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 ثُمح انُثىَح يف ادلذَُح ادلُىسجانى
 يىت كرثد؟
 (1)حتمُك ذاسخيٍ

 ()إةؽا٪٣ٰ ا١ؾٯتٚأ. 

ِّٙ ٬٪ػؽم، ٦ٞػٲ٥ ٚػٰ أ٦ؿٱ١ػ ة ٦ؽٱؽة ٠ذةبه ٧٣ؤ٣ ، ٬ػٮ ةاقذٮٝٛ٪ٰ ٦٪ؾ ٦يؽَّ

«٦ع٧ؽ كا٣ٲ٭ٮد ٩ْػؿة صؽٱػؽة»ا٣ؽ٠ذٮر ثؿ٠ةت أظ٧ؽ، كٔ٪ٮا٫٩ 
(2)

. كٹ أ١٩ػؿ 

ػؿة ا٣ضؽٱػؽة ٚػٰ أفَّ ٔ٪ٮا٫٩ ٝؽ أٗؿا٩ٰ ثٞؿا ءد٫، ٦ؤ٦ِّٺن ا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ٬ػؾق ا٣٪َّْ

ٙي أ٩ذْؿ َٮٱٺن، ٧ٚ٪ػؾ ٧٤٠ةدػ٫ اٵك٣ػٯ  ِّ ذ٣ٟ ا٣جعر ا٧٣سٲؿ. ك٥٣ ٱذؿ٠٪ٰ ا٧٣ؤ٣

٦ة ريكم ٔػ٨ ٔٺٝػةت ٦ع٧ػؽ ثٲ٭ػٮد »ٰٚ ٦ٞؽ٦ِّذ٫ ٝةؿ ثىؿاظح كدكف د٧٭ٲؽص 

ا٣عضةز ٥٣ ٱ٨١ إٹ أقُٮرة ٨٦ اٵقػةَٲؿ، كٝػؽ ٧ٝػخي ثذع٤ٲػ٢ ٬ػؾق ا٣ٛذػؿة 

ؿة ٨٦ ٚذؿات ا٣ذةرٱغ اٷقٺ٦ٰ ا٣ؾم ٝىج٢ًى ا٧٣ؤرِّػٮف، ا٧٣ك٧٤ٮف ٦ػ٪٭٥ ا٧٣ج١

د٫ دكف د٧عػٲه. كإذا ٩ضعػٍخ ٩ْؿدػٰ  ٺَّ ًٔ كٗٲؿ ا٧٣ك٧٤ٲ٨، ٦ة كرد ٚٲ٫ ٤ٔٯ 

                                                 

() ثةظر ٰٚ ا٣ذؿاث. 

٣ىعٲٛح، كٰٚ ٦ٞػؽ٦ِّذ٭٥ اثػ٨ي إقػعةؽ، ٧٠ػة أ٤َٜ ٦ؤرػٮ٩ة ا٣ٞؽ٦ةء ٤ٔٲ٭ة اق٥ ا١٣ذةب أك ا (1)

قٲأدٰ، كق٧َّة٬ة ا٣جةظسٮف ا٧٣عؽزٮف دقػذٮر ا٧٣ؽٱ٪ػح أك ا٣ٮزٲٞػح، ك٤ٔػٯ رأقػ٭٥ ا٣ػؽ٠ذٮر 

«ص ٦ض٧ٮٔح ا٣ٮزةاٜ ا٣كٲةقٲح ٤٣ٕ٭ؽ ا٣٪جٮم كا٣ؼٺٚح ا٣ؿامػؽة»٦ع٧ؽ ظ٧ٲؽ اهلل، ٱ٪ْؿ ٠ذةث٫ 

ٔى  58، 57 ٧ةن ٤ٔٲ٭ة ٚػٰ ا٣ؽراقػةت ا٣عؽٱسػح، ٤ى كٝؽ آزؿت دك٧ٲذ٭ة ثة٣ٮزٲٞح ا٣٪جٮٱح، ٵ٫٩ ٗؽا 

  ، ك٦ٕة٬ؽاد٫.ملسو هيلع هللا ىلصٹ ٱنةر٠٭ة ٰٚ ٬ؾا اٹق٥ ٗٲؿ٬ة ٨٦ ٠ذت رقٮؿ اهلل 
 ـ.1996دؿص٫٧ ٦ع٧ٮد ٤ٰٔ ٦ؿاد، كوؽر ٨ٔ ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب ثة٣ٞة٬ؿة ق٪ح  (2)
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ػٮا٬ؽ ا٣ذػٰ دكػذ٪ؽ إ٣ٲ٭ػة ا٣ؿِّكاٱػةت  ا٣ضؽٱؽة ٰٚ إزةرة م١ٮؾ كصٲ٭ح ثنأف ا٣نَّ

ُّٜ أف دجؾؿ  غ.3 ص «.ا٧٣ؾ٠ٮرة، ٚكأٔذجؿ أف ٦عةك٣ذٰ ٠ة٩خ دكذع

ػةر٦ح ٚػٰ آف ٝػؽ أزػةرًت اقػذ٘ؿاثٰ،  يػٰٛ أفَّ ٣٭ضذ٫ ا٧٣ذٕة٣ٲػح كا٣ىَّ كٹ أ

جٍؿ٦ح ثٕؽ ٦ٞؽ٦ِّةد٭ة ا٧٣٪ُٞٲح. ك٫َّ٤ٕ٣ ظةكؿ  كد٧٪َّٲخي ٣ٮ أ٫َّ٩ قةؽ ٬ؾق ا٣٪ذٲضح ا٧٣ي

٧ٍبً٪ػةن ٝةراػ٫ص  ُى ِّٛٙ ٨٦ دٕة٣ٲ٭ة ثٕؽ وٛعةت، ٚٞػةؿ ٦ي إفَّ أكؿ كاصجػةت »أف ٱؼ

 ِّ٢ ٰٚ ٨ٚ دض٧ٲٓ ا٧٣ٮاد، ثػ٢ ٚػٰ ٚػ٨ٍّ آػػؿ أقػ٧ٯ ٬ػٮ ٚػ٨ُّ  ا٧٣ؤرِّخ ٹ ٱذعىَّ

ٍّٜ أك زىٱٍٙ  غ.43ص  «دعٞٲٞ٭ة، أم د٧ٲٲـ ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ ظ

ػ  ٞ ٧ٍ٤ًٰٕ ٰٚ ا٣جعر، ٚٶدةثٓ ا٣ٞؿاءة. كد٭ٲَّأتي ظ  ةإذف ٬ٮ ٱؿٱؽ أف ٱ٪٭ش ا٣٪َّ٭ش ا٣

٣٭ؾا ا٨ٛ٣ِّ اٵق٧ٯ، ٨ٚ دعٞٲٜ ا٣ؿِّكاٱةت، ٚإذا ث٫ ٱأػػؾ ٝةراػ٫ إ٣ػٯ ٦ٮاًػٲٓ مػذٯ، 

جي ٤٠ُّ٭ة إ٣ٯ كٝٛةتو ٬ةداح. كٵفَّ ٦ٞة٣ذٰ ٬ؾق ٹ دذكٓ ٧٣٪ةٝنذ٭ة ٤٠ِّ٭ة، قأٝذىؿ دعذة

٤ٔٯ ٦ٮًٮعو كاظؽو ٦٪٭ة، ٬ٮ ث٧سةثح ٧ٔٮد٬ة ا٣ٛٞؿم، ثعرى ٚٲػ٫ ز٦ػ٨ ٠ذةثػح كزٲٞػح 

ا٧٣ؽٱ٪ح
(3)

، كقٲنةر٠٪ٰ ا٣ٞةرئ ا١٣ؿٱ٥ ٨٦ ػٺ٫٣ ٰٚ اٹَٺع ٤ٔٯ ٩ْؿد٫ ا٣ضؽٱؽة 

ِّٙ ث٭ة، ك٢٬ ٩ضط ٞ   ا٣ذٰ كٔؽ ا٧٣ؤ٣ ١ٮؾ ٧٠ة أراد؟ ةظ  ٰٚ إزةرة ا٣نُّ

*   *   * 

٦ػح ذٌػكأكؿ ٨٦ أكرد ٬ػؾق ا٣ٮزٲٞػح ثذ٧ة٦٭ػة ٦ػ٨ ٠ي  ػٲؿة ا٣٪َّجٮٱػح ٔٺَّ ةب ا٣كِّ

ٲىؿ ٦ع٧ؽ ث٨ إقعةؽ، ا٧٣ذٮٚٯ ٩عٮ  ـ153٬/767ا٧٣٘ةزم كا٣كِّ
(4)

، ك٤ٞ٩٭ػة 

                                                 

ؽة كأزةر ا٧٣ؤ٣ٙ ٦كأ٣ح أػؿل، ك٬ٰص ٢٬ ٬ٰ كزٲٞح كاظؽة، أـ كزةاٜ أد٦ضخ ٰٚ كزٲٞػح كاظػ (3)

٨٦ ٠ذةث٫. كٝؽ أزةر ٬ؾا ا٧٣ٮًػٮع ٠ػؾ٣ٟ  93 - 89، 82ٚٲ٧ة ثٕؽ؟ ك٬ٮ ٦ة رصع٫. ٱ٪ْؿ ص 

ٗٲؿق ٨٦ ا٣جةظسٲ٨، ك٨١٣ ٨٦ زاكٱح أػؿل، ٦ػ٪٭٥ ا٣ػؽ٠ذٮر أ٠ػؿـ ًػٲةء ا٧ٕ٣ػؿم، ٚ٭ػٰ ٔ٪ػؽق 

أ٦ػة  -ك٬ػٮ ٹ ػػٺؼ ٤ٔٲػ٫  -كزٲٞذةفص كزٲٞح ٦ٮادٔح ا٣ٲ٭ٮد ٠ذجخ ٝجػ٢ ٗػـكة ثػؽر ا١٣جػؿل 

«ص ا٣كػٲؿة ا٣٪جٮٱػح ا٣ىػعٲعح»ؿٱ٨ كاٵ٩ىةر ١ٚذجخ ثٕؽ ثػؽر. ٱ٪ْػؿ ٠ذةثػ٫ ا٣ٮزٲٞح ثٲ٨ ا٧٣٭ةص

 ، ك٣ٰ أكثح إ٣ٯ ٬ؾا ا٣جعر ٰٚ ٦ٞة٣ح أػؿل، إف مةء اهلل دٕة٣ٯ.1/276

 .55، 7/37قٲؿ أٔٺـ ا٣٪جٺءص  (4)
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ٔ٪٫ اث٨ ٬نةـ ٰٚ قٲؿد٫
(5)

 . ك٤ٔٲ٭ة أذ٧ؽتي ٚٲ٧ة اٝذجكخي ٦٪٭ة.

٠ذةثةن ثٲ٨ ا٧٣٭ةصؿٱ٨ كاٵ٩ىةر،  ملسو هيلع هللا ىلصك٠ىذىتى رقٮؿ اهلل »ٝةؿ اث٨ إقعةؽص 

ػػؿىطى ٣٭ػػ٥،  كادع ٚٲػػ٫ ٱ٭ػػٮد كٔة٬ػػؽ٥٬، كأٝػػؿ٥٬َّ ٤ٔػػٯ دٱػػ٪٭٥ كأ٦ػػٮا٣٭٥، كمى

 كامذؿط ٤ٔٲ٭٥ص

، ثٲ٨ ا٧٣ػؤ٦٪ٲ٨ ملسو هيلع هللا ىلصثك٥ اهلل ا٣ؿظ٨٧ ا٣ؿظٲ٥، ٬ؾا ٠ذةبه ٨٦ ٦ع٧ؽو ا٣٪جٰ 

ٜى ث٭٥، كصة٬ؽ ٦ٕ٭ػ٥،  إ٩َّ٭ػ٥ كا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٨٦ ٝؿٱل كٱسؿب، ك٨٦ دجٕ٭٥، ٤ًٚع

«أ٦ح كاظؽةه ٨٦ دكف ا٣٪َّةس
(6)

. 

