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  اإلًساًية ّاالحتواعيةللعلْم 

 ISSN : 2410-1818 الغرازي محمد عبدالله. د  | ...باملعروف األنر أحاديث لبعض الخاطئ الفهم إشكالية

 م2018  ديسوبش-أكتْبش ( 5( الوخلذ )20العذد )

 والنهي باملعروف األنر أحاديث لبعض الخاطئ الفهم إشكالية
 املدني السلم ىلع السلبي وأثرها املنكر عن

 الولخص :

 إؾهاي١ٝ: ) بـ إٛغّٛ ايبشح ٖصا ٜأتٞ

 بإعطٚف ا٭َط أسازٜح يبعض اـاط٧ ايؿِٗ

 ايػًِ ع٢ً ايػًيب ٚأثطٙ إٓهط عٔ ٚايٓٗٞ

 ٖٚٞ ; دسّا ١َُٗ قه١ٝ يٝٓاقــ(  إسْٞ

 إٓهط عٔ ٚايٓٗٞ بإعطٚف ا٭َط ع٬ق١

 داْب٘ غُٝا ٫ٚ ، إسْٞ ايػًِ َٛنٛع

 بعض ؾِٗ إغا٠٤ عٔ ٜٓتر قس ايصٟ ايػًيب

 هلا ٚتطبٝك٘ ، ايع١ُٝٛ ايؿعري٠ هلصٙ ايسعا٠

 ٚايهٛاب٘ إعاٜري عٔ بعٝسا خاط٦ا تطبٝكا

 .  اؿهِٝ ايؿاضع ٚنعٗا اييت ٚاٯزاب

 ايبشح ٖصا ٗ ايباسح غًو يكس         

 ا٫غتكطا٥ٞ إٓٗر بٌ ْع َٓٗذا

 غًٝشٜ نُا ــــ ٚايتشًًٝٞ ٚا٫غتٓباطٞ

:  أُٖٗا ْتا٥ر إٍ ٚتٛقٌ ـــ ايهطِٜ ايكاض٨

 عٔ ٚايٓٗٞ بإعطٚف ا٭َط بٌ ايع٬ق١ إٔ

 ؾا٭ٍٚ ; ت٬ظّ ع٬ق١ إسْٞ ٚايػًِ إٓهط

 ، ٚعسَّا ٚدٛزّا ب٘ ٜتعًل ايجاْٞ أَإ قُاّ

 اهلل إٍ ايسعا٠ يبعض ٜكع إٔ ّهٔ ٚأْ٘

 ا٭َط أسازٜح بعض ؾِٗ ٗ ايًبؼ َٔ ؾ٤ٞ

 عٓ٘ ؾٝٓتر ، إٓهط عٔ ٚايٓٗٞ بإعطٚف

 إق٬م ٗ ٜتػبب ٚايٓٗٞ يٮَط خاط٧ تطبٝل

 ٚتتعسز ، إسْٞ ٚغًُ٘ اجملتُع غه١ٓٝ

 اـاط٧ ايؿِٗ ٖصا َٓٗا ٜطز اييت اؾٗات

 ; ٚايسعا٠ ٚإهإ ايعَإ باخت٬ف ٚؽتًـ

 ٕا١ٖٝ اـاط٧ ايتكٛض د١ٗ َٔ ٜطز َا ؾُٓٗا

 اييت إعاٜري ٚاخت٬ٍ ،  ٚإٓهط إعطٚف

 ٗ ايتهاضب د١ٗ أَٚٔ ، ن٬ُٖا بٗا ٜكاؽ

 إتطٛعٌ ايسعا٠ بٌ ا٫ختكاقات

 ايؿكٗٞ ايتهٝٝـ د١ٗ َٔ أٚ ، ٚإهًؿٌ

 ٜٓتر َا _ ايػايب ٖٚٛ _ َٚٓٗا ، يًُػأي١

 بإعطٚف ا٭َط بؿطا٥٘ ا٫يتعاّ عسّ بػبب

 ايؿاضع سسزٖا اييت ٚآزاب٘ إٓهط عٔ ٚايٓٗٞ

 . اؿهِٝ

 عج٘ ختاّ ٗ ايباسح أٚق٢ ٚقس       

 بإعطٚف ٚاٯَطٜٔ اهلل إٍ ايسعا٠ إخٛاْ٘

 َا نٌ ع٢ً باؿطم إٓهط عٔ ٚايٓاٌٖ

 ا٭َط َٔ ا٭مس٢ اهلسف وكل إٔ ؾأْ٘ َٔ

 نْٛ٘ ٖٚٛ ; إٓهط عٔ ٚايٓٗٞ بإعطٚف

 ٚغًُ٘ اجملتُع ٭َٔ ٚنُإ أَإ قُاّ

 َٔ ;  شيو َٔ ايعهؼ ع٢ً ٫ ،  إسْٞ

 بؿطا٥٘ ٚا٫يتعاّ ، ايسٜٔ ٗ ايتؿك٘ خ٬ٍ

 ٚآزاب٘ إٓهط عٔ ٚايٓٗٞ بإعطٚف ا٭َط

 ايًٌ أغًٛب اتباع ٫ٚغُٝا ، ايؿطع١ٝ

 ٚإٛع١ٛ باؿه١ُ اهلل إٍ ٚايسع٠ٛ ٚايطؾل،

 ٚايتعكب ٚايػ١ًٛ ايؿس٠ عٔ بعٝسّا ، اؿػ١ٓ

 زعا٥ِ ٜكٛض إٔ ؾأْ٘ َٔ َا ْٚٝع ، ٚايػًٛ

 .يًُذتُع إسْٞ ايػًِ

 ٚايٓٗٞ بإعطٚف ا٭َط:   إؿتاس١ٝ ايهًُات

 ايػًِ ــــ  إسْٞ ايػًِ ـــ إٓهط عٔ

 . اجملتُعٞ ايػًِ ـــــ ا٫دتُاعٞ
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  للعلْم اإلًساًية ّاالحتواعية

 م2018  ديسوبش-أكتْبش ( 5( الوخلذ )20العذد )

Abstract  
This research which title is: (the 

Problem of Misunderstanding the 

Prophet’s sayings of the promotion 

of Virtue and the Prevention of Vice 

and its Negative Impact on Civil 

Peace) discusses a very important 

issue; the relationship between the 

promotion of virtue and the 

prevention of vice on the subject of 

civil peace, especially the negative 

side, which may result from some 

misunderstanding of Preachers 

regarding this great rite, and 

applying it away from the standards, 

controls and ethics developed by the 

wise legislator. 

In this research, the 

researcher has embarked on a 

method combining the inductive, 

deductive and analytic approach, as 

the reader will see. The reach 

revealed important results such as: 

The relationship between the 

promotion of virtue and the 

prevention of vice and civil peace is 

a related relationship. The first is the 

safety valve and the second is 

related to it whether existing or not. 

Some of the preachers to Allah may 

have some confusion in 

understanding some of the sayings 

(Hadiths) ofpromotion of virtue and 

prevention of evil. This results in the 

wrong application of the promotion 

and the prevention, which causes the 

disturbance of the community’s 

security and its civil peace. There 

are many parties from which this 

misunderstanding is received. It 

varies according to time, place and 

preachers. Some of these 

misunderstandings come fromthe 

misrepresentation of the nature of 

virtue and vice and the imbalance of 

the standards that measure both of 

them, or the conflict of 

competencies between the preachers 

and the volunteers, or the 

jurisprudential adaptation of the 

issue. Some of misunderstandings 

resulted due to the non-commitment 

of the provisions of virtue promotion 

and vice prevention and the methods 

and ethics that Allah set  

At the end of his research, the 

researcher recommended the 

preachers to Allah and those who 

enjoin virtue and forbidvice to take 

care of everything that would 

achieve the supreme goal of 

enjoining virtue and forbidding evil. 

It is a safety valve and a guarantee 

for the security of the society and its 

civil peace through studying the 

rules of religion andabiding by the 

laws of enjoining good and 

forbidding evil and its legal ethics, 

especially through following the 

method of calling to Allah with 

wisdom and good adviceaway from 

arrogance and fanaticism or any 

thing that would undermine the 

pillars of civil peace of society. 

Keywords: Promotion of Virtue and 

Prevention of Vice - Civil Peace - 

Social Peace- Community Peace.
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 الوقذهة:

اؿُس هلل ضب ايعإٌ  ، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚآي٘ ٚقشب٘ ٚايتابعٌ                    

 أَا بعس :

ؾإٕ ايػًِ إسْٞ نطٚض٠ بؿط١ٜ ٫ غ٢ٓ يٲْػإ عٓٗا ، ٫ٚ اغتطاع١ ي٘ إٔ ٜكّٛ 

ٚعُاض٠ يٮضض إ٫ بٗا،  _عع ٚدٌ  _إيٝ٘ ;َٔ عباز٠ هلل  _تعاٍ  _أٚنًٗا اهلل َُٗت٘ اييت 

ٚيصيو سطم اٱغ٬ّ ع٢ً ا٭َط بهٌ َا َٔ ؾأْ٘ إٔ وككٗا ٜٚطغذ زعا٥ُٗا  ، ٢ْٗٚ ـ ٗ 

 إكابٌ ـ  عٔ نٌ َا َٔ ؾأْ٘ اٱخ٬ٍ بٗا أٚ تكٜٛهٗا .

٢ ٖصٙ ايهطٚض٠ إًش١ ٚٓاٜتٗا يًشؿاٚ عً _تعاٍ  _َٚٔ ايتؿطٜعات اييت ؾطنٗا اهلل 

; ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ; سٝح دعً٘ ٚغ١ًٝ شات١ٝ َٚػتُط٠ يتكِٜٛ ٖصٙ ا٭١َ َٔ 

 زاخًٗا ، ٚقُاّ أَإ يًشؿاٚ ع٢ً أَٓٗا ٚاغتكطاضٖا ٚغًُٗا ا٫دتُاعٞ ٚإسْٞ .

ٞٳ٤  غري إٔ ٖصا ايكُاّ ّهٔ إٔ ٜٓكًب تٗسٜسّأ خطريّا يػًِ ا٭١َ ٚغهٝٓتٗا ، إشا ُأغٹ

ؾُٗ٘ أٚ اغتدساَ٘ بعٝسّا عٔ ٖسٟ ايؿطع ٚتعًُٝات٘ ; ٖٚٛ ايصٟ دعٌ هلصٙ ايؿعري٠ َعاٜري 

ٚنٛاب٘ ثابت١ ، نُا دعٌ هلا ؾطٚطّا ٚآزابّا قه١ُ ، ؼُٞ اٯَطٜٔ بإعطٚف ٚايٓاٌٖ عٔ 

، ٖٚٛ َا إٓهط َٔ اـًٌ ٚايعيٌ ٚا٫مطاف ، ٚؼُٞ اجملتُع َٔ اـٛف ٚايتؿػذ ٚا٫م٬ٍ

 ساٚيٓا تٛنٝش٘ ٗ ٖصا ايبشح إدتكط  .

نجري٠ ٖٞ ايسضاغات اييت تٓاٚيت ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ايسضاغات ايػابك١ :  

، َٚٓٗا عجٓا يٌٓٝ زضد١ ايسنتٛضاٙ  ; ايصٟ ْعٓا ؾٝ٘ سٛاٍ ث٬مثا١٥ (1)قسّا ٚسسٜجا 

عطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط بؿهٌ َباؾط أٚ ٚٔػٌ سسٜجا َٔ ا٭سازٜح إتعًك١ با٭َط بإ

غري َباؾط ، ٚزضغٓاٖا زضاغ١ غًب عًٝٗا ايطابع اؿسٜجٞ ، َع ايتططم يبعض ايؿٛا٥س ايؿك١ٝٗ 

مل ٜؿطز أٚ  _َا ؾٝٗا عجٓا  _ٚايسع١ٜٛ إػتٓبط١ َٓٗا ، غري إٔ ؾ٦ّٝا َٔ ٖصٙ ايسضاغات 

٘ با٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٜتططم بؿهٌ َباؾط ـ سػب عًُٞ ـ يًػًِ إسْٞ ٚع٬قت

 ،ٖٚٛ َا أؾطزْاٙ بايبشح ٖٓا ، ٚدعًٓاٙ ٗ َكس١َ َٚبشجٌ ٚخا١ُ ، ٚباهلل ايتٛؾٝل  .

