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ت : وؤزشها على معنى الىص اللشآوي  ؤهمُتها وضوابطها:الخفعير بالشواًت - دساظت هظٍش

 بُلُتجط

 1...ولُت التربُت، جامعت العلطان كابوط...الشُعُلي د. ظلُمان بً علي

ع إلاهخاجُت الصغيرة ودوسها في جحعين هوعُت الحُاة لألظشة في  - ألابعاد الاجخماعُت للمشاَس

 ألاسدن

طبُلُت....د. لبنى مخلذ العضاًلت 
ّ
 32....جامعت البللاء الخ

لت الاظخلصاء على جحصُل طلبت املذاسط ألاظاظُت الفلعطُيُت ؤزش اظخ - خذام طٍش

 في العلوم مً وجهت هظش املعلمين  وألاسدهُت

 /ؤ.حُاة عبذ الحفُظ عبُذ ألاحمذ . علي لطفي علي كشمش د

حا ..وصاسة التربُت والخعلُم ألاسدهُت/الاظخلالل جامعت  32...ألاسدن –فلعطين/ عّمان –ؤٍس

-  
ّ
ام لذى الطفل الخعل دساظت مُذاهُت على زالر حاالث بمذسظت ألاطفال   -املعاق بصٍش

اـ ألاغواط مخبر  –ؤ. مذاوي بً الصذًم / ألاغواطجامعت  –لبصيرظفُان د.  / املعاكين بصٍش

 –جشبح ؤ. فاطمت الضهشاء/ وسكلت جودة البرامج في التربُت  الخاصت والخعلُم املىُف جامعت 

ا ألاغواط  مذسظت ألا                                 53 ...طفال املعاكين بصٍش

 الثاوي عشش في ظلطىت عمان -
ّ

م هخاب معاسن املنهي للصف  جلٍو

ت ...ؤ. حفُظت بيذ ظالم الفوسٍت   ...ؤ. د. علي مهذي واظم...د. مىال بيذ خصِب الفضاٍس

 11....جامعت العلطان كابوط

 

املؤلفاث الفلىُت للحعً  خاب حعلُمي في الخللُذ الفليي العشبيمىهجُت جإلُف ه -

 م( ؤهمورًجا12املشاهش ي)اللشن 

اضُاث، املذسظت العلُا لألظاجزة ....ظُذي عمش ععالي خ الٍش مخبر إلابعدُمولوجُا وجاٍس

 133...ألاغواطوجامعت ..الجضائش-باللبت

ت املضطشبتاظتراجُجُاث الوكاًت وميافحت إلادمان داخل -  البِئت ألاظٍش

ج...محمذ ألاصهش باللاظميد. -علي لفلير د.  ٍش  143... جامعت بشج بوعٍش

الذًملشاطُت الدشاسهُت هألُت لخجعُذ الخىمُت املحلُت املعخذامت في الجضائش:دساظت في  -

 CAPDALبشهامج 

 131...3الشلف/ جامعت البلُذة جامعت ...د. إلُاط كعاٌعُت -د.جهُذة سواش

  -الاهخمام الذولي بحماًت بِئت املجاسي املائُت الذولُت. -

 154...تعىابجامعت ....صهشة بوظشاج د.   
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 انمرآٍَاننصّ وؤثرهب عهً يعنً   ؤمهُتهب وضىابطهب:انتفسري ببنرواَت

 دراست َظرَت تطبُمُت  
 ص. ؾلُمان بً غلي بً غامغ الكُػُلي

 ولُت التربُت، حامػت الؿلعان كابىؽ

 

 :سل اإلا

له، ٞبِىما ؤزظ ؤ٦ثر الىّو ال٣غآوي، ول٨جهم ازخلٟىا في ٞهم َظا الىّو لم ًسخل٠ اإلاؿلمىن في زبىث  وجإٍو

ُّ الىّو ًٍ باالظتهاص والغؤي، التزم آزغون بالخٟؿحر بالغواًت اهدهغ ّٟؿغ اإلا ٤، وظٗل الخٟؿحر مٗه في هُا١ ي

ت الغواًت ؾىضا ومخىا.  جبحن َظٍ الضعاؾت ؤَمُت الخٟؿحر بالغواًت، وؤزٍغ ٖلى جٟؿحر ٖغيت للى٣ض جبٗا لصّخ 

جظ٦غ ؤَم يىابِ ٢بى٫ الغواًت في الخٟؿحر؛ مشل صخت الؿىض، زّم  ال٣غآوي، ومى٠٢ الٗلماء مىه،الىّو 

بُت، خ٣اص، ومسالٟت الٗلىم الخجٍغ م، ومسالٟت ؤنى٫ ألٖا الخـ وال٣ٗل. مسالٟت زّم  ومسالٟت ال٣غآن ال٨ٍغ

ًاث وجبحن مىا٣ٞتها اوعص في ٦خب الصخاح مً َظٍ الغو مّما  وفي ال٣ؿم الشاوي: حٗغى الضعاؾت هماطط

ٌٗض جٟؿحرا لآلًاث ال٣غآهُت ال مّما  ؤومسالٟتها للًىابِ اإلاظ٧ىعة، وزلهذ بلى ؤن بٌٗ ما وعص في الصخاح

ظا ال ٌٗجي بدا٫ ال٣ضح في ٦خب الخضًض وال الخ٣لُل مً قإجها،  ًخ٤ٟ ويىابِ ٢بى٫ الغواًت في الخٟؿحر، َو

 وبهما َى قإن الٗمل البكغي الخلل والى٣و، وال٨ما٫ هلل وخضٍ. 

 الغواًت -الخٟؿحر -ال٣غآويالىّو : اليلماث اإلافخاخُت

 

Abstract 
Muslims did not differ in the undisputedly of the “Quranic text”, but differed in the 

understanding of this text and its interpretation. While most interpreters used 

interpretative judgment (Ijtihad) and opinion, others committed themselves to the 

interpretation by the narration (Ar’riwaya) which confined the text to a narrow range 

and made the interpretation subject to criticism - according to the authenticity of the 

narration (As’sanad wa Almaten). 

 This study shows the importance of the” interpretation by the narration, and its 

impact on the interpretation of the” Quranic text”, along with the position of the 

scholars from it. Then, the study mentions the most important regulations of 

acceptance of the narration in the interpretation, such as the validity of the bond 

(As’sanad), the violation of “the Qur’an”, the violation of the principles of belief 

(Eitiqad), the violation of experimental Science, and the violation of the common 

sense and reasoning. In the second section, the study presents examples of novels 

from “the books of the Sahih” and shows their adherence or contravention to these 

regulations. The study concluded that some of what is included in the Sahih, as an 

interpretation of the Qur'anic verses, does not agree with the regulations of 
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acceptance of the narration in interpreting. This is not meant to underestimate or 

diminish the “books of Hadeeth” but deficiencies and imperfections are of the 

human nature, as perfection is for God alone. 

 

ل  1-1  اللغآويالىّ  مفهىم الخفؿير باإلاأزىع ومياهخه وأزغه غلى جأٍو

٫ ٖلى هبُه مدم ْهُم ٦خاب هللا اإلاجزَّ
َ
وبُان مٗاهُه واؾخسغاط   ضٖٝغ الؼع٦صخي الخٟؿحر بإهه "ٖلم ٌٗٝغ به ٞ

ِمه".
َ
  1ؤخ٩امه وِخ٨

م الباخض ًٖ بُان مٗاوي ؤلٟاّ ال٣غآن، وما ٌؿخٟاص  :و٢ا٫ مدمض الُاَغ بً ٖاقىع 
ْ
ل ِٗ الخٟؿحر: اؾم لل

 2ؤو جىؾ٘".  مجها، بازخهاع

آًاجه، وما ؤما الخٟؿحر باإلاإزىع ٞٗىض ص. مدمض الظَبي ما ظاء في ال٣غآن هٟؿه مً البُان والخٟهُل لبٌٗ 

ه٣ل ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم وما ه٣ل ًٖ الصخابت عيىان هللا ٖلحهم  وما ه٣ل ًٖ الخابٗحن، مً ٧ل 

م".  3ما َى بُان وجىيُذ إلاغاص هللا حٗالى مً ههىم ٦خابه ال٨ٍغ

٠ الباخض الكُعي في   ما ًسخل٠ ًٖ حٍٗغ
ً
٠ الباخض الؿّجي في الكإن الخٟؿحري ٚالبا ٖلى ؤن "حٍٗغ

خٟؿحر؛ خُض ًظَب ؤخضَما بلى ال٣ى٫ بإن جٟؿحر ال٣غان بإ٢ىا٫ الصخابت والخابٗحن ًىضعط يمً صاثغة ال

الخٟؿحر ألازغي؛ بِىما ًظَب آلازغ بلى زغوط ؤ٢ىا٫ الصخابت والخابٗحن ًٖ صاثغة الخٟؿحر ألازغي. بل ال هغي 

 وخضة في الغؤي خى٫ مؿاخت الخٟؿحر ألازغي خّتى بحن ؤجبإ الخُاع الض
ً
ًجي الىاخض؛ بط هجض َظا الازخالٝ ٢اثما

بحن ٖلماء ؤَل الؿّىت ؤهٟؿهم خى٫ ما بطا ٧ان الخٟؿحر اإلاؿدىض بلى ٢ى٫ الخابعي ًضزل في ٖضاص الخٟؿحر 

  4ألازغي ؤم ال؟

ا٦ض اؾخاطها الض٦خىع ًٞل ٖباؽ ٖلى ؤن الخٟؿحر باإلاإزىع ٌكمل ٣ِٞ ما ال مجا٫ ُٞه بال للؿمإ الشابذ  ٍو

حر َظا ال ٌٗض مً الخٟؿحر باإلاإزىع، ختى بما في م م، ٚو ىاؾبت ؤو هؼو٫، ؤو في جىيُذ مبهم ًبِىه الغؾى٫ ال٨ٍغ

لى َظا الخٍٗغ٠ ٞةن ما ه٣ل ًٖ الصخابت والخابٗحن5لى عوي ًٖ ؤٖٓم الصخابت وؤٖلهم" َى مً مّما  . ٖو

حي ٞخدؿاوي ُٞه الٟهىم ؤو ٢بُل اظتهاصاتهم الصخهُت ٞلِـ مً الخٟؿحر اإلاإزىع في شخيء، بط ما ٖضا الى 

ل، و٢غبهم مً الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم. م بمٗانغتهم للخجًز  جخ٣اعب، وبن جمحز الصخابت ًٖ ٚحَر

                                                 
ت، ٍالؼع٦صخي، بضع الضًً مدمض بً  1 كلي، وآزغون، بحروث، صاع اإلاٗٞغ ان في ٖلىم ال٣غآن، ث: ص.ًىؾ٠ اإلاٖغ ، 1ٖبضهللا ، البَر

 105-1/104م، 1990َـ/1410
ش، ٍ 2 غ،ماؾؿت الخاٍع غ والخىٍى  1/11م،  200ٌ،/1420، 1ابً ٖاقىع، مدمض الُاَغ، الخدٍغ
بت، ٍّٟؿغ الظَبي، مدمض خؿحن، الخٟؿحر واإلا 3  1/154م، 1985َـ/1405 ،3ون، ال٣اَغة، م٨خبت َو
 46-45، م2018، قخاء 49َضاًذ ظلُلي، الخٟؿحر ألازغي في ٢غاءة زاهُت، مجلت ههىم مٗانغة،  الٗضص  4
ان،الاعصن، صاع الىٟاجـ،  5  2/194،  2، 2010ٍَـ/1430ًٞل ٖباؽ، بج٣ان البَر
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ؤما جٟؿحر الخابٗحن ٞهى ؤ٢ل مً صعظت جٟؿحر الصخابت، وختى الظًً ًضزلىهه ال ًغوهه حجت ٦ما ط٦غ الٗالمت 

٫ الخابٗحن لِؿذ حجت في الٟغوٕ، ٠ُ٨ٞ ج٩ىن حجت في ابً جُمُت  ًٖ قٗبت بً الدجاط ٢ىله : "ؤن ؤ٢ىا

ظا صخُذ "  1الخٟؿحر.. ٢ا٫ : َو

ال مّما  ٢ا٫ الظَبي: "والظي جمُل بلُه الىٟـ َى ؤن ٢ى٫ الخابعي في الخٟؿحر ال ًجب ألازظ به بال بطا ٧ان

بت، ٞةن اعجبىا ُٞه بإن ٧ان ًإزظ  مً ؤَل ال٨خاب، ٞلىا مجا٫ للغؤي ُٞه، ٞةهه ًازظ به خُيئظ ٖىض ٖضم الٍغ

ؤن هتر٥ ٢ىله وال وٗخمض ٖلُه، ؤما بطا ؤظم٘ الخابٗىن ٖلى عؤي ٞةهه ًجب ٖلُىا ؤن هإزظ به وال هخٗضاٍ بلى 

"  2ٚحٍر

 مىكف الػلماء مً الخفؿير باإلاأزىع: )كُمت الخفؿير باإلاأزىع( 2-1

ي: "٢ا٫ ٢ىٌم ال و٢ض اه٣ؿم الٗلماء ٢ضًما وخضًشا خُا٫ الخٟؿحر بٛحر اإلاإزىع بلى مىؾ٘ و  م٤ًُ ٢ا٫ الؿَُى

ت ألاصلت وال٣ٟه والىدى   في مٗٞغ
ً
ؿما

َّ
 مد

ً
  ؤصًبا

ً
ًجىػ ألخض ؤن ًخٗاَى جٟؿحر شخيء مً ال٣غآن وبْن ٧ان ٖاإلاا

 ؤن ًيخهي ما ُعوي ًٖ الىبيّ 
ّ
 3في طل٪". ملسو هيلع هللا ىلص وألازباع وآلازاع  ولِـ له بال

ان في جٟؿ(٦ما طَب الؿُض َاقم البدغاوي في ٦خابه  حر ال٣غآن(  بلى ال٣ى٫ بإن الٗلم بال٨خاب ؤلالهي البَر

ٗخ٣ض بإن الخغوط ًٖ َظا اإلاؿاع ٌٗجي الًال٫ والجهل والخحرة  غي الٌُٟ ٣ً4خهغ ٖلى ؤَل  البِذ، َو ، ٍو

 مً 
ّ
ال٩اقاوي في م٣ّضمت ٦خاب )الهافي في جٟؿحر ال٣غان( ؤن الىنى٫ بلى جٟؿحر آلاًاث ؤلالهُت ال ٩ًىن بال

 ٪ بغواًاث ؤَل   البِذ،  ٦ما ًظَب الكُش الُىسخي بلى طاث الغؤي؛ بط ٣ًى٫: "واٖلم ؤن زال٫ الخمؿُّ

 
ٌ
ً ألاثّمت الظًً »: الغواًت ْاَغة  باألزغ الصخُذ ًٖ الىبي ٖو

ّ
في ؤزباع ؤصخابىا بإن جٟؿحر ال٣غآن ال ًجىػ بال

 ٢5ىلهم حّجت ٣٦ى٫ الىبّي وؤن ال٣ى٫ ُٞه بالغؤي ال ًجىػ". 

غي بٌٗ الباخشحن ً ٍو ؤهه ال ًجىػ الٗضو٫ ًٖ الخٟؿحر باإلاإزىع بلى ٚحٍر بط ٌٗخبرون جٟؿحر  6اإلاٗانٍغ

الصخابت ولى ٧ان اظتهاصا مجهم ، ولى ٧ان الغواًت ٖجهم ال جهل بلى الصخت اإلا٣بىلت ، بهما َى زحر مً اظتهاص 

ى٣ل ًٖ ابً جُمُت ٢ىله 7مً بٗضَم له ٖلى ٚحر الخٟؿحر اإلاٗغوٝ ًٖ  ، ٍو غ ال٣غآن ؤو الخضًض وجإوَّ "مً ٞؿَّ

ظا ٞخٌذ لباب   لل٩لم ًٖ مىايٗه، َو
ٌ

الصخابت والخابٗحن؛ ٞهى مٟتٍر ٖلى هللا، ملخٌض ِفي آًاث هللا، مُدّغِٝ

ًُ عظب  ى مٗلىم البُالن بااليُغاع مً صًً ؤلاؾالم"   ٢ا٫ اب -ِفي ػماهىا : "و-عخمه هللا-الؼهض٢ت وؤلالخاص، َو

ى ػمً الكاٞعي وؤخمض وبسخا١ وؤبي -٢لذ: وِفي ػماهىا ؤو٦ض
َ
ت الؿل٠ اإلا٣خضي بِهم بل  ٦الم ؤثمَّ

ُ
ن ٦خابت ًخٗحَّ

                                                 
 105 ، م2، 2971ٍَـ/1392ابً زُمُت ، م٣ضمت في ؤنى٫ الخٟؿحر،ث: ٖضهان ػعػوع،   1

 1/130ون، ّٟؿغ الظَبي ، مدمض خؿحن، الخٟؿحر واإلا 2
ي، ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن، َبٗت مجم٘ اإلال٪ ٞهض، ث: مغ٦ؼ الضعاؾاث ال٣غآهُت ، م   3  ، )وسخت ال٨تروهُت( 2293الؿَُى
ان في جٟؿحر ال٣غآن، بحروث، صاع الهاصي،   4  1/4،  1412البدغاوي، البَر
 74، م2018، قخاء 49الخٟؿحر ألازغي في ٢غاءة زاهُت، مجلت ههىم مٗانغة،  الٗضص َضاًذ ظلُلي، اهٓغ  5
ى ظم٘ ما جٟغ١ مً الغواًاث في الخٟؿ  6 حر ٢ام باخشىن في آلاوهت آلازحرة مً مٗهض ؤلامام الكاَبي للضعاؾاث ال٣غآهُت في ظضة، بٗمل مك٩ىع َو

ى ٖمل ٌؿخد٤ الش ت الخٟؿحر باإلاإزىع(، َو ض بهظا الٗمل ، ٦ما ٣ًى٫ بٌٗ ال٣اثمحن ٖلُه ، ؤه٪ ال جدخاط وؾمٍى )مىؾٖى ىاء ، ٚحر ؤهه بطا ؤٍع

 https://www.youtube.com/watch?v=CQxNrte6NEwبٗضٍ بلى جٟؿحر ٞهظا مىي٘ الى٣اف. اهٓغ الكهغي: 
ش الاؾت8اهٓغ باػمى٫، الخٟؿحر باإلاإزىع، مٟهىمه وؤهىاٖه و٢ىاٖضٍ، وسخت ال٨تروهُت، م 7  20/12/2018رظإ، ، جاٍع
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خضر بٗضَم؛ ٞةهه خضر بٗضَم خىاصر ٦شحرة، وخضر مً اهدؿب بلى مّما  ٖبُض، ول٨ًُ ؤلاوؿان ٖلى خظع 

ى ؤقضُّ  م، َو ت وهدَى  لكظوطٍ ًٖ ألاثمت، واهٟغاصٍ ٖجهم مخابٗت الؿىت والخضًض مً الٓاٍَغ
َ
 لَها

ً
الٟت

ُ
مس

  1بٟهم ًٟهمه، ؤو ًإزظ ما لَم ًإزظ به ألاثمت مً ٢بل.

