


 والشعر احلديث بني يثرب

 
 حسني عبدالسشاق د..أ

 ٚاملعادٕ يًبرتٍٚ فٗد املًو ظاَع١ ايعسبٞ ا٭دب أضتاذ
 ٚايعسب١ٝ اإلض١َٝ٬ ايدزاضات قطِ

 

ٌٗ ايكس٣ تأنٌ اييت ايكس١ٜ ٖرٙ  ّٜٛ إىل ايٗسنبإ ٜتٓاقً٘ سدٜجًا ضتع

ٖٛيت ٭ْٖٗا ; ايكٝا١َ  ايٛدٜإ فٝٗا هجست ، املٝاٙ ٚافس٠ ، ػؿب١ٕ ٚاس١ٕ َٔ ؼ

 َسنص إىل ، ٚايػاّ ، ٚايُٝٔ ، اؿذاش بني َا يًتذاز٠ ممسٍّ َٚٔ ، ٚاآلباز

 . اإلميإ َٚٓبع ، اهلد٣

 قسٜؼ ِتضٖد مٍلا إيٝٗا باهلذس٠ ُأََس اييت ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ َٗادس إْٗا

َِٔسُت » : ملسو هيلع هللا ىلص فكاٍ ،ايدع٠ٛ أبٛاب ايط٬ّ ايؿ٠٬ عًٝ٘ أَاَ٘ ٌُ بكس١ٕٜ ُأ  تأن

 . (1)« ٜجسب هلا ٜكٛيٕٛ ٣ايُكس

ُٕ ث٬خ احملككٕٛ أٚزد ،ايكس٣ تأنٌ َع٢ٓ ٚيف  : (2)ٖٞ ،َعا

 . ايدْٝا آفام إىل ايفتض دٝٛؽ اْط٬م َسنص أْٗا -

- ٖٕ  . املفتٛس١ ايكس٣ َٔ زغدًا ٜأتٝٗا زشقٗا أ

 . ايكس٣ نٌ هلا فتؼكع ،ٜٓتػس َٚٓٗا ،اإلض٬ّ ابتدا٤ أْٗا -

ٌٖ ،ٜجسب امسٗا إن ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ ٖذس٠ ٚست٢  ا٫ضِ ٖرا ٚظ

 ذيو بعد ٚٚزد « املد١ٜٓ » ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ مٓساٖا سٓت٢ ، ا٭يط١ٓ ع٢ً ٜرتٓدُد

 ايؿ٠٬ عًٝ٘ فكاٍ ، ٜجسب ايكدِٜ بامسٗا تطُٝتٗا عٔ ايٓٗٞ يف سدٜح

 . (3)« اهلل فًٝطتػفس ٜجسب املد١ٜٓ مٓس٢ َٔ » : ٚايط٬ّ

                                              
 باب املد١ٜٓ تٓفٞ غسازٖا. 2/1006باب فكٌ املد١ٜٓ، ٚؾشٝض َطًِ  2/20ؾشٝض ايبؼازٟ (1)

 31رتغٝب اْعس إثاز٠ اي (2)

ٕٖ   9/267ٚٚزديف َؿععٓع عبععد ايععسشام ايؿععٓعاْٞ   ،  1871زقععِ  4/285َطععٓد أ ععد   (3) بععاب ضععه٢ٓ املدٜٓعع١ : أ 

 ٖٞ ٍَ:  ملسو هيلع هللا ىلصايٖٓٔب َُٔد١َٜٔٓ» ق ا ًْ ٍَ ٔي ِٔ ق ا َٞ ٔطَٝب١ٌ  ،َِٜجَسُب : ََ ٖٔ َٞ ٔطَٝب١ٌ  ٖٔ َٞ ٔطَٝب١ٌ  ٖٔ َ٘ َث٬ّثا  ٌِ: أ ِضَتِػٔفُس ايًِ َُٝك ًْ  « .ف 
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 ھ ﴿ : تعاىل قٛي٘ يف  ايهسِٜ ايكسإٓ ْطل ٜجسب ايكدِٜ ٚبامسٗا

 . ص13 ا٭سصاب:ط ﴾ ﮵﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ايطا٥ف١ يكٍٛ سها١ٜ ٖٛ ا٫ضِ بٗرا ايهسِٜ ايكسإٓ يف ٖاُسْنٚٔذ

 ايرٟ ا٫ضِ ٖرا سها١ٜ فُا . املفطسٜٔ َٔ نجري عٓد ٚزد نُا ، املٓافك١

ٌٖ  ؟ ايصَإ قدِٜ َٔ ب٘ مسِِّٝت اييت املد١ٜٓ ٖرٙ ع٢ً عًًُا ظ

 . (1)املع١ٝٓٝ ايهتابات يف ا٫ضِ بٗرا ٚزدت أْٗا دٛاد ٜرنس

ٕٖ (2)ايػسٜع إبساِٖٝ أ د ايدنتٛز ٜٚرنس  يف ذنسٖا بطًُٝٛع أ

 ٜكٍٛ زأًٜا « اؿذاش١ٜ ايسس١ً » ؾاسب عٔ ٜٚٓكٌ ، ا٫ضِ بٗرا دػسافٝت٘

ٖٕ  ٜجسب فطُٖٛا ، ايعُايٝل يكتاٍ دٝػ٘ َٔ فسق١ أزضٌ  َٛض٢ بأ

ٕٖ غِو ٫ٚ ، ( ٚضسبٝظأ ) امسٗا ١َؿسٜ َد١ٜٓ ٫ضِ ؼسٜفًا  ٖرا َجٌ أ

 ايهسِٜ فايكسإٓ ،ايػو دا٥س٠ يف ٜبك٢ ٚيريو ، قاطع١ ٭دي١ وتاز ايسأٟ

 . يًشذاش ٚيٝظ فًططني ٭زض  َٛض٢ ضٝدْا تٛد٘ ٜرنس

ٌٓ ، ايتع٬ًٝت َٔ فُٛع١ ا٫ضِ بٗرا تطُٝتٗا ضبب يف ٜٚسد  أُٖٗا ٚيع

 . يػٟٛ ملع٢ّٓ أٚ ، ضهٓٗا أٚ بٓاٖا َٔ أٍٚ إىل ٜسدع

 فأبٛ ، ا٫ضِ هلرا ايتع٬ًٝت َٔ عددًا ٚامل٪زػٕٛ ايًػٜٕٛٛ أٚزد ٚيكد

َِٝت أْٗا ٜس٣ (3)ايصدادٞ ايكاضِ ِّ ٍٖٚ ْطب١ً ا٫ضِ بٗرا ُض  :ٖٚٛ ضهٓٗا َٔ ٭

 عًٌِ ٚبعكِٗ ،ْٛغ بٔ ضاّ بٔ إزّ بٔ عٛف بٔ َٗابٌٝ بٔ قا١ْٝ بٔ ٜجسب

ٞٓاي أٚ ،اإلفطاد أٟ بايتجسٜب ذيو ُٙ َثَسَب ُٜكاٍ ، ط  ٚمبع٢ٓ ،طٛاٖا إذا : ب٦َس

َِٝت ايبٓا٤، إعإتك ِّ  شٜاد٠ ٖٛ ايرٟ ايٖجسب َٔ أٚ ، ؿؿاْتٗا ا٫ً٩عتف وعبري ُض

                                              
 . 3/395ملفؿٌ يف تازٜؽ ايعسب قبٌ اإلض٬ّ ااْعس  (1)

 .  241-242ا اْعس َه١ ٚاملد١ٜٓ يف اؾا١ًٖٝ ٚعٗد ايسضٍٛ  (2)

أبٛ ايكاضِ عبد ايس ٔ بٔ إضشام ايصدادٞ َعٔ أفاقعٌ عًُعا٤ ايٓشعٛ، َعٔ َػعٗٛز نتبع٘ : اُؾُعٌ ٚنتعاب           (3)

اْععس تستتع٘ يف ْصٖع١ ا٭يبعا٤     ٖعع  337اإلٜكاغ، ٚنتاب غسغ ػطب١ أدب ايهاتب ٫بٔ قتٝب١، تٛيف ضع١ٓ 

227 . 
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ُ٘ َٔ أٚ ،ايػشِ ُ٘ َثَسَب َٔ أٚ ،ثٛب٘ عٓ٘ ْصع إذا : َِٜجَسُب  . (1)ايك١ً مبع٢ٓ ايٖجِسٔب َٔ

 ، أزض اضِ ٜجسب»  : (2)ٍٜٛك ،ٜجسب َٔ ْاس١ٝ املد١ٜٓ إٔ عبٝد٠ أبٛ ٜٚس٣

 ناْت » : شباي١ ابٔ ٜكٍٛ ذيو ٚيف « َٓٗا ْاس١ٝ يف ملسو هيلع هللا ىلص ايسضٍٛ َٚد١ٜٓ

 املاٍ بني َٚا ،اؾسف طسف إىل قٓا٠ بني َا ٖٚٞ ،املد١ٜٓ قس٣ أّ ٜجسب

 ايػسٜع إبساِٖٝ أ د ايدنتٛز ٜٚس٣ (3)« شباي١ إىل ايربْٞ ي٘ ٜكاٍ ايرٟ

 أسٝا٤ َٔ سٞ ٖٓاى نإ » كٍٛ:ٜ ،املد١ٜٓ َٔ ْاس١ٝ فٝجسب ذيو عهظ

٢ُٓ املد١ٜٓ  ... قٓا٠ ٚٚادٟ ضًع بني سدُأ َٔ ايػسبٞ اؾٓٛب يف ٜكع ،ٜجسب ُٜط

ٌٖ  ايب٬دٟ عاتل ٜٚس٣ (4)« املد١ٜٓ َٔ املٓطك١ ٖرٙ اضِ َٔ ُأػر ٜجسب اضِ ٚيع

 اؾٓٛبٞ سدُأ دبٌ بطفض َٚصازع نٌٝ ٖٚٞ ،بايعٕٝٛ املطُا٠ املٓطك١ أْٗا

ٕٖ إىل نًـ ا٭قٛاٍ ٖرٙ َٚٔ (5)ايػسبٞ ِٖ ٚاسد٠ ؾ١ٗ نإ ٜجسب ا٫ضِ أ  ث

ِِّ ِّ ع٢ً ُع  . اؾص٤ باضِ ايهٌ تط١ُٝ باب َٔ أٟ ،املد١ٜٓ ن

 عٖص بكٛي٘ ايداز تعاىل تبازى اهلل مساٖا فكد ،عدٜد٠ أمسا٤ هلا ٜٚجسب

ِٔ  ﴾ وئ وئ ەئ ەئ  ائ ائ ى ى ې ې ﴿ : قا٥ٌ َ

 . ص9 اؿػس:ط

 ايبا٤ ٚفتض ايٝا٤ ٚضهٕٛ امل١ًُٗ ايطا٤ بفتض ١َبِٝط  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚمساٖا

 ُٖٚا ايٟٓٛٚ قاٍ ،بأيع ايطا٤ بعد ايٝا٤ بإبداٍ ٚطاب١ ٖا٤، بعدٖا املٛسد٠

 : ٚقٌٝ ايسد٤ٟ، ػ٬ف بايطِّ َٔ : ٚقٌٝ ،اؿط١ٓ ايسا٥ش١ ٖٚٛ ايطٝب َٔ

 يف ايطًٗٝٞ ٚشاد . ايعٝؼ طٝب َٔ : ٚقٌٝ  ،ايطاٖس مبع٢ٓ بايطِّ َٔ

 ،ٚايكاؾ١ُ ٚاحملبٛب١، ٚاحملب١، ،املٛسد٠ ٚايبا٤ باؾِٝ ابس٠اؾ : أمسا٥ٗا

                                              
 . 264-1/262، ٚاملػامن املطاب5/430١َٚعذِ ايبًدإ  ،1/164 اْعس تازٜؽ املد١ٜٓ ٫بٔ غب١ (1)

 . 67ٚاْعس ايدز٠ ايج١ُٓٝ ف  255َجري ايػساّ ايطانٔ ف   (2)

 . 184أػباز املد١ٜٓ  (3)

 . 243ف  ملسو هيلع هللا ىلصَه١ ٚاملد١ٜٓ يف اؾا١ًٖٝ ٚعٗد ايسضٍٛ  (4)

 . 573َعذِ قبا٥ٌ اؿذاش  (5)
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 ٭ٕ « غًب١ » اؾا١ًٖٝ يف تدع٢ ناْت ٚ ،ٚاملسس١َٛ ،ٚايعرزا٤ ،ٚاجملبٛز٠

 . ايٝٗٛد عًٝٗا غًبٛا ٚاـصزز ٚا٭ٚع ،ايعُايٝل عًٝٗا غًبٛا ايٝٗٛد

 ٚقد طٝب١، ٚامسٗا املد١ٜٓ، ايعسب دصٜس٠ إٕ :(1)اـٛاف أدب يف ٚدا٤

 ،ٚدابس٠ ،ٚايعرزا٤ ،ٜٚجسب ٚطاب١، ،طٝب١ َٓٗا ذيو غري بأمسا٤ تط٢ُ

 . ٚايداز ،ٜٚٓدد

ِّ َٚع  ْٗٞ َٔ ٚزد َا َٚع ،امسًا ضتني إىل تؿٌ اييت ا٭مسا٤ ٖرٙ ن

ٕٖ إ٫ِ ،ا٫ضِ بٗرا ذنسٖا عٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايسضٍٛ ٌٖ « ٜجسب » ا٫ضِ ٖرا أ  أنجس ظ

 . ايٓجس ٚست٢ ايػعس يف اضتعُا٫ً ا٭مسا٤

 ٚمل ،غ٤ٞ عٔ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ ٢ٜٗٓ فهٝع ،ا٭َس ٖرا غػًين ٚقد

