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 ازتكاش انفكس انُحٕي عهى احلدٌج ٔاألحس
 ()يف كتاب سٍثٌّٕ

ال
ّ
 ()تأنٍف اندكتٕز حمًٕد فج

 (). د. غجؽ اإلىّ ُجٓةنأ

 ةن ٔ٪ٮاف ٬ؾا ا١٣ذةب كزٲٜ ا٣ؽ،٣ػح ٤ٔػٯ ٦ٮًػٮ٫ٔ ك٦جةظسػ٫، كػىٮوػ

                                                 

 ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ.  و

 / وٛعح، ك٥٣ ديؾ٠ؿ ص٭ح ا٣٪نؿ.669ٰٚ /٬/ ٩6461ينؿ ا١٣ذةب ٰٚ ا٣ؿٱةض ٔةـ /  و

٣ػؽ ٚػٰ ظ٤ػت قػ٪ح /ا٣ؽ٠ذ  و /، ك٩ػةؿ درصػح 6969ٮر ٦ع٧ػٮد ثػ٨ ٱٮقػٙ ٌٚضػةؿ، كي

ك٧ٔػ٢ ثػة٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ضػة٦ٰٕ ٚػٰ ٬/، 6691ا٣ؽ٠ذٮراق ٨٦ صة٦ٕح اوز٬ؿ ثة٣ٞػة٬ؿة قػ٪ح /

 /، ك٫٣ ٔؽد ٨٦ اٳزةرو6166ا١٤٧٧٣ح ا٣ٕؿثٲح ا٣كٕٮدٱح، كدٮٰٚ ثة٣ؿٱةض ق٪ح /

 ٬/.٣6411ٕجٲ١ةف، ا٣ؿٱةض /ا٣عؽٱر ا٣٪جٮم ٰٚ ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ، ٩ةدم أث٭ة اودثٰ، ٦ٍ. ا -

ا٣كٲؿ ا٣عسٲر إ٣ٯ ا،قذن٭ةد ثة٣عؽٱر ا٣٪جٮم، ٩ػةدم أث٭ػة اودثػٰ، ٦ػٍ. ا٣ٕجٲ١ػةف،  -

 ٬/.6411ا٣ؿٱةض /

 ٬/.6419اإلوجةح ٰٚ مؿح ا،ٝذؿاح، دار ا٥٤ٞ٣، ثٲؿكت / -

- / ٍ ؿ، ػ٧ٲف ٦نٲ ٜٞٲ ، ٦ٍ. ا٣٘س ٰ ودع ٰ أوٮؿ ا٣٪عٮ كصؽ٫٣ ٤٣كٲٮَ ٝذؿاحٚ   ٬/.6419ا،

ا٣ؿًٰ ٰٚ مؿح ا١٣ةٚٲح ٤٣ج٘ؽادم ودعٞٲٜ ، ا٣٪ةدم اودثػٰ، ا٣ػؽ٦ةـ دؼؿٱش أظةدٱر  -

/6461./٬ 

ٌٰ ا،ٝذؿاح ،ث٨ ا٣ُٲت ا٣ٛةقٰ ودعٞٲٜ ، دار ا٣جعػٮث،  - ٚٲي ا،٩نؿاح ٰٚ ركض َ

 ٬/.6466دثٰ /

ك٠ةف ا٣ؽ٠ذٮر ا٧٣ؿظٮـ ٦ع٧ٮد ٌٚضةؿ ٝؽ ٩ةؿ درصح ا٣ؽ٠ذٮراق ثذعٞٲٞػ٫ ٠ذػةب وا١٣ػةٰٚ 

  ٬/.6691ٰٚ صة٦ٕح اوز٬ؿ ثة٣ٞة٬ؿة /٬/  166ٰٚ مؿح ا٣٭ةدم ٤٣ـ٩ضة٩ٰ /ت
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ةػ ٙ ٚػٰ ا٣عةمػٲح ٣ؽل دارقٰ ا٣٪عٮ كأوٮ٫٣، كإذا ٦ة ٩ْؿت إ٣ػٯ آزػةر ا٧٣ؤ٣

ٚإ٩ٟ دؿل أف زتزح ٠ذت ٦٪٭ة د٪عٮ إ٣ػٯ ا١٣ػتـ ٤ٔػٯ ا٣عػؽٱر ا٣٪جػٮم ٚػٰ 

أف دػٌٮج ا٧٣ؿظػٮـ /، ٚػت ٔضػت 6411٬ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ، كذ٣ٟ ٦٪ػؾ ٔػةـ /

