓزلَ ـاك; :جلخالخة٥ي  ٩ال ًه٥أ
ـة مبي وٝى  4:.ردؼقَكحقَرفؽػرَرأس;: ٩ال  سلل  سآل  عله  اهلل يصل)جلله ؿمىلمْو  هـي
َرقتردشتَكحتقَرفػتتـَ فـاَنـ;: ٩ال اهلل عله  سآل  سلل   )صليجلًبي به يبل٠ هنٞىػ مبي وٝى

َرفتقبرَأ تؾ(َونقرصتقفؿَحتروثفؿيفََأصقرهتؿَؾقرْعَرفذهـ)َرفػدردهـيفََرفؼؾق َوؽؾظَورجلػاء

 5«.ونضَربقعةيفََورفبؼرَرٕبؾَأذكا َأصقلَظـد
ـْ  ي٥ن اهلل عله  سلل   )صليجلًبي ٝى جلنًى جمت٦اّت و٩ؼ; :تيمية جبى ٩ال  مٍنلهمْو  جلين

 6.:جليـ٧ هى

                                                           
 .273، ً 4هزمىٝة جل٦تاوى، د . 1
ـجٓ جل٦نتى كتاب ،هنلن ٍضيش >251، ً 4، د ورًىػه ئبليل ٦ٍة باب جلغل٨، بؼ  كتاب ،جلبغاؿّ ٍضيش. 2  جلنناٝة، ومىن

 .2228، ً 4، د جلييٖاو ٩ـو يٖلٜ صيج هى جلميـ٧ هى جل٦تًة باب

 .97، ً 9، د جلميـ٧ ٩بل هى باب جل٦تى، كتاب غاؿّ،جلب ٍضيش. 3
 .258، ً 4، د جلزبال ى٤٢ بها يتبٜ ١ًن جلمنلن هال عيـ باب جلغل٨، بؼ  كتاب جلبغاؿّ، ٍضيش. 4
 .12، ً 5، د وميخ  ؽكـ هى عل٪ًاكن ئيا جلًاك ميها يا :تٞال  جلله ٩ىل باب جلمًا٩ب، كتاب جلبغاؿّ، ٍضيش. 5

 .273، ً 4، د جل٦تاوى . هزمىٝة6
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ٌْ  جلـوجيا  هؾه ـْ  مٍلمْو ٝل   تً  وهًنه جلک٦نـ ؿمك وهى جلميـ٧، مو جليـ٧ هى جلي
 جلننل٦يىو ٩نام ،يْٞيًها جلًَىً وٙاهـ جلمؼيًة ىـ٧ ت٪ٜ يزؼ وفْو  جلييٖاو، ٩ـو غـدي

ـج٧، جلننال٦ة جفصاػينجبت٦ننيـ  ٩ـيًنة مّ وػوو جلًَىً لٚاهـ وعال٥ا    هغنال٦يى بنالٞ
ـجتى جفصاػيج كْل ٝل   يىهلت٦ْ  صًبل، وجبى تيمية جبى بؾل٬  لکني هؾج، كْل  ٥يهاجلتي  وجل٪
ـكتهن يً٪ؾوج  .هًا٫ هى جيٖل٪تجلتي  ص
ـٍ  بکْل  له ْشيتْ  جلناب٪ة جلًَى٥ًي  جلمتأهل ئْو   ٩نال ٥ضيى يزؼ، يًٞي جليـ٧مْو  ين
 هنى بِٞ ٩ال ،:هؿــايفََفـاَباركَرفؾفؿ;: ٝمـ جبى ؿوجية٥ي  كما اهلل عله  سآل  سلل   )صليجلًبي
اهلل  صيلي )٩ىلنه هؾج ؼويإكْ  جلمؼيًة، ىـ٧ هيجلتي  يزؼهن ي٪َؼوو ٥هن ٖيزؼياو٥ي  :صىله

ـة عله  سآل  سلل    ٝباؿجتنه هْمىو وهي :رفشقطانَؿرنَهطؾعَوهباَورفػتـَرفزٓزلَ ـاك;: هباى
 .وجلميـ٧ جليـ٧ صىل ىجفعـ

 1وهى ّمًها يزؼ ػوو مّ جيکاؿٖ ،جللزًة جلؼجتمة ٥نـوج جلميـ٧ بٞؼة هٞاٍو ى و٥ي ٥تاو
٥ني  : فـتا;: عله  سآل  سليل    اهلل )صلي٩ىله وػليله ،٩ـيب هکاوئل   تييـ جلـوجيا ْو ئ حن
ئلن   جل٪٦نق ػوو  سليل   سآلي   عله  اهلل يصل) كالهه لتىّيش كا٥ية ٩ـيًة وهي، جلـوجيا  بِٞ

ـها وهکؾج،جلم٪َىػة هي يزؼْو ئ ٖجلمؼيًة ٝى جلبٞؼكْل  بٞيؼة ىمعـ بالػ  بنى مصمنؼ ٥ن
 جلًبنيمْو  ٬وؽلن ،جلينام مهنل هن جل٢ـب ومهل;: مصمؼ هامجا ٩ال ٥٪ؼ ،تيمية وجبى صًبل

 ييننْم  وكناو ىنـ٩ه، ٥هنى ًٝهنا ييـ٧ وها ١ـبه، ٥هى ًٝها ي٢ـب ٥ما بالمؼيًة ه٪يما   كاو
 2.:ٝمـ جبى ٩ال كما جلميـ٧ مهل ًٝها ييـ٧ وها يزؼ مهل

ـج٧ جلضؼيج ت٦نيـ ئْو  ـجتى ٥نى٧ ٍنـيضا   ٦٩نقج   ويٞنؼ جلٚناهـ، عنال٣ هنى بنالٞ  جل٪ن
ـج٧ ؽكنـ  نن ٍضتها ـجُج٥تٝل   ن مصاػيج ٥هًا٫ جلضؼيج،٥ي  جلمىرىػة  باامنن جلٞن

ـه لن ٥لماؽج ،ٍـيضا   ـج٥يا   ٖ؟ٍـيضا   هًاجلًبي  يؾك ـج٧  ور٢  جلمينـ٧ رهنة٥ي  ي٪ٜ ا٥الٞ
                                                           

 .94، ً 3د. 1
 .273، ً 4 ، دجل٦تاوى هزمىٝة. 2
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 ٖجليـ٧ئل   هًه م٩ـب جليمالئل   هئيْ  بل جلمؼيًة، هى
ـج  ئْو   تْنٜ ٥نتٍى  هنى هًهنا يغنـد وها يزؼ هى لًا اهلل عله  سآل  سلل   )صليجلًبي تضؾي

ـة امجمت٦ه ٝالها  ـكة كايت ولى ٥يها، جلناتؼ جل٦کـّ جاتزاهٝل   كبي  هًنا٫ جلنل٦ية جلض
ـكة ـٍ  ص  فهتنه ىيبنيْ  وم اهلل عله  سآل  سليل    )صليٝليه لکاو وؿمىله، جلله هاويضبْ  ٍالٍس ئو عي

 نن ويغنؼٝهن بالًاك ي٢ـؿ لثال بها، ـويبْي  جلٖات٦ة هؾه وينتخًي ها صؼيج٥ي  جفهـ هؾج
ـجه بل له، ورىػ ا ها وهؾج ن، صاىاه  بٞينؼ هنى باىناؿج  لًا يبٞج اهلل عله  سآل  سلل   )صليت

 .ويإكؼه يزؼ صىل بيايه ٥يها يقيؼ
َوْربتفتاَبذ بةَعله  سآل  سلل   اهلل )صليرهللَرشقلَأْقت;: ٝلي   ٩ال: ٩ال مٞيؼ بيم ٝى ُؿوّ

َبتـَوظققـةَرفطائلَوزهدَحابسَبـَرٕؿرعَ،ربعةٍَأَبغَأؿفؿفا»:َؾؼالَرفقؿـإػََنصدؿاَبعثفَوـان

َرجلبفتةَر تنشتَرجلبغَكايتءَرفعقـغَؽائرَرجؾَؾؼام.َرفعانريَظالثةَبـَوظؾؼؿةَرفػزرريَحصـ

َػفؿأْتلفََّاإّكتَ؟!أظتدلَملَإذرَهعدلَنـَوهؾؽ:َؾؼالَظدفت،َناَورهلل:َؾؼالَحمؾقق، َظؾقتفَؾتلؿبؾقر،

َرإلشتالمَأ تؾَهؼتؾتقنَرفزنتانَرآخيفََخيرجقنَؿقمَ ذرَءضئيضَنـَفؾنكََّرْرـقه»:َؾؼالَفقؼتؾقه،

«.ظادَؿتؾَفؿٕؿتؾـََّأدرـتفؿَفئـَرٕوثانَأ ؾَوهسـقن
1 

 (طائفت تضال ال) حذيج مُفهه
 ينؼْل  ٥ٞنِل  وهنى «هتزرلََٓأوَْتزرلَٓ;: اهلل عله  سآل  سلل   )صليب٪ىله تبؼم جلـوجيا  رميٜ

ـجؿٝل    وعلنى تيمينة جبى ٩بل جل٦کـ هؾج ورىػ ٝى متضؼث ولى، جلٖات٦ة هؾه ورىػ جمتم
ممناك  ٝليهنا وجلتني نن تيمينة جبنى بهنا رنا جلتي  جف٥کاؿمْو  جلمالص٘ ولکى هًه، جلقهى

ـةجّمضْلت  ٩ؼ ن جليىم جلنل٦ية جلمؼؿمة  ٥بٞنؼ، تباٝنا  م لها تزؼ ولن ،ت٪ـيبا   ٩ـوو حالحة ل٦ت
ـج   يزنؼ ا تالهيؾه، تالهيَؾ  لُ٪ ًَ ولٓ  ،وتالهيؾه تيمية جبى ٝهؼ  مو مؼؿمنةجل هنؾه ف٥کناؿ ؽكن
 منًة هنى مّ رؼينؼ، هنى ومصياهنا جلىهنابٝبنؼ  بنى هضمنؼ ٙهـصت   بها، ىياػ مصؼج  

                                                           
 .وٍضضه جفلبايي، 912: جلضؼيج ؿ٩ن، 426، ً 2د ٝاٍن مبي ابى جلنًة،. 1
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ـة حمايماتة ٌْ  جلضؼيجمْو  وجلضال هزـية، 1152 مًةئل   ت٪ـيبا   للهز ـجؿٝلن   ينً  جمنتم
ـة جلٖات٦ة هؾه ورىػ  ٖجلض٨ْ ٝل   ٙاه

ـة عنالل جلٖات٦نة هؾه تىجرؼ هکاوٝل   يؼلًا مو مصؼ ينتٖيٜ ٥هل  و ٩نـوو حنةحال ٥تن
ـجرمهن ٝالههاميؾكـ   ٖوكتبهن؟ وت
كخـ جلضؼيج ئْو  ـْ   ٝل هىرىػوو ٥هن هاهية،جا جلييٞةٝل   يًٖب٨ ها م  هنى جلتناؿيظه

 ةٍ صْزن ٩نىة هنى ًٝنؼهن بمنا جلضن٨ْ ٝل   ٙاهـوو وهن ،عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي بٞؼ
َر ؿتهضتَٓ; هغنؾولىو هنبأيْ  جلضؼيج ٦ٍهن٩ؼ وو. ؿمىله ومًة جلله كتاب هى ةٍ هنتمْؼ 

 مهننل فتمننة تبٞننا   هن٥ننأيْ  ٝلننيهن، هًٖبنن٨ وهننؾج صنننًة، ٍنن٦ة وهنني :ختتذهلؿَنتتـ
 و٩نؼ جلمنلميى، ماتـ ٩بل هى هًبىؽوو ٥هن جلبال ، ميىجٛ  ليتْ  تٞـّىج السم(  )علهم جلبيت
ػ بيى ها هنت٦ْٞيى ٝاىىج ـْ  ٩ـبايا   صياته ٩ؼم اييؿبْ  ٝالن هى وكن ٩تيل، مو هضبىك مو ،هي

ـة فتمة جاتهلمى  هيايظ هى ومٝىجيهن جلٚلمة جلضکام هى وج٩ٜ جلٚلن هؾجمْو  وجل٢ـيب ٖجلٞت
 جلمنلميىٖ هى جلبالٓ

ـهن هنى نهوهنًٞ ،ج١تَاب ص٪نى٩هنو ٝليهن جلتْيي٨ جلغؾاو هؾج وهى ٥ني  ىنٞات
 جلغنؾاو، هٚناهـ مٍنؼ٧ هنى وهى للٞياو وجّش هؾجكْل  ،كتبهن وهَاػؿة جلبالػ بِٞ

ـهن بٞکل ـة، مل٦ية هى ١ي ـه هٞناٍه  هى مهىؿهن وتنهيل لهن جلضکامكؼٝن  ومىاٝ  و١ين
 هغؾوليى، يىها   يکىيىج ٥لن ،هضل ًٝاية جلضکام ا يقجلىو ٥هإا . مصؼٝل    يغ٦ ا هما

 لنن كنؾل٬ وهنى :خذهلؿَنـَهض ؿَٓ; جلى٤ٍ هؾج السم(  )علهم جلبيت مهل لييٞة ٥هًيثا
ـْ     .بؼوؿهن جل٪يام ٝى يخًهن ولن هن،يْ

 شبهة شلفية

ٌْ  هنتبٞؼج  ٩ال مصؼهن لي   لهنن ةٝنْق  هاهينة اجاْو ئ; :هاهينةجاٝل   جيٖبا٧ هؾج جلً
ـجصنل بٞن٥ِي  بل، جلضؼيج جلَٞـصت   ٙهىؿ وا هًٞة وا  مٍنضاب كناو جلتناؿيظ ه
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 :ٖئهاهية فورة يزؼ يکاػ ا هًهن جلـرل كاوصت   جفٍابٜٝل   يٞؼوو جفتمة
 جلبنـوف هنى جلضنؼيج٥ني  نجلضن٨ْ ٝلن   ٚهنىؿ ن ٙناهـيىجل  هًٞنْو ئ; :و٩ال ميْنا  

ـة  .:وجلتغ٦ي جلتنتـ ا وجلمزاه
ـة هى هَاػي٨ جلٚهىؿ، ولکى ا ى٬ْ ْو ئ :٥أربته جلٚهىؿ يکنىو مْو ٥ي  جلبـوف وجلمزاه

ـهاوىي  باهتال٫ جلضْز كْل  ٩بل ـة جلبنـوف حن، ة وجلب  جلٚنـو٣ منمضت ئؽج بنه وجلمزناه
ـة ػوو جهتال٫ جلضْز وئا ها جل٦اتؼة هى ج بؾل٬، ـهاو؟ٖلبـوف وجلمزاه  ة وجلب

ـةجلٚهىؿ بأيْ   يمکى ٩بىل هًٞ كما ا علهي    اهلل )صيلي هضمؼ ًبيًا٥ ،ه ٥٪ٔ جلبـوف وجلمزاه

ـج   يکى لن هميْ  هؾج  هًٞ هل٥ ،مصيايا   ػٝىته ومتـ  تغ٦ْ  ٩ؼ سآل  سلل    ٖ؟جلض٨ْ ٝل   ٙاه
 مَّ«طتا رهـ; ٩ىلنه: :جلضن٨ْ ٝل   يىٙاهـ مهتي هى ٕات٦ة تقجل ا باب٥ي  جلٞيًي ٩ال
ـهاو جلًاك ماتـٝل   ١البيى  1.بالنًاو مو بالب
 بناؿفوو لبًناو٥ي  ٥الييٞة ٥يه، هنجلؾّ  جلبلؼ صنب كؾل٬ يغتل٤ هاهيةجا صال ئْو 

 هننيْ ئصتن   بنل ،لنؼيهن جلضـينة وورنىػ ل٪نىتهن ،ج  مصؼ يغيىو ا بؼٝىتهن وهزاهـوو
ؽوّ  بٖنو هنى هتغ٦ينة م٩لينا  ىمعنـ بنالػي و٥ .مصؼٝل   هؾج  يغ٦ وا هزاهؼوو

ـجيية جإلمالهيةوٙهىؿ جلزمهىؿية  ،جلنلٖة   جلٞنالمي ا يغ٦ن جامنتکباؿهىجرهة ٥ي  جإلي
 مصؼ.ٝل  

اًثَْوْ}: تٞال  جلله ٩ىل و٥ي ٍَّ ِ ئ
َ
ْأ ًْ ا ُٓ َْػيَ َْ ْرِ َْوْ

َ
ٔاْيِفْاأل ْاْشُخْضاِػُف ََ ِيا ْاَُّّ ْىلَعَ ََّ ٍُ ْنَْج

َ
َوُُِْريُدْأ

ْ ًُ ُٓ َْػيَ ٔارِثِْيََْْ
ْ  5ٕٔجل٪ٌَ:  {ال

يمنى جللنه ٝلنيهن ويزٞلهنن  مو جلبإنل ٩بنلٝلن   جلمنتْن٦ٞيى هنإا  هل كناو٥
 ٖجلىجؿحيى؟

٥ىٍن٤  ٖجمتْنٞا٥هن؟ هنى بنالـ١نجلض٨ْ ٝل   جلٚاهـيى جلله مهل هن هإا  موليل
                                                           

 .141، ً 25، د جل٪اؿّ . ٝمؼة1
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َٓ;و هن هغنؾولىميْ ٝل   وجلضؼيج يًٌ هاهيةجائل   يکىو ها م٩ـب باامتْٞا٣ هإا 

جلننل٦ية ٥مًنؾ ٙهنىؿ جبنى ٝبنؼ جلىهناب ٝل   وهؾه جل٦َة ا تًٖب٨ :ـَخذهلؿهض ؿَن
كنْل ٥ني  وجلضکىها  تؼٝن جل٦کـ جلننل٦ي بمليناؿج  جلنؼواؿج ، ولهنن صـينة جلتٞبينـ

 ػٝنن هنى بنالـ١ن جلضؼيج٥ي  را  جلتي  جلغؾاو ٦ٍة هإا ٝل   تًٖب٨ هل٥ جلبالػ،
 جيٖبنا٧ ػوو تضنىل ىمعـ ٝؼيؼة ممثلةو ٖ؟عؾلهنجلؾّ  وهى ٖجلتاؿيظ؟ ٝبـ لهن جلضکام

 .  ٝليهن جلضؼيج
 هنـ جلتننًىمْو ٥ني  ىن٬ْ  ا ٖجاؿُ ب٪اٛكْل  يو٥ ػجتما   :جلنل٦ية; ٙهىؿ كاو هلحن 
ـج  ـة ٥يهنا، ّٞي٦ا   كاو ب٦ت ـة ،وجل٦نإمييى وجلضمنؼجيييى جلبنىيهييى ك٦تن  جلم٢ىلينة وجل٦تن
ـة جلييٞية ـج  جل٦َىية وجل٦ت  ٙهنىؿ وا ١لبنة ٥ال جلٞخمايية لةجلؼو م٪ىٓ وهًؾ ،ىمعـ و٥ت

ـيننييى يزلينقئ هى جلک٦ـ فهل جل٢لبة ماوئيْ  جلنًة فهل  ٥نايى. ومهـيکناو يٖنالييىئو و٥
ٌْ  جلضؼيجمْو  هٜ بالض٨ْ  جلنًة جهل ٙهىؿ ـجؿٝل   يً  ٖجلله؟ مهـ يأتيصت   ٙهىؿهن جمتم

ـج ؟ جلًؼوج  وئ٩اهة بالًٞتـيا ، يتزْلي ٙهىؿهن هل  هلينىييْو م هنٜ هنؾج ٖوجلمإتم
 وجلک٦ناؿ لليهنىػجلننل٦ية  عْنىٛ ب٦ْنل هنلن هلياؿ وؿبٜ هلياؿٝل   ينيٖـوو يهىػّ
 .بلؼجيهن ػجعل
 كمنا نىيهىرهني و ٝلنيهن تننيٖـ جلٞالمينة جإلهبـيالينة ّجل٪نىْو ئ ٩لًا ئؽج يبال٠ ا بل

 .ا يکاػوو ييٞـووو هن  ؤوجىا
 ٖ؟ جلمؼٝ ٙهىؿهن ٥أيى ،٩ىة وا صىل لهن وليل جلک٦ـ، مهل بيؼ ٕيٞة مػوج  ٥هن

 .جل٢ـبييى هى نماسب هى مائيْ  لهن جلنيامي جلٚهىؿ وكل ٝليهن، يًٖب٨ ائؽو  ٥الضؼيج

 وشىتي هللا كحاب: الحديث السابع

ـجِؿ  هًا٫ بنالـ١ن هنى ّن٦ٞه، هتًامنيى جلضنؼيج  جلضنؼيجؾج به جاصتزادٝل   جٍ
 لضؼيج.وهؾج ت٦َيل صىل هؾج ج. :وظسيتَرهللَـتا ; جلمتىجتـ جلخابت
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 الحديث وص
َمتفتؽتؿَناَْضؾقرَفـَأنرهـَؾقؽؿَْرـت; :٩ىله  لل آل  س  سهاهلل عل لی)صجلله ؿوّ ٝى ؿمىل

 1:وشـتلَرهللَـتا :َهبا

 الزيى اعتذّلُا بهزا الحذيج
ـة 722  ٕ جلضًبلي جلم٪ؼمي جل٢ًي ٝبؼ ن1  2.:جل٦َا ; كتابه٥ي  ٔللهز
 3:.جاٝتَام; كتاب٥ي  جليإبي ن2
 جلکتناب هنى ٩بننا ;: هخنل. كتبنهبٞنِ ٥ني  جلًضىّ ؿّا يٝل ٝؼياو ىؿجلؼكت ن3

 .:وجلتٖبي٨ جلٞلن بيى جلمإهى هًهذ;و  :وجلنًة
ـهن هإا  ـكاتق مهن مصؼ جلضؼيج هؾج رٞلىج جلکخيـ و١ي  . لؼٝىتهن جل

 أَليت هالحظاث
 ػجٛ،جلنى صزنة٥ني  جلضنؼيج هؾج ٩ال عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبيمْو  جلـوجيا  تؾكـ ن

كخـ جلًبي هٜ صْـ هميْ  وجلمالص٘  جبنى ئا جلضؼيج يـو لن هؾج وهٜ جيناو، مل٤ هاتة هى م
ـة ومبى ٝباك  .هـي

 ٝٚيمنة، ٥هني نن ٍنضت ئو نن جلْالل هى لألهة كْماو وجلنًة بالکتاب جلىٍيةْو ئ
 ٖٖمل٤؟ جلماتة مولث٬ هى جحًاو ئا جلىٍية هؾه يـوّ ا٥لماؽج 

 جلضنؼيج، هنؾج ينـووج لنن ،وهننلن جلبغاؿّ ٥يهن بمى جلنتة جلَضاس مٍضابْو ئن 
 ،:وجلننًة بالکتناب جاٝتَام باب; بًٞىجو ٍضيضه٥ي  بابا   م٥ـػ جلبغاؿّمْو  هى وبالـ١ن

مْو  وجل٢ـينب جلبناب،٥ني  صنؼيج ميننب همْين جلٞلنن هنٜ جلضنؼيج، هنؾج يىؿػ لن هميْ  ئا
 هنؾج يغتنـ لننلمناؽج ٥ لؼيه، كايت ٍضيش صؼيج ل٤م هاتة هى ٍضيضه جعتاؿ جلبغاؿّ

                                                           
 .899، ً 2، د هال٬ هىٕأ. 1

 .127، د جلنل٤ متمة ٝ٪اتؼ> كتاب٥   هٖبىٛ وهى. 2
 .383، ً 2د . 3
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 ٖٖ؟جلمهن جلضؼيج
 هنؾج ينـو لنن ،جلًَنىً بناٛاتْ  جفول جلؼجٝي وهى صًبل بى مصمؼ جلنل٦ية ئهامن ئو 
ـه  هى بالـ١نميْا   هنًؼه٥ي  جلضؼيج  ٍٖٖضيش صؼيج مل٤ متماتةؽك
ـجرٜ وهى  ،هنخال   جلىهناب ٝبنؼ بى وهضمؼ جل٪ينجبى و تيمية ابىك: جلنل٦ية متمة كتب ي

جلمنؾكىؿ  بالضنؼيججٝتًنا  هنإا   ٝنؼمٝلن   يؼْل  هكلْ  وهؾج ؽكـ، مّ ؼيجللض يزؼ ا
 .هًهزهن لتأييؼ ئليه ةجلماْم  صارتهن هى بالـ١ن
 منًتهئل   بالـرىٛ جلًاك  سلل  عله  سآل  اهلل )صليجلًبي ٥يأهـ جلضؼيج هؾج يَْش  كي٤و 

 1هنلن؟ صؼيج٥ي  كما كتابتها ٝى يهيه وهٜ لها تؼويًه ٝؼم هٜ
 وا جلَنضابةئلن   يـرٞنىو٥هنل  ٖجلًبني؟ منًة جلَضابة ١يـ هى جآلعـوو يزؼ وميى

ّنياٛ ئلن   ينإػّ ٍنضابتهئلن   جلًناك جؿراٛمْو  كما ؼيى،هغلْ  لينىج ٥هن ؟ٖهؾج يمکى
٥ي  وعاٍة لضٚة م٥ّي  للمى  ةٝـّ ٍضابتهمْو  يٞلن عله  سآل  سلل   اهلل )صلي٥هى جلنًة،

 ا هًنا٥٪ىو ٥نيهن و ًٝنؼهن يىػٝهنا كين٤ ٖ؟ًٝنؼهن مًته يىػٛ ٥کي٤ جل٪تال، ماصا 
 ٖجلله؟ ئا يٞلمهن
 كتن٤ٍ  باصْناؿ مهنـ صنيى عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىلٝل   ؿػْ  ٝمـمْو  جلخابت هى

 ،:جلله كتاب نبًاص;: هؿػْ  وكاو ،مبؼج   بٞؼه ىجيْلْ  لى كتابا   لهن ليکتب وػوجةٍ 
 2.وهى جلضؼيج جلمٞـو٣ بـفية جلغميل

٥ني  ىن٬ْ  ٥نال؟ٖ جلضؼيج ٍش وئ له، يا  تضْؼ  تيکل ا وهي :ومًتي; يؾكـ لن ٥لماؽج
 ٖ:ومًتي; بم٪ىلة جلٞمل ؿ٥ِ هى مول هى ٝمـمْو 

ـجُ  ٝل  جلًبني ٝى جلتضؼث هًٜٝل   جلغل٦ا  ميامة ٩اهت ٥٪ؼ ،جلضؼيج ةٍْض  ج٥ت
                                                           

ـجهب وجل٢الم ٍضيش هنلن،. 1  .كتاب جلقهؼ وجلـ٩ات٨، باب مٍضاب جفعؼوػ وجلناصـ وجل

 بناب ، ؿجرٜ ٍضيش جلبغناؿّ، كتناب جلمنـُ وجلٖنب، بناب ٩نىل جلمنـيِ ٩ىهنىج ًٝني، ٍنضيش هننلن، كتناب جلىٍنية. 2
 .تـ٫ جلىٍية
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   سليل  علهي  سآلي    اهلل )صليجلًبي يتـ٫ ٥کي٤ جلمزمىٝة، مًًه وصـ٧ ؽل٬ ي٦ٞل هى وهٞا٩بة
 ها؟ب جلتضؼث وهًٜ جع٦اتهائل   جلغل٦ا  ٥يٞمؼ جلْالل هى لألهة ّمايا   مًته

 جلمتٖٞينة جلًناك بضـهاو عله  سآل  سلل   اهلل )صليعال٦ه هى مول ٥هن جلضؼيج ٍْش  ٥او
 ٖجلًبىية؟ لأليىجؿ

 جامنالهية جل٦نـ٧و م١لنب  جلْنالل، هى لألهى كا٣ٍ  ١يـ وجلنًة بالکتاب٥التمْنک 
 .وتاتهة هغتل٦ة ٥هي ؽل٬ وهٜ ،بسعـ مو بٖـي٨ٍ بهما  تمنکها ٝيتْؼ 

 جلًٚنـ بٞنؼ عاٍنة ،إلم٪إه كا٥ية وهي جلضؼيج ٝل  تـػجلتي  جاىکاا  مهن هؾه
 . مًؼه٥ي 

 الحذيج عًذ

ـة 1،هال٬ هىٕأ٥ي  جلضؼيج هؾج وؿػ  2.هيام جبى ومي
ـه بکـ  صؼحًا :جلنًؼ بهؾج جلضاكن وؽك  بنى بناكجلٞ ميبأ جل٦٪يه ئمضا٧ بى مصمؼمبى

ـيي مويل مبي بى ئمماٝيل حًاصؼ جفم٦إي جل٦ْل  بنى هضمنؼ بنى ئمنماٝيل ومعب
ـجيي جل٦ْل  فينؼ بنى حنىؿ ٝنى مبني صنؼحًي مويل مبي جبى حًاصؼ رؼّ حًاصؼ جليٞ
 جلًناك عٖب  سليل   سآل  عله  اهلل )صليجلله ؿمىلمْو  ٝباك جبى ٝى ٝکـهة ٝى جلؼيلي

َْضتؾقرَؾؾتـَبتفَرظتصؿتؿَنإَناَؾقؽؿَْرـتَؿدَّيَإَ،رفـاسَاأّيََها: ;٥٪ال جلىػجٛ ةصْز ٥ي 

 3:.كبقفَوشـةَرهللَـتا َربدرًَ
 :تـرمته وهؾه، مويل مبي جبى و٥يه
 .ّٞي٤: جلًناتي ن ٥يه ن ٩ال
 جلَضيش٥ي  معتاؿه ا: جلؼجؿ٩ًٖي الو٩

                                                           
 .بال٪ؼؿ جل٪ىل ٝى جلًهي باب جل٪ؼؿ، كتاب. 1
 ٖ جمًاػ بؼوو 251، ً 4د . 2
 .93، ً 1 جلَضيضيى، جلمنتؼؿ٫ ٝل . 3
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 يننـ٩او ومبنىه هنى: ي٪نىل هٞيى جبى ممٞت:  يضي مبي بى مصمؼ ٩ال: ٝؼّ جبى و٩ال
 .جلضؼيج
 كناو جب،كنْؾ : ىل٪ني جلمنـوفّ منلمة بى جلًْـ ممٞت: جل٦ْٞا ٥ي  جلؼوابي و٩ال

 .وهب جبى بمناتل هال٬ ٝى ثيضْؼ 
 ئمنماٝيل: ي٪نىل هٞيى بىيضي   ممٞت: ّبَـ جلؼ٩ا٧ مماهة صؼحًي: جلٞ٪يلي و٩ال

 ٥.1لنيى يناوّ ا مويل مبي جبى
ـكنهئلن   يإػّ مو ئل  ٝليه جلکالم٥ي  جلًناتي بال٠: جلاللکاتي و٩ال :صزـ جبى ٩ال  ،ت

ـه يبى لن ها له باو هولٞلْ  : ٝنؼّ جبى و٩ال. ّٞي٤ هيْ مئل   يإول هنكلْ  هإا  كالمفْو  ل٢ي
ـجتب مصاػيج عاله ٝى ّؿو  .مصؼ ٝليها يتابٞه ا ١

 مبني جبىمْو  هضمؼ بى مي٤ صؼحًي: جففػّ جل٦تش مبى ٩ال:  جلمضل٥ي  صقم جبى و٩ال
 2.جلضؼيج يْٜ كاو مويل

 ومهنا: صزنـ جبى ٩ال. هؾج صؼيخه ضةٍْ  يًٞي ا وهؾج مويل، مبي بابى جلييغاو ذجصت و٩ؼ
 3.جلخ٪ا  ٥يه ىاؿ٫جلؾّ  ٖصؼيخه هى جلَضيش ئا ًٝه معـرا هماميْ  بهما يْٚى  ٥ال جلييغاو
ـه كيناهٍؼ  هنى وبالـ١ن تناهله، هى بالـ١ن جلضؼيج جلضاكن شيَْض  ولن  لنهمْينه ؽكن

ـيا: وهى  حًاصنؼ جلىجمنٖي جلننکى بنى  ٝين بى هضمؼ ميبأ جل٦٪يه ئمضا٧ بىمبىبکـ  معب
 مبني ٝنى ؿ٥ينٜ بى جلٞقيق ٝبؼ ٝى جلٖلضيهىم   بى ٍالش حًاصؼ جلْبي ٝمـو بى ػجوػ

ـة مبي ٝى ٍالش  4.هـي
 .جلٖلضيهىم   بى ٍالش و٥يه

                                                           
 .223 و 222، ً 1، د جاٝتؼجل هيقجو. 1
 .272 و 271، ً 1 ،جلتهؾيب تهؾيب. 2
 .273، ً 1 ، دجلمَؼؿ ي٦ل. 3
 .93، ً 1د  جلمنتؼؿ٫،. 4
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 بيي . ليل: هٞيى جبى ٩ال: صزـ جبى ٩ال
 .صؼيخهما بيکت وا بيي  ليناهىم   جبًا وئمضا٧ ٍالش: ميْا   و٩ال
 .بخ٪ة ليل: هٞيى جبى ٝى هاىن و٩ال
 .صنًهٝل   جلضؼيج ّٞي٤: جلزىفرايي و٩ال
 .جلخ٪ا  ٝى جلمًاكيـ كخيـ ،رؼج   جلضؼيج هًکـ جلضؼيج، ّٞي٤: مبيه ٝى صاتن مبي جبى و٩ال
 .ٍالش مبي بى مهيل ٝى جلضؼيج هًکـ: جلبغاؿّ و٩ال
 .ّٞي٤ صؼيخه، يکتب ا: جلًناتي و٩ال
 .جلضؼيج هتـو٫: آعـ ىّٜه٥ي  و٩ال
 1.جلمًاكيـ يـوّ هتـو٫،: يٞين مبى و٩ال
 2.ّٞي٤ كى٥ي: ٥يهجلؾهبي  و٩ال

 ،٥ينه وجلخنايي موينل مبني جبنى ٥يه جفول ،بامًاػيى صقم وجبى جلبيه٪ي جلضؼيجوؿوى 
ـْ  و٩ؼ. جلٖلضي  هىم بى ٍالش  ٥.3يهما جلکالم ه

ـْ  ٝبؼ جبىوؿوى   4.جلٖلضيم  هى بى ٍالش ٥يه بامًاػ جلضؼيج جلب
ـْ  ٝبؼ جبى ووٍل  بنى ٝمنـو بنى ٝبؼجللنه بنى كخيـ صؼيج هى جلمـملة هال٬ ؿوجية جلب

 5.رؼه ٝى مبيه ٝى ٝى٣
ـْ  جلضؼيجوؿوى   6.ٝبؼجلله بى كخيـ ٥يه بنًؼ :جلٞلن بياو راهٜ; ٥ي جبى ٝبؼ جلب

 . يبي ليل: هٞيى جبى ًٝه ٩ال
                                                           

 .355 و 354، ٌٍ 4، د جلتهؾيب تهؾيب. 1
 .322 و 321ٌ ٍ، 2 ، دجاٝتؼجل هيقجو. 2
 .243، ً 6 ، دجإلصکام >114، ً 12د جلکبـى، جلنًى. 3
 .332، ً 24د، جلتمهيؼ. 4
 .331، ً جلمَؼؿ ي٦نه. 5
 .979، ً 2د . 6
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 .صؼيخهٝل   مصمؼ وّـب جلکؾب، مؿكاو هى ؿكى: ػجوػ ومبى جليا٥ٞي و٩ال
ـه جلؼجؿ٩ًٖي و٩ال  هتـو٫.: و١ي

 .بالمتيى ليل: صاتن مبى الو٩
 .بخ٪ة ليل: جلًناتي و٩ال
 هنى مصنؼ يکنى لنن جلغَنىهة، كخينـ وكناو ؿميتنه،: جلمنؼييٝبؼجلله  بى هٖـ٣ و٩ال
 ه.هً يأعؾ مٍضابًا
 .هىّىٝة ينغة رؼه ٝى مبيه ٝى له: صباو جبى و٩ال
 1.ٝليه يتابٜ ا يهيـو ها ٝاهة: ٝؼّ جبى و٩ال
 2.جلکؾبئل   يًنبه هى هًهن جلنابٞة، هى ّٞي٤: صزـ جبى ٥يه و٩ال

 .بيي  ليل جلضؼيج، هًکـ :مصمؼ ٝى مبىٕالب ٩الو
 .جلمنًؼ٥ي  ٝبؼجلله بى كخيـ صؼيجٝل   مبي ّـب: مصمؼ بى ٝبؼجلله و٩ال
 ىيثا. ًٝه تضؼث ا: مصمؼ لي ٩ال: عيخمة مبى و٩ال
 .ب٪ىّ ليل جلضؼيج وجهي: ٥٪ال ًٝه فؿٝة مبا مألت :صاتن مبي جبى و٩ال
 .جلمؼيًي بىٝل   ٦ّٞه: يٞين مبى و٩ال
 3.ينت٤ْٞ جلضؼيج ٩ليل كاو: مٞؼ جبى و٩ال

 جلاللکناتي جل٪امنن ومبى 4،:جل٢يالييا ;٥ي  جليا٥ٞيمبىبکـ  جلمؾكىؿ جلضؼيجوؿوى 
 .جلٖلضيم  هى بى ٍالش جلنًؼيى كالو٥ي  5 :جلنًة مهل جٝت٪اػ جٍىل ىـس;٥ي 

 وبننًؼ بنه، يضنتْذ  ا فينؼي٨ وهنى ،ٝمـ بى مي٤ ٥يه بنًؼٍ  جلب٢ؼجػّ جلغٖيب وؿوجه
                                                           

 .427و  426، ٌٍ 3 ، دجاٝتؼجل هيقجو. 1
 .132، ً 2 ، دجلتهؾيب ت٪ـيب. 2
 .378 و377، ٌٍ 8، د جلتهؾيب تهؾيب .3
 .512، ً 1د . 4

 .76، ً 1د  .5
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 1.جلمؾكىؿ جلٖلضي ٥يه آعـ
 كتنبهن٥ني  ًٝهن وي٪لىه بٞؼهن هى جلٞلما  ورا  ؿوجته، وهإا  جلضؼيج مماييؼ ٥هؾه
 :لجلـمنى مصاػينج هنى جفٍنىل راهٜ;٥ي  جفحيـ وجبى 2.:جلنًة هَابيش;٥ي  كالب٢ىّ

 جلزناهٜ;٥ني  وجلننيىٕي 4:جلمَنابيش هينکاة;٥ني  جلتبـينقّ وجلغٖيب 3جلمىٕأ، ٝى
 6.جلمنتؼؿ٫ ٝى ي٪ال   :جلٞمال كًق;٥ي  وجلمت٪ي 5:جل٢َيـ

 الحذيجالزيى ظّعفُا 

 7.جلٖلضيهىم   بى ٍالش ٥يه ّٞي٤ مًؼه : ٩ال صمؼوو، مٞؼ مصمؼ ن1
 8.رؼج   ّٞي٤ ئمًاػه: :جل٢يالييا ;ٝل   تٞلي٪ه٥ي  ٩ال ممٞؼ، كاهل صلمي ن2
ـلي مصمؼ ٥ىجف ٩ال ن3  .رؼج   ّٞي٤ مًؼه: ٩لت: :جلنل٤ متمة ٝ٪اتؼ;ٝل   تٞلي٪ه٥ي  فه
 .جليبکة جلًٞکبىتية٥ي  :جلضؼيج مهل  هلت٪;٥ي  جفهيى هضمؼ جلييظ ن4
 جلضنؼيج;: جإللکتـويني :جلينىم جإلمنالم; هى٩ن٥ٜي  ، ٩الجليـي٤ صاتن ظيجلي ن 5

 ووٍنله ،2618 ؿ٩نن هتَنل، ١ينـ هٞل٪نا   بال١نا   جلمىٕأ٥ي  هال٬ جإلهام موؿػه جلمؾكىؿ
 بْٞها. ُّي٪ْى  ها ٕـ٩ه٥ي  وليل ،تَْش  ا ٕـ٧ هى جلٞلن مهل بِٞ
 9.هىّىٛ جلضؼيج جهؾمْو ئل   جلن٪ا٣ صنى ؽهب ن6

 كتابنه٥ني  جلغْنيـ ٝبؼجللنه ىبن جلکنـين ٝبؼ جلؼكتىؿ ومًتي جلله كتاب صؼيج ؽكـ
                                                           

 .326، ً 1 د وجلمت٦٪ه، . جل٦٪يه1

 .239، ً 2د. 2

 .277، ً 1 د .3
 .جلمىٕأ ٝى 53، ً 1د. 4
5 . ً525. 
 .173، 1ً د .6

 .صمؼوو مٞؼ مصمؼ تغـيذ ،8، ً جلنًة مهل جٝت٪اػ جٍىل ىـس. 7
 .512، ً 1د . 8

 .289 ً، جلًبي ٍالة ٦ٍة ٍضيش. 9
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 1.به ادجاصتز وصکن جلْٞي٤ جلضؼيج
ال٧؟ٝل   به يضتْذ  ا جلْٞي٤ جلضؼيجْو ئ :ي٪ىل هميْ  هٜ جلمـمل بالضؼيج جصتْذ  حن    ٖجٕا
 وجلننًة جلکتناب هنل ولکنى جلتيـيٜ، هَاػؿ هى ممامي هَؼؿ جلنًةمْو ٥ي  ى٬ْ  ا

ـكهجلؾّ  جفهة يزاة مبيل هما  ؟ٖللًاك جلًبي ت
َرهللَـتتا ; صنؼيج تَنضيشٝلن   يَنـجلنؾّ  ولل٦ـين٨ جل٪نىل، هؾج ٤ّٞ بيًا ٩ؼ

 بيًنه جلزمنٜ ٥نيمکىهنؾج جلضنؼيج  ةٍْض  ج٥تـًّا لى :ي٪ال ٍضيش هنتًؼ ػوو :وشـتل
ـة وجلننًة جلکتاب لًا تـ٫ ٩ؼ جلًبي ٥يکىو :وظسيتَرهللَـتا ; صؼيج وبيى  ٥تکنىو، وجلٞتن
ـة هى جفتمة ًٝؼ جلنًة  .هاهيةجإل ي٪ىله ها وهى جلٞت

باٛ كتناب جللنه هأهىؿوو بيکل ٍـيش باتْ ٥المنلمىو : ٩ال جلييظ جلؼكتىؿ ؿرب ػيب
 2 آل بيته.و  سلل  عله  اهلل )صليومًة يبيه

َنتا;: ٩نال ،:ووررثتلَأختلَ...وأكتت»: لٞلي   سلل  سآل  عله   اهلل )صليو٥ي ؿوجية ٩ال جلًبي

: ٩نال :ؿبؾتؽ؟َرٕكبقتاءَورثَونا;: ٩ال، :ؿبعَرٕكبقاءَورثَنا; :٩ال ؟:رهللَكبلَهاَنـؽَأرث
 3:.كبقفؿَوشـةَرهللَـتا ;

 ومنًتي جللنه كتناب ٥نيکن عل٦نت جيي جلًاك ميها يا ::ٝلي بى فيؼ هنًؼ;٥ي  را و
ـتي  4.بيتي مهل وٝت
ـجػ وهني، :وشتـتلَرهللَـتتا ; ؿوجية و٥ي: جلهيتمي صزـ جبى ٩ال  جفصاػينج هنى جلمن

ـة ـه  ٥أ١ً هبيًة جلنًةفْو  جلکتابٝل   جلم٪تَ ـها ٝى ؽك  ٩نٜو جلضنْج مْو  وجلضاٍل، ؽك
 ؽلن٬ هزمنىٛ هى وينت٦اػ، جلبيت مهل هى بهما وبالٞلما  وجلنًة بالکتاب ٬جلتمْن ٝل  

                                                           
 .هال٬ ٝى 246ً  .1

ـجو جلضؼج هى ت٪ؼيمه لکتاب ٥٪ه جآلل بيى ػٝىى جإلهمال وتهمة جإليتضال، جلييظ مهيى بى ٍا. 2  .7، ً لش ه
 .666، ً 2، د صًبل بى فصمؼ جلَضابة ٥ْاتل. 3
4.  ً442. 
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 1.جلناٝة ٩يامئل   جلخالحة جفهىؿ ب٪ا 
ٍُ  ٥هى :وشـتلَرهللَـتا ; صؼيج ٍضة ج٥تـًّا ولى فْو  جلبينت، مهنل متمنة باتباٛ ٩ا
   ٖجتباٝها يزبجلتي  جلًبي مًة هى :بقتلَأ ؾَوظسيتَرهللَـتا ; صؼيج
 هنا منـٝاو ولکنى هاهينة،جا كتب ب٥ِٞي  جلضؼيج هؾج وؿوػ جلبِٞ ينتيکل ٩ؼ

 وا ،١ينـ جلينيٞة هنى هنن جلننًؼ ؿرالمْو صيج  مًؼه٥ي  يًٚـ صيى جاىکال هؾج ُيضْل 
  بمبًن يأعنؾوج مو ئا ،لنؼيهن صؼيج لتَضيش جاهاهية بکتب جاصتزاد لآلعـيى يض٨ْ 

 هاهينةجا ًٝؼ بهن هٖٞىو جلنًؼ وؿرال جفصاػيج، هى جلًىٛ هؾج هٜ جلتٞاهل٥ي  هاهيةجا
 .جلضؼيج إلم٪آ كا٣ٍ  وصؼه وهؾج

 جلضننيى بى هضمؼ صؼحًا: ٩ال جلب٢ؼجػّ ٝمـ بى هضمؼ صؼحًا: جلَؼو٧ جلييظ ىؿو
: ٩نالهىمن   بنى ٍنالش صنؼحًا: ٩نال ٝبينؼ بنى هضمؼ صؼحًا: ٩ال جلغخٞمي ص٦ٌ بىج

ـة مبي ىٝ، ٍالش مبي ٝى، ؿ٥يٜ بى جلٞقيق ٝبؼ صؼحًا  علهي   اهلل )صلي جلله ؿمىل ٩ال: ٩ال هـي

َ،ؾتقفاَبتاَوظؿؾتتؿَهبتاَأختذْؿَناَأبدرًََبعديَقرْضؾََّفـَصقئغَؾقؽؿَخؾػتَؿدَإّيَ;:  سلل  سآل 

«.رحلقضََؾیَ ظَهردرحتیََهػسؿاَفـَاوإّمََ،وشـتلَرهللَـتا 
2 

ـة مبني ٝنى جلـوجينة هؾه ؽكـ: هٞل٪ا   جل٦٢اؿّ كبـم يٝل ٩ال  ا هًنا جلل٦ن٘ ؾجبهن هـين
ـجػ يکىو مو جا جللهن، جلم٪ام يًامب ـه جلم ـة مبي تضـي٤ لبياو ؽك  مو، جلضنؼيج ل٦ن٘ هـي

ـجػ  .ممٞه ها رميٜ جي
ـة مبي تضـي٦ا  هى هؾج: هٞل٪ا   جلبهبىػّ با٩ـ هضمؼ ٩ال و ّْ  لجلمؼلْ  هـي ـ٥نت و٩ؼ، اٛجلى ٝ 

ـة عباؿم هى ـة اؿجفعب هى جلخ٪ليى وعبـ :وظسيت;: ٩ال هميْ  كخي  ٥.3يها يي٬ْ  اجلتي  جلمتىجت
 علهي   اهلل يصيل )جللنه ؿمنىل نن وجلنًة بالکتاب جفعؾ٥ي  ؿوّ ها :جلـييهـّ هضمؼ ٩ال

                                                           
ـ٩ة جلَىج٨ٝ. 1  .439، ً 2 ، دجلمض

 .235ً  جلًٞمة، وتمام جلؼيى كمال. 2
 .132، ً 23 ، دجلمزلني ،جفيىجؿ بضاؿ. 3
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َظتَذَ َهتردرحتتیََهتػرؿتاَوفتـ،َوشتـتلَرهللَـتتا َ،بعدمهاَقرْضؾََّفـَصقئغَؾقؽؿَخؾػت;:  سآل 

،َوشتـتلَرهللَـتتا َ،بعتدمهاَقرْضتؾََّفتـَصقئغَؾقؽؿَْرـت»:َ سآل  عله  اهلل يصل)ظـفَن «رحلقض

 وجلٚناهـ، بننًؼها جٝتبناؿ ا جلـوجينا  هؾه هخل: م٩ىل .:رحلقضَظَذَ َهردرحتیََهتػرؿاَوفـ
 1.ٝليه وجلمت٨٦ جلمتىجتـ، جلخ٪ليى صؼيج ٩بال٥ي  رٞلت هاميْ 

ـة هٞاؿّنا   كناو هنا وهًهنا; :جلؼيى ىـ٣ جلضنيى ٝبؼ جلنيؼ و٩ال  صنؼيج٥ني  للٞتن
 ٕلضنة بى ئمضا٧ بىٝبؼجلله  بىهىم   بى ٍالش كضؼيج، ضتهٍٝل   جلمزمٜ جلخ٪ليى

ـة مبيئل   بنًؼه جلٖلضي جلتيمي جل٪ـىي جلله ٝبيؼ بىج عله  سآلي    اهلل )صليجلله ؿمىل ٝى هـي

ََهػسؿاَوفـَوشـتلَرهللَـتا َبعدمهاَقرْضؾََّفـَثـتغَؾقؽؿَخؾػتَؿدَإي;: ٩ال سلل   َهتردرحتتی

 علهي  سآلي  سليل      اهلل )صليجلًبي ٝى ٍؼوؿه لکى، ص٨ْ  جلضؼيج هْمىو ٩لت: «رحلقضظذَ
 2.تْليل ؿجويه  وهـه، بإل :ومًتي;: بل٦٘

 وعمس بكس أبي بعدي من باللرين اقحدوا: الخامض الحديث

 ّؿٓبٞني  هنىل هنالل ٝى، ٝميـ بى جلمل٬ ٝبؼ ٝى، جلخىؿّ صؼيجهى  جلتـهؾّ ىؿو
جه بىج ـَ َبافّؾتذهـَؿتدورر;: اهلل عله  سلل   )صليجلْله ؿمىل ٩ال: ٩ال، صؾي٦ة ٝى، ّؿٓبٞي ٝى، ّص

 3.«وظؿرَبؽرَأيبَبعديَنـ

 ا بالحذيجوّلالزيى اعتذ
 4.كتبه هى ٝؼيؼة هىج٥ّٜي  به جصتْذ  :تيمية جبى
 5.:جلٖضاوية جلٞ٪يؼة ىـس;٥ي  جلض٦ًي جلٞق مبي جبى

                                                           
 .1372، ً 2، د جلضکمة هيقجو. 1
 .115 و 114، ً بؼهي٨ جلٞالمي جلمزمٜ ئل . 2
 .271، ً 5، د مًى جلتـهؾّ. 3
 .399، ً 4، د جل٦تاوى هزمىٝة. 4
5. ً ،534. 
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 1.:جلٞالميى ؿْب  ٝى جلمى٩ٞيى ئٝالم;٥ي  جل٪ين جبى
ـهن  .جلضؼيج بهؾج جىجصتْز ٩ؼ  جلکخيـ و١ي

   الغًذ هًالشت

٥ني  ميْا جلـوجية هؾه مًؼ٥ي  جلـرل وؿػ و٩ؼ ٝميـ، بى جلمل٬ ٝبؼ جلتـهؾّ مًؼ ٥ي
 ًٝنؼ ممناييؼ حالحنة٥ني  ووؿػ 3ٕنـ٧، عمننة٥ي  جلضاكن مماييؼ٥ي  ووؿػ 2،مصمؼ هنًؼ

ـجيي   جلننًى٥ني  للبيه٪ني مًؼ٥ي  ووؿػ 5،هاره جبىًٝؼ  مًؼ٥ي  ووؿػ 4،جفوم٥ٔي جلٖب
 7جمتيٞابه.٥ي  جلبـ ٝبؼ جبى ٕـي٥٨ي  ووؿػ 6،ىکبـجل

 له ىمؿ ها ،ؿوجيته ة٩لْ  هٜ رؼج   جلضؼيج هْٖـب جلمل٬ ٝبؼ مصمؼ: ٥يه صزـ جبى ٩ال
ـٍ ٥ي  ١لٔ و٩ؼ صؼيج عمنماتة ْٞ  :هًَىؿ بى ئمضا٧ و٩ال ،هًها كخي  ،رنؼج   مصمنؼ ٦هّن

 ٝليه يغتل٤ جلمل٬ بؼٝمْو  وؽل٬ هًه صؼيخا   مٍلش ا٫مْم  :مبيه ٝى مصمؼ بى ٍالش و٩ال
 جبنى لنه ي٪نال :جلٞزلني و٩نال ،هغلنٔ :هٞنيى جبى ٝى هًَىؿ بى ئمضا٧ و٩ال ،جلض٦اٗ
كخـ ىؿو جلضؼيج ٍالش وهى جلکى٥ةٝل   كاو ،جل٪بٖية  ٩بل ص٦ٚه ـت٢يْ  ،صؼيج هاتة هى م

 جبنى منمٞت :جلمنؼيًي بنى يٝل حًاصؼ مصمؼ بى ٍالش: صؼحًا صاتن مبي جبى و٩ال. هىته
 ٝبنؼ هنى: ابني ٥٪لت ٍالش ٩ال. جلمل٬ ٝبؼ ص٦٘ هى يٞزب جلخىؿّ كاو :ي٪ىل ههؼّ
 هنى مائيْ  وهِن  هؾج :٥٪ال بيف ؽل٬ ٥ؾكـ  :صاتن مبي جبى ٩ال ،يٞن :٩ال ؟ٝميـ بى جلمل٬

 8.بالض٦٘ يى٤ٍ لن ٝميـ بى جلمل٬ وٝبؼ مليماو مبي بى جلمل٬ ٝبؼ
                                                           

 .142ً  ،4د. 1
 .382ً  ،5د. 2
 .75ً  ،3، د . جلمنتؼؿ3٫
 .76ً  ،6 د> 344ً ،5د >142ً  ،4جلمٞزن جاومٔ، د . 4
 .117، ً 1مًى جبى هاره، د . 5
 .212، ً 5د. 6
 .972، ً 3د. 7
 .366 و 365ٌ ٍ، 6، د جلتهؾيب تهؾيب. 8
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ٍ٘  ليل: صاتن مبى ٩ال للؾهبي، جاٝتؼجل هيقجو و٥ي : مصمنؼ و٩نال. ص٦ٚنه ت٢ينـ ،بضا٥
ـجه جبى و٩ال. هغلٔ: هٞيى جبى و٩ال. ي٢لٔ، ّٞي٤  1.يـّاه ا ىٞبة كاو: ع
 ثصنْؼ  هنا :جلنؾهبي ٥ينه ٩ال هزهىل، وهى ؿبٞي  هىل هالل ميْا   جلتـهؾّ مًؼ و٥ي

 2.ٝميـ بى جلمل٬ ٝبؼ ىمى ًٝه
ـها ٝى ت٢ًيًا ورهالته ٝؼيؼة، مماييؼ٥ي  هالل وؿػ و٩ؼ  .ؽك
 صنؼحًا هننٞىػ بنىٝبؼجللنه  ٝنى ٍنضيٍش  بامنًاػٍ  ىاهؼج   له ورؼيا و٩ؼ :جلضاكن ٩ال
ـجهين حًاصؼ صًبل بى مصمؼ بىٝبؼجلله  ميبأ ئمضا٧ بى مبىبکـ يضين   بنى ئمنماٝيل بى ئب

ـج  مبني ٝنى رنؼه ٝنى مبينه ٝنى مبني حًاصنؼ كهيل بى ملمة بىج  بنىٝبؼجللنه  ٝنى جلقٝن
 3. ...عله  اهلل )صليجلله ؿمىل ٩ال :٩ال اهلل عه   )رضيهنٞىػ
 كهينل، بنى ملمة بىيضي   جلنًؼ هؾج و٥ي ،جلضؼيج شٍْض  وئو هتناهل جلضاكن ئْو 

ـجيي ًٝؼ جلـوجية هؾه مًؼ٥ي  جلـرل وؿػ و٩ؼ  4.جلٖب
 هْنـ و٩نال ،جلضنؼيج ّٞي٤ :هٞيى جبى ٝى جلؼوؿّ ٩ال: تـرمته٥ي  صزـ جبى ٩ال

 و٩نال بنال٪ىّ لنيل ؼيججلضن هًکـ :صاتن مبى و٩ال ،بيٍة  ليل :هٞيى جبى ٝى هضمؼ جبى
 لنيل :جلًنناتي و٩نال جلضنؼيج٥ني  ي٤ْٞ :جلتـهؾّ و٩ال ،هًاكيـ صؼيخه٥ي  :جلبغاؿّ

ـه. بخ٪ة  ومنبٞيى تنٜ مًة ها . هًاكيـ ًٝه جبًه صؼيج٥ي  و٩ال جلخ٪ا ٥ي  صباو جبى وؽك
ـه: ٩لت. ومبٞيى جحًتيى مًة ها  :هٖيى و٩ال وهاتة  جلْن٦ٞا ٥ني  ميْنا   صبناو جبنى وؽكن
 جبنى و٩ال ،جلضؼيج هتـو٫ : جلک٥ًي  جلًناتي و٩ال به يضتذُّ  ا رؼج   جلضؼيج هًکـ :٥٪ال
ـة و٩نال هتـو٫ جلؼجؿ٩ًٖي و٩ال صؼيخه يکتب همى ليل :يميـ  جلٞزلني و٩نال ّنٞي٤ هن

                                                           
 .662، ً 2، د هيقجو جاٝتؼجل. 1
 .317، ً 4 د جاٝتؼجل هيقجو. 2
 .76 و 75ٌ ٍ، 3، د جلمنتؼؿ٫ ٝل  جلَضيضيى. 3
 .72ً  ،9، د جلکبيـ جلمٞزن. 4
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 جلبغناؿّ و٩نال رنؼج   ّٞي٦ا   كاو :مٞؼ جبى و٩ال جلتيي٥ٜي  ي٢لى وكاو ،جلضؼيج ّٞي٤
ـه ،جلضؼيج هًکـ جفوم٥ٔي   جلـوجينة ٝنى يـ١نب هنى] بناب٥ني  م٦ياو بى ىبيٞ٪ وؽك

ْٞ  مٍضابًا مممٜ وكًت[: ًٝهن  1.بية ليل :ػجوػ مبي ٝى جآلرـّ و٩ال ،٦ىيهنيْ
 2.هتـو٫ وهى ملمة بىيضي   بى جمماٝيل ميْا   جلضاكن مًؼ و٥ي
ـجهينئ ميْا   و٥يه  3ّٞي٤. وهى ،جمماٝيل بى ب

ـيا :جلنًؼ بهؾج تاؿيغه٥ي  جلضؼيج هؾج ٝناكـ جبىوؿوى   مبني بى هضمؼ ىکـ مبى معب
 هًنؼة بى ٝمـو مبىصؼحًا  بأٍبهاو جلمنتى٥ي جلضنيى بىٝبؼجلله  يَـ مبي بى صمؼ ٕاهـ

 جلکالبني ؿبيٞنة بنى جلٞقينق ٝبنؼ بى هضمؼصؼحًا  بتًيل جلب٢ؼجػّ مٞؼ بى مصمؼصؼحًا 
 ٝنى ٍنالش بنى جلضنى ٝى جلـصمى ٝبؼ بى صميؼ ًاصؼح نيخع بى ؿىؼ بى مصمؼ ًاصؼح

ـجك  4. ...٩ال هنٞىػ بىٝبؼجلله  ٝى ٩يل بى ٝل٪مة ٝى جليٞبي ٝىيضي   بى ٥
ـه عخين، بى ؿىؼ بى مصمؼ و٥يه  مصمنؼ :٥يه و٩ال 5،جل٦ْٞا ٥ي  يجلم٥ً٢ي جلؾهبي  ؽك

ـٍ  عخين بى مٞيؼ ٝى جلهاللي ؿىؼ بىج  جلغبنـ بنبٖالو ٥ضکنن جلٞبناك بًي٥ي  بإٍل  بغب
 .٥يه عخين جبى لىؿوػ

ـجية يَب٥ي  جلقيلٞي ٩ال  6.مبإيل مصاػيج وله، هنهتْ  ه٥ايْ : ًٝه جل
٦ها و جلضؼيج، هؾج مماييؼ مىهـ هؾه ْٞ كخـ٩ؼ ّ  ّن٤ٞ ٥٪ؼ ،هًهابنبب و وجصؼ هى م

 ،عَنىهًا به ٦ٙـ لىجلؾّ  وجفهـ جلتؼليل ينتزيق اميًْ  ٥لى; :٩ال صيج صقم جبى جلضؼيج
 «وظؿترَبؽرَأيبَبعديَنـَفؾذهـباَرؿتدور; ؿوّ بما اصتززًا ،مم٦ا   مبلنىج مو ٥ـصا   به ٕاؿوج

                                                           
 .197، ً 11 د جلتهؾيب تهؾيب. 1
 .122، ً 1، د جلتهؾيب ت٪ـيب. 2
 .53، ً جلمَؼؿ ي٦نه. 3
 .228و  227 ٌ، 32ٍ، د ػهي٨ هؼيًة تاؿيظ. 4

 .66، ً 1 د. 5
ـجية يَب. 6  .348، ً 1، د جلقيلٞي تغـيذ٥   جفلمٞي ب٢ية صاىيته هٜ جلهؼجية فصاػيج جل
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 1.:يَْش  ا بما جاصتزاد هى جلله ويٞيؾيا يَْش  لن هولکًْ  ٔهضمؼ مبى ٩الٕ
. صاتن مبى جلضؼيج مٝل و٩ؼ  2ميْا 

َبؽترَأيبَبعتديَنتـَبافؾتذهـَرؿتتدور;: جلهنـوّيضي   بى مصمؼ جإلمالم ىيظ ًٝه و٩ال

 3.بإلَ«وظؿر
 صنؼحًا: 147ً 12د  اهلل  رحمي )تـهنؾّجل ٩نال :جلنل٦ي جلىجػٝي هاػّ بى ه٪بل ٩ال
ـيا، جلبقجؿ جلَباس بى جلضنى ، ٝمينـ بنى جلملن٬ ٝبؼ ٝى، فجتؼة ٝى، ٝييًة بى م٦ياو جعب

ـجه جبى وهىن  ؿبٞي ٝى َرؿتتدور;:  اهلل علهي  سليل    لیصي )جلله ؿمىل ٩ال: ٩ال صؾي٦ة ٝى، ص

 ومْو  هً٪ٖنٜ هْينبأ جلتـهنؾّ ٝ٪بنه حنن. صنى صؼيج هؾج: وظؿرَبؽرَريب:َبعديَنـَبافؾذهـ
 مبنى ٩نال. هنالل ؿبٞني  هنىل هنى منمٞه مائيْ ، ؿبٞي هى ينمٞه لن ٝميـ بى ٝبؼجلمل٬

 يىح٪نه ولن، ٝميـ بى جلمل٬ ٝبؼ ئا ًٝه يـو لن، هزهىل ؿبٞي  هىل وهالل: ٝبؼجلـصمى
 بنى ؿبٞي بأْو  همٝلُّ  صاتن جباْو ئ :ي٪ىل صزـ جبىمْو  :جل٪ؼيـ ٥يِ;٥ي  جلمًاوّ وفجػ، هٞتبـ

ـج  ا لنه ييهؼجو ميل وصؼيج هنٞىػ جبى صؼيجمْو  ؽكـ وها، صؾي٦ة هى ينمٞه لن هص
 4.جٝلن وجلله، جل٤ْٞ ىؼيؼج وهما، هً٪ٖٜ هفيْ ، يَلش

َنتـَبافؾذهـَرؿتدور;: جلضؼيج٥ي  را  ها اومهْ  :جلمًاو ٝبؼ صناو جلنل٦ي جلمض٪٨ ٩ال

ـجب ٥يها جلـوجيا  ٥هؾه. يَْش  ٥ال :وظؿرَبؽرَأيبَبعدي  ٥ناْو صنال  مّ  وٝلن .يؼىؼ جّٖ
ْٞ  و٩ؼ لت٪ىيته، يٖمأو ا جلضؼيج  5.صقم وجبى جلبقجؿ، ٦هّ

َبافتذهـَرؿتدورَؿال  لل س سآل  عله  اهلل يصل)يکىو مو ٥ُي٦تـُ جلضؼيج، ةٍْض  ج٥تـًّا ولى

ـهن نن باا٩تنؼج  هنأهىؿيى يکىينا موٝلن   ،وظؿترَبؽترَأباَبعديَنـ  بٞنؼ وجللنؾجو نن ب٢ين
                                                           

 .128، ً 4، د وجلًضل وجفهىج  جلملل٥   جل٦َل. 1
 .56، ً 2د للمًاوّ ،جل٪ؼيـ ٥يِ .2
 .97 ، ًجلًْيؼ جلؼؿ. 3
ـها هٞلة مصاػيج. 4  .122ً ،جلَضة ٙاه
 .146، ً جفلبايي يظجلي هٜ صىجؿ. 5
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ـته جلله كتاب  سليل   آل س عله  اهلل )صليجلًبي  ،ٝلينه جلمت٦ن٨ جلميهىؿ جلغبـ٥ي  ؽكـ كما ،وٝت
 جللنه كتناب بٞنؼّ هى بالؾيى ج٩تؼوج بالًَب ٩ىله  هًٞ لکاو ٍضيضة جلـوجية كايت ٥لى

ـة  1.وٝمـ بکـ مبا وجلٞت
  موٍننجللننه ٝلينه و آلننه   ٍنل جلًبننيْو ئ ئؽ جلضنؼيج،  لمًٞنن جلىرنىه م٩ننـب وهنؾج
ـة بالتمن٬  .جل٪ٖٞي غبـجل٥ي  بالٞت

 وجلننيـ، جلضنؼيج كتنب٥ني  وهننٖىؿ هٞلنىم وٝمنـ بکـ فبي جلَضابة هغال٦ة ئْو 
 بناٛباتْ  جلًاك جلًبي يأهـ ٥هل باصج،ٝل    يغ٦ ا هما لبْٞهما وٝمـ بکـ مبي وهغال٦ة

 ٖجلمتًا٩ْا ؟
ـهما، ػوو بهما جا٩تؼج  لتغَيٌ  هًٞ او   لنناتـ يـرٞناو كاينامْيهمنا  هٜ هؾج ١ي

ـمةْو ئصتن   جفهنىؿ، هى كخيـ٥ي  جلَضابة  وجٝتنـ٣ لنه وٍنضضت ٝمنـٝلن   ؿػ  جهن
ٌْ  ٍنْش  ولنى ٖبًنا باا٩تنؼج  هنأهىؿوو ميتن للًاك يىها  مبىبکـ  مو هى ي٪ل ولن بغٖثه،  جلنً
 .اهؼ٥هم تض٪ي٥٨ي  ىم٩ى ٥هؾج :٩ـيو هى جفتمة; صؼيج ػوو جلن٪ي٦ة٥ي  به ااصتْز 

ـة ٥اف ٖة؟جلًزننا لتضَننيل باليننيغيى جا٩تننؼج  يک٦نني هننل  کهنتمْننن ٝىويننْؼ ىنناٝ
 يک٦ني ٥ناللنؾج  ،تْهن جآلعنـ بالْناللين ٕنـ٣ وكنْل  ؽل٬، ٝىويْؼ  وجلنل٦ية بالييغيى،

 ٖهيتناو؟ وهمنا بهمنا جا٩تؼج  يکىو وكي٤ .جلًزاة وتضَيل جلغال٣ لـ٥ٜ بهما ٬جلتمْن 
ـج    سآل  عله  اهلل )صليجلًبي يأهـ وهل ٖي٪تؼّ؟ بمى جعتل٦ا وجؽج  جلينيغيى ٝنةبإا هٖل٪نا   مهن

من عاٍة، هًامبة٥ي  ٍؼؿ جلًٌمْو  مم ٖللغٖأ؟ ٝـّة وهما ُٞ  جلينـٝية ليْن٦ي اص٪ا   ٥
 ٖها؟ هؾهٍب ٝل  

 .جل٪ىل هؾج ٍؼوؿ صىل للي٬ْ  تؼٝىيا جفمثلة هؾه كل
ـْ  جبى ٝى ماب٪ا   ي٪لًا كما ٦ّٞا   بؾل٬ وصنبه جلييغاو يـوه لن جلضؼيجمْو كما  ن  .ٝبؼجلب

                                                           
ـ٩ة جلَىجؿم. 1  .121و  122ٌ ٍ، جلتنتـّ جلله يىؿ جليهيؼ ،جلمه
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 بصىتي وشىة الخلفاء عليكم :الحديث الصادس 

 بلي٢نة هىٝٚنة علهي  سليل     اهلل )صيلي جللنه ؿمنىل...: ٥ىًٝٚا ٩ال ماؿية بى جلٞـباُ ٝى
 هنىػٛ هىٝٚنةكأْو هؾه  جلله ؿمىل يا: ال ٩اتل٥٪ جل٪لىب، هًها ورلتجلٞيىو و هًها ؽؿ٥ت

َبعتديَنتـؽؿَهعتشَنتـَوإنََّورفطاظتةَورففتؿعَرهللَىبتؼتقَأوصقؽؿ;: ٩ال ٥ماؽج تٞهؼ ئليًا؟

َوَرفررصدهـَردفدهغَرخلؾػاءَوشـةَبفـتلَؾعؾقؽؿَـثرر، رختالؾاًََىؾفر َظؾقفتاَظضتقرمتفؽقرهبا

 1:.بافـقرجذ
ـة  مهمية له جلضؼيج هؾج  ٝلينهُبًينت  صينج عاٍنة، وجلننل٦ييى جلزمهنىؿ ًٝنؼكبين
 .وجٝت٪اػية مٍىلية و٩ىجٝؼ ٥٪هيه مصکام

 الزيى اعتذّلُا بالحذيج

 اهلل )صيلي جللنه ؿمىل باٛجتْ : وجلزماٝة جلنًة مهل ٕـي٪ة ىه حن :٩ال صيج تيمية، جبى ن1

ـج   بإًا    سلل  عله   بناٛوجتْ  وجفيَناؿ، جلمهنارـيى هى جفوليى جلناب٪يى مبيل باٛوجتْ  ،وٙاه
 2:.رفررصدهـَرخلؾػاءَوشـةَبفـتلَظؾقؽؿ: ;٩ال صيج  سلل  عله  هللا يصل)جلله ؿمىل وٍية
 .128 ً ،جلضؼيج ومٍضاب جلنل٤ ؼةٝ٪ي :كتابه٥ي  جلَابىيي هامجا ن2
 بنى هضمؼ هامجا كتابه٥ي  جل٦ًيٞي هىمن جمتؼاله ؽكـ: جلمـوفّ يَـ بى هضمؼ ن3
 3.ًٝها وجلؼ٥اٛ جلنل٤ ٝ٪يؼة بياو٥ي  ورهىػه جلمـوفّ يَـ

 4.يماوجا مٍىل: ٥ي جلىهاب ٝبؼ بى هضمؼ ن4
 اهلل )صيلي جللنه ؿمىل ٥أعبـ :٩الىج صيج جلنٞىػية،٥ي  لإل٥تا  جلؼجتمة جللزًة مْٝا  ن5

                                                           
 .393، ً 12، د 4443 ؿ٩ن صؼيج جلنًة، لقوم باب جلنًة،، ٥  ػجوػ مبي مًى. 1
ـه 123، ً 3د ،جل٦تاوى زمىٝةه. 2  هًهناد ٥ني> 172، ً 22> د 244، ً 4د  >252، ً 3د ،هًها ٝؼة هىج٥ّٜ   وؽك

 .523، ً 7> د 164، ً 4د ،جلنًة
 .628 ً ،2د. 3

 .628 ً ،2د .4



55    قراءة يف األدلة السلفية 

 86.2.3تاريخ  84028شاخه ،: شريفيمجري ،گيري غلط 8پرينت

 ٥نيهن وتکخنـ وجلمًناهذ، جلٖـ٧ بهن وتتيٞب كخيـ جعتال٣ مهته٥ي  مي٪ٜ هبأيْ  عله  سلل  
ن بننًته يتمنکىج ومو جلله، بکتاب يٞتَمىج مو جلمنلميى ومهـ وجلمضؼحا  جلبؼٛ ْْ  ىجويٞ
 1.بالًىجرؾ ٝليها

ـهن هإا   .جلضؼيج بهؾج جمتؼلىج كخيـوو و١ي

 االعتذالل َجٍ

 جفهنـ٥ني  وبال٠ مًته باٛتْ اب مهـ كما باٝهاتْ با ومهـ بنًته عل٦اته مًة ٥٪ـو: جل٪ين جبى ٩ال
ِْ  بأو مهـصت   بها  هنى ميت٪ْؼ  لن وئو هةلأل ىهومًْ  به م٥تىج ها يتًاول وهؾج بالًىجرؾ ٝليها يٞ

ـهن مو رمنيٞهن به  م٥ت ها ويتًاول مًته ؽل٬ كاو وئا ىي  ٥يه يبيهن  هْينف بْٞنهن مو مكخن
ـجىؼوو جلغل٦ا  مًه بما ؽل٬ ٨ٝلْ   ،وجصنؼٍ  آٍو ٥ني  عل٦ا  وهن ؽل٬ ينًىج لن هنميْ  وهٞلىم ،جل

ـجىؼيى جلغل٦ا  مًة هى ٥هى و٩ته٥ي  هًهن وجصؼٍ كْل  مًه هامْو  ٥ٞلن  2.جل
ـه بٞؼ جلنل٦ي مالم مصمؼ و٩ال  اهلل يصيل )بنه مهنـجلنؾّ  جلمًهذ هى ٥هؾج :جلضؼيج ؽك

ـجىؼيى عل٦اته ومًة بنًته جلتمن٬ ،وجلت٦ـ٧ جاعتال٣ ىٛو٩ ًٝؼ مهته  سلل  عله   3.جل

 أَليت يظشة

و٥ني  َنبشجل ٍنالة بٞنؼ ٩اله  سلل  سآل  عله  ال  يصل)جلًبيمْو ٝل   جلضؼيج هؾج ىُيـو
ـه آعـ  هىٝٚنةصيج وٝ٘ جلًاك  :هىػٛ هىٝٚة هاكأيْ ;: ٩ىلهن هى ي٦هن كما جليـي٤ ٝم

 ومو جلمىٝٚنة، هؾه هخل  ُتًن ا مو وجلم٦ـوُ ،جلٞيىو هًها وؽؿ٥ت جل٪لىب هًها ورلت
ـجُٝل   جإلمالهية لألهة وتَل ىتـو   وٝلن علهي  سليل     اهلل )صيلي ًٝه ٍؼوؿها ةٍْض  ج٥ت

 آعنـ٥ني  ا٣جآل جلًبني علن٤ يَلي كاو هيْ ئ جل٪ىل يمکىئؽ  جلَضابة، ورىػ هى جلـ١ن

                                                           
 .221و  222، ٌٍ 2، د جلؼجتمة جللزًة ٥تاوى. 1

 .142 ً، 4، د جلمى٩ٞيى ئٝالم. 2
 .58، ً ومٍضابي ٝليه ميا ها. 3
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 ١ينـ مصنؼج  مْو  ئليًا ُيً٪ل لنو ماؿية، بى جلٞـباُ ٝى ئا تـو لن جلىٍية هؾهمْو  ئا صياته،
 الي   يصل)جلًبي ٝى ٍؼوؿه ٍضة٥ي  جلي٬ْ ئل   يؼ٥ًٞا وهؾج جلضؼيج، هؾج ىؿو جلٞـباُ

ـهن ٝمـ وجبى ٝباك وجبى جلغل٦ا ٝل    ليغ٦ كاو لما وئا  سلل  عله   ٖ  جلـوجة هى و١ي
ـج  ص٦ٚهمنا هنٜ وهننلن جلبغناؿّٝلن    ليغ٦ كاو ها ٍش ولى  هنى جآلا٣ لٞين
 ٖيججفصاػ

 عاعياواأل شاَياوال

 ًٝننه يـويهننا منناؿية بننى جلٞـبنناُئلنن   كلهننا تًتهنني بأمنناييؼ جلضننؼيج هننؾج ؿوّ
 .جلنلمي ٝمـو بى ٝبؼجلـصمى

 العرباض ترمجة

 علي٦نة ٩ال صمٌ مکى ة،جل٦َْ  مهل هى ٍضابي يزيش، مبى كًيته ملين، بًي هىهى 
 عمنل منًة ؽلن٬ بٞنؼ هنا ;: هننهـ مبنى و٩ال ،:جلقبيـ جبى ٥تًة٥ي  ها ;: عيآ بىج

 1.:جلمى  ٩ؼين وهى;: جلمقّ ٩ال. :ومبٞيى
 ٝمنـو هنى وجصؼٍ كْل  ميْا   و٩ال :صزـ جبى ٩ال مملن، هى ؿجبٜ هميْ  يقٝن جلٞـباُ كاو

 2.ٍاصبه ٩بل ميهما ّيؼؿ ا ،جإلمالم ؿجبٜ ميا: ماؿية بى وجلٞـباُ ٝبنة بىج
ـه ولن بإل، هؾج جلٞـباُ فٝن ئْو   ٩نال٥٪نؼ  ممنلمىج، هنى موجتل٥ي  جلتاؿيظ مهل يؾك

 فورتنه عىيلنؼ بًنت عؼيزة عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل جتبٜ هى مول وكاو :مضا٧ئ جبى
مبنىبکـ  حنن صاؿحنه بنى فينؼ حنن منًيى ٝينـ جبنى يىهثنؾ وهنى يٝلن به آهى ؽكـ كاو حن

 ٝخمناوو جلٞنىجم بى جلقبيـ بل٢ًي ٥يما بکـن مبي ن يؼيهٝل   ٥أملن... اهلل عهم   )رض جلَؼي٨

                                                           
  >22 و 19ٌ ٍن، 4، د جل٢ابنة ممنؼ >399و  398  ٌ، ٍن4، د جإلٍابة ٥ي تـرمته ، ؿجر55ٜ، ً 19د ،جلکمال تهؾيب. 1

 .422ن419، ً 3، د جلًبال  مٝالم ميـ

 .185، ً 42، د ػهي٨ تاؿيظ >399، ً 4، د جإلٍابة. 2
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 هنإا  ٥کاو... ٝى٣ بى وٝبؼجلـصمى و٩اً مبي بى ومٞؼ ٝبيؼجلله بى وٕلضة ٦ٝاو بىج
 وآهًنىج عله  سليل    اهلل )صليجلله ؿمىل ٩ىجوٍْؼ  ىج٥َلْ  جامالمئل   مب٪ىج جلؾيى جلخمايية جل٦ًـ

 1.تٞال  جلله ًٝؼ هى را  بما
 ٖ  ىجفعـ م٩ىجله ة ئل بالًنب جلـيبة ٥يًا يبٞج جإلمالم، ؿجبٜ هميْ  جلٞـباُ ٥٪ىل

 السلني عنرو بن الرمحن عبد ترمجة

 ٕنـ٧كنْل ٥ني  وجؿػ جلٞـبناُ ٝنى جلضنؼيج ؿجوّ جلننلمي ٝمنـو بى جلـصمى ٝبؼ
 ٖرـصه مو وح٪ه هى يزؼ ا تـرمتهئل   يـرٜ وصيى جلضؼيج،

 ٝينـ مًة ها  جلنلمي، ٝمـو بى جلـصمى ٝبؼ: ٩ال صيج، مٞؼ جبى تـرمه هى ٥أول
 2جلملک. ٝبؼ بى هيام ةعال٥٥ي  وهاتة

ـه حن  جلننلمي، ٝمنـو بنى جلنـصمى ٝبنؼ: ٩نالصيج ، جلکبيـ تاؿيغه٥ي  جلبغاؿّ ؽك
ـة هٞؼجو بى عالؼ هًه ممٜ ماؿية، بى ٝـباُ ممٜ  ًٝنهوؿوى  جليناهي صبيب بى وّم
 3.هالل بى  جفٝل ٝبؼ

ـه  4.ىيثا   جلبغاؿّ كالمٝل   يقػ ولن جلخ٪ا ٥ي  صباو جبى وؽك
 وتناؿيظ صناتن، مبي ابى وجلتٞؼيل جلزـس كتاب هخل جلمت٪ؼهيى كتب٥ي  يًٚـ وصيى

ـهنا للنؼجؿ٩ًٖي جلتنابٞيى مما م ؽكـ و للٞزلي، جلخ٪ا  ـج   يزنؼ ا جلکتنب، هنى و١ي  ؽكن
 للنلمي.

