


 

ُابُالديوانُفيُالعهدُالنبويـ ُتكُ 

 عبد اهلل بٍ حمود احلجٖلٗ . د
 أضتاذ ًػازن بلوٚٞ اهػسٙعٞ باجلاًعٞ اإلضالًٚٞ

 قطٍ اهقضا١ ٗاهطٚاضٞ اهػسعٚٞ
 

عتد  ابتدأ اهدٙ٘اْ اهِبٜ٘ اهػسٙف كٌؤضطٞ ٓاًٞ ًطتتقوٞ ب 

 ُت   ًا ٗٓرا ، امللسًٞ ًلٞ ًّ إهٚٔا أًاجًس املِ٘زٝ املدِٙٞ قدًٕٗ

ٞ  اإلدازٜ باهتتازٙ   املٔتتٌ   املتؤزي   مجٔت٘ز  ٕعوٚ ٞ  هودٗهت  اإلضتالًٚ

 . ًّ اهقدًا١ ٗاملعاصسّٙ

اب يف عصتتسٖ ٗأع تتٍ ًتتؤزت يف اهتتتازٙ   ًٗتتّ أجتتىال ٓتتؤب١ قاخبتتٞ غتتٚ  اهلت تت  

  ٛ صتب  اععػتٟ    ) : هإلدازٝ اإلضالًٚٞ ٗٓ٘ اإلًاَ اهقوقػِدٜ يف كتابتٕ امل٘ضت٘ع

 . ( يف صِاعٞ اإلُػا

اعوٍ أْ ٓرا اهدٙ٘اْ ٗضت    )) : ّ أصى اهدٙ٘اْ يف اإلضالَٙق٘ي اهقوقػِدٜ ع

ٗأصتتت اب ضتتتسٙاٖ ًتتتّ  ، كتتتاْ ٙلاأتتتء أًتتتسا١ٖ يف اإلضتتتالَ ٗذهتتتم أْ اهتتتِ  

ٗكتتتء إم ًتتّ قتتسب إهٚتتٕ ًتتّ ًوتت٘ن   ، اهصتت ابٞ زضتت٘اْ اي عوتتٍٚٔ ٗٙلاأبُ٘تتٕ

ٕ  ، اعزض ٙدعٍ٘ٓ إم اإلضالَ فبعتث عٌتسٗ بتّ أًٚتٞ      ، ٗبعث إهٍٚٔ زضوٕ بلتبت

ٞ  اهضٌس ٗعبتد اي بتّ ارافتٞ إم كطتس٠ أبسٗٙتص       ، ٜ إم اهِجاغٛ ًوتم اببػت

َ    ، ًوم اهفسع ٗااختء بتّ أبتٛ بوتعتٞ إم      ، ٗداٚٞ اهلو  إم ٓسقتى ًوتم اهتسٗ

ٞ    ، املقتت٘قظ صتتااء ًصتتس   ، ٗضتتوٚب بتتّ عٌتتسٗ إم ٓتت٘ذٝ بتتّ عوتتٛ ًوتتم اهٌٚاًتت

     ّ م ًتتّ إم غتتذ ذهتت  ، ٗاهعتتال١ بتتّ ابضتتسًٛ إم املِتترز بتتّ ضتتا٠ٗ ًوتتم اهب تتسٙ

ّ    اٗكتء هعٌسٗ بّ اصَ عًٔد ، امللاأبات ٗكتتء هتٌتٍٚ    ، ات  ٗجٔتٕ إم اهتٌٚ

ٗكتتتء كتتتاب اهقضتتٚٞ بعتتد اهدُتتٞ بِٚتتٕ ٗبتت    ، اهتتدازٜ ٗإي٘أتتٕ بعقبتتاا باهػتتاَ

ًُت  ، قسٙؼ عاَ ابدٙبٚٞ ٗٓترٖ امللت٘بتات    ، إم غتذ ذهتم   اٗكتء اعًاُات أاٚا

ٚؼ فتعْ أٗي ًتّ ٗضتعٕ ٗزأبتٕ     ٗخبتال  دٙت٘اْ اجلت    ، كؤا ًتعوقٔا دْٙ٘ اإلُػتا١ 

ٕ  أًذ املؤًِ  عٌتس بتّ اابتاب     عوتٟ أْ اهقضتاعٛ قتد ذكتس يف      ، يف يالفتت
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أْ اهتصبذ بتّ اهعت٘اَ ٗجٔتٍٚ بتّ اهصتو         ( عْٚ٘ املعاز  ٗفِْ٘ ااال٢تف ) أازخيٕ 

ٗأْ ارٙفٞ بّ اهٌٚاْ كتاْ كتتء هتٕ     ، أً٘اي اهصدقات  كاُا ٙلتباْ هوِ 

بتتّ غتتعبٞ ٗاصت  بتتّ  تتذ كاُتا ٙلتبتتاْ املتتداِٙات   ٗأْ املغتذٝ   ، يتس  اهِلتتى 

إب  ، فعْ ص  ذهم فتلتْ٘ ٓترٖ اهتدٗاّٗٙ قتد ٗضتع  يف عٔتدٖ        ، ٗاملعاًالت

 .  ))(1)أُٔا هٚط  يف غٔسٝ ٗأ٘اأس اهلتابٞ يف شًإُ 

 ٗٓتترا اهتتِ  اهتتقٌ  هوقوقػتتِدٜ ٙؤكتتد ؤتت٘ز اهتتدٗاّٗٙ كوتتٔا يف عٔتتدٖ   

 : ًّ كالًٕ اعً٘ز اهتاهٚٞ ٗٙطتفاد ، ٗهٚظ دٙ٘اْ اإلُػا١ فقب

ٕ     ، ٗج٘د دٙ٘اْ اهسضا٢ى يف عٔتد اهتِ     -أ  ، ٗأْ اهتِ  ٓت٘ أٗي ًتّ ٗضتع

 . ٗذكس اعدهٞ عوٟ ذهم

 ، ٗاعدهٞ عوٕٚ أف٘ق ابصتس  ، ْ دٙ٘اْ اإلُػا١ ٗاض  يف عٔد اهِ  أ -ب

ٗٓرٖ اهلتء املصِفٞ يف اصس امللت٘بتات اهِب٘ٙتٞ ًتّ أٗضت  اعدهتٞ عوتٟ       

 . ذهم

 ٗاهصكت٘ات  ، كدٙ٘اْ اهصتدقات  ٗج٘د دٗاّٗٙ أيس٠ يف عٔد اهِ   -جت

 . ٗهلِٔا مل ألّ بػٔسٝ دٙ٘اْ اإلُػا١ ٗاهسضا٢ى ، ٗدٙ٘اْ اجلٚؼ ،

 . (2)ٗقد ذٓء إم ٓرٖ اهِتٚجٞ عدد كبذ ًّ اهبااق  املعاصسّٙ

 ًلاْ جو٘ع اهلتاب

ٗاضتتتقس بتتٕ املقتتاَ ا تتر    ، املدِٙتتٞ املِتت٘زٝ  ملتتا قتتدَ اهتتِ   

إذ  ; ٗكاْ ً٘ض  جو٘ضتٕ ًعسٗفتا  ،  هٕ اجدٖ اهػسٙف جموًطًط

جيوظ عِد إاد٠ اعضب٘اُات ااػبٚٞ اهيت عسف  عت  اهتتازٙ    

 ٍ ٗأقتت  يوتتف   ، أضتتب٘اُٞ اه٘فتت٘د( ) : اإلضتتالًٛ ٗإم اهٚتتَ٘ باضتت

جيوظ إهٚٔا  ٗكاْ اهِ   ، أضب٘اُٞ ابسع ًّ جٔٞ اهػٌاي

مبجوتظ   اعتس  أًٙضت  ٗكاُت  أ  ، هٚقابى ٗف٘د اهعسب اهقادًٞ إهٕٚ

 . ٗجيوظ إهٚٔا ضسٗات اهص ابٞ زض٘اْ اي عوٍٚٔ ، اهقادٝ
                                                           

 . (1/26صبح األععٛ يف صٌاعٚ اإلًعاٝ ) (1)

، ٓدااشنا  يف وناإا احلرنااٙ اإلشن هٖٚ        12اًظر : صنٌاعٚ اكتاابنٚ ٓورٔاُنا كلند أا إبند يبنراُٖى          (0)

 . 70اًٖٚ   د . حصاَ ج ق ، ٓاحلتى ٓاإلدااٙ يف اإلش ي كلد أا إ ري دٕر 30

مكااااانُالااااديوانُ
فااااااااايُالعهااااااااادُ
النبويُالشريفُ
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فتت٘ز ٗصتت٘هٕ إم املدِٙتتٞ    هقتتد بتتادز زضتت٘ي اي    )) : ٙقتت٘ي اهتتدكت٘ز ُاغتتد  

ٞ   ، بعقاًٞ ًطجد هٕ ٙؤدٜ فٕٚ ًِاضلٕ ٗكتاْ   ، ٗٙبوغ يف زاابٕ زضتاهتٕ اجلاًعت

غتتٚدت  ، طتتاْ إب قوتتٚال ب ٙعوتت٘ ازأفاعتتٕ قاًتتٞ اإلُ   ، يف غاٙتتٞ اهبطتتاخٞ  اًطتتجًد

 ، ٗا ر ضتقفٕ ًتّ اجلسٙتد    ، ٗأقٌٚ  دعا٢ٌٕ ًّ جرٗا اهِلى ، جدزإُ باهب 

ٞ  ُػتتأٔا اهتدٗاّٗٙ ًقتسً    ئإذ مل أعس  اهدٗهتٞ يف ًبتتد   ًٗقابتٞ   ، ا عجٔصأٔتا اإلدازٙت

ًلإُ  -يف املطجد  فلاْ خبٚعٚا أْ ٙلْ٘ جموظ اهسض٘ي  ، ه٘هٛ أًسٓا

ٍ    -امللتتتاز   ٛ     ، ٗٓتت٘ جموتتظ ابلتت  ، ميتتازع ًِتتٕ ضٚاضتتٞ اإلتٌتت  اإلضتتتالً

