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  يهخص انبحج :
اعتٌُ ٖذا ايبشح عًٞ تزكت١ ٚاؾ١ٝ يهعب ا٭سبار ٚعًيٞ تعزٜيـ اذتياؾٍت ٚا يمخ نُيا      
اعتٌُ عًٞ ايغبٗات انتجار٠ فم نعب ا٭سبار ٚقم اضتؾيزت ييٞ وت صيبب عيبٗات ٖٚيٞ      
عبٗات ٚا١ٖٝ ٚمت ايزد عًٝٗا  نإ نعب ا٭سبار ٜٗٛدٜا ؾأصًِ وت خ٬ؾي١ عُيز رفيٞ ا     

َٔ نبار عًُا٤ أٌٖ ايهتاب ٚثكي٘ نيجرل َئ عًُيا٤ ادتيزت ٚايتعيمٌٜ ٚ  ٜهئ        عٓ٘ ٚنإ 
ٚفاعا ٫ٚ َتعُما يًهذب ٚيذا ٫ صتم ي٘ ذنزا وت نتب ايقيعؿا٤ ٚانتذلٚنيؽت ٚ ٕ ٚقعي     
وت بعض َزٜٚات٘  صزا٥ًٝٝات أٚ خزاؾات ؾيذيو  فتيا ٜزديب  ييٞ َئ ْكيٌ عيِٓٗ َئ أٖيٌ          

١ اييت ٦ًَي  بارتزاؾيات  َٚئ يايـ ا  با٭َي١      ايهتاب ايضابكؽت ٚ يٞ بعض ايهتب ايكمقت
اإلص١َٝ٬ إٔ ٖذٙ اإلصزا٥ًٝٝات ناْ  وت قؾيؿ ا٭ْبٝيا٤ ٚا٭َيِ ايضيابك١ ٚأسيٛاٍ ايبيم٤       
ٚانتعاد   يٞ غرل ذيو هتا ٫ ٜتعًل باذت٬ٍ ٚاذتزاّ ٚايعكا٥م ٚنإ دتٗابذ٠ اذتيمٜح ْٚكيادٙ   

 ؽشٝشٗا َٔ باطًٗا .دٗاد َغهٛر  وت ايهغـ عٔ ٖذٙ اإلصزا٥ًٝٝات ٚـتٝٝش 
 انكهًاث ادلفتاحْت :

 أصًِ --عًُا٤    --عبٗات   - صزا٥ًٝٝات     -ا٭سبار  --نعب  
Kaab Al-Ahbar between the documentation of the preservation 

and the modernists and the likeness of contemporaries 
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Research Summary 
Abstract 
Summary of the research: 

This research included a comprehensive translation of kaab al 

ahbar, the definition of al hafiz and the updater as well as the 

suspicion  raised against kaab al ahbar, it was confined in seven 

suspicion, which are filmsy suspicion ,and they were rejected. He 

was a jew, so he converted to islam in the caliphate of Umar ibn 
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elkhatab, and he was one of the great scholars of people of the 

book, and he trusted a lot, he was not in nor and was not 

deliberately for the lie, so we did not find him a mention of it in 

the books of weak and the forsaken, and if some of his narratives 

are Israeli or myths, this belongs to those who were quoted from 

the previous people of the book as well as to some old books that 

were full of supersititions and from god's kidness to the Islamic 

nation that these Israelis were based on the stories of previous 

prophets and nation and conditions for the beginning and return 

to other things that had nothing to do with halal, respect and 

beliefs. Scholars and critics of el-hadith al sharif have worked 

hard to expose these Israelis and distinguish their truth from their 

invalidity. 
Keywords:  
kaab – Alahbar – Israelis – suspects – scientists - Islam .   

 دقذيت"ادل"
 ٕ اذتُم   ضتُمٙ، ْٚضتعٝٓ٘، ْٚضتػؿزٙ ْٚعٛذ با  َٔ عزٚر أْؿضٓا، ٚص٦ٝات أعُايٓا َٔ 
ٜٗمٙ ا  ؾ٬ َقٌ ي٘، َٚٔ ٜقًٌ ؾ٬ ٖادٟ ي٘، ٚأعٗم إٔ ٫  ي٘  ٫ ا  ٚسيمٙ ٫ عيزٜو   

 ي٘، ٚأعٗم إٔ ستُمّا عبمٙ ٚرصٛي٘.
 أَا بعيييييم،،،

ٚيًتابعؽت ؾقٌ نبرل وت سؿٍت ايمٜٔ اإلص٬َٞ، ْٚغيزٙ  ؾكم نإ يًؾشاب١ رفٞ ا  عِٓٗ، 
ٚتعًُٝ٘ يًٓاظ ٚا٫ٖتُاّ بايض١ٓ ايٓب١ٜٛ انتاٗز٠ ايييت سؿٌتٖٛيا، ْٚكًٖٛيا  يٝٓيا، ٚقيم ٚدي٘       
أعما٤ ايض١ٓ صٗاَِٗ  ؾت ايؾشاب١ رفٞ ا  عِٓٗ، ٚ ؾت رٚا٠ اذتمٜح، ٚرداي٘ َٔ ايتيابعؽت  

 قاّ عًٝٗا عًِ ايزٚاٜي١ وت اإلصي٬ّ، ٖٚي٪٤٫    وت ستاٚي١ َِٓٗ يتكٜٛض ايمعا١َ ا٭صاص١ٝ اييت
نإ ٖمؾِٗ َٔ ذيو اياعٔ وت ايض١ٓ ايٓب١ٜٛ، ٚؽزف انتضًُؽت عٓٗا، ٚايتكًٌٝ َئ عيأْٗا   
ٚأُٖٝتٗا، ٚذيو بادعا٥ِٗ إٔ ايكزإٓ ايهزِٜ ٚسمٙ ٜهؿٞ، ٫ٚ ساد١ يٓا  ؾت ايض١ٓ ايٓب١ٜٛ، 

ايكيزإٓ ايهيزِٜ َٚٓشيتٗيا َئ      ٚقم أكتب انتضًُٕٛ ع٢ً إٔ ايض١ٓ ٖيٞ ا٭ؽيٌ ايجياْٞ بعيم    
ايكزإٓ أْٗا َب١ٓٝ، ٚعارس١ ي٘ تؿؾيٌ زتًُي٘، ٚتٛفيش َغيهً٘، ٚتكٝيم َاًكي٘، ٚختؾيؿ        
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ِِ       عاَ٘، ٚتبضىت َا ؾٝ٘ َٔ  ظتاس قاٍ تعاؾت " ِٗ ٍَ ِ َييِٝ ََيا ُْيشِّ َٔ ٔيًٓاياِظ  َِٝو ايذِِّنَز ٔيُتَبيِّٝ ََٚأَْشِيَٓا ِ َي
َٕ ِِ ََٜتَؿهَُّزٚ ُٗ  . (1)"ََٚيَعًَّ

ٖ٪٤٫ ايتابعؽت ايذٜٔ تعزفٛا يًاعٔ، ٚايتذزٜش، ٚايضب، بٌ ٚايتغهٝو وت  صي٬َ٘،  َٚٔ 
ٚ قتاْ٘ نعب ا٭سبار ٖذا ايعا  ايهبرل، ٚاذتدل ادتًٌٝ ايذٟ نيإ ٜٗٛدٜيّا ؾأصيًِ بعيم ٚؾيا٠      
ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ وت خ٬ؾ١ أَرل انت٪َٓؽت عُيز بئ ارتاياب رفيٞ ا  عٓي٘، ؾٗيذا       

ب ا٭سبار عًِ َٔ أع٬ّ انتضًُؽت، ٚسدل َٔ أسبارِٖ ْاي٘ نجرل َٔ اياعٔ، اذتدل ادتًٌٝ نع
ٚايتغٜٛ٘، ٚايهذب، ٚاإلؾذلا٤ َٔ بعض ايهتاب انتعاؽيزٜٔ أَجياٍ " أبيٞ رٜي١ " ٚا٭صيتاذ      
"ألتم أَؽت" ٚغرلُٖا، ٚقم خؾؿ ي٘ "أبٛ رٜي١" وت نتابي٘ " أفيٛا٤ عًي٢ ايضي١ٓ ا ُمٜي١"       

اعٔ ؾٝ٘، ٚقم ٖايين َا قزأت٘ وت نتاب " أفٛا٤ عًي٢ ايضي١ٓ   دش٤ّا نبرلّا َٔ ٖذا ايهتاب يً
ا ُم١ٜ" "٭بٞ ر١ٜ" َٔ عب٘ ٚا١ٖٝ، ٚاتٗاَات باط١ً فم نعب ا٭سبار ٚقم دعِ "أبٛ ر١ٜ" 
أقٛاي٘ بأصاْٝم فعٝؿ١، ؾأردت إٔ ُأَٝىت ايًّجاّ عٔ عًِ، َٚعمٕ ٖذا ايعا  ادتٗبذ ايذٟ ٚثك٘ 

ناْٛا ٜمقكٕٛ وت سهُِٗ ع٢ً ايزداٍ، ٜٚعزؾٕٛ يهٌ عًُا٤ ادتزت ٚايتعمٌٜ، ِٖٚ ايذٜٔ 
ستمخ َاي٘، َٚا عًٝ٘، ٚقم ْكٌ اإلَاّ ايٟٓٛٚ رلت٘ ا  اإلكتاع ع٢ً تٛثٝك٘ ؾكياٍ: "اتؿكيٛا   

ٜٚهؿٞ نعب ا٭سبار ٚغرلٙ َٔ أٌٖ ايهتاب ايذٜٔ أصًُٛا َيا   (2)ع٢ً نجز٠ عًُ٘ ٚتٛثٝك٘
ٝش٘ بضٓمٙ عٔ أبٞ َٛص٢ ا٭ععزٟ رفيٞ  رلت٘ ا  تعاؾت وت ؽش (3)أخزد٘ اإلَاّ ايبخارٟ

ا  عٓ٘ قاٍ: قاٍ رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ: "أقتا ردٌ َٔ أٖيٌ ايهتياب آَئ بٓبٝي٘     
ٚآَٔ بٞ ؾً٘ أدزإ" ٚقم ذنزت وت ٖذا ايبشح ايغبٗات اييت أثارٖا "أبٛر١ٜ" ٚغيرلٙ َئ   

                                                           

 44صٛر٠ ايٓشٌ آ١ٜ  ((1
 –بيرلٚت   –يت دار ايؿهيز   2/378ايًػات ٭بٞ سنزٜيا عتٝيٞ بئ عيزف ايٓيٟٛٚ      تٗذٜب ا٭زلا٤ ٚ (2)

 ّ.1996-ٖي 1416ا٭ٚؾت ص١ٓ 
بياب تعًيِٝ ايزديٌ     –ؾتش ايبارٟ عزت ؽشٝش ايبخارٟ يًشاؾٍت ابٔ سذز ايعضك٬ْٞ نتاب ايعًيِ   ((3

ٗيا  باب اختاذ ايضزارٟ َٚٔ أعتل دار١ٜ ثيِ تشٚد  –(، ٚنتاب ايٓهات 97)ت 1/232أَت٘ ٚأًٖ٘ 
 ّ.1999 -ٖي  1419ا٭ٚؾت ص١ٓ  –ايكاٖز٠  –( يت دار انتٓار 5083)ت 9/149
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زد عًٝٗيا وت  انتعاؽزٜٔ فم نعب ا٭سبار، ٚقم اضتؾزت ييٞ وت صيبب عيبٗات ٚقُي  بياي     
ايؿؾٌ ايجاْٞ َٔ ٖذا ايبشح ست٢ ُأصِٗ، ٚيٛ بكمر ف٦ٌٝ وت ايمؾاع عٔ ٖذا اذتدل ادتًٌٝ، 
 ٚقم دا٤ ايبشح بعٓٛإ "نعب ا٭سبار بؽت تٛثٝل اذتؿاًت ٚا مثؽت، ٚعبٗات انتعاؽزٜٔ".

 "خطت انبحج"
 بعم ٖذٙ انتكم١َ قضُ  ايبشح  ؾت ـتٗٝم، ٚؾؾًؽت، ٚخاـت١:

 تقُٔ َع٢ٓ "َسِبز" وت ايًػ١ أَا ايتُٗٝم: ؾٝ
 ٚأَا ايؿؾٌ ا٭ٍٚ: ؾٝٓكضِ  ؾت َبشجؽت:

 انتبشح ا٭ٍٚ: تزكت١ اذتدل ادتًٌٝ نعب ا٭سبار ٚؾٝ٘ مثا١ْٝ َاايب.
 انتاًب ا٭ٍٚ: ازل٘، ْٚضب٘، ٚنٓٝت٘.

 انتاًب ايجاْٞ:  ص٬َ٘.
 انتاًب ايجايح: دٗادٙ.
 انتاًب ايزابب: عًُ٘.

 ٤ عًٝ٘.انتاًب ارتاَط: ثٓا٤ ايعًُا
انتاًب ايضيادظ: رٚاٜتي٘ عئ ايؾيشاب١ رفيٞ ا  عيِٓٗ، َٚئ ر٣ٚ عٓي٘ َئ ايؾيشاب١           

 ٚايتابعؽت.
 انتاًب ايضابب: رٚاٜت٘ وت ايهتب ايض١ٓ.

 انتاًب ايجأَ: ٚؾات٘.
 انتبشح ايجاْٞ: بؽت اذتاؾٍت ٚا مخ، ٜٚغتٌُ ع٢ً َاًبؽت:
 يت ايتض١ُٝ باذتاؾٍت.انتاًب ا٭ٍٚ: َع٢ٓ اذتؿٍت، ٚقمرٙ، ٚتعزٜـ اذتاؾٍت، ٚعزٚ

 انتاًب ايجاْٞ: تعزٜـ ا مخ.
ٚأَا ايؿؾٌ ايجاْٞ: ايغبٗات انتجار٠ َٔ بعض انتعاؽزٜٔ فم نعب ا٭سبيار ٚاييزد عًٝٗيا،    

 ؾٝغتٌُ ع٢ً ث٬ث١ َباسح:
 أَا انتبشح ا٭ٍٚ: ؾٝغتٌُ ع٢ً ث٬ث١ َاايب: 
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ًٝٝات، ٚباْ٘ نإ ٜزٜٚٗيا  انتاًب ا٭ٍٚ: ايغب١ٗ ا٭ٚؾت:  تٗاّ نعب ا٭سبار بزٚا١ٜ اإلصزا٥
ع٢ً أْٗا َٔ أقٛاٍ ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ، ٚبأْ٘ أدخٌ أصياطرل، ٚخزاؾيات ٜٗٛدٜي١ وت    

 ايمٜٔ اإلص٬َٞ.
انتاًب ايجاْٞ: ايتعزٜـ باإلصزا٥ًٝٝات، ٚأقضاَٗا، ٚتأثرلٖا وت أؾهار ايعٛاّ َئ انتضيًُؽت،   

 ٚدٗٛد عًُا٤ اذتمٜح وت ايتؾمٟ شلا.
 ايزد ع٢ً ٖذٙ ايغب١ٗ.انتاًب ايجايح: 

 انتبشح ايجاْٞ، ٜٚغتٌُ ع٢ً ث٬ث١ َاايب:
انتاًب ا٭ٍٚ: ايغب١ٗ ايجا١ْٝ:  تٗاّ نعب ا٭سبار باإلعذلاى وت َ٪اَز٠ قتيٌ أَيرل انتي٪َٓؽت    

 عُز ابٔ ارتااب رفٞ ا  عٓ٘، ٚايزد عًٝٗا.
ظ رفيٞ ا   انتاًب ايجاْٞ: ايغيب١ٗ ايجايجي١: دٚر نعيب ا٭سبيار وت اصتضيكا٤ عُيز بايعبيا       

 عُٓٗا، ٚايزد عًٝٗا. 
انتاًب ايجايح: ايغب١ٗ ايزابع١:  تٗياّ نعيب ا٭سبيار عيماع أبيٞ ٖزٜيز٠ رفيٞ ا  عٓي٘،         

 ٚتًكٝٓ٘ نٌ َا ٜزٜم بج٘ وت ايمٜٔ اإلص٬َٞ َٔ خزاؾات ، ٚأٖٚاّ ٚايزد عًٝٗا.
 انتبشح ايجايح: ٜٚغتٌُ ع٢ً ث٬ث١ َاايب:

ار نعب ا٭سبار بإٔ ارت٬ؾ١ بعم عجُإ صتهٕٛ نتعا١ٜٚ انتاًب ا٭ٍٚ: ايغب١ٗ ارتاَض١:  خب
 رفٞ ا  عُٓٗا، ٚايزد عًٝٗا.

 انتاًب ايجاْٞ: ايغب١ٗ ايضادص١: وت صبب  ص٬ّ نعب ا٭سبار ٚايزد عًٝٗا.
انتاًب ايجايح: ايغب١ٗ ايضابع١: قؾ١ ايؾخز٠ بيؽت عُيز رفيٞ ا  عٓي٘ ٚنعيب ا٭سبيار       

 ٚايزد عًٝٗا.
خ ؾٝٗا عٔ أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛؽً   يٝٗا َئ خي٬ٍ ايبشيح، ثيِ أخيتِ بؿٗيزظ       أَا ارتاـت١: ؾأحتم

انتؾادر ٚانتزادب، ٚؾٗزظ انتٛفٛعات، ٚا  أصأٍ إٔ ٜعًُٓا َا دًٗٓا، ٚإٔ ٜٓؿعٓا ؿتيا عًُٓيا، ٚإٔ   
ٜبًػٓا َٔ ؾقً٘ ٚ سضاْ٘ َا ْ٪ًَ٘، ْٚزجتٝ٘، ٚإٔ ظتعٌ ٖذا ايعٌُ خايؾّا يٛدٗي٘ ايهيزِٜ  ْي٘ ٚييٞ     

 يكادر عًٝ٘، ٚؽٌ ايًِٗ ع٢ً صٝمْا ستُم ٚع٢ً آي٘ ٚؽشب٘ ٚصًِ.ذيو، ٚا



 م0202العيدد اخلامس    يدييد  باألصرر           يبة اجلجملة كلية البنات األزهرية بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثىن  ابع

                                                                 

   

كعب األحبار بيه تىثيق الحفاظ 
  والمحدثيه وشبهات المعاصريه

7400 
 

 "انتًيْذ"
ز يف انهغت

ْ
ب
َ
 يعىن ح

اذتدل: يكب ٜاًل ع٢ً عا  ايمٜٔ، ٚخاؽ١ يػرل انتضًُؽت َجٌ ر٥يٝط ايهٗٓي١ عٓيم ايٝٗيٛد،     
ٚايبازى عٓم ايٓؾار٣، ٚسدل ا٭١َ: عانتٗا، ٖٚٛ يكيب ٫بئ عبياظ رفيٞ ا  عٓي٘، ٚقيم       

 ٤ ايٝٗٛد، َٚسباَز ايه٬ّ، أٚ ارتىت، أٚ ايغعز، أٚ ضتٛ ذيو:غتؿ ب٘ عًُا
ٚقياٍ "ابئ ٌَٓتيٛر":     (1)سٜٓ٘ ٚفتك٘، ٚكتً٘، ٚسضٓ٘، َٚسباز ايٛرق١: أٟ نتبٗا َٔ أٚشليا  ؾت آخزٖيا   

"اذَتدل ايعا  ذَّٝا نإ، أٚ َضًُّا بعم إٔ ٜهٕٛ َٔ أٌٖ ايهتاب، ٚصأٍ عبما  بٔ ص٬ّ نعبيّا عئ   
ٛ ايزدٌ ايؾاحل، ٚكتع٘ أسبيار، ٚسبيٛر، ٚأَيا ا٭سبيار، ٚايزٖبيإ ؾيقٕ ايؿكٗيا٤ قيم         اذتدل ؾكاٍ: ٖ

اختًؿٛا ؾِٝٗ، ؾبعقِٗ ٜكٍٛ: َسدُل، ٚبعقيِٗ ٜكيٍٛ: ٔسِبيز بايهضيز، ٚقياٍ ايؿيزا٤:  فتيا ٖيٛ ٔسيدل          
بايهضز ٖٚٛ أؾؾش، ٜٚكاٍ ذيو يًعا ، ٚ فتا قٌٝ: نعب اذٔتِبز نتهإ ٖيذا اذٔتِبيز اييذٟ ٜهتيب بي٘،      

أْ٘ نإ ؽاسب نتب، ٚقاٍ أبٛ عبٝم: ٚايذٟ عٓمٟ أْ٘ اذَتدل بايؿتش، َٚعٓاٙ ايعيا  بتشيبرل   ٚذيو 
ايه٬ّ، ٚايعًِ، ٚحتضٝٓ٘ قاٍ: ٖٚهذا ٜزْٚ٘ ا مثٕٛ نًِٗ بايؿتش، ٚنإ ٜكاٍ ٫بئ عبياظ رفيٞ    

ْيٞ ا٭َيز:   ا  عُٓٗا: اذَتدل، ٚايبشز يعًُ٘، ٚاذَتدل، ٚاذَتِبز٠، ٚاذُتبيٛر نًي٘ ؿتعٓي٢ ايضيزٚر، ٚأسدل    
صزْٞ، ٚاذَتدل٠: ايٓع١ُ، ٚرٚف١ عتدلٕٚ: أٟ ُٜضزٕٚ، ٚقاٍ ايًٝح: عتيدلٕٚ: ٜٓعُيٕٛ، ٜٚهزَيٕٛ،    
ٚقاٍ ا٭سٖزٟ: اذَتِبز٠ وت ايًػ١: ايٓع١ُ ايتا١َ، ٚقٌٝ: اذَتِبز٠ بايؿتش: ايٓع١ُ ٚصع١ ايعيٝػ، ٚايٓضيا٤   

ِِ  ستدل٠: أٟ ٌَت١ٓ يًشبٛر، ٚايضزٚر، ٚقاٍ ايٓشدياز وت قٛيي٘ تعياؾت "    ِِ  َأِْيُت َٚاُدُهي َٕ"  ََٚأِس : (2)ُتِشَبيُزٚ
َعٓاٙ تهزَٕٛ  نزاَّا، ٚاذَتِبز٠: انتبايػي١ ؾُٝيا ٚؽيـ لُٝيٌ، ٚثيٛب سيبرل: دمٜيم ْياعِ، ٚأر          

 .(3)َٔشبار صزٜع١ ايٓبات نجرل٠ ايهٮ، ٚقٌٝ: ٖٞ ا٭ر  ايضزٜع١ ايٓبات ايض١ًٗ ايمؾك١"

                                                           

َعذيِ   -ايكياٖز٠  -َاد٠ سدل يت دار انتعيارف  120، 119شتتار ايؾشات  ُم بٔ أبٞ بهز ايزاسٟ/( (1
ا٭ٚؾت صي١ٓ   –ايكياٖز٠   –يت عا  ايهتب  435، 1/434ايًػ١ ايعزب١ٝ انتعاؽز٠ د/ ألتم شتتار عُز 

 ّ.2008 -ٙ ي1429
 (70صٛر٠ ايشخزف آ١ٜ )( (2

 ايكاٖز٠. -يت دار انتعارف –َاد٠ سدل  750-748يضإ ايعزب ٫بٔ ٌَٓتٛر/  (3)
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 "انفصم األًل"
 ٜٚٓكضِ  ؾت َبشجؽت:
 تزكت١ اذتدل ادتًٌٝ نعب ا٭سبار، ٚؾٝ٘ مثا١ْٝ َاايب:انتبشح ا٭ٍٚ: 

 انتاًب ا٭ٍٚ: ازل٘ ْٚضب٘ ٚنٓٝت٘.
 انتاًب ايجاْٞ:  ص٬َ٘.
 انتاًب ايجايح: دٗادٙ.
 انتاًب ايزابب: عًُ٘.

 انتاًب ارتاَط: ثٓا٤ ايعًُا٤ عًٝ٘.
 ايتابعؽت.انتاًب ايضادظ: رٚاٜت٘ عٔ ايؾشاب١ رفٞ ا  عِٓٗ، َٚٔ ر٣ٚ عٓ٘ َٔ ايؾشاب١ ٚ

 انتاًب ايضابب: رٚاٜت٘ وت ايهتب ايضت١.
 انتاًب ايجأَ: ٚؾات٘.

 انتبشح ايجاْٞ: بؽت اذتاؾٍت ٚا مخ، ٜٚغتٌُ ع٢ً َاًبؽت:
 انتاًب ا٭ٍٚ: َع٢ٓ اذتؿٍت، ٚقمرٙ، ٚتعزٜـ اذتاؾٍت، ٚعزٚيت ايتض١ُٝ باذتاؾٍت.

 انتاًب ايجاْٞ: تعزٜـ ا مخ.
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 "انفصم األًل"
 ادلبحج األًل

 ت احل ر الجهْم كعب األحبار  ًيْو امانْت يطانب:تزمج 
 ادلطهب األًل

 امسو ًنسبو ًكنْتو: 
ٟ  (1)نعب ا٭سبار ٖٛ: نعيب بئ َياتب    ٞ    (2)اذتُيرل ايع٬َي١ اذتيدل    (3)أبيٛ  صيشام ايُٝياْ

انتعزٚف بهعب ا٭سبار، ٜٚكاٍ ي٘: نعُب اذتدل بهضز اذتا٤ ٚؾتشٗا يهجز٠ عًُ٘، ٖٚٛ َئ  
 .(4): َٔ ذٟ ايه٬عآٍ ذٟ ُرَعؽت، ٚقٌٝ

                                                           

اإلؽياب١ وت ـتٝٝيش    -2/377َاتب: بهضز ايتا٤ انتجٓا٠ َٔ ؾٛم، ٚبعؽت ١ًَُٗ تٗذٜب ا٭زلا٤ ٚايًػيات   (1)
ا٭ٚؾت صي١ٓ   –بيرلٚت   –يت دار ايهتيب ايعًُٝي١   5/481ايؾشاب١ يًشاؾٍت ابئ سذيز ايعضيك٬ْٞ    

انتػين وت فبىت أزلا٤ ايزداٍ  ُم طياٖز بئ عًيٞ     –ّ حتكٝل عًٞ ستُم َعٛ  1995-ٖي1415
 ّ.1979 -ٖي 1399برلٚت ص١ٓ  –يت دار ايهتاب ايعزبٞ  219اشلٓمٟ/

اذتُرلٟ: بهضز اذتا٤ انت١ًُٗ، ٚصهٕٛ انتِٝ، ٚؾتش ايٝيا٤ انتٓكٛطي١ بٓكايتؽت َئ حتتٗيا، ٚنضيز اييزا٤         (2)
ا٭ْضياب ٭بيٞ صيعم     –١ًُٗ، ٖذٙ ايٓضب١  ؾت ٔسُرل، ٖٚٞ َٔ أؽٍٛ ايكبا٥ٌ ْشي  أقؾ٢ اييُٝٔ  انت

-ٖييي 1408ا٭ٚؾت صيي١ٓ  –بييرلٚت  –يت دار ادتٓييإ 2/316عبييمايهزِٜ بيئ ستُييم ايضييُعاْٞ  
1988.ّ 

(3)        ُ ٔ ايُٝاْٞ: بؿتش ايٝا٤ آخز اذتزٚف، ٚانتِٝ بعيمُٖا ا٭ييـ، ٚوت آخزٖيا ايٓيٕٛ ٖيذٙ ايٓضيب١  ؾت اييٝ
 ٓٞ  .5/706ا٭ْضاب  –ٚايٓضب١  يٝٗا قتيٓن، ٚقتاْ

صرل أعي٬ّ ايٓيب٤٬ يًشياؾٍت ستُيم بئ ألتيم بئ عجُيإ اييذٖيب           -2/378تٗذٜب ا٭زلا٤ ٚايًػات  (4)
 –ّ حتكٝييل سضييإ عبييمانتٓإ  2004بييرلٚت صيي١ٓ  –( يت بٝيي  ا٭ؾهييار 4635)ت  2/3120

 5/481اإلؽاب١ وت ـتٝٝش ايؾشاب١ 
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 ادلطهب انخانِ 
 إساليو 

نإ نعب ا٭سبار ٜٗٛدّٜا ؾأصًِ بعم ٚؾا٠ ايٓيب ؽي٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ، قٝيٌ: أدرى اييٓيب      
ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ ٚ  ٜزٙ، ٚأصًِ وت سَٔ أبٞ بهز رفٞ ا  عٓي٘، ٚقيمّ َئ اييُٝٔ وت     

نإ  ص٬َ٘ وت خ٬ؾ١ عُز رفٞ  دٚي١ أَرل انت٪َٓؽت عُز بٔ ارتااب رفٞ ا  عٓ٘، ٚقٌٝ:
ا  عٓ٘، ٚقاٍ اذتاؾٍت ابٔ سذز رلت٘ ا  تعاؾت: " أصًِ نعب ا٭سبار وت خ٬ؾ٘ أبيٞ بهيز،   
أٚ عُز رفٞ ا  عُٓٗا، ٚقٌٝ وت سَٔ ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ، ٚاييزادش إٔ  صي٬َ٘     

 .(1)نإ وت خ٬ؾ١ عُز رفٞ ا  عٓ٘"
 ادلطهب انخانج

 جياده 
شلذا اذتدل ادتًٌٝ انتضًِ نعب ا٭سبار صؿز عٌتِٝ وت تارٜخ اجملاٖمٜٔ، ؾكيم عيزؾ٘   يكم نإ 

ا  بادتٗاد وت صبًٝ٘، َٚب خرل٠ خًل ا ، ٚؽؿ٠ٛ أٚيٝا٥٘، ِٖٚ ؽشاب١ ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ 
 .(2)ٚصًِ، ٚتٛؾ٢ حبُؿ َتٛدّٗا  ؾت ايػشٚ

                                                           

 1042عزؾ١ ايؾشاب١ يإلَاّ عش ايمٜٔ عًٞ بٔ ستُم ادتيشرٟ انتعيزٚف بيابٔ ا٭ثيرل /    أصم ايػاب١ وت َ (1)
صرل أع٬ّ ايٓيب٤٬   –ّ 2012 -ٖي  1433ا٭ٚؾت ص١ٓ  –برلٚت  –( يت دار ابٔ سشّ 4485)ت
يت دا٥يز٠ انتعيارف ايعجُاْٝي١ صي١ٓ      1/52تذنز٠ اذتؿاًت يًشاؾٍت ايذٖيب  –( 4635)ت 2/3120

 .5/482اإلؽاب١ وت ـتٝٝش ايؾشاب١  –انتعًُٞ ٖي حتكٝل عبمايزلتٔ  1374
نعيب ا٭سبيار ٚأثيزٙ     – 3121، 2/3120صرل أع٬ّ ايٓب٤٬  – 2/378تٗذٜب ا٭زلا٤ ٚايًػات  (2)

ٖي  1428ا٭ٚؾت ص١ٓ  –برلٚت  –يت دار ايهتب ايع١ًُٝ 36وت ايتؿضرل د. خًٌٝ  زلاعٌٝ  يٝاظ / 
- 2007.ّ 
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 ادلطهب انزابع
 عهًو 
ٔ ْب٤٬ ايعًُا٤، َٚئ نبيار عًُيا٤ أٖيٌ ايهتياب،      نإ نعب ا٭سبار َٔ أٚع١ٝ ايعًِ، َٚ

رٟٚ عٔ ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ َزص٬ّ، ٚأخذ عٓ٘ ايؾشاب١ رفٞ ا  عِٓٗ، ٚغرلِٖ، 
ٚأخذ ٖٛ َئ ايهتياب ٚايضي١ٓ عئ ايؾيشاب١، ٚنيإ ظتيايط ايؾيشاب١ رفيٞ ا  عيِٓٗ،           

رلتي٘ ا  تعياؾت: "   ٚعتمثِٗ عٔ ايهتب اإلصزا١ًٝٝ٥، ٚعتؿٍت عذا٥ب قاٍ اذتاؾٍت ابئ سذيز   
نإ نعب ا٭سبار وت سٝا٠ ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ رد٬ّ، ٚنإ ٜٗٛدّٜا عانتيّا بهتيبِٗ"،   

، ٚقاٍ َعا١ٜٚ رفيٞ  (1)ٚقاٍ أبٛ ايمردا٤ رفٞ ا  عٓ٘: " ٕ عٓم ابٔ اذتُرل١ٜ يعًُّا نجرلّا"
ر، ٚ ٕ نٓيا ؾٝي٘   ا  عٓ٘: " أ٫  ٕ نعب ا٭سبار أسم ايعًُيا٤  ٕ نيإ عٓيمٙ عًيِ نايبشيا     

 (4)ٚأخزز ابٔ أبٞ عٝب١ وت "انتؾيٓـ"  (3)، ٚقاٍ ايٟٓٛٚ: اتؿكٛا ع٢ً نجز٠ عًُ٘(2)نتؿزطؽت
َٔ طزٜل ٬ٍٖ بٔ ٜضاف قاٍ: سمثين ايُبزٜمٟ اييذٟ ديا٤ بيزأظ انتختيار  ؾت عبيما  بئ       

                                                           

 –ايكياٖز٠   –( يت َهتب١ ارتاصتٞ 4657)ت 9/449صعم ايشٖزٟ ايابكات ايهدل٣ يإلَاّ ستُم بٔ  (1)
 2/378تٗيذٜب ا٭زليا٤ ٚايًػيات     –ّ حتكٝل د. عًٞ ستُم عُز 2001 -ٖي  1421ا٭ٚؾت ص١ٓ 

 13/387ؾتش ايبارٟ  –

 13/387ؾتش ايبارٟ  -5/483اإلؽاب١ وت ـتٝٝش ايؾشاب١  (2)
تيذنز٠   –( 4635)ت 3121،  ٤2/3120 صرل أع٬ّ ايٓب٬ – 2/378تٗذٜب ا٭زلا٤ ٚايًػات  (3)

تٗيذٜب   – 13/386ؾتش ايبيارٟ   – 483،  5/482اإلؽاب١ وت ـتٝٝش ايؾشاب١  – 1/52اذتؿاًت 
ٖي 1413ايجا١ْٝ ص١ٓ  –يت دار  سٝا٤ ايذلاخ ايعزبٞ 4/595ايتٗذٜب يًشاؾٍت ابٔ سذز ايعضك٬ْٞ 

- 1993.ّ 
بياب َيا ذنيز َئ أسادٜيح       –نتياب ا٭َيزا٤    انتؾٓـ وت ا٭سادٜح ٚاٯثار يًشاؾٍت ابٔ أبٞ عيٝب١   (4)

 -ٖيي   1428ا٭ٚؾت ص١ٓ  –( يت ايؿارٚم اذتمٜج١ 31301)ت 10/180ا٭َزا٤ ٚايمخٍٛ عًِٝٗ 
يت أٚقياف قايز صي١ٓ     –عئ ابئ صيرلٜٔ     9/122ايبما١ٜ ٚايٓٗاٜي١ يًشياؾٍت ابئ نيجرل      -2008ّ
 ّ.2015 -ٖي 1436
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 ٫ ايشبرل قاٍ: ؾًُا ٚفع٘ بؽت ٜمٜ٘ قاٍ عبما  بٔ ايشبرل:َا سمثين نعيب ا٭سبيار حبيمٜح    
رأٜ  َؾماق٘ غرل ٖذا ؾقْ٘ سمثين أْ٘ ٜكتًين ردٌ َٔ ثكٝـ أراْٞ أْا اييذٟ قتًتي٘" ٚقياٍ    

 .(1)ابٔ صرلٜٔ عكب ذنزٙ شلذٙ ايزٚا١ٜ: "ٚ  ٜغعز ابٔ ايشبرل أْ٘ قم ُخٓب٧ ي٘ اذتذاز
 ادلطهب اخلايس

 حناء انعهًاء عهْو 
ٚقاٍ: نإ عًي٢ دٜئ ٜٗيٛد ؾأصيًِ،     ذنزٙ اإلَاّ ابٔ صعم وت ايابك١ ا٭ٚؾت َٔ تابعٞ أٌٖ ايغاّ، 

، ٚقاٍ اذتياؾٍت اييذٖيب: نعيب ا٭سبيار ايع٬َي١ اذتيدل، نيإ سضئ اإلصي٬ّ َيتؽت           (2)ٚقمّ انتم١ٜٓ
، ٚقياٍ  (3)ايمٜا١ْ، ٚنإ خبرلّا بهتب ايٝٗيٛد يي٘ ذٚم وت َعزؾي١ ؽيشٝشٗا َئ باطًيٗا وت ادتًُي١       

ٜكاٍ ي٘: نعب ا٭سبار يهجيز٠ عًُي٘،   ايٟٓٛٚ: نعب بٔ َاتب ايتابعٞ انتغٗٛر اتؿكٛا ع٢ً تٛثٝك٘، ٚ
، ٚقياٍ ابئ ايعُياد: نيإ عانتيّا بايهتياب       (5)، ٚذنيزٙ ابئ سبيإ وت "ايجكيات"    (4)َٚٓاقب٘ َغٗٛر٠

 .(7)، ٚقاٍ اذتاؾٍت ابٔ سذز: ثك١ شتقزّ َٔ ايجا١ْٝ (6)ٚباٯثار

                                                           

 .9/122ايبما١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  (1)

 595/ 4( تٗذٜب ايتٗذٜب 4657)ت ٫9/449بٔ صعم ايابكات ايهدل٣  (2)
 (4635) 2/3120صرل أع٬ّ ايٓب٤٬  (3)
 378،  2/377تٗذٜب ا٭زلا٤ ٚايًػات  (4)

ٖيي   1393ا٭ٚؾت ص١ٓ  –يت دا٥ز٠ انتعارف ايعجُا١ْٝ  5/323ايجكات يًشاؾٍت ستُم بٔ سبإ ايبضيت  (5)
 ّ حتكٝل ستُم عبمانتعٝم خإ.1973 -

ا٭ٚؾت صي١ٓ   –دَغيل   –يت دار ابئ نيجرل    1/201ٖب وت أخبار َٔ ذٖب ٫بٔ ايعُاد عذرات ايذ (6)
 ّ حتكٝل عبمايكادر ا٭رْا٩ٚيت1992 -ٖي  1413

 -ٖيي   1412ايزابعي١ صي١ٓ    –دَغيل   –يت دار ايكًيِ   461تكزٜب ايتٗيذٜب يًشياؾٍت ابئ سذيز/     (7)
1992.ّ 
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ادلطهب انسادس: رًاّتو عن انصحابت رضِ اهلل عنيى  ًين رًٍ عنو 
 ابعني:ين انصحابت  ًانت

 ر٣ٚ نعب ا٭سبار عٔ كتب َٔ ايؾشاب١ رفٞ ا  عِٓٗ َِٓٗ:
 (1)أَرل انت٪َٓؽت عُز بٔ ارتااب رفٞ ا  عٓ٘ -1
 (2)ؽٗٝب بٔ صٓإ بٔ َايو انتعزٚف بؾٗٝب ايزَٚٞ رفٞ ا  عٓ٘ -2
، ٚر٣ٚ عٓي٘ َيئ  (3)عا٥غي١ بٓي  أبيٞ بهيز ايؾييمٜل رفي٢ ا  عٓٗيا أّ انتي٪َٓؽت        -3

١، ٚابٔ عباظ رفٞ ا  عِٓٗ، ٚذيو َٔ قبٌٝ رٚا١ٜ ايؾشاب١: أبٛ ٖزٜز٠، َٚعاٜٚ
، نُا ر٣ٚ عٓ٘ عم٠ َٔ ايتابعؽت َِٓٗ (4)ايؾشابٞ عٔ ايتابعٞ، ٖٚٛ ْادر، ٚعشٜش
 (5)َِٓٗ صعٝم بٔ انتضٝب، َٚايو بٔ عاَز

 .(7)نُا رٟٚ عٓ٘ كتاع١ َٔ ايتابعؽت َزص٬ّ (6)ٚسبٝب بٔ عبما  بٔ ايشبرل بٔ ايعٛاّ
 ادلطهب انسابع

 يف انكتب انستت:رًاّتو  
قاٍ اذتاؾٍت ايذٖيب رلت٘ ا : نعب ا٭سبار ي٘ ع٧ وت ؽشٝش ايبخارٟ، ٚوت غرلٙ، ٚتكب ي٘ 
رٚاٜيي١ وت صييٓٔ أبييٞ داٚد، ٚايذلَييذٟ، ٚايٓضييا٥ٞ، ٚقيياٍ اذتيياؾٍت ابيئ سذييز: يييٝط ييي٘ وت 

                                                           

ا٭ٚؾت ص١ٓ  –برلٚت  –ايهتب ايع١ًُٝ  يت دار 3/235ا٫صتٝعاب وت َعزؾ١ ا٭ؽشاب ٫بٔ عبمايدل  (1)
 .4/275تٗذٜب ايتٗذٜب  -ٖي 1415

 .4/595، 2/562تٗذٜب ايتٗذٜب  – 573ُأصم ايػاب١ وت َعزؾ١ ايؾشاب١/ (2)

 6/604، 4/595تٗذٜب ايتٗذٜب  -4/435ا٫صتٝعاب وت َعزؾ١ ا٭ؽشاب  (3)

 (4635)ت 2/3120صرل أع٬ّ ايٓب٤٬  (4)

 5/483ايؾشاب١ اإلؽاب١ وت ـتٝٝش  (5)
 192تكزٜب ايتٗذٜب / – 2/82تٗذٜب ايتٗذٜب  ((6

 1/52تذنز٠ اذتؿاًت  (7)
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 .(3)رٚا١ٜ ٭بٞ ٖزٜز٠ عٓ٘ (2)رٚا١ٜ  ٫ سها١ٜ نتعا١ٜٚ ؾٝ٘، ٚي٘ وت َضًِ (1)ايبخارٟ
 هب انخاينادلط

 ًياتو 
اختًـ وت ٚؾا٠ نعب ا٭سبار، ؾكٌٝ: َات ص١ٓ اثٓتؽت ٚث٬ثؽت وت خ٬ؾي١ عجُيإ رفيٞ ا     

، ٚقيم ٚؾيل   (6)، ٚقٌٝ: تٛؾ٢ ص١ٓ متيط ٚث٬ثيؽت  (5)، ٚقٌٝ: َات وت ص١ٓ أربب ٚث٬ثؽت(4)عٓ٘
ٔ ٚؾل اذتاؾٍت ابٔ سذز بؽت ٖذٙ ا٭قٛاٍ انتختًؿ١ وت ص١ٓ ٚؾا٠ نعب ا٭سبار، ؾكاٍ:" قاٍ اب

ٕ (7)صعم : َيات  (8): َات حبُؿ ص١ٓ اثٓتؽت ٚث٬ثؽت، ٚؾٝٗا أرخ٘ غرل ٚاسم، ٚقاٍ ابٔ سبيا
: َات نعب يض١ٓ بكٝ  َٔ خ٬ؾ١ عجُإ قًي :  (9)َات ص١ٓ أربب ٚث٬ثؽت، ٚقاٍ ايبخارٟ
                                                           

باب قٍٛ ايٓيب ؽ٢ً  –اذتمٜح أخزد٘ اإلَاّ ايبخارٟ وت ؽشٝش٘ نتاب ا٫عتؾاّ بايهتاب ٚايض١ٓ  (1)
( َئ سيمٜح لتٝيم بئ     7361)ت  13/385ا  عًٝ٘ ٚصًِ: ٫ تضيأيٛا أٖيٌ ايهتياب عئ عي٧      

ٔ عٛف أْ٘ زلب َعا١ٜٚ عتمخ رٖاّا َٔ قزٜػ بانتم١ٜٓ، ٚذنز نعب ا٭سبار ؾكاٍ: "  ٕ عبمايزلتٔ ب
 نإ َٔ أؽمم ٖ٪٤٫ ا مثؽت ايذٜٔ عتمثٕٛ عٔ أٌٖ ايهتاب ..... اذتمٜح.

