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ٚبٌصالخ ٚبٌطالَ ػٍ ٝض١د بٌّرضٍِ ٓ١ؿّدد ٚبٌدٗ
ٚأصؿةجٗ بٌّٕسػحٓ١
انخالطخ

بالِةَ ػٍ ٟجٓ أج ٟطةٌث (ػٍ ٗ١بٌطالَ) ٘ ٛجدةت
ِدٕ٠دددد بٌؼٍدددُ هللضدددٛي ب (صدددٍ ٝب ػٍ١دددٗ ٚبٌدددٗ
ٚضٍُ) ٚٚص ٗ١ف ٟأً٘ ج١سدٗ ػٍد ُٙ١بٌطدالَ ٚأِسدٗ
ِٓ جؼدٖ.
فالشدده ِددٓ ودد ْٛوالِددٗ ف١ددٗ ِطددؿد ِددٓ بٌىددالَ
بإلٌٙدٚ ٟف١دٗ ػحدك ِددٓ بٌىدالَ بٌٕحد ٞٛفٙد ٛبالِددةَ
بٌدي ٞلدةي جؿمددٗ بٌؼٍد ٟب ػٍدد٠ٚ« ٝئزد ْٛبٌسوددةخ
٘ٚدُ هللبوؼددٚ »ْٛلددٛي هللضد ٌٗٛبٌىددر( ُ٠صددٍ ٝب
ػٍ١ددٗ ٚبٌددٗ ٚضددٍُ) (ػٍددِ ٟددغ بٌؿددك  ٚبٌؿددك ِددغ
ػٍ )ٟف ٛٙجؿدك ضد١د بٌحٍءدةي فد ٟبٌىٍّدد ٚبٌّؼٕدٝ
ِٚددٓ ضددّ ٛوالِددٗ (ػٍ١ددٗ بٌطددالَ) بهسرٔددة ه حسددٗ
فِ ٟؼٕ ٝشحٙد ٌسىٌٕ ْٛة ضح١الً فد ٟطر٠دك طٍدث
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بٌؼٍددُ ٚبٌّؼرفددد فٙدديٖ بٌح حددد صددؿ١ؿد ال ِر٠ددد
فٙ١ةٚ ،لد أهرغٙة أوطر بٌؼٍّةي ػٍد ٝأٙدة ه حدد

1

ِٓ ه ث بالِةَ (ػٍ ٗ١بٌطالَ) ودةجٓ أجد ٟبٌؿد٠دد
ف ٟشرؾٗ ٌّػّٛػد ه ث ٌإلِةَ بٌّطّةخ جىسةت
ٔٙع بٌحالغدٚ ،ويٌه أشةهلل اٌٙ١ة وّدةي بٌدد١ِ ٓ٠دطُ
جددٓ ػٍدد ٟجددٓ ِ١ددطُ بٌحؿربٔددٚ ٟبٌؼالِددد بٌّػٍطدد،ٟ
ِ ُِٕٙٚدٓ كور٘دة ػٍد ٝأٙدة ؾدد٠ص ِدر 2ٞٚػدٓ
بالِةَ (ػٍ ٗ١بٌطالَ) وةٌّةزٔدهللبٔٚ ،ٟبٌؼةٍِ.ٟ
انًطهت األٔل :انزؼزٚف ثبنشجٓخ

أٚال :بٌشحٙد ٌءــد

3

ػرفر ٌفظد بٌشحٙد ػٕد بٌٍءد ٓ١٠ٛجّؼدةْ ِسمةهللجدد
ف ٟدالٌسٙة :ٟ٘ٚ
بٌّطً :4ف١مةي شحٗ :بٌشحٗ ٚبٌشدحٗ ٚبٌشدح ،ٗ١غّؼدٗ
أشحةٖ 0ف١مةي :أشحٗ بٌشٟيِ :ةضٍٗ.

 . 1شزذ َٓح انجالغخ ،292:شزذ َٓح انجالغخ
نهجحزاَ ،134/2:ٙثحبر األَٕار.121/66 :
 . 2شزذ أطٕل انكبفٔ ،196/2 :ٙطبئم انشٛؼخ:
.161/26
ُٚ . 3ظز :نظبٌ انؼزة  ،505/13انمبيٕص انًحٛظ
،242/2يدًغ انجحز.469/2:ٍٚ
 . 4انفزٔق انهغٕٚخ.292:
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ٚل١ددً فدد ٟبٌّطددًِ :ددٓ أشددحٗ أجددةٖ فّددة ٍددُ ٚومددٛي
هللإجد جٓ بٌؼػةظ.1
ٔيٍ ٚشبثّ أثّ فًب ظهى
ٔثأثّ الزذٖ ػذ٘ ف ٙانكزو
بٌّ ةجمددددد :ف١مددددةي :أشددددحٗ وددددً ٚبؾددددد هللف١مددددٗ أٚ
صددددةؾحٗٚٚ .هللدذ فدددد ٟبٌىسددددةت بٌؼس٠ددددس جّؼٕددددٝ
بٌس ددةجك ٚػدِددٗ فدد ٟلٌٛددد زؼددةٌٚ ...« ٝبٌس٠سددْٛ
ٚبٌرِددددةْ ِشددددسحٙة ٚغ١ددددر ِسشددددةجٗ 2»...ف١مددددةي:
بٌّشسحٙةذ ِٓ ب ِدٛهلل٘ :د ٟب ِدٛهلل بٌسد ٟزىدْٛ
ف١ددٗ أشددىةي ٚبهددسالت ٚبٌّسشددةجٙةذ ِددٓ ب ِددٛهلل
٘دد ٟب ِددٛهلل بٌّسّددةضالذ ف١مددةي :أٔددر زشددحٗ ؾددةزُ
بٌ ةئ ٟف ٟورِٗ.
بالٌسحددةش :ف١مددةي٘ :دديٖ أِددٛهلل ِشددسحٙد ِٚشددحٙد أٞ
جّؼٕ ٝفٙ١ة بٌسحةش.
د -هٍدددف :ف١مدددةي :شدددحٗ ػٍ١دددٗ ب ِدددر ؾسددد ٝأشدددسحٗ
جء١ر.
فةٌشددحٙد ٠ؼسمددد بٌػة٘ددً جؤٔٙددة دبٌددد ػٍدد ٝب ِددر
بٌصددؿ١ؽ ،فةالػسمددةد ٘ٚدد ٛبٌشددحٙد فدد ٟبٌؿم١مددد ال
بٌّٕظٛهلل ف ٗ١فةٌشحٙد ٘ ٟدالٌد بٌّحةٌف.3
 . 1رؤثخ ثٍ انؼدبج انجظز٘ (دْ145ـ)،نّ دٕٚاٌ شؼز
نٛض ف ّٛإال األراخٛشُٚ ،ظز شزذ ثٍ ػمٛمْ/1:بيش ص.66
 . 2طٕرح األَؼبو.99 :
 . 3انفزٔق انهغٕٚخ.235-234:
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فّٓ بٌٛبضؽ جدؤْ ٌفظدٗ شدحٙد ػٕدد بٌٍءد ٓ١٠ٛجىدً
زصددر٠فةذ بٌٍفددل زدددي دالٌددد ٚبضددؽ ػٍدد ٝب ِددر
بٌي٠ ٞى ْٛف ٗ١ػدَ ٚضٛؼ أجؼةدٖ ف ٟودً دالئدً
ِؼٕةٖ ٘ٚيب ٠ؼٕ ٟجؤٔٗ أِر ف ٗ١ضؼف ٠ ٓ٘ٚٚؤهي
جصةؾحٗ اٌ ٝبٌٙة٠ٚد.
ثبَٛبً :انشجٓخ اططالحبً

ٚهللد ػٍددٌ ٝطددةْ أ٘ددً بالصد الؼ ِؼددةِٔ ٟمةهللجددد
ِٓ جؼضٙة بٌحؼض ٌّؼٕ ٝبٌشحٙد  ٟ٘ٚوةالز:ٟ
بٌشدده٘ٚ :دد ٛب ِددر بٌددي٠ ٞىدد ْٛضددد بٌ١مدد ٓ١فٙددٛ
بٌّشةجٙد ٚبٌّّةضٍد ج ٓ١ب ش١ةي زئد ٞبٌد ٝبٌسؿ١در
ٚبٌشه أ ٞبٌٛلٛع ف ٟبٌشحٙد.1
بٌسؼددد :2ٞجّؼٕدد ٝبٌسؼددد ٞػٍدد ٝشددرع ب زؼددةٌٝ
ٚزظٍُ بٌٕفص جيٌه.3
بالشددسحةٖ :جّؼٕدد ٝأكب بشددسحٗ ؾىددُ وددً شددٟي ػٍددٝ
بإلٔطةْ.4

 . 1شزذ أطٕل انكبف،142/4:ٙانذرٚؼخ.40/14:
 . 2سثذح انجٛبٌ.46 :
 . 3رفظٛز يدًغ انجٛبٌ،40/10 :رفظٛز خٕايغ اندبيغ:
 ،562/3فمّ انمزاٌ.165/2 :
 . 4انفظٕل انًًٓخْ :بيش شزذ .530
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فةٌشددحٙد :بّٔددة زؿصددً ِددٓ هٍددف بٌحةطددً جددةٌؿك
ٚػدَ بٌسّ١س جّٕٙ١ة ٚبٌشةهللع ضحؿةٔٗ ػدةٌُ بٌء١دث
فال ٠ى ْٛفد ٟػٍّدٗ بٌػٙدً ٚبٌشدحٙةذٌّ 1دة هللٞٚ
ػدددٓ هللضدددٛي ب (صدددٍی ب ػٍ١دددٗ ٌ ٚدددٗ ٚضدددٍُ)
« ؾالي جد١نٓ ٚؾدربَ جد١نٓ ٚشدحٙةذ جد ٓ١كٌده فّدٓ
زددرن بٌشددحٙةذ ٔػددِ ٝددٓ بٌّؿرِددةذ ِٚددٓ بهددي
جةٌشحٙةذ بهللزىدث بٌّؿرِدةذ ٍ٘ٚده ِدٓ ؾ١دص ال
٠ؼٍُ».2
بٌشحٙد ػٕد ب ص ٟ٘ٚ:ٓ١١ٌٛػحةهللخ ػٓ بٌشه فٟ
بٌّسؼٍدددك ٠ٚىددد٘ ْٛددديب بٌّؼٕددد٘ ٝددد ٛبٌددديٍ ٠ ٞمدددٗ
ب صدد ْٛ١ٌٛػٍدد ٝبٌشددحٙد زطددّ١سٙة زىدد ْٛجؿطددث
ِسؼٍك بٌشه فّرخ ٠ىدِ ْٛسؼٍمدد ٘د ٛبٌؿىدُ بٌىٍدٟ
فٍ ١ك ػٍٙ١ة بٌشحٙد بٌؿىّ١د ِٚرخ ٠ىدِ ْٛسؼٍدك
بٌشه ٘ ٛبٌؿىُ ٌٚىٓ جّرزحدد بٌّػؼدٛي ٚبٌفؼٍ١دد
فٍ ١ددددك ػٍٙ١ددددة بٌشددددحٙد بٌّٛضددددٛػ١د ٚأهددددرٜ
ِصدددبل١د ٘ددِ ٟسؼٍددك بٌشدده ٠ىدد ْٛفددِ ٟصدددبل١د
فدرد بٌ ح١ؼددد ِددة ػٍدد ٝأْ ٠ىددِٕ ْٛشددؤ بٌشدده ٘ددٛ

