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إعـاؿ ايـنتٛك/

اينبري ُاحل قُـ أمحـ ايُٛابٞ
أهتاف ايتؿوري ٚعً ّٛايكلإٓ املواعـ ع نً ١ٝايرتب ١ٝع عبى -داَع ١سذ١

ٖ987;- ّ609:ع

 ايبشح١ُ٬ػ
٠ـٝات ايعكٜ يف تؿوري آ١املعتنيٚ ١ٜـٜتؿام اين٫ منافز
١ٓ بتؿاهري أٌٖ ايو١ْ َكاك١ؿكاه
ُٞابٛاينبري ُاحل قُـ أمحـ اي/ؿ
 ع١ٝ ايرتب١ًّٝ ايكلإٓ املواعـ ع نًٛعٚ أهتاف ايتؿوري
١ سذ١داَع
،ّ٬ُا ىّ عًِ ايهٝ ؾ٤اٛظ هٙٛ ػًؿٟ ايقًُٞخ ايعٚكٍٛ امل٬ظ بلم َٔ ػ١ّٝ ايٌلعًٛٔ ايعٜٚك نبري يف تـٚ ؿ١ٜـٜ اين٤نإ يعًُا
 عـؿ َٓٗاُٞٓا بكٝؿظ بٚ عـؿ قـ٣ٛ ه١عٛيؿاتِٗ املطب٪َ َٔ  أَا ايهِ ؾًِ ْل،ّؿاٝنٚ ّ نُٳا٠ؿٚؿِٖ يف ايتؿوري ناْت قـٛٗغري إٔ د
.ٌْلٚ لٝطاّ وتاز يتشكٛكط
ّٔ؛ ْعلاٜاملعاُلٚ  ايوابكني٤اْتكاؿ يًعًُاٚ قـظٛتٚ  ناْت قٌ ْكـ٤آكاٚ تٌلبت مبعتكـاتٚ ـ ؾكـ تأثلت تًو ايهتبٝأَا ايه
يقا لـٚ ظ١ْْٝاٛٝ بايؿًوؿات اي٠ُؿات٘ظ َتأثلٚ ٘٥أمساٚ تعًل باهلل تعاىلٜ  تػلب يف تؿوري َا١ ؾلقٖٞٚ ظ١ املعتني١ـ ؾلق٥اؾكٗا َع عكاٛي ت
.ٟملاف ايعكـ٫ًُٗا إىل اٜٛ  َا قـ١ػاٍ يف ايػلابٜيف بعٔٗا َٔ اٱ
ٕٙ ٖقٛتهٚ اؾلظٛ٘ منافز تجبت ٖقا ايتٝ يف ٖقا اؾاْبظ أفنل ؾ١ يًُعتني١ٜـٜ اين١اؾكَٛ بنيٜ ب إعـاؿ عحًٛت َٔ امل طٜيقيو كأٚ
،١ٜـٜ َٔ تؿاهري اين٠فٛدٌظ َأػٚ تعًل بِؿات اهلل عنٜ َاٚ تعًل باٱميإظٜ ُاٝ ؾ١ٜ ايُٓافز ايتؿوريٙدعًت ٖقٚ  غريٖاظ٢ً ع١ايُٓافز ؿاي
ِٗظ ثِ َٔ ػايؿ١اؾك٘ َٔ تؿاهري املعتنيٜٛ تبع فيو بٓكٌ َاٜ َِٔ قاٍ ب٘ َِٓٗظ ثٚهلِ أٛ ق١ّٜ ايباسح عٓـ فنل ايُٓافز عهاٛكٜ نُا
هتعلاض٫ ّاًٝظ َتشا١ٓـ َٔ أٌٖ ايو٥ّ أُشاب ايعكا٬إ أتبع فيو بقنل نٝ ثِ يف بعض ا٭س،١ٓٔ َٔ أٌٖ ايوٜاؾكِٗ َٔ املؿولٚ ٚأ
.امللادعٚ ًٗا باملِاؿكٜفٚ ٗاظٌُٝ إيٚ ات اييتُٝٛايتٚ ر٥ٗا أِٖ ايٓتاٝ فنل ؾ١ نُا ػتِ ايباسح ٖقا ايبشح غامت،١ اٱطاي١ٌٝ ػ١ا٭ؿي
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Scientists Zaidi had a big role in the codification of forensic science protrudes through the
scientific heritage which his successors, both in terms of theology, however, their interpretation was
limited in quantity and quality, but quantity did not see their books printed only a limited number of
manuscript remained a number of them need to achieve and deploy, but qualitatively
Those books were affected beliefs and opinions it has been the subject of criticism and stop
criticizing the former and contemporary scholars because of the surprisingly many of them, given the
strength of put a damper on some of them express to some extent may get us to a certain extent
deviation doctrinal, so I've seen of this explanatory statement to be oddity relating to faith both with
regard to faith or with respect to the attributes of God he wrote interpretations of Zaydi imams, it also
researcher at the mention of wacky tale told by saying I believe & then followed that statement by
saying of the pious of the commentators of the Sunnis, and sometimes followed that up by mentioning
the words faiths Sunnis to reviewing their evidence and their views, as seal researcher conclusion of this
research mention the most important conclusions and recommendations reached by the tail sources and
references.

املكـَ١
اؿُـ هلل كب ايعاملنيٚ ،ايِٚ ٠٬ايو ّ٬عً ٢هٝـْا قُـ ٚعً ٢آي٘ ُٚشب٘ أمجعنيٚ ،بعـ:
ؾإٕ ا٫عتٓا ٤بهتاب اهلل تعاىل َٔ أؾٌٔ ايعًٚ ّٛأدًٗا؛ يتعًك٘ غري ايهتب اييت ؼه ٞن ّ٬اهلل تعاىل ،ايقٜ ٫ ٟأت ٘ٝايباطٌ َٔ
بني ٜـ َٔ ٫ٚ ٜ٘ػًؿ٘ٚ ،تٌلٜع اهلل تعاىل يعباؿ ٙإىل  ّٜٛايـ ،ٜٔقاٍ تعاىل(( :نٹتٳابٷ أَْنٳ ِيٓٳاٙٴ إٔيَٝٵوَ َٴبٳاكٳىْ يٹٝٳـٻبٻلٴٚا آٜٳاتٹ٘ٹ)) طْ99:ص.
ٚقـ اعتٓ ٢عًُا ٤ا٭َ ١بايتؿوري عرب ايكلَِٓٚ ،ٕٚؿاتِٗ عُـ اهلل نجريَ ٠بجٛث ١يف أما ٤ايعامل اٱهَٓٚ ،َٞ٬اٖذِٗ يف
ايتؿوري َعلٚؾٚ ،١أعين بقيو أٌٖ ايوٓٚ ١اؾُاع َٔ ١املؿول.ٜٔ
 ٫ٚىؿ ٢إٔ يف ا٭َ ١ؾلقاّ نجري ،٠ؽتًـ قلباّ ٚبعـاّ َٔ أٌٖ ايوٓٚ ١اؾُاع َٔٚ ،١أقلب ايؿلم إىل أٌٖ ايوٓٚ ١اؾُاع ١ؾلق١
"اينٜـ َٔ "١ٜؾلم ايٌٝع ٖٞٚ ،)1(١ؾلق ١هلا اْتٌاك يف مشاٍ ايٚ ،ُٔٝقـ ظٗل ؾٗٝا عًُا ٤ناْت هلِ عٓا ١ٜبتؿوري ايكلإٓ ايععٚ ،ِٝعٓـ
ايٓعل يف تؿاهريِٖ لـٖا قلٜب َٔ ١تؿاهري أٌٖ ايوٓ ،١بٌ إْٗا تٓكٌ عٓٗا نجرياّ ٫ٚ ،تهاؿ ؽايؿٗا إ ٫يف ايٓنك ايٝوريٖٚ ،قا باهتجٓا٤
تؿوريِٖ ٯٜات ايعكٝـ ،٠ؾإِْٗ ؾٗٝا عًَٗٓ ٢ر املعتني.١
ٚقـ عنَت عً ٢نتابٖ ١قا ايبشح يف اتؿام اينٜـَ ١ٜع املعتني ١يف ايتؿوريظ ٚفيو ؾُٝا ٜتعًل بايعكٝـ٠ظ َع َكاكْ ١فيو
بتؿوري أٌٖ ايوٓ١ظ سٝح ٚدـت إٔ دٌ تؿورياتِٗ ٯٜات ايعكٝـ ٠غلٜبَٛ ١اؾك ١يًُعتنيٚ ،١مل ىايؿ ِٖٛإ ٫يف ايٓنك ايٝوري يبعض
َؿول ِٜٗؾكطٖٚ ،قا َا هٓلا ٙدًٝاّ يف ٖقا ايبشح.
ٚاهلل َٔ ٚكا ٤ايكِـ.

( )1هٝأت ٞفنل أقٛاٍ ايعًُا ٤يف فيو.
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أُٖ ١ٝاملٛٓٛع:
 )1تتذً ٢أُٖ ١ٝاملٛٓٛع يف أْ٘ ميجٌ دن٤اّ َٔ تتبع غلا٥ب ايتؿوري عَُٛاّٚ ،عٓـ عًُا ٤اينٜـ ١ٜػُِٛاّ ِٖٚ ،ؾلقَٓ ١تٌل ٠يف
ب٬ؿ اي.ُٔٝ
 ) 9إٔ ٖقا ايبشح ٜٓٛض َوًو اينٜـ ١ٜيف ايعكٝـ٠ظ َٗٓٚذِٗ يف ايتؿوري؛ ػاُ ١أْ٘ ٜٓتٌل بني ايٓاي إٔ اينٜـ ١ٜأقلب ؾلم
ايٌٝع ١إىل أٌٖ ايوٓ١ظ ؾٝت ِٖٛايبعض أِْٗ قلٜب َٔ ٕٛأٌٖ ايوٓ ١يف مجٝع أبٛاب ا٫عتكاؿظ ٜ ٫ٚـك ٕٚإٔ فيو ؾُٝا ٜتعًل بايِشاب ١يٝى
إ..٫
 ) 3إٔ ٖقا املٛٓٛع ٜتعًل بؿ ١٦هلا اْتٌاك ٚاهع يف ائُٝ؛ ػاُ ١يف ا٭عٛاّ ا٭ػري ٠اييت تواكعت ؾٗٝا ا٭سـاخ ايوٝاه١ٝظ ٚبلمت
إىل ايٛدٛؿ ق ٠ٛتـع ٞأْٗا املتشـث ١باهِ اينٜـ.١ٜ
 )4تعًل ٖقا املٛٓٛع بهتاب اهلل تعاىل ٚتؿوريٙظ ٚنٝـ تتعاٌَ َع٘ ايؿلم املؼتًؿ ١تؿورياّ ٚبٝاْاّ.

أهباب اػتٝاك املٛٓٛع:
 )1إٔ اينٜـ ١ٜأقلب ؾلم ايٌٝع ١إىل أٌٖ ايوٓٚ ١اؾُاعٚ ،١نتبٗا تـكي يف بعض املـاكي يف اي ،ُٔٝبٌ ٜٓٚكٌ عٓٗا يف َٓاٖر
بعض اؾاَعات اي ،١ُٝٓٝسٝح ٜتٛادـ ٕٚ؛ ٖٚقا َا ؿؾع ايباسح إىل ايتٓب ٘ٝإىل إٔ ٖٓاى َٔ تؿاهري اينٜـَ ١ٜا ػلز عٔ أُ ٍٛاينٜـ١ٜ
اؿكٝك١ٝظ ٚامل ٌٝإىل ايتؿوري املعتني.ٞ
 )9إٔ تؿوري آٜات ايعكٝـ ٠عٓـ ايؿلم املؼايؿ ١٭ٌٖ ايوٓ ١مل ٜعط سك٘ َٔ ايبشح ٚايبٝإظ ٚمل ٍٜٛٳ ايعٓا ١ٜاييت ٜوتشكٗا.
 ) 3ايٛدٛؿ ايٛاقع ٞيًنٜـٚ ١ٜنتبٗا يف ائُٝظ َٗٓ ٍُٛٚٚذٗا إىل أٜـ ٟبعض املجكؿني ٚايـاكهنيظ ؿ ٕٚإٔ ٜٛدـ يـ ٣ايبعض
َِٓٗ املًه ١ايعًُ ١ٝاييت ميٝن ٕٚبٗا بني املوتكٚ ِٝاملعٛز.
 ) 4كأٜت بعض ا٭عاخ اييت تتعًل بايتؿوريظ ٚإفا بٗا تٓكٌ ْك ّ٬كتًطاّ َٔ نتب أٌٖ ايوٓٚ ١نتب غريِٖ؛ مما سـاْ ٞإىل
ايبشح يف املٛٓٛع؛ يًتٓب ٘ٝعًٚ ٢دٛب تٛػ ٞاؿقك عٓـ ايٓكٌ َٔ ايهتبظ ػاُ ١ؾُٝا ٜتعًل بهتاب اهلل تعاىلظ ٚبا٫عتكاؿ ايٛادب.

ايـكاهات ايوابك:١
 ٫تٛدـ ؿكاهات هابك ١يف ٖقا املٛٓٛع ،ؾكـ عجت يف املهتبات ٚامللانن ايبشج ،١ٝنُا عجت عً ٢ايٌبه ١ايعٓهبٛت ،١ٝؾًِ أدـ
َٔ تكـّ يف عح ٖقا ايعٓٛإ.
ٚغاَ ١ٜا ٚقؿت عً ٘ٝأْ٘ تٛدـ كهاي ١عًُ ١ٝبعٓٛإ" :تؿاهري اينٜـ - ١ٜعلض ٚؿكاه١ظ يًـنتٛك /قُـ بٔ ُاحل املـٜؿل"،
ٚيهين -يٮهـ ايٌـٜـ  -مل أدـ ٙيف املهتبات ٫ٚ ،عً ٢ايٌبه ١ايعٓهبٛت.١ٝ
ٚيهين اهتؿـت َٔ ث٬ث ١نتب:ٖٞٚ ،
" - 1اؿانِ اؾٌَُٗٓٚ ٞذ٘ يف ايتؿوري يعـْإ قُـ مكمٚك" ٖٞٚ ،كهايَ ١ادوتري.
اؾن ٤اـاَى َٔ ؼكٝل عبـ اهلل قُٛؿ ًشات٘ يتؿوري َكاتٌ بٔ هًُٝإ ٖٞٚ ،عباك ٠عٔ ؿكاه ١عٔ َكاتٌ بٔ هًُٝإ َٗٓٚذ٘
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يف تؿوري ايكلإٓ ايهل.ِٜ
 - 3نتاب بعٓٛإ "ؿكاه ١س ٍٛتؿوري ا٭عكِ" ٜٛ ٫دـ عً ٘ٝاهِ امل٪يـ.
 ٫ٚأعًِ نتاباّ أ ٚؿكاه ١سٖ ٍٛقا املٛٓٛع غري َا فنلتٚ .اهلل تعاىل أعًِ.

سـٚؿ ايبشح:
هأقتِل يف عجٖ ٞقا عً ٢منافز َٔ تٛاؾل اينٜـَ ١ٜع املعتني ١يف ايتؿوري املتعًل بايعكا٥ـ.

ُعٛبات ايبشح:
أِٖ ايِعٛبات اييت ٚادٗتين أثٓا ٤ايبشح:
 - 1أغًب تؿاهري اينٜـ ١ٜغري َطبٛعٚ ،١قًَٗٓ ١ا َطبٛع.١
 - 9عـّ متهين َٔ ايعجٛك عً ٢تؿوري اؿانِ اؾٌُ.ٞ
- 3

ايتؿاهري اينٜـ ١ٜاملطبٛع ١عباك ٠عٔ تؿاهري يبعض ا٭دناٚ ٤ايوٛك ؾكطٚ ،نٌ َا ٚدـت٘ ناََٗٓ ّ٬ا اثٓإ ؾكطُٖٚ ،ا :تؿوري

َكاتٌ بٔ هًُٝإٚ ،تؿوري ا٭عكِ.

2

 - 4أٜٔاّ ٖٓاى تؿ وريإ آػلإ يهُٓٗا ْؿى ايتؿوري ايلاؾُٖٔٚ ،ٞا :تؿوري ؾلات ايهٛيفٚ ،تؿوري اؿرب ،ٟكغِ إٔ ُاسبُٗٝا
َعـٚؿإ َٔ اينٜـ. ١ٜ

َٓٗذ ١ٝايبشح :
1ع مجع َؿلاؿات ايبشح عٓـ اينٜـ َٔ ١ٜنتب ايتؿاهري اينٜـ ١ٜسوب َا ٜتٝول َٓٗا؛ بوبب قً ١امللادع اينٜـ ١ٜاملطبٛعٚ ١املتٛؾل ،٠نُا
فنلت يف ُعٛبات ايبشح.
9ع هأعتُـ يف عج ٞعً ٢املٓٗر ا٫هتكلا ٞ٥ايتتبع ٞغري ايتاّظ ٚاملٓٗر املكاكٕ.
ؾأق ّٛبتتبع منافز َٔ آٜات ايعكٝـ ٠يف ا٭بٛاب املؼتًؿ١ظ ٚفيو َٔ تؿاهري اينٜـ١ٜظ ثِ أقاكْٗا َع تؿاهرياملعتنيَ ١بٓٝاّ َا بني تؿاهريِٖ
َٔ ايتٛاؾلظ ثِ أقاكٕ فيو بُٓافز َٔ تؿاهري أٌٖ ايوٓٚ ١اؾُاع.١
3ع أقٛاٍ اؿانِ اؾٌُ ٞأْكًٗا َٔ نتاب "اؿانِ اؾٌَُٗٓٚ ٞذ٘ يف ايتؿوري" يعـْإ قُـ مكمٚك ٖٛٚ ،عباك ٠عٔ كهايَ ١ادوتري،
ٚفيو بوبب عـّ ايعجٛك عً ٢تؿوري اؿانِ اؾٌُ.ٞ
4ع أبـأ أ ّ٫ٚبقنل ق ٍٛاينٜـ ١ٜأ َٔ ٚقاٍ ب٘ َِٓٗ ،ثِ أتبع٘ ببٝإ َٛاؾكتِٗ يًُعتني١ظ ثِ ببٝإ كايؿتِٗ أَٛ ٚاؾكتِٗ ٭ٌٖ ايوٓ ،١ثِ يف
بعض ا٭سٝإ أتبع فيو بقنل ن ّ٬أُشاب ايعكا٥ـ َٔ أٌٖ ايوٓ.١
 5ع إٕ نإ ٖٓاى َٔ اينٜـ َٔ ١ٜػايـ ٖقا ايك ٍٛأ ٚكؿ عً ٘ٝؾكـ أفنل ٙبعـ فنل ق ٍٛاينٜـ١ٜظ ٚقـ أفنلَ ٙع فنل املؿول َٔ ٜٔأٌٖ
ايوٓ ١املؼايؿني يك ٍٛاينٜـ.١ٜ
 6ع أعن ٚاٯٜات ايكلآْ ١ٝإىل هٛكٖا ٚأكقاَٗا.
 8ع أػلز ا٭ساؿٜح ايٛاكؿ ٠يف ايبشح َٔ نتب ايوٓ ١ايٓب ،١ٜٛؾإٕ نإ اؿـٜح يف ايِشٝشني أ ٚأسـُٖا أنتؿ ٞبقنل اؿـٜحظ ٚإٕ
نإ يف غريُٖا ػلدت٘ َٔ َِاؿك اؿـٜح ا٭ًَُ ١ٝع فنل ؿكدت٘ َٔ ايِشٚ ١ائعـ.
 9ع أٌُٖ فنل أقٛاٍ ايؿلم َٚقاٖبِٗ ٫ٚ ،أفنل إٚ َٔ ٫اؾل اينٜـ ١ٜيف َقٖبِٗ يف املوأي ١يف ايػايب كغب ١يف ا٫ػتِاك.
 11ع أتلدِ يٮع ّ٬ايق ٜٔأْكٌ عِٓٗ يف ايبشح ٫ٚ ،أتلدِ يػريِٖ يهجلتِٗ.
 11ع مل أفنل بٝاْات ايٌٓل ٭َِ ٟـك أَ ٚلدع يف سٛاً ٞايبشح ػٛؾ ّا َٔ ايتطٌٜٛظ ٚهأفنل فيو يف ْٗا ١ٜايبشح يف ؾٗلي املِاؿك
ٚامللادع.
 19ع ػتُت ايبشح غامت ١بٓٝت ؾٗٝا أِٖ ايٓتا٥ر اييت تًُٛت إيٗٝا ًٜٞ ،فيو امللادع ٚاملِاؿك.

ػط ١ايبشح:
يكـ اقتٔت طبٝع ١ايبشح إٔ أقوُ٘ إىل َكـَ١ظ َٚبشجنيظ ٚػامت:١
أَا املكـَ ١ؾكـ استٛت عً ٢أُٖ ١ٝايبشحٚ ،أهباب اػتٝاكٚ ،ٙاملٓٗذ ١ٝاملتبع ١ؾ.٘ٝ
ٚأَا اـامت ١ؾكـ تٓاٚيت ؾٗٝا أِٖ ايٓتا٥رظ ثِ  ًٜٞفيو ؾٗلي امللادع ٚاملِاؿكظ ٚقـ قوُت عج ٞعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ

املبشح ا٭ :ٍٚايتعلٜـ بايتؿوري ٚاينٜـٚ ١ٜاملعتني١
ٚؾ ٘ٝث٬ثَ ١طايب:
املطًب ا٭ :ٍٚتعلٜـ ايتؿوري يػٚ ١اُط٬س ّا.
املطًب ايجاْ :ٞايتعلٜـ باينٜـ.١ٜ
ٚؾ ٘ٝهت ١ؾلٚع:
ايؿلع ا٭: ٍٚايتوُٚ ١ٝايٌٓأ.٠
ايؿلع ايجاْ :ٞايتعلٜـ باٱَاّ مٜـ َ٪هى اينٜـ. ١ٜ
ايؿلع ايجايح :أًٗل َعتكـات اينٜـ.١ٜ
ايؿلع ايلابع :ؾلم اينٜـ.١ٜ
ايؿلع اـاَى :أَانٔ تٛادـ اينٜـ.١ٜ
ايؿلع ايواؿي :نتب ايتؿاهري اينٜـ.١ٜ
املطًب ايجايح :ايتعلٜـ باملعتني.١
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ٚؾ ٘ٝث٬ث ١ؾلٚع:
ايؿلع ا٭ :ٍٚايتعلٜـ بؿلق ١املعتني.١
ايؿلع ايجاْ :ٞأِٖ َعتكـات املعتني.١
ايؿلع ايجايح :أِٖ نتب ايتؿوري عٓـ املعتني.١

ع املبشح ايجاْ :ٞمنافز َٔ تٛاؾل ايتؿوري عٓـ اينٜـٚ ١ٜاملعتني ١ؾُٝا ٜتعًل بايعكا٥ـ
ٚؾَ ٘ٝطًبإ:
املطًب ا٭ :ٍٚمنافز َٔ تٛاؾل اينٜـَ ١ٜع املعتني ١يف ايتؿوري ؾُٝا ٜتعًل باٱميإ.
املطًب ايجاْ :ٞمنافز َٔ تٛاؾل اينٜـَ ١ٜع املعتني ١يف تؿوري َا ٜتعًل بِؿات اهلل عن ٚدٌ.
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املبشح ا٭ :ٍٚايتعلٜـ بايتؿوري ٚاينٜـٚ ١ٜاملعتني١
ٚؾ ٘ٝث٬ثَ ١طايب:
املطًب ا٭ :ٍٚتعلٜـ ايتؿوري يػٚ ١اُط٬ساّ.
املطًب ايجاْ :ٞايتعلٜـ باينٜـ.١ٜ
املطًب ايجايح :ايتعلٜـ باملعتني.١
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املطًب ا٭ :ٍٚتعلٜـ ايتؿوري يػٚ ١اُط٬ساّ:
أ :ّ٫ٚتعلٜـ ايتؿوري يػ:١
ايتؿوري يػٌَ :١تل َٔ ايؿول ٖٛٚ ،اٱباْٚ ١نٌـ املػط ،٢أ ٚنٌـ املعٓ ٢املعكٜ ،ٍٛكاٍ :ؾول ايٌٜ ٤ٞؿولٜٚ ٙؿولٙظ ٚؾول:ٙ
أباْٜ٘ٚ ،كاٍ :ؾولت ايٌ ٤ٞؾولاّ :بٓٝت٘ ٚأٓٚشت٘ٚ ،اهتؿولت٘ نقا :هأيت٘ إٔ ٜؿول ٙيٚ .ٞايتؿول :٠ايٌلغ ٚايبٝإظ ٚنٌ ًٜ ٤ٞعلف ب٘
تؿوري ايٌَٚ ٤ٞعٓا ٙؾٗ ٛتؿولت٘(.)1
ٚعًٖ ٢قا ميهٔ تعلٜـ ايتؿوري يػ ١بأْ٘ :نٌـ املعٓ ٢املعكٍٛظ أ :ٖٛ ٚنٌـ امللاؿ عٔ ايًؿغ املٌهٌ(.)2

ثاْٝاّ :تعلٜـ ايتؿوري اُط٬ساّ:
اػتًـ ايعًُا ٤يف تعلٜـ ايتؿوريٚ ،نٌ عامل ٜعلف عًِ ايتؿوري مبا ٜلا ٙا٭قلب ٚا٭ؿم يف َعلؾ ١املعاْ ٞايكلآْٜٓٚ ،١ٝعل َٔ
ما ١ٜٚؽتًـ عٔ اينا ١ٜٚا٭ػل.٣
ؾايبعض علف ايتؿوري بأْ٘ :ايعًِ ايقٜ ٟبشح عٔ أسٛاٍ ايكلإٓظ َٔ سٝح ؿ٫يت٘ عًَ ٢لاؿ اهلل تعاىل بكـك ايطاق ١ايبٌل.)3(١ٜ
ٚايبعض اٯػل اعترب ٙعًِ ْن ٍٚاٯٜات ْٗٛ٦ًٚا ٚأقاُِٗٝا ٚا٭هباب ايٓامي ١ؾٗٝا ،ثِ تلتٝب َهٗٝا َٚـْٗٝاٚ ،قهُٗا
َٚتٌابٗٗاْٚ ،اهؼٗا َٓٚوٛػٗاٚ ،ػاُٗا ٚعاَٗاَٚ ،طًكٗا َٚكٝـٖاٚ ،فًُٗا َٚؿولٖاٚ ،س٬هلا ٚسلاَٗاٚٚ ،عـٖا ٚٚعٝـٖاٚ ،أَلٖا
ْٗٝٗٚا(.)4
٬ٜٚسغ عًٖ ٢قا ايتعلٜـ أْ٘ أؿػٌ يف تعلٜـ ايتؿوري بعض أْٛاع عً ّٛايكلإٓ ايهل.ِٜ
 َٔٚايتعلٜؿات اُ٫ط٬س ١ٝيًتؿوري َا :ًٜٞ
 - 1ايتؿوري :تٝٓٛض َعٓ ٢اٯًٚ ١ٜأْٗا ٚقِتٗاٚ ،ايوبب ايقْ ٟنيت ؾ ٘ٝبًؿغ ٜـٍ عً ٘ٝؿ٫ي ١ظاٖل.)5(٠
 - 9ايتؿوري :عًِ ٜؿِٗ ب٘ ايكلإٓ مبعلؾَ ١عاْٚ ،٘ٝاهتؼلاز أسهاَ٘ ٚسهُ٘ ٚععات٘ ٚعرب.)6(ٙ
 - 3ايتؿوري :ايعًِ ايباسح عٔ بٝإ َعاْ ٞأيؿاظ ايكلإٓ َٚا ٜوتؿاؿ َٓٗا(.)7
ٚنٌ ٖق ٙايتعلٜؿات اُ٫ط٬س ١ٝيتؿوري ايكلإٓ ايهل ِٜتبني إٔ املكِٛؿ بتؿوري ايكلإٓ ايهل :ٖٛ ِٜتٝٓٛض َعاْ ٞايكلإٓ
ايهلَٚ ِٜا اْطٛت عً ٘ٝآٜات٘ َٔ عكا٥ـ ٚأهلاك ٚسهِ ٚأسهاّ(ٚ ،)8نقيو ًلغ َا دا ٤فُ َٔ ّ٬ايكِّ يف ايهتاب ايهلٚ ،ِٜتعلٜـ َا
تـٍ عً ٘ٝأيؿاظ٘ ايػلٜبٚ ،١تبٝني ا٭َٛك اييت أْنيت بوببٗا اٯ.)9(ٟ

املطًب ايجاْ :ٞتعلٜـ اينٜـٚ ١ٜأِٖ ؾلقٗا ٚتؿاهريٖا:
ٚؾ ٘ٝهت ١ؾلٚع:

ايؿلع ا٭ :ٍٚايتوُٚ ١ٝايٌٓأ:٠
ٜعٛؿ أٌُ توُ ١ٝاينٜـ ١ٜإىل مٜـ بٔ عً ٞبٔ اؿوني بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب كمح٘ اهلل تعاىلٚ ،فيو أِْٗ فٖبٛا إىل إٔ ي٘ اٱَاَ١
بعـ َٛت أب ، )10(٘ٝؾوُٛا مٜـْ ١ٜوب ١إي ،٘ٝقاٍ ايـنتٛك غايب بٔ عً ٞعٛادٚ" :ٞقـ اػتًـ ايٌٝع ١يف أَل مٜـ بٔ عًٚ ٞقُـ بٔ
عً )1(ٞأُٜٗا أٚىل باٱَاَ ١بعـ أبُٗٝا؟ ؾقٖبت طا٥ؿ ١إىل أْٗا ينٜـ ؾوُٛا مٜـ.)2("١ٜ

( )1اْعل :يكاَٛي احملٝط يًؿريٚم أباؿ)456 :ْ( ٟظ تاز ايعلٚي يًُلتٔ ٢اينبٝـ)394/13( ٟظ املِباغ املٓري يًؿ)479/9( َٞٛٝظ َاؿ :٠ؾول.
( )2اْعل :تاز ايعلٚي يًُلتٔ ٢اينبٝـ.)394/13( ٟ
(َٓ )3اٌٖ ايعلؾإ يف عً ّٛايكلإٓ يًنكقاْ.)3/9( ٞ
( )4ايربٖإ يف عً ّٛايكلإٓ يًنكنٌ.)148/9( ٞ
( )5ايتعلٜؿات يًذلداْ.)63 ْ( ٞ
( )6املكـَات ا٭هاه ١ٝيف عً ّٛايكلإٓ يعبـ اهلل بٔ ٜٛهـ بٔ عٝو ٢بٔ ٜعكٛب ايٝعكٛب اؾـٜع ايعٓن.)979 ْ( ٟ
(َ )7عذِ عً ّٛايكلإٓ ٱبلاٖ ِٝقُـ اؾلَ.)98 ْ( ٞ
( )8املعذِ ايٛهٝطَ ،اؿ :٠ؾول (.)688/9
( )9تاز ايعلٚي َٔ َعاْ ٞايكاَٛي يًُلتٔ ٢اينبٝـَ ،ٟاؿ :٠ؾول (.)394- 393/13
( )10قاٍ ابٔ أب ٞاـري ايعُلاْ :ٞقايت ؾلق ِٖٚ َِٗٓ ١اينٜـ :١ٜاٱَاَ ١يعً ،ٞثِ بعـ ٙابٓ٘ اؿؤ ،ثِ ابٓ٘ اؿوني ،ثِ عً ٞبٔ اؿؤ ،ثِ مٜـ بٔ عً ،ٞثِ و ٢ٝبٔ مٜـ .اْ٫تِاك يف ايلؿ عً ٢املعتني١
ايكـك ١ٜا٭ًلاك ٫بٔ أب ٞاـري ايعُلاْٚ .)897/3( ٞػايؿ٘ هعٛؿ بٔ عبـ ايعنٜن اـًـ يف َكـَ ١ؼكٝك٘ يهتاب اْ٫تِاك ٖقا ،ؾكاٍ :اينٜـ ١ٜمتٝنت يف أ ٍٚظٗٛكٖا مبوأي ١اٱَاَٚ ،١أِْٗ ٜلْٗٚا نُا
تلاٖا ايٌٝع ١ا٫ثين عٌل ١ٜيف عً ٞبٔ أب ٞطايب ،ثِ اؿؤ ،ثِ اؿوني بٔ عً ،ٞثِ ىتًؿ ٕٛعٔ ا٫ثين عٌل ١ٜبإٔ اٱَاَ ١تجبت يهٌ َٔ قاّ ٚؿعا اـًل إىل طاع ١اهلل تعاىلٚ ،نإ َٔ ٚيـ اؿؤ أٚ
اؿوني ٖٛٚ ،داَع ـِاٍ ايعـٍ ٚايعًِ ،ؾًٗقا قايٛا :بإَاَ ١مٜـ بٔ عً ٞبعـ اؿونيٚ ،مل ٜعـٚا أبا ٙم ٜٔايعابـ ٫ٚ ٜٔأػا ٙقُـ ايباقل  ٫ٚابٔ أػ ٘ٝدعؿل ايِاؿم َٔ أُ٥تِٗ؛ ٭ِْٗ مل ىلدٛا ٚمل
ٜـعٛا ٭ْؿوِٗ .اْ٫تِاك يف ايلؿ عً ٢املعتني ١ايكـك ١ٜا٭ًلاك ٫بٔ أب ٞاـري ايعُلاْ.)79/1( ٞ
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 ِٖٚأقلب ؾلم ايٌٝع ١إىل اؾُاع ١اٱهٚ ،١َٝ٬أنجل اعتـاٚ ،ّ٫تٌٝعِٗ م ٛا٭ ١ُ٥مل ٜتوِ بايػًٛ؛ بٌ اعترب ِٖٚأؾٌٔ ايٓاي
بعـ ايله ٢ًُ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝهًِٚ ،اعتـيٛا يف َٛاقؿِٗ ػا ٙايِشاب ،١ؾًِ ٜهؿلٚ ،ِٖٚػُِٛاّ َٔ باٜعِٗ عً ٞكٓ ٞاهلل عٓ٘ ٚاعرتف
بإَاَتِٗ( ،)3إ ٫اؾاكٚؿ ،َِٗٓ ١ٜنُا هٝأت ٞعٓـ تؿِ ٌٝؾلم اينٜـ.)4(١ٜ
ٜٚعتكـ اينٜـ ١ٜإٔ َٝنتِٗ اييت ٜؿتؼل ٕٚبٗا ٖ ٞعـّ اتباع إَاّ َعني نُا تتبع اؿٓؿ ١ٝأ ٚاملايه ١ٝأ ٚغريِٖ أُ٥تِٜٗٚ ،عتربٕٚ
إٔ اٱَاّ مٜـ بٔ عً ٞكمح٘ اهلل تعاىل ٖ ٛؾاتض باب اؾٗاؿ ٚا٫دتٗاؿٚ ،يقا  ٫هٛم يًعامل اجملتٗـ َٔ أٌٖ ايبٝت تكًٝـ اٱَاّ مٜـ يف
ا٭ُ ٫ٚ ٍٛايؿلٚعَ ،ع ايعًِ أْ٘ هب عً ٘ٝاسرتاّ كأ ٟاٱَاّ مٜـٚ ،ايٓعل إىل كأ ٜ٘نُٜ٪ـ أَ ٚلًـ( .)5ؾايتوُ ١ٝباينٜـ ١ٜتوُ ١ٝهٝاه١ٝ
يف ا٭ٌُ ٫ٚ ،ؿػٌ هلا ؾُٝا تعاكف عً ٘ٝايٓاي بايٓوب ١يًُقٖب ،)6(١ٝؾٓوب ١اينٜـ ١ٜإىل اٱَاّ مٜـ مبعٓ ٢ايٓوب ١املقٖب ١ٝاملعلٚؾ ١غري
ُشٝشٖٚ .١قا َا ٜتٛاؾل َع ٚاقع اينٜـ ١ٜاي ،ّٛٝؾإْو ػـ نجرياّ َٔ املوا ٌ٥اييت ٚكؿت عٔ اٱَاّ مٜـ يف ايعكٝـٚ ٠ايؿك٘ ٜ ٫عٌُ بٗا
أسـ َٔ اينٜـ .١ٜبٌ ن ٕٛايتوُ ١ٝهٝاه ٖٛ ١ٝايٛاقع؛ سٝح إْ٘ ملا قاّ اٱَاّ مٜـ بٔ عً ٞمس ٞنٌ َٔ ايتـ سٛي٘ َٔ ايٌٝعٚ ١ايوٓ١
ٚاـٛاكز أٜٔاّ مٜـٚ ،١ٜبعـ ؾٌٌ ايجٛك ٠كدع نٌ ق ّٛإىل ؾلقتِٗ ،أ ٟإٔ ثٛك ٠اٱَاّ مٜـ ناْت ثٛكً ٠اًَ ١ؾُٝع أبٓا ٤ا٭َٓ ١ـ ايعًِ
ا٭َ.)7(ٟٛ
ٚملا قتٌ مٜـ بٔ عًًُٚ ٞب قاّ باٱَاَ ١بعـ ٙابٓ٘ و ٢ٝبٔ مٜـ ٢َٔٚ ،إىل ػلاهإٚ ،ادتُعت عً ٘ٝمجاع ١نجريٚ ،٠يهٓ٘ قتٌ
نُا قتٌ أبًُٚ ،ٙٛب نُا ًُب أبٚ .ٙٛقـ ؾٛض ا٭َل بعـ ٙإىل اٱَاَني قُـ بٔ عبـ اهلل اٱَاّ()8ظ ٚأػ ٙٛإبلاٖ ِٝبٔ عبـ اهلل
اٱَاّ(ٚ ،)9ػلدا باملـ ٢َٔٚ ،١ٜٓإبلاٖ ِٝإىل ايبِلٚ ،٠ادتُع ايٓاي عًُٗٝاٚ ،قت ٬أٜٔاّ.
ٚمل ٜٓتعِ أَل اينٜـ ١ٜبعـ فيو ست ٢ظٗل غلاهإ ُاسبِٗ ايٓاُل ا٭طل ،)10(َٚؾطًب َهاْ٘ يٝكتٌ ،ؾاػتؿٚ ٢اعتنٍ
ا٭َلُٚ ،اك إىل ب٬ؿ ايـٚ ًِٜاؾٚ ٌٝمل ٜتشًٛا بـ ٜٔاٱه ّ٬بعـ ،ؾـعا ايٓاي إىل اٱه ّ٬عًَ ٢قٖب مٜـ بٔ عً ،ٞؾـاْٛا بقيو ٛ٦ٌْٚا
عًٚ ،٘ٝبكٝت اينٜـ ١ٜيف تًو ايب٬ؿ ظاٖل.)11(ٜٔ

ايؿلع ايجاْ :ٞايتعلٜـ بإَاّ اينٜـ٪َٚ ١ٜهوٗا مٜـ بٔ عً:ٞ
ٖ ٛمٜـ بٔ عً ٞم ٜٔايعابـ ٜٔبٔ اؿوني بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايبٚ ،يـ هٖٓ 81( ١ع) ٚقتٌ يف ثاُْ ٞؿل هٖٓ199( ١ع) ،نإ فا عًِ
ٚد٬ي٬ُٚ ١غ(ٚ ،)12ملا نإ َقٖب٘ إٔ اٱَاَ ١يف أ٫ٚؿ ؾاطُٚ ،١إٔ َٔ ػلز َِٓٗ ٜه ٕٛإَاَاّ ػب طاعت٘ إفا ؼً ٢بايعًِظ ٚعً ٘ٝإٔ

) :ٖٛ )1قُـ بٔ عً ٞم ٜٔايعابـ ٜٔبٔ اؿوني بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب كٓ ٞاهلل عِٓٗظ ٖامش ٞقلً ،ٞأب ٛدعؿل ايباقل :ػاَى ا ١ُ٥٫ا٫ثين عٌل عٓـ اَ٫اَ .١ٝنإ ْاهها عابـا ،ي٘ يف ايعًِ ٚتؿوري ايكلإٓ
آكاٚ ٤أقٛاٍٚ .يـ باملـٚ ،١ٜٓتٛيف باؿُٚ ١ُٝؿؾٔ باملـ ١ٜٓهٖٓ114( ١ع) .اْعل :٭ع ّ٬يًنكنً.)971/6( ٞ
) )2ؾلم َعاُل ٠تٓتوب إىل اٱه ّ٬يًـنتٛك غايب عٛاد.)335/1( ٞ
(ْ )3ؿى امللدع ايوابل.
)ٚ )4قـ ْوب إسوإ إهل ٞظٗري ايطعٔ يف ايِشاب ١إىل أنجل اينٜـ ،١ٜؾكاٍ كمح٘ اهلل تعاىلَٚ :ايت أنجل اينٜـ ١ٜبعـ فيو عٔ ايك ٍٛبإَاَ ١املؿٔٚ ،ٍٛطعٓت يف ايِشاب ١طعٔ اٱَاَ .١ٝايٌٝعٚ ١ايتٌٝع
 ؾلم ٚتاكٜؽ ٱسوإ إهل ٞظٗري.)918( ْ ،( )5ايتعلف عً ٢مٜـ ١ٜاي ُٔٝيٝش ٢ٝطايب ٌَاك ٟايٌلٜـ (ْ .)7
( )6اينٜـ ١ٜايٓعلٚ ١ٜايتطبٝل يٝش ٢ٝبٔ عبـ ايهل ِٜايؿٔ.)7 ْ( ٌٝ
( )7ايتعلف عً ٢مٜـ ١ٜاي ُٔٝيٝش ٢ٝطايب ٌَاك ٟايٌلٜـ (ْ .)9- 8
( :ٖٛ )8قُـ بٔ عبـ اهلل بٔ اؿؤ بٔ اؿؤ بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب ،أب ٛعبـ اهلل ،املًكب با٫كقط ٚباملٗـٚ ٟبايٓؿى اينن :١ٝأسـ ا٭َلا ٤ا٭ًلاف َٔ ايطايبٝنيظٚ.يـ ٌْٚأ باملـ١ٜٓظ ٚنإ ٜكاٍ ي٘ ُلٜض
قل ،ٍٜ٭ٕ أَ٘ ٚدـات٘ مل ٜهٔ ؾ ٔٗٝأّ ٚيـظ ٚمسا ٙأٌٖ بٝت٘ باملٗـٚ .ٟنإ غنٜل ايعًِ ،ؾً ٘ٝذاعٚ ١سنّ ٚهؼاٚ .٤ملا بـأ ا٫م ٍ٬يف ؿٚي ١بين أَ ١ٝبايٌاّ ،اتؿل كداٍ َٔ بين ٖاًِ باملـ ١ٜٓعً ٢بٝعت٘
هلاٚ ،ؾ ِٗٝبعض بين ايعباي ،ثِ فٖب ًَو ا٭َٜٛنيٚ ،قاَت ؿٚي ١ايعباهٝني ،ؾتؼًـ ٖٚ ٛأػ ٙٛإبلاٖ ِٝعٔ ايٛؾٛؿ عً ٢ايوؿاغ ،ثِ عً ٢املِٓٛكٚ .مل ىـ عً ٢املِٓٛك َا يف ْؿو٘ ،ؾطًب٘ ٚأػا،ٙ
ؾتٛاكٜا باملـ ،١ٜٓؾكبض عً ٢أبُٗٝا ٚاثين عٌل َٔ أقاكبُٗاٚ ،عقبِٗ ،ؾُاتٛا يف سبو٘ بايهٛؾ ١بعـ هبع هٓنيٚ .ق :ٌٝطلسِٗ يف بٝت ٚطني عً ِٗٝستَ ٢اتٛاٚ .عًِ قُـ (ايٓؿى اينن )١ٝمبٛت أب،٘ٝ
ؾؼلز َٔ كب ٘٦ثا٥لا ،يف َ٦تني ٚمخوني كد ،٬ؾكبض عً ٢أَري املـٚ ،١ٜٓباٜع٘ أًٖٗا باـ٬ؾٚ .١أكهٌ أػا ٙإبلاٖ ِٝإىل ايبِل ٠ؾػًب عًٗٝا ٚعً ٢اٖٛ٫ام ٚؾاكيٚ .بعح اؿؤ بٔ َعا ١ٜٚإىل َه١
ؾًُهٗاٚ .بعح عاَ ٬إىل ايٚ .ُٔٝبعـ ٚقا٥ع تؿلم عٓ٘ أنجل أِْاك ،ٙؾكتٌ يف املـ ١ٜٓهٖٓ145( ١ع) .اْعل :ا٭ع ّ٬يًنكنً.)991/6( ٞ
( :ٖٛ )9إبلاٖ ِٝبٔ عبـ اهلل بٔ اؿؤ بٔ عً ٞابٔ أب ٞطايب :أسـ ا٭َلا ٤اً٫لاف ايٌذعإ .ػلز بايبِل ٠عً ٢املِٓٛك ايعباه ،ٞؾباٜع٘ أكبع ١آ٫ف َكاتٌٚ ،ػاؾ٘ املِٓٛك ؾتش ٍٛإىل ايهٛؾٚ .١نجلت ًٝع١
إبلاٖ ِٝؾاهتٛىل عً ٢ايبِلٚ ٠هري اؾُٛع إىل ا٭ٖٛام ٚؾاكي ٚٚاهطظ ٖٚادِ ايهٛؾ ١ؾهاْت بٚ ٘ٓٝبني د َٛٝاملِٓٛك ٚقا٥ع ٖا ،١ً٥إىل إٔ قتً٘ محٝـ بٔ قشطب١ظ ٚنإ إبلاًٖ ِٝاعلاّ عاملا بأػباك ايعلب
ٚأٜاَِٗ ٚأًعاكِٖٚ .ممٔ آمك ٙيف ثٛكت٘ اٱَاّ أب ٛسٓٝؿ١ظ أكهٌ إي ٘ٝأكبع ١آ٫ف ؿكِٖ مل ٜهٔ عٓـ ٙغريٖاظ اهتٌٗـ هٖٓ145( ١ع) .اْعل :ا٭ع ّ٬يًنكنً.)48/1( ٞ
( )10ايٓاُل :اؿؤ بٔ عً ٞبٔ اؿؤ بٔ عُل بٔ م ٜٔايعابـ ٜٔايعً ٟٛاهلامش ،ٞأب ٛقُـ ،ثايح ًَٛى ايـٚي ١ايعً ١ٜٛبطربهتإ ،نإ ًٝؽ ايطايبٝني ٚعاملِٗٚ .يـ باملـ ١ٜٓهٖٓ995( ١ع) ،اتؿل اينٜـ١ٜ
ٚاٱَاَ ١ٝعًْ ٢عت٘ باٱَاَٚ ،١ػافباٚ .ٙي ٞاٱَاَ ١بعـ َكتٌ هًؿ٘ قُـ بٔ مٜـ هٖٓ987( ١ع)ٚ ،ناْت طربهتإ قـ ػلدت َٔ ٜـ ،ٙؾًِ ٜوتطع اٱقاَ ١ؾٗٝا ،ؾؼلز إىل ب٬ؿ ايـ ،ًِٜؾأقاّ ث٬خ
عٌل ٠هٓٚ .١نإ أًٖٗا فٛهاّ ،ؾأهًِ َِٓٗ عـؿ ٚاؾلٚ .بٓ ٢يف ب٬ؿِٖ املوادـٌْٚ ،ل ب ِٗٓٝاملقٖب اينٜـ .ٟثِ أيـ َِٓٗ دٌٝاّٚ ،مسـ ب٘ إىل طربهتإ ،ؾاهتٛىل عًٗٝاٚ ،يكب بايٓاُلٚ .نإ ٜـع٢
ا٭طل َٚيُِِ أُاب٘ َٔ ٓلب ١هٝـ يف َعلنٚ .١نإ ًاعلاّ َؿًكاّ ،ع ١َ٬إَاَاّ يف ايؿك٘ ٚايـُ .ٜٔؿت ي٘ ا٭ٜاّ ث٬خ هٓٛاتٚ ،تٛيف يف طربهتإ هٖٓ314( ١ع) .ي٘ عـ ٠نتبَٗٓ ،ا تؿوري يف
فًـ ،ٜٔاستر ؾ ٘ٝبأيـ بٝت َٔ أيـ قِٝـ .٠ا٭ع ّ٬يًنكنً.)911/9( ٞ
( )11املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)156/1( ٞ
( )12هري أع ّ٬ايٓب ٤٬يًقٖ ي (.)391- 389/5
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وٌِ ا٭ُٚ ٍٛايؿلٚع ستٜ ٢تشً ٢بايعًِ ،ؾتتًُق يف ا٭ُ ٍٛيٛاٌُ بٔ عطا ٤ايػناٍ كأي املعتنيٚ ١كٝ٥وِٗ(ٚ ،)1تـاكي َع٘ ايعً،ّٛ
ؾتأثل ب٘ ٚبأؾهاك ٙاييت ْكٌ بعٔٗا إىل ايؿهل اينٜـ ،ٟؾاقتبى َٓ٘ ا٫عتناٍُٚ ،اك أُشاب٘ نًِٗ َعتني.١
()2