ز٥ ثٲ٨َّ اٵظ١ػةـ ا٣ذػٰ دػ٪٥ْ ا٣ٕٺٝػةت ٚٲ٧ػة ثٲػ٪٭٥، كٔػؿَّٚ٭٥ ظٞػٮٝ٭٥ 

ككاصجةد٭٥. ك٦ة ٱ٭٧ُّ٪ٰ ٧٦ة صةء ٰٚ ٬ؾق ا٣ٮزٲٞح، ٤ٔٯ ٧ْٔػًح ٦ػة ظػٮت، ٦ػة 

خ ٤ٔٲ٫ص خ ٚٲ٧ة ٩ىَّ  ٱذ٤َّٕٜ ٚٲ٭ة ثة٣ٲ٭ٮد، ٚٞؽ ٩ىَّ

٪ػة ٦ػ٨ ٱ٭ػٮد ٚػإفَّ ٣ػ٫ » ٕى ىجً ا٣٪ٍَّىػؿى كاٵيقػٮة ٗٲػؿ ٤ْ٦ػٮ٦ٲ٨ كٹ كإ٫َّ٩ ٦ػ٨ د

«٦يذ٪ةوؿٱ٨ ٤ٔٲ٭٥
(7)

٤٣ٲ٭ٮد دٱ٪ي٭٥ ك٧٤٣ك٧٤ٲ٨ دٱػ٪ي٭٥، ٦ػٮا٣ٲ٭٥ كأ٩ٛكػ٭٥ »، 

ز٥ًى، ٚإ٫َّ٩ ٹ ٱيٮدػٖ
ى ٤ى٥ كأ ّى إٹ ٨٦ 

(8)
كإف ٤ٔػٯ ا٣ٲ٭ػٮد »، «إٹ ٩ٛكػ٫ كأ٬ػ٢ ثٲذًػ٫ 

٩ٛٞذ٭٥، ك٤ٔٯ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٩ٛٞذ٭٥، كإف ثٲ٪٭٥ ا٣٪ٍَّىؿى ٤ٔٯ ٨٦ ظةرب أ٢٬ى ٬ػؾق 

عٲٛح، كإف ثٲ٪٭٥ ا٣٪ٍُّىط كا٣٪َّىٲعح كا٣جًؿَّ دكف اٷز٥، كإ٩ػ٫ ٣ػ٥ ٱػأز٥ا ا٦ػؿؤه  ٣ىَّ

ثع٤ٲ٫ٛ، كإف ا٣٪ٍَّىػؿ ٤ْ٧٤٣ػٮـ، كإفَّ ا٣ٲ٭ػٮد ٱ٪ٛٞػٮف ٦ػٓ ا٧٣ػؤ٦٪ٲ٨ ٦ػة دا٦ػٮا 

ػػعٲٛح «٦عػػةرثٲ٨، كإفَّ ٱسػػؿب ظػػؿاـه صٮٚي٭ػػة ٵ٬ػػ٢ ٬ػػؾق ا٣ىَّ
(9)

كإفَّ ثٲػػ٪٭٥ »، 

                                                 

، ك٩نؿ٬ة ا٣ػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػؽ ظ٧ٲػؽ اهلل ٚػٰ ٠ذةثػ٫ ا٣٪ٛػٲف 153-2/147قٲؿة اث٨ ٬نةـص  (5)

، كثػٲ٨َّ ا٣ٛػؿكؽ 64-57ص «كٲةقٲح ٤٣ٕ٭ؽ ا٣٪جٮم كا٣ؼٺٚػح ا٣ؿامػؽة٦ض٧ٮٔح ا٣ٮزةاٜ ا٣»

 ٰٚ ركاٱةد٭ة.

 .2/147قٲؿة اث٨ ٬نةـص  (6)
 .2/148قٲؿة اث٨ ٬نةـص  (7)

ص ا٣٭ٺؾ، ٱ٪ْؿ  (8) ٖي ى د  (.)كدٖ«ص ٣كةف ا٣ٕؿب»ٹ ٱٮدٖص أم ٹ ٱ٭٤ٟ، كا٣ٮى

 .2/149قٲؿة اث٨ ٬نةـص  (9)
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٫ ٹ ٱعٮؿي ٬ؾا ا١٣ذػةبي دكف ّػة٥٣و أك آزػ٥، كإ٩َّ »، «ا٣٪ٍَّىؿى ٤ٔٯ ٨٦ دى٬ى٥ى ٱسؿب

ز٥ًى 
ى ٤ى٥ى أك أ ّى ، ك٨٦ ٕٝؽ آ٨٦ه ثة٧٣ؽٱ٪ح، إٹ ٨٦  «كإ٫َّ٩ ٨٦ ػؿج آ٨٦ه

(13)
. 

*   *   * 

كدةرٱغ ٠ذةثح ٬ؾق ا٣ٮزٲٞح ٨٦ قٲةؽ اث٨ إقعةؽ ٣٭ة ٠ةف ٰٚ ا٣ك٪ح اٵك٣ٯ 

٤٣٭ضؿة، كدةثٕػ٫ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ص٧٭ػٮري ا٧٣ػؤرِّػٲ٨، أ٠ذٛػٰ ثػؾ٠ؿ زٺزػح ٦ػ٪٭٥ 

َّٝح كا٣ذَّعؿِّمص٦  ن٭ٮد ٣٭٥ ثة٣ؽِّ

ـ، ا٧٣ذػػٮٚٯ قػػ٪ح  جٲػػؽ ا٣ٞةقػػ٥ ثػػ٨ قػػٺَّ ٔي ٣٭ػػ٥ اٷ٦ػػةـ ا٣عػػةِٚ أثػػٮ  أكَّ

ـ٬839/224
(11)

ثٲ٨ ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨ ٨٦ ٝؿٱل  ملسو هيلع هللا ىلص٬ؾا ٠ذةبي رقٮؿ اهلل »، ٚٞةؿص 

ؿ ٦ى  «٫ ا٧٣ؽٱ٪ح٦ً ؽى ٍٞ كأ٢٬ ٱسؿب، ك٦ٮادٔذ٫ ٱ٭ٮد٬ة أكَّ
(12)

. 

٦ح اٵدٱت أظ٧ؽ ث٨ ٱعٲٯ ا٣ج ٘ؽادم ا٧٣ٕؿكؼ ثػة٣جٺذيًرم، كزة٩ٲ٭٥ ا٣ٕٺَّ

ٲؽ ق٪ح  ٕي ـ273/٬884ا٧٣ذٮٚٯ ث
(13)

ٔ٪ؽ ٝؽك٦ػ٫  ملسو هيلع هللا ىلص٠ةف رقٮؿ اهلل »، ٚٞةؿص 

 ٱ٧ػة٣بٮا ا٧٣ؽٱ٪ح كادع ٱ٭ٮدى٬ة، ك٠ذت ثٲ٪٫ كثٲػ٪٭٥ ٠ذةثػةن، كامػذؿط ٤ٔػٲ٭٥ أٌٹ 

٫ ٧ى ق، كأف ٱ٪ىؿكق ٤ٔٯ ٨٦ دى٬ى «ٔؽكَّ
(14)

. 

جػػؿم، ا٧٣ذػػٮٚ َُّ ٯ قػػ٪ح كزػػة٣س٭٥ اٷ٦ػػةـ ا٧٣ضذ٭ػػؽ ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ صؿٱػػؿ ا٣

ـ٬923/313
(15)

ػ٪ٍ ثة٧٣ؽٱ٪ػح ٦ي  ملسو هيلع هللا ىلصز٥ أٝةـ رقػٮؿ اهلل » ، ٚٞؽ ٝةؿص ٚى٫ي ٦ػ٨ ؿى ىى

ثؽر، ك٠ةف ٝؽ كادع ظٲ٨ ٝؽـ ا٧٣ؽٱ٪ح ٱ٭ٮدى٬ة ٤ٔػٯ أف ٹ ٱٕٲ٪ػٮا ٤ٔٲػ٫ أظػؽان، 

٫ ث٭ة ٔؽكٌّ ٩ىؿكق ٧ى «كأ٫٩ إٍف دى٬ى
(16)

. 

                                                 

 .2/153قٲؿة اث٨ ٬نةـص  (13)

 .537، 13/493ٔٺـ ا٣٪جٺءص قٲؿ أ (11)

 .1/337اٵ٦ٮاؿص  (12)

 .163، 13/162قٲؿ أٔٺـ ا٣٪جٺءص  (13)

 .1/286أ٩كةب اٵمؿاؼص  (14)

 .282، 14/267قٲؿ أٔٺـ ا٣٪جٺءص  (15)

 .2/479دةرٱغ ا٣ُجؿمص  (16)
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ػؿة ٦ػٓ  ك٬ؾا ا٣ذَّةرٱغ ٲؿة ا٣٪َّجٮٱػح ا٧٣ُ٭َّ ٱذٜٛ ٠ؾ٣ٟ ٦ٓ قٲةؽ أظؽاث ا٣كِّ

ؿى ٨٦ا ةع ٠ة٩ٮا أكَّ ٦ػ٨  ملسو هيلع هللا ىلص٩ٞي ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، ثٕؽ رصٮع ا٣٪جػٰ  ٣ٲ٭ٮد، ٚج٪ٮ ٝىٲٍ٪ٞي

ٗـكة ثػؽر ّػةٚؿان 
(17)

 ڻ ڻ ڻ     ں ں ڱژ، ٚ٪ػـؿ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯص 

ة ٚؿغ صجؿٱػ٢ ٦ػ٨ ٬ػؾق  غ58اٵ٩ٛػةؿص   ژ ھ ھ ہ ہ ہ ہۀ ۀ     ڻ َّ٧٤ٚ

ػػةع»ص ملسو هيلع هللا ىلصاٳٱػػح ٝػػةؿ رقػػٮؿ اهلل  ٞي . ٝػػةؿ ٔػػؿكة ثػػ٨ «إ٩ػػٰ أػػػةؼ ٦ػػ٨ ث٪ػػٰ ٝىٲٍ٪

ُـّ  ثٲؿا٣
(18)

ث٭ؾق اٳٱح ملسو هيلع هللا ىلصص ٚكةر إ٣ٲ٭٥ رقٮؿي اهلل 
(19)

. 