 . 1شزذ أطٕل انكبف.125/3 :ٙ
ٔ . 2طبئم انشٛؼخ (آل انجٛذ)،156/ 26 :ثبة انزٕلف
ٔاالحزٛبط ف ٙانمضبء ص.9
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بشسحةٖ ب ِٛهلل بٌحةهللغ١د ال أْ ٠ىِٕ ْٛشدؤ اغّدةي
بٌّف ٌٍ َٛٙح١ؼد بٌّف١ِٛٙد....1
ثبنثب :أطم انشجٓخ

ٔشؤخ بٌشحٙد ِٓ بٌحةطً بٌصدرت ٚبٌدي٠ ٞىد ْٛال
أصً ٌدٗ ٚال أضدةش ٠طدسدي جدٗ ٚال ٠ؼسمددٖ بٌؼةلدً
اال فدد ٟؾةٌددد بلسربٔددٗ جشددحٙد فؼٕددد اشددسحةٖ بٌؿدددك
جةٌحةطدددً ػٕدئدددي ٠دددسّىٓ بٌشددد ١ةْ ِدددٓ أصدددؿةجٗ
٠ٚط ١ر ػٍد ٝأ١ٌٚةئدٗ بٌّطدسؼدٌ ٓ٠طدّغ ٚضٛبضدٗ
ٚبٌطةئر ٓ٠ػٍِ ٝدٕٙع ٘ٛبغطدٗ ِدٓ هدالي زسٕ٠دٗ
أػّدددةٌ ُٙبٌحةهللغدددٗ ػدددٓ ؾددددٚد بٌىسدددةت بٌىدددرُ٠
ٚبٌطدٕد بٌشددر٠فٚ 2جٙديب أغددٛبُ٘ ٚأضدً طددر٠مُٙ
ٌٍسّ١س ج ٓ١بٌؿك ٚبٌحةطً ٚجديٌه ٚلؼدٛبف٘ ٟة٠ٚدد
بٌشحٙد فّمدِةذ بٌشحٙد 3اكب وةٔدر وٍٙدة جةطٍدٗ ال
٠شددٛجٙة شددٟي ِددٓ بٌؿددك زحددٌٍ ٓ١ؼةلددً بٌددي٠ ٞر٠ددد
ادهللبن بٌؿدك ٚغدٗ فطدةد٘ة جؤلددً زفىدر ٚزؤِدً ٌٚددُ
٠حف ػٍٚ ٗ١غٗ ج الٔٙة.

 . 1انًؼدى األطٕن ،663 ،653-652:ٙنًٍ أراد
انًشٚذ يزاخؼخ كزت األطٕل.
 . 2انًؼدى انًٕضٕػ ٙنُٓح انجالغخ.
 . 3شزذ َٓح انجالغخ.299/2:
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راثؼب :أطُبف انشجٓخ

صددٕف بإلِددةَ ػٍدد( ٟػٍ١ددٗ بٌطددالَ) بٌشددحٙد اٌددٝ
أهللجؼددد أصددٕةتٌ 1ىددً ِٕٙددة طر٠مسددٗ بٌحةصددد جددٗ
ٌٍددحص بٌحةطددً ٌٍؿددك غددً بٌٛصددٛي اٌدد ٝغة٠سددٗ
٘ٚدفدددددٗ ِٕٙدددددة٘ٚ ،ددددد ٛزهللع بٌضدددددالٌد ٚبٌفسٕدددددد
ٚبالٔشمةق ف ٟب ِرٚ 2ب صٕةت.3
اػػةجدٗ جةٌسٕ٠ددد :فةٌسٕ٠ددد زػؼددً صددةؾحٙة ٠ؼددر
جٕفطٗ ِٓ بٌؿك اٌ ٝبٌحةطً.
زط ً٠ٛبٌٕفص :جّؼٕ ٝأْ زى ْٛبٌٕفص غةِؿدد فدٟ
هللوث بٌحةطً ِٓ هالي بلسؿةَ بٌشٛٙبذ.
ظ -زدددؤٚي بٌؼدددٛظِ :ؼٕدددةٖ ٘ددد ٛزء١١دددر ب ِدددر أِدددةَ
صدددةؾحٗ زء١١دددر هفددد٠ ٟؼسمدددد جصدددؿسٗ ٚبضد دسمةِسٗ
فسٛلؼٗ ف ٟبٌظٍّةذ.
ٌددحص بٌؿددك :وطددرخ أهدديٖ جةٌحةطددً ػٍدد ٝأٔددٗ ؾددك،
فٕس١ػد ٘يب بالٌسحةش زصحؽ بٌظٍّةذ جؼضٙة فدٛق
جؼض فيٌه ٛ٠صٍٗ اٌ ٝبٌىفر.

 . 1كزبة طهٛى ثٍ لٛض.462:
 . 2رحفخ انؼمٕل.155:
 . 3شزذ أطٕل انكبف ،20/10:ٙانخظبلْ:بيش
ص.234
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خبيظب :رظًٛبد انشجٓخ

أطٍدددك بالِدددةَ ػٍددد( ٟػٍ١دددٗ بٌطدددالَ) ػٍدددٌ ٝفظدددٗ
ِٚؼٕدد ٝبٌشددحٙد أٌفددةد ِسؼددددخ ٚزطددّ١ةذ ِحسٍفددد،
ٚؾػسد ف ٟدالٌٗ
1
ػٍددد ٝكٌددده بٌمدددٛي بٌطدددد٠د ِدددٓ بٌىسدددةت بٌؼس٠دددس
ٚبٌطٕد بٌشر٠فٗ ٟ٘ٚ .وة ز:ٟ
ٔطددع بٌؼٕىحددٛذِ :2ؼٕددةٖ ٘ددِ ٛددسظ جدد ٓ١أطربفٙددة
بٌرل١مدددد بٌضدددؼ١فد 3اٌددد ٝدهللغدددد بٌسؼم١دددد ٚبٌٍدددحص
٘ٚــِّ ٛةضً ٌّؼٕ ٝبٌشحٙد ف ٟهٍ ٙدة جد ٓ١بٌؿدك
ٚبٌحةطددددً ،فةٌشددددحٙد ِّٙددددة ٔطددددػر ِددددٓ ه١ددددٛ
بٌضددالٌد ػٍدد ٝبٌؿددك فٙددٚ ٟب٘١ددد ضددؼ١فد ٌمٌٛددٗ
زؼددةٌِ« ٝطددً بٌددي ٓ٠بزحدديٚب ِددٓ د ْٚب أ١ٌٚددةي
وّطدددددً بٌؼٕىحدددددٛذ ٚأْ ب٘ٚدددددٓ بٌح١دددددٛذ ٌح١دددددر
بٌؼٕىحددددٛذ»ٌّٚ 4ددددة هلل ٜٚػددددٓ أِ١ددددر بٌّددددئِٕٓ١
 . 1انزؼجٛز انمزآَ.160-156:ٙ
َٓ . 2ح انجالغخَ ،53/1 :ظح انؼُكجٕد نغخْٕٔ :
انشٙء انمهٛم انضؼٛف :رُظز انًؼدى يمبٛٚض انهغخ،2/442:
نظبٌ انؼزة.166/1:
 . 3انظٕارو انًٓزلخ ،135 :ثحبر األَٕار ،102/2 :ثبة
يٍ ٚدٕس اخذ انؼهى ،...........شزذ اثٍ اث ٙانحذٚذ، ،223/1:
شزذ َٓح انجالغخ نهجحزاَ.513/1:ٙ
 . 4طٕرح انؼُكجٕد.
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(ٚ...اْ ٔسٌددر جددٗ اؾددد ٜبٌّحّٙددةذ بٌّؼضددالذ
٘١ددؤ بٌشددحٙةذ فددِ ٟطددً غددسي بٌؼٕىحددٛذ ال ٠دددهللٞ
أصةت أَ به ؤ.1» ...
ضدددت بٌر٠ددثِ :2ؼٕددةٖ ٘دد ٛبالهددسال جدد ٓ١بٌٕددٛهلل
ٚبٌظٍّددد٘ٚ 3دد ٛجدددٚهلل ٠ددئد ٞاٌدد ٝبالهللز١ددةت فددٟ
ب ِددر ٚبٌشدده ف١ددٗ ف١ؿصددً بالشددسحةٖ ٚجٙدديب ٠سددرن
بٌّؼدددرٚت ٠ٚدددؤِر جدددةٌّٕىر فسٙددد ٞٛزؼدددةٌ ُ١بٌددددٓ٠
ٌم ٌٗٛزؼةٌ٠ « ٝةيٙ٠ة بٌٕةش أْ وٕسُ ف ٟهلل٠ث ِدٓ
بٌحؼص »ٚ 4ل ٌٗٛزؼدةٌ « ٝاْ وٕدسُ فد ٟهلل٠دث ِّدة
ٔسٌٕدددة ػٍددد ٝػحددددٔة »ٌّٚ 5دددة هلل ٞٚػدددٓ أَ ضدددٍّٗ
(لةٌر ٌؼةئشد لد ٚغٙر ضدبفسٗ).6

