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 شكر  وعرفان
والصدددددلة واللدددددلا املدددددو لى آددددده ادلطهدددددهر واملدددددو      هددددد  ا   دددددهر  احلمددددد  ه 

 وصحه ه  ا خ هر، واملو من تىع م  إحلهن إىل يوا ال ين. 

 أّمه  ع :

وقو   ،(1)ژڦ  ڦڄڄژ تعهىل:  فهلطلقًه من قول
فإين يف هذا ادلقها  ،(2)«َمن ال يشكُر الآَّهَس ال يشكُر اهَ »: آه الكرمي رسول

الذين  العرفهن إىل مج ع اإلخوة وا خوات، وا سهتذة ا فهضلأتق ا  هلشكر و 
من أجل إكمه  هذا الكههب، وأخص  هلذكر  م وا إيلَّ ي  العون وادللها ة

مآ م ا سههذ ال كهور اى  اجمل   كهمل اى  الملط ف، ُأسههذ الههريخ احل يث 
 واللرية الآىوية.سههذ احل يث وادلعهصر، والش خ ال كهور رل   مح   ادلش  اين، أُ 

كمه أتق ا جبزيل الشكر واالمهآهن إىل مج ع إخواين ورفقهئي يف العمل 
 ،ج     عي منيل من وقت، و ذلوا م ارض ال ال  الطى ة، دله وفرو أشركة موظفو 

، فأسأ  اه تعهىل أن جيزي م اين خري الطىهاة واله ق ق خهصة يف ملأليت
 اجلزاء.

                                                           

 (.7ؾمقرة إسمراهٞمؿ: ُمـ أي٦م: ) (3) 

 (.٤1135مُمع، )ًٕمب٤مين ذم صحٞمح اجلف اطمنسٜمو، (38599سمرىمؿ ) ،نسٜمداعمأظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم  (2)



 رأس م واملو وا للهب، الههريخ را طة يف ا خوة ُشكر أللو ال كذلك
 وخهصةً  وواف ة، شهف ة، أجو ة من يل  ق موه دله احملم اوي، محود ال كهور الش خ
 .ادلىهركة الرا طة أقهمه ه اليت ا للهب دورة أيها

 جواالهتم املو أسئمليت ذلم أرسملت لطهدله الذين الآله ة، ا خوة أشكر كمه
 العملم ة، وادلصهدر  ه جو ة ف هحفولين امل  ه، لرد ه يهأخرون ال فكهلوا اخلهصة،
 .العق ملي واملي ال ل مي خمل ل الآله ني الكرميني الش طني مآ م  هلذكر وأخص

 العرب، ادلؤرخني  هحتهد ا للهب مقررية يف أخواين أشكر أن يفوتين ال كمه
 املم يف دورة من أقهموه دله ادلش  اين؛ زلم  ال كهور ا سههذ رأس ه واملو

 .ا للهب

 ال كهور الفهضملني، ا خوين إىل اجلزيل  هلشكر أتق ا أن أللو ال وأخرياً 
 من يل ق موه دله ادلش  اين، اثمهن زلم  وال كهور ادلش  اين، امر زلم 

 .  وتآظ م  ترت ى  املو واإلاهلة الكههب،  ىهاة يف ملها ة

 مبه يآفعآه وأن و،ويرض حيب دله اجلم ع يوفق أن تعهىل اه أسأ  وخههمهً  هذا
 مس ع إل  الكرمي، لوج   خهلصهً  العمل هذا جيعل وأن املمهً، ويزي له املمآه،
 .رل ب

 .      وسملم وصحى   ل  واملو زلم  لى آه املو اه وصملو

                                                                                          
ُالمَؤِلفُ 
 
 



 



  

 

 

 هلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿسمنسؿ ا

 احلٛمد اهلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمنسالم قمغم أومْمؾ إٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم،

صح٤مسمف اعمٜمتجبلم، أل سمٞمتف اًمٓمٞمبلم، اًمٓم٤مهريـ، وآٟمبٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم 

 ُم٤م سمٕمد:. أإمم يقم اًمديـ  ؿوُمـ ؾم٤مر قمغم هنجٝم

ي هيتؿ سمدراؾم٦م هق ؾمجؾ اإلٟمنس٤مٟمٞم٦م، وهق اًمٕمٚمؿ اًمذ اعمٕمروف قمـ اًمت٤مريخ

ىمتّم٤مدي٦م، واًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمإلٟمنس٤من، وُم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞم٦م احلٞم٤مة ضمتامقمٞم٦م، واإلشمٓمقر احلٞم٤مة اإل

طمداث شمتٕمٚمؼ سمٜمٛمق اإلٟمنس٤من اًمٕم٘مكم، واعمٕمرذم، واًمٜمٗمز، وشمٓمقر جمتٛمٕمف، يمام أُمـ 

، ويٕمتٛمد هذا وطمديث٤مً  طمداث، وشمنسجٞمؾ اًمقىم٤مئع اًمتل طمّمٚم٧م ىمديامً ي٘مقم دراؾم٦م إ

ينسجٚمقن اًمقىم٤مئع، وإٟمنس٤مب.  ٟمنس٤من، ويم٤من اًمٕمرب ىمديامً اًمٕمٚمؿ قمغم اًمقىم٧م، واإل

ذم شمٜم٤موهلؿ عمقوقع إٟمنس٤مب، واًمت٤مريخ ُمـ ظمالل اًمِمٕمر،  وئمٝمر ذًمؽ ضمٚمٞم٤مً 

 واًمتٖمٜمل سمف.

وًمٚمت٤مريخ أمهٞم٦م يمبػمة، وومقائد قمديدة ًمإلٟمنس٤من، وىمد سمدا سم٤مًمبح٨م واًمت٘ميص 

اًمتل  ،ظم٤مص٦م ن ينستٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ذم سمحقصمف، ودراؾم٤مشمفأوواردة، يٛمٙمـ  قمـ يمؾ ؿم٤مردةٍ 

يّمٕم٥م ومٞمٝم٤م احلّمقل قمغم ُمّم٤مدر ُمٕمتؼمة. ُمـ هٜم٤م سم٤مشم٧م  شمتٕمٚمؼ سمح٘م٥م ىمديٛم٦م ضمداً 

ن اًمٙمثػم ُمـ اًمرضورة ُمٚمح٦م قمغم احلٞمٓم٦م واحلذر ذم اًمٙمت٤مسم٦م ذم هذا اعمج٤مل: ٕ

و شمٚمؽ اًمتل أقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًمنس٤مسم٘مقن واًمالطم٘مقن، ىمد ؿم٤مهب٤م اًمتزيٞمػ، ااعمّم٤مدر اًمتل 

اظمتٚمٓم٧م ُمع اعمّم٤مدر اعمٕمتؼمة، وو٤مقم٧م قمغم دوٟمف، واٟمخرـم٧م وسمو أزورت سم٘مّمد 

صح، ومٕمغم اعم١مًمػ اعمختص ذم اًمٙمت٤مسم٦م قمـ اًمت٤مريخ أو أدق أهيام أهمٚم٥م اًمب٤مطمثلم، أ

وُمٗمٙمري ذًمؽ  ومٙم٤مر يُمت٤مبأًمٞمف، وحم٤موًم٦م ومٝمؿ إقم٤مدة ىمراءة ُم٤م شمقصؾ إدواره أسمِمتك 

ذم ، وهٜم٤م يٙمٛمـ دور اًمب٤مطم٨م جي٤مسم٤مً إو أ ومٙم٤مر ؾمٚمب٤مً اًمٕمٍم، واًمتٕمٚمٞمؼ قمغم شمٚمؽ إ

ن ُمـ ظمالل اًمٙمت٥م، أو ٔان سمٕمض اًمٜمّمقص اًمت٤مرخيٞم٦م شمتقومر أاًمت٤مريخ.  ٓؾمٞمام و

ًمٙمؽموٟمٞم٦م، وم٤معمٕمٚمقُم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م، وًمٙمـ إهؿ هق اعمقاىمع إ



  

 

 

يمٞمٗمٞم٦م ُمٕمرومتٜم٤م سمّمدىمٝم٤م أو شمزيٞمٗمٝم٤م، وُمـ صمؿ اؾمتٜمب٤مط احلٙمؿ اًمت٤مرخيٞم٦م ُمـ شمٚمؽ 

 اعمٕمٚمقُم٦م.

ؿمٙم٤مل اعم٤مدة اًمت٤مرخيٞم٦م، ُمثؾ أيمؾ ؿمٙمؾ ُمـ  يمام قمغم اًمب٤مطم٨م آؾمتٗم٤مدة ُمـ

ُمذيمرات ًمِمخّمٞم٤مت ُمٝمٛم٦م، ؾمٞم٤مؾمٞم٦م يم٤مٟم٧م أم اضمتامقمٞم٦م، أو ىم٤مدة طمروب، واًمدول، 

آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًم٘مّم٤مئد اًمِمٕمري٦م، وظم٤مص٦م اًمِمٕمر  وإُمراء، وهمػمهؿ. ويٛمٙمـ أيْم٤مً 

طمد أهؿ اعمّم٤مدر ًمدراؾم٦م شم٤مريخ اًمٕمٝمقد اًم٘مديٛم٦م، وظم٤مص٦م أاجل٤مهكم، اًمذي يٕمتؼم 

تل شمنسبؼ فمٝمقر اإلؾمالم سم٘مرٟملم، أو صمالصم٦م ُمـ اًمزُم٤من اًمتل شمٕمتؼم اًمدًمٞمؾ. وٓ شمٚمؽ اًم

ٟمٜمنسك اًمدراؾم٤مت اعمٞمداٟمٞم٦م ًممصم٤مر اًمث٤مسمت٦م، واعمٜم٘مقًم٦م، واًمٜم٘مقش اعمٙمتقسم٦م، ذات أمهٞم٦م 

يمبػمة ًمٚمب٤مطمثلم. وسم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ يقضمد ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م اعمتٜمققم٦م، ُمثؾ 

٦م، واإلؾمالُمٞم٦م، يمّؿ ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل شمٕمٓمل اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م، واًمروُم٤مٟمٞم٦م، واًمبٞمزٟمٓمٞم

اًمّمقرة اًمت٤مرخيٞم٦م ًمبٕمض اًمٙمٞم٤مٟم٤مت اًم٘مديٛم٦م، يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ظمػم وم٤مئدة 

سم٘مقة اعمّم٤مدر، اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م  ًمٚمقصقل إمم سمح٨م ُمٙمتٛمؾ اجلقاٟم٥م، ُمنستٜمداً 

 اعم١مًمػ.

ن أشمّمٗمح سملم يدي يمت٤مب سمٕمٜمقان: )وىمٗم٤مت ذقمٞم٦م أأؾمقق هذه اعم٘مدُم٦م و

خيتٚمػ  ًمٜمٕمٞمٛمل(، وىمد وضمدشمفاٞم٦م قمغم قمٚمؿ إٟمنس٤مب( ًمٚمب٤مطم٨م اعمح٘مؼ )قمامر وشم٤مرخي

عم٤م حيتقيف ُمـ قمٜم٤مويـ هم٤مي٦م ذم إمهٞم٦م، ظم٤مص٦م  :٤م ىمرأشمف ذم يمت٥م اًمت٤مريخـ ُمقم مت٤مُم٤مً 

ذًمؽ اًمرسمط اعمٝمٜمل سملم اًمٕمٚمؿ احلدي٨م، واًمت٤مريخ اًم٘مديؿ، سمٗمْمؾ ُم٤م يٛمتٚمٙمف إؾمت٤مذ 

٦م وقمٚمؿ اًمبّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م، ومٝمق سم٤مطم٨م، ًمٜمٕمٞمٛمل ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت ىمٞمٛم٦م ذم قمٚمؿ اًمقراصما

ضمؾ اًمتقصؾ إمم طمؾ ُم٘مٜمع أًمٙمؾ ـمرح يٓمرطمف، ُمـ  ُمٜمٔمامً  وحم٘مؼ، يٛمتٚمؽ شمٗمٙمػماً 

ًمٚمرسمط سملم اًمتقاريخ، وم٘مد اشمبع ظمٓمقات قمٚمٛمٞم٦م ُمٕمتؼمة، ومتتٕمف ذم اًمٙمٗم٤مءة اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

اًمتل وفمٗمٝم٤م سمِمٙمؾ ُمٝمٜمل ذم هذا اًمٙمت٤مب. واًمذي ؿمد اٟمتب٤مهل ذم ُم٤م يمتبف إؾمت٤مذ 

هق ذًمؽ اًمٙمؿ اهل٤مئؾ ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت، اسمتداًء ُمـ قمٚمؿ اًمت٤مريخ وإٟمنس٤مب، قمامر، 



  

 

 

واًمرسمط سمٞمٜمٝمام، صمؿ إمم آظمتالف احل٤مصؾ سملم مجٝمقر اعمنسٚمٛملم ذم سمٕمض إُمقر 

وضمف آظمتالف، أراءمه٤م ُمع ذيمر آظمذ ُمـ اًمٓمروملم اعمختٚمٗملم ذم أاًمّمٛمٞمٛمٞم٦م، وىمد 

ًمتٙمقيـ صقرة  :اًمقاذم ؾم٤مٟمٞمده، واإليمث٤مر ُمـ اًمنمحأوضمٕمؾ ًمٙمؾ رأي ُمّم٤مدره و

ٟم٘مٞم٦م اعمٕم٤ممل، طمٞم٨م اظمت٤مر آظمتالف اعمبٜمل قمغم اًمدًمٞمؾ، وًمٞمس اًمٜم٤مؿمئ قمـ اهلقى 

ُمٕملم، اًمذي ىمد ي١مدي إمم اًمِم٘م٤مق  واًمتِمٝمل، واسمتٕمد قمـ اًمتٕمّم٥م اعم٘مٞم٧م ًمرأٍي 

واًمٜمزاع، وًمٙمؾ ُمـ اعمختٚمٗملم ووع أدواشمف ُمـ ُمٕمرف اًمٙمت٥م اًمنساموي٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

 :رأيف، وهٜم٤م ي٠ميت دور اًم٘م٤مرئ ًمٞم٠مظمذ ُمـ هذه اعمّم٤مدرُم٤مم أواعمّم٤مدر اًمقاوح٦م 

ًمزي٤مدة اًمققمل ًمديف ذم ُمٗمٝمقم آظمتالف اعمحٛمقد ووقاسمٓمف، وي٘مدر أراء اعمبٜمٞم٦م 

ذم شم٘مريبف  قمغم إدًم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕمتٛمدة، قمٜمدئٍذ ؾمقف يٙمقن هذا آظمتالف ؾمبب٤مً 

 رأي٤مً  نَ قِ ٙم  يُ  نأواًمقصقل إمم احل٘مٞم٘م٦م اًمٖم٤مئب٦م قمٜمد اًمبٕمض، وسمٙمؾ ؿمج٤مقم٦م اؾمتٓم٤مع 

ًمٙمثػم ُمـ قمغم اظم٤مص٤ًم سمف، وطمنس٥م ُم٤م اؾمتٜمتجف واؾمتٜمبٓمف ُمـ ظمالل ىمراءشمف واـمالقمف 

طمد اعمختّملم سمٕمٚمؿ أهق  -لًمٜمٕمٞمٛمقمامر ااًمٙم٤مشم٥م إخ أي  -     اعمّم٤مدر، وٕٟمف 

اًمنسالٓت، وىمد وومؼ ذم اًمرسمط سملم اًمٕمٚمؿ، واًمديـ، وم٤مإلؾمالم أُمر سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ 

٤م اإلؾمالُمل اًمزاهر سم٤معمٙم٤مٟم٦م اًمتل وصؾ إًمٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ وطم٨م قمغم ذًمؽ. ويِمٝمد شم٤مرخيٜم

هٜم٤مًمؽ أن واًمٕمٚمامء، رهمؿ  سمٗمْمؾ ُم٤م وومره اًمديـ اإلؾمالُمل ُمـ حمٗمزات ًمٚمٕمٚمؿ

سمٕمض اًمّمدع اعمتٜم٤مُمل قمٜمد سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ذم شمقؾمٞمع اًمٗمجقة سملم اًمٕمٚمؿ واًمديـ، 

٦م، ويمٚمٜم٤م أُمؾ سمزوال هذا اًمتٜم٤مىمض. أو٤موم٦م إمم ذًمؽ، ذه٤مب اعم١مًمػ إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم

وُمتك وضمدت، وُمقاوٞمع أظمرى يم٤مًمٕمرب اًمب٤مئدة، واًمٕم٤مرسم٦م، واعمتٕمرسم٦م، اًمٜمنس٥م، 

وـمرق اًمٕمٛمؾ سمف، واًمٜمنس٥م اهل٤مؿمٛمل، واًم٘مقُمٞم٤مت، وإدي٤من إظمرى اًمتل قم٤مؿم٧م 

 ذم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٜم٤مويـ اًمبحثٞم٦م اعمٝمٛم٦م.

ٟمف يمت٤مب هيتؿ سمج٤مٟم٥م واطمد سمؾ هق أذا ىمٚمٜم٤م إٟمبخس طمؼ هذا اًمٙمت٤مب، 

ؾمققم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ذم اًمٕمٚمقم واعمٕمروم٦م، واعمّم٤مدر اًم٘مٞمٛم٦م اًمزاظمرة سم٤معمٕمٚمقُم٤مت، ُمق



  

 

 

 وواٍف  يم٤مٍف  ُمٜمٝم٤م ُمدظمالً  الً شم٧م ذم أيمثر ُمـ مخنسلم قمٜمقان، يٖمٓمل يمُ أواحل٘م٤مئؼ 

ُمـ احل٘مقل اعمٕمرومٞم٦م. واٟمتٝمك سمف إمم جمٛمققم٦م ُمـ اعمّم٤مدر اعمٕمتؼمة اًمتل  ُمٕملمٍ  حل٘مؾٍ 

 اًمٙمت٤مب.هذا  ٞمٛم٦مىمىمقة و ٛمـٙمشمشمٕمزز ُمقصمقىمٞم٦م اعم٤مدة اًمتل اطمتقشمف، وهٜم٤م 

ٕٟمف طمقى قمغم  :ن هذا اعمجٝمقد اًمْمخؿ، هق ذم ٟمٔمري جمٝمقد أيمثر ُمـ رائعإ

واعمٕم٤مرف، واًمٗم٘مف، واًمتنميع، واًمت٤مريخ، وإدي٤من، مم٤م حيت٤مضمف اًم٘م٤مرئ ، اًمٕمٚمقم

 اًمِم٤مُمؾ، وآـمالع قمغم ُمْم٤مُمٞمٜمف، وآؾمتٛمت٤مع، وآؾمتٗم٤مدة ًمدى ُمٓم٤مًمٕمتف.

ًمٜمٕمٞمٛمل( سمِمخّمف ا١مًمػ إؾمت٤مذ )قمامر ن أصمٛمـ ضمٝمقد اعمأوُمـ واضمبل 

وسمٙمؾ ُم٤م حيٛمٚمف ُمـ ومٙمر وُمٕمروم٦م، وسمٕمٛمٚمف اًمرائد، اًمذي أصمٚم٩م صدورٟم٤م، وسم٠مؾمٚمقسمف 

ًمٚمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء، ُمع  ًمف، وزاد اهلل ذم شمقومٞم٘مف ظمدُم٦مً  اًمِمٞمؼ اعمقزون واعمٕمتٛمد، ومٝمٜمٞمئ٤مً 

إن ؿم٤مء اهلل  ،ذم زي٤مدة اعمٕمروم٦م واًمٜمج٤مح اعمنستٛمر دون اٟم٘مٓم٤مع أُمٜمٞم٤مشمٜم٤م ًمف سمدوام اًمت٘مدم

          شمٕم٤ممم.

 

 اعم١مرخ اًمِمٞمخ اًمديمتقر محقد ه٤مؿمؿ اعمحٛمداوي                                                                           

 برئٞمس اًمراسمٓم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ًمٚمت٤مريخ وشمقصمٞمؼ قمٚمؿ إٟمنس٤م                                                                

  



  

 

 

 سمنسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

، قمغم ُمنسقدة يمت٤مسمف اًم٘مٞمؿ  ، اًمٜمٕمٞمٛمل ٟمنسب٤مً اـمٚمٕمٜمل اًمب٤مطم٨م اعمٝمٜمدس قمامر اًمٕم٤مين ؾمٙمٜم٤مً 

 اًمذي حتدث ومٞمف:و ،ٟمنس٤مب()وىمٗم٤مت ذقمٞم٦م وشم٤مرخيٞم٦م قمغم قمٚمؿ إ

 ظمريـ؟آٟم٤مد أم ىمبٚمف يم٤من أ، سمق اًمبنم مجٞمٕم٤مً أهق )قمٚمٞمف اًمنسالم( دم  آن أقمـ  هؾ  .3

ٟم٘مؾ شم٤مرخيٜم٤م وقمٚمقُمٜم٤م، ويمٞمػ طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمؿ وقمدم شمٕم٤مروف ـ وًمإلضم٤مسم٦م ىمدم: قمٛمّ  .2

يامن، وارشمب٤مط قمٚمؿ اًمت٤مريخ،  سمٕمٚمؿ اًمٜمنس٥م وُمّمٓمٚمح ُمع اًمديـ اًمّمحٞمح، واإل

 اًمتح٘مٞمؼ، واًمتدىمٞمؼ، واًمتٕمٚمٞمؼ، واًمتقوٞمح واًمتٕمريػ.

)قمٚمٞمف  دمآٟم٤مد ىمبؾ أمم احلدي٨م قمـ اًمرواي٤مت اًمتل شمتحدث قمـ إ قم٤مدصمؿ  .1

 .اًمنسالم(

 صٜم٤مومٝمؿ .أٜم٤مس وآهتامم سم٠مقمراق اًم .5

، وطم٘مٞم٘م٦م ؾم٤مم ؟ب اًمث٤مين ًمٚمبنم احل٤مًمٞملموهؾ هق إ)قمٚمٞمف اًمنسالم(، زُم٤من ٟمقح  .4

 ؟وُمـ هؿ اًمِمٕمقب اًمنس٤مُمٞم٦م  ،وطم٤مم وي٤موم٨م

 قمٛمر اًمبنمي٦م سملم اًمرواي٤مت اًمديٜمٞم٦م، واحل٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. .6

واًم٘مرون احل٤مًمٞم٦م، وقمٛمر اًمبنمي٦م، )قمٚمٞمف اًمنسالم( دم آويمؿ سملم  ،ُمدًمقٓت اًم٘مرن .7

 اًمٕمٚمؿ احلدي٨م . وومؼ ٟمٔمري٤مت

م أهؿ اًمذري٦م اًمب٤مىمٞم٦م  سمٜم٤مئف، وهؾ طم٘م٤مً أو)قمٚمٞمف اًمنسالم( اًمٓمقوم٤من وطم٘مٞم٘متف، وٟمقح  .8

 ٓ؟

ٓ ذم إومل يدون  ،ٕٟمف ي١مظمذ ُمِم٤مومٝم٦م سمتقارث اًمرواي٦م ،فمٜمل ٟمنس٤مب قمٚمؿٌ هؾ إ .9

 فمٜمل.قمٚمؿ  مم ضمٕمٚمفُ إدقم٧م  ًمتلؾمب٤مب اول اهلجري ؟ وذيمر إاًم٘مرن إ

 ل، واًمٜمنس٥م اًمب٤ميقًمقضمل.ٟمتنس٤مب، واًمٜمنس٥م اًمنمقمٟمقاع آأ  .31

 ضمٜم٤مس، وقمٚمؿ اجلٞمٜم٤مت ًمتّمٜمٞمػ اًمنسالٓت.اًمٗمرق سملم قمٚمؿ إ  .33



  

 

 

هؿ أراء اعمٓمروطم٦م ذم ٟمِم٠مة اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وصح٦م ُم٤م أُمٗمٝمقم اًمٕمرب، و  .32

ول ُمـ شمٙمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م هق أن إو ،اًمٕمرسمٞم٦مهل هؾ اجلٜم٦م أن  ًمٖم٦م أورد ُمـ طمدي٨م  

 هن٤م همػم صحٞمح٦م.أصمب٧م أو )قمٚمٞمف اًمنسالم(،دم آ

واًمنسبئٞم٦م،  ،حتدث قمـ اعمامًمؽ اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕمٞمٜمٞم٦م، واحلرضُمٞم٦م، واًم٘متب٤مٟمٞم٦م صمؿ  .31

 واًمٖمنس٤مؾمٜم٦م. ،ٟمب٤مط، وشمدُمر، واعمٜم٤مذرةواحلٛمػمي٦م، واًمٙمٜمدي٦م، وممٚمٙم٦م احلرض، وإ

ول ُمبدأ اًمِمٕمقسمٞم٦م،  أمم ُمـ يرى ومْمؾ اًمٕمرب قمغم اًمٕمجؿ،  وإٟمٔمرة   .35

رسم٦م، وُمتٕمرسم٦م، سم٤مئدة، وقم٤م) :ممإٟمنس٤مب، وشم٘منسٞمؿ اًمٕمرب وطمٙمؿ اًمتٗم٤مظمر ذم إ

ًم٘م٤مء ٟمٔمرات قمغم هذا إو ؟،، وُمتك سمدأ هذا اًمت٘منسٞمؿ(وُمنستٕمرسم٦م، وقمرسم٤مء، وقم٤مرسم٦م

 اًمت٘منسٞمؿ.

هائٞمؾ، وٟمبذة قمـ إ، وقمالىمتف سمبٜمل (قمٚمٞمف اًمنسالم)سمراهٞمؿ إٟمنس٥م ؾمٞمدٟم٤م   .34

ذم هائٞمؾ، وشم٘منسٞمؿ اًمٞمٝمقد، واٟمتِم٤مرهؿ ذم اًمبالد اًمٕمرسمٞم٦م، وظم٤مص٦م إ شم٤مريخ سمٜمل

 وومروقمٝمؿ.  ،ديٜم٦ماًمٕمراق واًمٞمٛمـ واًمِم٤مم واعم

ن أن ي٘مرأ، وضمدير أ هذه ُمب٤مطمثف،  وومّمقًمف، ضمدير ن يمت٤مسم٤مً أىمقل: أو

ن صمرائف سم٤مًمبح٨م، واًمتح٘مٞمؼ، واًمتٕمْمٞمد،  ٕإيٙمقن ًمٜم٤م دور ذم ُمٜم٤مىمِمتف، و

ن ٓ ٟمتٕمّم٥م سمٕمد اًمٞمقم أمم إٓ ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م اهل٤مدئ٦م اًمتل شمٗميض إاًمب٤مطم٨م ُم٤م ـمرطمف 

 ن ُمٗمٝمقمإس ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م، وٟمف فمٜمل اًمدًٓم٦م، وًمٞمأُمر يمؾ ُم٤م صمب٧م قمٜمف أذم 

وًمٞمس  ،ن يٗمٝمؿ سمِمٙمٚمف اًمّمحٞمحأوىمب٤مئؾ ًمتٕم٤مرومقا( يٜمبٖمل  )وضمٕمٚمٜم٤ميمؿ ؿمٕمقسم٤مً 

 ًمٚمٛمٗم٤مظمرة واًمتٕم٤مزم.

ًمٚمب٤مطم٨م  هلل قمغم شمقومٞم٘مف ًمٚمب٤مطم٨م قمغم ـمرح هذه اعمب٤مطم٨م،  وؿمٙمراً  ومِمٙمراً 

قمبد اًمرمحـ،  يبأُمـ اًمٕمٓم٤مء  اً ضم٤مد ذم ـمرطمف، وُمٜم٤مىمِمتف اهل٤مدئ٦م، وُمزيدأاًمذي 

 ٟمف ٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم.إ٤م حيبف ويرو٤مه، عموؾمدد ظمٓم٤مك  ، ًمٙمؾ ظمػمٍ ووم٘مؽ اهلل

 نس٤مسم٦م اعمح٘مؼاًمِمٞمخ اًمٜمّ 

  سمراهٞمؿ اًمدًمٞمٛملإظمٚمٞمؾ  



  

 

 

 سمنسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

ًمف آاحلٛمد اهلل واًمّمالة واًمنسالم قمغم رؾمقًمف حمٛمد ٟمبٞمف وُمّمٓمٗم٤مه، وقمغم 

 ىمتٗمك أصمرهؿ إمم يقم اًمديـ. أُم٤م سمٕمد:اوأصح٤مسمف  وُمـ 

اًمب٤مطم٨م ذم و) قمامر حمٛمقد اًمٜمٕمٞمٛمل (، إؾمت٤مذ  إخ اعمٙمرمزم ؾمؾ ومٚم٘مد أر

وىمٗم٤مت ذقمٞم٦م وشم٤مرخيٞم٦م قمغم  ) ؾمقم سمـقاعم فيمت٤مسم ،جم٤مل إٟمنس٤مب واعمنس٤مئؾ اًمقراصمٞم٦م

 ضمؾ ىمراءشمف وإسمداء اًمرأي ومٞمف.أٟمنس٤مب(، ُمـ قمٚمؿ إ

 وسمٕمد آـمالع قمٚمٞمف، يٛمٙمٜمٜمل اًم٘مقل: 

ب ُمـ طمٞم٨م اًمبح٨م واعمٜم٤مىمِم٦م، ن اعمنس٤مئؾ واًمدراؾم٤مت اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤م اًمٙمت٤م٠مسم

ن شمدرس وي٘مػ ٠مهل ُمنس٤مئؾ ذقمٞم٦م شم٤مرخيٞم٦م ُمرشمبٓم٦م سم٠مسمح٤مث وٟمت٤مئ٩م قمٚمٛمٞم٦م، طمري٦م سم

ٟمف شمٜم٤مول اعمنس٤مئؾ اًمتل أوضمدٟم٤مه ذم ُمْمٛمقن اًمٙمت٤مب، إذ  ُم٤م  قمٜمده٤م اًمب٤مطمثقن، وهذا

شمتٕمٚمؼ سم٤مٕٟمنس٤مب واعمنس٤مئؾ اًمقراصمٞم٦م سم٠مؾمٚمقب طمدي٨م، مجع ُم٤م سملم اعم٤ميض واحل٤مض 

 تف قمغم إُمقر اًمِمٕمري٦م وُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف ُمـ ٟمت٤مئ٩م وأسمح٤مث قمٚمٛمٞم٦م.سمدراؾم ُمنستٜمداً 

إن  اعم١مًمػ طم٤مول اخلروج ُمـ اًمٜمٛمط اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞمف يمثػم ُمـ اعم١مًمٗملم 

واًمب٤مطمثلم، ُمـ طمٞم٨م اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمت٠مًمٞمػ، وآًمتزام سم٠مومٙم٤مر اًمنس٤مسم٘ملم وـمرق 

ر عم٤م قمٚمٞم٦م اعمت٘مدُملم ُمـ اًمب٤مطمثلم واًمدارؾملم، وم٘مدم ًمٜم٤م دراؾم٦م سمٜمٛمط وأؾمٚمقب ُمٖم٤مي

اًمدراؾم٤مت اًمنس٤مسم٘م٦م، ومجٛمع ُم٤م سملم اعم٤ميض واحل٤مض، وُم٤م سملم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م 

 واًمت٤مرخيٞم٦م، وُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف إسمح٤مث اًمدراؾمٞم٦م، واعمختؼمات اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

 إن – أقمٚمؿ واهلل –نس٥م ًمف وحيٛمد قمٚمٞمف، ومٕمغم طمد قمٚمٛمل حُي  ٤موهذا مم

 طمد.أ٘مف إمم ذًمؽ ًمٗمٙمرة واًمٓمرح مل ينسبا طمٞم٨م ُمـ ُمنس٤مئؾ هٙمذا ذم اًمدراؾم٤مت



  

 

 

ن ُمٙمتب٤مشمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم، ٢مسمام إٟمٜم٤م ذم زُمـ اًمتٓمقر واحلداصم٦م ومو

واإلؾمالُمٞم٦م قمغم وضمف اخلّمقص، سمح٤مضم٦م إمم هٙمذا دراؾم٤مت وُم١مًمٗم٤مت، ذم جم٤مل 

قم٤مُم٦م قمـ أُمقر جيٝمٚمٝم٤م  ةإٟمنس٤مب واعمنس٤مئؾ اًمقراصمٞم٦م احلديث٦م اًمتل شمٕمٓمل وًمق ومٙمر

 ُمـ جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م. يمثػماً 

ٝم٤م اًمقاومر ذم جم٤مل ُم٤م سمحث٧م ٔماًمدراؾم٦م ٟمّمٞمبٝم٤م وطمهذه ظمذ ن شم٠مأًمذًمؽ أمتٜمك 

وشمقصٚم٧م إًمٞمف، وطمتك ٓ شمب٘مك هذه اًمدراؾم٦م طمبٞمنس٦م قمٜمد سم٤مطمثٞمٝم٤م، أرى ـمب٤مقم٦م 

راءهؿ آإلسمداء  :: ًمٞمٙمقن ذم ُمتٜم٤مول  يد اًمب٤مطمثلم واعمختّملماًمٙمت٤مب ـمب٤مقم٦م أوًمٞم٦م

، وُمالطمٔم٤مهتؿ قمٚمٞمف، ُمع اًمٕمزم قمغم ـمب٤مقمتف ُمره أظمرى، سمٕمد ُمراضمٕم٦م اًمٙمت٤مب

 واًمتدىمٞمؼ ذم إدًم٦م واًمٜمت٤مئ٩م، وإظمذ سم٤معمالطمٔم٤مت اًمتل أسمديتٝم٤م ًمف.

 فن يت٘مبؾ قمٛمٚمأ، و٤مهويرو فعم٤م  حيب ٙم٤مشم٥من يقومؼ اًمأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم هذا وأ

 اًمٙمريؿ. فِ ًمقضمٝم ن جيٕمؾ ُم٤م ىمدُمف ظم٤مًمّم٤مً أهذا سم٘مبقل طمنسـ، و

وديٜمٜم٤م ُمتٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م أ ُمـ اًمٕمٓم٤مء واًمت٘مديؿ  ومٞمام خيدم يمام وأمتٜمك ًمف ُمزيداً 

 اإلؾمالُمل احلٜمٞمػ.

 ًمف وصحبف أمجٕملم.آاهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم  وصغم

 

 محد اعمِمٝمداينأاًمديمتقر جمٞمد محٞمد ٟم٤مس 

 أؾمت٤مذ اًمنسػمة اًمٜمبقي٦م واًمت٤مريخ اإلؾمالُمل

 سمٖمداد -اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمراىمٞم٦م 

  



  

 

 

ضمٞم٤مل إ ًمٞمٝمؿ قمؼمإُمؿ وومؼ ُم٤م ٟم٘مؾ ن اعم١مرظملم اًم٘مداُمك يمتبقا شم٤مريخ إإ

، ومجع ذًمؽ قمؼم اًمنسٜملم سمٛم١مًمٗم٤مت وخٛم٦م، ويم٤مٟم٧م ىمّمص ورواي٤مت ؾمامقم٤مً 

ظمب٤مر مجٕم٧م اًمٖم٨م واًمنسٛملم، واًمّم٤مًمح واًمٓم٤مًمح، واًمّمحٞمح واًمٙمذب، ويم٤مٟم٧م أو

ظمذت يمٛمنسٚمامت قمٜمد أهؾ اًمٙمت٤مب أىمقال أًمٞمٜم٤م ىمّمص اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ إمم٤م وصؾ 

 سمٕمض اعم١مرظملم اعمنسٚمٛملم.

ُمؿ، يم٤مًمٕمرب واًمٞمٝمقد واًمؼمسمر ٟمنس٤مب إأويم٤من ُمـ هذه اًمٜم٘مقٓت هل 

 .(قمٚمٞمف اًمنسالم)ب صم٤مين ًمٚمبنمي٦م وهق ٟمقح أمم إصقهلؿ إٔم٧م رضمِ أُ و ،واهلٜمد وهمػمهؿ

وهل ايمتِم٤مف  ،ذم فمؾ اًمٓمٗمرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل طمّمٚم٧م سم٤مًم٘مرن اًمٕمنميـو

ًم٘مراءشمف ُمـ ضمديد،  ٤مً ٘مومُ أُ قمٓم٧م ًمٚمت٤مريخ اًمتل أ ،(DNA)اعمنسامة  ،اًمبّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م

 واؾمتخالص اًمٜمت٤مئ٩م اًمّمحٞمح٦م. ،ايمٛم٦مظمٓم٤مء اعمؽموهمرسمٚم٦م إ

)دراؾم٦م ذقمٞم٦م وشم٤مرخيٞم٦م ًمٕمٚمؿ  يمت٤ميب هذا سمداي٦ًم سمـ ؾمٛمٞم٧ُم أىمد  يمٜم٧ُم و

جلٕمؾ اًمٙمت٤مب  :قمـ ذًمؽ ل قمدًم٧ُم ٟمنس٤مب وومؼ اًمبّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م احلديث٦م(، وًمٙمٜمّإ

دًم٦م اًمتل اقمتٛمدوا قمٚمٞمٝم٤م ذم ىمقال اعم١مرظملم، وإأول ٟم٤مىمش سم٤مًمٙمت٤مب إوم٠ميمت٤مسملم، 

ورده٤م اًمٗم٘مٝم٤مء واطمتجقا هب٤م ذم قمٚمؿ أدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل وسمٕمض إٟمنس٤مب، شم٘مرير إ

وهق اًمبّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م واًمنسالٓت اًمتل  ،مم يمت٤ميب اًمث٤مينإًمٞمٙمقن سمقاسم٦م  :اًمٜمنس٥م

 اًمٕمراق واًمدول اعمحٞمٓم٦م سمف.ذم ظمرضم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مب٤مئؾ واًمِمٕمقب، وظم٤مص٦م 

يامن ٓ اإل ن  أهب٤م  هذا اًمٙمتٞم٥م قمغم ؿمٙمؾ وىمٗم٤مت ٟم٤مىمِم٧ُم  وىمد ضمٕمٚم٧ُم 

ؾمالُمٞم٦م، هائٞمٚمٞم٤مت اًمتل ذيمرت سمٙمتبٜم٤م اإلاإل يتٕم٤مرض ُمع اًمٕمٚمؿ، وٟم٤مىمِم٧ُم 

قمٛمر  ، وٟم٤مىمِم٧ُم ُمؿٟمنس٤مب إأ ٤مقمٚمٞمٝم َل ٜمِ طم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م اًمتل سمُ وإ

ُمٗمٝمقم يمٚمٛم٦م  ٧ُم فمٜمل، وٟم٤مىمِم ٟمنس٤مب قمٚمؿٌ ن قمٚمؿ إأ صمب٧م  أاًمبنمي٦م واًمٓمقوم٤من، و

 وُمدًمقٓهت٤م. اًمٕمرب ىمديامً 



  

 

 

ي ُمنستقى ٠من شمٙمقن ؾمٝمٚم٦م يٗمٝمٛمٝم٤م اًم٘م٤مرئ سمأت ذم هذه اًمقىمٗم٤م وىمد راقمٞم٧ُم 

ًمٙمل شمٙمقن ؾمٝمٚم٦م ًمٚمِمخص اًمٕمٚمٛمل، اًمذي ًمٞمس  :اًم٘مقل ومٞمٝم٤م يم٤من، طمٞم٨م سمنسٓم٧ُم 

ل اىمقأ طم٤مدي٨م، وذيمرُت إ صقًمٞملم اًمنمقمٞملم، وظمّرضم٧ُم ُمٕمروم٦م سم٠مدًم٦م إ ًمديف

سمٙمثرة قمغم ُمقىمع  و وٕمػ، سمدون شمرضمٞمح ًمٜم٤م، وىمد اقمتٛمدُت أ ٦ماًمٕمٚمامء هب٤م ُمـ صح

ٚمِمٞمخ اًمنس٘م٤مف سم٤مًمتخري٩م، وقمغم اعمٙمتب٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٜم٘مؾ اًمٜمّمقص، اًمدرر اًمنسٜمٞم٦م، ًم

هؿ اًمِمخّمٞم٤مت اعمذيمقرة وُمٕمروم٦م ؾمٜم٦م أقمغم اًمقيٙمٞمبٞمدي٤م، ًمؽممج٦م  يمام اقمتٛمدُت 

ٓ إاًمتل ٓ يٕمرومٝم٤م -اًمقوم٤مة هل٤م، ويمذًمؽ اؾمتخدُمتٝم٤م ًمتقوٞمح اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 ديبُمٕمٜم٤مه٤م سمِمٙمؾ سمنسٞمط: يمل ينسٝمؾ ومٝمٛمٝم٤م ًمٚمِمخص إ وسمٞمٜم٧ُم  -اعمختص

 ٤مب، اًمذي ًمٞمس ًمف اهتامم سم٤معمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م.و اًمٜمنّس أدي٥م، و إأيم٤معم١مرخ، 

اعمنس٤مئؾ اخلالومٞم٦م، وظم٤مص٦م ذم ظمقض أن أُمٙم٤من اإل رىمد وىمد حت٤مؿمٞم٧ُم 

اًمدظمقل هب٤م ون هٜم٤مك ظمالوم٤مت وم٘مٝمٞم٦م ىمديٛم٦م سملم اًمٗم٘مٝم٤مء، أقمٚمؿ أ ٕيّن  :اًمنمقمٞم٦م

 مم جمٚمدات يمبػمة.إحيت٤مج 

ٟم٧م ًمٞمس هل٤م سمٛمقوقع اًمٜمنس٥م ارشمب٤مط ن يم٤مإسمٛمقاوٞمع، و وىمد اؾمؽمؾمٚم٧ُم 

ن مل يٙمـ حمٚمف هذا اجلزء، إن هل٤م ارشمب٤مط همػم ُمب٤مذ سم٤معمقوقع، أ ّٓ إسمّمقرة ُمب٤مذة،  

–اًمٙمت٤مب اًمث٤مين ذم  ،ًمنس١مال يٓمرح قمٜمد يمالُمٜم٤م قمغم اًمبّمٛم٦م اًمقراصمٞم٦م ٤مً ومنسٞمٙمقن ضمقاسم

هذا واًمذي يٕمتؼم  ،ُمؿاًمذي ؾمٜمٜمنم سمف ؾمالٓت وحتقرات اًم٘مب٤مئؾ وإ -إن ؿم٤مء اهلل

 اًمٙمت٤مب ُم٘مدُم٦م ًمف.

 

 اعم١مًمػ                                                                           

  



  

 

 

ًمٞمٜم٤م قمؼم إىمبؾ اًمدظمقل عمٜم٤مىمِم٦م ُم٤م يمتب٦م اعم١مرظمقن، واًمٜمنس٤مسم٦م، وُم٤م وصؾ 

اًمت٤مريخ ىمبؾ ىمرون، ٓ سمد ُمـ شمقوٞمح سمٕمض اعمب٤مدئ اًمتل ؾمٜمنسػم قمٚمٞمٝم٤م، ومٜمحـ 

ن يمالم اهلل طمؼ ٓ ي٠مشمٞمف اًمب٤مـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف، ٠مٚمٛملم ٟم١مُمـ سميمٛمنس

ُم٤م همػم ذًمؽ ُمـ أ ،يْم٤مً أ ًمٞمف( ُمـ رب اًمٕم٤معملم طمٌؼ إ)اعمقطمك ط ويمالم رؾمقل اهلل 

 ىمد يّمٞم٥م وىمد خيٓم٠م وهق ًمٞمس طمج٦م قمٚمٞمٜم٤م. ،ىمقال ومٝمق اضمتٝم٤مدأ

س أطمٌد إٓ ي١مظمذ ُمـ ىمقًمف ويدع همػم اًمٜمبل ٞمًم)) :س ٤مىم٤مل اسمـ قمب

ٓ  َص٤مطِم٥َم )) :ُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهللوىم٤مل اإل .(3)((ط ـْ ىَمْقًمِِف َوَيُرد  إِ يُمؾ  َأطَمٍد ُي١ْمظَمُذ ُِم

))  .(2)َهَذا اًْمَ٘مؼْمِ

ًمٞمٜم٤م، هق صحٞمح اًمٜمنسب٦م إن يمؾ طمدي٨م ٟم٘مؾ ٠مٟمٜم٤م ٓ ٟمجزم سم٢مُمع ذًمؽ ومو

، (5)و ُم٘مٓمققم٦مأ (1)طم٤مدي٨م صحٞمح٦م اًمنسٜمد ُمقىمقوم٦مأسمؾ هٜم٤مك   طاهلل ًمرؾمقل 

، ٓ يّمح ططم٤مدي٨م ُمرومققم٦م ًمرؾمقل اهلل أوهٜم٤مك ط. ؾمقل ًمٚمر (4)ورومٕم٧م

طم٤مدي٨م ؾم٘مط ُمـ ؾمٜمده٤م أو أ، ٦مطم٤مدي٨م ُمقوققمأؾمٜمده٤م، ىم٤مهل٤م اًمٙمذاسملم شمنسٛمك 

راٍو همػم قمدل، وشمنسٛمك  ٤مو رواهأو رواه٤م راٍو دء احلٗمظ، أ ،راٍو شمنسٛمك )ُمٜم٘مٓمٕم٦م(

 طم٤مدي٨م )وٕمٞمٗم٦م(.أ

                                                           

 اه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم ورضم٤مًمف صم٘م٤مت.(، رو1/511) ،ىم٤مل قمٜمف اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد (3)

 (.3/227) ،صححف قمٜمف اسمـ قمبد اهل٤مدي ذم إرؿم٤مد اًمنس٤مًمؽ (2)

 احلدي٨م اعمقىمقف: هق احلدي٨م اعمروي قمـ اًمّمح٤مسم٦م ىمقًٓ أو ومٕماًل، صح أم مل يّمح. (1)

 احلدي٨م اعم٘مٓمقع: هق احلدي٨م اعمروي قمـ اًمت٤مسمٕمل ىمقًٓ أو ومٕماًل، صح أم مل يّمح.  (5)

 ىمقًٓ أو ومٕماًل، صح أم مل يّمح.  طاعمرومقع: هق احلدي٨م اعمروي قمـ اًمرؾمقل  احلدي٨م (4)



  

 

 

)يٕمٜمل  ،ط بليمر اسمـ طمجر اًمٕمنس٘مالين أن مجٚم٦م إطم٤مدي٨م اعمنسٜمدة قمـ اًمٜمذ

 .(3)ئ٦م طمدي٨ماًمّمحٞمح٦م سمال شمٙمرار(: أرسمٕم٦م آٓف و أرسمٕمام

ًمػ أطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م قمنمون ن إأوٓ خي٤مًمػ هذا ىمقل سمٕمض اًمٕمٚمامء 

طم٤مدي٨م احلنسٜم٦م، واًمّمحٞمح٦م ًمٖمػمه٤م ُمـ وا إن ه١مٓء اًمٕمٚمامء قمدّ أطمٞم٨م  ،طمدي٨م

ن أ ؾمٜم٤مد طمدي٨م هق طمدي٨م سمذاشمف، قمٚمامً إوا يمؾ وٛمـ اًمّمحٞمح٦م، ويمذًمؽ قمدّ 

يمثره٤م حمِمقة ذم أًمػ طمدي٨م، أئ٦م ٤مطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م شمزيد قمـ اعمٕا

 دسمٞم٦م.ٟمنس٤مب واًمٜمقادر إيمت٥م اًمت٤مريخ وإ

اًمٕمٚمامء  ـَ يراد ُمّمدر يمؾ طمدي٨م، وُمٕمروم٦م ُمـ ُمِ إوؾمٜمح٤مول ذم هذا اًمبح٨م 

ـَ اًمٕمٚمامء وٕمٗمف.  اًمذيـ صححقا احلدي٨م، وُمـ ُِم

ًمٞمف ُمـ رب إ، اعمقطمك طوىمد ىمٚمٜم٤م ذم سمداي٦م متٝمٞمدٟم٤م هذا )يمالم اًمرؾمقل 

ُمقر اًمدٟمٞمقي٦م ًمٞمنس٧م ُمـ ن إأسملم ، طن اًمرؾمقل ٕ :هق شم٘مٞمٞمد سم٤مًمقطمل ،اًمٕم٤معملم(

، (2)( أٟمتؿ أقمٚمؿ سم٠مُمقر دٟمٞم٤ميمؿ)) :ذم طم٤مدصم٦م شم٠مسمػم اًمٜمخؾ اعمِمٝمقرة، طاًمتنميع وم٘م٤مل 

سم٤مب وضمقب اُمتث٤مل ُم٤م ىم٤مًمف )): ُم٤مم اًمٜمقوي ذم صحٞمح ُمنسٚمؿ وم٘م٤ملوسمقب قمٚمٞمف اإل

ُمثٚم٦م أؾ اًمرأي((، وُمـ ذًمؽ ٞمُمـ ُمٕم٤ميش اًمدٟمٞم٤م قمغم ؾمبط ره دون ُم٤م ذيم ذقم٤مً 

ٓظمتٞم٤مر ُمقىمع ُمٕمريم٦م سمدر، ويم٢مؿم٤مرة  :ًمبٕمض اًمّمح٤مسم٦مط  يمثػمة، يم٤مؾمتِم٤مرشمف

 حلٗمر اخلٜمدق. ؾمٞمدٟم٤م ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد 

                                                           

 (. 992ص)  ،اًمٜمٙم٧م قمغم اسمـ اًمّمالح (3)

 (.2161رواه ُمنسٚمؿ، ) (2)



  

 

 

ي٘مّمد -وأُم٤م اخلٓم٠م ذم إُمقر اًمدٟمٞمقي٦م، ومٞمجقز قمٚمٞمٝمؿ {ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٜمجد: 

وؾمداد رأهيؿ ، وىمقة سمّمػمهتؿ ، وىمد وىمع  اخلٓم٠م ومٞمٝم٤م ُمع مت٤مم قم٘مٚمٝمؿ، -ٟمبٞم٤مءإ

، ويٙمقن ذًمؽ ذم ُمٜم٤مطمل احلٞم٤مة ط وُمٜمٝمؿ ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد ،ذًمؽ ُمـ سمٕمض إٟمبٞم٤مء

 .اعمختٚمٗم٦م ُمـ ـم٥م، وزراقم٦م، وهمػم ذًمؽ

قمـ راومع سمـ ظمدي٩م ىَم٤مَل: ىَمِدَم َٟمبِّل  ،( 6327وم٘مد روى ُمنسٚمؿ ذم صحٞمحف )  

َيُ٘مقًُمقَن ُيَٚمّ٘مُحقَن اًمٜمّْخَؾ. وَمَ٘م٤مَل: َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن؟  ْخَؾ.، َوُهْؿ َي٠ْمسُمُروَن اًمٜمّ  اعْمَِديٜم٦َمَ  طاهللِّ  

ْ شَمْٗمَٕمُٚمقا يَم٤مَن ظَمػْماً  ىَم٤مًُمقا: يُمقُه. وَمٜمََٗمَْم٧ْم َأْو  )) يُمٜم٤ّم َٟمّْمٜمَُٕمُف. ىَم٤مَل: ))ًَمَٕمّٚمُٙمْؿ ًَمْق مَل وَمؽَمَ

ـْ ىم٤مل: وَمٜمََ٘مَّم٧ْم. ىَم٤مَل: وَمَذيَمُروا َذًمَِؽ ًَمُف وَمَ٘م٤مَل: )) إِّٟماَم َأَٟم٤م سَمنَمٌ   ُِم
ٍ
ء ، إَِذا َأَُمْرشُمُٙمْؿ سمٌَِمْ

ـْ َرْأيل، وَم٢مِّٟماَم َأَٟم٤م سَمنَمٌ   ُِم
ٍ
ء ))وُمٕمٜمك اًمت٠مسمػم:  ِديٜمُِٙمْؿ وَمُخُذوا سمِِف، َوإَِذا َأَُمْرشُمُٙمْؿ سمٌَِمْ

 .(3)}((اًمتٚم٘مٞمح

، طٟمف وطمل ُمـ اًمرؾمقل أوهذا ُمـ سم٤مب صمبقت احلدي٨م صح٦م، وصمبقت 

 . وًٓ أوًمٞمس اضمتٝم٤مد هذا 

و أن يتبٕمف دًٓم٦م ىمٓمٕمٞم٦م وًمٞمس اضمتٝم٤مد اعمٗمن، أقت اًمٜمص جي٥م ومثب :ُم٤م صم٤مٟمٞم٤مً أ

 ػمن شمٗمنسأن ٟمٕمرف أن اًمٜمص اًمث٤مسم٧م هق طمج٦م، ًمٙمـ جي٥م إٟٔمٜم٤م طملم ىمٚمٜم٤م  :اًمِم٤مرح

 وىمد خيٓم٠م. ،اضمتٝم٤مد ىمد يّمٞم٥موإٟمام هق  ،اعمٗمن ًمٞمس طمج٦م

 مم ىمنسٛملم:إدًم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمثبقت ي٘منسؿ إصقًمٞمقن إ

ن آ٤م صمب٧م اخلؼم سمقصقًمف ًمٜم٤م يم٤مًم٘مرول: ىمٓمٕمل اًمثبقت، وهق ُماًم٘منسؿ إ

 طم٤مدي٨م اعمتقاشمرة اعمتٗمؼ قمغم صحتٝم٤م.اًمٙمريؿ وإ

                                                           

 (.52236ُمقىمع اإلؾمالم ؾم١مال وضمقاب، رىمؿ ) (3)



  

 

 

طم٤مدي٨م اعمختٚمػ ذم صح٦م ٟمنسبتٝم٤م واًم٘منسؿ اًمث٤مين: فمٜمل اًمثبقت، يم٤مٕ

: ىمٓمٕمل  يْم٤مً أمم ىمنسٛملم إه ُمـ طمٞم٨م اًمدًٓم٦م قوي٘منسٛمط. ًمٚمرؾمقل 

 اًمدًٓم٦م، وفمٜمل اًمدًٓم٦م.

ق ُم٤م دل  قمغم ُمٕمٜمك ُمتٕملم  وم٤مًمٜمص اًم٘مٓمٕمل اًمدًٓم٦م: ه)) :فىم٤مل اًمِمٞمخ ظماّل 

ومٝمٛمف ُمٜمف وٓ حيتٛمؾ شم٠موياًل وٓ جم٤مل ًمٗمٝمؿ ُمٕمٜمك همػمه ُمٜمف ، ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٱجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل ملٱُّ ، ومٝمذا (3)َّٱ

ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م قمغم أن ومرض اًمزوج ذم هذه احل٤مًم٦م اًمٜمّمػ ٓ همػم، وُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ٱٱمه جه ين ىن من خن حن جن ُّذم ؿم٠من اًمزاين واًمزاٟمٞم٦م:  ، (2)َّٱ

أن طمد اًمزٟم٤م ُم٤مئ٦م ضمٚمدة ٓ أيمثر وٓ أىمؾ، ويمذا يمؾ ٟمصٍّ دل   ومٝمذا ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م قمغم

د ٍر أو طمدٍّ ذم اًمٕم٘مقسم٦م ُمٕملم  أو ٟمّم٤مب حمد    .قمغم ومرٍض ذم اإلرث ُم٘مد 

قمغم ُمٕمٜمك وًمٙمـ حيتٛمؾ أن ي١مول  وأُم٤م اًمٜمص اًمٔمٜمل اًمدًٓم٦م: ومٝمق ُم٤م دّل 

 ىئ ُّٱُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  وُيٍمف قمـ هذا اعمٕمٜمك ويراد ُمٜمف ُمٕمٜمك همػمه،
ومٚمٗمظ  اًم٘مرء  ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمِمؽمك سملم ُمٕمٜمٞملم ، (1)َّمب زب رب  يئ

ٝمر ويٓمٚمؼ ًمٖم٦م قمغم احلٞمض، واًمٜمص دل قمغم أن اعمٓمٚم٘م٤مت يٓمٚمؼ ًمٖم٦م قمغم اًمٓمُ 

يؽمسمّمـ صمالصم٦م ىمروء، ومٞمحتٛمؾ أن يراد صمالصم٦م أـمٝم٤مر، وحيتٛمؾ أن يراد صمالث 

ُمـ اعمٕمٜمٞملم، وهلذا اظمتٚمػ  طمٞمْم٤مت، ومٝمق ًمٞمس ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م قمغم ُمٕمٜمك واطمد

 .(5)اعمجتٝمدون ذم أن قمدة اعمٓمٚم٘م٦م صمالث طمٞمْم٤مت أو صمالصم٦م أـمٝم٤مر((

                                                           

 (.32قرة اًمٜمنس٤مء: ُمـ أي٦م: )ؾم (3)

 (.2ؾمقرة اًمٜمقر: ُمـ أي٦م: ) (2)

 .(228أي٦م: )قرة اًمب٘مرة: ُمـ ؾم  (1)

 (.14يمت٤مب قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف، )ص (5)



  

 

 

هؾ أىمقال أظمذت ُمـ أُمؿ اًمنس٤مسم٘م٦م ن يمثػم ُمـ شم٤مريخ ا٠ٕمن ٟمٕمرف سمأسم٘مل 

ظمذ اعم١مرظمقن اعمنسٚمٛمقن شمٗم٤مصٞمؾ اًمند ُمـ يمت٤مب اًمتقراة اعمحرف، أاًمٙمت٤مب وم٘مد  

 رمحف اهلل: ))هذه إطم٤مدي٨م ىم٤مل اسمـ يمثػم ،ًمالؾمتئٜم٤مس وًمٞمس يم٘مقل ىمٓمٕمل

 . (3)اإلهائٞمٚمٞم٦م شمذيمر ًمالؾمتِمٝم٤مد، ٓ ًمالقمتْم٤مد((

ىمقال أن ٕ :ن سمٕمض اعم١مرظملم يمح٤مـم٥م ًمٞمؾ يٙمت٥م يمؾ ُم٤م ؾمٛمٕمفأوُمٕمروف 

 ))ٓ ط:مم ىمقل اًمرؾمقل إاًمت٤مريخ ٓ يبٜمك قمٚمٞمٝم٤م طمٙمؿ ذقمل، ُمنستٜمديـ سمذًمؽ 

وىمقًمف ، (2)إًمٞمٜم٤م(( ٟمزلأ وُم٤م سم٤مهلل آُمٜم٤م وىمقًمقا شمٙمذسمقهؿ وٓ اًمٙمت٤مب أهؾ شمّمدىمقا

 .(1)طمدصمقا قمـ سمٜمل إهائٞمؾ وٓ طمرج((ط : ))

ىم٤مل ُم٤مًمؽ: ))اعمراد ضمقاز اًمتحدث قمٜمٝمؿ سمام يم٤من ُمـ أُمر طمنسـ، أُم٤م ُم٤م قمٚمؿ يمذسمف 

 .(5)ومال((

ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٗمن حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ))ُمـ اعمٕمٚمقم أن ُم٤م يروى 

وم٦م سم٤مإلهائٞمٚمٞم٤مت ًمف صمالث طم٤مٓت: ذم واطمدة قمـ سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ إظمب٤مر اعمٕمرو

ُمٜمٝم٤م جي٥م شمّمدي٘مف، وهل ُم٤م إذا دل اًمٙمت٤مب، أو اًمنسٜم٦م اًمث٤مسمت٦م قمغم صدىمف، وذم 

واطمدة جي٥م شمٙمذيبف، وهل ُم٤م إذا دل اًم٘مرآن أو اًمنسٜم٦م أيْم٤ًم قمغم يمذسمف، وذم اًمث٤مًمث٦م ٓ 

                                                           
 (.3/9شمٗمنسػماسمـ يمثػم، ) (3)

 (.7162رواه اًمبخ٤مري، ) (2)

(، واعمٕمٚمٛمل ذم إٟمقار 6245) (، وصححف إًمب٤مين، واسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف،1662رواه أسمق داود، ) (1)

طم٤مدي٨م اعمخت٤مرة، وىم٤مل: (، ووٕمٗمف اًمذهبل ذم ا3178ٕ(، واًمقادقمل سم٤مًمّمحٞمح اعمنسٜمد، )321اًمٙم٤مؿمٗم٦م، )

 (.83ُمٜمٙمر، )

 قمقن اعمٕمبقد ذم ذح احلدي٨م أقماله. (5)



  

 

 

ٓ جيقز اًمتٙمذي٥م وٓ اًمتّمديؼ وهل ُم٤م إذا مل يثب٧م ذم يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م صدىمف و

 .(3)يمذسمف((

ُمر ًمٙمت٥م ئٞمٚمٞم٤مت سمؾ وصؾ إومٛمٚمئ٧م يمت٥م اًمت٤مريخ سمام شمنسٛمك اإلها

احلدي٨م، ويمت٥م اًمتٗمنسػم، وظمػم ؿم٤مهد قمغم ذًمؽ طمدي٨م ؾم٤مم وطم٤مم وي٤موم٨م اًمذي 

ُمثٚم٦م اعمِمتٝمرة وإ، هؾ اًمٙمت٤مب سمٜمل قمٚمٞمف قمٚمؿ اًمٜمنس٥م سم٠ميمٛمٚمفأظمب٤مر أهق ظمؼم ُمـ 

ذم ن وٓ آاًم٘مرٓ ذم مل يثب٧م  ، وهق مم٤م(سمٕمزرائٞمؾ)يمثػمة ُمٜمٝم٤م، شمنسٛمٞم٦م ُمٚمؽ اعمقت 

وأُم٤م { :محد ؿم٤ميمرأىم٤مل اًمِمٞمخ  ،ويم٘م٤مسمٞمؾ وه٤مسمٞمؾ ،هؾ اًمٙمت٤مبأاًمنسٜم٦م، سمؾ هق ىمقل 

٘م٤مسمٞمؾ وه٤مسمٞمؾ( وم٢مٟمام هق ُمـ ٟم٘مؾ اًمٕمٚمامء قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، مل يرد سمف سمشمنسٛمٞمتٝمام )

حف، وإٟم ام اًم٘مرآن، وٓ ضم٤مء ذم ؾُمٜم ٦م صم٤مسمت٦م ومٞمام ٟمٕمٚمؿ، ومال قمٚمٞمٜم٤م أٓ ٟمجزم سمف وٓ ٟمرضمِّ

 .(2)}هق ىمقل ىِمٞمؾ

قمٚمٞمف )يت شمزوضمٝمؿ ُمقؾمك السمق اًمبٜم٤مت اًمأهق  (قمٚمٞمف اًمنسالم) ويمذًمؽ ؿمٕمٞم٥م

مل يدرك زُمـ  (قمٚمٞمف اًمنسالم)ن ُمقؾمك أ قمٚمامً ، ، واعمِمٝمقرة قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م(اًمنسالم

وهذا اًمرضمؾ أسمق اعمرأشملم ص٤مطم٥م ُمديـ {: ؿمٕمٞم٥م، ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمنسٕمدي رمحف اهلل

ِٝمر قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، وم٢من هذا ىمقُل مل يدل ًمٞمس سمِمٕمٞم٥م اًمٜمبل اعمٕمروف يمام اؿمتُ 

قمٚمٞمف اًمنسالم ىمد يم٤مٟم٧م سمٚمده ُمديـ، وهذه  قمٚمٞمف دًمٞمؾ، وهم٤مي٦م ُم٤م يٙمقن أن ؿمٕمٞمب٤مً 

 . (1)}اًم٘مْمٞم٦م ضمرت ذم ُمديـ، وم٠ميـ اعمالزُم٦م سملم إُمريـ

                                                           
 (.5/218)  ،أوقاء اًمبٞم٤من (3)

 (.3/662قمٛمدة اًمتٗمنسػم، ) (2)

 (.28-22شمٗمنسػم اًمنسٕمدي، ؾمقرة اًم٘مّمص، أي٤مت: ) (1)



  

 

 

وهٜم٤مًمؽ ُمنس٤مئؾ مل ي٠ميت سمف طمدي٨م سيح صحٞمح ًمٞم٘مٓمع يم٘مّم٦م ُمـ اًمذسمٞمح 

هؾ أًم٦م ظمالومٞم٦م سملم ٠م؟ وهل ُمنس(اًمنسالم ٝمامقمٚمٞم)ؾمامقمٞمؾ إو أؾمح٤مق، إ؟ هؾ هق 

 ؾمامقمٞمؾ هق اًمذسمٞمح ومٝمق اضمتٝم٤مد ًمبٕمض اعمت٠مظمريـ ُمـ اًمٕمٚمامء.إن أُم٤م ىمقل أاًمٕمٚمؿ، و

ن أسمد ًمٜم٤م  دًم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُم٤م يمتبف اعم١مرظمقن، ٤ٓم إن سمٞمٜمّ أسمٕمد 

ُمرٟم٤م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أٟمٛمٞمز اعمّمٓمٚمح اًمٕمٚمٛمل اًمٕمٛمكم ًمٜمٙمقن قمغم سمّمػمة ُمـ 

٤م وُمٕمرومتٝم٤م واًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝم٤م، وهل اًمٗمرق ٝمومٝمٜم٤مك ُمٕمٓمٞم٤مت ٓ سمد ُمـ ومٝمٛم، قصاًمٜمّم

 واًمٜمٔمري٦م: سملم احل٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

Fact

سمام ٓ جيٕمؾ  احل٘مٞم٘م٦م:هل أي رء يٛمٙمـ ُمالطمٔمتف أو ىمٞم٤مؾمف، وصمب٧م قمٚمٛمٞم٤مً 

 ن آرض يمروي٦م.أرض طمقل اًمِمٛمس، ون اًمٜم٤مر حترق، ودوران إإاًمِمؽ ُمثؾ: 

ن أو أمم اًم٘مٛمر، إٟمنس٤من ًمـ يّمؾ ن اإل٠مسموىم٤مل د ُمـ اًمٕمٚمامء ًمذًمؽ ُمـ اضمتٝم

ومٝمق اضمتٝم٤مد  ،نآقمغم شمٗمنسػم ُمـ اًم٘مر شمدور طمقل اًمِمٛمس، اقمتامداً  رض ٓإ

 سمف. ٓ ي١مظمذ، وؿمخيص ُمردود

 :(Theory)

، هل ُمٗمٝمقم ُمٕملم ًمتٗمنسػم فم٤مهرة ـمبٞمٕمٞم٦م، أو اىمتّم٤مدي٦م، أو اضمتامقمٞم٦ماًمٜمٔمري٦م: 

ِم٠م سمٜم٤مء قمغم مجٚم٦م ُمـ إدًم٦م، واحل٘م٤مئؼ، واًم٘مٞم٤مؾم٤مت، اًمٜمٔمري٦م ُمٗمٝمقم قمٚمٛمل أٟمو

واعمالطمٔم٤مت، واًمٜمٔمري٦م ىمد شمٙمقن ىمقي٦م، أو وٕمٞمٗم٦م، واًمٜمٔمري٦م اًم٘مقي٦م هل اًمتل 

دًم٦م أذا ضم٤مءت إيٛمٙمـ اظمتب٤مره٤م، واًمتل شمنس٤مهؿ ذم ايمتِم٤مف وشمقىمع فمقاهر أظمرى،  

 قمٚمٛمٞم٦م ُمٚمٛمقؾم٦م شمثبتٝم٤م شمّمبح طم٘مٞم٘م٦م.



  

 

 

 نآصحٞمح٤ًم سحي٤ًم ُمـ اًم٘مر ض ٟم٘مالً مل شمٕم٤مر واًمٜمٔمري٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م يٕمٛمؾ هب٤م ُم٤م

 اًمنسٜم٦م اًمٜمبقي٦م. وأ اًمٙمريؿ

ٕهن٤م شمٕم٤مرض  :ومٜمٔمري٦م اًمتٓمقر سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م اًمٕم٤مم ُمردودة قمٜمدٟم٤م ٟمحـ اعمنسٚمٛملم

ل ُمـ اجلٜم٦م ومل ٟمزِ أُ دم آ، و(قمٚمٞمف اًمنسالم)دم آن اًمبنم يمٚمٝمؿ ُمـ أصاًل ذقمٞم٤ًم، وهق أ

 يتٓمقر ُمـ ىمرد أو أي يم٤مئـ آظمر.

ؼ قمٚمٞمف اًمٜمٔمرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، أو ـمٚمِ ًم٘مد فمٝمرت صقرشم٤من ًمٚمٕم٤ممل، إومم: ُم٤م أُ 

ؼ قمٚمٞمف اًمٜمٔمرة اًمديٜمٞم٦م، هذا ُم٤م طمّمؾ ذم اًمٕمّمقر ـمٚمِ أُ اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ًمٚمٕم٤ممل، واًمث٤مٟمٞم٦م: ُم٤م 

اًمقؾمٓمك أواؾمط اًم٘مرن اًمنس٤مدس قمنم اعمٞمالدي، سملم اًمٙمٜمٞمنس٦م واًمٕمٚمامء، ويمٞمػ 

 روسم٤م.وسمدأت ُمِم٤ميمؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ سم٠م وُمـ هٜم٤م ،يم٤مٟم٧م اًمٙمٜمٞمنس٦م ؿمديدة قمغم اًمٕمٚمامء

وـم٤مًمب٧م سم٘متٚمف، سمؾ  (م3451)  اعُمَتَقرم  ؾمٜم٦ميمقسمرٟمٞمُٙمس وم٘مد يمٗمرت اًمٙمٜمٞمنس٦م 

رض ن إأوأطمرىم٧م يمتبف، وُمٜمٕم٧م شمدرينسٝم٤م ًم٘مقًمف سمٜمٔمري٦م ُمريمزي٦م اًمِمٛمس، و

سمنسب٥م  :ذم روُم٤م (م3611)ؾمٜم٦م  وىمد ىم٤مُم٧م اًمٙمٜمٞمنس٦م سمحرق سمرٟمق، (3)شمدور طمقهل٤م

ن إرض ًمٞمنس٧م أوهل  ؾمٞمام ُم٤م ؾمٛمٞم٧م سمٜمٔمري٦م يمقسمرٟمٞمُٙمس، راءه ذم اًمٙمقن، وٓآ

يمام رُمقا سم٤مًمنسجـ قم٤ممل اًمري٤موٞم٤مت واًمٓمبٞمٕم٦م، اإليٓم٤مزم اعمِمٝمقر  ُمريمز اًمٙمقن،

، اًمذي ىم٤مل سمدوران إرض طمقل اًمِمٛمس (م3652) اعُمَتَقرم  ؾمٜم٦م ،هم٤مًمٞمٚمٞمق

                                                           
ًمق، )أن هـ(، وٟمنسبٝم٤م ًمٜمٗمنسف، وىمد قمٚمؼ ٟمقيؾ ؾمقيرد777)ت: ويمقسمرٟمٞمُٙمس هق ٟمٔمري٤مت اسمـ اًمِم٤مـمر،  (3)

ٟمٛمقذج يمقسمرٟمٞمُٙمس اخل٤مص سمٙمقيم٥م قمٓم٤مرد ظم٤مـمئ(. وسمام أٟمف هق ٟمٗمنسف ٟمٛمقذج اسمـ اًمِم٤مـمر، ومٝمذا يِمٙمؾ 

أومْمؾ دًمٞمؾ قمغم أن يمقسمرٟمٞمُٙمس يم٤من يٜمنسخ أقمامًمف ُمـ ُمّم٤مدر أظمرى، ُمـ دون ومٝمؿ يم٤مُمؾ، وهذا يثب٧م قمغم 

هـ( خمٓمقـم٤مت 3191قم٤مم )إىمؾ أن اسمـ اًمِم٤مـمر يم٤من ًمُف إصمر اًمٙمبػم قمغم أقمامل يمقسمرٟمٞمُٙمس. وىمد وضمد ذم 

سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم سمقًمٜمدا ُمنس٘مط رأس يمقسمرٟمٞمُٙمس اشمْمح ُمٜمٝم٤م أٟمف يم٤من يٜم٘مؾ ُمـ شمٚمؽ اعمخٓمقـم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م 

 ويٜمنسبٝم٤م ًمٜمٗمنسف.



  

 

 

 27)ىم٣م ومٞمف  ،سم٤مًمنسجـ اعم١مسمد (م3619) اعُمَتَقرم  ؾمٜم٦م ،وطمٙمٛمقا قمغم يم٤مُمب٤مٟمال

 ٕٟمف يم٤من يرى أن إضمرام اًمنساموي٦م همػم حمدودة.  (،ؾمٜم٦م

ًمذًمؽ ُمـ اخلٓم٠م أن ٟمنسٛمل ُم٤م طمدث ذم اًمٖمرب ساع سملم اًمديـ واًمٕمٚمؿ، سمؾ 

 ن ينسٛمك ساقم٤ًم سملم اًمٙمٜمٞمنس٦م واًمٕمٚمؿ.أصح إ

 ذم ـمريؼ اعمنسٚمٛملم ًمٚمٕمٚمؿ، ؾمقاءً  قم٤مئ٘م٤مً  ٚمؿ ي٘مػ اًمديـ أسمداً ؾمالم ومُم٤م ذم اإلأ

ن آؾمالُمل سم٤مًم٘مراجل٤مٟم٥م اًمٕمٛمكم اًمتٓمبٞم٘مل، سمؾ اًمتنميع اإلذم اجل٤مٟم٥م اًمٜمٔمري، أو ذم 

 ومل يٕم٤مروٝم٤م. واًمٕمٛمؾ هب٤م قمغم شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمقم اًمدٟمٞمقي٦م، واحلدي٨م طم٨م  

إِن  اهلل َ قَمز  ))ط: قمغم اؾمتخدام اًمدواء، ىم٤مل  ُمر سمبٕمْمٝم٤م يم٤مًمٓم٥م، ومح٨م  أسمؾ 

َواَء وَمَتَداَوْوا(( اَء ظَمَٚمَؼ اًمد   .(3)َوضَمؾ  طَمْٞم٨ُم ظَمَٚمَؼ اًمد 

ٕضمؾ قمب٤مدة اهلل، وًمٞمس يمت٤مب شم٤مريخ،  :ؾمالم ضم٤مء سمٕم٘مٞمدة وذيٕم٦من اإلإ

ذا ُم٤م إ ، سمِمٙمؾ ينسػمإٓاريخ، قاًمتأو مل يذيمر اًمنسٜملم اًمٙمريؿ ن آاًم٘مرأن ًمذًمؽ ٟمرى 

 جف مغ ُّٱ ،)قمٚمٞمف اًمنسالم( ٟمبل اهلل ٟمقح اًمتل ظمّم٧م اؾمتثٜمٞمٜم٤م سمٕمض أي٤مت 
ٚمٕمؼمة طمداث اًمت٤مرخيٞم٦م ًمسمؾ يم٤من يذيمر إ ،(2)َّ مق حق مف  خف حف

 ىق يف ىف يث  ىث نث ُّٱٱوًمٞمنس٧م ًمإلـمٜم٤مب، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم
قمٚمؿ سمٕمدده٤م، أاهلل  سمؾ ذيمر ىمروٟم٤مً  ،، مل يذيمر يمؿ يم٤مٟم٧م هذه اًم٘مرون(1)َّ  اك يق

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم 
 .(5)َّ من خن حن

                                                           

 (.1633(، وطمنسٜمف إًمب٤مين ذم اًمنسٚمنسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م، )32386رواه اإلُم٤مم أمحد، )(3) 

 (.35ؾمقرة اًمٕمٜمٙمبقت: ُمـ أي٦م: ) (2)

 (.18ـ أي٦م: )ؾمقرة اًمٗمرىم٤من: ُم (1)

 (.78ؾمقرة هم٤مومر: ُمـ أي٦م: ) (5)



  

 

 

ٟمبٞم٤مء يم٤من ن إأوقمنمون ٟمبٞم٤ًم، وىمٞمؾ  ٓ مخٌس اًمٙمريؿ إن آمل يذيمر اًم٘مر

ىمٚم٧ُم ي٤م رؾمقَل اهلل، ))ىم٤مل:  أيب ذرٍّ  ومٕمـ ٟمبل، ًمػأ رسمع وقمنمونأئ٦م و٤مقمددهؿ ُم

. ىمٚم٧ُم : ي٤م رؾمقَل اهلل يمؿ اًمرؾمُؾ  ئ٦ُم أًمٍػ وأرسمٌع وقمنموَن أًمٗم٤مً ٤مُم : يمؿ إٟمبٞم٤مء؟ ىم٤مل

 ،ىمٚم٧ُم : ي٤م رؾمقل اهلل، ُمـ يم٤من أوهلؿ؟ ىم٤مل: آدم. ئ٦ٍم وصمالصم٦َم قمنَم ُمٜمٝمؿ؟ ىم٤مل : صمالصمام

 .(3)((ٕمؿىمٚم٧ُم: ي٤م رؾمقل اهلل، ٟمبلٌّ ُمرؾمٌؾ؟ ىم٤مل: ٟم

قمداد، يمام ن هٜم٤مك ؾمٞمٙمقن ظمالف فمٜمل ذم هذه إأ قمّز وضمؾ سمؾ ذيمر اهلل

 ىئ نئ مئ زئٱُّٱمم ىم٤مل شمٕم٤مإذ اًمٙمٝمػ،  ةؾمقرذم ورد 

 زت رت ىبيب  نب مب زب رب يئ
 مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث  زث رث يت نتىت مت
 .(2)َّ ام يل ىل مل يك  ىك

يمٕمؼمة وًمٞمس يمند شم٤مرخيل، ىم٤مل شمٕم٤ممم  شمٕم٤ممم وُمنس٤مئؾ اًمت٤مريخ ذيمره٤م اهلل

 خك حك جك  مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جعُّ
 خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك
 .(1)َّمم

ذم ذًمؽ، ومل شم٘مع  شم٘م٤مـمٕم٤مت سملم  ٤مً ومطمٙمؿ اعمنسٚمٛملم ظمال ىومل يٕمرف قمغم ُمد

قمٚمامء اًمديـ ُمـ ضمٝم٦م وقمٚمامء اًمٓمبٞمٕمٞم٤مت ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ُمـ ـم٥م، وهٜمدؾم٦م، 

، ذا ُم٤م اؾمتثٜمٞمٜم٤م قمٚمامء اًمٗمٚمنسٗم٦م وهل ًمٞمنس٧م ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٓمبٞمٕمٞم٦م(إوقمٚمقم يمقٟمٞم٦م، )

                                                           
 (، ذم صحتف ُم٘م٤مل.355(، وىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر ذم حتٗم٦م اًمٜمبالء )163رواه اسمـ طمب٤من، ) (3)

 .(22) :ي٦مأ :اًمٙمٝمػؾمقرة  (2)

 (.333ؾمقرة يقؾمػ: أي٦م: ) (1)



  

 

 

ذم قمدم شمٕم٤مرض اًمنميٕم٦م ُمع اًمٕم٘مؾ اًمّمحٞمح اًمنسقي،  ٤مً تبػ يمُ ًمّ أـَ اًمٕمٚمامء ُمـ وُمِ 

 درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م.ُمثؾ يمت٤مب 

ًمٚمٓمبٞم٥م اًمٗمرٟمز هق يمت٤مب  ،٧م ذم جم٤مل اًمٕمٚمؿ واًمديـٗمَ ًمّ أُ وُمـ اًمٙمت٥م اًمتل 

 .(3)ن واًمٕمٚمؿ(آٟمجٞمؾ واًم٘مرواإل ُمقريس سمقيم٤مي، سمٕمٜمقان )اًمتقراة

اإلٟمنس٤من ٓ يٜمٝمض (، t Stand Alone) Man Does Noويمت٤مب

وطمده، ًمٚمٕم٤ممل إُمريٙمل اعمِمٝمقر يمريز ُمقريس، وهق رد قمغم اعمٚمحد ضمقًمٞم٤من 

وىمد ، يٜمٝمض وطمده ٟمنس٤مناإل،  (Man Stand Alone)          هٙمنسكم سمٙمت٤مسمف،

وهق يمت٤مب  شمرضمؿ يمت٤مب إؾمت٤مذ ُمقريس، وهق سمٕمٜمقان )اًمٕمٚمؿ يدقمق ًمإليامن(،

ٕم٤مًم٩م ُمنس٤مئؾ ختتص سم٤مًمٗمٚمؽ، واجلٞمقًمقضمٞم٤م، واًمٓمبٞمٕم٦م، قمٚمٛمل ىمبؾ يمؾ رء، إذ ي

واًمٙمٞمٛمٞم٤مء، واًمٓم٥م، وقمٚمؿ إطمٞم٤مء، وٟمحقه٤م، وًمٙمٜمف سمنسط هذه اعمنس٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ًمدرضم٦م شم٘مرهب٤م إمم ذهـ يمؾ ىم٤مرئ، وُمـ قمج٥م أن ينستققمبٝم٤م يمٚمٝم٤م ذم هذا احلٞمز 

 .اًمّمٖمػم، وأن يٕمروٝم٤م سمِمٙمؾ ضمذاب

  

                                                           

قمثر ومٞمف قمغم أن ومٚمؿ آ٤مًمٜمنسب٦م ًمٚم٘مرُم٤م سمأٟم٧م: ))ٟمؽمطمد ًم٘م٤مءاشمف اعمٜمِمقرة قمغم إأي ذم مجؾ ُم٤م ىم٤مًمف سمقيم٤مأوُمـ (3) 

 ي٦م واطمدة ُمٜم٤مىمْم٦م ًمٚمٕمٚمؿ((.آ



  

 

 

قم٘مقل اًمٕمرب ذم  ؽمؾمخ٦موهل ٟمٔمري٦م ُم ،وهل ٟمٔمري٦م اعم١ماُمرة :

و اًمنسٞم٤مؾم٦م هل أي رء حيّمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ أن أمم إاًمٜمٔمري٦م  هوشمنستٜمد هذ ،وسمٕمض اًمنسذج

 .ًمخإُمرؾمقُم٦م ُمـ اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م واًمٞمٝمقد واعم٤مريمنسٞم٦م ...  ٦مظمٓم

٤مس اًمنسذج، ْمحؽ هب٤م قمغم قم٘مقل اًمٜمؾمخػ اًمٜمٔمري٤مت اًمتل يُ أوهل ُمـ 

ن إؾمٛمدة اًمتل أؿم٤مقم٦م إ ،ذم اًمنستٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،وُمـ إُمثٚم٦م ذم ذًمؽ

 .ًمتدُمػم اًمزراقم٦م سم٤مًمبٚمد ٓ ؾمٛمقمإسمدأت اًمدوًم٦م شمقزقمٝم٤م آٟمذاك ًمٚمٗمالطملم ُم٤م هل 

وهق اعمحقر اًمديٜمل، وهل اًمٗمت٤موى اًمتل شمّمدر سمدون دراؾم٦م  :

حتريؿ اًمراديق  ،ُمثٚم٦م ذًمؽأ، وُمـ ٌمءًمذم حتريؿ هذا ا ًمٚمٛمقوقع ُمـ يمؾ ضمقاٟمبف

ٟمف ؿمٞمٓم٤من يتٙمٚمؿ، وُمٜمع اًمٕمٚمامء دظمقل أسمحج٦م  ،سمخٛمنسٞمٜم٤مت اًم٘مرن اًمٕمنميـ

ؾمالُمٞم٦م هب٤م، واًمنسامح سمدظمقهل٤م ًمألىمٚمٞم٤مت يم٤مًمٞمٝمقد، اعمٓم٤مسمع، وحتريؿ ـمبع اًمٙمت٥م اإل

 ف.بطم٤مـم٦م سم٤معمقوقع ُمـ مجٞمع ضمقاٟم، واعمحقريـ ؾمببٝم٤م اجلٝمؾ وقمدم اإل(3)واًمٜمّم٤مرى

اًمتٗمريؼ سملم اًمتّمديؼ سم٤مٕصقل اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمثبقت، واًم٘مٓمٕمٞم٦م ًمذًمؽ جي٥م 

ن شمٙمذيبٝم٤م ي١مدي ًمٚمٙمٗمر، وسملم اًمٜمّمقص اًمٖمػم أ جيقز شمٙمذيبٝم٤م، وٓاًمدًٓم٦م، اًمتل 

 اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمثبقت واًمدًٓم٦م.

ن هذا صم٤مسم٧م ٕ (:قمٚمٞمف اًمنسالم)دم آن اًمبنمي٦م يمٚمٝم٤م ُمـ ٟمنسؾ إٟم٘مقل  ومٛمثالً 

  .ن اًمٙمريؿآذا يٙمقن ذم دائرة شمٙمذي٥م اًم٘مرىمٓمٕمٞم٦م اًمثبقت، واًمدًٓم٦م واعمٜمٙمر هل ٦مدًم٠مسم

                                                           

وهذا يٗمن ؾمب٥م اُمتالك اعمٓم٤مسمع قمٜمد اًمٜمّم٤مرى وم٘مط، وم٘مد طمرم اًمٕمٚمامء ذم شمريمٞم٤م وُمٍم اُمتالك اعمٓم٤مسمع  (3)

، أُم٤م شم٠مؾمٞمس أول ُمٓمبٕم٦م قمرسمٞم٦م سم٢مؾمٓمٜمبقل ومتؿ سمٕمد ىمرٟملم ٤من هبآسمؾ طمرُم٧م طمتك ـمب٤مقم٦م اًم٘مر ًمٚمٛمنسٚمٛملم،

 .دور ومرُم٤من حتريٛمٝم٤موٟمّمػ اًم٘مرن قمـ ص



  

 

 

؟ ط حمٛمد  ٜمبليمؿ ؾمٜم٦م سمٞمٜمف وسملم اًمو؟ )قمٚمٞمف اًمنسالم( دم آيـ ٟمزل أوًمٙمـ 

 هائٞمٚمٞم٤مت.ٚمٝم٤م ُم٠مظمقذ ُمـ اإلسمـ قمٜمده؟ هذه مل شمثب٧م سم٠مدًم٦م سحي٦م، وضُم اويمؿ 

وُمٜمٙمره ُمٙمذب  ،نآ، وم٘مد صمب٧م سم٤مًم٘مر(قمٚمٞمف اًمنسالم)ويمذًمؽ ـمقوم٤من ٟمقح 

م أرض ـ ُمتك طمّمؾ اًمٓمقوم٤من؟ هؾ اًمٓمقوم٤من همٛمر يمؾ إ، وًمٙمشمٕم٤ممم ًمٙمت٤مب اهلل

ومتب٘مك ذم اًمٙمريؿ، ن آمل يتحدث قمٜمٝم٤م اًم٘مر نس٤مئؾُمـ اًمٓمقوم٤من؟ هذه اعم ٤مٓ؟ ُمـ ٟمج

 جم٤مل آضمتٝم٤مد.

Historiography 

قمٚمؿ قمـ ن ٟم٠مظمذ ومٙمرة أىمبؾ اًمبدء سم٤مًمدظمقل ذم شمٗم٤مصٞمؾ قمٚمؿ اًمٜمنس٥م جي٥م 

 .ٓ شمٜمٗمّمؾ قمـ قمٚمؿ اًمٜمنس٥م ٦مٞم٘ماًمت٤مريخ، عم٤م ًمف ُمـ ارشمب٤مـم٤مت وصم

ظْم٧ُم  اًمت٠ْمريُخ:ىم٤مل اجلقهري: )) شمٕمريػ اًمقىم٧م، واًمَتْقريُخ ُمثٚمف، وَأر 

ظْمُتُف، سمٛمٕمٜمًك(( اًمٙمت٤مَب سمٞمقم يمذا، وَور 
(3). 

ٟمف: ))ومـ يبح٨م قمـ ٠مٟمنس٤مٟمٞم٦م، وىمد قمّرومف اًمنسخ٤موي سموهق ومرع ُمـ اًمٕمٚمقم اإل

 .(2)٤من((وىم٤مئع اًمزُم٤من ُمـ طمٞم٨م شمقىمٞمتٝم٤م، وُمقوققمف اإلٟمنس٤من واًمزُم

وم٘مٞمؾ: أصٚمٝم٤م ُمـ اًمنس٤مُمٞم٦م ُمـ  ،ظمتٚمػ ومٞمٝم٤مصؾ يمٚمٛم٦م اًمت٤مريخ، وم٘مد اُ أُم٤م قمـ أ

، وسمتٖمػم ُمٜم٤مزل اًم٘مٛمر، شمتٖمػم إي٤مم، (اًم٘مٛمر)ًمٗمٔم٦م )أرظمق( اًمتل شمٕمٜمل سم٤مٕيمدي٦م 

، وًمٕمؾ (اًم٘مٛمر)ريخ، وذم اًمٕمؼمي٦م )يرخ( أو )ي٤مرخ( وشمٕمٜمل أيْم٤ًم ٤موسم٤مًمت٤مزم يٕمٜمل اًمت

                                                           

 رخ(.أُم٤مدة ) ،(ـه191 ت:اًمٗم٤مرايب، ) أسمق ٟمٍم اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، (3)

  (.39صـ(، )ه912)ت:  ،إلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ اًمنسخ٤مويا ،قمالن سم٤مًمتقسمٞمخ عمـ ذم اًمت٤مريخاإل (2)



  

 

 

وهٜم٤مك ُمـ يرضمٕمٝم٤م إمم اًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م وهل  .ظ وم٘مطآظمتالف سملم اًمٚمٖمتلم ذم اًمٚمٗم

 . (3))ُم٤مه روز( سمٛمٕمٜمك طمنس٤مب اًمِمٝمقر

 هن٤م ُمِمت٘م٦م ُمـ )ورخ( ًمٖم٦م اًمٞمٛمـ اجلٜمقسمٞم٦م.أويرى اًمبٕمض 

احلْم٤مرات  ٥ميمثر ُمـ قمرب اًمِمامل، سمنسبأاهتؿ قمرب اجلٜمقب سم٤مًمت٤مريخ 

ُمقا يمٚمٛم٦م ينستخد قااًمتل ىم٤مُم٧م سم٤مًمٞمٛمـ، وسم٘م٤مء ُمٚمٙمٝمؿ سم٤معمٜم٤مذرة واًمٖمنس٤مؾمٜم٦م، ومل يٙمقٟم

اًمت٤مريخ، سمؾ اؾمتخدم اًمٕمرب يمٚمٛم٦م ظمؼم سمٛمٕمٜمك اًمت٤مريخ. ويم٤من قمرب اعمٜم٤مذرة 

ٟمنس٤مهبؿ، وىمد طمٗمٔم٧م سم٠مديرة احلػمة، يمدير هٜمد أو ظمب٤مرهؿأقمٜمدهؿ يمت٥م حتٙمل 

ويمذًمؽ قمرب اًمِم٤مم قمٜمدهؿ ٟم٘مقش  ،اًمٙمؼمى واًمّمٖمرى،  ويم٤مٟم٧م قمٜمدهؿ ٟم٘مقش

 ُمٕمرووم٦م حلد اًمٞمقم. 

ي٦م شمروى يم٘مّمص وؿمٕمر، شمٜم٤مىمٚمتٝم٤م ُم٤م قمرب اًمِمامل ومٙم٤مٟم٧م رواي٤مهتؿ ؿمٗمقأ

 ُمقي.ٓ سم٤مًمٕمٍم إإضمٞم٤مل ومل شمدون إ

صمراء اًمت٤مريخ اًمٕمريب إذم  يمبػماً  إلؾمالم قمقٟم٤مً ايم٤من ٓقمتٜم٤مق اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى 

ٟمبٞم٤مء، وسمدأ اخلٚمٞم٘م٦م، وسمدا هذا سم٤معمٕمٚمقُم٤مت، وذًمؽ عم٤م يٕمرومقهنؿ ُمـ يمتبٝمؿ طمقل إ

طمب٤مر ظمذ قمٜمٝمؿ يمٕم٥م إأقمالم ُمـ أواوح٤ًم ذم يمت٥م اعم١مرظملم اًمٕمرب، وُمـ 

، ومْماًل  (هـ335 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم  ،  ووه٥م سمـ ُمٜمبف (هـ 12 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم  احلٛمػمي، 

أىمدم ُم١مرظمل  ،ريخ اجل٤مهٚمٞم٦م، يمٕمبٞمد سمـ ذي٦م اجلرمهل٤مقمـ ُم٤م ٟم٘مٚمف اعمٕمٛمريـ ُمـ شم

، وًمف يمت٤مب اعمٚمقك (ؾمٜم٦م 221)ٟمف قمٛمر أ، اًمذي ىمٞمؾ (هـ 67 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم   اًمٕمرب،

 ب٤مر اعم٤مولم شمٙمٚمؿ ومٞمف قمـ اًمٞمٛمـ.ظمأو

                                                           

 .(36ص) ّمدر ٟمٗمنسف،اعم (3)



  

 

 

 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم  ريخ هق: قمقاٟم٦م سمـ احلٙمؿ اًمٙمقذم، ٤مػ سم٤مًمتًمّ أول ُمـ أن أ قمٚمامً 

 يمت٤مب اؾمٛمف )يمت٤مب اًمت٤مريخ( ومل يّمٚمٜم٤م هذا اًمٙمت٤مب. ،(هـ  357

صمؿ ازداد اًمت٠مًمٞمػ سم٤مًم٘مرن اًمث٤مًم٨م ًمٚمٝمجرة، وسمرز ُم١مرظمقن ُمـ قمٚمامء 

ؾم٤مٟمٞمد ومل يراقمقا صحٞمح اًم٘مقل ُمـ سم٤مـمٚمف، ذ دوٟمقا يمؾ ُم٤م ؾمٛمٕمقه، سم٤مٕإاحلدي٨م، 

ي ُمـ أؾمٜمد وم٘مد أ ،طم٤مل وم٘مد سمرئ (أُمـ أؾمٜمد وم٘مد أطم٤مل وُمـ قمغم ُم٘مقًم٦م ) اقمتامداً 

 سمرئ٧م ذُمتف.