ٚقـ دلت بٚ ٘ٓٝبني أػ ٘ٝقُـ بٔ عً ٞاملًكب بايباقل َٓاظلات نجري ٠بوبب تتًُق ٙعًٚ ٢اٌُ بٔ عطا. ٤
ٚنإ َٔ َقٖب٘ دٛام إَاَ ١املؿَٔ ٍٛع قٝاّ ا٭ؾٌٔٚ ،نقيو هٛم إٔ ٜه ٕٛاملؿٔ ٍٛإَاَاّ ٚا٭ؾٌٔ قا ،ِ٥ؾريدع إي ٘ٝيف
ا٭سهاّٚ ،وهِ عهُ٘ يف ايكٔاٜاظ ٚملا مسعت ًٝع ١ايهٛؾٖ ١ق ٙاملكايٚ َ٘ٓ ١علؾٛا أْ٘ ٜ ٫تربأ َٔ ايٌٝؼني كؾٔ ٙٛست ٢أت ٢قـك ٙعً،٘ٝ
ؾوُٝت كاؾٔ.)3(١
ٚتٓكٌ يف ايب٬ؿ ايٌاَٚ ١ٝايعلاق ١ٝباسجاّ عٔ ايعًِ أٚ ،ّ٫ٚعٔ سل أٌٖ ايبٝت يف اٱَاَ ١ثاْٝاّٚ ،نإ تكٝاّ ٚكعاّ عاملاّ ؾآ ّ٬كًِاّ
ًذاعاّ ٚهُٝاّ َٗٝباّ ًَُاّ بهتاب اهلل ٚبوٓ ١كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًُِٚ ،اؽ ْعلًٝ ١ٜع ١ٝيف ايوٝاهٚ ١اؿهِٚ ،قـ داٖـ َٔ أدًٗا
ٚقتٌ يف هبًٗٝاٚ ،نإ ٜلُ ٣ش ١إَاَ ١اـًؿا ٤ايج٬ث ١كٓ ٞاهلل عِٓٗ مجٝعاّٚ ،قاؿ ثٛكًٝ ٠ع ١ٝيف ايعلام ٓـ ا٭َٜٛني ملا ؿؾع٘ أٌٖ
ايهٛؾ ١هلقا اـلٚز ،ثِ َا يبجٛا إٔ ؽًٛا عٓ٘ ٚػقي ٙٛعٓـَا عًُٛا بأْ٘ ٜ ٫تربأ َٔ ايٌٝؼني ًٜ ٫ٚعُٓٗا ،بٌ ٜرتٓ ٢عُٓٗا ،ؾآطل
ملكابً ١د ٍٝا٭َٜٛني َٚا َع٘ ه ٣ٛمخوُا ١٥ؾاكي ،ؾأُٝب بوِٗ يف دبٗت٘ أؿ ٣إىل ٚؾات٘ عاّ (ٖ199ع)(.)4

ايؿلع ايجايح :أًٗل َعتكـات اينٜـ:١ٜ
يًُقٖب اينٜـَ ٟعتكـات متٝن ٙعٔ غري َٔٚ ،ٙأِٖ ٖق ٙاملعتكـات:
()5

 - 1املٌرتى بني اينٜـ ١ٜإٔ اٱَاّ عًٝاّ نإ ا٭ٚىل باـ٬ؾٚ ،١إٔ أبا بهل َ َٔٚع٘ أػطأٚا يف ُلؾٗا عٓ٘ .
ٚ - 9دٛب ا٭َل باملعلٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهل عٓـ تهاٌَ ًلٚط٘ٚ ،قـ اتوِ اينٜـ ١ٜبٗاتني ايِؿتني َٓق ايعٗـ ا٭ٚ ٍٚإىل ايُٚ ،ّٛٝاك
اـلٚز عً ٢ايعًًُ ١عاكاّ ٜتُٝن ٕٚب٘ بني طٛا٥ـ املوًُني(.)6
 - 3إٔ نٌ ؾاطُ- ٞأ َٔ :ٟأ٫ٚؿ ؾاطُ ١كٓ ٞاهلل عٓٗا  -عامل ماٖـ ًذاع هؼ ٞػلز باٱَاَٜ ١ه ٕٛإَاَاّ ٚادب ايطاع ،١هٛا ٤نإ
َٔ أ٫ٚؿ اؿؤ أّ َٔ أ٫ٚؿ اؿوني كٓ ٞاهلل عُٓٗا(ٖٚ ،)7قا فُع عً ٘ٝيف مجٝع ؾلم اينٜـ ،١ٜقاٍ اٱَاّ ابٔ سنّ(ٚ" :)8مجٝع
اينٜـ ٫ ١ٜىتًؿ ٕٛيف إٔ اٱَاَ ١يف مجٝع ٚيـ عً ٞبٔ أب ٞطايب كٓ ٞاهلل عٓ٘ َٔ ػلز َِٓٗ ٜـع ٛإىل ايهتاب ٚايوٓٚ ١دب هٌ
ايوٝـ َع٘"(.)9
 ٫ - 4هٛم ٕٚثبٛت اٱَاَ ١يف غري أ٫ٚؿ ؾاطُ ١كٓ ٞاهلل عٓٗا.
ٌٜ ٫ - 5رتط يِش ١اٱَاَ ١عٓـِٖ إٔ  ّٜٓاٱَاّ ايوابل عً ٢اٱَاّ اي٬سلٚ ،إمنا َٔ نإ َٔ أ٫ٚؿ ؾاطُٚ ١ؾً ٘ٝلٚط اٱَاَ١
نإ أٖ ّ٬هلا.
()10

 - 6هٛم ٕٚػلٚز إَاَني يف ٚقت ٚاسـ يف قطل ٜٔكتًؿنيٜٚ ،ه ٕٛنٌ ٚاسـ َُٓٗا ٚادب ايطاع١

.
()11

 - 7هٛم ٕٚإَاَ ١املؿَٔ ٍٛع ٚدٛؿ ا٭ؾٌٔ ،بٌلط إٔ ٜلدع يف ا٭سهاّ إىل ا٭ؾٌٔٚ ،وهِ عهُ٘ يف ايكٔاٜا

.

) )1املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْٚ .)155/1( ٞيهٔ قاٍ أبٔ أب ٞاـري ايعُلاْ ٞكمح٘ اهلل تعاىلٖٚ :قا مل ٜٓكٌ عٔ مٜـ بٔ عً ٞبوٓـ ٜطُإٔ إي ،٘ٝنُا إٔ ايٌٗلهتاْ ٞفنل إٔ قُـ ايباقل اعرتض عً ٢أػ ٘ٝمٜـ
مٜـ يف أػق ٙعٔ ٚاٌُ؛ ٭ٕ ٚاُٜ ّ٬ل ٣إٔ عًٝاّ أػطأ يف قتاي٘ أٌٖ اؾٌُ ُٚؿنيٚ ،إٔ ن ٬ايؿلٜكني عً ٢ػطأٖٚ .قا ٚإٕ مل ٜٓكٌ بوٓـ ُشٝض ؾإٕ ؾ ٘ٝؿ٫ي ١عًَ ٢اْع ُشٝض ميٓع مٜـاّ َٔ ا٭ػق عٔ
ٚاٌُٚ .اهلل أعًِ .اْ٫تِاك يف ايلؿ عً ٢ايكـك ١ٜاملعتني ١ا٭ًلاك ٫بٔ أب ٞاـري ايعُلاْ.)79/1( ٞ
(ٖ َٔ )2ق ٙاملٓاظلات َا فنل ٙإسوإ إهل ٞظٗري يف نتاب٘ ايٌٝعٚ ١ايتٌٝع  -ؾلم ٚتاكٜؽ :دلت بٚ ٘ٓٝبني أػ ٘ٝقُـ ايباقل َٓاظلٖ َٔ ٫ ٠قا ايٛد٘ طٜعين :ايترب َٔ ٩ايٌٝؼنيص ،بٌ َٔ سٝح نإ
ٜتًُق يٛاٌُ بٔ عطاٜٚ ،٤كتبى ايعًِ ممٔ هٛٸم اـطا ٤عً ٢دـ ٙيف قتاٍ ايٓانجني ٚايكاهطنيٜ َٔٚ ،تهًِ يف ايكـك عً ٢غري َا فٖب إي ٘ٝأٌٖ ايبٝت َٔٚ .سٝح إْ٘ ٌٜرتط اـلٚز ًلطاّ يف نٕٛ
ا٭َاّ إَاَا .ست ٢قاٍ ي٘ َٜٛاّ :عً ٢قَٔ ١ٝقٖبو ٚايـى يٝى بإَاّ ،٭ْ٘ مل ىلز قط ٫ٚ ،تعلض يًؼلٚز .ايٌٝعٚ ١ايتٌٝع  -ؾلم ٚتاكٜؽ ٱسوإ إهل ٞظٗريٚ .)918- 917( ْ ،فنل ٖقٙ
املٓاظل ٠باػتِاك :ايٌٗلهتاْ ٞيف املًٌ ٚايٓشٌ (.)156/1
( )3املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)156- 155/1( ٞ
( )4املٛهٛع ١املٝول ٠يف ا٭ؿٜإ ٚاملقاٖب ٚا٭سناب املعاُلُ ،٠اؿك عٔ ايٓـ ٠ٚايعامل ١ٝيًٌباب اٱه.)76/1( َٞ٬
) )5اينٜـ ١ٜقلا ٠٤يف املٌلٚع ٚعح يف املهْٛات يعبـ اهلل بٔ قُـ محٝـ ايـ.)83 ْ( ٜٔ
)ْ )6علات يف ََ٬ض املقٖب اينٜـٚ ٟػِا ِ٘٥حملُـ بٔ عبـ اهلل عٛض املٜ٪ـ.)69 ْ( ٟ
( )7املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)155- 154/1( ٞ
( )8ابٔ سنّ :عً ٞبٔ أمحـ بٔ هعٝـ بٔ سنّ ايعاٖل ،ٟأب ٛقُـ ،عامل ا٭ْـيى يف عِلٚ ،ٙأسـ أ ١ُ٥اٱه .ّ٬نإ يف ا٭ْـيى ػًل نجري ٜٓتوب ٕٛإىل َقٖبٜ٘ ،كاٍ هلِ :اؿنَٚ .١ٝيـ بكلطب ١هٓ١
(ٖ384ع)ٚ .ناْت ي٘ ٚ٭ب َٔ ٘ٝقبً٘ كٜاه ١ايٛماكٚ ٠تـبري املًُه ،١ؾنٖـ بٗا ٚاِْلف إىل ايعًِ ٚايتأيٝـ ،ؾهإ َٔ ُـٚك ايباسجني ،ؾكٗٝاّ ساؾعاّٜ ،وتٓبط ا٭سهاّ َٔ ايهتاب ٚايوٓ ،١بعٝـاّ عٔ املِاْع.١
ٚاْتكـ نجريا َٔ ايعًُاٚ ٤ايؿكٗا ،٤ؾتُايٛ٦ا عً ٢بػٔ٘ٚ ،أمجعٛا عً ٢تًٔٚ ،ً٘ٝسقكٚا ه٬ط َٔ ِٗٓٝؾتٓتْ٘ٛٗٚ ،ا عٛاَِٗ عٔ ايـْ ،َ٘ٓ ٛؾأقِت٘ املًٛى ٚطاكؿت٘ ،ؾلسٌ اىل باؿ ١ٜي َٔ ١ًٝب٬ؿ ا٭ْـيى،
ؾتٛيف ؾٗٝا هٖٓ456( ١ع) .ي٘ عـ٪َ ٠يؿات .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)954/4( ٞ
( )9ايؿٌِ يف املًٌ ٚا٭ٖٛاٚ ٤ايٓشٌ ٫بٔ سنّ (.)77/4
( )10املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)155/1( ٞ
(ْ )11ؿى امللدع ايوابل.
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َ - 8عتني ١يف باب ايِؿاتٚ ،ا٫ػتٝاك يف ا٭عُاٍَٚ ،لتهب ايهبري ٠عٓـِٖ يف َٓني ١بني املٓنيتني.
 - 9باب ا٫دتٗاؿ َؿتٛغ يهٌ َٔ ٜلٜـ ا٫دتٗاؿ َٔٚ ،عذن عٔ فيو قًـٚ ،تكًٝـ أٌٖ ايبٝت أٚىل َٔ تكًٝـ غريِٖ.
ٜ ٫ - 11كٛي ٕٛبعُِ ١ا٭ ١ُ٥أُٚ ٚاٜتِٗ َٔ ايٓ ي ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ.
ٜ - 11كٛي ٕٛبٛدٛب اـلٚز عً ٢اٱَاّ ايعامل اؾا٥ل  ٫ٚػب طاعت٘.
َِ - 19اؿك ا٫هتـ ٍ٫عٓـِٖ نتاب اهلل ،ثِ هٓ ١كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ،ثِ ايكٝاي َ٘ٓٚ ،ا٫هتشوإ ٚاملِاحل امللهً ،١ثِ
ه ٤ٞبعـ فيو ايعكٌ ،ؾُا ٜكل ايعكٌ ُشت٘ ٚسوٓ٘ ٜهَ ٕٛطًٛباَّٚ ،ا ٜكل قبش٘ ٜهَٝٗٓ ٕٛاّ عٓ٘(.)1

ايؿلع ايلابع :ؾلم اينٜـ:١ٜ
اػتًـ ايعًُا ٤يف عـؿ ايؿلم اييت اْكوُت اينٜـ ١ٜإيٗٝا ،ؾقٖب ايبػـاؿ )2(ٟإىل إٔ اينٜـ ١ٜاْكوُت إىل ث٬خ ؾلم ،ؾكاٍ يف
نتاب٘ ايؿلم بني ايؿلم" :ؾأَا اينٜـ َٔ ١ٜايلاؾٔ ١ؾُطُعٗا ث٬خ ؾلم :ٖٞٚ ،اؾاكٚؿٚ ،١ٜايوًُٝاْٚ- ١ٝقـ ٜكاٍ اؿلٜل ١ٜأٜٔاّ -
ٚايبرت.١ٜ
ٖٚق ٙايؿلم ايج٬خ هُعٗا ايك ٍٛبإَاَ ١مٜـ بٔ عً ٞبٔ اؿوني بٔ عً ٢بٔ أب ٞطايب يف أٜاّ ػلٚد٘ٚ ،نإ فيو يف مَإ
ٌٖاّ بٔ عبـ املًو"(.)3
ثِ ؾٌِ ٖق ٙايؿلم ٖٚ ٛاٱَاّ ايٌٗلهتاْ)4( ٞظ َٚا متٝنت نٌ ؾلقَٗٓ ١ا نايتاي:ٞ
 - 1اؾاكٚؿ :١ٜأُشاب أب ٞاؾاكٚؿ مٜاؿ بٔ أب ٞمٜاؿ.
َ َٔٚقٖبِٗ :أِْٗ معُٛا إٔ ايٓ ي ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ّْ عً ٢عً ٞكٓ ٞاهلل عٓ٘ بايُٛـ ؿ ٕٚايتوُ ٖٛٚ ،١ٝاٱَاّ بعـ،ٙ
ٚايٓاي قِلٚا سٝح مل ٜتعلؾٛا ايُٛـٚ ،مل ٜطًبٛا املُٛٛفٚ ،إمنا ِْبٛا أبا بهل كٓ ٞاهلل عٓ٘ باػتٝاكِٖ ،ؾهؿلٚا بقيوظ ٚقـ ػايـ أبٛ
اؾاكٚؿ يف ٖق ٙاملكاي ١إَاَ٘ مٜـ بٔ عًٞ؛ ؾإْ٘ مل ٜعتكـ ٖقا ا٫عتكاؿ.
ٚبقيو ؾإِْٗ معُٛا إٔ ايِشاب ١كٓ ٞاهلل عِٓٗ نؿلٚا برتنِٗ بٝع ١عً ٞكٓ ٞاهلل عٓ٘.
ٚنقيو اػتًؿٛا يف هٛم اٱَاَٚ ١ايتٛقـ ؾٗٝا ،ؾوام بعِٔٗ اٱَاَ َٔ ١عً ٞكٓ ٞاهلل عٓ٘ إىل اؿؤ كٓ ٞاهلل عٓ٘ ،ثِ إىل
اؿوني كٓ ٞاهلل عٓ٘ ،ثِ إىل عً ٞبٔ اؿوني م ٜٔايعابـ ،ٜٔثِ إىل ابٓ٘ مٜـ بٔ عً ،ٞثِ َٓ٘ إىل اٱَاّ قُـ بٔ عبـ اهلل بٔ اؿؤ بٔ
اؿؤ بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايبٚ ،قايٛا بإَاَت٘(.)5
 - 9ايوًُٝاْ :١ٝأُشاب هًُٝإ بٔ دلٜلٜٚ ،كاٍ هلا أٜٔاّ :اؾلٜل.١ٜ
َ َٔٚقٖب هًُٝإ بٔ دلٜل :إٔ اٱَاًَٛ ١ك ٣ؾُٝا بني اـًلِٜٚ ،ض إٔ تٓعكـ بعكـ كدًني َٔ ػٝاك املوًُنيٚ ،أْٗا تِض يف
املؿَٔ ٍٛع ٚدٛؿ ا٭ؾٌٔ.
ٚأثبت إَاَ ١أب ٞبهل ٚعُل كٓ ٞاهلل عُٓٗا باػتٝاك ا٭َ ١سكاّ ادتٗاؿٜاّٚ .كمبا نإ ٜك :ٍٛإٕ ا٭َ ١أػطأت يف ايبٝع ١هلُا َع
ٚدٛؿ عً ٞكٓ ٞاهلل عٓ٘ ػطأّ ٜ ٫بًؼ ؿكد ١ايؿولٚ ،فيو اـطأ ػطأّ ادتٗاؿٜاّ.
ٚقـ طعٔ يف عجُإ كٓ ٞاهلل عٓ٘ يٮسـاخ اييت أسـثٗاٚ ،أنؿل ٙبقيوٚ ،أنؿل عاٚ ١ٌ٥اينبري ٚطًش ١كٓ ٞاهلل عِٓٗ؛
بإقـاَِٗ عً ٢قتاٍ عً ٞكٓ ٞاهلل عٓ٘.
 - 3ايِاؿٚ ١ٝايبرتٚ ،١ٜايِاؿ ١ٝأُشاب اؿؤ بٔ ُاحل بٔ سٚ ،ٞايبرت ١ٜأُشاب نجري ايٓٛا ٤ا٭برتُٖٚ ،ا َتؿكإ يف املقٖب.
َ َٔٚقٖبِٗ :إٔ قٛهلِ يف اٱَاَ ١نك ٍٛايوًُٝاْ.١ٝ
ٚتٛقؿٛا يف أَل عجُإ كٓ ٞاهلل عٓ٘ أٖ َٔ٪َ ٛأّ ناؾل ،ؾكايٛا :إفا مسعٓا ا٭ػباك ايٛاكؿ ٠يف سك٘ ٚن َٔ ْ٘ٛايعٌل ٠املبٌلٜٔ
باؾٓ ١قًٓا :هب إٔ مهِ بِش ١إهٚ َ٘٬إمياْ٘ٚ ،ن َٔ ْ٘ٛأٌٖ اؾٓٚ ،١إفا كأٜٓا ا٭سـاخ اييت أسـثٗا َٔ اهتٗتاك ٙبرتب ١ٝبين أَ١ٝ

( )1املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْٚ ،)159- 154/1( ٞاملٛهٛع ١املٝول ٠يف ا٭ؿٜإ ٚاملقاٖب ٚا٭سناب املعاُلُ ،٠اؿك عٔ ايٓـ ٠ٚايعامل ١ٝيًٌباب اٱه.)81- 76/1( َٞ٬
( )2ايبػـاؿ :ٟعبـ ايكاٖل بٔ طاٖل بٔ قُـ بٔ عبـ اهلل ايبػـاؿ ٟايتُ ُٞٝا٭هؿلاٜٝين ،أبَِٛٓ ٛك ،عامل َتؿٓٔ َٔ ،أ ١ُ٥ا٭ُ .ٍٛنإ ُـك اٱه ّ٬يف عِلٚ .ٙيـ ٌْٚأ يف بػـاؿٚ ،كسٌ إىل ػلاهإ،
ؾاهتكل يف ْٝوابٛكٚ .ؾاكقٗا عً ٢أثل ؾتٓ ١ايرتنُإَٚ ،ات يف إهؿلا٥ني هٖٓ499( ١ع) .نإ ٜـكي يف هبع ١عٌل ؾٓاّٚ .نإ فا ثل .٠ٚا٭ع ّ٬يًنكنً.)48/4( ٞ
( )3ايؿلم بني ايؿلم يًبػـاؿ.)16 ْ( ٟ
( )4ايٌٗلهتاْ :ٞقُـ بٔ عبـ ايهل ِٜبٔ أمحـ ،أب ٛايؿتض ايٌٗلهتاْ َٔ ،ٞؾ٬هؿ ١اٱه .ّ٬نإ إَاَاّ يف عًِ ايهٚ ّ٬أؿٜإ ا٭َِ َٚقاٖب ايؿ٬هؿًٜ .١كب با٭ؾٌٔٚ .يـ يف ًٗلهتإ بني ْٝوابٛك
ٚػٛاكمّ هٖٓ479( ١ع)ٚ ،اْتكٌ إىل بػـاؿ هٖٓ511( ١ع) ،ؾأقاّ ث٬خ هٓنيٚ ،عاؿ إىل بًـٚ .ٙتٛيف بٗا هٖٓ548( ١ع) .ي٘ عـ ٠نتب .قاٍ ٜاقٛت يف ُٚؿ٘ :ايؿًٝوٛف املتهًُِ ،اسب ايتِاْٝـ ،نإ ٚاؾل
ايؿٌٔ ،ناٌَ ايعكٌٚ ،ي ٫ٛؽبط٘ يف ا٫عتكاؿ َٚبايػت٘ يف ِْلَ ٠قاٖب ايؿ٬هؿٚ ١ايقب عِٓٗ يهإ ٖ ٛاٱَاّ .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)915/6( ٞ
( )5ايؿلم بني ايؿلم يًبػـاؿٚ ،)94- 99( ْ ،ٟاملًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)169- 157/1( ٞ
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ٚبين َلٚإ ٚاهتبـاؿ ٙبأَٛك مل تٛاؾل هري ٠ايِشاب ١قًٓا :هب إٔ مهِ بهؿل ،ٙؾتشريْا يف أَلٚ ٙتٛقؿٓا يف ساي٘ٚٚ ،نًٓا ٙإىل أسهِ
اؿانُني.
ٚقايٛا :إٕ عًٝاّ كٓ ٞاهلل عٓ٘ أؾٌٔ ايٓاي بعـ كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ٚأ ِٖ٫ٚباٱَاَ ،١يهٓ٘ هًِ ا٭َل هلِ كآٝاّ،
ٚؾٛض ا٭َل إي ِٗٝطا٥عاّٚ ،تلى سك٘ كاغباّ ،ؾٓشٔ كآ ٕٛمبا كَٓ ،ٞوًُ ٕٛملا هًِ ٫ ،وٌ يٓا غري فيوٚ .ي ٛمل ٜلض عً ٞبقيو يهإ
أب ٛبهل كٓ ٞاهلل عٓ٘ ٖايهاّ.
ٚقـ دٛمٚا إَاَ ١املؿٔٚ ٍٛتأػري ايؿآٌ ٚا٭ؾٌٔ إفا نإ ايؿآٌ كآٝاّ بقيو.
ٚقايٛاًٗ َٔ :ل هٝؿ٘ َٔ أ٫ٚؿ اؿؤ ٚاؿوني كٓ ٞاهلل عُٓٗا ٚنإ عاملاّ ماٖـاّ ًذاعاّ ؾٗ ٛاٱَاّ(.)1
ٚاؾاكٚؿ ١ٜتهؿل ٖاتني ايؿلقتني ،نُا إٔ ٖاتني ايؿلقتني تهؿل اؾاكٚؿ ١ٜأٜٔاّ ،قاٍ ايبػـاؿ ٤٫٪ٖ" :ٟايبرتٚ ١ٜايوًُٝأَْ ١ٝ
اينٜـ ١ٜنًِٗ ٜهؿل ٕٚاؾاكٚؿ َٔ ١ٜاينٜـ١ٜ؛ ٱقلاك اؾاكٚؿ ١ٜعً ٢تهؿري أب ٞبهل ٚعُلٚ ،اؾاكٚؿٜ ١ٜهؿل ٕٚايوًُٝاْٚ ١ٝايبرت ١ٜيرتنُٗا
تهؿري أب ٞبهل ٚعُل كٓ ٞاهلل عُٓٗا"(.)2
ٚقاٍ أب ٛاؿؤ اً٫عل" :)3(ٟإٕ اينٜـ ١ٜاؾرتقت هت ؾلم:
 - 1اؾاكٚؿ- 9 .١ٜايوًُٝاْ - 3 .١ٝايبرت- 4 .١ٜايٓع ١ُٝٝأُشاب ْع ِٝبٔ ايُٝإظ َ َٔٚقٖبِٗ :أِْٗ ٜنعُ ٕٛإٔ عًٝاّ
كٓ ٞاهلل عٓ٘ نإ َوتشك ّا يٲَاَٚ ،١أْ٘ أؾٌٔ ايٓاي بعـ كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِٚ ،إٔ ا٭َ ١يٝوت مبؼط ١٦ػطأ إثِ يف إٔ ٚيت
أبا بهل ٚعُل كٓٛإ اهلل عًُٗٝاٚ ،يهٓٗا كط ١٦ػطأّ بٓٝاّ يف تلى ا٭ؾٌٔٚ ،تربٚ٤ا َٔ عجُإ كٓ ٞاهلل عٓ٘  َٔٚقاكب عً ٞكٓ ٞاهلل
عًٓ٘ٗٚ ،ـٚا عً ٘ٝبايهؿل.
()4

ٚ- 5ايؿلق ١اـاَو َٔ ١اينٜـٜ ١ٜترب َٔ ٕٚ٤أب ٞبهل ٚعُل كٓ ٞاهلل عُٓٗآٜ ٫ٚ ،هل ٕٚكدع ١ا٭َٛات قبٌ  ّٜٛايكٝاَ. ١
- 6ايٝعكٛب ،١ٝأُشاب كدٌ ٜـعٜ ٢عكٛبظ ٜ ٖٛٚعكٛب بٔ عً ٞايهٛيف.
َ َٔٚقٖبِٗ :أِْٗ ٜتٛي ٕٛأبا بهل ٚعُل كٓ ٞاهلل عُٓٗاٜ ٫ٚ ،ترب ٕٚ٤ممٔ بلَُٗٓ ٨آٜٚ ،هل ٕٚكدع ١ا٭َٛاتٜٚ ،ترب ٕٚ٤ممٔ ؿإ
بٗا"(.)5
ٚقـ فنل املوعٛؿ )6(ٟيف َلٚز ايقٖب عٔ مجاعَِٓ َٔ ١ؿ ٞنتب املكا٫ت ٚاٯكاٚ ٤ايـٜاْات َٔ آكا ٤ايٌٝعٚ ١غريِٖ نأبٞ
عٝو ٢قُـ بٔ ٖاك ٕٚايٛكام ٚغري" :ٙإٔ اينٜـ ١ٜناْت يف عِلِٖ مثاْ ٞؾلم- 1 :اؾاكٚؿ- 9 .١ٜاملل- 3 .١ٝ٥ا٭بلق- 4 .١ٝايٝعكٛب،١ٝ
 ِٖٚأُشاب ٜعكٛب بٔ عً ٞايهٛيف- 5 .ايعكب- 6 .١ٝايبرت- 7 .١ٜاؾلٜل- 8 .١ٜايُٝاْ ِٖٚ ،١ٝأُشاب قُـ بٔ ميإ ايهٛيف"(.)7
ٖق ٙؾلم اينٜـ ١ٜاييت اْكوُت إيٗٝا قـمياّٚ ،مجٝعٗا عـا اؾاكٚؿ ١ٜمل ٜعٗل هلا أثل بعـ ايكلٕ ايجاْ ،ٞؾْ ٬هاؿ هـ َٔ ٜٓوب
إيٗٝا ،نُا  ٫لـ بني اينٜـ ١ٜبعـ ايكلٕ ايجاْ َٔ ٞقاٍ مبا ْوب إيَ َٔ ِٗٝكا٫ت(ٚ ،)8أنجل اينٜـ ١ٜيف مَآْا َكًـٜ ٫ ٕٚلدع ٕٛإىل
كأٚ ٟادتٗاؿٚ ،أَا يف ا٭ُ ٍٛؾري ٕٚكأ ٟاملعتني ١سق ٚايكق ٠بايكق ،٠إ ٫يف ايٓاؿكٜٚ ،ععُ ٕٛأ ١ُ٥ا٫عتناٍ أنجل َٔ تعع ُِٗٝأ ١ُ٥أٌٖ
ايبٝتٚ ،أَا يف ايؿلٚع ؾِٗ عًَ ٢قٖب أب ٞسٓٝؿ ١كمح٘ اهلل تعاىل ،إ ٫يف َوا ٌ٥قًٜٛ ١ًٝاؾك ٕٛؾٗٝا ايٌاؾع ٞكمح٘ اهلل تعاىل ٚايٌٝع.)9(١
ٚايٌٝع.)9(١

ايؿلع اـاَى :أَانٔ تٛادـ اينٜـ:١ٜ
تعترب اي ُٔٝأِٖ َهإ يٛدٛؿ املقٖب اينٜـٜٚ ،ٟلتبط ؿػ ٍٛاينٜـ ١ٜإىل اي ُٔٝباٱَاّ اهلاؿ ،ٟايق ٟعهـ عً ٢ؿكاه ١ايؿك٘ عً٢
َقٖب مٜـَٚ ،قٖب أب ٞسٓٝؿٚ ،١كسٌ إىل اي ُٔٝهٖٓ981( ١ع) ،ؾٛدـٖا أكٓاّ ُاؿ ١يبقك آكا ٘٥ايؿكٗ ،١ٝيهٔ اٱَاّ اهلاؿ ٟعاؿ بعـ فيو

( )1املِاؿك ايوابك.١
( )2ايؿلم بني ايؿلم يعبـ ايكاٖل ايبػـاؿ.)94 ْ( ٟ
( )3أب ٛاؿؤ ا٭ًعل :ٟعً ٞبٔ إمساع ٌٝبٔ إهشام ،أب ٛاؿؤْ َٔ ،وٌ ايِشاب ٞأبَٛ ٞه ٢ا٭ًعلٚ ،ٟيـ هٖٓ961( ١ع)٪َ ،هى َقٖب ا٭ًاعل .٠نإ َٔ ا٭ ١ُ٥املتهًُني اجملتٗـٚ .ٜٔيـ يف ايبِل.٠
ٚتًكَ ٢قٖب املعتنيٚ ،١تكـّ ؾ ،ِٗٝثِ كدع ٚداٖل غ٬ؾِٗٚ .تٛيف ببػـاؿ هٖٓ394( ١ع) .ق :ٌٝبًػت َِٓؿات٘ ث٬مثا ١٥نتاب .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)963/4( ٞ
(ٖٚ )4ق ٙايؿلق ١مل ٜقنل هلا أب ٛاؿؤ ا٭ًعل ٟامساّٚ ،إمنا قاٍ :ايؿلق ١اـاَو.١
(َ )5كا٫ت اٱهَ٬ني ٚاػت٬ف املًِٝني ٭ب ٞاؿؤ ا٭ًعل)69- 66( ْ ،ٟظ املٛاعغ ٚا٫عتباك يًُكلٜن.)94/3( ٟ
( )6املوعٛؿ :ٟعً ٞبٔ اؿوني بٔ عً ،ٞأب ٛاؿؤ املوعٛؿ َٔ ،ٟفك ١ٜعبـ اهلل بٔ َوعٛؿ٪َ ،كؾ ،كساي ،١عاث َٔ ،١أٌٖ بػـاؿ .أقاّ مبِل ٚتٛيف ؾٗٝا هٖٓ346( ١ع)ٚ .نإ َعتنيٝاّ .ي٘ عـَِٓ ٠ؿات .ا٭عّ٬
ا٭ع ّ٬يًنكنً .)977/4( ٞتٓب٘ :يف ايبشح :املوعٛؿ كمح٘ اهلل تعاىل (تٖ 345 :ع)ٜ ،ػري (تٖ 346 :ع).
( )7فنل ٖق ٙايؿلم ايجُإ املوعٛؿ ٟيف نتاب َلٚز ايقٖبظ ٚبعض ٖق ٙايؿلم غري َعلٚؾ١ظ ٚمل ٜقنل هلا ٖ ٛتعلٜؿاّ ..اْعلَ :لٚز ايقٖب يًُوعٛؿ.)439/1( ٟ
( )8اينٜـ ١ٜقلا ٠٤يف املٌلٚع ٚعح يف املهْٛات يعبـ اهلل بٔ قُـ محٝـ ايـ.)51- 51( ْ ،ٜٔ
( )9املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)169/1( ٞ
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إىل اؿذامٚ ،مل ٜهٔ قـ ؿعا إىل إَاَت٘ يف ٖق ٙايلسًٚ ،١أسى أٌٖ اي ُٔٝبايؿلاؽ ايق ٟتلن٘ ،ؾلاهً ٙٛيريدع إي ِٗٝؾأدابِٗٚ ،عاؿ إىل
اي ُٔٝهٖٓ984( ١ع)ٚ ،اهتكل يف ُعـ ٠مشاٍ ايٚ ،ُٔٝأػق َِٓٗ ايبٝع ١عً ٢إقاَ ١ايهتاب ٚايوٓٚ ،١ا٭َل باملعلٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهل(.)1
ٚاهتطاع اينٜـ ١ٜيف اي ُٔٝاهرتؿاؿ ايوًط َٔ ١ا٭تلاى؛ إف قاؿ اٱَاّ و ٢ٝبٔ َِٓٛك بٔ محٝـ ايـ ٜٔثٛكٓ ٠ـ ا٭تلاى عاّ
(ٖ1399ع)ٚ ،أهى ؿٚي ١مٜـ ١ٜاهتُلت ست ٢هبتُرب عاّ ( )ّ1969سٝح قاَت ايجٛك ٠ايٚ ،١ُٝٓٝاْتٗ ٢بقيو سهِ اينٜٛؿٚ ،يهٔ  ٫ماٍ
ايَ ُٔٝعكٌ اينٜٛؿ َٚلنن ثكًِٗ(.)2
ٜٚعترب سهِ ا٭ ١ُ٥اينٜـٜني يً ُٔٝأط ٍٛؾرت ٠سهِ يف ايتاكٜؽ ٯٍ ايبٝت ،ؾكـ اهتُلت أسـ عٌل قلْاّ َٔ اينَإ.
ٜ ِٖٚرتنن ٕٚيف احملاؾعات ايٌُاي َٔ ١ٝاي ُٔٝايٌُايَ ٞجٌ ُٓعاُٚ ٤عـٚ ٠عُلإ ٚسذٚ ١احملٜٛت ٚفَاك.
ٚباٱٓاؾ ١إىل ايٛدٛؿ ايتاكى ٞيًنٜـ ١ٜيف ايٚ ُٔٝدـت ؿعٛات مٜـ ١ٜيف طربهتإ ٚاؾٚ ٌٝايـٚ ،ًِٜأهوت هلِ ؿ ،ٍٚيهٓٗا مل
تعُل طَٗٓٚ ،ّ٬ٜٛا سلن ١اؿؤ بٔ مٜـ بٔ قُـ املًكب ايـاع ٞإىل اؿلٚ ،ايق ٟظٗل هٖٓ951( ١ع) يف طربهتإ ،ثِ استٌ آٌَ ٚهاكٟ
ٚايلٚ ٟدلدإ ٚقَٛى ٖامَاّ بين طاٖل ،ثِ تٛيف هٖٓ971( ١ع)ٚ ،اهتُلت تًو ايـٚي )95( ١عاَاّ َٔ ،عاّ (ٖ951ع) إىل عاّ (ٖ345ع)(.)3
(ٖ345ع)(.)3
ٚيف ايٛقت اؿاي ٞيٝى يًنٜـٚ ١ٜدٛؿ َعترب إ ٫يف ايٚ ،ُٔٝنٌ َٔ غاكدٗا َٔ اينٜـٜ ١ٜعٛؿ إيٗٝا بٛد٘ َٔ ايٛد.)4(ٙٛ

ايؿلع ايواؿي :نتب ايتؿوري عٓـ اينٜـ:١ٜ
يًنٜـ ١ٜنتب نجري ٠دـاّ يف ايتؿوريٚ ،يهٔ أغًبٗا َا ماٍ كطٛطاّٚ ،مل ٜطبع َٓٗا إ ٫أقٌ ايكً َٔٚ ،ٌٝتؿاهريِٖ املطبٛع:١
- 1

تؿوري اٱَاّ ا٭ععِ مٜـ بٔ عً ٞعً ٘ٝايو.)5(ّ٬
()6

- 9تؿوري َكاتٌ بٔ هًُٝإ .
قاٍ اـًٚ" :ًٞٝتؿوري َكاتٌ بٔ هًُٝإظ ؾُكاتٌ يف ْؿو٘ ٓعؿٙٛظ ٚقـ أؿكى ايهباك َٔ ايتابعنيظ ٚايٌاؾع ٞأًاك إىل إٔ تؿوريٙ
ُاحل"(.)7
- 3تؿوري اؿانِ اؾٌُ.)8(ٞ
- 4تؿوري اؿرب.)9(ٟ
- 5تؿوري ا٭عكِ(.)10
- 6ايجُلات ايٝاْع ١يٌُى ايـٜٛ ٜٔهـ بٔ أمحـ ٖٛٚ ،يف تؿوري آٜات ا٭سهاّ.
- 7املِابٝض ايواطع ١ا٭ْٛاك يعبـ اهلل بٔ أمحـ ايٌليف.
ٚأَا تؿاهريِٖ املؼطٛط ١ؾكـ فنل ايـنتٛك قُـ ايوٝـ سوني ايقٖ ي

()11

أْ٘ بعـ ايبشح قلأ عٔ عـ ٠نتب كطٛط١

يًنٜـ ،١ٜؾكـ قاٍ :إْ٘ ٚدـ يف ايؿٗلهت ٫بٔ ايٓـ" ِٜإٔ أبا دعؿل قُـ بٔ َِٓٛك امللاؿ ٟاينٜـ ٟي٘ نتابإ يف ايتؿوري ،أسـُٖا نتاب
ايتؿوري ايهبريٚ ،اٯػل نتاب ايتؿوري ايِػري"(.)1