ا٣ؽ٠ذٮر ٚضةؿ ٩ذةص٫ ا٧٤ٕ٣ٰ ثجعػر صٕػ٢ ٔ٪ٮا٩ػ٫و وارد١ػةز ا١ٛ٣ػؿ ا٣٪عػٮم 

   وٛعح.٤ٔ669ٯ ا٣عؽٱر كاوزؿ ٰٚ ٠ذةب قٲجٮٱ٫ ، كذ٣ٟ ٰٚ و

كٌٝٲح ا،قذن٭ةد ثة٣عؽٱر كاوزؿ ٰٚ ا٣٪عػٮ ا٣ٕؿثػٰ، ٌٝػٲحه ٠سػؿ ٚٲ٭ػة 

ةوػؿكف ا٣ٞٮؿ كا٣جعر ٣ؽل ا٧٣ذأػؿٱ٨ ٦ػ٨ ا٣٪عػةة، زػ٥ أدػٯ ا٣جػةظسٮف ا٧٣ٕ

ٛٮا ا١٣ذت، ك٠ذجٮا ا٣جعػٮث، كٚٲ٭ػة ٦ػ٨ ا٣ذ١ػؿار ٦ػة ٚٲ٭ػة، ٚؼةًٮا ٚٲ٭ة، كأ٣  

ك٨٦ ا٩ٕؽاـ ا٣س٧ؿة ٦ة ٚٲ٭ة، ٚ٭ؾا ٱؤٱؽ، ك٬ؾا ٱٕػةرض، كذ٣ػٟ ٱذٮقػٍ، كذاؾ 

، كآػؿ ٱؿل أف قٲجٮٱ٫ ٥٣ ٱعذش ثة٣عؽٱر، كآػؿ ٱؿل أ٩ػ٫ ذ٠ػؿ ةن ٱٌٓ مؿكَ

 .. ك١٬ؾا.ٔؽة أظةدٱر، ز٥ صةء ٚتف ٚٞةؿ ٠ؾا، كٚتف ٝةؿ ٠ؾا.