 

  

                                                           
 ذهسها ظسفا منها في كائمت اإلاصادز واإلاساحق اإلاثبخت في نهايت البحث . (1)
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 الوفاُين ّاألُوية ًّوارج هي األحاديث هْضع الذساسة الوبحث األّل :

 ٚوتٟٛ ع٢ً ث٬ث١ َطايب : 

 املطلب األول : املفاهيه واملصطلحات

 أ٫ّٚ : َا١ٖٝ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط 

 ُا١ٖٝ ا٭َط بإعطٚف :ــ 1 

 . (2)ٚأَطٙ ؾأُط ، ٚاؾُع أَٛض …نس ايٓٗٞا٭َط يػ١ : 

" قٍٛ ايكا٥ٌ يػريٙ اؾعٌ أٚ يٝؿعٌ أٚ َا هطٟ فطاُٖا ع٢ً د١ٗ ا٭َط اقط٬سّا : 

 .(3)" ٚخ إأَٛض ب٘ؿس، َع نٕٛ إٛضز يًكٝػ١ َطٜسّا هٛعا٫غتع٤٬ زٕٚ اـ

" نس إٓهط. ٚايعطف: نس ايٓهط. ٜكاٍ : أ٫ٚٙ عطؾّا أٟ َعطٚؾا.  ٚإعطٚف يػ١ّ :

ٚإعطٚف نايعطف. قاٍ  …ٚايعطف ٚإعطٚف : اؾٛز. ٚقٌٝ : ٖٛ اغِ َا تبصي٘ ٚتػسٜ٘

: ايٓكؿ١  -أٜها  -ٚإعطٚف …: إعطٚف ٖٓا َا ٜػتشػٔ َٔ ا٭ؾعاٍ(ٖـ337) ايعداز

 . (4)ٔ ايكشب١ "ٚسػ

عطف َٔ طاع١ اهلل ٚايتكطب إيٝ٘  " اغِ داَع يهٌ َاٚإعطٚف اقط٬سّا : 

ٚاٱسػإ إٍ ايٓاؽ ، ٚنٌ َا ْسب إيٝ٘ ايؿطع ٢ْٗٚ عٓ٘ َٔ احملػٓات ٚإكبشات ، ٖٚٛ َٔ 

 . (5)ايكؿات ايػايب١ ، أٟ : أَطٷ َعطٚفٷ بٌ ايٓاؽ ، إشا ضأٚٙ ٫ ٜٓهطْٚ٘" 

ٚعطؾ٘ بعض إعاقطٜٔ بأْ٘ : " اغِ داَع يهٌ َا وب٘ اهلل ٜٚطناٙ َٔ ا٭قٛاٍ ، 

 . ( 6)ٚا٭عُاٍ ايٛاٖط٠ ٚايباط١ٓ " 

 .(7)ٚمسٞ َعطٚؾّا : ٭ٕ ايؿطط٠ إػتك١ُٝ ٚايعكٍٛ ايػ١ًُٝ تعطؾ٘ ٚتؿٗس غريٙ ٚق٬س٘ 

ب ؾٝ٘ ، ُٚٗٝس أغباب٘ " ايسع٠ٛ إٍ ؾعً٘ ٚاٱتٝإ ب٘ ، َع ايرتغَٝٚع٢ٓ ا٭َط بإعطٚف : 

 . (8)ٚغبً٘ بكٛض٠ تجبت أضناْ٘ ، ٚتٛطس زعا٥ُ٘ ، ٚػعً٘ ايػ١ُ ايعا١َ يًشٝا٠ 

 َا١ٖٝ ايٓٗٞ عٔ إٓهط : ثاْٝا:

                                                           
 .1/176اهؽس : جسجيب اللاموض املحيغ ، العاهس أحمد الصاوي  (2)

 .141، واهؽس: شسح ألاصٌو الخمظت، اللاض ي ـبد الجباز، ص 528يىابيق الىصيحت في الفلائد الصحيحت ، أبو ظالب الحظين بً بدز الديً ق  (3)

 .242-9/239لظان الفسب، ابً مىؽوز  (4)

 .6/392،  وجحفت ألاحوذي ، اإلابازهفوزي 9/242، واهؽس: لظان الفسب 3/216النهايت في غسيب ألازس، ابً ألازير  (5)

ـرررً اإلاىىرررس2/221اهؽرررس: جوحتهررراث هبويرررت ـ،رررد العسيرررم، طررريد هررروح  (6) ، وألامرررس 11، ـبرررد ل اللصرررير، ص ، وجررررهسة أواررري العيرررر رشرررفيرة ألامرررس بررراإلافسو  والى ررري 

ـررً اإلاىىررس، ر أبررو فررازض، ص ـررً اإلاىىررس، ر الخعيررب، ص 19برراإلافسو  والى رري  ، وألامررس برراإلافسو  والى رري 13، وهخرراب نمررً فلررب ألامررس برراإلافسو  والى رري 

 .7ـً اإلاىىس، أحمد البياهووي، ص
 .2/222: جوحتهاث هبويت، طيد هوح  اهؽس (7)

 .3/9، هللب ـً البحور ؤلاطالميت ليوطف كسضاوي وآخسيً 2/222هبويت جوحتهاث  (8)
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عٔ ا٭َط  ْٚٗٛت٘ …خ٬ف ا٭َط ، ٜكاٍ : ْٗاٙ ٜٓٗاٙ ؾاْت٢ٗ ٚتٓا٢ٖ: نـايٓٗٞ يػ١ّ : 

َع٢ٓ: ْٗٝت٘. ْٚؿؼ ْٗا٠ْ : َٓت١ٝٗ عٔ ايؿ٤ٞ. ٚتٓاٖٛا عٔ ا٭َط ٚعٔ إٓهط: ٢ْٗ بعهِٗ 

، ٜٚكاٍ: إْ٘ ٭َٛض …ٚقس هٛظ إٔ ٜهٕٛ َعٓاٙ ٜٓتٕٗٛ. ْٚٗٝت٘ عٔ نصا ؾاْت٢ٗ عٓ٘ ،بعهّا 

ٛٷ " عٔ إٓهط، ٚايٓټ١ٝٗ    (9)…ا٫غِ َٓ٘ -بايهِ –بإعطٚف ْٚٗ

ٖٛ قٍٛ ايكا٥ٌ يػريٙ ٫ تؿعٌ أٚ ٫ ٜؿعٌ َٚا هطٟ فطاُٖا ع٢ً  "ايٓٗٞ اقط٬سّا : 

 .(10)د١ٗ ا٫غتع٤٬ زٕٚ اـهٛع ، َع نٕٛ إٛضز يًكٝػ١ ناضٖا يًُٓٗٞ عٓ٘"

 ْٚهطٙ ٜٓهطٙ ْهطا ، ؾٗٛ  …" إٓهط َٔ ا٭َط: خ٬ف إعطٚف إٓهط يػ١ّ : 

ٚايٓهطا٤ ٖسٚز : َٓهٛض ، ٚاغتٓهطٙ ؾٗٛ َػتٓهط ، ٚاؾُع َٓانري ; ٚايٓهط 

ٚقس وطى َجٌ عٴػٵط ٚعٴػٴط، … (11)َيَكسٵ دٹ٦ٵتٳ ؾٳ٦ّٝا ْٴِهطّا  إٓهط، ٚٗ ايتٓعٌٜ ايععٜع: 

ٓٵَهط، ٚنصيو ايصٟ ٜٓهط إٓهط، ْٚعٗا أْهاض، َجٌ  … َٴ ٙٺ  ٚضدٌ ْٴُهط ْٚٳهٹطٵ أٟ زا

  (12)عهس ٚأعهاز ٚنبس ٚأنباز.

  (13)" نٌ َا قبش٘ ايؿطع ٚسطَ٘ ٚنطٖ٘" ٚإٓهط ٗ ا٫قط٬ح : 

ٚعطؾ٘ بعض إعاقطٜٔ بأْ٘ : " نٌ اعتكاز أٚ قٍٛ أٚ عٌُ أْهطٙ ايؿاضع اؿهِٝ أٚ 

 .(14)٢ْٗ عٓ٘"

ٚمسٞ َٓهطّا : ٭ٕ ايؿطط إػتك١ُٝ ٚايعكٍٛ ايػ١ًُٝ تٓهطٙ ٚتؿٗس بهطضٙ 

 .  (15)ٚؾػازٙ"

ع ايتٓؿري َٓ٘ ٚايكس عٓ٘ ، ٚقطع ايتشصٜط َٔ إتٝاْ٘ ٚؾعً٘ ََٚع٢ٓ ايٓٗٞ عٔ إٓهط: 

  (16)أغباب٘ ٚغبً٘ بكٛض٠ تكتًع٘ َٔ دصٚضٙ ، ٚتطٗط َٓ٘ اؿٝا٠ ْٝعا.

 

 ثاّْٝا : تعطٜـ ايػًِ إسْٞ 

ِٳ ( ، َٚعٓاٙ : ايكش١ ٚايعاؾ١ٝ ، ٖٚٞ غاض١ٜ ايػًِ ٚايػ٬ّ يػ١ :  َؿتل َٔ َاز٠ ) غٳًَ

ٖـ ( : " ايػٌ ٚاي٬ّ ٚإِٝ َعِٛ باب٘ َٔ 395ٗ ْٝع قٝػ٘ إ٫ ؾُٝا ْسض . قاٍ ابٔ ؾاضؽ ) ت 

                                                           
ؽم ، ابً طيده  4/454، واهؽس : جسجيب اللاموض املحيغ 344-15/343اهؽس: لظان الفسب البً مىؽوز  (9)   .4/277واملحىم واملحيغ ألـا

  .528يىابيق الىصيحت في الفلائد الصحيحت ، ق  (12)

 .74الىهف: آلايت/  (11)

ؽم ، 234-6/233لظان الفسب  (12)  .4/436وجسجيب اللاموض املحيغ  6/521، واهؽس : املحىم واملحيغ ألـا

 . 6/233، واهؽس : لظان الفسب 5/115النهايت في غسيب ألازس،  (13)

  .22ىىس، أبو فازض، ص، وألامس باإلافسو  والى ي ـً اإلا12اهؽس : جرهسة أواي العير رشفيرة ألامس باإلافسو  والى ي ـً اإلاىىس، ، ص  (14)

 .2/223جوحتهاث هبويت ـ،د العسيم،  (15)

  .3/9هللب بخصس  ـً البحور ؤلاطالميت ليوطف اللسضاوي وآخسون  2/223جوحتهاث هبويت ـ،د العسيم  (16)
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ايكش١ ٚايعاؾ١ٝ ، ٜٚهٕٛ ؾٝ٘ َا ٜؿص عٓ٘ قًٌٝ ، ؾايػ١َ٬ : إٔ ٜػًِ اٱْػإ َٔ ا٭ش٣ ". 
(17)  

ِٴ ٚايػ١َ٬ : ايتعطٟ َٔ اٯؾات ايٛاٖط٠ ٚايباط١ٓ 502ٜٚكٍٛ ايطاغب ا٭قبٗاْٞ )  ٖـ ( : " ايػٻًِ

. "(18)  

إػتكط٨ ٫غتعُا٫ت ايػًِ ٗ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ّهٓ٘ تعطٜؿ٘ ٚايػًِ ٗ ا٫قط٬ح : 

بأْ٘ : غًٛى ٜطًل ع٢ً ا٫ْكٝاز هلل ـ تعاٍ ـ ، ٚايؿعٛض با٭َإ ٚايعاؾ١ٝ ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠   ، 

 ٚاْػذاّ اٱْػإ َع ْؿػ٘ ٚأغطت٘ ٚفتُع٘ ٚايعامل َٔ سٛي٘ ، خ٬ؾّا ؿاي١ اؿطب ٬ٜٚٚتٗا .
(19)  

ٕٳ ( ، َع٢ٓ أقاّ ; ٜكاٍ : َسٕ بإهإ : أٟ أقاّ ب٘ ، َٚإسْٞ يػ١ :  َٳسٳ ؿتل َٔ ) 

  (20)َٚٓ٘ مسٝت إس١ٜٓ  ٚايٓػب١ إيٝٗا : َسْٞ .