( )1اْعل :اٱؾاؿ ٠يف تاكٜؽ ا٭ ١ُ٥ايواؿ٠ظ يٲَاّ أب ٞطايب و ٞبٔ اؿوني اهلاك)36 :ْ( ْٞٚظ اٱكٵًٳ ععاؿ إىل هب ٌٝايلًاؿ يًُِٓٛك باهلل (.)94/1
( )2املٛهٛع ١املٝول ٠يف ا٭ؿٜإ ٚاملقاٖب ٚا٭سناب املعاُلُ ،٠اؿك عٔ ايٓـ ٠ٚايعامل ١ٝيًٌباب اٱه.)78/1( َٞ٬
( )3فً ١ايلاُـ ،ايعـؿ (.)5 ْ( ،)94
( )4اينٜـ ١ٜقلا ٠٤يف املٌلٚع ٚعح يف املهْٛات يعبـ اهلل بٔ قُـ محٝـ ايـ.)69 ْ( ٜٔ
(ٚ )5امس٘ (تؿوري غلٜب ايكلإٓ اجملٝـ)ظ طبع بتشكٝل :قُـ ٜٛهـ ايـٚ .ٜٔيف َٛهٛع ١ا٭ع ّ٬يف تلمج ١قُـ بٔ املِٓٚٛك" :قُـ بٔ َِٓٛك بٔ ٜنٜـ امللاؿ ٣ايهٛؾ ٢اينٜـ٣ظ أسـ أ ١ُ٥اينٜـ١ٜظ ٚداَع
ٚداَع أقٛاٍ ا٭١ُ٥ظ َ٪يؿات٘ نجري٠ظ مجع تؿوري ايػلٜب يٲَاّ مٜـ بٔ عًٞظ تٛيف هْٓٝ ١ـ ٚتوعني َٚا٥تني" .اْعلَٛ :هٛع ١ا٭ع.)5/9( ّ٬
(ْ َ٘ٓٚ )6وؼ ١يف املهتب ١ايٌاًَ١ظ َٚعًَٛاتٗا نُا :ًٜٞ
ايهتاب  :تؿوري َكاتٌ بٔ هًُٝإظ امل٪يـ :أب ٛاؿؤ َكاتٌ بٔ هًُٝإ بٔ بٌري ا٭مؿ ٟباي ٤٫ٛايبًؼٞظ ؼكٝل :أمحـ ؾلٜـظ ؿاك ايٌٓل :ؿاك ايهتب ايعًُ - ١ٝيبٓإ /بريٚتظ ايطبع ١ا٭ٚىلٖ1494 :ع -
 .ّ9113اْعل :نتب َٛقع ٚقلى عح املٛهٛع ١ايٌاًَ.)19/1( ١
( )7اْعل :اٱكًاؿ يف َعلؾ ١عًُا ٤اؿـٜح يًؼً.)398 / 1( ًٞٝ
( )8اؿانِ اؾٌُ :ٞاحملؤ بٔ قُـ بٔ نلاَ ١اؾٌُ ٞايبٗٝكٚ ،ٞيـ هٖٓ413( ١ع)َ .ؿول ،عامل با٭ُٚ ٍٛايه ،ّ٬سٓؿ ٞثِ َعتني ٞؾنٜـًٝ ٖٛٚ .ٟؽ اينكٌل .ٟقلأ بٓٝوابٛك ٚغريٖاٚ .اًتٗل
بِٓعا ٤ايٚ ،ُٔٝتٛيف ًٗٝـاّ َكت ّ٫ٛمبه ١هٖٓ494( ١ع) ،ق :ٌٝيلهاي ١أيؿٗا امسٗا "كهاي ١ايٌٝؽ إبًٝى إىل إػٛاْ٘ املٓاسٝى" .ي٘ اثٓإ ٚأكبع ٕٛنتاباّ .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)989/5( ٞ
(ٖ )9قا ايتؿوري يًُشـٸخ املؿوٸل أب ٞعبـ اهلل ايهٛيف اؿوني بٔ اؿهِ اؿربٖ986( ٟع) ظ ٚقـ طبع ايهتاب يف َ٪هو ١آٍ ايبٝت ٱسٝا ٤ايرتاخ يف فًـ ٚاسـ ٜبًؼ (ُ 696ؿش)١ظ بتشكٝل :قُـ كٓا
اؿوٝينظ ٚفيو عاّ.ّ1987 :
( )10أمحـ بٔ عً ٞا٭عكِ :ايؿك ٘ٝايؿآٌ ايعامل أمحـ بٔ عً ٞبٔ قُـ بٔ عً ٞا٭عكِ َٔ قلَ ١ٜوطض َٔ ب٬ؿ آْى ،نإ عاملاّ عابـاّ ،ي٘ تؿوري َؿٝـ ٌَٗٛك عٓـ اينٜـٜ ،١ٜهتب ْ٘ٛيف ٖٛاٍَ
املِاسـ .تٛيف يف ايكلٕ ايتاهع اهلذلٚ .ٟقـ طبع ايهتاب يف ؿاك اؿهُ ١ايُٝآُْ - ١ٝعا٤ظ هٓ )ّ1991( ١يف فًـ ٚاسـَ .طًع ايبـٚك ٚفُع ايبشٛك ٭محـ بٔ ُاحل بٔ أب ٞايلداٍ (.)984/1
( )11قُـ ايوٝـ سوني ايقٖ ي :عامل أمٖل ٟنبريٚ ،يـ هٖٓ1333( ١ع) ،علف ببشٛث٘ ايك ١ُٝيف َٓاٖر ايتؿوري ،اغت ٌٝيف ًٗل كدب هٖٓ1397( ١ع) .ي٘ عـ٪َ ٠يؿات .تهًَُ ١عذِ املُ٪يؿنيٚ ،ؾٝات
(ٖ1397ع ٖ1415 -ع) حملُـ ػري بٔ كَٔإ بٔ إمساعٜٛ ٌٝهـ (ْ .)474:تٓبَ :٘ٝا فنلت٘ يف ايبشح َٔ أْ٘ تٛؾ ٢هٖٓ1398( ١ع) ٖقا املٛدٛؿ عً ٢غ٬ف نتاب٘ ايتؿوري ٚاملؿول.ٕٚ
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ٚقاٍ كمح٘ اهللٚ" :قلأت َكـًَ ١لغ ا٭مٖاك َٔ نتب اينٜـ ١ٜيف ايؿك٘ َ ٢ٖٚ-كـَ ١تٌتٌُ عً ٢تلادِ ايلداٍ املقنٛك ٠يف
ًلغ ا٭مٖاك  -٭محـ بٔ عبـ اهلل اؾٓـاك ،ٟؾؼلدت َٓٗا مبا ٜأت:ٞ
 - 1تؿوري غلٜب ايكلإٓ يٲَاّ مٜـ بٔ عً ،٢مجع٘ بإهٓاؿ ٙقُـ بٔ َِٓٛك بٔ ٜنٜـ ايهٛيف ،أسـ أ ١ُ٥اينٜـ ،١ٜاملتٛؾ ٢هْٓٝ ١ـ ٚتوعني
َٚا٥تني.
 - 9تؿوري إمساع ٌٝبٔ عً ٞايبويت اينٜـ ،ٟاملتٛؾ ٢يف سـٚؿ ايعٌلٚ ٜٔأكبعُا ،١٥قاٍ ٖٛٚ :يف فًـ ٚاسـ.
 - 4ايتٗقٜب حملؤ بٔ قُـ بٔ نلاَ ١املعتني ٞثِ اينٜـ ،ٟاملكت ٍٛهٖٓ494( ١ع) .قاٍٖٚ :قا ايتؿوري ٌَٗٛكٚ ،ميتام َٔ بني ايتؿاهري
بايرتتٝب ا٭ْٝل ،ؾإْ٘ ٜٛكؿ اٯ ١ٜناًَ ،١ثِ ٜك :ٍٛايكلاٜٚ ٠٤قنلٖا ،ثِ ٜك :ٍٛاٱعلاب ٜٚقنل ،ٙثِ ٜك :ٍٛايٓعِ ٜٚقنل ،ٙثِ ٜك:ٍٛ
املعٜٓٚ ٢قنلٜٚ ،ٙقنل أقٛاَ ّ٫تعـؿٜٓٚ ،٠وب نٌ ق ٍٛإىل قا َٔ ً٘٥املؿول ،ٜٔثِ ٜك :ٍٛايٓنٜٚ ٍٚقنل هبب٘ ،ثِ ٜك :ٍٛا٭سهاّ
ٜٚوتٓبط أسهاَاّ نجري َٔ ٠اٯ.١ٜ
 - 5تؿوري عط ١ٝبٔ قُـ ايٓذٛاْ ٞاينٜـ( ٟتٖ665:ع) .قاٍٚ :قـ ق ٌٝإْ٘ تؿوري دً ٌٝمجع ؾُ ٘ٝاسب٘ عً ّٛاينٜـ.١ٜ
 - 6ايتٝوري يف ايتؿوري ،يًشؤ بٔ قُـ ايٓش ٟٛاينٜـ ٟايِٓعاْ( ٞتٖ791:ع).
ٚاْتٗنت ؾلُٚ ١دٛؿ ايٛؾـ اي ٢ُٓٝيف َِل ٚ-ؾ ٘ٝايهجري َٔ عًُا ٤اينٜـ ١ٜايعاٖل - ٜٔؾاتًِت بأسـ أعٔا ٘٥ايباكمٖٛٚ ،ٜٔ
ايكآ ٞقُـ بٔ عبـ اهلل ايعاَل ٟاينٜـ ،ٟؾوأيت٘ عٔ أِٖ َ٪يؿات اينٜـ ١ٜيف ايتؿوري ٚعٔ املٛدٛؿ َٓٗا إىل اي ،ّٛٝؾأػربْ ٞبإٔ
يًنٜـ ١ٜنتباّ نجري ٠يف تؿوري ايكلإٓ ايهلَٗٓ ،ِٜا َا بكَٗٓٚ ،٢ا َا اْـثلَٚ ،ا بكَٗٓ ٢ا إىل ايٜ ٫ ّٛٝناٍ كطٛطاَّٛٚ ،دٛؿاّ يف
َهاتبِٗٚ ،فنل ي َٔ ٞتًو املؼطٛطات املٛدٛؿ ٠عٓـِٖ َا ٜأت:ٞ
 - 1تؿوري ابٔ ا٭قِٔ( ،)2أسـ قـَا ٤اينٜـ.١ٜ
ً - 9لغ اـُوُا ١٥آ" ١ٜتؿوري آٜات ا٭سهاّ" ؿوني بٔ أمحـ ايٓذل َٔ ،ٟعًُا ٤اينٜـ ١ٜيف ايكلٕ ايجأَ اهلذل.ٟ
 - 3ايجُلات ايٝاْع" ١تؿوري آٜات ا٭سهاّ" يًٌٝؽ مشى ايـٜٛ ٜٔهـ بٔ أمحـ بٔ قُـ بٔ عجُإ َٔ ،عًُا ٤اينٜـ ١ٜيف ايكلٕ
ايتاهع اهلذل.ٟ
َٓ - 1تٗ ٢امللاّ ًلغ آٜات ا٭سهاّ ،حملُـ بٔ اؿوني بٔ ايكاهِ َٔ ،عًُا ٤اينٜـ ١ٜيف ايكلٕ اؿاؿ ٟعٌل اهلذل.ٟ
 - 9تؿوري ايكآ ٞابٔ عبـ ايلمحٔ اجملاٖـ ،أسـ عًُا ٤اينٜـ ١ٜيف ايكلٕ ايجايح عٌل اهلذل.ٟ
قآٍٖٚ :اى نتب أػل ٫ ٣ؤلْ ٞامسٗا ٫ٚ ،اهِ َ٪يؿٗٝا.
ؾوأيت٘ عٔ ايول ايق َٔ ٣أدً٘ بكٝت ٖق ٙايهتب كطٛط ١إىل ايّٛٝ؟ ٚأ ٤ًٞ ٟو ٍٛبٓٝهِ ٚبني طبعٗا ،ست ٢تِبض َتـاٚي١
بني أٌٖ ايعًِ ٚعٌام ايتؿوري؟ ؾأدابين :بإٔ ايول يف ٖقا أَلإ :أسـُٖا :عـّ تكـّ ؾٔ ايطباع ١عٓـِٖٚ .ثاُْٗٝا :إٔ نٌ اعتُاؿِٖ يف
ايتؿوري عً ٢نتاب "ايهٌاف" يًنكٌلٟ؛ ْعلاّ يًًِ ١اييت بني اينٜـٚ ١ٜاملعتني ،١مما دعٌ أٌٖ ايعًِ ِٜٓلؾ ٕٛعٔ نٌ َا عـأَ ٙ
نتب ايتؿوريٚ ،كدا ٚكدٛت َع٘ إٔ  ٧ٜٝٗاهلل هلقا ايرتاخ ايعًُ ٞيف ايتؿوري َٔ ا٭هباب َا هعً٘ َتـا ّ٫ٚبني أٌٖ ايعًِ ٚكداٍ
ايتؿوري"(.)3

املطًب ايجايح :ايتعلٜـ باملعتنيٚ ١أِٖ ؾلقٗا ٚتؿاهريٖا:
ٚؾ ٘ٝث٬ث ١ؾلٚع:
ايؿلع ا٭ :ٍٚايتعلٜـ باملعتني:١
املعتني :١ؾلق َٔ ١أنرب ايؿلم املبتـع ١بني ؾلم املوًُنيظ  ِٖٚأُشاب ٚاٌُ بٔ عطا ٤ايػناٍظ اعتنٍ فًى اؿؤ ايبِلٟظ
ٚأػق ٜكلك إٔ َلتهب ايهبري ٠يٝى مب ٫ٚ َٔ٪ناؾلظ ٜٚجبت ي٘ املٓني ١بني املٓنيتنيظ ؾكاٍ اؿؤ :قـ اعتنٍ عٓا ٚاٌُظ ؾوُٛا َ$عتني.#١
ًٜٚكب ٕٛبايكـك١ٜ؛ ٱهٓاؿِٖ أؾعاٍ ايعباؿ إىل قـكتِٗظ َع أِْٗ قايٛا :إٕ َٔ ٜك ٍٛبايكـك ػريًٚ ٙل َٔ ٙاهلل أٚىل باهِ ايكـك!١ٜ

( )1ايتؿوري ٚاملؿول ٕٚيًـنتٛك قُـ ايوٝـ سوني ايقٖ ي (.)918/9
( )2مل أدـ َٔ ٜقنل ٖقا ا٫هِ يف نتب اينٜـٚ ،١ٜيهٔ ٖقا فنل ٙيف ايتؿوري ٚاملؿول.ٕٚ
( )3ايتؿوري ٚاملؿول ٕٚيًـنتٛك قُـ ايوٝـ سوني ايقٖ ي (.)911- 918/9
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ٚيكبٛا أْؿوِٗ بأُشاب ايعـٍ ٚايتٛسٝـ؛ يكٛهلِ بٛدٛب ا٭ًُضظ ْٚؿ ٞايِؿات ايكـمي١ظ ٚقايٛا مجٝعاّ بإٔ ايكـّ أػّ ُٚـ
هللظ ٚبٓؿ ٞايِؿاتظ ٚبإٔ ن َ٘٬كًٛم قـخظ ٚبأْ٘ غري َل ٞ٥يف اٯػل٠ظ ٚإٔ اؿؤ ٚايكبض عكًٝإظ ٚأْ٘ هب عً ٢اهلل كعا ١ٜاؿهُ ١يف
أؾعاي٘ظ ٚثٛاب املطٝع ٚايتا٥بظ ٚعكاب ُاسب ايهبري٠ظ ثِ اؾرتقٛا عٌل ٜٔؾلقٜ ١هؿل بعِٔٗ بعٔاّ(.)1
ٚتتًؼّ أُ ٍٛاملعتني ١يف مخو ١أُ:ٍٛ
ٚيًُعتني ١أُ ٍٛمخو:ٖٞ ١
ا٭ :ٍٚايتٛسٝـظ ٜٚعٓ ٕٛب٘ ْؿُ ٞؿات ايباك ٟهبشاْ٘.
ايجاْ :ٞايعـٍٜٚ ،عٓ ٕٛب٘ إٔ أؾعاٍ اٱْوإ َٔ ػًك٘ ٚإٔ اهلل مل ىًكٗا.
ايجايح :املٓني ١بني املٓنيتني ،أ ٟنؿل َلتهب ايهبري ٠يف اٯػل ٠ؿ ٕٚايـْٝا.
ايلابع :ايٛعـ ٚايٛعٝـ ٜٚعٓ ٕٛب٘ ٚدٛب َعاقب ١اهلل يًعاُٚ ٞايهاؾل ٚإثاب ١امل.َٔ٪
اـاَى :ا٭َل باملعلٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهل ،أ ٟاـلٚز عً ٢اؿانِ اؾا٥ل.
()2

ؾبٗق ٙا٭ُ ٍٛؾاكم املعتني ١املوًُني َٔ أ ّٜٛ ٍٚػلز ؾٚ ٘ٝاٌُ بٔ عطا ٤عٔ سًك ١اؿؤ ايبِل ٟكمح٘ اهلل .

ايؿلع ايجاْ :ٞأِٖ ؾلم املتعتني:١
اؾرتقت املعتني ١إىل ؾلم نجري ٠تٌِ إىل عٌل ٜٔؾلق١ظ ٜٚنؿاؿ ايػً ٛببعض ٖق ٙايؿلم ست ٢ؽلز َٔ ؿا٥ل ٠اٱه َٔٚ ،ّ٬ايػلٜب
إٔ نٌ ؾلقَٗٓ ١ا تهؿل ها٥لٖاظ ٚأِٖ ٖق ٙايؿلم أكبع؛ :ٖٞٚ
ايؿلق ١ا٭ٚىل :ايٛاًُ :١ٝأتباع أب ٞسقٜؿٚ ١اٌُ بٔ عطا ٤ايػناٍظ َٛىل بين ٓبٚ ،١يـ هٖٓ81 ١عٌْٚ ،أ عً ٢ايلمٚ ،تتًُق عً٢
اؿؤ ايبِلٚ ،ٟمل ٜؿاكق٘ إىل إٔ أظٗل َكايت٘ يف املٓني ١بني املٓنيتني٪َ ٖٛٚ ،هى ؾلق ١ا٫عتناٍ ،تٛيف هٖٓ131 ١عظ  ٖٛٚايقٓٚ ٟع
ا٭ُ ٍٛاـُو ١اييت ٜلتهن عًٗٝا ا٫عتناٍ(.)3
ايؿلق ١ايجاْ :١ٝايعُلٜٚٸ :١أتباع عُل ٚبٔ عبٝـ بٔ بابَٛ ،ىل بين متٚ ،ِٝيـ هٖٓ81 ١عظ ٚتٛيف هٖٓ144 ١ع ،نإ دـ َٔ ٙه ي
نابٌ ،عاَ يف ايبِل٠ظ ٚعاُل ٚاٌُ بٔ عطا٤ظ ٚنإ تلباّ ي٘ٚ ،مٚد٘ ٚاٌُٷ أػت٘ٚ ،قـ أُبض ًٝؽ املعتني ١بعـ ٚاًٌُٚ ،اكن٘ يف مجٝع
أقٛاي٘ ٚماؿ عً.)4(٘ٝ
ايؿلق ١ايجايج :١اهلقًٜٝٻ :١أتباع أب ٞاهلق ٌٜقُـ بٔ اهلق ٌٜبٔ عبـ اهلل ايبِل ٟايع٬فٚ ،يـ هٖٓ113 ١عظ ٚتٛؾ ٢هٓ،996 ١
ٚق :ٌٝهٓٚ ،935 ١ق :ٌٝهٓ 937 ١يف ػ٬ؾ ١املتٛنٌ ،أػق ا٫عتناٍ عٔ عجُإ بٔ ػايـ ايط ٌٜٛأسـ أُشاب ٚاٌُ بٔ عطا.)5(٤
ايؿلق ١ايلابع :١ايٓعٖاَ :١ٝأتباع أب ٞإهشام إبلاٖ ِٝبٔ هٝاك بٔ ٖاْ ٧املعلٚف باي ٻٓعٖاّ ،مس ٞبٗقا ا٫هِ ٭ْ٘ نإ ٜٓعِ اـلم يف
هٛم ايبِلٚ ،٠يـ هٖٓ185 ١عٚ ،تٛيف هٖٓ931 ١ع ،أعذب بك ٍٛايرباُٖ ١بإبطاٍ ايٓبٛاتٚ ،يقيو أْهل إعذام ايكلإٓ َٚا كٴ٣ٔٚٳ َٔ َعذنات
ايله ٢ًُ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝهًِ يٝت ٌُٛبقيو إىل إْهاك ْبٛت٘ ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِظ ثِ إْ٘ اهتجكٌ أسهاّ ايٌلٜع ١ؾأبطٌ ايطلم ايـاي١
عًٗٝا َٔٚ ،ثٳِ أبطٌ سذ ١ٝاٱمجاع ٚايكٝاي يف ايؿلٚعٚ ،أْهل اؿذ َٔ ١ا٭ػباك اييت  ٫تٛدب ايعًِ ائلٚكٚ ،ٟطعٔ يف ؾتا ٣ٚايِشاب،١
ٚمجٝع ؾلم ا٭َ َٔ ١ؾلٜك ٞايلأٚ ٟاؿـٜح َع اـٛاكز ٚايٌٝعٚ ،١ايٓذٻاكٚ ،١ٜأنجل املعتنيَ ١تؿك ٕٛعً ٢تهؿري اي ٻٓعٖاّ.
ٚممٔ قاٍ بتهؿريًٛٝ َٔ ٙؾ املعتني ١أب ٛاهلقٚ ٌٜاؾباٚ ٞ٥ا٭ههايف ٚدعؿل بٔ سلبٚ ،نتب أٌٖ ايوٓ ١يف تهؿري ٙتهاؿ ٫
ؼِ.)6(٢
ٖق ٙأِٖ أكبع ؾلم َٔ ؾلق ١املعتني١ظ ٚبك ١ٝؾلم املعتني :ٖٞ ١ايجُاَٚ ،١ٝاملعُلٚ ،١ٜايبٌلٚ ،١ٜاهلٌاَٚ ،١ٝامللاؿٜٻٚ ،١اؾعؿل،١ٜ
ٚا٭هٛاكٚ ،١ٜا٭ههاؾٚ ،١ٝاـابطٚ ،١ٝاؿـثٚ ،١ٝاملٜٛوٚ ،١ٝايِاؿٚ ،١ٝاؾاسعٚ ،١ٝايٌشٻاَٚ ،١ٝاـٝاطٚ ،١ٝاؾباٚ ،١ٝ٥ايهعب،١ٝ
ٚايبٌُٗٚ ،١ٝاؿُاك.١ٜ
()7

٬ْٚسغ أْٗا يف اؿكٝك ١اثٓتإ ٚعٌل ٕٚؾلق ،١يهٔ ؾلقتني َٓٗا يٝوتا َٔ ؾلم ا٫هّ٬ظ ُٖٚا :اؿاٜط١ٝظ ٚاؿُاك. ١ٜ

( )1اْعلً :لغ املٛاقـ يًعٔـ اٱه.)659/3( ٞ
( )2اْعل :يف احملٝط ايعكـ.)93 :ْ( ٟ
( )3اْعل :ايؿلم بني ايؿلم يًبػـاؿٚ ،)91ْ( ٟاملًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)51ْ( ٞ
( )4اْعلَٝ :نإ ا٫عتـاٍ يًقٖ ي (.)996- 995ْ 9
( )5اْعل :ايتبِري يف ايـ ٜٔيًبػـاؿ. )66ْ( ٟ
( )6اْعل :ايتبِري يف ايـ ٜٔيًبػـاؿٚ ،)67ْ( ٟايؿلم بني ايؿلم يًبػـاؿٚ ،)133- 131ْ( ٟتاكٜؽ ايؿلم اٱه.)187ْ( ١َٝ٬
( )7اْعل :ايؿلم بني ايؿلم يًبػـاؿٚ ،)18 :ْ( ٟايتٓبٚ ٘ٝايلؿ يًُطً.)165 :ْ( ٞ
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قاٍ ا٭هتاف أبَِٛٓ ٛك ايبػـاؿ" :ٟؾٗق ٙثٓتإ ٚعٌل ٕٚؾلق ١ؾلقتإ َٓٗا َٔ مجً ١ؾلم ايػ ٠٬يف ايهؿل ْقنلٖا ؾ ٢ايباب ايق٣
ْقنل ؾ ٘ٝؾلم ايػ٠٬ظ ُٖٚا اؿاٜطٚ ١ٝاؿُاك١ٜظ ٚعٌلَٗٓ ٕٚا قـك ١ٜقٔ ١هُعٗا نًٗا ؾ ٢بـعتٗا أَٛكَٗٓ :ا ْؿٗٝا نًٗا عٔ اهلل عن
 ٚدٌ ُؿات٘ ا٭مي١ٝظ ٚقٛهلا بأْ٘ يٝى هلل عن  ٚدٌ عًِ  ٫ٚقـك ٫ٚ ٠سٝا ٫ٚ ٠مسع  ٫ٚبِل ُ ٫ٚؿ ١أمي١ٝظ ٚماؿٚا عًٖ ٢قا بكٛهلِ :إ اهلل
تعاىل مل ٜهٔ ي٘ يف ا٭مٍ اهِ ُ ٫ٚؿ١ظ َٗٓٚا قٛهلِ باهتشاي ١ك ١ٜ٩اهلل عن  ٚدٌ با٭بِاكظ ٚمعُٛا أْ٘ ٜ ٫لْ ٣ؿو٘ظ ٜ ٫ٚلا ٙغريٙظ ٚاػتًؿٛا
ؾ ٖٛ ٌٖ ٘ٝكا ٤غري ٙأّ ٫ظ ؾأدام ٙقٚ َِٗٓ ّٛأبا ٙق ّٛآػلَِٗٓ ٕٚظ َٗٓٚا اتؿاقِٗ عً ٢ايك ٍٛعـٚخ ن ّ٬اهلل عن  ٚدٌظ ٚسـٚخ أَلْ٘ٝٗٚ ٙ
ٚػربٙظ ٚنًِٗ ٜنعُ ٕٛإ ن ّ٬اهلل عن  ٚدٌ ساؿخظ ٚانجلِٖ ايٜ ّٛٝوُ ٕٛن َ٘٬كًٛقاظ َٗٓٚا قٛهلِ مجٝعا بإٔ اهلل تعاىل غري ػايل
٭نواب ايٓاي  ٫ٚيٌ َٔ ٤٢أعُاٍ اؿٛٝاْاتظ ٚقـ معُٛا إٔ ايٓاي ِٖ ايقٜ ٜٔكـك ٕٚأنوابِٗظ ٚاْ٘ يٝى هلل عن  ٚدٌ ؾ ٢انوابِٗ ٫ٚ
ؾ ٢اعُاك ها٥ل اؿٛٝاْات ُٓع  ٫ٚتكـٜلظ ٚ٭دٌ ٖقا ايك ٍٛمساِٖ املوًُ$ ٕٛقـك#١ٜظ َٗٓٚا اتؿاقِٗ عً ٢ؿعٛاِٖ ؾ ٢ايؿاهل َٔ أَ١
ا٫ه ّ٬باملٓني ١بني املٓنيتنيظ  ٢ٖٚاْ٘ ؾاهل  ٫ٚ َٔ٪َ ٫ناؾلظ ٚ٭دٌ ٖقا مساِٖ املوًَُ$ ٕٛعتني#١؛ ٫عتناهلِ ق ٍٛا٭َ ١بأهلٖاظ َٗٓٚا
قٛهلِ إ نٌ َا مل ٜأَل اهلل تعاىل ب٘ أ ٢ْٗ ٚعٓ٘ َٔ أعُاٍ ايعباؿ مل ٌٜأ اهلل ً٦ٝا َٓٗاظ ٚمعِ ايهعب ٢ؾَ ٢كا٫ت٘ إٔ املعتني ١ادتُعت
عً ٢إٔ اهلل عن  ٚدٌ ً ٫ ٤ٞنا٭ًٝا٤ظ ٚأْ٘ ػايل ا٭دواّ ٚا٭علاضظ ٚأْ٘ ػًل نٌ َا ػًك٘ ٤ًٞ َٔ ٫ظ ٚعً ٢إٔ ايعباؿ ٜؿعً ٕٛأعُاهلِ
بايكـك ايت ٢ػًكٗا اهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل ؾِٗٝظ قاٍٚ :أمجعٛا عً ٢أْ٘ ٜ ٫ػؿل مللتهب ٢ايهبا٥ل ب ٬تٛب.)1("١

ايؿلع ايجايح :أِٖ تؿاهري املعتني:١
ٜعـ تؿوري اينكٌل ٟأِٖ تؿاهري املعتني ١املٛدٛؿ ٠بني أٜـٜٓا.
ٖٓٚاى تؿوري يًذباٞ٥ظ  ٖٛٚتؿوري ساؾٌ َط ،ٍٛي٘ ؾ ٘ٝاػتٝاكات غلٜب ١يف ايتؿوريٚ ،قـ كؿ عً ٘ٝايٌٝؽ أب ٛاؿؤ ا٭ًعل ٟؾ،٘ٝ
ٚقاٍ :نإٔ ايكلإٓ ْنٍ بًػ ١أٌٖ دبا.)2(٤
 َٔٚتؿاهريِٖ تؿوري ايلَاْ.)3(ٞ
ٚتؿوري أبَ ٞوًِ قُـ بٔ عل ا٭ُؿٗاْ.)4(ٞ
 َٔٚتؿاهريِٖ املعاُل :٠تؿوري املِشـ املؿولظ حملُـ ؾلٜـ ٚدـ.)5(ٟ

( )1اْعل :ايؿلم بني ايؿلم يًبػـاؿَٚ )18 :ْ( ٟا بعـٖا.
( )2اْعل :ايبـاٚ ١ٜايٓٗا٫ ١ٜبٔ نجري ()798/14ظ املٓتعِ يف تاكٜؽ املًٛى ٚا٭َِ ()137/6ظ تأيٝـ :أب ٞايؿلز عبـ ايلمحٔ بٔ عً ٞبٔ قُـظ ابٔ اؾٛمٟظ ؿاك ُاؿك – بريٚتظ ايطبع ١ا٭ٚىلٖ1358 ،ع .هري
أع ّ٬ايٓب ٤٬يًقٖ ي ()919/97ظ ايٓذ ّٛايناٖل٫ ٠بٔ تػل ٟبلؿ.)334/1( ٟ
( )3أب ٛاؿؤ عً ٞبٔ عٝو ٢ايلَاْ ،ٞأسـ ا٭ ١ُ٥املٌاٖري يف ايٓشٚ ٛعًِ ايهّ٬ظ ٚي٘ تؿوري يًكلإٓ ،أػق ا٭ؿب عٔ ابٔ ؿكٜـ ٚابٔ ايولازٚ ،يـ ببػـاؿ ٖ996عظ ٚتٛيف ٖ384عظ أًُ٘ َٔ هلٸ َٔ كأ .٣اْعلٚ :ؾٝات
ٚؾٝات ا٭عٝإ ٫بٔ ػًهإ (.)999/3
( )4أبَ ٛوًِ قُـ بٔ عل ا٭ُؿٗاْٞظ ٚيـ هٖٓ954 ١عظ ٚتٛيف ٖ399عظ َٔ َ٪يؿات٘ :داَع ايتأ ٌٜٚحملهِ ايتؿوريٚ ،ايٓاهؽ ٚاملٓوٛؾٚ ،نتاب يف ايٓش .ٛاْعل :بػ ١ٝايٛعا ٤يًشاؾغ ايوٛٝط،)59/1(ٞ
طبكات املؿول ٜٔيًـاٚؿ.)111- 119/9( ٟ
( )5قُـ ؾلٜـ بٔ َِطؿٚ ٢دـٚ ،ٟيـ باٱههٓـك ١ٜعاّ ٖ1999ع ٚتٛيف عاّ ٖ1373ع (ٚ )ّ1954- 1875أقاّ بايكاٖلٚ ٠تٛيف ؾٗٝا ،عٌُ يف فاٍ ايِشاؾ َٔ ،١تِاْٝؿ٘ :ؿا٥لَ ٠عاكف ايكلٕ ايعٌل،ٜٔ
ُٚؿ ٠ٛايعلؾإ يف تؿوري ايكلإٓ يف فًـ ٚاسـ نبري .اْعلَ :عذِ امل٪يؿني يعُل كٓا نشاي.)196/11( ١
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املبشح ايجاْ :ٞمنافز َٔ تٛاؾل ايتؿوري عٓـ اينٜـٚ ١ٜاملعتني ١ؾُٝا ٜتعًل بايعكا٥ـ
ٚؾَ ٘ٝطًبإ:
املطًب ا٭ :ٍٚمنافز َٔ تٛاؾل اينٜـَ ١ٜع املعتني ١يف ايتؿوري ؾُٝا ٜتعًل باٱميإ.
املطًب ايجاْ :ٞمنافز َٔ تٛاؾل اينٜـَ ١ٜع املعتني ١يف ايتؿوري ؾُٝا ٜتعًل بِؿات اهلل عن ٚدٌ.
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متٗٝـ:
َٓٗر اينٜـ ١ٜايعكـ ٖٛ ٟبعَٗٓ ٘ٓٝر املعتني ١سق ٚايكق ٠بايكق ،٠إ ٫بعض اٯكا ٤يف بعض املوا ٌ٥٭ؾلاؿ َِٓٗ َٔٚ ،عاَ َِٓٗ
بايهٛؾ ١ؾإٕ َٓٗذ٘ يف ايتؿوري ْٖ ٛؿى املٓٗر ايلاؾٔٚ ،ٞايك ٍٛبأْ٘ يٝى ٖٓاى َٔ نبري ؾاكم بني َٓٗر اينٜـَٗٓٚ ١ٜر أٌٖ ايوٓ١
ٚاؾُاع ،١إ ٫اؾاكٚؿ َِٗٓ ١ٜؾإِْٗ أقلب إىل اٱثين عٌل َِٗٓ ١ٜإىل أٌٖ ايوٓ )1(١غري ُشٝض ،نُا هٝتٔض َٔ ػٖ ٍ٬قا املبشح ،إ٫
إٕ نإ ٜكِـ ٖقا ايكاَ ٌ٥وا ٌ٥ايؿلٚع ايؿكٗ.١ٝ
قاٍ ايـنتٛك قُـ ايوٝـ سوني ايقٖ ي" :مل ٜكع بني اينٜـ َٔ ١ٜايٌٝعٚ ١بني مجٗٛك أٌٖ ايوٓ ١ػ٬ف نبري َجٌ َا ٚقع َٔ
اـ٬ف بني اٱَاَٚ ١ٝمجٗٛك أٌٖ ايوٓٚ ،١ايقٜ ٣كلأ نتب اينٜـ ١ٜهـ أِْٗ أقلب ؾلم ايٌٝع ١إىل َقٖب أٌٖ ايوَٓٚ ،١ا نإ بني
ايؿلٜكني َٔ ػ٬ف ؾٗ ٛػ٬ف ٜ ٫هاؿ ٜقنل"(.)2
إىل إٔ قاٍ" :نُا ْ٬سغ عً ٢اينٜـ ١ٜأٜٔاّ أِْٗ تأثلٚا إىل سـ نبري بآكا ٤املعتنيَٚ ١عتكـاتِٜٗٚ ،لدع ايول يف ٖقا إىل إٔ
إَاَِٗ مٜـ بٔ عً ٞتتًُق عًٚ ٢اٌُ بٔ عطا.٤
إفٕ ؾْ ٬طُع بعـ فيو إٔ ْل ٣يًنٜـ ١ٜأثلاّ ممٝناّ ٚطابعاّ ػاُاّ يف ايتؿوري نُا كأٜٓا يٲَاَ١ٝ؛ ٭ٕ ايتؿوري إمنا ٜتأثل بعكٝـ٠
َؿولٜٚ ،ٙتؼق ي٘ طابعاّ ػاُاّ ٚاػاٖاّ َعٓٝاّ سُٓٝا ٜه ٕٛيِاسب٘ طابع ػاْ ٚاػاَ ٙعنيٚ ،يٝوت اينٜـ- ١ٜبِلف ايٓعل عٔ َٛٝهلِ
ا٫عتناي - ١ٝمبٓأ ٣بعٝـ عٔ تعاي ِٝأٌٖ ايوٓٚ ،١عكا٥ـِٖ ،ستٜ ٢ه ٕٛهلِ يف ايتؿوري ػ٬ف نبري"(.)3
ِٜٚـم ن َ٘٬بايٓوب ١يًنٜـ ١ٜايق ٜٔعاًٛا يف ب٬ؿ ايٚ ،ُٔٝأَا اينٜـ ١ٜايق ٜٔعاًٛا يف ايهٛؾ ١ؾإِْٗ يف تؿاهريِٖ َتأثلٕٚ
مبقٖب ايلاؾٔ ١اٱَاَٚ ،١ٝيقيو لـ ايتٌاب٘ ٚاؾٓٛغ يف تؿاهريِٖ إىل َقٖب اٱَاَ ١ٝنُا ي ٛناْٛا َِٖٓٗٚ ،قا َا هٝعٗل َٔ
ػٖ ٍ٬قا ايبشح.
ٚاينٜـ ١ٜيف تؿوريِٖ يٰٜات اييت تتشـخ عٔ ايعكٝـٜ ٠ؿولْٗٚا ٚ٪ٜٚيْٗٛا بٓؿى تؿوري ٚتأ ٌٜٚاملعتني ،١إَ ٫وا ٌ٥قً ١ًٝدـاّ،
قاٍ بٗا أؾلاؿ َِٓٗ.

املطًب ا٭ :ٍٚمنافز َٔ َٛاؾك ١اينٜـ ١ٜيًُعتني ١يف تؿوري اٯٜات املتعًك ١باٱميإ
متٗٝـ:
يًنٜـ ١ٜغلا٥ب يف تؿوريِٖ يبعض اٯٜات اييت تأَل باٱميإ باهلل عن ٚدٌ أ ٚاييت تتشـخ عٔ املَٓ٪ني عَُٛاّ؛ سٝح وًُْٗٛا
عً ٢إٔ املكِٛؿ بٗا عً ٞكٓ ٞاهلل عٓ٘ ؾكط ؿ ٕٚؿيٜ ٌٝـٍ عً ٢فيوٖٚ ،قا أثل ًٝعٚ ٞآضٚ .قـ هبل إٔ فنلْا يف تعلٜـ اينٜـ ١ٜعٓـ
بٝإ ايتوُٚ ١ٝايٌٓأ ٠إٔ اينٜـ ١ٜأقلب ؾلم ايٌٝع ١إىل اؾُاع ١اٱهٚ ،١َٝ٬أنجل اعتـاٚ ،ّ٫تٌٝعِٗ م ٛا٭ ١ُ٥مل ٜتوِ بايػًٛ؛ بٌ
اعترب ِٖٚأؾٌٔ ايٓاي بعـ ايله ٢ًُ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝهًِٚ ،اعتـيٛا يف َٛاقؿِٗ ػا ٙايِشاب ،١ؾًِ ٜهؿلٚ ،ِٖٚػُِٛاّ َٔ باٜعِٗ عًٞ
كٓ ٞاهلل عٓ٘ ٚاعرتف بإَاَتِٗ.
ٖ َٔٚقا ٜتٔض إٔ اينٜـ ١ٜيف ا٭ٌُ َٔ ؾلم ايٌٝع ،١يهٓٗا أقلب ايؿلم ايٌٝع ١ٝإىل َقٖب أٌٖ ايوٓٚ ١اؾُاع.١
ٜ ٚتٔض ايتكاكب بني اينٜـٚ ١ٜايٌٝع ١أ ٚنْٗٛا َٔ ؾلم ايٌٝع َٔ ١ؽِِٗٝا يبعض اٯٜات بإٔ املكِٛؿ بٗا عً ٞبٔ أب ٞطايب
كٓ ٞاهلل عٓ٘ ؾكطَ ،ع إٔ ايوٝام قـ ٜه ٕٛعاَاّ باملَٓ٪ني أمجعني ،أ ٚأْ٘ ٜ ٫ـٍ عً ٢فيو أُٖٚ .ّ٬قا ٜهجل يف َؿول ِٜٗايق ٜٔعاًٛا يف
ايعلام َٚا ٚكاٖ٤ا َٔ دٗ ١ايٌلمَ ،جٌ َكاتٌ بٔ هًُٝإ(ٚ ،)4أمحـ بٔ عً ٞا٭عكِ.
ٚنُا إٔ اينٜـ ١ٜتتؿل َع ايٌٝع ١يف بعض ا٭َٛك إ ٫أْٓا لـِٖ أنجل تٛاؾكاّ َع املعتني ١يف ا٭َٛك ا٭ػل ٣املتعًك ١بايعكا٥ـظ
 َٔٚفيو اتؿاقِٗ َع املعتني ١يف َوا ٌ٥اٱميإظ ٜٓٛٚض فيو َا هٓقنل ٙيف ٖقا املطًب َٔ منافز:

أ :ّ٫ٚمنافز َٔ َٛاؾك ١اينٜـ ١ٜيًُعتني ١يف تؿوري آٜات تـٍ عً ٢مٜاؿ ٠اٱميإ ْٚكِاْ٘:
فٖب اينٜـ ١ٜإىل إٔ اٱميإ ٜنٜـ ٜٓ ٫ٚكّٖٚ ،قا َقٖب ايٓاُل َِٓٗ ،ؾكـ سه ٢عٓ٘ ُاسب َؿتاغ ايوعاؿ ٠عٓـ قٛي٘ تعاىل:
((ٚٳإٔفٳا َٳا أُْنٔيَتٵ هٴٛكٳ ْ٠ؾَ ٹُٓٵٗٴِٵ َٳٔٵ ٜٳكٍُٛٴ أَٜټهُِٵ مٳاؿٳتٵ٘ٴ ٖٳقٹٙٹ ٔإميٳاْٶا ؾَأََٻا ايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ؾَنٳاؿٳتٵٗٴِٵ ٔإميٳاْٶا ٳٖٚٴِٵ ٜٳوٵتٳبٵٌٹلٴٕٚٳ)) طايتٛب194:١ص" :قاٍ ايٓاُل

( )1اػاٖات ايتؿوري يف ايكلٕ ايلابع عٌل يٮهتاف ايـنتٛك ؾٗـ بٔ عبـ ايلمحٔ بٔ هًُٝإ ايل.)978/1( َٞٚ
( )2ايتؿوري ٚاملؿول ٕٚيًـنتٛك قُـ ايوٝـ سوني ايقٖ ي (.)917/9
(ْ )3ؿى امللدع ايوابل.
(َ )4كاتٌ بٔ هًُٝإَ :كاتٌ بٔ هًُٝإ بٔ بٌري ا٭مؿ ٟباي ،٤٫ٛايبًؼ ،ٞأب ٛاؿؤ َٔ ،اينٜـٚ ١ٜاحملـثني ٚايكلا َٔ ،٤أع ّ٬املؿول .ٜٔأًُ٘ َٔ بًؽ اْتكٌ إىل ايبِلٚ ،٠ؿػٌ بػـاؿ ؾشـخ بٗاٚ .تٛيف
بايبِل ٠هٖٓ151( ١ع) .نإ َرتٚى اؿـٜح .ايؿٗلهت ٫بٔ ايٓـٚ ،)999:ْ( ِٜا٭ع ّ٬يًنكنً.)981/7( ٞ
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عً ٘ٝايوٚ :ّ٬دـت ايكلإٓ ٜـٍ عً ٢مٜاؿ ٠اٱميإٚ ،مل أدـٜ ٙـٍ عً ٢ايٓكِإ؛ ٭ٕ اٱميإ عٓـ ٙعً ٘ٝايو ّ٬إٔ  َٔ٪ٜاٱْوإ ْؿو٘ َٔ
هؼط اهلل ٚٚعٝـٜٛٚ ،ٙدب هلا كٓٛاَْ٘ٚ ،ا ٚعـ َٔ ايٓع ِٝيف اؾٓٚ ،١ؽًٝـ ٙبؿعٌ مجٝع َا أَل اهللٚ ،ادتٓاب نٌ َا مدل  ٢ْٗٚعٓ٘.
ٚقاٍ عً ٘ٝايوٚ :ّ٬قـ ُٚـ اؿه ِٝيف نتاب٘ املبني إٔ اٱميإ ٜنٜـٚ ،مل ِٜـ أْ٘ ٜٓكّ ،ؾكاٍٚ" :ٳإٔفٳا َٳا أُْنٔيَتٵ هٴٛكٳ ْ٠ؾَ ٹُٓٵٗٴِٵ َٳٔٵ ٜٳكٍُٛٴ
أَٜټهُِٵ مٳاؿٳتٵ٘ٴ ٖٳقٹٙٹ ٔإميٳاْٶا  .)1(""...ثِ سه ٢عٓ٘ أْ٘ "قاٍ عً ٘ٝايو :ّ٬ؾٓشٔ ْك :ٍٛاٱميإ ٜنٜـ ٜٓ ٫ٚكّ؛ إف مل ِٜـ اؿه ِٝايعً ِٝأْ٘
ٜٓكّ ٫ٚ ،هٛم إٔ ٜكاٍ :إْ٘ ٜٓكّ إ ٫عٓـَا ٜلتهب َعِ ١ٝهلل هبشاْ٘ توؼط٘ عًٚ ،٘ٝتٛدب ٚعٝـ ٙيٖ٘ٚ ،ق ٙساٍ قـ أعًُٓا اهلل ؾٗٝا
إٔ عٌُ عبـٜ ٙبطٌ نً٘ ٚوبط ،ؾًٝى يقنل ايبعض َعَٓ ٢ع بط ٕ٬ايهٌ"( .)2ثِ هام نَ٬اّ ط ّ٬ٜٛدـاّ ٜكلك ؾ ٘ٝإٔ ايؿاهل يٝى
مبٚ ،َٔ٪سها ٙعٔ مجع َٔ عًُا.)3(ِٗ٥
ٖٚقا ايك ٍٛايق ٟفٖبٛا إي َٔ ٘ٝإٔ اٱميإ ٜنٜـ ٜٓ ٫ٚكّ َٖ ٛقٖب املعتني ،١سها ٙعِٓٗ أب ٛسٝإ( )4يف ايبشل احملٝط ،ؾكاٍ:
"ٚفٖب ق ّٛإىل َا ْطل ب٘ ايّٓ ٖٛٚ ،أْ٘ ٜنٜـ ٜٓ ٫ٚكَّ ٖٛٚ ،قٖب املعتني.)5("١