/ و٪ٓ أقذةذ٩ة ا٣ٕت٦ح ا٧٣ؿظٮـ أظ٧ؽ رادػت ا٣٪ٛػةخ 6911كٰٚ ٔةـ /

/ وٚ٭ػػؿس مػػٮا٬ؽ قػػٲجٮٱ٫و مػػٮا٬ؽ ا٣ٞػػؿآف، مػػٮا٬ؽ ا٣عػػؽٱر، 6996/ت

مٮا٬ؽ ا٣نٕؿ ، كٰٚ ٬ؾا ا٣ٕ٪ٮاف ٩ضػؽ إمػةرة كاًػعح إ٣ػٯ كصػٮد مػٮا٬ؽ 

كػح ظؽٱسٲح ٰٚ ٠ذةب قٲجٮٱ٫، ٚإذا ٦ة رصٕ٪ة إ٣ٲ٭ة كصؽ٩ة اوقذةذ ٱٌٞؽـ ٣٪ػة ػ٧

أظةدٱر ٦ؼٌؿصحن أظك٨ دؼؿٱش، ز٥ أُٔة٩ٰ ثٕؽ ذ٣ٟ أرثٕح أظةدٱر أًػٛذ٭ة 

إ٣ٯ ٦ة ٰٚ ا٣ٛ٭ػؿس ٚج٤٘ػخ آ٩ػؾاؾ دكػٕح أظةدٱػر، كا٣عػؽٱر ، ٱٕ٪ػٰ ٬٪ػة 

 ص٤٧ح ٨٦ ظؽٱر أك ٧٤٠ح أك ٧٤٠ذةفو ةن ، إ٫٩ ٗة٣جةدة٦ًّ  ةن ظؽٱس

 .«ٚج٭ة ك٧ٕ٩خ»و ملسو هيلع هللا ىلص٠ٞٮ٫٣  -

 .«إٌف اهلل ٱ٪٭ة٥٠ ٨ٔ ٝٲ٢ كٝةؿ»و ملسو هيلع هللا ىلصأك ٠ٞٮ٫٣  -

٥ ٱ٨١ قٲجٮٱ٫ ٱ٪ٌه ٤ٔٯ أف ٬ؾا ا١٣ػتـ ٦ػ٨ ا٣عػؽٱر أك ٦ػ٨ اوزػؿ، ك٣

 ةن كإ٧٩ة ٠ةف ٱؿد ٔ٪ؽق ٤ٔٯ أ٫٩ ٨٦ ٝٮؿ ا٣ٕؿب؛ ٣ؾ٣ٟ ٠ةف ا٠ذنةؼ ٠ٮ٫٩ ظػؽٱس
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ِو ٤٣عؽٱر ٦ـاكؿو ٝؿاءدى٫ ك٦ؿاصٕحى ٠ذجػ٫؛ ٣ٲ١ذنػٙ أف  ٱٕذ٧ؽ ٤ٔٯ ٦ٕؿٚح ظةٚ

 ٬ؾق ا٣ٕجةرة أك ا٧٤١٣ح ٨٦ ا٣عؽٱر.

ا٣عؽٱسٰ ٝؽ اقذٕؿًخ ٚػٰ ٠ذةث٭ػة و٦ٮٝػٙ ٬ؾا، ك٠ة٩خ ا٣ؽ٠ذٮرة ػؽٱضح 

ا٣٪عةة ٨٦ ا،ظذضةج ثة٣عؽٱر ا٣نؿٱٙ 
 6و

اوظةدٱػر ا٣ذػٰ اظػذش ث٭ػة ا٣٪عػةة  

 ثٕؽ قٲجٮٱ٫، ك٬ؾا ، ٱؽػ٢ ٰٚ ٩ُةؽ دٕؿٱٛ٪ة ث١ذةب ا٣ؽ٠ذٮر ٚضةؿ.

ةػ ٙ ٝػؽ اقػذٌٞؿ رأٱػ٫ ٤ٔػٯ أٌف قػٲجٮٱ٫ كاًط ٨٦ ٔ٪ٮاف ا١٣ذةب أف ا٧٣ؤ٣

قذن٭ةد ثة٣عؽٱر كاوزػؿ، كٚػٰ قػجٲ٢ ذ٣ػٟ ٨٧ٌ٦ ارد١ـ ا٣٪عٮ ٔ٪ؽق ٤ٔٯ ا،

 ٚٲ٫ ا٣ؽ٣ٲ٢ كا٣جؿ٬ةف ٤ٔٯ ٦ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ٰٚ ا٣ٕ٪ٮاف. ةن ٦ٌٞؽ٦ ان ٠جٲؿ ةن أ٣ٌٙ ٠ذةث

ة  ٙ ٠ذةث٫ ٝك٧ٲ٨، كصػةء ا٣ٞكػ٥ اوكؿ ٚػٰ زتزػح أثػٮاب، ك٠ػ٢ ص٢ٕ ا٧٣ؤ٣

ثةب ٦ٌٞك٥ إ٣ٯ ٚىٮؿ، كثٕي ا٣ٛىٮؿ ٦ٌٞك٥ إ٣ػٯ ٦ُة٣ػت، أ٦ػة ا٣ٞكػ٥ ا٣سػة٩ٰ 

قة٣ٲت كاو٣ٛةظ ا٧٣ٮاٚٞح ٤٣عؽٱر كاوزػؿ ٧٦ػة كرد ٣ػؽل ٚٞؽ ػيىه ٣ؾ٠ؿ او

قٲجٮٱ٫، كٌٝؽـ ١٣ذةث٫ ث٧ٞؽ٦ح ٣ؼه ٚٲ٭ة ٦ة اصذ٧ػٓ ٚػٰ ا١٣ذػةب، كٔػٌؽد أٝكػة٫٦ 

كا٣عػٜ أٝػٮؿو إف ا،قذنػ٭ةد »كأثٮاث٫ كٚىػٮ٫٣ ك٦ُة٣جػ٫، كٝػةؿ ٚػٰ ا٧٣ٞؽ٦ػحو 

ثة٣عػػؽٱر ا٣نػػؿٱٙ ٚػػٰ ا٣٪عػػٮ كا٤٣٘ػػح كارده ٠سٲػػؿان، كا٣ػػؾم ٝػػةؿ ثٕػػؽـ وػػعح 