ىم٤مل اًمٓمؼمي: ))وًمٞمٕمٚمؿ اًمٜم٤مفمر ذم يمت٤مسمٜم٤م هذا، أن اقمتامدي ذم يمؾ ُم٤م 

أطمرضت ذيمره ومٞمف، مم٤م ذـم٧م أين راؾمٛمف ومٞمف، إٟمام هق قمغم ُم٤م روي٧م ُمـ إظمب٤مر 

اًمتل أٟم٤م ذايمره٤م ومٞمف، وأصم٤مر اًمتل أٟم٤م ُمنسٜمده٤م إمم رواهت٤م ومٞمف، دون ُم٤م أدرك سمحج٩م 

اًمٕم٘مقل، واؾمتٜمبط سمٗمٙمر اًمٜمٗمقس، إٓ اًمٞمنسػم اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمف، إذ يم٤من اًمٕمٚمؿ سمام يم٤من ُمـ 

أظمب٤مر اعم٤مولم، وُم٤م هق يم٤مئـ ُمـ أٟمب٤مء احل٤مدصملم، همػم واصؾ إمم ُمـ مل يِم٤مهدهؿ ومل 

عمخؼميـ، وٟم٘مؾ اًمٜم٤مىمٚملم، دون آؾمتخراج سم٤مًمٕم٘مقل، يدرك زُم٤مهنؿ، إٓ سم٢مظمب٤مر ا

وآؾمتٜمب٤مط سمٗمٙمر اًمٜمٗمقس، ومام يٙمـ ذم يمت٤ميب هذا ُمـ ظمؼم ذيمرٟم٤مه قمـ سمٕمض 

ذم  اعم٤مولم، مم٤م ينستٜمٙمره ىم٤مرئف، أو ينستِمٜمٕمف ؾم٤مُمٕمف، ُمـ أضمؾ أٟمف مل يٕمرف ًمف وضمٝم٤مً 

 أيت ُمـ اًمّمح٦م وٓ ُمٕمٜمك ذم احل٘مٞم٘م٦م، ومٚمٞمٕمٚمؿ أٟمف مل ي١مت ذم ذًمؽ ُمـ ىمبٚمٜم٤م، وإٟمام

 .(3)ىمبؾ سمٕمض ٟم٤مىمٚمٞمف إًمٞمٜم٤م، وأٟم٤م إٟمام أديٜم٤م ذًمؽ قمغم ٟمحق ُم٤م أدي إًمٞمٜم٤م((

ًمب٤مين: ))إن اًم٘م٤مقمدة قمٜمد قمٚمامء احلدي٨م أن اعمحدث إذا ؾم٤مق احلدي٨م ىم٤مل إ

سمنسٜمده ، وم٘مد سمرئ٧م قمٝمدشمف ُمٜمف، وٓ ُمنس١موًمٞم٦م قمٚمٞمف ذم روايتف، ُم٤م دام ىمد ىمرن ُمٕمف 

                                                           

  (.3/7) هـ(،131)ت: ،ٓمؼمياًم شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك، (3)



  

 

 

ـ اًمٕم٤ممل ُمـ ُمٕمروم ، أو همػم صحٞمح، ٦م ُم٤م إذا يم٤من احلدي٨م صحٞمح٤مً اًمقؾمٞمٚم٦م اًمتل مُتٙمِّ

 َٓ  .(3) وهل اإلؾمٜم٤مد((أ

ًمٞمس سمٛمٕمّمقم، يت٠مصمر سمٛمٕمت٘مده،  ٤مً ٟمنس٤مٟمإو اًمٜم٤مىمؾ( أن اعم١مرخ )أواعمٕمروف 

و يمرهف ًمٚمخٚمٞمٗم٦م احل٤ميمؿ أ، وسمحبف، و سم٘مبٞمٚمتف، ومال يٜمنس٥م هل٤م قمٞمب٤مً أومٞمداومع قمٜمف، 

ن اًمراوي أيذيمر اًمرواة ، ظمرآسمٛمذهبف ومٜمجد هذا واوح سملم ُم١مرخ و هو شم٠مصمرأآٟمذاك، 

دظمؾ ًمٚمت٤مريخ ُمئ٤مت أهـ (  211 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم  اًمت٤مرخيل ؾمٞمػ سمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل 

 ىمبٞمٚم٦م متٞمؿ. مم متٞمؿ ًمٞمزيد ؿمٝمرةإاًمِمخّمٞم٤مت اًمقمهٞم٦م، وٟمنسبٝم٤م 

 :(2)م( طمٞمٜمام ىم٤مل3954 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم  وىمد صدق اًمِم٤مقمر اًمرص٤مذم 

 ْت َروَ  َُم٤م يُمؾِّ  ذِم  اًمت ٤مِريِخ  يُمُت٥ُم  وَماَم 

ـَ  َُْٕمرِ   َٟمَٔمْرٟم٤م  وَمَراسَمٜم٤َم احلَــ٤مِوــِري

اِئَٝم٤م  ُؼ ُمُ      طَمِدي٨ٌم      إِٓ       ًمُِ٘مر   َٚمٗم 

ـَ     سم٠َِمُْمرِ    وَمَٙمْٞمَػ  قُٟمَّم     اًمَٖم٤مسمِِري  دِّ

 ،ُمـ هٜم٤م سمرز ُم٤م ينسٛمك اًمتح٘مٞمؼ وهق مجع ُم٤م يمتب٦م اعم١مرظمقن ذم ُمقوقع ُم٤م

 ودراؾمتف ومتحٞمّمف واؾمتخالص احل٘مٞم٘م٦م ُمٜمف.

٤ًم وصَمب٧م... طَم٘مّ قىم٤ًم: َص٤مَر طُم٘م٤ًم وؼ  طَم٘مّ وحَيُ ؼ  إَُمُر حَيِ طَمؼ  ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر: ))و

٤م: َأصْمَبَتُف َوَص٤مَر قمٜمده طَم٘م  ٤م وأطَم٘م  ف ٘م  ف حَيُ طَم٘م  و اَلمُهَ
 .(1)٤ًم ٓ يِمؽ  ومِٞمِف ((طم٘مّ ف، يمِ

 

  

                                                           

 هـ(.561 )ت: ،خلٓمٞم٥م اًمبٖمداديا، (اىمتْم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ) ،ُم٘مدُم٦م حت٘مٞم٘مف ًمٙمت٤مب (3)

 ىمّمٞمدة والل اًمت٤مريخ. ُمـ (2) 

 .(طم٘مؼ)ُم٤مدة (، هـ733)ت:  ،اسمـ ُمٜمٔمقرًمنس٤من اًمٕمرب،  (1)



  

 

 

 التحقٌق فً الكتب ٌدل على معنٌٌن:

ؾمت٤مذ اعمح٘مؼ اًمديمتقر سمِم٤مر قمقاد : ىم٤مل إ،هق حت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤مت  ول:إ

مم اًمّمٞمٖم٦م اًمتل إىمرب ُم٤م يٛمٙمـ أظمراضمف إ))اًمتح٘مٞمؼ هق وبط اًمٜمص وشم٘مٞمده و

راده٤م ُم١مًمٗمف يقم دوٟمف، واًمتٕمٚمٞمؼ وهق ُم٤م يٗمٞمد اًم٘م٤مرئ ىمدر اعمنستٓم٤مع وي٘مرسمف ُمـ أ

 .(3)وه٤مم((٤من إاًمٜمص وجيكم ٟمّمقصف سم٤مًمنموح واًمتقوٞمح٤مت واًمتٕمريٗم٤مت وسمٞم

وذًمؽ ُمـ  ،و ظمٓم٠مه٤مأعمٕمروم٦م صح٦م اعمٕمٚمقُم٦م،  :ًم٦م ُم٤م٠مهق دراؾم٦م ُمنس اًمث٤مين:

هق خيتٚمػ قمـ حت٘مٞمؼ ُمنس٤مئؾ ، وىم٤مدطم٦م يٜمتبف هل٤م اعمح٘مؼ احل٤مذق ٦مظمالل وضمقد قمٚم

))إصْمَب٤مُت اعْمَنْس٠َمًَم٦ِم : يب اعمقاه٥مأقمـ  ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل اًمِم٤مومٕمل ٟم٘مالً  .اًمٗم٘مف

ِ٘مٞمٌؼ  ٤م سمَِدًمِٞمٍؾ آظَمَر شَمْدىِمٞمٌؼ((سمَِدًمِٞمٚمَِٝم٤م حَتْ ، َوإصِْمَب٤مهُتَ
(2). 

و احلدث، أواًمٕمٚم٦م قمب٤مرة قمـ ؾمب٥م هم٤مُمض ظمٗمل ي٘مدح ذم صح٦م احلدي٨م، 

ن يٙمقن اًمراوي ٠موىمد شمٙمقن اًمٕمٚم٦م سمنسب٥م واوح ضمكم، يم، )يمٕمٚمؾ سمنسب٥م اًمت٤مريخ (

همٚم٥م أصح٤مهب٤م، وشمٕمد قمٚم٦م اًمت٤مريخ )ذم أوًمٙمؾ قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم قمٚمؾ يٕمرومٝم٤م اب، يمذّ 

سملم صحٞمح  ىمقى اًمٕمٚمؾ ًمٚمتٛمٞمزأيمٕمٚمؿ احلدي٨م واًمت٤مريخ واًمٜمنس٥م(، ُمـ اًمٕمٚمقم 

 اًم٘مقل وؾم٘مٞمٛمف.

اؾمتٕمٛمؾ اًمرواة اًمٙمذب  ٤م: ))عمّ (هـ363 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم  ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري 

 ُمثٚم٦م ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل:، وهٜم٤مك يمثػم ُمـ إ(1)اؾمتٕمٛمٚمٜم٤م هلؿ اًمت٤مريخ((

                                                           

 .(سمتٍمف(، )29ص)يمت٤مب )وبط اًمٜمص واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف(،  (3)

 .(3/312هـ(، )977ٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل، )ت: اخل ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج، (2)

 .(83)رىمؿ  ،هـ(473، )ت: اسمـ قمنس٤ميمر شم٤مريخ دُمِمؼ، (1)



  

 

 

ىم٤مل :  (،هـ318ؾمٜم٦م )َتَقرم  اعمُ روي قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش حمدث اًمِم٤مم 

: ه٤مهٜم٤م رضمؾ حيدث قمـ ظم٤مًمد سمـ  )يمٜم٧م سم٤مًمٕمراق، وم٠مشم٤مين أهؾ احلدي٨م ، وم٘م٤مًمقا)

: ؾمٜم٦م صمالث  : أي ؾمٜم٦م يمتب٧م قمـ ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان؟ وم٘م٤مل ُمٕمدان، وم٠مشمٞمتف، وم٘مٚم٧م

: أٟم٧م شمزقمؿ أٟمؽ ؾمٛمٕم٧م ُمـ ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان سمٕمد  ، وم٘مٚم٧م-يٕمٜمل وُم٤مئ٦م-قمنمة 

 .(3) ((٤مت ظم٤مًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وُم٤مئ٦مُم  :قمٞمؾُمقشمف سمنسبع ؾمٜملم؟ ىم٤مل إؾمام

قَمك )اخلََٞم٤مسمَِرُة(، أن  ُمٕمٝمؿ يمِت٤مسم٤ًم ٟمبقي٤ًم ومٞمف إؾم٘م٤مُط اجِلزي٦م، أوىمػ اسمـ  وعَم ٤م اد 

هـ( قمغم هذا اًمٙمت٤مب  561ؾمٜم٦م اًمبٖمدادي اعمتقرم  ُمنسٚمٛم٦َم اخلٓمٞم٥م )أي اخلٓمٞم٥م

ًمِٞمُؾ قمغم يَمِذسمِِف؟ وم٘م٤مل: ٕن   ومٞمف ؿمٝم٤مدة ُمٕم٤موي٦م  وم٘م٤مل: )هذا يمذب(  وم٘م٤مل ًمف: وُم٤م اًمد 

سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ومل يٙمـ أؾمٚمؿ يقم ظمٞمؼم، وىمد ...يم٤مٟم٧م ظمٞمؼم ذم ؾمٜم٦م ؾمبع ُمـ 

اهلجرة، وإٟم ام أؾمٚمؿ ُمٕم٤موي٦م يقم اًمٗمتح، وومٞمف ؿمٝم٤مدة ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ، وىمد ُم٤مت ىمبؾ 

 .(2)ظمٞمؼم قم٤مم اخلٜمدق ؾمٜم٦م مخس. وَم٠ُمقْمِج٥َم اًمٜم ٤مُس سمذًمؽ

صمٜمل قمبد اهلل  حف، ىم٤مل:وُمـ ذًمؽ ُم٤م رواه اإلُم٤مم ُمنسٚمؿ ذم ُم٘مدُم٦م صحٞم ))طمد 

ـُ قُمروم٤من وم٘م٤مل ارُمل ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم أسم٤م ٟمٕمٞمؿ و ذيمر اعمٕمغم  سم صمٜم٤م طم :سمـ قمبد اًمرمحـ اًمد  د 

)أشُمراُه سُمِٕم٨َم سمٕمد  :أسمق وائؾ ىم٤مل: ظمرج قمٚمٞمٜم٤م اسمـ ُمنسٕمقد سمّمٗمِّلم وم٘م٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ

ًمٙمالم أن  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜم قوي ُمٕمٚمِّ٘م٤ًم قمغم هذا اًمٙمالم: ))ُمٕمٜمك هذا ا اعمقت؟!(،

َ ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم،  اعُمٕمغم  يمذب قمغم أيب وائؾ ذم ىمقًمف هذا: ٕن  اسمـ ُمنسٕمقد شُمُقذمِّ

وىمٞمؾ ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم، وإول ىمقل إيمثريـ، وهذا ىمبؾ اٟم٘مْم٤مء ظمالوم٦م قمثامن 

                                                           

 .(3/181)ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح، (3)

 .(32/325) ،هـ( 713 ت:) ،اسمـ يمثػم ،اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (2)



  

 

 

سمثالث ؾمٜملم، وِصٗمِّلم يم٤مٟم٧م ذم ظمالوم٦م قمكم سمٕمد ذًمؽ سمنسٜمتلم ومال يٙمقن اسمـ ُمنسٕمقد 

 .(3)لم إٓ أن يٙمقن سُمٕم٨م سمٕمد اعمقت...((ظمرج قمٚمٞمٝمؿ سمِّمٗمِّ 

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ ورد اًمٓمؼمي ذم شمٗمنسػمه ٔي٦مأ

ل أن ه٤مرون اعمذيمقر ًمٞمس هب٤مرون أظم :وم٘م٤مل يمٕم٥م، (2)َّزب رب يئ ىئ

وم٘م٤مًم٧م ًمف قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: يمذسم٧م، ىم٤مل: ي٤م أّم اعم١مُمٜملم، إن يم٤من  ُمقؾمك اًمٜمبل

ّٓ ط  اًمٜمبّل   .(1)ومنسٙمت٧م :ئ٦م ؾمٜم٦م، ىم٤ملامأضمد سمٞمٜمٝمام ؾمتّ   وم٢مينىم٤مًمف ومٝمق أقمٚمؿ وأظمؼم، وإ

قمٚمٞمف )يم٤من ذم زُمـ ُمقؾمك  (اًمنسالم قمٚمٞمٝمام)ظمق ُمقؾمك أ ،ن ه٤مرونٕ

 اًمنسالم( ومٙم٤مٟم٧م سمٕمدهؿ سمنستامئ٦م ؾمٜم٦م. امقمٚمٞمٝم)ُم٤م ُمريؿ واًمدة قمٞمنسك أ (،اًمنسالم

ؿمخ٤مص، اًمذيـ مل وًمألؾمػ شمّمدى ًمٚمتح٘مٞمؼ سم٤مًمٕمٍم احلدي٨م سمٕمض إ

و ممـ شم٠مصمروا سمٛمدارس اعمنستنمىملم، أٞم٦م، شمٙمـ قمٜمدهؿ اعم١مهالت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙم٤موم

و أومٙم٤مر ديٙم٤مرت، وٟمٔمري٦م اًمِمؽ، أوسمدأوا يٙمتبقن اًمت٤مريخ طمنس٥م زقمٛمٝمؿ، وومؼ 

مم إوا ءؾم٤مأؾمالُمل، ومم اًمت٤مريخ اإلإ، وم٠مؾم٤مءوا (5)دراؾم٦م اًمت٤مريخ اًمراٟمٙمقشمٞم٦م ٦مسمحج

 دب اًمٕمريب.إ

 ؾم٤مـمػم، ومل يٕمٚمؿيم٠من ُم١مرظمٞمٜم٤م اًم٘مداُمك ؾمذضم٦م يٙمتبقا اًمت٤مريخ وومؼ إ

همٚمبٝمؿ يم٤من ُمٗمن، ٠من ُم١مرظمٞمٜم٤م يم٤مٟمقا قمٚمامء سم٠مٟمقاع اًمٕمٚمقم، ومأه١مٓء اعمنس٤ميملم 

                                                           

 .(3/337) ،قمغم ُمنسٚمؿ ذح اًمٜمقوي (3)

 (.28ؾمقرة ُمريؿ: أي٦م: ) (2)

 شمٗمنسػم اًمٓمؼمي. (1)

 آراء اًمٗمٞمٚمنسقف إعم٤مين راٟمٙمف. وومؼ (5)



  

 

 

صقل، وسمت٤مريخ اًمدي٤مٟم٤مت، واًمٗمٚمنسٗم٦م، وخمتٚمػ اًمٕمٚمقم وحمدث، وقم٤ممل سم٤مًمٚمٖم٦م، وإ

ومل  ،صمبتٝم٤م ومٓم٤مطمٚم٦م اًمٕمٚمامء واعم١مرظملمأٟمٙم٤مرات اًمتل دٟم٤مه سمٕمض ُمـ اإلأو، ظمرىإ

 ٓ سمٕمض اعمٕم٤مسيـ:إيٜمٙمره٤م 

 (.السالم ماعلٌه)سماعٌل إبراهٌم وإوجود  نكارإ :ولا أ

سمراهٞمؿ إ))ًمٚمتقراة أن حيّدصمٜم٤م قمـ  :(م3971اعمتقرم ؾمٜم٦م )ىم٤مل ـمف طمنسلم 

ؾمٛملم ذم اًمتقراة ؾمامقمٞمؾ، وًمٚم٘مرآن أن حيّدصمٜم٤م قمٜمٝمام أيْم٤ًم، وًمٙمـ ورود هذيـ اإلإو

واًم٘مرآن، ٓ يٙمٗمل إلصمب٤مت وضمقدمه٤م اًمت٤مرخيل، ومْماًل قمـ إصمب٤مت هذه اًم٘مّم٦م اًمتل 

 .(3)ؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ إمم ُمٙم٦م((إصمٜم٤م هبجرة حتدّ 

 إنكار وجود المهدي:  :ثانٌاا 

اشمٗمؼ ىمداُمك قمٚمامء اًمنسٜمف واًمِمٞمٕم٦م قمغم وضمقد ؿمخّمٞم٦م اعمٝمدي )ُمع 

آظمتالف سمقٓدشمف أن( وإٟمام ىم٤مل سم٢مٟمٙم٤مره سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ممـ شم٠مصمروا سم٤معمٕمتزًم٦م. 

ي ومٝمق أىمقى وأفمٝمر، ي٘مقل حمٛمد رؿمٞمد رو٤م: ))وأُم٤م اًمتٕم٤مرض ذم أطم٤مدي٨م اعمٝمد

واجلٛمع سملم اًمرواي٤مت ومٞمف أقمن، واعمٜمٙمرون هل٤م أفمٝمر، وًمذًمؽ مل يٕمتد اًمِمٞمخ٤من 

اًمبخ٤مري وُمنسٚمؿ سمروايتٝم٤م ذم صحٞمحٝمام، وىمد وٕمػ يمثػم ُمـ أئٛم٦م اعمنسٚمٛملم 

وه١مٓء يرون أن ومٙمرة اعمٝمدي ُم٠مظمقذة ُمـ اًمٞمٝمقد وًمٞمس . (2)أطم٤مدي٨م اعمٝمدي((

 ًمإلؾمالم طمظ ُمٜمٝم٤م.

 وهذه ىم٤مهل٤م سمٕمض اعمٕمتزًم٦م ؾم٤مسم٘م٤ًم، ذيمررب صٗملم واجلٛمؾ، إٟمٙم٤مر طم صم٤مًمث٤ًم:

                                                           

 (، ٟم٘مالً قمـ ومتقى إزهر.26يمت٤مب اًمِمٕمر اجل٤مهكم، )ص (3)

 (.536ص) ،شمٗمنسػم اعمٜم٤مر (2)



  

 

 

اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض رمحف اهلل ذم اًمِمٗم٤م، وٟم٘مؾ ذًمؽ اسمـ طمجر وهمػمه: ))يم٢مٟمٙم٤مر هِم٤مم،  

 .(3)وقمب٤مد، وىمٕم٦م اجلٛمؾ، وحم٤مرسم٦م قمكم عمـ ظم٤مًمٗمف((

وهِم٤مم هق هِم٤مم اًمٗمقـمل اعمٕمتززم وقمب٤مد هق قمب٤مد اًمّمٞمٛمري وهق شمٚمٛمٞمذ هِم٤مم 

 هـ(، ومه٤م قم٤معم٤من ُمـ قمٚمامء اعمٕمتزًم٦م.241  )ؾمٜم٦ماعُمَتَقرم  اًمٗمقـمل 

وهل ، رابعاا: إنكار أن زٌنب، ورقٌة، وأم كلثوم، من بنات الرسول 

 ُمنس٠مًم٦م جمٛمع قمٚمٞمٝم٤م سملم اًمنسٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م ىمدياًم.

ىم٤مل طمنسـ ُمٙمل اًمٕم٤مُمكم ذم رد قمغم ؾم١مال طمقل هذا اعمقوقع: ))سمؾ يمقهنـ 

م(، هق ُمـ ُمٕمت٘مداشمٜم٤م ُمٜمذ اًمزُمـ سمٜم٤مت اًمرؾمقل ُمـ صٚمبف وُمـ ظمدجي٦م )قمٚمٞمٝم٤م اًمنسال

إول، وقمٚمٞمف قمٔمامء اًمٓم٤مئٗم٦م أُمث٤مل اًمّمدوق، واعمٗمٞمد، واعمرشم٣م، واًمٓمقد، 

وهمػمهؿ، سمؾ مجٞمٕمٝمؿ. وأُم٤م اًمِمقاذ ُمـ إىمقال اًمتل هل هم٤مًمب٤ًم ُمنستٜمدة إمم ُمٗمردات 

 قم٤مُمٞم٦م، أو خترص٤مت ذم اًمتحٚمٞمؾ، ومال ي٠مسمف هل٤م((.

 ُأصمبت٧م سمٙمت٥م اًمنسٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م. وهل ؿمخّمٞم٦م ظم٤مُمنس٤ًم: إٟمٙم٤مر وضمقد اسمـ ؾمب٠م

ذيمر اًمِمٞمخ قمكم آل حمنسـ ذم يمت٤مسمف قمـ قمبد اهلل سمـ ؾمب٠م صمالث رواي٤مت، قمده٤م 

صحٞمح٦م قمـ قمبد اهلل سمـ ؾمب٠م، وقمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مئاًل: ))وهذه اًمرواي٤مت اًمثالث 

 صحٞمح٦م اًمنسٜمد، وهل داًم٦م قمغم وضمقده((.

ًمذهبل ذم ىم٤مل ا إنكار الشاعر المعروف قٌس بن الملوح العامري، سادساا:

 اًمنسػم: وىمد أٟمٙمرت ـم٤مئٗم٦م وضمقد ًمٞمغم واعمجٜمقن.

                                                           

 .(2/291) ،ًم٘م٤ميض قمٞم٤مضا اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك، (3)



  

 

 

 . اسمـ قمؿ اًمرؾمقل  ؾم٤مسمٕم٤ًم: إٟمٙم٤مر ٟمنس٥م اخلٚمٗم٤مء اًمٕمب٤مؾمٞملم إمم اسمـ قمب٤مس

سمحج٦م أن اًمذي روى قمٜمف هق ؾمٞمػ سمـ قمٛمر اعمتٝمؿ  اًم٘مٕم٘م٤معوجود  صم٤مُمٜم٤ًم: إٟمٙم٤مر

 سم٤مًمٙمذب.

 أمحد ؿم٤ميمر(. ، )وىمد ٟمٗم٤مه٤م اًمِمٞمخشم٤مؾمٕم٤ًم: إٟمٙم٤مر اًمِمخّمٞم٦م اًمّمقومٞم٦م أمحد اًمبدوي

ىمبؾ اإلؾمالم، سمحجف أن راوي  قم٤مذًا: إٟمٙم٤مر وضمقد اعمٕمٚم٘م٤مت اًمنسبع، أو اًمٕمنم،

 اعمٕمٚم٘م٤مت مح٤مد اًمراوي٦م اًمٙمذاب.

  



  

 

 

Homo sapiens

اًمقطمٞمد اعمتب٘مل ُمـ اإلٟمنس٤من اًمٕم٤مىمؾ  اًمٙم٤مئـ احلل يٕمرومف اًمبٞمقًمقضمٞملم أٟمف

اًم٘مردة اًمٕمٚمٞم٤م وهق  ومّمٞمٚم٦م ٛمل إمم( ومرع ىمبٞمٚم٦م أؿمب٤مه اًمبنم اًمتل شمٜمت(2))ضمٜمس اهلقُمق

-ظمالوم٤ًم ًمب٘مٞم٦م احلٞمقاٟم٤مت قمغم إرض-اًمٕم٤مىمؾ اًمقطمٞمد، اًمذي يٛمتٚمؽ 

  واًمٜمٓمؼ، اًمٚمٖم٦م، واؾمتخدام ًمتٓمقر، ىم٤مدر قمغم اًمتٗمٙمػم اعمجرد،ا قم٤مزم دُم٤مغ 

 اًمتل يقاضمٝم٤م اإلٟمنس٤من. طمٚمقل ًمٚمٛمِم٤ميمؾ واًمتٗمٙمػم اًمداظمكم اًمذايت، وإقمٓم٤مء

راف ُمٗمّمٚمٞم٦م قمٚمقي٦م، وؾمٗمٚمٞم٦م، ينسٝمؾ وهق يٛمتٚمؽ ضمنساًم ُمٜمتّمب٤ًم، ذا أـم

حتريٙمٝم٤م وشمٕمٛمؾ سم٤مًمتٜم٤مؾمؼ اًمت٤مم ُمع اًمدُم٤مغ، وهل ظم٤مصٞم٦م دمٕمؾ ُمـ اإلٟمنس٤من اًمٙم٤مئـ 

احلل اًمقطمٞمد قمغم اًمبنسٞمٓم٦م اًمذي ينستٓمٞمع شمقفمٞمػ ىمدراشمف اًمٕم٘مٚمٞم٦م واجلنسٛمٞم٦م 

 ًمّمٜم٤مقم٦م إدوات اًمدىمٞم٘م٦م وهمػم اًمدىمٞم٘م٦م اًمتل حيت٤مضمٝم٤م ذم طمٞم٤مشمف اًمٞمقُمٞم٦م.

إلٟمنس٤من ُمر سمنسٚمنس٦م ُمـ اعمراطمؾ اًمتٓمقيري٦م، اٟمتٝمك  سمف يرى اًمتٓمقيريقن أن ا

)قمٚمٞم٦م اًمّمالة  (1)اعمٓم٤مف ًمِمٙمٚمف هذا، ويرى اعم١مُمٜمقن سم٤مًمٙمت٥م اًمنساموي٦م أن آدم

                                                           

 .(3/537) ،شمٗمنسػم اًمٓمؼمي .ٕٟمف ٟمز(( ٛمل إٟمنس٤مٟم٤مً ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم: ))وإٟمام ؾُم  (3)

ٟمنس٤من اًمٕم٤مُمؾ، ٟمنس٤من اًمبدائل ويِمٛمؾ اإلاإل -3ٟمقاع: وهل أ ٦ممم صمالصمإٟم٤مد، )اهلقُمق( يّمٜمػ ضمٜمس إ (2)

         ٟمنس٤من اعمٜمتّم٥م: ويِمٛمؾ إٟمنس٤من ه٤ميدًمبػمغ، وٟمٞم٤مٟمدرشم٤مل، وإٟمنس٤من رودينسٞم٤م. اإل -2ٟمنس٤من اعم٤مهر. واإل

 ٨م.ٟمنس٤من اًمٕم٤مىمؾ احلديول )وهق ُمٜم٘مرض(، واإلٟمنس٤من اًمٕم٤مىمؾ إٟمنس٤من اًمٕم٤مىمؾ: ويِمٛمؾ اإلواإل -1

رض. ىم٤مًمف اسمـ قمب٤مس واسمـ ؼ ُمـ أديؿ إٚمِ ذم شمنسٛمٞم٦م آدم ىمقٓن، أطمدمه٤م: ٕٟمف ظُم )) :ىم٤مل اسمـ اجلقزي (1)

 ،زاد اعمنسػم ،ضمبػم واًمزضم٤مج، واًمث٤مين: أٟمف ُمـ إُدُم٦م ذم اًمٚمقن، ىم٤مًمف اًمْمح٤مك واًمٜمرض سمـ ؿمٛمٞمؾ وىمٓمرب((

(3/62).  

ْٛمر))واظمتٚمٗمقا ذم إُ  :ىم٤مل اًم٘مرـمبل ،دُم٦مواظمتٚمٗمقا ُم٤م هل إ وزقمؿ اًمٜمرض . دُم٦م، ومزقمؿ اًمْمح٤مك أهن٤م اًمنس 

 .(3/537) ،شمٗمنسػم اًم٘مرـمبل .أهن٤م اًمبٞم٤مض، وأن آدم قمٚمٞمف اًمنسالم يم٤من أسمٞمض((



  

 

 

إمم آرض،  خلٓمٞمئ٦م ارشمٙمبٝم٤م، وشمٙم٤مصمرت ذريتف ذم  (3)واًمنسالم(، ُأٟمِزل ُمـ اجلٜم٦م

 إرض.

هؾ أظمب٤مر أقمغم  اً ومٜمجد اًمٓمؼمي واقمتامد هٜم٤مك ظمالف، ل؟ أيْم٤مً ٟمزِ أُ يـ أ

ط آدم سم٤مهلٜمد، هبِ ىم٤مل: ))أُ  اسمـ قمب٤مس قمـ اًمٙمت٤مب يرضمح سم٤مهلٜمد، ويٜم٘مؾ اًمٓمؼمي 

سمجدة ومج٤مء ذم ـمٚمبٝم٤م طمتك اضمتٛمٕم٤م، وم٤مزدًمٗم٧م إًمٞمف طمقاء، ومٚمذًمؽ ؾمٛمٞم٧م  (2)وطمقاء

اعمزدًمٗم٦م، وشمٕم٤مروم٤م سمٕمروم٤مت، ومٚمذًمؽ ؾمٛمٞم٧م قمروم٤مت واضمتٛمٕم٤م سمجٛمع، ومٚمذًمؽ 

 .(1)ي٘م٤مل ًمف سمقذ(( ط آدم قمغم ضمبؾ سم٤مهلٜمدهبِ ىم٤مل وأُ  ؾمٛمٞم٧م مجٕم٤مً 

                                                           

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ))ىم٤مل أسمق احلنسـ اعم٤موردي ذم شمٗمنسػمه واظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم اجلٜم٦م اًمتل أؾمٙمٜم٤مه٤م قمغم ىمقًملم  (3)

ه٤م اهلل شمٕم٤ممم هلام، وضمٕمٚمٝم٤م اسمتالء وًمٞمنس٧م هل ضمٜم٦م اخلٚمد اًمتل أطمدمه٤م: أهن٤م ضمٜم٦م اخلٚمد، اًمث٤مين: أهن٤م ضمٜم٦م أقمد

 وهذا ىمقل ضمٕمٚمٝم٤م دار ضمزاء، وُمـ ىم٤مل هبذا اظمتٚمٗمقا ومٞمف ىمقًملم: أطمدمه٤م أهن٤م ذم اًمنسامء، ٕٟمف أهبٓمٝمام ُمٜمٝم٤م،

 ر،احلنسـ، اًمث٤مين: أهن٤م ذم إرض، ٕٟمف اُمتحٜمٝمام ومٞمٝم٤م سم٤مًمٜمٝمل قمـ اًمِمجرة اًمتل هنٞم٤م قمٜمٝم٤م دون همػمه٤م ُمـ اًمثام

وهذا ىمقل اسمـ سمحر، ويم٤من ذًمؽ سمٕمد أن أُمر إسمٚمٞمس سم٤مًمنسجقد ٔدم )قمٚمٞمف اًمّمالة و اًمنسالم( واهلل أقمٚمؿ 

 (.39سمّمقاب ذًمؽ هذا يمالُمف((. طم٤مدي إرواح، )ص

وورد ذم اًمتقراة ُم٤م يٗمٞمد أهن٤م ذم ُمٜمٓم٘م٦م ىمريب٦م ُمـ اًمٕمراق، ومٗمل ؾمٗمر اًمتٙمقيـ: ))وهمرس اًمرب اإلًمف ضمٜم٦م ذم 

ًمٚمٙمت٤مب  (، ىم٤مل اًم٘مس أٟمٓمقٟمٞمقس ومٙمري ذم شمٗمنسػمه2/8آدم اًمذي ضمبٚمف(( )شمؽ قمدن ذىم٤ًم، وووع هٜم٤مك 

))واجلٜم٦م يم٤مٟم٧م قمٜمد هنر اًمٗمرات((، ًمٙمـ سمٕمْمٝمؿ يٕمد أن سمالد أرُمٞمٜمٞم٤م هل ُمٙم٤من ضمٜم٦م اعم٘مدس قمٜمد هذه أي٦م 

ن ضمٜم٦م أٙمت٥م اعم٘مدؾم٦م ًمٚمّم٤مسمئ٦م اعمٜمدائٞملم وورد ذم اًم. قمدن، ٕن هنري دضمٚم٦م واًمٗمرات يٜمبٕم٤من ُمٜمٝم٤م. اٟمتٝمك

 ٟمب٤مر.همرب إ ٦مقم٤مٟم رض ذم ُمديٜم٦من ضمٜم٦م اهلل ذم إأقمدن و

))رويٜم٤م قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل: ؾمٛمٞم٧م طمقاء ٕهن٤م أم يمؾ طمل، ىمٞمؾ إهن٤م وًمدت ٔدم أرسمٕملم  :ىم٤مل اًمٜمقوي (2)

؟ وم٘مٞمؾ: ىمبؾ دظمقًمف اظمتٚمٗمقا: ُمتك ظمٚم٘م٧م ُمـ وٚمع آدموًمدًا ذم قمنميـ سمٓمٜم٤ًم، ذم يمؾ سمٓمـ ذيمر، وأٟمثك، و

 .(3571) ،ذح صحٞمح ُمنسٚمؿ .: ذم اجلٜم٦م((اجلٜم٦م ومدظماله٤م، وىمٞمؾ

 .(3/79)شم٤مريخ اًمٓمؼمي،  (1)



  

 

 

ىمدم ؾمٚمػ ُمِمؽمك ًمإلٟمنس٤من قم٤مش أ ن أيرون ( DNA) ذم طملم ٟمجد قمٚمامء

 .رضٟمح٤مء إأمم إٟمنس٤من وص٤مرت اهلجرات ومري٘مٞم٤م، وُمـ هٜم٤مك  شمٙم٤مصمر اإلأذم 

وٟم٘مؾ ذم )يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م( قمـ حمٛمد سمـ {(: هـ616 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم  ىم٤مل اًمرازي 

 ىمبؾ آدم اًمذي هق أسمقٟم٤م أًمػ أًمػ آدم، قمكم اًمب٤مىمر )قمٚمٞمف اًمنسالم( أٟمف ىم٤مل: ىمد اٟم٘م٣م

أو أيمثر، وأىمقل: هذا ٓ ي٘مدح ذم طمدوث اًمٕم٤ممل سمؾ إُمر يمٞمػ يم٤من، ومال سمد ُمـ 

آٟمتٝم٤مء إمم إٟمنس٤من أول هق أول اًمٜم٤مس، وأُم٤م أن ذًمؽ اإلٟمنس٤من هق أسمقٟم٤م آدم، ومال 

 . (3)}ـمريؼ إمم إصمب٤مشمف إٓ ُمـ ضمٝم٦م اًمنسٛمع

ًم٦م يمت٥م هب٤م اعمٗمنون ٠م، هل ُمنس(مقمٚمٞمف اًمنسال)دم آًم٦م وضمقد ظمٚمؼ ىمبؾ ٠موُمنس

 يل ىل مل خل ُّٱ ًمتٗمنسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم ، اؾمتٜم٤مداً ، واًمب٤مطمثقن طمديث٤مً ىمديامً 
  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  ىميم مم خم حم جم

يمٞمػ قمروم٧م  ،(2)َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه

اعمالئٙم٦م أن آدم وذريتف ؾمٞمٗمنسدون ذم إرض، ُم٤ممل يروا أن هذا اخلٚمؼ اًمنس٤مسمؼ ىمد 

 أومنسد؟

 مل ي٠مت ذم اًمٙمت٤مب واًمنسٜم٦م رء، يدل قمغم أن ىمقُم٤مً { :جدىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٜم

يم٤مٟمقا ينسٙمٜمقن إرض ىمبؾ آدم قمٚمٞمف اًمنسالم، وإٟمام اًمذي ضم٤مء ذم ذًمؽ، هق ُمـ 

أىمقال سمٕمض اعمٗمنيـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ... روى اًمٓمؼمي ذم شمٗمنسػمه قمـ اسمـ 

ىم٤مل: )أول ُمـ ؾمٙمـ إرض اجلـ، وم٠مومنسدوا ومٞمٝم٤م، وؾمٗمٙمقا ومٞمٝم٤م  س قمب٤م

 ...(1)(دُم٤مء، وىمتؾ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً اًم

                                                           

 .(39/337) ،ًمٗمخر اًمرازيا ،اًمتٗمنسػم اًمٙمبػم (3)

 .(11ؾمقرة اًمب٘مرة: أي٦م: ) (2)

 (.3/212شمٗمنسػم اًمٓمؼمي، ) (1)



  

 

 

قمٚمٞمف ): )ىم٤مل يمثػم ُمـ قمٚمامء اًمتٗمنسػم: ظمٚم٘م٧م اجلـ ىمبؾ آدم (3)ثػمي٘مقل اسمـ يم

(، ومنسٚمط اهلل اجلـ قمٚمٞمٝمؿ وم٘متٚمقهؿ (اًمنسالم ـ  ـ  واًمبِ ، ويم٤من ىمبٚمٝمؿ ذم إرض )احِل

 .(2)}وأضمٚمقهؿ قمٜمٝم٤م، وأسم٤مدوهؿ ُمٜمٝم٤م، وؾمٙمٜمقه٤م سمٕمدهؿ

ُم٤م شمقصؾ ًمف اًمٕمٚمؿ ُمـ وضمقد ظمٚمؼ   ممإن صح ومٝمق يِمػم إوهذه اًمٙمالم 

ٟمنس٤من اًمٕم٤مدي ٟمنس٤من )همػم قم٤مىمؾ وهل جم٤مُمٞمع ُمتت٤مًمٞم٦م ىمديٛم٦م(، ومل ئمٝمر اإلؿمبٞمف سم٤مإل

 .(1)ٓ ُمت٠مظمراً إ

ىمد ظمٚمؼ اإلٟمنس٤من قمغم  اهلل سم٠من -ظم٤مص٦م اًمنساموي٦م-ي١مُمـ ُمٕمتٜم٘مل اًمدي٤مٟم٤مت 

 جخ ُّٱ ٤مممظمر اعمخٚمقىم٤مت، ىم٤مل شمٕمآٟمف أرض، ومم إإل ُمـ اجلٜم٦م ٟمزِ أُ هٞمئتف احل٤مًمٞم٦م، و
)قمٚمٞمف  هق آدم :ىم٤مل اًمٓمؼمي،  (5)َّ  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

، آظمر ُم٤م ظمٚمؼ )قمٚمٞمف اًمنسالم(يم٤من آدم { :ٟمف ىم٤ملأروي قمـ ىمت٤مدة ، يمذًمؽ اًمنسالم(

 . (4)}ُمـ اخلٚمؼ

 

 

 

 

                                                           

 (.3/44اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، اسمـ يمثػم، ) (3)

 (.72571ُمقىمع اإلؾمالم ؾم١مال وضمقاب، رىمؿ ) (2)

اًمدراؾم٤مت إطمٗمقري٦م، وحتٚمٞمؾ اًمدٟم٤م، إمم أن اإلٟمنس٤من احلدي٨م فمٝمر سم٠مومري٘مٞم٤م ىمبؾ ُم٤مئتلم أًمػ أفمٝمرت  (1)

 ؾمٜم٦م.

 (.3ؾمقرة اإلٟمنس٤من: أي٦م: )(5) 

 شمٗمنسػم اًمٓمؼمي. (4)



  

 

 

اٟمتٝمك سمتٓمقره ُمـ ىمرد  ةٟمف ُمر سمٛمراطمؾ قمدأ، (3)ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر سمٞمٜمام شمٗمؽمض

 .(2)اًمِمٛمب٤مٟمزي

سمٛمراطمؾ قمدة، هب٤م ٟمقع ُمـ اًمّمح٦م، وًمٙمـ ًمٞمس يمام ٟمنس٤من ُمر  ن اإلأوطم٘مٞم٘م٦م 

، سمدا سم٤مًمؽماب صمؿ اظمتٚمط اًمؽماب (قمٚمٞمف اًمنسالم)دم آن ظمٚمؼ أذ إىم٤مل اًمتٓمقيريقن، 

صبح أصمؿ  ي ُمٚمتّم٘م٤مً ، أ(1)َّ يل ىل مل يك ىكُّ  ٓزسم٤مً  صبح ـمٞمٜم٤مً ٠مسم٤معم٤مء وم

ؾمقد ُمنسٜمقن، أي ، أ(5)َّ مت خت حت جت هب  مب خب حب ُّٱ مح٠مً  ـمٞمٜم٤مً 

دات ٞمُمقٟمٞم٤م، ويمؼميتنستٜم٘مٕم٤مت سمنسب٥م روائح اعمث٤من، وإذو رائح٦م ُمٜمتٜم٦م، يمرائح٦م اعم

  مب  ُّٱُمثؾ صقت اًمّمٚمّمٚم٦م  اهلٞمدروضملم، صمؿ يبس هذا اًمٓملم ومّم٤مر صٚمّم٤مًٓ 
ن اًمٓملم حيقي قمغم أوشمذيمر اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، (4)َّ خت حت جت هب

يقٟم٤مت اًمزٟمؽ، واحلديد، يمٕمقاُمؾ ُمنس٤مقمدة ًمتحقيؾ هم٤مزات اعمٞمث٤من، واهلٞمدروضملم، أ

 .(6)ُمٞمٜمٞم٦م اًمٜمقوي٦مأرسمقن، ٕمح٤مض ويمنسٞمد اًمٙم٤مأوصم٤مين 

رض ن اهلل ىمبض ُمـ مجٞمع إأ، يبلم طوىمد ورد طمدي٨م قمـ اًمرؾمقل 

إن اهلَل شمٕم٤ممم ظمٚمَؼ ))  :طوم٘م٤مل  ،ًمقان اًمٜم٤مس وـمب٤مئٕمٝمؿأوهذا ُم٤م يٕمٚمؾ اظمتالف 

                                                           

ن ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر ىم٤مل هب٤م اهلٜمقد واعم٤مي٤مٟمٞملم ذم أ ،(23ص)ٟمنس٤من، ذم يمت٤مسمف ظمٚمؼ اإل ذيمر د. حمٛمد قمكم اًمب٤مر، (3)

 اعمٞمالد.اًم٘مرن اًمنس٤مدس ىمبؾ 

ُمريم٥م ُمـ  ن اًم٘مرد قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم ذم اًمٓمب٤مئع،أ)) :هـ(795 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم   ،ىم٤مل حمٛمد سمـ ؿم٤ميمر اًمٙمتبل (2)

ٟمف ي٘مبؾ اًمتٚم٘ملم، إو ؿمبف سم٤مإلٟمنس٤من،أن اًم٘مرد أ)) (:هـ718 ؾمٜم٦م)اعُمتََقرم   ،وذيمر اًمدُمػمي .((ٟمنس٤من وهبٞمٛم٦مإ

ظمٚمؼ يمت٤مب  .ٟمنس٤من((ومه٤م ُمـ ُمٗم٤مظمرة اإل ٟمث٤مه،أ ويٖم٤مر قمغم ويٛمٌم قمغم رضمٚمٞمف، وي٠مظمذ ٟمٗمنسف سم٤مًمزواج،

 .(27-26ص) ًمديمتقر اًمب٤مر،ان، ٟمنس٤ماإل

 .(33) : ُمـ أي٦م:اًمّم٤موم٤متؾمقرة  (1)

 .(26أي٦م: ) :احلجرؾمقرة  (5)

 .(35) : أي٦م:اًمرمحـؾمقرة  (4)

 .(سمتٍمف) (.34ص)ًمديمتقر حمٛمد قمكم اًمب٤مر، ا ،ٟمنس٤منيمت٤مب ظمٚمؼ اإل (6)



  

 

 

آدَم ُمـ ىمبْم٦ٍم ىمبْمٝم٤م ُمـ مجٞمِع إرِض، ومج٤مَء سمٜمق آدَم قمغم ىمدِر إرِض، ومج٤مَء ُمٜمٝمؿ 

ٞمُض، وإؾمقُد، وسملم ذًمَؽ، واًمنسٝمُؾ، واحلَزُن  واخلبٞم٨ُم، إمحُر، وإسم

 .(3)واًمٓمّٞم٥ُم((

ن اهلل سمدا ظمٚمؼ أؾمالم اًم٘مقل ٟمف ًمٞمس مم٤م يٜم٤مذم اإل٢مىم٤مل حمٛمد سم٤مؿمٛمٞمؾ: وم

ٟمبتٝم٤م طمقل اعمنستٜم٘مٕم٤مت صمؿ ـمقره٤م سم٘مدرشمف، وىم٤مل: ))إٟمف أٟمنس٤من سمجرصمقُم٦م صٖمػمة اإل

يٜمٗمل ىمقاقمد هذه اًمٜمٔمري٦م، )أي ًمٞمس ذم ٟمّمقص اًم٘مرآن أو اًمنسٜم٦م اًمٜمبقي٦م اًمث٤مسمت٦م ُم٤م 

ًمٕمدم وضمقب اًمزج سم٤مإلؾمالم، قمٜمد  ٟمٔمري٦م اًمتٓمقر(، أو يثبتٝم٤م، وهذا ذم ٟمٔمرٟم٤م يم٤مٍف 

ذم طم٘مٝم٤م  ٟمحـ اعمنسٚمٛملم طمٙمامً  إظمذ واًمرد طمٞم٤مل هذه اًمٜمٔمري٦م، سمحٞم٨م ٓ ٟمّمدر

 .(2)صمب٤مت((٢مؾمالم  ٓ سمٜمٗمل وٓ سمسم٤مؾمؿ اإل

Anthropology) 

ذم مجٞمع إوىم٤مت،  اًمبنم، وأقمراق هيتؿ سمٙمؾ أصٜم٤مفقمٚمؿ  ٟمنس٤من:قمٚمؿ اإل

وسمٙمؾ إسمٕم٤مد اإلٟمنس٤مٟمٞم٦م. وم٤معمٞمزة إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل متٞمز قمٚمؿ اإلٟمنس٤من سملم يم٤موم٦م 

اعمج٤مٓت اإلٟمنس٤مٟمٞم٦م إظمرى، هق شم٠ميمٞمده قمغم اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م، سملم 

ٟمنس٤من اًمٓمبٞمٕمل، وقمٚمؿ ٟمنس٤من احلٞمقي، وقمٚمؿ اإلويِمٛمؾ: قمٚمؿ اإل ،اًمث٘م٤موم٤مت يم٤موم٦م

ٟمنس٤مب ٟمنس٤من عمٕمروم٦م إهؿ ومروع قمٚمؿ اإلأٟمنس٤من اًمٚمٖمقي، ونس٤من اًمث٘م٤مذم، وقمٚمؿ اإلٟماإل

 هل:

ٟمنس٤من، هق أطمد ومروع قمٚمؿ اإل Ethnology):) أوًٓ: قمٚمؿ إقمراق أو إضمٜم٤مس

ٟمج٤مزات اًمِمٕمقب، إوهيتؿ سمٕمٚمؿ اًمث٘م٤موم٤مت اعم٘م٤مرن، وهق قمٚمؿ يٕمٜمك سمخّم٤مئص 

                                                           

سمـ اًمٕمريب ذم إ، وصححف (2944) ،، ورواه اًمؽمُمذيينًمب٤موصححف إ(، 5961)، سمق داودأرواه  (3)

 ،، وصححف اًمقادقمل ذم صحٞمح اعمنسٜمد(6361) ،، ورواه اسمـ طمب٤من(6/75) ،طمقذيقم٤مرو٦م إ

(839). 

 ٟمنس٤من ًمٚمديمتقر اًمب٤مر.قمـ ظمٚمؼ اإل . ٟم٘مالً (342ص)سم٤مؿمٛمٞمؾ،  ؾمالم وٟمٔمري٦م دارون،اإل (2)



  

 

 

شم٤مريخ  داومف إقم٤مدة صٞم٤مهم٦موُمـ أه ،طمقاهلؿ احلْم٤مري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ، وُمٕمت٘مداهتؿأو

 .اإلٟمنس٤من

)قمٜمد اًمٕمٚمامء  هق أطمد ومروع قمٚمؿ اإلٟمنس٤من (:Archaeology) صم٤مٟمٞم٤ًم: قمٚمؿ أصم٤مر

ويبدأ  اإلٟمنس٤من، ، اًمتل ظمٚمٗمٝم٤م(3)وهق قمٚمؿ خيتص سمدراؾم٦م اًمب٘م٤مي٤م اعم٤مدي٦م إُمريٙم٤من(،

ٕدواشمف، وهق دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م  اإلٟمنس٤من شم٤مريخ دراؾم٦م قمٚمؿ أصم٤مر، سمبداي٦م صٜمع

 .اعم٤موٞم٦م احلْم٤مرة اإلٟمنس٤مٟمٞم٦م تعمخّٚمٗم٤م

                                                           

، هق (Radioactive Decay) قمغم ُم٤م ينسٛمك آٟمحالل اإلؿمٕم٤مقمليٕمتٛمد شم٘مدير إقمامر ًممصم٤مر،  (3)

قمٛمٚمٞم٦م شمٓمٚمؼ ومٞمٝم٤م ٟمقي٤مت اًمذرات همػم اعمنست٘مرة، إؿمٕم٦م ذات اًمٓم٤مىم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ ٟمقاهت٤م، سمٕمٛمٚمٞم٦م شمٚم٘م٤مئٞم٦م،  

، واًمذي يٕمٜمل (Half-Life)يتحقل ومٞمٝم٤م اًمٕمٜمٍم إمم قمٜمٍم آظمر. وقمـ ـمريؼ ُمٕمروم٦م قمٛمر اًمٜمّمػ 

 اعمِمع ًمٙمل يٜمحؾ ٟمّمػ قمدد ذراشمف، طمٞم٨م شمٜمخٗمض ومٞمف اًمٙمٛمٞم٦م اعمِمٕم٦م إمم )اًمزُمـ اًمذي حيت٤مضمف اًمٕمٜمٍم

 اًمٜمّمػ( وسمٛمٕم٤مدٓت ري٤موٞم٦م ظم٤مص٦م، ٟمنستٓمٞمع ُمٕمروم٦م قمٛمر أصم٤مر.

وختتٚمػ قمٛمر اًمٜمّمػ ُمـ قمٜمٍم آظمر، ومٜمجد أٟمقاقم٤ًم ُمـ اًمٜمٔم٤مئر اعمِمٕم٦م هل٤م قمٛمر اًمٜمّمػ يبٚمغ إمم صمقان أو 

 4711، واًمذي يبٚمغ  )35-ٓف اًمنسٜملم، يم٤مًمٙم٤مرسمقنُمٞمكم صم٤مٟمٞم٦م أو أىمؾ، وأظمرى هل٤م قمٛمر اًمٜمّمػ يبٚمغ آ

ّٓ إمم ) ؾمٜم٦م(، وأظمرى هل٤م قمٛمر اًمٜمّمػ يبٚمغ طمتك ُماليلم أو  74111ؾمٜم٦م(، مم٤م جيٕمؾ ومٕم٤مًمٞمتف ٓ شمّمؾ إ

ُمٚمٞم٤مر ؾمٜم٦م(، مم٤م ينسٛمح سمت٠مريخ اًمٕمٞمٜم٤مت  3.1أرهمقن، واًمذي يبٚمغ )-51ُمٚمٞم٤مرات اًمنسٜملم يم٤مًمبقشم٤مؾمٞمقم 

 إيمثر ىمدُم٤ًم.

يٕمد واطمدًا ُمـ شم٘مٜمٞم٤مت حتديد اًمٕمٛمر احل٘مٞم٘مل اعمٕمرووم٦م واعمنستخدُم٦م قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع  اعمِمع: 35-اًمٙم٤مرسمقن

عمٕمروم٦م قمٛمر احلٗمري٤مت، واًمذي ينستخدم عمٕمروم٦م شم٠مريخ اًمب٘م٤مي٤م اًمٕمْمقي٦م، يٕمقد اًمٗمْمؾ ذم ذًمؽ ًمٚمٕم٤ممل 

 اًمٙمٞمٛمٞم٤مئل واًمٗمٞمزي٤مئل إُمريٙمل )ويالرد ًمٞمبل ومراٟمؽ( اًمذي ايمتِمٗمف.



  

 

 

 (Prehistory:) 

ذم  اًمٙمت٤مسم٦م وَمْبَت٤مِرخيِل: ُمّمٓمٚمح يٓمٚمؼ قمغم احل٘مب٦م اًمتل شمنسبؼ اظمؽماع

وهل ؾمٚمنسٚم٦م ُمـ إزُم٤من  ،ىمبؾ اعمٞمالد( 1211ؾمٜم٦م ) ذم اًمٕمراق شم٘مريب٤مً  ؾمقُمر(،)

 .واحل٘مب٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل ُمرت قمغم شم٤مريخ اًمبنمي٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م

 زُمٜمٞم٦م رئٞمنسٞم٦م يمبػمة هل:  (3)مم أرسمٕم٦م أطم٘م٤مبإاجلٞمقًمقضمل  ي٘منسؿ إُمد

( ُمٚمٞمقن ؾمٜم٦م، ويٕمتؼم 451 -1211طم٘مب٦م ُم٤م ىمبؾ اًمٙم٤مُمؼمي، ظمالل ومؽمة ) :وًٓ أ

قمٍم احلٞم٤مة اعمبٙمرة إوزم اًمبدائٞم٦م، طمٞم٨م فمٝمرت سمف اًمٓمح٤مًم٥م واًمٗمٓمري٤مت اًمبدائٞم٦م 

 واًمرظمقي٤مت سم٤مًمبحر.

( ُمٚمٞمقن ؾمٜم٦م، وومٞمف فمٝمرت 281 – 451ت سملم )طم٘مب٦م اًمب٤مًمٞمقزي، اُمتد :صم٤مٟمٞم٤مً 

 اًمالوم٘م٤مري٤مت اًمبحري٦م، يم٤معمٗمّمٚمٞم٤مت اًمبدائٞم٦م واًمرظمقي٤مت اعمبٙمرة واإلؾمٗمٜم٩م.

صقرات، ٤م( ُمٚمٞمقن ؾمٜم٦م، وومٞمف فمٝمرت اًمديٜم64 -258طم٘مب٦م اعمٞمنسقزي، )ُمٜمذ  :صم٤مًمث٤مً 

 واٟم٘مرو٧م ظمالل اًمٕمٍم اًمٓمب٤مؿمػمي اًمذي يٛمٞمز هذا اًمٕمٍم.

 مم يقُمٜم٤م هذا(، وومٞمف قمٍميـ: إُمٚمٞمقن ؾمٜم٦م  64) ُمٜمذ ،طم٘مب٦م اًمنسٞمٜمقزوي :راسمٕم٤مً 

ومؽمة   لهؿ ومؽمة سمف هأوهق اًمٕمٍم اًمثالصمل، وومٞمف مخس ومؽمات، و .3

( ُمٚمٞمقن 3.8-4ظمر ومؽمة  سم٤مًمٕمٍم اًمثالصمل، وومؽمشمف )آ لاًمبٚمٞمقؾمٞمٜمل، وه

 ؾمٜم٦م، وومٞمف سمدأ فمٝمقر أؿمب٤مه اإلٟمنس٤من، ُمتٛمثٚملم ذم اإلٟمنس٤من إول اًمبدائل.

                                                           

ـمب٘م٤ًم ًمٚمتٕمريػ اجلٞمقًمقضمل  (،geologic time)  ػمة ًمألزُمٜم٦م اجلٞمقًمقضمٞم٦ماحل٘مب٦م: أطمد إىمنس٤مم اًمٙمب (3)

 81ُمٚمٞمقن ؾمٜم٦م إمم ٟمحق  31)شمِمٛمؾ احل٘مب٦م )قمدة قمّمقر ضمٞمقًمقضمٞم٦م(، طمٞم٨م متتد اًمٕمّمقر اجلٞمقًمقضمٞم٦م سملم 

 . أي أن احل٘مب٦م متتد عمدد ىمد شمبٚمغ ُمئ٤مت اعماليلم ُمـ اًمنسٜملم.(ُمٚمٞمقن ؾمٜم٦م



  

 

 

 ٤من:وومٞمف ومؽمشم ،اًمٕمٍم اًمرسم٤مقمل .2

، وومٞمف (ًمػ ؾمٜم٦مأ 33مم إُمٚمٞمقن ؾمٜم٦م  3.8)ومؽمة اًمبٚمٞمنستقؾملم، ويٛمتد ُمـ  . أ

طمّمؾ اًمٕمٍم اجلٚمٞمدي إظمػم، وهبذا اًمٕمٍم فمٝمر اإلٟمنس٤من اًمٕم٤مىمؾ 

 ٟمنس٤من اعم٤مهر اعمٜم٘مرض(، وقم٤مؿم٧م ومٞمف ومٞمٚم٦م اعم٤مُمقث.)اإل ،اًمّم٤مٟمع ٕدواشمف

، آظمر اًمٕمّمقر (أن كًمػ ؾمٜم٦م وطمتأ 33) ومؽمة اهلقًمقؾملم، ُمٜمذ  . ب

ُمراشمبف، و ُمٕمٔمؿ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م  وىمد سمٚمغ ومٞمف اإلٟمنس٤من أقمغم ،٦ماجلٞمقًمقضمٞم

اًمتل آًم٧م هلذا اًمٕمٍم ُمٜمذ ُمٓمٚمٕمف فمٚم٧م يمام هل قمٚمٞمف اًمٞمقم، إٓ أن ذم 

 .هذا اًمٕمٍم فمٝمرت احلْم٤مرة اإلٟمنس٤مٟمٞم٦م واًمٙمت٤مسم٦م

ٓف آيم٤مًمث٘م٤موم٦م اًمٜمٓمقومٞم٦م ىمبؾ ؾمت٦م  ،(culture) ؾمٛمٞم٧م شمٚمؽ اًمٗمؽمة سم٤مًمث٘م٤موم٦م

ُم٤م سمٕمد اظمؽماع اًمٙمت٤مسم٦م، وم٠مصبح٧م ُمرطمٚم٦م اًمت٤مريخ، أ ؾمٜم٦م ُمـ اعمٞمالد ذم ومٚمنسٓملم،

 .، يم٤محلْم٤مرة اًمنسقُمري٦م(civilization) وؾمٛمٞم٧م شمٚمؽ اًمٗمؽمة سم٤محلْم٤مرة

ًم٘مد ىم٤مم أُملم اعمتحػ اًمدٟمامريمل ذم يمقسمٜمٝم٤ميمـ، يمرينستٞم٤من شمقُمنسقن، قم٤مم 

 قمّمقر: ٦ممم صمالصمإ سمت٘منسٞمؿ اًمٕمّمقر اًمزُمٜمٞم٦م ىمبؾ اعمٞمالد (م 3836)

دوات، ًمّمٜمع إ :ٟمنس٤من احلج٤مرةاؾمتخدم اإل ومٞمفوهق اًمٕمٍم احلجري و :إول

ؿمٕم٤مل اًمٜم٤مر، واؾمتٛمر اًمٕمٍم إًمٚمّمٞمد، و ٤مٟمنس٤من، واؾمتخدُمٝموىمد سمدأ ُمع فمٝمقر اإل

ُم٤م اًمٕمٍم احلجري احلدي٨م، أىمبؾ اعمٞمالد.  (31.111)مم قم٤مم إاحلجري اًم٘مديؿ 

ٟمنس٤من ومٞمف ودضمـ اؾمت٘مر اإل، ىمبؾ اعمٞمالد( 5111-31.111)ومٙم٤من ظمالل  ومؽمة 

 واؿمتٖمؾ سم٤مًمزراقم٦م.احلٞمقاٟم٤مت 

ومٝمق اًمٕمٍم اًمؼموٟمزي، وهق قمٍم فمٝمقر ؾمب٤مئؽ اًمٜمح٤مس، سمدأ طمقازم  :اًمث٤مين

ٟمنس٤من يمٞمػ يّمٝمر اًمٜمح٤مس ُمع اًمٗمحؿ ىمبؾ اعمٞمالد، طمٞم٨م قمرف اإلؾمٜم٦م(  1111)

 اًمٜمب٤ميت.



  

 

 

دوات، ٟمنس٤من احلديد ذم صٜم٤مقم٦م إومٝمق اًمٕمٍم احلديدي، وومٞمف اؾمتخدم اإل :اًمث٤مًم٨م

 ىمبؾ اعمٞمالد. (ؾمٜم٦م1341) ؾمٚمح٦م، وىمد سمدأ سمحدودوإ

ن ينسٚمط أ ،ٟمنس٤مب ظم٤مص٦مسمد ًمٚمب٤مطم٨م سمت٤مريخ اًمبنمي٦م قم٤مُم٦م وسمٕمٚمؿ إ وهٜم٤م ٓ

ن ه٤مشملم اًمٗمؽمشملم ذيمرت سم٤مًمٙمت٥م اًمنساموي٦م، ٕ :اًمْمقء قمغم ومؽمشملم ُمـ شم٤مريخ اًمبنم

 هذا. ٤مزاًم٧م شمذيمر حلد يقُمٜم ُم٤م ُمؿأوٟمنسب٧م ًمتٚمؽ اًمٗمؽمشملم ىمب٤مئؾ و

 وٓده.أو (مقمٚمٞمف اًمنسال)هل ومؽمة ٟمقح  :ومماًمٗمؽمة إ

وٓده، وؾمٜمريمز هب٤م قمغم أو  (قمٚمٞمف اًمنسالم)سمراهٞمؿ إهل ومؽمة  :واًمٗمؽمة اًمث٤مٟمٞم٦م

 دارؾم٦م اًمٕمرب واًمٞمٝمقد.

قمد  اعم١مرظمقن، واًمٜمنس٤مسمقن، أن ٟمقطم٤ًم )قمٚمٞمف اًمنسالم( هق إب اًمث٤مين ًمٚمبنم، 

 وأن أوٓده )ؾم٤مم وطم٤مم وي٤موم٨م( شمرضمع إًمٞمٝمؿ اًمبنمي٦م.

، أٟمف ىم٤مل: ))ؾم٤مم أسمق اًمٕمرب و ي٤موم٨م أسمق اًمروم ؾمقل اهلل روي قمـ ر

 . (2)، وىمٞمؾ: هذا ىمقل ؾمٕمٞمد سمـ اعمنسٞم٥م وًمٞمس سمحدي٨م(3)وطم٤مم أسمق احلبش((

أٟمف ىم٤مل: ))وًمد ٟمقح ؾم٤مُم٤ًم وذم  روي قمـ اسمـ قمب٤مس {  ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم:

وًمده سمٞم٤مض وأدُم٦م، وطم٤مُم٤ًم وذم وًمده ؾمقاد وسمٞم٤مض، وي٤مومث٤ًم وذم وًمده اًمِم٘مرة 

... صمؿ ؾم٤مق اسمـ قمبد اًمؼم سم٤مإلؾمٜم٤مد إمم اسمـ اعمنسٞم٥م أٟمف ىم٤مل: ))وًمد ٟمقح،  واحلٛمرة((

                                                           

وٕمٞمػ ًمب٤مين ذم إ،  ووٕمٗمف (81) ،نسٜمف اًمٕمراىمل ذم حمج٦م اًم٘مرب، وطم(1913) ،اًمؽمُمذي وطمنسٜمف هروا (3)

 ،(349، )واًمنسخ٤موي ذم اعم٘م٤مصد احلنسٜم٦م ،(31/335) ،، واًمٕمنس٘مالين ذم اًمٗمتح(1213) ،اًمؽمُمذي

 .رٟم٤مؤوطووٕمٗمف إ، (2/167، )ظمرضمف اسمـ طمب٤من ذم اعمجروطملمأو

 (.67897، )اسمـ قمنس٤ميمر ،شم٤مريخ دُمِمؼ .وىمد ورد سمنسٜمد صحٞمح ُم٘مٓمقع، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمنسٞم٥م (2)



  

 

 

ؾم٤مُم٤ًم، وي٤مومث٤ًم، وطم٤مُم٤ًم، ووًمد يمؾ واطمد ُمـ ه١مٓء اًمثالصم٦م، صمالصم٦م، ومقًمد ؾم٤مم اًمٕمرب 

ووم٤مرس واًمروم، ووًمد ي٤موم٨م اًمؽمك واًمّم٘م٤مًمب٦م وي٠مضمقج وُم٠مضمقج، ووًمد طم٤مم 

 .(3)}((اًم٘مبط واًمنسقدان واًمؼمسمر

ٟمنس٤مب ًمٗمقا يمت٥م إأٟمنس٤مب اًمذيـ قمٛمدة يمت٤مب إأطمد أدي٨م هق هذا احل

ومنسٜمذيمر شمٕمريػ عمّمٓمٚمح  ،هنؿ ؾم٤مُمٞمقنأن اًمٕمرب صٜمٗمقا أوسمام ، ولُمٜمذ اًم٘مرن إ

 اًمنس٤مُمٞملم.

ُمّمٓمٚمح يّمػ أي جمٛمققم٦م أصمٜمٞم٦م، أو صم٘م٤مومٞم٦م، أو  :(Semitic) اًمنس٤مُمٞم٦م

٤مم قمرىمٞم٦م، شمتحدث سم٤مًمٚمٖم٤مت اًمنس٤مُمٞم٦م، وىمد اؾمتخدم اعمّمٓمٚمح ٕول ُمرة ذم قم

ُمـ أقمْم٤مء ُمدرؾم٦م )همقشمٜمٖمـ ًمٚمت٤مريخ(، واًمذيـ اؿمت٘مقه ُمـ يمٚمٛم٦م ( م3771)

 ذم ؾمٗمر اًمتٙمقيـ. ٟمقح اًمثالصم٦م اعمذيمقر طمد أسمٜم٤مءأ)ؾم٤مم( 

ؾمتٕمٛمؾ يمٚمٛم٦م )اًمٚمٖم٤مت اأول ُمـ  قم٧م دائرة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م أنادّ و

 م(3783) ؿمٚمقشمن( قم٤مموؾمط هق )إُمـ ًمٖم٤مت اًمنمق  اًمنس٤مُمٞم٦م( هلذه اعمجٛمققم٦م

شم٤مريخ اًمٚمٖم٤مت اًمنس٤مُمٞم٦م(، ًمٙمـ اعمّم٤مدر اًمني٤مٟمٞم٦م شمدطمض هذا اًمزقمؿ )ذم يمت٤مب 

مم ُم٤م ىمبؾ اًم٘مرن اًمنس٤مسمع إوشم١ميد أن هذه اًمتنسٛمٞم٦م ىمديٛم٦م ضمدًا يرشم٘مل شم٤مرخيٝم٤م 

اعمٞمالدي، وأول قم٤ممل هي٤مين أـمٚمؼ هذه اًمتنسٛمٞم٦م قمغم جمٛمققم٦م اًمٚمٖم٤مت اًمنمىمٞم٦م هذه 

رى اًمٕمٚمامء اًمني٤من قمغم أصمر ،  وضم(م 718 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم   (2)هق يٕم٘مقب )اًمره٤موي(

ر( سم٘مرون يمثػمة، ُمٜمٝمؿ اعم١مرخ زآصٓمالح ىمبؾ ) ؿمٚمقشم اًمره٤موي، وم٤مؾمتٕمٛمٚمقا هذا

                                                           

 .(38ص ) ُمؿ، اسمـ قمبد اًمؼم،اًم٘مّمد وإ (3)

 هق أؾم٘مػ اًمره٤م، أطمد أؿمٝمر اًمٙمت٤مب اًمني٤من، اؿمتٝمر سمتٓمبٞم٘مف احلرذم ًمت٘م٤مًمٞمد اًمٙمٜمنسٞم٦م، وشمٕمّمبف هل٤م. (2)



  

 

 

ًمٕمؼمي ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم، ااًمني٤مين اعمجٝمقل ذم اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم، واسمـ 

ر( أول ُمـ اؾمتٕمٛمؾ هذا آصٓمالح سمٕمٞمدًا قمـ اًمّمح٦م زومٞمٙمقن اًمزقمؿ سم٠من )ؿمٚمقشم

 .(3)مم ذًمؽ سمٕمدة ىمرونإؾمب٘مقه  اًمني٤من ٕن اًمٕمٚمامء

صكم، إول: يدقمل أن اعمقـمـ إ .ذم هذا اعمقوقع صمالصم٦م ُمذاه٥م وًمٚمٕمٚمامء

مم إويذه٥م اًمث٤مًم٨م:  .ويدقمل اًمث٤مين: أٟمف هْمب٦م أرُمٞمٜمٞم٤م .ًمٚمنس٤مُمٞملم هق أرض سم٤مسمؾ

))حت٘مٞم٘م٤مت شم٤مرخيٞم٦م  أهن٤م اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، وىمد أوردٟم٤م هذه أراء اًمثالصم٦م ذم سمحثٜم٤م

))سملم اًمبحر اعمتقؾمط  ر:ي٘مقل ؿمٚمقشمزذ ، إ(2)طم٘مؾ اًمٚمٖم٤مت اًمنس٤مُمٞم٦م (( وًمٖمقي٦م ذم

 ، وهل قمغم ًمنس٤من واطمد، وهل اًمنس٤مُمٞم٦م((.ةُم٦م واطمدأوسمحر اًمٕمرب، شمنسٙمـ 

 اًمٕمرب سم٠مضمذاُمٝم٤م اًمثالث، )وؾمٜمتحدث قمٜمٝم٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ(. .3

 (.هائٞمؾ، )وؾمٜمتحدث قمٜمٝم٤م ٓطم٘م٤مً إ قسمٜم .2

ُمٚمقك سم٤مسمؾ، ص٤مطم٥م اًمنسبل اًمب٤مسمكم  ىىمقأ اًمث٤مين، ٍمٟم ٟمبقظمذوُمٜمٝمؿ : (1)اًمٙمٚمدان .1

 ، إذ ىم٤مم اعمٞمالد بؾىم (487)واًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٜم٦م ىمبؾ اعمٞمالد،   (497)ومم ؾمٜم٦م عمرشملم، إ

                                                           

 ًمٚمٛمٓمران سمقًمس هبٜم٤مم، ُمٜمِمقر قمغم إٟمؽمٟم٧م.ُم٘م٤مل  (3)

 .اعمّمدر ٟمٗمنسف (2)

ومٗمل  ؾمقى اًمتِم٤مسمف سم٤مٕؾمامء. اًمٙمٚمديلم اًمذيـ ؾمٙمٜمقا سمالد اًمراومديـ، ٓ قمالىم٦م ًمٙمٚمدان اًمٞمقم، سم٤معمٜمجٛملم (1)

مم اًمنمق ًمٜمنم اعمذه٥م إ، وسمٕمد أن ضم٤مء ُمبنمو اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ ُمـ اًمٖمرب (م3442)قم٤مم 

مم اًمِمامل ذم سمالد اًمٜمٝمريـ، ٟمجحقا ذم ٟمنم اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م ذم ُم٤م يدقمك اًمٞمقم إ اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمل، وشمقضمٝمقا

أدت صٕمقسم٦م اعمقاصالت ذم اجلب٤مل آٟمذاك إمم شمقضمف اعمبنميـ آضم٤مٟم٥م إمم اعمنسٞمحٞملم سمنسٝمؾ ٟمٞمٜمقى، و

اًمنس٤ميمٜملم ذم ؾمٝمؾ ٟمٞمٜمقى، دون اًمتقضمف ًمٚمجب٤مل، ومٜمنموا اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م ذم اًمنسٝمقل ًمٙمـ ًمٞمس ذم 

= 



  

 

 

 .(اًمنسالم فقمٚمٞم)د وّ ؾمالًم٦م دا سمنسبل ؾمٙم٤من أورؿمٚمٞمؿ، وأهنك طمٙمؿ

 ؿمقر سمـ ؾم٤مم.آوهؿ ُمـ ٟمنسؾ : (3)ؿمقريقنأ .5

سم٘مٞم٤مدة  اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب وا قمؼماعم١مرخ سمروؾمقس أهنؿ ضم٤مءاًمنسقُمريقن: يرى  .4

ضم٤مءوا إمم  -اًمذي شمبٜمك اًمرأي ٟمٗمنسف-ضمقاد قمكم  ويْمٞمػ زقمٞمؿ يدقمك أواٟمس.

قمبد اعمٜمٕمؿ ( ىمبؾ اعمٞمالد، ويرى 2311اًمٕمراق ُمـ اًمبحريـ ذم طمقازم اًمنسٜم٦م )

إمم أهنؿ ُمـ إىمقام اًمتل ه٤مضمرت ُمـ اجلزيرة  ُم٤م ىمبؾ اًمٚمٖم٦م اعمحجقب ذم يمت٤مسمف

سمذًمؽ ي٘مقل سمنس٤مُمٞمتٝم٤م ظمالوم٤ًم ًمٙمثػم ُمـ اعم١مرظملم اًمذيـ ٓ و اًمٕمرسمٞم٦م إمم اًمراومديـ

 يرون ؾم٤مُمٞمتٝم٤م.

                                                                                                                                                                     
= 

٦م ًمتل شُمدقمك اًمٙمٜمٞمنس٦م اًمنمىمٞمااعمنسٞمحٞملم ذم اٟمتامئٝمؿ ًمٚمٙمٜمٞمنس٦م  اجلب٤مل، وسمذًمؽ اؾمتٛمر ؾمٙمٜم٦م اجلب٤مل ُمـ

ٟمتامء ُمنسٞمحٞمل ؾمٝمؾ ٟمٞمٜمقى ىمبؾ جملء اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من، هق اٟمتامء يمٜمٞمنس٦م اعمنمق أؿمقري٦م إويم٤من أؿمقري٦م، 

ًمالرشمِم٤مء، وشمٖمٞمػم ـم٤مئٗمتف  ٟمٗمنسف، إٓ أن اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من ٟمجح ذم شم٘منسٞمؿ يمٜمٞمنستٝمؿ سمٕمد أن رؿمك ُمـ يم٤من ُمنستٕمداً 

ي٘مقل قم٤ممل  سمق اًمّمقف:أهبٜم٤مم تقر ؾمت٤مذ اًمديمىم٤مل إاًمديٜمٞم٦م ُمـ اًمٙمٜمٞمنس٦م اًمنمىمٞم٦م إمم يم٤مصمقًمٞمٙمل، وهبذا اًم٘مقل 

سم٠من هٜم٤مًمؽ ظمٓم٠م شم٤مرخيل أدى ومج٠مة إمم فمٝمقر ىمقُمٞم٦م {: أصم٤مر أؿمقري ُمـ اًمٕمراق اًمديمتقر دون ضمقرج

 وظم٤مص٦م يمٚمداٟمٞم٦م، وُمـ اعمٕمروف ًمٚمجٛمٞمع سم٠من ُمـ اؾمٛمقا اًمٙمٚمديلم، )وًمٞمس اًمٙمٚمداٟمٞملم(، هؿ اًمٕمٚمامء،

ق.م(، وىمد شمّؿ حتريػ اعمّمٓمٚمح قمؼم اًمت٤مريخ ُمـ  419-632اًمٗمٚمٙمٞملم ُمٜمٝمؿ، ذم اًمٕمٍم اًمب٤مسمكم احلدي٨م، )

 . }يمٚمدي إمم يمٚمداين ُمـ أضمؾ ؿمؼ وىمٓمع أواس إُم٦م أؿمقري٦م

ؿمقريلم طمٗم٤مد أأصمقريقن هؾ أ)) :سمق اًمّمقف ذم ُم٘م٤مًم٦مأهبٜم٤مم  ىم٤مل اًمٕم٤ممل أصم٤مري اًمٕمراىمل اًمديمتقر (3)

اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم، وُمٓمٚمع اًم٘مرن واظمر أف ذم ٟم٢موم) ،ؿمقر(آصمقر ُمـ آ)ؾمؿ ُم٤م قمـ ضمذور اإلأ ،(اًم٘مدُم٤مء؟(

 وُم١مًمٗمف اًم٘مٞمؿ اعمقؾمقم  اؾمٛمف )اعمٓمران أدي ؿمػم(  ،يم٤مصمقًمٞمٙمل( -اًمٕمنميـ، فمٝمر ُمٓمران ُمنسٞمحل )يمٚمداين 

 هلؿ حتٗمظ هلقي٦م شم٠مؾمٞمس ُمـ يمٜمقع قر(آصمىمقام شمداول اعمّمٓمٚمح )ُمـ قمٜمده٤م اسمتدأت هذه إ صمقر(،آ -يمٚمدو  )

       (، سمحنس٥م ُمّمٓمٚمح اعمٓمران صمقريلمأ) ظمقةإ نأ  ٟمخرج هب٤م اعمحّمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م اًمتل ذاً إ....  يمٞمٜمقٟمتٝمؿ

 ُمـ ُم١ميد  ي ؾمٜمدأوٓ يقضمد  شمب٤مع اًمٙمٜمٞمنس٦م اًمٜمنسٓمقري٦م اًمنمىمٞم٦مأُمـ  -هي٤من  -راُمٞمقن آهؿ  )أدي ؿمػم(،

 سم٤مإلصمب٤مت شم١ميد، وم٤مشمٞمٙم٤مٟمٞم٦م يمٜمنسٞم٦م هٞمئ٦مو أ و قمنسٙمري٦م سمريٓم٤مٟمٞم٦م،أ و أٟمثروسمقًمقضمٞم٤م،أ ،شم٤مرخيٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ضمٝم٦م

   .ؿمقريقن )ؾمٙم٤من اًمٕمراق اًم٘مديؿ(طمٗم٤مد أأهنؿ إًمت٤مرخيل اًمت٠مصٞمؾ ا



  

 

 

واجلزء  ؾمقري٤م : هؿ أطمد اًمِمٕمقب اًمنس٤مُمٞم٦م، ُمقـمٜمٝمؿ وؾمط وؿمامزم(3)أراُمٞمقن .6

اًمِمامزم اًمٖمريب ُمـ سمالد ُم٤م سملم اًمٜمٝمريـ، يرضمع أصٚمٝمؿ إهنؿ يم٤مٟمقا ُمـ اًمِمٕمقب 

 اعمتٜم٘مٚم٦م.

 أىمدم اعمّم٤مدر اعمنسامري٦م إمم أهنؿ شمِمػم ؾم٤مُمٞم٦م إُمقريلم: جمٛمققم٦م أو اًمٕمٛمقريقن .7

سمالد ُم٤م سملم  ق.م سم٤مٟٓمتِم٤مر ذم طمقاض سمدأوا ُمٜمذ هن٤مي٦م إًمػ اًمث٤مًم٨م

 قمغم ؿمٙمؾ ُمقضم٤مت، ُمـ ُمٜم٤مـمؼ اًمب٤مدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م. وسمالد اًمِم٤مم، اًمٜمٝمريـ،

إيمديقن: وهؿ ُمـ إىمقام اًمنس٤مُمٞم٦م اًمتل ه٤مضمرت ُمـ اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م سمحدود  .8

ويٕمد  .ؾمت٘مروا ذم اًمبداي٦م ؿمامل وادي اًمراومديـ( ىمبؾ اعمٞمالد، وا1411قم٤مم )

                                                           

ؿمقريلم اًم٘مدُم٤مء؟( )ضمؾ ُمـ ؾمٙم٤من طمٗم٤مد أأصمقريقن هؾ أ) :سمق اًمّمقف ذم ُم٘م٤ملأي٘مقل اًمديمتقر هبٜم٤مم  (3)

ىمقام، واًم٘مب٤مئؾ هؿ سم٘م٤مي٤م إ ٟم٤موقل،وذق إ يران،إوؿمامزم همرب  اجلب٤مل، واًم٘مرى اًمِمامًمٞم٦م ًمٚمٕمراق،

ؾم٘مػ أؾم٘مػ ٟمنسٓمقريقس مم إإٟمنسب٦م  وىمد اقمتٜم٘مقا ُمذه٥م يدقمك )اًمٜمنسٓمقري٦م(، أراُمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م،

سمٕمد طمرُم٤مٟمف، وـمرده ُمـ اًمٙمٜمٞمنس٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م  (م513)ؾمس اعمذه٥م ذم قم٤مم أواًمذي  اًم٘منسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م،

ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس قمنم ىم٤مُم٧م اًمٙمٜمٞمنس٦م  .-اًمٙمٜمٞمنس٦م اًمنمىمٞم٦م-اجل٤مُمٕم٦م، ويٓمٚمؼ قمغم يمٜمٞمنس٦م اًمٜمنس٤مـمرة 

مم اعمذه٥م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمل وىمد إب٤مع اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٜمنسٓمقري٦م اًمنمىمٞم٦م أشم بػم ًمٖمرض حتقيؾاًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م، سمجٝمد يم

ـ ؾمٛمقهؿ سمأ ُمٕمتٜم٘مل اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م ذم اًمٕمراق ٦م قمغمٞمٛمـمالق شمنسإرادوا أو طمٞمٜمام  سمذًمؽ، ٟمجح٧م ضمزئٞم٤مً 

هنؿ ُمـ ؾمالًم٦م اًمٙمٚمديلم اعمٜم٘مرولم، رض سم٤مسمؾ )اًمٙمٚمدي٦م(، وًمٞمس ٕأهنؿ ُمـ أسم٤مقمتب٤مر وذًمؽ  )اًمٙمٚمدان(،

وطمّمقل  ومم،سمنسب٥م اٟمدٓع احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إضمٖمراومٞم٤ًم، هل ٓ شمٕمدو يمقهن٤م جمرد شمنسٛمٞم٦م ًمٚمتٕمريػ  ذاً إ

ُمنس٤مٟمدهتؿ و ، سمنسب٥م ُمقىمٗمٝمؿ اعمٜم٤موئ ًمٚمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م طمٞمٜمٝم٤م،(م3934)رُمـ سمٕمد قم٤مم واىمٕم٦م ُمذاسمح إ

ٟم٤مت اعمٕمتٜم٘م٦م ُمر قمغم مجٞمع اعمٙمقاٟمنسح٥م إ .ديٜمل -ًمروؾمٞم٤م اًم٘مٞمٍمي٦م، مم٤م قمد  طمٞمٜمٝم٤م ساع قمنسٙمري 

واًمتٛمٞمز،  ًمٚمتٕمريػ ُمٕمٞمٜم٦مظمذ يمؾ ُمذه٥م حي٤مول شم٠مؾمٞمس هقي٦م أو ًمٚمدي٤مٟم٦م اعمنسٞمحٞم٦م ذم اًمٕمراق طمٞمٜمٝم٤م،

   ـمٚم٘مٝم٤م اعمٓمران أاًمٜمنس٤مـمرة و٤مًمتٝمؿ سم٤مًمتنسٛمٞم٦م اًمتل  واحلٗم٤مظ قمغم يمٞمٜمقٟمتف ُمـ اًمْمٞم٤مع، وآٟم٘مراض، ووضمد

 صمقريقن(.أ) ،قمٚمٞمٝمؿ )أدي ؿمػم(



  

 

 

( ىمبؾ 2151) هضمقن إيمدي أول ُمـ أؾمس أول اُمؼماـمقري٦م سم٤مًمت٤مريخ قم٤مم

 وىم٣م قمغم اًمدوًم٦م اًمنسقُمري٦م. اعمٞمالد،

اهلٙمنسقس: وهؿ ُمـ اًمِمٕمقب اًمنس٤مُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘م٤مدُم٦م ُمـ سمالد اًمِم٤مم، اًمتل  .9

ئ٦م قم٤مم،  وظمالل ومؽمة عم٤م ي٘م٤مرب اًمثالصمامشمٖمٚمب٧م قمغم اًمٗمراقمٜم٦م، وطمٙمٛم٧م ُمٍم 

طمٙمٛمٝمؿ يم٤مٟم٧م رطمٚم٦م ؾمٞمدٟم٤م يقؾمػ )قمٚمٞمف اًمنسالم( إمم ُمٍم، سمٕمد سمٞمٕمف قمغم رأي 

واًمتل حتدث اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمٜمٝمؿ يمٚمٛم٦م )ُمٚمؽ(، ىم٤مل شمٕم٤ممم سم٠ميمثر سمٕمض اعم١مرظملم، 

، ومل ي٘مؾ )ومرقمقن(، أُم٤م ذم زُمـ ؾمٞمدٟم٤م ُمقؾمك (3)َّ حض جض ُّٱُمـ ُمقوع 

 طم٤ميمؿ ُمٍم )ومرقمقن(. )قمٚمٞمف اًمنسالم(، ومٞمذيمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ

 

                                                           

 (.45، 41، 51ؾمقرة يقؾمػ: ُمـ أي٤مت: ) (3)



  

 

 

 
 

 اٟمتِم٤مر اًمٚمٖم٤مت اًمنس٤مُمٞم٦م طمقازم اًم٘مرن إول اعمٞمالدي( 3شؿمٙمؾ )

 



  

 

 

أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، وإطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م، اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اعم١مرظمقن  ؾمٜمقرد

 اعمنسٚمٛمقن ًمٕمٛمر اًمبنمي٦م ُمع ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م:

ىم٤مل: ))ي٤م  قمـ أيب أُم٤مُم٦م أن رضمالً رون، قمنمة ىم (اًمنسالم قمٚمٞمٝمام)مم ٟمقح إم آدُمـ  .3

ٟمٕمؿ ، ُمٙمٚم ؿ، ىم٤مل: ومٙمؿ يم٤من سمٞمٜمف وسملم ٟمقح؟ ىم٤مل:  رؾمقل اهلل أٟمبلٌّ يم٤من آدم؟ ىم٤مل:

 .(3)قمنمُة ىمروٍن(( يمؿ سملَم ٟمقٍح وإسمراهٞمَؿ؟ ىم٤مل: قمنمة ىمرون ىم٤مل:

           مف   خف حف جف  مغ ٱٱٱٱٱٱُّ  ًمػ ؾمٜم٦مأ، (قمٚمٞمف اًمنسالم)ًمب٨م ٟمقح  ة. ُمد2

.(2)َّ  لك خك حك جك مق     حق  

. اعمدة سملم ٟمقح وإسمراهٞمؿ )قمٚمٞمٝمام اًمنسالم(، قمنمة ىمرون ودًمٞمٚمٝم٤م زي٤مدة ذم طمدي٨م 1

 قمنمُة ىمروٍن. يمؿ سملَم ٟمقٍح وإسمراهٞمَؿ؟ ىم٤مل: ىم٤مل: ،أيب أُم٤مُم٦م 

 ، مل يرد ىمقل سمتحديده٤م.(اًمنسالم قمٚمٞمٝمام)سمراهٞمؿ وُمقؾمك إسملم ة اعمد .5

 تٚمػ ومٞمٝم٤م.ومٛمخ (اًمنسالم قمٚمٞمٝمام)سملم ُمقؾمك وقمٞمنسك  ة.اعمد4

ىم٤مل اًم٘مرـمبل: ))واظمتٚمػ ذم ىمدر ُمدة شمٚمؽ اًمٗمؽمة ومذيمر حمٛمد سمـ ؾمٕمد ذم يمت٤مب 

اًمٓمب٘م٤مت قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل يم٤من سملم ُمقؾمك سمـ قمٛمران وقمٞمنسك سمـ ُمريؿ قمٚمٞمٝمام 

                                                           

(، وىم٤مل صحٞمح قمغم ذط ُمنسٚمؿ، 2/262(، واحل٤ميمؿ، ) 35/69صحٞمحف، ) رواه اسمـ طمب٤من ذم (3)

(، هذا قمغم ذط ُمنسٚمؿ ومل خيرضمف، وورد 3/95) :وواوم٘مف اًمذهبل، وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م

م ؾم١مال ؾمالُمٜم٘مقل ُمـ ُمقىمع اإل) .يمالم ذم شمْمٕمٞمػ سمٕمض رواة احلدي٨م، وصححف إًمب٤مين سمِمقاهده

 (.وضمقاب

 .(35) :ي٦مأ :ؾمقرة اًمٕمٜمٙمبقت (2)



  

 

 

اًمنسالم أًمػ ؾمٜم٦م وؾمبٕمامئ٦م ؾمٜم٦م، ومل يٙمـ سمٞمٜمٝمام ومؽمة، وأٟمف أرؾمؾ سمٞمٜمٝمام أًمػ ٟمبل 

 .(3)ؿ((ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ، ؾمقى ُمـ أرؾمؾ ُمـ همػمه

اًمنسالم، ؾمتامئ٦م ؾمٜم٦م عم٤م روى اًمبخ٤مري قمـ ؾمٚمامن  . اعمدة سملم قمٞمنسك وحمٛمد قمٚمٞمٝمام6

 .(2)اًمٗم٤مرد ىم٤مل: ))ومؽمة سملم قمٞمنسك وحمٛمد قمٚمٞمٝمام اًمّمالة واًمنسالم، ؾمتامئ٦م ؾمٜم٦م((

 ًمػ وأرسمٕمامئ٦م ؾمٜم٦م.أن مم أإ. اعمدة ُمـ زُمـ اًمبٕمث٦م اًمٜمبقي٦م 7

 ن شم٘مريب٤مً مم أ( إٚمٞمف اًمنسالمقم)دم آسمذًمؽ شمٙمقن اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م ُمـ ظمٚمؼ و

 ئ٦م ؾمٜم٦م.ٓف وشمنسٕمامآؾمبع 

))ومجٛمٞمع ؾمٜمّل اًمٕم٤ممل ُمـ آدم إمم اهلجرة  ٟم٘مؾ اسمـ ظمٚمدون قمـ اًمٓمؼمي ىمقًمف:

ٓف ؾمٜم٦م وؾمتامئ٦م واصمٜم٤من وأرسمٕمقن ؾمٜم٦م، آ( أرسمٕم٦م 5652زقمٛمف اًمٞمٝمقد )يقمغم ُم٤م 

صمامن  ( ؾمت٦م آٓف ؾمٜم٦م همػم4992وقمغم ُم٤م َيدقمٞمف اًمٜمّم٤مرى ذم شمقراة اًمٞمقٟم٤مٟمٞملم )

( أرسمٕم٦م آٓف وُم٤مئ٦م 5381وقمغم ُم٤م ي٘مقًمف اًمٗمرس إمم َُم٘مَتؾ َيـْزدضمرد ) ؾمٜملم،

 . (1)وصمامٟمقن ؾمٜم٦م((

 .(5)( ىمبؾ اعمٞمالد1761وطمنس٥م اًمت٘مقيؿ اًمٕمؼمي وم٢من اخلٚمٞم٘م٦م سمدأت )

                                                           

 .(6/323)شمٗمنسػم اًم٘مرـمبل،  (3)

 .(1712)رواه اًمبخ٤مري،  (2)

 .(2/236)شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون،  (1)

ؾمٜم٦م ، وًمد (قمٚمٞمف اًمنسالم)ن قمٞمنسك أو ىمبؾ اعمٞمالد، (5115ؾمٜم٦م )ن اخلٚمٞم٘م٦م سمدأت ٢موم ،وذأسمحنس٥م شم٘مقيؿ  (5)

وٗمٜم٤م هل٤م أذا ُم٤م إ ،(قمٚمٞمف اًمنسالم)قمٞمنسك  ةؾمٜم٦م ىمبؾ وٓد (5111)سمدأت ىمبؾ اعمٞمالد، ومتٙمقن اخلٚمٞم٘م٦م  (5)

قمٚمٞمف )دم آظمٚمؼ ، ؾمٞمٙمقن قمٛمر اخلٚمٞم٘م٦م ،(قمٚمٞمف اًمنسالم)وهق شم٤مريخ اًمٞمقم سمٕمد وٓدة قمٞمنسك  (،2138)

 ؾمٜم٦م. (6138)اًمنسالم(، 



  

 

 

ٱٱٱُّ :أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م :وًٓ أ ٱ ٟمص  َّمق     حق           مف   خف حف جف  مغ ٱٱ

 (قمٚمٞمٝمام اًمّمالة واًمنسالم)ومؽمة سملم قمٞمنسك وحمٛمد  ،دي٨م اًمبخ٤مريين ىمٓمٕمل، وطمآىمر

هل حمؾ ، طوًمٞمس ىمقل اًمرؾمقل ، وهق ىمقل ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد  ؾمتامئ٦م ؾمٜم٦م،

طم٤مدي٨م ومٝمل سملم شمّمحٞمح، وشمْمٕمٞمػ، اشمٗم٤مق سملم اًمٕمٚمامء سم٤مًمّمح٦م، وُم٤م قمداه ُمـ إ

 ؾمالم ؾم١مال وضمقاب. ذًمؽ اًمِمٞمخ اعمٜمجد سمجقاسمف قمغم ُمقىمٕمف اإليمام سملّم 

جمٝمقًم٦م، واًمٗمؽمة سملم ُمقؾمك  (اًمنسالم قمٚمٞمٝمام)سمراهٞمؿ وُمقؾمك إاًمٗمؽمة سملم  :ٞم٤مً صم٤مٟم

وقمٞمنسك هل ىمقل اًمتقراة اعمحروم٦م، وٟمحـ ُم٠مُمقريـ سمٕمدم اًمتّمديؼ، واًمتٙمذي٥م، 

 ومال يٛمٙمـ اقمتامده٤م. ،ٕهؾ اًمٙمت٤مب

، سمؾ اعم٘مّمقد ُمٜمف اجلٞمؾ، ٦مئ٦م ؾمٜم٤مطم٤مدي٨م ًمٞمس اعم٘مّمقد ُمٜمف اعماًم٘مرن اًمقارد سم٤مٕ :صم٤مًمث٤مً 

ـَ طقمٚمٞمف ىمقل اًمرؾمقل ويدل  ِذي ـَ َيُٚمقهَنُْؿ، صُمؿ  اًم  ِذي : )) ظَمػْمُ اًمٜم ٤مِس ىَمْريِن، صُمؿ  اًم 

 ي ظمػم اًمٜم٤مس هذا اجلٞمؾ صمؿ اًمذي يٚمٞمف صمؿ اًمذي يٚمٞمف.أ .(3)((َيُٚمقهَنُؿْ 

 ىم٤مل اعمٖمػمة: ىمرٟمف أصح٤مسمف، واًمذيـ يٚمقهنؿ أسمٜم٤مؤهؿ، واًمث٤مًم٨م أسمٜم٤مء أسمٜم٤مئٝمؿ.