 . (1)(( ٗأصسٙف غ٣ُٕ٘ اهعاًٞ

باهبطتاخٞ املبوقتٞ ٗاهبعتد عتّ      ٗقد متٚصت ً آس ابلتٍ يف عٔتد اهتِ     

اهتلوتتف ٗقٚتت٘د املساضتتٍٚ املت ف تتٞ ٗاهػتتلوٚات اهس ٚتتٞ اهتتيت  تتف اه٣ٚتتات        

 . ٗأتطٍ بٔا اهدٗاّٗٙ عادٝ ، اباكٌٞ

ٗقتتتٕ ًتتّ بعتتد صتتالٝ اهفجتتس إم اه ٔتتس يف   جيوتتظ خٚوتتٞ ٗقتتد كتتاْ اهتتِ  

 ، ًّٗ بعد اهعصس إم غسٗب اهػٌظ يف اهفرتٝ اهقاُٚتٞ يف ًطتجدٖ   ، اهفرتٝ اعٗم

 ًٗتتتّ كاُتتت  هتتتٕ ااجتتتٞ اضتتتتتذْ ًتتتّ اهتتتِ   ، اب حمتتتدق  بتتتٕٗكتتاْ اهلت تتت 

ٗهتترا دمتتد أْ أكتت  ًلاأٚتتء  ، ٗإذا اضتتست ٗفتت٘د جوطتت٘ا  اُبتتٕ ، ٗاُصتتس 

هصا٢تتسٝ هوٌدِٙتتٞ املِتت٘زٝ ياصتتٞ بعتتد صتتو  ابدٙبٚتتٞ يف       كتبتت  هو٘فتتد ا  اهتتِ  

 . ًطجدٖ اهػسٙف

 : ًلاْ اهلتاب يف ابضس ٗاهطفس

فٚلتاز ًّ اهص ابٞ ًّ ٙقَ٘  ، بعض اهلتاب يف أضفازٖ قد حيتاج اهِ  

فقد خوء ًّ عوٛ بّ أبٛ خاهء كتابٞ صو  ابدٙبٚٞ  ، باهلتابٞ ٗٙصسح با ٕ

كتتاْ  عتتض اهِصتت٘  إم أْ كاأتتء اهتتِ    ٗقتتد أغتتازت ب  . بِٚتتٕ ٗبتت  قتتسٙؼ 

ًًتت بتتى ًتتّ خوتتء ًِتتٕ  ، ٗمل أػتتس إم ايتصتتا  أاتتد بتترهم ، هتتٕ يف أضتتفازٖ اًالش

  . اهلتابٞ كتء

        ٕ كِتا ًت     )) : فقد ذكس اإلًتاَ أدتد يف ًطتِد عبتد اي بتّ ا٘اهتٞ ًتا ُصت

يف وتى   ُٗتصي اهتِ     ،ًب فِصي اهِتاع ًِتص   ، ًّ أضفازُا فِصي يف ضفس اهِ  
                                                           

 . 38اكفتر اإلداا٘ يف اإلش ي    (1)
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ٛ   ، ٞدٗاتت ٕ  ، فسآُتتٛ ٗأُتتا ًقبتتى ًتتّ ااجتتٞ هتت  : فقتتاي ، ٗهتتٚظ غتتذٖ ٗغتتذ كاأبتت

 . (1)(( أُلتء ٙا ابّ ا٘اهٕ

 فٔتترا اهتتِ  اهتترٜ ذكتتسٖ اإلًتتاَ أدتتد ٙتتدي دبهتتٞ أكٚتتدٝ عوتتٟ أْ اهتتِ   

أًتتا يف ابضتتس فودٙتتٕ جمٌ٘عتتٞ ًتتتّ      ، كتتاْ ٙالشًتتٕ أاتتد اهلتبتتٞ يف أضتتتفازٖ    

فتعذا غتاب أغتٔس     ، ى ًتا بعٌت  ٗهلّ كتى كاأتء قتد يصتٕ اهتِ        ، اهلتاب

ٗٓرا ًا ذكتسٖ كتى ًتّ كتتء عتّ كتتاب اهت٘اٛ         ، اهلتاب كتء ًّ اضس

  . ٗاهدٙ٘اْ يف اهعٔد اهِبٜ٘ اهػسٙف

ز٠ٗ اهبغٜ٘ بطِدٖ إم عبد اي بّ اهصبذ كٌا أيسجٕ ابافظ ابّ اجس يف 

عبتتد اي بتتّ اعزقتتٍ ٗشٙتتد بتتّ ملابتت  فتتعذا مل   إُتتٕ كتتتء هوتتِ   )) : اإلصتتابٞ قتتاي

 . (2)(( جد كاأء أًس ًّ اضسٙ٘

يوٚفتتٞ هلتتى كاأتتء  اًعتٌتتًد اُ يصتت  كاأًبتتٗذكتتس اهقضتتاعٛ أْ اهتتِ  

ٗكاْ اِ وٞ اعضٚدٜ يوٚفٞ كتى كاأتء    )) : ٗقاي اإلًاَ ابّ مجاعٞ ، (3)غا٢ء

 . (4)(( غاب عّ عٌوٕ

 : اصس عدد كتالاب اهدٙ٘اْ يف اهعٔد اهِبٜ٘ اهػسٙف

يف اصتس ٗضتبب اهعتدد اهلوتٛ      اٗاتدٙقً  اايتوف عوٌا١ اهتازٙ  ٗاهطذ قتدميً 

 ، ًٗلقتس  ٗذٓبت٘ا ًترآء غتتٟ ًتا بت  ًقتى        ، هلتاب اهدٙ٘اْ اهِبٜ٘ اهػتسٙف 

 ، ٗأغوتتء املتتؤزي  ٙتتركسٍُٗٔ بتتال اصتتس  ، فٌتتٍِٔ ًتتّ أخوتتم ًٗتتٍِٔ ًتتّ اصتتس 

 : ٗفٌٚا ٙوٛ ذكس هبعض ًق٘بأٍٔ

كتسٍٓ  ٗذ ، ٗجٍ غفذ ، أًا كتالابٕ فجٌ  كقذ )) : قاي اإلًاَ اهقطبالُٛ

ٍ   ، بعض احملدمل  يف أآهٚف هٕ بدٙعٞ ًتّ   اُٗبترً  ، اضت٘عء فٕٚ مجوٞ ًتّ أيبتازٓ

ٗصتتد ز فٚتتٕ بااوفتتا١ اعزبعتتٞ اهلتتساَ يتت٘ا  اضتتسإٔ عوٚتتٕ     ، ضتتذٍٓ ٗآملتتازٍٓ

  . (5)(( اهصالٝ ٗاهطالَ
                                                           

 . (5/33هصٌد اإلهاي إبد ) (1)

 . (5/5) اإلصابٚ يف متٖٖس اكصخابٚ (0)

 237واإا اكقراعٗ  (3)

 . 112البٍ مجاعٚ    املخاصر اكتبري يف شريٙ اكرشٔن  (4)

 ( .2/125ب اكلدًٖٚ )املٔاُ (5)
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 ٗهلّ ًا ٓ٘ ابصس اهتقسٙ  هرا اجلٌ  اهلبذ ٗاهعدد اهلبذ؟؟

ظ أبتت٘ اابتتاب بتتّ داٚتتٞ أْ كتالابتتٕ عوٚتتٕ   ذكتتس ابتتاف )) : قتتاي اهِتت٘ٙسٜ -

  . (1)(( اهصالٝ ٗاهطالَ ِٙتْٔ٘ إم ضتٞ ٗعػسّٙ ٗاي أعوٍ

 اكاُ٘ا ضتتٞ ٗعػتسّٙ كاأًبت    ذكس بعضٍٔ أْ كتابٕ  )) : ٗقاي ابو  -

 . (2)(( عوٟ ًا ملب  عّ مجاعٞ ًّ ملقات اهعوٌا١

( إم مخطتتٞ ٗ )ابضتتتٚعاب ، ٗأٗصتتؤٍ ابتتّ عبتتد اهتت  يف )بٔجتتٞ احملافتتى(   -

 . اٗعػسّٙ فسًد

 .اًل ٗأٗصؤٍ اهػ اًوطٛ اهػافعٛ إم أزبع  زج -

ٗأٗصتتتؤٍ اهعساقتتتٛ يف ُ ٌتتتٕ هوطتتتذٝ اهِب٘ٙتتتٞ املعسٗفتتتٞ باعهفٚتتتٞ إم املتتتِ   -

 : (3)فقاي،  اًلٗأزبع  زج

  ّاابنننننننننننننننّ ا ٌننننننننننننننناَ ٓإاب ًٔنننننننننننننننا  

  ٚ   نننننننننننننناوبّ ٓب نننننننننندْ ه نننننننإٓنننننننننننننننن

ٗ  ننننننننننننـا إبننننننننٔ بتنننننر      ننننننننننـا علننننن

 ٓابننننننٍ ش ٖننننننند ناكننننننننننند ٓحٌظلنننننننٚ    

 ٓعنننننننننننناهر ٓ نننننننننننننننناب  بنننننننٍ  ٖنننننننننننض 

 ٓا اصنننننر املنننننس٘ هننننن  عبننننند اك ننننن    

 ٓزد  هنننننننننٍ هافر نننننننننننننا  اكصٖننننننننننننر 

 ٗ  طلخنننٚ ٓاكسبٖنننننر ٓابنننننننٍ احلرنننره

 ٓابنننننننٍ اكٔكٖننننننننننننننند ناكننندا ٓحاطبنننا   

 ننننننننننناَحـٕفننننننننننننننننننننٚ برٕننننننننننننننننننننندٙ إبننننن

  نننننـا ابٌنننننّ ٕسٕننننند ب ننننن  هصنننننلوٚ

 عونننرٓ ُنننٔ ابنننٍ اك نننا  هننن  ه نننريٙ  

  ننننننننـا إبننننننننٔ إٕننننننننننٔـ األًصننننننننننننناا٘

 ٓابنننننٍ إبنننننٗ األا نننننننى إا نننننى إعننننننننننننندد

 زٕنننننننند بننننننننٍ  ابنننننننن  ٓ نننننننناَ حٌٖننننننننا    

  ّ  ابنننننننٍ إبنننننننٗ شنننننننفٖاَ  ننننننناَ ٓاعٖننننننن

   ٗ  عوننننننننننننر عاونننننننننننننناَ  ننننننننننننـا إ بننننننننننننن

  ٚ   نننننننننـا ظنننننننننراحبٖم إهنننننننننّ حصنننننننننٌ

  ننننننننـا ابننننننننٍ إا ننننننننى ب ننننننننري كننننننننبض    

 هننننننننننٌِى علننننننننننٛ  ا اك نننننننننندد املننننننننننب   

 ٓاحصنننننر  ننننناريا نا نننننبرٌّ امج  ننننن

 نا ونننننننى آابننننٍ آاحنننننننننننٚ ٓجِونننننننننننن   

 ُنننٔ ابنننٍ عوننننننننننننرٓ ٓ نننـا حٕٔربننننننننا   

   َ  ٓابنننننننننننننننٍ ش ٖنننننننننننننننننند ٓإبنننننننا شفٖنننننننا

  ّ  اكفانننننننح هنننن  حمونننند بننننٍ هصلننننننننننننو

 ّ   نننننننـا اكصجننننننننم هننننننن  إبنننٗ شنننلوننننننن

   ٗ   نننننننننـا ه ٖقٖنننننب ُنننننننننننٔ اكدٓشنننننننننن

٘  ن  ِٖننننننننى  نننننـا ابنننٍ شنننننننلٔن املِانننند
                                                           

 . (18/237ًِإٚ األاـ ) (1)

