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 105    ز. عبسايطمحٔ عبساهلل اؾطَإ    چ..ٺ  ڤ ڤ ڤچ  زضاغ١ تفػري١ٜ يكٍٛ اهلل تعاىل: 

 چڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤچ دراسة تفسريية لقول اهلل تعاىل:

 ٤٢النساء: 

 البحح ملخص

ڤ   ڤ ڤ ڤژ  ٜع٢ٓ ٖصا ايبشـح بسضاغـ١ تفػـري١ٜ يكـٍٛ اهلل تعـاىل:     

يف  (، ٜٚٗسف إىل ؼكٝل ايكٍٛ يف َع٢ٓ ا٫غـمُما  24ايٓػا٤: ) ژڦ ڦ
يف ضأٜـ٘   -ضمح٘ اهلل-مع١، َٚٓاقؿ١ املفػط ايهبري ابٔ عاؾٛض اٯ١ٜ، ٚبٝإ سهِ ْهاح امل

 يف َمع١ ايٓػا٤.

 ٚخًكت َٓ٘ إىل عس٠ ْما٥ر أُٖٗا: 

 املع٢ٓ املطاز با٫غمُما  يف آ١ٜ غٛض٠ ايٓػا٤ ٖٛ ايمًصش بايٓهاح ايسا٥ِ ايكشٝض.  -1

 ايكشٝض ْػذ إباس١ ْهاح املمع١، ٚأْٗا سطَت إىل ّٜٛ ايكٝا١َ.  -2

َّ َطتني: ظَٔ خٝرب ٚعاّ فمض َه١.ايمشكٝل إٔ ْهاح   -3  املمع١ ُسطِّ

ع٢ً سط١َ ْهاح املمع١ ْٚػذ إباسمٗا، عسا َا  -ضنٞ اهلل عُٓٗا–إمجا  ايكشاب١   -4
 ، ٚقس ضٟٚ ضدٛع٘ عٔ إباسمٗا.-ضنٞ اهلل عٓ٘–ٚضز عٔ ابٔ عباؽ 

 ضأٟ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ يف َػأي١ ْهاح املمع١. -ضمح٘ اهلل–خايف ابٔ عاؾٛض   -5
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Abstract 

 

This research is a hermeneutic study of Allah's words 

"فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن"   "an-nisa:24 " 

 aims to achieve the meaning of "enjoy" in this Ayah, the 

statement of the rule of Mut'ah marriage (Temporary marriage) and 

arguing the great expositor Ibn Ashour with his opinion about 

women enjoyment . 

And concluded to several results, the most important: 

1- The meaning of enjoy in surat an-nisa is savoring of permanent 

right marriage. 

2- The correct is abrogation of the legalization of mut'ah marriage. 

And its forbidden to doomsday. 

3- Certainly that Mut'ah marriage was forbidden twice: in the day 

of battle of khaibar and during the year of conquest of Mecca. 

4- AlSahabah consensus about prohibition of almut'ah marriage 

and the abrogation of its legalization, except what had been 

reported in behave of Ibn Abass, and also reported his retreat of 

its legalization. 

5- Ibn Ashour disagreed with Ahlu alsunna's opinion at the issue of 

mut'ah marriage 

 

 



 107    ز. عبسايطمحٔ عبساهلل اؾطَإ    چ..ٺ  ڤ ڤ ڤچ  زضاغ١ تفػري١ٜ يكٍٛ اهلل تعاىل: 

 املقدمة:

ٚاملطغـًني، ْبٝٓـا    اؿُس هلل ضب ايعاملني، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً خـا  ا٭ْبٝـا٤  
 أَا بعس:     قُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ أمجعني.

فإٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ أغاؽ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ، فٝ٪خص َٓ٘ ايعكٝـس٠ ٚا٭سهـاّ   

ٺ ٺ ٺ ٿ ژ  ايؿطع١ٝ ايع١ًُٝ ٚا٭خ٬م ٚغريٖا َٔ قٓٛف اهلسا١ٜ ٚايٓـٛض، 

 (.9اٱغطا٤: ) ژٿ ٿ ٿ 

ز ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ايع١ًُٝ، ٚأفـطزٚا  ٚقس اعم٢ٓ ايعًُا٤ قسميّا ٚسسٜجّا باغمدطا
يٰٜات ايكطآ١ْٝ اييت تمشسخ عٔ ا٭سهـاّ ايؿـطع١ٝ ايعًُٝـ١ َ٪يفـات خاقـ١ ُتعٓـ٢       
 بمفػريٖا ٚاغمٓباط ا٭سهاّ َٓٗا إعُا٫ّ ٭َط اهلل تعاىل بمسبط نمابـ٘ ايهـطِٜ يف قٛيـ٘:   

ٚعّسٚا شيـو   ،(29م: ) ژچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ
: )إٕ َـٔ  -ضمحـ٘ اهلل -ٝا ٚاٯخط٠; قاٍ اٱَاّ ايؿافعٞ َٔ أغباب ايفٛظ بفها٥ٌ ايسْ

أزضى عًِ أسهاّ اهلل يف نماب٘ ْكاًّ ٚاغمس٫ّ٫، ٚٚفك٘ اهلل يًكٍٛ ٚايعٌُ ملا عًِ َٓـ٘:  
ّٛضت يف قًب٘ اؿه١ُ، ٚاغـمٛدب   فاظ بايفه١ًٝ يف زٜٓ٘ ٚزْٝاٙ، ٚاْمفت عٓ٘ ايطَِّٜب، ْٚ

 .(1)يف ايسٜٔ َٛنع اٱَا١َ(

٫قمسا٤ بػًفٓا ايكاحل با٫عمٓا٤ باٯٜات ايكطآ١ْٝ ايـيت تمشـسخ   ٚقس ضغبت يف ا

ڤ   ڤ ڤ ڤژ  عٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ٚٚقع اخمٝـاضٟ عًـ٢ قـٍٛ اهلل تعـاىل    

ايكٍٛ يف َعٓـ٢ ا٫غـمُما  فٝٗـا،    ، فأضزت ؼكٝل (24ايٓػا٤: ) ژڦ ڦ
ٜـ٘ يف  يف ضأ -ضمحـ٘ اهلل -بٝإ سهِ ْهاح املمع١، َٚٓاقؿ١ املفػط ايهبري ابـٔ عاؾـٛض   ٚ

 َمع١ ايٓػا٤.

 ٚقس قػُت ايبشح إىل َكس١َ ٚث٬ث١ َباسح ٚخامت١ ٚفٗاضؽ.
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 ٖصٙ املكس١َ

 املبشح ا٭ٍٚ: َع٢ٓ ا٫غمُما  يف آ١ٜ غٛض٠ ايٓػا٤.

 املبشح ايجاْٞ: سهِ َمع١ ايٓػا٤.

 املبشح ايجايح: ضأٟ ابٔ عاؾٛض يف َمع١ ايٓػا٤ َٚٓاقؿم٘.

 اـامت١: ٚفٝٗا أِٖ ايٓما٥ر.

 ملكازض ٚاملطادع ٚفٗطؽ املٛنٛعات.ثِ فٗطؽ ا

 َٚٓٗذٞ يف ايبشح ٖٛ:

 عح املػا٥ٌ ايع١ًُٝ يف َعاْٗا ايع١ًُٝ. -1

ؽطٜر ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ ٚاٯثاض، ٚبٝإ سهِ َا يٝؼ يف ايكـشٝشني َـٔ سٝـح     -2
 ايكش١ ٚايهعف.

 ععٚ ا٭قٛاٍ ٚاملػا٥ٌ إىل َكازضٖا ا٭ق١ًٝ. -3

يعـ٬ إٔ هعًٓـا َـٔ أٖـٌ ايكـطإٓ      ٚأغأٍ اهلل تعاىل بأمسا٥٘ اؿػـ٢ٓ ٚقـفات٘ ا  
 .-أٌٖ اهلل ٚخاقم٘-ايععِٝ 

 ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ٚباضى ع٢ً ْبٝٓا قُس.
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 املبحح األول 

 معنى االستنتاع يف آية سورة النساء

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ  پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻٹ ٹ ژ 

 ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

    ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڦڦ ڦ ڦ

 (.24ايٓػا٤: ) ژ ڇ  ڇ

 ڤ  ڤ ڤ ڤژاخمًف أٌٖ ايعًِ يف املطاز با٫غمُما  يف قٛي٘ تعاىل: 

 :(2)ع٢ً قٛيني ژڦ ڦ ڦ

ايكٍٛ ا٭ٍٚ: إْ٘ ا٫غمُما  ٚايمًصش ظُا  ايٓػا٤ يف ايٓهاح ايسا٥ِ ايكشٝض، 
 ٖٚٛ قٍٛ اؾُٗٛض.

ايكٍٛ ايجاْٞ: إْ٘ ا٫غمُما  ٚايمًصش ظُا  ايٓػا٤ يف ْهاح املمع١ امل٪قت، ٖٚٛ 
 .(3)ٍ ابٔ عباؽ يف ضٚا١ٜ، ٚفاٖس يف ضٚا١ٜ، ٚايػسٟ ٚايؿٝع١قٛ

 ٚاغمسٍ أقشاب ايكٍٛ ا٭ٍٚ بس٫ي١ ايػٝام ايكطآْٞ فُٝا شٖبٛا إيٝ٘، فػٝام
 اٯٜات ٜ٪ٜس َا شٖبٛا إيٝ٘، فػبام اٯ١ٜ ٜمشسخ عٔ ايٓهاح ايسا٥ِ، فبّٝٔ سط١َ ْهاح

 ژ ....ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍژ بعض ايٓػا٤ فكاٍ تعاىل: 
(، ٚابمسأ ٖصٙ اٯ١ٜ عاطفّا ع٢ً اٯ١ٜ ايػابك١ َبّٝٓا سط١َ ْهاح احملك١ٓ 23 ايٓػا٤:)

 ڀ  پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ)املمعٚدات َٔ ايٓػا٤( فكاٍ: 

دٛاظ ْهاح َٔ عسا  ، ثِ عطف ع٢ً ٖصا اؿهِ سهُّا آخطّا ٖٚٛژڀ  ڀ
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 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژاملصنٛضات َٔ اؿطا٥ط فكاٍ: 

ا بؿطط قكس اٱسكإ ٫ ايػفاح نُا يف ، ٚقس بّٝٔ تعاىل دٛاظ ٖصژٹ

، ٚايصٟ وّكٔ ٖٛ ايٓهاح ايسا٥ِ ايكشٝض ٫ ژٹ ٹ ٹژ قٛي٘:
ًِصَِّش بٗا عٔ ططٜل ٖصا ايٓهاح ايسا٥ِ ايكشٝض  املمع١، ثِ بّٝٔ اهلل تعاىل سل َٔ ُت

  ڄ ڄ  ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤژبايكسام فكاٍ: 

١ٜ عٔ ، ٚا٫غمُما  ٖٓا نٓاژڇ   ڇ    ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
 ايسخٍٛ.

تفطٜع ع٢ً  ژ ...ڤ ڤ ڤ ڤژ: )-ضمح٘ اهلل–قاٍ ايطاٖط ابٔ عاؾٛض 

، ٖٚٛ تفطٜع يفعٞ يبٝإ سل املطأ٠ يف املٗط، ٚأْ٘ يف َكاب١ً ژٿ ٿ ٿژ

ايٓػا٤: )ژ ۀ ۀ ہ  ڻژ ا٫غمُما  تأنٝسّا ملا غبك٘ َٔ قٛي٘ تعاىل: 
4))(4). 

ملمبازض َٔ ْعِ اٯ١ٜ; : )ٖصا ٖٛ ا-ضمح٘ اهلل–ٚقاٍ ايؿٝذ قُس ضؾٝس ضنا 
فإْٗا قس بّٝٓت َا وٌ َٔ ْهاح ايٓػا٤ يف َكاب١ً َا سطّ فُٝا قبًٗا ٚيف قسضٖا، 
ٚبّٝٓت نٝفٝم٘ ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ مباٍ ٜعط٢ يًُطأ٠، ٚبإٔ ٜهٕٛ ايغطض املككٛز َٓ٘ 

 .(5)اٱسكإ زٕٚ فطز ايمُمع بػفض املا٤(

طاز با٫غمُما  ٖٛ ايمًصش ٜٚػمُط ؿام اٯ١ٜ ايهطمي١ يف ايمأنٝس ع٢ً إٔ امل
بايٓهاح ايسا٥ِ َبّٝٓا دٛاظ ْهاح ا٭١َ بؿطٚط َٓٗا عسّ ا٫غمطاع١ يٓهاح اؿطا٥ط 

 ڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍژفٝكٍٛ تعاىل: 

 (.25ايٓػا٤: )ژ ....ک ک  ک ک ڑ
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 -أٟ ايػابك١–: )ٚيٛ ناْت تًو اٯ١ٜ -ضمح٘ اهلل–قاٍ ايؿٝذ قُس ضؾٝس ضنا 
طا٥ط ملا نإ يٛقٌ ٖصٙ اٯ١ٜ فا٥س٠، ٚأٟ اَط٨ ٫ ٜػمطٝع املمع١ يعسّ ػٝع املمع١ باؿ

 .(6)ايطٍٛ سم٢ ٜمعٚز ا٭١َ فٝذعٌ بٗا ْػً٘ ممًٛنّا مل٫ٖٛا؟(

 ٚاغمسٍ أقشاب ايكٍٛ ايجاْٞ بعس٠ أزي١ َٔ اٯ١ٜ ايهطمي١:

 أْ٘ شنط فٝٗا ا٫غمُما ، ٚمل ٜصنط ايٓهاح، ٚا٫غمُما  ٚايمُمع ٚاسس. -1

 ٜما٤ ا٭دط، ٚاملمع١ عكس إداض٠ ع٢ً َٓفع١ ايبهع.أْ٘ أَط بإ -2

أْ٘ أَط بإٜما٤ ا٭دط بعس ا٫غمُما ، ٚشيو ٜهٕٛ يف عكس اٱداض٠ ٚاملمع١، فأَا  -3
املٗط يف ايٓهاح فإمنا هب بٓفؼ ايعكس، ٜٚ٪خص ايعٚز ب٘ أ٫ّٚ ثِ ُُٜهَّٔ َٔ 

 ا٫غمُما .

ُا اغمُمعمِ ب٘ َٓٗٔ ٜٚ٪ٜس ٖصا َا دا٤ يف قطا٠٤ ُأبٞ بٔ نعب ٚابٔ عباؽ )ف
 .(7)إىل أدٌ َػ٢ُ(

 ُٚضزَّ ع٢ً اغمس٫هلِ باٯ١ٜ ايهطمي١ مبا ٜأتٞ: *

ٜطز عًِٝٗ بإٔ اٯ١ٜ ايهطمي١ قُٛي١ ع٢ً ايٓهاح ايسا٥ِ، َٚا هب يًُطآ٠ َٔ املٗط  -1
نا٬َّ إشا اغمُمع بٗا ايعٚز، ٚعسّ قابًٝم٘ يًػكٛط بعس ٖصا ا٫غمُما ، بسيٌٝ 

فبعس إٔ بّٝٔ اهلل َا سطّ َٔ  ،ايه٬ّ ع٢ً ايٓهاح ايسا٥ِأْٗا ٚضزت يف غٝام 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژْهاح احملاضّ; ؾط  يف بٝإ َٔ أباح ايعٚاز بٗٔ 

أٟ  ژ ڤ ڤ ڤ ڤژ ثِ قاٍ: ژٿٹٹٹ ٿ

 أٟ َٗٛضٖٔ ژ ڦ ڦ ژ ممٔ أسٌ اهلل يهِ بايٓهاح ايسا٥ِ ايكشٝض

 ژچچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ژ أٟ َفطٚن١ ژڦڦژ
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 .ژڇ  ڇ    ڇ چ چ ژ يًُٗطَٔ ظٜاز٠ أٚ ْككإ 

ثبت يف ايكطإٓ ايهطِٜ تػ١ُٝ املٗط أدطّا يف آٜات نجري٠، فُٔ شيو قٛي٘ تعاىل بعس  -2

 ژڻ  ں ڱ ڱں ڱژ ٖصٙ اٯ١ٜ َباؾط٠:

 وئ وئ ەئ  ەئ ائ ائ ىژ  ٚقٛي٘ تعاىل: ،(25ايٓػا٤: )

 ڳژ (، ٚقٛي٘ تعاىل:5املا٥س٠: ) ژ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

(، ٚقٛي٘ 50: ا٭سعاب) اٯ١ٜ ژڻ ڻ ں ں ڱ ڱ   ڱ  ڱ

 .(10املُمش١ٓ:) ژ  ۇئ ۇئ وئ ەئ ەئ وئ ائ ائژ تعاىل:

بٌ إٕ ايطٛغٞ َٔ أ١ُ٥ ايؿٝع١ ٚاملًكب بؿـٝذ ايطا٥فـ١ ٜـط٣ نـعف ٖـصا      
 ا٫غمس٫ٍ ٜٚطز عًٝ٘ فٝكٍٛ: 

٘ ٜسٍ عًـ٢   ژ ڤ ڤ ڤ ڤژ ٚيف أقشابٓا َٔ قاٍ: قٛي٘:) أضاز  أْـ
٭ٕ  ;ٖٚـصا نـعٝف   ،اٙ اهلل قسق١ ٚمًـ١ بٌ مّس ،٭ٕ املٗط ٫ ٜػ٢ُ أدطّا ;املمع١

ــط أدــطاّ  ــ٘ اهلل مســ٢ املٗ  ژں ڱ ڱں ڱ ژ :يف قٛي

ــا٤: )ا ــاٍ: ،(25يٓػـ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئ ەئ وئ ژ ٚقـ

ملـا ٜعًـِ    َٚٔ محٌ شيو نًـ٘ عًـ٢ املمعـ١ نـإ َطتهبـاّ     (، 5املا٥س٠: ) ژ  ۈئ
 .(8)(خ٬ف٘

قٌٝ يف اٯ١ٜ تكسِٜ ٚتأخري نأْ٘ تعاىل قاٍ فآتٖٛٔ أدٛضٖٔ إشا أضز  ا٫غمُما   -3

 ژپ  پ پ ٻ ٻ ٻ پ ٱ ٻژ  نكٛي٘ تعاىل:بٗٔ 

 ( أٟ إشا أضز  تطًٝل ايٓػا1.٤ايط٬م:)
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ٚأَا قطا٠٤ )فُا اغمُمعمِ ب٘ َٓٗٔ إىل أدٌ َػ٢ُ( فٗٞ قطا٠٤ ؾاش٠ غري ثابم١ 
 .(9)ايكطآ١ْٝ، ف٬ هٛظ ا٫سمذاز بٗا

ّٞ بٔ نعب ٚابٔ عباؽ : )-ضمح٘ اهلل–قاٍ اٱَاّ ايطربٟ  ٚأَا َا ضٟٚ عٔ أب
)فُا اغمُمعمِ ب٘ َٓٗٔ إىل أدٌ َػ٢ُ(، فكطا٠٤ غ٬ف َا دا٤ت ب٘  ٤تُٗا:َٔ قطا

َكاسف املػًُني. ٚغري دا٥ع ٭سس إٔ ًٜشل يف نماب اهلل تعاىل ؾ٦ّٝا مل ٜأت ب٘ اـرُب 
 .(10)(ايكاطُع ايعصَض عُٔ ٫ هٛظ خ٬ف٘