ادتُاع اٱْػإ َع بين دٓػ٘ ٗ َهإ ٚاسس . ؾإٕ  ؾايتُسٕ ٖٛ :أَا ٗ ا٫قط٬ح : 

َع بين ْٛع٘ ، اٱْػإ َسْٞ بايطبع ; أٟ قتاز ٗ تعٝؿ٘ إٍ ايتُسٕ  ، ٖٚٛ ادتُاع٘ 

  (21)ٜتعإْٚٛ ٜٚتؿاضنٕٛ ٗ ؼكٌٝ ايػصا٤ ٚايًبؼ ٚإػهٔ ٚغريٖا .

ٚقبٌ ايتططم إٍ قٝاغ١ تعطٜـ ٥٬َِ يًػًِ إسْٞ ٗ ا٫قط٬ح ػسض اٱؾاض٠ إٍ إٔ 

إتهُٔ يسعا٣ٚ ايتعاٜـ ٚايتػاَح وٌُ ٗ طٝات٘ َعإ قشٝش١ ٚأخط٣  ٖصا إكطًح

ٚاسسّا  ،بٌ يهٌ َع٢ٓ سهُ٘ اـام ب٘، ٜٚٓب٘ ٗ ٖصا ايػٝام ؾاغس٠، ؾ٬ ٜعط٢ سهُّا 

اؿهاض٠ ايػطب١ٝ اييت  ع٢ً َا ٜػ٢ُ بايػ٬ّ ايعإٞ ٚأْ٘ زع٣ٛ َػتش١ًٝ اؿسٚخ ؼت ١ًَٛ

قاَت ع٢ً ا٫عتسا٤ ْٚٗب خريات ايؿعٛب إػتهعؿ١ ؾِٗ أنجط َٔ ٜطًك٘ ٚأنجط َٔ ىايؿ٘ 

. (22) 

: ) ساي١ َٔ ايرتاب٘ اجملتُعٞ ايكا٥ِ ع٢ً  يػًِ إسْٞ بأْ٘ٚبٓا٤ ع٢ً َا غبل ّهٓٓا تعطٜـ ا

اْػذاّ اٱْػإ َع ضب٘ ْٚؿػ٘ ٚأغطت٘ ٚفتُع٘ ، ٚقبٍٛ ايتٓٛع ، ْٚبص ايعٓـ ٚاٱنطاٙ ، 

ٚايتعاٌَ اؿهاضٟ ٚايػًُٞ َع ْٝع ا٭ؾدام إؿرتنٌ َع٘ ٗ إٛاط١ٓ بػض ايٓٛط عٔ 

 (23) . اخت٬ؾِٗ ، ٗ إطاض أسهاّ ايؿطع اؿٓٝـ

                                                           
  . 92/ 3معجم ملاييع اللعت ،  ابً فازض  (17)

  . 245اهؽس: معجم مفسداث ألفاػ اللسآن ص  (18)

  . 121اهؽس: الظلم في اللسآن والظىت مسجىصاتها ووطائل حمايتها ، ـبد الهادي الخمليش ي ، ص  (19)

 . 642اهؽس: مخخاز الصحاح ، ر بً أبي بىس الساشي ، ص  (22)

  . 165/  3اهؽس: حامق الفلوم في اصعالحاث الفىون ، ـبد زب الىبي ألاحمد  (21)
ت السد ـ،د اإلاراهب الفىسيت اإلافاصسة ، ـ،ي بً هايف الشحود     (22)   . 44/  15موطـو

،   م  . 2229طبخمبر  28اهؽس : الظلم الاحخماعي ضسوزة مجخمفيت ، ملاٌ للياجب شيد أحمد  املحيظً ، مجلت الدطخوز ألازدهيت ، ـدد ؤلازىين  (23)

 م .www.latakian.com        6 /6 /2216،  وأهميت الظلم ألاه،ي وأزسه ـ،د الاطخلساز والخىميت

http://www.latakian.com/
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 أهنية األمر باملعروف والنهي عن املنكر والسله املدني والعالقة بينهنا  املطلب الجاني :

 أ٫ّٚ : أ١ُٖٝ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط :

ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ، أقٌ عِٛٝ َٔ أقٍٛ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ، 

ٚضنٔ َِٗ َٔ أضناْٗا ، ؾٗٛ َٔ أعِٛ سكٛم " ٫ إي٘ إ٫ اهلل " َٚٔ آنس قٛاعس ايسٜٔ ، 

ٚأعِٛ ٚادبات ايؿطٜع١ ، ٚأٚٗط ؾعا٥ط اهلل ، ٚأسس ايجٛابت ٗ ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ ، ٫ٚ 

َعاؾِٗ َٚعازِٖ إ٫ بايكٝاّ ب٘ ، ٚإٚٗاضٙ ٚتعُٛٝ٘ ٚتهًُٝ٘ عػب ق٬ح يًعباز ٚايب٬ز ٗ 

 ا٫غتطاع١.

ٚيصيو ؾكس اعت٢ٓ ايتؿطٜع اٱغ٬َٞ بٗصٙ ايؿطٜه١ عٓا١ٜ ؾا٥ك١ ٚأ٫ٖٚا َٔ ا٭١ُٖٝ َا 

مل ٍٜٛ نجريّا َٔ ايؿطا٥ض ا٭خط٣ ، ٕا هلا َٔ َػاؽ َباؾط عٝا٠ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ ، 

ا هلا َٔ تأثري بايؼ ٗ َػري٠ اجملتُع اٱغ٬َٞ ٚٚقاٜت٘ َٔ ٚقٝاغ١ ايؿطز إػًِ ، ٕٚ

 ا٫مطاف.

ايكطب ا٭عِٛ ٗ ايسٜٔ ، ٖٚٛ إِٗ ايصٟ ٖـ( بأْ٘ : "  505ٚقس ٚقؿ٘ اٱَاّ ايػعايٞ )         

 (24) " ابتعح اهلل ي٘ ايٓبٌٝ أْعٌ

بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ُٖا ا٭َط ٖـ ( ؾٝكٍٛ : " 1255أَا اٱَاّ ايؿٛناْٞ )          

ايعُازإ ايعُٛٝإ َٔ أعُس٠ ٖصا ايسٜٔ ، ٚايطنٓإ ايهبريإ َٔ أضناْ٘ ، ٫ٚ ٜتػع ٕا ٚضز 

 .(25)ٗ شيو َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ ٚا٭سازٜح ايكشٝش١ ايٓب١ٜٛ ا٫ َ٪يـ َػتكٌ"

أخل قؿات إ٪ٌَٓ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ١َُٗ ا٭ْبٝا٤ ٚايطغٌ ، َٚٔ ؾ        

دٳتٵ يًِّاِؽ ِط١ٺ ُأخٵَٻخريٳ ُأ ِٵتٴٓٵُن  ، ٚبايكٝاّ ب٘ اغتشكت ٖصٙ  ا٭١َ إٔ تهٕٛ خري ا٭َِ

ٕٳ باهلل  ٓٵَهِط ٚت٪َٓٛ ُٕ ٕٳ عٔ ا ٓٵٗٛ َٕعطٚفٹ ٚتٳ ٕٳ با تأَطٚ
ُهٌ اهلل هلا ٗ ،  نُا اغتشكـت   (26)

خري١ٜ ٖصٙ ا٭١َ ، ُٚٝعٖا ، ٚقٛاَٗا ،  اهلل  تعاٍ ذعٌا٭ضض ،ْٚكطٙ هلـا ع٢ً ا٭عسا٤ . ؾ

باؿل ٚايسع٠ٛ إيٝ٘، ٚايٓؿط ي٘ ،  بكٝاَٗا َٓٛطا ٚنٝاْٗا ، ٚخًٛزٖا ، ٚاغتُطاضٜتٗا،

ٖٚٞ أ١َ ايطغاي١  –ٚاٱغطا٤ ب٘ ، ٚاغتُطاض سطاغت٘ ، ٚايسؾاع عٓ٘ ، سٝح مل ٜطض هلا 

ٕٛ قاؿ١ بصاتٗا ، َكًش١ يػريٖا ، إٔ تهٕٛ قاؿ١ بصاتٗا ، بٌ ٫بس إٔ ته -اـا١ُ 

َهش١ٝ ٗ غبٌٝ ُهٌ اؿل ، َساؾع١ يًباطٌ( ست٢ تػتشل قؿ١ اـري١ٜ ، ٚايتُٝع 

 ٚايؿهٌ.

                                                           
  . 326/ 2ئحياء ـلوم الديً  (24)

 . 922/ 1الظيل الجساز  (25)

 .124آٌ ـمسان : آلايت / (26)
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ٚتٛقـ ايٓب٠ٛ ٜعين تٛقـ  …شيو إٔ اـا١ُٝ تعين ؾُٝا تعين : تٛقـ ايٓبٛات

١َ ع٢ً ايتكٜٛب َٔ ايػُا٤ ، ٭ٟ َٓهط ٚخطٚز ٚامطاف ، يصيو ٫بس َٔ إٔ تهٕٛ ايكٛا

اؿل ، ٜٚهٕٛ ايتكٜٛب َػتُطا ، ٭ٕ ايؿط َٔ يٛاظّ اـري ٚإٓهط َٔ يٛاظّ إعطٚف ، 

ٚهلصا دعٌ  …ٚايتساؾع بٌ اـري ٚايؿط ٚإعطٚف ٚإٓهط َٔ غٓٔ اهلل ا٫دتُاع١ٝ ٗ اـًل

اهلل ايتكٜٛب ٗ ايطغاي١ اـا١ُ ٚٗ أ١َ ايطغاي١ اـا١ُ شاتٝا ، ّاضؽ ٗ ن٤ٛ قِٝ 

ساٜات ٚثٛابت ايٛسٞ ، ٚدعً٘ تهًٝؿا ؾطعٝا ، ٜتشسز َكساض ا٫غتطاع١ ، ٚغب٬ٝ ٖٚ

 .(27)٫غتُطاض ا٭١َ َٚٓاٙ خريٜتٗا ُٚٝعٖا

 

 ثانيًا : أهنية السله املدني : 

أَا ايػًِ إسْٞ ؾكس دعً٘ اٱغ٬ّ َٓش١ إهل١ٝ ، ٚؾطٜه١ ؾطع١ٝ ، ٚنطٚض٠ َٔ  

نطٚضات اغتكا١َ اؿٝا٠ ايس١ْٜٛٝ ، ٫ زخٌ ٱضاز٠ اٱْػإ ٗ ايتٓاظٍ عٓٗا ، ٫ٚ ايتؿطٜ٘ ؾٝٗا 

، ؾٗٞ َٔ ايجٛابت اييت ٫ تتػري بتػري ا٭سٛاٍ ٚايٛطٚف ، نًُا نإ غًطإ اٱغ٬ّ 

 .(28)ػُا٤ َطبك١ ٗ ا٭ضض ، ٚٚٚٝؿ١ اـ٬ؾ١ قا١ُ٥ ؾٝٗا سانُّا ٚؾطٜع١ اي

ٖـ( َٔ 450ٚايػًِ ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا ٫ ٜػتكِٝ إ٫ َا اغتٓبط٘ اٱَاّ إاٚضزٟ )          

ايٓكٛم ايتؿطٜع١ٝ سُٝٓا سسز قٛاعس ق٬ح ايسْٝا ٗ غت١ أَٛض : زٜٔ َتبع ، ٚزٚي١ ق١ٜٛ ، 

 .(29)، ٚأٌَ ؾػٝح ٚعسٍ ؾاٌَ ، ٚأَٔ عاّ ، ٚخكب زا٥ِ 

ؾا٭َٔ ايعاّ تط٦ُٔ إيٝ٘ ايٓؿٛؽ ، ٚتٓتؿط ب٘ اهلُِ ، ٜٚػهٔ ؾٝ٘ ايرب٤ٟ ، ٜٚأْؼ ب٘ 

ايهعٝـ ، ؾًٝؼ ـا٥ـ ضاس١ ، ٫ٚ ؿاشض طُأ١ْٓٝ . ٚقس قاٍ بعض اؿهُا٤ " ا٭َٔ أٖٓأ 

عٝـ ، ٚايعسٍ أق٣ٛ دٝـ ، ٭ٕ اـٛف ٜكبض ايٓاؽ عٔ َكاؿِٗ ، ٚوذعِٖ عٔ 

هؿِٗ عٔ أغباب إٛاز اييت بٗا قٛاّ أٚزِٖ  ٚاْتٛاّ ًْتِٗ ٚا٭َٔ إطًل َا تكطؾِٗ ، ٜٚ

 (30)عِ " 