  ( .3/457ريٙ احللبٖٚ )اكص (0)

 . 55اكداا اكصٌٖٚ يف ًظى اكصريٙ اكس ٖٚ ،   :  (3)
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  نننـا ابنننٍ زٕننند ٓاـنننننّ عبنننننننند اهلل   

ٚ  آاعنندد جِٖننونننن    ٓاك نننننن  ابنننٍ عقبننن

   ٔ  آ  نننر  ننننننن  ننننننننننٚ  نننننننننننننننند  ابننن

 ابننٍ إبننٗ شنننننننرـ هنننننن  ابنننننٍ نرننننننم     

 ٜٔننننى يىل اكدٍٕ شنننند هٌِننننى ٕ نننننٓك

 ْ  ٓاجلنننننند عبننننننند ابنننننننننننننّ بننن  اظابنننننننننننا

  ننننـا حصٖنننننننٍ ابننننننننٍ ـٖننننننر إ بنننننننن  

 ٓااوننننننننننننند  ننننننننننننم هٌِننننننننننى ٓاًقلبننننننٔا 

 ٗ  ٓآنننننننننننننننننر إبنننننننِى كننننننننى ٕصننننننننننننى كننننننننن

 ى غننننننننننننننٜٔننننا ٖنننِرـ ٓبننننننٗ شننٍ إبننننناب

 . (1)ا ٗذكس أ ا١ٍٓ جمٌوٞٗأٗصؤٍ اهقوقػِدٜ إم ُٚف ٗملالمل  كاأًب -

 . (2)يف كتابٕ )اإلغازٝ(اًل ٗأٗصؤٍ ابافظ ًغوباٜ إم أزبع  زج -

ٗأتسجٍ   ، اٗأٗصؤٍ ابّ عطاكس يف أازٙ  دًػم إم أزب  ٗعػسّٙ كاأًب -

ٗأابعٕ يف ذهتم   ، ذكس  اذج ًّ كتاباأٍٔٗ ، هبعضٍٔ يف ً٘اخّ أسامجٍٔ

 . ابّ ًِ ٘ز يف خمتصسٖ هتازٙ  دًػم

 ، (3)ٗاضتقصتتٟ اهبتتاقالُٛ ذكتتس عتتددٍٓ يف كتابتتٕ )ابُتصتتاز هوقتتسآْ(       -

  : ٗاُفسد بركس بعضٍٔ ٍٗٓ

 . ا٘ٙبء بّ عبد اهعص٠ - 1

 . أب٘ ارٙفٞ بّ عِٚد بّ زبٚعٞ - 2

 . عبد اي بّ ًطوٌٞ - 3

 . أب٘ أًاًٞ أضعد بّ شزازٝ - 4

  . ملِرز بّ عٌسٗا - 5

  . ًاهم بّ اهعجالْ - 6

  . أضٚد بّ ابضذ - 7

  . ًعّ بّ عدٜ - 8

 . أب٘ عٚطٟ بّ جبذ - 9

 . ضعد بّ اهسبٚ  - 11

 . أٗع بّ ضعد - 11

 . أضد بّ اهصاً  - 12

 ضعد بّ عبادٝ  - 13
                                                           

(1) (1/126. ) 

 . 404-402اإلظااٙ . (0)

(3) 1/413-418 . 
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ٗاصتتسٍٓ ٗأتتسجٍ هلتتى ٗااتتد ًتتٍِٔ ابتتّ ادٙتتد اعُصتتازٜ فتٗصتتؤٍ إم   -

 .اًل أزب  ٗأزبع  زج

 (1)( ٠ ٗاهسغتتاد يف ضتتذ يتتذ اهعبتتاد   ضتتبى اهتتد  ٗذكتتسٍٓ اهصتتابٛ يف )  -

ٍ  ،اًل ٗاصتتسٍٓ يف أزبتت  ٗملالملتت  زجتت  ًتت  ذكتتس  ، ٗأتتسجٍ هلتتى ٗااتتد ًتتِٔ

 . بعض ًا كتبٕ اهلاأء هوِ  

ٗإ تتا ذكسُتتا ًتتّ أ تتا١    )) : ٗذكتتس املطتتع٘دٜ ًػتتآذ اهلتتتاب ٗقتتاي    -

ٕ  كتابتتٕ   ، ٗخاهتت  ًدأتتٕ ، ٗاأصتتو  أٙاًتتٕ فٚٔتتا  ، ًتتّ ملبتت  عوتتٟ كتابتتت

دْٗ ًتتّ كتتتء اهلتتتاب ٗاهلتتتاب   ، عوتتٟ ذهتتم ًتتّ أًتتسٖ ٗصتت   اهسٗاٙتتٞ

ٗٙضتتا  إم مجوتتٞ   ، اإذ كتتاْ ب ٙطتتت م بتترهم أْ ٙطتتٍ كاأًبتت    ، ٗاهقالملتتٞ

ًٗا ذكسٖ املطع٘دٜ ذكسٖ كقذ ممّ أصتد٠ بصتس أ تا١     ، (2)((كتابٕ 

ٗذمّ ب ُػاخس املطع٘دٜ ًا ذٓء إهٚتٕ ًتّ    ، كتبٞ اهدٙ٘اْ اهِبٜ٘ اهػسٙف

ٙطت م  فلى ًّ كتء هوِ   ، دإٔ ٗاغتٔس أًسٖاصسٍٓ فٌّٚ خاه  ً

عُٕ ب ٙتؤًس باهلتابتٞ إب ًتّ ٓت٘ ًت٘خّ ملقتٞ عِتد         هوِ   اأْ ٙطٌٟ كاأًب

فٔ٘ جدٙس بتْ ٙطٌٟ  ، ٗمبجسد اهلتاب اكتطٟ اوٞ اهػس  ٓرٖ اهِ  

 . ٗه٘ مل أبى ًدإٔ ٗٙػٔس ي ٖ هوِ   اكاأًب

 : هػسٙفايتصاصات كتاب اهدٙ٘اْ يف اهعٔد اهِبٜ٘ ا

بعض اهلتاب ببعض املٔاَ اهلتابٚٞ يف ااي ٗجت٘د غتذٖ ًتّ     ي  اهِ  

أًا إذا قى اهعدد ٗاذمصس يف ٗااد ٗذمٖ٘ أًس اهلاأء اباضتس   ، كتبٞ اهدٙ٘اْ

 ٞ ٕ  ، باهلتابتتتٞ  طتتتء اباجتتت ٗٓتتترٖ ابيتصصتتتات   ، دْٗ اهِ تتتس إم  صصتتت

 : ميلّ إمجاها يف اآلأٛ

 ُكت اب اه٘اٛ - 1

  ًو٘ن اهعجٍ ٗاهعسبكتالاب اهسضا٢ى إم - 2

 كتالاب اهسضا٢ى إم اهعسب ٗاهب٘ادٜ - 3

 كتالاب اهعٔ٘د ٗامل٘املٚم ٗاعًاْ - 4

 كتالاب اإلقباعٚات ٗاعً٘اي اهِب٘ٙٞ - 5

                                                           

(1) 11/375-394 . 

 . 345اكاٌبّٖ ٓاإلظراف ،   :  (0)
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 كاأء اهطس - 6

 كتالاب اه٘ملا٢م ٗاهػسٗط ٗاملداُات - 7

 كتالاب اهغِا٢ٍ ٗااٌظ - 8

 كاأء اهصدقات ٗاب٘ا٢ج اهػلصٚٞ - 9

 كاأء اجلٚؼ ٗاصس املقاأوٞ - 11

 : فٌٚا ًضٟ كاهتاهٛٗٓرا أفصٚى ملا أمجى 

 : كتالاب اه٘اٛ )اهقسآْ اهلسٍٙ( - 1

ًِر أْ أٗاٟ اي ضب إُ ٗأعام إم ُبٕٚ اهقسآْ اهلسٍٙ ضجوٕ يف اهصتدٗز  

أبق٘ا  )) : ٙق٘ي ٗكاْ ، آٙٞ آيس اتٟ آٙٞ أٗي إهٕٚ أُصي أْ ًِر كتبٕ فقد ، ٗاهطب٘ز

اهقسآْ  عوَ٘ يف املفسدٝ ٍكتبٔ يف ذهم يف اهق٘ي اهعوٌا١ فصى ٗقد ، (( بلرا كرا آٙٞ

 : ٗكاْ ًّ أٗا٢ى ًّ كتء هٕ اهقسآْ ، اهلسٍٙ

 . إُٕ أٗي ًّ كتء هٕ يف ًلٞ : ٗٙقاي ، غسابٚى بّ اطِٞ

 . ياهد بّ ضعٚد بّ اهعا  يف ًلٞ : إْ أٗي ًّ كتء هٕ : ٗقٚى

ملتٍ   ، بى أٗي ًّ كتء هٕ يف ًلتٞ عبتد اي بتّ أبتٛ اهطتسح ملتٍ ازأتد        : ٗقٚى

 . كتب٘ا هٕ يف ًلٞ افٔؤب١ مجًٚع ، أضوٍ َٙ٘ اهفت 

 . ( كعء بّ أبٛ ) : ٓ٘ املؤزي  بعمجاا هٕ كتء ًّ فتٗي املِ٘زٝ املدِٙٞ يف أًا

    ٜ اهت٘اٛ   أٗي ًتّ كتتء هسضت٘ي اي     )) : الٟ ابّ عبتد اهت  عتّ اه٘اقتد

 . (( فعذا غاب كتء هٕ شٙد بّ ملاب  ، ًقدًٕ املدِٙٞ أبٛ بّ كعء

 . بٞ اه٘اٛ شٙد بّ ملاب ٗكاْ أهصَ اهص ابٞ هلتا

 . ملٍ وفس بٕ َٙ٘ اهفت  فقتى ، ٗقد كتء هٕ ابّ يبى ملٍ ازأد

فترتن أتكوتٕ      ا تٕ فٌتات فوف تتٕ اعزض ًتساًزا    ٗكتء هٕ غل  مل ٙعت 

 . اهبذ

ٛ ا ٗاتتدًٙقٗقتتد اعتِتتٟ اهعوٌتتا١ قتتدميً  ٗابتتدٙث عتتّ  ، ا  صتتس كتالتتاب اهتت٘ا