 وجصنؼ صؼيج جلکتب٥ي  له :صزـ جبى ٩الو جف٩ؼهيى، ًٝؼ جلـرل ٝى ٩يل هاكْل  هؾج
                                                           

ـة. 1  جإلمنالم تناؿيظ٥ن   جلنؾهبي جلکالم هؾج هْمىو ي٪ل >121 و 122ٌ ٍ، 2، دفكاؿ مهيل جلؼكتىؿ تض٪ي٨ جمضا٧، جبى مي
ـهمنا 39، ً 3د ،تاؿيغنه٥ن   كخينـ جبى >138، ً 1د ـجُ، مّ ػوو و١ي   جلنناب٪يى بنيى للٞـبناُ ؽكنـ يىرنؼ وا جٝتن

 .مالمجا ئل 

 .312، ً 7، د جلٖب٪ا  جلکبـى. 2
 .325ً  ،5. د3
 .111ً  ،5. د4
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 1.جلتـهؾّ ضهٍْض  جلمىٝٚة٥ي 
 مصنؼ ؽهنب هنؾج  وئلن جلننلمي، ٝمنـو بنى جلنـصمى ٝبؼ رهالةل  ئ يغلٌ وهًه
 2. ًٝؼه جلضؼيج ٍضة ٝؼم يًٞي هما جل٦امي، جل٪ٖاو وهى جلضؼيج مهل رهابؾة

 ؽكاتنه ٩نىةٝلن   تؼل ٥ىجتؼ وجفيهام جلىهن كتاب تألي٦ه هى ٝل٪ت ٩لت :يجلؾهب و٩ال
ـه ؽهًه وميالو  3.بالٞلل وبَ
ـج مصؼ ن زادجلْض  بى ىٞبة وكاو  هنؾج هخنل لي يَْش  فو :ي٪ىل ن جلضؼيج٥ي  جلمإهًيى  مه

 4.مرمٞيى وجلًاك وولؼّ وجلؼّ هى ْي ئل مصْب  كاو  سلل  سآل  عله  ال  يصل)جلله ؿمىل ٝى
ـمّ هؾجئل   وؽهب  جلمًناو، ٝبنؼ صناو جلنل٦ي جلمض٪٨ هًهن جلمٞاٍـيى، بِٞ جل

 بنى جلٞـبناُ لضنؼيج يةٍ هًا٥٩ي  جفلبايي جلييظ هٜ صىجؿ بًٞىجو ؽل٥٬ي  ؿمالة وكتب
 .جفهيى هضمؼ جلنل٦ي جلباصج ووج٥٪ه ماؿية

 الحذيج أعاييذفي  يظشة

 أساويد التزمذي

 مناؿية، بى جلٞـباُ ٝى جلنلمي ٝمـو بى جلـصمى ٝبؼئل   يًتهياو مًؼجولضؼيج ل
 :، وهماوٍضضه

ـيا، صزـ بىٝل   صؼحًاجلنًؼ جفول:   ٝنى منٞيؼ بنى بضينـ ٝنى، جلىلينؼ بى ب٪ية معب
 ٩ال... ماؿية بى جلٞـباُ ٝى، جلنلمي ٝمـو بى جلـصمى ٝبؼ ٝى، هٞؼجو بى عالؼ

                                                           
 .216 ً ،6 د ،جلتهؾيب . تهؾيب1
 بنى ٝلني جلضننى مبى، جلزماٝة ٩اّي، جلٞالهة جلضا٥٘، جل٪ٖاو جبى> تـرمته٥   جلنيىٕي ٩ال >35، ً 2د، وجفيهام . جلىهن2

ـجهين بى يضي  بى جلمل٬ ٝبؼ بى هضمؼ  جلًناك مبَنـ هنى وكناو. وٕب٪ته جلغيًي ؽؿ مبا ممٜ، جل٦امي جلکتاهي جلضميـّ ئب
 وجابهنام جلنىهن: ٍن٤ً. وجات٪ناو بنالض٦٘ هٞـو٥نا، جلـوجية٥   ًٝاية ومىؼهن، ؿراله فمما  ومص٦ٚهن، جلضؼيج بًَاٝة

 .498 ، ًجلض٦اٗ ٕب٪ا > 628 مًة جفول ؿبي٥ٜ   ها . جلض٨ لٞبؼ جلکبـى جفصکام ٝل 
 .327ً ،22، د جلًبال  مٝالم . ميـ3
ـه4  .97ً  ،1، د جلٞلن كتاب ،جلمنتؼؿ٥٫ي  جلضاكن ًٝه . ؽك
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ـينا ٩نالىج وجصنؼ و١ينـ جلغناللٝلن   بنى جلضنى بؾل٬ صؼحًاجلنًؼ جلخايي:   مبنى معب
 ٝنى، جلننلمي ٝمنـو بنى جلـصمى ٝبؼ ٝى هٞؼجو بى عالؼ ٝى، يقيؼ بى حىؿ ٝى، ٝاٍن

 1. ماؿية... بى جلٞـباُ

 داودأبي  سىد

ـجوييىئل   يًتهي مًؼيج للضؼ  حًاصنؼ، صًبنل بنى مصمنؼ وهنى: صنؼحًا ،ي٦نيهما جل
 صنؼحًي: ٩نال، هٞنؼجو بنى عالنؼ صنؼحًي: ٩نال، يقينؼ بنى حنىؿ حًاصؼ، هنلن بى جلىليؼ

 2ماؿية... بى جلٞـباُ متيًا: ٩اا، صزـ بى وصزـ جلنلمي ٝمـو بى ٝبؼجلـصمى

 ماجه ابه أساويد

 :، وهماهاره جبى ًٝؼ ٕـي٪يىي ٥ جلنلمي ٝمـو بى جلـصمى ٝبؼ وؿػ
 بنى جلىلينؼ حًاصؼ، جلؼهي٪ي ؽكىجو بى بييـ بى مصمؼ بىٝبؼجلله  جلنًؼ جفول: صؼحًا

: ٩نال، جلمٖناٛ مبني بنىيضين   صنؼحًي. ٔفبـ جبى ييًٕٞ جلٞال  بىٝبؼجلله  حًاصؼ، هنلن
 ي٪ىل... ماؿية بى جلٞـباُ ممٞت

ـجهين بى وئمضا٧، هًَىؿ بى بيـ بى ئمماٝيل صؼحًا: جلنًؼ جلخايي : ٩ناا جلننىج٧ ئب
ـة ٝنى، ٍنالش بنى هٞاوينة ٝنى، ههنؼّ بى جلـصمى ٝبؼ حًاصؼ  ٝنى، صبينب بنى ّنم

 3ي٪ىل... ماؿية بى جلٞـباُ ممٜ ميه، جلنلمي ٝمـو بى ٝبؼجلـصمى

 الدارمي سىد

ـة جلنلمي وؿػ ـينا: ، وهنىللضؼيج ؿوجيته صيى جلؼجؿهي ًٝؼ وجصؼة ه  ٝاٍنن مبنى معب
 بنى ٝـبناُ ٝنى ٝمنـو بى جلـصمى ٝبؼ ٝى هٞؼجو بى عالؼ صؼحًي يقيؼ بى حىؿ ًاصؼح

                                                           
 .جلبؼٛ وجرتًاب بالنًة جفعؾ٥   را  ها باب جلٞلن، كتاب. 1
 .393، ً 2، د جلنًة لقوم٥   باب جلنًة، كتاب: ػجوػ مبي مًى. 2
ـجىؼيى جلغل٦ا  مًة جتباٛ باب ،جلم٪ؼهة: هاره جبى ًى. م3  .16، ً 1، د جلمهؼييى جل
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 ٩1ال... ماؿية

 حىبل به أحمد أساويد

 .مصمؼ ًٝؼ ٕـ٧ ةحالح٥ي  جلنلمي وؿػ
 هٞاوينةصنؼحًا  ههؼّ بى جلـصمى ٝبؼ حًاصؼ مبي صؼحًيٝبؼجلله  صؼحًا جلنًؼ جفول:

ـة ٝى ٍالش جبى ييًٞ  منمٜ مينه يننلمجل ٝمنـو بنى جلنـصمى ٝبنؼ ٝنى صبيب بى ّم
 ...٩ال ماؿية بى جلٞـباُ

 عالنؼ ٝنى حىؿ ٝى هغلؼ بى جلْضا٫صؼحًا  مبي صؼحًيٝبؼجلله  صؼحًا جلنًؼ جلخايي:
 ٩ال... ماؿية بى ٝـباُ ٝى جلنلمي ٝمـو بى جلـصمى ٝبؼ ٝى هٞؼجو بىج

 يقينؼ بنى حنىؿصؼحًا  هنلن بى جلىليؼصؼحًا  مبي صؼحًيٝبؼجلله  صؼحًا جلنًؼ جلخالج:
 ٩ناا صزنـ بنى وصزنـ يجلنلم ٝمـو بى جلـصمى ٝبؼصؼحًا  ٩ال هٞؼجو بى عالؼا صؼحً

 2ماؿية... بى جلٞـباُ متيًا

 الحاكم أساويد
 3.جلنلمي ٥يهما ٕـي٪او له

 ٝبناك بنى هضمنؼ جلنؼوؿّصؼحًا  صؼحًا مبى جلٞباك هضمؼ بى يٞ٪ىب جلنًؼ جفول:
ؼ جلـصمى بنى ٝمنـو جلننلمي ٝى ٝب هٞؼجو حىؿ بى يقيؼ عالؼ بىصؼحًا  مبىٝاٍنصؼحًا 

 ٝى ٝـباُ بى ماؿية...
 بنى هضمؼ صاتن مبىصؼحًا  ميىب بى جلضنى بى جلضنيىٝبؼجلله  مبى صؼحًا جلنًؼ جلخايي:

 ٝنى جلهناػ بنى يقينؼ ٝنى جلليجصؼحًا  جلتًيني يىم٤ بىٝبؼجلله  صؼحًا جلضًٚلي ئػؿيل
ـجهين بى هضمؼ  ماؿية... بى جلٞـباُ ىٝ ٝمـو بى جلـصمى ٝبؼ ٝى هٞؼجو بى عالؼ ٝى ئب

                                                           
 .45، ً جلنًة جتباٛ باب، 1 د ،جلؼجؿهي مًى. 1
 .127 و 126، ٌٍ 4، د مصمؼ هنًؼ. 2
 وٍضضه. 96و 95 ٌ، 1ٍ د ،جلمنتؼؿ٫ .3
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 الطبزاوي أساويد

 .جلنلمي ٥يها للضؼيج ٕـ٧ ٝؼة ؽكـ
 بنى عالؼ ٝى يقيؼ بى حىؿ ٝى ٝاٍن مبىصؼحًا  جلکيي هنلن مبى صؼحًا :جلنًؼ جفول 

 ماؿية... بى جلٞـباُ ٝى جلنلمي ٝمـو بى جلـصمى ٝبؼ ٝى هٞؼجو
 وصنؼحًا ىنـيش بنى صيناةصنؼحًا  جلضمَني جلمًنؾؿ بنىهىم   صؼحًا :جلنًؼ جلخايي

ـجهين  بنى بضينـ ٝنى ب٪ينةصنؼحًا  ٝخمناو بى ٝمـوصؼحًا  جلضمَي ٝـ٧ بى هضمؼ بى ئب
 ماؿية... بى جلٞـباُ ٝى جلنلمي ٝمـو بى جلـصمى ٝبؼ ٝى هٞؼجو بى عالؼ ٝى مٞؼ

ـجٕيني يقيؼ مبى جلنًؼ جلخالج: صؼحًا  منهل بنى بکـ وصؼحًاهىم   بى ممؼصؼحًا  جل٪
ـة ٝنى ٍنالش بنى هٞاوينةصنؼحًا  ٩ناا شٍنال بنىٝبؼجلله  صؼحًا  ٝنى صبينب بنى ّنم

 ماؿية... بى ٝـباُ ممٜ ميه جلنلمي ٝمـو بى ٝبؼجلـصمى
ـجبٜ: صؼحًا ـجهين بى ئمضا٧ بى ٝمـو جلنًؼ جل  رنؼّ صنؼحًي جلضمَني جلٞال  بى ئب

ـجهين ـجهين بى وهضمؼ جلٞال  بى ئب  ٝنى منلين بى مليماو ٝى جلىليؼ بى ب٪يةصؼحًا  ٩اا ئب
 ٩ال... ماؿية بى جلٞـباُ ٝى جلنلمي ٝمـو بى جلـصمى ٝبؼ ٝى رابـ بى يضي 

ـجهين بى هَٞب صؼحًا جلنًؼ جلغاهل: صنؼحًا  مبني صنؼحًي جلقبينـّ صمنقة بنى ئبن
ـجهين بى هضمؼ ٝى جلهاػ بى يقيؼصؼحًا  صافم مبي بى ٝبؼجلٞقيق  هٞنؼجو بنى عالنؼ ٝى ئب

 ماؿية... بى جلٞـباُ ٝى ٝمه ٝى
ـجهين بى مصمؼ جلمل٬ ٝبؼ مبى ؼحًاجلنًؼ جلناػك: ص ـجهينصنؼحًا  جل٪ـىني ئبن  بنى ئبن

 مناؿية بنى جلٞـبناُ ٝى جلمٖاٛ مبي بىيضي   ٝى مبي صؼحًي فبـ بى جلٞال  بىٝبؼجلله 
 ٩ال... جلنلمي

 ئمنماٝيلصنؼحًا  وجبًه مبىصؼحًا  ٝمـو بى جلـصمى ٝبؼ فؿٝة مبى جلنًؼ جلنابٜ: صؼحًا
 ... ٩ال ماؿية جلٞـباُ بى ٝى صبيب بى ههاٍـ ٝى جلمًؾؿ بى مؿٕاة ٝى ٝياه بىج
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 بنى صيناةصنؼحًا  جلؼهين٪ي صمقة بىيضي   بى هضمؼ بى مصمؼ صؼحًا جلنًؼ جلخاهى:
 بنى جلنـصمى ٝبؼ ٝى هٞؼجو بى عالؼ ٝى مٞؼ بى بضيـ ٝى ب٪يةصؼحًا  جلضمَي ىـيش

 ٩1ال... ماؿية بى جلٞـباُ ٝى بالل مبي
 ٝنى جلننلمي ٝنى ٝاٍنن مبي وجبى ٝؼيؼة، ماييؼبأ جلبـ ٝبؼ جبى جلضؼيج ىؿو وهمى
 2.جلٞـباُ
ـة تًٞني ا جلٞلمني جلمينقجوو٥ي  جلٞـباُ، صؼيج ىؿو هى مىهـ هإا   جلـوجينة كخن

ـجوٍ  جلنًؼ يهاية٥ي  تلت٪ي ػجهت ها ىيثا    .هزهىل ب
 لبيناو و٦٩نة وهنؾه، صبناو جبُى  جلنلمي ووح٨ وجلضاكن، جلتـهؾّ جلضؼيج ٍضش و٩ؼ
 .م٩ىجلهن ص٪ي٪ة

   حبان ابه تىثيق

 .بها يٞتؼ ا وتىحي٪اته هتناهل صباو جبىمْو  جاعتَاً مهل ًٝؼ جلمٞـو٣ هى
 ي٪تْني وؽلن٬ جلتنناهل٥ي  جلضاكن يؼجيي صباو وجبى :جلنغاوّ جلضا٥٘ جإلهام ٩ال

، مصاػيخه٥ي  جلًٚـ  منيما وا للمزهنىليى يغنـد ؿبما بل بالمٞؼليى، هت٪يؼ ١يـ فيه ميْا 
 3.جلَضيش٥ي  ضنىجل ئػؿجد وهؾهبه

س ؿبما ْباوص جبُى ; :جلؾهبي ل٩ا ـَ  4ٖ:.ؿممه هى َيغـد ها َيؼؿّ ا كأيهصت   جلخ٪ة َر
ُؼومي جل٦ْل بى هضمؼ تـرمة٥ي جلؾهبي  و٩ال  ت٢ينـ: جلنؼجؿ٩ًٖي و٩نال;: ٝاؿم جلنَّ

ـه، ، صؼيِج  جعتالٕه بٞؼ له ٙهـ وها بسع ـِ  ٩نىل ٥هنؾج نجلنؾهبي  مّنن  ٩لت. ح٪ة وهى ُهًَک
 صبناو جبنى ٩نىل هنى جل٪نىل هنؾج ٥نأيى. هخلنه نناتيجلًْ  بٞنؼ يأ  لنجلؾّ  جلَٞـ صا٥٘

                                                           
 .624 ئل  618 هى جفصاػيج، مؿ٩ام ،جلکبيـ جلمٞزن. 1
 .32 و 29، ٌٍ جلنًة، 1168 ن1163 ٌ، 2ٍ، د جلٞلن بياو راهٜ: ؿجرٜ. 2
 .35، ً 1، د جلم٢يج ٥تش. 3

 .441، ً 1، د جاٝتؼجل هيقجو. 4
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ا٣ ؿ جلَغنَّ  1.:ٖٝاؿم؟٥ي  جلمتهىِّ
مْو  هنى صبناو جبنى ئلينه ؽهبجلؾّ  وهؾج;: صباو ابى كالمٝل   هٞل٪ا صزـ جبى ٩ال
. ٝزينب هنؾهب رـصنه، ىيتبنيْ  موئلن   جلٞؼجلنةٝلن   كاو ٝيًه رهالة جيت٦ت ئؽج جلـرل

 2.:مل٦هجلؾّ  جلخ٪ا  كتاب٥ي  صباو جبى هنل٬ هى وهؾج عال٥هٝل   ؿوجلزمهى
مْو  :٩ينل و٩نؼ جلم٪ًنٜ، ٝنى ينـوّ جل٪اػمنية، ىهؼ: ;جل٦قٛ تـرمة٥ي  صباو جبى ٩ال
 لهمنا مٝنـ٣ وا بلؼهما، مٝـ٣ وا ه٪ًٞا   وا ٥قٝا   مٝـ٣ ولنت ن ي٪ىل ن ٍضبة، للم٪ًٜ

، ـتهما ماوئيْ  مبا   3.:يـويايه هاٝل   لالٝتماػ ا للمٞـ٥ة ؽك
 وهنؾج: ;منب٨ هناٝلن   هٞل٪ا، جلٚمسو هىجؿػ لَضيش ه٪ؼهته٥ي  جفلبايي جلييظ ٩ال

  ٌ ، رؼج   هام   ي  بهنن، عاٍنا   لنيل جلخ٪ا  كتابهمْو ٝل   ن هًها ىم٩ى ان  هًه وىهاػة رؼج 
ـهن وهٞـ٥ة لمٞـ٥تهن، هى ماوئيْ   هنؾجمْو  ١ينـ. ويضنىهن وجلْن٦ٞا ، جلمزهنىليى هنى ١ي
 يضنتْذ  جلنؾيى جلخ٪ا  هى هنميْ ٝل   ا للمٞـ٥ة، هإا  يؾكـ ميه مٝلمًا هميْ  ٝليه فجػ ٌْ جلً

ـهن  4.:ًٝؼه بغب
ـج  نكخ ه٥ايْ  جلتىحي٥،٨ي  هتناهل صباو جبىْو ئ: ميْا و٩ال صتن   جلمزهنىليى، ٨يىْحن هنا ي

 5.ٖمبىه هى وا، هى هى يؼؿّ ا هميْ  ي٦نه هى يَـس جلؾيى
 للـرنل صبناو جبنى تىحين٨مْو  ويٞنـ٣، لهنؾج يًتبنه مو ًب٢نيوي :جلهاػّ ٝبؼ جبىو٩ال 

ـه بمزـػ  6.جلتىحي٨ ػؿرا   مػي هى جلکتاب هؾج٥ي  ؽك
 .للنلمي صباو جبى بتىحي٨ جاصتزاد يزىف ٥الؽكـ  ها وبٞؼ

                                                           
 .298، 6ً، د جفٝتؼجل هيقجو. 1

 .228، ً 1، د لناو جلميقجو. 2
 .326، ً 7، د . جلخ٪ا 3

 .91، ً 1د . 4

 .82، ً 1، د جلَضيضة ملنلة جفصاػيج .5
 .125 – 123، ٌٍ جلُمًکي جلَاؿم. 6
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 التزمذي تصحيح

 هنى ه٪بنىل ١ينـ جلتىحي٨ هؾج ولکْى  للنلمي، تىحي٨ هىللضؼيج  جلتـهؾّ تَضيش ئْو 
 .جلؾهبي ؽكـ كما تَضيضهٝل   جلٞلما  تمؼيٞ وا جلتـهؾّ،

 كخينـ ٥يهمْو هى  بالـ١ن وٍْضضه :جلمنلميى بيى راتق جلَلش; صؼيج جلتـهؾّ ىؿو
 جلٞلمنا  يٞتمنؼ ا ٥لهؾج; :٩الجلؾهبي  تٞ٪به وصيى. ٦ّٞهٝل   هزمٜ وهى، ٝبؼجلله بىج

 1.:جلتـهؾّ  تَضيشٝل  
ـْ  ٥ال :آعـ هکاو٥ي جلؾهبي  و٩ال  2ّٞا٣. ١الُبها جلمضا٩ََ٪ةّ  ٥ًٞؼ. جلتـهؾّ بتضنيى ُي٢َت
ـه يتابٞه لن مصاػيَج  يَْضش جلتـهؾّ :جل٪ين جبى و٩ال  يَنْضش بل. تَضيضهاٝل   ١ي

٦ه  ها ْٞ ـه يْ ـه مو ١ي  3.يًک
جلنؾّ  تنناهله هى ن ٝبؼجلله بى كخيـ ن لضؼيخه جلتـهؾّ وتضنيى :جفلبايي جلييظ ٩ال

 4.به ٝـ٣
 وهني، اهلل   )رحم جلمإل٤ ٩ىجها ىمعـ مصاػيج جفصاػيج هؾه ه٪ابل ولکى: ميْا   و٩ال

 5.هىّىٛ بْٞها بل، لها رابـ ا جفماييؼ ّٞي٦ة ي٪ؼ٥ّي 
 جلتـهنؾّ، تنناُهل ٥٪نال: جلنناب٪ةجلنؾهبي  لکلمة جلًا٩ؼيى مصؼٝل   جفلبايي كما ؿػْ 

ـِة، ئيکاُؿه ـته هکاب ، صنؼيخا   منًًه مصاػينج تتبٞنُت  و٩نؼ. جلٞلمنا  ًٝنؼ ليه  ٥کناو صنؼيخا 
يُتنه هنا هًهنا لنيل هزمىٝهنا، ُعمنل هى ٩ـيبا  : مّ صؼيج، مل٤ يضى هًها جلْٞي٤ُ   ٩َْى

 ٍٜ  6ىاهؼ. مو لمتاب
                                                           

 .493، ً 5د ،جاٝتؼجل وهيقج. 1

 .231، ً 7د، جلمَؼؿ ي٦نه. 2

 .243جل٦ـومية، ً. 3
 .391، ً جفلبايي ياٍـ هضمؼ جلمًة، تمام. 4

 .16 جلم٪ؼهة جلتـهؾّ، مًى ّٞي٤. 5
 .32، ً 3، د جلْٞي٦ة جلنلنلة. 6
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 و٩ناً بنى ٝل٪مة بى ٝمـو٥ي  ٥٪ال ،هزهىل لـرل جلتـهؾّ بتىحي٨ يٞتًي اكما مْيه 
 .جلتـهؾّ له شٍْض  فو جلمزهىليى ٝؼجػ٥ي  هؾج ٝمـو: جلليخي

 يضْننى مو رنؼج   ١ـينب: صننًه و٩نؼ للتـهؾّ صؼيج ؽكـ بٞؼ جل٢ماؿّ مصمؼ و٩ال
 1جلبٖالو. بؼيهي جلىّٜ ٙاهـ كىيه هٜ جلضؼيج هؾج جلتـهؾّ

 الحاكم تصحيح

 بنى ٝبناكصنؼحًا  يٞ٪نىب بنى هضمؼ مبىجلٞباك صؼحًا ٥٪ال: جلضؼيج جلضاكن ىؿو
 ٝنى هٞنؼجو بنى عالنؼصنؼحًا  يقينؼ بنى حنىؿصنؼحًا  ٝاٍنن مبنىصنؼحًا  جلؼوؿّ هضمؼ

 اهلل )صيلي جللنه ؿمنىل لًنا  ٍل :٩ال ماؿية بى جلٞـباُ ٝى جلنلمي ٝمـو بى ٝبؼجلـصمى

 وؽؿ٥نت جل٪لنىب هًهنا ورلنت هىٝٚنة ٥ىًٝٚا ٝليًا ج٩بل حن جلَبش ٍالة  سآل  سلل  عله 
َرهللَىبتؼتقَأوصتقؽؿ; :٩نال ،٥أوٍنًا ٖٛهنىػْ  هىٝٚة هاكأيْ  جلله ؿمىل يا :٥٪لًا ،جلٞيىو هًها

َؾعؾتقؽؿَـثتررًََرختالؾاًََىؾفرَنـؽؿَهعشَنـَؾنّكفَحبق،َظبٌدََقؽؿظؾَُأّنرَوإنَورفطاظةَورففؿع

ـتّؾََؾتننََّرٕنقر،َوحمدثا َوإهاـؿَبافـقرجذَظؾقفاَظضقرَردفدهغَرفررصدهـَرخلؾػاءَوشـةَبفـتل

 بٞبنؼ جلبغناؿّ جصنتذ و٩نؼ ،ٝلنة لنه لنيل ٍنضيش صنؼيج هؾج: ٩ال حن ،:ضالفةَبدظة
ٝلن   ٍنضيش جمنًاػ هنؾج;: ىمعنـ ؿوجينة٥ني  و٩ال...  يقيؼ بى وحىؿ ٝمـو بى جلـصمى
 2.:ٝلة له مٝـ٣ وا رميٞا ىـٕهما
ـه، آعـ٥ي  مٍابتهجلتي  جل٦٢لة هي وؿْبما جلضاكن، تىْهن ل٪ؼ  جلننلميمْو  ٙنْى  ٥٪ؼ ٝم

، جايَناؿّ جلمنؼيي مهل بى ٝمـو بى جلـصمى ٝبؼ وبيى بيًه وجىتبه جلبغاؿّ ؿرال هى
ـجيي ىاب جلَضيضيى ؿرالو٥ي  وح٪ه، ٥لهؾج ، له يىرؼ ا جل٪ين ـِ مبؼج   ؿرنب جبنى ٩نال ؽك

نه، كمنا جفهنـ لنيل نن ٖجلضنؼيج يَْضش ا وكأْيه ن جلضاكنٝل   ؿْػج   جلضًبلي ًْ  ولنيل ٙ
 لضزنـ وا جلننلمي ٝمنـو بنى جلنـصمى لٞبنؼ يغـرا لن ٥اْيهما ىـٕهماٝل   جلضؼيج

                                                           
 .16، ً 1 ، دجلٖٞاؿ رإية. 1
 .98 – 95، ً 1، د جلمنتؼؿ٫. 2
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 1وجلـوجية. بالٞلن جىتهـ همى وليل ىيثا   جلکالٝي
 جلضؼيج، مهل ًٝؼ كالم هضْل  كنجلضا وتىحي٪ا 

٥ني  وجلتنناهش جلتنناهل هى ٥يه جلضاكنمْو ٝل   ٦٪ىوهتْ  جلٞلن مهل ئْو : تيمية جبى ٩ال
 2.جلتـهؾّ تَضيش ػوو تَضيضهمْو صْت   ،جلتَضيش باب

 هنى جلضناكنئْو  :وجلتٞنؼيل جلزنـس٥ني  ٩ىلنه يٞتمؼ هى ؽكـ; باب٥ي جلؾهبي  و ٩ال
 3.كالتـهؾّ جلمتناهليى

 ٥هنن ػ٩ين٨، ١ينـ وهنؾج لىحا٩ته، كا٣ٍ  للنلمي هيىجلمت٪ْؼ  هى حالحة تىحي٨ْو ئ ٪الي و٩ؼ
 هنؾجو  جلمنًهذ٥ي  تال٩ىج ل٪ؼ بالتناهل، وٝـ٥ىج بالتىحي٨ جلضؼيج مهل ًٝؼ هٞتمؼيى ١يـ
٥ني  ي٪نٜ لنثال تىحي٪هن،٥ي  جلًٚـ هى بْؼ  ٥ال .جلتَضيش٥ي  جلتناهل وهى جفهـ٥ي  هاكْل 

ـة وجلمزهنىل، ْنٞي٤جل صنؼيج ش٥ًَْض  جىتباه ـة ليننت وجلٞبن  ولکنى، ٪يىجلمنىحْ  بکخن
 .جلىج٩ٜ هى و٩ـبه تىحي٪هن، ةبَْض 

كخـ جحًاو ًٝه ىؿو ٩ؼ جلنلميْو ئ ي٪ال و٩ؼ  ا جل٪نىل وهنؾج جلزهالة، ًٝه يـ٥ٜ وهؾج ٥أ
كخـ يخبت  .  جلض٦٘ ػوو جلٞؼجلة هى م

 مناؿية بنى جلٞـبناُ ٝنى ؿوجيتنهٝلن   ٝمـو بى جلـصمى ٝبؼ تابٜ و٩ؼ :جلضاكن ٩ال
 وهنًهن، جلکالٝني صزنـ بنى صزنـ جليام، هًهن مهل متمة هى جاحبا  جلخ٪ا  هى حالحة

 .جل٪ـىي هيام بىٝبؼجلله  بى هٞبؼ وهًهن، جل٪ـىي جلمٖاٛ مبي بىيضي  

   الکالعي حجز به حجز

 4وجلـوجية. بالٞلن جىتهـ همى وليل: صزـ بى وصزـ جلنلمي٥ي  جلضًبلي ؿرب جبى ٩ال
                                                           

 .257 ، ًوجلضکن جلٞلىم راهٜ. 1

 .97، ً 1د جلکبـى،  . جل٦تاوى2
3.  ً172. 

 .257، ً وجلضکن جلٞلىم راهٜ. 4
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 ،هتنناهالو وهمنا وجلضناكن صبناو جبنى ئا يىح٪ه ولن هزهىل ٥هى صزـ بى صزـ مها
 1.يٞـ٣ ا هؾج صزـ بى وصزـ: جل٪ٖاو جبى و٩ال

 2.جفهيـ ٕاٝة٥ي  وجصؼج صؼيخا ػجوػ جبى له ىؿو :صزـ جبى ٩ال
 ٖهزهىل ٝى ىيـو٥هى هزهىل 

 القزشي المطاع أبى به ىيحي
 ل٪ينه ُػَصنين جمنتبٞؼ و٩نؼ: ؾهبيجلن ٩نال هًنه، ينمٜصت   جلٞـباُ يل٨ لنيضي   ئْو 

 3.يلض٪ىهن لن ٝمى يـووو جلى٩ىٛ، كخيـ جلياهييى٥ي  ٥هؾج ًٝه، مؿمل ٥لْٞله للٞـباُ،
 بنىيضي   ْو ئٔ: 326ً، 8دٕ تاؿيغه٥ي  جلبغاؿّ ؽكـ و٩ؼ: ؿرب جبى جلضا٥٘ و٩ال

 يکنـوجم جلينام مهل ص٦ْاٗمْو  ئا. جلـوجية هؾهٝل   جٝتماػج   جلٞـباُ هى ممٜ جلمٖاٛ مبي
. ١َلنٔ جلـوجينة وهؾه يلَ٪ه، ولن جلٞـباُ هى ينمٜ لن جلمٖاٛ مبي بىيضي   :و٩الىج ؽل٬،
 هنى بينيىعهن مٝنـ٣ وهنإا . ُػصنين ٝنى وصکناه جلؼهين٪ي فؿٝة مبى ؽل٬ ؽَكـ وهمى
ـهن  4جليام. مهل معباؿ٥ي  موهام تاؿيغه٥ي  له ي٪ٜ جلله ؿصمه وجلبغاؿّ. ١ي
ـجهين بى جلـصمى بؼلٞ ٥٪لت: جلؼهي٪ي فؿٝة مبى ٩ال يضين   ل٪نـب تٞزبنا  ٔ ػصينٕ ئب

 بنى جلٞـبناُ هنى ممٜ هميْ  فبـ بى جلٞال  مبي بىٝبؼجلله  ًٝه ُيضْؼث وها جلمٖاٛ مبي بىج
 5لهؾج. جلًاك ميکـ هى ميا: ٥٪ال ،ماؿية
٩ىلنه، ٝلن   جاٝتماػ يمکى ٥ال جليام، ؿرال بغَىً موهام٥ي  و٩ٜ ٩ؼ جلبغاؿّ ئْو 

 مْينه وؽلن٬ جليام، مهل٥ي  جل٢لٔ ئمماٝيل بى لمضمؼ ي٪ٜ ٩ؼ; :ٝ٪ؼة بى جلٞباك مبى ٩ال
ـه ،بکًيته هًهن جلىجصؼ ؽكـ ٥ـْبما ،٥يها ٥ًٚـ كتبهن معؾ  ،بامنمه آعنـ هىّن٥ٜني  وينؾك

                                                           
 .35، ً 2، د وجفيهام . جلىهن1
 .188، ً  2، د . تهؾيب جلتهؾيب2

 .412، ً 4، د جاٝتؼجل هيقجو. 3

 .259، ً  1، د وجلضکن جلٞلىم راهٜ. 4
 .625، ً 1، د تاؿيظ مبي فؿٝة. 5
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 1.:جحًاو مْيهما ويتىهن
 ٝمنـ، هنى منمٜ: جلبغناؿّ و٩ال: جلٞاهـّ جللزالد بى عالؼ تـرمة٥ي جلؾهبي  ٩ال

 2.موهاهه هى وهؾه جليام، ـرالب بالغبيـ ليل وجلبغاؿّ
 مْينه: تاؿيغنه٥ني  جلبغناؿّ وؽكـ: جلؼهي٪ي جلـصمى مبي ٝبؼ جل٪امن تـرمة٥ي  و٩ال

 ٥3ىهن. هنٞىػ وجبى ٝليا   ممٜ
 ولنيل: ي٦ننه جلضاكن ل٪ىل بمتابٞته، يٞتْؼ  ٥ال جل٪ـىي، هيام بىٝبؼجلله  بى هٞبؼ مها

ـكته جلکتاب هؾج ىـٓ هى ئليه جلٖـي٨  .٥ت

 حبيب به مهاصزال رواية

ـجيني  لنه معنـد ٥٪نؼ، جلٞـبناُ جلضؼيج هى ممٜ هميْ  جلمهاٍـ بى صبيب    ٝػْ ج جلٖب
 4جلٞـباُ. ٝى يـويه جلضؼيج

 يتنى٥ ٩ينل٥٪نؼ  تنى٥ْي ٩بلنه،  وجلٞـباُ ٔ.٧  ه128ٕ مًة تى٥  جلمهاٍـمْو  جلمالص٘
ـػْ  باوص جبىْو ئصت   جلٞـباُ، هى جلمهاٍـ مماٛ جلمنتبٞؼلؾج هى  ٔ.٧  ه 75ٕ مًة  ػتن
ـْ  جلمهاٍـ، ٕب٪ة٥ي  ـْ  جلتابٞيى ٕب٪ة٥ي  رٞله ة٥م  بنى عالؼو جلتابٞيى، تابٞي ٕب٪ة٥ي  ةوه

 جلنـ١نٝلن   بٞيجلنلمي جلتنا ٝى جلضؼيج يـوّ ٔ.٧  ه 123ٕ  جلمتى٥ جلضمَي هٞؼجو
ـة جلٖاتي رابـ بىيضي   ؿوجه وكؾج صمٌ،٥ي  جلٞـباُ ورىػ هى  مطٕ صبينب بنى وّم

ـة جلٞـباُ ٝى يـوويه ا ؽج٥لما ي،جلنلم ٝىٔ جلمهاٍـ  هنؼيًتهن٥ني  مناكى وهنى هباى
كبـ وهن ٖ؟ي٦نها  .هًه جلضؼيج بـوجية  ومول جلمهاٍـ هى مًا   م
 ٩نؼ جلمهاٍـ يکىو مو رؼج   جل٪ىّ وهى جلياهييى، ٝى هيهىؿ جلضؼيج  ٥ ؿمالجا ئْو 

                                                           
 .122ً، 13، د ب٢ؼجػ تاؿيظ. 1
 .355، ً 7، د جإلمالم تاؿيظ. 2
 .452، ً 7، د جإلمالم تاؿيظ. 3

ـجيي جلمٞزن. 4 ـه جلکبيـ، للٖب  .623، ً 18  د ،و١ي
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 هني كمنا جلٞـباُ ٝى مؿمله ولکًه جلنلمي جلـصمى ٝبؼ هى مو معيه هى جلضؼيج ممٜ
 .  جلياهييى ٝاػة

 1.يلض٪ىهن لن ىْٝم  يـووو جلى٩ىٛ، كخيـ جلياهييى٥ي  ٥هؾج: جلؾهبي ٩ال
 :  هـمنلة هالن٬ مبيبى ٝبيؼ بى وىـيش صىىب، بى وىهـ مالم، مبي ؿوجيةو ٩ال ميْا 

 2.جلياهييى صؼيج٥ي  كخيـ جإلؿمال وهؾج هً٪ٖٞة،

   الحذيج عمك في
ـجىؼيى جلغل٦ا  هَٖلشْو ئ  علهي  سآلي  سليل      اهلل )صيلي جلًبي صياة٥ي  ى هتؼجوا  يک لن جل

ـة٥ي  وا  هنؾج ورنىػٝلن   ينؼْل  وجصنؼ تناؿيغي منًؼ هًنا٫ ولنيل جلغل٦نا ، صکن ٥ت
 هنى يٚهنـ كمنا جليام٥ي  ئا يـوه ولن ماؿية، بى جلٞـباُ ًٝؼ ئا جلًاك بيى جلمَٖلش

ـة٥ني  جلمًامب هى هميْ ٝل   جلياهييى، ؿوجته رميٜ جلتني  جلخنىؿة ومحًنا  ٝخمناو صکنن ٥تن
 جلٞـبناُ يٖـصنه مو جلينـٝية، ي٦ننه ليمنًش ىنٞاؿج   جلضؼيج هؾج يـ٥ٜ مو هّْؼ  صؼحت

ـه مصؼ به ينمٜ ولن جلٞـباُ مع٦اه ٥لماؽج جل٦تًة، جلًاك بليزًْ   ٖ؟١ي
ـجىؼيى جلغل٦ا  هىية صىل تناؤل مّ يخيـوج لن جلَضابةمْو  لاليتباه جلمل٦ت  يـرنٜ جلؾيى جل

 ٖل٦ًنه جلل٪ب هؾج جفؿبٞة جلغل٦ا  هى وجصؼ مّ يْؼٛ ولن جاعتال٣، ؼًٝ جلًاك لنًتهن
ـجىنؼوو جلغل٦نا  هنن ن اهلل عهم   )رض ن وٝلي وٝخماو وٝمـمبىبکـ  وكاو: تيمية جبى ي٪ىل  جل

َرخلؾػتاءَوشتـةَبفتـتلَظؾتقؽؿ; : سليل   علهي   اهلل يصيل )جلًبني ٥نيهن ٩ال جلؾيى جلمهؼيىو وجفتمة

 3:.رفررصدهـ
ـجُٝلن   نن هنؾج ب٪ىلنه  ًٝنعله  سآل  سليل    اهلل )صليجلًبيمْو ٝل   ليلػ هًا٫ ليل  ج٥تن

 جلخالنج جل٪نـوئلن   جلغل٦نا  يٞتبنـ هنى كناو ها السم(  )عله وٝلي جلخالحة، جلغل٦ا  ن ٍضته
                                                           

 .412، ً 4، د جاٝتؼجل هيقجو. 1
 .291، ً 4، د جإلمالم تاؿيظ. 2
 .292ً  ،4، د جل٦تاوى هزمىٝة. 3
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 جلنًٌ بهنؾج جلٞمنل عال٤ هى مولمْو  وُيالص٘ بهن، صًبل بى مصمؼ ملض٪ه صيج جلهزـّ
 صنناؿبىج وكننؾل٬، بنننًته يأعننؾوج ولننن ٝخمنناو،لنن  ٝ حنناؿوج ئؽ مي٦نننهن، جلَننضابة هننن
 جلغل٦نا  ّنمى هنى ٝلينا   تيمينة جٝتبـ جبنى ل٪ؼ .مًته باتباٛ جلًبي مهـجلؾّ  السم(  )عله ٝليا  

ـجىؼيى ـته،  عله  السم()يٝل مًةٝل   جٝتـُ ي٦نه وهى، مب٨ كما جل ِْ  ولن ومي  ٝليهنا يٞن
 هنى هإل٦نة ملنى٣ ػم بنه مؿين٨ ؿمّ هنى ؽهنا   مٝٚن ىؿم ٥ال;: هًهاره٥ي  ٥٪ؼ ٩ال ٖبالًىجرؾ

 ي٪نٌ بنل ػييناهن٥ني  وا ػيًهن٥ي  ا للمنلميى هَلضة ب٪تلهن يضَل ولن جلمنلميى،
ـْ  وفجػ كاو ْٝما جلغيـ ٖ بؾج٫ ويًٞي :كاو هاٝل   جلي  ٝليا 

 م٥ْنل لکناو جل٪تنال تنـ٫ لنى هٞاوينة هنى بنالض٨  مولن كىيه هٜ ٝليا   وئْو : ٩ال ميْا  
ـج   ومٍلش  1.وعي

٥ني  هًنه ىبأ٩ى يٞتؾؿ ٝليه ميکـ ٥يما يٝل ٝى به يٞتؾؿ ها هًا وجلم٪َىػ :ال كؾلک٩و
٥ني  يضَنل ولنن ٝٚنين كخينـ علن٨ ؽل٬ بنبب و٩تل جلىايةٝل   ٩اتل ٝليا   ٥اْو  ،ٝخماو
 .عيـ فياػة٥ي  جلمنلمىو كاو وا لبالػهن ٥تش وا للک٦اؿ ٩تال ا وايته

 ، هنى:م٥ْنل لکناو للـيامنة، ٩اتل هوميْ  صـب ػوو ب٪ي ٝليا  مْو  لى; ٩ىل جبى تيمية:ْو ئ
ـجؿة ي٦ننه يين٥٬ي  هميْ ٝل   وكالهه يؼْل  ٝلي، مًة باتباٛ مهـجلؾّ  جلله ؿمىلٝل   ؿػ    ٩ن

ـجىؼيى وئا لما راف السم(  )عله كىو ٝلي٥ي  جلتني  منًتهٝلن   يٞتنـُ مو هى جلغل٦ا  جل
ِْ مهـ جلًبي باتْ   هى لؾل٬ٖ ٝليها بالًىجرؾ كما يؾهب باٝها وجلٞ

ـجىؼيى جلغل٦ا  ت٦نيـْو ئ  ١يـ، ا جلتاؿيغي جلىج٩ٜ هى هنتمؼمماؤهن مبمى ؽكـ   جل
 صنىل جلًبىينة جلًَنىً جمنتًٖا٧ هنى جليـٝييى جلًبي عل٦ا  لمٞـ٥ة مبيل م٥ْل ولْٞل 

كخـ٥ي  عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي ػصْؼ ، ٥٪ؼ و٦ٍاتهن عل٦اته  عل٦اتنه ٝنؼػهىّنٜ  هى م
 .ي٦ةعل ٝيـ بأحًي

                                                           
 .224، ً 2د هًهاد جلنًة،. 1
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ـة بى رابـ ٝىُؿوّ   ٥ننمٞته علهي  سليل     اهلل )صيلي جلًبنيٝلن   مبي هٜ ػعلت: ٩ال مم
َخػتلَبؽتالمَْؽّؾتؿَثتؿ:َؿتالَ«خؾقػةَظؼَرثـاَؾقفؿَهؿيضحّتیََهـؼيضََٓرٕنرَ ذرّنَإ;: ي٪ىل

 ٩1ـيو. هى كلهن: ٩ال ٩ال؟ ها: ٕيبَؾؼؾتَؿال.ََظَعَّ
ـة بى رابـ وٝى َرإلشتالمَهتزرلَٓ;: ي٪ىل عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل ممٞت: ٩ال مم

 2:.خؾقػةَظؼَرثـلإػََظزهزرًَ
ـجىنؼيى جلغل٦نا ; ٩نال عله  سآل  سليل    اهلل )صليهميْ  ىُيـو جلٞـباُ صؼيج ٥ي و٥ني  :جل

ٌْ  هؾج  هنؼِس  جلضنؼيجو٥ني  :علي٦نة ٝيـ جحًا; عله  سآل  سلل   اهلل )صليي٪ىل جلَضيش جلً
ـةي ٥ ٝقيقج   يکىو جإلمالم ئؽ لهن  ،بْٞنا   بْٞها ي٦نـ جلًبي م٩ىجلمْو  ى٬ْ  وا. صکمهن ٥ت

ـجىؼوو جلغل٦ا يکىو يمکى مو ا٥لماؽج   هنؾج٥ني  رنؼج   ههنن جلنًٌ وهؾج ٖـ؟ٝي جحً  جل
 .جلغل٦ا  ٝؼػ يضؼػْ  ٦٥يه جلم٪ام،

ٌِ  هًا٫و كخـ جلمنألة يزٞل آعـ ي  عله  سآلي  سليل     اهلل )صليجلًبي ػيضْؼ  و٥يه ،وّىصا   م
 .هعل٦ات ٦ٍا 

َخترج;: ي٪نىل  عهي   اهلل رضيي )ٕالنب مبي جبىٝل   ممٞت: ٩المْيه  ٝباك جبى ٝىُؿوّ 

َنتـ،َرهللَرشتقلَهتا:َؿؾـتا«.َخؾػتائلَررحتؿَرفؾفؿ:َ»ؾؼال،َوشؾؿَظؾقفَرهللَیصؾَرهللَرشقلَظؾقـا

 3.«فؾـاسَؿقماوهعؾََّوشـتلَأحادهثلَهروونَرفذهـ:َ»ؿالَ؟خؾػاؤك
ٖ ويضـ٩ىيهنا كمنا ٥ٞنل جلغلي٦نة جفول زمٞىيهناي وا مصاػيخنه، ينـووو جلًبي ٥غل٦ا 

 ًٝنه، جلتضنؼث هى جلًاك يمًٞىج مو ا عله  سآل  سلل   اهلل )صليمًته جلًاك مىويٞلْ  وعل٦اؤه
 جلخالحة؟ٖ جلغل٦ا ٥ي  جل٦َا  هؾه ـتتى٥ْ  ٥هلٖ ة كما ٥ٞل جلغلي٦ة جلخاييبالؼْؿ  ويْـبىهن

                                                           
 .3، ً 6، د ٩ـيو٥   وجلغال٥ة ل٪ـيو تبٜ جلًاك باب اؿة،جفه كتاب هنلن، ٍضيش. 1
 .3، ً 6، د ٩ـيو٥   وجلغال٥ة ل٪ـيو تبٜ جلًاك باب جفهاؿة، كتاب هنلن، ٍضيش. 2
ـجههـهقّ ٔجل٦اٍل جلمضؼثٕ. 3  جلضاىنية، وا جبنى تيمينة كمنا منيأتي٥ن   جلغٖينب ٝزاد هضمؼ به يٖٞى ولن >163 ً ،جل

ـجييلل ،جفومٔ جلمٞزن: وؿجرٜ : جفهاهينة هَناػؿ هنى> 46، ً 1، دجلبـ ٝبؼ ابى، جلٞلن بياو جهٜ> رى395، ً 6د ،ٖب
 .42، ً 2د ،جلَؼو٧ جلييظ جلـّا، معباؿ ٝيىو >247، ً جلَؼو٧ جلييظ جفهالي،



نصوص احلديثيةال   72 

 86.2.3تاريخ  84028شاخه ،: شريفيمجري ،گيري غلط 8پرينت

ـػوػ، هؾج ولکْى  مهته، هى جلضؼيج صملة هن هًا، جلًبي عل٦ا ْو ئ ي٪ال و٩ؼ  يىرنؼ وا هن
ُهىؿّ  َوُوَاةّ  :تيمية جبى ٝليه، ٥٪ؼ ٩ال ػليل

ُ
ا جٓف ًَ ُمنىّل  ُعَل٦َنا ُ  ُهٓن  ٥ّي َـّ نهُ وؿوى ...  جل ًٓ نهُ  َٝ : ٩َناَل  َميَّ

ي َوّػٓػ ; ـََ;٩َناَل:  ؟ُعَل٦َناُؤ٫ َوَهنٓى : ٩َناُلىج :ُعَل٦َاّتي َؿَمٓيت ٩َٓؼ  َميِّ َُهَعؾُِّؿقَمَتاَُشتـ تِلَحُيُْقتقنَََرف تِذه

ـّ  ُوَاةُ  ُهٓن  ٥ََهُإَا ّ  :رفـ اَسَ ٓه
َ
َؼهُ  جٓف ٓٞ ج ُ  َوُهٓن  َب ـَ َه

ُ
َلَما ُ  جٓف ُٞ ّبَؾّل٬َ  َوجٓل َها َو ـَ َل٤ُ  ٥َنَّ ُهٓن  َوَهٓى  جلنَّ َٞ  َتنّب

ةّ  ّهى ّتمَّ
َ
َهاّم  جف هّ  َمٓصَمؼ َكاإٓلّ ـّ ـِ  َوُهَى  َو١َٓي اّه ٓؿَياهُ  ٩َٓؼ  َٙ َـّ ـّ ٥ي  ٩َ .جٓلَم  َهَؾج ١َٓي ّٜ ّّ  1ٓى

ـْ  ٝبنؼ جبنى ؽكنـ كمنا ي٦ْٞه هما وهؾج وهنلن، جلبغاؿّيغـره  لن جلضؼيجْو ئ  ،جلبن
 وصننب٬. وجصنؼج   صنؼيخا   هًهنا جلضزناد بنى هنلن وا جلبغاؿّ يغـد ولن;: ٩ال صيج
 2 .:لها ٦ّٞا   بؾل٬

ـة جلٞمل السم(  )عله ٝلي جفهام ؿ٥ِ ٪ؼل  جلمٞـو٥نة، ىجلينىؿ ٩َنة٥ي  جلييغيى بني
 ؿ٥نِ لمنا علهي  سآلي  سليل      اهلل )صيلي جلًبني٩َنؼهن  جلؾيى جلغل٦ا  هى جلييغاو وكا ٥لى

ئؽو  جلينيغيى، منًة ٩بنىل ٝنؼم هي السم(  )عله يٝل ٥نًة بنًتهن. جلٞمل السم(  )عله ٝلي
ِْ  بها وجلتمن٬ جلنًة هؾه باٛجتْ  يًب٢ي  ٖ؟بالًىجرؾ ٝليها وجلٞ

عله  سآل   اهلل )صليجلًبي ُيـرٜ ٥کي٤ ى،هيهىؿ بيى جلمنلمي هى مهـ جلغل٦ا  جعتال٣ْو ئ

ـجىؼيى جلغل٦ا  وورؼيا :صقم جبى ٩ال هغتل٦ة؟ٖ مًىئل   جلًاك سلل    السيم(   )عله بٞؼه جل
 هنا بکنل يأعنؾ مو ئْهنا: لهنا ؿجبٜ ا موره حالحة مصؼ هى ٥البْؼ ، ىؼيؼج   جعتال٥ا   جعتل٦ىج ٩ؼ

 موئلن   منبيل وا وّنؼه جلينة ٥ينه ئؽ، ٝليه ي٪ؼؿ وا ئليه مبيل ا ها وهؾج، ٥يه جعتل٦ىج
 ؽلن٬ وبنا٩ي ٥٪نٔ جلخلنج ويىْؿحنه، وٝاتينة بکنـ مبي ب٪ىل جاعىة ػوو جلزْؼ  مصِؼ  يىْؿث

 هاكْل ٥ي  وهکؾج. ٝلي هؾهبٝل   لألعىة وبا٩ية جلنؼك ويىْؿحه، ٝمـ ٩ىلٝل   لألعىة
 يکىو مو. وره ٥هؾج ي٦ٞلىه مو جلًاك جمتٖاٝة٥ي  ليل فْيه، جلىره هؾج ٥بٖل، ٥يه جعتل٦ىج

 ػينى يکنىو مو يىرنب فْينه، جامالم ٝى عـوِد  وهؾج، ىيثا   ؽل٬ بأّ يأعؾ بأو لًا هباصا  
                                                           

 .117 ً، 19، د جل٦تاوى هزمىٝة. 1

 .278، ً 12، د جلتمهيؼ. 2
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ا وجصؼكْل  مـْ ض٥ي، جعتياؿيائل   هىكىا   تٞال  جلله ًْ  ويضنـم، يينا  هنا ويضنل، يينا  ها ه
َِسُْ}: تٞال  جلله و٩ىل، جآلعـ يضله ها مصؼيا ِْدي ًْ يُْجْىَُس ٍَ ْك

َ
َْٔمْأ حِيْاَمْ}: تٞال  و٩ىله {ًْْاْْلَ

ا ِْفَلَْتْػَخُدْو ٔا}: تٞال  و٩ىله {ُكُدوُدْاَّللَّ مْو  ويىرب، جل٦امؼ جلىره هؾج يبٖل {َوْالْحَِاَزُغ
ـجها   كاو ها ـجم ٥هى صيًثٍؾ  ص  ينىمئلن   وجرنب ٥هى يىهثؾ وجربا   كاو وها، جل٪ياهة يىمئل   ص

نا هنؾج كناو ٥لنى وميْنا  . جل٪ياهنة يىمئل   صالل ٥هى يىهثؾ صالا   كاو وها، جل٪ياهة ًْ  ئؽج لک
ـكًا ٥٪ؼ هًهن جلىجصؼ ب٪ىل معؾيا  ٞنيىهْتب صيًثنؾ ٥لنًا ؽل٬ هى بْؼ  وا، هًهن جآلعـ ٩ىل ت

 مبىج. مو ىاؤوج ٥يه وصَلىج، جلمؾكىؿ جلضؼيج عال٥٣ي  صَلًا ٥٪ؼ، لنًتهن
 ولنيل، ٝلينه مرمٞنىج ها معؾ وهى، جلخالج جلىره ئا يب٨ ٥لن جلىرهاو هؾجو بٖل ج٥اؽ

 منًى تتنْبٞهنو٥ني  ،هٞهنن )رضياا  اهلل عليهم    جلَنضابة مناتـ ٝلينه مرمنٜ ٥يما ئا ؽل٬
 . بها وجل٪ىل عله  سلل   اهلل )صليجلًبي

ـجىنؼيى جلغل٦ا  مًى باتباٛ مهـ ئؽج عله  سلل   اهلل )صليجلـمىل ٥اْو  وميْا    يغلنى ا جل
، منًًه ١ينـ منًًا   ينًىج مو مباس سلل  عله   اهلل )صلييکىو مو ئْها: ورهيى مصؼ هى ّـوؿة

 ئْها كْله جلؼيىفْو  وهاله ػهه وصل وجؿتْؼ  ك٦ـ ٥٪ؼ هؾج مراف وهى، هنلن ي٪ىله ا ها ٥هؾج
ـجم وئْها، وجرب ١يـ مو وجرب ، مٍال   جف٩نام هؾه ١يـ جلؼياية٥ي  ٩نن ا، صالل وئْها ص

ـجىؼيى للغل٦ا  يکىو مو مباس ٥مى ، ومنلن ٝلينه جللنه  ٍل جلله ؿمىل ينًها لن مًة جل
 مو مو، هنا  موئلن   عله  سليل    اهلل )صليٝهؼهٝل   صالا   كاو ىيثا   يضـهىج مو مباس ٥٪ؼ

 ؿمنىل يىربها لن ٥ـيْة يىربىج مو مو،  سلل  عله  اهلل يصل) جلله لؿمى صـهه ىيثا   يضْلىج
 ولنن علهي  سليل     اهلل )صليجلله ؿمىل ٥ـّها ٥ـيْة ين٪ٖىج مو مو، عله  سلل   اهلل )صليجلله

 جفهة بارماٛ هيـ٫ كا٥ـ ٥هى ىيثا   هًها رْىف هى جلىرىه هؾه وكْل ، ها  موئل   ين٪ٖها
 يکنىو مو وئْهنا. جلضمؼ ولله بٖل ٩ؼ جلىره ٥هؾج، جلتى٥ي٨ تٞال  وبالله، عال٣ بال كْلها

 هنؾج ليضتمن لنيل ي٪نىل ٥هکنؾج، علهي  سليل     اهلل )صليبنًته ج٩تؼجتهن٥ي  باْتباٝهن مهـ
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 1.مٍال هؾج ١يـ ورها جلضؼيج
 جلغل٦نا ، ٝلينه مرمنٜ منابجفعنؾ  هنى جلضنؼيج  هًٞنمْو  صقم جبى كالم هى يْتْش

ـجُٝلن   و بننًته، ج٩تؼجتهن٥ي  وجتباٝهن  لنؼٝن ورنه ٥ينه ٥لنيل جلضنؼيج ٍنْضة ج٥تن
 ج٩تننؼجتهن٥نني  جْتبنناٝهن کًًانيمنن ٩ىلننه ئْيننه مْهننا بننه، جمننتؼالهن٥نني  جلنننل٦ية ؼؿمةنجلمنن
ـة بنه جا٩تنؼج  يمکنى ئؽ ،كنالِم إاتنل هًنه ٥هى عله  سآل  سلل   اهلل )صليهبنًت  ػوو هباىن

 ٖلنًتهن جلضارة
ة  جلغل٦ا لى مْو  ًْ ٥ني  بناٝهنباتْ  جلًبني ومهنـبضن٨   عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبيٝملىج بن

ـة بمناتل ٝملىج هنولکًْ  باٝهن،جتْ  فهکى للًاك، تبلي٢ها  ينىجهؼوجل جلننًة، عنال٣ كخين
 ولنن تنـث، جلزنؼةمْو  يٞلن مبىبکـ يکى ٥لن ًٝهن، جلنًى هى كخيـ ١ياب تإكؼ جلتاؿيغية

ـمةمْو  يٞلن ٝمـ يکى  ولنن، جلزقينة٥ي  جلمزىك صکن يٞلن ولن فورها، ػية هى تـث جلم
 2.بيته٥ي  تٞتْؼ  فورها ًٝها  جلمتى٥ْ  بأْو  يٞلن ٝخماو يکى

 3.تيمية جبى ي٪ىل كما بغال٥ها، ٞملىج٥ تبل٢هن لن جلَضيضة جلنًى تکىو ٩ؼولکى 
 كنايىج وجلتني علهي  سآلي  سليل      اهلل )صليجلًبي هغال٦ة مًى٥ي  يمکى جْتباٝهن كي٤ ولکى

 يٞـ٥ىيها؟ٖ
 بقورنة  فيجلؾّ  جلىليؼ بى عالؼ يـرن لن ومبىبکـ جلمضَى، جلقجيي ؿرن جلًبي ٥نًة

ـة، بى هال٬ ـجُ  وٝل يىي  صنؼ ي٪ين مو جلغلي٦ةٝل    ٢يًب كاو عالؼ، فيا حبى  ٝؼم ج٥ت
 4.ٖىهؼج  بأؿبٞة يأ  ولن بالقيا عالؼ هنجتْ جلؾّ  ٝمـٝل   جل٪ؾ٣

 ورٞلهنا ؿهْناو يا٥لنة٥ني  جلًبني ةمًْ  ١يـ ٥٪ؼ بها، ٝلمه هٜ جلًبي مًة عال٤ وٝمـ
                                                           

 .826و  825، ٌٍ 6، د جإلصکام. 1
ـها جفهخلة هؾه. 2 ـها و١ي  .132 ن132، ٌٍ 19، د جل٦تاوى هزمىٝة تيمية جبى ؽك
 .ي٦نه جلمَؼؿ. 3

 ؿجرٜ كتابًا ٕ وؿكبت جلن٦يًةٔ ٦٥يه ت٦َيل.. 4
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  اهلل )صيلي جلًبني ةلننًْ  عال٥نا   وجصنؼة ي٪نٜ جلنخالث جلٖال٧ ورٞل، 1بؼٝة ومماها رماٝة

 2.عله  سآل  سلل  
ة عال٤ وٝخماو ًْ  وؿجرنٜ جلًبني ي٦ناه صيج جلًبي، ٕـيؼ جلٞاً بى جلضکن ؿْػه٥ي  جلًبي م

ـة٥ي  جلييغيى ٝخماو  3.ؿْػه جلضکن ول  ٥لْما له، ينتزيبا ٥لن صکمهما اؿراٝه، ٥ت
 ٖبها؟ ٝلمهن هٜ تهمًْ  عال٦ىج و٩ؼ باتباٝهن جلًبي يأهـ ٥کي٤

ـة يننـوو جلَننضابة يکننى لننن  ٥هننؾج باٝهننا،جتْ  عاٍننة يزننب هيننقة ؽج  جليننيغيى منني
 عنال٤ ٩نؼ جلٞـباُ صؼيج  بم٪تْ مًتهجلًاك جْتباٛ ٝل   يزبجلؾّ   السم( له ع)ٝلي

ـة بنالضْذ  مهنْل  ،جلضنْذ  هتٞة ٝى  يًه ٝخماومْو  ٝليا   بل٠ لما هميْ  ؿو٥ّ٪ؼ  ٝخماو،  وجلٞمن
 4:ٖ.رفـاسَنـَأحدَفؼقلَرهللَرشقلَشـةَأدعَٓ;: و٩ال رميٞا  

 يضنى هنلٝبؼجللنه  لنه ٩نال ،ًةجلْنن ب٥ِٞي  ٝمـ بىٝبؼجلله  لًاكج بِٞ يافٛ ولما
 5؟جلنًة باٛباتْ  مو ٝمـ باٛباتْ  هأهىؿوو

ـج   وجعتال٥ا   ٥تًا   يٞيو ئيًا  ٥هنل ٖيتبٞهنا؟ وكين٤ جلغل٦نا  ةمًْ  باٛجتْ  ميً٪ؾيا ٥کي٤ كخي
 ٖ  جلييغيى؟ مًة هي كما جلًبي ٝى جلتضؼث ويمًٜ جلمکتىبة جلنًة ويضـ٧ بهن ي٪تؼّ

اِيْ}: تٞال  ٩ال جكتمل كما ٩ؼالؼيى ٥ ٍَ ُِْْػ ًْ ُجَْغيَْيُس ٍْ ٍَ ْت
َ
َْوْأ ًْ َُِس ِْدي ًْ يُْجْىَُس ٍَ ْك

َ
َْٔمْأ اْْلَ

ْاإِلْشلَمِْديِاًْ ًُ  ٖجلؼيى؟ جكتمل و٩ؼ جلغل٦ا  مًة جّا٥ة  هًٞ ٥ما 6{َوَْرِضيُجْىَُس
 ؿجبنٜ و لنن يإْينؼ جلغل٦نا  بضنؼيج يٞمنل لن ن ي٦نه جلٞـباُ ن وهى جلضؼيج ؿجوّْو ئ

ته، ولن يتبٜ جلغل٦ا  ًْ  وؿوجيتنه جليام مکًه عالل هى يٚهـ كما هٞاوية رايبئل   ٥هى كاو م
                                                           

ـجويش، باب ٥ْل هى ٩ام ؿهْاو.. 1  ٍضيش جلبغاؿّ، كتاب ٍالة جلت
 ٍضيش هنلن، كتاب جلٖال٧، باب ٕال٧ جلخالث.. 2

 .358ً  ،1، د جامتيٞاب >127، ً 2د جلًبال  مٝالم ؿجرٜ: ميـ. 3
 .222، ً 1 د ،باف جبى ٥تاوى. 4
 .432، ً 1 د ،باف جبى ٥تاوى هزمىٛ. 5

 .3جلماتؼه: . 6
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 جلکتناب هٞاوينة ْٝلنن جللنهْو ئ ي٪نىل جلًبني منمٜ مْينه فٝنن ئؽ هٞاوينة،٥ي  هىّىٝا   صؼيخا  
 1وجلضنابٖ

ـجُ  ٝل  صْزنة يْؼٝينه مو ٥ـين٨كنْل  يننتٖيٜ ٝنام ٥هى صؼيج جلٞـباُ، ٍْضة ج٥ت
 جاحًن  جفتمة كًٌ ىمعـ يَىً صيج ْٝؼته ،عاٍة هاهيةجائل   م٩ـب وهى ل٦ًنه،
 :.خؾػائلَررحؿَرفؾفؿ; وصؼيج ٝيـ،

 أصحابي ىاجصبّ  ال: الصابع الحديث

أّنََؾؾتقَأصتحايبَقرْفتبََّٓ; :علهي  سليل     اهلل )صيلي جلًبي ٩ال: ٩ال جلغؼؿّ مٞيؼ مبي ٝى

 2.«كصقػفَوَٓأحد ؿَندَبؾغَناَذ باَأحدَنثؾَأكػؼَأحدـؿ

 الزيى اعتذّلُا بالحذيج

 3.تيمية جبى ن1
 4.وجإل٥تا  للبضىث جلؼجتمة جللزًة ن2
 5.جل٢ًيماو هضمؼ بى ٝبؼجلله جلىجمٖية، جلٞ٪يؼة ىـس ن3
 6جلن٦اؿيًية. جلٞ٪يؼة ىـسهضمؼبى ٍالش جلٞخيميى،  ن4

ـهن هإا   .جلضؼيج بهؾج جمتؼلىج٩ؼ  كخيـوو و١ي
 ٥هنل ،«أصتحايبَْفتبقرَٓ;: ي٪ىل عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبيمْو  جلضؼيجٝل   ُيالص٘

 يَنْش  كين٤ ٖمٍنضابي؟ تننبىج ا ي٪ىلصت   هنلميى ١يـ فياك كالهه يىره جلًبي كاو
                                                           

 .127، ً 4د ،مصمؼ هنًؼ. 1
ـته ٝؼيؼة وهَاػؿ 188، ً 7، د هنلن ٍضيش >195، ً 4 ، دجلبغاؿّ ٍضيش. 2  .ؽك

 .425 ، 3ً، د جل٦تاوى هزمىٝة >447، ً 3، د جلکبـى جل٦تاوى .3
 .319 ً ،12 د ،جلؼويو جلـفج٧ ٝبؼ مصمؼ وجإل٥تا ، للبضىث جلؼجتمة جللزًة ٥تاوى .4
 .2ً  ،28 د. 5
6.  ً143. 
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 ئا صىلنه يىرنؼ ٥نالٖ ؟ُيننلنصتن   ويىجهينه جلًبني بأوجهـ هکل٤ ١يـ جلمنلن و١يـ هؾج
 ٖ؟«أصحايبَْفبقرَٓ;: فٍضابه ي٪ىل ٥کي٤ مٍضابه،
 ٝالهنا  تْٜ جلضؼيج بها را جلتي  جلَي٢ة هؾه ولکْى  وجليتن، جلنْب  هٜ لنًا يضى
ـياجلتني  جلمننألة لهنؾه يًتبنه لن جلضؼيج هؾج وجّٜمْو  ويبؼو ٝؼيؼة صىله، جمت٦هام  مىن

 .جلًٌ هؾجٝل   يـػ :ـافـجقمَأصحايب; ؿوجيةٝل   يـػجلؾّ  جاىکالي٦ل  و لها،
 ٝنى٣ بنى جلـصمى ٝبؼ تيارـ صيىو ؽلک  ،عاٍة لمًامبة ٍؼؿ جلضؼيجْو ئ ٩يللى 

ـجد ينتلقم هؾجْو ئ ٩لًا جلىليؼ، بى عالؼ هٜ  ئؽ جلَنضابة هزمنىٛ هنى جلىلينؼ بى عالؼ ئع
 .ُي٪بل ا ها وهؾج له، هىرها   كاو جلغٖاب

 ،:كصتقػفَوَٓأحتد ؿَنّدََبؾغَناَذ باًََأحدَنثؾَأكػؼَأحدـؿأّنََؾؾق; :جل٪ىل ينت٪ين وكي٤
 جلًٌ؟ هؾج تٞاؿُ ىمعـ يَىً ورىػ هٜ

ًْْ}: جلکـين كتابهتٞال  ٥ي  جلله ٩ال حْلاُز
َ
ِْأ َِْدْاَّللَّ ِْغ ًْ ُس ٌَ ْكَر

َ
ْأ  1.{إِنَّ

 يًٖن٨ اجلنؾّ  وهنى جللنه كتاب جلله ؿمىل يغال٤هل  ىيا تـ جلميقجو، هي ى٥الت٪ى 
 ٖ؟ىجلهى ٝى

 ًٞناوه عله  سليل    اهلل )صليجلله ؿمىل هٜ ت٢ؼيًا ٩ال :رمٞة مبي صؼيج هى مصمؼوؿوى 
ـجس بى ٝبيؼة مبى ن عيـ مصؼ هل جلله ؿمىل يا :٥٪ال :٩ال ،جلز ًْ  وراهنؼيا هٞن٬ ممنلمًا اه

 2:.هرويَوملَيبَهمنـقنَبعدـؿَنـَهؽقكقنَؿقمَكعؿ،; :٩ال ؟ٖه٬ٞ
ـهنمْو ٥ي  ى٬ْ  ٥ال جلَضابة، هى عيـمياك  هًا٫ كاو ٥اؽج كبـ جلله ًٝؼ مر  ٖم

َؾؼتالَردؼتزةَیأْتَعله  سلل   اهلل )صليرهللَلرشقأّنََ رهرةَأيبَظـ :هنلن ٍضيش٥ي  و ُؿوّ

َؿتافقر:َ،«إخقركـتاَرأهـتاَؿدَركاَودد َٓحؼقنَبؽؿَرهللَصاءَإنَوركاَنمنـغَؿقمَدررَظؾقؽؿَرففالم

                                                           
ـج ،. 1  .13 جلضز
 .126، ً 4، د هنًؼ مصمؼ. 2
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 1:.بعدَهلْقرَملَرفذهـَوإخقركـاَأصحايبَأكتؿ»َؿال:َرهلل؟!َرشقلَهاَإخقركؽَففـاَأو
 ينـوه، لنن همنى ص٪ا   بهجلؾيى آهًىج ٝل   همٕل٪ ل٦٘ وهى ئعىجيه، ىيـ لى جلًبي يىػْ  هًا

 ٖجلَضبة هى م٥ْل ةجفعْى مْو ٥ي  ى٬ْ  وا
ٌٍ  مْب  ٝى جلًهي هزـػْو ئ: جل٪ىل يًب٢ي  لنقومئلن   جىاؿة مو له ٥ْيلة ٥يه ليل ،ىغ

ََْْوال} تٞال  ل٪ىله ب٦ْلهن، وجل٪ىل جلک٦اؿ جتباٛ لىرب وئا باٝه،جتْ  ِي ٔاْاَُّّ َْْْيَْدُغٔنَْْتَُصّت ٌِْا
ُِْْدونِْ ٔاْاَّللَّ َْْفَيَُصتل ًٍْْةَِغْْيَِْْغْدًواْاَّللَّ  2.{ِغيْ

   األعمالإحباط 
ـتبٔ هما ـجُ  ٥ٞلن جفٝمنال،ئصبنآ  هننألة هنى هنؾج جلبضنج بمىّنىٛ ين مْو  ج٥تن

 تضنبٔ مو يمکنى هنل: يننأل مو ٥لًنا مٍنضابه،٥ني  ؽج٫ ٩نال عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي
 ٖجلله؟ ٩بل هى عاٍة صَاية لهنمْو  مم تل٬ مٝمالهن

 جلزينل جلغٖناب هنؾج٥ني  ويؼعل ٝاهة جلمنلميى يغإب جل٪ـآومْو  جلمالص٘ هى
 جلٞمنلئصبآ   يـ ئلىم و٩ؼ جلَضابة، هن وهإا  آياته، هى كخيـ٥ي  ميْا   للًبي جلمٞاٍـ

َْْ}: تٞال  هًها ٩ىله جآليا ، هى جلٞؼيؼ٥ي  ٌَ انِْْيَْسُفرَْْْو ٍَ ي َُّْْكتَِطَْْذَلدْْْةِاإْلِ يُ ٍَ  3.{َخ
ْْٔ} : ن وصاىاهن ىأو جفيبيا  ن٥ي  ورل و٩ىله ٝق َ ٔاَْول ُك ْْشَ

َ
ًََْْْلَتَِطْْأ ُٓ ِْ اَْخ ٔاٌَْ ٍَئُنَََْْكُُ  4{َحْػ

وِحََْْوىََلادْْ} تٞنال  ٥٪ال، عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبيىأو ٥ي  هؾج وؿػ و٩ؼ
ُ
َْوإَِلْْإَِْلْاَمْْأ

ََْ ي ِ َْْْاَُّّ ْكَجْْىَِئَْْْرْتيَِمٌِْْ ْْشَ
َ
ََّْْأ يَُمَْْْلَْحَتَع ٍَ َََّْْخ َََْْوََلَُهَٔج ٌََِْْ ي َاِِسِ

ْ
 جلينـ٫، هنى صاىاه 5{اْل

ـْ  لثال عله  سآل  سلل   اهلل )صليؽكـ ئصبآ جلٞمل بيأيه ولْٞل  ـه ي٢ت  ٖبٞمله ١ي
اْيَا} :تٞال  و٩ال َٓ حل

َ
ََْْأ ي ِ ٔاآْاَُّّ ُِ ٔاْاَلٌَْْ ُم ِْْيََديَِْْبْْيَُْْتَلد  ٔاَْوَرُشِٔلِْْاَّللَّ ُل ََْْواتَّ َْْأنّْْاَّللَّ يعٌْْاَّللَّ ٍِ َْشا

                                                           
 .151و  152ٌ ٍ، 1 د. 1
 .128جفيٞام: . 2

 .151و  152ٌ ٍ، 1 د. 3

 .88جايٞام: . 4

 .65جلقهـ: . 5
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ًٌْ اْيَاْ*َْغيِي َٓ حل
َ
ََْْأ ي ِ ٔاآْاَُّّ ُِ ٔاْاَلٌَْْ ًْْْحَْرَذُػ َٔاحَُس ْص

َ
َ ْْأ ْٔ ِْٔتْْفَ اُرواَْواَلْْالَّاِ ْ َْص َٓ َِِّْْلََُْْتْ ْٔ ارِْْةِااىَْل ْٓ َْنَج

ًْْ ًََْْْتَْتَطْْأنِْْلَْػٍضَْْبْػِضُس اىُُس ٍَ ْخ
َ
ًْْْأ ْجُخ

َ
 1{تَْشُػُرونَْْاَلْْوَأ

ّْ ٥هؾه جآليا    بنيى يت٪نؼهىج ابأو  للَضابة وتأػيب جؿىاػ وهي بزال ، جلمنألة شتى
 صبنآئئلن   ينإػّجفهنـ  هنؾجفْو  ٍىته، ٥ى٧ ٍىتهن يـ٥ٞىج امو  و وؿمىله، جلله يؼّ

 وجلمل٦نت ،مصنؼج   تننتخًيا لن جآليتيىفْو  ،مح٪ل هًه مو صؼمُ  ربلبخ٪ل  كايت ولى ،مٝمالهن
ـهن جلقبينـ بىٝبؼجلله  مْو  هليکة مبي جبى ٥ٞىٖ وٝمـ بکـ مبي٥ي  يقلت  جفول جآليةمْو   معبن

 هٞبنؼ بى جل٪ٞ٪اٛ جهـ :مبىبکـ ٥٪ال عله  سلل   اهلل )صليجلًبيٝل   تمين يبً هى ؿكب ٩ؼم هيْ م
 ٩نال ٖعال٥ني جا مؿػ  هنا :مبنىبکـ ٩نال ،صنابل بى جف٩ـٛ جهـ بل :ٝمـ ٥٪ال ،فؿجؿة بىج

ااْيَااْ} ؽل٥٬ي  ٥ًقلت امٍىجتهم جؿت٦ٞتصت   ٥تماؿيا ،عال٬٥ مؿػ  ها :ٝمـ َٓ حل
َ
ََْْأ ِيا ْاَُّّ

ٔاآ ُِ ٔاْاَلٌَْْ ُم ِْْيََديَِْْبْْيَُْْتَلد   2.(َوَرُشِٔلِْْاَّللَّ
 .مٝمالهن تضبٔ مو ٥يمکى جإللهي، جل٪ايىو هؾج ييملهن جلَضابة ٥ناتـ هؾج  وٝل
َثاُ   َكاَيٓت  ٥َّاَؽج;: تيمية جبى ٩ال يِّ ُٔ  َا  جلنَّ َٜ  ُتٓضّب اّ   َرّمي ًَ ُٔ  َهٓل ٥َ  جٓلَضَن  َوَهٓل  ّبَ٪ٓؼّؿَها ُتٓضَب
 ُٔ ُِ  ُيٓضَب ٓٞ اّ   َب ًَ ـّ  ُػوَو  ّبَؾٓيٍب  جٓلَضَن َتّنّبيَى  ٩َٓىَاّو  ٥ّيهّ  ؟جٓلُک٦ٓ ًٓ ةّ ئل   ّلٓلُم ًَّ ُهٓن . جلنُّ ًٓ هُ  َهٓى  ّه ـُ ّک ًٓ  ُي
ُهٓن  ًٓ ٓت  َكَما ُيٓخّبُتهُ  َهٓى  َوّه َلٓيهّ  َػلَّ َٝ  ًُ ى َُ ًُّ ًْْْاُتْتِعئُْاَلْ}: ٩َٓىّلهّ  ّهٓخُل . جل َْ َْصَدكَاحُِس ٍَ ْ ذَْْةِاال

َ
. {یَواأْل

َثةَ  َهّؾهّ مْو ٝل   َػلَّ  يِّ ُل  جلنَّ ّٖ َؼ٩َةَ  ُتٓب ََّ َب  جل ـَ َّ جّتي َهَخَلهُ  َو ـَ نتَ  َو٩َاَل ...  ّبآلُم ٔاَْواَلْ}: ال َٞ ُْتْتِعيُا
ًْْ اىَُس ٍَ ْخ

َ
ني: جٓلَضَنُى  ٩َاَل  {أ ٍّ ا َٞ ـّ  ّبآلَم نٓى  َوجٓلَکَبناّت َٝ نا ٍ  َو َٖ َٝ : ٫ّ ـٓ ن ٦َنا٧ّ َو  ّباليِّ ًِّ نٓى  جل َٝ  جٓبنّى  َو

اّتّب  َيا ّ : جلنَّ ِـّ ةّ  ّبال َٞ ٓم ٓى  َوجلنُّ َٝ ىج ٩َٓىها  مْو  َوَؽّل٬َ . ّبآلَمىِّ : ُهَ٪اّتٍل  َو ًُّ ـَ  ٥ََمنا ّبّآماَلّهّهٓن  َه نٓى  ُؽّكن َٝ 
َي مْو ٝل   َيُؼلُّ  جٓلَضَنّى  ٍّ ا َٞ ـَ  جٓلَم ُٔ  َوجٓلَکَباّت َماَل  ُتٓضّب ٓٝ  3.:جٓفَ
 يضنبٔ مو هنى جلمنإهى عى٣; باب ٍضيضه هى جإليماو كتاب٥ي  جلبغاؿّم٥ـػ  ل٪ؼ