غون ال٣غآن  م مً ؤَل البضٕ ًّٟؿِ حَر ل٤ ال٩اجب ٖلى طل٪ ب٣ىله "ولِهظا ججض اإلاٗتزلت واإلاغظئت والغاًٞت ٚو ٖو

لٍى مً اللٛت؛ ولهظا ججضَم ال  ٌٗخمضون ٖلى والصخابت والخابٗحن وؤثمت اإلاؿلمحن، بغؤحهم وم٣ٗىلِهم، وما جإوَّ

ما ٌٗخمضون ٖلى ال٣ٗل واللٛت ٞال ٌٗخمضون ال ٖلى م، وبهَّ ّيِ وال ٖلى بظمإ الؿل٠ وآزاَع
 .ؤخاصًض الىبَّ

ما ٌٗخمضون ٖلى ٦خب ألاصب،  وججضَم ال ٌٗخمضون ٖلى ٦خب الخٟؿحر اإلاإزىعة والخضًض وآزاع الؿل٠، وبهَّ

 
َّ
ما ًإزظون ما في ٦خب الٟلؿٟت و٦خب و٦خب ال٨الم ال ا، بهَّ ًً ٣ت اإلاالخضة ؤً ظٍ ٍَغ ِتي ويٗتها عئوؾهم، َو

ألاصب واللٛت، وؤما ٦خبا ل٣غآن والخضًض وآلازاع؛ ٞال ًلخٟخىن بلُه... وهجُغ ألاخاصًض وآلازاع الؿلُٟت، 

٤ٌ ع٦به ِفي َظا ال ص اللٛت وال٣ٗل في ٞهم ال٣غآن والخضًض؛ ٍَغ ٣غن ؤَُل الاؾدكغا١، ٞةن واٖخماُص مجغَّ

ض، ٞةن يا١  اوي، ؤو مً ال٣ٗض الٍٟغ ؤخىظهم البدض ُبلى زبر ه٣لٍى مً ٦خب الجاخٔ، ؤو مً ٦خاب ألٚا

 2ٖلحهم الى٣ل؛ ٢الىا: َظا م٣خطخى ال٣ٗل!.

غ ًٖ ابً ٖباؽ عضخى هللا ٖجهما ّٟؿغ وفي َظا الغؤي ٚلى قضًض، ومسالٟت لجمهىع اإلا ًٍ،  ٣ٞض ؤزغط ابً ظٍغ

ه الٗغب مً ٦المها ، وجٟؿحر ال ٌٗظع ؤخض بجهالخه ، وجٟؿحر ؤهه ٢ؿ م الخٟؿحر ٖلى ؤعبٗت ؤوظه : وظه حٗٞغ

 3ٌٗلمه الٗلماء ، وجٟؿحر ال ٌٗلمه بال هللا.

بي َظا ال٣ى٫، و٢ا٫ بهه ٞاؾض ٢ا٫ بٌٗ الٗلماء بن الخٟؿحر مى٢ٝى ٖلى الؿمإ، ل٣ىله  : "و٢ض عص ال٣َغ

خم في شخيء ٞغ  ظا ٞاؾض، ألن لىهي ًٖ جٟؿحر ال٣غآن ال 59صٍو بلى هللا والغؾى٫( اليؿاء: حٗالى )ٞةن جىاٖػ ، َو

 آزغ. وباٌَل ؤن  
ً
ًسلى: بما ؤن ٩ًىن اإلاغاص به الا٢خهاع ٖلى الى٣ل واإلاؿمٕى وجغ٥ الاؾخيباٍ، ؤو اإلاغاص به ؤمغا

وازخلٟىا في جٟؿحٍر ٖلى  ٩ًىن اإلاغاص ؤن ال ًخ٩لم ؤخض في ال٣غآن بال بما ؾمٗه؛ ٞةن الصخابت ٢غءوا ال٣غآن

، ولِـ ٧ل ما ٢الٍى وؾمٍٗى مً الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم.  ٞةن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم صٖا البً وظٍى

ل ٞما ٞاثضة ٖباؽ    ٧الخجًز
ً
ا ل مؿمٖى ل" ، ٞةن ٧ان الخإٍو لمه الخإٍو و٢ا٫: "اللهم ٣ٞهه في الضًً ٖو

ظا بّحن ال بق٩ا٫ ُٞه".   4جسهُهه بظل٪؟! َو

 

لُه ٞةّن  ًىن الا٢خهاع ٖلى اإلاإزىع وخضٍ لخٟؿحر ال٣غآن،   ٖو ٦ما ط٦غ -اإلاد٣٣حن مً ؤَل الخٟؿحر ًٞغ

بي ي في )الضع اإلاىشىع(. ٢ا٫ ابً ٖاقىع:  ّٟؿغ زم به ؤخض مً اإلاولم ًلت بط َى ججمُض للىّو  -ال٣َغ ًٍ بال الؿَُى

ؤما الظًً ظمضوا ٖلى ال٣ى٫ بإن جٟؿحر ال٣غآن ًجب ؤال ٌٗضو ما َى مإزىع ، ٞهم عمىا َظٍ ال٩لمت ٖلى "

 ٖىاَـجهــا ، ولم ًىضخىا مغاصَم مً اإلاإزىع ٖمً ًازغ، ٞةن ؤعاصوا به ما عوي ًٖ الىبي نلى هللا 
ّ
م ٖلُه وؾل

                                                 
 69، وابً عظب ، ٦خاب بُان ًٞل ٖلم الؿل٠، م 13/243، ه٣ال ًٖ الٟخاوي البً جُمُت 10باػمى٫، م  1
  12-11باػمى٫، مؤهٓغ  2
ل ال٣غآن، بحروث، صاع ال٨خب الٗلمُت، ٍ 3  1/57م، 1992َـ/1412، 1اهٓغ الُبري، ظام٘ البُان في جإٍو
بي، ؤبي ٖبضهللا مدمض بً  4  1/48م، 1985َـ/1405، 2ؤخمض ألاههاعي، الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن، بحروث، صاع بخُاء الترار الٗغبي، ٍال٣َغ
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ى الًٓ بهم  مً جٟؿحر بٌٗ آًاث بن ٧ان مغوٍا بؿىض م٣بى٫ مً صخُذ ؤو خؿً ، ٞةطا التزمىا َظا، َو

ىابُ٘ ما ٌؿخيبِ مً ٖلىمه، وها٢ًىا ؤهٟؿهم ُٞما صوهٍى مً الخٟاؾحر،  ٣ٞض ي٣ُىا ؾٗت مٗاوي ال٣غآن ٍو

تراٝ بإن ؤثمت لُىا ؾلٟهم ُٞما جإولىٍ، بط ال ملجإ لهم مً الٖا اإلاؿلمحن مً الصخابت ٞمً بٗضَم لم  ٚو

 
ّ
م... وبن ؤعاصوا باإلاإزىع ما ٣ًهغوا ؤهٟؿهم ٖلى ؤن ًغووا ما بلٛهم مً جٟؿحر ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾل

 عوي ًٖ الىبي 
ّ
ً الصخابت زانّ م نلى هللا ٖلُه وؾل ي في جٟؿحٍر )الضع ٖو ى ما ًٓهغ مً نيُ٘ الؿَُى ت َو

بال ٢لُال ولم ًٌٛ ًٖ ؤَل الخٟؿحر ٞخُال، ألن ؤ٦ثر الصخابت ال ًازغ ٖجهم في  اإلاىشىع( لم ًدؿ٘ طل٪ اإلا٤ًُ

الخٟؿحر بال شخيء ٢لُل ؾىي ما ًغوي ًٖ ؤلامام ٖلي بً ؤبي َالب ٖلى ما ُٞه مً صخُذ وي٠ُٗ 

، و٢ض زبذ ٖىه ؤهه ٢ا٫: ما ٖىضي لِـ في ٦خاب هللا شخيء بال ٞهما ًاجُه هللا . وما ًغوي ًٖ مّما  ومىيٕى

غة، وؤما ابً ٖباؽ ٩ٞان ؤ٦ثر ما ًغوي ٖىه ٢ىال بغؤًه ٖلى ا بضهللا بً ٖمغ وؤوـ وؤبي ٍَغ بً مؿٗىص، ٖو

ً الخٟؿحر ألاو٫ ما ًغوي ًٖ ؤصخاب ابً ٖباؽ  جٟاوث بحن عواجه. وبن بعاصوا باإلاإزىع ما ٧ان مغوٍا ٢بل جضٍو

٣غبىن ما ب ٗض مً الك٣تن بط ال مدُو وؤصخاب ابً مؿٗىص ، ٣ٞض ؤزظو ًٟخدىن الباب مً ق٣ه ، ٍو

ت ؤلاؾاهُض،  ا وال اصٖىا ؤجها مدظٞو تراٝ بإن الخابٗحن ٢الىا ؤ٢ىالا في مٗاوي ال٣غآن لم ٌؿىضَو لهم مً الٖا

و٢ض ازخلٟذ ؤ٢ىالهم في مٗاوي آًاث ٦شحرة ازخالٞا ًىبيء بهباء واضخاث بإجهم بهما جإولىا جل٪ آلاًاث مً 

ـحٍر ؤن ٣ًخهغ ٖلى ما َى مغوي ًٖ الصخابت والخابٗحن ل٨ىه ال ًلبض في ؤٞهامهم، و٢ض التزم الُـبري في جٟؿ

٧ل آًت ؤن ًخسلو طل٪ بلى ازخُاٍع مجها، وجغظُذ بًٗها ٖلى بٗـٌ بكىاَض مً ٦الم الٗغب ، وخؿبه 

 إلاا خضصٍ مً الا٢خهاع ٖلى 
ً
٤ لِـ بىهج ، و٢ض ؾب٣ه بلُه ب٣ي بً ابظل٪ ججاوػا لخٟؿـحر باإلاإزىع ، وطل٪ ٍَغ

ه والخا٦م، م ، وقا٧ل الُبري ُٞه مٗانغوٍ ، مشل ابً ؤبي خاجم وابً مغصٍو سلض ، ولم ه٠٣ ٖلى جٟـؿـُـٍغ

ٞلله صّع الظًً لم ًدبؿىا ؤهٟؿهم في جٟؿحر ال٣غآن ٖلى ما َى مإزىع، مشل الٟغاء وؤبي ٖبُضة مً ألاولحن ، 

٣هم، مشل الؼمسكغي زّم  والؼظاط والغماوي ممً بٗضَم ،  .1وابً ُُٖت" مً ؾل٩ىا ٍَغ

 
ّ
بضا ل٣اَغ الجغظاوي، ٦ما ٢غع طل٪ ؤظل ت ٖلماء الٗغبُت ٧الؼمسكغي، والؿ٩ا٧ي والؿُض الجغظاوي، ٖو

م. حَر   2ٚو

 3ؤما ألازاع الىاعصة في طم الخٟؿحر بالغؤي ٦مشل خضًض: "مً ٢ا٫ في ال٣غآن بٛحر ٖلم ٞلُبخىؤ م٣ٗضٍ مً الىاع"

 4وخضًض "مً ج٩لم في ال٣غآن بغؤًه ٞإناب ٣ٞض ؤزُإ" 

ل آي ال٣غآن الظي ال   ًضع٥ ٖلمه بال بىو عؾى٫ هللا ٣ٞض ٢ا٫ الُبري:  "بن طل٪ مدمى٫ ُٞما ٧ان مً جإٍو

، ؤو بىهبه الضاللت ٖلُه ، ٞٛحر ظاثؼ الخض ال٣ُل ُٞه بغؤًه ، بل ال٣اثل في طل٪ بغؤًه نلى هللا ٖلُه وؾلم
                                                 

غ،  1 غ والخىٍى  1/31ابً ٖاقىع، الخدٍغ
غ، اإلا٣ضمت،   2 غ والخىٍى  20-1/16اهٓغ ابً ٖاقىع، الخدٍغ
، يٟٗه ألالباوي، اهٓغ مى٢٘ ظام٘ الؿىت 2950ًه ، خضًض ع٢م ازغظه الترمظي،  ؤبىاب جٟؿحر ال٣غآن ، باب ما ظاء في الظي ًٟؿغ ال٣غآن بغؤ  3

 http://hadithportal.com/chap49_bab1916&book=3وقغوخها، 
، وابى صاوص ٦خاب الٗلم ، باب ال٨الم في 2952ازغظه الترمظي ؤبىاب جٟؿحر ال٣غآن ، باب ما ظاء في الظي ًٟؿغ ال٣غآن بغؤًه ،  خضًض ع٢م   4

، ويٟٗه ألالباوي ، اهٓغ ظام٘ الؿىت وقغوخها، 3652ٖلم ، خضًض ع٢م ٦خاب هللا بٛحر 

http://hadithportal.com/chap49_bab1916&book=3 
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الخ٤ ُٞه ٞمسُئ ُٞما ٧ان مً ٞٗله ب٣ُله ُٞه بغؤًه ، الن بنابخه لِؿذ بنابت مى٢ً ؤهه وبن ؤناب 

ان ، وال٣اثل في صًً هللا بالًٓ ٢اثل ٖلى هللا ما لم ٌٗلم . و٢ض خغم هللا  مد٤ ، وبهما َى بنابت زاعم ْو

ها وما بًُ والازم ظل زىاٍئ طل٪ في ٦خابه ٖلى ٖباصٍ ، ٣ٞا٫ : ) ٢ل بهما خغم عبي الٟىاخل ما ْهغ مج

( ٞال٣اثل  4والبػي بٛحر الخ٤ وؤن حكغ٧ىا باهلل ما لم ًجز٫ به ؾلُاها وؤن ج٣ىلىا ٖلى هللا ما ال حٗلمىن ( ) 

ل ٦خاب هللا الظي ال ًضع٥ ٖلمه بال ببُان عؾى٫ هللا ) نلى هللا ٖلُه وؾلم ( الظي ظٗل هللا بلُه  في جإٍو

له ما ؤعاص هللا به مً مٗىاٍ ، الن ال٣اثل ُٞه بٛحر ٖلم ،  بُاهه ، ٢اثل بما ال ٌٗلم ، وبن وا٤ٞ ٢ُله طل٪ في جإٍو

 .٢1اثل ٖلى هللا ما ال ٖلم له به"

الغؤي الظي ٌٛلب مً -وهللا اٖلم-" وه٣ل الؼع٦صخي ًٖ البحه٣ي في قٗب ؤلاًمان، ؤن َظا بن صر ٞةهما ؤعاص 

ػ٫، و٦ظل٪ ال ًجىػ جٟؿحر ال٣غآن به، ؤما الغؤي ٚحر صلُل ٢ام ٖلُه، ٞمشل َظا ال ًجىػ الخ٨م به في الىىا

ان ٞالخ٨م به في الىىاػ٫ ظاثؼ ... ٢ا٫ ابى الخؿً اإلااوعصي في ه٨خه : ٢ض خمل بٌٗ  الظي ٌؿىضٍ بَغ

، وامخى٘ ان ٌؿدبِ مٗاوي ال٣غآن باظتهاصٍ ولى صخبتهما الكىاَض، ولم  اإلاخىعٖه َظا الخضًض ٖلى ْاٍَغ

ظ ذ، َو خه مً الىٓغ في ال٣غآن واؾخيباٍ الاخ٩ام ٌٗاعى قىاَضَا هو نٍغ ا ٖضو٫ ٖما حٗبضها مً مٗٞغ

، ولى صر ما طَب بلُه لم وٗلم شخيء 83مىه ٦ما ٢ا٫ هللا حٗلى )لٗلمه الظًً ٌؿخيبُىهه مجهم( اليؿاء: 

له  ؤن مً ج٩لم في ال٣غآن بمجغص باالؾخيباٍ، وإلاا ٞهم الا٦ثر مً ٦خاب هللا قِئا ، ولى صر الخضًض ٞخإٍو

٤ وانابخه اجٟا١، بط الٛغى مىه مجغص عؤي ؤًهع  ، ولم ٌٗغط ٖلى ؾىي لٟٓه وؤناب الخ٤ ٣ٞض ؤزُإ الٍُغ

  2ال قاَض له ."