 . 1انكبف ،55/10 ٙثبة انجذع ٔانزأ٘ ٔانًمبٛٚض ،ذ.6
َٓ . 2ح انجالغخ ،136/1:طذف انزٚت نغخْٕٔ :
انظهى:نظبٌ انؼزة ، 142/9 :يدًغ انجحز،355/2:ٍٚ
يٕطٕػخ االيبو ػه( ٙع).251:
 . 3شزذ َٓح انجالغخ ، 252/6:رٚبع انظبنك :ٍٛشزذ
ص.421
 . 4طٕرح انحح.5:
 . 5طٕرح انجمزح.......................23:
 . 6انُٓبٚخ ف ٙغزٚت انحذٚث.355/2:
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شددحٗ بٌؿددكِ :1ؼٕددةٖ ٘دد ٛهٍددف ب ػّددةي بٌدٔ٠ٛ١ددد
ٚب هر٠ٚد جةٌشحٙةذ ٚبٌّفسر٠ةذ ،أ ٞزدرن بٌؼٍدُ
بٌىط١ر بٌٛبضؽ بٌّح ٌ ٓ١ر٠ك بٌٕٛهلل ٚبٌٙدب٠د اٌدٝ
طر٠ك بٌؼٍدُ بٌّّدسٚظ جد ٓ١بٌؿدك بٌمٍ١دً ٚبٌحةطدً
بٌىط١ر بٌي٠ ٞصً جصةؾحٗ اٌد ٝبٌضدالٌد ٚبٌر٠حدد
ٚجددداص بٌّصدددد١ر ،2فةٌشدددحٙد زشددددحٗ بٌؿدددك شددددحٙة
صدددٛهلل٠ةٌ 3مٌٛدددٗ زؼدددةٌٚ « ٝب ٠ر٠دددد أْ ٠سدددٛت
ػٍدد١ىُ ٠ٚر٠ددد بٌددي٠ ٓ٠سحؼدد ْٛبٌشددٛٙبذ أْ زٍّ١ددٛب
ِدد١ال ػظّ١ددةٌّٚ 4ددة هلل ٜٚػددٓ أجدد ٟغؼفر(ػٍ١ددٗ
بٌطالَ) « أٔة أكب هللإٔ٠ة ش١اة ِٓ بٌحةطً ِدغ بٌؿدك
زروٕة ٌٗ بٌؿك ٌُ ٔمص ؾك ِطٍُ».5
بٌّءةِ :6ٞٚؼٕة٘ة أ ٙر ب ِدر ػٍد ٝغ١در ؾم١مسدٗ
جّؼٕددد ٝغؼدددً بٌحةطدددً ؾدددك ج ر٠مدددد زدددس ٓ٠أِدددةَ
َٓ . 1ح انجالغخ.90/1:
 . 2رفظٛز كُش انذلبئك،425/2:رفظٛز انجحز
انًحٛظ.62/5:
 . 3درٔص ف ٙػهى األطٕل.351/1 :
 . 4طٕرح انُظبء.26 :
 . 5انكبف،162/3:ٙثبة ثٕاة يٍ يش ٙيغ خُبسح،ذ.3
َٓ . 6ح انجالغخ ،42 /2:انًغبٔ٘ نغخ خًغ يغٕاح ْٔٙ
انحفزح انْٕذح ٔركٌٕ ف ٙاالرع ُٚ،ظز :نظبٌ
انؼزة.141/15:
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بٌؼمٛي ٚب جصةهلل اٌ ٝدهللغد ػددَ بٌسفر٠دك جّٕٙ١دة
ٚبٌٙدددت ِددٓ كٌدده ٘دد ٛبٌضددالٌد ٚبٌشددحٚ ٗٙزددرن
ؾدددٚد ب زؼددةٌٌ 1ٝمٌٛددٗ زؼددةٌ « ٝاكب فر٠ددك ِددُٕٙ
٠حش ْٛبٌٕةش وحش١د ب »ٌّٚ 2ة هلل ٜٚػٓ أِ١در
بٌّددئِٕ ٓ١أٔددٗ لددةي ( ...فبّٔددة بٌحص د١ر ِددٓ ضددّغ
فسفىر ٔٚظر ٚبٔسفغ جةٌؼحر ضُ ضدٍه غدددب ٚبضدؿة
٠سػٕث ف١دٗ بٌصدرػد فد ٟبٌّٙدةٚ ٞٚبٌضدالي فدٟ
بٌّءة.3)...ٞٚ
بٌّٙددددةِ :4ٞٚؼٕة٘ددددة ٘دددد ٛبٌطددددم ٛفددددِٕ ٟؿدددددهلل
ب ه دةي ٚبٌر٠حددد ٘ٚد ٟزددرن بٌٛبغحدةذ ٚب وطددر
ِدددٓ بٌّمحؿدددةذ 5فدددةٌٛلٛع فددد ٟبٌّٙدددةٛ٠ ،ٞٚلدددغ
صةؾحٗ ف ٟبهللزىةت بٌؿربَ ضٛبي أوةْ ف ٟبٌددِةي
وةهللزىةجٗ بٌمسً أَ فد ٟبٌؼدر ودةٌسٔ ٝأ ٚغ١ر٘دة
ِددٓ بالؾس ددةت بٌسدد ٟأؾس حٙددة ٌٕفطددٗ فدد ٟؾٍّددٗ
 . 1شزذ اثٍ أث ٙانحذٚذ ،159-152/9:انًدبساد
انُجٕٚخ.23:
 . 2طٕرح انُظبء.62 :
 . 3يٕطٕػخ أحبدٚث أْم انجٛذ ،52/6 :ثبة انؼ ،ٍٛذ.2
َٓ . 4ح انجالغخ ،42/2 :انًٓبٔ٘ نغخ ْٕٔ :خًغ يٕٖٓ
يٕٖٓ ٔيٕٓاح يؼُبِ انًكبٌ انؼًٛك انذ٘ ٚكٌٕ ث ٍٛاندجه،ٍٛ
ُٚظز :ربج انؼزٔص.50/2:
 . 5يظجبذ انجالغخ.99/3 :
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ب٢ضةَ ٚجةٌسدةٌ ٟضدمف فد ٟغدٛهلل بٌضدالٌد ٚبٌشدحٙد
بٌس ٟزٛصً اٌ ٝضدٛي بٌددبهللٌ ،مٌٛدٗ زؼدةٌٚ «ٝأِدة
1
ِٓ هفر ِٛبز ٕٗ٠فؤِٗ ٘ة٠ٚد ِٚةأدهللبن ِة٘»ٗ١
ٌّٚة هلل ٜٚػٓ أج ٟغؼفر(ػٍ ٗ١بٌطالَ) (...لٍٛت
بٌّئِٕ ٓ١أٔٛهلل ِٓ بٌشّص بٌّض١اد جةٌٕٙةهلل٘ٚ ،دُ
ٚب ٕ٠ددٛهلل ْٚلٍددٛت بٌّددئِٕ٠ٚ ٓ١ؿػددث ب ػددس
ٚغً ٔٛهللُ٘ ػّٓ ٠شةي فسظٍُ لٍٛج.2)...ُٙ
بٌٍحص٘ٚ : 3د ٛب ِدر بٌدي ٞال زؼدرت ٌدٗ غٙدد ِدٓ
شددددخ ٍّسدددٗ ّ٠ىدددٓ أْ ٠طدددسدي جٙدددة ػٍ١دددٌٗ 4طدددةْ
صؿد أِرٖ فسحم ٝأضةهللٖ بٌّؼسّد بٌٍّسحطد ػٍِ ٝر
بٌددسِٓ ف١ضددً جددٗ بٌىط١ددر ِددٓ بٌضددؼفةي ٚبٌػٙددةي
ٚبٌي ٓ٠ال ٠فرل ْٛج ٓ١بٌؿك ٚبٌحةطً فسٕؿددهلل جٙدُ
اٌ ٝلؼدر بٌٙة٠ٚددٌٚ ،مٌٛدٗ زؼدةٌ «ٝأفؼٕ١١دة جدةٌحٍك
ب ٚي جددً ٘ددُ فددٌ ٟددحص ِددٓ هٍددك غد٠ددد»ٌّٚ 5ددة
هلل ٜٚػٓ أِ١ر بٌّئِٕ( ٓ١ػٍ ٗ١بٌطالَ) (فِ ٛٙدٓ
 . 1انمبرػخ.10 – 9-2:
 . 2شزذ أطٕل انكبف ،162/5 :ٙثبة إٌ األئًخ (ع) َٕر
اهلل ذ.
َٓ . 3ح انجالغخ.125/3 :
 . 4شزذ أطٕل انكبف ،،251/2 :ٙشزذ َٓح انجالغخ
نهجحزاَ.212-211/3 :ٙ
 . 5طٕرح ق.15 :
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ٌح١ص بٌشحٙةذ فِ ٟطً غدسي بٌؼٕىحدٛذ ال ٠ددهللٞ
أصددةت أَ أه ددةي ال ٠ؿطددث بٌؼٍددُ فدد ٟشددٟي ِّددة
أٔىرٌّٚ 1)..ة هلل ٜٚػٓ أج ٟغؼفر (ػٍ ٗ١بٌطالَ)
(ٚ...ب ٌددد١حٍمٓ ب هٍمدددة ِدددٓ غ١دددر ِحٌٛدددٗ ٚال
أددةش ٠ؼحدٔٚددٗ ٛ٠ٚؾدٔٚددٗ ٠ٚؼظّٔٛددٗ ٠ٚحٍددك ٌٙددُ
أهللضة زؿٍّٚ ُٙضّةي زظٍ.)...ُٙ
بٌؿمدِٚ :2ؼٕةٖ ٘ ٛب ِر بٌي٠ ٞمدَ ػٍ ٗ١أ٠ ٚفؼٍدٗ
بإلٔطةْ بٌشىةن ٚال ٠ؼدرت أ٘د ٛػٍد ٝؾدك أَ ال

3

جّؼٕدد ٝأٔددٗ ٛ٠لددغ ٔفطددٗ فدد ٟبٌسٍٙىددد ٚال ٠دددهللوْٛ
كٌدددهٚ ،جددديٌه ٠ضدددٍ ْٛبٌ ر٠دددك جشدددىٚ ُٙشدددحٙد
ب ِددر ػٍددٚ ُٙ١بٌدديٛ٠ ٞصددً اٌددِ ٝددؤ ٜٚبٌّؿسددَٛ
٘ٔ ٛةهلل غٌ ،ُٕٙم ٌٗٛزؼةٌ٠ « ٝؼدُ٘ ّٕ٠ٚدِٚ ُٙ١دة
٠ؼدُ٘ بٌش ١ةْ اال غدرٚهللب ،أٌٚاده ِدؤٚبُ٘ غٙدُٕ
ٚال ٠ػد ْٚػٕٙة ِؿ١صةٌ 4)..مدٛي بالِدةَ بٌرضدة
(ػٍ١ددٗ بٌطددالَ) :فمددةي جؼددض أصددؿةجٗ و١ددف ٘ٚددُ

 . 1انكبف55/1:ٙثبة انجذع ٔانزأ٘ ،ذ.6
َٓ . 2ح انجالغخ :شزذ ْبيش ص.16/2
 . 3شزذ اثٍ أث ٙانحذٚذ ،124/1:شزذ َٓح انجالغخ
نهجحزاَ..202/3:ٙ
 . 4طٕرح انُظبء.121 – 120 :
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٠دػ ْٛاٌ ٝبٌحدربز لدةي (فمدةي ..كٌده ِّدة ٠ػددْٚ
ف ٟأٔفط.1)ُٙ
انًطهت انثبَ ٙأٔنٛبء اهلل رؼبنٗ

لددةي بالِددةَ ػٍدد( ٟػٍ١ددٗ بٌطددالَ) (فؤِددة أ١ٌٚددةي ب
فضدد١ةإُ٘ فٙ١ددة بٌ١مددٚ ،ٓ١دٌدد ٍُٙ١ضددّر بٌٙددد)ٜ

2

أٚضددؽ أجددة بٌؿطددٓ ػٍدد( ٟػٍ١ددٗ بٌطددالَ) فدد٘ ٟدديٖ
بٌؼحةهللخ ضالضد أِٛهلل ٘:ٟـ
أٚالً:ـ أ١ٌٚةي ب زؼةٌٝ
ضةٔ١ةً:ـ ػالِةذ ب زؼةٌٝ
ضةٌطةً:ـ ِ١سخ ؾػد أ١ٌٚةي ب
أٔالً:ـ أٔنٛبء اهلل رؼبنٗ:

٘دددُ ػحدددةد بٌحدددةهللة ضدددحؿةٔٗ بٌددديِٕ ٓ٠دددٛب جدددة
ٚجرضددٍٗ ٚوسحددٗ ٚبٌ١دد َٛب٢هددرٚ ،ال ٠ىّددً ؾم١مددد
بإلّ٠ددةْ فؤ١ٌٚددةي ب زؼددةٌ٘ ٝددُ بٌددي٠ ٓ٠ظٙددر جٙددُ
دٕ٠ددٗ ػٍدد ٝبٌددد ٓ٠وٍددٗ ٚب زؼددةٌ٘ ٝددٕ٠ ٛػددس ٌٙددُ
ٚػدٖٚ ،ال ٠حٍف بٌّ١ؼةد االن جةإلّ٠ةْ بٌسةَ بٌىةًِ
جشر٠ؼد ِؿّدد  ٚي ِؿّدد( 3صدٍی ب ػٍ١دٗ ٌ ٚدٗ
ٚضٍُ) ٌمٛي أج ٟغؼفر (ػٍ ٗ١بٌطالَ)( :أ١ٌٚةي ب
 . 1خبيغ أحبدٚث انشٛؼخ :شزذ ْبيش 92/13 :رٓذٚت
االحكبو ،145/6 :ثبة انظزٚخ رغشٔ فزغُى ،ذ.6
َٓ . 2ح انجالغخ.90/1:
 . 3رفظٛز انؼٛبش.116 /2 :ٙ
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ِؿّد هللضٛي ب ٚػٍٚ ٟبٌؿطٓ ٚبٌؿطدٚ ٓ١ػٍدٟ
جٓ بٌؿط ،ٓ١ضُ بٔس ٝٙب ِر إٌ١دة ضدُ بجٕد ٟغؼفدر،
ٚأِٚددؤ اٌدد ٝغؼفددر ٘ٚدد ٛغددةٌص فّددٓ ٚبٌدد٘ ٝددئالي
فمدددد ٚبٌددد ٝب ٚودددةْ ِدددغ بٌصدددةدل ٓ١وّدددة أِدددرٖ
ب  1)....فٙدددُ بٌّسؿدددةج ْٛفددد ٟب ضدددحؿةٔٗ بٌددديٓ٠
بهٍصدددٛب ٌدددٗ ضدددحؿةٔٗ بٌمدددٛي ٚبٌفؼدددً فدددِ ٟدددٕٙع
ؾ١دددةز٘ٚ ،ُٙدددُ بٌدددي ٓ٠زػرػدددٛب غصدددص بٌظٍدددُ
ٚأٔددٛبع بٌؼدديبت غددً ب ِددر جددةٌّؼرٚت ٚبٌٕٙددٟ
ػٓ بٌّٕىر – ٚض١ؿىّ ْٛب هلل جةٌؼدديٙٔ ،دُ
بٌٛبهللضددددٌ ....ْٛمٌٛددددٗ زؼددددةٌ ٝاْ ب هلل ٠رضٙددددة
ػحدددةد ٞبٌصدددةٌؿٌٚ 2ْٛمدددٛي بالِدددةَ ػٍددد( ٟػٍ١دددٗ
بٌطددالَ)ِ( :سٕ٠ددد ٚغٙحٕ١ددد ٚبضددٍُ ٚغفددةهلل ِددٛبٌٟ
ب ٚهللض 3)ٌٗٛأ ٞأ١ٌٚةي ب ٚهللض ،ٌٗٛفؤ١ٌٚةي ب
زؼةٌ٘ ٝدُ بٌدي٠ ٓ٠ظٙدر جٙدُ دٕ٠دٗ ػٍد ٝبٌدد ٓ٠وٍدٗ
ٚب زؼددددةٌ٘ ٝددددٕ٠ ٛػددددس ٌٙددددُ ٚػدددددٖ ٚال ٠حٍددددف
بٌّ١ؼةد.
ثبَٛب :ػاليبد أٔنٛبء اهلل رؼبنٗ:

زسّطً ٘يٖ بٌؼالِدةذ جبزحدةػ٠ ُٙسحؼد ْٛأٚبِدر ب
زؼددةٌٚ ٝبٌٕٙدد ٟػددٓ ٔٛب٘١ددٗ ٚكٌدده ٔٙددُ ٍّ٠ىددْٛ
بٌؿدددك بٌطةجدددر ٚبٌّسّطدددً جةإلّ٠دددةْ بٌ١مٕ١ددد ٟبٌددديٞ
 . 1ثحبر األَٕار ،52/26:أثٕاة ٔالٚزٓى،ذ .16
 . 2طٕرح األَجٛبء – .105
 . 3خالطخ ػجمبد األَٕار.109/2 :
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٠ىدد ْٛشددحٚ ٗٙال هلل٠ددث ف١ددٌٗ 1ح١ددةْ بالِددةَ (ػٍ١ددٗ
بٌطالَ) ٌشؼث بٌ١م ٟ٘ٚ 2ٓ١أهللجغ:
 -1ػٍ ٝزحصرخ بٌف ٕد
ٚ -2زؤٚي بٌؿىّد
ِٛ -3ػظد بٌؼحرخ
 -4ضٕد ب ٓ١ٌٚ
فّٓ وةْ ٍّ٠ه ٔٛهلل بٌحص١رخ بٌّّسٚغد جةٌف ٕدد
فةٔددٗ ٠ددسّىٓ ِددٓ زطح١ددر بٌؿىّددد ٌددٗ ٚجدديٌه ٠ؼددرت
بٌؼحدددرخٚ ،ػٕدددد ِؼرفسدددٗ ٌٍؼحدددرخ فٙددد ٛػدددةهللت ِدددة
ؾصً ِٓ ب  ٓ١ٌٚفؤ١ٌٚةي ب زؼةٌٍّ٠ ٝىد٘ ْٛديٖ
بٌشددؼث ٠ٚطدد١ر ْٚػٍددِ ٝددٕٙع شددر٠ؼد ب زؼددةٌٝ
ٚشددر٠ؼد ِؿّددد أ) ٚأ٘ددً ج١سددٗ (ػٍدد ُٙ١بٌطددالَ)
ٚجدديٌه زٕىشددف أِددةَ بٌظٍّددةذ جضدد١ةي ٠ددحٓ ٠فددٛق
وددً ٔددٛهلل ٌمٌٛددٗ زؼددةٌ٘( ٝدد ٛبٌددي ٞغؼددً بٌشددّص
ض١ةي ٚبٌمّر ٔدٛهللبً)ٌّٚ 3دة هلل ٞٚػدٓ أجد ٟغؼفدر
(ػٍ١ددٗ بٌطددالَ) «فضددرت ِطددً ِؿّددد (ص دٍی ب
4
ػٍٚ ٌٗ ٚ ٗ١ضٍُ) بٌشّص ِٚطدً بٌٛصد ٟبٌمّدر»
 . 1رفظٛز خٕايغ اندبيغ.63/3 :
 . 2أػالو انذ،102 :ٍٚانخطبة انُفظ ٙف ٙانمزاٌ
انكزٚى.25-21:
 . 3طٕرح َٕٚض.5 :
 . 4ثحبر األَٕار362/24:ثبة خٕايغ رأٔٚم يبَشل،ذ.94
16

فةٌضدد١ةي ضددّد ِّ١ددسخ ٚهةصددد ػددٓ بٌٕددٛهلل جىٔٛددٗ
كبذ بٌشٟي ٚأصٍٗ ِضٟي وةٌشّص ِىسطث ِٓ
ِصدهلل ِطةػد 1وٕٛهلل بٌصةدهلل ِٓ بٌّصدحةؼ ػٕدد
زسٚدٖ جةٌفسٚ ً١بٌس٠ر ٘ٚيب بٌضد١ةي ٠سّطدً جؤزحدةع
بٌّئِٕ ٓ١ب ِر بٌي ٞال ٠ى ْٛف١دٗ بالؾسّدةي ٚبهللد
ٔٗ ٠حٓ بٌرشد اال  ٛ٘ٚبٌ١مٌ ٓ١مٌٛدٗ زؼدةٌ « ٝاْ
٘يب ٌ ٛٙؾك بٌ١مٌّٚ 2» ٓ١ة هلل ٞٚػٓ هللضدٛي ب
(ص دٍی ب ػٍ١ددٗ ٌ ٚددٗ ٚضددٍُ) لٌٛددٗ «ٚاكب ِددرٚب
جآ٠دددد فٙ١دددة زشددد٠ٛك هللوٕدددٛب اٌٙ١دددة طّؼدددة ٚز ٍؼدددر
أٔفطددد ُٙاٌٙ١دددة شدددٛلةً ٕ ٚدددٛب أٙدددة ٔصدددث أػ١دددُٕٙ
بٌححدر» 3فؤ١ٌٚدةي ب ٘دُ ػٍدد ٝػٍدُ ِٚؼرفدد زةِددد
فدد ٟبٌسّ١ددس جدد ٓ١بٌؿددك ٚبٌحةطددً ٔٙددُ أصددؿةت
أّ٠ةْ ؾم١ك أصٍ ٟال شحٙد ف.ٗ١
ثبنثبً :يٛشح حدخ أٔنٛبء اهلل:

زسّ١دددس ؾػدددد أ١ٌٚدددةي ب زؼدددةٌ ٝجؼالِدددد ضةجسدددد
ؾم١م١ددد ٚجةل١ددد ال زسء١ددر أال ٘ٚدد٘ ٟددد ٜب بٌدديٞ
٘ ٛبإلضالَ ٘د ٛبٌٙدد ٜبٌؿدكٌ 4مٌٛدٗ زؼدةٌ٘( ٝدٛ
 . 1رفظٛز يدًغ انجٛبٌ.156/5 :
 . 2طٕرح انٕالؼخ.95 :
 . 3خبيغ أحبدٚث انشٛؼخ ،64/15 :ثبة يب ٔرد يٍ انحث
ػهٗ إرجبع ،ذ.60
 . 4رفظٛز خٕايغ اندبيغ ،144/1 :رفظٛز يدًغ انجٛبٌ:
.362 /1
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بٌدددي ٞأهللضد دً هللضددد ٌٗٛجةٌٙددددٚ ٜد٠دددٓ بٌؿدددك)...

1

فةٌ ر٠ك بٌصؿ١ؽ ٌٍيٍّ٠ ٞه اّ٠ةْ زدةَ ِٚسىةِدً
ٚال ٠دهٍدددٗ بٌشددده ٚبٌشدددحِ ٗٙدددٓ أ ٞغٙدددد ،2فٙدددٛ
ٍّ٠دده بٌؿػددد بٌم٠ٛددد ٚبٌ١مٕ١ددد جؤٔددٗ ٠طددٍه طر٠ددك
بٌؿددك ٚبٌٙدب٠ددد ٌمٌٛددٗ زؼددةٌ ٝاْ ٘ددد ٜب ٘ددٛ
بٌٙددددٌٚ 3 ٜمدددٛي بالِدددةَ بٌرضدددة (ػٍ١دددٗ بٌطدددالَ)
«وددالَ ب ال زسػددةٚزٚ ٖٚال ز ٍحددٛب بٌٙددد ٜفددٟ
غ١دددرٖ فسضدددٍٛب»ٚ 4بٌدددديٛ٠ ٞصدددً اٌددد ٝبٌفددددالؼ
ٚبٌرشددةد ٘ددد ٛبٌدددي٠ ٞػدددث أْ ٠ؼّدددً جدددٗ ٠ٚػسٙدددد
٠ٚطةجر غً بٌّؿةفظد ػٍ ٗ١جبزحةع أٚبِدر بٌحدةٌك
ضددحؿةٔٗ ٚبغسٕددةت ٔٛب٘١ددٗ فددةٌّ ١غ ٘دد ٛبٌدديٞ
٠فٛز جطٛبجٗ أال  ٛ٘ٚده ٌٗٛبٌػٕد.
انًطهت انثبنث :أػذاء اهلل

لةي بالِةَ ػٍ( ٟػٍ ٗ١بٌطدالَ) (ٚأِدة أػددبي ب
فددددػةإُ٘ فٙ١دددة بٌضددداليٚ ،دٌددد ٍُٙ١بٌؼّددد 5)ٝجدددٓ١