                                                           
ـج : . 1  .2و 1جلضز

 .تمين و٥ؼ باب ،116ً  ،5، د جلبغاؿّ ٍضيش. 2

 .639و  638، ً 12، د جل٦تاوى هزمىٝة. 3
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ٌ  >:ييٞـ ا وهى ٝمله َْ  يضنبٔ مو جلمنإهى هغا٥ة; باب :ميْا   ٍضيضه٥ي  هنلنوع
 .:ٝمله

 :جلَضابة بِٞ مٝمال ٓاصبئ رىجف٥ي  ىمعـ يَىً هزمىٝة وهؾه
 1:.ظؿؾفَحبطَرفعكَصالةَْركَنـ;: عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي ٩ال

 ا وجللنه :٩نال ؿرنال  مْو  ثصنْؼ  سليل   سآلي   عله   اهلل )صليجلله ؿمىلمْو  رًؼب ىُٝؿوّ 
 ٩نؼ ٥نايي ل٦نالو ج٦١نـ ا موٝلن   ييتنألجلؾّ  ؽج هى ٩ال تٞال  جلله وجو ل٦الو جلله ي٦٢ـ

 2.ٝمل٬ ومصبٖت ل٦الو ٦١ـ 
 يمبن ٝنى٥٪نؼ ُؿوّ  ، ُتضبٔ مو يمکى جفوجتل جلَضابة مٝمالمْو  ىتـ ٝاتية كايت٪ؼ ل

ـمتي ػعلت :٩ال ئمضا٧  يجْين :فيؼ ولؼ مم لها ٥٪الت ،مؿ٩ن بى لقيؼ ولؼ ومم ٝاتيةٝل   جه
 )رضي  اهلل :ٝاتينة ٥٪النت ،ي٪نؼج   بننتماتة هًنه وجىتـيته ينيثة بخمايماتة ٝبؼج   فيؼ هى بٞت

 ،تتنىبمو  ائ علهي  سليل     اهلل )صيلي جللنه ؿمنىل هنٜ رهاػ٫ مبٖلت ٩ؼمو  فيؼج مبل٢ي :عهما 
 3.جىتـيت ها ماوبثن ـيتى بثنما

 كناو: ٩نال جلٞالينة مبي ٝى، ميل بى جلـبيٜ ٝى، ر٦ٞـ مبي ؿوجية هى صاتن مبي جبى معـد
ـْ  ا مْيه يـوو عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل مٍضاب  هنٜ ي٦ًنٜ ا كما ؽيب جإلعالً هٜ يْ

ظِْ} ْٝقورْل  جلله ٥أيقل، ٍالش ٝمل جليـ٫
َ
ٔاْأ ُِ ٌَ ْآ ََ ِي اْاَُّّ َٓ حل

َ
ٔاْالرَُّشأََِّْوْالْياْأ ِظيُػا

َ
َْوْأ َ ٔاْاَّللَّ يُػا

ًْْ ْغٍاىَُس
َ
ٔاْأ  4جفٝمال. تضبٔ مو بٞؼ جلکباتـ ٥غا٥ىج {ُتْتِعيُ

ًْْ} ٩ىله٥ي  جلضنى ٝى وبامًاػه، ْغٍاىَُس
َ
ْأ ٔا ، هٞمنـ وٝى. بالمٞاٍي: ٩ال {َوْالُْتْتِعيُ

ًْْ) تٞال  ٩ىله٥ي  جلقهـّ ٝى ْغٍاىَُس
َ
ٔاْأ ٥ني  ٩تناػة ٝنى، وبامًاػه. ـجلکبات ٩ال (َوْالُْتْتِعيُ

                                                           
 .138، ً 1، د جلبغاؿّ ٍضيش. 1

 .36، ً 8، د هنلن ٍضيش. 2
ـه، تيمية جبى به وجصتذ ،332 ، 5ً، د للبيه٪ي ،جلکبـى جلنًى. 3  .639و  638، ٌٍ 12، د جل٦تاوى هزمىٝة و١ي
 .3299، ً 12، د اتنت٦نيـ جبى مبي ص. 4
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 1.:مْية بٞمل ٍالضا   ٝمال   يبٖل ا مو هًکن جمتٖاٛ هى;: ٩ال جآلية هؾه
ـة جفٝمنال صبى٥ٓي  جلنل٤ ٝى وجآلحاؿ جلضًبلي: ؿرب جبى :٩ال ـة بنالکبي  رنؼج   كخين

 جلبنقجؿ وعـرنه. مًة هاتة ٝمل يهؼم جلمضًَة ٩ؾ٣ :صؾي٦ة ٩الصت  . جمت٪َاؤها يٖىل
 منًة منتيى ٝمل بها يهؼم بکلمة ١ْبه٥ي  نليتکلْ  جلـرلْو ئ: ٩ال ٖٝا  وٝى ،هـ٥ىٝا   ًٝه

 يًٚنـ مو مصؼكن يإهى ها: ًٝه، فياػ بى جل٦ْل ؿوجية٥ي  مصمؼ جإلهام و٩ال. مًة مبٞيى مو
ـة  2.ٝمله ٥يضبٔ جلًٚ

كخـ وه٦نؼجتها جفٝمال وهضبٖا : جل٪ين جبى و٩ال ٥ني  جلينأو ولنيل تضَـ مو هى م
 3.ويضبٖه ي٦نؼه هما جلٞمل ص٥٘٦ي  يأوجل مائيْ  جلٞمل

ـهن هى جلًاك، ٥الَضابة ئؽو  هنًهن ٩ننن ؽهنابٝل   يَت جلضىُ ومصاػيج ك٢ي
   ٖمٝمالهنئصبآ  يخبت هؾج وكل جلًاؿ،ئل  

 جلًبني ٍنى  ٥ى٧ جلَى  وؿ٥ٜ ؿمىلهيؼّ  ويؼيه  بيى مجلت٪ْؼ  ورْل ْٝق  جلله رٞل ل٪ؼ
ـجو ويتهمنه ب٢لٚنة جلًبي يغإب هى صال هى ٥ما جلٞمل، إلصبآ مببا   وجلهنؾياو  بنالهز

 ٖكما ٥ٞل بْٞهن؟
 وا جلننل٦ية، جلمؼؿمنة ػٝناتن تخبينت٥ني  ي٦ينؼ ا جلضنؼيجمْو ئل   هؾج هى يغلٌ

 ىنٞاؿئ ٥ينه :أحدـؿأّنََؾؾق» :٩ىله: جلٞن٪اليي صزـ جبى ٩ال جلزميٜ،ٝل   تٞميمه يمکى
ـجػ ْو أب  هنؾج،٥ني  ىن٬ْ  ا و مإهًىوجل وهن 4هغَىٍىو مٍضاب مٍضابي موا   ب٪ىله جلم

 5.السم(  )عله ٕالب مبي بىٝل   بضب ُيٞـ٥ىو وهإا 
                                                           

ـه ًٝه جبى ؿرب جلضًبلي. 1  .183، ً 1 د ،ٕ ٥تش جلباؿّ ىـس ٍضيش جلبغاؿّ ٥ٔ   ؽك

 .222، ً 1، د جلبغاؿّ ٍضيش ىـس جلباؿّ ٥تش. 2

 .12ً  ،جلٖيب جلکلن هى جلَيب جلىجبل. 3
 .27 ، 7ً د ،صزـ جبى جلباؿّ، ٥تش. 4

إكفَفعفدَرفـبلَرٕنلَإيلَأكفََٓحيبـلَإَٓنتمنـَوَٓهبغضتـلَ: ;ٕٝليه جلنالمٔجلمإهى، ل٪ىله يتميق جلمًا٨٥ ٝى  ٕٝليه جلنالمٔئؽ ميه به . 5

 ٍضيش هنلن، كتاب ٥ْاتل جلَضابة، باب هى ٥ْاتل ٝلي بى مبي ٕالب. ،:إَٓنـاؾؼ



نصوص احلديثيةال   82 

 86.2.3تاريخ  84028شاخه ،: شريفيمجري ،گيري غلط 8پرينت

 (لكم غفست فقد شئحم ما اعملىا)حاطب  الحديث الثامن: حديث

َبعثـتل»َهؼتقل:َاهلل عهي    )رضيظؾقاًََشؿعت ٩ال: ؿج٥ٜ مبي بى جلله ٝبيؼ معـد جلبغاؿّ ٝى

َطعقـةَهباَؾننََّخاخَروضةَْلْقرحتیََركطؾؼقرَؿالَؼدردوردَورفزبرَأكاَعله  سلل   اهلل )صليرهللَرشقل

َبافظعقـتةَكحتـَؾتنذرَرفروضةإػََركتفقـاحتیََخقؾـاَبـاَيْعادَؾاكطؾؼـاَنـفا،َؾخذوهَـتا َونعفا

ـََّؾؼؾـتاَـتتا ،َنتـَنعتلَنتاَؾؼافتَرفؽتا َأخرجلَؾؼؾـا َرفثقتا َفـؾؼتغََّأوَرفؽتتا َفتخترج

إػََبؾتعةَأيبَبـَحاضبَنـَؾقف:َؾنذرَعله  سلل   اهلل )صليرهللَرشقلَبفَؾلْقـاَظؼاصفا،َنـَؾلخرجتف

َرشتقلَؾؼتالَ.عله  سليل    اهلل )صليرهللَرشقلَرنرَببعضَخيز ؿَنّؽةَأ ؾَنـَردؼـغَنـَأكاس

َرنترءًرَنؾصتؼاَــتتَرّيََظعَْعجؾََٓرهللَرشقلَهاَؿال:َ؟ ذرَناَحاضبَهاَعله  سلل   اهلل )صليرهلل

َأ ؾتقفؿَهبتاَحيؿتقنَبؿؽةَؿرربا َهلؿَردفاجرهـَنـَنعؽَنـَوـانَأكػففاَنـَأــَوملَؿرهشيفَ

ََؾقفؿَرفـفبَنـَذفؽَؾاْـلَإذَؾلحببتَوأنقرهلؿ َؾعؾتتَوناَؿرربتلَهباَحيؿقنَهدرًََظـد ؿَرختذأن

َفؼتدَعلهي  سليل     اهلل )صيلي رهللَرشتقلَهتاَؾؼتال:َرٓشتالم،َبعدَبافؽػرَرضاًََوَٓررْدردرًََوَٓـػررًَ

َبتدررًََصفدَإّكفَردـاؾؼ.َؿال:َ ذرَظـؼَررض َدظـلَرهللَرشقلَهاَ:اهلل عه   )رضيظؿرَؾؼال،َصدؿؽؿ

 1:.فؽؿَؽػر َؾؼدَصئتؿَناَرظؿؾقرَؾؼال:َبدر،َأ ؾظذََرّضؾعَؿدَهؽقنَأنَرهللَفعّؾََهدرهؽَونا
َوردؼتدردَورفتزبرَأكتاَعله  سلل   اهلل )صليرهللَرشقلَبعثـا;: السم(  )عله جاهام ٝلي وّ ٝىؿو

َكحتـَؾتنذرَخقؾـتاَبـتاَيْعادَؾاكطؾؼـاَنـفاَؾخذوهَـتا َنعفاَطعقـةَهباَؾانََّخاخَروضةَرئتقرَؾؼال:

ـََّؾؼؾـا:َـتا !َنعلَناَؾؼافت:َرفؽتا ،َأخرجلَؾؼؾـا:َبادرأة َرفثقتا ،َفتؾؼتغََّأوَرفؽتتا َفتخترج

إػََبؾتعتةَأيبَبتـَحاضتبَنتـَؾقفَؾنذرَعله  سلل   اهلل )صليرهللَرشقلَبفَؾلْقـاَظؼاصفاَنـَؾلخرجتف

َؾؼتالَظؾقتفَرهللَصذَرهللَرشقلَرنرَببعضَخيز ؿَنؽةَأ ؾَنـَردؼـغَنـَكاس َرشتقلَوشتؾؿ،

َرنترءًرَنؾصتؼاَــتَإّيََرهللَرشقلَهاَظعَْعجؾََٓؿال:َ ذر؟!َناَحاضبَهاَ:عله  سلل   اهلل )صليرهلل

َ َنتـَنعتؽَـتانَممتـَانوـت»نن  مي٦ننها هنى يکى ولن لهن صلي٦ا   كاو م٦ياو: ٩ال ت«َؿرهشيف

                                                           
 .19، ً 4، د جلبغاؿّ ٍضيش .1
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َهتدرًََؾتقفؿَرخّتتذأنََؾتقفؿَرفـفبَنـَذفؽَؾاْـلَإذَؾلحببتَأ ؾقفؿَهباَحيؿقنَؿرربا َهلؿَردفاجرهـ

َؾؼتالَرٓشتالم،َبعتدَبتافؽػرَرضتاًََوَٓدهـتلَظتـَررْتدردرًََوَٓـػتررًََأؾعؾتفَوملَؿرربتتلَهباَحيؿقن

َإّكتفَردـاؾؼ،َؾؼال:َ ذرَظـؼَأرض َرهللَرشقلَهاَدظـلَظؿر:َؾؼالَصدق،َ:عله  سلل   اهلل )صليرفـبل

َفؽتؿ،َؽػتر َؾؼتدَصتئتؿَنتاَرظؿؾتقرَؾؼتال:َبدر،َأ ؾظذََرّضؾعَرهللَفعّؾََهدرهؽَوناَبدررًََصفدَؿد

ْوِْلاءَْ}َوجّؾََظزََّرهللَؾلكزل
َ
ْأ ًْ ُز ٔاْالَْتخَِّخُذواَْغُدو يَْوَْغُدوَّ ُِ ٌَ ْآ ََ ِي اْاَُّّ َٓ حل

َ
 1.{ياْأ

 الزيى اعتذّلُا بالحذيج

 2.ىجلکبـ ىجل٦تاو٥ي  يميةت جبى ن1
 3جلمى٩ٞيى. ئٝالم٥ي  جل٪ين جبى ن2
ـج٥ْة.ٝل   جلـػ٥ي  ؿمالة٥ي  جلىهاب ٝبؼ بى هضمؼ ن3  4جل
 5جلًزؼية. جفرىبة٥ي  جلنًية جلؼؿؿ٥ي  جفٝالم يزؼ ٝلما  ن4

نة، جلبؼؿييى ٝؼجلةٝل   به يضتزىوجلؾّ  صإب صؼيج هى هؾج ٍْ  ٦١نـ جللنه ومْو  عا
ـة،٥ي  ٥مى يتْبٞهن يًزى هؾج  وٝل وجلالص٪ة، ب٪ةجلنا ؽيىبهن لهن  جلًٌ هؾج يقجل وا جآلع

ـكاتق  جلبضنج هزنال ػعنل مْينه كما جلَضابة، تقكية٥ي  ٝليها ُينتًؼجلتي  جفمامية هى جل
 ومصکاهه. جلتزنل بضج هَاػؿ مهن مصؼ جٝتماػه عالل هى جل٦٪هي

 الذييا داس ابتالء

َؽػتر َؾؼدَصئتؿَناَرظؿؾقرَؾؼالَبدرَأ ؾظذََرضؾعَهللرَفعؾ»للـمىل:  جلمًنىب جل٪ىلْو ئ

 جلتکنالي٤ من٪ىٓ وهًٞناه جل٪نـآو وجلننًة،٥ني  را  جلتي  جلمٞاييـ لکل هغال٤ ،«فؽؿ
                                                           

 .168، ً 7، د هنلن ٍضيش. 1

 .221  ، 5ً د ،وجلمناتل جلـماتل هزمىٝة >451، ً 3 د. 2
 .124، ً 4د. 3
4.  ً18. 

 .474، ً 1 د .5



نصوص احلديثيةال   84 

 86.2.3تاريخ  84028شاخه ،: شريفيمجري ،گيري غلط 8پرينت

ـم وصنيى جلبؼؿييى، ٝى جلؼييىية  جليهنىػ ٩نىل جلنؾهىئلن   بناػؿتي جلنًٌ هنؾج جلمنـ  ي٪ن
ٔدَُْْوكَاىَِجْ} :ًٝهن تٞال  جلله صکاهجلؾّ  ىوجلًَاؿ ُٓ َُْْیَوالََّ ارَْْاْْلَ َِاءََْنْ ْب

َ
ِكتَّاُؤهُْْاللِْْأ

َ
ْكُْوْْوَأ

ًَْ ةُُسًْفَيِ ُُخًْةَْوْْةُِذُُٔبُِسًُْحَػذ 
َ
َْْْبََشٌْْأ ٍَّ ٍَََْحْغِفرَُْْخيََقِْْم ِ ُبْْيََشاءُْْل اََْويَُػاذ  ِْْيََشااءٌَُْْ ُْميْاُمَْْوَّلِلَّ

اَواِتْ ٍَ ْرِ ْْالصَّ
َ
اَْواأل ٌَ اَْو ٍَ ُٓ َِ ِّْْةَيْ ِ ْيَُْْوإَِْلْ ٍَ ْ  1.{ال

 هننؾه عننالل ٥مننى وجهتضنناو، بننال  ػجؿ ورٞلهننا جلننؼييا ورننْل  ٝننْق  جللننه ل٪ننؼ علنن٨
ْٞ  جاهتضايا ،  ويينکـ، يَنبـ هنى جلًناك ٥منى ّن٦ٞه،و ٩ىته ي٪آٝل   جإليناو ـ٣يت

ـجو، وٝا٩بته ويک٦ـ يزقٛ هى وهًهن ٥ي٦ىف،  هًنه جللنهيننتخّى  لنن ئلهني ٩ايىو وهؾج جلغن
َْكِصَبْالَّْْ* الً) تٞال  ٩ال ،ج  مصؼ

َ
ُِٔنَْأ ْالُْحْفَخ ًْ ُْ َِّاَْوْ ٌَ ٔاْآ ُ ْنَْحُلٔل

َ
ٔاْأ ُك ْنُْحْْتَ

َ
 ت٦ننيـ٥ي َ(اُسْأ

 جفهنـمْو  وصننبىج ؿرناا علهي  سليل     اهلل )صيلي جلًبني مهـ كاو: صاتن مبي جبى ٩ال جآلية هؾه
ه٥ي  موؽوج ٥لْما يغ٦ىج،  2.م٩ىجم هًهن جؿتؼ جللَّ

َْكِصاَبْْ*ْالاً) :٩ىلنه٥ني  بناكٝ جبى وٝى. جلؼٝىة مولو٥ي  ٍضابة وهن ل٪ؼ جؿتؼوج
َ
أ

ُِٔنَْ ْالُْحْفَخ ًْ ُْ َِّاَْوْ ٌَ ٔاْآ ُ ْنَْحُلٔل
َ
ٔاْأ ُك ْنُْحْْتَ

َ
 هنى يبٞج  سلل  عله  اهلل )صليجلًبي كاو: ٩ال (الَّاُسْأ

ه ىا  هى مو بٞؼه ه ٥يًقل، ومبيله جلًبي هًهادٝل   ميا هًهن جللَّ  حبنت ٥منى، جلنبال  بهن جللَّ
 كاؽب. ٥هى ؽل٬ ١يـئل   عال٤ وهى، جلَاػ٧ ى٥ه ٝليه كاو هاٝل   هًهن

ْ}: ىجعـ آية٥ي  و٩ال َْ ٌِا ْٔاْ َْخيَا ََ ِيا َثاُوْاَُّّ ٌَ ْ ًْ حُِس
ْ
ااْيَاأ ٍَّ َ َِّاَثَْوْل َ

ْ
ٔاْاج ْنْحَاْدُخيُ

َ
ْأ ًْ ْمَْكِصبُْخ

َ
أ

ٔا ُ َّاُءَْوُْزلِْزل شاُءَْوْالَّضَّ
ْ
ْاْْلَأ ًُ ُٓ ْخ َْمصَّ ًْ   3.{َرْتيُِس

جلننًى  ن يًٞي متتًا: ي٪ىلىو عله  سليل    اهلل )صليجلًبي مٍضاب ٥کاو: صاتن مبي جبى ٩ال
ه٥ي  موؽوج هاٝل   .ن ـج  جلبأما  ًٝؼ وٍبـوج جللَّ ـج ٥ي  وىکـوج وجلْ ه  و٩ْ جلن  ٝليهن جللَّ

ـج  ميبتليهن مْيه ـج  بالن ، وجلينغىً وجلٖمأييًنة وجلغنى٣ وجفهنى وجلينـ وجلغينـ وجلْ
                                                           

 .18جلماتؼه: . 1

 .3231 و  3232ٌ ٍ، 9، د صاتن مبي جبى . ت٦نيـ2
ـه: . 3  .214جلب٪
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ه وجمتغـد ٥ني  ورلننىج موفجؿهنا جلضنـب وّٞت صت  جلؼهـ هى معباؿهن ؽل٬ ًٝؼ جللَّ
ـه آعنـ٥ني  عله  سليل    اهلل )صليجلًبي ٩ال حن، آهًيى جلمزالل  جلنؼييا ٝلنيهن وعيني ٝمن

هن مو ؽلن٥٬ني  ئلنيهن ٥ت٪ؼم عقجتًها، ٝليهن ت٦تش مْيها ٩بلها هى ميأتىو مْيهن وٝـ٣ ـْ  ت٢ن
ـهن جلؼييا جلضياة  ٥ٞلنىج ٥ناؽج عاٍنة هنهنً ٙلمنىج جلؾيى هَيبة ومْيها وج٩ٞة جل٦تًةمْو  ومعب

 1وت٢ييـ. جيت٪ا٥ًي  كايىج ؽل٬
 يضنؼػجو جللؾجو هما جلغاتمة وصنى جلَالش وجلٞمل ،ٝباػه بيى ي٦ـ٧ ا ػلاٝ جللهْو ئ

جاٝتباؿ بما يمى  ٝليه جاينناو مْو ٝل   وهى جفػلة :٩ال جلَابىييصيج يناو، جإل هَيـ
ـه ٝنى منهل بنى هنا معـرنه جل ،مٞاػته وى٪اوته بضنب عاتمة ٝملنه ومْو  بغناؿّ و١ين

 2.«إكاَرٕظالَباخلقرْقؿ: ;ه ٩الميْ   اهلل عله  سلل  يصل)ٝى جلًبي  اهلل عه   )رضيمٞؼ
 كنايىج ولنى. :مض٪ا   مض٪ا  ;: ىأو جلَضابة٥ي  ٩ال [وملن وآله ٝليه جلله  ٍل] ٥الًبي

ٝلنيهن  بغل ن صاىاه ن ميه مم جلي٦اٝة، صؼيج  ه٪تْ كما هى لهن لي٦ٜ جلکباتـ مهل هى
 ٖ؟بؾل٬

 :، و هيصإب يالص٘ ٝليه ٝؼة مهىؿصؼيج ٥ي  صيًما يتأْهل
 وهنى جلىٍن٤، هنؾج جلًبني ٝلينه يًکـ ولن ٩تله، ومؿجػ بال٦ًا٧ صإب ٝمـ جتْهن: موا

 ويَْضضىو ن يقٝمىو ها صنب ن يغٖة وكاو ٥٪ٔ جلتبلي٥٠ي  هَٞىم جلًبيمْو  جلمٞـو٣
ة جل٪بيل؟ٖ هؾج هى هؾج جلًبي ٩ىل يکىو ٥ماؽج ا لهن، هىج٥٪ا   جل٪ـآو ويًقل له ٍْ  وؿػ مْينه عا

 ؿفينة٥ي  جرتهؼ كما هًا ؿميه٥ي  هزتهؼ وٝمـٖ ٝليه يقل وصي ٝى يکى ولن :لْٞل ; بل٦٘
 ٖ؟جلغميل ؿفية٥ي  ب٪ىله ويإعؾ هًا ب٪ىله يإعؾ ا ٥لماؽج ٖجلغميل

ـجٝلن   لآلعـيى تيزيٜ ٥يه للًبي جلمًنىب جلتَـ٣ هؾج مليل: حاييا    جلنؾيىب ٣ج٩تن
 ٖلهن؟ ٦١ـ جللهمْو  ةبضْز  وجلمٞاٍي

                                                           
 .3231 و 3232، ٌٍ 9، د صاتن مبي جبى ت٦نيـ. 1
 .بالغىجتين لجفٝما باب جلـ٩ا٧، كتاب: وصؼيج جلبغاؿّ جلمؾكىؿ ٥ي 125، ً ٝ٪يؼة جلنل٤ ومٍضاب جلضؼيج. 2
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 ج٩تْنتجلتني  جلٞٚيمنة جلضنال هى لهن صَل لما بؾل٬ عَىج هنوميْ : صزـ جبى ٩ال
 هناكنْل  مّ و٩ٞنت، مو جلالص٪نة جلنؾيىب لهن جلله ي٦٢ـ فو وتأهلىج جلناب٪ة ؽيىبهن هضى

 1.ه٦٢ىؿ ٥هى كاو ٝمل مّ هى جلىج٩ٞة هؾه بٞؼ ٝملتمىه
 جلًبني صيناة تٞنـيِ و٥يهنا ٝٚيمة، عياية وهؾه جلتزنلهي  صإب مةتهْو ئ: حالخا  

ـة ومام ؽل٬ ٥ى٧ومٖٝاه  جلًبي ًٝهمکت  ٥لماؽج للغٖـ، هٞه وهى  هنل ٖجفبؼينة؟ جلم٦٢ن
ٝلن   جلضنْؼ   س ليل   سآلي   علهي   اهلل )صيلي جلًبي م٩ام لماؽج ئؽو ٖلة؟جلمنأ هى ي٦ٞيه بؼؿيا   كىيه

ٝلن   جلضنْؼ   سليل   سآل  عله  اهلل )صليم٩ام ٥٪ؼ ٦ٖاصية؟بال فورته ٩ؾ٥ىج همى جلبؼؿييى بِٞ
 2جلبؼؿييى. هى وهما حابت بى وصناو محاحة بى هنٖش

 هنى مت٪نْؼ  هنا بنؼؿ فهل ٦١ـ ٩ؼ جلله كاو وئؽج ٖبمکياليى؟ ن صاىاه ن جلًبي يکيل ٥هل
 .ؽل٬ٝل   ىاهؼ وجلتاؿيظ ٖبؾيىبهن؟ يٞؾبهن ؽجلما ـ،تأْع  وهاؽيىبهن 
ـه لکى ػوو صزـ جبى لضا٥٘ج لهؾج تًبه و٩ؼ  جمتينکلت ول٪نؼ: ٩ال ٥اتؼة، ئؽ وصاول تبـي

 يناهش ٥لن بؼؿ مهل هى ميه هٜ ت٪ؼم كما عهما  )رض  اهللٝاتية ب٪ؾ٣ هنٖشٝل   جلضْؼ  ئ٩اهة
ـة هى جؿتکبه بما  بناب٥ني  ت٪ؼم ها وجلزىجب بؼؿ مهل هى بکىيه وٝلل صإب ومىهش جلکبي

 ٥3يها. صْؼ  اجلتي  جفهىؿ٥ي  جلبؼؿّ ٝى جل٦ٞى هضْل مْو  بؼؿج   ىهؼ هى ٥ْل
 لنى جلل٦٘ وهؾج ،جلضْؼ  تىربجلتي  جفٝمال جمتخًا  ٥يه وليل 4هٖل٨ جلضؼيج ل٦٘ئْو 

 جٕلنٜ و٩نؼ بنؼؿ مهنل هى يضى ول٪الىج رلؼهن صيى ٬٥جإل مهل به اصتذ جلًبي ٝى ٍش
ـة للنهج يٞؼهن ٥کي٤ ًٖٝا ٥ا٤ٝ صإب ٝى ٦ٝى  ٥کما لًا، جلله و٦١ـ ٝليًا جلله  بنالم٦٢

 ٖيٞا٩بهن؟ وجلًبي

                                                           
 .238، ً 7، د جلباؿّ ٥تش .1
 .1472، ً 4، د جلبـ ٝبؼ جبى، جامتيٞاب >285، ً 13، د صزـ جبى، جلباؿّ ٥تش. 2

 .276، ً 12، د جلباؿّ ٥تش. 3
 .لکن ٦١ـ  ٥٪ؼ ىثتن ها جٝملىج. 4
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 ٩نال ،لکنن ٦١ـ  ٥٪ؼ ىثتن ها جٝملىج :٥٪ال بؼؿ مهلٝل   ٜجٕلْ  جلله لْٞل : جلًىوّ ٩ال
ـجو هًٞاه جلٞلما  ـة٥ي  لهن جل٦٢  1.جآلع

ـة بأصکنام يتٞلن٨ ٥يمنا جلمنؾكىؿة جلبيناؿةمْو ٝلن   ٪نىجوجت٦ْ  :صزـ جبى و٩ال  ا جآلعن
 2.ـهاو١ي جلضؼوػ ئ٩اهة هى جلؼييا بأصکام

 جلنؼييا،٥ني  ٥ٞلتنه لضإنب جلًبني ٦١نـ و٩نؼ ؽكنـوهجلؾّ   جلمًٞ هؾج ينت٪ين كي٤
 ٖييا ؟ ها عاللها هى ي٦ٞل صَاية ومٖٝاه

ْ}: ورْل  ْٝق  جلله ٩ىل يقلمْيه بٞؼ هؾه جلضاػحة  هؿوجيت٥ي  هنلن ؽكـ: ؿجبٞا   ََ ِيا ااْاَُّّ َٓ حل
َ
ياْأ

ْ
َ
ْأ ًْ ُز ٔاْالَْتخَِّخُذواَْغُدو يَْوَْغُدوَّ ُِ ٌَ ٥ني  رنا جلؾّ  لهن جلًبي ٩ىل هٜ يتٞاؿُ وهؾج {ْوِْلاءَْآ

َؾؼتدَصتئتؿَنتاَرظؿؾقرَؾؼالَبدرَأ ؾظذََرّضؾعَرهللَفعّؾَ;: لهن جلًبي ي٪ىل صيى ٦٥ي ،جلضؼيج

ّْ  لهن جلنماس وهًٞاه ،:فؽؿَؽػر   جل٪نـآو يزنؼ صإنب، صنال صالهنيياؤوو  ٝمل بأ
٥نتش لهنن جلمزنال لٞمنل مّ ىني   ٥نالًبي مولينا ، وٝؼوهن جلله ٝؼو غاؽجتْ  ٝى يًهاهن

 وجل٪ـآو عال٤ ها ىـٝه جلًبي لهنٖ

 المشآو هع حاطب حذيج تعاسض

 مبنيٝلن   ؿػهنا٥ي  كما جلکـين، لل٪ـآو جلمغال٦ة جفصاػيج تـ٥ِ ٝاتية كايت ل٪ؼ
ـة َْوْالْحَِزُرْوازَِرٌةْوِْزرَْ} ي٪ىل:ْٝق ورْل  وجلله ٩الت: ئؽ 3:جلخالحة ىـ جلقيا ولؼ; ٩ىله:٥ي  هـي
ْخرى
ُ
ْالْ}ي٪ىل: ْٝق ورْل  وجلله: ٩الت مهله، ببکا  ليْٞؾب جلميت ئْو  ٩ىله:و٥ي  {.أ ُُ يَُسي ا

َْجْفصاًْإاِّلْ ُ  .{وُْشَػٓاْاَّللَّ
 ؿػْ   جلمًٞن ولهنؾج صزنـ: جبنى ٩نال هًهن، ىْؾ  هى ئا جلٞلما  ماؿ جلمًهذ هؾج  وٝل

ـه جلکلب بمـوؿ جلَالة ٩ٖٜ صؼيج جلٞلما  هى ٕات٦ة ٥ي  لل٪ـآو هغال٤ ئْيه: جو٩الى، و١ي
                                                           

 .57 و 56ٌ ٍ، 16 ، دهنلن ٍضيش ىـس. 1

 .238، ً 7، د جلباؿّ ٥تش. 2
 .215، ً 2، د وٍضضه نجلمنتؼؿ٫، للضاك. 3
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ْخرى}: تٞال  ٩ىله
ُ
 2جليا٥ٞي. ؽل٬ ؽكـ كما ،1{َوْالْحَِزُرْوازَِرٌةْوِْزَرْأ

ـة رنىجف و٥يه :بٞؼه ٥٪ال لٞاتية، صؼيٍج ٝل   صزـ جبى ٨وٝلْ   جلننًة وه٪ابلنة جلمًناٙ
 3.بالکتاب

 ٝنى يًٖن٨ جلًبنيْو ئ 4.جلکنـين جل٪ـآوٝل   جلًبىّ جلضؼيج تُٞـ كايت ص٦َة وكؾل٬
َُْزْلَا} يغال٦ه، وا ويىّضه جل٪ـآو

َ
ْنرَْْإَِْلَْمْْوَأ َْْاُّ  َِّاِسَِْْلُبَْي  اْلِي ٌََِّْْ ًُُْْْز  ِٓ ًْْْإَِْلْ ُٓ ُرونََْْوىََػيَّ  5.{َحخََفهَّ

 الدليل األّول على التعارض

جل٪نـآو ٥ني  وؿػ كمنا ٝٚين بٞؾجب جلًبي فورة ٩ؾ٥ىج جلؾيى ٬٥جإل مٍضاب جللهوٝؼ 
ـجو هؾج ٥أيى ،ي٦نه جلًىوّ ؽل٬ ؽكـ كما ؼهنمص كاو وهنٖشجلکـين   ٥هنل جلمقٝىمٖ جل٦٢

 ٖ؟ْٝق ورْل  جللهٝل   :..َرضؾعَرهللَفعؾ; :جلًبي ٩ىل ع٦ي
ََْْإِنَّْ}: تٞال  ٩ال ي ِ ْفِمَْْجاُءواْاَُّّ ًُْْْغْ َتثٌْْةِاإْلِ ُِْس ٔهُْْاَلٌِْْ اََْتَْصُت ًَْْْْشًّ َْْٔةَْوْْىَُس ًَْْْخْْيٌُْْْ ْىَُسا
ْ ًْْْاْمرِئٍْْىُِك  ُٓ ِْ اٌِْ ََْْاْنتََصَبٌَْْ ًٌِِْْ ثْ ْواُّىْْاإْلِ ّلَّ َٔ ًْْْنِْْبَهُْْحَ ُٓ ِْ ًٌَْْغَذاٌبَْْلٌُِْْ    6.{َغِظي

ْ}: تٞنال  ٩ىلنه ت٦نيـ٥ي  كخيـ جبى ٩الٖ ٝٚين ٝؾجب له ٬٥باا جلمتکلميى ٥أصؼ ْىِاُك 
ًْْْاْمرِئٍْ ُٓ ِْ اٌِْ ََْْاْنتََصَبٌَْْ ًٌِِْْ ثْ  هًيىجلمنإ مم  وؿهن جل٪ْنية هنؾه٥ني  تکْلنن هنى لکْل  :{اإْلِ

ْنِْْبَهُْ} جلٞؾجب هى ٝٚين يَيب جل٦اصية هى بية عهما  )رض  اهللٝاتية ّلَّ َٔ ِيْحَ ًَْْْوْاَُّّ ُٓ ِْ ٌِ} 
ًٌَْْغَذاٌبَْْلُْ} ويييٞه ويؾيٞه وينتىىيه يزمٞه كاوجلؾّ  و٩يل به جبتؼم ٩يل ٝلن   مّ {َغِظي

ـجػمْو ٝل   جفكخـوو حن، ؽل٬  جللنه نن ٩بضنه منلىل بنى مبي بىٝبؼجلله  هى ئْيما بؾل٬ جلم
 بنل و٩يل، وجصؼ و١يـ هزاهؼ ؽل٬ و٩ال جلضؼيج،٥ي  ٝليه جلًٌ ت٪ْؼمجلؾّ  ن وهى ولًٞه

                                                           
 .164: جفيٞام. 1
 .122، ً 4، د جلباؿّ ٥تش. 2
 .176، ً 1 ، دجلباؿّ ٥تش. 3

 .هىم  مبي ٥ْاتل هى باب جل٦ْاتل، كتاب هى هنلن ٍضيش. 4
 .44جلًضل: . 5

 .11جلًىؿ: . 6
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ـجػ  ينؼْل  ٩نؼ هنا جلبغناؿّ ٍضيش٥ي  و٩ٜ مْيه ولىا ١ـيب ٩ىل وهى حابت بى صناو به جلم
ـجػٝل   ـجػه كاو لما ؽل٬ ئي  ٥1اتؼة. كبيـ إلي

اَلْ): ورل ٝق و٩ال ْٔ َ ِْْفَْضُوَْْول ًَْْغيَيْْْاَّللَّ ُُّْْس ْجَيايفَْْورََْحَُخ ًِْْْخَرةَِْواْلْْادلل ُس صَّ ٍَ َ ايفْْل ًٌَْْْ فَْضاُخ
َ
ْأ

ِّْ ًٌَْْغَذاٌبْْذِي  2(َغِظي
 .ج  بؼؿ ىهؼ هى و٥يهن ٬٥باا نتکلْ  هى لکْل  ههىْر  جلغٖاب وهؾج
َْغذا): تٞال  و٩ال ًْ ُٓ َ ٔاْل ُِ ٌَ ْآ ََ ي ِ ْنْتَِشيَعْاىْفاِكَشُثْيِفْاَُّّ

َ
ُُْيِتلَٔنْأ ََ ي ِ ْاَُّّ ُْيااَْوْإِنَّ ْيِفْادلل ًٌ ِْل

َ
ٌبْأ

ٔنَْال ٍُ ْالَْتْػيَ ًْ ْجُخ
َ
َْوْأ ًُ َْحْػيَ ُ  3(ِخَرةَِْوْاَّللَّ

ـه بنؼؿّ بنيى ٥ـ٧ او جإلمالهي للمزتمٜكاو هىْرها   جلى٩ت ؽج٥٫ي  جلغٖاب ، و١ين
ـة، جلؼييا٥ي  ملين ٝؾجب لهن جل٦اصية جىاٝة يضبىو٥الؾيى   صنؼيجٝلن   ؿػْ  وهنؾج وجآلع
 .جلمقٝىم صإب
ََْْإِنَّْ): كالههْٝق ورْل  جلله ْكؼم حن ِي َِاِتْْيَْرُمأنَْْاَُّّ ْحَ ا ٍُ ْ َِااِتْْاىَْغاافَِلِتْْال ٌِ ْؤ ٍُ ْ ٔاْال ُِا يفْْىُِػ
ْجَيا ًِْْْخَرةِْوَاْلْْادلل ُٓ َ ًٌَْْغاَذاٌبَْْول ْٔمَْْ*َْغِظاي َٓدُْْيَا ًْْْتَْشا ِٓ ًَْْْغيَاْي ُٓ لِْصانَُخ

َ
ًْْْأ ِٓ يْاِدي

َ
ًْْْوَأ ا ُٓ رُْجيُ

َ
ااْوَأ ٍَ ِ ٔاْة ََْكُُا

ئُنَْ ٍَ  4(َحْػ

 التعارض الدليل الثاني على

َػِثْ}: ورل ٝق جلله ٩ىل يقل جإل٬٥، ًٝؼ و٩ىٛ صاػحة َْوْالصَّ ًْ ُِْس ٌِ ٔاْاىَْفْضِوْ ُ ول
ُ
حَِوْأ
ْ
َوْالْيَأ
ِْوَْ ْيِفَْشبِيِوْاَّللَّ ََ ٓاِجِري ٍُ ْ ٍَصانَِْيَْوْال ْ وِِلْاىُْلْرىبَْوْال

ُ
ٔاْأ ْنْيُْؤحُ

َ
ْْأ

َ
ٔاْأ ٔاَْوْْْلَْ اَفُح ْنْْالَُْتِتلأنَْْْلَْػُف

َ
أ

ًٌْ َْدُفٌٔرْرَِكي ُ َْوْاَّللَّ ًْ ْىَُس ُ  ٥ـرٜ لي جلله ي٦٢ـ مو مصْب  يئيْ  وجلله،  بل بکـ: مبى ٩ال {َحْغِفَرْاَّللَّ
 5ٝليه. ي٨٦ً كاوجلتي  جل٦ً٪ة هنٖشئل  

                                                           
 .283، ً 3، د كخيـ جبى ت٦نيـ. 1

 .14جلًىؿ: . 2

 .19جلًىؿ: . 3

 .24و  23جلًىؿ: . 4

 .9، ً 6، د جلبغاؿّ يشٍض. 5
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 بيأيه: جلله لماؽج ي٪ىل هنٖش،ٝل   وي٨٦ً ليٞىػ بکـ مبي بغَىً هؾه جآلية كايت ٥اؽج
ْنَْحغْْ}

َ
الَُْتِتلَٔنْأ

َ
ًْْأ ْىَُس ُ ـله هٜ هى ؟{ِفَرْاَّللَّ  ٖبؼؿ؟ مهل هى لهن ٦١ـ ملن يکى جلله ٩ؼ ٦١

ـجؿ  هًٞ ٥ما ـة تک  وجلننًة جلننليمة جلٞ٪نىل تأبناه وجّنش لتًا٩ِ هؾجْو ئٖ ؟هًا جلم٦٢
 ٖجلَضيضة

 التعارض الدليل الثالث على

َْْ): تٞال  ٩ال ًٌَْْْ ِٓ
ل  َٔ ئِذٍْْيُ ٌَ ْٔ ُْْدةُرَهُْْيَ فًاْإاِلَّ َخَحر  وَْْْخاٍِّْىِلٌُِْْ

َ
ًاْأ َخَحِّي  ََْْةَِغَضٍبْْةَاءََْْذَلدْْْفَِئثٍْإلٌُْْ ٌِْا

ِْ َواهُْْاَّللَّ
ْ
أ ٌَ ًَُْْو َِّ َٓ ِ ْيَُْْوبِئَْسَْْج ٍَ ْ   1(ال
مْو ٝلن   تإْكنؼو، جلله هى ب٢ْب جل٪تال ماصة هى يهـب هى تتىٝؼ جلکـيمة جآلية هؾه

ـه ـهمم  بؼؿييى كايىج مىج  جلَضابة، هى مصؼج  تنتخّى  ولن رهًن هَي  :جلْنضا٫ ٩نال ن،١ي
 2.ي٦ـوج ا مو    سلل هاهلل عل لیص)هضمؼ فٍضاب جلله هى وٝيؼ هؾج وئيما

 3.جلٖبـّ ت٦نيـ٥ي  كما بؼؿ، مهل٥ي  يقلت هاميْ  ؿوّ بل
ـْ  لمى جلله مورب :٩المْيه  صبيب مبي بى يقيؼ ٝى جلٖبـّوؿوى   4.جلًاؿ بؼؿ يىم ٥

ـة  ومورب بٞلمه جٕلٜ ٩ؼ جلله كاو ٥لى ًٝنؼ  بالًناؿ تىٝنؼهن لمنا بنؼؿ مهل ؽيىبه٦٢
ـجؿهن،  ،جل٢نقوج  هنى جلٞؼينؼ٥ني  هـبىج جلبؼؿييى هى وكخيـ ،با٧ٍ  جآلية هؾه صکنْو ئ حن ٥

 5عيبـ. يىم ن بؼؿّ وهى ن ٝمـ هـب ٥٪ؼ وصًيى، وعيبـ كأصؼ
 ١6قوة صًيى.٥ي  جلَضابةوماتـ  هى كؾل٬ وهـب

                                                           
 .16جفي٦ال: . 1

 .265ً  ،9، د جلٖبـّ ت٦نيـ. 2

 .267، ً 9د . 3

 .268، ً 9، د ت٦نيـ جلٖبـّ. 4
 .141ً  ،6، د مصمؼ هنًؼ. 5
 .121ً  ،5 ، دجلبغاؿّ ٍضيش. 6
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 التعارض الدليل الرابع على

ِْْإِنَّْ) :تٞال  ٩ال ََْاَُّّ ْٔاْي ىَّ َٔ ًْْْحَ ُِْس ْٔمٌَِْْ َػانِْْاَْلََقْْيَ ٍْ َ
ْ
ااْاج ٍَ ًُْْإِجَّ ُٓ َّ ل اْيَعانُْْاْشاَزَ ااْةِاَتْػِضْْالشَّ ٌَْ

ٔا َُْْخَفاَْوىََلدَْْْنَصُت ًْْْاَّللَّ ُٓ ِْ َْأّنَْْخ ًٌَْْدُفٔرٌْْاَّللَّ   1(َكيِي
 كناو ٦ٝاو بى ٝخماومْو  وجلياهؼ جلَضابة، هى مصؼ يىم هـب ىْٝم  تتضؼث جآلية هؾه

 2.هاؿبيىجل هى
 هنؼج٥ٞا ٝمنـ جبنى ٩نال، له و٦١ـ ًٝه جلله ٦ٝا ٩ؼ ن بؼؿ مهل هى رٞلىهجلؾّ  ن ٥ٞخماو

ـجؿه مها;: ٝخماو ٝى  3.:له و٦١ـ ًٝه ٦ٝا جللهمْو  ٥أىهؼ   مصؼ   يىم ٥
 ؽيبنا   مؽيب ه٥ايْ ، ٝخماو اومهْ ; :٩المْيه  ٝمـ جبى ٝى ُؿوّ للٖضاوّ جآلحاؿ، هيکل و٥ي

 4.:ًٝهْٝق ورْل  جلله ٦ٝا، ما  ٝٚي جلزمٞاو  جلت٪ يىم
 5بؼؿّ. وهى مصؼ يىم ٥ـ ٝخماو، بى ٝ٪بة وكؾل٬

 هنى تنأعـ هنا لهنن و٦١نـ ن وٝ٪بة ٝخماو وهًهن ن بؼؿ مهلٝل   ٜجٕلْ  ٩ؼ جلله كاو ٥اؽج
ـة لهن وي٦٢ـ ًٝهن ي٦ٞى ٥لماؽج ؽيىبهن،  ٖٖ  ؟ىمعـ ه

 التعارض الدليل اخلامس على

َذُْ): تٞال  ٩ال ْاَّتَّ ََ ي ِ َْوْاَُّّ َْ ا ٍَ ِ ٌَِِِْيَْوْإِْرصاداًْل ْؤ ٍُ ْ ْال واَْمْصِجداًِِْضاراًَْوُْزْفراًَْوَْتْفِريلاًَْبْْيَ
َْرْتُوَْوَْْلَْ َْ ٌِ ْ َْوَْرُشَٔلُ َ َرْدُاْإاِّلْكاَرَبْاَّللَّ

َ
ْإِْنْأ ََّ ْىاَكِذةُٔنَْْْحيُِف ًْ ُٓ ُدْإِجَّ َٓ ْيَْش ُ ُْصىنَْوْاَّللَّ

ْ
 6(اَل

(َْْ ٍَ َذ
َ
َسْْأ شَّ

َ
ُّْْأ َْٔتَْىلعْْةُنَْياَُ ََْْیْل ٌِِْْ َٔانٍْْاَّللَّ مَْْْخْْيٌَْْورِْض

َ
َْْْأ َسٌَْْ شَّ

َ
ُّْْأ اارٍُْْجُرٍفَْْشَفاىلعْْةُنَْياَُ َْْ

ارَْ َٓ ِّْْفَاْج ِ ًََُْْارِْيفْْة َِّ َٓ َُْْج ِديْاَلَْْواَّللَّ ْٓ ْٔمََْْح ٍِْيَْْاىَْل ِ ال  7(اىظَّ
                                                           

ـجو: . 1  .155آل ٝم

 .٦ٝاو بى ٝخماو هًا٩ب باب، جلَضابة ٥ْاتل كتاب، جلبغاؿّ ٍضيش. 2

 ي٦نه. جلمَؼؿ. 3

4.  ً1436. 

 .391، ً وجلًهاية جلبؼجية >432، ً 4، د صزـ ابى جإلٍابة،. 5

 .127جلتىبه:  .6

 .129جلتىبه: . 7
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ـجؿ هنزؼ هإمنى به ٩امجلؾّ  جلٞمل هؾجْو ئْٝقورْل  جلله يغبـ ٥ني  بهنن منيًهاؿ ّن
 جفهنـ ػلينِل  وهنؾج جلمننزؼ، هنؾج بًا ٥ي  ىاؿكىج ٩ؼ جلبؼؿييى بِٞ كاو و٩ؼ ،رهًن ياؿ

ـةكؾب صؼيج ٝل    .جلم٦٢
 1صإب، بى وحٞلبة ٩ييـ بى هٞتب: هىكْل  جلمنزؼ هؾج٥ي  ىاؿ٫ ٥٪ؼ

ـته٥ي  هيام جبى ٩الو٩ؼ  بؼؿياو، وحٞلبة وهٞتب  هٞتنب: به يخ٨ ٝمى ن هؾج ن وي٪ل مي
 وليننىج، بنؼؿ مهنل هنى، فيؼ بى مهية يبً هى وهن، صإب ًاجب وجلضاؿث وحٞلبة ٩ييـ بىج

 حٞلبنة ئمنضا٧ جبنى يننب و٩نؼ، جلٞلنن مهنل هنى بنه مح٨ هى لي ؽكـ ٥يما جلمًا٥٪يى هى
 2.بؼؿ مهل ممما ٥ي  فيؼ بى مهية يب٥ًي  وجلضاؿث
ْىَاِئْْ): ٝقورل جلله ٩ىل ٥يه يقل جلبؼؿّ صإب بى وحٞلبة َ اَدْاَّللَّ َْ ْه َْ ا ٌَ ْ ًْ ُٓ ِْ ٌِ آحاُااَْْوْ

اَِلِْيَْ ْال َّ ََ ٌِ ْ ََّ َْوَْلَُهَٔج ََّ َر دَّ َْلَ َّ ِّ ْفَْضيِ َْ ٌِْ*ْْ ًْ ا ُْ ْٔاَْوْ ىَّ َٔ َْوْحَ ِّ ِ ٔاْة
ََْبِيُ ِّ ْفَْضيِ َْ ٌِ ْ ًْ ُْ اْآحا ٍَّ فَيَ

ْػرُِضَٔنْ ٌْاَْوَغاُدوهُْْ*ٌُ َ ٔاْاَّللَّ ْخيَُف
َ
ْةٍِاْأ ُّ َُ ْٔ ِْٔمْيَيَْل ْإِلْيَ ًْ ِٓ ِ ُِْفاكاًْيِفْكُئُب ًْ

ُٓ ْخَلَت
َ
ٔاْفَأ َوْةٍِااَْكُُا
 3.(يَْسِذةُٔنَْ

 4حٞلبة٥ي  يقلت هاميْ  وجلميهىؿ :صزـ جبى ٩ال
ـتة جلبِٞ هضاولة هى وبالـ١ن ْكن تيمية جبىمْو  ئا حٞلبة تب صينج  ٥ينه، جآلينة ينقول ؼم

ـة لنه ينؼٝى مو علهي  سليل     اهلل )صيلي جلًبني منأل لمنا حٞلبةمْو  كما :٩ال  ويهناه، جلمنال بکخن
ـْ  بٞؼ ـةهْ  ؽل٬ ٝى لل  عله  س اهلل )صليجلًبي  منبب ؽلن٬ وكناو، لنه ػٝناصتن   يًته ٥لن، ةه
ـة جلؼييا٥ي  ى٪اته  5.وجآلع

                                                           
 .1246و  1245 ٌ، 2ٍ، د جلىج٩ؼّ جلم٢افّ، >423، ً 2، د كخيـ جبى ت٦نيـ >32، ً 11 د ،جلٖبـّ ت٦نيـ ؿجرٜ. 1

ـة. 2  .155، ً 3، د بؼؿّ هنٖشمْو  جلبغاؿّ ًٝؼ وؿػ> و 366، ً 2 ، دهيام جبى، جلًبىية جلني
 .77ن   75جلتىبه: . 3

 >132، ً 6 ، دجلٖبنـّ ت٦ننيـ: ٥ينه يقولهنا ؿجرنٜ> 211، ً 1 د ،جلبـ ٝبؼ ابى جامتيٞاب، >263ً  ،3، د جلباؿّ ٥تش. 4
 .388، ً 2 ، دكخيـ جبى ت٦نيـ

ـجٓ ج٩تْا . 5  .213ً  ،2، د جلمنت٪ين جلَ
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٥ني  ي٦ا٩نا   مٝ٪بنه بل بؼؿ، مهلٝل   جٕلْٜٝقورْل  هميْ هى  بالـ١ن حٞلبة يٞؾؿ لن جلله ئْو 
َِافِِلْيَْْإِنَّْ). ٩لبه ٍُ ْ ْركِْيفْْال ْشَفوِْْادلَّ

َ
ََْْاأْل َْْْالَّارٌِِْْ ََُْْٓتِدََْْوىَ

َ  1.(َُِ ْياًًْْْْل
ـة  هًٞ كاو ولى ـجو هى جلم٦٢ ـة٥ي  جل٦٢ ْ} :٥ينهٝنْق ورنْل  جللنه ٩ال لما جآلع ًْ ُٓ ْخَلَت

َ
فَاأ

ٔاْيَْسِذةُٔنَْ ٌْاَْوَغُدوهَُْوْةٍِاَْكُُ َ ٔاْاَّللَّ ْخيَُف
َ
ْةٍِاْأ ُّ َُ ْٔ ِْٔمْيَيَْل ْإِلْيَ ًْ ِٓ ِ ٥ني  ٩نال ولمناٖ {ُِفاكاًْيِفْكُئُب

ـجؿ هنزؼ هنألة ارَْ} :ّ َٓ ِّْْفَاْج ِ ًََُْْارِْيفْْة َِّ َٓ  ٖ{َج

 التعارض الدليل السادس على

َنْأِلْ}: تٞال  ٩ال ْٔ ًٌَْوْآَخُروَنُْمرَْج َْكِهي ًٌ َْغيِي ُ َْوْاَّللَّ ًْ ِٓ ٌَّاَْحخُُٔبَْغيَْي ِ َْوْإ ًْ ُٓ ُب
ٌَّاُْحَػذ  ِ ِْإ  2{ْمِرْاَّللَّ

ـه٥ي  كخيـ جبى ٩ال  هنن: وجصنؼ و١يـ وجلْضا٫ وٝکـهة وهزاهؼ ٝباك جبى ٩ال: ت٦ني
ـجؿة وهنن  جلتىبة ٝى مّن  عل٦ىج جلؾيى لخالحةج  بنى وهنالل هالن٬ بنى وكٞنب جلـبيٜ بى ه

 3.تبى٫ ١قوة ٝى ٩ٞؼوج مهية
: وهمنا بنؼؿ، ١نقوة٥ي  ىاؿ٫ همى هما ٦ىجتغلْ  جلؾيى هإا  هى جحًيىمْو  هًا وجلياهؼ

ـجؿة  4جفيَاؿّ. مهية بى وهالل جفيَاؿّ جلـبيٜ بى ه
ـجؿة: صزنـ جبى ٩ال ٝلن   بنؼؿج   ىنهؼ هينهىؿ ٍنضابي...  جفيَناؿّ بينٜجلـ بنى هن

 بنى كٞب صؼيج هى جلَضيضيى٥ي  معـراه ٝليهن تيب جلؾيى جلخالحة مصؼ هى جلَضيش
 5.تىبته ٩َة٥ي  هال٬

ـْ  ٝبؼ جبى و٩ال  وهنى بنؼؿج   ىنهؼ ،وج٩ن٤ يبً هى ،جلىج٦٩ي جفيَاؿّ مهية بى هالل: جلب
 6.تبى٫ ١قوة ٝى ٦ىجتغلْ  جلؾيى جلخالحة مصؼ

                                                           
 .145جلًنا : . 1

 .126تىبه: جل. 2

 .32، ً 11، د جلٖبـّ ت٦نيـ ؿجرٜ> 421، ً 2 د. 3
 .13، ً 5، د بؼؿ ١قوة ٩َة باب جلم٢افّ، كتاب جلبغاؿّ، ٍضيش. 4

 .52ً  ،6، د جإلٍابة. 5
 .1542ً  ،4، د جامتيٞاب. 6
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ًْْ}ْٝق ورنْل  جلله عٖاب ىملهن ٩ؼ جلبؼؿياو ؾجو٥ه ِٓ ااَْحُخأُبَْغيَاْي ٌَّ ِ َْوْإ ًْ ُٓ ُب
ااُْحَػاذ  ٌَّ ِ  {إ

 ؽكنـ لمنا ٝملنىج ههمنا ؽينىبهن لهنن ٦١نـ ٩ؼ جلله كاو ولى جلغياؿيى، مصؼ جلٞؾجب ٥کاو
 ٖجلکـيمة جآلية٥ي  جلٞؾجب

ـتبٔ وهما ْاثلَّلثَْ) :تٞال  ٩ىله، جلکـيمة جآلية بهؾه ي َْوْىلَعَ َّّ ٔاَْكا ُْخي ُف ََ ي ِ ْإِذاْضااكَْجِْثْاَُّّ
ْ
َ
ْاأل ًُ ِٓ نَْْغيَْي

َ
ٔاْأ ِل َْوَْظ ًْ ُٓ ْجُفُص

َ
ْأ ًْ ِٓ ِْإاِّلْْْرُ ْةٍِاْرَُكَتْجَْوْضاكَْجَْغيَْي ْاَّللَّ ََ ٌِ ْ

َ
ْحااَبْْالَْميَْجأ ًَّ ُْثا ِّ إَِْلْ

ًُْ َّٔاُبْالرَِّكي ْاَلَّ َٔ ُْ ْ َ ْاَّللَّ ٔاْإِنَّ ِْْلَُخُٔب ًْ ِٓ    1(َغيَْي
ـجؿة وهًهن ٦ىج،علْ  جلؾيى جلخالحة بغَىً جآلية وهؾه  ينؾكـ ٥هًنا جلبنؼؿياو، وهالل ه

 بنؼؿ فهنل ٩نال صنيى نن باللنه وجلٞيناؽ ن يمقس جلًبي كاو ٥هل ٝليهن، تىبتهورْل ْٝق  جلله
 ٖجفولنىو؟ بنه يننمٜ ولن مٍال   يـػ لن جلل٦٘ هؾجمْو  ممٖ ؟لکن ٦١ـ  ٥٪ؼ ىثتن ها جٝملىج

 وجلالص٪نة جلنناب٪ة مٝمنالکن ٥اْو  ىثتن ها جٝملىج لهن ٩ال مياكٝل   جلله يتىب كي٤ وئا
 ٖه٦٢ىؿة؟

ـْ  ل٪ؼ  وبنيى ٝ٪ابهن بيى يزمٜصت   بؼؿ مهل هى جلـرليى كىو جيکاؿئل   جل٪ين جبى جّٖ
 هنا بنؼؿج   ىنهؼج لنى بأْيهما ىجلهؼ٥ي  جل٪ين جبى وجصتْذ : صزـ جبى صيج ٩ال، صإب صؼيج

 2بلتٞة. مبي بى صإب مىهش كما بؾل٬ اهضاوين كايا بل لهما و٩ٜجلؾّ  بالهزـ ٝى٩با
 ٖتٞاؿّا؟ ئؽج جلىجصؼ عبـٝل   جل٪ـآو مي٪ْؼ  مو  جفول هى مليل

 التعارض الدليل السابع على

الًْصااَِلاًَْوْآَخاَرَْشاي ئاًَْغصا): تٞال  ٩ال ٍَ ٔاَْخ َْخيَُع ًْ ِٓ ِ ٔاْةُِذُُٔب
ْنْاََْوْآَخُروَنْاْخَْتَفُ

َ
ْأ ُ ْٕاَّللَّ

ًْْ ِٓ ًٌَْْحُخَٔبَْغيَْي َْدُفٌٔرْرَِكي َ ْاَّللَّ  3(إِنَّ
ـْ  ٝبؼ جبى ٩ال  حمايينة مو مبٞة هٞه وي٦ـ ن جلمًؾؿ ٝبؼ بى ؿ٥اٝة ن لبابة مبي٥ي  يقلت :جلب

                                                           
 .118جلتىبه: . 1
 .241، ً 7، د جلباؿّ ٥تش. 2
 .122جلتىبه: . 3
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 1.بالنىجؿّ مي٦نهن وؿبٖىج وتابىج يؼهىج حن تبى٫ ١قوة ٝى تغل٦ىج، مىجه تنٞة مو
ـْ  ٩ال٥٪ؼ  ،بؼؿج   ىهؼ ٥يمى ؽكـوه لبابة ومبى  ... جلمًنؾؿ ٝبنؼ ىبن ؿ٥اٝنة: جبنى ٝبنؼ جلبن
 وبنؼؿج   جلٞ٪بة ىهؼ، ي٪يِب ، جفوك بى هال٬ بى ٝى٣ بى ٝمـو بًي هى، جفيَاؿّ مبىلبابة
 2.جلمياهؼ وماتـ

 تىبنة  هًٞن وها ٖبؾيبه؟ يٞتـ٣ مو  هًٞ ٥ما ىمله، ٩ؼ صإب صؼيجمْو  هؾج  وهًٞ
 ٖؽيىبنه؟ هى الص٨وجل جلناب٨ له و٦١ـ ييا  ها ي٦ٞل بأو مكـهه ٩ؼ جللهٖ ملن يکى ٝليه؟ جلله

 ٖجل٪نىل؟ ؽلن٬ جللنه لـمنىل يننبىج جلؾيى جلـوجة كالم مم جلله كالم ،وموّش مٍؼ٧ ٥أيهما
 .جلىجّضة جل٪ـآيية جآليا  هٜيتٞاؿُ  ا كي تأويله هى ٥البْؼ  جل٪ىل بؾج٫ ٩لًا لى ًاميْ ٝل  

 التعارض ىالدليل الثامن عل

ٔاٌْاْىَسُْ) :تٞال  ٩ال ُِ ٌَ ْآ ََ ِي اْاَُّّ َٓ حل
َ
ْرِ ْياْأ

َ
ْإَِلْاأل ًْ ِْاثَّااكَيُْخ ْاُِْفُرواْيِفَْشبِيِوْاَّللَّ ًُ ْإِذاْرِيَوْىَُس ًْ

ْ ًْ َْرِضيُخ
َ
ْالأ ََ ٌِ ُْياْ َياةِْادلل

ْ
ُْيااْيِفْةِاَل َيااةِْادلل

ْ
خااُ ْاَل ٌَ ِْخَرةِْفٍَااْ ْْ*ْكَيِياٌوْْالِخاَرةِْإاِلَّ ِِْفاُرواْْإاِلَّ َت

ِْلٍاًَْوْيَْصتَْتدِْ
َ
َْغذاةاًْأ ًْ ةُْس َْوْالْحَضُُْحَػذ  ًْ ُك ٌاًَْدْْيَ ْٔ َْشْْاِّْْكَ ْىلَعُُْك  ُ وهَُْشيْئاًَْوْاَّللَّ  3(ٍءْكَِديرٌْْرل

ويتىٝؼ هى يتغل٤ ٝى جل٦ًينـ بالٞنؾجب  ن هًهنجلبؼؿيىو و ن يغإب جلله جلؾيى آهًىج
 ي٦ينٜ بى يزؼة جلضاكن ٝى ىهؾه جآلية يقلت لمًامبة عاٍة، ٥٪ؼ ؿوئْو  جفلين، و٩ؼ ُي٪ال

ْ) :ْٝقورْل  جلله ٩ىل ٝى ًٝهما جلله ؿّي ٝباك جبى مألت :٩ال َْغاذاةاًْْإاِلَّ ًْ ةُْس ِِْفُرواُْحَػاذ  َت
ِْلٍاًْ
َ
 هنن٬أ٥ ،٥تخنا٩لىج جلٞنـب صينا م هنى صيا    سلل  عله  اهلل )صليجلله ؿمىل جمت٦ًـ :٩ال (أ

 4.ٝؾجبهن وكاو جلمٖـ ًٝهن
ـة هؾج بأْو ٝل   ويزاب ا بغَىً جلننبب،  مهخال هؾه جفهىؿ بٞمىم جلل٥٘٦ي  جلٞب

                                                           
 .294، ً 1 ، دجإلٍابة٥   صزـ جبى ؽكـ كؾج> 1741، ً 4 ، دجامتيٞاب. 1

 .522، ً 2، د جلبـ ٝبؼ ابى، جامتيٞاب. 2
 .39و  38جلتىبه: . 3
 .174، ً 12 د ،ٍضضه، ت٦نيـ جلٖبـّ> 124، ً 2 د جلمنتؼؿ٫. 4
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 .صإب بال ى٬ْ تتٞاؿُ هٜ صؼيج ٝمىهها، وهي ٝل   جآلية  ٥تب٪

 التعارض الدليل التاسع على

ٔا} :تٞال  ٩ال ُل َِثًَْْواتَّ ََْْحُِ ايَ َّْْاَلْْفِْخ ِيا ٔاْاَُّّ ا ٍُ ًَْْْظيَ ُِْس اثًٌِْْا ٔاَْخاصَّ ا ٍُ َْأّنَْْواْغيَ َْشاِديدُْْاَّللَّ
ًْْْإِذَْْْواْذُنُرواْ*ْاىِْػَلاِبْ ْجُخ

َ
ْرِ ْيفُْْمْصَخْضَػُفٔنَْْيِيٌوْكَْْأ

َ
ًُْْأنََّْتَافُٔنَْْاأْل َفُس ًْْفَا ْالَّاُسَْْحَخَخعَّ َْواُز

ًْْ يََّدُز
َ
ِْْوَأ َِْْصِه ِ ًْْْة َََْْوَرَزكَُس ي َتاِتٌِْْ ًْْْاىعَّ  1{تَْشُهُرونَْْىََػيَُّس

 ت٦ننيـ٥ني  را صيج بؼؿ،  مهل٥ي  ٩ؼ يقلت جآلية هؾهمْو  ئل  جلم٦نـيى م١لب ؽهب
اثًْ}: ٩ىله٥ي  ،ىجلضن ٝى جلٖبـّ َْخاصَّ ًْ ُِْس ٌِا ٔاْ ا ٍُ َْظيَ ََ ِيا ْاَُّّ ًَِثْالْحُِ يَ َّ ٔاْفِْخ ُل : ٩نال {َوْاتَّ

 .اهلل عهم   )رض وجلقبيـ وٕلضة وٝخماو ي٥ي ٝل يقلت
ثًْ): هٞمـ ٝى جلٖبـّوؿوى  َْخاصَّ ًْ ُِْس ٌِ ٔاْ ٍُ َْظيَ ََ ِي ْاَُّّ ًَِثْالْحُِ يَ َّ ٔاْفِْخ : ٩تناػة ٩نال (َوْاتَُّل

ة ئٍابتًا٥ي  عَتًا حن، بها ي٪ٜ هًا مصؼج ىيـ وها يقلت ل٪ؼ: جلٞىجم بى جلقبيـ ٩ال ٍْ  .عا
ـم : ي٪ىل جلٞىجم بى جلقبيـ ممٞت: ٩ال، ٍبهاو جبى وٝى  مؿجينا وهنا فهاينا   جآلية هؾه ٩

ا) بها جلمًٞيىو يضى ٥اؽج، مهلها هى َْخاصَّ ًْ ُِْس ٌِا ٔاْ ا ٍُ َْظيَ ََ ِيا ْاَُّّ َِاًثْالْحُِ ايَ َّ ٔاْفِْخ ُل ًثَْوَْوْاتَّ
َْشِديُدْاىِْػلاِبْ َ ْاَّللَّ نَّ

َ
ٔاْأ ٍُ  .(اْغيَ

ثًْ): جلنؼّ ٝى و َْخاصَّ ًْ ُِْس ٌِ ٔاْ ٍُ َْظيَ ََ ي ِ ْاَُّّ ًَِثْالْحُِ يَ َّ ٔاْفِْخ ُل ٥ني  يقلنت هؾه: ٩ال (َوْاتَّ
 ٥.2ا٩تتلىج جلزمل يىم ومٍابتهن، عاٍة بؼؿ مهل

 علهي  سليل     اهلل )صليجلله ؿمىل هٜ هتىج٥ـوو ويضى جآلية هؾه يقلت :جلٞىجم بى جلقبيـ ٩ال
ثًْ) َْخاصَّ ًْ ُِْس ٌِ ْ ٔا ٍُ َْظيَ ََ ي ِ ْاَُّّ ًَِثْالْحُِ يَ َّ ٔاْفِْخ ُل  يينٞـ وهنا جل٦تًنة هؾه ها ي٪ىل ٥زٞلًا (َوْاتَّ
 3.و٩ٞت صيج ت٪ٜ هايْ م

                                                           
 .26و  25جفي٦ال: . 1

ـها ؽكـ> 288، ً 9، د جلبياو راهٜ. 2  مبني جبنى ت٦ننيـ >3، ً 13 ، دجلبناؿّ ٥نتش، ٕٞنى ػوو جلٖبنـّ ٝنى صزـ جبى ت٦ني
ـجفّ صاتن  .1682، ً 5، د جل

 .167، ً 1، د مصمؼ هنًؼ، جلَضيش ؿرال مصؼهما ؿرال بامًاػيى مصمؼ ؿوجه >27، ً 7 د ،جلقوجتؼ هزم٥ٜ   جلهيخمي . ٩ال3
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َوْ}: ٩ىلنه ومْهنا: جلٖبنـّ ٥٪نؼ ٩نال جلبؼؿييى، جلَضابة هى مياك٥ي  يقلت ٩ؼ جآلية ئْو 
َْ ْاَّللَّ نَّ

َ
ٔاْأ ٍُ  ئياهنا صنْؾؿهجلتي  جل٦تًة وج٩ٜ لمى ووٝيؼ جلله هى تضؾيـ ٥اْيه {َشِديُدْاىِْػلاِبْْاْغيَ

َِثًْ): ب٪ىله ْفِْخ ٔا ُل  بٚلنن ج٥تنتى لمى ٝ٪ابه ىؼيؼ ؿبکنمْو  جلمإهًىو ميها جٝلمىج: ي٪ىل، (َوْاتَّ
ـه وعال٤ ي٦نه  1به. ٥أحن، مه

ـج   جآلية هؾه٥ي  يزؼ  بنؼؿ مهنل جل٦تًنة هنى وج٩نٜ لمنى جلينؼيؼ بالٞ٪اب ووٝيؼج   تضؾي
 ٖ:رظؿؾقرَناَصئتؿَؾؼدَؽػر َفؽؿ;جل٪ىل:  لهن يي٦ٜ ٥لن ؽل٬ وهٜ وجلقبيـ، كٖلضة

 التعارض الدليل العاشر على

ْ): تٞال  ٩ال ًْ َػُسا ٍَ َ ْل ًْ ا ُٓ ْإِجَّ ًْ ِٓ ِ يٍْااُ
َ
اَدْأ ْٓ َِْج ٔاْةِااَّللَّ ٍُ ْكَصا

َ
ْأ ََ ِيا ُْْؤالءِْاَُّّ

َ
ٔاْأ ُِ ٌَ ْآ ََ ِي َوَْحُلُِّْٔاَُّّ

غْْ
َ
َََْكتَِعْجْأ ي ٔاْخاِِسِ ْصَتُح

َ
ْفَأ ًْ ُٓ ُ  2(ٍال

 جلنؼّ ٥ؾكـ جلکـيما  جآليا  هؾه يقول مبب٥ي  جلم٦نـوو ٩ال جبى كخيـ: وجعتل٤
 ؽلن٬ئلن   ؽجهنب ٥ناْيي ميا مْها مصؼ: و٩ٞة بٞؼ لَاصبه مصؼهما ٩ال ؿرليى٥ي  يقلت ميها

 مهنا جآلعنـ: الو٩ صاػث، صؼث مو مهـ و٩ٜ ئؽج ي٦ًًٞي لْٞله هٞه ومتهْىػ ئليه ٥سوّ جليهىػّ
ـجيي ٥الوئل   ؽجهب ٥اْيي ميا ْ} جلله ٥أيقل هٞه> ومتًَـ ئليه ٥سوّ باليام جلًَ ََ ِيا ااْاَُّّ َٓ حل

َ
ياْأ

ْوِْلاءَْ
َ
َٔدَْوْالَّ ارىْأ ُٓ ٔاْالَْتخَِّخُذواْاْْلَ ُِ ٌَ  بنى لبابنة مبني٥ني  يقلنت ٝکـهنة: و٩ال جآليا ، {آ

 بًا ٍايٜ هى هاؽج ٥نألىه ٩ـيٚة بًيئل     عله  سلل اهلل )صليجلله ؿمىل بٞخه صيى ٝبؼجلمًؾؿ
 3رـيـ. جبى ؿوجه جلؾبش، مْيه مّ صل٪ه،ئل   بيؼه ٥أىاؿ

ة مبي لبابة جلبؼؿّ كما ؽكـ جبى كخينـ، ٥هنؾج يًٞني ٝنؼم ٍنْض ٥ي  يقول جآلية ٥او ٍْش 
يقلنت ٥ينه جآلينة جلکـيمنة ٩نؼ صبٖنت مٝمالنه وٍناؿ هنى جلنؾّ  فْو  صؼيج صإنب،

 جلغامـيى.
                                                           

 .289ً  ،9، د جلبياو راهٜ. 1
 .53جلماتؼه: . 2

 .71ً  ،2، د كخيـ جبى ت٦نيـ. 3
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 الغًت فخال الحذيج

 األولالدليل 

ـهن ئؽج عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل كاو :٩الت ٝاتية ٝى مبيه ٝى هيام ٝى  بٞمنل مهن
ـهن جفٝمال هى  جللنهْو ئ ،جللنه ؿمىل يا كهيثت٬ لنًا ايْ ئ :٩الىج ،يٖي٪ىو بما ٝمالجف هى مه
 1.ورهه٥ي  جل٢ْب يٞـ٣صت   ٥ي٢ْب ،تأعـ وها ؽيب٬ هى ت٪ؼم ها ل٬ ٦١ـ ٩ؼ

 ؽيبنه هى ت٪ؼم ها له جلله ٦١ـ ٥الًبي كالًبي، لينىج هنبأيْ  جلَضابة يٞتـ٣ جلضؼيج هؾج ي٥
ـج٣ وهؾج تأعـ، وها  ٖؽيبهن هى تأعـ ها لهن ي٦٢ـ لن جلله بأْو  هًهن جٝت

 الثانيالدليل 

ىوؿ يفََأحفـَنـ» ٩ال: جلزاهلية؟٥ي  ٝملًا بما ميإجعؾ جلله ؿمىل يا هايلي: ٩لًا:ٝبؼجلله  ّٝ 

 2.«ورٔخرَبإولَُأخذَرٓشالميفََأشاءَونـَرجلا ؾقةيفََظؿؾَباَهمرخذَملَالمرٓش
 صنيى ؽلن٬ وهنٜ صإنب، صنؼيج ىملهن جلؾيى بؼؿ مهل هى هنٞىػ بى ٝبؼجلله ئْو 

 عنؾمُ  جإلمنالم٥ني  ممنا  هنى بنأْو  عله  سآل  سليل    اهلل )صليمرابه جلمؾكىؿ مإجله جلًبي مأل
 ولنن حًيى،بناا تإجعنؾ ٥نال لن٬ جلله ٦١ـ و٩ؼ بؼؿّ ميت يجلًب له ي٪ل ولن وجآلعـ، بافول

 ٖجلنإجل هؾج جلًبي مأل لما وئا هنٞىػ جبى بؾهى صإب صؼيج يکى

 الثالثالدليل 

عله  سآلي    اهلل )صليجلله ؿمىلمْو  بل٢ه مْيه ٝبيؼ جلله بى ٝمـ  هىل ٝى جلمىٕأ٥ي  هال٬ ىؿو

 جللنه ياؿمنىل ملننًا: جلَنؼي٨مبنىبکـ  ال٥٪ن. «ظؾقفؿَأصفدَ مٓء»: مصؼ ليهؼج  ٩ال سلل  
: علهي  سليل     اهلل )صيلي جللنه ؿمنىل ٥٪ال راهؼوج؟ كما وراهؼيا مملمىج كما مملمًا ئعىجيهن،

                                                           
 .12ً ، 1، د جلبغاؿّ ٍضيش. 1
 ىنـسٔ هننٞىػ جبنى هنى جللنه وٝبنؼٕ: جلًنىوّ ٩نال> 49، ً 8، د جلبغاؿّ ٍضيش >78 س 77ٌ ٍ، 1، د هنلن ٍضيش. 2

 .136، ً 2، د هنلن ٍضيش



001    قراءة يف األدلة السلفية 

 86.2.3تاريخ  84028شاخه ،: شريفيمجري ،گيري غلط 8پرينت

 لکناتًىو متًنا;: ٩نال حنن ، بکن حنن مبنىبکـ،  ٥بکن ،«بعديَحتدثقنَناَأدريََٓوفؽـَ،یبؾ»
 1:.بٞؼ٫؟

َرهللَفعّؾَ; جلضؼيج ؽل٬ ٩ال ٩ؼ جلًبي كاو ولى ُمصؼ،٥ي  ٥هى هًٞاه،٥ي  ٍـيش وجلضؼيج

مبىبکـ  به اصتْذ  صْ٪ا   ٍاػؿج   جلضؼيج كاو ولى بؼؿ، مهل هى فْيه بکـ فبي ليهؼ :...رضؾع
 ٖللبکا  جصتاد ولما

 الرابعالدليل 

ـيني :٩المْيه  جلقهـّ ٝىُؿوّ   بنى ٝبناػةمْو ٝبؼجللنه  بنى جللنه ٝاتنؾ ئػؿينل مبنى معب
 اهلل )صيلي جللنه ؿمنىلمْو  ن جلٞ٪بنة ليلة جلً٪با  مصؼ وهى ؼؿج  ب ىهؼ وكاو اهلل عه   )رضيجلَاهت

َرؿقرتْفتَوَٓصتقئاًََباهللَْؼـقرََٓأنظذََباهعقي; :مٍضابه هى َٝابة وصىله ٩ال عله  سلل  

يفََْعصتقرَوَٓوأرجؾؽتؿَأهتدهؽؿَبتغَْػسوكتفَببفتتانَْتلْقرَوَٓأوٓدـتؿَْؼتؾقرَوَْٓزكقرَوٓ

َرهللَشتسهَثتؿَصتقئاَذفتؽَنتـَأصا َونـَفف،َـػارةَؾفقَرهللظذََؾلجرهَنـؽؿَیوؾَؾؿـَنعرو 

 2.ؽل٬ٝل   ٥بايًٞاه ،:ظاؿبفَصاءَوإنَظـفَظػاَصاءنَإَرهللإػََؾفق
 و٥نيهن للَنضابة هىْره ٥الکالم :رفدكقايفََؾعقؿبَصقئاًََذفؽَنـَأصا َونـ;: ٩ىله وجلياهؼ

َصتقئاًََذفتؽَنـَأصا َونـ; و٩ىله له؟ جلله ٦١ـ و٩ؼ ُيٞا٩ب ٥لماؽج جلَاهت، بى كٞباػة جلبؼؿيىو

 صإب. صؼيجٝل   ٍـيش ؿػ   :ظاؿبفَصاءَوإنَظـفَظػاَصاءنَإَرهللإػََؾفقَرهللَشسهَثؿ

 اخلامسالدليل 

َبلحتدَْعجبتقرَٓأنََظؾتقؽؿَٓ; :٩نال سلل  سآل  عله   اهلل )صليجلله ؿمىلمْو  ميل ٝىُؿوّ 

َ َفتقَصتافحَبعؿتؾَد ترهَنتـَبر تةَأوَظؿرهَنـَكاًَزناَهعؿؾَرفعانؾَؾننََّفف،َخيتؿَبؿَْـظرورحتی

                                                           
 رمينٜ ًٝنؼ هـمنل> جلضنؼيج ٝنى جلبنـ ٝبنؼ جبنى و٩ال. جلله مبيل٥   جليهؼج  باب، جلزهاػ كتاب >462، ً 2د  جلمىٕأ،. 1