ٲؿ كٝيؿىٱٍْح ٚ٪ٌٞٮا ٠ػؾ٣ٟ ٦ػة صػةء ث٭ػؾق ا٣ٮزٲٞػح ظػٲ٨ ٩ـ٣ػٍخ  كأ٦ة ث٪ٮ ا٣٪ٌَّ

يظؽ، أ٦َّة ٝؿٱْح ٚذؼةذ٣ٍخ ٨ٔ ٩يٍىؿد٫ ٚعكت، ٕٚٛػة ٔػ٪٭٥ رقػٮؿ اهلل  ٝؿٱل ٰٚ أ

ػٲؿ ٤ٚػ٥ ٱ١ذٛػٮا ثًؼٍؾٹ٩ػ٫، ثػ٢ أرقػ٤ٮا إ٣ػٯ ٦نػ ملسو هيلع هللا ىلص ؿ٠ٰ ٨٦ ثٕؽ. كأ٦ة ث٪ٮ ا٣٪ٌَّ

ُّػٮ٥٬ ٤ٔػٯ ٦ٮاٝػٓ ًػٕٙ ا٧٣كػ٧٤ٲ٨ ٝؿٱل، ٚعؿًَّٮ٥٬ ٤ٔٯ ا٣ٞذػةؿ، كد٣
(23)

 ،

ػٲؿ  كٰٚ ٬ؾا إٔٺفه ٤٣عؿب، ث٢ ك٦نةر٠ح ٚٲ٭ة، ك٬ٮ أظؽي أقجةب إصٺء ث٪ٰ ا٣٪ٌَّ

َُّػةب، ٚٲ٧ػة  عةثٰ ا٣ض٤ٲ٢ ٔجؽي اهلل ث٨ي ٧ٔؿ ثػ٨ ا٣ؼ ٨ٔ ا٧٣ؽٱ٪ح، وؿَّح ثؾ٣ٟ ا٣ىَّ

ػٲؿ »إذ ٝػةؿص «، وعٲعٲ٭٧ة»أػؿص٫ ٔ٪٫ ا٣جؼةرم ك٦ك٥٤ ٰٚ  إفَّ ٱ٭ػٮد ث٪ػٰ ا٣٪ٌَّ

ٲؿ كأٝؿَّ ٝؿٱْح ك٨٦َّ ٤ٔٲ٭٥، ظذػٯ ملسو هيلع هللا ىلصكٝيؿٱْح ظةرثٮا رقٮؿ اهلل  ، ٚأص٤ٯ ث٪ٰ ا٣٪ٌَّ

ظةرثخ ٝؿٱْح ثٕؽ ذ٣ٟ ٚٞذ٢ رصة٣٭٥ كٝك٥ ٩كةء٥٬ كأكٹد٬ػ٥ كأ٦ػٮا٣٭٥ ثػٲ٨ 

«ا٧٣يٍك٧٤ٲ٨
(21)

. ٱنٲؿ ثؾ٣ٟ إ٣ٯ ٩ٞي ٝؿٱْح ٤٣ٕ٭ؽ ثٕؽ ٩عػٮ قػ٪ذٲ٨ ٚػٰ ٗػـكة 

                                                 

 .3/51قٲؿة اث٨ ٬نةـص  (17)

ٙ ٮر، كأكؿ ٨٦ أ٣ٌػ، كٚٞٲ٫ ك٦عؽث زٞح ٦ن٭ملسو هيلع هللا ىلص٬ٮ اث٨ أػخ ا٣كٲؽة ٔةانح؛ زكج ا٣٪جٰ  (18)

ص «د٭ػؾٱت ا٣ذ٭ػؾٱت»ـ، ٱ٪ْػؿ ٠94٬/712ذةثةن ٰٚ ا٧٣٘ةزم، دٮٰٚ ٤ٔػٯ ا٣ىػعٲط قػ٪ح 

 .22-21ص «ثعر ٰٚ ٩نأة ا٣ذةرٱغ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب»، ك3/92-95
 .2/483دةرٱغ ا٣ُجؿمص  (19)

 .٦213٘ةزم ٦ٮقٯ ث٨ ٔٞجحص  (23)

 .(62()1766(، ك٦ك٥٤ )4328وعٲط ا٣جؼةرم ) (21)



 311 (1) اجلصء (09) جملًدا ـ دلًة دلُع ايًغة ايعسبية بدَػل

ملسو هيلع هللا ىلصٛ٭٥ ٦ٓ اٵظـاب ٤ٔٯ ٝذة٫٣ ا٣ؼ٪ؽؽ، كدعة٣
(22)

. 

*   *   * 

أ٦ة ا٣٪ْؿة ا٣ضؽٱؽة ا٣ذٰ ٱؿٱؽ ا٣ؽ٠ذٮر ثؿ٠ةت أظ٧ؽ أف ٱيذعٛ٪ػة ث٭ػة، ٚ٭ػٮ 

ػ٪ح 83ص أفَّ ٬ؾق ا٣ٮزٲٞح ٠يذجخ ثٕؽ إصٺء ث٪ٰ ٝؿٱْػح   غ. أم ٚػٰ أكااػ٢ ا٣كَّ

ةدقح ٤٣٭ضؿة. كٰٚ صٮاثػ٫ ٔػ٨ قػؤاؿص ك٠ٲػٙ ٠ة٩ػخ ٔٺٝػح ا٧٣كػ٧٤ٲ٨  ا٣كَّ

ك٩ْؿان ٣ٕؽـ كصٮد ٤ٕ٦ٮ٦ػةت ٩٭ةاٲػح ثنػأف »٤ٟ ا٣ٛذؿة، ٱٞٮؿص ثة٣ٲ٭ٮد َٮاؿ د

أم ادٛةؽ د٥َّ ٦ٓ ا٣ٲ٭ٮد، ٚإفَّ ا٣ٕٺٝح ثٲ٪٭٥ كثٲ٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٰٚ ا٧٣ؽٱ٪ػح ٤ّػخ 

دؼٌٓ ٣ٞةٔؽة أمج٫ ثٞةٔؽة ثٞةء ٢٠ مٰء ٤ٔٯ ظة٫٣، كثةٵظؿل ثػؽا ٧٠ػة ٣ػٮ 

َُّؿٚٲ٨، كأف ٬ؾق ا٣٭ؽ٩ح ٤َّّخ  ٍؽ٩ح ٗٲؿ ظةق٧ح ثٲ٨ ا٣ ٝةا٧ػح إ٣ػٯ أف أف ٬٪ةؾ ٬ي

عٲٛح  غ.72ص  «.كٕٝخ ا٣ىَّ

٢ ٤٣ذؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ وعح ٩ْؿد٫ ٬ؾق ثأ٦ٮر كٝؽ دٮقَّ
(23)

 ص

أك٣٭ةص ٦عةك٣ذ٫ ا٧٣كذ٧ٲذح ٨ُٕ٤٣ ث٧ع٧ؽ ث٨ إقعةؽ، كا٣ذن١ٲٟ ثىعح 

٫ِّٞ ٝٮ٫٣ص  ة قة٫ٝ ثع كٝؽ ٠يذت ا١٣سٲػؿ ٔػ٨ ظٲػةة »٦ؿكٱةد٫، كظكجٰ أف أكرد ٧٦َّ

٩ٮاظٲ٫ ٦ٮًٓ دراقػح مػة٤٦ح، ٗٲػؿ ٬ؾا ا٧٣ؤرِّخ، ٧٠ة أف ٠ذةث٫ ٠ةف ٨٦ ص٧ٲٓ 

ػؿ  ةزح ا٧٣كػ٧٤ٮف كٗٲػؿ ا٧٣كػ٧٤ٲ٨ ٣ػ٥ دٕي أفَّ ا٣ؽِّراقةت ا٣ذٰ ا٤ًُٓ ث٭ة ا٣جعَّ

ا٣ذٛةدةن ٣ٶظؽاث ا٣ذٰ مػ٭ؽ٬ة اثػ٨ إقػعةؽ، كا٣ذػٰ أزَّػؿت ٤ٔػٯ آرااػ٫ ثنػأف 

غ. كٱكػذ٪ذش 24ص  «ا٣ٲ٭ٮد ا٣ؾٱ٨ ٠ة٩ٮا ٱٕٲنٮف ٰٚ ٢ِّّ ا٣ع١ػ٥ اٷقػٺ٦ٰ

ـو ٠سٲؿ   -ؾم ٹ مٟ ٚٲ٫ ٬ٮ أف اث٨ إقعةؽ ٧٠ة ق٪ؿل ٚٲ٧ة ثٕؽ أفَّ ا٣»ثٕؽ ٠ٺ

 غ.28ص «. ٠ةف ٦ذعة٦ٺن داا٧ةن ٤ٔٯ ٱ٭ٮد ا٣عضةز -ٔ٪ؽ ثعس٪ة ٣ؿكاٱةد٫ 

ك٦س٢ اث٨ إقعةؽ ٠ؾ٣ٟ ا٣ٮاٝؽم كاث٨ قٕؽ، ٚؾ٠ؿ أ٫٩ ٣ػ٥ ٱٕذ٧ػؽ ٤ٔػٯ ٦ػة 
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(23)  ِّ  ٙ ٨٦ د٪ةٝي ٰٚ آراا٫ كأٝٮا٫٣ ٰٚ ا٣جعر، ك٬ٰ ٠سٲؿة.ك٥٣ أدٕؿَّض ٧٣ة كٝٓ ٚٲ٫ ا٧٣ؤ٣
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صـءه ٨٦ ٔىػؿق،  ثٕٲؽغ، ٤ٕ٦ِّٺن ذ٣ٟ ثأف أم ٦ؤرِّخ إ٧٩ة ٬ٮ إ٣ٯ ظؽٍّ ٠43ذجةق  ص

 غ.35ٮ ٹ ٱكذُٲٓ أف ٱٕـؿ ٩ٛك٫ ٨ٔ ا٧٣٪ةخ ا١ٛ٣ؿم ا٣ؾم ٱذ٪ٛك٫  صك٬

ٚةع ٨ٔ ٬ؤٹء ا٧٣ؤرِّػٲ٨ اٵصٺَّ  ٦ة ٝةؿ ٦ٓ ء، ٵ٫٩ ك٣كخي اٳف ثىؽد ا٣ؽِّ

ٟى ثىػعح ا٣ٮزٲٞػح، ك٬ػٰ  ِّٞ٭٥، ٚإ٩َّػ٫ ٣ػ٥ ٱكػذُٓ ٦ػ٨ ػٺ٣٭ػ٥ أف ٱنػ١ِّ ٰٚ ظ

سػ٢ كاط كا٧٤ٕ٣ةء ٦ػ٨ ص٧ٲػٓ ا٧٣ػؽارس ا١ٛ٣ؿٱػح ٦»٦ٮًٮعي ٦ٞة٣ذٰ، إذ ٝةؿص 

كقؿص٪خ كظ٧ٲؽ اهلل ٤ٔٯ أفَّ ا٣ٮزٲٞح وعٲعح ثػٺ صػؽاؿ، ك٦ْٕػ٥ ا٧٤ٕ٣ػةء 

 . غ82 ص«. ا٧٣يٍعؽزٲ٨ ٱ٪ةزٔٮف ٰٚ دةرٱغ ٬ؾق ا٣ٮزٲٞح كٰٚ كظؽد٭ة

كا٣ذـا٦ةن ثة٧٣٪٭ش ا٧٤ٕ٣ٰ ٰٚ ردِّم ٤ٔٲػ٫، دض٪َّجٍػخي اٹقذنػ٭ةد ثػأٝٮا٣٭٥،  

 ِّ ح. ك٠ةف ا٧٣ؤ٣ ضَّ ا٧٣ىػةدر ا٣ذػٰ أذ٧ػؽ  ٙ ٝؽ ذ٠ؿ ٨٦ ٝج٢ي ٣ٲ١ٮف أث٤ٖ ٰٚ ا٣عي

٤ٔٲ٭ة ٰٚ دراقذ٫، ك٬ٰ، إ٣ٯ صة٩ت د٭ؾٱت اث٨ ٬نػةـ ١٣ذػةب اثػ٨ إقػعةؽص 

عٲط ٣ٸ٦ةـ ا٣جؼػةرم، كوػعٲط ٦كػ٥٤. ٚضػ٢ُّ  ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥، كا٣ضة٦ٓ ا٣ىَّ

 .غ21، 23 صأذ٧ةدق ٠ةف ٤ٔٯ ا٧٣ىةدر اٵرثٕح ا٧٣ؾ٠ٮرة 

اٱػةت ا٣ذػٰ ك٦ة أدرم ٠ٲٙ ٱكذٞٲ٥ي ا٧٣٪٭ش ا٧٤ٕ٣ٰ ٚػٰ ٚػ٨ِّ دعٞٲػٜ ا٣ؿِّك

ذيت اٵرثٕح ٤ٔٯ أ٧٬ٲذ٭ة، دكف ا٣ؿصٮع إ٣ػٯ  كٔؽ٩ة ث٫، ثةٝذىةرق ٤ٔٯ ٬ؾق ا١٣ي

 قةاؿ ا٣ؿكاٱةت ٰٚ ا٧٣ىةدر اٵػؿل كدع٤ٲ٤٭ة؟ 

*   *   * 

كزة٩ٰ اٵد٣ح ا٣ذٰ ٱكٮٝ٭ة ٤٣ذؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ وعح ٩ْؿدػ٫ ا٣ضؽٱػؽة، أف قػٕؽ 

٫ ٣جؽر، ظٲ٨ ك٬ٮ ٰٚ َؿٱٞ ملسو هيلع هللا ىلصث٨ى ٦ٕةذ ٥٣ ٱؾ٠ؿ ٬ؾق ا٣ٮزٲٞح ٰٚ إصةثذ٫ ٤٣٪جٰ ا