وال ًدخج بتر٥ بٌٗ الؿل٠ ال٣ى٫ في ال٣غآن ٞةهما ٧ان طل٪ جىعٖا مجهم عخمهم هللا . ٢ا٫ الُبري: ؤما 

َل طل٪ مجهم، ألازباع التي ط٦غهاَا ٖمً ط٦غهاَا ٖىه مً الخابٗحن،  َٗ َ
َل مً ٞ ْٗ

ِٞ  
ل، ٞةنَّ بةحجامه ًٖ الخإٍو

٦ٟٗل مً ؤحجم ًٖ الٟخُا في الىىاػ٫ والخىاصر، م٘ ب٢غاٍع بإن هللا ظل زىاٍئ لم ٣ًبٌ هبُه بلُه، بال بٗض 

 بىو ؤو صاللت.
ً
 مىظىصا

ً
لمه بإن هلل في ٧ل هاػلت وخاصزت خ٨ما ٨ٞظل٪ بحجام ...ب٦ما٫ الضًً به لٗباصٍ، ٖو

ًْ ؤ  ؤن ال ًبلٜ َم
ً
ل ال٣غآن وجٟؿحٍر مً الٗلماء الؿل٠، بهما ٧ان بحجامه ٖىه ِخظاعا حجم ًٖ ال٣ُل في جإٍو

٠ مً بنابت نىاب ال٣ى٫ ُٞه، ال ِ
ّ
ل
ُ
ل طل٪ مذجىٌب ًٖ ٖلماء ألامت، ٚحر مىظىص بحن  ؤصاَء ما ٧ ٖلى ؤن جإٍو

م.   3ؤْهَغ

ٖىه ما ًسال٠ طل٪،  ٣ًى٫ في م٣ضمت وختى ابً جُمُت هٟؿه الظي ؾب٤ ؤن ه٣ل ٖىه اإلاى٘ ٣ٞض ه٣ل 

الخٟؿحر  " ٞهظٍ آلازاع الصخُدت وما قا٧لها ًٖ ؤثمت الؿل٠؛ مدمىلت ٖلى جدغظهم ًٖ ال٨الم في الخٟؿحر 

؛ ٞال خغط ٖلُه، ولهظا عوي ًٖ َاالء 
ً
ا بما ال ٖلم لهم به، ٞإما مً ج٩لم بما ٌٗلم مً طل٪ لٛت وقٖغ

م ؤ٢ىا٫ في الخٟؿحر، وال مىاٞا حَر ظا َى الىاظب ٖلى ٚو ، َو ، وؾ٨خىا ٖما ظهلٍى ة، ألجهم ج٩لمىا ُٞما ٖلمٍى

                                                 
 1/58الُبري ، ظام٘ البُان،  1
ان،  2  4/144الؼع٦صخي، البَر
بي ًٖ الٗلماء في ؤؾباب جىعٖهم ًٖ ال٣ى٫ في الخٟؿحر ، ظام٘ ؤخ٩ام ال٣غآن، 1/64الُبري، ظام٘ البُان،   3 -1/34، وؤهٓغ ؤًًا ما ه٣له ال٣َغ

35 
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ٌٗلمه ل٣ىله مّما  ٧ل ؤخض، ٞةهه ٦ما ًجب الؿ٩ىث ٖما ال ٖلم له به؛ ٨ٞظل٪ ًجب ال٣ى٫ ُٞما ؾئل ٖىه

، وإلاا ظاء في الخضًض اإلاغوي مً َغ١: "مً ؾئل ًٖ ٖلم 187حٗالى: )لخبُِىه للىاؽ وال ج٨خمىهه( ؤ٫ ٖمغان: 

 ٨ٞ1خمه ؤلجم ًىم ال٣ُامت بلجام مً هاع"

 الخفؿير بالغواًت يىابِ -1

، "ؤن ؤهؼ٫ هللا مً ال٣غآن ٖلى هبُه نىلى هللا ٖلُه وؾلم ما ال مّما  ط٦غ ؤلامام الُبري في م٣ضمت جٟؿحٍر

ل ظمُ٘ ما ُٞه مً وظٍى ؤمٍغ ونىٝى جهُه ووْاث٠ خ٣ى٢ه وخضوصٍ ، ومبالٜ ٞغاثًه  ًىنل بلى ٖلم جإٍو

 2ال ببُان عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ألمخه".... ب

ظا ال٣ؿم َى الظي ؤقاع الُه ابً ٖباؽ  له بال بخٗلُم هللا لغؾىله،  وم٘  -عضخى هللا ٖىه-َو ؤهه ال ٌٗلم جإٍو

م، ٞبِىما  الاجٟا١ ٖلى َظا، ب٣ي الخالٝ ٢اثما في م٣ضاع ما بِىه الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم مً ال٣غآن ال٨ٍغ

٤ ؤهه ٖلُه الؿالم ٞؿغ ال٣غآن ٧له، ٣ًهغ آزغون بُاهه آلًاث طواث ٖضص. وجىؾِ الظَبي بحن ًغي ٍٞغ

ضم نالخُت  ٤ في صٖىاٍ، ٖو الغؤًحن ٣ٞا٫ "والغؤي الظي جمُل بلُه الىٟـ بٗض ؤن اجطر لىا مٛاالة ٧ل ٍٞغ

م، بحن ال٨شحر مً مٗاوي ألاصلت إلزباث اإلاضعى َى ؤن هخىؾِ بحن الغؤًحن ٞى٣ى٫: الغؾى٫، نلى هللا ٖلُه وؾل

ال٣غآن ألصخابه، ٦ما حكهض بظل٪ ٦خب الصخاح، ولم ًبحن ٧ل مٗاوي ال٣غآن؛ ألن مً ال٣غآن ما اؾخإزغ هللا 

حٗالى بٗلمه، ومىه ما ٌٗلمه الٗلماء، ومىه ما حٗلمه الٗغب مً لٛاتها، ومىه ما ال ٌٗظع ؤخض بجهالخه؛ ألهه ال 

 3ًسٟى ٖلى ؤخض..

ط٦ٍغ ؤلامام الُبري مً بُان اإلاجمل مً ؤمغ هللا وجهُه وخالله وخغامه وؾاثغ ؤخ٩ام  وبطا ؤؾخصىِىا ما

لى ؤؾالُب بالٚتهم ٩ٞاهىا ٧لهم  ٘، ٞةهىا وٗخ٣ض ٦ما ٣ًى٫ ابً زلضون: "ؤن ال٣غآن هؼ٫ بلٛت الٗغب ٖو الدكَغ

ٗلمىن مٗاهُت في مٟغصاجه وجغا٦ُبه".    4ًٟهمىن َو

خباع بإمشا٫ آ ي ال٣غآن والاحٗاّ بمىآٖه،٦ما ٣ًى٫ الُبري، ما ًض٫ ٖلى ؤن ٖلحهم "وفي خثهم ٖلى الٖا

له مً آًاث ، الهه مدا٫ ؤن ٣ًا٫ إلاً ال ًٟهم ما ٣ًا٫ له ، وال ٣ٌٗل  ل ما لم ًذجب ٖجهم جإٍو ت جإٍو مٗٞغ

م بما ًضلهم ٖلُه ٖاإلاىن ، م بظل٪ بال َو له : اٖخبر بما ال ٞهم ل٪ به...... وبطا لم ًجؼ ؤن ًإمَغ صر ؤجهم  جإٍو

ل ما لم ًذجب ٖجهم ٖلمه مً آًه الظي اؾخإزغ هللا بٗلمه مىه صون زل٣ه ، الظي ٢ض ٢ضمىا نٟخه آهٟا  بخإٍو

ىن . وبطا صر طل٪ ، ٞؿض ٢ى٫ مً ؤه٨غ جٟؿحر اإلا له  -ًٍ ّٟؿغ ، ٖاٞع ما لم ًذجب ًٖ  -مً ٦خاب هللا وججًز

له .  5زل٣ه جإٍو

لُه ٩ًىن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم لم  م وجغا٦ُبه الظي صٖذ ٖو ًٟؿغ بال ال٣لُل مً ؤلٟاّ ال٣غآن ال٨ٍغ

، بُض ؤن بٌٗ اإلا ًٍ الظًً ٧ان لهم اَخمام بالخٟؿحر بالغواًت، ظمٗىا ٦شحرا مً ّٟؿغ الًغوعة لخٟؿحٍر

                                                 
 2649) والترمظي في: ؤبىاب )الٗلم: باب ما ظاء في ٦خمان الٗلم: ( ع٢م  3658عواٍ ؤبى صاوص في: الٗلم: باب ٦غاَُت مى٘ الٗلم، ع٢م ( 3 1

 .1/56اهٓغ الُبري، ظام٘ البُان،  2
 1/50ون، ّٟؿغ الظَبي، مدمض خؿحن ، الخٟؿحر واإلا  3
 3/934،  2006ابً زلضون، اإلا٣ضمت ، م٣ضمت ابً زلضون، ث: ٖلى ٖبض الىاخض وافي، ال٣اَغة، صاع جهًت مهغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘،  4
 1/61الُبري، ظام٘ البُان،  5



74 الػضص   

2019حاهفي      

ISSN 1112-4652 مت  -الجؼاةغ – مجلت صعاؾاث لجامػت غماع زلُجي ألاغىاط
ّ
 -مجلت صولُت مدى

 

 
8 

ألاخاصًض؛ بًٗها هو في الخٟؿحر وبًٗها آلازغ قىاَض ٖلى اإلاٗجى اإلاغاص. وال حؿخُُ٘ الضعاؾاث اؾدُٗاب 

َظا الجاهب، م٘ بًماهىا الغاسخ ؤهه بطا صر ًٖ عؾى٫ هللا نلى هللا وؾلم ؤو ًٖ ؤخض مً ما ه٣ل في 

ؤصخابه عيخي هللا ٖجهم شخيء في جٟؿحر آلاًت ٞال ًجىػ الٗضو٫ ٖىه بلى ٚحٍر  ما وا٤ٞ الًىابِ اإلاظ٧ىعة 

 الخ٣ا.

ه، ٧ان لؼاما ٖلى الُٛىعًٍ ًٖ الؿىت ممً ًدؿً الى٣ض وممً ال ًدؿى -في آلاوهت ألازحرة-وإلاا ٦ثر الخضًض 

٠ الٛالحن، واهخدا٫ اإلابُلحن، وؤن ٌُٗضوا  ٖلى ؾىت عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم، ؤن ًىٟىا ٖجها جدٍغ

٢غاءة ٖلم ه٣ض الخضًض، بىاء ٖلى مُُٗاث جُىع الٗلىم وجُىع ال٨ٟغ البكغي، م٘ ألازظ بالًىابِ اإلاخ٤ٟ 

مبجى ٖلى الاظتهاص اإلاكغوٕ، ٞاإلادضزىن  -ٖلم ه٣ض الخضًض-اي  ٖلحها مً ٢بل الٗلماء. طل٪ "ؤن َظا الٗلم

ت ، َم مجتهضون مغة ؤزغي في جُب٣ُهم لهظٍ الًىابِ زّم  مجتهضون في ويٗهم لهظٍ الًىابِ الىٍٓغ

بن مً قإن الاظتهاص زّم  وخ٨مه ٖلى ألاخاصًض ؾىضا ومخىا ، ٦ما الكإن في ازخالٞاث ال٣ٟهاء وألانىلُحن ،

تراٝ بهظٍ الخ٣ُ٣ت ... ٦ما ٣ًى٫ الٗالمت ابً حجغ ؤن ؤن ًهِب مغة  سُيء ؤزغي، وال مدُض ًٖ الٖا ٍو

، و٢ض ٢اؽ ابً الىػٍغ الُماوي زالٞاث اإلادضزحن بسالٞاث   1"حٗلُل ؤلاثمت لؤلخاصًض مبجي ٖلى ٚلبت الًٓ"

ًشا، ًٓهغ ٖىض ال٣ٟهاء و٢ا٫ بجها قبحهت ببًٗها. وما صام ألامغ ٦ظل٪ ٞلِـ بضٖا ؤن ًصدر ألاولىن خض

ً ؤهه ٚحر صخُذ وال٨ٗـ.  اإلاخإزٍغ

 ومً َظٍ الًىابِ التي ويٗها الٗلماء لٗضم ٢بى٫ الغواًت: 

ذ ال٣غآن ؤو صخُذ الؿىت ومجها اقخما٫ الخضًض ٖلى مؿخدُل ؤو مى٨غ ال ًم٨ً ؤن ًهضع ًٖ  مسالٟت نٍغ

إلاٗجى، ٢ا٫ ابً حجغ:  "واإلاضاع ٖلى ع٦ت الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤو ٚحٍر مً ألاهبُاء ومجها ع٧ا٦ت اللٟٔ وا

، ومجها ج٨ظًب الخـ 2اإلاٗجى... ؤما ع٧ا٦ت اللٟٔ  ٣ِٞ ٞال جض٫ ٖلى طل٪ الخخما٫ ؤن ٩ًىن عواٍ باإلاٗجى"

 . 3ال ًى٣ل ، ؤو ال ًى٣له بال مً لِـ بش٣تزّم  للمغوي، ومجها جىاٞغ الضواعي ٖلى ه٣ل الخبر 

ا البا ش الشابذ زبىجا صخُدا، ومسالٟت الخضًض ومً ٖلل اإلاتن ؤًًا  التي ط٦َغ خشىن: مسالٟت الخضًض للخاٍع

اث في الشىاب  د٨م ب٨ظبه، واقخماله ٖلى اإلاجاٞػ ل ومسالٟخه للخـ ٍو لل٣ٗل الؿلُم، بدُض ال ٣ًبل الخإٍو

ج٣ىم الكىاَض ٖلى بُالهه مّما  ؤو ٩ًىن الخضًض 4ؤو ال٣ٗاب ٖلى الٗمل الِؿحر، وع٧ا٦ت مٗجى الخضًض.

، ٢ا٫ الخُُب البٛضاصي "ال ٣ًبل زبر الىاخض في مىاٞاة خ٨م ال٣ٗل ، وخ٨م ال٣غآن الشابذ اإلاد٨م 5وػٍٟه

 6والؿىت اإلاٗلىمت والٟٗل الجاعي مجغي الؿىت و٧ل صلُل م٣ُٕى به"

                                                 
 1/585اعي ابً حجغ، ٞخذ الب  1
اى، م٨خبت ال٩ىزغ، ٍ  2 ابي، الٍغ ب الغاوي، ث: ابى ٢خِبت هٓغ بً مدمج الٟاٍع ي، جضٍع  1/325َـ، 1415، 2الؿَُى
ت جُب٣ُُت، وسخت ال٨تروهُت ميكىعة ٖلى قب٨ت ألالى٦ت،  م   3  48-43الؿٗىي، ابغاَُم بً مدمض، ه٣ض اإلاتن ٖىض اإلادضزحن ، صعاؾت هٍٓغ
بُت، م  مدحي الضًً بً ٢ضعث  4 ، ه٣ال ًٖ بدض للض٦خىع مدمض ؤبى اللُض "اإلاىهج 28الؿمغ٢ىضي ، ه٣ض متن الخضًض في يىء الٗلىم الخجٍغ

ت الؿىت الغابٗت ، الٗضص   31-26، م 13الٗلمي للمدضزحن في الخٗامل م٘ الؿىت الىبىٍت" ، مجلت اؾالمُت اإلاٗٞغ
بُت، م  مخي الضًً الؿمغ٢ىضي، ه٣ض متن الخضًض في يىء الٗلىم  5   28الخجٍغ
اى،م٨خبت ال٩ىزغ،  ٍ 6 سه، الٍغ ٓمي، مدمض مهُٟى، الى٣ض ٖىض اإلادضزحن، وكإجه وجاٍع ، ه٣ال ًٖ الخُُب 86م، م 1990َـ/1410، 3الٖا

 432البٛضاصي ، ال٨ٟاًت، م 
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م٨ً ؤن ه٠ًُ  ى ٖضم حٗاعى الغواًت م٘ ؾُا١  -باليؿبت للخٟؿحر–ٍو مُٗاعؤ آزغ ؤخؿبه مهما ظضا َو

ىت ج٣ىم ٖلى خ٣ُ٣ت مٗجى اللٟٔ، مىا٣ٞخه إلاا ؾب٤ له مً ال٣ى٫ واجٟا٢ه م٘ آلاًاث، طل٪ ؤن " ؤًٞل ٢ٍغ

، و٦ما ٣ًى٫ ألامام الكاَبي "بن ال٣ًُت 1ظملت اإلاٗجى واثخالٞه م٘ ال٣هض الظي ظاء له ال٨خاب بجملخه"

وبن اقخملذ ٖلى ظمل ٞبًٗها مخٗل٤ بالبٌٗ، ألجها ٢ًُت واخضة هاػلت في شخيء واخض ٞال مدُو 

 2للمخٟهم مً عص آزغ ال٨الم ٖلى ؤوله ، وؤوله ٖلى آزٍغ وبط طا٥ ًدهل م٣هىص الكإع في ٞهم اإلا٩ل٠"

م، ٚحر ؤن بًٗه ًسال٠ َظٍ مّما  ه٣ل مً الغواًاثمّما  َظا و٢ض صر ال٨شحر  له حٗل٤ بخٟؿحر ال٣غآن ال٨ٍغ

ؿخٗغى مّما  الًىابِ الباخض ؤَم َظٍ الًىابِ ومضي ًدخاط مٗه بلى هٓغ في ٢بىله ٦خٟؿحر لآلًاث، َو

 مُاب٣تها لبٌٗ َظٍ الغواًاث التي وعصث في ٦خب الؿىت.