باب ابتما٤ ارتًل، ٚخًيل آدّ عًٝي٘    –ؽشٝش َضًِ بغزت ايٟٓٛٚ نتاب ؽؿ١ ايكٝا١َ ٚادت١ٓ ٚايٓار  (2)
 حتكٝل ط٘ عبمايز٩ٚف صعم. -ايكاٖز٠ -( يت َهتب١ ايتٛؾٝك2789١ٝ)ت  17/111ايض٬ّ 

 461تكزٜب ايتٗذٜب/ – 1/52تذنز٠ اذتؿاًت  -(4635)ت 2/3120صرل أع٬ّ ايٓب٤٬  (3)

 4/595تٗذٜب ايتٗذٜب  -2/378تٗذٜب ا٭زلا٤ ٚايًػات  (4)

ا٥يز٠ انتعيارف   ( يت د906)ت 7/161ادتزت ٚايتعيمٌٜ يًشياؾٍت عبيمايزلتٔ بئ أبيٞ سيامت اييزاسٟ         (5)
ايعدل وت خدل َئ غيدل يًشياؾٍت اييذٖيب      –ّ 1952 -ٖي  1372سٝمر آباد اشلٓم ص١ٓ  –ايعجُا١ْٝ 

 ّ.1985 -ٖي  1405ا٭ٚؾت ص١ٓ  –برلٚت  –يت دار ايهتب ايع١ًُٝ  1/26

 1/201عذرات ايذٖب  (6)

 (4657)ت 9/449ايابكات ايهدل٣  (7)

 5/324ايجكات ٫بٔ سبإ  (8)

 حتكٝل ٖغاّ ايٓمٟٚ –( يت دا٥ز٠ انتعارف ايعجُا١ْٝ 962)ت 7/224هبرل يإلَاّ ايبخارٟ ايتارٜخ اي (9)

 ايٓمٟٚ
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ثِ رديش اذتياؾٍت ابئ     (1)ٖٚٛ ٜٛاؾل ابٔ سبإ، ٭ٕ قتٌ عجُإ وت آخز ص١ٓ متط ٚث٬ثؽت"
ر ناْ  صي١ٓ اثٓيتؽت ٚث٬ثيؽت ؾكياٍ: " َيات نعيب صي١ٓ اثٓيتؽت         سذز إٔ ٚؾا٠ نعب ا٭سبا

 ".(2)ٚث٬ثؽت ، أٚ ث٬خ، أٚ أربب ٚث٬ثؽت، ٚا٭ٍٚ أنجز
 ادلبحج انخانِ 

 بني احلايع  ًاحملذث:
 ٚؾٝ٘ َاًبإ:

 ادلطهب األًل
 يعىن احلفع  ًقذره  ًتعزّف احلايع  ًشزًط انتسًْت باحلايع:

 أًالً: يعىن احلفع:
 .(3): اذتؿٍت: ا٫تكإ، ٚقاٍ غرلٙ: اذتؿٍت انتعزؾ١قاٍ ابٔ َٗمٟ

 حانًْا: قذر احلفع:
رٟٚ وت قمر سؿٍت اذتؿاًت قٍٛ ألتم بٔ سٓبٌ: "اْتكٝ  انتضٓم َٔ صيبعُا١٥ أييـ سيمٜح،    
ٚمتضؽت أيـ سمٜح" ٚقاٍ أبٛ سرع١ ايزاسٟ: نإ ألتمبٔ سٓبٌ عتؿٍت أيـ أييـ سيمٜح،   

مٜح"، ٚقاٍ ايبخيارٟ: "أسؿيٍت َا٥ي١ أييـ     ٚقاٍ عتٝٞ بٔ َعؽت: "نتب  بٝمٟ أيـ أيـ س
سمٜح ؽشٝش، َٚا٥يت أييـ سيمٜح غيرل ؽيشٝش"، ٚقياٍ َضيًِ: "ؽيٓؿ  ٖيذا انتضيٓم          
ايؾشٝش َٔ ث٬مثا١٥ أيـ سمٜح َضُٛع١"، ٚقاٍ أبٛ داٚد: " نتب  عٔ رصٍٛ ا  ؽ٢ً 
ا  عًٝ٘ ٚصًِ متضُا١٥ أيـ سيمٜح اْتخبي  َٓٗيا َيا فيُٓت٘ نتياب " ايضيٓٔ "، ٚقياٍ         

                                                           

 5/484اإلؽاب١ وت ـتٝٝش ايؾشاب١  (1)

 387، 13/386ؾتش ايبارٟ  (2)

يت انتهتبي١ ايتٛؾٝكٝي١    1/28تمرٜب ايزاٟٚ وت عزت تكزٜب ايٓٛاٟٚ يًشاؾٍت د٬ٍ ايمٜٔ ايضٝٛطٞ   (3)
 ايبارٚدٟ ايكاٖز٠ حتكٝل/ عُاد سنٞ –
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ِ: " نإ ايٛاسم َٔ اذتؿاًت عتؿٍت متضُا١٥ أيـ سمٜح"، ٚقياٍ أبيٛ بهيز ستُيم بئ      اذتان
عُز ايزاسٟ اذتاؾٍت: "نإ أبٛ سرع١ عتؿٍت صبعُا١٥ أيـ سمٜح، ٚنإ عتؿٍت َا١٥ ٚأربعؽت 
أيؿّا وت ايتؿضرل ٚايكزإٓ" ٚقٌٝ: نإ  صشام بٔ راٖٜٛ٘ قتًٞ صيبعؽت أييـ سيمٜح سؿٌتيّا،     

" نأْٞ أٌْتز  ؾت َا١٥ أيـ سمٜح وت نتيب، ٚاسؿٍت صبعؽت ٚنإ  صشام بٔ راٖٜٛ٘ ٜكٍٛ: 
أيـ سمٜح عٔ ًتٗز قًب"، ٚقاٍ ٜشٜم بٔ ٖارٕٚ: "أسؿٍت متضي١ ٚعغيزٜٔ أييـ سيمٜح     

(1)بقصٓادٙ ٫ٚ ؾخز، ٚأسؿٍت يًغاَٝؽت عغزٜٔ أيـ سمٜح"
. 

 حانخًا: تعزّف احلايع:
ايازم، ٚا٭صاْٝم، أٚ  قٌٝ: اذتاؾٍت ٖٛ َٔ سؿٍت َا١٥ أيـ سمٜح َتّٓا، ٚ صٓادّا، ٚيٛ بتعمد

 ، ٚقٌٝ: اذتاؾٍت ؾٝ٘ ق٫ٕٛ:(2)َٔ ر٣ٚ، ٚٚعٞ َا عتتاز  يٝ٘
 أْ٘ َزادف يًُشمخ عٓم نجرل َٔ ا مثؽت. -1
قٌٝ: ٖٛ أرؾب درد١ َٔ ا مخ، حبٝيح ٜهيٕٛ َيا ٜعزؾي٘ وت نيٌ طبكي١ أنجيز هتيا          -2

ٔ ، ٚقٌٝ: اذتاؾٍت ٖٛ َٔ تٛصب وت اذتمٜح ٚؾْٓٛ٘، حبٝح ٜهٕٛ َا ٜعزؾ٘ َ(3)ظتًٗ٘
ا٭سادٜح ٚعًًٗا أنجز هتا ٫ ٜعزؾ٘، ٚقاٍ ابٔ ادتشرٟ: "اذتاؾٍت َٔ ر٣ٚ َا ٜؾٌ 
 يٝ٘، ٚٚعٞ َا عتتاز يمٜ٘"، ٚقم تؿاٚت  عبارات ايعًُا٤ وت تعزٜـ اذتاؾٍت ستي٢  
بًػٛا أسٝاّْا َا عمٙ بعض ايباسجؽت تػايٝا وت اذتؿاًت يكٍٛ ايشٖزٟ: "٫ ٜٛيم اذتاؾٍت 

وت اإلَاّ ألتم بئ سٓبيٌ: " نيإ عتؿيٍت أييـ أييـ        ٫ نٌ أربعؽت ص١ٓ"، ٚقٛشلِ 
سمٜح" ٖٚذا ؽيمر عيِٓٗ باعتبيار انتزتبي١ ايعًٝيا وت اذتؿيٍت نُيا أْٗيِ ؽيزسٛا          

                                                           

 بتؾزف 30 – 1/28تمرٜب ايزاٟٚ  (1)

َعزؾ١ آداب ايغٝخ ٚايااييب   –ايٝٛاقٝ  ٚايمرر عزت طتب١ ايؿهز يًغٝخ ستُم عبمايز٩ٚف انتٓاٟٚ  (2)
 ايزٜا  حتكٝل/ ربٝب بٔ ستُم ايضعٛدٟ –يت َهتب١ ايزعم  1/662

اذتادٜي١ عغيز٠    –ايزٜا   –يت َهتب١ انتعارف  14تٝضرل َؾاًش اذتمٜح يًمنتٛر ستُٛد اياشإ / (3)
 ّ. 2011 -ٖي  1432ص١ٓ 
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ٚقاٍ ايكيازلٞ: اذتياؾٍت َيزادف     (1)بتؿاٚت ايعزف، ٚأثز اخت٬ف ايشَإ وت ذيو
  (3)ٚقاٍ ايغٝخ ؾتش ايمٜٔ ابٔ صٝم ايٓاظ (2)يًُشمخ عٓم ايضًـ
قياٍ: " ؾيقٕ تٛصيب وت ذييو ستي٢ عيزف عيٝٛخ٘، ٚعيٝٛ           (4)بعم إٔ عزف ا يمخ 

عٝٛخ٘ طبك١ بعم طبك١ حبٝح ٜهٕٛ َا ٜعزؾ٘ َٔ نٌ طبك١ أنجز هتا ظتًٗ٘ َٓٗا ؾٗذا ٖٛ 
اذتم ايذٟ  ذا اْت٢ٗ  يٝ٘ ايزديٌ َئ ٖيذٙ ا٭عؾيار      (6)ٚبؽت اذتاؾٍت "انتشٟ (5)اذتاؾٍت 

  ٛ ٕ ايزدياٍ اييذٜٔ ٜعيزؾِٗ،    داس إٔ ٜاًل عًٝ٘ اذتاؾٍت ؾكاٍ: " ؾأقٌ َا ٜهيٕٛ إٔ ٜهي
ٜٚعييزف تييزاكتِٗ، ٚأسييٛاشلِ، ٚبًييماِْٗ أنجييز َيئ ايييذٜٔ ٫ ٜعييزؾِٗ يٝهييٕٛ اذتهييِ  

                                                           

 –ايكياٖز٠   –يت دار ايضي٬ّ   28قٛاعم وت عًّٛ اذتيمٜح يًُشيمخ ايع٬َي١ ًتؿيز ألتيم ايتٗياْٟٛ /       (1)
 77،  76َٓٗر ايٓكم وت عًّٛ اذتمٜح د/ ْٛر ايمٜٔ عذل /  –ّ 2010ٖي  1431ص١ٓ  –ايضابع١ 

 ّ.2015 -ٖي  1436ص١ٓ  –ايزابع١ ٚايج٬ثٕٛ  –دَغل  –يت دار ايؿهز 

قٛاعم ايتشيمٜح َئ ؾٓيٕٛ َؾياًش اذتيمٜح يًغيٝخ ستُيم كتياٍ اييمٜٔ           – 1/24تمرٜب ايزاٟٚ  (2)
 ّ.2010 -ٖي  1431ارتاَض١ ص١ٓ  –برلٚت  –يت دار ايٓؿا٥ط  79ايكازلٞ /

ؾتش ايمٜٔ بٔ صٝم ايٓاظ ٖٛ أبٛ ايؿتش ستُيم بئ ستُيم بئ ألتيم بئ صيٝم ايٓياظ ايغياؾعٞ اذتياؾٍت            (3)
انتعزٚف بابٔ صٝم ايٓياظ ، ٚييم صي١ٓ  سيم٣ ٚصيبعؽت ٚصي  َا٥ي١ بايكياٖز٠، ٚتؿكي٘ عًي٢ َيذٖب            
 –ايغاؾعٞ ، ٚأخذ عًِ اذتمٜح عٔ ٚايمٙ، ٚابٔ دقٝل ايعبم َيات صي١ٓ أربيب ٚث٬ثيؽت ٚصيبب َا٥ي١       

 190، 8/189عذرات ايذٖب 

 صٝأتٞ تعزٜـ ا مخ وت "انتاًب ايجاْٞ"  (4)

 1/27تمرٜب ايزاٟٚ  (5)

اذتاؾٍت انتشٟ ٖٛ اإلَاّ اذتاؾٍت ستمخ ايغاّ كتاٍ ايمٜٔ أبٛ اذتذاز ٜٛصـ بٔ ايشنٞ عبمايزلتٔ بئ   (6)
ٜٛصـ ايمَغكٞ ٚيم حبًب ص١ٓ أربب ٚمتضؽت ٚص  َا١٥ ْٚغأ بانتش٠ َات ص١ٓ اثٓتؽت ٚأربعؽت ٚصبب 

 .1500 – 4/1498تذنز٠ اذتؿاًت  –َا١٥ 
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، ٚصأٍ عٝخ اإلص٬ّ اذتاؾٍت ابٔ سذز ايعضك٬ْٞ عٝخ٘ اذتاؾٍت أبا ايؿقيٌ  (1)يًػايب
ايعزاقٞ ؾكاٍ: " َا ٜكٍٛ صٝمٟ وت اذتم ايذٟ  ذا بًػ٘ اياايب وت ٖذا ايشَإ اصيتشل  

ؾٌتّا؟ ٌٖٚ ٜتضاَش بٓكؿ بعض ا٭ٚؽاف اييت ذنزٖا انتشٟ، ٚأبٛ ايؿيتش  إٔ ٜض٢ُ سا
وت ذيو يٓكؿ سَاْ٘ أّ ٫؟ ؾأداب: " ا٫دتٗاد وت ذيو غتتًـ باخت٬ف غًب١ ايٌتٔ وت 
ٚق  بًٛؽ بعقِٗ يًشؿٍت، ٚغًبت٘ وت ٚق  آخز، ٚباخت٬ف َٔ ٜهٕٛ نجرل انتخايؿي١  

 ٜضيِ َئ رآٙ بٗيذا ايٛؽيـ  ٫     يًذٟ ٜؾؿ٘ بذيو، ٚن٬ّ "انتشٟ" ؾٝ٘ فٝل حبٝح  
ايمَٝاطٞ، ٚأَا ن٬ّ أبٞ ايؿتش ؾٗٛ أصٌٗ بإٔ ٜٓغيىت بعيم َعزؾي١ عيٝٛخ٘  ؾت عيٝٛ       

 .(2)عٝٛخ٘ َٚا ؾٛم......."
 رابعًا: شزًط انتسًْت باحلايع:

 ايغٗز٠ باياًب، ٚا٭خذ َٔ أؾٛاٙ ايزداٍ ٫ َٔ ايؾشـ. -1
 انتعزؾ١ بابكات ايزٚا٠ ، َٚزاتبِٗ. -2
ٜش ٚايتعمٌٜ، ٚـتٝٝش ايؾشٝش َٔ ايضكِٝ ست٢ ٜهٕٛ َا ٜضتشقيزٙ  انتعزؾ١ بايتذز -3

َٔ ذيو أنجز هتا ٫ ٜضتشقزٙ َب اصتشقار ايهجرل َٔ انتتٕٛ، ؾٗذٙ ايغزٚيت  ذا 
 (3)ادتُع  وت ايزاٟٚ زلٛٙ ساؾٌتّا"

                                                           

 –يت دار ايعكٝيم٠   128، 127اؾٍت ابئ نيجرل /  ايباعح اذتجٝح عزت اختؾيار عًيّٛ اذتيمٜح يًشي     (1)
أيؿٝي١ ايضيٝٛطٞ وت عًيِ اذتيمٜح      –حتكٝل ايغٝخ ألتم عيانز   –ّ 2007ٖي  1428ايكاٖز٠ ص١ٓ 

 حتكٝل ايغٝخ ألتم عانز. –يت انتهتب١ ايع١ًُٝ  92/

أيؿٝي١ ايضيٝٛطٞ وت    – 1/27تمرٜب ايزاٟٚ  – 128ايباعح اذتجٝح عزت اختؾار عًّٛ اذتمٜح / (2)
 .92ذتمٜح/عًِ ا

ا٭ٚؾت صي١ٓ   –يت ادتاَع١ اإلصي١َٝ٬   1/268ايٓه  ع٢ً ابٔ ايؾ٬ت يًشاؾٍت ابٔ سذز ايعضك٬ْٞ  ((3
 ّ حتكٝل د/ ربٝب بٔ ٖادٟ عُرل.1984 -ٖي  1404
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 ادلطهب انخانِ
 تعزّف احملذث 

ٖيٛ: َئ اعيتػٌ    ا مخ ٖٛ نُا عزؾ٘ ؾتش ايمٜٔ بٔ صٝم ايٓاظ قاٍ: " ا مخ وت عؾزْا 
باذتمٜح رٚا١ٜ، ٚدرا١ٜ، ٚكتب رٚا٠ ، ٚاطًب ع٢ً نجرل َٔ ايزٚا٠، ٚايزٚاٜيات وت عؾيزٙ،   

، ٚقٝيٌ: ا يمخ ٖيٛ َئ عيزف      (1)ٚـتٝش وت ذيو ست٢ عزف ؾٝ٘ خا٘، ٚاعتٗز ؾٝ٘ فيبا٘ 
ا٭صيياْٝم، ٚايعًييٌ، ٚأزلييا٤ ايزديياٍ ، ٚأنجييز َيئ سؿييٍت انتتييٕٛ، ٚزليياع ايهتييب ايضييت١،   

، ٚقٌٝ: ا مخ ٖٛ َٔ عًِ طزم  ثبات اذتمٜح، (2)ادِ، ٚا٭دشا٤ اذتمٜج١ٝٚانتضاْٝم، ٚانتع
، ٚقٌٝ: ا مخ ٖٛ َٔ ٜغتػٌ  (3)ٚعًِ عماي١ رداي٘، ٚدزسِٗ دٕٚ انتكتؾز ع٢ً ايضُاع

، ٚقياٍ  ( 4)بعًِ اذتمٜح رٚا١ٜ، ٚدرا١ٜ، ٜٚاًب ع٢ً نجرل َئ ايزٚاٜيات، ٚأسيٛاٍ رٚاتٗيا    
٭صاْٝم، ٚايعًٌ، ٚأزلا٤ ايزداٍ، ٚايعيايٞ، ٚايٓياسٍ ،   ايتاز ايضبهٞ: " ا مخ َٔ عزف ا

ٚسؿٍت َب ذيو كت١ً َضتهجز٠ ٚزلب ايهتب ايضت١، َٚضٓم ألتم، ٚصٓٔ ايبٝٗكيٞ، َٚعذيِ   
ايادلاْٞ، ٚفِ  ؾت ٖذا ايكمر أيـ دش٤ َٔ ا٭دشا٤ اذتمٜج١ٝ ٖذا أقٌ دردات٘ ؾقذا زلب َيا  

ات، ٚا٭صاْٝم نيإ وت أٍٚ درديات   ذنزْاٙ، ٚدار ع٢ً ايغٝٛ ، ٚتهًِ وت ايعًٌ، ٚايٛؾٝ
ٚقاٍ أٜقّا: "َٚٔ أٌٖ ايعًِ طا٥ؿ١ طًب  اذتيمٜح،   (5)ا مثؽت ثِ ٜشٜم ا  َٔ عا٤ َا عا٤

                                                           

قٛاعم وت  – 1/27تمرٜب ايزاٟٚ  – 92أيؿ١ٝ ايضٝٛطٞ وت عًِ اذتمٜح / – 128ايباعح اذتجٝح/ (1)
انتعتؾيز َئ َؾياًشات أٖيٌ ا٭ثيز       – 76م وت عًيّٛ اذتيمٜح/  َيٓٗر ايٓكي   – 27عًّٛ اذتمٜح/

ٖيي   1386ايجا١ْٝ صي١ٓ   –ايكاٖز٠  –يت دار ايهتب اذتمٜج١  -9يًمنتٛر عبمايٖٛاب عبمايًاٝـ /
1966.ّ 

 79قٛاعم ايتشمٜح / (2)
     27قٛاعم وت عًّٛ اذتمٜح / (3)

 14تٝضرل َؾاًش اذتمٜح/ (4)

ا٭ٚؾت  –برلٚت  –يت َ٪صض١ ايهتب ايجكاؾ١ٝ  67تاز ايمٜٔ ايضبهٞ / َعٝم ايٓعِ َٚبٝم ايٓكِ يإلَاّ (5)
 93ي أيؿ١ٝ ايضٝٛطٞ وت عًِ اذتمٜح/ 1/25ّ ، ٌٜٚٓتز تمرٜب ايزاٟٚ 1986 -ٖي  1407ص١ٓ 
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ٚدعً  دأبٗا ايضُاع ع٢ً انتغاٜخ، َٚعزؾ١ ايعايٞ َئ انتضيُٛع، ٚايٓياسٍ، ٖٚي٪٤٫ ٖيِ       
 .(2)تػٌ بايض١ٓ ايٓب١ٜٛ"ٚقاٍ اذتاؾٍت ابٔ سذز: "ا مخ ٖٛ َٔ ٜغ (1)ا مثٕٛ ع٢ً اذتكٝك١"
: " عًّٛ اذتمٜح اٯٕ ث٬ث١ أعزؾٗا سؿٍت َتْٛ٘، َٚعزؾ١ غزٜبٗا، (3)ٜٚكٍٛ اذتاؾٍت أبٛ عا١َ

ٚؾكٗٗا، ٚايجاْٞ: سؿٍت أصاْٝمٖا، َٚعزؾ١ رداشلا، ٚـتٝٝش ؽشٝشٗا َئ صيكُٝٗا، ٚايجاييح:    
ٕ" قاٍ اذتاؾٍت ابٔ ، ٚطًب ايعًٛ ؾٝ٘، ٚايزس١ً  ؾت ايبًما(4)كتع٘ ٚنتابت٘، ٚزلاع٘، ٚتازٜك٘

سذز:" َٔ كتب ٖذٙ ايج٬خ نإ ؾكّٝٗا ستمثّا نا٬َّ، َٚٔ اْؿزد باثٓتؽت َٓٗا نيإ دْٚي٘  ٫   
َٔ اقتؾز ع٢ً ايجاْٞ ٚايجايح ؾٗٛ ستمخ ؽزف ٫ سٍت ي٘ وت اصِ ايؿكٝ٘ نُا إٔ َٔ اْؿزد 

 (5).با٭ٍٚ ؾ٬سٍت ي٘ وت اصِ ا مخ" ٚوت ن٬َ٘ َا ٜغعز باصتٛا٤ ا مخ، ٚاذتاؾٍت
 انفصم انخانِ

 انشبياث ادلخارة ين بعض ادلعاصزّن ضذ كعب األحبار  ًانزد عهْيا.
 ٜٚغتٌُ ع٢ً ث٬ث١ َباسح:

 انتبشح ا٭ٍٚ: ٜٚغتٌُ ع٢ً ث٬ث١ َاايب:
انتاًب ا٭ٍٚ: ايغب١ٗ ا٭ٚؾت:  تٗاّ نعب ا٭سبار بزٚا١ٜ اإلصزا٥ًٝٝات، ٚباْ٘ نإ ٜزٜٚٗيا  

  عًٝ٘ ٚصًِ، ٚبأْ٘ أدخٌ أصياطرل، ٚخزاؾيات ٜٗٛدٜي١ وت    ع٢ً أْٗا َٔ أقٛاٍ ايٓيب ؽ٢ً ا
                                                           

 129ايباعح اذتجٝح / – 71َعٝم ايٓعِ َٚبٝم ايٓكِ / (1)

يت دار  41ٔ سذيز ايعضيك٬ْٞ /  ْش١ٖ ايٌٓتز وت تٛفٝش طتب١ ايؿهز وت َؾاًش أٌٖ ا٭ثز يًشياؾٍت ابي   (2)
تمرٜب ايزاٟٚ  –ّ حتكٝل د/ ْٛر ايمٜٔ عذل 2011 -ٖي  1432ا٭ٚؾت ص١ٓ  –ايكاٖز٠  –ايبؾا٥ز 

1/21 

اإلَاّ اذتاؾٍت ابٛ عا١َ ٖٛ : عٗاب ايمٜٔ أبٛ ايكاصِ عبم ايزلتٔ بٔ  زلاعٝيٌ بئ ابيزاِٖٝ انتكمصيٞ       (3)
مَغل زلب ايهجرل ست٢ عم وت اذتؿياًت ، ٚييٞ   ؽاسب ايتؾاْٝـ ٚيم ص١ٓ تضب ٚصبعؽت ٚمتط َا١٥ ب

 7/553عذرات ايذٖب  –َغٝخ١ اذتمٜح بايمار ا٭عزؾ١ٝ تٛؾ٢ ص١ٓ متط ٚصتؽت ٚص  َا١٥ 

 80ٖاَػ نتاب قٛاعم ايتشمٜح َٔ ؾٕٓٛ َؾاًش اذتمٜح / –تازٜك٘ أٟ: َعزؾ١ طزق٘  (4)

 80، 79/ قٛاعم ايتشمٜح َٔ ؾٕٓٛ َؾاًش اذتمٜح – 24 – 1/22تمرٜب ايزاٟٚ  (5)
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 ايمٜٔ اإلص٬َٞ.
انتاًب ايجاْٞ: ايتعزٜـ باإلصزا٥ًٝٝات، ٚأقضاَٗا، ٚتأثرلٖا وت أؾهار ايعٛاّ َئ انتضيًُؽت،   

 ٚدٗٛد عًُا٤ اذتمٜح وت ايتؾمٟ شلا.

 انتاًب ايجايح: ايزد ع٢ً ٖذٙ ايغب١ٗ.
 َاايب:انتبشح ايجاْٞ: ٜٚغتٌُ ع٢ً ث٬ث١ 

انتاًب ا٭ٍٚ: ايغب١ٗ ايجا١ْٝ:  تٗاّ نعب ا٭سبار با٫عذلاى وت َ٪اَز٠ قتيٌ أَيرل انتي٪َٓؽت    
 عُز ابٔ ارتااب رفٞ ا  عٓ٘، ٚايزد عًٝٗا:

انتاًب ايجاْٞ: ايغيب١ٗ ايجايجي١: دٚر نعيب ا٭سبيار وت اصتضيكا٤ عُيز بايعبياظ رفيٞ ا          
 عُٓٗا، ٚايزد عًٝٗا.

ايزابع١:  تٗياّ نعيب ا٭سبيار عيماع أبيٞ ٖزٜيز٠ رفيٞ ا  عٓي٘،         انتاًب ايجايح: ايغب١ٗ 
 ٚتًكٝٓ٘ نٌ َا ٜزٜم بج٘ وت ايمٜٔ اإلص٬َٞ َٔ خزاؾات ٚأٖٚاّ ٚايزد عًٝٗا.

 انتبشح ايجايح: ٜٚغتٌُ ع٢ً ث٬ث١ َاايب:
انتاًب ا٭ٍٚ: ايغب١ٗ ارتاَض١ :  خبار نعيب ا٭سبيار بيإٔ ارت٬ؾي١ بعيم عجُيإ صيتهٕٛ        

 د عًٝٗا.نتعا١ٜٚ ٚايز
 انتاًب ايجاْٞ: ايغب١ٗ ايضادص١: وت صبب  ص٬ّ نعب ا٭سبار ٚايزد عًٝٗا

انتاًب ايجايح: ايغب١ٗ ايضابع١: قؾ١ ايؾخز٠ بؽت عُز رفيٞ ا  عٓي٘، ٚنعيب ا٭سبيار،     
 ٚايزد عًٝٗا.
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 انفصم انخانِ
"انشبياث ادلخارة ين بعض ادلعاصزّن ضذ كعب األحبار ًانزد 

 عهْيا".
 ث٬ث١ َباسح:ٜٚغتٌُ ع٢ً 

 ادلبحج األًل
 ًّشتًم عهَ حالحت يطانب: 

: ايغب١ٗ ا٭ٚؾت:  تٗاّ نعيب ا٭سبيار بزٚاٜي١ اإلصيزا٥ًٝٝات، ٚباْي٘ نيإ       ادلطهب األًل
ٜزٜٚٗا ع٢ً أْٗا َٔ أقٛاٍ ايٓيب ؽي٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ، ٚبأْي٘ أدخيٌ أصياطرل، ٚخزاؾيات        

ذتيدل ادتًٝيٌ نعيب  ا٭سبيار بٓغيز      ٜٗٛد١ٜ وت ايمٜٔ اإلص٬َٞ ؾكم اتِٗ بعض انتعاؽيزٜٔ ا 
اإلصزا٥ًٝٝات ٚرٚاٜتٗا شلمّ اإلص٬ّ، ٚبح ارتزاؾات ؾٝ٘، ٚقيم أثيار ٖيذٙ ايغيب١ٗ ايهاتيب      
"ستُٛد أبٛ ر١ٜ" ٚايضٝم "ستُم رعٝم رفا" ، ٚا٭صتاذ "ألتم أَيؽت" ، ٚصيأعز  ايغيب١ٗ،    

وت اذتيمٜح " ٜكيٍٛ    ثِ ٜأتٞ ايزد عًٝٗا بتٛؾٝل َٔ ا  تعاؾت، ؾتش  عٓٛإ " اإلصزا٥ًٝٝات
" :" نتيا قٜٛي  عيٛن١ اييمع٠ٛ     (1)ستُٛد أبيٛ رٜي١ وت نتابي٘ " أفيٛا٤ عًي٢ ايضي١ٓ ا ُمٜي١       

ٚاعتم صاعمٖا، ٚحتاُ  أَاَٗا نٌ ق٠ٛ تٓاسعٗا   ٜز َٔ ناْٛا ٜكؿٕٛ أَاَٗيا، ٜٚؾيمٕٚ   
ٌ َٓٗيا  عٔ صبًٝٗا  ٫ إٔ ٜهٝمٚا شلا عٔ طزٜيل اذتًٝي١ ٚارتيماع بعيم إٔ عذيشٚا عئ ايٓٝي       

بايك٠ٛ، ٚايٓشاع، ٚنتا نإ أعم ايٓاظ عما٠ٚ يًذٜٔ آَٓٛا ايٝٗٛد ٭ِْٗ بيشعُِٗ عيعب ا    
انتختار ؾ٬ ٜعذلؾٕٛ ٭سم غرلِٖ بؿقٌ، ٫ٚ ٜكزٕٚ يٓيب بعم َٛص٢ عًٝي٘ ايضي٬ّ بزصياي١،    
ؾقٕ رٖباِْٗ ٚأسبارِٖ   ظتمٚا ُبيمّا، ٚعاؽي١ بعيم إٔ غًبيٛا عًي٢ أَيزِٖ، ٚأخزديٛا َئ         

َٔ إٔ ٜضتعٝٓٛا بانتهز، ٜٚتٛصًٛا بايمٖا٤ يهٞ ٜؾًٛا  ؾت َا ٜبتػٕٛ، ؾٗماِٖ انتهيز   دٜارِٖ

                                                           

 –يت دار انتعيارف   –بتؾيزف   126،  125، 121 – 118أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ ا ُم١ٜ ٭بٞ ر١ٜ / (1)
 ايابع١ ايضادص١.  –ايكاٖز٠ 
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ايٝٗٛدٟ  ؾت إٔ ٜتٌتاٖزٚا باإلص٬ّ، ٜٚاٛٚا ْؿٛصِٗ ع٢ً دِٜٓٗ، ست٢ غتؿ٢ نٝمِٖ، ٚظتٛس 
ع٢ً انتضًُؽت َهزِٖ، ٚقم نإ أق٣ٛ ٖ٪٤٫ ايهٗإ دٖا٤ّ، ٚأعمِٖ َهزّا نعب ا٭سبار، 

َُٓب٘  .(1)ٖٚٚب بٔ 
، ٚنتا ٚدمٚا إٔ سًٝيِٗ قيم رادي  ؿتيا أًتٗيزٚٙ َئ نياذب اييٛرع         (2)ٚعبم ا  بٔ ص٬ّ

ٚايتك٣ٛ ، ٚإٔ انتضًُؽت قيم صيهٓٛا  ييِٝٗ، ٚاغيذلٚا بٗيِ دعًيٛا أٍٚ ُٖٗيِ إٔ ٜقيزبٛا         
انتضًُؽت وت ؽُِٝ دِٜٓٗ، ٚذيو بإٔ ٜمصيٛا  ؾت أؽيٛي٘ ايييت قياّ عًٝٗيا َيا ٜزٜيمٕٚ َئ         

تزٖات، ٚنتا عذشٚا عٔ إٔ ٜٓايٛا َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ ٭ْ٘ قم أصاطرل، ٚخزاؾات ، ٚأٖٚاّ، ٚ
سؿٍت بايتمٜٚٔ ، ٚاصتٌتٗزٙ آ٫ف َٔ انتضًُؽت، ٚأْ٘ قم أؽبش بذيو وت َٓع١ َٔ إٔ ٜيشاد  

َيا   –ؾٝ٘ ن١ًُ، أٚ ٜقاف  يٝ٘ سزف اجتٗٛا  ؾت سمٜح ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ ؾياؾذلٚا  
٘ ، ٜٚضزشلِ نٝيمِٖ أْٗيِ ٚديمٚا ايؾيشاب١     عًٝ٘ أسادٜح   تؾمر عٓ –عا٤ٚا إٔ ٜؿذلٚا 

ٜزدعٕٛ  يِٝٗ وت َعزؾ١ َا ٫ ٜعًُٕٛ َٔ أَٛر ايعا  انتاف١ٝ، ٚايٝٗٛد ؿتا شلِ َٔ نتاب، َٚا 
ؾِٝٗ َٔ عًُا٤ ناْٛا ٜعتدلٕٚ أصاتذ٠ ايعزب ؾُٝا ظتًٕٗٛ َٔ أَيٛر ا٭دٜيإ ايضيابك١ قياٍ     

                                                           

بٔ ناٌَ ايُٝاْٞ ايعابم ايجك١ عا  أٌٖ ايُٝٔ، ٚساؾٌتِٗ، ٚقافِٝٗ ع٢ً َمٜٓي١ ؽيٓعا٤    َُٓبٖ٘ٚب بٔ  (1)
ٚاصع١ بهتب أٌٖ ايهتاب ٚايتارٜخ، ٚايغعز ستي٢   ناْ  ي٘  ؾت داْب عًُ٘ بايهتاب ٚايض١ٓ خدل٠

ادتُب ي٘ عًِ "عبما  بٔ ص٬ّ" ، ٚنعب ا٭سبار " قاٍ ايذٖيب: نإ ثك١ ؽيادقّا نيجرل ايٓكيٌ َئ     
نتب اإلصزا٥ًٝٝات، ٚٚثك٘ ايعذًٞ ٚأبٛ سرع١ ٚايٓضاتٞ، ٚقاٍ ألتم: نإ ٜتِٗ بغ٧ َٔ ايكيمر ثيِ   

تٗيذٜب ا٭زليا٤ ٚايًػيات     –صي١ٓ تضيب عغيز٠ َٚا٥ي١      ردب ٚقاٍ ابٔ سذز: ثكي١ َئ ايجايجي١ َيات    
اذتمٜح ٚا يمثٕٛ د/ ستُيم أبيٛ     – 585تكزٜب ايتٗذٜب / 6/107تٗذٜب ايتٗذٜب  – 2/445