أقٛاٍ املؿول َٔ ٜٔأٌٖ ايوٓ:١
َقٖب أٌٖ ايوٓ ١إٔ اٱميإ ٜنٜـ ٜٓٚكّ َِٗٓٚ ،ايٌٛناْ ،)6(ٞؾكـ قاٍ عٓـ تؿوري ق ٍٛاهلل(( :ايٖقٹٜٔٳ قَاٍٳ يَٗٴِٴ ايٓٻايٴ إٕٔٻ ايٓٻايٳ
ي قَـٵ دٳُٳعٴٛا يَهُ ٵِ ؾَاػٵٌٳٛٵٖٴ ٵِ ؾَنٳا ٳؿٖٴِٵ ٔإميٳاْٶا)) طآٍ عُلإ173:صٚ" :ؾ ٘ٝؿي ٌٝعً ٢إٔ اٱميإ ٜنٜـ ٜٓٚكّ"(.)7
ايٓٻا ٳ
َٚا فٖب إي ٘ٝايٌٛناْ َٔ ٞإٔ اٱميإ ٜنٜـ ٜٓٚكّ َٖ ٛقٖب مجٗٛك ا٭َٚ ،١قـ سه ٞاٱمجاع عً ،٘ٝقاٍ ابٔ نجري(ٚ" :)8قـ
اهتـٍ ايبؼاكٚ )9(ٟغري َٔ ٙا٭ ١ُ٥بٗق ٙاٯٚ ١ٜأًباٖٗا عً ٢مٜاؿ ٠اٱميإ ٚتؿآً٘ يف ايكًٛبظ نُا َٖ ٛقٖب مجٗٛك ا٭َ ،١بٌ قـ سه٢
سه ٢اٱمجاع عً ٢فيو غري ٚاسـ َٔ ا٭ ١ُ٥نايٌاؾعٚ ٞأمحـ بٔ سٓبٌ ٚأب ٞعبٝـ"(.)10
ٚأنتؿٖٓ ٞا با٫هتٌٗاؿ ببعض ا٭قٛاٍ عٔ بعض املؿولٜٔ؛ إف اهتكِا ٤ايهٌ عوري؛ يهجل ٠نٚ َِٗ٬تكلٜلاتِٗ هلق ٙاملوأي.١
 ٤٫٪ٖ َٔٚاملؿول ٜٔاٱَاّ ابٔ نجري ،ؾكـ قاٍ عٓـ تؿوري ٙٯ ١ٜايتٛبٖٚ" :١ق ٙاٯ َٔ ١ٜأنرب ايـ ٌ٥٫عً ٢إٔ اٱميإ ٜنٜـ
ٜٓٚكّ ،نُا َٖ ٛقٖب أنجل ايوًـ ٚاـًـ َٔ أ ١ُ٥ايعًُا ،٤بٌ قـ سه ٢اٱمجاع عً ٢فيو غري ٚاسـ"(.)11
ٚفنل ايك ٍٛا٭٫ ٍٚبٔ نجري ايكامس ٞيف قاهٔ ايتأ ٌٜٚعٓـ تؿوري ٙيكٛي٘ تعاىلٚ(( :ٳإٔفٳا ٴتًٹٝٳتٵ ٳعًَٝٵِٗٔٵ آٜاتٴ٘ٴ مٳاؿٳتٵٗٴِٵ ٔإميٳاْٶا))
طا٭ْؿاٍ9:صٚ .مل ٜعن٫ ٙبٔ نجري ،مما ٜـٍ عً ٢إٔ ٖقا َقٖب٘ يف ٖق ٙاملوأي.)12(١
ٚقاٍ ايبٔٝا )13(ٟٚيف تؿوري آ ١ٜايتٛب ٖٛٚ":١ؿي ٌٝعً ٢إٔ اٱميإ ٜنٜـ ٜٓٚكّظ ٜٚعٔـ ٙق ٍٛابٔ عُل كٓ ٞاهلل عُٓٗا( :قًٓا:
ٜا كه ٍٛاهلل! اٱميإ ٜنٜـ ٜٓٚكّ؟ قاٍْ:عِٜ ،نٜـ ستٜ ٢ـػٌ ُاسب٘ اؾٜٓٓٚ،١كّ ستٜ ٢ـػٌ ُاسب٘ ايٓاك)(ٖٚ.)14قا ظاٖل إٕ دعٌ
ايطاع َٔ ١مجً ١اٱميإٚ ،نقا إٕ مل ػعٌ؛ ؾإٕ ايٝكني ٜنؿاؿ باٱيـ ٚنجل ٠ايتأٌَ ٚتٓاُل اؿذر"(.)1

(َ )1ؿتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ قُـ بٔ و ٢ٝايعذل.)1149 ْ( ٟ
(ْ )2ؿى امللدع ايوابل.
( )3امللدع ايوابل.)1153- 1143( ْ ،
( )4أب ٛسٝإ :قُـ بٔ ٜٛهـ بٔ عً ٞبٔ ٜٛهـ بٔ سٝإ ايػلْاط ٞا٭ْـيو ٞاؾٝاْ ٞايٓؿن ،ٟأثري ايـ ،ٜٔأب ٛسٝإ َٔ ،نباك ايعًُا ٤بايعلبٚ ١ٝايتؿوري ٚاؿـٜح ٚايرتادِ ٚايًػاتٚ .يـ يف إسـ ٣دٗات
غلْاط ١هٖٓ654( ١ع)ٚ ،كسٌ إىل َايكٚ .١تٓكٌ إىل إٔ أقاّ بايكاٖلٚ .٠تٛيف ؾٗٝا هٖٓ745( ١ع) ،بعـ إٔ نـ بِلٚ .ٙاًتٗلت تِاْٝؿ٘ يف سٝات٘ ٚقل٥ت عً .٘ٝا٭ع ّ٬يًنكنً.)159/7( ٞ
( )5ايبشل احملٝط يف ايتؿوري ٭ب ٞسٝإ (.)437/3
( )6ايٌٛناْ :ٞقُـ بٔ عً ٞبٔ قُـ بٔ عبـ اهلل ايٌٛناْ ،ٞؾك ٘ٝفتٗـ َٔ نباك عًُا ٤اي َٔ ،ُٔٝأٌٖ ُٓعاٚ .٤يـ بٗذلًٛ ٠نإ َٔ ب٬ؿ ػ ،ٕ٫ٛباي ُٔٝهٖٓ1173( ١ع)ٌْٚ ،أ بِٓعاٚٚ .٤يٞ
قٔاٖ٤ا هٖٓ1999( ١ع)َٚ ،ات سانُاّ بٗا هٖٓ1951( ١ع)ٚ .نإ ٜل ٣ؼل ِٜايتكًٝـ .ي٘ َاٚ ١٥أكبع ١عٌل َ٪يؿاّ .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)998/6( ٞ
( )7ؾتض ايكـٜل يًٌٛناْ.)458/1( ٞ
( )8ابٔ نجري :إمساع ٌٝبٔ عُل بٔ نجري بٔ ٓ ٛبٔ ؿكع ايكلً ٞايبِل ٟٚثِ ايـٌَك ،ٞأب ٛايؿـا ،٤عُاؿ ايـ ،ٜٔساؾغ َ٪كؾ ؾكٚ .٘ٝيـ يف قل َٔ ١ٜأعُاٍ بِل ٣ايٌاّ هٖٓ711( ١ع)ٚ ،اْتكٌ َع أؾ ي٘ إىل
إىل ؿٌَل هٖٓ716( ١ع)ٚ ،كسٌ يف طًب ايعًِٚ .تٛيف بـٌَل هٖٓ774( ١ع) .ي٘ عـ٪َ ٠يؿات ،تٓاقٌ ايٓاي تِاْٝؿ٘ يف سٝات٘ .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)391/1( ٞ
( )9ايبؼاك :ٟقُـ بٔ إمساع ٌٝبٔ إبلاٖ ِٝبٔ املػري ٠ايبؼاك ،ٟأب ٛعبـ اهلل ،سرب اٱهٚ ،ّ٬اؿاؾغ ؿـٜح كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًُِ ،اسب اؾاَع ايِشٝض املعلٚف بِشٝض ايبؼاكٚ ،ٟيـ هٓ١
(ٖ194ع)ٚ ،قاّ بلسً ١ط ١ًٜٛهٖٓ911( ١ع) يف طًب اؿـٜح ،ؾناك ػلاهإ ٚايعلام َِٚل ٚايٌاّٚ ،مسع َٔ م ٛأيـ ًٝؽٚ ،مجع م ٛهتُا ١٥أيـ سـٜح ،اػتاك َٓٗا يف ُشٝش٘ َا ٚثل بلٚات٘ ٖٛٚ .أٍٚ
َٔ ٓٚع يف اٱه ّ٬نتاباّ عًٖ ٢قا ايٓشٚ .ٛأقاّ يف غاك ،٣ؾتعِب عً ٘ٝمجاعٚ ١كَ ٙٛبايتِٗ ،ؾأػلز إىل ػلتٓو َٔ قل ٣مسلقٓـ ،ؾُات ؾٗٝا هٖٓ956( ١ع)ٚ .نتاب٘ يف اؿـٜح أٚثل ايهتب ايوت١
املع ٍٛعًٗٝاٚ .ي٘ عـ ٠نتب .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)34/6( ٞ
( )10تؿوري ابٔ نجري (.)19/4
( )11امللدع ايوابل (.)939/4
( )12قاهٔ ايتأ ٌٜٚيًكامس.)956/5( ٞ
( )13ايبٔٝا :ٟٚعبـ اهلل بٔ عُل بٔ قُـ بٔ عً ٞايٌريام ،ٟأب ٛهعٝـ ،أ ٚأب ٛاـريْ ،اُل ايـ ٜٔايبٔٝا :ٟٚقاضَ ،ؿول ،عٚ .١َ٬يـ يف املـ ١ٜٓايبٔٝا ٤بؿاكي قلب ًريامٚٚ ،ي ٞقٔاً ٤ريام َـُٚ .٠لف
عٔ ايكٔا ،٤ؾلسٌ إىل تربٜن ؾتٛيف ؾٗٝا هٖٓ685( ١ع) .ي٘ عـ٪َ ٠يؿات .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)111/4( ٞ
( )14مل أدـ ٙيف ؿٚا ٜٔٚايوٓ .١غري أْٚ ٞدـت يف نتب ايتؼلٜر :إْ٘ كٚا ٙأب ٛإهشام ايجعً ي يف تؿوري .ٙؽلٜر أساؿٜح إسٝا ٤عً ّٛايـ ٜٔيًعلاقٚ ٞابٔ ايوبهٚ ٞاينبٝـ ،ٟاهتؼلاز :أب ٞعبـ اهلل قُٛؿ
بٔ قُـ اؿـاؿ (ٚ ،) 971/1ؽلٜر ا٭ساؿٜح ٚاٯثاك ايٛاقع ١يف تؿوري ايهٌاف يًنكٌل ٟؾُاٍ ايـ ٜٔاينًٜعٚ ،)948/1( ٞايؿتض ايوُا ٟٚبتؼلٜر أساؿٜح ايكآ ٞايبٔٝا ٟٚين ٜٔايـ ٜٔاملٓاٟٚ
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ٚقاٍ ابٔ دنٚ" :)2(٨ايِشٝض إٔ اٱميإ ٜنٜـ ٜٓٚكّ"(.)3
ٚقاٍ اـامٕ(" :)4أْهل أنجل املتهًُني مٜاؿ ٠اٱميإ ْٚكِاْ٘ٚ ،قايٛاَ :ت ٢قبٌ اينٜاؿٚ ٠ايٓكّ نإ فيو ًهاّ ٚنؿلاّ.
ٚقاٍ احملككَ َٔ ٕٛتهًُ ٞأٌٖ ايوٓ :١إٕ ْؿى ايتِـٜل ٜ ٫نٜـ ٜٓ ٫ٚكّٚ ،اٱميإ ايٌلعٜ ٞنٜـ ٜٓٚكّ بنٜاؿ ٠ا٭عُاٍ
ْٚكِاْٗاٚ ،بٗقا أَهٔ اؾُع بني ظٛاٖل ِْ ْٛايهتاب ٚايوٓ ١اييت دا٤ت بنٜاؿ ٠اٱميإ ْٚكِاْ٘ ٚبني أًُ٘ َٔ ايًػ.١
ٚقاٍ بعض احملككني :إٕ ْؿى ايتِـٜل قـ ٜنٜـ ٜٓٚكّ بهجل ٠ايٓعل يف ا٭ؿيٚ ١ايرباٖني ٚقً ١إَعإ ايٓعل يف فيوٚ ،هلقا ٜهٕٛ
إميإ ايِـٜكني أقٚ ٣ٛأثبت َٔ إميإ غريِٖ؛ ٭ِْٗ  ٫تعرتً ِٜٗبٗ ١يف إمياِْٗ  ٫ٚتنينٍٚ ،أَا غريِٖ َٔ آساؿ ايٓاي ؾًٝى نقيو ،إف
ٌٜ ٫و عاقٌ إٔ ْؿى تِـٜل أب ٞبهل كٓ ٞاهلل عٓ٘ ٜ ٫وا ٜ٘ٚتِـٜل غري َٔ ٙآساؿ ا٭َ.)5("١
ٚقاٍ ابٔ عذٝب ١ايِٛيف( )6عٓـ تؿوري ٙٯ ١ٜآٍ عُلإٖٚ" :قا ٜـٍ عً ٢إٔ اٱميإ ٜنٜـ ٜٓٚكّ ،ؾٝنٜـ عوب ايتٛد٘ إىل اهلل
ٚايتؿلؽ مما هٛآٜٚ ،ٙكّ عوب ايتٛد٘ إىل ايـْٝا ًٚػبٗاٜٚ ،نٜـ أٜٔاّ بايطاعٚ ١ايٓعل ٚا٫عتباكٜٓٚ ،كّ باملعِٚ ١ٝايػؿً١
ٚا٫غرتاك"(.)7
ٚقاٍ يف قٛي٘ٚ((:ٳإٔفٳا ٴتًٹٝٳتٵ ٳعًَٝٵِٗٔٵ آٜاتٴ٘ٴ مٳاؿٳتٵٗٴِٵ ٔإميٳاْٶا))طا٭ْؿاٍ9:ص ٖٛٚ":ؿي ٌٝعً ٢إٔ اٱميإ ٜنٜـ بايطاعٜٓٚ ١كّ باملعِ.)8("١ٝ
ٚقاٍ قُـ ُـٜل ػإ اؿوٝين ايكٓٛد )9( ٞعٔ آ ١ٜآٍ عُلإٚ" :ؾ ٘ٝؿي ٌٝإٔ اٱميإ ٜنٜـ ٜٓٚكّ"(.)10
ٚقاٍ يف آ ١ٜا٭ْؿاٍٚ" :اٯُ ١ٜلو ١يف مٜاؿ ٠اٱميإ"( .)11بٌ ٚكؿ عً َٔ ٢تأ ٍٚمٜاؿ ٠اٱميإ بإٔ املكِٛؿ َٓ٘ مٜاؿ ٠ايعٌُ ،ؾكاٍ
كمح٘ اهلل يف ٖق ٙاٯٚ" :١ٜق :ٌٝامللاؿ بٗا مٜاؿ ٠ايعٌُ؛ ٭ٕ اٱميإ ًٚ ٤ٞاسـ ٜ ٫نٜـ ٜٓ ٫ٚكّٚ ،اٯٜات املتهاثلٚ ٠ا٭ساؿٜح املتٛاتل ٠تلؿ
فيو ٚتـؾع٘"(.)12
ٚنقيو قاٍ ايوعـ :)13(ٟإٕ ٖق ٙاٯ" :١ٜؾٗٝا ؿي ٌٝعً ٢إٔ اٱميإ ٜنٜـ ٜٓٚكّ ،ؾٝنٜـ بؿعٌ ايطاعٜٓٚ ١كّ بٔـٖا"(.)14
ٚقاٍ قُـ ا٭َني ايٌٓكٝط )15(ٞيف أٓٛا ٤ايبٝإ" :قٛي٘ تعاىلٚ(( :ٳإٔفٳا ٴتًٹٝٳتٵ ٳعًَٝٵِٗٔٵ آٜاتٴ٘ٴ مٳاؿٳتٵٗٴِٵ ٔإميٳاْٶا)) طا٭ْؿاٍ9:ص اٯ :١ٜيف
ٖق ٙاٯ ١ٜايهلمي ١ايتِلٜض بنٜاؿ ٠اٱميإٚ ،قـ ُلغ تعاىل بقيو يف َٛآع أػل ،نكٛي٘ٚ(( :ٳإٔفٳا َٳا أُْنٔيَتٵ هٴٛكٳ ْ٠ؾَ ٹُٓٵٗٴِٵ َٳٔٵ ٜٳكٍُٛٴ أَٜټهُِٵ
مٳاؿٳتٵ٘ٴ ٖٳقٹٙٹ ٔإميٳاْٶا ؾَأََٻا ايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ؾَنٳاؿٳتٵٗٴِٵ ٔإميٳاْٶا ٳٖٚٴِٵ ٜٳوٵتٳبٵٌٹلٴٕٚٳ))طايتٛب194:١صٚ ،قٛيٖ٘(( :ٴٛٳ ايٖقٹ ٟأَْٵنٳٍٳ ايوٻهٹٓٝٳ َ١ؾٹُ ٞقًُٛبٹ ايُِٴ٪ٵ ٹَٓٹنيٳ
يٹٝٳنٵؿٳاؿٴٚا ٔإميٳاْٶا َٳعٳ ٔإميٳاْٹِٗٔٵ)) طايؿتض4:ص ،اٯٚ ،١ٜقٛي٘(( :يٹٝٳوٵتٳٝٵكٹٔٳ ايٖقٹٜٔٳ أُٚتٴٛا ايِهٹتٳابٳ ٚٳٜٳنٵؿٳاؿٳ ايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ٔإميٳاْٶا)) طاملـثل31:صٚ ،قٛي٘ٚ(( :ٳايٖقٹٜٔٳ
اٖٵتٳـٳٚٵا مٳا ٳؿٖٴِٵ ٖٴـٶ ))٣طقُـ17:ص ،اٯٚ .١ٜتـٍ ٖق ٙاٯٜات بـ٫ي ١ا٫يتناّ عً ٢أْ٘ ٜٓكّ أٜٔاّ؛ ٭ٕ نٌ َا ٜنٜـ ٜٓكّٚ ،داَِ ٤لساّ ب٘

( .)493/1ثِ ٚدـت٘ يف تؿوري ايجعً ي (ْٚ .)911/3وب٘ قكل تؿوري ايجعً ي ايطاٖل بٔ عاًٛك إىل عاك ا٭ْٛاك يًُذًو ٞايٌٝعٚ .)919/66( ٞقـ ٚدـت٘ يف نتاب عاك ا٭ْٛاك ٖقا يًُذًوٞ
(ٚ .)919/66يهٓ٘ َٔ نتب ايٌٝعٚ ،١بٗقا ٜعٗل أْ٘ مل ٜل ٙٚأسـ َٔ أٌٖ ايوٓٚ ،١إمنا كٚا ٙاجملًو ٞايٌٝع ٞيف عاك ا٭ْٛاكٚ .اهلل أعًِ.
( )1تؿوري ايبٔٝا.)49/9( ٟٚ
( )2ابٔ دن :٨قُـ بٔ أمحـ بٔ قُـ بٔ عبـ اهلل ،ابٔ دن ٟايهً ي ،أب ٛايكاهِ ،ؾك َٔ ٘ٝايعًُا ٤با٭ُٚ ٍٛايًػ َٔ ،١أٌٖ غلْاطٚ .١يـ هٖٓ693( ١ع)ٚ ،تٛيف هٖٓ741( ١ع) .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)395/5( ٞ
( )3تؿوري ابٔ دن.)179/1( ٨
( )4اـامٕ :عً ٞبٔ قُـ بٔ إبلاٖ ِٝايٌٝش ،ٞع ٤٬ايـ ٜٔاملعلٚف باـامٕ ،عامل بايتؿوري ٚاؿـٜح َٔ ،ؾكٗا ٤ايٌاؾع ،١ٝبػـاؿ ٟا٭ٌُْ ،وبت٘ إىل ًٝش َٔ ١أعُاٍ سًبٚ .يـ ببػـاؿ هٖٓ678( ١ع)،
ٚههٔ ؿٌَل َـٚ ،٠نإ ػامٕ ايهتب باملـكه ١ايوُٝواط ١ٝؾٗٝاٚ .تٛيف عًب هٖٓ741( ١ع) .ي٘ عـ ٠تِاْٝـ .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)5/5( ٞ
( )5تؿوري اـامٕ (.)94/1
( )6ابٔ عذٝب ١ايِٛيف :أمحـ بٔ قُـ بٔ املٗـ ،ٟابٔ عذٝب ،١اؿوين ا٭للٚ ،ٟيـ هٖٓ1161( ١ع)َ ،ؿول ُٛيف ٌَاكى َٔ ،أٌٖ املػلب .ؿؾٔ ببًـ ٠ألل ٠بني طٓذٚ ١تطٛإ ،ي٘ نتب نجري .٠تٛيف هٓ١
(ٖ1994ع) .ي٘ عـ٪َ ٠يؿات .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)945/1( ٞ
( )7ايبشل املـٜـ يف تؿوري ايكلإٓ اجملٝـ ٭ب ٞايعباي أمحـ بٔ قُـ بٔ املٗـ ٟايؿاه.)438/1( ٞ
( )8ايبشل املـٜـ يف تؿوري ايكلإٓ اجملٝـ ٭ب ٞايعباي أمحـ بٔ قُـ بٔ املٗـ ٟايؿاه.)314/9( ٞ
( )9قُـ ُـٜل ػإ اؿوٝين ايكٓٛد :ٞقُـ ُـٜل ػإ بٔ سؤ بٔ عً ٞبٔ يطـ اهلل اؿوٝين ايبؼاك ٟايكٓٛد ،ٞأب ٛايطٝب َٔ ،كداٍ ايٓٗٔ ١اٱه ١َٝ٬اجملـؿٚ ،ٜٔيـ ٌْٚأ يف قٓٛز باهلٓـ هٓ١
(ٖ1948ع)ٚ ،تعًِ يف ؿًٖٚ .ٞهاؾل إىل بٗٛپاٍ طًباّ يًُع ،١ٌٝؾؿام بجلٚ ٠ٚاؾلٚ ،٠تنٚز مبًه ١بٜٗٛاٍٚ ،يكب بٓٛاب عاي ٞاؾا ٙأَري املًو بٗاؿكٚ .تٛيف هٖٓ1317( ١ع) .ي٘ ْٝـ ٚهتَِٓ ٕٛؿاّ بايعلب١ٝ
ٚايؿاكهٚ ١ٝاهلٓـه .١ٝا٭ع ّ٬يًنكنً.)168- 167/6( ٞ
( )10ؾتض ايبٝإ يف َكاُـ ايكلإٓ حملُـ ُـٜل ػإ اؿوٝين ايكٓٛد.)379/9( ٞ
( )11امللدع ايوابل (.)131/5
(ْ )12ؿى امللدع ايوابل.
( )13عبـ ايلمحٔ ايوعـ :ٟعبـ ايلمحٔ بٔ ْاُل بٔ عبـ اهلل ايوعـ ٟايتَُ ،ُٞٝؿول َٔ ،عًُا ٤اؿٓابً َٔ ،١أٌٖ لـَٛ ،يـٚٚ ٙؾات٘ يف عٓٝن ٠بايكِٚ ،ِٝيـ هٖٓ1317( ١ع) ٖٛٚ ،أ َٔ ٍٚأٌْأ َهتب١
ؾٗٝا هٖٓ1358( ١ع) ،تٛيف هٖٓ1376( ١ع) .ي٘ م ٛث٬ثني نتاباّ .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)341/3( ٞ
( )14تٝوري ايهل ِٜاملٓإ يف تؿوري ن ّ٬املٓإ يًوعـ.)315 ْ( ٟ
( )15قُـ ا٭َني ايٌٓكٝط :ٞقُـ ا٭َني بٔ قُـ املؼتاك بٔ عبـ ايكاؿك اؾهين ايٌٓكٝطَ ،ٞؿول َـكي َٔ عًُآً ٤كٝط َٛكٜتاْٝاٚ .يـ ؾٗٝا هٖٓ1395( ١ع) ٚتعًِ بٗاٚ .اهتكل َـكهاّ يف املـ١ٜٓ
املٓٛك ٠ثِ ايلٜاضٚ ،أػرياّ يف اؾاَع ١اٱه ١َٝ٬باملـٚ ،١ٜٓتٛيف مبه ١عاّ (ٖ1393ع) .ي٘ عـ ٠نتب .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)45/6( ٞ
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يف أساؿٜح ايٌؿاع ١ايِشٝش ،١نكٛي٘( :ىلز َٔ ايٓاك َٔ قاٍ ٫ :إي٘ إ ٫اهلل)( َٔ(ٚ ،)1يف قًب٘ َجكاٍ سب َٔ ١إميإ)(ٚ ،)2مٛ
فيو"(.)3
ٖٚقا ايكَ ٖٛ ٍٛقٖب ايِشابٚ ١ايوًـ كمحِٗ اهلل تعاىلٚ ،قـ اهتكِ ٢اٱَاّ أب ٛبهل أمحـ بٔ اؿوني ايبٗٝكَ )4( ٞا ٚكؿ
عِٓٗ يف فيو يف ًعب اٱميإ ،باب ايك ٍٛيف مٜاؿ ٠اٱميإ ْٚكِاْ٘ٚ ،تؿآٌ أٌٖ اٱميإ يف إمياِْٗ(ٚ ،)5نقيو أب ٛإهشام ايجعً ي يف
تؿوري.)6(ٙ
ٚقـ بٛب أ ١ُ٥اؿـٜح ٖق ٙاملوأي ١يف َِٓؿاتِٗ؛ ؿي ّ٬ٝعً ٢إٔ ٖقا ايكَ ٍٛكلكاّ عٓـِٖ ٜٓ ٫هل ٙأسـ ،ؾكـ بٛب اٱَاّ ايبؼاكٟ
يف ُشٝش٘" :باب مٜاؿ ٠اٱميإ ْٚكِاْ٘"(ٚ ،)7بٛب َوًِ يف ُشٝش٘" :باب بٝإ ن ٕٛايٓٗ ٞعٔ املٓهل َٔ اٱميإٚ ،إٔ اٱميإ ٜنٜـ
ٜٓٚكّٚ ،إٔ ا٭َل باملعلٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهل ٚادبإ"(ٚ ،)8بٛب أٜٔاّ" :باب بٝإ ْكِإ اٱميإ باملعاُْٚ ٞؿ ٘ٝعٔ املتًبى باملعِ ١ٝعً٢
إكاؿْ ٠ؿ ٞنُاي٘"(ٚ ،)9بٛب أٜٔاّ" :باب بٝإ ْكِإ اٱميإ بٓكّ ايطاعاتٚ ،بٝإ إط٬م يؿغ ايهؿل عً ٢غري ايهؿل باهلل ،نهؿل ايٓعُ١
ٚاؿكٛم"(ٚ ،)10بٛب أب ٛؿٚاؿ يف هٓٓ٘" :باب ايـي ٌٝعً ٢مٜاؿ ٠اٱميإ ْٚكِاْ٘"(ٚ ،)11بٛب ايٓوا )12(ٞ٥يف هٓٓ٘" :مٜاؿ ٠اٱميإ"(.)13
ٚغريِٖ ايهجري َٔ ايعًُاٜٚ ،٤هؿَ ٞطايع ١تبٜٛبات ايعًُا ٤يهتبِٗ هٛا ٤امل٪يؿني يف َت ٕٛاؿـٜح أ ٚايعكا٥ـ املوٓـ ٠يًتشكل َٔ فيو.
ٚقـ فنلْا ا٭ؿي ١ايكلآْ ١ٝاييت اهتـٍ بٗا ٖ ٤٫٪ايعًُا ٤عًَ ٢قٖبِٗ عٓـ ْكٌ ن ّ٬ايٌٝؽ ايٌٓكٝط ٞيف أٓٛا ٤ايبٝإٚ ،أَا
ا٭ؿي َٔ ١اؿـٜح ؾٗ ٞؼت تبٜٛبات احملـثني اييت فنلْاٖا أْؿاّ ٫ٚ ،ساد ١ٱٜلاؿٖا ٖٓا ،ؾٗ ٞنجري ٠دـاّٚ .فنلْا سها ١ٜابٔ نجري
كمح٘ اهلل تعاىل يٲمجاع عٓـ فنل َقٖب ايٌٛناْ ٞيف املوأي ،١ؾ ٬ساد ١ٱعاؿت٘.

ثاْٝاّ :منافز َٔ َٛاؾك ١اينٜـ ١ٜيًُعتني ١يف ْؿ ٞاٱميإ عٔ ايعاُ( ٞاملٓني ١بني املٓنيتني):
اينٜـ ١ٜيف ٖق ٙاملوأيٜٛ ١اؾك ٕٛاملعتني ١يف إٔ َلتهب ايهبا٥ل يف َٓني ١بني املٓنيتنيٚ ،أْ٘ يف اٯػل َٔ ٠أٌٖ ايٓاك .ؾكايت اينٜـ١ٜ
بكطع ١ٝايٛعٝـ يًعِاٚ ،٠أْ٘  ٌِٜإيَ ِٗٝا ٜوتشكٚ ،ْ٘ٛاهتـيٛا عً ٢فيو بكٛي٘ تعاىل(( :ػٳتٳِٳ ايًٖ٘ٴ ٳعًَُ ٢قًُ ٛٹبِٗٔٵ ٳ ٚٳعًَ ٢هٳُٵعٹِٗٔٵ ٳ ٚٳعًَ٢
أَبٵِٳا ٔكٖٹِٵ غٹٌٳاٚٳٚ ْ٠ٳيَٗٴِٵ عٳقٳابٷ ٳععٹِٝٷ)) طايبكل7:٠ص .قاٍ يف َؿتاغ ايوعاؿ" :٠ؿيت اٯ ١ٜايهلمي ١عً ٢إٔ ٚعٝـ ايهؿاك َكطٛع ب٘ ،مبعٓ ٢أْ٘ ٌُٜٛ
إيَ ِٗٝا ٜوتشكٚ ،ْ٘ٛبٝإ ؿ٫يتٗا َٔ ٚدٗني :أسـُٖا :إٔ اهلل تعاىل قـ أػرب بقيو ٚتٛعـِٖ ب٘ ،ؾً ٛمل ٜكع يهإ ػًؿاّ ٚإػباكاّ بايٌ٤ٞ
عً ٢ػ٬ف َا ٖ ٛعًٚ ،٘ٝفيو نقب ٫ ،هٛم عً ٘ٝتعاىل .ايجاْ :ٞأْ٘ أت ٢باي ّ٬اييت تؿٝـ املًو ٚا٫هتشكام ،ؾكاٍٚ" :هلِ عقاب عع."ِٝ
َبايػ ١يف عـّ ؽًؿ٘ عِٓٗ َٚؿاكقت٘ إٜاِٖ ،ست ٢نأْ٘ ًَو هلِ ٫مّ ٫ٚ ،ػ٬ف بني املوًُني يف سؤ تعقٜب ايهاؾل ٚاهتشكاق٘"(.)14
ٚفٖب ايٓاُل َِٓٗ إىل توُ ١ٝأٌٖ ايهبا٥ل َٓاؾكني( .)15قاٍ ُاسب َؿتاغ ايوعاؿٚ" :٠هلا ًٛاٖـ َٔ كٚا ١ٜأُ٥تٓا
ٚغريِٖ"(.)16
ٚأَا نَ ٕٛلتهب ايهبري ٠يف َٓني ١بني املٓنيتني عٓـِٖ ؾكـ فنل يف َؿتاغ ايوعاؿ ٠يف تؿوري ق ٍٛاهلل تعاىلٚ(( :ٳأََٻا ايٖقٹٜٔٳ
نَؿَلٴٚا ؾَٝٳكُٛيُٕٛٳ َٳافٳا َأكٳاؿٳ ايًٖ٘ٴ بٹٗٳقٳا َٳجٳٜ ّ٬ٴٔٹٌټ بٹ٘ٹ نَجٹرياّ ٚٳٜٳٗٵـٹ ٟبٹ٘ٹ نَجٹرياّ ٚٳَٳا ٜٴٔٹٌټ بٹ٘ٹ إٔيٖا ايِؿَاهٹكٹنيٳ ايٖقٹٜٔٳ ٳٜٓٵكُٔٴٕٛٳ عٳٗٵـٳ ايًٖ٘ٹ َٹٔٵ بٳعٵـٹ

( ))1أػلد٘ ايبؼاك ٟيف ُشٝش٘ ،نتاب اٱميإ ،باب مٜاؿ ٠اٱميإ ْٚكِاْ٘ ( ،)17/1كقِ (َٚ ،)44وًِ ،نتاب اٱميإ ،باب أؿْ ٢أٌٖ اؾَٓٓ ١ني ١ؾٗٝا ( ،)189/1كقِ (.)395
( ))2أػلد٘ ايبؼاك ٟيف ُشٝش٘ ،نتاب اٱميإ ،باب تؿآٌ أٌٖ اٱميإ يف ا٭عُاٍ ( ،)13/1كقِ (َٚ ،)99وًِ ،نتاب اٱميإ ،باب إثبات ايٌؿاعٚ ١إػلاز املٛسـ َٔ ٜٔايٓاك ( ،)179/1كقِ (.)314
( )3أٓٛا ٤ايبٝإ يف إٜٔاغ ايكلإٓ بايكلإٓ يًٌٓكٝط.)51/9( ٞ
( )4أب ٛبهل أمحـ بٔ اؿوني ايبٗٝك :ٞأمحـ بٔ اؿوني بٔ عً ،ٞأب ٛبهل َٔ ،أ ١ُ٥اؿـٜحٚ .يـ يف ػولٚدلؿ َٔ قل ٣بٗٝل بٓٝوابٛك هٖٓ384( ١ع)ٌْٚ ،أ يف بٗٝلٚ ،كسٌ إىل بػـاؿ ،ثِ إىل ايهٛؾَٚ ١ه١
ٚغريُٖاٚ ،طًب إىل ْٝوابٛك ،ؾًِ ٜنٍ ؾٗٝا إىل إٔ َات هٖٓ458( ١ع)ْٚ .كٌ دجُاْ٘ إىل بًـُٓ .ٙـ مٖا ٤أيـ دن .٤ا٭ع ّ٬يًنكنً.)116/1( ٞ
(ً )5عب اٱميإ يًبٗٝك.)156- 143/1( ٞ
( )6ايهٌـ ٚايبٝإ عٔ تؿوري ايكلإٓ يًجعً ي (.)913- 919/3
(ُ )7شٝض ايبؼاك.)17/1( ٟ
(ُ )8شٝض َوًِ (.)69/1
( )9امللدع ايوابل (.)76/1
( )10امللدع ايوابل (.)86/1
( )11هٓٔ أب ٞؿاٚؿ (.)919/4
( )12ايٓوا :ٞ٥أمحـ بٔ عً ٞبٔ ًعٝب بٔ عً ٞبٔ هٓإ بٔ عل بٔ ؿٜٓاك ،أب ٛعبـ ايلمحٔ ايٓواُ ،ٞ٥اسب ايوٓٔٚ ،يـ هٖٓ915( ١ع) ،ايكآ ٞاؿاؾغًٝ ،ؽ اٱه .ّ٬أًُ٘ َٔ ْوا غلاهإٚ ،داٍ يف
ايب٬ؿ ٚاهتٛطٔ َِل ،ؾشوـٌَ ٙاىٗا ،ؾؼلز إىل ايلًَ ١بؿًوطني ،ؾو ٌ٦عٔ ؾٔاَ ٌ٥عا ،١ٜٚؾأَوو عٓ٘ ،ؾٔلب ٙٛيف اؾاَعٚ ،أػلز عً ،ّ٬ٝؾُاتٚ .ؿؾٔ ببٝت املكـيٚ ،ق :ٌٝػلز ساداّ ،ؾُات مبه.١
ي٘ عـ ٠نتبَٗٓ .ا ايوٓٔ ايِػل َٔ ،٣ايهتب ايوت ١يف اؿـٜح .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)171/1( ٞ
( )13هٓٔ ايٓوا.)119/8( ٞ٥
(َ )14ؿتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ قُـ بٔ و ٢ٝايعذل.)1313 ْ( ٟ
( )15امللدع ايوابل (ْ .)1399
(ْ )16ؿى امللدع ايوابل.
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َٹٝجٳاقٹ٘ٹ ٚٳٜٳ ِكطَعٴٕٛٳ َٳا أََٳلٳ ايًٖ٘ٴ بٹ٘ٹ إَٔٵ ٜٴُٛٳٌٳ ٚٳٜٴؿِوٹـٴٕٚٳ ؾٹ ٞايِ َأ ٵكضٔ أُٚيَ٦ٹوَ ٖٴِٴ ايِؼٳاهٹلٴٕٚٳ)) طايبكل97- 96:٠صَٚ" :ا فنلْا َٔ ٙثبٛت املٓني١
بني املٓنيتني ٖ ٛق ٍٛأُ٥تٓا ٚمجٗٛك املعتني ،١ؾٜ ٬وَُ ٢لتهب ايهبري ٠عٓـِٖ ََٓ٪اّ  ٫ٚناؾلاّ ٫ٚ ،هٛم ُٚؿ٘ بأسـ ٖقٜٔ
ايُٛؿني"(ٚ .)1قاٍ يف َٓٛع آػلٚ" :قـ ؿٍ ايـي ٌٝعً ٢ثبٛت املٓني ١بني املٓنيتني"(.)2
ى ايٹاهٵِٴ ايِؿُوٴٛمٴ بٳعٵـٳ ايِ ٹأميٳإٔ)) طاؿذلات11:ص ،ؾٝك ٍٛيف تؿوريٖا" :إٕ ايؿول
ٜٚوتـٍ اؿانِ اؾٌُ ٞعًٖ ٢قا بكٛي٘(( :بٹ٦ٵ ٳ
اهِ فّٚ ،اٱميإ اهِ َـغٚ ،أُْٗا  ٫هتُعإ"( ،)3قاٍ" :ؾٝـٍ عً ٢قٛيٓا يف أُْٗا َٔ أمسا ٤ايٌلعٚ ،عً ٢قٛيٓا يف املٓني ١بني املٓنيتني"(.)4
املٓنيتني"(.)4
بٌ فٖب عً ٞبٔ قُـ بٔ و ٢ٝايعذل )5(ٟإىل نؿل َلتهب ايهبري ،٠ؾكـ قاٍ" :إٕ ايوٓ ١ايِشٝشٚ ١اٯثاك عٔ أَري املَٓ٪ني
عً ٘ٝايوٚ ّ٬غري َٔ ٙايوًـ قـ ؿيت عً ٢نؿل َلتهب ايهبري.)6("٠
ٚقاٍ":أَا إط٬م ايهؿل عًٚ ٘ٝتوُٝت٘ ب٘ عًَ ٢عٓ ٢أْ٘ ناؾل بأْعِ اهلل ؾٗ ٛق ٍٛايِاؿم ٚايكاهِ ٚايٓاُل ّْٚ ،عً ٘ٝاهلاؿ ٟيف
َوا ٌ٥ايلامٚ ،ٟمل ٜكٝـ ٙبهؿل ايٓعُ ،١بٌ أطًل ايك ٍٛبهؿلٚ ،ٙأطاٍ يف ا٫ستذاز عًٚ ،٘ٝأطًك٘ أٜٔاّ غريٚ ،ٙايعاٖل أْ٘ إمجاع قـَا٤
ايعرت.)7("٠
ٚاهتـٍ ايٓاُل بهؿل إبًٝى عً ٢تهؿري أٌٖ ايهبا٥ل ،قاٍ ايٓاُل يف تكلٜل ٖقا ايـيٚ" :ٌٝاعًِ ٖـاى اهلل إٔ ايٌٝطإ ايًعني
ايلد ِٝمل ٜهٔ نؿل ٙظشـ َٓ٘ يلب٘٫ٚ ،عـٍ ب٘ هٛاٚ ،ٙإمنا نإ نؿلٚ ٙدشـ َٔ ٙطلٜل تلى طاعت٘ٚ ،أَل ٙإٜا ٙبايوذٛؿٚ ،اهتهباكٙ
ػًَكِتٳ٘ٴ َٹٔٵ طٹنيٕ)) طا٭علاف19:ص .ؾهٌ عاْ يلب٘ ناؾل نإبًٝىٚ ،إٕ أنجل
عً ٢آؿّ  ٫عً ٢كب٘؛ إف قاٍ(( :قَاٍٳ أَْٳا ػٳٝٵلٷ ٹَٓٵ٘ٴ ػٳًَكِ ٳتٓٹَ ٞٹٔٵ ْٳاكٕ ٚٳ ٳ
ايٓاي اٯٕ يٝأت َٔ ٕٛا٫هتهباك ايق ٟنؿل اهلل ب٘ إبًٝىٚ ،أػلد٘ َٔ اؾٓٚ ،١يعٓ٘ بأنجل مما دا ٤ب٘ إبًٝىٜ ٫ٚ ،ل ٕٚعً ِٗٝيف فيو
ً٦ٝاّٜ ٫ٚ ،ععِ يـ ،ِٜٗؾٝك ٍٛأسـِٖ يٰػل :أتهًُين ٚتواٜٚين يف اجملًى ٚايكٚ ٍٛأْا ابٔ ؾ ٕ٬ايكا٥ـ ،أ ٚابٔ ؾ ٕ٬املًو اؾباك املعاْـ ،أٚ
ابٔ ؾ ٕ٬امل٪هل ايػينٚ ،أْت ابٔ ؾ ٕ٬ايؿكري املوهني ،أ ٚابٔ ؾ ٕ٬امل َٔ٪ايِاْع بٝـ ٙاملهتوب ببـْ٘؟ َٚا أًب٘ فيو ٫ٚ ،تلاِٖ ٜؿؼلٕٚ
بأب ،نإ ْبٝاّ ٚ ٫ٚكعاّ  ٫ٚبلاّ  ٫ٚتكٝآَّ٪َ ٫ٚ ،اّ كٓٝاّ منٝاّ ٫ٚ ،بأِْٗ يف أْؿوِٗ ُاؿٚ ،ٕٛيلبِٗ َلَٓ ٕٛطٝعٚ ،ٕٛملعاُ٘ٝ
فتٓبَٗٓٚ ،ٕٛا سقكٖٚ ،ٕٚقا أنرب َٔ اهتهباك ايٌٝطإ أَ ٚجً٘"(ٚ .)8سهُ ٢اسب َؿتاغ ايوعاؿ ٠عٔ ايٓاُل ٖقا أْ٘ قاٍ" :ايهاؾل ٕٚيف
يف املوًُنيٚ ،ايعامل ٕٛيف ايٛٗٝؿٚ ،ايؿاهك ٕٛيف ايِٓاك.)9("٣
ٚأَا ن َٔ ْ٘ٛأٌٖ ايٓاك يف اٯػل ٠ؾكـ قاٍ اؿانِ اؾٌُ ٞيف تؿوري قٛي٘ تعاىل(( :إٕٔٻ ايِأَبٵلٳاكٳ يَؿٹْ ٞٳعٹٚ ِٕٝٳإٕٔٻ ايِؿُذٻاكٳ يَؿٹ ٞدٳشٹِٕٝ
ًَِٛٵْٳٗٳا ٜٳ ٵّٛٳ ايـِّٚ ٜٔٔٳَٳا ٖٴِٵ ٳعٓٵٗٳا بٹػٳا٥ٹبٹنيٳ)) طاْ٫ؿطاك16- 13:ص" :إٕ ايؿذاك ايعِا ٠امللتهبني يًهبا٥ل يف ايٓاكٚ ،ايؿذٛك اهِ يًعِٝإٚ ،هلقا
ٜٳ ٵ
ٜكاٍ يًناْ :ٞؾادلَٚ .عًِْٜٓٗٛ" ٢ا" أ٬ٜ :ٟمَْٗٛا يًتعقٜب" ،إىل إٔ قاٍٚ" :تـٍ اٯ ١ٜعً ٢قٛيٓا يف ايٛعٝـ َٔ دٗات :أسـٖا :أْ٘ ؾٌِ
بني ايرب ٚايؿادل ،ؾـٍ عً ٢إٔ ايؿذاك يٝوٛا َٔ ا٭بلاك ،غ٬ف ق ٍٛامللد.١٦
َٗٓٚا :أْ٘ عِ مجٝع ايؿذاك ٚمل ىّ ،ؾ ٬ؾادل إٜٚ ٫ـػٌ ؼت اٯ ،١ٜػ٬ف قٛهلِ.
َٗٓٚا :قٛي٘" :يؿ ٞدش ،"ِٝؾًِ ٜجبت هلِ َهاْاّ غري.ٙ
َٗٓٚا :قٛيَ٘ٚ" :ا ِٖ عٓٗا بػا٥بني" ،ؾـٍ عً ٢ايـٚاّ"( .)10ثِ قاٍَٚ" :ت ٢ق :ٌٝأكاؿ بايؿذاك ايهؿاك قًٓا :عٓ٘ أدٛب ،١أسـٖا :أْ٘
يُ ٛض يـػٌ بعض ايؿذاك اؾٓٚ ،١يهاْٛا َٔ ا٭بلاكٖٚ .قا ػ٬ف اٯ.١ٜ