 ٚأَا اسمذاز َٔ اسمر فٝٗا بكٛي٘ تعاىل: )-ضمح٘ اهلل –ٚقاٍ اٱَاّ اؾكام 
فإْ٘  (إىل أدٌ َػ٢ُ) َّٞبٚإٔ يف قطا٠٤ ُأ (،فُا اغمُمعمِ ب٘ َٓٗٔ فآتٖٛٔ أدٛضٖٔ)

غري ثابت يف  فا٭دٌ إشّا ،٫ هٛظ إثبات ا٭دٌ يف ايم٠ٚ٬ عٓس أسس َٔ املػًُني
 .(11)(ايكطإٓ

َّٚيٛ نإ فٝ٘ شنط ا٭دٌ مل: )-ضمح٘ اهلل –ثِ قاٍ   ;ع٢ً َمع١ ايٓػا٤ أٜهّا ا ز
فُا زخًمِ ب٘ َٓٗٔ مبٗط  :فٝهٕٛ تكسٜطٙ ،ع٢ً املٗط ٛظ إٔ ٜهٕٛ زاخ٬ّ٭ٕ ا٭دٌ ه

  .(12)(إىل أدٌ َػ٢ُ فآتٖٛٔ َٗٛضٖٔ عٓس سًٍٛ ا٭دٌ

: )فأَا ايكطا٠٤ ايؿاش٠ مل تجبت قطآّْا، ٚتكّسّ -ضمح٘ اهلل–ٚقاٍ قُس ضؾٝس ضنا 
، ٖٚٛ (13)فػريإٔ َا قّشت فٝ٘ ايطٚا١ٜ َٔ َجٌ ٖصا آسازّا، فايعٜاز٠ فٝ٘ َٔ قبٌٝ ايم

فِٗ يكاسب٘، ٚفِٗ ايكشابٞ يٝؼ سذ١ يف ايسٜٔ ٫ غُٝا إشا نإ ايٓعِ ٚا٭غًٛب 
ٜأباٙ نُا ٖٓا، فإٕ املمُمع بايٓهاح امل٪قت ٫ ٜككس اٱسكإ زٕٚ املػافش١، بٌ ٜهٕٛ 
قكسٙ ا٭ٍٚ: املػافش١، فإٕ نإ ٖٓاى ْٛ  َا َٔ إسكإ ْفػ٘ َٚٓعٗا َٔ ايمٓكٌ يف 

٫ ٜهٕٛ فٝ٘ ؾ٤ٞ َا َٔ إسكإ املطأ٠ اييت ت٪دط ْفػٗا نٌ طا٥ف١ َٔ  زَٔ ايعْا فإْ٘
 .(14)ايعَٔ يطدٌ(
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فُٔ خ٬ٍ ايعـطض ايػـابل ٜمبـّٝٔ قـش١ قـٍٛ َـٔ محـٌ َعٓـ٢ اٯٜـ١ عًـ٢           
ا٫غمُما  ٚايمًصش بايٓهاح ايسا٥ِ ايكشٝض، ٚنعف قٍٛ َٔ محًٗا ع٢ً ْهاح املمعـ١  

 .-ٚاهلل أعًِ–

ري اٯ١ٜ فشًُٖٛـا عًـ٢ ْهـاح املمعـ١ ٚأْٗـا      ٚقس تهًف بعض املفػطٜٔ يف تفػ
 -ضمحـ٘ اهلل –ْػدت بايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ قاٚيني ايمٛغط بـني ايكـٛيني، قـاٍ ابـٔ اؾـٛظٟ      

ِ –َعًكّا ع٢ً ٖصا ايطأٟ: )ٖصا تهًّف ٫ وماز إيٝ٘; ٭ٕ ايٓيب   -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـً
ْٗـا مل تمهـُٔ دـٛاظ    أداظ املمع١ ثِ َٓع َٓٗا، فهإ قٛي٘ َٓػٛخّا بكٛي٘، ٚأَا اٯ١ٜ فإ

ٍّ شيـو       املمع١; ٭ْ٘ تعاىل قاٍ فٝٗا: )إٔ تبمغٛا بأَٛايهِ قكـٓني غـري َػـافشني( فـس
 .(15)ع٢ً ايٓهاح ايكشٝض(
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 املبحح الجاني

 سهِ َمع١ ايٓػا٤

ٜبشح املفػطٕٚ ٯٜات ا٭سهاّ اؿهِ ايؿطعٞ ملمع١ ايٓػا٤ ؼت تفػريِٖ 
اـ٬ف يف َعٓاٖا، ٚمّلا شنطت خ٬ف املفػطٜٔ هلصٙ اٯ١ٜ يف غٛض٠ ايٓػا٤ ملٓاغب١ شنط 

سٍٛ َع٢ٓ املمع١ يف اٯ١ٜ ايهطمي١ يف املبشح ايػابل ْاغب إٔ أشنط ٖٓا سهِ َمع١ 
 ايٓػا٤ يف اٱغ٬ّ.

 :(16)َمع١ ايٓػا٤ ع٢ً قٛينيسهِ يف  ايعًُا٤اخمًف ٚقس 

 .، ٚإباسمٗا َٓػٛخ١باطٌ اإٔ َمع١ ايٓػا٤ سطاّ، ٚعكسٖ ايكٍٛ ا٭ٍٚ:

ٚغرب٠ اؾٗين ٚابٔ َػعٛز ا ايكٍٛ ٖٛ قٍٛ مجٗٛض ايكشاب١: عُط ٚعًٞ ٖٚص
ٚغٌٗ بٔ  ٚابٔ عُط ٚأبٞ ٖطٜط٠ ٚغ١ًُ بٔ ا٭نٛ  ٚأبٞ شض ٚابٔ ايعبري ٚعا٥ؿ١

 .-ضنٞ اهلل عٔ اؾُٝع– ٚغريِٖ غعس ايػاعسٟ

 ٖٚٛ َصٖب اؿٓف١ٝ ٚاملايه١ٝ ٚايؿافع١ٝ ٚاؿٓاب١ً ع٢ً ايكشٝض َٔ املصٖب.

 ضٟ ا٭ٚظاعٞ ٚايًٝح بٔ غعس ٚغا٥ط أقشاب ا٭ثط.ٖٚٛ قٍٛ ايجٛ

 :١، َٔ أُٖٗاأزياغمسيٛا يصيو بٚ

 َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ: - أ

 ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ  ڤ ڤ * ٹ ٹ ٹ ٹژ  قٛي٘ تعاىل:

/ 7–5امل٪َٕٓٛ: ) ژ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  * ڄ ڄ ڄ
 (.31-29املعاضز 

 ٚٚد٘ ايس٫ي١:
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: ايٓهاح ًَٚو ايُٝني، ٚملا سطَّّ مجا  ايٓػا٤ إ٫ بأسس ؾ٦ٝني -عع ٚدٌ –إٔ اهلل 
 ناْت املطأ٠ املػمُمع بٗا يٝػت ظٚد١ ٫ٚ ًَو ميني، نإ مجاعٗا قطَّا بمشطِٜ اهلل ي٘:

(17)ژ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃژ
. 

قس اخمل بٗا، َم٢ َا  ّايٝػت ْهاسّا: إٔ يًٓهاح ؾطٚط -أٟ املمع١–ٚزيٌٝ أْٗا 
 :(18)ٞفكست مل ٜهٔ ْهاسّا، ٖٚصٙ ايؿطٚط َفكٛز٠ يف املمع١، ٖٚ

إٔ ايٓهاح ٜطتفع بايط٬م ٚاـًع ٚايًعإ، ٚاملمع١ يٝؼ فٝٗا ؾ٤ٞ َٔ شيو ٚإمنا  -1
تطتفع ببًٛغ ا٭دٌ املمفل عًٝ٘، أٚ ٖب١ املس٠ املمبك١ٝ يًُطأ٠ امُلمُمع بٗا َٔ قبٌ 

 امُلمُمِّع.

 إٔ َهٞ ايٛقت ٫ ٜ٪ثط يف عكس ايٓهاح ٫ٚ ٜٛدب ضفع٘، غ٬ف املمع١. -2

 ب٘ ايٓػب غ٬ف املمع١.إٔ ايٓهاح فطاف ٜجبت  -3

 غ٬ف املمع١. -٤ زخٌ بٗا أّ ٫غٛا–إٔ املٛت عٔ ايعٚد١ ٜٛدب ايعس٠ َطًكّا  -4

 إٔ عكس ايٓهاح ٜٛدب ايمٛاضخ غ٬ف املمع١ ف٬ تٛاضخ فٝٗا. -5

 إٔ ايٓهاح ٫ هٛظ بأنجط َٔ أضبع، بُٝٓا املمع١ ٫ سسَّ ٭نجطٖا.  -6

 َٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ: - ب

 -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–: )إٔ ايٓيب -اهلل عٓ٘ ضنٞ–عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب  -1
 .(19) ٢ْٗ عٔ املمع١ ٚعٔ ؿّٛ اؿُط ا٭١ًٖٝ ظَٔ خٝرب(

قاٍ  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–: إٔ ضغٍٛ اهلل -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ غرب٠ اؾٗين  -2
ٜا أٜٗا ايٓاؽ إْٞ نٓت قس أشْت يهِ يف ا٫غمُما  َٔ ايٓػا٤، )عاّ فمض َه١: 

إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، فُٔ نإ عٓسٙ َٓٗٔ ؾ٤ٞ فًٝدٌ غبًٝ٘،  ٚإٕ اهلل قس سّطّ شيو
 .(20) ٫ٚ تأخصٚا مما آتٝمُٖٛٔ ؾ٦ّٝا(
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ق٢ً اهلل عًٝـ٘  –قاٍ: ضخل ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ غ١ًُ بٔ ا٭نٛ   -3
 .(21)ثِ ٢ْٗ عٓٗا( عاّ أٚطاؽ يف املمع١ ث٬ثّا -ٚغًِ

–٘: )إٕ ضغـٍٛ اهلل  أْ٘ قاٍ يف خطبـ١  يـ   -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ عُط بٔ اـطاب  -4

أشٕ يٓا يف املمع١ ث٬ثّا ثِ سّطَٗا، ٚاهلل ٫ أعًِ أسسّا متمع  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
ٖٚٛ قكٔ إ٫ ضمجمـ٘ باؿذـاض٠، إ٫ إٔ ٜـأتٝين بأضبعـ١ ٜؿـٗسٕٚ إٔ ضغـٍٛ اهلل       

 .(22)أسًّٗا بعس إش سّطَٗا(

بٔ عبـاؽ ٜـأَط   اإٕ  :أت٢ عبس اهلل بٔ عُط فكٌٝ ي٘ :قاٍأْ٘ عٔ غامل بٔ عبس اهلل  -5
 :قـايٛا  .بٔ عباؽ ٜفعـٌ ٖـصا  اَاأظٔ  !غبشإ اهلل :بٔ عُطافكاٍ  .بٓهاح املمع١

إش نإ ضغٍٛ اهلل  قغريّا بٔ عباؽ إ٫ غ٬َّااٌٖٚ نإ  :فكاٍ .إْ٘ ٜأَط ب٘ ،ب٢ً
قـ٢ً اهلل  -ْٗاْا عٓٗا ضغـٍٛ اهلل   :بٔ عُطاثِ قاٍ  !؟-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ-

 .(23)فشنيَٚا نٓا َػا -عًٝ٘ ٚ غًِ

–أْ٘ قاٍ: نٓـا ْغـعٚ َـع ضغـٍٛ اهلل      -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ عبس اهلل بٔ َػعٛز  -6

فمطٍٛ ععبمٓا فكًٓا: أ٫ نمكٞ ٜا ضغٍٛ اهلل؟ فٓٗاْا، ثـِ  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
ضخل إٔ ْمعٚز املطأ٠ إىل أدٌ بايؿ٤ٞ، ثِ ْٗاْا عٓٗـا ٜـّٛ خٝـرب، ٚعـٔ ؿـّٛ      

 .(24)اؿُط ا٭ْػ١ٝ

ِ –قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل  -اهلل عٓ٘ضنٞ –عٔ أبٞ ٖطٜط٠  -7 : -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـً
َّ–)سطَّّ  ََٖس  .(25)املمع١: ايٓهاح ٚايط٬م ٚايعس٠ ٚاملرياخ( -أٚ 

ق٢ً اهلل عًٝـ٘  –قاٍ: ٢ْٗ ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب  -8
عٔ املمع١، ٚقاٍ: )إمنا ناْـت ملـٔ مل هـس، فًُـا ْـعٍ ايٓهـاح ٚايطـ٬م         -ٚغًِ

 .(26)س٠ ٚاملرياخ بني ايعٚز ٚاملطأ٠ ْػدت(ٚايع

ٞ  ٚقـاسب  أْا نٓت :قاٍأْ٘  -ضنٞ اهلل عٓ٘– اؾٗين خايس بٔ ظٜس عٔ -9 ّ  يـ  ٜـٛ
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ٍ  إٔ فأخربْـا  آت فأتاْا ٚمتانػٓا ،ا٭دٌ يف اَطأ٠ منانؼ املمع١ يف خٝرب  اهلل ضغـٛ
ٔ  ْاب شٟ نٌ ٌَِنَأ ٚسطّ ،املمع١ ْهاح ّسطَّ -ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً-  ايػـبا   َـ

 .(27)اٱْػ١ٝ ٚاؿُط

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً- اهلل ضغٍٛ ٢ْٗ) :قاٍأْ٘  -ضنٞ اهلل عٓ٘– َايو بٔ نعبعٔ  -10
 .(28)(ا٭١ًٖٝ اؿُط ؿّٛ ٚعٔ ،املمع١ ْهاح عٔ -ٚغًِ

ق٢ً اهلل –قاٍ: إمنا سَّت يٓا أقشاب ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ أبٞ شض  -11
قـ٢ً اهلل عًٝـ٘   –غـٍٛ اهلل  َمع١ ايٓػا٤ ث٬ث١ أٜاّ ثِ ٢ْٗ عٓٗـا ض  -عًٝ٘ ٚغًِ

 .(29)ٚغًِ

–قـاٍ: إمنـا ضخـل ضغـٍٛ اهلل      -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ غٌٗ بٔ غعس ايػاعسٟ  -12

–يف املمع١ يععب١ ناْت طيفص ايٓاؽ ؾسٜس٠، ثِ ٢ْٗ ايٓيب  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

 .(30)عٓٗا بعس شيو -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

 :-ضنٞ اهلل عِٓٗ–َٚٔ آثاض ايكشاب١  - ت

ئ أٚت٢ بطدٌ ْهـض اَـطأ٠ إىل   )أْ٘ قاٍ:  -ضنٞ اهلل عٓ٘– عٔ عُط ابٔ اـطاب -1
 .(31)(أدٌ إ٫ ضمجم٘ باؿذاض٠

عٔ َمع١ ايٓػا٤، فكاٍ: ٫ ْعًُٗـا إ٫   -ضنٞ اهلل عُٓٗا–ُغ٦ٌِ عبس اهلل بٔ عُط   -2
 .(32)ايػفاح

٘  –ٚيف ضٚا١ٜ قاٍ: سطاّ. أَا إٕ عُط بٔ اـطاب  يـٛ أخـص    -ضنـٞ اهلل عٓـ
 .(33)٠فٝٗا أسسّا يطمج٘ باؿذاض

ٚيف ضٚا١ٜ: قٌٝ ي٘ بعس إٔ قاٍ سطاّ: إٕ ابٔ عباؽ ُٜفـيت بٗـا! فكـاٍ: فٗـ٬     
 (34)تعَعّ بٗا يف ظَإ عُط!

عٔ َمع١ ايٓػا٤، فكايت: بٝين ٚبِٝٓٗ نمـاب اهلل   -ضنٞ اهلل عٓٗا–ُغ٦ًِت عا٥ؿ١  -3
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–  ٌ   ڤ ڤ * ٹ ٹ ٹ ٹژ ، ٚقــطأت ٖــصٙ اٯٜــ١:  -عــع ٚدــ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  * ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ

٘  31-29/ املعاضز 7–5مل٪َٕٓٛ: ا) ژچ َّدـ اهلل أٚ  ( فُٔ ابمغ٢ ٚضا٤ َـا ظ
 .(35)ًََّه٘ فكس عسا

أْـ٘ قـاٍ ٫بـٔ عبـاؽ ملـا أبـاح َمعـ١         -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب  -4
ِ -ٕ ضغٍٛ اهلل ايٓػا٤: إْو ضدٌ تا٥٘! إ ْٗـ٢ عـٔ َمعـ١     -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـً

 .(36)١ٝٚعٔ أنٌ ؿّٛ اؿُط اٱْػ ،ايٓػا٤ ّٜٛ خٝرب

: إٕ ايص٥ب ٜهٓـ٢ أبـا دعـس٠، أ٫ ٚإٕ    -ضنٞ اهلل عُٓٗا–قاٍ عبس اهلل بٔ ايعبري  -5
 .(37) املمع١ ٖٞ ايعْا

أعُـ٢ اهلل قًـٛبِٗ نُـا أعُـ٢ أبكـاضِٖ       إٕ ْاغّامبه١:  -ضنٞ اهلل عٓ٘–ٚقاٍ  -6
ٍ . -ٜعطض بطدٌ-ٜفمٕٛ باملمع١  فًعُـطٟ يكـس    ،إْـو ؾًـف دـاف    :فٓازاٙ فكـا

قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚ   -عٗس إَـاّ املـمكني )ٜطٜـس ضغـٍٛ اهلل     ناْت املمع١ تفعٌ ع٢ً 
فـٛاهلل يـ٦ٔ فعًمٗـا ٭ضمجٓـو      ،ب بٓفػـو فذـطِّ  :فكـاٍ يـ٘ ابـٔ ايـعبري     .(-غًِ

 .(38)بأسذاضى

 َٚٔ اٱمجا : - خ

 ْكٌ بعض ايعًُا٤ اٱمجا  ع٢ً ؼطِٜ ْهاح املمع١، ْٚػذ إباسمٗا.

