
 

 

 

 

 

 

سراجعبدالله علي د. 

 

 :هلخص البحث

ٖدف ايبرث إىل بٝإ املكرتذاا  املكدَا١ َأ    

زتُٛع١ َٔ األغداف )املكرتذا  ادتُاعٝا١     

ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ، َٔ ذٝث ايتعسٜا  بٗاا، ٚؾاٝػٗا،    

ٚايكٛابط ٚاآلداب هلارٙ املكرتذاا  اياع  عاد بٗاا      

َكبٛي١، ثِ مت بٝإ أْٛاع ٖرٙ املكرتذا  ٚنٝفٝا١  

َأ    عاٌَ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َع نٌ ْٛع

أْٛاع ٖرٙ املكرتذا ، ٚ  املبرث األخا  مت بٝاإ   

َااا هلااا َاأ فٛا٥ااد ٖاارٙ املكرتذااا  ٚأثسٖااا، ٚبٝااإ 

، ٚ  ارتامتاا١ مت فٝٗااا ضااسد أٖااِ ايٓتااا٥خ     أُٖٝاا١

 ٚايتٛؾٝا  املطتدًؿ١ َٔ ٖرا ايبرث.
 

Abstract : 
 

The study aims to  explain the 

proposals made by a group of 

people (the collective proposals) in 

the Prophetic Sunnah , in terms of 

definition, formulations, controls 

and etiquette of these proposals 

which are considered acceptable. 

The types of these proposals were 

then explained and how the Prophet 

(peace be upon him) In the last 

section, the benefits and impact of 

these proposals were explained, and 

the importance of these proposals 

was highlighted. In the conclusion, 

the main findings and 

recommendations of this research 

were listed. 
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 الوقذهة :

َأ  ، عٛذ باهلل َٔ غسٚز أْفطٓا َٚٔ ض٦ٝا  أعُايٓاا  أٚ ، ضتػفسٙأضتعٝٓ٘ ٚأمحدٙ ٚأإٕ اذتُد هلل 

٘     ، ٜٗدٙ اهلل فال َكاٌ يا٘    ٘     ، َٚأ ٜكاًٌ اهلل فاال ٖاادٟ يا   ،ٚأغاٗد إٔ   إيا٘ إ  اهلل ٚذادٙ   غاسٜو يا

 .ٚأغٗد إٔ ستُدّا عبدٙ ٚزضٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚؾرب٘ ٚضًِ  طًُّٝا نث ّا

 -أَا بعد: 

إٕ املكرتح ايرٟ ٜعًٓ٘ ايػدـ ايٛاذد أٚ ادتُاع١ َٔ ايٓاع ٖٛ عباز٠ عٔ َسآ٠ ملا  هْٛ٘ ايؿادٚز  

ح، ٚاملتكسذا  قاد  َٚا جياٍ   ايعكٍٛ، ٚبٝإ ملا خيتًخ   ايٓفٛع، ٚايًطإ ٜعرب عٔ ٖرا نً٘ باملكرت

 هٕٛ فسد١ٜ باعتباز أْٗا َٔ فسد ٚاذد، ٚقاد  هإٛ َأ أنثاس َأ فاسد ٖٚاٞ املكرتذاا  ادتُاعٝا١،          

ٚاقتؿااس    يثااٞ ٖاارا عًاا٢ املكرتذااا  ادتُاعٝاا١   ايطاا١ٓ ايٓبٜٛاا١، ٚ  أ ٓاااٍٚ املكرتذااا  ايفسدٜاا١   

زاجّٝا َٔ اهلل ايعًٞ ايكادٜس  ب، ألْٗا ياج١ إىل يث َطٍٛ ٜتٓاٚهلا   ذت٢ ٜتِ اضتٝفا٥ٗا بػهٌ َٓاض

 إٔ ٜٗدٜين إىل ضٛا٤ ايطبٌٝ ٜٚٛفكين يًؿٛاب.

أٟ يااث أٚ زضاااي١ عًاا٢    –جااد فُٝااا ا ًعاا  عًٝاا٘   أ   –بعااد ايبرااث ٚايتكؿااٞ   :الدراساا ا الباا   ة 

 املكرتذا  ادتُاع١ٝ أٚ ايفسد١ٜ   ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ. 

  أسب ب اختً ر املىضىع:

ادتُاع١ٝ ٚا عتُاد ع٢ً  ا ٖتُاّ مبا ٜطسح َٔ َكرتذا  ٚخاؾ١ املكرتذا ملا ْساٙ ايّٝٛ َٔ عدّ   1

 ايسأٟ ايٛاذد.
ملا يًُكرتذا  ادتُاع١ٝ َٔ أ١ُٖٝ  ألْٗا  بني َا عًٝ٘ اجملتُع أٚ َا ٜدٚز فٝ٘، فٗٞ نُكٝاع   2

 أٚيٞ ملا ٜدٚز   اجملتُع ْٚبك٘.
ادتُاع١ٝ أٚ ايفسد١ٜ   ايكسإٓ ايهسِٜ ملا أجد اا ذطب َا ا ًع  عًٝ٘ اا َٔ نتب   املكرتذا    3

أٚ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ، فأذبب  إٔ أيف  ْعس ايباذثني   ايتفط  ٚاذتدٜث إىل ايبرث ٚايتٛضع   

 زتاٍ املكرتذا    ايهتاب ٚايط١ٓ.
ٖاادف ايبرااث إىل بٝااإ املكرتذااا  ادتُاعٝاا١   ايطاا١ٓ ايٓبٜٛاا١، َاأ ذٝااث ايتعسٜاا  بٗااا   هاادا الب:اا :

 أْٛاعٗا ٚنٝف١ٝ  عاٌَ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َع نٌ ْٛع ثِ فٛا٥دٖا.ٚبٝإ ؾٝػٗا، ٚ

 :ٖرٙ ايدزاض١  ع٢ٓ ببٝإ املكرتذا  ادتُاع١ٝ يرا فٗرا املبرث َكٝد بعد٠ قٝٛد حدود الب: :

 خاف باملكرتذا  ادتُاع١ٝ فٝدسد َٓٗا املكرتذا  ايفسد١ٜ.   1

 ٜتٓاٍٚ َا   ايكسإٓ ايهسِٜ َٔ َكرتذا .ٜتٓاٍٚ املكرتذا  ادتُاع١ٝ   ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚ    2

 دزاض١ املكرتذا  ادتُاع١ٝ   ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ دزاض١ ٚحتًٌٝ فكط، دٕٚ جع أذادٜث املكرتذا .    3

 : الب:  منهج

 ٚذيو باضتكسا٤ ٚ تبع َكرتذا  ادتُاعا  ٚاألَِ   ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ: ا ضتكسا٥ٞ املٓٗخ  1
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 املكرتذا    ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ إىل حتًًٝٗا.مجع  بعد عُد  ايترًًٝٞ   املٓٗخ  2

ع٢ً ايٓرٛ  ١ٚخامت متٗٝد ٚثالث١ َباذثٚقد اقتك  َتطًبا  ٖرا ايبرث  كطُٝ٘ إىل  خطة الب: :

 :ايتايٞ

 ادتُاع١ٝ، ٚبٝإ قٛابطٗا ٚآدابٗاايتعسٜ  باملكرتذا  املبرث األٍٚ: 

 املطًب األٍٚ: ايتعسٜ  باملكرتذا  ادتُاع١ٝ،  ٚفٝ٘ َطًبإ:

 املطًب ايثاْٞ: قٛابط ٚآداب املكرتذا  ادتُاع١ٝ.             

 أْٛاع املكرتذا  ادتُاع١ٝ ٚزتا  ٗا، ٚ عاٌَ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َعٗا.املبرث ايثاْٞ: 

 أْٛاع ٖرٙ املكرتذا  ادتُاع١ٝ ٚزتا  ٗا.            األٍٚ:  املطًب  ٚفٝ٘ َطًبإ:

 ايثاْٞ:  عاٌَ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َع املكرتذا  ادتُاع١ٝ . املطًب              

 املبرث ايثايث: أ١ُٖٝ املكرتذا  ادتُاع١ٝ ٚبٝإ أثسٖا

 أ١ُٖٝ املكرتذا  ادتُاع١ٝ.األٍٚ:   املطًب   ٚفٝ٘ َطًبإ:

 ايثاْٞ: فٛا٥د املكرتذا  ادتُاع١ٝ. املطًب              

 تٛؾٝا .ارتامت١: ٚفٝٗا أِٖ ايٓتا٥خ ٚاي

 التعريف بالوقترحات الجواعية، وبياى ضىابطها وآدابها.: الوبحث األول

 التعزيف   مل رتح ا: األول املطلب

 ٚايتعسٜ  باملكرتذا  ادتُاع١ٝ ٜتهٕٛ َٔ عد٠ ْكاط ٚ س ٝبٗا نُا ٜأ ٞ:

   مل رتح ا  أواًل: التعزيف

َكرتذا  مجع َكرتح، ٚعٓد ايبرث   َعاجِ ايًػ١ ٜتبني إٔ يه١ًُ "َكرتح" أنثس َأ   :ففٞ ايًػ١

 َع٢ٓ   ايًػ١ َٔ أُٖٗا:

٤ِٞ: اِبٔتَدافابتدا٤ ايػ٤ٞ،  (1 ٖٚي٘.ؤٙاقٔتساح نٌ َغ ٤ِٞ: َأ ٌِّ َغ  .(1). ُٚقِسُح ن
ُِ ُٚقٔسَح: ُبد ََٔ اٖ دَرٙ َؾدٜكّا. ئٚاقُتٔسَح ايٖطٗ  ٍُ ٖٚ ٕٕ، َأٟ َأ ََٛٓد٠ ُفال ََٔ اقرتَح   ٍُ ٓٚ  (2) َعًُُ٘. َٚأْا َأ

 : ابتدعت٘ َٔ غ  مساع.ايهالّٚاقرتذ  : َٚٓ٘

١ٕٖٜ.فازجتاٍ ايهالّ،  (2 ٔٚ ِٝٔس َز ِٔ َغ َٔ  ُٙ ٜٖا ُ٘ ٔإ ٦ِّٝا َضَأَي ٘ٔ َغ ِٝ ُ٘ َٚٓ٘ اِقَتَسَح َعًَ ّٔ اِزٔ َحاُي ٚاقرتح ، )اِقٔتَساُح  اِيَهًَا

ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ اقرتاح ايطؤاٍ ٖٛ: ايطؤاٍ أٍٚ َاا خيطاس عًا٢ فهاس انْطاإ َأ        .(3)خطب١ّ: ازجتًٗا

 غ   فه .  
3)         ٔ٘ ُِٝت َُ ُِتا٘ ٚاضَتِدًَِؿات٘ ٚاِضااَت ُِتاا٘ ٚاِخَتًَ ٖٛؾات٘، ٚخًٖ ِٝتا٘، َٚخ ا جتباا٤ُ ٚا خٔتَبااُز َُٜكااٍ اقرتِذُتاا٘، ٚاجتَب

                                                           
 (.4/26( ألاسهزي تهذيب اللغة، )1)

 (7/51( الشبيدي، ثاج العزوص، )2)

 (2/350( الزاسي، مخحار الصخاح، )3)
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ِٓ٘ َُٜكا َٔ َٚ ُٙ.     نًٗ٘ مبع٢َٓ اخرِت ٘.  ََٚناَرا، َأٟ اِخَتااَز َِٛ  َناَرا  ٘ٔ َؾا ِٝا ٍُ: اِقَتاَسَح      (4)ٍ: اقرتَح َعًَ َُٜكاا  ُ٘ ِٓا َٔ َٚ

.ُٙ ََٚنَرا َأٟ اِخَتاَز ٘ٔ ؾَٛ  َنَرا  ِٝ  (5) َعًَ

 ٚمما ضبل ٜتبني إٔ يًُكرتح    ايًػ١ َعإ َٔ أُٖٗا: 

 ابتدا٤ ايػ٤ٞ،  ٚازجتاٍ ايهالّ، ٚاختٝاز غ٤ٞ بعٝٓ٘.

أٚ اياسأٟ  املبتهاس٠  ادتُاعٝا١  ايفهاس٠  فاُٝهٔ إٔ ٜعاسف املكارتح  ادتُااعٞ بأْا٘:       أَا   ا ؾاطالح: 

 .يًبرث ٚاملٓاقػ١املكدّ  ادتُاعٞ

 ٚميهٔ إٔ  عسف املكرتذا  ادتُاع١ٝ   ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ بأْٗا: 

فهس٠ أٚ زأٟ ٜبتدئ ٜٚكدّ َٔ مجاع١ َٔ ايٓاع يًبرث ٚاملٓاقػ١، ٚذنس ٘ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ، ٜٚكدّ 

 ايػايب يًسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ.  
 ث نًً : ألف ظ امل رتح ا اجلن عًة يف البنة النبىية

عٓااد ايبرااث   املكرتذااا  ادتُاعٝاا١   نتااب اذتاادٜث جيااد املتتبااع هلاارٙ املكرتذااا  أْٗااا  ااأ ٞ         

 ؾسحي١ ٚغ  ؾسحي١.

 فتأ ٞ بأيفاظ َٔ أُٖٗا:  امل رتح ا الصزحية:

 ايساٟٚ املكرتح.قايٛا، أٚ فكايٛا ثِ ٜرنس   1
قاٍ ايٓاع، أٚ فكاٍ ايٓاع، أٚ فكاٍ املؤَٕٓٛ، أٚ فكاٍ املػسنٕٛ، أٚ فكاٍ املٓافكٕٛ ثِ ٜرنس   2

 املكرتح.
 فكاٍ أنثس ايٓاع، أٚ فكاٍ أنثسِٖ.  3
 فكاٍ بعكِٗ.  4
 فكًٓا، أٚ ثِ قًٓا يٛ أٚ ثِ قًٓا: ٜا زضٍٛ اهلل.  5

إمناا ٜارنس ايٛاقاع أٚ اذتااٍ ٜٚهتفإٛ با٘         ٚذيو إٔ ايؿراب١   ٜرنسٕٚ املكارتح أم  غري الصازحية :  

 ٖٚرا فٝ٘ إغاز٠ ٚ ٜٓٛ٘ إىل املكرتح ادتُاعٞ برنس اذتاٍ ايرٟ ٜػين عٔ ذنس أٚ قٍٛ املكرتح.

ِٕ َِٜهُتاَب ٔإَيا٢              ذدٜث  َثاٍ ذيو : َِ َأ ََٚضاًٖ  ٔ٘ ِٝا ٍُ اهلٔل َؾا٢ًٖ اهلُل َعًَ ُٖاا َأَزاَد َزُضاٛ ٍَ: َي ََأيإو، َقاا  ٔٔ َْأظ ِبا َأ

ٍَ:     ايٗس َّاا، َقاا ََِدُتٛ َٕ ٔنَتاّباا ٔإٖياا  َِٜكَس٤ُٚ ِِ َيا  ُٗ ْٖ ٍَ: َقاُيٛا: ٔإ ّٔ، َقا ٚ«      َِ ََٚضاًٖ  ٔ٘ ِٝا ٍُ اهلٔل َؾا٢ًٖ اهلُل َعًَ َفاٖ َداَر َزُضاٛ

 َْ ،َِ ََٚضاًٖ  ٔ٘ ِٝ ٍٔ اهلٔل َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ َٜٔد َزُضٛ ٘ٔ ٔفٞ  َٝأق ُِْعُس ٔإَي٢ َب ِٔ ٔفٖك١ٕ، َنَأِّٞ َأ َٔ ُّا  ٍُ    َخاَ  ُٖاْد َزُضاٛ ََُر  ُ٘ ِكُػا

 .(6)« اهلٔل

                                                           
 (7/51( الشبيدي، ثاج العزوص، )4)

 (2/251منـىر، لطان العزب، )( ابن 5)

خ 9/67(، )7162البخاري، صخيح البخااري، لحااب ألااهااب، بااب الةاعاى  لخا  اختاؽ ابتحاىب، باز   ) (6)
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َّافكٛهلِ ٖٓا: "  ََِدُتٛ َٕ ٔنَتاّبا ٔإٖيا  َِٜكَس٤ُٚ ِِ َيا  ُٗ ْٖ "  فٝد إٔ ايؿراب١ زقٞ اهلل عِٓٗ   ٜكرتذٛا عًا٢  ٔإ

ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إٔ ٜتدر خامتا ٚانتفٛا برنس اذتاٍ ايرٟ عًٝ٘ املًٛى، فهأِْٗ اقرتذٛا 

 اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إٔ ٜتدر خامتا.ع٢ً ايٓيب ؾ٢ً 

 وآدابها : ضىابط الوقترحات الجواعيةالوطلب الثاني

 َٔ أِٖ ٖرٙ ايكٛابط ايع حتهِ املكرتذا  َا ٜأ ٞ:

إٔ ٜهٕٛ املٛقٛع أٚ ايكك١ٝ ايع ٜطسح فٝ٘ املكرتح ادتُااعٞ َطسٚذا١ يًٓكااؽ أٚ قابًا١ يًٓكااؽ،        1

 غسٚط عدٜد٠ َٔ أُٖٗا:ٜٚػرتط   ايكك١ٝ ايع ميهٔ إٔ  طسح يًٓكاؽ 
إٔ    هٕٛ ٖرٙ املكرتذا   تعًال بتػاٝ  أٚ إقااف١   ايعكٝاد٠ أٚ ايعبااد٠ ألٕ ٖارا نًا٘   جياٛش          - أ

ٚذيو يهُاٍ ايدٜٔ ٚمتاَ٘، َٚأ أَثًا١    -ضٛا٤ ناْ  باملكرتذا  أٚ بػ ٖا  -انقاف١ فٝٗا 

 املكرتذا  ايع   جتٛش   ايعكٝد٠:
َٚأقٕد ذدٜث:  ََاٖس ٔبَػاَحَس٠ٕ            َأٔبٞ   ٕٔ ِٝ ُٖاا َخاَسَد ٔإَيا٢ ُذَٓا َِ َي ََٚضاًٖ  ٔ٘ ِٝا ُ٘ َعًَ ٘ٔ َؾا٢ًٖ ايًٖا ٍَ ايًٖا ٕٖ َزُضٛ ِّٞ، َأ ِٝٔث ايًٖ

َٛإط ِْ َٗا: َذاُ  َأ ٍُ َي ُُِػٔسٔننَي َُٜكا ًِ َٓا َذاَ   7)ٔي ٌِ َي ٘ٔ، اِجَع ٍَ ايًٖ ِِ، َفَكاُيٛا: َٜا َزُضٛ ُٗ َٗا َأِضًَٔرَت ِٝ َٕ َعًَ  َُٜعًُِّكٛ

َُاا  ََٖرا َن  ٔ٘ َٕ ايًٖ َِ: " ُضِبَرا ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ُ٘ َعًَ ٞٗ َؾ٢ًٖ ايًٖ ٍَ ايٖٓٔب َٛإط، َفَكا ِْ ِِ َذاُ  َأ ُٗ َُا َي َٛإط َن ِْ ُّ    َأ ِٛ ٍَ َقا َقاا

َٗا١ْ      }ََُٛض٢  ِِ آٔي ُٗا َُاا َي ّٗاا َن َٓاا ٔإَي ٌِ َي ١َٖٓ      138شاألعاساف:   {اِجَعا ٖٔ ُضا ٙٔ َيَتاِسَنُب َٝأد َِْفٔطاٞ ٔب َٚاٖيأرٟ  ِٔ  ز  ََا