( )1امللدع ايوابل (ْ .)9163
( )2امللدع ايوابل (ْ .)3943
( )3اؿانِ اؾٌَُٗٓٚ ٞذ٘ يف ايتؿوري يعـْإ قُـ مكمٚك (ْ .)199
(ْ )4ؿى امللدع ايوابل.
( )5عً ٞبٔ قُـ بٔ و ٢ٝايعذل :ٟايوٝـ ايع ١َ٬اجملتٗـ ايٛكع ايناٖـ عً ٞبٔ قُـ بٔ و ٢ٝبٔ أمحـ بٔ اؿوني بٔ قُـ ،املًكب ايعذل ،ٟهٝـ ايعًُا ٤ا٭عٚ ،ّ٬بـك أبٓا ٤ا٭ ١ُ٥ايهلاّٚ .يـ بٗذل٠
بٗذل ٠ؾًً٘ هٖٓ1391( ١ع) ،نؿً٘ عُ٘ ايوٝـ ايع ١َ٬عبـاهلل بٔ و ٢ٝايعذلٚ ،ٟاعتٓ ٢ب٘ عٓا ١ٜػاُٚ ،١كبا ٙؾأسؤ تلبٝت٘ٚ ،أؾاض عً َٔ ٘ٝعًَٚ َ٘ٛعاكؾ٘ ،ثِ اْتكٌ إىل ٖذلٓ ٠شٝإَٚ ،هح بٗا
ؾرت ٠ثِ كدع إىل ُاكُ َٔٚ ،٠اك ٠نإ ٜٓتكٌ َطًع نٌ أهبٛع إىل ٖذل ٠ؾًً٘ طايباّ يًعً ،ّٛعانؿاّ عًٗٝا بعنميُ ١اؿق ١ُٖٚ ،١عاي ،١ٝقككاّ ملٓطٛقٗا ٚاملؿٗٚ ،ّٛقـ بلع يف نجري َٔ ؾٓ ٕٛايعًِٚ ،بًؼ
غا ١ٜعع ١ُٝيف ا٫دتٗاؿ ،بايلغِ َٔ ايعٛا٥ل اييت ناْت تِاسب٘ أثٓا ٤طًب٘ يًعًِ .ػًـ تلاثاّ ععُٝاّ ػايـاّٚ ،قاّ عٌ نجري َٔ املٌانٌ ايعايك ١بني ايكباٚ ،ٌ٥عٌُ عً ٢إُ٬غ ًأِْٗ عً ٢نٌ
ا٭ُعـٚ ،٠سٌ هلِ اً٫ها٫ت املتعًك ١با٭كآ .ٞاعتٛكت٘ أَلاض َٓٗه ١أقعـت٘ َـ ٠مخى هٓٛات َٔطذعاّٜ ٫ ،وتطٝع إٔ ٜتش ٍٛعٔ َٓٛع آطذاع٘ إ ٫مبع ١ْٛغريٚ .ٙتٛيف ي ١ًٝاـُٝى ايتاهع
عٌل َٔ ًٗل كدب هٖٓ1417( ١ع)َ َٔ .كـَ ١نتابَ :ؿتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ قُـ بٔ و ٢ٝايعذل )99- 17:ْ( ٟباػتِاك.
(َ )6ؿتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ قُـ بٔ و ٢ٝايعذل.)9173 ْ( ٟ
()7املِـك ايوابل (ْ .)9171
( )8نتاب ايبواط يٲَاّ ايٓاُل يًشل ا٭طل َٚاؿؤ بٔ عً.)98 ْ( ٞ
(َ )9ؿتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ قُـ بٔ و ٢ٝايعذل.)9173 ْ( ٟ
( )10اؿانِ اؾٌَُٗٓٚ ٞذ٘ يف ايتؿوري يعـْإ قُـ مكمٚك (ْ .)185
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ٚثاْٗٝا :إٔ اٯ ١ٜعاَ.١
()1

ٚثايجٗا :إٔ أٌٖ ايكبً ١كاطب ٕٛبا٫تؿامٚ ،ي ٛتٓا ٍٚايهؿاك ملا ناْٛا كاطبني؛ ٭ٕ ايؿذٛك اهِ ؾُٝع املعاُ. "ٞ
ٚمبجٌ ٖقا ايتؿوري ؾولٖا ا٭عكِ ،ؾكـ قاٍٚ" :إٕ ايؿذاك" ايعِا ٠امللتهبني ايهبا٥ل "يؿ ٞدش "ِٝيف ايٓاكٚ ،ايؿذٛك اهِ ايعِٝإ،
ٜكاٍ يًناْ ٞؾادلًِْٜٗٛ" ،ا" ،أ :ٟوًُْٗٛا يًتعقٜب ّٜٛ" ،ايـ ّٜٛ "ٜٔاؾناَٚ" ،٤ا ِٖ عٓٗا بػا٥بني" مبٛت  ٫ٚػلٚز"( .)2ؾاؿانِ
اؾٌُ َٔ ٞاينٜـ ،١ٜؾٜٗ ٛل ٣إٔ ايٛعٝـ ٜتٓا ٍٚاجمللّ ٖٛٚ ،ايؿاهل ،ػ٬ف ق ٍٛبعِٔٗٚ .إٔ عقاب٘ ؿاِ٥؛ إف ي ٛاْكطع يِاك يف بعض
ا٭ٚقات ناملتك.)3(ٞ
ٚقاٍ يف قٛي٘ تعاىل(( :إٕٔٻ ايُِٴذٵلَٔٹنيٳ ؾٹ ٞعٳقٳابٹ دٳ ٳٗٓٻِٳ ػٳايٹـٴٕٚٳ ٜ ٫ٴؿَتٻلٴ ٳعٓٵٗٴِٵ ٳٖٚٴِٵ ؾٹ٘ٝٹ َٴ ٵبًٹوٴٕٛٳ)) طاينػلف75- 74:ص" :إْ٘ ٜـٍ
عً ٢إٔ نٌ فلّ يف عقاب دِٗٓٚ ،ايؿاهل فلّٜٚ ،ـٍ عً ٢إٔ ايؿوام ٜه ْٕٛٛيف ايٓاك"(.)4
عًٖإّ ٹيًِعٳبٹٝـٹ))
ٚفنل يف تؿوري قٛي٘ تعاىل(( :قَاٍٳ  ٫تٳؼٵتٳِٹُٴٛا يَ ٳـٟٻ ٳٚقَـٵ قَـٻَٵتٴ إٔيَٝٵهُِٵ بٹايِ ٳٛعٹٝـٹ َٳا ٜٴبٳـٻٍٴ ايِكَٛٵٍٴ يَ ٳـٟٻ ٚٳَٳا أَْٳا بٹ َ
طم99- 98:ص" :إٕ ٚعـٚٚ ٙعٝـٜ ٫ ٙتبـٍٚ ،أْ٘ تعاىل ٜ ٫عاقب بػري فْب ٫ٚ ،هام ٟباؿوٓ ١ه ٫ٚ ،١٦ٝميٓع ايجٛاب َٔ اهتشك٘"(.)5
ٚقاٍٜٚ" :ـٍ قٛيَ٘" :ا ٜبـٍ ايك ٍٛيـ "ٟإٔ ٚعٝـ ٫ ٙػًـ ؾ ،٘ٝػ٬ف ق ٍٛبعض امللد.)6("١٦
ٚقاٍ يف قٛي٘ تعاىلٚ(( :ٳَٳٔٵ ٜٳعٵّٔ ايًٖ٘ٳ ٳٚكٳهٴٛيَ٘ٴ ؾَإٕٔٻ يَ٘ٴ ْٳاكٳ دٳ ٳٗٓٻِٳ ػٳايٹـٹٜٔٳ ؾٹٗٝٳا أَبٳـٶا)) طاؾٔ93:ص" :إْٗا تـٍ عً ٢إٔ ايعِا ٠ىًـٕٚ
يف ايٓاك ،ػ٬ف ق ٍٛامللد.)7("١٦
ٚقاٍ يف َؿتاغ ايوعاؿ ٠يف قٛي٘ تعاىل(( :ؾَٛٳٜٵٌٷ ٹيًٖقٹٜٔٳ ٜٳهِتٴبٴٕٛٳ ايِهٹتٳابٳ بٹأَٜٵـٹِٜٔٗٵ ثٴِٻ ٜٳكُٛيُٕٛٳ ٖٳقٳا َٹٔٵ ٹعٓٵـٹ ايًٖ٘ٹ يٹٝٳٌٵتٳلٴٚا بٹ٘ٹ ثٳُٳٓاّ َقًٹّ٬ٝ
ؾَٛٳٜٵٌٷ يَٗٴ ٵِ َٹُٻا نَتٳبٳتٵ أَٜٵـٹِٜٔٗٵ ٚٳٚٳٜٵٌٷ يَٗٴِٵ َٹُٻا ٜٳهِوٹبٴٕٛٳ)) طايبكل79:٠ص" :قاٍ أب ٛعً :ٞيف اٯ ١ٜؿي ٌٝعً ٢إٔ اهلل تعاىل مل ٜهٔ ٚعـ َٛهَٔ ٫ٚ ٢
بعـ َٔ ٙا٭ْبٝا ٤غلٚز أٌٖ ايهبا٥ل َٔ ايٓاكٚ ،إ ٫ملا أْهل عً ٢ايٛٗٝؿ َكايتِٗ ٖق .ٙقًتٚ :ؿ٫يتٗا عًٖ ٢قا ٚآش١؛ ٭ْ٘ تعاىل أْهل
َكايتِٗ ٖقٚ ،ٙؿٍ عً ٢أْ٘ مل ٜهٔ بقيو َٓ٘ عٗـ ّْٚ ،عً ٢أِْٗ قايٛا فيو  ٫عٔ عًِ.
قاٍ أب ٛعًٚ :ٞإفا ثبت أْ٘ َا ؿهلِٚ ،ثبت أْ٘ قـ ؿهلِ عًٚ ٢عٝـ ايعِا ٠إفا نإ يف فيو مدل هلِ عٔ ايقْٛب ؾكـ ٚدب إٔ ٜهٕٛ
عقابِٗ ؿاُ٥اٚ ،إفا ثبت فيو يف ها٥ل ا٭َِ ٚدب ثبٛت٘ يف ٖق ٙا٭َ ٫ٚ ،١هٛم اػت٬ف اؿهِ َع اؼاؿ قـك املعِ١ٝ؛ ملٓاؾات٘ ايعـٍ"(.)8
ٖٚقا ق ٍٛمجٝع ايؿلم اينٜـ ،١ٜقاٍ اٱهؿلاٝ٥ين(ٚ" :)9مجٝع ؾلم اينٜـ ١ٜهُعِٗ ايك ٍٛبتؼًٝـ أٌٖ ايهبا٥ل يف ايٓاك"(.)10
ايٓاك"(.)10
ٚق ٍٛاينٜـٖ ١ٜقا َٖ ٛقٖب املعتنيٚ ١اـٛاكز ،قاٍ ابٔ أب ٞاـري ايعُلاْ ٞايُٝاْ ٞايٌاؾع" :)11(ٞثِ ملا اعتنيت املعتني١
بكٚ ٍٛاٌُ بٔ عطا ٤يف َلتهب ايهبري ٠بأْ٘ يف َٓني ١بني املٓنيتني أِْ إي ٘ٝعُل ٚبٔ عبٝـ ،ؾُٔٛا إىل بـعتِٗ يف اٱميإ ٚإْهاكِٖ
ػلٚز أسـ َٔ ايٓاك ٚػًٛؿ أٌٖ ايهبا٥ل يف ايٓاك ٚإْؿاف ايٛعٝـ إْهاكِٖ يًكـك"(.)12
ٚقاٍ ًٝؽ اٱه ّ٬ابٔ تٚ" :)13(١ُٝٝيهٔ نجرياّ َٔ أٌٖ ايبـع ٚاـٛاكز ٚاملعتني ١أْهلٚا ًؿاعت٘( )1٭ٌٖ ايهبا٥ل ،ؾكايٛا٫ :
ٌٜؿع ٭ٌٖ ايهبا٥ل؛ بٓا ٤عً ٢إٔ أٌٖ ايهبا٥ل عٓـِٖ ٜ ٫ػؿل اهلل هلِ  ٫ٚىلدِٗ َٔ ايٓاك بعـ إٔ ٜـػًٖٛا  ٫بٌؿاع ٫ٚ ١غريٖا"(.)2

( )1املِـك ْؿو٘.
( )2تؿوري ا٭عكِ (.)975/9
( )3اؿانِ اؾٌَُٗٓٚ ٞذ٘ يف ايتؿوري يعـْإ قُـ مكمٚك (ْ .)193
( )4امللدع ايوابل (ْ .)186
(ْ )5ؿى امللدع ايوابل.
(ْ )6ؿى امللدع ايوابل.
( )7امللدع ايوابل (ْ .)187
(َ )8ؿتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ قُـ بٔ و ٢ٝايعذل.)3175 ْ( ٟ
( )9أب ٛاملعؿل اٱهؿلاٝ٥ينًٗ :ؿٛك بٔ طاٖل بٔ قُـ ا٭هؿلاٜٝين ،أب ٛاملعؿل ،عامل با٭َُ ،ٍٛؿول َٔ ،ؾكٗا ٤ايٌاؾع .١ٝقاٍ ايوبه :ٞاكتبط٘ ْعاّ املًو بطٛيُٓٚ ،ـ ايتؿوري ايهبري املٌٗٛكُٓٚ ،ـ يف
ُٓٚـ يف ا٭ُ .ٍٛتٛيف هٖٓ471( ١ع) .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)179/3( ٞ
( )10ايتبِري يف ايـٚ ٜٔمتٝٝن ايؿلق ١ايٓاد ١ٝعٔ ايؿلم اهلايهني يٲهؿلاٝ٥ين (ْ .)99
( )11ابٔ أب ٞاـري ايعُلاْ :ٞو ٢ٝبٔ هامل أب ٞاـري بٔ أهعـ بٔ و ،٢ٝأب ٛاؿوني ايعُلاْٚ ،ٞيـ هٖٓ489( ١ع) ،ؾك ،٘ٝنإ ًٝؽ ايٌاؾع ١ٝيف ب٬ؿ اي ،ُٔٝي٘ عـ ٠تِاْٝـ ،تٛيف بق ٟهؿاٍ باي ُٔٝهٓ١
(ٖ558ع) .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)146/8( ٞ
( )12اْ٫تِاك يف ايلؿ عً ٢املعتني ١ايكـك ١ٜا٭ًلاك ٫بٔ أب ٞاـري ايعُلاْ ٞايُٝاْ ٞايٌاؾع.)64/1( ٞ
( )13أمحـ بٔ عبـ اؿً ِٝبٔ عبـ ايو ّ٬بٔ عبـ اهلل بٔ أب ٞايكاهِ اؿلاْ ٞايـٌَك ٞاؿٓبً ،ٞأب ٛايعباي ،تك ٞايـ ٜٔابٔ ت ،١ُٝٝاٱَاًّٝ ،ؽ اٱهٚ .ّ٬يـ يف سلإ هٖٓ661( ١ع)ٚ ،ؼ ٍٛب٘ أب ٙٛإىل
ؿٌَل ،ؾٓبؼ ٚاًتٗلٚ .طًب إىل َِل َٔ أدٌ ؾت ٣ٛأؾت ٢بٗا ،ؾكِـٖا ،ؾتعِب عً ٘ٝمجاع َٔ ١أًٖٗا ،ؾوذٔ َـْٚ ،٠كٌ إىل اٱههٓـك .١ٜثِ أطًل ؾواؾل إىل ؿٌَل هٖٓ719( ١ع)ٚ ،اعتكٌ بٗا هٓ١
(ٖ791ع) ٚأطًل ،ثِ أعٝـَٚ ،ات َعتك ّ٬بكًع ١ؿٌَل ،ؾؼلدت ؿٌَل نًٗا يف دٓامت٘ .نإ نجري ايبشح يف ؾٓ ٕٛاؿهُ ،١ؿاع ١ٝإُ٬غ يف ايـ .ٜٔآ ١ٜيف ايتؿوري ٚا٭ُ ،ٍٛؾِٝض ايًوإ ،قًُ٘ ٚيواْ٘
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ٚهبب إْهاكِٖ هلق ٙايٌؿاع ١٭ْٗا تٔاؿ أُٛهلِ ايؿاهـ ،٠قاٍ اٱَاّ ايكلط ي(ٖٚ" :)3ق ٙايٌؿاع ٖٞ ١اييت أْهلتٗا املبتـع١
اـٛاكز ٚاملعتني ،١ؾُٓعتٗا عً ٢أُٛهلِ ايؿاهـ ٖٞٚ ،٠ا٫هتشكام ايعكً ٞاملبين عً ٢ايتشوني ٚايتكبٝض"(.)4

ق ٍٛأٌٖ ايوٓ ١يف املوأي:١
ٚقـ كؿ املؿول َٔ ٕٚأٌٖ ايوٓ ١ايك ٍٛباملٓني ١بني املٓنيتني ،قاٍ ايٓوؿ )5(ٞيف تؿوريٚ(( :ٳإَٔٻ ايٖقٹٜٔٳ ٜ ٫ٴ٪ٵ ٹَٓٴٕٛٳ بٹايِآػٹلٳ٠ٹ َأعٵتٳـٵْٳا يَٗٴِٵ
عٳقٳاباّ أَيٹُٝاّ))طا٫هلا11:٤صٚ" :اٯ ١ٜتلؿ ايك ٍٛباملٓني ١بني املٓنيتني؛ سٝح فنل املَٓ٪ني ٚدناٚ ِٖ٤ايهاؾلٚ ٜٔدناٚ ،ِٖ٤مل ٜقنل
ايؿوك.)6("١
ػًُٗٴِٵ كٳبټٗٴِٵ ؾٹ ٞكٳسٵُٳتٹ٘ٹ فٳيٹوَ ٖٴٛٳ
ٚقاٍ يف ايًباب يف عً ّٛايهتاب يف تؿوري قٛي٘ تعاىل(( :ؾَأََٻا ايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ٳٚعٳ ٹًُُٛا ايِٻايٹشٳاتٹ ؾَٝٴـٵ ٹ
نٓٵتٴِٵ قَٛٵَاّ َٴذٵلَٔٹنيٳ)) طاؾاثع31- 31:١ٝص" :فنل اهلل املَٓ٪ني
ايِؿَ ٵٛمٴ ايُِٴبٹنيٴ ٚٳأََٻا ايٖقٹٜٔٳ نَؿَلٴٚا َأ َؾًَِٵ تٳهُٔٵ آٜٳاتٹ ٞتٴ ٵتًَ ٢ٳعًَٝٵهُِٵ ؾَاهٵتٳهِبٳلٵتٴِٵ ٚٳ ُ
ٚايهاؾلٚ ٜٔمل ٜقنل قوُاّ ثايجاّٖٚ ،قا ٜـٍ عً ٢إٔ َقٖب املعتني ١يف إثبات َٓني ١بني املٓنيتني باطٌ"(.)7
ناؾٹلٷ ٚٳ ٹَٓٵهُِٵ َٴ٪ٵَٹٔٷ ٚٳايًٖ٘ٴ بٹُٳا تٳعٵ ٳًُُٕٛٳ
ػًَكَهُِٵ ؾَ ٹُٓٵهُِٵ َ
ٚدا ٤يف ؾتض ايبٝإ يف َكاُـ ايكلإٓ يف تؿوري قٛي٘ تعاىلٖ(( :ٴٛٳ ايٖقٹ ٟٳ
بٳِٹريٷ)) طايتػابٔ9:صٚ" :قـّ ايهاؾل عً ٢امل َٔ٪٭ْ٘ ا٭غًب عٓـ ْن ٍٚايكلإٓٚ ،ؾ ٘ٝكؿ يكٜ َٔ ٍٛك ٍٛباملٓني ١بني املٓنيتني"(.)8
ٚاؿاٌُ يف َقٖب أٌٖ ايوٓٚ ١اؾُاع ١يف ٖق ٙاملوأيَ ١ا سها ٙابٔ ت ١ُٝٝبكٛيٜ٘ ٫":هؿل ٕٚأٌٖ ايكبً ١مبطًل املعاُٚ ٞايهبا٥ل
نُا تؿعً٘ اـٛاكز ،بٌ ا٭ػ ٠ٛاٱمياْ ١ٝثابتَ ١ع املعاُ ،ٞنُا قاٍ هبشاْ٘ يف آ ١ٜايكِاْ(( :ؾَُٳٔٵ عٴؿٹٞٳ يَ٘ٴ َٹٔٵ أَػٹ٘ٝٹ ًٳٞٵ٤ٷ ؾَاتِّبٳاعٷ
ًُٹشٴٛا بٳ ٵٓٝٳٗٴُٳا ؾَإٕٔٵ بٳػٳتٵ إٔسٵـٳاٖٴُٳا ٳعًَ ٢ايِأُػٵلٳ ٣ؾَكَا ٹتًُٛا ايٖتٹ ٞتٳبٵػٹٞ
ني اقِتٳ ٳتًُٛا ؾَأَ ٵ
بٹايُِٳعٵلٴٚفٹ))طايبكل178:٠صٚ ،قاٍٚ((:ٳإٕٔٵ طَا٥ٹؿَتٳإٔ َٹٔٳ ايُِٴ٪ٵ ٹَٓٹ ٳ
وطٹنيٳ إْٔٻُٳا ايُِٴ٪ٵ ٹَٓٴٕٛٳ إٔػٵٛٳ))ْ٠طاؿذلات11- 9:ص.
وطُٛا إٕٔٻ ايًٖ٘ٳ ٜٴشٹبټ ايُِٴكِ ٹ
ًُٹشٴٛا بٳ ٵٓٝٳٗٴُٳا بٹايِعٳـٵٍٔ ٚٳَأقِ ٹ
سٳتٻ ٢تٳؿٹ٤ٞٳ إٔيَ ٢أََٵلٔ ايًٖ٘ٹ ؾَإٕٔٵ ؾَا ٳ٤تٵ ؾَأَ ٵ
ٜ ٫ٚوًب ٕٛايؿاهل املً ٞاهِ اٱميإ بايهً ٫ٚ ١ٝىًـ ْ٘ٚيف ايٓاك نُا تكٛي٘ املعتني ،١بٌ ايؿاهل ٜـػٌ يف اهِ اٱميإ يف َجٌ
قٛي٘ تعاىل(( :ؾَتٳشٵلٜٔلٴ ٳكقَبٳ١ٺ َٴ٪ٵَٹٓٳ١ٺ)) طايٓوا99:٤صٚ ،قـ ٜ ٫ـػٌ يف اهِ اٱميإ املطًل نُا يف قٛي٘ تعاىل(( :إْٔٻُٳا ا ِيُٴ٪ٵ ٹَٓٴٕٛٳ ايٖقٹٜٔٳ إٔفٳا فٴنٹلٳ
دًَتٵ ُقًُٛبٴٗٴِٵ)) طا٭ْؿاٍ9:صٚ ،ق ٍٛايٓ ي ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِٜ ٫( :نْ ٞايناْ ٞسني ٜنْٜ ٫ٚ ،َٔ٪َ ٖٛٚ ٞولم سني ٜولم ،َٔ٪َ ٖٛٚ
ايًٖ٘ٴ ٚٳ ٹ
ٌٜ ٫ٚلب اـُل سني ٌٜلبٗا ٜٓ ٫ٚ ،َٔ٪َ ٖٛٚتٗب ْٗب ١فات ًلف ٜلؾع ايٓاي إي ٘ٝؾٗٝا أبِاكِٖ سني ٜٓتٗبٗا .)9()َٔ٪َ ٖٛٚ
ٜٚكٛيْ َٔ٪َ ٖٛ :ٕٛاقّ اٱميإ أ َٔ٪َ ٚبإمياْ٘ ؾاهل بهبريت٘ ،ؾٜ ٬عط ٢ا٫هِ املطًلٜ ٫ٚ ،وًب َطًل ا٫هِ"(.)10
ٚقاٍ كمح٘ اهلل" :ؾإٕ َقٖب أٌٖ ايوٓٚ ١اؾُاع ١إٔ ايؿاهل املً ٞي٘ ايجٛاب ٚايعكاب إفا مل ٜعـ اهلل عٓ٘ٚ ،إْ٘  ٫بـ إٔ ٜـػٌ ايٓاك
َٔ ايؿوام َٔ ًا ٤اهللٚ ،إٕ نإ  ٫ىًـ يف ايٓاك أسـ َٔ أٌٖ اٱميإ ،بٌ ىًـ ؾٗٝا املٓاؾك ٕٛنُا ىًـ ؾٗٝا املتعاٖل ٕٚبايهؿل"(.)11
ٚقاٍ عُٔ ٜك ٍٛبتؼًٝـ ايؿوام يف ايٓاك ِٖٚ" :يف ٖقا ايك ٍٛكايؿ ٕٛيًوًـ ٚا٭)12("١ُ٥؛ إف إٔ َقٖب ايِشابٚ ١ايتابعني
ٚأ ١ُ٥املوًُني ٚها٥ل أٌٖ ايوٓٚ ١اؾُاع ١أْ٘ ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ٌٜؿع يف أٌٖ ايهبا٥لٚ ،اْ٘  ٫ىًـ يف ايٓاك َٔ أٌٖ اٱميإ أسـ .بٌ
ىلز َٔ ايٓاك َٔ يف قًب٘ َجكاٍ سب َٔ ١إميإ أَ ٚجكاٍ فك َٔ ٠إميإ(.)13
ٚقاٍ اٱَاّ ايَٓ" :)1(ٟٚٛقٖب أٌٖ اؿل أْ٘ ٜ ٫هؿل املوًِ باملعاُ ٞنايكتٌ ٚاينْا"(.)2

َتكاكبإْ .اظل ايعًُاٚ ٤اهتـٍ ٚبلع يف ايعًِ ٚايتؿوريٚ ،أؾتٚ ٢ؿكي  ٖٛٚؿ ٕٚايعٌل .ٜٔأَا تِاْٝؿ٘ ؾك :ٌٝكمبا تنٜـ عً ٢أكبع ١آ٫ف نلاهٚ ،١ق :ٌٝإْٗا تبًؼ ث٬مثا ١٥فًـ .ا٭ع ّ٬يًنكنًٞ
(.)144/1
(ٜ )1عين :ايله ٢ًُ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝهًِ.
( )2قاعـ ٠دً ١ًٝيف ايتٛهٌ ٚايٛه٫ ١ًٝبٔ ت.)973 ْ( ١ُٝٝ
( )3ايكلط ي :قُـ بٔ أمحـ بٔ أب ٞبهل بٔ ؾلغ ا٭ِْاك ٟاـنكد ٞا٭ْـيو ،ٞأب ٛعبـ اهلل ايكلط ي َٔ ،نباك املؿولُ .ٜٔاحل َتعبـ َٔ .أٌٖ قلطب .١كسٌ إىل ايٌلم ٚاهتكل مبٓ ١ٝابٔ ػِٝب يف مشايٞ
أهٛٝط مبِل هٖٓ671( ١ع)ٚ ،تٛيف ؾٗٝاٚ .نإ ٚكعاّ َتعبـاّ ،طاكساّ يًتهًـ ،ميٌ ٞبجٛب ٚاسـ ٚعً ٢كأه٘ طاق .١ٝي٘ عـ٪َ ٠يؿات .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)399/5( ٞ
( )4ايتقنل ٠بأسٛاٍ املٛتٚ ٢أَٛك اٯػل ٠يًكلط ي (ْ .)617
( )5ايٓوؿ :ٞعبـ اهلل بٔ أمحـ بٔ قُٛؿ ايٓوؿ ،ٞأب ٛايربنات ،ساؾغ ايـ ،ٜٔؾك ٘ٝسٓؿَ ،ٞؿول َٔ ،أٌٖ إٜقز َٔ نٛك أُبٗإٚٚ ،ؾات٘ ؾٗٝا هٖٓ711( ١ع)ْ .وبت٘ إىل ْوـ بب٬ؿ ايوٓـ بني دٝشٕٛ
ٚمسلقٓـ .ي٘ َِٓؿات دً .١ًٝا٭ع ّ٬يًنكنً.)67/4( ٞ
( )6تؿوري ايٓوؿ.)948/9( ٞ
( )7ايًباب يف عً ّٛايهتاب ٭ب ٞسؿّ هلاز ايـ ٜٔعُل بٔ عً ٞبٔ عاؿٍ اؿٓبً ٞايـٌَك.)379/17( ٞ
( )8ؾتض ايبٝإ يف َكاُـ ايكلإٓ حملُـ ُـٜل ػإ اؿوٝين (.)164/14
( )9أػلد٘ ايبؼاك ،ٟنتاب املعامل ٚايػِب ،باب ايٓٗ ٞبػري إفٕ ُاسب٘ ( ،)136/3كقِ (َٚ ،)9475وًِ ،نتاب اٱميإ ،باب بٝإ ْكِإ اٱميإ باملعاُ ،)76/1( ٞكقِ (.)111
( )10ايعكٝـ ٠ايٛاهط٫ ١ٝبٔ ت.)114- 113 ْ( ١ُٝٝ
( )11ايؿتا ٣ٚايهرب٫ ٣بٔ ت.)996/4( ١ُٝٝ
( )12امللدع ايوابل (.)639/6
( )13قاعـ ٠دً ١ًٝيف ايتٛهٌ ٚايٛه٫ ١ًٝبٔ ت.)973 ْ( ١ُٝٝ
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ؾاينٜـ ١ٜبكٛهلِ ٖقا كايؿ ٕٛٱمجاع هًـ ا٭َٚ ١أُ٥تٗاٚ ،قـ ٖـ ٣اهلل أٌٖ ايوٓٚ ١اؾُاع ١ملا اػتًؿٛا ؾ َٔ ٘ٝاؿل بإفْ٘،
سٝح فٖبٛا إىل إٔ أٌٖ ايهبا٥ل ؼت ٌَ ١٦ٝاهلل ،إٕ ًا ٤غؿل هلِ بلمحت٘ٚ ،إٕ ًا ٤عقبِٗ بقْٛبِٗ ،ثِ أؿػًِٗ اؾٓ ١بلمحت٘ ،قاٍ تعاىل:
((إٕٔٻ ايًٖ٘ٳ ٜ ٫ٳػٵؿٹلٴ إَٔٵ ٜٴٌٵلٳىَ بٹ٘ٹ ٚٳٜٳػٵؿٹلٴ َٳا ؿٴٕٚٳ فٳيٹوَ يٹُٳٔٵ ٜٳٌٳا٤ٴ)) طايٓوا48:٤صٚ ،قاٍ تعاىل(( :قٌُٵ ٜٳا عٹبٳا ٹؿٟٳ ايٖقٹٜٔٳ أَهٵ ٳلؾُٛا ٳعًَ ٢أَْٵؿُوٹِٗٔٵ ٫
تٳ ِك ٳٓطُٛا َٹٔٵ كٳسٵُٳ١ٹ ايًٖ ٹ٘ إٕٔٻ ايًٖ٘ٳ ٜٳػٵؿٹلٴ ايقټْٴٛبٳ دٳُٹٝعٶا إْٔٻ٘ٴ ٖٴٛٳ ايِػٳؿُٛكٴ ايلٻسٹِٝٴ)) طاينَل53:ص(ٚ .)3قاٍ ا٭يٛه" :)4(ٞاتؿل أٌٖ ايوٓٚ ١اؾُاع ١أْ٘
ٌٜؿع يف أٌٖ ايهبا٥ل ٚأْ٘  ٫ىًـ يف ايٓاك َٔ أٌٖ ايتٛسٝـ أسـٚ .أَا اـٛاكز ٚاملعتني ١ؾأْهلٚا ًؿاعت٘ ٭ٌٖ ايهبا٥لٚ ،مل ٜٓهلٚا ًؿاعت٘
يًَُٓ٪ني َ ٤٫٪ٖٚبتـعٚ ،ٍ٬ٓ ١يف تهؿريِٖ ْناع ٚتؿِٚ .)5("ٌٝقاٍ اٱَاّ ايوؿاكٜين(" :)6إٔ ايك ٍٛايق ٟمل ٜٛاؾل اـٛاكز ٚاملعتني١
عً ٘ٝأسـ َٔ أٌٖ ايوٓ ٖٛ ١ايك ٍٛبتؼًٝـ أٌٖ ايهبا٥ل يف ايٓاك ،ؾإٕ ٖقا ايك َٔ ٍٛايبـع املٌٗٛكٚ ،٠قـ اتؿل ايِشابٚ ١ايتابع ٕٛهلِ
بإسوإ ٚها٥ل أ ١ُ٥املوًُني عً ٢أْ٘  ٫ىًـ يف ايٓاك أسـ ممٔ يف قًب٘ َجكاٍ فك َٔ ٠إميإٚ .اتؿكٛا أٜٔاّ عً ٢إٔ ْبٓٝا ًُ ٢اهلل عً٘ٝ
ٚهًِ ٌٜؿع يف َٔ ٜأفٕ اهلل ي٘ بايٌؿاع ١ؾ َٔ ٘ٝأٌٖ ايهبا٥ل َٔ أَت٘"(.)7

اهتـ ٍ٫اينٜـ ١ٜعً ٢املٓني ١بني املٓنيتني:
ٚقـ اهتـٍ اينٜـ ١ٜعًَ ٢قٖبِٗ ٖقا بكٛهلِ :بإٔ َٔ "املعً ّٛإٔ ايؿاهل ىن٣؛ يكٛي٘ تعاىل يف احملاكبني (( :فٳيٹوَ يَٗٴِٵ ػٹ ٵنٟٷ ؾٹٞ
ايـټْٵٝٳا ٚٳيَٗٴِٵ ؾٹ ٞايِآػٹلٳ٠ٹ عٳقٳابٷ ٳععٹِٝٷ ))طاملا٥ـ33:٠ص َٔٚ ،ؿػٌ ايٓاك ؾكـ أػنٟ؛ يكٛي٘ تعاىل(( :إْٔٻوَ َٳٔٵ تٴـٵػٹٌٔ ايٓٻاكٳ ؾَكَـٵ أَػٵنٳٜٵتٳ٘ٴ)) طآٍ
عُلإ199:صٚ .إفا نإ ايؿاهل ىن ٣بإؿػاي٘ ايٓاكٚ ،قـ أػرب اهلل هبشاْ٘ إٔ امل ٫ َٔ٪ىن٣؛ اْتر فيو إٔ ايؿاهل يٝى مبٖٚ ،َٔ٪قا
ػًَِٴٛا ؿٹٜٓٳٗٴِٵ ٹيًٖ٘ٹ ؾَأُٚيَ٦ٹوَ َٳعٳ ايِ ٴُ٪ٵ ٹَٓٹنيٳ ٚٳهٳ ٵٛفٳ ٜٴ ٵ٪تٹ ايًٖ٘ٴ
ًَُشٴٛا ٚٳاعٵتٳِٳُٴٛا بٹايًٖ٘ٹ ٚٳأَ ٵ
ٚآض نُا تلٚ ،٣قاٍ تعاىل(( :إٔيٖا ايٖقٹٜٔٳ تٳابٴٛا ٚٳأَ ٵ
ايُِٴ٪ٵ ٹَٓٹنيٳ أَدٵلاّ ٳععٹُٝاّ)) طايٓوا146:٤صٚ .قاٍ هبشاْ٘ٚ(( :ٳايًٖ٘ٴ ٚٳيٹٞټ ايُِٴ٪ٵ ٹَٓٹنيٳ)) طآٍ عُلإ68:صٚ ،قاٍ(( :أَ ٫إٕٔٻ أَٚٵيٹٝٳا٤ٳ ايًٖ٘ٹ  ٫ػٳ ٵٛفٷ ٳعًَٝٵِٗٔٵ ٚٳ٫
ٖٴِٵ ٜٳشٵنٳْٴٕٛٳ)) طْٜٛى69:صٚ .ايؿاهل ىاف ٚونٕٚ ،قاٍٚ(( :ٳنَإٳ بٹايُِٴ٪ٵ ٹَٓٹنيٳ كٳسٹُٝاّ تٳشٹٝٻتٴٗٴِٵ ٜٳٛٵّٳ ٳًِٜكَٛٵْٳ٘ٴ هٳّ٬ٷ ٚٳَأعٳـٻ يَٗٴِٵ أَدٵلاّ نَلٔمياّ))
طا٭سناب44- 43:ص ،إىل غري فيو َٔ اٯٜاتٚ ،مل ٜكٌ ً٦ٝاّ َٔ فيو يًؿوك ١ايعذن ٫ٚ ٠يًعتا ٠ايهؿل.٠
قاٍ اهلاؿ ٟعً ٘ٝايو :ّ٬ؾبٗق ٙاٯٜات ٚمٖٛا عًُٓا إٔ اهِ اٱميإ ؾآٌ ًلٜـ سؤٚ ،إٔ َٔ مسا ٙاهلل ََٓ٪اّ َوًُاّ ؾكـ
َـس٘ اهلل َـساّ ًلٜؿاّٚ ،أثٓ ٢عً ٘ٝثٓا ٤مجٚ ،ّ٬ٝمسا ٙبايؿآٌ َٔ ا٭مسا ٤اييت دعًٗا اهلل أمسا ٤يـُٚ ٜ٘ٓؿات ٭ٚيٝاٚ ،٘٥إٔ َٔ
اهتشل ٖقا ا٫هِ عٓـ اهلل ؾٗٚ ٛي ٞهلل َٔ أٌٖ اؾٓٚ ،١إٔ ٖق ٙا٭مسا ٤اؿوٓ ١ايٌلٜؿٜ ٫ ١وتشكٗا ايؿذل ٠ايؿوك ١ايعتا ٠ايعًُ١
أُشاب اينًْٚ ٢لب اـُٛك ًٗٚاؿات اينٚك ٚققف احملِٓات ٚتلى ايًِٛات ٚقطع ايطلم عً ٢اؿذاز ٖٚـّ املوادـ ٚؼلٜـ املِاسـ
ٖٚـّ ايهعبٚ ١اْتٗاى سلّ املوًُني ٚؾعٌ ق ّٛيٛطٚ ،م ٛفيو َٔ ا٭ؾعاٍ ايٌٓٝع ١ايكبٝش ١ايؿعٝع.)8("١
ٚقاٍ" :يؿغ ََ َٔ٪ـغ عً ٢اٱط٬مٚ ،يؿغ ؾاهل اهِ فّ عً ٢اٱط٬م ،ؾ ٬هٛم إٔ ُٜٛـ بُٗا ًؼّ ٚاسـ؛ يتٓاؾُٗٝا ،نُا
 ٫وهِ ي٘ باهتشكام املـغ ٚايقّٚ ،٭ْ٘ ٪ٜؿ ٟإىل ادتُاع ايتععٚ ِٝا٫هتؼؿافُٖٚ ،ا ْكٔٝإ"(.)9

أؿي ١أٌٖ ايوٓ ١عً ٢عـّ هًب اٱميإ عٔ ايعِا:٠
ٚاهتـٍ أٌٖ ايوٓ٘ ٚاؾُاع ١عً ٢عـّ هًب اٱميإ عٔ ايعِا ٠بايهتاب ٚايوٓ َٔٚ ،١فيو:
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قاٍ تعاىل(( :إٕٔٻ ايًٖ٘ٳ ٜ ٫ٳػٵؿٹلٴ إَٔٵ ٜٴٌٵلٳىَ بٹ٘ٹ ٚٳٜٳػٵؿٹلٴ َٳا ؿٴٕٚٳ فٳيٹوَ يٹُٳٔٵ ٜٳٌٳا٤ٴ)) طايٓوا48:٤ص.

( )1ايٓ :ٟٚٛو ٢ٝبٔ ًلف بٔ َل ٟبٔ سؤ اؿناَ ٞاؿٛكاْ ٞايٓ ،ٟٚٛايٌاؾع ،ٞأب ٛمنلٜا ،ق ٞٝايـ ،ٜٔع ١َ٬بايؿك٘ ٚاؿـٜحَٛ .يـٚٚ ٙؾات٘ يف ْٛا َٔ قل ٣سٛكإ بوٛكٚ ١ٜايٗٝا ْوبت٘ٚ .يـ هٓ١
(ٖ631ع) ،تعًِ يف ؿٌَلٚ ،أقاّ بٗا مَٓاّ ط .ّ٬ٜٛتٛيف هٖٓ676( ١ع) .ي٘ عـ٪َ ٠يؿات .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)149/8( ٞ
(ً )2لغ ايٓ ٟٚٛعًَ ٢وًِ يًٓ.)49/9( ٟٚٛ
( )3اؾٓٚ ١ايٓاك يعُل بٔ هًُٝإ ا٭ًكل (ْ .)133
( )4ا٭يٛه :ٞقُٛؿ ًهل ٟبٔ عبـ اهلل بٔ ًٗاب ايـ ٜٔقُٛؿ اٯيٛه ٞاؿوٝين ،أب ٛاملعاي٪َ ،ٞكؾ ،عامل با٭ؿب ٚايـٚ ،ٜٔيـ يف كُاؾ ١بػـاؿ هٖٓ1973( ١ع)ٚ ،أػق ايعًِ عٔ أبٚ ٘ٝعُ٘ ٚغريُٖاٚ .تِـك
يًتـكٜى يف ؿاكٚ ٙيف بعض املوادـٚ .محٌ عً ٢أٌٖ ايبـع يف اٱه ّ٬بلها ،ٌ٥ؾعاؿا ٙنجريٚ ٕٚهعٛا ب٘ يـٚ ٣اي ٞبػـاؿ عبـ ايٖٛاب باًا ،ؾهتب ٖقا إىل َلدع٘ ايوًطإ عبـ اؿُٝـ ايجاْ ٞايعجُاْ،ٞ
ؾِـك ا٭َل بٓؿ ٘ٝإىل ب٬ؿ ا٭ْآ ،ٍٛؾًُا  ٌُٚإىل امل ٌُٛقاّ أعٝاْٗا ؾُٓع َٔ ٙٛػاٚمٖاٚ ،نتبٛا إىل ايوًطإ وتذ ،ٕٛؾوُض ي٘ بايعٛؿ ٠إىل بػـاؿ ،ؾعاؿٚ .ملا استٌ ايربٜطاْ ٕٛٝبػـاؿ هٓ١
(ٖ1335ع) علٓٛا عً ٘ٝقٔاٖ٤ا ،ؾنٖـ ؾ ٘ٝاْكبآاّ عٔ كايطتِٗ .تٛيف يف بػـاؿ هٖٓ1349( ١ع) .ي٘ اثٓإ ٚمخوَِٓ ٕٛؿاّ بني نتاب ٚكهاي .١ا٭ع ّ٬يًنكنً.)173- 179/7( ٞ
( )5غا ١ٜا٭َاْ ٞيف ايلؿ عً ٢ايٓبٗاْ ٞيٮيٛه.)344/9( ٞ
( )6ايوؿاكٜين :قُـ بٔ أمحـ بٔ هامل ايوؿاكٜين ،مشى ايـ ،ٜٔأب ٛايع ،ٕٛعامل باؿـٜح ٚا٭ُٚ ٍٛا٭ؿب ،قكلٚ .يـ يف هؿاك َٔ ٜٔقلْ ٣ابًى هٖٓ1114( ١ع)ٚ ،كسٌ إىل ؿٌَل ،ؾأػق عٔ عًُاٗ٥ا.
ٚعاؿ إىل ْابًى ؾـكي ٚأؾتٚ ،٢تٛيف ؾٗٝا هٖٓ1188( ١ع) .ي٘ عـ ٠نتب .ا٭ع ّ٬يًنكنً .)14/6( ٞكمح٘ اهلل تعاىل (تٖ 1188 :ع)
( )7يٛاَع ا٭ْٛاك ايبٗٚ ١ٝهٛاطع ا٭هلاك ا٭ثل ١ٜيٌلغ ايـك ٠املٔ ١ٝيف عكـ ايؿلق ١امللٓ ١ٝيًوؿاكٜين (.)411/1
(َ )8ؿتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ قُـ بٔ و ٢ٝايعذل.)1145- 1144 ْ( ٟ
( )9امللدع ايوابل (ْ .)1151

23
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ب دٳُٹٝعٶا إْٔٻ٘ٴ ٖٴٛٳ ايِػٳؿُٛكٴ
قاٍ تعاىل(( :قٌُٵ ٜٳا عٹبٳا ٹؿٟٳ ايٖقٹٜٔٳ أَهٵ ٳلؾُٛا ٳعًَ ٢أَْٵؿُوٹِٗٔٵ  ٫تٳ ِك ٳٓطُٛا َٹٔٵ كٳسٵُٳ١ٹ ايًٖ٘ٹ إٕٔٻ ايًٖ٘ٳ ٜٳػٵؿٹلٴ ايقټْٴ ٛٳ
()1

ايلٻسٹِٝٴ)) طاينَل53:ص .قاٍ ابٔ دلٜل ايطربٚ" : ٟقاٍ آػلْ :ٕٚنٍ فيو يف ق ّٛناْٛا ٜل ٕٚأٌٖ ايهبا٥ل َٔ أٌٖ ايٓاك ،ؾأعًُِٗ اهلل
بقيو أْ٘ ٜػؿل ايقْٛب مجٝعاّ ملٔ ٌٜا .)2("٤ثِ ك ٣ٚبوٓـ ٙعٔ ابٔ عُل قاٍ( :نٓا َعٌل أُشاب كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ْل٣
ْل ٣أْ ٚك :ٍٛإْ٘ يٝى ً َٔ ٤ٞسوٓاتٓا إَ ٖٞٚ ٫كبٛي ،١ستْ ٢نيت ٖق ٙاٯٜ(( :١ٜٳا أَٜټٗٳا ايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا أَطٹٝعٴٛا ايًٖ٘ٳ ٚٳأَطٹٝعٴٛا ايلٻهٴٍٛٳ ٚٳ٫
طًُٛا َأعٵُٳايَهُِٵ)) طقُـ33:ص .ؾًُا ْنيت ٖق ٙاٯ ١ٜقًٓاَ :ا ٖقا ايقٜ ٟبطٌ أعُايٓا؟ ؾكًٓا :ايهبا٥ل ٚايؿٛاسٍ ،قاٍ :ؾهٓا إفا كأٜٓا َٔ
تٴ ٵب ٹ
أُاب ً٦ٝاّ َٓٗا قًٓا :قـ ًٖو ،ستْ ٢نيت ٖق ٙاٯ(( :١ٜإٕٔٻ ايًٖ٘ٳ ٜ ٫ٳػٵؿٹلٴ إَٔٵ ٜٴٌٵلٳىَ بٹ٘ٹ ٚٳٜٳػٵؿٹلٴ َٳا ؿٴٕٚٳ فٳيٹوَ يٹُٳٔٵ ٜٳٌٳا٤ٴ)) طايٓوا48:٤ص .ؾًُا
ْنيت ٖق ٙاٯ ١ٜنؿؿٓا عٔ ايك ٍٛيف فيو ،ؾهٓا إفا كأٜٓا أسـاّ أُاب َٓٗا ً٦ٝاّ ػؿٓا عً ،٘ٝإٕ مل ِٜب َٓٗا ً٦ٝاّ كدْٛا ي٘)(.)4(")3
ي٘)(.)4(")3
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ٱميٳإٴ ؾٹُ ٞقًُٛبٹهُِٵ ٚٳإٕٔٵ ٴتطٹٝعٴٛا ايًٖ٘ٳ ٳٚكٳهٴٛيَ٘ٴ  ٫ٳًٜٹتٵهُِٵ
هًَ ٵُٓٳا ٚٳيَُٻا ٜٳـٵػٴٌٔ ا ٔ
٭عٵلٳابٴ آ ٳَٓٻا قٌُٵ يَِٵ تٴ٪ٵ ٹَٓٴٛا ٚٳيَهٹٔٵ قُٛيُٛا أَ ٵ
قاٍ تعاىل(( :قَايَتٹ ا َ