 . 1طٕرح انزٕثخ. 33 :
 . 2خظبئض انزؼجٛز انمزآَ.360-369/1:ٙ
 . 3طٕرح انجمزح.122 :
َٕ . 4ر انجزاْ ،523/1 :ٍٛثبة انمزاٌ يبْٕ ،ذ.2
َٓ . 5ح انجالغخ.
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بالِددةَ ػٍدد( ٟػٍ١ددٗ بٌطددالَ) فدد٘ ٟدديٖ بٌؼحددةهللخ ِددة
٠ؤز:ٟ
أٚال :أػدبي ب
ضةٔ١ةً :ؾػد أػدبي ب .
أٚال :أػدددبي ب  :ضددٍه أػدددبي ب ِددٕٙع ٚضددٍ١د
بهددي ب ِددٛهلل ٚػرضددٙة جءددالت بٌحةطددً ٚبٌشددحٙد
ٌمٌٛددٗ زؼةٌ(ٝلددً أهللأ٠ددسُ أْ وددةْ ِددٓ ػٕددد ب ضددُ
1
وفددرزُ جددٗ ِددٓ أضددً ِّددٓ ٘دد ٛفدد ٟشددمةق جؼ١ددد)
ٚل ٌٗٛزؼةٌ( ٝجدؤْ بٌدي ٓ٠وفدرٚب بزحؼدٛب بٌحةطدً)،2
ٚكٌده ِدٓ هدالي زسٕٙ٠دة جسٕ٠دد بٌسٛضدً ٚبالجسٙدةي
ٌٍٛصٛي اٌد ٝؾصد ٌُٙٛػٍدِ ٝصدةٌؿ ُٙبٌدٔ٠ٛ١دد
ٚاشددحةع شددٛٙبزٚ ُٙهللغحددةز ُٙبٌّسؼد٠ددد ٌىددً ؾدددٚد
ب زؼددةٌِٚ ٝحةٌفددد شددربئغ أٔح١ددةي ٚهللضددٍٗ ٚضددٍث
ؾمٛق أً٘ بٌح١ر (ػٍ ُٙ١بٌطالَ) ٚغصحٙةٌ 3مٌٗٛ
زؼددةٌٚ( ٝال زؼددد ػٕ١ددةن ػددٕ ُٙزر٠ددد زٕ٠ددد بٌؿ١ددةخ
بٌددٔ١ة ٚال ز ددغ ِددٓ أغفٍٕددة لٍحددٗ ػددٓ كورٔددة ٚبزحددغ
٘ددٛبٖ ٚوددةْ أِددرٖ فرطددةٌ ،4مددٛي بٌصددةدق (ػٍ١ددٗ
 . 1طٕرح فظهذ.52 :
 . 2طٕرح يحًذ.3 :
 . 3يظزُذ انشٛؼخ ،125/10:خبرًخ انًظزذرن،269/1:
انفزٕحبد انًكٛخ.69-62/2:
 . 4طٕرح انكٓف.22 :
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بٌطددالَ) (ِددٓ هددةٌف د٠ددٓ ب ٚ ،زدد ٌٝٛأػدددبي ب ،
ب ٚػةد ٜأ١ٌٚةي ب  ،فةٌحربيخ ِٕٗ ٚبغحد وةئٕةً ِدٓ
وةْ .1)..
ٚأطٍدددددك زطدددددّ١د أػددددددبي ب ػٍددددد ٝبٌّشدددددروٓ١
ٚبٌىةفرٚ ٓ٠بٌّحةٌف ٓ١ب زؼدةٌ ٝغدةيذ ِدٓ جدةت
بٌّحةٌءدددد فددد ٟكِٙدددُ ٚاكالٌٙدددُ ٚزؿم١دددرُ٘ٚ 2لدددٛخ
زؼددددٚ ُٙ٠ضدددؼف لددددهللز ُٙبزػدددةٖ ػظّدددد بٌحدددةٌك
ٚلدهللزٗ ضحؿةٔٗ ٌم ٌٗٛزؼدةٌ( ٝاْ بٌدي ٓ٠وفدرٚب ٌدٓ
زءٕدد ٝػددٕ ُٙأِددٛبٌٚ ُٙال أٚالد٘ددُ ِددٓ ب شدد١اةً ٚ
أٌٚاه ُ٘ ٚلٛد بٌٕةهلل).3
ٚأطٍك ب زؼةٌ ٝزطّ١د أ١ٌٚةي بٌش ١ةْ ػٍد ٝودً
ِٓ  ٌٟٚأػدبيٖ ضحؿةٔٗ  ُ٘ٚػٍ ٝصٕفّ٘ ٓ١ة.4
أ١ٌٚددةي ضددؼفةي٘ٚ :ددُ بٌددي ٓ٠غؼددً ٠روٕدد ْٛاٌددٝ
ٚضٛضددددسٗ ٕ٠ٚمددددةد ْٚاٌدددد ٝغٛب٠سددددٗ ٚهد٠ؼسددددٗ،5
٘ٚددئالي ٠سّطٍ دٛب فدد ٟبٌّٕددةفمٚ ٓ١ضددؼفةي بإلّ٠ددةْ
 . 1االػزمبداد ف ٙد ٍٚاأليبيٛخ ،111 :ثبة االػزمبد فٙ
انؼهٕٚخ.
 . 2رٛظٛز انكزٚى انزحًٍ.146 :
 . 3طٕرح انجمزح.224 :
 . 4حمبئك انزأٔٚم ،63 - 260 :انزجٛبٌ،55،259 /3 :
غبٚخ انًزاو.236/3 :
 . 5خظبئض انزؼجٛز انمزآَ.360-356/1:ٙ
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ٌمٌٛددٗ زؼددةٌ( ٝبٌشدد ١ةْ ٠حددٛت أ١ٌٚددةيٖ) 1أ١ٌٚددةي
ِمرجدددٚ ْٛدبئّددد٘ٚ :ْٛدددُ بٌّشدددرو ْٛبٌّؼسددددْٚ
بػسدددبيً وددةِالً ػٍدد ٝب زؼددةٌٚ ٝشددر٠ؼسٗ ٚشددر٠ؼد
أٔح١دددةيٖ ٚهللضددددٍٗ (ػٍددد ُٙ١بٌطددددالَ) ٌمٌٛدددٗ زؼددددةٌٝ
(ٚبٌدددي ٓ٠وفدددرٚب ٠مدددةزٍ ْٛفددد ٟضدددح ً١بٌ دددةغٛذ
فمددةزٍٛب أ١ٌٚددةي بٌشدد ١ةْ  2)..فٛضٛضددد بٌشدد ١ةْ
ٌدد١ص ٌٙددة زددؤض١ر اال ػٍددِ ٝددٓ ٠سمحددً ِٕددٗ ٠ٚددروٓ
اٌ ٌٛٚ ،ٗ١وةْ زؤض١ر٘ة ػةِة ٚشةِالً ٌدُ ٠حدص ب
ضحؿةٔٗ أ١ٌٚةيٖ د ْٚغ١رُ٘ الْ بٌّؼٍ ِٓ َٛؾةٌٗ
بٔدددٗ ٠حدددٛت ودددً ِدددٓ ٠دددسّىٓ ِدددٓ فسػدددٌٗٚ ،ىدددٓ
أ١ٌٚةيٖ ٌّة بهسصٛب جةٌمحٛي ِٕٗ.
ضةٔ١ةً :ؾػد أػدبي ب  :زؼدد ؾػدد أػددبي ب زؼدةٌٝ
جؤٔٙدددة ٚب٘١دددد ٚضدددؼ١فد جىدددً بٌّم١دددةش ،3فدددةْ ب
زؼةٌ ٝغؼً بإلٔطةْ أفضً هٍمٗ ٚأشدرفٗ ٌسّ١١دسٖ
جةٌحصدددر ٚبٌحصددد١رخ ٌٚمٌٛدددٗ زؼدددةٌٌ( ٝمدددد هٍمٕدددة
بإلٔطددةْ فدد ٟأؾطددٓ زمددٚ 4)ُ٠ٛأفددة ػٍ١ددٗ ِددٓ
ورِدددٗ ٚغدددٛدٖ أوطدددر فدددؤوطر جدددؤْ أهللضدددً بٌرضدددً
ٚب ٔح١ةي (ػٍ ُٙ١بٌطدالَ) اٌ١دٗ جدةٌؿػع ٚبٌحدرب٘ٓ١
 . 1طٕرح ال ػًزاٌ.115 :
 . 2طٕرح انُظبء.66 :
 . 3انفٕائذ انًذَٛخ.192 :
 . 4طٕرح انز.4 :ٍٛ
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بٌحٕ١دددٌ 1مٌٛددٗ زؼددةٌٍٙ١ٌ( ٝدده ِددٓ ٍ٘دده ػددٓ جٕ١ددد
٠ٚؿ١ة ِدٓ ؾد ٟػدٓ جٕ١دد)

2

ٔٙدة زسصدف جدةٌؼّٝ

بٌؼددةَ بٌشددةًِ ٌٍددرأٚ ٞبٌحصددرٚ 3كٌدده جؤٔددٗ بهسددةهلل
بٌىفر ػٍ ٝبإلّ٠ةْ ،فةٌؼّ ٝجةٌرأ٘ ٞد ٛبٌّطد ١ر
ب ٚيٚ ،بٌدددي٠ ٞطدددٍه جصدددةؾحٗ اٌدددٔ ٝدددةهلل غٙدددُٕ
ٚجاص بٌّصد١ر ٘ٚد ٛػٍد ٝػٍدُ ِٚؼرفدد جديٌه ضدُ
٠سحؼٗ بٌءةفً ،4فٙيب بٌّطدٍه أ ٚبٌ ر٠دك ٠دئد ٞجدٗ
اٌدد ٝبٌسؿ١ددر ٚبٌسددردد ال ٠دددهلل ٞأ٠ددٓ ٠سػددٗ ،فٙدد ٛال
هللأٚ ٌٗ ٞال دهللب٠د جةٌ رق ٚلةػدزدٗ فطدٍه أهللضدة
ػّ١ددةي ال ِٕددةهلل جٙددة ،فٛلددغ فدد ٟددالَ بٌّؼصدد١د
ٚبٌحةطدددًٚ ،بٌشدددحٙد ٚبٌسددد ٟزٛصدددٍٗ اٌددد ٝبٌٙة٠ٚدددد
ٌم ٌٗٛزؼةٌ٠ َٛ٠ٚ( ٝؿشدر أػددبي ب اٌد ٝبٌٕدةهلل)..
ِٚددة هلل ٜٚػددٓ أجدد ٟغؼفددر (ػٍ١ددٗ بٌطددالَ) لددةي:

 . 1ػذح انذاػ.311 :ٙ
 . 2طٕرح األَفبل.42 :
 . 3خظبئض انزؼجٛز انمزآَ.319/2 :ٙ
 . 4رُٕٚز انمٛبص يٍ رفظٛز ،402 :رفظٛز انًٛشاٌ16 :
.364
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ٚلددددةي ال ػدددددبي ب أ١ٌٚددددةي بٌشدددد ١ةْ ِددددٓ أ٘ددددً
بٌسىي٠ث ٚبإلٔىةهلل).1
انًطهت انزاثغ :األيز انًحزٕو