إٕ ايػًِ إسْٞ َؿَٗٛ٘ ايؿاٌَ  وكل أَٔ ايٓؿٛؽ ، ٚتػتٝكٜ ب٘ اهلُِ ، ٚتُٓٛ ب٘ 

إًهات ٚايطاقات يتسؾع باؿٝا٠ مٛ ايرتقٞ ، ٖٚٛ ْكٝض ايكطاع ٚاؿطب ٚاـٛف  ايصٟ 

                                                           
 .8-7ملدمت ـمس ـبيد حظىت لىخاب فلب حعيير اإلاىىس بخصس  رظيغ ، ص  (27)

 .  254الظلم في اللسآن والظىت ، ـبد الهادي الخمليش ي ص   (28)

 . 122رر  84اهؽس : أدب الدهيا والديً  مً ص   (29)

 .99اإلاسحق هفظب ص   (32)
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كاؿِٗ ، ٚوس َٔ تكطؾاتِٗ ، ٜٚعطٌ طاقاتِٗ  ، ٜٚٗسض َكسضاتِٗ ، عٔ َايٓاؽ ّٓع 

 .(31)ٜٚٗسّ َٓؿآتِٗ ، ٜٚؿٌ سطنتِٗ ٚدٗسِٖ 

 

 ثالجًا : العالقة بني األمر باملعروف والنهي عن املنكر والسله املدني

ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٖٛ إطتهع ا٭غاؽ ٗ ؼكٝل ايػًِ إسْٞ ٚقٝاْت٘        

بايكٝاّ ب٘ تتشكل ٓا١ٜ ا٭ضض َٔ إٔ تتشٍٛ إٍ ب٪ض٠ يًؿط ٚايؿػاز ، ا٭َط ايصٟ ٜكعب إش  ;

ٗٴِ ببٳعٍض   –عع ٚدٌ  -َع٘ ؼكٝل َع٢ٓ ايعبٛز١ٜ هلل  َيَؿػٳستٵ  ٚي٫ٛ زؾعٴ اهللٹ ايٓٻاؽٳ بٳعٵهٳ

ا٭ضضٴ 
 (32)  ،  ٝٳعٷ ٚقٳ ٛٳاَعٴ ٚبٹ َٳتٵ قٳ ٗٴسِّ ٗٴِ بٹبٳعٵٍض َي َٳ ًٛاتٷٚي٫ٛ زٳِؾعٴ اهللٹ ايٓٻـاؽٳ بعهٳ ادسٴ ػٳٚ

ِٴ اهللٹ نجريّا  ٜٴصٵَنطٴ ؾٝٗا اغ
 (33). 

ٚبا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط تكاّ اؿذ١ ع٢ً إكطٜٔ ٚإعاْسٜٔ ، ٜٚٓب٘ 

ايػاضقٕٛ ، ٜٚتهٕٛ ايطأٟ ايعاّ إػًِ اؿط ايصٟ وطؽ آزاب ا٭١َ ،  ايػاؾًٕٛ ، ٜٚٓتؿٌ

، ٚهعٌ هلا ؾدك١ٝ ٚغًطاّْا أق٣ٛ َٔ ايك٠ٛ ، ٚأْؿص  ٚغًُٗا ٚؾها٥ًٗا ٚأخ٬قٗا ٚسكٛقٗا

َٔ ايكإْٛ ، ٚبأزا٤ ٖصٙ ايؿطٜه١ ٜٓبعح اٱسػاؽ َعاْٞ ا٭خ٠ٛ ، ٚايتعإٚ ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ 

عهِٗ ببعض ، ا٭َط ايصٟ ٜ٪زٟ إٍ ا٫عتعاظ باؾُاع١ ٚايٛسس٠ ، ، ٚاٖتُاّ إػًٌُ ب

ٚوُٞ اؿكٛم ٚاؿطَات ، إناؾ١ إٍ غ١َ٬ ا٭١َ َٔ ايعكاب اٱهلٞ سػّٝا نإ أٚ َعّٜٓٛا ، 

 ٗ ايسْٝا قبٌ اٯخط٠.

ٜعطض ايػًِ إسْٞ يًدطط; بايٓٛط  أَا ايتككري ٚايتٗإٚ ٗ أزا٤ ٖصٙ ايؿطٜه١ ؾإْ٘

 –ٕٛ غببا يًتعطض يًػهب ٚايػد٘ اٱهلٞ إتُجٌ ٗ ايًعٔ ٚايططز َٔ ض١ٓ اهلل ٜه إٍ أْ٘

ٚاْتؿاض اـٛف  ، ٚاهلع١ّ ٚاـص٫ٕ ، ، ٚايتعكب ٚايتٓاسط ، َع ايتباغض ٚايؿطق١ -تعاٍ 

ُٚهٌ ايعسٚ َٔ إػًٌُ ، ؾه٬ عٔ ُهٔ ايباطٌ  ٚايؿً ٚايتططف ٚايعٓـ ٚاٱضٖاب ،

٭ؾطاض ع٢ً ضقاب ا٭١َ ، ٚؾكسإ ايٓاؽ ٕع٢ٓ ا٭َإ ٗ أْؿػِٗ ٚٗ ٚغٝازت٘ ، ٚتػًٝ٘ ا

 أًِٖٝٗ ٚشِٜٚٗ ٚأَٛاهلِ. 

ٗ ٚقـ ٖصٙ ا٭١ُٖٝ  –تعاٍ  –ضٓ٘ اهلل  -( ٖـ505ايػعايٞ ) َ٘ٚا أسػٔ َا قاي

سٝح  ، ٚع٬قت٘ بتشكٝل ايػًِ إسْٞ يًُذتُع ; ايهرب٣ يٮَط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط

ؾإٕ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٖٛ ايكطب ا٭عِٛ ٗ ايسٜٔ ، ٖٚٛ إِٗ ايصٟ  قاٍ : "...

ابتعح اهلل ي٘ ايٓبٌٝ أْعٌ ، ٚيٛ طٟٛ بػاط٘ ، ٚأٌُٖ عًُ٘ ٚعًُ٘ يتعطًت ايٓب٠ٛ 

                                                           
 . 258اهؽس : الظلم في اللسآن والظىت  ، الخمليش ي ص  (31)

 . 251البلسة / آلايت :  (32)

 . 42الخج / آلايت :  (33)
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ٚؾؿت ايه٬ي١ ، ٚؾاعت اؾٗاي١ ، ٚاغتؿط٣ ايؿػاز ،  ، ٚانُشًت ايسٜا١ْ ، ٚعُت ايؿرت٠

 .(34)" ...ٚاتػع اـطم ، ٚخطبت ايب٬ز ، ًٖٚو ايعباز ، ٚمل ٜؿعطٚا باهل٬ى إ٫ ّٜٛ ايتٓاز 

ـ ٖصٙ ايع٬ق١ ايت٬ظ١َٝ ايٛثٝك١ بٌ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ  يكس أٚنح يٓا ايٓيب ـ          

ٗٛض ايصٟ ضٚاٙ عٓ٘ ايٓعُإ بٔ بؿري ـ ضنٞ اهلل عُٓٗا ـ قاٍ عٔ إٓهط ٗ سسٜح ايػؿ١ٓٝ إؿ

نُجٌ قّٛ اغتُٗٛا ، )َجٌ ايكا٥ِ ع٢ً سسٚز اهلل ٚايٛاقع ؾٝٗا : ) : قاٍ ضغٍٛ اهلل 

ؾهإ ايصٜٔ ٗ أغؿًٗا إشا اغتكٛا ،  ٚبعهِٗ أغؿًٗا  ، ؾأقاب بعهِٗ أع٬ٖا ، ع٢ً غؿ١ٓٝ

أْا خطقٓا ٗ ْكٝبٓا خطقا ٚمل ْ٪ش َٔ ؾٛقٓا ، ؾإ  َٔ إا٤ َطٚا ع٢ً َٔ ؾٛقِٗ ؾكايٛا : يٛ

 . (35) (ٜرتنِٖٛ َٚا أضازٚا ًٖهٛا ْٝعا ، ٚإٕ أخصٚا ع٢ً أٜسِٜٗ لٛا ٚلٛا ْٝعا(

ٗ ٖصا اؿسٜح سكٝك١ َؿازٖا ; إٔ َػ٦ٛي١ٝ ايػًِ  إسْٞ  ؾكس بٌ يٓا 

يًُذتُع ، َػ٦ٛي١ٝ ْاع١ٝ تها١َٝٓ ،  َطًٛب١ َٔ ْٝع أؾطاز اجملتُع ، ٫ٚ تتشكل إ٫ 

با٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ، ٚإٔ أٟ تؿطٜ٘ أٚ َسا١ٖٓ ؾٝٗا غٝ٪زٟ ستُا إٍ اخت٬ٍ 

ايكا٥ِ ع٢ً سسٚز اهلل  –  –ايطغٍٛ  ؾب٘"  تٛاظٕ اجملتُع ٚامطاؾ٘ ٬ٖٚن٘ ; سٝح

إطاقب هلا ايٛاقـ عٓس ٓاٖا ٗ ْٝع ؾأْ٘ ، ٚايٛاقع ؾٝٗا ، ايطاتع إُٓٗو إػتُط ٗ 

ٜهٝـ إيِٝٗ إسأٖ ٗ  (36)ٚٗ بعض ايطٚاٜات –ٖصٜٔ ايكٓؿٌ  ؾب٘اْتٗانٗا ؾ٬ ٜطعٛ ، 

ت ، ايػانت عٔ شيو ا٫ْتٗاى ؼت غتاض سسٚز اهلل إكاْع إٓاؾل ، إعٜٔ ٫ْتٗاى اؿطَا

ٜؿب٘ ٖصٙ ا٭قٓاف ايج٬ث١ ٚع٥٬كِٗ ببعهِٗ ع٢ً ٚٗط ٖصٙ ا٭ضض ، بكّٛ ؾا٤ٚا  - اؿط١ٜ 

ايػؿط ٗ غؿ١ٓٝ ُدط عباب ايبشط ، ؾهإ بِٝٓٗ اغتٗاّ إٓاظٍ ٚاقتػاَٗا ، ؾهإ يبعهِٗ 

و ٖٞ َٓاظٍ ايٓاؽ ٗ اؿٝا٠ ٚنصي ــ أع٬ٖا ، ٚنإ يبعهِٗ أغؿًٗا ، ٖٚٛ أٚعطٖا ٚؾطٖا 

ٚنإ ايصٜٔ ٗ أغؿًٗا ٗ ساد١ إٍ إٔ ٜػتكٛا َا٤ ، ؾإشا اغتكٛا َطٚا  -ع٢ً ٖصٙ ا٭ضض

ع٢ً َٔ ؾٛقِٗ ايٓاظيٌ اقرتاعا أع٢ً ايػؿ١ٓٝ ، ؾهإ نطٚض٠ إٔ ٜكب ا٭غؿًٕٛ عٓس 

: ) يٛ  –ًٕٛ َطٚضِٖ ع٢ً ا٭عًٌ ، ؾتأش٣ ا٭عًٕٛ  ، ؾجكٌ شيو ع٢ً ا٭غؿًٌ ، ؾكاٍ ا٭غؿ

أْا خطقٓا ٗ ْكٝبٓا خطقا ٚمل ْ٪ش َٔ ؾٛقٓا(  ،ٖٚٓا بطظ قٓٝع إسآٌٖ إكاْعٌ ايصٜٔ 

نُا ٗ ضٚا١ٜ ٭ٓس  –ٜبػٕٛ ايؿت١ٓ ٗ ا٭ضض ؼت ؾعاض اؿط١ٜ ايؿدك١ٝ ، ؾكاٍ بعهِٗ 
، ٚمل : )إِا ىطم ٗ ْكٝب٘ ، ٚقاٍ اٯخطٕٚ : ٫( ، ؾإٕ أخصٚا ع٢ً ٜسٟ شيو اـاضم -(37)