ِحٞمُح َأن  ىَمْرَٟمُف  :-٤مممشمٕم رمحف اهلل-ىم٤مل اًمٜمقوي  َح٤مسَم٦ُم، َواًمث ٤ميِن:  ط))اًمّم  اًمّم 

 .(2)اًمت ٤مسمُِٕمقَن، َواًمث ٤مًم٨ُِم: شَم٤مسمُِٕمقُهْؿ((

                                                           

 .(1643)رواه اًمبخ٤مري،  (3)

 (.36/84، )قمغم ُمنسٚمؿ ذح اًمٜمقوي (2)



  

 

 

واًمَ٘مْرُن صمامٟمقن ؾمٜم٦م، وىمٞمؾ صمالصمقن ؾمٜم٦م،  ىم٤مل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمرازي:

واًمَ٘مْرُن ُمثٚمؽ ذم اًمنسـ، شم٘مقل هق قمغم ىمرين، أي قمغم ؾمٜمل، واًمَ٘مْرُن ذم اًمٜم٤مس أهؾ 

 .(3)))إذا ذه٥م اًم٘مرن اًمذي أٟم٧م ومٞمٝمؿ(( :ُم٤من واطمد، ىم٤مل اًمِم٤مقمرز

، ىم٤مل اًمب٘م٤مقمل ذم ضمٞم٤ملأئ٦م ؾمٜم٦م( يٕمد قمٜمد اًمٜمنس٤مسم٦م صمالث ٤مواًم٘مرن اعمٕم٤مس )ُم

سمـ طمجر، وٟم٘مٚمٝم٤م قمـ اُمٕمجٛمف: ))وُمـ اًم٘م٤مقمدة اًمتل ؾمٛمٕمتٝم٤م ُمـ طم٤مومظ اًمٕمٍم، 

٦م، صمالصم٦م ٦م ؾمٜمئٟمنس٤مب، إٟمف جيٕمؾ ًمٙمؾ ُم٤مسمـ ظمٚمدون، ذم اُمتح٤من إاىم٤ميض اًم٘مْم٤مة 

وأُم٤م  ٟمنس٤مب اًمث٤مسمت٦م ومٚمؿ خترمرضم٤مل، وإٟمف أُمتحـ هب٤م أٟمنس٤مسم٤ًم يمثػمة ُمـ ذوي إ

 .(2)همػمهؿ ومال شمٙم٤مد شمّمح ومٞمٝمؿ((

ظمر، ن اجلٞمؾ خيتٚمػ ُمـ زُمـ ٔأومٝمذا يٕمٜمل  ،ذا يم٤من اًم٘مرن هق اجلٞمؾوم٢م  :راسمٕم٤مً 

، يمام ورد ذم احلدي٨م ))أقمامر أُمتل ُم٤م سملم ٦مؾمبٕمقن ؾمٜم قمٛمرهُ ط  ُم٦م حمٛمدأومجٞمؾ 

ذم  هق سم٤مًمت٠ميمٞمد خيتٚمػ قمـ اجلٞمؾ  (1) ((نستلم واًمنسبٕملم، وأىمٚمٝمؿ ُمـ جيقز ذًمؽاًم

 يمام صمب٧م ذًمؽ. ٦مًمػ ؾمٜمأ، اًمذيـ يم٤مٟم٧م أقمامرهؿ م(قمٚمٞمف اًمنسال)زُمـ ٟمقح 

: )) اًمـ٘مـرن: هق ُم٘مدار (هـ 133 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم   ،٤مجىم٤مل أسمق إؾمح٤مق اًمزضّم 

ر أقمامرهؿ، ويمذًمؽ ذم اًمتقؾمط ذم أقمامر أهؾ اًمزُم٤من، ومٝمق ذم ىمقم ٟمقح قمغم ُم٘مدا

ُمـ آىمؽمان، ومٙم٠مٟمف اعم٘مدار اًمذي هق أيمثر ُم٤م ي٘مؽمن سمف أهؾ ذًمؽ  يمؾ وىم٧م، ُم٠مظمقذ

 .(5)اًمزُم٤من ذم ُمٕم٤ميِمٝمؿ وُم٘م٤مُمٝمؿ((

                                                           

 .ُم٤مدة )ىمرن(هـ(، 661)ت:  اًمرازي،خمت٤مر اًمّمح٤مح،  (3)

 .(371)الل اًمديـ اًمنسٞمقـمل، ضم ، قمٞم٤من آقمٞم٤منأٟمٔمؿ اًمٕم٘مٞم٤من ذم  (2)

، وطمنسٜمف اسمـ طمجر (1511) ،ًمب٤مين، واسمـ ُم٤مضمف ذم صحٞمحفوصححف إ(، 1441) ،اًمؽمُمذي رواه (1)

 .(25/327) ،ؾمالم، وصححف اًمذهبل ذم شم٤مريخ اإل(33/255) ،سم٤مًمٗمتح

   (.313) حمٛمد سم٤مزُمقل،  ، اًمِمٞمخاحل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م (5)



  

 

 

ن ٢م، ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وم(3)((ظمٚمؼ اهلل آدم وـمقًمف ؾمتقن ذراقم٤مً ))ط: ىم٤مل  :ظم٤مُمنس٤مً 

وذًمؽ ًمٚمتٙمٞمػ ُمع  :ٟمنس٤من قمغم ـمقًمف اًمٓمبٞمٕمل احل٤مزماًمزُمـ اعمنستٖمرق ًمٞمٙمقن اإل

دم آن أٚمقل اًمٜمج٤مر، همز، ورضمح اًمديمتقر ٦مٓف ؾمٜمآ ٦من يٙمقن ؾمبٕمأاًمبٞمئ٦م ُمنستحٞمؾ 

ٙمقن أطمٗم٤مده سم٤مًمٓمقل يًمػ ؾمٜم٦م، ًمٙمل أئ٦م ٤مقم٤مش ىمبؾ ُم٤م ي٘م٤مرب ُم( قمٚمٞمف اًمنسالم)

 احلدي٨م.

، سمٕمد اًمٕمٍم يقُم٤مً ط ىم٤مل: ))ىم٤مم ومٞمٜم٤م رؾمقل اهلل  أيب ؾمٕمٞمد اخلدري قمـ  :ؾم٤مدؾم٤مً 

قم اًم٘مٞم٤مُم٦م إٓ ذيمره ذم ُم٘م٤مُمف ذًمؽ طمتك إذا يم٤مٟم٧م اًمِمٛمس قمغم إمم ي ومام شمرك ؿمٞمئ٤مً 

وس اًمٜمخؾ وأـمراف احلٞمٓم٤من، ىم٤مل: ))أُم٤م إٟمف مل يبؼ ُمـ اًمدٟمٞم٤م ومٞمام ُم٣م ُمٜمٝم٤م إٓ ؤر

رمحف )ذيمر اًمِمٞمخ ؾمٗمراحلقازم أن احل٤مومظ اًمب٘م٤مقمل  ،(2)يمام سم٘مل ُمـ يقُمٙمؿ هذا((

شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمنسقر(  ذم شمٗمنسػمه )ٟمٔمؿ اًمدرر ذم (هـ 884ؾمٜم٦م )، اعمتقرم (اهلل

هؾ أمم ؾمٜملم ذيمره٤م إاًمٞمقم اًمٙم٤مُمؾ، واؾمتٜمد ا ٦ممم ٟمنسبإطمنس٥م ٟمنسب٦م ُم٤م سمٕمد اًمٕمٍم 

 .(1)ًمػ ؾمٜم٦مأئ٦م ٤مُم ،رمحف اهلل مم يقُمفِ ( إقمٚمٞمف اًمنسالم)دم آومٙم٤من زُمـ ظمٚمؼ  ،اًمٙمت٤مب

أٟم٤م واًمنس٤مقم٦م يمٝم٤مشملم وأؿم٤مر  ))سمٕمث٧ُم ط: وىمد اؾمتِمٝمد اسمـ طمزم سم٘مقًمف 

 ط. دل قمغم ـمقل أُمد اخلٚمؼ ىمبؾ سمٕمثتف، وم(5)سم٤مًمنسب٤مسم٦م واًمقؾمٓمك((

دم آن قمٛمر أُم٤م سم٤مًمٜمنسب٦م ًمٚمٕمٚمؿ احلدي٨م ومٙم٤مٟم٧م اًمت٘مديرات اًم٘مديٛم٦م شم٘مقل أ

ىم٤مل ىمؾ ُمـ ذًمؽ، أًمػ ؾمٜم٦م، واًمدراؾم٤مت احلديث٦م شم٘مقل أ ئ٦مهق صمالصمام (قمٚمٞمف اًمنسالم)

                                                           

 .(1126)اًمبخ٤مري،  هروا (3)

 .(2393) ،ًمب٤مين ذم وٕمٞمػ اًمؽمُمذي، ووٕمٗمف إ(2393)رواه اًمؽمُمذي وصححف،  (2)

 سمرٟم٤مُم٩م شم٤مريخ اًمٕم٘مٞمدة ًمٚمِمٞمخ ؾمٗمر احلقازم. (1)

 .(2943)رواه ُمنسٚمؿ،  (5)



  

 

 

قمـ ـمريؼ حتديد دراؾم٤مت طمقل أصؾ اًمبنمي٦م، و  قمٚمامء وراصم٦م أُمريٙمٞمقن أضمروا

ًمـحقاء وصبٖمٞم٤مت آدم، ( (Mitochondrial DNA  ُم٘مدرة احلٛمض اًمٜمقوي

 أًمػ ؾمٜم٦م ُمْم٧م(. 341إمم  311إهنام قم٤مؿم٤م ُمٜمذ )

ي ًمألٟمنس٤مب ومت٘مدر قمٛمر أن إوم٤مُمكم شمري اعمٝمتٛم٦م سم٤مًمدي  ٦مأُم٤م سم٤مًمٜمنسب٦م ًمنميم

، وىمدرت ذيم٦م واي ومؾ قمٛمر (ًمػ ؾمٜم٦مأ 321-61)ُمقؾمقم اًمذيمري واي واًمٙمر

 (.ًمػ ؾمٜم٦مأ 214)اًمبنمي٦م 

دم آىمبؾ اضمتامقمٝم٤م سم ظمرى سمجدأ ةن اًمبنمي٦م ىمد دمتٛمع ُمرأ٘مقل اًم ٜم٤ميٛمٙمٜمو

و ىمد يٙمقن همػمه، ىمبؾ أب اًمث٤مين، إ (قمٚمٞمف اًمنسالم)، ىمد يٙمقن ٟمقح (قمٚمٞمف اًمنسالم)

 ن دمتٛمع سم٠مم ىمبؾ طمقاء. أ

)قمٚمٞمٝمام  دريسإدم وآٟمبٞم٤مء سمٕمد صم٤مًم٨م إ اًمنسالم( قمٚمٞمف)قمد  ؾمٞمدٟم٤م ٟمقح 

ومٞم٘مقًمقَن: ي٤م ٟمقُح، أٟم٧م أوُل ول اًمرؾمؾ، سمدًمٞمؾ طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م ))أو، (3)(اًمنسالم

ٟمقح سمـ ُٓمؽ سمـ ) :يمام يذيمره اًمٜمنس٤مسم٦م وٟمنسبفُ  .(2)اًمرؾمِؾ إمم أهِؾ إرِض((

ُمتِمقًمح سمـ إدريس سمـ يرد سمـ ُمٝمالئٞمؾ سمـ ىمٞمٜم٤من سمـ أٟمقش سمـ ؿمٞم٨م سمـ آدم، وًمد 

ىمبؾ  (2958)ي قم٤مم أ (ؾمٜم٦م 6314)سمــ  (دم قمٚمٞمف اًمنسالمآ)ُمقًمد  .سمٕمد سمدأ اخلٚمٞم٘م٦م

                                                           

أُم٤م ىمقل سمـ ُمنسٕمقد  ويذيمر قمـ سمـ ُمنسٕمقد، واسمـ قمب٤مس، أن إًمٞم٤مس هق إدريس،ىم٤مل اسمـ طمجر: )) (3)

 (.6/171) ،ومتح اًمب٤مري .ومقصٚمف قمبد سمـ محٞمد، وسمـ أيب طم٤مشمؿ، سم٢مؾمٜم٤مد طمنسـ قمٜمف((

 .(395) ،، وُمنسٚمؿ(5732) ،رواه اًمبخ٤مري (2)



  

 

 

اعمٕمتٛمد   (3)وذ(أىمبؾ اعمٞمالد، طمنس٥م ُم٤م ورد سمت٘مقيؿ ) (3998)اعمٞمالد، وشمقذّم قم٤مم 

إمم ىمقم ٓ يٕمرف قمٜمٝمؿ  (اًمنسالمف قمٚمٞم)سُمٕم٨م ؾمٞمدٟم٤م ٟمقح  قمغم يمت٥م اًمتقراة، وىمد

يٗمن سمٕمض اعمنسٚمٛمقن أن ٟمقح مل يٙمـ قمٚمٞمف اًمنسالم(، )ؿمٞمئ٤م،ً ؾمقى أهّنؿ ىمقم ٟمقح 

 .(2)دريس(ُمـ أسمٜم٤مء )إ

وًمد ذم ُمديٜم٦م هن٤موٟمد  (قمٚمٞمف اًمنسالم)يرضّمح ُمٕمٔمؿ اًمب٤مطمثلم أّن ؾمّٞمدٟم٤م ٟمقح 

ّٓ أّن  ،يرانإاعمقضمقدة طم٤مًمٞم٤ًم ذم حم٤مومٔم٦م مهدان ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمِمامًمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ًمدوًم٦م  إ

ظمر ُمٜمٝمؿ يرضّمح وٓدشمف ذم سمالد ُم٤م سملم اًمراومديـ ذم اًمٕمراق، ٟمٔمرًا ًمذيمر اًمبٕمض أ

ف اًمٙمت٥م إصمري٦م اًم٘مديٛم٦م اًمتل وضمدت هٜم٤مك، واًمتل شمٕمقد فمٝمقر ؿمخّمٞم٦م ُمِم٤مهب٦م ًم

 .ذم أهمٚم٥م إُمر إمم زُمـ إؾمب٤مط

                                                           

 ريخ٤مٕم٤ممل اعمِمٝمقر، اًمذي ووع ٟمٔم٤مم اًمتيرًمٜمدا اًمإؾم٤مىمٗم٦م أرئٞمس جمٛمع  ،(1656-1581) ،وذأضمٞمٛمس  (3)

واًمذي طمدد سمداي٦م  ًمت٤مريخ اًمٕم٤ممل ذم اًم٘مرن اًمنس٤مسمع قمنم، ؾ اًمزُمٜمل، وهق أيْم٤ًم يم٤مشم٥م ًمٚمتنسٚمنساخل٤مّص سم٤مؾمٛمف

ىمبؾ ُمٞمالد اعمنسٞمح ًمٚمت٘مقيؿ اًمٞمقًمٞم٤مين، وًمٞمس  5115أيمتقسمر ؾمٜم٦م  21) ، ًمٞمٚم٦م اًمنسب٧م(قمٚمٞمف اًمنسالم)ظمٚمؼ آدم 

، أُم٤م اًمت٘مقيؿ (يقُم٤مً  164,24)اًمٗمرق سملم اًمت٘مقيٛملم أن اًمت٘مقيؿ اًمٞمقًمٞم٤مين يٕمد اًمنسٜم٦م  ،اًمٖمريٖمقري(

ي ُمٜمذ أ%. 1.112وهذا اًمٗمرق يِمٙمؾ ُم٘مدار  ،(يقُم٤مً  164,2524)ذ يٕمد اًمنسٜم٦م إ ،ومٝمق أدقاًمٖمريٖمقري 

يقُم٤ًم(، يت٠مظمر هب٤م اًمت٘مقيؿ اًمٞمقًمٞم٤مين  31يٜمِم٠م سملم اًمت٘مقيٛملم وم٤مرىم٤ًم ىمدره ) (2199وطمتك قم٤مم  3911قم٤مم )

 قمـ اًمت٘مقيؿ اًمٖمريٖمقري.

ٕن إًمٞم٤مس ىمد ورد  :هق ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ ًمٜمقح، وإٟمام ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب: ))أن إدريس مل يٙمـ ضمداً  (2)

سم٤مًمٜمبل اًمّم٤مًمح، وإخ  ، ُمرطمب٤مً طأٟمف ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ، واؾمتدل قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمنسالم ًمٚمٜمبل 

ٓ إ ،سمـ اًمّم٤مًمح( وهق اؾمتدٓل ضمٞمدًمف آدم وإسمراهٞمؿ، )اإلاًمّم٤مًمح، وًمق يم٤من ُمـ أضمداده ًم٘م٤مل ًمف يمام ىم٤مل 

، ومتح اًمب٤مري. ومٞمام زقمؿ واًمتٚمٓمػ، ومٚمٞمس ذًمؽ ٟمّم٤مً  بٞمؾ اًمتقاوعف سم٠مٟمف ىم٤مل ذًمؽ قمغم ؾمأٟمف ىمد جي٤مب قمٜم

(6/171.) 



  

 

 

ىمبؾ اعمٞمالد طمنس٥م شم٘مدير اعمٓمران  (2158)ومٙم٤من ؾمٜم٦م ُم٤م زُمـ اًمٓمقوم٤من أ

 وذ(.أإٟمجٚمٞمٙم٤مين )

 ِّ ُّ ُّٱومٞمذيمر اًم٘مرـمبل ذم شمٗمنسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،ُم٤م ُمٙم٤من سمدأ اًمٓمقوم٤منأ
رواه ) ،( قملم اًمقردةسم٤مجلزيرة )أٟمف اًمٕملم اًمتل  (3)َّ مئ زئ رئ ّٰ

  قمٙمرُم٦م(. وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ: يم٤من ذًمؽ شمٜمقر آدم، وإٟمام يم٤من سم٤مًمِم٤مم سمٛمقوع ي٘م٤مل ًمف

وذيمر اًم٘مس . (2)وم٤مر شمٜمقر آدم سم٤مهلٜمد: وىم٤مل اسمـ قمب٤مس أيْم٤مً  ،( )قملم وردة

ويم٤مٟم٧م احلٞم٤مة اإلٟمنس٤مٟمٞم٦م وىم٧م اًمٓمقوم٤من حمّمقرة طمقل أرايض )) :ٟمٓمقٟمٞمقس ومٙمريأ

ودضمٚم٦م، ، اًمٗمرات لوه ،ة اإلٟمنس٤من طمقل أهن٤مر اجلٜم٦مذ ٟمِم٠مت طمٞم٤مإاًمٕمراق، 

وومٞمِمقن، وضمٞمحقن. ومل يٛمتد اإلٟمنس٤من إمم يمؾ أٟمح٤مء اًمدٟمٞم٤م إٓ سمٕمد سمٚمبٚم٦م إًمنسٜم٦م 

 .(1)قمٜمد سمٜم٤مء سمرج سم٤مسمؾ((

 جك مق  ُّٱذم شمٗمنسػم  روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق 
ن أ، ون ذم اًمرواي٦م شمّمحٞمٗم٤مً أوىم٤مل اعمجٚمز ، (4)هق ومرات اًمٙمقوم٦م (5)َّحك

 .(6)صحمم )ومرات اًمٙمقوم٦م( وهق إإصمؿ صحٗم٧م  ،صؾ )ىمرب اًمٙمقوم٦م (إ

 

 

                                                           

 (.51ؾمقرة هقد: أي٦م: ) (3)

 شمٗمنسػم اًم٘مرـمبل، واًمٓمؼمي. (2)

 ٟمٓمقٟمٞمقس ومٙمري.أ ،1ي٦م آ ،7شمٗمنسػم ؾمٗمر اًمتٙمقيـ ذح اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،  (1)

 .(55) :ي٦مأ :هقدؾمقرة  (5)

 .(8/283)اًمٙم٤مذم،  (4)

 .(26/299)طم٤مدي٨م اًمرؾمقل، أح ة اًمٕم٘مقل ذم ذآُمر (6)



  

 

 

ويم٤من قمٛمر ٟمقح )قمٚمٞمف اًمنسالم( ؾمتامئ٦م ؾمٜم٦م قمٜمد اًمٓمقوم٤من يمام شمذيمر اًمتقراة، 

 .(3)وعم٤م يم٤من ٟمقح اسمـ ؾم٧م ُمئ٦م ؾمٜم٦م ص٤مر ـمقوم٤من اعم٤مء قمغم إرض(())

ظمذهت٤م اًمتقراة قمـ أؾمٓمقرة أهن٤م أغم قم ٜم٤مءً ٓ سمٕمض اعمالطمدة سمِ إمل يٜمٙمر اًمٓمقوم٤من 

 :ٟمؽمٟم٧مطمد ُمٜمتدي٤مت إأطمد ُمٜمٙمري اًمٓمقوم٤من قمغم أ. ي٘مقل (2)اًمنسقُمريقن

ومؽمات زُمٜمٞم٦م  ومب٤مًمرهمؿ أن اًمٕمٚمؿ شمقصؾ إمم رصد يمقارث أيمؼم ُمـ اًمٓمقوم٤من، وذم))

ؾمحٞم٘م٦م، متتد إمم ُماليلم اًمنسٜملم، إٓ أٟمف مل جيد أي دًٓم٦م ُم٤مدي٦م حلدوث اًمٓمقوم٤من 

ؿ أٟمف طمنس٥م اًمند اًمديٜمل ومٝمق يم٤من سم٤مًٕمػ اًمراسمٕم٦م ىمبؾ اعمٞمالد، ... سم٤مًمرهم ،اعمزقمقم

واًمٓمريػ أن ذم هذا اًمتقىمٞم٧م يم٤مٟم٧م هٜم٤مك طمْم٤مرات وُمدٟمٞم٤مت وم٤مقمٚم٦م ذم ُمٍم، 

 وسم٤مسمؾ، واًمّملم، واهلٜمد ((.

رض طمنس٥م شمٗمنسػمهؿ و٤مومٞم٦م ًمتٖمٓمل إإمم اؾمتح٤مًم٦م وضمقد ُمٞم٤مه إسم٤مإلو٤موم٦م 

 اًمٕمٚمٛمل.

، ي٦مؾمالم، واًمٞمٝمقداإل) :اًمثالصم٦م دي٤من اًمنساموي٦ممجٕم٧م إأوًمٙمـ ٟم٘مقل 

وم٢من اخل٤مًمؼ ىمرر أن  اًمتقراة، وطمنس٥م، رضن اًمٓمقوم٤من طمّمؾ قمغم إأ، ٞم٦م(واعمنسٞمح

سمنسب٥م يمثرة اعمٕم٤ميص واًمذٟمقب  :يٛمنسح سمٜمل اًمبنم ُمـ اًمقضمقد، سم٤مؾمتثٜم٤مء اًمّم٤محللم

وهمٓم٧م  ،(1)وًمٞمٚم٦م ( يقُم٤مً 51اًمتل يم٤مٟم٧م شمرشمٙم٥م، ومٜمزًم٧م إُمٓم٤مر عمدة )

                                                           

 .6ي٦م آ ،7 ـيؾمٗمر اًمتٙمق (3)

))قمرف اًمٙم٤مشم٥م اعمٚمٝمؿ ىمّم٦م اًمٓمقوم٤من يمام روهت٤م سمالد اًمراومديـ، وشمٜم٤مىمٚمٝم٤م  :ىم٤مل اخلقري سمقًمس اًمٗمٖم٤مزم (2)

 .(331) ،ٟمنس٤منبداي٤مت وُمنسػمة اإليمت٤مب اًم .اًمب٤مسمٚمٞمقن، أؿمقريقن، واحلثٞمقن، واحلقريقن((

 .37ي٦م ، آ7 ؾمٗمر اًمتٙمقيـ (1)



  

 

 

 :يمثػم سمـإ ىم٤مل. دياجلق واؾمت٘مرت اًمنسٗمٞمٜم٦م قمغم، (3)( يقُم٤مً 341عمدة ) إرض اعمٞم٤مه

))أمجع أهؾ إدي٤من اًمٜم٤مىمٚمقن قمـ رؾمؾ اًمرمحـ، ُمع ُم٤م شمقاشمر قمٜمد اًمٜم٤مس، ذم ؾم٤مئر 

 .(2)إزُم٤من، قمغم وىمقع اًمٓمقوم٤من((

وىمّم٦م قمٛمؾ اًمنسٗمٞمٜم٦م، ورؾمق  ،ىمّم٦م اًمٓمقوم٤مناًمٙمريؿ ن آاًم٘مرذم وىمد صمب٧م 

إمم طمدوث ؾمٚمنسٚم٦م  اعمتحجرات اًمنسٗمٞمٜم٦م قمغم ضمبؾ اجلقدي، شمِمػم دراؾم٦م

ومٞمام يم٤مٟم٧م شمنسٛمك  اعمٞمالد، ىمبؾ )5111إمم  2111)سملم قم٤مُمل  اًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت ُمـ

واًمتل يم٤مٟم٧م شمِمٛمؾ إرض اًمقاىمٕم٦م سملم ، (اًمٜمٝمريـ سملم ُم٤م سمالد) ؾم٤مسم٘م٤مً 

وأٟمف  واًمٕمراق، وشمريمٞم٤م ؾمقري٤م سمام ومٞمٝم٤م أرايض شم٘مع أن ذم واًمٗمرات، دضمٚم٦م هنري

اًمٓمقوم٤من ىمد ٟمِم٠مت ُمـ إطمدى هذه اًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت، أن شمٙمقن ىمّم٦م  ُمـ اعمحتٛمؾ ضمداً 

 اًمنمق صم٤مر واوح٦م ذم يمت٤مسم٤مت وأؾم٤مـمػم وُمٕمت٘مدات هذه اعمٜمٓم٘م٦م ذمآوشمريم٧م 

 إوؾمط.

 اًمتل شمؿ ايمتِم٤مف أًمقاطمٝم٤م اًمٓمٞمٜمٞم٦م قم٤مم اًمنسقُمري٦م ضمٚمج٤مُمش ُمٚمحٛم٦م وشمٕمد

ُمـ ىمبؾ اًمبٕمض، أول ٟمص ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م يذيمر ومٞمٝم٤م ىمّم٦م م( 3841)

ؿمقر آؾ اعمٞمالد، ذم ُمٙمتب٦م بىم (1111)مم قم٤مم إد رىمؿ يٕمقد ، ويمذًمؽ وضمقاًمٓمقوم٤من

ؾمامك ُمتحجرة قمغم ىمٛمؿ اجلب٤مل أصداف وأل يذيمر اًمٓمقوم٤من. يمام وضمدت ٤مسم٤مٟمٞمب

 هن٤م يم٤مٟم٧م ُمٖمٓم٤مة سم٤معم٤مء. أشمثب٧م 

ك، ويمٞمش، طمدوث ومٞمْم٤من همٛمر سمالد وورأصمبت٧م احلٗمري٤مت سم٠مور، وأ

 ومم.اًمراومديـ ظمالل قمٍم اًمنسالٓت إ

                                                           

 .25ي٦م ، آ7 ؾمٗمر اًمتٙمقيـ (3)

 .(3/311)اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م،  (2)



  

 

 

نم اعم٤موٞم٦م، ىم٤مم يمؾ ُمـ اًمديمتقريـ )راي٤من وسمتامن( وظمالل اًمنسٜمقات اًمٕم

وُمـ ُمْمٞمؼ اًمبنسٗمقر  ،ت شمرؾمب٤مت ُمـ ؿمقاـمئ اًمبحر إؾمقد٤مسمٛمنسح وأظمذ قمٞمٜم

اًمذي يٛمتد ُمـ اًمبحر إسمٞمض اعمتقؾمط وطمتك سمحر إجيف، إمم اًمبحر إؾمقد ذم 

ؾمٓمٜمبقل، ووضمدا أدًم٦م ىم٤مـمٕم٦م قمغم أن ُمنستقى اًمبحر إؾمقد ىمد ارشمٗمع ُمئ٤مت ُمـ ا

وهمٓمك أيمثر ُمـ ؾمتلم أًمػ ُمٞمؾ ُمرسمع ُمـ إرايض اعمحٞمٓم٦م، أي زي٤مدة  إىمدام،

يمتِمٗم٧م ذم إرايض اُ طمجٛمف سمثالصملم ذم اعم٤مئ٦م. ويم٤مٟم٧م سمٕمض اًمّمدومٞم٤مت اًمتل 

، أي (ؾمٜم٦م 7611) وىمد ُم٤مشم٧م ىمبؾ، اعمٖمٛمقرة ًمٙم٤مئٜم٤مت ُمـ اًمبحر إسمٞمض اعمتقؾمط

 .بؾ اعمٞمالدىم( 4611)ذم قم٤مم 

 ثب٧ميُ  ،اًمٜمبقي٦م، ٟمص صحٞمح وسيح نسٜم٦مو اًمأن اًمٙمريؿ، آٓ يقضمد ذم اًم٘مر

ط: ىمقًمف  ٦مذًمؽ. ويمؾ اعمٗمنيـ اقمتٛمدوا قمغم رواي٤مت اًمتقراة سمحج ٜمٗملو يأ

ىُمقا َأْهَؾ اًْمٙمَِت٤مِب وطمدي٨م: ))، (3)هائٞمؾ وٓ طمرج((إ))طمدصمقا قمـ سمٜمل  ٓ شُمَّمدِّ

سُمقُهؿْ   .(2)((َوٓ شُمَٙمذِّ

                                                           

ٟمقار ، واعمٕمٚمٛمل ذم إ(6245، )، واسمـ طمب٤من ذم صحٞمحفًمب٤مينوصححف إ(، 1662) ،سمق داودأرواه  (3)

 ،طم٤مدي٨م اعمخت٤مرةووٕمٗمف اًمذهبل ذم إ ،(3178) ،اًمّمحٞمح اعمنسٜمدذم ، واًمقادقمل (321) ،اًمٙم٤مؿمٗم٦م

 .(83) ،ُمٜمٙمرقمٜمف: وىم٤مل 

 .(5584رواه اًمبخ٤مري، ) (2)



  

 

 

 (قمٚمٞمف اًمنسالم)ـ ٟمقح قمرض وهمرق إإقمـ  د اًمٙم٤مذمىم٤مل اًمديمتقر قمٛمر قمب

صمر، وٓ شم١مظمذ يمح٘مٞم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م أراء ًمٞمس هب٤م آ))يمؾ هذه  :سمق اًمبنمي٦م اًمث٤مينأ

 :لمًم٦م رأي٠موًمٚمٕمٚمامء ذم هذه اعمنس، (3)ُمنسٚمٛم٦م((

همٚم٥م أرض يمٚمٝم٤م وهق ىمقل اًمتقراة، وىمقل ن اًمٓمقوم٤من همٛمر إأ ول:ي إأاًمر

اجلب٤مل سمخٛمنس٦م قمنم  رض وقمالإ ٟمف قمؿّ شم٘مقل اًمتقراة أاعمٗمنيـ اعمنسٚمٛملم. 

 .، ًم٘مد همٓمك أقمغم ضمبؾ، وقمال ومقىمف مخنس٦م قمنم ذراقم٤مً (2)ذراقم٤مً 

أمجع أهؾ إدي٤من، اًمٜم٤مىمٚمقن قمـ رؾمؾ اًمرمحـ، ُمع ُم٤م شمقاشمر سمـ يمثػم: ))إ ىم٤مل

مجٞمع اًمبالد، ومل  قمٜمد اًمٜم٤مس ذم ؾم٤مئر إزُم٤من، قمغم وىمقع اًمٓمقوم٤من وأٟمف قمؿّ 

عم٤م ؾمبؼ  ًمدقمقة ٟمبٞمف اعم١ميد اعمٕمّمقم، وشمٜمٗمٞمذاً  ًمٕمب٤مد اؾمتج٤مسم٦مً ُمـ يمٗمرة ا أطمداً  اهلل يبِؼ 

 (1).ذم اًم٘مدر اعمحتقم((

ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٜمجد: ))يدل سيح اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم أن مجٞمع ُمـ قمغم 

ٟمقح  ُمـ اًمبنم وٓ ُمـ احلٞمقان إٓ َُمـ محٚمفُ  ا سم٤مًمٓمقوم٤من، ومل يٜم٩ِم قإرض أهمرىم

 نث مث زث رث يت ُّٱشمٕم٤ممم:  لىم٤م. (5)ُمٕمف ذم اًمنسٗمٞمٜم٦م (( (قمٚمٞمف اًمنسالم)
 .(4)َّ يق ىق يف ىف   يث      ىث

 

قمٚمٞمف )ن ٟمقح ٠مرض، واؾمتدًمقا سمن اًمٓمقوم٤من يم٤من حمكم ومل يٖمٛمر يمؾ إأ :ي اًمث٤مينأاًمر

إذا ٟمٔمرٟم٤م ون اهلل قم٤مىم٥م اًمٙم٤مومريـ ذم ىمقم ٟمقح، أمم ىمقُمف ظم٤مص٦م، وإؾ رؾِم أُ  (اًمنسالم

                                                           

 ٧م.ٟمٟمؽمُمٜمِمقرة قمغم ُمقاىمع إوحم٤مضة ُمّمقرة وُمنسجٚم٦م  (3)

 .21، آي٦م 7ؾمٗمر اًمتٙمقيـ  (2)

 .(3/311)اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م،  (1)

 .(311291)ؾمالم ؾم١مال وضمقاب، سمرىمؿ ُمقىمع اإل (5)

 (.321-339ؾمقرة اًمِمٕمراء: أيت٤من: ) (4)



  

 

 

، وم٤مهلل ىم٤مهل٤م ذم مخس ٤مُم٤مً ذم اًم٘مرآن وضمدٟم٤م أن اًم٘مرآن يٜمٗمل ُمنس٠مًم٦م قم٤معمٞم٦م رؾم٤مًم٦م ٟمقح مت

 .ؾ ٟمقح إمم ىمقُمف، ومل ي٘مؾ إمم اًمٜم٤مسرؾَم ُمقاوع أٟمف أَ 

 

يم٤مٟمقا هؿ أهؾ إرض وم٘مط، وٓ دًمٞمؾ  (قمٚمٞمف اًمنسالم)وىمٞمؾ إن ىمقم ٟمقح 

 و يٜمٗمل هذا اًم٘مقل.أيثب٧م 

ن اًمٗمرس واهلٜمد ٓ يٕمرومقن اًمٓمقوم٤من، وسمٕمض أقمٚمؿ واسمـ ظمٚمدون: ))إىم٤مل 

ٓ إو ،ًمٞمٝمؿإن اًمٓمقوم٤من مل يّمؾ أوهذا دًمٞمؾ ، (3)اًمٗمرس ي٘مقًمقن يم٤من سمب٤مسمؾ وم٘مط((

 ًمٙم٤مٟم٧م ذيمرت ذم يمتبٝمؿ.

شمِمػم ، (2)َّ مق   حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: 

رض يم٤مٟمقا قمغم هؾ إأ ن٠مضم٤مسم٦م قمـ هذه أي٦م سمويٛمٙمـ اإل ،مم هالك يمؾ اًمٙم٤مومريـإ

 يامن قمدا ىمقم ٟمقح.اإل

يمام ىم٤مل   يٙمـ قم٤مُم٤مً واًمذي يٛمٞمؾ اًم٘مٚم٥م إًمٞمف، أن اًمٓمقوم٤من ملًمقد: ))ىم٤مل أ

مل ي١مُمر سمحٛمؾ ُم٤م ضمرت اًمٕم٤مدة سمتٙمقٟمف ُمـ قمٗمقٟم٦م   سمف اًمبٕمض، وأٟمف قمٚمٞمف اًمنسالم

٤م وُمـ ُمٕمف ُمـ إرض، يم٤مًمٗم٠مر واحلنمات، سمؾ أُمر سمحٛمؾ ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف إذا ٟمجَ 

اًمٖمرق، ًمئال يٖمتٜمٛمقا ًمٗم٘مده ويتٙمٚمٗمقا ُمِم٘م٦م ضمٚمبف ُمـ إص٘م٤مع اًمتل مل يّمٚمٝم٤م 

ؾ ومٞمٝم٤م ُمـ يمؾ ُم٤م حتت٤مضمقٟمف إذا ٟمجقشمؿ زوضملم اًمٖمرق، ومٙم٠مٟمف ىمٞمؾ: ىمٚمٜم٤م امح

                                                           

 .(2/7، )شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون (3)

 .(26: أي٦م: )ٟمقح ؾمقرة (2)



  

 

 

ن اًمٓمقوم٤من وىمع ًم٘مقم ٟمقح أ. ىم٤مل حمٛمد اًمٖمزازم: ))واحلؼ اًمذي ٟمجزم سمف (3)((اصمٜملم

 .(2)ؾمٞم٤م اًمٙمؼمى، مل يٖمٛمره٤م اًمٓمقوم٤من((آيمثر أو ٤مومري٘مٞمأسم٤م، ووورأن أوطمدهؿ، و

قمغم أٟمف سم٤مًمٗمٕمؾ مل يِمٛمؾ اًمٓمقوم٤من  ُمقريس سمقيم٤مي() وىمد سمرهـ اًمديمتقر

وهل . (1)يمٚمٝم٤م ذم يمت٤مسمف )اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمتقراة، واإلٟمجٞمؾ، واًمٕمٚمؿ(إرض 

، وهل م(3819)قم٤مم  (Joseph Smith) اًمٜمٔمري٦م اًمتل شمبٜم٤مه٤م ضمقزيػ ؾمٛمٞم٨م

 .(5)شمدور طمقل ومٙمرة ومٞمْم٤من حمكم همٛمر ُمٜمٓم٘م٦م ُم٤م سملم اًمٜمٝمريـ وم٘مط ))اًمٕمراق طم٤مًمًٞم٤م((

ن اًمٓمقوم٤من سم٠مة، هؾ اًمتقراأظمذ سم٘مقل ٟمف ٓ يٛمٙمـ ا٠ٕموقمٚمٞمف يٛمٙمـ اًم٘مقل سم

يمؼم طمْم٤مرة ًمقادي أن هذه اًمٗمؽمة  يم٤مٟم٧م ٕ (:ٓف ؾمٜم٦مآ ٦مرسمٕم)أطمّمؾ ىمبؾ 

ن اًمٓمقوم٤من ٠م، ويمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ اجلزم سمآٟمذاك اًمنسقُمري٦ماحلْم٤مرة اًمراومديـ، وهل 

 .رض يمٚمٝم٤م، سمؾ ضمزء ُمٜمٝم٤م، ومل يّمؾ ًمٚمٗمرس، واهلٜمد، سمدًمٞمؾ ضمٝمٚمٝمؿ هب٤مؿمٛمؾ إ

٦م اًمٗمرس، وأهؾ اهلٜمد، وىمقع سمـ يمثػم: ))وىمد أٟمٙمرت ـم٤مئٗم٦م ُمـ ضمٝمٚمإىم٤مل 

قمؽمف سمف آظمرون ُمٜمٝمؿ، وىم٤مًمقا إٟمام يم٤من سم٠مرض سم٤مسمؾ ومل يّمؾ إًمٞمٜم٤م، ااًمٓمقوم٤من و

قمـ يم٤مسمر، ُمـ ًمدن )يمٞمقُمرث( يٕمٜمقن آدم إمم  ٚمؽ يم٤مسمراً ىم٤مًمقا ومل ٟمزل ٟمتقارث اعمُ 

 .(4)زُم٤مٟمٜم٤م هذا((

                                                           

 .(51) ،هقد ،شمٗمنسػم روح اعمٕم٤مين (3)

 .(44اًمٖمزازم، ) ،اًمٓمريؼ ُمـ هٜم٤م (2)

 .(44، ُمقريس سمقيم٤مي، )اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًمٕمٚمؿ (1)

 (.4) ،اًمٓمقوم٤من وٟمقح اًمٜمبل، ٟمب٤م شمٙمال هٞمامٟمقت اًم٘مبٓملُمقىمع إ (5)

 .(3/311)اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م،  (4)



  

 

 

ثب٧م اًمٜمبقي٦م،  ٟمص صحٞمح سيح، يُ  ًمنسٜم٦مو اأًمٙمريؿ، ن اآٓ يقضمد ذم اًم٘مر

سمق اًمبنمي٦م، أهق  (قمٚمٞمف اًمنسالم)دم آن أاًمٙمت٥م اًمنساموي٦م اشمٗم٘م٧م ن إ ،ذًمؽ لأو يٜمٗم

ُم٤م اعم١مرظمقن أ ،ب اًمث٤مين ًمٚمبنمي٦مهؾ اًمٙمت٤مب جيٕمٚمقه إأن ٢مُم٤م سم٤مًمٜمنسب٦م ًمٜمقح ومأ

 ن وم٤مظمتٚمٗمقا قمغم رأيلم:قاعمنسٚمٛم

 همٚم٥م اعمٗمنيـ.أًمث٤مين وهق ىمقل سمق اًمبنم اأن ٟمقح هق أ :ولي إأاًمر

، ىم٤مل اسمـ قمب٤مس: (3)َّ يل ىل مل خل ُّٱىم٤مل إسمـ يمثػم: ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .(2)))مل شمبؼ إٓ ذري٦م ٟمقح، وىم٤مل ىمت٤مدة: اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ُمـ ذري٦م ٟمقح((

ذم ط روى اًمؽمُمذي، واسمـ ضمرير، واسمـ أيب طم٤مشمؿ، قمـ ؾمٛمرة قمـ اًمٜمبل 

وٓ ( 1)٨م((، ىم٤مل: ))هؿ ؾم٤مم، وطم٤مم، وي٤مومَّ يل ىل مل خل ُّٱ ىمقًمف:

 يّمح.

ذم يمٚمٛم٦م )صمامٟملم(: سمٚمٗمظ اًمٕم٘مد سمٕمد  (هـ 626ؾمٜم٦م )اعمتقرم  ،ي٤م ىمقت احلٛمقي ىم٤مل 

اًمنسبٕملم ُمـ اًمٕمدد: سمٚمٞمدة قمٜمد ضمبؾ اجلقدي ىمرب ضمزيرة اسمـ قمٛمر اًمتٖمٚمبل ومقق 

، عم٤م ظمرج ُمـ اًمنسٗمٞمٜم٦م، وُمٕمف صمامٟمقن (قمٚمٞمف اًمنسالم)اعمقصؾ، يم٤من أول ُمـ ٟمزًمف ٟمقح 

                                                           

 .(77وم٤مت: أي٦م: )ؾمقرة اًمّم٤م (3)

 .شمٗمنسػم اسمـ يمثػم (2)

 خترجيف. ؾمبؼوىمد ، وهق وٕمٞمػ (1)



  

 

 

يمـ هبذا اعمقوع وأىم٤مُمقا سمف، ومنسٛمل اعمقوع هبؿ، صمؿ أص٤مهبؿ ، ومبٜمقا هلؿ ُمنس٤مإٟمنس٤مٟم٤مً 

 .(3)، ووًمده، ومٝمق أسمق اًمبنم يمٚمٝمؿ(قمٚمٞمف اًمنسالم)وسم٤مء ومامت اًمثامٟمقن همػم ٟمقح 

 سمق اًمبنم اًمث٤مين، وىمد ىم٤مل سمف سمٕمض اعمٗمنون اعمنسٚمٛمقن.أن ٟمقح ًمٞمس أ :ي اًمث٤مينأاًمر

ٟمنسؾ،  يْم٤مً أ ٟمقح وىم٤مل ىمقم: يم٤من ًمٖمػم وًمد)) ىم٤مل اًم٘مرـمبل ذم شمٗمنسػمه:

 نت  مت زت ُّٱ :وىمقًمف .(2)َّ   يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ شمٕم٤ممم: سمدًمٞمؾ ىمقًمف

 يق ىق يف  ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت
 ىل مل خل ُّٱ ومٕمغم هذا ُمٕمٜمك أي٦م، (1)َّ ىك مك لك اك

 .(5)دون ذري٦م ُمـ يمٗمر أٟم٤م أهمرىمٜم٤م أوًمئؽ، َّيل

 يت ىت نت  مت زت ُّٱىم٤مل اًمرازي ذم شمٗمن ىمقًمف شمٕم٤ممم:   

 لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث
ٱُّ. َّ ىك مك ٱ ٱ ٱ واظمتٚمٗمقا ذم اعمراد ُمٜمف قمغم صمالصم٦م ، َّ يث ىث نث مثٱ

 :ومج٤مقم٤مت مم٤مً أىمقال: ُمٜمٝمؿ ُمـ محٚمف قمغم أوًمئؽ إىمقام اًمذيـ ٟمجقا ُمٕمف وضمٕمٚمٝمؿ أُ 

ٕٟمف ُم٤م يم٤من ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ذم مجٞمع إرض أطمد ُمـ اًمبنم إٓ هؿ، ومٚمٝمذا اًمنسب٥م 

، ىم٤مًمقا: ودًمٞمؾ ذًمؽ وشمقًمداً  ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: سمؾ اعمراد ممـ ُمٕمؽ ٟمنسالً مم٤مً ضمٕمٚمٝمؿ أُ 

 ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: وىمد طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًم٘مٚم٦م ،أٟمف ُم٤م يم٤من ُمٕمف إٓ اًمذيـ آُمٜمقا

                                                           

 ًمٗمظ )صمامٟملم(.، ي٤مىمقت احلٛمقي، ُمٕمجؿ اًمبٚمدان (3)

 .(1ؾمقرة اإلهاء: ُمـ أي٦م: ) (2)

 .(58ؾمقرة هقد: أي٦م: ) (1)

 .(77 )ي٦م أاًمّم٤موم٤مت،  اًم٘مرـمبل. اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مران،شمٗمنسػم  (5)



  

 

 

وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: اعمراد ُمـ ذًمؽ جمٛمقع احل٤مضيـ  .(3)َّٱيث ىث نث مث زثُّ

ٱُمع اًمذيـ ؾمٞمقًمدون سمٕمد ذًمؽ، واعمخت٤مر هق اًم٘مقل اًمث٤مين: )وُمـ( ذم ىمقًمف ٱ ٱ  ىث ُّٱٱ

 .(2)ُمؿ ٟم٤مؿمئ٦م ُمـ اًمذيـ ُمٕمؽٕمٜمك: وقمغم أُ ٓسمتداء اًمٖم٤مي٦م، واعم: َّ يث

إن ٟمزل سمب٤مسمؾ سمٕمد اًمٓمقوم٤من، ىم٤مل احلٛمقي: )) (قمٚمٞمف اًمنسالم)ن ٟمقح أي٘م٤مل 

، وهق أول ُمـ قمٛمره٤م، ويم٤من ىمد ٟمزهل٤م سمٕم٘م٥م (قمٚمٞمف اًمنسالم)أول ُمـ ؾمٙمٜمٝم٤م ٟمقح، 

ًمٓمٚم٥م اًمّدفء، وم٠مىم٤مُمقا هب٤م  :اًمٓمقوم٤من، ومنس٤مر هق وُمـ ظمرج ُمٕمف ُمـ اًمنسٗمٞمٜم٦م إًمٞمٝم٤م

 .(1)، واسمتٜمقا هب٤م اعمدائـ((ومٞمٝم٤م ويمثروا ُمـ سمٕمد ٟمقح، وُمّٚمٙمقا قمٚمٞمٝمؿ ُمٚمقيم٤مً وشمٜم٤مؾمٚمقا 

، أطمدهؿ صمامٟمقن رضمالً  ٟمقح ٟمف ىم٤مل:)) يم٤من ذم ؾمٗمٞمٜم٦مأوروي قمـ اسمـ قمب٤مس 

وروي هذا  وىمٞمؾ يم٤مٟمقا ؾمبٕم٦م، زوضمتف، وأسمٜم٤مؤه اًمثالصم٦م، ويمٜم٤مئٜمف اًمثالث، ضمرهؿ،

 . (5)وىمٞمؾ  صمامٟمٞم٦م(( ٕم٥م،يم سمـ وحمٛمدقمـ ىمت٤مدة، واحلٙمؿ سمـ قم٘مب٦م، واسمـ ضمري٩م، 

سمق اًمبنم أهق  (قمٚمٞمف اًمنسالم)ن ٟمقح أقماله، أوٓ يٛمٙمـ اجلزم سم٤معمٕمٓمٞم٤مت 

 همٚم٥م اعمحدصملم.أٓ شمّمح قمٜمد  (وطم٤مم، وي٤موم٨م ،ؾم٤مم)طم٤مدي٨م أن أاًمث٤مين، و

  

                                                           

 (.51: )ؾمقرة هقد: أي٦م (3)

 .(58)ي٦م أًمرازي، هقد، ، ااًمتٗمنسػم اًمٙمبػم (2)

 .(3/119ي٤مىمقت احلٛمقي، )ُمٕمجؿ اًمبٚمدان،  (1)

 .شمٗمنسػم اًمٓمؼمي (5)



  

 

 

 



  

 

 

 وومؼ يمت٤مب هن٤مي٦م إرب ًمٚم٘مٚم٘مِمٜمدي م(قمٚمٞمف اًمنسال)( خمٓمط يقوح أوٓد ٟمقح 2ؿمٙمؾ )       

 

 
 

 ذري٦م ٟمقح )قمٚمٞمف اًمنسالم( يمام شمّمقره٤م اًمتقراة( شمقزيع 1ؿمٙمؾ )

  



  

 

 

(Genealogy

وإه  واًمٕمِم٤مئر، اًم٘مب٤مئؾ، سم٠مٟمنس٤مب تؿهي قمٚمؿ : هق(3)إٟمنس٤مبقمٚمؿ 

  ٟمنس٤مسم٦م(.) وينسٛمك قم٤ممل إٟمنس٤مب ،اعمحٚمٞم٦م

ويٕمده سمٕمض  ،اًمت٤مريخومروع ن قمٚمؿ اًمٜمنس٥م ومرع ُمـ أسمٕمض اعم١مرظملم  يٕمد  

ٟمف قمٚمؿ ىم٤مئؿ سمذاشمف، وىمد اهتؿ أاحلدي٨م، ويرى اًمٜمنس٤مسم٦م  ٟمف ومرع ُمـ قمٚمقمأاعمحدصملم 

  .(2)يمثر ُمـ همػمهؿأسمف اًمٕمرب 

: )) سَمَٚمَٖمٜمِل ؾمٛمٕم٧ُم أسم٤م سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد ي٘مقل: ٤مًمح سمـ أمحد احل٤مومظىم٤مل ص

ؾْمٜم٤َمد، وَ  ـْ ىَمْبَٚمَٝم٤م اإْلِ َٝم٤م َُم
٦َم سمَِثاَلصَم٦ِم َأؿْمَٞم٤مَء، مَلْ ُيْٕمٓمِ ُُم  ْٕ َْٟمنَس٤مِب، َأن  اهلل َ، ظَمص  َهِذِه ا ْٕ  ا

 

                                                           

وىم٤مل ؿمٛمر ذم يمت٤مسمف اعم١مًمػ ذم همري٥م { :ـ ُمٜمٔمقر ذم ُم٤مدة طمنس٥مسمواًمٗمرق سملم اًمٜمنس٥م، واحلنس٥م، ىم٤مل ا (3)

       وىم٤مل اعمتٚمٛمس: ،ب إذا طمنسبقا ُمٜم٤مىمبٝمؿظمقذ ُمـ احلنس٤ماحلدي٨م: احلنس٥م اًمٗمٕم٤مل احلنسـ ًمف ؤسم٤مئف، ُم٠م

 يم٤من اًمٚمئٞمؿ اعمذمم٤م ((. وُمـ يم٤من ذا ٟمنس٥م يمريؿ ومل يٙمـ     ًمف طمنس٥ٌم ))

واحلنس٥م: اًمٗمٕم٤مل،  ومٗمرق سملم احلنس٥م واًمٜمنس٥م، ومجٕمؾ اًمٜمنس٥م قمدد أسم٤مء وإُمٝم٤مت، إمم طمٞم٨م اٟمتٝمك.

ىم٤مًمف ؿمٛمر صحٞمح: وإٟمام  وهذا اًمذي ُمثؾ اًمِمج٤مقم٦م، واجلقد، وطمنسـ اخلٚمؼ، واًمقوم٤مء، ىم٤مل إزهري:

ر ُمٜمٝمؿ ُمٜم٤مىمبف وُمآصمر آسم٤مئف ٕهنؿ يم٤مٟمقا إذا شمٗم٤مظمروا قمد اعمٗم٤مظم :ؾمٛمٞم٧م ُمنس٤مقمل اًمرضمؾ وُمآصمر آسم٤مئف طمنسب٤مً 

))احْلَنَس٥ُم اعْم٤َمُل، ط: ـ. وي١ميد ذًمؽ ىمقًمف ا.ه }واحلنس٥م ُم٤م قمدّ  ،وم٤محلنس٥م: اًمٕمد واإلطمّم٤مء ،وطمنسبف

، اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف اهورو ،ًمب٤مينإوطمنسٜمف وصححف (، 1273)رواه اًمؽمُمذي، . َواًْمَٙمَرُم اًمت ْ٘مَقى((

 ديٜمُف، وُمروءشُمف قم٘مُٚمف، وطمنَسُبف ظُمٚمُ٘مف((ط: ىم٤مل  (.581)
ِ
 ،ًمب٤مين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمعوٕمٗمف إ .))يمَرُم اعمرء

 ديٜمُُف، وُُمرو: ))، وىمد صحح اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمنسٜمـ اًمٙمؼمى قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب (5386)
ِ
َءشُمُف طَمنَس٥ُم اعمرء

 .ُف قم٘مُٚمُف((ظمٚمُ٘مُف، وأصٚمُ 

اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ،  ٟمنس٤مهبؿ، يمام ذمأٝمؿ، وئٟمبٞم٤مأٟمنس٤مب أهائٞمؾ، ومدوٟمقا إقد، وظم٤مص٦م سمٜمل ويمذًمؽ اهتؿ سمف اًمٞمٝم (2)

 ن وظم٤مص٦م اًمٙمقهٞمٜمؿ. مم أإوفمٚمقا يتقارصمقه٤م 



  

 

 

قْمَراِب((  ُمث٤مل اًمٕمرب ىمقهلؿ: ومالن أٟمنس٥م ُمـ دهمٗمؾ. أ. وذيمر ذم (3)َواإْلِ

ىم٤مل اًمنسٛمٕم٤مين: ))وُمٕمروم٦م إٟمنس٤مب ُمـ أقمٔمؿ اًمٜمٕمؿ اًمتل أيمرم اهلل شمٕم٤ممم هب٤م 

ٕن شمِمٕم٥م إٟمنس٤مب قمغم اومؽماق اًم٘مب٤مئؾ، واًمٓمقائػ، أطمد إؾمب٤مب : قمب٤مده

ف إًمنسٜم٦م، واًمّمقر، وشمب٤ميـ إًمقان، اعمٛمٝمدة حلّمقل آئتالف، ويمذًمؽ اظمتال

 .(2)واًمٗمٓمر((

))وٕهؾ اًمٞمقٟم٤من احلٙمٛم٦م واعمٜمٓمؼ،  (:هـ464ؾمٜم٦م )اعمتقرم ق ىم٤مل اسمـ ومٜمد

  آداب اًمٜمٗمس وإظمالق،  : وًمٚمٝمٜمد اًمتٜمجٞمؿ واحلنس٤مب، وًمٚمٗمرس أداب، أقمٜمل

، وًمٚمٕمرب إُمث٤مل وقمٚمؿ اًمٜمنس٥م، ومٕمٚمقم اًمٕمرب إُمث٤مل   وٕهؾ اًمّملم اًمّمٜم٤مئع

 .(1)ٜمنس٥م((واًم

اعُمَتَقرم  يمدهمٗمؾ اًمِمٞمب٤مين  ،ؾمالم يمثػم ُمـ اًمٜمنس٤مسملمفمٝمرت ذم ومؽمة صدر اإل

 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم  ، وقمروة سمـ اًمزسمػم (هـ71 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم  ، وقمبٞمد اجلرمهل (هـ61 ؾمٜم٦م)

أول ُمـ أٟمف ، )اًمذي ىمٞمؾ قمٜمف (هـ325 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم  ، واسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري (هـ 95

ىمدم أو ،ذم ٟمنس٥م ىمقُمف، ومل يّمٚمٜم٤م ٤مً ػ يمت٤مسمًمّ أوىمد  ،قمٜمد اًمٕمرب( أًمػ ذم إٟمنس٤مب

هق يمت٤مب )طمذف ُمـ ىمريش ( عم١مرج اًمنسدود  ،بعًمٞمٜم٤م وـمُ إيمت٤مب ُمٕمروف وصؾ 

 .(هـ394ؾمٜم٦م )اعُمَتَقرم  

                                                           

 .(51ذف أصح٤مب احلدي٨م، ) (3)

 .(3/8) هـ(،462اًمنسٛمٕم٤مين، )ت:  ٟمنس٤مب،إ (2)

 .(8) ، اسمـ ومٜمدق،٤مبقم٘مًم٘م٤مب وإٟمنس٤مب وإًمب٤مب إ (1)



  

 

 

ضمؾ أرطم٤مم، واعمػماث، ٓ ُمـ ضمؾ صٚم٦م إأؾمالم ُمـ وىمد رهم٥م سمف اإل

ـْ ط:  اعمٗم٤مظمرة، ىم٤مل رؾمقل اهلل   َأْٟمنَس٤مسمُِٙمْؿ َُم٤م شَمِّمُٚمقَن سمِِف َأْرطَم٤مَُمُٙمْؿ ، وَم٢مِن   ))شَمَٕمٚم ُٛمقا ُِم

صََمِر(( ْٕ َْهِؾ َُمْثَراٌة ذِم اعْم٤َمِل، َُمٜمْنَس٠َمٌة ذِم ا ْٕ طِمِؿ حَمَب ٦ٌم ذِم ا ِصَٚم٦َم اًمر 
(3). 

))َوَأيْمِرْم قَمِِمػَمشَمَؽ،  : احلنسـإسمٜمُف وص أٟمف أ، ُم٤مم قمكم روي قمـ اإل

ِذي سمِ  ُْؿ ضَمٜم٤َمطُمَؽ اًم  ٤م وَم٢مهِن  تل هِبَ ِذي إًَِمْٞمِف شَمِّمػُم، َوَيُدَك اًم  ِف شَمٓمػُِم، َوَأْصُٚمَؽ اًم 

 . (2)شَمُّمقُل((

قمـ  يم٤من ي١مظمذ ُمِم٤مومٝم٦م سمتقارث اًمرواي٦م، ضمٞمالً ، (1)هققمٚمؿ فمٜمل: واًمٜمنس٥م

ؾمٝمؾ، ويم٤مٟم٧م أيمثر، ويم٤من اًمٙمذب أام يم٤من اخلٓم٠م د اجلٞمؾ، يمٚمّ ٕمُ ام سمَ ضمٞمؾ، ويمٚمّ 

 ول اهلجري. مم اًم٘مرن إإمل يدون و ،ووح، ووؾ ي١مظمذ ُمِم٤مومٝم٦مأاخلراوم٦م ومٞمف 

ومٚمؿ يّمح سمذًمؽ طمدي٨م، واحلدي٨م  ،ٟمف قمٚمؿ ٓ يٜمٗمع وٓ يرض٠مُم٤م ُم٤م ورد سمأ

َُم٤م َأقْمَٚمَؿ وُمالًٟم٤م؟ وَمَ٘م٤مَل ط  ىِمٞمِؾ قِمٜمَْد َرؾُمقِل اهلل ِ  :اعمروي سمذًمؽ ُمرؾمؾ ٓ يّمح

))قِمْٚمٌؿ ٓ َيٜمَْٗمُع، ط:  سمَِؿ؟ ىِمٞمَؾ: سَم٠َمْٟمنَس٤مِب اًمٜم ٤مِس، ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ِط: َرؾُمقُل اهلل ِ 

))  .(5)َوضَمَٝم٤مًَم٦ٌم ٓ شَمرُض 

                                                           

: وىم٤مل اًمبٖمقي ذم ذح اًمنسٜم٦مًمب٤مين، إ وصححفُ  ،طمدي٨م همري٥م :وىم٤مل (،3979، )رواه اًمؽمُمذي (3)

 .(6/514)  ،طمدي٨م همري٥م

 (.644)ًمنميػ اًمريض، ا ،هن٩م اًمبالهم٦م (2)

ب٤مطمثلم ( شمٜمص قمغم اًمت٤مزم: ))إذا يم٤من سمٕمض اًم3ىم٤مل قمالُم٦م اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م محد اجل٤مه ذم ُم٘م٤مًم٦م صحٗمٞم٦م ) (1)

ي٘مقل قمـ اًمت٤مريخ إٟمف ظمراوم٦م، وم٤مٕٟمنس٤مب ظمراوم٦م اخلراوم٤مت، وهذا ُم٤م وصٚم٧م إًمٞمف((، صمؿ ومن يم٤مشم٥م اعم٘م٤مل، 

 يمالم اجل٤مه ))أن قمٚمؿ إٟمنس٤مب ٓ ي٘مقم قمغم أؾم٤مس قمٚمٛمل((. 

(، 3/334) ،طمٞم٤مء: أظمرضمف اسمـ قمبد اًمؼم، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة، ووٕمٗمفىم٤مل اًمٕمراىمل ذم ختري٩م اإل (5)

 .(3/5)سمـ طمزم سم٤مجلٛمٝمرة، ويمذًمؽ وٕمٗمف ا



  

 

 

ن قمٚمؿ اًمٜمنس٥م قمٚمؿ ٓ يٜمٗمع أٟمّمػ اًم٘م٤مئؾ أًمٕمٛمري ُم٤م  :ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم

 . (3)وضمٝم٤مًم٦م ٓ يرض

وائؾ، يمدهمٗمؾ اًمِمٞمب٤مين، وقمبٞمد اجلرمهل،  ٟمنس٤مب إاقمتٛمد ُم١مًمٗمق قمٚمؿ إ

 مهٝم٤م:أُمّم٤مدر  ةٟمنس٤مب قمغم قمدل، وهمػمه، قمغم شمدويـ إصمؿ سمٕمدهؿ اسمـ اًمٙمٚمب

ُمٝمام  ن اًمِمٕمر هق ديقان اًمٕمرب، ًمذا يم٤من يٕمد ُمقرداً أواحل٘مٞم٘م٦م  :اجل٤مهكم اًمِمٕمر .3

صؾ أظمتالف ذم ن اإلأٟمنس٤مهبؿ، وُمث٤مل ذًمؽ أُمـ ُمقارد اًمٜمنس٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مب٤مئؾ و

طمد ؿمٕمراء ىمْم٤مقم٦م أمم سمٞم٧م ؿمٕمر ىم٤مًمف إ مم ُمٕمد اؾمتٜم٤مداً إىمبٞمٚم٦م ىمْم٤مقم٦م، ىمد شمؿ ٟمنسبتٝم٤م 

 ُمـ سمٜمل قمذرة.

ىمقال ىمد ىمٞمٚم٧م ظمالل اًم٘مرون أن يم٤مٟم٧م وٕمٞمٗم٦م، يمقهن٤م إو :طم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦مإ .2

 :، وُمٜمٝم٤م احلدي٨م اًمْمٕمٞمػطوًمق مل شمٙمـ صحٞمحف اًمٜمنسب٦م ًمرؾمقل اهلل  ،وممإ

 )ؾم٤مم، وطم٤مم، وي٤موم٨م(.

ٟمبٞم٤مء، اًمتل ذيمرت سمٙمت٥م اًمتقراة، ٟمنس٤مب إهؾ اًمٙمت٤مب، وهل شمدويـ إلأىمقال أ .1

ؿمٞم٤مء ٟمنسبٞم٦م، يمٙمٚمٛم٦م )ؾم٤مسم٤م( اًمتل أهن٤م شمدل قمغم أؾمامء ومنه٤م اعم١مرظمقن وذيمر ٕ

ٟمف قمغم أ، وومن )ددان( (ىمحٓم٤منأهن٤م )هن٤م )ؾمب٠م(، و)ي٘مٓمـ( اًمتل ومنت أومنت 

 )قمدٟم٤من(.

ُمقي، اعمٜم٤مفمرات إدسمٞم٦م اًمتل طمّمٚم٧م سملم اًم٘مب٤مئؾ وحتديدًا ذم اًمٕمٍم إ .5

دب، اًمت٤مريخ، وإ نأهؾ اًمٞمٛمـ، وُمٕمروف أاؿمتٝمرت اعمٜم٤مفمرات سملم ُمرض، و

 شمقأُم٤من ٓ يٜمٗمّمالن.

                                                           

 (.57اسمـ قمبد اًمؼم، )ٟمب٤مه قمغم ىمب٤مئؾ اًمرواة، اإل (3)



  

 

 

هؾ أيقضمد قمٜمد  ُم٤م شمقارصمف اًمٕمرب، وٟم٘مٚمقه ُمِم٤مومٝم٦م ذم اًمٕمٍم اجل٤مهكم، وٓ .4

 اًمٙمت٤مب يمٕم٤مد، وصمٛمقد.

 :ن اًمٙمريؿ، اقمتٛمده اعم١مرظمقن اًمذيـ اؿمتٝمروا سم٤مًمٕمٚمؿ، يم٤مًمٓمؼمي واسمـ طمزمآاًم٘مر .6

 .زُمٜمٞم٦م ًمألٟمبٞم٤مءو ٟمٗمل، ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمٜمنس٤مسمقن، وُمثؾ ذًمؽ ُم٤م ىمٞمؾ قمـ اًمٗمؽمة اًمإٔصمب٤مت، 

 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٟمف أوىمد صح قمـ اسمـ ُمنسٕمقد ، (3)َّام يل ىل مل  يك ىك مك

 . (2))يمذب اًمٜمنس٤مسمقن( :يم٤من قمٜمدُم٤م ي٘مرأ هذه أي٦م ي٘مقل

ٟمنس٤مب ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٔمٜمٞم٦م اًمتل شمٚم٘م٤مه٤م اًمٕمرب ؾمب٤مب يٕمد قمٚمؿ إهلذه إ .7

يمثر، وهلذا روي قمـ أاخلٓم٠م سم٤مًم٘مبقل، ويمٚمام اسمتٕمد اًمٜمنس٥م سم٤مٕضمداد، يمٚمام يم٤من 

 يم٤من إذا اٟمتنس٥م مل جي٤موز ذم ٟمنسبتف ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من، وهق ٓ يّمح ؾمٜمداً  ،طاًمرؾمقل 

ًمٙمـ ورد قمـ اًمّمح٤مسم٦م، ُم٤م ي١ميمد صح٦م هذا اًم٘مقل، ُمـ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل 

 مجٕملم.أقمٚمٞمٝمؿ 

ضمداد اجل٤مهٚمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م، أمم إواعم٘مّمقد سم٤مٕٟمنس٤مب اًمٔمٜمٞم٦م هل آٟمتنس٤مب 

 ٟمف قمٚمؿ فمٜمل هل:أيمثر ُم٤م يدل قمغم أضمداد احلديث٦م، ومم إإ وًمٞمنس٧م آٟمتنس٤مب

 .ظمراعمّم٤مدر اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م مل شمٙمـ ُمدوٟمف سمؾ ٟم٘مٚم٧م ُمِم٤مومٝم٦م ُمـ ضمٞمؾ ٔ .3

 .(1)دظمقل اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ سم٤مًم٘مب٤مئؾ ُمٜمذ اًم٘مدم .2

                                                           

 .(9) :ي٦مأ : ُمـسمراهٞمؿإؾمقرة  (3)

 .(5366) ،وٕمٞمػ اجل٤مُمع .طمدي٨م ُمقوقع :ًمب٤مينىم٤مل إ (2)

 زد ُمـ اًمٞمٛمـ.ؾمد سمـ رسمٞمٕم٦م، وهٜم٤مك سمٓمـ ُمـ إأؾمد سمـ ظمزيٛم٦م، وأؾمد ُمـ ىمريش، وأومٝمٜم٤مك  (1)



  

 

 

 .(3)اًمتّمحٞمػ اًمذي حيّمؾ قمٜمد ٟم٘مؾ اًمرواي٤مت ُمٜمذ اًم٘مدم .1

))ُمقمم اًم٘مقم ُمـ  :طدظمقل اعمقازم سم٘مب٤مئؾ اًمٕمرب حلدي٨م اًمرؾمقل  .5

 .(2)أٟمٗمنسٝمؿ((

 ٓطمتٞم٤مج اًم٘مب٤مئؾ هل٤م سمنس٥م احلروب وهمػمه٤م.: طمالف سم٤مًم٘مب٤مئؾوضمقد إ .4

 سم٤معمجتٛمع اجل٤مهكم. ٦موضمقد زجي٤مت همػم ذقمٞم .6

 ضمتامقمٞم٦م يمام طمّمؾ ًمٕمٜمؽمة اًمٕمبز.سمٜمف ًمبٕمض احل٤مٓت اإلإب ٟمنس٥م ٟمٗمل إ .7

صمٜم٤مء أٝم٤م قرم قمٜمٝم٤م زوضمتو اعمأٟمنس٤مب سمنسب٥م شمزوج اعمرأة اعمٓمٚم٘م٦م، اظمتالط إ .8

 .شمٕم٤ممم سمنسب٥م اجلٝمؾ سمديـ اهلل :اًمٕمدة، وظم٤مص٦م سمٛمٜم٤مـمؼ اًمب٤مدي٦م

 يل ُّٱًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ؾمالم قمٜمف،ىمبؾ هنل اإل وسمٙمثرة طم٤مٓت اًمتبٜمل وضمقد .9

 ني مي  زي ري ٰى ين ىن  مننن زن رن مم  ام
 .(1)َّىي

ىم٤مل اًم٘مرـمبل: ))وذم ىمقل اسمـ قمٛمر: ُم٤م يمٜم٤م ٟمدقمق زيد سمـ طم٤مرصم٦م إٓ زيد سمـ  

سمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم، يتقارث سمف  ٜمل يم٤من ُمٕمٛمقًٓ حمٛمد، دًمٞمؾ قمغم أن اًمتب

                                                           

وم٤مًمٕمدٟم٤مٟمٞمقن أسمٜم٤مء  ،اخلٚمط سملم )قمؽ( اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م و )قمؽ( إزدي٦م، اًمٜم٤مدم٦م ُمـ اًمتّمحٞمػ   وُمث٤مل ذًمؽ  (3)

)اًمٚمب٤مب ذم ُمٕمروم٦م   .)قمؽ سمـ قمدٟم٤من ضمد ٟمبٞمٜم٤م(، وإزدّيقن أسمٜم٤مء قمؽ سمـ )قمدصم٤من(، سم٤مًمث٤مء اعمثٚمث٦م  خمٓمقط

 إٟمنس٤مب( ًمٕم٤ممل إٟمنس٤مب حمٛمد سمـ أمحد إؿمٕمري.

 .(6763)رواه اًمبخ٤مري،  (2)

 .(4) :ي٦مأ إطمزاب: ُمـ ؾمقرة (1)



  

 

 

. َّٱمن زن رن مم  ام يل ُّٱويتٜم٤مس، إمم أن ٟمنسخ اهلل ذًمؽ سم٘مقًمف: 
 .(3)((أي أقمدل

هذا اًمٕمٚمؿ، اظمتالف اًمٜمنس٤مسم٦م طمقل يمثػم ُمـ اًم٘مب٤مئؾ، يمث٘مٞمػ،  ٦مومم٤م ي١ميمد فمٜمٞم 

 يمٚم٥م، سمؾ واظمتالومٝمؿ سم٠مصقل اًمٗمرس واًمؼمسمر.أوظمثٕمؿ، و

ن ٕ: ظم٤مص٦م، وقمٚمؿ اًمت٤مريخ قم٤مُم٦م، هق قمٚمؿ فمٜمل ٟمنس٤مبن قمٚمؿ اإلأوؾمب٥م 

سمؾ ٟم٘مٚمقا يمؾ ُم٤م يم٤من يذيمر  ،ظمب٤مريلم مل يتحروا اًمنسٜمد سم٤مًمرواي٦م، )يمٕمٚمؿ احلدي٨م(إ

 ُمقي.ٓ سم٤مًمٕمٍم إإومقاه اًمٕمرب، ومل يٗمرىمقا سملم ص٤مدق ويم٤مذب، ومل يدون أُمـ 

 ُمـ اعمٕمٚمقم أن صمبقت اًمٜمنس٥م يٙمقن قمغم ىمنسٛملم:

سمـ ٕسمٞمف، وهذا يتٙمٚمؿ صمب٤مت اًمٜمنس٥م ًمٜمنس٥م ىمري٥م، يم٢مصمب٤مت ٟمنسب٦م اإلإ :ولاًم٘منسؿ إ

 : (2)وذيمروا ًمف أرسمع ضمٝم٤مت ،ومٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء

 .(1)))اًمقًمد ًمٚمٗمراش وًمٚمٕم٤مهر احلجر(( :طًم٘مقًمف  :سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء :اًمٗمراش .3

 وىمد اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن اإلىمرار سم٤مًمٜمنس٥م طمج٦م. :ىمراراإل .2

 وهل اًمِمٝمقد اًمٕمدول. :اًمبٞمٜم٦م .1

 

                                                           

 شمٗمنسػم اًم٘مرـمبل. (3)

 مج٤مع سملم اًمٗم٘مٝم٤مء قمدا اًم٘مٞم٤موم٦م.إهل ُمقىمع و (2)

 .(6595) رواه اًمبخ٤مري، (1)



  

 

 

ومٝمل  ،ن مل شمّمح دًمٞمالً إوهل ُمقوع ظمالف سملم اًمٕمٚمامء، وهل  :اًم٘مٞم٤موم٦م. 5

دظمؾ ، طأن رؾمقل اهلل  (، إذ ىم٤مًم٧م:ريض اهلل قمٜمٝم٤م)حلدي٨م قم٤مئِم٦م  (3)ىمريٜم٦م

شمؼمق أؾم٤مرير وضمٝمف، وم٘م٤مل: )) أمل شمري أن جمزرًا ٟمٔمر آٟمًٗم٤م إمم زيد  قمكّم ُمنوراً 

 . (2)((سمـ طم٤مرصم٦م، و أؾم٤مُم٦م سمـ زيد، وم٘م٤مل: إن هذه إىمدام سمٕمْمٝم٤م ُمـ سمٕمض

وذًمؽ أن سمٕمض اًمٕمرب، يم٤مٟمقا ي٘مدطمقن ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ذم ٟمنس٥م أؾم٤مُم٦م، ٕٟمف   

 .ؾمقد ؿمديد اًمنسقاد، ُمثؾ اًم٘م٤مر، ويم٤من زيد أسمٞمض ُمثؾ اًم٘مٓمـأيم٤من 

 :(1)ٟمتنس٤مب اًمرضمؾ ًمٚمٕمِمػمة، ويثب٧م قمٜمد اًمٜمنس٤مسم٦م سم٤محل٤مٓت اًمت٤مًمٞم٦ما :اًم٘منسؿ اًمث٤مين

 ـ اًمٕمٚمؾ.اًمقصم٤مئؼ، واعمِمجرات، صحٞمح٦م اًمدًٓم٦م اخل٤مًمٞم٦م ُم :وًٓ أ

 .ن ٓ شمٙمقن ُمنستحدصم٦مأاًمِمٝمرة، ذط أن شمٙمقن هذه اًمِمٝمرة سم٤مٓؾمتٗم٤مو٦م و :صم٤مٟمٞم٤مً 

 : )شمثب٧م سم٤مًمِمٝمرة اًمٜمنس٥م، واعمقت، واًمٜمٙم٤مح(.(رمحف اهلل)ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن 

 ىمرار اعمتب٤مدل سملم اعمٜمتنس٥م، واًم٘مبٞمٚم٦م.اإل :صم٤مًمث٤مً 

 ٦م.شمٙمقن فمٜمٞم٦م وًمٞمنس٧م ىمٓمٕمٞم٦م ي٘مٞمٜمٞم ُم٤م وإٟمنس٤مب اًمبٕمٞمدة هم٤مًمب٤مً 

                                                           

ٟمٙم٤مره، سم٤مًمِمبٝم٦م(، واًم٘مريٜم٦م: )هل إاًمدًمٞمؾ هق: )رء ُمٕمٚمقم ٓ يٛمٙمـ  نأواًمٗمرق سملم اًمدًمٞمؾ، واًم٘مريٜم٦م،  (3)

وىمد ضم٤مء ُم٤م ي١ميده٤م  ،اًمدًمٞمؾ، وهل٤م دور سم٤مًمؽمضمٞمح قمٚمٞمٝم٤م( اؾمتٜمت٤مج واىمٕم٦م ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ واىمٕم٦م ىم٤مم هب٤م

 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ُّٱن اًمٙمريؿ، آرسم٤مًم٘م

 جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب
:  وىمقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب .}28-26 : أي٤مت:قؾمػؾمقرة ي{.َّ مظ حط مض حضخض

ًمبٞمٜم٦م، أو يم٤من ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜمنس٤مء، إذا ىم٤مُم٧م ا ))وإن اًمرضمؿ ذم يمت٤مب اهلل طمؼ قمغم َُمـ زٟمك إذا ُأطمّمـ

 احلبؾ سمال زوج زٟم٤م ي٘م٤مم سمف احلد.  . ومجٕمؾ قمٛمر (3693) رواه ُمنسٚمؿ، .((احلبؾ أو آقمؽماف

 .(6771) ،رواه اًمبخ٤مري (2)

 .(سمتٍمف) (.73) ظمٚمٞمؾ اًمدًمٞمٛمل، ُم٘مدُم٤مت ذم قمٚمؿ اًمٜمنس٥م، (1)



  

 

 

سمـ ظمٚمدون: ))واًمٜمنس٥م اًمبٕمٞمد حيٞمؾ اًمٔمٜمقن وٓ يرضمع ومٞمف إمم إىم٤مل 

  .ومت٤مءهإذم  ٤مً ُمٞمٜمأن يٙمقن أواًمٜمنس٤مسم٦م يم٤مًم٘م٤ميض واعمٗمتل جي٥م  .(3)ي٘ملم((

ىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمثٛمل ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م: ))شمقىمػ يمثػم ُمـ ىمْم٤مة اًمٕمدل 

اعمٓمٝمر،  ٞم٧م اًمٓم٤مهرؾمٞمام ٟمنس٥م أهؾ اًمب قمـ اًمدظمقل ذم إٟمنس٤مب صمبقشم٤ًم، أو اٟمتٗم٤مًء، ٓ

، وطمج٦م ُمقمه٦م، ينس٠مًمقن قمٜمٝم٤م (2)وقمجٞم٥م ُمـ ىمقم يب٤مدرون إمم إصمب٤مشمف سم٠مدٟمك ىمريٜم٦م

 .(1)يقم ٓ يٜمٗمع ُم٤مل وٓ سمٜمقن إٓ ُمـ أشمك اهلل سم٘مٚم٥م ؾمٚمٞمؿ((

سمـ ىمداُم٦م: ))وم٢من اًمٜمنس٥م حيت٤مط إلصمب٤مشمف، ويثب٧م سم٠مدٟمك دًمٞمؾ، ويٚمزم ُمـ إىم٤مل 

 . (5)٠مىمقى إدًم٦م((ذًمؽ اًمتِمديد ذم ٟمٗمٞمف، وأٟمف ٓ يٜمتٗمل إٓ سم

وم٘مد ىم٤مل ُم٤م ٟمّمف: ))واًمِم٤مرع ُمتِمقف  اجلقزي٦م، سمـ ىمٞمؿاوٟمِمػم هٜم٤م إمم ىمقل 

 .(4)وهلذا ايمتٗمك ذم صمبقهت٤م سم٠مدٟمك إؾمب٤مب(( ،شمّم٤مل إٟمنس٤مب وقمدم اٟم٘مٓم٤مقمٝم٤ماإمم 

  

                                                           

 .(2/291)شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون،  (3)

 و ظمٓم٠مه.أح(، ًمٚمٜمنس٥م اًمذي ٓ جيزُمقا سمّمحتف ًمٜمنس٥م، مجٚم٦م )ذم صينستٕمٛمؾ قمٚمامء ا (2)

 .(2/689) هـ(،975اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل، )ت:  اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م، (1)

 .       (4/769) هـ(،621اسمـ ىمداُم٦م، )ت: اعمٖمٜمل، (5)

 .(3/121) هـ(،743اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، )ت:  اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م، (4)



  

 

 

، وًمٙمـ اًمذي اؿمتٝمر ٦ميمثر ُمـ ٟمنسبأيٕمتٛمد اٟمتنس٤مب اًمِمخص ًمٚمتٕمريػ قمغم 

اًمٜمنس٥م يٙمقن سم٤مٔسم٤مء، ويٙمقن إمم اًمبالد، ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر: )) هق اًمٜمنسب٦م ًمثالث،

 .(3)ويٙمقن ذم اًمّمٜم٤مقم٦م((

يم٤مًمٓم٤مئل، واًمزسمٞمدي، واًمرسمٞمٕمل،  ،و سمٓمـ ُمـ سمٓمقهن٤مأمم اًم٘مبٞمٚم٦م، إاًمٜمنس٥م  :وًٓ أ

مم ضمد اًم٘مبٞمٚم٦م اًمٙمبػم، إري٤مف اًمٕمراق، وىمد يٜمنس٥م أوهل ُمٜمتنمة سم٤مجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، و

 صٖمر، يم٤مٕومخ٤مذ.أو ضمد أ

و احلروم٦م، يم٤مًمدسم٤مغ، واًمٕمٓم٤مر، واًم٘م٤ميض، واعمٗمتل، وهل أمم اعمٝمٜم٦م، إاًمٜمنس٥م  :صم٤مٟمٞم٤مً 

 ُمٜمتنمة سم٤مًمِم٤مم، وسمٕمض ُمدن احل٤مضة سم٤مًمٕمراق.

واًمبٖمدادي، واًمنسٞمقـمل، وهل ُمٜمتنمة  و اًم٘مري٦م، يم٤معمٙمل،أ، (2)مم اًمبٚمدإاًمٜمنس٥م  ٤ًم:صم٤مًمث

 ذم ُمٍم. 

ٟمتنس٤مب هؾ اًمٜمنس٥م، يم٤مٓأقمٜمد  ةظمرى، ًمٙمٜمٝم٤م همػم ُمِمٝمقرأوهٜم٤مك اٟمتنس٤مسم٤مت 

ٗمف واؿمتٝمر ًمّ أو ًمٙمت٤مب أو ًمِمٞمخف، أ يم٤مًمروم٤مقمل، ،مم اًمٓمري٘م٦مإيم٤محلٜمٗمل، و، ًمٚمٛمذه٥م

 سمف، وهمػمه٤م. 