ٌٖ ،ذنسٙ عٔ ٚاحملدثٕٛ ايكدَا٤ُ ٜٓت٘ ٌُ ٚيع  ٜتبعِٗ ايػعسا٤ : ٜكٍٛ إٔ يكا٥

 : فٓكٍٛ  . ايف١٦ ٖرٙ َٔ ِٖ تبعِٗ َٚٔ ايػعسا٤ َٔ ذنسٖا فُٔ ،ايػإٚٚ

 عٓد ا٫ضِ ٖرا ٚزٚد تفطري َٚا  ؟ هلا ذنسِٖ يف ايكٍٛ َا ؟ آَٓٛا ٚايرٜٔ

 َٔ - سطٝبِٗ ٚاهلل - ٚمطبِٗ ؟ ٚسدٜجًا قدميًا ايػعسا٤ َٔ نجري

 ٜتهسز ا٫ضِ ٖرا لد عٓدَا ٜصداد ٚايعذب ،ايهسمي١ اآل١ٜ يف املطتج٢ٓ

 ،ايًػ١ ٚعًُا٤ ،ٚاملفطسٜٔ ،ٚايفكٗا٤ ،ايؿشاب١ ٚعٓد ، ملسو هيلع هللا ىلص ايسضٍٛ عٓد

 . ايعؿٛز َسِّ ع٢ً ٚايهتاب ،ٚا٭دبا٤

ٖٕ ٢َٗ نَٝع إِذ ; غػًين « ٜجسب » ا٫ضِ ٖرا تسٗدَد إ ِٓ  ؟ ْٓتٗٞ ف٬ ُْ

ََُس ٚنٝع  عح زس١ً ٚبدأُت ؟ ْطتذٝب ف٬ ُْدع٢ ٚنٝع ؟ ْطٝع ف٬ ُِْ٪

 قُت ثِ ،ايٓجس يف ٚست٢ ،ايعسبٞ ايػعس يف ا٫ضِ ٖرا ٚزٚد تتبع يف

 ضبب إىل أؾٌ نٞ ،ايػسٜع ايٓبٟٛ اؿدٜح يف ا٫ضِ ٖرا باضتكؿا٤

 ٖ٪٤٫ نإ ٌٖٚ ،ْٚجسًا غعسًا « ٜجسب » زٚدٚ يف ا٫ضتُساز ع٢ً اإلؾساز

ٕٖ أّ ،عؿا٠ً ب٘ ايتًفغ ع٢ً ٕٚٗسٔؿُٜ ايرٜٔ  ،٫ضتؼداَ٘ ٜدعِٖٛ ضببًا هلِ أ

                                              
(1 )1/16 . 



 00 يثرب بين الحديث والشعر 

 يكاف١ٕٝ أّ ،يفعٞ يتذاُْظ أّ ،يفٕغ ـٍف١ أّ ،غعس١ٜ يكسٚز٠ ضٛا٤

ٕٖ أّ ،اقطساز١ٜ  ؟ ذيو هلِ ٜبٝض َا ٚددٚا ٚأِْٗ ،داشًَا ٜهٔ مل ايٓٗٞ أ

 : وحديثه قدميه العسبي الشعس يف االسم هرا بتتبع أوأبد

 قدمي٘ ، ايعسبٞ ايػعس يف ٚزٚدًا املد١ٜٓ أمسا٤ أنجس َٔ ٖٛ : يثسب

 .  ٖرا َٜٛٓا إىل أغعازِٖ يف اضتؼداَ٘ عٔ ايػعسا٤ ٜتٛقع مل ،ٚسدٜج٘

ٕٖ نٌٍّ ٚع٢ً  سًٍٛ قبٌ املٓٛز٠ املد١ٜٓ ب٘ ُغٗست ايرٟ ٖٛ ا٫ضِ ٖرا فإ

 يف َطتع٬ًُ ا٫ضِ ٖرا نإ ٚيكد امسٗا، ٚتػٝري فٝٗا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ

 ٜرنس ايرٟ ايكٝظ ٨اَس ايػعسا٤ ضابل قٍٛ ذيو َٔ ،اؾاًٖٞ ايػعس

 : (1)فٝكٍٛ َعًكت٘ يف ٜجسب

ٌَ ٕ٘ علووووووْ ٕ٘ فووووووَْ  بأىطاكٔوووووو  عقنوووووو

 

 ٔ٘  ٓثووووورٔ  ٘ٔكجٖيووووو أّ خنوووووٕ  كجرمووووو

 :(2)قٛي٘ ،ٜجسب ذنس يف ا٭بسف بٔ عبٝد غعس َٚٔ 

 ٔرَ ثوووووووووووووووَٓ بووووووووووووووون ّإد كووووووووووووووو ِّ يف

 

 الٔنامووووووووووووووووووووووووو٘ إىل فالقصووووووووووووووووووووووووؤْ  

 :(3)فٝكٍٛ ،ايرتٚع ؾٓع يف ٜجسب غٗس٠ ٜرنس سذس بٔ ٚأٚع 

ًِ بقوؤر ّذّ  مقفووْ  ٓثوورَ  صووئ  موو

 

 

ُِ ّأمسوووووووووُر  ٕٗ داىوووووووووا  ٓعوووووووووُر اهلاللووووووووو

 

 

 ٜفتؼس شزٜل بين أسد ثِ اـصزز َٔ غاعس ٖٚٛ غعسا٥ٗا أسد ٖٚرا

 :(4)فٝكٍٛ بكَٛ٘

 ميلكْا مل اليأط علٙ ملْكّا

 

  ً  القصوووووِه كحوووو ِّ  ْٓموووواّ  ٍٔرلوووو ٖ ا موووو

 

 

 َاأظووووووووووووؤأع ّ بعوووووووووووووإد فوووووووووووووأى ْا

 

 ِوَ إ بقآووووووووووووووووا بعوووووووووووووووؤ  ّ مثووووووووووووووووَْد 

ٖٔ  قوووو   بٔثوووور َ    اليخٔوووو ٔ  يف  ّاظوووو

 

 الووووووووويعِه فَٔوووووووووا ّدجِّوووووووووً حصوووووووووْىّا 
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 ب٘ ٜعسفٗا ايرٟ امسٗا فٗرا ،عًٝ٘ غباز ٫ اؾاًٖٞ ايػعس يف ٚذنسٖا

ٖٔ ،ايٓاع  ملسو هيلع هللا ىلص ايسضٍٛ تػٝري َٔ ايسغِ ع٢ً ا٫ضِ ٖرا إٜساد اضتُساز ٚيه

 تطُٝتٗا عٔ ٢ٜٗٓ سدٜح ٚٚزٚد ،«  املد١ٜٓ » فطُاٖا اؾدٜد با٫ضِ ي٘

 اييت ايػعس١ٜ ايكسٚز٠ َٔ ٖٛ ٌٖ ؟ ذيو ضبب عٔ أتطا٤ٍ دعًين بٝجسب

ٕٖ أّ ؟ ايه٬ّ َكاٜل إىل ايػاعس تكطس  أّ ؟ ْفطٗا فسقت ا٫ضِ غٗس٠ أ

ٖٕ ٕٖ أّ ؟ ١ا٭يطٓ ع٢ً ٜرتٖدد ػعً٘ اييت ٖٞ ا٫ضِ ػف١ أ  ايٛاشع قعع أ

ُٓا ا٫ْتٗا٤ عدّ يف ايطبب ٖٛ ايدٜين  .؟ عٓ٘ ْٗٛا ع

ٖٔ ٌٖ ٚيه  ذنس ع٢ً اإلؾساز أَاّ تٓصاغ ٚايتؼُٝٓات ايفسقٝات ٖرٙ ن

 ذيو ٚبعد ،ممات٘ ٚإثس ،ملسو هيلع هللا ىلص ايسضٍٛ سٝا٠ ففٞ ،ٜجسب ايكدِٜ بامسٗا املد١ٜٓ

 ػ٬ٍ هلا سذن أٍٚ ٚيعٌ ،ا٫ضِ بٗرا املد١ٜٓ ٜطُٕٛ ايؿشاب١ بعض نإ

 ٚزد فكد املٓطٛب غري ايػعس ع٢ً ثابت بٔ سطإ زد َٔ ذنس َا ٖٛ اهلذس٠

 ٚزٚد بعد قٌٝ ايرٟ املٓطٛب غري ايػعس َٔ ايصدادٞ ايكاضِ أبٞ أػباز يف

 ٜجسب ذنس ٚفٝ٘ ثابت بٔ سطإ عًٝ٘ زٖد ٚقد،َعبد أّ ػ١ُٝ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ

 :(1)فكاٍ

 َهعقوووووُْل ٓتفطوووووٖل قووووْوٕ  عوووووً ترٓحوووو َ 

 

 دلووووووٓ ٔد بيووووووْٕ  قووووووْٕو علووووووٙ ّحووووووٓ  

  ٍُ ُٔ  هٍووووو ا ٘ٔالٖطووووو  بعووووو َ  بووووو   ٓبَوووووهِ  الل

 

 ٓرظووؤ  احلوووٓ  ٓت ووؤ  موووً ِهٍُّأ ظوووَ  

 ٓثووورٕ  أٍووؤ  علوووٙ مووويَه ىسلوووِت ّقووو  

 

ّٚ كوواُ     بأشووعٔ  علوؤَِه ٓتحٖلوو ٍوو 

 اهلل زضٍٛ إىل ا٭عػ٢ بٗا تٛد٘ اييت املدغ قؿٝد٠ يف ذنسٖا ٚزد ٚقد 

 : (2)َطًعٗا اييت املد١ٜٓ يف ٖٚٛ ملسو هيلع هللا ىلص

ِٔيوووواَ  َتِغووووَتٔنِ  َأَلووووِه َ٘ َع ِٔلوووو  َأِ َموووو ا َل

 

َٖ ا الٖصوووؤلَٔه عوووواَد مووووا ّعوووواَدَ    امُلَصوووو

                                               
 .1/4(دٜٛإ ا٭عػ1٢)

 .1/401َعذِ ايػعسا٤(2)



 02 يثرب بين الحديث والشعر 

 : ٜكٍٛ إٔ إىل

َٓٗووووووو ا َأاَل ٜٔٔلٕ َأ ًَ الٖصوووووووا ِٓووووووو  َٖٓنَنوووووووِت َأ

 

 ٌٖ ٍِوووؤ  يف هلووووا فوووؤ  ِْٔعوووو ا َِٓثوووؤرَ  َأ  َم

 

 

ٕٖ ايػعسا٤ َعذِ يف ٚزد ٚقد  ايٓيب ٜسٜد َه١ إىل ٚفد » (1)ا٭عػ٢ بأ

 ٘أٚهلا اييت بكؿٝدت٘ َٚدس : 

َ٘ عٔيووووواَ  تغوووووتنِ  أمِل   اَموووووأِ  لٔلووووو

 

َُٖم الصووولُٔه بووواَ  كنوووا ٖتّٔبووو    اصووو

 فٝٗا: ٜكٍٛ 

َٗ َّ تصوووووونِ  مل َ  َِّجووووو َأ  ٕ ذلٖنوووووو صوووووا

 

ُٔ ىووويِّ    اََِظووو َّأ َٙصوووَِّأ حووون اإللووو

ًَ بوووسإد ِ َحوووِرَت مِل أىوووَت إذا   قوووٙالٗت مووو

 

ِٔوو   داَّٖسَتوو قووِ  ًَِموو املوؤْ  بعووَ  َتّالق

ٌَ أال علوووووووٙ َتِمٔ َىووووووو   ُٔكنثٔلووووووو تكوووووووْ

 

ٌَ مبا ترصِ  مل َكٖىَّأ    اَصِ َأ كا

 عبكا ؾاز فًُا ،ٚزدٙ اإلبٌ َٔ َا١٥ ي٘ فذُع،سسب بٔ ضفٝإ أبٛ فًكٝ٘

 « .فكتً٘. بعريٙ ب٘ ز٢َ َٓفٛس١

 ، ٜجسب شايت ٫ ٜجسب نٕٛ ، َسدٚد فا٫ضتػٗاد ، ايكٍٛ ٖرا ؾدم ٚيٛ

 ٕٖإ إذ ، ايكٍٛ ٖرا ٜٓكض ايكؿٝد٠ يف َا ٚيهٔ ، بعد اامسٗ ُٜػٖٝس ٚمل

ٕٖ ْاقت٘ ودِّخ ايػاعس  أقٍٛ ٚيريو ، َه١ ٫ ٜجسب ٖٛ َٛعدٖا بأ

 ٜهٕٛ قد إذ ، ايػعسا٤ َعذِ ؾاسب املسشباْٞ ع٢ً ا٭َس اضتػهٌ

 فؼػٝت بريو قسٜؼ فطُعت ، إض٬َ٘ إلع٬ٕ يًُد١ٜٓ تٛد٘ قد ا٭عػ٢

 يف ٖٚٛ ي٘ فتؿٖدت ، ايعسب بني ٜٓتػس إٔ ٗٛزاملػ ايػاعس ٖرا إض٬ّ َٔ

ٕٖ ٖٛ ٚديًٝٓا ، املد١ٜٓ إىل طسٜك٘  ايط١ٓ يف َباغس٠ بعدٖا َات ا٭عػ٢ أ

 دع٣ٛ ع٢ً شاٍ ٫ٚ ، ُٜطًِ مل فا٭عػ٢ ذيو َٚع ، يًٗذس٠ ايطابع١

 تطُٝتٗا ع٢ً اعتادٚا ايرٜٔ اؾاًٖٝني طسٜك١ ع٢ً ميدغ ٖٚٛ ، اؾا١ًٖٝ

 . بٝجسب

                                              
 .1/401َعذِ ايػعسا٤ (1)
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 إىل َه١ َٔ ػازدا ٜتذٗص ٖٚٛ قسقًا ٜكٍٛ ضفٝإ أبٛ ٖٚرا

 : (1)املد١ٜٓ

 ّمجٔعَووووووووُه ٔرٕ َٓثوووووووو علووووووووٙ ُكووووووووٓرّا

 

 ٌٓ  َىَفوووووووووُ  لكوووووووووه مٖجعوووووووووْا موووووووووا فووووووووؤ 

 هلوووووه كووووواٌ الَقٔلٔووووو  ٓوووووُْو ٓوووووك إٌ 

 

 

َُّل لكوووووووووووووه بعووووووووووووو ِ موووووووووووووا فووووووووووووو ٌ   د

َٛ أقوووووووووووووَرُ  ال آلٔوووووووووووووُت   ّال اليصوووووووووووووا

 