                                                           
، وجوحتهاث هبويت ـ،رد العسيرم ، طريد  23. واهؽس: جرهسة العير رشفيرة ألامس باإلافسو  والى ي ـً  اإلاىىس ،  ـبد ل اللصير ص2/326ئحياء ـلوم الديً  (34)

 ، وملدمت هخابىا : أحاديث ألامس باإلافسو  والى ي ـً اإلاىىس ر  211-2/225هوح 

 ( .2361، حديث زكم   2/882لظمت والاطتهام فيب أخسحب البخازي في صحيحب: )  هخاب الشسهت ،  باب هل يلسؿ في ال (35)

ت في اإلاشىالث ،  (36)  (.2542حديث زكم  2/954اهؽس: )صحيح البخازي ، هخاب الشهاداث ، باب اللـس

 (.18435حديث زكم  4/273اهؽس: ) اإلاظىد  (37)
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ٜٓدسعٛا َكاي١ إسأٖ ايطاؾع ؾعاض " اؿط١ٜ ايؿدك١ٝ " لا اؾُٝع ، ٚإٕ تطنٛٙ ىطم ٗ 

 . (38)ْكٝب٘ خطقا ًٖهٛا ْٝعا "

َا ٖٛ غايب ع٢ً ايسُٖا٤ َٔ   -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –ٚقس نؿـ يٓا ايٓيب 

ؿعٌ بٗا ؾُٝا ًّو َا ا٫ؾتتإ عل إًه١ٝ ٚاؿط١ٜ ايؿدك١ٝ ، اييت ٜٛٔ أْٗا َطًك١ ايٝس ، ٜ

ٜؿا٤ ، ؾرئٜ ع٢ً ا٭يباب َا ٜطُؼ ْٛضٖا ، ؾتٗتـ ايه٬ي١ ؾِٝٗ: )يٛ أْٸا خطقٓا ٗ ْكٝبٓا 

خطقا ٚمل ْ٪ش َٔ ؾٛقٓا( ، نًُات تكاٍ ، ؼٌُ ٗ ٚٛاٖطٖا طٝب إكاقس ، ٚسػٔ 

كا٥ط ، نًُات ؾات١ٓ ، تًكٞ بايػؿا٠ٚ ع٢ً ايب …ايسٚاؾع: )ٗ ْكٝبٓا( )مل ْ٪ش َٔ ؾٛقٓا( 

 …ؾ٬ تٓؿص ٗ عكب٢ ا٭ؾٝا٤ ، ٚيهٔ َٔ ؼت تًو ايهًُات ايطا١َ اييت ٫ تبكٞ ٫ٚ تصض

 .(39)نًُات ٖٞ أقٌ ايسا٤ ٚدطث١َٛ ايؿػاز ٗ نجري َٔ أٚد٘ اؿٝا٠

 إٕ سػٔ اي١ٝٓ ٚسسٙ ٫ ٜهؿٞ ، ؾا٫مطاف عٔ إٓٗر ايكشٝح ٚإػًو 

ٗ زؾعُٗا عٔ اؾُاع١ نٕٛ إٓشطؾٌ  ايػسٜس ، ٜ٪زٟ إٍ اهل٬ى أٚ ايهطض ، ٫ٚ ٜٓؿع

سػين اي١ٝٓ ٚايككس ، ٭ٕ ايصٜٔ أضازٚا خطم ايػؿ١ٓٝ إِا أضازٚا غطقٗا عسّ إٜصا٤ َٔ ؾٛقِٗ 

ؾًِ ٜػٔ عِٓٗ سػٔ َككسِٖ ، ٭ٕ ؾعًِٗ خطٚز ع٢ً ايٓٗر ايػسٜس ٗ  -نُا ٜكٛيٕٛ –

 .(40)َعاؾ١ َا ِٜٗ اؾُٝع

 

 ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهطِاشز َٔ أسازٜح  إطًب ايجايح :

أسازٜح ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط اييت سكٌ إؾهاٍ ٗ ؾُٗٗا أٚ تطبٝكٗا        

نجري٠ ٫ ٜتػع اجملاٍ يصنطٖا  ، ؾٓهتؿٞ ٖٓا بصنط ِاشز َٓٗا ٗ ٖصا إطًب ; خكٛقّا 

إٕ ؾا٤ اهلل ـ  ٚد٘   َا تعًل َٓٗا بٛدٛب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ، ثِ ْبٌ ـ

 اٱؾهاٍ  ٚأثطٙ ع٢ً ايػًِ إسْٞ ٗ إبشح ايصٟ ًٜٝ٘ .  ؾُٔ ٖصٙ ا٭سازٜح :

  : ٍق٢ً اهلل عًٝ٘  –مسعت ضغٍٛ اهلل سسٜح أبٞ غعٝس اـسضٟ  ـ ضنٞ اهلل عٓ٘ ـ قا

ٜكٍٛ : ) َٔ ضأ٣ َٓهِ َٓهطّا ؾًٝػريٙ  بٝسٙ ، ؾإٕ مل ٜػتطع ؾبًػاْ٘ ، ؾإٕ مل  –ٚغًِ 

 .(41) ع ؾبكًب٘ ٚشيو أنعـ اٱّإ (ٜػتط
 ز٫ي١ اؿسٜح :

                                                           
 .39-38اهؽس : فلب حعيير اإلاىىس/ محمود جوفيم طفد، ص  (38)

 .44-43ىس، ص اهؽس : فلب حعيير اإلاى (39)

 .45، وفلب حعيير اإلاىىس ، ص 127اهؽس : أصٌو الدـوة، ـبد الىسيم شيدان ، ص (42)

ـرً اإلاىىرس واحبران    –(       أخسحب مظلم  ))  هخاب ؤلايمان 41) باب بيان وون الى ي ـً اإلاىىس مً ؤلايمان وأن ؤلايمان يصيد ويىلص وأن ألامس  براإلافسو  والى ري 

برراب مررا  –هخرراب الفررتن  –(،، والترمررري ) طررلن الترمرري  1142حرديث زكررم  1/296براب الخعبررت يرروم الفيررد  –وأبررو داود )  هخرراب الصررالة  ( ،49، زكرم  1/69

 (. 2172حديث زكم  4/469حاء في حعيير اإلاىىس باليد أو باللظان أو بالللب 
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اؿسٜح زيٌٝ ع٢ً أْ٘ هب ع٢ً نٌ َهًـ ٜط٣ َٓهطّا إٔ ٜػريٙ بٝسٙ ، ؾإشا مل ٜػتطع 

مل ٜػتطع ؾًٝػريٙ بكًب٘ ، ٖٚصٙ ايسضد١ ٖٞ أقٌ َطتب١ َٔ َطاتب ايتػٝري  غٝٻطٙ بًػاْ٘ ،ؾإٕ

   ٚاٱّإ

 (42)سسٜح ايػؿ١ٓٝ إصنٛض آْؿا. 
  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –إٔ ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘ –سسٜح عبس اهلل بٔ َػعٛز– 

قاٍ : " َا َٔ ْيب بعج٘ اهلل ٗ أ١َ قبًٞ إ٫ نإ ي٘ َٔ أَت٘ سٛاضٜٕٛ ٚأقشاب ، ٜأخصٕٚ 

بػٓت٘ ٜٚكتسٕٚ بأَطٙ ، ثِ إْٗا ؽًـ َٔ بعسِٖ خًٛف ، ٜكٛيٕٛ َا ٫ ٜؿعًٕٛ ٜٚؿعًٕٛ َا 

داٖسِٖ بٝسٙ ؾٗٛ َ٪َٔ ، َٚٔ داٖسِٖ بًػاْ٘ ؾٗٛ َ٪َٔ ، َٚٔ ٫ ٜ٪َطٕٚ ، ؾُٔ 

 . (43)داٖسِٖ بكًب٘ ؾٗٛ َ٪َٔ ، يٝؼ ٚضا٤ شيو َٔ اٱّإ سب١ خطزٍ"

 ز٫ي١ اؿسٜح :

ؾُٔ داٖسِٖ بٝسٙ  …: ) -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –ايؿاٖس ٗ ٖصا اؿسٜح ٗ قٛي٘      

داٖسِٖ بكًب٘ ؾٗٛ َ٪َٔ ، ٚيٝؼ ٚضا٤ ؾٗٛ َ٪َٔ ، َٚٔ داٖسِٖ بًػاْ٘ ؾٗٛ َ٪َٔ ، َٚٔ 

 شيو َٔ اٱّإ سب١ خطزٍ(.

ٚقـ اٱّإ ع٢ً نٌ َٔ بازض إٍ تػٝري  –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –ؾكس أطًل ايٓيب  

ق٢ً اهلل  –إٓهط ، غٛا٤ نإ ٖصا ايتػٝري بٝسٙ أّ بًػاْ٘ أّ بكًب٘ ٫ ؾطم ، ثِ ْؿ٢ 

 بٛاسس٠ َٔ ٖصٙ إطاتب ايج٬خ.ٖصا ايٛقـ عٔ نٌ َٔ مل ٜػري  –عًٝ٘ ٚغًِ 

  سسٜح عباز٠ بٔ ايكاَت ـ ضنٞ اهلل عٓ٘ ـ قاٍ : باٜعٓا ضغٍٛ اهلل ـ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ـ 

أثط٠ عًٝٓا ٚع٢ً إٔ ٫ ع٢ً ايػُع ٚايطاع١ ٗ ايعػط ٚايٝػط، ٚإٓؿ٘ ٚإهطٙ ، ٚع٢ً 

 .(44)اهلل ي١َٛ ٥٫ِ(أًٖ٘ ، ٚع٢ً إٔ ْكٍٛ باؿل أُٜٓا نٓا ٫ ناف ٗ ْٓاظع ا٭َط 

 ز٫ي١ اؿسٜح :

إٔ  ٚد٘ ايس٫ي١ ٗ قٛي٘ ) ٚع٢ً إٔ ْكٍٛ باؿل أُٜٓا نٓا ٫ ناف ٗ اهلل ي١َٛ ٥٫ِ ( سٝح

دٗط إػًِ باؿل ٗ ٚد٘ ايٛإٌ زٕٚ إٔ ىاف ٗ اهلل ي١َٛ ٥٫ِ ، ٖٛ يب ا٭َط بإعطٚف 

ٖٚٞ َٔ ا٭١ُٖٝ  -ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚعُٛزٙ ، ٕٚا نإ شيو ٚاسسا َٔ بٓٛز بٝع١ ايعكب١ 

 زٍ شيو ع٢ً ٚدٛب٘. –َهإ 

                                                           
 (         طبم ذهسه وجخسيجب وبيان داللخب كسيبا  .42)

ـرررً اإلاىىررررس مرررً ؤلايمررران  -) هخررراب ؤلايمررران أخسحرررب مظرررلم :  (43) ، وابرررً حبرررران 4422حرررديث زكرررم  1/461(.، وأحمرررد 52حرررديث زكرررم  1/69بررراب بيررران ورررون الى ررري 

 . 6193حديث زكم  14/72

 جىىسونهرررا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بررراب كررررٌو الىبررري  –أخسحرررب البخرررازي  )هخرررراب الفرررتن  (44)
 
برررراب  –(، ومظرررلم  ) هخرررراب ؤلامرررازة  6647زكرررم  6/2588 –الرررر  … : طرررترون رفرررردي أمررروزا

 ((. 1729زكم  3/1472وحوب ظاـت ألامساء في غير مفصيت وجحسيمها في اإلافصيت  
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 ٚايصٟ ًٝ٘ ٚغًِ ـ : سسٜح سصٜؿ١ ضنٞ اهلل غٓ٘ ، قاٍ : قاٍ ضغٍٛ اهلل ـ ق٢ً اهلل ع(

ٕٸ عٔ إٓهطْؿػٞ بٝسٙ يتأَطٕ  ٛٴ ٗٳ ٓٵ أٚ يٝٛؾهٔ اهلل إٔ ٜبعح عًٝهِ عكابا  بإعطٚف َٚيتٳ