ذن٭ةد ٦٪١ًؿه ٧٣ة ٬ٮ كاٝػٓ، ك٠ػةف ٤ٔٲػ٫ أف ٱٞػٮؿ إف ا٣٪عػةة ٣ػ٥ ٱ١سػؿكا ٦ػ٨ ا،ق

ا،قذن٭ةد ثة٣عؽٱر ٧٠ة أ٠سؿكا ٨٦ ا،قذن٭ةد ثػة٣ٞؿآف كا٣نػٕؿ، ك٠ػةف ٤ٔػٲ٭٥ 

أ، ٱأدٮا ثةو٦س٤ح ا٧٣ى٪ٮٔح ٨٦ زٱؽ ك٧ٔؿكو ك٬٪ؽ، ٚٲػأدٮا ث٧ػة ٱنػج٫ اوًػةظٲٟ 

«كٱذؿ٠ٮا ا٣عؽٱر ا٣نؿٱٙ
 6و

ذةب ٣ػوقٲجٮٱ٫  ٤ٚػ٥ أصػؽ ٝؿأت ٰٚ ا١٣»، ز٥ ٝةؿو 

ر٫ٌٚ ٣تقذن٭ةد ثة٣عؽٱر كاوزػؿ، ، دىػؿٱعةن ك، د٤ٮٱعػةن، ثػ٢ ٝػؽ كًػٕخ 

ٱؽٌم ٤ٔٯ أقة٣ٲتى كأ٣ٛةظو ٦ٮاٚٞحو ٤٣عؽٱر كاوزؿ، قٮاء أٝىػؽ أ٩٭ػة ظػؽٱر أك 

                                                 

 /.٦6916٪نٮرات كزارة ا٣سٞةٚح كاإلٔتـ، ا٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿاٝٲح /  6و

 . 1ارد١ةز ا١ٛ٣ؿ ا٣٪عٮم   6و
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أزؿ أـ ٥٣ ٱٞىؽ، كيصؽ ٚٲ٭ة ا٣نة٬ؽ أـ ٥٣ ٱٮصؽ، ك٥٣ ٱنٍؿ إ٣ٯ أم  ٦٪٭ة أ٫٩ ظػؽٱر 

«ث٭ة ك٦س٢ٌ ٧٠ة ٱعذٌش ثأم ٠تـ ٔؿثٰ ٦٪سٮرأك أزؿ كإ٧٩ة اظذٌش 
 6و

. 

ث ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ٛى٢ اوكؿ ٨٦ ا٣جةب اوكؿ كٚٲ٫ ٔنؿة ٦ُة٣تو كٚٲ٫ دعؽ  

٭ػ٫  ٌٚضةؿ ثة٣ذٛىٲ٢ ٨ٔ قٲجٮٱ٫و ظٲةد٫ ك٩نأد٫، كاقػ٫٧ ك٦ٕ٪ػةق، كقػجت دٮص 

إ٣ٯ ٥٤ٔ ا٣ٕؿثٲح، كذ٠ؿ مٲٮػ٫ كدت٦ٲؾق ك١٦ة٩ح ٠ذةث٫، كا٧٣٪ػةّؿة ثٲ٪ػ٫ كثػٲ٨ 

ا١٣كةاٰ
 4و

/، ز٥ ٩ةٝل ٬ؾق اوػجةر إ٣ٯ أف كو٢ إ٣ٯ كٚةد٫ ٔػةـ 619٬/ت 

 /، ز٥ ظ٢٤ مؼىٲذ٫ ثٲ٨ ا٣٪نأة كا٣ؼةد٧ح.611٬/

ة كٰٚ ا٣ٛى٢ ا٣سة٩ٰ دعؽ   ٙ ٨ٔ ٦٪٭ش قٲجٮٱ٫، كٝكػ٫٧ إ٣ػٯ ػ٧كػح ث ا٧٣ؤ٣

٦ُة٣ت، كٚٲ٭ة ذ٠ؿ أف قٲجٮٱ٫ ٥٣ ٱ٪كت اوثٲةت ا٣نٕؿٱح إ٣ػٯ ٝةا٤ٲ٭ػة، كأف ذ٣ػٟ 

ضٍؿ٠ٰ٦ةف ٨٦ ٢٧ٔ أثٰ ٧ٔؿ ا٣
 6و

ث ٔػ٨ ك٦ى٨ٍ أدٯ ثٕؽق، زػ٥ دعػؽ  ٬/ 666/ت 

أق٤ٮب قٲجٮٱ٫ كَؿٱٞذ٫ ٰٚ إٱؿاد ا٣عؽٱر كاوزؿ ٰٚ ٠ذةث٫، ك٢٤ٔ قجت إظضػةـ 

 قٲجٮٱ٫ ٨ٔ ٩كجح ا٣عؽٱر كاوزؿ، ك٩ٌه أػٲؿان ٤ٔٯ دٝح قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٢٠ ٦ة ذ٠ؿق.