  

                                                           

 نس٥م(.يمٚمٛم٦م )ٟم، اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمنس٤من اًمٕمرب (3)

، ذم اًمٜمٝمل قمـ آٟمتنس٤مب ًمٚمٛمديٜم٦م، وم٘م٤مل: ))ٓ شمٙمقٟمقا يمٜمبط اًمنسقاد إذا  وي قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبر (2)

ٕي ُمـ ُمّم٤مدر احلدي٨م اعمٕمتؼمة،   ضمد هذا اًم٘مقل ُمٕمزواً أممـ أٟم٧م ىم٤مل ُمـ ىمري٦م يمذا((، ومل ؾمئؾ أطمدهؿ 

اًمدُمِم٘مل، واخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي،  ػميم٤مسمـ يمث ،ُمـ اًمٕمٚمامء ًمٚمٛمدن اً ومم٤م ي١ميمد وٕمػ هذا اًم٘مقل، اٟمتنس٤مب يمثػم

اف اًمرؾمٞملم، ذوهق ضمد إ ،هـ((369اًم٘م٤مؾمؿ اًمرد، ))اعمقًمقد سمجب٤مل اًمرس ىمرب اعمديٜم٦م اعمٜمقرة و

 مم ىمٞم٤مم اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م. إًمػ ؾمٜم٦م أواًمذيـ طمٙمٛمقا اًمٞمٛمـ 



  

 

 

 :(3)ُم٤م قمـ ٟمنس٥م اجل٤مهٚمٞم٦م، ومٝمق يٕمتٛمد قمغم اًم٘مبٞمٚم٦م، وهق قمغم صمالث ـمب٘م٤متأ

ن ص٤مًم٦م، وهق اًمذي يٕمقد ًمٜمنس٥م رضمؾ واطمد، وشمتقاضمد هذه أأٟمنس٥م  :وًٓ أ

، اًمتل ةن سم٤مًم٘مب٤مئؾ، واًمٕمِم٤مئر اًمٙمبػمشمتقاضمد أ ٓو سم٤مًمٕمِم٤مئر اًمّمٖمػمة، واًمبٞمقشم٤مت،

س، أي اًمرأوائؾ يٓمٚم٘مقن قمٚمٞمٝم٤م )اهل٤مُم٦م( شمٜمنس٥م جلد ىمديؿ، ويم٤من اًمٕمرب إ

 و )اًمب٤ميمقرة(.أ ،و )اًمّمب٦م(أ ،ن )اًمٚمب٦م(وشمنسٛمك أ

) ُيٓمٚمؼ قمغم اًمٕمتٞمؼ، وىمد يٓمٚمؼ قمغم اعُمٕمتِؼ، ومٞم٘م٤مل ُمثاًل: إن ، وٓء وهق ٟمنس٥م :صم٤مٟمٞم٤مً 

سمٜمل ه٤مؿمؿ، يمام ي٘م٤مل إن سمٜمل ه٤مؿمؿ ُمقازم أيب راومع، واعمٕمٜمك ذم ذًمؽ:  أسم٤م راومع، ُمقمم

أٟمف يتقٓهؿ ويٜمتنس٥م إًمٞمٝمؿ، ويٜمٍمهؿ، وي٠موي إًمٞمٝمؿ، وهؿ يمذًمؽ يْمٛمقٟمف 

إًمٞمٝمؿ، ويٕمدوٟمف يم٠مومرادهؿ، وينس٤مووٟمف قمٜمد احل٤مضم٦م، ويرصمقٟمف شمٕمّمٞمب٤ًم ... يٓمٚمؼ اؾمؿ 

ُمـ ا وا، وىمد يٙمقٟمق)اعَمقمم( قمغم اًمٕمت٘م٤مء، وًمق يم٤من اًمٕمتؼ ٕضمدادهؿ وإن سمٕمد

. (2)ُمـ اًمٗمرس، أو اًمروم، أو همػمهؿ(( ا، وىمد يٙمقٟمقاًمٕمرب، يمزيد سمـ طم٤مرصم٦م 

ـْ َأْٟمُٗمنِسِٝمْؿ((ىمَ ط: ))ىم٤مل رؾمقل اهلل   .(1)٤مَل َُمْقمَم اًْمَ٘مْقِم ُِم

ن أمم إًمٞمف إسمٜم٤ًم يٜمنس٥م ايم٤من ذًمؽ ُمِمٝمقرًا ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، سمؾ يم٤من اعمقمم يتخذ 

 ٰى ين ىن  مننن زن رن مم  ام يل ُّٱؾمالم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: طمرُمف اإل
 .َّىي ني مي  زي ري

أصؾ احلٚمػ: اعمٕم٤مىمدة، واعمٕم٤مهدة قمغم {صمػم: ٟمنس٥م طمٚمػ، ىم٤مل اسمـ إ :صم٤مًمث٤مً 

اًمتٕم٤مود، واًمتنس٤مقمد، وآشمٗم٤مق، ومام يم٤من ُمٜمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قمغم اًمٗمتـ، واًم٘مت٤مل سملم 

                                                           

ًم٘مب٤مئؾ صقل اأ) :ٟم٧م، ًمٚمديمتقر قمبد اًمرمحـ اًمٕمثٞمٛملم، سمٕمٜمقانٟمؽمحم٤مضة ُمّمقرة وُمٜمِمقرة قمغم إ (3)

 ص٤مًم٦م( .اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗمرق سملم آٟمتنس٤مب وإ

 .(648) ومتقى ًمٚمِمٞمخ اسمـ ضمؼميـ، سمرىمؿ (2)

 .(6763) صحٞمح اًمبخ٤مري، (1)



  

 

 

))ٓ طمٚمػ ط:  اًم٘مب٤مئؾ، واًمٖم٤مرات، ومذًمؽ اًمذي ورد اًمٜمٝمل قمٜمف ذم اإلؾمالم سم٘مقًمف

وُم٤م يم٤من ُمٜمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قمغم ٟمٍم اعمٔمٚمقم، وصٚم٦م إرطم٤مم، ، (3)ؾمالم((ذم اإل

))وأيام طمٚمػ يم٤من ذم ط:  ومذًمؽ اًمذي ىم٤مل ومٞمف، يمحٚمػ اعمٓمٞمبلم، وُم٤م ضمرى جمراه

يريد ُمـ اعمٕم٤مىمدة قمغم اخلػم، واًمٜمٍم ، (2)اجل٤مهٚمٞم٦م مل يزده اإلؾمالم إٓ ؿمدة((

 .(5)())طمٚمٞمػ اًم٘مقم ُمٜمٝمؿ (ط: وي١ميد ذًمؽ ىمقل . (1)}ًمٚمحؼ

ىم٤مل ضمقاد قمكم: ))وـم٤معم٤م دومٕم٧م احلروب اًم٘مب٤مئؾ اعمٖمٚمقسم٦م قمغم اخلْمقع 

، وىمد شمتح٤مًمػ ُمٕمٝم٤م، وشمدظمؾ ذم ضمقاره٤م، وإذا دام ذًمؽ ٦مًمنسٞم٤مدة اًم٘مب٤مئؾ اًمٖم٤مًمب

 . (4)ـمقياًل، وم٘مد يتحقل احلٚمػ و اجلقار إمم ٟمنس٥م((

طمالف اًم٘مب٤مئؾ اًمٕمرسمٞم٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، هق طمٚمػ اًمٚمٝم٤مزم، اًمذي أؿمٝمر أوُمـ 

 ؾمد.أًمٗم٧م ومٞمف ومروع ُمـ ىمبٞمٚم٦م سمٙمر سمـ وائؾ، وسمٜمل قمٜمزة سمـ حت٤م

و اٟمتنس٤مسمف ًمٖمػم أسمٞمف، أسملم اٟمتنس٤مب اًمرضمؾ ًمٖمػم  ٤مً ن هٜم٤مك ومرىمأودمدر اإلؿم٤مرة، 

 مج٤مع.سم٤مإل سمٞمف حمرم ذقم٤مً أاًم٘مبٞمٚم٦م اًمتل هق ُمٜمٝم٤م، وم٤مٟمتنس٤مب اًمرضمؾ ًمٖمػم 

ٕٟمف  ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد اعمٜمجد: ))وٓ حيؾ إلٟمنس٤من أن يٜمتنس٥م إمم همػم أسمٞمف،

اعمػماث، ويؽمشم٥م قمٚمٞمف اعمحرُمٞم٦م،  ويؽمشم٥م قمٚمٞمف  فيؽمشم٥م قمٚمٞمف اًمٙمذب، ويؽمشم٥م قمٚمٞم

 .(6)يمؾ ُم٤م يؽمشم٥م قمغم اًمٜمنس٥م((

                                                           

 .(2411)رواه ُمنسٚمؿ،  (3)

 .اعمّمدر ٟمٗمنسف (2)

 (.3/525) هـ(، ُم٤مدة )طمٚمػ(،616اسمـ إصمػم، )ت:  ،وإصمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (1)

 .(1346)صحٞمح اجل٤مُمع، ذم  ًمب٤مين، وصححف إ(32/37) ،رواه اًمٓمؼماين (5)

 .(2/367هـ(، )3518ضمقاد قمكم، )ت: اعمٗمّمؾ سمت٤مريخ اًمٕمرب ىمبؾ آؾمالم،  (4)

 .(618سمرىمؿ ) ،ؾمالم ؾم١مال وضمقابُمقىمع اإل (6)



  

 

 

، (3)))ٓشمرهمبقا قمـ آسم٤مئٙمؿ ومٛمـ رهم٥م قمـ أسمٞمف ومٝمق يمٗمر((ط:  اًمٜمبل ىم٤مل

 .(2)))ُمـ ادقمك إمم همػم أسمٞمف وهق يٕمٚمؿ أٟمف همػم أسمٞمف وم٤مجلٜم٦م قمٚمٞمف طمرام((ط: وىم٤مل 

و ُمقآة، ومج٤مئز وورد ذًمؽ قمـ اًمنسٚمػ أتنس٤مب ًمٚم٘مبٞمٚم٦م يمحٚمػ ُم٤م آٟمأ

))ي٤م رؾمقل اهلل ط: أن طم٤مـمب٤ًم ىم٤مل ًمٚمٜمبل  احلدي٨م اًمّمحٞمح،ٗمل وم، اًمّم٤مًمح وسمٙمثرة

  .(1)ٝمؿ((إين يمٜم٧م اُمرأ ُمـ ىمريش ومل أيمـ ُمـ أٟمٗمنس

))ىمقًمف يمٜم٧م اُمرأ ُمـ ىمريش، أي سم٤محلٚمػ، ًم٘مقًمف  :ذم ذطمف اسمـ طمجر ىم٤مل

 ،نسٝمؿ، ىمقًمف يمٜم٧م اُمرأ ُمـ ىمريش ومل أيمـ ُمـ أٟمٗمنسٝمؿسمٕمد ذًمؽ ومل أيمـ ُمـ أٟمٗم

ًمٞمس هذا شمٜم٤مىمْم٤ًم، سمؾ أراد أٟمف ُمٜمٝمؿ، سمٛمٕمٜمك أٟمف طمٚمٞمٗمٝمؿ، وىمد صمب٧م طمدي٨م طمٚمٞمػ 

 . (5)اًم٘مقم ُمٜمٝمؿ((

: ))إذا يم٤من اًمرضمؾ ُمـ ىمبٞمٚم٦م، صمؿ دظمؾ ىمبٞمٚم٦م (رمحف اهلل)ىم٤مل اًم٘مٚم٘مِمٜمدي 

ف اًمتل دظمؾ ومٞمٝم٤م، وأن أظمرى، ضم٤مز أن يٜمنس٥م إمم ىمبٞمٚمتف إومم، وأن يٜمنس٥م إمم ىمبٞمٚمت

يٜمنس٥م إمم اًم٘مبٞمٚمتلم مجٞمٕم٤ًم، ُمثؾ أن ي٘م٤مل: اًمتٛمٞمٛمل صمؿ اًمقائكم، أو اًمقائكم صمؿ 

 .(4)اًمتٛمٞمٛمل، وُم٤م أؿمبف ذًمؽ((

                                                           

 .(6768) صحٞمح اًمبخ٤مري، (3)

 .(6766) صحٞمح اًمبخ٤مري، (2)

 .(5891) صحٞمح اًمبخ٤مري، (1)

 .(8/615هـ(، )842ت: اسمـ طمجر، ) ومتح اًمب٤مري، (5)

 (.3/23(، )هـ823ىمالئد اجلامن ذم اًمتٕمريػ سم٘مب٤مئؾ قمرب اًمزُم٤من، اًم٘مٚم٘مِمٜمدي، )ت:  (4)



  

 

 

ُمـ  ةن واوح٦م سم٤مخل١موًم٦م، واًمزواج ُمـ اًم٘مبٞمٚم٦م، صمؿ سمٕمد ومؽمٔاًمتل ٟمراه٤م او

))اسمـ أظم٧م اًم٘مقم ط: اًمزُمـ يٜمنس٥م ٕظمقاًمف، وُم٤م ي١ميد ذًمؽ طمدي٨م اًمرؾمقل 

 .(3)ٜمٝمؿ((ُم

ٟمامر سمـ أوهذا وارد ذم يمت٥م اًمٜمنس٤مسم٦م، ُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م رواه اًمٞمٕم٘مقيب: ))وم٠مُم٤م 

 .(2)مم اخل١موًم٦م ومٛمٜمٝمؿ سمجٞمٚم٦م وظمثٕمؿ((إٟمف شمزوج ذم اًمٞمٛمـ وم٤مٟمتنس٥م وًمده ٢مٟمزار وم

 

 

 
  

                                                           

 .(1428) صحٞمح اًمبخ٤مري، (3)

 .(3/394)شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب،  (2)



  

 

 

 يٙمقن:وم٤مًمٜمنس٥م اًمنمقمل: هق اًمٜمنس٥م اًمذي يثب٧م وومؼ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م و

ص٤مًم٦م، وهق واوح ٓ ظمالف أقمـ ـمريؼ اًمزواج اًمّمحٞمح، وينسٛمك ٟمنس٥م  .1

 .قمٚمٞمف

 .(3))) ُمقمم اًم٘مقم ُمٜمٝمؿ((ط: ىم٤مل  ،قمـ ـمريؼ اًمقٓء .2

، وىمد صمب٧م سم٘مريش (2)))طمٚمٞمػ اًم٘مقم ُمٜمٝمؿ((ط:  ىم٤مل ،قمـ ـمريؼ احلٚمػ .3

 .ي٨م طم٤مـم٥م دطمالف يمام ذيمرٟم٤م سمحذف ىمب٤مئؾ اًمٕمرب وضمقد هذه إأ

ب ٓسمٜمف ؾمقاء ٞمقًمقضمل: ومٝمق اًمٜمنس٥م اًمذي يقرصمف إُم٤م سم٤مًمٜمنسب٦م ًمٚمٜمنس٥م اًمبأ

 و زٟم٤م.أو زواج وم٤مؾمد، أيم٤من ذًمؽ سمزواج صحٞمح، 

ُمـ اعمرأة اعمتزوضم٦م، يٜمنس٥م ًمٚمزوج وًمٞمس ًمٚمزاين، إٓ إذا  واسمـ اًمزٟم٤م ذقم٤مً 

 م.يٜمنس٥م ًمأل شمؼمأ اًمزوج ُمـ هذا اًمقًمد سمٛمالقمٜم٦م اًمزوضم٦م، ومٕمٜمدئذٍ 

ُمف ))قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمامء((، ٥م ٕٟمف يٜمنس٢مُم٤م سم٤مًمٜمنسب٦م ًمٚمٛمرأة همػم اعمتزوضم٦م، ومأ

واسمـ اًمزٟم٤م ٓ يرث ُمـ ، (1)))اًمقًمد ًمٚمٗمراش وًمٚمٕم٤مهر احلجر((ط: ًم٘مقًمف  اؾمتٜم٤مداً 

 سمقه اًمنمقمل.أًمٞمس  فٟم، ٕسمقه اًمزاينأ

  

                                                           

 .(3661)، وصحٞمح اجل٤مُمع، سمرىمؿ (2633)سمٙمت٤مسمف صحٞمح اًمٜمنس٤مئل، سمرىمؿ  ،ًمب٤مينصححف إ (3)

 .(1346)صحٞمح اجل٤مُمع، ذم  ًمب٤مين، وصححف إ(32/37) ،رواه اًمٓمؼماين (2)

 .(3547) ، وُمنسٚمؿ،(2283) رواه اًمبخ٤مري، (1)



  

 

 

Anthropology  

قمغم اًمّمٗم٤مت اجلنسدي٦م،  اقمتامداً  ،نٟمنس٤مي٘مقم سمتّمٜمٞمػ ؾمالٓت اإلهق قمٚمؿ 

، ُمثؾ اًمِمٙمؾ اًمرئٞمس، وًمقن اًمبنمة، ُمنس٤موم٦م ُمـ سمنسٝمقًم٦م اًمتل يٛمٙمـ ُمالطمٔمتٝم٤م

و قمـ ـمريؼ صٗم٤مت أوؿمٙمؾ اًمِمٕمر، وسمٜمٞم٦م اجلنسؿ، وـمقل اًم٘م٤مُم٦م، وؿمٙمؾ اًمرأس، 

 .(3)ٟمػٓ قمـ ـمريؼ ىمٞم٤مؾم٤مت يمِمٙمؾ اًمقضمف، وؿمٙمؾ إإٓ يٛمٙمـ ُمالطمٔمتٝم٤م 

ؿمٝمره٤م ي٘منسؿ اًمبنم أوهل٤م وأاًمٕمٚمامء، وًمٕمؾ  ، ىم٤مم هب٤مةوهٜم٤مك شمّمٜمٞمٗم٤مت يمثػم

 مم صمالث ؾمالٓت:إ

سم٤م، واهلٜمد، وورأسمٞمض( ويِمٛمؾ: اجلٜمس اًم٘مقىم٤مزي )اجلٜمس إ :ومماًمنسالًم٦م إ

 ومري٘مٞم٤م.أواًمٗمرس، واًمٕمرب، وؿمامل 

ومري٘مٞم٤م، واًمنسٙم٤من أاجلٜمس اًمزٟمجل )اجلٜمس آؾمقد( ويِمٛمؾ:  :اًمنسالًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 صٚمٞملم ٕؾمؽماًمٞم٤م.إ

واهلٜمقد  ؾمٞم٤م،آصٗمر( ويِمٛمؾ: ذق )اجلٜمس إ اجلٜمس اعمٖمقزم :ث٤مًمث٦ماًمنسالًم٦م اًم

 احلٛمر، واًمّملم، وضمزر اعمحٞمط اهل٤مدي.

% ُمـ ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل، 99ويٜمْمقي حت٧م هذه اعمجٛمققم٤مت اًمثالث، ٟمحق 

 يٗمْمؾ اًمب٤مطمثقن ووٕمٝم٤م ذم جمٛمققم٦م ظم٤مص٦م شمنسٛمك )جمٛمققم٦م اعمذسمذسملم(. %3ويب٘مك 

                                                           

 د سمحقصم٤مً روأاًمٕمرييض، وم٘مد هٜمري ومٞمٚمد، شمرمج٦م قمكم  ًمٚم٘مب٤مئؾ واًمٕمِم٤مئر اًمٕمراىمٞم٦م،ضمٜم٤مس اًمبنمي٦م قمٚمؿ إ (3)

 .ىمٞمٛم٦م قمـ اًمٕمِم٤مئر اًمٕمراىمٞم٦م



  

 

 

جلٞمٜم٤مت اعمقضمقدة سم٤مإلٟمنس٤من، ومٞمٕمتٛمد ُم٤م قمٚمؿ اجللم: ومٝمق قمٚمؿ يٕمتٛمد قمغم اأ

 قمغم:

واًمذي يقضمد ، Y)) ُمقؾمقمواًمتّمٜمٞمػ قمغم اًمٙمرذم ٕمتٛمد شم :اًمنسالًم٦م إسمقي٦م وًٓ:أ

 سمـ.سمـ اإلإسمـ ومم اإلإٜم٘مؾ ب، وسمدوره يُ قمٜمد اًمذيمقر طمٍمًا، يٜم٘مٚمف اجلد ًمأل

 ُمّمدره٤مواًمتل ، شمٕمتٛمد ذم اًمتّمٜمٞمػ قمغم )اعم٤ميتقيمٜمدري٤م( :اًمنسالًم٦م إٟمثقي٦م صم٤مٟمٞم٤ًم:

 طمٍمًا، وشمٜم٘مٚمٝم٤م ٕسمٜم٤مئٝم٤م ومام دون. اعمرأة قمٜمداًمبقيْم٦م 

وهل اعمٙمقن اجلٞمٜمل  (:Autosomal)اًمٙمروُمقؾمقُم٤مت اجلنسٛمٞم٦م  صم٤مًمث٤ًم:

   .% ُمـ إم41و، ب% ُمـ ا41ًٕمٚمِمخص، اًمذي يرث 

 
 

 ( ظمريٓم٦م اًمٕم٤ممل ًمٚمجٜمس اًمبنمي اًمٞمقم5ؿمٙمؾ )

 



  

 

 

 
 

 ضمٜم٤مسقوح شمّمٜمٞمػ إقمراق طمنس٥م قمٚمؿ إ( أؿمٙم٤مل ًمألص٤مسمع ي4ؿمٙمؾ )

ٓ سم٢ميمامهل٤م: )اًمٜم٤مس ُم١ممتٜمقن قمغم إٕمد هذه اعم٘مقًم٦م ٟم٤مىمّم٦م، وٓ شمنست٘مٞمؿ شمُ 

وهل ىم٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦م، شمنستخدم ذم ُمنس٤مئؾ اًمٚم٘مٓم٤مء،  .(قمقا ذوم٤مً أٟمنس٤مهبؿ، ُم٤م مل يدّ 

وإحل٤مق وًمد اًمٗمراش، واعمقاري٨م، و ُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م ُمـ ُمنس٤مئؾ وم٘مٝمٞم٦م، وًمٞمس ىم٤مقمده 

 ٟمنس٤مب.ًمأل

ُم٤مم اًمنسخ٤موي ذم اعم٘م٤مصد احلنسٜم٦م، وشمبٕمف اًمٕمجٚمقين وىمد ٟمنس٥م هذا اًم٘مقل اإل

 .(رمحف اهلل)ُم٤مم ُم٤مًمؽ مم اإلإذم يمِمػ اخلٗم٤مء، 



  

 

 

، ويذيمر قمٚمامء اًمتخري٩م سمق زيد: ))هذا ٓ أصؾ ًمف ُمرومققم٤مً أوىم٤مل اًمِمٞمخ سمٙمر 

إمم  أٟمف ُمـ ىمقل ُم٤مًمؽ، وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمامء. وإمم هذه اًمنس٤مقم٦م مل أىمػ قمٚمٞمف ُمنسٜمداً 

 .(3)اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، أو همػمه ُمـ اًمٕمٚمامء ، وم٤مهلل أقمٚمؿ((

هٜم٤م وم٤مئدة حينسـ شم٘مٞمٞمده٤م، واًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م، وهق أن هذا  : ))وه٤ميْم٤مً أوىم٤مل 

)أي ُم٘مقًم٦م اًمٜم٤مس ُم١ممتٜمقن قمغم أٟمنس٤مهبؿ( ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه شمّمديؼ ُمـ يدقمل ٟمنسب٤ًم ىمبٚمٞم٤ًم 

٤مش ، وًمق يم٤من يمذًمؽ ٓظمتٚمٓم٧م إٟمنس٤مب، واشمنسٕم٧م اًمدقمقى، وقمنسمال سمره٤م

اًمٜم٤مس ذم أُمر ُمري٩م، وٓ يٙمقن سملم اًمقوٞمع، واًمٜمنس٥م اًمنميػ، إٓ أن يٜمنس٥م 

ٟمٗمنسف إًمٞمف. وهذا ُمٕمٜمك ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مبٚمف اًمٕم٘مالء ومْماًل قمـ شم٘مريره، إذا شم٘مرر هذا 

ومٛمٕمٜمك ىمقهلؿ )اًمٜم٤مس ُم١ممتٜمقن قمغم أٟمنس٤مهبؿ( هق ىمبقل ُم٤م ًمٞمس ومٞمف ضمر ُمٖمٜمؿ، أو 

ٚمح٤مق ًمقًمد جمٝمقل اًمٜمنس٥م. واهلل دومع ُمذُم٦ٍم، وُمٜم٘مّم٦م ذم اًمٜمنس٥م، يمدقمقى آؾمت

 .(2)أقمٚمؿ((

: ))اًمٜم٤مس إٟمام (هـ3152ؾمٜم٦م )ًمقد اعمتقرم ىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمقد ؿمٙمري أ

يٙمقٟمقن ُم٠مُمقٟملم قمغم أٟمنس٤مهبؿ إذا مل يٙمـ ذم دقمقى ذًمؽ اًمٜم نس٥م ضمر ُم٤مل، أو 

 .(1)خيٗمك قمغم ذوي إومٝم٤مم((ذف، يمام ٓ 

ح٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م، إن هذه اًم٘م٤مقمدة صحٞمىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد اًمددو: ))

وم٤مًمٜمنس٥م حُي٤مز سمام حي٤مز سمف اعمِٚمؽ، وإُمالك اظمتٚمػ ذم طمقزه٤م، وم٘مٞمؾ قمنم ؾمٜملم، 

وىمٞمؾ مخس قمنمة ؾمٜم٦م، وىمٞمؾ صمالصملم ؾمٜم٦م، ومٛمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م صمالصمقن ؾمٜم٦م، وُمذه٥م 

                                                           

 ).421) ـ(،ه3529سمٙمر أسمق زيد، )ت:  ُمٕمجؿ اعمٜم٤مهل اًمٚمٗمٔمٞم٦م، (3)

 ).321-3/322سمٙمر أسمق زيد، )وم٘مف اًمٜمقازل،  (2)

 ).216إًمقد، )صح٤مب، ص٥م اًمٕمذاب قمغم ُمـ ؾم٥م إ (1)



  

 

 

اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م مخس قمنمة ؾمٜم٦م، وُمذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م قمنم ؾمٜمقات، إذا طم٤مز ومٞمٝم٤م 

وشمٍمف، واعم٤مًمؽ طم٤مض ؾم٤ميم٧م سمال قمذر مل شم٘مبؾ دقمقاه، همػم ذيؽ هق إضمٜمبل 

ومٙمذًمؽ إٟمنس٤مب إذا ضم٤مء ؿمخص ومزقمؿ أٟمف اسمـ ومالن، ومل  .وٓ سمٞمٜمتف سمٕمد ذًمؽ

ُيٜمٙمر ذًمؽ أطمد، ومل ي٠مِت ُم٤م خي٤مًمٗمف، وقمرف ذًمؽ أزُم٤مٟم٤ًم ُمتٓم٤موًم٦م، ومل ُيٜمٙمره أطمد، 

أن ي٠ميت صمب٧م ًمف اًمٜمنس٥م سمذًمؽ ومػمصمف، وهٙمذا ومٚمٞمس اعم٘مّمقد اًمٜمنس٥م اعمِمٙمقك ومٞمف، 

اًمٜم٤مس ٓ يّمدىمقٟمف ومٞمف، ومٝمذا ، ومالن ُمـ اًمٜم٤مس ويٚمّمؼ ٟمٗمنسف ذم ٟمنس٥م ُمٕملم ادقم٤مءً 

ًمٞمس هق اعم٘مّمقد، اعم٘مّمقد ُم٤م ؾمٙم٧م قمٜمف اًمٜم٤مس وؾمٚمٛمقه، ومٝمذا اًمذي حي٤مز يمام حت٤مز 

 .(3)إصؾ أن ٓ ي٘م٤مل ًمف ُمـ أيـ ًمؽ هذا(( ،إُمالك يمٚمٝم٤م، ُمـ طم٤مز أرو٤مً 

ضمٞمؾ ُمـ اًمٜم٤مس، ُمٕمروف ظمالف اًمٕمجؿ ...  اًمٕمرب:{ :ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر

هري: رضمؾ قمريب إذا يم٤من ٟمنسبف ذم اًمٕمرب صم٤مسمت٤ًم، وإن مل يٙمـ ومّمٞمح٤ًم، زوطمٙمك إ

ومجٕمف اًمٕمرب، يمام ي٘م٤مل: رضمؾ جمقد وهيقدي، واجلٛمع، سمحذف ي٤مء اًمٜمنسب٦م، 

؟ وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: اًمٞمٝمقد واعمجقس ... واظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم اًمٕمرب، مل ؾمٛمقا قمرسم٤مً 

ًمنس٤مٟمف سمٚمٖم٦م اًمٕمرب، يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من وهق أسمق اًمٞمٛمـ يمٚمٝمؿ،  هللأول ُمـ أٟمٓمؼ ا

ومتٙمٚمؿ ، ُمٕمٝمؿ (قمٚمٞمٝمام اًمنسالم)قمٞمؾ اسمـ إسمراهٞمؿ وهؿ اًمٕمرب اًمٕم٤مرسم٦م،  وٟمِم٠م إؾمام

قمٞمؾ ٟمِم٠موا سمٚمنس٤مهنؿ، ومٝمق وأوٓده اًمٕمرب اعمنستٕمرسم٦م ... وىمٞمؾ: إن أوٓد إؾمام

وإىمرب قمٜمدي أهنؿ ، وهل ُمـ هت٤مُم٦م، ومٜمنسبقا إمم سمٚمدهؿ... ىم٤مل إزهري: (2)سمٕمرسم٦م

ق اسمـ اًمٗمرج: قمرسم٦م سم٤مطم٦م اًمٕمرب، ٤مؾمٛمقا قمرسم٤ًم، سم٤مؾمؿ سمٚمدهؿ اًمٕمرسم٤مت. وىم٤مل إؾمح

                                                           

 .ٟمؽمٟم٧مقمـ ُمقىمع ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمددو، قمغم ؿمبٙم٦م إ ٟم٘مالً  (3)

 ٟمب٤مط.ُمقؾمك(، قمٜمد اًمبؽماء وهل قم٤مصٛم٦م إوهل وادي ؾمٚمٛمك، )وادي  (2)



  

 

 

، وأىم٤مُم٧م ىمريش (قمٚمٞمٝمام اًمنسالم)قمٞمؾ اسمـ إسمراهٞمؿ  وسم٤مطم٦م دار أيب اًمٗمّم٤مطم٦م إؾمام

سمٕمرسم٦م ومتٜمخ٧م هب٤م، واٟمتنم ؾم٤مئر اًمٕمرب ذم ضمزيرهت٤م، ومٜمنسبقا يمٚمٝمؿ إمم قمرسم٦م... ىم٤مل 

ٜمدي ىمقم ُمـ اًمٕمجؿ دظمٚمقا ذم اًمٕمرب، ومتٙمٚمٛمقا سمٚمنس٤مهنؿ، اعمنستٕمرسم٦م قم زهري:إ

 .(3)}وطمٙمقا هٞمئ٤مهتؿ، وًمٞمنسقا سمٍمطم٤مء ومٞمٝمؿ

أُم٤م اعمنستنمىمقن، وقمٚمامء اًمتقراة اعمحدصمقن، وم٘مد شمتبٕمقا ىم٤مل ضمقاد قمكم: ))

ريخ اًمٙمٚمٛم٦م، وشمتبٕمقا ُمٕمٜم٤مه٤م ذم اًمٚمٖم٤مت اًمنس٤مُمٞم٦م، وسمحثقا قمٜمٝم٤م ذم اًمٙمت٤مسم٤مت ٤مشم

يلم ومٞمف ًمٗمٔم٦م )قمرب( هق ٟمّص آؿمقري ُمـ أي٤مم اعمٚمؽ اجل٤مهٚمٞم٦م، وذم يمت٤مسم٤مت أؿمقر

)ؿمٚمٛمٜمٍم اًمث٤مًم٨م( )ُمٚمؽ آؿمقر(. وىمد شمبلم هلؿ أن ًمٗمٔم٦م )قمرب( مل شمٙمـ شمٕمٜمل قمٜمد 

أؿمقريلم ُم٤م شمٕمٜمٞمف قمٜمدٟم٤م ُمـ ُمٕمٜمك، سمؾ يم٤مٟمقا ي٘مّمدون هب٤م سمداوة وإُم٤مرة 

 )ُمِمٞمخ٦م(، يم٤مٟم٧م حتٙمؿ ذم اًمب٤مدي٦م اعمت٤ممخ٦م ًمٚمحدود أؿمقري٦م، يم٤من طمٙمٛمٝم٤م يتقؾمع،

ًمٚمٔمروف اًمنسٞم٤مؾمٞم٦م، وًم٘مقة ؿمخّمٞم٦م إُمل، ويم٤من حيٙمٛمٝم٤م  ويت٘مٚمص ذم اًمب٤مدي٦م شمبٕم٤مً 

أُمػم يٚم٘م٥م ٟمٗمنسف سمٚم٘م٥م )ُمٚمؽ( ي٘م٤مل ًمف )ضمٜمديبق( أي )ضمٜمدب( ويم٤مٟم٧م صالشمف 

ؾمٞمئ٦م سم٤مٔؿمقريلم، وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمٙمت٤مسم٦م أؿمقري٦م ٓ حترك اعم٘م٤مـمع، صُٕم٥م قمغم 

 ، وم٘مرئ٧م:اًمٕمٚمامء وبط اًمٙمٚمٛم٦م: وم٤مظمتٚمٗمقا ذم يمٞمٗمٞم٦م اعمٜمٓمؼ هب٤م

 (aribi)  و(arubu)  و(aribu)  و(arub)  و(arabi)  و(urbi)  و 

(arbi) إمم همػم ذًمؽ ُمـ ىمراءات. واًمٔم٤مهر أن صٞمٖم٦م ، (Urbi)  يم٤مٟم٧م ُمـ اًمّمٞمغ

اًم٘مٚمٞمٚم٦م آؾمتٕمامل، ويٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ أهن٤م اؾمتٕمٛمٚم٧م ذم زُمـ ُمت٠مظمر، وأهن٤م يم٤مٟم٧م 

و)أقمرايب( ذم هلج٦م أهؾ سمٛمٕمٜمك )أقمراب( قمغم ٟمحق ُم٤م ي٘مّمد ُمـ يمٚمٛمل )قُمريب( 

اًمٕمراق، هلذا اًمٕمٝمد. وهل شم٘م٤مسمؾ يمٚمٛم٦م )قمرب( اًمتل هل ُمـ اًمٙمٚمامت اعمت٠مظمرة 

يمذًمؽ قمغم رأي سمٕمض اعمنستنمىملم، وقمغم يمؾ طم٤مل وم٢من أؿمقريلم يم٤مٟمقا ي٘مّمدون 

سمٙمٚمٛم٦م )قمريب( قمغم اظمتالف أؿمٙم٤مهل٤م سمداوة، وُمِمٞمخ٦م، يم٤مٟم٧م حتٙمؿ ذم أي٤مُمٝمؿ 

                                                           

 .ًمنس٤من اًمٕمرب، ُم٤مدة )قمرب( (3) 



  

 

 

أظمرى يم٤مٟم٧م ُمنست٘مرة ذم ختقم اًمب٤مدي٦م، ووردت ذم اًمب٤مدي٦م متٞمٞمًزا هل٤م، قمـ ىمب٤مئؾ 

(، bi-ra-matu a( ،)Matu arabaai) ،اًمٙمت٤مسم٤مت اًمب٤مسمٚمٞم٦م مجٚم٦م )ُم٤مشمقاريب(

وُمٕمٜمك )ُم٤مشمق( )ُمتق( أرض، ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك )أرض قمريب(، أي )أرض اًمٕمرب(، أو 

)سمالد اًمٕمرب(، أو )اًمٕمرسمٞم٦م(، أو )سمالد إقمراب( سمتٕمبػم أصدق وأصح: إذ ىمّمد 

٤مدي٦م، ويم٤مٟم٧م حتٗمؾ سم٤مٕقمراب، وضم٤مءت ذم يمت٤مسم٦م )هبنستقن( سمٞمنستقن ًمدار هب٤م اًمب

اًمٙمبػم )داريقس( ًمٗمٔم٦م )أرسم٤مي٦م( )قمرسم٤مي٦م( وذًمؽ ذم اًمٜمص اًمٗم٤مرد، اعمٙمتقب 

ذم اًمٜمص اعمٙمتقب سمٚمٝمج٦م أهؾ اًمنسقس، وهل رسم٤مي٤م( أ)سم٤مًمٚمٖم٦م )إمخٞمٜمٞم٦م(، وًمٗمٔم٦م 

 اًمٚمٝمج٦م اًمٕمٞمالُمٞم٦م ًمٖم٦م قمٞمالم.

ريلم أو اًمٗمرس ُمـ )اًمٕمرسمٞم٦م( أو )سمالد اًمٕمرب(، وُمراد اًمب٤مسمٚمٞملم أو أؿمق

 اًمب٤مدي٦م اًمتل ذم همرب هنر اًمٗمرات اعمٛمتدة إمم ختقم سمالد اًمِم٤مم.

وىمد ذيمرت )اًمٕمرسمٞم٦م( سمٕمد آؿمقر وسم٤مسمؾ، وىمبؾ ُمٍم ذم ٟمّص )دارا( اعمذيمقر، 

ومحٛمؾ ذًمؽ سمٕمض اًمٕمٚمامء قمغم إدظم٤مل ـمقر ؾمٞمٜم٤مء ذم مجٚم٦م هذه إرولم، وىمد 

 يدة ذم ُمٜمٓم٘م٦م ؾمٞمٜم٤مء ىمبؾ اعمٞمالد.قم٤مؿم٧م ىمب٤مئؾ قمرسمٞم٦م قمد

وهبذا اعمٕمٜمك أي ُمٕمٜمك اًمبداوة، وإقمراسمٞم٦م، واجلٗم٤مف، واًم٘مٗمر، وردت 

اًمٚمٗمٔم٦م ذم اًمٕمؼماٟمٞم٦م، وذم ًمٖم٤مت ؾم٤مُمٞم٦م أظمرى، ويدل ذًمؽ قمغم أن ًمٗمٔم٦م )قمرب( ذم 

 شمٚمؽ اًمٚمٖم٤مت اعمت٘م٤مرسم٦م هق اًمبداوة وطمٞم٤مة اًمب٤مدي٦م، أي سمٛمٕمٜمك )أقمراب(.

ل وردت ومٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م )قمريب( و )قمرب( ذم اًمتقراة، وإذا راضمٕمٜم٤م اعمقاوع اًمت

 ، ومٗمل يمؾ اعمقاوع اًمتل وردت ومٞمٝم٤م ذم ؾمٗمر )أؿمٕمٞم٤مء(.ده٤م هبذا اعمٕمٜمك مت٤مُم٤مً ٟمج

ُمثاًل ٟمرى أهن٤م اؾمتٕمٛمٚم٧م سمٛمٕمٜمك سمداوة وأقمراسمٞم٦م، يم٤مًمذي ضم٤مء ومٞمف: )وٓ خيٞمؿ 

ًم٦م، رايب(. وم٘مّمد سمٚمٗمٔم٦م )قمرب( ذم هذه أي٦م إظمػمة اًمب٤مدي٦م ُمقـمـ اًمٕمزقمهٜم٤مك أ

واًمقطمِم٦م، واخلٓمر، ومل ي٘مّمد هب٤م ىمقُمٞم٦م، وقمٚمٛمٞم٦م عمجٚمس ُمٕملم سم٤معمٕمٜمك اعمٕمروف 

 اعمٗمٝمقم.



  

 

 

مل ي٘مّمد سمجٛمٚم٦م )سمالد اًمٕمرب( ذم أي٦م اعمذيمقرة واًمتل هل شمرمج٦م )ُمنس٤م( 

الد اًمٕمرب( ذم اًمزُمـ احل٤مض، أو ذم صدر اإلؾمالم: وإٟمام سمعمٕمٜمك اعمٗمٝمقم ُمـ )

 .(3)اًمِم٤مم، واًمٕمراق، وهل ُمقـمـ إقمراب((اعمراد هب٤م اًمب٤مدي٦م، اًمتل سملم سمالد 

هل يمٚمٛم٦م هي٤مٟمٞم٦م )آراُمٞم٦م( )قمرب، قمرسم٤م( ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٖمرب،  (قَمَرْب )ن يمٚمٛم٦م إ

وهل يمٚمٛم٦م وصٗمٞم ٦م ضمٖمراومٞم٦م، أـمٚم٘مٝم٤م ؾمٙم٤من ُم٤م سملم اًمٜمٝمريـ اًم٘مدُم٤مء ُمـ أراُمٞملم، 

٤مًم٦م اًمنس٤ميمٜم٦م همرب هنر اًمٗم رات واًمب٤مسمٚمٞملم، وأؿمقريلم، قمغم إىمقام اًمبدوي٦م واًمرطم 

ًمتٕمٜمل )اًمٖمرسمٞملم(، وسمام أن ُمٜمٓم٘م٦م همرب اًمٗمرات هل سم٤مدي٦م صحراوي٦م، و)قمرسم٤م(، ذم 

 . (2)اًمٚمٖم٦م اًمني٤مٟمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م )صحراء، سمٞمداء(

 ذم  فمٝمرت يمٚمٛم٦م )اًمٕمريب( ّٕول ُمّرة{ي٘مقل اًمديمتقر صب٤مح اًمٜم٤مسي: 

ًمٚمٛمٚمؽ أؿمـقري ؾمٚمامن أس اًمّث٤مًم٨م، يٗمتخر ومٞمف سم٤مٟمتّم٤مره ذم   ٟمّص  ذم  ّت٤مريخاًم

ُمٕمريم٦م )ىمرىمر( ىمرب ىمري٦م )ىمرىمر( ذم وادي هنر اًمٙمٚم٥م، ذم ؾمقري٤م، قمـغم حت٤مًمػ 

ضمٜمديبق  ويم٤من ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ىمبؾ اعمٞمالد. (841)ُمٚمقك ُمٜم٤مـمؼ همرب هنر اًمـٗمرات ؾمٜم٦م 

ًمٜمّص وا ضمـٜمدب( )اعمٚمؽ اًمٕمريب( اًّمذي ؿم٤مرك سم٠مًمـػ مجؾ يريمبٝم٤م أًمػ ُم٘م٤مشمؾ،)

ذم اعمتحػ اًمؼميٓم٤مين ذم  ُمٜم٘مقش قمغم ُمنسّٚم٦م طمجري٦م شمدقمك سمـ )طمجر يُمرخ( حمٗمقفم٦م

 .(1)}نًمٜمد

                                                           

 ).39-3/36ضمقاد قمكم، ) عمٗمّمؾ سمت٤مريخ اًمٕمرب،ا (3)

واؿمت٘م٤مىم٤مهت٤م سم٤مًمني٤مين، اعمٓمران أوضملم ُمٜم٤م اًمٙمٚمداين، ىم٤مُمقس دًمٞمؾ اًمراهمبلم ذم ًمٖم٦م  ،يمٚمٛم٦م قمرب، قمرسم٤مً  (2)

 .(3548 قمٛمقد) ،قمريب –وىم٤مُمقس احلنسـ سمـ هبٚمقل، هي٤مين  ،(466–464) ،قمريب –هي٤مين ،أراُمٞملم

 ،3/315) ،هي٤مين – قمريب ،ٞم٤مُملم طمداد، ىم٤مُمقس روض اًمٙمٚمؿوسمٞمداء، سمٜم ،وصحراء ،ويمٚمٛم٦م همرب

 ).2/715) (، و615

 .(ومم ىمبؾ اعمٞمالدًمػ إٕمرب وسمالد ُم٤م سملم اًمٜمٝمريـ، ذم إاًم: )سمٕمٜمقانُمٜمِمقرة قمغم إٟمؽمٟم٧م، ُم٘م٤مًم٦م  (1)



  

 

 

ويرى سمٕمض قمٚمامء اًمتقراة أن يمٚمٛم٦م )قمرب( إٟمام {ىم٤مل اًمديمتقر ضمقاد قمكم: 

)اإلؾمامقمٞمٚمٞملم(،  ،ؿم٤مقم٧م واٟمتنمت قمٜمد اًمٕمؼماٟمٞملم سمٕمد وٕمػ )اإلؿمامقمٞمٚمٞملم(

وشمدهقرهؿ وشمٖمٚم٥م إقمراب قمٚمٞمٝمؿ طمتك ص٤مرت اًمٚمٗمٔم٦م ُمرادوم٦م قمٜمدهؿ ًمٙمٚمٛم٦م 

ومّم٤مرت شمِمٛمٚمٝمؿ، ُمع أن )اإلؿمامقمٞمٚمٞملم( يم٤مٟمقا  ،ٞمٝمؿ)إؿمامقمٞمٚمٞملم(، صمؿ شمٖمٚمب٧م قمٚم

ـمٚمًب٤م ًمٚمٛمرقمك وًمٚمامء.  :يمذًمؽ، أي ىمب٤مئؾ سمدوي٦م شمتٜم٘مؾ ُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من أقمراسم٤مً 

ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمتل ؾمٙمٜمٝم٤م إقمراب، أي أهؾ اًمب٤مدي٦م. ويرى  ويم٤مٟم٧م شمنسٙمـ أيْم٤مً 

قريلم، أوًمئؽ اًمٕمٚمامء أن يمٚمٛم٦م )قمرب( ًمٗمٔم٦م ُمت٠مظمرة، اىمتبنسٝم٤م اًمٕمؼماٟمٞمقن ُمـ أؿم

 .(3)}ٞم٦مواًمب٤مسمٚمٞملم، سمدًمٞمؾ وروده٤م ذم اًمٜمّمقص أؿمقري٦م واًمب٤مسمٚم

ىمبؾ  424-546وأول ُمـ ذيمر اًمٕمرب ُمـ اًمٞمقٟم٤من هق )أؾمٙمٞمٚمقس( )

اعمٞمالد(، وىم٤مل: إٟمف يم٤من ذم ضمٞمِمف و٤مسمط قمريب ُمـ اًمرؤؾم٤مء ُمِمٝمقر. صمؿ شماله 

ىمبؾ اعمٞمالد(، ومتحدث ذم ُمقاوٞمع ُمـ  424-585)هػمودوشمس( ؿمٞمخ اعم١مرظملم )

٤مرخيف قمـ اًمٕمرب طمديث٤ًم ئمٝمر ُمٜمف أٟمف يم٤من قمغم رء ُمـ اًمٕمٚمؿ هبؿ. ))وىمد أـمٚمؼ شم

ًمٗمٔم٦م )قمرسمٞم٤م( قمغم سمالد اًمٕمرب اًمب٤مدي٦م، وضمزيرة اًمٕمرب، وإرولم اًمقاىمٕم٦م إمم 

اًمنمق ُمـ هنر اًمٜمٞمؾ، وم٠مدظمؾ )ـمقر ؾمٞمٜم٤مء( وُم٤م سمٕمده٤م إمم وٗم٤مف اًمٜمٞمؾ ذم سمالد 

 .(2)اًمٕمرب

اهلل ؾمٚمٞمامن )قمٚمٞمف اًمنسالم(، يمام يذيمر وأىمدم ذيمر ًمٚمٕمرب ورد ذم زُمـ ٟمبل 

ويم٤من وزن اًمذه٥م اًمذي أشمك ؾمٚمٞمامن ذم ؾمٜم٦م واطمدة ؾم٧م ُمئ٦م اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ: ))

                                                           

 ).3/21ضمقاد قمكم، ) اعمٗمّمؾ سمت٤مريخ اًمٕمرب، (3)

 ).3/23)، ّمدر ٟمٗمنسفاعم (2)



  

 

 

وؾمت٤ًم وؾمتلم وزٟم٦م ذه٥م. ُم٤م قمدا اًمذي ُمـ قمٜمد اًمتج٤مر، ودم٤مرة اًمتج٤مر، ومجٞمع 

 .(3)ُمٚمقك اًمٕمرب ووٓة إرض((

اعمقضمقد ذم رواي٦م إذا أظمذٟم٤م سم٤مًمت٤مريخ  {  ىم٤مل اًم٘مس اًمؼموومٞمنسقر طمٜم٤م يمتٜم٤مؿمق:

اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، ٟمجد أن أىمدم فمٝمقر ًمٚمٙمٚمٛم٦م )قمرب( ُمرشمبط سمٛمٚمقك اًمٕمرب اًمذيـ 

(. وي٘مقل 35: 9أخ  2: 34: 31ُمؾ 3ىمدُمقا اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ًمنسٚمٞمامن احلٙمٞمؿ، )

اًمٙمت٤مب اعم٘مدس: ))ويم٤من وزن اًمذه٥م اًمذي أشمك ؾمٚمٞمامن ذم ؾمٜم٦م واطمدة ؾم٧م ُمئ٦م 

د اًمتج٤مر، ودم٤مرة اًمتج٤مر، ومجٞمع ُمٚمقك وؾمت٤ًم وؾمتلم وزٟم٦م. ُم٤م قمدا اًمذي ُمـ قمٜم

وي٘مقل أيْم٤ًم: ))ويم٤من وزن  (34 – 35 :31ُمؾ  3ووٓة إرض((، ) اًمٕمرب

اًمذه٥م اًمذي ضم٤مء ؾمٚمٞمامن ذم ؾمٜم٦م واطمدة ؾمت٦م ُمئ٦م وؾمت٤ًم وؾمتلم وزٟم٦م ذه٥م، ومْمالً 

ووٓة إرض يم٤مٟمقا  اًمٕمربقمـ اًمذي ضم٤مء سمف اًمتج٤مر واعُمنستبْمٕمقن ويمؾ ُمٚمقك 

(. وهٙمذا فمٝمر ُمٚمقٌك 35 – 31: 9أخ  2مم ؾمٚمٞمامن((، )ي٠مشمقن سمذه٥م وومْم٦م إ

ق. م. وفمٝمر اعمّمٓمٚمح )قمرب( ىمبؾ فمٝمقر اإلؾمالم سمٜمحق  3111قمرٌب ٟمحق 

وٟمنستٓمٞمع أن ٟمالطمظ أن أوًمئؽ اًمٕمرب  ؾمٜم٦م(، أي ىمبؾ صمالصم٦م آٓف ؾمٜم٦م، 3611)

 .(2)}  يم٤من هلؿ قمدة ُمٚمقك، وأهنؿ شمٙمقٟمقا ُمـ قمدة ومئ٤مت هل٤م قمالىم٦م سم٤مًمتج٤مرة

ومٞمٝمؿ ًمٚمرضورة، ومٛمٛمٚمٙم٦م محػم،  ٦مؿ طمْم٤مرة، واًمبداوة ـم٤مرئصٚمٝمأوم٤مًمٕمرب 

ن اًمٕمرب اًمتل أوؾمب٠م، وىمريش اًمبٓم٤مح، يمٚمٝم٤م طم٤مضة، ٓ يمام يتّمقر سمٕمض اًمٜم٤مس، 

ن اًمٕمرب احل٘مٞم٘مٞملم هؿ أًمٞمنس٧م  ُمـ اًمب٤مدي٦م )طمرض( ًمٞمنسقا قمرب اىمح٤مح، ويتّمقر 

                                                           

 ).34: 31) ؾمٗمر اعمٚمقك إول، (3)

  .)هؾ حتدث اًمٙمت٤مب اعم٘مدس قمـ اًمٕمرب( :سمٕمٜمقانُمٜمِمقرة قمغم إٟمؽمٟم٧م ُم٘م٤مًم٦م  (2)



  

 

 

ت اًمبدوي٦م سم٤معمنسٚمنسال وم٤مدح ذم اًمٗمٝمؿ، واًمتٚم٘مل ُمت٠مصمراً  ٠ماًمٕمقد وم٘مط، وهذا ظمٓم ٦مٟم٘م٤مًم

 ،(3)يم٤من ُمـ احل٤مضة وًمٞمس ُمـ اًمبدوط ن اًمرؾمقل أواًمٗمٝمؿ اًم٘م٤مس، ويتج٤مهؾ 

ؾم٤مس قمٜمد اًمٕمرب، ُمر ـم٤مرئ، وًمٞمس إأٟم٘م٤مًم٦م اًمٕمقد  ذاً إومْمؾ اًمٕمرب، أوهق ُمـ 

 و ًمٚمرضورة .أذم اعمقاؾمؿ  طمٞم٤مٟم٤مً أًمٞمف إويذهبقن 

٧م أن احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م سمدأت ذم اًمٕمّمقر اًمتل ؾمب٘مواًم٘مقل اجلزم  ٜم٤مسم٢مُمٙم٤مٟم

فمٝمقر اإلؾمالم سمٜمحق قمنميـ ىمرٟم٤ًم، وأن ضمذوره٤م متتد قمٛمٞم٘م٦م ذم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ذم 

ىمرون ُمقهمٚم٦م ذم اًم٘مدم، وأهن٤م شمٕمد ُمـ طمٞم٨م إمهٞم٦م يمحْم٤مرة اًمٗمراقمٜم٦م، وطمْم٤مرة 

 اًمب٤مسمٚمٞملم، وأؿمقريلم.

اجل٤مطمظ: ))إن اًمٕمرب عم٤م يم٤مٟم٧م واطمدًة وم٤مؾمتقوا ذم اًمؽمسم٦م، وذم اًمٚمٖم٦م،  ىم٤مل  

، وذم إٟمػ، واحلٛمٞم٦م، وذم إظمالق، واًمنسجٞم٦م، ومنسبٙمقا ؾمبٙم٤ًم واًمِمامئؾ واهلٛم٦م

واطمدًا، وأومرهمقا إومراهم٤ًم واطمدًا، ويم٤من اًم٘م٤مًم٥م واطمدًا، شمِم٤مهب٧م إضمزاء وشمٜم٤مؾمب٧م 

إظمالط، وطملم ص٤مر ذًمؽ أؿمد شمِم٤مهب٤ًم ذم سم٤مب إقمؿ، وإظمص وذم سم٤مب 

 احلنس٥م، اًمقوم٤مق، واعمب٤ميٜم٦م ُمـ سمٕمض ذوي إرطم٤مم، ضمرى قمٚمٞمٝمؿ طمٙمؿ آشمٗم٤مق ذم

وص٤مرت هذه إؾمب٤مب وٓدًة أظمرى طمتك شمٜم٤ميمحقا قمٚمٞمٝم٤م، وشمّم٤مهروا ُمـ أضمٚمٝم٤م، 

                                                           

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يكُّٱون سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: نٗموينستدل اعم (3)

، واسمـ اًمٓمؼمي همٚم٥م اعمٗمنيـ. أظمرج اسمـ ضمريرأهؾ اًمب٤مدي٦م، وهق ىمقل أُمـ  ن اهلل مل يبٕم٨م ٟمبٞم٤مً ٠مسم .َّىن

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يكُّٱ ىمت٤مدة، ذم ىمقًمف:أيب طم٤مشمؿ، وأسمق اًمِمٞمخ قمـ 

ٕهنؿ يم٤مٟمقا أقمٚمؿ وأطمٙمؿ ُمـ أهؾ  :ىمط إٓ ُمـ أهؾ اًم٘مرى ىم٤مل: )ُم٤م ٟمٕمٚمؿ أن اهلل أرؾمؾ رؾمقًٓ ، َّىن

 .(494/ 5) ،اًمدر اعمٜمثقرشمٗمنسػم  اًمٕمٛمقد(.



  

 

 

واُمتٜمٕم٧م قمدٟم٤من ىم٤مـمب٦م ُمـ ُمٜم٤ميمح٦م سمٜمك إؾمح٤مق، وهق أظمق إؾمامقمٞمؾ، وضم٤مدوا 

 .(3)ىمحٓم٤من(( لسمذًمؽ ذم مجٞمع اًمدهر ًمبٜم

: ))َواقْمَٚمْؿ أن اًمٕمَرَب (م3625 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م ُمرقمل اًمٙمرُمل 

ـْ ىَمبؾ إؾمامقمٞمؾ إلسمراهٞمؿ، وم٢من  اهلل شمٕم٤ممم ىمد سمٕم٨َم إًمٞمٝمؿ ىمبؾ إؾمامقمٞمؾ ُمقضمقد ة ُِم

ـْ أن إؾمامقمٞمؾ أسمَق اًمٕمرِب ومٚمٕمؾ اعمراد -قمٚمٞمٝمام اًمنسالم-ُهقدًا وَص٤محِل٤ًم  . وُم٤م ىمٞمؾ ُِم

 .(2)أذف اًمٕمرب، أو هم٤مًم٥م اًمٕمرب((

ًمنسٙم٤من سم٤مدي٦م أرض اًمٕمرب،  ؾمؿٌ إإقمراب ذم إصؾ  وىم٤مل: ))واقمٚمؿ أنَ 

أُم٦ٍم هل٤م طم٤مضة وسم٤مدي٦ٌم، ومب٤مدي٦ُم اًمٕمرب إقمراب، وسم٤مدي٦م اًمروم إرُمـ،  وم٢من يمؾ

 .(1)وسم٤مدي٦م اًمؽمك اًمؽميمامن، وسم٤مدي٦م اًمٗمرس إيمراد((

ًم٘مقم مجٕمقا صمالصم٦م  ؾمامً إىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: واؾمؿ اًمٕمرب ذم إصؾ يم٤من 

 :(5)وص٤مفأ

 أن ًمنس٤مهنؿ يم٤من اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م. :ولإ

 ًمٕمرب.أهنؿ يم٤مٟمقا ُمـ أوٓد ا :اًمث٤مين

 أن ُمنس٤ميمٜمٝمؿ يم٤مٟم٧م أرض اًمٕمرب، وهل ضمزيرة اًمٕمرب. :اًمث٤مًم٨م

اًمٕمرب عمـ اضمتٛمٕم٧م قمٜمده هذه اًمّمٗم٤مت ًمٙمٜمف قم٤مد ذم   ٦مومجٕمؾ اسمـ شمٞمٛمٞم

وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٕمرسمٞم٦م ىمد اٟم٘منسٛم٧م: ))ظمر ومٗمرق سملم اًمٚمنس٤من واًمٜمنس٥م وم٘م٤مل: آُمقىمع 

                                                           

 ).7 ) رؾم٤مئؾ اجل٤مطمظ، (3)

 ).3/11) اًمٙمرُمل، ُمنسبقك اًمذه٥م ذم ومْمؾ اًمٕمرب وذف اًمٕمٚمؿ قمغم ذف اًمٜمنس٥م، (2)

 ).3/15)، اعمّمدر ٟمٗمنسف (1)

 ).3/516) اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمنست٘مٞمؿ، (5)



  

 

 

ذيمرٟم٤مه ُمـ وم٢من ُم٤م  ،: وم٢من إطمٙم٤مم ختتٚمػ سم٤مظمتالف هذه إىمنس٤مموداراً  وًمنس٤مٟم٤مً  ٟمنسب٤مً 

حتريؿ اًمّمدىم٦م قمغم سمٜمل ه٤مؿمؿ، واؾمتح٘م٤مق ٟمّمٞم٥م ُمـ اخلٛمس: صمب٧م هلؿ سم٤مقمتب٤مر 

 .(3)اًمٜمنس٥م، وإن ص٤مرت أًمنسٜمتٝمؿ أقمجٛمٞم٦م((

ـمٚم٘م٧م أن )اًمٕمرب( أٟمنس٤مب يٛمٙمـ اًم٘مقل ظمالل يمت٥م اًمت٤مريخ واًمٚمٖم٦م وإ

 ُمـ هذه اًمّمٗم٤مت: ةومٞمام ُم٣م قمغم ُمـ ُمٚمؽ صٗم٦م واطمد

  :ريبول: ُمـ يم٤من ٟمنسبٝمؿ قمإ

و قمرب أو اًمنسبئٞملم، أو اًم٘محٓم٤مٟمٞملم، أسم٤مًمٕمرب اًمٕم٤مرسم٦م،  اقوه١مٓء ؾمٛمّ 

ؾمٛمف يٕمرب سمـ إمم ؿمخص إ -يمام زقمٛمقا -اجلٜمقب )اًمٞمٛمـ( وه١مٓء ٟمنسبقا اًمٕمرب 

 وهق ىمقل يمثػم ُمـ اًمٜمنس٤مسم٦م. ،ىمحٓم٤من

، أو يم٤مدوا يتٗم٘مقن، قمغم أن  -ي اعم١مرظملمأ- واشمٗم٘مقاىم٤مل ضمقاد قمكم: ))

ظمٚم٘مٝمؿ اهلل، وقمغم هذا اًمٜمحق ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ٟمٗمٝمٛمٝم٤م اًم٘محٓم٤مٟمٞملم هؿ قمرب ُمٜمذ 

 .(2)ويٗم٘مٝمٝم٤م ُمـ ينسٛمع هذه اًمٙمٚمٛم٦م، ومٝمؿ إصؾ((

يٕمرب( هق أول ُمـ أقمرب ذم ًمنس٤مٟمف، واٟمف أول )اًم٘م٤مئٚمقن إن {: وىم٤مل أيْم٤مً 

ن اًمٕمرسمٞم٦م إٟمام ؾمٛمٞم٧م سمف، وم٠مظمذت ُمـ اؾمٛمف، إٟمام هؿ أُمـ ٟمٓمؼ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، و

إلصمب٤مت أن اًم٘محٓم٤مٟمٞملم  :ًمرواي٤مت، وإىمقالاًم٘محٓم٤مٟمٞمقن. وهؿ ي٠مشمقن سمٛمختٚمػ ا

هؿ أول اًمٕمرب، وأن ًمنس٤مهنؿ هق ًمنس٤من اًمٕمرب إول، وُمٜمٝمؿ شمٕمٚمؿ اًمٕمدٟم٤مٟمٞمقن 

اًمٕمرسمٞم٦م، وي٠مشمقن سمِم٤مهد ُمـ ؿمٕمر )طمنس٤من سمـ صم٤مسم٧م( قمغم إصمب٤مت ذًمؽ، ي٘مقًمقن: إٟمف 

  ن ىمقًمف هذا هق سمره٤من قمغم إن ُمٜمِم٠م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هق ُمـ اًمٞمٛمـ، ي٘مقًمقن إٟمفأىم٤مًمف، و

                                                           

 ).3/546)اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمنست٘مٞمؿ،  (3)

 .(3/295)اعمٗمّمؾ،  (2)



  

 

 

 ىم٤مل:

 شمٕمٚمٛمتُؿ ُمـ ُمٜمٓمؼ اًمِمٞمخ يٕمرب

 ُم٤م سمٙمؿ همػم قمجٛم٦م و يمٜمتؿ ىمديامً 

 أسمٞمٜم٤م ومٍمشمؿ ُمٕمرسملم ذوي ٟمٗمر 

 يمالم و يمٜمتؿ يم٤مًمبٝم٤مئؿ ذم اًم٘مٗمر

ن ؾمٙم٤من اًمٞمٛمـ ىمبؾ اإلؾمالم يم٤مٟمقا يٜمٓم٘مقن أومل يٙمـ خيٓمر سمب٤مل ه١مٓء 

سمٚمٝمج٤مت ختتٚمػ قمـ هلج٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وأن ُمـ ؾمٞم٠ميت سمٕمدهؿ ؾمٞمٙمتِمػ ه 

ٜمَد(، ويتٛمٙمـ سمذًمؽ ُمـ ىمراءة ٟمّمقصف واًمتٕمرف قمغم ًمٖمتف، وأن قمرسمٞمتف هل )اعمنس

قمرسمٞم٦م ختتٚمػ قمـ هذه اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ٟمدّون هب٤م، طمتك ذه٥م إُمر سمٕمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م ذم 

اإلؾمالم سم٤مًمٓمبع إمم إظمراج احلٛمػمي٦م، واًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اجلٜمقسمٞم٦م إظمرى ُمـ 

٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وقمغم ُم٤م شمٗمرع ُمٜمٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م، وىمٍم اًمٕمرسمٞم٦م قمغم اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ٟمزل هب

ُمـ هلج٤مت، يمام ؾم٠محتدث قمـ ذًمؽ ومٞمام سمٕمد. وهق رأي يٛمثؾ رأي اًمٕمدٟم٤مٟمٞملم 

 .(3)ظمّمقم اًم٘محٓم٤مٟمٞملم((

قمبد اهلل سمـ قمـ وىمحٓم٤من قمٜمد اًمٜمنس٤مسم٦م هق ضمد ؾمب٠م اعمذيمقر سم٤محلدي٨م: ))

أرٌض؟  قمـ ؾمب٠مٍ ُم٤م هق، َأَرضمٌؾ أم اُمرأٌة أمط رؾمقَل اهللِ ن  رضماًل ؾم٠مَل أقمب٤مس 

ـَ ذم  ـِ وم٘م٤مل: سمؾ هق رضمٌؾ َوًَمَد قَمنْمًة ومنَسٙم  ُمٜمٝمؿ أرسمٕم٦ٌم، أُم٤م وسم٤مًمِم٤مِم ُمٜمٝمؿ ؾمت ٦ٌم، اًمٞمٛم

ؿَْمَٕمِري قَن، َوَأْٟماَمٌر، َومِحْػَمُ اًمٞمامٟمٞم قَن  ْٕ َْزُد، َوا ْٕ ٤م وَمَٛمْذطِم٩ٌم، َويمِٜمَْدُة، َوا َٝم٤م، َوَأُم  ، قَمَرسًم٤م يُمٚم 

٤مُِمٞم ٦مُ  ٤مُن((، َوضُمَذاُم، وَمَٚمْخؿٌ  :اًمِم  َوقَم٤مُِمَٚم٦ُم، َوهَمنس 
(2). 

                                                           

 ).3/34) ضمقاد قمكم، اعمٗمّمؾ سمت٤مريخ اًمٕمرب، (3)

يب داود، رىمؿ أًمب٤مين، ذم صحٞمح وإ يمر،محد ؿم٤مأوصححف (، 5/122)، ذم ُمنسٜمده محدأُم٤مم رواه اإل (2)

، واسمـ (3/263) ،حت٤مف اخلػمةإ، واًمبقصػمي ذم (7/97) ،ووٕمٗمف اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد (،1999)

واسمـ طمب٤من ذم اعمجروطملم،  (،6/298)طمقذي، واسمـ اًمٕمريب ذم قم٤مرو٦م إ (،6/592)، هشمٗمنسػمذم  ػميمث

 .(4/243)ذم اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء،  واسمـ قمدي (،2/261)



  

 

 

 :اًمث٤مين: ُمـ يم٤مٟم٧م ُمنس٤ميمٜمٝمؿ ضمزيرة اًمٕمرب

ىم٤مل اًمٙمرُمل: ))وأرض اًمٕمرب هل: ضمزيرة اًمٕمرب اًمتل هل ُمـ سمحر 

 اًم٘مٚمزم ذىمل 

 .(3)، إمم سمحر اًمبٍمة، وُمـ أىمَم طمجر سم٤مًمٞمٛمـ، إمم أوائؾ اًمِم٤مم((ُمٍم

: ))ىم٤مل أسمق قمبٞمد (هـ587 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم  ٟمدًمز سمق قمبد اهلل اًمبٙمري إأىم٤مل 

ـمقهل٤م ُمـ أىمَم قمدن أسملم، إمم ريػ اًمٕمراق ذم اًمٓمقل، وأن ، صٛمٕملقمـ إ

قمروٝم٤م ُمـ ضمّدة وُم٤م وآه٤م ُمـ ؾم٤مطمؾ اًمبحر، إمم أـمرار اًمِم٤مم. وىم٤مل اًمِمٕمبل: 

ضمزيرة اًمٕمرب ُم٤م سملم ىم٤مدؾمّٞم٦م اًمٙمقوم٦م، إمم طمرض ُمقت. وىم٤مل أسمق قمبٞمدة: ضمزيرة 

ُمـ أرض اًمٕمراق، إمم أىمَم اًمٞمٛمـ ذم  ُمقؾمك، سمٓمقارة اًمٕمرب ُم٤م سملم طمٗمر أيب

اًمٓمقل، وأُّم٤م ذم اًمٕمرض ومام سملم رُمؾ يؼميـ، إمم ُمٜم٘مٓمع اًمنّساموة. ىم٤مل: وطمّد اًمٕمراق 

ُم٤م دون اًمبحريـ إمم اًمرُمؾ احلّر. ىم٤مل اخلٚمٞمؾ: ؾمّٛمٞم٧م ضمزيرة اًمٕمرب ضمزيرة، ّٕن 

أرض اًمٕمرب  لسمحر وم٤مرس وسمحر احلبِم٦م واًمٗمرات ودضمٚم٦م أطم٤مـم٧م هب٤م، وه

 .(2)وُمٕمدهن٤م((

: ))وضمزيرة اًمٕمرب ُم٤م أطم٤مط سمف (هـ 837 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم  اًمٗمػموز أسم٤مدي ىم٤مل 

سمحر اهلٜمد، وسمحر اًمِم٤مم، صمؿ دضمٚم٦م، واًمٗمرات، أو ُم٤م سملم قمدن أسملم، إمم أـمراف 

 .(1)اًمِم٤مم ـمقًٓ، وُمـ ضمدة، إمم أـمراف ريػ اًمٕمراق قمرو٤ًم((

مم اًمٕمٍم إ همٚم٥م اًمٜمنس٤مسم٦م ُمٜمذ اًمٕمٝمد اجل٤مهكمأُمٕمٚمقُم٦م شمقارصمٝم٤م  ٦مهٜم٤مك طم٘مٞم٘م

 ن ٓ قمالىم٦م ٟمنسبٞم٦م شمرسمط اًمٕمرب اًمب٤مئدة، واًمٕم٤مرسم٦م، واعمنستٕمرسم٦م.أاحلدي٨م، 

                                                           

 ).3/15) ًمٙمرُمل،ا ُمنسبقك اًمذه٥م،(3) 

 (.3/6اًمبٙمري، )ُمٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ ُمـ أؾمامء اًمبالد واعمقاوع،  (2)

 ).165اًمٗمػموز أسم٤مدي، )اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط،  (1)



  

 

 

ي٘مقل: صمالث ىمب٤مئؾ ي٘مقًمقن أهنؿ ُمـ  أٟمف ؾمٛمع قمٚمٞم٤ًم  قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ىمٞمس،

اًمٕمرب وهؿ أىمدم ُمـ اًمٕمرب، ضمرهؿ، وهؿ سم٘مٞم٦م قم٤مد، وصم٘مٞمػ، وهؿ سم٘مٞم٦م صمٛمقد، 

قم هذا وهؿ سم٘مٞم٦م شمبع، وم٘م٤مل ىم٤مل: وأىمبؾ أسمق ؿمٛمر سمـ إسمره٦م احلٛمػمي وم٘م٤مل: وىم

رسمٞمٕم٦م سمـ ىمٞمس وإمم ضمٜمبل رضمؾ ُمـ سمٜمك صم٘مٞمػ وم٘مٚم٧م: ُم٤م شمنسٛمع ُم٤م ي٘مقل أُمػم 

 .(3)طُم٤م شمريد أن أرد قمٚمٞمف طمديث٤ًم ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل اهلل  :اعم١مُمٜملم ومٞمٙمؿ؟ وم٘م٤مل

ىمقام  ىمبؾ اًم٘محٓم٤مٟمٞملم )ذري٦م يٕمرب( ويم٤مٟمقا أوىمد ؾمٙمـ اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م 

، يمٕم٤مد، وصمٛمقد، ومل يٙمـ هلؿ ٟمنس٥م ُمع ىمحٓم٤من، وُمٜمٝمؿ طمد قمروسمتٝمؿأومل يٜمٙمر  قمرسم٤مً 

 قمٚمٞمٝمام)قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ُمـ ضم٤مء طمدي٨م يثب٧م قمروسمتٝمؿ ُمثؾ هقد، وص٤مًمح، 

هقد، وؿمٕمٞم٥م، وص٤مًمح، وٟمبٞمؽ  وأرسمٕم٦م ُمـ اًمٕمرب:)) ط:، وهق ىمقًمف (اًمنسالم

 وٟمنسبٝمؿ يمام ذيمره اًمٜمنس٤مسمقن:، (2)ط((حمٛمد  

، وُمـ (قمٚمٞمف اًمنسالم)سمـ ؾم٤مم سمـ ٟمقح وٟمنسبٝمؿ صمٛمقد سمـ قم٤مسمر سمـ إرم  ىمبٞمٚم٦م صمٛمقد:

وؾمٙمٜمقا ؿمامل اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م سمٛمٜمٓم٘م٦م احلجر،  ،(قمٚمٞمف اًمنسالم)ذريتف ٟمبل اهلل ص٤مًمح 

 ن ُمدائـ ص٤مًمح.واًمتل شمنسٛمك أ

، وُمـ (قمٚمٞمف اًمنسالم)وٟمنسبٝمؿ قم٤مد سمـ قمقص سمـ إرم سمـ ؾم٤مم سمـ ٟمقح  ىمبٞمٚم٦م قم٤مد:

ؾمٙمٜمقا ضمٜمقب اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ذريتف ٟمبل اهلل هقد سمـ قمبداهلل سمـ رسم٤مح سمـ جلٚمقد، و

 سم٤مٕطم٘م٤مف، وشمنسٛمك اًمٞمقم سم٤مًمرسمع اخل٤مزم.

، وىمد رده اًمٜمنس٤مسم٦م (قمٚمٞمف اًمنسالم)هق هقد  ن قم٤مسمرأوىمد ادقمقا اًم٘محٓم٤مٟمٞملم 

 مم طمنس٤من سمـ صم٤مسم٧م:إ٥م نِس واؾمتِمٝمدوا سمبٞم٧م ؿمٕمر ٟمُ  ،ؾم٤مسم٘م٤مً 

                                                           

 ).3/21)ًمنسٛمٕم٤مين، ا ،ٟمنس٤مبإ (3)

 ذم ورده اسمـ يمثػمأووٕمٗمف،  و (،3/223)سمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م، أ، و(163)رواه اسمـ طمب٤من وصححف سمرىمؿ  (2)

 ).4/312)ر اعمٜمثقر، اًمدذم ووٕمٗمف، ويمذًمؽ وٕمٗمف اًمنسٞمقـمل  (2/351)٦م، واًمٜمٝم٤مياًمبداي٦م 



  

 

 

 سمقٟمـ٤م وهــقد ضمدٟمـــــ٤م          وؿمٞمقظمٜم٤م ُمثؾ اًمٜمجقم اًمزطمكمأ ىمحٓم٤منٌ 

 

: ))ىَم٤مَل اسْمـ اًْمَٙمْٚمبِّل ىَمقل اًمٜم ٤مس إِن (هـ 561 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم   قمبد اًمؼم ىم٤مل اسمـ

َن هقداً  ِٕ اسْمـ قمبد اهلل سمـ اجْلُُٚمقد سمـ قَم٤مد سمـ قمقص سمـ إرم سمـ  هقدًا ُهَق قَم٤مسمِر سَم٤مـمِؾ، 

َن اًْمٞمٛمـ ُمـ وًمد  ِٕ ؾَم٤مم سمـ ٟمقح، ىَم٤مَل وه٥م سمـ ُُمٜمَّبف َوًَمْٞمَس ُهَق سم٠مب ًمٚمٞمٛمـ، 

اَم اد قَم٧م  ىمحٓم٤من سمـ قَم٤مسمِر سمـ ؿم٤مًمخ سمـ أرومخِمذ سمـ ؾَم٤مم سمـ ٟمقح، ىَم٤مَل وه٥م: َوإِٟم 

سمٞمٝم٤م ٠مَأسَم٤م طِملم َوىمٕم٧م اًمٕمّمبٞم٦م سَملم اًْمٞمٛمـ، َوُُمرض، ومٗمخرت ُُمرض سم اًْمٞمٛمـ هقداً 

 جب ُّٱ. َواطْمت٩م وه٥م سم٘مقل اهلل شَمَٕم٤ممَم: إؾِْماَمقِمٞمؾ، وم٤مدقم٧م اًْمٞمٛمـ قِمٜمْد َذًمِؽ هقداً 
اَم اًْمٞمٛمـ ُمـ وًمد أرومخِمذ سمـ َيْٕمٜمِل َأظَم٤مهُ  (3)َّمب خب  حب ؿ ذِم اًمٜمنَّس٥م، ىَم٤مَل َوإِٟم 

 .(2)ؾَم٤مم سمـ ٟمقح((

وأُم٤م ىمحٓم٤من، ومٛمختٚمػ ومٞمف ُمـ وًمد ُمـ هق؟ وم٘مقم {م اسمـ طمزم: ُم٤مىم٤مل اإل

. وهذا سم٤مـمؾ سمال ؿمؽ، إذ ًمق يم٤مٟمقا ُمـ -قمٚمٞمف اًمنسالم -ىم٤مًمقا: هق ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ

قمٛمرو سمـ متٞمؿ سمـ ُمر سمـ أد سمـ  سمٜمل اًمٕمٜمؼم سمـط وًمد إؾمامقمٞمؾ، عم٤م ظمص رؾمقل اهلل 

 .ـم٤مسمخ٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ ُمرض سمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من سم٠من شمٕمتؼ ُمٜمٝمؿ قم٤مئِم٦م

وإذ يم٤من قمٚمٞمٝم٤م ٟمذر قمتؼ رىمب٦م ُمـ سمٜمل إؾمامقمٞمؾ، ومّمح هبذا أن ذم اًمٕمرب ُمـ 

ًمٞمس ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ. وإذ سمٜمق اًمٕمٜمؼم ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ، ومآسم٤مؤه سمال ؿمؽ ُمـ وًمد 

 ّٓ وىمد ىمٞمؾ إن ىمحٓم٤من ُمـ وًمد ؾم٤مم سمـ  .ىمحٓم٤من وىمْم٤مقم٦م إؾمامقمٞمؾ: ومٚمؿ يبؼ إ

: وهذا سم٤مـمؾ أيْم٤ًم سمٞم٘ملم ىمقل (قمٚمٞمف اًمنسالم)ٟمقح: واهلل أقمٚمؿ: وىمٞمؾ: ُمـ وًمد هقد 

 حط مض خض حض جض  مص  ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:  َّمب خب  حب جب ُّٱاهلل شمٕم٤ممم: 

                                                           

 (.41ؾمقرة هقد: أي٦م: ) (3)

 (.29)ٟمب٤مه قمغم ىمب٤مئؾ اًمرواة، اإل (2)



  

 

 

 جل مك لك خك حك  جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ  مع جع مظ
د، وٓ شمرى سم٤مىمٞم٦م ، ُمـ قم٤م(قمٚمٞمف اًمنسالم)وهقد  ، (3)َّ   حم جم هل مل خل حل

 .(2)}ًمٕم٤مد

ـمبل: ))وىمد اظمتٚمػ اًمٜمنس٤مسمقن ذم ىمحٓم٤من وم٘م٤مل ىمـقم: هق ٱُم٤مم اًم٘مرىم٤مل اإل

ىمحٓم٤من سمـ قم٤مسمر وهق هقد اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمنسالم سمـ ؿم٤مًمح سمـ أرومخِمد سمـ ؾم٤مم سمـ 

وهذا ىمقل ىمد ؿم٤مع ذم اًمٜم٤مس، وٟمنسبقا ىمحٓم٤من إمم هقد قمٚمٞمف  ٟمقح قمٚمٞمف اًمنسالم

ًمٞمف، إ ٦موُمٜمحقًم ٦من سمـ صم٤مسم٧م وهل ىمّم٤مئد ُمٜمنسقسماًمنسالم ذم أؿمٕم٤مرهؿ. وظم٤مص٦م طمنس٤م

واًمّمحٞمح ُمـ إىمقال أن ىمحٓم٤من اسمـ قم٤مسمر همػم هقد قمٚمٞمف اًمنسالم ... وىمد صمب٧م أن 

ومخِمذ اسمـ ؾم٤مم وًمق ىمٞمؾ أرم سمـ ؾم٤مم واًمٕمرب ُمـ وًمد أهقد سمـ قم٤مد وقم٤مد ُمـ وًمد 

 جب ُّٱهلؿ أهنؿ وًمد قم٤مد ٕٟمٙمروا ذًمؽ وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وهق أصدق اًم٘م٤مئٚملم: 
ىم٤مل اعمٗمنون أظم٤مهؿ ذم اًمٜمنس٥م، وىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمبف، ًمٞمس  َّمب خب  حب

قد أسم٤م اًمٞمٛمـ ٕن اًمٞمٛمـ ُمـ وًمد أرومخِمذ سمـ ؾم٤مم وهقد ُمـ وًمد أرم سمـ ؾم٤مم، ه

سمٞمٝم٤م إؾمامقمٞمؾ، وادقم٧م اًمٞمٛمـ ٠مطملم اومتخرت ُمرض سم أسم٤مً  وإٟمام أدقم٧م اًمٞمٛمـ هقداً 

                                                                             .(1)أسم٤مه ومٝمذه إىمقال يمام ٟمرى واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب(( هقداً 

ُم٤مم اسمـ طمجر اًمٕمنس٘مالين: )) اًمذي يؽمضمح ذم ٟم٘مدي وذًمؽ أن قمدد ىم٤مل اإل

أسم٤مء سملم اعمِمٝمقريـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وهمػمهؿ، وسملم ىمحٓم٤من، ُمت٘م٤مرب ُمـ قمدد 

ومٚمق يم٤من ىمحٓم٤من هق  أسم٤مء سملم اعمِمٝمقريـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وهمػمهؿ، وسملم قمدٟم٤من،

ُمـ قمٍمه ًمٙم٤من ذم قمداد قم٤مذ ضمد ًمٕمدٟم٤من، قمغم اعمِمٝمقر  أو سمـ أظمٞمف أو ىمريب٤مً  هقداً 

                                                           

 (.8-6ؾمقرة احل٤مىم٦م: أي٤مت: ) (3)

 (.7هـ(، )546اسمـ طمزم، )ت: مجٝمرة أٟمنس٤مب اًمٕمرب،  (2)

 ).11)ٟمنس٤مب واًمتٜمقيف سمذوي إطمنس٤مب، اًمتٕمريػ سم٤مٕ (1)



  

 

 

أن سملم قمدٟم٤من وسملم إؾمامقمٞمؾ أرسمٕم٦م أسم٤مء أو مخنس٦م، وأُم٤م قمغم اًم٘مقل سم٠من سملم قمدٟم٤من 

 .(3)، ومذاك أسمٕمد وهق ىمقل همري٥م قمٜمد إيمثر((وإؾمامقمٞمؾ ٟمحق ُمـ أرسمٕملم أسم٤مً 

ىمقام ًمٞمنسقا ُمـ ٟمنسؾ ىمحٓم٤من أسمٕمد اًم٘محٓم٤مٟمٞملم،  ٕمرسمٞم٦ماجلزيرة اًم وىمد ؾمٙمـ

قمٚمٞمف )ؾمامقمٞمؾ إطمٗم٤مد ٟمبل اهلل أقمرب )اًمٕمدٟم٤مٟمٞمقن( وهؿ  اق)قمرب اًمٞمٛمـ( وؾمٛمّ 

، قمريب سمؾ يم٤من هي٤مين (قمٚمٞمف اًمنسالم)سمراهٞمؿ إمل يٙمـ ضمدهؿ  ، اًمذي(اًمنسالم

 سم٤مشمٗم٤مق اعم١مرظملم.

يمقصمك،  ىم٤مل عم٤م هرب إسمراهٞمؿ ُمـ{ُم٤مم اًمٓمؼمي قمـ اسمـ قمب٤مس: ظمرج اإلأ

وظمرج ُمـ اًمٜم٤مر وًمنس٤مٟمف يقُمئذ هي٤مين، ومٚمام قمؼم اًمٗمرات ُمـ طمران همػم اهلل ًمنس٤مٟمف 

 وم٘مٞمؾ قمؼماين أي طمٞم٨م قمؼم اًمٗمرات، وسمٕم٨م ٟمٛمرود ذم أصمره وىم٤مل ٓ شمدقمقا أطمداً 

ومتٙمٚمؿ سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م  (قمٚمٞمف اًمنسالم)يتٙمٚمؿ سم٤مًمني٤مٟمٞم٦م إٓ ضمئتٛمقين سمف، ومٚم٘مقا اسمراهٞمؿ 

 .(2)}ومؽميمقه ومل يٕمرومقا ًمٖمتف

يمام ذيمر ذًمؽ اًمٕمٞمٜمل ذم ذح اًمبخ٤مري، واسمـ ؾمٕمد سم٤مًمٓمب٘م٤مت، واهلٛمذاين ذم 

 يمثر اعم١مرظملم واًمٜمنس٤مسم٦م.أل اىمقأ لوه ،يمٚمٞمؾ، وهمػمهؿاإل

 .(1)أول ُمـ شمٙمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، وٟمز ًمنس٤من أسمٞمف، إؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمف اًمنسالم(({ىم٤مل اسمـ ؾمالم: 

يرة اًمٕمرسمٞم٦م مم اجلزإرض اًمٕمراق أهٚمف ُمـ ٠مسم (قمٚمٞمف اًمنسالم)سمراهٞمؿ إوىمد ضم٤مء 

، ُمـ ضمرهؿ سمٜمص (5)، وشمٕمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م(قمٚمٞمف اًمنسالم)ؾمامقمٞمؾ إسمٜمف إ)ُمٙم٦م( وٟمِم٠م 

                                                           

 ).6/418)ومتح اًمب٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري،  (3)

 ).3/238)شم٤مريخ اًمٓمؼمي،  (2)

 ).3/9)ـمب٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء،  ،رواه حمٛمد سمـ ؾمالم اجلٛمحل (1)

 .(1165) طمدي٨م اًمبخ٤مري، (5)



  

 

 

هؾ اًمت٤مريخ أصبح٧م ذريتف ُمـ اًمٕمرب، واًمتل ؾمٛمٞم٧م قمٜمد أطمدي٨م اًمبخ٤مري، و

 .}طمد قمروسمتٝمؿأسم٤مًمٕمرب اعمنستٕمرسم٦م، ومل يٜمٙمر 

ين ؾم٠مـمٚمؼ ًمٗمٔم٦م قمرب قمغم مجٞمع ؾمٙم٤من اجلزيرة إ)) :ىم٤مل اعم١مرخ ضمقاد قمكم

إذا ىمٚم٧م  أو ُمب٤مًمٖم٤مً  ٜمٔمر قمـ اًمزُم٤من اًمذي قم٤مؿمقا ومٞمف، وًمٕمٚمٜمل ٓ أيمقن خمٓمئ٤مً سمٖمض اًم

إن اًمقىم٧م ىمد طم٤من ٓؾمتبدال ُمّمٓمٚمح )ؾم٤مُمل( و )ؾم٤مُمٞم٦م( سمـ )قمريب( و)قمرسمٞم٦م( 

 وم٘مد رأيٜم٤م أن شمٚمؽ اًمتنسٛمٞم٦م هل شمنسٛمٞم٦م ُمّمٓمٜمٕم٦م((.

 

 :اًمٚمنس٤من واًمث٘م٤موم٦م :صم٤مًمث٤مً 

ن آاحلج٤مز )قمرسمٞم٦م اًم٘مرواعم٘مّمقد سم٤مًمٚمنس٤من هٜم٤م هق اًمٚمنس٤من اًمٕمريب وومؼ قمرسمٞم٦م 

 .(طمٍماً 

أُم٤م ُمـ زقمؿ أن وًمَد إؾمامقمٞمؾ قَمَٚمْٞمِف اًمنسالم ُيٕمػّمون َوًمَد ذيمر اسمـ وم٤مرس: ))

٦م ... ومٚمٞمس اظمتالُف  قن قمٚمٞمٝمؿ سم٠من  ًمنس٤مهَنؿ احِلْٛمػمي  ىَمْحٓم٤من أهنؿ ًمٞمنسقا قمرسم٤ًم، وحيتج 

ًمٙمؾ  ةٟم٧م واطمدن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يم٤مأـ ٔموخمٓم٠م ُمـ ي، (3)اًمٚم ٖم٤مت ىم٤مِدطم٤ًم ذِم إٟمنس٤مب((

 هؾ احلج٤مز.أهؾ اًمٞمٛمـ هل ٟمٗمنسٝم٤م ًمٖم٦م أن ًمٖم٦م أاًمٕمرب، و

ىم٤مل اًمٓمؼمي ذم شمٗمنسػمه: ))يم٤مٟم٧م اًمٕمرب، وإن مجع مجٞمٕمٝم٤م اؾمؿ أهنؿ قمرب، 

أهنؿ خمتٚمٗمق إًمنسـ سم٤مًمبٞم٤من، ُمتب٤ميٜمق اعمٜمٓمؼ واًمٙمالم، وأن أًمنسٜمتٝمؿ يم٤مٟم٧م يمثػمة يمثرة 

 .(2) ُيٕمَجز قمـ إطمّم٤مئٝم٤م((

                                                           

 ).13) اسمـ وم٤مرس، اًمّم٤مطمبل ذم وم٘مف اًمٚمٖم٦م، (3)

 ).3/21)شمٗمنسػم اًمٓمؼمي،  (2)



  

 

 

اعُمَتَقرم  اًمٚمٖمقي اعمٕمروف وأطمد اًم٘مراء اًمنسبع،  ىم٤مل أسمق قمٛمرو سمـ اًمٕمالء:

 .(3)هـ(:  ))ُم٤م ًمنس٤من مِحَػم وأىم٤ميص اًمٞمٛمـ سمٚمنس٤مٟمٜم٤م وٓ قمرسمّٞمُتٝمؿ سمٕمرسمّٞمتٜم٤م(( 345 )ؾمٜم٦م

ىم٤مل اسمـ ضمٜمل: ))وسمٕمد ومٚمنسٜم٤م ٟمِمؽ ذم سمُٕمد ًمٖم٦م محػم وٟمحقه٤م قمـ ًمٖم٦م سمـ 

 . (2)ٟمزار((

ٜمدوا إمم طمدي٨م وقمغم هذا اًم٘مقل ؾم٤مر سمٕمض اًمب٤مطمثلم وسمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء واؾمت

 وٕمٞمػ:

وُمّل،ُ وسمالٌل  ، وُصٝمٞم٥ٌم اًمر  ـُ ُمٓم ٤مـمٞم ٦َم إمم طمٚم٘م٦ٍم ومٞمٝم٤م ؾمٚمامُن اًمٗم٤مرد  ))ضم٤مء ىمٞمُس سم

ضمِؾ، ومام سم٤مُل ه١مٓء،  ، وم٘م٤مل: ه١مٓء إوُس واخلزرُج ىم٤مُمقا سمٜمٍُمِة هذا اًمر  احلبٌم 

ًمتِف، وم٘م٤مم رؾمقُل اهللِ وم٠مظمؼمه سمٛم٘م٤مط ىم٤مل: وم٘م٤مم ُمٕم٤مٌذ وم٠مظمذ سمتٚمبٞمبِف طمت ك أشَمك سمف اًمٜم بل  

الُة ضم٤مُمٕم٦ٌم، ومحِٛمد اهللَ ط  ُُمٖمَْمًب٤م جُير  ِرداَءه، طمت ك دظمؾ اعمنسجَد، صمؿ  ُٟمقدي اًمّم 

ب  ربٌّ واطمٌد، وإن  إَب أٌب واطمٌد، وإن   ٤م اًمٜم ٤مُس إن  اًمر  وأصمٜمَك قمٚمٞمف، صمؿ  ىم٤مل: ي٤م أهي 

ـٌ واطمٌد، أٓ وإن  اًمٕمرسمٞم ٦َم ًمٞمنس٧م ًمٙم ـَ دي ي ؿ سم٠مٍب وٓ أّم،ٍ إٟم ام هل ًمنس٤مٌن، ومٛمـ اًمدِّ

، وم٘م٤مل ُمٕم٤مٌذ وهق آظِمٌذ سمتٚمبٞمبِف ي٤م رؾمقَل اهللِ ُم٤م شم٘مقُل ذم هذا  شمٙمٚم ؿ سم٤مًمٕمرسمٞم ٦ِم ومٝمق قمريبٌّ

ِة(( د  اعمٜم٤مومِؼ، وم٘م٤مل َدقْمف إمم اًمٜم ٤مر،ِ ىم٤مل ومٙم٤من ومٞمٛمـ ارشمد  ومُ٘متِؾ ذم اًمرِّ
(1). 

                                                           

 ).17)جلٛمحل، ا ،ـمب٘م٤مت اًمِمٕمراء (3)

 ).3/192اسمـ ضمٜمل، )اخلّم٤مئص،  (2)

،  (926) ،ًمب٤مين ذم اًمنسٚمنسٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦مووٕمٗمف إ (،25/224)ذم شم٤مريخ دُمِمؼ،  رواه اسمـ قمنس٤ميمر ُمرؾمالً  (1)

 .سمؾ هق صحٞمح ُمـ سمٕمض اًمقضمقه ،وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمٕمد شمْمٕمٞمٗمف ًمٚمخؼم ًمٙمـ ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس سمبٕمٞمد



  

 

 

ؾمالم ىم٤مل: ُمـ وًمد ذم اإل (قمٚمٞمف اًمنسالم)ورد اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ أيب ضمٕمٗمر أوىمد 

 .(3)ومٝمق قمريب راً طُم 

ومروى احل٤مومظ أسمق ـم٤مهر اًمنسٚمٗمل ذم ومْمؾ اًمٕمرب سم٢مؾمٜم٤مده {ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

قمـ أيب ؿمٝم٤مب احلٜم٤مط، طمدصمٜم٤م ضمب٤مر سمـ ُمقؾمك قمـ أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ 

طمدي٨م: )ُمـ شمٙمٚمؿ ويروى احلنسلم سمـ قمكم ىم٤مل: )ُمـ وًمد ذم اإلؾمالم ومٝمق قمريب( 

ي )وُمـ أدرك ًمف أصمٜم٤من ذم اإلؾمالم ومٝمق قمريب( إريب وُمـ أدرك ًمف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ومٝمق قم

هٜم٤م إن صح هذا احلدي٨م وم٘مد قمٚم٘م٧م اًمٕمرسمٞم٦م ومٞمف سمٛمجرد ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ))  .أسمقان(

 .(2)}اًمٚمنس٤من، وقمٚم٘م٧م ذم اًمٜمنس٥م سم٠من يدرك ًمف أسمقان، ذم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

ُمـ اًمث٘م٤موم٦م  اً ن يمثػمإل :(1)ُملؾمالن اًمث٘م٤موم٦م اعم٘مّمقد هب٤م اًمديـ اإلأيتبلم ُمـ ذًمؽ 

ٟمقاع يمثػمة أؾمالم، يمقأد اًمبٜم٤مت، واطمت٘م٤مر اعمرأة، واًمٕمرسمٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م، مل يرشمْمٝم٤م اإل

ـمٗم٤مل خم٤موم٦م اًمٗم٘مر، وشمؼمج اًمٜمنس٤مء، واعمب٤مه٤مة ُمـ اًمزواج، وآؾمتٚمح٤مق، وىمتؾ إ

 سم٤مًمٖمزوات واًمنسٚم٥م. 

اًمٕمرب، وُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ طمٙمؿ اًمٚمنس٤من اًمٕمريب، وأظمالق ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ))

، ويٜمتٗمل قمٛمـ مل يٙمـ يمذًمؽ وإن يم٤من ٤من يمذًمؽ، وإن يم٤من أصٚمف وم٤مرؾمٞم٤مً يميثب٧م عمـ 

 .(5)((أصٚمف ه٤مؿمٛمٞم٤مً 

                                                           

 ).326)صقل اًمٙم٤مذم، رىمؿ احلدي٨م، أ (3)

 .(3/548)اعمنست٘مٞمؿ، اىمتْم٤مء اًمٍماط  (2)

ذيمر اسمـ اًمٙمٚمبل قمـ اسمـ قمب٤مس ))اًمٜمٍماٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م ذم رسمٞمٕم٦م، وهمنس٤من، وسمٕمض ىمْم٤مقم٦م، واًمٞمٝمقدي٦م يم٤مٟم٧م  (1)

ذم محػم، وسمٜمل يمٜم٤مٟم٦م، واًمٗمرؾم٤من، وسمٜمل احل٤مرث سمـ يمٕم٥م، ويمٜمدة، واعمجقؾمٞم٦م يم٤مٟم٧م ذم متٞمؿ،... واًمزٟمدىم٦م 

 ).367)ُمث٤مًم٥م اًمٕمرب واًمٕمجؿ،  .ذم ىمريش((

 .(3/546)ٍماط اعمنست٘مٞمؿ، اىمتْم٤مء اًم (5)



  

 

 

 مهٝم٤م:أشمٕمددت أراء طمقل ٟمِم٠مة اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م و

 ي٘مقل اًمبٕمض أهّن٤م ًمٖم٦م آدم ذم اجلٜم٦م، أّي أهّن٤م أىمدم ُمـ اًمٕمرب ٟمٗمنسٝمؿ. :ولي إأاًمر

ـَ اًمٜم٘مقِش سم٤مًمٚمٖم٦ِم اًمٕمرسمّٞم٦م، قمغم اًمٜم٘مقِش احلَِٛمػمّي٦م،  :ي اًمث٤مينأًمرا هٜم٤مَك اًمٙمثػُم ُِم

وأيْم٤ًم اًمنَسَبِئّٞم٦م ذِم اًمٞمٛمـ، وُِمـ ظِمالِل َهِذِه اًمٜم٘مقؿم٤مِت ُيٛمٙمِـ اًمت٠ميّمد ُِمـ أّن اًمٚمٖم٦ِم 

بَؾ اًمٕمرسمّٞم٦م فَمَٝمَرت ذِم ضمٜمقِب اجلزيرة اًمٕمرسمّٞم٦م سمٔمٝمقِر مَمَٚمَٙم٦ِم ؾمب٠م ذم اًم٘مرِن اًمٕم٤مذ ىمَ 

 اعمٞمالد.

ـَ آقمت٘م٤مداِت اًمتل شمِمػُم إمم أّن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م ظَمَرضَم٧م  :ي اًمث٤مًم٨مأاًمر هٜم٤مَك اًمٙمثػُم ُِم

ـَ قم٤مؿمقا ذِم ُمٜمٓمَ٘م٦ِم اًمبؽماء ذِم إردن( واًمتل أّدت إمم  ُِمـ اًمٜمبٓمّٞم٦م )َوُهؿ إٟمب٤مِط اًّمذي

ي٘مّٞم٦م، َوفَمَٝمَرت فمٝمقِر إسمجدّي٦م اًمٗمٞمٜمٞم٘مّٞم٦م، َوُِمـ هِذِه إسمجدّي٦م اًمٕمؼمّي٦م، واإلهمر

سَمٕمُض أؿمٙم٤مِل إسمجدّي٦م اًمٜمبٓمّٞم٦م اًّمتل حَتِٛمؾ ظمّم٤مِئص اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م، َوُيٕمَتَ٘مد أهّنؿ 

 يم٤مٟمقا يتٙمّٚمٛمقَن سمِمٙمٍؾ ُِمـ أؿمٙم٤مِل اًمٚمٖم٦ِم اًمٕمرسمّٞم٦م.

ي٘مقل اًمبٕمض أظمر أّن ىمبٞمٚم٦م يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من هؿ أول ُمـ ٟمٓمؼ  :ي اًمراسمعأاًمر

رب سمـ ىمحٓم٤من يم٤مٟمقا يتٙمّٚمٛمقن قمرسمٞم٦م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، وًمٙمـ طمنس٥م اعم١مرظملم وم٢مّن يٕم

 ختتٚمػ قمـ اًمٕمرسمٞم٦م إصٚمٞم٦م ذم ىمقاقمده٤م.

 أول ُمـ شمٙمٚمؿ هب٤م. (قمٚمٞمف اًمنسالم)آظمرون ي٘مقًمقن أن إؾمامقمٞمؾ  :ي اخل٤مُمسأاًمر

ُيرى اًمبٕمض أهّن٤م ًمٖم٦م ىمريش ظم٤مص٦م، أّن أىمدم اًمٜمّمقص اعمتقومرة  :ي اًمنس٤مدسأاًمر

وأّن دقمقشمف ضم٤مءت  .ط سم٤مًمٕمرسمٞم٦م هق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وٟمّمقص اًمٜمبل حمٛمد

 داُمك.سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، وهذا هق اًمرأي اًمنس٤مئد قمٜمد اًمٚمٖمقيلم اًمٕمرب اًم٘مُ 

واًمبٕمض ي٘مقل أن اًمٕمرسمٞم٦م شمٓمقرت ذم ممٚمٙم٦م يمٜمدة ذم اًم٘مرن اًمنس٤مدس  :ي اًمنس٤مسمعأاًمر

اعمٞمالدي، ويم٤من ذًمؽ سمٕمد اهتامم اعمٚمقك سم٤مًمِمٕمراء اًمذيـ أصبحقا يتٜم٤مومنسقن ومٞمام 

اًمِمٕمري٦م، وه١مٓء اًمِمٕمراء أىمدم ُمـ ىمريش، سمٞمٜمٝمؿ مم٤ّم أّدى إمم شمقطمٞمد اًمٚمٝمج٦م 



  

 

 

اًمٕمرسمٞم٦م، وقمغم  ةوهٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اعمنستنمىملم اًمذيـ أّيدوا هذه اًمٜمٔمري٦م طمقل ٟمِم٠م

ّٓ أّن اًمرأي اًمنس٤مئد يم٤من اقمتب٤مر اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هل ًمٖم٦م ىمريش،  اًمرهمؿ ُمـ هذا اًمرأي إ

د أي ٟمنسخ وسمخ٤مّص٦م أّن اًمِمٕمر اجل٤مهكم شمّؿ شمدويٜمف رؾمٛمٞم٤ًم سمٕمد اإلؾمالم، وٓ شمقضم

 أصٚمٞم٦م، أو ىمّم٤مئد ضم٤مهٚمٞم٦م، حيدد هب٤م اًمت٤مريخ اًمدىمٞمؼ هل٤م.