 الُغُصوووووووو  ّجلوووووووو ٖ  أشووووووووٕ َٓنووووووووٓض 

 ٖٕ  تًصَ٘ ٫ٚ ،نفسٙ ع٢ً نإ أٜكًا ايكٍٛ اٖر قاٍ سني ضفٝإ أبا ٚإ

ٕٖ:  فٓكٍٛ ،اؾدٜد٠ ايتط١ُٝ  يف ذنسٖا زٚاس١ بٔ اهلل عبد ايؿشابٞ إ

 : (2)ٜكٍٛ سٝح ،فؼسٙ َعسض

 ٙ  َتُسِ ٍوووووووا َأّ ٔرَ َٓثووووووو َتوووووووِأٔ  موووووووا َمَتوووووو

 

ًُ َتجوووووووِ ىا  ََوووووووا َىِحووووووو  ُُّجوووووووَْدا َأِكَرَم

 اهلل ٞزق ؾف١ٝ عُت٘ إىل َٓطٛب١ ملسو هيلع هللا ىلص ايسضٍٛ زثا٤ يف أبٝات ٖٚرٙ 

 : (3)تكٍٛ سٝح فٝٗا ٜجسب فرتد ،عٓٗا

 ذلٖنوووووووووو   ٗ  اهلُل صووووووووووٖلٙ أفووووووووووا ُه

 

ٙ  جوووو  ٕ  علووووٙ   ثآّووووا  بٔثوووور َ  أمصوووو

 ؟ ْٗٞ َٔ تعًُ٘ َٚا ،ٚفات٘ بعد ٜجسب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ ع١ُ ترنس فهٝع 

 : (4)فٝكٍٛ ،زثا٥٘ يف بٝجسب ٜطُٝٗا ،ملسو هيلع هللا ىلص ايسضٍٛ غاعس ٖٚرا

ُُ َصوووووٓلٙ ًِ اإللووووو ُٔ َُٓحوووووٗ  ََّمووووو  ٔبَعِرٔظووووو

 

 ٌَ  أمحوووووؤ  امل ووووووا ٔ  علووووووٙ ّالطٔ ووووووْ

 

 

 

 َُّْٓدٍووووووا َٓثوووووورٕ  ىصووووووا ٚ فٔرحووووووِت

 

َْاَ ٚ مٓلووووووووا   امُللَحوووووووؤ  الَطوووووووورٓٔ  يف َتوووووووو

ٌٖ َا ٜٚؿع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ ٜبهٞ ذ٩ٜب أبٛ ٖٚرا   ٜجسب بأدباٍ س

 : (5)ٜجسب ذانسًا فٝكٍٛ ،ٚفات٘ بعد ٚنًٝٗا

 كٗلَووووووا ٓثوووووورَ  أج وووووواُل فتسعسعووووووِت

 

 ُمِفوووووؤ ٔ  ٕ خِطوووووو ٔلُحلوووووؤْل ّخنُٔلَووووووا 

                                               
 . 6/374ا٭غاْٞ  (1)

 . 1/63تٗس٠ أغعاز ايعسب  (2)
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 ايهُٝت زثا٤ ففٞ ،ايػعس يف ا٫ضِ ٖرا ٜعٗس ا٭َٟٛ ايعؿس ٚيف

 : (1)قا٬ً٥ ٜرنسٖا  ملسو هيلع هللا ىلص يًسضٍٛ

ُٔ أىوووووَت قوووووْر ّبوووووْ َ   ّبْ كوووووِت فٔووووو

 

 

 ٓثوووووووورُ  بوووووووو لَك أٍوووووووو  ّلووووووووُ بووووووووُ 

 

 

 

ٖٔ ووووووْا لقوووووو   ّىوووووواٜاّل ّحسمووووووّا بوووووورّا غ

 

 

 َ٘ ٖٔ ُِ ععووووووووو  امليٖصوووووووووُ  الٖصوووووووووفُٔ  ّا ا

،  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب قرب ٜعين » : فكاٍ ايػعس اٖر ع٢ً اؾاسغ عًِل ٚقد 

 « . ايٓاع عا١َ يف ٜؿًض غعس ٖٚرا املد١ٜٓ، ٜعين ٜٚجسب

 ٖرا ع٢ً يًهُٝت ايٓكد َٛدًٗا ،ايعٞ باب يف اؾاسغ ذنسٙ ٚقد

 . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ ٖٚٛ املسثٞ َها١ْ إىل ٜستفع ٫ ايرٟ ايػعس

 إض٬َٞ غاعس اهل٬يٞ ثُٛز بٔ  ٝد ٖٚرا  : (2)بايٛفٝات ايٛايف يف ٚدا٤

 أدزى ْ٘إ ٚقٌٝ يًٗذس٠، ايطبعني سدٚد يف ٚتٛيف،  بايطِّٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أدزى

ُّ بٔ قُد ٚعٖدٙ أ١َٖٝ، بين ػًفا٤ ع٢ً ٚفد،  اؾا١ًٖٝ  ايِطبك١ يف ض٬ِ

ٞٓ: قاٍ اإلض٬ّ. غعسا٤ َٔ ايسابع١  يف ايعسب غعسا٤ َٔ ايفؿشا٤ ا٭ؾُع

ٟٓ اإلبٌ زاعٞ أزبع١: اإلض٬ّ ٌُ بٔ ِٝٚمت ،ايُٓري ٞٓ َكب  أ س ٚابٔ ،ايعذ٬ْ

ٓٞ ٞٓ ثُٛز بٔ ٚ ٝد ،ايباًٖ  قت١ً يف ٚقاٍ،  ع٬ٕٝ قٝظ َٔ ٚنًِٗ ،اهل٬ي

 :  عِفإ بٔ عجُإ

ٌٖ َ٘ إ  ْاظعُيوووووو يووووووِتَعأِظ مٖلووووووا اخلالفوووووو

 

 لكْاَشوو  ٚاهُلوو غوور إذ ٓثوورَ  أٍوؤ  ًِٔموو 

 

 

 

 ّأّ ثَوووووا مووووويَه َووووواأٍٔل إىل ِ صووووواَ 

 

 َكْااىَت ما ٌَعثنا يف اهلُل  أٚ مٖلا 

 ،عفإ بٔ عجُإ بٔ ضعٝد زثا٤ يف عكب١ بٔ ـايد ايػعس ٖرا يف نُا

 : (3)ٜجسب ٜٚرنس

ٌٓ أال  ّّالووووو ّا ىفصوووووّا اليووووواط خوووووَر إ

 

 األعوووأجٔه قتٔوووُ  ٌعثنوووا بوووً شوووعُٔ  

 

 

 

                                              
 .1/332ايبٝإ ٚايتبٝني  (1)

(2) 4/331. 

 .2/248٭غاْٞ  ا (3)
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 َِٓثووؤرٕ  َِّشوووَ  َِٓ ٔكوووُ مل موووً عوووُن بكوووِت

 

َْأجهٔ  بالو مْ   ميُ ال ٍٔر َمَ ٚ   الٖصو

 

 

 صوووووورُّفَا َأِ د  ٓوووووواُواأل تكووووووً فوووووو ٌ

 

ًِ  شووووعٔ اّ    بصووووأله  علَٔووووا  ٍوووو ا  فَنوووو

 بٔ دعفس بٔ اهلل عبد بٔ َعا١ٜٚ » : تست١ يف :(1)ايػعسا٤ َعذِ يف ٚدا٤ 

 بٔ اهلل ٚعبد ٚأزبعني مخظ ض١ٓ ٚيد: املطًب. عبد بٔ طايب أبٞ بٔ عًٞ

 ،بامس٘ ٜطُٝ٘ إٔ َعا١ٜٚ فطأي٘ ،بايػاّ ضفٝإ أبٞ بٔ َعا١ٜٚ عٓد دعفس

 بٔ َعا١ٜٚ ٚنإ ،قٝع١ يطُٝٞ اغرت ٚقاٍ: ،دزِٖ أيع مخطُا١٥ إيٝ٘ عٚدف

 َٓٗا: بأبٝات َٚدس٘ ،َعا١ٜٚ بٔ يٝصٜد ؾدٜكًا اهلل عبد

ٌُ مووووو َ  إذا  ِهٍُوووووّٖد بالغٔووووؤ  األخوووووْا

 

 ِّ ٌٔ ُ فصوووووووو ٛٔالٖصوووووووو إخووووووووْا  ٓسٓووووووووُ  فا

 اهلل: عبد أباٙ ٜسثٞ ٚي٘ 

 القوووور جعفووووٕر ابووووً علووووٙ ٕبك وووو عووووُن

 

 

ٕ  ٔو   الكووووووووووورأو موووووووووواؤ إ جعفوووووووووورٕ  أبوووووووووو

 ًِ ُ٘ ٓثوووووورُ  إلٔووووووُ موووووو  العجوووووؤس جاٜلوووووو

 

ُٔ غوووووووووووووووووَٕتِ َت   مقوووووووووووووووووأو داَ  ل ٓووووووووووووووووو

 ىاِ َقوووووووووَف اٖىوووووووووإ الصوووووووووالُو فعلٔوووووووووَك 

 

 الٔوالٖظوو ّبوو َ  حٙالٗطوو مشووَض َكٔبوو 

 : (2)فٝكٍٛ بٝجسب َعا١ٜٚ بٔ ٜصٜد ٜٚفتؼس 

ًُ َّأَىوووا  َّمْٔلووؤ ٖ ّاحَلٔطووؤٔه َزموووَسَو ابووو

 

 ُٛ َ٘ َبطَحوووووووووا ُ٘ َمٖكووووووووو  ٔرُ َٓثووووووووو ّامَلحٖلووووووووو

 : (3) طايب أبٞ بٔ عًٞ اإلَاّ َدغ يف ٜكٍٛ اؿُريٟ ٚايطٝد 

ٌَ ًَٔموووووَأ إذا حتوووووٙ  ُٔٔبووووو ِتَموووووَ  العٔوووووْ

 

٘ٔ إىل كوووأ الرِّ ُْصُخووو   ٓثووورٔ  م ٓيووو

 اـًٝف١ ٚأَاّ ،اـطف٢ عط١ٝ بٔ دسٜس ا٭َٟٛ ايعؿس غاعس ٖٚرا 

 : (4)ايفسشدم ٖذا٤ يف فٝكٍٛ ،ٜجسب ٜرنس َسٚإ بٔ املًو عبد

                                              
ا٫ضِ يف َعذِ ايػعسا٤، ٚايؿشٝض : َعا١ٜٚ بٔ عبد اهلل بعٔ دعفعس بعٔ أبعٞ طايعب، فًعٝظ        . ٖهرا ٚزد1/98 (1)

 يعًٞ بٔ أبٞ طايب ٚيد امس٘ دعفس .

 . 67/162دٚاٜٚٔ ايػعس ايعسبٞ  (2)

 . 32دٜٛإ ايطٝد اؿُريٟ  (3)

 .  1/37دٜٛإ دسٜس (4)
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 َِ ِٕ   ُوَشوووووووَت َٜٔط َٛ  حوووووووا ٕ  َقِرموووووووا  ٔمٓيووووووو

 

 عتابوووووووووووا بَوووووووووووا أ ٓوووووووووووُ  ال قوووووووووووْإ  

 ًَ  معلنووووووووإ  ٓثوووووووورَ  قصووووووووَْ  دخلوووووووو

 

ًَ مِل ّ  ًِ ٓركوووووو َٛ موووووو  بابووووووا صوووووويعا

 : (1)فٝكٍٛ ايٓؿاٍ ٚؾٓع١ ٜجسب ٜرنس اآلػس ٖٛ ٚايفسشدم 

ٌٓ ََا ٔرَ َٓثووووووو ٔىَصووووووواَل َكوووووووأ  َشووووووواَقَطِت

 

ٛٔ علووووٙ  ًِ األِ َجووووا  احَلَنووووأو ٔ ٓوووؤغ ٔموووو

 :(2)فٝكٍٛ ،ٜجسب ٜرنس نريو ،ريٟايُٓ ٚايساعٞ 

ًٖ َُ ُٛ  ََّكوووووووَأٖى ََوووووووا  َِٓثووووووؤرَ  َأَظوووووووا َِْل  َح

 

ًٖ  أضووووووووٖر جووووووور ْ   ْٕ بَووووووو َٓووووووووال ىَوووووووو  ب

 غعسا٥٘ َٔ ايهجري غعس يف ا٫ضِ ٖرا ٜسد ايعباضٞ ايعؿس ٚيف 

 : (3)َتػص٫ً ٜكٍٛ ايرٟ ،نايبشرتٟ

ٕ ِعَت ِهأَلوووو  ُْ ُع ٓووووا  لنوووو  ْ ٖ َعوووو ُم ٕىِّوووو َأ لوووو

 

ٛٔ ًُِّٔاحَلوووووو ُهُك ُِّحوووووؤب   دنلووووووُ  للنوووووور

 ُ ٔرِثَٓ األ ٔض مً فصَٕى ٙيُم ّكاىِت  ٕ ٔربِٔث ّأىتِه ِهأبكُٔك كيُت ّقِ  

 :(4)إيٝٗا َػتاقًا فٝكٍٛ ،ا٫ضِ بٗرا ذنسٖا َٔ ٜهجس ايسقٞ ٚايػسٜع

 حووووواجٕ ٓثووووورَ  أٍوووووَ  ٓوووووا برعووووواكِه

 

 َمعووووووووووواجٕ األىوووووووووووأو دٌّ ّعلووووووووووؤكُه 

 أ ضوووووكِه زٓوووووا ٗ إىل اٖدجلوووووُت ّمتوووووٙ 

 

 

 إِدالجوووووووٕ فحٖ ووووووو ا  ظووووووواٗالْ َحووووووو َ  

 ْكاز٠ َٔ هلا ملا تعٛد إٔ بٝجسب ا٭ٜاّ تًو املستك٢ ايػسٜع ٜٚطتشًع 

 :(5)ٜكٍٛ ، اؿني ذيو يف غباب٘ ْكاز٠ تػب٘

 عووووووووْدٖ ٓثوووووووورَ  أٓوووووووواَو ٓووووووووا بوووووووواهلٔل

 

 املعنوووووووؤْد ُحعاظوووووووو٘ ل وووووووو ِّ ْدُٖعوووووووو 

ًٓ أىطووووَر كوووواٌ مووووا   ذلاشووووي بٔوووويَ

 