َٹٔٵ َأعٵُٳايٹهُِٵ ًٳٝٵ٦ٶا إٕٔٻ ايًٖ٘ٳ غَؿُٛكٷ كٳسٹِٝٷ)) طاؿذلات14:ص .قاٍ ابٔ نجريٚ" :قـ اهتؿٝـ َٔ ٖق ٙاٯ ١ٜايهلمي :١إٔ اٱميإ أػّ َٔ
اٱه ّ٬نُا َٖ ٛقٖب أٌٖ ايوٓٚ ١اؾُاع ،)5("١إىل إٔ قاٍ" :ؾـٍ ٖقا عً ٢إٔ ٖ ٤٫٪ا٭علاب املقنٛك ٜٔيف ٖق ٙاٯ ١ٜيٝوٛا
مبٓاؾكنيٚ ،إمنا ِٖ َوًُ ٕٛمل ٜوتشهِ اٱميإ يف قًٛبِٗ ،ؾاؿعٛا ٭ْؿوِٗ َكاَاّ أعً ٢مما ًُٛٚا إي ،٘ٝؾأؿبٛا يف فيو"( .)6ثِ فنل
فنل ا٭قٛاٍ يف هبب ْن ٍٚاٯ ،١ٜثِ قاٍٚ" :ايِشٝض ا٭ ،ٍٚأِْٗ ق ّٛاؿعٛا ٭ْؿوِٗ َكاّ اٱميإٚ ،مل وٌِ هلِ بعـ ،ؾأؿبٛا ٚأعًُٛا
إٔ فيو مل ًِٜٛا إي ٘ٝبعـٚ ،ي ٛناْٛا َٓاؾكني يعٓؿٛا ٚؾٔشٛا ،نُا فنل املٓاؾك ٕٛيف هٛك ٠بلا.)7("٠٤
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قاٍ تعاىلٜ(( :ٳا أَٜټٗٳا ايٖقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا  ٫تٳتٻؼٹقٴٚا عٳـٴٚ ِّٟٚٳعٳـٴٚٻنُِٵ أَٚٵيٹٝٳا٤ٳ)) طاملُتشٓ1:١ص .ؾٓاؿاِٖ باهِ اٱميإ َع ٚدٛؿ املعِٖٞٚ ،١ٝ
()8

َٛا ٠٫ايهؿاك .
- 5

سـٜح املعلٚك بٔ هٜٛـ قاٍ :يكٝت أبا فك بايلبقٚ ٠عً ٘ٝسًٚ ١عً ٢غ َ٘٬سً ،١ؾوأيت٘ عٔ فيو ،ؾكاٍ :إْ ٞهاببت كد ّ٬ؾعريت٘

بأَ٘ ،ؾكاٍ ي ٞايٓ ي ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِٜ( :ا أبا فك! أعريت٘ بأَ٘؟ إْو اَل ٩ؾٝو داًٖ ،١ٝإػٛاْهِ ػٛيهِ ،دعًِٗ اهلل ؼت أٜـٜهِ،
ؾُٔ نإ أػ ٙٛؼت ٜـ ،ٙؾًٝطعُ٘ مما ٜأنٌٚ ،يًٝبو٘ مما ًٜبى ٫ٚ ،تهًؿَ ِٖٛا ٜػًبِٗ ،ؾإٕ نًؿتُ ِٖٛؾأعٚ .)9()ِٖٛٓٝبٛب عً٘ٝ
عً ٘ٝايبؼاك :ٟباب املعاُ َٔ ٞأَل اؾاًٖٜ ٫ٚ ،١ٝهؿل ُاسبٗا باكتهابٗا إ ٫بايٌلى .قاٍ ابٔ املًكٔ(" :)10قٛي٘":إْو اَل ٩ؾٝو
داًٖ "١ٝأ :ٟأْت يف تعٝري ٙبأَ٘ عً ٢ػًل َٔ أػ٬قِٗ؛ ٭ِْٗ ناْٛا ٜتؿاػل ٕٚبا٭ْوابٚ ،ؾْ ٘ٝنيت((:أَيِٗٳانُِٴ ايتٻهَاثٴلٴ))طايتهاثل1:ص.
ٚمل ٜلؿ يف نؿلِٖ"(.)11
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سـٜح أب ٞهعٝـ اــك ٟكٓ ٞاهلل عٓ٘ ايط ٌٜٛيف ك ١ٜ٩املَٓ٪ني كبِٗ  ّٜٛايكٝاَٚ ،١ؾ( :٘ٝؾٝك ٍٛاهلل تعاىل :افٖبٛا ،ؾُٔ ٚدـمت

يف قًب٘ َجكاٍ ؿٜٓاك َٔ إميإ ؾأػلدٚ ،ٙٛولّ اهلل ُٛكِٖ عً ٢ايٓاك ،ؾٝأتٚ ِْٗٛبعِٔٗ قـ غاب يف ايٓاك إىل قـَ٘ ٚإىل أِْاف هاق،٘ٝ
ؾٝؼلد َٔ ٕٛعلؾٛا ،ثِ ٜعٛؿ ،ٕٚؾٝك :ٍٛافٖبٛا ؾُٔ ٚدـمت يف قًب٘ َجكاٍ ِْـ ؿٜٓاك ؾأػلد ،ٙٛؾٝؼلد َٔ ٕٛعلؾٛا ،ثِ ٜعٛؿ،ٕٚ
ؾٝك :ٍٛافٖبٛا ؾُٔ ٚدـمت يف قًب٘ َجكاٍ فك َٔ ٠إميإ ؾأػلد ،ٙٛؾٝؼلد َٔ ٕٛعلؾٛا)(.)12

( )1ابٔ دلٜل ايطرب :ٟقُـ بٔ دلٜل بٔ ٜنٜـ ايطرب ،ٟأب ٛدعؿل ،امل٪كؾ املؿول اٱَاّٚ .يـ يف آٌَ طربهتإٚ ،اهتٛطٔ بػـاؿ ٚتٛيف بٗاٚ .علض عً ٘ٝايكٔا ٤ؾاَتٓعٚ ،املعامل ؾأب .٢ي٘ عـ٪َ ٠يؿاتٖٛٚ .
َٔ ثكات امل٪كػني ،قاٍ ابٔ ا٭ثري :أب ٛدعؿل أٚثل َٔ ْكٌ ايتاكٜؽٚ ،يف تؿوريَ ٙا ٜـٍ عً ٢عًِ غنٜل ٚؼكٝلٚ .نإ فتٗـاّ يف أسهاّ ايـٜ ٫ ٜٔكًـ أسـاّ ،بٌ قًـ ٙبعض ايٓاي ٚعًُٛا بأقٛاي٘ ٚآكا.٘٥
ٚنإ أمسل أعني ،مٝـ اؾوِ ،ؾِٝشاّٚ .يـ هٖٓ994( ١ع)ٚ ،تٛيف هٖٓ311( ١ع) .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)69/6( ٞ
( )2تؿوري ايطرب.)311/91( ٟ
( ))3هٝأت ٞؽله٘.
( )4تؿوري ايطرب.)311/91( ٟ
( )5تؿوري ابٔ نجري (.)389/7
( )6تؿوري ابٔ نجري (.)389/7
(ْ )7ؿى امللدع ايوابل.
(ً )8لغ ايعكٝـ ٠ايٛاهط ١ٝيًٗلاي (ْ .)935
( )9أػلد٘ ايبؼاك ،ٟنتاب اٱميإ ،باب املعاُ َٔ ٞأَل اؾاًٖٜ ٫ٚ ،١ٝهؿل ُاسبٗا باكتهابٗا إ ٫بايٌلى ( ،)15/1كقِ (َٚ ،)31وًِ ،نتاب ا٭ميإ ،باب إطعاّ املًُٛى مما ٜأنٌ ٚإيباه٘ مما ًٜبى ٫ٚ
ٜهًؿ٘ َا ٜػًب٘ ( ،)1983/3كقِ (.)1661
( )10ابٔ املًكٔ :عُل بٔ عً ٞبٔ أمحـ ا٭ِْاك ٟايٌاؾع ،ٞهلاز ايـ ،ٜٔأب ٛسؿّ ابٔ ايٓش ،ٟٛاملعلٚف بابٔ املًكٔ َٔ ،أنابل ايعًُا ٤باؿـٜح ٚايؿك٘ ٚتاكٜؽ ايلداٍ .أًُ٘ َٔ ٚاؿ ٟآَ با٭ْـيى،
َٛٚيـٚٚ ٙؾات٘ يف ايكاٖلٚ ،٠يـ هٖٓ793( ١ع)ٚ ،تٛيف هٖٓ814( ١ع) .ي٘ م ٛث٬مثآَِ ١٥ـ .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)57/5( ٞ
( )11ايتٝٓٛض يٌلغ اؾاَع ايِشٝض ٫بٔ املًكٔ (.)379/98
( )12أػلد٘ ايبؼاك ،ٟنتاب ايتٛسٝـ ،باب ق ٍٛاهلل تعاىلٚ( :د٦َٜٛ ٙٛق ْآل ٠إىل كبٗا ْاظل ،)199/9( )٠كقِ (َٚ ،)7439وًِ ،نتاب اٱميإ ،باب َعلؾ ١طلٜل ايل ،)167/1( ١ٜ٩كقِ (.)319
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ٚسه ٢اٱَاّ ايٓ ٟٚٛاٱمجاع عً ٢إٔ َات عً ٢غري ايٌلى ٜـػٌ اؾٓ ،١ؾكاٍ يف ًلس٘ يِشٝض َوًِ" :أَا سهُ٘ ًُ ٢اهلل
()1

عًٚ ٘ٝهًِ عًَ َٔ ٢ات ٌٜلى بـػ ٍٛايٓاك َ َٔٚات غري ٌَلى بـػٛي٘ اؾٓ ١ؾكـ أمجع عً ٘ٝاملوًُ. "ٕٛ
ٚأَا َا ٜوتـٍ ب٘ اينٜـٚ ١ٜغريِٖ َٔ ايِٓ ْٛاييت ؾٗٝا ايٛعٝـ بـػ ٍٛايٓاك عً ٢بعض املعاُ ٞؾكـ أداب أٌٖ ايوٓ ١عًٗٝا
ببعض ا٭دٛبٖ َٔٚ ،١ق ٙا٭دٛب:١
()2

 - 1إٔ ٖقا اؾنا ٤ػاْ مبٔ ٜوتشٌ ٖق ٙاملعِ ،١ٝؾكـ قاٍ اٱَاّ ايكوطْٞ٬

عٓـ ًلس٘ ؿـٜح املكـاؿ بٔ ا٭هٛؿ كٓ ٞاهلل عٓ٘

قاٍ( :قًتٜ :ا كه ٍٛاهلل! يكٝت كد َٔ ّ٬املٌلنني ؾكطع ٜـ ٟثِ ٫ف َين بٌذل ٠ؾكاٍ :أهًُت هلل أأقتً٘؟ قاٍ ،٫ :قًتٜ :ا كه ٍٛاهلل!
إْ٘ قطع ٜـ ،ٟؾكاٍ كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ٫ :تكتً٘؛ ؾإْو إٕ قتًت٘ نإ مبٓنيتو قبٌ إٔ تكتً٘ٚ ،نٓت مبٓنيت٘ قبٌ إٔ
ٜك :ٍٛنًُت٘ اييت قاٍ)(" :)3املعٓ :٢إٕ قتًت٘ َوتش.)4("ّ٬
ٚقاٍ اٱَاّ ابٔ سبإ(َ" :)5عٓ ٢قٛي٘ٚ( :نٓت مبٓنيت٘ قبٌ إٔ ٜك ٍٛنًُت٘ اييت قاٍ)؛ ٜلٜـ ب٘ أْو إٕ قتًت٘ بعـَا أْٗاى عٓ٘
عٓ٘ َوتش ّ٬ي٘ نٓت نقيوٚ ،ي٘ َعٓ ٢آػل  :ٖٛٚأْو إٕ قتًت٘ نٓت مبٓنيت٘ ٜلٜـ أْو تكتٌ قٛؿا ب٘ نكتًو املوًِ"(.)6
ٚقاٍ اٱَاّ ايٓ ٟٚٛيف ًلس٘ ؿـٜح( :إفا نؿل ايلدٌ أػا ٙؾكـ با ٤بٗا أسـُٖا)(" :)7ق :ٌٝيف تأ ٌٜٚاؿـٜح أٚد٘ ،أسـٖا :أْ٘
قُ ٍٛعً ٢املوتشٌ يقيو"(.)8
 - 9إٔ ٖق ٙاملعاُ ٞقـ ت ٍٚ٪بِاسبٗا إىل ايهؿلٚ ،أْ٘ ىاف عًُ ٢اسبٗا َٔ ه ٤ٛاـامتٚ ١ايعٝاف باهلل ،ؾكـ فنل اٱَاّ ايَٓٔ ٟٚٛ
أٚد٘ ايتأ ٌٜٚيًشـٜح ايوابل قاٍٚ" :ايٛد٘ ايلابعَ :عٓا ٙإٔ فيو  ٍٚ٪ٜب٘ إىل ايهؿلٚ ،فيو إٔ املعاُ ٞنُا قايٛا بلٜـ ايهؿلٚ ،ىاف
عً ٢املهجل َٓٗا إٔ ٜه ٕٛعاقبَٗ٪ً ١ا املِري إىل ايهؿل"(.)9
 - 3إٔ املكِٛؿ إٔ َلتهب ٖق ٙاملعاُٜ ٫ ٞـػٌ اؾَٓ ١باًلٚ ،٠إمنا ٜعقب بكـك َعاُ ٘ٝثِ ٜـػٌ اؾٓ ١بعـ فيو ،قاٍ اٱَاّ ايٓ ٟٚٛيف
ًلس٘ ؿـٜح (َا َٔ عبـ ٜورتع ٘ٝاهلل كع ١ٝميٛت  ّٜٛميٛت  ٖٛٚغاَ يلعٝت٘ إ ٫سلّ اهلل عً ٘ٝاؾٓ" :)10()١وتٌُ ٚدٗني،
أسـُٖا :إٔ ٜهَ ٕٛوتش ّ٬يػٌِٗ ،ؾتشلّ عً ٘ٝاؾٓٚ ١ىًـ يف ايٓاكٚ ،ايجاْ :ٞأْ٘ ٜ ٫وتشً٘ ؾُٝتٓع َٔ ؿػٛهلا أَ ١ًٖٚ ٍٚع
ايؿا٥ن.)11("ٜٔ
ٚايك ٍٛغًٛؿ أٌٖ ايهبا٥ل يف ايٓاك ٚإْهاك ايٌؿاع ١ظٗل ؾٚ ِٗٝايِشابَ ١ا مايٛا أسٝاٚ ،٤عً ٢ايلغِ َٔ إٔ ايِشاب ١كؿٚا عً٘ٝ
يف س٘ٓٝظ إ ٫إٔ ٚيع أٌٖ ايبـع ب٘ دعًِٗ ًٜ ٫تؿت ٕٛإىل إْهاك ايِشاب ١ي٘ ،بٌ تٛاكث ٙٛؾُٝا ب ِٗٓٝدٗ ّ٬أ ٚعٓاؿاّ أ ،٣ٖٛ ٚؾعٔ ٜنٜـ
ايؿكري قاٍ( :نٓت قـ ًػؿين كأ َٔ ٟكأ ٟاـٛاكز ،ؾؼلدٓا يف عِاب ١ف ٟٚعـؿ ْلٜـ إٔ مر ،ثِ نلز عً ٢ايٓاي ،قاٍ :ؾُلكْا عً٢
املـ ،١ٜٓؾإفا دابل بٔ عبـ اهلل وـخ ايك ،ّٛدايى إىل هاك ،١ٜعٔ كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ،قاٍ :ؾإفا ٖ ٛقـ فنل اؾُٗٓٝني ،قاٍ:
نًُٖٳا
ؾكًت يٜ٘ :ا ُاسب كه ٍٛاهلل! َا ٖقا ايق ٟؼـثٕٛ؟ ٚاهلل ٜك(( :ٍٛإْٔٻوَ َٳٔٵ تٴـٵػٹٌٔ ايٓٻاكٳ ؾَكَـٵ أَػٵنٳٜٵتٳ٘ٴ)) طآٍ عُلإ199:صُ ((ٚ ،
َأكٳاؿٴٚا إَٔٵ ٜٳؼٵلٴدٴٛا ٹَٓٵٗٳا ُأعٹٝـٴٚا ؾٹٗٝٳا))طايوذـ91:٠ص ،ؾُا ٖقا ايق ٟتكٛيٕٛ؟ قاٍ :ؾكاٍ :أتكلأ ايكلإٓ؟ قًتْ :عِ ،قاٍ :ؾٌٗ مسعت مبكاّ
قُـ عً ٘ٝايوّ٬ظ ٜعين :ايقٜ ٟبعج٘ اهلل ؾ٘ٝ؟ قًتْ :عِ ،قاٍ :ؾإْ٘ َكاّ قُـ ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ احملُٛؿ ايق ٟىلز اهلل ب٘ َٔ
ىلز .قاٍ :ثِ ْعت ٓٚع ايِلاطَٚ ،ل ايٓاي عً ،٘ٝقاٍٚ :أػاف إٔ  ٫أن ٕٛأسؿغ فاى .قاٍ :غري أْ٘ قـ معِ إٔ قَٛاّ ىلدَٔ ٕٛ
ايٓاك بعـ إٔ ٜهْٛٛا ؾٗٝا ،قاٍٜ :عين ؾٝؼلد ٕٛنأِْٗ عٝـإ ايوُاهِ ،قاٍ :ؾٝـػًْٗ ٕٛلاّ َٔ أْٗاك اؾٓ ،١ؾٝػتوً ٕٛؾ ،٘ٝؾٝؼلدٕٛ

(ً )1لغ ايٓ ٟٚٛعًَ ٢وًِ (.)97/9
( )2ايكوط :ْٞ٬أمحـ بٔ قُـ بٔ أب ٞبهل بٔ عبـ املًو ايكوط ْٞ٬ايكت ٝي املِل ،ٟأب ٛايعبايًٗ ،اب ايـ َٔ ،ٜٔعًُا ٤اؿـٜحَٛ .يـٚٚ ٙؾات٘ يف ايكاٖلٚ ،٠يـ هٖٓ851( ١ع)ٚ ،تٛيف هٖٓ993( ١ع) .ي٘
عـ٪َ ٠يؿات .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)939/1( ٞ
( )3أػلد٘ ايبؼاك ،ٟنتاب املػام ،ٟباب طٚمل ٜقنل ي٘ عٓٛاْاّص ( ،)85/5كقِ (َٚ ،)4119وًِ ،نتاب اٱميإ ،باب ؼل ِٜقتٌ ايهاؾل بعـ إٔ قاٍ ٫ :إي٘ إ ٫اهلل ( ،)95/1كقِ (.)155
( )4إكًاؿ ايواك ٟيٌلغ ُشٝض ايبؼاك ٟيًكوط.)979/6( ْٞ٬
( )5ابٔ سبإ :قُـ بٔ سبإ بٔ أمحـ بٔ سبإ بٔ َعاف بٔ َعبـ ايتُ ،ُٞٝأب ٛسامت ايبويتٜٚ ،كاٍ ي٘ :ابٔ سبإ٪َ ،كؾ ع ،١َ٬دػلايف قـخٚ .يـ يف بوت َٔ ب٬ؿ هذوتإٚ ،تٓكٌ يف ا٭قطاك ،ؾلسٌ إىل
إىل ػلاهإ ٚايٌاّ َِٚل ٚايعلام ٚاؾنٜلٚ .٠تٛىل قٔا ٤مسلقٓـ َـ ،٠ثِ عاؿ إىل ْٝوابٛكَٗٓٚ ،ا إىل بًـ ،ٙسٝح تٛيف يف عٌل ايجُاْني َٔ عُل ٙهٖٓ354( ١ع) ٖٛٚ .أسـ املهجل َٔ ٜٔايتِٓٝـ .قاٍ
ٜاقٛت :أػلز َٔ عً ّٛاؿـٜح َا عذن عٓ٘ غريٚ ،ٙناْت ايلسً ١يف ػلاهإ إىل َِٓؿات٘ .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)78/6( ٞ
( )6اٱسوإ يف تكلٜب ُشٝض ابٔ سبإ ٫بٔ سبإ (.)56/11
( )7أػلد٘ َوًِ ،نتاب اٱميإ ،باب بٝإ ساٍ إميإ َٔ قاٍ ٭ػ ٘ٝاملوًِٜ :ا ناؾل ( ،)79/1كقِ (.)111
(ً )8لغ ايٓ ٟٚٛعًَ ٢وًِ (.)51- 49/9
( )9امللدع ايوابل (.)51/9
( )10أػلد٘ َوًِ ،نتاب اٱميإ ،باب اهتشكام ايٛاي ٞايػاَ يلعٝت٘ ايٓاك ( ،)195/1كقِ (.)997
(ً )11لغ ايٓ ٟٚٛعًَ ٢وًِ (.)915/19
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نأِْٗ ايكلاطٝى .ؾلدعٓا قًٓاٚ :وهِ أتل ٕٚايٌٝؽ ٜهقب عً ٢كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ؟ ؾلدعٓا ،ؾٚ ٬اهلل َا ػلز َٓا غري
كدٌ ٚاسـ)(.)1
ٖقا َٖ ٛقٖب اينٜـ ١ٜيف أٌٖ ايهبا٥لٚ ،قـ سهُ ٢اسب َؿتاغ ايوعاؿ" :٠إٔ َكاتٌ بٔ هًُٝإ ٜل ٣عـّ عكٛب ١املٌلى ،ؾكاٍ:
"إَ ٫ا وه ٢عٔ َكاتٌ بٔ هًُٝإ ٚبعض اـلاهاْٚ ١ٝبعض ايهلاَ ١ٝؾقٖبٛا إىل إٔ املٌلى ٜ ٫عاقبٚ ،أْ٘ َ ٫عٓ ٢يًٌلى ،غري أِْٗ
ٜورتٖ ٕٚقا املقٖب"( ٖٛٚ .)2قٜ ٫ ٍٛوتشل ايلؿ عً٘ٝ؛ إف بطَ ْ٘٬عً ّٛبـاٖٚ .١اهلل أعًِ.

ثايج ّا :منافز ٫تؿام اينٜـٚ ١ٜاملعتني ١يف َوأي ١ػًل ايكلإٓ:
قاٍ ُاسب َؿتاغ ايوعاؿ ٠يف تؿوري قٛي٘ تعاىل(( :ؾَتٳبٳاكٳىَ ايًٖ٘ٴ أَسٵوٳٔٴ ايِؼٳايٹكٹنيٳ)) طامل14:َٕٛٓ٪ص ،ؾكـ قاٍ" :أ :ٟاملكـكٚ ،ٜٔإفا
نإ اـًل مبعٓ ٢ايتكـٜل نإ املؼًٛم مبعٓ ٢املكـكٚ ،أْ٘ ٌَتل َٓ٘ٚ ،إفا نإ ٖهقا ُض ُٚـ ايكلإٓ بأْ٘ كًٛم؛ ٭ْ٘ َكـك َلتب،
َٓنٍ عًَ ٢كـاك َعًَ ،ّٛطابل ملِاحل ايعباؿٚ ،قـ ؿٍ ايهتاب ٚايوٓ ١عً ٢فيو ،قاٍ اهلل تعاىل(( :ايًٖ٘ٴ ػٳا ٹيلٴ نٌُِّ ًٳٞٵ٤ٺ)) طايلعـ16:ص،
ػ ًَلٳ ايوٻُٳاٚٳاتٹ ٚٳايِ َأ ٵكضٳ ٚٳَٳا بٳ ٵٓٝٳٗٴُٳا)) طايؿلقإ59:ص .قاٍ اهلاؿ ٟعً ٘ٝايوٚ :ّ٬نقيو ايكلإٓ؛ ٭ْ٘ ً ٖٛٚ ،٤ٞبني ايوُاٚات
ٚقاٍ (( :ٳ
ٚا٭كضٚ ،يٝى َٔ أعُاٍ ايعباؿ اييت أٓاؾٗا اهلل إي ِٗٝيف نتابُ٘ٓ َٔ ٫ٚ ،عِٗ ايقْ ٟوب٘ اهلل إي ،ِٗٝؾٗ ٛؿاػٌ يف اٯٜتني؛ ٭ٕ اهلل تعاىل
ُٚؿ٘ باٱْناٍ نُا ُٚـ املاٚ ٤اؿـٜـ ٚغريُٖا باٱْناٍٚ ،نٌ فيو كًٛم ،ؾٝذب يف ايكلإٓ َجً٘.
عًُُٳاتٹ ٚٳايٓټٛكٳ)) طا٭ْعاّ1:ص .ؾأػرب أْ٘ ْٛكٚ ،ايٓٛك كًٛمٚ ،قاٍ:
ٚقاٍ تعاىلٚ(( :ٳيَهٹٔٵ دٳ ٳع ًِٓٳاٙٴ ْٴٛكاّ)) طايٌٛك59:٣صٚ ،قاٍٚ(( :ٳدٳعٳٌٳ اي ٗ
ػًَكَهُِٵ َٹٔٵ ْٳ ِؿىٕ ٚٳاسٹـٳ٠ٺ ٚٳدٳعٳٌٳ ٹَٓٵٗٳا مٳٚٵدٳٗٳا)) ط٭علاف189:ص .قاٍ اهلاؿ ٟعً٘ٝ
"ٚدعًٓاٚ ،"ٙقاٍ(( :دٳ ٳع ًِٓٳاٙٴ قُلٵآْاّ عٳلٳبٹٝٸاّ)) طاينػلف3:صٚ ،قاٍ (( :ٳ
ايوٚ :ّ٬نقيو ػًل ايكلإٓ؛ إف دعً٘ قلآْاّ ،نُا دعٌ ايٌُى ٓٝاٚ ٤ايكُل ْٛكاّ بأْ٘ ػًكُٗاٚ ،أٜٔاّ قـ أػرب تعاىل أْ٘ قـخٚ ،إفا
نإ قـثا ؾاهلل أسـث٘ ٖٛٚ ،كًٛمٚ ،اهلل ػًك٘"(ٚ .)3قـ هام نَ٬اّ نجرياّ يف تكلٜل ٖقا املعٓٚ ،٢ايلؿ عً ٢بك ١ٝاملقاٖب(.)4
ب َٹٔٳ ايًٖ٘ٹ ايِعٳنٜٔنٔ ايِشٳهٹ ))ِٔٝطا٭سكاف9- 1:صٜ" :ـٍ قٛي٘:
ٚقاٍ اؿانِ اؾٌُ ٞعٓـ تؿوري قٛي٘ تعاىل(( :سِ ٳتٓٵنٌٜٔٴ ايِهٹتٳا ٹ
"تٓن "ٌٜعً ٢سـٚخ ايكلإٓ َٔ ٚدٗني :أسـُٖا :إٔ اٱْناٍ عً ٢ايكـ ٫ ِٜهٛمٚ ،ايجاْ :ٞإٔ قٛي٘ َٔ" :اهلل" ٜكتٔ ٞايؿعً ،١ٝنكٛهلِ:
اٱسوإ ٚايٓعِ َٓ٘"(.)5
ٚقاٍ يف قٛي٘ تعاىل(( :سِ تٳٓنٌٜٔٷ َٹٔٳ ايلٻسٵُٳٔٔ ايلٻسٹ ِٔٝنٹتٳابٷ ؾًَُِِّتٵ آٜٳاتٴ٘ٴ قُلٵآْٶا عٳلٳبٹٝٽا يٹكَ ٵٜ ّٕٛٳ ٵعًَُٴٕٛٳ بٳٌٹريٶا ٚٳْٳقٹٜلٶا)) طؾًِت- 1:
4ص" :إْ٘ ٜـٍ عً ٢سـٚخ ايكلإٓ َٔ سٝح ُٚؿ٘ بأْ٘ "ؾًِت"ٚ ،باٯٜاتٚ ،بايكلإٓٚ ،بأْ٘ علبٚ ،ٞبأْ٘ بٌري ْٚقٜل"( ،)6قاٍٚ" :نٌ فيو ؿ٫ي١
ؿ٫ي ١عً ٢سـٚث٘"(.)7
ٚقاٍ يف قٛي٘(( :إْٔٻ٘ٴ يَكُلٵإٓٷ نَلِٜٔٷ ؾٹ ٞنٹتٳابٺ َٳ ِهٓٴٜ ٫ ٕٕٛٳُٳوټ٘ٴ إٔيٖا ايِ ٴُطَٗٻلٴٕٚٳ)) طايٛاقع79- 77:١ص" :نٌ ٖقا ًٜٝ ٫ل بايكـ٫ ِٜ
سكٝك ٫ٚ ١فاماّ"(.)8
ٚقاٍ يف قٛي٘ تعاىلَ (( :ؾًَُٻا دٳا ٳٖ٤ٳا ْٴ ٛٹؿٟٳ إَٔٵ بٴٛكٔىَ َٳٔٵ ؾٹ ٞايٓٻاكٔ ٚٳَٳٔٵ سٳٛٵيَٗٳا))طايٌُٓ8:ص" :إٕ اٯ ١ٜتـٍ عً ٢سـٚخ ايٓـا٤؛ ٭ٕ ظاٖلٙ
ٜكتٔ ٞإٔ ايٓـا ٤بعـ اجمل ،٤ٞؾإفا نإ ايٓـا ٤ن ٖٛٚ َ٘٬قـخ بطٌ ق َٔ ٍٛقاٍ :إْ٘ قـ.)9("ِٜ
ٖٚقا ٜٛاؾل َا فٖب إي ٘ٝاينكٌلَ َٔ ٟؿول ٟاملعتني ،١ؾكـ قاٍ يف تؿوري قٛي٘ تعاىل(( :إْٔٻا دٳ ٳع ًِٓٳاٙٴ قُلٵآْٶا عٳلٳبٹٝٽا يَ ٳعًٖهُِٵ
عًُُٳاتٹ
تٳعٵ ٹكًُٕٛٳ)) طاينػلف3:ص(" :دٳ ٳع ًِٓٳاٙٴ) مبعُٓ ٢ريْاٙظ َعـٸ ٣إىل َؿعٛيني .أ ٚمبعٓ :٢ػًكٓاَ ٙعـٸ ٣إىل ٚاسـ ،نكٛي٘ تعاىلٚ(( :ٳدٳعٳٌٳ اي ٗ
ٚٳايٓټٛكٳ)) طا٭ْعاّ1 :ص  (ٚ .قُلٵ٤اْاّ عٳلٳبٹٝٸاّ) ساٍٚ .يعٌَ :وتعاك ملعٓ ٢اٱكاؿ٠؛ يت٬سغ َعٓاٖا َٚعٓ ٢ايرتد ، ٞأ :ٟػًكٓا ٙعلبٝاّ غري عذُٞ؛
إكاؿ ٠إٔ تعكً٘ ايعلبٚ ،يٜ ٬٦كٛيٛا ي ٫ٛؾًِت آٜات٘"(.)10

(ُ )1شٝض َوًِ ،نتاب اٱميإ ،باب أؿْ ٢أٌٖ اؾَٓٓ ١ني ١ؾٗٝا ( ،)179/1كقِ (.)391
(َ )2ؿتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ قُـ بٔ و ٢ٝايعذل.)3189(ٚ ،)1313 ْ( ٟ
(َ )3ؿتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ قُـ بٔ و ٢ٝايعذل.)1936- 1935 ْ( ٟ
( )4امللدع ايوابل (ْ.)1946- 1935
( )5اؿانِ اؾٌَُٗٓٚ ٞذ٘ يف ايتؿوري يعـْإ قُـ مكمٚك (ْ .)183
(ْ )6ؿى امللدع ايوابل.
(ْ )7ؿى امللدع ايوابل.
( )8امللدع ايوابل (ْ .)184- 183
( )9امللدع ايوابل (ْ .)184
( )10تؿوري ايهٌاف يًنكٌل.)941/4( ٟ
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ٖٚقا ايكَٓ ٍٛهلٚ ،قـ ْب٘ أب ٛسٝإ عً ٢اعتناي ١ٝاينكٌلٖٓ ٟا ؾكاٍ ٖٛٚ":عً ٢طلٜك ١ا٫عتناٍ يف ن ٕٛايكلإٓ كًٛقاّ"(.)1
كًٛقاّ"(.)1
ٚيف كٚغ املعاْ ٞأْهل ا٫هتـ ٍ٫باٯ ١ٜعً ٢إٔ ايكلإٓ كًٛمظ ثِ أٚكؿ أثلاّ عٔ ابٔ عباي يف فيو؛ قاٍٚ" :أػلز ابٔ َلؿ ٜ٘ٚعٔ
طاٚي قاٍ :دا ٤كدٌ إىل ابٔ عباي َٔ سٔلَٛت ؾكاٍ يٜ٘ :ا ابٔ عبايظ أػربْ ٞعٔ ايكلإٓ؛ أن َٔ ّ٬ن ّ٬اهلل تعاىلظ أّ ػًل َٔ ػًل
اهلل هبشاْ٘؟ قاٍ :بٌ ن َٔ ّ٬ن ّ٬اهلل تعاىلظ أَ ٚا مسعت اهلل هبشاْ٘ ٜكٚ(( :ٍٛإٕ أسـ َٔ املٌلنني اهتذاكى ؾأدل ٙستٜ ٢وُع
ن ّ٬اهلل))ظ ؾكاٍ ي٘ ايلدٌ :أؾلأٜت قٛي٘ تعاىل(( :إْا دعًٓا ٙقلآْا علبٝا))؟ قاٍ :نتب٘ اهلل تعاىل يف ايًٛغ احملؿٛظ بايعلب١ٝظ أَا مسعت
اهلل تعاىل ٜك(( :ٍٛبٌ ٖ ٛقلإٓ فٝـ يف يٛغ قؿٛظ))"(.)2
ٚيف تؿوري كٚغ ايبٝإ((" :إْٔٳٸا دٳ ٳع ًِٓٳعاٙٴ قُلٵ٤ٳاْٶا عٳلٳبٹٝٶٸا))؛ ؾإٕ قًتٖ :قا ٜـٍ عً ٢ايكلإٓ فعٍٛظ ٚاجملع ٍٛكًٛمظ ٚقـ قاٍ عً٘ٝ
ايو$ : ّ٬ايكلإٓ ن ّ٬اهلل غري كًٛم#؟ قًت :امللاؿ باؾعٌ ٖٓا تِٝري ايٌ ٤ٞعً ٢ساي ١ؿ ٕٚساي١ظ ؾاملعٓ :٢إْا ُريْا فيو ايهتاب قلآْاّ
علبٝاّ بإْناي٘ بًػ ١ايعلب ٚيواْٗاٚ ،مل ِْري ٙأعذُٝاّ بإْناي٘ بًػ ١ايعذِظ َع ن ْ٘ٛنَٓ٬ا ُٚؿتٓاظ قا ١ُ٥بقاتٓاظ عل ١ٜعٔ نو٠ٛ
ايعلب١ٝظ َٓنٖ ١عٓٗاظ ٚعٔ تٛابعٗا"(.)3
ٚيف نتاب إعلاب ايكلإٓ" :ناْت املعتني ١تك ٍٛبٓؿُ ٞؿات املعاْ ٞعٔ اهلل تعاىلَٗٓٚ ،ا ايه ،ّ٬٭ٕ إثباتٗا ٪ٜؿ ٟإىل ايتٌب٘ٝ
ٚإىل تعـٸؿ ايكـٚ ِٜفيو ٜٓايف ايتٛسٝـظ ٚنإ َٔ ايٓتا٥ر اي٬مَ ١يقيو إٔ قايٛا :بإٔ ايكلإٓ ن ّ٬اهلل كًٛم ،قاٍ ُاسب املٛاقـ :قايت
املعتني :١ن َ٘٬تعاىل أُٛات ٚسلٚف؛ يهٓٗا يٝوت قا ١ُ٥بقات٘ بٌ ىًكٗا اهلل يف غري ٙنايًٛغ احملؿٛظ أ ٚدرب ٌٜأ ٚايٓ ي  ٖٛٚساؿخ.
ٚيٝوت املعتني ١أ َٔ ٍٚقاٍ غًل ايكلإٓ ،نُا أِْٗ يٝوٛا أ َٔ ٍٚأْهل ايِؿات ،بٌ إٕ أ َٔ ٍٚعلف بايك ٍٛغًك٘ اؾعـ بٔ ؿكِٖ
بـٌَل٪َ ٖٛٚ ،ؿب َلٚإ بٔ قُـ آػل ػًؿا ٤بين أَ١ٝظ ٚأػق عٓ٘ فيو ايك ٍٛدِٗ بٔ ُؿٛإ ايرتَق ٟمع ِٝؾلق ١اؾُٗ ١ٝاؾرب١ٜظ
ؾكاٍ غًك٘ إف إٕ اؾُٗ ١ٝتٓهل ايِؿاتظ ٚفنلٚا إٔ بٌل بٔ غٝاخ امللٜو ٖٛٚ ،ٞمع ِٝامللٜو َٔ ١ٝؾلم امللد ،١٦قاٍ أٜٔا غًل ايكلإٓ يف
عِل ايلًٝـظ ْٗٚا ٙأبٜٛ ٛهـ عٔ فيو ؾًِ ٜٓت٘ظ ؾٗذلٚ ٙطلؿ َٔ ٙفًو٘ ٚقاٍ ٫ :تٓتٗ ٞأ ٚتؿوـ ػٌبٜ - ١لٜـ ايًِب ٚ -ملا بًؼ
فيو ايلًٝـ قاٍ :عًٞٸ إٕ أظؿلْ ٞاهلل ب٘ إٔ أقتً٘ظ ٚظٌ بٌل كتؿٝا ط ٍٛػ٬ؾ ١ايلًٝـظ ٚمل ٜعؿل ب٘ َع ًـٸ ٠طًب٘ ي٘ٚ ،فنلٚا أٜٔا إٔ
سؿِا ايؿلؿ َٔ ٖٛٚ ،أنابل اجملرب ،٠قاٍ بقيو ايكٍٛظ ٚإٔ ايٌاؾعْ ٞاظلٚ ٙنؿٓلٚ ،ٙنإ ايٓاي يف تًو املوأي ١يف عِل ايلًٝـ بني أػق
ٚتلىظ ستٚ ٢ي ٞاملأَ ٕٛؾكاٍ غًك٘ظ ٚنإ َٔ أًـ ِْلا ٤ا٫عتناٍٜٚ ،ط ٍٛبٓا ايك ٍٛإٕ عُـْا إىل ْكٌ فلٜات ٖق ٙايؿتٓ ١ؾاكدع إيٗٝا
يف َعاْٗا ايهجري ٠إٕ ً٦ت"(.)4
ٚقاٍ ابٔ تٚ" :١ُٝٝنقيو قٛي٘((:دٳ ٳع ًِٓٳاٙٴ قُلٵآْٶا عٳلٳبٹٝٽا))طاينػلف3 :ص مل ٜكٌ :دعًٓا ٙؾكط ،ستٜ ٢عٔ أْ٘ مبعٓ ٢ػًكٓاٚ ،ٙيهٔ
قاٍ((:دٳ ٳع ًِٓٳاٙٴ قُلٵآْٶا عٳلٳبٹٝٽا)) أُ :ٟريْا ٙعلبٝٶا؛ ٭ْ٘ قـ نإ قاؿكٶا عً ٢إٔ ٜٓني٘ عذُٝٶا ،ؾًُا أْني٘ علبٝا نإ قـ دعً٘ علبٝٶا ؿ ٕٚعذُٞظ
ٖٚق ٙاملوأي َٔ ١أُ ٍٛأٌٖ اٱميإ ٚايوٓ ١اييت ؾاكقٛا بٗا اؾُٗ َٔ ١ٝاملعتنيٚ ١ايؿ٬هؿٚ ١م.)5("ِٖٛ
نُا كؿ عً ٘ٝمجٝع َٔ ُٓـ يف ايعكا٥ـ َٔ غري املعتني١ظ ٚاملوأي ١أًٗل َٔ إٔ ٜتٛهع ؾٗٝا بقنل ايلؿٚؿ عً َٔ ٢ػايـ َقٖب
أٌٖ اؿلًٗٚ ،لتٗا ايتاكى ١ٝناؾ ١ٝيف ايلؿ عًٜ َٔ ٢ك ٍٛبٗاٚ .اهلل أعًِ.