 ّ. 1984 -ٖي  1404برلٚت ص١ٓ  –يت دار ايهتاب ايعزبٞ  184،  183سٖٛ / 

ُٝٗا ايض٬ّ نيإ ازلي٘ وت   ايؾشابٞ ادتًٌٝ عبما  بٔ ص٬ّ بٔ اذتارخ َٔ ٚيم ٜٛصـ بٔ ٜعكٛب عً (2)
ادتا١ًٖٝ اذتؾؽت ؾضُاٙ رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ سؽت أصًِ "عبما " ٚنيإ  صي٬َ٘ نتيا قيمّ     
ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ انتم١ٜٓ َٗادزّا ر٣ٚ عٓ٘ ابٓاٙ ٜٛصـ ٚستُيم ٚأْيط ابئ َاييو ٚغرلٖيِ      

 (.2987)ت  680أصم ايػاب١ وت َعزؾ١ ا يؾشاب١ / –تٛؾ٢ ص١ٓ ث٬خ ٚأربعؽت 
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ٚ     (1)اذتهِٝ ابٔ خًمٕٚ أْي٘ نيإ ٜغيتٌُ عًي٢ ايػيح،      عٓمَا تهًيِ عئ ايتؿضيرل ايتكًيٞ 
ٚايضُؽت، ٚانتكبٍٛ، ٚانتزدٚد:" ٚايضيبب وت ذييو إٔ ايعيزب   ٜهْٛيٛا أٖيٌ نتياب، ٫ٚ       
عًِ، ٚ فتا غًب  عًِٝٗ ايبما٠ٚ ، ٚا٭َٝي١، ٚ ذا تغيٛقٛا  ؾت َعزؾي١ عي٧ هتيا تتغيٛم  يٝي٘        

بًِٗ، ِٖٚ ايٓؿٛظ ايبغز١ٜ وت بم٤ ارتًٝك١، ٚأصزار ايٛدٛد ؾقفتا ٜضأيٕٛ عٓ٘ أٌٖ ايهتاب ق
ََُٓباي٘،   أٌٖ ايتٛرا٠ َٔ ايٝٗٛد، َٚٔ تبب دِٜٓٗ َٔ ايٓؾار٣ َجٌ نعب ا٭سبار، ٖٚٚب بٔ 

ؾاَتٮت ايتؿاصرل َٔ انتٓك٫ٛت عٓمِٖ، ٚتضياٌٖ انتؿضيزٕٚ    (2)ٚعبما  بٔ ص٬ّ، ٚأَجاشلِ
ا وت َجٌ ذيو، َٚٮٚا نتب ايتؿضرل بٗذٙ انتٓك٫ٛت، ٚأؽًٗا نُا قًٓيا َئ ايتيٛرا٠، أٚ هتي    
َُٓٓباي٘، ٚنعيب       ناْٛا ٜؿذلٕٚ" ٚقاٍ ا٭صتاذ ألتم أَؽت : "اتؾٌ بعض ايؾيشاب١ بٖٛيب بئ 

 ، (3)ا٭سبار، ٚعبما  بٔ ص٬ّ، ٚاتؾٌ ايتابعٕٛ بابٔ دزٜر
ٚعزٚسٗا، ٚسٛاعيٝٗا، ؾًيِ    (4)ٖٚ٪٤٫ ناْ  شلِ َعًَٛات ٜزْٚٚٗا عٔ ايتٛرا٠ ، ٚاإلصتٌٝ

آٜيات ايكيزإٓ ايهيزِٜ ؾهاْي  َٓبعيّا َئ َٓيابب        ٜز انتضًُٕٛ بأصّا َٔ إٔ ٜكؾٖٛا لاْيب  
ايتقخِٝ" َٔ أدٌ ذيو نًي٘ أخيذ أٚي٦يو ا٭سبيار ٜبجيٕٛ وت اييمٜٔ اإلصي٬َٞ أناذٜيب،         
ٚتزٖات ٜشعُٕٛ َز٠ أْٗا وت نتابِٗ، أٚ َٔ َهٕٓٛ عًُِٗ، ٜٚمعٕٛ أخز٣ أْٗا هتا زلعٛٙ 

                                                           

ا٭ٚؾت  –دَغل  –يت دار ٜعزب  2/175َكم١َ ابٔ خًمٕٚ يًع١َ٬ عبمايزلتٔ بٔ ستُم بٔ خًمٕٚ  (1)
 ّ حتكٝل عبما  ستُم ايمرٜٚػ2004-ٖي  1425ص١ٓ 

ايتاصيع١ صي١ٓ    –ايكاٖز٠  –يت َهتب١ ايٓٗق١ انتؾز١ٜ  202،  201ؾذز اإلص٬ّ يٮصتاذ ألتم أَؽت / (2)
1964.ّ 

ٜش ٖٛ: عبمانتًو بٔ عبمايعشٜش بٔ دزٜر ا٭َٟٛ أبٛ ايٛيٝم انتهيٞ ر٣ٚ عئ عايا٤ ابئ أبيٞ      ابٔ دز (3)
ربات، ٚايشٖزٟ، ٚغرلُٖا، ٚعٓ٘ صؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ، ٚابٔ انتبيارى، ٚغرلُٖيا ٚثكي٘ ابئ َعيؽت، ٚابئ       
سبإ، ٚايعذًٞ، ٚقاٍ ابٔ سذز: ثك١ ؾكٝ٘ ؾافٌ نيإ ٜيميط ، ٜٚزصيٌ َئ ايضادصي١ َيات صي١ٓ        

 363تكزٜب ايتٗذٜب / – 3/501تٗذٜب ايتٗذٜب  –١٥ ، أٚ بعمٖا متضؽت َٚا

ا٭ْٛار ايهاعؿ١ نتا وت نتاب أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ َٔ ايشييٌ ٚايتقيًٌٝ ٚاجملاسؾي١ يعبيمايزلتٔ ابئ عتٝيٞ        (4)
 برلٚت -يت عا  ايهتب  97، 96انتعًُٞ /
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٢ يًؾيشاب١ إٔ ٜؿآيٛا   َٔ ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ، ٖٚٞ وت اذتكٝك١ َٔ َؿذلٜياتِٗ، ٚأْي  
يتُٝٝش ايؾمم َٔ ايهذب َٔ أقٛاشلِ؟، ِٖٚ َٔ ْاس١ٝ ٫ ٜعزؾيٕٛ ايعدلاْٝي١ ايييت ٖيٞ يػي١      

، َٚٔ ْاس١ٝ أخز٣ ناْٛا أقٌ َِٓٗ دٖا٤ّ، ٚأفعـ َهزّا ، ٚبذيو رادي  بٝيِٓٗ   (1)نتبِٗ
أٚ صٛم ٖذٙ ا٭ناذٜب، ٚتًك٢ ايؾشاب١، َٚٔ تبعِٗ نٌ َا ًٜكٝ٘ ٖ٪٤٫ ايمٖا٠ بػرل ْكيم،  
ـتشٝؿ َعتدلٜٔ أْ٘ ؽشٝش ٫ رٜب ؾٝ٘ ، ٚبٛاصا١ نعب ا٭سبار، ٚغرلٙ َٔ ايٝٗٛد ايذٜٔ 

َٚا يبج  ٖيذٙ   –اإٍلصزا٥ًٝٝات  –أصًُٛا تضزب   ؾت اذتمٜح طا٥ؿ١ َٔ أقاؽٝؿ ايتًُٛد 
ايزٚاٜات إٔ أؽبش  دش٤ّا َٔ ا٭خبار ايم١ٜٝٓ ٚايتارغت١ٝ،ٚنتا قمّ نعب ا٭سبار  ؾت انتمٜٓي١  

ُز رفٞ ا  عٓ٘، ٚأًتٗز  ص٬َ٘ أخذ ٜعٌُ بمٖا٤ ،َٚهز نتا أصًِ َٔ أدً٘ َئ  وت عٗم ع
 ؾضاد ايمٜٔ، ٚاؾذلا٤ ايهذب ع٢ً ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ، ٚهتا أغزاٙ بايزٚا١ٜ إٔ عُيز  
بٔ ارتااب رفٞ ا  عٓ٘ نإ وت أٍٚ أَزٙ ٜضتُب  يٝ٘ ع٢ً اعتبار أْي٘ قيم أؽيبش َضيًُّا     

: "نتيا أصيًِ    (2) ايزٚا١ٜ ايهاذب١ َا عا٤ إٔ ٜتٛصب قياٍ ابئ نيجرل   ؽادم اإلقتإ، ؾتٛصب وت
                                                           

عًيِ يػيات أخيز٣ نايًػي١     قٍٛ أبٞ ر١ٜ ٖذا ؾٝ٘ ٌْتز، ؾكم نيإ َئ ايؾيشاب١ رفيٞ ا  عيِٓٗ َئ ت       (1)
ايضزٜا١ْٝ َجٌ سٜم بٔ ثاب  رفٞ ا  عٓ٘، ٖٚٛ أسم نتاب ايٛسٞ، ؾكم أخزز ايذلَذٟ وت صٓٓ٘ وت 

( َٔ طزٜل خاردي١ بئ سٜيم بئ     2715)ت 615نتاب ا٫صت٦ذإ باب َا دا٤ وت تعًِٝ ايضزٜا١ْٝ/
نًُيات َئ نتياب ٜٗيٛد،     ثاب  عٔ أبٝ٘ قاٍ:" أَزْٞ رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ إٔ أتعًِ يي٘  

ٚقاٍ:"  ْٞ ٚا  َا آَٔ ٜٗٛد ع٢ً نتابٞ" ؾُا َزب٢ ْؾـ عٗز ست٢ تعًُت٘ يي٘ ؾًُيا تعًُتي٘ نيإ     
 ذا نتب  ؾت ٜٗٛد نتب   يِٝٗ، ٚ ذا نتبٛا  يٝ٘ قيزأت يي٘ نتيابِٗ"، ٚقياٍ ايذلَيذٟ: ٖيذا سيمٜح        

 –ايجا١ْٝ   -يضعٛد١ٜايضٓٔ يإلَاّ ستُم بٔ عٝض٢ بٔ صٛر٠ ايذلَذٟ يت ا٭ٚقاف ا –سضٔ ؽشٝش 
 ّ.2000ٖي  1421ص١ٓ 

قاٍ اذتاؾٍت ابٔ نجرل رلت٘ ا  تعاؾت وت تؿضرل صٛر٠ ايٌُٓ بعم إٔ ذنز َا دا٤ وت قؾ١ ًَه١ صيبأ َيب    (2)
صًُٝإ عًٝ٘ ايض٬ّ َٔ  صزا٥ًٝٝات:" ٚا٭قزب وت َجٌ ٖذٙ ايضٝاقات أْٗا َتًكا٠ عٔ أٌٖ ايهتياب  

ََُٓبا٘ صاستُٗا ا  تعاؾت ؾُٝا ْكي٬  ؾت ٖيذٙ   هتا ٜٛدم وت ؽشؿِٗ نزٚاٜات نعب ا ٭سبار، ٖٚٚب بٔ 
ا٭١َ َٔ أخبار بين  صزا٥ٌٝ َٔ ايٓٛادر ، ٚايػزا٥ب، ٚايعذا٥ب، هتا نإ َٚيا   ٜهئ، ٚهتيا سيزف،     
ٚبمٍ، ْٚضخ، ٚقم أغٓاْا ا  صبشاْ٘ عٔ ذيو ؿتا ٖٛ أؽش َٓ٘ ٚأْؿب، ٚأٚفش، ٚأبًؼ، ٚ  اذتُم 
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نعب دعٌ عتمخ عُز رفٞ ا  عٓ٘، ؾزؿتا اصتُب ي٘ عُز، ؾذلخؿ ايٓاظ وت اصتُاع َيا  
عٓمٙ، ْٚكًٛا َا عٓمٙ َٔ غح ٚزلؽت" ٚيهٔ   ًٜبح عُز رفٞ ا  عٓي٘ إٔ ؾائ يهٝيمٙ،    

ٙ  ٕ   ٜذلى اذتيمٜح عئ اُ٭ٍٚ أٚ يًٝشكٓي٘    ٚتبؽت ي٘ ص٤ٛ دخًت٘ ؾٓٗاٙ عٔ اذتمٜح ٚتٛعم
" حتي   (3)" ، ٜٚكٍٛ أبٛ ر١ٜ أٜقّا وت نتاب١ " أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ ا ُمٜي١ ( 2()1)بأر  ايكزد٠

عٓٛإ "رٚا١ٜ بعض ايؾشاب١ عٔ أسبار ايٝٗٛد" : " ٚقم ْؿ رداٍ اذتيمٜح وت نتيبِٗ إٔ   
ٖيِ قيم رٚٚا عئ نعيب ا٭سبيار      ، ٚأبا ٖزٜيز٠، َٚعاٜٚي١، ٚأْيط ، ٚغرل   (4)ايعبادي١ ايج٬ث١

ٚ خٛاْ٘، ٚنإ أبٛ ٖزٜز٠ أنجز ايؾشاب١ ٚثٛقّا ب٘، ٚأخذّا عٓ٘ ، ٚاْكٝادّا ي٘، ٚقيم اصيتااع   
بٛصا٥ً٘ ايغٝاا١ْٝ إٔ  (5)ٖذا ايٝٗٛدٟ "نعب ا٭سبار" نُا دعت٘ ايضٝم٠ ادت١ًًٝ "أّ نًجّٛ"
نتب ايتؿضرل، ٚاذتمٜح،  ٜمظ َٔ ارتزاؾات، ٚا٭ٖٚاّ، ٚا٭ناذٜب وت ايمٜٔ َا اَتٮت ب٘

ٚايتارٜخ، ؾغٖٛتٗا، ٚأدخً  ايغو  يٝٗا، َٚا ساي  ـتمْا بأفزارٖا  ؾت َا عا٤ ا " ٚحت  
عٓييٛإ "تهييذٜب ايؾييشاب١ يهعييب" ٜكٍٛ"أبٛرٜيي١" أٜقييّا وت نتابيي٘ "أفييٛا٤ عًيي٢ ايضيي١ٓ   

                                                           

 –يت دار طٝبي١   6/197يكزإٓ ايعٌتِٝ يًشاؾٍت ازلاعٌٝ بٔ عُز بٔ نيجرل ايمَغيكٞ   ٚانت١ٓ" تؿضرل ا
 ّ حتكٝل صاَٞ بٔ ستُم ايض1999.١َ٬ -ٖي  1420ايجا١ْٝ ص١ٓ  –ايزٜا  

، ايضي١ٓ وت َٛادٗي١ ا٭باطٝيٌ    106ٌٜٓتز ا٭ْٛار ايهاعؿ١ نتا وت نتاب أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ َئ ايشييٌ /   (1)
 ٖي. 1402رابا١ ايعا  اإلص٬َٞ ص١ٓ  يت 67يٮصتاذ ستُم طاٖز سهِٝ /

اإلصزا٥ًٝٝات ٚأثزٖيا وت نتيب ايتؿضيرل يًيمنتٛر رَيشٟ ْعٓاعي١        –انتزاد بأر  ايكزد٠: أر  ايُٝٔ  (2)
 ّ.1970 -ٖي  1390ا٭ٚؾت ص١ٓ  –دَغل  –يت دار ايكًِ  87ٖاَػ ـ 

 .137أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ ا ُم١ٜ / (3)

 ز بٔ ارتااب، ٚعبما  بٔ عباظ، ٚعبما  بٔ عُزٚ بٔ ايعاـ.ايعبادي١ ايج٬ث١: عبما  بٔ عُ (4)

أّ نًجّٛ بٓ  عًٞ بٔ أبٞ طايب رفٞ ا  عُٓٗا أَٗا ؾاط١ُ بٓ  رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ،    (5)
ٚيمت قبٌ ٚؾا٠ رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ تشٚدٗا عُز بٔ ارتااب رفٞ ا  عٓ٘، ؾٛيمت ي٘ 

ٚنتا َات  ؽ٢ً عًٝٗا عبما  بٔ عُز، ٚنتا َات عُز رفيٞ ا  عٓي٘ تشٚدٗيا     سٜم بٔ عُز، ٚرق١ٝ،
 1632أصم ايػاب١ وت َعزؾ١ ايؾشاب١ / –عٕٛ بٔ دعؿز 
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ٕ : "ٚنإ ايؾشاب١ ٜجكٕٛ بهعب ا٭سبار أٍٚ ا٭َز، ٚيهٔ َيا يبيح بعقيِٗ أ   (1)ا ُم١ٜ"
ؾأ ي٘ بعمَا تبؽت َٔ نذبي٘، ٚاْهغيـ َئ أَيزٙ، ؾٓشعيٛا عٓي٘ ثيٛب ايجكي١، ٚعيهٛا وت          
أخبارٙ، بٌ نذبٛٙ، ٚ ٕ نإ بعقِٗ أَجاٍ أبٞ ٖزٜز٠، ٚايعبادي١، ٚغرلِٖ قيم ًتًيٛا عًي٢    
تؾمٜك٘، ٚا٭خذ ع٘ ست٢ يكي٢ ربي٘، ٚقيم ْٗي٢ عُيز رفيٞ ا  عٓي٘ نعيب ا٭سبيار عئ           

 (3)، ٚرٟٚ ايبخارٟ(2)ٙ، ٚنإ عًٞ ٜكٍٛ: "  ْ٘ يهذاب"اذتمٜح، ٚأٚعمٙ بايٓؿٞ  ؾت ب٬د
عٔ ايشٖزٟ إٔ لتٝم بٔ عبيمايزلتٔ زليب َعاٜٚي١ عتيمخ رٖايّا َئ قيزٜػ، ٚذنيز نعيب          
ا٭سبار ؾكاٍ: "  ْ٘ َٔ أؽمم ٖ٪٤٫ ا مثؽت عٔ أٌٖ ايهتياب، ٚ ٕ نٓيا َيب ذييو يٓبًيٛ      

٤ تمٚر ع٢ً قاب نايزس٢ إٔ نعب ا٭سبار ٜكٍٛ:" ٕ ايضُا (4)عًٝ٘ ايهذب" ٚبًؼ سذٜؿ١
ٕا َ٘ ؾكاٍ:" نذب نعب  ٕ ا  ٜكٍٛ: " ِ  ُِٔضُو ايَّ َٚأت ُٜ َُا ، ٚقاٍ (5)َتُشَٚيا َإٔ َٚاِيَأِرَ  ايضا

ٚقاٍ ابٔ عباظ يزدٌ َكبٌ َٔ ايغاّ: " َٔ يكٝ ؟ قاٍ: يكٝ  نعيب ا٭سبيار قياٍ: َٚيا     
ََِٓٔهب َ ًو ؾكاٍ: نذب نعب زلعت٘ ٜكٍٛ؟ قاٍ: زلعت٘ ٜكٍٛ: "  ٕ ايضُاٚات تمٚر ع٢ً 

ٕا َ٘ أَا تزى ٜٗٛدٜت٘ بعم ثِ قزأ " ِ  ُِٔضُو ايَّ َٚأت ُٜ َُا "، ٜٚكيٍٛ "   (6)َتُشَٚييا  َإٔ َٚاِيَأِرَ  ايضا
                                                           

 138أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ ا ُم١ٜ/ (1)

  أقـ ع٢ً ٖذا ايكٍٛ يعًٞ رفٞ ا  عٓ٘ ؾُٝا اطًع  عًٝ٘ َٔ َزادب، ٫ٚ أدرٟ َٔ أٜئ ديا٤ بي٘     (2)
 "أبٛ ر١ٜ".

بياب قيٍٛ    –اذتمٜح أخزد٘ اإلَاّ ايبخارٟ رلت٘ ا  وت ؽشٝش٘ نتاب ا٫عتؾاّ بايهتاب ٚايضي١ٓ   (3)
(، ٚذنيزٙ ابئ   7361)ت 13/385ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ: ٫ تضأيٛا أٌٖ ايهتياب عئ عي٧    

 5/483ٚابٔ سذز وت اإلؽاب١ وت ـتٝٝش ايؾشاب١  2/360، 1/34نجرل وت ايبما١ٜ ٚايٓٗا١ٜ 

 5/484اإلؽاب١ وت ـتٝٝش ايؾشاب١ ٌٜٓتز  (4)

 41صٛر٠ ؾاطز آ١ٜ  (5)

َئ   392،  19/391( 41ٖذا اذتمٜح رٚاٙ اإلَاّ ايادلٟ وت تؿضيرلٙ تؿضيرل صيٛر٠ ؾياطز آٜي١ )      (6)
طزٜل ا٭عُػ عٔ أبٞ ٚا٥ٌ قاٍ: "دا٤ ردٌ اؾت عبما  ، ؾكاٍ:" َٔ أٜٔ د٦ي ؟ قياٍ: َئ ايغياّ     

اٍ َيا سيمثو نعيب؟ قياٍ: سيمثين إٔ ايضيُا٤ تيمٚر عًي٢         قاٍ: َٚٔ يكٝ ؟ قاٍ: يكٝ  نعبّا، ؾك
ِٓٔهب ًَو قاٍ: ؾؾمقت٘، أٚ نذبت٘؟ قاٍ: َا ؽمقت٘، ٫ٚ نذبت٘ قاٍ: ييٛددت أْيو اؾتيمٜ  َئ      ََ
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: ٚأَجيٌ َئ ُٜٓكيٌ عٓي٘ تًيو      (1)أبٛ رٜي١" أٜقيّا وت نتابي٘ " أفيٛا٤ عًي٢ ايضي١ٓ ا ُمٜي١"       
رلّا َٔ اإلصيزا٥ًٝٝات، ٚقيم   اإلصزا٥ًٝٝات نعب ا٭سبار، ٚنإ ايغإَٝٛ قم أخذٚا عٓ٘ نج

أصًِ نعيب ا٭سبيار عًي٢ ٜيم ايؿيارٚم، ٚنيإ ٜقيزب٘ باييمر٠، ٜٚكيٍٛ يي٘: " دعٓيا َئ             
ٜٗٛدٜتو" ٚ  صتم وت ٖذا ايعؾز بٌ وت ايعؾٛر ا٭خيرل٠ َئ ؾائ ييمٖا٤ نعيب ا٭سبيار،       
ََُٓبا٘، ٚنٝمُٖا َجٌ ايؿكٝ٘ ا مخ ايضٝم " ستُم رعيٝم رفيا" رلتي٘ ا ، ٚ ْي     ٞ ٖٚٚب بٔ 
ََُٓبا٘ عا١َ قاٍ وت  أْكٌ ٖٓا بعض َا قاي٘ وت نعب ا٭سبار خاؽ١، ٚؾٝ٘، ٚوت سًَٝ٘ ٖٚب بٔ 
نعب ا٭سبار، ردّا ع٢ً َٔ ٚؽؿٛٙ بأْ٘ نإ َٔ أٚعٝي١ ايعًيِ َيا ًٜيٞ:"  ٕ ثبيٛت ايعًيِ       
ايهجرل ٫ ٜكتقٞ ْؿٞ ايهذب، ٚنإ دٌ عًُ٘ عٓمِٖ َا ٜزٜٚ٘ عٔ ايتٛرا٠ يٝكبٌ، ٚغرلٖا 

٘، ٜٚٓضب٘  يٝٗا يٝكبٌ، ٫ٚ عو أْ٘ نإ َٔ أذن٢ عًُا٤ ايٝٗٛد قبٌ  ص٬َ٘، َٔ نتب قَٛ
ٚأقمرِٖ ع٢ً غػ انتضًُؽت بزٚاٜت٘ بعمٙ"، ٚقاٍ عٓ٘ أٜقّا:"  ْ٘ نيإ َئ سْادقي١ ايٝٗيٛد     
ايذٜٔ أًتٗزٚا اإلص٬ّ، ٚايعباد٠ يتكبٌ أقٛاشلِ وت ايمٜٔ، ٚقم راد  دصٝضت٘ ست٢ اطتمع ب٘ 

ِ، ٚرٚٚا عٓ٘، ٚؽارٚا ٜتٓاقًٕٛ قٛي٘ بيمٕٚ  صيٓاد  يٝي٘ ستي٢ ًتئ      ايؾشاب١ رفٞ ا  عٓٗ
                                                           

ٕا َ٘ رسًتو  يٝ٘ بزاسًتو، ٚرسًٗا نذب نعب  ٕ ا  ٜكٍٛ" ِ  ُِٔضيوُ  ايَّ َٚاتٔ  ُٜ َُا  َإٔ َٚاِييَأِر َ  ايضاي
يادلٟ:" ٚسمثٓا ابٔ لتٝم قاٍ: سمثٓا دزٜز عٔ َػرل٠ عئ ابيزاِٖٝ قاٍ:"ذٖيب    َتُشَٚيا " قاٍ اإلَاّ ا

دٓمب ايبذًٞ  ؾت نعب ا٭سبار، ؾكمّ عًٝ٘ ثِ ردب، ؾكاٍ ي٘ عبيما : سيمثٓا َيا سيمثو، ؾكياٍ:      
ِٓٔهب ًَو ؾكاٍ عبما : ييٛددت   ََ سمثين إٔ ايضُا٤ وت قاب نكاب ايزس٢، ٚايكاب عُٛد ع٢ً 

جٌ راسًتو، ثِ قاٍ: "َا صهٓ  ايٝٗٛد١ٜ وت قًب عبم ، ؾهادت إٔ تؿارق٘، أْو اؾتمٜ  رسًتو ؿت
ٕا َ٘ ثِ قزأ " ِ  ُِٔضُو ايَّ َٚأت ُٜ َُا َتُشَٚييا " دياَب ايبٝيإ عئ تأٜٚيٌ أٟ ايكيزإٓ ٭بيٞ         َإٔ َٚاِيَأِرَ  ايضا

ّ حتكٝييل عبييما  بيئ 2001 -ٖييي  1422ا٭ٚؾت صيي١ٓ  –ايكيياٖز٠  –دعؿييز اياييدلٟ يت دار ٖذييز 
بٓؿط  صيٓاد   6/558( 41ما ضٔ ايذلنٞ، ٚذنزٙ ابٔ نجرل وت تؿضرلٙ تؿضرل صٛر٠ ؾاطز آ١ٜ )عب

ابٔ دزٜز ايادلٟ، ٚقاٍ ابٔ نجرل:" ٖذا اصٓاد ؽيشٝش  ؾت نعيب، ٚ ؾت ابئ َضيعٛد" قًي : ؾٗيذا       
ايكٍٛ ٜٓضب يعبما  بٔ َضعٛد رفٞ ا  عٓ٘،ٚيٝط يعبما  بٔ عٝاظ رفٞ ا  عُٓٗا، ٚيٝط ؾٝي٘  

 ٛي٘: " أَا تزى ٜٗٛدٜت٘" نُا ذنز "أبٛ ر١ٜ".ق

 بتؾزف ٜضرل 149 - 147، 140أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ ا ُم١ٜ / (1)
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بعض ايتابعؽت، َٚٔ بعمِٖ أْٗا هتا زلعٛٙ عٔ ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ، ٚأدخًيٗا بعيض     
انت٪يؿؽت وت انتٛقٛؾات اييت شليا سهيِ انتزؾيٛع نُيا قياٍ اذتياؾٍت ابئ نيجرل وت َٛافيب َئ           

م رفا": "  ْ٘ نيإ بزنيإ ارتزاؾيات، ٚأديشّ     تؿضرلٙ" ٚقاٍ عٓ٘ أٜقّا ايضٝم " ستُم رعٝ
بهذب٘ بٌ ٫ أثل بققتاْ٘" ٚقاٍ ايضٝم " ستُم رعيٝم رفيا" وت نعيب ا٭سبيار، ٖٚٚيب بئ       
ََُٓبا٘: "  ٕ عز رٚا٠ ٖيذٙ اإلصيزا٥ًٝٝات، أٚ أعيمِٖ تًبٝضيّا ، ٚخيماعّا يًُضيًُؽت ٖيذإ        

٬َٞ وت أَيٛر ارتًيل   ايزد٬ٕ، ؾ٬ صتم خزاؾي١ دخًي  وت نتيب ايتؿضيرل، ٚايتيارٜخ اإلصي      
 –ٚايتهٜٛٔ، ٚا٭ْبٝا٤، ٚأقٛاَِٗ، ٚايؿؼت، ٚايضاع١، ٚاٯخز٠  ٫ ٖٚٞ َُٓٗا َقزب انتجٌ 

٫ٚ ٜٗيٛئ أسيم اطتيماع بعيض ايؾيشاب١، ٚايتيابعؽت ؿتيا بجياٙ،          –وت نٌ ٚاد أثز َٔ ثعًبي١  
ؾَٛؽت ٚغرلُٖا َٔ ٖذٙ ا٭خبار، ؾقٕ تؾمٜل ايهاذب ٫ ٜضًِ َٓ٘ أسم َٔ ايبغز، ٫ٚ انتع

َٔ ايزصٌ، ؾقٕ ايعؾ١ُ  فتا تتعًل بتبًٝيؼ ايزصياي١، ٚايعُيٌ بٗيا، ؾايزصيٌ َعؾيَٕٛٛ َئ        
ايهذب، َٚٔ ارتاأ وت ايتبًٝؼ، َٚٔ ايعٌُ ؿتا ٜٓاوت َا دا٤ٚا ب٘ َٔ ايتغزٜب ٭ٕ ٖذا ٜٓياوت  
ايكم٠ٚ ، ٚغتٌ بققا١َ اذتذ١، ٚيهٔ ايزصٍٛ  ذا ؽمم ايهاذب وت أَز ٜتعًل بي٘، ٚبعًُي٘،   

ًش١ ا٭١َ، ؾقٕ ا  تعاؾت بٝػت ي٘ ذيو، ٚ ذا ؽمم بعض ايؾشاب١ نعيب ا٭سبيار وت   أٚ ؿتؾ
بعض َؿذلٜات٘ اييت نإ ُِٜٖٛٗ أْ٘ أخذٖا َٔ ايتيٛرا٠ ،  أٚ غرلٖيا َئ نتيب أْبٝيا٤ بيين       
اصزا٥ٌٝ ، ٖٚٛ َٔ أسبارِٖ، أٚ وت غرل ذيو، ؾ٬ ٜضتًشّ ٖيذا  صيا٠٤ ايٌتئ ؾيِٝٗ" ٚقياٍ      

أٜقّا: " ٚقم ثب  عٓمْا إٔ رٚاٜات نعب ا٭سبيار ٖٚٚيب بئ    ايضٝم " ستُم رعٝم رفا" 
َُٓب٘ وت نتب ايتؿضرل، ٚايكؾؿ، ٚايتارٜخ ناْ  عبٗات نجرل٠ يًُي٪َٓؽت ٫ ي٬ًُسيم٠ ،   
ٚانتارقؽت ٚسمِٖ، ٚ ٕ انتضتكًؽت وت ايزأٟ ٫ ٜكبًٕٛ َا قايٛٙ:  ٕ نٌ َٔ قاٍ كتٗٛر رداٍ 

نتٔ بعمِٖ ؾٝ٘ َٔ أصباب ادتيزت َيا   ٌٜتٗيز    ادتزت ٚايتعمٌٜ بعمايت٘ ؾٗٛ عمٍ، ٚ ٕ ًتٗز 
َُٓب٘ هتا ْكاب بهذب٘ نتخايؿ١ َيا   شلِ، ٚرأٜٓا ايغ٧ ايهجرل وت رٚا١ٜ نعب ا٭سبار، ٖٚٚب بٔ 
رٜٚاٙ هتا ناْا ٜعشٚاْ٘ يًتٛرا٠، ٚغرلٖا َٔ نتب ا٭ْبٝا٤ ، ؾذشَٓا بهذبُٗا، ٖٚٛ َا   ٜهٔ 

      ٌ ايهتياب، ٚاياعئ وت رٚاٜيات نعيب      ٜعًُ٘ انتتكيمَٕٛ ٭ْٗيِ   ٜاًعيٛا عًي٢ نتيب أٖي
َُٓب٘ ٜمؾب عبٗات نجرل٠ عٔ نتب اإلص٬ّ، ٫ٚ صُٝا تؿضرل نتاب ا   ا٭سبار، ٖٚٚب بٔ 
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ا غٛ بارتزاؾات، ٚأنجزٖا خزاؾات  صزا١ًٝٝ٥ عٖٛ  نتب ايتؿضرل، ٚغرلٖا َئ ايهتيب،   
ؾات، ٚأٖٚاّ، َٚيا  ٚناْ  عبّٗا ع٢ً اإٍلص٬ّ عتتر بٗا أعما٩ٙ انت٬سم٠ أْ٘ نػرلٙ دٜٔ خزا

نإ ؾٝٗا غرل خزاؾ١"، ٜٚكٍٛ "أبٛ ر١ٜ" أٜقّا: "  ٕ ا٭١ُ٥ ا ككؽت قم طعٓٛا وت رٚا١ٜ ٖذٜٔ 
َٔ ٜجل بُٗا ٜٚؾمم َا ٜزٜٚاْ٘، ٫ٚ ٜكبٌ أٟ  –ٚاأصؿاٙ  –ايهآٖؽت، ٫ٚ ٜشاٍ ٜٛدم بٝٓٓا 

َٔ خٛؾ٘ أطًيل   ن٬ّ ؾُٝٗا، ٚنعب ا٭سبار نتا خ٬ ي٘ ادتٛ بكتٌ عُز رفٞ ا  عٓ٘ ٚأَٔ
ايعٓإ يٓؿض٘ يهٞ ٜبح َا عا٤ ايهٝم ايٝٗٛدٟ إٔ ٜبح َٔ ارتزاؾات، ٚاإلصيزا٥ًٝٝات ايييت   
تغٛٙ بٗا٤ ايمٜٔ ٜعاْٚ٘ وت ذيو ت٬َٝذٙ ايهبار أَجاٍ: أبيٞ ٖزٜيز٠، ٚعبيما  بئ عُيزٚ ،      
، ٚعبما  بٔ عُز، َٚٔ ايعذٝب إٔ ٖذٙ اإلصزا٥ًٝٝات ٫ تشاٍ جتم  ؾت ايّٝٛ َئ ٜؾيمقٗا  
بٌ ٜكمصٗا، ٚ ذا بؾزْاِٖ بتخؿٝؿٗا ٖبا وت ٚدٗٓا أدعٝا٤ ايعًِ، وت عؾيزْا، ٚعاؽي١ َئ    
ناْٛا َٔ سؿم٠ ا٭َٜٛؽت، ٚرَْٛا بايضب، ٚايغتِ تعؾيبّا شليِ ٚلتاقي٘، ٚ  ٜهئ عتٝيٞ بئ       
َعؽت، ٚألتم، ٚأبٛ سامت، ٚابٓ٘، ٚأَجاشلِ ٜعزؾٕٛ َيا ٜؾيش َئ ذييو، َٚيا ٫ ٜؾيش يعيمّ        

ايهتب، ٚعمّ ًتٗٛر ديٌٝ عًي٢ نيذب اييزٚا٠ انتتكيٓؽت يًهيذب ؾُٝيا        اط٬عِٗ ع٢ً تًو
َُٓبي٘    ٜعشْٚ٘  يٝٗا، ثِ  ْٓا ْعٝم ايكٍٛ ْٚ٪نمٙ بإٔ ًتٗٛر نذب نعب ا٭سبار، ٖٚٚب بئ 
يٓا ٫ ٜذلتب عًٝ٘ خضزآْا يغ٧ َٔ أؽٍٛ دٜٓٓا، ٫ٚ َئ ؾزٚعي٘، ؾايعُيم٠ وت اييمٜٔ ٖيٛ      

 (3)ٜكٍٛ ا٭صتاذ ألتم أَؽت وت نتاب٘ "ؾذز اإلص٬ّ، ٚ(2()1)ايكزإٓ ، ٚصٓٔ ايزصٍٛ انتتٛاتز٠
وت اتٗاَ٘ يهعب ا٭سبار بأْ٘ نإ ٜهجز َٔ رٚا١ٜ اإلصزا٥ًٝٝات، ٚا٭صاطرل، ٚارتزاؾيات: "  
ٚقم ْغز ايٝٗٛد وت ايب٬د اييت ْشيٖٛا وت دشٜز٠ ايعزب تعايِٝ ايتٛرا٠ ، َٚا ديا٤ ؾٝٗيا َئ    

ٕ ْٚغيزٚا تؿاصيرل انتؿضيزٜٔ يًتيٛرا٠، َٚيا      تارٜخ خًل ايمْٝا، َٚٔ بعح، ٚسضاب، َٚٝشا

                                                           

 بتؾزف تٝضرل 368،  367،  154،  153،  149أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ ا ُم١ٜ /  (1)

ذتيمٜح  تٝضرل َؾاًش ا –اذتمٜح انتتٛاتز ٖٛ: َا رٚاٙ عمد نجرل حتٌٝ ايعاد٠ تٛاط٪ِٖ ع٢ً ايهذب  (2)
 17يًمنتٛر ستُٛد اياشإ /

 بتؾزف 25،  24ؾذز اإلص٬ّ /  (3)
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ََٔ أصًِ َٔ ايٝٗٛد َجيٌ نعيب    –بعُم  –أسايت بٗا َٔ أصاطرل ، ٚخزاؾات ناييت أدخًٗا 
: " ٫ٚبم إٔ ْغرل ٖٓيا  ؾت َٓيبعؽت نيبرلٜٔ صتيم ذنزُٖيا نيجرلّا وت       (1)ا٭سبار" ٜٚكٍٛ أٜقّا

َُٗٓٓب٘، رٚا١ٜ ايكؾؿ، ٚايتارٜخ، ٚوت اذتمٜح، ٚوت ايتؿضرل ُٖا نعب ا ٭سبار، ٖٚٚب بٔ 
ٚنعب ٜٗٛدٟ َٔ ايُٝٔ ، ٖٚٛ َٔ أندل َٔ تضزب  َِٓٗ أخبار ايٝٗٛد  ؾت انتضًُؽت، ٚقم 

ٖٚيذا ٜعًيٌ َيا وت تؿضيرلٙ َئ       -أخذ عٓي٘ اثٓيإ ُٖيا أنجيز َئ ْغيز عًُي٘ ابئ عبياظ         
ٚأبٛ ٖزٜز٠، َٚا ْكٌ عٔ نعيب ا٭سبيار ٜيمٍ عًي٢ عًُي٘ ايٛاصيب بايجكاؾي١         - صزا٥ًٝٝات
د١ٜ، ٚأصاطرلٖا، ٚقم ٫سٍت بعض ايباسجؽت إٔ بعض ايجكات نيابٔ قتٝبي١، ٚايٓيٟٛٚ ٫    ايٝٗٛ

  ٞ  (2)ٜزٟٚ عٓ٘ أبمّا، ٚابٔ دزٜز ايادلٟ ٜزٟٚ عٓ٘ ق٬ًّٝ، ٚيهٔ غرلِٖ نيايجعًيب ٚايهضيات
ٜٓكٌ عٓ٘ نجرلّا وت قؾؿ ا٭ْبٝا٤، ٚوت ادت١ًُ ؾكم دخٌ ع٢ً انتضًُؽت َٔ ٖ٪٤٫، ٚأَجياشلِ  

 ًُِٗ نجرل نإ ي٘ ؾِٝٗ أثز غرل ؽاحل" وت عكٝمتِٗ ، ٚع
ٖذٙ ٖٞ ايغب١ٗ ا٭ٚؾت اييت أثارٖا " أبٛ ر١ٜ، ٚايضٝم ستُيم رعيٝم رفيا، ٚا٭صيتاذ "ألتيم      
أَؽت"، ٚقم أطً  ايه٬ّ ؾٝٗا، ٚأنجزت ايٓكٌ عِٓٗ يتٛفٝشٗا ٚبٝاْٗا، ٚصٝأتٞ ايزد عًٝٗا 

انتٓاصييب إٔ ُأعييزف   ٕ عييا٤ ا  تعيياؾت، ٚقبييٌ ايييزد عًيي٢ ٖييذٙ ايغييب١ٗ أر٣ أْيي٘ َيئ      
باإلصزا٥ًٝٝات، ثِ أذنز أقضاَٗا، ٚتأثرلٖا وت أؾهار ايعٛاّ َئ انتضيًُؽت، ٚدٗيٛد عًُيا٤     

 اذتمٜح وت ايتؾمٟ شلا، ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:
ادلطهب انخانِ: انتعزّف باإلسزائْهْاث  ًأقساييا  ًتأحريىا يف أيكار 

 ذُ ذلا:انعٌاو ين ادلسهًني  ًجيٌد عهًاء احلذّج يف انتص
 أًالً: انتعزّف باإلسزائْهْاث:

 صزا٥ٌٝ: ن١ًُ عدلا١ْٝ َزنب١ َٔ " صز" ؿتع٢ٓ عبم، أٚ ؽؿ٠ٛ، َٚٔ " ٌٜ" ٖٚٛ ا ، ؾٝهٕٛ 
                                                           

 بتؾزف. 161،  160انتزدب ايضابل / (1)

"يعً٘ ٜزٜيم   77وت نتاب اإلصزا٥ًٝٝات وت ايتؿضرل ٚاذتمٜح يًمنتٛر ستُم سضؽت ايذٖيب ٖاَػ ـ  (2)
 1990ّ ايزابع١ ص١ٓ –ايكاٖز٠  –ايهًيب، ٚيؿٍت ايهضا٥ٞ ستزف عٓ٘" يت َهتب١ ٖٚب١ 
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َع٢ٓ ايه١ًُ: عبما  ٚؽؿٛت٘ َٔ خًك٘، ٚعزؾٗا ايمنتٛر ستضٔ عبماذتُٝم بأْٗا: اؽا٬ت 
ٝٗٛدٜي١، ٚايٓؾيزا١ْٝ ايييت    أطًك٘ انتمقكٕٛ َٔ عًُيا٤ اإلصي٬ّ عًي٢ ايكؾيؿ، ٚا٭خبيار اي     

تضيزب   ؾت اجملتُييب اإلصي٬َٞ بعييم دخيٍٛ كتييب َئ ايٝٗييٛد، ٚايٓؾيار٣ وت اإلصيي٬ّ، أٚ      
تٌتاٖزِٖ بايمخٍٛ ؾٝ٘، ٚقٌٝ: اإلصزا٥ًٝٝات ٖٞ: َا رٚاٖا ايؾيشاب١ رفيٞ ا  عيِٓٗ عئ     
َُٗٓٓب٘" ٚأفزابُٗا، ْٚكًٗا ٖ٪٤٫ عٔ نتب أٌٖ ايهتاب، ٚيؿٍت  "نعب ا٭سبار، ٖٚٚب بٔ 
اإلصزا٥ًٝٝات، ٚ ٕ نإ ٜمٍ بٌتاٖزٙ ع٢ً ايكؾؿ ايذٟ ٜز٣ٚ أؽ٬ّ عئ َؾيادر ٜٗٛدٜي١    
ٜضتعًُ٘ عًُا٤ ايتؿضرل، ٚاذتمٜح، ٜٚاًكْٛي٘ عًي٢ َيا ٖيٛ أٚصيب، ٚأسليٌ َئ ايكؾيؿ         
ايٝٗٛدٟ، ؾٗٛ وت اؽا٬سِٗ ٜمٍ ع٢ً نٌ َا تازم  ؾت ايتؿضيرل، ٚاذتيمٜح َئ أصياطرل     

مر ٜٗٛدٟ، أٚ ْؾزاْٞ، أٚ غرلُٖا، بٌ تٛصب بعيض  قمقت١ َٓضٛب١ وت أؽٌ رٚاٜتٗا  ؾت َؾ
انتؿضزٜٔ، ٚا مثؽت، ؾعمٚا َٔ اإلصزا٥ًٝٝات َا دص٘ أعما٤ اإلصي٬ّ َئ ايٝٗيٛد، ٚغرلٖيِ     
ع٢ً ايتؿضرل ٚاذتمٜح َٔ أخبار ٫ أؽٌ شلا وت َؾيمر قيمِٜ، ٚ فتيا ٖيٞ أخبيار َئ ؽيٓب        

ايتؿضرل، ٚاذتمٜح يٝؿضيمٚا   أعما٤ اإٍلص٬ّ ؽبػٖٛا عبح ١ْٝ ٚص٤ٛ ط١ٜٛ، ثِ دصٖٛا ع٢ً
  (1)بٗا عكا٥م انتضًُؽت

 حانًْا: أقساو اإلسزائْهْاث:
 أخبار بين  صزا٥ٌٝ ٚأقاًِٜٚٗ تٓكضِ  ؾت ث٬ث١ أقضاّ: 

ايكضِ ا٭ٍٚ: َا عًُٓا ؽشت٘ هتا بأٜمٜٓا َٔ ايكزإٓ ٚايض١ٓ ٖٚيذا ايكضيِ ؽيشٝش، ٚؾُٝيا     
 ب٘، ٚإلقا١َ اذتذ١ عًِٝٗ َٔ نتبِٗ. عٓمْا غ١ٝٓ عٓ٘، ٚيهٔ ظتٛس ذنزٙ ٚرٚاٜت٘ ي٬صتغٗاد

ايكضِ ايجاْٞ: َا عًُٓا نذب٘ هتا عٓمْا هتا غتايؿ٘، ؾٗذا ٫ جتيٛس رٚاٜتي٘، ٚذنيزٙ  ٫ َكذلْيّا     
 ببٝإ نذب٘، ٚأْ٘ هتا سزؾٛٙ، ٚبميٛٙ.