 

 عوووووووْدٖ  ّأخطوووووووَر ُ ُموووووووٕ  َأعوووووووٕن يف 

ٓٓوووووواَو  ًٔ مل أ  َصووووووِعَ تٕ الٖيْاٜووووووُ  ذنوووووو

 

 ًٓ  عنوووووووووووْدٖ لوووووووووووًْٓ ّال مبووووووووووورّ ٍ

                                               
 . 125دٜٛإ ايفسشدم  (1)

 .  175 دٜٛإ ايساعٞ ايُٓريٟ( 2)

 .  2/113ٛإ ايبشرتٟ دٜ( 3)

 . 1/979دٜٛإ ايػسٜع املستك٢ ( 4)

 . 1/937 دٜٛإ ايػسٜع املستك٢ (5)
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ٕٖ يف قٌٝ َا ذنس يف املعسٟ ايع٤٬ أبٛ ٜٚكٍٛ  ؽايع قد ا٭مسا٤ أ

 ٜجسب عٔ قٌٝ َا ٜٚرنس ،املعس٠ بًدٙ عٔ ٜدافع بريو ٖٚٛ ،ايًػٟٛ َعٓاٖا

 :(1)ٜكٍٛ ،ايفطاد أٟ ايتجسٜب َٔ

ٌَ التثرٓووووُ  حٔلوووو  ٍّوووو   ٓثوووورٕ  ُشووووٓكا

 

ُٛ الٓرجووأل يف بووِ  ال ليوواط ا مووً   غ ووا

 :(2)اؿًٞ سٝدز ٜٚكٍٛ 

 ّٖدعوووووووووووووا فووووووووووووؤنً مٖكووووووووووووو٘ ّٖدعوووووووووووووا

 

 أزمعووووووووووووووووا ميَووووووووووووووووا ٓثوووووووووووووووور  ّإىل 

 بٗرا ذنسٖا َٔ أنجسا  املستك٢، ايػسٜع ٚأػٛٙ ،ايسقٞ ٚايػسٜع 

 ٖٚرا ،غريِٖ ٚنجري اؿُريٟ ٚايطٝد ،ايدًُٜٞ َٗٝاز ٚنريو ،ا٫ضِ

 أبٞ بٔ عًٞ ايساغد اـًٝف١ َدغ يف ٜكٍٛ ايعباضٞ املعتص ابٔ ايػاعس ا٭َري

 : (3) طايب

 ّ ًَ  َِّعَنووووووووور ُُ َعِ ووووووووو ٕ  ِبووووووووو  ََّأِصووووووووووحاَب

 

ٍُِه  ِْٔ  َحصوووووا َشوووووقا  َِٓثووووؤرٔ  ٔفوووووٕ اَلنووووو

 ايػعسا٤ ٚنإ ،فٛش قبٛبت٘ يف ا٭سٓع بٔ ايعباع قاي٘ َا ذيو َٚٔ 

 يف َستني ٜجسب فٝهسز ،اؿر فسٜك١ أدا٤ٔ َٔ قبٛباتِٗ عٛد٠ ٜٓتعسٕٚ

 : (4)قٛي٘

 خووووْر هلووووا ٓووووأتٕ ال بٔثوووورَ  أمَصووووِت

 

 

 

 بلوو ٖ مووً اليوواط بعووُ  حووٓ  إذا ّال 

 بووووو مٕ َتِطُلُ وووووْا أٌ ُأعٔوووووُ ُكُه إىوووووٕ 

 

 

 ّالٓرَظو ٔ  الٓيصوكٔ  أٍو َ  ٓثور َ  أٍو َ  ٓا 

 :(5)قا٬ً٥ َطري بٔ اؿطني ٜٚرنسٖا 

ًٗ َْٚ ّٓثيوووؤي أحوووو َْ اهلوووو  ٓثوووورٕ  حنوووو

َْٚ ك اَ  ًِ ُٓس ٖ اهل  اظوقا ع كاٌ مب

 

ٕ  ّٓووسدادُ   ٙ  كوو ٖ  ظووْق  ّظووا  ٔ  ممّصوو

َْٚ ذنيوْ عَلوٙ كو ِّ عاظو ٔ     ُِْل اهل  ّى

                                               
 . 29/295َٛضٛع١ دٚاٜٚٔ ايػعس ايعسبٞ  (1)

 . 371دٜٛإ سٝدز اؿًٞ (2)

 . 1/36ٚأغعاز أ٫ٚد اـًفا٤  1/113دٜٛإ ابٔ املعتص  (3)

 . 1/4.غعس ايعباع ابٔ ا٭سٓع (4)

 . ٤1/32 ايػعس ٚايػعسا (5)
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 : (1)حملازّ ٜٚسٟٚ ثعًب، ٚأْػد

ْ٘ ّالٔركووواُ  زٓيوووُ  َ َرَقِتوووَك  ُمياخووو

 

ٚ  ٔرَ َٓثووووو  ٔبَجيوووووْ ٔ    ٓتصوووووٖ  ُ  ّالٓيووووو 

 َد٣ ع٢ً غعسا٤ َٔ ملسو هيلع هللا ىلص املؿطف٢ بٗا َغٔدَُ اييت ايٓب١ٜٛ املدا٥ض ٖٚرٙ 

 ايسسِٝ عبد فٗرا ،املدس١ٝ أغعازِٖ يف سبٜج اضِ ٜٛزدٕٚ لدِٖ ،ايعؿٛز

 : (2)قٛي٘ ذيو َٔ ،ملسو هيلع هللا ىلص يًسضٍٛ َدا٥ش٘ يف  ا٫ضِ بٗرا ٜرنسٖا ،ايربعٞ

ٕٖ  حلوووووْا ًِ ٓووووو مَِه املطووووو  ٓثووووورٕ  مووووو

 

ًٗ  عوووووووووْ    توووووووووْمُ  ّبا قووووووووواْ  ذنووووووووو

 مطا فوووووّا الرٓووووواَض تكصوووووْ ّعنووووواْٜه 

 

 ّمفطووووووفُ  مووووو ٍ ْ  عيَوووووا  ٓفووووورٗ  

ُٔ بلووووووْ    ّالصووووووخا امل ثووووووُ  اجملووووووُ  بوووووو

 

 األعووورُض الطْٓوووُ  ّال حووور ال ووو ُ  ّ 

ُٔ غيووووووووٙ ميووووووووُْ  حبووووووووْر   اَل ملغرفٔوووووووو

 

ُٔ ّظووووووووو ْ    املربووووووووووُ  ٓربووووووووو ُ  بوووووووووو

 

 

 قاي٘ َا ع٢ً َجا٫ً ٚيٓكسب ،ا٭ْديطٞ ايػعس يف ٚزد َا أٜكًا ذيو َٚٔ

 بٔ ٜٛضع ا٭َري َدغ يف املػٗٛز ا٭ْديطٞ ايػاعس اـطٝب بٔ ايدٜٔ يطإ

 :(3)قا٬ً٥ ٜجسب ٜرنس سٝح ،تاغفني

ٌِ األموووووووووال ٔ  يف ْٓشووووووووو ُ  هلٔل  ّ دِ  إ

 

ُٗ عيوووُ   الٔطوووَخ  ٚللٖيووو جيابوووّا العفوووا

٘ٔ ًِٔم  ٕٗ حُٔث األزٔد دّح ٌَغٓصوو بعوو    ًَٕنَٓ ًِٔم احل  الىووَس رٚالٗصوو بعوؤ  مووً ا

 ُُخس ُجوووووو  اهلٔل جيوووووواَ  اشووووووراَد ٖهُثوووووو 

 

 الَلوووواحُل ٓثوووورَ  بووووأعلٙ ٖ َحووووَأ ٙحٖتوووو 

  

 

ِّٙ ،ٓ٘ٚسٓٝ ٚغٛق٘ ٖٛاٙ عٔ ٜهين ٖٚٛ  ،ُٚضعد٣ دعٕد برنس فُٝ

 : (4)ٜكٍٛ ،ٜجسب برنس ٜفكش٘ سٓٝٓ٘ ٚيهٔ

 الووووو ٖ القووووو ٓٔه العَووووؤ  إىل حييوووووُت

 ٙقطووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

ٙ  فنوا  محٔ ّا    اِجو َأ ّال احلوينُ  أغيو

 َٕ  ّحووواجٕر بيجوووٕ  أٍووو ٖ كوووِه اهلل لووو

 

َٕ يف ب عٕ  ّأكي   اع ُش أّ غرام

ٕ  ّمووووا ْٗ  إال ٍوووو ٚ  َووووا ٍاَج زفوووور  اهلووووْ

 

 أبووو ا موووا ثووورَ ٓ تووو كاَ  بَوووا ّأبووو ٚ 

                                               
 . 1/56احملب ٚاحملبٛب ( 1)

 .  1/121 دٜٛإ ايربعٞ( 2)

 . 699 دٜٛإ يطإ ايدٜٔ بٔ اـطٝب (3)

 . 2/497ايٛايف بايٛفٝات  (4)
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 بٗرا ٜرنسٖا ايكسطيب ايدٜٔ قٝا٤ ٖٛ آػس أْديطٞ غاعس ٖٚرا

 : (1)قا٬ً٥ ا٫ضِ

ُٛ ّٓعووووووَُ  ٌٔ أبيووووووا  اىتوووووو ّا إذا ال ٔووووووا

 

 

 

 أخطووو ُ  الفصووواح٘ قوووٓض موووً َٕبوووأىِّ 

ْ٘ اجملووووؤ  إىل  ىٔيُتوووووَل ّٕإىِّووووو   عصووووو 

 

 

 ٓثووووورُ  الووووو ٍٔر َلَّٖأ ِهَُِتََْحووووو كوووووراْو 

 :(2)اـطٝب بٔ ايدٜٔ يطإ قٍٛ ،ا٭ْديطٞ ايػعس يف بهجس٠ دا٤ ٚمما 

 الوووووي إىل ًٍُٖصووووو َّ  عطفوووووَت ٍووووواٖل

 

 

 

ُ٘ فَٔوووووووووووا   ّقلووووووووووؤْ  أعوووووووووووٕن ل اىووووووووووو

 يوووووّامأَم ٓثووووورَ  أكيوووووأ  موووووً فتووووو ٓو 

 

ُِ مووووا ٓكفٔووووَك   تثرٓوووو ٔ  مووووً ختعووووا

ْٖ حٔووووووووووُث  ُٓ ُٗالي وووووووووو ْٖ َوووووووووواآ  ْٗدللوووووووووو

 

ًَ لوووووووْتتِ   غرٓووووووؤ  كوووووووٖ  اآلثوووووووا  مووووووو

 باضِ ايػٛم ٖرا َع فٝأتٞ ،ملسو هيلع هللا ىلص ٍايسضٛ شٜاز٠ ٜػتام ضٌٗ ابٔ ٖٚرا 

 :(3)فٝكٍٛ ،ٜجسب

ٖٔووووو ٓثووووورَ  حنوووووْ دعوووووتَِه ّ كوووووٕ   ْ٘ى

 

 

 

 ّشوووووأمعا ُمطٔعوووووّا إاٖل َّجووووو ِ  فنوووووا 

ُٛ الٔعووؤض َِّخوووَ  ُٓصوووابُ   َٔ موووا  ِهظووو ّى

 

 ٌَ  عاّاملوووو أم  ٚامَلوووو بالعوووؤْ  فٔفيووووْ

 ْاجعاشوووو َحنامووووّا أّ ٔلوووو اىّا ُغُصووووْىّا  خلَتَه ال كَر  ٖجعْا أّ اِىعطفْا إذا 

 ايػعسا٤ أيط١ٓ ع٢ً ٜرتدد ا٫ضِ ٖرا ػد ايطايف١ ايعؿٛز َد٣ ٚع٢ً 

ٖٓادًا أناْٛا  إ٫ٍ ٜكٝع ٫ ذيو ٚتتبع ،ذيو ٚغري ني،ٝغصي أّ ،فكٗا٤ أّ ،ش

 . ا٭يط١ٓ ع٢ً ٚاغتٗازٙ ،ايػعس يف ا٫ضِ ٖرا تداٍٚ َٔ أٍندْاٙ َا

 قؿا٥د يف ٚدايٛز يف ا٫ضِ فاضتُٖس ،ٚاملعاؾس اؿدٜح ايػعس يف ٚأَا

 عٓد ٚزد َا ذيو فُٔ ،املعاؾسٜٔ ايػعسا٤ إىل غٛقٞ يدٕ َٔ ،ايػعسا٤

 : (4)قٛي٘ يف غٛقٞ

                                              
 . 7/224ايٛايف بايٛفٝات (1)

 .  6/182ْفض ايطٝب  (2)

 . 6/7ايٛايف بايٛفٝات  (3)

 .1/30 ايػٛقٝات (4)
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 حْاضوووور فووووالقْايف ظووووعرّا قلووووُت ٔإذا

 

 

 

 ٓثوووووووورُ  ّٓثوووووووورُ   بغوووووووو اْد ّبغوووووووو اُد 

 قؿا٥دٙ َٔ نجري يف دٜٙسد فٗٛ ،ا٫ضِ بٗرا ٜتًرذ قسّ ٚأ د 

 : (1)قٛي٘ ذيو َٔ ، َسات مثإ إىل عٓدٙ ا٫ضِ ٖرا ذنس ٜٚؿٌ

 بٔووووواىٕ ملكوووووُت فنوووووا ٕٗٔعوووووالٖي ٍتوووووَ 

 

 

 

 عووووووواىَٕى اإلموووووووأو إىل ٕٖٔعوووووووالٖي لٔوووووووَت 

 عاصووووْ  ٓثوووورَ  ّ اَ  احلطوووؤُه َرٔعووووُذ 

 

ُٔ ضووووووووٖ  للنوووووووؤْ   ٌٔ هلْلوووووووو  احلرمووووووووا

 

 

 :(2)ٜكٍٛ ،ايٛاسد ايػعٛز هطد ايرٟ زٜػ١ أبٛ ٚعُس

 جٓلووووووووووووٕ  أغوووووووووووواىٕ مصووووووووووووُر فوووووووووووو ذا

 