لةي بالِدةَ ػٍد( ٟػٍ١دٗ بٌطدالَ) (فّدة ٕ٠ػدِ ٛدٓ
هةفددٗ ٚال ٠ؼ دد ٟبٌحمددةي ِددٓ أؾحددٗ) 2كوددر بٌؼٍّددةي
جددؤْ ٘دديٖ بٌؼحددةهللخ ِٕفصددٍد ػددٓ ِضددّ ْٛبٌح حددد
فٙدد ٟػحددةهللخ ِطددسمٍد ػٕٙددة بضددسمالال زةِددةٌٚ ،ىددٓ
ٕ٘ددةن ِدددٓ ال ٠ددر٘ ٜددديب بالٔفصددةي 3الْ بٌّدددٛذ
 ٛ٘ٚب ِر بٌّؿسٌ َٛىً أطةْ ضٛبي أٔحغ طر٠ك
بٌؿدددك ٚبالضدددسمةِد ٚػدددرت ب زؼدددةٌ ٝبٌّؼرفدددد
بٌصؿ١ؿد ،أَ بزحغ طر٠ك بٌحةطً ٚبٌشدحٙد ٚغٙدً
بٌؿك ،فال ِفر ٌّٙة ِٓ بٌّٛذ ٚكٌه ٌم ٌٗٛزؼةٌٝ
(٘ددً أزدد ٝػٍدد ٝبإلٔطددةْ ؾددِ ٓ١ددٓ بٌددد٘ر ٌددُ ٠ىددٓ
شددد١اةً ِددديوٛهللبً) 4فٙددديٖ بٌؼحدددةهللخ زؿّدددً بٌؼٕدددةٓ٠ٚ
ب٢ز١د:
بٌّٛذ.
 . 1ثحبر األَٕار65/42:ثبة أَٓى ػهٓٛى انظالو كالو اهلل ذ
،4انكبف ،320/2 :ٙثبة نمٕنّ رؼبنٗ «اهلل َٕر».............
ذ.564
َٓ . 2ح انجالغخ.90/1:
 . 3شزذ َٓح انجالغخ.292/2 :
 . 4طٕرح اإلَظبٌ.
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بٌٕفٛش بٌّ ّإد.
بٌٕفٛش بٌحةئفد.
أ-انًٕد

اْ ب ضددددحؿةٔٗ ٚزؼددددةٌ ٝجؤ٠د٠ددددٗ غددددةي بٌؼحددددةد ال
زح ددئُ٘ أجدددب ٚال زددٕفؼ ُٙبٌحشدد١د ِٕددٗ أ ٚزّٕ١ددد

1

فددةٌّٛذ أدهللبن ٌٍؼحددد إّٔ٠ددة وددةْ 2ضددٛبي وددةْ فددٟ
ٍّددةذ بٌددرؾُ أ ٚفدد ٟبضددسربؾد فدد ٟػّددً أ ٚلددٟ
ِالؾددُ بٌؿددرٚت ٚغ١ر٘ددة ِددٓ ب ِددةوٓ ٠دددهللوُٙ
فٙ١ددة ٌمٌٛددٗ زؼددةٌِٚ( ٝددة وددةْ ٌددٕفص أْ زّددٛذ اال
جددؤكْ ب وسةج دةً ِددئغالً)ٌّٚ ، 3ددة هلل ٞٚػددٓ أِ١ددر
بٌّددئِٕ( ٓ١بٔددٗ لددةي٠ :ةيٙ٠ددة بٌٕددةش بْ بٌّددٛذ ال
٠فٛزددددٗ بٌّمددددٚ ُ١ال ٠ؼػددددسٖ بٌٙددددةهللتٌ ،دددد١ص ػددددٓ
ِؿدد١ص  4)..فددةٌّٛذ ٘دد ٛبٌءةئددث بٌددي ٞال ٔر٠ددد
ػٛدزدددٗ بجددددب ًضدددٛبي وةٔدددر لر٠حدددد بَ جؼ١ددددخٌّ ،دددة
ٚصددفٗ بجدد ٛبٌؿطددٓ جمٌٛددٗ (ال غةئددث بلددرت ِددٓ
بٌّددٛذ) 5فٙدد ٛال ّ٠ىددٓ بْ ٠ىدد ْٛجؼ١دددب ػددٓ أٞ
 . 1خبيغ انجٛبٌ ،236 /5 :خٕايغ اندبيغ :ذ.41
 . 2خظبئض انزؼجٛز انمزآَ ،452 -449/1:ٙانزؼجٛز
انمزآَ.136:ٙ
 . 3طٕرح ال ػًزاٌ.145 :
 . 4انكبف ،431/4 :ٙذ.1
 . 5انزٕحٛذ ،64 :ذ.26
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ػحد ِٓ بٌؼحدةد ضدٛبي أودةْ ِئِٕدة أَ ودةفربً ،غٕ١دة
أ ٚفم١دددرب ٚالشددد٠ ٟددددفغ ػٕدددٗ كٌددده ٌمٌٛدددٗ زؼدددةٌٝ
(بّٕ٠ة زىٛٔٛب ٠ددهللوىُ بٌّدٛذ)٠ٚ ،1سحد ٓ١كٌده ِدٓ
ٚصف بالِةَ ػٍ( ٟػٍ ٗ١بٌطدالَ) بٌّدٛذ ،2فمدةي
(ػٍ١ددٗ بٌطددالَ) :ػٍدد ٝبٌحح١ددر ضددم سُ٘ ،دد ٛبؾددد
ضالضد أِٛهلل ٠رد ػٍ:ٗ١
 -1أِة جشةهللخ جٕؼ ُ١ب جد.
ٚ -2أِة جشةهللخ جؼيبت بالجد.
ٚ -3أِددة جشددةهللخ جسؿددسٚ ٓ٠ز٠ٛٙددً ٚأِددر ِددح ُٙال
٠دهلل ِٓ ٞأ ٞبٌفرق ٘.ٛ
ة  -انُفٕص انًطًئُخ

بٌفددالؼ ٘دد ٛبٌٕػددةخ ِددٓ بٌؼدديبت ٚبٌٛصددٛي اٌددٝ
بٌػٕد ،3فةٌسمٚ ٜٛبإلّ٠ةْ زسّطً ف ٟبغسٕةت غّ١غ
بٌّٕ١ٙددةذ ٚأدبي بٌّددؤِٛهللبذ ٘ٚددئالي ٘ددُ بٌٕددةغْٛ
ِددٓ بٌؼدديبت ٌمٌٛددٗ زؼددةٌٔٚ( ٝػٕ١ددة بٌددي ٓ٠بِٕددٛب..
ويٌه ؾمة ػٍٕ١ة ٕٔػد ٟبٌّدئٌِّٕٚ ،4).. ٓ١دة هللٞٚ
ػٓ أجد ٟػحدد ب (ػٍ١دٗ بٌطدالَ) (ِدة ّ٠دٕؼىُ ِدٓ
 . 1طٕرح انُظبء.62 :
 . 2االػزمبداد.51 :
 . 3سثذح انجٛبٌ ،انخطبة انُفظ ٙف ٙانمزاٌ انكزٚى-29:
.91
 . 4طٕرح َٕٚض.103 :
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بْ زشدٙدٚب ػٍدِ ٝدٓ ِدةذ ِدٕىُ ػٍد٘ ٝديب ب ِددر
بٔددٗ ِددٓ أ٘ددً بٌػٕددد) 1فددةٌّٛذ ٠صدد١ث بإلٔطددةْ
ِّٙة جٍغ ِٓ بٌدهللغةذ بإلّ٠دةْ ٚب زمدٚ ٝبٌحدٛت
ِٓ بٌّٛذ ،وة ٔح١ةي ٚبٌّرضدٍ( ٓ١ػٍد ُٙ١بٌطدالَ)
ٚبٌّددئِٕ ٓ١بٌّددٛلٕ ٓ١بٌّحٍصددٌ ٓ١مٌٛددٗ زؼددةٌ( ٝاك
ؾضددر ٠ؼمددٛت بٌّددٛذ)ٌّٚ ،2ددة هلل ٞٚػددٓ غؼفددر
جددٓ ِؿّددد (ػٍ١ددٗ بٌطددالَ) لددةيٚ :بْ وددةْ بٌّددٛذ
ؾمة ،فةٌفسع ٌّةكب ؟.3)..
ج -انُفٕص انخبئفخ

٘ددد ٟبٌٕفدددٛش بٌسددد ٟال زٍّددده بٌٕػدددةخ ِدددٓ بٌؼددديبت
ٚبٌٙددالنٌ ،سػةٚز٘ددة ؾدددٚد ب زؼددةٌٚ ٝشددربئؼٗ
ِٚؿةهللجددد ِؿّددد ٚبي ج١سددٗ ب طٙددةهلل ٚهددٛت ٘دديٖ
بٌٕفٛش ِٓ بٌّٛذ ٌؼدَ بٌٕػةخ ِٓ بٌؼيبت ب جدٞ
ٌٚألضحةت ب٢ز١د.4
الْ بٌىةفر ٚبٌّدئث جدةع ِدة ٍّ٠ىدٗ ِدٓ د ْٚضّدٓ
أ ٞأٌءدد ٝػّددرٖ ٚجصددرٖ ٚجصددر٠سٗ ٚوددً شددٟي
٠دي ػٍ ٝو ٗٔٛأطةٔة.
 . 1ثحبر األَٕار  ،110 / 65ذ.22
 . 2طٕرح انجمزح.133 :
 . 3االيبن.56 :ٙ
 . 4األيثم ف ٙرفظٛز،44/15 :انخطبة انُفظ ٙف ٙانمزاٌ
انكزٚى..23-20:
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ٌٙدددديب بٌح١ددددغ هطددددةهللخ ِضددددةػفد جشددددربي بٌٕدبِددددد
ٌده ٌُٙٛغٙدُٕ ٚجداص بٌّصد١ر أ ٞبٌؼديبت ػظدُ١
ِٚطسّر.
ال ّ٠ىدددٓ ادهللبن ٘ددديٖ بٌحطدددةهللخ جدددؤ ٞضّدددٓ ٘ٚدددٛ
(بٌحطربْ بٌّحٌ )ٓ١م ٌٗٛزؼةٌٕ٠ ٌٓ( ٝفؼىُ بٌفدربهلل
اْ فددرهللزُ ِددٓ بٌّددٛذ)ٌّٚ 1ددة هلل ٞٚػددٓ بالِددةَ
بٌصةدق (ػٍ ٗ١بٌطالَ) بٔٗ (لةي٠ ٌُ :حٍك ب ػس
ٚغً ٠مٕ١ة الشه ف ٗ١أشحٗ جشه ف ِٓ ٗ١بٌّٛذ).2
انُزبئح

بٔسٙر بٌدهللبضد اٌ ٝبٌٕسةئع
ػةِد:
ػدددَ ب هددي جظددة٘ر ب ِددٛهلل ِّٙددة وةٔددر دهللغددد
ٌّؼةٔٗ ٚجر٠مٗ ،فال جد ِٓ زؿم١ك لٗ١
وًُُّ ِٓ بٌّؿطٓ ٚبٌّطٟي ٌٗ ِطٍه ٠طٍىٗ ٌ١صدً
هللجٗ اٌ ٝغسبئٗ.
بٌّٛذ دٌ ً١بٌؿ١ةخ.
ٚهةصد ٘:ٟ
بالهسال ٚبٌّّةضٍد ف ٟب ِدٛهلل ٘د ٛأصدً بٌحةطدً
بٌصرت  ٛ٘ٚبٌّؼٕ ٝب ضةش ٌٍشحٙد.