 . ًِاقبٍٔ ٗاٚاأٍٔ بلتء خمصصٕ

 : إم املو٘ن ًّ عسب ٗعجٍ كتاب اهسضا٢ى - 2

إم إبتال    ٗأٓى ًلٞ يف ابدٙبٚٞ اجتتٕ اهتِ     ملا ٗق  اهصو  ب  اهِ  

 . ًػٔ٘زٝ ًعسٗفٞ ااعًٍ اإلاٗزٝ باإلضالَ ٗكتء إهٍٚٔ برهم كتًب
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ٗأزضتى   ، ملا زج  ًتّ ابدٙبٚتٞ كتتء ملوت٘ن اعزض     )) : قاي ابّ قٍٚ اجل٘شٙٞ

ًًتتاإب إ  ٙقتتس ْٗ كتاًبتتاإُٔتتٍ ب : فقٚتتى هتتٕ ، إهتتٍٚٔ زضتتوٕ فا تتر  ، ذا كتتاْ خمت٘

ٗاي  ، ٗزض٘ي ضبس ، حمٌد ضبس ، ُٗقؼ عوٕٚ ملالملٞ أضبس ، ًّ فضٞ يامًتا

ٗبعث ضتٞ ُفس يف َٙ٘ ٗااتد يف احملتسَ ًتّ     ، ٗيتٍ بٕ اهلتء إم املو٘ن ، ضبس

 . (1)(( ضِٞ ضب 

ٞب اهلتتتء إم املوتت٘ن  ٗقتتد عٔتتد اهتتِ   ٗأغتتٔس  ، إم بعتتض كتالابتتٕ بلتابتت

ٜ     : ٓؤب١ اهلتاب عوٟ اإلخالق فقتد   ، عبد اي بّ اعزقٍ بتّ أبتٛ اعزقتٍ اهصٓتس

 . ٗكاْ جيٚء عِٕ ، إم املو٘ن أسجٍ هٕ إُٔ كاْ ٙلتء هوِ   ًّ كى ذكس

ٗكاْ ًّ امل٘اوب  عوٟ كتابٞ اهسضا٢ى عبد اي بّ أبتٛ   )) : قاي ابّ ابملذ 

فلتاْ إذا   ، ٗٗملم بٕ ، ٗملا اضتلتبٕ أًّ إهٕٚ )) : اٗقاي أًٙض ، (( اعزقٍ اهصٓسٜ

 . (2)(( ٗب ٙقس ٖ عًاُتٕ عِدٖ ، كتء إهٕٚ بعض املو٘ن ٙتًسٖ أْ خيتٌٕ

 : بى غازكٕ مجوٞ ًّ اهص ابٞ ، ٗمل ِٙفسد ابّ اعزقٍ بٔرا اهػس 

ًت  ًتا    ، كاْ شٙد بّ ملاب  ٙلتء إم املو٘ن )) : قاي اهبالذزٜ ٗاجلٔػٚازٜ

  . (3)(( ٘اٛكاْ ٙلتبٕ ًّ اه

كاْ اِ وٞ بّ اهسبٚ  بّ املسق  اعضٚدٜ يوٚفٞ كى كاأتء   )) : ٗقاب أٙضا

 . (4)(( فغوء عوٕٚ اضٍ اهلاأء ، إذا غاب عّ عٌوٕ ًّ كتاب اهِ  

ٗكتاْ   فعُتٕ كتاْ أسمجتاْ اهتِ       : ٗأًا شٙد بتّ ملابت    )) : ٗقاي اهقضاعٛ

 . (5)((ٚٞ عُٕ ٙعس  اهفازضٚٞ ٗاهُٚ٘اُ ، كاأبٕ إم املو٘ن

ٛ     : ٗقاي املطع٘دٜ ٙلتتء إم   ... ٗكاْ شٙد بّ ملابت  اعُصتازٜ ملتٍ ااصزجت

باهفازضٚٞ ٗاهسًٗٚٞ ٗاهقببٚٞ  ٗكاْ ٙرتجٍ هوِ   اهِ    ضسٝ ٗجيٚء املو٘ن

((أعوٍ ذهم باملدِٙٞ ًّ أٓى ٓرٖ اعهطّ  ، ٗاببػٚٞ
(6) . 

                                                           

 ( .1/121زاد امل اد )  (1)

 ( .1/58،  2/549إشد اك ابٚ  (0)

 ( .582 - 581اكبلداَ   : ) ٓنأـ( ، 12اكٔزااٝ اكتااـ   : ) (3)

 املصدا اكصابق . (4)

 . 181، خترٕج اكدالال  اكصو ٖٚ :    238واإا اكقراعٗ :    (5)

 . 246اكاٌبّٖ ٓاإلظراف :    (6)
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اضتتلتء   ْ اهتِ   إ )) : إم عبتد اي بتّ اهتصبذ    اٗقاي ابّ عطاكس ًطًِد

ٗكتاْ جيٚتء عِتٕ     -كترا ُطتبٕ دٚتد     - عبد اي بّ اعزقتٍ بتّ عبتد ٙغت٘     

ٛ    ، شٙتد بتّ ملابت     اٗاضتلتء أًٙض ... املو٘ن ٗٙلتتء إم   ، ٗكتاْ ٙلتتء اهت٘ا

 . (1)(( ٗيالفٞ أبٛ بلس فوٍ ٙصاب ٙلتباْ اتٟ قبض اهِ   ، ااملو٘ن أًٙض

 :كاأء اهعسب ٗاهب٘ادٜ  - 3

إم  دُٞ بت  املطتوٌ  ٗقتسٙؼ يف صتو  ابدٙبٚتٞ كتتء اهتِ         ملا ٗقع  اه

ٗٗبٖ عوٟ  ، فٌّ أخاا ًٍِٔ زف  قدزٖ ، أغوء شعٌا١ اهعسب ٙدعٍ٘ٓ إم اإلضالَ

 . ًّٗ عصٟ عاقبٕ بعق٘بٞ عاجوٞ بابسب ً  ًا هٕ ًّ اهعقاب اعيسٜٗ ، قًٕ٘

ؼ أٗفتدت  عوٟ قتسٙ  ٗيف ضِٞ أط  عِدًا عوٌ  قبا٢ى اهعسب اُتصاز اهِ  

 ، إم املدِٙتتٞ ٣ًتتات ًتتّ اه٘فتت٘د ًتتّ ًوتت٘ن ٗشعٌتتا١ اهعتتسب فساتتء بٔتتٍ اهتتِ         

ٍ   ، ٗكتء هٍ كتء اإلقباا مبا خوبٖ٘  ٗاهتِ    ، أٗ كتء اهتتًذ عوتٟ قتً٘ٔ

ٍ    ، ب : فقتتاي ، قتتب اًتتا ضتت٣ى غتت٣ًٚ  ٗإْ  ، ٗأاتتاي اهعٔتتدٝ يف أوتتم اهبوبتتات عوتتٚٔ

 . سا اهػسٙفُاشعٍٔ أاد ًٍِٔ يف غ١ٛ ًا زدٍٓ إم الٍ اهػ

ٗبتتًتتى اهلتتتء اهتتيت ٗصتتو  ُص٘صتتٔا إم عصتتسُا اباضتتس دمتتد أْ أغوتتء  

عْ ًتّ اضتس ًتّ     ; كتبٞ اهدٙ٘اْ اهِبٜ٘ اهػسٙف قتد غتازك٘ا يف ٓترا اهػتس     

ٗإْ كتتاْ ِٓاهتتم بعضتتا ًتتّ اهلتالتتاب ُتت  اهعوٌتتا١ عوتتٟ أُٔتتٍ   ، اهلتتتاب كتتتء

 . أغٔس ًّ غذٍٓ

اْ أبتتٛ ٗشٙتتد بتتّ ملابتت  ٙلتبتتاْ كتت )) : عتتّ اه٘اقتتدٜ قتتاي ابتتّ عبتتد اهتت  ُقتتاًل

 . (2)(( كتبٕ إم اهِاع ًٗا ٙقب  ٗغذ ذهم

كاْ شٙد بّ ملاب  ٙلتء اه٘اٛ ٗٙلتء  )):  ٗقاي ااصاعٛ عّ ابّ إض اق

ٗكاْ إذا غاب عبد اي بتّ اعزقتٍ ٗشٙتد بتّ ملابت  ٗااتتاج إم أْ        ، ا٘ن أًٙضوهوٌ

أًتتس ًتتّ   ، اْ بقبٚعتتٞٙلتتتء إم بعتتض أًتتسا١ اعجِتتاد أٗ املوتت٘ن أٗ إم أٜ إُطتت    

 . (3)(( اضس أْ ٙلتء
                                                           

 . 4/228واإا دهعق  (1)

 . 43االشاٖ اـ   :  (0)

 . 181خترٕج اكدالال  اكصو ٖٚ   :  (3)
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ٞ   ملتتا ٓتتاجس اهتتِ    ٗٓتتٍ بِتت٘  ، إم املدِٙتتٞ كاُتت  فٚٔتتا ملتتال  قبا٢تتى ٙٔ٘دٙتت

ٞ  ، ٗبِت٘ اهِضتذ   ، قِٚقتاا  فوٌتا ضتلّ املدِٙتتٞ غتسا يف خٌتُتٞ أوتتم      ، ٗبِتت٘ قسٙ ت

 اهدٗهٞ اإلضالًٚٞ إذا أضوٌ٘ا أٗ اهقبا٢ى ٗإغعازٍٓ بتٍُٔ جص١ ب ٙتجصأ ًّ ً٘اخين

فعقد ًعٍٔ ًصتابٞ عسفت  بتت )صت ٚفٞ      ، فوٍ ٙطوٍ ًٍِٔ إب ُفس قوٚى ، عآدٗا

إم فتتسض ضتتوبتٕ عوتتٟ اجلصٙتتسٝ اهعسبٚتتٞ    ملتتٍ بعتتد ذهتتم أ٘جتتٕ اهتتِ    ، املدِٙتتٞ(

    ٍ فاضتتتباا يف يتتالي  تتاُٛ ضتتِ٘ات أْ     ، مب ازبتتٞ اهلفتتاز ًتتّ اهعتتسب ٗغذٓتت

ٞ   ٙطٚبس عوٟ كاًى اجلص١ ّ    ، اهغسبٛ هوجصٙتسٝ اهعسبٚت ًٗتّ   ، ًتّ أبت٘ن إم اهتٌٚ