ـة ٍضاس ورىه هى ينتًؼ هًٞاه لکى جلـوجة  جلبا٩ي. ٝبؼ ٥إجػ ؽل٬ ؽكـ> كخي

 .12، ً 1، د جلبغاؿّ ٍضيش. 2
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َبعؿتؾَد ترهَنتـَرفز تةَفقعؿتؾَرفعبتدَوإنََّشقئًا،َظؿالًََؾقعؿؾَهتحقلَثؿَرجلـةَدخؾَظؾقفَنا 

 1:.رفـارَدخؾَظؾقفَنا َفقَءشقل
 بنالـ١ن نن جلبنؼؿّ هالن٬ بى ميل و٥يهن مٍضابه هًا وآله ٝليه جلله  ٍل جلًبي يىره

 مو بالزًنة ينناوجإل كناو ئو تضنؼػجلتي  هي ومْيهاجلٞا٩بة  صنى مهميةئل   ن مًه ٢ٍـ هى
 لنؾكـوه صإنب بضنؼيج يٞـ٥نىو هٞنه وهنى مينل كناو ولى جلبؼؿييى،ينتخّى  ولن بالًاؿ

 ٖيٞ٪بىج ولن له ملمىج جل٪ىم ولکى ،جلله لـمىل

 السادسالدليل 

َهتا» :ي٪نىلمو  يکخنـ عله  سليل    اهلل )صليجلله ؿمىل كاو :٩المْيه  هال٬ بى ميل ٝىؿؤّ 
 ٝليًنا متغنا٣ جللنه ؿمنىل يا :ومهله مٍضاب له ٥٪ال ،«دهـؽظذََؿؾبلَثبتَرفؼؾق َنؼؾب

 2.«هؼؾبفاظّزَوجّؾََرهللَبقدَرفؼؾق ّنَإ» :٩ال ؟ٖبه رثت وبما ب٬ اآهًْ  و٩ؼ
 .ه٤ًَ لکْل  وجّش جلضؼيج هى وجلياهؼ

 السابعالدليل 

َلتكػفتَورفتذي; :عله  سليل    اهلل صلي)جلله ؿمىل ٩ال جلغؼؿّ مْيه ٩ال: مٞيؼ مبي ُؿوّ ٝى

ـََّبقده َأنَیأبتَونتـَرهلل،َرشتقلَهاَؿقؾ:َ،«رفبعرَرشردَرهللظذََرّشدَأوَأيبَنـَإَٓـّؾؽؿَرجلـةَفتدخؾ

 :.رفـارَدخؾَظصايَونـَرجلـةَدخؾَأضاظـلَنـَؾؼال:َرجلـة؟َهدخؾ
 مهنل ىو جلزًنة،مْيهن رميٞا  لينؼعلئل   مىاؿٔ كلکنٕ جلَضابةكْل  هًا ٝى جلًبي يتضؼث

ـهن، ولکى بيٞة ومهل بؼؿ ـها ، مبن هى ٝؼج ؿّىجو و ١ي ب٪ىلنه:  علهي  سآلي  سليل      اهلل )صيلي و٥نن
 3.وٝؼله جلله ىـيٞة هٜ يتًامبجلؾّ  جلَضيش جلم٪ياك هى وهؾج. :ٖٖرفـارَدخؾَظصايَونـ;

                                                           
ـجيني وجلبنقجؿ يٞلن  ومبنى مصمنؼ ؿوجه: 211، ً 7 د جلقوجتنؼ هزمن٥ٜ   جلهيخمي ٩ال >122، ً 3 ، دمصمؼ هنًؼ. 1 ٥ن   وجلٖب

 .جلَضيش ؿرال وؿراله جفومٔ
 .257، ً 3، د مصمؼ هنًؼ. 2
ـجيي ؿوجه: و٩ال 71 و 72 ٌ، 12ٍد  ،جلهيخمي، جلقوجتؼ هزمٜ. 3  .جلَضيش ؿرال وؿراله جفوم٥ٔ   جلٖب
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 الثامنالدليل 

ـيي مْيه ٩ال: ىهاب جبى ُؿوّ ٝى ـمة جلٞنال  ممْ مْو  حابنت بنى فينؼ بى عاؿرة معب  هنى جهن
ـته عله  سلل   اهلل )صليجلًبي بايٞت جفيَاؿ  ٝخمناو لًنا ٥ٖناؿ ٩ـٝة جلمهارـوو ج٩تنن مْيه معب

 محىجبنه،٥ي  وك٦ْى و١ْنل يتى٥ْ  ٥لما ٥يه، تى٥يجلؾّ  ورٞه ٥ىرٜ مبياتًا٥ي  ٥أيقلًاه هٚٞىو بىج
 ل٪نؼ ٝلي٬ ٥يهاػتي ناتبجل مبا ٝلي٬ جلله ؿصمة ٥٪لت: عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل ػعل

 ينا ميت بأبي ٥٪لت ،:أـرنف؟!َرهللأّنََهدرهؽَونا; :عله  سلل   اهلل )صليجلًبي ٥٪ال .جلله مكـه٬
َفتفَٕرجتقَإّيََورهللَرفقؼتغَجتاءهَؾؼتدَ تقَأنا; :السم(  )عله ٥٪ال جلله؟ٖ يکـهه ٥مى جلله، ؿمىل

 1مبؼج. بٞؼه مصؼج مفكي ا ٥ىجلله ت:٩ال ،:يبَهػعؾَناَرهللَرشقلَوأكاَأدريَناَورهللَرخلر،
َرهللأّنََهتدرهؽَونتا; مهنه،ٝل   بل ؿػْ  بالزًة له ييهؼ لن وجلًبي 2،بؼؿّ ٍضابي ٥هؾج

 جلـرنا  هنؾج يض٪ن٨ بنأو جللنه هنى ٩ٖنٜ هًا٫ ٥ليل :...رخلرَففَٕرجقَإّيََورهلل...َأـرنف
 :عله  سليل    اهلل صلي)جلًبي ٩ال: ٩التصيج ، ص٦َة ها ؿوّ ٝى  لـمىله. ويإكؼ هؾج جلمًٞ

 3:.ورحلدهبقة!!َبدررَصفدَممـ،َْعاػَرهللَصاءَإن،َأحدَرفـارَهدخؾَإَٔٓرجقَإّيَ;

 التاسعالدليل 

َؿؾبتفيفََأحتدَرفـتارَهدخؾَٓ;٩ال:  سلل   سآل  عله  اهلل )صليجلله ؿمىلمْو ٝبؼجلله  ٝىُؿوّ 

 4:.ـزهاءَنـَخردلَحبةَالنثؼَؿؾبفيفََأحدَرجلـةَهدخؾَوَٓإهان،َنـَخردلَحبةَنثؼال
 هننٞىػ بنى وٝبؼجللنه ،وهکناو فهناوكنْل ٥ي  يغإب جلمنلميى كا٥ْة جلضؼيج هؾج
 هنى جيناو فّ هايٞا   جلکبـيا  رٞل هميْ  و٥يه، ميْا  به  هغإب وؿوجه، ممٞهجلؾّ  جلبؼؿّ

 ٖجلزًة ػعىل
                                                           

 .71، ً 2 ، دجلبغاؿّ ٍضيش. 1
 .381، ً 4د ،جإلٍابة. 2
 .285، ً 6، د مصمؼ هنًؼ >1431، ً 2، د هارة جبى مًى. 3
 .65، ً 1، د هنلن ٍضيش. 4



نصوص احلديثيةال   002 

 86.2.3تاريخ  84028شاخه ،: شريفيمجري ،گيري غلط 8پرينت

 العاشرالدليل 

َٓ; :٩نال ،كلمنا  بٞينـ سلل   عله  اهلل )صليجلله ؿمىل موٍايي :٩المْيه  هٞاؽ ٝىُؿوّ 
ـََّوَٓوحرؿت،َؿتؾتَوإنَصقئاًََباهللَْؼك ََأنرركَوإنَورفدهؽَْعؼ َونافتؽ،َأ ؾتؽَنتـَخترجأن

ـََّوٓ َوَٓرهلل،َذنتةَنـتفَبرئتتَؾؼتدَنتعؿدرًََنؽتقبةَصالةَْركَنـَؾننََّنتعؿدرًََنؽتقبةَصالةَْسـ

ـَّ َوإهتاكَ،ظّزَوجتّؾََرهللَشخطَحّؾََادعصقةبَؾننََّوردعصقةَوإهاكَؾاحشة،ـّؾََرأسَؾنّكفَمخررًََْؼب

 1:.رفـاسَ ؾؽَورنَرفزحػَنـَورفػررر
 2.ؿيب بال ٍضيش وجليىجهؼ جلٖـ٧ بهؾه جلضؼيجْو ئ جل٪ىل ورملة: جفلبايي ٥يه ٩ال
ـتت ٥٪ؼ ن جلبؼؿّ هٞاؽ كاو لىصت  ن  ٝمؼج   هکتىبة ٍالة تـ٫ هى  ولنى جلله، ؽهة هًه ب

 ىنهؼ وئو ،آيتنيى مو آينة٥ني  ًٝه جلله ؿّي لىصت   لهجل مغٔ ٝليه لضْل  هؿبْ  هٞاؽ  َٝ
 ٖٖوجلضؼيبية وجلـّىجو بؼؿج  

 احلادي عصرالدليل 

ـه هيْ م جلقبيـ بى ٝـوة ٝى جلبغاؿّ ىؿو ـه هغـهة بى جلمنىؿمْو  معب  بنى ٝمنـومْو  معبن
مْو نن  علهي  سليل     اهلل )صيلي جلًبني هٜ بؼؿج   ىهؼ وكاو لإّ بى ٝاهـ يلبً صلي٤ وهىن  ٝى٣

ـجس بى ٝبيؼة مبا بٞج عله  سلل   اهلل )صليجلله ىلؿم  وكناو بزقيتهنا ينأتي جلبضنـيىئل   جلز
 ،جلضْنـهي بنى جلٞنال  ٝليهن ـومهْ  جلبضـيى مهل ٍالش هى عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل
 جل٦زنـ ٍنالة ٥ىج٥نىج ٝبيؼة يمب ب٪ؼوم جفيَاؿ ٥نمٞت جلبضـيى هى بمال ٝبيؼة مبى ٥٪ؼم

 علهي  سليل     اهلل )صيلي جللنه ؿمىل ٥تبنن له، تٞـّىج جيَـ٣ ا٥لْم  عله  سلل   هللا )صليجلًبي هٜ
 :٩نال ،جللنه ؿمىل يا مرل ٩الىج ،:بشئ؟َؿدمَظبقدةَأباأّنََشؿعتؿَأطـؽؿ; :٩ال حن ؿآهن صيى

َرفتدكقاَظؾتقؽؿَْبفطَأنَكأخشَوفؽـّلَظؾقؽؿَكأخشَرفػؼرَناَؾقرهللَهرسـؿ،َناَوأنؾقرَؾلبؼور;

                                                           
ـه> 238، ً 5، د مصمؼ هنًؼ. 1  هٞاؽٖ بؼل ؿرل بل٦٘ لکى هًه، ٩ـيب بل٦٘ هنتؼؿكه هى 41، ً 4، د جلضاكن ؽك
 .91ً  ،7، د جل٢ليل ئؿوج . 2
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 1:.أ ؾؽتفؿَـاَوهتؾؽؽؿَْـاؾفق اَـاَؾتـاؾفق اَؿبؾؽؿَنـَظذَبفطتَـا
ٌْ ٥ي  جلغٖاب ئْو  ٩نال جبنى  و ه لأليَاؿ و٥يهن ٝمـو بى ٝنى٣ جلبنؼؿّهىْر  هؾج جلً
ََظؾؿفَشببفاَهؽقنَأنَحيتؿؾَرخلشقةَو ذه; :صزـ َیرفغـتَهلتؿَوحيصتؾَظؾتقفؿَشتػتحَرفدكقاأّن

 2.«بادال
َل  ٩ال جبى تيمية: َٞ ٓيَيا ٥ََز ةَ  جلؼُّ َٕ َها ّبَنَبّب  َوَؽّل٬َ : َلُهٓن  جٓلُمٓهّلَکةُ  ّهَي  جٓلَمٓبُنى ًّ  ُصبِّ

ـٓ  َوجٓلّض
َلٓيَها ا٥ََنةّ  َٝ ًَ  ٥ّ3يَها. َوجٓلُم
٧ لهال٫ جفهنن جلماّنية، ويَنْؼ  جلؼييا هى مبب جلهال٫، كما كاو مببا  ٥ي  تًا٥لل٥ا

ـَّ: ;عله  سآل  سلل   اهلل )صليهؾج ٩ىله َفتقحّتتیََبتذررعَوذررظتاًََبشتزَصتزرًََؿبؾؽؿَنـَشــَفتتبع

ََُحجرَشؾؽقر  4:.ؾؿـ»َؿال:َ؟!یورفـصارَرفقفقدَرهلل:َرشقلَهاَؿؾـا:َ،«ففؾؽتؿقهَضب 
فػوج   علهي  سآلي  سليل      اهلل )صيلي هًا للَضابة، ويالصن٘ جمنتغؼجهههىْره ٥الغٖاب 

كيؼ، ليإكؼ صؼوث ها معبـ ًٝه  ٖجلتأ

 الثاني عصرالدليل 

ـة مبي ٝى َرتظشتَنتـؽؿَْركَنـَزنانيفََإّكؽؿ;: ٩ال لل  آل  سعله  س اهلل ي)صلجلًبي ٝى، هـي

 5:.كجاَبفَأنرَناَبعؼَنـؽؿَظؿؾَنـَزنانَهليتَثؿ،َ ؾؽَبفَأنرَنا
: ٩ىلنه: :جلتـهنؾّ رناهٜ بينـس جفصنىؽّ تض٦نة;٥ني  ىنـصه٥ي  جلمباؿك٦ىؿّ ٩ال

 ٥ينه مّ «ؽؿنتـَْتركَنتـ» جإلمنالم وٝنْق  بافهى ٤َهتْ  :فهاو ٥ي; جلَضابة ميها «إّكؽؿ»

                                                           
 .وجلـ٩ات٨ جلقهؼ كتاب هنلن ، ٍضيش19 و 18، ٌٍ جلبغاؿّ ٍضيش. 1

 .228ً  ،11، د جلباؿّ ٥تش. 2
 .274، ً 15 ، دجل٦تاوى هزمىٝة. 3

 .هىػ وجلًَاؿىٍضيش هنلن، كتاب جلٞلن، باب جتباٛ مًى جلي >144، ً 4، د جلبغاؿّ ٍضيش. 4
ـجرٜ حن جفلبايي و٩ؼ ٦ّٞه . 2267 ؿ٩ن، 532، ً 4 ، دجلتـهؾّ معـره. 5  مبني ٝنىٕ: جلينيظ جلضننى مبنى ٩نال وٍضضه، ت

ـة ـجرٞنا  ٔٔ 2512ٕ  جلَنضيضة جلنلننلة: ٍضيش حنٔ  684 تضتٕ  جلْٞي٦ة جلنلنلة: ّٞي٤ هـي ـجرنٜٕ  جفلبنايي ت  ت
 .113، ً 1، د جلييظ جلضنى مبى: تألي٤،ٔ تْٞي٦او تَضيضا ٝليه يٌ ٥يما جفلبايي جلٞالهة
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فْو  جلهنال٥٫ني  و٩نٜ مَّ« ؾتؽ» جلمًکـ ٝى وجلًهي بالمٞـو٣ جفهـ هى «بفَأنرَناَظؼ»
ـة وميَاؿه ٝقيق جلؼيى  جإلمنالم ٥ينه يْن٤َٞ«زنتانَهتليتَثتؿ» ٝنؾؿ ٥ال ت٪َيـ ٥التـ٫ ،كخ
 ؽلن٬ مهنل هنى مّ «نـفؿَظؿؾَنـ» وصيًثؾ جلؼيى ميَاؿ وي٪ل جل٦ن٨ ويٞن جلٚلن ويکخـ
َْجْفصاًْإاِلَّْوُْشَػٓا) و جلم٪ؼوؿ فيهَ«كجاَبفَأنرَانَبعؼ» جلقهى ُ ْاَّللَّ ُُ  1.(الْيَُسي 

هنى لزمينٜ جلَنضابة  :ٝينـ هًکن تـ٫ هى فهاو٥ي  کنئيْ ;هؾج جلًٌ ٥ي  جلغٖاب
 جلم٪َىػ.ٝل   وػالته وجّضة ولن ينتخى مصؼج  

 الثالث عصرالدليل 

مو  ع٦نت ٩نؼ مهنه ينا :٥٪نال ٝنى٣ بنى جلنـصمى ٝبؼ ٝليها ػعل :٩الت ملمة مم ٝى
ـة يهلکًي كخنـ ميا ،هالي كخ  ؿمنىل منمٞت ييْ ٥نا ٥ناي٨٦، يبًن ينا :٩النت ٖهناا   ٩ـيينا   م

ٝمنـ  ي٥ل٪ن ٥غـد ،:أؾارؿفَأنَبعدَهرريََٓنـَأصحايبَنـّنَإ; :ي٪ىل عله  سلل   اهلل )صليجلله
ـه  مصنؼج   ـبمبن ولنى ا :٥٪النت ؟مينا هنًهن باللنه :لها ٥٪ال ٝليها ٥ؼعل ٝمـ ٥زا  ،٥أعب
 2.بٞؼ٫

 همنى وهمنانن  جلغٖناب بنى وٝمـ ٝى٣ بى ٝبؼجلـصمىمْو  جلضؼيج هؾج٥ي  يالص٘
ـة جلؾيىب جلالص٪ة،ي٦هما لن  اهمصإب، ولٞلْ  بغبـ يٞـ٥او ا ،ن بؼؿج   ىهؼج  ٥نابى هًه ه٦٢
 جفهناو مٖٝناه ٩نؼ :...صتئتؿَنتاَرظؿؾتقر; جلًبني ٩نىلمْو  هى بالـ١ن يهل٬ مو عا٣ ٝى٣

 يننيه ؽلن٬ وهنٜ صإب ٩تل مؿجػ صيى ٝمـ مهام ٩يل هؾج جلًبي ٩ىلمْو  وجل٢ـيب، جفبؼّ
 ٖجلًاؿئل   جلؾجهبيى جلَضابة مولث٬ هى كاو ئو ينت٦نـ ملمة ممئل   وهـٛ

 بنه ممٞت لى ن جلمًامب هى وكاو،بالضؼيج لها ٝلن ا علهما  اهلل )رضاا ملمة ممصت  
 منمٞت :ب٪ىلهنا عى٥نه تقيؼ مو ا، ل٬ جلله ٦١ـ ٥٪ؼ ىثت ها جٝمل جلـصمى لٞبؼ ٩ىلها ن

                                                           
 .452ً  ،6، د جفصىؽّ تض٦ة. 1

 .2982: ؿ٩ن صؼيج ،1222، ً 6، د جلَضيضة جفصاػيج ملنلة >292، ً 6، د مصمؼ هنًؼ. 2
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 :.أؾارؿفَأنَبعدَهرريََٓنـَأصحايبَنـّنَإ; ي٪ىل عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل

 الرابع عصرالدليل 

ئلن   علهي  سليل     اهلل )صليجلًبي يٚـ :٩المْيه  جلناٝؼّ مٞؼ بى مهل ٝى جلبغاؿّ ىؿو
ـكيى ي٪اتل ؿرل إػََهـظترَأنَأحتّبََنـ; :٥٪ال ،ًٝهن ١ًا  جلمنلميى مٝٚن هى وكاو جلمي

 ٥امنتٞزل رنـسصتن   ؽل٬ٝل   يقل ٥لن ؿرل ٥تبٞه ،: ذرإػََؾؾقـظرَرفـارَأ ؾَنـَرجؾ
 ٥٪نال ،كت٦ينه بيى هى عـدصت   ٝليه ٥تضاهل حؼييه بيى ٥ىّٞه مي٦ه بؾبابة ٥٪ال ،جلمى 

َرفـتار،َأ تؾَدتـَوإّكتفَرجلـةَأ ؾَظؿؾَرفـاسَیهرَؾقاَفقعؿؾَرفعبدّنَإ; :عله  سلل   اهلل )صليجلًبي

 1:.بخقرْقؿفا!َرٓظالَوإّكاَرجلـةَأ ؾَنـَو قَرفـارَأ ؾَظؿؾَرفـاسَىهرَؾقاَوهعؿؾ

 التاسيخ فلخايالحذيج 
٥هنى  ٖجلبلنىّ؟ ٝنؼيل جبنى ٝنى منً٪ىل لىٕب٪ًا هؾج جل٦هن جلضـ٥ي للضؼيج ٥مناؽج

 2له؟ٖ جلله ٦١ـ ٥هل ،ٝخماو ٩تل٥ي  ىاؿ٫ همى جلبؼؿييى هى ٍضابي
، ٥هنل هٜ جلمننلميى وجؿتنْؼ  جلٖاتي، ٥هى ٍضابي ىهؼ بؼؿج   يهغي بى ٬ مىيؼوكؾل

 3ٖٖه جلزًةوممک٦١ًـ جلله له 
ـه، مو جلضنؼيج بهنؾج يضنتْذ  جلبنؼؿييى جلَنضابة هى مصؼج   يزؼ لن ًائيْ   كناو بنل ينؾك

 لبٞنج  بهنؾج جلمًٞن جلضؼيجهؾج  كاو ولى ل،وبْؼ  ـ١يْ  هبأيْ  ويٞتـ٣ ٝا٩بته يغا٣ بْٞهن
 .ي٦ىمهن٥ي  ةجلٖمأييً

 :٥٪لنت ،بنه ٪نت٥تٞلْ  يـينؼها مو ٥يهنا ٥غنـد لزًنافة ٝمـ يٝػُ  ٩ال صؾي٦ة ٝىُؿوّ 
 مينا باللنه يينؼت٬ :٥٪نال مولثن٬ ن مّ هنى جلمًنا٥٪يى ن هنى ه٥ايْ  جلمإهًيى مهيـ يا جرلل

                                                           
 .188، ً 7، د بالغىجتين جفٝمال باب جلـ٩ا٧، كتابٍضيش جلبغاؿّ، . 1
 .191، ً 7 ، دوجلًهاية جلبؼجية٥   كخيـ جبى >385، ً 3، د جلٖبـّ تاؿيظ. 2
 >388، ً 3د ،تناؿيظ جبنى كخينـ >682، ً 2، د جامنتيٞاب: ، وؿجرن192ٜ، ً 3 ، دجإلٍابة٥   صزـ ؽكـ جؿتؼجػه جبى. 3

ـة جبى هيام  .522، ً 2، د مي
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 1.بٞؼ٫ مصؼج   مبـب وا ا :٩ال ؟ٖهًهن
ـه ٩ؼ جلًبيكاو  وئ جلمًا٥٪يى هى كاو ئو صؾي٦ة ٝمـ ينأل ٥لماؽج  لنه ٦١نـ جلله بأْو  معب

 ٖ  تأعـ؟ وها ؽيبه هى ت٪ؼم ها
ٞى لما ٩ال: هغـهة بى جلمنىؿ ٝى آعـ صؼيج و٥ي  جبنى لنه ٥٪نال ينألن، رٞنل ٝمـ ُٕ

علهي    اهلل )صيلي جللنه ؿمنىل ٍنضبت ل٪ؼ ؽج٫ كاو ولثى جلمإهًيى مهيـ يا يزْقٝه: وكأيه ٝباك

 َهنْى  ّهى ؽج٫ ٥اْيما وؿّاه عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل ٍضبة هى ؽكـ  ها مْها ٩ال...  سلل  
 رنْل  جللنه هْى  ّهى ؽل٬ ٥اْيما وؿّاه بکـ يمب ٍضبة هى ؽكـ  ها ومْها يَّ لَ َٝ  به َهْى  تٞال  جلله

ـه لَ  به َهْى  ؽك  لنيمْو  لنى وجللنه مٍنضاب٬> ومرل مرل٬ هى ٥هى رقٝي هى ىتـ ها ومْها ،ْي َٝ
 2.ٖمؿجه مو ٩بلْٝق ورْل  هجلل ٝؾجب هى به ا٥تؼيت ؽهبا   جفؿُ ٕالٛ

 ٩نال ٝمنـمْو ٥ي  ى٬ْ  ا ؟ٖتأعـ وها ؽيبه هى ت٪ؼم ها له جلله ٦١ـ هى صال هى هؾج هل
ـؽينىبهن ٥هنن هًنه مْو للًبني، مو  جلمًننىب جلضنؼيج ؽج٫ يننمٜ لن هفيْ  ٩ال ها جللنه ٦١

 ٖجلناب٪ة ٥٪ٔ

 البدريني بعض على احلدود قامةإ

ـجو موربجلؾّ  جلضؼيج لٚاهـ هغال٤ جلبؼؿييى بِٞٝل   جلضْؼ  ج٩اهة ئْو   جللنه ٦١ن
ـجو هبأيْ  جلضؼيج ـ٥ْن  وهى ٖٝملىج ههما لهن ـة،٥ي  جلؾيىب ٦١ ـه ٥٪ؼ جآلع  .ػليل ػوو ٥ن

نى، يٞيمناو رلنؼ ٥٪نؼ جإل٬٥ مهلٝل   جلله ؿمىل م٩اههجلؾّ  للضْؼ  باإلّا٥ة  صينج ُؿوّٝ 
ـجو وهنى يٞيمناو بنابى مو ٞيماوبً ُمتي لل  آل  سعله  س اهلل )صليجلًبيمْو  جلضـث بى ٝ٪بة  ٥ين٨ْ  منک
 3ّـبه. ٥يمى وكًت وجلًٞال بالزـيؼ ٥ْـبىه يْـبىه، مو جلبيت٥ي  هى ومهـ ٝليه
: ٩لنت نن هٚٞنىو بنى ٩ؼجهنة ن مىجه جلغمـ٥ي  بؼؿّ يضؼ لن: جلنغتيايي ميىب ٩ال: جلؾهبي ٩ال

                                                           
 .ح٪ا  وؿراله جلبقجؿ ؿوجه 42ً  ،3، د جلقوجتؼ هزم٥ٜ   جلهيخمي ٩ال. 1

 .221، ً 4، د جلبغاؿّ ٍضيش. 2
 .14 و 13ٌ ٍ، 8، د جلبغاؿّ . ٍضيش3
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 1جلمقجس. ٍاصب جلًزاؿّ جفيَاؿّ ٝمـو بى ويٞيماو.  بل
 2.جلضْؼ  ٝمـ ٥زلؼه جلغمـ ىـب بؼؿّ وهى ،هٚٞىو بى ٩ؼجهة ٝمـ ٝا٩ب و٩ؼ

 !!الحذيج يًكش المذيًي ابى
 ويًکنـ بالزًنة، بنؼؿ فهنل جلينهاػة ن ىنيظ جلبغناؿّ ن يًکنـ جلمؼيًي بى يٝل كاو
ـج   ؽل٥٬ي  يَضش وا صإب صؼيج  .مح
ـْ  ٝبؼ جبى ىؿو  جلمـبنٜ، بنى ٝتناب بى هضمؼ صؼحًا ٩ال: جلٞ٪يلي ر٦ٞـ مبي ٝى جلب

 ورنا ه صًبنل بنى مصمنؼ ًٝؼ كًت ٩ال: جلًٞبـّ، جلٞٚين ٝبؼ بى جلٞباك ممٞت ٩ال:
ـج ٩ال: ػجبة،ٝل   ؿجكبا   جلمؼيًي بى يٝل صتن   مٍنىجتهما وجؿت٦ٞنت جلينهاػة٥ني  ٥تًاٙ

  ٝلن مؿجػ ٥لْما ويؼ٥ٜ،  يأب وٝلي جليهاػة ىيـ مصمؼ وكاو ر٦ا ، بيًهما ي٪ٜ مو ع٦ت
ـج٣ ـكابه ٥أعؾ مصمؼ ٩ام جايَ  بنيى يًٚنـ ا ي٪ىل: جلمزلل ؽل٥٬ي  مصمؼ وممٞت ب

ـهن ويکل بيًهن ىزـ ٥يما عله  سلل   اهلل )صليهضمؼ مٍضاب ٥ني  وجلضزنة جللهئل   مه
 3صإب. صؼيج ؽل٬

 مو جلضؼيبينة مو بؼؿج   ىهؼ لمى بالزًة جليهاػة ىيـ اهلل   رحم)صًبل بى مصمؼ كاو: و٩ال
 بنى يٝلن وكناو، بْٞنا   بْٞهن ػها  م٬٦ هى هًهن كاو هاٝل   هـ٥ىٛ محـ ٥يه را  لمى

ـج   ؽل٥٬ي  يَضش وا ؽل٬  يأب جلمؼيًي  4.مح

 الحذيج يفغش الجُصي ابى
، كايت ها جلمت٪ؼهة مٝمالکن لتکى: جلضؼيج  هًٞمْو  يٞلن مو ويًب٢ي: جلزىفّ جبى ٩ال

ـجو ٥أْها. لکن ٦١ـ  ٥٪ؼ ـجه. ؽلن٬ يتْنمًه ٥نال ميأتي ها ٦١  نن بنؼؿ مهنل هنى و٩نٜ لنى متن
                                                           

 .162، ً 1، د جلًبال  مٝالم ميـ. 1
 .161جلمَؼؿ ي٦نه، ً . 2

 .127ً  ،2، د و٥ْله جلٞلن بياو . راه3ٜ
 .968ً  جلمَؼؿ ي٦نه،. 4
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 1جلمٞاٍي. ٥کؾل٬ ٖ؟به يإجعؾوو كايىج مها، ن بمَٞىهيى لينىج ئؽ ن جليـ٫ ن وصاىاهن
ٝلن   ليل:  صئتؿَناَظؿؾقرج;: و٩ىله: جلَضيضيى صؼيج هى جلميکل كي٥٤ي  و٩ال

ـه، للماّي هى ماوئيْ ، جامت٪بال ّْ : وت٪ؼي  هنؾجٝلن   وينؼْل . ٦١نـ ٥٪نؼ لکنن كاو ٝمل م
 ئٕال٩نا   يکنىو وأك هميْ : وجلخايي. ٥نأ٦١ـ رىجبه كاو نت٪بلللم كاو لى هميْ : مصؼهما، ىيثاو

ّْ ،لؾل٬ وره وا،جلؾيىب٥ي   2.بٞؼ ٥يما جلٞ٪ىبة هى عا٥ىج جل٪ىممْو  هؾج شويى
 صؼيج صإب ١يـ ٍضيش، وئؽج ج٥تـًّا ٍنؼوؿه، ٥يًب٢ني ٥همنه هنىمْو  ى لًال٪ؼ تبيْ 

جلًهاينة ك٪نىل ٥ني  هنى، ومنيا٩هابضيج ا يغـد ٝى  عالل جلًَىً جل٪ـآيية وجلضؼيخية
َْوْ): للمإهًيى ٝاهةْٝقورْل  جلله ًْ ِٓ ِ َْشاي ئاح ًْ ُٓ ِْ َْخا اَرنَّ

اَِلاِتَْلَُسف  ٔاْال َّ يُ ٍِ ٔاَْوَْغ ُِ ٌَ ْآ ََ ي ِ َوْاَُّّ
ئُنَْ ٍَ ٔاَْحْػ ِيَْكُُ ْاَُّّ ََ ْكَص

َ
ْأ ًْ ُٓ َِّ  3.(َلَْجِزيَ

 ذات صلة أحاديث

 «اهتذيتن التذيتن بأيهن كالًجُم، أصحابي»
 ٌْ ـْػػهاجلتي  جلميهىؿةهى جفصاػيج  هؾج جلً عله  سآلي    اهلل )صليجلبِٞ ويًنبها للًبي ي

 وصنؼيج;: تيمينة ٥ينه جبنى ي٪ىل. مي٦نهن جلنل٦ية ًٝؼ يَْش  ا ػوو تمضيٌ، وهى سلل  
 4.:٥يه ةصْز  ٥ال جلضؼيج، متمة ٦ّٞه كالًزىم، مٍضابي
ـْ  ٝبؼ جبى و٩ال ،:هىّىٛ;: ٥يه جفلبايي و٩ال  بنه ت٪نىم ا ئمنًاػ هنؾج: ;ئمًاػه ٝى جلب

 5.:جلضؼيج هؾج يَش ا;: مصمؼ و٩ال ،:ما٩ٖة ؿوجية هؾه;: صقم جبى و٩ال ،:صزة
 6.:بإل صؼيج هى بل;: ًٝه آعـ هى٥ّٜي  جفلبايي و٩ال

                                                           
 .396ً  ،1، د جلغإـ ٍيؼ .1

 .142ً  ،1 د. 2

 .7جلًٞکبى : . 3

 .551ً  ،جلؾهبي جلمًت٪ ،. 4

 .61 س ،79 و 78، ٌٍ 1، د جلْٞي٦ة جفصاػيج ملنلة> 2 س ،199، ً 12، د ٩ؼجهة ابى غبجلمًت٥   كما. 5
 .532ً  ،جلٖضاوية جلٞ٪يؼة . ىـس6
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 هنائيْ  ىن٬ْ  بنال ،مٍنال   تخبنت ا جلـوجينة هنؾهمْو  ٙهنـ ٥٪نؼ; :ميْنا   صقم جبى وي٪ىل
 1.:هکؾوبة
 2.:٩ٔ يخبت لن هما ٥هؾج; :٥يه جليىكايي و٩ال
 مٍنضابي عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي ي٪ىل ٥کي٤ هىّىٛ، مْيهٝل   يؼْل  جلضؼيج وهتى

 ٖبأٍضابه؟ باا٩تؼج  مٍضابه كالًزىم ٥يأهـ

   أصحابيفي  اللٍ اللٍ

يفََرهللَرهللَأصتحايب،يفََرهللَرهلل;٩نال:  علهي  سآلي  سليل      اهلل )صيلي مصمؼ بنى صًبنل مْينه ىؿو

َأبغضتفؿَؾببغضتیَأبغضتفؿَونـَأحبّفؿَؾبحبلََّأحبّفؿَؾؿـَبعدي،َؽرضاًََْتخذو ؿََٓأصحايب،

 3:.هلخذهأنََؾققصؽَرهللَیآذَونـَیوْعافَْباركَرهللَیآذَؾؼدَآذريَونـَآذريَؾؼدَآذر ؿَونـ
د جفلبايي هؾج جلضؼيج، ٦ْٞ٥ه،  ـْ ٥ني  جلبغناؿّ معـره ،:ّٞي٤;٩ال: صيج و٩ؼ ع

/  4ٕ ومصمنؼ، ٔهىجؿػ - 2284ٕ صباو وجبى، 3861ٕٔ وجلتـهؾّ ،389ٔ/  131/  3ٕ جلتاؿيظ
 2/  48/  1ٕ فوجتنؼه ٥ي ٝبؼجلله وجبًه، 3ٔ و 1/  47/  1ٕ جل٦ْاتل و٥ي ،55ٔ - 54/  5 و 87

، 287ٔ/  8ٕ جلضلينة ٥ني ومبنىيٞين، 992ٔ/  479/  2ٕ جلننًة ٥ني ٝاٍنن مبني وجبى، 4ٔ و
، 1511ٔ/  191/  2ٕ جلينٞب ٥ني وجلبيه٪ني، 167ٔ/  4ٕ ٝنؼّ وجبنى، 272ٔ/  2ٕ وجلٞ٪يلي

ـجهين، بى مٞؼ ٝى ٕـ٧ هى كْلهن >123ٔ/  9ٕ ب٢ؼجػ تاؿيظ ٥ي وجلغٖيب : بْٞنهن و٩ال ئب
ـجهين ، ه٦٢نل بنى ٝبؼجلله ٝى فياػ بى ٝبؼجلـصمى ٝى ؿجتٖة مبي بى ٝبيؼة: صؼحًا مٞؼ بى ئب

ـه. ...عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل ٩ال: ٩ال  ٥ؾك
 :و٩ىلنه: ٩لت >:جلىره هؾج هى ئا يٞـ٥ه ا، ١ـيب[ صنى] صؼيج; :ّجلتـهؾ و٩ال

٥ني  جلنؼٝاك جفمنتاؽ ؽلن٬ ؽكنـ كمنا >بٞنِ ػوو جلًنظ ب٥ِٞي  فياػة >:صنى ;
                                                           

 .244، ً 6 ، دجإلصکام. 1

 .243، ً جل٦ضىل ئؿىاػ. 2
 .55 و 54، ً 5، د هنًؼ مصمؼ بى صًبل. 3
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 مصنؼ لضنال هًنا٣ وهنى منيما وا، ًٝؼّ يٚـ :جلتـهؾّ; ٥ي حبىتهاو٥ي  ،ٝليه تٞلي٪ه
ـج هًهن للتـهؾّ رمٜ ٝقجه ٥٪ؼ، يأتي لما ي٪ؼ٥ّي  ؿوجته  :جإلصينا  تغنـيذ; ٥ي ٩يجلٞ

 وكنؾل٬، ئياه تضنيًه ًٝه يؾكـوج ٥لن :جلتض٦ة; ٥ي جلمقّ جلضا٥٘ ٩بله وهى، 93ٔ/  1ٕ
 جلزناهٜ; ٥ني جلننيىٕي وتنبٞهن >:جلتهنؾيب; هنى فيناػ بنى ٝبؼجلـصمى تـرمة٥ي 

ي، :جفصقجب/ جلت٦نيـ; ٥ي كخيـ جبى ٩بله وهى، :جلکبيـ ًْ  ٩نؼ جلتضننيى ورنؼ  ٩نؼ لک
ـه  بکتناب هٞـ٥نة ومكخنـ رميٞنا   هنإا  هى م٩ؼم هى هى جلمت٪ؼهة جلتـهؾّ ٝباؿة٥ي  ؽك

 هنى ٥هنى ًٝه ٍْش  ٥او، جل٪ؼيمة كتابه ينظ ب٥ِٞي  جلب٢ىّ جلضا٥٘ وهى ما، جلتـهؾّ
 ولٞنل: ٩لنت :.يٚنـ ٥ينه; :جلضنؼيج ٝ٪ب جلبغاؿّ ىيغه ٩ال ٥٪ؼ، جلمٞـو٣ تناهله

 جلـوجينة بهنؾه ئا يٞـ٣ ا ٥اْيه >ػفيا بى ٝبؼجلـصمى ؿجويه ٩بل هى - مٝلن وجلله - ؽل٬
 ٩نال، يٞنـ٣ ا; ::جلمينقجو; ٥نيجلنؾهبي  ٩نال ولنؾل٬ ًٝنه ؿجتٖنة مبني بى ٕـي٨ هى

ه:يٚـ ٥يه: جلبغاؿّ ـْ  ْنـنه٦ن ومْيه جممه٥ي  جعتل٤ ميه وؽكـ :جللناو; ٥ي جلضا٥٘ ، وم٩
 ا; :٩نال مْينه هٞيى جبى ٝى ّؿو وهًا٫ فياػ بى ٝبؼجلـصمى تـرمة٥ي  :جلتهؾيب; ٥ي

ٝلن   ٥ىرؼتنه جلمت٪ؼهنة جلمَناػؿ٥ني  تتْبٞتنه ٩نؼ، ئليه مىاؿجلؾّ  وجاعتال٣ :مٝـ٥ه
 :  جلتالية جفؿبٞة جلىرىه

 بنى ٝبؼجلـصمى ن3 >فياػ مبي بى ٝبؼجلـصمى ن 2 >جفكخـ وهى ٝبؼجلـصمى، بى ٝبؼجللهن  1
 يإْكنؼ همنا عنتال٣جا هؾجْو ئ: ٥أ٩ىل .ٝبؼجلله بى ٝبؼجلـصمى مو فياػ بى ٝبؼجلـصمى ن4 >فياػ

ه، :جبى ٝؼى كاهل; ٥ي و٩ٜ جفول جلىره  وٝل يٞـ٣ ا مْيه جلض٦ْاٗ ٝى مب٨ ها ًْ  ٝنى ىْؾ  ولک
، جلٖنات٦ي ييٞلن بنى ٝبنؼجلـصمى بنى ٝبؼجلله تـرمة تضت بامًاػه جلضؼيج ٥أوؿػ، جلزماٝة

 بَنًيٞهجبى ٝنؼى  ٥أوهن يٚـ ٥يه ٝبؼجلـصمى بى ٝبؼجلله ٥ي جلمت٪ْؼم جلبغاؿّ ٩ىل ٥يهاوؿوى 
 ؽلن٬ٝلن   تبٞنه ٥٪نؼ، هْبن٥تً، هٖل٪نا   بنه لنه ٝال٩ة وا، هؾج جلٖات٦ي صؼيج جلضؼيجمْو  هؾج

ـجهين صؼحًا: ٥٪ال جلباهلي ؿىيؼ بى صمقة آي٦ا   ئليها جلمياؿ جلٖـ٧ وعال٤ ٖٝليه جلمٞل٨  بنى ئبن
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 بنى مينل ٝنى صؼحنه ْٝمى مو هال٬ بى ميل ٝى بيـ بى ٝمـ ٝى ؿجتٖة مبي بى ٝبيؼة ٝى مٞؼ
ـجهين ن ال٬ه : ٩لنتٔ 273/  2ٕ جلٞ٪يلني معـرنه .يضنىه عله  سلل   اهلل )صليجلًبي ٝى ن ى٬ ئب

ـة بل ىاْؽة ؿوجية وهؾه  لنؼّ ٥يما تـرمة له مرؼ لن ن للخ٪ا  هغال٦ته هٜ ن هؾج صمقة ٥اْو  >هًک
 جلىرنه هؾج ١يـ هى جإلمًاػ ريؼة مصاػيج جلباب هؾجو٥ي ; :جلٞ٪يلي ٩ال حن >جلـرال كتب هى
ّ   بها وهى، يکاؿتهئل   يييـ وكأْيه: ٩لت :جلل٦٘ هؾج ال٣بغ  1.صـ

 
أ
 تيّه أصحابي أهًت أل

َذ بتتَؾتنذرَفؾفتاءَأنـتةَرفـجتقم: ;ه ٩نالميْ  عله  سآل  سلل   اهلل )صليٝى جلًبيهنلن  ىؿو

َوأصتحايبَهقظتدون،َناَأصحايبَكأَْذ بتَؾنذرَٕصحايبَأنـةَوأكاَْقظد،َناَرففاءَكأَْرفـجقم

 2:.هقظدونَناَأّنتلَكأَْأصحايبَذ بَؾنذرَّنتلََُٕأنـة
مْو  جلضنؼيج  وهًٞن ، بمًٞن وجفهناو وجفهى وجلمين جلهمقة ب٦تش جفهًة :٩ال جلًىوّ

 وهًنت جل٪ياهنة٥ني  وتًناحـ  جلًزنىم جيکنؼؿ  ٥ناؽج با٩ية ٥النما  با٩ية   ػجهت ها جلًزىم
َذ بتتَؾنذرَٕصحايبَأنـةَوأكا; :عله  سلل   اهلل )صليو٩ىله ،وؽهبت توجييْ٪  ٥اي٦ٖـ  جلنما 

ـجب هى جؿتْؼ  هى وجؿتؼجػ وجلضـوب جل٦تى هى مّ :هقظتدونَناَأصحايبَیأْ  وجعنتال٣ جاٝن
، علهي  سليل     اهلل )صيلي ٩ىلنه ؽلن٬،كنْل  و٩نٜ و٩نؼ ٍنـيضا   به ميؾؿ هما ؽل٬ ويضى جل٪لىب

َرفبتدعَفتقرطَنتـَنعـتاهَ«هقظتدونَنتاَُأّنتتلَیأْتَأصتحايبَذ تبَؾنذرَُّٕنتلَأنـةَوأصحايب;

َوركتفتاكَظؾتقفؿَوؽتر ؿَرفترومَوطفتقرَرفشتقطانَؿترنَوضؾقعَؾقفَورفػتـَرفدهـيفََورحلقردث

 3.عله  سلل   اهلل )صلينعجزرْفَنـَـؾفاَو ذهَذفؽ،َوؽرَونّؽةَرددهـة
مهًنة فٍنضابه ٥هنؾج ٍنضيش، ولکنى كين٤ يکنىو  عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبيمْو  امهْ 

٥ني  و٩ٞىج مي٦نهن وهن بٞؼهن هى للًاك مهًة جلَضابة يکىو كي٤ ؟ٖةجلَضابة مهًة لألهْ 
                                                           

 .445، ً 6، د ملنلة جفصاػيج جلْٞي٦ة. 1
 .183ً  ،7، د ٍضيش هنلن. 2
 .83، ً 16 ، دهنلن ٍضيش ىـس. 3
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ـة  ٖٝهؼهن؟٥ي  بـيثة ػها  ومؿي٪ت وت٪اتلىج وج٥تتًىج جلضي
ـه ٝبيؼة مبى وصؼحًي;: هيام جبى ٩ال  ؿمنىل يتنى٥ْ  لْما هْکة مهل مكخـمْو  جلٞلن مهل هى و١ي

 1.:ل٬ؽ ومؿجػوج جامالم ٝى بالـرٛى هْمىج عله  سلل   اهلل )صليجلله
ـج   ئْو  ٝهنؼ جلَنضابة ٥ني  و٩ٞنت٩نؼ جلنؼيى  ٥ي صؼحتجلتي  جل٦تى وجلضىجػثهى  كخي

ـها وا فلًا يکتىّ  لنى معنؾيا هخناا   ٖجآلو بًاؿ عال٥اتهن وهغال٦ناتهن للًبنيئل   وجهتؼ مح
ٝملهنن مْو  ّث بها، ٥ننًـة ويهيهن ٝى جلتضْؼ ٝؼم تؼويى جلنًْ ٥ي  ، وهى ميامتهنوجصؼج  

ـْ هؾج   ة جلىيال .فهْ جٝل   ٩ؼ ر
 تٞناؿُ جلٞلمنا  بنيى جلىج٩ٜ جلغال٣ ممباب هىمْو  جٝلن; :٩ال جبى جلٖى٥ي جلضًبلي 

 وؽلن٬ جلغٖناب، بنى ٝمـ ؽل٥٬ي  جلنببمْو  يقٝن جلًاك وبِٞ وجلًَىً، جلـوجيا 
 مكتنب ا: و٩نال ؽل٬ هى ٥مًٞهن جلقهاو، ؽل٬ هى ًةجلْن  تؼويى٥ي  جمتأؽيىه جلَضابةمْو 
ـه جل٪ـآو هٜ ، :رفتقدرعَخطبتةَصتاهَٕيبَرـتبقر;: ٩ال عله  سلل   اهلل )صليجلًبيمْو  ٝلمه هٜ ،١ي

 ٝنى ّؿو هنا هنًهن وجصنؼكنْل  وينؼْو  جلَنضابة تنـ٫ ٥لنى:. بافؽتابتةَرفعؾؿَؿقدور;: و٩ال
علهي    اهلل )صيلي جلًبني وبنيى ةجفهْ  آعـ بيى يب٨ ولن جلنًة، ايْبٖت عله  سلل   اهلل )صليجلًبي

 تتنىجتـ كاينت جلنؼوجويى تلن٬فْو  ؿوجيتنه، ػووجلؾّ  جلَضابي ئا يجصؼكْل ٥ي  سلل  
 2.:ويضىهما وهنلن جلبغاؿّ تىجتـ كما ئليًا، ًٝهن

 جفرينال وتنـ٫ لألهناو هَنؼؿج   وٍضابته ي٦نه رٞل جلًبيمْو  جلناب٨ جلضؼيج  هًٞ
 ٖجلمتَاؿٝة جلٖىجت٤ وٙهـ  جي٪نمتصت   ػيًها٥ي  تتغبٔ جلالص٪ة

تکىو هًا٫ مهًة كالًزىم هىرنىػة ٝبنـ جلَٞنىؿ هنا ػجهنت  مو جإللهيةمليل هى جلـصمة 
جفؿُ، مّ جلًبني ن ٥ني  جفْهة هىرىػة؟ٖ ٥ؾهاب يزىم جلنما  يًٞي ٙلمتها وؽهاب جلًزىم

ـجّان  ٍضابته هى بٞؼه، يًٞي ٙلمة جفؿُ، وهؾج يؼٝىيا للتيکي٬ بَْضة جلضؼيج. وج٥ت
                                                           

 .322، ً 5 ، دوجلًهاية جلبؼجية. 1

ـه. 2  .366، ً جلؾيل ٝل  ٕب٪ا  جلضًابلة٥   ًٝه جبى ؿرب جلضًبلي ؽك
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ـهنا جلبِٞ بْٞها وك٦ْـ ة، لما جي٪نمت٥لى كاو جلَضابة مهًة لألهْ  ، ولمنا جتهمنت ١ي
ـة ـكىوىوجلماتـيؼينة هنى رهنة وجلننل٦ية هنى رهنة معنـ بالْالل، ٥افىاٝ ٥ني  ، يينت

ـتهن، ؿرىٝهن للَضابة جلَضابة هتٖاب٪ة هى صيج تٞؼيلهن وجفعؾ ًٝهن وهنٜ ئل   ويٚ
کنى جلتک٦ينـ، ٥لمناؽج لنن يئلن   ؽل٬ يْللىو بْٞهن جلبِٞ، ويَل جفهـ بيًهن مصيايا  

 1جلَضابة مهًة لمتبٞيهن؟ٖ
ٖ ما ؟ومٍنضابه عله  سآل  سليل    اهلل )صليجلًبي ٝليه كاو هاٝل   هنميْ ما يْؼٝي جلنل٦يىو 

ـةيْؼٝي   ٖومٍنضابه؟ عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي ٝليه كاو هاٝل   هنميْ  وجلماتـيؼية جفىاٝ
 ٖعـ؟جآل ويْلل ل٦ًنه جلًزاةهًهن  كْل ٥ـي٨ يضتکـلماؽج  ئؽو

 جلغلنٌ ومٍضابه عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي ٝليه كاو هاٝل   هنميْ ما يْؼٝي جلييٞه 
 ؟السم(  )عله ٝلي ؿممهن  وٝل

و٩ننؼ ؿو  جلمَنناػؿ جإلمننالهية جلَنني٢ة  ،ٍنني٢ة جلضننؼيج هضـ٥ننةمْو ٥نني  ا ىنن٬ْ 
ؼة هنٜ جلىٍنية جلًبىينة جلغالن تتىج٥ن٨جلتني  وهؾه جلَي٢ة هيجلَضيضة لضؼيج جفهًة، 

ـة.باتْ   باٛ جلخ٪ليى: جلکتاب وجلٞت
 ؿّنيٕ رنابـ ٝنى، جلمًکؼؿ بى هضْمؼ ٝى وٍْضضه بنًؼه جلًينابىؿّ جلضاكن ىؿو

ُّْ) :تٞنال  ٩ىلنه٥ي   سليل   عله  اهلل يصل)جلله ؿمىل ٩ال :٩ال ًٔٝه جلله ًٌَْْوإَُِّا ااَغثِْْىَِػيْا  (ى يصَّ
َنُهقظدوَناَأْا اَذَ بتَؾنذرَرففاءَٕ ؾََرنانٌََرفـجقم; ََذَ بتتَؾتنذرَــُتََنإَصحايبََرنانٌََوأكا،

 2:.هقظدونَناَرْا ؿَبقتلَأ ؾَذ بَؾنذر،َّٕنتلَرنانٌََبقتلَوأ ؾ،َُهقَظدونَناَرْا ؿ
 علهي   اهلل يصيل )جلًبنْي  ٝى، مبيه ٝى جلمًکؼؿ بى هضْمؼ ٝى بامًاػه ضهميْا وٍْض وؿوى 

َرنتانٌََوأكتا،َُهقظتدونَناَرففاءَیأَْقمرفـجَُضِؿَفتَؾنن،َرففاءَٕ ؾَرفـجقمَأنانٌَ; :٩ال:  سلل 

                                                           
ؿرىٝهنا فتمنة ٥ن   هؾه جل٦ـ٧ هغتل٦نةفْو  ...بيًها جعتال٣فهل جلبيت، وهٜ ؽل٬  ـرٜتا ُي٪ال هًا بأو ٥ـ٧ جلييٞة كؾل٬ . 1

 تٞؼيلها للَضابة وؿرىٝهن ئليهن.٥   يت، ٝل  ٝکل هؼجؿك جلزمهىؿ ٥هي هت٦٪ةمهل جلب
 .457ً  ،3، د جلَضيضيى ٝل  جلمنتؼؿ٫. 2
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َبقتتلَأ تؾَذ تبَؾتنذر،َُّٕنتلَأنانٌََبقتلَوأ ؾ،َهقظدونَناَأصحايبَیَرَُْؿبْضُتََؾنذر،َٕصحايب

 .:ُهقَظدُونَََناَُأّنتلَیَأْ
،َرففتاءَٕ تؾَأنانَرفـجقم: عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل ٩ال;: ٩ال السم(  )عله ٝلي وٝى

َذ تبَبقتتلَأ تؾَذ بَؾنذر،َرٕرضَٕ ؾَأنانَبقتلَوأ ؾ،َرففاءَأ ؾَذ بَرفـجقمَذ بتَإذر

 1:.رٕرضَأ ؾ
علهي  سآلي     اهلل )صيلي جللنه ؿمنىل ٩نال :٩ال ًٔٝهما ٕؿّ  جلله ٝباك جبى ٝى: و٥ي ؿوجية

َؾتنذرَرٓختتال َنتـَُّٕنتتلَأنتانَبقتتلَوأ تؾَرفغترق،َنـَرٕرضَٕ ؾَأنانَرفـجقم; :سلل  

 2:.إبؾقسَحز َؾصارورَرختؾػقرَعر رفَنـَؿبقؾةَخافػتفا
 جاهتنؼج  بهنا ي٪نٜجلتي  وهي جلنما  بًزىم ىبههن; :ىـس جلضؼيج٥ي  ٩ال جلمًاوّ

 هنى جفهناو وبهنن جا٩تنؼج  بهنن ٥کنؾل٬ وجلخابتنا  وجلنياؿج  وجل٢ىجؿب جلٖىجلٜ وهي
 وهنن بٞنؼه هنى هًهارنهٝلن   ٦نهعلْ  هنى هًنا بيتنه مهل: جلتـهؾّ جلضکين ٩ال ،جلهال٫

 3.:جفبؼجل وهن ؼي٪ىوجلَ
َرفغترق،َنتـَرٕرضَٕ ؾَأنانَرفـجقم; صؼيج مصمؼ معـد وكؾج: جإلهام جلم٪بلي و٩ال

َ:ؿتالَ«إبؾتقسَحتز َؾصتارورَرختؾػتقرَؿبقؾةَخافػتفاَؾنذرَرٓختال َنـَّٕنتلَأنانَبقتلَوأ ؾ

 4.بؿررْبَرّٕنةَإمجاعَأدّفةَنـَىأؿقَرفدفقؾَ ذرأّنََظؾؿَأكصػَونـ
ٌْ  ئْو  ـْ جل جلً ـجُ ٍنْض ٝلن   ن٣ للضؼيج ا يمکى تٞميمه مض رمينٜ ٝلن   نته ج٥تن

 صىُ جلًبي يىم جل٪ياهة.يمًٜ هى جلَضابة، ٦٥يهن هى 

                                                           
 .671ً  ،2، د صًبل بى مصمؼ ،جلَضابة ٥ْاتل. 1
 .75، ً 4دو 149ً  ،3، د جلمنتؼؿ٫، وٍضضه. 2
 .386، ً 6، د جل٢َيـ جلزاهٜ ىـس جل٪ؼيـ ٥يِ. 3

ـجُ ػوو >156 و 155، ٍنٌ 1، د جآلهنل ب٢ية ىـس جلناتل ئرابة ،كتابه٥   جلًَٞايي يـجفه ًٝه وي٪له. 4  همنا ٝلينه هًنه جٝتن
 .جاصتزاد به٥   له هىج٥٪ته يًٞي
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َأكتا;: علهي  سليل     اهلل )صيلي جلًبني ٩نال: جلله ٝبؼ ٩ال: ٩ال وجتل، مبي ٝى جلبغاؿّ معـد

ـََّرحلقض،ظذََؾرضؽؿ َ:ؾتلؿقلَدوي،َقررختؾجتَٕكتاوهلؿَأ قهتَإذرحّتیََنـؽؿَرجالإػََفرؾع

 1:بعدك!َأحدثقرَناَْدريَٓ:َؾقؼقلَأصحايب!َر َأي
 هة؟ٖٖمهًة لألُ هن ٥هل هإا  جلؾيى ينا٩ىو للًاؿ 

                                                           
ثًْ}: تٞال  ٩ىله٥   را  ها جل٦تى، . كتاب1 َْخاصَّ ًْ ُِْس ٌِ ٔاْ ٍُ َْظيَ ََ ِي ْاَُّّ ًَِثْالْحُِ يَ َّ ٔاْفِْخ ُل  .87، ً 8، د {َوْاتَّ
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 الحىض حديث

ـج  ؿوجه هتننىجتـ صنؼيجهننى  جلضننىُ صنؼيج ـْ  ٝبننؼ جبننى ٩نال جلَننضابة، ٝينن : جلبنن
ـة سلل   عله  اهلل )صليصىّه٥ي  جفصاػيج; ـة حابتة ٍضيضة هتىجت  بنالضىُ وجإليمناو ،كخين

ـجؿوجإل وجرب جلمنلميى ٝلما  رماٝة ًٝؼ  1.:افم جلزماٝة ًٝؼ به ٩
ِٓ وحي٨ِ بافػْلة جلضؼيج لهؾج ة، يٞتمؼ ٝليها جلنل٦يةجلتي  جؿتبا ٍْ  مْيه بل٠ صنْؼ جلتنىجتـ، عا

ؿػ   هنى لؾج ٥ناْو هنؾج جلضنؼيج، آصاػ، كايت معباؿ ماب٪ا   جمتٞـًّاهاجلتي  جفصاػيج وتل٬
ٌْ جلتي  جلـوجيا  بِٞ هًا ومًىؿػ بضخًاها،جلتي  جفػْلة تل٬كْل ٝل   ئّا٥ي ورىػ ٝل   تً

 يًٚنـ حن جلًبي، بٞؼ جإلصؼجث مو جاؿتؼجػ بنبب جلضىُ، ٝى جلؾيى ُيؾجػوو بِٞ جلَضابة
ـجتى هى جلـوجيا  لهؾه  ميَنلجلتني  يزنةوجلًت بهنا، جلمضيٖنة ي٦ل مل٦اٙها و ٝى ٕـي٨ جل٪

 .مػْلة هى ٩ؼهىه هاكْل  إلبٖال وصؼها تک٦ي ئليها جل٪اؿب

 لفاظ الحديثأ

 ّهتيأ أّهتي
نٓى  مصمنؼ ىؿو صيج: مْهتي مْهتي;: هًها ٝؼيؼة بَي٠ جلضؼيج را  اّتَينةَ  َٝ : ٩َاَلنٓت  َٝ
ُت  ٓٞ هّ  َؿُمىَل  َمّم َ;: َيُ٪ىُل  عله  سلل   اهلل )صليجللَّ ـَََْأْكَتظِترََُْقضَِرحَلتظذََإِيِّ ،َِنتـُْؽؿََْظتعَ ََهتِرُدهَََُنت

                                                           
 .291ً  ،2، د هيؼجلتم. 1
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َـ  َُدوِيََِرَجاٌلَََؾَؾُقَؼط َع َـ ، َََها:ََؾََلَُؿقَف تِلََر ِّ تِل!َُأن  َـ َُأن  ََإِك َؽَ:َيِلَََؾَؾُقَؼاَف ََنتاََبْعَدَك!ََظِؿُؾقرََناََْْدِريََٓ

 1:.َأْظَؼاهِبِؿظذَََهْرِجُعقنََََزرُفقر
 ٥ي  وليل هؾج جلل٦٘ هىؿػ بضخًا لىؿوػه

ُ
 ة.هْ جف

 هًكن سجال

َأكتا;: علهي  سليل     اهلل )صيلي جلًبني ٩نال: جلله ٝبؼ ٩ال: ٩ال وجتل، مبي ٝى جلبغاؿّ معـد

ـََّرحلقض،ظذََؾرضؽؿ :َؾتلؿقلَدوي،َرختؾجتقرَٕكتاوهلؿَأ قهتَإذرحّتیََنـؽؿَرجاٌلََإيلََّفرؾع

«بعدك!َأحدثقرَناَْدريَٓ:َؾقؼقلَأصحايب!َرّ ََأي
2 

 أصحابي هى أياعا  

َحتؼتونَإكؽتؿ ٩ال: لل  آل  سعله  س اهلل )صليجلًبي ٝى عهمما  اهلل )رض ٝباك جبى ٝى ىُؿو

ـم: حن >ؽرَٓظررةَحػاة َِّا) ٩ َْوْغداًَْغيَْيِاْإَُِّاُْن ََِّْخيٍْقُُِْػيُدهُ وَّ
َ
ُاْأ
ْ
َنتـَوأول; (فااِغيِْيََْْنٍاْةََدأ

َأصتحايبَؾتلؿقل:َال،رفشتَذر َهبتؿَهمختذَأصحايبَنـَأكاشاًََوإنََّإبرر قؿ،َرفؼقانةَهقمَكتهؽف

 ،رفصتافحَرفعبتدَؿتالَـاَؾلؿقلَؾارؿتفؿ،َنـذَأظؼاهبؿظذََنرّْدهـَهزرفقرَملَرّمؿَؾقؼال:َأصحايب!
(ًْْ ِٓ ُجْذِي ٌْ ِٓيداًٌْاُْد َْش ًْ ِٓ ُِْجَْغيَْي  3.رحلؽقؿَؿقففإػََ(َوُْن

 صاحبًي ىهّم 

َرأهتتفؿَإذرحّتتیََاحبـلصَممـَرجالَرحلقضَظعَ َفردن;: عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي ٩ال

:َدويَرختؾجقرَإيّل،َورؾعقر ـّ َنتاَيْتدرََٓإّكتؽَيل:َؾقؼتالَأصتقحايب!َأصقحايبَرّ ََأيَؾَلؿقف

 4:.بعدكَأحدثقر
                                                           

 .388، ً 41، د مصمؼ هنًؼ. 1
ثًْ): تٞال  ٩ىله٥   را  ها جل٦تى، كتاب. 2 َْخاصَّ ًْ ُِْس ٌِ ٔاْ ٍُ َْظيَ ََ ِي ْاَُّّ ًَِثْالْحُِ يَ َّ ٔاْفِْخ ُل  .87، ً 8، د (َوْاتَّ
 .112ً  ،4، د جلبغاؿّ ٍضيش .3
 .71 و 72، ً 7، د هنلن ٍضيش. 4



حديث احلوض   020 

 86.2.3تاريخ  84028شاخه ،: شريفيمجري ،گيري غلط 8پرينت

 هًكن طائفت

ـة مبي ٝىُؿوّ  َأذودَوأكتاَرحلتقضَُأّنتلَظعََّْرد; :عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل ٩ال: هـي

َفؽتؿَكعتؿ،; :٩نال ؟متٞـ٥ًا جلله يبي يا :٩الىج ،:إبؾفَظـَرفرجؾَإبؾَرفرجؾَهذودَـاَظـفَرفـاس

َنتـؽؿَضائػتةَلظـّتَوفقصتدنَ َرفقضقءَآثارَنـَحمّجؾغَؽّررًََظعََّْردونَؽرـؿ،َحدَٕفقفتَشقا

َأحتدثقرَنتاَيْتدرَو تؾَؾقؼقل:َنؾؽَؾقجقبـلَأصحايب!َنـَ مٓءَرّ ََهاَؾلؿقل:َهصؾقن،َؾال

 1:.بعدك؟!

 عشفتهن إرا حتى

ـة مبي ٝى جلبغاؿّ ىؿو َؾتنذرَؿتائؿَركتاَبقـتا;٩ىلنه:  لل  آل  سعله  س اهلل )صليجلًبي ٝى هـي

َورهلل8َرفـتارإػََؿتال:َأهـ؟َؾؼؾت:َ ؾّؿ،َؾؼال:َوبقـفؿَبقـلَنـَرجؾَخرجَظرؾتفؿَإذرحتیََزنرة

َظترؾتفؿَإذرحتتیََزنرةَإذرَثؿَرفؼفؼري.َأدبار ؿظذََبعدكَررّْدورَإّمؿَؿال:َصلمؿ؟!َوناَؿؾت:

َؿتال:َصتلمؿ؟!َناَؿؾت:َورهلل،َرفـارإػََؿال:َأهـ؟َؿؾت:َ ؾّؿ،َؾؼال:َوبقـفؿَبقـلَنـَجؾرَخرج

 2:.رفـعؿَمهؾَنثؾَإَٓنـفؿَخيؾصَأررهَؾالَرفؼفؼري،َأدبار ؿظذََبعدكَررْدّورَإّمؿ

 ألُاها   ألياصعى

َظتذَؾترضؽؿَأكتا;: علهي  سليل     اهلل )صليجلله ؿمىل ٩ال: ٩ال جلله، ٝبؼ ٝى هنلن ومعـد

ـََّرحلقض ـََّثؿَأؿقرناًََوٕكازظ َؾقؼتالَأصحايب،َرّ ََها:َؾلؿقلَظؾقفؿ،َٕؽؾب ََٓإّكتؽ:َأصتحايب!

 3:.بعدكَأحدثقرَناَْدري
َنترََّنتـَرحلتقضظتذََؾرضؽؿَإّيَ; :عله  سلل   اهلل )صليجلًبي ٩ال ٩ال: مٞؼ بى مهل ٝى

 ،:وبقتـفؿَبقـتلَحيتالَؿثتَوهعرؾقيَأظرؾفؿَأؿقرمَظعَفردنََّربدًر،َهظؿلَملَرش َونـَرش َظع
                                                           

 .152ً  ،1، د هنلن ٍضيش. 1
 .جلضى٥ُ   باب جلـ٩ا٧، تابك. 2
ـػو و٦ٍاته ٔوملن وآله ٝليه جلله ٍل ٕيبيًا صىُ جحبا  باب جل٦ْاتل، كتاب. 3  .68، ً 7، د م٩ىجم ٝلْي  لي
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 ٥٪لنت: منهل؟ٖ هنى منمٞت هکؾج ٥٪ال: ٝياه، مبي بى جلًٞماو ٥نمًٞي صافم: مبى ٩ال
نيٖ ئْيهنن ٥نأ٩ىل; ٥يهنا: يقينؼ وهى لنمٞته جلغؼؿّ مٞيؼ مبيٝل   جىهؼ ٥٪ال: يٞن، ًْ  :ه

 1:.بٞؼّ ١ْيـ لمى مض٪ا   مض٪ا   ٥أ٩ىل: بٞؼ٫، مصؼحىج ها تؼؿّ ا ئْي٬ ٥ي٪ال:

 صهشا   بكن جيء...  الًاط هاأيّ 
 عله  سليل    اهلل )صليجلًبي ممٞت هاميْ  تضْؼث ملمة مم كايت: ٩ال، ؿج٥ٜ بىٝبؼجلله  ٝى

: ٩النت، ؿممني ل٦ني: لماىنٖتها ٥٪النت:. رفـتاسَأيتا: ;تمتينٔ وهي جلمًبـٝل   ي٪ىل
، ؿممها ٥ل٦ْت جلًاك؟ٖ هى مولنًا، ويض٬;: ٩لت:. رفـاسَأيا: ;ي٪ىل ئْيما ٥ؼيت٬: ٥٪الت

ـتها٥ي  اهتو٩ ،َزنتررًََبؽتؿَجتلء،َرحلتقضظتذََأكتاَبقتـا،َرفـاسَأيا;: ي٪ىل ٥نمٞته، صز

َؿتدَإّمتؿ:َؾؼتال،َبعتديَنتـَنـادٍََؾـادري،َرفطرهؼإػََ ؾّؿقرَأٓ:َؾـادهتؽؿ،َرفطرقَبؽؿَؾتػّرؿت

 2:.شحؼاًََأٓ،َشحؼاًََأٓ:َؾؼؾت،َبعدكَقربّدف

 إيمايهن بعذ ألُام ليشتذّو 
: ٩نال جلنؼؿػج ، مبني ٝنى جلبيه٪ني معنـد: ٩نال ،232 ً ،6د ،كخينـ جبى تاؿيظ ي٥
: علهي  سليل     اهلل )صيلي ٩نال :إهامتؿَبعدَأؿقرمَفرْدنَّ;: ت٪ىل ٬يْ م بل٢ًي ،جلله ؿمىل يا:٩لت

 3.«نـفؿَوففتَأجؾ»

 بألُام يؤتى
ظتذََؾترضؽؿَأكتا; :ي٪نىل علهي  سليل     اهلل )صيلي جللنه ؿمنىل ممٞت :٩ال ٝباك جبى ٝى

َنتاَؾقؼتال:َرّ !َأيَؾتلؿقل:َرفشتال،َذر َهبتؿَؾقمختذَبلؿقرمَكوهمَْؾؾح،أَوردَؾؿـَرحلقض،

 4:.أظؼاهبؿظذََهرّْدونَبعدكَزرفقر
                                                           

 .228 و 227ٌ ٍ، 7، د جلبغاؿّ ٍضيش. 1
 .4326س  ،1439، ً 2 جلضىُ ؽكـ باب جلقهؼ، كتاب ،هاره جبى مًى >18، ً 3د ، مصمؼ هنًؼ. 2
 .257، ً 1د ، مصمؼ هنًؼ >423، ً 6 د ،بىةجلً ػاتل. 3
 .169، ً 44 ، دصًبل بى مصمؼ جإلهام هنًؼ. 4
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 فالو بى فالو أيا

 علهي  سليل     اهلل )صيلي جلًبني ممٞت :٩ال مبيه ٝى جلغؼؿّ مٞيؼ مبي بى صمقة ٝىُؿوّ 
َْـػتعََٓعلهي  سليل     هللا )صيلي رهللَرشتقلَرحؿّنَإَهؼقفقنَرجالَبالَنا; :جلمًبـ هؾجٝل   ي٪ىل

َؾتنذرَرحلتقض،ظذََفؽؿَؾرطَرفـاسَأياَوإّيََورٔخرة،َرفدكقايفََنقصقفةَرمحلّنَإَورهللَبذَؿقنف،

َأنتا»َهلتؿ:َؿتالَ،«ؾتالنَبـَؾالنَأكاَأخقه:َوؿالَؾالن،َبـَؾالنَأكاَرهللَرشقلَهاَرجؾ:َؿالَجئتؿ

 1:.ىرفؼفؼرَوررْددْؿَبعديَأحدثتؿَوفؽـّؽؿَظرؾتف،َؾؼدَرفـفب

 يشايي ال هى أصحابي هى
مو  ع٦نت ٩نؼ مهه يا ٥٪ال: ٝى٣ بى ٝبؼجلـصمى ٝليها ػعل مْيها ٩الت ملمة مم ُؿوّ ٝى

ـة يهلکًي > ٩الت: ٩ـييا   مكخـ ميا هالي، كخ  اهلل )صيلي جللنه ؿمىل ممٞت ٥اْيي ٥أي٨٦ يبً يا هاا 

ـه، ي٥ل٪ ـد٥غ ،:أؾارؿفَأنَبعدَهرريََٓنـَأصحايبَنـّنَإ; ي٪ىل: عله  سلل    ٥زنا  ٝمـ ٥نأعب
ـْ  ولى ا ٥٪الت: ميا؟ٖ هًهن بالله لها: ٥٪ال ٝليها ٥ؼعل ٝمـ  2بٞؼ٫. مصؼج    ّمب

َررّْدورَإّمؿ...َرحلقضَظـَؾقجؾقنَأصحايبَنـَر ط;صؼيج:  موؿػ مو بٞؼ جل٪ـٕبي ٩ال

ـة،  جلمًٞ هؾج٥ي  وجفصاػيج: :يرفؼفؼرَأدبار ؿظذَ  ػيى٥ي  ؼٛجبت مو ـ١يَّ  مو بْؼل ٥مى كخي
 هًنه جلمبتٞنؼيى جلضنىُ ٝنى جلمٖنـوػيى هى ٥هى جلله، به يأؽو ولن جلله يـّاه ا ها جلله

 3جلىرىه. جلمنىػّ

 الحديث احشسّ 

ـهن جلضؼيج مهل هى جلٞلما  ـ٥ْن   جلمًنا٥٪ىو هنبنأيْ  جلًناؿئلن   جلمننا٩يى هإا  و١ي
ـتؼوو هن  جلکبناتـ، مٍضاب مو وجلم ًْ  ٝنى بٞينؼج   ٝلينه ُيننتًؼ ػلينل ػوو هنؾج ؽكنـوجلکن

                                                           
 .جلَضيش ؿرال وؿراله يٞل  مبى ؿوجه: 364، ً 12، د جلقوجتؼ هزم٥ٜ   و٩ال جلهيخمي >18، ً 3 د ،هنًؼ مصمؼ. 1

 .2982 :ؿ٩ن صؼيج ،1222، ً 6، د جلَضيضة جفصاػيج ملنلة >292، ً 6، د مصمؼ هنًؼ. 2

 .168ً  ،4 ، دجل٪ـٕبي ت٦نيـ. 3
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ـجتى جلضؼيج هٖٞيا   .جلم٪َىػ بياو٥ي  ٝليها ُيٞتمؼ مو يزبجلتي  ىجفعـ وجل٪
 جلنؾيى هنن ٩نال: ٩بيَة ٝى جلبغاؿّٝبؼجلله  مبي ٝى ؽكـ جل٦ـبـّ ٩ال: صزـ جبى ٩ال
 و٩نال...  جلک٦نـٝلن   وهناتىج ٩تلنىجصْتن   يًٞي مبىبکـ، ٥٪اتلهن بکـ مبي ٝهؼٝل   جؿتْؼوج

ـتْؼ  لن جلغٖابي: ـجب ر٦اة هى ٩ىم جؿتْؼ  وئْيما مصؼ جلَضابة هى ي ـة ا هْمى جفٝ ٥ي  له يَ
 مو يضتمنل جلتنيى: جبنى و٩نال...  جلمينهىؿيى جلَضابة٥ي  ٩ؼصا   يىرب ا وؽل٬ جلؼيى،
ـتکبي هى مو هًا٥٪يى يکىيىج ـجب ر٦اة هى ٩ىم هن و٩يل جلکباتـ، ه  جامنالم٥ي  ػعلىج جفٝ

ـتْؼوو جلمًا٥٪ىو هن ٩يل وّ:جلًى و٩ال...  وؿهبة ؿ١بة  جلکبناتـ مٍنضاب هن و٩يل...  وجلم
ـهما وجلباري ٝياُ وؿْرش...  جامالمٝل   هاتىج جلؾيى وجلبؼٛ  ؿجوّ ٩بيَنة ٩نال هنا و١ي
 كناو هنى ميْا   ؽل٥٬ي  يؼعل مو يبٞؼ وا...  عله  سلل   اهلل )صليبٞؼه جؿتْؼ  هى مْيهن جلغبـ

 1جلمًا٥٪يى. هى فهًه٥ي 
ـتنؼيى جفصاػينج ٥نـوج يـووكخ وهًا٫ ٥ني جلننيىٕي، : هنإا  وهنى، وجلمًنا٥٪يى بالم

 جلنل٦ييى. هى ٦١يـ ، ورم3ٜجلٖضاوية جلٞ٪يؼة ىـس٥ي  م٦ـ جلضىجلي 2،هنلنٝل   جلؼيباد

 الحديث عمق في

ـتکق هى يابٜ للضؼيج جلناب٨ جلٞلما  ت٦نيـ ئْو  ـتهن٥ي  ٝا٦ٕي ه  هبًني وهى للَضابة، يٚ
 بهنن جلٚنْى  ئصنناوجلضن٨ْ  و جلننًة مهنل هؾهب و: جلًىوّ ٩ال ٥٪ؼ ًهن،بي وجّش ت٦اهنٝل  

 4هتأْولىو. هزتهؼوو مْيهن و ٩تالهن تأويل و، بيًهن ىزـ ْٝما وجإلهنا٫ ن جلَضابة ن  
ؿ كما: جلؾهبي ٩ال و ـْ عيهم    اهلل ي)رضي  ٩تنالهن و، بينًهن ىنزـ همنا كخينـ ٝى جلک٤ْ  ت٪

ـْ  فجل ها و أجمعهن    ئع٦ناؤه، و ٕينه ٥يًب٢ني...  جفرقج  و جلکتب و جويىجلؼو٥ي  ؽل٬ بًا يم
                                                           

 .334 و 333ٌ ٍ، 11، د جلباؿّ ٥تش. 1
 .34 و 33 ٌ، 2ٍ د. 2

3.  ً781. 