 . 1طٕرح :األحشاة.16 :
 . 2انخظبل.13 :
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ٌٍشددحٙد أصددٕةت ٚزطددّ١ةذ وٍٙددة زطددٍه جصددةؾحٙة
ِطٍى ٓ١ال ضةٌص ٌّٙة ِ٘ ٛطٍه بٌؼّد ف ٟبهس١ةهللٖ
ٌٍشحٙد ِٚطدٍه غ١در بٌؼّدد (بٌءةفدً) فد ٟبهس١دةهللٖ
ٌٙة.
بٌ١مددد ٓ١جٕدددٛهللٖ بٌّضدددٟي ٘ددد ٛػالِدددد أ١ٌٚدددةي ب
ٚضالٌد جؼّ ٝطر٠مٙة ٘ ٟػالِد أػدبي ب .
ائًخ انًظبدر ٔانًزاخغ

بٌمربْ بٌىرُ٠
بٌربٔٚد :ٞل ث بٌد ٓ٠أج ٟبٌؿط ٓ١ضؼ١د جدٓ ٘حدد
ب (0ذ ٘573ـ).
فمدددٗ بٌمدددربْ زدددؽ بٌطددد١د أؾّدددد بٌؿطددد ٟٕ١طحدددغ
ِ حؼد بٌٛال٠د  1لُ أب٠ربْ.
بٌّشٙدِ :ٞؿّد جٓ هللضة جٓ بضّةػ ً١جدٓ غّدةي
بٌد ٓ٠بٌمّ( ٟذ ٘1125ـ) 2
 -1زفطدد١ر وٕددس بٌدددلةئك زددؽ بٌؿددةظ لددة ِػسحددٝ
بٌؼربل ٟبٌٕةشر ِئضطدد بٌٕشدر بإلضدالِ ٟبالِدةَ
ػٍ ٟجٓ أج ٟطةٌث (ػٍ ٗ١بٌطالَ) ٘ 40(0ـ).
ٔٙع بٌحالغد زؽ بٌش١خ ِؿّد ػحدٖ بٌٕةشدر دبهلل
بٌيهةئر  1لُ أ٠ربْ.
بٌصدٚق (ذ ٘381ـ)
بالػسمددةدبذ فدد ٟد٠ددٓ ب ِةِ١ددد زددؽ ػصددةَ ػحددد
بٌطدددد١د بٌٕةشددددر دبهلل بٌّف١ددددد ضددددٕد بٌ حددددغ ٖ1414
.2 َ1993
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بٌؿربٔ ٟأجدِ ٛؿّدد بٌؿطدٓ جدٓ ػٍد ٟجدٓ بٌؿطدٓ١
جٓ شؼحد (4ق)
 -1زؿفددد بٌؼمددٛي زصددؿ١ؽ ػٍدد ٟأوحددر بٌءفددةهللٞ
بٌٕةشددددر ِ -ئضطدددددد بٌٕشدددددر بالضدددددالِ 2 ٟلدددددُ
أ٠ربْ.
بٌشر٠ف بٌرض( ٟذ ٘406ـ)
ٌّػددةزبذ بٌٕح٠ٛددد زددؽ طددٗ ِؿّددد بٌس٠سدد ٟبٌٕةشددر
ِٕشٛهللبذ ِىسحد جص١رز ٟلُ.
بٌ حرض ٟبٌش١خ ؾط ٓ١بٌٕٛهلل (0 ٞذ٘1320ـ)
هةزّد بٌّطسدهللن بٌٛضدةئً زدؽ ِئضطدد ي بٌح١در
ػٍ ُٙ١بٌطالَ ِ حؼد ضسةهللخ ضٕد بٌ حدغ ٖ1415
 1لُ أ٠ربْ.
بٌٙالٌ ٟضٍ ُ١جٓ ل١ص (ق)1
وسةت ضٍ ُ١جٓ ل١ص زؽ ِؿّد جةلر ب ٔصةهللٞ
بٌؿٍ ٟأؾّد جٓ فٙد(ذ ٘841ـ)
ػدددددخ بٌدددددبػٔٚ ٟػددددةؼ بٌطددددةػ ٟصددددؿؿٗ أؾّددددد
بٌّٛؾد ٞبٌمّ ٟبٌٕةشر ِىسحد ٚغدبٔ ٟلُ.
بٌسطسر ٞبٌش١ٙد ٔٛهلل ب (ذ ٘1019ـ)
بٌصٛبهللَ بٌّٙرلد زؽ بٌط١د غدالي بٌدد ٓ٠بٌّؿددش
ِ حؼد ٔٙضر ضٕد بٌ حغ 0 1367
بٌؼطىر ٞأج٘ ٛالي (ذ )395
بٌفرٚق بٌٍء٠ٛد زؽ ِئضطد بٌٕشر بالضدالِ ٟضدٕد
بٌ حغ  1 1412لُ.
بٌش١خ ٘ةد ٞبٌٕػف.ٟ
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ِٛضدددٛػد أؾةد٠دددص أ٘دددً بٌح١دددر (ػٍددد ُٙ١بٌطدددالَ)
ِ حؼدددد دبهللبؾ١دددةي بٌسدددربش بٌؼرجددد ٟضدددٕد بٌ حدددغ
 1 َ2002 ٖ1423ج١رٚذ ٌحٕةْ.
بٌ حةطحةئ ٟؾطٓ بٌّ١رغٙةٔ( ٟذ ٘1388ـ)
ِصحةؼ بٌحالغد ضٕد .1288
بٌد ٍّٟ٠بٌش١خ بٌؿطٓ جٓ أج ٟبٌؿطٓ (ق)8
أػالَ بٌد ٓ٠زؽ ِئضطد ي بٌح١ر (ػٍ ُٙ١بٌطدالَ)
ؾ١ةي بٌسربش بٌٕةشر ِئضطدد ي بٌح١در (ػٍدُٙ١
بٌطالَ) لُ0
بٌر٠شٙرِ ٞؿّد وة ُ (٘325ـ)
ِٛضٛػد بالِةَ ػٍ ٟجٓ أج ٟطةٌث (ػٍ ٗ١بٌطدالَ
زددددؽ ِروددددس جؿددددٛش دبهلل بٌؿددددد٠ص ِ حؼددددد دبهلل
بٌؿد٠ص ضٕد بٌ حغ .2 1425
بٌٕربل ٟأؾّد جٓ ِؿّد (ذ ٘1245ـ)
ِطسٕد بٌش١ؼد ف ٟبؾىدةَ بٌشدر٠ؼد زدؽ ِئضطدد ي
بٌح١ددر (ػٍدد ُٙ١بٌطددالَ) ؾ١ددةي بٌسددربش ِ حؼددد
ضسةهللخ ضٕد بٌ حغ  1 1415لُ.
بٌؼةٍِ ٟبٌؿر (٘1104ـ)
بٌفصدددٛي بٌّّٙدددد زدددؽ ِؿّدددد جدددٓ ِؿّدددد بٌمدددةئٟٕ١
ِ حؼدددد ٔىددد ٓ١ضدددٕد بٌ حدددغ  1 ٖ1418لدددُ
أ٠ربْ0
بٌػسبئددددددر ٞبٌطدددددد١د ٔؼّددددددد ب بٌّٛضدددددد( ٞٛذ
٘1112ـ)
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ٔددٛهلل بٌحددرب٘ ٓ١زددؽ بٌطدد١د ِٙددد ٞبٌرغددةئ ِ ٟحؼددد
ِئضطد بٌٕشر بإلضالِ ٟضٕد بٌ حدغ 1 1417
لُ أ٠ربْ 0
بٌشددددد١ربز ٞبٌطددددد١د ػٍددددد ٟهدددددةْ بٌؿطددددد(ٟٕ١ذ
٘1120ـ)
هلل٠ددددة بٌطددددةٌى ٓ١فدددد ٟشددددرؼ صددددؿ١فد ضدددد١د
بٌطددددةغد( ٓ٠ػٍ١ددددٗ بٌطددددالَ) زددددؽ بٌطدددد١د ِؿطددددٓ
بٌؿطددددد ٟٕ١ب ِٕ١ددددد ِ ٟحؼدددددد ِئضطدددددد بٌٕشدددددر
بإلضالِ ٟضٕد بٌ حغ .4 1415
بٌٕم ٞٛبٌط١د ؾةِد (ذ ٘1306ـ)
هالصدددد ػحمدددةذ ب ٔدددٛبهلل ِ حؼدددد بٌح١دددةَ ضدددٕد
بٌ حغ  1405طٙربْ أ٠ربْ.
أٚش ورِ ُ٠ؿّد
بٌّؼػُ بٌّٛضٛػٌٕٙ ٟع بٌحالغد ِ حؼد ِئضطدد
بٌ حددغ ٚبٌٕشددر فدد ٟب ضددسةٔد بٌددر ٠ٚدبٌّمدضددد
ضٕد بٌ حغ ِ 1 1408شٙد أ٠ربْ.
بالهللدج ٍٟ١بؾّد جٓ ِؿّد (ذ ٘993ـ)
زجدددخ بٌح١ددةْ فدد ٟأؾىددةَ بٌمددر ْ زددؽ ِؿّددد بٌحددةلر
بٌحٙحدددٛد ٞبٌٕةشدددر بٌّىسحدددد بٌّرزضددد٠ٛد الؾ١دددةي
ب٢ضةهللب ٌػؼفر٠د
بجٓ أج ٟبٌؿد٠د (ذ٘656:ـ)
شرؼ ٔٙع بٌحالغد -زؽِ:ؿّد بج ٛبٌفضدً بجدربُ٘١
–بٌٕةشددددددر دبهلل بؾ١ددددددةي بٌىسددددددث بٌؼرج١ددددددد ضددددددٕد
بٌ حغ.1 -َ1959 – ٖ1379
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بٌطؼد:ٞػحد بٌرؾّٓ بجٓ ٔةصر (ذ٘1376:ـ)
ز١طدددد١ر بٌىددددر ُ٠بٌددددرؾّٓ فدددد ٟوددددالَ بٌّٕددددةْ -
زؽ:ػطّدد ِ– ٓ١حؼددد ج١ددرٚذ – ِئضطددد بٌرضددةٌد
ضٕد بٌ حغ َ...2 – َ1421
بٌف١رٚز بجةد( :ٞذ٘817:ـ)
زٕ٠ٛر بٌّم١ةش ِدٓ زفطد١ر بجدٓ ػحدةش – بٌّ حؼدد
ٌحٕةْ -دبهلل بٌىسث بٌؼٍّ١د.
بٌش١ربز:ٞبٌش١خ ٔةصر ِىةهللَ.
بالِطً ف ٟزفط١ر وسةت بٌٍد بٌّٕسي.
بٌ ٛضدددددد:ٟبج ٟغؼفددددددر ِؿّددددددد بجددددددٓ بٌؿطددددددٓ
(ذ٘460:ـ)
بالِددةٌ-ٟزؽ:لطددُ بٌدهللبضددةذ بالضددالِ١دٔ -شددر دبهلل
بٌطمةفد – ضٕد بٌ حغ  – 1 1414لُ
بٌ حر:ٞبجٓ غر٠ر (ذ٘310:ـ)
غددةِغ بٌح١ددةْ – زؽ:بٌشدد١خ غٍ١ددً بٌّ١طددص -ضددٕد
بٌ حدددددغ  -َ1995- ٖ1415بٌٕةشددددددر:دبهلل بٌفىددددددر
ٌٍ حةػد ٚبٌٕشر –ج١رٚذ ٌحٕةْ.
فةضدددً صدددةٌؽ بٌطدددةِربئ– ٟبضدددسةك جىٍ١دددد بالدبت
غةِؼد جءدبد.
بٌسؼح١ر بٌمرأٔ.ٟ
ور ُ٠ؾطٔ ٓ١ةصؽ بٌحةٌد.ٞ
بٌح دددةت بٌٕفطددد ٟفددد ٟبٌمدددرأْ بٌىدددر – ُ٠دهللبضدددد