ةػ ٙ ا٣جػةب ا٣سػة٩ٰ ثٕ٪ػٮاف وا٣عػؽٱر كاوزػؿ ، كٚٲػ٫ ٠ػتـ ٔػ٨ كق٥ ا٧٣ؤ٣

ث ٚػٰ ٚىػ٢ ةج ثة٣عؽٱر كاوزؿ ٤ٔٯ إزجةت ا٣ٞٮأؽ ا٣٪عٮٱح، زػ٥ دعػؽ  ا،ظذض

ػةص ٨ٔ ٦ٮٝٙ ا٣٪عةة ٨٦ ا،ظذضةج ثة٣عؽٱر، كثٲ٨ٌ أف ا٣٪عػةة ا٣كػةثٞٲ٨ ٣ػ٥ 

ٱؿٌٚٮا ا،ظذضةج ثة٣عؽٱر كاوزؿ، زػ٥ ثعػر ٚػٰ اوقػجةب ا٣ذػٰ دٔػخ اثػ٨ 

ا٣ٌػػةآ او٩ؽ٣كػػٰ
 1و

كأثػػة ظٲػػةف او٩ؽ٣كػػ٬ٰ/ 111/ت 
 1و

إ٣ػػٯ ٬/ 146/ت 

ٞٮؿ ثٕؽـ اظذضةج ا٣٪عةة ثة٣عؽٱر، ز٥ ػىه ٚىتن ثٲ٨ٌ ٚٲ٫ دٝح ا٧٤ٕ٣ةء ٚػٰ ا٣

                                                 

 .1ا٧٣ٮًٓ ا٣كةثٜ   6و

 ا١٣كةاٰو ٤ٰٔ ث٨ ظ٧ـة.  4و

 ا٣ضٍؿ٦ٰو وة٣ط ث٨ إقعةؽ.  6و

 اث٨ ا٣ٌةآو ٤ٰٔ ث٨ ٦ع٧ؽ.  1و

 او٩ؽ٣كٰو ٦ع٧ؽ ث٨ ٱٮقٙ. أثٮ ظٲةف ا٣٪عٮم  1و
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ث ٔػ٨ ٔ٪ةٱػح ٧٤ٔػةء ا٣ٕؿثٲػح ثؿكاٱػح ا٣عػؽٱر، كثػٲ٨ٌ أٌف ركاٱح ا٣عؽٱر، ٚذعػؽ  

قٲجٮٱ٫ ٠ةف أٌكؿ ا٧٣عذضٲ٨ ثة٣عؽٱر كاوزؿ كإف ٥٣ ٱىػؿح ثػؾ٣ٟ، كذ٠ػؿ ثٕػؽ 

 ذ٣ٟ مؿكط ا،ظذضةج ثة٣عؽٱر كاوزؿ ٰٚ ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ.

أ٦ة ا٣جةب ا٣سة٣ر ٚةمذ٢٧ ٤ٔٯ ٦جةظر دعػخ ٔ٪ػٮافو وا٣عػؽٱر ا٣نػؿٱٙ 

كا٣نٕؿ ، ٝةرف ٚٲ٫ ثٲ٨ ٦ة ٝٲ٢ ٰٚ ا٣عؽٱر ثؼىٮص ا،ظذضػةج ك٦ػة ٝٲػ٢ ٚػٰ 

ا٣نٕؿ، كثٲ٨ٌ ا٣ٛؿكؽ ثٲ٨ ا٣ؿكاٱذٲ٨ ركاٱح ا٣عػؽٱر كركاٱػح ا٣نػٕؿ، كذ٠ػؿ ٦آػػؾ 

ٌٞةد ٤ٔٯ ا٣نٕؿ ا٣ضة٤٬ٰ كا٧٣آػؾ ا٣٪عٮٱح ٤ٔٯ ثٕي اوثٲةت، ك ذ٠ػؿ ٦ؼة٣ٛػح ا٣٪

 قٲجٮٱ٫ ٣ؿكاٱةت ا٣ؽكاكٱ٨، ز٥ ذ٠ؿ ٦ـاٱة ا٣عؽٱر ا٣نؿٱٙ أق٤ٮثةن ك٧ٌ٦ٮ٩ةن.