 صحت الؿىض -2-1

ا مً الغواًاث ما ًم٨ً ؤن ٌٗض جٟؿحرا لبٌٗ آلاًاث، مشل جٟؿحٍر ٖلُه الهالة  حَر وعص في ٦خب الصخاح ٚو

في ٢ىله  4، وجٟؿحر )الٓلم( بالكغ٥ 3والؿالم ال٣ىة بالغمي في ٢ىله حٗالى  )وؤٖضوا لهم ما اؾخُٗخم مً ٢ىة(

حٗالى )الظًً ؤمىىا ولم ًلبؿىا بًماجهم بٓلم(، وجٟؿحر ٢ىله حٗالى )والظًً ًاجىن ما ؤجىا و٢لىبهم وظله( 

 .5 63اإلاامىىن: 

وما ؤزغظه ؤلامام البساعي ًٖ ٖضي بً خاجم عضخى هللا ٖىه ؤن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٞؿغ له )الخُِ 

زبذ بالُغ١ الصخُدت مّما  . ٧ل َظا وؤمشاله6خُِ ألاؾىص( بإجهما ؾىاص اللُل وبُاى الجهاع"ألابٌُ مً ال

خ٤ٟ م٘ ٧ل مٗاًحر الخٟؿحر وال هُُل الخضًض بظ٦ٍغ ٧ىهه واضر مٗلىم.  ٍو

 
ّ
ىا٥ عواًاث لم جسّغط في الصخُدحن ، مشاله ما وعص ؤن الىبي نل  َو

ّ
م ٞؿغ )ٚحر اإلاًٛىب ى هللا ٖلُه وؾل

ظا جٟؿحر م٣بى٫ وال ًخٗاعى م٘ اي مً مٗاًحر ٢بى٫ الغواًت 7الًالحن( بإجهم الحهىص والىهاعي  ٖلحهم وال  ، َو

في الخٟؿحر ، ٖلى ؤن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم لم ًغص ٢هغ نٟت اإلاًٛىب ٖلحهم والًالحن ٖلى َظًً 
                                                 

ت بحروث،   1  1/22مدمض عقُض عيا، جٟؿحر اإلاىاع، صاع اإلاٗٞغ
 4/266م، 1997َـ/1417، ٫1 ؾلمان، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، صاع ابً ٖٟان لليكغ والخىػَ٘، ٍالكاَبي ، اإلاىا٣ٞاث، ث: مكهىع خؿً ؤ 2
 1917وؿُه، خضًض ع٢م زّم  ازغظه مؿلم، صخُذ مؿلم، ٦خاب ؤلاماعة، باب ًٞل الغمي والخض ٖلُه وطم مً ٖلمه  3
ًٖ ابً مؿٗىص ، والظي جمُل بلُه الىٟـ ؤن الكغ٥ اإلا٣هىص  4776ازغظه البساعي في ٦خاب الخٟؿحر، باب )ال حكغ٥ باهلل(، ع٢م الخضًض   4

اء، و٦إن ٌٗمل الٗمل ًبخػي به ٚحر هللا.  في الخضًض َى الكغ٥ ألانٛغ ٧الٍغ
ى م٘ طل٪ ًساٝ هللا؟ ظاء في ٞخذ الباعي وفي الباب ًٖ ٖاجكت ٢الذ: ًا عؾى٫ هللا في ٢  5 ؿغ١ َو ىله حٗالى )و٢لىبهم وظله( ؤَى الغظل ًؼوي َو

ى م٘ طل٪ ًساٝ هللا " ازغظه الترمظي وؤخمض وابً ماظه وصدر الخا٦م. الٗؿ٣الوي، ابً حجغ، ٞخذ  هلي َو ٢ا٫: ال، بل َى الغظل ًهىم ٍو

 8/445الباعي، 
 4510ىا ختى ًدبحن ل٨م الخُِ ألابٌُ مً الخُِ ألاؾىص..( خضًض ع٢م )و٧لىا واقغب 28ازغظه البساعي في ٦خاب الخٟؿحر، باب  6
ؼ بً باػ، صاع ال٨ٟغ، ص.ث.  7 اهٓغ الٗؿ٣الوي، ابً حجغ، ٞخذ الباعي قغح صخُذ البساعي، ث: مدمض ٞااص ٖبضالباقي، وجصخُذ ٖبضالٍٗؼ

ْحِهُم  7362ً خبان، ع٢م الخضًض  ، وخضًض جٟؿحر )ٚحر اإلاًٛىب ٖلحهم وال الًالحن( لم ًسغظه البساعي ، اب8/159
َ
ل َٖ ىَب  ًُ ْ

ٛ
َ ْ
بلٟٔ "، ِبنَّ اإلا

، وؤزغظه الترمظي ، ؤبىاب جٟؿحر ال٣غآن / باب: ومً ؾىعة ٞاجدت ال٨خا َهاَعي   ، وؤزغظه ؤخمض هدٍى حَن الىَّ ِ
ّ
ال ًَّ َحُهىُص ، َوال

ْ
ب / خضًض ع٢م ال

٤ ؾما٥ بً خغب،  ، بلٟٔ "الحهىص مًٛىب ٖلحهم ، والىهاعي يال٫"، ٢ا٫ في2954 ى ٖىض اخمض والترمظي، و٦ظا ابً خبان مً ٍَغ اإلاىاع: "َو

، ٞما عواٍ في َظٍ الخا٫ ٞال ظضا٫ في عصٍ باالج٣ا١،  .. وؾما٥ يٟٗه ظماٖت ووز٣ه آزغون، واج٣ٟىا ٖلى ؤهه حٛحر في آزغ ٖمٍغ بل زٝغ

ه ًٖ ؤبي طع ؤًًا بؿىض ٢ا٫ الخاٞٔ في الٟخذ: بهه خؿً  11/98" اهٓغ، عقُض عيا، اإلاىاع، وازغظه ابً مغصٍو
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عي ومً ٧ان في خالهم، الهىٟحن وبهما مشل بهما. طل٪ ؤن  اإلاًٛىب ٖلحهم والًالحن ٌكمل الحهىص والىها

ظا الظي طَب بلُه ؤَل الخد٤ُ٣ مً اإلا ًٍ، ٢ا٫ ابً ٖاقىع: "ولِـ ًلؼم ازخهام ؤو٫ الىنٟحن ّٟؿغ َو

ظا الىظه في الخٟؿحر َى الظي ٌؿخ٣ُم مٗه م٣ام الضٖاء  هم َو
َ
بالحهىص والشاوي بالىهاعي ٞةن في ألامم ؤمشال

 للخانل بالهضاًت بلى الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم ولى ٧ان اإلاغاص ص
ً
ًً الحهىصًت وصًً الىهغاهُت ل٩ان الضٖاء جدهُال

 لهما
ً
 .ٞةن ؤلاؾالم ظاء هاسخا

َغ١ ال٨ٟغ والٟؿى١ والٗهُان، ٞاإلاًٛىب ٖلحهم ظيـ للٟغ١ التي  ِٞ كمل اإلاًٛىب ٖلحهم والًالىن  َو

َغ١ التي  ِٟ ، والًالىن ظيـ لل
ً
ل بُٗض ظضا ؤزُإث حٗمضث طل٪ واؾخسٟذ بالضًاهت ًٖ ٖمض ؤو ًٖ جإٍو

٣حن مظمىم ألهىا مإمىعون باجبإ ؾبُل الخ٤ ونٝغ الجهض بلى  الضًً ًٖ ؾىء ٞهم و٢لت بنٛاء؛ و٦ال الٍٟغ

٤ الشاوي. وما وعص في ألازغ  ٤ ألاو٫ والىهاعي مً الٍٟغ ْاٍَغ جٟؿحر اإلاًٛىب مّما  بنابخه، والحهىص مً الٍٟغ

٣حن اللظًً خ٤ ٖلحهما َظان ٖلحهم بالحهىص والًالحن بالىهاعي ٞهى بقاعة بلى ؤن في آلا   بهظًً الٍٟغ
ً
ًا ًت حٍٗغ

ٌ به ُٞه" ض الخٍٗغ  ُٞما ؤٍع
ً
ما

َ
ل َٖ  مجهما ناع 

ً
 1الىنٟان ألن ٦ال

٢ا٫ في اإلاىاع: "ؤما ونٟه حٗالى الظًً ؤوٗم ٖلحهم بإجهم ٚحر اإلاًٛىب ٖلحهم وال الًالحن، ٞاإلاسخاع ُٞه ؤن 

ًٍى ولم اإلاًٛىب ٖلحهم َم الظًً زغظىا ًٖ الخ٤ بٗض  ٖلمهم به، والظًً بلٛهم قٕغ هللا وصًىه ٞٞغ

ا ٖلى َىي ٚحر  ٩ٞى ا ٖىض الخ٣لُض، ٖو ، اههغاٞا ًٖ الضلُل، وعياء بما وعزىٍ مً ال٣ُل، وو٢ٞى ًخ٣بلٍى

ى ال٣ٗاب" ًب هللا ًٟؿغوهه بالػمه: َو عقُض، ٚو
2. 

م الظًً ٞؿض : ٚحر نغاٍ اإلاًٛىب ٖلحهم، َو ث بعاصتهم ٞٗلمىا الخ٤ ٢ا٫ الخاٞٔ ابً ٦شحر في جٟؿحٍر

م الظًً ٣ٞضوا الٗلم، ٞهم َاثمىن في الًاللت ال حهخضون بلى الخ٤،  ضلىا ٖىه، وال نغاٍ الًالحن، َو ٖو

٣ت الحهىص والىهاعي".زّم  وؤ٦ض ال٨الم بـ " ال " لُض٫ ٖلى ؤن ما: ٍَغ  3مؿل٨حن ٞاؾضًً َو

 
ّ
 ؤما ما لم ًصر ؾىضٍ ًٖ الىبي نىل

ّ
ي الىٓغ ُٞه والشبذ مىه، زانت ُٞما ًسال٠ م، ُٞبىػى هللا ٖلُه وؾل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ :حٗالى٣ُٖضة اإلاؿلم، مشل طل٪ ما ط٦ٍغ ابً ٦شحر في جٟؿحر ٢ىله 

، ٞبٗض ؤن ه٣ل ابً ٦شحر الخٟؿحر اإلا٣بى٫ لآلًت، لم ٌؿخُ٘ ؤن ًخسلو مً (103الب٣غة: )ؾىعة   چ پ

مل٨حن مً الؿماء، وؤجهما ؤهؼال بلى ألاعى، ٩ٞان مً الغواًت، ٣ٞا٫: وطَب ٦شحر مً الؿل٠ بلى ؤجهما ٧اها 

ٕى عواٍ ؤلامام ؤخمض في مؿىضٍ عخمه هللا ٦ما ؾىىعصٍ بن قاء  ما ما ٧ان، و٢ض وعص في طل٪ خضًض مٞغ ؤمَغ

لى َظا ٩ُٞىن الجم٘ بحن َظا وبحن ما وعص مً الضالثل ٖلى ٖهمت اإلاالث٨ت ؤن َظًً ؾب٤ في ٖلم  هللا، ٖو

 لهما، ٞال حٗاعى خُيئظ، ٦ما ؾب٤ في ٖلمه مً ؤمغ ببلِـ ما ؾب٤".هللا لهما َظا، ُٞ
ً
ومٟاص  ٩4ىن جسهُها

                                                 
ش، ٍ 1 غ، بحروث، ماؾؿت الخاٍع غ والخىٍى  194-1/193م، 2000َـ/1420، 1ابً ٖاقىع، مدمض الٓاَغ، الخدٍغ
 1/68عقُض عيا، اإلاىاع،  2
 1/28م، 1990َـ/1410، 2ابً ٦شحر، جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم، بحروث، صاع الجُل، ٍ 3

ْحِن{ « ما»ًلي:  ازخل٠ الىاؽ في َظا اإلا٣ام، ٞظَب بًٗهم بلى ؤن  ه٣ل ابً ٦شحر جٟؿحر آلاًت ٦ما  4
َ
٨

َ
ل
َ ْ
ى ٱإلا

َ
ل َٖ هِؼ٫َ 

ُ
هاُٞت، ؤٖجي: التي في ٢ىله: }َوَمأ ؤ

} ًُ َمـٰ ُْ َغ ُؾلَ َٟ َ
بي: ما هاُٞت ومُٗٝى ٖلى ٢ىله }َوَما ٦ اَؽ ٱلزّم  ٢ا٫ ال٣َغ ُمىَن ٱلىَّ ِ

ّ
ل َٗ ٌُ  

ْ
ُغوا َٟ َ

حَن ٦ َِ ا ُْ
ًَّ ٱلكَّ ٨ِ

ٰ
ـ
َ
ْحِن{ ٢ا٫: }َول

َ
٨

َ
ل
َ ْ
ى ٱإلا

َ
ل َٖ هِؼ٫َ 

ُ
ْخَغ َوَمأ ؤ ّسِ

 مً الكُاَحن، ٢ا
ً
ُغوَث{ بضال

ٰ
ُغوَث َوَمـ

ٰ
ـ ََ ل وم٩ُاثُل، ٞإ٦ظبهم هللا، وظٗل ٢ىله: } مىن ؤهه هؼ٫ به ظبًر ٫: وصر طل٪؛ بما وطل٪ ؤن الحهىص ٧اهىا ًٖؼ
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زغظها ؤلامام ؤخمض ًٖ ٖبضهللا بً ٖمغ عضخى هللا ٖجهما: ؤن اإلال٨حن قغبا الخمغ، وػهُا باإلاغؤة، ؤالتي الغواًت 

ب مً َظا الىظه و  عظاله ٧لهم ز٣اث مً و٢خال الهبي، ٢ا٫ ابً ٦شحر مٗل٣ا ٖلى الخضًض: َظا خضًض ٍٚغ

ى مؿخىع الخا٫". عظا٫ الصخُدحن بال مىسخى بً ظبحر َظا ... َو
1 

خ٣اص ، ٣ٞا٫: "واٖلم ؤن  واهخ٣ض ؤلامام الغاػي متن َظٍ الغواًت ألجها جخٗاعى م٘ ٦خاب هللا وم٘ ؤنى٫ الٖا

ما ًبُلها مً  َظٍ الغواًت ٞاؾضة مغصوصة ٚحر م٣بىلت ألهه لِـ في ٦خاب هللا ما ًض٫ ٖلى طل٪، بل ُٞه

، ألاو٫: ما ج٣ضم مً الضالثل الضالت ٖلى ٖهمت اإلاالث٨ت ًٖ ٧ل اإلاٗاصخي، وزاهحها: ؤن ٢ىلهم بجهما زحرا  وظٍى

زحر  بحن ٖظاب الضهُا وبحن ٖظاب آلازغة ٞاؾض، بل ٧ان ألاولى ؤن ًسحرا بحن الخىبت والٗظاب ألن هللا حٗالى

، ٠ُ٨ٞ ًبسل ٖلح هما بظل٪؟ وزالثها: ؤن مً ؤعجب ألامىع ٢ىلهم: بجهما بُجهما مً ؤقغ٥ به َى٫ ٖمٍغ

ما ٌٗا٢بان" ضٖىان بلُه َو   2ٌٗلمان السخغ في خا٫ ٧ىجهما مٗظبحن ٍو

ضَا مً الخغاٞاث ؤلاؾغاثُلُت وحعجب مً ؤلامام ؤخمض ٠ُ٦ ؤزغظها في  ولم ٌٗخض  ابً ٖاقىع بؿىضَا ٖو

ٍ ٞحها ْاَغ خا٫ عواتها م٘ ؤن ٞحهم مىسخى مؿىضٍ واٖخظع له بإجها بما ؤن ج٩ىن مضؾىؾت في مؿىضٍ  ؤو ؤهه ٚغَّ

ى مخ٩لم ُٞه ، ٢ا٫: واٖخظع ٖبض الخ٨ُم بإن الغواًت صخُدت بال ؤن اإلاغوي عاظ٘ بلى ؤزباع الحهىص  بً ظبحر َو

ظا ٖظع ٢بُذ ألن الغواًت ؤؾىضث بلى الىبي نلى هللا ٖلُه  ٞهى باَل في هٟؿه وعواجه ناص٢ىن ُٞما عووا،  َو

ت في وؾلم ٢ و٢ض ٧ان الكُىر ًسُئىن ابً ُُٖت في َظا اإلاىي٘ ألظل ط٦ٍغ ال٣هت « جٟؿحٍر»ا٫ ابً ٖٞغ

 عخمه هللا ؤه٨غ طل٪ في خ٤ َاعوث وماعوث.
ً
 3وه٣ل بًٗهم ًٖ ال٣غافي ؤن مال٩ا

غي ؤلامام الغاػي ؤن بهؼا٫ اإلال٨حن مً ؤظل حٗلُم الىاّٟؿغ َظا وط٦غ اإلا ؽ ون ؤ٢ىالا في جىظُه مٗجى آلاًت ٍو

 4لُخم٨ىىا مً الخٟغ٢ت بحن السخغ والىبىة إلاا ؤقخض ؤزغ ألاو٫.