 .222و  219، ٌٍ 18 د هنلن، ٍضيش ىـس جلًىوّ ٝل . 4



حديث احلوض   024 

 86.2.3تاريخ  84028شاخه ،: شريفيمجري ،گيري غلط 8پرينت

ني و جلَنضابة صنبٝل   تتى٥ْـ و جل٪لىب لت٦َىج ئٝؼجهه بل ّْ  ؽلن٬ كتمناو و ٝنًهن جلتـ
 1جلٞلما . آصاػ و جلٞاهة ٝى هتْٞيى

 ُتننا٧ هزمىٝا ئل   يييـ عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبيمْو  جلمت٪ْؼهة جلًَى٥ًي  يالص٘
 جلًَنىًْو ئ ئؽ مل٦اٙنه، ٥نال بنْؼهى ػؿجمنة مكخنـ ي٦هن جلضؼيجوصت   ٍضابه،م هى جلًاؿئل  

ٌْ  ىىجهؼ ا بْؼ هى ػؿجمة كما بْٞها، ت٦ْنـ مو يمکى  .مي٦نهن وجلَضابة جلًبي م٩ىجل هى جلً
 :  جلتالية جلَي٠ عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي جمتٞمل ل٪ؼ

ـَّ; ًْ  عٖاب وهى، :نـؽؿَرجالَإيلَفرؾع  جبنى وكناو ،صىلنه جلضاّـيى للَضابة عا
 بٞنؼ مصنؼحىج هننفيْ  جلًناؿ بْٞهن هَيـ كاو و٩ؼ. يبؼو كما بيًهن جلضؼيج ؿجوّ هنٞىػ

 .  عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي
ـَّ; ـََّثؿَأؿقرناًََوٕكازظ  وهنى م٩نىجم ل٦ن٘ هًا ؽكـ ،:أصحايب!َرّ ََها:َؾلؿقلَظؾقفؿ،َٕؽؾب
ـتهنٝل   ػليل ـهن حن،كخ  . مٍضابه بأيهن ٥ن
 ٖكخـ ى٬ْ  بال وجف٩ىجم م٩ىجم، ل٦٘ وؿػ ميْا   وهًا :.إهامؿَبعدَأؿقرمَفرْدنَّ;
 جلل٦ن٘ وهزني  :أظؼتاهبؿظتذََهرْدونَبعدكَزرفقرَنا;و :َأْظَؼاهِبِؿَْظذَََهْرِجُعقنََََزرُفقرََنا;

ـجؿيةٝل   يؼْل  بهؾه جلَي٢ة ة جلـرىٛ وهنى ا جلًبي، وٕىل هْؼ  بٞؼجلض٨ْ  ٝى جلـرىٛ جمتم
ـتْؼ يتً  ٖاص٪ا  تاب جآلعـوو  يى، جلؾيى تن ٩تل ٩نن هًهن وامب هٜ صال جلم

 :.ؾارؿتفؿَنـذَأظؼاهبؿظذََنرْدهـَهزرفقرَمل; هنفيْ  :أصحايبَنـَأكاشاًَ;
ـةٝل   يؼل :صاحبـلَممـ;  ،علهي  سآلي  سليل      اهلل )صيلي للًبني هنإا  هَاصبة وػوجم كخ

ـتؼوو ـجب هى وجلم ـة ئا جلًبي يـوج لن جفٝ  جلى٥نىػ ٩نؼهت صنيى ٩نؼم ٥بْٞنهن ٩ليلنة، ٥ت
 جلمَناصبة ٥ٞنل ٝليهن يًٖب٨ ا وهإا  جلىػجٛ، ةصْز ٥ي  جلًبي ىؿم وبْٞهن جلًبيٝل  
ـة جلمالفهة تنتتبٜجلتي   جلله. ؿمىل بنيؼهن جاصتکا٫ وكخ
ـج٧ لضٚة هًؾ ميهن جؿتؼوجٝل   وهؾج جل٪ىل ٥يه ػالة :ؾارؿتفؿَنـذ;  ٖلهن جلًبي ٥

                                                           
 .93و  92، ٌٍ 12د  ،جلًبال  مٝالم ميـ. 1
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 ئؽ بهنن، جل٪ىينة جلًبني هٞـ٥نةٝلن   ينؼْل  :ظترؾتفؿَإذرحتتیَ; مو :ؾتالنَبتـَؾالنَأكا;
 :.رفؼفؼريَوررْددْؿَبعديَأحدثتؿَوفؽـّؽؿَظرؾتف،َؾؼدَرفـفبَأنا; :يزيبهن

َِاًثْالْ): تٞال  ٩ىله٥ي  را  ها ًٝىجو تضت جلبغاؿّ موؿػه ٩ؼ :نـؽؿَرجال; ٔاْفِْخ ُلا َوْاتَّ
ْ ًْ ُِْس ٌِ ٔاْ ٍُ َْظيَ ََ ي ِ ْاَُّّ ثًْحُِ يَ َّ ـج   جلضؼيج رٞل وكأْيه (َخاصَّ  جآلينة وهنؾه جلکـيمة، لآلية ه٦ن

ـجب ػوو جلًبي صىل كايىج جلؾيى جلَضابة تغإب ىج بل جل٪باتل، وو٥ىػ جفٝ َْ  مْيهناٝل   ي
 1.بؼؿ مهل٥ي  يقلت

 علهي  سليل     اهلل )صليجلله ؿمىل هٜ هتىج٥ـوو ويضى جآلية هؾه يقلت :جلٞىجم بى جلقبيـ ٩ال
ثًَْوْاتَُّلٔ) َْخاصَّ ًْ ُِْس ٌِ ٔاْ ٍُ َْظيَ ََ ي ِ ْاَُّّ ًَِثْالْحُِ يَ َّ  يينٞـ وها ؟ٖجل٦تًة هؾه ها ي٪ىل ٥زٞلًا (اْفِْخ
 2.و٩ٞت صيج ت٪ٜ هايْ م

ـج  لهنا جاؿتؼجػ صؼيجو جٝتباؿه مْو  ًٝىجيا   جلکـيمة لآلية جلبغاؿّ رٞل ئو  يًٞني ،ه٦ْنن
   ٖجآلية ٥يهن يقلت جلؾيىٝل   يؼْل  جلضىُصؼيج مْو 

 الكبائش بأهل تفغيشٌ يمط

ٌْ فْو  جلکباتـ بأهل جلضؼيج ت٦نيـ يمکى ا ٩نؼ  ي٦نه وجلضؼيج للَضابة، هىره جلً
 مْينه ٍنْش  ولنى جلًبي، بٞؼ وجلتبؼيل وجإلصؼجث جاؿتؼجػ وهي جلضىُ ٝى ؽوػهن ؽكـ ٝلة

 :ررْدورَإّمؿ;: ي٪ال مو ا جلکباتـ، جؿتکبىج ئْيهن: للًبي رىجبهن لکاو ٥يهن
٩نال:  علهي  سليل     اهلل )صليجلله ؿمىلمْو  هال٬ بى ميل ٝى ؿوّ ها جلت٦نيـ هؾج ويً٪ِ

 3:.أنتلَنـَرفؽبائرَٕ ؾَصػاظتل;
ٓ   ٩َٓؼ  َكَما: تيمية جبى و٩ال ـَ هُ  َتَىجَت ًٓ ةّ  َمَصاّػيُج  َٝ َٝ ٦َا ٥ني  علهي  سليل     اهلل )صيلي ٩َٓىّلهّ  ّهٓخَل  جليَّ

                                                           
ـها ؽكـ، 288، ً 9، د جلبياو راهٜ. 1  مبني جبنى ت٦ننيـ >3، ً 13، د جلبناؿّ ٥نتش >ٕٞنى ػوو جلٖبنـّ ٝنى صزـ جبى ت٦ني

ـجفّ صاتن  .1682، ً 5، د جل

 .167، ً 1، د مصمؼ هنًؼ، جلَضيش ؿرال مصؼهما ؿرال بامًاػيى مصمؼ ؿوجه: 27، ً 7 د جلقوجتؼ هزم٥ٜ   جلهيخمي . ٩ال2
 .213، ً 3د ، مصمؼ هنًؼ. 3
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ّضيّش  جٓلَضّؼيّج  ََّ َْ ؾَََِصَػاَظتِل;: جل ـََْْفَؽَبائِرَِرَِٕ تِلَِن  1:.ُأن 
 مهنل هنى كنايىج ولنى. :هلتؿَشتحؼاَشحؼا;: ص٪هن٥ي  ٩ال عله  سآل  سلل   اهلل )صلي٥الًبي

 ٖبالي٦اٝة؟ ٝليهن بغل ن صاىاه ن ميه مم جلي٦اٝة، صؼيج  هى ه٪تْ كما لهن لي٦ٜ جلکباتـ

   بالمًافميى تفغيشٌ يمط
ـتْؼ  ا جلمًا٨٥ ، يإهى لن فْيه ي ـياه لنىوصتن   جلضنؼيج، ٝلينه ًٖبن٨ي ٥نال مٍنال   ٥ْنن
 لًنا ينؾكـ يکناػ ا جلتناؿيظْو ئ جلًبي؟ بٞؼ مصؼحىهجلؾّ  وها هإا ؟ هن ٥مى بالمًا٥٪يى،

ـْ  جليىم جلمًا٥٪يىْو ئ; :صؾي٦ة تَـيش هى بالـ١ن ًٝهن، جلم٪ام هؾج٥ي  ىيثا   ٝلن   هًهن ى
 :.يزهـوو وجليىم ووـْ ين يىهثٍؾ  كايىج عله  سلل   اهلل )صليجلًبي ٝهؼ

 هنى ما٥ايْ  جليىم ا٥أهْ  ،عله  سلل   اهلل )صليجلًبي ٝهؼٝل   جل٦ًا٧ كاو مائي  ;: ٩ال ميْا   وًٝه
 2:.جايماو بٞؼ جلک٦ـ

 ىن٬ْ  ا جلًبي؟ بٞؼ جلک٦ـية جلمًا٥٪يى بأٝمال جلتاؿيظ تَـيش ٝؼم٥ي  جلنبب هى ٥ما
ـجت كي٤ ٝى ١اتب جلىصي ئؽ ،جلًبي و٥اة بٞؼ ىم٩ى هنميْ ٥ي   .هنهإجه

ـج  ، م٩نىجم; بل٦نن٘ رننا   جلضننؼيج ؿوجيننا  بٞنِ ـتهن،ٝلنن   ػليننل وهننؾج :فهنن  كخنن
 .جلمَاػؿ بِٞ صنب ة٩لْ  كايىج وجلمًا٥٪ىو

َرتظشتَرثـاَأصحايبيفَ» :٩المْيه  لل  آل  سعله  س اهلل )صليجلًبي ٝى ٍضيضه٥ي  هنلن ىؿو

 3.«رخلقاطَّشؿيفََرجلؿؾَهؾجحتیََرجلـةَهدخؾقنََٓثاكقةَؾقفؿَنـاؾؼاًَ
 ٖٖجلًاؿ؟ئل   وينا٩ىو جلًبي ًٝاهن جلؾيى جف٩ىجم هن جلخمايية هإا  ٥هل
 هنىٝلن   ؿػ   :إهامتؿَبعتد; ول٦٘ ،:إهامؿَبعدَأؿقرمَفرّْدن; بَي٢ة جلضؼيج وؿػ ل٪ؼ

ـجب بالمًا٥٪يى جلضؼيج ٥ْنـ ـتنؼيى، وبنافٝ  جإليمناو، ٕٞنن ينؾ٧ لنن ئْو جلمًنا٨٥ ئؽ جلم
                                                           

 .522ً  ،7، د جل٦تاوى هزمىٝة. 1

 .122، ً 8 ، دجلبغاؿّ ٍضيش. 2
 .122، ً 8، د هنلن ٍضيش. 3
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ـتؼوو ْ) هإهًيى كايىج اه جلٞـب ٩باتل هى وجلم
َ
ٔاْكاىَِجْاأْل ُ ْكُٔل َْ ٔاَْوْىِس ُِ ٌِ ْحُْؤ ًْ َ َِّاْكُْوْل ٌَ ْغراُبْآ

ْشيَْ
َ
اْيَْدُخِوْاإلِْأ ٍَّ َ ِاَْوْل ًٍْْْ  1.(يٍاُنْيِفْكُئُبُِس

 ٌْ  ٖهإهًيى م٩ىجم جؿتؼجػ٥ي  ٍـيش ٥الً

 يىبالمشتذّ  تفغيشٌ يمط

كخـ ئْو  ـتْؼ  م ٥ني  هينام جبنى ٩نال ،آل  سلل  عله  س اهلل )صليجلًبي ٝهؼ٥ي  وججؿتْؼ ٩ؼ  يىجلم
 ورناؤوه علهي  سليل     اهلل )صليجلله ؿمىل ٝى جيَـ٥ىج حن; :هنيلمة وفٝيمهن صًي٦ة بًي ٩ىم
ـكت ٩نؼ ئيي: و٩ال، لهن بوتکْؾ  وتًبأ جلله ٝؼْو  جؿتْؼ  جليماهةئل   جيتهىج ٥لما، مٖٝاه بما  مىن

 يينهؼ ؽلن٬ هنٜ وهنى، جلَنالة ٝنًهن ووّٜ، وجلقيا جلغمـ لهن ومصْل ...  هٞه هـجف٥ي 
 2.:ؽل٬ٝل   صًي٦ة هٞه ٥أ٦ٍ٪ت، يبي هبأيْ  عله  سلل   اهلل )صليجلله لـمىل
 و٩ُتنل ي٪ناتلهن هنى لهن٥بٞج  جلًبي صياة٥ي  جؿتؼوج ٥کؾل٬ و٩ىهه جلًٞني جفمىػ مها
 3.جلًٞني جفمىػ
ـة مبا ممٜ هيْ م همام ٝى جلبغاؿّ ىؿو  اهلل )صيلي جللنه ؿمنىل ٩نال :ي٪ىل اهلل عه   )رضيهـي

َظتعََّؾؽتزرَذ تبَنتـَشتقرررنَلـّػتيفََؾقضعَرٕرضَبخزرئـَقتْأََُكائؿ،َركاَبقـا;: عله  سلل  

َصتـعاءَصتاحبَبقتـفاَأكتاَرفؾتذهـَرفؽتّذربغَتفاؾتلّوفَؾتذ باَؾـػختتفاَركػخفا،َأنَإيلََّلؾُلوح

 4:.رفقانةَوصاحب
 ٕليضنة كناو و٩نؼ :يـكخ جبى ٩ال جلًبي، صياة٥ي  جؿتْؼ  و٩ؼ ،جفمؼّ ٕليضة جؿتْؼ  ىوهْم 
 5.عله  سلل   اهلل )صليجلًبي صياة٥ي  جؿتْؼ  جفمؼّ

                                                           
ـج : . 1  .14جلضز

ـة جبى هيام. 2  .999، ً 4، د مي

 .635، ً 1 د ،صزـ ابى، جإلٍابة. 3

 .119، ً 5 ، دجلبغاؿّ ٍضيش. 4
 .352، ً 6، د وجلًهاية جلبؼجية. 5
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  ٝنوجػْ  علهي  سليل     اهلل )صيلي  جلًبني صياة٥ي  ٕليضة جؿتْؼ : ٝناكـ جبى تاؿيظ٥ي  را  و
ـجؿ عله  سلل   اهلل )صليجلًبي ه٥ىْر  جلًبىة  ؽلن٥٬ني  ممنؼ بًنيٝلن   النهْٝم ئل   جففوؿ بى ّ
ـه  1.جؿتْؼ  هىكْل ئل   ٬ؽل٥ي  وبٞج ،بال٪يام ومه

ـه، سآل   عله  اهلل )صليجلًبي وٝلن ْو ئ: جلىؿ٩نايي ٝىين٤ تـرمنة٥ني  صزنـ جبنى ٩ال بغب
ـه بل٢ه لما جفمؼّ ٕليضة ل٪تال جمتًهْه عله  سلل   اهلل )صليجلًبي  2.عب

٥ني  جلَنضيشٝلن   ،جامالمٝل   وها  ٕليضة وتاب: صزـ جبى ٩ال،تاب هيْ ئ وُي٪ال
 3.ٝمـ عال٥ة

ـهن ٝـ٣ و٩ؼ باؿتؼجػهن ن جلضىُ ًٝؼ ن جلًبي يٞلن ا ؽج٥لما بضينج  صياتنه٥ي  هَي
 ٖي٪اتلهن؟ هى لهن بٞج

 جلتميمينة جلضناؿث بًنت منزاس: تـرمتها٥ي  صزـ جبى ٩ال ٥٪ؼ ،لنزاس بالًنبة مها
 ٝناػ  ٩تلنه بٞنؼ حن وتقورته هنيلمة ٍالضت حن ٩ىم وتبٞها جلـػة٥ي  جلًبىة جػٝتجلتي 
 4.هٞاوية عال٥ةئل   وٝاىت لمت٥أم جامالمئل  

 5.جإلعباؿييى ًٝؼ هيهىؿة هإا  ومعباؿ ،تابت ميْا   مزاسمْو  وي٪ل: صزـ جبى ٩ال
ـة بى هال٬ ٩ىمٝل   جلضؼيج صمل يمکى وا ْو ئ ئؽ جلىلينؼ، بى عالؼ ٩تلهن جلؾيى يىي
ـتْؼ  لن هإا   ىنهؼ و٩نؼ هنا، لننبب ػ٥ٞهنا ٝى ٦ىجتى٩ْ  ماوئيْ  جلقكاة ٥ـيْة يًکـوج ولن وجي

 .جلکخيـوو بامالههن
 ا مو جللنه ٝاهنؼ كناو و٩نؼ ٩تناػة، مبنى باإلمالم لمال٬ ىهؼ همى وكاو :جلٖبـّ ٩ال

 ؿجٝنىهن جل٪نىم ١ينىج لمنا هننميْ  يضؼث وكاو بٞؼها، مبؼج   صـبا   جلىليؼ بى عالؼ هٜ ييهؼ
                                                           

 .156، ً 25، د ػهي٨ هؼيًة تاؿيظ. 1
 .619، ً 4، د جإلٍابة. 2

 .455 و 454، ً 6، د جلباؿّ ٥تش. 3
 .198، ً 8، د جإلٍابة. 4

 .455، ً 6، د جلباؿّ ٥تش. 5
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 ،ٖٖمىوجلمننل ويضنى: ٥٪نالىج ٖجلمننلمىو ائيْ : ٥٪لًا: ٩ال جلنالس، جل٪ىم ٥أعؾ جلليل تضت
 ت٪ىلنىو كمنا كًنتن ٥ناو: ٩لًنا هٞکن؟ جلنالس بال ٥ما: ٩الىج هٞکن؟ جلنالس بال ٥ما: ٩لًا

 ٥ْنـب نن عالؼ ن م٩ؼهه حن: ٩ال موئل   ٖٖىجوٍلْ  يًاٍلْ  حن ٥ىّٞىها: ٩ال جلنالس، ٥ْٞىج
 1.مٍضابه و٨ًٝ - هالکا   - ًٝ٪ه

 ًٝنه، بل٢نه بکنالم مؿتنْؼ  ةينىيـ بى هال٬مْو   ٝجػْ  جلىليؼ بى عالؼْو ئ :جلٞمال كًق و٥ي
 وٝبؼجللنه ٩تاػة مبى له وىهؼ لت،بْؼ  وا ـ ١يْ  ها جإلمالمٝل   ميا: و٩ال ؽل٬، هال٬ ٥أيکـ

ـجؿ ومهـ عالؼ ٥٪ؼهه ٝمـ، بى ـمتنه عالنؼ و٩بِ ًٝ٪ه، ٥ْـب جفمؼّ جففوؿ بى ّ  مم جه
 ٥.2تقورها تمين

ـمة ىؿم عالؼج  ْو ئ: صزـ ابى جإلٍابة و٥ي  ٥٪نال جلزمنال،٥ني  ات٪نة٥ وكاينت هال٬ جه
ـمته ؽل٬ بٞؼ هال٬  ٩.3تلتيًي: اه

ـج   ًٝ٪ه ٥ْـب عالؼ ٩ؼهه حن :جلىج٩ؼ٩ّال  ـمة تقود جلىليؼ بى عالؼْو ئ :٥ي٪ال ،ٍب  بناه
 4.جلٞلن مهل ئرماٛ ؽل٬  وٝل بها، وػعل هال٬
ـتْؼ  لن هميْ ٝل   ويؼْل  :جفحيـ جبى ل٩ا ـم ٩تلت: لغالؼ ٝمـ ٩ىل ،ي  اػة٩تن ومبنى هننلما   جه
ـػْ  ومبىبکـ ىجوٍلْ  يىجؽْ م هنيْ م ييهؼ  ٥هنؾج جلمنال، بينت هنى هالن٬ ػينة ويٖٞني جلننبي ي

 5.تٞال  جلله ٥ـصمهٖٖ هنلن هميْ ٝل   يؼْل  رميٞه
ـْ  ٝبؼ جبى و٩ال ـتنؼج؟ مو هننلما ٩تلنه هنل ٥يه، وجعتل٤ :هال٬ ٝى جلب  وجللنه - ومؿجه ه

 6.عٖأ ٩تله - مٝلن
                                                           

 .359، ً 2 ، دجلتاؿيظ٥   جلکاهل >522، ً 2 ، دجلٖبـّ تاؿيظ. 1

 .132، ً 3، د للمت٪ي جلهًؼّ، كًق جلٞمال. 2
 .634، ً للؾهبي ،جإلمالم تاؿيظ> 337، ً 1د. 3

ـػة كتاب. 4 ـج٧، ٥تىس هى ويبؾة جل  .62، 58، ً جلله صميؼ مؼهض بتهؾيبه جٝتً  جلٞ

 .296 و 295، ً 4، د جل٢ابة ممؼ. 5

 .1362، ً 3د ،جامتيٞاب. 6
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 بأبين٬ ٩تلنتهن منائيْ : عالؼ ٥٪ال، جل٪ىم عالؼ ٩تل ل٪ؼ وجلله: ٝى٣ بى جلـصمى ٝبؼ ٩ال
 بنى جل٦اكنه ٬بْٞمن ٩تلت ٬ولکًْ  بأبي ٩تلت ها: جلـصمى ٝبؼ له ٥٪ال. ٝى٣ ٝبؼ بى ٝى٣

ـة  1.جلم٢ي
: عالنؼ ٝنى ي٪نىل جفيَناؿّ ٩تاػة مبى وكاو: جلضًبلي جلزىفّ ابى جلمًتٚن٥ي  را 

ـجب بيهاػة ومعؾ ٩ىلي تـ٫  2.نجل٢ًات ٥تًتهن جلؾيى جفٝ
 ٥.3أعٖأ لتأْو  هميْ  عالؼ ٝى ٩ال ئؽ مبىبکـ باإلمالملمالک بًي  ييهؼ ىوهْم 

 ينقو  حنن هنلما   جهـ ج   ٩تلت: له ٩ال ،عالؼج   ٝمـ  جلت٪ لما هيْ ئ ئؽ ٝمـ بامالهه وىهؼ
ـمتهٝل    4.بأصزاؿ٫ ٬فؿرمًْ  وجللهٖ جه

 بنىٝبؼجللنه  ،جفيَناؿّ ٩تناػة مبى: كل  هى وىهاػة ي٦نهٝل   بيهاػته هنلن ٥مال٬
 جلىج٩نؼّ،: ميْنا   بامالهه وىهؼ بکـ، مبى جلغٖاب، بى ٝمـ ٝى٣، بى جلـصمى ٝبؼ ٝمـ،
ـْ  ٝبؼ وجبى  ىنـس٥ني  وجل٪ىىنزي تاؿيغنه،٥ني  كخينـ وجبى جل٢ابة ممؼ٥ي  جفحيـ وجبى ،جلب

ـهن جلتزـيؼ،  .و١ي
ـتؼيى هى  تبْ٪  هىْو ئ حن ـتنْؼوو  ٥کين٤ جإلمنالم،ئلن   ؿرنٜ ٩نؼ جلم  هننيکنىو جلم

 جلضىُ؟ٖ بضؼيجو جلمٞيًى
 وكنؾج جامنالمئلن   ٕليضنة وٝاػ :وجلًضل جلملل٥ي  صقم جبى ٝى ي٪ال   صزـ جبى ٩ال
 ؿجرٞنىج ٩ؼ وجلزميٜ وئا جلضىل يضل ٥لن ،جامالمئل   جؿتْؼ  كاو هى ١الب وؿرٜ مزاس

 5.جلضمؼ ولله جامالم ػيى
                                                           

 .61، ً 2، د جليٞ٪ىبي تاؿيظ. 1

 .79، ً 4د. 2

 .15، ً 6، د علکاو جبى، جلقهاو مبًا  وميبا  جفٝياو و٥يا . 3

 .524، ً 2، د جلٖبـّ تاؿيظ. 4

 ابنى هىج٥٪نا 55، ً،:جلمَنابيش هينکاة ىنـس جلم٦ناتيش اة٩نهـ;٥   ؿك٦ىؿّجلمبا هؾج ؽكـ> 244، ً 12، د جلباؿّ ٥تش. 5
 .صقم وجبى صزـ
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 الحديث سثفّص  وشىاهد قسائن

 لالستذاد المشآو شاسةإ

ْ): ل تٞا ٩ال ٌدْإاِلَّ ٍَّ ْىلَعَْْوٌْاُُْمَ ًْ ْوْكُخِاَوْاْجَليَْتاُخ
َ
فَإِْنٌْاَتْأ

َ
ْالرلُشُوْأ ِّ َْرْتيِ َْ ٌِ َرُشٌِّْٔكَْدَْخيَْجْ
َْشيْئاًَْوَْشَيْجزِْ َ ْاَّللَّ ْيََُّضَّ َْ ْفَيَ ِّ َِْليِْبْىلَعَْغِلَتْي َْح َْ ٌَ َْوْ ًْ ْغلاةُِس

َ
ََْْیأ انِِري ْالشَّ ُ    1(اَّللَّ

ًْْ): تٞال  له٩ى ت٦نيـ٥ي  جلٖبـّ ٩ال ْغلاةُِس
َ
ْىلَعْأ ًْ  ػينًکن ٝنى جؿتنؼػتن يًٞي (اْجَليَْتُخ

مو  وبٞنؼ، بنه جايمناو بٞنؼ باللنه ك٦ناؿج   ًٝه وؿرٞتن، ئليه بالؼٝا  هضمؼج   جلله بٞججلؾّ 
ضت ّْ َِْليِْبْ). ؿْبه ًٝؼ هى به را كن ها وص٪ي٪ة، ئليه هضمؼ ػٝاكن ها ٍْضة لکن و َْح َْ ٌَ َوْ
ِّْ ـتؼ وهى: بؾل٬ ييًٞ (ىلَعَْغِلَتْي ـج ويـرٜ ػيًه ٝى هًکن ي  2. ... ئيمايه بٞؼ كا٥

ـه٥ي  كخيـ جبى و٩ال  ٩تنل هنى و٩تنل ُمصنؼ ينىم جلمنلميى هى جيهقم ها جيهقم لْما: ت٦ني
 جلًناك هنى كخينـ ٩لنىب٥ني  ؽلن٬ ٥ى٩نٜ...  ٩تل ٩ؼ هضمؼجْو ئ ما: جلييٖاو ىياػ هًهن،

 ٝنى وتنأعـ ووهنى ّن٤ٞ ٥ضَنل...  ٩تل ٩ؼ عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىلمْو  وجٝت٪ؼوج
َْوٌْاُُْمَْ) تٞال  جلله ميقل ؽل٬ ٦٥ي جل٪تال، ٌدْإاِلَّ ْالرلُشُوٍَّْْ ِّ َْرْتيِ َْ ٌِ  ٩ال حن...  (َرُشٌِّْٔكَْدَْخيَْجْ
ـج   تٞال  ْ) ّن٤ٞ له صَل هىٝل   هًک ًُ ْجُفُصاُس

َ
أىْأ ْٓ َْرُشأٌِّْةٍِااْالَْت ًْ ااْجااَءُز ْفَُُكٍَّ

َ
أ

َْذفَْ ًْ ُت َْوْفَِريلاًَْتْلُخئُنَْاْشَخْهَْبْ ًْ ْبُخ  3.ىجل٪ه٪ـ ؿرٞتن مّ (ِريلاًَْنذَّ
بي و٩ال ْىلَعْ} و٩ىلنه... ٩تنل؟ٖ مو هنا  ئو مٝ٪ابکنٝل   م٥تً٪لبىو:  وجلمًٞ: جل٪ٕـ ًْ اْجَليَْتاُخ
ًْْ ْغلاةُِس

َ
ـه ٩تاػة ٩اله ئيمايکن، بٞؼ ك٦اؿج   جؿتؼػتن وهًٞاه تمخيل {أ ـجػ: و٩يل...  و١ي  بااي٪الب جلم

ـتؼيى ٥ٞل ٥ٞلتن  جلمًٞ: و٩يل هزاف، ا ص٪ي٪ة ٥هى جايهقجم هًا  4.ةؿػْ  تکى لن وئو جلم
                                                           

ـجو: . 1  .144آل ٝم
 .147 ً، 4، د جلبياو راهٜ. 2

 .418، ً 1، د كخيـ جبى ت٦نيـ. 3
 .226، ً 4، د جل٪ـٕبي ت٦نيـ. 4
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، يکنىو مو يمکى وا هى جمتًکاؿّ جآلية٥ي  جامت٦هام  يننبة يننتلقم فْينه جمنتٞالهيا 
ْكخاوْأوٌْااتْأفإن} ٥ٞلتهن ٝليهن وينتًکـ يىْبغهن تٞال  ٥هى وْرل، جلله ْٝق ئل   جلزهل
نة جلى٩ىٛ هتض٪٨ جامت٦هام هى جلًىٛ وهؾج {ًأغلاةسىلعْْاُليتخً ٍْ  بَني٢ة رنا  ومْينه عا

ْ}: ٩ىله يٚيـ وهى ،ٔجي٪لبتنٕ جلماّي ًْ ُت ْاْشَخْهَْبْ ًُ ْجُفُصُس
َ
ٔىْأ ْٓ َْرُشٌِّْٔةٍِاْالَْت ًْ اْجاَءُز ْفَُُكٍَّ

َ
أ

َْوْفَِريلاًَْتْلُخئُنَْ ًْ ْبُخ ْالْیَوَْشَيْجزِْ}: تٞال  و٩ىله 1{َذَفِريلاًَْنذَّ ُ ََْاَّللَّ انِِري  ب٪نا ٝلن   ػليل {شَّ
ـتْؼ، لن هزمىٝة ْ) :تٞنال  ٩نال ٩لنتهن، ٝنى يًبة بالياكـيى ًٝهن وجلتٞبيـ ت َْ ٌِا َوْكَيِياٌوْ

ُهٔرُْ  2.(ِغتاِدَيْالشَّ
َؿتبؾؽؿَنتـَشتــَفتتبعـ»:  لل آل  سس عله  اهلل )صليل٪ىله تأكيؼ هى جاؿتؼجػ هؾج صؼوث ئْو 

َرفقفتقدَرهللَرشتقلَهتاَؿؾـتا:َ،«ففتؾؽتؿقهَضتّبََرحتجَشؾؽقرَفقحتیََبذررعَوذررظاًََبشزَصزرًَ

 3.«ؾؿـ»َؿالَی!ورفـصار
 لال٩تنؼج  تمخينل جلزضنـ وػعنىل وجلٖـين٨ وجلؾؿجٛ جليبـ ٝياُ ٩ال; :صزـ جبى ٩ال

 4.:وؽهه ًٝه جليـٛ  يه هما ىةكْل ٥ي  بهن
 بلهلتن وؽؿجٛ بيبـ هلتبل بيبـ جتباٝا   ٩بلکن هى مًى لتتبْٞى : جلٞيًي جلؼيى بؼؿ و٩ال

، جلک٦نـ٥ني  ا، وجلمٞاٍني جلمغال٦نا ٥ني  لهنن جلمىج٥٪نة ةىنْؼ  ٝى كًاية وهؾج، بؾؿجٛ
 ّني٪ه ةلينْؼ ، جلْنْب  بزضـ: جلتغَيٌ ووره...  :ضّبََجحرَشؾؽقرَفق;: ٩ىله وكؾل٬
ـجت٪هن بناٝهنوجتْ  آحاؿهن ا٩ت٦اتهن هن٥ايْ  ؽل٬ وهٜ، وؿػج ته  هنؾج هخنل٥ني  ػعلنىج لنى ٕن
ـػّ  جلْنني٨  جليهننىػ هننن ،جللننه ؿمننىل يننا: ٩ننالىج يًٞنني، «رفقفتتقد»: ٩ىلننه. لىج٥٪ننىهن جلنن
ـهن ٥منى;:  لل آل  سس عله  اهلل يصل)جلله ؿمىل ٩ال: مّ «ؾؿـ؟َؿال»: ٩ىله. :ٖىوجلًَاؿ ، ١ين

                                                           
ـه: . 1  .87جلب٪

 .13مبأ:  .2

 .144، ً 4، د جلبغاؿّ ٍضيش. 3
 .255، ً 13د ، جلباؿّ ٥تش. 4
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ـجػ ليل: مّ، جإليکاؿ ورهٝل   جمت٦هام وهؾج ـهن جلم  1.:١ي
ـكىو جفولىو كاو ل٪ؼ ـْ  لىوويبنْؼ  وي٢يـوو ٝليها ويً٪لبىو ميبياتهن ةمًْ  يت  هنى  ػبمزن

 جلنناب٪يى كضال جلَضابة ٩بل هى وجلتبؼيل جلت٢ييـ تض٪٨ ٝؼمو جلـمىل، ؽج٫ مو جلًبي هؾج
 :....!َؿبؾؽؿَـانَنـَشــَفتتبعـ;:  سلل  سآل  عله  اهلل )صليل٪ىله ن بالله وجلٞياؽ ن تکؾيب هى

 ىلؿمن صيناة٥ني  ي٪نىل ْي ٝلن كاو :٩ال مْيه عهمما  )رض  اهللٝباك جبى ٝى جلضاكن ىؿو
ًْْ) :ي٪ىل جللهْو ئ;:عله  سلل   اهلل )صليجلله ْغلااةُِس

َ
ْىلَعْأ ًْ ْوْكُخِاَوْاْجَليَْتاُخ

َ
ْفَإِْنٌْاَتْأ

َ
 ا وجللنه (أ

 ٝلينه ٩اتنل هناٝلن   ف٩ناتلْى  ٩تنل مو ها  لثى وجلله جلله هؼجيا ئؽ بٞؼ مٝ٪ابًاٝل   يً٪لب
 2:.؟ٖيهًْ  به مص٨ْ  ٥مى ،ٝلمه ووجؿث ٝمه وجبى ووليه فعىه جيي وجلله مهى صت  

 االستذاد اسهاصاث
ـة ٩بل هکة٥ي  جلَضابة ٩بل هى جاؿتؼجػ بؼم ل٪ؼ  ٩ىلنه ت٦ننيـ٥ني  جلٖبنـّ ٩ال. جلهز

َِاْاىِْلْتيَثَْ} :تٞال  َْْوٌْاَْجَػيْ َِْجَْغيَْيٓااْإاِلَّ َِْليِاُبْىلَعْْاىَِّيُْن َْح َْ ا ٍَّ ْيَتَّتِاُعْالرَُّشأَِِّْم َْ ا ٌَ ْ ًَ ِلَْػيَا
ِّْ ،  اهلل عله  سلل  ليص)جلله ؿمىل وجْتبٜ مملن ٩ؼ كاو همى ؿرال ؽكـ ٥يما ؼجؿتصت   :{َغِلَتْي
ـة يضىلًنا هضمنؼ بنال هنا: و٩الىج، ي٦ا٩هن ؽل٬ مرل هى جلمًا٥٪يى هى كخيـ ومٙهـ ئلن   هن

ـة، ههًا  يَنْلىو وهنن جلمنلميى ئعىجيهن هى  هْ ٥يمى جلمنلمىو و٩ال ههًا؟ٖئل   وه
 3وّاٝت. مالهنومٝ مٝمالًا بٖلت: جلم٪ؼك بيت يضى

 ،ٝ٪بينهٝل   يً٪لب همى جلـمىل يتبٜ هى لًٞلن ئا: لٖٞا  ٩لت: ٩ال، رـيذ جبى وٝى
ـه ينلن هى ليٞلن يبتليهن: ٖٝا  ٥٪ال  ممنلن همنى يامنا  مْو  بل٢ًني: رنـيذ جبنى ٩ال. فه

ـة: ٥٪الىج، ؿرٞىج ـة ههًا ه  4.ههًا وه
                                                           

 .44 و 43ٌ ٍ، 16، د جلبغاؿّ ٍضيش ىـس جل٪اؿّ ٝمؼة. 1
ـجيني ؿوجه >134، ً 9، د جلقوجتنؼ هزمن٥ٜن   جلهيخمني و٩نال >126، ً 3، د جلمنتؼؿ٫. 2 ، 1، د جلکبينـ جلمٞزنن ٥ن  جلٖب

 .جلَضيش ؿرال وؿراله 127ً
 .18و  17، ً 2، د جلٖبـّ ت٦نيـ. 3
 .152 ً، 1، د لليىكايي ٪ؼيـجل ٥تش >19، ً جلمَؼؿ جل٦ًنه. 4
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َْوٌْاَْجَػيَِْاْالرْل) ٩ىله٥ي  ،جلضنى ٝى جلٖبّـوؿوى  َريِْااَكْإاِلَّ
َ
َِّااِسْْْؤيَاْاىَِّيْأ َِاًثْلِي : ٩نال (فِْخ

، بمکنة مٍنبش حنن، جآلينا  هنى مؿجه ها جلله ومؿجه، ٥يه  ٥َلْ  جلم٪ؼك بيتئل   ٝيا  به ممـى
ـهن  مٍنبضت حن ٥يه مهنيت ىأي٬ ها هضمؼ يا: له ٥٪الىج، جلم٪ؼك بيتئل   به ىممـ مْيه ٥أعب

ـيا ٥يًا  1.جامالم ٝى بْٞهن ْؼ جؿتصت   ؽل٬ هى ٥ٞزبىج ؟ٖجلم٪ؼك بيت متيت مْي٬ تغب
َِاْالرْل): تٞال  هل٩ى٥ي  ٩تاػة وٝى َْوٌْاَْجَػيْ َرْيِاَكْإاِلَّ

َ
َِّاِسْْْؤيَاْاىَِّيْأ ًَِثْلِي  جللنه مؿجه: ٩ال (فِْخ

ـه٥ي  وجلٞبـ جآليا  هى  صنيى ئمالههن بٞؼ جؿتْؼوج ياما  مْو  لًا ؽكـ. جلم٪ؼك بيتئل   هني
ـه  اهلل عله  سلل  ليص)جلله ؿمىل صْؼحهن : و٩نالىج، هًه وٝزبىج، له وكؾبىج ؽل٬ ميکـوج، بمني
ـة مـ  مْي٬ تضؼحًا  2.؟ٖوجصؼة ليلة٥ي  ىهـيى هني
ـه٥ي  كخيـ جبى ٩ال  3.جلض٨ْ ٝل   كايىج ها بٞؼ ػيًهن ٝى ؿرٞىج ياما  مْو  وت٪ؼم: ت٦ني

ـة٥ي  ورا  كخـ ٥٪ال وؿرٜ بالًبي ممـّ الْم : جلًبىية جلني  جاهنـ وجللنه هنؾج: جلًناك م
ـج   لتٖـػ جلٞيـْو ئ وجلله، ىجلبيْ  ـة جليامئل   هکة هى ىه ـج   هنؼب  ؽلن٬ م٥ينؾهب، ه٪بلنة وىنه

 4.مملن كاو همى كخيـ ٥اؿتْؼ : ٩ال ٖ؟هکةئل   ويـرٜ وجصؼة ليلة٥ي  هضمؼ
ـه ٝى٥ي  صاتن مبي جبى ىؿو ْ}: تٞنال  ٩ىله٥ي  ميل بى جلـبيٜ ت٦ني

َ
َْكِصاَبْالَّااُسْأ

َ
ْنْأ

ٔا ُك  موؽوج ٥لمنا يغ٦نىج جفهنـمْو  وصننبىج ؿراا   عله  سلل   اهلل )صليجلًبي مهـ كاو: ٩ال {ُحْْتَ
ه،٥ي   5م٩ىجم. هًهن جؿتْؼ  جللَّ

َِّااِسْ} ورنْل  ْٝق  جلله ٩ىل: ٩تيبة جبى ٩ال َِاًثْلِي َرْيِااَكْإاِلَّْفِْخ
َ
ْؤيَااْاىَّاِيْأ َِااْالرل  {َوٌْااَْجَػيْ

ـة  ٩.6ىم به ٥اؿتْؼ  بؾل٬ ٥أعبـ به ممـّ ليلة ؿآه ها بالـؤيا يًٞي آوجل٪ـ٥ي  جلملٞىية وجليز
                                                           

 .138، ً 15، د جلٖبـّ ت٦نيـ. 1

 .139، ً جلمَؼؿ ي٦نه. 2
 .52، ً 3، د كخيـ جبى ت٦نيـ. 3
ـة. 4  .285ً ،12د ،جل٪ـٕبي ت٦نيـ >272، ً 2 ، دهيام جبى مي

 .3231و  3232ٌ ٍ، 9، د صاتن مبي جبى ت٦نيـ. 5
 .222ً جلضؼيج، هغتل٤ تأويل. 6
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 بنى هًناة ٝبنؼ بى جلضاؿث بًي مصؼ جلضاؿحي ٩ميثة جبى  مت :ُمصؼ ١قوة٥ي  جلٖبـّوؿوى 
 ورهنه٥ني  وىنْزه وؿباٝيتنه مي٦نه ٥کننـ بضزنـ عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل  ٥ـه، كًاية

٧، ٥أح٪له ـْ ـةئل   جلزبل ٥ى٧ بْٞهن وجيٖل٨، جلمؼيًة نبْٞه وػعل مٍضابه ًٝه وت٦  جلَغ
 بٞنِ ٥٪نال، ٩تنل ٩نؼ علهي  سليل     اهلل )صيلي جللنه ؿمنىلمْو  جلًاك٥ي  و٥يا...  ٝليها ٥٪اهىج

ـة مٍضاب  مبني هى مهًة لًا ٥يأعؾ مبي بىٝبؼجلله  ئل  ؿمىا لًا ليت: ن جلَضابة هى ن جلَغ
 ٥1ي٪تلىكن. يأتىكن مو ٩بل ٩ىهکن ئل  ٥اؿرٞىج، ٩تل ٩ؼ هضمؼج  ْو ئ، ٩ىم يا م٦ياوٖ

، وجاصبنآ بالَنؼهة تَناب ئْيهنا ئؽ جلْٞي٦ة جل٦ًىك صال هى هؾج  مو  وتتمًن منـيٞا 
ـْ  م٦ياو، مبي ًٝؼ لها ليتىمٔ ُمبي بابى جتَال لها يکىو  و٥اة فهىئل   جلًىٛ هؾج ورىػ وجمتم
ـه ووٍل ْي تى٥ ٥ضيى ،عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل  ابنٝتن ٝليهنا ن وٝاهله کةهئل   عب

ـتؼْوو. مهلها وكاػ هکة وجؿتْزت ٝتاب  ٦نن جمتغ ةنمهي بى اًنجلٞ مبي بى مميؼ بى  2ي
ـه ٝبيؼة مبى وصؼحًي: هيام جبى ٩ال: تاؿيغه٥ي  كخيـ جبى و٩ال  مكخنـمْو  جلٞلنن مهنل هى و١ي

 3ؽل٬. ومؿجػوج مالمجا ٝى بالـرٛى هْمىج عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل ْي تى٥ لْما هکة مهل
ـج كناو جاؿتؼجػمْو  مب٨ هما ْشيتْ   كناو يمنايهنئمْو  ويبنؼو جلَنضابة، ًٝنؼ هيًنا مهن

 مو جلًبنىة، ينىؿ ٥٪ؼجو بٞؼ بمنت٢ـب ٥ليل ٝا٦ٍة، مية بمـوؿكاو يتقٝقٛ  صيج ،ٝا٦ٕيا  
 ٝبنـ كمنا ٥يه، يکى لن ها جلؼيى٥ي  يضؼحىج مو ىجل٪ه٪ـ مػباؿهنٝل   هًهن ؿرٜ هى يـرٜ

 .عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلغل٨ ميؼ ؽل٬ ٝى

 الًبي حياةفي  استذ هى بعط
...  جفمنىػ بنى جػىنْؼ  هنى و٩يل جفمىػ و٩يل جػىْؼ  جممه ،جلليخي ىٞىب بى مبىبکـ ن1
 4.جؿتْؼ  حن مملن كاو

                                                           
 .522، ً 2د ، جلٖبـّ تاؿيظ. 1

 .152، ً جل٦ؼج  مبي ،جلبيـ معباؿ٥   جلمغتَـ >324، ً 2، د جفحيـ جبى، جلتاؿيظ٥   جلکاهل. 2
 .322، ً 5، د وجلًهاية جلبؼجية. 3

 .38، ً 7، د جإلٍابة. 4
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ـجييةئل   جؿتْؼ  حن مملن وي٪ال، جلزْى  ٝبؼ بى جلمل٬ ٝبؼ بى مكيؼؿ ن2  1.جلًَ
 2.صؼمُ  ىهؼ هًا٥٪ا   كاو جل٦ٚـّ، جفيَاؿّ صاؿحة بى ٝمـو بى جلضاؿث بى بييـ ن3
 3.بکـ مبي فهى٥ي  جؿتْؼ  ىهْم  كاوو  مى٧ بًيهى  ،جلمؼلزي يملم بى رًؼب ن4
ـه، و٩ؼ جلنلمي جلضکن بى عميَة ن5  4.جؿتْؼ  همى كاو وميه جلـػة٥ي  جلىج٩ؼّ ؽك
 .عل٤ بى مبية بى ؿبيٞة ن6
 صًي٦نة بًني و٥نؼ٥ي  لل  آل  سعله  س اهلل )صليجلًبيٝل   ٩ؼمن  جلزين بتيؼيؼن  الؿْر  ن7
 5.جلک٦ـٝل   و٩تل جؿتْؼ  هلکًْ  ؿرال   ٝيـ بْٞة وكايىج
 6.بمکة ولض٨ جؿتْؼ  ،مـس مبي بى مٞؼ ن8
ـه مبىٝمـ: ٩ال جلٖاتي، هغيي بى مىيؼ ن9  7.جؿتْؼ  ٥يه وي٪ال بؼؿج   ىهؼ ٥يمى مبىهٞيـ ؽك

 8.جفعًل وجلؼ ىـي٨ ن12
 9.هکةئل   وهـب جإلمالم ٝى جؿتْؼ ، مييل بىٝبؼجلله  ن11
 12.جلکٞبة بأمتاؿ هتٞل٨ وهى ٩تلجلؾّ  عٖل بىٝبؼجلله  ن12
ْٝ  جامالم ٝى جؿتْؼ  هى مول ، وهىجفمىػ كٞب بى ٝبهلة ن13 ٝلن   و٩تنل جلًبنىة  وجػ

 11.سلل  سآل  عله   اهلل )صليجلله ؿمىل ٝهؼ
                                                           

 .198، ً 9 ، دػهي٨ هؼيًة تاؿيظ. 1
 .428، ً 1، د جإلٍابة. 2
 .639، ً جلمَؼؿ ي٦نه. 3
 .292، ً 2، د جلمَؼؿ ي٦نه. 4
 .446، ً جلمَؼؿ ي٦نه. 5
 .333، ً 4، د ػهي٨ هؼيًة تاؿيظ .6
 .192، ً 3، د جإلٍابة. 7
 .319، ً 3د . جإلٍابة8
 .2484، ً 8 د صاتن مبي جبى . ت٦نيـ9

 .159، ً 1، د جإلٍابة .12
 .543، ً 2، د هاكىا جبى، جلکمال . ئكمال11
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 هنى هنارـ هنى هٜ جلضبية مؿُئل   وهارـ مملن ٩ؼ وكاو رضو بى جلله ٝبيؼ ن14
َْ  جؿتْؼ  حن جلمنلميى ـجييةٝل   هًا٫ ٥ما  ـوتً  1.جلًَ

 جإلمنالم ٝنى جؿتنْؼ ، ٍن٪ـ بًني هنى جفوك هى ، وهىجفيَاؿّ مبيـ٧ بى ٕٞمة ن15
 2.هکة بک٦اؿ ولض٨

 3.هٖإية بى ٩يل ن16
ـجتيلي ٍىؿ بىج وي٪ال ،ٍىؿيا بىٝبؼجلله  ن17  4.وجؿتْؼ  مملن هميْ  ي٪ال، جإلم
 يتنب ٥لنن هننٞىػ بنىٝبؼجللنه  ٥امنتتابهجؿتْؼ  حن مملن ٩ؼ كاو،يىجصة بىٝبؼجلله  ن18

ـهٝل   ٥٪تله  5.تهوؿػْ  ك٦
ـج  حالثجؿتْؼ  ن هًنىب ١يـن  يبهاو ن19  6.ه
 .ؿرٜ حنجؿتْؼ  ٩يل، بى جفىٞج ن22

   االستذاد هعًى
: هنيجاؿتنؼجػ، و   هًٞن تىرينه٥ي  جلبيْاوّ جإلهام ٝى ٝباؿة صزـ جبى جلضا٥٘ ي٪ل

ـتْؼ ; ٩ىله ليل َْ  :يىه  مو ويضتمنل ؽلن٬، يضتمنل بنل جإلمالم، ٝى وججؿتْؼ  كىيهن٥ي  ا  ي
ـجػ ـتؼوو جلمإهًيى َٝاة هنميْ  ي  7.بالنيثة جلَالضة جفٝمال لىويبْؼ  جامت٪اهة ٝى جلم

 هنى منائيْ ، جلؼيى ٝى جلـرىٛ جاؿتؼجػ  هًٞ ليل :جلغٖابي ٝى ي٪ال   جلزىفّ جبى و٩ال
 ٥.8يها وجلت٪َيـ جلالفهة جلض٪ى٧ بِٞ ٝى ـجلتأْع 

                                                           
 .218ً، 8، د مٞؼ جبى، جلکبـى . جلٖب٪ا 1
 .182، ً 1، د مليماو بى ه٪اتل يـت٦ن. 2
 .427، ً 21، د ػهي٨ هؼيًة تاؿيظ. 3
 .115، ً 4 ، دجإلٍابة. 4
 .165، ً 5 ، دجلمَؼؿ ي٦نه. 5
 .332، ً 6د مَؼؿ ي٦نه،جل. 6

 .334، ً 11، د جلباؿّ ٥تش. 7

 .357 و 356، ً 2، د جلَضيضيى صؼيج هى جلميکل كي٤. 8
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ـهن وكتب كتبهن٥ي  جاؿتؼجػ مصاػيج ٥نـوج و جإلهاهية ؽهب بِٞ  ولهؾج جلمًٞ  ١ين
ـة ٝى جلَضابة يغـد ا بما ٝلن   جلمنؾكىؿ جلضنؼيج صمل يمکى ا وٝليه جإلمالم، ػجت

ـتْؼ  ـجب هى يىجلم ـتْؼ  امهْ ٖ جإلمالم ٝى ص٪ي٪ة وججؿتْؼ  هنفيْ  جفٝ  جلضنىُ صؼيج٥ي  يىجلم
 وجلٚناهـ >جاؿتنؼجػ  هًٞ :جلم٦ٚـ صنى هضمؼ جلييظ ٩ال، يبؼو كما هزافّ ٥اؿتؼجػهن

 ًٝنؼ كالينهاػتيى مٍنىله بٞنِ بمغال٦ة جلؼيى ٝى جاي٪الب وهى ص٪ي٪يا   ،هًٞييى لهمْو 
 1.جلمهْمة جلؼيى مصکام بِٞ هغال٦ة وهى وهزافيا  . جإلهاهْية ًٝؼ وجإلهاهة جلزميٜ

 يلللتبذ المشآو شاسةإ

ْكَضا): تٞال  ٩ال ن َْ ا ٌَ ْ ًْ ُٓ ِْ ٍِ ْفَ ِّ َْغيَْي َ ُدواْاَّللَّ َْ ٔاٌْاْه ٌَِِِْيْرِجاٌَِّْصَدكُ ْؤ ٍُ ْ ْال ََ َْوْاٌِ ُّ ََْٕنَْتا
ٔاَْتْتِديلًْ ُ ل ْيَنَْخِظُرَْوٌْاْةَدَّ َْ ٌَ ْ ًْ ُٓ ِْ ٌِ)2 

ٝلن   ب٪نىج ٩نؼنن  هننكلْ  ولنيلنن  جلمإهًيى هى ٩نما   هًا٫مْو ئل   ورْل ْٝق  جلله يييـ
بْٞنهن يًتٚنـوو  و، جلًبني صيناة٥ني  او، ٥بْٞهن هاتىج مو جمتيهؼوج٦ًٍ ماه و جلٞهؼ،
 .تبؼيال   يبؼلىج لن وهإا 

ـة وجلزملة ـها جفعي  3.:جلمًا٥٪ىو ١يـ كما ي٢يـوج لن; :بأيهن جلت٦نيـ مهل ٥ن
 4.:لىهبْؼ  وا ي٪ْىه وا جلله ٝهؼ ـوج١يْ  وها مّ;: كخيـ جبى ٩ال

 وؿبمنا ويبنؼلىج، ي٢ينـوج لنن جلمنإهًيى هنى٤ًٍ ئل   ـتيي جلکـيمة جآليةمْو  وجلياهؼ
َوْ}: تٞنال  ٩ىلنه  جلمًٞن لهؾج وييهؼ ٩لتهن،ٝل   ػليال   جلتبٞيْية :هى; جمتغؼجم يکىو

ْإِةْيِْ ًْ ِٓ َ َْغيَْي ْىََلْدَْصدَّ ٔهُْإاِلَّ َتُػ ْفَاتَّ ُّ َِّ ٌِِِْيَْْيُسَْظ ْؤ ٍُ ْ ْال ََ ٌِ  5ٖ{فَِريلاًْ
                                                           

 .82، ً 5، د جلض٨ لًهذ جلَؼ٧ ػاتل. 1
 .23جفصقجب: . 2

 .178، ً 21، د جلٖبـّ ت٦نيـ >3125، ً 9، د صاتن مبي جبى ت٦نيـ. 3

 .483، ً 3، د كخيـ جبى ت٦نيـ. 4
 .22مبأ:. 5
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 وبنؼلىج، ١ينـوج جلًبي مٍضاب بأْو  عله   اهلل )رضاا جفيَاؿّ ٝبؼجلله بى رابـ ىهؼ ل٪ؼ
 ٖهًهن وجصؼج   ئاينتخّى  ولن

ـجو بى يىم٤ جلضاكن ٝى ىؿو ا ٩ال: هه ًْ  ٥٪نال عهمميا   )رض  اهللٝبؼجلله بى رابـ هٜ ك
كن ئؽج رابـ: ـْ  ولنن ي٢ينـوج لنن جلنؾيى  ليل  س عله  اهلل )صليهضمؼ مٍضابئل   تًٚـوج مو م
ا ها ٝمـ، بىبؼجلله ٝ ئل  ٥ايٚـوج يبؼلىج ًْ  ١ٖٖ1ْيـ جا مصؼ ه

 الًبي تحزيشاث

ـة مبي ُؿوّ ٝى َأيتاَتتَشتحرصتقنَإكؽؿ; مْيه ٩ال: لل  آل  سعله  س اهلل )صليجلًبي ٝى هـي

 2:.رفؼقانةَهقمَكدرنةَوشتؽقنَرٓنارةظذََتَرفصحابة
 ؿ، وجلمل٦نتجلًائل   بَاصبها ػّتى هاميْ ٥ي  ى٬ْ  ٥ال جل٪ياهة، يىم يؼجهة هًا٫ كايت ئو

ـة كما يبؼو.جلًبي يىْر مْو  ـة فٍضابه و٥يهن مبى هـي  ه كالهه هباى
علهي    اهلل )صيلي جلًبني مىنـ٣ :٩نالمْينه  اهلل عه   )رضيمماهة ٝى جلبغاؿّ ٍضيش٥ي  ُؿوّ

َختاللَرفػتتـَنقرؿتعَیٕرَإيَ؟یأرَنتاَْترونَ تؾ; :٥٪ال جلمؼيًة إٓام هى مٕنٝل   سلل  

 3>:رفؼطرَـؿقرؿعَبققْؽؿ
ـة٥ي  جل٪ٖـ بمىج٩ٜ وجلتيبيه: ىـصه٥ي  جلًىوّ ال٩ ـة هناميْ  مّ وجلٞمىم جلکخ  وتٞنْن  كخين

ٌْ  ا جلًاك  جلزمنل كى٩ٞنة بينًهن جلزاؿينة جلضنـوبئلن   ئىناؿة وهنؾج ،ٕات٦ة بها تغت
ـة و٦ٍيى  4.ؽل٬ و١يـ عهمما  اهلل )رض جلضنيى وه٪تل ٝخماو وه٪تل وجلض

ٝلن    ٥َلْ  يىها   عـد لل  آل  سعله  س اهلل )صليجلًبيمْو  ٝاهـ بى ٝ٪بة ٝى جلبغاؿّ ىؿو
َصتفقدَوأكتاَفؽتؿَؾترطَإّيَ; :٥٪نال ،جلمًبنـئلن   جيَنـ٣ حن جلميتٝل   ٍالته صؼمُ  مهل

                                                           
 .562، ً 3، د جلمنتؼؿ٫. 1
 .126، ً 8، د جلبغاؿّ ٍضيش. 2
 .ٖـجل٪ كمىج٩ٜ جل٦تى يقول باب جل٦تى، كتاب، هنلن ٍضيش >222، ً 2 ، دجلبغاؿّ ٍضيش .3

 .8و  7، ً 18، د هنلن ٍضيش . ىـس4
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َنػتتاْقحَتتتَأوَرٕرضَختتزرئـَنػتتاْقحَأظطقتتتَوإّيََرٔنَحتتقيإػََٕكظتترَورهللَوإّيََظؾتتقؽؿ،

 1:.ؾقفاَْـاؾفقرَأنَظؾقؽؿَأخا َـوفؽَبعديَْؼـقرَأنَظؾقؽؿَأخا َناَورهللَوإّيََرٕرضَت
 منٞيؼ مبنا منمٜ مْينه ينناؿ بنى ٝنى ٖٝنا  هيمىينة مبني بنى هنالل ٝى جلبغاؿّوؿوى 

 جلمًبنـٝلن   ينىم ؽج  رلنل لل  آل  سعله  س اهلل )صليجلًبيمْو  يضْؼث اهلل عه   )رضيجلغؼؿّ
 2:.وزهـتفاَدكقارفَز رةَنـَظؾقؽؿَهػتحَناَبعديَنـَظؾقؽؿَأخا َمماَإي;: ٥٪ال صىله ورلنًا

ـه مْيه جلقبيـ بى ٝـوة ٝى هنلن ٍضيش٥ي وؿوى  ـه هغـهنة بنى جلمننىؿمْو  معب مْو  معبن
ن  عله  سلل   اهلل )صليجلًبي هٜ بؼؿج   ىهؼ وكاو لإّ بى ٝاهـ يلبً صلي٤ ن وهى ٝى٣ بى ٝمـو

ـجس بى ٝبيؼة مبا بٞج عله  سليل    اهلل )صليجلله ؿمىلمْو   وكناو قيتهنابز يأتي جلبضـيىئل   جلز
 ٥٪ؼم جلضْـهي بى جلٞال  ٝليهن ومْهـ جلبضـيى مهل ٍالش هى عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل

 هنٜ جل٦زنـ ٍنالة ٥ىج٥نىج ٝبينؼة يمبن ب٪نؼوم جفيَناؿ ٥نمٞت جلبضـيى هى بمال ٝبيؼة مبى
ّىج جيَـ٣ ٥لْما عله  سلل   اهلل )صليجلًبي ـْ  صنيى  علهي  سليل    اهلل )صيلي جلله ؿمىل ٥تبنن له تٞ
َرورتؾلبش; ٩ال: جلله، ؿمىل يا مرل ٩الىج: ،:بشئَؿدمَظبقدةَأباأّنََشؿعتؿَأطـؽؿ; ٩ال: حن ؿآهن

َبفتطتَـتاَرفتدكقاَظؾتقؽؿَْبفطَأنَیأخشَوفؽـّلَظؾقؽؿَیأخشَرفػؼرَناَؾقرهللَهرّسـؿ،َناَوأنؾقر

 3:.أ ؾؽتفؿَـاَوهتؾؽؽؿَْـاؾفق اَـاَؾتـاؾفق اَؿبؾؽؿَنـظذَ
  معين همنا وئ; :٩ال عله  سلل   اهلل )صليجلًبي ٝى بـفة مبي ٝى نًؼهه٥ي  مصمؼوؿوى 

 4:.ىجلهى وهْال  و٥ـورکن بٖىيکن٥ي  يجل٢ ىهىج  ٝليکن
َثاُوْ) تٞال  ٩ىله ت٦نيـ٥ي  صاتن مبي جبى ٩ال ٌَ ْ ًْ حُِس

ْ
اْيَاأ ٍَّ َ ََِّثَْوْل َ

ْ
ٔاْاج ْنْحَْدُخيُ

َ
ْأ ًْ ْمَْكِصبُْخ

َ
أ

ًْْ َْرْتيُِس َْ ٌِ ْٔاْ َْخيَ ََ ي ِ ٔاْاَُّّ ُ َّاُءَْوُْزلِْزل شاُءَْوْالَّضَّ
ْ
ْاْْلَأ ًُ ُٓ ْخ  علهي  سليل     اهلل )صيلي جلًبي ٩ال حن: (َمصَّ

                                                           
 .يبيًا صىُ جحبا  باب جلـؤيا، كتاب، هنلن ٍضيش >جلزًاتق٥   باب جلٞيؼيى، كتاب >94، ً 2، د جلبغاؿّ ٍضيش. 1
 .127، ً 2، د جلبغاؿّ ٍضيش. 2
 .212، ً 8، د وجلـ٩ات٨ جلقهؼ كتاب هنلن ٍضيش. 3
 .جلَضيش ؿرال وؿراله: 188، ً 1د جلقوجتؼ هزم٥ٜ   جلهيخمي ٩ال ،422، ً 4، د مصمؼ هنًؼ. 4



041    قراءة يف األدلة السلفية 

 86.2.3تاريخ  84028شاخه ،: شريفيمجري ،گيري غلط 8پرينت

ـه آعـ٥ي   عقجتًهنا ٝليهن ت٦تش مْيها ٩بلها هى ميأتىو مْيهن وٝـ٣ جلؼييا ٝليهن وعيي ٝم
هن مو ؽل٥٬ي  ئليهن ٥ت٪ْؼم ـْ ـهن جلؼييا جلضياة ت٢  ؾيىجلن هَنيبة ومْيهنا وج٩ٞة جل٦تًةمْو  ومعب
 1وت٢ييـ. جيت٪ا٥ًي  كايىج ؽل٬ ٥ٞلىج ٥اؽج عاٍة هًهن ٙلمىج

َرفـبلَهبغَرحلؼقؼة

َإذر; ٩نال: مْينه ليل   آلي  س عله  س اهلل )صليجلله ؿمىل ٝى جلٞاً بى ٝمـو بىٝبؼجلله  وّ ٝىؿ
ـينا كمنا ي٪نىل ٝى٣: بى جلـصمى ٝبؼ ٩ال ،:أكتؿ؟!َؿقمَأيَورفرومَؾارسَظؾقؽؿَؾتحت  جللنه، مه

َْتباؽضتقنَثؿَْتدربرونَثؿَْتحاشدونَثؿَْتـاؾفقنَذفؽَؽرَأو; :عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل ٩ال

 2:.بعضَرؿا ظذََبعضفؿَؾتجعؾقنَردفاجرهـَنفاـغيفََْـطؾؼقنَتَثؿَذفؽَكحقَتَأو
ـه ٥التؼجبـ ٥التضامؼ جلتًا٥ل بى٩ىٛ جلًبي معبـ جلضؼيج هؾج ٥ي  ا ص٨   ٥التبا١ِ، وعب

 ٩نالجلنؾّ  ٝنى٣ بنى جلـصمى ٝبؼٝل   ؿْػج   كاو :ؽل٬ ١يـ مو; لهن ًبيجل و٩ىل ٥يه، ى٬ْ 
ـيا كما ي٪ىل; ـكن كما ت٪ىلىو ا مْيکن :ؽل٬ ١يـ مو;  وهًٞ :جلله مه مْو  وجل٢ـينب جللنه، مه

 ٥ْننـ حنن وجلتبنا١ِ، وجلتضامنؼ جلتًا٥ل  هًٞ ي٦ْنـ وؽهب جلزملة هؾه ٝى ٦٩ق جلًىوّ
 3.تکْل٤جل وجّش بيکل للضؼيج جفعيـ جلم٪ٖٜ

 عمش هى شهادة
 جلينمل وٕلٞنت جل٢نؼجة  ٍنل هنا بٞؼ جلًاك٥ي  ٝمـ را  ٥اؿك بغملري   لما

، جلبيْنا  و٥ْنته جفٍن٦ـ وؽهبه وفبـرؼه يا٩ىتهئل   يٚـ ا٥لْم ، رالبيبه ًٝه ٥کي٤ ٥أهـ
 ٖىنکـ لمىٕى هؾجْو ئ ٥ىجلله ؟ٖجلمإهًيى مهيـ يا يبکي٬ ها: جلـصمى ٝبؼ لهو٩ال ٝمـ   بک

 وا، وتبا١ْنىج تضامؼوج ئا ٩ىها   هؾج جلله  مٖٝ ها وتالله، يبکيًي ؽج٫ ها وجلله: ٝمـ ٥٪ال
 4ٖٖبيًهن بأمهن  مل٪ ئا تضامؼوج

                                                           
 .3231 و 3232ٌ، 9ٍ، د صاتن مبي جبى ت٦نيـ. 1
 .213 و 212ٌ ٍ، 8، د هنلن ٍضيش. 2
 .96، ً 18، د هنلن ٝل  جلًىوّ ىـس: ؿجرٜ. 3
 .81، ً 7، د وجلًهاية جلبؼجية. 4
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 لعمش أخشى شهادة
َإ; :منلمة مم صنؼيج ٝى٣ بى جلـصمى ٝبؼ هى ٝمـ ممٜ صيى ََٓنتـَأصتحايبَنتـّن

 ٝمنـ ًٍيٜ  وهًٞ هن،هً هى كاو وج ملمه مم هى لينت٦نـ ؽهب ،:أبدرًََأنق َأنَبعدَهرري
َنتـَإنَّ; صنؼيجمْو  ىينـ كناو ولنى ي٦نه،ٝل   جلضؼيج جيٖبا٧ جهکايية ىيـ كاو هميْ  هؾج

َْ  ىجفعـ جلضىُ صؼيج وٍي٠ ،:هرريََٓنـَأصحايب ـتْؼ ٥ي  ا  ي  لمنا ،جلمًا٥٪يى مو يىجلم
٥ني  ػلينل موّنش للضؼيج ٝمـ و٥هن :؟ٖميا هًهن بالله; لها ٩ال ولما ملمة ممئل   ؽهب

ـهٝل   مه٪ْؼ  جلَضابي و٥هن ،جلم٪ـبيى جلَضابةٝل   يٖبا٩هج  وهنؾج ٖهٞلنىم هنى كمنا ١ي
 1.جلنل٦ييى ًٝؼ ٥يه رؼجل ا جفهـ

 الًبي هى شهادة
 :جلنىػجٛ ةصْزن٥ني  لنه ٩نال ليل   آلي  س علهي  س  اهلل )صليجلًبيمْو  رـيـ ٝى جلبغاؿّ ىؿو

 2.بِٞ ؿ٩اب بْٞکن يْـب ك٦اؿج   بٞؼّ تـرٞىج ا ٥٪ال ،:رفـاسَرشتـصت;
 جفصمنني جلًَابضي ممٞت ي٪ىل: ٩ينا   ممٜ مْيه ئمماٝيل مصمؼ ٝى هنًؼ٥ي  ّوؿو

َبؽؿَنؽاثرَوإّيََرحلقضظذََؾرضؽؿَإّيََأٓ; ي٪ىل: عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل ممٞت ي٪ىل:

ـََّؾالَرٕنؿ،  3:.بعديَْؼتتؾ
 :ي٪نىل ٥هنى صىّه، ٝى ػهنلؾو مببا   لبِٞ ٩تلهن يزٞل عله  سآل  سلل   اهلل )صليهوكأيْ 

ـََّؾال...ََرحلقضظذََؾرضؽؿَإّيََأٓ;  :.بعديَْؼتتؾ

 أخشى شهادة
َرٕنتؿَبؽتؿَنؽاثرَورّيََأكظرـؿَرحلقضظذََؾرضؽؿَوإّيََأٓ;: ٩ىله جلًبي ٝى مصمؼ ىؿو

َؾؾقتبتقأَظتعََّـتذ َؾؿتـَظـتلَوشتفتلفقنَنـّلَوشؿعتؿَرأهتؿقيَوؿدَأَٓوجفل،َْفقدورَؾال

                                                           
ـجٓ ج٩تْا  هخال جرٜ. ؿ1  .183، ً 2، د تيمية جبى، جلمنت٪ين جلَ
ـج جآلب٨ جلٞبؼ تنمية باب يماو،جا كتاب هنلن، ٍضيش >38، ً 1، د جلبغاؿّ ٍضيش .2  .كا٥
 .5، ً 1 د ،جلتـهؾّ مًى >349، ً 4، د مصمؼ هنًؼ. 3
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َأصتحايب!َرّ ََهتاَؾلؿقل:َآخرون،َنـّلَونفتـؼذَإكاثاًََأوَرجآًََنفتـؼذَوإّيََأَٓر،رفـاَنـَنؼعده

 1:.بعدكَأحدثقرَناَْدريََٓإّكؽَؾقؼال:
هنن امنتض٪ا٧ جلًناؿ و٩نؼ منببا   ٝليه جلکؾب رٞل جلًبيمْو  يالص٘ جلضؼيج٥ي  جلًاٙـ  جُتْ

ـة مبى وهًهن بالکؾب جلَضابة بِٞ  ىؿو لنه، جلَنضابة بتکنؾيب ي٦ننه هنى ىهؼجلؾّ  هـي
ـة مبى ئليًا عـد ٩ال: ؿفيى مبي هنلن ٝى  تضنْؼحىو ئْيکن ما ٥٪ال: ربهته،ٝل   بيؼه ٥ْـب هـي

 ؿمنىل لننمٞت مىنهؼ يوئيْ  ما ومّْل، لتهتؼوج عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىلٝل   جكؾب يميْ 
 2:.هصؾحفاحتیََیرٕخريفََهؿشَؾالَأحدـؿَصفعَركؼطعَإذر; ي٪ىل: عله  سلل   اهلل )صليجلله

 فمط أحذ ألهل يشهذ الًبي

أ٥ي  هال٬ ىؿو ْٕ  عله  سليل    اهلل )صليجلله ؿمىلمْو  ٢هبل مْيه: ٝبيؼجلله بى ٝمـ  هىل ٝى جلمى
 ئعنىجيهن جللنه ياؿمنىل ملننًا: جلَنؼي٨مبنىبکـ  ٥٪ال. :ظؾقفؿَأصفدَ مٓء;: ُمصؼ ليهؼج  ٩ال

ََٓوفؽتـَ،بتذ;: عله  سليل    اهلل )صليجلله مىلؿ ٥٪ال راهؼوج؟ كما وراهؼيا مملمىج كما مملمًا

ا;: ٩ال حن ، بک حن مبىبکـ،  ٥بک ،:بعديَحتدثقنَناَأدري ًْ  :بٞؼ٫؟ لکاتًىو مت
 بٞنؼه، هنى وجلَنضابة مبنىبکـ مُيضؼث ها يؼؿّ ا هًا عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي ئْو 

 ٩بنلمبىبکـ  يؼم و٩ؼ له، وىهؼ لٖمأيه جصؼجحهن ٝؼم هى وجح٪ا   كاو ولى ٝليهن، ييهؼ لن لهؾج
ٝلن   جلنؼييا هى يآم مٍبضت ها وجلله; و٥اته: ًٝؼ ٩ال ميه ؿوّ ٥٪ؼ ٥ٞلها، مىيا ٝل   و٥اته
 ٝنًهْى، علهي  سليل     اهلل )صيلي جلله ؿمىل مألت مكىو ما وحالث ٥ٞلتهْى  حالثٝل   ئا ىي 

ـكتهْى، مْيي ٥ىػػ  ٥ٞلتهْى جلتي  جلخالث ٥أْها  جفهنـ هنؾج مل٪ينت ماٝؼة ًيب م٪ي٦ة يىم مْيي ت
ـج   مصؼهما ن ٥کاو ٝبيؼة ومبا ٝمـ ن يًٞي جلـرليى هؾيى ٥٨ًٝي  ، وكًنت مهين ـج   ػ ػوو وفين
 مكى لن مْيي ووػػ  جلضـب،ٝل   م١ل٪ىه مْيهن هٜ ىي  ٝى ٥إمة بيت كي٦ت مكى لن مْيي

                                                           
 .412، ً 5، د مصمؼ هنًؼ. 1
 ٝلن  جىنکاا  ٥َنل جلنن٦يًة، وؿكبنت: كتابًنا ؿجرنٜ لنه، جلَنضابة تکؾيب صىل وللمقيؼ >153، ً 6، د هنلن ٍضيش. 2

 .جلَضابة ـرٞيةه
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ـ٩ت  1.:يزيضا   عْليته مو مـيضا   ٩تلته كًت ومْيي جلنلمي جل٦زا ة ص

 عائشت ىه شهادة
 وكاينت تضنْؼث عهما  )رض  اهللٝاتية ٩الت ٩ال: صافم مبي بى ٩يل ٝى جلضاكن ىؿو
 مصؼحت يئيْ  ٥٪الت: بکـ، يومب عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل هٜ بيتها٥ي  تؼ٥ى مو ي٦نها

 2.بالب٪يٜ ٥ؼ٥ًت مفوجره هٜ جػ٥ًىيي صؼحا   عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل بٞؼ
ـها بالضؼث تًٞي :جلؾهبي ٩ال  3. ... كلية يؼجهة يؼهت ها٥ايْ ، جلزمل يىم هني

 أيظ شهادة
 علهي  سليل     اهلل )صليجلله ؿمىل ٥يه ػعلجلؾّ  جليىم كاو لما مْيه ٩ال: هال٬ بى ميل ُؿوّ ٝى

 ي٦ْنًا ولْمنا ىني ،كنْل  هًها مٙلن ٥يه ها جلؾّ  جليىم كاو ٥لْما ىي ،كْل  هًها مّا  جلمؼيًة
ـياصت   ػ٥ًه ل٦ي وئْيا جفيؼّ عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل ٝى  ٩4لىبًا. ميک

 ٖجلًبي ػ٥ى محًا  ٥يهن بؼم ٩ؼ جلت٢يـبأْو  ميل هى ىهاػة هؾه
علهي    اهلل )صيلي جلًبني ٝهنؼٝلن   كاو هما ىيثا   مٝـ٣ ها: جبتؼمه ها هإكؼج  بٞؼ ؽلک  و٩ال

 ٥5يها؟ ّيٞتن ها ّيٞتن مليل: ٩ال جلَالة،: ٩يلٖ سلل  
 يبکني وهنى بؼهين٨ هالن٬ بنى مينلٝلن   ػعلت: مْيه ٩ال جلقهّـ ٝى لبغاؿّج ومعـد

 6ّيٞت. ٩ؼ جلَالة وهؾه جلَالة هؾه ئا مػؿكت هما ىيثا   مٝـ٣ ا: ٥٪ال يبکي٬؟ ها: ٥٪لت
 ٝهنؼٝلن   مٝهنؼه كًنت ىنيثا   جلينىم ٥نيکن مٝـ٣ ها٩ال:  ميل ٝى مصمؼ هنًؼ و٥ي

                                                           
 جلٞ٪نؼ >321، ً 2 د ،جلنؾهب هنـود >619، ً 2 د ،جلٖبنـّ تناؿيظ >418، ً 32، د ٝناكـ جبى، ػهي٨ هؼيًة اؿيظ. ت1

 .22، ً جل٦ـيؼ
 جلضنؼيج بهنؾج وجصنتذ.، يغـرناه ولنن جلينيغيى ىنـٓ ٝلن  ٍنضيش صنؼيج هؾج :جلضاكن و٩ال ،6، ً 4، د جلمنتؼؿ٫. 2

 .855، ً 1 د و٥ىجتؼها ٥٪هها هى وىي  َضيضةجل جفصاػيج ملنلة٥   جفلبايي
 .193، ً 2، د جلًبال  مٝالم ميـ. 3

 .118، ً 8، د جلتـهؾّ مًى وّٞي٤ ٍضيش٥   جفلبايي ٍضضه. 4
 .134، ً 1، د جلَالة تْييٜ باب جلَالة، هىج٩يت كتاب: جلبغاؿّ ٍضيش. 5
 .134ً  ،1، د جلناب٨ جلمَؼؿ. 6
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 ٖجلَنالة ،صمنقة مبنا ينا ٩لت :٩ال ،جلله ئا ئله ا ٩ىلکن ليل عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل
 1.عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل ٍالة تل٬ م٥کايت ،جليمل ب٢ـت صيى يتٍلْ  ٩ؼ ٩ال

ـتنه و٩نؼ ئا علهي  سليل     اهلل )صيلي جللنه ؿمنىل ٝهؼٝل   ىهؼته ىي  ها: ميل و٩ال  ميک
، جلم٢نـب هنٜ جلٚهنـ ىوتَنلْ  کننئيْ : ٥٪نال ؟جلَالة وا: ٥٪يل. هؾه ىهاػتکن ئا، جليىم

 2ٖيَلي؟ عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل كاو مهکؾج
 جلضىُ؟ ٝى جلبِٞ لؾوػ مببا كاوجلؾّ  جإلمالم٥ي  جإلصؼجثٝل   ػليل وهؾج

 الذسداء أبي شهادة
 مبنى يٝلن ػعنل: ت٪نىل جلنؼؿػج  ممْ  منمٞت: ٩نال مالما   ممٞت: ٩ال جلبغاؿّ معـد

علهي    اهلل )صليهضمؼ ةهْ مُ  هى مٝـ٣ ها وجلله: ٥٪ال ٬؟م١ْب ها: ٥٪لت ه٢ْب، وهى جلؼؿػج 

 3.رميٞا   ىويَلْ  هنيْ م ئا ىيثا   سلل  

   حزيفت شهادة
َـتؿَيلَرحصتقر; :٥٪نال علهي  سليل     اهلل )صيلي جلله ؿمىل هٜ كًا :٩المْيه  صؾي٦ة ٝىُؿوّ 

  ئلن جلننتماتة بنيى هنا ويضنى ٝليًنا متغنا٣ جللنه ؿمنىل ينا ٥٪لًنا :٩ال ،:رٓشالمَهؾػظ
 ا هًنا جلـرنل رٞنلصت   ٥ابتليًا ٩ال ،:ْبتؾقرَنإَفعّؾؽؿَْدرونََٓإّكؽؿ; :٩ال ؟ٖجلنبٞماتة

ـج   جا ييَلْ   4.م
ـج   جا ييَل ا جلـرل ٥زٞل جبتليًا; :٩ىله اومهْ : ىـصه٥ي  جلًىوّ ٩ال  كناو ه٥لْٞلن :م

 ننهي٦ ييغ٦ن بْٞنهن ٥کناو علهي  سليل     اهلل )صيلي جلًبني بٞنؼ رـ جلتي  جل٦تى ب٥ِٞي 
ـج   يويَلْ   5.وجلضـوب جل٦تًة٥ي  جلؼعىل٥ي  وجلمياؿكة جلٚهىؿ هى هغا٥ة م

                                                           
 .272 ً ،3، د مصمؼ هنًؼ. 1
 .229، ً 4، د جلباؿّ ٥تش .2
 .159، ً 1، د 613 جلضؼيج ؿ٩ن جفؽجو، كتاب: جلبغاؿّ ٍضيش. 3
 .91، ً 1، د هنلن ٍضيش. 4

 .182 و 179، ً 2، د هنلن ٍضيش ىـس. 5



حديث احلوض   046 

 86.2.3تاريخ  84028شاخه ،: شريفيمجري ،گيري غلط 8پرينت

مْو  ويبنؼو، جل٦تًة وجلضنـوب٥ي  هى جلؼعىل صؾي٦ة صبيل بيته عى٥ا    يب٪ مو ا يٞ٪ل
ـج   ييَلْ  كاو صؾي٦ة  ت٢ينـ جلتني  بَنالتهن يَنلي اوصتن   ٍنالتهٝل   هضا٥ٚة   ،م

 هى كاو هًا٥٪ا، ٥ٚهنـٝل   الٔ جلًاك وا يَليصؾي٦ة كاو يغمْو  وتبؼلتٖ وهى جلمٞلىم
ـج  مْو   كايت لنبب آعـ. ٍالته م

   هشيشة أبي شهادة

ـة مبامْو  وبل٢ًي: هال٬ ٩ال ْ}  تل هـي ُُ َِْوْاىَْفْخ ْاَّللَّ يَْجْالَّاَسْيَْدُخئَُنْْ*إِذاْجاَءَُْْْصُ
َ
َوَْرأ

ٔاجاًْ ْف
َ
ْأ ِ ْاَّللَّ َِ  ػينًهن هنى جلينىم ليغـرنىو ًناكجل ْو ئ بينؼه يي٦نن ّوجلؾ :٥٪ال {يِفِْدي

 1.م٥ىجرا   ٥يه ػعلىج كما م٥ىجرا  
ـة مبي كالم ئْو  مْو  وهنى ي٪ننن ٖجل٪ـوو عيـو٥ي  جلَضابة َٝـ٥ي  ٩ؼؿ ٍؼؿ هؾج هـي

، وجلغـود هى جلؼيى هؼٝاة للٖـػ ٝنى جلضنىُ ينىم جلًاك يغـرىو هى ػيى جلله م٥ىجرا  
 ػعلنتجلتني  جلزماٝنا هن ي٦نل ميْ  وها ممماؤهن؟ ويبؼو ؟هإا  جف٥ىجد٥مى جل٪ياهة، 

 ليغـرنىو جلًناك ْو ئ;كالهنه   ٥َاؿ  تغـد هًه م٥ىجرا، وهؾج هًٞن ػيى جلله م٥ىجرا  ٥ي 
 :ٖم٥ىجرا   ٥يه ػعلىج كما م٥ىجرا   ػيًهن هى جليىم

   الًعن همل لشيًت

َظترؾتفؿَإذرحتتیََزنترة،َؾتنذرَؿائؿَأكاَبقـا;: ٩المْيه  عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي ٝىُؿوّ 

:َؿتالَصتلمؿ؟َونا:َؿؾتَورهلل،َرفـارإػََ:ؿالَأهـ؟:َؿؾتَ ؾؿ،:َؿالَوبقـفؿ،َبقـلَنـَرجؾَخرج