كاهلل ١٣أ٩ٟ دؿٱػؽ٩ة ٱػة رقػٮؿ اهلل؟ ٝػةؿص أصػ٢. ٝػةؿص ٝػؽ آ٦٪َّػة ثػٟ » ٝةؿ ٫٣ص

ٝ٪ةؾ، كم٭ؽ٩ة أف ٦ة صبخى ث٫ ٬ٮ ا٣عػٜ، كأُٔٲ٪ػةؾ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ٔ٭ٮد٩ػة  كوؽَّ

، ٚ٪ع٨ ٦ٕٟ َُّةٔح، ٚة٦ًي ٱة رقٮؿ اهلل ٧٣ة أردتى ٧ٍٓ كا٣  .«ك٦ٮازٲٞ٪ة ٤ٔٯ ا٣كَّ

َّٞت ٤ٔٯ ذ٣ٟ ثٞٮ٫٣ص  كة ثؽر ٚػٰ ظػٮا٣ٰ ا٣ضػـء اٵػٲػؿ كٝؽ كٕٝخ ٗـ»ٕٚ

٪ح ا٣سَّة٩ٲح ٨٦ ا٣٭ضؿة، ٣ؾ٣ٟ ٨٦ ا٧٣٭٥ِّ أف ٩ٺظِ أ٫َّ٩ ٹ ا٣ؿَّقٮؿ كٹ قػٕؽ  ٨٦ ا٣كَّ
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ػعٲٛح، ك٣ػٮ أفَّ ٬ػؾق ا ػ٧ِّٲخ ثة٣ىَّ ث٨ ٦ٕةذ أمةرا ثىٮرة صة٩جٲح إ٣ٯ ا٣ٮزٲٞح ا٣ذػٰ قي

ا٣ىعٲٛح ٠ة٩خ ٝؽ كٕٝخ ثٕؽ كوػٮؿ ا٣ؿقػٮؿ إ٣ػٯ ا٧٣ؽٱ٪ػح ٦جةمػؿة، أك ظذػٯ 

ػةثٜ ٤ٔٲ٭ػة ا٣ػؾم دػ٥َّ ػٺ مٲؿ ٣ٺدٛةؽ ا٣كَّ
ي ؿ ا٣ك٪ذٲ٨ اٵك٣ٲٲ٨ ٨٦ إٝة٦ذ٫ ٚٲ٭ة ٧٣ىة أ

ج٫َّ كد٤٘ٲ٫  غ.71 ص«. ٰٚ ا٣ٕٞجح، كا٣ؾم ٠ةف ٨٦ مأف ا٣ىعٲٛح أف دىضي

ػ  ٞ ٝػؽ ٠يذجػخ ٚػٰ ا٣كػ٪ح اٵك٣ػٯ  ةكصٮابي دكةؤ٫٣ ٬ؾا ٱؤ٠ِّؽي أفَّ ا٣ٮزٲٞح ظ

ؽان ٦ػ٨ اٵ٩ىػةر ٤٣٭ضؿة، كٹ ٱكذٛةد ٦٪٫ ٩ٰٛ ذ٣ٟ، ٵف ثٲٕح ا٣ ٕٞجح ٠ة٩خ دٕ٭ُّ

ح ثع٧ةٱح ا٣ؿقٮؿ  ٰٚ ا٧٣ؽٱ٪ح ثٕؽ ٬ضؿد٫ إ٣ٲ٭ة، إذ ٝػةؿ ٣٭ػ٥ رقػٮؿ  ملسو هيلع هللا ىلصػةوَّ

٤٧ٍح ٦ة ٝػةؿص  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ٕيػٮ٩ٰ إذا ٝىػًؽ٦ٍخي »٣ٲ٤ذبؾو ٰٚ صي ػؿيك٩ٰ ٚذ٧٪ى ك٤ٔػٯ أف د٪ىي

٪َّح ٥١ كأث٪ةء٥٠، ك٥١٣ ا٣ضى ١ي٥ كأزكاصى ٛيكى ة د٧٪ٕٮف ٦٪٫ أ٩ «٤ٔٲ٥١ ٧٦َّ
(24)

. 

ػخ  - أ٦ة ا٣ٮزٲٞح خ ٚٲ٧ة ٩ىَّ ٤ٔػٯ اٹدٛػةؽ ثػٲ٨ ا٧٣كػ٧٤ٲ٨ ٔة٦ػح  -ٚ٪ىَّ

كا٣ٲ٭ٮد ػةوح ٤ٔٯ ظ٧ةٱح ا٧٣ؽٱ٪ح ٨٧٦ ٱؽ٧٬٭ة ٨٦ اٵٔػؽاء. ك٦ػ٨ زىػ٥َّ ٠ػةف 

إ٣ػٯ اٵ٩ىػةر، ٵفَّ ٚػٰ  - ك٬ػٮ ٚػٰ َؿٱٞػ٫ ٣٘ػـكة ثػؽر - ملسو هيلع هللا ىلصػُةب ا٣٪جٰ 

أراد أف  ػؿكص٫ ٨٦ ا٧٣ؽٱ٪ح دع٤ُّٺن ٦ػ٨ ا٣ذػـا٦٭٥ ثع٧ةٱذػ٫ داػ٤٭ػة، ك٦ػ٨ زىػ٥َّ 

 ا٣ضؽٱؽ. ذٕؿَّؼ ٦ٮٝٛ٭٥ٱ

ز٥ إف ا٣ٮزٲٞح ق١ذخ ٨ٔ ٝذةؿ اٵ٩ىةر ػةرج ا٧٣ؽٱ٪ح، ك٬ٮ ٦ة ٱذٛػٜ ٦ػٓ 

ٰٚ ٗـكادػ٫ ٝجػ٢ ٗػـكة ثػؽر، ك٣ػ٥  ملسو هيلع هللا ىلصثٲٕح ا٣ٕٞجح، ك٨٦ زى٥َّ ٥٣ ٱينؿ٠٭٥ ا٣٪جٰ 

ؿاٱة ا٣ذٰ أرق٤٭ة ٝج٤٭ة ٱؿق٢ أظؽان ٦٪٭٥ ٰٚ ا٣كَّ
(25)

. كظٲ٨ ػؿج اٵ٩ىةر ٫ٕ٦ 

ًت ٝة٤ٚح ٝؿٱل، ٚىةر ٣ـا٦ةن ٤ٔػٯ قػٕؽ إ٣ٯ ثؽر ٥٣ ٱؼؿصٮا ٣ٞذةؿ، كإ٩َّ  ُّٞ ٧ة ٣ذٕ

، أف ٱٞٮؿ ٦ة ٝةؿ. ا  ث٨ ٦ٕةذ؛ ك٬ٮ اٵ٩ىةرمُّ

ٍٚٞةن ٧٤٣٪٭ش ا٧٤ٕ٣ٰ ٰٚ ا٣جعر، ٠ةف ٤ٔٯ ا٧٣ؤ٣ِّػٙ أف ٱػؾ٠ؿ ٣٪ػة ٦ػة ا٣ػؾم  ككى

                                                 

(، ك٬ٮ َؿؼه ٨٦ ظؽٱر َٮٱ٢ ٣ضةثؿ ث٨ ٔجػؽ اهلل، 14456) «ا٧٣ك٪ؽ»أػؿص٫ أظ٧ؽ ٰٚ  (24)

 كإق٪ةدق وعٲط.

 .413-2/432ص «دةرٱغ ا٣ُجؿم»، ك123، 119ص «٦٘ةزم ٦ٮقٯ ث٨ ٔٞجح»ٱ٪ْؿ  (25)
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تُّ ٦ة ٠ةف ٦ػ٪٭٥ ٚػٰ ثٲٕػح ا٣ٕٞجػح،  ٱؼهُّ اٵ٩ىةر كظؽى٥٬ ٰٚ ا٣ٮزٲٞح، كٱ٤ٰ٘ كٱضي

ص٫ ا٧٣ؼة٣ٛح ثٲ٪٭٧ة. أ٦ة أف ٱي٤ٰٞ أذؿا٫ً دكف د٣ٲ٢و ٤ٔٲػ٫، ٚ٭ػٮ ز٥ ٱجٲ٨ِّ ٣٪ة ظٲ٪بؾو ك

 اٚذؿاضه ٦٪٫، ك٣ٲف اٹٚذؿاض ٰٚ ا٣جعر ا٣ذَّةرٱؼٰ ثة٧٣٪٭ش ا٧٤ٕ٣ٰ ٰٚ مٰء.

*   *   * 

ػةع كث٪ػٮ  ٞي كٔؽـي دك٧ٲح ا٣ٞجةا٢ ا٣ٲ٭ٮدٱح ا٣سٺث ٰٚ ا٣ٮزٲٞح، ك٬ػ٥ ث٪ػٮ ٝىٲٍ٪

ٲؿ كث٪ٮ ٝيؿٱْح، د٣ٲ٢ه زة٣ر ٤ٔٯ وعح ٩ْؿد٫ ا٣ضؽٱؽة  ، ٚٲٞػٮؿص غ82 صا٣٪ٌَّ

ٮدٱػح ك٥ْٕ٦ ا٧٣ؤرِّػٲ٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٥٣ ٱذ٪جَّ٭ٮا إ٣ٯ ٔؽـ ذ٠ؿ ٬ؾق ا٣ٞجةاػ٢ ا٣ٲ٭»

ح ا٣سٺث ٰٚ ا٣ىعٲٛح ٍ ٣٭ؾا ا٧٣ٮًٮع ٬ٮ أف ا٣ٮزٲٞح .. كا٣ذٛكٲؿ ا٣جكٲا٧٣٭٧َّ

 .غ83 ص«. كٕٝخ ثٕؽ صٺء ث٪ٰ ٝؿٱْح

ق ا٣ٮٝةآ، ٚإفَّ ٥ْٕ٦ ا٧٣ؤرِّػٲ٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٥٣  كأٝٮؿص ك٬ٮ دٛكٲؿه ٹ دؤٱِّؽي

ُّٜ اٹ٩ذجةق، ك٥٬ ا٣ٕؿب ٣كة٩ةن، كٱٛٞ٭ٮف أقؿارق.  ٱذ٪ج٫َّ ٣ؾ٣ٟ، ٵ٫٩ أ٦ؿه ٹ ٱكذع

٠ذةثػةن ثػٲ٨ ا٧٣٭ػةصؿٱ٨  ملسو هيلع هللا ىلص ك٠ذػت رقػٮؿ اهلل»ٚٞؽ كرد ٰٚ ًدٱجةصػح ا٣ٮزٲٞػحص 

«٥٬ ٤ٔٯ دٱ٪٭٥ كأ٦ٮا٣٭٥كاٵ٩ىةر كادع ٚٲ٫ ٱ٭ٮد كٔة٬ؽ٥٬، كأٝؿَّ 
(26)

. 

كٱ٭ٮد ٰٚ ٣٘ح ا٣ٕؿب ص٧ٓ ٱ٭ٮدم، كا٣ٕؿبي ظٲ٨ د٤ُٜ ٬ؾا ا٤٣ِٛ دٕ٪ٰ 

٢٠َّ ا٣ٲ٭ٮد دكف اقذس٪ةء
(27)

. 