 -ٟمٕمٚمؿ ومٞمام –مل يرد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، أو ذم اًمنسٜم٦م اًمّمحٞمح٦م {ىم٤مل اعمٜمجد: 

اًمٚمٖم٦م اًمتل يتٙمٚمؿ هب٤م أهؾ اجلٜم٦م، واًمقارد ذم ذًمؽ طمدي٨م ٓ يّمح قمـ ٟمبٞمٜم٤م  سمٞم٤من

إوؾمط، واحل٤ميمؿ، واًمبٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م  وم٘مد روى اًمٓمؼماين ذم ، وسمٕمض أصم٤مر،ط

))أطمبقا اًمٕمرب ًمثالث ٕين قمريب، ط: اإليامن، وهمػمهؿ ...  ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وهذا احلدي٨م طمٙمؿ قمٚمٞمف اسمـ اجلقزي  ،واًم٘مرآن قمريب، ويمالم أهؾ اجلٜم٦م قمريب((

، وىم٤مل إًمب٤مين ذم اًمنسٚمنس٦م سم٤مًمقوع، وىم٤مل اًمذهبل: أفمـ احلدي٨م ُمقوققم٤مً 

ُمقوقع. واحل٤مصؾ أٟمف مل يرد دًمٞمؾ صحٞمح يبلم اًمٚمٖم٦م اًمتل ( 361اًمْمٕمٞمٗم٦م )رىمؿ 

يتٙمٚمؿ هب٤م أهؾ اجلٜم٦م، وهلذا يتٕملم اًمنسٙمقت قمـ هذه اعمنس٠مًم٦م، وقمدم اخلقض ومٞمٝم٤م 

وشمٗمقيض قمٚمٛمٝم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم، وآٟمِمٖم٤مل سمام يؽمشم٥م قمٚمٞمف قمٛمؾ يٜمٗمع ذم شمٚمؽ 

 .(3)}اًمدار

 

 

 

 

 

                                                           

 ).81262)ؾمالم ؾم١مال وضمقاب، رىمؿ ُمقىمع اإل (3)



  

 

 

 وُمٜمٝم٤م: ،راء سمنسب٥م قمدم وضمقد ٟمصآًم٘مد ىمٞمؾ ذم هذا اعمقوقع 

ي قمغم أشمٙمٚمؿ اًمٚمٖم٤مت يمٚمٝم٤م وينستٜمد هذا اًمر)قمٚمٞمف اًمنسالم(  دمآن إ :ولاًمرأي إ

صقًمٞملم يمثر إأوهق ىمقل ، (3)َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 اعمنسٚمٛملم.

٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وهق ىمقل زهمٚمقل يم٤مٟم٧م اًمٚمٖم (قمٚمٞمف اًمنسالم)دم آن ًمٖم٦م إ :اًمرأي اًمث٤مين

 اًمٜمج٤مر.

يٙمؾ أُمريٙمل، نسقر إٞموموؿم٤مرة وهق ىمقل اًمؼمهل ًمٖم٦م اإل :اًمرأي اًمث٤مًم٨م

 يمقرسم٤مًمٞمس.

 قمـ احلنسـ ىم٤مل: ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ذم اًمٕمٚمؾ، ،وهل اًمٚمٖم٦م اًمني٤مٟمٞم٦م :اًمرأي اًمراسمع

سمق ذر: ))ي٤م أو طمدي٨م ، (2)))ظمرج آدم ُمـ اجلٜم٦م وًمٖمتف اًمني٤مٟمٞم٦م وًمـ شمٕمقد إًمٞمف((

وهق أول ُمـ ظمط -أسم٤م ذر أرسمٕم٦م هي٤مٟمٞمقن: آدم، وؿمٞم٨م، وأظمٜمقخ وهق إدريس 

هقد، وؿمٕمٞم٥م، وص٤مًمح، وٟمبٞمؽ حمٛمد   :ٟمقح. وأرسمٕم٦م ُمـ اًمٕمربو -سم٤مًم٘مٚمؿ

 .(1)ط((

                                                           

 ).13) :ي٦مُمـ أ :اًمب٘مرةؾمقرة  (3)

 ).1/535)محد سم٤مًمٕمٚمؾ، أُم٤مم ؾمٜم٤مد ًمٚمحنسـ، رواه اإلطمدي٨م ُم٘مٓمقع صحٞمح اإل (2)

ػم ورده اسمـ يمثأ، ووٕمٗمف،  و(3/223)سمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م، أ، و(163)رواه اسمـ طمب٤من وصححف، سمرىمؿ  (1)

 ).4/312) ،ر اعمٜمثقراًمدذم ؽ وٕمٗمف اًمنسٞمقـمل ووٕمٗمف، ويمذًم (،2/351)اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، ذم 



  

 

 

(3)

  :مهٝم٤م، أراءآصٚمٝم٤م، وُمٙم٤من ٟمِم٠مهت٤م قمغم قمده أظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم أ

                                                           

، ذم سمالد اًمراومديـ، سمقاؾمٓم٦م اًمنسقُمريلم، ويم٤مٟم٧م (ق.م 4111)أول ُم٤م شمؿ اظمؽماع اًمٙمت٤مسم٦م يم٤من قم٤مم  (3)

اح اًمٓمٞمٜمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م إًمق ح اًمٓمٞمٜمٞم٦م(، وىمد فمٝمرت اًمٙمت٤مسم٦م قمغموؾمٞمٚم٦م اًمٙمت٤مسم٦م اعمت٤مطم٦م هلؿ آٟمذاك هل )إًمقا

، سمحٞم٨م يم٤من يتؿ شمِمٙمٞمؾ هذه إًمقاح، وسمٕمد ذًمؽ يتؿ اًمٓمب٤مقم٦م قمٚمٞمٝم٤م سم٠مداة (ق.م 1611)اعمنسامري٦م قم٤مم 

شمِمبف اعمنسامر سمٓمرق ُمٕمٞمٜم٦م ىمبؾ أن دمػ، وذًمؽ ًمتٙمقيـ احلروف اًمتل يم٤من يتؿ رسمٓمٝم٤م ُمع سمٕمْمٝم٤م ًمٞمتؿ 

س، أو يم٤من يتؿ دمٗمٞمٗمٝم٤م شمِمٙمٞمؾ اًمٙمٚمامت، وسمٕمد ذًمؽ يم٤مٟم٧م هذه إًمقاح شمؽمك ًمتجػ حت٧م اًمِمٛم

سم٤مؾمتخدام اًمٜم٤مر، وىمد ؾمٛمٞم٧م هذه اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمٙمت٤مسم٦م اعمنسامري٦م: وذًمؽ ٕهن٤م يم٤مٟم٧م شمٙمت٥م سمقاؾمٓم٦م أداة ؿمبٞمٝم٦م 

سم٤معمنسامر إمم طمدٍّ ُم٤م، صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اًمٙمت٤مسم٦م قمغم أوقمٞم٦م أظمرى، يم٤مًمرق، واًمؼمدي، واًمقرق اًمذي اظمؽمع ذم سمداي٦م 

 اًم٘مرن اًمث٤مين.

ويم٤مٟم٧م )ًمٖم٦م صقري٦م(، وىمد اؾمتخدُمٝم٤م  ،ىمبؾ اعمٞمالد (1511)اٟمتنمت سمٛمٍم ؾمٜم٦م  اًمٙمت٤مسم٦م اهلػموهمٚمٞمٗمّٞم٦م،

 ه احل٤ميمٛم٦م.ديٜمٞم٦م سم٤معمٕم٤مسمد وًمتنسجٞمؾ طم٤مٓت إاعمٍميقن سمِمٙمؾ رئٞمز ذم اًمٜم٘مقش اًم

 وىمد أـمٚمؼ قمغم اًمٙمت٤مسم٤مت إومم اعمنسامرّي٦م و اهلػموهمٚمٞمٗمّٞم٦م سم٤مًمٙمت٤مسم٤مت )اًمتّمقيرّي٦م(.

ت٤مسم٦م سم٤معم٘م٤مـمع إمم اًمٙمت٤مسم٦م سم٤محلروف، وهل قمب٤مرة قمـ قمدد ُمـ احلروف صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمٓمقرت اًمٙمت٤مسم٦م ُمـ اًمٙم

متثؾ أصقاشم٤ًم ُمٕمّٞمٜم٦م، سمحٞم٨م ي٘م٤مسمؾ يمؾ طمرف ُمٕملم  صقت ُمٕملم، وشمنسٛمك هذه اعمرطمٚم٦م )إسمجدي٦م(، ويرضمع 

ىمبؾ اعمٞمالد، ذم اظمؽماع هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م،  (3311)اًمٗمْمؾ إمم اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞملم اًمذيـ ؾمٙمٜمقا سمالد اًمِم٤مم ؾمٜم٦م 

 تؼم اًمٙمت٤مسم٦م اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞم٦م أؾم٤مٍس ًمٚمٙمت٤مسم٦م ذم اًمٖمرب واًمنمق.وشمٕم

صمؿ سمٕمد ذًمؽ ىم٤مم اإلهمريؼ سم٠مظمذ إسمجدّي٦م اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞم٦ّم، واًمتٓمقير قمٚمٞمٝم٤م، ًمٞمتقّصٚمقا إمم أسمجدّي٦ٍم ظم٤مّص٦م هبؿ، وىمد 

أصبح٧م شمٚمؽ إسمجدي٦م هل إؾم٤مس ذم أسمجدّي٦م اًمٖمرب، طمتك ضم٤مء اًمروُم٤من وىم٤مُمقا سمتٕمديؾ ؾمبٕم٦م أطمرف 

اإلهمري٘مّٞم٦م اًمتل سمٚمغ قمدده٤م شمنسٕم٦م قمنم طمروم٤ًم، وأقم٤مدوا اؾمتخدام أطمرٍف صمالصم٦م يم٤من اإلهمريؼ ُمـ إسمجدي٦م 

ىمد شمقىمٗمقا قمـ اؾمتخداُمٝم٤م، وىمد ؾم٤مدت شمٚمؽ إسمجدي٦م سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٚمٖم٦م اًمالشمٞمٜمّٞم٦م اًمدول إوروسمّٞم٦م، وُم٤م 

 زاًم٧م شمنستخدم طمتك يقُمٜم٤م هذا ُمع سمٕمض اًمتٕمديالت.



  

 

 

ىمٚم٧م: ي٤مرؾمقل اهلل أي { :يب ذر أ ا طمدي٨مُمـ اهلل، روي هبذ ٦مهن٤م شمقىمٞمٗمٞمأ :ولإ

يمت٤مب أٟمزًمف اهلل قمغم آدم؟ ىم٤مل: يمت٤مب اعمٕمجؿ، أًمػ، سم٤م، شم٤م، صم٤م، إمم آظمره٤م، ىمٚم٧م: 

شمنسع وقمنمون((، ىم٤مل اسمـ قمراق: ؾمئؾ قمٜمف اسمـ  :))ي٤مرؾمقل اهلل يمؿ طمروم٤ًم؟ ىم٤مل

 .(3)}أصؾ ًمف، وًمقائح اًمقوع قمٚمٞمف فم٤مهرة شمٞمٛمٞم٦م وم٘م٤مل: ٓ

هق ُمـ ووٕمٝم٤م، يمتبٝم٤م ذم ـملم وـمبخف، ىمبؾ أن  (اًمنسالم قمٚمٞمف)إّن آدم  :اًمث٤مين

ؾمٜم٦م، وعم٤م يم٤من همرق اًمٓمقوم٤من، أص٤مب يمّؾ ىمقم يمت٤مهبؿ، وىمٞمؾ  يٛمقت سمثالصمامئ٦م

 .(2)(قمٚمٞمف اًمنسالم)دريس إ

صٚمف ُمـ اًمٞمٛمـ، وهق ُمِمتؼ ُمـ اخلط احلٛمػمي، )اعمنسٜمد( واٟمت٘مؾ أن إ :اًمث٤مًم٨م

ـ اعمٕم٤مسيـ ؿمٙمٞم٥م ي اسمـ ظمٚمدون، وُمأ، وهق ر(1)مم احلج٤مزإًمٚمحػمة، صمؿ 

، وىم٤مل ًمٞمس (5)سمٓمؾ هذا اًمرأي، اًمديمتقر إسمراهٞمؿ مجٕم٦مأرؾمالن، واًمٞم٤مزضمل، وىمد أ

 هٜم٤مك قمالىم٦م فم٤مهرة سملم ظمط محػم واًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.

  .(4)إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ وىمٞمؾ ٟمبل اهلل :اًمراسمع

  

                                                           

 .(3/313هـ(، )3191اًمبٖمدادي، )ت: ٕمرب، دب وًم٥م ًمب٤مب ًمنس٤من اًمظمزاٟم٦م إ (3)

 .1/9وصبح آقمِمك ًمٚم٘مٚم٘مِمٜمدي،   (2)

 545ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون، ـمبٕم٦م ذيم٦م دار آرىمؿ، ص. (1)

 .9ىمّم٦م اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ص (5)

 .7اًمّم٤مطمبل ذم وم٘مف اًمٚمٖم٦م، ص (4)



  

 

 

قمٞمؾ سمره٤من اًمديـ احلٚمبل: أن أول ُمـ يمت٥م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ُمـ وًمد إؾمام ىم٤مل :اخل٤مُمس

أن أول ُمـ ووٕمقا اخلط، واًمٙمت٤مسم٦م،  ُمٙمحقل اهلذزم، ، وروى(3)ُمرض سمـ ٟمزار هق

 .(2)هؿ ٟمٗمٞمس، وٟمرض، وشمٞمامء، ودوُم٦م، ُمـ أوٓد اؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ

أن أول ُمـ ووع اخلط هؿ سمٜمق اعمحّمـ سمـ ضمٜمدل سمـ ىم٤مل اعمنسٕمقدي:  :اًمنس٤مدس

 .(اًمنسالمقمٚمٞمف )ىمقم ؿمٕمٞم٥م  ُمديـ ، وىمٞمؾ سمؾ هؿ ُمٚمقك(1)يٕمّم٥م سمـ ُمديـ

 .(5)ؾمب٠م سمـ محػم اًمٕمريب اخلط يمت٥مُمـ  أّول: هِم٤مم اسمـ ىم٤مل :اًمنس٤مسمع

روي ٟمب٤مر، إ ؾمٙمٜمقا ىمبٞمٚم٦م ـملء وىمٞمؾ أن أول ُمـ ووع اخلط صمالصم٦م ُمـ  :اًمث٤مُمـ

قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل: ))أول ُمـ يمت٥م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م صمالصم٦م رضم٤مل ُمـ سمقٓن، وهل ىمبٞمٚم٦م 

٘مٓمٕم٦م وُمقصقًم٦م، وهؿ ُمرار سمـ ؾمٙمٜمقا إٟمب٤مر، وأهنؿ اضمتٛمٕمقا ومقوٕمقا طمرووم٤ًم ُم

ُمرة، وأؾمٚمؿ سمـ ؾمدرة، وقم٤مُمر سمـ ضمدرة، وي٘م٤مل: ُمروة وضمدًم٦م، وم٠مُم٤م ُمراُمر ومقوع 

اًمّمقر، وأُم٤م أؾمٚمؿ ومٗمّمؾ ووصؾ، وأُم٤م قم٤مُمر ومقوع اإلقمج٤مم، وؾمئؾ أهؾ 

 . (4)احلػمة: ممـ أظمذشمؿ اًمٕمريب؟ وم٘م٤مًمقا: ُمـ أهؾ إٟمب٤مر((

ؾمالم يمام يذيمر ىمبؾ اإلقمج٤مم، ووٕم٧م ي شمٙمقن اًمٜم٘م٤مط، واإلأوقمغم هذا اًمر

 سمٕمض اًمٙمت٤مب.

                                                           

 .3/28اًمنسػمة احلٚمبٞم٦م،  (3)

 31.-32اًمٗمٝمرؾم٧م ٓسمـ اًمٜمديؿ، ص (2)

 .372نس٤مُمٞم٦م، وًمٗمٜمنسقن، صشم٤مريخ اًمٚمٖم٤مت اًم (1)

 .1/31صبح آقمِمك ذم صٜم٤مقم٦م آٟمِم٤مء،  (5)

 .(1/33هـ(، )823اًم٘مٚم٘مِمٜمدي، )ت:  ،ٟمِم٤مقمِمك ذم صٜم٤مقم٦م اإلصبح إ (4)



  

 

 

مم اًمِم٤مم، رضمؾ إمم ُمٙم٦م واحلج٤مز، وُمـ صمؿ إوىمد ٟم٘مؾ هذا اخلط ُمـ احلػمة 

 .(3)سمنم سمـ قمبد اعمٚمؽ اًمنسٙمقين :ينسٛمك ،هؾ )دوُم٦م اجلٜمدل(أُمـ 

ىم٤مل اًم٘مٚم٘مِمٜمدي: )يبٕمد أن احلروف ىمبؾ ذًمؽ ُمع شمِم٤مسمف صقره٤م يم٤مٟم٧م 

 . (2)ًمٜم٘مط إمم طملم ٟم٘مط اعمّمحػ(اقمري٦م قمـ 

ص٤مطم٥م اعم٘مٜمع ذم رؾمؿ  (،هـ555 )ؾمٜم٦م اًمداين اعمتقرم وذيمر أسمق قمٛمروي

)أن ومٙمرة اًمٜم٘مط مل شمٙمـ ضمديد يمؾ اجلدة، وم٘مد يم٤من ٕهؾ  :ُمّم٤مطمػ إُمّم٤مر

اعمديٜم٦م وأهؾ ُمٙم٦م ٟم٘مط خيتٚمػ قمـ ٟم٘مط أيب إؾمقد شمريمقه وأظمذوا سمٜم٘مط أيب إؾمقد 

 .(1)اًمذي ؾمٛمل أطمٞم٤مٟم٤ًم سمٜم٘مط اًمبٍمة

سمٕمض اًمٜم٘مقش احلجري٦م اًم٘مديٛم٦م ذم اًمِم٤مم وؿمامل ي أن هٜم٤مك أوي١ميد هذا اًمر

اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م شمدل قمغم أن اًمتٜم٘مٞمط سم٤مًمٕمرسمٞم٦م يم٤من ُمٕمرووم٤ًم ىمبؾ اإلؾمالم سمزُمـ 

ـمقيؾ، يذيمر اًمديمتقر )ضمرومهـ(، أٟمف وضمد طمرووم٤ًم ُمٜم٘مٓم٦م ذم وصمٞم٘م٦م ُمـ وصم٤مئؼ 

 .(هـ 22اًمؼمدي اعمدوٟم٦م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م واًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م واًمتل يٕمقد شم٤مرخيٝم٤م إمم قم٤مم )

ًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ىمٚمٞمٚم٦م آٟمتِم٤مر  ةن اًمٜم٘م٤مط يم٤مٟم٧م ُمقضمقدأٙمـ اًم٘مقل ٛميو

ٓ سمٕمد إمهٞم٦م أٓ ذم طمدود وٞم٘م٦م: سمنسب٥م يمثرة إُمٞم٦م سم٤مًمٕمرب ومل شمقمم إوآؾمتٕمامل، 

 إلؾمالم.ذم اقم٤مضمؿ ن اًمٙمريؿ، ودظمقل إآٟمزول اًم٘مر

                                                           

 .(34/333)اعمٗمّمؾ ذم شم٤مريخ اًمٕمرب،  (3)

 .(1/344) قمِمك،صبح إ (2)

 .(45) حمٛمد طمنسلم آل ي٤مؾملم، اًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م قمٜمد اًمٕمرب، (1)



  

 

 

همٚم٥م اعمنستنمىمقن واًمٕمٚمامء إّن اخلّط اًمٕمريب ُمِمتؼ ُمـ اخلّط اًمٜمبٓمل، أيرى 

ذا اًمرأي اًمديمتقر ضمقاد قمكم: طمٞم٨م ي٘مقل: إن أهمٚم٥م طمروف وأؿمٙم٤مل وي١ميد ه

اخلط اًمٕمريب ُمِم٤مهب٦م حلروف اخلّط اًمٜمبٓمل اعمت٠مظمر وأؿمٙم٤مًمف، وُمـ اعمٕم٤مسيـ 

 اًمِمٞمخ اًمديمتقر ؾمٚمٓم٤من اًم٘م٤مؾمٛمل، طم٤ميمؿ اًمِم٤مرىم٦م.

هن٤م ُمِمت٘م٦م ُمـ إسمجدي٦م اًمٜمبٓمٞم٦م، اعمِمتّ٘م٦م ُمـ ٠مشمّمٜمػ ًمألسمجدّي٦م اًمٕمرسمّٞم٦م سم

راُمٞم٦م، اعمِمتّ٘م٦م ُمـ إسمجدي٦م اًمٗمٞمٜمٞم٘مّٞم٦م، ، اعمِمتّ٘م٦م ُمـ إسمجدي٦م أإسمجدي٦م اًمني٤مٟمٞم٦م

 م اًمٙمت٤مسم٤مت قم٤مُم٦م.أُ اًمتل شمٕمقد ًمٚمٝمػموهمٚمٞمٗمٞم٦م اعمٍمي٦م 

 

ن اًمٙمريؿ يٙمت٥م سم٤محلروف آن اًم٘مرٕ :اهتؿ اعمنسٚمٛمقن سم٤مًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦مًم٘مد 

ن شمتٓمقر اًمٙمت٤مسم٦م ًمتالئؿ أوضم٥م أإلؾمالم ا ذم  قم٤مضمؿ، ويمثرة دظمقل إ(3)اًمٕمرسمٞم٦م

 اًمقوع آٟمذاك.

، (هـ 67)أسمق إؾمقد اًمدؤزم ول شمٓمقر ًمٚمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، هق ُم٤م صٜمٕمف أيم٤من 

ومجٕمؾ اًمٜم٘مٓم٦م أُم٤مم  ،واًمٙمنة( ،واًمٗمتح٦م ،سمقوع طمريم٤مت اًمتِمٙمٞمؾ )اًمْمٛم٦م

احلرف قمالُم٦م قمغم اًمْمٛم٦م، وومقىمف قمالُم٦م قمغم اًمٗمتح٦م، وحتتف قمالُم٦م ًمٚمٙمنة ومل 

 قن اؾمتٕم٤من اًمدؤزم ذم ذًمؽ سمٕمالُم٤مت يم٤مٟم٧م قمٜمد اًمني٤من.يْمع قمالُم٦م ًمٚمنسٙم

صالح اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمتٓمقير، ىم٤مم ٟمٍم سمـ قم٤مصؿ اًمٚمٞمثل، صمؿ ضم٤مءت ُمرطمٚم٦م اإل

)وهق ُمـ شمالُمذة أيب إؾمقد اًمدؤزم(، سمقوع اًمٜم٘م٤مط قمغم احلروف، و ذًمؽ سم٠مُمر 

                                                           

 ن اًمٙمريؿ سم٤مًمرؾمؿ اًمٕمثامين شمقىمٞمٗمٞم٦م.آن يمت٤مسم٦م اًم٘مرأؾمالم قر قمٚمامء اإلويرى مجٝم (3)



  

 

 

سملم اًمراء واًمزاي، وسملم اًمنسلم  ٛمٞمز يُ  ّم٤مرُمـ احلج٤مج سمـ يقؾمػ اًمث٘مٗمل، وم

 ، وسملم اًمدال واًمذال. واًمِملم

محد اًمٗمراهٞمدي، ومقوع وبٓم٤ًم أدق أصالح اًمث٤مًم٨م وم٘م٤مم سمف اخلٚمٞمؾ سمـ ُم٤م اإلأ

ُمـ وبط أيب إؾمقد، ومجٕمؾ اًمٜم٘مط إلقمج٤مم احلروف، وضمٕمؾ أًمٗم٤ًم ُمبٓمقطم٦م ومقق 

احلرف قمالُم٦م قمغم اًمٗمتح، وحتتف قمالُم٦م قمغم اًمٙمن، وضمٕمؾ رأس واو صٖمػمة 

 قمالُم٦م قمغم اًمْمؿ. 

قن اًمنسٙمقن اخلٗمٞمػ )اًمذي ٓ إدهم٤مم ومٞمف( رأس ظم٤مء واصٓمٚمح قمغم أن يٙم

ول أوهل ُمـ  ،(أو دائرة صٖمػمة، وًمٚمٝمٛمزة رأس قملم )ء( واظمؽمع ؿمٙمؾ اًمِمدة ) ّ

 طمرف ُمـ اؾمٛمٝم٤م )س( همػم ُمٙمتٛمٚم٦م.

 رشمب٧م طمروف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمثالث اؿمٙم٤مل:

شمِم٤مسمف احلروف ُمـ طمٞم٨م وهق اًمؽمشمٞم٥م اعمِمٝمقر، وىمد اقمتٛمد قمغم  ًمؽمشمٞم٥م اهلج٤مئل:ا

رؾمٛمٝم٤م )أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، 

ويرضمع هذا اًمؽمشمٞم٥م إمم اًمٚمٖمقي ٟمٍم سمـ  ،ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي،(

 .(هـ 89)قم٤مصؿ اًمٚمٞمثل اعمتقرم 

صٜمٗم٧م هذه احلروف وومؼ ُمٕمٞم٤مر إصقل اًمت٤مرخيٞم٦م، ومٗمّرقم٧م  :اًمؽمشمٞم٥م إسمجدي

طمروف ؾم٤مُمّٞم٦م )ُمـ أصؾ ؾم٤مُمل( وأظمرى قمرسمٞم٦م أُم٤م اًمنّس٤مُمّٞم٦م ومٕمدده٤م  سمحنسبف إمم

 ،سمجد هقز طمٓمل يمٚمٛمـ ؾمٕمٗمص ىمرؿم٧م(أوهل: ) ( طمروم٤مً 22اصمٜم٤من وقمنمون )



  

 

 

ًمتّمبح صمامن وقمنمون  :و٤مف هل٤م اًمٕمرب ؾم٧م طمروف وهل: )صمخذ ؤمغ(أ

 طمرف.

 ،صقشمٞم٤مً  ىمؾ ؿمٝمرة رشمب٧م احلروف اًمّمقشمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م شمرشمٞمب٤مً وهق إ :اًمؽمشمٞم٥م اًمّمقيت

)ع، ح، هـ، خ، غ، ق، ك، ج، ، طمٞم٨م اقمتٛمد قمغم خم٤مرج احلروف واسمتدأ ُمـ احلٚمؼ

 ،ش، ض، ص، س، ز، ط، ت، د، ظ، ذ، ث، ر، ل، ن، ف، ب، م، و، ي، أ(

 .(هـ 311) اعمتقرم ،ويرضمع هذا اًمؽمشمٞم٥م إمم قم٤ممل اًمٚمٖم٦م اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي

 

 



  

 

 

 

 ( خمٓمط يقوح شمّمٜمٞمػ اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م6ؿمٙمؾ )

 



  

 

 

ي٘مقل اسمـ سم٤مديس رمحف اهلل: ))طمؼ قمغم يمؾ ُمـ يديـ سم٤مإلؾمالم، وهيتدي 

، وُمدٟمٞمتٝمؿ، وُم٤م يم٤من ُمـ دوهلؿ، بهبدي اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، أن يٕمتٜمل سمت٤مريخ اًمٕمر

وظمّم٤مئّمٝمؿ ىمبؾ اإلؾمالم، ذًمؽ ٓرشمب٤مط شم٤مرخيٝمؿ سمت٤مريخ اإلؾمالم، وًمٕمٜم٤مي٦م 

تٞم٤مر اهلل هلؿ ًمتبٚمٞمغ ديـ اإلؾمالم، وُم٤م ومٞمف ُمـ آداب، اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هبؿ، وٓظم

وطمٙمؿ، وومْم٤مئؾ إمم أُمؿ إرض، وم٠مُم٤م أهنؿ ىمد ارشمبط شم٤مرخيٝمؿ سم٤مإلؾمالم ومألن 

ٕضمؾ أن يٜمٝمْمقا سم٠مقمب٤مء هذه اًمرؾم٤مًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م،  اًمٕمرب ُهٞمِّئقا شم٤مرخيٞم٤مً 

٠مُمرٟم٤م أن ٟمٜمزل وٕن اهلل احلٙمؿ اًمٕمدل اًمذي يْمع إؿمٞم٤مء ذم ُمقاوٕمٝم٤م سمحٙمٛم٦م وي

اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزهلؿ ذم ذيٕمتف، ُم٤م يم٤من ًمٞمجٕمؾ هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٖمػم أُم٦م قمٔمٞمٛم٦م، 

ضم٤مل، وٓ ي٘مقم  إذ ٓ يٜمٝمض سم٤مجلٚمٞمؾ ُمـ إقمامل إٓ اجلٚمٞمؾ ُمـ إُمؿ، واًمرِّ

 .(3)سم٤مًمٕمٔم٤مئؿ إٓ اًمٕمٔم٤مم ُمـ اًمٜم٤مس((

 ، (1)، واًمِم٤مم(2)ن اًمٕمرب اٟمتنموا ذم صمالث ُمٜم٤مـمؼ، هل ضمزيرة اًمٕمربإ

                                                           

 ).5/49)، صم٤مر اسمـ سم٤مديسآ (3)

ىمنس٤مم: )هت٤مُم٦م، واحلج٤مز، أت٤مسمف صٗم٦م ضمزيرة اًمٕمرب، وهل مخنس٦م ، ذم يم(هـ 116 )ت:ىم٤مل اهلٛمداين،  (2)

، رضصقرة إ، ذم يمت٤مسمف (هـ 167 )ت:وٟمجد، واًمٕمروض، وهل اًمٞمامُم٦م، واًمٞمٛمـ(، وزاد اسمـ طمقىمؾ 

 .(رض اجلزيرة، ومٞمام سملم دضمٚم٦م واًمٗمراتأسم٤مدي٦م اًمِم٤مم، وسم٤مدي٦م اًمٕمراق، و)

ىمنس٤مم، وهل اًمٕمرسمٞم٦م اًمّمحراوي٦م، وشمْمؿ أ ٦ممم صمالصمإ٤من، وم٘منسٛمقا ؿمبف اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤م اًمٞمقٟم٤من، واًمروُمأ

وشمِمٛمؾ  ٟمب٤مط(، واًمٕمرسمٞم٦م اًمنسٕمٞمدةرسمٞم٦م اًمّمخري٦م، وشمِمٛمؾ )ؾمٞمٜم٤مء، وإ)سم٤مدي٦م اًمِم٤مم واًمٕمراق(، واًمٕم

 )ضمٜمقب احلج٤مز واًمٞمٛمـ(.

وأُم٤م طمُده٤م ومٛمـ اًمٗمرات إمم اًمٕمريش، اعمت٤مظمؿ ًمٚمدي٤مر اعمٍمي٦م، ىم٤مل احلٛمقي ذم ُمٕمجؿ اًمبٚمدان ُم٤مدة ؿم٤مم: ) (1)

 .وأُم٤م قمروٝم٤م، ومٛمـ ضمبكَم ـمٞمل ُمـ ٟمحق اًم٘مبٚم٦م إمم سمحر اًمروم(



  

 

 

 ؿمٝمره٤م:أىمٞمٛم٧م مم٤مًمؽ قمرسمٞم٦م يمثػمة ُمـ أُ ، وذم هذه اعمٜم٤مـمؼ (3)واًمٕمراق

 ؿمٝمره٤م:أشمٕمددت اعمامًمؽ اًمتل ىم٤مُم٧م ذم ؿمب٦م اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م وُمـ 

فمٝمرت هذه اعمٛمٚمٙم٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م )اجلقف(، : ق.م( 641 - 3111) :ممٚمٙم٦م ُمٕملم .3

لم ٟمجران وطمرضُمقت، وأروٝم٤م ُمٜمبنسٓم٦م، وظمّمب٦م، وهل ُمٜمٓم٘م٦م ؾمٝمٚم٦م ممتدة سم

شمنس٘مٞمف ُمٞم٤مه وادي )اخل٤مرد( اًمدائؿ اجلري٤من وإُمٓم٤مر اعمقؾمٛمٞم٦م، وشمزرع ومٞمٝم٤م أٟمقاع 

شُمٕمد خمتٚمٗم٦م ُمـ اعمزروقم٤مت، إُمر اًمذي ؾم٤مقمده٤م قمغم شمٙمقيـ طمْم٤مرة سم٤مرزة ومٞمٝم٤م، 

ت٤مسم٤مت ممٚمٙم٦م ُمٕملم أىمدم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م، وىمد وصٚم٧م أظمب٤مره٤م إمم اعم١مرظملم قمؼم اًمٙم

اعمدوٟم٦م سم٤معمنسٜمد، واًمٙمت٥م اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م واًمروُم٤مٟمٞم٦م، ومل يرد هل٤م ذيمر ذم 

 اعمّم٤مدر اًمٕمرسمٞم٦م.

ىم٤مُم٧م ممٚمٙم٦م طمرضُمقت ذم ضمٜمقيب  :م(291 -ق.م 3121) :ممٚمٙم٦م طمرضُمقت .2

ؿمبف اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، إمم اًمنمق ُمـ اًمٞمٛمـ، قمغم ؾم٤مطمؾ سمحر اًمٕمرب، ذم ُمٜمٓم٘م٦م 

قمٚمٞمف )٤مٟم٧م قم٤مصٛمتٝم٤م ؿمبقة، وهل اُمتداد ًمٚمٜمبل هقد واؾمٕم٦م حتٞمط هب٤م رُم٤مل يمثٞمٗم٦م ويم

وُمـ آُمـ سمف وٟمجك ُمـ ىمقم قم٤مد سم٤مٕطم٘م٤مف، وىمد ذيمر اًمٞمقٟم٤مٟمٞمقن  (اًمنسالم

واًمروُم٤من طمرضُمقت سمٌمء ُمـ اًمتحريػ، اٟمتٝمك طمٙمٛمٝم٤م قمغم يد اعمٚمؽ احلٛمػمي 

 ؿمٛمر هيرقمش.

                                                           

وهٞم٧م، وقملم اًمتّٛمر، وأـمراف  رض اًمٕمراق: )هق ُم٤م سملم احلػمة، وإٟمب٤مر، وسمّ٘م٦م،أىم٤مل اًمٙمٚمبل ذم حتديد  (3)

 .، ُمٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ ُمـ أؾمامء اًمبالد واعمقاوع(3/6) ،اًمؼّم، إمم اًمٖمٛمػم، واًم٘مٓم٘مٓم٤مٟم٦م، وظمٗمّٞم٦م(



  

 

 

شم٘مع ىمتب٤من ذم ضمٜمقب همرب اًمٞمٛمـ، ذم وادي : ق.م( 24 - 3111) :ممٚمٙم٦م ىمتب٤من .1

٤من، ومتت٤مز أرايض هذا اًمقادي سم٤مخلّمقسم٦م اًمِمديدة، ويمثرة قمٞمقن اعمٞم٤مه اًمٕمذسم٦م سمٞمح

ومٞمٝم٤م، واؿمتٝمر اًم٘متب٤مٟمٞمقن سم٢مٟمت٤مضمٝمؿ ًمٚمبخقر واًمٚمب٤من، واؾمتٗم٤مدت ىمتب٤من يمام سم٤مىمل 

 مم٤مًمؽ اًمٞمٛمـ ُمـ ُمقىمٕمٝم٤م اجلٖمراذم، ومم٤م شمٜمتجف ذم ُمزاوًم٦م ُمٝمٜم٦م اًمتج٤مرة.

اؾمتٓم٤مقم٧م  ،ٞم٦م ىمديٛم٦مهل ممٚمٙم٦م قمرسمٞم٦م، يٛمٜم: م(274 - 3211) :ممٚمٙم٦م ؾمب٠م .5

وٛم٧م  ،اعمٛمٚمٙم٦م شمٙمقيـ ٟمٔم٤مم ؾمٞم٤مد وصٗمف قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م اجلٜمقسمٞم٦م سم٠مٟمف )ومٞمدراًمٞم٦م(

ُمـ اعمنستٕمٛمرات  وممٚمٙم٦م ُمٕملم، أؾمنسقا قمدداً  ،ممٚمٙم٦م طمرضُمقت، وممٚمٙم٦م ىمتب٤من

 ىمرب ومٚمنسٓملم واًمٕمراق.

ٟمِم٠مت هذه اعمٛمٚمٙم٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م فمٗم٤مر، اًمتل : م(424 -ق.م  331) :ممٚمٙم٦م مِحػم .4

صمالث ُمدن وهل: ريٛم٦م، وإب، وشمٕمز، ووّٛم٧م هذه اعمٛمٚمٙم٦م أرسمع مم٤مًمؽ  شمتٙمّقن ُمـ

، وذًمؽ سمٕمد اًم٘مْم٤مء ممٚمٙم٦م ؾمب٠م، وذو ريدان، وطمرضُمقت، ويٛمٜم٧م(يٛمٜمّٞم٦م أظمرى، )

قمغم ؾمٞم٤مدة هذه اعمامًمؽ، وشمٕمقد أصقل اعمٛمٚمٙم٦م إمم ىمبٞمٚم٦م ؾمب٠م، اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمتٜمؼ 

تدظمؾ )ضمنستٜمٞم٤من( وم اًمدي٤مٟم٦م اًمٞمٝمقدّي٦م، ىم٤مم اعمٚمقك اًمٞمٝمقد سم٤موٓمٝم٤مد اًمٜمّم٤مرى،

إُمؼماـمقر اًمروم، ًمٜمجدة ٟمّم٤مرى ٟمجران، ومٙمٚمػ ٟمج٤مر احلبِم٦م سمٖمزو سمالد اًمٞمٛمـ، 

 ػم.واٟمتٝم٧م ممٚمٙم٦م مِح 

هل ممٚمٙم٦م قمرسمٞم٦م ىمديٛم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمنسب٠م، ىم٤مُم٧م  :م(611-ق م 111) :ممٚمٙم٦م يمٜمْــدة .6

ذم وؾمط اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٚمقيمٝم٤م ُمـ ىمبٞمٚم٦م يمٜمدة اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م، طمٙمٛمقا سم٤مدي٦م احلج٤مز، 

 ، واٟمتزقم٧م ُمٚمؽ دوُم٦م اجلٜمدل، واًمبحريـ، ُمـ اعمٜم٤مذرة ذم اًمٕمٍم اجل٤مهكم.وٟمجد

ٟمحدار ىمقة امم٤م أدى إمم  (،م424)همزت ممٚمٙم٦م أيمنسقم )احلبِم٦م( محػم قم٤مم 

ظمالل صمالث ؾمٜمقات شم٘منسٛم٧م يمٜمدة إمم قمدة مم٤مًمؽ صٖمػمة،  ومِمٞمئ٤مً  اًمٙمٜمديقن ؿمٞمئ٤مً 



  

 

 

ذ ؾم٘مٓم٧م إ ،م(451إمم   م411ؾم٘مٓم٧م سمٕمد ذًمؽ واطمدة شمٚمق إظمرى ُمـ قم٤مم )

 .آظمر ممٚمٙم٦م يمٜمدي٦م سمنسب٥م همزوات ُمتت٤مًمٞم٦م ُمـ اًم٘مب٤مئؾ اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م

ممٚمٙم٦م احلرض أو ممٚمٙم٦م قمرسم٤مي٤م: هل ُمـ أىمدم اعمامًمؽ اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمٕمراق، ذم  .3

اجلزيرة اًمٗمراشمٞم٦م، وحتديدًا ذم اًمنسٝمؾ اًمِمامل اًمٖمريب ُمـ وادي اًمراومديـ، اًمذي هق 

همرب اًمٕمراق وذق ؾمقري٤م طم٤مًمٞم٤ًم، متريمزت ممٚمٙم٦م احلرض ذم ُمديٜم٦م احلرض إمم 

يمٞمٚمقُمؽمًا(. وشمبٕمد قمـ ُمديٜم٦م  331اجلٜمقب اًمٖمريب ُمـ ُمديٜم٦م اعمقصؾ قمغم ُمنس٤موم٦م )

 يمٞمٚمقُمؽمًا(. 71آؿمقر اًم٘مديٛم٦م طمقازم )

فمٝمرت ممٚمٙم٦م احلرض ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اعمٞمالدي، وطمٙمٛمٝم٤م أرسمٕم٦م ُمٚمقك اؾمتٛمر  

  .عم٤مئ٦م قم٤ممطمٙمٛمٝمؿ ىمراسم٦م ا

 ،ضمدت يمت٤مسم٦م قمغم أطمد اعمب٤مين شم٘مقل: )ؾمٜمٓمروق هق ُمٚمؽ اًمٕمرب(و 

 م( هق اعمٚمؽ اًمث٤مين ًمٚمحرض.391 -364)وؾمٜمٓمروق 

م(: هل ممٚمٙم٦م قمرسمٞم٦م ىمديٛم٦م ىم٤مُم٧م ذم 316 -ق.م  369): ممٚمٙم٦م إٟمب٤مط .2

ضمزاء ُمـ ؿمامل ؿمبف اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م. يم٤مٟم٧م أصحراء اًمٜم٘م٥م، وؾمٞمٜم٤مء، وإردن، و

ٜم٦م اًمبؽماء ذم إردن، و يم٤مٟم٧م حمٓم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م واىمٕم٦م قمغم ـمريؼ قم٤مصٛمتٝمؿ ُمدي

اًمبخقر، إذ أهن٤م شم٘مع قمغم ُمٗمؽمق ـمرق اًم٘مقاومؾ اًم٘م٤مدُم٦م ُمـ اًمٞمٛمـ، وشمرسمٓمٝم٤م سم٤مًمِم٤مم، 

 وُمٍم، واًمبحر إسمٞمض اعمتقؾمط.

وؾمط اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمنسقري٦م، ، ممٚمٙم٦م شمدُمر: وشم٘مع قم٤مصٛمتٝم٤م ذم ُمديٜم٦م شمدُمر .1

ًمؽ اًمنسقري٦م اًم٘مديٛم٦م، اًمتل ازدهرت سمِمٙمؾ ظم٤مص قمٝمد وىمد يم٤مٟم٧م ُمـ أهؿ اعمام



  

 

 

يمٞمٚمقُمؽم( ؿمامل ُمديٜم٦م دُمِمؼ، ويم٤مٟم٧م طمْم٤مرهت٤م شمٜم٤مومس  234شمبٕمد ) ،ُمٚمٙمتٝم٤م زٟمقسمٞم٤م

 طمْم٤مرة اإلُمؼماـمقري٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م.

زقمٛم٧م زٟمقسمٞم٤م أهن٤م ذات أصؾ سمٓمٚمٛمل، ُمِمبٝم٦م ٟمٗمنسٝم٤م سمٙمٚمٞمقسمؽما. وُمـ اعم١ميمد 

ٞم٤مهت٤م، يمام ُم٤مًم٧م إمم شمٕم٤مًمٞمؿ سمقًمس ذم وىم٧م ُم٤م ُمـ طم ٦مأهن٤م اقمتٜم٘م٧م اًمٞمٝمقدي

 اًمِمٛمٞمِمٓمل اعمنسٞمحٞم٦م، سمٞمٜمام زقمؿ اًمٓمؼمي أهن٤م يم٤مٟم٧م ُمـ قمامًمٞمؼ اًمٕمرب.

)احلػمة هل ُمديٜم٦م شم٤مرخيٞم٦م ىمديٛم٦م، شم٘مع ذم  ،قم٤مصٛمتٝم٤م احلػمة: دوًم٦م اعمٜم٤مذرة .5

ضمٜمقب وؾمط اًمٕمراق، وهل قم٤مصٛم٦م اعمٜم٤مذرة، وىم٤مقمدة ُمٚمٙمٝمؿ، شم٘مع أٟم٘م٤موٝم٤م قمغم 

، مم اجلٜمقب اًمنمىمل ُمـ ُمديٜمتل اًمٜمجػ واًمٙمقوم٦م()ؾمبٕم٦م يمٞمٚمقُمؽمات( إ ُمنس٤موم٦م

اعمٜم٤مذرة أو )اًمٚمخٛمٞمقن(: وهؿ ؾمالًم٦م قمرسمٞم٦م، ُمـ ىمبٞمٚم٦م خلؿ، ُمـ شمٜمقخ، وىمد و

طمٙمٛمقا اًمٕمراق ىمبؾ اإلؾمالم، ويم٤مٟمقا طمٚمٗم٤مء اًمروُم٤من ذم اًمبدء، صمؿ حت٤مًمٗمقا ُمع 

اًمٗمرس، وىمد اختذ ُمٚمقيمٝمؿ ًم٘م٥م )ُمٚمؽ اًمٕمرب(، وهق اًمٚم٘م٥م ذاشمف اًمذي يم٤من ُمٚمقك 

اًمٕمراق سمدءًا ُمـ أواظمر اًم٘مرن إول ذم  ٟمٗمنسٝمؿ، يم٤من وضمقدهؿأ يٚم٘مبقن سمف احلرض

ىمبؾ اعمٞمالد، يٜمحدر اعمٜم٤مذرة ُمـ سمٜمق خلؿ ُمـ شمٜمقخ، وىمد ه٤مضمروا إمم اًمٕمراق، اختذوا 

اًمٙمقوم٦م، واًمٜمجػ، وقم٤مىمقٓ، وقملم  ،ُمـ احلػمة قم٤مصٛم٦م هلؿ، وُمـ ُمدهنؿ ذم اًمٕمراق

 ٞم٧م، وقم٤مٟم٦م، وسم٘م٦م.اًمتٛمر، واًمٜمٕمامٟمٞم٦م، وأسمٚم٦م، وإٟمب٤مر، وه

)اجل٤مسمٞم٦م ُمقىمع شم٤مرخيل ذم ؾمقري٤م، ويٕمرف  ،قم٤مصٛمتٝم٤م اجل٤مسمٞم٦م: دوًم٦م اًمٖمنس٤مؾمٜم٦م .4

، اًمٞمقم سمتؾ اجل٤مسمٞم٦م، وي٘مع إمم اًمٖمرب ُمـ ُمديٜم٦م )ٟمقى(، اًمقاىمٕم٦م سمنسٝمؾ طمقران(

زد اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م، أؾمنس٧م ممٚمٙم٦م ذم اًمِم٤مم، وٛمـ واًمٖمنس٤مؾمٜم٦م هؿ ؾمالًم٦م قمرسمٞم٦م ُمـ إ

 ذم ومؽمة ُم٤م ىمبؾ اإلؾمالم.طمدود اإلُمؼماـمقري٦م اًمبٞمزٟمٓمٞم٦م، 

  



  

 

 

وىم٤مل: ))أُم٤م اًمٕمجٛمل: ، (3)واًمٕمجؿ: ظمالف اًمٕمرب((ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر: ))

وم٤مًمذي ُمـ ضمٜمس اًمٕمجؿ، أومّمح أو مل يٗمّمح، واجلٛمع قمجؿ، يمٕمريب وقمرب، 

قمجٛمل ومٝمق يمؾ ُمـ ٓ يتٙمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمٞمح٦م، ؾمقاء يم٤من أُم٤م أ، (2)وٟمبٓمل وٟمبط((

و همػم قمريب. ىم٤مل ص٤مطم٥م ًمنس٤من اًمٕمرب: ))ىم٤مل اسمـ اؾمح٤مق: إقمجؿ اًمذي أقمريب 

، ىم٤مل شمٕم٤ممم: (1)ٓ يٗمّمح، وٓ يبلم يمالُمف، وإن يم٤من قمريب اًمٜمنس٥م، يمزي٤مد إقمجؿ((

ىم٤مل اًم٘مرـمبل ذم شمٗمنسػمه: أي سمٚمٖم٦م همػم ، (5)َّ حج مث هت مت ُّٱ

 .(4)اًمٕمرب

واًمٗمرس، مل يٙمـ اًمٕمرب ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ذوي طمْم٤مرة، يم٤مإلهمريؼ، واهلٜمـقد، 

ومل شمٙمـ سمالدهؿ اًم٘م٤مطمٚم٦م اعم٤مطمٚم٦م شمداين مج٤مل ُمٍم، أو أوروسم٤م، أو ُم٤م وراء اًمٜمٝمر، ومل 

يٙمقٟمقا أيمثر قمددًا، وٓ قمدة، ُمـ أوًمئؽ، ًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا يٛمٚمٙمقن ُم٤م مل متٚمٙمف يمؾ 

 مق حق مف  خف  ُّاحلْم٤مرات إظمرى، وًمٕمؾ هذا اًمذي ىم٤مل قمٜمف رسمٜم٤م: 
ٝمؿ اًمٜمبقة، وًمٞمٙمقٟمقا هؿ هق اًمذي أّهؾ اًمٕمـرب ٕن شمٔمٝمر سمٞمٜم ،(6)َّجك

مَحََٚمتٝم٤م، واًمٜم٤مذيـ ٕٟمقاره٤م، واحل٤مُمٚملم هلٛمقُمٝم٤م وأقمب٤مئٝم٤م: إذ يم٤مٟمقا يٛمٚمٙمقن 

وصٗم٤مت، وقم٤مدات أصٞمٚم٦م، ُمٞمزهتؿ ورومٕم٧م ىمدرهؿ، وضمٕمٚم٧م ُمٜمٝمؿ ظمػم  ،أظمالىم٤مً 

                                                           

 .ًمنس٤من اًمٕمرب، ُم٤مدة )قمرب( (3)

 .، ُم٤مدة )قمجؿ(اعمّمدر ٟمٗمنسف (2)

 .، ُم٤مدة )قمجؿ(اعمّمدر ٟمٗمنسف (1)

 (.55ؾمقرة ومّمٚم٧م: ُمـ أي٦م: ) (5)

 .شمٗمنسػم اًم٘مرـمبل (4)

 ).325) :ي٦مُمـ أ :ٟمٕم٤ممإقرة ؾم (6)



  

 

 

أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس، ومحلم يم٤من اًمٗم٤مرد ينستبٞمح أن يٓم٠م أُمف أو اسمٜمتف، يم٤من اًمٕمريب 

دوم٤مقمـ٤ًم قمـ قمرض ضم٤مرشمف، أو اسمٜم٦م قمٛمف، أو طمريؿ رضمٍؾ  قمغم اؾمتٕمداد ٕن يٛمقت

اؾمتج٤مر سمف، وطملم يم٤من اًمروُمل ينستٕمٛمؾ احلٞمٚم٦م، واًمٙمذب، واًمٖمدر، ًمٞمثب٧م أريم٤من 

ُمٚمٙمف، يم٤من اًمٕمريب يٗمّْمؾ اعمقت قمغم أن يٙمذب، أو شمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمٕمرب ؿمٞمئ٤ًم ُمـ 

اًمنس٤مسم٘م٦م،  ُمٙم٤مرُم أظمالٍق، وُمروءٌة، وؿمٝم٤مُم٦ٌم، وٟمجدٌة، مل شمٙمـ شمٕمٞمٝم٤م إُمؿ، ُمروءشمف

 ٖم٤مر قمغم قمرض ضم٤مره ومٞمٜمِمد ىم٤مئاًل :وٓ طمتك اًمالطم٘م٦م، ومٝمذا قمٜمؽمة ي

 وَأهُمض  ـمرذم ُم٤م سمَدْت زم ضم٤مَريت

 دٌ ــإين اُمرٌؤ ؾَمْٛمُح اخلٚمٞم٘م٦م ِ ُم٤مضم

 ٤مريت ُم٠ْمواه٤مـــطمتك ُيقاري ضم 

 ٓ أشمبُع اًمٜمٗمَس اًمٚم جقج هقاه٤م

 

 ، يزٟملم((، وم٘م٤مل هل٤م: ))وٓطوشمٚمؽ هٜمد سمٜم٧م قمتب٦م عم٤م أشم٧م شمب٤ميع اًمٜمبل 

 .(3)))أو شمزين احلرة ي٤م رؾمقل اهلل؟(( :ومنس٠مًمتف ُمٜمدهِم٦م 

وهذا أسمق ؾمٗمٞم٤من جيٞم٥م ويِمٝمد سم٤محلؼ أي٤مم ضمٝمٚمف ويمٗمره، طملم ؾم٠مًمف هرىمؾ 

)ىم٤مل أسمق ؾُمٗمٞم٤مَن: واهللِ ًَمقٓ احلٞم٤مُء َيقُِمئٍذ ُِمـ أْن َي٠مصمَِر  ،طحمٛمد  ،قمـ )قمدوه(

قمٜمف، وًمٙمٜمِّل اؾمَتحَٞمٞم٧ُم أن َي٠مصمِروا َأصح٤ميب قمٜمِّل اًمَٙمِذَب، ًَمٙمَذسْمُتف طملَم ؾَم٠مًمٜمل 

 ، ومل ُيرد أن شم١مصَمَر قمٜمف يمذسم٦م شمٕمػمه هب٤م اًمٕمرب.(2)اًمَٙمذَب قمٜمِّل، ومَّمَدىْمُتف(

، ٟٓمتٔم٤مره ٕضمؾ طل اٟمتٔم٤مره سمب٤مب اًمٜمبل ٤ميب ضمٝمؾ طمٞمٜمام ـمظمر ٕآُمقىمػ 

ّب٦ُم ذِم َوَاهللِ إهّن٤َم ًَمٚمنّس )طمد اعمنميملم اىمتح٤مم اعمٜمزل ومػمد قمٚمٞمف: أومٞم٘مؽمح قمٚمٞمف  ،طىمتٚمف 

                                                           

 ).1/562) ،ذم ختري٩م اًمٙمِم٤مف، واًمزيٚمٕمل (5/3164)ذم شمٚمخٞمص احلبػم،  وٕمٗمف اسمـ طمجر (3)

 .(2953)رواه اًمبخ٤مري،  (2)



  

 

 

ٞمَٓم٤مَن قَمغَم سَمٜم٤َمِت اًْمَٕمّؿ َوَهَتْٙمٜم٤َم ؾِمؽْمَ طُمْرَُمتِٜم٤َم
. (3)(اًْمَٕمَرِب َأْن ُيَتَحّدَث قَمٜم٤ّم َأّٟم٤م شَمنَسّقْرَٟم٤م احْلِ

وعم٤م ظمرضم٧م هٜمد سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م وطمٞمدة ُمع ـمٗمٚمٝم٤م ُمٝم٤مضمرة إمم اعمديٜم٦م: ًمتٚمحؼ  

( ٌؾ ٝم٤م )رضماهلل ووصٚم٧م ظم٤مرج طمدود احلرم قمٜمد )اًمتٜمٕمٞمؿ(، يّم٤مدوم سمزوضمٝم٤م قمبد

ُمـ ُمنميمل ىمريش، هق )قمثٛمـ٤من سمـ ـمٚمح٦م(، اًمذي يم٤من طم٤مضم٥م اًمٙمٕمب٦م ذم 

ه٤م قمغم مجٚمٝم٤م وطمٞمدة، ظمٗمٞمٗم٦م اًمزاد، همزيرة اًمدُمٕم٦م، سم٤مدي٦م اًمٚمٝمٗم٦م، آاجل٤مهٚمٞم٦م، ومر

 ،-ويم٤من أسمقه٤م ُمـ أضمقاد اًمٕمرب اعمٕمدوديـ-ؾم٠مهل٤م: إمم أيـ ي٤م سمٜم٧م زاد اًمرايم٥م 

ي٤م هٜمد؟  ىم٤مًم٧م: ٓ واهلل، إٓ  ُم٤م ُمٕمِؽ أطمدٌ ىم٤مًم٧م ًمف: أريد زوضمل سم٤معمديٜم٦م،  وم٘م٤مل: أَو 

ك اهلل صمؿ اسمٜمل هذا، وم٘م٤مل : واهلل ُم٤مًمِؽ ُمـ َُمؽْمَ
(2) . 

ؿمٝمر اًم٘مّمص ذم ذًمؽ، ُم٤م يم٤من أوُمـ ُمروءة اًمٕمرب اًمتزاُمٝمؿ سم٤مًمٕمٝمد، وُمـ 

ذم يقم )حتالق اًمٚمٛمؿ(، ذم طمرب اًمبنسقس، طمٞم٨م أه احل٤مرث سمـ قمب٤مد، 

٘م٤مل ًمف: دًمٜمل قمغم قمدي وأظمكم قمٜمؽ، وهق ٓ يٕمرومف، وم قمدي سمـ رسمٞمٕم٦م، اعمٝمٚمٝمؾ

)ويم٤من قمدي ىمد ىمتؾ اسمـ احل٤مرث( وم٘م٤مل ًمف قمدي: قمٚمٞمؽ اًمٕمٝمد سمذًمؽ إن دًمٚمتؽ 

 .(1)قمٚمٞمف، ىم٤مل: )ٟمٕمؿ(، ىم٤مل: وم٠مٟم٤م قمدي، ومجز ٟم٤مصٞمتف وشمريمف(

ىم٤مل اًمِمٞمخ ُمرقمل سمـ يقؾمػ: ))ىمد صمب٧م سم٤مًمتقاشمر اعمحنسقس اعمِم٤مهد، أن 

 ،وُمروءًة، وؿمٝم٤مُم٦ًم، وسمالهم٦مً خ٤مًء، ويمرًُم٤م، وؿمج٤مقم٦ًم ؾماًمٕمرب أيمثر اًمٜم٤مس 

 .(5)وومّم٤مطم٦ًم، وًمنس٤مهنؿ أشمؿ إًمنسٜم٦م سمٞم٤مًٟم٤م، ومتٞمٞمًزا ًمٚمٛمٕم٤مين، مجًٕم٤م وومرىًم٤م((

                                                           

 (.326-5/324هـ(، )483ًمروُض إُٟمػ، اًمنسٝمٞمكم، )ت: ا (3)

 ).3/571)ؾمػمة اسمـ هِم٤مم،  (2)

 ).3/581)اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ، اسمـ آصمػم،  (1)

 ).51)ُمنسبقك اًمذه٥م ذم ومْمؾ اًمٕمرب،  (5)



  

 

 

ن اًمٕمرب أ، دل قمغم (3)ٕمتؿ ُمٙم٤مرم إظمالق(( إٟمام سمٕمث٧ُم ط: ))ىم٤مل 

 ًمٞمتٛمٛمٝم٤م.ط ظمالق، وضم٤مء رؾمقل اهلل إقمٜمدهؿ 

، وسمْمٛمتلم: اًمنسج ٞم٦م واًمٓم بع، وىم٤مل اًمٗمػموز آسم٤مدي: ))اخلُٚمؼ: سم٤مًمْمؿِّ

 . (2)واعمروءة واًمديـ((

ن اًمٕمرب يم٤مٟم٧م ظم٤موٕم٦م ًمٚمروم، أٓ إوُمع هذه اًمّمٗم٤مت اًمٗمْمٞمٚم٦م، 

قمزهؿ، وريض اهلل قمـ اًمٗم٤مروق قمٛمر طملم ىم٤مهل٤م أؾمالم ون ضم٤مء اإلأمم إواًمٗمرس، 

ٜم٤م يمُ )) ىم٤مل:إذ واوح٦ًم ضمٚمٞمٚم٦ًم، ًمٙمؾ هم٤مومؾ وضم٤مهؾ سمٕمٔمٛم٦م اإلؾمالم ورؾم٤مًمتف، 

 .(1)((م، وم٢مذا اسمتٖمٞمٜم٤م اًمٕمزة ذم همػمه، أذًمٜم٤م اهللأذٓ ء، وم٠مقمزٟم٤م اهلل سم٤مإلؾمال

، ُمرشمدي٦م رداء (5)ُمقي فمٝمرت طمريم٦م ؾمٛمٞم٧م )اًمِمٕمقسمٞم٦م(ظمالل اًمٕمٍم إ

ُيـٕمزوا أٟمّم٤مر اًمِمٕمقسمٞم٦م فمٝمقره٤م إمم أؾمب٤مب قمديدة، أمهٝم٤م اضمتامقمل، واًمديـ  

ن اًمِمٕمقسمٞم٦م شمٓمقرت سم٤مًمٕمٍم اًمٕمب٤مد، أٓ إيتٛمثؾ سم٤مؾمتٕمالء اًمٕمرب قمغم اعمقازم، 

 مم يمؾ ُم٤م هق قمريب. إ٧م متثؾ ازدراء وم٠مصبح

                                                           

 ).25/111) ،اًمتٛمٝمٞمدذم ، واسمـ قمبد اًمؼم (54)ًمب٤مين ذم اًمّمحٞمح٦م، رىمؿ صححف إ (3)

 .ُم٤مدة )ظمٚمؼ( ،اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط (2)

 هـ(،646، اعمٜمذري، )ت: ٞم٥مهٞم٥م واًمؽمهمذم اًمؽم  صمر قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وهق أًمب٤مينإ فصحح (1)

(5/14.( 

،  َّٱيب ىب نب  مبُّ ،ن اًمٙمريؿآاًم٘مرذم ٛم٦م )اًمِمٕمقب( اًمقاردة : ُمِمت٘م٦م ُمـ يمٚماًمِمٕمقسمٞم٦م (5)
ُٕمقَب اعمََْقازِم، َواًْمَ٘مب٤َمِئُؾ اًْمَٕمَرَب((،  اسْمـقمـ )): ٔي٦مذه ارـمبل ذم شمٗمنسػمه هلٟم٘مؾ اًم٘م قَمب ٤مٍس ذِم ِرَواَي٦ٍم: إِن  اًمِم 

هق شم٘مديؿ اهلل  -قنيمام يزقمٛم-، وؾمب٥م شمٗمْمٞمٚمٝمؿ قمغم اًمٕمرب وهل طمريم٦م شمبٖمض اًمٕمرب وشمٗمْمؾ اًمٕمجؿ

 .َّٱيب ىب نب  مبُّ، شمٕم٤ممم اًمِمٕمقب قمغم اًم٘مب٤مئؾ



  

 

 

ووصٗمٝمؿ اًمزخمنمي: ))اًمذيـ يّمٖمرون ؿم٠من اًمٕمرب، وٓ يرون هلؿ ومْماًل 

 . (3)هؿ((قمغم همػم

يٜمََقري  .(2)أول ُمـ اقمتٜمك سم٤مًمتّمدي ًمٔم٤مهرة اًمِمٕمقسمٞم٦م هق اإلُم٤مم اسمـ ىمتٞمب٦م اًمدِّ

ظمر يرى آي أومْمؾ ُمـ همػمهؿ، ورأن اًمٕمرب أي يرى أهٜم٤م ٟمِم٠م رأيلم، ر

 .ٗم٤موؾ، واعمٜم٤مومنس٦م سملم اًمٜم٤مس، هق اًمت٘مقى واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمحُمٞمزان اًمت

ُمر ومٚمٞمس سملم اًمت٘مريريـ اًمنس٤مسم٘ملم شمٕم٤مرض ومٜم٘مقل واهلل وزم وطم٘مٞم٘م٦م إ

 :اًمتقومٞمؼ

 ىئ نئ مئ زئ ُّٱصؾ سم٤مٕومْمٚمٞم٦م قمٜمد اهلل هق اًمت٘مقى، ىم٤مل شمٕم٤ممم: إ :وًٓ أ

 .(1)َّ يت ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ

، وىمب٤مئؾ: ٕضمؾ: مم أٟمف ضمٕمٚمٝمؿ ؿمٕمقسم٤مً : ))سملم شمٕم٤م(رمحف اهلل)ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل 

، ويتٛمٞمز سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمض، ٓ ٕضمؾ أن أن يتٕم٤مرومقا، أي يٕمرف سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً 

وذًمؽ يدل قمغم أن يمقن سمٕمْمٝمؿ أومْمؾ  يٗمتخر سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض، ويتٓم٤مول قمٚمٞمف.

وىمد سملم اهلل ذًمؽ هٜم٤م  ُمـ سمٕمض، وأيمرم ُمٜمف، إٟمام يٙمقن سمنسب٥م آظمر همػم إٟمنس٤مب،

، وم٤مشمْمح ُمـ هذا أن اًمٗمْمؾ،  َّٱيت ىت نت مت زتُّسم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

، إٟمام هق سمت٘مقى اهلل، ٓ سمٖمػمه ُمـ آٟمتنس٤مب إمم اًم٘مب٤مئؾ... إمم أن ىم٤مل وهذه مواًمٙمر

ٔمر ومٞمف إمم إًمقان ٟم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، شمدل قمغم أن ديـ اإلؾمالم ؾماموي صحٞمح، ٓ

 وـم٤مقمتف، وٓ إمم اًمٕمٜم٤مس، وٓ إمم اجلٝم٤مت، وإٟمام اعمٕمتؼم ومٞمف شم٘مقى اهلل ضمؾ وقمال

                                                           

 .أؾم٤مس اًمبالهم٦م، ُم٤مدة )ؿمٕم٥م( (3)

 .ؾمامه ))يمت٤مب اًمٕمرب(( ،ذم اًمرد قمغم اًمِمٕمقسمٞم٦م ٤مً ػ يمت٤مسمًمّ أوىمد  (2)

 .(31ؾمقرة احلجرات: ُمـ أي٦م: ) (1)



  

 

 

وم٠ميمرم اًمٜم٤مس وأومْمٚمٝمؿ أشم٘م٤مهؿ هلل، وٓ يمرم وٓ ومْمؾ ًمٖمػم اعمت٘مل، وًمق يم٤من رومٞمع 

 .(3)اًمٜمنس٥م((

َٓ وَمْْمَؾ ًمَِٕمَريِبٍّ ط: وىم٤مل   َٓ ُٙمْؿ َواطِمٌد َوإِن  َأسَم٤ميُمْؿ َواطِمٌد ، َأ َٓ إِن  َرسم  ٤َم اًمٜم ٤مُس َأ ))َي٤م َأهي 

َٓ ًمَِٕمَجِٛملٍّ قَمغَم  ٓ   قَمغَم َأقْمَجِٛملٍّ َو َٓ َأؾْمَقَد قَمغَم َأمْحََر إِ مَْحََر قَمغَم َأؾْمَقَد َو
ِٕ  َٓ قَمَريِبٍّ َو

 . (2)ط((سَمٚم َغ َرؾُمقُل اهلل ِ  : سم٤ِمًمت ْ٘مَقى، َأسَمٚم ْٖم٧ُم ؟  ىَم٤مًُمقا

))ىمد أذه٥م اهلل قمٜمٙمؿ قمّبٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م، وومخره٤م سم٤مٔسم٤مء، ُم١مُمـ ط: وىم٤مل 

 .(1)شمراب(( شم٘مل، ووم٤مضمر ؿم٘مل، واًمٜم٤مس سمٜمق آدم، وآدم ُمـ

: ))طمرض سم٤مب قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو، (رمحف اهلل)ىم٤مل احلنسـ 

واحل٤مرث سمـ هِم٤مم، وأسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب، وٟمٗمر ُمـ ىمريش ُمـ شمٚمؽ اًمرؤوس، 

، ومخرج إذن قمٛمر وم٠مذن هلؿ، وصٝمٞم٥م، وسمالل، وشمٚمؽ اعمقازم اًمذيـ ؿمٝمدوا سمدراً 

هل١مٓء اًمٕمبٞمد ويؽميمٜم٤م قمغم  وشمرك ه١مٓء، وم٘م٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من: مل أر يم٤مًمٞمقم ىمط، ي٠مذن

: أهي٤م اًم٘مقم، قم٤مىمالً  سم٤مسمف وٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمٜم٤م، ىم٤مل: وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو، ويم٤من رضمالً 

وم٤مهمْمبقا قمغم أٟمٗمنسٙمؿ، دقمل  إين واهلل ًم٘مد أرى اًمذي ذم وضمقهٙمؿ إن يمٜمتؿ همْم٤مسم٤مً 

اًم٘مقم ودقمٞمتؿ وم٠مهقمقا وأسمٓم٠مشمؿ ومٙمٞمػ سمٙمؿ إذا دقمقا ًمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وشمريمتؿ، أُم٤م 

ُمـ سم٤مسمٙمؿ هذا اًمذي  ٤م ؾمب٘مقيمؿ إًمٞمف ُمـ اًمٗمْمؾ مم٤م ٓ شمرون أؿمد قمٚمٞمٙمؿ ومقشم٤مً واهلل عم

                                                           

 .(31) :ي٦مٔوقاء اًمبٞم٤من، ؾمقرة احلجرات، اأ (3)

ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، رىمؿ  ًمب٤مينإ ، وصححفُ (4317) ،يامنٕم٥م اإلرواه اًمبٞمٝم٘مل ذم ؿُم  (2)

 .(3416)رىمؿ  ،ذم اًمّمحٞمح اعمنسٜمد ، واًمقادقمل(2965)

 .(4336)رىمؿ داود،  يبأوصحٞمح (، 1946) ًمب٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي، رىمؿصححف إ (1)



  

 

 

ٟمٜم٤مومنسٝمؿ قمٚمٞمف، ىم٤مل: وٟمٗمض صمقسمف واٟمٓمٚمؼ، ىم٤مل احلنسـ: وصدق واهلل ؾمٝمٞمؾ، ٓ 

 . (3)أهع إًمٞمف يمٕمبد أسمٓم٠م قمٜمف(( جيٕمؾ اهلل قمبداً 

ن شمٗمْمٞمؾ اًمٕمرب هق شمٗمْمٞمؾ ضمٜمس وًمٞمس شمٗمْمٞمؾ أومراد، وم٤مًمٕمجٛمل اعمت٘مل إ :صم٤مٟمٞم٤مً 

 .٤مًمح ظمػم ُمـ اًمٕمريب اعم٘مٍم ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممماًمّم

: ))ٓ أقمٚمؿ أٟمف يثب٧م طمدي٨م ذم شَمْٗمْمٞمؾ (2)ىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ اًمنسحٞمؿ

إن اهلل ط: ، واًمذي صمب٧م هق اًمٕمٛمقم، يم٘مقًمف ص، قمغم وضمف اخلّمق(1)اًمٕمرب

ُمـ يمٜم٤مٟم٦م، واصٓمٗمك ُمـ ىمريش،  اصٓمٗمك يمِٜم٤مٟم٦م ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ، واصٓمٗمك ىمريِم٤مً 

))اًمٜم٤مس شَمَبٌع ًمِ٘مريش ذم ط: ويَمَ٘مقًمِف  ،(5)ٓمٗم٤مين ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ((سمٜمل ه٤مؿمؿ، واص

هذا اًمِم٠من، ُُمنسٚمٛمٝمؿ شَمَبٌع عمنسٚمٛمٝمؿ، ويم٤مومرهؿ شمبع ًمٙم٤مومرهؿ، واًمٜم٤مس ُمٕم٤مدن، 

 .(4)ظمٞم٤مرهؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، ظمٞم٤مرهؿ ذم اإلؾمالم إذا وم٘مٝمقا((

                                                           

 .(281)أمحد سمـ طمٜمبؾ، رىمؿ اًمزهد،  (3)

 .ِمٙم٤مةوهل ومتقى ًمٚمِمٞمخ ُمٜمِمقرة قمغم ُمقىمع اعم (2)

وىمد اًمػ آُم٤مم اًمٕمراىمل، ذم يمت٤مسمف حمج٦م اًم٘مرب ذم حمب٦م اًمٕمرب، قمنميـ سم٤مسم٤م، ومٞمٝم٤م اطم٤مدي٨م ذم شمٗمْمٞمؾ (1)

اًمٕمرب، وان ؾمبٝمؿ يمٗمر، او ٟمٗم٤مق، وان طمبٝمؿ ايامن، وان سم٘م٤مءهؿ ٟمقر آؾمالم، وان ذًم٧م اًمٕمرب ذل 

دي٨م اعمروي٦م قمـ اًمرؾمقل يمام ووع ومّمال يم٤مُمال طمقل آطم٤مآؾمالم، واهمٚمبٝم٤م اطم٤مدي٨م ُمٕمٚمقًم٦م ٓ شمّمح. 

ذم ُمدح اًم٘مب٤مئؾ اًمٕمرسمٞم٦م، شمزيد قمغم ؾمبٕملم طمديث٤م، ٓ يّمح ُمٜمٝم٤م آ اًم٘مٚمٞمؾ، واصح ُم٤م ورد هق طمدي٨م ط 

، ًمٞمس هلؿ ُمقمًم دوَن اهللِ  اًمبخ٤مري، ))ىمريٌش، وإٟمّم٤مُر، وضُمَٝمٞمٜم٦ُم، وُُمَزيٜم٦ُم، وَأؾْمَٚمُؿ، وهِمَٗم٤مٌر، وأؿْمَجُع، ُمقازم 

 .ورؾمقًمِف((

 .2276رواه ُمنسٚمؿ،  (5)

 .3838، وُمنسٚمؿ، 1594رواه اًمبخ٤مري،  (4)



  

 

 

ىم٤مل اًمِمٞمخ َُمرقمل احلٜمبكم: ))وم٤مقمٚمؿ أن  ضمٜمس اًمٕمرب أومْمؾ ُمـ ضمٜمس 

 .(3)اًمٕمجؿ((

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ))وم٢من اًمذي قمٚمٞمف أهؾ اًمنسٜم٦م واجلامقم٦م: اقمت٘م٤مد أن ضمٜمس 

اًمٕمرب أومْمؾ ُمـ ضمٜمس اًمٕمجؿ، قمؼماٟمٞمٝمؿ، وهي٤مٟمٞمٝمؿ، روُمٞمٝمؿ، وومرؾمٞمٝمؿ، 

وهمػمهؿ وأن ىمريِم٤ًم أومْمؾ اًمٕمرب، وأن سمٜمل ه٤مؿمؿ أومْمؾ ىمريش، وأن رؾمقل اهلل 

  .(2)أومْمؾ سمٜمل ه٤مؿمؿ، ومٝمق: أومْمؾ اخلٚمؼ ٟمٗمنس٤ًم، وأومْمٚمٝمؿ ٟمنسب٤ًم((ط 

 .ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمنسحٞمؿ: )وقمغم ذًمؽ َدَرج اًمنسٚمػ واخْلََٚمػ(

، سمٕمد ذًمؽ ُم٘مّمقد اًمتٗمْمٞمؾ، وم٘م٤مل: (رمحف اهلل)رقمل احلٜمبكم وسملّم اًمِمٞمخ ُمَ 

))إذا قمٚمٛم٧َم هذا وم٤مقمٚمْؿ أَن اًمذي يرضمُع إًمٞمف، ويٕمَقُل ذم اًمَٗمْْمِؾ قمٚمٞمف، هق اًمنَمُف 

، اًمذي ُمٜمف اًمٕمٚمؿ واًمت٘مقى، وهق اًمٗمْمؾ احل٘مٞم٘مل، ٓ جمرد اًمنمف اًمذايت  اًمٙمنسبل 

 -قمٚمٞمف اًمنسالم-ن اًمٙمريؿ، وؿمٝم٤مدة اًمٜمبّل آاًمذي هَق ذف اًمٜمَنس٥م، سمِمٝم٤مدِة اًم٘مر

ـَ إٟم٤مم((  .(1)وؿمٝم٤مدِة إذيمٞم٤مء ُِم

وىمد وردت أطم٤مدي٨م شمٜمٝمك قمـ سمٖمض اًمٕمرب يمحدي٨م ))سُمٖمُض سمٜمل ه٤مؿمٍؿ، 

 .(5)وإٟمّم٤مِر يمٗمٌر وسُمٖمُض اًمٕمرِب ٟمٗم٤مٌق((

ُمـ همػم  ؾمالم، ويم٤من اًمّمح٤مسم٦م ف سمّمدر اإلن اًمتٗمْمٞمؾ يم٤من ُمٕمروإ :صم٤مًمث٤مً 

اًمٕمرب، يقىمرون اًمّمح٤مسم٦م اًمٕمرب، روى اسمـ أيب ؿمٞمب٦م، أن مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

                                                           

 .14ُمنسبقك اًمذه٥م ذم ومْمؾ اًمٕمرب، ص (3)

 .ـمبٕم٦م اًمٗم٘مل 385اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمنست٘مٞمؿ، ص (2)

 ).42-43)ُمنسبقك اًمذه٥م ذم ومْمؾ اًمٕمرب،  (1)

ًمب٤مين ذم وٕمٞمػ ووٕمٗمف إ (،9/374) ، وصححف اهلٞمثٛمل،(228) طمنسٜمف اًمٕمراىمل ذم حمج٦م اًم٘مرب، (5)

 ).2153) ،اجل٤مُمع



  

 

 

أٟمتؿ سمٜمق  وم٘م٤مل: )ٓ، ىم٤مًمقا ًمنسٚمامن: ))صؾ سمٜم٤م ي٤م أسم٤م قمبد اهلل أٟم٧م أطم٘مٜم٤م سمذًمؽ((

 .(3)إؾمامقمٞمؾ إئٛم٦م، وٟمحـ اًمقزراء(

ب، ًمتٗمْمٞمؾ رؾمقل اهلل )ٟمٗمْمٚمٙمؿ ي٤م ُمٕمنم اًمٕمر)وروي قمـ ؾمٚمامن ىمقًمف: 

 . (2)إي٤ميمؿ، ٓ ٟمٜمٙمح ٟمنس٤مءيمؿ، وٓ ٟم١مُمٙمؿ ذم اًمّمالة((ط 

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ))وإوًمقن ي٘مقًمقن إٟمام ىم٤مل ؾمٚمامن هذا شم٘مدياًم ُمٜمف ًمٚمٕمرب، 

ًمٗمرس، يمام ي٘مقل اًمرضمؾ عمـ هق أذف ُمٜمف، طم٘مؽ قمكم  يمذا. وًمٞمس ىمقل اقمغم 

جي٥م قمٚمٞمٝمؿ اشمب٤مع أطمٙم٤مم اهلل  يٚمزم مجٞمع اخلٚمؼ اشمب٤مقمف يمام ذقمٞم٤مً  ٙمامً ؾمٚمامن طُم 

وم٢من ؾمٚمامن  ،وًمٙمـ ُمـ شم٠مؾّمك ُمـ اًمٗمرس سمنسٚمامن، ومٚمف سمف أؾمقة طمنسٜم٦م ، ورؾمقًمف

 .(1)ؾم٤مسمؼ اًمٗمرس ًمإلؾمالم((

 شمٗمْمٞمؾ اجلٜمس اًمقارد هق شمٗمْمٞمؾ زُم٤مين حمدد، ٓ ينستٚمزم ُمٜمف آؾمتٛمراري٦م، :راسمٕم٤مً 

ؿ اعمٖمْمقب ومْمؾ اًمٜم٤مس ذم زُم٤مهنؿ، وذم زُم٤مٟمٜم٤م أن هأهائٞمؾ إوم٘مد يم٤من سمٜمق 

 قمٚمٞمٝمؿ.

))وإين :  (5)َّ مغ جغ  مع جع ُّٱىم٤مل اًمٓمؼمي ذم شمٗمنسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ومْمٚمتٙمؿ قمغم قم٤ممل ُمـ يمٜمتؿ سملم فمٝمريف وذم زُم٤مٟمف، وىم٤مل ىمت٤مدة: )ومْمٚمٝمؿ قمغم قم٤ممل 

يب اًمٕم٤مًمٞم٦م: سمام أقمٓمقا ُمـ اعمٚمؽ واًمرؾمؾ واًمٙمت٥م، قمغم قم٤ممل ُمـ أذًمؽ اًمزُم٤من( وقمـ 

قم٤ممل أهؾ ذًمؽ -(. وىم٤مل اسمـ زيد: ٤معم٤مً يم٤من ذم ذًمؽ اًمزُم٤من، وم٢من ًمٙمؾ زُم٤من قم

                                                           

 ).6/283)، صححف إًمب٤مين ذم اإلرواء، (2/116)يب ؿمٞمب٦م، أاسمـ  رواه (3)

، وضمقد اؾمٜم٤مده اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ضم٤مُمع (5281)قمبد اًمرازق ذم اعمّمٜمػ، و، (6/238)رواه اًمٓمؼماين،  (2)

 .(3/288)اًمرؾم٤مئؾ، 

 ).39/29)جمٛمقع اًمٗمت٤موى،  (1)

 (.57ؾمقرة اًمب٘مرة: ُمـ أي٦م: ) (5)



  

 

 

ىم٤مل: هذه عمـ ، (3)َّ حت  جت هب مب خب حب ٱُّٱ، وىمرأ ىمقل اهلل: ناًمزُم٤م

وىم٤مل هلذه إُم٦م:  أـم٤مقمف واشمبع أُمره، وىمد يم٤من ومٞمٝمؿ اًم٘مردة، وهؿ أسمٖمض ظمٚم٘مف إًمٞمف،

هذه عمـ أـم٤مع اهلل، واشمبع أُمره،  :ىم٤مل، (2)َّ مه جه ين ىن منُّ

 .(1)واضمتٜم٥م حم٤مرُمف((

 جل مك لك خك  حك  ُّٱ: هذه أي٦م يقُم٤مً ط  شمال رؾمقل اهلل)
قمغم ط ىم٤مًمقا وُمـ ينستبدل سمٜم٤م، ىم٤مل ومرضب رؾمقل اهلل  ،(5)َّ  هل مل خل حل

 .(4)(ُمٜمٙم٥م ؾمٚمامن صمؿ ىم٤مل هذا وىمقُمف هذا وىمقُمف

: ))وُمّمداق ذًمؽ ُم٤م وضمد ذم اًمت٤مسمٕملم، وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ أسمٜم٤مء ٦مىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم

وقمٙمرُم٦م ُمقمم اسمـ قمب٤مس، طمرار واعمقازم، ُمثؾ احلنسـ، واسمـ ؾمػميـ، وم٤مرس، إ

وهمػمهؿ ، إمم ُمـ وضمد سمٕمد ذًمؽ ومٞمٝمؿ ُمـ اعمؼمزيـ ذم اإليامن، واًمديـ، واًمٕمٚمؿ، 

 .(6)طمتك ص٤مر ه١مٓء اعمؼمزون أومْمؾ ُمـ أيمثر اًمٕمرب((

هؾ زُم٤مهنؿ، أوم٤مًمتٗمْمٞمؾ حمّمقر سم٠مهؾ زُم٤مهنؿ، وومْمؾ اًمٕمرب قمغم ؾم٤مئر 

)ومجٚم٦م اًم٘مقل: إن ومْمؾ ًمب٤مين: )هؾ زُم٤مهنؿ، ىم٤مل إأهائٞمؾ قمغم إُمثٚمام ومْمؾ سمٜمل 

                                                           

 (.٤12من: ُمـ أي٦م: )ؾمقرة اًمدظم (3)

 (.331ؾمقرة آل قمٛمران: ُمـ أي٦م: ) (2)

 .شمٗمنسػم اًمٓمؼمي (1)

 ).18) :ي٦م: ُمـ أؾمقرة حمٛمد (5)

 ).1261)رىمؿ  ،سمّمحٞمح اًمؽمُمذي ًمب٤مينصححف إ (4)

 ).3/535) اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمنست٘مٞمؿ، (6)



  

 

 

اًمٕمرب إٟمام هق عمزاي٤م حت٘م٘م٧م ومٞمٝمؿ، وم٢مذا ذهب٧م سمنسب٥م إمه٤مهلؿ إلؾمالُمٝمؿ، ذه٥م 

 .(3)((ُمٜمٝمؿ ومْمٚمٝمؿ، وُمـ أظمذ هب٤م ُمـ إقم٤مضمؿ يم٤من ظمػماً 

همٚم٥م وم٘مٝم٤مء أذ يم٤من إ ،ٓ يٜمنسك إلؾمالم ومْمالً ذم ان ًمٚمٕمجؿ سمٕمد دظمقهلؿ إ :ظم٤مُمنس٤مً 

يمثػمة ؾمقداء، دظمٚم٧م  ))رأي٧م همٜمامً ط: ىم٤مل اًمٜمبل ُم٦م وحمدصمٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمجؿ، وىمد إ

ومٞمٝم٤م همٜمؿ يمثػمة سمٞمض، ىم٤مًمقا: ومام أوًمتف ي٤م رؾمقل اهلل؟  ىم٤مل: اًمٕمجؿ ينميمقٟمٙمؿ ذم 

سم٤مًمثري٤م،  ًمق يم٤من اإليامن ُمٕمٚم٘م٤مً  ديٜمٙمؿ وأٟمنس٤مسمٙمؿ، ىم٤مًمقا: اًمٕمجؿ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل:

 .(2)ًمٜم٤مًمف رضم٤مل ُمـ اًمٕمجؿ، وأؾمٕمدهؿ سمف اًمٜم٤مس((

يٗمْمٚمقن ُمـ اًمٗمرس، ُمـ رأوه أىمرب إمم  وهلذا يم٤مٟمقا{: ٦مىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم

ُمت٤مسمٕم٦م اًمنس٤مسم٘ملم، ، طمتك ىم٤مل إصٛمٕمل ومٞمام رواه قمٜمف أسمق ـم٤مهر اًمنسٚمٗمل، ذم يمت٤مب 

اًمنسٚمٗمل  -٤مً أيْم- ىم٤مل: )قمجؿ أصبٝم٤من ىمريش اًمٕمجؿ(. وروى ،ومْمؾ اًمٗمرس

سم٢مؾمٜم٤مد ُمٕمروف قمـ قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اهلل سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م اعم٤مضمِمقن، قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ 

سمـ اعمنسٞم٥م، ىم٤مل: )ًمق أين مل أيمـ ُمـ ىمريش ٕطمبب٧م أن أيمقن ُمـ زيد، قمـ ؾمٕمٞمد 

صبٝم٤من، أهؾ أُمـ  ويم٤من ؾمٚمامن  .(1)وم٤مرس، صمؿ أطمبب٧م أن أيمقن ُمـ أصبٝم٤من(

 . (5)}صبٝم٤منأُمـ  يمثر طمديث٤مً أسمٕمد سمٖمداد  ىم٤مل قمبد اًم٘م٤مدر اًمره٤موي: ُم٤م رأي٧م سمٚمداً 

                                                           

 ).3/115)اًمنسٚمنسٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م،  (3)

 ).3138) ،هبل، وصححف إًمب٤مين ذم اًمّمحٞمح٦ماًمذ فاوم٘موو ،(5/194)رواه احل٤ميمؿ،  (2)

 ).3/18)صٗمٝم٤من، أظمب٤مر أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم يمت٤مسمف ذيمر أظمرضمف أىم٤مل ٟم٤مس اًمٕم٘مؾ،  (1)

 .(511 اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، )اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمنست٘مٞمؿ،  (5)



  

 

 

 ط

 وضمٕمؾ اهلل ،اًمنسٜم٦م اًمٜمبقي٦مو ؿن اًمٙمريآاًم٘مرذم اًمتٗم٤مظمر سم٤مٕٟمنس٤مب ُمٜمٝمل قمٜمف  :وًٓ أ

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱُمٕمٞم٤مر اًمتٗم٤موؾ قمٜمده هق اًمت٘مقى، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  شمٕم٤ممم

 نث  مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب
 . (3)َّىث

ُٙمْؿ َواطِمٌد َوإِن  َأسَم٤ميمُ ط:  وىم٤مل رؾمقل اهلل َٓ إِن  َرسم  ٤َم اًمٜم ٤مُس َأ ْؿ َواطِمٌد، ))َي٤م َأهي 

 َٓ مَْحََر قَمغَم َأؾْمَقَد َو
ِٕ  َٓ َٓ ًمَِٕمَجِٛملٍّ قَمغَم قَمَريِبٍّ َو َٓ وَمْْمَؾ ًمَِٕمَريِبٍّ قَمغَم َأقْمَجِٛملٍّ َو  َٓ َأ

ٓ  سم٤ِمًمت ْ٘مَقى، َأسَمٚم ْٖم٧ُم؟  ىَم٤مًُمقا: َغ َرؾُمقُل اهلل ِ  َأؾْمَقَد قَمغَم َأمْحََر إِ  . (2)ط((سَمٚم 

ر رؾمقل ا :صم٤مٟمٞم٤مً  ، ُمـ اًمٓمٕمـ ذم إٟمنس٤مب، ووصٗمٝم٤م سم٠مهن٤م ُمـ أُمقر طهلل وىمد طمذ 

))أرسمع ذم أُمتل ُمـ أُمر اجل٤مهٚمٞم٦م، ٓ يؽميمقهنـ: اًمٗمخر ذم  ط:اجل٤مهٚمٞم٦م وم٘م٤مل 

ط: . وىم٤مل (1)إطمنس٤مب، واًمٓمٕمـ ذم إٟمنس٤مب، وآؾمتنس٘م٤مء سم٤مًمٜمجقم، واًمٜمٞم٤مطم٦م((

ـُ ذم اًمٜم نس٥م و اًم ))اصْمٜمََت٤مِن ذم اًمٜم ٤مس مُه٤م هبؿ يُمْٗمٌر:  . (5)ٜمِّٞم٤مطم٦م قمغم اعمّٞم٧م((اًمٓم ٕم

                                                           

 ).31) :ي٦مٔا :احلجراتؾمقرة  (3)

صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، رىمؿ ذم  ًمب٤مين، وصححف إ(4317) ،يامنٕم٥م اإلذم ؿُم  ٝم٘ملرواه اًمبٞم (2)

 (.3416)رىمؿ  ،ذم اًمّمحٞمح اعمنسٜمد ، واًمقادقمل(2965)

 ).915) رواه ُمنسٚمؿ، (1)

 ).76)رواه ُمنسٚمؿ،  (5)



  

 

 

: ))اًمٓمٕمـ ذم اًمٜمنس٥م: ُمٕمٜم٤مه (رمحف اهلل)ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم 

ي٘مقل ذم اًمتٕمٞمػم أٟم٧م ُمـ اًم٘مبٞمٚم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م  اًمتٕمٞمػم سم٤مًمٜمنس٥م، أو أن يٜمٗمل ٟمنسبف، ومٛمثالً 

ي٘مقل: أٟم٧م  اًمتل ٓ شمدومع اًمٕمدو، وٓ حتٛمل اًمٗم٘مػم، ويذيمر ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مي٥م، أو ُمثالً 

 .(3)ؽ ُمـ آل ومالن، وًمنس٧م ُمٜمٝمؿ((شمدقمل أٟم

))إن اهلل قمز و ضمؾ ىمد أذه٥م قمٜمٙمؿ قمبٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م وومخره٤م  :طوىم٤مل 

٘مل، ووم٤مضمر ؿم٘مل، واًمٜم٤مس سمٜمق آدم وآدم ُمـ شمراب، ًمٞمٜمتٝملم أىمقام شمسم٤مٔسم٤مء، ُم١مُمـ 

ومخرهؿ سمرضم٤مل أو ًمٞمٙمقٟمـ أهقن قمٜمد اهلل ُمـ قمدهتؿ ُمـ اجلٕمالن اًمتل شمدومع سم٠مٟمٗمٝم٤م 

 . (2)اًمٜمتـ((

))إن  أٟمنس٤مسَمٙمؿ هذه ًمٞمنس٧م سمنِسب٤مٍب قمغم أطمٍد، وإٟمام أٟمتؿ وًمُد آدَم، ـَمػ  ط: ىم٤مل 

، أو قمٛمٌؾ ص٤مًمٌح، طمنْس٥ُم  ـُ ي اًمّم٤مُع مل متَٚم١موه، ًمٞمس ٕطمد ومْمٌؾ قمغم أطمد إٓ اًمدِّ

 .(1)اًمرضمِؾ أن يٙمقن وم٤مطمِم٤ًم سمذياًل، سمخٞماًل، ضمب٤مٟم٤ًم((

دًمقن ًمذًمؽ يرى سمٕمض اجلٝمٚم٦م أن اًمتٗم٤مظمر سم٤مٕٟمنس٤مب رء حمٛمقد، وينست :صم٤مًمث٤مً 

ٱسم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ٱ ٱ : (رمحف اهلل)ىم٤مل اسمـ ضمؼميـ  ،(5)َّ  هئ مئ هي مي خي ُّٱٱ

وأُم٤م أي٦م اًمٙمريٛم٦م وم٤معمراد سم٤مًمدرضم٤مت: اًمٗمْم٤مئؾ اًمٔم٤مهرة يم٤مًمٕمٚمؿ، واًمزهد، 

                                                           

 ).6/265)ذح ري٤مض اًمّم٤محللم،  (3)

، (5/62)اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، ذم ، وطمنسٜمف اعمٜمذري (36/111)محد ؿم٤ميمر، أوصححف  ،محدأرواه  (2)

 ).4336)يب داود، رىمؿ أ ًمب٤مين ذم صحٞمحٜمف إوطمنس

 ).5/63)، ووٕمٗمف اعمٜمذري، (2962)ًمب٤مين ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م، رىمؿ صححف إ (1)

 ).364) :ي٦مُمـ أ :ٟمٕم٤ممؾمقرة إ (5)



  

 

 

 خي  حي جي ٰه مه ُّٱواًمٕمب٤مدة، واجلقد، واًمِمج٤مقم٦م، وُم٤م أؿمبٝمٝم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .(3)َّ هئ مئ هي مي

ـْ َوًَمِد إؾِْماَم ))إِن  اهللَ اط: وينستدًمقن سم٘مقًمف    قِمٞمَؾ، َواْصَٓمَٗمك ْصَٓمَٗمك يمِٜم٤َمَٟم٦َم ُِم

ـْ سَمٜمِل َه٤مؿِمٍؿ(( ـْ ىُمَرْيٍش، َواْصَٓمَٗم٤ميِن ُِم ـْ يمِٜم٤َمَٟم٦َم، َواْصَٓمَٗمك َه٤مؿِماًم ُِم  .(2)ىُمَرْيِم٤ًم ُِم

اصٓمٗم٤مه اهلل ُمـ  ط  : ))اعمراد أن ٟمبٞمٜم٤م حمٛمداً (رمحف اهلل)ىم٤مل اسمـ ضمؼميـ 

شمب٤مقمف أقى عمٕمٜمقيتف، وأىمرب إمم شمّمدي٘مف وأذف اًمٕمرب وأؿمٝمرهؿ، طمتك يٙمقن أىم

إذا قمرف أٟمف ُمـ ىمبٞمٚم٦م هل٤م ؿمٝمرة وهل٤م ُمٙم٤مٟم٦م ُمرُمقىم٦م، وم٢من ذًمؽ أىمرب إمم أن يٙمقن 

سمؾ خيؼم قمـ اصٓمٗم٤مءه  ،ٓ يٗمتخر هٜم٤م طن اًمرؾمقل أي أ. (1)حمؾ صدق وأُم٤مٟم٦م((

 ُمـ ىمبؾ اهلل شمٕم٤ممم.