 :.رفـعؿَمهؾَنثؾَإَٓنـفؿَخيؾصَأررهَؾالَ،يرفؼفؼرَأدبار ؿظذََبعدكَررّْدورَإّمؿ
 همنل هخنل جا هنًهن يغلنٌ مؿجه ٥نال; :٩ىلنه: جلنًٞن همل ت٦نيـ٥ي  صزـ جبى ٩ال

 وجلهمنل ،ًٝنه ٥َنؼوج يـػوينه وكناػوج جلضنىُ هنى ػينىج جلنؾيى هإا  ىه يًٞي :جلًٞن
                                                           

 يزنؼ ٝلمنا  جلًزؼينة، جفرىبنة٥ن   جلننًية جلنؼؿؿ جلىهناب، ٝبؼ بى هضمؼ >322ً  ،جلتىصيؼ تاؿ٫ ك٦ـ٥   جلمنت٦يؼ ه٦يؼ. 1
 .439، ً 9، د المجفٝ
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ٍٛ  بال جإلبل ،ب٦تضتيى ٝلن   ويٖلن٨ يننتٞمل وا ييـٝن هناا جلهمنل :جلغٖنابي و٩ال >ؿج
ـه بالًنبة ٩ليل جإلبل٥ي  جلهملفْو  جل٪ليل جا هًهن يـػه ا هيْ م  وجلمًٞ ،جلْىجل  1.ل٢ي

 وجلم٪َنىػ جلْنالة، يًٞني ؿجٝني، بنال جلمهملة جإلبل; :بالي جلنالم ٝبؼ وصيؼ و٩ال
 2.:جل٪لة

ـةٝل   ػليل جلًٌ هؾج ٥ي  جفبنل ّىجل هخل ئا هًهن  يب٪ وا جلًاؿئل   يؾهب هى كخ
ـتْؼ  ،عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي ؽل٬ ٝى ٝبـ كما ٩لنة  وجلمًنا٥٪ىو لإلمنالم ٝاػوج وو٥الم

ـجؿ متباٛ جلننل٤، ىصنب ها يـ ـتنْؼ  بالمًنا٥٪يى جلضنؼيج ت٦ننيـٝلن   وجاٍن  يى،وجلم
ـج  مْو  ينتلقم ـتْؼ  هًا٥٪ىو جلَضابة هى كخي ـهن لؾهاب وووه كخ  ٖجلًاؿئل   م
َأدبتار ؿظتذََبعتدكَررْتدورَإمتؿ; :جلَضابة، وػليلًنا ٩ىلنهىأو ٥ي  جلًٌ هىهؾج ئْو 

: َٓخيؾتصَنتـفؿَإَٓنثتؾَمهتؾَرفتـعؿ;ئْو ٩ىلنه:  و٩ؼ ينتيکل جلبِٞ وي٪نىل ،:ىرفؼفؼر
ـةئل   هىْر ه ـة للًاؿ، وهؾج هً٪ىُ بأْو  ؽهبتجلتي  جلقه للًناؿ ا يـرنٜ  ؽهبنتجلتي  جلقه

ـة جفول٥ي  هًها مصؼ ل٪ىل جلـرل مو جلمال٫  وكؾج كـؿ جل٪ننن :رفـارَورهللَیإف;،  ىأو جلقه
ـة جلخايية٥ي   ،:ثتؿَإذرَزنترةَ...;جلًٌ ي٦ننه ٥ي  ووؿػ: ؾنذرَزنرة...;جلًٌ وؿػ   ٦٥، جلقه

ـج  : ;آعـ وؿػ ٥يهصؼيج هؾج جلضؼيج بزًب ولى رٞلًا  مْو  منيتبيى لًنا :...ري  بکن فهن
 :بؼقةَرفصحابةَرفذهـَجلءَهبؿَزنرًر!إػََكاطر«َرفـعؿَمهؾَنثؾَإَٓنـفؿَؾالَأررهَخيؾص; :٩ىله

 علمت أّم  شهادة

مو  ع٦نت ٩نؼ مهنه يالها:  ٥٪الػعل ٝليها  ٝى٣ بى جلـصمى ٝبؼمْو  ملمة مم ٝىُؿوّ 
كخنـ مينا ٖهالي ـةكخ يهلکًي  ؿمنىل منمٞت ي٥نايْ  ي٥٨٦نأ يبًن ينا :٩النت .هناا   ٩ـيينا   م

 ٝمنـ  ٥ل٪ن ٥غـد ،:أؾارؿفَأنَبعدَهرريََٓنـَأصحايبَنـّنَإ; :ي٪ىل عله  سلل   اهلل )صليجلله
                                                           

 .414، ً 11 د ،جلباؿّ ٥تش. 1
 .41، ً جلًبي صىُ و٥٤ٍ   جلٞلي جلکـين تينيـ. 2
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ـه  1.بٞؼ٫ مصؼج    مبل ولى ا :٥٪لت ؟ٖميا هًهن باللهلي:  ٥٪ال ٝلْ   ٥ؼعل ٝمـ ٥زا  ،٥أعب
 لؼعىلنه مببا   ٝى٣ بى جلـصمى ٝبؼ جي٦ا٧ ٝؼم رٞلت ٩ؼ علهما  اهلل ا )رضاملمة ممْ  كأْو 

 جبنىٝلن   يًٖب٨ ٩ؼ جلضؼيج هؾجمْو  ٥همتو٩ؼ ...ٔ  جلله ؿمىل ممٞت ي٥ايْ  ٥اي٨٦ٕ جلًاؿ
 و٥هنن جلننل٤ هى علهما  اهلل )رضاا وهي جلـّىجو، بيٞة بايٜجلؾّ  جلبؼؿّ جلَضابي ٝى٣

ـهن ٥هنٝل   مه٪ْؼ  جلًبي فورا  هى مو جلَضابة هى كايىج ئؽج جلنل٤  جبنى تنـ٫ ل٪نؼ. ١ي
ـة حـوة ٝى٣  وحالحنة بٞينـ ملن٤ نن  تى٥ْ  صيىن  تـ٫ هميْ  مٞؼ جبى ؽكـ ،و٥اته صيى رؼج   كبي
 وكناو ياّضا   ٝيـيىٝل   بالزـ٣ يقؿٛ وكاو بالب٪يٜ  تـٝ ٥ـك وهاتة بالب٪يٜ ىاة آا٣

 ٥أعـرنت يننىة مؿبنٜ وتـ٫ هًه جلـرال ىميؼ هزلتصت   بال٦إوك ٩ٖٜ ؽهب تـ٫ ٥يما
ـمة  2.مل٤ بماتة ٥أعـرت جلخمى ؿبٜ جفٍب٠ بًت هاّـ مٍاب، مل٦ا   بخماييى حمًها هى جه

 بٞينـ جلن٤ ٝنى٣ بى جلـصمى ٝبؼ تـ٫ ٩ال: جليـيؼ بى ٝخماو ٝى جلضاكن هنتؼؿ٫ و٥ي
. ٝيـيىٝل   بالزـ٣ يقؿٛ وكاو بالً٪يٜ  تـٝ ٥ـك وهاتة بالً٪يٜ ىاة مل٤ وحالحة  3ياّضا 

 هـبٖنهٝل   وكاو، ووْمٞها ػجؿه  جبتً جلقهـّ ٝى٣ بى جلـصمى ٝبؼ: جلمنٞىػّ و٩ال
ـة بٞيـ جل٤ وله ٥ـك هاتة ُٜ  بٞؼ وبل٠، جل٢ًن هى ىاة آا٣ وٝي  جؿبٞنة   هاّلنه حمّى  و٥اته ؿب

. وحماييى  4مل٦ا 
ـةمْو  ىيـ ٝى٣ بى جلـصمى ٝبؼ كاو كخـ ورؼيا و٩ؼ تهلکه، ٩ؼ هاله كخ  ٍنضابي هنى م

 ٝخمناومْو  ٝتبنة بىٝبؼجلله  ؽكـ: جلمنٞىػّ ٩ال وجلنإجل، جلؼهية يخيـ ها جلمال هى ًٝؼه
 و٩يمنة، ػؿهنن ملن٤ ومل٤، ػيًاؿ مل٤ وهثة عمنىو جلمال هى عافيه ًٝؼ له كاو ٩تل يىم

ـهما، وصًيى ىجل٪ـ بىجػّ ّياٝه ـة   وئبال   عيال   وعل٤، ػيًاؿ مل٤ هثة و١ي  5.كخي
                                                           

 .2982: ؿ٩ن صؼيج ،1222، ً 6، د جلَضيضة جفصاػيج ملنلة >292، ً 6، د مصمؼ هنًؼؿجرٜ: . 1
 .137 و 136، ً 3، د جلکبـى جلٖب٪ا . 2
 .329، ً 3، د جلمنتؼؿ٫. 3
 .333، ً 2، د جلؾهب هـود .4
  جلٞناً بنى منٞيؼ مٖٝن  ، و٩ؼ مٖٝ  ٝخمناو م٩اؿبنه هنى بينت هنال جلمننلميى جلکخينـ، ٥٪نؼ325، ً 1جلؾهب، د  . هـود5
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 عاصب بى البشاء شهادة
ـج  ل٪يننت: ٩ننال مبيننه، ٝننى جلمنننيب بننى جلٞننال  ٝننى بنننًؼه بغنناؿّجل ىؿو  بننى جلبنن
 تضنت وبايٞتنه علهي  سليل     اهلل )صليجلًبي ٍضبت ل٬  ٕىب: ٥٪لت ، عهمما )رض  اهللٝافب

ـة  1ٖٖبٞؼه مصؼحًا ها تؼؿّ ا ٬ئيْ  معي، يا بى: ٥٪ال .جليز
ـج  ـه، ل٦ًنه جلًبي بٞؼ جإلصؼجث ينب و٩ؼ جلًبي، بٞؼ مصؼحىج هنميْ  ييهؼ هًا ٥الب  ول٢ين

ٌْ  هؾج٥ي  مْو  ى٬ْ  وا  ٖجلضىُ صؼيج لًا ـي٦ْن  جلً

 أعيى شهادة
ـمة جبى مٝيى له ٩ال يغٖب ٝخماو كاو بيًما  2 ... لتبْؼ  ٩ؼ ٬ئيْ  يٞخل يا :جل٦ـفػ٧ جه

 الغماسييى شهادة

ٝلن   ينؼهت هنا: ٩نال مْينه هالن٬ ٝنى جل٢ماؿّ جلضنًي هضمؼ بى مصمؼ جإلهام ؽكـ
 كتناب٥ني  ٝلمًنا هنا: ٩ال مْيه جليا٥ٞي وٝى جلضؼيج، هؾج ئا جلمىٕأ٥ي  مػعلته صؼيج

 3جلضىُ. صؼيج ئا جلَضابةٝل   ئفؿج  ٥يه صؼيخا   هال٬
 لنن مْينه ووػػينا: جليا٥ٞي و٩ىل هنهىٕث٥ي  جلضؼيج جػعالٝل   هال٬ ؼمنيمْو ٥ي  ى٬ْ  ا
ـه ـتؼيى، مو جلمًا٥٪يىل  ٝ صمله مو تأويله يمکى ا جلضؼيج هؾجمْو ٝل   وجّش ػليل، يؾك  جلم
ش وبهؾج هٞـو٥يى، ةنٍضاب ٝى يتکلن وئْيما َْ  ٖصىله جليا٥ٞي وكالم هال٬ يؼم ـيـنتب ي

 هنى م٩نىجم جلضنىُ ٝنى لينؾجػْو ; صنؼيجٝلن   تٞلي٪نا   جل٢ماؿّ ٝبؼجلله جإلهام ٩ال
                                                                                                                                        

 ـج٣، جلمنلميى، ميناب هال بيت هى ػؿهن مل٤ هاتة  مبني بنى جلضکنن بنى هنـوجو > ومٖٝن 265 ، 2ً، د جلنبالؽؿّ جفى
ـه ٝمه جبى جلٞاً ٥ن   جل٦نؼج ومبى، 84، ً جلمٞاؿ٥٣   ٩تيبة ػيًاؿ> ؿوى ؽل٬ جبى مل٤ منماتةع وهى م٥ـي٪ية ١ًاتن عمل وٍه

ـج٣ ميناب >168، ً 1 تاؿيغه، د  .261، ً 2 جل٦ـيؼ، د جلٞ٪ؼ٥   ؿبه ٝبؼ > جبى38 ، 5ًد  للبالؽؿّ، جفى

 .3852 جلضؼيج ؿ٩ن: جلم٢افّ كتاب .1

 .ح٪ة وهى فجهـ بى ٝباػ ١يـ لَضيشج ؿرال وؿرالهما 228، ً 7، د جلقوجتؼ هزم٥ٜ   جلهيخمي ٩ال. 2

 ٝنى ي٪نال 51، ً للننيىٕي جلضىجلن٬ تًىيـ كتاب٥   هؾكىؿ جلکالم هؾج هى و٩ـيب ،152 و 151ٌ ٍ، جلٞلي جلمل٬ ٥تش. 3
 لل٦ٚهٖ وتضـي٤ بنئ ت٢ييـ هٜ ىاكـ ابى جليا٥ٞي، هًا٩ب



حديث احلوض   050 

 86.2.3تاريخ  84028شاخه ،: شريفيمجري ،گيري غلط 8پرينت

 1ٖومٍضابه هٞاوية٥ي  جلضىُ صؼيج بأْو  مرقم وميا: :يمهتْ 
ـه٥ي  ٪ا٣جلن صنى جل٪ؼيـ جلمض٪٨ و٩ال  ًٝنؼ هضمنىل وهؾج: جلضىُ لضؼيج ت٦ني

 ٩ناتلىج جلؾيى جل٪ىم ؿؤوك هن هإا مْو ٝل   جلٞلما  هض٪٪ي هى ومكابـ جفتمة هى رماٝة
 2وجفهـ. جلغال٥ة ويافٝىه ٝليا   ميؼيا

 األهشاء تصذيك

ى َبتاَروكؽؿهتلنَأنررءَظؾقؽؿَشقؽقن;٩ال:  سلل  سآل  عله   اهلل )صليجلله مْو ؿمىل ٝمـ جبى ُؿوّٝ 

 3:.رحلقضَظعَهردَوفـَنـفَوففتَلنـََّؾؾقسَطؾؿفؿظذََوأظامؿَبؽذهبؿَصّدؿفؿَؾؿـَهػعؾقن،َٓ
ـج  تَؼي٨ عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي رٞلل٪ؼ   ي٦ٞلنىو ا بمنا ينأهـوو جلنؾيى جفهن

ـهن  ليکىو صىّهٝل   جلىؿوػ لٞؼم مببا   ٙلمهنٝل   ٝايتهنئو ص٦نل  ول٪نؼ. رهًنهَي
ـج  هى جلًىٛ بهؾج جإلمالهي يظجلتاؿ  جو هنا فهنى٥ني  ميکىو ي٪ل لن وجلًبي وجلضکام، جفه
كخنـ وهنا :ظؾتقؽؿَشتقؽقن; هبأيْ  ٝبـ ماوئيْ ،جلقهاو آعـ٥ي   جلَنضابة َٝنـ٥ني  جلًناك م

ـكب جلتض٪ىج جلؾيى وجلتابٞيى  ٖوعؼهىهن وجلضکام جلنالٕيى ب
ـج  جمْو ٝلن   ػلينل :شتقؽقنَظؾتقؽؿ;تٞبيـ جلًبي ب٪ىلنه  ئْو  لمنؾكىؿيى منيکىيىو مهن

٥مَنيـ  ،وهَنؼ٩هن هنى مهنل جلًناؿ هٞينًهن مْو ٥ي  فهى جلَضابة، وا ى٥٬ي  وصکام
ـج  وجلضکا م جلؾيى ًٝاهن جلًبني؟ٖ هإا  جلضکام ا يغتل٤ ٝى هتبٞيهن، ٥مى هإا  جفه

 ؟ٖعله  سآل  سلل   اهلل )صليوهل جلتقم جبى ٝمـ ؿجوّ جلضؼيج بما ٩اله جلًبي
 هنى كاو صيى هٖيٜ بىٝبؼجلله  ئل  ٝمـ بىٝبؼجلله  را  :٩المْيه  يا٥ٜ ىهنلن ٝ ىؿو

ـة جهـ  :٥٪نال ،ومناػة جلنـصمى ٝبنؼ فبي جٕـصىج :٥٪ال ،هٞاوية بى يقيؼ فهى كاو ها جلض
 .ي٪ىلنه علهي  سليل     اهلل )صليجلله ؿمىل ممٞت صؼيخا   ٬فصؼحْ  تيت٬م ،فرلل آت٬ لن يئيْ 

                                                           
 .8و  7، ٌٍ جآلهال يهاية. 1
 .567، ً جلٖضاوية جلٞ٪يؼة ىـس ٍضيش .2
 .95، ً 2، د مصمؼ هنًؼ .3
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ََٓرفؼقانتةَهتقمَرهللَیفؼتَضاظتةَنتـَهتدرًََخؾعَنـ» :ي٪ىل سلل   عله  اهلل )صليجلله ؿمىل ممٞت

 1.«جا ؾقةَنقتةَنا َبقعةَظـؼفيفََوفقسَنا َونـَففَحّجة
ـج   صًٚلنة بنىٝبؼجللنه  ورٞلىج يقيؼ علٞىج ٩ؼ جلمؼيًة مهل كاو٩ال جبى جلزىفّ:   مهين

ـج   هٖينٜ بنى جللنه وٝبؼ، جفيَاؿٝل   ـج   منًاو بنى وهٞ٪نل، ٩نـيوٝلن   مهين ٝلن   مهين
 2له. بىيٜ مو بٞؼ يقيؼ علٜ ٝمـ جبى يـ ٥لن، جلمهارـيى

 جلمىب٪نا  و٥ٞلنه جلمًنىؿة للمؼيًة جليقيؼّ جلزيو جرتياس محًا  يقيؼج   ٝمـ جبى بايٜ ل٪ؼ
 ئلينه وينإػّ جلضزاد، هٜ يَلي وكاو هـوجو بى جلمل٬ كٞبؼ مهية بًي صکام وبايٜ، جلٞٚام

 جلٚالميى. هإا  لضکىهة وػٝن بالًاك ت٢ـيـ هؾج ٥ٞلهو٥ي  3هاله. فكاة
ـة بنى لکٞنب ٩نال  سليل   سآلي   علهي   اهلل )صيلي جلًبيمْو ٝبؼجلله  بى رابـ ٝى وؿوّ  :ٝزن

َُأنتررء: ;٩نال ؟ٖجلنن٦ها  هناؿةئ وهنا :٩نال ،:رففػفاءَرنارةَنـَظجرةَبـَـعبَهاَرهللَأظاذك;

ظتذََوأظتامؿَؿبؽتذهبَصتّدؿفؿَؾؿتـَبفتـّتل،َهفتتـّقنَوَٓهبدهلَيتدونََٓبعديَنـَهؽقكقن

َوملَبؽتذهبؿَهصتّدؿفؿَملَونتـَحتقي،ظتذََهردونَوملَنـفؿَوففتَلنـََّفقفقرَؾلوفئؽَطؾؿفؿ

 4:.حقيظذََوشردونَنـفؿَوأكاَلنـََّؾلوفئؽَطؾؿفؿظذََهعـفؿ
ؿ  ـْ َبعتديَنتـَهؽقكتقنَُأنررء; :جلناب٨ كالهه هْمىو عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبيل٪ؼ ك

 5:.بفـتلَهفتـقنَوَٓهبدهلَيتدونَٓ
ـة بى كٞب يٞيؾ وجلًبي  كٞنب يکنىو مو بْؼ  ٥ال هًهن، له تضؾيـ هوكأيْ  هاؿتهنئ هى ٝز

ـة وعمنيى حالحا   مًة  تى٥ْ صيج  هإا ، هاؿةئ ىهؼ ٩ؼ ـج ؟ هإا هن  ٥مى، للهز  6ٖٖجفه
                                                           

 .22، ً 6، د باب صکن هى ٥ـ٧ مهـ جلمنلميى، هاؿةكتاب جا. 1
 .596، ً 2، د جلَضيضيى صؼيج هى جلميکل كي٤. 2
 .324 و 323، ً 2، د جل٢ليل، جفلبايي ئؿوج . 3

 .79، ً 1، د وٍضضه جلًينابىؿّ جلضاكن، جلمنتؼؿ٫. 4
 .162، ً 7 د ،جلًناتي مًى >358، ً 3، د جلتـهؾّ مًى. 5
 ، ليال   جلضزاد ٝل  ٝمـ بى جلله ٝبؼ جمتأؽو :151، ً 7 د وجلؾعاتـ، جلبَاتـ٥   صياو مبى > ؿوى448، ً 5د . جإلٍابة،6



حديث احلوض   052 

 86.2.3تاريخ  84028شاخه ،: شريفيمجري ،گيري غلط 8پرينت

 بعده أحدثىا مما هماذج
 هنؾج ت٦ننيـ ىلصن يزنؼه هناكنْل  ،ٖبٞنؼ٫ مصنؼحىج هنا ن جلله ؿمىل يا ن تؼؿّ ا ٬ئيْ 

ـتنْؼ  جلمًنا٥٪يى بغَنىً همْين هى وجلمٞاٍـيى جف٩ؼهيى ًٝؼ جلم٪ٖٜ  ومٍنضاب يىوجلم
ـتْؼ  امهْ . جلْالة جل٦ـ٧ هى جلبؼٛ  بٞنؼ جؿتنْؼ  وهنى صياتنه٥ني  وججؿتنْؼ  هنميْ  مربًا ٥٪ؼ ووجلم
ْو مٝلن   ػلينل: بتّدفقرَأوَأحتدثقر;: عله  سآل  سلل   اهلل )صليو٩ىله وتاب، لإلمالم ٝاػ هماته
ـتْؼ فْو  جلمنلميى، هى هن لىجوبْؼ  ـوج١يْ  جلؾيى  ولنن منبيله،٥ني  وينؾهب جلؼيى يتـ٫ جلم
ـتْؼ  مصؼث ها جلتاؿيظ لًا يؾكـ  ٖجلؼيى٥ي  ـوجو١يْ  ووجلم

٥ني  ئْينه وؿػ ئؽ جلبنؼٛ، فٍنضاب يناٙـ ١ينـ هنؾج جلضىُ صؼيجْو ئ ٩ىلهيًب٢   وها
ٝلن   جلْنالة بال٦ـ٧ له ٝال٩ة ٥ال جلًاؿ، ئل  وؽهابهن جلضىُ ٝى جلَضابة ؽوػ عَىً

ـهن صْؼ   جلبضج. هضل لينت وهي «ُأّنتلَُأّنتل» بـوجية معؾيا ئؽج ئاٖ تٞبي
ٌْ  هؾججيٖبا٧   ٥يب٪  هنإا  هنن هنى للنؾهى، منإجللکى يتبناػؿ  جلمًا٥٪يىٝل   جلً

 مو جلٖبيٞني وهنى جلًبني؟ بٞنؼ هنى جلنؼيى٥ي  مصؼحىهجلؾّ  وها ممماؤهن وها جلمًا٥٪ىو
 هنؾجٝنى  جلزنىجب جتزناه٥ني  تننيـ عٖىة ومّ جلبِٞ، ًٝؼ هغ٦يا   هبهما   جبجلزى  يب٪

ـها يکىو جلنإجل،  .  جلؼيى هى جلمـو٧ بـهاس وًٕٞها جاتهاها  بًبال جامتهؼج٣ هَي
 ينـ لنن ػهًنا وهنا ٖجلًناؿئلن   جلبِٞ لؼعىل مببا   كاو هئيْ  ئؽ جلى٩ى٣ ينتض٨ مإجل ئيه
 همنا جلًمناؽد بٞنِ بٞنـُ جإلرابة يضاول مو اص٪ً ٥مى جفهـ، هؾج صىل وجّضا   رىجبا  

ـجو وئو معٖأ  ٥لي مرـ وجصؼ٥ي  مصؼحىه  ٖجلؼيى، ٥او مٍبت ٥لي مر

   بالصالة اإلحذاث
ـة مبى  جىتک مْيه ٩ال: جلضـث بى مٞيؼ هنًؼه ٝى٥ي  مصمؼ ىؿو   ٥َنلْ  ١ناب، مو هـين

 جللنه منمٜ; ٩نال وصنيى ؿكٜ وصيى جلَالة ج٥تتش صيى بالتکبيـ ٥زهـ جلغؼؿّ مٞيؼ مبى بًا
                                                                                                                                        

 ٩نىل ؽكنـ : ٩ال ب٬؟ را  ها: جلضزاد له ٩ال ئليه وٍل ٥لْما، ٥ؼعل جلـصمىٖ ٝبؼ مبي صم٪ا  ئصؼى: جلضزاد ٥٪ال 
ـه ئهام يبايٜ ولن ها  هى;: ومنلنٔ هوآل ٝليه جلله ٍٕل جلله ؿمىل  ٝلي بيٞة ٝى متتغْل٤: له ٥٪ال، :راهلية هيتة ها  وفهايه َٝ

 ؿرلهٖ ئليه وهْؼ ، هي٢ىلة ٬ًٝ يؼّ ٥اْو  ؿرلي بايٜٖ ؟ جلمل٬ ٝبؼ وتبايٜ ٕالب مبي بىج
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ـكٞتيى، بيى ٩ام وصيى مزؼ وصيى جلنزىػ هى ؿممه ؿ٥ٜ وصيى :صمؼه لمى   ٩ْنصت   جل
 ًٝنؼ ٥٪نام ٥غنـد ٍنالت٬ٖٝلن   جلًناك جعتل٤ ٩ؼ له: ٩يل  ٍلْ  ٥لْما ؽل٬،ٝل   ٍالته
 ؿمينت هکنؾج تغتلن٤ لنن مو ٍنالتکن جعتل٦نت مبنالي هنا وجللنه جلًناك، ميها ٥٪ال: جلمًبـ
 1يَلي. ه  سلل  عل اهلل )صليجلًبي

 وهني ٝليهنا، كنايىججلتني  ١يـ ٍالة   بالًاك  ٍلْ  ٩ؼ جلغؼؿّ مٞيؼ مبامْو  هًا يالص٘
ـْ  ها ويإْيؼه بالَالة، و١ْيـوج مصؼحىج ٩ؼ جلًاكمْو ٝل   ػليل وهؾج جلله، ؿمىل ٍالة ٝليًا  ه

 . ٥يها ّيٞىج ها ّيٞىج مو ٥يها ًٍٞىج ها ًٍٞىج ٩ؼ جلَالة هؾهمْو  ميل ىهاػة هى
ٌْ  وهؾج ـة مبامْو  يًٞي جلً  منٞيؼ مبي وهزي ، ةجلمبؼلْ  جفهىية جلَالة يَلي كاو هـي
ـج  بِٞ هى كاو جلَالة٥ي  جاصؼجث هؾجكي٤ مْو و جفهـ، هؾجمحبت  جلغؼؿّ  .جفه

ـجؿ بنالتکبيـ جلزهـ٥ي  كاو بيًهن جاعتال٣مْو  يٚهـ وجلؾّ: صزـ جبى ٩ال  ،بنه وجامن
ـه هـوجو وكاو ـْ  مهية بًي هى و١ي ـكى٥ٛي  جلتکبيـ ئتمام باب٥ي  مت٪ْؼ  كما ويهين  مبنى وكاو جل
 2.جلمؼيًةٝل   هـوجو ئهاؿة٥ي  بالًاك يَلي ههـيـ

ـة جباْو ئ جل٪ىل صزـ جبى يـيؼ    ٖيل٦ٚها لن لکًه مهية، ببًي ج٩تؼج  بالتکبيـ، يزهـ ا كاو هـي
ـج  مولث٬ مصؼ هى جلضکن جبى ـهن جلؾيى جفه  وا بهؼينه يهتؼوو ا يىجلؾ ، مّجلًبي ؽك
ىو ًْ ـة مبى كاو و٩ؼ بنًْته، ينت ـج  لهإا  ٝىيا   هـي  ٕنـي٪تهن هنًهن ومعنؾ ولبًي مهينة، جفه

، ه٦هىم هى كما بالَالة ٌْ ـج  هنإا  تَؼي٨ مليل جلً  ٝنى ينناوجا لُينؾجػ هنؼٝاة جفهن
ىو كنايىج يَنلْ  جلَنضابة كن هنىو هى ئصؼجث بالؼيى؟ بالَالة ٥ٞلىه ها مليل جلضىُ؟ٖ

ـة مبي بَالة  ٖجلمؼيًة؟٥ي  هـي
جلبغناؿّ  ىؿو ٥٪نؼ جلٞهنؼ، ٩ؼين جلَالة٥ي  جلت٢ييـمْو  جلًَىً بِٞ عالل هى يبؼو

ـجو ميا اهلل عه   )رضيٕالب بى مبي يٝل عل٤ ٍْليت مْيه ٩ال:ٝبؼجلله  بى هٖـ٣ ٝى  بنى وٝمن
                                                           

  ،123ً  ،جلقوجتننؼ هزمنن٥ٜنن   جلهيخمنني ٩ننال >224، ً 1د ،وٍننضضه جلضنناكن هنننتؼؿ٫ >18، ً 3، د مصمننؼ هنننًؼ. 1
 .جلَضيش ؿرال وؿراله مصمؼ ؿوجه

 .251، ً 2، د جلباؿّ ٥تش. 2
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ـكٞتيى هى يهِ وئؽج كْبـ ،ؿممه ؿ٥ٜ وئؽج ـكبْ ، مزؼ ئؽج ٥کاو صَيى،   ٩ْن ٥لْمنا كْبنـ ،جلن
ـجو بيؼّ معؾ جلَالة ـيي ٩ؼ ٥٪ال: صَيى، بى ٝم  علهي  سليل     اهلل )صليهضمؼ ٍالة هؾج ؽْك

 .)عله  الصمة سالسم( هضمؼ ٍالة بًا  ٍل ل٪ؼ ٩ال: مو
ـيا جفىنٞـّمبنى هىمن   ٩نال مْينه ٩نال: يقينؼ بنى جفمنىػ جلٖضاوّ ٝىوؿوى   ينؾك

ا ٍالة اهلل عه   )رضيٝلْي  ًْ ـكًاهنا وئْهنا يننيًاها ئْها عله  سليل    اهلل )صليجلًبي هٜ يَليها ك  ت
 1مزؼ. اموكلْ  ؿ٥ٜ اموكلْ  ع٦ِ اكْلم يکْبـ ٝمؼج  

ـج  جلتالٝب، ئؽو  ىن٬ْ  وا ،السيم(   )علهي  ٝلني جإلهام صياة٥ي  كاو جلَالة٥ي  بالتکبي
مْو  لنىا ٥يهنا، جلت٢يينـ هنؾج جيزناػ يننتٖيٞىو كايىج ها جلى٩ت ؽج٥٫ي  جلَالة متمةمْو ٥ي 

ـج   يکىو وؿبما جفهـ، هؾج٥ي  ميامية ؿعَة هًا٫  ٖجل٦ٞل بهؾج لل٪يام را هن ٩ؼ مه
ـجو تٞبيـ ئْو   ُيننيت، ٩نؼ  لل سسآل    هاهلل عل لی)صجلله ؿمىل ٍالةمْو  ُيٚهـ صَيى بى ٝم
 ٖهي كما وٍالها السم(  )عله ٝلي جإلهام را صت  

ـج  جلتالٝبٝل   جفهـ ي٪تَـ ولن  ىؿو٥٪نؼ  ،ىمعنـ مهنىؿج   ىنمل بل ،جلَالة بتکبي
: ٩نال همْين مبيه ٝى هال٬ بى مهيل يمب هْٝم  ٝى هال٬ ٝىيضي   وصؼحًي: هىٕثه٥ي  هال٬

 2ٖٖبالَالة جلًؼج  ئا، جلًاك ٝليه مػؿكت اهْم  ىيثا   مٝـ٣ ها
 جلًنؼج  ئا; جلَنضابة يًٞني :جلًناك ٝلينه مػؿكنت هما ىيثا مٝـ٣ ها; :جلقؿ٩ايي ٩ال

 ٥٪نؼ جلَنالة بغنال٣ ،تبنؼيل وا ت٢يينـ يؼعلنه لنن ٝليه كاو هاٝل   با٧ٍ  ه٥ايْ  :بالَالة
كخنـ ٥نأيکـ ٖٖـينجلت٢ي ػعلهنا ٩نؼ جف٥ٞال وماتـ، مو٩اتها ٝى ـ ْع جُ  ـه مهنل م٥ٞنال م ، َٝن

 جفهنـ كتنـ٫ي٦ننه  جل٦ٞل يلض٨ ومو، جلَالة كتأعيـ جل٦ٞل ٦ٍة يلض٨ مو يمکى وجلت٢ييـ
 3.هكلْ  بؾل٬ جلًاك ٝلن هٜ جلمًکـ هى كخيـ ٝى وجلًهي جلمٞـو٣ هى بکخيـ

                                                           
 .221، ً 1، د جآلحاؿ هٞايي ىـس. 1
 .72، ً 1، د جلمىٕأ .2
 .283، ً 1 ، دهال٬ جإلهام هىٕأ ٝل  جلقؿ٩ايي ىـس .3
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 با٧ٍ  مْيه يـيؼ جلباري ٩ال بالَالة، جلًؼج  ئا جلَضابة يـيؼ جلباري ٩ال; :جلنيىٕي ٩ال
 وماتـ مو٩اتها ٝى ُمْعـ  ٥٪ؼ جلَالة بغال٣ تبؼيل، وا ت٢ييـ يؼعله لن ٝليه كاو هاٝل  

 1:.جلت٢ييـ ػعلها جفٝمال
 جلَنالةٝلن   جٝتاػ فْيه جلله ؿمىل ٍالة ينتًکـمْيه مٍبش  ببْٞهن جلضال وٍل ل٪ؼ

كنْل ٥ني  يکْبنـ جلم٪نام ًٝنؼ ؿرنال   ؿميت مْيه ٩ال: ٝکـهة ٝى جلبغاؿّ ى٥٪ؼ ؿو جلمبْؼلة،
 هنؾج هننتًکـ وكأْيه ن عهمما  )رض  اهللٝباك جبى ٥أعبـ  وّٜ، وئؽج ٩ام وئؽج وؿ٥ٜ ع٦ِ
 2ل٬ٖ مم ا ل  عله  سل اهلل )صليجلًبي ٍالة تل٬ ٥٪ال: موليل ن جل٦ٞل

ا   بضخي محًا  ورؼ  حن  َْ  بنى ٝخمناو جلغلي٦نة فهنى٥ي  تْن  جلَالة٥ي  جلت٢ييـمْو  يبيى ي
ـجو مصمؼ ٝى ىصيج ؿو ٦ٝاو،  مبني بنىٝلن   علن٤ مْينه ٩نال: ٍنْليت صَنيى بنى ٝمن
ـيي ٍالة اهلل عه   )رضيٕالب  وجلغلي٦تنيى، عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل هٜ ٍْليتها ٍالة ؽك
ـكنىٛ> هنى ؿممه ؿ٥ٜ وكْلما مزؼ كْلما يکْبـ هى ٥اؽج هٞه ٥َْليت ٪ت٥ايٖل  مبنا ينا ٥٪لنت: جل

ـكه؟ هى مول هى يزيؼ، ـكه. ٍىته و٤ّٞ كبـ صيى اهلل عه   )رضي٦ٝاو بى ٝخماو ٩ال: ت  3ت
ـْ  ٝبؼ جبى ٩ال  4.جلضىُ ٝى جلمٖـوػيى هى ٥هى جلؼيى٥ي  مصؼث هىكْل  :جلب
كخـ جلمنألة صزـ جبى رٞل و٩ؼ  ىنـسٕ وجلٖضاوّ مصمؼ ىؿو و٩ؼ :٩ال صيى ّىصا  و م

 ٍنالة يٝلن ـيناؽكْ  ٩نال: جفىٞـّ،هىم   مبي ٝى ٍضيش بامًاػ 221ٔ ً ،1 د، جآلحاؿ هٞايي
ـكًاهنا وئْها ينيًاها ئْها عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل هٜ يَليها كًا > ت  هنى وفصمنؼ ٝمنؼج 

                                                           
 .399، ً 1 د ،ٝبؼجلبـ جبى جامتؾكاؿ، وؿجرٜ ،93، ً جلنيىٕي جلؼيى اللر ،جلضىجل٬ تًىيـ. 1

 .191، ً 1، د جلبغاؿّ ٍضيشؿجرٜ: . 2
 .432، ً 4، د مصمؼ هنًؼ. 3
 ٝلينه جللنه ٍٕنل  جلـمنىل ةلنًْ  عال٥ا   بالبنملة جلزهـ ، و٩ؼ تـ٫ بِٞ جلَضابة51، ً جلنيىٕي جلؼيى رالل، جلضىجل٬ تًىيـ. 4

ـج ، عمل يىمكْل  جلًبي يماؿمها كاو جلَالةمْو  وجل٢ـيب ،وملنٔ وآله ـج ة كي٦ينة ي٪نل جلَنضابة ننتٖٜي لننهٜ ؽلک  و ه  ٩ن
كاو  جلًبي، ٝى جلبنملة  ٝنى 88 ً جلمتنىجتـ، جلضنؼيج هنى جلمتًناحـ يٚنن كتابنه٥ن   جلکتنايي ي٪نل و٩ؼ ا؟ مم بها يزهـَم

 جلت٪َنيـ هنؾج٥ن  مْو  ى٬ْ  ا ٖبها جلزهـ ٍضابيا   وٝيـيى وجصؼ ٝى ي٪ل صيى٥   بها، جلزهـ تـ٥٫   جآلحاؿ تىجتـ ،جلٖضاوّ
 وتبلي٢هٖ جلؼيى ي٪ل٥   جلًبي بٞؼ للًاك هـرٞية ليکىيىج لهنيإْه  ا ػ٩ي٨ بيکل جلًبي ٝى جلبنملة ي٪ل ٝؼم٥  
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ـجو يًٞي ٩لًا ٩ال: هٖـ٣، ٝى آعـ وره  وجلزنين بنالًىو هنى يزينؼ ن مبا يا صَيى بى لٞم
 وهنؾج ٍنىته، وّن٤ٞ كبنـ صنيى ٦ٝاو بى ٝخماو ٩ال: جلتکبيـ، تـ٫ هى مول ن هى ه٢َـ

ـجيي  جلزهـ> تـ٫ ئؿجػة يضتمل ـة مبي ٝىوؿوى جلٖب  هٞاوينة، جلتکبينـ تنـ٫ هى مولمْو  هـي
ـكه هى مولمْو  ٝبيؼ مبىوؿوى  ـكه فياػج  فْو  ٩بلهجلؾّ  يًا٥ي ا وهؾج فياػ، ت  هٞاوينة بتنـ٫ ت

ـكه هٞاوية وكأو  1ٖٖٝخماو بتـ٫ ت

 التشاَيح صالة
 جلغٖناب بنى ٝمـ هٜ عـرت: ٩ال مْيه جل٪اؿّ ٝبؼ بى جلـصمى ٝبؼ ٝى جلبغاؿّ معـد

ـ٩ىو موفجٛ جلًاك ٥اؽج جلمنزؼئل   ؿهْاو٥ي  ليلة ًٝه جلله ؿّي  ىمؿ ئيي: ٝمـ ٥٪ال... هت٦
 حنن: ٩نال كٞب بى ُمبيٝل   ٥زمٞهن ٝقم حن خل،مه لکاو وجصؼ ٩اؿبٝل   هإا  رمٞت لى

 2هؾه. جلبؼٝة يٞن: ٝمـ ٩ال ٩اؿتهن، بَالة يَْلىو وجلًاك ،ىُمعـ ليلة هٞه عـرت
ـة ٝمـ كلمة ىـس٥ي  جل٪نٖاليي ٩ال علهي    اهلل )صيلي جللنه ؿمنىلفْو  بؼٝة مْماها: جفعي

 3جلٞؼػ. هؾج وا جلليل، مول وا ،اهلل عه   )رضيجلَؼي٨ فهى٥ي  كايت وا لهن ينْى  لن سلل  
 هٞنيىٝلن   لهنن رمٞنهٝلن   :بؼٝنة; ٩ىلنه صمنل يتٞنيى مْيه وجٝلن;: جلًَٞايي ٩ال

 ٩ىلنه ومْهنا بؼٝنة، ومنْماها هٞنيىٝلن   رماٝة رٞلهاجلؾّ  هى ٝمـ... مْو  بؾل٬ وئلقجههن
ـ٥نت...  ّاللة بؼٝةكْل  بل يمؼس، ها جلبؼٝة٥ي  ٥ليل :جلبؼٝة يٞن; ْو م كْلنه هنؾج هنى ٥ٞ

ـجويش ٍالة  بنال منًة ؿهْناو ٩يام يٞن بؼٝة. جفكخـ ٝليه جت٨٦جلؾّ  جفملىب هؾجٝل   جلت
 4.:بؼٝة ئيه ي٪ىلجلؾّ  هى ٝليها وجلمضا٥ٚة مًة وجلکمية جلکي٦ية هؾه رٞل لکى...  عال٣
 فجل اهنو بؼٝنة، اهاومنْم  رماٝنة ورٞلها ؿهْاوىهـ ٥ي  جلًا٥لة ٍالة ٝمـ ١يـ ل٪ؼ

ـج   جفهـ هؾج ـيائل   هنتم  ٖجلـمىل لنًة عال٥ا   جلضاّـ َٝ
                                                           

 .224ً  ،2، د جلباؿّ ٥تش. 1
ـجويش، ٍالة كتاب. 2  .ؿهْاو ٩ام هى ٥ْل باب جلت
 .4، ً 5جلناؿّ، د  ئؿىاػ. 3

 .11 و 12ٌ ٍ، 2، د جلنالم مبل. 4
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 :رظؾتؿ;: جلضنـث بنى لنبالل ٩ال عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبيمْو  ًهوصْن  جلتـهؾّ ىؿو
َنتـَإّكف;: ٩ال ؟جلله ؿمىل يا مٝلن ها: ٩ال ،:باللَهاَرظؾؿ;: ٩ال جلله؟ ؿمىل يا مٝلن ها :٩ال

َنتـَهتـؼصَأنَؽترَنتـَهبتاَظؿؾَنـَنثؾَجررَٕنـَففَؾننََّبعدي،َنقتتأََُؿدَشـّتلَنـَشـّةَأحقا

َهبتا،َظؿتؾَنتـَآثامَنثؾَظؾقفَـانَورشقفف،َرهللَْرىضََٓضالفةَبدظةَربتدعَونـ.َصقئاًََأجقر ؿ

 1:.صقئاَرفـاسَأوزررَنـَذفؽَهـؼصَٓ

 الثالث طالق

 هٖلنب بًي معى يقيؼ ٝبؼ بى ؿكاية ٕل٨: ٩المْيه  ٝباك جبى ٝى هنًؼه٥ي  مصمؼ ىؿو
ـمته اهلل علهي    ليصي )جللنه ؿمنىل ٥ننأله، ىؼيؼج   صقيا   ٝليها ٥ضقو، وجصؼ هزلل٥ي  ا  حالح جه

َؾتنّكا;: ٩نال، يٞنن: ٩ال ؟:ورحدَجمؾسَيف;: ٥٪ال حالحا   ٕل٪تها: ٩ال :ضؾؼتفا؟َـقػ;:  سلل 

 ٥.2ـرٞها: ٩ال، :صئتَنإَؾلرجعفا،َورحدةَْؾؽ
 3.ًهوصْن  ،بيوجلؾه وجلضاكن مصمؼ جفهام ضهٍْض  جإلمًاػ هؾج: جفلبايي ٩ال
ـْ  وٝليه جلًبي، فهى جلخالث جلٖال٧ صال هى هؾج  ولکنى جإلمنالهي، جلتيـيٜ مهـ جمت٪

ٖ ي٪ٜ وجصؼ بل٦٘ جلخالث ٕال٧ رٞل ٝمـ  باتًا 
 علهي   اهلل يصيل ) جللنه ؿمنىل ٝهؼٝل   جلٖال٧ كاو;: ٩المْيه  ٝباك جبى ٝى هنلن ىؿو

 :جلغٖناب بنى ٝمنـ ٥٪ال ،جصؼةو جلخالث ٕال٧ ٝمـ، عال٥ة هى ومًتيى بکـ ومبي  سلل 
 4.:ٝليهن ٥أهْاه ٝليهن، مهْيًاه ٥لى ،مياة ٥يه لهن كاو ٩ؼ مهـ٥ي  جمتٞزلىج ٩ؼ جلًاكْو ئ

ئلن   باإلمنًاػ جلًنناتي منًى٥ي  و٩ؼ ُؿوّ جلؼيى،٥ي  جإلصؼجث مْو هؾج هى٥ي  و اىْک 
 حنالث ـمتنهجه ْٕلن٨ ؿرنل ٝنى علهي  سليل     اهلل )صيلي جللنه ؿمىل معبـ: ٩ال لبيؼ بى هضمىػ

                                                           
 .44، ً 5، د جلتـهؾّ مًى. 1

 .265ً  ،1، د صًبل بى مصمؼ ؼهنً. 2
 .145 و 144، ً 7 جل٢ليل د ئؿوج . 3
 .184، ً 4، د جلخالث ٕال٧ بابٔ جلٖال٧ كتابٕ هنلن ٍضيش. 4
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، علهي  سليل     اهلل )صلي٥٪ام. رميٞا   تٖلي٪ا  َبتغَوأكتاَرهللَبؽتتا َأهؾعتب;: ٩نال حنن ١ْنبايا 

 1م٩تله. ما جلله ؿمىل يا: و٩ال ؿرل ٩امصت   :أطفرـؿ؟
ـجم بلى٥ٟي  جلضا٥٘ و٩ال. ريؼ ئمًاػه: كخيـ جبى ٩ال :جليىكايي ٩ال  2.هىح٪ىو ؿوجته: جلم

 العيذيى في الصالة على الخطبت تمذين
: جلينىكايي ٩نال يغٖنب، حنن جلٞينؼيى٥ني  ييَنلْ  عله  سآلي  سليل     اهلل )صليجلًبي كاو

 ٩نال، جلغٖبنةٝلن   جلَالة ت٪ؼين جلٞيؼ ٍالة٥ي  جلميـوٛمْو ٝل   تؼْل  جلباب ومصاػيج
 3ى.جل٦تى ومتمة جفهَاؿ ٝلما  بيى ٝليه جلمت٨٦ هى هؾج: ٝياُ جل٪اّي

 جلغٖبنة بت٪نؼين ٩نام ئؽ ٦ٝناو، بى ٝخماو عال٥ة آعـئل   جلضال هؾجٝل   جفهـ ب٪يو
 ٦٥ني: جلٞينؼيى٥ني  جلغٖبنة ٩بنل جلَنالة كنىو بيناو٥ني  جلقؿ٩نايي ٩نال .جلَنالةٝل  

 ،بکنـ ومبني علهي  سليل     اهلل )صيلي جللنه ؿمنىل هٜ جلٞيؼ ىهؼ  ٝباك جبى ٝى جلَضيضيى
 ٝنى ٍنضيش ؼبننً جلمًنؾؿ جبنى ؿوجينةو٥ني  ... جلغٖبنة ٩بل ىويَلْ  كايىج هن٥کلْ  وٝمـ

 :.بالًاك حن عٖبهن ول هى عٖب ٩بل جلَالة ٝخماو، ٍْل ج: ;4جلبَـّ جلضنى
:  ٩نال جلبَنـّ جلضننىئلن   ٍضيش بامًاػ جلمًؾؿ بىجوؿوى : صزـ جبى جلضا٥٘ ٩ال

ـم جلٞناػةٝل   :مّبالًاك حن عٖبهن  ٝخماو، ٍْل  مول هى عٖب ٩بل جلَالة  يامنا   ى٥ن
 بهنا جٝتنْل جلتي  ١يـ ةجلٞلْ  وهؾه جلَالة ٩بل يغٖب ؿٍا مّ ؽل٬ ٦٥ٞل جلَالة يؼؿكىج لن

 5.جلَالة ئػؿجكهن٥ي  جلزماٝة هَلضة ىؿم ٝخماوفْو  هـوجو
: جلٞلنل كتناب ٦٥ني ٝخمناو، هنى جلبَـّ جلضنى مماٛ جلمؼيًي بى يٝل محبت و٩ؼ

 6.يغٖب ١الم وهى ٦ٝاو بى ٝخماو هى جلضنى ممٜ
                                                           

 .142، ً 6، د جلًناتي مًى. 1
 .269، ً 6، د جفوٕاؿ ييل. 2
 .363 – 361، ً 3 ، دجلمَؼؿ ي٦نه. 3

 .324، ً  1، د جلمىٕأ ىـس. 4

 .614، ً 1، د هال٬ جإلهام هىٕأ ٝل  جلقؿ٩ايي ىـس٥   جلقؿ٩ايي: ميْا ٍضضه> 376ً ، 2، د جلباؿّ ٥تش. 5

 .51، ً 1، د للمؼيًي ،جلٞلل. 6
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ـْ  ٝبؼ جبى ٩ال  ٦ٝناو بنى ٝخمناو ٥٪ينل جلَالة، ٩بل عٖب هى مول٥ي  جعتل٤ ٩ؼ :جلب
 مٍنب٠ بنى ٩امنن صؼحًا ٩ال: جلىجؿث ٝبؼ صؼحًا لما ٝخماو ٝى جلله ىا  وئ جلَضيش وهى
 ٝنى منٞيؼ بىيضي   ٝى م٦ياو صؼحًا ٩ال: ٝمـ مبي بىج صؼحًا ٩ال: جلغيًي صؼحًا ٩ال:

 بنى ٝخماو اوك ٥لْما جلغٖبة، ٩بل جلٞيؼ يىم جلَالة كايت ٩ال: مالم بىٝبؼجلله  بى يىم٤
 ٩ؼ ٩يل ٥او يزتمٞىج ومو جلًاك ي٦تـ٧ ما ومؿجػ جلَالة، ٩بل جلغٖبة ٥٪ْؼم جلًاك كخـ ٦ٝاو

ـه هال٬ ىؿو  هنٜ جلٞينؼ ىنهؼ  ٩ال: مْيه مفهـ جبى  هىل ٝبيؼ مبي ٝى ىهاب جبى ٝى و١ي
 ويَنْضش ٍنضيضاو جلضؼيخاو له ٩يل... ٥غٖب جيَـ٣ حن  ٥َلْ  ٥زا  ٦ٝاو بى ٝخماو

 هناٝلن   جلغٖبنة ٩ْؼم حن هال٬ ؿوجية٥ي  كما مبٞا   مو مًيى مْت   ٍلْ  ٝخماو مْو  هًٞاهما
ـها، بٞنؼ جلنن٦ـ٥ي  جلَالة ئتمام٥ي  ٥ٞل وكؾل٬ مٞيؼ، بىيضي   صؼيج٥ي   وهنى ٩َن

 صمينؼ ٝنى منلمة بى صماػ ؿوجه ها جلَالة ٩بل جلغٖبة ٩ْؼم هى مول مْيه ٝخماو ٝى جلـوجية
 حنن جلٞينؼ ينىم يَنْلىو وٝمنـمبنىبکـ و عله  سليل    اهلل )صليجلله ؿمىل كاو ٩ال: ميل ٝى

 بالغٖبنة صبننًاهن لنى ٩نال: جلَنالة يزيإوو بٞؼ جلًاك ىؿم ٝخماو كاو ٥لْما يغٖبىو،
 بنى يىمن٤ ٝنى منٞيؼ بنىيضين   ٝنى جبى ٝييًة ٝى جلـفج٧ ٝبؼ وؽكـ  ٍلْ  حن ٥غٖب

 ينا٥ٜ بنىج ىؿو... ٦ٝناو بى ٝخماو جلَالة ٩بل بالغٖبة بؼم هى مول ٩ال: مالم بىٝبؼجلله 
 ٩نال ٦ٝناو، بنى ٝخمناو جلَنالة ٩بنل جلٞيؼيى٥ي  جلغٖبة ٩ؼم هى مول ٩ال: مْيه هال٬ ٝى

 علهي  سليل     اهلل )صيلي جللنه ؿمنىل ٝمل وبؾل٬ جلغٖبة ٩بل جلَالة ت٪ْؼم مو وجلنًة هال٬:
 1.عال٥ته هى ٍؼؿج   وٝخماو وٝمـمبىبکـ و

 جلبيناو;٥ني  رنا  ٥٪ؼ،جلَنالةٝلن   جلغٖبنة ٝخمناو ت٪ؼين ميل بى هال٬ محبت و٩ؼ
 جلننًة :٩نال ،ؽلن٬ٝل   يؼل ها هال٬ ٝى يا٥ٜ جبىوؿوى ; :جلزؼ ؿىؼ ابى :وجلتضَيل

 وٝمنـمبنىبکـ و علهي  سليل     اهلل )صيلي جلله ؿمىل ٝمل وبؾل٬، جلغٖبة ٩بل جلَالة مت٪ْؼ  مو
 .:وايته هى ٍؼؿج   وٝخماو

                                                           
 .383 و 382، ٌٍ 2، د جامتؾكاؿ. 1
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 حبنت;:٩نال صينج خمناو،ٝ ٝى جحباتهئل   :جليؾّ جلٞـ٣;٥ي  جلکيميـّ ؽهب و٩ؼ
 :.جلٞيؼ ٍالة جلًاك ليؼؿ٫ جلٞيؼ ٍالةٝل   جلغٖبة ت٪ؼين ميْا   ٝخماو ٝى

 جإلصنؼجث وهنؾج جلٞيؼيى، ٍالة٥ي  جلمضؼحة جلبؼٛ هى هى ها ٥ٞله ٝخماومْو ٥ي  ى٬ْ  ا
 بنأْو  هؾه جف٩نىجل بيى جلزمٜ ويمکى جلضکن، بى وهـوجو وهٞاوية لٞخماو ُيًنب جلَالة٥ي 
٥٪نؼ  بْٞنهن، لهنؾج وؽهنب جلضکن، وجبى هٞاوية تبٞه حن هى ٝخماو جلٞمل هؾج بؼم هى مول

 .صياته٥ي  لٞخماو تابٞا   هٞاوية وكاو جلمؼيًةٝل   لمٞاوية ٝاهال   جلضکن كاو جبى
ـجم بلىٟ; ىـس٥ي  را  ها جل٢ـيب وهى كنْل   ٝل: ٩ال صيج جلغْيـ، جلکـين لٞبؼ :جلم

ـيا، ؿجىؼ علي٦ة هى٥ اهلل عه   )رضيٝخماو ٝى حبت ئو صال َوشتـةَبفـتلَظؾقؽؿ; به: باا٩تؼج  مه

)علهي   جلًبنيفْو  جلبؼٝنة صْينق٥ني  هنؾج هخل يؼعل ٥ال ،:بعديَنـَردفدهغَرفررصدهـَرخلؾػاء

ة تٞاؿّت ئؽج مْيه  ويب٪، ةًْ م مْماه الصمة سالسم(  ًْ ـجىؼيى جلغل٦ا  م ة هٜ جل ًْ  ٝنى جلخابتة جلن
ـ٥ىٛ ي٪ْؼم )عله  الصمة سالسم( جلًبي  1جرتهاػج . له اهلل عه   )رضيوٝخماو، جلم

 صنؼحت هنا وهخنال; :٥٪نال بؼٝنة، جلَالةٝل   جلغٖبة ت٪ؼين بأْو  تيمية جبى جٝتـ٣ و٩ؼ
 ٥ٞله لما ٥اْيه جلٞيؼيى٥ي  جلَالةٝل   جلغٖبة ت٪ؼين جلًاك هى بت٦ـئ جلبؼٛ هى ئليه جلضارة

ـج ، بِٞ ـه جفه نىو ٍناؿوج ٩ؼ جلًاك بأْو  مصؼحه هى تؾجؿوجٝ بؼٝة فْيه جلمنلمىو ميک ْْ  ي٦ً
ىو ا عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل ٝهؼٝل   وكايىج جلغٖبة مماٛ ٩بل ْْ  مو يننمٞىجصت   ي٦ً

ـهن،  ي٪َؼ عٖبة كاو يغٖبهن عله  سلل   اهلل )صليجلًبي ٥اْو  ت٦ـي٬ٖ هؾج مبب له ٥ي٪ال مكخ
 ٥لنت ػيًهن، ٍالس ٩َؼ  وئو ؿيامت٬ ئ٩اهة ت٪َؼ وميت وهؼجيتهن وتبلي٢هن ي٦ٞهن بها

 2.:ىمعـ هَٞية ئصؼجث ل٬ تبيش ا ه٬ً جلمَٞية ٥هؾه ي٦ًٞهن، ها تْٞلمهن
                                                           

ـجم، د . 1  .24، ً 48ىـس بلىٟ جلم

ـجٓ ج٩تْا . 2  جلتأوينل هنى بزنؼجؿ ٩نؼيما ننهنمي٦ صَنًىج ٩نؼ جلننل٤ جتباٛمْو جلمتتْبٜ  > يالص282٘، ً 1، د تيمية جبى، جلَ
 صنناب ٝلن  ؽلن٬ كناو ولنى جلننل٤، هى ٍؼؿ هاكْل  ٝل  جليـٝية لت٦ْ  جلمزال هؾج٥   جلـوجيا  ووّٞت وجلتبـيـ،

 جلمٞناػ فجػ  كتابنه٥ن   جل٪نين جبنى ٩نالولکى ٝل  مبيل جلمخال  عاً، تألي٤ ئل  يضتادجفهـ  هؾجت٦َيل  و ٖوجل٪ـآو جلًبي
  :ٍنضيضه;٥ن   هننلن ؿوجه بمنا تَنًٞىو ٥منا: ٩ينل ٥ناو; :جلمتٞنة يکناس ٝمنـ لتضنـين هتبـينـ٥   ،426، ً 3 د
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ـج  تيمية جبى ي٪َؼ ـينا كمنان  جلٞلما  حبتم و٩ؼ جلضکن، بى هـوجو بافه  ٍنؼوؿ نن ؽك
 ٖٝخماو هى جل٦ٞل هؾج

ـم جلٞزب يخيـ وهما  جلبنؼٛ يوتًامن جلنناب٨ كالهنه٥ي  جلضکن جبىٝل   تيمية جبى تز
ـجويش كبؼٝة ٩بله، جلغل٦ا  مصؼحهاجلتي  ه ا  ٥هي ا تغ٦...  جلخالث وٕال٧ جلت ًْ  ٝليه، لک

 هني وهنؾه  ليل  آلي  س اهلل علهي  س  لی)صي رنا  بنه ػينى هضمنؼجلؾّ  ي٪ىل جلض٨ْ  مو ينتٖيٜ
 ٖبمکياليى وجلکيل جافػوجرية

 العيذيىأراو  هعاَيت حذاثإ
 بامنًاػ ىنيبة مبني جبنى ى٥ـو ،٥يها جفؽجو مصؼث ىه مول٥ي  جعتل٤;: صزـ جبى ٩ال
 1.هخله جلقهـّ ٝى جلخ٪ة ٝى جليا٥ٞيوؿوى  هٞاوية، هميْ  جلمنيب بى مٞيؼ ٝى ٍضيش

ـة وجرتهاػجتهن جإلمالهية للتيـيٞا  جلَضابة ت٢ييـ ئْو  ـيا مهخلة وئْيما رؼج   كخي  بنيٖة ؽك
 :بعتدكَأحدثقرَناَْدريََٓإّكؽ; ىُجلض صؼيج ؿوجية صىل ٩اتما   جلنإجل  ويب٪ مصؼحىه، لما
اول ًْ ـيا، ٥يما هغٖثيى ى ك  2ٖجلًاؿ؟ئل   جلمنا٩ىو مولث٬ مصؼحهاجلتي  جفىيا  هي ٥ما ؽك

 

                                                                                                                                        
 ومبني ٍٕنل  جللنه ٝلينه ومنلنٔجللنه ؿمىل ٝهؼ ٝل  جفيام وجلؼ٩ي٨ جلتمـ هى بال٪بْة ينتمتٜ كًا: ٩ال، ٝبؼجلله بى رابـ ٝى 
ٍٕنل  جللنه  جلله ؿمىل ٝهؼ ٝل  كايتا هتٞتاو :٩ال هميْ  ٝمـ ٝى حبت و٥يما. صـيج بى ٝمـو ىأو٥   ٝمـ ًٝها يه  صت ، بکـ

ـْ  جلنؾّ هنى ٝمنـْو ئ: ت٪نىل ٕات٦نة، ٕات٦تناو هؾج٥   جلًاك: ٩يل ،جلضْذ  وهتٞة جلًنا  هتٞة ،ًٝهما ميه  ميا ٝليه وملنٔ  ههناص
ـجىؼوو جلغل٦ا  همًْ  ها باٛباتْ  ٍٕل  جلله ٝليه وملنٔجلله ؿمىل مهـ و٩ؼ، ًٝها ويه   :.... جل

 .453 ً، 2 د، ّجلباؿ ٥تش. 1
 هنؾج ٥َنلًا و٩نؼ جلؼيى، ىـ٣ جلضنيى ٝبؼ جلنيؼ للمـصىم وجارتهاػ، جلًٌ: كتاب٥   جارتهاػج  هؾه ٝل  جلى٩ى٣ يمکى. 2

ه ئؽج كناو جلمنًهذ جلَنضيش هنى جلمضکما ، و٩ؼ بيًا هًنا٫ مْين مهام جلَضابة جرتهاػ ٥َل جلن٦يًة، وؿكبت: كتابًا٥   جفهـ
ـمّ وجارتهناػ كمنا ينـى جلننل٦ية، ٥٪نؼ كناو جلَنضابة مول هنى جرتهنؼ مهنام باٛ جلکتاب وجلنًة وجتْ  ٝؼم تزاوفهما ئل  جلن

 جلًَىً جلمضکمة جلىجّضة جلؼالة.
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 مشسوع الصماوي لمسحعية أهل البيت امحداد ل

كبـ بؼٝىته سآل   عله  اهلل )صليجلًبي بْل٠ ل٪ؼ  و٩ؼ لإلينايية، جلله مؿجػه مماوّ هيـوٛ م
ـج ج  جْتغؾ  ٩ؼ جلنما مْو ٥ي  ى٬ْ  وا بٞؼه، يبي يأتي ولى جلًبىة ُعتمت  جلک٦يلة جإلر
 جفؿُ، منکاو رمينٜئلن   وجلنً٪ٌ جلتضـين٤ هنى هَايا   مليما   جلؼيى هؾج بايَال

ّْ ٥ي  جفؿ٥ُي  جلله علي٦ة ٥اإليناو كناو، وئؽج كاينت جلًَنىً جلننل٦ية ١ينـ  ب٪ٞة م
ـكهنا جلتي  مى يبضج ٝى جلض٨ْ، ٥أيى هي جلمْضزة جلبيْا جيْاس جلٖـي٨ لٝل   ٩اػؿة ت

 جلًبي لًا؟
ـمجلؾّ  جلم٤ًَئْو  ـته جلًبي مصاػيج ي٪ ـْكنق ُيالص٘ بمىّىٝية ومي ـتنهٝلن   مْيه ي  ٝت

جلنؾّ  جل٪نـآو هنى هنأعىؽ جلًبنىّ جلتىريه وهؾج بٞؼه، هى لهن جفيٚاؿو يىْره  بيته، مهل
ـهن هني جهتنؼجػ للتٞنالين  السيم(    )عليهم جلبينت هنلم هؼؿمنة ٝؼينؼة، وفْو  آينا ٥ي  ؽك

جيتهيًنا  مو ويضى بٞنؼ ويبىية، ٩ـآيية مػلة هى تمتل٬ بما جلنماوية وجلًبىية ٥٪ؼ ١ؼ  ١ًية
 ي٪لنه تنىجتـ وجصؼج   يَا   جل٪اؿب يؼّ بيى يْٜ جلنل٦ية، جلـوجتية جلًَىً م١لب ػؿجمة هى

 متبناٛ هنى جلمننلميى هنى جلکخينـ ٩بنل هنىهتـوكنا   ينقجلها  هلکًْ  وتغـيزه، ىـصه وكُخـ
لض٪ًا هؾج جلبضج بما مب٪ه لي٪اؿو جلباصج بيى ػلينل مما وئيْ  .وجلنل٦ييى جفؿبٞة جلمؾجهب

 ة جلنل٦ييى.هاهية وبيى مػلْ ة جاهى مػلْ 
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 الثقلين حديث

 جلبينت مهنل جْتبناٛ لقوم٥ي  ؽجته  جلمًٞ تإْػّ كْلها هغتل٦ة صؼيج جلخ٪ليى بَي٠ وؿػ
 ؿمنىل ٩نام: مْينه ٩نال مؿ٩نن بنى فينؼ ٝى هنلن ٍضيش٥ي  ٥٪ؼ ُؿوّ ل،جلْال هى للًزاة

، ييؼٝ بما  عٖيبا   يىها   عله  سلل   اهلل )صليجلله   ومحًن جللنه ٥ضمؼ وجلمؼيًة، هکة بيى عما 
َريّبََرشتقلَهتليتَأنَهقصتؽَرتبشتَأكتاَؾتنّكاَرفـاسَأياَأَٓبعد،َأّنا;: ٩ال حن وؽكـ ووٝ٘ ٝليه

َورشتؿفتؽقرَرهللَبؽتا َؾخذورَورفـقر،َیرهلدَؾقفَرهللَـتا َأوهلاَثؼؾغ،َؾقؽؿَْاركَوأكاَؾلجقب

ترـؿَبقتتل،َوأ تؾ;: ٩نال حنن ٥يه، وؿ١ْب جلله كتابٝل   ٥ضْج  ،:بف ـّ َبقتتل،َأ تؾيفََرهللَأذ

رـؿ ـّ رـؿَبقتل،َأ ؾيفََرهللَأذ ـّ  1:.بقتلَأ ؾيفََرهللَأذ
َرففتاءَبتغَنتاَممتدودَحبتؾَرهللَـتتا َخؾقػتتغ،َؾقؽؿَْاركَإّيَ;: مصمؼ هنًؼ٥ي  ّوؿو

َظتعََّهتردرحتتیََهتػرؿتاَفتـَوإّمتاَتل،تبقَأ ؾَريتتوظتَرٕرضإػََرففاءَبغَنا; مو :ورٕرض

 2:.رحلقض
َؾتقؽؿَْتاركَإّيَ;: ن  وٍْضضه ن جلَضيضيىٝل   وجلمنتؼؿ٫ جلتـهؾّ ٍضيش٥ي  ّوؿو

إػََرففتاءَنتـَممتدودَحبتؾَرهللَـتتا َرٔخر،َنـَأظظؿَأحدمهاَبعدي،َْضّؾقرَفـَبفَمتفؽتؿَإنَنا

 3:.ؾقفاَختؾػقيَـقػَؾاكظرورَرحلقض،َظعََّهردرحتیََهتػرؿاَوفـَبقتل،َأ ؾَوظسيتَرٕرض،
 :جلضنؼيج تغنـيذ٥ني  ي٪نىل ئؽ جليهيـ جلنل٦ي جلمضؼث جفلبايي بتغـيذ هًا ويکت٦ي

ـجيي و 328ٔ/  2ٕ جلتـهؾّ معـره;  ر٦ٞـٝى  جفيمإي جلضنى بى فيؼ ٝى 2682ٕٔ جلٖب
ـ٥نة ينىم صزته٥ي   سلل  عله  اهلل يصل)جلله ؿمىل ؿميت: ٩الٝبؼجلله  بى رابـ ٝى مبيه ٝى  و ٝ
ـه ي٪ىل ٥نمٞته ،يغٖب جل٪َىج  يا٩تهٝل   هى  هنؾج هنى ١ـينب صننى صؼيج: ٩ال و ٥ؾك

                                                           
 .ٕالب مبي بى ٝلي ٥ْاتل هى باب جلَضابة، ٥ْاتل كتاب. 1
 .337ً ٍن،ٝا مبي ابى جلنًة ٥ي جفلبايي ٍضضه> 623، ً 2، د جلَضابة ٥ْاتل> 182، ً 5 ، دمصمؼ هنًؼ. 2

 بضننؼيج تيميننة جبننى جصننتذ> و٩ننؼ 148، ً 3 ، دجلمنننتؼؿ٫> 329، ً 5، د ٔجلمًا٩ننب كتننابٕ 5 د، جلتـهننؾّ ٍننضيش. 3
ـة، ئرماٛ صزية ٝل  جلتـهؾّ  .269، ً 28، د جل٦تاوى هزمىٝة ؿجرٜ جلٞت
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: ٩لنت جلٞلنن مهنل هنى وجصؼ ١يـ و مليماو بى مٞيؼ ًٝه ىؿو ٩ؼ جلضنى بى فيؼ و ،جلىره
ـه و ،جلضؼيج ًکـه ،صاتن مبى ٩ال : ٩لت .ّٞي٤: جلضا٥٘ ٩ال و. :جلخ٪ا ;٥ي  صباو جبى ؽك

 اهلل )صيلي جللنه ؿمنىل ٩نام: ٩ال مؿ٩ن بى فيؼ صؼيج هى ىاهؼج   له ٥اْو  ،ٍضيش جلضؼيج لکْى 

 و ٝلينه  محًن و جللنه ٥ضمؼ ،جلمؼيًة و هکة بيىٔ عما  ٕ ييؼٝ بما  عٖيبا   ٥يًا يىها   عله  سلل  
َوأكتاَ،ؾلجقبَريّبََرشقلَهليتَأنَهقصؽَبؼَأكاَؾنّكاَ،رفـاسَأياَأَٓ،بعدَأّنا;: ٩ال حن ،ؽكـ و وٝ٘

َنتـَ،َوىرهلدظذََـانَبفَأخذَوَبفَرشتؿفؽَنـَرفـقرَوَیرهلدَؾقفَرهللـتا َأوهلاَثؼؾغ،َؾقؽؿَْارك

َو; :٩ال حن ،٥يه ؿ١ْب و جلله كتابٝل   ٥ضْج  :بفَرشتؿفؽقرَوَ،رهللَبؽتا َؾخذورَ،ضّؾََأخطله
ـّرـؿَ،بقتلَأ ؾ ـّرـؿَ،بقتلَأ ؾيفََرهللَأذ  .:بقتلَأ ؾيفََرهللَأذـرـؿَ،بقتلأ ؾيفََرهللَأذ

 مصمنؼ و 368ٔ/  4ٕ جآلحناؿ هينکل٥ي  جلٖضاوّ و 123ٔ - 122/  7ٕ هنلن معـره
ـجيني  و 1551ٔ و 1552ٕ جلننًة٥ني  ٝاٍنن مبي جبى و 367ٔ - 366/  4ٕ  5226ٕٔجلٖب

ـجيني و 371ٔ/  4ٕ مصمنؼ معـد حن ًٝه يجلتميم صياو بى يقيؼ ٕـي٨ هى  و 5242ٕٔ جلٖب
 مو جلمغتناؿٝلن   ػجعنل هى و مؿ٩ن بى فيؼ ل٪يت: ٩ال ؿبيٞة بىٝل   ٕـي٨ هى جلٖضاوّ

َؾتقؽؿَْتاركَإّيَ;: ي٪نىل علهي  سليل     اهلل )صليجلله ؿمىل مممٞت: له ٥٪لت ،ًٝؼه هى عاؿد

 .يٞن: ٩ال ؟:ظسيتَوَرهللَـتا َرفثؼؾغ
ـجيني ًٝنؼ ّمعنـ ٕـ٧ له و ،جلَضيش ؿرال ؿراله ،شٍضي ئمًاػه و  - 4969ٕ جلٖب

 و. 533ٔ و 148 و 129/  3ٕ جلضناكن ًٝؼ بْٞها و 5242ٔ و 4982 - 4982 و 4971
 منٞيؼ مبني ٝنى جلٞنى٥ي ٖٝينة صنؼيج هنى آعنـ ىناهؼ و. بْٞهاجلؾهبي  و هى ٍضش

ـكت يئيْ  و ،٥أريب يمػٝ مو موى٬ يئي;: هـ٥ىٝا جلغؼؿّ  لنى بنه معنؾتن وجّ  هنا ٥نيکن ت
كبـ مصؼهما ،جلخ٪ليى ،بٞؼّ ىجتْلْ  ئلن   جلننما  هنى همؼوػ صبل جلله كتاب ،جآلعـ هى م

ـتي و ،جفؿُ ـػجصت   يت٦ـ٩ا لى همائيْ  و ما ،بيتي مهل ٝت  .:جلضىُٝل   ي
 ؤ 1555 و 1553ٕ ٝاٍننن مبنني جبننى ؤ 59 و 26 و 17 و 14/  3ٕ مصمننؼ معـرننه

ـجيي  و. جلينىجهؼ٥ني  صنى ئمًاػ هى و. 45ٔ/  1/  2ٕ لميجلؼي و 2679ٔ - 2678ٕ جلٖب
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ـة مبي صؼيج هى ىمعـ ىىجهؼ له  و 93ٔ/  1ٕ جلضناكن و 529ٔ ًٕ جلنؼجؿ٩ًٖي ًٝؼ هـي
 ووج٥٪نه ،ضهٍنْض  و جلضناكن ًٝؼ ٝباك جبى و. 1ٔ/  56ٕ :جلمت٦٪ه و جل٦٪يه;٥ي  جلغٖيب
ـْ  ٝبؼ جبى ًٝؼ ٝى٣ بى وٝمـوجلؾهبي   هني و ،112ٔ ،24/  2ٕ :جلٞلن بياو راهٜ;٥ي  جلب

ـػجتها كايت ئو و ـهنا و ،بْٞنا   ي٪ىّلکْى بْٞها  ٤ّٞ هى تغلى ا ه٦  جبنى صنؼيج عي
٥ني  جلٖضناوّ معـرنه. بنه هـ٥ىٝنا   ْي ٝلن صنؼيج هنى ٩ىيا ىاهؼج   له ورؼ  حن. ٝباك

 هضمنؼ ٝى كخيـ بى يقيؼ صؼحًا: جلٞ٪ؼّ ٝاهـ مبي ٕـي٨ هى 327ٔ/  2ٕ :جآلحاؿ هيکل;
 .:بقتلَأ ؾَوَ،بلهدهؽؿَرهللَـتا ;: بل٦٘ هـ٥ىٝا يٝل ٝى مبيه ٝى يٝل بى ٝمـ بىج

 مو جلٖنابٜٝلن   هضنـ٣ هميْ  جلٚى ١الب و ،مٝـ٥ه ٥لن كخيـ بى يقيؼ ١يـ ح٪ا  ؿراله و
 كخينـ جلَنىجبمْو  و مصنؼهنٝلن   جي٪لب هلٞلْ  هميْ  جلبال٥ي  عٖـ حن. مٝلن جلله و ،جلًامظ

 ىنيىط٥ي  ؽكـوه ٥ىرؼتهن جلـرال كتبئل   تؿرٞ مو بٞؼ ؽل٬ هى تأكؼ  حن ،فيؼ بىج
 حنن. تى٥ي٪نهٝلن   للنه ٥الضمنؼ ،ٝلن  بنى ٝمـ بى هضمؼ ٝى جلـوجة٥ي  و ،جلٞ٪ؼّ ٝاهـ

 .1558ٕٔ ٝاٍن مبي جبى ًٝؼ جلَىجبٝل   ؿميته صيى تأكؼج جفػػ 
ـكيى ٝى ىـي٬ يـويه آعـ ىاهؼ و  بنى فينؼ ٝنى صنناو بنى جل٪امن ٝى جلـبيٜ بى جل
 و 1549ٔ - 1548ٕ ٝاٍنن مبني جبنى و 189ٔ - 181/  5ٕ مصمؼ معـره .به هـ٥ىٝا حابت

ـجيي   و ،جلمتابٞنا  و جلينىجهؼ٥ني  صنى ئمًاػ هؾج و. 4923ٔ - 4921ٕ جلکبيـ٥ي جلٖب
ـجيي  ؿوجه: 172ٔ/  1ٕ جلمزم٥ٜي  جلهيخم  ٩ال ٥ني  ٩نال وٖ ح٪نا  ؿرالنه و جلکبيـ٥ي جلٖب

 ٖ  يؼر ئمًاػه و ،مصمؼ ؿوجه: 163ٔ/  9ٕ آعـ هىّٜ
 مو حنن ،ٝمناوئل   ػهي٨ هى مهارـ مو يٝل كتب ،بٞيؼ بقهى جلضؼيج هؾج تغـيذ بٞؼ

 بٞنِ :٩ٖنـ; ٥ني ٥ل٪ينت ،هزـينة 1422ٕٔ منًة موجتل ،جلٞـبية جإلهاؿج ئل   هًها مما٥ـ
 لنه ؿمنالة مصنؼهنئلن   ى٥أهنؼ ،جلنؼكتىؿجه جلٖيبنيى ىهننتىٝل   جفكاػيمييى و جفماتؾة
ـمتها ٥لما ،ججلضؼي هؾج تْٞي٥٤ي  هٖبىٝة  و ،جلَنًاٝة بهنؾه ٝهنؼ صنؼيج مْيه لي تبْيى ٩

ـتهما ياصيتيى هى ؽل٬  جلمٖبىٝنة جلمَاػؿ بِٞٝل   تغـيزه٥ي  ج٩تَـ مْيه:  جفول له، ؽك
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ـ لؾل٬ و ،جلمتؼجولة َْ ـج   ٩ ـج   ت٪َي  و جلٖنـ٧ هنى كخينـ ٥اتنه و ،ٝلينه جلکنالم تض٪ين٥٨ي  كبي
 لکنل يبنؼو كما ،جلمتابٞا  و جليىجهؼ ٝى ٥ْال   صنًة مو ٍضيضة بؾجتها هيجلتي  جفماييؼ

 هًا. عـرته بما تغـيزه ي٪ابل ياٙـ
 ٩اٝنؼتهنئلن   ا و جلٞلمنا  هى للضؼيج ضيىجلمَْض  م٩ىجلئل   يلت٦ت لن هميْ : جلخايية

ـة ىيت٪نى جلْنٞي٤ جلضنؼيجمْو ، و هي جلضؼيج هَٖلش٥ي  ؽكـوهاجلتي   ،جلٖنـ٧ بکخن
 جٕالٝني و بنه جالت٪نا  ٩بنل. جلَضيش جلضؼيج ي٤تْٞ هى جل٦اػس جلغٖأ هؾج٥ي  ٥ى٩ٜ
 و ،جلضنؼيج هنؾج يْن٤ٞ جلکىيت ٥ي ػكتىؿجه جفكاػيمييى بؼؿرة  مصؼكاو  ؿمالتهٝل  

ـجػّٝلن   يننتؼؿ٫ هًنا٫ جإلعنىة مصنؼ هنى عٖناب رنا يي صيى ؽل٬ هى تأكؼ   ئين
فْو  :7754 و 2745 و 2454 و 2453; بافؿ٩نام جل٢َيـ جلزاهٜ ٍضيش٥ي  جلضؼيج

 ئلينه جلمياؿ جفط يـرى و ٖتَضيضه يهًْ  جمت٢ـب هؾجمْو  و ٦ّٞه ٩ؼ ئليه جلمياؿ ؼكتىؿجل
 يزنؼ ه٥لْٞلن ،هى باب جاصتيآؽلک  ٥ٞلت ٩ؼ و ،جلضؼيج هؾج تض٪ي٥٨ي  جلًٚـ مٝيؼ مو
جلکبينـ  لل٦ـ٧ تًبهه ٝؼم و ٝليه جٝتماػه و٩بىله جلضؼيج ٥ي  جلؼكتىؿ عٖأٝل   هيؼلْ  ها ٥يه

ـجمظ ٥يه، جلٞلن هؾج٥ي  جلمىرىػ ـج   مٍابت ٦١لة هي و، وجل  هنىكنْل  بٞىويتْ  جلؾيى هى كخي
 1.:جلمنتٞاو جلله و. ٥يه ؿجمغة ٩ؼم له لينت و جلمزال هؾج٥ي  كتب