كػنٲح أٹ ٱٛ٭٥ اٵٔةص٥ي ذ٣ٟ أكًطى ثٕيي ا٧٣ؤرِّػٲ٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٦سػ٢ 

جٲؽ ا٣ٞ ٔي َُّجؿم ا٧٣ؿاد، ٚؾ٠ؿكا أفَّ رقػٮؿ اهلل أثٰ  ـ كا٣جٺذيًرم كا٣ ةق٥ ث٨ قٺَّ

«كادع ٱ٭ٮدى٬ة»ظٲ٨ ٝؽـ ا٧٣ؽٱ٪ح  ملسو هيلع هللا ىلص
(28)

. ك٦ٕؿكؼه ٰٚ ا٣ٕؿثٲح أفَّ ا٣ض٧ػٓ إذا 

                                                 

 .2/147قٲؿة اث٨ ٬نةـص  (26)

 (.)٬ٮد«ص ٣كةف ا٣ٕؿب»ٱ٪ْؿ  (27)

، كدػةرٱغ 1/286، كأ٩كػةب اٵمػؿاؼ ٤٣ػجٺذرمص 1/337اٵ٦ٮاؿ ٤٣ٞةق٥ ث٨ قػٺـص  (28)

 .2/479ا٣ُجؿمص 
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ٲؽ ا٧ٕ٣ٮـ أًٲٙ ٱٛي
(29)

؛ أم ٱ٭ٮد ا٧٣ؽٱ٪ح ٤٠٭٥ دكف اقذس٪ةء، كٚػٰ ٦ٞػؽ٦ِّذ٭٥ 

ةع، كث٪ػٮ َّٟ ٱ٭ٮد ا٣ٞجةا٢ ا٣سٺثص ث٪ٮ ٝىٲٍ٪ٞي ػٲؿ كث٪ػٮ ٝيؿٱْػح. ك٠ػةف  كٹ م ا٣٪ٌَّ

٢١٣ِّ ٝجٲ٤ح ٨٦ ٬ؾق ا٣ٞجةا٢ ٦كة٠٪٭ة ٰٚ ا٧٣ؽٱ٪ح ٹ ٱنةر٠٭ة ٚٲ٭ة ٗٲؿ٬ػة، ك٬ػؾق 

إ٣ٲ٭ػة،  ملسو هيلع هللا ىلصا٣ٞجةا٢ ا٣سٺث ٬ػٰ وػةظجحي ا٣٪ٛػٮذ ثة٧٣ؽٱ٪ػح ٔنػٲحى ٬ضػؿًة ا٣٪جػٰ 

 ك٣ؾ٣ٟ ٬ٰ ا٧٣ٕ٪ٲَّح أكٹن كأػٲؿان ثة٣ٮزٲٞح.

ـٍرج ٚػٰ كز٧ح ٦ض٧ٮٔةته و٘ٲؿة ٨٦ ٱ٭ٮد ٠ة٩ػخ دكػة٨٠ اٵى  ػ ٍكس كا٣ؼى

ػ٤خ أقػ٧ةؤ٬ة ٚػٰ  أظٲةا٭٥، كٹ ٝٮة ٔكػ١ؿٱح ٣٭ػ٥، ٬ػؾق ا٧٣ض٧ٮٔػةت ٚيىِّ

ة ٱذؿدَّػتي ٤ٔػٯ ٬ػؾق  ا٣ٮزٲٞح ثعكت ا٩ذكةث٭٥ إ٣ٯ ثُٮف اٵكس كا٣ؼـرج، ٧ً٣ى

ػ٘ٲؿة ٹ ٱٕ٪ػٰ  ا٧٣نةر٠ح ٨٦ ظٞٮؽ ككاصجةت. كًذ٠ٍؿي ٬ػؾق ا٧٣ض٧ٮٔػةت ا٣ىَّ

٩ة ا٧٣ؤ ِّ إٗٛةؿ د٤ٟ ا٣ٞجةا٢ ا٣سٺث، ٧٠ة ٱؿٱؽي  ٙ أف ٩ٛ٭٥ ٨٦ ٩ْؿد٫ ا٣ضؽٱؽة.٣

*   *   * 

َّذ٫ ا٣ذٰ قةٝ٭ةص  ٦ةن آ٦٪ةن، كأذجػةري إ٤ٝػٲ٥و ٦ػ٨ »كراثٓ أد٣ ؿى ٬ٮ إٔٺفي ٱسؿب ظى

ٔيٍؿؼ ٦ى  ٦ةن ٱٛذؿض إ٦َّة كصٮد د٤ٞٲؽ ٝٮم، ك ؿى ٍّٰ ؿٍ اٵٝة٣ٲ٥ ظى ؿاد، ٧٠ػة ٠ػةف  ٔ َِّ ثة

ٝؽاقػح ا٣عةؿ ثة٣٪كجح ١٧٣ح، أك كصٮد ٝٮة ٔك١ؿٱح ٝةدرة ٤ٔٯ ٚؿض كظ٧ةٱح 

 ملسو هيلع هللا ىلصا٣عؿـ ٨٦ ا٣ذَّ٭ؽٱؽ ا٣ؼةرصٰ كاٹًػُؿاثةت ا٣ؽاػ٤ٲػح، ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ا٣٪جػٰ 

عةثح ٰٚ ا٣كػ٪ٮات اٵك٣ػٯ ٤٣٭ضػؿة، كٹ قػٲ٧َّة ظذػٯ ٗػـكة اٵظػـاب  كا٣ىَّ

ٱٕٲنٮف ٰٚ أ٨٦، ٧٠ة ٥٣ ٱ١ٮ٩ػٮا ثة٣ذأ٠ٲػؽ كازٞػٲ٨ ٦ػ٨ ٝػؽرد٭٥ ٤ٔػٯ ظ٧ةٱػح 

ـو صػةء ا٧٣ؽٱ٪ح ث٪ضةح.. ٣ؾ٣ٟ ٨٧ٚ ا٧٣ٞجٮؿ أف ٩كذ٪ذش أفَّ إٔٺف ٱ ػؿى سػؿب ٠عى

ثٕؽ ظةدزح ث٪ٰ ٝيؿٱْح، ا٣ذٰ ٥٣ د١ػ٨ ٚػٰ كاٝػٓ اٵ٦ػؿ قػٮل اقػذ٧ؿار ٣٘ػـكة 

ؿىـ كٚٞةن ٤٣عؽٱر صةء ثٕؽ ٔٮدة رقٮ ؿ اهلل ٨٦ اٵظـاب ..كإف إ٩نةء ٬ؾا ا٣عى

 .غ88، 87، 86 ص«. ـ7/٬628ػٲجؿ ق٪ح 
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٤ٍُػ٫ ثػٲ٨ ٦ٕ٪ٲػٲ٨ ٣ذعػؿٱ٥  ِّٙ ٚػٰ د٣ٲ٤ػ٫ ٬ػؾا ٦ػ٨ ًٝجىػ٢ً ػى ٰى ا٧٣ؤ٣ دً
ي كٝؽ أ

ؿد٫ ا٣ٮزٲٞح ٩ٛكػ٭ةص ا ـ اٳ٨٦ ا٧٣ؿاد ثة٣ٮزٲٞح، ٚٞؽ ٚكَّ ؿى ٧٣ؽٱ٪ح، اٵكؿص ك٬ٮ ا٣عى

ؽىثو أك امذضةر ٱيؼةؼ ٚكةديق، ٚػإفَّ » عٲٛح ٨٦ ظى كإ٫َّ٩ ٦ة ٠ةف ثٲ٨ أ٢٬ ٬ؾق ا٣ىَّ

،  .ملسو هيلع هللا ىلص٦ؿدَّق إ٣ٯ اهلل ٔـ كص٢، كإ٣ٯ ٦ع٧ػؽ رقػٮؿ اهلل  ك إ٩َّػ٫ ٦ػ٨ ػػؿج آ٦ػ٨ه

٤ى٥ ّى ز٥ًى  ك٨٦ ٕٝؽ آ٨٦ه ثة٧٣ؽٱ٪ح إٹ ٨٦ 
ى «أك أ

(33)
. 

ك٦ٕ٪ٯ ٬ؾا أفَّ أ٢٬ ا٧٣ؽٱ٪ح، ٤ٔٯ اػذٺؼ أٔؿاٝ٭٥ كا٩ذ٧ةءاد٭٥ ا٣ؽٱ٪ٲػح، 

ٓي ثٲ٨ أٚؿاد٥٬ أك ٝجةا٤٭٥ ٨٦  آ٦٪ٮف ٤ٔٯ أ٦ٮا٣٭٥ كد٦ةا٭٥ كأٔؿاً٭٥. ك٦ة ٱٞ

ٍٜٚ ٦ة صةء ثة٣ٮزٲٞح، ثٕٲػؽان ٔػ٨ د٤ػٟ اٵٔػؿاؼ ا٣ٛةقػؽة ا٣ذػٰ  ٢ُّ كى ٩ـأةتو ٱيعى

٨٦ي ٬ٮ ا٣ؾم ٠ة٩ػخ ا٧٣ؽٱ٪ػح ث٧كػٲف ا٣عةصػح ٠ة٩خ قةاؽةن ٨٦ ٝج٢. ك٬ؾا اٵ

ي٫ ملسو هيلع هللا ىلصإ٣ٲ٫، ٹٚذٞةد٬ة ٣ػ٫، ٝجػ٢ ٬ضؿدػ٫  ػ٪ٲ٨ ٦ؽٱػؽة، كاقػذذجةث ، ٔٞػٮدان ٦ػ٨ ا٣كِّ

 إظؽل ٗةٱةت ٬ؾق ا٣ٮزٲٞح ا٣ْٕٲ٧ح.

٦ػ٨ ػٲجػؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصأ٦ة ا٣ذعؿٱ٥ ا٣سة٩ٰ، كا٣ػؾم كٝػٓ ثٕػؽ ٔػٮدة رقػٮؿ اهلل 

ٲؽ ٚػٰ ا٧٣ؽٱ٪ػح، كٝى  ، ٚ٭ٮ دعؿٱ٥ي ا٣ىَّ ِّٙ ٍُػٓ أمػضةر٬ة؛ ركل كأمةر إ٣ٲ٫ ا٧٣ؤ٣

إ٣ػٯ ػٲجػؿ أػؽي٦ػ٫،  ملسو هيلع هللا ىلصػؿصخي ٦ػٓ رقػٮؿ اهلل »ذ٣ٟ أ٩ف ث٨ ٦ة٣ٟ، ٚٞةؿص 

ة ٝؽـ ا٣٪جٰ  ، ٝةؿص ٬ؾا صج٢ه ٱعجُّ٪ة ك٩عج٫ُّ. ز٥ أمةر  ملسو هيلع هللا ىلص٧٤َّٚ يظؽه راصٕةن، كثؽا ٫٣ أ

ىذىٲٍ٭ػة ـ ٦ػة ثػٲ٨ ٹث ثٲؽق إ٣ٯ ا٧٣ؽٱ٪ح، ٝةؿص ا٤٣٭٥َّ إ٩ٰ أظؿِّ
(31)

٠ذعػؿٱ٥ إثػؿا٬ٲ٥  

ح، ا٤٣٭٥َّ ثةر ٩ة١٦َّ «ٍؾ ٣٪ة ٰٚ وةٔ٪ة ك٦يػؽِّ
(32)

. كصػةء دٛكػٲؿي ذ٣ػٟ ٦ػ٨ ظػؽٱر 

                                                 

 .153-2/149قٲؿة اث٨ ٬نةـص  (33)

ة. كا٧٣ؽٱ٪ػ (31) ثحص ك٬ٰ ا٣عؿَّ دٲ٨ ْٔٲ٧ذػٲ٨. ٱ٪ْػؿ ٹثذٲ٭ة ٦س٪ٯ، ٦ٛؿدق ا٣ٺَّ ح دٞػٓ ٦ػة ثػٲ٨ ظػؿَّ

 (.٣ٮبص )«٣كةف ا٣ٕؿب»
 (.462()1365(، ك٦كػ٥٤ ٚػٰ وػعٲع٫ ثػؿ٥ٝ )2889أػؿص٫ ا٣جؼةرم ٰٚ وعٲع٫ ثؿ٥ٝ ) (32)

٨ٔ صج٢ أظؽص ٬ؾا صج٢ ٱعج٪ة ك٩عج٫. ٝة٫٣ ٠ؾ٣ٟ ٰٚ رصٮ٫ٔ ٨٦ ٗػـكة دجػٮؾ  ملسو هيلع هللا ىلصكٝٮ٫٣ 

 (.4422(، )1481ثؿ٥ٝ )ٰٚ ا٣ك٪ح ا٣ذةقٕح ٨٦ ا٣٭ضؿة، أػؿصػ٫ ا٣جؼػةرم ٰٚ وعٲعػ٫ 
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إثؿا٬ٲ٥ ظؿَّـ ١٦ح، كإ٩ٰ ظؿ٦ٍَّػخي »ص ملسو هيلع هللا ىلصصةثؿ ث٨ ٔجؽ اهلل، ٝةؿص ٝةؿ رقٮؿ اهلل 

ػػٲٍؽي٬ة ٌػػة٬ي٭ة، كٹ ٱيىػػةد وى ًٔ ُػػٓ  ىذىٲٍ٭ػػة، ٹ ٱٞي «ا٧٣ؽٱ٪ػػح ٦ػػة ثػػٲ٨ ٹث
(33)

. ك٦ػػ٨ 

ـي ٦ػة ثػٲ٨ إ٩ػٰ أظػؿِّ »ص ملسو هيلع هللا ىلصظؽٱر قٕؽ ث٨ أثٰ كٝةص، ٝةؿص ٝػةؿ رقػٮؿ اهلل 

ٲٍؽي٬ة ذ٢ وى ٌة٬ي٭ة، أك ٱٞي ًٔ  ُٓ «ٹثذٰ ا٧٣ؽٱ٪ح أف ٱٞي
(34)

. 