 

 

 ٓثووووووووووووووورٔ  جنوووووووووووووووْٚ بغووووووووووووووو اُد ّإذا 

 : فٝكٍٛ غعسٙ يف تسد ،ايطٝاب غانس بدز املػٗٛز ايعساقٞ ايػاعس ٖراٚ 

ّٖ بووووووووووواألمٔض  ٓثووووووووووورٕ  ثووووووووووورٚ يف ٚد

 

 

 

ًِ قووووووووٍّْٖ صووووووووُْ    ىووووووووي فقووووووووٕر موووووووو

 فٗرا ا٫ضِ بٗرا ٜرنسْٚٗا ايػعسا٤ عدٜد لد املعاؾس ايػعس ٚيف 

 : (3)ٜكٍٛ ،ايربدْٚٞ اهلل عبد ايُٝٔ غاعس

 مووووووووووووووأ    يف املوووووووووووووورّٛا   منتَووووووووووووووا

 

 

 

 ٓثوووووووووووور  يف الووووووووووووْحٕ أ ضووووووووووووعَاّ 

 ايرٟ ( ايؿػري ا٭ػطٌ ) اـٛزٟ بػاز٠ َجٌ ،ايٓؿاز٣ غعسا٤ ٚست٢ 

 :(4)َٚطًعٗا ،املػٗٛز٠ قؿٝدت٘ يف ٜكٍٛ

َٛ شووووووووأٜ     ماىوووووووواّالٖس اعٖيوووووووو العلٔووووووووا

 

 

 

 عرفاىوووووووا مووووووو  ّٖ٘مووووووؤذ ىووووووواِرَفَخ ٍوووووووِ  

 : ٜجسب ذانسًا ٜكٍٛ 

 احتلنووووووووا ميووووووووُ  ّالقوووووووو ُط ٓثوووووووورْ 

 

 

 

 ْاىووووووواٍَ ٔ ِرالُعووووووو ٍّوووووووْٚ كع تاىوووووووا 

 غاعس إقباٍ قُد فٗرا ،ايعسب غري َٔ املطًُني غعسا٤ غعس ٚيف بٌ 

 : (5)ٜكٍٛ ،ايهبري بانطتإ

                                              
 . 1/812ّ ففد اإلض٬ (1)

 . 70 دٜٛاْ٘ ف (2)

 . 120دٜٛاْ٘  (3)

 . 68دٜٛإ ا٭ػطٌ ايؿػري  (4)

 . 1/140دٜٛإ قُد إقباٍ  (5)
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ًٔالووٖ  ظووأٚ قوو    ٔوو  ٓثوورَ  ًِٔموو ا ٓ

 

 

 

 احل ٔووووووو  ثوووووووَْٚم بَوووووووا داْ  ح ووووووو ا 

 :النثس يف حتى وزد بل ، فقط الشعس يف يثسب ذكس يسد ومل 

 ،ايػافعٞ تست١ يف ٜرنس  « احملُدٕٚ » نتاب٘ يف ايكفطٞ ٗراف

 بٔ غافع بٔ عجُإ، بٔ عًٞ بٔ ايعباع بٔ إدزٜظ بٔ قُد » :(1)فٝكٍٛ

 َٓاف عبد ابٔ املطًب بٔ ٖاغِ بٔ ٜصٜد عبد بٔ عبٝد بٔ ايطا٥ب

 َه١ إىل ٚ ٌ بايُٝٔ، ٚقٌٝ بػٖص٠، ٚيد اهلل عبد أبٛ ايفكٝ٘ ايػافعٞ

 ٚاضتؼدّ ه١،َ إىل عاد ثِ ٚطبكت٘، أ ُْظ بٔ َايو عٔ ٚأػر بٗا، ْٚػأ

 إىل عاد ثِ َد٠ َتٛيًٝا ٚأقاّ فتٛد٘ بايُٝٔ، ايدٜٛا١ْٝ اـدّ أسد يف

 ٚزادع٘ َطا٥ٌ، عٔ ي٘ٚضأ أْظ، بٔ َايو ْٚاظس ٜجسب، إىل ٚػسز َه١

 غذاع أبٞ تست١ يف فٝكٍٛ ،َعًا ا٫مسني ٜطتؼدّ إْ٘ بٌ .« اؾٛاب فٝٗا

 يف - ٜجسب - ١ٓباملدٜ تٛيف إٔ إىل»  : املكتدٟ ٚشٜس اؿطني بٔ قُد

 .«  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ دٛاز

 يف دا٤ َا ع٢ً ٜجسب ٜرنس  اـطاب بٔ عُس ايجاْٞ اـًٝف١ ٖٚرا

 ايكايٞ: أَايٞ غسغ يف ٞايآلي نتاب

 ؟ ايسطب أّ ايعٓب أطٝب أُٜٗا سج١ُ ٭بٞ عُس ض٪اٍ عًٞ أبٛ ذنس

 بٔ اؿازخ بٔ عاَس بٔ ضاعد٠ بٔ عاَس ٚقٌٝ ،اهلل عبد امس٘ سج١ُ أبٛٚ

 سج١ُ أبٛ غٗد ،سج١ُ أبٞ بٔ ضٌٗ ٚايد ٖٚٛ ،ا٭ٚع بٔ َايو بٔ صززاـ

 ٚعُس بهس أبٛ ٚنإ ،ػٝرب إىل ػازؾًا ٚبعج٘ املػاٖد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ َع

 ،ٚايتُس ٌؼبايٓ ٚأبؿسِٖ ايٓاع أعًِ ٚنإ ،ػازؾًا ٜبعجْٛ٘ ٚعجُإ

 ز٣ٚ ٚقد . َعا١ٜٚ ػ٬ف١ أٍٚ يف ٚتٛيف ،ذيو عٔ بايط٪اٍ عُس ػؿ٘ فًريو

 : ٖرا ػ٬ف ع٢ً رباـ

                                              
 .  1/40احملُدٕٚ ( 1)
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 فكاٍ ؟ ايٓؼ١ً أّ ػري أؿب١ً ،ايطا٥ع أٌٖ َٔ زد٬ً ضأٍ عُس إٔ ٟزٚ

 . ظًٗا يف ٚأْاّ ،اـٌ ٜعين بٗا بسَيت ٚأؾًض ،ٗاُبٚأتسٖب ،ٗاٗبأتصَب ،اؿب١ً

 فدػٌ . قٛيو عًٝو يسد ٜجسب أٌٖ َٔ زدٌ سكسى يٛ : عُس فكاٍ

 يٝظ : فكاٍ ، ايطا٥فٞ ػرب عُس فأػربٙ ، ايٓذازٟ قؿٔ بٔ ايس ٔ عبد

 نايؿكس يٝظ ، أغسخ أتسن٘ ٚإٕ ، أقسع ايصبٝب آنٌ إٕ إْٞ ; قاٍ نُا

 ، ايهبري ؼف١ ، احملٌ يف املطعُات ، ايٛسٌ يف ايساضؼات ، ايسقٌ ز٩ع يف

 ، عُسإ ١ابٓ َسِٜ ١ٚؽسض ، املكِٝ ٚعؿ١ُ ، املطافس ٚشاد ، ايؿػري ٚؾُت١

 . (1)ايؿًفا٤ َٔ ايكب ٘ب ٚورتؽ ، طاغًا ٜع٢ٓ ٫ٚ ٜٓكر

 : النبوي احلديث يف يثسب

ٖٔ ،ايتكدِٜ ٚسك٘ فٝ٘ اؿدٜح أٖػِسُت  ايبشح َٔ ايػا١ٜ إىل ايٛؾٍٛ ٚيه

 ٖٚٛ « ٜجسب » بع املد١ٜٓ تط١ُٝ عٔ ايٓٗٞ سدٜح عٓد ٚقفت ٚيكد ،ذيو ؼٓتِ

 إٔ فعًٝ٘ ذنسٖا َٚٔ ،ا٫ضِ بٗرا ذنسٖا عٔ بايٓٗٞ ٜكطع ظاٖسٙ سدٜح

 . عٓ٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايسضٍٛ ْٗاٙ َا برنس ازتهب٘ ايرٟ ايرْب َٔ ٜطتػفس

 َٔ » : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ قاٍ ،أ د اإلَاّ َطٓد يف دا٤ نُا ،ٚاؿدٜح -

   (2)« طاب١ ٖٞ ،طاب١ ٖٞ ،  اهلل فًٝطتػفس ٜجسب املد١ٜٓ مٓس٢

 ايفطاد ٖٚٛ بايتشسٜو سبايج َٔ َأػٛذ ٜجسب ٭ٕ ايٓٗٞ ضبب ُأعٝد ٚقد

 . نافس باضِ تطُٝتٗا أٚ ،بايرْب امل٪اػر٠ أٟ : ايتجسٜب أٚ ،ٚايهسا١ٖ

 يف ايج١ُٓٝ ايدز٠ يف غهس عباع بٔ ايدٜٔ ؾ٬غ ايدنتٛز ٜٚكٍٛ

 املطًُني قبٌ َٔ بٝجسب تطُٝتٗا هٛش ف٬ ٖرا ٚع٢ً » : (3)املد١ٜٓ أػباز

                                              
ٚاؿبًع١ : ايعٓعب . ٚأقعسع : َعٔ قسضعت أضعٓاْ٘ إذا نًِعِت         690-1/689يف غسغ أَايٞ ايكايٞ: ٞمسط ايآلي (1)

: طعاّ اي٫ٛد٠ . ٚايؿًفا٤ : ا٭زض ايػًٝعع١   َٔ تٓاٍٚ اؿاَض ، ٚأغسخ : أدٛع . ٚايسقٌ : ايٓؼٌ ، ٚايتؼسض١

 ايػدٜد٠ .

 .  9/44، ٚؾشٝض ابٔ سبإ  30/483َطٓد أ د ط ايسضاي١ ( 2)

 . 66ف( 3)
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ٌٖ فكد ذيو َٚع « ٚامل٪َٓني  ٚيف ملسو هيلع هللا ىلص ايسضٍٛ أسادٜح يف ٜسد ٜجسب اضِ ظ

 . ذيو بعد ٚا٭ػباز ا٭غعاز

(1)ايطبب ٖٛ نجري ابٔ ذنس نُا اؿدٜح يف اإلضٓاد قعع فٌٗ
 ؟ 

 بٌ ،سعسًا ٜس٣ ٫ تطُٝتٗا ع٢ً أؾٖس َٔ دعٌ َا ا٭ضباب َٔ ٖٓاى أّ

 ا٭سادٜح بعض ٚددت  ،ذيو يف أعح زست ٚملا ،؟ املباغ باب َٔ ٖٛ

 املد١ٜٓ تط١ُٝ عٔ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ ْٗٞ ٚزٚد فبعد ،ا٫ضِ ٖرا ترنس

 اؿدٜح ٖرا عٔ َتأػس٠ أسادٜح دا٤ت ،املرنٛز اؿدٜح يف )ٜجسب(

ِّٝٗا ،شًَٓا ٕٖ أٚ ؟ تٓاقض أٚ ؟ تعازض ٖٓاى فٌٗ ،ا٫ضِ بٗرا ُتَط  ٖٓاى أ

 ٚضأٚزد ،ٚايرنس اؿعس بني ،ايتٛفٝل ػ٬ي٘ َٔ ْطتطٝع تع٬ًًٝ

 . ٚاضتٓتادٞ فُٗٞ سدِّ ع٢ً َتتابع١ ،ٜجسب ذنس فٝٗا ايٛازد ا٭سادٜح

ٕٖ : شٝشنيايؿ يف دا٤ -  : ٚقٛي٘،  (2)« َسبَٜج املد١ٜٓ ٖٞ » : قاٍ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيٖب أ

 ػـ :قٌٝ ،ٜجسب تط٢ُ أْٗا ٜع٢ٓ : (3)« املد١ٜٓ ٖٞٚ ٜجسب : ٜكٛيٕٛ» 

 َٔ قٍٛ عٔ سها١ٜ ٜجسب ايكسإٓ يف ٚتطُٝتٗا ،باملد١ٜٓ امسٗا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓب٢

 . َسض قًٛبِٗ ف٢ ٚايرٜٔ نياملٓافك َٔ قاهلا

 . ػط١٦ٝ عًٝ٘ نتبت ٜجسب مساٖا َٔ : دٜٓاز بٔ عٝط٢ قاٍ

 َٔ  عًٝ٘ نإ َا ع٢ً ٖٚرا ،ٚطاب١ طٝب١  اأّٜك ٚمساٖا

 . ايكبٝض ٚنساٖت٘ اؿطٔ ا٫ضِ اضتشباب٘

                                              
فأَعا اؿعدٜح ايعرٟ زٚاٙ اإلَعاّ أ عد: سعدثٓا َإبعساِٖٝ بعٔ َٗعدٟظ سعدثٓا             :ٚزد يف تفطري ابعٔ نعجري يف ٜجعسب    (1)

 : ملسو هيلع هللا ىلصقعاٍ: قعاٍ زضعٍٛ اهلل     د ايعس ٔ بعٔ أبعٞ يًٝع٢ظ ععٔ ايعربا٤       ؾاحل بٔ عُس عٔ ٜصٜد بٔ أبٞ شٜاد ععٔ عبع  

تفعسد اإلَعاّ أ عدظ ٚيف َإضعٓادٙ قعععظ       « َٔ مس٢ املد١ٜٓ ٜجسب فًٝطتػفس اهلل تعاىلظ َإمنا ٖٞ طاب١ ٖٞ طابع١ » 

 . ٚاهلل أعًِ

 . 4/1779ٚؾشٝض َطًِ  5/56ٚ 4/203ؾشٝض ايبؼازٟ  (2)

 . 12/170َٚطٓد أ د  2/1006ٚؾشٝض َطًِ  3/20ؾشٝض ايبؼازٟ  (3)
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 ٜكاٍ ،بايرْب امل٪اػر٠ ٖٛ ٚايتجسٜب ،ايجسب َٔ )ٜجسب( اضِ ٞفف