املطًب ايجاْ :ٞاتؿام اينٜـٚ ١ٜاملعتني ١يف تؿورياٯٜات املتعًك ١بايِؿات
متٗٝـ:
هبل إٔ بٓٝا إٔ املقٖب اينٜـ ٟأػق أُٛي٘ َٔ املعتنيٚ ،١يقيو  ٫عذب إٔ ػـ ٕ َقٖب اينٜـ ١ٜيف باب ُؿات اهلل ْؿى َقٖب
املعتنيٚ .١قـ فنل ٖق ٙاؿكٝك ١اٱَاّ ايقٖ ي
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يف نتاب٘ ايعلَ ،قاٍ" :ؾاملعتني ١ػُع عً ٢غاٚ ١ٜاسـ٠ظ ْ ٖٞٚؿ ٞإثبات ايِؿات

( )1تؿوري ايبشل احملٝط ٭ب ٞسٝإ (.)9/8
( )2كٚغ املعاْ ٞيٮيٛه.)64/95( ٞ
( )3تؿوري كٚغ ايبٝإ ٱمساع ٌٝسك.)968/8( ٞ
( )4إعلاب ايكلإٓ ٚبٝاْ٘ (.)69/9
( )5فُٛع ؾتا ٣ٚابٔ ت( ١ُٝٝايتؿوري) (.)446/1
( )6ايقٖ ي :قُـ بٔ أمحـ بٔ عجُإ بٔ قاميام ايقٖ ي ،مشى ايـ ،ٜٔأب ٛعبـ اهلل ،ساؾغ٪َ ،كؾ ،ع ١َ٬قكل .تلنُاْ ٞا٭ٌُ َٔ ،أٌٖ َٝاؾاكقنيَٛ ،يـٚٚ ٙؾات٘ يف ؿٌَلٚ ،يـ هٖٓ673( ١ع) ،كسٌ إىل
ايكاٖلٚ ،٠طاف نجرياّ َٔ ايبًـإٚ ،نـ بِل ٙهٖٓ741( ١ع) ،تٛيف هٖٓ748( ١ع) .تِاْٝؿ٘ نبري ٠نجري ٠تكاكب املاٚ ،١٥اػتِل نجرياّ َٔ ايهتب .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)396/5( ٞ
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سكٝك ١يف ايقات َٚتُٝن ٠عٓٗا"( ،)1إىل إٔ قاٍٖٚ" :ق ٙاٯكا ٤يًُعتني ١محًٗا عِٓٗ اينٜـٚ ١ٜايلاؾٔ ١اٱَاَٚ ١ٝاٱبآٚ ١ٝابٔ تَٛلت ٚابٔ
سنّ.
ؾاملعتنيٜ ١ل ٕٚاَتٓاع قٝاّ ايِؿات ب٘؛ ٫عتكاؿِٖ إٔ ايِؿات أعلاضٚ ،إٔ قٝاّ ايعلض ب٘ ٜكتٔ ٞسـٚث٘ ،ؾكايٛا س٦ٓٝق :إٕ
ايكلإٓ كًٛمٚ ،إْ٘ يٝى هلل ٌَ ١٦ٝقا ١ُ٥ب٘ ٫ٚ ،سب  ٫ٚبػضٚ ،م ٛفيوٚ .كؿٚا مجٝع َا ٜٔاف إىل اهلل إٓاؾ ١ػًل أ ٚإٓاؾُٚ ١ـ َٔ
غري قٝاّ َعٓ ٢ب٘"(.)2
ٚقاٍ أٜٔاّ" :ؾايلاؾٔ ١اٱَاَٚ ١ٝنقيو اينٜـ ١ٜعً ٢عكٝـ ٠املعتني ١يف َوا ٌ٥ايِؿات إىل َٜٓٛا ٖقا"(.)3
بٌ قاٍ املكبً":)4(ٞناينٜـ ١ٜيف ٖقا اؾبٌ َٔ ايَ ِٖ ُٔٝعتني ١يف نٌ املٛاكؿ إ ٫يف ًَ َٔ ٤ٞوا ٌ٥اٱَاََ ٖٞٚ ،١وأي١
ؾكٗٚ ،١ٝإمنا عـٖا املتهًُ َٔ ٕٛؾِٓٗ يٌـ ٠اـِاّ ،نٓٛع بعض ا٭ًاعل ٠املوض عً ٢اـؿني يف َوا ٌ٥ايهٚ .ّ٬املؼايـ يف َجٌ ٖقٙ
املوآٜ ٫ ٌ٥بػ ٞإٔ ٜعـ ؾلقٚ.)5("١يعٌ َاٜكلب بُٗٓٝا ٖ ٛاـلٚزظٚفيو إٔ اينٜـٜ ١ٜل ٕٚأِْٗ أسل باٱَاَٚ ،١املعتنيٜ ١ل ٕٚاـلٚز عً٢
أ١ُ٥اؾٛك(.)6
ٚقاٍ ايٌٗلهتاْ":ٞأَا يف ا٭ُ ٍٛؾري )7(ٕٚكأ ٟاملعتني ١سق ٚايكق ٠بايكقٜٚ،٠ععُ ٕٛأ ١ُ٥ا٫عتناٍ أنجل َٔ تعع ِٝأ ١ُ٥أٌٖ
ايبٝت"(.)8
ٚهبل إٔ فنلْا ه٪اٍ ايع ١َ٬قُـ سوني ايقٖ ي يًكآ ٞقُـ بٔ عبـ اهلل ايعاَل ٟاينٜـ ٟعٔ عـّ اٖتُاّ اينٜـ ١ٜبطبع
نتبِٗ يف ايتؿوريظ ٚأْ٘ أداب٘ إٔ نٌ اعتُاؿ اينٜـ ١ٜيف ايتؿوري عً ٢نتاب ايهٌاف يًنكٌلٜ َٔٚ .ٟطايع نتاب ايهٌاف هـٍٚ٪ٜ ٙ
أغًب ايِؿات إَ ٫ا ْـك.
ٚنقيو َٔ ٜطايع نتاب ايتؿوري يًشانِ اؾٌُ ٞهـ أْ٘ قـ سٌا نتاب٘ بهجل ٠ايٓك ٍٛعٔ أ ١ُ٥ا٫عتناٍٚ ،قـ نتب يف
ٖقا املٛٓٛع كهايَ ١ادوتري بعٓٛإ" :اؿانِ اؾٌَُٗٓٚ ٞذ٘ يف ايتؿوري" يعـْإ قُـ مكمٚكٚ ،قـ بني ؾٗٝا نجل ٠تأ ًٜ٘ٚيِؿات اهلل
عن ٚدٌٚ ،تكلٜل ٙ٭ُ ٍٛاملعتني .١بٌ َقٖبِٗ يف أمسا ٤اهلل عن ٚدٌ ٖ ٛإثبات ا٭مسا ٤فلؿ ٠عٔ ايِؿاتٖٚ ،قا ٜعين تعطًٗٝا عٔ
َعاْٗٝا ،قاٍ اٱَاّ ايقٖ ي يف نتاب٘ ايعلَ عٓـ ن َ٘٬عً ٢ؿكدات ايتعط" :ٌٝايك ٍٛايجايح :إثبات ا٭مسا ٤فلؿ ٠عٔ ايِؿاتٖٚ ،قا
ق ٍٛاملعتنيٚٚ ،١اؾكِٗ عً ٘ٝابٔ سنّ ايعاٖلٚ .ٟتبع املعتني ١عً ٢فيو اينٜـٚ ١ٜايلاؾٔ ١اٱَاَٚ ١ٝبعض اـٛاكز"(.)9
ؾٗق ٙمنافز َٔ ايٓك ٍٛتبني إٔ َقٖب اينٜـ ١ٜيف َوا ٌ٥ا٫عتكاؿ َٖ ٞقٖب املعتني ١سق ٚايكق ٠بايكق ٠إ ٫يف ايكً ٌٝايٓاؿكٚ ،قـ
ُلغ بٗقا ايٌٗلهتاْ ٞيف املًٌ ٚايٓشٌ ،ؾكاٍٚ" :أَا يف ا٭ُ ٍٛؾري ٕٚكأ ٟاملعتني ١سق ٚايكق ٠بايكقٜٚ ،٠ععُ ٕٛأ ١ُ٥ا٫عتناٍ أنجل َٔ
تعع ُِٗٝأ ١ُ٥أٌٖ ايبٝتٚ ،أَا يف ايؿلٚع ؾِٗ عًَ ٢قٖب أب ٞسٓٝؿ ،١إ ٫يف َوا ٌ٥قًٜٛ ١ًٝاؾك ٕٛؾٗٝا ايٌاؾع ٞكمح٘ اهلل ٚايٌٝع.)10("١
()11

ٚقاٍ ِْل ايـ ٜٔاهلٓـ ٟيف قٛي٘ٚ" :أنجل اينٜـ ١ٜغري ايؿلق ١ا٭ٚىل

ٜتبع ٕٛاملعتني ١يف ا٭ُ ٍٛإ ٫يف َواَ ٌ٥عـٚؿ،٠

نُوأي ١اٱَاَٚ ،١إٔ ُاسب ايهبري ٠ناؾل ْعُ ١ؾاهلٜٛٚ ،اؾك ٕٛأبا سٓٝؿ ١يف ايؿلٚعٚ ،بعِٔٗ ٜتبع ٕٛايٌاؾع ٞؾٗٝا ،إ ٫يف بعض َواٌ٥
ٜلْٗٚٚا عٔ أُ٥تِٗ"(.)12
ٚقاٍ أٜٔاّٚ" :أَا اينٜـ ١ٜؾًِ ٜهٔ هلِ نتاب يف أ ٍٚا٭َل ٫ ،يف ا٭ُ ٫ٚ ٍٛيف ايؿلٚعٚ ،ناْٛا ٜتبع ٕٛاملعتني ١يف املواٌ٥
ا٭ُٛيٚ ،١ٝيف ايؿلٚع أنجلِٖ ٜتبع أبا سٓٝؿٚ ،١ايكًٜ َِٗٓ ٌٝتبع اٱَاّ ايٌاؾعٞظ ٚناْت هلِ كٚاٜات عٔ أُ٥تِٗ يف ايؿلٚع تٛاؾل َقٖب

( )1ايعلَ يًقٖ ي (.)95/1
( )2امللدع ايوابل (.)96/1
( )3امللدع ايوابل (.)131/1
(ُ )4احل املكبًُ :ٞاحل بٔ َٗـ ٟبٔ عً ٞاملكبً ،ٞفتٗـ َٔ ،أعٝإ ايؿكٗاٚ .٤يـ يف قلَ ١ٜكبٌ يف دٗ٫ ١ع َٔ ١ب٬ؿ نٛنبإ باي ُٔٝيف ايٌُاٍ ايػلبُٓ َٔ ٞعا ٤هٖٓ1147( ١ع)ٌْٚ ،أ يف ثٚ ٬تعًِ
ؾٗٝا ٚيف نٛنبإٚ .نإ عًَ ٢قٖب اٱَاّ مٜـ ،ؾٓبق ايتكًٝـْٚ .اظل ٙبعض املٌاٜؽ بِٓعا ،٤ؾأؿت املٓاظل ٠إىل املٓاؾل ،٠ؾعاف املكاّ باي ،ُٔٝؾلسٌ بأًٖ٘ إىل َه ١هٓ ،)ٙ1181( ١ؾاًتٗلٚ ،نتب ؾٗٝا
َ٪يؿات٘ٚ ،تٛيف بٗا هٖٓ1118( ١ع)ٚ ،ي٘ عـ ٠نتب ٚنإ نجري اؿط عً ٢املعتني ١يف بعض املوا ٌ٥ايهٚ ،١َٝ٬عً ٢ا٭ًعل ١ٜيف بعض آػلٚ ،عً ٢ايِٛؾ ١ٝيف غايب َواٚ ،ًِٗ٥عً ٢احملـثني يف ْٛاغ مل
ٜلتٔٗاٜ ٫ٚ ،باي ٞمبٔ ىايؿ٘ سني هـ ايـي ٌٝنآ٥اّ َٔ نإ .ا٭ع ّ٬يًنكنً.)197/3( ٞ
( )5ايعًِ ايٌاَؽ يِاحل املكبًْ ،)19 ْ( ٞك ّ٬عٔ نتاب :اْ٫تِاك يف ايلؿ عً ٢املعتني ١ايكـك ١ٜا٭ًلاك ٫بٔ أب ٞاـري بٔ هامل ايعُلاْ.)73/1( ٞ
( )6اْ٫تِاك يف ايلؿ عً ٢املعتني ١ايكـك ١ٜا٭ًلاك ٫بٔ أب ٞاـري بٔ هامل ايعُلاْ.)73/1( ٞ
(ٜ )7عين :اينٜـ.١ٜ
( )8املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)169/1( ٞ
( )9ايعلَ يًقٖ ي (.)89/1
( )10املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)169/1( ٞ
( )11أ :ٟايػ.٠٬
( )12ايوٛٝف املٌلقٚ ١كتِل ايِٛاعل احمللق ١يٮيٛه( ٞكتِل يهتاب :ايِٛاعل احمللق ١ٱػٛإ ايٌٝاطني ٚاينْـق ١يِٓل اهلل اهلٓـ ٟامله.)986 ْ( )ٞ
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اٱَاّ أب ٞسٓٝؿٚ ١اٱَاّ ايٌاؾع ،ٞيهٓٗا قً ١ًٝدـاّٚ ،بعض املوا ٌ٥يف ا٭ُ ،ٍٛثِ ادتٗـ بعض عًُا ِٗ٥يف ايؿلٚعٚ ،ػايـ اٱَاّ أبا
سٓٝؿٚ ١اٱَاّ ايٌاؾع ٞيف َواَ ٌ٥عـٚؿ.)1("٠
ٚقاٍ ايـنتٛك َِطؿ ٢ايٌهع" :١أَا املعتني ١ؾكـ اْـثل سنبِٗ نُقٖب قا ِ٥بقات٘ ،ؾًِ ْعـ يف عِلْا اؿـٜح ْوُع عٔ
ايٛاًُ ١ٝأ ٚاهلق ١ًٜٝأ ٚايٓعاَ ١ٝأ ٚاؾاسع ١ٝأ ٚايبٌل ١ٜأ ٚاؾبا ،١ٝ٥إىل غري فيو َٔ املـاكي اٱعتناي ١ٝايؿلعٚ ،١ٝإمنا فاب املقٖب يف
تعاي ِٝايٌٝع ١اٱَاَٚ ١ٝايٌٝع ١اينٜـ ،١ٜعٝح أػق املقٖبإ أطٝب َا عٓـ املعتني َٔ ١أؾهاكٚ ،اطلسا َا قـ تٛهط ؾ ٘ٝعًُا ٤ا٫عتناٍ َٔ
تطلف ٚاْـؾاع"(.)2
ٚبني ايٌٗلهتاْ ٞإٔ ايوبب يف ن ٕٛاينٜـ ١ٜعًَ ٢قٖب املعتني :ٖٛ ١إٔ مٜـ بٔ عً ٞايق ٟتٓوب اينٜـ ١ٜإي ٘ٝتتًُق يٛاٌُ بٔ
عطا ٤املعتنيٚ ،ٞأػق ا٭ُ ٍٛعٓ٘ ،ؾًقيو ُاكت اينٜـ ١ٜنًِٗ َعتني.)3(١
ٚهأفنل ٖٓا منافز َٔ ايِؿات ٜتبني ؾٗٝا تٛاؾل اينٜـَ ١ٜع املعتني:١

أُ :ّ٫ٚؿ ١ايعً:ٛ
ُؿ ١ايعً َٔ ٛايِؿات ايجابت ١هلل تعاىلظ ٚيهٔ املعتنيٜ ١تأٚيْٗٛا عً ٢أْٗا عً ٛايكـك ٚايععُٚ ١ايكٗلظ ٜٛٚاؾكِٗ عً ٢فيو
اينٜـ١ٜظ بٌ مجٗٛك َؿول ٟا٭َٚ ١أُ٥تٗا عًٖ ٢قاظ ؾٜ ٬قنل ٕٚهلا غري ٖقا املعٓ٢ظ ه ٣ٛبعض اجملوُٚ ١املٌبٗ ١ايقٜ ٫ ٜٔعتـ بِٗظ ممٔ
ٜجبت ٕٛاؾٗ١ظ تعاىل اهلل عُا ٜكٛي ٕٛعًٛاّ نبرياّ.
يهٔ املكِٛؿ بقنل ٖق ٙايِؿ ١بٝإ تٛاؾل اينٜـٚ ١ٜأٌٖ ا٫عتناٍ يف تؿوريِٖ ٯٜات ايِؿات:
قاٍ تعاىلٚ (( :ٳإَٔٻ ايًٖ٘ٳ ٖٴٛٳ ايِ ٳعًٹٞټ ايِهَبٹريٴ ))طاؿر69:صٚ .قاٍ تعاىل(( :عٳايٹِٴ ايِػٳٝٵبٹ ٚٳايٌٻٗٳاؿٳ٠ٹ ايِهَبٹريٴ ايُِٴتٳعٳأٍ ))طايلعـ9:ص.
قاٍ ا٭عكِ َٔ اينٜـ$ :١ٜاملتعاٍ :املوتعً ٞعً ٢نٌ ً ٤ٞبكـكت٘.)4(#
ٚقاٍ اينكٌل َٔ ٟاملعتني$ :١املتعاٍ :املوتعً ٞعً ٢نٌ ً ٤ٞبكـكت٘ ،أ ٚايق ٟنرب عٔ ُؿات املؼًٛقني ٚتعاىل عٓٗا.)5(#
ؾاقتِلا كمحُٗا اهلل تعاىل عًٖ ٢قا املعٓ ٢ؾكط ٫هِ اهلل $املتعاٍ#ظ ٚاقتِاكُٖا عًٖ ٢قا املعٓ ٢ؾكط يًعً ِٖٜٛ ٛأُْٗا
كمحُٗا اهلل تعاىل َ ٕ٫ٚ٪ٜعٓ ٢عً ٛاهلل تعاىل بايكٗل.
ٚإىل ٖقا ايتأ ٌٜٚفٖب مجٗٛك املؿول ،ٜٔقاٍ أب ٛايوعٛؿ$ :املتعاٍ:املوتعً ٞعً ٢نٌ ً ٤ٞبكـكت٘،أ ٚاملٓن ٙعٔ ْعٛت
املؼًٛقات.)6(#
ٚقاٍ اٱَاّ اـامٕ$ :املتعاٍ ٜعين :املٓن ٙعٔ ُؿات ايٓكّ املتعاي ٞعٔ اـًلٚ ،ؾ ٘ٝؿي ٌٝعً ٢أْ٘ تعاىل َُٛٛف بايعًِ ايهاٌَ
ٚايكـك ٠ايتاَٚ ١تٓن ٜ٘ٗعٔ مجٝع ايٓكا.)7(#ّ٥
ٚفٖب غريِٖ َٔ املؿول ٜٔإىل إٔ ٖقا املعٓ٫ ٢هِ اهلل عن ٚدٌ $املتعاٍ ٖٛ #أسـ َعاْ ٘ٝؾكطٚ ،أْ٘ ٜـٍ عًُ ٢ؿ ١ايقات ُٚؿ١
ايؿعٌ َعاّ ،ؾذُٝع َعاْ ٞايعً ٛثابت ١هلل عن ٚدٌ َٔ نٌ ٚد٘ ،ؾً٘ هبشاْ٘ عً ٛايقات ٚعً ٛايكـك ٚعً ٛايكٗلظ قاٍ ايٌٝؽ قُـ ا٭َني
ايٌٓكٝط$ :ٞقاٍ( )8يف ُٚـ ْؿو٘ دٌ ٚع ٬بايعًٚ ٛايععِ ٚايهربٚ(( :ٳٜ ٫ٳ٪ٴٚؿٴٙٴ سٹ ِؿعُٗٴُٳا ٳٖٚٴٛٳ ايِ ٳعًٹٞټ ايِ ٳععٹِٝٴ))طايبكل955:٠ص(( ،إٕٔٻ ايًٖ٘ٳ نَإٳ
نَإٳ ٳعًٹٝٸاّ نَبٹرياّ))طايٓوا34:٤ص(( ،عٳايٹِٴ ايِػٳٝٵبٹ ٚٳايٌٻٗٳاؿٳ٠ٹ ايِهَبٹريٴ ايُِٴتٳعٳأٍ))طايلعـ9:ص.)9(#
ٚقاٍ كمح٘ اهلل تعاىل يف تؿوري قٛي٘ تعاىل (( :ٳٖٚٴ ٳ ٛايِ ٳعًٹٞټ ايِ ٳععٹِٝٴ ))طايٌٛك4:٣صُٚ$ :ـ ْؿو٘ دٌ ٚع ٬يف ٖق ٙاٯ ١ٜايهلمي١
بايعًٚ ٛايععُ ،)10(#١إىل إٔ قاٍ كمح٘ اهلل تعاىلَٚ$ :ا تُٔٓت٘ ٖق ٙاٯ ١ٜايهلميُٚ َٔ ١ؿ٘ تعاىل ْؿو٘ بٗاتني ايِؿتني اؾاَعتني

( )1امللدع ايوابل (ْ .)313
( )2إه ّ٬بَ ٬قاٖب (ْ ْ .)619ك ّ٬عَٔٛ :هٛع ١ايؿلم املٓتوب ١يٲه ّ٬جملُٛع َٔ ١ايباسجني (.)158/4
( )3املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْ.)99/1( ٞ
( )4تؿوري ا٭عكِ (.)394/1
( )5ايهٌاف يًنكٌل.)516/9( ٟ
( )6تؿوري أب ٞايوعٛؿ ()8/5ظ ٚاْعل :تؿوري ايبػ)8/3( ٟٛظ ٚتؿوري ا٭ه)963/9( ٞظ ٚتؿوري ايبٔٝا.)189/3( ٟٚ
( )7تؿوري اـامٕ ()7/3ظ ٚاْعل :تؿوري ايكلط ي (.)989/9
( )8أ :ٟاهلل هبشاْ٘ ٚتعاىل.
( )9أٓٛا ٤ايبٝإ يف إٜٔاغ ايكلإٓ بايكلإٓ حملُـ ا٭َني ايٌٓكٝط.)95/9( ٞ
( )10امللدع ايوابل (.)38/7
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املتُٔٓتني يهٌ نُاٍ ٚد ٍ٬داَ ٤جً٘ يف آٜات أػل ،نكٛي٘ تعاىلٚ(( :ٳٜ ٫ٳ٪ٴٚؿٴٙٴ سٹ ِؿعُٗٴُٳا ٳٖٚٴٛٳ ايِ ٳعًٹٞټ ايِ ٳععٹِٝٴ))طايبكل955:٠ص(( ،إٕٔٻ ايًٖ٘ٳ
نَإٳ ٳعًٹٝٸاّ نَبٹرياّ))طايٓوا34:٤ص(( ،عٳايٹِٴ ايِػٳٝٵبٹ ٚٳايٌٻٗٳاؿٳ٠ٹ ايِهَبٹريٴ ايُِٴتٳعٳأٍ))طايلعـ9:ص.)1(#
ٚقاٍ يف أْٛاك اهل٬يني يف ايتعكبات عً ٢اؾ٬يني$ :قاٍ املِٓـ( :)2املتعاٍ عً ٢ػًك٘ بايكٗل .قًت(ٖ :)3قا أسـ َعاْ ٞايعًٛ
ايجابت ١ي٘ هبشاْ٘ ،ؾٗ ٛاملتعاي ٞعً ٢نٌ ً ٤ٞبكٗلٚ ،ٙاملتعاي ٞعٔ نٌ هْٚ ٤ٛكّ بهُاي٘ٚ ،املتعاي ٞبقات٘ ؾٛم ػًك٘ظ ؾاهلل تعاىل ٖٛ
املتعاٍ بأْٛاع ث٬ث :١ؾ ٬هٛم قِل املتعاٍ عًْٛ ٢ع ٚاسـ.)4(#
 ٖٚقا ايتؿوري ٚإٕ نإ قوٛباّ عً ٢أٌٖ ايوٓٚ ١اؾُاع١؛ يهٓ٘ أقلب إىل ايتٌب َ٘ٓ ٘ٝإىل ايوٓ١ظ ٚاهلل أعًِ.

ثاْٝاّ :تأُ ٌٜٚؿ ١ايػٔب:
اينٜـ ١ٜتُ ٍٚ٪ؿ ١ايػٔب نػريٖا َٔ ايِؿاتظ  ٫ٚتجبتٗا سكٝك١ظ قاٍ ايعذل َٔ ٟاينٜـ$ :،١ٜاػتًـ ايعًُا ٤يف َعٓ ٢ايػٔب
إفا أهٓـ إىل اهلل تعاىل ،ؾكاٍ اٱَاّ ايكاهِ بٔ قُـ عً ٘ٝايوٚ ّ٬أتباع٘ ٖٛ :اؿهِ باهتشكام ايعقاب قبٌ ٚقت٘ ٚإِٜاي٘ إي ٘ٝيف ٚقت٘؛ إف
ِٜ ٫ض يف سك٘ تعاىل َعٓا ٙاؿكٝكٞ؛ ٭ْ٘ علضظ ٚاهلل تعاىل  ٫ؼً٘ ا٭علاضظ ؾٝه ٕٛفامٶا ع٬قت٘ ايوبب ،١ٝإف ايػٔب هبب يف اؿهِ
ٚاٱِٜاٍ.
ٚقايت املعتني َٔٚ ١تبعِٗ َٔ اينٜـ :١ٜبٌ ٖ ٛمبعٓ ٢نلاْٖ ١ؿع٘ ٚإكاؿَٔ ٠لتٖ٘ ،هقا فنل ٙاٱَاّ املٗـ ٟعً ٘ٝايوٚ ، ّ٬قاٍ
ايٓذلٖ :ٟقا إمنا ٖ ٛيف ايٌاٖـٚ ،أَا يف ايكـ ِٜتعاىل ؾًٝى َعٓا ٙإ ٫اٱكاؿ٠؛ إف ٜ ٫هل ٙاهلل عكاب ا٭ْبٝا ٫ٚ ٤ثٛاب ايهؿاك ،إف ٜ ٫هلٙ
ايكبٝض َٔ ؾعً٘ يعـّ ايؿا٥ـ ٠ؾٗٝاٖ ،قا ساٌُ َا فنل.)5(#ٙ
ٚدا ٤يف َطايع ا٭ْٛاك$ :ايػٔب يف سل اهلل كادع إىل إكاؿت٘ ايعكاب أ ٚؾعً٘.)6(#
ٚقاٍ اينكٌل ٖٛ":ٟإكاؿ ٠اْ٫تكاّ َٔ ايعِاٚ ٠إْناٍ ايعكٛب ١بِٗٚ ،إٔ ٜؿعٌ بِٗ َا ٜؿعً٘ املًو إفا غٔب عً َٔ ٢ؼت
ٜـ.)7(#ٙ
ٚمبجٌ ٖقا ايتأ ٌٜٚأُ ٍٚؿ ١ايػٔب أٜٔاّ عـؿ َٔ ايعًُا ٤ا٭ع.)8(ّ٬
ٚفٖب ؾلٜل آػل َٔ املؿول ٜٔإىل إدلاُ ٤ؿ ١ايػٔب عً ٢ظاٖلٖاَ َٔٚ ،ا دا ٤يف قاهٔ ايتأ$ :ٌٜٚايػٔب ُؿُٚ ١ـ اهلل
تعاىل ْؿو٘ بٗاٚ ،يٝى غٔب٘ نػٔبٓا ،نُا إٔ فات٘ يٝوت َجٌ فٚاتٓا ،ؾًٝى ٖ ٛمماث ّ٬٭بـآْا  ٫ٚ٭كٚاسٓاُٚ ،ؿات٘ نقاتَ٘ٚ .ا ق:ٌٝ
إٕ ايػٔب َٔ اْ٫ؿعا٫ت ايٓؿواْ ١ٝؾٝكاٍ :مٔ ٚفٚاتٓا َٓؿعً ،١ؾهْٗٛا اْؿعا٫ت ؾٓٝا  ٫هب إٔ ٜه ٕٛاهلل َٓؿع ّ٬بٗا ،نُا إٔ ْؿو٘
املكـه ١يٝوت َجٌ فٚات املؼًٛقني ،ؾِؿات٘ نقيو يٝوت نِؿات املؼًٛقنيْٚ ،وبُ ١ؿ ١املؼًٛم إي ٘ٝنٓوبُ ١ؿ ١اـايل إي،٘ٝ
ٚيٝى املٓوٛب ناملٓوٛبٚ ،املٓوٛب إي ٘ٝناملٓوٛب إي.)9(#٘ٝ
ٚقاٍ ايٌٓكٝط ٞكمح٘ اهلل تعاىلٚ$ :اعًِ إٔ ايػٔب ُؿُٚ ١ـ اهلل بٗا ْؿو٘ إفا اْتٗهت سلَات٘ ،تعٗل آثاكٖا يف املػٔٛب
عًْ .ِٗٝعٛف باهلل َٔ غٔب٘ دٌ ٚعٚ .٬مٔ َعاًل املوًُني منلٖا نُا دا٤ت ،ؾِٓـم كبٓا يف نٌ َا ُٚـ ب٘ ْؿوْ٘ ٫ٚ ،هقب بٌ٤ٞ
َٔ فيوَ ،ع تٓنٜٓٗا ايتاّ ي٘ دٌ ٚع ٬عٔ ٌَابٗ ١املؼًٛقني ،هبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ فيو عًٛاّ نبرياّ.)10(#

ثايجاّ :تأُ ٌٜٚؿ ١ايعني ٚايل:١ٜ٩
ِٓٳعٳ ٳعًَ ٢عٳ ٵٓٝٹ))ٞططع٘39:ص$ :أ :ٟيتػق ٣عً ٢قبيت ٚإكاؿت.)11(#ٞ
قاٍ ا٭عكِ عٓـ تؿوري قٛي٘ تعاىلٚ(( :ٳيٹتٴ ٵ
ٚقاٍ يف قٛي٘ تعاىلٚ (( :ٳاُٵبٹلٵ يٹشٴهِِٔ كٳبِّوَ ؾَإْٔٻوَ بٹ َأعٵ ٴ ٝٹٓٓٳا ))طايطٛك48:ص$ :أ :ٟعؿعٓا.)12(#
ٖٓٚاى َٔ اينٜـ َٔ ١ٜقاٍ يف قٛي٘ تعاىلٚ(( :ٳاُٵبٹلٵ يٹشٴهِِٔ كٳبِّوَ ؾَإْٔٻوَ بٹ َأعٵ ٴ ٝٹٓٓٳا))طايطٛك48:صَ$ :عٓا :ٙعؿعٓا ٚن٤٬تٓا.)1(#
(ْ )1ؿى امللدع ايوابل.
(ٜ )2عين :يف اؾ٬يني.
(ٜ )3عين٪َ :يـ أْٛاك اهل٬يني يف ايتعكٝبات عً ٢اؾ٬يني.
( )4أْٛاك اهل٬يني يف ايتعكبات عً ٢اؾ٬يني حملُـ بٔ عبـ ايلمحٔ اـُٝى.)17( ْ ،
(َ )5ؿتاغ ايوعاؿ ٠يعً ٞبٔ قُـ بٔ و ٢ٝايعذل.)897( ْ ،ٟ
(َ )6طايع ا٭ْٛاك عًٌَ ٢اكم اٯثاك ٱبلاٖ ِٝبٔ ٜٛهـ بٔ أؿِٖ ايٖٛلاْ ٞاؿُن.)118/1( ٟ
( )7ؾتض ايكـٜل يًٌٛناْ.)99/1( ٞ
(ٚ )8اْعلً :لغ ُشٝض َوًِ يًٓ)68/3( ٟٚٛظ ٚإكًاؿ ايواك ٟيٌلغ ُشٝض ايبؼاك ٟيٌٗاب ايـ ٜٔايكوط.)399/5( ْٞ٬
( )9قاهٔ ايتأ ٌٜٚيًكامس.)351/1( ٞ
( )10أٓٛا ٤ايبٝإ يف إٜٔاغ ايكلإٓ بايكلإٓ يًٌٓكٝط.)76/4( ٞ
( )11تؿوري ا٭عكِ (.)413/1
( )12امللدع ايوابل (.)178/9
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ٚقاٍ(($ :ؾَإْٔٻوَ بٹ َأعٵ ٴ ٝٹٓٓٳا))طايطٛك48:ص ا٭عني ؼتٌُ ٚدٗني :إَا إٔ ٜه ٕٛأكاؿ :بعًُٓاٚ ،إَا إٔ ٜه ٕٛأكاؿ :ؾإْو بأعني كهًٓا ايقٜٔ
ٚنًِٗ اهلل عؿغ ا٭عُاٍٚ ،ايعلب تك :ٍٛدعًٓا عً ِٗٝعْٛٝاّ وؿع ٕٛأعُاهلِ.)2(#
ٚقاٍ يف املِابٝض ايواطع ١ا٭ْٛاك يف تؿوري قٛي٘ تعاىل(( :أَيَِٵ ٜٳ ٵعًَِٵ بٹإَٔٻ ايًٖ٘ٳ ٜٳلٳ))٣طايعًل14:صٚ$ :تأ ٌٜٚك ١ٜ٩اهلل ؾٗ ٛعًِ اهلل.)3(#
ْ ٖٛٚؿى تؿوري املعتني١؛ قاٍ اينكٌل (($ :ٟٳعًَ ٢عٳ ٵٓٝٹ))ٞططع٘39:ص :يرتبٚ ٢وؤ إيٝوٚ ،أْا َلاعٝو ٚكاقبو ،نُا ٜلاع٢
ايلدٌ ايٌ ٤ٞبع ٘ٝٓٝإفا اعتٓ ٢ب٘ٚ ،تك ٍٛيًِاْع :آُع ٖقا عً ٢عٝين :أْعل إيٝو؛ ي ٬٦ؽايـ ب٘ عٔ َلاؿٚ ٟبػٝيت.)4(#
ٚقاٍ يف قٛي٘ تعاىل(( :ؾَإْٔٻوَ بٹ َأعٵ ٴ ٝٹٓٓٳا))طايطٛك48:صَ$ :جٌ ،أ :ٟعٝح ْلاى ْٚهً٪ىظ ٚمجع ايعني ٭ٕ ائُري بًؿغ ُٓري
ِٓٳعٳ ٳعًَ ٢عٳ ٵٓٝٹ))ٞططع٘39:ص.)5(#
اؾُاع ،١أ ٫تل ٣إىل قٛي٘ تعاىلٚ(( :ٳيٹتٴ ٵ
ٚممٔ أٖ ٍٚق ٙايِؿ َٔ ١املؿول :ٜٔهٌٗ ايتورت ،ٟؾكـ قاٍ يف تؿوري قٛي٘ تعاىل(( :ؾَإْٔٻوَ بٹ َأعٵ ٴ ٝٹٓٓٳا))طايطٛك48:صٜ$ :تٛىل
مجًتو بايلعاٚ ١ٜايهٚ ٠٤٬ايلٓٚ ٢احملبٚ ١اؿلاه َٔ ١ا٭عـا.)6(#٤
ٚقاٍ ابٔ عط ١ٝكمح٘ اهلل تعاىل (($ :ٳعًَ ٢عٳ ٵٓٝٹ))ٞططع٘39:ص َعٓا :ٙمبلأَ ٣ين ٚأَل َـكى َبِل َلاعٚ .)7(#٢قاٍ يف قٛي٘ تعاىل:
((ؾَإْٔٻوَ بٹ َأعٵ ٴ ٝٹٓٓٳا))طايطٛك48:صَ$ :عٓا :ٙبإؿكانٓا ٚأعني سؿعٓا ٚسٝطتٓا ،نُا تك :ٍٛؾٜ ٕ٬لعا ٙاملًو بعني.)8(#
ٚقاٍ ؾؼل ايـ ٜٔايلام ٟكمح٘ اهلل تعاىل$ :قاٍ ايكؿاٍ :يرت ٣عً ٢عٝين ،أ :ٟعًٚ ٢ؾل إكاؿتٚ ،ٞفام ٖقا إٔ َٔ ُٓع ٱْوإ ً٦ٝاّ
 ٖٛٚسآل ٜٓعل إيُٓ ٘ٝع٘ ي٘ نُا وب ٫ٚ ،ميهٓ٘ إٔ ٜؿعٌ َا ىايـ غلٓ٘ ،ؾهقا ٖآٖاٚ ،يف نٝؿ ١ٝاجملام ق :ٕ٫ٛا٭ :ٍٚامللاؿ َٔ
ايعني ايعًِ ،أ :ٟتل ٣عً ٢عًِ َينٚ ،ملا نإ ايعامل بايٌ ٤ٞوله٘ عٔ اٯؾات نُا إٔ ايٓاظل إي ٘ٝوله٘ عٔ اٯؾات أطًل يؿغ ايعني
عً ٢ايعًِ؛ ً٫تباُٖٗا َٔ ٖقا ايٛد٘ .ايجاْ :ٞامللاؿ َٔ ايعني اؿلاه١؛ ٚفيو ٭ٕ ايٓاظل إىل ايٌ ٤ٞوله٘ عُا ٪ٜف ،ٜ٘ؾايعني نأْٗا
هبب اؿلاه ،١ؾأطًل اهِ ايوبب عً ٢املوبب فاماّ.)9(#
ٖقا ٚقـ فٖب بعض اينٜـ ١ٜإىل إثبات ُؿ ١ايعني هلل عن ٚدٌَ َِٗٓٚ ،كاتٌ بٔ هًُٝإ كمح٘ اهلل تعاىل ،ؾكـ دا ٤عٓ٘ يف تؿوري
قٛي٘ تعاىل(( :ؾَإْٔٻوَ بٹ َأعٵ ٴ ٝٹٓٓٳا))طايطٛك48:صٜ$ :ك :ٍٛإْو بعني اهلل تعاىل.)10(#
ِٓٳعٳ ٳعًَ ٢عٳ ٵٓٝٹ)) ٞططع٘39:ص ،ؾكاٍ:
ٚأٜٔاّ أثبت ايٌٛناْ ٞكمح٘ اهلل تعاىل ٖق ٙايِؿ ١هلل عن ٚدٌ عٓـ تؿوري ٙقٛي٘ تعاىلٚ (( :ٳيٹتٴ ٵ
$أٚ :ٟيرتبٚ ٢تػق ٣مبلأَ ٣ين.)11(#
ٚقاٍ اؿانِ اؾٌُ ٞعٓـ تؿوري ٙيكٛي٘ تعاىل(( :أَيَِٵ ٜٳ ٵعًَِٵ بٹإَٔٻ اي ًٖ٘ٳ ٜٳلٳ))٣طايعًل14:ص$ :إْ٘ ٜـٍ عً ٢أْ٘ تعاىل ٜل ٣ا٭ًٝا،٤
ٚسكٝكت٘ دا٥ن  ،ؾَ ٬عٓ ٢يًعـ ٍٚعٔ ايعاٖل ،ػ٬ف َا تكٛي٘ ايبػـاؿ ١ٜبإٔ َعٓاٜ ٙعًِ.)12(#
ٚقاٍ(( :ايٖقٹٜ ٟٳلٳاىَ سٹنيٳ تٳكُّٛٴ ٚٳتٳ َكًٗبٳوَ ؾٹ ٞايوٻادٹـٹٜٔٳ إْٔٻ٘ٴ ٖٴٛٳ ايوٻُٹ ٝٴع ايِ ٳعًٹِٝٴ ))طايٌعلا991- 918:٤ص$:قٛيٜ٘" :لاى" ٜـٍ عً٢
أْ٘ تعاىل ٜل ٣ا٭ًٝاٜٚ ،٤ـٍ قٛي٘":ايوُٝع ايعً"ِٝعً ٢أْ٘ مسٝع؛إف ي ٛإٔ ايوُٝع َعٓا ٙايعامل يهإ تهلاكاّٚ،فيو ٜبطٌ قٍٛ
ايبػـاؿ.)13(#١ٜ
ِٓٳعٳ ٳعًَ ٢عٳ ٵٓٝٹ))ٞططع٘39:ص قاٍٚ$ :يتػق ٣عً٢
ٚممٔ أثبت ٖق ٙايِؿ َٔ ١املؿول ٜٔقتاؿ ،٠ؾكـ ك ٟٚعٓ٘ يف تؿوريٚ((:ٳيٹتٴ ٵ
عٝين.)14(#

( )1هٛك ٠ايطٛك.)1( ْ ،
( )2امللدع ايوابل.)9( ْ ،
( )3املِابٝض ايواطع ١ا٭ْٛاك يعبـ اهلل بٔ أمحـ ايٌليف.)918( ْ ،
( )4ايهٌاف يًنكٌل.)63/3( ٟ
( )5امللدع ايوابل (.)415/4
( )6تؿوري ايتورت ٟيوٌٗ ايتورت.)155( ْ ،ٟ
( )7تؿوري ابٔ عط٫ ١ٝبٔ عط.)44/4( ١ٝ
( )8امللدع ايوابل ()194/5ظ ٚاْعل :إهام ايبٝإ ٭ب ٞايكاهِ ايٓٝوابٛك)547/9( ٟظ غلٜب ايكلإٓ ايهل٫ ِٜبٔ اؾٛم.)999( ْ ،ٟ
( )9ايتؿوري ايهبري يًلام.)49- 48/99( ٟ
( )10تؿوري َكاتٌ (.)151/4
( )11ؾتض ايكـٜل يًٌٛناْ.)431/3( ٞ
( )12اؿانِ اؾٌَُٗٓٚ ٞذ٘ يف ايتؿوري يعـْإ قُـ مكمٚك.)13- 19( ْ ،
( )13امللدع ايوابل.)13( ْ ،
( )14تؿوري عبـ ايلمام ايِٓعاْ.)371/9( ٞ
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ٚقاٍ ايطرب ٟيف تؿوري(( :ؾَإْٔٻوَ بٹ َأعٵ ٴ ٝٹٓٓٳا))طايطٛك48:صٜ$ :ك ٍٛدٌ ثٓا :ٙ٩ؾإْو مبلأَٓ ٣ا ْلاى ْٚل ٣عًُوٚ ،مٔ مٛطو
ٚمؿعو ،ؾ ٌِٜ ٬إيٝو َٔ أكاؿى بو َٔ ٤ٛاملٌلننيٚ .)1(#قاٍٚ$ :عٓ ٢بكٛي٘ (( :ٳعًَ ٢عٳ ٵٓٝٹ)) ٞططع٘39:ص مبلأَ ٣ين ٚقبٚ ١إكاؿ.)2(#٠
ٚإكاؿ.)2(#٠
ٚقاٍ اينداز يف تؿوري(( :ؾَإْٔٻوَ بٹ َأعٵ ٴ ٝٹٓٓٳا))طايطٛك48:ص$ :أ :ٟؾإْو عٝح ْلاى ٚمؿعو ْٚلعاى ًِٕٜٛ ٫ٚ ،إىل
َهلٖٚو.)3(#
ِٓٳعٳ عٳًَ ٢عٳ ٵٓٝٹ)) ٞططع٘39:ص$ :أ :ٟيرتب ٢مبلأَٓٚ ٣عل َينٚ .)4(#قاٍ
ٚقاٍ ايبػ ٟٛكمح٘ اهلل تعاىل يف تؿوري قٛي٘ تعاىلٚ (( :ٳيٹتٴ ٵ
يف تؿوري قٛي٘ تعاىل(( :ؾَإْٔٻوَ بٹ َأعٵ ٴ ٝٹٓٓٳا))طايطٛك48:ص$ :أ :ٟمبلأَٓ ٣اٚ .)5(#سه ٢عٔ ابٔ عباي كٓ ٞاهلل عٓ٘ أْ٘ قاٍْ$ :لَ ٣ا ٜعٌُ
بو.)6(#

اـامت:١
ٚبٗقا ْه ٕٛقـ اْتٗٓٝا َٔ ؿكاه ١منافز َٔ إتؿام اينٜـٚ ١ٜاملعتني ١يف تؿوري اٯٜات املتعًك ١بايعكٝـٚ ، ٠اييت ميهٔ إٔ نًّ
َٓٗا إىل ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
- 1إٔ أتباع املقٖب اينٜـ ٟمل ٜعتٓٛا بايتأيٝـ يف فاٍ ايتؿوري ناعتٓا ِٗ٥بعً ّٛايٌلٜع ١ا٭ػل.٣
- 9تؿوريا ؾلات ايهٛيف ٚاؿوني بٔ اؿهِ ٜٓتٗذإ ايتأ ٌٜٚايلاؾٔ ٞٯٜات ايكلإٓظ  ٫ٚميهٔ اعتباكُٖا مٜـٜني.
- 3اينٜـ ١ٜيف َوا ٌ٥ايعكا٥ـ ٜٛاؾك ٕٛاملعتني ١إ ٫املوا ٌ٥املتعًك ١بايتٌٝع ٯٌٖ ايبٝت.
- 4إٔ اينٜـٜٛ ١ٜاؾك ٕٛاملعتني ١يف َوا ٌ٥اٱميإظ ٜٚتٌُ ٕٛعًْٗ ٢ذِٗ يف نٌ دنَٗٓ ١ٝ٥ا.
 - 5اعتُـ اينٜـ ١ٜعً ٢ايك ٍٛبنٜاؿ ٠اٱميإ ؿْ ٕٚكِاْ٘ باٯٜات ايـاي ١عً ٢اينٜاؿ٠ظ ٚعـّ ٚكٚؿ ايٓكِإ َٓ٘ يف ايكلإٓ ايهلِٜظ
ٚٚاؾكٛا يف فيو املعتني.١
 - 6أؿػٌ اينٜـ ١ٜن ّ٬اهلل ُٓٔ َـي ٍٛآٜات اـًل ايعاَ١ظ نكٛي٘ تعاىل(( :اهلل ػايل نٌ ًٚ ،))٤ٞبٗقا ٚاؾكٛا املعتني ١يف
ايك ٍٛغًل ايكلإٓ.
- 7عٓـ ايٓعليف أؿي ١اينٜـٚ ١ٜأؿي ١أٌٖ ايوٓ ١لـ اهتـ٫٫ت أٌٖ ايوٓ ١أٓٚض ٚأكدر.
ٜ- 8تؿل اينٜـَ ١ٜع املعتني ١يف َوا ٌ٥ايِؿات ،ؾًِ ٜجبتٖٛا هلل هبشاْ٘ عً ٢ايٛد٘ اي٥٬ل ب٘.
ٜ ٫- 9كتِل تأ ٌٜٚايِؿات عً ٢املؿول َٔ ٜٔاملعتنيٚ ١اينٜـٟظ بٌ ٚاؾكِٗ يف فيو نجري َٔ املؿول ٜٔاملٓتوبني ٭ٌٖ ايوٓ١
ٚاؾُاع.١
ٚاؿُـ هلل كب ايعاملني.