، (42)ٚاملاظضٟ، (41)ٚاـطابٞ، (40)، ٚاؾكام(39)َٚٔ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤: ايطشاٟٚ
 ٚغريِٖ. -ضمحِٗ اهلل– (44)ٚابٔ ايعطبٞ (43)ٚايكانٞ عٝاض

 :-ضمح٘ اهلل–ٜكٍٛ اٱَاّ ايطشاٟٚ 
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قس ٢ْٗ عٔ َمع١ ايٓػا٤ عهط٠ أقـشاب ضغـٍٛ    -ضنٞ اهلل عٓ٘-)فٗصا عُط 
اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ فًِ ٜٓهط شيو عًٝ٘ َٓهط، ٚيف ٖصا زيٌٝ ع٢ً َمـابعمِٗ يـ٘   

َٔ شيو، ٚيف إمجاعِٗ ع٢ً ايٓٗٞ يف شيو عٓٗا زيٝـٌ عًـ٢ ْػـدٗا     ع٢ً َا ٢ْٗ عٓ٘
 .(45)ٚسذ١(

 إٔ اٱمجا  اْعكس ٫ سكّا. (46)ٜٚط٣ بعهِٗ

 َٚٔ املعكٍٛ:  - ز

ؾط  َ٪بسّا ٭غطاض َٚكاقس ؾطٜف١ نػهٔ ايٓفؼ ٚاملٛز٠ ٚايطمحـ١   ٕ ايٓهاحأ
فٗـٞ   ٠ٛٗ فكـط، ٚايمٓاغٌ ٚاحملافع١ ع٢ً ا٭٫ٚز غ٬ف املمع١ اييت ٜطاز بٗا قها٤ ايؿـ 

 .(47)ؽٌ مبككٛز ايعٚاز، ٚػعٌ املطأ٠ مبٓعي١ املػمأدط٠

 دٛاظ ايمُمع بايٓػا٤. ايكٍٛ ايجاْٞ:

ٖٚصا قٍٛ ابٔ عباؽ يف ضٚا١ٜ ٚأقشاب٘: عطا٤ ٚطاٚٚؽ ٚابٔ دبري، ٚب٘ قاٍ 
 .(48)ٚب٘ قايت ايؿٝع١ اٱَا١َٝ ،ابٔ دطٜر

 َٚٔ أؾٗط أزي١ ٖصا ايكٍٛ:

 َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ: - أ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ.. ژعاىل: قٛي٘ ت -1

 ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹٹ

 (.24ايٓػا٤: ) ژ ڇ  ڇ    ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ٚقس غبل شنط ٚد٘ اغمس٫هلِ َٔ اٯ١ٜ ايهطمي١ يف املبشح ا٭ٍٚ.
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 َٚٔ املأثٛض: - ب

إُْٗا ناْما َمعمإ ع٢ً عٗس ضغٍٛ : )-ضنٞ اهلل عٓ٘–قٍٛ عُط بٔ اـطاب  -1
َمع١  :إسساُٖا ،عُٓٗا ٚأعاقب عًُٝٗا ٢ٚأْا أْٗ ،- عًٝ٘ ٚغًِق٢ً اهلل -اهلل 

 :ٚا٭خط٣ ،٫ٚ أقسض ع٢ً ضدٌ تعٚز اَطأ٠ إىل أدٌ إ٫ غٝبم٘ باؿذاض٠ ،ايٓػا٤
 .(49)(ؿذهِ ٚأ  يعُطتهِ ُِّفإْ٘ أَت ،أفكًٛا سذهِ َٔ عُطتهِ ،َمع١ اؿر

ق٢ً اهلل  –ٚٚد٘ ايس٫ي١: أْ٘ أخربْا بإباسمٗا ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل 
 ، َٚا ثبت إباسم٘ بايؿط  مل ٜهٔ ؼطمي٘ با٫دمٗاز.-عًٝ٘ ٚغًِ

نٓا ْػمُمع بايكبه١ َٔ ايمُط : )-ضنٞ اهلل عٓ٘ –قٍٛ دابط بٔ عبس اهلل   -2
ٚأبٞ بهط سم٢  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ-ٚايسقٝل ا٭ٜاّ ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل 

 .(50)(٢ْٗ عٓ٘ عُط

ق٢ً اهلل –ح بايعٌُ بٗا يف ظَٔ ايٓيب قط -ضنٞ اهلل عٓ٘–ٚٚد٘ ايس٫ي١: أْ٘ 
–ٚظَّٓا َٔ خ٬ف١ عُط  -ضنٞ اهلل عٓ٘–ٚظَٔ أبٞ بهط ايكسٜل  -عًٝ٘ ٚغًِ

 .-ضنٞ اهلل عٓ٘–ثِ ٢ْٗ عٓٗا عُط  -ضنٞ اهلل عٓ٘

ق٢ً اهلل –: نٓا ْغعٚ َع ضغٍٛ اهلل -ضنٞ اهلل عٓ٘–قٍٛ عبس اهلل بٔ َػعٛز  -3
مكٞ؟ فٓٗاْا عٔ شيو، ثِ ضخل يٓا إٔ يٝؼ يٓا ْػا٤. فكًٓا: أ٫ ن -عًٝ٘ ٚغًِ

 ڳ گ  گ  گ گ کژ ْٓهض املطآ٠ بايجٛب إىل أدٌ، ثِ قطأ عبس اهلل: 

 .(51) (87املا٥س٠: )ژ ڻ ڻ ڻ  ں  ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

أُْٗا قا٫: خطز -ضنٞ اهلل عُٓٗا–عٔ غ١ًُ بٔ ا٭نٛ  ٚدابط بٔ عبس اهلل  -4
ق٢ً اهلل –: إٕ ضغٍٛ اهلل فكاٍ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-عًٝٓا َٓازٟ ضغٍٛ اهلل 

 : إٔ(53)ٚيف ضٚا١ٜ (52)قس أشٕ يهِ إٔ تػمُمعٛا. ٜعين َمع١ ايٓػا٤. -عًٝ٘ ٚغًِ
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 أتاْا فإشٕ يٓا يف املمع١. -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–ضغٍٛ اهلل 

َا ناْت املمع١ إ٫ ضخك١  ،طسِ اهلل عُط: )ٜ-ضنٞ اهلل عٓ٘–قٍٛ ابٔ عباؽ  -5
ف٫ًٛ ْٗٝ٘  ،-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-س ضسِ بٗا أ١َ قُ -ٚدٌ عع–َٔ اهلل 

 .(54)(عٓٗا َا اسماز إىل ايع٢ْ إ٫ ؾكٞ

 َٚٔ اٱمجا : - ت

أْ٘ ثبمت إباس١ َمع١ ايٓػا٤ أ٫ّٚ باٱمجا ، ف٬ ٜكض إٔ ٜٓكٌ اؿهِ إىل ايمشطِٜ 
 إ٫ بإمجا  آخط، ٖٚصا ٫ ٜٛدس.

 َٚٔ املعكٍٛ: - خ

 اض٠.إٔ ْهاح املمع١ عكس ع٢ً َٓفع١، فكض تكسٜطٙ مبس٠ ناٱد

 * ايكٍٛ ايطادض:

ايطادض َٔ ايكٛيني ٖٛ ايكٍٛ ا٭ٍٚ: سط١َ َمع١ ايٓػا٤ ْٚػذ إباسمٗا; يك٠ٛ 
 أزيمِٗ ٚنعف أزي١ كايفِٝٗ.

 ٚمما ٜطز ب٘ ع٢ً اغمس٫ٍ أقشاب ايكٍٛ ايجاْٞ:

 ايطز ع٢ً اغمس٫هلِ باٯ١ٜ ايهطمي١ غبل يف املبشح ا٭ٍٚ. -

 َٚٔ ايطزٚز ع٢ً اغمس٫هلِ باملأثٛض: -

 سسٜح عُط: -

ق٢ً اهلل عًٝ٘ –أْٗا ناْت َباس١ يف ظَٔ ايٓيب  -ضنٞ اهلل عٓ٘–إمنا أضاز عُط 
ْفػ٘ بعس  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–ٚيهٔ ثبت ْػذ اٱباس١ بٓٗٞ ايٓيب  -ٚغًِ

اٱباس١ بسيٌٝ َا دا٤ يف ايطٚا١ٜ ا٭خط٣ عٔ عُط أْ٘ خطب ايٓاؽ فكاٍ: )إٕ ضغٍٛ 
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ٕ يٓا يف املمع١ ث٬ثّا ثِ سّطَٗا، ٚاهلل ٫ أعًِ أسسّا أش -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–اهلل 
ٜمُمع ٖٚٛ قكٔ إ٫ ضمجم٘ باؿذاض٠ إ٫ إٔ ٜأتٝين بأضبع١ ٜؿٗسٕٚ إٔ ضغٍٛ اهلل 

 .(55)أسًٗا بعس إش سّطَٗا(

فًـصيو عاضنـ٘    (56)عٔ َمع١ اؿر نإ عٔ ضأٟ ضآٙ -ضنٞ اهلل عٓ٘ –ْٚٗٝ٘ 
ٕ بـٔ سكـني ٚابٓـ٘ عبـساهلل بـٔ عُـط       مجع َٔ ايكشاب١ نعًٞ بٔ أبٞ طايب ٚعُطا

، ٚأَا َمع١ ايٓػا٤ فًِ ٜعاضنـ٘ أسـس   -ضنٞ اهلل عِٓٗ–ٚعبساهلل بٔ عباؽ ٚغريِٖ 
 َٔ ايكشاب١ مما ٜسٍ ع٢ً اغمكطاض ايٓػذ عٓسِٖ.

ٜطٜس َمعـ١  –: )ٚعُط ملا ٢ْٗ عٔ املمع١ -ضمح٘ اهلل–قاٍ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ 
بٔ سكني ٚعًٞ بٔ أبٞ طايب ٚابـٔ عُـط    خايف٘ غريٙ َٔ ايكشاب١ نعُطإ -اؿر

ٚابٔ عباؽ ٚغريِٖ، ٖٚصا غ٬ف ْٗٝ٘ عٔ َمع١ ايٓػا٤، فإٕ عًٝـاًّ ٚغـا٥ط ايكـشاب١    
 .(57)ٚافكٛٙ ع٢ً شيو(

قـ٢ً اهلل   –بايطدِ ٜسٍ ع٢ً ثبٛت ْٗٞ ايـٓيب   -ضنٞ اهلل عٓ٘–عُط ٚتٗسٜس 
عًـ٢ املمُمـع بـسٕٚ    عٓسٙ، ٚإ٫ ملا أقسّ ع٢ً ايمٗسٜس بإقا١َ سس ايـطدِ   -عًٝ٘ ٚغًِ

 ب١ٓٝ.

٘ –ع٢ً أثط عُط  -ضمح٘ اهلل –ٜٚعًل اٱَاّ اؾكام  فٝكـٍٛ:   -ضنٞ اهلل عٓـ
َا ضٟٚ عـٔ عُـط أْـ٘ قـاٍ يف      :ٜٚسٍ ع٢ً إٔ ايكشاب١ قس عطفت ْػذ إباس١ املمع١)

 ،أْا أْٗـ٢ عُٓٗـا   -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -َمعمإ ناْما ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل " :خطبم٘
فًِ ٜٓهط ٖصا ايكٍٛ عًٝـ٘   "يٛ تكسَت فٝٗا يطمجت" :اٍ يف خرب آخطٚق "ٚأعاقب عًُٝٗا

 ٫ غُٝا يف ؾ٤ٞ قس عًُٛا إباسم٘ ٚإخباضٙ بأُْٗا ناْما عًـ٢ عٗـس ضغـٍٛ اهلل     ،َٓهط
 :ف٬ ىًٛ شيو َٔ أسس ٚدٗني ،-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -
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ٔ ٚساؾاِٖ َ ،إَا إٔ ٜهْٛٛا قس عًُٛا بكا٤ إباسمٗا فاتفكٛا َع٘ ع٢ً سعطٖا
 ،عٝاّْا -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -٭ٕ شيو ٜٛدب إٔ ٜهْٛٛا كايفني ٭َط ايٓيب  ;شيو

ٚقس ٚقفِٗ اهلل تعاىل بأِْٗ خري أ١َ أخطدت يًٓاؽ ٜأَطٕٚ باملعطٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ 
ٚ٭ٕ  ،-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-فغري دا٥ع َِٓٗ ايمٛاط٪ ع٢ً كايف١ أَط ايٓيب  ،املٓهط

ق٢ً -٭ٕ َٔ عًِ إباس١ ايٓيب  ;٫ْػ٬ر َٔ اٱغ٬ّشيو ٜ٪زٟ إىل ايهفط ٚإىل ا
 ،ٖٞ قعٛض٠ َٔ غري ْػذ هلا فٗٛ خاضز َٔ امل١ً :يًُمع١ ثِ قاٍ -اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
ٚيٛ  ،ٚيصيو مل ٜٓهطٚٙ ،عًُٓا أِْٗ قس عًُٛا سعطٖا بعس اٱباس١ ;فإشا مل هع شيو

ٚٙ ع٢ً تطى ايٓهري إٔ ٜكّط ملا داظ ٚمل ٜهٔ ايٓػذ عٓسِٖ ثابمّا نإ َا قاٍ عُط َٓهطّا
إش غري دا٥ع سعط َا أباس٘ ايٓيب  ;ٚيف شيو زيٌٝ ع٢ً إمجاعِٗ ع٢ً ْػذ املمع١ ،عًٝ٘

 .(58)(إ٫ َٔ ططٜل ايٓػذ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-

 سسٜح دابط:  -

ع٢ً إٔ َٔ متمع أٚ ضأ٣ دٛاظٖا: مل  -ضنٞ اهلل عٓ٘–قس وٌُ سسٜح دابط 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ –ٚأعًٔ إٔ ايٓيب  -ضنٞ اهلل عٓ٘– ٜبًغ٘ ايٓػذ سم٢ ٢ْٗ عٓٗا عُط

ْػذ سهِ إباسمٗا، ٚخفا٤ بعض ايٓكٛم عٔ بعض أنابط ايكشاب١ يٝؼ  -ٚغًِ
سسٜح دع١ٜ اجملٛؽ سم٢ أخربٙ  -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٝبّا، فكس خفٞ ع٢ً عُط 

، ٚخفٞ عًٝ٘ سسٜح ا٫غم٦صإ سم٢ أخربٙ أبٛ َٛغ٢ (59)عبسايطمحٔ بٔ عٛف
 فًٝؼ فٝ٘ ز٫ي١ -ضنٞ اهلل عٓ٘-ا فعًٗا يف ظَٔ أبٞ بهط ايكسٜل ، ٚأَ(60)ا٭ؾعطٟ

–ع٢ً إقطاضٙ دٛاظٖا، فًعً٘ مل ٜطًع عًٝٗا بسيٌٝ أْٗا فعًت يف قسض خ٬ف١ عُط 

فًِ ٜطًع عًٝٗا، فًُا اطًع عًٝٗا ٢ْٗ عٓٗا، ٚيعٌ ايػبب يف عسّ  -ضنٞ اهلل عٓ٘
ٍٍ  عًٝٗا أْٗا ْهاح غطٍّ -ضنٞ اهلل عٓ٘ –اط٬  ايكسٜل  ٫ ٜؿرتط فٝ٘ اٱؾٗاز، ٚخا

ق١ًًٝ )َا ٜكاضب غٓمني  -ضنٞ اهلل عٓ٘–َٔ اٱع٬ٕ، ٚفرت٠ خ٬ف١ أبٞ بهط ايكسٜل 
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ْٚكف( ٚناْت ١٦ًَٝ با٭سساخ امل١ُٗ َجٌ سطٚب ايطز٠ ٚغريٖا، فشل ملمع١ ايٓػا٤ 
 .(61)إٔ ؽمفٞ

ع٢ً  فأَا سسٜح دابط بأِْٗ فعًٖٛا): -ضمح٘ اهلل–قاٍ أبٛ بهط ابٔ ايعطبٞ 
عٗس أبٞ بهط فصيو َٔ اؾمغاٍ اـًل بايفم١ٓ عٔ متٗٝس ايؿطٜع١، فًُا ع٬ اؿل ع٢ً 
ايباطٌ ٚتفطغ اٱَاّ ٚاملػًُٕٛ ْٚعطٚا يف فطٚ  ايسٜٔ بعس متٗٝس أقٛي٘ أْفصٚا عٔ 
ؼطِٜ ْهاح املمع١ َا نإ َؿٗٛضّا يسِٜٗ، سم٢ ضأ٣ عُط َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غفٝإ 

 .(62)فٓٗاُٖا ٚاهلل أعًِ(ٚعُطٚ بٔ سطٜح قس اغمُمعا 

ملا اطًع ع٢ً  -أٟ دابط–ٜسٍ ع٢ً اَمٓاع٘ عٓٗا  -ضنٞ اهلل عٓ٘–ٚسسٜح دابط 
، ٚقّطح -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ ططٜل عُط  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –ْٗٞ ايطغٍٛ 

أٟ َمع١ ايٓػا٤ َٚمع١ –عٓ٘: )فًِ ْعس هلُا  (63)بعسّ ايعٛز٠ إيٝٗا نُا يف ضٚا١ٜ ملػًِ
 ٖصا ع٢ً ضدٛع٘ عٔ ايكٍٛ ظٛاظٖا. ٚقس ٜسٍ ،اؿر(

نٓا ْمُمع سم٢  -ضنٞ اهلل عٓ٘ -ٚأَا قٍٛ دابط : )-ضمح٘ اهلل –قاٍ ايطشاٟٚ 
ق٢ً اهلل عًٝ٘  -فكس هٛظ إٔ ٜهٕٛ مل ٜعًِ بمشطِٜ ضغٍٛ اهلل  :ْٗاْا عٓٗا عُط

ٚيف تطن٘ َا قس نإ ضغٍٛ  ،-ضنٞ اهلل عٓ٘ -إٜاٖا سم٢ عًُ٘ َٔ قٍٛ عُط  -ٚغًِ
باس٘ هلِ زيٌٝ ع٢ً إٔ اؿذ١ قس قاَت عٓسٙ ع٢ً ْػذ أ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-اهلل 

 .(64)(شيو ٚؼطمي٘

ٚشنطْا فُٝا غبل َا ٜمعًل بإمجا  ايكشاب١ يف ٖصا ايطأٟ، سٝح مل ٜعاضن٘ أسس 
 َٔ ايكشاب١ فُٝا ٜمعًل مبمع١ ايٓػا٤ بُٝٓا عاضنٛٙ يف ادمٗازٙ يف َػأي١ َمع١ اؿر. 