ايكضِ ايجايح: َاٖٛ َضهٛت عٓ٘ ٫ َٔ ٖيذا، ٫ٚ َئ ذاى، ؾي٬ ْي٪َٔ بي٘، ٫ٚ ْهذبي٘،       

                                                           

اذتيمٜح ٚا يمثٕٛ    – 14، 13اإلصزا٥ًٝٝات وت ايتؿضرل ٚاذتيمٜح يًيمنتٛر ستُيم سضيؽت اييذٖيب/      (1)
 108،  107نعب ا٭سبار ٚأثزٙ وت ايتؿضرل/ – 185/
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، ٖٚيٛ  (1)، ؾٓهذب٘، أٚ باط٬ّ، ؾٓؾمق٘، ٚظتٛس سهاٜت٘، ٚابئ تُٝٝي١  ٫ستُاٍ إٔ ٜهٕٛ سكّا
سعِٝ َمرص١ كتع   ؾت عًِ اذتمٜح، ٚايدلاع١ ؾٝ٘ ايؿك٘ وت ايمٜٔ، ٚدٛد٠ ايؿٗيِ، ٚأؽياي١   
ايٓكم ٜكضِ أخبار َض١ًُ أٌٖ ايهتاب نذيو  ؾت ث٬ث١ أقضاّ نُا صبل ذنزٖا، أَيا َيا ٫   

ٜهٕٛ ، ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ، ؾكم دا٤ ؾٝ٘ اذتمٜح اييذٟ   ٜؾمق٘ عزعٓا، ٫ٚ ٜهذب٘، ٚاستٌُ إٔ
رلت٘ ا  عٔ أبٞ ٖزٜيز٠ رفيٞ ا  عٓي٘ قياٍ: "نيإ أٖيٌ ايهتياب         (2)رٚاٙ اإلَاّ ايبخارٟ

ٜكز٩ٕٚ ايتٛرا٠ بايعدلا١ْٝ، ٜٚؿضزْٚٗا بايعزب١ٝ ٭ٌٖ اإلص٬ّ ؾكاٍ ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ: ٫ 
ٚ يٝيو   (3)با  َٚا أْشٍ  يٝٓا .... اٯٜي١" تؾمقٛا أٌٖ ايهتاب، ٫ٚ تهذبِٖٛ، ٚقٛيٛا آَٓا 

عٓم عزت ٖذا اذتيمٜح قياٍ: "    (4)َا ذنزٙ اذتاؾٍت ايهبرل ابٔ سذز ايعضك٬ْٞ وت "ايؿتش"
أٟ  ذا نإ َا غتدلْٚهِ ب٘ ستت٬ُّ ، ي٬٦ ٜهٕٛ وت ْؿيط ا٭َيز ؽيمقّا ؾتهيذبٛٙ، أٚ نيذبّا      

ؾُٝا ٚرد عيزعٓا ع٬ؾي٘، ٫ٚ عئ    ؾتؾمقٛٙ، ؾتكعٛا وت اذتزز، ٚ  ٜزد ايٓٗٞ عٔ تهذٜبِٗ 
تؾمٜكِٗ ؾُٝا ٚرد عزعٓا بٛؾاق٘ ْب٘ ع٢ً ذيو ايغاؾعٞ رلتي٘ ا " ٚقيم سهيِ "أبيٛ رٜي١"      
ع٢ً نجرل َٔ ا٭سادٜح ايؾشٝش١ اييت ٫ ٜتعًل بٗا ايزٜب بأْٗا  صزا٥ًٝٝات، ٚخزاؾات َٔ 

                                                           

ٜكٍٛ عٝخ اإلص٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ: "نتا ؾتش انتضًُٕٛ ايب٬د ناْ  ايغاّ، َٚؾيز ، ٚضتُٖٛيا هتًي٠٤ٛ َئ      (1)
ٓؾار٣، ؾهاْٛا عتمثِْٛٗ عٔ أٌٖ ايهتاب ؿتيا بعقي٘ سيل، ٚبعقي٘ باطيٌ،      أٌٖ ايهتاب ايٝٗٛد، ٚاي

ؾهإ َٔ أنجزِٖ سمٜجّا عٔ أٌٖ ايهتاب نعب ا٭سبار َٚعًّٛ إٔ عا١َ َا عٓيم نعيب ا٭سبيار إٔ    
ٜٓكٌ َا ٚدمٙ وت نتبِٗ، ٚيٛ ْكٌ ْاقٌ َا ٚدمٙ وت ايهتب عٔ ْبٝٓا ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ يهإ ؾٝي٘  

وت نتب أٌٖ ايهتاب؟ َب طٍٛ انتم٠، ٚتبيمٌٜ اييمٜٔ، ٚتؿيزم أًٖي٘ ٚنجيز٠      نذب نجرل، ؾهٝـ ؿتا 
بتؾيزف ٜضيرل يت ا٭ٚقياف     15/151أٌٖ ايباطٌ ؾٝ٘" زتُٛع ؾتا٣ٚ عٝخ اإلص٬ّ ألتم بٔ ت١ُٝٝ 

 ّ.2004ٖي  1425ص١ٓ  –ايزٜا   –ايضعٛد١ٜ 

 –عٓ٘ نتياب ايتؿضيرل   اذتمٜح أخزد٘ اإلَاّ ايبخارٟ وت ؽشٝش٘ بضٓمٙ " عٔ أبٞ ٖزٜز٠ رفٞ ا   (2)
( ، ٚوت نتاب ايتٛسٝم باب َا ظتٛس َئ  4485) ت  8/191باب قٛيٛا آَّٓا با  ، َٚا أْشٍ  يٝٓا 

 (.7542) ت  13/584تؿضرل ايتٛرا٠ ٚغرلٖا َٔ نتب ا  بايعزب١ٝ ٚغرلٖا 

 136صٛر٠ ايبكز٠ آ١ٜ  (3)

 8/191( 11ؾتش ايبارٟ عزت ؽشٝش ايبخارٟ نتاب ايتؿضرل باب ) (4)
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ْي٘ سٜيـ بعيض    خزاؾات أٌٖ ايهتاب، ٫ٚ سذ١ ي٘ وت ٖذا  ٫ ايٌتٔ، ٚقم بًؼ ب٘ ايغياىت أ 
ايزٚاٜات اييت ْز٣ َؾماقٗا وت نتاب ا ، ٖٚٛ ايكزإٓ ايذٟ ٫ ٜأتٝ٘ ايباطٌ َٔ بؽت ٜمٜي٘،  
٫ٚ َٔ خًؿ٘، بٌ ٚسٜـ بعض أسادٜح يٝط وت أصاْٝمٖا أسم َئ َضي١ًُ أٖيٌ ايهتياب،     

 (1)٫ٚ عتتٌُ إٔ تهٕٛ ُأخذت عِٓٗ 
 هًني:حانخًا: تأحري ىذه اإلسزائْهْاث يف أيكار انعٌاو ين ادلس

 ٕ ايباسح انتتجب ، ٚايٓاقم ايبؾرل ٫ ٜٓهز إٔ ايهجرل َٔ اإلصزا٥ًٝٝات دخً  وت اإلصي٬ّ  
عٔ طزٜل أٌٖ ايهتاب ايذٜٔ أصًُٛا، ٚأِْٗ ْكًٖٛيا حبضئ ْٝي١، ٚنيذيو ٫ ٜٓهيز أثزٖيا       
ايض٧ٝ وت أؾهار ايعٛاّ َٔ انتضًُؽت، َٚا دزت٘ ع٢ً اإلص٬ّ َٔ طعيٕٛ أعما٥ي٘ ًتٓيّا َيِٓٗ     

ٚاإٍلص٬ّ َٓٗا بزا٤، ٚيهٔ ايذٟ ٫ ٜضيًِ بي٘ ايباسيح إٔ ٜهيٕٛ نعيب ا٭سبيار        أْٗا َٓ٘،
ٚغرلٙ هتٔ أصًُٛا، ٚسضٔ  ص٬َِٗ نإ غزفِٗ ايمظ، ٚا٫خت٬م، ٚاإلؾضاد وت ايمٜٔ، 
ٚيكم نإ َٔ ياـ ا  با٭١َ اإلص١َٝ٬ إٔ ٖذٙ اإلصزا٥ًٝٝات  فتا ناْ  وت قؾؿ ا٭ْبٝا٤، 

يبم٤ ٚانتعاد، ٚأصزار ارتًٝك١  ؾت غرل ذييو هتيا ٫ ٜتعًيل بياذت٬ٍ     ٚا٭َِ ايضابك١، ٚأسٛاٍ ا
ٚاذتزاّ، ٚايعكا٥م  ٫ بعقّا َٓٗا هتا ٜٓاوت عؾ١ُ ا٭ْبٝا٤ ؾقْي٘ ٜيمرى نذبي٘، ٚبا٬ْي٘ بياد٨      

نتييا دخييٌ وت ايتؿضييرل بانتييأثٛر َيئ    (2) ايييزأٟ، "ٚابيئ خًييمٕٚ" نتييا عييز  وت "َكمَتيي٘"  
تاب بايمظ ٚايٛفب نُا ؽٓب "أبٛرٜي١" ٚ فتيا دعًيِٗ    اإلصزا٥ًٝٝات   ٜزّ َض١ًُ أٌٖ ايه

َؾييمرّا يٓكييٌ ٖييذٙ اإلصييزا٥ًٝٝات  ؾت ايعييزب، ٖٚييذا عييإٔ ايباسييح انتٓؾييـ ٫ ايايياعٔ   
 .(3)انتتشاٌَ

                                                           

بتؾيزف ٜضيرل    83،  82دؾاع عٔ ايض١ٓ د / ستُم ستُم أبٛ عٗب١  /  – 185اذتمٜح ٚا مثٕٛ /  (1)
اإلصيزا٥ًٝٝات ٚانتٛفيٛعات وت    –ّ 2007ٖيي   1428ايجا١ْٝ ايضي١ٓ   –ايكاٖز٠  –يت َهتب١ ايض١ٓ 

 –ايكاٖز٠  –بتؾزف ٜضرل يت َهتب١ ايضت١  107، 106نتب ايتؿضرل د / ستُم ستُم أبٛ عٗب١ / 
 ٖي. 1408ايزابع١ ص١ٓ 

 2/175َكم١َ ابٔ خًمٕٚ  (2)

 بتؾزف ٜضرل 81،  80دؾاع عٔ ايض١ٓ / (3)
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 رابعًا: جيٌد عهًاء احلذّج يف انتصذُ نإلسزائْهْاث:
ٝٝش يكم نإ دتٗابذ٠ اذتمٜح، ْٚكادٙ دٗاد َغهٛر وت ايهغـ عٔ ٖذٙ اإلصزا٥ًٝٝات، ٚـت

ؽشٝشٗا َٔ باطًٗا، ٚغجٗا َٔ زلٝٓٗا، َٚا َٔ رٚا١ٜ َٔ رٚاٜات نعب ا٭سبار ٚغيرلٙ  ٫  
ْٚكمٖٚا ْكمّا عًُّٝا ْشّٜٗا، ٚي٫ٛ ٖذا ادتٗاد ايزا٥ب َٔ ايعًُا٤ يهاْ  طا١َ ع٢ً اإلص٬ّ، 
ٚانتضًُؽت، ٚيكم بًؼ َٔ حتٛيت أ١ُ٥ اذتمٜح ايبايؼ ايػا١ٜ أْٗيِ قيايٛا: " ٕ قيٍٛ ايؾيشابٞ     

ُٝا ٫ زتاٍ يًزأٟ ؾٝ٘  فتا ٜهٕٛ ي٘ سهِ ايزؾب  ذا   ٜهٔ َعزٚؾّا با٭خذ عٔ عًُيا٤ أٖيٌ   ؾ
ايهتيياب ايييذٜٔ أصييًُٛا ؾأَييا  ذا نييإ َعزٚؾييّا با٭خييذ عييِٓٗ ؾيي٬ دتييٛاس إٔ ٜهييٕٛ َيئ   
اإلصزا٥ًٝٝات، ٖٚٛ حتٛيت ٜمٍ ع٢ً أؽاي١ وت ايٓكم، ُٚبعم ٌْتز ستُٛد َئ ا يمثؽت وت سيؽت    

ََّٓٓب٘ ٚأَجاشلُا شتتًل َهيذٚب،  ٜز٣ "أبٛر١ٜ" إٔ  نٌ َا رٟٚ عٔ نعب ا٭سبار ٖٚٚب بٔ 
ٚإٔ َزٜٚاتِٗ يٝط ؾٝٗا ؽمم، ٫ٚ سل ست٢ ييٛ نيإ وت عيزٜعتٓا َيا ٜ٪ٜيم ٖيذا انتيزٟٚ،        
ٔا ع٢ً اذتل، ٚايٛاقب، ٚايعًُا٤ ا ككٕٛ انتتجبتٕٛ ع٢ً  ٜٚؾمق٘، ٖٚٛ  صزاف وت اذتهِ ٚجت

ٔ أصًُٛا َٓ٘ َا ٖٛ سل، ٚؽمم َٚٓ٘ َياٖٛ باطيٌ،   إٔ نٌ َا رٟٚ عٔ أٌٖ ايهتاب ايذٜ
 .(1)ٚنذب ، َٚٓ٘ َا ٖٛ ستتٌُ شلُا نُا صبل ذنزٙ وت أقضاّ اإلصزا٥ًٝٝات

 ادلطهب انخانج
 انزد عهَ ىذه انشبيت 

يكم ْاٍ " أبٛ ر١ٜ " أنجز َا ْاٍ َٔ نعب ا٭سبار، ٚاعتدلٙ ايؾْٗٝٛٞ ا٭ٍٚ َب إٔ نعيب  
ِٖٚ ايذٜٔ ٫ ختؿٞ عًِٝٗ سكٝك١ أٟ راٚ   -ادتزت ٚايتعٝمٍ ا٭سبار َٔ ايتابعؽت، ٚعًُا٤ 

  ٜتُٗٛٙ بايٛفب ، ٚا٫خت٬م، ٚادتُٗٛر ع٢ً تٛثٝك٘، ٚيذا ٫ صتم ي٘ ذنيزّا   –َُٗا تضذل 
وت نتب ايقعؿا٤، ٚانتذلٚنؽت، ٚقم اتؿك  ن١ًُ ايٓكاد ع٢ً تٛثٝك٘ نُا ذنز اإلَاّ ايٟٓٛٚ 

ٚرد وت سك٘ إٔ َعاٜٚي١ رفيٞ ا  عٓي٘، ٖٚيٛ عتيمخ       ٚيهٔ ٜعهز ع٢ً ٖذا َا (2)رلت٘ ا  
                                                           

 بتؾزف ٜضرل 81دؾاع عٔ ايض١ٓ / (1)

 2/378تٗذٜب ا٭زلا٤ ٚايًػات  (2)
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رٖاّا َٔ قزٜػ بانتم١ٜٓ ، ٚذنز نعب ا٭سبار، ؾكاٍ: " ْ٘ نإ َٔ أؽمم ٖي٪٤٫ ا يمثؽت   
، ًٚتاٖز ن٬ّ َعاٜٚي١ رفيٞ   (2) ، ٚ ٕ نٓا َب ذيو يٓبًٛ عًٝ٘ ايهذب"(1)عٔ أٌٖ ايهتاب

٫ ٜمٍ ع٢ً َا ذٖب  يٝ٘ "أبٛر١ٜ"  ا  عٓ٘ أْ٘ غتمؼ نعب ا٭سبار وت بعض َزٜٚات٘، ٚيهٓ٘ 
ٚأَجاي٘ َٔ أْ٘ نإ ٚفاعّا نذابّا، ٖٚذا ايه٬ّ َٔ َعاٜٚي١ رفيٞ ا  عٓي٘ يي٘ ٚسٕ ، ؾٗيٛ      
ردٌ دا١ٖٝ ٫ ختؿٞ عًٝ٘ ايزداٍ، ٫ٚ دصا٥ضيِٗ، َٚعاٜٚي١ ٫ غتغي٢ نعيب ا٭سبيار، ٫ٚ      

َٔ ايعًُيا         ٤ ايٌتئ بهعيب   ٜعكٌ إٔ ٜتًُك٘، ٚيٛ ٜعًِ ؾٝي٘ أنجيز َئ ذييو يكايي٘، ٚقيم سٓضي
ا٭سبار، ؾشًُٛا ٖذٙ ايه١ًُ ع٢ً ستٌُ سضٔ قاٍ اذتياؾٍت ابئ سبيإ: "أراد َعاٜٚي١ أْي٘      
غتا٧ أسٝاّْا ؾُٝا غتدل ب٘، ٚ  ٜزد أْ٘ نإ نذابّا" ٚقاٍ ابٔ ادتٛسٟ: "انتعين إٔ بعض اييذٟ  
 غتدل ب٘ نعب عٔ أٌٖ ايهتاب ٜهٕٛ نذبّاي ٫ أْ٘ نإ ٜتعُم ايهذب، ٚ ٫ ؾكم نإ نعب
َٔ أخٝار ا٭سبار" ، َٚٔ قبٌ ذيو قاٍ ابئ عبياظ رفيٞ ا  عُٓٗيا وت نعيب ا٭سبيار :       
"بمٍ َٔ قبً٘، ؾٛقب وت ايهذب" ٫ٚ ٜػيزب عئ بايٓيا إٔ ابئ ادتيٛسٟ ؽياسب ًَهي١ وت        
ايٓكم، ٚنإ سزبّا ع٢ً ايٛفياعؽت، ٚنتابي٘ "انتٛفيٛعات" أعيٗز ايهتيب، ٚأسؿًيٗا، ٚ ٕ       

اذتهِ بايٛفب أسٝاّْا، ؾًٛ أْ٘ نإ ٜز٣ وت نعب ا٭سبار َا  أخذٚا عًٝ٘ ؾٝ٘ أْ٘ ٜتضاٌٖ وت
رأ٣ "أبٛ ر١ٜ" ٚأَجاي٘ َٔ أْ٘ نإ ٚفاعّا دصاصّا نتا تزدد وت جتزعت٘ ٚنتا لتيٌ نًُي١ َعاٜٚي١    
ع٢ً ٖذا ا ٌُ اذتضٔ، ٫ٚ صُٝا ، ٚقم نإ يضاْ٘ سادّا ع٢ً ايٛفا عيؽت، ٚقياٍ اذتياؾٍت    

ٓ٘: " ٚ ٕ نٓا َب ذيو يٓبًٛ عًٝ٘ ايهيذب" ٜعيين ؾُٝيا    ابٔ نجرل: "قٍٛ َعا١ٜٚ رفٞ ا  ع
رلتي٘ ا :"قيٍٛ    (3)ٜٓكً٘ ٫ أْ٘ نإ ٜتعُم ْكٌ َا يٝط وت ؽشؿ٘" ٚقاٍ اذتاؾٍت ابئ سذيز  

َعا١ٜٚ وت نعب ا٭سبار:  ْ٘ نإ َٔ أؽمم ٖ٪٤٫ ا مثؽت عٔ أٌٖ ايهتاب، ٚ ٕ نٓا َيب  
عيي٬ف َييا غتدلْييا بيي٘ قيياٍ ابيئ ذيييو يٓبًييٛ عًٝيي٘ ايهييذب أٟ ٜكييب بعييض َييا غتدلْييا عٓيي٘ 

                                                           

 5/843اإلؽاب١ وت ـتٝٝش ايؾشاب١  (1)

 ٖذا اذتمٜح صبل ختزظت٘ وت )ايغب١ٗ ا٭ٚؾت( (2)

 5/483إلؽاب١ وت ـتٝٝش ايؾشاب١ ا – 13/386ؾتش ايبارٟ  (3)
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ايتؽت:"ٚانتزاد با مثؽت أْماد نعب ا٭سبار هتٔ نإ َٔ أٌٖ ايهتاب، ٚأصًِ ؾهيإ عتيمخ   
عِٓٗ قاٍ: ٚيعًِٗ ناْٛا َجٌ نعب  ٫ إٔ نعبّا نإ أعم َِٓٗ بؾرل٠، ٚأعزف ؿتا ٜتٛقاٙ، 

كيب وت نتيابِٗ   ٚقاٍ غرلٙ:ايقُرل وت قٛي٘ يٓبًٛ عًٝي٘ ايهيذب يًهتياب ٫ يهعيب، ٚ فتيا ٜ     
ايهذب يهِْٛٗ بميٛٙ، ٚسزؾٛٙ، ٚقاٍ عٝا :"ايقُرل وت قٛي٘: يٓبًٛ عًٝ٘ ايهيذب ٜؾيش   
عٛدٙ ع٢ً ايهتاب، ٜٚؾش عٛدٙ ع٢ً نعب، ٫ٚ ٜغذليت وت َض٢ُ ايهيذب ايتعُيم، بيٌ    
ٖٛ اإلخبار عٔ ايغ٧ ع٬ف َاٖٛ عًٝ٘، ٚيٝط ؾٝ٘ جتزٜش يهعيب بايهيذب ٚأٚيي٘ بعقيِٗ     

ٚقٛع َا غتدل ب٘ أْ٘ صٝكب ٫ أْ٘ ٖٛ ٜهذب ؾُٔ ثِ ٜتبؽت يٓا بعم َا بإٔ َزادٙ بايهذب عمّ 
زلعٓا َٔ َكاي١ ايعًُا٤ وت نعب ا٭سبار أْ٘   ٜهٔ ٚفاعّا، ٫ٚ َتعُيمّا يًهيذب، ٚأْي٘  ٕ    
ناْ  ٚقع  وت بعض َزٜٚات٘  صزا٥ًٝٝات َهذٚب١، أٚ خزاؾات ؾيذيو  فتيا ٜزديب  ؾت َئ     

ايذٜٔ بميٛا، ٚسزؾٛا، ٚ ؾت بعض ايهتب ايكمقتي١ ايييت   ْكٌ عِٓٗ َٔ أٌٖ ايهتاب ايضابكؽت 
٦ًَ  بارتزاؾات، ٚاإلصزا٥ًٝٝات، ٚيٛ أْ٘ حتز٣ اذتل ٚايؾمم، َٚٝش بؽت ايػح، ٚايضيُؽت  

َٚب ثٓا٤ ايعًُيا٤ عًي٢ نعيب ا٭سبيار ٚتٛثٝيل       (1)َٔ ٖذٙ انتٓك٫ٛت يهإ أٚؾت ب٘، ٚأكتٌ
يي٘ صتيم بعيض انتػيزٚرٜٔ وت ٖيذا      ايٓكاد ي٘، ٚ خزاز ايبخارٟ، َٚضًِ، ٚأؽشاب ايضيٓٔ  

ايعؾز َٔ أدعٝا٤ ايعًِ ٜاعٔ ؾٝ٘ بأْ٘ نإ ٜهذب وت ا٭خبار، ٚديًٝ٘ عٓمِٖ َا صبل ذنزٙ 
َٔ قٍٛ َعا١ٜٚ رفٞ ا  عٓ٘:" ٚ ٕ نٓا َب ذيو يٓبًٛ عًٝ٘ ايهذب" َب إٔ ٖذا ايكٍٛ َٔ 

، ٚ ٕ وت بعيض  َعا١ٜٚ ٖٛ تٛثٝل يهعب، ٚثٓا٤ عًٝ٘ بأْ٘ أؽمم ا يمثؽت عئ أٖيٌ ايهتياب    
تًو ا٭خبار اييت ٜٓكًٗا بأَا١ْ َا ٫ ٜاابل ايٛاقب، ؾايهذب س٦ٓٝذ َقاف  ؾت تًو ايهتيب  

، ٚقٍٛ "أبٞ ر١ٜ":  ٕ عُز رفٞ ا  عٓ٘ قاٍ يهعب (2)اييت ٜٓكٌ عٓٗا ٫  ؾت نعب ا٭سبار
ا٭سبار : " يتذلنٔ اذتيمٜح عئ رصيٍٛ ا  ؽي٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ، أٚ ٫ ذتكٓيو بيأر          

                                                           

-101اإلصزا٥ًٝٝات ٚانتٛفٛعات وت نتيب ايتؿضيرل/   –٣بتؾزف ٜضرل  80-78دؾاع عٔ ايض١ٓ/ (1)
 بتؾزف ٜضرل 104

 بتؾزف ٜضرل 181اذتمٜح ٚا مثٕٛ /  (2)



 م0202العيدد اخلامس    يدييد  باألصرر           يبة اجلجملة كلية البنات األزهرية بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثىن  ابع

                                                                 

   

كعب األحبار بيه تىثيق الحفاظ 
  والمحدثيه وشبهات المعاصريه

7430 
 

" ؾقٕ ايذٟ ذنزٙ اذتاؾٍت ابٔ نجرل "يتذلنٔ اذتمٜح عٔ اُ٭ٍٚ" ٚيٝط ؾٝٗيا عئ    (1)يكزد٠ا
رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ، ٚيهٔ أَا١ْ "أبٞ ر١ٜ" ٚ "حتكٝك٘ ايعًُٞ" أداس يي٘ حتزٜيـ   
ٖذا ايٓؿ يٝجب  َا ادعاٙ َٔ إٔ نعب ا٭سبار نإ عتمخ عٔ رصٍٛ ا  ؽي٢ً ا  عًٝي٘   

ب١ ناْٛا ٜأخذٕٚ عٓ٘ اذتمٜح، ٖٚذٙ ايؿز١ٜ دصيٗا انتضتغيزقٕٛ ايٝٗيٛد    ٚصًِ، ٚإٔ ايؾشا
أَجاٍ "دٛيم تضيٝٗز" يٝيمعٛا تيأثرل ايٝٗٛدٜي١ وت اييمٜٔ اإلصي٬َٞ، ؾتًكؿٗيا َيِٓٗ "ا كيل          
ايعًُٞ" "أبٛر١ٜ"، ٚتدلع شلِ بقثبات ا٭دي١ عٔ طزٜل ايتشٜٚز، ٚ  ٜتشيٌ بيا٭دب، ٚارتًيل    

ؿياًت ايبذ٦ٜي١، ٚايهًُيات ايٓابٝي١ ايييت ٜذلؾيب عٓٗيا انت٪يؿيٕٛ         ايغزٜـ وت حبج٘، ؾكم أت٢ با٭ي
، ٚ ذا تتبعٓا (2)ايعادٜٕٛ ؾق٬ّ عٔ ا ككؽت انتٓؾؿؽت، ٚدعٌ َٔ ْؿض٘ "ايع١َ٬ ا كل ا٭َؽت"

سٝا٠ نعب ا٭سبار وت اإلص٬ّ، ٚردعٓا  ؾت َكا٫ت بعض أع٬ّ ايؾشاب١ ؾٝ٘، ٚأسؾٝٓا َٔ 
زز ي٘ َٔ عٝٛ  اذتمٜح وت َؾٓؿاتِٗ ييٛ ؾعًٓيا ذييو    حتٌُ َِٓٗ عٓ٘، ٚر٣ٚ ي٘، َٚٔ أخ

يٛدمْا ؾٝ٘ َا ٜغٗم يًزدٌ بك٠ٛ دٜٓ٘، ٚؽمم ٜكٝٓ٘، ٚأْ٘ ط٣ٛ قًب٘ ع٢ً اإلص٬ّ ا يض،  
ٚايمٜٔ ارتايؿ، ؾكم أصًِ نعب ا٭سبيار عًي٢ انتغيٗٛر وت خ٬ؾي١ عُيز رفيٞ ا  عٓي٘،        

 غيشٚ اييزّٚ وت خ٬ؾي١    ٚصهٔ انتم١ٜٓ، ٚؽشب عُز رفٞ ا  عٓ٘، ٚر٣ٚ عٓ٘، ٚعارى وت
عُز، ٚعُز رفيٞ ا  عٓي٘ نيإ عبكزٜيّا ًَيُّٗا، ؾي٬ ٜعكيٌ إٔ ٜضيانٔ نعبيّا وت انتمٜٓي١،           
ٜٚؾاسب٘، ٜٚهتب٘ وت دٝػ انتضًُؽت يػشٚ ايزّٚ، ٖٚٛ شتمٚع ؾٝ٘، ٚوت  ص٬َ٘، ٚ ذا نيإ  
، َضًِ بٔ اذتذاز قم أخزز ي٘ وت ؽشٝش٘، ٚنذا أخزز ي٘ أبٛ داٚد، ٚايذلَذٟ ٚايٓضا٥ٞ
ؾٗذا ديٌٝ ع٢ً إٔ نعب ا٭سبار نإ ثك١ غرل َتِٗ عٓم ٖ٪٤٫ كتٝعّا، ٚتًو عٗاد٠ ناؾٝي١  
يزد نٌ ت١ُٗ تًؾل بٗذا اذتيدل ادتًٝيٌ، ْٚٗي٢ عُيز رفيٞ ا  عٓي٘ يهعيب ا٭سبيار عئ          

 فتيا نيإ   ( 3) ايتشمٜح، ٚقٛي٘ ي٘: " يتذلنٔ اذتمٜح عٔ اُ٭ٍٚ، أٚ ٭ذتكٓو بأر  ايكزد٠"

                                                           

 106ا٭ْٛار ايهاعؿ١ نتا وت نتاب أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ َٔ ايشيٌ/ (1)

 67ايض١ٓ وت َٛاد١ٗ ا٭باطٌٝ /  (2)

 106ٌٜٓتز ا٭ْٛار ايهاعؿ١ نتا وت نتاب أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ َٔ ايشيٌ /(3)
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٢ عكا٥م ايعا١َ، ٚأؾهارِٖ يعمّ ـتٝٝشِٖ بؽت اذتل، ٚايباطٌ هتا عتمخ َٔ شتاؾ١ ايتغٜٛػ عً
أخبار اُ٭ٍٚ، ٚقم عًٌ ابٔ نجرل ٖذا بكٛي٘: "ٖٚذا ستٍُٛ َٔ عُز رفٞ ا  عٓ٘ ع٢ً أْي٘  
خغٞ َٔ ا٭سادٜيح ايييت تقيعٗا ايٓياظ عًي٢ غيرل َٛافيعٗا، ٚإٔ ايزديٌ  ذا أنجيز َئ           

ًىت، أٚ ارتاأ ؾٝشًُٗا ايٓاظ عٓ٘ أٚ ضتٛ ذيو" ٚيضٓا اذتمٜح رؿتا ٚقب وت أسادٜج٘ بعض ايػ
، ؾهٕٛ بعض ايجكات نابٔ قتٝب١، ٚايٓيٟٛٚ  (1)ْكز ا٭صتاذ "ألتم أَؽت" رلت٘ ا  ع٢ً ن٬َ٘

  ٜزٚٚا عٔ نعب ا٭سبار ٫ ٜمٍ ع٢ً ٖٚٔ ؾٝ٘، ؾكم ر٣ٚ عٓ٘ َٔ ٖٛ خرل َٔ ابٔ قتٝبي١،  
َضًِ، ٚغرلٙ، أَا قٍٛ ا٭صتاذ ألتم أَؽت:  ٚايٟٓٛٚ وت باب اذتمٜح رٚا١ٜ، ٚدرا١ٜ ناإلَاّ

ٚوت ادت١ًُ ؾكم دخٌ ع٢ً انتضًُؽت َٔ ٖ٪٤٫، ٚأَجاشلِ وت عكٝمتِٗ، ٚعًُِٗ نجرل نإ ي٘ 
ؾيقٕ أراد إٔ ٜزدييب ذْيب ٖيذا ا٭ثييز ايضي٧  ؾت نعيب ا٭سبييار،       (2) ؾيِٝٗ أثيز غييرل ؽياحل   

ٔ َضي١ًُ أٖيٌ ايهتياب      ٚأفزاب٘، ؾ٬ ْٛاؾك٘ عًٝ٘ ٭ٕ َا ٜزٜٚ٘ نعب ا٭سبار، ٚغرلٙ َي 
ٜضٓمٚٙ  ؾت رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ، ٚ  ٜهذبٛا ؾٝ٘ ع٢ً أسم َٔ انتضيًُؽت، ٚ فتيا   
ناْٛا ٜزْٚٚ٘ ع٢ً أْ٘ َٔ اإلصزا٥ًٝٝات انتٛدٛد٠ وت نتبِٗ، ٚيضٓا َهًؿؽت بتؾمٜل ع٧ َٔ 

"٫ تؾمقٛا أٖيٌ  ذيو، ٫ٚ َاايبؽت باإلقتإ ب٘ بعم َا قاٍ رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ:
، ٚ ذا ناْ  ٖذٙ اإلصزا٥ًٝٝات انتز١ٜٚ عٔ نعب ا٭سبار ٚغرلٙ (3) ايهتاب، ٫ٚ تهذبِٖٛ"

قم أثزت وت عكٝم٠ انتضًُؽت، ٚعًُِٗ أثزّا غرل ؽياحل ؾًيٝط ذْيب ٖيذا رادعيّا  ؾت نعيب       
َيا  ايًيِٗ  ٫   –ا٭سبار ٚأفزاب٘ ٭ِْٗ رٚٚٙ ع٢ً أْ٘ هتا وت نتبِٗ، ٚ  ٜغزسٛا ب٘ ايكزإٓ 

ِٔ بعيمِٖ، ؾشياٚيٛا إٔ ٜغيزسٛا ايكيزإٓ       –ٜتؿل َٔ ٖذا َب ايكزإٓ، ٜٚغٗم ي٘  ََي ثِ دا٤ 
بٗذٙ اإلصزا٥ًٝٝات، ؾزباٛا بٝٓٗا ٚبٝٓ٘ ع٢ً َا بُٝٓٗيا َئ ُبعئم عاصيب، بيٌ، ٚسادٚا عًي٢       
ذيو َا ْضذٛٙ َٔ قؾؿ خزاؾ١ٝ ْضبٖٛا شل٪٤٫ ا٭ع٬ّ تزٚظتّا شلا، ٚـتٜٛٗيّا عًي٢ ايعاَي١،    

                                                           