" ِِ َٕ َقِبًَُه  . 8)َنا

أَا املكرتذا    نٝفٝا١ أدا٤ بعاا ايعباادا  فٝحاٛش إذا   ٜهأ قاد ٚزد فٝٗاا  ػاسٜع، َثااٍ          

ذيو   قك١ٝ األذإ عٓدَا اقارتح ايابعا إٔ ٜٓااد٣ بٓااقٛع ٚبعكاِٗ بباٛم ااا نُاا ضاٝأ ٞ ٖارٙ           

 .-ا املثاٍ بتُاَ٘   َطًب  عاٌَ ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َع املكرتذ

إٔ    هٕٛ مما جا٤ ايػازع يهُ٘  فٝػرتط   املكرتح إٔ   ٜهٕٛ فٝ٘ ذهُّا غسعّٝا ضٛا٤  - ب

باألَس أٚ ايٓٗٞ  ألْ٘   ٖرٙ اذتاي١   زتاٍ فٝ٘ نبدا٤ أٟ َكرتح  فال ق١ُٝ يًُكرتذا    َكاباٌ  

 .ايٓـ

ِ      َثاٍ ذيو : ٕٔ اٖيأرٟ         اذتدٜث إْ٘ ملاا  اٛ  ؾا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚضاً ََُهاا َٕ ٔفاٞ اِي ُُٛ ُُِطأً اِخَتًَاَ  اِي

ٍَ َأُبٛ َبِه ٘ٔ، َفَكا َََع َأِؾَرأب  ُٔ ُِٜدَف  :َٕ ٍَ َقا٥ًُٔٛ ََٚقا ََِطٔحٔدٙٔ،  ُٔ ٔفٞ  َٕ: ُِٜدَف ٍَ َقا٥ًُٔٛ ُ٘، َفَكا ِّاٞ  ُِٜرَفُس َي ٕس: ٔإ

 :ٍُ َُٜكٛ  َِ ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٘ٔ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍَ ايًٖ ُِٔعُ  َزُضٛ ِٝاُث ُِٜكاَباُ    ََا »َض َٔ َذ ٌّ ٔإٖياا ُدٔفا َْٔب ٍَ: َفَسَفُعاٛا   « ُقٔبَا  َقاا

َٔ َؾا٢ًٖ اهللُ            ِٖ ُدٔفا ُ٘، ُثا ٘ٔ، َفَرَفاُسٚا َيا ِٝا َٞ َعًَ ُٛفِّ َِ اٖيأرٟ ُ ا ََٚضاًٖ  ٔ٘ ِٝا ٘ٔ َؾا٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍٔ ايًٖ ٘ٔ  ٔفَساَؽ َزُضٛ ِٝا  َعًَ

                                                           
ا(7)

ِ
اىاغ:  ما  ن

ْ
ىاغ": ها اضا  جاجز  يعياهاا ماناد للمةازلسن، وضاميد باذلو نوها  ماانىا ِيُنىػاىن ،هاا ضاعِاع ، أي:  علنىناه ،هاا، وأن

ْ
ُناىغ. "يات أن

ِ
ْىغ، وهاى مدادر ضاب  باه اإلا

 (.5/128انـز: ابن ألاثسر، الاهاية، )

، ال،طااسن، الطانن النباري، 4/475(، )2180الترمذي، لحاب الفتن، باب ما  اء لترلبن ضنن من مان  بلن ، بز  ، ) ( الترمذي، ضنن8) يحت  ِاِطانت ِصاخخ
ت
يح ا ِاادخ

ِ
(، و اى لناه: ِهاذ

ىا ِيا ُمىس ِ 
ُ
ال
ِ
ُعْ   

ِ
ْصِناٍب ل

ِ
  أ

ِ
ُفىِن ِلخ ْىٍب ِ ْعنخ

ِ
   

ِ
ْىا ِلخ

ِ
ث
ِ
أ
ِ
 : }ف

ِ
ِعال

ِ
ُه ج

ُ
ْىل

ِ
ًعا{ ]ألالزاف: لحاب الحفطسر، باب  

ِ
ل ِنا ئخ

ِ
(، وأامد، اإلاطند، 10/100(، )11121[، بز  ، )138ى اْ ِعْل ل

 (، و اى لنه محننىا الؼبعة: ئضناىه صخيح لخ  شزغ الةيخسن.36/231(، )21900بز  ، )
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َِ هلا   ملا ذنس أباٛ بهاس ذادٜث ايسضاٍٛ      . فٗٓا ؾاز  املكرتذا    أ١ُٖٝ 9) ..... اذتدٜث ََٚضًٖ

 ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ.

َساعا٠ ايػسض َٔ املكرتذا  ادتُاع١ٝ ٚايٓعس   َاا ٖاٛ املاساد َأ ٖارٙ املكرتذاا  فٝراسّ اقارتاح           2

 املكرتذا  ادتُاع١ٝ   ذا   َٓٗا:
ايادٜٔ   إٔ  هٕٛ ٖرٙ املكرتذا  ملعازق١ انضالّ أٚ يػسض ٖدّ أذد أزناْ٘ أٚ َا ٖٛ َعًّٛ َٔ - أ

 بايكسٚز٠.
ََْفاسّا نااْٛا جًٛضاّا ببااب ايآيب          عٔ عُسٚ بٔ   ٕٓ ؾاًٞ اهلل عًٝا٘   -ُغعٝب عأ َأبٝا٘ عأ جادٙ: َأ

َُٜكاٌ اهلل نارا ٚنارا؟،     -ٚضًِ  ٌٔ اهلُل نرا ٚنرا؟، ٚقاٍ بعكِٗ: أ   َُٜك فكاٍ، بعكِٗ أ  

٘ -ؾًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -فطُع ذيو زضٍٛ اهلل  َٖاإ،    ، فدسد نأمنا. فٔك٤َٞ   ٚجٗا َذاٗب ايٗس

ِٕ َ ِكاسبٛا نتااَب اهلل بعَكا٘ بابعٕا،، إمناا قاًٖ  اأُلَاِ             ِِ،،، َأ فكاٍ: بٗارا ُأَاِسُ ِ،،، َأٚ بٗارا ُبعثاُت

ٌَ ٖارا، إْهاِ يطاتِ مٓماا ٖاا ٖٓاا   غا٤ٞ، اْعاسٚا          َٔاسمت با٘ فااعًُٛا با٘،       قبًَهِ   َثا ايارٟ ُأ

َِْتٗٛا ِِ عٓ٘ فا  . 10) ٚايرٟ ُُْٗٝت

 أذٜتِٗ، أٚ بايػ  انقساز املكرتذا  ٖرٙ َٔ ايػسض ٜهٕٛ إٔ - ب

ٞ  نُا زقبت٘ ع٢ً  11)ايط٢ً ٚٚقع بايٓيب يإلقساز قسٜؼ نفاز َكرتح :ذيو َثاٍ املثااٍ   ضاٝأ 

 .  ذدٜث   ذدٜث عبداهلل بٔ َطعٛد   ايؿفر١ اآل ١ٝ
ٖرٙ املكرتذا  فٝٗا َفاضد، فٝحب عٓد  كدِٜ املكرتذاا  إٔ ٜأخار   ا عتبااز     إٔ ٜهٕٛ َآ   - د

٘ َآ  ٗا َٚا ٜرت ب ع٢ً ٖرا املكرتح ضٛا٤ أثٓا٤  ٓفٝرٙ، أٚ بعد ا ْتٗا٤ َأ  ٓفٝارٙ  أل    بعاا    ْا
 املؿاًر١    ايػاسع  َكؿاد ،  ٜٓاا   َاا  ٚاملفاضاد  األقاساز  َٔ َآي٘   عٓ٘ ٜٓحس قد األذٛاٍ
 .ٚايعدٍ

ِٛ  عٔ ٍ ذيو: َثا ّٔ: َي ِٛ ٍَ: َبِعُا ايَك ١ًَِّٝ، َفَكا َِ َي ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ِّ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ َََع ايٖٓٔب َْا  ٍَ: ٔضِس َأٔبٞ َقَتاَد٠َ،  َقا

ٍَ:    12)َعٖسِضااَ  ٘ٔ، َقااا ٍَ ايًٖاا َٜااا َزُضااٛ َٓااا  ٔٔ ايٖؿاااَل٠ٔ »ٔب َُٛا َعاا َٓااا  َ ِٕ ِِ،  « َأَخاااُف َأ َْااا ُأٚٔقُعُهاا ٍْ: َأ ٍَ ٔباااَل َقااا

ٞٗ َؾا٢ًٖ     ٖٓٔبا َِٝكَغ اي َّ، َفاِضاَت َٓاا َٓاُٙ َف ِٝ ُ٘ َع ٘ٔ، َفَػًََبِت ُٙ ٔإَي٢ َزأذًَٔت َِٗس ٍْ َظ ََٚأِضََٓد ٔباَل ٘ٔ   َفاِقَطَحُعٛا،  ِٝا اهلُل َعًَ

ٍَ: ََٚضًٖ ُِٔظ، َفَكا ََٚقِد َ ًََع َذأجُب ايٖػ ََا ُقًَِ ؟»َِ،   َٔ ِٜ ٍُ، َأ َٗاا       « َٜا ٔباَل َِٔثًُ ََا١ْ  ِٛ َْ  ٖٞ َٝاِ  َعًَا ََاا ُأِئك  :ٍَ َقاا

  :ٍَ ِٕ             »َقٗط، َقاا ِِ َفاَأذِّ ٍُ، ُقا َٜاا ٔبااَل ِِ ٔذانَي َغاا٤َ،  ُِٝه َٖاا َعًَا ََٚزٖد ِِ ٔذانَي َغاا٤َ،  َٚاَذُها َ٘ َقاَبَا َأِز ٕٖ ايًٖا  ٔإ

َّ َفَؿ٢ًٖ.« ٔبايٖٓأع ٔبايٖؿاَل٠ٔ َٝاٖقِ ، َقا َٚاِب ُُِظ  ُٖا اِزَ َفَعٔ  ايٖػ َٖٛقَأ، َفًَ    13) َفَت

                                                           
 صخيح لغسره.(. و اى لنه شعيب ألارناؤوغ: 4/544(، )1620) ( ابن ما ة، ضنن ابن ما ة، أبىاب اخجنائش، باب ما  اء ِّا يلز مزض الن   ملسو هيلع هللا ىلص، بز  ،9)

(، و ااااى لناااه محنناااىا الؼبعاااة: ااااديح 11/434(، )6845، وأاماااد اإلاطاااند، باااز  ، )(1/63(، )85( ابااان ما اااة، ضااانن ابااان ما اااة، أباااىاب ِّاااا الطااانة، بااااب ِّاااا النااادر، باااز  ، )10)

 صخيح.

ُزج فخ ( 11)
ْ
ي ِيخ ذخ

 
ُد الز  يق ال

ْ
ل جخ

ْ
 : اخ

ِ
خ يمة. انـز: ابن ألاثالط  ةخ

ِ
اص اإلا ا الن   ، ِوِّخ

ِ
خ ية الط  اشخ

ِ
ا اإلا يِل: ُهِى ِّخ . ِو خ يهخ فىفا فخ

ْ
هخ ِمل خ

ما
ُ
نخ أ

ْ
ْن ِبؼ سر، الاهاية ِّا غزبب اخخديح وألاثز، يهخ الِىلُد مخ

(3/396) 

ىب والاْضتراِاة. انؼز: (12)  للن 
ً
ة
ِ
ْشل
ِ
ْيلخ ن

 
ِز الل ِطافز آخخ

ُ
شوى اإلا

ُ
ْعزخيظ: ن

 (3/206ابن ألاثسر، الاهاية ِّا غزبب اخخديح وألاثز، )الح 

 (1/122(، )595البخاري، صخيح البخاري، لحاب مىا يد الدع ، باب ألايان يعد فىات الى د، بز  ، ) (13)
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فٗٓا املكرتح  ادتُاعٞ ٖٛ:  ًبِٗ َٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إٔ ٜأذٕ هلِ بايتعسٜظ، 

 ايًٌٝ. ٚيهٓ٘ قبٌ إٔ ٜأذٕ هلِ بني هلِ ستاذٜس ايتعسٜظ   ٖرا ايٛق  املتأخس َٔ

ذت٢ إٔ ايآيب ؾا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ  ساجاع عأ املٛافكا١ عٓادَا  ابني يا٘ إٔ َاآٍ ٖارا املكارتح              

نُا ضاٝأ ٞ ٖارا املثااٍ   ايٓكطا١       14): َكرتح ذبس ايٓٛاقسَثاٍ ذيو  ادتُاعٞ خالف األٚىل.

 .ارتاَط١   ٖرٙ ايٓكاط
ٚإ   عتاارب ٖاارٙ املكرتذااا    إٔ  هاإٛ ٖاارٙ املكرتذااا  َاأ أنثااس َاأ فااسد ذتاا٢  عتاارب مجاعٝاا١،          3

ألْاا٘ ٜرت ااب عًاا٢ املكاارتح    ٚ،  -ٖٚاارا ايبرااث خاااف باملكرتذااا  ادتُاعٝاا١      -َكرتذااا  فسدٜاا١ 

 ادتُاعٞ َا   ٜرت ب ع٢ً املكرتح ايفسدٟ.
ِٓ َثاٍ ذيو: َٕ َُٜؿِّٞ ٔع َِ َنا ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٖٞ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٕٖ ايٖٓٔب ََِطُعٕٛد َأ  َٔ ٘ٔ ِب ََٚأُبٛ ذدٜث َعِبَد ايًٖ  ، ِٔٝ َد ايَب

ٕٕ ٓٔٞ ُفاَل ِِ َٜٔح٤ُٞ ٔبَط٢ًَ َجُصٚٔز َب ُٜٗه ِِ ٔيَبِعٕا: َأ ُٗ ٍَ َبِعُك ُ٘ ُجًُْٛع، ٔإِذ َقا ََٚأِؾَراْب َي  ٌٕ ِٗ ُ٘  15)َج ََٝكُع ، َف

ََٓعَس َذٖت٢ َضَحَد ايٖٓ ٘ٔ، َف ّٔ َفَحا٤َ ٔب ِٛ َِْبَعَث َأِغَك٢ ايَك ُٖٕد ٔإَذا َضَحَد؟ َفا ََُر ِٗٔس  ٘ٔ َع٢ًَ َظ ِٝ ٞٗ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٔب

ٍَ: َف ََٓع١ْ، َقا ََ َٕ ٔيٞ  ِٛ َنا ٦ِّٝا، َي ُِْعُس َ  ُأِغٓٔٞ َغ َْا َأ ََٚأ  ،ٔ٘ ِٝ َٔ َنٔتَف ِٝ ٙٔ َب ِٗٔس ُ٘ َع٢ًَ َظ ََٚقَع  ،َِ َحَعًُٛا ََٚضًٖ

ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٘ٔ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍُ ايًٖ ََٚزُضٛ ِِ َع٢ًَ َبِعٕا،  ُٗ ٌُ َبِعُك ُٜٔرٝ َٚ  َٕ ُ٘، َذٖت٢ َِٜكَرُهٛ َِٜسَفُع َزِأَض َِ َضأجْد َ  

:ٍَ ِٖ َقا ُ٘ ُث َِ َزِأَض ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٘ٔ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍُ ايًٖ ِٗٔسٙٔ، َفَسَفَع َزُضٛ ِٔ َظ ١َُُ، َفَطَسَذِ  َع ُ٘ َفأ  ِٖ » َجا٤َِ  ُٗ ايًٖ

ِٜٕؼ َِٝو ٔبُكَس ِٝ«. َعًَ ِِ ٔإِذ َدَعا َعًَ ٔٗ ِٝ ََٖسإ ، َفَػٖل َعًَ ٠ََٛ ٔفٞ َذٔيَو َثاَلَث  ٕٖ ايٖدِع َٕ َأ ِٚ ََٜس ََٚناُْٛا   :ٍَ ِِ، َقا ٔٗ

 :٢ُٖ ِٖ َض َُِطَتَحاَب١ْ، ُث َٛٔيٝٔد »ايَبًَٔد  َٚاي ٔٔ َزٔبَٝع١َ،  َِٝب١َ ِب ََٚغ ٔٔ َزٔبَٝع١َ،  َِٝو ٔبُعِتَب١َ ِب ََٚعًَ  ،ٌٕ ِٗ َِٝو ٔبَأٔبٞ َج ِٖ َعًَ ُٗ ايًٖ

َٚ ٔٔ َخًَٕ ،  ١َٖٝ ِب ََ َُٚأ ٔٔ ُعِتَب١َ،  ِٕٝطِب ََُع ٔٔ َأٔبٞ  ِِ َِٜرَفِغ  -« ُعِكَب١َ ِب َٛاٖئرٟ -ََٚعٖد ايٖطأبَع َفًَ ٍَ: َف ، َقا

َِ َؾِسَع٢، ٔفٞ ايَكًٔٝٔب ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٘ٔ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍُ ايًٖ َٔ َعٖد َزُضٛ ُِٜ  اٖئرٜ َٝٔدٙٔ، َيَكِد َزَأ َقًٔٝٔب   16)َِْفٔطٞ ٔب

يهٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  َعٝط أبٞ بٔ د ٖٚٛ عكب١فُٔ قاّ بٛقع ايط٢ً ٖٛ ٚاذ  17)َبِدز.

 ٖٛ ٚقتٌ اذتسب   قتًٛا دعا ع٢ً ضبع١  اغرتنٛا   املكرتح ادتُاعٞ، ٚايهفس ٚايسقا ٚيرا

  18)ؾرّبا.

 ارترب٠ أٌٖ َٔ إٔ ٜهٕٛ عٓدِٖ عًِ مبا ٜكرتذٕٛ، يرا جيب إٔ ٜهٕٛ أؾراب املكرتح  4
، بٌ َكس ٘ أنثس َٔ َفٝد غ  جيًٗ٘ فُٝا انْطإ نالّٜكرتذٕٛ، ألٕ  فُٝا ٚا ختؿاف

 َٓفعت٘.