 :-ضنٞ اهلل عِٓٗ–ٛز ٚغ١ًُ ٚدابط أسازٜح ابٔ َػع  -

ٚغريِٖ ممٔ  -ضنٞ اهلل عٓ٘ –يٝؼ يف أسازٜح ابٔ َػعٛز ٚغ١ًُ ٚدابط 
، -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–ْكٌ اٱباس١ أنجط َٔ أْٗا قس ُأبٝشت ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل 
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٫ٚ خ٬ف يف ٖصا َٔ أْٗا قس أبٝشت ثِ سطَت أنجط َٔ َط٠، ٚيهٔ يف املط٠ ا٭خري٠ 
إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚيٝؼ يف أسازٜجِٗ  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–سطَٗا ايٓيب  يف فمض َه١

شنط ايماضٜذ; فأخباض ايٓػذ قان١ٝ عًٝ٘; ٭ٕ فٝٗا شنط اؿعط بعس  -ضنٞ اهلل عِٓٗ–
 .(65)اٱباس١

بٔ َػعٛز اٱضخام يف ْهاح املمع١ ٚمل ا َطَنَش :-ضمح٘ اهلل – قاٍ ايؿافعٞ
ضنٞ  -ٚأؾب٘ سسٜح عًٞ بٔ أبٞ طايب  ! رب أٚ بعسٖاٜسٍ أٖٛ قبٌ خٝ ت ؾ٦ّٝاقَُِّٜٛ

 عٔ املمع١ إٔ ٜهٕٛ ٚاهلل أعًِ ْاغدّا -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ-يف ْٗٞ ايٓيب  -اهلل عٓ٘
 .(66)ي٘

بعس إٔ شنط ضٚا١ٜ ملػًِ يف  (67)يف ايػٓٔ ايهرب٣ -ضمح٘ اهلل –قاٍ ايبٝٗكٞ 
 : )نٓا ٚمٔ ؾباب...(:أْ٘ قاٍ -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ عبساهلل بٔ َػعٛز  (68)قشٝش٘

فإٕ  ;ٚيف ٖصٙ ايطٚا١ٜ َا زٍ ع٢ً نٕٛ شيو قبٌ فمض خٝرب أٚ قبٌ فمض َه١)
ٚنإ ّٜٛ  ،تٛيف غ١ٓ اثٓمني ٚث٬ثني َٔ اهلذط٠ -ضنٞ اهلل عٓ٘-بٔ َػعٛز اعبس اهلل 

ٚفمض  ،يف غ١ٓ غبع َٔ اهلذط٠ -فمض خٝرب-ٚنإ ايفمض  ،بٔ بهع ٚغمني غ١ٓاَات 
ٚايؿباب قبٌ  ،بٔ أضبعني غ١ٓ أٚ قطٜبا َٓٗاابس اهلل غ١ٓ ايفمض نإ فع ،َه١ غ١ٓ مثإ

 (.عٔ َمع١ ايٓػا٤ ظَٔ خٝرب -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ -ٚقس ٢ْٗ ضغٍٛ اهلل  ،شيو

: )قٛهلِ (69)ٚقاٍ ابٔ سبإ ايبػيت يف قشٝش٘ بعس ضٚاٜم٘ سسٜح ابٔ َػعٛز
املمع١ ناْت قعٛض٠ قبٌ : أ٫ ْػمدكٞ: زيٌٝ ع٢ً إٔ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –يًٓيب 

إٔ أبٝض هلِ ا٫غمُما ، ٚيٛ مل تهٔ قعٛض٠ مل ٜهٔ يػ٪اهلِ عٔ ٖصا َع٢ٓ، ثِ ضخل 
هلِ يف ايغعٚ إٔ ٜٓهشٛا املطأ٠ بايجٛب إىل أدٌ ثِ ٢ْٗ عٓٗا عاّ خٝرب، ثِ أشٕ فٝٗا 

 عاّ ايفمض، ثِ سّطَٗا بعس ث٬خ، فٗٞ قط١َ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ(.
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ْػذ ٖصا اؿهِ،  -ضنٞ اهلل عٓ٘ –عٔ غ١ًُ بٔ ا٭نٛ  قًت: بٌ إْ٘ قس ثبت 
 َجٌ شيو. -ضنٞ اهلل عٓ٘–ٚقس ٚضز عٔ ابٔ َػعٛز 

ق٢ً –أْ٘ قاٍ: ضخل ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘ –فعٔ غ١ًُ بٔ ا٭نٛ  
 .(70)عاّ أٚطاؽ يف املمع١ ث٬ثّا ثِ ٢ْٗ عٓٗا -اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

ٓ٘ يف ْفؼ سسٜج٘ ٖصا ظٜاز٠ تسٍ فكس ٚضز ع -ضنٞ اهلل عٓ٘ –ٚأَا ابٔ َػعٛز 
عٔ غفٝإ بٔ ع١ٓٝٝ عٔ إمساعٌٝ  (71)ع٢ً ايٓػذ، فكس أخطز عبس ايطظام يف َكٓف٘

أْ٘ قاٍ: نٓا ْغعٚ َع ضغٍٛ  -ضنٞ اهلل عٓ٘–بٔ أبٞ خايس عٔ قٝؼ بٔ ساظّ عٓ٘ 
فمطٍٛ ععبمٓا فكًٓا: أ٫ نمكٞ ٜا ضغٍٛ اهلل؟ فٓٗاْا، ثِ  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–اهلل 

خل إٔ ْمعٚز املطأ٠ إىل أدٌ بايؿ٤ٞ، ثِ ْٗاْا عٓٗا ّٜٛ خٝرب، ٚعٔ ؿّٛ اؿُط ض
 زٕٚ ظٜاز٠ )ثِ ْٗاْا عٓٗا...(. (72)ا٭ْػ١ٝ. ٚأقً٘ يف ايكشٝشني

أْ٘ مل ٜبًغ٘  -ٚاهلل أعًِ–فايعاٖط  -ضنٞ اهلل عٓ٘ -ٚأَا دابط بٔ عبس اهلل
كبه١ َٔ ايمُط ٚايسقٝل ا٭ٜاّ نٓا ْػمُمع بايايٓػذ، بسيٌٝ قٛي٘ يف اؿسٜح ايػابل: )

 .(73)(ٚأبٞ بهط سم٢ ٢ْٗ عٓ٘ عُط -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ -ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل 

 سسٜح ابٔ عباؽ: -

 يف ٖصا ايباب ث٬خ ضٚاٜات: -ضنٞ اهلل عٓ٘ –٫بٔ عباؽ 

 .(74)ا٭ٚىل: اٱباس١ َطًكّا، ٚقس غبل إٜطازٖا

 .(75)ايجا١ْٝ: اٱباس١ يًُهطط

 .(76)ِ، ٚأْ٘ تطادع عٔ ايكٍٛ باٱباس١ايجايج١: ايمشطٜ

ٜٚبسٚ إٔ ّْل ضٚاٜم٘ اٱباسـ١ يًُهـطط تفػـط ايطٚاٜـ١ عٓـ٘ باٱباسـ١ َطًكـّا،        
ــس ض٣ٚ    ــطازٙ باٱباســ١: اٱباســ١ اـاقــ١ يًُهــطط، فك ايبدــاضٟ يف ٚتٛنــض إٔ َ
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عٔ أبٞ مجط٠ قاٍ: )مسعت ابٔ عباؽ ُٜػأٍ عٔ َمعـ١ ايٓػـا٤ فـطخل،     (77)قشٝش٘
 ْعِ(. إمنا شيو يف اؿاٍ ايؿسٜس ٚيف ايٓػا٤ ق١ً أٚ مٛٙ، فكاٍ ابٔ عباؽ: فكاٍ ي٘ َٛىل ي٘:

ٖـٌ تـسضٟ َـا     :قًت ٫بٔ عبـاؽ )قاٍ:  أْ٘ -ضمح٘ اهلل- عٔ غعٝس بٔ دبريٚ
 ؟َٚا قايـت  :ٚقايت فٝ٘ ايؿعطا٤، قاٍ ،قس غاضت بفمٝاى ايطنبإ ؟قٓعت ٚمبا أفمٝت

 قًت قايٛا:
   ٘ ــ ــاٍ فًػ ــا ط ــٝذ مل ــت يًؿ ــس قً  ق

 
 

 

 
 

 قاح ٌٖ يو يف فمٝـا ابـٔ عبـاؽ    ٜا
 
 
 

 

 ا٭ططاف آْػـ١  (78)١َِكِخٌٖ يو يف َض
 

 

 
 

ــ٢   ــٛاى سم ــاؽٜتهــٕٛ َج  كــسض ايٓ
 

 ،٫ٚ ٖصا أضزت ،إْا هلل ٚإْا إيٝ٘ ضادعٕٛ، ٚاهلل َا بٗصا أفمٝت :فكاٍ ابٔ عباؽ
 ،َٚا ؼـٌ إ٫ّ يًُهـطط   ،ٓعٜط٫ٚ سًًت إ٫ّ َجٌ َا أسٌ اهلل َٔ املٝم١ ٚايسّ ٚؿِ اـ

 .(79)(َٚا ٖٞ إ٫ّ ناملٝم١ ٚايسّ ٚؿِ اـٓعٜط

 فمهٕٛ عٓ٘ ضٚاٜمإ: اٱباس١ يًُهطط، ٚايرتادع عٓٗا يًمشطِٜ َطًكّا.

ٚد٘ قٍٛ ابٔ عباؽ يف دٛاظٖا يًُهطط ٚضزَّ  -ضمح٘ اهلل-ٚقس بّٝٔ اـطابٞ 
عًٝ٘ فكاٍ: )إمنا غًو فٝ٘ َصٖب ايكٝاؽ ٚؾّبٗ٘ باملهطط إىل ايطعاّ، ٖٚٛ قٝاؽ غري 

شٝض; ٭ٕ ايهطٚض٠ يف ٖصا ايباب ٫ تمشكل نٗٞ يف باب ايطعاّ ايصٟ ب٘ قٛاّ ق
ا٭ْفؼ ٚبعسَ٘ ٜهٕٛ ايمًف، ٚإمنا ٖصا َٔ باب غًب١ ايؿ٠ٛٗ، َٚكابطتٗا ممه١ٓ، ٚقس 

 .(80)ؼػِ َازتٗا بايكّٛ ٚايع٬ز، فًٝؼ أسسُٖا يف سهِ ايهطٚض٠ ناٯخط(

٘  –ٚع٢ً فطض أْـ٘   غـٛا٤ َطًكـّا أٚ   –سمٗـا  مل ٜطدـع عـٔ إبا   -ضنـٞ اهلل عٓـ
ِ –فاؿذ١ بكٍٛ ايٓيب  -يًُهطط ٘  –٫ بكٛيـ٘   -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـً  ،-ضنـٞ اهلل عٓـ

 ے ھ   ھ ھھ ہ ہہ ہ  ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژقـــاٍ اهلل تعـــاىل: 

، ٚأسازٜح ايٓػذ قان١ٝ ع٢ً ضأٜ٘، ٚقس أْهط عًٝـ٘ عًـٞ بـٔ    (7اؿؿط: ) ژے
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قـ٢ً اهلل  -ٚأخـربٙ إٔ ايـٓيب    ٚقاٍ ي٘: إْو اَط٩ تا٥ـ٘!  -ضنٞ اهلل عٓ٘ –أبٞ طايب 
ضنـٞ اهلل  –، ٚنصا عبـساهلل بـٔ عُـط ٚعبـساهلل بـٔ ايـعبري       (81)عًٝ٘ ٚغًِ قس سّطَٗا

 ، ٚأمجع أنابط ايكشاب١ ع٢ً ؼطميٗا نُا غبل بٝاْ٘.-عِٓٗ

: )ٚمٔ َمعبسٕٚ مبا بًغٓا عٔ ايؿاض ، ٚقس قض -ضمح٘ اهلل –قاٍ ايؿٛناْٞ 
ا٥ف١ َٔ ايكشاب١ غري قازس١ يف سذٝم٘، ٫ٚ قا١ُ٥ يٓا يٓا عٓ٘ ايمشطِٜ امل٪بس، ٚكايف١ ط

باملعصض٠ عٔ ايعٌُ ب٘، نٝف ٚاؾُٗٛض َٔ ايكشاب١ قس سفعٛا ايمشطِٜ ٚعًُٛا ب٘ 
 .(82)ٚضٚٚٙ يٓا؟(

 ٚايطز ع٢ً ازعا٥ِٗ اٱمجا : -

سعٕٛ إباس١ ٜ ِٖٚعكبٗا ْػذ، ٜٕ اٱباس١ ايجابم١ باٱمجا  ٖٞ إباس١ َ٪قم١ أ
 ػذ، فًِ ٜهٔ إمجاعّا.َ٪بس٠ مل ٜعكبٗا ْ

ٚإٕ َػمٓس اٱمجا  يف اٱباس١ امل٪قم١ ٖٛ ْفػ٘ َػمٓسِٖ بايٓػذ، فإشا نإ 
 .(83)زي٬ّٝ ع٢ً اٱباس١ ٚدب إٔ ٜهٕٛ زي٬ّٝ ع٢ً ايٓػذ

ع٢ً ؼطِٜ ْهاح  -ضنٞ اهلل عِٓٗ –ٚقس ْكٌ مجع َٔ ايعًُا٤ أمجا  ايكشاب١ 
 شاب ايكٍٛ ا٭ٍٚ.املمع١ ْٚػذ إباسمٗا نُا َطَّ َعٓا يف أزي١ أق

 ٚبٝإ فػاز قٝاغِٗ: -

إٔ ٖٓاى فطقّا بني ايٓهاح ٚاٱداض٠، فاٱداض٠ عكس ٫ ٜكض َطًكّا، بٌ ٫بس فٝ٘ 
َٔ ايمأقٝت مبس٠ َع١ًَٛ أٚ عٌُ َعًّٛ، ٚيٝؼ نصيو يف ايٓهاح; ٭ْ٘ ٜكض َطًكّا، 

 .(84)فًصيو ٜبطٌ بايمأقٝت نايبٝع
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 املبشح ايجايح
 ايٓػا٤ َٚٓاقؿم٘ضأٟ ابٔ عاؾٛض يف َمع١ 

ڤ ژ عٓس تفػريٙ يكٍٛ اهلل تعاىل:  -ضمح٘ اهلل–يكس شٖب ايطاٖط ابٔ عاؾٛض 

، َّٚجٌ هلا باملػافط يًسضاغ١ (85)إىل دٛاظ ْهاح املمع١ عٓس ايهطٚض٠ ژڤ  ڤ ڤ
ٚمٖٛا، ٚإٕ نإ ٜط٣ إٔ اٯ١ٜ يٝػت ْاظي١ يف ْهاح املمع١; فػٝاقٗا ٫ ٜػُض بصيو، 

 اؿ١ ٫ْسضاز املمع١ يف عُّٛ قٛي٘ تعاىل: )َا اغمُمعمِ(.ٚيهٓٗا َٔ ٚد١ٗ ْعطٙ ق

 يف ضأٜ٘ بإباس١ املمع١ يًُهطط إىل عس٠ أَٛض، ٖٚٞ: -ضمح٘ اهلل –ٚقس اغمٓس 

 إٔ ضٚاٜات ظَٔ ايمشطِٜ َهططب١ انططابّا نبريّا.  -1

 .َغُع يف ضٚاٜم٘ عسٜح ايمشطِٜ ظَٔ ايفمض -ضنٞ اهلل عٓ٘-اؾٗين  ٠رباْفطاز غ  -2

ٚظَٔ أبٞ بهط ٚظَـٔ   -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –غمُمعٛا يف ظَٔ ايٓيب إٔ ايٓاؽ ا  -3
 عُط سم٢ ٢ْٗ عٓٗا يف آخط خ٬فم٘.

 .-ضنٞ اهلل عِٓٗ–قاٍ ظٛاظٖا عًٞ بٔ أبٞ طايب ٚعُطإ بٔ سكني ٚابٔ عباؽ   -4

 .إْاط١ إباسمٗا عاٍ ا٫نططاض، فاؾمب٘ ع٢ً ايطٚا٠ ؼكٝل عصض ايطخك١ بأْ٘ ْػذ إٔ  -5

َفػطٟ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ َٔ شٖب إىل ٖصا ايطأٟ غ٣ٛ ابٔ ٚمّلا مل أدس َٔ 
 ، ضغبت يف َٓاقؿم٘ يف ضأٜ٘ ٖصا، ٚبٝإ ضدشإ خ٬ف٘.-ضمح٘ اهلل–عاؾٛض 

 ٚايطز ع٢ً ٖصٙ ا٭َٛض َطتب١ ناٯتٞ:

ٍ        أ٫ّٚ  : ايكٍٛ بإٔ ضٚاٜـات ظَـٔ ايمشـطِٜ َهـططب١ غـري قـشٝض; ٭ْـ٘ ٫ ٜكـا
ــات  ــص وهــِ  با٫نــططاب إ٫ إشا اخمًفــت ايطٚاٜ ــ٠ٛ، فش٦ٓٝ ٖٚــٞ َمػــا١ٜٚ يف ايك

 بانططابٗا ٜٚمٛقف عٔ ايعٌُ بٗا نًٗا.
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ٖٛ ايصٟ ؽمًف  :املهططب َٔ اؿسٜح: )-ضمح٘ اهلل–ٜكٍٛ ابٔ ايك٬ح 
ٚإمنا ْػُٝ٘  ،ايطٚا١ٜ فٝ٘ فريٜٚ٘ بعهِٗ ع٢ً ٚد٘ ٚبعهِٗ ع٢ً ٚد٘ آخط كايف ي٘

ُٖا عٝح ٫ تكاَٚٗا ا٭خط٣: شت إسساأَا إشا تطدَّ ،إشا تػاٚت ايطٚاٜمإ َهططبّا
أٚ غري شيو َٔ ٚدٛٙ  ،أٚ أنجط قشب١ يًُطٟٚ عٓ٘ ،بإٔ ٜهٕٛ ضاٜٚٗا أسفغ

٫ٚ ٜطًل عًٝ٘ س٦ٓٝص ٚقف املهططب ٫ٚ ي٘  ،ايرتدٝشات املعمُس٠ فاؿهِ يًطادش١
 .(86)(سهُ٘

َٔ أدٌ تٛنٝض ٚٚضٚاٜات ظَٔ ؼطِٜ َمع١ ايٓػا٤ غري َمػا١ٜٚ يف ايك٠ٛ، 
 غأضتبٗا ٚفل ايرتتٝب ايعَين، ٖٚٞ ناٯتٞ:َبّٝٓا سهُٗا ٚشيو غأشنطٖا 

 ٖـ(:7يف غع٠ٚ خٝرب )قطّ غ١ٓ  -1

ق٢ً اهلل عًٝ٘  –)إٔ ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 
 .(87)٢ْٗ عٔ َمع١ ايٓػا٤ ّٜٛ خٝرب، ٚعٔ ؿّٛ اؿُط ا٭ْػ١ٝ( -ٚغًِ

 .َمفل عًٝ٘ ٖٚصا سسٜح قشٝض ثابت

أْ٘ قاٍ: )ٚاهلل يكس عًِ إٔ ضغٍٛ  -ضنٞ اهلل عُٓٗا-بٔ عُط ٚعٔ عبساهلل 
 ايٓػا٤. ٜطٜس َمع١ (88)سّطَٗا ّٜٛ خٝرب َٚا نّٓا َػافشني( -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -اهلل 

 ٖـ(:7يف عُط٠ ايكها٤ )شٟ ايكعس٠ غ١ٓ  -2

ملا قسّ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َه١ يف )عٔ اؿػٔ ايبكطٟ قاٍ: 
ا٤ أٌٖ املس١ٜٓ فؿها أقشاب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إىل عُطت٘ تعٜٔ ْػ

متمعٛا َٓٗٔ ٚادعًٛا ا٭دٌ بٝٓهِ ٚبٝٓٗٔ  :ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ
ضمح٘ –عٓ٘ دا٤ ٚ ،(89)أسػب ضد٬ ٜمُهٔ َٔ اَطأ٠ ث٬ثّا إ٫ ٫ٖٚا ايسبط(فُا  ،ث٬ثّا
َا سًت قبًٗا ٫ٚ  ،عُط٠ ايكها٤يف  َا سًت املمع١ قط إ٫ ث٬ثّا) :قٛي٘ -اهلل

 .(90)(بعسٖا
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 .١َطغًمإ، َٚطاغٌٝ اؿػٔ ايبكطٟ نعٝف ايطٚاٜمإٖٚاتإ 

: ٚأَا عُط٠ ايكها٤: ف٬ ٜكض ا٭ثط فٝٗا; -ضمح٘ اهلل –قاٍ اؿافغ ابٔ سذط 
يهْٛ٘ َٔ َطغٌ اؿػٔ، َٚطاغًٝ٘ نعٝف١; ٭ْ٘ نإ ٜأخص عٔ نٌ أسس، ٚع٢ً تكسٜط 

أٜاّ خٝرب ٭ُْٗا ناْا يف غ١ٓ ٚاسس٠، نُا يف ايفمض ٚأٚطاؽ ثبٛت٘ فًعً٘ أضاز 
 .(91)غٛا٤

 ٖـ(:8عاّ فمض َه١ )ضَهإ غ١ٓ  -3

ق٢ً اهلل عًٝ٘ -: )إٔ ْيب اهلل -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ غرب٠ بٔ َعبس اؾٗين 
عاّ فمض َه١ أَط أقشاب٘ بايمُمع َٔ ايٓػا٤. قاٍ: فدطدت أْا ٚقاسب يٞ  -ٚغًِ