 161ؾذز ا٫ص٬ّ/ (1)

 انتزدب ايضابل (2)

 اذتمٜح صبل ختزظت٘ وت انتاًب ايضابل  (3)
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ذْب انتتأخزٜٔ ايذٜٔ رباٛا ٖذٙ اإلصزا٥ًٝٝات بايكزإٓ ايهزِٜ ٚعزسٛٙ عًي٢   ؾايذْب  ذٕ
ف٥ٛٗا، ٚاخذلعٛا َٔ ا٭صاطرل َا ْضبٛٙ، سٚرّا ٚبٗتاّْا  ؾت ٖ٪٤٫ ا٭ع٬ّ، ِٖٚ َٓي٘ بيزا٤،   

ٜزَٞ نعب ا٭سبار بايهيذب،   –رلت٘ ا   –ٚيكم رأٜٓا نذيو ايضٝم " ستُم رعٝم رفا" 
عمٌٜ بأِْٗ اغذلٚا ب٘، ٚعميٛٙ سٝح ٜكٍٛ: " ؾأْي  تيز٣ إٔ ٖيذا    ٜٚتِٗ عًُا٤ ادتزت ٚايت

ديشّ بيايٛقـ عئ تؾيمٜل كتٝيب َيا ُعيزف أْي٘ َئ رٚا٠          –اإلَاّ ا كل ٜزٜيم ابئ تُٝٝي١    
اإلصزا٥ًٝٝات، ٖٚذا وت غرل َا ٜكّٛ ايميٌٝ عًي٢ با٬ْي٘ وت ْؿضي٘، ٚؽيزت وت ٖيذا انتكياّ       

ايتعمٌٜ اغذلٚا بي٘ ٚعيميٛٙ ؾهٝيـ ييٛ     بزٚاٜات نعب ا٭سبار َب إٔ قمَا٤ رداٍ ادتزت ٚ
تبؽت ي٘ َا تبؽت يٓا َٔ نذب نعب ا٭سبار، ٚعشٚٙ  ؾت ايتٛرا٠، ٚغرلٖا َٔ نتب ايزصٌ َا 
يٝط ؾٝٗا ع٧ َٓ٘، ٫ٚ سَٛ  سٛي٘" ٚضتٔ ْٓهز ع٢ً ايغيٝخ "ستُيم رعيٝم رفيا" ؾُٗي٘      

ب َا ُعزف أْي٘  يعبار٠ ابٔ ت١ُٝٝ، ٚذيو أْ٘ ادع٢ إٔ ابٔ ت١ُٝٝ دشّ بايٛقـ عٔ تؾمٜل كتٝ
َٔ رٚا٠ اإلصزا٥ًٝٝات، ٚعبار٠ ابٔ ت١ُٝٝ اييت ذنزٖا ايغيٝخ" ستُيم رعيٝم رفيا" ٫ تؿٝيم      
ذيو ايذٟ قاي٘، ٚ فتا تؿٝم إٔ َا دا٤ عٔ رٚا٠ اإلصيزاًٜٝات ٜتٛقيـ ؾٝي٘  ذا نيإ هتيا ٖيٛ       
َضهٛت عٓ٘ وت عزعٓا، ٚ  ٜكِ ديٌٝ ع٢ً با٬ْ٘، أَيا َيا رٟٚ عيِٓٗ َٛاؾكيّا نتيا ديا٤ وت       

 زعٓا ؾٗذا ؽشٝش َكبٍٛ بمٕٚ تٛقـ نُا أْٓا ٫ ْكز ايغٝخ " ستُم رعٝم رفا" ع
ع٢ً ٖذا ا٫تٗاّ ايبًٝؼ يهعب ا٭سبار، ٫ٚ ع٢ً ادعا٤ عشٚٙ  ؾت ايتٛرا٠، أٚ غرلٖا َا يٝط 
ؾٝٗا، نُا أْٓا ٫ ْكزٙ ع٢ً اتٗاَي٘ يعًُيا٤ ادتيزت ٚايتعيمٌٜ اييذٜٔ طٗيزٚا يٓيا ايضي١ٓ َئ          

ايؾشٝش، ٚايعًٌٝ َٓٗا، ٚايعمٍ ٚاجملزٚت َٔ رٚاتٗا ست٢ رَاِٖ بايػؿ١ً ايمخٌٝ، ٚبٝٓٛا يٓا 
ٚا٫غذلار، ِٖٚ أٌٖ ٖذا ايؿٔ ايذٟ ٫ ٜؾًش ي٘  ٫ قًٌٝ َٔ ايٓاظ، ٖٚٛ ْؿضي٘ ٜزتقيِٝٗ   
وت باب ادتزت ٚايتعمٌٜ، ٜٚعتُم رأِٜٗ وت نجرل َٔ انتٛاقـ ايييت عتتياز ؾٝٗيا  ؾت تؾيشٝش     

يغٝخ " ستُم رعٝم رفا" اصتٓم وت رَٝ٘ نعيب ا٭سبيار   سمٜح، اٚ تقعٝؿ٘، ٚرؿتا ٜهٕٛ ا
ٚأقزاْ٘ بايهذب  ؾت قٍٛ َعا١ٜٚ رفٞ ا  عٓ٘ عٓمَا ذنز نعب ا٭سبار ؾكياٍ: " ْي٘ نيإ    
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 (1) َٔ أؽمم ٖ٪٤٫ ا مثؽت ايذٜٔ عتمثٕٛ عٔ أٌٖ ايهتاب، ٚ ٕ نٓا يٓبًٛ عًٝ٘ ايهيذب" 
اب١ رٚٚا عٔ نعب ا٭سبار ايذٟ قاٍ ايغٝخ "ستُم رعٝم رفا": "ٚقم عًِ إٔ بعض ايؾش

قاٍ ؾٝ٘ َعا١ٜٚ رفٞ ا  عٓ٘:  ٕ نٓا يٓبًٛ عًٝ٘ ايهذب، َِٚٓٗ أبٛ ٖزٜز٠، ٚابٔ عبياظ"،  
 -نُا ٖٛ ايٛاقب –ٚ ذا نإ ٖذا ٖٛ َضتٓم ايغٝخ ؾكم ؾٓم قٍٛ ْؿض٘ بٓؿض٘ سٝح أثب  

ٌٖ ٜعكيٌ إٔ  إٔ أبا ٖزٜز٠، ٚابٔ عباظ، ٚغرلُٖا َٔ ايؾشاب١ أخذٚا عٔ نعب ا٭سبار، ٚ
ؽشابّٝا ٜأخذ عًُ٘ عٔ نذاب ٚفاع بعيم َيا ُعيزف عئ ايؾيشاب١ رفيٞ ا  عيِٓٗ َئ         
ايتشزٟ، ٚايتجب  وت حتٌُ ا٭خبار؟ ثِ  ٕ َعا١ٜٚ رفٞ ا  عٓ٘ قيم عيٗم يهعيب ا٭سبيار     
بايعًِ، ٚغشارت٘، ٚسهِ ع٢ً ْؿض٘ بأْ٘ قم ؾزيت وت عًِ نعب ا٭سبار ؾٌٗ ٜعكٌ إٔ َعا١ٜٚ 

غٗم ٖذٙ ايغٗاد٠ يزدٌ نذاب؟ ٌٖٚ ٜعكٌ إٔ ٜتشضيز، ٜٚتٓيمّ عًي٢ َيا     رفٞ ا  عٓ٘ ٜ
ؾات٘ َٔ عًِ ردٌ ٜميط وت نتب ا ، ٚعتزف ٚسٞ ايضُا٤؟ ايًيِٗ  ٕ نعبيّا ٌَتًيّٛ َئ     
َتُٗٝ٘، ٫ٚ أقٍٛ عٓ٘  ٫ أْ٘ ثك١ َإَٔٛ، ٚعا  اصُتػٌ ازلي٘ ؾُٓضيب  يٝي٘ رٚاٜيات َعٌتُٗيا      

َٚيا رٚاٙ نعيب    (2)ٜٚتكبًٗا ا٭غُار َٔ ادت١ًٗ خزاؾات ٚأباطٌٝ يذلٚز بذيو ع٢ً ايعا١َ،
    ٌ ٭ْي٘   ٜمرني٘، ٚنيإ     (3)ا٭سبار عٔ ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ قًٝيٌ ديمّا، ٖٚيٛ َزصي

ايؾشاب١ رفٞ ا  عِٓٗ رؿتا تٛقـ بعقِٗ عٔ قبٍٛ خدل بعض  خٛاْ٘ َٔ ايؾيشاب١ ستي٢   
 نعب ا٭سبار وت ايهتب ٜتجب ، ؾُا بايو ؿتا ٜزصً٘ نعب ا٭سبار، ٚيٝط نٌ َا ُْضب  ؾت

بجاب  عٓ٘، ؾقٕ ايهذابؽت َٔ بعمٙ ْضيبٛا  يٝي٘ أعيٝا٤ نيجرل٠   ٜكًيٗا، َٚيا ؽيش عٓي٘ َئ          
ا٭قٛاٍ، ٚ  ٜٛدم وت نتب أٌٖ ايهتاب اٯٕ يٝط حبذ١ ٚافش١ ع٢ً نذب٘، ؾقٕ نجرلّا َٔ 
 نتبِٗ اْكزف  ْضخٗا، ثِ   ٜشاييٛا عتزؾيٕٛ، ٜٚبيميٕٛ، ٚقيٍٛ "أبيٞ رٜي١": "  ٕ نعيب       
ا٭سبار نتا أًتٗز  ص٬َ٘ أخذ ٜعٌُ وت دٖا٤، َٚهز نتا أصيًِ َئ أدًي٘ َئ  ؾضياد اييمٜٔ،       

                                                           

 ٖذا اذتمٜح صبل ختزظت٘ وت )ايغب١ٗ ا٭ٚؾت( (1)

 بتؾزف 82-75اإلصزا٥ًٝٝات وت ايتؿضرل ٚاذتمٜح/ (2)

 56تٝضرل َؾاًش اذتمٜح/ –ٌ ٖٛ: َا صكىت َٔ آخز  صٓادٙ َٔ بعم ايتابعٞ اذتمٜح انتزص (3)
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ٚاؾذلا٤ ايهذب ع٢ً اييٓيب ؽي٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ" أقيٍٛ: ٖيذٙ َهٝيم٠ َٗٛيي١ ٜهياد بٗيا           
اإلص٬ّ، ٚايض١ٓ اخذلعٗا بعض انتضتغزقؽت ؾُٝا أر٣، ٚتبٓاٖا "أبٛر١ٜ"، ٖٚيذا اييذٟ قايي٘    

ىت يكّٛ ؾتشٛا ايعا ، ٚدبزٚا ايمْٝا أسهِ تمبرل نأِْٗ رفٞ ا  عِٓٗ ٖٓا ردِ بايػٝب، ٚس
  ٜعزؾٛا ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ، ٚدٜٓ٘، ٚصٓت٘، ٖٚمٜ٘، ؾكبًٛا َا ٜؿذلٜي٘ عًٝي٘، ٚعًي٢    
دٜٓ٘  ْضإ   ٜعزؾ٘، ٚقم ذنز"أبٛر١ٜ" وت َٛافب ساٍ ايؾشاب١ رفٞ ا  عِٓٗ  وت تٛقيـ  

ٟ ٜتٝكٔ ؽمق٘، ٚ قتاْ٘، ٚطيٍٛ ؽيشبت٘ يًيٓيب ؽي٢ً ا  عًٝي٘      بعقِٗ عُا غتدلٙ أخٛٙ ايذ
ٚصًِ، ؾٌٗ تزاِٖ َب ٖذا ٜتٗايهٕٛ ع٢ً ردٌ نإ ٜٗٛدّٜا ؾأصًِ بعم ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ 
ٚصًِ بضٓؽت، ؾٝكبًٕٛ َٓ٘ َا غتدلِٖ عٔ ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ هتيا ٜؿضيم دٜٓي٘؟ نيإ     

١  ؾت ص١ٓ ْبِٝٗ ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ  ٕ استياز  ايؾشاب١ رفٞ ا  عِٓٗ وت غ٢ٓ تاّ بايٓضب
أسم َِٓٗ  ؾت ع٧ ردب  ؾت  خٛاْ٘ ايذٜٔ ؽشبٛا ايٓيب ؽي٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ، ٚدايضيٛٙ،     
ٚنإ نعب ا٭سبار أعكٌ َٔ إٔ ٜأتِٝٗ، ؾٝشمثِٗ عٔ ْبِٝٗ، ؾٝكٛييٛا: َئ أخيدلى؟ ؾيقٕ     

ٚرؾقيٛٙ، ٚ فتيا نيإ نعيب     ذنز ؽشابّٝا صأيٛٙ ؾٝبؽت ايٛاقب، ٚ ٕ   ٜذنز أسمّا نيذبٛٙ،  
ا٭سبار  ٜعزف ايهتب ايكمقت١ ، ؾهإ عتمخ عٓٗا بآداب، ٚأعٝا٤ وت ايشٖيم، ٚاييٛرع، أٚ   
بكؾؿ، ٚسهاٜات تٓاصب أعٝا٤ وت ايكزإٓ ايهزِٜ، ٚايض١ٓ، ؾُا ٚاؾيل اذتيل قبًيٛٙ، َٚيا     
نُيا  رأٚٙ باط٬ّ قايٛا: َٔ أناذٜب أٌٖ ايهتاب، َٚا رأٚٙ ستت٬ُّ أخيذٚٙ عًي٢ ا٫ستُياٍ    

أَزِٖ ْبِٝٗ ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ، ٚقٍٛ "أبٞ ر١ٜ": " ثِ   ًٜبح عُيز رفيٞ ا  عٓي٘ إٔ    
ؾأ يهٝمٙ، ٚتبؽت ي٘ ص٤ٛ دخًت٘، ؾٓٗاٙ عٔ ايزٚا١ٜ عٔ ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ ٚتٛعمٙ 
 ٕ   ٜذلى اذتمٜح عٔ رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ ، أٚ يًٝشكٓ٘ بأر  ايكزد٠ " أقٍٛ: 

دٌ َٔ "أبٞ ر١ٜ"   ٜتبؽت يعُز رفٞ ا  عٓ٘ َٔ نعب ا٭سبار نٝم، ٫ٚ ص٤ٛ دخ١ً ٖذا د
، ٫ٚ نإ نعب ا٭سبار ٜزٟٚ عٔ ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ، ٚ فتا نإ عتهٞ عٔ ؽشـ 
أٌٖ ايهتاب، ٚقٍٛ "أبيٞ رٜي١" :"ٚقيم اصيتااع نعيب ا٭سبيار إٔ ٜيمظ َئ ارتزاؾيات،          

ا اَييتٮت بيي٘ نتييب ايتؿضييرل، ٚاذتييمٜح، ٚايتييارٜخ،  ٚا٭ٖٚيياّ، ٚا٭ناذٜييب وت ايييمٜٔ َيي 
ؾغٖٛتٗا، ٚأدخً  ايغو ؾٝٗا" أقيٍٛ:  فتيا نيإ نعيب ا٭سبيار غتيدل عئ ؽيشـ أٖيٌ          
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ايهتاب، ٚقم عزف انتضًُٕٛ قاطب١ أْٗا َػرل٠ َبمي١ ؾهٌ َا ُْضب  يٝ٘ وت ايهتب ؾشهُ٘ 
ٓ٘ ٜكيٍٛ:  ْي٘   سهِ تًو ايؾشـ ٚقٍٛ "أبٛر١ٜ":" ٕ نعب ا٭سبار نإ عًٞ رفٞ ا  ع

" أقٍٛ:   ٜعش "أبٛر١ٜ" ٖذا  ؾت نتاب، ٚيٛ نإ ي٘ أؽٌ ييُذنز وت تزكتي١ نعيب    (1)يهذاب
ٚقم ْكٌ "أبٛرٜي١" عئ انتزسيّٛ ايضيٝم "ستُيم رعيٝم        (2)ا٭سبار وت نتب ادتزت ٚايتعمٌٜ

ََُٓبا٘ قاٍ ؾٝ٘: " َٚا ٜمرٜٓا إٔ نٌ ايزٚاٜيات    –رفا" ن٬َّا عٔ نعب ا٭سبار، ٖٚٚب بٔ 
تزدب  يُٝٗا" َب إٔ ايعبار٠: " َٚا ٜيمرٜٓا إٔ نيٌ "تًيو" ايزٚاٜيات...      -ٚ انتٛقٛؾ١ َٓٗاأ

اخل، ؾأصكىت "أبٛر١ٜ" ن١ًُ تًو ايييت أعيار بٗيا ايضيٝم "ستُيم رعيٝم رفيا" رلتي٘ ا   ؾت         
َُٓبا٘ عٔ أٌٖ ايهتياب يتذي٧ ايعبيار٠ َُٖٛي١ بيإٔ نيٌ        َزٜٚات نعب ا٭سبار، ٖٚٚب بٔ 

 يُٝٗا، ؾاٌْتز  ؾت ٖذا ايمظ، ٚايت٬عب وت ْكٌ ايٓؾٛـ يتتؿل َب  رٚاٜات ايؾشاب١ تزدب
، ٜٚكٍٛ اذتاؾٍت ابٔ نجرل َتشمثّا عٔ نعب ا٭سبيار: "يهئ نيجرلّا َيا     (3)أٖٛا٥٘، ٚأغزاف٘

ٜكب ؾُٝا ٜزٜٚ٘ غًىت، ٚيٝط ٖٛ َٓ٘، ٚيهٔ َٔ ايهتب اييت ٜٓكٌ عٓٗا ٭ْٗا قم دخًٗا غًىت 
" ٚن٬ّ نعب ا٭سبار  فتا تًكاٙ َٔ اإلصزا٥ًٝٝات اييت  ٜٚكٍٛ أٜقّا: (4) نبرل، ٚخاأ نجرل"

٫ٚ ٜٓبػيٞ إٔ ظتعيٌ َئ     (5)َٓٗا َاٖٛ َهذٚب َؿتعٌ ٚفع٘ بعيض سْيادقتِٗ، أٚ دٗياشلِ"   
تًك٢ ٖذٙ اإلصزا٥ًٝٝات ذرٜع١ يًاعٔ وت ؽشاب١ رصٍٛ ا  ؽي٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ، ٚذييو     

    ٗ ِ بعيم اصيتكزار أؽيٍٛ ايغيزٜع١،     ٭ِْٗ ناْٛا ٜشْْٛٗا بانتٝشإ ايغيزعٞ، ٚنيإ ذييو َيٓ
ٚ رصا٤ قٛاعمٖا، ٚنإ وت ا٭خبار، ٚايكؾؿ ٫ وت ايعكا٥م ٚا٭سهاّ، ؾًِ تهٔ رٚا١ٜ ٖذٙ 

                                                           

   أقـ ع٢ً ٖذا ايكٍٛ يعًٞ رفٞ ا  عٓ٘ ؾُٝا اطًع  عًٝ٘ َٔ َزادب (1)

 127، 126، 106-104،  98ا٭ْييٛار ايهاعييؿ١ نتييا وت نتيياب أفييٛا٤ عًيي٢ ايضيي١ٓ َيئ ايشيييٌ/  (2)
 بتؾزف ٜضرل

 –ايكياٖز٠   –يت دار ايضي٬ّ   332إلص٬َٞ يًمنتٛر َؾاؿ٢ ايضباعٞ/ايض١ٓ َٚهاْتٗا وت ايتغزٜب ا (3)
 2014ّ -ٖي  1435ايضابع١ ص١ٓ 

 1/33ايبما١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  (4)

 2/241انتزدب ايضابل  (5)
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ا٭خبار باييت تشيشٍ عكا٥مِٖ، أٚ تغٛؼ أؾهارِٖ، َٚٓيشيتِٗ َعزٚؾي١ وت ايعًيِ، ٚاييمٜٔ،     
ٗا َٔ أَجاٍ نعب نُا ٫ ٜٓبػٞ إٔ ٜتخذ َٔ رٚا١ٜ ٖذٙ اإلصزا٥ًٝٝات ٚص١ًٝ يًاعٔ وت رٚات

ا٭سبار ٚغرلٙ هتٔ أث٢ٓ عًِٝٗ ايؾشاب١، ٚسناِٖ أٌٖ ايبؾز بايتعيمٌٜ ٚايتذيزٜش، ٚذييو    
٭ِْٗ سهٖٛا عٔ ايهتب غرل َؾمقؽت شلا ع٢ً اإلط٬م، بٌ ناْ  عكٝمتِٗ ؾٝٗيا نعكٝيم٠   
ايؾشاب١ رفٞ ا  عِٓٗ َا دا٤ ع٢ً ٚؾل عزعٓا ؽمقٛٙ، َٚا خايؿ٘ نذبٛٙ، َٚا   ٜٛاؾيل  

ايـ عزعٓا ردٚا ؾٝ٘ ايعًِ  ؾت ا  عش ٚديٌ، َٚيا َجًيِٗ ؾُٝيا ٜٓكًيٕٛ، ٚعتهيٕٛ  ٫       أٚ غت
نُجٌ ردٌ أَؽت أراد إٔ ٜاًعو ع٢ً نتاب َ٪يـ بػيرل يضياْو، ؾذلكتي٘  ؾت يػي١ تؿُٗٗيا      
يتعزف َا ؾٝ٘  ٕ ؽمقّا، ٚ ٕ نذبّا، ٚايؾمم، أٚ ايهذب س٦ٓٝذ ٜقاف  ؾت ايهتياب ٫  ؾت  

َضعٛد، ٚابٔ عباظ، ٚأبٞ ٖزٜز٠، ٚابٔ عُزٚ بايكاؽزٜٔ عٔ ـتٝٝش ايٓاقٌ، ٚيٝط أَجاٍ ابٔ 
ارتبٝح َٔ اياٝب ست٢ ٜكاٍ:  ٕ ْكًٗا  يِٝٗ ٜغيٛؼ عًي٢ أؾهيارِٖ، ٚعكا٥يمِٖ، أَيا  ذا      
ُأخذت اإلصزا٥ًٝٝات ع٢ً غرل انتٓٗر ايغزعٞ نإٔ ؽمم اٯخذ كتٝب َا ؾٝٗا، أٚ نذب٘، أٚ 

  ٜهٔ يمٜ٘ َٔ ق٠ٛ ايٌٓتز، ٚعيؿٛف اييذٖٔ    نإ غرل ًَِ بأؽٍٛ ايغزٜع١، ٚقٛاعمٖا، أٚ
َا ب٘ ٜضتاٝب إٔ قتٝش بؽت سكٗا، ٚباطًٗا أٚ دعًٗا َٔ َٛارد ايغزٜع١ ٜأخذ عٓٗيا ايعكا٥يم،   
ٚا٭سهاّ، ؾقْ٘ س٦ٓٝذ ٜهٕٛ شلا أندل ا٭ثز وت  ؾضاد ايعكٝم٠، ٚتغٜٛػ ا٭ؾهار، ٚوت تؿاصرل 

عيب ا٭سبيار ٚغيرلٙ، ٫ٚ ٜٓبػيٞ إٔ ُٜيذّ      نبار ا٭١ُ٥ نجرل َٔ اإلصزا٥ًٝٝات انتٓضٛب١  ؾت ن
ٖ٪٤٫ ا٭١ُ٥ بذنزٖا وت نتبِٗ ٭ِْٗ رٖٚٚا ع٢ً أْٗا  صيزا٥ًٝٝات تيٛسٕ ؿتٝيشإ ايغيزع،     
ٚ٭ِْٗ قم ذنزٚا أصاْٝمٖا  ؾت قا٥ًٝٗا تارنؽت ـتٝٝش ؽشٝشٗا َئ باطًيٗا نتئ ٜيأتٞ بعيمِٖ      

بز٥يٛا َئ عٗيمتٗا ٭ٕ    نُا ؾعٌ ا مثٕٛ عٓم تمٜٚٔ اذتمٜح، ٚ٭ِْٗ بيذنز اإلصيٓاد قيم    
أسٛاٍ ايزداٍ ناْ  َعزٚؾ١ نتعاؽزِٜٗ ع٢ً خ٬ف َا ضتٔ عًٝ٘ ايّٝٛ، َٚئ انتقيشهات   
انتبهٝات َا سعُ٘ بعض أدعٝا٤ ايعًِ وت عؾزْا َٔ أْ٘ قم عين ؿتاايعي١ ايهتيب ايييت أيؿٗيا     
ت أعما٤ ايمٜٔ، ؾٛدم أنجز انتااعٔ اييت ُتتخذ عب١ٗ ع٢ً اإلصي٬ّ َيأخٛذ٠ عئ  صيزا٥ًٝٝا    

، ٖٚذا ٜمٍ وت ٌْتزٙ ايكاؽز ع٢ً أُْٗا َٔ ايٝٗٛد ََُٓبا٘تز٣ٚ عٔ نعب ا٭سبار ٖٚٚب بٔ 
ايذٜٔ تٌتاٖزٚا باإلص٬ّ يٝؿضمٚٙ ، ٚسعِ ٖذا ايمعٞ أٜقّا إٔ ايؾيشاب١، ٚايتيابعؽت، َٚئ    
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بعمِٖ َٔ عًُا٤ ادتزت ٚايتعمٌٜ قم أثٓٛا عًُٝٗا خرلّا، ٚعميُٖٛا َٔ غرل إٔ ٜؿآيٛا  ؾت  
٘ ٖٛ َٔ أَزُٖا، ٚيٛ أْ٘ نًـ ْؿض٘ ايٌٓتز وت أصاْٝم ٖذٙ ايزٚاٜات ايييت تٓضيب   َا ؾأ ي

 يُٝٗا يٝتبؽت أؽشٝش١ ٖٞ عُٓٗا أّ باط١ً؟ ثِ تأٌَ بعم ذيو  ؾت أُْٗا ناْا ٜزٜٚاْٗيا عًي٢   
أْٗا  صزا٥ًٝٝات َا ر٢َ ايؾشاب١، ٚايتابعؽت، َٚٔ بعمُٖا َٔ سذام ايٓاقمٜٔ بٗذا ايبتٗيإ  

 .(1)انتبؽت
 ج انخانِادلبح

 ًّشتًم عهَ حالحت يطانب 
انتاًب ا٭ٍٚ: ايغب١ٗ ايجا١ْٝ:  تٗاّ نعب ا٭سبار با٫عذلاى وت َ٪اَز٠ قتيٌ أَيرل انتي٪َٓؽت    

 عُز بٔ ارتااب رفٞ ا  عٓ٘، ٚايزد عًٝٗا.
ٚقم أثار ٖذٙ ايغب١ٗ "أبٛر١ٜ" ٚا٭صتاذ "ألتم أَؽت" ٚصأذنز ايغب١ٗ، ثِ ٜيأتٞ اييزد عًٝٗيا    

 تعاؾت. ٕ عا٤ ا  
َتُّٗا نعب ا٭سبار (2) أ٫ّٚ: ايغب١ٗ: ٜكٍٛ "أبٛر١ٜ" وت نتاب٘ " أفٛا٤ عًٞ ايض١ٓ ا ُم١ٜ"

با٫عذلاى وت َهٝم٠ قتٌ عُز رفٞ ا  عٓ٘: "ًتٌ عُز رفٞ ا  عٓ٘ ٜذلقب ٖيذا ايماٖٝي١    
حبشَ٘، ٚسهُت٘، ٜٚٓؿذ  ؾت أغزافي٘ ارتبٝجي١ بٓيٛر بؾيرلت٘، ٚيهئ       –ٜعين نعب ا٭سبار -
٠ دٖا٤ ٖذا ايٝٗٛدٟ قم تػًب  ع٢ً ؾا١ٓ عُيز، ٚصي١َ٬ ْٝتي٘، ؾٌتيٌ ٜعُيٌ ٜهٝيمٙ وت       عم

ايضز، ٚايعًٔ ست٢ اْت٢ٗ ا٭َز بكتٌ عُز، ٚتمٍ ايكيزا٥ٔ نًيٗا عًي٢ إٔ ٖيذا ايكتيٌ نيإ       
ؿت٪اَز٠ َٔ كتع١ٝ صز١ٜ، ٚنإ ٖذا ايمٖٞ َٔ أندل أعقا٥ٗا، ٚع٢ً رأصٗا "اشلزَشإ" ًَو 

بيي٘  ؾت انتمٜٓيي١ أصييرلّا، ٚعٗييمٚا بتٓؿٝييذٖا  ؾت أبييٞ ي٪ييي٪٠  ارتٛسصييتإ ايييذٟ نييإ قييم ديي٧

                                                           

 بتؾزف ٜضرل 192،  191،  187،  186اذتمٜح ٚا مثٕٛ/ (1)

 بتؾزف ٜضرل 153-151، 128-126أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ ا ُم١ٜ/ (2)
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"إٔ عُز رفٞ ا  عٓ٘ نتا اْؾزف  ؾت َٓشي٘ بعيم    (1)ا٭عذُٞ، ٚقم ذنز انتضٛر بٔ شتز١َ
إٔ أٚعمٙ أبٛ ي٪ي٪٠ دا٤ نعب ا٭سبار ؾكاٍ: ٜا أَرل انتي٪َٓؽت اعٗيم ؾقْيو َٝي  وت ثي٬خ      

يتٛرا٠ قاٍ عُز رفٞ ا  عٓ٘: أجتم عُز بئ  يٝاٍ قاٍ: َٚا ٜمرٜو؟ قاٍ: أدمٙ وت نتاب ا
ارتااب وت ايتٛرا٠؟ قاٍ: ايًِٗ ٫، ٚيهٔ أدم سًٝتو، ٚؽؿتو، ٚأْو قم ؾ٢ٓ أدًو قاٍ 
ذيو، ٚعُز ٫ عتط ٚدعّا، ؾًُا نإ ايػم دا٤ نعب ا٭سبار ؾكاٍ: بك٢ َٜٛإ، ؾًُا نإ 

ش خزز عُيز رفيٞ ا    ايػم دا٤ٙ نعب ا٭سبار ؾكاٍ: َق٢ َٜٛإ، ٚبك٢ ّٜٛ، ؾًُا أؽب
عٓ٘  ؾت ايؾ٠٬، ٚنإ ٜٛنٌ بايؾؿٛف رديا٫ّ، ؾيقذا اصيتٛت نيدل، ٚدخيٌ أبيٛ ي٪يي٪٠ وت        
ايٓاظ، ٚبٝمٙ خٓذز ي٘ رأصإ ؾقزب عُز ص  فزبات  سمأٖ حت  صيزت٘، ٖٚيٞ ايييت    

ٚقتٌ عُز رفٞ ا  عٓ٘ ّٜٛ ا٭ربعا٤ ٭ربب يٝاٍ بكؽت َٔ ذٟ اذتذي١ صي١ٓ ثي٬خ     (2)قتًت٘"
ٖٚذا نً٘ ٜجب  إٔ قتٌ عُز رفٞ ا  عٓ٘ ع٢ً ٜم أبٞ ي٪ي٪٠   ٜهئ  ٫ ْتٝذي١   ٚعغزٜٔ، 

يتًو انت٪اَز٠ اييت دبزٖا ي٘ "اشلزَشإ" ٚهتٔ اعيذلى ؾٝٗيا، ٚنيإ يي٘ أثيز نيبرل وت تيمبرلٖا        
نعب ا٭سبار ٖٚذا أَز ٫ قتذلٟ ؾٝ٘ أسم  ٫ ادت٤٬ٗ، ٚنإ عُز رفيٞ ا  عٓي٘ قيم ْٗي٢     

ح، ٚتٛعمٙ بايٓؿٞ  ذا ٖٛ ر٣ٚ َٔ  صزا٥ًٝٝات٘، أٚ َا ٜشعِ أْ٘ عٔ نعب ا٭سبار عٔ اذتمٜ
ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ ذيو بعيم إٔ ؾائ يهٝيمٙ، ٚ  ظتيم نعيب ا٭سبيار تًكيا٤ ٖيذا         
ايتٗمٜم ايغمٜم َٓاؽّا َٔ إٔ ٜذعٔ وت غٍٝت، ثِ أخذ ٜضع٢ وت ارتؿا٤ يهيٞ عتكيل أغزافي٘    

٢ٓ ي٘  ٫ بعم ايتخًؿ َٔ ٖذٙ ايؾخز٠ ايعات١ٝ اييت أصًِ َٔ أدًٗا، ٚرأ٣ إٔ ذيو ٫ ٜتض
اييت اعذلف  طزٜك٘، ٚساي  بٝٓ٘، ٚبؽت َا ٜزٜم، َٚا يبح إٔ ُأتٝشي  يي٘ ؾزؽي١ انتي٪اَز٠     
اييت دبزتٗا كتع١ٝ صز١ٜ يكتٌ عُز رفٞ ا  عٓ٘ ؾاعذلى ؾٝٗا، ْٚؿخ وت ْارٖا" أَا ا٭صتاذ " 

                                                           

أصم ايػاب١  -ٛر بٔ شتز١َ بٔ ْٛؾٌ أبٛعبمايزلتٔ ايكزعٞ ايشٖزٟ ي٘ ؽشب١ َات ص١ٓ أربب ٚصتؽتانتض (1)
 (4928)ت  1131/ 

ٖيي يت   23وت ٚؾٝيات صي١ٓ    4/190،191تارٜخ ايزصٌ ٚانتًٛى ٭بٞ دعؿز ستُم بٔ دزٜز ايايدلٟ   (2)
 ّ.1967 -ٖي  1387ايابع١ ايجا١ْٝ ص١ٓ  -َؾز –دار انتعارف 
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ٗا "أبٛر١ٜ" ع٢ً اعذلاى نعب ا٭سبار وت ؾكم ذنز ٖذٙ ايزٚا١ٜ اييت اصتمٍ ب (1)ألتم أَؽت"
قتٌ عُز رفٞ ا  عٓ٘ ثِ قاٍ: " ٖٚذٙ ايكؾ١  ٕ ؽش  دي  ع٢ً ٚقٛف نعب ا٭سبار 
ع٢ً َهٝم٠ قتٌ عُز ثِ ٚفعٗا ٖٛ وت ٖيذٙ ايؾيٝػ١ اإلصيزا١ًٝٝ٥ نُيا تيميٓا عًي٢ َكيمار        

 اخت٬ق٘ ؾُٝا ٜٓكٌ".
 ثاّْٝا: ايزد ع٢ً ٖذٙ ايغب١ٗ:

زٖا "أبٛر١ٜ" ٚا٭صتاذ "ألتم أَؽت" َٔ سمٜح انتضٛربٔ شتزَي١ نيميٌٝ   ٖذٙ ايزٚا١ٜ اييت ذن
ع٢ً اعيذلاى نعيب ا٭سبيار وت قتيٌ عُيز رفيٞ ا  عٓي٘ ذنزٖيا ابئ دزٜيز ايايدلٟ وت            

ٚابٔ دزٜز، ٚغرلٙ َٔ انت٪رخؽت   ًٜتشَٛا ايؾش١ ؾُٝا ٜٓكًٕٛ، ٚعتهيٕٛ، ٚييذا    (2)"تارغت٘"
ح انتٓؾـ  ذا ْكٌ خدلّا َٔ ٖذٙ ايهتب ٜٓبػيٞ  جتم وت نتبِٗ ايقعٝـ، ٚانتٛفٛع، ٚايباس

إٔ قتشؾ٘ صٓمّا َٚتّٓا، ٫ٚ ٜأخذٙ قق١ٝ َض١ًُ، ٚ ذا ٌْتزْا وت ٖذٙ ايكؾ١ ٫ ْغو وت أْٗا 
 تٓادٟ ع٢ً ْؿضٗا بايهذب، ٚا٫خت٬م، ٚذيو ٭ْٗا:

يٛ ناْ  وت ايتٛرا٠ نتا اختؿ بعًُٗا نعب ا٭سبار ٚسيمٙ ٚيهئ نيإ ٜغيارن٘      -1
 عبما  بٔ ص٬ّ هتٔ شلِ عًِ بايتٛرا٠. ايعًِ بٗا أَجاٍ

ٚ٭ْٗا يٛ ؽش  يهإ انتٓتٌتز َٔ عُز رفٞ ا  عٓ٘ س٦ٓٝيذ إٔ ٫ ٜهتؿيٞ بكيٍٛ     -2
نعب ا٭سبار، ٚيهئ ظتُيب طا٥ؿي١ هتئ أصيًِ َئ أٖيٌ ايهتياب، ٚشليِ  ساطي١           
بايتٛرا٠، ٜٚضأشلِ عٔ ٖذٙ ايكؾ١، ٖٚٛ ييٛ ؾعيٌ ٫ؾتقيش  أَيز نعيب ا٭سبيار،       

، ٚيتبؽت يعُز رفٞ ا  عٓ٘ إٔ نعب ا٭سبار عزٜو وت َ٪اَز٠ ًٚتٗز يًٓاظ نذب٘
دبزت يكتً٘، أٚ أْ٘ ع٢ً عًِ بٗا، ٚس٦ٓٝذ ٜعٌُ عُز رفٞ ا  عٓ٘ ع٢ً ايهغـ 
عٓٗا بغت٢ ايٛصا٥ٌ، ٜٚٓهٌ ؿتمبزٜٗا، َِٚٓٗ نعب ا٭سبار ٖذا ٖٛ انتٓتٌتز َٔ أٟ 

يؿآي١، ٚسيم٠   سانِ عادٟ ٜكاٍ ي٘ َجٌ ذيو ؾق٬ّ عٔ عُز انتعيزٚف بهُياٍ ا  

                                                           

 161ّ/ؾذز اإلص٬ (1)

 191،  4/190تارٜخ ايزصٌ ٚانتًٛى  (2)
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ايذٖٔ، ٚـتشٝؿ ا٭خبار يهٔ ع٦ّٝا َٔ ذييو   عتؾيٌ، ؾهيإ ذييو ديي٬ّٝ عًي٢       
 اخت٬قٗا.

ٚأٜقّا ؾقْٗا يٛ ؽش  يهإ َعٓاٖيا إٔ نعيب ا٭سبيار يي٘ ٜيم وت انتي٪اَز٠، ٚأْي٘         -3
ٜهغـ عٔ ْؿض٘ بٓؿض٘، ٚذيو باطٌ نتخايؿت٘ طبياع ايٓياظ  ذ انتعيزٚف إٔ َئ     

اْٗا بعم ٚقٛعٗا تؿادٜيّا َئ حتُيٌ تبعتٗيا، ٜٚغيتم      اعذلى وت َ٪اَز٠ ٜبايؼ وت نتُ
 سزؽ٘، ٚتشداد َبايػت٘ وت ايهتُإ قبٌ ٚقٛعٗا سزؽّا ع٢ً صتاسٗا.