                                                           
(14). حت اضخ

ِ
ْيِها، وااُدها: ن

ِ
ى ِلل

ِ
تخ  ُ ْطِحن

 
ُل ال بخ خ

ْ
ُح: ؤلا ِىاضخ  (.5/69خديح وألاثز، )انـز: ابن ألاثسر، الاهاية ِّا غزبب اخ الن 

ى. ابن ألاثسر، الاهاية ، )(15)
ِ
ث
ْ
ن
ُ
ْو أ

ِ
اِن أ

ِ
ًزا م

ِ
ل
ِ
سر ي  (.2/396اخِجُشوُر: الِبعخ

ِى. انـز: ابن ألاثسر، الاهاية ِّا غزبب اخخديح وألاثز، )(16)
ْ
ؼ

ُ
ْ  ث

ِ
تخ  ل

 
ئر ال يب: البخ لخ

ِ
 (.4/98الن

(. ومطاال  صااخيح مطاال ، لحاااب 1/57(، )240البخااري، صااخيح البخاااري، لحاااب الىطااىء ، باااب ئيا الناان لخاا  ؿعااز اإلادااخ   اذر  أو  يفااة لاا  ثفطااد لليااه صااعثه، بااز   ) (17)

 (.3/1418(، )1794اخجعاى والطسر، باب ما ألنن لخ  الن   ملسو هيلع هللا ىلص من أيي اإلاةزلسن واإلانافنسن، بز  )

 (.1/306النطؼعنن، ئرشاى الطاري شزح صخيح البخاري، ) انـز: (18)
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-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -يسضٍٛ اهلل أْ٘ قاٍ: ُأٖدٜ   عًٞ بٔ أبٞ  ايبذدٜث   َثاٍ ذيو:

ُُس ع٢ً خًٝٓا بػ١ً، فكًٓا: ٜا  ٓا مبثٌ ٖرٙ؟ فكاٍ زضٍٛ ٤فحا  19)زضٍٛ اهلل، يٛ أْا أْصٜٓا اذُت

   20)ٜعًُٕٛ". ٜفعٌ ذيو ايرٜٔ   : "إمنا-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -اهلل
 ٚيعٌ َٔ ادتٌٗ ٖٓا عدّ ايعًِ مبٓافع ارتٌٝ بايٓطب١ يًُطًُني َكاز١ْ بايبػاٍ، َٚٔ ذيو: 

ٕ اذتُس إذا محً  ع٢ً ارتٌٝ  عطً  َٓافع ارتٌٝ ٚقٌ عددٖا ٚاْكطع مناؤٖا ٚارتٌٝ حيتاد أ -

فأذب  ...ٚعًٝٗا جياٖد ايعدٚ ٚبٗا حتسش ايػٓا٥ِ ٚذتُٗا ،إيٝٗا يًسنٛب ٚايسنا ٚايطًب

 . 21)ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إٔ ُٜٓٛ عدد ارتٌٝ ٜٚهثس ْطًٗا ملا فٝٗا َٔ ايٓفع ٚايؿالح
إٔ ايبػاٍ َػتٗس بادَتًَٔد ٚايترٌُ ٚاملطًُني نإ َعِٗ ادتُاٍ   ٖرا ادتاْب  ترٌُ أنثس  -

 مما  ترٌُ ايبػاٍ.
 ١ َٚا ذٛهلا ٖٞ أنثس َٓاضب١ يًدٌٝ ٚادتُاٍ.أٜكّا إ  بٝع١ املدٜٓ -

جيٛش ايرتاجع عٔ  ٓفٝر املكرتح ادتُاعٞ بعد إٔ مت  املٛافك١ عًٝ٘ إذا  بني  إٔ املؿًر١ خالف   5

 ٖرا املكرتح.
ٍَ اهلٔل،   اذتدٜث أْ٘  َثاٍ ذيو: َٜا َزُضٛ َََحاَع١ْ، َقاُيٛا:  ٠َُٚ َ ُبَٛى َأَؾاَب ايٖٓاَع  َٕ َغِص ُٖا َنا ِٛ َي َي

 :َِ ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٍُ اهلٔل َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍَ َزُضٛ ٖٓا، َفَكا َٖ َٚاٖد َٓا  َٛأقَرَٓا، َفَأَنًِ َْ َْا  ََٓرِس َٓا َف َِْ  َي ٍَ: «اِفَعًُٛا»َأٔذ ، َقا

َٚ ٌٔ َأِش ِِ ٔبَفِك ُٗ ِٔ اِدُع ََٚئه ُِٗس،  ٌٖ ايٖع ِٕ َفَعًَِ  َق ٍَ اهلٔل، ٔإ َٜا َزُضٛ  :ٍَ َُُس، َفَكا ِٖ اِدُع اهلَل َفَحا٤َ ُع ِِ، ُث ٖٔ أد

َِ ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٍُ اهلٔل َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍَ َزُضٛ ٌَ ٔفٞ َذٔيَو، َفَكا ِٕ َِٜحَع ٌٖ اهلَل َأ َٗا ٔباِيَبَسَن١ٔ، َيَع ِٝ ِِ َعًَ ُٗ ِِ: »َي ، «ََْع

ٌَ ايٖس ٍَ: َفَحَع ِِ، َقا ٖٔ َٚأد ٌٔ َأِش ِٖ َدَعا ٔبَفِك ُ٘، ُث َٓٔطٕع، َفَبَطَط ٍَ: َفَدَعا ٔب ٍَ: َقا ٌُ َٜٔح٤ُٞ ٔبَه ِّ ُذَز٠ٕ، َقا ُج

 ٤ِْٞ ِٔ َذٔيَو َغ َٔ ََُع َع٢ًَ ايَِّطٔع  َٜٔح٤ُٞ اِيآَخُس ٔبَهِطَس٠ٕ َذٖت٢ اِجَت َٚ  :ٍَ ُِٕس، َقا َٜٔح٤ُٞ اِيآَخُس ٔبَه ِّ َ  َٚ

٘ٔ ٔباِيَبَسَن١ٔ،  ِٝ َِ َعًَ ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٍُ اهلٔل َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍَ: َفَدَعا َزُضٛ ٍَ: َٜٔطْ ، َقا ِٖ َقا ِِ»ُث َٝٔتُه ِٚٔع ، «ُخُرٚا ٔفٞ َأ

ٍَ: َفَأَنًُٛا َذٖت٢  ٦ًَََُُٛٙ، َقا َٚٔعا٤ّ ٔإٖيا  ََا َ َسُنٛا ٔفٞ اِيَعِطَهٔس  ِِ، َذٖت٢  ٔٗ َٝٔت ِٚٔع ٍَ: َفَأَخُرٚا ٔفٞ َأ َقا

ََٚفَكًَِ  َفِك١ًَْ،  . 22)..... اذتدٜثَغٔبُعٛا، 

فإذا ضتسٚا ايٓٛاقس ٚأنًٖٛا ض جعٕٛ إىل  ايػص٠ٚ ناْ     بٛى، ٚ بٛى   أ ساف ايػاّ،

 املد١ٜٓ ع٢ً أزجًِٗ ٖٚٞ َطاف١ بعٝد٠، ٚقد ًٜٗهٕٛ   ايطسٜل.

                                                           
ىُن ِّخ (19)

ُ
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ِ
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ْيِها لل،

ِ
عا ِلل

ِ
ْي نحمل

ِ
ن. انـز: ابن ألاثسر: الاهاية، )أ ِعانخ

ِ ْ
ْ ِطابخ ِواإلا

ِ ْ
 (.5/44ا ألا

(، وال،طااسن، ضانن ال،طااسن، لحااب اختيال، بااب الخةاديد ِّاا امال 3/27(، )2595ى، ضنن أبن ىاوى، لحاب اخجعااى، بااب لزاهياة اخخماز ثنالوي لخا  اختيال، باز  ، )أبى ىاو  (20)

 (، و اى لنه محننىا الؼبعة: أضناىه صخيح.2/173(، )785(، وأامد اإلاطند، بز  ، )6/224(، )3580اخخمسر لخ  اختيل، بز   )

  (.2/251انـز: اختؼابن، معال  الطنن، ) (21)

 (.1/56(، )27مطل ، صخيح مطل ، لحاب ؤلايمان، باب من لنن هللا باإليمان وهى غسر شاك فيه، بز  ) (22)
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َٗا قاٍ انَاّ ايٟٓٛٚ: َٕ ٔب َِٜطَتٔعُٝٓٛ ُِ اٖئتٞ  ُٗ َٚاٖب ِٕ َُٜكُِّعٛا َد َٔ اِيُػَصا٠ٔ َأ َٔ ٌٔ اِيَعِطَهٔس  ِٖ َِٓبٔػٞ ٔيَأ َٜ ُ٘ َيا  ْٖ ٘ٔ َأ  َٚٔفٝ

ٍٔ ُ٘ َأِع ٔفٞ اِئكَتا َٚايًٖ َٖٔس٠ّ  ََِفَطَد٠ّ َظا ِٚ َخاَف  ََِؿًََر١ّ َأ ِِ ٔإٖيا ٔإَذا َزَأ٣  ُٗ ُٕ َي َِٜأَذ ََٚيا   ّٔ ََا ٕٔ اِئإ ِٝٔس ٔإِذ ُِٔبَػ ًَ(23 . 

أذا  عازق  املكرتذا  ادتُاع١ٝ َع َكرتح فسد، فال ٜػرتط  كادِٜ املكارتح ادتُااعٞ عًا٢ املكارتح        6

برا اا٘ ، فكااد ٜهاإٛ اذتاال َااع املكاارتح ايفااسدٟ.  َثاااٍ ذيااو:   ايفااسدٟ، بااٌ ٜٓعااس   نااٌ َكاارتح 

 اذتدٜث ايطابل املكرتح ادتُاعٞ ذبس ايٓٛاقس، ٚاملكرتح ايفسدٟ اا ٖٚٛ يعُسا عدّ ذبس ايٓٛاقس.
ِ َٖااَرا اذَتاأدٜث ٜاادٍ عًاا٢ َأْاا  قاااٍ اباأ ادتااٛشٟ:   ٘ٔ َيااا    ٘ ؾاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚضااً ُٗااِ ٔبَسِأٜاا َُااا أذٕ َي ْٖ ٔإ

َِٛذٞ، َفًَ ََاٍ  ُٖأباِي َُا َزآُٙ أؾًس  ََٖرا فكاٌ ناث    ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َأَغاَز عُس ٔب َٚٔفٞ   ،ٔ٘ ِٝ ٔإَي

 . 24)يعُس

أَا أِٖ اآلداب ايع جيب إٔ ًٜتصّ بٗا َكدّ ٖرٙ املكرتذا  فٗٞ آداب ايهالّ َع ايٓيب ؾ٢ً اهلل   7

 عًٝ٘ ٚضًِ ٚآداب شتا بت٘ ٚضؤاي٘.
املكرتذاا  فاإِْٗ نااْٛا عٓادَا ٜكادَٛا املكارتح يًآيب ؾا٢ً اهلل عًٝا٘          ٚاألَث١ً ع٢ً ٖرا ناث ٠    

ٚضااًِ ناااْٛا ًٜتصَاإٛ باااآلداب َٚٓٗااا أْٗااِ ناااْٛا ٜٓادْٚاا٘ "ٜااا زضااٍٛ اهلل" ٚقااٛهلِ " يااٛ أذْاا  يٓااا" .  

ا بتِٗ يًآيب  ٚغ ٖا َٔ اآلداب نُا ضتأ ٞ   أثاز املكرتذاا  ادتُاعٝا١   أدب ايؿاراب١   شتا    

ٚ  ْٗاٜاا١ ٖاارا املطًااب ٜتاابني إٔ َاأ أٖااِ ايكااٛابط ايااع جيااب إٔ  تااٛفس    ضااًِ  ؾاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚ

 -املكرتذا  ادتُاع١ٝ إٔ  هٕٛ ايكك١ٝ ايع  طسح فٝٗا ٖرٙ املكرتذا  قاب١ً يًٓكاؽ ، َٚٔ املِٗ

َساعا٠ ايػسض َأ ٖارٙ املكرتذاا  ٚاملاآٍ اياع  رت اب عًٝٗاا، ٚايعًاِ مباا ٜكارتح فاال جياٛش             -أٜكا

ُٝا يٝظ ي٘ ب٘ عًِ، ٚ   ٜػرتط األخر باملكرتح ادتُااعٞ فإْا٘ جياٛش ايرتاجاع عأ  ٓفٝارٙ       ا قرتاح ف

 بعد املٛافك١ عًٝ٘، ٚقد  كدّ املكرتح ايفسدٟ ع٢ً املكرتح ادتُاعٞ .

أَا أِٖ اآلداب فٝٓبػٞ إٔ ًٜتصّ َكدّ ٖارٙ املكرتذاا  باآداب اذتادٜث ٚايطاؤاٍ َاع اذارتاّ َأ         

  كدّ ي٘ ٖرٙ املكرتذا .

أنىاع الوقترحات الجواعية، وتعاهل النبي صلل  ا  عليلو ومللن هله  ل        : بحث الثانيالو

 الوقترحات

 أنىاع هذه امل رتح ا اجلن عًة وجم الته   األول: املطلب

 ايفسع األٍٚ: أْٛاع املكرتذا  ادتُاع١ٝ: 

ميهٔ إٔ  كطِ املكرتذا  ادتُاع١ٝ   ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ إىل أقطاّ نث ٠:  يطب قا٥ًٗا، ٚيطب 

املكد١َ ي٘، ٚيطب َاد ٗا، ٚيطب ابتدا٥ٗا َطًكّا أٚ  أ ٞ ْتاد ذتادث١ أٚ ضؤاٍ،  فُٔ أِٖ ٖرٙ 

                                                           
  (.1/225النىوي، اإلاناهج يةزح صخيح مطل  ابن اخدجاج، ) (انـز:23)

 (.3/165، ) لةف اإلاةهل من اديح الصخيحسن(انـز: 24)
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 األقطاّ َا ٜأ ٞ: 

 ذٖٛا :أّٚ :  كطِٝ املكرتذا  ادتُاع١ٝ يطب قا٥ًٛا ٖرٙ املكرتذا  )َكرت

 فُٔ أِٖ أْٛع املكرتذا  ادتُاع١ٝ َٔ ذٝث قا٥ًٗا َا ٜأ ٞ:  

 َكرتذا  ايؿراب١، ٚاألَث١ً ع٢ً ٖرا نث ٠ نُا ضٝأ ٞ بعكٗا.  1
َكرتذا  ايتابعني، ٖٚٞ ق١ًًٝ  ألْٗا َكرتذا    ايػايب ٖٞ َكد١َ يًؿراب١، يرا ٖٞ   ذهِ   2

 ٢ً  كدِٜ املكرتذا  يًدًفا٤.نالّ ايتابعٞ، ٚضٝأ ٞ َٔ األَث١ً عًٝ٘ عٓد ايهالّ ع
َكرتذا  املػسنني ٚاملٓافكني، فكد ٚزد   ايط١ٓ َكرتذا  يًُػسنني َع بعكِٗ ايبعا أٚ   3

َث١ً َكرتذا  املػسنني َٚٔ أ َكرتذا  َكد١َ يًٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٚنريو يًُٓافكني،

َؾ٢ًٖ اهلُل  -ا َع ايٓيب ضعد بٔ أبٞ ٚقاف قاٍ: نٖٓ ذدٜث املكد١َ يًٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ:

 َِ ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ َِ  -ضت١، فكاٍ املػسنٕٛ يًٓيب  -َعًَ ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ : ا سد ٖؤ ٤   جيرتؤٕٚ -َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ

عًٝٓا، قاٍ: ٚنٓ  أْا ٚابٔ َطعٛد، ٚزجٌ َٔ ٖرٌٜ، ٚبالٍ، ٚزجالٕ يط  أمسُٝٗا، فٛقع   

ََٚض -ْفظ زضٍٛ اهلل   ٔ٘ ِٝ َِ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ َا غا٤ اهلل إٔ ٜكع، فرٖدث ْفط٘، فأْصٍ اهلل عٖص  -ًٖ

 :ٌٓ ُ٘))ٚج َٗ َِٚج  َٕ ِّ ُٜٔسُٜدٚ َٚاِيَعٔػ ُِٗ ٔباِيَػَدا٠ٔ  َٕ َزٖب َِٜدُعٛ  َٔ  . 25)ز 52شاألْعاّ:    َٚ  َ ِطُسٔد اٖئرٜ

قد  هٕٛ َٔ ايٝٗٛد َكد١َ يًسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ أٚ  -أٜكّا –َكرتذا  ايٝٗٛد، ٖٚرٙ   4

 يًُطًُني أٚ يبعكِٗ ايبعا. 
ٖٞ َؾ٢ًٖ َٚٔ أَث١ً َكرتذا  ايٝٗٛد املكد١َ يًٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ:  ٕٖ ايٖٓٔب ََُس، َأ ٔٔ ُع ٔٔ اِب َع

َِٝبَس، َفَػًََب َع٢ًَ ا ٌَ َخ ِٖ ٌَ َأ َِ َقاَ  ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ِِ، َفَؿاَيُرُٛٙ َع٢ًَ اهلُل َعًَ ٖٔ ِِ ٔإَي٢ َقِؿٔس ُٖ ََٚأِيَحَأ َٚاِيَأِزٔض،   ٌٔ يِٖٓد

َٚاِيَرًَِك١َ َِٝكا٤َ،  َٚاِيَب َِ ايٖؿِفَسا٤َ،  ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٘ٔ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍٔ ايًٖ ٕٖ ٔيَسُضٛ ِِ،  26)َأ ُٗ ًََُِ  ٔزَناُب ََا َذ  ِِ ُٗ ََٚي  ،

ُِّبٛ َُٜػ ََٚيا  ُُٛا،  ِٕ َيا َِٜهُت ٔٔ َع٢ًَ َأ ِّ ِب َٝ ََِطّها ٔيُر ُٖٝبٛا  َِٗد َفَػ ََٚيا َع  ،ِِ ُٗ ١ََٖ َي ِٕ َفَعًُٛا َفًَا ٔذ ٦ِّٝا، َفٔإ ا َغ

َِٝ  ايٖٓٔكُ  ٔف ٓٔٞ ايٖٓٔكٔ  ٔذنَي ُأِجًٔ َّ َب ِٛ َٜ  ُ٘ َََع  ُ٘ ًََُ َٕ اِذَت َِٝبَس، َنا ٌَ َخ ٌَ َقِب َٕ ُقٔت ََٚقِد َنا ٘ٔ َأِخَطَب،  ٝ

ٍَ ا ٍَ: َفَكا ِِ، َقا ُٗ ٗٝ ١ََٝ: ُذًٔ َِ ٔيَطِع ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٞٗ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٔٔ َأِخَطَب؟»يٖٓٔب ِّ ِب َٝ ََِطُو ُذ  َٔ ِٜ ُ٘ «َأ ََٖبِت ٍَ: َأِذ ، َقا

ََٚأَز  ،ِِ ُٗ ٖٜ ََٚذَزأز  ِِ ُٖ ََٚضَب٢ َْٔطا٤َ ِٝٔل  َٔ َأٔبٞ اِيُرَك ٌَ اِب َُِطَو، َفَكَت ََٛجُدٚا اِي َٚايَٖٓفَكاُ ، َف ِٕ اِيُرُسُٚب  اَد َأ

َٝ ُِ ايٖػِطُس ُِٜحًٔ ََٚيُه ََا َبَدا َيَو،  َٓا ايٖػِطُس  ََٚي ٙٔ اِيَأِزٔض،  َٖٔر ٌِ ٔفٞ  َُ َِْع َٓا  ُُٖد، َدِع ََُر َٜا  ِِ، َفَكاُيٛا:  ُٗ

  27)....اذتدٜث"

فٗٓا املكرتح ادتُاعٞ َكدّ َٔ ايٝٗٛد، ٖٚٛ قٛهلِ: "ٜا ستُد دعٓا ْعٌُ   ٖرٙ األزض، ٚيٓا 

 ايػطس َا بدا يو ٚيهِ ايػطس" .