 . أٗاضب دمد إم ض٘ااى اهب س اعدس

ٗيف أوم اهفرتٝ غصا قبا٢تى غتذ عسبٚتٞ كٚٔت٘د يٚت  بعتد ختسدٖ ٗقتوتٕ هقبا٢تى          

فوٌا زأت فعوٕ بعض اهقبا٢تى اهعسبٚتٞ ٗغتذ     ، ٙٔ٘د املدِٙٞ اهرّٙ ياُ٘ا اي ٗزض٘هٕ

 . أبوء إجسا١ ًعآدٝ ضالَ ضازع  إم اهِ  اهعسبٚٞ اهيت أدّٙ بغذ اإل

ٗبت    ٗأجىال أوم اهعٔ٘د قاخبٞ ٓت٘ )عٔتد ابدٙبٚتٞ( اهترٜ جتس٠ بت  اهتِ         

ٗديو  بعض اهقبا٢ى اإلاٗزٝ مللٞ ًت    ،ا فتً  فقد  اٖ اي  ، كفاز قسٙؼ

اٚتتث  ، يف اهفتتت  اعع تتٍ فتتت  ًلتتٞ اٗكتتاْ ٓتترا ابوتتف ضتتبًب ، عٔتتد اهتتِ  

جتا١ت   ، اًلٞ ًِتصًس فوٌا ديى اهِ   ، ابعدٖ يف دّٙ اي أف٘اًج ديى اهِاع

 ٗف٘د اهقبا٢تى اهعسبٚتٞ إم املدِٙتٞ ًتّ أذمتا١ اجلصٙتسٝ اهعسبٚتٞ ٙبوبتْ٘ ًتّ اهتِ            

ٗقتتد أػتتس   ، افلتتتء هلتتى ًتتّ جتتا١ٖ خاهتتء اعًتتاْ كتاًبتت   ، اهعٔتت٘د ٗامل٘املٚتتم

 . ًاُاتجمٌ٘عٞ ًّ اهلتالاب بلتابٞ ٓرٖ اهعٔ٘د ٗامل٘املٚم ٗاع

ٗممتتّ كتتتء ٓتترٖ اهعٔتت٘د أبتت٘ بلتتس ٗعوتتٛ بتتّ أبتتٛ خاهتتء ٗأبتتٛ بتتّ كعتتء      

 . ٗغذٍٓ ًّ كتاب اه٘اٛ

    ٜ إذا عٔتد   ٗكتاْ اهلاأتء هعٔت٘دٖ     )) : قاي ابّ عبد اهت  ُقتال عتّ اه٘اقتد

 . (1)(( ٗصو ٕ إذا صاحل عوٛ بّ أبٛ خاهء

 ٗكاْ ٙلتء ٓ٘ ٗأبت٘ بلتس ٗعوتٛ يف    )) : ٗقاي اهباقالُٛ عّ أبٛ بّ كعء

 . (2)(( ًّ اهعٔ٘د ٗاهطذ ٗكتء أبٛ ٗٓ٘ أٗي ًّ كتء ذهم آيس كتء زض٘ي 
                                                           

 . 42االشاٖ اـ   :  (1)

 . (1/416االًاصاا ) (0)
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عبتد اي   أٗي ًتّ كتتء هسضت٘ي اي     : كاُ٘ا ٙق٘هْ٘ )) : ٗقاي ابّ ًِ ٘ز

ٗكتء هتٕ عوتٛ بتّ أبتٛ خاهتء امل٘ادعتٞ       .. . ملٍ ازأد فلتء هٕ عقٌاْ ، بّ اهطسحا

  . (1)(( عٓى دمساْ اٗكتء عوٛ كتاًب ، يف غصٗٝ ابدٙبٚٞ

 : كتاب اإلقباا ٗاهتٌوٚم - 5

ٞ  كاْ اهِ    ٗكاُت  اهعتسب قاخبتٞ     ، أكسَ اهِاع ب ٙسد ًّ ضتهٕ أهبتت

ٗكتاُ٘ا   ، أِ س إم ابسب بِٕٚ ٗب  أعدا٢ٕ عوٟ أُٔا اسب ب  ف٣ت  ًّ قسٙؼ

ٞ      : ٙق٘هْ٘ فوٌتا   ، ُِ س إم ٓرا اهسجى فعذا غوء عوٟ قً٘تٕ أعبِٚتا هتٕ ٙتد اهباعت

ٞ  اضتتتقس اع جتتا ٗا إم املدِٙتتٞ فتتساد٠ ٗمجاعتتات بتت  زاغتتء     ; ًتتس بعتتد فتتت  ًلتت

ٗأغوتء   ، ٗكاْ هؤب١ اه٘فت٘د خوبتات ٗزغبتات ٗضتع٘ٓا أًتاَ اهتِ         ، ٗزآء

 ، يف اجلآوٚٞ عوٚٔا قاأو٘ا اهيت ٗاملٚاٖ ٗاعًاكّ هألزاضٛ كاُ  ًٍِٔ املباهء أوم

ٗٙبوء ًا  ، عوٚٔا بعدٗذهم يػٚٞ أْ ٙتأٛ ًّ ِٙاشعٍٔ  ، ٗد٘ٓا بطٚف اهقبٚوٞ

ٗكاُ  بعض أوتم   ، هٍ إقباعات عوٟ اطء زغباأٍٔ فقب  اهِ   ، هٚظ هٕ

 ، ٝ ًّ املٔتاجسّٙ ٗاعُصتاز  زاهقبا٢  هبعض اهص ابٞ اهرّٙ قدً٘ا إم املدِٙٞ املِ٘

ٟ  افقد أقب  بعضتٍٔ أزًضت   هوصزاعتٞ كتاهصبذ بتّ اهعت٘اَ      اٗاآليتس أزًضت   ، هوطتلِ

 . -ٞ شزاعٚٞ ًعسٗفٞ إم اهَٚ٘ ٗٓٛ ًِبق - أقبعٕ اهغابٞ

قاي ابّ عبد اهت    ، شٙد بّ ملاب  ٗأبٛ بّ كعء : ًّٗ أغٔس كتالاب اهقبا٢ 

 ، ٗكاْ أبتٛ ٗشٙتد بتّ كعتء ٙلتبتاْ اهت٘اٛ بت  ٙتدٜ          )) : عّ اه٘اقدٜاًل ُق

 . (2)(( ًٗا ٙقب  ٗغذ ذهم ، ٗٙلتباْ كتبٕ إم اهِاع

ٛ    كاْ )) : ُٗقى ااصاعٛ عّ ابّ إض اق ق٘هٕ  ، شٙد بّ ملابت  ٙلتتء اهت٘ا

ٗكتتاْ إذا غتتاب عبتتد اي بتتّ اعزقتتٍ ٗشٙتتد بتتّ ملابتت    ، اٗٙلتتتء إم املوتت٘ن أًٙضتت

   ٞ  ، ٗااتتاج أْ ٙلتتتء إم بعتض أًتتسا١ اعجِتتاد أٗ املوت٘ن أٗ إم أٜ إُطتتاْ بقبٚعتت

 . (3)(( أًس ًّ اضس أْ ٙلتء
                                                           

 . (1/331خماصر واإا دهعق ) (1)

 ( .43االشاٖ اـ   : ) (0)

 . 181خترٕج اكدالال  اكصو ٖٚ   :   (3)
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ٗٙتأٛ أسأٚبٕ يف  ، (1)٘ضٕاملساد بٕ اهلاأء اهرٜ جياهظ اهطوباْ يف ًقس جو

  . املقاَ اعٗي ب  خبقات اهلتاب

كٌتتا عتتس  بتتٕ  ، عٔتتد اهتتِ   ٗٓتترا اهوقتتء قتتدٍٙ ٙسجتت  أتتازٙ  إُػتتا٢ٕ إم

غذ إُٔ يف بداٙٞ اهعصس  ، )صااء دٙ٘اْ اإلُػا١( ع  اهعص٘ز اإلضالًٚٞ امللتوفٞ

اهوقء ٓت٘  املٌو٘كٛ ٗباهتلصٚ  ًِر عٔد اهطوباْ املِص٘ز قالْٗٗ أصب  ذهم 

 ٞ ًٗتّ ملتٍ غتاا     ، اهرٜ ٙعس  بٕ بصفٞ دا٢ٌٞ صااء دٙ٘اْ اإلُػا١ باهدٙاز املصتسٙ

 ًتتّ اهوقتتء ٓتترا أْ اعذٓتتاْ يف ٗقتتس ٗهتترهم ، ٗاااصتتٞ اهعاًتتٞ أهطتتّ عوتتٟ اضتتتلدإً

 . (2)اإلضالًٚٞ ًصس أازٙ  ًّ املٌو٘كٛ اهعصس إم إُػا٢ٔا أازٙ  ٙسج  اهيت اعهقاب

 ، بتُٕ صااء ضتس اهتِ     عقٌاْ بّ عفاْ  ٗقد اغتٔس يف عٔد اهِ  

 كتاْ زضت٘ي اي    : فقد ز٠ٗ اهبٚٔقٛ بطِدٖ عّ جعفس بّ حمٌد عتّ أبٚتٕ قتاي   

 ٕ  ، ٗعقٌتتاْ بتت  ٙدٙتتٕ ، ٗعٌتتس عتتّ ٙطتتازٖ ، إذا جوتتظ جوتتظ أبتت٘ بلتتس عتتّ ميِٚتت

 .  (3)ٗكاْ كاأء ضس زض٘ي اي 

بى كاْ هوِ   ،  بتُٕ املبو  اه٘اٚد عوٟ أضساز اهِ  ٗمل ِٙفسد عقٌاْ 

 : أًِا١ ًٍِٔ

فعّ عبد اي بتّ اهتصبذ أْ زضت٘ي اي     ، عبد اي بّ اعزقٍ اهصٓسٜ اهقسغٛ

     ٍ ٗبوتغ ًتّ أًاُتتٕ     ، فلتاْ جيٚتء عِتٕ املوت٘ن     ، اضتتلتء عبتد اي بتّ اعزقت

فٚتتًسٖ أْ ٙبِٚتٕ ٗخيتٌتٕ ًٗتا ٙقتس ٖ       ، عِدٖ أْ ٙتًسٖ باهلتابٞ إم بعتض املوت٘ن  

 . (4)عًاُتٕ عِدٖ

ٗهترٖ اعًتٞ احملٌدٙتٞ ٓت٘ اهصت ابٛ اجلوٚتى أبتت٘        ٗأغتٔس أًت  هسضت٘ي اي    

ّ  ارٙفٞ فعّ ، اجلساح بّ عبٚدٝ ْ  بت ْ  عٓتى  قتاي   اي زضت٘ي  أْ اهٌٚتا عبعتقّ   : دمتسا

ًِ اًلزج عوٚلٍ   . (5)اجلساح بّ عبٚدٝ أبا فبعث ، اهِاع ها فاضتػس  ، أً  ام اأًٚ
                                                           

 . (363ه جى املصرلخا  ٓاألكقاـ اكاااخيٖٚ   : ) (1)

 ( .26صٌاعٚ اكتاابٚ   : ) (0)

 ( .381االشاٖ اـ   : ) (3)

 ( .1/126اكصٌٍ اكتبٛ كلبِٖقٗ ) (4)

 . (2420( ، ٓهصلى بر ى )3745اكبخاا٘ بر ى ) (5)
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ارٙفٞ بّ اهٌٚاْ كتاْ صتااء ضتس زضت٘ي اي      )) : ٗقاي اابٚء يف أازخيٕ

 ًِٕ ٕ(1)(( ٗعو٘ ًِصهتٕ عِدٖ ، ٗملقتٕ بٕ ، هقسب . 