ثِ َا يًتٛرا٠، ٚحتمٜم أعُار ايٓاظ، ٚتارٜخ ٚؾٝاتِٗ  ٕ ا  تعاؾت  فتا أْشٍ ايهتب  -4
٘ ْٛرّا ٖٚم٣ يًٓاظ ٫ نتجٌ ٖذٙ ا٭خبار اييت ٫ تعيمٚ أؽيشابٗا، َٚئ ذييو نًي     
ٜتبؽت يٓا إٔ ٖذٙ ايكؾ١ َؿذلاٙ بمٕٚ أد٢ْ اعتباٙ، ٚإٔ رَٞ نعب ا٭سبار بايهٝيم  
يإلص٬ّ وت عخؿ عُز رفٞ ا  عٓ٘، ٚايهذب وت ايٓكٌ عٔ ايتٛرا٠  تٗاّ باطٌ 
٫ ٜضتٓم ع٢ً ديٌٝ، أٚ بزٖإ، َٚٔ عذٝب أَيز ٖي٪٤٫ اياياعٓؽت أْٗيِ ظتعًيٕٛ      

اٍ  ذا نييإ شلييِ غييز  وت  ثبييات رٚاٜييات انتيي٪رخؽت سذيي١ ٫ ٜأتٝٗييا ايباطييٌ حبيي 
َقُْٛٗا، ٜٚتغههٕٛ وت رٚاٜيات ايبخيارٟ، َٚضيًِ  ذا ديا٤ت عًي٢ غيرل َيا        

، ٚرٚا١ٜ ابٔ دزٜز ايادلٟ شلذٙ ايكؾ١ ٫ تمٍ عًي٢ ؽيشتٗا، ٚاييذٟ    (1)ٜغتٕٗٛ
ٌٜٓتز وت تؿضرلٙ ظتم ؾٝ٘ هتا ٫ ٜؾش ع٦ّٝا نجرلّا، ثِ  ٕ َا ُٜعزف عٔ نعب ا٭سبار 

َاْت٘، ٚتٛثٝل أنجز أؽشاب ايؾشات ي٘ ظتعًٓا ضتهِ بإٔ ٖذٙ َٔ دٜٓ٘، ٚخًك٘، ٚأ
ايكؾ١ َٛفٛع١ عًٝ٘، ٚضتٔ ْٓشٙ نعبّا عٔ إٔ ٜهٕٛ عزٜهّا وت قتٌ عُز رفٞ ا  
عٓ٘، أٚ ٜعًِ َٔ ٜمبز أَز قتً٘، ثِ ٫ ٜهغيـ يعُيز عٓي٘ نُيا ْٓشٖي٘ إٔ ٜهيٕٛ       

 عٓ٘ بٓضيبت٘  ؾت  نذابّا ٚفاعّا عتتاٍ ع٢ً تأنٝم َا غتدل ب٘ َٔ َكتٌ عُز رفٞ ا 
ؾاتٗاّ نعب ا٭سبار: با٫عذلاى وت انت٪اَز٠  (2)ايتٛرا٠، ٚؽٛغ٘ وت قايب  صزا٥ًٝٞ

ع٢ً قتٌ عُز ٫ ٜجب ، ٌٖٚ ٜضُب عُز رفٞ ا  عٓ٘ ٖذا ايٛعٝم ايغيمٜم َئ   
نعب ا٭سبار ثِ ٫ عتذلظ َٓ٘، ٫ٚ ٜأَز بايكبض عًٝ٘، ٚصيذٓ٘، أٚ تزسًٝي٘ َئ    

                                                           

 بتؾزف ٜضرل 183-181اذتمٜح ٚا مثٕٛ/ (1)

 78اإلصزا٥ًٝٝات وت ايتؿضرل ٚاذتمٜح / (2)
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ٞ ا  عٓ٘ ٖٛ ايذٟ ردب عٔ بًم ايااعٕٛ، ؾكاٍ ي٘ أبيٛ  انتم١ٜٓ؟ أٚ يٝط عُز رف
عبٝمٙ: أؾزارّا َٔ قمر ا ؟ ؾكاٍ عُز: يٛ غرلى ٜا أبا عبٝم٠ قاشلا ْعِ ْؿز َٔ قمر 
ا   ؾت قمر ا ، ٖب إٔ عُز رفٞ ا  عٓ٘   ُٜباٍ بٓؿض٘، أؾًِ ٜهٔ بكيا٤ نعيب   

ـ  ؾت ذيو أْ٘ قم ثب  عٔ ا٭سبار بؽت ًتٗزاْٞ انتضًُؽت س٦ٓٝذ خازّا عًِٝٗ؟ أف
عُز رفٞ ا  عٓ٘ أْ٘ قاٍ وت خابت٘ وت تًو ادتُعي١:"رأٜ  دٜهيّا ْكزْيٞ ثي٬خ     

ٜقياف  ؾت ذييو إٔ نعيب ا٭سبيار نيإ       (1)ْكزات، ٫ٚ أراٙ  ٫ سقٛر أدًيٞ" 
دا١ٖٝ ؾٌٗ ٜعكٌ إٔ ٜهٕٛ ٚاقؿّا ع٢ً َ٪اَز٠ قتٌ عُز رفٞ ا  عٓ٘ ثِ ٜكيب َٓي٘   

عكٍٛ إٔ ٜضه   ٕ نإ ي٘ ٣ٖٛ وت قتٌ عُيز رفيٞ ا    ٖذا ايذٟ قاي٘ يعُز؟ انت
عٓ٘، أٚ إٔ غتدلٙ بانت٪اَز٠ ع٢ً ٚدٗٗا  ٕ   ٜهٔ ي٘ ٣ٖٛ وت قتً٘ أَا أْي٘ ٜضيه    
ؾخغ١ٝ إٔ ٜي٪دٟ ن٬َي٘  ؾت  ؾغياٍ انتي٪اَز٠ بيإٔ عتيذلظ عُيز رفيٞ ا  عٓي٘،          

ْ٘ نذيو ٜٚكبض ع٢ً أبٞ ي٪ي٪٠ اجملٛصٞ، ٚأَا اإلخبار بانت٪اَز٠ ع٢ً ٚدٗٗا، ؾٮ
، (2)ٜهٕٛ ي٘ ٜم عٓم عُز رفٞ ا  عٓ٘، ٚعٓم انتضًُؽت ٜٓاٍ بٗيا داٖيّا، َٚهاْي١   

ٚأقٍٛ: ٜقاف  ؾت نٌ َا صبل إٔ ٖذٙ ايزٚا١ٜ اييت ذنزٖا "أبٛرٜي١" َئ سيمٜح    
انتضٛربٔ شتز١َ نميٌٝ ع٢ً اعذلاى نعب ا٭سبيار وت َي٪اَز٠ قتيٌ أَيرل انتي٪َٓؽت      

رٚاٖييا اإلَيياّ ابيئ دزٜييز اياييدلٟ وت عُيز رفييٞ ا  عٓيي٘ صييٓمٖا فييعٝـ دييمّا  
عٔ صًِ بٔ ُدٓادٙ قاٍ: سمثٓا صًُٝإ بٔ عبمايعشٜش بٔ أبٞ ثاب  بئ   (3)"تارغت٘"

عبمايعشٜش بٔ عُز بٔ عبمايزلتٔ ابٔ عٛف عٔ أبٝي٘ عئ عبيما  بئ دعؿيز بئ       
عبمايزلتٔ بٔ انتضٛر بٔ شتز١َ عئ أبٝي٘ عئ انتضيٛر بئ شتزَي١، ٖٚيذا اإلصيٓاد         

ٝ٘ عبمايعشٜش بئ عُيزإ بئ عبيمايعشٜش انتعيزٚف بيابٔ أبيٞ ثابي          فعٝـ دمّا ؾ
                                                           

باب ْٗٞ َٔ أنيٌ ثَٛيّا    –اذتمٜح أخزد٘ اإلَاّ َضًِ وت ؽشٝش٘ نتاب انتضادم َٚٛافب ايؾ٠٬  (1)
بٞ ادتعم عٔ َعمإ بٔ أبٞ طًشي١، ٚذنيزٙ   ( َٔ طزٜل قتاد٠ عٔ صا  بٔ أ567)ت5/43أٚ بؾ٬ّ 

 7/73اذتاؾٍت ابٔ سذز وت ؾتش ايبارٟ 

 بتؾزف 110، 109، 99ا٭ْٛار ايهاعؿ١ نتا وت نتاب أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ َٔ ايشيٌ/ (2)

ذنز ارتدل عٔ ٚؾيا٠ عُيز رفيٞ ا      -ٖي  23وت ٚؾٝات ص١ٓ  191، 4/190تارٜخ ايزصٌ ٚانتًٛى  (3)
 عٓ٘ 
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فعٝـ دمّا قاٍ ؾٝ٘ ابٔ َعؽت:   ٜهٔ َٔ أؽيشاب اذتيمٜح، ٚقياٍ َيز٠: ييٝط      
بجك١، ٚقاٍ ايبخارٟ: َٓهيز اذتيمٜح ٫ ٜهتيب سمٜجي٘، ٚقياٍ ايٓضيا٥ٞ: َيذلٚى        
اذتييمٜح، ٚقيياٍ أبييٛ سييامت: فييعٝـ اذتييمٜح، َٚٓهييز اذتييمٜح دييمّا، ٚفييعؿ٘   

قاين، ٚايذلَذٟ، ٚقاٍ ابٔ سذز: َذلٚى اسذلق  نتب٘، ؾشمخ َٔ سؿٌت٘، ايمار
أَا صًُٝإ بٔ عبمايعشٜش  (1)ؾاعتم غًا٘ َٔ ايجا١َٓ َات ص١ٓ صبب ٚتضعؽت َٚا١٥

بٔ أبٞ ثاب ، ٚدعؿز بٔ عبمايزلتٔ بئ انتضيٛر بئ شتزَي١   أقيـ عًُٝٗيا ؾُٝيا        
إٔ ٖيذٙ ايغيب١ٗ ٚاٖٝي١،     اطًع  عًٝ٘ َٔ َزادب، ٚبٗذا ٜتبؽت يٓا هتا صيبل ذنيزٙ  

ٚاعتُمت ع٢ً رٚا١ٜ صٓمٖا فعٝـ دمّا ذنزٖا " ابٔ دزٜز ايادلٟ" وت "تارغت٘" 
أٟ أْٗا يٝض  وت نتاب َٔ نتب ايض١ٓ انتعتُم٠ بٌ وت نتاب َٔ نتب ايتارٜخ، 

 ٖٚذٙ ايهتب أؽشابٗا   ًٜتشَٛا ايؾش١ ؾُٝا ٜٓكًٕٛ.
 ادلطهب انخانِ

 تانشبيت انخانخ 
 ار وت اصتضكا٤ عُز بايعباظ رفٞ ا  عُٓٗا، ٚايزد عًٝٗا:دٚر نعب ا٭سب 

ٜكيٍٛ "أبٛرٜي١" وت    (2) ٚقم أثار ٖذٙ ايغب١ٗ "أبٛر١ٜ" ؾتشي  عٓيٛإ "سيمٜح ا٫صتضيكا٤"    
: "ر٣ٚ ايتارٜخ إٔ ا٭ر  أديمب   ديمابّا عيمٜمّا     (3)نتاب٘ " أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ ا ُم١ٜ"

                                                           

 358تكزٜب ايتٗذٜب/ -3/469 تٗذٜب ايتٗذٜب (1)

ا٫صتضكا٤ ٖٛ: طًب انتاز عٓم طٍٛ اْكااع٘، ٚقاٍ اذتاؾٍت ابٔ سذز: ا٫صتضكا٤ يػي١: طًيب صيكٞ انتيا٤ َئ       (2)
 ايػرل يًٓؿط أٚ ايػرل، ٚعزعّا: طًب٘ َٔ ا  تعاؾت عٓم سؾٍٛ ادتمب ع٢ً ٚد٘ شتؾٛـ

ؽي٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ وت ا٫صتضيكا٤     بياب ا٫صتضيكا٤ ٚخيزٚز اييٓيب      –ؾتش ايبيارٟ نتياب ا٫صتضيكا٤    
 -ٖيي   1357يت َؾياؿ٢ اذتًييب صي١ٓ     12ايتعزٜؿات يًضٝم ايغزٜـ ع٢ً ادتزداْٞ/ – 2/588

1938ّ 

 130 - 128أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ ا ُم١ٜ /  (3)
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ؾًِ ٜمع نعيب ا٭سبيار ٖيذٙ     (1)ّ ايزَاد٠وت خ٬ؾ١ عُز رفٞ ا  عٓ٘، ٚنإ ذيو وت عا
ايؿزؽ١ تؿً  َٔ غرل إٔ ٜتخذ َٓٗا ٚص١ًٝ يرلَٞ اإلص٬ّ باع١ٓ َئ طعٓاتي٘، ؾكياٍ يعُيز     
رفٞ ا  عٓ٘:" ٕ بين  صزا٥ٌٝ ناْٛا  ذا أؽابِٗ َجٌ ٖذا اصتضكٛا بعؾيب١ ا٭ْبٝيا٤" ٖٚٓيا    

صًِ، ٚؽٓٛ أبٝي٘ ٚصيٝم   دا٤ت رٚاٜات بإٔ عُز قاٍ: ٖذا عِ رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚ
ؾُغ٢  يٝ٘، ثيِ اصتضيكٛا، ٚهتيا ٫ َيزا٤ ؾٝي٘ إٔ ٖيذا        -ايعباظ بٔ عبمانتاًب-بين ٖاعِ 

ٖٚيٛ   -ايٝٗٛدٟ قم أراد بكٛي٘ ٖذا إٔ غتمع عُز عٔ أٍٚ أصاظ قاّ عًٝ٘ ايمٜٔ اإلص٬َٞ
ايغزى بعٝٓ٘ ست٢  ذا ٣ٖٛ ؾٝٗيا عُيز    يٝشيك٘  ؾت ٠ٖٛ ايتٛصٌ ايذٟ ٖٛ –ايتٛسٝم ارتايؿ 

ُٚأثزت عٓ٘ بايعٌُ اختذت ص١ٓ َٔ بعمٙ، ٚنإ شلا أثز بايؼ يم٣ انتضًُؽت كتٝعّا وت ايعكٝيم٠  
اإلص١َٝ٬ ع٢ً َز ايعؾٛر، ؾٝٓٗمّ بذيو ا٭صاظ انتتؽت يًمٜٔ، ٚيهٔ عُز رفٞ ا  عٓي٘،  

ٜكب وت ايؿخ ايذٟ ْؾب٘ ي٘ ٖيذا  ٖٚٛ وت ا٭ؾل َٔ ايبؾرل٠ بايمٜٔ، ٚايؿك٘ ؾٝ٘ قم ؾأ، ٚ  
ارُتمع١، ؾًِ ٜضتضل بأسم ست٢ بايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ، ٚ  ٜشد ع٢ً ا٫صتػؿار قاٍ أبٛ 

 (2)بهز بٔ أبٞ ايمْٝا وت نتاب "انتاز"
قاٍ: خزز عُز ٜضتضك٢ بِٗ، ؾؾ٢ً  (1)عٔ خٛات بٔ دبرل (3)ٚوت نتاب "زتابٞ ايمع٠ٛ"

                                                           

ايزَاد٠: بؿتش ايزا٤، ٚختؿٝـ انتِٝ، ٚنإ عاّ ايزَاد٠ ص١ٓ مثإ عغز٠، ٚداّ تضع١ أعٗز، ٚزليٞ عياّ    (1)
ؾيتش ايبيارٟ نتياب     -د٠ نتا سؾيٌ َئ عيم٠ ادتيمب، ؾياغدلت ا٭ر  ديمّا َئ عيمّ انتايز         ايزَا

 2/594باب ص٪اٍ ايٓاظ اإلَاّ ا٫صتضكا٤  ذا قشاٛا  –ا٫صتضكا٤ 

( عٔ  صيشام بئ  زلاعٝيٌ    84)ت 106نتاب انتاز يًشاؾٍت عبما  بٔ ستُم بٔ عبٝم بٔ أبٞ ايمْٝا/ (2)
 –ايزٜيا     -، ٚردايي٘ ثكيات يت دار ابئ ادتيٛسٟ     عٔ صؿٝإ عٔ َازف بٔ طزٜـ عئ ايغيعيب  

 1997ّ - ٖيي1418 ا٭ٚؾت ص١ٓ

( يت َ٪صضي١ ايهتيب   43)ت 42، 41نتاب زتابٞ ايمع٠ٛ يعبما  بٔ ستُم بٔ عبٝم بٔ أبيٞ اييمْٝا/   (3)
ّ حتكٝل سٜاد لتمإ، قً : ٖذا اذتمٜح رٚاٙ ابئ أبيٞ   1992 -ٖي  1413ا٭ٚؾت ص١ٓ  –ايجكاؾ١ٝ 

ٞ بهز ايغٝباْٞ عٔ عاا٤ بٔ َضًِ عٔ ايعُزٟ عٔ خٛات بٔ دبرل، ٚ صيٓادٙ فيعٝـ   ايمْٝا عٔ أب
ؾٝ٘ عاا٤ بٔ َضًِ ارتؿاف فعٝـ قاٍ أبٛ سامت: ييٝط بكيٟٛ نُيا فيعؿ٘ أبيٛ داٚد، ٚقياٍ ألتيم:        
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، ٚعٔ (2)تػؿزى ْٚضتضكٝو" ؾُا بزت َٔ َهاْ٘ ست٢ َازٚاايزنعتؽت، ؾكاٍ: "ايًِٗ  ْا ْض
، ؾكايٛا: (4)ست٢ ردب (3)ايغعيب قاٍ: "خزز عُز ٜضتضك٢ بايٓاظ، ؾُا ساد ع٢ً ا٫صتػؿار

اييت ٜضتٓشٍ  (5)ٜا أَرل انت٪َٓؽت َا ْزاى اصتضكٝ ؟ ؾكاٍ: يكم طًب  انتاز ؿتذادٜش ايضُا٤
 بٗا انتاز، 

                                                           

َقازب اذتمٜح، ٚقاٍ ابٔ أبٞ داٚد: وت سمٜج٘ يؽت، ٚقاٍ ابٔ عمٟ: ي٘ أسادٜح، ٚؾٝٗا َيا ٜٓهيز   
تٗيذٜب ايتٗيذٜب    –ز: ؽمٚم غتا٧ نجرلّا َٔ ايجا١َٓ َات ص١ٓ تضيعؽت َٚا٥ي١   عًٝ٘، ٚقاٍ ابٔ سذ

 392تكزٜب ايتٗذٜب/ – 4/135

خٛات بٔ دبرل بٔ ايٓعُإ ا٭ْؾارٟ رٟٚ عٔ ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ أسادٜح، ٚعٓ٘ ابٓ٘ ؽياحل   (1)
سمّا، َٚا بعمٖا، ، ٚغرلٙ فزب ي٘ رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ ّٜٛ بمر بضُٗ٘ ٚأدزٙ، ٚعٗم أ

 103، 2/102تٗذٜب ايتٗذٜب  –َٚات بانتم١ٜٓ ص١ٓ أربعؽت 

 7/205ايبما١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  (2)

ِٚ عٓي٘، قياٍ اذتياؾٍت ابئ سذيز:        (3) قً : عاَز بٔ عزاسٌٝ ايغعيب   ٜمرى عُز رفٞ ا  عٓ٘، ٚ  ٜيز
 3/48ٜب تٗذٜب ايتٗذ –ايغعيب َٛيمٙ نإ يض  صٓؽت خً  َٔ خ٬ؾ١ عُز رفٞ ا  عٓ٘ 

 206، 7/205ايبما١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  (4)

زتادٜش: كتب زتمت بايهضز، ٚاجمليمت: صتيِ َئ ايٓذيّٛ ناْي  ايعيزب تيشعِ أْي٘ قتايز ظتعًْٛي٘ َئ             (5)
ا٭ْييٛا٤، رٟٚ عيئ عُييز رفييٞ ا  عٓيي٘ أْيي٘ خييزز  ؾت ا٫صتضييكا٤، ؾؾييعم انتٓييدل، ؾًييِ ٜييشد عًيي٢  

ٜزاد َٔ اذتمٜح أْ٘ دعٌ ا٫صتػؿار اصتضكا٤ ا٫صتػؿار، ٚقاٍ:"اصتضكٝ  ؿتذادٜش ايضُا٤" ٚايذٟ 
( ؾيأراد عُيز رفيٞ ا  عٓي٘     10بتأٍٚ قٛي٘ تعاؾت "ؾكً  اصتػؿزٚا ربهِ  ْ٘ نإ غؿارّا" ْٛت آ١ٜ )

 بااٍ ا٭ْٛا٤، ٚايتهذٜب بٗا ٭ْ٘ دعٌ ا٫صتػؿار ٖٛ ايذٟ ٜضتضك٢ ب٘ ٫ اجمليادٜش، ٚا٭ْيٛا٤ ايييت    
عٓ٘ ٜكٍٛ: " ٕ ا٫صتػؿار ٖٛ َيا ٜضتضيك٢ بي٘، ؾٗيٛ ايٓيٛر       ناْٛا ٜضتضكٕٛ بٗا نإٔ عُز رفٞ ا 

ايذٟ ٜذلقب ب٘ انتاز ٫ تًو ايٓذّٛ، ٚقٌٝ: اجملمت ٖٛ صتِ ايمابزإ ٭ْ٘ ٜاًب آخزّا، ٜٚض٢ُ سادٟ 
ايٓذّٛ، ٚقٌٝ: اجملمت ٖٛ صتِ ؽػرل بؽت صتِ ايمبازإ، ٚايجزٜا ،ٚزتادٜش ايضُا٤ أْٛا٩ٖا ٜكاٍ أرصً  

ايبٝإ ٚايتبيٝؽت ٭بيٞ عجُيإ عُيزٚ بئ حبيز        –َاد٠ دمت  559يضإ ايعزب / –ايضُا٤ زتادعتٗا 
حتكٝل  – 1998 -ٖي  1418ايضابع١ ص١ٓ  –ايكاٖز٠ –يت َهتب١ ارتاصتٞ  3/279ادتاسٍت ٖاَػ 

 عبمايض٬ّ ستُم ٖارٕٚ
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ًُِ  ثِ قزأ: " ِِ ُزٚااِصَتِػٔؿ َؾُك ُ٘ َرباُه َٕ ِ ْا ٌِ َغؿَّاّرا َنا َُا٤َ ُِٜزٔص ، ثِ قزأ (1)ِِّمَراّرا َعًَُِٝهِ ايضا
ِٕ أٜقّا:" ِِ اِصَتِػٔؿُزٚا ََٚأ ِا َرباُه ٘ٔ " ُتُٛبٛا ُث ِٝ إٔ عُز  (3)، ٚوت "انتػين ٚايغزت ايهبرل"(2)ِ َي

صتضكٝ  ؿتذادٜش رفٞ ا  عٓ٘ خزز ٜضتضك٢ ؾًِ ٜشد ع٢ً ا٫صتػؿار، ٚقاٍ:"يكم ا
:"ٚنتا ؽعم عُز انتٓدل قابقّا ع٢ً ٜم ايعباظ رفٞ ا  عٓ٘ ّٜٛ (4)ايضُا٤" ٚقاٍ "ادتاسٍت"

ا٫صتضكا٤   ٜشد ع٢ً ايمعا٤، ؾكٌٝ ي٘:  ْو   تضتضل، ٚ فتا تضتػؿز قاٍ: اصتضكٝ  
 ؿتذادٜش ايضُا٤" ٚ ذا نإ ا٭َز قم ٚقب ع٢ً ٖذٙ ايؾٛر٠ ؾ٬ بأظ ب٘ َا داَٛا كتٝعّا
ناْٛا ٜمعٕٛ ا  تعاؾت، ٚ ْا ْهاد ْكاب بإٔ عُز رفٞ ا  عٓ٘   ٜتٛصٌ بأسم وت 

ا٫صتضكا٤، ٚ  ٜتخذ َٔ ٚص١ًٝ ؾٝ٘  ؾت ا  تعاؾت غرل ايمعا٤، ٚا٫صتػؿار نُا دا٤ وت 
 ا٭خبار ايؾشٝش١ انت٪ٜم٠ بآٜات َٔ نتاب ا  ايعشٜش"

 حانًْا: انزد عهَ ىذه انشبيت:
عُز بايعباظ رفٞ ا  عُٓٗا ايذٟ ذنزٙ "أبٛر١ٜ" يهٞ ٜميٌ ع٢ً إٔ  ٕ سمٜح اصتضكا٤ 

نعب ا٭سبار ٖٛ ايذٟ أٚعش يعُز رفٞ ا  عٓ٘ إٔ ٜضتضيك٢ بايعبياظ، ٜٚتٛصيٌ بي٘ ٖيذا      
رلت٘ ا  وت ؽشٝش٘ عٔ أْط رفٞ ا  عٓ٘ " إٔ عُز بئ   (5)اذتمٜح رٚاٙ اإلَاّ ايبخارٟ

                                                           

 11، 10صٛر٠ ْٛت آ١ٜ  (1)

 3صٛر٠ ٖٛد آ١ٜ  (2)

 1997ّ -ٖي  1417ايجايج١ ص١ٓ  –ايزٜا   –ب يت  دار عا  ايهت 3/346انتػين ٫بٔ قما١َ  (3)

 3/279ايبٝإ ٚايتبٝؽت  (4)

باب صي٪اٍ ايٓياظ اإلَياّ ا٫صتضيكا٤  ذا      –اذتمٜح: أخزد٘ ايبخارٟ وت ؽشٝش٘ نتاب ا٫صتضكا٤  (5)
باب  –( ٚوت نتاب ؾقا٥ٌ أؽشاب ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ 1010)ت 591، 2/590قشاٛا 

( ٚاإلَاّ ابٔ صعم وت ايابكات ايهدل٣ 3710)ت 7/89رفٞ ا  عٓ٘ ذنز ايعباظ بٔ عبمانتاًب 
)ت  4/26وت ايابك١ ايجا١ْٝ َٔ انتٗادزٜٔ ٚا٭ْؾار وت تزكت١ ايعباظ بٔ عبيمانتاًب رفيٞ ا  عٓي٘    

ايكياٖز٠   –عٔ أْط يت َهتب١ ايض١ٓ  3/32( عٔ أْط رفٞ ا  عٓ٘، ٚأبٛ عٛا١ْ وت ؽشٝش٘ 365
ّ حتكٝل أقتٔ عارف ايمَغكٞ، ٚاذتانِ وت انتضتمرى نتاب َعزؾ١ 1995-ٖي1416ا٭ٚؾت ص١ٓ  –
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ضك٢ بايعباظ بٔ عبمانتاًب، ؾكاٍ: "ايًيِٗ  ْيا   ارتااب رفٞ ا  عٓ٘ نإ  ذا قشاٛا اصت
نٓا ْتٛصٌ  يٝو بٓبٝٓا ؾتضكٝٓا، ٚ ْا ْتٛصٌ  يٝو بعِ ْبٝٓا ؾاصكٓا قاٍ: ؾٝضكٕٛ" ٚ٭دٌ إٔ 
ٜميٌ ع٢ً َا ذٖب  يٝ٘ َئ إٔ ا٫صتضيكا٤ بايعبياظ دصٝضي١ َئ نعيب ا٭سبيار طعئ وت         

ؾٗا، ثِ أتمرٟ َاٖٞ ايزٚاٜات سمٜح أْط، ٚاعتمٙ شتايؿّا يًزٚاٜات ايك١ٜٛ اييت دا٤ت ع٬
٫بئ أبيٞ    (1)ايك١ٜٛ اييت ردشٗا ع٢ً رٚا١ٜ ايبخارٟ؟ ٖٞ رٚا١ٜ ذنزت وت نتياب "انتايز"  

يًذياسٍت ثيِ َياٖٞ     (3)ٚنتاب "ايبٝيإ ٚايتبيٝؽت"   (2)ايمْٝا، ٚنتاب "انتػين ٚايغزت ايهبرل"
ٜهٕٛ بايؾي٠٬،   ، ٚبؽت َا ذنزٙ إٔ ا٫صتضكا٤ ي٘ سا٫ت، ؾُز٠(4)انتخايؿ١ بؽت سمٜح أْط

ٚارتاب١، َٚز٠ ٜهٕٛ وت خاب١ ادتُع١، أٚ عكب ؽ٠٬ َؿزٚف١، َٚز٠ أخز٣ ٜهٕٛ بمعا٤ 
َٔ غرل ؽ٠٬، ٚسّٝٓا نإ ع٢ً انتٓدل وت انتضذم، ٚسّٝٓا آخز نإ خيارز انتضيذم، ٚنًيٗا    

، ٚعُيز رفيٞ ا  عٓي٘ َيز٠ اصتضيك٢ بايعبياظ، َٚيز٠        (5)سا٫ت ثابت١ وت ايض١ٓ ايؾشٝش١
                                                           

( َئ طزٜيل داٚد بئ عايا٤     5506) ت  3/409ذنز َٓاقب ايعباظ بٔ عبيمانتاًب   –ايؾشاب١ 
انتمْٞ عٔ سٜم بٔ أصًِ عٔ عبم ا  بٔ عُز، ٚصه  اذتانِ، ٚقاٍ ايذٖيب: ؽش ضتٛٙ َٔ سيمٜح  

ّ، ٚايبٝٗكيٞ وت ايضيٓٔ   1997 -ٖي 1417ا٭ٚؾت ص١ٓ  –أْط، ٚأَا داٚد ؾُذلٚى يت دار اذتزَؽت 
( عيئ أْييط يت دار ايهتييب 6427)ت 3/491( 16بيياب ) –ايهييدل٣ نتيياب ؽيي٠٬ ا٫صتضييكا٤ 

 ّ، ٚغرلِٖ.2003 -ٖي  1424برلٚت ايجايج١ ص١ٓ  –ايع١ًُٝ 

 106نتاب انتاز /  (1)

 3/346انتػين ٫بٔ قما١َ  (2)
 3/279ايبٝإ ٚايتبٝؽت (3)

 رفٞ ا  عٓ٘ وت اصتضكا٤ عُز بايعباظ رفٞ ا  عُٓٗا صبل ختزظت٘. سمٜح أْط (4)

قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ رلت٘ ا : "قاٍ أؽشابٓا:"ا٫صتضكا٤ ث٬ث١ أْٛاع أسمٖا:ا٫صتضكا٤ بايمعا٤ َٔ غرل  (5)
ؽ٠٬ ايجاْٞ: ا٫صتضكا٤ وت خاب١ ادتُع١، أٚ وت  ثز ؽ٠٬ َؿزٚف١، ٖٚيٛ أؾقيٌ َئ ايٓيٛع اييذٟ      

جايح: ٖٚٛ أنًُٗا إٔ ٜهٕٛ بؾ٠٬ رنعتؽت، ٚخابتؽت، ٜٚتأٖب قبً٘ بؾمق١، ٚؽٝاّ، ٚتٛبي١،  قبً٘ اي
 –ؽشٝش َضيًِ بغيزت ايٓيٟٛٚ     –ٚ قباٍ ع٢ً ارترل، ٚزتاْب١ ايغز، ٚضتٛ ذيو َٔ طاع١ ا  تعاؾت 

 6/157نتاب ؽ٠٬ ا٫صتضكا٤ 
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ز ع٢ً ايمعا٤ باب ايضكٝا، َٚز٠ ثايج١ انتؿ٢ با٫صيتػؿار، ٭ْي٘ زتًبي١ يًػٝيح،     أخز٣ اقتؾ
ٚع٢ً ٖذا ؾ٬ تعار  قىت بؽت ايزٚاٜات، ٫ٚصُٝا، ٚايزٚا١ٜ ايييت ردشٗيا ٫ سؾيز ؾٝٗيا،     

ايذٟ ْكٌ عٓ٘ ايزٚا١ٜ ايجا١ْٝ اييت صبل ذنزٖا قاٍ َ٪يؿ٘  (1)ٚنتاب "انتػين ٚايغزت ايهبرل"
٘:" ٜٚضتشب إٔ ٜضتضك٢ ؿتٔ ًتٗز ؽ٬س٘ ٭ْ٘ أقزب  ؾت  داب١ بعم ذيو بؾؿشات َا ْؾ

ايمعا٤، ؾقٕ عُز رفٞ ا  عٓي٘ اصتضيك٢ بايعبياظ عيِ اييٓيب ؽي٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ عياّ          
، ٚايقيشاى بئ   (3)بئ ا٭صيٛد   (2)ايزَاد٠"ثِ ذنز اصتضيكا٤ َعاٜٚي١ رفيٞ ا  عٓي٘ بٝشٜيم     

ٜمع َا ٜغا٤، ٜٚأخذ َا ٜغا٤ حبضب ٖٛاٙ، ، ٖٚهذا ٜتبؽت يٓا إٔ "أبار١ٜ" (5)ب٘ أٜقّا (4)قٝط
ٖٛاٙ، َٚا ٜذلا٣٤ ي٘ نٞ ٜؾٌ  ؾت َا ٜزٜم َٔ إٔ ا٫صتضكا٤ بايعباظ رفٞ ا  عٓ٘ دصٝض١ 

                                                           

 3/346باب ؽ٠٬ ا٫صتضكا٤  -انتػين ٫بٔ قما١َ نتاب ايؾ٠٬ (1)
سمٜح اصتضكا٤ َعا١ٜٚ رفٞ ا  عٓ٘ بٝشٜم بٔ ا٭صٛد ادُتَزعٞ رٚاٙ اذتاؾٍت ابئ عضيانز وت "تيارٜخ     (2)

دَغل" َٔ طزٜل أبٞ ايُٝإ اذتهِ بٔ ْاؾب عٔ ؽؿٛإ بئ عُيزٚ عئ صيًِٝ بئ عياَز ارتبيا٥زٟ        
ّ، ٚذنييزٙ 1998ٖييي  1418ا٭ٚؾت صيي١ٓ  –بييرلٚت  –( يت دار ايؿهييز 8241)ت 65/112

َٔ سمٜح صًِٝ بٔ عاَز، ٚوت ٖذا اذتمٜح قاٍ َعا١ٜٚ رفٞ  4/137ع٬ّ ايٓب٤٬ ايذٖيب وت صرل أ
ا  عٓ٘ وت دعا٥٘: "ايًِٗ  ْا ْضتغؿب  يٝو ايّٝٛ عرلْا، ٚأؾقًٓا ايًِٗ  ْا ْضتغؿب  يٝو ايّٝٛ بٝشٜم 

 بٔ ا٭صٛد، ٜا ٜشٜم ارؾب ٜمٜو  ؾت ا ، ؾزؾب ٜمٜ٘، ٚرؾب ايٓاظ أٜمِٜٗ.... اذتمٜح"

م بٔ ا٭صٛد ادُتزعٞ أدرى ادتا١ًٖٝ، أصًِ، ٚ  ًٜل ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ، ٚصهٔ ايغاّ قياٍ  ٜشٜ (3)
أصيم ايػابي١    –ايذٖيب:"ٖٛ َٔ صاد٠ ايتابعؽت بايغاّ، ٚأصيًِ وت سٝيا٠ اييٓيب ؽي٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ       

 4/136صرل أع٬ّ ايٓب٤٬  – 2/455تٗذٜب ا٭زلا٤ ٚايًػات  -(5526) ت  1253/

شاى بٔ قٝط بٔ خايم ايكزعٞ شتتًـ وت ؽشبت٘ رٟٚ عٔ عُيز، ٚغيرلٙ ٚعٓي٘ َعاٜٚي١ ابئ أبيٞ       ايق (4)
 2/569تٗذٜب ايتٗذٜب  –صؿٝإ ٚغرلٙ َات ص١ٓ أربب، أٚ متط ٚصتؽت 

سييمٜح اصتضييكا٤ ايقييشاى بيئ قييٝط بٝشٜييم بيئ ا٭صييٛد أخزديي٘ ابيئ عضييانز وت "تييارٜخ دَغييل"   (5)
"إٔ ايقشاى بئ قيٝط خيزز ٜضتضيك٢ بايٓياظ،      ( عٔ صعٝم بٔ عبمايعشٜش 8241) ت 65/112

َئ طزٜيل صيعٝم بئ أصيم عئ        113،  65/112ؾكاٍ يٝشٜم بٔ ا٭صٛد: قِ ٜا بهيا٤" ٚنيذا وت   
 فُز٠ عٔ عًٞ بٔ أبٞ لت١ً
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َٔ نعب ا٭سبار نٞ ٜؿضم عكا٥م انتضًُؽت، ثِ أٟ ؾضاد وت ايعكٝم٠ با٫صتضكا٤ بايعباظ؟، 
ٕ ايتٛصٌ با٭سٝا٤ ٜؿضيم   ٕ انتضًُؽت قاطب١ زتُعٕٛ ع٢ً ايتٛصٌ با٭سٝا٤، ٚ  ٜكٌ أسم:  

ايعكٝم٠، ٚنٝـ خؿٞ ع٢ً انتٗادزٜٔ، ٚا٭ْؾار، ٚؾِٝٗ عُز رفٞ ا  عٓي٘ إٔ ا٫صتضيكا٤   
بايعباظ شتايـ يًعكٝم٠ ست٢ ٚقعٛا ؾُٝا ٚقعٛا ؾٝ٘؟ ٚنٝـ خؿٞ ع٢ً ؾكٗا٤ ا٭١َ، ٚستمثٝٗا 

"سهٞ ، ٚقٍٛ"أبٞ ر١ٜ": (1)إٔ سمٜح أْط َمصٛظ، ؾشهُٛا عًٝ٘ بايؾش١، ٚاصتميٛا ب٘؟
إٔ نعب ا٭سبار وت عاّ ايزَياد٠ قياٍ يعُيز رفيٞ ا  عٓي٘: " ٕ بيين  صيزا٥ٌٝ نياْٛا  ذا         
أؽابِٗ َجٌ ٖذا اصتضكٛا بعؾب١ ا٭ْبٝا٤" أقٍٛ:   ٜعش ٖذا  ؾت نتاب يٌُٝٓتز وت صيٓمٙ، ٫ٚ  
 ٕ  أراٙ  ٫ صاقاّا، ٚقٍٛ أبٞ ر١ٜ" : " ٚهتا ٫ َزا٤ ؾٝ٘ إٔ ٖذا ايٝٗٛدٟ قم أراد بكٛي٘ ٖيذا أ
غتمع عُز عٔ أٍٚ أصاظ قاّ عًٝ٘ ايمٜٔ اإلص٬َٞ، ٖٚٛ ايتٛسٝم ارتايؿ يٝشيك٘  ؾت ٖي٠ٛ  
ايتٛصٌ ايذٟ ٖٛ ايغزى بعٝٓ٘" أقٍٛ: أَا انتضًُٕٛ ايذٜٔ ٜعزؾٕٛ اإلص٬ّ، ؾايذٟ ٫ َزا٤ 
ؾٝ٘ عٓمِٖ إٔ "أبار١ٜ" زتاسف، ٚأْ٘ ع٢ً ؾز  ؽش١ ٖذٙ اذتها١ٜ يٝط ؾٝٗا َا ٜيمٍ عًي٢   

٭سبار ٚإٔ اصتضكا٤ عُز بايعباظ رفٞ ا  عُٓٗا ٫ ع٬ق١ يي٘ بايغيزى   ص٤ٛ ط١ٜٛ نعب ا
ِِ ِ ذ    ايبت١، بٌ ٖذا أَز ٜكزٙ ايغزع  كتاعّا، ٜٚ٪ٜمٙ ايهتياب، ٚايضي١ٓ قياٍ تعياؾت"     ُٗي ِٛ َأْا ََٚيي

ََٛدُمٚا ا ٍُ َي ُِ ايزاُصٛ ُٗ َٚاِصَتِػَؿَز َي  َ٘ ِِ َدا٤َُٚى َؾاِصَتِػَؿُزٚا ايَّ ُٗ ُُٛا َأُْؿَض ُّيا ًتًََّ ٛااّبا رأسٝ َ٘ َت  (2)" يَّ
ٌَ َِٚ َذا ٚقاٍ تعاؾت " ِِ ٔقٝ ُٗ ِٛا َي ِِ َِٜضَتِػٔؿِز َتَعاَي ٍُ َيُه ٘ٔ َرُصٛ ِٚا ايَّ ٛا ِِ َي ُٗ ِِ  ُر٤َُٚص ُٗ َٕ  ََٚرَأِٜيَت  َُٜؾيموٚ