ا داض١ٜ َٔ بين عاَط نأْٗا بهط٠ عٝطا٤، فدطبٓاٖا إىل ْفػٗا، َٔ بين غًِٝ سم٢ ٚدسْ
ٚعطنٓا عًٝٗا بطزٜٓا، فذعًت تٓعط فرتاْٞ أمجٌ َٔ قاسيب، ٚتط٣ بطز قاسيب 
أسػٔ َٔ بطزٟ، فآَطت ْفػٗا غاع١ ثِ اخماضتين ع٢ً قاسيب، فهٔ َعٓا ث٬ثّا، ثِ 

 ضنٞ اهلل– أخط٣ٚا١ٜ ، ٚيف ض(92)بفطاقٗٔ( -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-أَطْا ضغٍٛ اهلل 
: )أ٫ إْٗا سطاّ َٔ َٜٛهِ ٖصا -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل  ظاز: -عٓ٘

 .(93)إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، َٚٔ أعط٢ ؾ٦ّٝا ف٬ ٜأخصٙ(

ٖٚصٙ ايطٚاٜات قشٝش١ ثابم١، فٝهٕٛ ٖصا ٖٛ ايمشطِٜ ايجاْٞ هلا ٚا٭خري إىل 
 ٜاّ فكط بعس ايمشطِٜ هلا يف ظَٔ خٝرب.ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚتهٕٛ ٖصٙ اٱباس١ ملس٠ ث٬ث١ أ

 ٖـ(:8عاّ غع٠ٚ أٚطاؽ )ؾٛاٍ غ١ٓ  -4

ق٢ً -أْ٘ قاٍ: )ضخل ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘ –عٔ غ١ًُ بٔ ا٭نٛ  
 .(94)عاّ أٚطاؽ يف املمع١ ث٬ثّا ثِ ٢ْٗ عٓٗا( -عًٝ٘ ٚغًِاهلل 
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نٞ اهلل ض –ٖٚصا سسٜح قشٝض ثابت، ٫ٚ َٓافا٠ بٝٓ٘ ٚبني سسٜح غرب٠ اؾٗين 
ٖٛ  إٕ عاّ غع٠ٚ أٚطاؽفمض َه١، سٝح  يفايػابل، ايصٟ ٜفٝس إٔ ؼطميٗا  -عٓ٘

 .ْفػ٘ عاّ فمض َه١

: ٚعاّ أٚطاؽ ٖٛ عاّ ايفمض ٭ٕ غعا٠ أٚطاؽ -ضمح٘ اهلل-قاٍ ابٔ ايكِٝ 
 .(95)بفمض َه١َمك١ً 

: ومٌُ إٔ ٜهٕٛ أطًل ع٢ً عاّ ايفمض عاّ -ضمح٘ اهلل –ٚقاٍ ابٔ سذط 
 .(96)ضبُٗايمكاأٚطاؽ 

 ٖـ(:8ّٜٛ سٓني )ؾٛاٍ غ١ٓ  -5

ق٢ً اهلل -أْ٘ قاٍ: )٢ْٗ ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 
 .(97)ّٜٛ سٓني عٔ َمع١ ايٓػا٤( -عًٝ٘ ٚغًِ

ٖصٙ ايًفع١ )ّٜٛ سٓني( ؾاش٠ غري قفٛظ١ سٝح تفطز بٗا أسس ايطٚا٠ ٖٚٛ ٚ
 ٖٚا )خٝرب(.عبسايٖٛاب ايجكفٞ عٔ بك١ٝ ايطٚا٠، فبكٝمِٗ ضٚ

 :-ضمح٘ اهلل–قاٍ اؿافغ ابٔ سذط 

باملعذ١ُ أٚي٘ ٚايطا٤  –")ظَٔ خٝرب( ٖهصا ؾُٝع ايطٚا٠ عٔ ايعٖطٟ )خٝرب( 
إ٫ َا ضٚاٙ عبس ايٖٛاب ايجكفٞ عٔ و٢ٝ بٔ غعٝس عٔ َايو يف ٖصا اؿسٜح  -آخطٙ

ّٗا ع٢ً أْ٘ أخطد٘ ايٓػا٥ٞ ٚايساض قطين، ْٚب -مب١ًُٗ أٚي٘ ْْٚٛني-فإْ٘ قاٍ: "سٓني" 
ِٖٚ تفطز ب٘ عبس ايٖٛاب، ٚأخطد٘ ايساضقطين َٔ ططٜل أخط٣ عٔ و٢ٝ بٔ غعٝس 

 .(98)"فكاٍ: )خٝرب( ع٢ً ايكٛاب

ايصٟ ضٟٚ اؿسٜح َٔ  -ضمح٘ اهلل–قًت: مما ٜسٍ ع٢ً شيو إٔ َايو بٔ أْؼ 
 بًفغ: )خٝرب(. (99)ططٜك٘ قس ضٚاٙ يف َٛط٦٘
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تػ٢ُ أٜهّا غع٠ٚ أٚطاؽ،  ٚع٢ً فطض قش١ ٖصٙ ايطٚا١ٜ فإٕ غع٠ٚ سٓني
قاٍ أبٛ ايعباؽ ايكططيب: "غع٠ٚ أٚطاؽ ٖٞ غع٠ٚ سٓني ع٢ً َا قاي٘ أبٛ عُط، ٚناْت 
غع٠ٚ سٓني بعس فمض َه١ بأٜاّ، ٚشيو إٔ فمض َه١ نإ يعؿط بكني َٔ ؾٗط ضَهإ 

 .(100)غ١ٓ مثإ َٔ اهلذط٠، ٚناْت ٚقع١ سٓني يف أٍٚ ؾٛاٍ َٔ ايػ١ٓ املصنٛض٠"

 َٔ قاٍ إْٗا سطَت عاّ ايفمض أٚ عاّ أٚطاؽ أٚ عاّ سٓني; إش ف٬ َٓافا٠ بني
 ن٬ٖا يف عاّ ٚاسس.

 ٖـ(:9تبٛى )ضدب غ١ٓ  -6

ق٢ً اهلل عًٝ٘ -خطدٓا َع ضغٍٛ اهلل  :قاٍ -ضنٞ اهلل عٓ٘ -عٔ أبٞ ٖطٜط٠ 
قٌٝ:  (َا ٖصا؟)يف غع٠ٚ تبٛى، فٓعيٓا بج١ٝٓ ايٛزا ، فطأ٣ ْػا٤ ٜبهني! فكاٍ:  -ٚغًِ

: -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-بٗٔ أظٚادٗٔ ثِ فاضقٖٛٔ. فكاٍ ضغٍٛ اهلل  ْػا٤ متمع
 .(101)(سطَّّ أٚ ٖسّ املمع١: ايٓهاح ٚايط٬م ٚايعس٠ ٚاملرياخ)

: )ٚأَا قك١ تبٛى: فًٝؼ يف سسٜح أبٞ -ضمح٘ اهلل–قاٍ اؿافغ ابٔ سذط 
 ٖطٜط٠ ايمكطٜض بأِْٗ اغمُمعٛا َٓٗٔ يف تًو اؿاي١، فٝشمٌُ إٔ ٜهٕٛ شيو ٚقع

قسميّا ثِ ٚقع ايمٛزٜع َٓٗٔ س٦ٓٝص ٚايٓٗٞ، أٚ نإ ايٓٗٞ ٚقع قسميّا فًِ ٜبًغ بعهِٗ 
يمكسّ ايٓٗٞ يف شيو، ع٢ً إٔ  (102)ع٢ً ايطخك١، فًصيو قطٕ ايٓٗٞ بايغهبفاغمُط 

سسٜح أبٞ ٖطٜط٠ َكا٫ّ، فإْ٘ َٔ ضٚا١ٜ َ٪ٌَ بٔ إمساعٌٝ عٔ عهط١َ بٔ عُاض  يف
 .(103)نٌ َُٓٗا َكاٍ(ٚيف 

ضغٍٛ اهلل  -قاٍ: )خطدٓا َع  -ضنٞ اهلل عٓ٘ -دابط بٔ عبساهلل عٔٚدا٤ 
إىل غع٠ٚ تبٛى، سم٢ إشا نٓا عٓس ايعكب١ مما ًٜٞ ايؿاّ دا٤ت  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

 -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -ْػ٠ٛ قس نٓا متمعٓا بٗٔ ٜطفٔ بطسايٓا، فذا٤ ضغٍٛ اهلل 
 ٚأث٢ٓ عًٝ٘ ٢ْٗٚ عٔ املمع١، فصنطْا شيو ي٘، قاٍ: فغهب ٚقاّ خطٝبّا: فشُس اهلل
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ٚفٝ٘ عباز بٔ  ،(104)يف نماب٘ ا٫عمباض ٦َٜٛص فػُٝت ث١ٝٓ ايٛزا ( ضٚاٙ اؿاظَٞفمٛازعٓا 
 ٖٚٛ َرتٚى اؿسٜح. نجري

: )ٚأَا سسٜح دابط -ضمح٘ اهلل–ٚعًٝ٘ فاؿسٜح نعٝف دساًّ، قاٍ ابٔ سذط 
 .(105)ٜكض فإْ٘ َٔ ططٜل عباز بٔ نجري ٖٚٛ َرتٚى(ف٬ 

 ، ٚيٝؼ فٝ٘ شنط غع٠ٚبػٓس نعٝف (106)ايطرباْٞ يف املعذِ ا٭ٚغطٚضٚاٙ 
 .تبٛى

 (107)ايكشٝض عٓس َػًِ -ضنٞ اهلل عٓ٘–قًت: ٖٚٛ ىايف سسٜح دابط 
ق٢ً –ٚغريٙ: )نٓا ْػمُمع بايكبه١ َٔ ايمُط ٚايسقٝل ا٭ٜاّ ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل 

ح( فٗصا ٜسٍ ٚأبٞ بهط سم٢ ٢ْٗ عٓ٘ عُط يف ؾإٔ عُطٚ بٔ سطٜ -اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
ضنٞ اهلل –إ٫ عٔ ططٜل عُط  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –ع٢ً أْ٘ مل ٜعًِ بٓٗٞ ايٓيب 

 نُا غبل بٝاْ٘ يف أٍٚ ايبشح. -عٓ٘

أْ٘ قاٍ: )٢ْٗ ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘ –عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ٚنصا دا٤ 
فمض يف غع٠ٚ تبٛى عٔ املمع١( شنط اؿافغ ابٔ سذط يف  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -

 أْ٘ َٔ ضٚا١ٜ إغشام بٔ ضاؾس عٔ قُس بٔ ؾٗاب ايعٖطٟ عٔ قُس (108)ايباضٟ
عٔ أبُٝٗا عٔ دسُٖا  -ضنٞ اهلل عٓ٘–بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب اٚعبساهلل ابين قُس 

 ب٘، ثِ قاٍ: ٖٚٛ خطأ أٜهّا أ.ٖـ.

ملدايف١ إغشام بٔ ضاؾس أقشاب ايعٖطٟ ايصٜٔ  ّافٝهٕٛ بٗصا اؿسٜح ؾاش
 ظَٔ خٝرب، ٚايؿاش َٔ أقػاّ ايهعٝف ف٬ ٜجبت، ٚإغشام بٔ ضاؾس ضٚٚٙ عٓ٘ أْ٘ يف

يف تكطٜب  -ضمح٘ اهلل–يف سسٜج٘ عٔ ايعٖطٟ بعض ايِٖٛ نُا قاٍ ابٔ سذط 
 .(109)ايمٗصٜب

 ٖـ(:10سذ١ ايٛزا  )غ١ٓ  -7
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-أْ٘ قاٍ: خطدٓا َع ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ غرب٠ بٔ َعبس اؾٗين 
.. فًُا قسَٓا َه١ طفٓا بايبٝت .ملس١ٜٓ يف سذ١ ايٛزا َٔ ا -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ

ٚبني ايكفا ٚاملط٠ٚ، ثِ أَطْا مبمع١ ايٓػا٤، فطدعٓا إيٝ٘ فكًٓا: ٜاضغٍٛ اهلل إْٗٔ قس 
َّ بطز  أبني إ٫ إىل أدٌ َػ٢ُ. قاٍ: فافعًٛا. قاٍ: فدطدت أْا ٚقاسب يٞ، عً

عًت تٓعط إىل بطز قاسيب ٚعًٝ٘ بطز، فسخًٓا ع٢ً اَطأ٠ فعطنٓا عًٝٗا أْفػٓا، فذ
فرتاٙ أدٛز َٔ بطزٟ، ٚتٓعط إيٞ فرتاْٞ أؾب َٓ٘، فكايت بطز َهإ بطز ٚاخماضتين، 
فمعٚدمٗا عؿطّا بربزٟ، فبتُّ َعٗا تًو اي١ًًٝ، فًُا أقبشت غسٚت إىل املػذس 

 ٖٚٛ ع٢ً املٓرب ىطب ٜكٍٛ: َٔ نإ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-فػُعت ضغٍٛ اهلل 
إىل أدٌ فًٝعطٗا َا مسٞ هلا ٫ٚ ٜػرتدع مما أعطاٖا ؾ٦ّٝا،  َٓهِ تعٚز اَطأ٠

 ٚيٝفاضقٗا فإٕ اهلل تعاىل قس سطَٗا عًٝهِ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ.

ٚغريٙ َٔ ططٜل عبس ايععٜع بٔ عُط عٔ ايطبٝع بٔ غرب٠ عٔ  (110)ضٚاٙ أمحس
 ب٘. أبٝ٘

ُط قس خٛيف فٝ٘ ع٢ً ايطبٝع بٔ غرب٠، فكس ضٚاٙ عبسايععٜع بٔ ع ٖٚصا اؿسٜح
 بٔ عبسايععٜع عٔ ايطبٝع بٔ غرب٠ بًفغ )سذ١ ايٛزا (، ٚضٚاٙ مجاٖري أقشاب ايطبٝع

 بٔ غرب٠ عٓ٘ بًفغ )عاّ ايفمض(، ِٖٚ:

 ٚغريُٖا. (112)ٚأمحس (111)قُس بٔ ؾٗاب ايعٖطٟ نُا عٓس َػًِ  -1

، (113)ايٓػا٥ٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣عُط بٔ عبسايععٜع أَري امل٪َٓني نُا عٓس   -2
 .اٚغريُٖ (114)يهبريايطرباْٞ يف املعذِ اٚ

 ٚغريٙ. (115)عبساملًو بٔ ايطبٝع بٔ غرب٠ نُا عٓس َػًِ  -3

 ٚغريٙ. (116)عبسايععٜع بٔ ايطبٝع بٔ غرب٠ نُا عٓس َػًِ  -4

 ٚغريُٖا. (118)، ٚأمحس(117)عُاض٠ بٔ غع١ٜ ا٭ْكاضٟ نُا عٓس َػًِ  -5
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فبصيو تهٕٛ ضٚا١ٜ عبسايععٜع بٔ عُط اييت بًفغ )سذ١ ايٛزا ( ؾاش٠ ملدايفمٗا 
 ؾُاٖري أقشاب ايطبٝع بٔ غرب٠ ٚفِٝٗ ثكات أد٤٬ نايعٖطٟ ٚعُط بـٔ عبـسايععٜع  

، (119)ايمٗصٜبقسٚم ىط٧ نُا يف تكطٜب  بٔ عُط ، ٚعبسايععٜعٚعبساملًو بٔ ايطبٝع
 )فمض َه١(. فمهٕٛ يفع١ )سذ١ ايٛزا ( نعٝف١، ٚايكٛاب

ع٢ً ضٚا١ٜ عبسايععٜع بٔ عُط )سذ١  -ضمح٘ اهلل–ٚعًل اؿافغ ايبٝٗكٞ 
ٖٚٛ ِٖٚ َٓ٘، فطٚا١ٜ اؾُٗٛض عٔ ايطبٝع بٔ غرب٠ إٔ شيو نإ ظَٔ "ايٛزا ( قا٬ّ٥: 

 .(120)"ايفمض

ٚأَا سذ١ ايٛزا ، فٗٛ اخم٬ف ع٢ً ": -ضمح٘ اهلل –ٚقاٍ اؿافغ ابٔ سذط 
 .(121)"عٓ٘ أْٗا يف ايفمض أقض ٚأؾٗط بٔ غرب٠، ٚايطٚا١ٜايطبٝع 

 ٚغريُٖا َٔ ططٜل إمساعٌٝ بٔ أ١َٝ عٔ (123)ٚأبٛ زاٚز (122)ٚقس ضٚاٙ أمحس
 ايعٖطٟ عٔ ايطبٝع بٔ غرب٠ ب٘ بًفغ )سذ١ ايٛزا (.

َٔ  ّامجع فٝٗا إمساعٌٝ بٔ أ١َٝ ؾّص يف ٖصٙ ايًفع١، فكس خايف إٔ ٚيهٔ لس
 أقشاب ايعٖطٟ، ِٖٚ:

 .(125)، ٚاؿُٝسٟ يف َػٓسٙ(124)س ايساضَٞ يف َػٓسٙغفٝإ بٔ ع١ٓٝٝ نُا عٓ  -1

 ٚغريٙ. (126)قاحل بٔ نٝػإ نُا عٓس َػًِ  -2

 ٚغريُٖا. (128)ٚأمحس (127)َعُط بٔ ضاؾس نُا عٓس َػًِ  -3

 ٚغريٙ. (129)ايهبرياملعذِ ْٜٛؼ بٔ ٜعٜس ا٭ًٜٞ نُا عٓس ايطرباْٞ يف   -4

 .ٚغريٙ (130)قُس بٔ إغشام نُا عٓس ايطرباْٞ يف املعذِ ايهبري  -5

 .(131)ايهبري املعذِ ا٤ نُا عٓس ايطرباْٞ يفكَّيػَّعط ا  -6

ِِٖ فٝٗا إمساعٌٝ بٔ أ١َٝ،  َٚ فبصيو تهٕٛ يفع١ )سذ١ ايٛزا ( نعٝف١، قس 
 ٚايكٛاب )ّٜٛ ايفمض(.
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سهِ ع٢ً ضٚا١ٜ )سذ١ ايٛزا (  بعس إٔ -ضمح٘ اهلل –قاٍ ايؿٝذ ا٭يباْٞ 
يطٚاٜات اييت شنطْا تسٍ فٗصٙ ا)شنط بعض ايطٚاٜات اييت فٝٗا شنط ايفمض:ٚ بايؿصٚش،

ع٢ً ِٖٚ إمساعٌٝ بٔ أ١َٝ ع٢ً ايعٖطٟ يف قٛي٘ عٓ٘: "يف سذ١ ايٛزا "، ٚإٕ ايكٛاب 
ضٚا١ٜ اؾُاع١ عٔ ايعٖطٟ: "ّٜٛ ايفمض"، ٜٚ٪نس شيو إٔ ايعٖطٟ تابع٘ عًٝ٘ مجاع١ 

عٔ  :قايٛآَِٗ: عبس املًو ٚعبس ايععٜع ابٓا ايطبٝع بٔ غرب٠، ٚعُاض٠ بٔ غع١ٜ نًِٗ 
 .(132)"عاّ ايفمض"( :بٝعايط

: )ٚاؿسٜح ٚاسس يف قك١ ٚاسس٠ فمعّٝٔ -ضمح٘ اهلل–قاٍ اؿافغ ابٔ سذط 
ايرتدٝض، ٚايططٜل اييت أخطدٗا َػًِ َكطس١ بأْٗا يف ظَٔ ايفمض أضدض فمعّٝٔ 

 .(133)املكري إيٝٗا ٚاهلل أعًِ(

فُٔ خ٬ٍ ٖصا ايعطض ايػابل لس أْ٘ ٫ ٜكض َٔ ضٚاٜات ظَٔ ايمشطِٜ إ٫ 
َٔ خٝرب، ٚعاّ فمض َه١ ٚعاّ غع٠ٚ أٚطاؽ، ٚعًُٓا أْ٘ ٫ َٓافا٠ بني عاّ فمض َه١ ظ

 ٚعاّ غع٠ٚ أٚطاؽ ٚأُْٗا عاّ ٚاسس.