 زضت٘ي اي ٗارٙفٞ ًعتسٗ  يف اهصت ابٞ بصتااء ضتس      )) : ٗقاي ابّ عبد اه 

 اي زضتت٘ي بٔتتٍ أعوٌتتٕ ، ارٙفتتٞ إب ٙعؤٌتتٍ ب ، املِتتافق  يف  ٕأيف : عٌتتس ٗضتتته 

ّ  : قتاي  ; ٗااد ، ُعٍ : قاي ؟ املِافق  ًّ أاد عٌاهٛ ٘  ًت  : قتاي  ، أذكتسٖ  ب : قتاي  ؟ ٓت

ّ  ٙطتتي  ًٚ  ًات إذا عٌس ٗكاْ ، عوٕٚ عادي فعصهٕ : ارٙفٞ ٞ  عت ْ  ، ارٙفت  اضتس  فتع

 . ((عٌس  حيضس مل اهصالٝ ارٙفٞ حيضس مل ٗإْ ، عٌس عوٕٚ صوٟ عوٕٚ اهصالٝ

ٗابتّ   ، ًٍِٔ ابّ عطاكس ، ٗقد اعتِٟ كقذ ًّ املؤزي   صس أًِا٢ٕ 

 . ٗغذٍٓ ، ٗابو  ، كقذ

كتاْ أًت     ، ًٍِٔ عبد اهسدّ بّ ع٘  أًِا١ زض٘ي اي  )) : قاي ابو 

كاْ إًِٔٚ عوٟ  ، ٗكرا أب٘ أضد بّ أضٚد اهطاعدٜ ، عوٟ ُطا٢ٕ زض٘ي اي 

ٕ     ، ٗٓ٘ آيس ًّ ًات ًّ أٓى بدز ، ُطا٢ٕ  ، ٗبالي املؤذْ كتاْ أًِٚتٕ عوتٟ ُفقتت

 . (2)((عوٟ يامتٕ اهػسٙف  ًٗعٚقٚء كاْ إًِٔٚ

 : كاأء اه٘ملا٢م ٗاهصل٘ن ٗاهػسٗط - 7

أًس اي ضب إُ يف كتابٕ اهلسٍٙ باهلتء ٗاإلغٔاد يف بٚ٘ا اآلجاي فقتاي  

 . (3) أٙٔا اهرّٙ آًِ٘ا إذا أداِٙتٍ بدّٙ إم أجى ًطٌٟ فاكتبٖ٘ اٙ  : أعام

؟ ٗهوعوٌتا١ يف   بٗايتوف اهعوٌا١ ٓتى ٓترٖ اعٗاًتس عوتٟ اه٘جت٘ب أٗ عوتٟ اهِتد       

  : ذهم ملالملٞ أق٘اي

ٗذٓتء إهٚتٕ مجت  ًتّ اهصت ابٞ ٗاهتتابع  ٗبعتض         ، اه٘ج٘ب : اهق٘ي اعٗي -

 . اهفقٔا١

ٗابّ  ، ٗذٓء إهٕٚ أب٘ ضعٚد اادزٜ ًّ اهص ابٞ ، اهِدب : اهق٘ي اهقاُٛ -

 . ٗغذٌٓا ، جسٙس اهب ٜ

ّ اهصتت ابٞ إم اإلبااتتٞ ٗٓتت٘ قتت٘ي اجلٌٔتت٘ز ًتتّ اهعوٌتتا١ ًتت : اهقتت٘ي اهقاهتتث -

 . عصسُا اباضس
                                                           

 . (2/61واإا ب داد   ) (1)

 . 4/351، ٓواإا دهعق  3/549اكصريٙ احللبٖٚ  (0)

 . 282اكبقرٙ : (3)
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اغرت٠ ًّ اهعدا١ بّ ٓ٘ذٝ ابِفتٛ   ٗقد ذكست هِا كتء اهطِّ أْ اهِ  

 . اٗغسط غسًٗخ ، افلتء يف ذهم كتاًب ، أٗ أًٞ اعبًد

كتتء هتٛ    )) : قاي اإلًاَ اهبلازٜ زدٕ اي ٙركس عّ اهعدا١ بّ ياهتد قتاي  

بٚت  املطتوٍ    ، هعتدا١ بتّ ياهتد   ًتّ ا  ٓرا ًا اغرت٠ حمٌتد زضت٘ي اي    : اهِ  

 . (1)(( ب دا١ ٗب يبقٞ ٗب غا٢وٞ ، املطوٍ

ٗأًوٟ عوٟ ضٚدُا عٌتس ُت     ، اهص ابٞ إم كتابٞ اعٗقا  ٗأزغد اهِ  

 . اه٘قفٚٞ اهعٌسٙٞ عزاضٕٚ يف يٚ  ٗاملدِٙٞ

يص  بعض اهلتاب هلتابٞ املداِٙات  ٗقد ذكس عوٌا١ اهطذ أْ اهِ  

 : رٖ بعض ًقاٗبأٍٔٗٓ ، ٗاملعاًالت

كاْ املغذٝ بّ غعبٞ ٗابص  بّ  ذ ٙلتباْ املداِٙات  )) : قاي اهقضاعٛ

 . (2)(( ٗاملعاًالت

كاْ عبد اي بّ اعزقٍ بّ عبد ٙغ٘  اهصٓسٜ ٗاهعال١ بّ  )) : املطع٘دٜ ٗقاي

 . (3)(( عقبٞ ٙلتباْ ب  اهِاع املداِٙات ٗضا٢س اهعق٘د ٗاملعاًالت

كاْ عبد اي بّ اعزقٍ ٗاهعال١ بّ عقبتٞ ٙلتبتاْ بت      )) : زٜٗقاي اجلٔػٚا

  . (4)(( اهقَ٘ يف قبا٢ؤٍ ًٗٚآٍٔ ٗيف دٗز اعُصاز ب  اهسجاي ٗاهِطا١

أْ  : قتسأت يف اهتتازٙ  املصتِف هوٌعتصتٍ بتّ صتٌادح       : ٗقاي اإلًاَ ابّ اجس

 . (5)ٗاملعاًالت ٔ٘دٗاهع املداِٙات يف اهِاع ب  ٙلتباْ كاُا ٗاعزقٍ عقبٞ بّ اهعال١

 : كتالاب اهغِا٢ٍ ٗااٌظ - 8

 . اعً٘اي املتي٘ذٝ ًّ أٓى ابسب عِ٘ٝ : اهغِا٢ٍ ٓٛ

 ، ِٓاهم اهص٘ايف بى ، اإلضالًٚٞ هودٗهٞ اه٘اٚد املاهٛ امل٘زد ٓٛ اهغِا٢ٍ ٗهٚط 

ٗغذ ذهم مما ٓ٘ ًفصى يف اهلتء  ، ٗاجلصٙٞ ، ٗاهبات ، ٗاهصدقات ، ٗاهف١ٛ

 . هِ اَ املاهٛ هودٗهٞ اإلضالًٚٞاهيت اعتِ  با
                                                           

 . ي1958ط اكقاُرٙ  3/67صخٖح اكبخاا٘  (1)

 . 238واإا اكقراعٗ    (0)

 . 283اكاٌبّٖ ٓاإلظراف   :  (3)

 . 12: اكٔزااٝ اكتااـ    (4)

 . 1/40إإلصابٚ  (5)
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يالي اهعػس ضِ٘ات اهيت ٓٛ ًدٝ قٚاَ اهدٗهٞ اإلضتالًٚٞ   ٗقد ياض اهِ  

 . اهعدٙد ًّ اهغصٗات ٗاهطساٙا

ًّٗ ٙغوى ٙتت مبا غى  ٙتَ٘    : أغوظ يف ذَ اهغو٘ي فقاي أعام ٗمبا أْ اي 

ٟ    ، (1) اهقٚاًٞ كتاْ حيصتٛ    ِ  فتعْ اهت   ، ٗجا١ت أاادٙث كتقذٝ بٔترا املعِت

حيصتٛ   اٗا ر ًّ أجى ذهم كاأًب ، املغامن بعد املعسكٞ ٗٙقطٌٔا عوٟ اهغا  

 . ًٗقى ذهم فعى اهص ابٞ أًسا١ اهطساٙا ٗاهغصٗات ، ٓرٖ اعً٘اي

 : ًّٗ أغٔس كتالاب املغامن ًا ٙوٛ

ابّ أضد كاْ ٙلتء  اوٚف فاخٌٞ أبٛ بّ ًعٚقٚء أْ زٜٗ )) : اجلٔػٚازٜ قاي

 .  ))(2)ي اي ًغامن زض٘

ٗكاْ ابّ أبٛ فاخٌتٞ اهدٗضتٛ ٙلتتء ًغتامن زضت٘ي اي       )) : ٗقاي املطع٘دٜ

 ))(3) . 