ك٬ٮ ا٣ٞك٥ او٠جؿ ٨٦ ا١٣ذةب ػ ٚٞػؽ ػىػه ٣كػؿد  -أ٦ة ا٣ٞك٥ ا٣سة٩ٰ 

اوقػػة٣ٲت كاو٣ٛػػةظ ا٧٣ٮاٚٞػػح ٤٣عػػؽٱر كاوزػػؿ ٚػػٰ ٠ذػػةب قػػٲجٮٱ٫، ٝػػةؿ 

ة  ٧ٮٔػح ٠جٲػؿة ٧ٝخ ثةقذٞؿاء او٣ٛةظ ٰٚ وا١٣ذػةب ، ٚٮصػؽت ٦ض»ٙو ا٧٣ؤ٣

٧٦ة ٣ػ٫ أوػ٢ ٚػٰ ٠ذػت ا٣كػ٪ح،  ك١٣تـ ا٣ىعةثح  ملسو هيلع هللا ىلص٦ٮاٚٞح ١٣تـ ا٣٪جٰ 

دؼػؿٱش  ةن ٩ه وا١٣ذةب  كا٣ذ٤ٕٲٜ ٤ٔٲ٫، كزة٣س ةن ٚؾ٠ؿت أك،ن ٣ِٛ ا٣نة٬ؽ كزة٩ٲ

«٨٦ اقذن٭ؽ ث٫ ٨٦ ا٣٪عةة ةن ا٣نة٬ؽ، كراثٕ
 1و

. 

ٌُح ا٣ذٰ ادٌجٕ٭ة ا٧٣ؿظٮـ ٌٚضةؿ ٰٚ اقذؼؿاج او٣ٛةظ كاوقػة ٣ٲت ٬ؾق ٬ٰ ا٣ؼ

ة ٠ةف م٘ٮٚةن ٚػٰ اووػ٢ ث٧ُة٣ٕػح ٠ذػت ا٧٣ٮاٚٞح ٤٣عؽٱر ٨٦ ٠ذةب قٲجٮٱ٫، ك٧٣  

٨ ٨٦ اقذؼؿاج قجٓ كزتزٲ٨ ك٦بح ٔجةرة، أكرد ٦ة ٝة٫٣ قػٲجٮٱ٫ ٣ػؽف ا٣ك٪٨ ٚإ٫٩ د١٧  

٢٠ ٦٪٭ة، ز٥ ػٌؿص٭ة ٨٦ ٠ذت ا٣ك٪٨ كذ٠ؿ ا٣ؿكاٱح ٚٲ٭ة إف ٠ػةف ٣٭ػة ركاٱػح أػػؿل، 

 ة ٧٦ة أدٯ ث٫.، كق٪ؾ٠ؿ ٦سة،ن كاظؽان دة٦ًّ ز٥ ذ٠ؿ ٦ى٨ٍ اظذٌش ث٭ة ٨٦ ا٣٪عةة

ىالذاهدىالثانيىوالخمدون:ى)مْذوخظ(.
، ك٣ػٲف ثٛةٔػ٢ ك، ان ثةب ٦ة ٱ١ٮف ٨٦ اوق٧ةء وٛح ٦٪ٛؿد»ٝةؿ قٲجٮٱ٫و 
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وٛحو دينج ٫ ثة٣ٛة٢ٔ ٠ػ وا٣عك٨  كأمجة٫٬، كذ٣ٟ ٝٮ٣ٟو و٦ػؿرتي ثعٲٌػحو ذراعه 

ٓه َٮ٫٣ ، كو٦ؿرتي ثؿ ي٭ة ، كو٦ؿرتي ثسٮب قج ص٢و ٦بحه إث٤ي٫ ، ٚ٭ػؾق د١ػٮف َٮ٣

وٛةتو ٧٠ة ٠ة٩خ وػٲؿه ٦٪ٟ  وٛحن ٱؽ٣ٌٟ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٝٮؿ ا٣ٕؿبو وأػػؾ ث٪ػٮ 