َُّعػةكم ٔػ٨ ثٕػي ا٧٤ٕ٣ػةء قػجت ٩٭ٲػ٫  ٔػ٨ وػٲؽ  ملسو هيلع هللا ىلصكذ٠ؿ اٷ٦ةـ ا٣

ٵفَّ ذ٣ٟ زٱ٪ح ا٧٣ؽٱ٪ػح، ٚػأراد أف ٱذػؿؾ ٣٭ػ٥ »ا٧٣ؽٱ٪ح كُٝٓ أمضةر٬ة، ٚٞةؿص 

١ٍ٪ة٬ة «ٚٲ٭ة زٱ٪ذى٭ة ٣ٲأ٣ٛٮ٬ة، كٱُٲت ٣٭٥ ثؾ٣ٟ قي
(35)

. 

ٙي ٨٦ اٚذؿاًةتو ٣ٲف ٫٣ ٤ٔٲ٭ػة د٣ٲػ٢؟ كأٱػ٨  ٚأٱ٨ ٬ؾا ٧٦ة ِّ ذ٬ت إ٣ٲ٫ ا٧٣ؤ٣

ٍّٜ أك زىٱٍٙ؟  ص ٔىؽى٩ة ث٫ ٨٦ دعٞٲٜ ا٣ؿِّكاٱةت ٣ذ٧ٲٲـ ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ ظ  غ.٦43ة ك

*   *   * 

٢ إ٣ٲ٫ ٤٣ذؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ وػعح ٩ْؿدػ٫ ا٣ضؽٱػؽة، ٬ػٮ اقػذ٘ؿاث٫  كآػؿ ٦ة دٮقَّ

ٓه  ٦ٮادَّ ٰٰٚ ز٧ة٩« اٷز٥»اقذؼؽاـ ٧٤٠ح  ٦٪٭ػة دذ٤َّٕػٜ ثػة٣ٲ٭ٮد،  ٨٦ ا٣ٮزٲٞح، قج

يدػ٤ػٍخ ثٕػؽ صػٺء ث٪ػٰ »كٱكذ٪ذش ٨٦ ذ٣ٟ  أفَّ ا٣ٕجػةرات ا٧٣ذ٤ٕٞػح ثػة٣ٲ٭ٮد أ

ٲؿ كثٕي ث٪ٰ ٝيؿٱْح صـاءن ٤ٔٯ إز٧٭٥. ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ رقػٮؿ اهلل  ٣ػؽل  ملسو هيلع هللا ىلصا٣٪ٌَّ

ٓي إز٧ةن ٨٦ ا٣ٲ٭ٮد،  أ٩ػ٫ ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٱ٪ذْػؿ ٠ػؾ٣ٟ ٦ػ٨  ٦ٓكوٮ٫٣ إ٣ٯ ٱسؿب ٱذٮَّٝ

كا٣ٲ٭ػٮد ٠ػؾ٣ٟ ٣ػ٥ ٱىػؽر ٦ػ٪٭٥ ٚػٰ ا٣كػ٪ح  صة٩ج٭٥ دأٱٲؽان كٔٮ٩ةن ػة٣ىػٲ٨.

اٵك٣ٯ ٨٦ ا٣٭ضؿة، ك٬ٰ ا٣ك٪ح ا٣ذٰ دٕذجؿ ٔةدة قػ٪ح دٮٝٲػٓ ا٣ىػعٲٛح، مػٰءه 

 .غ89-88 ص«. ٱسٲؿ ٣ؽل ا٧٣ك٥٤ ػٮٚةن ٨٦ ٩ٛةٝ٭٥ أك ػؽٱٕذ٭٥

                                                 

 .(458()1362ك٥٤ ٰٚ وعٲع٫ ثؿ٥ٝ )أػؿص٫ ٦ (33)

 .(459()1363ك٥٤ ٰٚ وعٲع٫ ثؿ٥ٝ )أػؿص٫ ٦ (34)

ًٌٕةقص ٢٠ُّ مضؿ ٫٣ مٮؾ، كٝٲ٢ص أ٥ْٔ ا٣نضؿ. كاظؽ٬ة ٌٔػة٬ح، ٱ٪ْػؿ  ٣كػةف »كا٣

 (.٫ٌٔص )«ا٣ٕؿب

 .4/194مؿح ٦ٕة٩ٰ اٳزةرص  (35)
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ُّؿو كإ٦ٕةف ٱؿل أف ٧٤٠ح  ك٬ػٰ ث٧ٕ٪ػٯ ا٣ػؾ٩ت، «، اٷز٥»كا٣ٞةرئ ٤٣ٮزٲٞح ثذؽث

ك٢٧ٔ ٦ة ٹ ٱع٢ُّ 
(36)

٦ٍخ ٤٣ذأ٠ٲؽ ٤ٔٯ أف ٦كػؤك٣ٲح ٦ػ٨ ٱؼػؿؽ ث٪ٮد٬ػة ، اقذيؼؽ

٬ٰ ٦كؤك٣ٲحه ٚؿدٱح، كا٧٣ؾ٩ت كظؽىق ٱذع٢َّ٧ي صؿٱػؿة ذ٩جػ٫، ٹ ٱنػةر٫٠ ٗٲػؿق ٦ػ٨ 

كا٧٣ك٧٤ٮف كا٣ٲ٭ٮد ٰٚ ذ٣ٟ قٮاء. كٝؽ ٩ػهَّ  -٧٠ة ٠ةف قةاؽان ٨٦ ٝج٢  -ٝجٲ٤ذ٫ 

 كإفَّ ا٣جًػؿَّ دكف اٷزػ٥، ٹ ٱ١كػت»٤ٔٯ ذ٣ػٟ ثأكًػط ٔجػةرة ٚػٰ آػػؿ ا٣ٮزٲٞػحص 

٠ةقته إٹ ٤ٔٯ ٩ٛك٫.. كإ٫٩ ٹ ٱعٮؿي ٬ؾا ا١٣ذػةب دكف ّػة٥٣ أك آزػ٥، كإ٩َّػ٫ ٦ػ٨ 

ز٥ًى 
ى ٤ى٥ى أك أ ّى ، ك٨٦ ٕٝؽ آ٨٦ه ثة٧٣ؽٱ٪ح إٹ ٨٦  «ػؿج آ٨٦ه

(37)
. 

٬ؾا ٬ٮ اٹظذ١ةـي إ٣ٯ ا٣ٞة٩ٮف ثأركع دض٤ِّٲةد٫، ثٕٲؽان ٨ٔ ٩ٲَّةت ا٣ٲ٭ٮد ك٦ػة 

 ِّ ٭٥ ٨٦ ذ٣ٟ ٦ة ٱؿٱؽ ا٧٣ؤ٣ ٭٧٪ة إٱةق؟ٙ ٝؽ ٱٞٓ ٦٪٭٥، ٚ٭٢ ٱٛي  أف ٱٛي

*   *   * 

٧ٍ٤ٲح ٠ىذىتى أقذةذق ثؿ٩ةرد ٣ػٮٱف  ًٕ ا٬ح كا٧٣ٮًٮٔٲح ا٣ كٷٱ٭ةـ ا٣ٞةرئ ثة٣٪َـّ

ا٧٣ؤرِّخ ثةظره ٹ ٱكٕٯ ٷزجةت ٩ْؿٱح أك ٹػذٲةر ٦ةدَّة »ٰٚ دىؽٱؿق ١٤٣ذةبص 

ٮا٬ؽ ا٣ذٰ دٕؿض ٫٣ إ٣ػٯ ظٲػر  ٢ِّي ث٭ة ٤ٔٯ ٩ُٞح ٦ٕٲ٪ح، إ٧٩ة ٱكٲؿ كراء ا٣نَّ ٱؽ٣

َـ٢٣ّ أف ٱكذك٥٤ ا٧٣ؤرِّخ ٧٣نةٔؿ ا٣ػٮٹء أك ا٣ذعة٦ػ٢ ا٣ذػٰ  دٞٮديق .. ٚإفَّ ٨٦ ا٣

ف ث  .غ15 ص«. ٭ة ٚ٭٫٧ ٤٣ذةرٱغ كٔؿ٫ً ٫٣ٝؽ ٱذ٤ٮَّ

ٍّٜ ٰٚ ٦ػ٪٭ش ا٣جعػر ا٣ذَّػةرٱؼٰ، ك١٣ػ٨َّ اٹ٣ذػـاـ ث٭ػة ٤ُ٦ػته  ك٬ٰ ٧٤٠حي ظ

ٔكٲؿ ٔ٪ؽ ٨٦ ٱكذك٥٤ ٧٣نةٔؿ ا٣ػٮٹء أك ا٣ذعة٦ػ٢ ٦ػ٨ ا٧٣ػؤرِّػٲ٨، كٱ٤ػٮِّف ث٭ػة 

٤٣ذةرٱغ كٔؿ٫ً ٫٣. ك٦٪٭٥ أقذةذق ثؿ٩ةرد ٣ٮٱف ٩ٛك٫، ٚٞؽ أذػؿؼ د٧٤ٲػؾق ٚ٭٫٧ 

ٝؿأ ٦ؼُٮط ا١٣ذةب ٧٤٠ح ٧٤٠ح، كٝؽَّـ ٣ٰ ٦ٞذؿظةتو ٤٧ٔٲػح »ثؿ٠ةت أظ٧ؽ ثأ٫َّ٩ص 

 غ.12 ص«. ٝٲ٧ِّح دأزَّؿ ث٭ة ٢٠ ٚى٢ ٨٦ ٚىٮؿ ٬ؾا ا١٣ذةب دٞؿٱجةن 

                                                 

 (.٣كةف ا٣ٕؿبص )أز٥ (36)

 .2/153نةـص قٲؿة اث٨ ٬ (37)
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ِّػ ٫٤ ا٧٣ؤ٣ ٍٕ ػك٦ة ٕٝؽ ٨ٔ ًٚ ٮا٬ؽ ا٣ذػٰ ٙ، قػأٝٮـي ثػ٫، كقأقػٕٯ كراء ا٣نَّ

ة كٝٓ ٕٚٺن ثٕؽ ٗـكة اٵظـاب، ك٬ٮ  دًٕؿضي ٣ٰ إ٣ٯ ظٲر دٞٮدي٩ٰ، ٵٝٙ ٧َّٔ

 ِّ  ٙ ١٣ذةثح ا٣ٮزٲٞحصا٣ذَّةرٱغ ا٣ؾم ذ٠ؿق ا٧٣ؤ٣

د أفَّ « وعٲع٫»ٱؿكم اٷ٦ةـي ا٣جؼةرم ٰٚ  ػؿى ٨٦ ظػؽٱر قػ٤ٲ٧ةف ثػ٨ وي

اٳف ٩٘ـك٥٬ كٹ ٱ٘ـك٩٪ة، ٩ع٨ »ٝةؿ ٧٣ة أص٤ٰ اٵظـابي ٔ٪٫ص  ملسو هيلع هللا ىلصرقٮؿ اهلل 

«كٲؿي إ٣ٲ٭٩٥
(38)

. 