                                                                                                                                                                

َىة ) :ألن الجم٘ ًُل٤ ٖلى الازىحن ٦ما في ٢ىله حٗالى
ْ
ُه ِبز

َ
اَن ل

َ
ِةن ٧

َ
[ ؤو ل٩ىجهما لهما ؤجبإ، ؤو ط٦غا مً بُجهم؛ لخمغصَما، ج٣ضًغ 11( ]اليؿاء: ٞ

ظا ؤولى ما خملذ ٖلُه آلاًت، وؤصر، وال ًخلٟذ بلى ما ؾىاٍ، وعوي ابً زّم  ال٨الم ٖىضٍ: ٌٗلمىن الىاؽ السخغ ببابل َاعوث وماعوث. ٢ا٫: َو

٤ الٗىفي ًٖ ابً ٖباؽ في ٢ىله: }َوَمأ غ بةؾىاصٍ مً ٍَغ ْحِن ِبَباِبَل{ آلاًت، ٣ًى٫: لم ًجز٫ هللا السخغ. وبةؾىاصٍ ًٖ الغبُ٘ بً  ظٍغ
َ
٨

َ
ل
َ ْ
ى ٱإلا

َ
ل َٖ هِؼ٫َ 

ُ
ؤ

 ُٗ َب ل آلاًت ٖلى َظا }َوٱجَّ غ ٞخإٍو ْحِن{ ٢ا٫: ما ؤهؼ٫ هللا ٖلحهما السخغ. ٢ا٫ ابً ظٍغ
َ
٨

َ
ل
َ ْ
ى ٱإلا

َ
ل َٖ هِؼ٫َ 

ُ
 ؤوـ في ٢ىله }َوَمأ ؤ

َ
ل َٖ حُن  ُِ

ٰ
ـ َُ  ٱلكَّ

ْ
ىا

ُ
ْخل

َ
 َما ج

ْ
ِ٪ ىا

ْ
ٰى ُمل

{ مً السخغ، وما ٦ٟغ ؾلُمان، وال ؤهؼ٫ هللا السخغ ٖلى اإلال٨حن، ول٨ً الكُاَحن ٦ٟغوا، ٌٗلمىن الىاؽ السخغ ببابل َاعوث  ًَ َمـٰ ُْ وماعوث، ُؾلَ

٣ضًمه ؤن ٣ًا٫: ٩ُٞىن ٢ىله: ببابل َاعوث وماعوث مً اإلاازغ الظي مٗىاٍ اإلا٣ضم، ٢ا٫: ٞةن ٢ا٫ لىا ٢اثل: ٠ُ٦ وظه ج٣ضًم طل٪؟ ٢ُل: وظه ج

{ مً السخغ، وما ٦ٟغ ؾلُمان، وما ؤهؼ٫ هللا السخغ ٖلى اإلا ًَ َمـٰ ُْ ِ٪ ُؾلَ
ْ
ٰى ُمل

َ
ل َٖ حُن  ُِ

ٰ
ـ َُ  ٱلكَّ

ْ
ىا

ُ
ْخل

َ
 َما ج

ْ
ىا ُٗ َب ل٨حن، ول٨ً الكُاَحن ٦ٟغوا، ٌٗلمىن }َوٱجَّ

ل وم٩ُاثُل ٖلحهما الؿالم  باإلال٨حن ظبًر
ً
م ؤن هللا ؤهؼ٫ الىاؽ السخغ ببابل َاعوث وماعوث، ٩ُٞىن مٗىُا ؛ ألن سخغة الحهىص ُٞما ط٦غث ٧اهذ جٖؼ

ل وم٩ُاثُل ل  نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤن ظبًر
ً
ل وم٩ُاثُل بلى ؾلُمان بً صاوص، ٞإ٦ظبهم هللا بظل٪، وؤزبر هبُه مدمضا م ًجزال السخغ ٖلى لؿان ظبًر

م ؤن السخغ مً ٖمّما  بسخغ، وبغؤ ؾلُمان ٖلُه الؿالم مل الكُاَحن، وؤجها حٗلم الىاؽ طل٪ ببابل، وؤن الظًً هدلٍى مً السخغ، وؤزبَر

 ٖلحهم. َظا 
ً
ل جغظمت ًٖ الىاؽ، وعصا ٌٗلمىجهم طل٪ عظالن: اؾم ؤخضَما َاعوث، واؾم آلازغ ماعوث، ٩ُٞىن َاعوث وماعوث ٖلى َظا الخإٍو

ظا َى الخٟؿحر اإلا٣بى٫ لآلًت. اهٓغ ابً ٦شحر، جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم،   1/131لٟٓه بدغوٞه. َو
 133-1/131اهٓغ ابً ٦شحر ، جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم،  1
 199، م 3، ط2الغاػي، مٟاجُذ الُٛب، مجلض  2
غ،   3 غ والخىٍى  1/624ابً ٖاقىع، الخدٍغ
 198-3/197اهٓغ، الغاػي، مٟاجُذ الُٛب،   4
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غي ابً ٖاقىع ؤن ؤلاهؼا٫ َىا بمٗجى ؤلالهام وبمٗجى ؤلاًضإ في ال٣ٗل ؤو في الخلٟت ، واإلاغاص باإلال٨حن عظالن  ٍو

طمت حن لُبُل ؤهٟغاص قغ نالخان مً عظالهم، .. ؤلهمهما هللا ؤن ًخهضًا لبض زٟاًا السخغ بحن اإلاخٗلم

٣ىلهم وؤمىالهم ، ختى بٗلمه ، طل٪ ؤن قُاَحن ؤلاوـ اجسظٍو وؾُلت لدسخحر الٗامت لهم في ؤبضاجهم ٖو

مذ الًاللت ٞإعاص هللا به٣اط الخل٤ مً طل٪ ٞإعؾل  مىا ؤجهم ها٣َىن بةعاصة هللا، ٞدضر ٞؿاص ُٖٓم ٖو ٖػ

 1ؤو ؤوحي ؤو ؤلهم َاعوث وماعوث ؤن ٨ًكٟا ص٢اث٤ َظا الًٟ للىاؽ..."

ؾىاء ٧اها مل٨حن خ٣ُ٣ت ؤو عظلحن نالخحن، ٞةهما بهما ؤمغا بظل٪ إله٣اط الىاؽ مً الكُاَحن الظًً ههبىا و 

ىن به ٖلى الٗامت،  ولى صخذ الغواًت ما ٧ان ٌؿٙى  ؤهٟؿهم آلهت ، ونضوا الىاؽ ًٖ ٖباصة هللا، بما ًمَى

حها مً بهذ اإلاالث٨ت ووؿبت  و٢ض بغؤَم هللا مً الى٣اثو وؾماَم  ال٨باثغ بلحهم ما ٢ض ٖلمذ،ألازظ بها ٞو

 (26ألاهبُاء: )ؾىعة  چ ٹ ڤچ

 غضم مسالفت أصٌى الضًً الػامت وكىاغضه. -2-2

همتهم ًٖ الظهىب، وؤجهم ًخهٟىن بهٟاث  مً ألانى٫ اإلا٣غعة في ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت ٢ضاؾت ألاهبُاء ٖو

ال٨ما٫ البكغي، وال ًجىػ ؤن ههٟهم بإي نٟت مً نٟاث الى٣و. َظا ومً الغواًاث التي ًجب ؤن ًىٓغ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ :في الصخُذ في جٟؿحر ٢ىله حٗالىبلحها مً زال٫ َظا ألانل ما وعص 

 (69الاخؼاب: )ؾىعة     چڱ ڱ ڱ ڱ ںں 

غة عضخي هللا ٖىه ٢ا٫ ٢ا٫ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم بن مىسخى ٧ان عظال خُُا ؾخحرا ال ًغي  ًٖ ؤبي ٍَغ

مً ظلضٍ شخيء اؾخدُاء مىه ٞأطاٍ مً آطاٍ مً بجي بؾغاثُل ٣ٞالىا ما ٌؿختر َظا الدؿتر بال مً ُٖب بجلضٍ 

 ٢الىا إلاىسخى ٞسال ًىما وخضٍ ٞىي٘ زُابه ٖلى الدجغ مّما  ؤصعة وبما آٞت وبن هللا ؤعاص ؤن ًبرثه بما بغم وبما

لب الدجغ ٞجٗل زّم  اٚدؿل ٞلما ٞٙغ ؤ٢بل بلى زُابه لُإزظَا وبن الدجغ ٖضا بشىبه ٞإزظ مىسخى ٖهاٍ َو

اها ؤخؿ مّما  ً ما زل٤ هللا وؤبغؤ٣ًٍى٫ زىبي حجغ زىبي حجغ ختى اهخهى بلى مئل مً بجي بؾغاثُل ٞغؤٍو ٍٖغ

٤ٟ بالدجغ يغبا بٗهاٍ ٞىهللا بن بالدجغ لىضبا مً ؤزغ يغبه  ٣ًىلىن و٢ام الدجغ ٞإزظ زىبه ٞلبؿه َو

٢الىا و٧ان مّما  زالزا ؤو ؤعبٗا ؤو زمؿا ٞظل٪ ٢ىله ًا ؤحها الظًً آمىىا ال ج٩ىهىا ٧الظًً آطوا مىسخى ٞبرؤٍ هللا

 2ٖىض هللا وظحها.

ظا الخٟؿحر  وبن وعص في الصخاح ل٨ىه ًسال٠ ما َى مٗغوٝ مً نٟاث ألاهبُاء الىاظبت مً الخُاء َو

والؿتر، وؤهه لم ًُل٘ ؤخض ٖلى ٖىعاتهم، ختى ؤن الؿُضة ٖاجكت عضخي هللا ٖجها جغوي ًٖ عؾى٫ هللا نلى 

ط، َظا و٢ض جغصص ، وبطا ٧ان َظا خا٫ ؤػواظهم ٞما با٫ ٚحر ألاػوا3هللا ٖلُه وؾلم : ما عؤًذ مىه وال عؤي مجي

 ، 1ًٍ في َظا الخٟؿحر ٞجٗله بًٗهم ٢ىال زالشا، ولم ٌٗغط ٖلُه آزغون البخه ٧الؼمسكغي ّٟؿغ بٌٗ اإلا

                                                 
غ،   1 غ والخىٍى  623-1/622ابً ٖاقىع ، الخدٍغ
 3223ازغظه صخُذ البساعي ، ٦خاب ؤخاصًض ألاهبُاء ، باب خضًض الخًغ م٘ مىسخى ٖلحهما الؿالم، ع٢م الخضًض   2
بي في  3 َغٍ الخ٨ُم الترمظي في قغخه لؤلنل الؿاب٘ بٗض اإلااثت مً "هىاصع ألانى٫" صون بؾىاص، و٦ظل٪ ال٣َغ

َ
" )ط٦ ( آلًت الىىع: 224: 2"جٟؿحٍر

﴿ 
ُ
ٛ ٌَ ُمْاِمِىحَن 

ْ
ْل ِلل

ُ
ْم ﴾ ]الىىع: ٢ َِ ْبَهاِع

َ
ًْ ؤ ىا ِم ى في ٦الم اإلاىاوي في "الٌُٟ" )30ًُّ لها 1718( )224: 2[، َو َٗ ( ؤزىاء قغخه لخضًض: "بن هللا حٗالى ظ
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ل ؤن مىسخى ٖلُه الؿالم ٧ان ال  الث ال٣غآن: "٣ًى٫ ٖامت ؤَل الخإٍو ضي في جإٍو ٢ا٫ ؤلامام ابى مىهىع اإلااجٍغ

ل بُٗض، ألن مىسخى ٧ان زّم  غواًتٌٛدؿل ُٞما ًغاٍ ؤخض، ٣ٞا٫ بىىا اؾغاثُل.. وؾا١ ال ٢ا٫: ل٨ً َظا الخإٍو

دؿا٫ مٗهم، وؤن ٨ًك٠ ٖىعجه لهم، ؤو ًىٓغوا  م بلى ؾتر الٗىعة ، ال ًدخمل ؤن ًُمٗىا َم في الٚا ًضَٖى

بلى ٖىعجه ، َظا وخل مً ال٣ى٫ ؤن ٌؿلِ ٖلُه حٗالى حجغا ُٞظَب بصُابه ختى ًغاٍ الىاؽ مخجغصا"...، 

 2 ًخإطي به الغؾل".مّما  ؤن وؿبىا بلُه ال٨ظب والاٞتراء ٖلى هللا ٢ا٫ وألاقبه ؤن آطٍو

ظا الظي ٢اله ؤبى مىهىع َى الصخُذ، والىاْغ في ؤخىا٫ بجي اؾغاثُل م٘ هبحهم مىسخى ٖلُه الؿالم،  ًغي  َو

م بظبذ  ت، ٣ٞض ٖهٍى ؤ٦ثر مً مغة، وونٍٟى بالجهل والؿٟه ٖىضما ؤمَغ ؤن ؤطاَم له اجسظ ؤق٩اال مخىٖى

لبهم ؤن ًجٗل الب ٣غة، وعًٞىا صزى٫ ألاعى اإلا٣ضؾت، واتهمىٍ ب٣خل َاعون، وؤقضَا  ٖباصتهم للعجل َو

ظا ؾغ  لهم ؤنىاما آلهت، بلى آزغ مٗانحهم وه٩ىنهم ًٖ الخ٤ وال ق٪ ؤن َظا ؤقض مً ألاطي الجؿضي، َو

ؤٍ" ؤْهغ بغاءجه ههي اإلاامىحن ًٖ مكابهخم. و٦الم ابً ٖاقىع ٌصخي بازخُاٍع لهظا ال٣ى٫، ٣ٞا٫:  "م ٗجى "َبغَّ

 
ً
ئا  ألن مىسخى ٧ان بٍغ

ً
اها َُ ت ٖلى مّما  ٖ ٢الٍى مً ٢بل ؤن ًاطٍو بإ٢ىالهم ٞلِـ وظىص البراءة مىه مخٟٖغ

دا ٞشّبذ  م بضزى٫ ؤٍع غ بهم بط ؤمَغ ا ٣ٖب ؤ٢ىالهم ِٞةن هللا ؤْهغ بغاءجه مً الخٍٛغ ؤ٢ىالهم ول٨ً هللا ؤْهَغ

ا وؤْهغ بغاءجه مً م بظبدها  ٢لىبهم واٞخخدَى الاؾتهؼاء بهم بط ؤْهغ معجؼجه خحن طبدىا الب٣غة التي ؤمَغ

 3ٞخبحن مً ٢خل الىٟـ التي اّصاعؤوا ٞحها...

ُض مً ًاطي  ومشل َظا و٢ض ٞهل ظما٫ الضًً ال٣اؾمي في جٟؿحٍر لآلًت جٟهُال ظُضا ٣ٞا٫: "بحن حٗالى ٖو

ً ى هللا ٖلُه وؾلم، مً اؾخد٣ا٢ه اللٗىت في الضاٍع
ّ
 بمً نضع مجهم شخيء مً ألاطي في هبُه نل

ً
ًا ، حٍٗغ

 بالىنُت بالخباٖض ًٖ الدكبه ب٣ىم نضع مجهم 
ً
ض وػٍيب، التي ؾ٣ُذ الؿىعة ألظلها، زخمها ؤًًا ٢هت ٍػ

، ووؿبخه بلى ما ًىافي الغؾالت آوهت، ٦ما ًمغ 
ً
بًظاء إلاىسخى ٖلُه الؿالم، بدى٣ُهه جاعة، و٢لت ألاصب مٗه َىعا

ًىبئ ًٖ ٖضم بًٟائهم عؾالخه وهبىجه خ٣ها، مً الخُٗٓم له والهالة ٖلُه مّما  عاتهم،٦شحر مً طل٪ ب٣اعجي جى 

والدؿلُم ألمٍغ و٢ًِخه، ٩ٞاهذ الىدُجت ؤن ًٚب هللا ٖلحهم، وعماَم بإٞاهحن ال٣ٗىباث، ولخ٣تهم اإلاساػي، 

ى مجزلخه، وبغؤ عؾىله مىسخى ٖلُه الؿالم مً ب٨ٞهم، وهٍؼ م٣امه ًٖ جى٣ُههم، بإن خ٤٣ ًٞله، وؤؾم

٣غب مً َظٍ آلاًت، في اإلاٗجى وؤلاقا .ٖىضٍ -وهي الٗٓمت وال٣غب  -وآجاٍ الىظاَت  ۈ چ :عة، ٢ىله حٗالىٍو

                                                                                                                                                                

غون ٖىعحي، وؤها ؤعي طل٪ مجهم"، وط٦ٍغ الؿُض ؤخمض بً الهض٤ً الٛماعي في "اإلاضاوي" ) ًَ لَ٪ لها لباًؾا، وؤَلي  َٗ ٢ا٫: ( و 278: 2ل٪ لباًؾا، وظ

: 6مً ٢ىلها: ما عؤًُذ طل٪ مىه، وال عؤي مجي"، ول٨ً لم ًظ٦غ مً عواٍ؛ وٗم ؤزغط ؤخمض في "مؿىضٍ" ) -عضخي هللا ٖجها  -"الصخُذ ًٖ ٖاجكت 

نلى  -٢الذ: ما هٓغُث بلى ٞغِط الىبي  -عضخي هللا ٖجها  -( ًٖ ٖاجكت 1922( و)662(، وابً ماظه )359(، والترمظي في "الكماثل" )24344( )63

، ؤو ما عؤًُذ ٞغَط الىبي  -هللا ٖلُه وؾلم 
ُّ
٢ِ، والخضًض ي٠ُٗ؛ لجهالت مىلى ٖاجكت، ٢ا٫ البىنحري في "مهباح  -نلى هللا ٖلُه وؾلم  -٢ِ

َؿمَّ  ٌُ  ."الؼظاظت": "َظا بؾىاص ي٠ُٗ، مىلى ٖاجكت لم 

 :  http://www.alukah.net/sharia/0/64063/#ixzz59WMgmwOnاهٓغ عابِ اإلاىيٕى
 5/56الؼمسكغي، ال٨كاٝ،  1
لي، ٍ. اؾخيبى٫،  2 الث ال٣غآن ، ث: ٖلى خُضع عاولىنىي، ؤ.ص. ب٨غ َىبا٫ ؤٚو ضي، جإٍو  1/391،  2007اهٓغ ابى مىهىع اإلااجٍغ
غ، جٟؿحر الاخؼاب، ؤًت ع٢م  3 غ والخىٍى ، مى٢٘ الخٟاؾحر الُٗٓمت، 69ابً ٖاقىع، الخدٍغ

http://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=33&AyahNo=69&MadhabNo=-1&TafsirNo=54 
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ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ 