... كا٤ٔػ٥ أف ا٣ٕػؿب ةن ٚتفو ٨٦ ث٪ػٰ ٚػتفو إثػتن ٦بػحن ، ٚض٤ٕػٮا و٦بػحن  كٍوػٛ

ٱٞٮ٣ٮفو وٝٮـه ٤ٕ٦ٮصةءي ، كوٝٮـه ٦ىٍنٲؼحه ، كوٝٮـ ٦نٲٮػةء ، ٱض٤ٕٮ٫٩ وػٛح 

« ث٧٪ـ٣حو ومٲٮخ ، كو٤ٔٮج
 9و

. 

ىتخروجى)مذوخظ(:
أػؿج ا٣جؼةرم ٚػٰ ووػعٲع٫  ٚػٰ ٠ذػةب ا٣ُػت، ثػةب ٦ػة ٱػؾ٠ؿ ٚػٰ 

ػؿج  أف ٧ٔؿ ث٨ ا٣ؼُةب  /، ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٔجةس 6169ا٣ُةٔٮف /

إ٣ٯ ا٣نةـ، ظذٯ إذا ٠ػةف ثكػٍؿغ ٣ٞٲػ٫ أ٦ػؿاء اوص٪ػةد، أثػٮ ٔجٲػؽة كأوػعةث٫، 

ٞػةؿ ٧ٔػؿو ادعي ٣ػٰ ٚأػجؿكق أف ا٣ٮثةء ٝؽ كٝٓ ثأرض ا٣نةـ. ٝةؿ اث٨ ٔجةسو ٚ

ا٧٣٭ػػةصؿٱ٨ اوك٣ػػٲ٨، ٚػػؽٔة٥٬ ٚةقذنػػةر٥٬، كأػجػػؿ٥٬ أف ا٣ٮثػػةء ٝػػؽ كٝػػٓ 

ثة٣نةـ، ٚةػذ٤ٛٮا، ٚٞةؿ ثٌٕ٭٥و ٝؽ ػؿصػخى و٦ػؿو ك، ٩ػؿل أف دؿصػٓ ٔ٪ػ٫. 

، ك، ٩ػػؿل أف ملسو هيلع هللا ىلصكٝػػةؿ ثٌٕػػ٭٥و ٦ٕػػٟ ثٞٲػػحي ا٣٪ػػةس كأوػػعةب رقػػٮؿ اهلل 

ًؽ٦٭٥ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ٮثةء. ٚٞةؿو اردٕٛٮا ٔ٪ػٰ. زػ٥ ٝػةؿو  ادٔػٮا ٣ػٰ او٩ىػةرى. دٞي

ٚؽٔٮد٭٥، ٚةقذنةر٥٬، ٚكػ١٤ٮا قػجٲ٢ ا٧٣٭ػةصؿٱ٨، كاػذ٤ٛػٮا ٠ػةػذتٚ٭٥. 

ٝػؿٱل ٦ػ٨  ٌْنػ٘ؼحٚٞةؿو اردٕٛٮا ٔ٪ٰ، ز٥ ٝةؿو ادعي ٣ٰ ٦ػ٨ ٠ػةف ٬٭٪ػة ٦ػ٨ 

٦٭ةصؿة ا٣ٛذط، ٚؽٔٮد٭٥، ٥٤ٚ ٱؼذ٤ٙ ٤ٔٲػ٫ ٦ػ٪٭٥ رصػتف. ٚٞػة٣ٮاو ٩ػؿل أف 

ًؽ٦ى٭٥ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ٮثةء، ٚ ٍٞ ي ٧ٔؿي ٰٚ ا٣٪ةسو إ٩ٰ ٦يٍىجًطه  ٪ةدلدؿصٓ ثة٣٪ةس ك، د

ٮا ٤ٔٲ٫. ٝةؿ أثٮ ٔجٲؽة ث٨ ا٣ضؿاحو أٚؿار ًر اهلل؟ ٚٞةؿ  ان ٤ٔٯ ّ٭ؿو ٚأٍوجًعي ٨٦ ٝىؽى