   الحديث ثىاثس

ـة ٥نال ،ٝيـ تابٞيا   وتنٞة ٍضابيا   وحالحيى عمنة ؿوجه٥٪ؼ  ،هتىجتـ جلخ٪ليى صؼيج  ٝبن
 .ها يٌ تىجتـ حبت ئؽج جفماييؼ٥ي  جلبضج ٝلميا   يًب٢  ا ئؽ بنًؼه، جلٖٞى صاول بمى

ـة صؼيج حبى  وبٞؼ;: جلمَـّ ماهي جلمًؾؿ مبى جلييظ ٩ال  منبٞة ٝنى ـةجلمٖهْ  جلٞت
كخنـ وهنى، ًٝهن جلله وؿّي    سلل هاهلل عل لیص)جلله ؿمىل ميؼيا ٍضابة هى  حالحنيى هنى م

                                                           
كتىؿ ٝلني جلننالىك جلنؾّ جفلبايي يييـ ئل  جلنؼمْو  ويبؼو> 1761 جلضؼيج ؿ٩ن ،355ً ،4د، جلَضيضة جفصاػيج ملنلة. 1

ـة.  صاول راهؼج تْٞي٤ صؼيج جلٞت
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 وىنـوٓ وجلمتنىجتـ جلتنىجتـ  هًٞن هى ٝلمًاه وها ٥يها للي٬ْ  هزال اجلتي  وٍْضته ٕـي٪ا  
مو  يمکًًنا جلمتنىجتـ وج٥اػة جلمتىجتـ ي٪لة و٦ٍة جلمتىجتـ ي٪لة وٝؼػ جلمتىجتـ ٩ناموم جلمتىجتـ

ـة صؼيجْو ئ: ي٪ىل ـه ْو مو، جلتىجتـ صْؼ  بل٠ ٩ؼ ـةجلمٖهْ  جلٞت  وهنؾج، ي٪لًنا كمنا هًٞنىّ تنىجت
ـة جلکتاب; ل٦٘مْو  ٝى ٥ْال   ٌْ ٥ي  تغْل٤ ها :وجلٞت  كنالم صننب - ٥يکىو، ٨مب هما ي

 1.:٩ٖٞا   هتىجتـ ٔوظسيتَرهللَـتا ٕ جلضؼيج هى جلميتـ٫ جل٪ؼؿ هؾج - جلنيىٕي
ـػجصتن   ي٦تـ٩ناو ا جلخ٪لنيى ن صؼيج ن وجلکتاب جلبيت مهل ئْو جلم٪بلي  جإلهام ٩ال  ين

َكجتاَرـبفاَنـَكقحَـفػقـةَبقتلَأ ؾَنثؾَحدهث; له وييهؼ  هًٞ تىجتـ  ٩ؼ جلضىُ ٝليه

 2.«ؽرقَظـفاَػختؾَونـ
 م١لننبمْو  ئا ٥هننين، لکننْل  وػااتهننا جلخ٪لننيى صننؼيج ٝبنناؿج  وّننىس هننى وبننالـ١ن

ـته، باْتباٛ جلغالؼة جلًبىية جلىٍية بهؾه يٞملىج مو مبىج جلمنلميى  جل٦٪هنا  هنى متمنة و٩ْلؼوج ٝت
ـتهن ـة متمنة هننتخًيى لهنن، ٩ؼوة جلنل٤ هى وجلنل٦ييى وجوجتْغؾ بأؿبٞة، جلنيامة صَ  جلٞتن
ـة،  جفهنام ٝى جلمنلميى معؾ ٝؼم ئحبا  رهؼه بکل صاول تيمية جبى ىيغهنْو ئصت   جلٖاه

ـة متمة ماتـ وٝى السم(  )عله ٝلي ـة. ي٪ىل جلٞت ـج  ٥ني  جلٖاه  جفتمنة٥ني  ٥لنيل :ؽلن٬ ه٦تغن
ـهن وا جفؿبٞة  ٝلمنه ٥ناْو  هال٬ مْها >٥٪هه٥ي  ن ْي ٝلئل   ن ئليه يـرٜ هى جل٦٪ها  متمة هى ١ي

 جل٦٪هنا  ٝى ٥٪ههن معؾوج بل ٝلي، ب٪ىل يأعؾوو يکاػوو ا جلمؼيًة ومهل جلمؼيًة، هلم ٝى
 جلمکينيىٝلن   موا   ت٦ْ٪نه ٥اْينه جلينا٥ٞي مْهنا ويضنىهن، ٝمنـ وجبنى وٝمـ فيؼ ٝى جلنبٞة،

 ؽل٬ معؾ رـيذ وجبى جلقيزي عالؼ بى وهنلن جل٪ْؼجس مالن بى كنٞيؼ رـيذ جبى مٍضاب
ـه،  كٖٞا ٝباك جبى مٍضاب ٝى ، هزتهؼج   كاو ٝباك وجبى و١ي  ب٪نىل  م٥تن ئؽج وكاو هنت٪ال 

ْو ئ حنن ٖٖ.مىنيا  ٝلنيٝلن   يًکنـ وكناو ٝلني، ب٪نىل ا وٝمنـ بکـ مبي ب٪ىل  م٥ت جلَضابة
ـج٧، مهل ُكتب كتب حن هال٬، ٝى معؾ جليا٥ٞي  وجعتناؿ جلضنؼيج، مهنل هؾجهب ومعؾ جلٞ

                                                           
ـة. 1 ـة جلقه ـة صؼيج٥   جلٖٞ  .جلخالج جلبضج، جلٞت
 .جلضارب جبى هغتَـ ىـس٥   جلٖالب يزاس. 2
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ٌْ جلؾّ  ٥ييغه صًي٦ة، مبى ومْها 1.ل٦ًنه ـجهين ٝنى وصْمناػ، مليماو مبي بى صْماػ به جعت  ئبن
ـجهين ـه. ٖٝا  ٝى صًي٦ة مبى معؾ و٩ؼ هنٞىػ، جبى ٝى وٝل٪مة ٝل٪مة ٝى وئب  و١ي
 ٝنى ٝييًنة وجبنى ٝييًنة جبى ٝى معؾ جلضؼيج، مهل هؾهبٝل   ٥کاو مصمؼ جإلهام ومْها

 ابمٍنض ٝنى وهينام بينيـ بنى هينام ٝى ومعؾ ٝمـ، وجبى ٝباك جبى ٝى ػيًاؿ بى ٝمـو
ـجهين جلضنى ـجس بنى ووكينٜ ههؼّ بىٝبؼ جلـصمى  ٝى ومعؾ جلًغٞي وئب  ومهخالهمنا، جلزن
، وكنؾل٬ ل٦ًننه وجعتاؿ يىم٤ مبي ٝى ومعؾ جليا٥ٞي ورالل  ؿجهىينه بنى ئمنضا٧ ٩نىا 
 جلکى٥ييى. ٝى ا ومهخالهن جلمؼيًة مهل ٝى ٥٪ههما مكخـ وجلليج وجفوفجٝي ويضىهن، ومبىٝبيؼ

 هنا ورمهىؿ ،رؼج   ٩ليل ئا مواػه مصؼ ٝى وا ًٝه ٥يه ليل ال٬ه هىٕأ ٥هؾج: ومّا٣
ـهن ٝى ٥يه  ٝنى ئا ؽؿيتنه هنى مصنؼ ٝى هال٬ يـو ولن مصاػيج، تنٞة ر٦ٞـ ٝى ٥يه، ١ي

 ولنؼه ٝنى ٩لينل هًهنا وجلمنناييؼ وجلننًى جلَنضاسجلتي ٥ني  جفصاػيج وكؾل٬، ر٦ٞـ
ـهن ٝى ٥يها ها ورمهىؿ  ١.2ي
. ْي ٝل ٝى يأعؾوج لن وجلم٢ـب بالميـ٧ جلمنلميى ومكخـ: ي٪ىل آعـ هىّٜ و٥ي  3ىيثا 

ـج   كتابا   جلمـوفّ يَـ بى وهضمؼ جليا٥ٞي رمٜ و٩ؼ: ميْا ٩الو  بنه يأعنؾ لن ٥يما كبي
ـه ٩ىل لکىو، ٝلي   ٩ىل هى جلمنلمىو  4.وجلنًة للکتاب جتبٜ جلَضابة هى ١ي

 5.ٝلي   ١يـ هى جلـمىل ٝى جلٞلن بل٢هن جإلمالم هؼجتى رميٜ: و٩ال
ـه ها السم(  )علهم جلبيت فهل جفهة ر٦ا  يإكؼ وهما  بنى هالن٬ تـرمنة٥ي جلؾهبي  ؽك

                                                           
ـجُ ػوو 156 س155ٌ ٍ، 1 د جآلهل ب٢ية ىـس جلناتل ئرابة: كتابه٥   جلًَٞايي جفهيـ ًٝه ي٪له. 1  يًٞن  همنا ٝلينه هًنه جٝتن

، 1128منًة بمکنة وتنى٥ي 1247 ولؼ منًة، جلم٪بلي جلله ٝبؼ بى ٝلي بى ههؼّ بى ٍالش جلؼيى وجلم٪بلي هى ّيا . تههىج٥٪
 وص٪ن٨، وجلننًة جلکتناب ٝلنىم رمين٥ٜن   بنـٛ همنى هنى;: و٩نال 92، 288، ً 1 د جلٖنالٜ جلبؼؿ٥   جليىكايي تـرمه

 هضبىبنة جلٞلمنا  ًٝنؼ كلها ه٪بىلة هإل٦ا  وله ؽل٬ رميٜ  ٥ و٥ا٧ وجلت٦نيـ وجلضؼيج وجلبياو وجلمٞايي وجلٞـبية جفٍىليى
 .:بؾل٬ ص٪ي٨ وهى بتـريضاته ويضتزىو ٥يها يتًا٥نىو ئليهن

 .مالن ؿىاػ هضمؼ جلؼكتىؿ بتض٪ي٨ ،531 ن 529، 7ٌٍ ، دجلنًة هًهاد. 2
 .49، ً 8، د جلنًة هًهاد. 3
 .513 و 512، ٌٍ 7، د جلنًة هًهاد. 4

 .513 ، 5ً، د جلنًة هًهاد. 5
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ـج  ؽكـ ئؽ ميل،  ولنن لهن، جلـرىٛ ٢يبيً همى بٞؼهن وهى جلتابٞيى هى جل٦٪ها  هى جلٞي
 وجلکناٙن وجلَناػ٧ كالبنا٩ـ ،السيم(   )علهم جلبيت مهل ٥٪ها  هى وجصؼ ٥٪يه بيًهن هى يؾكـ

   جفتمة. لهإا  هٞاٍـيى كايىج و٩ؼ ،السم(   )علهمػوجلزىج وجلـّا
 وتٞنؾؿ، جلينىم، جارتهناػ ينؼؿ ٩نؼ: نن هالن٬ متبناٛ هى مّ ن هالکي   ٩ال :جلؾهبي ٩ال
٥ني  ٦ا  هَنًْ  موا   ينؼؿك مو جلٖالنب ىنأو ولکى... ت٪ليؼه ش٥ـْر ، ي٪لؼ هى م٥ْل ٥مال٬
 جاتمنة، صزنذ ىوؿم جلن٦ًل ٪ينه٥ ؽكيا   كاو ٥او جليـوس، وٕالٜ بضخه ص٦ٚه، ٥اؽج جل٦٪ه،

ـج٩ب ـم ٥٪نؼ جلينبها  تـ٫ وهى جلىؿٛ، جلؼيى عيـ ٥اْو  لؼيًه، وليضتٔ جلله ٥لي  لؼيًنه جمنتب
ؼوو. جلله َٝمه هى وجلمَٞىم وٝـّه،  علهي  سليل     اهلل )صيلي جللنه ؿمنىل ٍنضابة: ٥المَ٪َلْ

 ومنٞيؼ ماييجلننل وٝبينؼة وهنـو٧ كٞل٪مة جلتابٞيى متمة حن ئليهن، جامًاػ حبى  بيـٓ
 وجلينٞبي وجل٪امن وٝـوة ٝبؼجلله بى وٝبيؼجلله ربيـ بى ومٞيؼ جليٞخا  ومبي جلمنيب بىج

ـجهين ميـيى وجبى وجلضنى  .جلًغٞي وئب
 وهالن٬ صًي٦نة كنأبي حنن. وٕب٪نتهن وؿبيٞنة جلننغتيايي ومينىب جلقياػ ومبي كالقهّـ حن

 وجبنى وجللينج وىٞبة وجلضماػيى جلخىؿّ وم٦ياو ٝـوبة مبي وجبى وهٞمـ رـيذ وجبى وجاوفجٝي
 بنى وجله٪نل يىمن٤ مبي وجل٪اّي جلقيزي وهنلن جلمباؿ٫ كابى حن. ؽتب مبي وجبى جلماريىو

 حنىؿ وئمنضا٧ ومبني ومصمنؼ ٝبينؼ ومبي كاليا٥ٞي حن. وٕب٪تهن هنلن بى وجلىليؼ ووكيٜ فياػ
ـم بکـ ومبي كالمقيي حن. ىيبة مبي بى بکـ ومبي وجلبىيٖي  وهضمؼٝل   بى ػجوػو وجلبغاؿّ جاح

ـجهين جلمـوفّ يَـ جبى  ومبني جلٖبنّـ رـينـ بى كمضمؼ حن. جل٪اّي وئمماٝيل جلضـبي وئب
 بکنـ ومبني جلٖضناوّ ر٦ٞنـ ومبني جلمًنؾؿ بى بکـ ومبي مـيذ بى ٝباك ومبي عقيمة بى بکـ

ـج ، ووّٞت جارتهاػ، تًا٩ٌ جلًمٔ هؾج بٞؼ هى حن. جلغالل ئلن   جل٦٪هنا  ومعلؼ جلمغتَ
 1وجلبلؼ. وجلٞاػة وجلتٞٚين وجلتيهي جات٦ا٧ بضنب بل جاٝلن٥ي  يٚـ ١يـ هى ليؼجلت٪

 بٞنؼ فٝننجلنؾّ  جفلبناييٝلن   ؿػ  هنى  وجلنؾهبي تيمينة جبنى كنالم و٥يما موؿػياه هى
                                                           

 .92، ً 8 د جلًبال  مٝالم ميـ .1
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ـة تمنکه جلخ٪ليى لضؼيج تغـيزه  1.جلًبي بٞت
 جلخنىؿّ اوكنن٦ي جإلمالهية، جفهَاؿ٥ي  جل٦٪ه متمة هؾجهب جلتـهؾّ هامجا ي٪لو٩ؼ 
ـهن، ؿجهىيننة بننى وجمننضا٧ ومصمننؼ وجليننا٥ٞي وهالنن٬  مهننل ل٦٪ننه يتٖننـ٧ ولننن و١ينن

 2.السم(  )علهم جلبيت

 شلفية شبهة

 جلم٪نؼها  هًينإها السيم(   )عليهم  جلبينت مهل هؼؿمة ّؼ جلمخاؿة جليبها  م١لب ئْو 
 .  جآلعـيى هبايي ٥هن وٝؼم جلهقيلة وجلم٢الٖا  جلغإثة

 ؿْػّ ومّٜ جليبکة جلًٞکبىتية، هىج٩ٜ ب٥ِٞي  ىاٝت ةىبه مصؼهن يٝل ٝـُ و٩ؼ 
 مو بٞنؼ ٝليه مْٝل٨ حن كاهل ىبه كالهه وموؿػ جل٦اتؼة، مصؼ ولتْٞن  بها يًغؼٛ لثال هًا ٝليها
 . كالهي ٝى لتمييقه ٩ىميى بيى كالهه مّٜ

 :  هايلي مصؼهن كتب :جلکا٥ي و جلبغاؿّ بيى جلم٪اؿية;: ًٝىجو تضت
 ئا يضنْبهن ٥نال جإليمناو هنى رنق  هى عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل بيت آل صْب  ٥اْو 

ـههن وا هإهى  كٞلني جللنه ؿمنىل بينت آل هنى جفول جلضبلمْو  وهٞلىم...  هًا٨٥ ئا يک
 جلننًة مهنل هنى رنق  ٥هنن بالزًنة، هبْينـوو اهلل عيهم    )رض وجلضنيى وجلضنى و٥إمة

 مهنل يأعؾ كي٤ جآلو ىلًـ...  جلَضابة وبا٩ي هن جلنًة مؿكاو هن يکىيىج لن وئ وجلزماٝة
ـجحهن جلنًة  : جلنًة مهل كتب٥ي  جلبيت مهل هـويا ...)رضاا  اهلل علهم  جلبيت آل هى ت
منتماتة ومؿبنٜ : جلينيٞة ًٝنؼ جفؿبٞة جلکتب٥ي  )عله  الصمة سالسم( جلـمىل مصاػيج -

 ... ٥٪ٔ ومتيى صؼيخا  
ـج  ٥٠تبل جلنًة مهل ًٝؼ جلتنٞة جلکتب٥ي  امهْ   ٖٖجفلى٣ ٝي

 بينکل جلبينت آل ؿوجينا ٝلن   جلنًة مهل جٝتمؼ كما اهلل عه   )رضيٕالب جبي بى ٝلي
                                                           

 .1761ٔ جلضؼيج ؿ٩نٕ 355، 4ً ، دجلَضيضة ملنلة جفصاػيج. 1
 .333، ً 1، د جلٞلل كتابه ؿجرٜ. 2
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 و١ينـ حمناو وتننٞيى ؿوجينة جلمکنـؿ هنٜ جلبغاؿ٥ّي  ٕالب مبي بىٝل   ٥ـوجيا  ،كبيـ
. حماو وحالحيى هنلن ٍضيش٥ي  اهلل عه   )رضيمؿبٜ وحالحيى ؿوجية، وؿوجياته جلمکـؿ  صؼيخا 

ـة صنابية ٝملية يٞمل وًٝؼها  مٍنْش ٥ني  ؿوجينة حًاو ومنبٞىوج هى جلًاتذمْو  ىيـ يني
علهي    اهلل )صيلي جلًبنيئلن   جلمـ٥ىٝنة اهلل عهي    )رضيٝلي مصاػيج بيًما جلنًة مهل ًٝؼ جلکتب

 هنى هى ٩اتل لًا ي٪ىل ٥هل،مت ومتىو ؿوجيةن جلکا٥ي  وهىن  جلييٞة كتب مٍْش ٥ي  سليل   
كخنـ جلنًة كتب٥ي  اهلل عه   )رضيٝلي وجيا وؿ بل؟ٖ جلم٪ل هى جلمکخـ  مبني ؿوجينا  هنى م

كخـ هي بل، بکـ  جلننًة كتنب٥ي  جلمً٪ىلة اهلل عه   )رضيٝلي ؿوجيا  بلٖ،ٝمـ ؿوجيا  هى م
كخـ كخنـ اهلل عهي    )رضيي ٝلي ؿوجيا  مو ٩لت وئ صؼيخا   مع٦يکن ا بلٝخماو.  ؿوجيا  هى م  م
 .هزتمٞيى وٝخماو وٝمـ بکـ مبي هـويا  هى

 ّْ  وٝخماو؟ٖ وٝمـ بکـ فبي مٝؼج  جلنًة ئْو مهل ي٪ىل مو يَش هؾج؟ٖ وهل بٞؼ جيَا٣ ٥أ
 بنـ٩ن جلبغناؿ٥ّني  وجصنؼ صنؼيج ٥لها عهما  )رض  اهلل٥إمة اومهْ  :عهما  )رض  اهلل٥إمة

 تننٞة ًٝنؼّ وهنى جلکنا٥يكنْل ٥ني  هـ٥نىٛ وجصنؼ صؼيج وا لها ليل بيًما، 4462ٕٔ
 ٥إمنة ر٦نا هفْين ياٍبي ن جلکليًين  جلکا٥ي ٍاصبْو ئ ي٪ىل مو لًا يَْش  م٥ال ،هزلؼج 

ـج   ؟ٖعهما  )رض  اهللجلقه
 ،صنؼيخا   وحالحنيى عمننا   ٥بل٢نت جلننًة هنلم كتب٥ي  هـوياته امهْ  :جلضنى مصاػيج

 ... حمايية ٝيـ صؼيخا   بل٢ت ٩ؼ وصؼه جصمؼ جاهام هنًؼ٥ي  جلضنى ٥أصاػيج
 اهلل عهي    )رضيي ٝلني مبيه ٝى صؼيخاو ٥له اهلل عه   )رضيجلضنيى اومهْ  :اهلل عه   )رضيجلضنيى

 جلغمنل ٥نـُ وكتنابٔ 1127ٕ بـ٩ن جلزمٞة كتاب٥ي  عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل ٝى
 بيًمنا، مصاػينج جؿبٞنة مّ.. هنلن ٍضيش٥ي  وهخله جلبغاؿّ ٍضيش هىٔ 3291ٕ بـ٩ن
ئْو  ي٪نىل مو هنؾج بٞنؼ َنشي ٥هنل ،اهلل عه   )رضيجلضنى ٝى وكؾج وجصؼة ؿوجية جلکا٥ي٥ي 

و٥ني  جلزًنة؟ٖ مهنل ىنباب ميؼج ر٦ا ٩ؼن  جلييٞة ًٝؼ كتاب ٍشم وهىن  جلکا٥ي ٍاصب
 ٖٖؿوجية حالحا ومؿبٞيى جلنًية جلتنٞة جلکتب
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 جإلهنام ؽج٫ )رحمةاهلل علهي   جلبا٩ـ هضمؼ جإلهام  ئل جآلو يأّ   : یتعال اهلل  رحم)جلبا٩ـ هضمؼ
 هٞني وتٞالىج،هاتتاو و جؿبٞنىو ؿوجينة جلتنٞة جلکتب٥ي  ـوجيته٥.جلکبيـ جلمضْؼث جل٦ْؾ  جلکبيـ
 جفيبينا  بٞنؼ ؿرل ؿوجيا . م٥ْل وبيى عه   سرضي اهلل رحم )جلبا٩ـ هضمؼ هـويا  بيى ي٪اؿو

 ولکنْى  جلننًة، مهنل ئيَنا٣ وجللنه لتٞلمىج...بکـ مبي هـويا  ئْيها جلنًة، مهل ًٝؼ وجلـمل
 يضيؼوو؟ٖ جلض٪ي٪ة وٝى يٞلمىو ا جلًاك  لهإا ٥ما ٍٞب، وجإليَا٣ ٝقيقجلض٨ْ 

ـة ؿوجينة هنلن ٍضيش٥ي  اهلل   رحم)جلبا٩ـ هضمؼ هـويا   هـوينا  بيًمنا ،تننٜ ٝين
ّْ  جلَؼي٨  بنه ورمًٞنا اهلل   )رحمي جلبنا٩ـ هـويا مْو  بل ٖٖهؾج بٞؼ ميَا٣ تنٜ ؿوجيا ، ٥أ

حًناو ج بکنـ مبي يا هـو بيًماوعمنيى ؿوجية،  ٥٪ٔ متا   جلًناتي مًى٥ي  جلًٞين رًا ٥ي 
ـجث بالز٦ا  جلنًة مهل يـهي مو لم٤ًَ يَْش  ٥هل وٝيـوو ؿوجية،  1؟ٖجلبيت آل لت

 جلَناػ٧ ر٦ٞنـ جل٦ْؾ  جإلهام ؽج٫ هـويا ئل   جآلو يأّ   : یتعيال  اهلل  رحم)جلَاػ٧ ر٦ٞـ
 معنـد و٩نؼ...هاتنة وحنالث ومؿبٞنيى ؿوجينة جلتننٞة جلکتنب٥ي  ٥هي ،عه   سرضي اهلل  رحم)

 وجلًنناتي وجلتـهنؾّ ػجوػ ومبنى هننلنٕ جلننًة مهل ًٝؼ جلمٞتمؼة ةتجلن لکتبج مٍضاب
، جلم٦نـػ جفػب٥ي  صؼيخاو له معـد ٥٪ؼ ،جلبغاؿّ ٝؼج جلَاػ٧ ر٦ٞـ لإلهام ٔهاره وجبى

 ولمناؽج: ٥ً٪نىل ٍنضيضه؟٥ي  جلَاػ٧ لز٦ٞـ جلبغاؿّ يغـد لن لماؽج ي٪ىل مو ولمتًٖٜ
ـهن هننلن وجإلهنام صًبنل بى ومصمؼ يوجليا٥ٞ صًي٦ة فبي جلبغاؿّ يغـد لن  هنى و١ين

 ؟ٖ.ٍضيضه٥ي  تٖبي٪ها مؿجػ ىـوٓ هي مم لهن ٌتًْ٪  هى هل ؟جلکباؿ

   الشبهة زدّ 

 يضنبهن ٥نال جإليمناو هى رق  هى عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل بيت آل صْب  ٥اْو ;: ٩ال
ـههن وا هإهى ئا  كٞلني جللنه ؿمىل تبي آل هى جفول جلضبلمْو  وهٞلىم...  هًا٨٥ ئا يک

                                                           
ـ٥ة هؾج جلکاتب بکتب جإلهاهية وهباييهن، ٥الکا٥ي. 1 جرنقج ٖ  تننٞة ولنيل هًنه جلـوّة هى وجلخاهى جرقج  مبٞة يالص٘ هًا ٝؼم هٞ

ـْ وه٪اؿية ؿوجيا ـة ًٝنؼيا ، ػ يا٩نل  جلَنضابة بـوجينا  مهنل جلبينت ١ينـ ػ٩ي٪نة و١ينـ ٍنضيضة، ٥الَنضابي هنى هزن وجلٞتن
ـػْ . جل٪ـآو ٝؼل هى وجلمَٞىم، هَٞىهىو  .ٝليه ه٦َال   وميأتي جل
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 جلننًة مهنل هنى رنق  ٥هنن ،بالزًنة هبينـوو اهلل عيهم    )رضي  وجلضنيى وجلضنى و٥إمة
 .:جلَضابة وبا٩ي هن جلنًة مؿكاو هن يکىيىج لن وج وجلزماٝة

ٝلن   ينًٌجلنؾّ  جلضؼيج ٝمليا   ٨بيٖ ومو جلنًة، مؿكاو هى جلبيت آل يکىو مو ييتمً كن
ػ كالهنه ولکنى ي٦ا٧، وب٢ْهن جإليماو هى م( الس )عله ٝلي مو جلبيت آل صْب مْو  ـْ  ىػٝنى هزن

 جلنـوجةكنْل  يبنؾ لنتن جلنؼٝىة هنؾه ٍنؼ٩ت ولى ي٪ال، كما وؿ٧ٝل   صبـ هى وئْيما ػليل، ػوو
 مٝنؼج كنْل  هى يتبـؤوج مو ييًب٢ ولکاو جلؼيى، هٞالن معؾ٥ي  ٝليهن يٞتمؼوو جلؾيى جلًىجٍب
 جفهنـ ينأتي وصنيى وهب٢ْنيهن، جلَنضابة ؼج مٝن هى يتبـؤوو ٥هنٖ جلًبىة بيت مهل وهب٢ْي

 وب٢ْنهن ئيمناو صنبهن وجلنؾيى جل٪نـآو،٥ني  هىػتهن وربت جلؾيى السم(  )علهم جلبيت فهل
ـجهن ي٦ا٧، ىو ت ّْ ـهنٝل   وي٪ْؼهىيهن ويىْح٪ىيهن هب٢ْيهن ٝى يتـ  جلنًةٖ ي٪ل٥ي  ١ي

 جلکتنب٥ني  ة سالسيم(  )علهي  الصيم  جلـمنىل مصاػيج: السم(  )عله جلًبي صاػيجم: وا  م ٩ال
 مهنل ًٝنؼ جلتننٞة جلکتنب٥ي  امهْ ...  ٥٪ٔ صؼيخا   ومتيى ومؿبٜ متماتة جلييٞة ًٝؼ جفؿبٞة

ـج  ٥تبل٠ جلنًة  . ...عله  سلل   اهلل )صليًٝه جصاػيخهن هٞٚنفْو  ،جفلى٣ ٝي
 جلمؼؿمنةمْو  يضننبىو ٥هنن هنإا ، بهنا ي٪نىمجلتني  تلن٬ ماؽرة جم٪آ ٝملية هائيْ 

، ىنـٝيتها٥ني  وٕٞنى ٥يهنا ي٪نٌ ٥هؾج عال٦تهن وئو ،جلمبايي٥ي  هٞهن تيتـ٫ هاهيةجا
 .جلٞـي٪ة جلمؼؿمة هؾه عَىٍيا  هتًاميى
٥ني  عاٍنةنن  السيم(   )عليهم  جلبينت مهنل جتمنة مصاػينجأْو كْل ب جل٪اتل هؾج رهل ل٪ؼ
ـجم جلضالل  السيم(   هم )علجفتمة ٍـس وبهؾج ،عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي ٝى هأعىؽةن  وجلض

 .عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل ٝى هأعىؽ ٥هى جفتمة مصؼ ؿوجه صؼيج ٥أّ
ـة مبى هضمؼ ي٪ىل ـجثٝلن   بالمضا٥ٚنة جفبًنا  مولثن٬ ٩ام ل٪ؼ: جففهـّ فه  مبنيهن تن
 وبنؾل٬...جلمؼيًنةئلن   هٞهن جيت٪ل و٩ؼ جلْياٛ، هى ٥ض٦ٚىه ،ىجلهؼ ئهام وهى جل٦کـّ،

 ؿوجه هنا ًٝنه ؿووج ،اهلل عه   )رضيٝلي ٝى كاهلة جلـوجية ٝلن ٥يه جلٞلىّ تجلبيمْو ئل   يًتهي
 هنى ٩ـيبنا   مو كناهال   و٥٪هه كاهلة ٥تاويه ًٝه وؿووج ،جلکاهل هى ٩ـيبا موٖ كاهال   جلـمىل ٝى



لحقم   076 

 86.2.3تاريخ  84028شاخه ،: شريفيمجري ،گيري غلط 8پرينت

 كناو ٥٪نؼ يکنى وههما...جلکـين جلبيت هى كى٥ي  جلميـ٧ جلٞلن بهؾج وجمتکًىج جلکمال،
ـكته هى ئليهن آل ٝلي، ٝلن هى يتجلب آل ٝلن هى كبيـ رق   1.جلمخـية ت

 ر٦ٞنـ هنى تننمٜ لنن هالن٬: ٝيناه بنى بکنـ فبني ٩ينل: هنـين مبي بى مٞيؼ ٩ال
 مىنة جفصاػينج، هنى بنه ثيتضنْؼ  ٝمنا مألًاه: ٩ال مػؿكته؟ و٩ؼ ن  السم(  )عله جلَاػ٧ ن 

 2:.آباتًا ٝى ؿويًاها ؿوجية ولکًها ا;: ٩ال ممٞته؟
ـة لومث: مٞؼ جبى و٩ال  مبي٬؟ هى جفصاػيج هؾه ممٞت: ن  جلَاػ٧ ر٦ٞـ ن  ه
ـة ومثل ،:يٞن;: ٥٪ال  3:.كتبه٥ي  ورؼتها مائيْ ;: ٥٪ال ه
ـة، كتب جلضنيى بىٝل   بى جلبا٩ـٝل   بى هضمؼ ًٝؼ وكاو  جبًنه هًه بْٞها ممٜ كخي

ـم جلَاػ٧ ر٦ٞـ  4.بْٞها و٩
َجتّديَوحدهثَجّدي،َحدهثَأيبَوحدهثَأيب،َحدهثَحدهثل;: السم(  )عله جلَاػ٧ و٩ال

علهي    اهلل )صليرهللَرشقلَحدهثظذََوحدهثَضافب،َأيبَبـظذََحدهثَأبقفَوحدهثَأبقف،َحدهث

 5:وجّؾََظزََّرهللَؿقلَرهللَرشقلَوحدهثَ،سآل  سلل  
َربـتا،َؿتالَنتاَإَٓكؼتقلَوَٓبرأهـاَكؼقلَوَٓبل قرئـاَكؼقلَناَورهلل;: السم(  )عله جلَاػ٧ ٩ال

 6.«صئَنـَبرأهـاَكؼقلَففـاَرهلل،َرشقلَظـَؾفقَبشئَؾقفَؽأجبتَؾؿفا
 كناو ئو مؿمينت: جلـرنل ٥٪نال ٥يها، ٥أرابه هنألة ٝى جلَاػ٧ٝبؼجلله  مبا ؿرل ومأل

َرشتقلَظتـَؾفتقَصتئَنتـَؾقتفَأجبتتؽَنتاَنتف،;: لنه ٥٪نال ٥يها؟ جل٪ىل يکىو ها وكؾج كؾج

 7:.صئيفََ«أرأهت»َنـَوففـاَ،عله  سآل  سلل   اهلل )صليرهلل
                                                           

 .164 س163ٌ ٍ، جلَاػ٧ إلهامج. 1

 .88ً   ،2 ، دجلتهؾيب تهؾيب. 2

 .124، ً جلناب٨ جلمَؼؿ. 3
 .جلناب٨ جلمَؼؿ. 4

 .53ً  ،1، د کا٥يجل. 5
 .لل٦َاؿ جلؼؿرا ، بَاتـ ٝى ي٪ال ،173، ً 2د ،جفيىجؿ بضاؿ. 6
 .58، ً 1، د جلکا٥ي. 7
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َوفؽـّتاَرهلتافؽغ،َنتـَفؽـّتاَو قركتاَبرأهـتاَكحتّدثؽؿَــّتاَفتقَإّكا;: السم(  )عله جلبا٩ـ جإلهام و٩ال

 1:.وؾضتفؿَذ بفؿَ مٓءَهؽـزَـاَعله  سآل  سلل   اهلل )صليرهللَرشقلَظـَكؽـز اَبلحادهثَكحّدثؽؿ
 ًٝنه وؿوجيتنه السيم(   )علهي  جلبنا٩ـ لإلهنام واتنهٝلن   ت٢لب بى باوم مصؼهن ٝاتب و٩ؼ

 2جلله؟ٖ ؿمىل ٩ال: ٩ال ئا ي ى ٝى مألته ها ؿرل ٝى ؿوجيتي٥ي  تلىهىيًي كي٥:٤٪ال
 السيم(   )عليهم  جفتمة وماتـ السم(  )عله  جلـّا و جلَاػ٧ و السم(  )عله جلبا٩ـ مصاػيج ٥کل

 مو ٍنضي٦ة السيم(   )علهم  بضىفتهن كاو و٩ؼ ،عله  سآل  سلل   اهلل )صلي جلله ؿمىل مصاػيج هي
 ٩نال. السيم(   )علهي  ٝليجاهام  وعٔ ،عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي ئهال  هى ٝؼيؼة ٍضات٤

َظـتدكاَوإنََّحمؿتدَأبتاَهتا: ;يَنيـ مبنى وهنى مٍنضابه فصؼ السم(  )عله جلَاػ٧ ر٦ٞـ جاهام

َةصتحقػ;: ٩نال ؟جلزاهٞة وها ٥ؼج٫، رٞلت ٩لت: ٩ال ،:!رجلانعة؟َناَهدريؿَونا(َرجلانعة)

ظتذََوختطََّؾقتف،َؾؾتؼَنتـَوإنالئتفَعله  سآل  سلل   اهلل )صليرهللَرشقلَبذررعَذررظاًََشبعقنَضقهلا

 3:.رخلدشيفََرشرََٕحّتیََرفـاسَإفقفَحيتاجَيشءَوـّؾََوحررم،َحاللـّؾََؾقفاَبقؿقـف،
 ، السيم(  عليهم  ) آباته ٝى السم(  )عله جلبا٩ـ جاهام ٝى بنًؼه، بابىيه، جبى مبىجلضنى ىؿو

َ.ظؾقتؽَأنتعَنتاَأـتتب:َالسيم(   )عله ردمنـغَٕنرَعله  سآل  سلل   اهلل )صليرهللَرشقلَؿال: ;٩ال

َفتؽَرهللَدظتق َوؿتدَرفـفقان،َظؾقؽَأخا َففُتَ:َؾؼالَرفـفقان؟!َظذََّوختا َرهلل،َكبلَها:َؾؼال

:َؿتالَ؟رهللَكبتلَهتاَرُشـتائل،َونـ:َؿؾت:َؿال.َفُؼـائؽَأـتبَوفؽـ،َُهـفقؽ،َوَٓحيػظؽَأن

 4.:...ُوفدكَنـَرٓئؿة
 ٥زٞنل السم(  )عله ر٦ٞـ مبي ًٝؼ ٝتيبة بى جلضکن هٜ كًت: ٩ال جلَيـ٥ي، ٝؾج٥ـ وٝى

، له السم(  )عله ر٦ٞـ مبى وكاو ينأله، : السيم(   )علهي  ر٦ٞنـ مبى ٥٪ال،ىي ٥ي  ٥اعتل٦ا هکـها 
                                                           

 .جلؼؿرا  بَاتـ ٝى ي٪ال ،172، ً 2 د، جفيىجؿ بضاؿ. 1

 .77ً ،53، د جفيىجؿ بضاؿ. 2
 .239ً  ،1، د جلکا٥ي. 3
ـة جاهاهنة ٝنى ي٪نال   ،74 و 73، ٍنٌ جلزاللني ؿّنا هضمؼ للنْيؼ :جليـي٦ة جلنًة تؼويى;. 4 ـة هنى وجلتبَن  ،54ً، جلضين

 .167 ، 1ً ، دجلؼؿرا  بَاتـ >38س
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 يًٚنـ ورٞل ٦٥تضه، ٝٚيما   هؼؿورا   كتابا   ٥أعـد ،«السم(  )عله ظعَـتا َؾلخرجَؿؿَبـلَها;
 .جلمنألة معـدصْت  

علهي  سآلي     اهلل )صيلي َرهللَرشتقلَوإنتالءَالسم(  )عله َظعَ َخطََّ ذر;: السم(  )عله مبىر٦ٞـ ٥٪ال

َهؿقـتاًََصتئتؿَحقتثَردؼتدرمَوأبقَوشّؾؿفَأكتَإذ بَحمّؿدَأباَها»:َوؿالَرحلؽؿ،ظذََوأؿبؾَ.سلل  

 1:.السم(  )عله جزهؾَظؾقفؿَهـزلَـانَؿقمَظـدَنـفَأوثؼَرفعؾؿَجتدونََٓؾقرهللَوصآً،
 وبهؾج ىاكلته،ٝل   هن هْمى وكخيـوو جلـرل هؾج بها و٩ٜجلتي  هْما ؽكـ جلم٢الٖة يؼؿ٫

 .ه٢الٖاتهٝل   وي٪٤ مًتابٞه هؾج وهٜ كالهه، ماتـ رىجب يتبيى
مؿبٞنة ومؿبٞنيى، جلکتب جفؿبٞة ًٝؼ جلييٞة بل٢ت منتماتة و٥ي  مصاػيج جلًبي: ئْو ٩ال

٩ىلنه هنؾج، ٥٪نؼ بضخنت ٝنى ج٩نىجل ٥ني  ه هتٞمنؼْينئلن م٩ل  ، ئووهؾج جلـ٩ن ١يـ ػ٩ي٨ هًه
كخـ هى حمايماتة وتنٞيى صنؼيخا  جلکا٥ي ٥٪ٔ ٥ىرؼ  ٥ي٥ي  عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي ٖ ه م

٩نال ؿمنىل : وماتل جلييٞة وهنتؼؿكه وعاتمة جلمنتؼؿ٫ ٝى ٝبناؿج  هخنل٥ي  حن بضخت
كخـ هى مْو  ، ٩ال جلًبي، ٩ال جلـمىل... ٥ىرؼ جلله آا٣ وعمنماتة صنؼيج تنٞة هًا٫ م

 ٖجلمزال جل٦٪هي ٥٪ٔ ا ١يـ٥ي  ٖ وهيعله  سآل  سلل   اهلل )صليجلـمىلئل   كلها تًتهي
٥ني  لهنا يًٚـ صيى ٍضيش ٥هؾج ،ٔجفا٣ تبل٠ مصاػيخهنْو ٕئ جليبهة ٍاصب ٩ىل امهْ 
 م١لبهنا ولکنى ،2شٍضي صؼيج مل٤ متماتةئل   ضؼحيىجلم بِٞ وموٍلها جلنًى، كتب

جلتني  ا٣جآل هنؾه هنى جلَنضيش ه٪نؼجؿ هنى هنا ولکنى ىكبنـ ةٕاهْ  وهؾه ،صاليا ٦٪ىػه
ـها؟ ـجرش ٖؽك ـه ها جل  آا٣ مؿبٞنة ميها :جلَالس جبىٝل   جلًکت; كتاب٥ي  صزـ جبى ؽك

                                                           
 مكخـ. جلمنألة هًا٫ ٥َلًا ٥٪ؼ جلؼٝىة، وهنت٪بل جلًبي كتابًا وؿجرٜ ،261، ً 2 ، دجلًزاىي ٥هـمت. 1
ـجوّ، تنؼؿيب ؿجرٜ صًبل، بى مصمؼ ٝى هـوّ وهى. 2 ـجرنٜ> 32، ً 7د  ،جلتهنؾيب تهنؾيب >52، ً 1، دللننيىٕي جلن  لي

ٔ 992ًٕ> ٖجفصاػينج تلن٬ جعت٦نا  كي٦ينة ىلينـ جلننًة، ّنياٛ ٥َنل> 194ن121ٌٍ ،ٔجلن٦يًة وؿكبتٕ كتابًا جل٪اؿب
ـمّ لهؾج وؽهب  مؿبٞنة جلمننًؼة جفصاػينج: ٥٪نالىج هٞنيى، وجبنى ؿجهىينة بى وئمضا٧ جلـفج٧ وٝبؼ مٞيؼ بى ويضي  ىٞبة جل

 جليننا٥ٞي ًٝنؼ وهني> 183 ننن181ٌ ٍن، 1، د جلقؿكيني جلنؼيى بننؼؿ لَنالس،ج جبنى ه٪ؼهننة ٝلن  جلًکنت ٤،ويْين ا٣آ
ـهن مٞيؼ بى ويضي  وٝبؼجلـفج٧  جبنى ه٪ؼهنة ٝلن  جلًکنت صنؼيج،مل٦ني  ىتتْٞؼ  ا جلنًى هٜ وهي وعمنماتة، ٤ييْ  و١ي

 .183 ن181ٌ ٍ، 1، د جلقؿكيي جلؼيى بؼؿ جلَالس،
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ـجؿ بنال جلَضيضة ي٪َؼصؼيج،  تةاومؿبٞم  بننبب هناكلْ  تهابَنْض  نيننلْ  ا ويضنى. تکن
 ٝليهنا ينـػجلنؾّ  ىنکالوجإل هًهنا، جلکخيـ٥ي  جلمىرىػ جلَضابة ٢ٍاؿ ٩بل هى جإلؿمال

 ٖٖجلَضابة ّمى كايىج وهإا  جلمًؼميى جلمًا٥٪يى بِٞ ٝى مصاػيخهن يـملىو ٩ؼ هنميْ 
 هَنؼؿها ن هٞٚمها وليل ن مصاػيخهنفْو كْل  ٖميْا   ا٣جآل بل٢ت جلييٞة مصاػيج ئْو 
 هاهينةجا جلمؼؿمة٥ي  ٝليه هت٨٦ وهؾج باممه، يَـصىج لن وئو عله  سآل  سلل   اهلل )صليجلًبي

ـهن، ًٝنؼ هىرنىػ هنى هنا مّنٞا٣ هاهينةجا ًٝنؼ تٞاػل جفصکام ومصاػيج. بيًا كما  ١ين
 .جل٦ـ٧ لًا ىتبيْ  كتابيى مهن بيى بنيٖة وه٪اؿية

ـجم بلٟى;: هى جلزمهىؿ ًٝؼ كتاب ٥أهن  وهى جلٞن٪اليي، صزـ ابى :جفصکام مػلة هى جلم
 صؼيج. عمنماتة صىجلي مصاػيخه وٝؼػ، جلضزن هتىمٔ وجصؼ رق ٥ي 

 هنى حمايينة ٝينـ رنق ج   مرقجته وٝؼػ :جلييٞة وماتل; ٥هى جلييٞة ًٝؼ كتاب مهن امهْ 
 جلينيظ ٝليه جمتؼؿ٫ و٩ؼ صؼيج، مل٤ وحالحيى ةصىجلي متْ  مصاػيخه وٝؼػ جلکبيـ، جلضزن
كخـ :جلىماتل هنتؼؿ٫; ٥ي جلًىؿّ  صنىجلي ٥هًنا٫ صنؼيج، حنالث وٝينـيى ملن٤ هى م

 .جفصکام٥ي  صؼيج مل٤ متيى
، علهي  سآلي  سليل      اهلل )صيلي جلًبني مصاػينج ٝنؼػ صنىل موؿػهجلؾّ  بالـ٩ن يي٬ْ و يضى 

ـة ىمعنـ كتبا   لألهاهيةمْو  جلٞلن هٜ، ىبهته٥ي  موؿػهاجلتي  جفؿ٩ام بکْل  ويي٬ْ   ١ينـ ىنهي
 صننى جلتنني  جلمإل٦ننا  هننى جلکخيننـ جفتمننة ابمٍننض كتننب ٥٪ننؼ جفؿبٞننة، جلکتننب

ـهن ميْننا   هًهننا وي٪ننل جفؿبٞننة جلکتننب مٍننضاب هًهننا ٥ً٪ننل السييم(  )علييهم كالههننن  ١ينن
 ييًب٢ن ٥نال ٍنىل،جف تلن٬ئلن   عاٍنة ٕنـ٧ لنه وكاينت جفينىجؿ بضاؿ٥ي  كالمزلني

 .جلم٪اؿية صيى جفؿبٞة جلکتبٝل   َاؿجا٩ت
كخـ اهلل عه   )رضيٝلي ؿوجيا  ْو ئ ٩لتئو  صؼيخا   مع٦يکن ا بل٩ال:   مبني هـوينا  هى م

ـجحهن جلننًة مهنل يأعنؾ كين٤ جآلو ىلًنـ: ٩نالو  هزتمٞنيى وٝخمناو وٝمـ بکـ  هنى تن
 ٥ـوجينا كبينـ،  بيکل جلبيت آل ؿوجيا ٝل   جلنًة مهل جٝتمؼ ،)رضاا  اهلل علهم  جلبيت آل
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 مؿبنٜ جلمکنـؿ ـو١ين ؿوجينة وتننٞيى حمناو جلمکنـؿ هنٜ جلبغاؿ٥ّي  ٕالب مبي بىٝل  
. وحالحيى حماو هنلن ٍضيش٥ي  اهلل عه   )رضيوؿوجياته ؿوجية، وحالحيى  صؼيخا 

ـة صنابية ٝملية يٞمل وًٝؼها  مٍنْش ٥ني  ؿوجينة ومنبٞىو حًاوج هى جلًاتذمْو  ىيـ يني
عله  سآلي    اهلل )صليجلًبيئل   جلمـ٥ىٝة اهلل عه   )رضيٝلي مصاػيج بيًما ،جلنًة مهل ًٝؼ جلکتب

 هنى هى ٩اتل لًا ي٪ىل ٥هل،ؿوجية ومتىو متن  جلکا٥ي وهىن  جلييٞة كتب مٍْش ٥ي   سليل  
كخـ جلنًة كتب٥ي  اهلل عه   )رضيٝلي وؿوجيا  بل...؟ٖجلم٪ل هى جلمکخـ  مبني ؿوجينا  هى م

كخـ هي بلٖٖبکـ  جلننًة كتنب٥ني  جلمً٪ىلة اهلل عه   )رضيٝلي ؿوجيا  بلٖٖٝمـ ؿوجيا  هى م
كخـ ّْ ٖٖ ٖوٝخما ؿوجيا  هى م  مٝنؼج  جلننًة مهنلْو ئ ي٪ىل مو يَْش  وهل هؾج بٞؼ جيَا٣ ٥أ
 ٖوٝخماو؟ وٝمـ بکـ فبي

ـجِم  وهي ٍضيضة جلم٪اؿيةهؾه مْو  للمـ  ُيغيل ـِ  السيم(   )عله لٞليئك  ولکنى لنه، وت٪نؼي
 هنى تَنْش  وا عإة، مماكٝل   ٩اتمة جلم٪اؿيةمْو  ٝـ٥ًا ئؽج جلتباػؿ هؾج يقول ها مـٝاو

 ٖجفماك
 جلـوجية.٥ي  رؼج   يىجلم٪لْ  هى كايىج ووجلمؾكىؿ جلخالحة الغل٦ا ٥

 راللتنه هٜ اهلل عه   )رضيبکـ مبي جلَؼي٨ ٝى ؿوّ ها ة٩لْ ٥ي  وجلنبب;: جلًَٞايي ٩ال
 بننماٛ جلًناك ًٝاية ٩بل جلى٥اة به هتت٪ْؼ  ٩ؼ هميْ  عله  سلل   اهلل )صليللًبي وهالفهته وت٪ؼهه

 1.:وص٦ٚه جلضؼيج
 ٝلمنا   صمنال;: وٝمـ بکـ مبي ٝى ن جلضؼيج٥ي  جمتاؽ ن جلغٖيب زادٝ هضمؼ و٩ال

ـج   ـج   يٞو لن هفيْ  مبىبکـ، وبغاٍة لًا، هكلْ  ٝلمهن يٚهـ لن ،)عله  الصمة سالسم( ًٝه كخي  كخين
 2:....ئليه ليضتاد عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل بٞؼ

 بنؾل٬، جلًناك ومهنـوج لهن امةمي جلًبي ٝى جلـوجية هًٜ هى جلخالحة جلغل٦ا  غؾجتْ  و٩ؼ
                                                           

 .429، ً جف٥کاؿ تىّيش. 1

 .423، ً جلضؼيج مٍىل. 2
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كخنـ هنؾج وجلضنال ًٝهن يَلًا ٥کي٤ رمٞىها، مًًا   مصـ٩ىج بل  ؟السيم(   )علهي  ٝلني هنى م
 :جلضؼيج تزاه به ٩اهىج هاٝل   بنيٖة مهخلة ولًأعؾ

 حىوتضنْؼ  کننئيْ : ٥٪نال يبنيهن، و٥ناة بٞؼ جلًاك رمٜ ي٨جلَْؼ ْو ئ;: هليکة مبي جبى٩ال 
 ٥نال ،جعتال٥نا   مىْؼ  بٞؼكن وجلًاك ٥يها، تغتل٦ىو مصاػيج سلل   عله  اهلل )صليجلله ؿمىل ٝى

 صاللنه ٥امنتضلىج جلله كتاب وبيًکن بيًًا: ٥٪ىلىج مألکن ٥مى ،ىيثا   جلله ؿمىل ٝى حىجتضْؼ 
ـجهه وصـهىج  1.:ص

 وكاينت ،علهي  سليل     اهلل )صيلي جللنه ؿمنىل ٝنى جلضنؼيج مبني رمنٜ;: ٝاتينة٩الت و
ـج   ٪لبيت ليلته ٥با  صؼيج، عمنماتة  مو ّلينکى بمتت٪ْلن: ٥٪لنت ٢٥مًني: ٩النت ،كخين

 بًناؿ  ٥ؼٝ بها ٥زثته ًٝؼ٫،جلتي  جفصاػيج هلمي بًية مّ: ٩ال مٍبش ٥لما بل٬٢؟  يلي
 ٝى مصاػيج ٥يها ٥يکىو ًٝؼّ، وهي مهى  مو عييت: ٩ال مصـ٩تها؟ لما:٥٪لت ٥ضـ٩ها،

 2.:ؽج٫ ي٪لت ٩ؼ ٥أكىو صؼحًي، كما يکى ولن ووح٪ت، جتتمًته ؿرل
 ا وم لنه بنؼج حنن جلننًة، يکتنب مو مؿجػ جلغٖناب بنى ٝمنـمْو  رٞؼة بىيضي   وٝى
 ٥.3ليمضه ىي  ًٝؼه كاو هى جفهَاؿ٥ي  كتب حن يکتبها،

ة وٝى ـج٧ يـيؼ عـرًا: ٩ال كٞب بى ٩ٙـ ـجؿئل   جلغٖاب بى ٝمـ هًٞا  ٥مي جلٞ  نن ٍن
أ ن جلمؼيًة ٩ـب هىّٜ ّْ  يضنى يٞنن: ٩نالىج ٞکنن؟ه هينيت لنن متنؼؿوو ئْيکنن: ٩ال حن ٥تى

 ػوّ لهنا ٩ـينة مهنل تنأتىو ئْيکنن: ٩نال هًٞا، هييت عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل مٍضاب
 ٝنى جلـوجية ْلىجنوم٩ جل٪ـآو ػوجرْؼ  ٥يي٢لىيکن، بافصاػيج تبؼويهن ٥ال جلًضل كؼوّ بال٪ـآو
ة ٩ؼم ٥لما ىـيککن، وميا ومهْىج جلله ؿمىل  4جلغٖاب. جبى يهايا: ٩ال صؼحًا،: ٩الىج ٩ٙـ

                                                           
ـة .1  .3 و 2ٌ ٍ، 1 ، دجلض٦اٗ تؾك
ـة. 2  .5ً  ،جلض٦اٗ تؾك
 .65 و 64 ٌ، 1ٍد  ،جلٞلن بياو راهٜ. 3
ـة. 85، ً 1د  ،جلنؼجؿهي مًى. وٍضضه 122، ً 1 ، دجلضاكن هنتؼؿ٫. 4  جبنى منًى وجيٚنـ ،524، ً 1د  ،جلض٦ناٗ تنؾك

ـجههـهقّ وجلىجٝي، جوّجلـ بيى جل٦اٍل جلمضؼث ،122، ً 2د  ،جلٞلن بياو راهٜ. 12، ً 1د  ،هارة  .553 ً، جل
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 مصاػينج،ٝلن   يملني جل٪امنن منألت: ٩نال جلٞال  بىٝبؼجلله  ٝى مٞؼ جبىوؿوى 
 ْمان٥لن بها، يأتىه مو جلًاك ٥أييؼ جلغٖاب بى ٝمـ ٝهؼٝل   كخـ  جفصاػيجْو ئ: ٥٪ال
 مو يىهثنؾ جل٪امنن ٥مًًٞي: ٩ال جلکتاب، مهل كمخًاة هخًاة: ٩ال حن بتضـي٪ها مهـ بها متىه

كتب . م  1صؼيخا 
كخـ هىٝل   ىؼيؼج   ٝمـ وكاو: ٩تيبة جبى ي٪ىل  2> ...جلـوجية م
 بأصاػينج مصاػيخهنا لي٪ناؿو هًامنبة ١ينـ ىغَيا  حالث جليبهة ٍاصب جعتاؿ ل٪ؼ

ـة مبا جليبهة ٍاصب يغتـ لن ولماؽج السم(  )عله ٝلي  بنالـ١ن صؼيخا   5374 ىؿوجلؾّ  هـي
 3ٖ؟صؼيخا   2632 ىؿوجلؾّ  ٝمـ بى ٝبؼجلله مو للًبي ٍضبته هؼة ٩َـ هى

 يابٞنا   جلغل٦نا  بنا٩ي ٝنى جلـوجية ةو٩لْ  جلٞؼػ هؾج السم(  )عله ٝلي ٝى جل٪ىم ؿوجية ٥ليل
 ٝنًهن، جلـوجينة ب٪لنة تنببىج مي٦نهن جلغل٦ا  ماوئيْ  السم(  )عله ٝلي باٛجتْ ٝل   جلضـً هى

 42 منًةئلن   وٝناه  جلمَن٦ٖ ٝنى جلتضنؼث هنى جلمکخـيى هى كاو السم(  )عله وٝلي
ـة  جٝتنـ٣ و٩نؼ لٞلمنه، ٩يامنا   ٩ليلة السم(  )عله ٝلي ٝى ؿوجيتهن وئ بل ئليه، وجصتيذ للهز

ـة هضمؼ جلييظ بهؾج ـْ  مو ٝليًا يزب هوئيْ ب٪ىله:  مبىفه  السيم(   )علهي  ٝلني ٥٪نهمْو  هًنا ؿي٪ن
 ةجلمنْؼ  هنٜ وا عال٥تنه، ةهْؼ  هٜ ٨يت٦ْ جلؾّ  بال٪ؼؿ جلنًة كتب٥ي  تـو لن وم٩ْيته و٥تاويه

ـجىؼيى ةهْؼ ٥ي  وجإل٥تا  جلؼؿكئل   ٥يها هًَـ٥ا   كاوجلتي   هناكلْ  صياتنه كايت و٩ؼ ٩بله، جل
كخـ وكاو جلؼيى، وٝلن لل٦٪ه  ؿج٥ن٨ ٥٪نؼ ،علهي  سليل     اهلل )صيلي جلله بـمىل َااجتْ  جلَضابة م

ـْ  ،عله  سلل   اهلل )صلييبٞج مو ٩بل ٍبي وهى جلـمىل  تٞنال  جللنه ٩نبِ موئل   هٞه وجمتم
 ٥.4يها هؾكىؿ هى ها مّٞا٣ جلنًة كتب٥ي  له يؾكـ مو يزب كاو ولؾج ئليه، هؿمىل

 ىؿو وصنؼه جصمنؼ جاهنامْو ئ :٥٪ال مصمؼ، هنًؼ ينتٞـُ جليبهة ٍاصب ؽهب حن
                                                           

 .52، ً جلب٢ؼجػّ جلغٖيب جلٞلن، ت٪ييؼ. 188، ً 5د  ،جلٖب٪ا . 1
 .39 ، ًجلضؼيج هغتل٤ تأويل. 2
 .32ً  ،صقم جبى جلـوجة، جلَضابة ممما . 3
 .162ً  ،جلَاػ٧ جإلهام. 4
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كخـ وهى مصاػيج :824; اهلل عه   )رضيٝلي ٝى  جاؿبٞنة جلکتنب٥ني  يٝلن هـوينا  هى م
 :.692; وجلبال٢ة جلييٞية

 السيم(   )علهي  ٝلنيجاهنام  مصاػيج ب٪ية ييمل مصمؼ هنًؼ٥ي  ؿػوجلؾّ  جلٞؼػ هؾجْو ئ
 ٝنى وؿػ بما جلٞؼػ هؾج ه٪اؿيةيًب٢   ٥اْيه تًافلًا ولى جلنًية، جلضؼيج كتب ب٪ية٥ي  جلىجؿػة
 هاهينةجا ؿوجه بما ه٪اؿية رؼج   ٩ليل جلٞؼػ وهؾج. جلييٞة كتبكْل ٥ي  السم(  )عله ٝليجاهام 

ـة٥ني  ي٪نٜ جل٪بنايزي لضننى السيم(   )علهي  ٝلني هنامجا نًؼ٥م ،السم(  )عله ٝلي ٝى  ٝين
ـجث هى هً٪ىل هوكلْ  هزلؼج  جاهنام  ؿوجينا  جلمإلن٤ رمٜ و٩ؼ، السم(  )عله جلبيت مهل ت

 وهنلٖ جلمننًؼيى؟ بنيى للم٪اؿينة وره هًا٫ ٥هلٖٖ ؿوجية 11451 ٥بل٢ت، السم(  )عله ٝلي
 ٖ؟السم(  )عله ٝلي ٝى جلييٞة ىؿو كن جآلو تبيى

 كناو ئؽ، جآلعنـوو م٥ننؼه هنا جٍنالس مؿجػ يٝل جاهام ٝى بـوجيته مصمؼ هامجا ولْٞل 
 ؿجبنٜ ورٞلنه بنه ؿبنٜجلؾّ  هى ٥أصمؼ جلمنلميى، هًابـٝل   ُينب السم(  )عله جاهام ٝلي

 ٝهنؼصتن   ىنـٝي كغلي٦نة هضننىبا السيم(   )عله يٝل يکى لن ئؽ، هأماة وهؾهٖ جلغل٦ا 
 صًبل. بى مصمؼ

ـج   ئؽ، ى٬ْ  هضل ن هاكلْ  م٩ىل وا ن صاػيججف وهؾه جاهنام ٝلن   جلًناك كنؾب هنا كخي
 وصنؼيج جلمتٞنة تضنـين كضؼيج هؾجهبهن، بها يًَـوو مىيا  له وينبىج السم(  )عله ٝلي

 1ٖي٦نهٝل   جلخالحة جلغل٦ا  ت٦ْيله
 جبنى ًٝنؼ السيم(   )علهي  ٝليجاهام  مصاػيج هى يَْش  لن هميْ  ئليه يؾهب ها ؼيإكْ  وجلؾّ

 2ٖٖصؼيخا   عمنيى ىمى صقم
 بٞنؼ تَنْش  وهنل جلغل٦نا ، ومصاػينج السيم(   )عله مصاػيخه بيى للم٪اؿية وره ب٪ي ٥هل

 ٖ؟هًاه٩ْؼ جلؾّ 
                                                           

 ولْٞلنه جلمضنؼحيى، هنى منب٪ه لمنى عال٥نا   ٔجلنالم ليهٕٝٝلي جإلهام ٥ْاتل بِٞ مبـفمْيه  وُيالص٘ ، ه 241 مًة هتى٥  صًبل جبى. 1
 ٖجلبيت مهل بامن لها ووٍلىج جلقٝاهة، مىجتنلْ جلؾيى  جلٞبامييى ـجدجع ؽل٬ هى مؿجػ

 .62، ً 3، د وجلًضل جلملل. 2
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منتماتة  وجلبال٢نة جلينيٞية جاؿبٞنة جلکتنب٥ني  يٝل هـويا  هى كخـم وهى; :٩ىله مها
 ٥اْينه ه٢الٖا ، هى كالهه٥ي  يَؼؿ فجل ا جليبهة ٍاصبمْو ٝل   ٥يؼْل  ،:وتنٞيى ؿوجية

 ب٢ينـ مصنؼ يضناوؿهن بنأو ي٪بلىو ا مي٦نهن ٥هن هباييهن، صنب جإلهاهية هضاوؿةيًب٢  
 ب٪ينة ؿوجينا  يزمٞنىج مو بهنن صنـّ وكناو، عإة ٥هنٝل   هبًي هؾج و٩ىلهٖ ؟هباييهن
 . باممه يَـصىج لن وئو السم(  )عله ٝلي ٝى هأعىؽة فيها جفتمة

 ىؿو ،:4462; بنـ٩ن جلبغناؿ٥ّني  وجصنؼ صؼيج ٥لها عهما  )رض  اهلل٥إمة اومهْ : ٩ال
كنْل ٥ني  هـ٥ىٛ وجصؼ صؼيج وا لها ليل بيًما ،هنًؼه٥ي  ؿوجيا  مبٜ لها مصمؼ جاهام

 جلکليًنينن  جلکا٥ي ٍاصبمْو  ي٪ىل مو لًا يَْش  ٥هلٖٖ هزلؼج  :9 ; ًٝؼّ وهى جلکا٥ي
ـج  ٥إمة ر٦ا ن  ؟ٖعهما  )رض  اهللجلقه

 ٝنى جلبغناؿّ ينـو لنن لمناؽج: بنال٪ىل جل٪اتنل، هؾجٝل   جلنإجل ٪لبي مو جلنهل هى
ـج   جل٪لينل جلٞنؼػ هنؾج ئا ًٝهنا ينـووج لنلماؽج ٖ ٥٪ٔ؟ وجصؼة ؿوجية ىمى السم(  ا)علهمجلقه

 جلٞالميى؟ ينا  ميؼة  سلل  سآل  عله  اهلل )صليبًت جلًبي وهي رؼج  
ـج  يکتب، صيى جفيَا٣ يًب٢ي علهي  سآلي     اهلل )صيلي  مبيهنا بٞنؼ ب٪ينت السم(  ا)علهم وجلقه

 هنٜ هنؾج مبيهنا، هنى ممٞته بما ثتتضْؼ  لکي كا٥ية ١يـ ةهْؼ  وهي ،رؼج   ٩ليلة ج  مىهـ سلل  
 بًاؤهنام ىؿو و٩ؼ ، سلل  سآل  عله  اهلل )صليجلًبي ٝى جلتضؼث بمًٜ جلغل٦ا  هى جلَاػؿ جفهـ
ـة عالل ىرـ هما جلکخيـ ًٝها  هنى ًٝهنا وؿػ ؽلن٬ هنى وبنالـ١ن مبيهنا، بٞنؼ صياتهنا ٥تن

 ٝؼينؼة، مصاػينج السيم(   )علهم  لها وورؼيا جلکا٥ي ؿجرًٞا ول٪ؼ جلمهن، جليي  جفصاػيج
 1.ٝؼيؼة ؿوجيا  جلنـٝة ورهٝل   ورؼيا و٩ؼ

ـج  هزنـػ هنى :جلکا٥يكْل ٥ي  وجصؼ صؼيج وا لها ليل; جلميتبه هؾج ٥٪ىل  حنن .ج٥تن
ـج  ؿو  كن ؽكـ جلغٖأ هى هئيْ   بمنا وه٪اؿيتنه مصمنؼ هننًؼ عنالل هنى ا اهلل علهم )لم( جلقه

٥ني  ًٝهنا ؿوّ هناكنْل  ؽكنـ هنى جلبضنج يَنا٣ا هًا بْؼ  ٥ال. ٥٪ٔ جلکا٥ي٥ي  لها ؿوّ
                                                           

ـجرٜ. 1  .242، ً 1د و 343 و 342ٌ ٍ، 3د و 522، ً 2د و 528 و 527 ٌ، 1ٍ د جلکا٥ي ٥
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 هنى جلزمهنىؿ ؽهنة يبنـ  اهلل علهميا   )ليم(  ًٝها ؿوجيا  مبٜ ؿوجية هل حن جإلهاهية، هَاػؿ
 مصاػيخهنا هنى ْش يَن لنن هميْ  لهؾج م٤ّٖ ؟ًٝها جلـوجية ٝؼم وٝى باٝهاجتْ  ٝؼم ٝى لةجلمنأ

 1ٖٖصؼيخيى ىمى
ـج  مصاػيننج ُي٪نناؿو ا المننو ٝاتيننة جليننبهة ٍنناصب يننؾكـ لننن ولکننى لمنناؽج  جلقهنن

ـج  ؿووج ل٪ؼٖ بأصاػيخها؟  :5636; لٞاتينةؿوّ  صيى٥ي  مصاػيج مبٞة اهلل علهما  )لم( للقه
 ٖئؽو؟ وجلز٦ا  جلٚلن هى ٥ما وجلز٦ا  جلٚلن هى هؾج يکى لن ٥اوٖٖ 2جلـوجيا  هى

ـج  ؿوتها مصاػيج مبٞة ه٪اؿية يزىف ل٥ه  ومنتماتة ا٣آ بغمننة اهلل علهميا   )ليم( جلقه
ـمّ  وٝلنٖٖ ٝاتينة؟ ؿوتهنا صنؼيخا   وحالحيى ومتة  هنى :2212; ؿو  هناميْ  جلمينهىؿ جلن

ـج  ومصاػيج مصاػيخها بيى رؼج   كبيـ جل٦اؿ٧  يب٪ جفصاػيج،  .اهلل علهما  )لم(جلقه
 هنى ٦٥يهنا ، لک٦ن علهميا   اهلل )ليم(  جلٞٚيمنة عٖبتهنا ئا جيـوو لن لى ٥هن هاهيةجا مها

 مهنل ٕنـ٧ هى مصاػيخهاٝل   وللى٩ى٣، جفصاػيج هثا  ؿوجية ُيٞاػل ها وجلٞلىم جلمٞاؿ٣
ـجرٞة يمکى السم(  )علهم جلبيت ، ّنغن هزلنؼ٥ني  ي٪ٜ وهى ،اهلل علهميا   )لم(٥إمة هنًؼ ه
 .ٖٝاؿػّ جلله ٝقيق تألي٤

 عمننا   ٥بل٢نت ًةجلْن  جهل كتب٥ي  هـوياته امهْ  :السم(  )عله جلضنى جمصاػي ؿجبٞا   :٩ال
حمايينة ٝينـ  بل٢نت ٩نؼ وصنؼه جصمؼ جاهام هنًؼ٥ي  جلضنى ٥أصاػيج ،صؼيخا   وحالحيى

 . ...صؼيخا  
 هنناملال ؽكننـ صننقم ٥ننابى وئا، هکننـؿة جفصاػيننج ٝننؼػ يننؾكـ جلکاتننب هننؾج لٞننْل 

 3.صؼيخا   حالحة ٝيـ السم(  )عله جلضنى
                                                           

ـج جلق ٥إمة هنًؼ٥   كما. 1  .فهـلي مصمؼ: تض٪ي٨ للنيىٕي، ،ه
ـ٩ن وهؾج. 2   بًنت ٝاتينة جلمنإهًيى مم هىمنىٝةٕ  ه٪ؼهنة٥ن   ي٪نىل جلض٦ًني، جلمًٞن ٝبؼ جلؼكتىؿ بها ٩ام رؼيؼة ػؿجمة صنب جل

 مصاػينج هنى ٝنؼػج مكخـ مصاػيخهامْو  صت ... ًٝها مو ٝاتية جلمإهًيى فم رميٞها 5636يضى جلمىمىٝة وتتْمىٔ:ٕ بکـ مبي
ـة مبي هى كْل   ....ٔوميل هـي

 .143ً  ،جلـوجة جلَضابة ممما . 3
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ـة مبى جهوؿ اهْم  جلم٪ؼجؿ هؾج ميىو  5374; جفول ىؿو ٥٪نؼ ٖوٝاتينة؟ ٝمنـ وجبنى هـين
 مبني باٛباتْ  جلخ٪ليى بضؼيج جلًبي موٍايا هل حن ،1:صؼيخا   2632; ٝمـ جبىوؿوى  :صؼيخا
ـة  السيم(   )عله جلضنى هامجا ٝى يـووج لنٖ لماؽج ؟السم(  )عله جلضنى باتباٛ مم ٝمـ وجبى هـي

 هنى جلکخينـ جإلهاهينة ىلنؼئْو  ٝاىنها؟ٖجلتي  جلمؼة ٕىل هى بالـ١ن جل٪ليل ؼػجلٞ هؾج ئا
 جإلهنام ٥مننًؼ جلکاتنب، ٝيينْؼ  كمنا ولنيل السيم(   )علهي  جلضننى جإلهنام ٝى جفصاػيج

 ٝنى بالـوجيا  هلي  وهى ٦ٍضة، حمايماتة٥ي  ي٪ٜ جلٖٞاؿػّ جلله ٝقيق لمإل٦ه ، جلمزتب
 .السم(  )عله جإلهام

 ٝنى اهلل عهي    )رضيي ٝلني مبينه ٝنى صنؼيخاو ٥له ًٝه جلله ؿّي جلضنيى مها عاهنا   :٩ال
 بنـ٩ن جلغمنل ٥ـُ وكتابٔ 1127ٕ بـ٩ن جلزمٞة كتاب٥ي  عله  سلل   اهلل )صليجلله ؿمىل

 ؿوجينة جلکنا٥ي٥ي  بيًما مؿبٞة مّ، هنلن ٍضيش٥ي  وهخله جلبغاؿّ ٍضيش هىٔ 3291ٕ
 ٩نؼ جلينيٞة ًٝنؼ كتاب ٍْش م وهى جلکا٥ي ٍاصبئْو  ي٪ىل مو هؾج بٞؼ يَْش  ٥هل، وجصؼة

 جلزًة؟ مهل ىباب ميؼج ر٦ا
 ٥کاتنب هنؾج هنى وبنالـ١ن صنؼيخاو، السم(  )عله جلضنيى ٝى ىـويُ  مو هؼهو فهـ ئْيه
 ّؿو هنا ٝؼػ; ه٪اؿيةيًب٢   ئْيه حن ٖصؼيخيى السم(  )عله جلضنيى ٝى ىؿو فْيه هنـوؿ جليبهة

 ييًب٢ن و جإلهاهينة، كتنبكنْل ٥ني  السيم(   )علهي  هناهيىجإل ٝى ؿوّ بما :ٖمصاػيج مؿبٞة مّ
جلنؾّ  ٥هنى جلًبني، ٝى يٝل ٝى ؿجويها السم(  )عله جلضنى وكأْو  جفتمة ب٪ية مصاػيج صناب
ـػْ  يْتْنش وبهنؾج هنؾج، ب٢ينـ جلضنىجؿيًب٢   وا جإلهاهي يجلمبً و٨٥ لهن، موٍلها ٝلن   جلن
 .جفصاػيج آا٣ ى٥ـو جلييٞة ًٝؼ مْها جل٪ىم، ًٝؼ صؼيخا   ٝيـ حالحة ى٥الضنى ؿو كالهه،

ة ًٝؼ مْها، 2ًٝؼهن مصاػيج حمايية ىؿو: السم(  )عله جاهام جلضنيى  .جفصاػيج آا٣ ى٥ـو جليٞي
كخنـ السم(  )عله للضنيى وورؼيا جلکا٥ي ؿجرًٞا و٩ؼ  ؿوجينة لنهمْو  ٥قٝمنه ،ؿوجينة هنى م

                                                           
 .38و 37 ٌٍ، جلـوجة، جلَضابة ممما . 1
 .172ً  جلمَؼؿ ي٦نه،. 2
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 .  ٍضيش ١يـ جلکا٥ي٥ي  وجصؼة
 ثجلمضنْؼ  جل٦ْؾ  جلکبيـ جإلهام ؽج٫ عله   )رحمةاهللجلبا٩ـ هضمؼ امجإله ئل  جآلو يأّ  ;: ٩ال
 هـوينا  بنيى ي٪اؿو هٞي وتٞالىج،ؿوجيةؿبٞىو مهاتتاو و  جلتنٞة جلکتب٥ي  ٥ـوجيته. جلکبيـ
 جفيبينا  بٞنؼ ؿرنل م٥ْنل ؿوجينا  ٖهنى؟ ؿوجينا  وبيى عه   رضي س اهللرحمة)جلبا٩ـ هضمؼ

 :....بکـ مبي هـويا  هائيْ  جلنًة مهل ًٝؼ وجلـمل
 السيم(   )عله جاهام جلبا٩ـ ؿوجيا  ه٪اؿيةيًب٢   ٥ال ه٢الٖاته،٥ي  هًا ي٪ٜ جلکاتب ها فجل

ـجبة وٝاه جلنًى ومصـ٧ جلًبي ٝى جلـوجية هًٜ ٥أبىبکـ ،بکـ  مب ا يجهٜ ؿو  بٞنؼ منًتيى ٩
 امجإلهنن ٝاٍننـوج ؿوجة هننٜ تکننىو مو ييًب٢نن وجلم٪اؿيننة ،علهيي  سآليي  سلييل   اهلل )صييليجلًبنني
 فيننى جلضنننيى بننى يٝلنن جإلهنام  وتًامنن ٦٩ننق جلـرننلمْو  وجل٢ـينب ،السييم(  )علهيي جلبنا٩ـ

ـجحه٥ي  السم(  )عله جإلهام ٝى ؿوّ ها ٩ْلة يٞلن فْيه وؽج٫ ،السم(  )عله جلٞابؼيى  جلضنؼيخي، ت
ـميًا جلقبيـ بى ٝـوة ؿوجه بما جلٞابؼيى فيى جإلهام ؿوجه ها ٝؼػ ٩اؿيا لى ٥مخال   ـج  ك جل٦نـ٧ ل  بين
،  وجحًني منتماتة لٞـوة ىؿو بيًما مصاػيج حمايية جلٞابؼيى فيى لإلهام ىؿو ٥البغاؿّ رؼج 
ٖٖ ٝيـ  1صؼيخا 

 ٖٖصؼيخا   ومبٞيى وتنٞة حالحماتة لٞـوة ىؿو بيًما مصاػيج متة لإلهام ىؿو وهنلن
 تننٞماتة هى مكخـ لٞـوة ىؿو بيًما جإلهام، ٝى صؼيخا   ٝيـ حالحة هنًؼه٥ي  مصمؼوؿوى 
 ولنيل جلقبيـ، بى ٝـوةئل   مؿرًٞا  سلل  سآل  عله  اهلل یصل) جلله ؿمىل وكأو ٖٖصؼيخا   وعمنيى

ـتهئل    ومنت حمايماتنة٥ني  ي٪ٜ: جلنزاػية جلَضي٦ة; بًٞىجو كاهال   كتابا   يزؼ صيى٥ي  ٖٝت
ـهنا، وهًارناة مػٝينة هنى السيم(   )علهي  جلننزاػ جإلهام كالم يضىّ ٦ٍضة ومتيى  وهنى  و١ي

٥ني  وؿمالة جلض٪ى٧ جلمـوية ًٝه هي هى مٝٚنن وم٩نؼم جلمإل٦نا  ٖجإلهاهية ٧ٕـ هى ـوّه
وهنى  السيم(   )علهي  هزال جلض٪ى٧. م٤ّ لهؾج ػٝا  مبي صمقة جلخمالي جلمنـوّ ٝنى جإلهنام

                                                           
ـجرٜ. 1 ـة، مرنقج  حالحة٥   وي٪ٜ ،ٔٝليه جلنالمٕجلضنيى ٝبؼجلله مبي جليهيؼ جإلهام هنًؼ ٥  كلنه، جلٖٞناؿػّ جللنه ٝقينق: تنألي٤ كبين

ـجث هى هً٪ىل  ٔ.ٝليهن جلنالمٕبيتجل مهل ت
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ـها صيج ي٢بٔ جلًاك جإلهاهية ٝليهٖ ـ٥ايية عاٍة ٩ْل يٚي  يضىّ ٝ
 هٞاٍنـيه، مصنؼ ؿوجه بمنا ؿوجياتنه ه٪اؿينة ٥يًب٢ني السم(  )عله جلبا٩ـ لإلهام ؿرًٞا وئؽج

ـجُ  ٥ٞل جليٞبي، ٝاهـ هخال   وليکى  ٩نؼ جلتننٞة جلکتب مٍضابمْو  هى ٩اله ها ةٍْض  ج٥ت
ـجهن ؿوجية، ومؿبٞيى هاتتيى السم(  )عله جلبا٩ـ جإلهام ٝى ؿووج   جلينٞبي ٝناهـ ٝنى ينـووو ين

ـة له ٝال٩ة وا ن  وهاتنة ملن٤ لتننٞةج جلکتنب٥ني  لنه نن بٞينؼ هى وا ٩ـيب هى جلًبي بٞت
ـجبة مّٖ ؿوجية ومؿبٞيى جلنؾيى  هن جإلهاهية ولکْى ٖ السم(  )عله للبا٩ـ ؿووج ها مّٞا٣ عمنة ٩
ـة جتمْنکى  جللنه لٞقينق السم(  )عله - ؼه٥ًمن ،السم(  )عله جلبا٩ـجاهام  ٝى جلکخيـ وؿووج بالٞت

ـة مرقج  عمنة٥ي  ي٪ٜ جلٖٞاؿػّ كخـ ويْْن  كبي  .السم(  )عله ًٝه وجيةؿ ا٣آ حالحة هى م
 ٥هني ،عهي    سرضي اهللرحمة)جلَاػ٧ ر٦ٞـ جل٦ْؾ  جإلهام ؽج٫ هـويا ئل   جآلو يأّ  ;: ٩ال

 جلننتة جلکتنب مٍنضاب معنـد و٩نؼ...هاتنة وحنالث ومؿبٞنيى ؿوجينة جلتننٞة جلکتب٥ي 
 ر٦ٞنـ لإلهنام ،هارنه وجبى وجلًناتي وجلتـهؾّ ومبىػجوػ هنلن ،جلنًة مهل ًٝؼ جلمٞتمؼة

 .:جلم٦ـػ جفػب٥ي  صؼيخاو له معـد ٥٪ؼ ،جلبغاؿّ ٝؼج ػ٧جلَا
 ٥کنن ٖؿوجينة ومؿبٞنيى وحنالث هاتة له ؿووج وجل٢ـب جليـ٧ ٝلمه هألجلؾّ  جإلهام هؾج