                                                           
 (.4/1878(، )2418مطل ، صخيح مطل ، لحاب الفظائل، باب ِّا فظل ضعد بن أبن و اص، بز  ، ) (25)

ة (26)
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 (.1/428(، و)3/37ابن ألاثسر، )

ـاااز: صااااخيح 3/157(، )3006أباااى ىاوى، ضااانن أبااان ىاوى، لحااااب اختااازاج وؤلاماااار  والفاااان، بااااب ماااا  ااااء فااايحن   أرض خيبااار، باااز   ) (27) (، و اااااى لناااه ألالباااانن: اطااان ألاضاااناى. ان

 وطعيف ضنن أبن ىاوى



174 

 

 174 
 

  للعلىم اإلنسانية واالجتواعية
م2018هارس -يناير( 16الوجلذ ) ( 17العذد )  

 عبدالله سراجعلي د. |                )دراسة وحتلًل( النبويةمقترحات الجماعات واألمم يف السنة 
 

ISSN : 2410-1818 

  فكد ٚزد   ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ أْٗا ثاّْٝا:  كطِٝ املكرتذا  يطب امُلَكد١َ ي٘ أٟ َٔ  كدّ ي٘ ٖرٙ املكرتذا 

 املكرتذا  ادتُاع١ٝ قدَ  إىل:  

هلل زب ايعاملني ضبراْ٘ ٚ عاىل: ٚ  ٖرٙ اذتاي١  هٕٛ املكرتذا   ٖٚٞ عباز٠ عٔ زجا٤ ٚ ًب   1

كد  هٕٛ ٖرٙ َكد١َ َٔ املال٥ه١ أَٚٔ املؤَٓني ف -ضبراْ٘ ٚ عاىل  -َكدّ هلل زب ايعاملني

 ّٜٛ ايكٝا١َ،  فُٔ أَث١ً ذيو:
َٛاّ ا ذدٜث َطسٚم قاٍ: ضأيٓا عبداهلل  َِ ٘ٔ َأ ٌٔ ايًٖ َٔ ُقٔتًُٛا ٔفٞ َضٔبٝ ٖٔ اٖئرٜ ََٚيا َ ِرَطَب عٔ ٖرٙ اآل١ٜ: )

َٕ  شآٍ عُسإ:  ُِٜسَشُقٛ  ِِ ٔٗ َِٓد َزبِّ َٝا٤ْ ٔع ٌِ َأِذ 169َََب ا إْا قد ضأيٓا عٔ ذيو، فكاٍ: "أزٚاُذِٗ ز، قاٍ: أ

ٌُ َعًك١ بايعسؽ،  طسُح َٔ ادت١ٓ ذٝث غا٤ ، ثِ  أٟٚ إىل  ًو    جٛٔف  ٕ  ُخِكٕس، هلا قٓادٜ

ايكٓادٌٜ، فا ًَع إيِٝٗ َزبِٗ ا الع١، فكاٍ: ٌٖ  ػتٕٗٛ غ٦ّٝا؟ قايٛا: أٟ غ٤ٕٞ ْػتٗٞ؟ ٚضتٔ ْطسُح 

ِٚا أِْٗ ئ ُٜرَتنٛا َٔ إٔ ُٜطأيٛا، قايٛا؟  َٔ ادت١ٓ ذٝث غ٦ٓا. ففعٌ ذيو بِٗ ثالث َسإ ، فًُا زأ

ِٕ يٝظ هلِ  ٌَ   ضبًٝو َس٠ّ أخس٣. فًُا زأ٣ أ ٜا زب، ُْسٜد إٔ  سد أزٚاَذٓا   أجطادْا ذت٢ ُْكت

 . 28)ذاج١ْ،  ٔسنٛا"

ٍُ ٚ  بعا ايسٚاٜا : َُٝكٛ ُِ َف ُٗ ِِ: ايٖسٗب َي َٚفِّ َأَي ِِ ُأ ِِ؟ َيُه َٕ ََٚأِؾُدِقُه َُٝكُٛيٛ َٓا َب٢ًَ: َف ِٛ َزٖب  َؾَِٓعَ  َي

َٓا ٍَ َٚأذَد٠ّ، ٔب َٞ؟ ََا: َقا ِٛ: َقاُيٛا ٖٔ َٓا َي َٝا ٔإَي٢ َزَدِدَ  ِْ ٌَ َذٖت٢ ايٗد ١ََٝ ٔفَٝو ُِْكَت ْٔ  . 29)" ايٖثا

فٗٓا ايػٗدا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ قدَٛا َكرتح مجاعٞ ٖٛ عباز٠ عٔ زجا٤ ٚ ًب َٔ اهلل زب ايعاملني 

 ٜعٝدِٖ إىل ايدْٝا.ٖٚٛ: إٔ 

َكرتذا  َكد١َ يًسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٚأنثس َا   ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ َٔ َكرتذا  ٖٞ   2

 َكد١َ يًسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ
 َكرتذا  َكد١َ رتًٝف١ املطًُني.  3

ََُس ِبَٚٔ أَث١ً ذيو:  ُُٛا ُع ََُس َنًٖ َٔ ُع ََٚعِبَد اهلٔل ِب َُٔطٕٝع،   َٔ َٚاِب ٕٖ َذِفَؿ١َ،  َٞ اهلُل َأ َٔ اِيَدٖطأب َزٔق

ََٖرا ايٖسِأ ِِ َع٢ًَ  ٍَ: " َأُنًُٗه ٣َٛ َيَو َع٢ًَ اِيَرلِّ. َقا َٕ َأِق َّا َ ِّّبا َنا ِٛ َأَنًَِ  َ َعا ُ٘، َفَكاُيٛا: َي ِٓ ٟٔ؟ ". َع

ِٔ َ َسِن ََٚئه ِِ ٔإٖيا َْأؾْس،  ُِٓه َٔ َِٝظ  ُ٘ َي ْٖ ُُِ  َأ ٍَ: " َقِد َعًٔ ِِ. َقا ََْع ِٕ َقاُيٛا:  ٖٞ َع٢ًَ َجاٖد٠ٕ َفٔإ ُ  َؾأذٔب

ّٓ ُِ ٦ََٕٔر َض ٌَ َعا َُا َأَن ََٚأَؾاَب ايٖٓاَع َض١َْٓ َف  " :ٍَ ٍٔ ". َقا ِٓٔص َُ َُا ٔفٞ اِي ُٗ ِِ ُأِدٔزِن َُا َي ُٗ ََٚيا َ َسِنُ  َجاٖدَ  ا 

َٝا ايٖٓاُع ُّٔٝٓا َذٖت٢ َأِذ  . 30)َض

 

 

                                                           
 (.3/1503(، )1887ل ، لحاب ؤلامار ، باب بيان أن أرواح الةعداء ِّا اخجنة، بز  ، )مطل ، صخيح مط (28)

 (.541(، )209ابن أبن لاص ، اخجعاى، بز  ، ) (29)

(. وهاااذا ؤلاثااز صااخيح.  و اااد  معااد رواياثاااه ِّااا ثخاازب  ئايااااء للااىب الااادين، 73/ 9(، )17910(، والطاانن النباااري، بااز   )7/463(، )5286البيهناان، شااعب ؤلايماااان، بااز  ، )  (30)

(5/2282.) 
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 ٚميهٔ  كطِٝ ٖرٙ املكرتذا  إىل أْٛاع أخس٣ نث ٠ َٓٗا: 

 :  كطِٝ املكرتذا  َٔ ذٝث ابتدا٥ٗا َٔ عدَٗا

 َكرتذا   هٕٛ ابتدا٤   ٜطبكٗا أٟ ذدٜث يًٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ أٚ غ ٙ  1
أٚ ٚزد  بعد ضؤاٍ أٚ ذادث١ ا َكرتذا   هٕٛ ْتٝح١ يهالّ ضبل يٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ    2

 ضبل ٜٚأ ٞ   نث  َٔ األذادٜث   ٖرا ايبرث اانُا 
َِْكٔدِز َٚثاٍ َا ٚقع بعد ذاث١ ذؿً  :   ِِ َِْؿأز َفًَ َٔ اِيَأ َٔ  ِٕ َٝٔتٝ َٓا َبٔعْ  ٔي ِٝ ٍَ: َغَسَد َعًَ ١ََُ َقا ِٔ ٔعِؿ َع

َْا  َِ َفَرَنِس ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٍٔ اهلٔل َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ َٓا ٔإَي٢ َزُضٛ َٓا َع٢ًَ َأِخٔرٙٔ، َفٔح٦ِ َٓا َذٖت٢ ٔج٦ِ َََع  َّ ُ٘ َفَكا َذٔيَو َي

ٌَ َذٖت٢  َِ َأِقَب ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٍَ اهلٔل َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ُٖا َزَأ٣ اِيَبٔعُ  َزُضٛ ٘ٔ اِيَبٔعُ ، َفًَ ُ٘، اِيَرا٥َٔط اٖئرٟ ٔفٝ َضَحَد َي

َُا ُِٜطَح ِٕ َِْطُحَد َيَو َن َٓا َأ ََِسَ  ِٛ َأ ٍَ اهلٔل، َي َٜا َزُضٛ َٓا:  ًِ ٍَ: ُق ًُُُٛٔى َقا ًِ ِٛ »ُد ٔي َٖٔتٞ، ي َِٝظ َذٔيَو ٔفٞ ُأ َي

ٖٔ ٔٗ َٚأج َٕ ٔيَأِش ِٕ َِٜطُحِد ََِسُ  ايَِّطا٤َ َأ ُِٓ  َفأعًّا َيَأ  . 31)«ُن

 : ايفسع ايثاْٞ: زتا   املكرتذا  ادتُاع١ٝ

كد مما ضبل َٔ األْٛاع ٜتبني إٔ زتا   املكرتذا   ٜػٌُ نٌ َٓاذٞ ذٝا٠ ايدْٝا ٚايدٜٔ، ف 

 ٓٛع  زتاٍ املكرتذا    زتاٍ عد٠ َٔ أِٖ ٖرٙ اجملا   ايع قدَ  فٝٗا املكرتذا    ايط١ٓ 

 ايٓب١ٜٛ َا ٜأ ٞ: 

  فكد  عدد  املكرتذا    زتاٍ ايعكٝد٠ ٚ ٓٛع  َٔ أَٛز خاؾ١ بايعكٝد٠ إىل أع٢ً زتاٍ ايعكٝد٠  1

هلِ آهل١. َثاٍ ذيو :  ًب املطًُٕٛ دزج١ فٝٗا ٖٚٛ:   ًبِٗ َٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إٔ جيعٌ 

 عٓدَا خسجٛا يػص٠ٚ ذٓني إٔ جيعٌ هلِ ذا  أْٛاط اا نُا ضبل ذنس اذتدٜث اا
 ٓٛع  املكرتذا    زتاٍ ايعباد٠   إَا   نٝف١ٝ أدا٥ٗا  -أٜكّا –، ٚنريو زتاٍ ايعبادا   2

 أٚ   اننثاز َٔ أدا٥ٗا. املكرتذا    األذإ اا نُا ضٝأ ٞ اا،َثٌ: 
َٞ َض ثاٍ ذيو:َ َٓا، َذٖت٢ َبٔك ِّ ٔب ِِ َُٜؿ َِ َفًَ ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ُ٘ َعًَ ٘ٔ َؾ٢ًٖ ايًٖ ٍٔ ايًٖ َََع َزُضٛ َٓا  ُِ ٍَ: ُؾ ِٔ َأٔبٞ َذزٍّ َقا ِبْع َع

َٓا َّ ٔب ََٚقا َٓا ٔفٞ ايٖطأدَض١ٔ،  ِِ ٔب َُٜك  ِِ ِٖ َي ٌٔ، ُث ِٝ ََٖب ُثًُُث ايًٖ َٓا َذٖت٢ َذ َّ ٔب ِٗٔس، َفَكا َٔ ايٖػ ََٔط١ٔ، َذٖت٢  َٔ ٔفٞ ارَتا

 :ٍَ َٖٔرٙٔ؟ َفَكا َٓا  ًَِٝٔت ١َٖٝ َي َٓا َبٔك ًَِت َْٖف  ِٛ ٘ٔ، َي ٍَ ايًٖ َٜا َزُضٛ  :ُ٘ َٓا َي ًِ ٌٔ، َفُك ِٝ ََٖب َغِطُس ايًٖ ّٔ »َذ ََا َََع أن  َّ ِٔ َقا ََ  ُ٘ ْٖ ٔإ

١ًَِٕٝ ُّ َي َٝا ُ٘ ٔق َِٓؿٔسَف ُنٔتَب َي َٜ َٓا َذٖت«َذٖت٢  ِّ ٔب ِِ َُٜؿ ِٖ َي َٓا ٔفٞ ايٖثأيَث١ٔ، ، ُث ََٚؾ٢ًٖ ٔب ِٗٔس،  َٔ ايٖػ َٔ َٞ َثًَاْث  ٢ َبٔك

َٓا ايَف ِٖٛف َٓا َذٖت٢ َ َد َّ ٔب ُٙ، َفَكا َْٔطا٤َ َٚ  ُ٘ ًَِٖ ََا ايَفالََٚدَعا َأ َٚ  :ُ٘ ٍَ: ًَاَح، ُقًُِ  َي  . 32)«ايٗطُرُٛز»ُح، َقا

فٗٓا نإ املكرتح ادتُاعٞ َٔ ايؿراب١: إٔ ٜكّٛ بِٗ ي١ًٝ ايطابع ٚايعػسٕٚ ناٌَ ايًٌٝ. ٖٚٛ 

َٖٔرٙٔقٛهلِ:  َٓا  ًَِٝٔت ١َٖٝ َي َٓا َبٔك ًَِت َْٖف  ِٛ ٘ٔ، َي ٍَ ايًٖ ُ٘: َٜا َزُضٛ َٓا َي ًِ  .َفُك

                                                           
 (.4/311طعيف. مجم  الشوائد ومنب  الفىائد، ) (، و اى لنه العيثب : رواه الؼبرانن، وفيه الفظل بن ابتحار وهى486الؼبرانن، اإلاعج  النبسر، بز   ) (31)

(، الترمذي، ضنن الترمذي، أبىاب الدياب، باب ماا  ااء ِّاا 3/156(، )3006أبى ىاوى، ضنن أبن ىاوى، لحاب  اختزاج وؤلامار  والفن، باب ما  اء ِّا ان  أرض خيبر،بز   ) (32)

(، واباان 3/202(، )1605اطان صاخيح، وال،طااسن، ضانن ال،طاااسن، بااب  يااب شاعز رمظاان، باز  ، )(، و ااى لناه: هااذا ااديح 3/160(، )806 يااب شاعز رمظاان، باز   )

(، و ااى لناه شاعيب ألارناإوغ ا محناق الؼبعاة ا: 2/354(، )1237ما ة، ضنن ابن ما ة، أبىاب ئ امة الدلىات والطنة فيهاا، بااب ماا  ااء ِّاا  يااب شاعز رمظاان، باز   )

 اديح صخيح.
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 :ٚأٜكّا  عدد  املكرتذا  ادتُاع١ٝ   زتاٍ املعاَال  َٚٔ أَث١ً ذيو زتاٍ املعاَال   3
ُُٖد، َدِعَٓا َكرتح ٜٗٛد خٝرب  اا   اذتدٜث ايطابل ايرنس   ايفسع ايطابل اا   ََُر َٜا  َفَكاُيٛا: 

ُِ ايٖػِطُس ََٚيُه ََا َبَدا َيَو،  َٓا ايٖػِطُس  ََٚي ٙٔ اِيَأِزٔض،  َٖٔر ٌِ ٔفٞ  َُ  .َِْع

 ٚضًِ.َٚٔ األَث١ً األخس٣: املكرتح ادتُاعٞ   إٔ ٜطعس هلِ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ 

َٕ َٚٔ األَث١ً ع٢ً ٖرا  املكرتح يعُس بٔ ارتطاب  زتاٍ ايٓؿس  4 ِّّبا َنا َّا َ  ِٛ َأَنًَِ  َ َعا َفَكاُيٛا: َي

٣َٛ َيَو َع٢ًَ اِيَرلِّ.  نُا ضبل ذنسٙ   ايفسع ايطابل.  َأِق

 ، َٚثاٍ ذيو اقرتاح املطًُني ايرٟ ٖٛ عباز٠ عٔ  ًب ٚضؤاٍ َٔ زببعا ْٛاذٞ اذتٝا٠ اآلخس٠    5

  .-نُا ضبل   بدا١ٜ ٖرا املطًب -ايعاملني إٔ ٜعٝدِٖ إىل اذتٝا٠ ايدْٝا

 اجلن عًة  تع مله صلى اهلل علًه وسله مع م رتح ا الث نٌ: املطلب

قبٌ بٝإ نٝ  نإ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ٜتعاَاٌ َاع املكرتذاا  ادتُاعٝا١  ٜطاتٛجب بٝاإ       

 َٛا ٔ عدٜد٠ ٜطًب َِٓٗ  كدِٜ املكرتذا .إٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ نإ   

٘ٔ َؾ٢ًٖ   ذدٜث اآلذإ ايرٟ زٚاٙ  َثاٍ ذيو: ٍُ ايًٖ ٍَ: َذَنَس َزُضٛ ُ٘ َقا ِٓ ُ٘ َع َٞ ايًٖ ِٜٕد، َزٔق ٔٔ َش ٘ٔ ِب ِٔ َعِبٔد ايًٖ َع

      :ٔ٘ ٍَ ٔيَأِؾاَرأب َٕ ايٖؿاًَا٠ٔ َفَكاا َِ َغاِأ ََٚضاًٖ  ٔ٘ ِٝ َٕ؟  »اهلُل َعًَ ِٚ ِٝاَ  َ اَس ٘ٔ،      َفَكاا « َن ٍَ ايًٖا َٜاا َزُضاٛ ُِ: ايٖٓااُقَٛع  ُٗ ٍَ َبِعُكا

ُٗاٛٔد.    َٝ ٌُ اِي َٕ: َذٔياَو ٔفِعا ٍَ اِيآٔخُسٚ فٗٓاا ايآيب ؾا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ ٜطًاب َآِٗ إٔ         . 33) ...... اذتادٜث  ََٚقا

 ٜكدَٛا َكرتذا ِٗ .

ََٚز  قااٍ:   ٚنريو  ًب ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ زأٟ أؾراب٘ ّٜٛ أذاد ذٝاث ٚزد   ايطا١ٓ :    ََٚغاا

ُ٘ ارُتاُسَٚد، َفًَ       ِٚا َيا َٚارُتاُسٚٔد، َفاَسَأ  ّٔ َّ ُأُذٕد ٔفاٞ امُلَكاا ِٛ َٜ  ُ٘ َِ َأِؾَراَب ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٞٗ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ُ٘    ايٖٓٔب َََتا ُٖاا َيأبَظ َيِأ

    :ٍَ ََٚقاا  ،ّٔ ِِ َبِعاَد ايَعاِص ٔٗ ِٝ ٌِ ٔإَي ُٔ َٜ  ِِ ِِ، َفًَ َّ َقاُيٛا: َأٔق َٓٔبا  »ََٚعَص َِٓبٔػاٞ ٔي َٜ   َ      َِ َٗا َذٖتا٢ َِٜرُها ََٝكاُع ُ٘ َف َََتا ًِاَبُظ َيِأ َٜ  ٍّٞ

  34)«ايًُٖ٘

أَا عٔ  عاٌَ ايٓيب ؾا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ َاع املكرتذاا  فٝدتًا  يطاب ْاٛع املكارتح َٚأ ٜكدَا٘.             