 .(45)(ؾ٬ ٜػتذاب يهِ عٓسٙ ثِ تسعْٛ٘      َٔ 
 ز٫ي١ اؿسٜح :

ٗ اؿسٜح زيٌٝ ع٢ً إٔ ايٓاؽ إشا مل ٜكَٛٛا بٛادب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ،      

 .زاَٛا ع٢ً تًو اؿاٍ َاِْٗ ٜعطنٕٛ أْؿػِٗ ـطط ْعٍٚ ايعصاب اٱهلٞ عًِٝٗ ٗ أ١ٜ ؿ١ٛ ؾإ

   إٕ سسٜح ابٔ َػعٛز ـ ضنٞ اهلل عٓ٘ ـ قاٍ : قاٍ ضغٍٛ اهلل ـ ق٢ً اهلل عًٞ ٙ ٚغًِ ـ( :

أٍٚ َا زخٌ ايٓكل ع٢ً بين إغطا٥ٌٝ أْ٘ نإ ايطدٌ ًٜك٢ ايطدٌ ؾٝكٍٛ : ٜا ٖصا اتل اهلل 

. ثِ ًٜكاٙ َٔ ايػس ٖٚٛ ع٢ً ساي٘ تًو ، ؾ٬ ّٓع٘ شيو َٔ إٔ تكٓع ؾإْ٘ ٫ وٌ يوٚزع َا 

قاٍ : نطب اهلل قًٛب بعهِٗ ببعض ، ثِ  ٜهٕٛ أنًٝ٘ ٚؾطٜب٘ ٚقعٝسٙ ، ؾًُا ؾعًٛا شيو

 ٔٳ ايصٜٔ َن َٹطٴَؿُيعٹ َٳإ زاٚزٳ ٚعٝػ٢ اٹػٳع٢ً يٹ ٌٳٝٵا٥ٹطٳغٵِإ ٞٵٓٹبٳ ٔٵٚا   إٍ قٛي٘:  ِ ٜٳطٵبٔ 

 . (46)ؾاغكٕٛ 

ثِ قاٍ : ن٬ ٚاهلل يتأَطٕ بإعطٚف ٚيتٕٓٗٛ عٔ إٓهط، ٚيتأخصٕ ع٢ً ٜس ايٛامل، 

٘ ع٢ً اؿل أططّا ، ٚيتككطْ٘ ع٢ً اؿل قكطّا ، أٚ يٝهطبٔ بكًٛب بعههِ ، ْٻطٳطٹِأتٳَيٚٳ

 .(47)ثِ ًٜعٓهِ نُا يعِٓٗ(

 ز٫ي١ اؿسٜح :

 ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ، ٚعسّٕ تطى ا٫غتُطاض ٗ أاؿسٜح زيٌٝ ع٢ً  ٗ

يًعٔ ٚايططز َٔ يٛقٛع ايؿطق١ ٚا اعتعاٍ أٌٖ إعاقٞ ، غبب اٱْهاض ع٢ً ايٛإٌ ٚ

 ض١ٓ اهلل ، ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً ٚدٛب٘.

  ٟق٢ً اهلل عًٝ٘  -قاٍ : قاٍ ضغٍٛ اهلل   –ضنٞ اهلل عٓ٘  –سسٜح أبٞ غعٝس اـسض

 .(48)( عسٍ عٓس غًطإ دا٥ط أٚ أَري دا٥طأؾهٌ اؾٗاز ن١ًُ  : )  -ٚغًِ 

                                                           
ـررررً اإلاىىررررس  -أخسحررررب الترمررررري وحظررررىب )  أبررررواب الفررررتن (45) ، وكرررراٌ  23349. زكررررم 5/388( ، وأحمررررد 2169زكررررم  4/468برررراب مررررا حرررراء فرررري ألامررررس برررراإلافسو  والى رررري 

 .(.2313،زكم  2/286عيره . أهؽس :صحيح الترغيب والترهيب) ألالباوي : حظً ل

 .81-78اإلاائدة/ آلاياث:  (46)

هخراب جفظرير اللرسآن  –اهؽرس: )طرلن الترمرري ( ، والترمري وكاٌ: حظرً غسيرب 4337حديث زكم  4/122باب ألامس والى ي  -أخسحب أبو داود ) هخاب اإلاالحم ( 47)

 (.4226حديث زكم  2/1327باب ألامس باإلافسو  والى ي ـً اإلاىىس  -) هخاب الفتن ، وابً ماحب (.3247زكم حديث  5/252باب ومً طوزة اإلاائدة  –

ب ، وزجح الحافؾ كلذ : الحديث بهرا ؤلاطىاد فيب ضفف يظير ، ألن مدازه ـ،د أبي ـبيدة اليوفي؛ ـامس بً ـبدل بً مظفود ، وكد اخخلف في طماـب مً أبي

 فلفلب يسجح طماـب.  = -هما طبم –(.ومق ذلً فلد حظىب الترمري 8231زكم  656، والخلسيب ص  268/ 2التهريب ) تهريب  -ـدم طماـب

ـرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررًر أبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري مو رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   زررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم كرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراٌ ـىررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب :    = وكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد ذهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررس الحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررافؾ الهيث رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري لهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا الحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررديث شرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراهدا 

 يره ، ول أـلم .( . فيرجلي  برلً ئاد الحظً لع 7/169ن وزواه العبراوي وزحالب زحاٌ الصحيح. ) مجمق الصوائد 

 4/314فررري مظرررىده (. وأحمرررد 7834، حرررديث زكرررم  4/235بررراب فمرررل مرررً جيلرررم برررالحم ـىرررد ئمرررام حرررائس  -هخررراب البيفرررت أخسحرررب اليظرررااي فررري الظرررلن الىبررررى ) (48)

 (  225/ 3لترغيب والترهيب  . اهؽس : )ا هر( : زواه اليظااي باطىاد صحيح656كاٌ الحافؾ اإلاىرزي )ث .  (18852حديث زكم  4/315، 18848حديث زكم 
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 ز٫ي١ اؿسٜح :

ٗ اؿسٜح زيٌٝ ع٢ً إٔ ايتكسٟ ٭َط ايػًطإ اؾا٥ط بإعطٚف ْٚٗٝ٘ عٔ إٓهط ٚاؾٗط 

  به١ًُ اؿل أَاَ٘ ٖٛ أؾهٌ أْٛاع اؾٗاز ٗ غبٌٝ اهلل.

   شا ضأٜت : )إ-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –سسٜح عبس اهلل بٔ عُطٚ قاٍ : قاٍ ضغٍٛ اهلل

 .(50) َِٓٗ( (49)عٳٛزِّأَيت تٗاب ايٛامل إٔ تكٍٛ ي٘ أْت ٚامل ؾكس تٴ
 ز٫ي١ اؿسٜح :

ٖصا اؿسٜح زيٌٝ ع٢ً إٔ ا٭١َ سُٝٓا ترتى ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ، ّٚٓعٗا        

ٚاـٛض ٚسب ايسْٝا عٔ َكاضع١ ايٛإٌ ٚاؾٗط به١ًُ اؿل بٌ أٜسِٜٗ ، ؾإْٗا س٦ٓٝص  اؾي

–ٚخص٫ْ٘ ، ؾتؿكس َهاْتٗا َٚٓعيتٗا عٓس اهلل  –غبشاْ٘  –تهٕٛ عطن١ يػهب اهلل 

إٍ ْؿػٗا ، ٚتطنٗا ٬ُٖ نايػِٓ  –تعاٍ  –، ٚإشا أقبشت نصيو ٚنًٗا اهلل  -غبشاْ٘

، ٜٚتؿطم ْعٗا ، ٚتٓهػط ؾٛنتٗا ، ٚتصٖب ضوٗا ، ٚتؿكس ب٬ ضاع ، ؾٝتؿتت مشًٗا 

قٛابٗا ، ٚىتٌ تٛاظْٗا ، ٚس٦ٓٝص ٜطُع ا٭عسا٤ ؾٝٗا ، ٜٚتٗإٚٚ عًٝٗا تٗاٟٚ ايٓػٛض ع٢ً 

ؾطٜػتٗا ، ٜٚتساعٕٛ إيٝٗا نُا تتساع٢ ا٭ن١ً إٍ قكعتٗا ، ٜسْػٕٛ َكسغاتٗا ، ٜٚٗتهٕٛ 

 بكُٝٗا ٚأخ٬قٗا ، ٜٚؿػسٕٚ أدٝاهلا. أعطانٗا ، ٜٚٓٗبٕٛ خرياتٗا ، ٜٚت٬عبٕٛ

ٗ ؾطح اؿسٜح: " أقً٘ َٔ ايتٛزٜع ٖٚٛ ايرتى ٚساقً٘  ٖـ( 544) ٜكٍٛ ايكانٞ عٝاض

 .(51)إٔ تطى ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط أَاض٠ اـص٫ٕ ٚغهب ايطب

  َٛقٛؾا  –ضنٞ اهلل عٓ٘  –سسٜح أبٞ ٖطٜط٠- :نٓتِ خري أ١َ أخطدت يًٓاؽ  :ٍقا

 .(52)" أعٓاقِٗ ست٢ ٜسخًٛا ٗ اٱغ٬ّ خري ايٓاؽ يًٓاؽ تأتٕٛ بِٗ ٗ ايػ٬غٌ ٗ
 ز٫ي١ اؿسٜح :

                                                           
ؿ مررنهم   :  (49)  

ررودع
ُ
مبنرري للمجهررٌو مررً الخوديرررق  ، واإلافنرر  : اطررتريح مررنهم وخرررلوا ، وخ،ررري بيررنهم وبررين مررا يسجىبرررون مررً اإلافا رر ي . ) الفررائم فررري  -بمررم الخرراء والرررواو –ج

 (.165/  5. واهؽس : النهايت في غسيب ألازس البً ألازير  4/52غسيب الحديث للصمخشسي 

( ، وكرراٌ : صررحيح ؤلاطررىاد ولررم 7236، حررديث زكررم 128/ 4، والحرراهم فرري اإلاظررخدزن ) هخرراب ألاحيررام   6784، حررديث زكررم  192/ 2أخسحررب أحمررد فرري اإلاظررىد (52)

 ( .  11296 ، حديث زكم 6/95يخسحاه . والبتهلي في الظلن الىبرى  ) هخاب العصب ،  باب هصس اإلاؽلوم وألاخر ـ،د يد الؽالم ـىد ؤلاميان  

( . وكاٌ الهيث ي : نزواه أحمد والبزاز باطىاديً  96/  4ووافلب الرهبي ) اهؽس : جلخيص اإلاظخدزن   -هما طبم –: الحديث صحيح؛ صخحب الحاهم  قلت        

 ( . 262/ 7وزحاٌ أحد ئطىادي البزاز زحاٌ الصحيح ، يلصد ؤلاطىاد الثاوي ، وهرلً زحاٌ أحمد ) مجمق الصوائد 

 .1/354اهؽس: فيض اللديس شسح الجامق الصعير  (51)

 (.4281زكم  4/1662باب هىخم خير أمت أخسحذ للىاض  -طوزة آٌ ـمسان -أخسحب البخازي) هخاب الخفظير (52)

ـرا، وهرو يرسد كرٌو مرً حفلرب البخرازي فلر -هنع هللا يضر –أي حرديث أبري هسيرسة  -كاٌ ابرً ججرس: نوكرد جلردم   اٌ: هررا موكرو  ال مفنر  فري أواخرس الجهراد مسفو

 (.8/225إلدخالب في اإلاظىدن )اهؽس: فخح البازي 
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: " ؾبٌ -عكب شنطٙ ؿسٜح ابٞ ٖطٜط٠ –ٖـ ( 728قاٍ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ )

ِ أْؿعِٗ هلِ ،ٚأعُِٛٗ إسػاْا إٔ ٖصٙ ا٭١َ خري ا٭َِ يًٓاؽ ، ؾٗ -غبشاْ٘ –اهلل 

بإعطٚف ِْٚٗٝٗ عٔ إٓهط َٔ د١ٗ ايكؿ١ ٚايكسض، سٝح  نًُٛا أَط ايٓاؽ إيِٝٗ ٭ِْٗ

أَطٚا بهٌ َعطٚف، ْٚٗٛا عٔ نٌ َٓهط يهٌ أسس ، ٚأقاَٛا شيو باؾٗاز ٗ غبٌٝ 

ا٭َِ مل ٜأَطٚا نٌ أسس بهٌ اهلل بأْؿػِٗ ٚأَٛاهلِ ، ٖٚصا نُاٍ ايٓؿع يًدًل. ٚغا٥ط 

٫ٚ داٖسٚا ع٢ً شيو ، بٌ َِٓٗ َٔ مل  نٌ َٓهط ،َعطٚف ، ٫ٚ ْٗٛا نٌ أسس عٔ 

ؾػا١ٜ دٗازِٖ نإ يسؾع عسِٖٚ َٔ  ـ  داٖسٚا ـ نبين اغطا٥ٌٝهاٖسٚا ، ٚايصٜٔ 

ٌ ايكا٥ٌ ايٛامل ، ٫ يسع٠ٛ اجملاٖسٜٔ إٍ اهلس٣ ٚاـري، ٫ٚ ٭َطِٖ اتٳَكأضنِٗ ، نُا ٜٴ

 بإعطٚف ِْٚٗٝٗ 

 .(53)عٔ إٓهط"

 ايسع٠ٛ إٍ إنطاٙ ايٓاؽ  –ضنٞ اهلل عٓ٘  –ٜح أبٞ ٖطٜط٠ قًت : ٫ٚ ٜؿِٗ َٔ سس          

َٹٔ تعاٍ ـ : ـع٢ً اٱغ٬ّ ٖا قس ٜتعاضض َع قٛي٘  ٔٳ ايطټؾٵسٴ  ٝٳٸ ِٔ َقسٵ تٳبٳ ٜٵ ٫ ِإِنطٳاٙٳ ٗ ايسِّ

 ِّ ايػٳ
: أْهِ تهْٕٛٛ خري ايٓاؽ يًٓاؽ إشا َا  -ٚاهلل أعًِ –.ٚإِا ٜهٕٛ إككٛز (54)

ٚايػًٛى إًتعّ ٖس٣ اهلل ـ تعاٍ ـ ع٢ً زعُِٖٛٛ إٍ اٱغ٬ّ باؿه١ُ ٚايكس٠ٚ ٚا٭غ٠ٛ 

، ٚباؿًِ ٚا٭ْا٠ ٚايكرب ٚإكابط٠ ، ؾتأغطِْٚٗ ٚتأخصٕٚ َذاَع قًٛبِٗ نٌ ساٍ 

ٝٓكازٕٚ يهِ ٚيًسخٍٛ ٗ اٱغ٬ّ إعذابا ٚاقتٓاعا ، ناْكٝاز ٚعكٛهلِ ؾكّٗا ٚغًٛنّا ، ؾ

ـ (55)غط زع٠ٛ ٚقس٠ٚ ٚأغ٠ٛ ، ٫ أغط أغ٬ٍ ٚأقؿازأا٭غري إػًٍٛ ٗ ايػ٬غٌ ، ؾٗٛ 

  نُا غٝأتٞ تؿكٌٝ ايه٬ّ عٓ٘ ـ 

 

  

                                                           
 .2/223الاطخلامت   (53)

   .256البلسة : آلايت  (54)

 .37اهؽس: فلب حعيير اإلاىىس/ محمود جوفيم ، ص  (55)
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أّحَ اإلشكال في فِن ُزٍ األحاديث ّتصحيحَ ثن بياى أثشٍ على  الوبحث الثاًي :

 السلن الوذًي

اؿكٝك١ إٔ ز٫٫ت ٖصٙ ا٭سازٜح ٚانش١ ـ نُا ضأٜٓا ـ  ،٫ٚ غُٝا ز٫يتٗا ع٢ً  ٚدٛب 

ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚأُٖٝت٘ ، يهٓ٘ قس ٜكع ـ أسٝاّْا ـ يبعض ايسعا٠ إٍ اهلل ، 

ٚاٯَطٜٔ بإعطٚف ٚايٓاٌٖ عٔ إٓهط ؾ٤ٞ َٔ ايًبؼ  ٗ ؾِٗ ٖصٙ ا٭سازٜح ، ْتر عٓ٘  ـ 

س سػٔ ـ ؾ٤ٞ َٔ ايتطبٝل اـاط٧ ٕبسأ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٜتؿاٚت قسضّا بكك

ْٚٛعّا ; َٔ سٝح نْٛ٘ ٗ إا١ٖٝ ، أٚ ا٫ختكام ، أٚ ايتهٝٝـ ايؿكٗٞ ، أٚ ايؿطٚٙ ، أٚ 

، ثِ ع٢ً غًِ  أ٫ّٚاٯزاب ٚإطاتب ، أٚ مٛ شيو ،  ا٭َط ايصٟ اْعهؼ غًبّا ع٢ً ايسع٠ٛ 

 إسْٞ ، ٚأَٓ٘ ، ٚاغتكطاضٙ  ،ٚغهٝٓت٘  ثاّْٝا .  اجملتُع

ٚغٓشاٍٚ ٗ ٖصا إبشح ـ إٕ ؾا٤ اهلل ـ بٝإ أٚد٘ ٖصا اٱؾهاٍ َٚكسضٙ ، ٚتكشٝح 

بعض ٖصٙ إؿاِٖٝ اـاط١٦ ، َٚٔ ثِ بٝإ أثطٖا ع٢ً ايػًِ إسْٞ يًُذتُع . ٚشيو ٗ ايج٬ث١ 

 إطايب اٯت١ٝ  :

 

 جهة املفاهيه واالختصاصات ونىعية الىجىب وأثره على السله املدني  اخللل من  املطلب األول :

 أ٫ّٚ : اـًٌ ٗ إؿاِٖٝ  ٚأثطٙ ع٢ً ايػًِ إسْٞ  :

ٜتٛيس ٖصا اـًٌ ـ غايبا ٶ ـ َٔ عسّ قسض٠ اٯَط بإعطٚف ٚايٓاٖٞ عٔ إٓهط ع٢ً َعطؾ١ 

ؾٝٛٔ إٓهط َعطٚؾّا ٚإعطٚف إعطٚف أٚ إٓهط َؿَُٗٛٗا ايؿطعٞ  ، بٌ ىً٘ بُٝٓٗا ; 

َٓهطّا ، إَا ؾٌٗ عٓسٙ بايؿطع ، أٚ اعتُاز ع٢ً َعاٜري أخط٣ غري ؾطع١ٝ يكٝاؽ إعطٚف 

ٚإٓهط ;  نايعطف ،  أٚ ايعكٌ ،  أٚ عٌُ ايػايب١ٝ َٔ ايٓاؽ ، أٚ ايكٛاٌْ ايٛنع١ٝ ، أٚ َا 

 ؾاب٘ شيو َٔ إعاٜري اييت ٫ ٜكطٖا ايؿطع .

 ػًِ إسْٞ :أثط شيو ع٢ً اي

ٜ٪زٟ عسّ ٚدٛز َٝعإ ؾطعٞ ثابت ٗ َعطؾ١ إعطٚف ٚإٓهط إٍ خً٘ خطري بُٝٓٗا 

; ؾإٕ اٯَط بإعطٚف ٚايٓاٖٞ عٔ إٓهط قس ٜكع ٗ احملصٚض ; بإٔ ٜأَط بإٓهط ، ٢ٜٗٓٚ عٔ 

،  إعطٚف ٖٚٛ ٜٛٔ أْ٘ وػٔ قٓعّا ، ٖٚصا َٓت٢ٗ ايكبح ; ٕا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ تؿٜٛ٘ يًسٜٔ

ٚاغتدؿاف بأًٖ٘ ، ٚاغتٗعا٤ بآٜات اهلل ، ٚانُش٬ٍ إعطٚف ، ٚاغتؿشاٍ إٓهط 

ٚاغتُطا٥٘ ; بٌ ٚاغتش٬ي٘ باغِ ايسٜٔ ، ْاٖٝو إٔ شيو ّهٔ إٔ ٜٛيس ضز٠ ؾعٌ عهػ١ٝ عٓس 

إسعٜٛٔ قس تكٌ بِٗ اٍ ايتكازّ َع ٖص اؾاٌٖ ; ؾٝشكٌ َٔ ايؿً ٚإؿانٌ َا٫ وُس 

 عكباٙ .
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  للعلْم اإلًساًية ّاالحتواعية

 م2018  ديسوبش-أكتْبش ( 5( الوخلذ )20العذد )

  ًٌ :تكشٝح اـ

٫ بس َٔ َٝعإ ثابت ٚٚانح ٜطدع إيٝ٘ ٗ َعطؾ١ ُٚٝٝع إعطٚف أٚ إٓهط ، ٖٚصا 

، ؾُا أَطت ب٘  إٝعإ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َٝعاّْا إهلٝا َػتُسّا َٔ نتاب اهلل ٚغ١ٓ ْبٝ٘ 

ؾطٜع١ اهلل أٚ ْسبت إيٝ٘ ٚسجت عًٝ٘ ؾٗٛ إعطٚف ، َٚا أْهطت٘ ٚسصضت َٓ٘ ٚشَت ؾاعً٘ ؾٗٛ 

 ط .إٓه

٫ٚ هٛظ ايطدٛع ٗ ٖصا ا٭َط إٍ َكاٜٝؼ ايعكٌ ايبؿطٟ ؾك٘ ، أٚ إٍ تكايٝس  

  ايٓاؽ ٚأعطاؾِٗ ، أٚ إٍ ايكٛاٌْ ٚا٭١ُْٛ ايٛنع١ٝ ايٓاقك١.

٫ٚ َسخٌ يًعكٍٛ ٗ  …ٜكٍٛ قاسب نتاب "ْٗا١ٜ ايطتب١ ٗ طًب اؿػب١" : "  

 –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  -ٚغ١ٓ ْبٝ٘  –عع ٚدٌ  –َعطؾ١ إعطٚف ٚإٓهط إ٫ بهتاب اهلل 

 . (56)"ٚضب داٌٖ ٜػتشػٔ بعكً٘ َا قبش٘ ايؿطع ؾريتهب احملٛٛض ٖٚٛ غري عامل ب٘ 

ؾٝٓبػٞ يًعبس إٔ ٫ ٜػرت بهجط٠  …"ٜٚكٍٛ قاسب نتاب "ايهٓع ا٭نرب" :  

 –ايتاضنٌ ٕا ُأَطْا ب٘ ٚايؿاعًٌ ٕا ْٴٗٝٓا عٓ٘ ، ٚقس قاٍ ايػٝس اؾًٌٝ ايؿهٌٝ بٔ عٝاض 

: " ٫ تػتٛسـ ططم اهلس٣ يك١ً أًٖٗا ، ٫ٚ تػرت بهجط٠ اهلايهٌ ،  -قسؽ اهلل ضٚس٘

 ايؿتِٗ ٗ شيو ق٫ٛ ٚؾع٬ ٫ٚ ٜجبط٘ عٓ٘ ٚسست٘ ٚايصٟ ٜتعٌ ع٢ً ايعاضف ك

 .(57)ٚق١ً ايطؾٝل"

: " ؾ٬بس إشٕ َٔ َٝعإ ثابت ْطدع إيٝ٘ با٭عُاٍ ،  ٖـ (1385غٝس قطب ) ٜٚكٍٛ 

٫ٚبس َٔ قِٝ َعرتف بٗا ْكٝؼ إيٝٗا إعطٚف ٚإٓهط ، ؾُٔ أٜٔ ْػتُس ٖصٙ ايكِٝ ؟ َٚٔ أٜٔ 

 ْأتٞ بٗصا إٝعإ ؟

 ايٓاؽ ٚعطؾِٗ ٚأٖٛا٥ِٗ ٚؾٗٛاتِٗ ، ٖٚٞ َتكًب١ ٫ تجبت َٔ تكسٜطات  

 ع٢ً ساٍ ؟! إْٓا ْٓتٗٞ إشٕ إٍ َتا١ٖ ٫ زيٌٝ ؾٝٗا ، ٚاٍ خهِ ٫ َعامل ؾٝ٘ ! 