ذم همزوة سم٘مقًمف  ،دهشمٗم٤مظمر سمٜمنسبف جل طن اًمرؾمقل أادقمك اًمبٕمض اًمٚمؼماًمٞملم  :راسمٕم٤مً 

))أٟم٤م اًمٜمبل ٓ يمذب أٟم٤م اسمـ قمبد ط: سم٘مقًمف  ُمـ اهلجرة، طمٜملم ذم اًمنسٜم٦م اًمث٤مُمٜم٦م

 وضمف ُمٜمٝم٤م: أوهذا ُمردود سمٕمدة ، (5)اعمٓمٚم٥م((

ٟمف ىم٤مهل٤م ذم طم٤مًم٦م احلرب، وهق أظمب٤مر ٓ اًمٗمخر، وُمٜمٝم٤م ٟمف ىم٤مهل٤م قمغم ؾمبٞمؾ اإلأ

سمجده ط  د اومتخر اًمٜمبل  أًمٞمس ىم وم٢من ىمٞمؾ{ :ُم٤مم اًمبٖمقيىم٤مل اإل ،ضم٤مئز هبذا اعمقوع

ىمٞمؾ: إٟمف مل يذه٥م هبذا  ،طمٞم٨م ىم٤مل: ))أٟم٤م اًمٜمبل ٓ يمذب أٟم٤م اسمـ قمبد اعمٓمٚم٥م((

                                                           

 ).33) :ي٦مُمـ أ :ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م (3)

 ).2276)رواه ُمنسٚمؿ،  (2)

 ).568اسمـ ضمؼميـ، ) وي اًمنمقمٞم٦م ذم اعمنس٤مئؾ اًمٕمٍمي٦م،يمت٤مب اًمٗمت٤م (1)

 ).2911)ه اًمبخ٤مري، روا (5)



  

 

 

اًم٘مقل ُمذه٥م آٟمتنس٤مب إمم ذف أسم٤مء قمغم ؾمبٞمؾ آومتخ٤مر، وًمٙمٜمف ذيّمرهؿ رؤي٤م 

يم٤من رآه٤م قمبد اعمٓمٚم٥م ًمف أي٤مم طمٞم٤مشمف، وم٠مظمؼم هب٤م ىمريِم٤ًم، ومٕمؼموه٤م قمغم أٟمف ؾمٞمٙمقن ًمف 

ًمٜم٤مس، وهيٚمؽ أقمداؤه قمغم يديف، ويم٤مٟم٧م إطمدى دٓئؾ ٟمبقشمف، ويم٤مٟم٧م وًمٌد ينسقد ا

اًم٘مّم٦م ومٞمٝم٤م ُمِمٝمقرة، ومٕمرومٝمؿ ؿم٠مهن٤م، وظمروج إُمر قمغم اًمّمدق ومٞمٝم٤م، ًمٞمت٘مقى هب٤م 

وضمقاب آظمر:  .ُمـ اهنزم ُمـ أصح٤مسمف، ويرضمٕمقا واصم٘ملم سم٠من اًمٕم٤مىمب٦م ًمف. واهلل أقمٚمؿ

ط ٙمٗم٤مر، وىمد رظمص اًمٜمبل أن آومتخ٤مر وآقمتزاز اعمٜمٝمل، ُم٤م يم٤من ذم همػم ضمٝم٤مد اًم

ٟمٍمِّ سم٤مًمرقم٥م، ط  ذم اخلٞمالء ذم احلرب ُمع هنٞمف قمٜمٝم٤م ذم همػمه٤م، وىمد يم٤من اًمٜمبل 

ًمٜمٗمرهتؿ، يمام روي أن  وم٢مذا أظمؼم سم٤مؾمٛمف، وىمع اًمرقم٥م ذم ىمٚمقهبؿ، ومٙم٤من ذًمؽ ؾمبب٤مً 

قمٚمٞم٤ًم، عم٤م سم٤مرز ُمرطمب٤ًم يقم ظمٞمؼم ىم٤مل: )أٟم٤م اًمذي ؾمٛمتٜمل أُمل طمٞمدرة( ىمٞمؾ يم٤من اًمنسب٥م 

طمب٤ًم، يم٤من ىمد أٟمذر أن ىم٤مشمٚمف ي٘م٤مل ًمف )طمٞمدٌر(، ويم٤من )قمكم( طملم وًمدشمف أُمف ومٞمف أن ُمر

ؾمٛمتف أؾمدًا، ويم٤من أسمق ـم٤مًم٥م هم٤مئب٤ًم وىم٧م ُمقًمده، ومٚمام سمٚمٖمف ظمؼمه، ؾمامه قمٚمّٞم٤ًم، ومٕمدل 

قمكم قمـ اؾمٛمف اعمِمٝمقر إمم أظمر يٜمذره أٟمف ؾمٞم٘متٚمف، ٕٟمف أؾمٌد، إؾمد ينسٛمك 

سمـ صمٕمٚمب٦م: إٟمف طملم دظمؾ اعمنسجد، وم٘م٤مل:  وىمد ىمٞمؾ ذم ىمّم٦م وامم .طمٞمدرًا. واهلل أقمٚمؿ

)ىمد أضمبتؽ( وم٢مٟمف إٟمام مل ينست٠مٟمػ ًمف اجلقاب: ٕٟمف ط  ي٤م اسمـ قمبد اعمٓمٚم٥م. وم٘م٤مل ًمف 

يمره ٟمنسبتف إمم ضمده اًمذي ُم٣م ذم اًمٙمٗمر، وأطم٥م أن يدقمقه سم٤مؾمؿ اًمٜمبقة واًمرؾم٤مًم٦م، 

 .(3)}اًمتل ظمّمف اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هب٤م واهلل أقمٚمؿ

))أٟم٤م اًمٜمبل ٓ يمذب(( أي: أٟم٤م اًمٜمبل طم٘م٤ًم  :ط  ًمفوُمٕمٜمك ىمق{ىم٤مل اًمٜمقوي: 

ومال أومر، وٓ أزول، وذم هذا دًمٞمؾ قمغم ضمقاز ىمقل اإلٟمنس٤من ذم احلرب: أٟم٤م ومالن، 

                                                           

 ).328-31/326)ذح اًمنسٜم٦م،  (3)



  

 

 

: أٟم٤م اًمذي ؾمٛمتٜمل وأٟم٤م اسمـ ومالن، وُمثٚمف ىمقل ؾمٚمٛم٦م: أٟم٤م اسمـ إيمقع، وىمقل قمكم 

أُمل طمٞمدرة، وأؿمب٤مه ذًمؽ، وىمد سح سمجقازه قمٚمامء اًمنسٚمػ، وومٞمف طمدي٨م 

حٞمح، ىم٤مًمقا: وإٟمام يٙمره ىمقل ذًمؽ قمغم وضمف آومتخ٤مر يمٗمٕمؾ اجل٤مهٚمٞم٦م واهلل ص

 . (3)}أقمٚمؿ

 ح))أٟم٤م ؾمٞمد وًمد آدم(( مل ي٘مٚمف ومخرًا، سمؾ سط: وىمقًمف {ىم٤مل اًمٜمقوي: 

، (2)سمٜمٗمل اًمٗمخر ذم همػم ُمنسٚمؿ، ذم احلدي٨م اعمِمٝمقر: ))أٟم٤م ؾمٞمد وًمد آدم وٓ ومخر((

، (1)َّ  مح جح مج حج ُّٱوإٟمام ىم٤مًمف ًمقضمٝملم: أطمدمه٤م اُمتث٤مل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

واًمث٤مين: أٟمف ُمـ اًمبٞم٤من اًمذي جي٥م قمٚمٞمف شمبٚمٞمٖمف إمم أُمتف ًمٞمٕمرومقه ويٕمت٘مدوه، ويٕمٛمٚمقا 

 .(5)سمام شم٘متيض ُمرشمبتف يمام أُمرهؿ اهلل شمٕم٤ممم((ط سمٛم٘متْم٤مه، ويقىمروه 

َ٘مٓمٌِع َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم إِٓ  ؾَمَببِل يُمؾ  ؾَمَب٥ٍم َوَٟمنَس٥ٍم ُُمٜمْ ُم٤م ُم٤م روي قمـ رؾمقل: ))أ  

 .(4)َوَٟمنَسبِل((

                                                           

 ).32/321)ذح صحٞمح ُمنسٚمؿ،  (3)

 .(1596)ًمب٤مين ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضم٦م، صححف إ (2)

 (.33ؾمقرة اًمْمحك: أي٦م: ) (1)

 ).2278)ذح صحٞمح ُمنسٚمؿ، رىمؿ  (5)

وىم٤مل ُمرؾمؾ،  (،65/7) ،، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمنسٜمـ اًمٙمؼمى(6/174) ،وؾمطرواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إ (4)

 ،، واًمذهبل ذم اعمٝمذب(2116)رىمؿ  ،ًمب٤مين سمٛمجٛمقع ـمرىمف سم٤مًمنسٚمنسٚم٦م اًمّمحٞمح٦موصححف إ

، وطمٙمؿ قمٚمٞمف (9/376) ،، واهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد(231) ،، واًمِمقيم٤مين ذم در اًمنسح٤مسم٦م(4/2612)

  خض حض ُّٱ: ٕٟمف يٜم٤مذم ىمقًمف شمٕم٤ممم، ووٕمٗمف اعمٜمجد واخلٛمٞمس (2/9) ،اسمـ اجلقزي سم٤مًمقوع سم٤معمقوققم٤مت

 .(313: )ي٦مأ :اعم١مُمٜمقن. ؾمقرة َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط مض



  

 

 

ٓ يٜمٗمع ص٤مطمبف سمذاشمف، إٓ أن يٙمقن ُمٕمف   ىم٤مل اعمٜمجد: ))أن اًمٜمنس٥م ٟمٗمنسف

ع سمِِف َٟمنَسبف(( ،طقمٛمؾ وـم٤مقم٦م، يمام ذم  ٠َم سمِِف قَمَٛمٚمف مَلْ ُيْنِ ـْ سَمٓم   .(3)َُم

سمٜمٗمل إٟمنس٤مب:  )) اعمراد :اهلل( )رمحف وىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل

آصم٤مره٤م اًمتل يم٤مٟم٧م ُمؽمشمب٦م قمٚمٞمٝم٤م ذم دار اًمدٟمٞم٤م، ُمـ اًمتٗم٤مظمر سم٤مٔسم٤مء، واًمٜمٗمع،  اٟم٘مٓم٤مع 

الت، ومٙمؾ ذًمؽ يٜم٘مٓمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ويٙمقن اإلٟمنس٤من ٓ هيٛمف واًمٕمقاـمػ، واًمِّم 

 حل جل ُّٱإٓ ٟمٗمنسف، وًمٞمس اعمراد ٟمٗمل طم٘مٞم٘م٦م إٟمنس٤مب ُمـ أصٚمٝم٤م، سمدًمٞمؾ ىمقًمف: 

 .(1)ٝمك((اٟمت، (2)َّ خم حم  جم هل مل خل

، ومال يّمح وًمق صح ًمٙم٤من (5)سمـ اًمذسمٞمحلم(إٟمف ٠م)سمط: أُم٤م ُم٤م روي قمٜمف 

 ظمب٤مر ٓ اومتخ٤مر. إ

وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم: ))ًَمْٞمَس ذِم يمَِت٤مِب اهلل ِ آَي٦ٌم َواطِمَدٌة َيْٛمَدُح ومِٞمَٝم٤م َأطَمًدا سمِٜمنََسبِِف، 

َٓ َيُذم  َأطَمداً  ياَمَن وَ  َو اَم َيْٛمَدُح اإْلِ اًمت ْ٘مَقى، َوَيُذم  سم٤ِمًْمُٙمْٗمِر َواًْمُٗمنُسقِق سمِٜمنََسبِِف، َوإِٟم 

 . (4)َواًْمِٕمّْمَٞم٤مِن((

 ىمقًمف:  ُم٤مم قمكمومم٤م يٜمنس٥م ًمإل

 فـــٛمرك ُم٤م اإلٟمنس٤من إٓ سمديٜمـًمٕم

 وم٘مد رومع آؾمالم ؾمٚمامن وم٤مرسٍ 

 ومال شمؽمك اًمت٘مقى اشمٙم٤مًٓ قمغم اًمٜمنس٥م 

 وىمد ووع اًمنمك اًمنِميَػ َأسم٤م هَل٥م

                                                           

 ).2699)رواه ُمنسٚمؿ،  (3)

 (.14-15ؾمقرة قمبس: أيت٤من: ) (2)

 (.4/146)أوقاء اًمبٞم٤من،  :ٟم٘ماًل قمـ ).369669)ؾمالم ؾم١مال وضمقاب، ُمقىمع اإل (1)

 (.271) صؾ ًمف هبذا اًمٚمٗمظ،: ٓ أًمب٤مين ذم اًمٜمّمٞمح٦م، وىم٤مل إ(38/12) ،ؾمٜمده ٓ يثب٧م :ىم٤مل اًم٘مرـمبل (5)

 ).3/365)اًمٗمت٤موي اًمٙمؼمى،  (4)



  

 

 

  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱشمٕم٤ممم:  قًمفىموومٞمّمؾ ذًمؽ  

: قًمف، وىمَّ ىث نث  مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب

 .َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حضُّ

٤َم ط: وىم٤مل ، (3)واًمٜم٤مس سمٜمق آدم وآدم ُمـ شمراب(()) ط: وىم٤مل  ))َي٤م َأهي 

ُٙمْؿ َواطِمٌد، َوإِن  َأسَم٤ميُمْؿ َواطِمٌد، َأَٓ َٓ وَمْْمَؾ ًمَِٕمَريِبٍّ قَمغَم َأقْمَجِٛملٍّ  ، َوَٓ اًمٜم ٤مُس، َأَٓ إِن  َرسم 

، َوَٓ ٕمَْحََر قَمغَم َأؾْمَقَد، َوَٓ َأؾْمَقَد قَمغَم َأمْحََر إِٓ  سم٤ِمًمت ْ٘مَقى،  ًمَِٕمَجِٛملٍّ قَمغَم قَمَريِبٍّ

َغ َرؾُمقُل اهلل ِ   .(2)ط((َأسَمٚم ْٖم٧ُم؟ ىَم٤مًُمقا: سَمٚم 

ىمقًمف: ))ًم٘مد ظمٚمؼ اهلل اجلٜم٦َم عمـ  ُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ ىمد روي قمـ اإلو  

ًمق يم٤من قمبدًا طمبِمٞم٤ًم، وظمٚمؼ اًمٜم٤مَر عمـ قمّم٤مه وأؾم٤مء وًمق يم٤من ؾمّٞمدًا أـم٤مقمف وأطمنسـ و

 .(1)ىمرؿمّٞم٤ًم((

                                                           

 ، وطمنسٜمف(1944) ،ًمب٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي، وإ(36/111) ،محدأمحد ؿم٤ميمر سمٛمنسٜمد أصححف  (3)

 ).5/62)اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، ذم عمٜمذري ا

رىمؿ ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م،  ًمب٤مين، وصححف إ(4317) ،يامنٕم٥م اإلرواه اًمبٞمٝم٘مل ذم ؿُم  (2)

 .(3416)رىمؿ  ،ذم اًمّمحٞمح اعمنسٜمد ، واًمقادقمل(2965)

، وهل همػم صحٞمح٦م يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ صٛمٕمل يمام ذيمر إسمِمٞمٝمل ذم اعمنستٓمرفرواه قمٜمف إ (1)

، وم٘مد شمقذم زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكّم سمـ احلنسلم سمـ قمكم (رمحف اهلل)اًمنسحٞمؿ: ٕن إصٛمٕمل مل ُيدِرك زيـ اًمٕم٤مسمديـ 

  وإصٛمٕمل: قمبد اعمٚمؽ سمـ (هـ 99 – 93)دون اعم٤مئ٦م إومم ُِمـ اهلجرة، ُم٤م سملم ؾمٜم٦م ذم اًمتنسٕمٞمٜم٤مت ،

، يمام ىم٤مل اًمذهبل ذم اًمنسػم َة َوَُم٤مَئتَلْمِ ـَ َوُم٤مَئ٦ٍم، وشمقذم ؾمٜم٦م مَخَْس قَمنْمَ ْي . ىُمري٥م: ُوًمَِد: ؾَمٜم٦ََم سمِْْمٍع َوقِمنْمِ

 ٕمل ـم٤مووس سمـ يمٞمنس٤من.قمـ اًمت٤مسم (،1/293 )يب ـم٤مًم٥م، أل آورواه٤م اسمـ ؿمٝمر آؿمقب ذم ُمٜم٤مىم٥م 



  

 

 

ي٘مقل اًمديمتقر ضمقاد قمكم: ))اشمٗمؼ اًمرواة وأهؾ إظمب٤مر، أو يم٤مدوا يتٗم٘مقن، 

قمغم شم٘منسٞمؿ اًمٕمرب ُمـ طمٞم٨م اًم٘مدم إمم ـمب٘م٤مت قمرب سم٤مئدة، وقمرب قم٤مرسم٦م، وقمرب 

قمرب ُمتٕمرسم٦م، وقمرب ُمنستٕمرسم٦م أوقمرب قم٤مرسم٦م وقمرسم٤مء ُمنستٕمرسم٦م. أو قمرب قم٤مرسم٦م، و

واشمٗم٘مقا أو يم٤مدوا يتٗم٘مقن قمغم شم٘منسٞمؿ اًمٕمرب ُمـ طمٞم٨م  ،وهؿ اخلٚمص، واعمتٕمرسم٦م

اًمٜمنس٥م إمم ىمنسٛملم: ىمحٓم٤مٟمٞم٦م، ُمٜم٤مزهلؿ إومم ذم اًمٞمٛمـ، وقمدٟم٤مٟمٞم٦م ُمٜم٤مزهلؿ إومم ذم 

ٝمؿ اهلل، واشمٗم٘مقا أو يم٤مدوا يتٗم٘مقن، قمغم أن اًم٘محٓم٤مٟمٞملم هؿ قمرب ُمٜمذ ظمٚم٘م احلج٤مز،

وقمغم هذا اًمٜمحق ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ٟمٗمٝمٛمٝم٤م ويٗم٘مٝمٝم٤م ُمـ ينسٛمع هذه اًمٙمٚمٛم٦م، ومٝمؿ 

إصؾ، واًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م اًمٗمرع، ُمٜمٝمؿ أظمذوا اًمٕمرسمٞم٦م، وسمٚمنس٤مهنؿ شمٙمٚمؿ أسمٜم٤مء إؾمامقمٞمؾ سمٕمد 

هجرهتؿ إمم احلج٤مز، ذح اهلل صدر ضمدهؿ إؾمامقمٞمؾ، ومتٙمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، سمٕمد أن يم٤من 

ٔراُمٞم٦م، أو اًمٙمٚمداٟمٞم٦م، أو اًمٕمؼماٟمٞم٦م، قمغم سمٕمض يتٙمٚمؿ سمٚمٖم٦م أسمٞمف اًمتل يم٤مٟم٧م ا

إمم ـمب٘متلم: قمرب  إىمقال. وٟمجد إظمب٤مريـ واعم١مرظملم ي٘منسٛمقن اًمٕمرب أطمٞم٤مٟم٤مً 

قم٤مرسم٦م، وقمرب ُمنستٕمرسم٦م ... وفمؾ اًمرواة يتقارصمقن هذا اًمت٘منسٞمؿ يمٚمام سمحثقا ذم 

-ريخ اًمٕمرب ىمبؾ اإلؾمالم، وذم ُمقوقع إٟمنس٤مب وشم٘منسٞمؿ اًمٕمرب إمم ـمب٘م٤مت ٤مشم

ٓ ذم  هق شم٘منسٞمؿ ٓ ٟمجد ًمف ذيمراً  -ؽ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًم٘مدم، واًمت٘مدم ذم اًمٕمرسمٞم٦موذًم

اًمتقراة أو اعمقارد اًمٞمٝمقدي٦م إظمرى، وٓ ذم اعمقارد اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م أو اًمالشمٞمٜمٞم٦م، أو 

اًمني٤مٟمٞم٦م، وئمٝمر أٟمف شم٘منسٞمؿ قمريب ظم٤مًمص، ٟمِم٠م ُمـ اجلٛمع سملم اًمٕمرب اًمذيـ ذيمر 

همػم ذيمري٤مت، وسملم اًمٕمرب اًمب٤مىملم، وهؿ  أهنؿ سم٤مدوا ىمبؾ اإلؾمالم ، ومٚمؿ شمبَؼ ُمٜمٝمؿ

 .(3)إُم٤م ُمـ قمدٟم٤من، وإُم٤م ُمـ ىمحٓم٤من((

 

                                                           

 .وُم٤م سمٕمده٤م( 3/295)اعمٗمّمؾ ذم شم٤مريخ اًمٕمرب ىمبؾ اإلؾمالم،  (3)



  

 

 

 :وًمٙمـ ًمق ٟمٔمرٟم٤م ٟمٔمرة شم٤مرخيٞم٦م هلذا اًمت٘منسٞمؿ ٟمالطمظ قمدة ٟم٘م٤مط

صبح٧م اعمٜم٤مومنس٦م ؿمديده أن أُمقي، سمٕمد ٓ ذم اًمٕمٍم إإهذا اًمت٘منسٞمؿ مل يٕمرف  .3

ِم٤مم سمـ حمٛمد سمـ اإلُم٤مم اًمٜمنس٤مسم٦م هػ ومٞمف ًمّ أول ُمـ أسملم اًم٘مٞمنسٞملم، وقمرب اًمٞمٛمـ، و

ؿمٝمره٤م أهـ(، وم٢مٟمف صٜمػ ومٞمف مخنس٦م يمت٥م  215-331) ،اًمنس٤مئ٥م اًمٙمٚمبل

ظمذ اسمـ ؾمٕمد، واًمٓمؼمي، واسمـ طمزم، وطمتك اعمٞمداين، ذم يمت٤مسمف أوقمٜمف  ،)اجلٛمٝمرة(

ُمث٤مل(، وٟم٘مؾ قمٜمف احلٛمقي، واسمـ يمثػم، واسمـ طمجر، واسمـ قمبد اًمؼم، )إ

ب يم٤من اسمـ اًمٙمٚمبل ُمّمدرهؿ إٟمنس٤مذم ًمٗمقا ـ أواًمنسٛمٕم٤مين، واسمـ ظمٞم٤مط، ويمؾ اًمذي

 ول.إ

مم قم٤مرسم٦م و ُمنستٕمرسم٦م، إٟمام هق ُمٜمٝم٩م اقمتٛمده إ))هذا ويبدوا أن شم٘منسٞمؿ اًمٕمرب  

اعم١مرظمقن اًمٕمرب سمٕمد اإلؾمالم، ورسمام اؾمتخٚمص ُمـ أؿمٕم٤مر اًمٕمرب وأُمث٤مهلؿ 

 ُمـ ذًمؽ أيْم٤مً  ظمذوا يمثػماً أورواي٤مهتؿ قمـ اإلظمب٤مريلم و اًمٜمنس٤مسملم، ورسمام يم٤مٟمقا ىمد 

ُمؿ إضمٜمبٞم٦م، يم٤مًمٗمرس، واًمروم، واًمٞمٝمقد، وهمػمهؿ، ممــ اظمتٚمٓمقا ُمـ ُم١مرظمل إُ 

سم٤مًمٕمرب ىمبؾ اإلؾمالم وسمٕمده، ويم٤مٟم٧م قمٜمدهؿ يمت٥م ُمدوٟم٦م وأظمب٤مر وأؾم٤مـمػم 

سم٤مئدة ؾمٙمٜم٧م اجلزيرة ُمـ ىمبٚمٝمؿ،  مم٤مً ُمتٜم٤مىمٚمـ٦م، وىمـد يمـ٤من قمرب اجل٤مهٚمٞم٦م، يٕمرومقن أُ 

 .(3)ُمؿ أو سمٕمْمف((وورد ذم أؿمٕم٤مرهؿ شمٕمٞملم سم٠مؾمـامء هـذه إُ 

وي٘مقل قمٜمف اسمـ ىمتٞمب٦م: ))يم٤من هِم٤مم ظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ واًمده سم٤مٕٟمنس٤مب أسمـ اًمٙمٚمبل ا .2

وهق ًمٞمس سمث٘م٦م ذم رواي٦م  .(2)أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مٕٟمنس٤مب، أظمذ هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ أسمٞمف((

احلدي٨م ىم٤مل اسمـ طمجر: ))ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمبؾ: إٟمام يم٤من ص٤مطم٥م ؾمٛمر، وٟمنس٥م، ُم٤م 

                                                           

 .واعمقزاين ،لم احلنسٞمٜملًمٚمب٤مطمثّ (، 33) ٕمدداًم واؾمط،، جمٚم٦م يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م (3)

 (.416اسمـ ىمتٞم٦م، )اعمٕم٤مرف،  (2)



  

 

 

ؽموك، وىم٤مل اسمـ قمنس٤ميمر، فمٜمٜم٧م أن أطمدًا حيدث قمٜمف، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل وهمػمه، ُم

 .(2)اًمٙمقذم اًمِمٞمٕمل، أطمد اعمؽمويملم، يم٠مسمٞمف :اًمذهبلىم٤مل  .(3)راوميض ًمٞمس سمث٘م٦م((

قمامرهؿ، وشم٤مريخ أوٓدهؿ، وأٟمبٞم٤مء، وهمٚم٥م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٠مٟمنس٤مب إأ .1

ظمذت ُمـ اًمتقراة اعمحروم٦م، أُ سمٕمض اًمٕمرب اًمب٤مئدة، يم٤مًمٕمامًم٘م٦م، واًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم، 

شمقارث ُمِم٤مومٝم٦م، واٟمتنم سملم اًم٘مب٤مئؾ اًمٕمرسمٞم٦م، ومل شمذيمره ظمذ مم٤م أُ ظمر واًمبٕمض أ

ىم٤مل اًمٓمؼمي رمحف اهلل: ))وم٠مُم٤م أهؾ اًمتقراة، وم٢مهنؿ يزقمٛمقن  ،اًمتقراة )يمٕم٤مد وصمٛمقد(

أن ٓ ذيمر ًمٕم٤مد وٓ صمٛمقد وٓ هلقد وص٤مًمح ذم اًمتقراة، وأُمرهؿ قمٜمد اًمٕمرب ذم 

 .(1)اًمِمٝمرة ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم يمِمٝمرة إسمراهٞمؿ وىمقُمف((

، وم٘مد ذه٥م ٦موىمحٓم٤مٟمٞم ٦ممم قمدٟم٤مٟمٞمإيتٗمؼ اًمٜمنس٤مسمقن قمغم شم٘منسٞمؿ اًمٕمرب اًمب٤مىمٞم٦م  مل .5

مم إمم وضمقد ضمذم صم٤مًم٨م، وهق ىمْم٤مقم٦م، ىم٤مل اسمـ طمزم: ))اًمٕمرب يرضمٕمقن إسمٕمْمٝمؿ 

مم إ سمـ طمزم أيْم٤مً اؿم٤مر أ، و(5)صمالصم٦م رضم٤مل: وهؿ قمدٟم٤من، وىمحٓم٤من، وىمْم٤مقم٦م((

ل: ))اًمٕمرب صمالث وم٘م٤م ،اخلالف ذم ٟمنس٥م ىمْم٤مقم٦م. وهذا ُم٤م ذيمره اسمـ قمبد اًمؼم

 .(4)ضمراصمٞمؿ ٟمزار واًمٞمٛمـ وىمْم٤مقم٦م((

ُم٤م اسمـ ظمٚمدون ي٘منسؿ اًمٕمرب إمم أرسمع ـمب٘م٤مت ُمتٕم٤مىمب٦م ذم اعمدى اًمزُمٜمل: أ

وهؿ اًمب٤مئدة، صمؿ اًمٕمرب اعمنستٕمرسم٦م وهؿ اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م، صمؿ اًمٕمرب  اًمٕمرب اًمٕم٤مرسم٦م

اًمت٤مسمٕم٦م هلؿ ُمـ قمدٟم٤من وإوس واخلزرج واًمٖمنس٤مؾمٜم٦م واعمٜم٤مذرة، صمؿ اًمٕمرب 

                                                           

 ).6/396) ًمنس٤من اعمٞمزان، (3)

 ).31/313)قمالم اًمٜمبالء، أؾمػم  (2)

 ).3/353)شم٤مريخ اًمٓمؼمي،  (1)

 (.3/7)ٟمنس٤مب اًمٕمرب، أمجٝمرة  (5)

 ).61)ٟمب٤مه، اإل (4)



  

 

 

وم٘م٤مل: ))اًمٓمب٘م٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٕمرب وهؿ اعمنستٕمجٛم٦م أهؾ اجلٞمؾ اًمٜم٤مؿمئ  .ٛم٦ماعمنستٕمج

 .(3)سمٕمد اٟم٘مراض اًمٚمنس٤من اعمرضي ودروؾمف((

اًمنسٙم٤من  اًمٕمرب اًمٕمرب اًمب٤مئدة: هؿ إىمقام اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم ٟمٔمر اًمٜمنس٤مسملم

 .(مقمٚمٞمف اًمنسال)إصٚمٞملم ًمٚمجزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، وهؿ ُمـ ٟمنسؾ ؾم٤مم اسمـ ٟمقح 

  (اًمنسالم قمٚمٞمف)وٓد ٟمقح أإمم  اًمٕم٤ممل اًمتقراة، أقمٞمد ٟمنس٥م يمؾ  سم٤مٓقمتامد قمغم

ُم٤م اًمراسمع وم٤مؾمٛمف ي٤مم طمنس٥م يمت٥م اًمٞمٝمقد، أو، (2) وي٤موم٨م( طم٤مم، ))ؾم٤مم،٦م، اًمثالصم

ؾمالم(، وًمٞمس ًمف وًمد ٕٟمف همرق سم٤مًمٓمقوم٤من، ومل ي١مُمـ )ويمٜمٕم٤من طمنس٥م ُم١مرظمل اإل

 .)قمٚمٞمف اًمنسالم(سمٜمقح 

رب اًم٘مدُم٤مء: ))إهنؿ اٟمت٘مٚمقا إمم ضمزيرة اًمٕمرب ُمـ اسمـ ظمٚمدون قمـ اًمٕمىم٤مل 

سمٜمق طم٤مم، ومنسٙمٜمقا ضمزيرة اًمٕمرب، سم٤مدي٦م خمٞمٛملم، صمؿ يم٤من ًمٙمؾ  ٤مسم٤مسمؾ عم٤م زامحٝمؿ ومٞمٝم

ن أ. ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم: ))ٓ ظمالف قمٚمٛمتف، (1)ومرىم٦م ُمٜمٝمؿ ُمٚمقك، وآـم٤مم، وىمّمقر((

 .(5)ًمنس٤من قم٤مد، وصمٛمقد، وؿمٕمٞم٥م، وُمديـ قمريب يمٚمف((

                                                           

 ).4/614)شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون،  (3)

ذم وٕمٞمػ  ًمب٤مين، ووٕمٗمف إ(81) ،، وطمنسٜمف اًمٕمراىمل ذم حمج٦م اًم٘مرب(1913) ،اًمؽمُمذي وطمنسٜمف هروا (2)

، (349) ،واًمنسخ٤موي ذم اعم٘م٤مصد احلنسٜم٦م ،(31/335) ،، واًمٕمنس٘مالين ذم اًمٗمتح(1213) ،اًمؽمُمذي

 .رٟم٤مؤوط، ووٕمٗمف إ(2/167) ،واظمرضمف اسمـ طمب٤من ذم اعمجروطملم

 ).2/39)شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون،  1

 (.38)اسمـ قمبد اًمؼم،  ،ُمؿاًم٘مّمد وإ 5

 



  

 

 

سمق ذر، وذيمر ومٞمف، هقد، وص٤مًمح أٞم٤مء اًمٕمرب طمدي٨م ؿمٝمر ُم٤م ورد سم٠مٟمبأو

قمـ أيب ذر ىم٤مل: )ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل ، وهؿ ُمـ ىمب٤مئؾ اًمٕمرب اًمب٤مئدة، (اًمنسالم قمٚمٞمٝمام)

، ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل يمؿ اًمرؾمؾ اهلل يمؿ إٟمبٞم٤مء ىم٤مل ُم٤مئ٦م أًمػ وأرسمٕم٦م وقمنمون أًمٗم٤مً 

أوهلؿ؟ ىم٤مل  ُمٜمٝمؿ، ىم٤مل صمالصمامئ٦م وصمالصم٦م قمنم، ضمؿ همٗمػم ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل ُمـ يم٤من

ٟمبل ُمرؾمؾ، ىم٤مل ٟمٕمؿ ظمٚم٘مف اهلل سمٞمده وٟمٗمخ ومٞمف ُمـ روطمف صمؿ  :آدم، ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل

، صمؿ ىم٤مل ي٤م أسم٤م ذر أرسمٕم٦م هي٤مٟمٞمقن، آدم، وؿمٞم٨م، وٟمقح، وظمٜمقخ، وهق ؾمقاه ىمبالً 

)إدريس(، وهق أول ُمـ ظمط سم٤مًم٘مٚمؿ. وأرسمٕم٦م ُمـ اًمٕمرب، هقد، وص٤مًمح، 

سمٜمل إهائٞمؾ، ُمقؾمك، وآظمرهؿ قمٞمنسك،  وؿمٕمٞم٥م، وٟمبٞمؽ ي٤م أسم٤م ذر، وأول ٟمبل ُمـ

 .(3)وأول اًمٜمبٞملم، آدم وآظمرهؿ ٟمبٞمؽ(

 ؿمٝمر ىمب٤مئؾ اًمٕمرب اًمب٤مئدة:أُم٤م أ

)ُمـ اًمرسمع اخل٤مزم إمم قمدن(  ضمٜمقب اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م إطم٘م٤مف، ُمنس٤ميمٜمٝمؿ :قم٤مد

 .(قمٚمٞمف اًمنسالم)رؾمؾ هلؿ ٟمبل اهلل هقد أو

ُمدائـ  أننسٛمك وُمنس٤ميمٜمٝمؿ ؿمامل اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، شمٕمرف سم٤محلجر )شم :صمٛمقد

قمٚمٞمف )رؾمؾ هلؿ ٟمبل اهلل ص٤مًمح أو ،ص٤مًمح( سمٛمح٤مومٔم٦م اًمٕمال، اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٛمديٜم٦م اعمٜمقرة

 .(اًمنسالم

 صحهق اؾمؿ ُمنستقطمك ُمـ اًمٙمت٥م اًمٞمٝمقدي٦م، واًمتنسٛمٞم٦م إ: اًمٕمامًمٞمؼ

اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞملم(، اًمذيـ ؾمٙمٜمقا ؾمقري٤م، )اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم  يم٤من يٓمٚم٘مف اًمٞمٝمقد قمغم قمٛمٚمٞمؼ، هل

 ،ؾمٙمٜمقا سمالد ُم٤م سملم اًمٜمٝمريـ ًمني٤من وأصمقريلم()واؿمقريلم وأ وومٚمنسٓملم،

اًمذي اؾمت٘مر ؿمامل ُم٤م سملم  ؾم٤مم، وم٘مد يم٤من آؿمقر أطمد أسمٜم٤مء اًمتقراة وسمحنس٥م

                                                           

( ووٕمٗمف، وأورده اسمـ يمثػم ذم 3/223(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م، )163رواه اسمـ طمب٤من وصححف، رىمؿ ) (3)

 ).4/312ٕمٗمف اًمنسٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر، )( ووٕمٗمف، ويمذًمؽ و2/351اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، )



  

 

 

قمٛمٚمٞمؼ، وىمد ٟم٘مؾ اًمٜمنس٤مسم٦م اًمٕمرب قمـ  ن ضمدهؿ يدقمكأذ يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون إاًمٜمٝمريـ، 

وهؿ ؿمٕم٥م  اًمٕمامًمٞمؼ، ممإ قمٛمٚمٞمؼ ُمنسٛمك اًمٙمت٥م اًمٞمٝمقدي٦م، وىم٤مُمقا سمتحريػ

 هائٞمؾ يمام شمذيمر اًمتقراة.إُمٕم٤مدي ًمبٜمل 

وشمذيمر سمٕمض إظمب٤مر أن ضُمرمُه٤ًم يم٤من أطمد اًمرضم٤مل وؾمٙمٜمقا ذم ُمٙم٦م،  :وممإ ضمرهؿ

 ذم اًمنسٗمٞمٜم٦م. اًمنست٦م واًمثالصملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمع ٟمقح

 .٤م اًمٞمامُم٦ماًمتل ؾمٙمٜمتَ  ظمق صمٛمقد( أٟمف أضمديس ىمٞمؾ ) :وضمديس ـمنسؿ

 اعمٕمٚمقُم٤مت قمٜمٝمؿ ىمٚمٞمٚم٦م. :وقمبٞمؾ وسم٤مر أُمٞمؿ

شمب٘مك ُمـ  هل أىمقام اٟم٘مرو٧م يمٚمٝم٤م ىمبؾ فمٝمقر اإلؾمالم، ومل واًمٕمرب اًمب٤مئدة

قمٜمٝمؿ  اًمت٤مرخيٞم٦م واعمّم٤مدر واخلراوم٤مت، واحلٙم٤مي٤مت، اًم٘مّمص، ٓإأظمب٤مرهؿ  

ٟمام شمقارث ؾمامقمٝم٤م ُمـ ىمبؾ قمرب إهؾ اًمٙمت٤مب، أىمٚمٞمٚم٦م: ٕهن٤م مل شمذيمر سمٙمت٥م 

وذم سمٕمض إدسمٞم٤مت يٓمٚمؼ اؾمؿ  ،اً وصمٛمقد اً قم٤مد اًمٙمريؿ نآاحلج٤مز، وىمد ذيمر اًم٘مر

 .اًمٕمرب اًم٘مدُم٤مء قمغم اًمٕمرب اًمب٤مئدة

سمٞمدت هذه اًمٕمرب؟ واعم١مرظمقن أول ؾم١مال خيٓمر قمغم اًمذهـ هق يمٞمػ أ

 ن هذه اًم٘مب٤مئؾ يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم ومؽمة اًمٕمرب اًمٕم٤مرسم٦م واعمنستٕمرسم٦م؟ أيذيمرون 

ـَ اًْمَٕماَمًمِٞمِؼ اًمىم٤مل ا سْمٜم٦َُم َصْبَدى ىَمْبَؾ ٙمٚمبل: ))َويَم٤مَٟم٧ْم إِلؾْماَمقِمٞمَؾ اُْمَرَأٌة ُِم

ْ شَمٚمِْد  تِل يَم٤مَن ضَم٤مَءَه٤م إسِْمَراِهٞمُؿ وَمَجَٗمْتُف ذِم اًْمَ٘مْقِل وَمَٗم٤مَرىَمَٝم٤م إؾِْماَمقِمٞمُؾ َومَل ٞم ٦ِم َوِهَل اًم 
اجْلُْرمُهِ

 .(3)ًَمُف ؿَمْٞمًئ٤م((

                                                           

 ).3/43) هـ(،211)ت:  اسمـ ؾمٕمد، ،اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى (3)



  

 

 

: طمدصمٜمل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ، ىم٤مل: (هـ241 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم  زرىمل ىم٤مل إ

حلٙمؿ سمٛمٙم٦م ومْمٞمٕمقا طمرُم٦م اًمبٞم٧م احلرام، واؾمتحٚمقا ))يم٤مٟم٧م اًمٕمامًمٞمؼ وهؿ وٓة ا

 .(3)، وٟم٤مًمقا ُم٤م مل يٙمقٟمقا يٜم٤مًمقن((قمٔم٤مُم٤مً  ومٞمف أُمقراً 

، ضمرهؿ، وأظمقاهلؿ ُمـ إؾمامقمٞمؾ سمٛمٙم٦مىم٤مل اسمـ هِم٤مم: ))صمؿ ٟمنم اهلل وًمد 

ذم ذًمؽ خل١موًمتٝمؿ وىمراسمتٝمؿ، إؾمامقمٞمؾ ، ٓ يٜم٤مزقمٝمؿ وًمد سمٛمٙم٦موٓة اًمبٞم٧م واحلٙم٤مم 

إؾمامقمٞمؾ قمغم وًمد ُمٙم٦م قن هب٤م سمٖمل أو ىمت٤مل، ومٚمام و٤مىم٧م ًمٚمحرُم٦م أن يٙم وإقمٔم٤مُم٤مً 

 .(2)إٓ أفمٝمرهؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ سمديٜمٝمؿ ومقـم١مهؿ(( اٟمتنموا ذم اًمبالد، ومال يٜم٤موئقن ىمقُم٤مً 

ُمر قمغم ذًمؽ وم٘مد يم٤مٟم٧م اىمقال ًمٚمٜمنس٤مسم٦م شمٕمد سمٕمض اًم٘مب٤مئؾ ومل ي٘متٍم إ

شَم٤مُه : أَ ىم٤ملاعمقضمقدة ُمـ ذري٦م اًمٕمرب اًمب٤مئدة )يمث٘مٞمػ(،قمـ قمٛمران سمـ طمّملم، 

ـْ صَمِ٘مٞمٍػ، وَمَ٘م٤مَل:  ـْ إَِي٤مد، َوإَِي٤مٌد {   َرضُمالِن ُِم ـْ َأْٟمُتاَم؟ وَمَ٘م٤مٓ: صَمَ٘مِٗمٞم ٤مِن، ىَم٤مَل: صَمِ٘مٞمٌػ ُِم مِم 

، وَمَٚمام  َرَأى َذًمَِؽ ؿَمؼ  قَمَٚمْٞمِٝماَم، ىَم٤مَل: )َُم٤م َيُِمؼ  
ضُمَٚملْمِ ـْ صَمُٛمقٍد، وَمَٙم٠َمن  َذًمَِؽ ؿَمؼ  قَمغَم اًمر  ُِم

٦ُم ىَمْقٍم َص٤محِلَلمقَمَٚمْٞمُٙماَم؟ إِ  ي  ـَ آَُمٜمُقا َُمَٕمُف وَم٠َمْٟمُتْؿ ُذرِّ ِذي ـْ صَمُٛمقٍد َص٤مًمٌِح َواًم  اَم َٟمَج٤م ُِم  .(1)}ٟم 

هنؿ ُمـ أي٘مقل: صمالث ىمب٤مئؾ ي٘مقًمقن   ٟمف ؾمٛمع قمٚمٞم٤مً أ ىمٞمس،قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ 

اًمٕمرب وهؿ أىمدم ُمـ اًمٕمرب، ضمرهؿ، وهؿ سم٘مٞم٦م قم٤مد، وصم٘مٞمػ، وهؿ سم٘مٞم٦م صمٛمقد، 

سمره٦م احلٛمػمي وم٘م٤مل: وىمقم هذا وهؿ سم٘مٞم٦م شمبع، وم٘م٤مل أسمـ سمق ؿمٛمر أىم٤مل: وأىمبؾ 

                                                           

 ).337)رىمؿ احلدي٨م،  ،ظمب٤مر ُمٙم٦مأ (3)

 ).3/333)اًمنسػمة اًمٜمبقي٦م،  (2)

 .، وهق طمدي٨م ُمقىمقف وسمف رضمؾ مل ينسؿ(3669)رىمؿ  ،رواه أمحد سمـ طمٜمبؾ ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م (1)



  

 

 

صم٘مٞمػ وم٘مٚم٧م: ُم٤م شمنسٛمع ُم٤م ي٘مقل أُمػم  لرسمٞمٕم٦م سمـ ىمٞمس وإمم ضمٜمبل رضمؾ ُمـ سمٜم

 .(3)ط((ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل اهلل  ُم٤م شمريد أن أرد قمٚمٞمف طمديث٤مً  :اعم١مُمٜملم ومٞمٙمؿ؟ وم٘م٤مل

 ،وم٘مط سم٤مدة قم٤مد وصمٛمقدإمم إؿم٤مرت أن اًمٙمريؿ، آاًم٘مرذم سم٤مدة اًمتل ذيمرت ن اإلإ

 .(2)َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ن اهلل ٕ :وًمٙمـ هؾ هٜم٤مك ذري٦م ُمـ قم٤مد؟ اًمٔم٤مهر ٟمٕمؿ، هٜم٤مك ذري٦م ُمـ قم٤مد

 من زن رن مم ُّٱٓ اًمٙم٤مومريـ ُمـ قم٤مد، سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: إشمٕم٤ممم مل هيٚمؽ 

 .(1)َّ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن

يـ أُمٜمقا ُمٕمف، آواًمذيـ  )قمٚمٞمف اًمنسالم( ٟمجك هقد شمٕم٤ممم ن اهللأهذا دًمٞمؾ قمغم 

ن اًمٕمرب اًمب٤مئدة ُمّمٓمٚمح يٕمٜمك أُمٜمقا؟ يٛمٙمـ اًم٘مقل آذهب٧م ذري٦م هقد واًمذيـ 

ؿ، وًمٖمتٝمؿ، وطمؾ حمٚمٝم٤م طمْم٤مرة وًمٖم٦م أظمرى، واٟمّمٝمروا ذم سمٞمدت طمْم٤مرهتأُ 

  اعمجتٛمع اجلديد.

  

                                                           

 ).3/21)ًمنسٛمٕم٤مين، ا ،ٟمنس٤مبإ (3)

 (.43- 41) ت٤من:يأ :ؾمقرة اًمٜمجؿ(2)

 ).48) :ي٦مأ :هقدؾمقرة  (1)



  

 

 

 
 ( خمٓمط يقوح أوٓد ؾم٤مم وومؼ يمت٤مب هن٤مي٦م إرب ًمٚم٘مٚم٘مِمٜمدي7ؿمٙمؾ )



  

 

 

مم: إو اًمنسب٠ميقن، يٜمنسبقن أو اًمٞمٛمٜمٞمقن، أو اًم٘محٓم٤مٟمٞمقن، أرب اًمٕم٤مرسم٦م، اًمٕم

مم ؾم٤مم سمـ إىمحٓم٤من سمـ قم٤مسمر طمنس٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء، وذيمر همػم ذًمؽ ويرضمع ٟمنسبف 

هق  اً ن قم٤مسمرأ، وذيمر اخلٓمٞم٥م، واًمذهبل، واًمٕمٞمٞمٜمل، واسمـ يمثػم، (قمٚمٞمف اًمنسالم)ٟمقح 

يت شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ٠مٟمف همػمه )ؾمٞمأيمثرون ، وىم٤مل إ(قمٚمٞمف اًمنسالم)ٟمٗمنسف ٟمبل اهلل هقد 

(، وىمد ورد ذيمره سم٤مًمٕمٝمد اًم٘مديؿ سم٤مؾمؿ ي٘مٓم٤من، َوىَم٤مَل اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر: ٓطم٘م٤مً 

َي٤مٟمٞم ٦م اسْمـ ٟمب٧م َوُهَق شم٤مسم٧م سمـ  ْ ))ىمحٓم٤مِن سم٤ِمًْمَٕمَرسمِٞم ٦ِم َوُهَق ي٘مٓمـ سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م وي٘مٓم٤من سم٤مًمن 

يم٤من ىمحٓم٤من )) :، وي٘مقل اًمٓمؼمي(3)قَم٤مسمِر سمـ ؿم٤مًمخ سمـ أرومخِمذ سمـ ؾَم٤مم سمـ ٟمقح((

 .(2)ول ُمـ ُمٚمؽ اًمٞمٛمـ((أ

سَمػْمُ َوَزقَمَؿ ىم٤مل اسمـ طمجر: )) ُف اًمز  ٦ِم إؾِْماَمقِمٞمَؾ َوَأٟم  ي  ـْ ُذرِّ ٤مٍر َأن  ىَمْحَٓم٤مَن ُِم ـُ سَمٙم  سْم

اَلُم َوُهَق فَم٤مِهُر ىَمْقِل َأيِب  ـِ إؾِْماَمقِمٞمَؾ قَمَٚمْٞمِف اًمنس  ـِ َٟمْب٧ِم سْم ـِ شَمْٞمِؿ سْم ـُ اهْلََٛمْٞمنَسِع سْم  ىَمْحَٓم٤مُن سْم

 .(1)ُهَرْيَرَة((

ن سم٤مخلط اعمنسٜمد، وهل ىمري٦م اًمٗم٤مو اًمّمحراوي٦م، قم٤مصٛمف ٤موىمد ورد اؾمؿ ىمحٓم

ومم سم٤مًم٘مرب ُمـ اًمرسمع اخل٤مزم سم٤مًمنسٕمقدي٦م، وهق ُمـ اًم٘محط، وسمذًمؽ إ ةممٚمٙم٦م يمٜمد

 ، ومل يذيمر ىمحٓم٤من سم٤مًمتقراة سمؾ ذيمر  ي٘مٓم٤من(5)شمٙمقن اؾمؿ ٕرض وًمٞمس جلد

                                                           

 ).27)ٟمب٤مه قمغم ىمب٤مئؾ اًمرواة، اإل (3)

 ).3/327)شم٤مريخ اًمٓمؼمي،  (2)

 .(6/417)ومتح اًمب٤مري،  (1)

  . Encyclopedia Of The World's Ancient Languages. ٤مٙمٞمبٞمديويُمقؾمققم٦م قمـ  ٟم٘مالً  (5)



  

 

 

ن ذم أي٤مُمف ىمنسٛم٧م إرض واؾمؿ أظمٞمف وًمٕم٤مسمر وًمد اسمٜم٤من: اؾمؿ اًمقاطمد وم٤مًم٩م ٕ))

 .(3)عمقداد وؿم٤مًمػ وطمرضُمقت وي٤مرح(( اي٘مٓم٤من وي٘مٓم٤من وًمد: 

مم ىمحٓم٤من ىمبؾ اإلؾمالم، إٟمٗمنسٝمؿ أ يٙمـ اًمٕمرب اًم٘محٓم٤مٟمٞمقن يٜمنسبقن مل

وأهمٚم٥م اًمٔمـ أن اعم١مرظملم سمٕمد اإلؾمالم وذم أواؾمط اًمٕمٍم إُمقي حتديدا، 

اًمٕمٝمد  ن اًمتِم٤مسمف سملم ي٘مٓم٤من ذمأٓطمٔمقا ، واسمـ اًمنس٤مئ٥م اًمٙمٚمبل اسمـ إؾمح٤مق، ُمثؾ

 اً ومجٕمٚمقا ىمحٓم٤من ضمدًا أيمؼم عمٛمٚمٙم٦م يمٜمدة اًمبدوي٦م، وأرض ىمحٓم٤من اًمت٤مسمٕم٦م اًم٘مديؿ،

أو يم٤مٟم٧م ذات  اًمٞمٛمـ، ًمٚمٕمرب اًمٕم٤مرسم٦م، وشمٚمؽ اًمتل يٕمت٘مد أهن٤م إُم٤م ظمرضم٧م ُمـ

 .اًمٞمٛمـ اًم٘مديؿ قمالىم٦م ىمقي٦م سمٛمامًمؽ

رب(، وهق ول )ي٘مٓمـ(، واًمث٤مين )يٕمن ًم٘محٓم٤من وًمديـ: إأذيمر اعم١مرظمقن 

يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من سمـ هقد سمـ ؿم٤مًمخ سمـ ىمٞمٜم٤من سمـ أرومخِمذ سمـ ؾم٤مم سمـ ٟمقح أسمق 

ظمذ اًمٕمرب آؾمؿ وىمد أوُمٜمف  ،(2)ىمبؾ اعمٞمالد(  8162)اًمٕمرب، وىمد قم٤مش ذم ومؽمة 

 ذيمر يٕمرب سمِمٕمر طمنس٤من سمـ صم٤مسم٧م:

 شمٕمٚمٛمتُؿ ُمـ ُمٜمٓمؼ اًمِمٞمخ يٕمرب

 و يمٜمتؿ ىمديام ُم٤م سمٙمؿ همػم قمجٛم٦م

 ٗمرأسمٞمٜم٤م ومٍمشمؿ ُمٕمرسملم ذوي ٟم 

 (1)يمالم و يمٜمتؿ يم٤مًمبٝم٤مئؿ ذم اًم٘مٗمر

مل يرد اؾمؿ )يٕمرب( ذم اًمِمٕمر اجل٤مهكم، وإٟمام ورد اؾمٛمف ذم {ىم٤مل ضمقاد قمكم: 

ؿمٕمر يٜمنس٥م إمم طمنس٤من سمـ صم٤مسم٧م، وذم ؿمٕمر يٜمنس٥م إمم ُمْم٤مض سمـ قمٛمرو اجلرمهل، 

                                                           

 ).26-24)صح٤مح اًمٕم٤مذ، اإل ،ؾمٗمر اًمتٙمقيـ (3)

 قمـ: ُمـ ُمقىمع اًمقيٙمٞمبٞمدي٤م ٟم٘مالً  (2)

((Crosby, 2007, pp. 74-75)) (( وSperl, 1989, p. 209)). 
 .ٟمٙمر ٟمنسب٦م اًمبٞم٧م حلنس٤من اعم١مرخ ضمقاد قمكمأ، ومل يذيمر ذم ديقان طمنس٤من و(3/336) ،يمٚمٞمؾيمت٤مب اإل (1)



  

 

 

وهق ُمـ ضمرهؿ، وىمٞمؾ: إٟمف ىم٤مًمف عم٤م أظمرضمتٝمؿ إزد ُمـ ُمٙم٦م، واًمِمٕمران ُمـ اًمٜمقع 

اًمذي ٓ أدري أيم٤من يتٙمٚمؿ هبذا  ٛمقل قمغم طمنس٤من وقمغم ُمْم٤مضاعمّمٜمقع اعمح

اًمٚمنس٤من اًمٕمريب اًمذي ٟمزل سمف اًم٘مرآن، أم سمٚمنس٤من أهؾ اًمٞمٛمـ اًمذي خيتٚمػ قمـ هذا 

 .(3)}اًمٚمنس٤من

 ي١مصمر قمٜمف أٟمف يم٤من وٕمٞمػ اًمرأي، واًمٕمزيٛم٦م،وًمٞمٕمرب اسمـ اؾمٛمف يِمج٥م، 

ب، ويم٤مٟم٧م ب احل٘مٞم٘مل ًمٚمنسبئٞملم، وسم٤مين ؾمد ُم٠مروًمٞمِمج٥م وًمد اؾمٛمف ؾمب٠م، وهق إ

 .(2)اعمٚمقك ذم وًمده وي٘م٤مل: إٟمف ؾمٛمل ؾمب٠م، ٕٟمف أول ُمـ ؾمبك اًمنسبل ُمـ وًمد ىمحٓم٤من

ن ممٚمٙم٦م ؾمب٠م أن ؾمب٠م، هق ؾمب٠م سمـ يمقش سمـ طم٤مم، وأن هٜم٤مك ُمـ ي٘مقل أ قمٚمامً 

ًمف اًمِمٛمس، ويمؾ إرب هق ُمٕمبد ٠مُمقضمقدة سم٤محلبِم٦م، وقمرش  سمٚم٘مٞمس اعمقضمد سمٛم

ؾمامء اعمٚمقك مل شمذيمر أتل ذيمرت ن اًمٜم٘مقش اًمأاًمٜم٘مقش اعمقضمدة قمٚمٞمف شم١ميمد ذًمؽ، و

ويٕمتٛمد هذا اًمرأي قمغم ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمتقراة، وقمغم اعمٙمتِمٗم٤مت اؾمؿ ُمٚمٙم٦م هٜم٤مك. 

 ل وضمدت.تريمقًمقضمٞم٦م اًمإ

ذيمرت دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م اعمنسٞمحٞم٦م: ))ؾَمَبِئٞم قن: أهؾ ؾمب٤م، وهؿ 

(، 35: 54، وهؿ ؿمٕم٥م ـمقال اًم٘م٤مُم٦م )أؿمٕمٞم٤مء (34: 3أيقب )اعمذيمقرون ذم 

يٖمػمون قمغم اًمبالد وينسبقن ؾم٤ميمٜمٞمٝم٤م يمام ومٕمٚمقا ُمع أيقب، وهؿ يتٜم٘مٚمقن ُمـ  ويم٤مٟمقا

(، ويٕمت٘مد دعم٤من 8: 1(، ويم٤مٟمقا يت٤مضمرون ذم اًمٕمبٞمد )يقئٞمؾ39: 6سمٚمد إمم سمٚمد )أيقب 

(، 7: 31سمـ يمقش )شمٙمقيـ  ٠مأهنؿ ومرع ُمـ اًمٙمقؿمٞملم، وىمد يٙمقٟمقن ُمـ ٟمنسؾ ؾمب

اًمذه٥م واًمٕمٓمقر، ... واٟمتنم  ويم٤مٟمقا أهؾ طمْم٤مرة ويِمتٖمٚمقن سم٤مًمتج٤مرة ومت٤مضمروا ذم

ذم إرايض طمتك وصٚمقا إمم ؿمامل همرب سمالد اًمٕمرب ذم أي٤مم أؿمقريلم   ٠مأهؾ ؾمب

                                                           

 ).2/33)اعمٗمّمؾ ذم شم٤مريخ اًمٕمرب،  (3)

 ).626)ٞمب٦م، اسمـ ىمت ،اعمٕم٤مرف (2)



  

 

 

ذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ ىمبؾ اعمٞمالد، ووصٚمقا إمم ؿمامل اًمّمحراء ُمع اًمٜمبٓمٞملم، يمام اُمتزضمقا 

سم٤مًم٘مب٤مئؾ إظمرى قمـ ـمريؼ اًمزواج وآرشمب٤مـم٤مت اًمنسٞم٤مؾمٞم٦م، ويم٤من ُمـ شم٠مصمػم ذًمؽ 

٧م ؾمالؾمؾ أٟمنس٤مهبؿ. وُمـ ىمّم٦م زي٤مرة ُمٚمٙمتٝمؿ ًمنسٚمٞمامن ذم أورؿمٚمٞمؿ ٟمرى أن اظمتٚمٓم

، ويم٤مٟمقا ٓ يتزوضمقن أيمثر ُمـ واطمدة... قمٔمٞمامً  أهنؿ يم٤مٟمقا يٕمٓمقن اعمرأة ُمٙم٤مٟم٤مً 

 ويم٤مٟمقا يٕمبدون اًمِمٛمس. ويم٤مٟم٧م قم٤مصٛمتٝمؿ شمنسٛمك ُم٠مرب، وىمد أىم٤مُمقا ومٞمٝم٤م ؾمداً 

ٞمٙمؾ )سمٚم٘مٞمس( وىمد ًمٚم٘مٛمر ينسٛمك أن ه ذا ؿمٝمرة واؾمٕم٦م، صمؿ سمٜمقا هٞمٙمالً  قمٔمٞمامً 

، ووضمد ومٞمف رء ُمـ سمدائع اًمٗمـ وإقمٛمدة اهل٤مئٚم٦م ايمتِمػ هذا اهلٞمٙمؾ طمديث٤مً 

وإؾمقار اعمٜمٞمٕم٦م واًمتامصمٞمؾ اًمرائٕم٦م، وىمد يم٤مٟمقا ُمـ وٛمـ اًمذيـ هجٛمقا قمغم 

 .(3)ممتٚمٙم٤مت أيقب اًمب٤مر ُمثؾ اًمٙمٚمداٟمٞمقن((

 . ي٘مقل اًمديمتقر يقؾمػ(2)ن ؾمب٠م ىم٤مُم٧م ذم دوُم٦م اجلٜمدلأ وهٜم٤مك ُمـ ي٘مقل

صم٤مر سمّمٜمٕم٤مء: ))ٓ يقضمد دًمٞمؾ واطمد أن ممٚمٙم٦م ؾمب٠م اًمتل ىم٤مُم٧م حمٛمد رئٞمس هٞمئف أ

ذم ُم٠مرب طمٙمٛمتٝم٤م اُمرأة((، وي٘مقل اًمديمتقر حمٛمد قمٛمر سم٤م وم٘مٞمف ذم يمت٤مسمف اًمٕمرسمٞم٦م 

مم ضمٜمقب اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، إشمقا أشمبلم أن اًمنسبئٞملم  اًمنسٕمٞمدة ـ اجلزء اًمث٤مين )) ٟم٘مقؿم٤مً 

يمثر قمغم ؿمٙمؾ جم٤مُمٞمع سمنمي٦م )همزاة( ُمـ احلبِم٦م، أو أىمبؾ اعمٞمالد،  (3411)ذم ومؽمة 

 . (1)صٚملم وسم٤مًم٘مقة((وأهنؿ يم٤مٟمقا يتقؾمٕمقن قمغم طمنس٤مب ؾمٙم٤من اعمٜم٤مـمؼ إ

                                                           

 ىم٤مُمقس اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، شم٠مًمٞمػ ٟمخب٦م ُمـ إؾم٤مشمذة ذوي آظمتّم٤مص يمٚمٛم٦م )ؾمبئٞمقن(. (3)

محد اًمٕمب٤مدي، أ، أن اًمب٤مطم٨م اًمت٤مرخيل (26/4/3513) ،صمٜملمضمريدة احلٞم٤مة اًمّم٤مدرة ذم يقم اإل ذيمرت (2)

ول أهن٤م أقدي٦م، وىم٤مل اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمنسٕمن ممٚمٙم٦م ؾمب٠م هل ممٚمٙم٦م دوُم٦م اجلٜمدل! وهل ُمٜمٓم٘م٦م شم٘مع ذم أأيمد 

وًمٞمنس٧م ؾمب٠م اجلٜمقب اًمقاىمٕم٦م ذم اًمٙمريؿ، هن٤م اًمتل ذيمرت ذم اًم٘مرآن أىم٤مئٛم٦م ذم اًمت٤مريخ اًم٘مديؿ، و ٦مممٚمٙم٦م قمرسمٞم

، (قمٚمٞمف اًمنسالم)ممٚمٙم٦م دوُم٦م اجلٜمدل يمام ي٘مقل( ُمـ ُمقىمع ؾمٚمٞمامن سم٘مرب ممٚمٙم٦م ؾمب٠م ) اًمٞمٛمـ، ُمنستِمٝمداً 

 قمـ ُمقىمع احلدث. ةًمٙمالم ًمٚمب٤مطم٨م( سمٕمٞمدهن٤م )واأيم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ؾمب٠م اًمٞمٛمـ اًمتل شمٕمتؼم سمٕمٙمس ُم٤م 

 (.اًمنسبئٞمقن ًمٞمنسقا ؾم٤مُمٞمقن وٓ ىمحٓم٤مٟمٞمقن) :عمراد اهل٤مؿمٛمل سمٕمٜمقانُمٜمِمقر قمغم إٟمؽمٟم٧م، ُم٘م٤مل  (1)



  

 

 

ؾمامء سم٤معم١مشمٚمػ واعمختٚمػ، ومٝمؾ هٜم٤مك ؾمب٠ميـ اصمٜملم اٟمدجمقا طمنس٥م شمِم٤مسمف إ

ٟمف ؿمخّمٞم٦م أو أؾم٤مـمػم، م هق ؾمب٠م واطمد اظمتٚمٗم٧م سمف اًمرواي٤مت وٟمنسج٧م ًمف إأ

 ومهٞم٦م؟!

ب٠م يمِمٕم٥م، وممٚمٙم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمتقراة، واًمٜمّمقص ذيمر ؾم

 هنؿ يٕمٞمِمقن ذم اجلزء اجلٜمقيب اًمٖمريب ُمـ اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م،أأؿمقري٦م، واًمروُم٤مٟمٞم٦م، و

ن  رضماًل ؾم٠َمل رؾمقَل اهللِ أ -ريض اهلل قمٜمٝمام-))قمـ اسمـ قمب٤مس وورد ومٞمف طمدي٨م: 

، َوًَمد قمنمًة، رضمٌؾ  هق؟ ىم٤مل: سمؾ أرٌض  أو، اُمرأةٌ ؟ أرضمٌؾ أم هق ُم٤م ؾمب٠مٍ  قمـط 

ـَ ُمٜمٝمؿ ؾمت٦ٌم، وسم٤مًمِم٤مِم أرسمٕم٦ٌم، وم٠مُم٤م اًمٞمامٟمٞمقَن: ومٛمذطم٩ُم، ويمٜمدُة، وإزُد،  ومنسَٙمـ اًمٞمٛم

٤مُن(( وإؿمٕمريقَن، وأٟمامُر، ومحػُم، وأُم٤م اًمِم٤مُمٞم٦ُم: ومٚمخُؿ، وضمذاُم، وقم٤مُمٚم٦ُم، وهمنس 
(3). 

 وؾمد، وؾمب٥م شمٗمرىمٝمؿ يم٤من سمنسب٥م اهنٞم٤مر ؾمد ُم٠مرب، يمام ذيمر ذًمؽ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ُم٠مرب ويمذًمؽ ينسٛمك )ؾمد اًمٕمرم(، هق ؾمد ُم٤مئل ىمديؿ ذم اًمٞمٛمـ يٕمقد شم٤مرخيف إمم 

ىمرب ُمديٜم٦م ُم٠مرب إصمري٦م، يٕمّد  ، شم٘مع أـمالًمف طم٤مًمٞم٤مً (2)ٟمحق اًم٘مرن اًمث٤مُمـ ىمبؾ اعمٞمالد

ُمـ أىمدم اًمنسدود اعمٕمروف ذم اًمٕم٤ممل، يمام أٟمف يٕمّد ُمـ روائع اإلٟمِم٤مءات اعمٕمامري٦م ذم 

ذم ىمحط، وؿمح ذم اعمٞم٤مه،  ن اهنٞم٤مر اًمنسد يم٤من ؾمبب٤مً أاًمٕم٤ممل اًم٘مديؿ، يروي ُم١مرظمقن 

أدى إمم هجرة يمبػمة ًمنسٙم٤من اًمٞمٛمـ اًمٕمرب إمم ُمٜم٤مـمؼ أظمرى ذم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، 

واًمٕمراق، وسمالد اًمِم٤مم. وظمراب ؾمد ُم٠مرب أو هتدُمف طمدث شم٤مرخيل ذيمره اًم٘مرآن 

                                                           

 (1999)يب داود، رىمؿ أًمب٤مين، ذم صحٞمح وإ (،5/122)محد ؿم٤ميمر، أ ُم٤مم امحد، وصححفرواه اإل (3)

، واسمـ يمثػم (3/263) ،حت٤مف اخلػمةإصػمي ذم ، واًمبق(7/97) ،ووٕمٗمف اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد

، واسمـ طمب٤من ذم اعمجروطملم، (6/298)طمقذي، واسمـ اًمٕمريب ذم قم٤مرو٦م إ(، 6/592)سم٤مًمتٗمنسػم، 

 .(4/243)ذم اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء،  واسمـ قمدي (،2/261)

 ).1)سمٞم٦م وطمروب اعمنست٘مبؾ، حمٛمد ص٤مدق، اعمٞم٤مه اًمٕمر (2)



  

 

 

 ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱاًمٙمريؿ، ذم ؾمقرة ؾمب٠م ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 مي  خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خن  جنحن يم

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

  .(3)َّ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

ويم٤مٟم٧م يمؾ شمٚمؽ اإلصالطم٤مت ـمٗمٞمٗم٦م، وهل سمٛمث٤مسم٦م اًمّمٞم٤مٟم٦م ُمثؾ إزاًم٦م إشمرسم٦م، 

ق.م،  (354)وشمنسٞمػم ُمنس٤مًمؽ اعمٞم٤مه، أو ؾمد سمٕمض اًمِم٘مقق، ًمٙمـ ذم طمقازم ؾمٜم٦م 

٠م، شمّمدع اًمنسد سمِمٙمؾ يمبػم، ويم٤من ذًمؽ ذم ومؽمة احلرب سملم اًمريداٟمٞملم وُمٚمقك ؾمب

وهق اًمتّمدع اًمذي يرى اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء أٟمف هق اًمنسٞمؾ اًمٕمرم اعمذيمقر ذم اًم٘مرآن 

اًمٙمريؿ، وهق ٟمٗمنسف اًمذي شمذيمره إُمث٤مل سم٘مقهل٤م )شمٗمرىمقا أيدي ؾمب٠م(، وؾمبب٧م 

احلرب سملم اًمريداٟمٞملم واًمنسبئٞملم شم٠مظمر صٞم٤مٟم٦م هذا اًمٕم٤مُمؾ احلٞمقي ُمـ قمقاُمؾ 

واًمثامر، مم٤م أدى إمم شمٗمرق اًمٜم٤مس سمحث٤ًم  احلٞم٤مة، مم٤م أدى إمم ظمنس٤مئر وم٤مدطم٦م ذم اًمزروع

قمـ أرايض أيمثر ىم٤مسمٚمٞم٦م ًمٚمحٞم٤مة، ومحدصم٧م اهلجرات، ًمٙمـ ٓ يٛمٙمـ اجلزم سم٠من ذًمؽ 

، ويم٤مٟم٧م سمٕمض اهلجرات ىمد مت٧م ذم اًم٘مرن اًمث٤مين أو (2)اًمتّمدع هق ؾمٞمؾ اًمٕمرم

اًمث٤مًم٨م ًمٚمٛمٞمالد، وٟمنسب٧م ًمتّمدع ؾمد ُم٠مرب، وشمؿ شمرُمٞمؿ اًمنسد ُمرشملم ىمبٞمؾ 

                                                           

 ).36-34) ٔيت٤من:ا ٠م:ؾمقرة ؾمب (3)

ن آة طمؼ ٓ ؿمؽ ومٞمف ... مل حيدد اًم٘مرن هذه اهلجرأن يثب٧م ًمٜم٤م أىم٤مل ـمف طمنسلم: ))ُمـ اًمذي ينستٓمٞمع  (2)

ه مم هذإن هجرة هذه اًم٘مب٤مئؾ سمٕمٞمٜمٝم٤م أًم٘مب٤مئؾ، وٟمحـ ٓ ٟمٖمٚمق طملم ٟم٘مقل: شم٤مريخ ؾمٞمؾ اًمٕمرم، ومل ينسؿ ًمٜم٤م ا

ٕؾمب٤مب ؾمٞم٤مؾمٞم٦م  ًم٘مرآٟمٞم٦م:ؾمالم، واؾمتٖمؾ ومٞمف اًم٘مّم٤مص هذه اًمٜمّمقص ااعمقاـمـ، شمٙمٚمػ يم٤من سمٕمد اإل

 ).95)دب اجل٤مهكم، ذم إ .((ؾمالماًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م واعمرضي٦م سمٕمد فمٝمقر اإل سم٤مًمّمٚم٦م سملم عم٤مُم٤مً إىمؾ اًمٜم٤مس أيٕمرومٝم٤م 



  

 

 

ًمٚمٛمٞمالد،  (541)يد ذطمبٞمؾ يٕمٗمر سمـ أيب يمرب أؾمٕمد ذم ؾمٜم٦م  اإلؾمالم، ُمرة قمغم

ًمٚمٛمٞمالد، وسمٞمٜم٧م اًمٜم٘مقش قمغم ؾمد  (451)واعمرة إظمػمة هل قمغم يد أسمره٦م ذم ؾمٜم٦م 

 ُم٠مرب ويم٤مٟم٧م شمٙم٤مًمٞمػ اًمؽمُمٞمؿ سم٤مهٔم٦م، وقمدد اًمٕمامل يمبػم.

 وضم٤مء ذم شم٘مرير احلٙم٤مي٤مت اعمحٚمٞم٦م إمم أن آظمؽماق اًمٜمٝم٤مئل ًمٚمنسد يم٤من ُمتقىمٕم٤مً 

 ىم٧م ٓطمؼ ُمـ زوضم٦م اعمٚمؽ( ُمـ ىمبؾ ُمٚمؽ يدقمك قمٛمران، واًمذي يم٤من أيْم٤مً )وذم و

يم٤مهـ، ذم أؾمٓمقرة ظمرق اًمنسد سمنسب٥م اًمٗمئران اًمٙمبػمة، اًمتل شمٚمتٝمؿ ذًمؽ سم٠مؾمٜم٤مهن٤م 

سمٕمد اعمٞمالد وذم هذه اعمرة شمريم٧م دون  (474أو  471)وختدؿمف سم٠مفم٤مومره٤م. وذم ؾمٜم٦م 

ن ذًمؽ أقمٚمؿ أ ًمٙمـ واهلل، شم٤مرخيٞم٤مً  صالح، ويم٤من اظمؽماق وشمدُمػم ؾمد ُم٠مرب طمدصم٤مً إ

وٓده اًمرؾمقل  ةن هذه اًمٗمؽمة هل ٟمٗمس ومؽمن: ٕآظمػم ًمٞمس اعمذيمقر سم٤مًم٘مراخلرق إ

وس، واخلزرج، )وهؿ ُمـ قمرب اًمٞمٛمـ(، ُمنستقـمٜملم واًمتل يم٤من ومٞمٝم٤م إ ط

 سم٤معمديٜم٦م ُمٜمذ زُمـ.

ًمٞمٝمام إن ًمنسب٠م وًمدان مه٤م: يمٝمالن، ومحػم، وأٟمنس٤مب شمذيمر رواي٤مت اًمت٤مريخ وإ

ىمٞمؾ هق أول ُمـ طمٙمؿ اًمٞمٛمـ اسمٜمف محػم، و ٠مٕمرب اًمٕم٤مرسم٦م. سمٕمد ُمقت ؾمبُمرضمع يمؾ اًم

يم٤مٟم٧م ًمف اًمٕمديد ُمـ ًمبس اًمت٤مج ُمـ اًمذه٥م، وأظمرج صمٛمقد ُمـ اًمٞمٛمـ امم احلج٤مز، و

، ووؾ اعمٚمؽ (3)واعمٖمرب همرسم٤مً  اًمٖمزوات طمتك سمٚمغ ذم سمٕمض همزاشمف اًمّملم ذىم٤مً 

 سمذيمر محػم.ط ٕوٓد محػم وىمد ورد طمدي٨م قمـ اًمرؾمقل 

 

                                                           

 ).61(، )هـ231 :)تاسمـ هِم٤مم احلٛمقي، يمت٤مب اًمتٞمج٤من ذم ُمٚمقك محػم،  (3)



  

 

 

ُه ذم ىمريٍش وؾمٞمٕمقُد  :ط ىم٤مل َ  ومٜمزقمف اهللُ ُمٜمٝمؿ ومّمػم 
))يم٤من هذا إُمُر ذم مِحْػَمٍ

ُف ىَمْد يَم٤مَن َأؾْمَٚمَؿ((ط: )) وم٘م٤مل . وُمـ ذريتف شمبع (3)إًمٞمٝمؿ(( وُمـ . (2)َٓ شَمنُسب قا شُمب ًٕم٤م، وَم٢مِٟم 

 جي ُّٱذريتف ذو ٟمقاس وهق ص٤مطم٥م إظمدود اًمذي ذيمره اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف: 

رأي سمٕمض اعمٗمنيـ ويم٤من قمغم اًمٞمٝمقدي٦م واًمذي اوٓمٝمد ، قمغم (1)َّ خي حي

ره٦م إسمزال ُمٚمٙمف أظمر ُمٚمقك محػم، وهمٚمبف وآطمرىمٝمؿ سمٜمجران، وهق أاًمٜمّم٤مرى و

راد هدم أيمثر ُمـ قمنميـ ؾمٜم٦م، وهق اًمذي أذم احلبٌم، اًمذي طمٙمؿ اًمٞمٛمـ إ

 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم  ل ُمٚمٙمٝمؿ ؾمٞمػ سمـ ذي يزن ازأن أمم إاًمٙمٕمب٦م، وسم٘مل احلٙمؿ ًمألطمب٤مش 

 .(م 475

ُم٤م يمٝمالن ومحٙمٛمقا ظم٤مرج أن محػم مل خيرضمقا قمـ طمٙمؿ اًمٞمٛمـ، أُمـ اًمقاوح 

  .اًمٞمٛمـ، ومٛمٛمٚمٙم٦م يمٜمدة يم٤مٟم٧م سم٤محلج٤مز، واعمٜم٤مذرة سم٤مًمٕمراق، واًمٖمنس٤مؾمٜم٦م سم٤مًمِم٤مم

  

                                                           

 ،ًمب٤مريؾمٜم٤مده اًمٕمنس٘مالين ذم ومتح اإ، وضمقد (4/15) ،ًمب٤مين ذم اًمنسٚمنسٚم٦م اًمّمحٞمح٦مصححف إ (3)

 ،، ووٕمٗمف اًمذهبل ذم شمٚمخٞمص اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م(4/396) ،، واهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد(31/324)

 .(2/767) ،، ووٕمٗمف اسمـ اجلقزي سم٤مًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م(271)

، (8/79) ،، ووٕمٗمف اهلٞمثٛمل سمٛمجٛمع اًمزوائد(7139) ،ًمب٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمعصححف إ (2)

 . (241) ،واًمٕمنس٘مالين ذم اًمٙم٤مذم اًمِم٤مف

 .(5) :ي٦مأ :اًمؼموجؾمقرة  (1)



  

 

 

 فقمٚمٞم)ؾمامقمٞمؾ إاظمتٚمٗم٧م ُمّم٤مدر اًمت٤مريخ ذم ٟمنس٥م ىمحٓم٤من، هؾ هق ُمـ 

 رسمع:أىمحٓم٤من اعمذيمقرة ٟمنس٤مب أؿمٝمر أم ٓ؟ وأ ؟(اًمنسالم

 ٟمقح. سمـ ؾم٤مم سمـ أرومخِمذ سمـ ىمٞمٜم٤من سمـ ؿم٤مًمخ سمـ هقد سمـ ىمحٓم٤من :ولإ

ىمحٓم٤من سمـ هقد سمـ قمبد اهلل سمـ اجلٚمقد سمـ قم٤مد سمـ قمقص سمـ ارم سمـ ؾم٤مم سمـ  :اًمث٤مين

 .(ٟمقح قمٚمٞمف اًمنسالم)

ؾمامقمٞمؾ سمـ إىمحٓم٤من سمـ مهٞمنسع سمـ شمٞمٛمـ وسمف ؾمٛمٞم٧م اًمٞمٛمـ سمـ ٟم٤مسم٧م سمـ  :اًمث٤مًم٨م

 .(ٝمام اًمنسالمقمٚمٞم)سمراهٞمؿ إ

ص٤مف سمـ هقد سمـ ذوان سمـ اعمٞمث٤من سمـ اًمٕم٤مُمؾ سمـ أىمحٓم٤من سمـ مهٞمنسع سمـ  :اًمراسمع

قمٚمٞمٝمام )سمراهٞمؿ إؾمامقمٞمؾ سمـ إُمٝمران سمـ سمجػم سمـ ي٘مٔم٤من سمـ ٟمب٤موت وهق ٟم٤مسم٧م سمـ 

 .(اًمنسالم

ؾمامقمٞمؾ، إن قمرب اًمٞمٛمـ )اًم٘محٓم٤مٟمٞملم( ًمٞمنسقا ُمـ وًمد أواًمراضمح قمٜمد اًمٜمنس٤مسم٦م 

ؾمامقمٞمؾ ومٞمدور إهنؿ ُمـ وًمد أطمثلم ُمـ اًمٙمت٤مب واًمنسٜم٦م، ُم٤م ُم٤م ينستدل سمف سمٕمض اًمب٤مأ

 دًم٦م ؾمٜمٜم٤مىمِمٝم٤م:أقمغم صمالث 

ُم٤مم اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف: ))طمدصمٜم٤م ُمنسدد طمدصمٜم٤م حيٞمك ُم٤م رواه اإل :ولاًمدًمٞمؾ إ

قمغم ىمقم ُمـ أؾمٚمؿ ط ىم٤مل: ظمرج رؾمقل اهلل  قمـ يزيد سمـ أيب قمبٞمد طمدصمٜم٤م ؾمٚمٛم٦م 

، وأٟم٤م ُمع سمٜمل ٢من أسم٤ميمؿ يم٤من راُمٞم٤مً يتٜم٤موٚمقن سم٤مًمنسقق، وم٘م٤مل: ارُمقا سمٜمل إؾمامقمٞمؾ وم



  

 

 

ومالن ٕطمد اًمٗمري٘ملم، وم٠مُمنسٙمقا سم٠ميدهيؿ وم٘م٤مل: ُم٤م هلؿ ىم٤مًمقا ويمٞمػ ٟمرُمل وأٟم٧م ُمع 

 .(3)سمٜمل ومالن ىم٤مل: ارُمقا وأٟم٤م ُمٕمٙمؿ يمٚمٙمؿ((

قمغم هذا احلدي٨م: ))سم٤مب ٟمنسب٦م اًمٞمٛمـ إمم  (رمحف اهلل)ُم٤مم اًمبخ٤مري وىمد سمقب اإل

 قمٛمرو سمـ قم٤مُمر ُمـ ظمزاقم٦م((. إؾمامقمٞمؾ ُمٜمٝمؿ أؾمٚمؿ سمـ أومَم سمـ طم٤مرصم٦م سمـ

: ))وذم هذا آؾمتدٓل ٟمٔمر، ٕٟمف ٓ يٚمزم (رمحف اهلل وم٘م٤مل)وىمد قمٚمؼ اسمـ طمجر 

سمٜمل ُمـ ىمحٓم٤من أن يٙمقن مجٞمع ُمـ يٜمنس٥م إمم سمٜمل إؾمامقمٞمؾ، ُمـ سمٜمل أؾمٚمؿ ُمـ يمقن 

ُمـ اخلالف، ظمزاقم٦م ٓطمتامل أن يٙمقن وىمع ذم أؾمٚمؿ ُم٤م وىمع ذم إظمقهتؿ إؾمامقمٞمؾ، 

، وىمد ذيمر اسمـ قمبد اًمؼم قمـ ـمريؼ سمٜمل إؾمامقمٞمؾأو ُمـ ن سمٜمل ىمحٓم٤مهؾ هؿ ُمـ 

أؾمٚمؿ وظمزاقم٦م، ُمر سمٜم٤مس ُمـ ط ذم طمدي٨م اًمب٤مب: أن اًمٜمبل اًم٘مٕم٘م٤مع سمـ أيب طمدرد 

ظمزاقم٦م وهؿ يتٜم٤موٚمقن وم٘م٤مل: ارُمقا سمٜمل إؾمامقمٞمؾ ومٕمغم هذا ومٚمٕمؾ ُمـ يم٤من هٜم٤مك ُمـ 

ذًمؽ سم٠من قمـ اهلٛمداين اًمٜمنس٤مسم٦م يم٤مٟمقا أيمثر وم٘م٤مل ذًمؽ قمغم ؾمبٞمؾ اًمتٖمٚمٞم٥م، وأضم٤مب 

ُمـ ضمٝم٦م أسم٤مء، سمؾ إؾمامقمٞمؾ ٓ يدل قمغم أهنؿ ُمـ وًمد سمٜمل إؾمامقمٞمؾ ىمقًمف هلؿ: ي٤م 

اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م إُمٝم٤مت، ٕن سمٜمل إؾمامقمٞمؾ حيتٛمؾ أن يٙمقن ذًمؽ ًمٙمقهنؿ ُمـ 

ُمـ ضمٝم٦م سمٜمل إؾمامقمٞمؾ ُمـ وم٤مًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م واًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م ىمد اظمتٚمٓمقا سم٤معمّم٤مهرة، 

 .(2)إُمٝم٤مت((

ؾمامقمٞمؾ ورسمٞمٕم٦م وُمرض، إن قمدٟم٤من وًمد أُمتٗم٘مقن قمغم ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ))واًمٜم٤مس 

هنؿ يم٤مٟمقا أؾمامقمٞمؾ، واًمّمحٞمح إُمـ وًمد  يْم٤مً أُم٤م ىمحٓم٤من وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ هؿ أو

                                                           

 ).1417)رواه اًمبخ٤مري،  (3)

 .(6/419) ،يرومتح اًمب٤م (2)



  

 

 

سمراهٞمؿ، سم٠مرض اًمٞمٛمـ، وُمٜمٝمؿ ضمرهؿ، اًمذيـ ؾمٙمٜمقا ُمٙم٦م، وُمٜمٝمؿ إ ُمقضمقديـ ىمبؾ

 . (3)ؾمامقمٞمؾ اًمٕمرسمٞم٦م((إشمٕمٚمؿ 

 سمؾ هٜم٤مك ىمقٓن ومٞمٝمؿ: ؾمٚمؿ ُمـ ىمحٓم٤منأن أن اًمٜمنس٤مسمقن مل يتٗم٘مقا قمغم أوُمٕمٚمقم 

أؾمٚمؿ سمـ أومَم سمـ قم٤مُمر سمـ حلل سمـ ىمٛمٕم٦م سمـ ُمرض سمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد سمـ  :ولإ

 قمدٟم٤من.

أؾمٚمؿ سمـ أومَم سمـ طم٤مرصم٦م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مُمر سمـ طم٤مرصم٦م سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ  :اًمث٤مين

صمٕمٚمب٦م سمـ ُم٤مزن سمـ إزد سمـ اًمٖمقث سمـ اًمٜمب٧م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ زيد سمـ يمٝمالن سمـ ؾمب٠م 

 سمـ ىمحٓم٤من.سمـ يِمج٥م سمـ يٕمرب 

ؾمامقمٞمؾ، إؾمٚمؿ وظمزاقم٦م ُمـ وًمد أن ٠مٟمٕمؿ، احلدي٨م سمف دًمٞمؾ ىمقي عمـ حيت٩م سم

( وسمف ىم٤مل اسمـ طمزم وُمـ  ٦مؾمٚمؿ ُمـ وًمد ظمزاقمأن أو أظمقان أ ٦موظمزاقم ؾمٚمؿأن )ٕ

، وًمٞمس ومٞمف شمٕمٛمٞمؿ ًمٙمؾ ىمب٤مئؾ (هـ 3186ؾمٜم٦م )اعمت٠مظمريـ اًمٕمالُم٦م اعمٕمٚمٛمل اعمتقرم 

 ىمحٓم٤من.

 ختٱُّ ٟمّم٤مر:يمالُمف ًمٚمٛم١مُمٜملم اعمٝم٤مضمريـ وإ ٤مً شمٕم٤ممم ُمقضمٝم قًمفىم :اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين

 .(2)َّ جح  مج حج ٱ مثهت مت

ن ُمـ يم٤من ُمـ ب اًمروطمل وًمٞمس احل٘مٞم٘مل، ٕواعم٘مّمقد )َأسمِٞمُٙمْؿ( هق إ

اعمنسٚمٛملم آٟمذاك ًمٞمنسقا يمٚمٝمؿ ُمـ اًمٕمرب، يمنسٚمامن اًمٗم٤مرد، وسمالل احلبٌم، وهق 

 ُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم.أط يم٤مًم٘مقل قمـ زوضم٤مت اًمرؾمقل 

                                                           

 ).546)اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم،  (3)

 ).78) :ي٦مأ : ُمـاحل٩مؾمقرة  (2)



  

 

 

ل هق سمٛمٜمزًم٦م إب ُٕمتف، وأشمب٤مقمف، يمام ىمٞمؾ ذم ىمقًمف وُمـ اعمٕمٚمقم أن يمؾ ٟمب

 هب مب خب حب جب هئ ُّٱ: (قمٚمٞمف اًمنسالم)شمٕم٤ممم قمـ ٟمبٞمف ًمقط 

تف(((3)َّجت ـ  ُمـ أُّمتف، ويمؾ ٟمبل أسُمق أُم  ، ىم٤مل جم٤مهد: ))مل شمٙمـ سمٜم٤مشمف، وًمٙمـ يم
(2) . 

 ،(1)َّ  حسخس جس جخمخ مح جح مج حج ُّٱوىمد ىُمِرئ: 

ٰ : ))ءا٤مس أهنام ىمرروي قمـ ُأيب سمـ يمٕم٥م واسمـ قمب{ىم٤مل اسمـ يمثػم:  ُّ َأْوَلى النَِّبي

هىاُُتُْم  اُجُه ُأمَّ َأْزوى هيْم وى ْن َأهُفسي نينيى مي لُْمْؤمي ىهُمْ ِبي ُهوى أ ٌب ل ((، وروي ٟمحق هذا قمـ وى

 .}(5)ُمٕم٤موي٦م، وجم٤مهد، وقِمْٙمِرُم٦م، واحلنسـ

(( واًم٘مراءة وهو أ ٌب هلم))يّب: وذم ىمراءة أُ { : (رمحف اهلل)وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ًمف، ومٚمقٓ أٟمف  شمدل قمغم ذًمؽ: وم٢من ٟمنس٤مءه إٟمام يمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم شمبٕم٤مً  اعمِمٝمقرة

 .(4)}يم٤مُٕمٝم٤مت ٟمنس٤مؤه  يم٤مٕب مل يٙمـ

خم٤مـمب٤ًم إٟمّم٤مر طملم ذيمر   هريرة ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب :اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م

شمٚمؽ أُمٙمؿ ي٤م سمٜمل ُم٤مء  ىم٤مل: ))ىم٤مل أسمق هريرة: (قمٚمٞمف اًمنسالم)ه٤مضمر أم إؾمامقمٞمؾ 

 .(7)ىم٤مل إًمب٤مين: طمدي٨م ُمقىمقف، ومل أرُه ُمـ ىمقًمف  ،(6)اًمنسامء((

                                                           

 ).78) :ي٦مأ :هقدؾمقرة  (3)

 .شمٗمنسػم اًمٓمؼمي (2)

 ).6) :ي٦مأ :طمزابإؾمقرة  (1)

 .شمٗمنسػم اسمـ يمثػم (5)

 ).4/363)ٜمبقي٦م، ُمٜمٝم٤مج اًمنسٜم٦م اًم (4)

 (. 2173(، وُمنسٚمؿ، )1148رواه اًمبخ٤مري، ) (6)

 (. 3874إرواء اًمٖمٚمٞمؾ، ) (7)



  

 

 

ىم٤مل اًمٜمقوي: ))ىم٤مل يمثػمون: اعمراد سمبٜمل ُم٤مء اًمنسامء اًمٕمرب يمٚمٝمؿ، خلٚمقص 

ٟمنسبٝمؿ، وصٗم٤مئف وىمٞمؾ: ٕن أيمثرهؿ أصح٤مب ُمقار، وقمٞمِمٝمؿ ُمـ اعمرقمك 

واخلّم٥م، وُم٤م يٜمب٧م سمامء اًمنسامء. وىم٤مل اًم٘م٤ميض: إفمٝمر قمٜمدي أن اعمراد سمذًمؽ 

قم٤مُمر سمـ طم٤مرصم٦م سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ ٤مص٦م، وٟمنسبتٝمؿ إمم ضمدهؿ ظمإٟمّم٤مر 

يمٚمٝمؿ ُمـ وإٟمّم٤مر ، وهق اعمِمٝمقر سمذًمؽ، سمامء اًمنسامءويم٤من يٕمرف ُم٤مزن سمـ إدد 

، ىم٤مل اسمـ طمجر: ))وىمٞمؾ: أراد (3)اعمذيمقر((طم٤مرصم٦م سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مُمر وًمد 

ه٤م هب٤م ومّم٤مروا يم٠مهنؿ أوٓده٤م، ومٕم٤مش وًمدهل٤مضمر ٕن اهلل أٟمبٕمٝم٤م زُمزم سمامء اًمنسامء 

ي٘م٤مل ًمف ُم٤مء اًمنسامء، ٕن إؾمامقمٞمؾ ىم٤مل اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف: يمؾ ُمـ يم٤من ُمـ وًمد 

 .(2)وىمد ريب سمامء زُمزم وهل ُمـ ُم٤مء اًمنسامء((ه٤مضمر وًمد إؾمامقمٞمؾ 

: أ ّٓ ّٓ أرسمع ىمب٤مئؾ، إ ُم٤م طمدي٨م: ))اًمٕمرب يمّٚمٝم٤م سمٜمق إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ، إ

، ٓ يّمح، وًمق صح ًمٙم٤من طمج٦م قمغم (1)((، وصم٘مٞمٗم٤مً اًمنّسٚمػ، وإوزاع، وطمرضُمقت

 وزاع.اًم٘م٤مئؾ، ًمقضمقد آؾمتثٜم٤مء سم٤محلدي٨م وهؿ اًمنسٚمػ، وصم٘مٞمػ، وإ

طمدي٨م  (5)سمراهٞمؿ((إؾمامقمٞمؾ سمـ إ)) يمؾ اًمٕمرب ُمـ وًمد  ويمذًمؽ طمدي٨م

 ُمرؾمؾ ٓ يّمح.