ُِٖ َٚ " َٕ  ُنٓاا ِ ْاا ُذَُْٛبَٓا اَيَٓ اِصَتِػٔؿِز َأَباَْا َٜا َقاُيٛا ، ٚقٛي٘ تعاؾت وت ٜعكٛب ٚبٓٝ٘ " (3)َوِضَتِهٔبُزٚ
ٍَ َِٛف َخأط٦ٔؽَت َقا ِِ َأِصَتِػٔؿُز َص ُ٘  َربِّٞ َيُه َٛ  ِ ْاي ُِ  اِيَػُؿيٛرُ  ُٖي ٚتيٛاتز وت ايضي١ٓ طًيب     (4)" اييزأسٝ

 (5)ايؾشاب١ رفٞ ا  عِٓٗ َٔ ايزصٍٛ ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ إ ٜمعٛ شلِ بايضكٝا، ٚغرلٖا

                                                           

 بتؾزف ٜضرل 85،  84دؾاع عٔ ايض١ٓ /  (1)

 64صٛر٠ ايٓضا٤ آ١ٜ  (2)

 5صٛر٠ انتٓاؾكٕٛ آ١ٜ  (3)
 98،  97صٛر٠ ٜٛصـ آ١ٜ  (4)
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كا٤ عُز بايعباظ رفٞ ا  عُٓٗيا  قً : ٜقاف  ؾت نٌ َا صبل إٔ سمٜح اصتض (1)ٚغرلٖا
  ٜهٔ نعب ا٭سبار أسم رٚات٘، ٚنذا   ٜهٔ أْط بٔ َايو رفٞ ا  عٓ٘ َعزٚؾّا با٭خذ 
عٔ أٌٖ ايهتاب ؾهٝـ ٜتِٗ "أبٛر١ٜ" نعب ا٭سبار بأْ٘ ٖٛ ايذٟ أٚقب عُز رفٞ ا  عٓ٘ 

ُيز بايعبياظ   وت ا٫صتضكا٤ بايعباظ رفٞ ا  عٓي٘؟ سد عًي٢ ذييو إٔ سيمٜح اصتضيكا٤ ع     
سمٜح ؽشٝش رٚاٙ اإلَاّ ايبخارٟ رلتي٘ ا  نُيا رٚاٙ غيرلٙ نُيا صيبل بٝاْي٘ وت ختيزٜر        

 اذتمٜح.
انتاًب ايجايح: ايغب١ٗ ايزابع١:  تٗياّ نعيب ا٭سبيار عيماع أبيٞ ٖزٜيز٠ رفيٞ ا  عٓي٘،         

 ٚتًكٝٓ٘ نٌ َا ٜزٜم بج٘ وت ايمٜٔ اإلص٬َٞ َٔ خزاؾات، ٚأٖٚاّ، ٚايزد عًٝٗا:
حت  عٓيٛإ "أخيذٙ    (2)يغب١ٗ: ٜكٍٛ "أبٛر١ٜ" وت نتاب٘ " أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ ا ُم١ٜ"أ٫ّٚ: ا

عٔ نعب ا٭سبار" : " ذنز عًُا٤ اذتمٜح وت باب رٚا١ٜ ايؾشاب١ عٔ ايتيابعؽت، أٚ رٚاٜي١   
ا٭نابز عٔ ا٭ؽاغز إٔ أبا ٖزٜز٠، ٚايعبادي١، َٚعا١ٜٚ، ٚغرلِٖ قم رٚٚا عٔ نعب ا٭سبار 

ٗز اإلص٬ّ خماعّا، ٚط٣ٛ قًب٘ ع٢ً ٜٗٛدٜت٘، ٜٚبمٚ إٔ أبيا ٖزٜيز٠ نيإ    ايٝٗٛدٟ ايذٟ أًت
أنجز ايؾشاب١ اطتماعّا ب٘، ٚثك٘ ؾٝ٘، ٚرٚا١ٜ عٓ٘، ٜٚتبؽت َٔ ا٫صتكزا٤ إٔ نعب ا٭سبار قم 
صًىت ق٠ٛ دٖا٥٘ ع٢ً "صذاد١" أبٞ ٖزٜز٠ يهٞ ٜضتشٛذ عًٝ٘، ًٜٚكٓ٘ نٌ َا ٜزٜيم إٔ ٜبجي٘   

ّ وت ايمٜٔ اإلص٬َٞ َٔ خزاؾيا  ، ٚنيإ يي٘ وت ذييو أصيايٝب غزٜبي١، ٚطيزم       (3)ت، ٚأٖٚيا
وت تزكت١ أبٞ ٖزٜز٠ إٔ نعب ا٭سبار قياٍ   (4)عذٝب١، ؾكم رٟٚ ايذٖيب وت "طبكات اذتؿاًت"

ؾٝ٘: "َا رأٜ  أسمّا   ٜكزأ ايتٛرا٠ أعًِ ؿتا ؾٝٗا َٔ أبٞ ٖزٜز٠" ؾاٌْتز دٖيا٤ ٖيذا ايهيأٖ،    
، ٚقم بًؼ (5)٘ أْ٘ نإ رد٬ّ ؾٝ٘ غؿ١ً، ٚٔغزا٠َٚهزٙ بأبٞ ٖزٜز٠ ايذٟ ٜتذ٢ً وت درظ تارغت

                                                           

 بتؾزف 115،  114ا٭ْٛار ايهاعؿ١ نتا وت نتاب أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ َٔ ايشيٌ/ (1)

 بتؾزف 367،  183،  180أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ ا ُم١ٜ /  (2)

 75،  74اإلصزا٥ًٝٝات وت ايتؿضرل اذتمٜح /  (3)
 7/358اإلؽاب١ وت ـتٝٝش ايؾشاب١   - 1/36تذنز٠ اذتؿاًت  (4)

 َاد٠ غزر 3235يضإ ايعزب / –ؿ١ً ايػار: ايػاؾٌ، ٚائػزا٠: ايػ (5)
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َٔ دٖا٤ نعب ا٭سبار، ٚاصتػ٬ي٘ "يضذاد١" أبٞ ٖزٜز٠، ٚغؿًت٘ أْ٘ نإ ًٜكٓ٘ َا ٜزٜم بج٘ 
وت ايمٜٔ اإلص٬َٞ َٔ خزاؾات، ٚتزٖات، ست٢  ذا رٚاٖا أبٛ ٖزٜز٠ عياد ٖيٛ ؾؾيمم أبيا     

عكٍٛ انتضًُؽت نإٔ ارتدل قم ديا٤   ٖزٜز٠، ٚذيو يٝ٪نم ٖذٙ اإلصزا٥ًٝٝات، ٚيُٝهٔ شلا وت
عٔ أبٞ ٖزٜز٠، ٖٚٛ وت اذتكٝك١ عٔ نعب ا٫سبار ٚضتٔ ْعًِ إٔ أبا ٖزٜز٠ ر٣ٚ عٔ نعيب  
ا٭سبار: ٚنإ ٜؾمق٘، ْٚز٣ ايهجرل َٔ أسادٜج٘ عٓع١ٓ   ٜؾزت بضُاعٗا َٔ اييٓيب ؽي٢ً   

 عًٝ٘ ٚصًِ يتأخز ا  عًٝ٘ ٚصًِ، َٚٔ ايكاعٞ أْ٘   ٜضُب ايهجرل َٓٗا َٔ يضاْ٘ ؽ٢ً ا 
      ٞ  فتيا   (1) ص٬َ٘، ؾُٔ ايكزٜب إٔ ٜهٕٛ زلب بعقيٗا َئ نعيب ا٭سبيار َٚزصيٌ ايؾيشاب

 ٜهٕٛ سذ١  ذا زلع٘ َٔ ؽشابٞ َجً٘"
 حانًْا: انزد عهَ ىذه انشبيت:

َِ "أبٛر١ٜ" إٔ أبا ٖزٜز٠ رفٞ ا  عٓ٘ نإ ٜأخذ َٔ نعب ا٭سبار اذتمٜح ، ثِ ٜٓضيب٘   َسَع
عًٝ٘ ٚصًِ، ٖٚذٙ دع٣ٛ باط١ً   ٜضتاب إٔ ظتم شلا دي٬ّٝ ص٣ٛ ايتخٌٝ،   ؾت ايٓيب ؽ٢ً ا 

ٚحتزٜـ ْؾٛـ ايعًُا٤ ع٢ً دأب٘، ٚعادت٘، ؾكم ذنز "أبٛر١ٜ" إٔ عًُيا٤ اذتيمٜح ذنيزٚا    
َٔ رٚا١ٜ ا٭نابز عٔ ا٭ؽاغز رٚا١ٜ أبٞ ٖزٜز٠، ٚايعبادي١، َٚعا١ٜٚ، ٚأْط، ٚغرلٖيِ عئ   

                                                           

َزصٌ ايؾشابٞ ٖٛ: َا أخدل ب٘ ايؾشابٞ عٔ قيٍٛ رصيٍٛ ا  ؽي٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ، أٚ ؾعًي٘، ٚ         (1)
ٜضُع٘، أٚ ٜغاٖمٙ ،  َا يؾػار صٓ٘، أٚ تأخز  ص٬َ٘، أٚ غٝاب٘، َٚٔ ٖيذا ايٓيٛع أسادٜيح نيجرل٠     

     ٚ ايكيٍٛ ايؾيشٝش انتغيٗٛر اييذٟ قايب بي٘       يؾػز ايؾشاب١ نيابٔ عبياظ، ٚابئ اييشبرل، ٚغرلُٖيا، 
ادتُٗٛر أْ٘ ؽشٝش ستتر ب٘ ٭ٕ رٚا١ٜ ايؾشاب١ عٔ ايتابعؽت ْادر٠، ٚ ذا رٚٚا عِٓٗ بٖٝٓٛيا، ؾيقذا     
ٜبٝٓٛا، ٚقايٛا قاٍ رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ ؾا٭ؽٌ أِْٗ زلعٖٛا َٔ ؽيشابٞ آخيز، ٚسيذف    

غرلٙ وت اذتهِ ٖٚذا ايكٍٛ فيعٝـ َيزدٚد،   ايؾشابٞ ٫ ٜقز، ٚقٌٝ:  ٕ َزصٌ ايؾشابٞ نُزصٌ 
ؾشهِ َزصٌ ايؾشابٞ سهِ انتزؾٛع، ٚقاٍ ايٓيٟٛٚ: "انتيذٖب ايؾيشٝش انتغيٗٛر اييذٟ قايب بي٘        
كتٗٛر أؽشابٓا ٚكتاٖرل أٌٖ ايعًِ ب٘ سذ١" ٚأكتب عًُا٤ اذتمٜح ع٢ً إٔ َزصٌ ايؾيشابٞ َكبيٍٛ   

استُاٍ إٔ ٜزٟٚ ايؾشابٞ عئ  ٭ٕ ايؾشابٞ ٫ ٜزٟٚ  ٫ عٔ ؽشابٞ، ٚايؾشاب١ نًِٗ عمٍٚ، ٚ
ايضيي١ٓ َٚهاْتٗييا وت ايتغييزٜب    -58تٝضييرل َؾيياًش اذتييمٜح/  –تييابعٞ غييرل ٚارد، ٫ٚ َكبييٍٛ  

 .319،  283،  282اإلص٬َٞ/
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ٚٚا عٔ نعب ا٭سبار سمٜح رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝي٘  نعب ا٭سبار ٚعبارت٘ تؿٝم أِْٗ ر
ٚصًِ، ٖٚذا نذب َقشو ٭ٕ نعب ا٭سبار   ٜمرى ايٓيب ؽي٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ، ؾي٬     
ٜعكٌ إٔ ٜزٟٚ ؽشاب١ ايزصٍٛ ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ أسادٜج٘ عُئ   ٜمرني٘، ٚ فتيا ٜيذنز     

 –هتاب اييذٜٔ أصيًُٛا   ٚغرلٙ َٔ عًُا٤ أٌٖ اي –ذيو وت بٝإ أخذِٖ عٔ نعب ا٭سبار 
أخبار ا٭َِ انتاف١ٝ، ٚتٛارغتٗا، ٚقم ؽش عٔ رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ أْ٘ قياٍ: "٫  

ؾذل٣ٚ أخبارِٖ ع٢ً د١ٗ ايعٌت١، ٚا٫عتبار ٫ ع٢ً  (1)تؾمقٛا أٌٖ ايهتاب، ٫ٚ تهذبِٖٛ"
ٚانتُٗٝٓي١،   أْٗا سان١ُ ع٢ً َا دا٤ وت ايكزإٓ، أٚ ١َُٓٝٗ، بٌ أخبار ايكزإٓ ٖٞ اذتانُي١، 

ََٚذنز "أبٛر١ٜ" ثٓا٤ نعب ا٭سبار ع٢ً أبٞ ٖزٜز٠ بأْ٘ ٜعًِ َا وت ايتٛرا٠ َب أْي٘   ٜكزأٖيا،   
ٖٚذا  ٕ ؽش ؾ٬ ع٧ ؾٝ٘ ٭ٕ نجرلّا َٔ ايٓاظ ٜضتُعٕٛ ا٭خبار َئ اجمليايط، ٚايٓيمٚات    

ؾٝٗا إٔ دٕٚ إٔ ٜكزأٚا ايهتب، ٖٚهذا اصتُز "أبٛر١ٜ" وت عز  أديت٘ "ايع١ًُٝ" اييت عتاٍٚ 
ٜٛقب وت ذٖٔ ايكار٨ إٔ أبا ٖزٜز٠ نإ ٜضُب َٔ نعيب ا٭سبيار ثيِ ٜٓضيب َيا زلعي٘  ؾت       
رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ، ٚطايب ايعًِ ٜعًِ تؿا١ٖ َا نتب وت ٖذا انتٛفٛع، َٚئ  

قياٍ: " اتكيٛا ا  ،    (4)بئ صيعٝم   (3)عئ ُبِضيز   (2)أطزف أديت٘ اييت أٚردٖا َا رٚاٙ "َضًِ"
َٔ اذتمٜح، ؾٛا  يكم رأٜتٓا صتايط أبا ٖزٜز٠، ؾٝشمخ عئ رصيٍٛ ا  ؽي٢ً ا     ٚحتؿٌتٛا 

ظتعيٌ   –بعيض َئ نيإ َعٓيا      -عًٝ٘ ٚصًِ، ٚعتمثٓا عٔ نعب ا٭سبار ، ثِ ٜكّٛ، ؾيأزلب 
سمٜح رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ عٔ "نعب" ٚسمٜح "نعب" عٔ رصٍٛ ا  ؽي٢ً  

ؿٌتٛا وت اذتمٜح"  ٕ أ٣ قار٨ ٜؿِٗ ايعبار٠ ايعزب١ٝ قتهئ  ، ؾاتكٛا ا  ٚحت(5)ا  عًٝ٘ ٚصًِ 
                                                           

 اذتمٜح ٖذا صبل ختزظت٘ وت انتبشح ا٭ٍٚ َٔ ايؿؾٌ ايجاْٞ (1)

ّ 1982 -ٖي 1402ص١ٓ ايجا١ْٝ  –( يت ٚسار٠ انتعارف ايضعٛد١ٜ 10)ت 175ايتُٝٝش يإلَاّ َضًِ/ (2)
 حتكٝل َؾاؿ٢ ا٭عٌتُٞ.

 37انتػ٢ٓ وت فبىت أزلا٤ ايزداٍ / –ُبِضز: ؿتق١َُٛ، ٚصهٕٛ ١ًَُٗ  (3)
ُبِضز بٔ صعٝم انتمْٞ ايعابم ٚثك٘ ابٔ َعؽت، ٚايٓضا٥ٞ ، ٚايعذًٞ، ٚقاٍ أبٛسيامت: ٫ ٜضيأٍ عئ َجًي٘      (4)

 1/276تٗذٜب ايتٗذٜب  –َات ص١ٓ َا١٥ 

ا٭ْٛار ايهاعك١ نتا وت نتاب أفٛا٤ ع٢ً ايضي١ٓ َئ    – 77،  76ايتؿضرل ٚاذتمٜح/ اإلصزا٥ًٝٝات وت (5)
 63ايشيٌ /
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إٔ ٜؿِٗ َٔ ٖذا ايٓؿ طعّٓا وت أبٞ ٖزٜز٠، أٚ اتٗاَّا يي٘ بأْي٘ نيإ عتيمخ ؿتيا ٜضيُع٘ عئ        
نعب ا٭سبار ٜٚٓضب٘  ؾت رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ  ٕ ُبِضز بٔ صيعٝم ؽياسب ٖيذا    

ز٠، ؾٝخًإٛ بيؽت سمٜجي٘ عئ ايزصيٍٛ     ارتدل ٜتشمخ عٔ قّٛ ناْٛا ٜضتُعٕٛ  ؾت أبٞ ٖزٜ
ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ، ٚسمٜج٘ عٔ نعب ا٭سبار ؾايذٟ نإ ٜٓضب سمٜح نعب ا٭سبيار  
 ؾت ايزصٍٛ ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ ِٖ بعض ايذٜٔ ناْٛا ٜضيتُعٕٛ  ؾت أبيٞ ٖزٜيز٠، ٫ أبيٛ     

! ذنيزٙ  ٖزٜز٠ ْؿض٘، ٚيهٔ عٝخ ايتشكٝل ايعًُٞ ايذٟ   ٜٓضر أسم َٔ قبٌ ع٢ً َٓٛايي٘  
دي٬ّٝ ع٢ً نذب أبٞ ٖزٜز٠ ؾُٝا ٜزٜٚ٘ عٔ رصيٍٛ ا  ؽي٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ، ٚأْي٘ نيإ       
ٜضُب َٔ نعب ا٭سبار ثِ ٜٓضب َا زلع٘  ؾت رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ، أتز٣ ٖيذا  
ق١ً ؾِٗ؟ أّ ق١ً دٜٔ، ٚق١ً سٝا٤ َٔ ا ، َٚٔ ايتارٜخ، َٚٔ قزا٥٘ ا٭ذنٝا٤؟ َٚٔ َػاياات 

عٔ أبٞ ٖزٜيز٠ سيمٜجّا َزؾٛعيّا  ؾت     (1)١" وت ٖذا انتٛفٛع َا ْكً٘ َٔ ؽشٝش َضًِ"أبٞ رٜ
ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ وت خًل ا٭ر  ٚايضُاٚات، ٜٚكٍٛ أبٛ ٖزٜيز٠ وت أٚيي٘: "أخيذ    
رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ بٝمٟ" ثِ ٜٓكٌ عٔ ايبخارٟ، ٚابٔ نجرل إٔ أبا ٖزٜز٠ تًك٢ 

سبار، ٖٚٓا ٌٜتٔ "أبٛر١ٜ" أْي٘ أَضيو بغي٧، ٚأْي٘ أٚقيب كتٗيٛر       ٖذا اذتمٜح عٔ نعب ا٭
انتضًُؽت ايذٜٔ ٜجكٕٛ بأبٞ ٖزٜز٠ وت ٚرط١ َا بعمٖا ٚرط١، ٚيٛ نإ ع٢ً ع٧ َٔ ايعًيِ ،  
ٚايؿِٗ يًٓؾٛـ يعًِ إٔ ايبخارٟ، ٚابٔ نجرل ٫ ٜزٜمإ اذتهِ ع٢ً أبٞ ٖزٜز٠ بايهيذب،  

ا  عًٝ٘ ٚصيًِ، ؾُيا ناْيا يٝذيزأا عًي٢       ْٚضبت٘ سمٜح نعب ا٭سبار  ؾت رصٍٛ ا  ؽ٢ً
ا ، ٚساعاُٖا إٔ تبًؼ بُٗا ق١ً ايمٜٔ  ؾت ٖذا انتٓشمر ايذٟ ٚؽٌ  يٝ٘ "أبٛر١ٜ" ؾكم أثٓي٢  
ايبخارٟ ٚابٔ نجرل ع٢ً أبيٞ ٖزٜيز٠، ٚعيٗما يي٘ بايؾيمم، ٚاييٛرع، ٚا٭َاْي١ وت ايعًيِ،         

                                                           

باب ابتيما٤ ارتًيل ٚخًيل     –ٖذا اذتمٜح أخزد٘ َضًِ وت ؽشٝش٘ نتاب ؽؿ١ ايكٝا١َ ٚادت١ٓ ٚايٓار  (1)
 ( َٔ طزٜل عبما  بٔ راؾب َٛؾت أّ ص١ًُ عٔ أبٞ ٖزٜيز٠ 2789) ت  17/111آدّ عًٝ٘ ايض٬ّ 

قاٍ: "أخذ رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ بٝمٟ، ؾكياٍ: خًيل ا  عيش ٚديٌ ايذلبي١ ٜيّٛ ايضيب ،        
ٚخًل ؾٝٗا ادتباٍ ّٜٛ ا٭سم، ٚخًل ايغذز ّٜٛ ا٫ثيٓؽت... اذتيمٜح" ٚايٓضيا٥ٞ وت ايضيٓٔ ايهيدل٣      

( يت 10943)ت 10/20بيياب قٛييي٘ تعيياؾت " ٕ وت خًييل ايضييُاٚات ٚا٭ر    –نتيياب ايتؿضييرل 
( يت 8323)ت 8/282ّ ٚألتيم وت َضيٓمٙ   2001ٖيي   1421ص١ٓ  –ا٭ٚؾت  –صاي١ َ٪صض١ ايز
 ّ حتكٝل ألتم عانز. 1995 -ٖي  1416ا٭ٚؾت ص١ٓ  –ايكاٖز٠  –دار اذتمٜح 
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ش٘ بارتايأ وت ْضيب١ رؾيب    ٚايمٜٔ، ٚيهُٓٗا سهُا ع٢ً ايزٚا١ٜ اييت أٚردٖا َضًِ وت ؽيشٝ 
ٖذا اذتمٜح  ؾت رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ عٔ أبٞ ٖزٜز٠ رفٞ ا  عٓ٘، ٚارتاأ ْاع٧ 
 (1)َٔ رٚا٠ اذتمٜح، ٫ٚ دخٌ ٭بٞ ٖزٜز٠ ؾٝ٘، ٚبذيو تٓايل عبيار٠ ايبخيارٟ وت "تارغتي٘"    

كٛا ا  ٚحتؿٌتٛا َٚا ذنزٙ "أبٛر١ٜ" َٔ قٍٛ ُبِضز بٔ صعٝم: "ات (3)وت "تؿضرلٙ" (2)ٚابٔ نجرل
َٔ اذتمٜح يكم رأٜتٓا صتايط أبيا ٖزٜيز٠ ؾٝشيمخ عئ رصيٍٛ ا  ؽي٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ،         
ٚعتمثٓا عٔ نعب ا٭سبار ثِ ٜكّٛ ؾأزلب بعض َٔ نإ َعٓا ظتعٌ سمٜح رصٍٛ ا  ؽي٢ً  

  ِ ٖيذٙ   (4)ا  عًٝ٘ ٚصًِ عٔ "نعب" ٚسمٜح "نعب" عٔ رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيً
دعٛاٙ ٭ْٗا ؽزعت١ وت تدل١٥ صاس١ أبٞ ٖزٜيز٠، ٚإٔ َيا سيمخ َئ ارتًيىت بيؽت        ايزٚا١ٜ تزد

ايه٬َؽت  فتا ٖٛ هتٔ زلب َٓ٘، َٚاذا ٜؿعٌ أبٛ ٖزٜز٠ رفٞ ا  عٓ٘ وت خاأ َٔ ٜضُب عٓي٘؟  
ٚا    ٜعىت ٭ٟ بغز، ٚيٛ نإ ْبّٝا إٔ ٜتشهِ وت أزلاع ايٓاظ، ٚأؾٗاَِٗ، َٚيا ذْيب أبيٞ    

كتًي١ َئ ايزٚاٜيات عئ أبيٞ ٖزٜيز٠ َبٝٓيّا أْٗيا َئ           (5)"أبٛرٜي١"  ٖزٜز٠ وت ٖذا؟ ٚقم ذنز
اإلصزا٥ًٝٝات اييت أخذٖا أبٛ ٖزٜز٠ عٔ نعب ا٭سبار َٚكارّْا بؽت َا ٜزٜٚ٘ أبٛ ٖزٜز٠، َٚيا  
ٜكٍٛ "نعب"، ٚقٍٛ "أبٞ ر١ٜ" : " ٕ نعب ا٭سبيار نيإ َٓاؾكيّا ٌٜتٗيز اإلصي٬ّ، ٜٚيبأ       

ا  ٫ َيا نيإ َئ "ايٌٓتياّ" ٚانتضتغيزقؽت، ٚ ٕ عًُيا٤       ايٝٗٛد١ٜ، ؾقْٞ   أر أسمّا رَاٙ بٗيذ 
ادتزت ٚايتعمٌٜ   ظتزسٛا نعب ا٭سبار ع٢ً قزب عؾزِٖ َٔ عؾزٙ، ٚع٢ً َا رسقٛا َٔ 
عًِ، ٚعؿٛف ٌْتز وت ْكم ايزداٍ، ٚيٝط َٔ ايعمٍ جتزٜش ايٓاظ بػرل عٗٛد، أٚ ب١ٓٝ ، أَا 

ؾًٝط بأَز دمٜيم، ٚيضيٓا ْٓهيز إٔ    رٚا١ٜ أبٞ ٖزٜز١ٜ، ٚغرلٙ نايعبادي١ عٔ نعب ا٭سبار، 
ؾُٝا رٟٚ عٔ نعب ا٭سبار ٚغرلٙ َٔ عًُا٤ أٌٖ ايهتاب َياٖٛ نيذب وت ْؿضي٘، ٚيهئ     
عًُييا٤ اذتييمٜح، ْٚكييادٙ ْكييمٚا نييٌ ٖييذا، َٚٝييشٚا بييؽت ايؾييشٝش، ٚانتعًييٍٛ، ٚانتكبييٍٛ،  
ٚانتزدٚد، َٚا ٖٛ َٛقٛف ع٢ً نعب ا٭سبيار َئ َعارؾي٘ ايييت انتضيبٗا َئ نتيب أٖيٌ         

                                                           

 (1317وت تزكت١ أٜٛب بٔ خايم بٔ أبٞ أٜٛب )ت  414،  1/413ايتارٜخ ايهبرل يًبخارٟ  (1)

 7/168تؿضرل صٛر٠ ؾؾً   –تؿضرل ابٔ نجرل  (2)

 بتؾزف ٜضرل 321 – 319ايض١ٓ َٚهاْتٗا وت ايتغزٜب اإلص٬َٞ / (3)

 77، 76اإلصزا٥ًٝٝات وت ايتؿضرل ٚاذتمٜح / (4)

 184 - 180ٌٜٓتز أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ ا ُم١ٜ /  (5)
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، َٚا ِٖٚ ؾٝ٘ بعض ايزٚا٠، ؾزؾع٘  ؾت ايٓيب ؽي٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ حبٝيح   ٜيمعٛا      ايهتاب
سٜاد٠ نتضتشٜم، ٫ٚ تعكبّا نتعكب، ٚايذٟ ْٓهزٙ ع٢ً "أبٞ ر١ٜ" إٔ ٜزَٞ أبا ٖزٜز٠ رفيٞ ا   
عٓ٘ بأْ٘ ٔغزو صاذز، ٚإٔ نعب ا٫سبار اصتشٛذ عًٝ٘ ست٢ يكٓ٘ ايهيجرل َئ اإلصيزا٥ًٝٝات،    

ٜعزف أبٛ ٖزٜز٠ َا وت ايتٛرا٠، ٖٚٛ أَٞ ٫ ٜكزأ، ٫ٚ ٜهتب، ٫ٚ أدرٟ نٝـ ٚاصتبعادٙ إٔ 
غياب عئ "أبييٞ رٜي١" إٔ ايعًيِ ٫ ٜتٛقييـ عًي٢ َعزؾي١ ايكييزا٠٤ ٚايهتابي١ َيب إٔ ايهًُيي١         
انتضُٛع١ ٫ تكٌ عٔ ايه١ًُ انتكز٠٤ٚ رصٛخّا وت ايٓؿط؟، َٚاذا ٜكٍٛ "أبٛر١ٜ" عٔ ا٭نؿا٤ 

ٛا َٔ ايعًّٛ، ٚانتعارف َا   عتؾيً٘ غرلٖيِ َئ انتبؾيزٜٔ     وت ايكمِٜ ٚاذتمٜح ايذٜٔ سؾً
 (1)ايكار٥ؽت ايهاتبؽت؟ َٚٔ ايبمٖٞ إٔ ايهؿٝـ ٫ ٜكزأ ، ٫ٚ ٜهتب، ٚيهٔ ٜضُب َئ ايػيرل  

ٜقاف  ؾت نٌ َا صبل إٔ أبا ٖزٜز٠ رفٞ ا  عٓ٘ أث٢ٓ عًٝ٘ نجرل َٔ ايؾشاب١، ٚايتيابعؽت،  
  عٓ٘: "٫ أعو إٔ أبا ٖزٜز٠ زليب َئ رصيٍٛ    ٚأٌٖ ايعًِ قاٍ طًش١ بٔ عبٝم ا  رفٞ ا

ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ َا   ْضُب، ٚقاٍ عُز رفٞ ا  عٓ٘ ٭بٞ ٖزٜز٠:  ٕ نٓ  أيشَٓا 
يزصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ، ٚأسؿٌتٓا ذتمٜج٘، ٚقاٍ ُأبٞ بٔ نعيب رفيٞ ا  عٓي٘:  ٕ    

 عًٝي٘ ٚصيًِ عئ أعيٝا٤ ٫ ٜضيأٍ      أبا ٖزٜز٠ نإ دز٦ّٜا ع٢ً إٔ ٜضأٍ رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا 
عٓٗا غرلٙ، ٚقاٍ ايغاؾعٞ: أبٛ ٖزٜز٠ أسؿٍت َٔ ر٣ٚ اذتمٜح وت دٖزٙ ، ٚقياٍ أبيٛ ْعيِٝ:    

 (2)نإ أسؿٍت ايؾشاب١ ٭خبار رصٍٛ ا  ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ

 ادلبحج انخانج
 ٜٚغتٌُ ع٢ً ث٬ث١ َاايب 

 ادلطهب األًل
 انشبيت اخلايست 

 ٬ؾ١ بعم عجُإ صتهٕٛ نتعا١ٜٚ، ٚايزد عًٝٗا: خبار نعب ا٭سبار بإٔ ارت

                                                           

 بتؾزف ٜضرل 139، 138دؾاع عٔ ايض١ٓ / (1)

اإلؽياب١ وت ـتٝٝيش ايؾيشاب١     – 36،  1/33تذنز٠ اذتؿاًت   - 1412أصم ايػاب١ وت َعزؾ١ ايؾشاب١/ (2)
 274،  273ايض١ٓ َٚهاْتٗا وت ايتغزٜب اإلص٬َٞ / – 360 – 7/353
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 أًالً: انشبيت:
حت  عٓٛإ "نعب َٚعا١ٜٚ" : "ًتٌ  (1)ٜكٍٛ "أبٛر١ٜ" وت نتاب٘ "أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ ا ُم١ٜ"

نعب ا٭سبار ع٢ً َهزٙ ٜٗتبيٌ نيٌ ؾزؽي١ يهيٞ ٜقيزب اإلصي٬ّ َئ فيزبات٘ ارتبٝجي١،          
عتعً  ْرلإ ايؿت١ٓ وت سَئ عجُيإ رفيٞ    ٚيٓقزب يذيو ٖٓا َج٬ّ ٚاسمّا، ٚذيو عٓمَا ا

ا  عٓ٘، ٚاعتم سؾرلٖا ست٢ ايتُٗ  عجُإ رفٞ ا  عٓ٘ ؾكتًت٘، ٖٚٛ وت بٝت٘   ٜمع ٖيذا  
ايهأٖ انتانز ٖذٙ ايؿزؽ١ ـتز دٕٚ إٔ ٜٗتبًٗا بٌ أصيزع ٜيٓؿخ وت ْارٖيا، ٜٚضيِٗ بهٝيمٙ      

ٖيذٙ ايؿتٓي١ إٔ أرٖيؿ     ايٝٗٛدٟ ؾٝٗا َا اصتااع  ؾت ذيو صب٬ّٝ، ٚقيم نيإ َئ نٝيمٙ وت    
بٝٗٛدٜت٘ بإٔ ارت٬ؾ١ بعم عجُإ صتهٕٛ نتعا١ٜٚ، ؾكيم رٟٚ ٚنٝيب عئ ا٭عُيػ عئ أبيٞ       

ٞٓ ... ٚوت  (3)"إٔ اذتادٟ (2)ؽاحل نإ عتمٚ بعجُإ رفٞ ا  عٓ٘ ٜكٍٛ:  ٕ ا٭َرل بعمٙ عً
.ٓٞ  ايشبرل خًل رف

١( ٚنإ ٜزاٙ ٜزنب بػ١ً ) ٜعين َعاٜٚ(4)ؾكاٍ نعب ا٭سبار: بٌ ٖٛ ؽاسب ايبػ١ً ايغٗبا٤
ؾبًؼ ذيو َعا١ٜٚ، ؾأتاٙ، ؾكياٍ: ٜيا أبيا  صيشام َيا تكيٍٛ ٖيذا! ٖٚيا ٖٓيا عًي٢، ٚاييشبرل،            
ٚأؽشاب ستُم ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ، ؾكاٍ نعيب ا٭سبيار: أْي  ؽياسبٗا، ٚيعًي٘ أردف      
ذيو بكٛي٘:  ْٞ ٚدمت ذيو وت ايهتاب ا٭ٍٚ، ٚقيمار َعاٜٚي١ ٖيذٙ ايٝيم ادتًًٝي١ يهعيب       

                                                           

 بتؾزف ٜضرل 154،  153أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ ا ُم١ٜ /  (1)

( ، رصياي١ ايٓيشاع   1029) ت 6/19ٌٜٓتز ايابكات ايهدل٣ ٫بٔ صعم تزكت١ َعا١ٜٚ رفيٞ ا  عٓي٘    (2)
 –ايكياٖز٠   –يت دار اذتيمٜح   52 ٖاعيِ يتكيٞ اييمٜٔ انتكزٜيشٟ /    ٚايتخاؽِ ؾُٝا بؽت بين أ١َٝ ٚبين

 ّ حتكٝل رَقإ ايبمر1998ٟٖي  1419ا٭ٚؾت ص١ٓ 

سما اذتادٟ: أٟ رؾب ؽٛت٘ باذُتما٤ )ايػٓا٤( يإلبيٌ ٚسيما باإلبيٌ صياقٗا، ٖٚيٛ ٜػيين شليا عتجٗيا عًي٢           (3)
ٞا  ؽيز٠ يًيمنتٛر ألتيم شتتيار عُيز      َعذِ ايًػي١ ايعزبٝي١ انتعا   –ايضرل، ٚصام اذتادٟ  بً٘ حبما٤ عذ

 َاد٠ سما 1/460

ايغٗب١ وت ا٭يٛإ: ايبٝا  ايػايب ع٢ً ايضٛاد، ٚقاٍ أبيٛ عبٝيم٠: ايغيٗب١ وت أييٛإ ارتٝيٌ إٔ تغيل        (4)
 349شتتار ايؾشات / – 2346يضإ ايعزب /  –َعٌتِ يْٛ٘ ععز٠، أٚ ععزات بٝض 
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ار، ٚأخذ ٜػُزٙ بأؾقاي٘، ٚقم عزف َٔ تارٜخ ٖيذا ايهيأٖ أْي٘ حتيٍٛ  ؾت ايغياّ وت      ا٭سب
عٗم عجُإ، ٚعاؼ حت  نٓـ َعا١ٜٚ، ؾاصتؾؿاٙ يٓؿض٘، ٚدعً٘ َٔ خًؾا٥٘، يهٞ ٜيزٟٚ  
َٔ أناذٜب٘، ٚ صزا٥ًٝٝات٘ َا عا٤ إٔ ٜزٟٚ وت قؾؾ٘ يتأٜٝيمٙ، ٚتجبٝي  قيٛا٥ِ دٚيتي٘، ٚقيم      

إٔ َعا١ٜٚ ٖٛ ايذٟ أَز نعب ا٭سبار إٔ ٜكيؿ   (1)إلؽاب١"ذنز ابٔ سذز ايعضك٬ْٞ وت "ا
 وت ايغاّ ٚسضبو َا رٚاٙ وت تؿقٌٝ ايغاّ، ٚأًٖ٘"

 حانًْا: انزد عهَ ىذه انشبيت:
أقٍٛ:  ٕ ٖذٙ ايزٚا١ٜ اييت ذنزٖا "أبٛر١ٜ" ٖٚٞ رٚاٜي١ ا٭عُيػ عئ أبيٞ ؽياحل ايضيُإ       

وت تزكت١ َعا١ٜٚ رفيٞ ا  عٓي٘    (2)أخزدٗا اإلَاّ ستُم بٔ صعم وت نتاب٘ "ايابكات ايهدل٣
عٔ ٚنٝب ابٔ ادتزات، ٚأبٞ َعا١ٜٚ ايقزٜز عٔ ا٭عُيػ عئ أبيٞ ؽياحل ايضيُإ، ٖٚيذا       

  ٜمرى نعب ا٭سبار قاٍ أبٛ سرعي١": أبيٛ ؽياحل     (3)اإلصٓاد فعٝـ ؾٝ٘ أبٛ ؽاحل ايضُإ
وت عياّ ٚاسيم،   َاتيا   (6)، ٚنعب ا٭سبار(5)رفٞ ا  عٓ٘، ٚأبٛذر  (4)ايضُإ   ًٜل أبا ذر

َٚا قاي٘ "أبٛ ر١ٜ" ٫ ٜؾش وت سل ؽشابٞ دًٌٝ َٔ ؽيشاب١ اييٓيب ؽي٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ      
َعا١ٜٚ رفٞ ا  عٓ٘، ؾكم أصًِ بعم ؽًش اذتمٜب١ٝ قبٌ ايؿتش، ٚأخؿ٢  ص٬َ٘ شتاؾ١ أًٖي٘،  
ٚنإ وت عُز٠ ايكقا٤ َضًُّا، ٚأصًِ، ٚسضٔ  ص٬َ٘، ٚنإ أسم نتب١ ايٛسٞ بيؽت ٜيمٟ   

                                                           

 5/483اإلؽاب١ وت ـتٝٝش ايؾشاب١  (1)

 (1029)ت ٣6/19 ايابكات ايهدل (2)

تكزٜيب   – 2/130تٗيذٜب ايتٗيذٜب    –أبٛ ؽاحل ايضُإ انتمْٞ ثك٘ ثب  َات صي١ٓ  سيم٣ َٚا٥ي١     (3)
 (1841)ت 203ايتٗذٜب /

 2/131تٗذٜب ايتٗذٜب  (4)

تٗيذٜب   –أبٛ ذر ايػؿارٟ رفٞ ا  عٓ٘ َات صي١ٓ اثٓيتؽت ٚث٬ثيؽت وت خ٬ؾي١ عجُيإ رفيٞ ا  عٓي٘         (5)
 (8087) ت 638تكزٜب ايتٗذٜب / –( 9539)ت 6/350ايتٗذٜب 

نعب ا٭سبار تٛؾ٢ ص١ٓ اثٓتؽت ٚث٬ثؽت ، ٚقٌٝ: أربب ٚث٬ثؽت، ٚقاٍ ابٔ سذيز: َيات وت آخيز خ٬ؾي١      (6)
 461تكزٜب ايتٗذٜب / – 4/595تٗذٜب ايتٗذٜب  –عجُإ رفٞ ا  عٓ٘ 
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٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ، ٚنيإ يي٘ دٗياد َغيهٛر وت ْغيز دعي٠ٛ اإلصي٬ّ، ٚتٛصيٝب           ايٓيب ؽ
ؾتٛسات٘، ٚ  ٜعزف عٓ٘ دخ١ً وت  قتاْ٘، ٫ٚ رٜب١ وت  خ٬ؽ٘، ٚ ص٬َ٘، ٚنتا دخٌ عُيز بئ   