ٜ   : اٗقاي أًٙض ٙلتتء بت  ٙدٙتٕ     ، كاْ اِ وٞ بّ اهسبٚ  بّ صتٚفٛ اعضتٚد

يف ٓترٖ اعًت٘ز إذا غتتاب ًتّ  ِٚتتا ًتّ ضتا٢س اهلتتتاب ِٗٙت٘ب عتتٍِٔ يف ضتا٢س ًتتا        

 . ٙدعٛ اِ وٞ اهلاأءِٙفسد بٕ كى ٗااد ًٍِٔ هرا كاْ 

بعاصا٢ٔا بتى جعتى عوٚٔتا ٗبٝ حيف ُ٘ٔتا اتتٟ  صتٟ        ٗمل ٙلتف اهِ  

ًّٗ ذهم عبد اي بّ كعتء بتّ عٌتسٗ بتّ عت٘  كتاْ عوتٟ اهِفتى ٙتَ٘           ، ٗأقطٍ

عوتٟ اهطتباٙا ٗاعًت٘اي ٙتَ٘      اأًتذً  ٗبدٙى بتّ ٗزقتا١ ااصاعتٛ جعوتٕ اهتِ        ، بدز

 . (4)املغامن َٙ٘ اِ  ًٗطع٘د بّ عٌس اهقازٜ كاْ عوٟ ، اِ 

اضتتعٌوٕ اهتِ     )) : قاي اإلًاَ ابّ عبد اه  يف ابضتٚعاب يف أسمجٞ )حمٌٚتٞ( 

 ٗأًسٖ أْ ٙصدق عّ قَ٘ ًّ بين ٓاغٍ يف ًٔ٘ز ُطا٢ٍٔ ًتٍِٔ   ، عوٟ اعمخاع

 . (5)(( اهفضى بّ اهعباع

                                                           

 . 161شٔاٙ آن عوراَ ، اآلٕٚ  (1)

 . 12اكٔزااٝ اكتااـ   : (0)

 . 246اكاٌبّٖ ٓ اإلظراف    (3)

 . ٓها ب دُا 500خترٕج اكدالال  اكصو ٖٚ   :  (4)

 . (2517ا ى ) 706االشاٖ اـ :    (5)
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 : كاأء اهصدقات ٗاب٘ا٢ج اهػلصٚٞ - 9

    ٞ ٗأاتتتد املتت٘ازد املاهٚتتٞ يف اهدٗهتتتٞ    ، اهصكتتاٝ أاتتد أزكتتتاْ اإلضتتالَ ااٌطتت

 . ٗافظ هٕ ًّ اهطؤاي ، ًٗطاعدٝ هوفقذ ، ٗٓٛ خٔسٝ ملاي اهغين ، اإلضالًٚٞ

ُٗصتتء عٌتاب ٙقً٘تتْ٘   ،  ٌتت  اهصتدقات ًتتّ أصت ابٔا   ٗقتد آتتتٍ اهتِ    

ٙلتتء   ٗكتاْ اهتِ     ، ٗض  كتالابا حيصْ٘ ًا مج  ٓؤب١ اهعٌتاي  ،  ٌعٔا

 . ٙبو  عوٕٚ أٓى اعً٘اي اتٟ اهلى عاًى صدقٞ كتاًب

 أأاُتتا ًصتتدق اهتتِ    : فقتتد ز٠ٗ اإلًتتاَ أبتت٘ داٗد عتتّ ضتت٘ٙد بتتّ غفوتتٞ قتتاي   

ب جيٌ  ب  ًفرتق ٗب ٙفسق ب  جمتٌ   )) : قاي ، ٗقسأت يف عٔدٖ ، بٚدٖ فتيرت

 . (1)(( يػٚٞ اهصدقٞ

 : جمٌ٘عٞ ًّ اهص ابٞ ًٍِٔ ٗقد أ٘م ٗبٙٞ اهصدقات بعٔد ًّ اهِ  

ٛ  عٌس بّ  فقتد أيتسج اإلًتاَ ًطتوٍ أُتٕ بعقتٕ عوتٟ         ، ااباب اهعتدٜٗ اهقسغت

 . (2)اهصدقات

بعقٕ عوٟ اهصتدقات يف بتالد ًتساد ٗشبٚتد      ، ياهد بّ ضعٚد بّ اهعا  اعًٜ٘

 . ًٗراج

 . ابعقٕ إم اهٌّٚ ٗكتء هٕ كتاًب ، ًعاذ بّ جبى اعُصازٜ

 . (( اًصدالًق بعقين زض٘ي اي  )) : قاي ، أبٛ بّ كعء اعُصازٜ

 . عوٟ صدقات يف بين أضداًل عاً بعقٕ اهِ   ، عدٜ بّ اامت اهبا٢ٛ

 . عوٟ صدقات قًٕ٘ اضتعٌوٕ اهِ   ، اهصبسقاْ بّ بدز اهتٌٌٚٛ

ابتٞ أًت٘اي اهصتدقات    بلت ًاهدٙتٕ خمتصت   اقتد يصت  كاأًبت    ٗكاْ اهِ  

 اهيت أسد إهٕٚ .

 اهرهم كتاًبت  إم أدّٗٙ كى ااجٞ أعّ هٕ ٗيص  بى بوغ ابس  باهِ  

 . دا٢ٌ  ٙلتبْ٘ ا٘ا٢جٕ اهػلصٚٞ

 : ٗٓرٖ بعض اهِص٘  اهيت أؤٙد ًا ذٓب  إهٕٚ

                                                           

 . 1/364شٌٍ إبٗ دآد  (1)

 . 1/268صخٖح هصلى :  (0)
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ًٗعاٗٙٞ بّ أبٛ ضفٚاْ  ، كاْ ياهد بّ ضعٚد بّ اهعا  )) : قاي اجلٔػٚازٜ

ٗأتدع٘   ٗٓرا ٙػٌى كى ًتا حيتاجتٕ اهتِ      ، (1)(( ٙلتباْ ب  ٙدٕٙ يف ا٘ا٢جٕ

 . اااصٞاهلتابٞ إهٕٚ ًّ اب٘ا٢ج اهعاًٞ ٗ

كاْ اهتصبذ بتّ اهعت٘اَ ٗجٔتٍٚ بتّ اهصتو  ٙلتبتاْ أًت٘اي          )) : قاي اهقضاعٛ

 . (2)(( ٗكاْ ارٙفٞ بّ اهٌٚاْ ٙلتء يس  اهِلى ٗ از ابجاش ، اهصدقات

  ٜ ٞ      )) : قتاي املطتع٘د ٙلتتء بتت    ... كتتاْ ياهتد بتّ ضتتعٚد بتّ اهعتا  بتتّ أًٚت

  . ٙدٕٙ يف ضا٢س ًا ٙعسض ًّ أً٘زٖ

فٌٚتا ٙعتسض    اغعبٞ اهققفٛ ٗابص  بّ  ذ ٙلتباْ أًٙضت ٗكاْ املغذٝ بّ 

 . (3)(( ًّ ا٘ا٢جٕ

ْ اهتتتصبذ بتتتّ اهعتتت٘اَ ٗجٔتتتٍٚ بتتتّ اهصتتتو  ٙلتبتتتاْ أًتتت٘اي    إ )) : اٗقتتتاي أًٙضتتت

 . (4)(( ٗارٙفٞ بّ اهٌٚاْ ٙلتء يس  ابجاش ، اهصدقات

ٗكاْ كاأء زض٘ي اي  )) : ٗقاي ابّ اصَ يف كتابٕ )ج٘اً  اهطذ ٗاهعدي(

 يف  َ فتعذا غتاب أٗ اعتترز كتتء جٔتٍٚ بتّ اهصتو          ، اهصدقات اهصبذ بّ اهعت٘ا

 . (5)(( ٗارٙفٞ بّ اهٌٚاْ

 : كتالاب اجلٚؼ - 11

ٙلتء أ ا١ اجلِ٘د اهرّٙ ٙتب٘عْ٘ هولدًٞ يف جتٚؼ اهتِ     كاْ اهِ  

 ،   ٗكتتاْ اهتِ    ، ٗقتد يصتت  كاأبتا هتترهم   ٕكٌتتا ٓت٘ ًعتتسٗ  يف ضتتذأ

ًٌت     ، فٞ اهِ٘ااٛٙتتب  أا٘اي أص ابٕ ًّ كا ٗإذا كتاْ   ، اٗكتاْ بٔتٍ زفٚقتا اوٚ

اهعرز  اٗه٘ كاْ ٓر ، عِد أاد ًٍِٔ ااجٞ متِعٕ ًّ ابكتتاب يف اجلٚؼ عرزٖ

جتا١   : فقد ز٠ٗ اهبلازٜ زدٕ اي عّ ابّ عباع زضتٛ اي عٌِٔتا قتاي    ، اٙطًذ

يف غتتصٗٝ كتترا ٗكتترا     تتبتت  كاٙتتا زضتت٘ي اي إُتتٛ    : فقتتاي  زجتتى إم اهتتِ   

 . (6)ف ج ً  اًسأإٔ . ازج  : قاي ، أأٛ ااجالٞٗاًس
                                                           

 . 12ٝ ٓاكتااـ :   اكٔزاا (1)

 . 238واإا اكقراعٗ    (0)

 . 245اكاٌبّٖ ٓاإلظراف :    (3)

 . 18/236املصدا اكصابق ، ًِإٚ األا ـ :  (4)

 . 550خترٕج اكدالال  اكصو ٖٚ   :  (5)

 . 6/143صخٖح اكبخاا٘ ه  اكفاح  (6)
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خيبتتء   عتت  اهتتِ   : ٗقتتد ز٠ٗ ًطتتوٍ يف صتت ٚ ٕ عتتّ ابتتّ عبتتاع قتتاي 

اْل اهسجى باًس )) : ٙق٘ي َ أب خيو٘ ٗب أطتافس املتسأٝ إب ًت  ذٜ     ، ٝ إب ًٗعٔا ذٗ حمتس

ٙا زض٘ي اي إْ اًسأأٛ يسج  ااجالٞ ٗإُٛ اكتتب  يف  : فقاَ زجى فقاي ، حمسَ

 . (1)(( اُبوم ف جال ً  اًسأأم : قاي ، ٗٝ كرا ٗكراغص

ُٗ تس اإلًتاَ هسعٚتتٕ     ، ٗاهػآد ًّ ابدٙق  ٓت٘ ًػتسٗعٚٞ كتابتٞ اجلتٚؼ    

بتتاب ًتتّ   )) : ٗٓتترا ٓتت٘ ًتتا فٌٔتتٕ اهبلتتازٜ ًتتّ ابتتدٙث اعٗي فقتتاي     ، باملصتتو ٞ

 . (2)(( اكتتء يف جٚؼ فلسج  اًسأإٔ ااجٞ أٗ كاْ هٕ عرز ٓى ٙؤذْ هٕ

ِبٜ٘ اهػتسٙف ٓت٘ اهتدٙ٘اْ اهس٢ٚطتٛ اهترٜ اُبعقت        اهدٙ٘اْ اه

ًِتتتٕ كافتتتٞ اهتتتدٗاّٗٙ اإلضتتتالًٚٞ يف اهعصتتت٘ز اإلضتتتالًٚٞ ٗإم      

 . عصسُا اباضس

ٗاهتتدازع هتتتازٙ  اهتتدٙ٘اْ اهِبتتٜ٘ اهػتتسٙف ٙتتس٠ أُتتٕ مل ٙلتتّ دٙتت٘اْ زضتتا٢ى     