فبصيو تهٕٛ املمع١ قس سطَت َطتني، َط٠ يف ظَٔ خٝرب ثِ أبٝشت ؿاد١ يف 
عاّ فمض َه١ ملس٠ ث٬ث١ أٜاّ ثِ سطَت إىل ّٜٛ ايكٝا١َ نُا َط َعٓا غابكّا يف سسٜح 

 .-ضنٞ اهلل عٓ٘ –رب٠ اؾٗين غ

باس١ ناْا املدماض إٔ ايمشطِٜ ٚاٱ: )ٚايكٛاب -ضمح٘ اهلل–قاٍ اٱَاّ ايٟٓٛٚ 
ثِ أبٝشت ّٜٛ فمض َه١ ٖٚٛ  ،ثِ سطَت ّٜٛ خٝرب ،قبٌ خٝرب ٚناْت س٫ّ٬ ،َطتني

 إىل ّٜٛ ايكٝا١َ َ٪بسّا ثِ سطَت ٦َٜٛص بعس ث٬ث١ أٜاّ ؼطميّا ،ّٜٛ أٚطاؽ ٫تكاهلُا
 .(134)(باس١ ٚاهلل أع٫ًِٚ َاْع ميٓع تهطٜط اٱ ...اغمُط ايمشطِٜٚ
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ٚلس إٔ ضٚاٜات ظَٔ ايمشطِٜ غري َمػا١ٜٚ يف ايك٠ٛ; ٚبصيو ٫ ٜهٕٛ 
انططابّا يف ايطٚاٜات، بٌ سطَت يف خٝرب ثِ أبٝشت يف عاّ ايفمض ملس٠ ث٬ث١ أٜاّ ثِ 

 سطَت يّٝٛ ايكٝا١َ.

مشطِٜ فٗصا ٫ ٜكسح يف أقٌ ٚع٢ً فطض ا٫نططاب يف ضٚاٜات ظَٔ اي
ايمشطِٜ; ٭ٕ اؾُٝع اتفكٛا ع٢ً ايمشطِٜ نُا يٛ ؾٗس ضدٌ إٔ يف٬ٕ ع٢ً ف٬ٕ زٜٔ 

ٖـ، 1425زٜٓاض َٓص غ١ٓ  1000ٖـ، ٚؾٗس آخط إٔ ي٘ 1420زٜٓاض َٓص غ١ٓ  1000
ٖـ، فٗصا ا٫خم٬ف يف ظَٔ ايسٜٔ ٫ ٜكسح يف أقٌ 1430ٚؾٗس ثايح أْ٘ َٓص غ١ٓ 

 .(135)زٜٓاض ٬1000ٕ ع٢ً ف٬ٕ زٜٔ املػأي١ إٔ يف

بطٚا١ٜ اؿسٜح يف ظَٔ  -ضنٞ اهلل عٓ٘–: قٛي٘ إٔ اْفطاز غرب٠ اؾٗين ثاّْٝا
ايفمض ٜعمرب َغُعّا يف ايطٚا١ٜ غري قشٝض، فكس ضٚاٙ مجع َٔ أ١ُ٥ اؿسٜح ٚتًكم٘ ا٭١َ 

ٚأمجعت ا٭١َ ع٢ً  (136)قشش٘ اٱَاّ َػًِ سٝح أخطد٘ يف قشٝش٘ بايكبٍٛ، فكس
ٞ أسازٜح قشٝض َػًِ بايكبٍٛ غ٣ٛ أيفاظ ٜػري٠، ٚيٝؼ ٖصا اؿسٜح َٓٗا، تًك

ٚغريُٖا، ٚأٌٖ ايكٓع١  (137)ٚنصا قشش٘ اٱَاّ ابٔ سبإ سٝح أخطد٘ يف قشٝش٘
 أزض٣ بكٓاعمِٗ.

، فكس ض٣ٚ عٓ٘ َػًِ يف -ضنٞ اهلل–ثِ قس ٚافك٘ غ١ًُ بٔ ا٭نٛ  
عاّ أٚطاؽ يف  -ٚغًِ ق٢ً اهلل عًٝ٘–أْ٘ قاٍ: )ضخل ضغٍٛ اهلل  (138)قشٝش٘

 املمع١ ث٬ثّا ثِ ٢ْٗ عٓٗا(، ٚقس بٝٓا فُٝا غبل إٔ عاّ أٚطاؽ ٚعاّ ايفمض ٚاسس.

ٚع٢ً فطض ايمػًِٝ بهعف سسٜح غرب٠ اؾٗين فإٕ ؼطِٜ ْهاح املمع١ ٜ٪خص 
ضنٞ اهلل  –َٔ أسازٜح أخط٣: نشسٜح عُط بٔ اـطاب ٚغريٙ َٔ ايكشاب١ 

ابٔ عباؽ نُا َطَّ َعٓا يف املبشح ايجاْٞ عٓس ، ٚإْهاض بعض ايكشاب١ ع٢ً -عِٓٗ
 .شنط أزي١ َٔ قاٍ بمشطِٜ املمع١
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ٚظَٔ  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–: قٛي٘ بإٔ ايٓاؽ اغمُمعٛا يف ظَٔ ايٓيب ثايجّا
أبٞ بهط ٚظَٔ عُط سم٢ ٢ْٗ عٓ٘ يف آخط خ٬فم٘: قس ضززت عًٝ٘ عٓس شنطٟ ٫غمٓاز 

يف أزي١ َٔ قاٍ ظٛاظ املمع١، ف٬ ساد١  -ضنٞ اهلل عٓ٘–اجملٝعٜٔ ع٢ً سسٜح دابط 
 يًمهطاض ٖٓا.

: قٛي٘ بأْ٘ قاٍ ظٛاظٖا عًٞ بٔ أبٞ طايب ٚعُطإ بٔ سكني ٚابٔ ضابعّا
َُػَِّ فُٝا ٜمعًل بعًٞ بٔ أبٞ طايب  -ضنٞ اهلل عِٓٗ–عباؽ  ٚإٕ نإ ضّدض –غري 

 .-ضنٞ اهلل عُٓٗا–، ٚعُطإ بٔ سكني -ضدٛع٘ فُٝا بعس

بٞ طايب فٗٛ َٔ ضزَّ ع٢ً ابٔ عباؽ يف إباسم٘ يًُمع١، ٚض٣ٚ ي٘ أَا عًٞ بٔ أ
 سسٜح ؼطميٗا ظَٔ خٝرب نُا َطَّ َعٓا يف بسا١ٜ ايبشح.

بػٓسٙ عٔ اؿهِ بٔ عمٝب١ إٔ  (139)يف تفػريٙ -ضمح٘ اهلل–َٚا ضٚاٙ عٓ٘ ايطربٟ 
٢ْ إ٫ ٢ْٗ عٔ املمع١ َا ظ -ضنٞ اهلل عٓ٘-ي٫ٛ إٔ عُط : )-ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ–عًٝاًّ 
ٌّ ضنٞ –(، فٗصا سسٜح نعٝف غري ثابت ي٬ْكطا  بني اؿهِ بٔ عمٝب١ ٚعًٞ َؾِك

ٖـ 50ٖـ، ٚاؿهِ ٚيس غ١ٓ 40، فاؿهِ مل ٜسضى عًٝاًّ، فعًٞ اغمؿٗس غ١ٓ -اهلل عٓ٘
 .(140)ٖـ47ٚقٌٝ غ١ٓ 

١ٜ املمع١ آْعيت " :أْ٘ قاٍٚأَا عُطإ بٔ سكني فكس أٚضز ابٔ عاؾٛض ي٘ ضٚا١ٜ 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ -بعسٖا آ١ٜ تٓػدٗا، ٚأَطْا بٗا ضغٍٛ اهلل   ٚمل ٜٓعٍيف نماب اهلل

، ٜعين عُط بٔ اـطاب سني ٢ْٗ عٓٗا يف ظَٔ َٔ "ثِ قاٍ ضدٌ بطأٜ٘ َا ؾا٤ ،-ٚغًِ
 .خ٬فم٘ بعس إٔ عًُٛا بٗا يف َععِ خ٬فم٘

فأقٍٛ ْعِ ٖٞ ثابم١ عٔ عُطإ بٔ سكني، ٚيهٓٗا يٝػت يف َمع١ ايٓػا٤، بٌ 
سٝح  (141)اؿر، بسيٌٝ َا دا٤ عٓ٘ يف ضٚا١ٜ أخط٣ يف ْفؼ ايكشٝض ملػًِ يف َمع١

ق٢ً اهلل -عًِ إٔ ضغٍٛ اهلل ا يمًُٝصٙ َططف بٔ عبس اهلل: -ضنٞ اهلل عٓ٘–قاٍ 
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ٚمل ٜٓٗٓا عُٓٗا ضغٍٛ اهلل  ،ثِ مل ٜٓعٍ فٝٗا نماب ،مجع بني سر ٚعُط٠ -عًٝ٘ ٚغًِ
 .ا ؾا٤قاٍ فٝٗا ضدٌ بطأٜ٘ َ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-

ٜعين -ْعيت آ١ٜ املمع١ يف نماب اهلل : (142)ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس َػًِ أٜهّا
ٚأَطْا بٗا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ ثِ مل تٓعٍ آ١ٜ تٓػذ آ١ٜ َمع١  -َمع١ اؿر

اؿر ٚمل ٜٓ٘ عٓٗا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ سم٢ َات قاٍ ضدٌ بطأٜ٘ بعس َا 
 .ؾا٤

ايطٚا١ٜ اييت اغمسٍ بٗا ابٔ  -ايبداضٟ َٚػًِ-كشٝشني ٚقس أٚضز أقشاب اي
 -ضمح٘ اهلل–عاؾٛض ع٢ً َمع١ ايٓػا٤ يف نماب اؿر يف قشٝشُٝٗا، ٚأٚضزٙ ايبداضٟ 

أٜهّا يف نماب ايمفػري يف تفػري غٛض٠ ايبكط٠، يف تفػري آ١ٜ َمع١ اؿر: )فُٔ متمع 
ِِٖ بايعُط٠ إىل اؿر(; مما ٜسٍ ع٢ً إٔ ايطٚا١ٜ يف َمع١ اؿ َٚ ر ٫ يف َمع١ ايٓػا٤ نُا 

 .-ضمح٘ اهلل–بصيو ابٔ عاؾٛض 

فكس شنطْا َا ٜمعًل بايطز ع٢ً قٛي٘ يف َبشح  -ضنٞ اهلل عٓ٘–أَا ابٔ عباؽ 
 ايطز ع٢ً أزي١ َٔ أباح َمع١ ايٓػا٤ ف٬ ساد١ يًمهطاض ٖٓا.

ض إْاط١ إباسمٗا عاٍ ا٫نططاض، فاؾمب٘ ع٢ً ايطٚا٠ ؼكٝل عص : قٛي٘ بإٔخاَػّا
 غري َػَِّ. ايطخك١ بأْ٘ ْػذ

ىل ّٜٛ إ بمشطميٗا َ٪بسّا -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ- ايطغٍٛ فكس ٚضز تكطٜض َٔ
ق٢ً اهلل –إٔ ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘–نُا دا٤ يف سسٜح غرب٠ اؾٗين  ايكٝا١َ

 ،ٜا أٜٗا ايٓاؽ إْٞ قس نٓت أشْت يهِ يف ا٫غمُما  َٔ ايٓػا٤قاٍ: ) -عًٝ٘ ٚغًِ
٫ٚ  ،فُٔ نإ عٓسٙ َٓٗٔ ؾ٤ٞ فًٝدٌ غبًٝ٘ ،قس سطّ شيو إىل ّٜٛ ايكٝا١َ ٚإٕ اهلل

بأْ٘ إشا تهطض ايػبب ف٬ ٜرتتب عًٝ٘  ٖٚصا إٜصإ"، (143)(تأخصٚا مما آتٝمُٖٛٔ ؾ٦ّٝا
 -ٚيٛ ػسز ايػبب-ٖٚٛ ميٓع ايكٍٛ با٫غمُطاض  ،٭ٕ ايٓػذ أبسٟ ;املػبب
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غمكشاب َازاّ قس قاّ ايسيٌٝ ع٢ً ف٬ هٛظ ايًذ٤ٛ إىل ٖصا ا٫ ،يًشاٍ اغمكشابّا
إٔ ْػذ اؿهِ ع٢ً  ع٢ً َا ٖٛ َكطض يف عًِ ا٭قٍٛ سهِ ايمشطِٜ ع٢ً ايمأبٝس

، ٚايع١ً َع١ٓ اؿه١ُ نُا ٖٛ َعًّٛ، َٚع٢ٓ ٜٛدب ْػذ ايع١ً اييت اقمهم٘ أٜهّا
٢ٓ عًٝٗا اؿهِ املٓػٛر، فًِ تُعس مث١ سه١ُ بعس ٖصا ْػدٗا إيغا٤ اؿه١ُ اييت ُب

 .(144)"٫ هٛظ ػسز اؿهِ بمذسز غبب٘: َٚٔ ٖٓا قًٓا ،ا٤ أبسّااٱيغ

ٚإٕ اهلل قس سطّ شيو إىل ّٜٛ : )-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–ثِ إٕ قٍٛ ايٓيب 
(، ٚأَا ٚإٕ اهلل قس سطّ شيو( ٜمهُٔ سهُّا ٚخربّا، فأَا اؿهِ فٗٛ قٛي٘: )ايكٝا١َ

ِ ا٭قٍٛ إٔ ا٭خباض ٫ تٓػذ; (، َٚٔ املمكطض يف عًإىل ّٜٛ ايكٝا١َاـرب فٗٛ قٛي٘: )
٭ٕ ْػدٗا ٜكمهٞ تهصٜب اـرب ا٭ٍٚ، ٖٚصا قاٍ يف ْكٛم ايٛسٞ: ايهماب 

 .(145)ٚايػ١ٓ

 -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–ٚيٛ ناْت املمع١ َباس١ يًهطٚض٠ ٭داظٖا ايٓيب 
ٍّ ع٢ً سطَمٗا ُّا مل هعٖا ي٘ ز  .(146)يًؿاب ايصٟ دا٤ٙ ٚطًب َٓ٘ اٱشٕ يف ايعْا، فً

–ع٢ً خ٬ف َا شنط ابٔ عاؾٛض  -ضنٞ اهلل عِٓٗ–عٌُ ايكشاب١ ثِ إٕ 

مل ٜبٝشا املمع١  -ضنٞ اهلل عُٓٗا–فٗصا عُط بٔ اـطاب ٚعجُإ بٔ عفإ  -ضمح٘ اهلل
ؾٝٛؾُٗا يف ايفمٛسات اٱغ١َٝ٬ ضغِ ايععٚب١ ٚاملؿك١، فًٛ ناْت املمع١ َباس١ 

ٓػا٤ سهِ قهِ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، يًُهطط ٭باساٖا هلِ; مما ٜسٍ ع٢ً إٔ ؼطِٜ َمع١ اي
ِِٖ َٔ بعض ايطٚا٠ نُا اّزع٢ ابٔ عاؾٛض  َٚ  .-ضمح٘ اهلل–٫ 

 ع٢ً َٔ قاٍ بإباسمٗا يًُهطط، فٝكٍٛ: -ضمح٘ اهلل-ٜٚطز اٱَاّ اؾكام

أْ٘ دعًٗا مبٓعي١ املٝم١ ٚؿِ  -ٜطٜس ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عٓ٘–)ُضٟٚ عٓ٘ 
ط، ٖٚصا قاٍ; ٭ٕ ايهطٚض٠ املبٝش١ يًُشطَات اـٓعٜط ٚايسّ، ٚأْٗا ٫ ؼٌ إ٫ ملهط

٫ تٛدس يف املمع١، ٚشيو ٭ٕ ايهطٚض٠ املبٝش١ يًُٝم١ ٚايسّ ٖٞ اييت ىاف َعٗا تًف 
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ايٓفؼ إٕ مل ٜأنٌ، ٚقس عًُٓا إٔ اٱْػإ ٫ ىاف ع٢ً ْفػ٘ ٫ٚ ع٢ً ؾ٤ٞ َٔ 
 .(147)أعها٥٘ ايمًف برتى اؾُا  ٚفكسٙ(

َٔ إباس١ َمع١ ايٓػا٤  -ضمح٘ اهلل -٘ ابٔ عاؾٛضٚبٗصا ٜمبّٝٔ نعف َا شٖب إيٝ
 يًُهطط، ٚبٝإ ْػدٗا إىل ّٜٛ ايكٝا١َ.

فٗٛ فمٗس ٜسٚض بني ا٭دط  -ضمح٘ اهلل–ٖٚصا ٫ ُٜٓكل َٔ قسض ابٔ عاؾٛض 
ٌّ ُٜ٪خص َٔ قٛي٘ ُٜٚطز إ٫ ضغٍٛ اهلل   .-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–ٚا٭دطٜٔ، ٚن
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 اخلــــــــامتـــة

ٚأؾهطٙ ع٢ً َا َٔ ب٘ عًٞ َٔ إمتاّ ٖصا  -عع ٚدٌ –س اهلل ٚيف اـماّ أمح
 ايبشح، ٚأبطظ َا تٛقًت إيٝ٘ َٔ ْما٥ر:

 املع٢ٓ املطاز با٫غمُما  يف آ١ٜ غٛض٠ ايٓػا٤ ٖٛ ايمًصش بايٓهاح ايسا٥ِ ايكشٝض.  -1

 ايكشٝض ْػذ إباس١ ْهاح املمع١، ٚأْٗا سطَت إىل ّٜٛ ايكٝا١َ.  -2

3-  َّ  َطتني: ظَٔ خٝرب ٚعاّ فمض َه١. ايمشكٝل إٔ ْهاح املمع١ ُسطِّ

ع٢ً سط١َ ْهاح املمع١ ْٚػذ إباسمٗا، عسا َا  -ضنٞ اهلل عُٓٗا–إمجا  ايكشاب١   -4
 ، ٚقس ضٟٚ ضدٛع٘ عٔ إباسمٗا.-ضنٞ اهلل عٓ٘–ٚضز عٔ ابٔ عباؽ 

 ضأٟ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ يف َػأي١ ْهاح املمع١. -ضمح٘ اهلل–خايف ابٔ عاؾٛض   -5

َٔ ْما٥ر يف ٖصا ايبشح، فإٕ أقبت فُٔ اهلل ٚسسٙ،  ٖصا أبطظ َا تٛقًت إيٝ٘
 ٚإٕ أخطأت فُين َٚٔ ايؿٝطإ ٚزٜٔ اهلل َٓ٘ بطا٤، ٚأغمغفط اهلل َٓ٘ َٚٔ نٌ ظيٌ.