( )1تؿوري ايطرب.)488/99( ٟ
( )2تؿوري ايطرب.)314/18( ٟ
(َ )3عاْ ٞايكلإٓ ٚإعلاب٘ يًنداز (.)68/5
( )4تؿوري ايبػ ٟٛيًبػ.)961/3( ٟٛ
( )5امللدع ايوابل (.)996/4
(ْ )6ؿى امللدع ايوابلٚ .اْعل :تؿوري ايكلط ي (.)78/17
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ؾٗلي امللادع:
- 1اٱكًاؿ يف َعلؾ ١عًُا ٤اؿـٜحظ اـً ٌٝبٔ عبـ اهلل بٔ أمحـ أبٜ ٛعً ٢اـً ًٞٝايكنٜٚينظ ؼكٝل :ؿ .قُـ هعٝـ عُل إؿكٜىظ
َهتب ١ايلًـ – ايلٜاضظ ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9449 :ع.
 .9اػاٖات ايتؿوري يف ايكلٕ ايلابع عٌل ،أ .ؿ .ؾٗـ بٔ عبـ ايلمحٔ بٔ هًُٝإ ايل ،َٞٚطبع بإفٕ ك٥اه ١إؿاكات ايبشٛخ ايعًُ١ٝ
ٚا٫ؾتاٚ ٤ايـعٚ ٠ٛا٫كًاؿ يف املًُه ١ايعلب ١ٝايوعٛؿ ،١ٜايطبع ١ا٭ٚىلٖ9447 ،ع .ّ9986 -
 .2اٱسوإ يف تكلٜب ُشٝض ابٔ سبإ ،أب ٛسامت قُـ بٔ سبإ بٔ أمحـ بٔ سبإ بٔ َعاف بٔ َعبـ ايتُ ُٞٝايـاكَ ٞايبويت،
تلتٝب :ا٭َري ع ٤٬ايـ ٜٔعً ٞبٔ بًبإ ايؿاكه ،ٞسكك٘ ٚػلز أساؿٜج٘ ٚعًل عًً :٘ٝعٝب ا٭كْاٚ٩ط٪َ ،هو ١ايلهاي ،١بريٚت،
ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9448 ،ع ّ9988 -
 .3إكًاؿ ايواك ٟيٌلغ ُشٝض ايبؼاك ،ٟأب ٛايعباي ًٗاب ايـ ٜٔأمحـ بٔ قُـ بٔ أب ٢بهل بٔ عبـ املًو ايكوط ْٞ٬ايكت ٝي
املِل ،ٟاملطبع ١ايهرب ٣ا٭َريَِ ،١ٜل ،ايطبع ١ايوابعٖ9323 ،١ع
 .4أهاي ايب٬غ ،١أب ٛايكاهِ قُٛؿ بٔ عُل ٚبٔ أمحـ اينكٌل ٟداك اهلل ،ؼكٝل :قُـ باهٌ ع ٕٛٝايوٛؿ ،ؿاك ايهتب ايعًُ،١ٝ
بريٚت  -يبٓإ ،ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9499 ،ع ّ9998 -
 .5أٓٛا ٤ايبٝإ يف إٜٔاغ ايكلإٓ بايكلإٓ ،قُـ ا٭َني بٔ قُـ املؼتاك بٔ عبـ ايكاؿك اؾهين ايٌٓكٝط ،ٞؿاك ايؿهل يًطباع١
ٚايٌٓل ٚايتٛمٜع ،بريٚت  -يبٓإٖ9495 ،ع .ّ9995 -
 .6إعلاب ايكلإٓ ٚبٝاْ٘ظ امل٪يـ :ق ٞٝايـ ٜٔبٔ أمحـ َِطؿ ٢ؿك( ٍٜٚاملتٛؾٖ9443 :٢ع)ظ ؿاك اٱكًاؿ يًٌ ٕٛ٦اؾاَع - ١ٝمحّ
 هٛك( ، ١ٜؿاك ايُٝاَ - ١ؿٌَل  -بريٚت)  ( ،ؿاك ابٔ نجري  -ؿٌَل  -بريٚت)ظ ايطبع ١ايلابعٖ9495 ،١ع. .7ا٭عّ٬ظ ػري ايـ ٜٔبٔ قُٛؿ بٔ قُـ بٔ عً ٞبٔ ؾاكي اينكنً ٞايـٌَكٞظ ؿاك ايعًِ يًُٜ٬نيظ ايطبع ١اـاَو ١عٌلظ
أٜاكَ/ا.ّ2442 ٜٛ
 .8اْ٫تِاك يف ايلؿ عً ٢املعتني ١ايكـك ١ٜا٭ًلاك ،أب ٛاؿوني و ٢ٝبٔ أب ٞاـري بٔ هامل ايعُلاْ ٞايُٝين ايٌاؾع ،ٞؼكٝل :هعٛؿ
بٔ عبـ ايعنٜن اـًـ ،أٓٛا ٤ايوًـ ،ايلٜاض  -املًُه ١ايعلب ١ٝايوعٛؿ ،١ٜايطبع ١ا٭ٚىلٖ9499 ،ع.ّ9999/
 .9أْٛاع ايتِٓٝـ املتعًك ١بتؿوري ايكلإٓ ايهل ،ِٜؿَ .واعـ بٔ هًُٝإ بٔ ْاُل ايطٝاك ،ؿاك ابٔ اؾٛم ،ٟايطبع ١ايجايجٖ9434 ،١ع
 .94ايبشل احملٝط يف ايتؿوري ،أثري ايـ ٜٔأب ٛسٝإ قُـ بٔ ٜٛهـ بٔ عً ٞبٔ ٜٛهـ بٔ سٝإ أثري ايـ ٜٔا٭ْـيو ،ٞؼكٝل:
ُـق ٞقُـ مج ،ٌٝؿاك ايؿهل  -بريٚتٖ9424 ،ع
 .99ايبشل املـٜـ يف تؿوري ايكلإٓ اجملٝـ ،أب ٛايعباي أمحـ بٔ قُـ بٔ املٗـ ٟبٔ عذٝب ١اؿوين ا٭لل ٟايؿاه ٞايِٛيف،
ؼكٝل :أمحـ عبـ اهلل ايكلً ٞكه ،ٕ٬ايٓاًل :ايـنتٛك سؤ عباي من - ٞايكاٖلٖ9499 ،٠ع.
 .92ايربٖإ يف عً ّٛايكلإٓ ،أب ٛعبـ اهلل بـك ايـ ٜٔقُـ بٔ عبـ اهلل بٔ بٗاؿك اينكنٌ ،ٞؼكٝل :قُـ أب ٛايؿٌٔ إبلاٖ ،ِٝؿاك
إسٝا ٤ايهتب ايعلبَ ،١ٝطبع ١عٝو ٢ايباب ٞاؿً ي ًٚلنا ،٘٥ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9376 ،ع ّ9957 -
 .93بِا٥ل ف ٟٚايتُٝٝن يف يطا٥ـ ايهتاب ايعنٜن ،فـ ايـ ٜٔأب ٛطاٖل قُـ بٔ ٜعكٛب ايؿريٚم أباؿ ،ٟؼكٝل :قُـ عً ٞايٓذاك،
ايٓاًل :اجملًى ا٭عً ٢يًٌ ٕٛ٦اٱه - ١َٝ٬ؾٓ ١إسٝا ٤ايرتاخ اٱه ،َٞ٬ايكاٖل٠
 .94تاز ايعلٚي َٔ دٛاٖل ايكاَٛي ،أب ٛايؿٝض فُـ بٔ قُـ بٔ عبـ ايلمام اؿوٝين ،املًكب بامللتٔ ٢اينبٝـ ،ٟؼكٝل:
فُٛع َٔ ١احملككني ،ؿاك اهلـا.١ٜ
 .95ايتبِري يف ايـٚ ٜٔمتٝٝن ايؿلق ١ايٓاد ١ٝعٔ ايؿلم اهلايهني ،أب ٛاملعؿل طاٖل بٔ قُـ ا٭هؿلاٜٝين ،ؼكٝل :نُاٍ ٜٛهـ
اؿٛت ،عامل ايهتب  -يبٓإ ،ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9443 ،ع ّ9983 -
 .96ايتقنل ٠بأسٛاٍ املٛتٚ ٢أَٛك اٯػل ،٠أب ٛعبـ اهلل مشى ايـ ٜٔقُـ بٔ أمحـ بٔ أب ٞبهل بٔ ؾلغ ا٭ِْاك ٟاـنكد ٞايكلط ي،
ؼكٝل ٚؿكاه :١ايـنتٛك ايِاؿم بٔ قُـ بٔ إبلاَٖ ،ِٝهتب ١ؿاك املٓٗاز يًٌٓل ٚايتٛمٜع ،ايلٜاض ،ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9425 ،ع.
 .97نتاب ايتعلٜؿات ،عً ٞبٔ قُـ بٔ عً ٞاين ٜٔايٌلٜـ اؾلداْ ،ٞؿاك ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت  -يبٓإٓ ،بط٘ ُٚشش٘ مجاع١
َٔ ايعًُا ٤بإًلاف ايٓاًل ،ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9443 ،ع .ّ9983 -
 .98تؿوري ابٔ دن( ٨املوُ :٢ايتوٗ ٌٝيعً ّٛايتٓن ،)ٌٜأب ٛايكاهِ قُـ بٔ أمحـ بٔ قُـ بٔ عبـ اهلل ابٔ دن ٟايهً ي ايػلْاط،ٞ
ؼكٝل :ايـنتٛك عبـ اهلل اـايـً ،ٟلن ١ؿاك ا٭كقِ بٔ أب ٞا٭كقِ  -بريٚت ،ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9496 ،ع
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 .99تؿوري ايكلإٓ ايعع ،ِٝأب ٛايؿـا ٤إمساع ٌٝبٔ عُل بٔ نجري ايكلً ٞايبِل ٟثِ ايـٌَك ،ٞؼكٝل :قُـ سوني مشى ايـ،ٜٔ
ؿاك ايهتب ايعًٌَُٛٓ ،١ٝكات قُـ عً ٞب - ٕٛٔٝبريٚت ،ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9499 ،ع
 .24تؿوري ا٭عكِ ،ا٭عكِ( .نتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
 .29تؿوري ايبٔٝا( ٟٚاملوُ :٢أْٛاك ايتٓنٚ ٌٜأهلاك ايتأْ ،)ٌٜٚاُل ايـ ٜٔأب ٛهعٝـ عبـ اهلل بٔ عُل بٔ قُـ ايٌريام ٟايبٔٝا،ٟٚ
ؼكٝل :قُـ عبـ ايلمحٔ امللعًٌ ،ٞؿاك إسٝا ٤ايرتاخ ايعلب - ٞبريٚت ،ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9498 ،ع.
 .22تؿوري اؿرب ،ٟأب ٛعبـ اهلل اؿوني بٔ اؿهِ اؿرب( .ٟنتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
 .23تؿوري اـامٕ (املوُ :٢يباب ايتأ ٌٜٚيف َعاْ ٞايتٓن ،)ٌٜع ٤٬ايـ ٜٔأب ٛاؿؤ عً ٞبٔ قُـ بٔ إبلاٖ ِٝبٔ عُل ايٌٝشٞ
اـامٕ ،تِشٝض :قُـ عًً ٞاٖني ،ؿاك ايهتب ايعًُ - ١ٝبريٚت ،ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9495 ،ع
 .24تؿوري ايلام( ٟاملوُ :٢ايتؿوري ايهبري ،أَ :ٚؿاتٝض ايػٝب) ،أب ٛعبـ اهلل ؾؼل ايـ ٜٔقُـ بٔ عُل بٔ اؿؤ بٔ اؿوني ايتُٞٝ
ايلام ،ٟؿاك إسٝا ٤ايرتاخ ايعلب - ٞبريٚت ،ايطبع ١ايجايجٖ9424 ،١ع.
 .25تؿوري كٚغ ايبٝإظ تأيٝـ :إمساع ٌٝسك ٞبٔ َِطؿ ٢اٱهتاْبٛي ٞاؿٓؿ ٞاـًٛتٞظ ؿاك إسٝا ٤ايرتاخ ايعلب٢ظ بريٚت – يبٓإظ
ايطبع ١ا٭ٚىل طؿ :تص.
 .26تؿوري ايطرب( ٟاملوُ :٢داَع ايبٝإ يف تأ ٌٜٚايكلإٓ) ،أب ٛدعؿل ايطرب ٟقُـ بٔ دلٜل بٔ ٜنٜـ بٔ نجري بٔ غايب اٯًَ،ٞ
ؼكٝل :أمحـ قُـ ًانل٪َ ،هو ١ايلهاي ،١ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9424 ،ع ّ2444 -
 .27تؿوري ايٓوؿ( ٞاملوَُ :٢ـاكى ايتٓنٚ ٌٜسكا٥ل ايتأ ،)ٌٜٚساؾغ ايـ ٜٔأب ٛايربنات عبـ اهلل بٔ أمحـ بٔ قُٛؿ ايٓوؿ،ٞ
سكك٘ ٚػلز أساؿٜجٜ٘ٛ :هـ عً ٞبـ ،ٟٜٛكادع٘ ٚقـّ ي٘ :ق ٞٝايـ ٜٔؿٜب َوت ،ٛؿاك ايهًِ ايطٝب ،بريٚت ،ايطبع ١ا٭ٚىل،
ٖ9499ع ّ9998 -
 .28تؿوري ؾلات ايهٛيف ،ؾلات ايهٛيف( .نتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
 .29ايتؿوري ٚاملؿول ،ٕٚؿ /قُـ ايوٝـ سوني ايقٖ يَ ،هتبٖٚ ١ب ،١ايكاٖل.٠
 .34تهًَُ ١عذِ املُ٪يؿنيٚ ،ؾٝات (ٖ9397ع ٖ9495 -ع)ظ قُـ ػري بٔ كَٔإ بٔ إمساعٜٛ ٌٝهـظ ؿاك ابٔ سنّ يًطباعٚ ١ايٌٓل
ٚايتٛمٜع ،بريٚت  -يبٓإظ ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9498 ،ع ّ9997 -
 .39تٗقٜب ايًػ ،١أبَِٛٓ ٛك قُـ بٔ أمحـ بٔ ا٭مٖل ٟاهلل ،ٟٚؼكٝل :قُـ عٛض َلعب ،ؿاك إسٝا ٤ايرتاخ ايعلب - ٞبريٚت،
ايطبع ١ا٭ٚىل.ّ2449 ،
 .32ايتٝٓٛض يٌلغ اؾاَع ايِشٝض ،هلاز ايـ ٜٔأب ٛسؿّ عُل بٔ عً ٞبٔ أمحـ ايٌاؾع ٞاملِل ،ٟاملعلٚف بإ املًكٔ ،ؼكٝل :ؿاك
ايؿ٬غ يًبشح ايعًُٚ ٞؼكٝل ايرتاخ ،ؿاك ايٓٛاؿك ،ؿٌَل  -هٛكٜا ،ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9429 ،ع .ّ2448 -
 .33تٝوري ايهل ِٜايلمحٔ يف تؿوري ن ّ٬املٓإ ،عبـ ايلمحٔ بٔ ْاُل بٔ عبـ اهلل ايوعـ ،ٟؼكٝل :عبـ ايلمحٔ بٔ َع ٬ايًٛول،
َ٪هو ١ايلهاي ،١ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9424 ،ع .ّ2444 -
 .34اؾٓٚ ١ايٓاك ،عُل بٔ هًُٝإ بٔ عبـ اهلل ا٭ًكل ايعت ٝي ،ؿاك ايٓؿا٥ى يًٌٓل ٚايتٛمٜع ،ا٭كؿٕ ،ايطبع ١ايوابعٖ9498 ،١ع -
.ّ9998
 .35اينٜـ ١ٜقلا ٠٤يف املٌلٚع ٚعح يف املهْٛات ،عبـ اهلل بٔ قُـ محٝـ ايـ٪َ ،ٜٔهو ١اٱَاّ مٜـ بٔ عً ٞعً ٘ٝايو ّ٬ايجكاؾ،١ٝ
ٖ9424ع( .نتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
 .36هٓٔ أب ٞؿاٚؿ ،أب ٛؿاٚؿ هًُٝإ بٔ ا٭ًعح بٔ إهشام بٔ بٌري بٔ ًـاؿ بٔ عُل ٚا٭مؿ ٟايوذوتاْ ،ٞؼكٝل :قُـ قٞٝ
ايـ ٜٔعبـ اؿُٝـ ،املهتب ١ايعِلُٝ ،١ٜـا  -بريٚت.
 .37هٓٔ ايٓوا ٞ٥ايِػل( ٣املوُ :٢اجملتب َٔ ٢ايوٓٔ) ،أب ٛعبـ ايلمحٔ أمحـ بٔ ًعٝب بٔ عً ٞاـلاهاْ ٞايٓوا ،ٞ٥ؼكٝل :عبـ
ايؿتاغ أب ٛغـَ ،٠هتب املطبٛعات اٱه - ١َٝ٬سًب ،ايطبع ١ايجاْٖ9446 ،١ٝع .ّ9986 -
 .38هري أع ّ٬ايٓب ،٤٬مشى ايـ ٜٔأب ٛعبـ اهلل قُـ بٔ أمحـ بٔ عجُإ بٔ قاميام ايقٖ ي ،سكك٘ فُٛع َٔ ١احملككني بإًلاف
ايٌٝؽ ًعٝب ا٭كْاٚ٩ط٪َ ،هو ١ايلهاي ،١ايطبع ١ايجايجٖ9445 ،١عّ9985/
 .39ايوٛٝف املٌلقٚ ١كتِل ايِٛاقع احمللق ،١اػتِلًٚ ٙقب٘ :أب ٛاملعاي ٞقُٛؿ ًهل ٟبٔ عبـ اهلل بٔ قُـ بٔ أب ٞايجٓا٤
ا٭يٛه( ٞكتِل يهتاب :ايِٛاقع احمللق ١ٱػٛإ ايٌٝاطني ٚاينْـقِْ ،١ري ايـ ٜٔقُـ ايٌٗري غٛاد٘ ِْل اهلل اهلٓـٟ
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امله ،)ٞؼكٝل :ايـنتٛك فٝـ اـًٝؿ ،١ايٓاًلَ :هتب ١اٱَاّ ايبؼاك ٟيًٌٓل ٚايتٛمٜع ،ايكاٖل ،٠ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9429 ،ع -
ّ2448
ً .44لغ ايعكٝـ ٠ايطشاُ ،١ٜٚـك ايـ ٜٔقُـ بٔ ع ٤٬ايـ ٜٔعً ٞبٔ قُـ ابٔ أب ٞايعن اؿٓؿ ،ٞؼكٝل :أمحـ ًانلٚ ،ماك٠
ايٌ ٕٚ٪اٱهٚ ١َٝ٬ا٭ٚقاف ٚايـعٚ ٠ٛاٱكًاؿ ،ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9498 ،ع
ً .49لغ ايعكٝـ ٠ايٛاهطًَ ًٜ٘ٝٚ ١ٝشل ايٛاهط ،١ٝقُـ بٔ ػً ٌٝسؤ ٖلايٓ ،بط ِْ٘ ٚػلز أساؿٜج٘ ٓٚٚع املًشل :عً ٟٛبٔ
عبـ ايكاؿك ايوكاف ،ؿاك اهلذل ٠يًٌٓل ٚايتٛمٜع  -اـرب ،ايطبع ١ايجايجٖ9495 ،١ع.
ً .42عب اٱميإ ،أب ٛبهل أمحـ بٔ اؿوني بٔ عً ٞبٔ َٛه ٢اـولٚدلؿ ٟاـلاهاْ ٞايبٗٝك ،ٞسكك٘ ٚكادع ِْٚ ُ٘ٛػلز
أساؿٜج٘ :ايـنتٛك عبـ ايعً ٞعبـ اؿُٝـ ساَـ ،أًلف عً ٢ؼكٝك٘ ٚؽلٜر أساؿٜج٘ :كتاك أمحـ ايٓـُ ،ٟٚاسب ايـاك
ايوًؿ ١ٝببَٛبا - ٟاهلٓـَ ،هتب ١ايلًـ يًٌٓل ٚايتٛمٜع بايلٜاض بايتعاَ ٕٚع ايـاك ايوًؿ ١ٝببَٛبا ٟباهلٓـ ،ايطبع ١ا٭ٚىل،
ٖ9423ع .ّ2443 -
 .43ايِشاغ تاز ايًػُٚ ١شاغ ايعلب ،١ٝأبِْ ٛل إمساع ٌٝبٔ محاؿ اؾٖٛل ٟايؿاكاب ،ٞؼكٝل :أمحـ عبـ ايػؿٛك عطاك ،ايٓاًل :ؿاك
ايعًِ يًُٜ٬ني  -بريٚت ،ايطبع ١ايلابع.ّ9987 - ٖ9447 ،١
ُ .44شٝض ايبؼاك( ٟاملوُ :٢اؾاَع املوٓـ ايِشٝض املؼتِل َٔ أَٛك كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ٚهٓٓ٘ ٚأٜاَ٘) ،قُـ بٔ
إمساع ٌٝايبؼاك ،ٟؼكٝل :قُـ مٖري بٔ ْاُل ايٓاُل ،ؿاك طٛم ايٓذاَِٛ ،٠ك ٠عٔ ايوًطاْ ١ٝبإٓاؾ ١تلق ِٝقُـ ؾ٪اؿ عبـ
ايباق ،ٞايطبع ١ا٭ٚىلٖ9422 ،ع.
ُ .45شٝض َوًِ (املوُ :٢املوٓـ ايِشٝض املؼتِل بٓكٌ ايعـٍ عٔ ايعـٍ إىل كه ٍٛاهلل ًُ ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ) ،أب ٛاؿؤ َوًِ بٔ
اؿذاز ايكٌري ٟايٓٝوابٛك ،ٟؼكٝل :قُـ ؾ٪اؿ عبـ ايباق ،ٞؿاك إسٝا ٤ايرتاخ ايعلب – ٞبريٚت
 .46ايعلَ ،مشى ايـ ٜٔأب ٛعبـ اهلل قُـ بٔ أمحـ بٔ عجُإ بٔ قاميام ايقٖ ي ،ؼكٝل :قُـ بٔ ػًٝؿ ١بٔ عً ٞايتُ،ُٞٝ
ايٓاًل :عُاؿ ٠ايبشح ايعًُ ٞباؾاَع ١اٱه ،١َٝ٬املـ ١ٜٓاملٓٛك ،٠املًُه ١ايعلب ١ٝايوعٛؿ ،١ٜايطبع ١ايجاْٖ9424 ،١ٝع.ّ2443/
 .47ايعكٝـ ٠ايٛاهط ١ٝاعتكاؿ ايؿلق ١ايٓاد ١ٝاملِٓٛك ٠إىل قٝاّ ايواع ١أٌٖ ايوٓٚ ١اؾُاع ،١تك ٞايـ ٜٔأب ٛايعباي أمحـ بٔ عبـ
اؿً ِٝبٔ عبـ ايو ّ٬بٔ عبـ اهلل بٔ أب ٞايكاهِ بٔ قُـ ابٔ ت ١ُٝٝاؿلاْ ٞاؿٓبً ٞايـٌَك ،ٞؼكٝل :أب ٛقُـ أًلف بٔ
عبـ املكِٛؿ ،أٓٛا ٤ايوًـ  -ايلٜاض ،ايطبع ١ايجاْٖ9424 ،١ٝع.ّ9999/
 .48غا ١ٜا٭َاْ ٞيف ايلؿ عً ٢ايٓبٗاْ ،ٞأب ٛاملعاي ٞقُٛؿ ًهل ٟبٔ عبـ اهلل بٔ قُـ بٔ أب ٞايجٓا ٤ا٭يٛه ،ٞؼكٝل :أب ٛعبـ اهلل
ايـاْ ٞبٔ َٓري آٍ مَٖ ،ٟٛهتب ١ايلًـ ،ايلٜاض  -املًُه ١ايعلب ١ٝايوعٛؿ ،١ٜايطبع ١ا٭ٚىلٖ9422 ،ع .ّ2449 -
 .49ايؿتا ٣ٚايهرب٫ ٣بٔ ت ،١ُٝٝتك ٞايـ ٜٔأب ٛايعباي أمحـ بٔ عبـ اؿً ِٝبٔ عبـ ايو ّ٬بٔ عبـ اهلل بٔ أب ٞايكاهِ بٔ قُـ
ابٔ ت ١ُٝٝاؿلاْ ٞاؿٓبً ٞايـٌَك ،ٞؿاك ايهتب ايعًُ ،١ٝايطبع ١ا٭ٚىلٖ9448 ،ع -
 .54ايؿتض ايوُا ٟٚبتؼلٜر أساؿٜح ايكآ ٞايبٔٝا ،ٟٚم ٜٔايـ ٜٔقُـ املـع ٛبعبـ ايلٚ٩ف بٔ تاز ايعاكؾني بٔ عً ٞاملٓا،ٟٚ
ؼكٝل :أمحـ فتب ،٢ايٓاًل :ؿاك ايعاُُ – ١ايلٜاض
 .59ؾتض ايكـٜل ،قُـ بٔ عً ٞبٔ قُـ بٔ عبـ اهلل ايٌٛناْ ،ٞؿاك ابٔ نجري  -ؿٌَلٚ ،ؿاك ايهًِ ايطٝب  -بريٚت ،ايطبع١
ا٭ٚىلٖ9494 ،ع
 .52ايؿلم بني ايؿلم ٚبٝإ ايؿلق ١ايٓاد ،١ٝأبَِٛٓ ٛك عبـ ايكاٖل بٔ طاٖل بٔ قُـ بٔ عبـ اهلل ايبػـاؿ ٟايتُ ُٞٝاٱهؿلاٜٝين،
ؿاك اٯؾام اؾـٜـ - ٠بريٚت ،ايطبع ١ايجاْ.ّ9977 ،١ٝ
 .53ؾلم َعاُل ٠تٓتوب إىل اٱهٚ ّ٬بٝإ َٛقـ اٱهَٗٓ ّ٬ا ،ؿ /غايب بٔ عً ٞعٛاد ،ٞاملهتب ١ايعِل ١ٜايقٖب ١ٝيًطباعٚ ١ايٌٓل
ٚايتوٜٛل ،دـ ،٠ايطبع ١ايلابعٖ9422 ،١ع .ّ2449 -
 .54ايؿٌِ يف املًٌ ٚا٭ٖٛاٚ ٤ايٓشٌ ،أب ٛقُـ عً ٞبٔ أمحـ بٔ هعٝـ بٔ سنّ ا٭ْـيو ٞايكلط ي ايعاٖلَ ،ٟهتب ١اـال- ٞ
ايكاٖل.٠
 .55ايؿك٘ ا٭نرب (َطبٛع َع ايٌلغ املٝول عً ٢ايؿكٗني ا٭بوط ٚا٭نرب املٓوٛبني ٭ب ٞسٓٝؿ ،)١أب ٛسٓٝؿ ١ايٓعُإ بٔ ثابت بٔ
مٚط ٞبٔ َاَ ،ٙهتب ١ايؿلقإ  -اٱَاكات ايعلب ،١ٝايطبع ١ا٭ٚىلٖ9499 ،ع .ّ9999 -
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 .56ايؿٗلهتظ أب ٛايؿلز قُـ بٔ إهشام بٔ قُـ ايٛكام ايبػـاؿ ٟاملعتني ٞايٌٝع ٞاملعلٚف بابٔ ايٓـِٜظ ؼكٝل :إبلاٖ ِٝكَٔإظ
ؿاك املعلؾ١ظ بريٚت  -يبٓإظ ايطبع ١ايجاْ١ٝظ ٖ9497ع ّ9997 -
 .57قاعـ ٠دً ١ًٝيف ايتٛهٌ ٚايٛه ،١ًٝأب ٛايعباي تك ٞايـ ٜٔأمحـ بٔ عبـ اؿً ِٝبٔ عبـ ايو ّ٬بٔ عبـ اهلل بٔ أب ٞايكاهِ بٔ
قُـ ابٔ ت ١ُٝٝاؿلاْ ٞاؿٓبً ٞايـٌَك ،ٞؼكٝل :كبٝع بٔ ٖاؿ ٟعُري املـػًَ ،ٞهتب ١ايؿلقإ  -عذُإ ،ايطبع ١ا٭ٚىل،
ٖ9422ع .ّ2449 -
 .58ايكاَٛي احملٝط ،فـ ايـ ٜٔأب ٛطاٖل قُـ بٔ ٜعكٛب ايؿريٚم أباؿ ،ٟؼكٝلَ :هتب ؼكٝل ايرتاخ يف َ٪هو ١ايلهاي١
بإًلاف :قُـ ْع ِٝايعلقوٛه٪َ ،ٞهو ١ايلهاي ١يًطباعٚ ١ايٌٓل ٚايتٛمٜع ،بريٚت  -يبٓإ ،ايطبع ١ايجآَٖ9426 ،١ع -
ّ2445
 .59ايهٌاف عٔ سكا٥ل غٛاَض ايتٓن ،ٌٜداك اهلل أب ٛايكاهِ قُٛؿ بٔ عُل ٚبٔ أمحـ اينكٌل ،ٟؿاك ايهتاب ايعلب - ٞبريٚت،
ايطبع ١ايجايجٖ9447 ،١ع.
 .64ايًباب يف عً ّٛايهتاب ،أب ٛسؿّ هلاز ايـ ٜٔعُل بٔ عً ٞبٔ عاؿٍ اؿٓبً ٞايـٌَك ٞايٓعُاْ ،ٞؼكٝل :ايٌٝؽ عاؿٍ أمحـ عبـ
املٛدٛؿ ٚايٌٝؽ عً ٞقُـ َعٛض ،ؿاك ايهتب ايعًُ - ١ٝبريٚت/يبٓإ ،ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9499 ،ع .ّ9998 -
 .69يوإ ايعلب ،مجاٍ ايـ ٜٔابٔ َٓعٛك أب ٛايؿٌٔ قُـ بٔ َهلّ بٔ عً ٞا٭ِْاك ،ٟؿاك ُاؿك  -بريٚت ،ايطبع ١ايجايج- ١
ٖ9494ع.
 .62يٛاَع ا٭ْٛاك ايبٗٚ ١ٝهٛاطع ا٭هلاك ا٭ثل ١ٜيٌلغ ايـك ٠املٔ ١ٝيف عكـ ايؿلق ١امللٓ ،١ٝمشى ايـ ٜٔأب ٛايع ٕٛقُـ بٔ أمحـ
بٔ هامل ايوؿاكٜين اؿٓبً٪َ ،ٞهو ١اـاؾكني َٚهتبتٗا  -ؿٌَل ،ايطبع ١ايجاْٖ9442 ،١ٝع ّ9982 -
َ .63باسح يف عً ّٛايكلإَٓٓ ،اع بٔ ػً ٌٝايكطإَ ،هتب ١املعاكف يًٌٓل ٚايتٛمٜع ،ايطبع ١ايجايجٖ9429 ،١ع .ّ2444 -
 .64املٛاعغ ٚا٫عتباكظ يًُكلٜن ٟطْوؼ ١إيهرت ١ْٝٚباملهتب ١ايٌاًَ١ص.
 .65فُع ا٭َجاٍ ،أب ٛايؿٌٔ أمحـ بٔ قُـ بٔ إبلاٖ ِٝاملٝـاْ ٞايٓٝوابٛك ،ٟؼكٝل :قُـ ق ٢ٝايـ ٜٔعبـ اؿُٝـ ،ؿاك
املعلؾ ،١بريٚت – يبٓإ
 .66فُع عاك ا٭ْٛاك يف غلا٥ب ايتٓنٚ ٌٜيطا٥ـ ا٭ػباك ،مجاٍ ايـ ٜٔقُـ طاٖل بٔ عً ٞايِـٜك ٞاهلٓـ ٟايؿتين ايهذلات،ٞ
َطبع ١فًى ؿا٥ل ٠املعاكف ايعجُاْ ،١ٝايطبع ١ايجايجٖ9387 ،١ع ّ9967 -
 .67قاهٔ ايتأ ،ٌٜٚقُـ مجاٍ ايـ ٜٔبٔ قُـ هعٝـ بٔ قاهِ اؿ٬م ايكامس ،ٞؼكٝل :قُـ باهٌ ع ٕٛٝايوٛؿ ،ؿاك ايهتب
ايعًُ - ١ٝبريٚت ،ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9498 ،ع.
 .68املوتـكى عً ٢ايِشٝشني ،أب ٛعبـ اهلل اؿانِ قُـ بٔ عبـ اهلل بٔ قُـ بٔ محـ ٜ٘ٚبٔ ْع ِٝبٔ اؿهِ ائ ي ايطُٗاْٞ
ايٓٝوابٛك ،ٟؼكٝلَِ :طؿ ٢عبـ ايكاؿك عطا ،ؿاك ايهتب ايعًُ - ١ٝبريٚت ،ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9499 ،ع .ّ9994 -
َ .69وٓـ أبٜ ٞعً ،٢أبٜ ٛعً ٢أمحـ بٔ عً ٞبٔ املجٓ ٢بٔ و ٢ٝبٔ عٝو ٢بٔ ٖ ٍ٬ايتُ ُٞٝامل ،ًُٞٛؼكٝل :سوني هً ِٝأهـ ،ؿاك
املأَ ٕٛيًرتاخ  -ؿٌَل ،ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9444 ،ع .ّ9984 -
َ .74وٓـ اٱَاّ أمحـ بٔ سٓبٌ ،أب ٛعبـ اهلل أمحـ بٔ قُـ بٔ سٓبٌ بٔ ٖ ٍ٬بٔ أهـ ايٌٝباْ ،ٞؼكٝلً :عٝب ا٭كْاٚ٩ط ٚعاؿٍ
َلًـ ٚآػل ،ٕٚإًلاف :ؿ /عبـ اهلل بٔ عبـ احملؤ ايرتن٪َ ،ٞهو ١ايلهاي ،١ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9429 ،ع .ّ2449 -
َ .79وٓـ ايبناك (املوُ :٢ايبشل اينػاك) ،أب ٛبهل أمحـ بٔ عُل ٚبٔ عبـ اـايل بٔ ػ٬ؿ بٔ عبٝـ اهلل ايعته ٞاملعلٚف بايبناك،
ؼكٝل :قؿٛظ ايلمحٔ م ٜٔاهلل ٚعاؿٍ بٔ هعـ ُٚرب ٟعبـ اـايل ايٌاؾعَ ،ٞهتب ١ايعًٚ ّٛاؿهِ  -املـ ١ٜٓاملٓٛك ،٠ايطبع١
ا٭ٚىل َٔ ،عاّ  ّ9988إىل .ّ 2449
 .72املِباغ املٓري يف غلٜب ايٌلغ ايهبري ،أب ٛايعباي أمحـ بٔ قُـ بٔ عً ٞايؿ َٞٛٝثِ اؿُ ،ٟٛاملهتب ١ايعًُ - ١ٝبريٚت.
َ .73طايع ا٭ْٛاك عًُ ٢شاغ اٯثاك ،أب ٛإهشام إبلاٖ ِٝبٔ ٜٛهـ بٔ أؿِٖ ايٖٛلاْ ٞاؿُن ،ٟؼكٝل :ؿاك ايؿ٬غ يًبشح ايعًُٞ
ٚؼكٝل ايرتاخ ،ايٓاًلٚ :ماك ٠ا٭ٚقاف ٚايٌ ٕٚ٪اٱه - ١َٝ٬ؿٚي ١قطل ،ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9433 ،ع .ّ2492 -
 .74املعذن ٠ايكلآْ ١ٝسكا٥ل عًُ ١ٝقاطع ،١أمحـ عُل أبًٛ ٛؾ ،١ؿاك ايهتب ايٛطٓ - ١ٝيٝبٝا.ّ2443 ،
 .75املعذِ ايٛهٝط ،إبلاَِٖ ِٝطؿٚ ٢أمحـ اينٜات ٚساَـ عبـ ايكاؿك ٚقُـ ايٓذاك ،ؿاك ايـع٠ٛ
َ .76عذِ عً ّٛايكلإٓ ،إبلاٖ ِٝقُـ اؾلَ ،ٞؿاك ايكًِ  -ؿٌَل ،ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9422 ،ع ّ2449 -
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َ .77علؾ ١أْٛاع عً ّٛاؿـٜح (املعلٚف :مبكـَ ١ابٔ ايِ٬غ) ،أب ٛعُل ٚتك ٞايـ ٜٔعجُإ بٔ عبـ ايلمحٔ ،املعلٚف بابٔ ايِ٬غ،
ؼكٝلْٛ :ك ايـ ٜٔعرت ،ؿاك ايؿهل  -هٛكٜاٚ ،ؿاك ايؿهل املعاُل  -بريٚتٖ9446 ،ع .ّ9986 -
َ .78ؿتاغ ايوعاؿ ،٠عً ٞبٔ قُـ بٔ و ٢ٝايعذل( .ٟنتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
 .79املؿلؿات يف غلٜب ايكلإٓ ،أب ٛايكاهِ اؿوني بٔ قُـ املعلٚف بايلاغب ا٭ُؿٗاْ ،ٞؼكٝلُ :ؿٛإ عـْإ ايـاٚؿ ،ٟؿاك ايكًِ
 ؿٌَلٚ ،ايـاك ايٌاَ - ١ٝبريٚت ،ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9492 ،ع .84املكـَات ا٭هاه ١ٝيف عً ّٛايكلإٓ ،عبـ اهلل بٔ ٜٛهـ بٔ عٝو ٢بٔ ٜعكٛب ايٝعكٛب اؾـٜع ايعٓنَ ،ٟلنن ايبشٛخ اٱه،١َٝ٬
يٝـم  -بلٜطاْٝا ،ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9422 ،ع ّ2449 -
 .89املًٌ ٚايٓشٌ ،أب ٛايؿتض قُـ بٔ عبـ ايهل ِٜبٔ أب ٞبهل أمحـ ايٌٗلهتاْ٪َ ،ٞهو ١اؿً ي
َٓ .82اٌٖ ايعلؾإ يف عً ّٛايكلإٓ ،قُـ عبـ ايعع ِٝاينكقاَْ ،ٞطبع ١عٝو ٢ايباب ٞاؿً ي ًٚلنا ،٘٥ايطبع ١ايجايج.١
 .83املٛهٛع ١ايعلب ١ٝايعاملَٛ( .١ٝهٛع ١إيهرت ١ْٝٚعً ٢اؿاهب اٯي ٞطَٔ ؿ ٕٚأكقاّ ُؿشاتص).
 .84املٛهٛع ١ايعكـ ،١ٜإعـاؿ :فُٛع َٔ ١ايباسجني ،بإًلاف ايٌٝؽ عً ٟٛبٔ عبـ ايكاؿك ايوكاف ،ايٓاًلَٛ :قع ايـكك ايوٓ ١ٝعً٢
اٱْرتْت ( .dorar.netنتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
َٛ .85هٛع ١ايؿلم املٓتوب ١يٲه ،ّ٬إعـاؿ :فُٛع َٔ ١ايباسجني بإًلاف ايٌٝؽ عً ٟٛبٔ عبـ ايكاؿك ايوكاف ،ايٓاًلَٛ :قع ايـكك
ايوٓ ١ٝعً ٢اٱْرتْت ( .dorar.netنتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
 .86املٛهٛع ١املٝول ٠يف ا٭ؿٜإ ٚاملقاٖب ٚا٭سناب املعاُل ،٠ايٓـ ٠ٚايعامل ١ٝيًٌباب اٱه ،َٞ٬إًلاف ٚؽطٝط َٚلادع :١ؿَ /اْع بٔ
محاؿ اؾٗين ،ؿاك ايٓـ ٠ٚايعامل ١ٝيًطباعٚ ١ايٌٓل ٚايتٛمٜع ،ايطبع ١ايلابع،١
ْ .87علات يف ََ٬ض املقٖب اينٜـٚ ٟػِا ،ِ٘٥قُـ بٔ عبـ اهلل عٛض املٜ٪ـ( .ٟنتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
 .88ايٛؾٝات ٚا٭سـاخظ أسـ أعٔاًَ ٤تك ٢أٌٖ اؿـٜح( .نتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١

نتب اينٜـ:١ٜ
ً ععاؿ إىل هب ٌٝايلٻًاؿظ (عح يف سهِ ا٫ػت٬ف يف ايـ)ٜٔظ تأيٝـ :ا٭َاّ املِٓٛك باهلل ايكاهِ بٔ قُـ بٔ عً ٞاملتٛؾ٢
 .89اٱكٵ ٳ
(ٖ 9429ع)ظ سكك٘ ٚعًل عً :٘ٝقُـ و ٢ٝهامل عنإظ ايطبع ١ا٭ٚىلظ ٖ9496ع ع .ّ9996
 .94ايتعلف عً ٢مٜـ ١ٜاي ،ُٔٝو ٢ٝطايب ٌَاك ٟايٌلٜـ ،إعـاؿ َلنن ا٭عاخ ايعكا٥ـ( .١ٜنتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
 .99تؿوري ا٭عكِ ،ا٭عكِ( .نتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
 .92تؿوري اؿرب ،ٟأب ٛعبـ اهلل اؿوني بٔ اؿهِ اؿرب( .ٟنتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
 .93تؿوري املِابٝض ،فُٛع تؿوري ايكاهِ بٔ إبلاٖٚ ِٝاهلاؿٚ ٟأ٫ٚؿُٖا( .نتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
 .94تؿوري ؾلات ايهٛيف ،ؾلات ايهٛيف( .نتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
 .95تؿوري َكاتٌ بٔ هًُٝإ ،أب ٛاؿؤ َكاتٌ بٔ هًُٝإ بٔ بٌري ا٭مؿ ٟايبًؼ ،ٞؼكٝل :عبـ اهلل قُٛؿ ًشات٘ ،ؿاك إسٝا٤
ايرتاخ  -بريٚت ،ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9423 ،ع.
 .96اينٜـ ١ٜايٓعلٚ ١ٜايتطبٝل ،و ٢ٝبٔ عبـ ايهل ِٜايؿٔ ،ٌٝايطبع ١ايجاْ( .١ٝنتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
 .97اينٜـ ١ٜقلا ٠٤يف املٌلٚع ٚعح يف املهْٛات ،عبـ اهلل بٔ قُـ محٝـ ايـ٪َ ،ٜٔهو ١اٱَاّ مٜـ بٔ عً ٞعً ٘ٝايو ّ٬ايجكاؾ،١ٝ
ٖ9424ع( .نتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
 .98هٛك ٠ايطٛك( .نتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
ً .99لغ ا٭مٖاك ،عبـ اهلل بٔ َؿتاغ( .نتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
ً .944لغ ايتذلٜـ يف ؾك٘ اينٜـ ،١ٜاٱَاّ ايٓعاك املٜ٪ـ باهلل أمحـ بٔ اؿوني اهلاك ْٞٚاؿوين كمح٘ اهلل ،ؼكٝل :قُـ و٢ٝ
عنإ ٚمحٝـ دابل عبٝـ ،ايٓاًلَ :لنن ايبشٛخ ٚايرتاخ ايُٝين( .نتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
ُ .949ؿ ٠ٛا٫ػتٝاك يف أُ ٍٛايؿك٘ ،اٱَاّ املِٓٛك باهلل عبـاهلل بٔ محن ٠بٔ هًُٝإ( .نتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
 .942ؾتض ايكـٜل ،قُـ بٔ عً ٞبٔ قُـ بٔ عبـ اهلل ايٌٛناْ ،ٞؿاك ابٔ نجري  -ؿٌَلٚ ،ؿاك ايهًِ ايطٝب  -بريٚت ،ايطبع١
ا٭ٚىلٖ9494 ،ع.
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 .943ايؿِ ٍٛايً٪ي ١ٜ٪يف أُ ٍٛؾك٘ ايعرت ٠اينن ،١ٝايوٝـ ُاكّ ايـ ٜٔإبلاٖ ِٝبٔ قُـ ايٛمٜل( .نتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب١
ايٌاًَ.)١
 .944ايهاٌَ املٓري يف إثبات  ١ٜ٫ٚأَري املَٓ٪ني عً ٞبٔ أب ٞطايب ٚايلؿ عً ٢اـٛاكز ،اٱَاّ لِ آٍ ايله/ٍٛايكاهِ بٔ إبلاٖ،ِٝ
ؼكٝل :عبـايٛي ٞو ٢ٝقُـ اهلاؿٌَٛٓ ،ٟكاتَ :لنن أٌٖ ايبٝت(ع) يًـكاهات اٱه ،١َٝ٬ايُ - ُٔٝعـ( .٠نتاب إيهرتْٞٚ
َٔ املهتب ١ايٌاًَ.)١
 .945نتاب ايبواط ،اٱَاّ ايٓاُل يًشل ا٭طل َٚاؿؤ بٔ عً( .ٞنتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
 .946يٛاَع ا٭ْٛاك يف دٛاَع ايعًٚ ّٛاٯثاك ٚتلادِ أٚي ٞايعًِ ٚا٭ْعاك ،اٱَاّ اؿذ ١فـ ايـ ٜٔبٔ قُـ بٔ َِٓٛك املٜ٪ـ.ٟ
(نتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
 .947املِابٝض ايواطع ١ا٭ْٛاك ،عبـاهلل بٔ أمحـ ايٌليف( .نتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
َ .948طًع ايبـٚك ٚفُع ايبشٛكظ تأيٝـ ايع ١َ٬امل٪كؾ أمحـ بٔ ُاحل بٔ أب ٞايلداٍظ ؼكٝل :عبـ ايو ّ٬عباي ايٛدٚ ٘ٝقُـ
و ٢ٝهامل عنإظ َلنن ايرتاخ ٚايبشٛخ ايُٝين( .نتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
َ .949عذِ ايلٚا ٠يف نتاب ا٭فإ ع ٞعً ٢ػري ايعٌُظ تأيٝـ :قُـ و ٢ٝهامل عنإظ َٔ إُـاكات٪َ :هو ١اٱَاّ مٜـ بٔ عًٞ
ايجكاؾ١ٝظ املًُه ١ا٭كؿْ ١ٝاهلامش( .١ٝنتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
َ .994ؿتاغ ايوعاؿ ،٠عً ٞبٔ قُـ بٔ و ٢ٝايعذل( .ٟنتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
 .999املٗقب يف ؾتا ٣ٚاٱَاّ املِٓٛك باهلل عبـاهلل بٔ محن ٠عً ٘ٝايو ،ّ٬مجع ٚتٗقٜب :ايؿك ٘ٝايع ١َ٬قُـ بٔ أهعـ امللاؿ.ٟ
(نتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
ْ .992علات يف ََ٬ض املقٖب اينٜـٚ ٟػِا ،ِ٘٥قُـ بٔ عبـ اهلل عٛض املٜ٪ـ( .ٟنتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١

نتب ايٌٝع:١
 .993عاك ا٭ْٛاك ،قُـ باقل اجملًو٪َ ،ٞهو ١ايٛؾا - ٤بريٚت  -يبٓإ( .نتاب إيهرت َٔ ْٞٚاملهتب ١ايٌاًَ.)١
 .994ايؿٗلهتظ أب ٛايؿلز قُـ بٔ إهشام بٔ قُـ ايٛكام ايبػـاؿ ٟاملعتني ٞايٌٝع ٞاملعلٚف بابٔ ايٓـِٜظ ؼكٝل :إبلاِٖٝ
كَٔإظ ؿاك املعلؾ١ظ بريٚت  -يبٓإظ ايطبع ١ايجاْ١ٝظ ٖ9497ع .ّ9997 -
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