ى هللا ٖلُه وؾلم بخإّؾُه بإزُه (5اله٠: )ؾىعة   چ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
ّ
حهما ٧لخحهما حؿلُت للىبي نل ، ٞو

غاب خحن ما مىسخى نلىاث هللا وؾالمه  ى هللا ٖلُه وؾلم في ظىاب ظٟاة ألٖا
ّ
 ما ٧ان ٣ًى٫ نل

ً
ٖلحهما، و٦شحرا

ون َهىا ّٟؿغ و٢ض عوي اإلا عخمت هللا ٖلى مىسخى؛ ل٣ض ؤوطي بإ٦ثر مً َظا ٞهبر." :ًبلٛه ؤو ٌؿم٘ ما ٨ًٍغ

، وط٦غ الغواًت..
ً
ا ٖى ، ؤخؿجها ما ؤزغظه البراػ ًٖ ؤوـ مٞغ

ً
ًض بًظاء مىسخى ٢ا٫: ٢ا٫ الغاػي وخضزّم  آزاعا

ى ؤجهم ٢الىا له:  –ؤي: ل٨ثرة الغواًاث ُٞه  -مسخل٠ ُٞه؛  وم٘ بن ؤلاًظاء اإلاظ٧ىع في ال٣غآن ٧اٝ َو

ؾىعة ) چ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳چ، و٢ىلهم: (24اإلااثضة: )ؾىعة  چ ڀ ڀ ڀ ٺچ

، بلى ٚحر طل٪ ٣ٞا٫ للمامىحن ال (61الب٣غة:  ؾىعة) چ ں ں ڻ ڻ ڻچ، و٢ىلهم: (55الب٣غة: 

دىاؾب م٘ ؾُا١ آلاًاث، وهللا ؤٖلم. 1ج٩ىهىا ؤمشالهم".  ، وؤخؿب ؤن َظا الخٟؿحر َى الظي ًل٤ُ باألهبُاء، ٍو

م بدُض ال ًم٨ً الجم٘ بُجهما -2-3  ٖضم الخٗاعى م٘ ال٣غآن ال٨ٍغ

م وال حٗاعيه مٗاعيت ال ًم٨ً مٗها الجم٘، بط ؤ ٟت جبحن ال٣غآن ال٨ٍغ ظٍ ٢اٖضة مؿلمت ؤن الؿىت الكٍغ ن َو

ٟحن َى الىحي، والىحي ال ًدىا٢ٌ، بُض ؤهه وعص في بٌٗ الغواًاث في الصخُذ ما ًٓهغ  مهضع ألانلحن الكٍغ

حٍر في جٟؿحر ٢ىله  م، مً طل٪ ما ؤزغظه ؤلامام البساعي ٚو ٿ ٹ ٹ چ :حٗالىؤهه ًخٗاعى م٘ ال٣غآن ال٨ٍغ

ٖبض الخمُض ًٖ ابً ؤبي طثب  خضزىا بؾماُٖل بً ٖبض هللا ٢ا٫ ؤزبروي ؤدي(. 87الكٗغاء:  )ؾىعة چ ٹ

غة عضخي هللا ٖىه ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا٫ ًل٣ى ببغاَُم ؤباٍ آػع ًىم  ًٖ ؾُٗض اإلا٣بري ًٖ ؤبي ٍَغ

برة ٣ُٞى٫ له ببغاَُم ؤلم ؤ٢ل ل٪ ال حٗهجي ٣ُٞى٫ ؤبٍى ٞالُىم ال ؤٖهُ٪  لى وظه آػع ٢ترة ٚو ال٣ُامت ٖو

ضججي ؤن جي ًىم ًبٗشىن ٞإي زؼي ؤزؼي مً ؤبي ألابٗض ٣ُٞى٫ هللا حٗالى  ٣ُٞى٫ ببغاَُم ًا عب به٪ ٖو ال جسٍؼ

ً ٣ًا٫ ًا ببغاَُم ما جدذ عظلُ٪ ُٞىٓغ ٞةطا َى بظًش ملخُش ُٞازظ زّم  بوي خغمذ الجىت ٖلى ال٩اٍٞغ

 2ب٣ىاثمه ُٞل٣ى في الىاع.

هبُاء، وؤزغظه الخا٦م في و٢ض ؤزغط البساعي َظا الخضًض في جٟؿحر ؾىعة ألاهبُاء ، ٦ما في ٦خاب اخاصًض ألا 

ظا ٌٗجي ؤهه مٗخمض في جٟؿحر آلاًاث ولً ؤحٗغى بلى ؾىض الخضًض، وبن  اإلاؿخضع٥ في ٦خاب الخٟؿحر ؤًًا، َو

، والظي حهمىا متن الخضًض الظي ًبضو ؤن ْاٍَغ مك٩ل، ًخٗاعى م٘ مؿلماث ٧3ان في بٌٗ عواجه م٣ا٫
                                                 

ل زغط ؤخاصًشه، مدمض ٞااص ٖبضالباقي، بحروث، صاع ال٨ٟغ ،ٍ  1 ، واهٓغ ؤلامام الغاػي، 315-13/314، 1398/1978، 2ال٣اؾمي، مداؾً الخإٍو

 201، م 26، ط13مٟاجُذ الُٛب، مجلض 
، ٦خاب جٟؿحر ال٣غآن، 3172غظه البساعي، صخُذ البساعي، ٦خاب ؤخاصًض ألاهبُاء،  باب ٢ى٫ هللا حٗالى واجسظ هللا ببغاَُم زلُال، ع٢م از 2

لم ًسغظاٍ مّما  ؾىعة الكٗغاء، باب وال جسؼوي ًىم ًبٗشىن.  اإلاؿخضع٥ ٖلى الصخُدحن، ٦خاب الخٟؿحر، ٢غاءاث الىبي نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم

 2990ض صر ؾىضٍ، قإن هؼو٫ آًت ًا ؤحها الظًً آمىىا بطا يغبخم في ؾبُل هللا ٞخبِىىا، ع٢م و٢

ـ ، ٢ا٫ ٖىه الظَبي في ؾحر ؤٖالم الىبالء، ال ق٪ ؤهه ناخب ؤٞغاص ومىا٦حر جىٛمغ في ؾٗت ما عوي ٖىه، وؤ 3  هه اخض عواجه اؾماُٖل بً ؤبي ؤَو

ُت الٗلم، وط٦غ ابً حجغ في َضي الؿا عي ًٖ الضاع٢ُجي ٢ىله: ال ازخاٍع في الصخُذ، ويٟٗه اليؿاجي اهٓغ: مى٢٘ بُان ؤلاؾالم: مً ؤٖو

0027#_edn41-02-http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03 

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-02-0027#_edn41
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-02-0027#_edn41
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ىن مهحٍر بَظا الضًً الظي مجها ؤن  ما ماث ٖلُه، وؤن والًخه والبراءة مىه مغجبِ بةًماهه ؤو ؤلاوؿان مَغ

، ٠ُ٦ و٢ض نغح ال٣غآن ببراءة ببغاَُم ٖلُه الؿالم مً ؤبُه إلاا جد٤٣ لضًه ٖضاوجه هلل وؤهه ال ؤمل في  ٦ٍٟغ

، ٞهل ًم٨ً بٗض َظا ؤن ٣ًا٫ ؤهه ًغظى (114الخىبت: )ؾىعة  چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ: بًماهه

جاص٫ ٖىه  .ًىم ال٣ُامت له الىجاة، ٍو

ًٗ في صخخه ٣ٞا٫ بٗض ؤن ؤزغظه : َظا زبر في  و٢ض اؾدك٩ل ؤلاؾماُٖلي َظا الخضًض مً ؤنله َو

ا م٘ ٖلمه  صخخه هٓغ مً ظهت ؤن ببغاَُم ٖلم ؤن هللا ال ًسل٠ اإلاُٗاص ; ٠ُ٨ٞ ًجٗل ما ناع ألبُه زٍؼ

ضة  بظل٪ ؟ و٢ا٫ ٚحٍر : َظا الخضًض مسال٠ لٓاَغ ٢ىله حٗالى : وما ٧ان اؾخٟٛاع ببغاَُم ألبُه بال ًٖ مٖى

ضَا بًاٍ ٞلما جبحن له ؤهه ٖضو هلل جبرؤ مىه اهخهى"  . 1ٖو

 و٢ض ط٦غ ابً حجغ ؤظىبت ًٖ َظا الاق٩ا٫ مجها: 

ؤن ؤَل الخٟؿحر ازخلٟىا في الى٢ذ الظي جبرؤ ُٞه ببغاَُم مً ؤبُه ، ٣ُٞل : ٧ان طل٪ في الخُاة الضهُا إلاا  

ظا ؤزغظه الُبري ًٖ ابً ٖباؽ وبؾىاصٍ صخُذ ...و٢ُل بهما جبرؤ مىه ًىم ال٣ُامت إلاا  ماث آػع مكغ٧ا ، َو

م٨ً الجم٘ بحن ال٣ىلحن بإهه جبرؤ مىه إلاا ماث مكغ٧ا ٞتر٥ الاؾخٟٛاع له ، ل٨ً إلاا ًئـ مىه خحن  مسخ .. . ٍو

عآٍ ًىم ال٣ُامت ؤصع٦خه الغؤٞت والغ٢ت ٞؿإ٫ ُٞه ، ٞلما عآٍ مسخ ًئـ مىه خُيئظ ٞخبرؤ مىه جبرئا ؤبضًا و٢ُل 

م ًُل٘ ببغاَُم ٖلى طل٪ ، وج٩ىن : بن ببغاَُم لم ًد٣ًُ مىجه ٖلى ال٨ٟغ بجىاػ ؤن ٩ًىن آمً في هٟؿه ول

جبرثخه مىه خُيئظ بٗض الخا٫ التي و٢ٗذ في َظا الخضًض . ٢ا٫ ال٨غماوي : ٞةن ٢لذ : بطا ؤصزل هللا ؤباٍ الىاع 

ى  ض َو خه وزؼي الىالض زؼي الىلض ُٞلؼم الخل٠ في الٖى ٣ٞض ؤزؼاٍ ل٣ىله : به٪ مً جضزل الىاع ٣ٞض ؤزٍؼ

ً (. مدا٫ ، ولى ؤهه ًضزل الىاع لؼ  ى اإلاغاص ب٣ىله : ) بن هللا خغم الجىت ٖلى ال٩اٍٞغ ُض َو م الخل٠ في الٖى

والجىاب ؤهه بطا مسخ في نىعة يب٘ وؤل٣ي في الىاع لم جب٤ الهىعة التي هي ؾبب الخؼي ، ٞهى ٖمل بالىٖض 

ضٍ  اء بما ٖو ض ٧ان مكغوَا باإلًمان ، وبهما اؾخٟٛغ له ٞو ى ؤن الٖى ُض . وظىاب آزغ : َو ، ٞلما جبحن والٖى

في اللٟٔ مً الكىاٖت ، وهللا مّما  له ؤهه ٖضو هلل جبرؤ مىه . ٢لذ : وما ٢ضمخه ًاصي اإلاٗجى اإلاغاص م٘ الؿالمت

 2ؤٖلم".

 َظا و٢ض خاو٫ بٌٗ ال٩اجبحن اإلادضزحن خل ؤلاق٩ا٫ بما َى مك٩ل ؤنال، ٣ٞا٫: 

نَّ جبري ببغا
َ
ُهُغ َنَىاُبه ـ وهللا حٗالى ؤٖلم ـ ؤ

ْ
ٓ ًَ نَّ ببغاَُم ًُلب والظي 

َ
ًٌ ًىم ال٣ُامت، طل٪ ؤ َُم مً ؤبُه ٧اث

 ،ً نَّ طل٪ هاٞٗه، ٞةطا ٢ا٫ هللا لـه: بوي خغمذ الجىت ٖلى ال٩اٍٞغ
َ
 مىه ؤ

ً
ألبُه الكٟاٖت ًىم ال٣ُامت ْىا

نَّ طل٪ ٚحر هاٞٗه، وؤهه ٖضو هلل، ُٞخبرؤ مىه في الخا٫
َ
 ٖلم ؤ

ً
 ؤبُه طًسا

َ
 .وُمِسخ

                                                                                                                                                                

ُه ه٩اعة، اهٓغ ابً ٦شحر، جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم، ض و٢ا٫ ابً ٦شحر ًٖ عواًت ألامام ؤخم ب، ٞو ظا بؾىاص ٍٚغ  3/328َو
 8/500ابً حجغ ، ٞخذ الباعي،  1
 501-8/500ابً حجغ الٗؿ٣الوي، ٞخذ الباعي،   2
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ظا الازخُاع لِـ ُٞه م نَّ َظا الخبري ٧اثً َو
َ
ا ًسال٠ الٓاَغ مً ؾُا١ آلاًت؛ بط لِـ في آلاًت ما ًض٫ ٖلى ؤ

نَّ الضلُل ٢ض ص٫ ٖلى 
َ
نَّ طل٪ ٧اثً في الضهُا بال ؤ

َ
ا ًٖ ابً ٖباؽ ؤ في الضهُا، وآلاًت وبْن ُعوَي في جٟؿحَر

 1زالٞه

ظٍ ألاظىبت والتي ٢بلها ال جدل ؤلاق٩ا٫ بدا٫، ٖلى ؤن ؤلامام الُبري  لم ٌؿدؿٜ َظا الغؤي لبٗضٍ ًٖ  َو

ى زبٍر ًٖ ببغاَُم ؤهه إلاا جبحن له ؤن ؤباٍ هلل  الهىاب و٢ا٫: وؤولى ألا٢ىا٫ في طل٪ بالهىاب، ٢ى٫ُ هللا، َو

ى خا٫ُ مىجه ٖلى قغ٦ه. ى به مكغ٥، َو ، َو ٣ُىه ؤهه هلل ٖضوٌّ ، جبرؤ مىه، وطل٪ خا٫ ٖلمه ٍو وبمشل  2ٖضوٌّ

 3ٛىي وابً ُُٖت، ٢ا٫ البٛىي: ٢ا٫ َظا ٢بل ؤن ًدبحن له ؤهه ٖضو هللاًٍ ٧البّٟؿغ طل٪ ٢ا٫ ظمهىع اإلا

حٍر ٖلى الخضًض خ٨مهم بٗضم صخخه ، ٦ما ٣ًى٫ الباخض الاؾُل:  والظي ًٟهم مً اٖتراى الاؾماُٖلي ٚو

٤ُ بحن الخضًض وما ٌٗاعيه مً ال٣غآن، ولم مّما  وؿخسلو ؾب٤ ؤن الخاٞٔ ابً حجغ ٖمل ٖلى الخٞى

َب بلُه ألاثمت مـً الخ٨ـم ٖلـى بُـالن الخضًض، ٞلجإ بلى بزباث بغاءجحن لؿُضها ببغاَُم ٖلُه ًظَب بلى ما ط

 4الهالة الؿالم مـً ؤبُـه بـازخالٝ الى٢ذ الظي جبرؤ ُٞه.

همه للخضًض ، ٞلِـ في ألاظىبت ًٖ ؤلاق٩ا٫ في  وم٘ ظاللت ؤلامام البساعي، وؾٗت ٖلم الٗالمت ابً حجغ ٞو

لُه ًبضو ؤهه مً ٚحر اإلاىاؾب ٖض َظا الخضًض في جٟؿحر الخضًض ما ًضٞ٘ ا ٖتراى ال٣اثلحن بٗضم صخخه، ٖو

ضي آلاًت ب٣ىله:  آلاًت. َظا و٢ض وظه الامام ابى مىهىع اإلااجٍغ

ٖلى ما ط٦غ  -وهللا ؤٖلم–"٢ىله واٟٚغ ألبي بهه ٧ان مً الًالحن، ال ًدخمل ؤن ٩ًىن اؾخٟٛاع ببغاَُم ألبُه 

في ْاَغ آلاًت واٟٚغ ألبي ٞةهه مً الًالحن ًُلب مً عبه اإلاٟٛغة له ألهه مً الًالحن، ألهه ال ًجىػ له ؤن 

ى ٦ظل٪، ل٨ً ٧ان مً ابغاَُم الاؾخٟٛاع له، ٞإزبر  هللا له ؤهه مً الًالحن، ٩ُٞىن الشاوي بمشابت  ًضٖى له َو

ل في ٢هت  بزباعا مً هللا إلبغاَُم ؤهه مً الًالحن وألاو٫ ٢ى٫ ببغاَُم، و٦ظل٪ ٢ا٫ بٌٗ ؤَل الخإٍو

ا وظٗلىا ؤٖؼة ؤَلها ؤطلت، ٞهض٢ها هللا في م٣التها  ت اٞؿضَو بل٣ِـ خُض ٢الذ: بن اإلالى٥ بطا صزلىا ٢ٍغ

ى الخىخُض.و٢ا٫ : و٦ظل٪ ًٟٗلىن....  5وظاثؼ ؤن ٩ًىن وؤٟٚغ ألبي ؤي ؤُٖه مً ٌٟٛغ به زُاًاٍ َو

                                                 
اخمض ال٣هحر، ملخ٣ى ؤَل الخٟؿحر، م٣ا٫ ٖىىاهه: الخد٤ُ٣ في الى٢ذ الظي ًخبرؤ ُٞه ببغاَُم الخلُل مً ؤبُه آػع،   1

https://vb.tafsir.net/tafsir5146/#.W-1DiDgzbIU 

 11/03/1427 - 09/04/2006, 10:36 pm 
 الُبري، ظام٘ البُان، جٟؿحر ؾىعة  2
ل، جٟؿحر ؾىعة ، مى٢٘ الخٟاؾحر الُٗٓمت  3  البٛىي، مٗالم الخجًز
ت، صعاؾت جُب٣ُُ 4 ت ٖلى ٞخذ الباعي،  عؾالت ماظؿخحر، الجامٗت ؤلاؾالمُت، الاؾُل، زاثغ ؾلُمان ، مىهج ابً حجغ في جىز٤ُ مخىن الؿىت الىبٍى