٧ٔؿو ٣ٮ ٗٲؿيؾ ٝة٣٭ة ٱة أثة ٔجٲؽة، ٥ٕ٩، ٩ٌٛؿ ٨٦ ٝؽر اهلل إ٣ٯ ٝؽر اهلل، أرأٱخ ٣ػٮ 
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ٍؽثح، ةن ٠ةف ٣ٟ إث٢ه ٬جُخ كادٱ أ٣ػٲف  ٫٣ي ٍٔؽكدةف إظؽا٧٬ة ػىجح كاوػؿل صى

إٍف رٔٲخ ا٣ؼىجح رٔٲذ٭ػة ثٞػؽر اهلل؟ كإف رٔٲػخى ا٣ضٍؽثػح رٔٲذ٭ػة ثٞػؽر اهلل؟ 

ٰٚ ثٕػي ظةصذػ٫، ٚٞػةؿو إٌف  ةن ٝةؿو ٚضةء ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ث٨ ٔٮؼ، ك٠ةف ٦ذ٘ٲج

إذا ق٧ٕذ٥ ث٫ ثأرض ٚػت »ٱٞٮؿو  ملسو هيلع هللا ىلص، ق٧ٕخ رقٮؿ اهلل ةن ٔ٪ؽم ٰٚ ٬ؾا ٧٤ٔ

٦يٮا ٤ٔٲ٫، كإذا كٝٓ ثأرضو كأ٩ذ٥ ث٭ة ٚت دؼؿ ؽى ٍٞ ى ٦٪ػ٫. ٝػةؿو ٚع٧ًػؽ  ان صٮا ٚػؿارد

«اهلل ٧ٔؿي ز٥ ا٩ىؿؼ
 61و

. 

ك٦كػػ٥٤ ٚػػٰ ووػػعٲع٫  ٚػػٰ ٠ذػػةب ا٣كػػتـ، ثػػةب ا٣ُػػةٔٮف كا٣ُٲػػؿة 

 /.6669/ /6114كا١٣٭ة٩ح ك٩عٮ٬ة /

ىوممنىادتذؼدىبه:
 .611و 6، كقؿ و٪ةٔح اإلٔؿاب 666، 11و 6اث٨ ص٪ٰ ٰٚو ا٣ؼىةاه 

  ٨661 و  صػةءت ٚػٰ ٩عػٮو ٦ػ٦661ػ٨ أوػ٢ و ةن ٦ة دٞؽـ ٠ةف ٧٩ٮذصػ

 وٛعح ٦كذٮٚةة ا٣ذؼؿٱش كاإلظة،ت ٦ٓ ا٣ٌجٍ ا٣ذةـ.

 ةن راإػ ان كا٣عٜ ٱٞةؿو إف ا٧٣ؿظٮـ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ٌٚضػةؿ ٝػؽ ثػؾؿ ص٭ػؽ

دضةكز ٚٲ٫ ٢٠  ٦ى٨ٍ قج٫ٞ ٰٚ اقذؼؿاج ا٣عؽٱر كاوزؿ ٨٦ ٠ذةب قٲجٮٱ٫، ٧٠ػة 

أك ٰٚ دؼؿٱش د٤ٟ اوظةدٱر كاٳزةر ػ ك٦٪٭ة ، ٱٕػؽك ٧٤٠ػح  ان ٠جٲؿ ان ثؾؿ ص٭ؽ

٤٣ضػؽؿ ٚػٰ ٦كػأ٣ح  ان ٧٤٠ذٲ٨ ػ ٨٦ ا١٣ذت ا١٣جٲؿة ا٣ٌؼ٧ح، ككًٓ ثؾ٣ٟ ظؽٌ 

٬ةف ا٣كةَٓ ٤ٔٯ أف قػٲجٮٱ٫ ا،ظذضةج ثة٣عؽٱر، كأدٯ ثة٣ؽ٣ٲ٢ ا٣٪ةوٓ كا٣جؿ

ظٞٲٞحن ثة٣عؽٱر كاوزؿ، ٚضـاق اهلل ٢ٌ٠ ػٲؿو صٌؿاء ٦ة ثؾ٣ػ٫ ٚػٰ ثعسػ٫  شٌ ٝؽ اظذ

 ٨٦ ص٭ؽ ٰٚ ا٣جعر كا٣ذ٪ٞٲت كا٣ذؿدٲت كا٣ذ٭ؾٱت.

 *  *   * 
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