 ٚميهٔ إمجاٍ  عاٌَ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َع املكرتذا  ادتُاع١ٝ فُٝا ٜأ ٞ:

ٚ ايٝٗاٛد ٚ  ٜٛجااد عٓاد اياآيب ؾا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚضاًِ عًااِ بااايسد      هإٛ املكرتذااا  َأ املػااسنني أ    1

عًٝٗا أٚ   ٜهٔ ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ؾاذب ايكساز    ٓفٝرٖا، فتٓصٍ اآلٜا  فرتد ع٢ً 

 ٖرٙ املكرتذا ، َثاٍ:

َُٖؤَي َِ: اِ ُسِد  ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٘ٔ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍٔ ايًٖ َٕ ٔيَسُضٛ ُُِػٔسُنٛ ٍَ اِي ٍَ: َقا َٖٚقإف َقا ٔٔ َأٔبٞ  ِٔ َضِعٔد ِب ا٤ٔ َعٖٓاا َياا   َع

  ،َِ ََٚضاًٖ  ٔ٘ ِٝا ٘ٔ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍٔ ايًٖ ِٔ َأِؾَرأب َزُضٛ َٔ ََٚناُْٛا َأِزَبَع١ّ   :ٍَ َٓا، َقا ِٝ َٕ َعًَ ٘ٔ     َِٜحَتٔس٥ُٛ َِْفٔطا ََٛقاَع ٔفاٞ  َف

                                                           
 (. وضيأجن يعد  ليل ثخزب  اخخديح بألفاؿه ألاخزي.3/476(، )1939فاؾ ابن أبن لاص ، آلاااى واإلاثانن، بز   )أخز ه ،هذه ألال (33)

ىِري ِبْيِاُهْ {، معلنا.   (34)
ُ
ْمُزُهْ  ش

ِ
 : }ِوأ

ِ
ِعال

ِ
خ ج

 
ْىىخ اَّلل

ِ
 ة لما ضيأجن يعد  ليل.وأخز ه أامد بألفاؾ مناربالبخاري، صخيح البخاري، لحاب الالحداب بالنحاب والطنة، ِباُب  
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ٙٔ اِيآَٜا١ُ: "   َٖٔر ََٓصَيِ   ََٜكَع  َف  ِٕ ُ٘ َأ ِّٞ       }ََا َغا٤َ ايًٖ َٚاِيَعٔػا ِِ ٔباِيَػاَدا٠ٔ  ُٗا َٕ َزٖب َٜاِدُعٛ  َٔ شاألْعااّ:   {ََٚياا َ ِطاُسٔد اٖيأرٜ

 . 35)ز ٔإَي٢ آٔخٔس اِيآ52١َٜٔ

 ٜٛافل ع٢ً املكرتح، ٜٚكّٛ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بتٓفٝرٙ.   2

نُاا ضابل   -َكرتح، ٜتدر ايٓيب اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ خامتاّا عٓاد َساضا١ً املًاٛى      َثاٍ ذيو:

 .-  أيفاظ املكرتذا 

 ٜٛافل هلِ ع٢ً املكرتح ثِ ٜرتاجع عٔ َٛافكت٘ بعد َا  بني هلِ إٔ ايؿٛاب خالف٘.   3

٠َٚ َ ُباٛى،    َأَؾااَب  ايٖٓااع زتاَعا   ذدٜث ذبس ايٓٛاقس، ففٞ بعا زٚاٜا ا٘: أْا٘    َثاٍ ذيو : ١ ٔفاٞ َغاِص

ٍَ: َٜا َزُضٍٛ اهلل، ٔإٕ فعً  قٌ  ٍَ: ))افعًٛا   فَحا٤ عُس َفَكا َفَكاُيٛا: َيٛ َأٔذْ  يٓا فٓرسْا ْٛاقرٓا؟ َفَكا

َٗاا ٔباِيربَنا١ٔ        ُٗاِ ٔفٝ ِٖ اِدع اهلل َي َٚادٖاِ ثا ََٚئهٔ ادعٗاِ ٔبفكاٌ َأِش ِٗس،  ٘  ايٓع َأْٗاِ َااٚا    ... اذتادٜث ٚفٝا

 . 36)أٚعٝتِٗ

هلااِ اياآيب ؾاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚضااًِ عًاا٢ املكاارتح بعااد إٔ ذنااس هلااِ ْتااا٥خ ايعُااٌ بٗاارا املكاارتح        ٜٛافاال  4

ٚاحملاذٜس ايع جيب َساعا ٗا عٓد ايعٌُ بٗرا املكرتح، ٚ   ٜٛافل هلِ إ  بعد إٔ زأ٣ َأ ذااهلِ َاا    

 ٜطتدعٞ َٛافكت٘.

ِٛ  َكرتح بعا ايؿراب١ يًٓيب ؾا٢ً اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ فكااٍ:      :َثاٍ ذيو ٘ٔ،      َيا ٍَ ايًٖا َٜاا َزُضاٛ َٓاا  َعٖسِضاَ  ٔب

 :ٍَ ٔٔ ايٖؿاَل٠ٔ»َقا َُٛا َع َٓا  َ ِٕ ِِ، « َأَخاُف َأ َْا ُأٚٔقُعُه ٍْ: َأ ٍَ ٔباَل  . 37) ....... اذتدٜث َقا

بعاد َاا    -ايتعاسٜظ   -ٚافال هلاِ عًا٢ ا ضارتاذ١ ٚايٓاّٛ       -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  -ايٓيب فٗٓا   5

 .  38)ع٘ َٔ خٝرب قد ذتك٘ ايتعبزأٟ َٔ ذاهلِ ٖٚٛ إٔ ادتٝؼ بعد زجٛ

 ٚأذٝاّْا نإ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜتٓاشٍ عٔ زأٜ٘ أَاّ املكرتح ادتُاعٞ  6

َكرتح ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َٚكرتح بعا ايؿراب١   ارتسٚد أٚ ايبكاا٤   املدٜٓا١    َثاٍ ذيو:

ٍَيًكااا٤ نفاااز قااسٜؼ   غااص٠ٚ أذااد    ٘ٔ:  اياآيب ؾاا٢ً اهلل عًٝاا٘ ٚضااًِ   : َفَكااا َٓااا  »ٔيَأِؾااَرأب ُِ ْٖااا َأَق ِٛ َأ َياا

      ِِ ُٖ َٓاا ًِ َٗاا َقاَ  َٓاا ٔفٝ ِٝ ِٕ َدَخًُاٛا َعًَ َٓا١ٔ َفأإ َُٔدٜ َٗاا ٔفاٞ           « ٔباِي َٓاا ٔفٝ ِٝ ٌَ َعًَ ََاا ُدٔخا  ٔ٘ َٚايًٖا  ،ٔ٘ ٍَ ايًٖا َٜاا َزُضاٛ ، َفَكااَيٛا: 

َٗا َٓا ٔفٝ ِٝ ٌُ َعًَ َِٝ  ُِٜدَخ ١ٖٔٝ، َفَه ًٖٔٔ ّٔ؟  اِيَحا ُٕ ٔفٞ َذٔدٜٔث -ٔفٞ اِئإِضًَا ٍَ َعٖفا ٍَ: َقا ِِ ٔإّذا»٘ٔ: َفَكا َُْه  -«َغِأ

َِ زَ    ََٚضاًٖ  ٔ٘ ِٝا ٘ٔ َؾا٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍٔ ايًٖ َْا َع٢ًَ َزُضٛ َِْؿاُز: َزَدِد ٍَ: َفَكاَئ  اِيَأ ُ٘، َقا َََت ٍَ: َفًَٔبَظ َيِأ ُ٘، َفَحاا٤ُٚا   َقا َٜا ِأ

٘ٔ، َغ ٖٞ ايًٖ َْٔب َٜا  ٍَ: َفَكاَيٛا:  ََْو ٔإّذا، َفَكا ٌَ»ِأ َٗا َذٖت٢ َُٜكأ  ِٕ ََٜكَع ُ٘ َأ َََت َِٝظ ٔيَٓٔبٍّٞ ٔإَذا َئبَظ َيِأ ُ٘ َي ْٖ  . 39)«ٔإ

فٗٓا  ٓاشٍ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عٔ زأٜ٘ أَاّ املكرتح ادتُاعٞ بارتسٚد َٔ املد١ٜٓ يًكا٤ 

 َػسنٞ َه١   أذد.

                                                           
 ضبق ثخزب  اخخديح ِّا أنىاع اإلانتراات ِّا منتراات اإلاةزلسن. (35)

 ضبق ثخزب  اخخديح ِّا أنىاع اإلانتراات. (36)

 ضبق ثخزب  اخخديح ِّا طىابؽ وآىاب اإلانتراات اخجمالية. (37)

 (2/187انـز: فيع الباري لخ  صخيح البخاري، دمحم أنىر الديىبندي، ) (38)

 (. و اى لنه محننىا الؼبعة: صخيح لغسره.23/99(، )14787بن انبل، اإلاطند، بز   ) أامد (39)
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املتكااسح.  ٚأغًاب املكرتذاا  فٝٗاا ذناس ملػاه١ً ٚنااإ      ٜبراث هلاِ عأ ذاٌ ملػاه١ً ذنسٖٚاا           7

 ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ   ٖرٙ اذتاي١:
إَااا ٜبرااث هلااِ عاأ ذااٌ ٜٚاادهلِ عًٝاا٘ ٚاألَثًاا١ عًاا٢ ٖاارا نااث ٠، َاأ أَثًاا١ َػااه١ً األذإ،      -

 َٚػهٌ عدّ قسا٠٤ املًٛى إ  نتابّا شتتَٛا.

يااٝظ بٝاادٙ بااٌ ٖااٛ بٝااد اهلل ضاابراْ٘  أٚ ٜؿااربِٖ ٚحيااثِٗ عًاا٢ ايؿاارب ألٕ ٖاارا عااالد املػااه١ً   -

 ٚ عاىل

َٜاا                َثاٍ ذيو: َِ، َفَكااُيٛا:  ََٚضاًٖ  ٔ٘ ِٝا ُ٘ َعًَ ٘ٔ َؾا٢ًٖ ايًٖا ٍٔ ايًٖا ِٗأد َزُضاٛ ٍَ: َغًَاا ايطِّاِعُس َعًَا٢ َع َْإظ َقاا ِٔ َأ َع

 ٍَ َٓا، َفَكا ٘ٔ، َضعِِّس َي ٍَ ايًٖ َٛ امُلَطاعُِّس، ايَكاأبُا، ايَبأضاُط،     »َزُضٛ ُٖا  َ٘ ٕٖ ايًٖا ِٕ     ٔإ ِّاٞ َياَأِزُجٛ َأ َٚٔإ اياٖسٖشاُم، 

ٍٕ ََا ََٚيا   ّٕ ١َُٕ ٔفٞ َد َُِعًٔ ٓٔٞ ٔب َِٜطًُُب  ِِ ُِٓه َٔ َِٝظ َأَذْد  ََٚي  . 40)«َأِيَك٢ َزبِّٞ 

 ٜعدٍ هلِ   املكرتذا  مبا  تٛافل َع ايدٜٔ انضالَٞ  8
٘ٔ  َثاٍ ذيو: ِٝ ٘ٔ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍٔ ايًٖ ِٗٔد َزُضٛ ٍَ: َنأَْ  ايٖؿًَا٠ُ ٔإَذا َذَكَسِ  َع٢ًَ َع ََأيٕو َقا  ٔٔ َْٔظ ِب ِٔ َأ َع

 ٔٛ َٓاَد٣: ايٖؿًَا٠َ، ايٖؿًَا٠َ، َفاِغَتٖد َذٔيَو َع٢ًَ ايٖٓأع، َفَكاُيٛا: َي ٌْ ٔإَي٢ ايٖطٔسٜٔل َف َِ، َضَع٢ َزُج َْا ََٚضًٖ اٖ َدِر

َْ :ٍَ ٘ٔ؟ َقا ٍَ ايًٖ ٍَ: « َذٔيَو ٔيًَٖٓؿاَز٣»اُقّٛضا، َٜا َزُضٛ َْا ُبّٛقا؟ َقا ٛٔ اٖ َدِر ُٗٛٔد»، َقاُيٛا: َفًَ َٝ ًِ ٍَ: « َذٔيَو ٔي َقا

«١َََ ُٜٛٔ َس اِئإَقا َٚ  ،َٕ َِٜػَفَع اِيَأَذا  ِٕ ٍْ َأ ََٔس ٔبًَا    41)«َفُأ

ي  ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣ ٚمبا ٜتٛافل َع فعدٍ هلِ َكرتذا    نٝف١ٝ ْدا٤ ايٓاع يًؿال٠ مبا خيا

 ايدٜٔ انضالَٞ.

 .ٜدهلِ ع٢ً األضٌٗ  9
َٓا، َذٖت٢    ذدٜث  :َثاٍ ذيو ِّ ٔب ِِ َُٜؿ َِ َفًَ ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ُ٘ َعًَ ٘ٔ َؾ٢ًٖ ايًٖ ٍٔ ايًٖ َََع َزُضٛ َٓا  ُِ ٍَ: ُؾ َأٔبٞ َذزٍّ َقا

َّ ََٚقا َٓا ٔفٞ ايٖطأدَض١ٔ،  ِِ ٔب َُٜك  ِِ ِٖ َي ٌٔ، ُث ِٝ ََٖب ُثًُُث ايًٖ َٓا َذٖت٢ َذ َّ ٔب ِٗٔس، َفَكا َٔ ايٖػ َٔ َٞ َضِبْع  َٓا ٔفٞ  َبٔك ٔب

ََٔط َٖٔرٙٔ؟ َفَكارَتا َٓا  ًَِٝٔت ١َٖٝ َي َٓا َبٔك ًَِت َْٖف  ِٛ ٘ٔ، َي ٍَ ايًٖ ُ٘: َٜا َزُضٛ َٓا َي ًِ ٌٔ، َفُك ِٝ ََٖب َغِطُس ايًٖ ٍَ: ١ٔ، َذٖت٢ َذ ِٔ »ا ََ  ُ٘ ْٖ ٔإ

١ًَِٕٝ ُّ َي َٝا ُ٘ ٔق َِٓؿٔسَف ُنٔتَب َي َٜ ّٔ َذٖت٢  ََا َََع أن  َّ  . 42)... اذتدٜث«َقا

ٚضًِ دهلِ ع٢ً َا ٖٛ أضٌٗ َٔ إٔ ٜكَٛاٛا ايًًٝا١ ناًَا١  باإٔ ٜؿاًٛا َاع       فٗٓا ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ 

فاادهلِ عًاا٢ األضااٌٗ ٚاألْفااع ٖٚااٛ: قٝاااَِٗ   انَاااّ ذتاا٢ ٜٓؿااسف انَاااّ فٝهتااب هلااِ قٝاااّ ٖاارٙ ايًًٝاا١.  

 ٚؾال ِٗ َع انَاّ ذت٢ ٜٓؿسف َٔ ؾال ٘.

 .  جيٝبِٗ إىل َكرتذِٗ   بٌ ٚدهلِ ع٢ً ايؿٛاب  11

                                                           
(، و اى لنه: هذا ااديح اطان صاخيح، وابان ما اة، 597/ 2(، )1314أبى ىاوى، ضنن أبن ىاوى، الترمذي، ضطن الترمذي، أبىاب البيىع، باب ما  اء ِّا الخطعسر، بز   ) (40)

(. و ااى لناه محنناىا الؼبعاة: 21/445(، )14057(، أاماد بان انبال، اإلاطاند، باز   )2/741(، )2200بااب مان لازه أن  طاعز، باز   )ضنن ابن ما ة، لحاب الحجاارات، 

 اديح صخيح لخ  شزغ مطل .

، بااب يلاز الاادليل باأن آلامااز (،و،هاذه ألالفاااؾ أخز اه، ابان خشبمااة، صاخيح ابان خشبمااة1/285، )337(، ومطاال ، باز   )1/124(، )604اخخاديح أصالة ِّااا البخااري باز   ) (41)

 ئضناىه طعيف. -محنق الؼبعة -(، و اى لنه ألالـب 1/191(، )369بعال أن  ةف  آلايان هى الن   ملسو هيلع هللا ىلص، بز  ، )

 ضبق ثخزب  اخخديح ِّا مجاالت اإلانتراات مجاى العباىات . (42)
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ُّ ذدٜث  َثاٍ ذيو: ٍَ: ايٖطا َِ َفَكا ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٘ٔ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍٔ ايًٖ ٌّ ٔبَسُضٛ ُٗٛٔد َٜ ََٖس   :ٍُ َُٜكٛ ََأيٕو،   َٔ ََْظ ِب َأ

 :َِ ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٘ٔ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍُ ايًٖ ٍَ َزُضٛ َِٝو، َفَكا َِٝو»َعًَ َِ: " « ََٚعًَ ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٘ٔ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍُ ايًٖ ٍَ َزُضٛ َفَكا

ََِأ ٍَ: " َ ، ٔإَذا َضًٖ ُ٘؟ َقا َِْكُتًُ ٘ٔ، َأَ   ٍَ ايًٖ َِٝو " َقاُيٛا: َٜا َزُضٛ ُّ َعًَ ٍَ: ايٖطا ٍُ؟ َقا َُٜكٛ ََا   َٕ ِِ  َ ِدُزٚ ُِٝه َعًَ

" ِِ ُِٝه ََٚعًَ ٌُ ائهَتأب، َفُكُٛيٛا:  ِٖ  . 43)َأ

ٖٞ، َٚٔ األَث١ً اا أٜكا اا ذدٜث  ََأيٕو اِيَأِغَحٔع  َٔ َِٛف ِب ٘ٔ : قاٍَع ِٝ ٍَ اهلٔل َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ُِٔعُ  َزُضٛ َض

 :ٍُ َُٜكٛ  َِ ِِ، »ََٚضًٖ ُِٝه َٕ َعًَ َُٜؿًٗٛ َٚ  ِِ ٔٗ ِٝ َٕ َعًَ َُٚ َؿًٗٛ  ،ِِ ُٜٔرٗبَُْٛه َٚ  ِِ ُٗ َٔ ُ ٔرٗبَْٛ ُِ اٖئرٜ ُٖٔتُه َٝاُز َأ٥ٔ ٔخ

ًَِع  ََٚ  ،ِِ ُِٜبٔػُكَُْٛه َٚ  ِِ ُٗ َٔ ُ ِبٔػُكَْٛ ُِ اٖئرٜ ُٖٔتُه َِِٚٔغَساُز َأ٥ٔ ًَِعَُُْٓٛه َٜ َٚ  ِِ ُٗ َُْٛٓ» ٍَ َٜا َزُضٛ َٓا:  ًِ ، َقاُيٛا: ُق

 :ٍَ َِٓد َذٔيَو؟ َقا ِِ ٔع ُٖ َٓأبُر ُْ َُٛا ٔفٝ»اهلٔل، َأَفًَا  ََا َأَقا ُِ ايٖؿًَا٠َ، َيا،  َُٛا ٔفُٝه ََا َأَقا ُِ ايٖؿًَا٠َ، بَيا،  ُه

ََ  ِٔ َٔ ٦ِّٝا  َِٜأٔ ٞ َغ ٍٕ، َفَسآُٙ  َٚا  ٔ٘ ِٝ َٞ َعًَ َٚٔي  ِٔ ََ ََٚيا َأَيا  ١َٔٝ اهلٔل،  ََِعٔؿ  ِٔ َٔ َِٜأٔ ٞ  ََا   ِٙ َِٝهَس ًِ ١َٔٝ اهلٔل، َف ِعٔؿ

ِٔ َ اَع١ٕ َٔ َّٜدا   ٖٔ ِٓٔصَع َٜ»(44 . 