 ؾمامقمٞمؾ.إمم إذن ٓ يقضمد طمدي٨م صحٞمح سيح يٜمنس٥م ىمحٓم٤من إ

                                                           

 ).34/325)ذح صحٞمح ُمنسٚمؿ،  (3)

 .(6/195)ومتح اًمب٤مري،  (2)

ًمب٤مين قمٜمف ذم (، ىم٤مل ا14/344ٕ) ،ذاف، واسمـ قمنس٤ميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼٟمنس٤مب إأ ،رواه اًمبالذري (1)

 .)وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ُمرؾمؾ( ،(3952)رىمؿ احلدي٨م  ،اًمْمٕمٞمٗم٦م

 ).5235)ًمب٤مين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع، وٕمٗمف إ (5)



  

 

 

 ن يم٤من ذم سمٕمْمٝم٤م ُم٘م٤مل ٟمذيمره٤م ًمٚمٗم٤مئدة:إطم٤مدي٨م شمٗمٞمد همػم ذًمؽ وأسمؾ يقضمد 

  ،ؾمامقمٞمٚمٞم٦م٤مدي٨م ُمـ قمدم اقمتب٤مر قمرب محػم ُمـ همػم اإلطمُم٤م ورد سمبٕمض إ :ولإ

 يم٤من قمغم قم٤مئِم٦م حمرر ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ، وم٘مدم ؾمبل  : قمـ قمبد اهلل سمـ ُمنسٕمقد ىم٤مل

 ُمـ يم٤من قمٚمٞمف حمرر ُمـ وًمد ))   : أن شمٕمتؼ ُمٜمٝمؿ، وىم٤ملط ، وم٠مُمره٤م اًمٜمبل (3)سمٚمٕمٜمؼم

وم٘مٚم٧م إلؾمامقمٞمؾ سمـ أيب   : إؾمامقمٞمؾ ومال يٕمتؼ ُمـ محػم أطمدًا، ىم٤مل قمكم سمـ قم٤مسمس

  .   (2)هق أيمؼم ُمـ إؾمامقمٞمؾ((  : ىم٤مل  ؟ وُم٤م يم٤من محػم  : ظم٤مًمد

 ؾمامقمٞمؾ.إيمؼم ُمـ أاًمراوي محػم  ؾمامقمٞمؾ ًم٘مقلإوومٞمف ٟمٗمل محػم ُمـ وًمد  

ـَ وطمدي٨م قم٤مئِم٦َم: ))أٟم ُف يم٤مَن قمَٚمٞمٝم٤م رىمب٦ٌم ُِمـ سمٜمل إؾمامقمٞمَؾ،  ومج٤مَء ؾمبٌل ُم

ظَمقَٓن، وم٠مراَدت أن شُمٕمتَؼ ُمٜمٝمؿ، ومٜمٝم٤مه٤م صمؿ  ضم٤مَء ؾَمبٌل ُِمـ ُُمرَض ُمـ سَمٜمل اًمَٕمٜمؼِم، 

 .(1)أن شُمٕمتَؼ ُِمٜمُٝمؿ(( طوم٠مُمَره٤م اًمٜم بل  

ـْ ظَمْقَٓن وم٘مِدم ويم٤من قمغم قم٤مئِم٦َم  أن  ؾمبٞم٤مً يب ُمٕم٘مؾ أوطمدي٨م  ريَض اهللُ -ُِم

، وم٠مرادْت أن شُمٕمتَِؼ ومٜمٝم٤مه٤م اًمٜمبل   رىمب٦ٌم ُمـ وًمِد إؾمامقمٞمَؾ، وم٘مِدم ؾمبٌل  -قمٜمٝم٤م ـِ ـَ اًمٞمٛم ُم

ـْ سمٜمل اًمٕمٜمؼِم  أطمنِسُبف ىم٤مل: - وم٘مِدم ؾمبٌل ُمـ ُُمرَض  ط  .(5)وم٠مُمره٤م أْن شُمٕمتَِؼ   -ُِم

يب ُمٕم٘مؾ، أوهذا احلدي٨م ورد قمـ صمالث ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اسمـ ُمنسٕمقد، وقم٤مئِم٦م، و

٤من، ؾمامقمٞمؾ وم٘م٤مل: ))وأُم٤م ىمحٓمإوسمف اؾمتدل اسمـ طمزم ان سم٤مًمٕمرب ُمـ ًمٞمس سمقًمد 

، -قمٚمٞمف اًمنسالم  -ومٛمختٚمػ ومٞمف ُمـ وًمد ُمـ هق؟ وم٘مقم ىم٤مًمقا: هق ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ 

                                                           

 .٤م اعمخرجسمٚمٕمٜمؼم هؿ سمٜمق اًمٕمٜمؼم، وهق ُمـ ؿمقاذ اًمتخٗمٞمػ قمٜمد اًمٕمرب،  ٕن اًمٜمقن واًمالم ىمريبَ  (3)

 ).31/59) ،ىم٤مل اهلٞمثٛمل: )رواه اًمٓمؼماين، واًمبزار(، ووٕمٗمف، جمٛمع اًمزوائد (2)

، ، وصححف اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد، هذا طمدي٨م صحٞمح(188) ،٘مربىم٤مل اًمٕمراىمل ذم حمج٦م اًم (1)

(31/59). 

وىم٤مل احل٤ميمؿ ، (2/236) ،، ورواه احل٤ميمؿ(9/74) ،وىم٤مل ًمف ُمت٤مسمٕم٦مرواه اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمنسٜمـ اًمٙمؼمى،  (5)

 .صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، وىم٤مل اًمذهبل: صحٞمح: هذا طمدي٨م سمٕمد أن رواه ُمرؾمالً 



  

 

 

 -ط  -وهذا سم٤مـمؾ سمال ؿمؽ، إذ ًمق يم٤مٟمقا ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ، عم٤م ظمص رؾمقل اهلل 

سمٜمل اًمٕمٜمؼم سمـ قمٛمرو سمـ متٞمؿ سمـ ُمر سمـ أد سمـ ـم٤مسمخ٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ ُمرض سمـ ٟمزار سمـ 

إذا يم٤من قمٚمٞمٝم٤م ٟمذر قمتؼ رىمب٦م ُمـ سمٜمل ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من، سم٠من شمٕمتؼ ُمٜمٝمؿ قم٤مئِم٦م. و

 .(3)إؾمامقمٞمؾ، ومّمح هبذا أن ذم اًمٕمرب ُمـ ًمٞمس ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ((

 ،٦م سم٤معمٜم٤مفمرات واًمنسج٤مٓت سملم اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦مُمٚمٞمئدب اًمٕمريب اًم٘مديٛم٦م ت٥م إيمُ  :اًمث٤مين

ُمقي واًمٕمب٤مد، وشمقاشمرت هذه وسمخ٤مص٦م اًم٘مٞمنسٞملم وسملم اًم٘محٓم٤مٟمٞملم، سم٤مًمٕمٍم إ

 ،دي٥م، سمؾ قمدت شمٚمؽ اًم٘مّمص ُمـ اعمنسٚمامت هب٤مأو أُم١مرخ ٟمٙمػم ُمـ  اًم٘مّمص، سمال

ًمٓمرُم٤مح سمـ احلٙمؿ اًمب٤مهكم، اُمقي، ))ىمقل دب ذم اًمٕمٍم إُمٜمٝم٤م ُم٤م شمذيمره يمت٥م إ

عمٕم٤موي٦م سمـ ايب ؾمٗمٞم٤من، قمٜمدُم٤م ؾم٠مًمف وقمغم ُمـ أٟمزًم٧م اًمٕمرسمٞم٦م؟ وم٘م٤مل اًمٓمرُم٤مح: ٟمحـ،  

أرؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم  ٕٟمف عم٤م ٟمزًم٧م اًمٕمرب سمب٤مسمؾ، ويم٤مٟم٧م اًمٕمؼماٟمٞم٦م ًمنس٤من اًمٜم٤مس يم٤موم٦م،

اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ًمنس٤من يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من اًمب٤مهكم، وهق ضمدٟم٤م وم٘مرأ اًمٕمرسمٞم٦م وشمداوهل٤م ىمقُمف 

 .(2)ُمـ سمٕمده إمم يقُمٜم٤م هذا، ومٜمحـ ي٤م ُمٕم٤موي٦م قمرب سم٤مجلٜمس وأٟمتؿ قمرب سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ((

سمراهٞمؿ سمـ خمرُم٦م اًمٙمٜمدي، ُمـ قمرب اًمٞمٛمـ، إوُمٜمٝم٤م سم٤مًمٕمٍم اًمٕمب٤مد، ىمقل 

 -هؾ اًمٞمٛمـأي٘مّمد - ٞمٛمل اًمٕمدٟم٤مين، ىمقًمف: ))هؿيٗم٤مظمر ظم٤مًمد سمـ صٗمقان اًمتٛم

 .(1)اًمٕمرب اًمٕم٤مرسم٦م وهمػمهؿ اعمتٕمرسم٦م((

ذم وومِد يمِٜمدَة، وٓ  طأشَمٞم٧ُم رؾمقَل اهلل ِ ٟمف ىم٤مل: )) أقمـ إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس  :اًمث٤مًم٨م

ٓ  أومْمَٚمُٝمؿ، وم٘مٚم٧ُم: ي٤م رؾمقَل اهلل ِ، أًمنسُتْؿ ُمٜم ٤م؟ وم٘م٤مَل: ـِ  يَروين إ ـُ سمٜمق اًمٜم رِض سم َٟمح

                                                           

 ).3/4)ٟمنس٤مب اًمٕمرب، أمجٝمرة  (3)

ذم يمت٤مسمف إقمالم اًمٜم٤مس سمام وىمع  ،ذم ُمٍم (م3689 ؾمٜم٦م)اعُمتََقرم  شمٚمٞمدي، وهل ىمّم٦م ـمقيٚم٦م ذيمره٤م اإل (2)

 .دسمٞم٦مل اًمٕمب٤مس، وهق ُمـ يمت٥م اًمٜمقادر إًمٚمؼماُمٙم٦م ُمع سمٜم

 سمـ زيمري٤م  وإٟمٞمس اًمٜم٤مصح اًمِم٤مذم، أسمق اًمٗمرج اعمٕم٤مرمٟمٔمره٤م ذم اجلٚمٞمس اًمّم٤مًمح اًمٙم٤مذمأـمقيٚم٦م  ٦مذم ىمّم (1)

 .هـ(191 :تاًمٜمٝمرواين، )



  

 

 

ـُ ىمٞمٍس ي٘مقُل ٓ أويت يمِٜم٤مٟم ٜم٤م، وٓ َٟمٜمَتٗمل ُِمـ أسمٞمٜم٤م ىم٤مَل: وَمٙم٤مَن إؿمٕم٨ُم سم ٦َم، ٓ َٟم٘مٗمق أُم 

ٓ  ضَمٚمدشُمُف احلّد((َ ـِ يمٜم٤مٟم٦َم إ ـَ اًمٜم رِض سم  .(3)سمرضمٍؾ ٟمٗمك َرضماًل ُمـ ىُمَرْيٍش ُم

ٟم٤م أ))ي٤م رؾمقل اهلل ط:  ًمٚمٜمبل –يمٜمدة رضم٤مل أطمد– واًمنسب٥م ذم ىمقل إؿمٕم٨م

، سمـ احل٤مرث، واًمٕمب٤مس سمـ قمبد رسمٞمٕم٦م أن –ىمريش ويٕمٜمل–ٟمٙمؿ ُمٜم٤م(( أٟمزقمؿ 

٤م شم٤مضمريـ، ويم٤مٟمقا قمٜمدُم٤م ينسػمون ذم أرض اًمٕمرب اسمتٖم٤مء ًمتج٤مرهتؿ اعمٓمٚم٥م، يم٤مٟمَ 

يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ٟمحـ سمٜمق آيمؾ اعمرار، وآيمؾ اعمرار، هق سمـ قمٛمرو، اسمـ طمجر، سمـ 

ضمدة ُمـ يمٜمدة، وهل اًمنسٞمدة أم ط قمٛمرو، سمـ ُمٕم٤موي٦م، سمـ يمٜمدة، ويم٤من ًمٚمٜمبل 

ومٙم٤من ط ـ ُمرة، وهل اًمتل حتدث قمٜمٝم٤م إؿمٕم٨م طملم ىم٤مسمؾ اًمٜمبل يمِالب سم

اًمٕمب٤مس، ورسمٞمٕم٦م، ي٘مقًمقن ٟمحـ سمٜمق آيمؾ اعمرار، ٕن سمٜمك آيمؾ اعمرار، ُمـ يمٜمدة يم٤مٟمقا 

، ومٙم٤مٟم٤م ي٘مقي٤من هبذا ًمٞم٠مُمٜمقا قمغم أٟمٗمنسٝمؿ ودم٤مرهتؿ وًمذًمؽ فمٜم٧م يمٜمدة أن  ُمٚمقيم٤مً 

وأقمٚمٛمٝمؿ ط رؾمقل اهلل ىمريِم٤ًم ُمٜمٝمؿ، ًم٘مقل اًمٕمب٤مس، ورسمٞمٕم٦م اعمذيمقر، ومّمحح هلؿ 

 .(2)سم٠من اًمٜمنس٥م يٙمقن سم٤مٔسم٤مء ٓ سم٤مُٕمٝم٤مت((

 .(قمٚمٞمف اًمنسالم)ؾمامقمٞمؾ إُمـ ٟمنسؾ  ٦م، وىمريش قمدٟم٤مٟمٞم٦مىمحٓم٤مٟمٞم ةن يمٜمدأوُمٕمٚمقم 

ودًمٞمؾ  ،)قمٚمٞمف اًمنسالم(سمراهٞمؿ إن اًمٕمرب يم٤مٟمقا ُمقضمقديـ ىمبؾ ٟمبل اهلل إ :اًمراسمع

٦م، ووضمقد اًمٕمرب شمزوج ُمـ ىمبٞمٚم٦م ضمرهؿ اًمٕمرسمٞم (قمٚمٞمف اًمنسالم)ؾمامقمٞمؾ إن أذًمؽ 

 سم٤مًمب٤مئدة، يمجديس، وـمنسؿ. ٠ماعمنسٛمك ظمٓم

                                                           

 ،اسمـ يمثػم ذم اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ،ؾمٜم٤مدهإ، وضمقد (2312)ًمب٤مين ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف، صححف إ (3)

(2/386). 

 .1/676زاد اعمٕم٤مد،  (2)



  

 

 

ىم٤مل اًمٓمؼمي: ))قمٜمدُم٤م طم٤مس ظم٤مًمد أهؾ اًم٘مّمقر ىمرب احلػمة، أُمر  :اخل٤مُمس

أُمراءه أن يبدؤوا سمدقم٤مء أهٚمٝم٤م إمم إطمدى صمالث: اإلؾمالم، أو اجلزي٦م، أو اعمٜم٤مسمذة، 

قن ومٞمٝمؿ وم٤مظمت٤مروا اعمٜم٤مسمذة، ومٚمام دارت اًمدائرة قمغم أهؾ اًم٘مّمقر، وأيمثر اعمنسٚمٛم

اًم٘متؾ، ٟم٤مدى أصح٤مب اًم٘مّمقر: ي٤م ُمٕمنم اًمٕمرب، ىمد ىمبٚمٜم٤م واطمدة ُمـ صمالث 

، وم٘م٤مل هلؿ ظم٤مًمد: وحيٙمؿ ُم٤م أٟمتؿ؟ أقمرب ومام شمٜم٘مٛمقن ُمـ اًمٕمرب، أو وم٠مسمٚمٖمقٟم٤م ظم٤مًمداً 

ٟمّم٤مف واًمٕمدل؟ وم٘م٤مل ًمف قمدي سمـ قمدي سمـ زيد اًمٕمب٤مدي: قمجؿ ومام شمٜم٘مٛمقن ُمـ اإل

ؿ يمام شم٘مقًمقن مل حت٤مدوٟم٤م وشمٙمرهقا سمؾ قمرب قم٤مرسم٦م وأظمرى ُمتٕمرسم٦م، وم٘م٤مل: ًمق يمٜمت

 .(3)أُمرٟم٤م؟ وم٘م٤مل ًمف قمدي: ًمٞمدًمؽ قمغم ُم٤م ٟم٘مقل أٟمف ًمٞمس ًمٜم٤م ًمنس٤من إٓ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م((

ُمقي قمٜمدُم٤م شمٗم٤مظمرت ُمرض اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م، قمغم ىمب٤مئؾ يٛمـ ذم اًمٕمٍم إ :اًمنس٤مدس

، (قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمنسالم)سمراهٞمؿ، إن ُمٜمٝمؿ حمٛمد، وإؾمامقمٞمؾ، و٠ماًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م، سم

 ٦م، وًمق يم٤مٟمقا ُمـ ذري(قمٚمٞمف اًمنسالم)هنؿ ُمـ ذري٦م ٟمبل اهلل هقد أ٦م قم٧م اًم٘محٓم٤مٟمٞمادّ 

يمذًمؽ، يم٤من ق ، سمؾ ًم(قمٚمٞمف اًمنسالم)ٟمٗمنسٝمؿ هلقد أن يٜمنسبقا أسمراهٞمؿ عم٤م اطمت٤مضمقا إ

 .(قمٚمٞمف اًمنسالم)سمراهٞمؿ إ٘م٤مًمقا ٟمحـ ُمـ ذري٦م ًم

قمـ ؾمب٠مٍ ُم٤م ط ؾم٠مَل اًمٜمبل   أن  رضمالً   -ريض اهلل قمٜمٝمام-  قمب٤مس اسمـ قمـ :اًمنس٤مسمع

ـَ ُمٜمٝمؿ هق أ ـَ اًمٞمٛم رضمٌؾ أِم اُمرأٌة أم أرٌض؟ ىم٤مل: سمؾ هق رضمٌؾ َوًَمَد قمنمًة ومنسَٙم

٤م اًمٞمامٟمٞمقن،َ ومُٛمْذطَم٩ٌم، ويمِٜمَْدٌة، وإزُد،  ـَ اًمِم٤مَم ُمٜمٝمؿ أرسمَٕم٦ٌم، وم٠مُم  ؾمت ٦ٌم، وؾمٙم

                                                           

 .2/564شم٤مريخ اًمٓمؼمي،  (3)



  

 

 

٤م اًمِم٤مُمٞم ٦ُم، ومَٚمْخٌؿ، وضُمَذاُم، وقم٤مُِمَٚم٦ٌم،  وإؿمٕمريقن،َ وأٟمامُر، ومحػُم، قمرسًم٤م يمٚم ٝم٤م، وأُم 

 .(3)٤مُن((وهَمنس  

وٓد ؾمب٠م، وهؿ ومروع اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م اًمٕمرب اًمٕم٤مرسم٦م، ومل يذيمر أومٝمذا احلدي٨م ذيمر 

قمٚمٞمف )سمراهٞمؿ إ، وهؿ اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م اًمذيـ هؿ ُمـ صٚم٥م ٦مقمدٟم٤من، وٓ ُمرض، وٓ رسمٞمٕم

 .(اًمنسالم

ُم٤م اًمٕمرب اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م أصقهل٤م ُمـ اًمٞمٛمـ، أن اًمٕمرب اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م أُمـ اعمٕمٚمقم  :اًمث٤مُمـ

صٚمف: أطملم ؾُم١ِمل قمـ  ُم٤مم قمكم هذا ُم٤م ىم٤مل سمف اإلوم٠مصقهل٤م ُمـ اًمٕمراق، و

وم٘م٤مل: أظمؼمين  -قمٚمٞمف اًمنسالم -وروي قمـ اسمـ إقمرايب أٟمف ىم٤مل: ؾم٠مل رضمؾ قمٚمٞم٤مً ))

ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم قمـ أصٚمٙمؿ، ُمٕم٤مذ ىمريش، وم٘م٤مل: ٟمحـ ىمقم ُمـ يمقصمك، واظمت٤مر 

قصمك اسمـ ُمٜمْمقر اًم٘مقل )يمقصمك اًمٕمراق(، ٕٟمف ىم٤مل وم٢مٟم٤م ٟمبط ُمـ يمقصمك، وًمق أراد يم

أن أسم٤مٟم٤م إسمراهٞمؿ يم٤من ُمـ ٟمبط يمقصمك وأن  -قمٚمٞمف اًمنسالم-ُمٙم٦م، عم٤م ىم٤مل ٟمبط،  إٟمام أراد 

 .(2)ٟمنسبٜم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف((

أْن مم إا سمبٕمض اًمٜمنس٤مسم٦م وسمخ٤مص٦م اعمٕم٤مسيـ، وًمٚمخروج ُمـ هذا اعم٠مزق طمدَ 

سمق اًمٕمرب أول، وهق هٜم٤مك ىمحٓم٤مٟمٞملم سم٤مًمت٤مريخ، يمام ينسٛمك ىمحٓم٤من إ ن  أضمٕمؾ 

 ؾمامقمٞمؾ وٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف.إن اًمث٤مين، وهق ُمـ ذريف اًمٕم٤مرسم٦م، وىمحٓم٤م

 

                                                           

(، 1999)يب داود، رىمؿ أًمب٤مين، ذم صحٞمح وإ (،5/122)محد ؿم٤ميمر، أمحد، وصححف أُم٤مم رواه اإل (3)

ذم  ػم، واسمـ يمث(3/263) ،حت٤مف اخلػمةإ، واًمبقصػمي ذم (7/97) ،ذم جمٛمع اًمزوائدووٕمٗمف اهلٞمثٛمل 

واسمـ طمب٤من ذم اعمجروطملم، (، 6/298)طمقذي، واسمـ اًمٕمريب ذم قم٤مرو٦م إ (،6/592)اًمتٗمنسػم، 

 .(4/243)ذم اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء،  واسمـ قمدي (،2/261)

 .قر، ُم٤مدة )يمقث(ٔمًمنس٤من اًمٕمرب، اسمـ ُمٜم (2)



  

 

 

ؿمٕمر وطمٞمد  حلنس٤من سمـ صم٤مسم٧م  ٓ سمبٞم٧ِم إذيمر ىمحٓم٤من سم٤مًمِمٕمر اًمٕمريب اجل٤مهكم، مل يُ 

 ذيمر ذم ديقاٟمف:

 وىمحٓم٤من أو سم٤مىمل سم٘مٞم٦م ضمرمه٤م  ومٚمق ؾُمِئَٚم٧ْم قمٜمف ُمٕمد سم٠مهه٤م

وُمٜمٝم٤م  ،يمر هب٤م ىمحٓم٤من مل شمذيمر سم٤مًمديقانذ ،٦مو مخنسأسمٞم٤مت أ ٦مرسمٕمأورد اهلٛمداين أو

 ن ىمحٓم٤من ُمـ هقد:أسمٞم٧م يقصمؼ سمف 

 هلقد ٟمبًل اهلل ومقق احلب٤مئؽ  ويٕمرب يٜمٛمٞمف ًم٘محٓم٤من يٜمتٛمل

: ))وإسمٞم٤مت اعمذيمقرة، ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمـ ٟمْمؿ قمكم ضمقاد اًمديمتقري٘مقل 

طمنس٤من، وم٠مؾمٚمقهب٤م همػم أؾمٚمقسمف ذم ؿمٕمره، وذم سمٕمْمٝم٤م ريم٦م ووٕمػ، وًمٗمٔم٦م اعمرطمقم 

ظمرى( قمـ آصٓمالطم٤مت احل٤مدصم٦م اعمت٠مظمرة، يمام ؿمٕم٤مره إأ)اًمتل وردت ذم سمٕمض 

 .(3)إن اًمتٗم٤مظمر سم٤مٕٟمبٞم٤مء اعمذيمقريـ مل يٙمـ ُمٕمرووم٤ًم قمغم قمٝمده((

طم٤مدي٨م اًمدرر اًمنسٜمٞم٦م أطمنس٥م شمتبٕمل، مل يذيمر ىمحٓم٤من سم٤محلدي٨م اًمّمحٞمح 

))ٓ شم٘مقم اًمنس٤مقم٦م طمتك خيرج رضمؾ ُمـ ط: ىم٤مل  طمديثلم ٓإًمٚمِمٞمخ اًمنس٘م٤مف 

 .(2)ٓم٤من ينسقق اًمٜم٤مس سمٕمّم٤مه((ىمح

سم٠مٟمف ؾمٞمٙمقن ُمٚمؽ ُمـ ىمحٓم٤من، همْم٥م  ،وعم٤م طمدث قمبد اهلل سمـ قمٛمرو 

ُمٜمٙمؿ  ٟمف سمٚمٖمٜمل أن رضم٤مًٓ ٢مُمٕم٤موي٦م، وم٘م٤مم وم٠مصمٜمك قمغم اهلل سمام هق أهٚمف صمؿ ىم٤مل أُم٤م سمٕمد: وم

 وم٠موًمئؽ، طيتحدصمقن سم٠مطم٤مدي٨م ًمٞمنس٧م ذم يمت٤مب اهلل، وٓ شم١مصمر قمـ رؾمقل اهلل 

ي٘مقل: ط  اهلل ين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ٢م، اًمتل شمْمؾ أهٚمٝم٤م، وم، وم٢مي٤ميمؿ وإُم٤مينضمٝم٤مًمٙمؿ

                                                           

 ).3/413)٤مريخ اًمٕمرب، اعمٗمّمؾ سمت (3)

 ).2931) ،، وُمنسٚمؿ(7337) ،رواه اًمبخ٤مري (2)



  

 

 

طمد إٓ يمبف اهلل قمغم وضمٝمف، ُم٤م أىم٤مُمقا أ))إن هذا إُمر ذم ىمريش ٓ يٕم٤مدهيؿ 

ن اًم٘محٓم٤مين هق اجلٝمج٤مه، واجلٝمج٤مه ُمـ اعمقازم يمام أورضمح اًم٘مرـمبل  ، (3)اًمديـ((

 صمب٧م سم٤محلدي٨م ورده اسمـ طمجر.

ذم ىمحٓم٤مَن، واًم٘منسقُة ذم وًَمِد قمدٟم٤مَن، محػُم ُم٤م طمدي٨م: ))اإليامُن يامٍن، اإليامُن أ

رأُس اًمٕمرِب وٟم٤مهُب٤م، وُِمذطم٩ُم ه٤مَُمُتٝم٤م وقمّمٛمُتٝم٤م، وإزُد يم٤مهُٚمٝم٤م ومججٛمُتٝم٤م، 

ـَ هبؿ، اًمذيـ  ومهداُن هم٤مرهُب٤م وذروهُت٤م، اًمٚمٝمؿ  أقمز  إٟمّم٤مَر اًمذيـ أىم٤مم اهللُ اًمدي

 أظمرِة، وأوُل ُمـ آُووين وٟمٍمويِن ومحقين، وهؿ أصح٤ميب ذم اًمدٟمٞم٤م وؿمٞمٕمتِل ذم

تل(( يدظمُؾ اجلٜم٦َم ُمـ أُم 
 ومٛمٜمٙمر. (2)

هؾ ٠مطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م عمدح اًم٘محٓم٤مٟمٞملم يم٤مٟم٧م سمهمٚم٥م إأن إوضمدير سم٤مًمذيمر 

واهلل  ،ي طمدي٨م صحٞمحأزد، ومل يذيمر ىمحٓم٤من سمٛمدح ذم ظمرى سم٤مٕاًمٞمٛمـ، وإ

 قمٚمؿ.أ

ـِ ُهْؿ َأَرق  َأوْمِئَدًة َوَأًمْ ط ىم٤مل ْٙمَٛم٦ُم : ))َأشَم٤ميُمْؿ َأْهُؾ اًْمَٞمَٛم ياَمُن َياَمٍن، َواحْلِ لَمُ ىُمُٚمقسًم٤م، اإْلِ

 ٟم٘مٞم٦م أيامهنؿ، سمرة أومقاهٝمؿ، ـمٞمب٦م إزد، اًم٘مقم ؿَ ٕمْ ))ٟمِ  ط: وىم٤مل ،(1)َياَمٟمَِٞم٦ٌم((

 . (5)ىمٚمقهبؿ((

 

 

                                                           

 ).1411)رواه اًمبخ٤مري،  (3)

 ،)ُمٜمٙمر واوح اًمٜمٙم٤مرة( :، وىم٤مل اسمـ طمجر ذم خمتٍم اًمبزار(31/55) ،جمٛمع اًمزوائدذم طمنسٜمف اهلٞمثٛمل  (2)

 .(6211(، )طمدي٨م ُمٜمٙمر) :ًمب٤مين سم٤مًمنسٚمنسٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م، وىم٤مل إ(2/174)

 .(42) ،، وُمنسٚمؿ(5188) ،خ٤مريرواه اًمب (1)

 ).3119) ،اًمّمحٞمح٦مذم ًمب٤مين ، وصححف إ(36/242) ،محد ؿم٤ميمرأمحد، وصححف أرواه  (5)



  

 

 

                               

 ( ُمِمجرة اًمٕمرب اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م طمنس٥م يمت٥م إٟمنس٤مب8ؿمٙمؾ )

  



  

 

 

ؾمامقمٞمؾ إ ٦من قمدٟم٤من ُمـ ذريأطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م، شمٗمؼ اًمٜمنس٤مسمقن وروي سمبٕمض إا

، وًمٙمـ اظمتٚمٗمقا يمؿ ضمد سمٞمٜمٝمؿ، ُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل قمنميـ، وهق اًمذي (قمٚمٞمف اًمنسالم)

يمثر ُمـ ذًمؽ و ينستحٞمؾ أرسمٕملم، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل أقمٚمٞمف اجلٛمٝمقر، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل 

 .(3)قمدهؿ

وم٘مد روي أن اًمٜمبل   ،ٟم٤من٤م ٓ شمّمح سمذيمر اؾمؿ قمدبٝمهمٚمأطم٤مدي٨م أوىمد اؿمتٝمرت 

ٓ دم٤موزوا ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من، يمذب اًمٜمنس٤مسمقن، صمؿ {ىم٤مل: ط  

قمـ قم٤مئِم٦م و ،(1)}وًمق ؿم٤مء أن يٕمٚمٛمف قمٚمٛمف ، (2)َّيفىقيقاكُّ  : ىمرأ

ىم٤مل اسمـ  ،(5)ىم٤مًم٧م: ))اؾمت٘م٤مم ٟمنس٥م اًمٜم٤مس إمم ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من(( -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-

ـْ َيُ٘مقل: إِن  َُمٕمْ  َوؾَمِٛمْٕم٧ُم ))قمـ همػمه:  ؾمٕمد ٟم٘مالً  د سْمـ قَمْدَٟم٤من يَم٤مَن قَمغَم قَمْٝمد َُم

 .(4)((قِمٞمنَسك اسِْمـ َُمْرَيؿ

وهق اإلُمؼماـمـقر -ويذيمر اًمٓمؼمي ذم شم٤مرخيف أن قمدٟم٤من قم٤مش ذم أي٤مم سمختٜمٍم

ؾ ذم ُمٕمريم٦م ىم٤مُم٧م سملم تِ ٟمف ىمُ أق.م((، وىمٞمؾ 462-614))، اًمبـ٤مسمكم ٟمبقظمـذ ٟمٍم

 ىمقُمف وسمختٜمٍم.

                                                           

 .)191)ّمؾ ذم شم٤مريخ اًمٕمرب ىمبؾ اإلؾمالم، اعمٗم (3)

 (.18ؾمقرة اًمٗمرىم٤من: ُمـ أي٦م: ) (2)

 .)5366) ،وٕمٞمػ اجل٤مُمع .طمدي٨م ُمقوقع :ًمب٤مينىم٤مل إ (1)

جمٛمع ذم اين سم٠مؾمٜم٤مد ضمٞمد(، ووٕمٗمف اهلٞمثٛمل رواه اًمٓمؼم)(، 6/633) ،ح اًمب٤مريىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومت (5)

 .(3/398) ،اًمزوائد

 ).3/57اسمـ ؾمٕمد، )اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى،  (4)



  

 

 

قم٤مؿمقا ُمع أسمٞمٝمؿ ومـل  وذيمرت سمٕمض اعمّم٤مدر اإلؾمالُمٞم٦م أن أسمٜم٤مء إؾمامقمٞمؾ

ؾمامقمٞمؾ إ، وطمٙمؿ اًم٘مٞمداريقن اسمـ (قمٚمٞمف اًمنسالم)ُمٙمـ٦م، وسمٕمـد وومـ٤مة إؾمامقمٞمؾ 

ًمػ ؾمٜم٦م، شمقمم ؿم١مون إدارة اًمٙمٕمب٦م اًمنميٗم٦م اسمـ إؾمامقمٞمؾ اًمبٙمر ٟم٤مسم٧م، أاحلج٤مز 

ؾمـامقمٞمٚمٞملم سمدأت شمْمٕمػ ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم سمٕمد ٟم٤مسم٧م، إذ آًم٧م اًمنسٚمٓم٦م وًمٙمــ ؾمـٚمٓم٦م اإل

 قًمذيـ سمدأوا ينسٞمٓمرون قمٚمـك إدارة ؿم١مون اًمٙمٕمب٦م، وإسمٕم٤مد سمٜمإمم أظمقاهلؿ اجلرامه٦م، ا

طمتك طمدصم٧م اًمٜمزاقم٤مت سملم اًم٘مب٤مئؾ ًمٚمنسٞمٓمرة قمغم  ،إؾمامقمٞمؾ قمـ ؿم١مون اًمٙمٕمب٦م

ؾمامقمٞمٚمٞمقن ٓ ؾمٚمٓم٦م هلؿ ومؽميمقا اًمٙمٕمب٦م، وسمدأوا يبحثقن قمــ اًمٙمٕمب٦م، وأصبح اإل

، وهٙمذا شمقزقمقا قمغم سمالد اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ،أُمـ٤ميمـ ضمديـدة يٕمٞمِمقن ومٞمٝم٤م

 وظمّمقص٤ًم إضمزاء اًمِمامًمٞم٦م ُمٜمٝم٤م.

سمق اًمٕمرب أ، وهق (قمٚمٞمف اًمنسالم)ؾمامقمٞمؾ إمم ٟمبل اهلل إاًمٕمرب اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م شمٜمنس٥م 

وأُم٤م اًمٕمرب )) اسمـ يمثػم: ىم٤مل اإلُم٤مماعمنستٕمرسم٦م، سم٤مشمٗم٤مق اًمٜمنس٤مسملم واعم١مرظملم، 

إؾمامقمٞمؾ سمـ  إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ، ويم٤من اعمنستٕمرسم٦م ومٝمؿ ُمـ وًمد

ًمنسالم، أول ُمـ شمٙمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمٞمح٦م اًمبٚمٞمٖم٦م، ويم٤من ىمد أظمذ قمٚمٞمٝمام ا إسمراهٞمؿ

 (3).سم٤محلرم(( ه٤مضمر يمالم اًمٕمرب ُمـ ضمرهؿ اًمذيـ ٟمزًمقا قمٜمد أُمف

: جل٤مُمع اًمّمٖمػم، قمـ اسمـ ؾمٕمد قمـ قمكم سمـ رسم٤مح، ُمرؾمالً ذم اورد اًمنسٞمقـمل أ

 .(2)سمراهٞمؿ((إؾمامقمٞمؾ سمـ إىم٤مل: ))يمؾ اًمٕمرب ُمـ وًمد ط روى قمـ اًمٜمبل 

٘مقش صمٛمقدي٦م، وسمٕمض اًمٜم٘مقش اًمٜمبٓمٞم٦م، شمذيمر اؾمؿ قمدٟم٤من طمتك وىمد قمثر قمغم ٟم

 سمٜم٤مءه٤م قمبد قمدٟم٤من، يمٜم٤ميف قمغم آطمؽمام ٓ ًمٚمٕمبقدي٦م.أٟمب٤مط شمنسٛمل ن سمٕمض إأوضمد 

 

                                                           
 ).3/318) اسمـ يمثػم، اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، (3)

 ).5235)ًمب٤مين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع، وٕمٗمف إ (2)



  

 

 

 ، وىمد ضم٤مءت (3)ؾمامقمٞمؾإُمـ وًمد ط ًا ن حمٛمدأوىمد صمب٧م سم٤محلدي٨م اًمّمحٞمح 

 ٟمذيمره٤م ًمٚمٗم٤مئدة:  

٤مري: هق حمٛمد سمـ قمبد اهلل، سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م، سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمبد ٤مل اًمبخىم :وًٓ أ

ُمٜم٤مف، سمـ ىميص سمـ يمالب، سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م، سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م، سمـ ومٝمر سمـ 

ُم٤مًمؽ، سمـ اًمٜمرض سمـ يمٜم٤مٟم٦م، سمـ ظمزيٛم٦م سمـ ُمدريم٦م سمـ إًمٞم٤مس، سمـ ُمرض، سمـ ٟمزار، سمـ 

 . (2)ُمٕمد، سمـ قمدٟم٤من

أظمرج ُمـ ؾمٗم٤مح، ُمـ ًمدن آدم  ))ظمرضم٧م ُمـ ٟمٙم٤مح، وملط: ىم٤مل رؾمقل اهلل   ٤ًم:صم٤مٟمٞم

 . (1)إمم أن وًمدين أيب وأُمل ومٚمؿ يّمبٜمل ُمـ ؾمٗم٤مح اجل٤مهٚمٞم٦م رء((

ضمٚمنسقا  ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، إن ىمريِم٤مً {ىم٤مل:  قمـ اًمٕمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م  :صم٤مًمث٤مً 

ومتذايمروا أطمنس٤مهبؿ سمٞمٜمٝمؿ، ومجٕمٚمقا ُمثٚمؽ ُمثؾ ٟمخٚم٦م ذم يمبقة ُمـ إرض  وم٘م٤مم 

ل: ُمـ أٟم٤م؟ ))وم٘م٤مًمقا: أٟم٧م رؾمقل اهلل قمٚمٞمؽ اًمنسالم، قمغم اعمٜمؼم، وم٘م٤مط رؾمقل اهلل 

ىم٤مل: )) أٟم٤م حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م، إن اهلل ظمٚمؼ اخلٚمؼ، ومجٕمٚمٜمل ذم 

                                                           
، سم٠مٟمف ًمٞمس ُمـ ذري٦م إسمراهٞمؿ وينستدًمقن اًمٙمريؿ  ًمذًمؽ ٓ قمؼمة سمام يروضمف سمٕمض اًمٜمّم٤مرى قمـ ٟمنس٥م ٟمبٞمٜم٤م 1

قمغم ذًمؽ سم٤مٟم٘مٓم٤مع اًمٜمنس٥م سملم قمدٟم٤من وإؾمامقمٞمؾ )قمٚمٞمف اًمنسالم(، يمام ومٕمؾ ُم١مًمػ يمت٤مب حتٚمؾ اإلُمؼماـمقري٦م 

، ًمٚم٘مس طاًمروُم٤مٟمٞم٦م وؾم٘مقـمٝم٤م، ي٘مقل: إن اًمٕمرب ًمٞمنسقا ُمـ ٟمنسؾ إؾمامقمٞمؾ )قمٚمٞمف اًمنسالم(. يمت٤مب حمٛمد 

(. ذم طملم أن ُم١مًمػ اًمٙمت٤مب ضمقرج سمقش اجلد اعُمتقرم )ؾمٜم٦م 321إٟمجٚمٞمٙم٤مين ضمقرج سمقش اجلد، )

، أصمب٧م أٟمف ُمـ ٟمنسؾ إؾمامقمٞمؾ )قمٚمٞمف اًمنسالم(، وم٘م٤مل: طم(، قمغم قمٜم٤مده وإٟمٙم٤مره ًمٜمبقة اًمرؾمقل 3796

 ))اًمٗمّمؾ إول: أصؾ اًمٕمرب وإصمب٤مت أٟمف ُمـ ٟمنسؾ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ(( .

 ).1843)، فُم٤مم اًمبخ٤مري ذم صحٞمحورده اإلأ (2)

 .(1224)ًمب٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع، ، وطمنسٜمف إ(5728) ،إوؾمطذم ه اًمٓمؼماين روا (1)



  

 

 

ظمػمهؿ ومرىم٦م، صمؿ ضمٕمٚمٝمؿ ومرىمتلم، ومجٕمٚمٜمل ذم ظمػمهؿ ومرىم٦م، صمؿ ضمٕمٚمٝمؿ ىمب٤مئؾ، 

ؿ ، وظمػمه، ومجٕمٚمٜمل ذم ظمػمهؿ سمٞمت٤مً ومجٕمٚمٜمل ذم ظمػمهؿ ىمبٞمٚم٦م، صمؿ ضمٕمٚمٝمؿ سمٞمقشم٤مً 

 .(3)}وظمػميمؿ ٟمٗمنس٤مً  ، وم٠مٟم٤م ظمػميمؿ سمٞمت٤مً ٟمنسب٤مً 

وم٘م٤مل: ))أٟم٤م أىمرهبؿ ط سمق ؾمٗمٞم٤من قمٜمدُم٤م ؾم٠مًمف ىمٞمٍم قمـ اًمرؾمقل أطمدي٨م  :راسمٕم٤مً 

وًمٞمس ذم اًمريم٥م -، ىم٤مل: ُم٤م ىمراسم٦م ُم٤م سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف؟  وم٘مٚم٧م: هق اسمـ قمٛمل إًمٞمف ٟمنسب٤مً 

 .(2)أطمد ُمـ سمٜمل قمبد ُمٜم٤مف همػمي(( يقُمئذٍ 

ـْ َوًَمِد إؾِْماَمقِمٞمَؾ، َواْصَٓمَٗمك ))إِ ط: ىم٤مل رؾمقل اهلل   :ظم٤مُمنس٤مً  ن  اهللَ اْصَٓمَٗمك يمِٜم٤َمَٟم٦َم ُِم

ـْ سَمٜمِل َه٤مؿِمٍؿ(( ىُمَرْيِم٤مً  ـْ ىُمَرْيٍش سَمٜمِل َه٤مؿِمٍؿ، َواْصَٓمَٗم٤ميِن ُِم ـْ يمِٜم٤َمَٟم٦َم، َواْصَٓمَٗمك ُِم  .(1)ُِم

)قمٚمٞمف ؾمامقمٞمؾ إًمٜمبل اهلل ط وهذا طمدي٨م صحٞمح سم٠مصمب٤مت ٟمنس٥م اًمرؾمقل 

ط ٛمف اًمبٕمض، وٟم٘مٚمف اسمـ ومٜمدق، قمـ ٟمنس٥م اًمرؾمقل ، وومٞمف رد قمغم ُم٤م زقماًمنسالم(

قمٚمٞمف -ن ضمد اعمّمٓمٗمك أ))وىم٤مل ىمقم:  :، ىم٤مل اسمـ ومٜمدق)قمٚمٞمف اًمنسالم(ؾمح٤مق إمم إ

مم ُمٕمد سمـ إٟمنس٤مسمف أيمر ذ -آًمفصغم اهلل قمٚمٞمف و-ن اًمٜمبل ٕ :ؾمح٤مقإهق  -اًمنسالم

  .(5)يمذب اًمٜمنس٤مسمقن سمٕمد ذًمؽ(( -قمٚمٞمف اًمنسالم-قمدٟم٤من ووىمػ وىم٤مل 

ذم وومِد يمِٜمدَة، وٓ  طأشَمٞم٧ُم رؾمقَل اهلل ِ )) :ٟمف ىم٤ملأؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس قمـ إ :ؾم٤مدؾم٤مً 

ٓ  أومْمَٚمُٝمؿ، وم٘مٚم٧ُم: ي٤م رؾمقَل اهلل ، أًمنسُتْؿ ُمٜم ٤م؟ وم٘م٤مَل: ـِ  يَروين إ ـُ سمٜمق اًمٜم رِض سم َٟمح

ـُ ىمٞمٍس ي٘مقُل ٓ أويت يمِٜم٤مٟم٦َم، ٓ َٟم٘مٗمق أُ  ٜم٤م، وٓ َٟمٜمَتٗمل ُِمـ أسمٞمٜم٤م، ىم٤مَل: وَمٙم٤مَن إؿمٕم٨ُم سم  ُم 

                                                           

 ).1/225)محد ؿم٤ميمر، أوصححف  ،محدأ، ورواه (1412، )رواه اًمؽمُمذي، وىم٤مل طمدي٨م طمنسـ (3)

 ).2951) رواه اًمبخ٤مري، (2)

 .(2276) رواه ُمنسٚمؿ، (1)

 ).3/217)ٟمنس٤مب، ًمب٤مب إ (5)



  

 

 

(( ٟمٗمك َرضمالً  سمرضمؾٍ  ٓ  ضَمٚمدشُمُف احلد  ـِ يمٜم٤مٟم٦َم إ ـَ اًمٜم رِض سم  .(3)ُمـ ىُمَرْيٍش ُم

ط : قمـ يمٚمٞم٥م سمـ وائؾ ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمزيٜم٥م سمٜم٧م أيب ؾمٚمٛم٦م رسمٞمب٦م اًمٜمبل   :ؾم٤مسمٕم٤مً 

؟ أيم٤من ُمـ ُمرض؟ ىم٤مًم٧م: )) ومٛمٛمـ يم٤من إٓ ُمـ ُمرض؟ يم٤من ُمـ طأرأي٧م اًمٜمبل 

 .(2)وًمد اًمٜمرض سمـ يمٜم٤مٟم٦م(( 

ىم٤مًم٧م: ))اؾمت٘م٤مم ٟمنس٥م اًمٜم٤مس إمم ُمٕمد سمـ  -يض اهلل قمٜمٝم٤مر-قمـ قم٤مئِم٦م  :صم٤مُمٜم٤مً 

 . (1)قمدٟم٤من((

ـِ قَمْدَٟم٤مَن َأُْمنَسَؽ،  طٕمـ اسمـ قمب٤مس، ىَم٤مَل: يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل ِ وم إَِذا اْٟمَتَٝمك إمَِم َُمَٕمدِّ سْم

٤مسُمقَن، ىَم٤مَل اهلل ُ شَمَٕم٤ممَم:   .(5)َّيفىقيقاكُّصُمؿ  َيُ٘مقُل: يَمِذَب اًمٜم نس 

ط: ومم ىمٞمؾ ًمٚمرؾمقل إ ،وم٘مد ورد سمروايتلم (،سمٞمحلمأٟم٤م اسمـ اًمذ)ُم٤م طمدي٨م أ

ٟم٤م اسمـ أواًمث٤مين )) ،، ومٝمق طمدي٨م ُمقوقع(4)سمـ اًمذسمٞمحلم  ومتبنسؿ((٤م اي))

 .(7)ومال يّمح   (6)اًمذسمٞمحلم((

                                                           

 ،ؾمٜم٤مده اسمـ يمثػم ذم اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مإ، وضمقد (2312) ،ضمفًمب٤مين ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مصححف إ (3)

(2/386.) 

 ).1592)رواه اًمبخ٤مري،  (2)

جمٛمع ذم ووٕمٗمف اهلٞمثٛمل رواه اًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد(، ، )(6/633) ،ىم٤مل اسمـ طمجر اًمٕمنس٘مالين ذم اًمٗمتح (1)

 .(3/398) ،اًمزوائد

 ).5366) ،طمدي٨م ُمقوقع، وٕمٞمػ اجل٤مُمع :ًمب٤مينىم٤مل إ (5)

  (.271، )صؾ ًمف هبذا اًمٚمٗمظأٓ : ًمب٤مين ذم اًمٜمّمٞمح٦م، وىم٤مل إ(38/12) ،ؾمٜمده ٓ يثب٧م :ىم٤مل اًم٘مرـمبل (4)

  (.113) ،صؾ ًمفأ : ًٓمب٤مين ذم اًمنسٚمنسٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦مىم٤مل إ (6)

٤مًمذسمٞمح، وًمٙمـ سم شمنسٛمٞم٦م اًمٜمبل اًمّمحٞمح٦م، اًمٜمبقي٦م ، وٓ ذم اًمنسٜم٦م اًمٙمريؿ نآذم اًم٘مر ومٚمؿ يرد ٗم٤مئدة:ًمٚم (7)

 ىمقال:أن قمغم صمالصم٦م آذم هذه اعمنس٠مًم٦م طمنس٥م ومٝمٛمٝمؿ ًمٚم٘مرقا اظمتٚمٗممحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم( اًمٕمٚمامء )ر

= 



  

 

 

يمٞمػ ٓ وهق ٟمنس٥م  ،اًمٜمنس٥م اهل٤مؿمٛمل اًمنميػ، هق ُمٓمٛمع ًمٚمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس

قم٤مء اًمٜمنس٥م اهل٤مؿمٛمل هق وًمٞمد ن ادّ أٓمئ ُمـ ئمـ ، وخيطذف اخلٚمؼ حمٛمد أ

 ؾمالم.ومم ذم صدر اإلُمٜمذ  اًم٘مرون إ اًمٕمٍم، سمؾ هق ىمديؿ ضمداً 

ط وىمد ذيمر اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض، أٟمف روي قمـ ُم٤مًمؽ ومٞمٛمـ اٟمتنس٥م إمم سمٞم٧م اًمٜمبل 

ضمٞمٕم٤ًم، ويِمٝمر، وحيبس ـمقياًل طمتك شمٔمٝمر شمقسمتف، ٕٟمف اؾمتخٗم٤مف وأٟمف يرضب ضسم٤ًم 

ٓدقم٤مء ن اأي أ، (هـ 379)، اعمتقرم (رمحف اهلل)ُم٤مم ُم٤مًمؽ إل، وا(3)طسمحؼ اًمرؾمقل 

، ويمثػمًا ُم٤م يقرد اًمٜمنس٤مسمقن ذم ُمـ اهلجرةًمٚمٜمنس٥م اهل٤مؿمٛمل يم٤من ظمالل اًم٘مرن اًمث٤مين 

                                                                                                                                                                     
= 

ؾمح٤مق، وهق اظمتٞم٤مر اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ؿمٞمخ اعمٗمنيـ، وهق اعمروي اًمث٤مسم٧م قمـ قمبد إول: هق ٟمبل اهلل إ

، اهلل اسمـ ُمنسٕمقد واًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م قمـ قمبد اهلل اسمـ قمب٤مس، وهق ىمقل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 قمغم أن اًمذسمٞمح هق إؾمح٤مق. ،وقمـ أيمثر ُمـ قمنمة ُمـ ؾم٤مدات اًمت٤مسمٕملم ،وقمـ مجٚم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

ؾمامقمٞمؾ، وهل اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمـ اسمـ قمب٤مس، واإلُم٤مم أمحد، ومجع ُمـ اعمت٠مظمريـ يم٤مسمـ إاًمث٤مين: هق ٟمبل اهلل 

 3( اًمٜمص أيت: )) 22يـ ، وم٘مد ورد ذم )ؾمٗمر اًمتٙمقيْم٤مً أٞمؿ، وىمد قمْمدوا ىمقهلؿ ُمـ اًمتقراة يمثػم، واسمـ اًم٘م

ـَ إسِْمَراِهٞمَؿ، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف:  وَمَ٘م٤مَل: ))ظُمِذ  2وَمَ٘م٤مَل: ))ه٠َمَٟمَذا(( ش. َي٤م إسِْمَراِهٞمُؿ!»َوطَمَدَث سَمْٕمَد هِذِه إُُُمقِر َأن  اهللَ اُْمَتَح

٤م، َوأَ  ب ُف، إؾِْمَح٤مَق، َواْذَه٥ْم إمَِم َأْرِض اعْمُِري 
ِذي حُتِ ِذي اسْمٜمََؽ َوطِمٞمَدَك، اًم  َب٤مِل اًم  ْصِٕمْدُه ُهٜم٤َمَك حُمَْرىَم٦ًم قَمغَم َأطَمِد اجْلِ

ٜم٤م إؾمامقمٞمؾ، ٕٟمف هق وهذا ٟمص فم٤مهر ذم اًمتحريػ: ٕن إؾمح٤مق ًمٞمس وطمٞمده، وإٟمام وطمٞمده ه. َأىُمقُل ًَمَؽ((

 . ؾمح٤مق، وهذا ُيِمٕمر سم٠من ىمّم٦م اًمذسمٞمح إؾمامقمٞمؾ يم٤مٟم٧م ىمبؾ وٓدة إؾمح٤مقإاًمبٙمر وًمٞمس 

 .ومٙمٚمام شمرضمح ىمقل صدم سمآظمر وهق ىمقل اًمزضم٤مج ،ًمٙمثرة آظمتالف ذم اعمنس٠مًم٦مقمٚمؿ سم٤مًمذسمٞمح أاًمث٤مًم٨م: اهلل 

 ).2/3331)اًمِمٗم٤مء،  (3)



  

 

 

ل اًمبٞم٧م سم٤مًمب٤مـمؾ وهق: ، ذم اًمٜمٝمل قمـ آٟمتنس٤مب ٔيمتبٝمؿ  طمدي٨م ٓ يّمح ؾمٜمداً 

 .(3)))ًمٕمـ اهلل اًمداظمؾ ومٞمٜم٤م سمٖمػم ٟمنس٥م، واخل٤مرج ُمٜم٤م سمٖمػم ؾمب٥م((

: ))يٜمبٖمل ًمٙمؾ أطمد أن يٙمقن ًمف همػمة هـ(971) اعمتقرم ،وىم٤مل اًمٗم٘مٞمف اهلٞمتٛمل

 .(2)أطمد إٓ سمحؼ((ط قمغم هذا اًمٜمنس٥م اًمنميػ ووبٓمف، طمتك ٓ يٜمتنس٥م إًمٞمف 

ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ طم٤مول آًمتّم٤مق سمف وًمق  ًمذًمؽ يم٤من قمغم ُمر اًمٕمّمقر يمثػمٌ 

ُمٕمروم٦م قمٚمؿ اًمٜمنس٥م ًمراج وىمد وىمٕم٧م ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م طم٤مدصم٦م ادقم٤مء، ًمقٓ  ،سم٤مًمب٤مـمؾ

هذا آدقم٤مء، وىمّم٦م هذا آدقم٤مء أن ص٤مطم٥م اًمزٟم٩م، قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمرطمٞمؿ 

، ادقمك أٟمف ُمـ ذري٦م أمحد سمـ (هـ271)اًمٕمب٘مز ُمـ قمبد اًم٘مٞمس صٚمٞمب٦م، اعمتقرم 

، وقمٜمدُم٤م ظمرج قمكم سمـ  قمٞمنسك سمـ زيد سمـ قمكم سمـ احلنسلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

قمغم ص٤مطم٥م اًمزٟم٩م شمرك آٟمتنس٤مب إًمٞمف، صمؿ ادقمك  أمحد سمـ قمٞمنسك اًمٍميح ٟمنسب٤مً 

ص٤مطم٥م اًمزٟم٩م أٟمف قمكم سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ زيد سمـ قمكم سمـ احلنسلم سمـ قمكم سمـ أيب 

: (هـ546) سم٤مًمٙمقوم٦م، ىم٤مل اسمـ طمزم اعمتقرم ىم٤مئؿٌ  طمٌل  وقمكمٌّ سمـ حمٛمد طمٞمٜمئذٍ  ،ـم٤مًم٥م

 .(1)))ومٚمقٓ قمٚمؿ اًمٜمنس٥م جل٤مز هلذا اًمٙم٤مومر ُم٤م ادقمك ُمـ هذا اًمٜمنس٥م اًمنميػ((

وؾمقف  ،ل اًمبٞم٧موٟمالطمظ يمثرة اًمٕمِم٤مئر همػم اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمتل شمدقمل آٟمتنس٤مب ٔ  

 ذه آدقم٤مءات:ؾمب٤مب هلهؿ إأٟمنسٚمط اًمْمقء قمغم 

                                                           

ُمال قمكم  هار اعمرومققم٦م،وإ (.195) ، اًمنسخ٤موي،اعم٘م٤مصد احلنسٜم٦م .وهق طمدي٨م ُمقوقع ًمٞمس ًمف ؾمٜمد (3)

 .(127) اًمِمقيم٤مين، اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م،(. و276) اًم٘م٤مري،

 ).2/417)اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م،  (2)

 ).21) ٝمرة اًمٜمنس٥م، مج (1)



  

 

 

ٛمس ضمؾ احلّمقل قمغم اخلُ أُمـ  :ادقم٤مء اًمبٕمض هلذا اًمٜمنس٥م عمّمٚمح٦م دٟمٞمقي٦م .3

 وهذا ُم٤م ٟمجده واوح٤ًم ذم سمٕمض اًمٕمِم٤مئر.

ُمـ ىمبؾ  ودقمٛمفِ  فِ ٙمٛمقـملم طُم ًمت :ممـ وزم احلٙمؿ هذا اًمٜمنس٥م ادقم٤مء يمثػمٌ  .2

ـْ ىُمَرْيٍش((ط: ىم٤مل  ،ًمقرود طمدي٨م ختتص ىمريش سم٤مخلالوم٦م :اًمٕمِم٤مئر ٦ُم ُِم َِئٛم  ْٕ ))ا
(3) ،

))إِن  َهَذا إَُْمَر ذِم ىُمَرْيٍش َٓ ُيَٕم٤مِدهيِْؿ َأطَمٌد، ط: وهل ُمنموـم٦م سم٢مىم٤مُم٦م اًمديـ ًم٘مقًمف 

ٓ  يَمب ُف اهلل ُ قَمغَم َوضْمِٝمِف، َُم٤م َأىَم٤مُُمقا ا ((إِ ـَ ي  .(2)ًمدِّ

ذاف ًمٚمحج٤مز، صمٜم٤مء طمٙمؿ إأطمالف ًمٚمٜمنس٥م اًمنميػ دظمقل يمثػم ُمـ إ .1

 ُمر احلٚمػ.أاًمزُمـ شمٜم٤مؾمك  وسمٛمرور

ذاف ـمئ و أذاف ُمـ اًمٕمرب، يم٠مذاف صم٘مٞمػ و آظمتالط سملم ُمٕمٜمك إ .5

يٓمٚمؼ قمغم  ذاف ىمديامً ن ُمنسٛمك إٕ :ل اًمبٞم٧مآذاف ُمـ ، وسملم ا٦ٕمذاف رسمٞمٕمأ

ذاف )أػ اًمبالذري يمت٤مب ًمّ أو احلنس٥م، وىمد أبٞمٚم٦م ُمـ اًمٜمنس٥م قمٚمق اعمٙم٤مٟم٦م سملم اًم٘م

 وضمٕمؾ سمف اًمٕمرب اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م واًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م. (،اًمٕمرب

ؾمامء اعمقضمقدة سم٠مقمٛمدة اًمٜمنس٥م ذم اعمراضمع اًم٘مديٛم٦م، اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ذم إ .4

ؾمامء، ذاف ًمتِم٤مسمف إطمٗم٤مد إأضمداده٤م سم٠مطمد أُمـ اًمٜم٤مس شمرسمط  اً ضمٕمٚم٧م يمثػم

 اًمبٞم٧م طمديث٤ًم. لِ ٔـ اًمٕمِم٤مئر اًمتل ادقم٧م آٟمتنس٤مب وهذا واوح ذم يمثػم ُم

ًمدول إمم اٟمٔمرة اًم٘مب٤مئؾ واًمٕمِم٤مئر، ًمٙمثػم ُمـ اًم٘مب٤مئؾ اًمتل شمٜمزح ُمـ احلج٤مز  .6

ىم٤مرب اًمرؾمقل أهؾ احلج٤مز ُمـ أن يمؾ أضمالل واطمؽمام، سمؾ ٟمٔمرة إاعمج٤مورة، ٟمٔمرة 

 مم ؿمٝمرة.إ مم٤م شمتحقل هذه اًمٜمٔمرة ُمنست٘مبالً  ط

                                                           

 ).32117) اعمنسٜمد،ذم محد أطمدي٨م صحٞمح رواه  (3)

 ).1411)رواه اًمبخ٤مري،  (2)



  

 

 

ٜم٦م، ًم٦م ُمِمٝمقرة قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمنُس ٠مم، وهل ُمنسُٕ آٟمتنس٤مب ًمٚمنماوم٦م ُمـ ضمٝم٦م ا .7

ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم { :(هـ 516)، ىم٤مل اًمنميػ اعمرشم٣م اعمتقرم ؾمٜم٦م ىمديامً  واًمِمٞمٕم٦م

سمٜم٤م رؾمقل اهلله إ)ي٘مّمد حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م(، و هذان  )قمٚمٞمف اًمنسالم(: أٟم٧م اسمٜمل طم٘م٤مً 

م(، وم٠مضمرى قمٚمٞمٝمام )صغم اهلله قمٚمٞمف و آًمف(، يٕمٜمك احلنسـ و احلنسلم )قمٚمٞمٝمام اًمنسال

 ىمد يم٤من ي٘م٤مل ًمٚمّم٤مدق )قمٚمٞمف اًمنسالم( أسمداً  ...هلؿ و ُمٗمْمالً  طم٤مً هذه اًمتنسٛمٞم٦م ُم٤مدِ 

. واؿمتٝمر هذا (3)}أٟم٧م اسمـ اًمّمديؼ، ٕن أُمف سمٜم٧م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر

ُمـ اًمزُمـ، وسمذًمؽ اؿمتٝمر اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس اًمٜمنسب٦م ًمألذاف قمـ  اًمرأي ردطم٤مً 

ىمقال ًمٕمدد أ هذا اًم٘مقل قمغم اًمنميػ اعمرشم٣م سمؾ هٜم٤مك ، ومل ي٘متٍم(2)ـمريؼ اخل١موًم٦م

 .(1)مُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٜمنس٥م اًمنماوم٦م ُمـ ضمٝم٦م إ

آظمتالط سملم اًمٜمنس٥م، واًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م، وهذا ُم٤م ٟمجده واوح٤ًم ذم اٟمنس٤مب  .8

يمثر ُمـ اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م وُمث٤مل ذًمؽ اًمروم٤مقمٞم٦م، ضمٕمٚم٧م ٟمنس٥م روم٤مقمل ًمٙمؾ ُمـ ًمف 

 ـمري٘م٦م روم٤مقمٞم٦م.

                                                           

 .(1/265، )رؾم٤مئؾ اًمنميػ اعمرشم٣م (3)

 ن قمٜمد اًمٜمنس٤مسم٦م، )ُمػمزا(.وينسٛمك أ (2)

 )ت:الُم٦م مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل، ؾمب٤مط(، ًمٚمٕمػ سمذًمؽ، ُمث٤مل يمت٤مب )ذف إًمّ أوُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ  (1)

ؿ ذم إصمب 24، ، مجع ذم اًمٙمت٤مب (هـ3112 ٤مت اًمنمف ُمـ ىِمَبِؾ ومتقى شمٜم٤مس هذا اًمرأي، ويمت٤مب )إؾمامع اًمّم 

، ويمت٤مب )اإلحت٤مف ذم ٟمنسب٦م آل إذاف(، ُمـ شم٠مًمٞمػ إُمػم (هـ 817 )ت: ،زيد اعمرايمٌم يبأإم(، ٓسمـ 

ؿ ذم إصمب٤مت اًمنمف ُمـاًم٘م٤ميض قمٛمر آهم٤م سمـ يقؾمػ آهم٤م اًمٜمٛمر احلٜمٗمل اًمٜم٤مسمٚمز، ويمت٤مب )إؾمامع اًم ىِمبَِؾ  ّم 

ٚمٛم١مرخ ؾمٚمٞمامن ًم٠مًم٦م اًمنمف ُمـ ضمٝم٦م إم(، ، ويمت٤مب )هم٤مي٦م اعمٝمتؿ ذم ُمنس(هـ 852 )ت:إم( ًمٚمتٚمٛمنس٤مين، 

 سمـ ظم٤مًمد صٚمٞمٕمل احلرايمل احلنسٞمٜمل.



  

 

 

ذاف ُمـ اخلدُم٦م ذم اًمٕمنسٙمري٦م، ٞم٦م ظمالل طمٙمٛمٝم٤م إاؾمتثٜم٧م اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟم .9

ذاف ًمٚمٝمروب ُمـ اخلدُم٦م ومنس٤مرقم٧م يمثػم ُمـ اًمٕمِم٤مئر ٟٓمتح٤مل ٟمنس٥م ُمـ إ

 .(3)اًمٕمنسٙمري٦م

احلروب اًمتل طمّمٚم٧م سملم اًمٕمِم٤مئر اًمٕمرسمٞم٦م، واعمامًمٞمؽ، وسمٕمد اٟمتّم٤مر اعمامًمٞمؽ  .31

ذاف، إ ٓإضمٕمٚمقا ي٘متٚمقن وينسبقن اًمٜمنس٤مء ُمـ اًم٘مب٤مئؾ اًمٕمرسمٞم٦م، ومل ينستثٜمقا 

 .ُمـ هذا اًمٔمٚمؿ قمك يمثػم ُمـ اًم٘مب٤مئؾ آٟمتنس٤مب ًمألذاف ختٚمّم٤مً وم٤مدّ 

وهق  ،، ًمالٟمتنس٤مب ًمٚمبٞم٧م اهل٤مؿمٛمل(2)آؾمتدٓل سم٤محلدي٨م ))أٟم٤م ضمد يمؾ شم٘مل(( .33

 طمدي٨م سم٤مـمؾ.

 
  

                                                           

٤مؿمٛمل ُمـ اخلدُم٦م اهلٜمنس٥م اًموهذا ُم٤م ٟمجده ذم سمٕمض اًمٗمرُم٤مٟم٤مت اًمٕمثامٟمٞم٦م، سم٢مقمٗم٤مء سمٕمض اًمٕمِم٤مئر ذات  (3)

 ًمرضائ٥م.اًمٕمنسٙمري٦م وا

ؾ قمٜمف احل٤مومظ اًمنسٞمقـمل، وم٘م٤مل: ئِ وؾُم  .(3/64، ): ٓ أصؾ ًمفين ذم ؾمٚمنسٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦مىم٤مل إًمب٤م (2)

 (.2/89ذيمره ذم يمت٤مسمف احل٤موي ًمٚمٗمت٤موي، ) .أقمرومف ٓ



  

 

 

(3)(2)

أول ُمـ شمنسٛمك {ىم٤مل طمنسٜمل سمـ أمحد سمـ قمكم اًمٕمب٤مد، ذم رؾم٤مًمتف )اًمنماوم٦م (، 

ن اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمنميػ أيمام ضم٤مء ذم اًمنسػم ًمٚمذهبل، ػ، هؿ اًمٕمب٤مؾمٞمقن، سم٤مًمنمي

ؿمٞمخ سمٜمل ه٤مؿمؿ أسمق ضمٕمٗمر قمبد اهلل سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٞمنسك اسمـ أسمق ضمٕمٗمر 

ٟمف ًم٘م٥م هبذا اًمٚم٘م٥م ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م، أ، أي (هـ 141ؾمٜم٦م  )اعُمَتَقرم   اعمٜمّمقر،

ٕمراق اًم٘م٤ميض اًمنميػ قمٛمر سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ وضم٤مء ذم اًمنسػم ًمإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ُمنسٜمد اًم

                                                           

وًمٙمـ ي٘م٤مل قمب٤مد ًمذري٦م  طمتك اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م هـجري مل يٓمٚمؼ قمغم أطمد ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ ذيػ أو ؾمٞمد، (3)

، اخلٛمنس٦م أومرع، وـم٤مًمبل ًمذري٦م واًمده، وشمٞمٛمل ٔل أسمق سمٙمر  ، ًمذري٦م اإلُم٤مم قمكماًمٕمب٤مس، وقمٚمقي 

يم٤من هذا اًمٚمٗمظ يٓمٚمؼ قمغم يمـؾ ُم٤مضمد ٟمبٞمؾ ًمف و وخمزوُمل سمٜمل خمزوم، وأُمقي ًمبٜمل أُمٞم٦م، وقمغم ذًمؽ اعمٜمقال.

اًمنمف(( ؿم٠من يمريؿ إصـؾ، ىم٤مل اسمـ اًمنسٙمٞم٧م قمـ هـذا اًمٚمٗمظ:  ))وٓ يٙمقن إٓ عمـ ًمف آسم٤مء يت٘مدُمقٟمف ذم 

 ىم٤مل ضمبٚم٦م سمـ إهيـؿ:

 شمٜمٍمت إذاف ُمـ قمـ٤مر ًمٓمٛم٦م....... وُم٤م يمـ٤من ومٞمٝمـ٤م ًمق صؼمت هلـ٤م ضر

ودمد ذًمؽ اعمٕمٜمك أيْم٤ًم ُمبثقصم٤ًم ذم اًمٙمت٥م واًمتّم٤مٟمٞمػ، وم٘مد أًمػ اًمبالذري يمت٤مسم٤ًم ؾمّٛمـ٤مه )أٟمنسـ٤مب 

اًمدٟمٞم٤م )اإلؿمـراف ذم  إؿمـراف(، وُمـ ٟمٔمر ومٞمف ومٝمؿ اعمراد سمٚمٗمظ )اًمنميػ( قمٜمد اعمت٘مدُملم، وٓسمـ أيب

ُمٜم٤مزل إؿمـراف(، وًمٚمحنسـ سمـ قمتٞمؼ اًم٘منسٓمالين يمت٤مب قمٜمقاٟمف )اإلذاف قمغم ُمٜم٤مىم٥م إذاف(، و 

غم ذري٦م قمكم أو احلنسـ و ًمٞمنس٧م هذه اًمٙمت٥م ُم٘مّمقرة قمغم آل اًمبٞم٧م اًمٜمبقي ومْماًل قمـ أن شمٙمقن ُم٘مّمقرة قم

 . احلنسلم 

، سمزُمـ اخلٚمٞمٗم٦م اعمنستٕملم، وؿمٛمٚم٧م (هـ 243ؾمٜم٦م )ول ٟم٘م٤مسم٦م شم٠مؾمنس٧م ًمألذاف يم٤مٟم٧م ذم اًمٙمقوم٦م، أ (2)

سمق قمبد اهلل احلنسلم اًمٜمنس٤مسم٦م،  صمؿ اٟمِمٓمرت سمتدظمؾ اًمبقهيٞملم قم٤مم أول ُمـ شمقٓه٤م، أ واًمٕمب٤مؾمٞملم، ولماًمٓم٤مًمبٞم

. ٟم٘م٤مسم٦م اًمٕمب٤مؾمٞملم، وٟم٘م٤مسم٦م اًمٓم٤مًمبٞملم، وينمف قمٚمٞمٝمام ؿمخص ينسٛمك ٟم٘مٞم٥م اًمٜم٘مب٤مء :مم ٟم٘م٤مسمتلمإ، (هـ 145)

  اًمٕمرب(.)ُمـ حم٤مضات سم٤محت٤مد اعم١مرظملم



  

 

 

ؾمٜم٦م )، واعمقًمقد طقمؿ اًمٜمبل  ،ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ اًمٕمب٤مس

 .(هـ 122

وم٘مد ضم٤مء ذم شم٤مريخ اسمـ  ، أول ُمـ ًم٘م٥م سمٚم٘م٥م ذيػ ُمـ ذري٦م اإلُم٤مم قمكم

محد طمنسلم سمـ ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ أ، شمقذم أسمق (3/556)اًمقردي 

 .(3)}هـ 511واًمد اًمنميػ اًمريض ؾمٜم٦م  ،ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

ٟمف ىم٤مل اًمٜم٘مٞم٥م واًمد اًمنميػ اًمريض، ومتٙمقن أول ُمـ أـمٚمؼ قمٚمٞمف أوٟمالطمظ 

، هق اًمنميػ اًمريض اسمـ -يمرم اهلل وضمٝمف-ًم٘م٥م ذيػ ُمـ ذري٦م اإلُم٤مم قمكم 

 .(هـ 514) ؾمٜم٦م اعُمَتَقرم  و، (هـ 149) ٦مٜممحد اعمقؾمقي، اعمقًمقد ؾمأاًمٜم٘مٞم٥م أسمق 

أـمٚمؼ قمغم ذري٦م اًمٕمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م ىمبؾ ذري٦م  ومٞمٙمقن ًم٘م٥م )ذيػ(

ؾمٜم٦م )اإلُم٤مم قمكم سمحقازم صمالصملم ؾمٜم٦م، ُمقًمد اًمنميػ قمٛمر سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ضمٕمٗمر 

 . (هـ 149ؾمٜم٦م )، وُمقًمد اًمنميػ اًمريض (122

واؾمتٛمر هذا عمدة ـمقيٚم٦م حللم وٕمٗم٧م اًمدوًم٦م اًمٕمب٤مؾمٞم٦م، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م 

ذيػ ًمذري٦م احلنسـ واحلنسلم وم٘مط  فمٝمرت ىمقة اًمدوًم٦م اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م، وسمدأ يٓمٚمؼ ًم٘م٥م

 .(ُمـ رؾم٤مًمف اًمنماوم٦م خمتٍماً  .اٟمتٝمك)، واؾمتٛمر احل٤مل قمغم ذًمؽ. -ريض اهلل قمٜمٝمام-

ىم٤مل اًمنسٞمد قمٚمقي اًمنس٘م٤مف: اًمقاىمع أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك ومرق سمٞمٜمٝمام ومٙمؾ ؾمٞمد 

واعم٘مّمقد سمٓمبٞمٕم٦م احل٤مل ذف وؾمٞم٤مدة اًمٜمنس٥م، أُم٤م قمٜمد  ذيػ، ويمؾ ذيػ ؾمٞمد،

، وهٜم٤مك ُمـ ئمـ أن )ذري٦م احلنسـ( يٓمٚمؼ َّٱ يت ىت نت مت زت ُّٱاهلل ومـ 

يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ اًمنس٤مدة، وهذا آؾمتٕمامل ُمٜمتنم ذم  (وذري٦م احلنسلم)قمٚمٞمٝمؿ إذاف، 

 اًمٜمبل ذري٦م ُمـ يم٤من ُمـ قمغم يٓمٚم٘مقن احلج٤مز أهؾ أن -أفمـ ومٞمام–احلج٤مز، وؾمببف 

اًمنميػ، وأهؾ اًمٞمٛمـ وطمرضُمقت يٓمٚم٘مقن قمٚمٞمف اًمنسٞمد، وعم٤م يم٤من أيمثر ط 

                                                           

 .(3/556) شم٤مريخ اسمـ اًمقردي، (3)



  

 

 

وظم٤مص٦م سمٛمٙم٦م طمنسٜمٞمقن، وأيمثر أذاف طمرضُمقت طمنسٞمٜمٞمقن، فمـ  أذاف احلج٤مز

سمٕمض اًمٜم٤مس أن هذا ُمرشمبط سمذري٦م احلنسـ، وذاك ُمرشمبط سمذري٦م احلنسلم، وهذا همػم 

ذم احلج٤مز  صحٞمح، وإٓ وم٤محلنسٜمٞمقن ذم اًمٞمٛمـ وطمرضُمقت يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ اًمنس٤مدة، و

 .(3)يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ إذاف، ومٝمق ُمّمٓمٚمح طمنس٥م اًمبٚمد

اًمنسٞمقـمل: )) أن يمٚمٛم٦م اًمنميػ يم٤مٟم٧م شمٓمٚمؼ ذم ُم٤مم ضمالل اًمديـ ىم٤مل اإل

، أو ُمـ ، أو طمنسٜمٞم٤مً يم٤من طمنسٞمٜمٞم٤مً  اًمّمدر إول قمغم يمؾ ؿمخص ُمـ آل اًمبٞم٧م ؾمقاءً 

و اًمٕمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م، أذري٦م حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م، أو ُمـ ذري٦م ضمٕمٗمر، أو قم٘مٞمؾ، 

سم٤مًمؽماضمؿ اخل٤مص٦م سمذًمؽ، طمٞم٨م ي٘مقل  وهلذا ٟمجد شم٤مريخ احل٤مومظ اًمذهبل، ُمِمحقٟم٤مً 

نميػ اًمٕمب٤مد، واًمنميػ اًمٕم٘مٞمكم، واًمنميػ اجلٕمٗمري، واًمنميػ اًمزيٜمبل، اًم

شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م قمغم ذري٦م احلنسـ  ىمٍموا ،ومٚمام وزم اخلالوم٦م اًمٗم٤مـمٛمٞمقن ذم ُمٍم

 .  (2)ؾمتٛمر هذا إُمر ذم ُمٍم((اواحلنسلم وم٘مط و

يران، واًمٞمٛمـ، وطمرضُمقت، إذم اًمٕمراق، و{وي٘مقل اًمديمتقر قمكم اًمقردي: 

يػ(، ذ ( نسٞم٤م يٓمٚمؼ ًم٘م٥م )ؾمٞمد(، وذم ُمٍم، واعمٖمرب ًم٘م٥مٟمٞمٟمدوإوُم٤مًمٞمزي٤م، و

وذم اهلٜمد، وشمريمٞم٤م ًم٘م٥م )ُمػم(، وذم أومري٘مٞم٤م ًم٘م٥م )ُمقمم(، أُم٤م ذم احلج٤مز ومٞمٓمٚمؼ قمغم 

 .(1)}ؾمٞمد( احلنسٜمل ًم٘م٥م )ذيػ(، وقمغم احلنسٞمٜمل ًم٘م٥م )

 

  

                                                           

 .ل اًمبٞم٧مآُمقىمع ٟم٧م، ٟمؽمُمٜمِمقر قمغم إ ،ُمع اًمنسٞمد قمٚمقي اًمنس٘م٤مف طمقار (3)

 .(383)زيٜمبٞم٦م، اًمٕمج٤مضم٦م اًمزرٟمبٞم٦م ذم اًمنسالًم٦م اًم (2)

 اجلزء اًمنس٤مدس. ،عمح٤مت اضمتامقمٞم٦م ذم شم٤مريخ اًمٕمراق احلدي٨م (1)



  

 

 

ٗم٤مت، أو اًمِمٕمر، أو ذم شمِمح اإلؿم٤مرات إًمٞمف ذم اعم١مًمن قمدٟم٤من أدمدر اإلؿم٤مرة 

أصم٤مر، أو اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م، وآؾمتثٜم٤مءات، هل سمٞم٧م ُمٜمنسقب ًمٚمبٞمد سمـ 

، وٓ يّمح (3)ومل يذيمر سم٤مًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ظمر ًمٚمٕمب٤مس سمـ ُمرداس،آرسمٞمٕم٦م، وسمٞم٧م 

 .(2)يذيمر ومٞمف قمدٟم٤منط طمدي٨م ًمٚمرؾمقل 

 صمٜم٤منإصح٤مح اإل ،ن قمدٟم٤من ىمد ذيمر ذم ؾمٗمر اًمتٙمقيـأيرى سمٕمض اًمب٤مطمثلم، 

َوسَمٜمُق يُمقَش: ؾَمَب٤م َوطَمِقيَٚم٦ُم َوؾَمْبَت٦ُم َوَرقْمَٛم٦ُم َوؾَمْبَتَٙم٤م َوسَمٜمُق َرقْمَٛم٦َم : ؿَمَب٤م )): وقمنمون

 .(1)َوَدَداُن((

ي يٙمقن هذا اًمٕمدٟم٤من هق ُمـ ؾمالًم٦م يمقش سمـ طم٤مم، وهق خم٤مًمػ أوقمغم هذا اًمر

ؾمامء ُمرض ورسمٞمٕم٦م سمٙمثرة، ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب شمٜمتنس٥م هلام أًمٚمٛمِمتٝمر، ذم طملم ورد 

طم٤مدي٨م سمذًمؽ، روى اًمزسمػم سمـ سم٤معمٗم٤مظمرة، وورد سمٕمض إ ،ة، شمالطمظ سم٤مًمِمٕمرسمٙمثر

 .(5)سمٙم٤مر قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل: ))ٓ شمنسبقا ُمرض وٓ رسمٞمٕم٦م، وم٢مهنام يم٤مٟم٤م ُمنسٚمٛملم((

 

                                                           

 .(2/11)قمكم،  خ اًمٕمرب ىمبؾ اإلؾمالم، ضمقادعمٗمّمؾ ذم شم٤مريا (3)

ٟم٤م أُمقوقع، وطمدي٨م )) ٤م ؾم٤مسم٘م٤مً ًمب٤مين يمام سمٞمٜمّ ىم٤مل قمٜمف إ ،ذا اٟمتنس٥م مل جي٤موز قمدٟم٤من ((إيم٤من ))ومحدي٨م  (2)

، وطمدي٨م ))ُمٕمد سمـ (3121) ،ًمب٤مين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمعوٕمٗمف إ ،حمٛمد سمـ قمبد اهلل ... سمـ قمدٟم٤من ((

 -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-٤م ورد قمـ قم٤مئِم٦م ، وُم(3/398) ،ٛمع اًمزوائدذم جموٕمٗمف اهلٞمثٛمل  ،قمدٟم٤من سمـ ادد((

، (3/398) ،جمٛمع اًمزوائدذم ـ قمدٟم٤من (( ُمرؾمؾ، ووٕمٗمف اهلٞمثٛمل مم ُمٕمد سمإ))اؾمت٘م٤مم ٟمنس٥م اًمٜم٤مس 

 ؾمح٤مق.إسمـ  طم٤مدي٨م ُم٘مٓمققم٦م قمغم حمٛمدأطم٤مدي٨م ٟمنس٥م اًمٕمب٤مس واًمّمح٤مسم٦م هل أو

 .(31/7)ؾمٗمر اًمتٙمقيـ،  (1)

  (.7/213) ،ًمف ؿم٤مهد ُمرؾمؾ: اًمٗمتحذم ىم٤مل اسمـ طمجر  (5)



  

 

 

مم قمدٟم٤من، سمؾ إن اًمٕمرب مل يٕمرف هب٤م سم٤مجل٤مهٚمٞم٦م آٟمتنس٤مب أٟمنستٜمت٩م ُمـ ذًمؽ 

و اًمث٤مين قمنم أاًمٕم٤مذ  ًم٘مريش، اجلدط مم ضمد ىمري٥م يم٤مٟمتنس٤مب اًمرؾمقل إاٟمتنسبقا 

 و آٟمتنس٤مب عمرض ورسمٞمٕمف ومتٞمؿ.أطمنس٥م اظمتالف اًمٜمنس٤مسملم، 

سمق اًمٕمرب اعمنستٕمرسم٦م، يمٞمػ يٛمٙمـ أ، (قمٚمٞمف اًمنسالم)ؾمامقمٞمؾ إذا يم٤من إاًمنس١مال 

سم٤مسمـ واطمد وم٘مط يبٕمد قمٜمف سمٕمنميـ ضمد، قمغم  (قمٚمٞمف اًمنسالم)ؾمامقمٞمؾ إطمٍم ذري٦م 

صمٜم٤م قمنم اسمـ يمام شمذيمر اًمتقراة، إف ًم (قمٚمٞمف اًمنسالم)ؾمامقمٞمؾ إن أ ىمؾ اًمرواي٤مت قمٚمامً أ

سم٤محلج٤مز  (قمٚمٞمف اًمنسالم)ؾمامقمٞمؾ إ، ويمٞمػ يٛمٙمـ طمٍم ذري٦م (3)ٝمؿئؾمامأوشمذيمر 

ىمد سم٤مريمٝمؿ اهلل ًمٞمٙمثروا  صمٜم٤م قمنم وًمداً وٓده اإلأن : ٕيمثػماً  وم٘مط، وذريتف يم٤مٟم٧م ٟمنسالً 

يمثر ٟمنسٚمؽ ومال يٕمد ُمـ أ وىم٤مل هل٤م ُمالك اًمرب شمٙمثػماً يمام شمذيمر اًمتقراة: ))

٤م إؾِْماَمقِمٞمُؾ وَمَ٘مْد ؾَمِٛمْٕم٧ُم ًَمَؽ ومِٞمِف. َه٤م َأَٟم٤م يْم٤ًم ذم اًمتقراة: أ. وورد (2)((اًمٙمثرة ))َوَأُم 

٦ًم يَمبػَِمًة(( ُد، َوَأضْمَٕمُٚمُف ُأُم 
ا. اصِْمٜمَْل قَمنَمَ َرِئٞمنًس٤م َيٚمِ  .(1)ُأسَم٤مِريُمُف َوُأصْمِٛمُرُه َوُأيَمثُِّرُه يَمثػًِما ضِمد 

مم أُم٤ميمـ ؾمٙمٜم٤مهؿ إأؿم٤مرت اًمتقراة  هنؿ اٟمتنموا سم٤مٕرض، يمامأوشمذيمر اًمتقراة 

قَر، سم٘مقهل٤م: )) ، طِمٞمٜماََم دَمِلُء َٟمْحَق َأؿم  تِل َأَُم٤مَم ُِمٍْمَ ـْ طَمِقيَٚم٦َم إمَِم ؿُمقَر، اًم  َوؾَمَٙمٜمُقا ُِم

، يٕمٜمل أن ُمٜم٤مزهلؿ يم٤مٟم٧م ؿمامزم اًمٞمٛمـ ذم هت٤مُم٦م، واحلج٤مز، (5)أُم٤مم مجٞمع أظمقشمف ٟمزل((

ن أوشُمٔمٝمر أي٦م سمقوقح ٤مم، وٟمجد، وُم٤م وراء ذًمؽ ؿمامًٓ إمم ُمِم٤مرف اًمِم

 ؾمامقمٞمٚمٞملم اًمبدو، شمرطّمٚمقا قمؼم ؿمامل سمالد اًمٕمرب ُم٤م سملم ؿمبف ضمزيرة ؾمٞمٜم٤مء، وسمالد اإل

                                                           

  (.38:24)ؾمٗمر اًمتٙمقيـ،  (3)

 .(36: 31)ؾمٗمر اًمتٙمقيـ،  (2)

 .(37:21) ؾمٗمر اًمتٙمقيـ، (1)

 .(24:38)ؾمٗمر اًمتٙمقيـ،  (5)



  

 

 

 .(3)ُم٤م سملم اًمٜمٝمريـ

ؾمامقمٞمؾ، ٟمجد هلـؿ ذيمـرًا ٕول ُمـرة إطمد اًمب٤مطمثلم إمم أن سمٜمل ىمٞمدار سمـ أيِمػم 

ٟمجد هلؿ ذم ومـل ؾمجالت آؿمقري٦م شمٕمقد إمم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مُمـ ىمبؾ اعمٞمالد، و

اًم٘مرن اًمنس٤مسمع ىمبـؾ اعمٞمالد، أُم٤م ىمبؾ ذًمؽ اًمقىم٧م ومٙم٤مٟمقا يٕمٞمِمقن ذم ُمٜمٓم٘م٦م سمٕمٞمدة 

 قمـ اًمٞمٝمقد إذ يم٤مٟمقا يٕمٞمِمقن قمٜمد احل٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ًمٚمٝمـالل اخلّمٞم٥م.