 ف٬ْا ف٬ٕ ٚثٓسب ،عًٝو تجسٜب ٫ : ب٘ ػرٜ٪ا ٚمل عًٝ٘ ٬ّٜ َا فعٌ ملٔ

 مسٝت ناْت ٚإمنا : قٌٝ ،ٜكاأ ايفطاد ٚايجسب ،بهت٘ أٟ ،فعً٘ ع٢ً

 ايطٝب َٔ طٝب١ اضِ يف ٚملا ،َٓٗا ْاس١ٝ املد١ٜٓ ،ٖٓاى بأزض ٜجسب

 . املد١ٜٓ يف َٛدٛد ٖٚرا ،املطتشط١ٓ ايسا٥ش١ ٖٛ ٟاير

 : َٓٗا ،عد٠ بسٚاٜات ٚزد فكد اؿدٜح أَا

 َٔ باضِ ٘ب مسٝت ناْت فطهٕٛ بفتض (1)« ٜجسب املد١ٜٓ مس٢ َٔ » -

 َٔ فٝ٘ ٚقع ملا املػفس٠ َٓ٘ فًٝطًب أٟ « اهلل فًٝطتػفس » أ٫ٚ ٜطهٓٗا

 ايتٛبٝؽ : ٚايتجسٜب . ايفطاد ايٝجسب ٭ٕ « طاب١ ٖٞ طاب١ ٖٞ » اإلثِ

 إٔ با٫ضتػفاز أَسٙ ٚظاٖس ،ذيو بٗا ًٜٝل ٫ٚ ،ٚايًّٛ بايرْب ٚامل٪اػر٠

 ظاٖس ٖٚٛ ،ط١٦ٝػ عٔ ٖٛ إمنا اضتػفازْا ٭ٕ;  سساّ بريو تطُٝتٗا

 يكٍٛ سها١ٜ ايتٓصٌٜ يف ٚتطُٝتٗا : قايٛا ايدَريٟ َِٓٗ ; تع ن٬ّ

 ع٢ً ٚا٭نجس .  ٜعسفْٛ٘ مبا ايٓاع كاطب١ باب َٔ أٚ ،املٓافكني

 فإذا » اهلذس٠ سدٜح يف ايؿشٝشني يف َا ايهسا١ٖ ٜٓايف ٫ٚ ايهسا١ٖ

 قبٌ نإ ذيو ٭ٕ « ٜجسب إ٫ أزاٖا ٫ » زٚا١ٜ ٚيف « ٜجسب املد١ٜٓ ٖٞ

 . اؾٖٛسٟ يؿشاغ تبعًا ايطُٗٛدٟ ذنسٙ نُا ايٓٗٞ

 . (2)« طاب١ ٖٞ طاب١ ٖٞ اهلل فًٝطتػفس ٜجسب املد١ٜٓ مس٢ َٔ » -

 ٜجسب يًُد١ٜٓ قاٍ َٔ » زبٝع١ بٔ عاَس عٔ تازى٘ يف اؿانِ ٚز٣ٚ -

 . (3)« َسات عػس املد١ٜٓ ٜكٍٛ إٔ فهفازت٘

                                              
 . 30/483َطٓد أ د طبع ايسضاي١ ( 1)

أػسدع٘  ، «  طابع١ ثع٬خ َعسات   » ٚزٚاٙ اـطٝب ف٢ املتفل ٚاملفرتم بًفغ ٢ٖ  20/413ٚدا٤ يف داَع ا٭سادٜح ( 2)

، زقعِ  3/554( : زداي٘ ثكات . ٚأػسد٘ أّٜكا : ايعد٢ًُٜ ) 3/300( . قاٍ اهلٝج٢ُ )18542، زقِ 4/285أ د )

5735. ) 

 . 21/192داَع ا٭سادٜح  (3)
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 املد١ٜٓ ٜكٍٛ إٔ فهفازت٘ ٜجسب : قاٍ َٔ » : قاٍ أْ٘  عٓ٘ ٟزٚ ٚقد -

 « . املد١ٜٓ»  : هلا ٜكاٍ إٔ ايتٛنٝد بريو ٜسٜد (1)« َسات عػس

 . (2)« املد١ٜٓ فًٝكٌ ٜجسب قاٍ َٔ » : قاٍ ْ٘أ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عٔ -

 ا٫ضِ تهسٜظ ع٢ً ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ سسف لد ايسٚاٜات ٖرٙ َٚٔ

 زأ٣ ايرٟ ايبدا١ٜ يف ايتػدٜد فهإ ،ايكدِٜ ا٫ضِ ْٚطٝإ ،اؾدٜد

 ٜستهب ٜفعً٘ َٚٔ ،ايتشسِٜ دزد١ إىل ٚؾٌ أْ٘ ايعًُا٤ بعض فٝ٘

ٕٖ غو ٫ٚ ،ػط١٦ٝ  بدا١ًٜ وتاز ٚايعسف ايًطإ ب٘ دس٣ َٚا ايعاد٠ تػٝري أ

ُٓا ،ايػد٠ إىل ٌٖ ،باملد١ٜٓ تطُٝتٗا ع٢ً ا٭يط١ٓ َسْت فً ٍٗ َٔ ظ  ٜص

 فاز٠ن فهإ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ عٓ٘ ٢ْٗ فُٝا ٜكع إٔ ٚىػ٢ ،يطاُْ٘

 ،يطاْ٘ ٚع٢ً ،ذانست٘ يف تسضؽ ست٢ َسات عػس املد١ٜٓ ٜكٍٛ إٔ ،ذيو

ِٖ  َس٠ً ٜكٛهلا إٔ ذيو نفاز٠ نإ ،ق٬ًًٝ ذيو يف ايٛقٛع أؾبض مٍلا ث

ِّ ع٢ً املد١ٜٓ باضِ غٗست إٔ بعد أْ٘ ٜٚبدٚ ،ٚاسد٠  ٚيف ،ا٭يط١ٓ ن

 سازا٫ضتُ َٔ ايبدا١ٜ يف ُٜؼػ٢ نإ َا ُٜؼػ٢ عاد َا ا٭َؿاز تٝع

ُِ تط١ُٝ عٓد نجريًا ودخ َا ٖٚرا ،ايكدِٜ ا٫ضِ ع٢ً  ،َد١ٕٜٓ أٚ،َعً

ٕٖ ،ايرا٥ع امس٘ بػري غازع أٚ  يًكدِٜ ٜٚستٕٗٓٛ ،يًعاد٠ ٜستاسٕٛ ايٓاع فإ

 . ا٭سٝإ غايب يف

 ٚع٢ً ،ايٓبٟٛ اؿدٜح يف ٜجسب اضِ ٚزٚد اضتُساز ٜفطِّس َا ٖٚرا

 . ٚايػعسا٤ ا٭دبا٤ يوٚنر ،ٚاإلػبازٜني ٚايسٚا٠ احملدثني أيط١ٓ

 ٚست٢ ،اهلذس٠ بدا١ٜ َٔ ،ٜجسب اضِ فٝٗا ٚزد عدٜد٠ أسادٜح ٚزدت ٚقد -

 ؾشٝض ع٢ً املطتؼسز املطٓد يف ٚزد َا ذيو َٔ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايسضٍٛ ٚفا٠

 بكس١ٜ أَست » : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ قاٍ : قاٍ ٖسٜس٠ أبا مسعت ،َطًِ اإلَاّ

                                              
 . 4/544غسغ ؾشٝض ايبؼازٟ ٫بٔ بطاٍ باب املد١ٜٓ طٝب١ ( 1)

 . ٤ٌَٚ1/20 ايعٝب١  20/81ايتُٗٝد ملا يف املٛطأ َٔ املعاْٞ ٚا٭ضاْٝد  (2)
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 ايهري ٜٓفٞ نُا ايٓاع تٓفٞ املد١ٜٓ ٖٚٞ ٜجسب ٜكٛيٕٛ ايكس٣ تأنٌ

 . (1)« اؿدٜد ػبح

ٍٚٓ يف شَاْ٘ ٜهٕٛ قد اؿدٜح ٖٚرا -  ٜجسب اضِ ٚزد ٚنريو ،اهلذس٠ أ

ٌٖ عٓدَا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ نتبٗا اييت ايعٗد ٚثٝك١ يف تاَس ث٬خ  س

 غري َٔ ضانِٓٗ ٚملٔ ،ٚأْؿاز َٗادسٜٔ ،املطًُني َٔ ٭ًٖٗا باملد١ٜٓ

 : (2)شلٜٛ٘ ٫بٔ ٭َٛاٍا نتاب يف دا٤ فكد ،نايٝٗٛد ،املطًُني

 عكٌٝ سدثين ،ايًٝح سدثين ،ؾاحل بٔ اهلل عبد سدثين ، ٝد سدثٓا -

  : ايهتاب بٗرا نتب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ إٔ بًػين : قاٍ أْ٘ غٗاب ابٔ عٔ

 َٔ ٚاملطًُني امل٪َٓني بني ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ ايٓيب قُد َٔ نتاب ٖرا »

 ،َعِٗ ٚداٖد َعِٗ فشٌ ،بِٗ فًشل تبعِٗ َٚٔ ،ٜجسب ٚأٌٖ قسٜؼ

 ٖرٙ ٭ٌٖ دٛفٗا سساّ ٜٚجسب » ، ايٓاع دٕٚ َٔ ٚاسد٠ أ١َ أِْٗ

 إ٫ سس١ٌَ ػاز ٫ ٚإْ٘ ،آثِ ٫ٚ َكاز غري نايٓفظ ٚاؾاز ،ايؿشٝف١

 اغتذاز أٚ سدخ َٔ ايؿشٝف١ ٖرٙ أٌٖ بني نإ َا ٚإْ٘ ،أًٖٗا بإذٕ

 َا أتك٢ ع٢ً ٚهلل ،اهلل زضٍٛ قُد ٚإىل اهلل إىل فُسدٙ فطادٙ ىاف

 بِٝٓٗ ٚ ،ْؿسٖا َٔ ٫ٚ قسٜؼ ػاز ٫ ٚإْ٘ ،ٚأبسٙ ايؿشٝف١ ٖرٙ يف

 « . ٜجسب دِٖ َٔ ع٢ً ايٓؿس

ٕٖ َٔ ،ضابك٘ يف قٌٝ َا فٝ٘ ٜكاٍ أٜكًا ٖٚرا  املٓع١ُ ايعٗد ٚثٝك١ أ

 اهلذس٠ بعد املد١ٜٓ يف ايدٚي١ تأضٝظ َع دا٤ت املد١ٜٓ يف ايطٝاض١ٝ يًشٝا٠

 . َباغس٠

 فٝٗا قًٝت اييت اؿٛادخ َٔ ُٜطتػٗع ٜحأساد يف ايكٍٛ َا ٚيهٔ

 ؟ ٚايعاغس٠ ،ٚايتاضع١ ،يًٗذس٠ ايطابع١ ايط١ٓ يف قًٝت أْٗا

                                              
 . باب املد١ٜٓ تٓفٞ غسازٖا 2/1006باب فكٌ املد١ٜٓ، ٚؾشٝض َطًِ  3/20ؾشٝض ايبؼازٟ (1)

 . 1/331َٛاٍ نتاب ا٭ (2)
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 بٔ اؿذاز تست١ يف ايهرب٣ ايطبكات يف ضعد ابٔ ٙأٚزد َا ذيو فُٔ

 فؿاسٛا قاٍ َه١، أٌٖ إىل ب٘ ْبعح ست٢ ْكتً٘ ئ : (1)قٛي٘ ع٬ط

 ع٢ً يٞ َا تع ع٢ً ْٞأعٝٓٛ فكًت: اـرب، دا٤نِ قد ٚقايٛا: مبه١

 إٔ قبٌ ٚأؾشاب٘ قُد غٓا٥ِ َٔ فأؾٝب أقدّ إٔ أزٜد فإْٞ ،غسَا٥ٞ

 تع نأسحِّ َايٞ يٞ فذُعٛا فكاَٛا ٖٓاى. َا إىل ايتذاز ٜطبكين

 َايٞ : هلا فكًت َاٍ، عٓدٖا يٞ ٚنإ ،ؾاسبيت ٚد٦ت ،ب٘ مسعت

 . ايتذاز ٜطبكين إٔ قبٌ ايبٝع َٔ فأؾٝب ،غٝرب أؿل يعًٞ

 ٜطتطع فًِ ظٗسٙ فانصٍ املطًب عبد بٔ ايعباع بريو عٚمس

 : فكٌ اؿذاز إىل اذٖب فكاٍ: شبٝب١ أبٛ ي٘ ٜكاٍ ي٘ غ٬ًَا فدعا ،ايكٝاّ

،  فذا٤ٙ.سكًا ؽربٙ ايرٟ ٜهٕٛ إٔ َٔ ٚأدٌ أع٢ً اهلل : ايعباع يو ٜكٍٛ

 اظّٗس آتٝو ست٢ بٝٛتو بعض يف أػًين ايفكٌ ٭بٞ قٌ اؿذاز: فكاٍ

 عًٝ٘ يٝهتُٔ اهلل فٓاغدٙ ،ظٗسًا فأتاٙ،  عين ٚانتِ ،ؼب َا ببعض

 . ذيو ع٢ً ايعباع فٛاثك٘ . أٜاّ ث٬ث١

 ٚيٛ ،ايٓاع ع٢ً ٚدٜٔ ،اَسأتٞ عٓد َاٍ ٚيٞ ،أضًُت قد فإْٞ قاٍ:

 فتض قد ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ تسنت غ٦ٝا، إيٞ ٜدفعٛا مل بإض٬َٞ عًُٛا

 بٔ سٝٞ باب١ٓ ًاعسٚض ٚتسنت٘ ،فٝٗا ٚزضٛي٘ اهلل ضٗاّ ٚدست ،ػٝرب

 ،ػسز ذيو َٜٛ٘ َٔ اؿذاز أَط٢ فًُا ،اؿكٝل أبٞ بين ٚقتٌ ،أػطب

 ٚأػر ،غًٛم ؽًل ٚقد ،س١ً ٚعًٝ٘ ا٭دٌ َك٢ بعدَا ايعباع ٚأقبٌ

 ع٬ط بٔ اؿذاز باب ع٢ً ٚقع ست٢ ،ىطس ٚأقبٌ ،قكٝبًا ٜدٙ يف

 قُد غٓا٥ِ إىل اْطًل : اَسأ٠ فكايت ؟ اؿذاز أٜٔ ٚقاٍ: ،فكسع٘

 إٔ إ٫ بصٚز يو يٝظ ايسدٌ فإٕ ايعباع: فكاٍ ،  َٓٗا يٝػرتٟ ٚأؾشاب٘

                                              
(1)4/270 . 
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 اْؿسف ثِ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ َع ايفتض ٚسكس أضًِ قد إْ٘ دٜٓ٘، تتبعٞ