 ٜبني هلِ ذهِ فعٌ ذيو املكرتح  11
ٔ٘         َثاٍ ذيو: ِٜا ََٜد َُُدٖٓإث َقاِد َخٖكاَب  َٞ ٔب َِ ُأٔ ا ََٚضاًٖ  ٔ٘ ِٝا ٖٞ َؾا٢ًٖ اهلُل َعًَ ٕٖ ايٖٓٔب َِٜس٠َ، َأ َُٖس ِٔ َأٔبٞ  ٘ٔ   َع ِٝا َٚٔزِجًَ

 :َِ ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٞٗ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍَ ايٖٓٔب ََٖرا؟»ٔباِئرٖٓا٤ٔ، َفَكا  ٍُ ُ٘ ٔبايَِّطاا٤ٔ،       « ََا َبا ََٜتَػاٖب  ،ٔ٘ ٍَ ايًٖا َٜاا َزُضاٛ  :ٌَ َفٔكٝا

َٞ ٔإَياا٢ ايٖٓٔكٝااعٔ  ُٓٔفاا ٘ٔ َف َََس ٔباا ُ٘؟   45)َفااَأ َِْكُتًُاا ٘ٔ، َأَيااا  ٍَ ايًٖاا َٜااا َزُضااٛ ٍَ: ، َفَكاااُيٛا:  ٌٔ »َفَكااا ِٔ َقِتاا ٗٔٝااُ  َعاا ُْ ِّااٞ   ٔإ

َُُؿِّنَي   . 46)«اِي

 ًكاٝس ارتٝاٍٛ بااذتُ  يتٓاتخ بػااٍ  قااٍ عأ ٖارا ايعُاٌ            -أٜكااّ -َٚٔ األَث١ً ع٢ً ٖارا   

 ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ : ))إمنا ٜفعٌ ذيو ايرٜٔ   ٜعًُٕٛ   نُا ضبل ذنس اذتدٜث؟

 . ٜسفا َكرتذِٗ  12
ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َكرتح ايتطع ، َٚكرتح قتٌ املتػب٘  َٚٔ األَث١ً ع٢ً ٖرا زفا

 بايٓطا٤، ٚإ جيعٌ هلِ ذا  أْٛاط ٚغ ٖا ايهث  َٔ األَث١ً ايع ضبك .

ٚضاٝأ ٞ   ٚنإ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ ٜفارتض املكرتذاا  يبٝاإ ْتٝحتٗاا   ذااٍ َاا  بكا .           13

 يتعًِٝ.األَث١ً ع٢ً ٖرٙ   اآلثاز   جٛاْب ايرتب١ٝ ٚا
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 (.3/1481( )1855ه ، بز   )مطل ، صخيح مطل ، لحاب ؤلامار  ، باب خيار ألائمة وشزار  (44)
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ي  ِزافخ
ْ
ُجغ

ْ
ِعالخ خ اخ

ِ ْ
 (.1/319(، والبعىي اخخزبن،  معج  اإلا

 (.4/282(، )4928أبن ىاوى، ضنن أبن ىاوى، لحاب ألابىاب، باب ِّا اخخن  ِّا ابتنثسن، بز  ، ) (46)
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 أ وية الوقترحات الجواعية وبياى أثر ا :الثالثالوبحث 

 أهنًة امل رتح ا اجلن عًة : املطلب األول

 يًُكرتذا  ادتُاع١ٝ أ١ُٖٝ نرب٣ ضٛا٤ ناْ  ع٢ً ايفسد أٚ اجملتُع، َٚٔ ذيو: 

أْٗا  بني ايسأٟ ايعاّ ايرٟ  ٛؾً  إيٝ٘ ادتُاع١ أٚ ايسأٟ ايعاّ ايطا٥د فٝعرب عٔ ٖرا ايسأٟ باملكرتح   1

ادتُاعٞ  ألٕ املكرتح ادتُاعٞ   ٜٓتخ إ  عٔ زأٟ عاّ ضاد   اجملتُع  يرا فٗٛ َِٗ  يٛيٞ األَس أٚ 

ألْ٘ ؾادز َٔ اجملتُع  ألؾراب اختاذ ايكساز فٝحب إٔ ٜأخرٚا املكرتح ادتُاعٞ بعني ا عتباز 

 مجٝع٘ أٚ ؾادز َٔ جص٤ َٓ٘. 
أٜكا أذ نإ ٖرٙ املكرتح َٔ ف١٦ َع١ٓٝ   اجملتُع  فإْ٘ ٜبني َا  ٛؾً  إيٝ٘ ٖرٙ ايف١٦ أٚ ٍَٝٛ    2

 ٖرٙ ايف١٦ َٔ اجملتُع ضتٛ ٖرا ايسأٟ أٚ ٖرٙ ايكك١ٝ.
يٛيٞ األَس أٚ ملٔ بٝدٙ اختاذ املكد١َ َٔ ف١٦ َٔ اجملتُع  إٔ املكرتذا  ادتُاع١ٝ  عترب َٔ ايػٛز٣   3

 ايكساز.
َٚٔ أ١ُٖٝ املكرتذا  ادتُاع١ٝ إٔ  عترب َٔ ايػٛز٣، يرا نإ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜػاٚز   4

َٕ؟»أؾراب٘، بطًب٘ َِٓٗ إٔ ٜكدَٛا َكرتذا ِٗ ٚذيو بكٛي٘ هلِ:  ِٚ َِٝ  َ َس . فٗٛ ٜػحعِٗ ٚحيثِٗ «َن

 ع٢ً ذنس املكرتح .
َٚارُتُسٚٔد ٜٚث .ٚ  غص٠ٚ أذد   اذتد  5  ّٔ َّ ُأُذٕد ٔفٞ امُلَكا ِٛ َٜ  ُ٘ َِ َأِؾَراَب ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٞٗ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ََٚز ايٖٓٔب . ََغا

 نُا ضبل ذنس ٖرٙ األذادٜث
 ملا هلرٙ املكرتذا  َٔ فٛا٥د ٚآثاز نُا ضٝأ ٞ   املطًب اآل ٞ.

 أثز امل رتح ا اجلن عًة :الث نٌ  املطلب

 أثسٖا   زتاٍ ايتػسٜع:   -1
ٕ ٜبني قؿـ آٖرٙ املكرتذا  قد  هٕٛ ضببّا   ْصٍٚ قسفُٔ أثسٖا   زتاٍ ايتػسٜع إٔ 

 َثٌ إٔ ٜهٕٛ املكرتح يٛ ذدثتٓا فتٓصٍ اآلٜا . .األَِ ايطابك١
ٍَ:  ف َٖٚقإف َقا ٔٔ َأٔبٞ  ِٔ َضِعٔد ِب ِِ »َع ٔٗ ِٝ َِ، َفَتًَا َعًَ ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ُ٘ َعًَ ٘ٔ َؾ٢ًٖ ايًٖ ٍٔ ايًٖ ُٕ َع٢ًَ َزُضٛ ٍَ اِيُكِسآ ِْٔص ُأ

 :ُ٘ ٍَ ايًٖ َِْص َٓا، َفَأ ِٝ ِٛ َقَؿِؿَ  َعًَ ٘ٔ َي ٍَ ايًٖ َٜا َزُضٛ ََاّْا، َفَكاُيٛا:  ًَِو آَٜاُ  اِئهَتأب اِي}َش  {ُُٔبنَيايس ٔ 

٘ٔ: 1شٜٛض :  ِٛٔي ـٔ}ز ٔإَي٢ َق َٔ اِيَكَؿ َِٝو َأِذَط ـٗ َعًَ َُْك  ُٔ ٘ٔ 3شٜٛض :  {َِْر ٍُ ايًٖ ِِ َزُضٛ ٔٗ ِٝ َٖا َعًَ ز َفَتًَا

 :ُ٘ ٍَ ايًٖ َِْص َٓا، َفَأ ِٛ َذٖدِثَت ٘ٔ َي ٍَ ايًٖ َٜا َزُضٛ ََاّْا، َفَكاُيٛا:  َِ َش ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ُ٘ َعًَ َْٖص}َؾ٢ًٖ ايًٖ  ُ٘ َٔ ايًٖ ٍَ َأِذَط

ّٗا ََُتَػأب  . )47(ز 23شايصَس:  {اِيَرٔدٜٔث ٔنَتاّبا 

 ٚغ ٖا َٔ األَث١ً ايهث .

                                                           
(، و اااااى لنااااه صااااخيح ولاااا  يخز اااااه، ووافنااااه 2/372(، )3319(. واخخااااال / اإلاطااااحدرك لخاااا  الصااااخيحسن، بااااز  ، )14/92(، )9209اباااان ابااااان،  بااااز   ) ( ابااان ابااااان، صااااخيح47)

 : اضناىه  ىي.-الذه  ، و اى لنه الةيخ شعيب ألارناؤوغ _ محنق الؼبعة 
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 أثسٖا   ذٌ املػهال  ا جتُاع١ٝ: -2
 فكد ٜهٕٛ املكرتح بدا١ٜ اذتٌ ملػه١ً مجاع١ٝ ٚاقع فٝٗا اجملتُع.  -

ََُسعب ذدٜث :َثاٍ ذيو َٔ ُع ٘ٔ ِب ٘ٔ       َدايًٖ ِٝا ٘ٔ َؾا٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍٔ ايًٖا َٜا َزُضاٛ ِٔ َضَسا َٔ  ١ٕٖٜ َٕ ٔفٞ َضٔس ُ٘ َنا ْٖ َأ

َِٝؿا١ّ     ٍَ: َفَرااَف ايٖٓااُع َذ َِ َقاا ِٝاَ          )48(ََٚضًٖ َٓاا: َن َْاا ُقًِ ُٖاا َبَسِش ٍَ: َفًَ ِٔ َذااَف َقاا َُ ِٓاُ  ٔفاٝ ، َفُه

َْاا ٔباِيَػَكأب؟     َُٚبِؤ َٔ ايٖصِذأ   َٔ َْا  ََٚقِد َفَسِز ََٚياا        َِْؿَُٓع  َُٖب  َْاِر َٚ َٗاا  ََٓتَثٖباُ  ٔفٝ َٓا١َ َف َُٔدٜ ٌُ اِي َْاِدُخ َٓاا:  َفُكًِ

ََٚضاًٖ       ٔ٘ ِٝا ٘ٔ َؾا٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍٔ ايًٖا ُِْفَطَٓا َع٢ًَ َزُضاٛ ِٛ َعَسِقَٓا َأ َٓا: َي ًِ َٓا َفُك ٍَ: َفَدَخًِ َْا َأَذْد. َقا ِٕ  ََٜسا َِ، َفأإ

َٕ َغ ِٕ َنا َٚٔإ َٓا،  ُِ َِٛب١ْ َأَق َٓا َ  ٘ٔ         َناَِْ  َي ِٝا ٘ٔ َؾا٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍٔ ايًٖا َٓا ٔيَسُضاٛ ٍَ: َفَحًَِطا َٓاا. َقاا َِٖب َِٝس َذٔياَو َذ

َٓاا فَ      ِٝ ٌَ ٔإَي َٕ َفَأِقَبا ُٔ اِيَفاٖساُزٚ َِْرا َٓاا:  ًِ ٘ٔ َفُك ِٝ َٓا ٔإَي ُِ ُٖا َخَسَد ُق ٌَ َؾًَا٠ٔ اِيَفِحٔس، َفًَ َِ َقِب ٍَ:  ََٚضًٖ ٌِ   »َكاا َياا. َبا

َٕ ُِ اِيَعٖهاُزٚ ُِْت ٍَ: . )49(«َأ ََٜدُٙ، َفَكا َٓا  ًِ َْا َفَكٖب ِٛ َْ ٍَ: َفَد ُٔنَي»َقا ُُِطًٔ ْٖا ٔف١ُ٦َ اِي  .)50(«ٔإ

فٗٓاا ٖاارٙ ايطااس١ٜ ٚقعا    َػااه١ً ذتاا٢ أْٗاِ   بعااا ايسٚاٜااا  نااْٛا قااد قااسزٚا إٔ     

َْا ٜسنبٛا ايبرس فكايٛا: ِٕ َفَأَزِد ٚيهٔ نإ   املكارتح ادتُااعٞ ٖٚاٛ     )51( اِيَبِرَس. َِْسَنَب َأ

قٓا أْفطٓا ع٢ً زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بدا١ٜ اذتٌ ٚارتسٚد َٔ ٖرٙ املػه١ً يٛ عس

 ايع ناْٛا فٝٗا.

 .ٜفٝد عٓد  طبٝل املكرتح   بٝإ اذتاي١ أٚ ايٛاقع ايرٟ ٚؾٌ إيٝ٘ اذتاٍ  -
َٔ َقااُيٛا: َياا َباِأعَ        ُ٘ ٔذانَي ُ ٔعا ِٓا ُ٘ َع َٞ ايًٖا ََُس َزٔق ٕٖ ُع ُٔ: " َأ َٓا اِيَرَط ٓٔنَي،      َذٖدَث َٔ ُُاِؤ َٔاَ  اِي َٜاا َأ ِٝاَو  َعًَ

 :ٍَ ًُِ »َقا ٖٞ َبِأْع َفَكِد ُقٔت َٕ َعًَ ِٕ َنا ٘ٔ،      « ٔإ ِٔ ٔجَساَذٔتا َٔا ُ٘ َفَداَسَد  َْٔبٝاّرا، َفَػأسَب ِٛ َغٔسِبَ   ، َفَكاُيٛا: َي

   ٔ٘ ِٔ ٔجَساَذٔتا َٔا ُ٘ َفَداَسَد  ٕٔ، َفَػٔسَب ٍَ: ا٥ُِتْٛٔٞ ٔبًََب ُ٘ َؾٔدْٜد َفَكا ْٖ فبتطباٝكِٗ يًُكارتح    .)52(" َفَكاُيٛا: ٔإ

  بني اذتاٍ ايرٟ ٚؾً  إيٝ٘ إؾاب١ عُس بٔ ارتطاب زقٞ اهلل عٓ٘.

 .أثسٖا   اجملاٍ ا جتُاعٞ  -3
َٚٔ ذيو بٝإ ذااٍ زتتُاع املكرتذاا  ادتُاعٝا١ ٖٚاٛ ٖٓاا زتتُاع ايؿاراب١، فهاإ يا٘ أثاس            

 نب    بٝإ ٖرا اجملتُع َٚٔ ذيو أْ٘: 
 ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚذبِٗ ي٘.ٜبٝٓٔ َد٣ ذسف ايؿراب١ ع٢ً  - أ

ٍَ:      َثاٍ ذيو: ِّ، َقاا ِٔ َأٔباٞ َضأعٕٝد اِيُداِدٔز َِ، ٔإَذا         »َع ََٚضاًٖ  ٔ٘ ِٝا ُ٘ َعًَ ٘ٔ َؾا٢ًٖ ايًٖا ٍَ ايًٖا َّ َزُضاٛ ََِكاَد ُنٖٓاا 

٘ٔ َؾا٢ًٖ          ٍُ ايًٖا َِْؿاَسَف َزُضاٛ ُ٘ َذٖتا٢ ُِٜكاَبَا، َفأإَذا ُقأبَا ا َٚاِضَتِػَفَس َي  ُٙ ْٖاُٙ، َفَرَكَس ُِّٝ ، آَذ َُ ُذٔكَس اِي

                                                           
ِزار. ( فحاص الناص ايدة" أي: 48) بىن الفخ

ُ
ل
ْ
ىا ِ ْىلة ِيؼ

ُ
يد. انـز: ابن ألاثسر، الاهاية ِّا غزبب اخخديح وألاثز، )ِ ال خخ

ِ
ْعزب واب

ِ
يص: اإلا خخ

ِ
 (.468/ 1واب

اُرون»(49) اازا
ِ
 الف

ِ
اااُرون، ال

 
اُح  الِعه

ْ
ْيِهااا. « أن

ِ
ل  ئخ

ً
اازُّ ِرا عاا

ُ
اا   ين

ُ
ا ِلاانخ اخِخاْزب ث خ

ا
ُ ال ُيااِىل ْحِىهااا، ُيناااى للز 

ِ
ىن ن

ُ
ااف

 
اا  اخِخااْزب والِعؼ

ِ
ل اُرون ئخ ازا

ِ
يخ الن

ِ
ـااز: ابان ألاثساار، الاهايااة ِّاا غزبااب اخخااديح أ ان

 (.3/283وألاثز، )

(، والترماذي، ضانن الترماذي، أباىاب اخجعااى، بااب ماا  ااء ِّاا الفازار مان الشااف، 3/37(، )2647( أبن ىاوى، ضنن أبن ىاوى، لحاب اخجعاى، بااب ِّاا الحاىلا ياىب الشااف، باز   )50)

ـاااز: ئرواء الغليااال، ر ااا  10/135(، )5895)(، وأاماااد اإلاطاااند، باااز   ، 4/215(، )1617باااز   ) (، و ااااى لناااه محنناااىا الؼبعاااة: اضاااناىه طاااعيف. و ااااى لناااه ألالباااانن: طاااعيف. ان

اُرون» (.5/27(، )1203) زا
ِ
 الف

ِ
اُرون، ال

 
ُح  الِعه

ْ
   « أن

ُ
ا ِلنخ اخِخْزب ث خ

ا
ُ ل ُيِىل ْحِىها، ُيناى للز 

ِ
ىن ن

ُ
اف

 
  اخِخْزب والِعؼ

ِ
ل اُرون ئخ زا

ِ
يخ الن

ِ
ْيِها أ

ِ
ل  ئخ

ً
زُّ ِرا عا

ُ
 ين

 (.9/421(، )5591( أامد اإلاطند، بز   )51)

 (.5/15(، )3700(، واخخديح أصلة ِّا البخاري، لحاب أصخاب الن   ملسو هيلع هللا ىلص، باب  دة البيعة، بز  )3/911( أخز ه ،هذه ألالفاغ: ابن شيبة، ثاربخ اإلادينة، )52)
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 ٔ٘ ِٝ ُ٘ َعًَ ُٖاا         ايًٖ َِ، َفًَ ََٚضاًٖ  ٔ٘ ِٝا ُ٘ َعًَ ٘ٔ َؾا٢ًٖ ايًٖا ٍٔ ايًٖا ِٔ َذاِبٔظ َزُضاٛ َٔ ٍَ َذٔيَو  َُا َ ا ُ٘، َفُسٖب َََع  ِٔ ََ َٚ  ،َِ ََٚضًٖ

         ُ٘ ٘ٔ َؾا٢ًٖ ايًٖا ٍَ ايًٖا ُٕ َزُضاٛ ُْاِؤٔذ ِٛ ُنٖٓاا َياا  ٘ٔ َيا َٚايًٖا ّٔ ٔيَبِعٕا:  ِٛ ٍَ َبِعُا اِيَك َََػٖك١َ َذٔيَو، َقا ٘ٔ  َخٔػَٝٓا  ِٝا  َعًَ

        ٍَ ََٚياا َذاِبْظ، َقاا  ٔ٘ ِٝا َََػاٖك١ْ َعًَ ِٔ ٔفاٞ َذٔياَو  ِِ َُٜها ْٖاُٙ، َفًَ َِ، ٔبَأَذٕد َذٖت٢ ُِٜكَبَا، َفٔإَذا ُقٔبَا آَذ : ََٚضًٖ

َُا   ُ٘، َفُسٖب َِٜطَتِػٔفُس َيا َٚ  ٔ٘ ِٝ َُٝؿِّٞ َعًَ ٘ٔ َف َِٝأٔ ٝ َُُٛ ، َف َٜ  ِٕ ُ٘ ٔإٖيا َبِعَد َأ ُْ ُِْؤٔذ َٓا َفُهٖٓا َيا  ًِ ِٓاَد    اَفَفَع َِْؿاَسَف ٔع ا

ِّٝا ُ   َُ َٔ اِي ُٜاِدَف َََهَث َذٖت٢  َُا  َُٚزٖب ٍَ:  « َذٔيَو،  ْٖاا َياا           »َقاا ِٛ َأ ٘ٔ َيا َٚايًٖا َٓاا:  ِٖ ُقًِ َُٚنٖٓاا َعًَا٢ َذٔياَو ٔذّٝٓاا، ُثا

َِٛ اَْا َذٖت ََ ٘ٔ َجَٓا٥َٔص  ِٝ َٓا ٔإَي ًِ َُ ََٚذ  ،َِ ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ُ٘ َعًَ ٘ٔ َؾ٢ًٖ ايًٖ ٍَ ايًٖ ٘ٔ،   ُِْرٔكُس َزُضٛ ِٝٔتا ِٓاَد َب َٗا ٔع ِٝ َٞ َعًَ ٢ َُٜؿِّ

َٕ ا    َٓاا َذٔياَو َفَهاا ًِ ٘ٔ َفَفَع ِٝ َِٜطَس َعًَ ََٚأ  ،َِ ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ُ٘ َعًَ ٘ٔ َؾ٢ًٖ ايًٖ ٍٔ ايًٖ َٕ َذٔيَو َأِزَفَل ٔبَسُضٛ َُِس ٔإَيا٢   َيَها ِياَأ

ّٔ ِٛ َٝ  .)53(«اِي

 ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضاًِ  فُٔ خالٍ َكرتذا ِٗ ادتُاع١ٝ ٜتبني َد٣ ذبِٗ ٚذسف ع٢ً زضٍٛ اهلل

 ٚع٢ً زاذت٘.