دالٌ١دددد بضد دٍٛج١د – بٌٕةشدددر :دبهلل صدددفةي ٌٍٕشدددر –
ػّةْ بالهللدْ 1
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بٌحؿربٔ:ٟوّدددددةي بٌدددددد١ِ ٓ٠دددددطُ بجدددددٓ ػٍددددد ٟبجدددددٓ
ِ١طُ(ذ٘679:ـ)
شرؼ ٔٙع بٌحالغد ِ -حؼدٚ :فدة .1 -بٌّػٍطد:ٟ
بٌش١خ ِؿّد جةلر (ذ٘ 1111 :ـ).
جؿةهلل بالٔٛبهلل( ،ضٕد بٌ حدغ٘ 1403:ـدـ ـدـ 1983
٘ــِ ،ئضطد بٌٛفةي ،ج١رٚذ ــ ٌحٕةْ)2 ،
بٌّةزٔدهللبِٔ ٌِٝٛ :ٟؿّد صةٌؽ (ذ.)1081:
شددرؼ بصددٛي بٌىددةف ،ٟزددؽ :بٌّ١ددرزب بجدد ٛبٌؿطددٓ
بٌشؼربٔ( ٟبٌّ حؼد دبهلل بؾ١ةي بٌسدربش بٌؼرجد ٟـدـ
ضٕد بٌ حغ٘ 1421 :ـدـ ـ  َ...2ـدـ ،1 ،بٌٕةشدر:
دبهلل بؾ١ةي بٌسربش ـ ج١رٚذ ــ ٌحٕةْ).
بٌّرزض :ٝبج ٛبٌمةضُ ػٍ ٟجدٓ بٌؿطدٓ بٌّٛضدٞٛ
(ذ)436 :
بٌيهلل٠ؼدددد ،زدددؽ :بجددد ٛبٌمةضدددُ زؿرغددد( ،ٟبٌّ حؼدددد
دبزشىةٖ ـر طٙربْ
وةشف بٌء ةيِ :ؿّد بٌرضة.
 -1ؾمددةئك بٌسؤ٠ٚددً فددِ ٟسشددةجٗ بٌسٕس٠ددً ـ بٌطدد١د
بٌشدددر٠ف بٌرضددد( ٟذ )406:شدددرؾد بٌؼالِدددد،
(ٌٕةشر دبهلل بٌّٙةغر ــ ٌٍ حةػد ٚبٌٕشر ٚبٌسٛز٠دغ
ــ ج١رٚذ ــ ٌحٕةْ)
بٌىٍ :ٟٕ١بج ٛغؼفدر ِؿّدد جدٓ ٠ؼمدٛت جدٓ بضدؿةق
(ذ٘ 329:ـ).
بٌىددةف ،ٟزددؽ :ػٍدد ٟبوحددر بٌءفددةهلل( ،ٜبٌٕةشددر :دبهلل
بٌىسث بالضالِ١د ــ طٙربْ.)3 ،
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بٌف١رٚزبجدددةدِ :ٞػدددد بٌددددِ ٓ٠ؿّدددد جدددٓ ٠ؼمدددٛت
بٌش١ربز( ٞذ٘ 817 :ـ)
بٌمةِٛش بٌّؿ١ف
بٌ ر٠ؿ ٟـ بٌش١خ فحر بٌد( ٓ٠ذ٘ 1085:ـ).
ِػّددغ بٌحؿددر ،ٓ٠زددؽ :بؾّددد بٌؿطدد( ،ٟٕ١بٌٕةشددر
ِىسث بٌٕشر بٌطمةفد بالضالِ١د.)2 ،
بٌ حةطحةئ( :ٟذ٘ 1412:ـ).
زفطدد١ر بٌّ١ددسبْ فدد ٟبٌمددرأْ( ،بٌٕةشرِٕ:شددٛهللبذ
غّةػد بٌّدهللض ٓ١ـ لُ).
بٌ حرض :ٟبج ٛػٍ ٟبٌفضً (ذ٘ 548 :ـ).
ِػّددغ بٌح١ددةْ فدد ٟزفطدد١ر بٌمددربْ ،زددؽٌ :ػٕددد ِددٓ
بٌؼٍّةي (بٌٕةشر ـ بٌّئضطد بالػٍّ ٟـدـ ج١درٚذ ـدـ
ٌحٕةْ.)1 . ،
بٌ ٛض ٟــ بج ٛغؼفر ِؿّد جٓ بٌؿطدٓ بٌ ٛضد:ٟ
(ذ٘460 :ـ)
زٙي٠ث بالؾىدةَ ،زدؽ :بٌطد١د ؾطد( ٓ١ضدٕد بٌ حدغ ـ
 ِ ،1365حؼدد ـدـ هٛهللشد١د ،4 ،بٌٕةشددر ـ دبهلل
بٌىسث بالضالِ١د ــ طٙربْ).
بٌسح١ددةْ ،:زددؽ :بؾّددد ؾح١ددث لصددر بٌؼددةٍِ( ٟضددٕدبٌ حدددغ ـ٘ 1409دددـ ِ ،حؼدددد ِىسدددث بالػدددالَ
بالضالِ.)1 ،ٟ
بٌصدٚق :بج ٛغؼفدر ِؿّدد جدٓ ػٍد ٟجدٓ بٌؿطدٓ١
جٓ جةج ٗ٠ٛبٌمّ( ٟذ٘381 :ـ).
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 -1بٌحصدددةي ،زدددؽ :ػٍددد ٝبوحدددر بٌءفدددةهلل( ،ٞضدددٕد
بٌ حدغ ،1 ،1403:بٌٕةشددرِٕ :شددٛهللبذ ،غّةػددد
بٌّدهللض ٓ١ــ لُ ــ ب٠ربْ).
 -2بٌسٛؾ١د ،زدؽ :بٌطد١د ٘ةشدُ بٌؿطد ٓ١بٌ ٙربٔدٟ
(ِٕشٛهللبذ ــ غّةػد بٌّدهللض ٓ١ــ لُ).
بٌصدهلل:بٌط١د ِؿّد جةلر بٌصدهلل
دهللٚش ف ٟػٍُ ب صٛي:بٌط١د ِؿّد جةلر بٌصدهلل
 ( ،2بٌٕةشددر:دبهلل بٌىسددةت بٌٍحٕددةٔ – ٟج١ددرٚذ-ٌحٕةْ).
بٌؿدددددر بٌؼدددددةٍِ :ٟبٌشددددد١خ ِؿّدددددد بجدددددٓ بٌؿطدددددٓ
(ذ٘ 1104:ـ)
ٚضةئً بٌش١ؼٗ بٌ ٝزؿصِ ً١طةئً بٌشدر٠ؼٗ ،زدؽ:
ِئضطد بي بٌح١ر (ػٍ ُٙ١بٌطدالَ) الؾ١دةي بٌسدربش
ــ لُ).
بٌحؿربٔ :ٟبٌط١د ٘ةشُ (ذ٘ 1107:ـ).
غة٠د بٌّربَ ،زؽ :بٌط١د ػٍ ٟػةشٛهلل.
بٌحرٚغرد( :ٞذ)1383:
غةِغ بالؾةد٠ص بٌش١ؼد ِ( ،حؼد :بٌؼٍّ١دد ـدـ ضدٕد
بٌ حغ ــ )1399
بجٓ بٌؼرج( ٟذ٘ 638:ـ).
بٌفسٛؾددددةذ بٌّى١ددددد( ،بٌٕةشددددر:دبهلل ـددددـ صددددةدهلل ـددددـ
ج١رٚذ ــ ٌحٕةْ)
بالضددددسرجةدِ :ٞؿّددددد أِدددد ٓ١بٌطدددد١د ٔددددٛهلل بٌدددددٓ٠
بٌؼةٍِ.ٟ
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بٌفٛبئد بٌّدٕ٠د ٚبٌشٛب٘د بٌّى١د زؽ :بٌشد١خ هللؾّدد
ب بٌرؾّسددد ٟبالهللوددد ِ( ،ٟحؼدددد ِئضطدددد بٌٕشدددر
بالضالِ ،ٟبٌٕةشرِ :ئضطد بٌٕشر بالضالِ ٟضٕد
بٌ حغ ــ .)1 ،1424
بجددٓ فددةهللش الجدد ٟبٌؿطدد ٓ١بؾّددد جددٓ زور٠ددة (ذ
٘ 395ـ).
ِ -1مة١٠ص بٌٍءد ،زؽ :ػحد بٌطدالَ ِؿّدد ٘دةهللْٚ
(ضددٕد بٌ حددغ ،)1404:بٌّ حؼدددِ :ىسحددد ب ػددالَ
بإلضالِ ٟــ بٌٕةشرِ :ىسحد ب ػالَ بإلضالِ.)ٟ
بجدددٓ ِٕظٛهلل:بٌؼالِدددد أجددد ٛبٌفضدددً غّدددةي بٌددددٓ٠
ِؿّددد جددٓ ِىددرَ بالفر٠مدد ٟبٌّصددر( ،ٞذ711:
٘ـ).
ٌطةْ بٌؼرت( ،ضٕد بٌ حدغِ :ؿدرَ ـدـ  ٖ 1405ـدـ
بٌٕةشر ـ بدت بٌؿٛزخ ــ لُ ــ ب٠ربْ).
بٌحؿربٔ :ٟبٌش١ؽ ِؿّد صٕمٛهلل ػٍٟ
بٌّؼػُ بالص ِ(ٚ ٌٟٛحؼد :ػسرذ ــ ضٕد بٌ حدغ
٘ 1421ـدددددـ .)1 ،بٌحؿربٔددددد :ٟبٌشددددد١ؽ ِؿّدددددد
صٕمٛهلل ػٍٟ
بٌدوسٛهلل ػحد بٌؼظ ُ١أجربِ٘ ُ١ؿّد بٌّص فٝ
هصددددةئص بٌسؼح١ددددر بٌمرأٔددددٚ ٟضددددّةزٗ بٌحالغ١ددددٗ
بٌٕةشددرِ:ىسحٗ ٘ٚحددٗ 0بٌمددة٘رٖ – ِصددر ،بٌ حؼددٗ
بال٘ 1413 :ٌٝٚــ َ 1992 -
فةضً صةٌؽ بٌطةِربئٟ
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 -1بٌسؼح١ددددر بٌمرأٔدددد ،ٟأضددددسةك جىٍ١ددددد بالدبت- --
غةِؼد جءدبد
ور ُ٠ؾطٔ ٓ١ةصؽ بٌحةٌدٞ
 -1بٌح ددةت بٌٕفطدد ٟفدد ٟبٌمددرأْ بٌىددر( ُ٠دهللبضددٗ
دالٌ ٗ١أضٍٛجٙ١ـ) زؤٌ١ف بٌدوسٛهلل :بٌ حؼٗ بال– ٌٝٚ
ضددٕد ٘ 1428 – َ 2007ـددـ بٌٕةشددر :دبهلل صددفةي
ٌٍٕشر ٚبٌسٛز٠غ – ػّةْ بالهللدْ
بٌؼ١ةشِ:ٟؿّد جٓ ِطؼٛد جٓ ػ١ةظ بٌطدّر لٕددٞ
(ذ٘320ـ)
 -1زفطدددد١ر بٌؼ١ةشدددد ،ٟزؽ:بٌؿددددةظ بٌطدددد١د ٘ةشددددُ
بٌرضدددد ،ٌٟٛبٌٕةشددددر:بٌّىسحد بٌؼٍّ١ددددد بالضددددالِ١د
طٙربْ.
هللض ٟبٌد ٓ٠بالضسرجةد ٞبٌٕؿ( ٞٛذ٘686ـ)
شرؼ شةف١د بجٓ بٌؿةغث ِغ شرؼ شٛب٘دٖ ٌٍؼدةٌُ
بٌػٍ١ددددً ػحددددد بٌمددددةدهلل بٌحءدددددبد(ٞذ٘1093ددددـ)،
زؽِ:ؿّد ٔٛهلل بٌؿطٓ دبهلل بٌىسث بٌؼٍّ١دد ج١درٚذ
– ٌحٕةْ.
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