 

 ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ٚباضى ع٢ً ْبٝٓا قُس

 ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ أمجعني
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 .19ايطغاي١ م ( 1)

(، ايمفػـري  2/146(، أسهـاّ ايكـطإٓ يًذكـام )   6/585اْعط تفػري داَع ايبٝإ يًطـربٟ ) ( 2)
(، اؾـاَع ٭سهـاّ ايكـطإٓ    1/389(، أسهاّ ايكـطإٓ ٫بـٔ ايعطبـٞ )   5/41ايهبري يًطاظٟ )

(، 2/52(، ظاز املػري ٫بٔ اؾٛظٟ )2/517(، احملطض ايٛدٝع ٫بٔ عط١ٝ )6/214يًكططيب )
(، تٝػـري ايبٝـإ   2/258(، تفػري ايكطإٓ ايععِٝ ٫بٔ نجري )1/475ضَٛظ ايهٓٛظ يًطغعين )

(، ضٚح املعـاْٞ  1/585(، فمض ايكسٜط يًؿـٛناْٞ ) 2/342ايكطإٓ ٫بٔ ْٛض ايسٜٔ ) ٭سهاّ
(، أنـٛا٤  5/12(، تفػـري املٓـاض )  5/9(، ايمشطٜط ٚايمٓـٜٛط ٫بـٔ عاؾـٛض )   5/5يٮيٛغٞ )

 (.1/380ايبٝإ )

 ( فٓػب ٖصا ايكٍٛ يًذُٗٛض.1/586يف تفػريٙ فمض ايكسٜط ) -ضمح٘ اهلل–ٚأخطأ ايؿٛناْٞ ( 3)
 (.5/9مشطٜط ٚايمٜٓٛط )اي( 4)
 (.5/14تفػري املٓاض )( 5)
 (.5/19املكسض ايػابل )( 6)

(، أسهـاّ ايكـطإٓ يًذكـام    6/589ٖٚٞ قطا٠٤ ؾاش٠ غري ثابم١. اْعط داَع ايبٝإ يًطـربٟ ) ( 7)
 (، ٚمل أدسٖا يف نمب ايكطا٤ات.2/148)

 .273ه٢ م، ٚاْعط ا٫ْمكاض يًؿطٜف املطت(3/166)ايمبٝإ يف تفػري ايكطإٓ ( 8)

(، ٚمل أدـس يف نمـب   2/148(، أسهاّ ايكطإٓ يًذكام )6/589اْعط داَع ايبٝإ يًطربٟ )( 9)
 ايكطا٤ات أٟ إؾاض٠ هلصٙ ايكطا٠٤.

 (.6/589( داَع ايبٝإ )10)
 (.2/148( أسهاّ ايكطإٓ )11)

 ( املطدع ايػابل.12)
 ٚقس تهٕٛ َٔ قبٌٝ ايكطإٓ املٓػٛر.( 13)
 (.5/14تفػري املٓاض )( 14)
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 (.1/476(، ٚاْعط ضَٛظ ايهٓٛظ يًطغعين )2/52ظاز املػري يف عًِ ايمفػري )( 15)

(، اؾــاَع ٭سهــاّ ايكــطإٓ 2/146(، أسهــاّ ايكــطإٓ يًذكــام )5/41ايمفػــري ايهــبري )( 16)
(، ا٫غمصناض ٫بٔ 10/121ايمُٗٝس ) (،2/52(، ظاز املػري ٫بٔ اؾٛظٟ )6/22يًكططيب )

(، بـسا٥ع  9/179، ؾـطح َػـًِ يًٓـٟٛٚ )   (9/166ٟ )فـمض ايبـاض   (،16/300عبس ايـرب ) 
(، ؼـطِٜ ْهـاح املمعـ١    10/46(، املغـين ) 9/328(، اؿاٟٚ يًُـاٚضزٟ ) 2/272ايكٓا٥ع )

 (.9/56َٚابعسٖا، ايفك٘ اٱغ٬َٞ ٚأزيم٘ يًعسًٝٞ ) 89يًُكسغٞ م

ــط ( 17) ــطإٓ يًذكــام ) اْع ــاّ ايك ــسا٥ع ايكــٓا٥ع )2/149أسه ــإ (2/272(، ب ــٛا٤ ايبٝ ، أن
(1/382( ،)5/844). 
ٚقس ٜكاٍ بإٔ ٖصٙ اٯ١ٜ َه١ٝ ٚؼًٌٝ املمع١ بايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ باملس١ٜٓ فٗٛ ٫سل يٓعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ؟  

فٝذاب بإٔ ٖصٙ اٯ١ٜ عاَـ١ يف بٝـإ سطَـ١ مجـا  غـري ايعٚدـات أٚ ممًٛنـات ايـُٝني، ثـِ          
إىل ا٭قـٌ   ُخّككت بايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ يف إباس١ َمع١ ايٓػا٤ ثِ ُْػذ املدكل، فرتدـع املػـأي١  

 ايعاّ قبٌ ايمدكٝل ٖٚٛ سط١َ مجا  غري ايعٚدات ٚممًٛنات ايُٝني.

أسهاّ ايكـطإٓ يًذكـام    (،16/296ا٫غمصناض )(، 10/116اْعط ايمُٗٝس ٫بٔ عبسايرب )( 18)
(2/149.) 

عٔ ْهـاح   -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْٗٞ ايٓيب  ضٚاٙ ايبداضٟ( 19)
يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمعـ١ ٚبٝـإ أْـ٘    َٚػًِ ، (5155) ، بطقِاملمع١ أخريّا

 ( ٚغريُٖا.1407)بطقِ  أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ،

يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض ثـِ     ضٚاٙ َػًِ( 20)
 .(1406)  ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل

يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض ثـِ     ضٚاٙ َػًِ( 21)
 .(1405) ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ
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، ٚقشَّض (1963)ضٚاٙ ابٔ َاد١ يف ايػٓٔ، نماب ايٓهاح، باب ايٓٗٞ عٔ ْهاح املمع١، بطقِ ( 22)
(، ٚسػٓ٘ ا٭يباْٞ يف قشٝض غٓٔ ابٔ 3/154اؿافغ ابٔ سذط يف ايمًدٝل اؿبري )إغٓازٙ 
 (.1611َاد١ )

٣ّٛ إغــٓازٙ اؿــافغ ابــٔ سذــط يف 9295ضٚاٙ ايطرباْــٞ يف املعذــِ ا٭ٚغــط بــطقِ )( 23) (، ٚقــ
(: ضدايــ٘ ضدــاٍ 4/265، ٚقــاٍ اهلٝجُــٞ يف فُــع ايعٚا٥ــس )(3/154)ايمًدــٝل اؿــبري 

 بٔ غًُٝإ ٖٚٛ ثك١. ايكشٝض خ٬ املعاف٢

( ٚأقً٘ يف قشٝشٞ 14048ضٚاٙ عبس ايطظام يف املكٓف، نماب ايط٬م، باب املمع١، بطقِ )( 24)
 ( زٕٚ ظٜاز٠ )ثِ ْٗاْا عٓٗا...(.1404َٚػًِ بطقِ ) ،(4615)بطقِ ايبداضٟ 

، (، ٚايساضقطين يف غٓٓ٘، نمـاب ايٓهـاح، بـاب املٗـط    6625أخطد٘ أبٛ ٜع٢ً يف َػٓسٙ بطقِ )( 25)
(، ٚايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣، مجا  أبٛا  ا٭ْهش١ اييت ْٗٞ عٓٗـا، بـاب ْهـاح    3644بطقِ )
(، ٚقشش٘ ابٔ سبإ نُا يف اٱسػإ يف تطتٝب قشٝض ابـٔ سبـإ، نمـاب    7/207املمع١ )

(، ٚسػٓ٘ اؿافغ ابـٔ سذـط يف ايمًدـٝل اؿـبري     4149ايٓهاح، باب يف ْهاح املمع١، بطقِ )
( بؿاٖس ي٘، ٚسّػٓ٘ يف قـشٝض اؾـاَع   2402يباْٞ يف ايكشٝش١ )، ٚقشش٘ ا٭(3/154)
(7022.) 

(، ٚقـاٍ ا٭يبـاْٞ يف غًػـ١ً    3645ضٚاٙ ايساضقطين يف غٓٓ٘، نماب ايٓهاح، باب املٗط، بطقِ )( 26)
 (: إغٓازٙ ٫ بأؽ ب٘ يف ايؿٛاٖس ٚشنط ي٘ ؾاٖسّا.2402ا٭سازٜح ايكشٝش١ )

(، ٚإٕ نـإ يف غـٓسٙ نـعف إ٫ إٔ يـ٘ ؾـاٖسٜٔ:      5266) ضٚاٙ ايطرباْٞ يف املعذـِ ايهـبري  ( 27)
ايصٟ غبل يف ؼطِٜ املمع١  -ضنٞ اهلل عٓ٘–أسسُٖا قشٝض ٖٚٛ سسٜح عًٞ بٔ أبٞ طايب 

ٚاؿُط ا٭ْػ١ٝ ظَٔ خٝرب، ٚاٯخط فٝ٘ نعف ٖٚٛ سسٜح نعب بـٔ َايـو اٯتـٞ، فٝمكـ٣ٛ     
 .-ٚاهلل أعًِ–بُٗا ٜٚطتكٞ يسضد١ اؿػٔ يغريٙ 

( ٚيف غٓسٙ َٓكٛض بٔ زٜٓاض ٖٚـٛ نـعٝف   131( )19/68اْٞ يف املعذِ ايهبري )ضٚاٙ ايطرب( 28)
سسٜح عًـٞ بـٔ   –(، قًت: إ٫ أْ٘ ٜمك٣ٛ بؿٛاٖسٙ 5/63نُا شنط اهلٝجُٞ يف فُع ايعٚا٥س )

–فريتكٞ يسضد١ اؿػـٔ يغـريٙ    -ضنٞ اهلل عُٓٗا–أبٞ طايب ٚسسٜح ظٜس بٔ خايس اؾٗين 

 .-ٚاهلل أعًِ
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يف ايػٓٔ ايهـرب٣، مجـا  أبـٛا  ا٭ْهشـ١ ايـيت ْٗـٞ عٓٗـا، بـاب ْهـاح املمعـ١           ضٚاٙ ايبٝٗكٞ ( 29)
( ٚضداي٘ ثكات غ٣ٛ خٓٝؼ بٔ بهط بٔ خٓـٝؼ فكـس ٚثكـ٘ ابـٔ سبـإ يف ايجكـات       7/207)
َٝـعإ ا٫عمـساٍ    (9/302ز )ساتـاضٜذ بغـ  ٚنعف٘ قاحل بٔ قُس دعض٠ نُا يف ( 8/233)
(1/669). 

( ٜمك٣ٛ بٗا َٔ ططٜل آخط بًفغ: )إمنا ناْت 3/26ٞ اٯثاض)ٚي٘ َمابع١ عٓس ايطشاٟٚ يف ؾطح َعاْ
 َمع١ ايٓػا٤ يٓا خاق١(.

(، ٚفٝ٘ عبس اهلل بٔ هلٝع١، يهٔ يـ٘ ؾـاٖس ٜمكـ٣ٛ بـ٘     10/110ضٚاٙ ابٔ عبس ايرب يف ايمُٗٝس )( 30)
يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، بـاب   عٓس َػًِ -ضنٞ اهلل عٓ٘–َٔ سسٜح عبس اهلل بٔ َػعٛز 

ِ      ْهاح املمع١ ٚب  ٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػـذ ٚاغـمكط ؼطميـ٘ إىل ٜـّٛ ايكٝاَـ١، بـطق
(1404.) 

( عـٔ دـابط   1217) يف قشٝش٘، نماب اؿر، باب يف املمع١ باؿر ٚايعُط٠، بطقِ ضٚاٙ َػًِ( 31)
 عٓ٘. -ضنٞ اهلل عُٓٗا–بٔ عبس اهلل 

(، 17354معــ١، بــطقِ )ضٚاٙ ابــٔ أبــٞ ؾــٝب١ يف َكــٓف٘، نمــاب ايٓهــاح، بــاب يف ْهــاح امل ( 32)
 ( بأغاْٝس قشٝش14035.١ٚعبسايطظام يف املكٓف، نماب ايط٬م، باب املمع١، بطقِ )

ضٚاٙ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، مجـا  أبـٛا  ا٭ْهشـ١ ايـيت ْٗـٞ عٓٗـا، بـاب ْهـاح املمعـ١           ( 33)
(7/206.) 

 (.17355ِ )ضٚاٙ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓف٘، نماب ايٓهاح، باب يف ْهاح املمع١، بطق( 34)

( ٚقشش٘ قـاٍ:  3193ضٚاٙ اؿانِ يف املػمسضى، نماب ايمفػري، تفػري غٛض٠ ايٓػا٤، بطقِ )( 35)
ع٢ً ؾطط ايؿٝدني، ٚٚافكـ٘ ايـصٖيب، ٚنـصا ضٚاٙ ايبٝٗكـٞ يف ايػـٓٔ ايهـرب٣، مجـا  أبـٛا          

 (.207-7/206ا٭ْهش١ اييت ْٗٞ عٓٗا، باب ْهاح املمع١ )

يٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض ثـِ    يف قشٝش٘، نماب ا ضٚاٙ َػًِ( 36)
 (.1407)بطقِ  ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ،
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( ٚضدايـ٘  17358ضٚاٙ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓف٘، نماب ايٓهاح، باب يف ْهـاح املمعـ١، بـطقِ )   ( 37)
ٟ يف ايمـاضٜذ  ثكات َا عسا ابٔ ش٩ٜب ٖٚٛ قُس بٔ عبس ايطمحٔ ابٔ ش٩ٜب فكس شنـط ايبدـاض  

أْ٘ مسع َٔ ايعبري ٚمل ٜصنطا  (7/313ٚابٔ أبٞ سا  يف اؾطح ٚايمعسٌٜ ) (1/151ايهبري )
ٚقـس شنـط ايؿـٝذ قُـس عٛاَـ١ يف ؼكٝكـ٘ ملكـٓف ابـٔ أبـٞ ؾـٝب١            فٝٗا دطسّا ٫ٚ تعـس٬ّٜ. 

 ( إٔ ابٔ ش٩ٜب ؼطف يف ايٓػذ إىل ابٔ أبٞ ش٥ب ٖٚٛ خطأ.9/302)

يف مثـاض ايكًـٛب    -ضمحـ٘ اهلل –ٖٛ َا شنطٙ أبٛ َٓكٛض ايجعاييب  -هلل عُٓٗاضنٞ ا-َٚطاز ابٔ ايعبري 
 ،ٕ أبا دعس٠ نٓٝـ١ سػـ١ٓ يًـص٥ب ٖٚـٛ خبٝـح     أٜطٜس بكٛي٘: " 252يف املهاف ٚاملٓػٛب م 

 ".ٔ باغِ ايمعٜٚر ٢ٖٚ فاغس٠نصيو املمع١ ؼػَّ

ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض ثـِ    يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض  ضٚاٙ َػًِ( 38)
ضنٞ اهلل –ٖٚٛ بٗصا ٜعطِّض بابٔ عباؽ  ،(1406) ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ

 .-عُٓٗا

 (.3/27ؾطح َعاْٞ اٯثاض )( 39)

 (.2/152( أسهاّ ايكطإٓ )40)

 (.3/190ايػٓٔ ) َعامل( 41)

 (.1/390( املعًِ بفٛا٥س َػًِ )42)

 (.4/537إنُاٍ املعًِ بفٛا٥س َػًِ )( 43)

 (.2/714ايكبؼ )( 44)

 .(2/152أسهاّ ايكطإٓ يًذكام ) (، ٚاْعط3/27ؾطح َعاْٞ اٯثاض )( 45)

، إنُاٍ املعًـِ بفٛا٥ـس   (3/190ايػٓٔ ) ناـطابٞ ٚايكانٞ عٝاض ٚابٔ ايعطبٞ. اْعط َعامل( 46)
 (.2/714(، ايكبؼ )4/537َػًِ )

ّ   2/273( ٜٓعط بسا٥ع ايكٓا٥ع )47) ، فكـ٘  (32/108ابـٔ تُٝٝـ١ )   (، فُٛ  فمـا٣ٚ ؾـٝذ اٱغـ٬
 .(2/124ايػ١ٓ يػٝس غابل )
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(، ا٫غـمصناض  10/111(، ايمُٗٝـس ٫بـٔ عبـسايرب )   2/146اْعط أسهاّ ايكطإٓ يًذكام )( 48)
-9/173(، فـمض ايبـاضٟ )  9/179(، ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػـًِ ) ٫16/296بٔ عبس ايرب )

ــٓا٥ع ) 174 ــسا٥ع ايك ــاٚضزٟ ) 2/272(، ب ــاٟٚ يًُ ــ١  (، امل9/328(، اؿ ــٔ قساَ ــين ٫ب غ
ــبري ) 10/46) ــري ايه ــططيب ) 5/41(، ايمفػ ــري ايك ــٛظٟ  6/220( تفػ ــٔ اؾ ــري اب (، تفػ
(، 9/56، ايفك٘ اٱغ٬َٞ ٚأزيم٘ يًعسًٝـٞ ) 125(، ؼطِٜ ْهاح املمع١ يًُكسغٞ م2/52)

 (.275-2/272َٓٗاز ايكاؿني يًػٝس أبٞ ايكاغِ اـ٥ٛٞ )
(، 9/173إىل ايمشـطِٜ. اْعـط فـمض ايبـاضٟ )     ُْٚكٌ عٔ ابٔ دطٜر أْـ٘ تطادـع عـٔ اٱباسـ١     

 .(24/364ايمٛنٝض ٫بٔ املًكٔ )
أخطد٘ بٗصا ايًفغ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣، مجا  أبٛا  ا٭ْهش١ اييت ْٗٞ عٓٗا، باب ْهـاح  ( 49)

ِ   ( ٚأقً٘ يف قشٝض َػ7/206ًِاملمع١ )  ، نماب اؿر، باب يف املمع١ بـاؿر ٚايعُـط٠، بـطق
(1217.) 

يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض ثـِ     ػًِضٚاٙ َ( 50)
 (.1405) ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ

َُـٛا    } ضٚاٙ ايبداضٟ يف قشٝش٘، نماب ايمفػري، باب قٛي٘ تعاىل:( 51) ََُٓـٛا ٫َ ُتَشطِّ َٔ آ َٗا ايَّـِصٜ َٜا َأُّٜ
َّ اهلُل ََا َأَس ِِ َطَِّٝباِت  (، َٚػًِ يف قشٝش٘، نماب ايٓهـاح،  4615، بطقِ )ص87طاملا٥س٠:  {َيُه

باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بـطقِ  
 ( ٚايًفغ ي٘.1404)

 عٔ ْهـاح  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْٗٞ ايٓيب  ضٚاٙ ايبداضٟ( 52)
يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمعـ١   (، َٚػ5118ًِ)ٚ( 5117) املمع١ أخريّا، بطقِ

( ٚايًفغ 1405) ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ
 ي٘

ِ     َػًِ عٓس( 53)  يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػـذ ثـِ أبـٝض ثـ
 (.1405) ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ

 ( بػٓس قشٝض.14021ضٚاٙ عبس ايطظام يف َكٓف٘، نماب ايط٬م، باب املمع١، بطقِ )( 54)
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( ٚقـشض  1963ضٚاٙ ابٔ َاد١ يف ايػٓٔ، نماب ايٓهاح، باب ايٓٗٞ عٔ ْهاح املمع١، بطقِ )( 55)
(، ٚسػٓ٘ ا٭يباْٞ يف قشٝض غٓٔ ابٔ 3/154إغٓازٙ اؿافغ ابٔ سذط يف ايمًدٝل اؿبري )

 (.1611َاد١ )

يف قشٝش٘، نماب اؿر، باب دٛاظ تعًٝل اٱسطاّ ٖٚٛ إٔ وطّ بإسطاّ نإسطاّ  ( ض٣ٚ َػ56ًِ)
٘  –( ٚغريٙ عٓ٘ 1222) ف٬ٕ فٝكري قطَّا بإسطاّ َجٌ إسطاّ ف٬ٕ، بطقِ أْـ٘   -ضنـٞ اهلل عٓـ

قس فعً٘ ٚأقشاب٘، ٚيهٔ نطٖت إٔ ٜعًّـٛا   -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–قاٍ: قس عًُت إٔ ايٓيب 
 غِٗ.َٚعطِّغني بٗٔ با٭ضاى، ثِ ٜطٚسٕٛ يف اؿر تكطط ض٩

 (.33/96( فُٛ  فما٣ٚ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ )57)

 (.2/152( أسهاّ ايكطإٓ )58)
، نماب اؾع١ٜ ٚاملٛازع١، باب اؾع١ٜ ٚاملٛازعـ١ َـع أٖـٌ ايصَـ١     أخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘( 59)

 (.3157( ٚ)3156) بطقِ ٚاؿطب،
(60 ) ٟ ِ         أخطد٘ ايبدـاض  يف قـشٝش٘، نمـاب ا٫غـم٦صإ، بـاب ايمػـًِٝ ٚا٫غـم٦صإ ث٬ثـّا، بـطق

 .(2153) يف قشٝش٘، نماب اٯزاب، باب ا٫غمٝصإ، بطقِ (، َٚػ6245ًِ)
(، 9/183(، ؾطح َػًِ يًٓـٟٛٚ ) 9/172، فمض ايباضٟ )(3/27ؾطح َعاْٞ اٯثاض )اْعط ( 61)

، ؼـطِٜ  191-190(، ْهاح املمع١ حملُـس ا٭ٖـسٍ م  5/51ٛشٟ ٫بٔ ايعطبٞ )عاضن١ ا٭س
 .161-159املمع١ يًُشُسٟ م

ٚفٝ٘ عُط بٔ سطٜـح بـسٍ عُـطٚ بـٔ سطٜـح ٚايمكـٜٛب َـٔ         ،(5/51( عاضن١ ا٭سٛشٟ )62)
، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبـٝض ثـِ ْػـذ ثـِ أبـٝض ثـِ ْػـذ        قشٝض َػًِ

 (.1405) ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل
، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ ٚاغـمكط  ٘قشٝشيف ( 63)

 (.1405) ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ
 (.3/27( ؾطح َعاْٞ اٯثاض )64)
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غـٞ  ؼـطِٜ ْهـاح املمعـ١ ٭بـٞ ايفـمض املكس      (،152-2/151أسهاّ ايكطإٓ يًذكام ) ( اْعط65)
 .135م

 يف ايػٓٔ ايهـرب٣، مجـا  أبـٛا  ا٭ْهشـ١ ايـيت ْٗـٞ عٓٗـا، بـاب ْهـاح املمعـ١          ( ضٚاٙ ايبٝٗكٞ 66)
(7/201.) 

(67 )(7/201.) 

نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ ٚاغـمكط ؼطميـ٘ إىل   يف ( 68)
 (.1404بطقِ )ّٜٛ ايكٝا١َ، 

إ يف تكطٜب قشٝض ابٔ سبإ ٫بٔ بًبإ، يف نمـاب ايٓهـاح، بـاب    ( يف اٱسػ4141بطقِ )( 69)
 ْهاح املمع١.

يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض ثـِ     ضٚاٙ َػًِ( 70)
 (.1405) ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ

 (.14048يف نماب ايط٬م، باب املمع١، بطقِ )( 71)

ََـا   } ، نماب ايمفػري، باب قٛي٘ تعاىل:شٝض ايبداضٟق( 72) َُٛا َطَِّٝبـاِت  ََُٓٛا ٫َ ُتَشطِّ َٔ آ َٗا ايَِّصٜ َٜا َأُّٜ
َّ اهلُل َِِأَس ، نمـاب ايٓهـاح، بـاب ْهـاح     (، ٚقشٝض َػ4615ًِبطقِ ) ،ص87طاملا٥س٠:  { َيُه

 (.1404) ايكٝا١َ، بطقِاملمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ 

يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض ثـِ     ضٚاٙ َػًِ( 73)
 (.1405) ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ

 .15اْعط م( 74)

(، ٚايطرباْٞ يف 3/191(، ٚاـطابٞ يف َعامل ايػٓٔ )2/17أخطدٗا ايفانٗٞ يف أخباض َه١ )( 75)
، نمـاب  (، ٜٚفِٗ شيـو َـٔ ضٚاٜـ١ أخطدٗـا ايبدـاضٟ يف قـشٝش٘      10601املعذِ ايهبري )

ِ -ايٓهاح، باب ْٗٞ ايٓيب  ِ      -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـً (، 5116) عـٔ ْهـاح املمعـ١ أخـريّا، بـطق
(، ٚظاز املعاز ٫بـٔ ايكـِٝ   3/19(، ٚتٗصٜب ايػٓٔ ٫بٔ ايكِٝ )9/171ٜٚٓعط فمض ايباضٟ )

 (.3/305أٜهّا )
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ثـِ   -أٟ املمعـ١ –(: )ٚقس نإ ابٔ عباؽ ٜكـٍٛ ظٛاظٖـا   2/714بٔ ايعطبٞ يف ايكبؼ )قاٍ ا( 76)
ثبت ضدٛع٘ عٓٗا، فاْعكس اٱمجا  ع٢ً ؼطميٗا(، ٚقاٍ ابـٔ بطـاٍ يف ؾـطس٘ عًـ٢ ايبدـاضٟ      

بأغـاْٝس نـعٝف١،    -أٟ إباس١ املمع١–أْ٘ ضدع عٓٗا  -أٟ ابٔ عباؽ–(: )ضٟٚ عٓ٘ 7/225)
 (.5/507اْعط ا٫غمصناض ٫بٔ عبسايرب )ٚإداظ٠ املمع١ عٓ٘ أقض(، ٚ

ِ   -يف نماب ايٓهاح، باب ْٗٞ ايٓيب ( 77) بـطقِ  عـٔ ْهـاح املمعـ١ أخـريّا،      -قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـً
(5116.) 

ًَِّّٔ، إٕ ٚقـفت بـ٘   7/40دا٤ يف يػإ ايعطب َاز٠ )ضخل( )( 78) (: ايطَِّخُل: ايؿ٤ٞ ايٓاعِ اي
١َُُ بؿطتٗا ٚضّقمٗا  ، ٚنصيو ضخاق١ أْاًَٗا: ِيُٝٓٗا.املطأ٠ فُطخكاْٗا: َِْع

(، ٚايطرباْـٞ يف  3/191(، ٚاـطابٞ يف َعامل ايػٓٔ )2/17أخطد٘ ايفانٗٞ يف أخباض َه١ )( 79)
 (.10601املعذِ ايهبري )

 (.3/191َعامل ايػٓٔ )( 80)

(، ٚعبـسايطظام يف  3365أخطد٘ ايٓػا٥ٞ يف ايػٓٔ، نماب ايٓهاح، باب ؼطِٜ املمعـ١، بـطقِ )  ( 81)
 (.14032ف، نماب ايط٬م، باب املمع١، بطقِ )املكٓ

 (.6/274ٌْٝ ا٭ٚطاض )( 82)
، ؼطِٜ ْهاح (9/332(، اؿاٟٚ ايهبري يًُاٚضزٟ )2/153( اْعط أسهاّ ايكطإٓ يًذكام )83)

 .188، ؼطِٜ املمع١ يف ايهماب ٚايػ١ٓ يًُشُسٟ م151املمع١ يًُكسغٞ م

(، ؼطِٜ ْهاح 9/332ٟ ايهبري يًُاٚضزٟ )(، اؿا2/152ٚ( اْعط أسهاّ ايكطإٓ يًذكام )84)
 .150املمع١ يًُكسغٞ م

 (.11-5/10( ايمشطٜط ٚايمٜٓٛط )85)

 .94-93عًّٛ اؿسٜح ٫بٔ ايك٬ح م( 86)

عٔ ْهـاح   -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْٗٞ ايٓيب ( ضٚاٙ ايبداضٟ 87)
اب ايٓهاح، باب ْهاح املمعـ١ ٚبٝـإ أْـ٘    يف قشٝش٘، نم َٚػًِ ،(5115) املمع١ أخريّا، بطقِ

 .(1407) أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ
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ضٚاٙ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، مجـا  أبـٛا  ا٭ْهشـ١ ايـيت ْٗـٞ عٓٗـا، بـاب ْهـاح املمعـ١           ( 88)
 ( بػٓس قشٝض.14148)

 (.844، باب َا دا٤ يف املمع١، بطقِ )، نماب ايٛقاٜاػٓٔاي( ضٚاٙ غعٝس بٔ َٓكٛض يف 89)

 (.14040ضٚاٙ عبسايطظام يف املكٓف، نماب ايط٬م، باب املمع١، بطقِ )( 90)

 (، ٚغٝأتٞ ايه٬ّ ع٢ً ايفمض ٚأٚطاؽ.9/170( فمض ايباضٟ )91)

يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض ثـِ     ( ضٚاٙ َػ92ًِ)
 .(1406) ط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِْػذ ٚاغمك

يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض ثـِ     ( ضٚاٙ َػ93ًِ)
 .(1406) ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ

ثـِ  يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض    ( ضٚاٙ َػ94ًِ)
 .(1405) ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ

 (.9/169(، فمض ايباضٟ )7/332(، ٚاْعط ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ )3/406ظاز املعاز )( 95)

 (.9/170( فمض ايباضٟ )96)

َٔ ططٜل عبسايٖٛاب  (،3367يف غٓٓ٘، نماب ايٓهاح، باب ؼطِٜ املمع١، بطقِ ) ( ضٚاٙ ايٓػا97ٞ٥)
٢ بٔ غعٝس عٔ َايو بٔ أْؼ عٔ ابٔ ؾٗاب عٔ عبساهلل ٚاؿػٔ ابـين قُـس   ايجكفٞ عٔ وٝ

 .ب٘ -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ أبُٝٗا عٔ دسُٖا  -ضنٞ اهلل عٓ٘–بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 (.9/168( فمض ايباضٟ )98)

 .(2/542)يف نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ( 99)
 (.3/408(، ٚاْعط ظاز املعاز ٫بٔ ايكِٝ )4/96املفِٗ )( 100)
ٕ  -4149)يف قـشٝش٘ بـطقِ   ( أخطد٘ ابـٔ سبـإ   101) يف غـٓٓ٘، نمـاب    ٚايـساضقطين  ،(اٱسػـا

ٞ بسٕٚ ايككـ١،  ( 3644) ايٓهاح، باب املٗط، بطقِ يف ايػـٓٔ ايهـرب٣، مجـا  أبـٛا       ٚايبٝٗكـ
( عٔ َ٪ٌَ بٔ إمساعٝـٌ سـسثٓا عهطَـ١    7/207) ا٭ْهش١ اييت ْٗٞ عٓٗا، باب ْهاح املمع١

 .، ٚغٓسٙ نعٝفس املكربٟ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ب٘بٔ عُاض سسثٓا غعٝ
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 ٚغمأتٞ. -ضنٞ اهلل عٓ٘–( ٜؿري يطٚا١ٜ دابط 102)

 (.9/170( فمض ايباضٟ )103)

 .179( ا٫عمباض م 104)

 (.9/170( فمض ايباضٟ )105)

 ٚيف غٓسٙ قسق١ بٔ عبس اهلل ٖٚٛ نعٝف، ٚعًٝ٘ فاؿسٜح ٫ ٜكض.، (938)بطقِ ( 106)

ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ ٚاغمكط يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ( 107)
 .(1405)بطقِ ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، 

(108( )9/168.) 

 .40(، م350( تطمج١ ضقِ )109)

 .(15345)بطقِ ( 110)

يف قشش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْـ٘ أبـٝض ثـِ ْػـذ ثـِ أبـٝض ثـِ ْػـذ،         ( 111)
 .(1406)بطقِ ا١َ، ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝ

 .(15337)يف َػٓسٙ بطقِ ( 112)

 (.5520يف نماب ايٓهاح، باب ؼطِٜ املمع١، بطقِ )( 113)

 .(6527)بطقِ ( 114)

يف قشش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْـ٘ أبـٝض ثـِ ْػـذ ثـِ أبـٝض ثـِ ْػـذ،         ( 115)
 .(1406)بطقِ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، 

يٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْـ٘ أبـٝض ثـِ ْػـذ ثـِ أبـٝض ثـِ ْػـذ،         يف قشش٘، نماب ا( 116)
 .(1406)بطقِ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، 

يف قشش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْـ٘ أبـٝض ثـِ ْػـذ ثـِ أبـٝض ثـِ ْػـذ،         ( 117)
 .(1406)بطقِ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، 

 .(15346)يف َػٓسٙ بطقِ ( 118)

 (.4113، تطمج١ ضقِ )299( م 119)
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 (.7/204( ايػٓٔ ايهرب٣ )120)

 (.9/170( فمض ايباضٟ )121)

 .(15338)يف َػٓسٙ بطقِ ( 122)

 .(2072)يف غٓٓ٘، نماب ايٓهاح، باب يف ْهاح املمع١، بطقِ ( 123)

 .(2242)يف نماب ايٓهاح، باب ايٓٗٞ عٔ َمع١ ايٓػا٤، بطقِ ( 124)

 .(846)بطقِ ( 125)

ب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْـ٘ أبـٝض ثـِ ْػـذ ثـِ أبـٝض ثـِ ْػـذ،         يف قشش٘، نما( 126)
 .(1406)بطقِ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، 

يف قشش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْـ٘ أبـٝض ثـِ ْػـذ ثـِ أبـٝض ثـِ ْػـذ،         ( 127)
 .(1406)بطقِ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، 

 .(15337)يف َػٓسٙ بطقِ ( 128)

 .(6534)بطقِ ( 129)

 .(6527)بطقِ ( 130)

 .(6533) بطقِ( 131)

 (.314-6/313( إضٚا٤ ايغًٌٝ )132)
 (.9/171فمض ايباضٟ )( 133)
، ٚاْعط قشٝض ابٔ سبإ بعس اؿسٜح (9/181( املٓٗاز يف ؾطح قشٝض َػًِ بٔ اؿذاز )134)

يًكـططيب  (، املفٗـِ  1/389(، أسهاّ ايكطإٓ ٫بٔ ايعطبـٞ ) 16/289(، ا٫غمصناض )4141)
 (.3/156(، ايمًدٝل اؿبري )4/92)

 .97-96ؼطِٜ ْهاح املمع١ ٭بٞ ايفمض املكسغٞ م(، 2/151اْعط أسهاّ ايكطإٓ يًذكام )( 135)

يف نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ، ٚاغـمكط ؼطميـ٘   ( 136)
 (.1406بطقِ )إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، 
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يف اٱسػإ يف تكطٜب قشٝض ابٔ سبإ ٫بٔ بًبإ، يف نماب ايٓهاح، بـاب   (4146بطقِ )( 137)
 ْهاح املمع١.

يف نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ، ٚاغـمكط ؼطميـ٘   ( 138)
 (.1405بطقِ )إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، 

 (.6/588داَع ايبٝإ )( 139)

 (.7/338( ٚ )2/434(، تٗصٜب ايمٗصٜب )20/488( ٚ )7/120اْعط تٗصٜب ايهُاٍ )( 140)

 (.1226بطقِ )يف نماب اؿر، باب دٛاظ ايمُمع، ( 141)

 (.1226بطقِ )يف قشش٘، نماب اؿر، باب دٛاظ ايمُمع، ( 142)

يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثـِ   ضٚاٙ َػًِ( 143)
 (.1406) ايكٝا١َ،ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ 

  .186-185( ؼطِٜ املمع١ يف ايهماب ٚايػ١ٓ يٝٛغف دابط احملُسٟ م144)

 .116تعطٜف ايط٬ب بأقٍٛ ايفك٘ يف غ٪اٍ ٚدٛاب يٛيٝس بٔ ضاؾس ايػعٝسإ م (145)

٘  -( بػٓس قشٝض عٔ أبٞ أَا١َ ايباًٖٞ 22211أخطز أمحس يف َػٓسٙ )( 146) إٔ  -ضنـٞ اهلل عٓـ
فكاٍ: ٜا ضغٍٛ اهلل: ا٥صٕ يٞ بايعْا، فأقبٌ ايكـّٛ   -٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِق-فم٢ّ ؾابّا أت٢ ايٓيب 

عًٝ٘ فعدطٚٙ ٚقايٛا: َ٘ َ٘. فكاٍ: )ازْ٘( فسْا َٓ٘ قطٜبّا، قاٍ: فذًؼ، فكاٍ: )أؼب٘ ٭َـو؟(  
فكاٍ: ٫ ٚاهلل دعًين اهلل فسا٤ى، قاٍ: )٫ٚ ايٓاؽ وبْٛ٘ ٭َٗاتِٗ(، قاٍ: )أفمشب٘ ٫بٓمـو؟(  

 ٜا ضغٍٛ اهلل دعًين اهلل فسا٤ى، قاٍ: )٫ٚ ايٓاؽ وبْٛ٘ يبٓاتِٗ(، قاٍ: )أفمشبـ٘  قاٍ: ٫ ٚاهلل
٭خمو؟( قاٍ: ٫ ٚاهلل دعًين اهلل فسا٤ى، قاٍ: )٫ٚ ايٓاؽ وبْٛ٘ ٭خٛاتِٗ(، قاٍ: )أفمشب٘ 
يعُمو؟(، قاٍ: ٫ ٚاهلل دعًين اهلل فسا٤ى، قاٍ: )٫ٚ ايٓاؽ وبْٛ٘ يعُاتِٗ(، قاٍ: )أفمشبـ٘  

يمو؟(، قاٍ: ٫ ٚاهلل دعًين اهلل فسا٤ى، قاٍ: )٫ٚ ايٓاؽ وبْٛ٘ ـا٫تِٗ(، قـاٍ: فٛنـع   ـا
ّٗط قًب٘، ٚسّكٔ فطد٘(، قاٍ: فًِ ٜهٔ بعس شيو ايفم٢  ٜسٙ عًٝ٘ ٚقاٍ: )ايًِٗ اغفط شْب٘، ٚط

 ًٜمفت إىل ؾ٤ٞ.
 (.2/148( أسهاّ ايكطإٓ )147)
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، 1تٝػري ايبٝإ ٭سهاّ ايكطإٓ. ابٔ ْٛض ايسٜٔ، قُس بٔ عًٞ. بعٓا١ٜ: عبساملعني اؿطف. ط  -27

 ّ.2012ايهٜٛت: ٚظاض٠ ا٭ٚقاف ٚايؿ٪ٕٚ اٱغ١َٝ٬، 
 ّ.1973، سٝسض آباز: زا٥ط٠ املعاضف ايعجُٝا١ْٝ، 1ايجكات. ايبػيت، قُس بٔ سبإ. ط  -28
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