 ٜبٝٓٔ ذاٍ ايؿراب١ َٚد٣ ذبِٗ يبعكِٗ ٚأخالقِٗ ٚاذتاٍ ايع ٚؾًٛا إيٝٗا َع انضالّ. - ب
ِِ      َثاااٍ ذيااو: ُٗاا ُِٝكٔطااَع َي َِْؿاااَز ٔي َِ اأَل ََٚضااًٖ  ٔ٘ ِٝاا ٞٗ َؾاا٢ًٖ اهلُل َعًَ ٖٓٔباا ُ٘: َدَعااا اي ِٓاا ُ٘ َع َٞ ايًٖاا َْاإظ َزٔقاا ِٔ َأ َعاا

ٔٔ، َف ِٜ ِٔ َذٔياَو    ٔباِيَبِرَس ِِ َُٜها َٗا، َفًَا ُِٔثًٔ ِٜٕؼ ٔب ِٔ ُقَس َٔ َٓا  ْٔ َٛا ِٕ َفَعًَِ  َفاِنُتِب ٔئإِخ ٘ٔ، ٔإ ٍَ ايًٖ َٜا َزُضٛ َكاُيٛا: 

ِّ َِٓد ايٖٓٔب َِ - )54(ٔع ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٍَ: -َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ َٕ َبِعٔدٟ َأَثَس٠ّ، َفاِؾأبُسٚا َذٖتا٢   »، َفَكا ِٚ ِِ َضَتَس ُْٖه ٔإ

ْٞٔ ِٛ ًَِك  َ»)55( 

 ٜبٝٓٔ َها١ْ ايؿراب١ ٚبني أدبِٗ   املكرتذا .-د

فكايٛا: )ٜا زضٍٛ اهلل، يٛ أذْ  يٓا   ذدٜث اضت٦رإ ايؿراب١   ذبس ايٓٛاقس،  :َثاٍ ذيو

 ففٝ٘ َٔ أدب ايؿراب١ زقٞ اهلل عِٓٗ ايهث  َٚٓ٘:   -ايطابل ايرنس -فٓرسْا ْٛاقرٓا  

ٚقايٛا: )يٛ أذْ  يٓا  ٖٚرا َٔ   غ٤ٞ ميًهْٛ٘  اضتأذْٛا ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِأِْٗ  -

هٌ ٚاذد َِٓٗ ميًو ْاقرّا ي٘، ٚيهٔ قبٌ إٔ ٜربس ايٓاقس ايرٟ َع٘ فأدب ايؿراب١ 

 .ٜطأٍ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َتطأذّْا

َٓا"  سٜكتِٗ   شتا ب١ ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ فكايٛا - َِْ  َي ِٛ َأٔذ ٖرا َٔ ذطٔ آداب  "َي

ايهباز ٚايطؤاٍ َِٓٗ، فٝكاٍ: يٛ فعً  نرا، أٚ أَس  بهرا، أٚ يٛ أذْ    خطاب 

نرا، ٚأغس  بهرا، َٚعٓاٙ يهإ خ ّا أٚ يهإ ؾٛابّا ٚزأّٜا َتٝٓا أٚ َؿًر١ ظاٖس٠ 

 .)56( َٚا أغب٘ ٖرا فٗرا أمجٌ َٔ قٛهلِ يًهب : افعٌ نرا بؿٝػ١ األَس
 

                                                           
 (. ويلز محنق الؼبعة الةيخ شعيب ألارناؤوغ أن اضناىه اطن.7/275(، )3006)( ابن ابان، صخيح ابن ابان، بز  ، 53)

حغنىا لان رفاد ألانداار ومةاارل ه . )فل  ينن يلو لند الن  (  عجاى: فلا  يازى يلاو الن ا  ملسو هيلع هللا ىلص  نناه ماان  اد أ ؼا  اإلاعاا زبن أرض بجاى النظاسر ااسن أ لىهاا وليطا(  ىى أنظ: 54)

 (.6/510شزح صخيح البخاري، )انـز: ابن بؼاى، 

 (.3/114(، )2377( صخيح البخاري، لحاب اإلاطا ا ، باب لحابه النؼاس ، بز  )55)

 (.1/225( انـز: النىوي، اإلاناهج يةزح صخيح مطل  ابن اخدجاج، )56)
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 ٜبٝٓٔ إميإ ايؿراب١ َٚد٣ شٖدِٖ   ايدْٝا  - د
٘ٔ  عٔ أْظ ِٝ ِّ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ َِٓد ايٖٓٔب َُُعٛا ٔع َٛأقُس، َفاِجَت َِْؿأز ايٖٓ ٍَ: َغٖل َع٢ًَ اِيَأ ََأيٕو َقا  ٔٔ ِب

ِّٝرا ِّٗسا َض َْ  ِِ ُٗ َٟ َي ِٕ ُِٜهٔس ُ٘ َأ َِٜطَأُيَْٛ  َِ َِ: " )57( ََٚضًٖ ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٍُ اهلٔل َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ِِ َزُضٛ ُٗ ٍَ َي ، َفَكا

ََٚيا َأِضََِسَذ  ،ُُُٙٛ ُِٝتُه ٦ِّٝا ٔإٖيا َأِعَط َّ َغ ِٛ َٝ َٚاهلٔل َيا َ ِطَأُيْٛٔٞ اِي َِْؿأز،  ََِسَذّبا ٔباِيَأ َِْؿأز،  ٍُ اهلَل ّبا ٔباِيَأ َأ

َٜا َز َُِػٔفَس٠َ، َفَكاُيٛا:  ََٚضًُٛا اِي َٖا  ُُٛ ٔٓ ِِ ٔيَبِعٕا: اِغَت ُٗ ٍَ َبِعُك ٘ٔ " َفَكا ْٝٔ ٦ِّٝا ٔإٖيا َأِعَطا ِِ َغ ٍَ اهلٔل، َيُه ُضٛ

َٚ َِْؿأز،  ًَِأ ِٖ اِغٔفِس ٔي ُٗ َِ: " ايً ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٍُ اهلٔل َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍَ َزُضٛ َُِػٔفَس٠ٔ، َفَكا َٓا ٔباِي َٓا٤ٔ اِدُع اهلَل َي ٔيَأِب

َِْؿأز" َٓا٤ٔ اِيَأ َٓا٤ٔ َأِب َٚٔيَأِب َِْؿأز،   .)58(اِيَأ

اغتُٖٓٛا ٚضًٛا املػفس٠" ٜتبني ب٘ شٖد  ففٞ ٖرا اذتدٜث َٔ املكرتح ادتُاعٞ ياْؿاز ٖٚٛ:" 

األْؿاز   ايدْٝا َع أْ٘ غل عًٝ٘ ايٓٛاقس ٖٚٛ ضكٞ ايصزع بإبًِٗ، ٚيهِٓٗ فكًٛا اآلخس٠ ع٢ً 

 أَٛز ايدْٝا.

 َٚٔ أثسٖا   زتاٍ ايرتب١ٝ: أثسٖا   زتاٍ ايرتب١ٝ: -4
 بٝٓٔ اذتاٍ ايرٟ عًٝ٘ اجملتُع ٚايٓاع يرا ع٢ً اذتانِ ٚاملطؤٍٚ إٔ ٜتعاٌَ َع اجملتُع  - أ

 ذطب ٖرٙ املكرتذا  
  املكرتح ادتُاعٞ املكدّ َٔ زتُٛع١ َٔ املطًُني بعد خسٚجِٗ َٔ غص٠ٚ ذٓني  :َثاٍ ذيو

ممٔ أضًِ  إٔ جيعٌ هلِ آهل١) جيعٌ هلِ ذا  أْٛاط ، فٗٓا ٜتبني إٔ ٖرا اجملتُع فٝ٘ نث 

 قسٜبّا ٚ  ٜدخٌ انميإ قًٛبِٗ، ٚ  ٜتعًُٛا نث ّا َٔ أذهاّ انضالّ.

هلا أثس   زتاٍ ايرتب١ٝ با قتدا٤ بٗؤ ٤  ايؿراب١ بايٓعس إىل َكرتذا ِٗ،  ٚنريو بايتٓف   - ب

 َٔ ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣ ٚاملٓافكني ٚاملػسنني، ٚنٌ ذيو بايٓعس إىل َكرتذا ِٗ.
ا قتدا٤ بايؿراب١ َٔ أدبِٗ َع ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َٚع بعكِٗ   زتاٍ  :َثاٍ ذيو

 ايبعا ٚشٖدِٖ. ٚقد ضبك  األَث١ً قبٌ قًٌٝ.

 ألْ٘: أثسٖا   ذٌ املػهال  ادتُاع١ٝ  -5
 باملكرتذا  ادتُاع١ٝ ٜبدأ ذٌ املػه١ً، أٚ ٚقع اذتًٍٛ املكرتذ١ هلا. -
ٚألٕ ٖرٙ اذتًٍٛ املكرتذ١ ٖٞ َكد١َ َٔ اجملتُع أٚ َٔ زتُٛع١ َٔ اجملتُع  فٗرا اذتٌ  -

 ٜعترب َكدّ َٔ اجملتُع. 
َِ  َثاٍ ذيو: ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ٘ٔ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٍَ ايًٖ ُِٔعُ  َزُضٛ ٍَ: َض َُا، َقا ُٗ ِٓ ُ٘ َع َٞ ايًٖ ََُس َزٔق َٔ ُع ٘ٔ ِب ٕٖ َعِبَد ايًٖ َأ

َِْطًََل ٍُ: " ا َِْرَدَزِ  َؾِدَس٠ْ  َُٜكٛ ِٚا امَلٔبَٝ  ٔإَي٢ َغإز، َفَدَخًُُٛٙ َفا َٚ ِِ َذٖت٢ َأ َٕ َقِبًَُه ِٔ َنا ُٖ َٔ ِٖٕط  َثاَلَث١ُ َز

                                                           
يِنه(57) زخ ىن ػخ

ْ
زونه وُبخ ْي ِيْحفخ

ِ
 (.4/169، ابن ألاثسر، الاهاية، )أ

 (. و اى لنه محننىا الؼبعة: اديح صخيح.19/409(، )12414بز  ، )( أامد بن انبل، اإلاطند، 58)
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ِٕ َ ِدُعٛا  ٙٔ ايٖؿِدَس٠ٔ ٔإٖيا َأ َٖٔر  ِٔ َٔ  ِِ ِٓٔحُٝه ُٜ   َ ُ٘ ْٖ ُِ ايَػاَز، َفَكاُيٛا: ٔإ ٔٗ ِٝ ٌٔ، َفَطٖدِ  َعًَ َٔ ادَتَب َٔ َ٘ ايًٖ

ٕٔ، ٔبَؿأي ٕٔ َنٔبَ ا َِٝدا ٕٔ َغ َٛا َٕ ٔيٞ َأَب ِٖ َنا ُٗ ِِ: ايًٖ ُٗ ِٓ َٔ  ٌْ ٍَ َزُج ِِ، َفَكا َُأيُه  . )59(..... اذتدٜث ٔس َأِع

فٗٓا نإ املكرتح ادتُاعٞ ضببّا   صتا ِٗ ٚخسٚجِٗ مما ناْٛا فٝ٘ ألِْٗ اقرتذٛا، ٚناْ  

 ٖرٙ املكرتذا  ْابع١ َٔ ايكّٛ ايرٟ ٚقع  عًِٝٗ املؿٝب١.

 أثس   زتاٍ ايتعًِٝ ٚذيو َٔ ذٝث : ي٘ -6
 افرتاض املكرتذا  ٚبٝإ اذتاٍ أٚ ايٛاقع إذا  بك  ٖرٙ املكرتذا . - أ

ٍَ: "  ذدٜث َثاٍ ذيو: َِ َقا ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ِّ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٔٔ ايٖٓٔب َُا، َع ُٗ ِٓ ُ٘ َع َٞ ايًٖ َٔ َبٔػٕ  َزٔق َٕ ِب َُا ايِٓٗع

ِٔ َع٢ًَ ُذُدٚٔد ايًٖ ٌُ ايَكا٥ٔ ِِ َََث ُٗ ُُٛا َع٢ًَ َضٔف١َٕٓٝ، َفَأَؾاَب َبِعُك َٗ ّٕ اِضَت ِٛ ٌٔ َق ََُث َٗا، َن َٛأقٔع ٔفٝ َٚاي  ٔ٘

َِٛق ِٔ َف ََ ََٗسٚا َع٢ًَ  َٔ امَلا٤ٔ  َٔ ِٛا  َٗا ٔإَذا اِضَتَك َٔ ٔفٞ َأِضَفًٔ َٕ اٖئرٜ َٗا، َفَها ِِ َأِضَفًَ ُٗ ََٚبِعُك َٖا  ِِ، َأِعاَل ُٗ

َٓا  ْٖا َخَسِق ِٛ َأ ًََُٖهٛا َفَكاُيٛا: َي ََا َأَزاُدٚا  َٚ  ِِ ُٖ َِٜتُسُنٛ  ِٕ َٓا، َفٔإ َِٛق ِٔ َف ََ ُِْؤٔذ   ِِ ََٚي َٓا َخِسّقا  ٔفٞ َْٔؿٝٔب

ُّٔٝعا ِٛا َج ََْح َٚ ِٛا،  ِِ ََْح ٔٗ ِٜٔدٜ ِٕ َأَخُرٚا َع٢ًَ َأ َٚٔإ ُّٔٝعا،   )60( "َج

َا يٛ فٗٓا ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜكسب األَثاٍ ٜٚكرتح املكرتذا  يالضتفاد٠ ٚبٝإ ذاٍ 

  بل ٖرا املكرتح ٖٚٛ ارتسم   ايطف١ٓٝ.

ًَََٖو اِيَعأؾٞ  َٚٔإٖيا   ٔ٘ ِٝ َُِ  َعًَ َُٚأٔقٝ َٗا  ََ ِٔ َأَقا َُ َٗا ايَٖٓحا٠ُ ٔي ٌُ ٔب ١ََُ اِيُرُدٚٔد َِٜرُؿ ََٖهَرا ٔإَقا َٚ

َٗا  َٚايٖطأنُ  ٔبايسَِّقا ٔب  ١َٔٝ َُِعٔؿ ١َٖٔ ٚٔباِي ََٖرا اِيَرٔدٜٔث َ ِعٔرُٜب اِيَعا ِْٔب اِيَداٖؾ١ٔٔفٞ   .)61( ٔبَر

شٜاد٠ املعسف١ بايػ٤ٞ ايرٟ  طسح ذٛي٘ املكرتذا  ادتُاع١ٝ  ألْ٘ قد حيدث إغهاٍ    - ب

املعسف١ بٗرا ايػ٤ٞ فًُا  طسح املكرتذا  ذٛي٘ ٚجيٝب ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜتٛقس ٖرا 

 األَس ٜٚصٍٚ انغهاٍ اذتاؾٌ.
َٕ ٔفٞ َجَٓاَش٠ٕ،  َثاٍ ذيو:  ُ٘ َنا ْٖ َِ َأ ََٚضًٖ  ٔ٘ ِٝ ِّ َؾ٢ًٖ اهلُل َعًَ ٔٔ ايٖٓٔب ُ٘، َع ِٓ ُ٘ َع َٞ ايًٖ ِٔ عًٍَّٞٔ َزٔق َع

 :ٍَ ُِٓهُ  ٔفٞ اأَلِزٔض، َفَكا َٜ ِٚ »َفَأَخَر ُعّٛدا  َٔ ايٖٓأز، َأ َٔ  ُٙ ََِكَعُد ََٚقِد ُنٔتَب  ِٔ َأَذٕد ٔإٖيا  َٔ  ِِ ُِٓه َٔ ََا 

َٔ ادَت١ٖٔٓ َٖٝطْس « َٔ َُ  ٌّ ًَُُٛا َفُه ٍَ: " اِع ٌُ؟ َقا َْٖتٔه ٘ٔ، َأَفاَل  ٍَ ايًٖ َٜا َزُضٛ ِٔ َأِعَط٢ }َقاُيٛا:  ََ َٖا  َفَأ

ََٚؾٖدَم ٔباذُتِط٢َٓ   اآل١ََٜ...... َٚاٖ َك٢ 
 . )62(ز "6شايًٌٝ:  {

يكدز، فٗٓا مبكرتح ايؿراب١ يًٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ اشدادٚا َعسف١ بايعالق١ بني ايعٌُ ٚا

 ٚشاٍ عِٓٗ انغهاٍ.