بتى كتاْ    -كٌا ٓ٘ اباي يف دٙ٘اْ اهسضا٢ى يف اهعص٘ز اهتاهٚٞ هتٕ   -ف طء 

 ، اهلتالاب امللتص  امللتازّٙ بعِاٙٞ أاًٞ ٗفم ً٘اصفات عاهًّٚٞ  جمٌ٘عٞ ٙضٍ

ٓ و  كتى ٗااتد ًتٍِٔ     ، ٗقد اغتٔسٗا بصفات قٚادٙٞ ٗأيالقٚٞ ٗكتابٚٞ ع ٌٚٞ أ

ٗٓرا ًا أدزكٕ بعض املتؤزي    ، هرا املِصء اجلوٚى عْ خيتازٖ اهِ  اهقا٢د 

قتد كتاْ هتٕ عوٚتٕ     ٗ )) : اهلباز اٚث ٙق٘ي اهباقالُٛ عّ صفات ٓتؤب١ اهلتتاب  

ٕ  ، اهصتتالٝ ٗاهطتتالَ مجاعتتٞ أًاملتتى عقتتال١ أفاضتتى   ًٗعسٗفتتْ٘  ، كوتتٍٔ كتبتتٞ هتت

  . (3)(( بابُتصاب هرهم ًّ املٔاجسّٙ ٗاعُصاز

قد ٗضتع  يف   افعْ ص ال ذهم فتلْ٘ ٓرٖ اهدٗاّٗٙ أًٙض )) : قاي اهقوقػِدٜ

 .  ))(4)شًِٕ إب أُٔا هٚط  يف اهػٔسٝ ٗاهت٘اأس كاهلتابٞ يف شًِٕ 

    ّ ٗأِ٘عتت   ، ًٗتت  ًتتسٗز اهتتصًّ أصتتب  دٙتت٘اْ اهسضتتا٢ى جمٌ٘عتتٞ ًتتّ اهتتدٗاٗٙ

ٗأصب    ، عدٙدٝ  طء ااجٞ اهدٗي يف أوم اهعص٘ز افٚٔا أُ٘اًع ابيتصاصات
                                                           

 . 2/179صخٖح هصلى ه  اكٌٔٓ٘  (1)

 . هٍ اكرب ٚ اكصلراًٖٚ 4/59كصري ، صخٖح اكبخاا٘ ،  ااـ اجلِاد ٓا (0)

 . (1/413االًاصاا  (3)

 . 1/126صبح األععٛ  (4)

أهميااالُالاااديوانُ

النبويُالشريفُ

:ُ
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أوتتم اهتتدٗاّٗٙ ٗاضتت ٞ جوٚتتٞ ٙعسفٔتتا كتتى دازع ًتتّ اهعصتتس اعًتتٜ٘ إم اهعصتتس     

  : (1)رٜ كاْ ٙػغوٕٗاضٍ اهدٙ٘اْ اه ، ٗفٌٚا ٙوٛ بٚاْ عهقاب اهلتالاب ، اهعقٌاُٛ

 اضٍ اهدٙ٘اْ اضٍ اهلاأء

 دٙ٘اْ اهصًاًٞ ، دٙ٘اْ اهسضا٢ى كاأء اهسضا٢ى

 دٙ٘اْ ااامت كاأء اهعسب ٗاهب٘ادٜ

 دٙ٘اْ ااساج كاأء اعقباا

 دٙ٘اْ اهت٘قٚ  ٗاهداز كاأء اهعٔ٘د ٗامل٘املٚم

 دٙ٘اْ اهفض كاأء اهطس

 دٙ٘اْ اه٘ملا٢م ٗاهػسٗط كاأء اه٘ملا٢م

 دٙ٘اْ اجلٚؼ جلٚؼ كاأء ا

 دٙ٘اْ اهِفقات كاأء اهصدقات 

 دٙ٘اْ بٚ  املاي  كاأء اهغِا٢ٍ ٗااٌظ

 :غسٗط ٗآداب كتاب اهدٙ٘اْ اهػسٙف 

 ، ٓرٖ اهػتسٗط اضتتقآا اهعوٌتا١ ًتّ ضتذٝ كتالتاب اهتدٙ٘اْ اهِبتٜ٘ اهػتسٙف         

 . ًّٗ بعض اهت٘جٚٔات اهِب٘ٙٞ اهيت صدزت هبعض اهلتالاب يف عصسٖ

ٛ       ٗأمج  ًّ كتء   : ات٘ي ٓترا امل٘ضت٘ا ٓت٘ اهقوقػتِدٜ يف كتابتٕ امل٘ضت٘ع

 : ٗٓرا خمتصس ملا ذكسٖ ، )صب  اععػٟ يف دٙ٘اْ اإلُػا١(

 . (2)اهػسٗط اهعاًٞ :ًب أٗ

 اإلضالَ -1

عْ اهلاأتء   ; ٗٓرا ًّ أٍٓ اهػسٗط اهيت جيء أ٘افسٓتا يف كاأتء اإلُػتا١   

ٟ  هلتافس  ٗبٙٞ ٗب ٞٗبٙ ٗاهلتابٞ ، اهلسٍٙ باهقسآْ ابضتػٔاد إم حيتاج ٍ  عوت  ; ًطتو

 . قب ٗب ااوفا١ اهساغدْٗ ًّ بعدٖ اكافًس اكاأًب هرا مل ٙتلر اهِ  
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 اهرك٘زٝ -2

    ٞ هترا ب جيت٘ش بًتسأٝ أْ أتت٘م      ; إْ اهلتابٞ ٗبٙٞ ًتّ أجتىال اه٘بٙتات اهػتسعٚ

  قَ٘ ب ٙفو )) : ُٟٔ عّ أ٘هٚٞ املسأٝ ٗبٙٞ عاًٞ عِدًا قاي ٓرٖ اه٘بٙٞ عْ اهِ  

 . (1)(( ٗه٘ا أًسٍٓ اًسأٝ

 ابسٙٞ -3

٘   ، ب جي٘ش هوعبد أْ ٙت٘م اهلتابٞ اإلًتاَ فتال بتتع     إب إذا ٗملم بٕ ضتٚدٖ ٗٓت

ْ    ; بتترهم عِتتد بعتتض اهفقٔتتا١    أًتتا مجٔتت٘ز   ، عْ عقٌتتاْ اضتتتلتء ًتت٘بٖ دتتسا

 . باْ أٗ اهقاضٛ أٗ غذٍٓواهفقٔا١ فٌِ  ذهم ض٘ا١ أكاْ هوط

 اهعقى -4

ٗب ٙطتتبٚ  ُتاق  اهعقتى أْ ٙضتبو  بتتٜ عٌتى ًتّ         ، ي اهعقى ٓبٞ ًّ ا

ًّٗ ب عقتى   ، فاهعقى أضاع اهفضا٢ى ٗأصى املِاقء ، اععٌاي هِقصاْ إدزاكٕ

 . هٕ ب اُتفاا بٕ كٌا قاهٕ اهقوقػِدٜ

 ًعسفٞ أالاَ اه٘بٙات -5

ًٌتت    ٗأْ  ، بتتتا٘اي اعالتتاَ اهطتتوباُٚٞ  اجيتتء عوتتٟ اهلاأتتء أْ ٙلتتْ٘ عوٚ

ْ   ، ٗأقوٚد اهت٘شزا١  ، ٘بٙات اهدِٙٚٞ ًّ عِد اإلًاَٙعس  أسأٚء اه  ، ٗإًتازٝ اهبوتدا

ٗخماخبتتٞ املوتت٘ن ٗاهتت٘شزا١ ٗاهعٌتتاي    ، ٗٗبٙتتٞ اهقضتتا١ ٗامل تتامل   ، ٗإًتتازٝ اجلٔتتاد 

 . عْ ٓرا ًّ صٌٍٚ عٌوٕ ٗأٍٓ اه٘اجبات املِ٘خٞ بٕ ; ٗغذٍٓ

 اهفقٕ يف اعالاَ اهػسعٚٞ -6

    ٓ ٞ هت اًل جيء عوٟ اهلاأتء أْ ٙلتْ٘ ًتؤ ٗهدٙتٕ اهدزاٙتٞ اهتاًتٞ     ، رٖ اه٘وٚفت

  . عْ عٌوٕ ٙتبوء ًعسفٞ ٓرٖ اعالاَ ; بتالاَ اهفقٕ اإلضالًٛ

 اإلملاَ باهوغٞ اهعسبٚٞ ٗاهبالغٞ -7

    ٞ عتّ   اٗأْ ٙلتْ٘ بعٚتدً   ، اهلاأء جيء أْ ٙلتء عوتٟ ق٘اعتد اهوغتٞ اهعسبٚت

ٕ   ، ٗإب أض ٟ أضت ٘كٞ بت  اهِتاع    ، اهو ّ ٗاابت يف اإلعساب أْ  ٗحيطتّ بت

ٙص٘  اهسضا٢ى ًبسشٝ بته٘اْ عوَ٘ اهبالغٞ اهعسبٚتٞ ًتّ اهبٚتاْ ٗاهبتدٙ  ًت  املعتاُٛ       

 . ٗاهعبازات اهوبٚفٞ اهسا٢عٞ ، اهسا٢قٞ
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   002 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
  . (1)اآلداب اهعاًٞ

 : ًّٗ أٌٓٔا ، ٙطت ء هلاأء اإلُػا١ أْ ٙت وٟ باآلداب اإلضالًٚٞ

 . يف اهطس ٗاهعالُٚٞ أق٠٘ اي  - 1

 . أً٘ز اهطوباْ ٗاه٘بٙٞ الح اهِٚٞ فٌٚا ٙت٘بٖ ًّص - 2

 . اُبٞ اهسٙء ٗاهبعد عِٔاجم

 . هصَٗ اهعفا  - 3

 . اهقدزٝ عوٟ ًعاغسٝ املو٘ن ٗٗجٔا١ اهدٗهٞ ٗأِفٚر ًا ٙبوء ًِٕ - 4

 . اهِ س يف ع٘اقء اعً٘ز ٗافظ اهِفظ عّ اعيبا١ - 5

 . اإليال  يف كى ًا ٙ٘جٕ إهٕٚ ًّ أعٌاي - 6

 . أقدٍٙ اهِصٚ ٞ ٗاملػ٘زٝ هو٘بٝ ٗابلاَ - 7

 . اهطس ٗعدَ إفػا٢ٕكتٌاْ  - 8

 . اهػلس عُٕ ًّ فضا٢ى اعيالق - 9
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