 فكاٍ ،ع٬ط بٔ اؿذاز عدٜح ٜتشدثٕٛ ٚقسٜؼ املطذد إىل ايعباع

 ٚتسى ،ػٝرب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ افتتض يكد ب٘، سًفتِ ٚايرٟ ن٬ ايعباع:

 ايبٝض اؿكٝل أبٞ بين أعٓام فكسب أػطب، بٔ سٝٞ اب١ٓ ع٢ً عسٚضًا

 اؿذاز ٖٚسب ٚػٝرب، ٜجسب َٔ ايٓكري ضاد٠ زأٜتُِٖٛ ايرٜٔ اؾعاد

 . اَسأت٘ عٓد ايرٟ ٘مباي

 ؟ ٖرا أػربى َٔ قايٛا:

 . أًٖ٘ إىل فابعجٛا اؿذاز ،ؾدزٟ يف ايجك١ ،ْفطٞ يف ايؿادم قاٍ:

 هلِ قاٍ َا نٌ ٚٚددٚا ،مباي٘ اْطًل قد اؿذاز فٛددٚا فبعجٛا

 قسٜؼ تًبح ٚمل ،املطًُٕٛ ٚفسغ ،املػسنٕٛ فهبت ،سكًا ايعباع

 . بريو اـرب دا٤ِٖ ست٢ أٜاّ مخط١

 فرنس ( ز٣ٚ ايرٜٔ زداي٘ عٔ عُس بٔ قُد سدٜح نً٘ ٖرا

 ايط١ٓ َٔ احملسّ يف ُفتشت ٚػٝرب ،ػٝرب فتض شَٔ ٜأتٞ اؿدٜح يف ٜجسب

 . يًٗذس٠ ايطابع١

 ثٓا ايطدٚضٞ سفـ بٔ عُس سدثٓا : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ ٜحسد ذيو َٔٚ -

 بٔ عباد سدثين سسب بٔ مساى عٔ ايسبٝع بٔ قٝظ ثٓا عًٞ بٔ عاؾِ

 ٖٚٛ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ أتٝت : قاٍ.  (1)ايطا٥ٞ سامت بٔ عدٟ عٔ سبٝؼ

                                              
ّ( عدٟ بٔ سامت بٔ عبعد اهلل بعٔ ضععد بعٔ      687 - 000=  ع68ٖ - 000عدٟ بٔ سامت )98/ 17( املعذِ ايهبري 1)

اًٖٝع١  دعٛاد ايعك٤٬.نعإ ز٥عٝظ طٝع٧ يف اؾ    اؿػسز ايطا٥ٞ، أبٛ ٖٚب ٚأبٛ طسٜعع: أَعري، ؾعشابٞ، َعٔ ا٭    

 ٛدٙ املجٌ .ٖٚٛ ابٔ سامت ايطا٥ٞ ايرٟ ٜكسب ظ،  ض٬ّٚاإل

، ٚغٗد فتض ايعسام، ع9ٖ٘ بسن١ عًِٝٗ. ٚنإ إض٬َ٘ ض١ٓ ثري: ػري َٛيٛد يف أزض ط٧ٝ ٚأععُٚقاٍ ابٔ ا٭

 . فك٦ت عٝٓ٘ . عاؽ أنجس َٔ ١٦َ ض١ٓثِ ضهٔ ايهٛف١ ٚغٗد اؾٌُ ٚؾفني ٚايٓٗسٚإ َع عًٞ. ٚ

، ٚ يٝعطٝععٓهِ أٚ يٝفععتشٔ  إْععٞ ٫ أػػعع٢ عًععٝهِ ايفاقعع١، يٝٓؿععسْهِ اهلل   : »  17/99ٚيف املعذععِ ايهععبري  

 « .يهِ، ست٢ تطري ايعع١ٓٝ بني اؿري٠ ٜٚجسب أػٛف َا ؽافٕٛ ع٢ً ظعٝٓتٗا ايطسم 
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 ْؿساْٝا ٚنٓت سامت بٔ عدٟ ٖرا : ايكّٛ فكاٍ املطذد يف دايظ

 قبٌ نإ ٚقد ،بٝدٟ أػر يٝ٘إ دفعت فًُا ،نتاب ٫ٚ أَإ بػري ٚد٦ت

 اَسأ٠ فًكٝت٘ بٞ فكاّ ،« ٜدٟ يف  ٜد اهلل هعٌ إٔ ٭زدٛ ْٞإ » : قاٍ ذيو

 ،سادتٗا قك٢ ست٢ َعٗا فكاّ . ساد١ إيٝو يٓا إٕ : فكا٫ ،َعٗا ٚؾيب

 ٚدًطت عًٝٗا فذًظ ،ٚضاد٠ ي٘ يكٝتفُأ ،دازٙ أت٢ ست٢ بٝدٟ أػر ثِ

 ٫إ ٜكاٍ إٔ ٫إ ٜػسى مل » : قاٍ ِث ،عًٝ٘ أث٢ٓ ٚ اهلل فشُد ،ٜدٜ٘ بني

 أٚ ٜػسى َاأ » : قاٍ ثِ ضاع١ تهًِ ثِ « ؟ اهلل ٫إ ي٘إ َٔ تعًِ فٌٗ اهلل

 . ٫ قًت « ؟ اهلل َٔ أنرب اغ٦ّٝ تعًِ فٌٗ أنرب هللا ٜكاٍ إٔ ٫إ ٜكسى

 فإْٞ : قًت « ٬ٍُِق ايٓؿاز٣ ٚإٕ عًِٝٗ َػكٛب ايٝٗٛد إٕ » : قاٍ

 زدٌ ع٢ً فٓعصيت أَسْٞ ثِ . فسسًا ٜٓبطط ٘ٚدٗ فسأٜت . َطًِ سٓٝع

 قّٛ أتاٙ ذإ عػ١ٝ عٓدٙ أْا فبٝٓا ،ايٓٗاز طسيف آتٝ٘ فذعًت ،ا٭ْؿاز َٔ

  : قاٍ ثِ عًِٝٗ فشح قاّ ثِ فؿ٢ً ايُٓاز ٖرٙ َٔ ؾٛف َٔ ثٝاب يف

 ٚدٗ٘ أسدنِ ٜكٞ قبك١ ببعض ٚيٛ ْؿٝف٘ أٚ ؾاع بٓؿع أٚ بؿاع »

 َا ي٘ فكا٥ٌ ،اهلل ٫ٞق أسدنِ ٕإف ٠متس بػل ٚيٛ،  ايٓاز أٚ دِٗٓ سس

 أدعٌ أمل فٝكٍٛ . ب٢ً فٝكٍٛ ؟ ٚبؿسًا مسعًا يو أدعٌ أمل : يهِ أقٍٛ

 فٝٓعس ؟ يٓفطو قدَت َا أٜٔ فٝكٍٛ . ب٢ً فٝكٍٛ ؟ ا٫ّٚدأٚ َّا٫ يو

 فٛقٞ ،ٚدٗ٘ ب٘ ٜكٞ غ٦ٝا هد ف٬ مشاي٘ ٚعٔ ميٝٓ٘ ٚعٔ ٚػًف٘ أَاَ٘

  ْٞإف ،طٝب١ فبه١ًُ هد مل ٕإف ،متس٠ بػل ٚيٛ يًٓاز ٚدٗ٘ أسدنِ

 تطري ست٢ ،َٚعطٝهِ ْاؾسنِ  اهلل ٕإف ،ايفاق١ عًٝهِ أػاف ٫

 ايطسم َطٝتٗا ع٢ً ىاف َا ٚأنجس ،ٚاؿري٠ ٜجسب بني فُٝا ايعع١ٓٝ

ٕٖ ٚاملعسٚف«  ؟ ط٤ٞ يؿٛف فأٜٔ ْفطٞ يف أقٍٛ فذعًت  سامت بٔ عدٟ أ

 . يًٗذس٠ ايتاضع١ ايط١ٓ يف أضًِ
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 أزدِ :  عُس فكاٍ » : بايصْا اعرتف ايرٟ عٔ ٚزد ايهرب٣ ٔايطٓ ٚيف -

.  اهلل إىل تاب قد ٭ْ٘ ،٫ » : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ قاٍ ؟ بايصْا اعرتف ايرٟ

 . (1)« َِٓٗ يكبٌ ٜجسب أٌٖ أٚ املد١ٜٓ أٌٖ تابٗا يٛ تٛب١ :قاٍ أسطب٘

 بعد بٝجسب املد١ٜٓ تط١ُٝ إٔ ٜتبني ٚغريُٖا اؿدٜجني ٖرٜٔ َٔ

ٖٔ ،َأيٛف١ ناْت َٔبص اهلذس٠  نُا تطُٝتٗا ٚا٭فكٌ ا٭ٚىل ٚيه

  .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ مساٖا

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ عٗد يف ( ٚاملد١ٜٓ ٜجسب ) ا٫مسني اضتعُاٍ إٔ ٜٚبدٚ

   غا٥عًا نإ

ٓٔٞ :(2)سدٜح يف دا٤ نُا،َعًا ذنسُٖا اؿدٜح يف ٚزد ٚقد -  َسٖدَث

ُُٖد ُٔ ََُش َٓا ٤ٔاْيَع٬ ِب ََ أ ُبٛ َسٖدَث ِٔ ١ ُأَضا ِٜٕد َع ِٔ ُبَس ٙٔ َع ِٔ ُبِسَد٠  أ ٔبٞ َددِّ   َع

ِٔ ُأَزاُٙ ََُٛض٢ أ ٔبٞ ِّ َع ٍَ ملسو هيلع هللا ىلص ايٖٓٔب ُِٜت »:  ق ا َّ ٔفٞ َزأ  َٓا َُ َٖأدُس أ ِّٞ اْي ِٔ ُأ َٔ 

َٗا أ ِزُض َإي ٢ ََِه١  ٌْ ٔب ََٖب ،َِْؼ ًَٖٔٞ ف َر َٗا َإي ٢ َٚ ْٖ ١ََُ أ  َُا َٝ ِٚ اْي  ف َإَذا ،ََٖذْس أ 

َٞ ُِٜت ،َسُبَٜج َُٔد١َُٜٓاْي ٖٔ َٗا ََٚزأ  ٘ٔ ،َبك ّسا ٔفٝ ِْٝس َٚايًِ ِِ ف َإَذا،َػ ُٖ َٕ ُٛٓ َٔ ٪ُُِ َّ اْي ِٛ َٜ 

ُِٝس ََٚإَذا ،ُأُسٕد ُ٘ َدا٤َ ََا اْيَؼ ِٔ ايًِ َِٝس َٔ َٛأب اْيَؼ ُ٘ آَتاَْا اِئرٟ ايؿِِّدَم ََٚث ٘ٔ ايًِ  ٔب

َّ َبِعَد ِٛ  . « َبِدُز َٜ

َٓا : أ د َطٓد يف ايٛازد اؿدٜح عًٝ٘ ٜدٍٚ - ِْٗص َسٖدَث ِْٜر َب :  ق ا٫ َُٚضَس

َٓا ُٖاُد َسٖدَث ُٔ َس ١َُ  ِب ِٔ َضً  َُإى َع ِٔ ٔض َٔ َدأبَس َع َُُس٠  ِب ٍَ َض َٕ ق ا  ايٖٓاُع ن ا

َٕ َُٔد١َٜٓ  َسَبَٜج َُٜكُٛيٛ ٍَ َٚاْي ٍُ ف ك ا ٘ٔ َزُضٛ ٕٖ ملسو هيلع هللا ىلص ايًِ َ٘ َإ َٖا ََٚتَعاي ٢ َتَباَزى  ايًِ ُٖا  َض

ٍَ َب١ ط ا ِْٜر ق ا ١َُٓ َسُبَٜج ُضَس َُٔدٜ  .  (3)اْي

                                              
 . 17100زقِ  8/494 ( ايطٓٔ ايهرب1٣)

 . 4/1779ٚؾشٝض َطًِ  4/203ؾشٝض ايبؼازٟ ( 2)

 . (18542، زقِ 4/285أػسد٘ أ د )( 3)
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 ۆ ۆ ﴿ آ١ٜ تفطري يف زٟٚ َا ٜجسب ذنس (1)ايكازٟ عُد٠ يف ٚدا٤ -

 ې ې ې ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

  .ص189 ايبكس٠:ط ﴾ ى

 أٌٖ نإ : قاٍ عطا٤ عٔ غٝب١ ابٔ عٔ آدّ سدثٓا زٚاد بٔ عؿاّ ٚسدثٓا -

 ذيو إٔ ٜٚسٜدٕٚ ،ظٗٛزٖا َٔ ايبٝٛت دػًٛا دِٖٝع َٔ زدعٛا إذا ٜجسب

 "ايرب ٚيٝظ » : تعاىل اهلل فكاٍ  ،ايرب إىل أد٢ْ

 عٔ ،ايٓبٟٛ اؿدٜح َؿادز َٔ نجري يف املرنٛز اؿدٜح بٗرا ٚأػتِ -

 ػساب املكدع بٝت عُسإ » : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زضٍٛ قاٍ : قاٍ ،دبٌ بٔ َعاذ

 ،ايكططٓط١ٝٓٝ فتض املًش١ُ ٚػسٚز ،املًش١ُ ػسٚز ٜجسب ٚػساب ،ٜجسب

 . (2)« ايدداٍ ػسٚز ايكططٓط١ٝٓٝ ٚفتض

ِّ َٔ ْطتؼًـ ٕٖ ذيو ن  اؿدٜح ع٢ً اعتُد ٜجسب ذنس سٓسّ َٔ أ

ٌٖ . ا٭سادٜح ٖرٙ بني هُع ٚمل ،ا٫ضِ تػٝري أزدف ايرٟ  ع٢ً ٜطًع َٔ ٚيع

 ايٛد١ٗ ٜٚٛدٗٓا ،املٛقٛع ٖرا يف ٜفٝد إٔ اؿدٜح عًُا٤ َٔ ايبشح ٖرا

 . أعًِ ٚاهلل ٖرا ،ا٤ٚاؾص املجٛب١ ٚي٘ ايطدٜد٠

                                              
 . 26/442عُد٠ ايكاز٤ٟ يف غسغ ؾشٝض ايبؼازٟ ( 1)