                                                           
 فترك ألا سار أ ازه، باز   )59)

ً
(، ومطال ، صاخيح مطال ، لحااب الز ااب، بااب  داة أصاخاب 3/91(، )2272( البخاري، صخيح البخاري، لحاب ؤلا ار ، باب من اضحأ ز أ سرا

 (.4/2100(، )2674الغار الثعثة، بز   )

 ( .3/193(، )2493صخيح البخاري، لحاب النطامة، باب هل ينزع ِّا النطمة والض هاب فيه، بز   ) ( البخاري،60)

 (. 5/295( انـز: ابن حجز، فحح الباري شزح صخيح البخاري، )61)

در، بااب ليفياة خلااق آلاىمان ِّااا بؼان أمااه، (، ومطاال  لحااب الناا8/48(، )6217( البخااري، صاخيح البخاااري، لحااب ألاىب، باااب الز ال يننااح الشا  ء بياده ِّااا ألارض، باز   )62)

 (.4/2040بز  ، )
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 : الخاتوة

 :  أواًل : النت ئج

فهس٠ أٚ زأٟ ٜبتدئ ٜٚكدّ َٔ مجاع١ َٔ ايٓاع يًبرث إٔ املكرتح ادتُاعٞ ٖٛ عباز٠ عٔ   1

 ٚاملٓاقػ١، ٚٚزد ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ، ٜٚكدّ   ايػايب يًسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ.
ايساٟٚ قايٛا: ثِ ٜرنس املكرتح ٚأيفاظ غ  املكرتح ادتُاعٞ قد ٜأ ٞ بأيفاظ ؾسحي١ بإٔ ٜكٍٛ   2

 إىل ٚ ٜٓٛ٘ أغاز٠ ٚ  ٖرا ايٛاقع ايٛاقع برنس ٜهتفٞ ٚإمنا املكرتح ٜرنس   ؾسحي١  ايساٟٚ

 املكرتح ادتُاعٞ.

يًُكرتذا  ادتُاع١ٝ غسٚط ٚآداب   بد َٔ  ٛافسٖا ذت٢  عترب ٖرٙ املكرتذا  َكبٛي١   ايػسع    3

 يط١ٓ ايٓب١ٜٛ.ٚ  ايدٜٔ انضالَٞ ٚ  ا
ميهٔ إٔ  كطِ املكرتذا  ادتُاع١ٝ   ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ إىل أقطاّ نث ٠ يطب قا٥ًٗا، ٚيطب   4

املكد١َ ي٘، ٚيطب َاد ٗا، ٚنإ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜتعاٌَ َع نٌ َكرتح ذطب 

 َكدَ٘ ٚذطب ْٛع٘.
كبٍٛ ب٘ ٚ ٓفٝرٙ أٚ  سنِٗ بني اياختً   عاٌَ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َع املكرتح ادتُاعٞ   5

ٜٓفرْٚ٘ ٚبني  عدٌٜ  ٓفٝر املكرتح مبا ٜتٓاضب َع ايدٜٔ انضالَٞ ٚبني زفك٘ ٚبٝاْ٘ شتايفت٘ 

 يإلضالّ.
يًُكرتذا  ادتُاع١ٝ أثس   ايتػسٜع ٚ  ذٌ املػهال  ادتُاع١ٝ ٚ  بٝإ ذاٍ زتتُع   6

 تعًِٝ.املكرتذا  ٖٚٛ زتتُع ايؿراب١، ٚ  زتاٍ ايرتب١ٝ ٚ  زتاٍ اي
َٔ أثس املكرتذا  ادتُاع١ٝ ٜتبني أُٖٝتٗا َٚٔ أِٖ جٛاْب أُٖٝتٗا أْٗا  بني ايسأٟ ادتُاعٞ   7

 ايطا٥د   اجملتُع ايؿادز َٓ٘ ٖرٙ املكرتذا .
 ث نًً  : التىصً ا :

 ا ٖتُاّ باملكرتذا  ادتُاع١ٝ   ايكسإٓ ٚايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ بايبرث ٚايدزاض١.قسٚز٠   1

أٚؾٞ ايباذثني  يًُاجطت  ٚ ايدنتٛازٙ   زتاٍ ايتفط  ٚ اذتدٜث إٔ ٜكَٛٛا  بايبرث بؿٛز٠   2

 َٛضع١   املكرتذا  ادتُاع١ٝ ٚايفسد١ٜ   ايكسإٓ ٚايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ. 

ٚنريو أٚؾٞ ايباذثني   عًّٛ اذتدٜث جبُع أذادٜث املكرتذا    ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ٜٚكَٛٛا   3

 ا.بتدسجيٗا ٚدزاضتٗ

ٚنريو أٚؾٞ زتاٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ إٔ ٜتِ  عًِٝ ايٓاع اقرتاح املكرتذا  ايٓافع١، ٚغسع ذيو    4

   ْفٛع ايطالب ٚايٓاع َع  عًُِٗ آداب ٚقٛابط املكرتح ادتُاع١ٝ ٚنٝف١ٝ  سذٗا.

إٔ ٜػحعٛا أبٓا٥ِٗ َٚٔ حت  إَس ِٗ ع٢ً  كدِٜ  أٚؾ٢ أٚيٝا٤ األَٛز َٔ اآلبا٤ ٚاملطؤٚيني   5

 ذا  ٚخاؾ١ املكرتذا  ادتُاع١ٝ  ألْٗا  عرب عٔ ايسأٟ ايطا٥د بني ٖرٙ ايف١٦ َٔ ايٓاع.املكرت
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 أ ن الوصادر والوراجه:

ابٔ األث  ادتصزٟ، عًٞ بٔ ستُد بٔ ستُد بٔ عبد ايهسِٜ، أضاد ايػابا١   َعسفا١ ايؿاراب١،        1

-ٖا1،1415عادٍ أمحد عبد املٛجٛد، داز ايهتب ايع١ًُٝ، ط -حتكٝل: عًٞ ستُد َعٛض 

1994 .ّ 

عااادٍ َسغااد،  -َطاآد انَاااّ أمحااد باأ ذٓبااٌ، حتكٝاال: غااعٝب األزْااؤٚط  أمحااد باأ ذٓبااٌ،    2

 ّ. 2001 -ٖا  1421، 1ٚآخسٕٚ، َؤضط١ ايسضاي١، ط

ستُد بأ أمحاد بأ األشٖاسٟ اهلاسٟٚ، أباٛ َٓؿاٛز ، حتكٝال: ستُاد عاٛض َسعاب،             األشٖسٟ،   3

 ّ.2001، 1ب ٚ ، ط –ايٓاغس: داز إذٝا٤ ايرتاث ايعسبٞ 

 –األيباْٞ، ستُد ْاؾس ايدٜٔ، إزٚا٤ ايػًٌٝ   ختسٜخ أذادٜث َٓاز ايطبٌٝ، املهتب انضالَٞ   4

 ّ.1985 -ٖا  1405،  5ب ٚ ، ط

/ ٖاا 1412، 1از املعازف، ايسٜاض، طْاؾس، ضًط١ً األذادٜث ايكعٝف١، داأليباْٞ، ستُد بٔ   5

1992 .ّ 

 .، ؾرٝس ٚقعٝ  ضٓٔ أبٞ داٚداأليباْٞ، ستُد بٔ ْاؾس  6

ايبدااازٟ، ستُااد باأ إمساعٝااٌ باأ املػاا ٠،  ؾاارٝس ايبدااازٟ، حتكٝاال: ستُااد شٖاا  باأ ْاؾااس        7

 ٖا.1422، 1ايٓاؾس، داز  ٛم ايٓحا٠، ط

 بأ بطااٍ، حتكٝال: أباٛ متاِٝ       ٟٔ عباد املًاو، غاسح ؾارٝس ايبدااز     عًٞ بأ خًا  با    ابٔ بطاٍ،   8

 ّ.2003 -ٖا 1423، 2ايطعٛد١ٜ، ايسٜاض، ط -ٜاضس بٔ إبساِٖٝ، َهتب١ ايسغد 

١ٖٜٔ ،عا ل بٔ غٝث بٔ شٜٚس ،ايبالدٟ اذتسبٞ  9 ٔٛ َٖٓب ١ٖٔٝ ٔفٞ ايطَِّ ٠ٔ اي ِٔ اِيُحِػَسأف ََُعأي داز َه١ ، َعحِ اِي

 .ّ 1982 -ٖا  1402، 1، ط١ املهس١َيًٓػس ٚايتٛشٜع، َه

أمحاد بأ اذتطاني بأ عًاٞ بأ َٛضا٢، غاعب انمياإ، ذككا٘ ٚزاجاع ْؿٛؾا٘ ٚخاسد              ايبٝٗكٞ،   10

أذادٜثاا٘: اياادنتٛز عبااد ايعًااٞ عبااد اذتُٝااد ذاَااد، َهتباا١ ايسغااد يًٓػااس ٚايتٛشٜااع بايسٜاااض      

 ّ. 2003 -ٖا  1423، 1بايتعإٚ َع ايداز ايطًف١ٝ ببَٛباٟ باهلٓد، ط

أمحاد بأ اذتطاني بأ عًاٞ بأ َٛضا٢، ايطآٔ ايهارب٣، حتكٝال: ستُاد عباد ايكاادز               كٞ، ايبٝٗ  11

 ّ. 2003 -ٖا  1424، 3يبٓإ، ط –عطا، داز ايهتب ايع١ًُٝ، ب ٚ  

ِٛز٠ باأ َٛضاا٢ باأ ايكااراى، حتكٝاال ٚ عًٝاال: أمحااد ستُااد       ايرتَاارٟ،   12 ستُااد باأ عٝطاا٢ باأ َضاا

املدزع   األشٖاس ايػاسٜ  ، غاسن١    غانس، ٚستُد فؤاد عبد ايباقٞ، ٚإبساِٖٝ عط٠ٛ عٛض 

 ّ. 1975 -ٖا  1395، 2َؿس، ط –َهتب١ َٚطبع١ َؿطف٢ ايبابٞ اذتًيب 

نػ  املػهٌ َٔ ذادٜث ايؿارٝرني، حتكٝال:    ابٔ ادتٛشٟ، عبد ايسمحٔ بٔ عًٞ بٔ ستُد،   13

 ايسٜاض، ايطبع١ ٚايتازٜذ )بدٕٚ . –عًٞ ذطني ايبٛاب، داز ايٛ ٔ 
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ستُااد، املطااتدزى عًاا٢ ايؿاارٝرني، حتكٝاال: َؿااطف٢ عبااد  ستُااد باأ عبااد اهلل باأاذتااانِ،   14

 .1990 – 1411، 1ب ٚ ، ط –ايكادز عطا، داز ايهتب ايع١ًُٝ 

ََِعباَد، ايتُُٝاٞ،        ابٔ ذبإ،   15 ؾارٝس ابأ ذباإ،     ستُد بٔ ذبإ بٔ أمحاد بأ ذباإ بأ َعااذ بأ 

ٕ ايفازضااٞ ، انذطااإ    كسٜااب ؾاارٝس اباأ ذبااإ ،  س ٝااب: األَاا  عااال٤ اياادٜٔ عًااٞ باأ بًبااا )

ٖاا   1408، 1ذكك٘ ٚخسد أذادٜث٘ ٚعًال عًٝا٘: غاعٝب األزْاؤٚط، َؤضطا١ ايسضااي١، با ٚ ، ط       

- 1988 .ّ 

أمحد بٔ عًاٞ بأ ذحاس أباٛ ايفكاٌ ايعطاكالْٞ ايػاافعٞ،  فاتس ايباازٟ غاسح ؾارٝس            ابٔ ذحس،   16

غاسف  ايبدازٟ، زقِ نتب٘ ٚأبٛاب٘ ٚأذادٜث٘: ستُد فؤاد عبد ايباقٞ، قاّ بإخساجا٘ ٚؾارر٘ ٚأ  

 .1379ب ٚ ،  -ع٢ً  بع٘: ستب ايدٜٔ ارتطٝب، داز املعسف١ 

ٞ  ،َعحااِ ايبًاادإ ،اذتُااٟٛ   17 داز ؾااادز، ، غااٗاب اياادٜٔ أبااٛ عبااد اهلل ٜاااقٛ  باأ عبااد اهلل ايسَٚاا

 ّ.1995، 2، طب ٚ 

اباأ خصمياا١، ستُااد باأ إضاارام باأ خصمياا١ باأ املػاا ٠ باأ ؾاااب باأ بهااس ايطااًُٞ ايٓٝطااابٛزٟ،    18

 .ب ٚ  –حتكٝل: د. ستُد َؿطف٢ األععُٞ، املهتب انضالَٞ ؾرٝس ابٔ خصمي١، 

 1995ّ، 2اذتُٟٛ، ٜاقٛ  بٔ عبد اهلل، َعحِ ايبًدإ، داز ؾادز، ب ٚ ، ط  19

ارتطابٞ، محد بٔ ستُد بٔ إبساِٖٝ بٔ ارتطاب ايبطع، َعا  ايطآٔ، ٖٚاٛ غاسح ضآٔ أباٞ          20

 ّ. 1932 -ٖا  1351، 1ذًب، ط –داٚد، املطبع١ ايع١ًُٝ 

ذككا٘ ٚقابط ْؿا٘ ٚعًال عًٝا٘: غاعٝب       يدازقطين، عًٞ بٔ عُس بٔ أمحد، ضآٔ اياداز قطاين،    ا  21

ا زْؤٚط، ذطأ عباد املآعِ غاًيب، عباد ايًطٝا  ذاسش اهلل، أمحاد بسٖاّٛ، َؤضطا١ ايسضااي١،            

 ّ. 2004 -ٖا  1424، 1يبٓإ، ط –ب ٚ  

ستٝااٞ اياادٜٔ عبااد ستُااد أبااٛ داٚد، ضااًُٝإ باأ األغااعث ايطحطااتاْٞ، ضاآٔ أبااٞ داٚد، حتكٝاال:   22

 ، ايطبع١ ٚايتازٜذ )بدٕٚ .ب ٚ  –اذتُٝد، املهتب١ ايعؿس١ٜ، ؾٝدا 

ستُد بٔ أباٞ بهاس بأ عباد ايكاادز اذتٓفاٞ، شتتااز ايؿاراح، حتكٝال: ٜٛضا  ايػاٝذ            ايساشٟ،    23

 ّ.1999ٖا / 1420 5ؾٝدا، ط –ايداز ايُٓٛذج١ٝ، ب ٚ   -ستُد، املهتب١ ايعؿس١ٜ 

ُٓد بايصبٝدٟ،   24 ُٓد بٔ ست ٔ عبد اياسٓشام اذتطاٝين،  ااد ايعاسٚع َأ جاٛاٖس ايكااَٛع حتكٝال:         ست

 ، ايطبع١ ٚايتازٜذ.زتُٛع١ َٔ احملككني، ايٓاغس: داز اهلدا١ٜ

ابٔ غٝب١، عُس بٔ غب١ بٔ عبٝد٠ بٔ زٜط١ ايُٓ ٟ ايبؿسٟ،  ازٜذ املدٜٓا١، حتكٝال: فٗاِٝ ستُاد       25

 ٖا. 1399غًتٛ ، 

حِ ايهب ، حتكٝل: محادٟ بأ عباد اجملٝاد ايطاًفٞ،      ايطرباْٞ، ضًُٝإ بٔ أمحد بٔ أٜٛب، املع  26

 .2ايكاٖس٠، ط –َهتب١ ابٔ  ١ُٝٝ 
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أبٛ بهاس أمحاد بأ عُاسٚ بأ ايكاراى بأ شتًاد ايػاٝباْٞ ، حتكٝال:           ابٔ أبٞ عاؾِ، ادتٗااد،    27

 ٖا.1409، 1املد١ٜٓ املٓٛز٠، ط -َطاعد بٔ ضًُٝإ ايساغد ادتُٝد، َهتب١ ايعًّٛ ٚاذتهِ 

ستُد بٔ أب٢ بهس بٔ عبد املًو، إزغاد ايطازٟ يػسح ؾرٝس ايبدازٟ، أمحد بٔ ايكططالْٞ،   28

 ٖا. 1323، 7املطبع١ ايهرب٣ األَ ١ٜ، َؿس، ط

ابٔ َاج١، ستُد بٔ ٜصٜد ايكصٜٚين، ضٓٔ ابٔ َاج١، حتكٝل: ستُد فؤاد عبد ايباقٞ، داز إذٝاا٤    29

  فٝؿٌ عٝط٢ ايبابٞ اذتًيب، ايطبع١ ٚايتازٜذ )بدٕٚ . -ايهتب ايعسب١ٝ 

ستُد أْٛز غاٙ بٔ َععِ غاٙ ايهػُ ٟ، فٝا ايباازٟ عًا٢ ؾارٝس ايبداازٟ، حتكٝال: ستُاد         30

 ّ. 2005 -ٖا  1426، 1يبٓإ، ط –بدز عا  امل  ٗٞ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ب ٚ  

َطًِ بٔ اذتحاد ايٓٝطابٟٛ، املطٓد ايؿرٝس املدتؿس بٓكٌ ايعدٍ عٔ ايعدٍ إىل زضٍٛ اهلل ؾ٢ً   31

 –س َطااًِ ، حتكٝاال: ستُااد فااؤاد عبااد ايباااقٞ، داز إذٝااا٤ اياارتاث ايعسبااٞ  اهلل عًٝاا٘ ٚضًِ)ؾاارٝ

 ب ٚ ، ايطبع١ ٚايتازٜذ)بدٕٚ  .

ابٔ املًكٔ،  عُس بٔ عًٞ بٔ أمحد ايػافعٞ، ايبادز املآ    ختاسٜخ األذادٜاث ٚاألثااز ايٛاقعا١           32

 ايػسح ايهب ، حتكٝل: َؿطف٢ أبٛ ايػٝط ٚعبد اهلل بٔ ضًُٝإ ٜٚاضس بٔ نُاٍ

 2004ّ-ٖا1425، 1ايطعٛد١ٜ، ط-ايسٜاض -داز اهلحس٠ يًٓػس ٚايتٛشٜع   33

 ٖا 1414 -، 3ستُد بٔ َهسّ بٔ ع٢ً، داز ؾادز ،  ب ٚ ، طابٔ َٓعٛز،   34

أمحد بٔ غعٝب بٔ عًٞ ارتساضاْٞ، ضٓٔ ايٓطا٥ٞ )اجملتب٢ ، حتكٝل:  عبد ايفتاح أباٛ  ايٓطا٥ٞ،   35

 .1986 – 1406، 2ذًب، ط –غد٠، َهتب املطبٛعا  انضال١َٝ 

أمحد بأ غاعٝب بأ عًاٞ ارتساضااْٞ، ايطآٔ ايهارب٣، ذككا٘ ٚخاسد أذادٜثا٘: ذطأ            ايٓطا٥ٞ،   36

ٖاا   1421، 1با ٚ ، ط  –عبد املٓعِ غًيب، أغسف عًٝ٘: غاعٝب األزْااؤٚط، َؤضطا١ ايسضااي١     

- 2001 .ّ 

رتاث املٓٗاد غسح ؾرٝس َطاًِ بأ اذتحااد، داز إذٝاا٤ ايا     ايٟٓٛٚ، ستٞ ايدٜٔ، حي٢ٝ بٔ غسف،   37

 ٙ.1392، 2ايعسبٞ، ب ٚ ، ط

ْٛز ايدٜٔ عًٞ بٔ أبٞ بهاس بأ ضاًُٝإ زتُاع ايصٚا٥اد َٚٓباع ايفٛا٥اد، حتكٝال: ذطااّ          اهلٝثُٞ،   38

 .ّ 1994ٖا،  1414ايدٜٔ ايكدضٞ، َهتب١ ايكدضٞ، ايكاٖس٠، 

ختسٜخ أذادٜث إذٝا٤ عًّٛ ايادٜٔ،  زتُٛع١ َٔ املؤيفني) ايعساقٞ، ٚابٔ ايطبهٞ، ٚايصبٝدٟ ،    39

ُٓد اذَتٓداد، ايٓاغس: داز ايعاؾ١ُ يًٓػس اض ََُر ُُٛد ٔبٔ  ََر ، 1ايسٜاض، ط –ٔتدَساد: أبٞ عبد ايًٖ٘ 

 ّ. 1987 -ٖا  1408