ؾمت٤مد ضمقاد: ))ومل أضمد ذم اًمِمٕمر اجل٤مهكم هذه اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م واًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م ي٘مقل إ

وضمدشمف ومٞمف ىمّمٞمدة ًمألظمٜمس سمـ  اًمتل يراه٤م أهؾ اًمٜمنس٥م وإظمب٤مر، وأىمَم ُم٤م

ؿمٝم٤مب سمـ ذيؼ اًمتٖمٚمبل، طمقت أؾمامء ىمب٤مئؾ، وأؾمامء ُمقاـمٜمٝم٤م وُمقاوٕمٝم٤م، هل: 

)ُمٕمد( و)ًمٙمٞمز( و)سمٙمر( و)متٞمؿ( و)يمٚم٥م( و)همنس٤من( و)هبراء( و)إي٤مد( و)خلؿ(، 

وهل ىمب٤مئؾ سمٕمْمٝم٤م قمدٟم٤مٟمٞم٦م وسمٕمْمٝم٤م ىمحٓم٤مٟمٞم٦م ذم اصٓمالح أهؾ اًمٜمنس٥م، إٓ أٟمٜمل مل 

هذه اًم٘مب٤مئؾ وٓ أضمداده٤م، ومل أؾمتٓمع أن أومٝمؿ ُمٜمٝم٤م أن هذه أضمد ومٞمٝم٤م أؾمامء آسم٤مء 

اًم٘مبٞمٚم٦م، هل ىمبٞمٚم٦م قمدٟم٤مٟمٞم٦م، وأن شمٚمؽ ىمبٞمٚم٦م ىمحٓم٤مٟمٞم٦م، وم٘مد ضم٤مءت إؾمامء ُمتداظمٚم٦م 

 ويمؾ ُم٤م وضمدشمف ومٞمٝم٤م مم٤م خيص اًمٜمنس٥م، هذا اًمبٞم٧م: 

 مح٤مة يمامة ًمٞمس ومٞمٝم٤م أؿم٤مئ٥م  ومقارؾمٝم٤م ُمـ شمٖمٚم٥م اسمٜم٦م وائؾ

 

 

 

                                                           

 طمقيٚم٦م(.ذح ُمٕم٤مين اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، يمٚمٛم٦م ) (3)



  

 

 

واحلؼ أن  ٥م إمم ُم٤م وراء وائؾ ُمـ آسم٤مء وأضمداد،ومل يرشمٗمع إظمٜمس سمٜمنس٥م شمٖمٚم

هذه اًم٘مّمٞمدة دون أن ي٘مرأ اؾمؿ ص٤مطمبٝم٤م، يرى إهن٤م ُمـ ىمّم٤مئد اًمِمٕمراء  أُمـ ي٘مر

اعمتٙمٚمٗملم، اًمذيـ فمٝمروا ذم أي٤مم اًمدوًم٦م اًمٕمب٤مؾمٞم٦م، وًمـ خيٓمر سمب٤مًمف أسمدًا أهن٤م ُمـ ٟمٔمؿ 

اًمِم٤مقمر  ؿم٤مقمر ضم٤مهكم، وأٟم٤م أريد أن أدم٤مه وم٠مىمقل: إين أؿمؽ ذم صح٦م ٟمٔمؿ ذًمؽ

 .(3)وهذه اًم٘مّمٞمدة، وأؾمٚمقب ٟمٔمٛمٝم٤م ي٠مسمك أن يرضمٕمٝم٤م إمم ذًمؽ اًمٕمٝمد((

 

 
 

                                                           

 .(3/579)اعمٗمّمؾ،  (3)



  

 

 

 
 ( ُمِمجرة اًمٕمرب اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م وسمٜمل إهائٞمؾ طمنس٥م يمت٥م إٟمنس٤مب9ؿمٙمؾ )

 



  

 

 

(3)

مج٤مع اعم١مرظملم إًمٞمس قمريب، هق ؿمبف  (قمٚمٞمف اًمنسالم)سمراهٞمؿ إن ٠من اًم٘مقل سمإ

 ورده٤م اعم١مرظمقن ًمالؾمتدٓل قمغم ذًمؽ:أدًم٦م اًمتل إاًم٘مداُمك، وؾمقف ٟمذيمر 

وأرسمٕم٦م ُمـ اًمٕمرب، هقد، وص٤مًمح، وؿمٕمٞم٥م، ))... ط: سمق ذر ىم٤مل أطمدي٨م  :وًٓ أ

 .(قمٚمٞمف اًمنسالم)سمراهٞمؿ إ، مل يذيمر احلدي٨م ٟمبل اهلل (2)وٟمبٞمؽ ي٤م أسم٤م ذر((

طمت٩م سمف، يم٘مقل أٟم٤م ٠من يم٤من وٕمٞمػ ومإذا يم٤من صحٞمح وم٘مد يمٗمٞمٜم٤م، وإاحلدي٨م 

ن راوي احلدي٨م هق اسمـ طمب٤من، ومم، ٕضمقد ظمالل اًم٘مرون اًمثالث إشم٤مرخيل ُمق

ن قمٚمامء احلدي٨م مل أطمد ُمـ اعم١مرظملم ذًمؽ سمؾ أ، ومل يٜمٙمر (هـ 145 ؾمٜم٦م)اعُمَتَقرم  

                                                           

واؾمت٘مروا  اًمذيؿ ه٤مضمروا ُمـ اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، ُمقريلمُمـ أ، (قمٚمٞمف اًمنسالم)سمراهٞمؿ إن أهٜم٤مك ُمـ يرى  (3)

يمت٤مب سمالدٟم٤م  .(ؾمٜم٦م 271)قمغم وٗم٤مف اًمٗمرات ؿمامل ؾمقري٤م،  صمؿ ه٤مضمروا ًمٚمٕمراق، وطمٙمٛمقا اًمٕمراق 

  (.3/535ُمّمٓمٗمك اًمدسم٤مغ، )ومٚمنسٓملم، 

٧م ىمد سمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ يم٤مٟمإهة أن إش ُمـ يمت٤مسمف )اًمٞمٝمقد ذم سم٤مسمؾ(: ))قمـ دايِمٞم محد ؾمقؾم٦م، ٟم٘مالً أىم٤مل 

صكم سمراهٞمؿ إإصكم، وهذا ٓ يٖمػم يمقن وـمـ ٟم٧م وـمٜمٝم٤م إرض يمٜمٕم٤من اًمتل يم٤مأمم سمالد سم٤مسمؾ ُمـ إضم٤مءت 

يمٚمٝمؿ ٟمزطمقا ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب راُمٞملم ُمقريلم(( وأن اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم واًمٕمٛمقريلم ))أهق ضمزيرة اًمٕمرب، ٕ

 (.242أمحد ؾمقؾم٦م، ) ،يمت٤مب اًمٕمرب واًمٞمٝمقد ذم اًمت٤مريخ. صؾ((ذم إ

رب اًمب٤مئدة، ٞم٦م، ًمٙمـ ًمٞمنس٧م قمرسمٞم٦م ىمحٓم٤من سمؾ اًمٕمسمراهٞمؿ ُمـ وٛمـ اًم٘مب٤مئؾ اًمٕمرسمإا اًم٘مقل ؾمٞمٙمقن وقمغم هذ

ٞم٤مت ًمٚمِمٕمقب اًمنس٤مُمٞم٦م، وذم ق ؾمٙم٤م ذم ُمٕمٜمك اًمتنسٛم٤مؾمحإب و )اًمنس٤مُمٞملم( ي٘مقل إأيمام ينسٛمٞمٝم٤م اًمٜمنس٤مسم٦م 

ؿمامًمٞم٦م شمرشم٘مل  راُمٞمقن )اًمني٤مٟمٞمقن( ىمب٤مئؾ ؾم٤مُمٞم٦مُمٞمقن هؿ اًمني٤من: )وبط اًمٚمٗمظ: أران أأيف أشم٠ميمٞمد ر

 .(58)، (93) قمدد ،اًمٕمريب .(ل ؾم٤مم سمـ ٟمقحسمٜمإؿمقر آرام وآ ممإذم ٟمنسبٝم٤م 

ذم ورده اسمـ يمثػم أ، ووٕمٗمف، و(3/223) ،سمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦مأو ،(163)سمرىمؿ وصححف  رواه اسمـ طمب٤من (2)

 .(4/312) ،ر اعمٜمثقراًمدذم ، ووٕمٗمف، ويمذًمؽ وٕمٗمف اًمنسٞمقـمل (2/351) ،اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م



  

 

 

يْمٕمٗمقا احلدي٨م سمٕمٚم٦م سم٤معمتـ سمؾ سمٕمٚم٦م ذم اًمنسٜمد، ومٞمب٘مك هذا ىمقل شم٤مرخيل ىمديؿ 

 طمد.أُمٕمروف سملم اًمٕمٚمامء مل يٜمٙمره 

ٞمؾ مل يٙمـ يتٙمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م ذم سمداي٦م طمٞم٤مشمف، سمؾ شمٕمٚمٛمٝم٤م ُمـ ضمرهؿ، ىم٤مل ؾمامقمإن إ :صم٤مٟمٞم٤مً 

: ))وم٠مًمٗمك ذًمؽ أم إؾمامقمٞمؾ وهل حت٥م طىم٤مل اًمٜمبل  -ريض اهلل قمٜمٝمام-اسمـ قمب٤مس 

إٟمس ومٜمزًمقا وأرؾمٚمقا إمم أهٚمٞمٝمؿ ومٜمزًمقا ُمٕمٝمؿ طمتك إذا يم٤من هب٤م أهؾ أسمٞم٤مت ُمٜمٝمؿ 

 .(3)ُمٜمٝمؿ((شمٕمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م وؿم٥م اًمٖمالم و

)وشمٕمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م ُمٜمٝمؿ(، ومٞمف إؿمٕم٤مر سم٠من ًمنس٤من أُمف : سمـ طمجر: ىمقًمفىم٤مل احل٤مومظ ا

، وومٞمف شمْمٕمٞمػ ًم٘مقل ُمـ روى أٟمف أول ُمـ شمٙمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، وىمد وأسمٞمف مل يٙمـ قمرسمٞم٤مً 

قمٜمد احل٤ميمؿ ذم اعمنستدرك سمٚمٗمظ: )أول ُمـ ٟمٓمؼ اسمـ قمب٤مس وىمع ذًمؽ ُمـ طمدي٨م 

سم٢مؾمٜم٤مد طمنسـ كم قمذم اًمٜمنس٥م ُمـ طمدي٨م اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر وروى  سم٤مًمٕمرسمٞم٦م إؾمامقمٞمؾ(،

، وهبذا اًم٘مٞمد جيٛمع سملم (2)))أول ُمـ ومتؼ اهلل ًمنس٤مٟمف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م اعمبٞمٜم٦م إؾمامقمٞمؾ(( ىم٤مل:

اخلؼميـ ومتٙمقن أوًمٞمتف ذم ذًمؽ سمحنس٥م اًمزي٤مدة ذم اًمبٞم٤من ٓ إوًمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م، ومٞمٙمقن 

أهلٛمف اهلل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمٞمح٦م اعمبٞمٜم٦م ومٜمٓمؼ هب٤م، ضمرهؿ سمٕمد شمٕمٚمٛمف أصؾ اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ 

إؾمامقمٞمؾ إن قمرسمٞم٦م  )) اًمنمىمل سمـ ىمٓم٤مُمل: قمـ اسمـ هِم٤مم ذا ُم٤م طمٙم٤مه هل ويِمٝمد 

وحيتٛمؾ أن شمٙمقن  محػم وضمرهؿ،وسم٘م٤مي٤م يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من يم٤مٟم٧م أومّمح ُمـ قمرسمٞم٦م 

إسمراهٞمؿ، سم٤مًمٜمنسب٦م إمم سم٘مٞم٦م إظمقشمف ُمـ وًمد سم٢مؾمامقمٞمؾ إوًمٞم٦م ذم احلدي٨م ُم٘مٞمدة 

                                                           

 .(1165)صحٞمح اًمبخ٤مري،  (3)

ن ُمدار احلدي٨م قمغم ُمنسٛمع سمـ ٕ :ن همػمه وٕمٗمفأٓ إ، (2483) ،صحٞمح اجل٤مُمع ًمب٤مين ذمصححف إ (2)

 وهق وٕمٞمػ. ،قمبد اعمٚمؽ



  

 

 

ـ ؾمالم اجلٛمحل: ىم٤مل اسم ،(3)إسمراهٞمؿ((أول ُمـ ٟمٓمؼ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ُمـ وًمد وم٢مؾمامقمٞمؾ 

، ىم٤مل اًمِمٞمخ (2)))أول ُمـ شمٙمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وٟمز ًمنس٤من أسمٞمف إؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمف اًمنسالم((

حتديد أول ُمـ شمٙمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، ومل شمرد سمذًمؽ ط مل يثب٧م قمـ اًمٜمبل اعمٜمجد: ))

وىمد مجع سمٕمض اًمٕمٚمامء سملم احلديثلم، وم٘م٤مل ، (1)إؾم٤مٟمٞمد اًمتل شم٘مقم هل٤م ىم٤مئٛم٦م((

َن اعْمَْٕمٜمك أول ُمـ شمٙمٚمؿ سم٤ِمًْمَٕمَرسمِٞم ٦ِم ُمـ اًمٕمٞمٜمل: ))ىمٚم٧م: ًَمْٞمَس ومِ 
ِٕ ٞمِف شَمْْمِٕمٞمػ، َذًمِؽ 

َن إسِْمَراِهٞمؿ َوَأهٚمف يمٚمٝمؿ مل  ِٕ اَلم،  اَلة َواًمنس  د إسِْمَراِهٞمؿ، إؾِْماَمقِمٞمؾ، قَمَٚمْٞمِٝماَم اًمّم  َٓ َأْو

َق أول ُمـ شمٙمٚمؿ َيُٙمقُٟمقا َيَتَٙمٚم ُٛمقَن سم٤ِمًْمَٕمَرسمِٞم ٦ِم، وم٤مٕوًمٞم٦م َأُمر ٟمنسبل، ومب٤مًمٜمنسب٦م إًَِمْٞمِٝمؿ هُ 

َٓ سم٤ِمًمٜمِّنْسَب٦ِم إمَِم ضمرهؿ(( ول ُمـ شمٙمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م أن اعم٘مّمقد أ، وىمٞمؾ (5)سم٤ِمًْمَٕمَرسمِٞم ٦ِم 

 هؾ اًمٞمٛمـ.أوًمٞمنس٧م ًمٖم٦م )محػم( أي ًمٖم٦م  ،اًمٗمّمحك

، يم٤من هي٤مين اًمٚمنس٤من، ي٘مقل اعم١مرخ اعمنسٕمقدي: (قمٚمٞمف اًمنسالم)سمراهٞمؿ إن إ :صم٤مًمث٤مً 

ٟمف ُمـ اًم٘مب٤مئؾ أ، ويذيمر اعم١مرظمقن (4)((أن إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ هي٤مين اًمٚمنس٤من))

وهق ىمد أرؾمؾ أوًٓ إمم أهؾ سم٤مسمؾ، اًمذيـ يم٤من يتٛمٚمؽ قمٚمٞمٝمؿ أراُمٞم٦م، وىمٞمؾ 

، روى اًمٓمؼمي قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل: ))عم٤م هرب (6)اًمٜمٛمرود ويم٤من ينسٙمٜمٝم٤م اًمٙمٚمداٟمٞمقن

إسمراهٞمؿ ُمـ يمقصمك وظمرج ُمـ اًمٜم٤مر، وًمنس٤مٟمف يقُمئذ هي٤مين، ومٚمام قمؼم اًمٗمرات ُمـ 

                                                           

 .(6/511)ومتح اًمب٤مري،  (3)

 .(3/9)ـمب٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء،  (2)

 .(252649)ؾمالم ؾم١مال وضمقاب، ُمقىمع اإل (1)

 .(34/248)قمٛمدة اًم٘م٤مري،  (5)

 .(71)عمنسٕمقدي، ا ،ذافاًمتٜمبٞمف وإ (4)

 .(3/364) اسمـ يمثػم، داي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م،اًمب (6)



  

 

 

، أي طمٞم٨م قمؼم اًمٗمرات وسمٕم٨م ٟمٛمرود ذم أصمره ػم اهلل ًمنس٤مٟمف، وم٘مٞمؾ قمؼماينطمران هم

سمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمنسالم، إيتٙمٚمؿ سم٤مًمني٤مٟمٞم٦م إٓ ضمئتٛمقين سمف، ومٚم٘مقا  وىم٤مل ٓ شمدقمقا أطمداً 

 .(3)ومتٙمٚمؿ سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م ومؽميمقه، ومل يٕمرومقا ًمٖمتف((

ُمـ اًمٍمف ٟمف سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ممٜمقع أقمجٛمل ويدل قمٚمٞمف أؾمؿ إسمراهٞمؿ إن إ :راسمٕم٤مً 

 سمنسب٥م اًمٕمجٛم٦م.

ن اًمٕمرب هؿ ذري٦م ؾمب٠م، اًمذيـ ؾمٙمٜمقا اًمٞمٛمـ، واومؽمىمقا سملم أُمٕمروف  :ظم٤مُمنس٤مً 

هؾ اًمٕمراق، وًمٞمس ًمف قمالىم٦م سمحٛمػم أسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمنسالم ُمـ إن أاًمدي٤مر ذم طملم 

 ويمٝمالن. 

قمٚمٞمف  وروي قمـ اسمـ إقمرايب أٟمف ىم٤مل: ؾم٠مل رضمؾ قمٚمٞم٤مً ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر: ))

ين ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم قمـ أصٚمٙمؿ، ُمٕم٤مذ ىمريش، وم٘م٤مل: ٟمحـ اًمنسالم،  وم٘م٤مل: أظمؼم

قر اًم٘مقل )يمقصمك اًمٕمراق( ٕٟمف ىم٤مل وم٢مٟم٤م ٟمبط ُمـ ٔمىمقم ُمـ يمقصمك، واظمت٤مر اسمـ ُمٜم

ن أسم٤مٟم٤م إسمراهٞمؿ إ، (قمٚمٞمف اًمنسالم)يمقصمك، وًمق أراد يمقصمك ُمٙم٦م، عم٤م ىم٤مل ٟمبط،  إٟمام أراد 

ٟمحـ ُمٕم٤مذ ىمريش  :(، ىم٤مل اسمـ قمب٤مس(ٟمتٝمك إًمٞمفإيم٤من ُمـ ٟمبط يمقصمك وأن ٟمنسبٜم٤م 

وهذا ُمـ  طمل ُمـ اًمٜمبط، ُمـ أهؾ يمقصمك، واًمٜمبط ُمـ أهؾ اًمٕمراق، ىم٤مل أسمق ُمٜمّمقر:

ُمـ اًمٗمخر سم٤مٕٟمنس٤مب، وردع قمـ اًمٓمٕمـ  ءواقمكم، واسمـ قمب٤مس، قمٚمٞمٝمؿ اًمنسالم، شمؼم

 .(2)َّٱٱٱ يت ىت نت مت زت ُّٱ ومٞمٝم٤م ، وحت٘مٞمؼ ًم٘مقًمف قمز وضمؾ:

                                                           

 .(3/238)شم٤مريخ اًمٓمؼمي،  (3)

 ُم٤مدة )يمقث(.اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمنس٤من اًمٕمرب،  (2)



  

 

 

ؾمح٤مق )ضمد إسمق أٟم٤مٟمٞم٦م(، وؾمامقمٞمؾ )ضمد اًمٕمرب اًمٕمدإسمق أسمراهٞمؿ هق إن إ :ؾم٤مدؾم٤مً 

ٕمرب، ُمـ اًمهائٞمؾ إ لن يٙمقن سمٜمأسمراهٞمؿ قمريب، ًمزم إذا يم٤من ٢مهائٞمؾ(، ومإسمٜمل 

ٟمٗمنسٝمؿ، سمؾ يمت٥م أٓ ُمـ اعمت٘مدُملم وٓ اعمت٠مظمريـ، وٓ اًمٞمٝمقد  طمدٌ أوهذا مل ي٘مؾ سمف 

 اًمتقراة شمنس٥م وشمِمتؿ سم٤مًمٕمرب.

  



  

 

 

(3)

ؾمامقمٞمؾ، إسمق اًمٕمرب ُمـ ضمٝم٦م أ، هق (مقمٚمٞمف اًمنسال)سمراهٞمؿ إيٕمتؼم ٟمبل اهلل 

، وًمد ذم (قمٚمٞمف اًمنسالم)سمراهٞمؿ إن أسمق اًمٞمٝمقد ُمـ ضمٝم٦م يٕم٘مقب. يذيمر اًمٓمؼمي أو

 اًم٘مريب٦م ُمـ سم٤مسمؾ، أور وًمٙمـ ُمٕمٔمؿ اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م شمِمػم إمم أٟمف وًمد ذمطمران، 

يمام ذيمر اسمـ يمثػم ذم قمٝمد اًمٜمٛمرود سمـ يمٜمٕم٤من سمـ يمقش سمـ طم٤مم )ُمٚمؽ ؿمٜمٕم٤مر وهل 

وهٜم٤مك شمْم٤مرب ىمبؾ اعمٞمالد، يمام شمذيمر اًمتقراة.  (3911)رضمح( ؾمٜم٦م قمغم إسم٤مسمؾ 

-3841)سملم يمبػم ذم اًمرواي٤مت طمقل شم٤مريخ وٓدشمف، ومجٞمٕمٝم٤م يٜمحٍم ذم اًمٗمؽمة 

 211)قم٤مش  (قمٚمٞمف اًمنسالم)ٟمف أظمرى أىمبؾ اعمٞمالد، يمام شمذيمر ُمّم٤مدر  (2125

 .٦م(ؾمٜم

ؾمح٤مق وهل إ ٟمجب٧م ًمفأًمف صمالث زوضم٤مت، ؾم٤مرة )وشمّمٖمره سمٕمنم ؾمٜمقات، و

سمق اًمٕمرب أوهق  ،ؾمامقمٞمؾإٟمجب٧م ًمف )وأ ،ؾمٜم٦م(، وه٤مضمر اعمٍمي٦م 89سمٕمٛمر 

 ، وىمٓمقرة وهل ُمـ اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم، )ذيمر ه٤ميمقهلم أن أسمٜم٤مئٝم٤م ه٤مضمروا ذىم٤مً (اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م

 (1)ن ُمديـأ، وذيمر اًمٓمؼمي (2)سم٤مء اًمدي٤مٟم٤مت اهلٜمدوؾمٞم٦م واًمبقذي٦م واًمِمٜمتق(آصبحقا أو

 .(5)ُمـ وًمد ىمٓمقرة

                                                           

ؾمح٤مق إهائٞمؾ هؿ ىمبٞمٚم٦م ُمـ ٟمنسؾ إن سمٜمل هائٞمؾ، ٕإد ًمٞمنسقا يمٚمٝمؿ ُمـ سمٜمل ن اًمٞمٝمقأ هٜم٤مك ومرق واوح (3)

 جزيرة اًمٕمرب.ُمؿ وظم٤مص٦م سم ُمـ إُ ػمُم٤م اًمٞمٝمقد ومٝمق ديـ اقمتٜم٘مف يمثأ، (قمٚمٞمف اًمنسالم)

  ٞمدي٤م. ٞمبويٙمُمقؾمققم٦م ُمـ  ٦مُمٜم٘مقًم (2)

(Donmeh West - "Commentary on Rabbi Azriel of Gerona's12th Century) 
 نآيٙم٦م( اًمذيـ ذيمروا سم٤مًم٘مرصح٤مب إأهنؿ )أصحراء اًمٜم٘م٥م، وىمٞمؾ  وهؿ ىمبٞمٚم٦م ُمـ اًمٕمرب، ؾمٙمٜمقا (1)

 ن ٟمبل اهلل ؿمٕمٞم٥م ُمـ ذريتف.أ، وي٘م٤مل اًمٙمريؿ

 .(3/238)ٓمؼمي، شم٤مريخ اًم (5)



  

 

 

وىمد  يٕم٘مقب، هق إهائٞمؾ إمج٤مع اعمٗمنيـ قمغم أن ٤ميناًمِمقيم وم٘مد ٟم٘مؾ

هؾ  ومٞمف اًمٞمٝمقد:ط اسمـ يمثػم ًمذًمؽ سم٤محلدي٨م اًمذي خي٤مـم٥م اًمرؾمقل  اؾمتدل

ومٓم٤مل ؾم٘مٛمف،  ؿمديداً  ، ُمرض ُمرو٤مً (قمٚمٞمف اًمنسالم)أن إهائٞمؾ يٕم٘مقب  شمٕمٚمٛمقن

ًمئـ ؿمٗم٤مه اهلل ُمـ ؾم٘مٛمف ًمٞمحرُمـ أطم٥م اًمنماب إًمٞمف، وأطم٥م اًمٓمٕم٤مم  ومٜمذر هلل ٟمذراً 

وأطم٥م اًمنماب إًمٞمف أًمب٤مهن٤م، وم٘م٤مًمقا:  ومٙم٤من أطم٥م اًمٓمٕم٤مم إًمٞمف حلامن اإلسمؾ، إًمٞمف،

 .(3)اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ((

))مل يٙمـ ُمـ إٟمبٞم٤مء ُمـ ًمف اؾمامن إٓ إهائٞمؾ وقمٞمنسك قمـ اسمـ قمب٤مس: 

 .(2)وم٢مهائٞمؾ،  يٕم٘مقب وقمٞمنسك، اعمنسٞمح((

 ، ودومـ ذم ُمٍم، وشمٜمٗمٞمذاً (ؾمٜم٦م 357)اهلل، قم٤مش  هائٞمؾ ُمٕمٜم٤مه سم٤مًمٕمؼمي قمبدإو

ىمبؾ  (3743)مم ومٚمنسٓملم، وًمد ؾمٜم٦م إ (قمٚمٞمف اًمنسالم)ًمقصٞمتف ٟم٘مٚمف اسمٜمف يقؾمػ 

سمٜم٤مء أقمغم هائٞمؾ يٓمٚمؼ إوسمٜمل  ىمبؾ اعمٞمالد، (3615)سمٗمٚمنسٓملم، وشمقذم ؾمٜم٦م  اعمٞمالد

صمٜم٤م قمنم، ويٕمرومقن سم٤مؾمؿ اإل (قمٚمٞمٝمؿ اًمنسالم)سمراهٞمؿ إؾمح٤مق سمـ إيٕم٘مقب سمـ 

 ؾمب٤مط:وهؿ إ، صمٜم٤م قمنماًم٘مب٤مئؾ اإل

وٓد أن اًمٙمريؿ، وهؿ  آاًم٘مرذم ظمق يقؾمػ اًمِم٘مٞمؼ اعمذيمقر ألم يقؾمػ، وسمٜمٞم٤مُم .3

 يمثر ُمـ يمؾ رء يمام شمذيمر اًمتقراة.أطمبٝم٤م أراطمٞمؾ اًمتل 

                                                           

 ،ؾمب٤مب اًمٜمزولأ، ووٕمٗمف اًمقادقمل ذم صحٞمح (5/376، )محد ؿم٤ميمرأوصححف محد ذم اعمنسٜمد أرواه  (3)

 .(6/137) ،جمٛمع اًمزوائدذم ٛمل ث، ووٕمٗمف اهلٞم(22)

 .(1534) ،رواه احل٤ميمؿ، وصححف (2)



  

 

 

وسمٜمت٤ًم  ،وي٤مؾم٤ميمر وزسمقًمقن، ،وؿمٛمٕمقن وٓوي، وهيقدا،يمؼم، سمٜمف إإروسملم  .2

وهل أظم٧م راطمٞمؾ واسمٜم٦م ظم٤مل  ٓسم٤من سمٜم٧م ًمٞم٤م وأُمٝمؿ،  ديٜم٤م، واطمدة اؾمٛمٝم٤م

 .يٕم٘مقب

سمٕمد ظمروج اًمٕمؼماٟمٞملم ُمـ وُمٕمٜم٤مه٤م اًمٙمٝمٜم٦م، ( Levites)اًمالويلم ن أ قمٚمامً 

ُمٍم، وىمع آظمتٞم٤مر قمغم أسمٜم٤مء اًمالويلم خلدُم٦م اًمت٤مسمقت اعم٘مدس، وذًمؽ ٕٟمف قمٜمدُم٤م 

ٟم٘مض سم٘مٞم٦م اًمِمٕم٥م اًمٕمٝمد ُمع اًمرب وصٜمٕمقا اًمٕمجؾ اًمذهبل ًمٞمٕمبدوه، رضمع 

 عمٕمبد حمّمقرةًمذًمؽ فمٚم٧م يمٝمٜم٦م ا اًمالويقن وطمدهؿ ُمـ شمٚم٘م٤مء أٟمٗمنسٝمؿ إمم قمب٤مدة اهلل

يم٤من اًمالويقن يٜم٘منسٛمقن إمم أرسمٕم٦م أىمنس٤مم: ُمنس٤مقمدو اًمٙمٝمٜم٦م، اًم٘مْم٤مة سمنسبط ٓوي، 

وعم٤م اٟمحٚم٧م اعمٛمٚمٙم٦م اًمِمامًمٞم٦م، ٟمزح اًمالويقن إمم  واًمٙمتب٦م، اًمبقاسمقن، واعمقؾمٞم٘مٞمقن،

ويم٤من ؾمٗمر سم٤مؾمٛمٝمؿ وهق ىم٤مٟمقن يقوح اًمٕمالىم٦م سملم اهلل هيقذا ذم اجلٜمقب وأرؿمٚمٞمؿ، 

 ة واًمٜمج٤مؾم٦م وذيٕم٦م اًم٘مداؾم٦م.ر٤موؿمٕمبف، يم٤مٕو٤مطمل واًمٓمٝم

، وُمـ (قمٚمٞمف اًمنسالم)واًمالوي، هق اًمقطمٞمد اًمذي رومض ومٙمره ىمتؾ يقؾمػ 

 .(قمٚمٞمٝمام اًمنسالم)ٟمنسٚمف يم٤من ٟمبل اهلل ه٤مرون وُمقؾمك 

 .وأُمٝمام، سمٞمٚمٝم٤م وٟمٗمت٤مزم،. دان، 1

 زيٚمٗم٤م. وأُمٝمام، وقمِمػم، . ضم٤مد،5

  



  

 

 

ىمبؾ اعمٞمالد، وسمنسب٥م اعمج٤مقم٦م  (2111)م هائٞمؾ وسمٜمقه ذم ومٚمنسٓملم قم٤مإقم٤مش  .3

  .(قمٚمٞمف اًمنسالم)ىمبؾ اعمٞمالد، ذم قمٝمد يقؾمػ ) 3716)اٟمت٘مٚمقا إمم ُمٍم ؾمٜم٦م 

ومٕمزًمقا أٟمٗمنسٝمؿ قمٜمٝمؿ،  ن يٜمدجمقا ُمع اعمٍميلم، أ اقسمَ أَ هائٞمؾ إوًمٙمـ سمٜمل 

وشمقاصقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ أن يٙمقن ًمٙمؾ ؾمبط ٟمنسٚمف اعمٕمروف اعمٛمٞمز قمـ سم٘مٞم٦م إؾمب٤مط، 

ا آطمتٗم٤مظ سمٜمنسبٝمؿ: اقمتزازًا سمف، وشمٕم٤مًمٞم٤ًم قمغم همػمهؿ، سم٤مقمتب٤مر أهنؿ وذًمؽ ًمٞمْمٛمٜمق

ذم ُمٍم، و قم٤مٟمقا هٜم٤مك ُمـ اوٓمٝم٤مد  شم٘مريب٤مً  ٦مئ٦م ؾمٜمرسمٕمامأوسم٘مقا  ُمـ ذري٦م إٟمبٞم٤مء

 اًمٗمراقمٜم٦م.

م، وًمد سمٕمد .ق (3591)وًمد ُمقؾمك قم٤مم  (،قمٚمٞمف اًمنسالم)رؾمؾ اهلل ُمقؾمك أ. 2

( ؾمٜم٦م ُمـ ُمٞمالد 524سمٕمد ) ، أي(قمٚمٞمف اًمنسالم)( ؾمٜم٦م  ُمـ ووم٤مة يقؾمػ 65)

هائٞمؾ ًمٞمخٚمّمٝمؿ ُمـ اوٓمٝم٤مد إ، ًمبٜمل )( ؾمٜم٦م ُمـ ووم٤مشمف241إسمراهٞمؿ، وسمٕمد )

محر(، وسم٤مًمْمبط قمٜمد ظمٚمٞم٩م اًمٕم٘مب٦م يمام اًمٗمراقمٜم٦م، وقمؼم هبؿ سمحر اًم٘مٚمزم )اًمبحر إ

ٟمجك اهلل ُمقؾمك وسمٜمل أو ىمقل سمٕمٞمد(،وىمٞمؾ هنر اًمٜمٞمؾ وهق (يذيمر سمٕمض اًمب٤مطمثلم 

ىمبؾ اعمٞمالد، شُمٕمرف شمٚمؽ اًمٗمؽمة سم٤مؾمؿ ومؽمة  (3593)ٜم٦م همرق ومرقمقن ؾمإهائٞمؾ، وإ

صحراء ؾمٞمٜم٤مء أرسمٕملم قم٤مُم٤ًم، قم٤مىمبٝمؿ هب٤م اهلل شمٕم٤ممم  )طمٞم٨م و٤مع اًمٞمٝمقد ذم ،اًمتٞمف

رومض سمٜمل إهائٞمؾ اًم٘مت٤مل، ُمـ أضمؾ ٟمنم قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد ذم إرض(، سمنسب٥م 

ك ، وسمٕمده سمزُمـ ىمّمػم شمقذم ُمقؾم(قمٚمٞمف اًمنسالم)وظمالل ومؽمة اًمتٞمف شمقذم ه٤مرون 

شم٤مريخ اًمٕمؼماٟمٞملم  أ، ودومٜمقا ذم ؾمٞمٜم٤مء، وسمخروج ُمقؾمك ُمـ ُمٍم يبد(قمٚمٞمف اًمنسالم)

                                                           
1
 جمٛمع ُمـ قمدة ُم٘م٤مٓت ذم اًمقيمٞمبٞمدي٦م 



  

 

 

قمٚمٞمف )سمراهٞمؿ إمم إن اًمٕمؼماٟمٞملم ٟمنسب٦م أظمر ي اًمبٕمض، ذم طملم يرى اًمبٕمض أأقمغم ر

 هنر آردن. مم ومٚمنسٓملم قم٤مسمراً إ، ٕٟمف ه٤مضمر ُمـ اًمٕمراق (اًمنسالم

سمٕمد  يقؾمػ، سمـ أومراهٞمؿ يقؿمع سمـ ٟمقن سمـ. وصٚمقا سمٕمده٤م إمم ومٚمنسٓملم سم٘مٞم٤مدة 1

 ىمبؾ اعمٞمالد. (3241-3211)ن اٟمتٍم قمغم اًمٙمٜمٕم٤مٟمٞملم ظمالل اًمٗمؽمة إ

ؿمبف ُم٤م يٙمقٟمقا ؿمٞمقخ قمِم٤مئر(، صمؿ سمٕمد أ. سمٕمد ذًمؽ طمٙمؿ اًمٞمٝمقد قمٝمد اًم٘مْم٤مة )5

قمٚمٞمف )د ذًمؽ قمٝمد اعمٚمقك، ويٕمقد اًمٗمْمؾ احل٘مٞم٘مل ذم شم٠مؾمٞمس اعمٛمٚمٙم٦م إمم داوّ 

ُمػم اًمٕمامًمٞمؼ، وسمٕمده ضم٤مء ٟمبل أضم٤مًمقت  (مقمٚمٞمف اًمنسال)د داوّ  تَؾ ، طمٞم٨م ىمَ (اًمنسالم

 .(قمٚمٞمف اًمنسالم)اهلل ؾمٚمٞمامن 

 ، اٟم٘منسٛم٧م ممٚمٙم٦م إهائٞمؾ إمم ممٚمٙمتلم:(قمٚمٞمف اًمنسالم). وسمٕمد ووم٤مة ؾمٚمٞمامن 4

ؾمب٤مط اًمٕمنمة، وشمٙمقٟم٧م ُمـ ذري٦م إ هائٞمؾ (:إ)ممٚمٙم٦م  :اعمٛمٚمٙم٦م اًمِمامًمٞم٦م

ؾ )ؿم٤مُمر(، وهؿ مم ضمبإوقم٤مصٛمتٝم٤م ٟم٤مسمٚمس، وهؿ اًمذيـ ينسٛمقن اًمنس٤مُمريلم، ٟمنسب٦م 

مم ضمبؾ ضمرزيؿ، ويٕمتؼمهؿ اًمٞمٝمقد يمٗم٤مر ًمتٖمٞمػم إاًمذيـ همػموا اًم٘مبٚم٦م ُمـ سمٞم٧م اعم٘مدس 

 255اؾمتٛمرت دوًم٦م إهائٞمؾ ُمنست٘مٚم٦م هل٤م ؾمٞم٤مدهت٤م قمغم أروٝم٤م ىمراسم٦م )ىمبٚمتٝمؿ، 

قم٤مُم٤ًم(، طمٞم٨م ؾم٘مٓم٧م سمٕمده٤م ذم يد أؿمقريلم زُمـ ُمٚمٙمٝمؿ هضمقن اًمث٤مين، وؾمبك 

ق. م( شم٘مريب٤ًم، ومنسبل ؿمٕمبٝم٤م، وأؾمٙمٜمٝمؿ  722ًمػ ُمـ ؾمٙم٤مهن٤م قم٤مم )أؾمبع وقمنمون 

وم٤مقمتٜم٘مقا ومٞمام سمٕمد  ذم اًمٕمراق، وأشمك سم٠مىمقام ُمـ ظم٤مرج شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م وأؾمٙمٜمٝمؿ إي٤مه٤م،

 دي٤مٟم٦م سمٜمل إهائٞمؾ، وسمذًمؽ شمؿ  اًم٘مْم٤مء قمغم شمٚمؽ اًمدوًم٦م،

 اعمٕم٤مسون أٟمٗمنسٝمؿ ُمـ أٟمنس٤مل هذه اعمٛمٚمٙم٦م اًم٘مديٛم٦م. اًمنس٤مُمريقن ويٕمتؼم



  

 

 

مم اًمنسبط هيقذا، اًمذي ُمـ ٟمنسٚمف إ٤مؾم٦م ىمبٞمٚم٦م هيقدا ٟمنسب٦م حت٧م رئ :اعمٛمٚمٙم٦م اجلٜمقسمٞم٦م

هائٞمؾ ظمالل ومؽمة إ، وشمٙمقٟم٧م ُمـ ؾمبٓملم ُمـ سمٜمل (اًمنسالم قمٚمٞمٝمام)داود وؾمٚمٞمامن 

( ىمبؾ اعمٞمالد، وقم٤مصٛمتٝم٤م اًم٘مدس، يم٤مٟم٧م أيمثر اؾمت٘مرارًا ُمـ اعمٛمٚمٙم٦م 794ـ 928)

قش اًمِمامًمٞم٦م، ًمّمٖمر طمجٛمٝم٤م، وىمٚم٦م أمهٞمتٝم٤م، ووم٘مره٤م، وسُمٕمده٤م قمـ ـمرق اجلٞم

ن ومٞمٝم٤م ُمٕمٔمؿ ٟمّمقص اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ.  اًمٖم٤مزي٦م، فَمَٝمر ومٞمٝم٤م ُمٕمٔمؿ إٟمبٞم٤مء، يمام ُدوِّ

قم٤مُم٤ًم(، صمؿ ؾم٘مٓم٧م سم٠ميدي ومراقمٜم٦م  162اًمِمامًمٞم٦م ) ـمقل ُمـ اعمٛمٚمٙم٦مأقم٤مؿم٧م ومؽمة 

ق.م( شم٘مريب٤ًم، وومروقا قمٚمٞمٝم٤م اجلزي٦م، واُمتد  طمٙمؿ اًمٗمراقمٜم٦م ذم  611ُمٍم قم٤مم )

طم٤ميمؿ سم٤مسمؾ اًمٙمٚمداين سمختٜمٍم، إمم اًمٗمرات، صمؿ ضم٤مء سمٕمد ذًمؽ  اًمقىم٧م ذًمؽ

 وومٚمنسٓملم، وـمرد اًمٗمراقمٜم٦م ُمٜمٝم٤م. اًمِم٤مم واؾمؽمضمع ُمٜمٓم٘م٦م

وشمٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م  ىمبؾ اعمٞمالد، (616)ؾمٜم٦م  ،ُمٚمؽ سم٤مسمؾ ٟمبقظمذ ٟمٍم همزاه٤م 

ىمبؾ اعمٞمالد، ومنسبك ُمـ  (497)ودومٕم٧م ًمف اجلزي٦م، صمؿ صم٤مرت ُمرة ُأظمرى ومٖمزاه٤م ؾمٜم٦م 

يمٜمقز اهلٞمٙمؾ، وصم٤مرت ُمرة ؿمٕمبٝم٤م قمنمة أف ُمـ سمٞمٜمٝم٤م أقمٞم٤مهن٤م، وأذاومٝم٤م، و

ىمبؾ اعمٞمالد، وهدم أؾمقاره٤م، وأطمرق اهلٞمٙمؾ،  (486)ظمرى، وم٠مشم٤مه٤م هذه اعمرة ؾمٜم٦م أ

 وؾمبك اًمٞمٝمقد إمم سم٤مسمؾ.

داء وىمت٤مل، ويم٤من حيدث ذم سمٕمض اًمٗمؽمات ُمـ صمؿ إن  اًمدوًمتلم يم٤من سمٞمٜمٝمام قمِ 

ت شم٤مرخيٝمام شمقاومؼ وشمٕم٤مون، ويم٤مٟم٧م دوًم٦م إهائٞمؾ يمثػمة اًم٘مالىمؾ واًمٗمتـ وشمٖمػم  

ويم٤مٟم٧م شم٘مع قمغم اًمدوًمتلم طمروب ُمـ ضمػماهنؿ  ،ةإهة احل٤ميمٛم٦م ومٞمٝم٤م ُمرارًا قمديد



  

 

 

، يمام أن اًمدوًمتلم وىمع ُمـ (2)، واعمقآسمٞملم(3)وإدوُمٞملم راُمٞملم، واًمٗمٚمنسٓمٞمٜمٞملم،أ

طمٙم٤مُمٝمام وؿمٕمبٞمٝمؿ قمب٤مدة ًمألصٜم٤مم ذم يمثػم ُمـ إوىم٤مت، وظم٤مص٦م دوًم٦م إهائٞمؾ 

 .واًمٞمٝمقد اًمنس٤مُمريلم

ؿمقريلم واًمٙمٚمداٟمٞملم اظمتٗم٧م دوًم٦م اًمٞمٝمقد ذم ومٚمنسٓملم، سمٕمد سمنسب٥م همزوات أ

ق.م( يم٤مٟم٧م طم٤مومٚم٦م سم٤مخلالوم٤مت واحلروب  486 - 3111أن قم٤مؿم٧م أرسمٕم٦م ىمرون )

 آوٓمراسم٤مت.و

ظمٚم٧م ومٚمنسٓملم ُمـ اًمٞمٝمقد سمٕمد ؾم٘مقط اًم٘مدس، قم٤مش اًمٞمٝمقد ذم إه مخنسلم 

ؿمٕم٤مئرهؿ، ٤مسمؾ، ىمٚمدوا ومٞمٝم٤م قم٤مدات اًمب٤مسمٚمٞملم وأظمذوا قمٜمٝمؿ اًمٙمثػم ُمـ سمؾمٜم٦م ذم 

 وآداهبؿ، واؿمؽميمقا ذم وفم٤مئػ اًمدوًم٦م حت٧م رىم٤مسم٦م اًمب٤مسمٚمٞملم.

ق. م( قمغم سم٤مسمؾ ؾمٛمح ًمٚمٞمٝمقد  418) ؾمٜم٦مالء اًمٗمرس، سم٘مٞم٤مدة ىمقرش ٞم. سمٕمد اؾمت6

مم سمٞم٧م اعم٘مدس وسمٜم٤مء هٞمٙمٚمٝمؿ، ًمٙمـ اًمٖم٤مًمبٞم٦م ُمٜمٝمؿ ومْمٚم٧م اًمب٘م٤مء ذم سم٤مسمؾ، إسم٤مًمٕمقدة 

 وىمد ٓىمك اًمٞمٝمقد قمغم يد اًمٗمرس ُمٕم٤مُمٚم٦م طمنسٜم٦م.

ىمبؾ اعمٞمالد، زطمػ اإلؾمٙمٜمدر اعم٘مدوين اًمٞمقٟم٤مين، قمغم سمالد اًمِم٤مم  (112)ؾمٜم٦م  . ذم7

وومٚمنسٓملم واؾمتقمم قمٚمٞمٝم٤م، وأزال طمٙمؿ اًمٗمرس، سمؾ اؾمتقمم قمغم سمالدهؿ وسمالد 

                                                           
صحراء اًمٜم٘م٥م، وضمزء ُمـ اإلردن، ُمٜمٓم٘م٦م ضمٜمقب اًمبحر  اإلدوُمٞملم: هؿ ىمب٤مئؾ سمدوي٦م يم٤مٟم٧م شم٘مٓمـ ذم (3)

ق.م، همػم ان إزده٤مره٤م يم٤من سملم  21اعمٞم٧م حتديدًا، وىمد اىم٤مُمقا ممٚمٙم٦م قمروم٧م سم٤مؾمؿ إدوم، شمرضمع إمم اًم٘مرن ال

ىمبؾ اعمٞمالد، وووم٘م٤ًم ًمٚمٛمّم٤مدر اًمٞمٝمقدي٦م ادوم هق قمٞمنسق اسمـ اؾمح٤مق  33ىمبؾ اعمٞمالد إمم اًم٘مرن ال 31اًم٘مرن ال

 ٞم٘مف اًمتقأم هق يٕم٘مقب.سمـ إسمراهٞمؿ وؿم٘م

 "ُمقآب"ُمقآب: هق اسمـ اسمٜم٦م ًمقط اًمٙمؼمى، اًمذي طمبٚم٧م سمف ُمـ أسمٞمٝم٤م، سمٕمد شمدُمػم ؾمدوم، ودقم٧م اؾمٛمف  2

 وهق رأس اعمقآسمٞملم. "ُمـ أب"أي 



  

 

 

ُمٍم واًمٕمراق، ومدظمٚم٧م هذه اعمٜم٤مـمؼ حت٧م طمٙمٛمٝمؿ ُمـ هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمراسمع ىمبؾ 

 اعمٞمالد إمم ُمٜمتّمػ اًم٘مرن إول ىمبؾ اعمٞمالد.

ىمبؾ اعمٞمالد، اىمتنسؿ ىمقاده اعمٚمؽ، ومحٙمؿ ؾمٚمقىمس  (121)ؾمٙمٜمدر وم٤مة اإل. سمٕمد و8

ؾمقري٦م وأؾمس ومٞمٝم٤م دوًم٦م اًمنسٚمقىمٞملم، وطمٙمؿ سمٓمٚمٞمٛمقس ُمٍم وأؾمس ومٞمٝم٤م دوًم٦م 

اًمبٓم٤مًمنس٦م، وطمٙمؿ اًمبٓم٤مًمنس٦م اًمٞمٝمقد رهمؿ  اًمبٓم٤مًمنس٦م، ويم٤مٟم٧م هيقذا ُمـ ٟمّمٞم٥م

ه٤م، ُم٘م٤موُمتٝمؿ اًمٕمٜمٞمٗم٦م اًمتل أيمره٧م سمٓمٚمٞمٛمقس إول قمغم هدم اًم٘مدس ودك أؾمقار

 ىمبؾ اعمٞمالد. (121)وإرؾم٤مل ُم٤مئ٦م أًمػ أؾمػم ُمـ اًمٞمٝمقد إمم ُمٍم ؾمٜم٦م 

ق. م( واطمتؾ  65. زطمػ سمٕمد ذًمؽ قمغم اًمبالد اًم٘م٤مئد اًمروُم٤مين )سمقُمبل( ؾمٜم٦م )9

سمٞم٧م اعم٘مدس وظمرب ُمٕمٔمؿ سمٜم٤مءه٤م، وأزال طمٙمؿ اًمٞمقٟم٤مٟمٞملم قمٜمٝم٤م، ومدظمؾ اًمٞمٝمقد 

 وٟمّمبقا حت٧م طمٙمؿ اًمروُم٤من وؾمٞمٓمرهتؿ، ؾمٛمح اًمروُم٤من سم٢مٟمِم٤مء طمٙمؿ ذايت

ىمبؾ اعمٞمالد، ويم٤من ىمد اقمتٜمؼ اًمٞمٝمقدي٦م، وذم  (17)هػمودس إدوُمل طم٤ميمؿ هل٤م ؾمٜم٦م 

ق.م( رهم٥م )هػمودس( ذم سمٜم٤مء اهلٞمٙمؾ، وىمد ؿمٝمدت اًمبالد ٟمققم٤ًم ُمـ 39ؾمٜم٦م )

، اًمذي فمؾ حيٙمؿ هذه اًمبالد سم٤مؾمؿ (3)آؾمت٘مرار واهلدوء ـمقال قمٝمد  هػمودس

 .(م5)اًمروُم٤من طمتك ووم٤مشمف ؾمٜم٦م 

 (16-26)ـمس اًمبٜمٓمل اًمروُم٤مين اعم٘م٤مـمٕم٦م اًمٞمٝمقدي٦م، ظمالل اًمٗمؽمة . طمٙمؿ سمٞمال31

قمٚمٞمف )ٟمف صٚم٥م اعمنسٞمح أُمٞمالدي٦م، ؿمبف ًمف  (11-11)ُمٞمالدي٦م وذم قمٝمده وسملم اًمٗمؽمة 

ُمؼماـمقر ن سمرومع إُمر إمم اإلأُمـ اًمٞمٝمقد  ، ًمٞمس قمـ ىمٜم٤مقم٦م سمذٟمبف سمؾ ظمقوم٤مً (اًمنسالم

 ف سم٤مخلٞم٤مٟم٦م اًمٕمٔمٛمك.واهت٤مُم

                                                           

، إذ يذيمر إٟمجٞمؾ ُمتك أٟمف أُمر سمذسمح يمؾ ُمقاًمٞمد سمٞم٧م حلؿ، قمٜمدُم٤م قمٚمؿ أن اعمنسٞمح يٕمتؼم ذم اعمنسٞمحٞم٦م ـم٤مهمٞم٤مً  (3)

 .(قمٚمٞمف اًمنسالم)قمدم اًمرؾمقل يقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان حيٞمك أذم قمٝمد اسمٜمف أٟمتٞمب٤مس ًمد ومٞمٝم٤م، وىمد وُ 



  

 

 

سمدأ اًمٞمٝمقد ذم اًمتٛمرد قمغم طمٙمؿ اًمروُم٤من وم٘م٤مم  ،(3)ٟمػمون . وذم قمٝمد اإلُمؼماـمقر33

م(، وطمرق 71وهق )شمٞمتقس( سم٤مطمتالل اًم٘مدس ذم )ؾمٜم٦م  -أطمد ىم٤مدة اًمروُم٤من

اهلٞمٙمؾ، ومٚمام قمٚمؿ اًمٞمٝمقد هبدم اهلٞمٙمؾ ُمْمقا وأطمرىمقا يمؾ ُم٤م يم٤من سم٤مًم٘مدس ُمـ 

ىمّمقر مجٞمٚم٦م ُمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ذظم٤مئر وأُمقال، ومرد قمٚمٞمٝمؿ شمٞمتقس سم٘متؾ اًمٙمثػم ُمـ 

ًمٞمٝمقد، طمتك ىمٞمؾ إن قمدد اًم٘متغم سمٚمغ أيمثر ُمـ ُمٚمٞمقن، ودُمر اعمديٜم٦م سم٤مًمٙم٤مُمؾ، وأظمذ ا

 .وهٜم٤م سمدأ شمقاضمدهؿ ذم أوروسم٤م اًمٞمٝمقد قمبٞمدًا يب٤مقمقن ذم روُم٤م،

ُمٞمالدي٦م، طمقل اعمديٜم٦م  (318 – 337)قمرش اًمروُم٤من، ؾمٜم٦م  ه٤مدري٤من ومٚمام شمقمم

اة، واطمؽمام اًمنسب٧م، ُمنستٕمٛمرة روُم٤مٟمٞم٦م، وطمٔمر قمغم اًمٞمٝمقد آظمتت٤من، وىمراءة اًمتقر

ُمٞمالدي٦م، واؾمتٛمرت صمالث ؾمٜمقات، ( 312)سم٤مريمقظمٞم٤م ؾمٜم٦م  ومث٤مر اًمٞمٝمقد سم٘مٞم٤مدة

وم٠مرؾمٚم٧م روُم٤م اًمقازم يقًمٞمقس ؾمٞمٗمػموس، وم٤مطمتؾ اعمديٜم٦م وىمٝمر اًمٞمٝمقد وىمتؾ 

أًمػ ٟمنسٛم٦م، وىم٤مم سمت٠مؾمٞمس ُمنستٕمٛمرة روُم٤مٟمٞم٦م  (481) سم٤مريمقظمٞم٤م، وذسمح ُمـ اًمٞمٝمقد

، وطمرم قمغم اًمٞمٝمقد دظمقل هذه اعمديٜم٦م، وسمٜمك ضمديدة أـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م )إيٚمٞم٤م يم٤مسمٞمتقًمٞمٜم٤م(

 ؾمامه ضمقسمٞمؽم وفمؾ اهلٞمٙمؾ قمغم هذا اًمقوع طمتك فمٝمقر اعمنسٞمحٞم٦م.أوهٞمٙمؾ وصمٜمل 

ومِمؾ مترد سم٤مريمقظمٞم٤م طمرص اًمروُم٤من  سمٕمدشم٘مقل اًمب٤مطمث٦م اًمٞمٝمقدي٦م ؾمٛمدار: ))

سمٓمٛمس اهلقي٦م اًمٞمٝمقدي٦م عمديٜم٦م أورؿمٚمٞمؿ سمٙمؾ اًمٓمرق، وُمـ وٛمـ هذا اعمخٓمط 

هائٞمؾ إمم )إًمٞم٤مء يم٤مسمٞمتقًمٞمٜم٤م(، واؾمؿ سمالدٟم٤م ُمـ إٛم٦م ُمـ ُأرؿمٚمٞمؿ ومٖمػموا اؾمؿ اًمٕم٤مص

                                                           

 طمرق روُم٤م،أُمؼماـمقري٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م، وهق اًمذي وهق اإلُمؼماـمقر اًمروُم٤مين اخل٤مُمس وإظمػم ذم قمٝمد اإل (3)

طمدى زوضم٤مشمف، وم٤مهتؿ اعمنسٞمحٞملم اجلدد وىم٤مم سم٤موٓمٝم٤مدهؿ إؿ اًمٞمٝمقد اًمذيـ يم٤مٟمقا حت٧م مح٤مي٦م راد ان يتٝمأو

 تٚمٝمؿ ظمالل هذه اًمٗمؽمة.وىم



  

 

 

مم )ومٚمنسٓمٞمٜم٦م(، وُمـ هٜم٤م آؾمؿ )ومٚمنسٓملم(، ًمٙمـ ُمـ ي٘مرأ اًمت٠مريخ سمّمقرة همػم إ

 .(3)هائٞمؾ((إٟمت٘م٤مئٞم٦م يٗمٝمؿ سمنسٝمقًم٦م أن إصؾ هق إ

وشمِمت٧م إطمٞم٤مء ُمـ اًمٞمٝمقد ذم سم٘م٤مع إرض، وينسٛمك هذا اًمٕمٝمد  سمٕمٍم 

مم ذًمؽ إن اًمِمت٤مت هق ُمـ ومٕمؾ اًمروُم٤من، وأي أ، (oraDiasp) وأ )اًمِمت٤مت(

 ري ٰى  ين ننىن من زن رن ُّٱ :ن اًمٙمريؿآيِمػم اًم٘مر

 .(2)َّمي زي
طمتك شمقمم اإلُمؼماـمقر  اًم٘مدس، فمؾ اًمروُم٤من يٛمٜمٕمقن اًمٞمٝمقد ُمـ دظمقل

داي٦م اًم٘مرن اًمراسمع اعمٞمالدي، واًمذي اقمتٜمؼ سمذم  م(117اعمتقرم ) (1)إول ىمنسٓمٜمٓملم

 اًم٘مدس ؾمٛمٝم٤م اًم٘مديؿ أورؿمٚمٞمؿ اًم٘مدس، وأضمؼم اًمٞمٝمقد ذماعمنسٞمحٞم٦م، وأقم٤مد ًمٚمٛمديٜم٦م ا

قمغم اقمتٜم٤مق اعمنسٞمحٞم٦م، ومتٔم٤مهر سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٜمٍماٟمٞم٦م، وًمٙمٜمٝمؿ فمٚمقا قمغم هيقديتٝمؿ، 

وعم٤م اُمتٜمع سمٕمض اًمٞمٝمقد أن يتٜمٍموا ىمتٚمٝمؿ، وهدم اهلٞمٙمؾ اًمقصمٜمل اًمذي أىم٤مُمف 

 .اًمروُم٤من سمدًٓ ُمـ هٞمٙمؾ اًمٞمٝمقد

ٜمٞم٦م اعمنسٞمحٞم٦م، سمٕمد أن يم٤مٟم٧م ُمٜمذ وأصبح٧م اًم٘مدس شمٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمّمبٖم٦م اًمدي

ذات صبٖم٦م هيقدي٦م، وىمد شم٠ميمدت شمٚمؽ  (قمٚمٞمٝمام اًمنسالم) د واسمٜمف ؾمٚمٞمامنوّ ٝمد داقم

ؾمٜم٦م  ،واًمدة اإلُمؼماـمقر ىمنسٓمٜمٓملم، )هٞمالٟم٦م( اهلقي٦م اجلديدة قمٜمدُم٤م ىم٤مُم٧م اعمٚمٙم٦م

                                                           

 يٛمٞمؾ.رؾم٤مًم٦م ظم٤مص٦م ُمـ ؾمٛمدار قمؼم اإل (3)

 .(368) :ي٦مُمـ أ :قمرافإؾمقرة  (2)

 وذم قمٝمده أصبح٧م اعمنسٞمحٞم٦م ديـ إُمؼموـمقري٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م. (1)



  

 

 

م( سمزي٤مرة اًم٘مدس، وأُمرت هبدم اعمٕمبد اًمذي سمٜم٤مه اًمقصمٜمٞمقن قمغم ضمبؾ 114)

 سمبٜم٤مء )يمٜمٞمنس٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م( اًمتل حي٩م إًمٞمٝم٤م اعمنسٞمحٞمقن طمتك أن.)اجلٚمجٚم٦م(، وأُمرت 

وفمٚم٧م سمالد اًمِم٤مم ذم أيدي م( اؾمتقمم اًمٗمرس قمغم اًمِم٤مم، 493وذم ؾمٜم٦م ). 32

م(، قمٜمدُم٤م اؾمتٕم٤مده٤م هرىمؾ )ُمٚمؽ اًمروم( ودظمؾ سمجٞمقؿمف 628اًمٗمرس إمم ؾمٜم٦م )

ت ومٚمنسٓملم ظم٤موٕم٦م ًمٚمحٙمؿ اًمروُم٤مين إمم أن ومتحٝم٤م اًمٕمر .إمم اًم٘مدس ب واؾمتٛمر 

م(، سم٘مٞم٤مدة )أيب قمبٞمدة سمـ اجلراح(، ذم قمٝمد أُمػم 616=  هـ34اعمنسٚمٛمقن ؾمٜم٦م )

 (.اعم١مُمٜملم )قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 

  



  

 

 

وهؿ هيقد إؾمب٤مٟمٞم٤م، ، أيبػمي٤م() هؿ اًمذيـ شمٕمقد أصقهلؿ إومم ًمٞمٝمقد اًمنسٗم٤مرديؿ: .3

، (م3592)واًمؼمشمٖم٤مل، اًمذيـ ـمردوا ُمٜمٝم٤م ُمع ـمرد اعمنسٚمٛملم ُمـ إٟمدًمس ذم 

 وشمٗمرىمقا ذم ؿمامل أومري٘مٞم٤م وآؾمٞم٤م اًمّمٖمرى واًمِم٤مم.

ويِمٙمٚمقن  أوروسم٤م اًمنمىمٞم٦م، اًمذيـ شمرضمع أصقهلؿ إمم اًمٞمٝمقد هؿ إؿمٙمٜم٤مز: .2

 ُمـ اًمٞمٝمقد . (٦م٤مئسم٤معم 75)

وؾمط سم٤مًمتحديد، ويِمٛمٚمقن هيقد وهؿ هيقد اًمنمق إ ُمزراطمٞمؿ: أو اعمزراطمٞمقن .1

 ، واجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م.يران، واهلٜمد، وؾمقري٤مإاًمٕمراق، ويمردؾمت٤من، و

ّي هيقد اعمٖمرب، وًمٞمبٞم٤م، وشمقٟمس، أهيقد دول اعمٖمرب، شم٘مقل اًمب٤مطمث٦م ؾمٛمدار: ))

 .(3)يٕمتؼمون ُمزراطمٞمؿ(( يْم٤مً أ واجلزائر،

شمْم٤مرسم٧م اًمرواي٤مت  يٛمٜمٞم٦م، اًمذيـ يٜمحدرون ُمـ أصقل اًمٞمٝمقد هؿ شمٞمامٟمٞمؿ: .5

 اًمٞمٝمقدي٦م ٟمنم، (2)أؾمٕمد اًمٙم٤مُمؾ نأ ظمب٤مريلم شم٘مقلطمقل ىمّم٦م وضمقدهؿ، رواي٤مت اإل

يثرب، ورواي٦م شم٘مقل أهنؿ سم٘م٤مي٤م  ذم اًمٞمٛمـ سم٤مؾمت٘مداُمف رضم٤مل ديـ هيقد ُمـ

سمٚم٘مٞمس، رواي٦م اًمٞمٝمقد اًمٞمٛمٜمٞملم أٟمٗمنسٝمؿ  اًمذيـ اقمتٜم٘مقا اًمٞمٝمقدي٦م ُمع اعمٚمٙم٦م اًمنسبئٞملم

 إمم اًمٞمٛمـ. ٓوي ُمـ ؾمبط ؿمخّم٤مً  (ًمػأ 74)أرؾمؾ  إرُمٞم٤م شم٘مقل، أن اًمٜمبل

                                                           

 يٛمٞمؾ.ُمـ رؾم٤مًم٦م ظم٤مص٦م ُمـ ؾمٛمدار قمؼم اإل (3)

 ،ُمٞمالدي (178)شمقمم احلٙمؿ ، وطمرضُمقت، وريدان ٠مٙم٦م محػم اًمٞمٛمٜمٞم٦م، اعمٚم٘م٥م سمٛمٚمؽ ؾمبأطمد ُمٚمقك ممٚم (2)

 .ويم٤من هيقدي٤مً 



  

 

 

همٚمبٝمؿ حتقًمقا أو أصمٞمقسمٞم٦م، ُمـ أصقل ُمٕمٔمٛمٝمؿ طم٤مًمٞم٤مً  هيقد احلبِم٦م، اًمٗمالؿم٤م: .4

 .و يمره٤مً أ ًمٚمٜمٍماٟمٞم٦م ـمققم٤مً 

ذيمر اسمـ ىمتٞمب٦م ذم طمديثف قمـ أدي٤من اًمٕمرب ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، أن اًمٞمٝمقدي٦م يم٤مٟم٧م ذم 

وذيمر  ىمريش، وسمٜمل قمتٞمب٦م، وسمٜمل احل٤مرث سمـ يمٕم٥م، وقمٞم٤مل وايٚم٦م، وسمٕمض ىمْم٤مقم٦م،

 فاًمٔم٤مهري، ذم مجٝمرة أٟمنس٤مب اًمٕمرب، قمٜمد طمديثٟمٗمس إُمر اسمـ طمزم إٟمدًمز 

 .قمـ ٟمٗمس اعمقوقع، وسم٤معمثؾ ي٤مىمقت احلٛمقي ذم ُمٕمجٛمف

ُمـ اًمّمٕم٥م  واطمداً  صبح ُمدًمقًٓ أهائٞمؾ، وإاظمتٚمط اًمديـ اًمٞمٝمقدي سم٘مبٞمٚم٦م سمٜمل 

محالت ؿمتتٝمؿ سملم اًمدول،  ةاًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمؿ، وىمد ُمر اًمٞمٝمقد ظمالل اًمت٤مريخ سمٕمد

مم اًمٕمٍم إؿمقري، ُمـ اًمنسبل اًمب٤مسمكم، وأ ، اسمتداءً ظمرإمم آوشمٜم٘مٚمقا ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٙم٤من 

ُمٞمالدي، ومنِمَذَُم٧ٌم ُمٜمٝمؿ ومئ٦م ذم ُمٍم،  (71)سم٤م ؾمٜم٦م وورأمم إاًمروُم٤مين، ودظمقهلؿ 

وأظمرى ذم ًمبٜم٤من وؾمقري٤م، وصم٤مًمث٦ٌم ذم اًمٕمراق، وراسمٕم٦ٌم ذم احلج٤مز، أُم٤م اًمٞمٛمـ وم٘مد 

، اًمذي (ف اًمنسالمقمٚمٞم)قمرومٝم٤م اًمٞمٝمقُد ورطمٚمقا إًمٞمٝم٤م ًمٚمتج٤مرة ذم قمٝمد اًمٜمبل ؾمٚمٞمامن 

شمزوج ُمٚمٙم٦َم اًمٞمٛمـ سمٚم٘مٞمس، وذم احلج٤مز شمقزع اًمٞمٝمقد سملم ُمٜم٤مـمؼ ظمٞمؼم، ويثرب )أي 

 اعمديٜم٦م اعمٜمقرة(، وومدك، وشَمْٞماَمء، ووادي اًم٘مرى.

سمرهمؿ أص٤مًم٦م وقمؼمي٦م سمٕمض اًم٘مب٤مئؾ ذم ظمٞمؼم وومدك ووادي اًم٘مرى، إٓ أن هٜم٤مك ُمـ 

 ًمٚمٞمٝمقد. ىمب٤مئؾ اًمٕمرب ُمـ اقمتٜمؼ اًمٞمٝمقدي٦م أيْم٤ًم و رسمام شم٘مرسم٤مً 

شم٤مريخ اًمٞمٝمقد ذم اًمٕمراق سمدأ ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمع ؾمبل هيقد إهائٞمؾ ُمـ ىمبؾ 

أؿمقريلم، صمؿ اًمب٤مسمٚمٞملم، ومٞمام قمرف اًمنسبل سم٤مًمب٤مسمكم ُمقضم٤مت اًمنسبل اًمرئٞمنسٞم٦م ًمبٜمل 

 :إهائٞمؾ يم٤مٟم٧م صمالصم٤مً 



  

 

 

ق.م.(، طمٞم٨م ؾمبك أؿمقريقن اًمٞمٝمقد وقمغم رأؾمٝمؿ  723) ؾمبل ؾم٤مُمري٤م:

 .ةإؾمب٤مط اًمٕمنم

آٓف  10 ق.م.(، طمٞم٨م ؾمبك ٟمبقظمذٟمٍم 497ؾمٜم٦م ) :(ؾمبل هيقاظمـ )هيقي٤ميملم

 .أورؿمٚمٞمؿ إمم سم٤مسمؾ ـهيقدي ُم

ق.م.(، اًمتل يم٤مٟم٧م قمالُم٦م ًمٜمٝم٤مي٦م ممٚمٙم٦م هيقذا، وشمدُمػم  486) ؾمبل صدىمٞم٤م:

ُمٕمبد ؾمٚمٞمامن إول، أرسمٕملم أًمػ هيقدي شم٘مريب٤ًم شمؿ ؾمبٞمٝمؿ إمم سم٤مسمؾ وأورؿمٚمٞمؿ 

 ظمالل ذًمؽ اًمقىم٧م.

اقمتٜمؼ احلٛمػميلم ذم اًمٞمٛمـ اًمدي٤مٟم٦م اًمٞمٝمقدي٦م، ُمـ أؿمٝمر ُمٚمقك محػم اعمٚمؽ يقؾمػ 

ُم٤م ذم ٟمجران وم٘مد ؾمٙمٜمٝم٤م سمٜمق اًمدي٤من، هؿ ىمبٞمٚم٦م شمٜمنس٥م إمم سمٜمق أأؾم٠مر يث٠مر احلٛمػمي، 

 ُمذطم٩م. احل٤مرث سمـ يمٕم٥م ُمـ 

عمٚمؽ ًمرواي٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، وم٢من اًمقضمقد اًمٞمٝمقدي ذم ؾمقري٤م يٕمقد ٕي٤مم ا ـمب٘م٤مً 

)آرام  ، ذم إًمػ اًمث٤مين ىمبؾ اعمٞمالد، ذم اعمٜمٓم٘م٦م اعمنسامة شمقراشمٞم٤مً (قمٚمٞمف اًمنسالم)د داوّ 

زورسم٤م(، واًمتل شم٘م٤مرب طمنس٥م رأي سمٕمض اًمب٤مطمثلم طمٚم٥م، وطمنس٥م رأي اًمبٕمض 

أظمر طمدود ًمبٜم٤من، ظمالل ُمرطمٚم٦م اًمنسبل اًمب٤مسمكم، يم٤مٟم٧م ُمٜم٤مـمؼ ُمـ ؾمقري٤م احلديث٦م 

 ٤مـمؼ اؾمت٘مرار اًمٞمٝمقد.ٓؾمّٞمام وٗم٤مف اًمبٚمٞمخ واخل٤مسمقر ُمـ ُمٜم

 487)شمذيمر سمٕمض اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م  إن دظمقل اًمٞمٝمقد إمم احلج٤مز، يم٤من قم٤مم 

، ذم قمٝمد اعمٚمؽ أؿمقري اًمب٤مسمكم ٟمبقظمذٟمٍم، اًمذي سمٓمش سم٤مًمٞمٝمقد، ومٝم٤مضمروا (ق.م



  

 

 

ُمـ ومٚمنسٓملم إمم ؿمامل احلج٤مز، سمنسب٥م ُم٤م ًم٘مقه ُمـ أه وىمتؾ وشمٕمذي٥م. وُمّم٤مدر 

٧م: إن اًمٞمٝمقد ه٤مضمروا ُمـ ومٚمنسٓملم إمم ضمزيرة اًمٕمرب، سمنسب٥م ُم٤م ومٕمٚمف أظمرى ىم٤مًم

، وهدُمف عمٕمبدهؿ، )اهلٞمٙمؾ(. يمذًمؽ (م71)هبؿ اًم٘مٞمٍم اًمروُم٤مين ـمٞمٓمقس، ؾمٜم٦م 

، ُمـ ىمتؾ وشمٕمذي٥م، ومٗمّر قمدد (م312)ُم٤م ومٕمٚمف هبؿ اًم٘مٞمٍم اًمروُم٤مين هدري٤من قم٤مم 

 يمبػم ُمٜمٝمؿ إمم احلج٤مز.

ؿ ُمـ هنسقا ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ، وإٟمام سمٕمض اعم١مرظملم يذيمرون أن هيقد ظمٞمؼم ًمٞم

ُمٝم٤مضمريـ ُمـ اًمٞمٛمـ، اًمذيـ داٟمقا سم٤مًمٞمٝمقدي٦م، واًمدًمٞمؾ أن ُمرطم٥م وقم٤مئٚمتف وهق 

 .(3)وم٤مرس ظمٞمؼم اعمِمٝمقر ُمـ ىمبٞمٚم٦م محػم ُمـ اًمٞمٛمـ

 اؾمتقـمٜم٧م صمالث ىمب٤مئؾ هيقدي٦م ذم اعمديٜم٦م وهل:

ويدقمل  ؾ،هائٞمإأيمثر اعم١مرظملم ىم٤مًمقا أهنؿ ذم يثرب وهؿ ُمـ سمٜمل  ىمبٞمٚم٦م سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع:

قمٚمٞمف )ًمزُم٤من ُمقؾمك  ن أصٚمٝمؿ ُمقهمؾ ذم اًم٘مدم سمٞمثِرب، و يٕمقدأهيقد سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع 

ذم اًمقضمقد، يمام شمدقمل اإلهائٞمٚمٞم٤مت اًمتل طم٤مول اًمٞمٝمقد شمروجيٝم٤م، وٟم٘مٚمٝم٤م  (اًمنسالم

إمم أٟمف يٕمقد إمم أي٤مم  هـ(111ف )اعمتقرم وم٘مد أؿم٤مر اسمـ رؾمتًمٜم٤م اعم١مرظمقن اعُمنسٚمِٛمقن، 

ؾ محٚم٦م قمنسٙمري٦م ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ إمم احلج٤مز ًمت٠مدي٥م اًمٜمبل ُمقؾمك، قمٜمدُم٤م أرؾم

اًمٕمامًمٞمؼ، اًمذيـ ـمٖمقا ذم اًمبالد، وقمتقا قمتقًا يمبػمًا، ومٙم٤من هذا أول ؾمٙمـ اًمٞمٝمقد 

 .(2)ًمٚمحج٤مز سمٕمد اًمٕمامًمٞمؼ

إٓ أن ىِمدم شمقاضُمِدهؿ ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف، ومال ُيٛمٙمِـ اإلؾمتِدٓل قمغم ىِمدم اًمقضمقد 

، ٕن اًمٞمٝمقد قمغم ُمر (قمٚمٞمف اًمنسالم)ُمقؾمك  بؾ اعمٞمالد، ومْماًل ًمزُم٤منىماًمٞمٝمقدي ُم٤م 

                                                           

 ، اًم٘مٚم٘مِمٜمدي.٤مي٦م إرب ذم ُمٕمروم٦م أٟمنس٤مب اًمٕمربهن (3)

 .61إقمالق اًمٜمٗمٞمنس٦م وسمذيٚمف يمت٤مب اًمبٚمدان ًمٚمٞمٕم٘مقيب، ص  (2)



  

 

 

اًمت٤مريخ ٓىمقا ُمـ آوٓمٝم٤مد ُم٤ممل شمْٚم٘مُف أُم٦م أظمرى، وًمذا ومال ُيٛمٙمِـ ٟمٗمل أن اًمٞمٝمقد 

ذم يثِرب ىمد ضم٤مءوا قمغم ومؽمات ُمت٘مٓمِّٕم٦م، وًمٙمـ ٓ ُيٛمٙمِـ شم٠ميمٞمد سمح٤مل ُمـ إطمقال 

 ومؽمات ُم٤م ىمبؾ اعمٞمالد.

هنؿ يم٤مٟمقا ٟم٤مزطملم ُمـ أصؾ، يٕمت٘مد همػم ُمٕمرووم٦م إ :(2)، وىمرئم٦م(3)ىمبٞمٚمتل اًمٜمْمػم

هنؿ ُمـ أُمٞمالدي، يٕمت٘مد ( 314-71)ضمراء آوٓمٝم٤مد اًمروُم٤مين ظمالل ومؽمة 

اًمٜم٤مضملم ُمـ دُم٤مر أورؿمٚمٞمؿ قمغم يد شمٞمٓمقس، أو اًمذيـ شمؿ إضمالؤهؿ قمغم يد 

وطملم اٟمت٘مٚمقا إمم احِلج٤مز ذم ؿمبف اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، وم٘مد ضم٤مءوا  ُمؼماـمقر ه٤مدري٤من،اإل

 وهؿ سمٜمق ىمٞمٜمُ٘م٤مع.قمغم هيقد ؾمب٘مقهؿ 

، وهق أطمد أىمدم اعمّم٤مدر اًمتل (هـ 285ؾمٜم٦م )يرى اعم١مرخ اًمٞمٕم٘مقيب اعمتقرم 

ٟم٤مىمِم٧م أصٚمٝمؿ، أن سمٜمل اًمٜمْمػم، وسمٜمل ىمرئم٦م، ومرقم٤من ُمـ ىمبٞمٚم٦م ضمذام اًمٕمرسمٞم٦م، 

هتقدوا وؾمٛمقا سم٤مؾمؿ اعمٙم٤من اًمذي ٟمزًمقا ومٞمف، ومبٜمقا اًمٜمْمػم ومخذ ُمـ ضمذام إٓ أهنؿ 

ظمقة أومنسٛمقا سمف، وسمٜمق ىمرئم٦م ومخذ ُمـ ضمذام  (1)اًمٜمْمػمهتقدوا وٟمزًمقا سمجبؾ ي٘م٤مل ًمف 

، (5)اًمٜمْمػم ي٘م٤مل إن هتقدهؿ يم٤من ذم أي٤مم اًمنسٛمقأل، صمؿ ٟمزًمقا سمجبؾ ي٘م٤مل ًمف ىمرئم٦م

 ومرٟم٩م.همٚم٥م ُم١مرظمق اًمٕمرب واإلأومٜمنسبقا إًمٞمف وظم٤مًمػ اًمٞمٕم٘مقيب 

                                                           

قمٚمٞمف اًمّمالة ، وي١ميد ذًمٚمؽ ىمقل اًمرؾمقل (قمٚمٞمف اًمنسالم)سمـ اًمٜمح٤مم سمـ ٟم٤مظمقم: ُمـ ٟمنسؾ ه٤مرون  اًمٜمْمػم (3)

((وهل ُمـ سمٜمل اًمٜمْمػم: )) ٦مواًمنسالم، ًمزوضمتف صٗمٞم ِؽ ًَمٜمَبِلٌّ ، َوإِن  قَمٛم  سْمٜم٦َُم َٟمبِلٍّ َٓ  رواه اًمؽمُمذي ، يمامإِٟم ِؽ 

 .(1895) ،ًمب٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذيوصححف، وواوم٘مف إ

ىمرئم٦م سمـ اًمٜمامم سمـ اخلزرج سمـ اًمٍميح سمـ اًمنسبط سمـ اًمٞمنسع سمـ ؾمٕمد سمـ ٓوي سمـ ضمؼم سمـ اًمٜمامم سمـ  (2)

 ون سمـ قمٛمران.قم٤مزر سمـ قمٞمزر سمـ ه٤مر

 .59/ 3شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب  (1)

 .42/ 3اعمّمدر ٟمٗمنسف  (5)



  

 

 

ٓ ينستبٕمدان يمقن  ،((Oleary، وأوًمػمي (Noldeke)اعم١مرظم٤من ٟمقًمديمف 

ُمـ ـمب٘م٦م اًمٙمٝم٤من ذم إصؾ، ه٤مضمروا ُمـ ومٚمنسٓملم قمغم أصمر سمٜمل اًمٜمْمػم وىمرئم٦م 

 احلقادث اًمتل وىمٕم٧م ومٞمٝم٤م، ومنسٙمٜمقا ذم هذه اًمدي٤مر، أي احلج٤مز.

وضمد أيْم٤ًم ُمالُمح اًمٕمؼماٟمٞم٦م ذم أؾمامء  ،(Margoliouth) اعم١مرخ ُمرضمٚمٞمقث

ىمبٞمٚم٦م زقمقراء، اًمتل هل سمٓمـ ُمـ سمٓمقن إوس، ُمـ وًمد ضمِمؿ، ُمـ سمٜمل قمبد 

ضمقاد قمكم، أُم٤م اعم١مرخ ُمقؿمٞمف ضمؾ، ومال ينستبٕمد وضمقد صٚم٦م  إؿمٝمؾ، وأيده ٟمٔمريتف

سملم اًم٘مب٤مئؾ اًمبدوي٦م اعمِمٝمقرة ُمـ ضمذام ذم أرض ُمديـ، اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمرومقن سم٠مسمٜم٤مء 

 يثرون، وسملم هيقد احلج٤مز، وذًمؽ ٕوضمف اًمِمبف اًمٙمبػمة سمٞمٜمٝمؿ.

عمٜمقرة وضمقاره٤م وذم احلج٤مز قمٛمقُم٤ًم، يم٤من اًمنسب٥م ذم إىم٤مُم٦م اًمٞمٝمقد ذم اعمديٜم٦م ا

اًمبح٨َم قمـ اًمٜمبل اعمققمقد اًمذي سمنمت سمف اًمتقراُة واًمٙمت٥ُم اًمديٜمٞم٦ُم، اًمتل أوم٤مدت سم٠من 

ٟمبٞم٤ًم ُمققمقدًا ؾمٞمٔمٝمُر ذم هذه اعمٜمَٓم٘م٦م، ويم٤مٟم٧م ُمٜمَٓم٘م٦ُم يثرَب اًمتل شمٕمرف اًمٞمقم سم٤معمديٜم٦م 

 اعمٜمقرة اعمريمَز إيمؼَم ًمٚمٞمٝمقد قمٜمد فمٝمقر اإلؾمالم.

 ط

إمم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ُمٝم٤مضمرًا ُمـ ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، أىم٤مم ىمقاقمد  طقمٜمدُم٤م وصؾ اًمٜمبل 

اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ومٞمٝم٤م، وُمـ أسمرز هذه اًم٘مقاقمد شمٜمٔمٞمؿ اًمٕمالىم٦م ُمع اًمٞمٝمقد اعم٘مٞمٛملم 

هبذه اعمٕم٤مهدات وأُمر اعمنسٚمٛملم  طقم٘مد اعمٕم٤مهدات ُمٕمٝمؿ، وىمد أورم وذم اعمديٜم٦م، 

 لك اك يق ىق يف ُّٱهب٤م، وقمدم ٟمٙمثٝم٤م اُمتث٤مًٓ ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: سم٤مًمقوم٤مء 



  

 

 

، ويم٤مٟم٧م هلؿ احلري٦م اًمديٜمٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، (3)َّ ىل مل  يك ىك مك

قمٜمدُم٤م ذه٥م  طًمٙمٜمٝمؿ ٟمٙمثقا اًمٕمٝمد، وم٘مد طم٤مول هيقد سمٜمل اًمٜمْمػم اهمتٞم٤مل اًمٜمبل 

إًمٞمٝمؿ يٓمٚم٥م ُمنس٤مقمدهتؿ ذم دي٦م ىمتٞمٚملم، ومققمدوه سم٤معمنس٤مقمدة، وىم٤مم هيقد سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع 

رة اُمرأة ُمنسٚمٛم٦م، وقم٤مون سمٜمل ىمرئم٦م، ىمريش ود اعمنسٚمٛملم ذم همزوة سمٙمِمػ قمق

 اخلٜمدق.

هَيُقَد اعْمَِديٜم٦َِم، َويَمَت٥َم سَمْٞمٜمَُٝمْؿ َوسَمْٞمٜمَُف ط : ))َص٤مًَمَح اًمٜمبل (رمحف اهلل)ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

، َويَم٤مُٟمقا صَماَلَث ـَمَقاِئَػ طَمْقَل اعْمَِديٜم٦َِم، سَمٜمِل ىَمْٞمٜمَُ٘م٤مَع، َوسَمٜمِل  ـٍ اًمٜم ِْمػِم، َوسَمٜمِل يمَِت٤مَب َأُْم

٤م  ىُمَرْئَم٦َم، وَمَح٤مَرسَمْتُف سَمٜمُق ىَمْٞمٜمَُ٘م٤مَع سَمْٕمَد َذًمَِؽ سَمْٕمَد سَمْدٍر، صُمؿ  َٟمَ٘مَض اًْمَٕمْٝمَد سَمٜمُق اًمٜم ِْمػِم، َوَأُم 

َوَأهْمَٚمَٔمُٝمْؿ يُمْٗمًرا، َوًمَِذًمَِؽ ضَمَرى  طىُمَرْئَم٦ُم، وَمَٙم٤مَٟم٧ْم َأؿَمد  اًْمَٞمُٝمقِد قَمَداَوًة ًمَِرؾُمقِل اهلل ِ 

ِر قَمغَم إظِْمَقاهِنِْؿ((قمَ  َٚمْٞمِٝمْؿ َُم٤م مَلْ جَيْ
(2) . 

ـ  قَمغَم سَمٜمِل ىَمْٞمٜمَُ٘م٤مَع، َوَأضْمغَم سَمٜمِل (رمحف اهلل)ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  : ))َوطَم٤مَرسَمُف اًمث اَلصَم٦ُم، وَمَٛم

( ذِم سمَ  َتُٝمْؿ، َوَٟمَزًَم٧ْم )ؾُمقَرُة احْلنَْمِ ي  ٜمِل اًمٜم ِْمػِم، اًمٜم ِْمػِم، َوىَمَتَؾ سَمٜمِل ىُمَرْئَم٦َم، َوؾَمَبك ُذرِّ

طَْمَزاِب( ذِم سَمٜمِل ىُمَرْئَم٦َم(( ْٕ  . (1)َو )ؾُمقَرُة ا

وص أ، يمام (5)رحي٤مأأضمغم اًمٞمٝمقد ومذهبقا إمم شمٞمامء و ذم قمٝمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ـْ ضَمِزيَرِة اًْمَٕمَرِب((اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمنسالم سم٘مقًمف: )) يملَِم ُِم . (4)َأظْمِرضُمقا اعْمُنْمِ

٘مّمقد سمجزيرة اًمٕمرب هبذا احلدي٨م ومبٕمْمٝمؿ ؿمٛمؾ اجلزيرة وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء اعم

                                                           

 .(93) :ي٦مُمـ أ :اًمٜمحؾؾمقرة  (3)

 .(337-1/335) هـ(،743اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، )ت:  زاد اعمٕم٤مد، (2)

 .(1/49)، اعمّمدر ٟمٗمنسف (1)

 .(3443) ،، وُمنسٚمؿ(1342) ،رواه اًمبخ٤مري (5)

 .(3617، )،  وُمنسٚمؿ(1368) ،رواه اًمبخ٤مري (4)



  

 

 

ىم٤مل يٕم٘مقب سمـ حمٛمد: ؾم٠مًم٧م اعمٖمػمة اسمـ قمبداًمرمحـ قمـ ضمزيرة اًمٕمرب؟ يمٚمٝم٤م ))

 .(3)وم٘م٤مل: ُمٙم٦م واعمديٜم٦م واًمٞمامُم٦م واًمٞمٛمـ((

ظمر هل احلج٤مز وم٘مط، ىم٤مل اًمٜمقوي: ))ذم هذا دًمٞمٌؾ قمغم أن وىم٤مل اًمبٕمض أ

ٜمّم٤مرى ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب، إظمراضمٝمؿ ُمـ سم٢مظمراج اًمٞمٝمقد واًم ط ُمراد اًمٜمبل

٦م: ٕن شمٞمامء ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞمنس٧م ُمـ  سمٕمْمٝم٤م، وهق احلج٤مز ظم٤مص 

 .(2)قمٚمؿ((أاحلج٤مز، واهلل 

ُمٜمٝم٤م احلج٤مز ظم٤مص٦م،  هىم٤مل اسمـ طمجر: ))ًمٙمـ اًمذي يٛمٜمع اعمنميمقن ُمـ ؾمٙمٜم٤م

ٚمٞمف اؾمؿ وهق ُمٙم٦م، واعمديٜم٦م، واًمٞمامُم٦م، و ُم٤م وآه٤م، ٓ ومٞمام ؾمقى ذًمؽ مم٤م يٓمٚمؼ قم

ضمزيرة اًمٕمرب: ٓشمٗم٤مق اجلٛمٞمع قمغم أن اًمٞمٛمـ ٓ يٛمٜمٕمقن ُمٜمٝم٤م ُمع أهن٤م ُمـ مجٚم٦م 

 .(1)ضمزيرة اًمٕمرب، هذا ُمذه٥م اجلٛمٝمقر((

ظمرج هيقد ظمٞمؼم، وومدك، ومل خيرج أهؾ شمٞمامء، أىم٤مل اسمـ يمثػم: ))ومٚمام يم٤من قمٛمر 

 .(5)هنام داظمٚمت٤من ذم أرض اًمِم٤مم((ووادي اًم٘مرى، ٕ

  

                                                           

 .(2888) ،ذيمره اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف (3)

 .(31/232) ،ذح صحٞمح ُمنسٚمؿ (2)

 .(6/373)ومتح اًمب٤مري،  (1)

 .(5/258)اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م،  (5)



  

 

 

(3) 

 .القرآنُالكريم 

 .(رمحف اهلل)صم٤مر اسمـ سم٤مديس آ .3

 .لأظمب٤مر ُمٙم٦م وُم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُمـ أصم٤مر، إزرىم .2

 أؾم٤مس اًمبالهم٦م، اًمزخمنمي. .1

 ؾمالم وٟمٔمري٦م دارون، سم٤مؿمٛمٞمؾ.اإل .5

 صقل اًمٙم٤مذم، اًمٙمٚمٞمٜمل.أ .4

 أوقاء اًمبٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن، اًمِمٜم٘مٞمٓمل. .6

 .شمٚمٞمديإقمالم اًمٜم٤مس سمام وىمع ًمٚمؼماُمٙم٦م ُمع سمٜمل اًمٕمب٤مس، اإل .7

 قمالن سم٤مًمتقسمٞمخ عمـ ذم اًمت٤مريخ، اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ اًمنسخ٤موي.اإل .8

 اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمنست٘مٞمؿ، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. .9

 اىمتْم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ، اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي. .31

 ٟمب٤مه قمغم ىمب٤مئؾ اًمرواة، اسمـ قمبد اًمؼم.اإل .33

 ٟمنس٤مب، اًمنسٛمٕم٤مين.إ .32

 ٟمنس٤من، اخلقري.اًمبداي٤مت وُمنسػمة اإل .31

 .اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، اسمـ يمثػم .35

                                                           

 و ٟم٤مىمالً أًمٚمحدث، ؿم٤مهد قمٞم٤من،  اً ن يٙمقن ُمٕم٤مسهل اًمٙمت٥م اًمتل شمدزم سم٤معمٕمٚمقُم٦م ٕول ُمرة، يم٠ماعمّم٤مدر:  (3)

 أُم٤م اعمرضمع: ومٝمق اًمذي ي٠مظمذ اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ اعمّم٤مدر.، دي٨مًمٚمٛمٕمٚمقُم٦م سمنسٚمنسٚم٦م ُمـ اًمرواة، يمٙمت٥م احل

 



  

 

 

 اًمبدو، ُم٤ميمس أوسمٜمٝم٤ميؿ. .34

 شم٤مج اًمٕمروس، اعمرشم٣م اًمزسمٞمدي. .36

 شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك، اًمٓمؼمي. .37

 شم٤مريخ اًمٚمٖم٤مت اًمنس٤مُمٞم٦م، وًمٗمٜمنسقن. .38

سمق احلنسـ اًمٞمٛمٜمل اًم٘مرـمبل أاًمتٕمريػ سم٤مٕٟمنس٤مب واًمتٜمقيف سمذوي إطمنس٤مب،  .39

 ؿمٕمري.إ

 شمٗمنسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، اسمـ يمثػم. .21

 اًمتٗمنسػم اًمٙمبػم، اًمٗمخر اًمرازي. .23

 عمٜم٤مر، حمٛمد رؿمٞمد رو٤م.شمٗمنسػم ا .22

 اًمتٞمج٤من ذم ُمٚمقك محػم، اسمـ هِم٤مم احلٛمػمي. .21

 شمٞمنسػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمنسػم يمالم اعمٜم٤من، اًمنسٕمدي. .25

 ضم٤مُمع اًمبٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن، اًمٓمؼمي. .24

 اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، اًم٘مرـمبل. .26

 اجلٚمٞمس اًمّم٤مًمح اًمٙم٤مذم وإٟمٞمس اًمٜم٤مصح اًمِم٤مذم، اًمٜمٝمرواين. .27

 اسمـ طمزم. مجٝمرة أٟمنس٤مب اًمٕمرب، .28

 ومراح، اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م.مم سمالد إإرواح طم٤مدي إ .29

 طمذف ُمـ ىمريش، ُم١مرج اًمنسدود. .11

 احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م، اًمِمٞمخ حمٛمد سم٤مزُمقل. .13

 اخلّم٤مئص، اسمـ ضمٜمل. .12

 ٟمنس٤من سملم اًمٓم٥م واًمٕمٚمؿ، د. حمٛمد قمكم اًمب٤مر.ظمٚمؼ اإل .11



  

 

 

 دب وًم٥م ًمب٤مب ًمنس٤من اًمٕمرب، قمبد اًم٘م٤مدر اًمبٖمدادي.ظمزاٟم٦م إ .15

 واخلؼم ذم شم٤مريخ اًمٕمرب واًمؼمسمر، اسمـ ظمٚمدون. ديقان اعمبتدأ .14

 اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. .16

 رؾم٤مئؾ اجل٤مطمظ. .17

 رؾم٤مئؾ اًمنميػ اعمرشم٣م. .18

 ًمقد.روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمنسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمنسبع اعمث٤مين، أ .19

 اًمروُض إُٟمػ، اًمنسٝمٞمكم. .51

 .اجلقزي٦م ، اسمـ ىمٞمؿذم هدي ظمػم اًمٕمب٤مد زاد اعمٕم٤مد .53

 اسمـ هِم٤مم. اًمنسػمة اًمٜمبقي٦م، .52

 .ذح اًمنسٜم٦م، اًمبٖمقي .51

 ٟمٓمقٟمٞمقس ومٙمري.أذح اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،  .55

 ذح ري٤مض اًمّم٤محللم، اسمـ قمثٞمٛملم. .54

 ذف أصح٤مب احلدي٨م، اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي. .56

 ؾمب٤مط، اًم٘م٤مؾمٛمل.ذف إ .57

 اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك، اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض. .58

 ًمقد.صح٤مب، حمٛمقد ؿمٙمري أص٥م اًمٕمذاب قمغم ُمـ ؾم٥م إ .59

 ٟمِم٤م، اًم٘مٚم٘مِمٜمدي.ٜم٤مقم٦م اإلقمِمك ذم صصبح إ .41

 اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، اجلقهري. .43

 اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م، اهلٞمتٛمل.  .42

 اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى، اسمـ ؾمٕمد. .41



  

 

 

 ـمب٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء، حمٛمد سمـ ؾمالم اجلٛمحل. .45

 اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م، اسمـ اًم٘مٞمؿ. .44

 اًمٓمريؼ ُمـ هٜم٤م، حمٛمد اًمٖمزازم. .46

 ف.صقل اًمٗم٘مف، قمبد اًمقه٤مب ظماّل أقمٚمؿ  .47

 ٤مس اًمبنمي٦م ًمٚم٘مب٤مئؾ واًمٕمِم٤مئر اًمٕمراىمٞم٦م، هٜمري ومٞمٚمد.ضمٜمقمٚمؿ إ .48

 يامن، ُمقريس سمقيم٤مي.اًمٕمٚمؿ يدقمق ًمإل .49

 محد ؿم٤ميمر.أقمٛمدة اًمتٗمنسػم قمـ احل٤مومظ اسمـ يمثػم،  .61

 ل.قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري، اًمٕمٞمٜم .63

 سم٤مدي.د، أقمقن اعمٕمبقد قمغم ذح ؾمٜمـ أيب داوّ  .62

 اًمٗمت٤موي اًمٙمؼمى، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. .61

 ًمبخ٤مري، اسمـ طمجر اًمٕمنس٘مالين.ومتح اًمب٤مري ذح صحٞمح ا .65

 ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، أمحد سمـ طمٜمبؾ. .64

 وم٘مف اًمٚمٖم٦م، اًمّم٤مطمبل. .66

 سمق زيد.أوم٘مف اًمٜمقازل، سمٙمر  .67

 اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، اًمٗمػموز آسم٤مدي. .68

 وضملم.أعمٓمران ا، قمريب –ىم٤مُمقس دًمٞمؾ اًمراهمبلم ذم ًمٖم٦م أراُمٞملم هي٤مين .69

 بد اًمؼم.ٟمنس٤مب اًمٕمرب واًمٕمجؿ،  اسمـ قمأُمؿ ذم اًمتٕمريػ سم٠مصقل اًم٘مّمد وإُ  .71

 ىمالئد اجلامن ذم اًمتٕمريػ سم٘مب٤مئؾ قمرب اًمزُم٤من، اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. .73

 صمػم.اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ، اسمـ إ .72

 يمت٤مب اًمٗمت٤موي اًمنمقمٞم٦م ذم اعمنس٤مئؾ اًمٕمٍمي٦م، اسمـ ضمؼميـ. .71



  

 

 

 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس. .75

 يمت٤مب وبط اًمٜمص واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف، سمِم٤مر قمقاد. .74

 ٟمنس٤مب، اسمـ ومٜمدق.ًمب٤مب إ .76

 ًمنس٤من اًمٕمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر. .77

 ٕمرب، اسمـ اًمٙمٚمبل.ُمث٤مًم٥م اًم .78

 جمٛمع اًمزوائد، احل٤مومظ اهلٞمثٛمل. .79

 مم حمب٦م اًمٕمرب، احل٤مومظ اًمٕمراىمل.إحمج٦م اًم٘مرب  .81

 ،  اًم٘مس آٟمجٚمٞمٙم٤مين ضمقرج سمقش اجلد.طحمٛمد  .83

 خمت٤مر اًمّمح٤مح، اًمرازي. .82

 طم٤مدي٨م اًمرؾمقل، اعمجٚمز.أة اًمٕم٘مقل ذم ذح آُمر .81

 ُمنسبقك اًمذه٥م ذم ومْمؾ اًمٕمرب وذف اًمٕمٚمؿ قمغم ذف اًمٜمنس٥م، اًمٙمرُمل. .85

 ٕمجؿ اًمبٚمدان، احلٛمقي.ُم .84

 سمق زيد.أُمٕمجؿ اعمٜم٤مهل اًمٚمٗمٔمٞم٦م، سمٙمر  .86

 ُمٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ ُمـ أؾمامء اًمبالد واعمقاوع، اًمبٙمري. .87

 ُمٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م، اسمـ اًمّمالح. .88

 ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج، اًمنمسمٞمٜمل. .89

 .٘مدد احلٜمبكماعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م اعم .91

 ؾمالم، ضمقاد قمكم.إلاعمٗمّمؾ سمت٤مريخ اًمٕمرب ىمبؾ ا .93

 ُم٘مدُم٤مت ذم قمٚمؿ اًمٜمنس٥م، ظمٚمٞمؾ اًمدًمٞمٛمل. .92

 ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون، اسمـ ظمٚمدون. .91



  

 

 

 ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م، اسمـ ؿمٝمرأؿمقب. .95

 ُمٜمٝم٤مج اًمنسٜم٦م اًمٜمبقي٦م، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. .94

 اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمنسٚمؿ سمـ احلج٤مج، اًمٜمقوي. .96

 اعمٞم٤مه اًمٕمرسمٞم٦م وطمروب اعمنست٘مبؾ، حمٛمد ص٤مدق. .97

 ، ضمالل اًمديـ اًمنسٞمقـمل.قمٞم٤منقمٞم٤من إأٟمٔمؿ اًمٕم٘مٞم٤من ذم  .98

 اًمٜمٙم٧م قمغم اسمـ اًمّمالح،  اسمـ طمجر اًمٕمنس٘مالين. .99

 هن٤مي٦م إرب ذم ُمٕمروم٦م أٟمنس٤مب اًمٕمرب، اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. .311

 صمػم.اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر، اسمـ إ .313

 هن٩م اًمبالهم٦م، اًمنميػ اًمريض. .312

 محد ؾمقؾم٦م.أاًمٞمٝمقد،  .311

  



  

 

 

 

 

 اًمدرر اًمنسٜمٞم٦م.. 3

 .اعمٙمتب٦م اًمِم٤مُمٚم٦م. 2

 ل اًمبٞم٧م.آُمقىمع . 1

 هؾ احلدي٨م.أُمقىمع . 5

 ًمقيم٦م.ُمقىمع إ. 4

 ؾمالم ؾم١مال وضمقاب.ُمقىمع اإل. 6

 ٟمب٤م شمٙمال هٞمامٟمقت اًم٘مبٓمل.ُمقىمع إ. 7

 ُمقىمع اًمِمٞمخ اسمـ ضمؼميـ.. 8

 ُمقىمع اعمِمٙم٤مة.. 9

 ُمقىمع اًمقيٙمٞمبٞمدي٤م.. 31

 ُمقىمع ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمددو.. 33
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