 . 7/458َٚؿٓع ابٔ أبٞ غٝب١  1/489َطٓد ابٔ اؾعد ( 2)
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 : ومساجعه البحث مصادز

 ايع١ًُٝ، ايهتب داز ،اـطٝب ابٔ ايدٜٔ طإي : غسْاط١ أػباز يف اإلساط١ -

 ٖع1424 ا٭ٚىل، ايطبع١: ،بريٚت

 ايٓٗاْٚدٟ ايبػدادٟ إضشام بٔ ايس ٔ عبد : ايصدادٞ ايكاضِ أبٞ أػباز -

 (ع337ٖ )املتٛف٢: ايكاضِ أبٛ ايصدادٞ،

 ايعصٜص عبد بٔ ؾ٬غ ٚدزاض١ ٚتٛثٝل تع ،شباي١ بٔ اؿطٔ بٔ قُد : املد١ٜٓ أػباز -

 2003ّ/ٖع1424 ا٭ٚىل ايطبع١ ( 8 ) املٓٛز٠ املد١ٜٓ عٛخ َسنص ،ض١َ٬

 ايُٝا١َ داز ،اؾاضس  د يًٓػس: أعدٙ،املػسبٞ ايٛشٜس ايكاضِ ٞب٭ : اـٛاف أدب -

 1980ّ/ع1400ٖ ايسٜاض ٚايٓػس، ٚايرتت١ يًبشح

 ؼكٝل ،ايكسطيب ايرب دعب بٔ ٜٛضع عُس ٞب٭ : ا٭ؾشاب َعسف١ يف ا٫ضتٝعاب -

 1992ّع/1412ٖ ا٭ٚىل، ايطبع١: بريٚت اؾٌٝ، داز ،ايبذاٟٚ قُد عًٞ

 1936ّع/1355ٖ ايؿاٟٚ َطبع١  ،ايؿٛيٞ بهس ٞب٭ : اـًفا٤ أ٫ٚد أغعاز -

 . املؿس١ٜ ايهتب داز ،ا٭ؾفٗاْٞ ايفسز ٭بٞ ا٭غاْٞ -

 َ٪ضط١ بريٚت، احملُٛدٟ، باقس قُد ؼكٝل ًب٬ذزٟ،ي : ا٭غساف أْطاب -

 1974ّٖع/1394 ا٭ٚىل، ط يًُطبٛعات، ا٭عًُٞ

 ع1423ٖ بريٚت اهل٬ٍ، َٚهتب١ داز ،يًذاسغ : ٚايتبٝني ايبٝإ -

 سبٝب ايطٝد ْفك١: ع٢ً طبع ،غًتٛت قُد فِٗٝ سكك٘: : غب١ ٫بٔ املد١ٜٓ تازٜؽ -

 ع1399ٖ دد٠ ،دأ  قُٛد

 ايهتب داز ،ايدٜٔ مشظ سطني قُد ؼكٝل ،نجري ٫بٔ : نجري ابٔ تفطري -

 ع1419ٖ،  ا٭ٚىل ايطبع١: ،بريٚت بٝكٕٛ عًٞ قُد َٓػٛزات ايع١ًُٝ،

 ،ايكسطيب ايرب عبد بٔ ٜٛضع عُس ٞب٭ : ٚا٭ضاْٝد املعاْٞ َٔ املٛطأ يف ملا ايتُٗٝد -

 عُّٛ ٚشاز٠ ،ايبهسٟ ايهبري عبد قُد ظ ايعًٟٛ أ د بٔ َؿطف٢ ؼكٝل:

 ع1387ٖ املػسب ، اإلض١َٝ٬ ٚايػ٪ٕٚ ا٭ٚقاف



 (83) العدد -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة 23

 )املتٛف٢: ايطٝٛطٞ ايدٜٔ د٬ٍ بهس، أبٞ بٔ ايس ٔ عبد : ا٭سادٜح داَع -

 تع١ ع٢ً د بإغساف ايباسجني َٔ فسٜل أسادٜج٘: ٚػسز ْؿٛؾ٘ قبطع( ، 911ٖ

 شن٢ عباع سطٔ د ْفك١: ع٢ً طبع املؿس١ٜ( ايدٜاز )َفيت

 عًٞ غسس٘: يف ٚشاد ٚقبط٘ سكك٘ ،ايكسغٞ شٜد ٭بٞ : ايعسب أغعاز تٗس٠ -

 ٚايتٛشٜع ٚايٓػس يًطباع١ َؿس ْٗك١  ،ايبذادٟ قُد

 اؿطٔ بٔ قُٛد بٔ قُد اهلل عبد أبٛ ايدٜٔ قب : املد١ٜٓ تازٜؽ يف ايج١ُٓٝ ايدز٠ -

يدٜٔ بٔ عباع غهس ، ؾ٬غ ا ؼكٝل (ع643ٖ )املتٛف٢: ايٓذاز بابٔ املعسٚف

 ع1427َٖسنص عٛخ ٚدزاضات املد١ٜٓ املٓٛز٠ ، 

 مبؿس املعازف داز ،ط٘ د.ْعُإ ؼكٝل : دسٜس دٜٛإ -

 1974ّ بريٚت ، ؾادز داز ،عسفات ٚيٝد د. ؼكٝل : ثابت بٔ سطإ دٜٛإ -

 فساع أبٛ ٚنٓٝت٘ ايدازَٞ ايتُُٝٞ ؾعؿع١ بٔ غايب بٔ ُٖاّ : ايفسشدم دٜٛإ -

 ّ(728/ع110ٖ - 658ّ/ع38ٖ)

 ،دَػل ،نجري ابٔ داز ،ايػٛزٟ املادد عبد ضٝد إعداد : إقباٍ قُد دٜٛإ -

  2005ّ /ع1426ٖ ،ايجا١ْٝ ايطبع١

 )املتٛف٢: ايطًٗٝٞ أ د بٔ اهلل عبد بٔ ايس ٔ عبد ايكاضِ أبٛ : اُ٭ُْع ايسٚض -

 ، بريٚت يعسبٞ،ا ايرتاخ إسٝا٤ داز ، ايط٬َٞ ايط٬ّ عبد عُس : احملكل (ع581ٖ

 2000ّ /ع1421ٖ ، ا٭ٚىل ايطبع١ : ايطبع١

 قُد بٔ ايعصٜص عبد بٔ اهلل عبد عبٝد ٭بٞ : ايكايٞ أَايٞ غسغ يف ايآليٞ مسط -

 ايعصٜص عبد : فٝ٘ َا ٚسكل ْٚكش٘ ٚؾشش٘ ْطؼ٘ (ع487ٖ ت) ا٭ْديطٞ ايبهسٟ

 .يبٓإ ، بريٚت ايع١ًُٝ، ايهتب داز ، املُٝين

ِٚٔدسدٟ َٛض٢ بٔ عًٞ بٔ اؿطني بٔ أ د امل٪يع: : رب٣ايه ايطٓٔ - ـُِطَس  ا

 ،عطا ايكادز عبد قُد احملكل: (ع458ٖ )املتٛف٢: ايبٝٗكٞ بهس أبٛ اـساضاْٞ،

 2003ّع/1424ٖ ايجايج١، ايطبع١: - ٕيبٓا – بريٚت ايع١ًُٝ، ايهتب داز
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 املًو عبد بٔ ًعػ بٔ عًٞ اؿطٔ أبٛ بطاٍ ابٔ : بطاٍ ٫بٔ ايبؼازٟ ؾشٝض غسغ -

 ، ايسغد َهتب١ ايٓػس: داز ،إبساِٖٝ بٔ ٜاضس متِٝ أبٛ ؼكٝل: ، (ع449ٖ )املتٛف٢:

 2003ّع/1423ٖ ايجا١ْٝ، ايطبع١: ،ايسٜاض ايطعٛد١ٜ،

 ت) ايدٜٓٛزٟ قتٝب١ بٔ َطًِ بٔ اهلل عبد قُد أبٛ : قتٝب١ ٫بٔ ٚايػعسا٤ ايػعس -

 ع1423ٖ ايٓػس: عاّ ٖس٠ايكا اؿدٜح، داز ايٓاغس: (ع276ٖ

 قُد :ؼكٝل ،اؾعفٞ ايبؼازٟ عبداهلل أبٛ إمساعٌٝ بٔ قُد : ايبؼازٟ ؾشٝض -

 تسقِٝ بإقاف١ ايطًطا١ْٝ عٔ )َؿٛز٠ ايٓذا٠ طٛم داز ،ايٓاؾس ْاؾس بٔ شٖري

 ع1422ٖ ا٭ٚىل، ايطبع١: ايباقٞ( عبد ف٪اد قُد تسقِٝ

 (ع261ٖ )املتٛف٢: ايٓٝطابٛزٟ كػريٟاي اؿطٔ أبٛ اؿذاز بٔ َطًِ : َطًِ ؾشٝض -

 بريٚت - ايعسبٞ ايرتاخ إسٝا٤ داز ،ايباقٞ عبد ف٪اد قُد احملكل:

 باي٤٫ٛ، اهلامشٞ َٓٝع بٔ ضعد بٔ قُد اهلل عبد أبٛ : ايهرب٣ ايطبكات -

 قُد شٜاد احملكل:،  (ع230ٖ )املتٛف٢: ضعد بابٔ املعسٚف ايبػدادٟ ايبؿسٟ،

 ٖع1408 ايجا١ْٝ، ايطبع١: ،املٓٛز٠ املد١ٜٓ ، ٚاؿهِ ايعًّٛ َهتب١ ،َٓؿٛز

 بٔ َٛض٢ بٔ أ د بٔ قُٛد قُد أبٛ : ايبؼازٟ ؾشٝض غسغ يف ايكازٟ عُد٠ -

 ايرتاخ إسٝا٤ داز،  (ع855ٖ ت) ايع٢ٓٝ ايدٜٔ بدز اؿٓف٢ ايػٝتاب٢ سطني بٔ أ د

 بريٚت ، ايعسبٞ

 قُد بٔ عًٞ بٔ ايس ٔ عبد يفسزا أبٛ ايدٜٔ تاٍ : ايطانٔ ايػساّ َجري -

 ، ايرٖيب سطني قُد َؿطف٢ د/ ٚفٗسض٘: ٚسكك٘ ي٘ قدّ ، (ع597ٖ ت) اؾٛشٟ

 1995ّع/1415ٖ ا٭ٚىل، ايطبع١:،  ايكاٖس٠ اؿدٜح، داز

َٖسٟ عبٝد بٔ اؾ ِعد بٔ عًٞ : اؾعد ابٔ َطٓد - ِٛ  : ؼكٝل ، (ع230ٖ ت) ايبػدادٟ اؾ 

 1990ّٖع/1410 ا٭ٚىل، ايطبع١ ، بريٚت ، ْادز َ٪ضط١ ،ٝدزس أ د عاَس

 أضد بٔ ٬ٍٖ بٔ سٓبٌ بٔ قُد بٔ أ د اهلل عبد أبٛ : سٓبٌ بٔ أ د َطٓد -

 ،ٚآػسٕٚ َسغد، عادٍ ، ا٭زْ٪ٚط غعٝب احملكل:،  (ع241ٖ ت) ايػٝباْٞ

 ا٭ٚىل، ١:ايطبع،  ايسضاي١ َ٪ضط١ ،ايرتنٞ احملطٔ عبد بٔ اهلل عبد د إغساف:

 2001ّع/ٖ 1421



 (83) العدد -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة 25

 بٔ إبساِٖٝ بٔ قُد بٔ اهلل عبد غٝب١، أبٞ بٔ بهس أبٛ : غٝب١ أبٞ ابٔ َؿٓع -

 َهتب١ ،اؿٛت ٜٛضع نُاٍ احملكل: (ع235ٖ ت) ايعبطٞ ػٛاضيت بٔ عجُإ

 ٖع1409 ا٭ٚىل، ايطبع١: ،ايسٜاض ، ايسغد

 ايكاضِ أبٛ ايػاَٞ، ايًؼُٞ َطري بٔ أٜٛب بٔ أ د بٔ ضًُٝإ : ايهبري املعذِ -

 ت١ُٝٝ ابٔ َهتب١ ،ايطًفٞ اجملٝد عبد بٔ  دٟ احملكل:،  (ع360ٖ ت) ايطرباْٞ

 ايجا١ْٝ ايطبع١: ،ايكاٖس٠ ،

 ،ايطاقٞ داز يٓاغس:ا عًٞ دٛاد ايدنتٛز : اإلض٬ّ قبٌ ايعسب تازٜؽ ف٢ املفؿٌ -

 2001ّ/ع1422ٖ ايسابع١ ايطبع١:

 ايفٗسٟ زغٝد ابٔ ايدٜٔ قب اهلل، عبد أبٛ قُد، بٔ عُس بٔ دقُ : ايعٝب١ ٤ٌَ -

 ايػسب داز ،اـٛد١ ابٔ اؿبٝب قُد ٚؼكٝل: كدِٜت (ع721ٖ ت) ايطبيت

 1988ّع/1408ٖ ا٭ٚىل، بع١:ايط ، يبٓإ ، بريٚت اإلض٬َٞ،

 بريٚت ،ؾادز داز ،يًُكسٟ ،ايسطٝب ا٭ْديظ غؿٔ يف ايطٝب ْفض -

 1968ّع/1388ٖ

،  (ع764ٖ ت) ايؿفدٟ اهلل عبد بٔ أٜبو بٔ ػًٌٝ ايدٜٔ ؾ٬غ : بايٛفٝات ايٛايف -

 ،بريٚت ، ايرتاخ إسٝا٤ داز ،َؿطف٢ ٚتسنٞ ا٭زْا٩ٚط أ د احملكل:

 2000ّ/ٖع1420

 

 