 .(1)ارتااب رفٞ ا  عٓ٘ ايغاّ، ٚرأ٣ َعا١ٜٚ قاٍ: ٖذا نضز٣ ايعزب
 ادلطهب انخانِ

 انشبيت انسادست: 
 كعب األحبار ًانزد عهْيا:يف سبب إسالو 

 أًالً: انشبيت:
: " اؾتذيز  حت  عٓٛإ "صبب  صي٬َ٘"  (2)قاٍ"أبٛر١ٜ" وت نتاب٘ "أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ ا ُم١ٜ

ٖذا ايهأٖ إلص٬َ٘ صببّا عذٝبّا يٝتضًٌ ب٘  ؾت عكٍٛ انتضًُؽت، ٚقًٛبِٗ، ؾكم أخيزز ابئ   
ظ يهعب ا٭سبار: َا َٓعو إٔ بضٓم ؽشٝش عٔ صعٝم بٔ انتضٝب قاٍ: " قاٍ ايعبا (3)صعم

تضًِ وت عٗم ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ، ٚأبٞ بهز؟ ؾكياٍ:  ٕ أبيٞ نتيب ييٞ نتابيّا َئ       
ٞٓ حبل ايٛايم ع٢ً ٚيمٙ أ٫ أؾض  ايتٛرا٠، ؾكاٍ: أعذٌ ب٘، ٚختِ ع٢ً صا٥ز نتب٘، ٚأخذ عً

ا ؾيقذا ؽيؿ١   ارتتِ عٓٗا، ؾًُا رأٜ  ًتٗٛر اإلص٬ّ قً : يعٌ أبٞ غٝب عين عًُّا، ؾؿتشتٗي 
 ستُم، ٚأَت٘، ؾذ٦  اٯٕ َضًُّا"

 حانًْا: انزد عهَ ىذه انشبيت:
ٖذٙ ايزٚا١ٜ اييت ذنزٖا "أبٛر١ٜ" وت صبب  ص٬ّ نعب ا٭سبار ٚاييت بضببٗا طعٔ وت نعب 
ا٭سبار عٔ غرل سل، ؾ٬ أدرٟ َا ٜٓهز انتضًِ َٓٗا، ٖٚٛ ٜكزأ قٍٛ ا  عش ٚدٌ وت نتابي٘  

                                                           

اإلؽياب١ وت   – 1146أصم ايػاب١ وت َعزؾ١ ايؾيشاب١ /  – 3/1416ا٫صتٝعاب وت َعزؾ١ ا٭ؽشاب  (1)
 73دؾاع عٔ ايض١ٓ / – 6/120ـتٝٝش ايؾشاب١ 

 121أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ ا ُم١ٜ / (2)

 (4657)ت 9/449ايابكات ايهدل٣  (3)
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" َٔ ََٕٜتأبُع ائَّذٜ ٛ ٍَ ٞا ايزاُصٛ ٞا ايٓأب َِّ ُ٘ ائَّذٟ اِيُأ ِِ ََِهُتّٛبا َٜٔذُمَْٚ ُٖ َِٛرا٠ٔ ٔؾٞ ٔعَٓم ٌِ "  ايتا ، (1)َٚاِيِقصٔتٝي
ُاْم َوَش ٍُ ٚقٛي٘ صبشاْ٘ "  ٘ٔ راُصٛ َٔ ايَّ ُ٘ َٚائَّذٜ َُا٤ُ اِيُهؿَّاِر َع٢ًَ َأٔعماا٤ُ َََع ِِ ُرَس ُٖ َُِتَزا ُٗ َِٓٝ  ُرنَّّعا َب

ََٕٜ ُصذاّما َٔ َؾِقًّا ِبَتُػٛ ِّ ٔ٘ َٛاّْا ايَّ ِِ   َِٚرِف ُٖ َُا ٞ  ٔصيٝ ِ  ٔؾي ِٗ ٖٔ ِٔ  ُُٚديٛ  ٔييوَ ٰ  َذ  ايضويُذٛدٔ  َأَثيزِ  ِّي
ِِ ُٗ ًُ َِٛرا٠ٔ " ٔؾٞ َََج ِٔ ا٭ٚؾت بيإٔ ٜكياٍ:  ْي٘        (2)ايتا ََي ، ٚآٜات أخز٣ َعزٚؾ١، ؾًٌٝٓتيز انتضيًِ 

وت صبب  ص٬ّ نعب ا٭سبار  ٚأقٍٛ:  ٕ ٖذٙ ايزٚا١ٜ اييت ذنزٖا "أبٛر١ٜ" (3)ؾذز، ٚاؾتذز
عٔ ٜشٜم بٔ ٖيارٕٚ،   (4)صٓمٖا فعٝـ ، رٚاٖا اإلَاّ ستُم بٔ صعم وت "ايابكات ايهدل٣"

ٚعؿإ بٔ َضًِ قا٫: سمثٓا لتاد بٔ ص١ًُ عٔ عًٞ بٔ سٜم عٔ صعٝم بٔ انتضيٝب، ٖٚيذا   
بعًٞ  اإلصٓاد فعٝـ ؾٝ٘ ع٢ً بٔ سٜم بٔ عبما  بٔ دمعإ ايبؾزٟ ايتُٝٞ، ٖٚٛ انتعزٚف

بٔ سٜم بٔ دمعإ فعٝـ فعؿ٘ ألتم، ٚابٔ َعؽت، ٚابئ صيعم، ٚادتٛسدياْٞ، ٚايٓضيا٥ٞ،     
ٚابٔ خشقت١، ٚغرلِٖ، ٚقاٍ ايمارقاين: ؾٝ٘ يؽت، ٚقاٍ أبٛ سرع١، ٚأبٛ سامت: ييٝط بكيٟٛ ،   

، ٖٚيذا  (5)ٚقاٍ ابٔ سذز: فعٝـ َٔ ايزابع١ َات ص١ٓ  سم٣ ٚث٬ثؽت َٚا١٥، ٚقٌٝ: قبًيٗا 
انتعًُٞ سٝح قاٍ: " ٖذا ايضٓم يٝط بؾشٝش ؾٝ٘ عًٞ بٔ سٜم بٔ ديمعإ  َا أنمٙ ايغٝخ 

 : فعٝـ".(6)قاٍ ابٔ سذز وت ايتكزٜب
انتاًب ايجايح: ايغب١ٗ ايضابع١: قؾ١ ايؾخز٠ بؽت عُز رفيٞ ا  عٓي٘، ٚنعيب ا٭سبيار،     

 ٚايزد عًٝٗا:
 أًالً: انشبيت:

ٍ "أبٛرٜي١"  وت نتابي٘   حت  عٓٛإ " قؾ١ ايؾيخز٠ بيؽت عُيز رفيٞ ا  عٓي٘، ٚنعيب" قيا       
                                                           

 157صٛر٠ ا٭عزاف آ١ٜ  (1)

 29صٛر٠ ايؿتش آ١ٜ  (2)

 بتؾزف 100، 99ا٭ْٛار ايهاعؿ١ نتا وت نتاب أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ َٔ ايشيٌ/ (3)

 (4657) ت 9/449يهدل٣ ايابكات ا (4)

 401تكزٜب ايتٗذٜب / – 4/203تٗذٜب ايتٗذٜب  (5)

 انتزدب ايضابل (6)
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: " نتا اؾتتش   ًٜٝا٤ ، ٚأرفٗا عًٞ ٜيمٟ عُيز رفيٞ ا      (1)"أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ ا ُم١ٜ"
ٖي، ٚدخٌ عُز بٝ  انتكمظ دعا نعب ا٭سبار، ٚقاٍ ي٘: أٜٔ  16عٓ٘ وت ربٝب اٯخز ص١ٓ 

 تز٣ إٔ صتعٌ انتؾًٞ؟، ؾكاٍ نعب ا٭سبيار:  ؾت ايؾيخز٠، ؾكياٍ يي٘ عُيز: فياٖٝ  ٚا       
، ٚوت رٚا١ٜ ٜاابٔ ايٝٗٛد١ٜ خاياتو ٜٗٛد١ٜ أبٓٝ٘ وت ؽمر انتضذم، ؾيقٕ  (2)ايٝٗٛد١ٜ ٜا نعب
 .(3) يٓا ؽمٚر انتضادم"

 حانًْا: انزد عهَ ىذه انشبيت:
يٝط وت قؾ١ ايؾخز٠ َا ٜغعز بض٤ٛ دخ١ًٝ، ؾكم عزف نعب ا٭سبار ؾق١ًٝ بٝ  انتكيمظ  

ضًُؽت أ٫ّٚ، ؾٌتٔ إٔ ا٭ؾقٌ يًُؾًٞ ٖٓاى وت اإلص٬ّ بٓؿ ايكزإٓ، ٚعًِ أْ٘ نإ قب١ً انت
إٔ ظتعً٘ نً٘ بٝٓ٘ ٚبؽت ايهعب١، ٚرأ٣ عُز رفٞ ا  عٓ٘ إٔ وت ٖذا َغاب١ٗ يًٝٗٛدٜي١ ؾُٝيا   
عًِ َٔ اإلص٬ّ خ٬ؾ٘، ٖٚٛ ؽ٠٬ اييٓيب ؽي٢ً ا  عًٝي٘ ٚصيًِ ٖيذا عًي٢ ؾيز  ؽيش١         

طعٔ بضيبب٘ وت نعيب   ، ٚأقٍٛ:  ٕ سمٜح ايؾخز٠ ٖذا ايذٟ ذنزٙ "أبٛر١ٜ"، ٚ (4)ايزٚا١ٜ
عٔ أصٛد بٔ عاَز عٔ لتاد بئ صي١ًُ عئ أبيٞ      (5)ا٭سبار أخزد٘ اإلَاّ ألتم وت "انتضٓم"

صٓإ عٝض٢ بٔ صٓإ اذتٓؿٞ ايكضًُٞ عٔ عبٝم بئ آدّ ٚ صيٓادٙ فيعٝـ ؾٝي٘ أبيٛ صيٓإ       
عٝض٢ بٔ صٓإ اذتٓؿٞ ايكضًُٞ فعؿ٘ ألتم، ٚابٔ َعؽت، ٚايٓضا٥ٞ، ٚايعكًٝٞ، ٚايضيادٞ،  

رع١، ٚقاٍ أبٛ سامت: يٝط بكيٟٛ وت اذتيمٜح، ٚقياٍ ابئ سذيز: ييؽت اذتيمٜح َئ         ٚأبٛ س
 .(6)ايضادص١

                                                           

 139أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ ا ُم١ٜ/ (1)

 (261)ت  1/370َضٓم ألتم  (2)

 15/153زتُٛع ؾتا٣ٚ عٝخ اإلص٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ  – 7/161ايبما١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  (3)

 بتؾزف ٜضرل 108،  107ايض١ٓ َٔ ايشيٌ  ا٭ْٛار ايهاعؿ١ نتا وت نتاب أفٛا٤ ع٢ً (4)

 ( 261)ت 1/370َضٓم ألتم  (5)

 438تكزٜب ايتٗذٜب / – 4/451تٗذٜب ايتٗذٜب  (6)
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 اخلامتت
اذتُم   رب ايعانتؽت ؽاسب نٌ ؾقٌ، ٚٚيٞ نٌ ْع١ُ، ٚايؾي٠٬ ٚايضي٬ّ عًي٢ صيٝمْا     

 ستُم ٚع٢ً آي٘ ٚؽشب٘ َٚٔ تبب ٖمٜ٘  ؾت ّٜٛ ايمٜٔ.
 أَا بعم،،،

ٞا ٚٚؾكين  ٔا ا  تعاؾت عً إلـتاّ ٖذا ايعٌُ انتبارى أدعيٛ ا  تعياؾت إٔ ظتعًي٘ وت َٝيشإ     ؾكم َ
سضٓاتٞ، ٚظتعً٘ خايؾّا يٛدٗ٘ ايهزِٜ، َٚئ خي٬ٍ عًُيٞ وت ٖيذا ايبشيح تٛؽيً   ؾت       

 ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:
 إٔ اذتدل ادتًٌٝ نعب ا٭سبار نإ ٜٗٛدّٜا ؾأصًِ بعم ٚؾا٠ ايٓيب ؽ٢ً ا  عًٝ٘ ٚصًِ. -1
 ص٬َ٘ وت خ٬ؾ١ أَرل انت٪َٓؽت عُز بٔ ارتاياب رفيٞ   ايزادش إٔ نعب ا٭سبار نإ  -2

 ا  عٓ٘.
إٔ نعب ا٭سبار نإ َٔ أٚع١ٝ ايعًِ، َٚٔ ْب٤٬ ايعًُيا٤، َٚئ نبيار عًُيا٤ أٖيٌ       -3

 ايهتاب أخذ عٓ٘ بعض ايؾشاب١ رفٞ ا  عِٓٗ، ٚنذا بعض ايتابعؽت.
بيٌ ْٚكيٌ    إٔ نعب ا٭سبار نإ أسم ايجكات ٚثك٘ نجرل َٔ عًُا٤ ادتزت ٚايتعيمٌٜ،  -4

 اإلَاّ ايٟٓٛٚ رلت٘ ا  أِْٗ اتؿكٛا ع٢ً نجز٠ عًُ٘، ٚتٛثٝك٘.
إٔ نعب ا٭سبار   ٜهٔ ٚفاعّا، ٫ٚ َتعُمّا يًهذب، ٚأْ٘  ٕ ناْ  ٚقع  وت بعض  -5

َزٜٚات٘  صزا٥ًٝٝات َهذٚب١، أٚ خزاؾات، ؾذيو  فتا ٜزدب  ؾت َٔ ْكٌ عِٓٗ َٔ أٌٖ 
ٚ ؾت بعييض ايهتييب ايكمقتيي١ اييييت ٦ًَيي  ايهتيياب ايضييابكؽت ايييذٜٔ بييميٛا، ٚسزؾييٛا، 

بارتزاؾات، ٚاإلصزا٥ًٝٝات، ٚيٛ أْ٘ حتز٣ اذتل، ٚايؾمم، َٚٝش بؽت ايػيح ٚايضيُؽت   
 َٔ ٖذٙ انتٓك٫ٛت يهإ أٚؾت ب٘، ٚأكتٌ.

إٔ نعب ا٭سبار نإ َٔ ايتابعؽت، ٚعًُيا٤ ادتيزت ٚايتعيمٌٜ، ٖٚيِ اييذٜٔ ٫ ختؿيٞ        -6
ِٚ َُٗيا تضيذل   ٜتُٗي    ٛٙ بايٛفيب، ٚا٫خيت٬م، ٚادتُٗيٛر عًي٢     عًِٝٗ سكٝك١ أٟ را

 تٛثٝك٘، يذا ٫ صتم ي٘ ذنزّا وت نتب ايقعؿا٤، ٚانتذلٚنؽت.
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 ايزادش إٔ ٚؾا٠ نعب ا٭سبار ناْ  ص١ٓ اثٓتؽت ٚث٬ثؽت ٖيذز١ٜ. -7
إٔ ايزٚا١ٜ اييت ذنزٖا "أبٛر١ٜ" نميٌٝ ع٢ً اعذلاى نعب ا٭سبار وت َ٪اَز٠ قتٌ أَرل  -8

ا  عٓ٘ رٚاٖيا ابئ دزٜيز ايايدلٟ وت "تارغتي٘" ٚابئ       انت٪َٓؽت عُز بٔ ارتااب رفٞ 
 دزٜز ، ٚغرلٙ َٔ انت٪رخؽت   ًٜتشَٛا ايؾش١ ؾُٝا ٜٓكًٕٛ، ٚعتهٕٛ.

إٔ َا ذنزٙ" أبٛ ر١ٜ" ٚغرلٙ َٔ عبٗات فم اذتدل ادتًٌٝ نعب ا٭سبار ٖٞ عيبٗات   -9
ٚا١ٖٝ َزدٚد عًٝٗا دعُٗا "أبٛ ر١ٜ" ٚغرلٙ بأصياْٝم فيعٝؿ١ ُأخيذت َئ نتيب غيرل       

 عتُم٠ وت ايض١ٓ َجٌ نتب ايتارٜخ ٚغرلٖا.َ
اإلصزا٥ًٝٝات ٖٞ اؽا٬ت أطًك٘ انتمقكٕٛ َٔ عًُا٤ اإلص٬ّ عًي٢ ايكؾيؿ،    -10

ٚا٭خبار ايٝٗٛد١ٜ، ٚايٓؾزا١ْٝ اييت تضزب   ؾت اجملتُب اإلص٬َٞ بعم دخٍٛ كتب َئ  
 ايٝٗٛد، ٚايٓؾار٣ وت اإلص٬ّ، أٚ تٌتاٖزِٖ بايمخٍٛ ؾٝ٘.

اإلصزا٥ًٝٝات دخً  وت اإلص٬ّ عٔ طزٜل أٌٖ ايهتياب   ٫ ْٓهز إٔ ايهجرل َٔ -11
ايذٜٔ أصًُٛا، ٚأِْٗ ْكًٖٛا حبضٔ ١ْٝ، ٚنذيو ٫ ْٓهز أثزٖا ايض٧ وت أؾهار ايعيٛاّ  

 َٔ انتضًُؽت.
إٔ َا ْٓهزٙ، ٫ٚ ْضًِ ب٘ إٔ ٜهٕٛ نعب ا٭سبار، ٚغرلٙ هتٔ أصًُٛا، ٚسضٔ  -12

 ايمٜٔ. ص٬َِٗ نإ غزفِٗ ايمظ، ٚا٫خت٬م، ٚاإلؾضاد وت 
َٔ ياـ ا  تعاؾت با٭١َ اإلص١َٝ٬ إٔ ٖذٙ اإلصزا٥ًٝٝات  فتا ناْ  وت قؾيؿ   -13

ا٭ْبٝا٤، ٚا٭َِ ايضابك١، ٚأسٛاٍ ايبم٤، ٚانتعاد  ؾت غرل ذييو هتيا ٫ ٜتعًيل بياذت٬ٍ،     
 ٚاذتزاّ، ٚايعكا٥م.

يكييم نييإ دتٗابييذ٠ اذتييمٜح، ْٚكييادٙ دٗيياد َغييهٛر وت ايهغييـ عيئ ٖييذٙ    -14
ٝش ؽشٝشٗا َئ باطًيٗا، ٚغجٗيا َئ زلٝٓٗيا، َٚيا َئ رٚاٜي١ َئ          اإلصزا٥ًٝٝات، ٚـتٝ

رٚاٜات نعب ا٭سبار، ٚغرلٙ  ٫ ْٚكمٖٚا ْكمّا عًُّٝا ْشّٜٗا، ٚي٫ٛ ٖذا ادتٗاد ايزا٥ب 
 َٔ ايعًُا٤ يهاْ  طا١َ ع٢ً اإلص٬ّ ، ٚانتضًُؽت.
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٢ ٫ ٜٓبػٞ إٔ ُٜذعٌ َٔ تًكٞ ٖذٙ اإلصزا٥ًٝٝات ذرٜع١ يًاعٔ وت ؽشاب١ ايٓيب ؽً -15
ا  عًٝ٘ ٚصًِ، ٚذيو ٭ِْٗ ناْٛا ٜشْْٛٗا بانتٝشإ ايغزعٞ، ٚنإ ذييو َيِٓٗ بعيم    
اصتكزار أؽٍٛ ايغزٜع١، ٚ رصا٤ قٛاعمٖا، ٚنإ وت ا٭خبار، ٚايكؾؿ ٫ وت ايعكا٥م 

 ٚا٭سهاّ.
ٚاذتُم   ايذٟ بٓعُت٘ تتِ ايؾاذتات، ٚؽٌ ايًِٗ ع٢ً صٝمْا ستُم، ٚع٢ً آيي٘ ٚؽيشب٘   

  رب ايعانتؽتٚصًِ، ٚاذتُم  
 ييزس ادلصادر ًادلزاجع

 ايكزإٓ ايهزِٜ.
ا٫صتٝعاب وت َعزؾي١ ا٭ؽيشاب ٭بيٞ ٜٛصيـ عُيز بئ عبيمايدل يت دار ايهتيب          -1

 ٖي. 1415ا٭ٚؾت ص١ٓ  –برلٚت  –ايع١ًُٝ 
أصم ايػاب١ وت َعزؾ١ ايؾشاب١ يإلَاّ عش ايمٜٔ عًٞ بٔ ستُم ادتشرٟ انتعزٚف بابٔ  -2

 ّ.2012 -ٖي  1433ا٭ٚؾت ص١ٓ  –ٚت برل –ا٭ثرل يت دار ابٔ سشّ 
 –اإلصزا٥ًٝٝات وت ايتؿضرل ٚاذتمٜح يًمنتٛر ستُم سضؽت ايذٖيب يت َهتب١ ٖٚب١  -3

 ّ.1990ص١ٓ  –ايزابع١  –ايكاٖز٠
 –اإلصزا٥ًٝٝات ٚأثزٖا وت نتيب ايتؿضيرل يًيمنتٛر رَيشٟ ْعٓاعي١ يت دار ايكًيِ        -4

 ّ.1970 -ٖي  1390ا٭ٚؾت ص١ٓ  –دَغل 
يت َهتب١  –ٛفٛعات وت نتب ايتؿضرل د / ستُم ستُم أبٛ عٗب١ اإلصزا٥ًٝٝات ٚانت -5

 ٖي.1408ايزابع١ ص١ٓ  –ايكاٖز٠  –ايض١ٓ 
يت دار ايهتب ايعًُٝي١   –اإلؽاب١ وت ـتٝٝش ايؾشاب١ يًشاؾٍت ابٔ سذز ايعضك٬ْٞ  -6

 ّ حتكٝل ع٢ً ستُم َعٛ .1995 -ٖي  1415ص١ٓ  –ا٭ٚؾت  –برلٚت  –
 ايضادص١. –ايكاٖز٠  –١ٜ يت دار انتعارف أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ ا ُم١ٜ ٭بٞ ر -7
 حتكٝل ايغٝخ ألتم عانز. -أيؿ١ٝ ايضٝٛطٞ وت عًِ اذتمٜح يت انتهتب١ ايع١ًُٝ -8
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 –بيرلٚت   –ا٭ْضاب ٭بٞ صعم عبمايهزِٜ بئ ستُيم ايضيُعاْٞ يت دار ادتٓيإ      -9
 ّ.1988ٖي  1408ا٭ٚؾت ص١ٓ 

يتقًٌٝ ٚاجملاسؾي١  ا٭ْٛار ايهاعؿ١ نتا وت نتاب أفٛا٤ ع٢ً ايض١ٓ َٔ ايشيٌ ٚا -10
 برلٚت. –يعبم ايزلتٔ بٔ عتٝٞ انتعًُٞ يت عا  ايهتب 

ايباعييح اذتجٝييح عييزت اختؾييار عًييّٛ اذتييمٜح يًشيياؾٍت ابيئ نييجرل يت دار  -11
 ّ حتكٝل ايغٝخ ألتم عانز 2007 -ٖي  1428ص١ٓ  –ايكاٖز٠  –ايعكٝم٠ 

ّ 2015 -ٖي  1436ايبما١ٜ ٚايٓٗا١ٜ يًشاؾٍت ابٔ نجرل يت أٚقاف قاز ص١ٓ  -12
 كٝل عبمايكادر ا٭رْا٩ٚيت حت
ايكاٖز٠  –ايبٝإ ٚايتبٝؽت ٭بٞ عجُإ عُزٚ بٔ حبز ادتاسٍت يت َهتب١ ارتاصتٞ  -13

 ّ حتكٝل عبمايض٬ّ ستُم ٖارٕٚ.1998ٖي  1418ايضابع١ ص١ٓ  –
 –تارٜخ ايزصٌ ٚانتًٛى ٭بٞ دعؿز ستُم بٔ دزٜيز ايايدلٟ يت دار انتعيارف     -14

 ّ.1967ٖي  1387ص١ٓ  –ايجا١ْٝ  –َؾز
ارٜخ ايهبرل يًشاؾٍت عٝخ اإلص٬ّ ستُم بٔ  زلاعٌٝ بٔ  بيزاِٖٝ ايبخيارٟ   ايت -15

 حتكٝل ٖغاّ ايٓمٟٚ. –يت دا٥ز٠ انتعارف ايعجُا١ْٝ 
بييرلٚت ا٭ٚؾت صيي١ٓ  –تييارٜخ دَغييل يًشيياؾٍت ابيئ عضييانز يت دار ايؿهييز   -16

 ّ.1998ٖي  1418
تمرٜب ايزاٟٚ وت عزت تكزٜب ايٓٛاٟٚ يًشاؾٍت د٬ٍ اييمٜٔ ايضيٝٛطٞ يت    -17

 حتكٝل عُاد سنٞ ايبارٚدٟ. –ايكاٖز٠  –ايتٛؾٝك١ٝ انتهب١ 
تذنز٠ اذتؿاًت يإلَياّ اذتياؾٍت ستُيم بئ ألتيم بئ عجُيإ اييذٖيب يت دا٥يز٠           -18

 حتكٝل عبمايزلتٔ انتعًُٞ. -ٖي  1374ص١ٓ  –انتعارف ايعجُا١ْٝ 
ٖي  1357ايتعزٜؿات يًضٝم ايغزٜـ ع٢ً ادتزداْٞ يت َؾاؿ٢ اذتًيب ص١ٓ  -19
- 1938.ّ 
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يعٌتِٝ يًشاؾٍت  زلاعٌٝ بئ عُيز بئ نيجرل ايمَغيكٞ يت دار      تؿضرل ايكزإٓ ا -20
ّ حتكٝيل صياَٞ بئ ستُيم     1999 -ٖيي   1420ايجاْٝي١ صي١ٓ    –ايزٜا   –طٝب١ 

 ايض١َ٬.
 –دَغيل   –تكزٜب ايتٗذٜب يًشياؾٍت ابئ سذيز ايعضيك٬ْٞ يت دار ايكًيِ       -21

 ّ.1992 -ٖي  1412ايزابع١ ص١ٓ 
 -ٖي  1402ايجا١ْٝ ص١ٓ  –ايتُٝٝش يإلَاّ َضًِ يت ٚسار٠ انتعارف ايضعٛد١ٜ  -22

 ّ حتكٝل َؾاؿ٢ ا٭عٌتُٞ.1982
 –تٗذٜب ا٭زليا٤ ٚايًػيات يإلَياّ عتٝيٞ بئ عيزف ايٓيٟٛٚ يت دار ايؿهيز          -23

 ّ.1996 -ٖي  1416ا٭ٚؾت ص١ٓ  –برلٚت 
تٗذٜب ايتٗذٜب يًشاؾٍت ابٔ سذز ايعضك٬ْٞ يت دار  سٝا٤ اييذلاخ ايعزبيٞ    -24

 ّ. 1993 -ٖي  1413ايجا١ْٝ ص١ٓ  –
ايزٜا   –ش اذتمٜح يًمنتٛر ستُٛد اياشإ يت َهتب١ انتعارف تٝضرل َؾاً -25

 ّ.2011ٖي  1432اذتاد١ٜ عغز٠ ص١ٓ  –
ايجكات يإلَاّ اذتياؾٍت ستُيم بئ سبيإ بئ ألتيم ايبضييت يت دا٥يز٠ انتعيارف           -26

 ّ حتكٝل ستُم عبمانتعبم خإ.1973 -ٖي   1393ا٭ٚؾت ص١ٓ  –ايعجُا١ْٝ 
دعؿز ستُم بٔ دزٜز ايادلٟ يت دار داَب ايبٝإ عٔ تأٌٜٚ آٟ ايكزإٓ ٭بٞ  -27

ّ. حتكٝل عبما  بٔ عبما ضٔ 2001-ٖي  1422ا٭ٚؾت ص١ٓ  –ايكاٖز٠ -ٖذز
 ايذلنٞ

ادتزت ٚايتعمٌٜ يًشاؾٍت عبمايزلتٔ بٔ أبٞ سيامت اييزاسٟ يت دا٥يز٠ انتعيارف      -28
ّ حتكٝيل عبيمايزلتٔ   1952 -ٖيي   1372اشلٓيم صي١ٓ    –سٝمر آبياد  –ايعجُا١ْٝ 
 انتعًُٞ.

 –برلٚت  – مثٕٛ د. ستُم ستُم أبٛسٖٛ يت دار ايهتاب ايعزبٞ اذتمٜح ٚا -29
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 ّ.1984 -ٖي  1404ص١ٓ 
ايجا١ْٝ  –ايكاٖز٠  –دؾاع عٔ ايض١ٓ د. ستُم ستُم أبٛ عٗب١ يت َهتب١ ايض١ٓ  -30

 ّ.2007 -ٖي1428ص١ٓ 
رصاي١ ايٓشاع ٚايتخاؽِ ؾُٝا بؽت بين أ١َٝ ٚبين ٖاعِ يتكٞ ايمٜٔ انتكزٜشٟ يت  -31

ّ حتكٝيل رَقيإ    1998ٖيي     1419ا٭ٚؾت صي١ٓ   –اٖز٠ ايكي  –دار اذتمٜح 
 ايبمرٟ.،

ايضٓٔ ايهدل٣ يإلَاّ ألتم بٔ اذتضؽت بٔ عًٞ ايبٝٗكٞ يت دار ايهتب ايع١ًُٝ  -32
 ّ.2003ٖي  1424ص١ٓ  –ايجايج١  –برلٚت  –
ٖيي   1421ا٭ٚؾت ص١ٓ  –ايضٓٔ ايهدل٣ يإلَاّ ايٓضا٥ٞ يت َ٪صض١ ايزصاي١  -33

 عًيب. ّ حتكٝل سضٔ عبمانتٓعِ 2001
 –يت ا٭ٚقاف ايضيعٛد١ٜ   –ايضٓٔ يإلَاّ ستُم بٔ عٝض٢ بٔ صٛر٠ ايذلَذٟ  -34

 ّ.2000 -ٖي 1421ص١ٓ  –ايجا١ْٝ 
يت راباي١ ايعيا     –ايض١ٓ وت َٛادٗي١ ا٭باطٝيٌ يٮصيتاذ ستُيم طياٖز سهيِٝ        -35

 ٖي. 1402اإلص٬َٞ ص١ٓ 
ايض١ٓ َٚهاْتٗيا وت ايتغيزٜب اإلصي٬َٞ يًيمنتٛر َؾياؿ٢ ايضيباعٞ يت دار        -36

 ّ. 2014ٖي  1435ايضابع١ ص١ٓ  –ايكاٖز٠  –ّ ايض٬
 -صرل أع٬ّ ايٓب٤٬ يًشاؾٍت ستُم بٔ ألتم بٔ عجُإ ايذٖيب يت بٝ  ا٭ؾهار -37

 ّ.2004ص١ٓ  -برلٚت
عذرات ايذٖيب وت أخبار َٔ ذٖب يإلَاّ عٗاب اييمٜٔ عبيماذتٞ بئ ألتيم      -38

ٖي  1413ا٭ٚؾت ص١ٓ  –دَغل  –اذتٓبًٞ انتعزٚف بابٔ ايعُاد يت دار ابٔ نجرل 
 حتكٝل عبمايكادر ا٭رْا٩ٚيت. –ّ 1992 -
ؽشٝش أبٞ عٛا٥٘ ٭بٞ عٛا١ْ ٜعكٛب بٔ  صشام ا٫صؿزا٥ٝين يت َهتب١ ايض١ٓ  -39
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 ّ حتكٝل أقتٔ عارف ايمَغكٞ.1995 -ٖي  1416ا٭ٚؾت ص١ٓ  –ايكاٖز٠  –
ؽشٝش َضيًِ بغيزت ايٓيٟٛٚ يإلَياّ عتٝيٞ بئ عيزف ايٓيٟٛٚ يت انتهتبي١           -40

 حتكٝل ط٘ عبمايز٩ٚف صعم. –ايكاٖز٠  –ايتٛؾٝك١ٝ 
ايكياٖز٠   –ايابكات ايهدل٣ يإلَاّ ستُم بٔ صعم ايشٖزٟ يت َهتب١ ارتياصتٞ   -41

 ّ حتكٝل د/ عًٞ ستُم عُز 2001 -ٖي  1421ا٭ٚؾت ص١ٓ  –
ا٭ٚؾت  –برلٚت  –ايعدل وت خدل َٔ غدل يإلَاّ ايذٖيب يت دار ايهتب ايع١ًُٝ  -42

 ّ.1985-ٖي 1405ص١ٓ 
خارٟ يًشاؾٍت ابٔ سذز ايعضك٬ْٞ يت دار انتٓار ؾتش ايبارٟ عزت ؽشٝش ايب -43

 ّ.1999 -ٖي  1419ا٭ٚؾت ص١ٓ  –ايكاٖز٠  –
 –ايكياٖز٠   –ؾذز اإلصي٬ّ يٮصيتاذ ألتيم أَيؽت يت َهتبي١ ايٓٗقي١ انتؾيز١ٜ         -44

 ّ.1964ايتاصع١ ص١ٓ 
قٛاعم ايتشمٜح َٔ ؾٕٓٛ َضاًش اذتمٜح يًغٝخ ستُم كتاٍ ايمٜٔ ايكازلٞ  -45

حتكٝل ستُيم   -2010ّ -ٖي  1431ارتاَض١ ص١ٓ  –برلٚت  –يت دار ايٓؿا٥ط 
 بٗذ١ ايعاار.

 –قٛاعم وت عًّٛ اذتمٜح يًع١َ٬ ا مخ ًتؿز ألتم ايتٗاْٟٛ يت دار ايض٬ّ  -46
 ّ.2010 -ٖي  1431ايضابع١ ص١ٓ  –ايكاٖز٠ 

نعييب ا٭سبييار ٚأثييزٙ وت ايتؿضييرل يًييمنتٛر خًٝييٌ  زلاعٝييٌ يت دار ايهتييب   -47
 ّ.2007 -ٖي  1428ا٭ٚؾت ص١ٓ  –برلٚت  –ايع١ًُٝ 

 ايكاٖز٠. –يضإ ايعزب ٫بٔ ٌَٓتٛر يت دار انتعارف  -48
ا٭ٚؾت صي١ٓ   –زتابٞ ايمع٣ٛ ٫بئ أبيٞ اييمْٝا يت َ٪صضي١ ايهتيب ايجكاؾٝي١        -49

 ّ حتكٝل سٜاد لتمإ.1992 -ٖي  1413
 –يت ا٭ٚقياف ايضيعٛد١ٜ    –زتُٛع ؾتيا٣ٚ عيٝخ اإلصي٬ّ ألتيم بئ تُٝٝي١        -50
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 ّ.2004ٖي  1425ايزٜا  ص١ٓ 
 ايكاٖز٠. –يت دار انتعارف  –ات يإلَاّ ستُم بٔ أبٞ بهز ايزاسٟ شتتار ايؾش -51
ا٭ٚؾت  –يت دار اذتيمٜح   –انتضتمرى ع٢ً ايؾشٝشؽت يًشانِ ايٓٝضيابٛرٟ   -52

 ّ.1997 -ٖي  1417ص١ٓ 
 1416ا٭ٚؾت ص١ٓ  –ايكاٖز٠  –َضٓم اإلَاّ ألتم بٔ سٓبٌ يت دار اذتمٜح  -53
 ّ حتكٝل ألتم عانز.1995-ٙ
يت  –اٯثار يًشاؾٍت عبما  بئ ستُيم بئ أبيٞ عيٝب١      انتؾٓـ وت ا٭سادٜح ٚ -54

 ّ.2008 -ٖي  1428ا٭ٚؾت ص١ٓ  –ايؿارٚم اذتمٜج١ 
 –يت دار ابٔ ادتٛسٟ  –انتاز ٚايدلم ٚايزعم ٚايزٜش يًشاؾٍت ابٔ أبٞ ايمْٝا  -55

 ّ حتكٝل طارم ستُم ايعُٛدٟ.1997 -ٖي  1418ا٭ٚؾت ص١ٓ  –ايزٜا  
يت  –تٛر عبيمايٖٛاب عبيمايًاٝـ   انتعتؾز َٔ َؾاًشات أٌٖ ا٭ثيز يًيمن   -56

 ّ.1966 -ٖي  1386ايجا١ْٝ ص١ٓ  –ايكاٖز٠  –دار ايهتب اذتمٜج١ 
 –يت عيا  ايهتيب    –َعذِ ايًػ١ ايعزب١ٝ انتعاؽز٠ يًمنتٛر ألتم شتتيار عُيز    -57

 ّ.2008ٖي  1429ا٭ٚؾت ص١ٓ  –ايكاٖز٠ 
اؾ١ٝ َعٝم ايٓعِ َٚبٝم ايٓكِ يإلَاّ تاز ايمٜٔ ايضبهٞ يت َ٪صض١ ايهتب ايجك -58

 ّ.1986-ٖي  1407ا٭ٚؾت ص١ٓ  –برلٚت  –
 1417صي١ٓ   –ايجايج١  –ايزٜا   –يت دار عا  ايهتب  –انتػين ٫بٔ قما١َ  -59

 ّ.1997 -ٖي 
يت دار ايهتياب   –انتػين وت فبىت أزلا٤ ايزداٍ  ُم طاٖز بٔ عًيٞ اشلٓيمٟ    -60

 ّ.1979 -ٖي  1399ص١ٓ  –برلٚت  –ايعزبٞ 
ح يإلَاّ أبٞ عُزٚ عجُإ بٔ عبيمايزلتٔ  َكم١َ ابٔ ايؾ٬ت وت عًّٛ اذتمٜ -61

ّ حتكٝيل  2010 -ٖي  1431ص١ٓ  –ايكاٖز٠  –يت دار اذتمٜح  –ايغٗزسٚرٟ 
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 عبما  انتٓغاٟٚ.
 –يت دار ٜعزب  –َكم١َ ابٔ خًمٕٚ يًع١َ٬عبمايزلتٔ بٔ ستُم بٔ خًمٕٚ  -62

 ّ.2004 -ٖي  1425ص١ٓ  –ا٭ٚؾت  –دَغل
 –يت دار ايؿهيز   –اييمٜٔ عيذل    َٓٗر ايٓكم وت عًّٛ اذتيمٜح يًيمنتٛر ْيٛر    -63

 ّ.2015 -ٖي  1436ايزابع١ ٚايج٬ثٕٛ ص١ٓ  –دَغل 
ْش١ٖ ايٌٓتز وت تٛفٝش طتب١ ايؿهز وت َؾاًش أٌٖ ا٭ثز يًشياؾٍت ابئ سذيز     -64

ّ 2011 -ٖيي   1432ا٭ٚؾت صي١ٓ   –ايكياٖز٠   –يت دار ايبؾا٥ز  –ايعضك٬ْٞ 
 حتكٝل دنتٛر ْٛر ايمٜٔ عذل.

يت ادتاَعيي١  –ٍت ابيئ سذييز ايعضييك٬ْٞ ايٓهيي  عًيي٢ ابيئ ايؾيي٬ت يًشيياؾ  -65
ّ حتكٝيل دنتيٛر ربٝيب بئ ٖيادٟ      1984 -ٖي  1404ا٭ٚؾت ص١ٓ  –اإلص١َٝ٬ 
 عُرل.

يت  –ايٝٛاقٝ  ٚايمرر عزت طتب١ ايؿهز يًغيٝخ ستُيم عبيمايز٩ٚف انتٓياٟٚ      -66
 ايزٜا  حتكٝل ربٝب بٔ ستُم ايضعٛدٟ. –َهتب١ ايزعم

 