 34، م 1429/2008ٚؼة، 
ضي ، ابى مىهىع ث: ص. ابغاَُم زلُل ٢جاع،  5 ضٍ 10/307اإلااجٍغ ل: " ظٗله ؤَل اإلاٟٛغة بةُٖاء ؤلاؾالم و٧ان ٖو ، و٢ا٫ اليؿٟي في مضاع٥ الخجًز

ل،  جٟؿ ٤ُِ لئلًمان 87حر ؾىعة الكٗغاء، آًت ع٢م ؤلاؾالم ًىم ٞاع٢ه" اهٓغ اليؿٟي، مضاع٥ الخجًز ٞى ْغ أِلِبى{ بالهضاًِت والخَّ ِٟ
ْ
، و٢ا٫ ابى الؿٗىص: }َوٱٚ

. اهٓغ،  ٤َ الخ٤َّ حَن{ ؤي ٍَغ
ّ
ال ًَّ ًَ ٱل اَن ِم

َ
ُه ٧ ه ب٣ىله: }ِبهَّ

ُ
 ٦ما ًلىُح به حٗلُل
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ى ٧اٞغ ٠ًُٗٞ ى ًخ٤ٟ ما ما ٢ضمخه مً 1وط٦غ ؤلامام الغاػي ؤهه صٖاء ألبُه باإلؾالم ، ؤما الضٖاء له َو ، َو

ضي.  جٟؿحر ؤلامام اإلااجٍغ

 

 عابػا: مسالفت الحلاةم الػلمُت

٣ل الصخُذ، ٞةن الىحي ٦ظل٪ ال ًخٗاعى م٘ الٗلم وم٘ ؾجن ٦ما ؤن ال٣ٗل الؿلُم ال ًخٗاعى م٘ الى

ت،  ا م٘ الؿجن ال٩ىهُت ؤو م٘ جُىع الٗلىم الٗهٍغ ال٩ىن الشابخه، وما وعص مً الغواًاث التي ًخٗاعى ْاََغ

ٞةهه والخا٫ َظٍ ًىٓغ في ٢بى٫ الخٟؿحر بمشل َظٍ الغواًاث بن لم ًم٨ً الجم٘ بُجها وبحن ما زبذ مً 

مُت ؤو مّما  ، ٖلى ؤههخ٣اث٤ الٗلىم اث َو ًيبػي الخإ٦ُض ٖلُه،  ؤهه ال ًجىػ جٟؿحر آلاًاث ال٣غآهُت بىٍٓغ

مٗان َى في ٚجى ٖجها، الىّو ججاعب ٖلمُت ما ػالذ ٢ُض الضعاؾت والبدض، ٟٞي طل٪ مً الخ٩ل٠ وجدمُل 

 ٨ًخبىن في ؤلاعجاػ الٗلمي.مّما  ٦ما ًٟٗل ٦شحر 

مً عواًت ٢ض ال زبذ ؾىضا ؤو مخىا، ومً الىّو ج٩ىن ؤ٢ىي في جٟؿحر بُض ؤن الخ٣ُ٣ت الٗلمُت بطا زبدذ 

 4ألامشلت ٖلى طل٪ جٟؿحر ٢ىله حٗالى في ؾىعة الُىع )والبِذ اإلاٗمىع(، آًت ع٢م 

غ ٢ا٫:  ُمىِع{ ط٦غ لىا ؤن ٣ٞض ازغط ابً ظٍغ ْٗ ِذ اإلاَ ِْ ض، ٢ا٫: زىا ؾُٗض، ًٖ ٢خاصة }َوالَب خضزىا بكغ، ٢ا٫: زىا ًٍؼ

.  هللا وعؾىله ؤٖلم  :  َل جضعون ما البِذ اإلاٗمىع؟ " ٢الىا  :"  ٢ا٫ ًىما ألصخابهنلى هللا ٖلُه وؾلم هبّي هللا 

ًهلى ُٞه ٧ل ًىم   ,  " ٞةهه مسجض في الؿماء جدخه ال٨ٗبت لى زغَّ لخغَّ ٖلحها  : نلى هللا ٖلُه وؾلم  ٢ا٫

 2ؾبٗىن ؤل٠ مل٪، بطا زغظىا مىه لم ٌٗىصوا آزغ ما ٖلحهم " 

٢ا٫ )الالباوي(: و َظا بؾىاص مغؾل صخُذ ، عظاله ٧لهم ز٣اث عظا٫ الكُسحن ، ٚحر بكغ و َى ابً َال٫ 

 الهىاٝ ٞمً عظا٫ مؿلم وخضٍ 

غ ؤًًا خضزىا ان خمُض  ًٖ البِذ اإلاٗمىع، ٢ا٫:  وؤزغط ابً ظٍغ
ً
ًٖ ؤبي الُُٟل، ٢ا٫: ؾإ٫ ابً ال٩ّىاء ٖلُا

ه ٧ّل ًىم ؾبٗىن ؤل٠ َمل٪ ٖلى عؾم عاًاتهم، ٣ًا٫ له الًغاح، بِذ بدُا٫ البِذ الٗخ٤ُ في الؿماء ًضزل

 مً اإلاالث٨ت
ً
"زّم  ًضزله ٧ل ًىم ؾبٗىن ؤلٟا

ً
 .3ال ًغظٗىن ُٞه ؤبضا

 وابً خمُض ي٠ُٗ ظضا ٦ما ٣ًى٫ ألالباوي، ل٨ً له مخاب٘ 

غة : " ؤن عظال ٢ا٫ لٗلي عضخي هللا ٖىه : ما البِذ  ٤ زالض بً ٖٖغ غ مً ٍَغ اإلاٗمىع ؟ ٢ا٫: ؤزغط ابً ظٍغ

بِذ في الؿماء ٣ًا٫ له الًغاح و َى بدُا٫ ال٨ٗبت مً ٞى٢ها، خغمخه في الؿماء ٦دغمت البِذ في ألاعى، 

غة و َى  ًهلي ُٞه ٧ل ًىم ؾبٗىن ؤلٟا مً اإلاالث٨ت، و ال ٌٗىصون ُٞه ؤبضا ". وعظاله ز٣اث ٚحر زالض بً ٖٖغ

 مؿخىع .

 

                                                 
، مى٢٘ الخٟاؾحر الُٗٓمت 87الغاػي، مٟاجُذ الُٛب، جٟؿحر ؾىعة الكٗغاء، آًت  1

https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=26&AyahNo=87&MadhabNo=-1&TafsirNo=4 
 11/480الُبري، ظام٘ البُان،  2
 11/480الُبري، ظام٘ البُان،  3
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ي ًٖ ٖلي ، و ٖىه ؾما٥ و ال٣اؾم بً ٖٝى الكِباوي". ولم ًظ٦غ ( : "عو  343/  2/  ٢1ا٫ ابً ؤبي خاجم ) 

 ُٞه ظغخا و ال حٗضًال . و ٦ظل٪ ؤوعصٍ ابً خبان في " الش٣اث " 

 

غ ؤًًا : خضزىا  و ٢ض جابٗه ؤبى الُُٟل ٢ا٫: "ؾإ٫ ابً ال٩ىاء ٖلُا ًٖ البِذ اإلاٗمىع ؟ ... " . ؤزغظه ابً ظٍغ

اصة قاَض مغؾل مً ابً خمُض ... ًٖ ؤبي الُُٟل. و ابً  خمُض اؾمه مدمض، و َى ي٠ُٗ ظضا. و لهظٍ الٍؼ

عواًت ٢خاصة ٢ا٫: "ط٦غ لىا ؤن هبي هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا٫ ًىما ألصخابه: َل جضعون ما البِذ اإلاٗمىع 

ظه ابً ؟ ٢الىا : هللا و عؾىله ؤٖلم، ٢ا٫ : ٞةهه مسجض في الؿماء، جدخه ال٨ٗبت، لى زغ لخغ ٖلحها ... " . ؤزغ 

ض ٢ا٫ : خضزىا ؾُٗض ًٖ ٢خاصة. غ : خضزىا بكغ ٢ا٫ : خضزىا ًٍؼ  1ظٍغ

 

 ٖلى اؾخ٣امخه خُا٫ 
ً
ت البِذ اإلاٗمىع لل٨ٗبت مباقغة ؤما عواًت الصخُدحن ٞهي جسلى مً ؤي بقاعة بلى ٖلٍى

ُذ ِظْبِرًَل  صخُذ البساعي  في خضًض ؤلاؾغاء في الٗغف. ظاء
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َ
ِت ٞ َٗ اِب َماِء الؿَّ ى الؿَّ

َ
َغَط ِبل َٖ مَّ 

ُ
: "ز

ً
ظاءث عواًخان في خضًض ؤلاؾغاء ؤًًا

ا٫َ ِظْبِرًُل ٢َُِل 
َ
ا ٢

َ
ظ ََ  ًْ ٣َُِل َم

َ
ٞ  

َ
ض ِٗ ْض ُب

َ
ا٫َ ٢

َ
ِه ٢ ُْ  ِبلَ

َ
ض ِٗ ْض ُب

َ
َم ٢َُِل َو٢

َّ
ِه َوَؾل ُْ لَ َٖ ُه 

َّ
ى الل

َّ
ٌض َنل ا٫َ ُمَدمَّ

َ
٢ ٪َ َٗ ًْ َم َوَم

 
َ ْ
ِذ اإلا ِْ َب

ْ
ى ال

َ
ٍُ ِبل ْهَغ

َ
َم ُمْؿِىًضا ْ

َّ
ِه َوَؾل ُْ لَ َٖ ُه 

َّ
ى الل

َّ
َُم َنل َِ ا ِبِةْبَغا

َ
ه
َ
ا ؤ

َ
ِةط

َ
َىا ٞ

َ
ِخَذ ل ُٟ َ

ِه ٞ ُْ ا ِبلَ
َ
ُمىِع َوِبط ْىٍم ْٗ ًَ لَّ 

ُ
ُه ٧

ُ
ل
ُ
ْضز ًَ َى  َُ

ِه". ُْ ىُصوَن ِبلَ ُٗ ٌَ  
َ

ٍ٪ ال
َ
 َمل

َ
٠

ْ
ل
َ
ىَن ؤ ُٗ  َؾْب

ُم  ْٗ َ ُذ اإلاْ ِْ َب
ْ
ا ال

َ
ظ ََ ا٫َ 

َ
ا ٢

َ
ظ ََ ا ِظْبِرًُل َما  ًَ ُذ 

ْ
٣ُل

َ
ُمىُع ٞ ْٗ َ ُذ اإلاْ ِْ َب

ْ
َ٘ ِلي ال

ِٞ مَّ ُع
ُ
ْىٍم وفي الغواًت الشاهُت: "ز ًَ لَّ 

ُ
ُه ٧

ُ
ل
ُ
ْضز ًَ ىُع 

 ٪ٍ
َ
 َمل

َ
٠

ْ
ل
َ
ىَن ؤ ُٗ ْحِهْم" َؾْب

َ
ل َٖ ُِه آِزُغ َما  ِٞ ىُصوا  ُٗ ٌَ ْم 

َ
َغُظىا ِمْىُه ل

َ
ا ز

َ
 3ِبط

اصة "خُا٫ ال٨ٗبت" زابخت بمجمٕى َغ٢ها، و ؤنل الخضًض ؤصر. و هللا ؤٖلم. غي ألالباوي: ؤن َظٍ الٍؼ  4ٍو

 والظي ًبضو ؤن َظا الخٟؿحر ال ًخ٤ٟ م٘ مُُٗاث الٗلىم الخضًشت:

في الؿماء الؿابٗت، ًجب ؤن ٩ًىن ٖلى مؿاٞت مؿخ٣ُمت مً ال٨ٗبت "طل٪ ؤن البِذ اإلاٗمىع، وبد٨م ؤهه 

ت ال ج٣ل ًٖ ملُاع ؾىت يىثُت!!! الن في -اإلاكٞغ ًٖ ا٦دكاٝ "ظضاع ؾلىن  20/10/2003وطل٪ بٗض ؤلٖا

هل امخضاصٍ بلى 19الهاثل"] جب  -ملُاع ؾىت يىثُت 1.37[ الظي ًبٗض ٖىا مؿاٞت ملُاع ؾىت يىثُت، ٍو ٍو

 مهما ٧ان وي٘ ألاعى ٧ي ٩ًىن بدُالها جماما!!!...زم ط٦غ  ؤال ًىدٝغ البِذ
ً
اإلاٗمىع ًٖ َظا الخِ ؤبضا

 ال٩اجب خ٣اث٤ ٖلمُه خى٫ خغ٧اث ألاعى، وزخم طل٪ ب٣ىله: 

                                                 
 481-11/480الُبري، ظام٘ البُان،  1
 3035م ؤزغظه البساعي، صخُذ البساعي، ٦خاب بضء الخل٤، باب ط٦غ اإلاالث٨ت، خضًض ع٢ 2
 164ازغظه ؤلامام مؿلم، صخُذ مؿلم، ٦خاب ؤلاًمان، باب ؤلاؾغاء بغؾى٫ هللا، خضًض ع٢م  3
ش الاؾترظإ:  4 حن في قإجهما، جاٍع غف الغخمً وججاوػ الاعجاٍػ ش 24/12اهٓغ ٖؼالضًً ٦ؼابغ، خى٫ البِذ اإلاٗمىع ٖو ، مى٢٘ ال٣غآن والٗلم، جاٍع

 http://kazaaber.blogspot.com/2012/10/blog-post_4.html، 2012ا٦خىبغ  4اليكغ 
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 في الؿماء ألاولى، ٞال بض ؤن ٣ً٘ البِذ اإلاٗمىع 
ً
ً الؿماء ج٣٘ ظمُٗا ت التي جٍؼ وبطا ٧اهذ ألاظغام الؿماٍو

 اإلاكاع بلُه )ظضاع ؾلىن الهاثل(. ؤي ٖلى مؿاٞت ال ج٣ل ًٖ ملُاع ؾىت يىثُت. وعاء طل٪ الجضاع الهاثل

بُت ال ٣ًل هه٠  وبطا ٧ان البِذ اإلاٗمىع ٞى١ ال٨ٗبت مباقغة، ٞال بض ؤن ًضوع م٘ ألاعى في صاثغة ج٣ٍغ

ا ًٖ ملُاع ؾىت يىثُت، ؤي ؤهه ًمسر صاثغة ال ٣ًل مدُُها ًٖ ) ملُاع  x 3.14 x 2=  [22]ٍ ه٤(٢2َُغ

ت اهخ٣اله ٖلى َظٍ  24ملُاع ؾىت، وطل٪ في ٧ل  6.28ؾىت =  . ؤي: ًجب ؤن ج٩ىن ؾٖغ
ً
با ؾاٖت ؤعيُت ج٣ٍغ

ؾىت يىثُت/زاهُت. ؤي: ًجب ؤن ٌؿبذ البِذ اإلاٗمىع  73000 ≈ ؾاٖت 24ملُاع ؾىت يىثُت/ 6.28 ≈ الضاثغة

 ًٖ 
ً
ض ٦شحرا ت جٍؼ ٗاوي مً ٧ل الترهداث التي ؤقغها ؾىت يىثُت في الشاهُت الىا 73000في الؿماء بؿٖغ خضة َو

!
َ
 1بلحها وحٗاوي مجها ألاعى ٧ي ًٓل ٞى١ ال٨ٗبت مباقغة

وبطا زبذ طل٪، ٞةن جٟؿحر البِذ اإلاٗمىع بما وعص في الغواًت ال ًصر م٘ مسالٟخه لهظٍ الخ٣اث٤ الٗلمُت. 