ك٬ؾا ٦ة كٝٓ، ٚجٕؽ ٗـكة اٵظـاب زاؿ ا٣ؼُؿ ٨ٔ ا٧٣ؽٱ٪ح، ك٥٣ دٕػٍؽ دؼنػٯ 

ػ٪ح ا٣ذة٣ٲػح ٦ٕذ٧ػؿان،  ملسو هيلع هللا ىلص٨٦ أمِّ د٭ؽٱؽ ػةرصٰ. كقةر رقٮؿ اهلل  إ٣ػٯ ١٦ػح ٚػٰ ا٣كَّ

ؽٱجٲػح إ٣ػٯ أف ٩ٌٞػذ٫ ٝػؿٱله  ٚىؽَّد٫ٍ ٝػؿٱله ٔػ٨ ا٣جٲػخ، ككٝػٓ ثٲػ٪٭٥ وػ٤ط ا٣عي

ٲؿة ا٣٪جٮٱح ٬ؾق ا٣ٮٝةآ.٠ؾ٣ٟ، ١ٚةف ذ٣ٟ قجت ٚذط ١٦ح، كٝ ٤ٍخ ٠ذتي ا٣كِّ  ؽ ٚىَّ

ص ٔػ٨ أثػٰ «وػعٲعٲ٭٧ة»كٱؿكم اٷ٦ة٦ةف ا٣جؼةرم ك٦ك٥٤ ٠ػؾ٣ٟ ٚػٰ 

، ٚٞػةؿص ا٤ُ٩ٞػٮا ملسو هيلع هللا ىلصثٲ٪٧ة ٩ع٨ ٰٚ ا٧٣كضؽ ػؿج إ٣ٲ٪ػة رقػٮؿ اهلل »٬ؿٱؿة، ٝةؿص 

، ملسو هيلع هللا ىلصإ٣ٯ ٱ٭ٮد. ٚؼؿص٪ػة ٦ٕػ٫ ظذػٯ صب٪ػة ثٲػخ ا٧ً٣ػٍؽراس، ٚٞػةـ رقػٮؿ اهلل 

ٍ٘خى ٱة أثة ا٣ٞةق٥. ٚٞةؿ ٚ٪ةدا٥٬ص ٱة ٦ٕنؿى ٱ٭ٮد ىٍق٧٤ًيٮا دىٍك٤ى٧يٮا. ٚٞة٣ٮاص ٝؽ ث٤َّ ، أ

 ص ذاؾ أرٱؽ، أق٧٤ٮا دك٧٤ٮا. ٚٞة٣ٮاص ٝؽ ث٤٘خ ٱػة أثػة ا٣ٞةقػ٥.ملسو هيلع هللا ىلص٣٭٥ رقٮؿي اهلل 

ٝةؿص ذاؾ أرٱؽ. ز٥ ٝة٣٭ة ا٣سَّة٣سح، ٚٞةؿص ا٧٤ٔٮا أ٧٩ة اٵرضي هلل كرقػٮ٫٣، كإ٩ػٰ 

يٍص٤ًٲى١ي٥ ٨٦ ٬ؾق اٵرض، ٨٧ٚ  ػ٫، كإٹ أرٱؽي أٍف أ ٍٕ ؽى ٦ػ٪٥١ ث٧ة٣ػ٫ مػٲبةن ٚى٤ٍٲىجً كصى

«ٚة٧٤ٔٮا أفَّ اٵرض هلل كرقٮ٫٣
(39)

. 

ٲؽ ٚذع٭ػة ٕي ك٬ؾا ا٣عؽٱري ثٕؽ ٚذط ػٲجؿ، ٵفَّ إقٺـ أثة ٬ؿٱؿة ٠ةف ث
(43)

 ،

                                                 

 (.4113وعٲط ا٣جؼةرم ) (38)

 .(61()1765)، كوعٲط ٦ك٥٤ (7348)، (6944)وعٲط ا٣جؼةرم  (39)

أدٲػخ »ثإقػ٪ةدق إ٣ػٯ أثػٰ ٬ؿٱػؿة أ٩ػ٫ ٝػةؿص  (2827« )وعٲع٫»ٚٞؽ أػؿج ا٣جؼةرم ٰٚ  (43)

 .«، ك٬ٮ ثؼٲجؿ ثٕؽ٦ة اٚذذعٮ٬ةملسو هيلع هللا ىلصرقٮؿ اهلل 
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ك٬ػٮ ا٣جٲػخ ا٣ػؾم  -إ٣ٯ ثٲخ ٦ًٍؽراقػ٭٥  ملسو هيلع هللا ىلصكا٣ٲ٭ٮد ا٣ؾٱ٨ ذ٬ت رقٮؿ اهلل 

ٱؽرقٮف ٚٲ٫
(41)

ػةع كث٪ػٰ ٥٬ ثٞةٱػة ا٣ٲ٭ػٮد ثة٧٣ؽٱ٪ػح ثٕػؽ إ -  ٞي صػٺء ث٪ػٰ ٝىٲٍ٪

ٲؿ، كا٣ٛؿاغ ٨٦ أ٦ؿ ٱ٭ٮد ث٪ٰ ٝؿٱْح ا٣٪ٌَّ
(42)

. 

ِّػػ ػعٲعةف، كا٣ػػؾم ٱكػ٥ِّ٤ي ا٧٣ؤ٣ ػػةف ا٣ىَّ ٙ ٠ػؾ٣ٟ ثىػػعذ٭٧ة ٬ػؾاف ا٣٪َّىَّ

، ٱؽٹف ٤ٔػٯ أ٦ػؿٱ٨، اٵكؿص زكاؿ ا٣ؼُػؿ ٔػ٨ ا٧٣ؽٱ٪ػح ثٕػؽ غ42، 41 ص

ا٧٣ؽٱ٪ػح إصٺء ثٞةٱة ا٣ٲ٭ٮد ٦ػ٨  ملسو هيلع هللا ىلصٗـكة اٵظـاب. كا٣سة٩ٰص إرادة رقٮؿ اهلل 

 ثٕؽ ٚذط ػٲجؿ.

ٚإذا ق٧ٍَّ٤٪ة صؽٹن ثىعح ٦ة ذ٬ت إ٣ٲ٫، ك٬ٮ أف ا٣ٮزٲٞح ٠يذجخ ثٕؽ إصٺء ث٪ػٰ 

ـو ٚٞػؽكا ٝػٮَّد٭٥ ا٣ٕكػ١ؿٱح  ٝيؿٱْح، ٚأمُّ ٚةاؽة دؿدضٯ ظٲ٪بػؾو ٦ػ٨ ٠ذةثذ٭ػة ٦ػٓ ٝػٮ

ٲةقٲح، ك٥٣ ٱٕؽ ٱيؼنٯ ٦٪٭٥ ٗؽره أك د٪ذْؿ ٦٪٭٥ ٦ٕٮ٩ػح؟ ك٬ػ٢ ٱكػذٞٲ٥ي ٚػٰ  كا٣كِّ

ٲةقػ ا٣ٞجةاػ٢ ا٣ٲ٭ٮدٱػح ا٣ػسٺث ذات ا٣جػأسص ث٪ػٰ  ملسو هيلع هللا ىلصح أف ٱذػؿؾ ا٣٪جػٰ ٦٪ُٜ ا٣كِّ

ٲؿ كث٪ٰ ٝيؿٱْح دكف وعٲٛحو دعؽِّد ٔٺٝػةد٭٥  ةع كث٪ٰ ا٣٪ٌَّ ة٧٣كػ٧٤ٲ٨ قػ٪ٲ٨ ثٝىٲٍ٪ٞي

ٍّٰ ٤ٔٲ٭ػة، ظذػٯ إذا  َٮٱ٤ح، ٔةمًخ ا٧٣ؽٱ٪ح ػٺ٣٭ة ٚػٰ ػػٮؼو ٦ػ٨ ػُػؿ ػػةرص

ٗـكة اٵظػـاب د١٧٪ٍخ ٬ٲجح ا٧٣ك٧٤ٲ٨ كٝٮٱخ، كزاؿ ا٣ؼُؿ ثٕؽ ا٩ذىةر٥٬ ٰٚ 

كصٺء ث٪ٰ ٝؿٱْح، ٱ١ذػتي وػعٲٛحن ٦ػٓ ٦ػة ثٞػٰ ٦ػ٨ ٱ٭ػٮد ا٧٣ؽٱ٪ػح، ك٬ػٮ ٱؿٱػؽي 

 إصٺء٥٬ ٔ٪٭ة، ٱ٪هُّ ٚٲ٧ة ٱ٪ه ٚٲ٭ة ٤ٔٯ ٩يٍىؿد٭٥ ٫٣ إذا دى٬ى٥ى ٱسؿبى ٔؽكٌّ؟

ِّٙ ٨٦ أد٣حو ٣ٲٞ٪ٕ٪ة ث٪ْؿد٫ ا٣ضؽٱػؽة، ٚإ٩َّػ٫ ٣ػ٥ ٱكػذُٓ  ٦ٓك ٦ة ظنؽ ا٧٣ؤ٣

ةؽ ٦ٓ ٚةع ٨ٔ صؽكل ٬ؾا اٹدِّٛ ا٣ٲ٭ٮد ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٣ذٮٝٲػخ ا٣ػؾم اػذػةرق،  ا٣ؽِّ

كٱجؽك أف ٠يذَّةب ا٧٣٘ةزم ٚٞؽكا اٹ٬ذ٧ةـ ثٲ٭ٮد ٱسؿب ثٕؽ ٬ـٱ٧ػح ث٪ػٰ »ٚٞةؿص 

ٝؿٱْح كٗٲؿ٥٬ ٨٦ ا٣ٲ٭ػٮد.. كٵفَّ قػ١ةف ا٧٣ؽٱ٪ػح ٦ػ٨ ا٣ٲ٭ػٮد ػػٺؿ ا٣ٛذػؿة 

                                                 

 .(درس)٣كةف ا٣ٕؿبص  (41)

 .6/271ٚذط ا٣جةرمص  (42)
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٣ػ٥ ٱنػذؿ٠ٮا ٚػٰ أم ظػؿب، ك٣ػ٥ ٱسٲػؿكا أم  ملسو هيلع هللا ىلصا٧٣ذأػؿة ٨٦ ظٲةة ا٣ؿقٮؿ 

َّٙ ٠يذَّةب  ٘ىت ٠ ٣ػ٥ ٱٕػل  ملسو هيلع هللا ىلصا٧٣٘ةزم ٔػ٨ اٹ٬ذ٧ػةـ ثػأ٦ؿ٥٬. كا٣ؿقػٮؿ مى

اػذٛػًخ ا٣ىػعٲٛح، كاٵ٦َّػح ا٣ذػٰ  ملسو هيلع هللا ىلصَٮٱٺن ثٕؽ ٚذط ١٦ػح، كثٮٚػةة ا٣ؿقػٮؿ 

 . غ94 ص«. د٧ؼٌخ ٔ٪٭ة، كا٣ٲ٭ٮد ا٣ؾٱ٨ ٠ة٩ٮا َؿٚةن ٚٲ٭ة ٨ٔ اٵًٮاء

ػ  ٞ أفَّ  ةكإذا ٠ةف ذ٣ٟ ٠ؾ٣ٟ ٕٚٺـى ٱ٭ػذ٥ُّ ث٭ػ٥ ٠يذَّػةب ا٧٣٘ػةزم؟ كا٣٘ؿٱػتي ظ

 ِّ ٩ٛكػ٫ ٱٕذػؿؼ ٦ػ٨ ثٕػؽي ثٌػٲةع ٩ٛػٮذ ا٣ٲ٭ػٮد كٝػٮد٭٥ ثٕػؽ ث٪ػٰ ٝؿٱْػح،  ٙا٧٣ؤ٣

 ةغ، ث٢ كٱ٪كٯ ٰٚ آػؿ ٠ذةث٫ ٦ة ٝة٣ػ٫ ٚػٰ ٩ْؿدػ٫ ا٣ضؽٱػؽة، ك٠أ٩َّػ٫ ًػ٧٪ٲ  173 ص

ٱ٤ٕػ٥  ملسو هيلع هللا ىلص٣ٞؽ ٠ةف ا٣ؿقٮؿ »ا٧٣ؽٱ٪ح، ٚٲٞٮؿص  ملسو هيلع هللا ىلصٱؤٱِّؽي أفَّ ا٣ٮزٲٞح ٠يذجخ أكَّؿ ٦ٞؽى٫ً٦ً 