 ٝنى ؿووج هننميْ  يزنؼ جلتننٞة للکتب يـرٜ صيى ٖجإلهام؟ هٞاٍـّ هى وهى للقهـّ ؿووج
كخـ جلقهـّ  1ٖٖؿوجية وعمنماتة آا٣ مؿبٞة هى م

                                                           
ـ هنى ملن٤ مكخن جلضنـب بنيى جلمننلميى وجل٦نـك ن٥ن   لًا٥ٜ وهى هىل  ابى ٝمنـ ن ُممنـ وكؾج ؿوى مٍضاب جلکتب جلتنٞة .1

ـة٥   ٖوحمايماتة ومبٞيى صؼيخا   ـج  جفصاػيج، صيج ا تتزناوف جلغمننيى ؿوجينة٥ٖ   صيى يـووو لنيؼ جلٞت ل٪نؼ > فهايه ٝي
ـة جلقهـّ كتب ـج٣ تضت يةجلًبى جلني  ،22 و 21، ٍنٌ 22، د جف١ايي٥   جفٍبهايي جل٦ـد مبى ؿوى مهية، بًي هى مفام ئى
ـيي;: ٩المْيه  جلمؼجتًي، جلمإؿط ٝى ي٪ال    وجكتنب...  :جل٪ننـّ جللنه ٝبنؼ بنى عالنؼ لي ٩ال :٩ال جلله ٝبؼ بى ىهاب جبى ومعب
ـة لي ـْ  ه٥ايْ  :له ٥٪لت ،جلني ـه؟ٔ ٝليه جلله ٍلىج ٕ ٕالب مبي بى ٝلي ميـ هى جليي  بي يم ـجهمو  ئا،ا :٥٪ال ٥أؽك  ٩ٞنـ٥ن   تن

 بإلًنا ي٢لنب كنن ئلن  ٥٪ال جلمًبـ جل٪نـّ عالؼ ٍٞؼ .فيؼي٪ا   ٥کاو له، جلقهـّ ٝمل جلؾّ هؾج جل٪نـّ عالؼ مها جلزضين
ـجيية مهه فيؼي٪ا   وكاو ؟ٖلکن ي٢ْبمو  کنلـبْ مْو  مها ؟ٖص٪کن ـهن جلمننلميى ٝلن  وجلمزىك جلًَاؿى ييىلْ  ٥کاو يَ  وينأه

 و٩نال .ٝلنيهن ي٢ينـ وا ؽلن٬ لهنن ٥يٖلن٨ ويٖثنىيهى جلمننلما  جلزنىجؿّ يينتـوو ةجلؾْهن مهل وكاو وّـبهن باهتهايهن
ـيي لى :ي٪ىل عالؼ كاو جلمؼجتًي ـجلمإهًيى مه ـج   جلکٞبة ي٪ْت مهي ـج   صز  :.جليام ئل  وي٪لتها صز
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كخـ مّ يخبنت  وهنؾج ٖالسيم(   )علهي  جلَناػ٧جاهنام  ٝى ؿووج ها ٤ّٞ ٝيـ حمايية هى م
ـكىج هنميْ  ـة ميؼ ت  1ٖجفهىّ جلقهـّ ٝى ومعؾوج فهًه٥ي  جلٞت

 لمننًؼ يـرنٜ مو ويک٦ي جفصاػيج، ا٣آ السم(  )عله للَاػ٧ جإلهاهية ىؿو صيى ٥ي
جلضزنن  هنى هزلنؼج   يىوٝينـ جحًنيى٥ني  ي٪نٜ ئؽ للٖٞناؿػّ، السم(  )عله جلَاػ٧ جفهام

ـه ـجث هى هأعىؽ هوكلْ  ،جلکبي  لمضمنؼ جلَاػ٧ هامجإل هىمىٝة امهْ ٖ السم(  )علهم جلبيت مهل ت
كخـ٥ي  ٥ت٪ٜ جل٪قويًي، كاٙن كخـ وتْْن  رق ج   وٝيـيى حمايية هى م  ملن٤ ٝينـ تنٞة هى م

 .السم(  )عله جلَاػ٧جاهام  ٝى صؼيج
 ٍنضيضه؟٥ني  جلَناػ٧ لز٦ٞنـ لبغناؿّج يغنـد لنن لماؽج ي٪ىل مو ولمتًٖٜ;: ٩ال

 هننلن وجإلهنام صًبنل بى ومصمؼ وجليا٥ٞي صًي٦ة فبي جلبغاؿّ يغـد لن ولماؽج: ٥ً٪ىل
ـهن  :ٖ...؟ٍضيضه٥ي  تٖبي٪ها مؿجػ ىـوٓ هي مم لهن ٌتًْ٪  هى هل ،جلکباؿ هى و١ي
 ؿوجيتنه٥ني  تتض٪ن٨ لن جلبغاؿّ رٞلهاجلتي  جليـوْٓو ئ ي٪ىل مو جليبهة ٍاصب يـيؼ

 هنؾج يٞنـ٣صتن   جلبغناؿّ ٩لبئل   ػعل هل مػؿّ وا ،السيم(   )عله جلَاػ٧جاهام  ٝى
ٌْ ٝل   ٝخـ مم ٖجفهـ؟  ٝنى ؿوجينة جلبغناؿّ ٝنؼم امهْ  ٖجلمنألة؟ هؾه ٥يه يبيى للبغاؿّ ي

 جلکخينـيى، ؿمّٝلن   وؿوجيتنه بالضنؼيج ههتمنا   يکنى لن صًي٦ة مبا ٥ألْو  ،هخال   صًي٦ة مبي
 .  صًي٦ة فبي جلبغاؿّ هكًْ جلؾّ  للٞؼج  ئّا٥ة
 ٍنضيضه٥ني  وجلغنىجؿد للًىجٍنب جلبغناؿّ ى٥نـو جليـوٓ تل٬ ٪تتضْ٪  كي٤ حن
 ٝنى جلبغناؿّ ؿوجينة ٝؼم٥ي  جلنبب ٝى تيمية جبى مباو ل٪ؼٖ فهايه؟٥ي  جلًاك مٝلن وتـ٫

 يًٞني نن ًٝنه معنؾ هنى هنًهن لنيل، جفؿبٞنة ٥هإا ;: ٩ال ئؽ ،السم(  )عله جلَاػ٧جاهام 
                                                           

 ٝبنؼ بنى ٝمنـ حنن منليماو حنن جلىلينؼ جبًه ٥لقهت، جلمل٬ ٝبؼ وتى٥ي :331 ً ،5، د جلًبال  مٝالم ميـ٥   كما جلقهـّ ٩ال. 1
 لقهنت حنن: ٩نال. رميٞنا   جلمضاؿبي صبيب بى ومليماو جلقهـّ، ٩ْاته ٝل  جلمل٬ ٝبؼ بى يقيؼ ٥امت٪ْ  يقيؼ حن جلٞقيق
ّْ : ٥٪نال هنـّجلق وؽكنـ ،هکضنىل وٝى هٞهن، ويضْذ  يٞلمهن، مواػه هٜ جلقهـّ هيام وٍيـ جلمل٬ ٝبؼ بى هيام  ؿرنل م

 هنؼجعال   كناو لکىينه جلقهـّ ٝى يأعؾ لن به يٞتْؼ  ا هى بِٞ: ن جلؾهبي مّ ن ٩لت ؟ٖجلملى٫ بَضبة ي٦نه م٥نؼ هميْ  لىا هى
 .333، ً 5، د جلًبال  مٝالم ميـ للغل٦ا 
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ـه ٝنى ؿووج كمنا، جفصاػينج ًٝنه ؿووج لکى، جل٦٪ه ٩ىجٝؼ هى ن جلنالم هٝلي جلَاػ٧ ، ١ين
ـه ومصاػيج  وا جل٪نىة٥ني  ا ينبة وصؼيخه جلقهـّ صؼيج بيى وليل، مصاػيخه مّٞا٣ ١ي

ـة٥ي  ـجب و٩ؼ، جلکخ  ٥ينه منٞيؼ بنىيضين   ٝنى بل٢نه لمنا مصاػيخه ب٥ِٞي  جلبغاؿّ جمت
 1.:جلبغاؿّ بهن يضتْذ  هى كض٦٘ للضؼيج هص٦ٚ يکىو مو ويمتًٜ، له يغـد ٥لن، كالم

 هننوميْ  جلبيت مهل ٝى ؿووج هنميْ  هإا  يقٝن كي٤ ئؽو ٖ؟السم(  )عله للَاػ٧ هؾج مُي٪ال
ـجب جلبغناؿّ فرلنهججلؾّ  بى مٞيؼيضي   وكالم ٖبهن؟ جلمتمنکىو هن جاهنام ٥ني  مت

ـه جلضا٥٘ السم(  )عله جلَاػ٧  88، ً 2د  ،بجلتهنؾي تهنؾيب٥ني  صزنـ جبنى هى ها ؽك
 مصنْب  وهزالنؼ ىنة هًهي٦ن  ٥ي  :٥٪ال جلَاػ٧ ر٦ٞـ ٝى جل٪ٖاو مٞيؼ بىيضي   مثل

 ه يکؾبٖهن هزالؼ بأيْ ي٦نه يتْ   ويضي، صيج هًه ْي ئل
 جل٦ْنيضة عنى٣ يکمنل ولنن السيم(   )عله جلَاػ٧جاهام  ًٝؼ جليبهة ٍاصب وتى٤٩

 .  السم(  )علهم جفتمة ب٪ية ٝى ؿوجيتهن لًؼؿة
 هاهينة،جا هنى تباٝهنأب هضَىؿة بها وجلٞمل السم(  )علهم جلبيت مهل ٝى لـوجيةج  وتب٪

 مصاػيخهن ورمٜ جلٞلما  مصؼ ٩امصت   جلمغتل٦ة، جلکتب٥ي  هبخىحة السم(  )علهم وؿوجياتهن
ـيا لما ٥باإلّا٥ة، ن رق ج   حالحيىئل   تَل ٩ؼ ن بهن عاٍة هناييؼ٥ي   :  ٥هًا٫ ماب٪ا   ؽك

ـة، مرقج  حالحة٥ي  السم(  )عله لکاٙنج جإلهام هنًؼ ن  .ّػجلٖٞاؿ جلله ٝقيق كبي
 جللنه ٝقينق ،صنؼيخا   ومؿبٞنيى وحالحةوهاتتاو  مل٤ و٥يه السم(  )عله  جلـّا جإلهام هنًؼ ن

 .ّػجلٖٞاؿ
 جللنه ٝقينق ،صنؼيخا   ٝينـ وجحًنا عمننماتة و٥ينه ،السيم(   )علهي   جلزنىجػ جفهام هنًؼ ن

 .ّػجلٖٞاؿ
 .ّػجلٖٞاؿ جلله ٝقيق وصؼيخاو، عمنماتة و٥يه السم(  )عله جلهاػّ جفهام هنًؼ ن

                                                           
 .533 جلنًة، هًهاد. 1
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 جللنه ٝقينق ،صؼيخا   حماحىوو ومؿبٞة عمنماتة و٥يه ،السم(  )عله جلٞنکـّ جإلهام هنًؼ ن
 1 .ّػجلٖٞاؿ

 ٝا٩نل لکنْل  ك٦اينة هًا٩نْؼ  ل٦ْٞه، و٥يمنا ًٝه مٝـًّا جليبهة لکاتب آعـ كالم وهًا٫
 .ه٤ًَ

صت    جفول جل٪ـوو رميٜ جفتمة هى لييمل جهتْؼ  السم(  )علهم لبيتج مهل هًهذ ٝؼج ْو ئ
 صنقم جبنى ي٪نىل جلمت٪ؼهيى ٥مى كتاباته،٥ي  وّىس بکْل  ًٝه ٥أباو تيمية جبى ٝهؼئل   وٍل

ـمة وبکل السم(  )علهم جفتمة ٝى ـ٥ًنا ٥منا هضمنؼ بنى ر٦ٞـ بٞؼ هى ومْها; :ر  ٝلمنا   لهنن ٝ
ا ٝهؼهن ٩ـبٝل   ا٥تي هى وا ؿوجية هى ا، مٍال   ًْ  لٞنـ٣ ىي  ؽل٬ هى ًٝؼهن كاو ولى، ه

ـه وٝى ر٦ٞـ وجبًه يٝل بى هضمؼ ٝى ٝـ٣ كما  2.:ًٝه جلًاك صؼث همى هًهن ١ي
 جفينؼلل٥ي  ٝاه ٩ؼ هتَٞب ؿرل ٥هى ي٪اه،ئل   يضتاد اهؾج  صقم جبى كالم ئْو 
ـج٧، جلمًىؿة جلمؼيًة ٝى بٞيؼج    .ؽج٫ ؼهلبٞ ٝؼيؼة مهىؿ ٝليه ع٦يت و٩ؼ وجلٞ

تانََ...َ»: جلننل٦ييى مٝالم جلمٞلمي مصؼ ٩ال ـَ َردَْتَذرِ ِبََْلِشتْقسََََِْرَِتَظْصتيفَََؾاضَِؿتةََََبـُتقَََْو

ََِظغَََروَ نََُـََُنْضَطَفِده ََهِبِؿََِْصُؾََهتَ ََأَحٌدَََهَؽادَََُٓ  ٓ َرَِتَكْشتَِنتـَـُتقرَهَتَؿؽَ ََكْػِفتِف،ََؾَؾتؿَْظذَََخائٌِػَََوُ قَََإِ

َاََؿَِْظْؾؿف  3.:ِغلَهـْبَََـَ
 .هؾهبه يؾهب هى ولکْل  صقم ابى رىجب جلمٞلمي كالم و٥ي
 4هٜ جل٦ْٞا ٖ كتابه٥ي  ر٦ٞـ بىهىم   جإلهام جلٞ٪يلي رٞلل٪ؼ 
، هض٦نىٗ ١يـ صؼيخه ر٦ٞـ بى  هىم; :جفلبايي جلْٞي٦ة، ٩ال جفصاػيج ملنلة و٥ي

                                                           
ـة، مرقج  حمايية٥   ٔٝليه جلنالمٕجلـّا جفهام هىمىٝة وهًا٫. 1  جلَٞنـ ولني هإمننة ٝنى ٍنؼؿ  جل٪قويًي، جلضنيًي ضمؼه كبي

 ولني هإمننة٥ن   جلٞلمية جللزًة تألي٤ كبيـيى، رقتيى٥   ،ٔٝليه جلنالمٕجلزىجػ جفهام هىمىٝة وهًا٫> جإلمالهية للؼؿجما 
 .جإلمالهية للؼؿجما  جلَٞـ ولي هإمنة ٝى ٍؼؿ  مرقج  عمنة٥   جلٞنکـّ جفهام هىمىٝة وهًا٫> َٝـ

 .175ً ،4، د وجلًضل جلملل٥   لجل٦َ. 2
 .631، ً 2، د جفبإيل هى جلکىحـّ تأييب٥   بما جلتًکيل. 3
 .156ً  ،4د. 4
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 1.:ت٪اؿبه رهة هى ئا ٝليه يتابٜ وا
ـجيي جبى و٩ال ـة٥ي  جل٪ين ـج٣ لض٦اٗج تؾك  2صباو. ابى جلمزـوصيى كتاب مصاػيج مٕ
 :بالٞزاتنب ًٝهن يأتي وكاو، آباته ٝى جلـّاهىم   بى يٝل ؿوجه; :صؼيخا   ؽكـ مو بٞؼ

 .مباته ٝى جلـوجية٥ي  السم(  )عله للـّا ٍـيش هامجتْ  وهؾج
ـْ  صباو جبى و٩ال  بنى  ٝلن وهى جلـّاهىم   بى ٝلي: السيم(   )عله جلزىجػ باإلهام ّا  هٞ

 هنى جلضننى مبنى ٕالنب مبني بىٝل   بى جلضنيى بىٝل   بى هضمؼ بى ر٦ٞـ بىهىم  
 ّؿو ئؽج صؼيخنه يٞتبنـ مو يزب ،ويبالتهن جلهاىمييى ةورلْ  وٝ٪التهن جلبيت مهل ماػج 

ة جلَلت يومب ،وىيٞته مواػه ١يـ ًٝه ٍْ  ،بىجٕينل وتبنيى ًٝنه ؿويتجلتي  جفعباؿ ٥اْو  عا
 3.وىيٞته وفواػه جلَلت فبي ٥يها جلؾيب مائيْ 

ـمّ جل٪ىل: ي٪ال مو جلخالج: تيمية جبى ٩ال  هنى عينـ وجامتضنناو وجل٪ياك وجارتهاػ بال
ـة يٞـ٣ هى يً٪له بما جفعؾ  ١يـ ٩اتل ٝى هَؼ٧ ١يـ ي٪ل ويغٖة يَيب ٝمى جلکؾب بکخ

 بنى وجللينج جلمارينىو وجبنى ؽتنب مبي وجبى هال٬ هخل ؿرىٛمْو  ٝا٩ل يي٬ْ  وا هَٞىم،
 منٞيؼ بى وٝخماو وجلبغاؿّ...  صًي٦ة ومبي وىـي٬ يليل مبي وجبى وجلخىؿّ وجفوفجٝي مٞؼ

 و١ينـ جلمنـوفّ يَنـ بنى وهضمنؼ جلٖبـّ رـيـ بى وهضمؼ عقيمة بى بکـ ومبي جلؼجؿهي
 ًٝنه جلخابتنة علهي  سليل     اهلل )صيلي جلًبني مًة يٞلمىج مو هخل وجٝتباؿهن جرتهاػهنئل   هإا ،

 بً٪نل يتمننکىج مو هنى لهنن عينـ وتغـيزها وتً٪يضها جفصکام هًآ ٨تض٪ي٥ي  ويزتهؼوج
 هنى وؿمنىله جللنه بنؼيى فٝلنن هنإا  هى جلىجصؼ ٥اْو  ومهخالهما، جلٞنکـييى ٝى جلـوج٥ِ

ئلن   ؿرىٝنه هنى  مول جرتهاػهئل   ؿرىٝه كاو ب٦تيا مصؼهما م٥تاه ٥لى مي٦نهما> جلٞنکـييى
ـج٥ْنة هخنل هنى ًٝهمنا ي٪نال   ؽل٬ كاو ئؽج ٥کي٤ ٝليه جلىجرب هى ؽل٬ بل مصؼهما، ٥تيا  جل

                                                           
 .296ً  ،5 د. 1
 .24ً  ،1، د جلنل٦ي جلمزيؼ ٝبؼ صمؼّ: تض٪ي٨. 2
 .456ً  ،8، د جلخ٪ا . 3
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 1.ٖٖهإا  هى جلىجصؼ هى يتْٞلمىج مو ومهخالهما جلٞنکـييى هخلٝل   وجلىجرب
(ًْْ ِٓ ِْ ٔا ْفاا

َ
ْأ َْ ٌِاا ْ ُْ ااًثََّْتْااُر ٍَ ِ َِ  هننى بننؼا هننإا  ابننى تيميننة جعتينناؿ وهًيثننا   (َنااُْبَْتْ

 ٖالسم(  ما)علهمجلٞنکـييى
 ٝنى ؿوجينة جلننيىٕي موؿػ مو ٥بٞؼ ،السيم(   )عله ّبالٞنکـجلبِٞ  ٕٞىولألم٤ ٥٪ؼ 

ـج  ٥ْنل٥ني  السم(  )عله جلٞنکـّ جلضنى  جلضننى، هىّنىٛ;: ٩نال اهلل علهميا   )ليم( جلقهن
 2.:بيي  ليل جلٞنکـّ
ـة جلمـ  تتمل٬ ـم وهى وجلٞزب جلضي ـة، متمنة٥ني  هنإا  كنالم ي٪  تيمينة جبنى مهنا جلٞتن

ـه جلٞن٪اليي صزـ جبى جتهمه  صتْ  3بهن وجلتٞـيِ بالٖٞى هلي  ٥مًهاره  4.بالًَب و١ي
ـة ٝنى جلزمهىؿ ؿوجية ة٩لْ ٥ي  ٩اتما   ىکالجا  ويب٪  علهي  سآلي  سليل      اهلل )صيلي جلًبني ٝتن

 بنى كضـينق وجلغىجؿد جلًىجٍب ٝى وؿوجيتهن ًٝهن جلؼيى هٞالن فعؾ لهن جلـرىٛ وٝؼم
ـجو 5وٝخما  ٝلنيهن يًٖبن٨ وهإا  ،( السم )عله جلضنيى ٩اتل مٞؼ بى وٝمـ صٖاو بى وٝم

 6.جلَضيش جلضؼيجهْمىو  هى كما جل٦ًا٧، و٤ٍ
                                                           

 .472، ً 7هًهاد جلنًة، د . 1
لة. 2  هناملال هًهمنا جتهنام وهنى جلزنىفّ، ابنى جلمىّىٝا  كتاب٥   وؿػ وكؾج ،361 جلمىّىٝة جفصاػيج٥   جلمًَىٝة جلآل

 .بالله وجلٞياؽ ن جلضؼيج بىّٜ
لن و٩ؼ;: 147ً  ،7هًهاره، د٥   تيميه جبى . ي٪ىل3 ـٍ  ٩َؼُس  ُٝ ، 7 جلًبىينة، د جلننًة هًهناد٥  ٕ و٩ال :ٝلي  ٥   جلَضابة ّهى كخي

َما َا ٔ:ٕ ..138 و 137ٌ ٍ ـٍ  َمُبى ّميَّ > َبٓک ـُ َم ُٝ ةَ  ٥َّاوَّ  َو اهَّ َضاَبةّ  َٝ ََّ يَى  جل ّٞ اّب وَيُهَما َكاُيىج َوجلتَّ ـَ  َوَكناُيىج، َيَىػُّ وّو  َعٓين ـُ  َيُکنٓى  َوَلنٓن . جٓلُ٪ن
، َكَؾّل٬َ  ّلي  ج ٥َّاوَّ  َٝ ـ  َضاَبةّ  ّهَى  َكّخي ََّ يَى  جل ّٞ اّب ىَيهُ  َكاُيىج َوجلتَّ ُْ ىَيهُ  ُيٓب٢ّ َيُنبُّ ُيَ٪اّتُلىَيهُ  َو  .َٖٖٔو

ُ للٞالهنة جلضلني تيمينة جبنى    > ؿْػج  ٝل391 و 392 ٌ، 6ٍ، د جلميقجو لناو٥   جلٞن٪اليي صزـ جبى الو٩. 4 ـْ : ًٝنؼها تٞن
ـج٥ْي كالم لتىهيى هبال٢ة هى وكن... ٓتهُ ]  جل  ٖٖ ًٝه جلله ؿّي ٝلي تً٪يٌ ئل ، مصيايا  ، [ مػَّ

صبي هى: ٝخماو بى قوصـي ::32، ً 13جلَضيضة، د  جفصاػيج ملنلة;٥   جفلبايي ٩ال. 5 َـّ  ؿرنال هنى ح٪ة وهى جلضمَي، جل
ُِ  كاو ولکًه جلبغاؿّ> ه ٝليا   ُيٓب٢ َْ  ٖجلله مب٢َ

 ئا يضْبًني ا مْينه ئلنْي  جفهني جلًبني لٞهنؼ ئْينه; و٥يه: ٕالب، مبي بى ٝلي ٥ْاتل هى باب جل٦ْاتل، كتاب ،هنلن ٍضيش٥  . 6
ـجرٜ ،:هًا٨٥ ئا يب٢ًْي وا هإهى ـهن يىجلمؾكىؿ تـرمة ٥  جيٖبا٧ هى بالـ١ن لهن جلٞلما  تىحي٨ ىلتـ جلـرال كتب٥   و١ي
ِافِِلَْيْىاَكِذةُٔنَْ)ٝليهن  جل٦ًا٧ ٦ٍة ٍُ ْالْ ُدْإِنَّ َٓ ْيَْش ُ  .1ٔجآليه  :ٕجلمًا٥٪ىو ؛(َوْاَّللَّ
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ـج ة; بضخًا هى جفول جل٪نن تن هًا  ئل  ، جفولن جلمزمىٝنة نن جلننل٦ية جفػلنة٥ني  ٩ن
 جل٪ـآيينة، جلًَنىً يينملجلؾّ  جلخايي بال٪نن ٩ـيب اْٝم  ومًتبٞه :جلضؼيخية جلًَىً

 .جلٞالميى ؿب لله وجلضمؼ
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 املصادز

 .جلکـين جل٪ـآو ن1

ـجرٞنة تض٪ين٨ ٔ ه 1182ٕ ئمنماٝيل بى هضمؼ جلًَٞايي جفهيـ، جآلهل ب٢ية ىـس جلناتل ئرابة ن2 : وه

 بينـو ،، جلـمنالة هإمنة ،1ٓ ،جفهؼل ه٪بىلي هضمؼ صنى جلؼكتىؿ و جلنيا١ي مصمؼ بى صنيى جل٪اّي

 .م1986

 جلٞاٍنمة هٖبٞنة ٔ ه456  ٕ مصمنؼ بنىٝلن   هضمنؼ مبنى صنقم جبى جفصکام، مٍىل٥ي  جإلصکام ن3

ـة  .جل٪اه

 جلملن٬ ٝبنؼ بنى بکنـ يمبن بى هضمؼ بى مصمؼ جل٪نٖاليي جلبغاؿّ، ٍضيش ليـس جلناؿّ ئؿىاػ ن4

 . ه 1323 هَـ، جفهيـية ىجلکبـ جلمٖبٞة ،7ٓ ٔ ه 923  ٕ جلؼيى ىهاب، جلٞباك مبى، جلمَـّ جل٪تيبي

  ٕ هضمنؼ بنىٝلن   بنى هضمنؼ لينىكاييج، جفٍنىل ٝلنن هنىجلضن٨ْ  تض٪ي٨ئل   جل٦ضىل ئؿىاػ ن5

 .  ه 1356 ،بمَـ ومواػه جلضلبي جلبابي  ه٦َٖ بمٖبٞة ٕبٜ ، جفول جلٖبٞة ٔ ه1255

ـج٣، جلنؼيى ياٍنـ هضمنؼ جفلبنايي، جلننبيل هًناؿ مصاػينج تغنـيذ٥ني  جل٢لينل ئؿوج  ن6  فهينـ باىن

 .بيـو  ن جامالهي جلمکتب م1985 -  ه 1425 ،2ٓ، جلياويو

ـْ  ٝبؼ جبى اؿ،جامتؾك ن7  ٖٝنا هضمنؼ منالن تض٪ين٨ ٔ ه463ٕ جل٪ـٕبني جلًمنـّ يىمن٤ ٝمنـ مبنى جلب

 .لبًاو ن بيـو  جلٞلمية، جلکتب ػجؿ ،م2222 ،1ٓ هٞىُ،ٝل   وهضمؼ

ـْ  ٝبؼ جبى جامتيٞاب، ن8  جلبزناوّ، هضمنؼٝل   تض٪ي٨ ،ٔ ه463ٕ جل٪ـٕبي جلًمـّ يىم٤ ٝمـ مبى جلب
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 .لبًاو ن بيـو  جلزيل، ػجؿ،   ه1412 ،1ٓ

 بنى هضمنؼ جلکنـم مبني بنىٝلن   جلضننى يمبن جلؼيى ٝق جفحيـ جبى، جلَضابة هٞـ٥ة٥ي  جل٢ابة ممؼ ن9

ـجوٕ جمماٝيلياو جيتياؿج ، جلييبايي جلىجصؼ ٝبؼ بى جلکـين ٝبؼ بى هضمؼ  .عنـو ياٍـ - ه

 ،1ٓ صننى، كننـوّ منيؼ تض٪ي٨ ٔ ه456ٕ جفيؼلني هضمؼ مبى صقم جبى جلـوجة، جلَضابة ممما  ن12

 .بيـو  جلٞلمية، جلکتب ػجؿ ،  ه1412

 وتض٪ين٨ ػؿجمنة ٔ ه 852  ٕٝلن   بنى مصمنؼ جلٞنن٪اليي صزنـ جبى، جلَضابة تميق٥ي  جإلٍابة ن11

 نن بينـو  جلٞلمينة جلکتنب ػجؿ ،1ٓ، هٞنىُ هضمؼٝل   جلييظ، جلمىرىػ ٝبؼ مصمؼ ٝاػل جلييظ وتٞلي٨

 .  ه1415، لبًاو

ـجث هکتب ٔ ه1226  ٕ جلىهاب ٝبؼ بى هضمؼ جإليماو، مٍىل ن12  .جلت

ـجهين جليإبي جاٝتَام، ن13 ـيإي، جللغميهىم   بى جب  نن بينـو ، جلٞلمية جلکتب ػجؿ ٔ ه792ٕ جل٢

 .ىجلکبـ جلتزاؿية جلمکتبة ن هَـ .لبًاو

 ىنمل منٞؼ بى ميىب بى بکـ مبي بى هضمؼ جلزىفية جل٪ين جبى جلٞالميى، ؿب ٝى جلمى٩ٞيى ئٝالم ن14

ـجهين، جلنالم ٝبؼ هضمؼ تض٪ي٨ ،ٔ ه751ٕ جلؼيى  .  ه1411 لبًاو، ن بيـو  جلٞلمية، جلکتب ػجؿ ،1ٓ ئب

ـجث ئصيا  ػجؿ ٔ ه356ٕ جف٦ٍهايي جل٦ـدمبى جف١ايي، ن15  .جلٞـبي جلت

ـجٓ ج٩تْا  ن16 ـجيني تيمينة جبنى جلزضنين، مٍنضاب هغال٦نة جلمننت٪ين جلَ  مصمنؼ جلنؼيى ت٪ني جلض

 لبًاو ن بيـو  جل٦کـ، ػجؿ ٔ ه728ٕ

 جفهينـ وجفينناب، يوجلکًن جفمما ٥ي  وجلمغتل٤ جلمإتل٤ ٝى جاؿتياب ؿ٥ٜ٥ي  جلکمال ئكمال ن17

 .وجلًيـ للٖباٝة جلضؼيخة جل٦اؿو٧ جامالهي جلکتاب ػجؿ، هاكىا جبى جلضا٥٘

ـة مبى هضمؼ، جلَاػ٧ جإلهام ن18  .فه

ـج٣، ميننناب ننن19  هٖننابٜ جللننه، صميننؼ هضمننؼ جلننؼكتىؿ تض٪ينن٨، ييضينن بننى مصمننؼ جلننبالؽؿّ جفىنن

 . م1959 بمَـ، ػجؿجلمٞاؿ٣
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 2ٓ ،ٔ ه1111ٕ بننا٩ـ هضمننؼ جلمزلننني، جفٕهنناؿ جفتمننة معبنناؿ لننؼؿؿ جلزاهٞننة جفيننىجؿ بضنناؿ ننن22

 .م 1983 -  ه 1423، لبًاو - بيـو  جلى٥ا  هإمنة ،جلمَضضة

 وٝلن٨ مٍنىله وػ٩ن٨ ٪نهص٪ٔ  ه 774  ٕ ئمنماٝيل جل٦نؼج  مبى جلؼهي٪ي كخيـ جبى ،وجلًهاية جلبؼجية ن21

ـجث ئصيا  ػجؿ ،1ٓ، ىيـّٝل   صىجىيه  .م 1988.  ه 1428، جلٞـبي جلت

 ،1ٓ ،ٔ ه 422 يضنى  جلمتنى٥ٕ جلٞباك بى هضمؼ بىٝل   جلتىصيؼّ، صياو مبى وجلؾعاتـ، جلبَاتـ ن22

 .بيـو  ن ٍاػؿ ػجؿ،   ه 1428

  ٕ ٝخمناو بنى مصمؼ بى هضمؼ ؼيىجل ىملجلؾهبي  ،وجفٝالم جلمياهيـ وو٥يا  جامالم تاؿيظ ن23

 .م 1998 -  ه 1429 ،بيـو ، جلٞـبي جلکتاب ػجؿ ،2ٓ، تؼهـّ جلنالم ٝبؼ ٝمـ جلؼكتىؿ تض٪ي٨ ٔ ه 748

 بنى كخينـ بنى يقينؼ بنى رـينـ بى هضمؼ جلٖبـّ ر٦ٞـ مبىٔ جلٖبـّ تاؿيظٕ وجلملى٫ جفهن تاؿيظ ن24

 .ميجفٝل هإمنة ،  ه1423 ،4ٓ ،ٔ ه 312  ٕ جآلهلي ١الب

  هَن٦ٖ وتض٪ين٨ ػؿجمنة ،463ٔ  ٕٝلن   بنى مصمؼ بکـ مبي جلب٢ؼجػّ جلغٖيب ب٢ؼجػ، تاؿيظ ن25

 .لبًاو – بيـو  جلٞلمية جلکتب ػجؿ،   ه1417 ،1ٓ، ٖٝا ٝبؼجل٪اػؿ

ـجهين بنى ئمماٝيل بى هضمؼٝبؼجلله  مبى جلبغاؿّ، جلکبيـ جلتاؿيظ ن26  جلمکتبنة ٔ ه 256ٕ جلز٦ٞني ئبن

ـكيا ـنبک ػياؿ ن جإلمالهية  .ت

 جلينا٥ٞي ٝبؼجللنه بنى جللنه هبنة بنى جلضننى بىٝل   جل٪امن مبى ٝناكـ جبى ػهي٨، هؼيًة تاؿيظ ن27

 .  ه1415 جلٖبٜ، مًة لبًاو، ن بيـو  جل٦کـ، ػجؿ ،ٔ ه571 ٕ

 جلٞبامني جلکاتنب وجّنش جبنى وهنب بنى ر٦ٞنـ بى يٞ٪ىب بى مصمؼ جليٞ٪ىبي، جليٞ٪ىبي تاؿيظ ن28

 .لبًاو ن ـو بي ٍاػؿ، ػجؿ ،ٔ ه284ٕ

 جلٞلمينة، جلکتنب ػجؿ ٔ ه276  ٕ هننلن بى ٝبؼجلله هضمؼ مبى ٩تيبة جبى جلضؼيج، هغتل٤ تأويل ن29

 .لبًاو ن بيـو 

 . ه 1412 لبًاو، ن بيـو  جلٞلمية، جلکتب ػجؿ ،1ٓ جلمباؿك٦ىؿّ، جفصىؽّ، تض٦ة ن32
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 ٔ ه1255  ٕ هضمنؼ بنى ٝل  بى هضمؼ جلًَٞايي جليمًي جليىكايي جلنل٤، هؾجهب٥ي  جلتض٤ ن31

 .جلمًىؿة بالمؼيًة جإلمالهية جلزاهٞة تىفيٜ جلمؼيي، هٖبٞة

ـجوّ تؼؿيب ن32  جلنؼيى رنالل، بکنـ مبني بنى جلنـصمى ٝبنؼ جلننيىٕي جلًنىجوّ، ت٪ـيب ىـس٥ي  جل

 .ٕيبة ػجؿ جلًاىـ، جل٦اؿيابي هضمؼ يٚـ ٩تيبة مبى: ٪هصْ٪  ٔ ه911 ٕ

ـة ن33 ـجث ئصينا  ػجؿ ٔ ه 748ٕ ٝخمناو بنى مصمنؼ بنى ضمنؼه جلؼيى ىملجلؾهبي  جلض٦اٗ، تؾك  جلتن

 .جلٞـبي

ـجرٞا  ن34  تض٪ين٨ جلينيظ، جلضننى يمبن تألي٤ ٔ ه 1422ٕ جفلبايي، جلؼيى ياٍـ هضمؼ جفلبايي، ت

 .جلـياُ ن جلمٞاؿ٣ ػجؿ ،جل٪اّي جلضکين ٝبؼ هضمؼ

 ٝلن  بنى مصمنؼ ل٦ْنلجىمب جلٞنن٪اليي صزنـ جبنى ،جفؿبٞنة جفتمة ؿرال بقوجتؼ جلم٦ًٞة تٞزيل ن35

 . بيـو  ،جلٞـبي جلکتاب ػجؿ، ٔ ه 852 ٕ

ـجفّ، صناتن مبني جبىٔ صاتن مبي جبى ت٦نيـٕ جلٞٚين جل٪ـآو ت٦نيـ ن36  وجلًينـ، للٖباٝنة جل٦کنـ ػجؿ جلن

 . لبًاو ن بيـو 

ـجفّ ئػؿينل بى هضمؼ بى ٝبؼجلـصمى صاتن مبي جبى جلٞٚين، جل٪ـآو ت٦نيـ ن37  تض٪ين٨ ،ٔ ه327ٕ جلن

 .لبًاو ن بيـو  جل٦کـ، ػجؿ جلٖبيب، ضمؼه ممٞؼ

 ػجؿ ،ٔ ه 774  ٕ ئمنماٝيل جل٦نؼج  مبنى جلنؼيى ٝمناػ جلؼهين٪ي كخينـ جبنى، جلٞٚين جل٪ـآو ت٦نيـ ن38

 .لبًاو ن بيـو ، جلمٞـ٥ة

 جلمٞـ٥نة، ػجؿ ٔ ه852ٕ ٝلن  بنى مصمنؼ جلنؼيى ىنهاب جلٞنن٪اليي صزنـ جبى، جلتهؾيب ت٪ـيب ن39

 . ه1392 بًاو،ل ن بيـو  جلخايية، جلٖبٞة

 منًة ٕبنٜ جلضننىو، ٥ناؿك تض٪ي٨ ٔ ه447ٕ يزن، بى ت٪ي جلضلبي مبىجلَالس جلمٞاؿ٣، ت٪ـيب ن42

 .  ه1417

ـْ  ٝبؼ جبى جلتمهيؼ، ن41  مصمنؼ بنى  هَن٦ٖ تض٪ين٨، ٔ ه463ٕ جل٪ـٕبني جلًمنـّ يىمن٤ ٝمنـ مبى جلب
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 .جفو٩ا٣ ٝمىم وفجؿة جلم٢ـب،، 1387 جلٖبٜ مًة ،جلبکـى جلکبيـ ٝبؼ هضمؼ جلٞلىّ،

 هضمنؼ بنىٝل   بىيضي   بى جلـصمى ٝبؼ جلمٞلمي جفبإيل، هى جلکىحـّ تأييب٥ي  بما جلتًکيل ن42

 نن جليناويو فهينـ نن جفلبنايي جلنؼيى ياٍنـ هضمنؼ وتٞلي٪نا  تغـيزا  ،ٔ ه1386 ٕ جليمايي جلٞتمي

 .م 1986 ن  ه 1426 ،جإلمالهي جلمکتب ،2ٓ ،صمقة ٝبؼجلـفج٧

 جلينا٥ٞي بکنـ مبني بى جلـصمى ٝبؼ جلؼيى رالل جلنيىٕي هال٬، هىٕأٝل   ىـس جلضىجل٬ تًىيـ ن43

 لبًناو، – بينـو  جلٞلمية جلکتب ػجؿ ،1ٓ، جلغالؼّ جلٞقيق ٝبؼ هضمؼ جلييظ وٍضضه ّبٖه ،ٔ ه 911  ٕ

 م 1997 -  ه 1418

 کنـ،جل٦ ػجؿ ،1ٓ ،ٔ ه852ٕ ٝلن  بنى مصمؼ جلؼيى ىهاب جلٞن٪اليي صزـ جبى جلتهؾيب، تهؾيب ن44

 . ه1424

 1426، ٔ ه 742  ٕ يىمن٤ جلضزناد مبى جلؼيى رمال جلمقّ، جلـرال ممما ٥ي  جلکمال تهؾيب ن45

 نن بينـو  جلـمنالة، هإمننة ،4ٓ هٞـو٣، ٝىجػ بياؿ جلؼكتىؿ ٝليه وٝل٨ يَه وّبٖه ص٪٪ه، م 1985 ن  ه

 .لبًاو

 هضمنؼ بى ٍالس بى ئمماٝيل بى هضمؼ جلًَٞايي جفهيـ جفيٚاؿ، تً٪يش لمٞايي جف٥کاؿ تىّيش ن46

ـجهين مبى جلکضاليي، جلضنًي  بنى هضمنؼ بنى ٍنالس مبىٝبنؼجلـصمى: جلمض٪ن٨ ،ٔ ه1182  ٕ جلؼيى ٝق ئب

 .م 1997/  ن   ه 1417 لبًاو - بيـو  ،جلٞلمية جلکتب ػجؿ جلًاىـ ،1ٓ ،ٝىيْة

 . بالي جلنالم ٝبؼ وصيؼ، جلًبي صىُ و٥٤ٍي  جلٞلي جلکـين تينيـ ن47

 يجفولن جلٖبٞنة ،ٔ ه 354  ٕ جلبننتي جلتميمني صناتنمبى مصمنؼ بنى هضمنؼ صبناو جبى، ا جلخ٪ ن48

ـة هزلل ،  ه1393  .جلهًؼ جلؼكى آباػ صيؼؿ جلٞخمايية، جلمٞاؿ٣ ػجت

 جلکتنب ػجؿ ٔ ه463ٕ جل٪ـٕبني جلًمنـّ يىمن٤ ٝمنـ مبنى ٝبنؼجلبـ جبنى و٥ْله، جلٞلن بياو راهٜ ن49

 .  ه1398 لبًاو، ن بيـو  جلٞلمية،

 بنى يقينؼ بنى رـيـ بى هضمؼ جلٖبـّ مبىر٦ٞـٔ جلٖبـّ ت٦نيـٕ جل٪ـآو آّ تأويل ٝى جلبياو راهٜ ن52
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ـكني جلمضننى ٝبنؼ بنىٝبؼجللنه  جلنؼكتىؿ تض٪ين٨ ،ٔ ه 312  ٕ جآلهلي ١الب بى كخيـ  هزنـ ػجؿ ،1ٓ، جلت

 .م 2221 -  ه 1422 وجإلٝالو وجلتىفيٜ وجلًيـ للٖباٝة

 جصينا  ػجؿ، ٔ ه671ٕ جفيَناؿّ مصمنؼ بنى هضمنؼٝبؼجللنه مبى ـٕبنيجل٪ جل٪نـآو، فصکام جلزاهٜ ن51

ـجث  .م 1985 -  ه 1425 لبًاو - بيـو  جلٞـبي جلت

 بنى هضمنؼ بنى جلمبناؿ٫ مبىجلننٞاػج  هزؼجلنؼيى جفحيـ جبى جلـمىل، مصاػيج٥ي  جفٍىل راهٜ ن52

 هکتبنة ،1ٓ ،جفؿينإوٓ اػؿجل٪ ٝبؼ تض٪ي٨ ،ٔ ه 626  ٕ جلزقؿّ جلييبايي ٝبؼجلکـين جبى هضمؼ بى هضمؼ

 .،جلبياو ػجؿ هکتبة ن جلمالس هٖبٞة ن جلضلىجيي

 بکنـ مبني بنى ٝبنؼجلـصمى جلنؼيى رنالل جلننيىٕي جلًنؾيـ، جلبينيـ مصاػيج٥ي  جل٢َيـ جلزاهٜ ن53

 .بيـو  وجلتىفيٜ، وجلًيـ للٖباٝة ػجؿجل٦کـ،   ه1421 ،1ٓ ،ٔ ه911ٕ

 لبًناو، نن بينـو  جلمٞـ٥نة، ػجؿ ،جلناػمنة جلٖبٞنة جلضًبلني، ؿرنب جبنى وجلضکنن، جلٞلىم راهٜ ن54

 . ه1417

 .جلغْيـ ٝبؼجلله ىب ٝبؼجلکـين به، جاصتزاد وصکن جلْٞي٤ جلضؼيج ن55

 ،2ٓ جلمًناو، ٝبنؼ صنناو مناؿية، بنى جلٞـبناُ لضنؼيج هًا٩ينة٥ي  جفلبايي جلييظ هٜ صىجؿ ن56

 .  لبًاو ن بيـو  جلٞلمي، جلمًهذ هکتبة هن،1416

ـجهين بى هضمؼ ٝليه، جلٞلما  وحًا  وآحاؿه لباييجف صياة ن57  .جلنل٦ية جلؼجؿ جلييبايي، ئب

 ٩امنن، بنى هضمؼ بى جلـصمى ٝبؼ تض٪ي٨ جفٝالم، يزؼ ٝلما  جلًزؼية، جفرىبة٥ي  جلنًية جلؼؿؿ ن58

 .   ه 1417 ،6ٓ

 عليهم  )تجلبين آل هإمنة تض٪ي٨، ٔ  ه 1375  ٕ جلم٦ْٚـ صنى هضمؼ، جلض٨ْ  لًهذ جلَؼ٧ ػاتل ن59

ـجث إلصيا   السم(  .جلت

، ٔ ه 458  ٕ جلضننيى بنى مصمنؼمبنىبکـ  جلبيه٪ني جليـيٞة، ٍاصب مصىجل وهٞـ٥ة جلًبىة ػاتل ن62

، لبًناو ن بيـو  جلٞلمية جلکتب ػجؿ ،1ٓ ،٩لٞزي جلمٖٞي ٝبؼ جلؼكتىؿ ٝليه وٝل٨ صؼيخه وعـد مٍىله وح٨
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 .م 1985 ن  ه 1425

 وٝلن٨ مٍنله ص٪ن٨ ٔ ه 911  ٕ بکنـ مبني بى جلـصمى ٝبؼ جلنيىٕي، هنلن ٍضيشٝل   جلؼيباد ن61

 .م 1996  ه1416، ٦ٝاو جبى ػجؿ ،1ٓ جفحـّ، جلضىيًي مبىئمضا٧ ٝليه

ـػة ن62 ـج٧، ٥تىس هى ويبؾة جل  .جلله صميؼ هضمؼ بتهؾيبه يجٝتً جلتميمي، ٝمـ بى مي٤ جلٞ

ـػ٥ي  ؿمالة ن63 ـج٥ْة،ٝل   جل  .ٔ ه1211ٕ جلىهاب ٝبؼ بى هضمؼ جل

 ىنمل منٞؼ بنى مينىب بنى بکنـ مبي بى هضمؼ جلزىفية ٩ين جبى، جلٞباػ عيـ هؼى٥ي  جلمٞاػ فجػ ن64

 .بيـو  جلـمالة، هإمنة ،  ه1415 وجلٞيـوو جلنابٞة جلٖبٞة ٔ ه751 ٕ جلؼيى

ـة ن65 ـة جلقه ـة، صؼيج٥ي  جلٖٞ  .جلمَـّ ماهي جلمًؾؿ مبى جلٞت

ـجبٞننة جلٖبٞننة، ٔ ه1182ٕ جلکضالينني ئمننماٝيل بننى هضمننؼ جلَننًٞايي جفهيننـ جلنننالم، مننبل ننن66  جل

 .بمَـ ومواػه جلضلبي جلبابي  ه٦َٖ وهٖبٞة هکتبة، هن1379

 ٔ ه1422ٕ جلنؼيى ياٍنـ هضمنؼ جفلبنايي، و٥ىجتؼها ٥٪هها هى وىي  جلَضيضة جفصاػيج ملنلة ن67

 .جلـياُ ن جلمٞاؿ٣ هکتبة ،1ٓ

 .جلؼيى ـياٍ هضمؼ جفلبايي جلْٞي٦ة، جفصاػيج ملنلة ن68

 هضمنؼ تغنـيذ، ٔ ه 287  ٕجلينيبايي هغلنؼ بى جلْضا٫ ٝمـو بکـ مبي ٝاٍن يمب جبى جلنًة، ن69

 .  م 1993 ن  ه 1413، جإلمالهي جلمکتب ،3ٓ، جفلبايي جلؼيى ياٍـ

 هضمنؼ وتٞلين٨، تض٪ين٨ ٔ ه275ٕجل٪قويًني يقيؼ بى هضمؼ ٝبؼجلله مبى هارة جبى هارة، جبى مًى ن72

 .جل٦کـ ػجؿ جلبا٩ي، ٝبؼ ٥إجػ

 . ٔ ه275ٕ جلنزنتايي جفىٞج بى مليماو ػجوػ مبى ػجوػ، مبي مًى ن71

 ٝبنؼ وٍنضضه، ص٪٪نه ٔ ه279ٕ منىؿة بنى  ٝينن بنى هضمؼ  ٝين مبى جلتـهؾّ جلتـهؾّ، مًى ن72

 .  ه 1423 لبًاو، ن بيـو  جل٦کـ، ػجؿ. جللٖي٤ ٝبؼ جلىهاب

ـجم بنى جل٦ْنل بنى لنـصمىج بنى ٝبؼجللنه هضمؼ جبى جلؼجؿهي جلؼجؿهي، مًى ن73  هٖبٞنة ٔ ه255ٕ بهن
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 .  ه1349، ػهي٨ ن جاٝتؼجل

 .جل٦کـ ػجؿ ٔ ه458ٕ ٝل  بى جلضنيى بى مصمؼمبىبکـ  جلبيه٪ي ،ىجلکبـ جلنًى ن74

 نن بينـو  جل٦کنـ، ػجؿ ٔ ه323ٕٝلن   بى ىٞيب بى مصمؼ جلـصمى ٝبؼ مبى جلًناتي جلًناتي، مًى ن75

 .  ه1348،لبًاو

، م 1374 ٔ ه 748  ٕ ٝخمناو بنى مصمنؼ بنى هضمنؼ جلنؼيى ىنملجلؾهبي  ،ًبال جل مٝالم ميـ ن76

 نن بينـو  جلـمنالة، هإمننة هنن،1413 ،9ٓ جفؿينإوٓ، ىٞيب مصاػيخه وعـد جلکتاب تض٪ي٨ٝل   مىـ٣

 .لبًاو

ـة ن77  .فكاؿ مهيل جلؼكتىؿ تض٪ي٨ ٔ ه151ٕيناؿ بى جمضا٧ بى هضمؼ جمضا٧، جبى مي

ـة ن78  جلٖبنٜ منًة ٝبؼجلضمينؼ، جلؼيى هضيي وّبٔ تض٪ي٨ ٔ ه218ٕجلضميـّ يامه جبى جلًبىية، جلني

 .  ه1383

 منٞؼ مصمنؼ مصاػيخنه عـد، جلٖبـّ ٩امن مبى جلاللکاتي، وجلزماٝة جلنًة مهل جٝت٪اػ مٍىل ىـس ن79

 . صمؼجو

 جلمَنـّ يىمن٤ بنى ٝبنؼجلبا٩ي بنى هضمنؼ جلقؿ٩نايي، هالن٬ جإلهنام هىٕأٝل   جلقؿ٩ايي ىـس ن82

ـة ن جلؼيًية جلخ٪ا٥ة هکتبة ،1ٓ، مٞؼ جلـؤو٣ ٝبؼ ٕه تض٪ي٨ جففهـّ،  م.2223 ن  ه 1424 جل٪اه

 ػجؿجلنىٕى ،1ٓ ،ٔ ه1421 ٕ جلٞخيمنيى هضمنؼ بنى ٍنالش بنى هضمنؼ جلن٦اؿيًية، جلٞ٪يؼة ىـس ن81

 . ه1426 ،جلـياُ ،للًيـ

 بينـو ، منالهي،جإل جلمکتنب جلتامنٞة، جلٖبٞنة جلض٦ًني، جلٞنق مبي جبى جلٖضاوية، جلٞ٪يؼة ىـس ن82

 .م1998

 .جلضىجلي م٦ـ، جلٖضاوية جلٞ٪يؼة ىـس ن83

 .جل٢ًيماو هضمؼ بى ٝبؼجلله جلىجمٖية، جلٞ٪يؼة ىـس ن84

 منلمة بنى ٝبنؼجلمل٬ بنى منالهة بنى هضمؼ بى مصمؼ ،ر٦ٞـ مبي جلٖضاوّ جآلحاؿ، هٞايي ىـس ن85
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 .لبًاو ن بيـو  جلٞلمية، ػجؿجلکتب ، ه1416 جلخالخة جلٖبٞة ،ٔ ه 321  ٕ جلض٦ًي جلمَـّ جلضزـّ جففػّ

ـػ٥ي  جلمًکي جلَاؿم ن86  جلضًبلني مصمنؼ بنى هضمنؼ جلؼيى ىمل جلهاػّ ٝبؼ جبى جلنبکي،ٝل   جل

 هناػّ بنى ه٪بنل جلينيظ ٥ْنيلة لنه ٩نؼم جليمنايي جلم٪ٖـّ فيؼ بى هضمؼ بى ٝ٪يل تض٪ي٨ ،ٔ ه 744 ٕ

 .م 2223/   ه 1424. لبًاو - بيـو ، جلـياو هإمنة ،1ٓ جلىجػٝي،

ـجهين بنى جمنماٝيل بنى هضمنؼ ٝبؼجللنه مبى جلبغاؿّ، جلبغاؿّ ٍضيش ن87 ـة بنى جبن  جلز٦ٞني جلم٢ين

 .  ه 1421 وجلتىفيٜ، وجلًيـ للٖباٝة جل٦کـ ػجؿ ،ٔ ه256 ٕ

 جإلهنام ػجؿٔ هٞاٍنـٕ جلهاىنمي جل٪ـىي جلن٪ا٣ٝل   بى صنى جلٖضاوية، جلٞ٪يؼة ىـس ٍضيش ن88

 .لبًاو ن بيـو  جلـوجك،

 .جفؿػو ن ٝماو جلًىوّ، جإلهام ػجؿ جلن٪ا٣،ٝل   بى صنى جلًبي، ٍالة ٦ٍة ٍضيش ن89

 منًة لبًناو، نن بينـو  جلٞـبني، جلکتناب ػجؿ جلًنىوّ، جلؼيى هضيي جلًىوّ، بيـس هنلن ٍضيش ن92

 .  ه 1427 جلٖبٜ،

ـجو،ٕ .ٔ ه 1219  ٕ جلتننتـّ جللنه يىؿ جليهيؼ، جلمضـ٩ة جلَىج٨ٝ رىجب٥ي  جلمهـ٩ة جلَىجؿم ن91  هن

 .تيهْ هٖبٞة

ـػ٥ي  جلمضـ٩ة جلَىج٨ٝ ن92  ،ٔ ه 974ٕ جلمکني مصمنؼ جلهيتمي صزـ جبى، وجلقيؼ٩ة جلبؼٛ مهلٝل   جل

ـة هکتبنة جلًاىنـ ،2ٓ ٝبؼجللٖي٤، ٝبؼجلىهاب له و٩ؼم صىجىيه وٝل٨ مصاػيخه عـد ٝلن   لَناصبها جل٪ناه

 م.1965 ن   ه 1385 ،جلًَاػ٩ية ىاؿٛ مليماو يىم٤

ـجُ هى جلتغلي٥ي  إـجلغ ٍيؼ ن93  جبنى، جلمـّية وجفعال٧ جليـٝية باآلػجب وجلتضلي جل٦ًنية جفه

 ،ػهين٨ نن جل٪لنن ػجؿ ،1ٓ ،ٔ ه 597  ٕ هضمنؼ بنىٝلن   بنى ٝبؼجلـصمى مبىجل٦ـد جلؼيى رمال جلزىفّ

 .  ه1425

 هووح٪ن ص٪٪نه ،جلمکني صمناػ بنىهىمن   بى ٝمـو بى هضمؼ ر٦ٞـ مبى جلٞ٪يلي، جلکبيـ جل٦ْٞا  ن94

 .لبًاو ن بيـو  جلٞلمية جلکتب ػجؿ بيْىوٝل   هضمؼ هًيىؿج ، ٩لٞزي مهيى يجلمٖٞ ٝبؼ جلؼكتىؿ
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 .ٔ ه 597 ٕ جل٪ـىيٝل   بى ٝبؼجلـصمى جل٦ـدمبى جلضًبلي جلزىفّ جبى، وجلمتـوكيى جل٦ْٞا  ن95

 .ـجتيجلناه جلبؼؿّ ٍبضي تض٪ي٨ ،ٔ ه 385  ٕ ٝمـ بىٝل   جلؼجؿ٩ًٖي وجلمتـوكيى، جل٦ْٞا  ن96

،  ه 1411 ،لبًناو نن بيـو  جإلمالهي، جلمکتب ،1ٓ ،ياٍـ هضمؼ جفلبايي جلتـهؾّ، مًى ّٞي٤ ن97

 .م 1991

 .ٔ ه911ٕ بکـ مبي بى جلـصمى ٝبؼ جلؼيى رالل جلنيىٕي جلض٦اٗ، ٕب٪ا  ن98

 ٔ ه232ٕ جلقهنـّ جلبَنـّ مبىٝبؼجللنه هًينٜ بنى منٞؼ بنى هضمنؼ منٞؼ جبنى ،ىجلکبـ جلٖب٪ا  ن99

 .لبًاو ن بيـو ، ؿػجؿٍاػ

 بينـو ، جلٞـبني، جلکتناب ػجؿ ،جفولن  جلٖبٞنة فهـلي، جصمؼ ٥ىجف به يجٝتً جلنل٤، متمة ٝ٪اتؼ ن122

 . ه1415

 هؿْبن ٝبنؼ بى هضمؼ بى مصمؼ جلؼيى ىهاب ٝمـ مبى: جفيؼلني هؿبْ  ٝبؼ جبى،جلمإل٤ جل٦ـيؼ جلٞ٪ؼ ن121

 . ه 1424 ،بيـو  ن جلٞلمية تبجلک ػجؿ ،1ٓ ،ٔ ه 328  ٕ مالن بى صؼيـ بى صبيب جبى

 . جلَابىيي، جلضؼيج ومٍضاب جلنل٤ ٝ٪يؼة ن122

ـػية، جلمبتؼٝة مبإيل وكي٤ جلبـية ؿْب  كالم٥ي  جلنل٦ية جلٞ٪يؼة ن123  جلزنؼيٜ، يىمن٤ بى ٝبؼجلله جل

 م1995 جلـياُ، جلَميٞي، ػجؿ ن هال٬ جإلهام ػجؿ ،جلخايية جلٖبٞة

 .باف بى ٝبؼجلله بى ٝبؼجلٞقيق مالم،جإل ويىج٩ِ جلَضيضة جلٞ٪يؼة ن124

ـها جلنل٦ية ٝبؼجلىهاب بى هضمؼ ٝ٪يؼة ن125  جلٞبنىػ، ٝبؼجللنه بنى ٍنالش جإلمنالهي، جلٞنالن٥ي  ومح

 . ه 1424 جلنٞىػية، ن جلمًىؿة جلمؼيًة ،2ٓ جإلمالهية، جلزاهٞة٥ي  جلٞلمي جلبضج ٝماػة

 بينـو  ػجؿجل٦کنـ، ،2ٓ، ٔ ه279ٕ مىؿة ىب  ٝين بى هضمؼ  مبىٝين جلتـهؾّ جلتـهؾّ، ٝلل ن ن126

 .  ه1423 ،لبًاو ن

ـجرٞنة تض٪ين٨ ،234ٔ  ٕ جلننٞؼّ ر٦ٞنـ بنىٝبؼجللنه  بنىٝلن   جلمنؼيًي جلٞلل، ن127  هضمنؼ وه

 .م 1982 ،جلٖبٜ مًة ،بيـو  جإلمالهي، جلمکتب جلًاىـ ،2ٓ جفٝٚمي،  ه٦َٖ
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هىمن   بنى مصمنؼ بى هضمىػ هضمؼ مبى يجلٞيً جلؼيى بؼؿ جلبغاؿّ، ٍضيش ىـس جل٪اؿّ ٝمؼة ن128

ـجث جصيا  ػجؿ ،ٔ ه855ٕ  يجلض٦ً يجل٢يتاب صنيى بى مصمؼ بىج  .لبًاو ن بيـو  جلٞـبي، جلت

 ،ٔ ه 381  ٕ جل٪مني بابىيه بى جلضنيى بىٝل   بى هضمؼ جلَؼو٧ ر٦ٞـمبى، جلـّا معباؿ ٝيىو ن129

 للمٖبىٝنا  جفٝلمني هإمننة يىؿج هً ،1ٓ، جفٝلمي صنيى جلييظ جلٞالهة ٝليه وٝل٨ له و٩ؼم ٍضضه

 . م1984 -  ه 1424، لبًاو ن بيـو 

 . ه1417 جلنٞىػية، جلزىفّ، جبى ػجؿ ،1ٓ، جليا٥ٞيمبىبکـ ،جل٢يالييا  ن112

 .باف جبى باف، جبى ى٥تاو ن111

 جل٪ناػؿ ٝبنؼ هضمنؼ وت٪نؼين وتٞلي٨ تض٪ي٨ ،ٔ ه 728  ٕ تيمية جبى جلؼيى ت٪ي، ىجلکبـ ىجل٦تاو ن112

 م.1987 ن  ه 1428، لبًاو ن بيـو  ،جلٞلمية جلکتب ػجؿ ،1ٓ ،ٖٝا ٝبؼجل٪اػؿ  ه٦َٖ و ٖٝا

 .جلنٞىػية ن جلـياُ جلؼويو، ٝبؼجلـفج٧ مصمؼ وجإل٥تا ، جلٞلمية للبضىث جلؼجتمة جللزًة ى٥تاو ن113

 جلمٞـ٥نة ػجؿ ،2ٓ، جلنؼيى ىنهاب جلٞنن٪اليي صزنـ جبنى جلبغناؿّ، ٍنضيش ىـس جلباؿّ ٥تش ن114

 .لبًاو، ن بيـو  وجلًيـ، ةللٖباٝ

 بنى ٝبنؼجلـصمى جل٦نـد مبى جلؼيى فيى جلضًبلي ؿرب جبى جلبغاؿّ، ٍضيش ىـس٥ي  جلباؿّ ٥تش ن115

 .ٔ ه 795ٕ جلب٢ؼجػّ، جلؼهي٪ي جلؼيى ىهاب

 جلَنؼي٨ بنى هضمنؼ بى مصمؼ جل٢ماؿّ ٝلي، جلٞلن هؼيًة باب صؼيج بَضة يجلٞل جلمل٬ ٥تش ن116

 جإلهنام هکتبنة ،جفهيًني هناػّ هضمؼ مماييؼه وٍضش صىجىيه وٝل٨ ص٪٪ه ،1382ٔ ٕ جلم٢ـبي جلضنًي

ـجو، ن م٦ٍهاو جلٞاهة  السم( له )عجلمإهًيى مهيـ  ئي

 ،ٔ ه456ٕ مصمنؼ بنىٝلن   هضمنؼ مبنى جلٚناهـّ صنقم جبى وجلًضل، وجفهىج  جلملل٥ي  جل٦َل ن117

 . ه1317 بيـو ،، ٍاػؿ ػجؿ ،جفول  جلٖبٞة

ـجو ٍنالش بى مهيى جلييظ جايتضال، وتهمة جإلهمال ىٝىػ بيى جآلل ٥٪ه ن118  جإليمناو ػجؿ جلضنؼج ، هن

 .وجلتىفيٜ وجلًيـ للٖباٝة
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  ٕ ههنؼّ بنى مصمنؼ بنى حابنت بىٝل   بى مصمؼمبىبکـ  جلب٢ؼجػّ جلغٖيب، جلمت٦٪ه و جل٦٪يه ن119

ـجفّ يىم٤ بى ٝاػل جلـصمى مبىٝبؼ جلمض٪٨ ،ٔ ه 463  ،جلننٞىػية نن جلزنىفّ ىجبن ػجؿ، جلخايية جلٖبٞة، جل٢

 . ه 1421

ٝلن   بنى مصمنؼ مبىجلٞبناك جلًزاىي ،جلًزاىي ؿرال  ب جلميتهـ جلييٞة ه٦ًَي ممما  ٥هـمت ن122

 لزماٝنة جلتابٞنة جامنالهي جلًيـ هإمنة،  ه1416 ،5ٓ ،ٔ ه 452ٕ جلکى٥ي جفمؼّ جلٞباك بى مصمؼ بىج

ـجو جلميـ٥ة ب٪ن جلمؼؿميى  .ئي

  ٕ جلنـؤو٣ ٝبنؼ هضمنؼ جلمًاوّ، جلًؾيـ جلبييـ مصاػيج هى جل٢َيـ زاهٜجل ىـس جل٪ؼيـ ٥يِ ن121

 -  ه 1415 ،لبًناو نن بيـو  جلٞلمية جلکتب ػجؿ ،جفول  جلٖبٞة ،ٝبؼجلنالم جصمؼ وٍضضه ّبٖه ،ٔ ه1231

 م.1994

ـجفّ ئمنضا٧ بى يٞ٪ىب بى هضمؼ ر٦ٞـ مبى جلکليًي، جلکا٥ي ن122  وٝلن٨ ٍنضضه ،ٔ ه 329  ٕ جلن

كبـٝل   ٝليه ـجوٕ ،جامالهية جلکتب ػجؿ، جل٦٢اؿّ م  . ه

 بنى هضمنؼ بنى هضمنؼ جلکنـم مبني بنىٝل   جلضنى مبى ٝقجلؼيى جفحيـ جبى، جلتاؿيظ٥ي  جلکاهل ن123

 .  ه 1385 ،وجلًيـ للٖباٝة ٍاػؿ ػجؿ ،ٔ ه632ٕ جلييبايي ٝبؼجلىجصؼ بى ٝبؼجلکـين

ـمهنا ،2ٓ، ٔ ه 365  ٕٝبؼجللنه  صمنؼم مبنى جلزـرناييجبى ٝؼى  ،جلـرال ٦ّٞا ٥ي  جلکاهل ن124 ٩ 

 .جل٦کـ ػجؿ، ىجل٪ـ مم راهٞة عـيذ ١قجوّ هغتاؿيضي   جلمغٖىٕا ٝل   وػ٩٪ها

 جل٪ـىنيٝلن   بنى جلـصمى ٝبؼ جل٦ـد يمب جلزىفّ جبى جلَضيضيى، صؼيج هى جلميکل كي٤ ن125

 .  ه1418 ،جلـياُ للًيـ، جلىٕى ػجؿ  ،1ٓ ،ٔ ه597ٕ

 جل٪مني بابىينه بنى جلضننيى بنىٝلن   بنى هضمؼ ر٦ٞـ مبى جلَؼو٧، ًٞمةجل وتمام جلؼيى كمال ن126

كبـٝل   ٝليه وٝل٨ ٍضضه ،ٔ ه 381 ٕ  ٔجلتابٞنةٕ جامنالهي جلًينـ هإمننة ،ة، جلٖبٞنة جلخايينجل٦٢ناؿّ م

ـجو ن جلميـ٥ة ب٪ن جلمؼؿميى لزماٝة  .ئي

ـهناو جلنؼيى صنام بى  ٝل جلؼيى ٝال  جلهًؼّ جلمت٪ي، وجف٥ٞال جف٩ىجل مًى٥ي  جلٞمال كًق ن127  جلب
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 جلينيظ، صينايي بکنـّ جلينيظ وه٦تاصنه ٥هاؿمنه ووّٜ وٍضضه ١ـيبه و٥نـ ّبٖه ،ٔ ه 975  ٕ ٥ىؿّ

 .م 1989 ن  ه 1429 ،لبًاو ن بيـو  جلـمالة، هإمنة ،جلن٦ا ٦ٍىة

لة ن128  بکنـ مبني بنى ٝبنؼجلـصمى جلنؼيى رنالل جلنيىٕي، جلمىّىٝة جفصاػيج٥ي  جلمًَىٝة جلآل

 .ٔ ه911ٕ

 جػب يينـ، هکنـم بى هضمؼ جلؼيى رمال جل٦ْل مبى جلمَـّجف٥ـي٪ي  هًٚىؿ جبى جلٞـب، لناو ن129

ـجو، ن ٩ن جلضىفة،  .  ه 1425 جي

ـج٣ ،ٔ ه 852  ٕٝل   بى مصمؼ جلٞن٪اليي صزـ جبى، جلميقجو لناو ن132  جلنـصمى ٝبنؼ هضمؼ، باى

ـجث ئصيا  ػجؿ جلمـٝيلي،  .لبًاو ن بيـو  جلٞـبي، جلت

 . ه1416 لبًاو، ن بيـو  صقم، جبى ػجؿ ،جلخايية جلٖبٞة، مالم جصمؼ ومٍضابي، ٝليه ميا ها ن131

 .  ٔ ه1226ٕ ٝبؼجلىهاب بى هضمؼ ٝبؼجلىهاب، بى هضمؼ جإلهام جلييظ هإل٦ا  ن132

 جلتميمني صناتن مبي مصمؼ بى صباو بى هضمؼ،وجلمتـوكيى وجل٦ْٞا  جلمضؼحيى هى جلمزـوصيى ن133

ـجهين هضمىػ تض٪ي٨ ،ٔ ه 354  ٕ جلبنتي  .فجيؼ ئب

 جلکتنب ػجؿ ،ٔ ه827  ٕ جلهيخمن  بکنـ مبني بنىٝلن   جلنؼيى يىؿ جل٦ىجتؼ، وهًبٜ جلقوجتؼ هزمٜ ن134

 . لبًاو ن بيـو ، جلٞلمية

ـجيي تيمية بى مصمؼ جلؼيى ت٪ي وجلمناتل، جلـماتل هزمىٝة ن135  هضمنؼ مصاػيخه، عـد ٔ ه728ٕ جلض

 .ؿّا ؿىيؼ

 .باف جبى باف، جبى ىتاو٥ هزمىٛ ن136

ـجيني تيمينة بنى مصمنؼ جلنؼيى ت٪ي ،ىجل٦تاو هزمىٝة ن137  ٝناهـ، جفصاػينج تغنـيذ ،ٔ ه728ٕ جلض

 .م1997 جلى٥ا ، ػجؿ ن جلـياُ ،٩امن بى جلـصمى ٝبؼ جلييظ وٕبٞة ،1ٓ، جلباؿ ميىؿ جلزقجؿن

ـجوّ بننيى جل٦اٍننل جلمضننؼث ننن138 ـجههـهننقّ وجلننىجٝي، جلنن  ٝزنناد تض٪ينن٨ ،ٔ ه362 صننؼوػ  ٕ جل

 .جلغٖيب
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 ػجؿ ،346ٔ ٕٝلن   بنى جلضنيى بىٝل   جلضنىمبى جلمنٞىػّ جلزىهـ، وهٞاػو جلْؾهب هـود ن139

ـة، ٩ن، ـجو جلهز  .، ه1428 ،2، ٓئي

 بنى صمؼوينه بنى هضمنؼ بى ٝبؼجلله بى هضمؼ مبىٝبؼجلله جلضاكن جلَضيضيى،ٝل   جلمنتؼؿ٫ ن142

 .لبًاو ن بيـو  جلمٞـ٥ة، ػجؿ ،ٔ ه425  ٕ جلًينابىؿّ جلٖهمايي جلْبي جلضکن بى يٞين

 جلبَنـّ، جل٦اؿمني رناؿوػ بنى ػجوػ بنى منليماو جلٖيالنني مبنىػجوػ جلٖيالني، ػجوػ مبي هنًؼ ن141

 .لبًاو ن بيـو  جلمٞـ٥ة، ػجؿ ٔ ه224ٕ

ـجث جلمأهىو ػجؿ تض٪ي٨ ٔ ه327ٕ جلمىٍلي ييٞل مبى ،ييٞل مبي هنًؼ ن142  .للت

 .لبًاو ن بيـو  ػجؿٍاػؿ، ،ٔ ه 241ٕ جلييبايي صًبل بى مصمؼ صًبل، بى مصمؼ هنًؼ ن143

 .جلٖٞاؿػّ جلله لٞقيق السم(  )عله جلبا٩ـ جإلهام هنًؼ ن144

 .جلٖٞاؿػّ جلله لٞقيق السم(  )عله جلَاػ٧ جفهام هنًؼ ن145

 .جلٖٞاؿػّ جلله ٝقيق ،السم(  )عله  جلمزتب جإلهام هنًؼ ن146

 .جلٖٞاؿػّ جلله ٝقيق ،السم(  )عله جلضنيى ٝبؼجلله مبي جليهيؼ جإلهام هنًؼ ن147

 .جل٪بايزي صنى،السم(  )عله ٝلي جفهام هنًؼ ن

 .لبًاو بيـو  جلضياة هکتبة ػجؿ هًيىؿج ، ٝلي بى فيؼ، ٝلي بى فيؼ هنًؼ ن148

 .ٖٝاؿػّ جلله ٝقيق ،السم(  )عله ٥إمة هنًؼ ن149

ـج ، ٥إمة هنًؼ ن152  .فهـلي مصمؼ ٨تض٪ي جلنيىٕي، جلقه

ـجهين ىنيبة مبني بنى هضمؼ بى ٝبؼجلله وجآلحاؿ، جلضؼيج٥ي  ىيبة مبي جبى ه٤ًَ ن151  ٝخمناو بنى ئبن

 .  ه1429 ،جل٦کـ ػجؿ  ،1ٓ ،ٔ ه235  ٕ بنيًجلٞ جلکى٥ي

 حنـو  ػكتنىؿ لنه و٩نؼم ص٪٪نه ،ٔ ه276  ٕ هننلن بنىٝبؼجللنه  هضمنؼ مبى ٩تيبة جبى،جلمٞاؿ٣ ن152

 م.1969 ،َـبم جلمٞاؿ٣ ػجؿ ٝکاىة،

ـجيي  جفومٔ، جلمٞزن ن153  وجلًينـ للٖباٝنة جلضـهيى ػجؿ ،ٔ ه362ٕ مصمؼ بى مليماو جل٪امن مبىجلٖب
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 . ه1415 وجلتىفيٜ،

ـجيي  جل٢َيـ، جلمٞزن ن154  نن بينـو  جلٞلمية، جلکتب ػجؿ ،ٔ ه362ٕ مصمؼ بى مليماو جل٪امن مبىجلٖب

 .لبًاو

ـجيني  جلکبيـ، جلمٞزن ن155  صمنؼّ وتغنـيذ تض٪ين٨ ٔ ه362ٕ مصمنؼ بنى منليماو نجل٪امن مبنىجلٖب

ـجث ئصيا  ػجؿ جلنل٦ي، ٝبؼجلمزيؼ  .جلٞـبي جلت

ـػ٥ي  جإلمالهية جلمإل٦ا  هٞزن ن156 ـكق ،1ٓ ٝلي، هضمؼ ٝبؼجلله جلىهابية، جل٦ـ٩ةٝل   جل ـج  ه  جلقهن

 .  ه 1432 جإلمالهي،

 .جمالهي ػجيو ييـ ،ٔ ه 227  ٕ وج٩ؼ بى ٝمـ بى هضمؼ جلىج٩ؼّ جلم٢افّ، ن157

 هًينىؿج  ،ٔ ه 748  ٕجلنؾهبي  ٝخماو بى مصمؼ بى هضمؼ جلؼيى ىمل، جل٦ْٞا ٥ي  يجلم٢ً ن158

 .لبًاو – بيـو  جلٞلمية جلکتب ػجؿ بيْىو يٝل هضمؼ

ـجرٞنه تض٪ين٨ ،ٔ ه 1226ٕ جلىهناب ٝبنؼ بنى هضمنؼ، جلتىصينؼ تاؿ٫ ك٦ـ٥ي  جلمنت٦يؼ ه٦يؼ ن159  وه

 .،جلـياُ هٖابٜ ن جلـياُ ،1ٓ جفيَاؿّ، جمماٝيل بى هضمؼ

 .بلي٨ جلؼيى ٝق جلمًاؿ ى٥تاو ؿوجتٜ هى  جلمًت٪ ن162

ـجيي تيمية بى مصمؼ جلؼيى ت٪ي جلنًة، هًهاد ن161  منالن، ؿىناػ هضمنؼ جلؼكتىؿ تض٪ي٨ ،ٔ ه728ٕ جلض

 .صؼمُ  ػجؿ

 .جلض٦ًي جلمًٞن ٝبؼ، بکـ مبي بًت ٝاتية جلمإهًيى مم هىمىٝة ن162

ـة هى ةتيمي جبى هى٤٩ ن163  هکتبنة ،2ٓ جلمضمنىػ، ٍالش بى ٍالش بى جلـصمى ٝبؼ جلؼكتىؿ، جفىاٝ

 .م1995 جلنٞىػية، ن جلـياُ، وجلتىفيٜ للًيـ جلـىيؼ

ـجث ئصيا  ػجؿ جلبا٩ي، ٝبؼ ٥إجػ هضمؼ تَضيش ،ٔ ه179ٕ ميل بى هال٬ جلمىٕأ، ن164  .جلٞـبي جلت

 وت٪نؼين ّنبٔ ،ٔ ه 597  ٕ جل٪ـىي فّجلزى بىٝل   بى جلـصمى ٝبؼ جل٦ـد مبى، جلمىّىٝا  ن165

 .م1966 –  ه 1386 ،جلمًىؿة جلمؼيًة جلنل٦ية جلمکتبة، 1ٓ ،ٝخماو هضمؼ ٝبؼجلـصمى وتض٪ي٨
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، جلمٞـ٥نة ػجؿ جلنؾهبي، ٝخمناو بنى مصمنؼ بى هضمؼ ٝبؼجلله مبى جلـرال، ي٪ؼ٥ي  جاٝتؼجل هيقجو ن 166

 .لبًاو ن بيـو 

 .1ٓ جلضؼيج، ػجؿ تض٪ي٨، جلـييهـّ، هضمؼ جلضکمة، هيقجو ن167

ـكق جلخايية، جلٖبٞة علي٦ا ، هـوجو جلؼٝىة، وهنت٪بل جلًبي ن168  .جلٞ٪اتؼية جفبضاث ه

ـجية يَب ن169  نن جلضنؼيج ػجؿ ،1ٓ ،ٔ ه762ٕ جلقيلٞني جلنؼيى رمنال جلهؼجينة، مصاػينج تغنـيذ جل

ـة،  .  ه1415 جل٪اه

 ؽج  جلمَنضضة ،2ٓ ،جلکتنايي ر٦ٞـ بى ضمؼهٝبؼجلله  مبى جلمتىجتـ، جلضؼيج هى جلمتًاحـ يٚن ن172

 .بمَـ وجلًيـ للٖباٝة جلنل٦ية جلکتب ػجؿ جلٞلمية، جل٦هاؿك

 هننٞىػ ٝلينه وٝلن٨ ص٪٪نه ،ٔ ه 852ٕ جلٞنن٪اليي صزنـ جبنى، جلَالس جبى كتابٝل   جلًکت ن171

 .م 1994 ن  ه 1414، لبًاو - بيـو  جلٞلمية جلکتاب ػجؿ ،1ٓ ٥اؿك، هضمؼ جلنٞؼيي ٝبؼجلضميؼ

 بهناػؿ بنىٝبؼجللنه  بنى هضمنؼ جلنؼيى بؼؿٝبؼجلله  مبى جلقؿكيي،جلَالس جبى ه٪ؼهةٝل   جلًکت ن172

 ،جلـيناُ – جلنل٤ مّىج ، جفول  جلٖبٞة، ٥ـيذ بال هضمؼ بى جلٞابؼيى فيى. ػ جلمض٪٨ ،ٔ ه794ٕ جليا٥ٞي

 .م 1998 ن  ه 1419

 جلزينل ػجؿ ،م1973 جلٖبنٜ منًة ،ٔ ه255ٕ هضمنؼ بنىٝلن   بى هضمؼ جليىكايي جفوٕاؿ، ييل ن173

 .لبًاو ن بيـو 

ـجينة ػجؿ ،1ٓ ٝبؼجللنه، بنا هضمنؼ بناكـين هضمنؼ جلنؼكتىؿ جل٦نـ٧، بنيى جلنًة مهل ومٖية ن174  نن جل

 .م1994 جلـياُ،

 .جلخ٪ا٥ة ػجؿ ٝباك، جصناو تض٪ي٨، ٔ ه681ٕ علکاو جبى جلقهاو، مبًا  وميبا  جفٝياو و٥يا  ن175

ـكق علي٦ا ، هـوجو جلن٦يًة، وؿكبت ن176  .  ه 1432 لبًاو، ن بيـو  ،4ٓ، جل٢ؼيـ ه
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