لؿمىاث َى، ٣ُٞل في الؿماء ون ُٞه ؤ٢ىالا مجها ؤهه بِذ في الؿماء ، وازخلٟىا في ؤي اّٟؿغ و٢ض ط٦غ اإلا

ضي  2الضهُا و٢ُل في الغابٗت و٢ُل الؿابٗت و٢ُل في ٧ل ؾماء بِذ مٗمىع. واؾدبٗض ؤلامام ابى مىهىع اإلااجٍغ

ل ٣ًىلىن: البِذ اإلاٗمىع َى في الؿماء، ًؼوٍع ؤَل الؿماء،  الث ال٣غآن َظا ال٣ى٫، و٢ا٫: "ؤَل الخإٍو في جإٍو

ىهه، ل٨ً ال٣ؿم به ًبٗض؛  ُٞى ، وال ٍو ٍى ت واإلاكاَضة به، ٠ُ٨ٞ ؤ٢ؿم بصخيء لم ٌٗٞغ إلاا لم ٌؿب٤ لهم اإلاٗٞغ

ىهه، ٞإما مً لم  و٢٘ لهم الٗلم باإلاكاَضة؛ بال ؤن ٣ًا٫: بن ال٣ؿم به ألَل ال٨خاب، وطل٪ في ٦خبهم ٌٗٞغ

ت بظل٪ مكاَضة ُٞبٗض، وهللا ؤٖلم  .3ٌؿب٤ له الخبر واإلاٗٞغ

ى ع ووؿبه للخؿً البهغي ؤهه ال٨ٗبت، ٢ا٫لٗل ؤصر ما ٢ُل ُٞه ما ط٦ٍغ ابً ٖاقى و  ألاوؿب بُٟٗه  َو

مغان ال٨ٗبت َى ٖمغاجها بالُاثٟحن ٢ا٫  ٖلى الُىع، وونٟه بــــ )اإلاٗمىع( ألهه ال ًسلى مً َاث٠ به، ٖو

ه والُىم آلازغ  :حٗالى
َّ
ه مً آمً بالل

َّ
  18( الخىبت:  )بهما ٌٗمغ مؿاظض الل

وُمىاؾبت ال٣ؿم ؾب٤ ال٣ؿم ب٨خاب الخىعاة ٣ٗٞب طل٪ بال٣ؿم بمىاًَ هؼو٫ ال٣غآن ٞةن ما هؼ٫ به مً 

ٗت الخىعاة، ٖلى ؤن الىحي ٧ان  ٗت هاسخت لكَغ ال٣غآن ؤهؼ٫ بم٨ت وما خىلها مشل ظبل ِخغاء. و٧ان هؼوله قَغ

الخ، ٩ُٞىن  "م بط ظاءوي اإلال٩انبِىا ؤها هاثم ٖىض اإلاسجض الخغا" ًجز٫ َخى٫ ال٨ٗبت. وفي خضًض ؤلِاؾغاء

ٗت مىسخى   ٖلُه الؿالم جىؾُِ ال٣ؿم بال٨ٗبت في ؤزىاء ما ؤ٢ؿم به مً قاون قَغ
ً
 .بصماظا

٣ب ٖلى طل٪ ب٣ىله: وزمت ؤزباع  زم ط٦غ ابً ٖاقىع ما ؤزغظه الُبري مً الغواًاث ؤهه بِذ في الؿماء، ٖو

 ٣ًا٫ له: البِ
ً
ذ اإلاٗمىع، ل٨ً الغواًاث في ٧ىهه اإلاغاَص مً َظٍ آلاًت ٦شحرة مخٟاوجت في ؤن في الؿماء مىيٗا

دت  .لِؿذ نٍغ

 زاجمت

ى ٢ى٫  ما ؾب٤ ط٦ٍغ مً ألامشلت بهما ٣ً٘ في صاثغة خضًض آلاخاص وم٘ اٞتراى صخخه ٞةهما ًُٟض الًٓ، َو

م في زبر الىاخض الٗض٫: َل ًىظب الٗلم  حَر ظمهىع ؤَل الٗلم، ٢ا٫ ابً ٖبض البر: ازخل٠ ؤصخابىا ٚو
                                                 

حن في قإجهما، مغظ٘ ؾاب٤ 1 غف الغخمً وججاوػ الاعجاٍػ  اهٓغ ٖؼالضًً ٦ؼابغ، خى٫ البِذ اإلاٗمىع ٖو
 13/98اهٓغ، مدمض اَِٟل، جِؿحر الخٟؿحر،  2
الث ال٣غآن،  3 ضي، جإٍو  14/167ؤبى مىهىع اإلااجٍغ
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؟ ؤم ًىظب الٗمل صون الٗلم؟ ٢ا٫: والظي ٖلُه ؤ٦ثر ؤَل الخظ١ مجهم ؤهه ًىظب الٗمل صون 
ً
والٗمل ظمُٗا

ى ٢ى٫ الكاٞعي وظمهىع ؤَل ال٣ٟه والىٓغ .  و٢ا٫ الؿغزسخي: ٢ا٫ ٣ٞهاء ألامهاع عخمهم هللا:  1الٗلم، َو

  .;;زبر الىاخض الٗض٫ حجت للٗمل به في ؤمغ الضًً وال ًشبذ به ٖلم ٣ًحن

زم ٢ا٫: ;و٢ض بِىا ُٞما ؾب٤ ؤن ٖلم ال٣ُحن ال ًشبذ باإلاكهىع مً ألازباع بهظا اإلاٗجى ٠ُ٨ٞ ًشبذ بسبر 

ى الظي ًىظب الٗمل وال ًىظب الٗلم الخخما٫ الخُإ 2الىاخض  ، و٢ا٫ بمام الخغمحن في الىع٢اث: وآلاخاص َو

مّما  الىاخض بطا حٗاعى م٘ ال٣ُاؽ ؤو ٧انُٞه، ومما و ومما اقتهغ ًٖ ؤبي خىُٟت ؤهه ٧ان  ال ًإزظ بسبر 

٣ًى٫ ال٩ىزغي، "ومً قغوٍ ٢بى٫ آلازباع ٖىض الخىُٟت مؿىضة ٧اهذ ؤو مغؾلت ؤال حكظ   .ٖمذ به البلىي 

ًٖ ألانى٫ اإلاجخمٗت ٖىضَم، ... ٞةطا هضث ألازباع ًٖ جل٪ ألانى٫ وقظث ٌٗضوجها مىاًَت إلاا َى ؤ٢ىي 

ا مغاٖاة مغاجب ألاصلت في الشبىث والضاللت، ٞلل٣ُعي زبىجا ؤو صاللت زبىجا مجها، ٢ا٫ ومً ٢ىاٖضَم ؤًً

مغجبخه، وللٓجي ٦ظل٪ خ٨مه ٖىضَم، ٞال ٣ًبلىن زبر آلاخاص بطا زال٠ ال٨خاب.. ومً ٢ىاٖضَم ؤًًا عص زبر 

٤ الاؾخٟايت، خُض ٌٗض  ون طل٪آلاخاص في ألامىع اإلادخمت التي حٗم بها البلىي، وجخىٞغ الضواعي بلى ه٣لها بٍُغ

 3ج٨ظبه قىاَض الخا٫، واقتراٍ قهغة الخبر ٖىض َىاث٠ ال٣ٟهاء، "مّما 

ما مً ٦خب الخضًض  وجدلُل َظٍ ال٣ًُت لِـ مدل البدض ، وٗم جب٣ى للصخُدحن مجزلت ؤٖلى مً ٚحَر

ظا  ا مً ٦خب آلاخاص ال جىظب بال ْىا،  زالٞا البً الهالح ، ٢ا٫ الىىوي في قغح مؿلم: َو ل٨جهما ٦ٛحَر

ظي ط٦ٍغ ابً الهالح في قإن صخُذ البساعي ومؿلم في َظٍ اإلاىاي٘ زالٝ ما ٢اله اإلاد٣٣ىن وألا٦ثرون ال

ٞةجهم ٢الىا: ؤخاصًض الصخُدحن التي لِؿذ بمخىاجٍغ بهما جُٟض الًٓ ٞةجها آخاص، وآلاخاص بهما جُٟض الًٓ 

ما في طل٪، وجل٣ي ألامت  حَر بال٣بى٫ بهما ؤٞاصها وظىب الٗمل بما ٖلى ما ج٣غع وال ٞغ١ بحن البساعي ومؿلم ٚو

ما ًجب الٗمل بها بطا صخذ ؤؾاهُضَا وال جُٟض بال  ظا مخ٤ٟ ٖلُه، ٞةن ؤزباع آلاخاص التي في ٚحَر ٞحهما َو

ان ؤلامام ٖلى مً ٢ا٫ بما ٢اله الكُش وبالٜ في حٛلُُه" .الًٓ ٨ٞظا الصخُدان  .4..و٢ض اقخض به٩اع ابً بَغ

خ٣اص ؤو ٖلم الُٛب ٧ان ألاولى بٖاصة الىٓغ في الازظ وإلاا ٧ان ؤ٦ثر َظٍ الاخاص ًض الىاعصة في البدض مدلها الٖا

بها في الخٟؿحر و٢ا٫ مدمىص قلخىث: ومً َىا ًخإ٦ض ؤن ما ٢غعهاٍ مً ؤن ؤخاصًض آلاخاص ال جُٟض ٣ُٖضة وال 

لتي ال مجا٫ للخالٝ ًصر الاٖخماص ٖلحها في قإن اإلاُٛباث، ٢ى٫ مجم٘ ٖلُه وزابذ بد٨م الًغوعة ال٣ٗلُت ا

  .5 ٞحها ٖىض ال٣ٗالء

م٨ىىا ؤن وؿخسلو الىخاثج ألاجُت:  ٍو

 ون مً ط٦غ الغواًاث في جٟؿحر ال٣غآن، ولٗل الصخُذ مجها ٢لُل.ّٟؿغ ؤ٦ثر اإلا .1
                                                 

، مى٢٘ اإلا٨خبت ؤلاؾالمُت، 1/8البر، الخمهُض،  ابً ٖبض 1

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=78&ID=6 
2  ،  3/80الؿغزسخي ، اإلابؿٍى
ت ٦خب بٗىىان ال٣ٟه وؤنى٫ ال٣ٟ 3 ه ، مً ال٩ىزغي، ٣ٞه ؤَل الٗغا١ وخضًثهم ، ث: ٖبضالٟخاح ؤبى ٚضٍ، وسخت ال٨تروهُت، يمً مجمٖى

 13، م1425/2004ؤٖما٫ ؤلامام ال٩ىزغي، صاع ال٨خب الٗلمُت ، بحروث، الُبٗت ألاولى 
 1/20الىىوي ، قغح صخُذ مؿلم  4
ٗت، م  5  60قلخىث، مدمىص، الاؾالم ٣ُٖضة وقَغ
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الخٟؿحر باإلاإزىع ًسخل٠ في مؿخىي ٢بىله بازخالٝ الغواًت ؾىضا ومخىا، و٢ض ٩ًىن ؾىضٍ صخُدا ل٨ً  .2

له.مخىه ًخٗاعى م٘ بٌٗ  غ الٗامت للضًً ٞمشل َظا ًجب الىٓغ في ٢بىله بن لم ًم٨ً جإٍو  ألَا

الخ٨م بٗضم ٢بى٫ الخضًض في جٟؿحر آًه بطا حٗاعى م٘ الًىابِ، ال ٌٗجي بدا٫ ال٣ضح ُٞمً ؤزغظه  .3

 مً اإلادضزحن، وبهما قإن الٗمل البكغي ؤهه ال ًسلى مً زلل وال٨ما٫ هلل وخضٍ.

ُل بإنىاٝ مُٗىت )٧اإلاًٛىب ٖلحهم والًالحن(، وال ٣ًهض به الخهغ بٌٗ اإلاإزىع بهما ٢هض به الخمش .4

 وبال حٗاعى م٘ خ٨مت َظا الضًً في الشىاب وال٣ٗاب.

اإلاضعؾت الخضازُت جخدلل مً ٧ل اإلاٗاًحر التي ويٗها الٗلماء في جٟؿحر ال٣غآن، ولظل٪ ظاءث ؤ٢ىالهم  .5

م.  مخًاعبت زاعظت ًٖ الٟهم الصخُذ لل٣غآن ال٨ٍغ

 : اإلاغاحؼ

  ،اَِٟل ، مدمض بً ًىؾ٠، جِؿحر الخٟؿحر، ث: ابغاَُم َالي، ؾلُىتٖمان، وػاعة الترار والش٣اٞت

 م.2018َـ/1439، 2ٍ

   ،ت، صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى ٞخذ الباعي ألاؾُل، زاثغ ؾلُمان ، مىهج ابً حجغ في جىز٤ُ مخىن الؿىت الىبٍى

 م.2008ٌ/1429عؾالت ماظؿخحر، الجامٗت ؤلاؾالمُت، ٚؼة، 

 ٍ  ،اى،م٨خبت ال٩ىزغ سه، الٍغ ٓمي، الى٣ض ٖىض اإلادضزحن، وكإجه وجاٍع  م1990َـ/1410، 3ألٖا

  ،غ، ِٖسخى الكُش بالخاط، ٚغصاًت، ظمُٗت الترار بُىى، ابغاَُم بً ٖمغ، في عخاب ال٣غآن، جدٍغ

 م.2012ٌ/1433

 ٨تروهُت.باػمى٫، مدمض ٖمغ ؾالم، الخٟؿحر باإلاإزىع: مٟهىمه، ؤهىاٖه ، و٢ىاٖضٍ، وسخت ال 

  ابً زلضون، ٖبضالغخمً، م٣ضمت ابً زلضون، ث: ٖلى ٖبض الىاخض وافي، ال٣اَغة، صاع جهًت مهغ

 م.2006للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، 

 بت، ٍّٟؿغ الظَبي، مدمض خؿحن، الخٟؿحر واإلا  م.1985َـ/1405، 3ون، ال٣اَغة، م٨خبت َو

 ٟ1اجُذ الُٛب، بحروث، صاع ال٨خب الٗلمُت، ٍالغاػي، ٞسغ الضًً، مدمض بً ٖمغ، الخٟؿحر ال٨بحر ؤو م ،

 م.1990ٌ/1411

  ،كلي وآزغون، بحروث ان في ٖلىم ال٣غآن، ث: ًىؾ٠ اإلاٖغ الؼع٦صخي، بضع الضًً مدمض بً ٖبضهللا ، البَر

ت، ٍ  م.1990َـ/1410، 1صاع اإلاٗٞغ

  بُت، صاع ت، وسخت الؿمغ٢ىضي ، مدحي الضًً بً ٢ضعث ، ه٣ض متن الخضًض في يىء الٗلىم الخجٍغ اإلاٗٞغ

 https://books.google.com.tr/books?id=wjBxDwAAQBAJ&pg=PA23ال٨تروهُت  ميكىعة ٖلى مى٢٘ 

 &lpg=PA23&dq 

 ٍ ،ٗت، ال٣اَغة، صاع الكغو١  م2001ٌ/1421، 18قلخىث، مدمىص، ؤلاؾالم ٣ُٖضة وقَغ

https://books.google.com.tr/books?id=wjBxDwAAQBAJ&pg=PA23
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 ٍ ،ل ال٣غآن، بحروث، صاع ال٨خب الٗلمُت غ، ظام٘ البُان في جإٍو ، 1الُبري، مدمض بً ظٍغ

 1992َـ/1402

 ٍ ،ش غ والخىىٍغ، بحروث، ماؾؿت الخاٍع  م.2000َـ/1420، 1ابً ٖاقىع، مدمض الٓاَغ، الخدٍغ

 ٞااص ٖبضالباقي،  الٗؿ٣الوي، اخمض بً حجغ، ٞخذ الباعي قغح صخُذ البساعي، ع٢م اخاصًشه مدمض

ؼ بً باػ، صاع ال٨ٟغ، ص.ث  صدخه: ٖبضالٍٗؼ

  ،لي، ٍ. اؾخيبى٫ الث ال٣غآن ، ث: ٖلى خُضع عاولىنىي، ؤ.ص ب٨غ َىبا٫ ؤٚو ضي، ؤبى مىهىع، جإٍو اإلااجٍغ

 م.2007

  سُت الضًجي في الخُاب الخضاسي الٗغبي اإلاٗانغ، بحروث، ميكىعاث الىّو الٗمغي، مغػو١، اق٩الُت جاٍع

 م.2012، 1ٍيٟاٝ، 

 ٍ ، ان في ٖلىم ال٣غآن، الاعصن، صاع الىٟاجـ  2004َـ/1433، 2ًٞل ٖباؽ، بج٣ان البَر

 ٍ، ل زغط ؤخاصًشه، مدمض ٞااص ٖبضالباقي، بحروث، صاع ال٨ٟغ  .1398/1978، 2ال٣اؾمي، مداؾً الخإٍو

  بي، ؤبي ٖبضهللا مدمض بً ؤخمض ألاههاعي، الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن، بحروث، صاع بخُاء الترار ال٣َغ

 م.1985َـ/1405، 2الٗغبي، ٍ

  :حن في قإجهما٦ؼابغ، ٖؼالضًً، م٣ا٫ غف الغخمً وججاوػ الاعجاٍػ ش خى٫ البِذ اإلاٗمىع ٖو ، جاٍع

ش اليكغ 24/12الاؾترظإ:  ، 2012ا٦خىبغ  4، مى٢٘ ال٣غآن والٗلم، جاٍع

http://kazaaber.blogspot.com/2012/10/blog-post_4.html 

  ت ٦خب ٧ىزغي، ٣ٞه ؤَل الٗغا١ وخضًثهم ، ث: ٖبضالٟخاح ؤبى ٚضٍ، وسخت ال٨تروهُت، يمً مجمٖى

 ،1425/2004، 1بٗىىان ال٣ٟه وؤنى٫ ال٣ٟه ، مً ؤٖما٫ ؤلامام ال٩ىزغي، بحروث، صاع ال٨خب الٗلمُت ، ٍ

 قغح صخُذ مؿلم، بحروث، صاع ال٨خب الٗلمُت، ص.ث ،  الىىوي، مدحي الضًً ًدحى بً قٝغ

  ،م.1990ٌ/1410، 2ؤبى الٟضاء اؾماُٖل، جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم، بحروث، صاع الجُل، ٍابً ٦شحر 

  اى، م٨خبت ابي، الٍغ ب الىىاوي، ث: ابى ٢خِبت هٓغ بً مدمض الٟاٍع ب الغاوي في قغح ج٣ٍغ ي، جضٍع الؿَُى

  2ال٩ىزغ، ٍ

  ،ص.ث2مدمض عقُض ، جٟؿحر اإلاىاع، بحروث، صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ، ٍعيا ، 

 كاَبي  ابغاَُم بً مىسخى اللخمي، اإلاىا٣ٞاث، ث: مكهىع خؿً ؤ٫ ؾلمان، اإلامل٨ت الٗغبُت ال

 م.1997َـ/1417، 1الؿٗىصًت، صاع ابً ٖٟان لليكغ والخىػَ٘، ٍ

  ،اإلا٨خبت ؤلاؾالمُت، مى٢٘ ال٨ترووي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8052&idto=8053&bk_no=52

&ID=2279 

  ،ظام٘ الؿىت وقغوخها، مى٢٘ ال٨تروويhttp://hadithportal.com/hadith-2954&book=3 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8052&idto=8053&bk_no=52&ID=2279
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8052&idto=8053&bk_no=52&ID=2279