ىؽٱ٫ٞ، ك١٣٪ػ٫ ٔػؿض ٤ٔػٲ٭٥ ٦ػٓ ٝج٢ كوٮ٫٣ إ٣ٯ ا٧٣ؽٱ٪ح أف ا٣ٲ٭ٮد قٲؿٌٚٮف د

عٲٛح ٤ٔٯ أقةس كظؽا٩ٲح اهلل قجعة٫٩ كدٕة٣ٯ  غ232 ص«. ذ٣ٟ مؿكط ا٣ىَّ

 ِّ ٙ ٰٚ ٩ْؿد٫ ا٣ضؽٱؽة ثػؽؿ أف ٱكػٲؿ كراء ك١٬ؾا ٱذٌط ٣٪ة أف ٬ؾا ا٧٣ؤ٣

ٮا٬ؽ ا٣ذٰ دٕؿض ٫٣ إ٣ٯ ظٲر دٞٮدق، كٝػٓ ٚػٰ ز٣ػ٢ اقذكػٺ٫٦ ٧٣نػةٔؿ  ا٣نَّ

٩ػخ ٚ٭٧ػ٫ ٣ ػا٣ٮٹء أك ا٣ذعة٦ػ٢ ا٣ذػٰ ٣ٮَّ ًى ٫ ٣ػ٫، ظذػٯ ا٩ذ٭ػٯ ثػ٫ ٤ذػةرٱغ كٔؿ

دى ا٣٪جػػٰ  ػػة ٣ػػ٥ ٱضػػؿِّ  ملسو هيلع هللا ىلصا٧٣ُػػةؼي أػٲػػؿان إ٣ػػٯ أف ٱضػػؿِّ ٗيػػٺة ٧٦َّ دق ٦٪ػػ٫ ظذػػٯ 

ٲةقح، كٔجٞؿٱح ا٣ٞٲةدة. ٍك٨ي ا٣كِّ  ا٧٣كذنؿٝٲ٨، ك٬ٮ ظي

ُّٜ ٬ؾا ا٧٣٪٭ش ٰٚ ا٣جعر أف ٱيٮوٙ ثأ٫َّ٩  ٧٩ٮذجه ظػٰ »ك٩ذكةءؿص ٢٬ ٱكذع

كوػ٫ٛ ا٣ػؽ٠ذٮر إدجػؿز ٦ػ٨ صة٦ٕػح ٧٠ػة «، ٤٣جعر ا٣ذةرٱؼٰ ٰٚ أ٤ٔٯ ٦كػذٮٱةد٫

ٱٞٮـ ث٭ة ٦ك٥٤ه، ٧٠ة ذ٠ػؿ « ٧٤٣ٮًٮع»٩ٲٮٱٮرؾ؟ ك٢٬ ٬ٮ أكؿ دراقح ٦ٮًٮٔٲح 

ا٣ؽ٠ذٮر ٩ٮر ا٣عك٨ ٨٦ صة٦ٕح د٣٭ٰ
(43)

؟ ك٢٬ ث٧س٢ ٬ؾق ا٣ُؿٱٞػح ٚػٰ ا٣جعػر 

ةد ٠ذةثح دةرٱؼ٪ة كٚ٭٧٪ة ٫٣، دعخ ثؿٱٜ ٧٤٠حو ػؽَّأح؛ ٩ْؿة صؽٱؽة؟   ٱٕي

*   *   * 

                                                 

 كرد ٝٮ٣٭٧ة ٬ؾا ٰٚ ٗٺؼ ا١٣ذةب. (43)
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اٵ٦ٮاؿ، ٵثٰ ٔجٲؽ ا٣ٞةق٥ ث٨ قٺـ، ظ٫ٞٞ ك٤ٜٔ ٤ٔٲ٫ قػٲؽ رصػت، دار  -

 ـ.1428/٬2337ا٣٭ؽم ا٣٪جٮم، ٦ىؿ، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ، 

٩كةب اٵمؿاؼ، دى٪ٲٙ أظ٧ؽ ث٨ ٱعٲٯ ا٧٣ٕؿكؼ ثػة٣جٺذرم، دعٞٲػٜ أ -

 ـ.1959ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ظ٧ٲؽ اهلل، دار ا٧٣ٕةرؼ، ٦ىؿ، 

دػأ٣ٲٙ ا٣ػؽ٠ذٮر ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ ثعر ٰٚ ٩نأة ٤ٔػ٥ ا٣ذػةرٱغ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب،  -

 ـ.1983ا٣ؽكرم، دار ا٧٣نؿؽ، ثٲؿكت، 

دةرٱغ ا٣ؿق٢ كا٤٧٣ٮؾ، ٵثٰ صٕٛػؿ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ صؿٱػؿ ا٣ُجػؿم، دعٞٲػٜ  -

 ٦ع٧ؽ أثٮ ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥، دار ا٧٣ٕةرؼ، ٦ىؿ. 

د٭ؾٱت ا٣ذ٭ؾٱت، دى٪ٲٙ أظ٧ؽ ث٨ ٤ٰٔ ثػ٨ ظضػؿ ا٣ٕكػٞٺ٩ٰ، ثةٔذ٪ػةء  -

ة٣ح، ثٲػؿكت، ا٣ُجٕػح اٵك٣ػٯ، إثؿا٬ٲ٥ ا٣ـٱجٜ كٔةدؿ ٦ؿمؽ، ٦ؤقكح ا٣ؿق

 ـ.٬1996/1416

كقػػ٪٪٫  ملسو هيلع هللا ىلصا٣ضػػة٦ٓ ا٧٣كػػ٪ؽ ا٣ىػػعٲط ا٧٣ؼذىػػؿ ٦ػػ٨ أ٦ػػٮر رقػػٮؿ اهلل  -

كأٱة٫٦، ا٧٣ٕؿكؼ ثىعٲط ا٣جؼةرم، ٣ٸ٦ػةـ ا٣عػةِٚ ا١٣جٲػؿ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ 

إق٧ةٔٲ٢ ث٨ إثؿا٬ٲ٥ ث٨ ا٧٣٘ٲؿة ا٣جؼةرم، ٦ُجٮع ٦ٓ ٚذط ا٣جػةرم؛ مػؿح 

٣ٕـٱـ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ ثةز، دػؿٝٲ٥ ا٣عةِٚ اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞٺ٩ٰ، ٔ٪ةٱح ٔجؽ ا

 ٚؤاد ٔجؽ ا٣جةٰٝ، ا١٧٣ذجح ا٣ك٤ٛٲح.

قٲؿ أٔٺـ ا٣٪جٺء، ٤٣ؾ٬جٰ، دعٞٲٜ ٦ض٧ٮٔح ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ثإمػؿاؼ ا٣نػٲغ  -

 ـ.1981مٕٲت اٵر٩ؤكط، ٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح، ثٲؿكت، 

ا٣كٲؿة ا٣٪جٮٱح، ٹث٨ ٬نةـ، دعٞٲٜ ٦ىػُٛٯ ا٣كػٞة، كإثػؿا٬ٲ٥ اٵثٲػةرم،  -
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 دار إظٲةء ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ، ثٲؿكت، ٣ج٪ةف. كٔجؽ ا٣عٛٲِ م٤جٰ،

ا٣كٲؿة ا٣٪جٮٱح ا٣ىػعٲعح، دػأ٣ٲٙ ا٣ػؽ٠ذٮر أ٠ػؿـ ًػٲةء ا٧ٕ٣ػؿم، ١٦ذجػح  -

 ـ.1415/٬1994ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ع٥١، ا٧٣ؽٱ٪ح ا٧٣٪ٮرة، ا٣ُجٕح ا٣كةدقح، 

مػػؿح ٦ٕػػة٩ٰ اٳزػػةر، دػػأ٣ٲٙ أثػػٰ صٕٛػػؿ أظ٧ػػؽ ثػػ٨ ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ قػػٺ٦ح  -

قٲؽ صةد ا٣عٜ، أٔػةدت ا٣ُعةكم، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ز٬ؿم ا٣٪ضةر ك٦ع٧ؽ 

 ـ. ٩1414/٬1994نؿق ٨ٔ ا٣ُجٕح ا٧٣ىؿٱح ٔة٥٣ ا١٣ذت، ثٲؿكت، 

وعٲط ٦ك٥٤، ٣ٸ٦ةـ ٦ك٥٤ ث٨ ا٣عضةج ا٣ٞنٲؿم، دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ ٚػؤاد ٔجػؽ  -

 ـ.1955ا٣جةٰٝ، دار إظٲةء ا١٣ذت ا٣ٕؿثٲح، ٔٲكٯ ا٣جةثٰ ا٣ع٤جٰ، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ 

 ٮر، دار وةدر، ثٲؿكت.٣كةف ا٣ٕؿب، ٣ض٧ةؿ ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ١٦ؿـ اث٨ ٦٪ْ -

ا٤١٣ٲةت )٦ٕض٥ ٰٚ ا٧٣ى٤ُعةت كا٣ٛؿكؽ ا٤٣٘ٮٱح(، دػأ٣ٲٙ أثػٰ ا٣جٞػةء  -

أٱٮب ث٨ ٦ٮقٯ ا٣عكٲ٪ٰ ا١٣ٛٮم، ٝةث٫٤ ٤ٔٯ ٩كؼح ػُٲح كأٔؽق ٤٣ُجػٓ 

ككًػػٓ ٚ٭ةرقػػ٫ ا٣ػػؽ٠ذٮر ٔػػؽ٩ةف دركٱػػل ك٦ع٧ػػؽ ا٧٣ىػػؿم، ٦ؤقكػػح 

  ـ.1419/٬1998ا٣ؿقة٣ح، ثٲؿكت، ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح، 

ا٣٪جػػٮم كا٣ؼٺٚػػح ا٣ؿامػػؽة، دػػأ٣ٲٙ  ٤٣ٕ٭ػػؽ ا٣كٲةقػػٲح ٦ض٧ٮٔػػح ا٣ٮزػػةاٜ -

 دار ا٣٪ٛػػةاف، ثٲػػؿكت، ا٣ُجٕػػح ا٣ؼة٦كػػح، ا٣ػػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػػؽ ظ٧ٲػػؽ اهلل،

 ـ.٬1985/1435

٦ك٪ؽ اٷ٦ةـ أظ٧ؽ اث٨ ظ٪ج٢، دعٞٲػٜ مػٕٲت اٵر٩ػؤكط، ك٦ع٧ػؽ ٩ٕػٲ٥  -

ا٣ٕؿٝكٮقٰ، كإثؿا٬ٲ٥ ا٣ـٱجٜ، كٔةدؿ ٦ؿمؽ، ٦ؤقكح ا٣ؿقػة٣ح، ثٲػؿكت، 

 ـ.٬2338 /1429 ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح،

ا٧٣٘ةزم، ٧٣ٮقٯ ث٨ ٔٞجػح، ص٧ػٓ كدراقػح كدؼػؿٱش ٦ع٧ػؽ ثةٝنػٲل،  -

ا١٤٧٧٣ػح ا٧٣٘ؿثٲػح، صة٦ٕػػح اثػ٨ ز٬ػؿ، ٤٠ٲػػح اٳداب كا٤ٕ٣ػٮـ اٷ٩كػػة٩ٲح، 

 .ـ1414/٬1994أ٠ةدٱؿ، 