 ٫ٚبس إٔ ٜهٕٛ ٖصا إٝعإ ثابتّا ٫ ٜتأضدح  …ؾ٬بس ابتسا٤ َٔ إقا١َ إٝعإ 

 .(58)"…ٖصا إٝعإ ايجابت ٖٛ َٝعإ اهلل  …َع ا٭ٖٛا٤ 

"ٚمٔ ٖٓا ٫ ْكٍٛ بٓؿٞ ايعكٌ ، ٫ٚ مهِ بعسّ قسضت٘ ع٢ً ايتُٝٝع ايؿططٟ  

ٚايهػيب، ْتٝذ١ ايتذاضب ٚايرتانِ إعطٗ ٚإػح ا٫دتُاعٞ ، بٌ اؿػٔ ٚايكبٝح ، 

: إٔ ايعكٌ َعتُس ؾطعا ٗ َٝساْ٘ ٚاغتطاعت٘ ،  ٚإعطٚف ٚإٓهط، ٚإِا ايصٟ ْطٜس إٜهاس٘

                                                           
 .6نهايت السجبت في ظلب الحظبت/ ـبد السحمً بً هصس الشيززي ، ص (56)

 . 123باإلافسو  والى ي ـً اإلاىىس ق الىلز ألاهبر في ألامس  (57)

 .825-2/824في ؼالٌ اللسآن/  (58)
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ٚايتؿهري ، ٚايتُٝٝع ، ٚا٫عتباض ، ٚايتهٝٝـ ، ٚإزضاى َكاقس ايتؿطٜع ْ٘ قٌ ايٓٛط ، أٚ

ٚسهُت٘ ٚعًت٘ ، يهٔ ايعكٌ باغتطاعت٘ ايٓػب١ٝ ٚإَهاْات٘ إكٝس٠ عسٚز ايعَإ ٚإهإ 

، ٚنػب٘ إعطٗ ٚايعًُٞ احملسٚز ، ايصٟ ٜعترب دع٥ٝا ، ٚبعٝسا ع٢ً اٱساط١ ، ٫ ٜػتطٝع ٫ 

بٌ ٫ بس ي٘  …كٌ ٗ ع١ًُٝ ايتشػٌ ٚايتكبٝح ، أٚ ايتعطٜـ ٚاٱْهاض عك٬ ٫ٚ ٚاقعا إٔ ٜػت

َٔ إطاض َطدعٞ ٜتشطى ٗ ْطاق٘ ، ٚنٛاب٘ َٓٗذ١ٝ َػتُس٠ َٔ ايٛسٞ إعكّٛ ، ايكازض 

عٔ ايعًِٝ عًُا َطًكا ٚقٝ٘ إساط١ نا١ًَ ، غري خانع يكٝٛز ايعَإ ٚإهإ ، ْٚػب١ٝ 

ؿ٠ٛٗ ٚاهل٣ٛ ْٚٛاظع ايؿط، ٚايهػٛٙ ا٫دتُاع١ٝ ، اٱَهاْات ٚإعاضف ، ٚغري خانع يً

 . (59)ٚايطغب١ ٚايطٖب١ ٗ اؿهِ ع٢ً ا٭َٛض ، َٚعاٜط٠ إٓهط ٚإعطٚف"

 

 ثاّْٝا : اـًٌ ٗ ا٫ختكام ٚأثطٙ ع٢ً ايػًِ إسْٞ 

ْٚككس بٗصا َا قس وكٌ َٔ تساخٌ ٗ ا٫ختكاقات بٌ احملتػب إتطٛع 

 ايسٚي١ ، أٚبٌ ٖصا ا٭خري ٚاختكاقات ايػًط١ ايكها١ٝ٥ .ٚاحملتػب إهًـ َٔ قبٌ 

ٚاحملتػب إتطٛع ٖٛ ايصٟ ٜكّٛ بٛادب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط َٔ قبٌ 

ٍٍ كتل َٔ قبٌ ايسٚي١ ، ٚيٝؼ بايهطٚض٠ إٔ  ْؿػ٘ استػابا يٮدط ، أَا إهًـ ؾٗٛ ٚا

تؿطٜع١ٝ َتدكك١  نايٛظاضات  ٜهٕٛ ؾطزّا أٚ أؾطاز ، بٌ قس ٜهٕٛ َ٪غػ١ سه١َٝٛ أٚ

 إدتًؿ١ ، ٚأدٗع٠ ايطقاب١ ايتؿطٜع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚإاي١ٝ ٚاٱزاض١ٜ ٚمٛ شيو . 

 أثط شيو ع٢ً ايػًِ إسْٞ :

قٝاّ احملتػب إتطٛع با٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٗ أَٛض ٖٞ َٔ اختكام 

َٔ إغكاٙ هلٝب١ ايسٚي١ ٚادرتا٤ عًٝٗا ، أدٗع٠ ايسٚي١ أَط غري َكبٍٛ ، ٕا قس ٜ٪زٟ إيٝ٘ شيو 

ٚإؾاع١ يًؿٛن٢ ، ٚتعطٜه٘ يٮش٣ َٔ نطب أٚ غذٔ أٚ مٛٙ ، نُا إٔ ػاٚظ احملتػب 

إهًـ ؿسٚز اختكاق٘ ٚتٓكٝب ْؿػ٘ قانّٝا ٜ٪زٟ إٍ ٚقٛع تساخٌ ٗ ا٫ختكاقات 

ٝ٘ ا٭سهاّ ٚؾٛن٢ إزاض١ٜ تػبب إؿانٌ بٌ ا٭دٗع٠ اؿه١َٝٛ ، ْاٖٝو عُا قس تتػبب ؾ

ايكازض٠ َٓ٘ َٔ َؿانٌ أغط١ٜ أٚ فتُع١ٝ أٚ قا١ْْٝٛ  ; باعتباضٖا قازض٠ َٔ غري د١ٗ 

 ا٫ختكام إع١ٝٓ بٗصا ايؿإٔ ٖٚٞ ايكها٤ .

 تكشٝح اـًٌ :

ٚيتكشٝح ٖصا اـًٌ ؾكس سسز اٱَاّ إاٚضزٟ اختكاقات احملتػب إهًـ ٚاحملتػب 

 يٓكاٙ ايتػع اٯت١ٝ : إتطٛع  ٚبٌ أِٖ ايؿطٚم بُٝٓٗا ٗ ا

                                                           
 . 22. واهؽس : هخابىا أحاديث ألامس باإلافسو  والى ي ـً اإلاىىس ص 18ملدمت ـمس ـبيد حظىت لىخاب فلب حعيير اإلاىىس ، محمود جوفيم طفيد، ص  (59)
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إٔ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط َتعٌ ع٢ً احملتػب إهًـ عهِ اي١ٜ٫ٛ ،  -1

 ٚؾطن٘ ع٢ً إتطٛع زاخٌ ٗ ؾطٚض ايهؿا١ٜ.

إٔ قٝاّ إهًـ ب٘ َٔ سكٛم تكطؾ٘ ايصٟ ٫ هٛظ إٔ ٜتؿاغٌ عٓ٘ ، ٚقٝاّ إتطٛع ب٘  -2

 ٙ. َٔ ْٛاؾٌ عًُ٘ ايصٟ هٛظ إٔ ٜتؿاغٌ عٓ٘ بػري

 ًٝ٘ ؾُٝا هب إْهاضٙ ، ٚيٝؼ إتطٛع نصيو.عإهًـ َٓكٛب ي٬غتعسا٤  -3

 إٔ ع٢ً إهًـ إداب١ َٔ اغتعساٙ ٚيٝؼ ع٢ً إتطٛع إدابت٘. -4

ع٢ً إهًـ إٔ ٜبشح عٔ إٓهطات ايٛاٖط٠ يٝكٌ إٍ إْهاضٖا ، ٜٚؿشل عُا تطى  -5

 ١ عح ٫ٚ ؾشل.َٔ إعطٚف ايٛاٖط يٝأَط بإقاَت٘ ، ٚيٝؼ ع٢ً غريٙ َٔ إتطٛع

يًُهًـ إٔ ٜتدص ع٢ً إْهاضٙ أعٛاْا ٭ْ٘ عٌُ ٖٛ ي٘ َٓكٛب ٚإيٝ٘ َٓسٚب ، يٝهٕٛ  -6

 ي٘ أقٗط ٚعًٝ٘ أقسض، ٚيٝؼ يًُتطٛع شيو.

يًُهًـ إٔ ٜععض ٗ إٓهطات ايٛاٖط٠ ٫ ٜتذاٚظ إٍ اؿسٚز ، ٚيٝؼ يًُتطٛع إ ٜععض  -7

 ع٢ً َٓهط.

٫ٚ هٛظ يًُتطٛع إٔ ٜطتعم ع٢ً إْهاض  يًُهًـ إٔ ٜطتعم ع٢ً سػبت٘ َٔ بٝت إاٍ ، -8

 َٓهط.

يًُهًـ ادتٗاز ضأٜ٘ ؾُٝا تعًل بايعطف زٕٚ ايؿطع ؾٝكط ٜٚٓهط َٔ شيو َا أزاٙ ادتٗازٙ  -9

 .(60)إيٝ٘ ٚيٝؼ ٖصا يًُتطٛع
 ثايجّا :اـًٌ َٔ د١ٗ ايتهٝٝـ ايؿكٗٞ يًُػأي١ :

اختًؿٛا ٗ قؿ١  يهِٓٗع٢ً ٚدٛب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط.  تؿل ايعًُا٤ا

 أٚ ْٛع١ٝ ٖصا ايٛدٛب ٌٖ ٖٛ ؾطض عٌ ؟ أّ ٖٛ ؾطض نؿا١ٜ ؟

إٔ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط َٔ ؾطٚض ايهؿاٜات  ٜطٕٚ    (61)ؾاؾُٗٛض      

ناؾٗاز ، ؾٗٛ ٚادب ستِ ع٢ً نٌ َػًِ ، ٚيهٔ ٖصا ايٛادب ٜػك٘ عٔ ايؿطز إشا أزاٙ 

  (62)عٓ٘ غريٙ.

ٜكٍٛ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ : " ٫ هب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ع٢ً نٌ 

 . (63)أسس بعٝٓ٘ ، بٌ ٖٛ ع٢ً ايهؿا١ٜ نُا زٍ عًٝ٘ ايكطإٓ" 

                                                           
 . 268يام الظلعاهيت ألبي يف،د ص ، وألاح 263ر  262اهؽس : ألاحيام الظلعاهيت للماوزدي ص  (62)

،  327/ 2،والعصااي في : ن ئحياء ـلوم الديً ن 268، واإلااوزدي في: نألاحيام الظلعاهيتن ص 2/29ممً صسح برلً : أبو بىس الجصاص في : نأحيام اللسآنن  (61)

يتن 4/165، واللسظبي في : جفظيره  1/292وابً الفسبي في : ن أحيام اللسآن   ً الحىب،ري فري : نالىلرز ألاهبرر ، وشيرً الردي1/181، وابً مفلرح فري : نآلاداب الشرـس

 .4/21، وآلالو  ي في : نزوح اإلافاوين 31ق 

 .1/494اهؽس : الدشسيق الجىااي في ؤلاطالم/ ـبد اللادز ـودة  (62)

 .2/228، والاطخلامت 15ألامس باإلافسو  والى ي ـً اإلاىىس ، ص  (63)
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إٔ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ؾطض عٌ ، ع٢ً نٌ  (64)ٜط٣ بعض ايعًُا٤ ٚ

ى َٔ ٖٛ أقسض َٓ٘ ع٢ً تأزٜت٘ ، أٚ َػًِ إٔ ٜ٪زٜ٘ بٓؿػ٘ ع٢ً قسض اغتطاعت٘ ، ٚيٛ نإ ٖٓا

 .َٔ ٖٛ ع٢ً اغتعساز يتأزٜت٘ ، أٚ َٔ ٖٛ َتؿطؽ يتأزٜت٘ 

ٚيػٓا ٖٓا بكسز اغتٝؿا٤ أقٛاٍ ايعًُا٤ ٚأزيتِٗ َٚٓاقؿاتِٗ ٗ إػأي١  ؾإٕ ا٭َط ٜطٍٛ 

، ٚإِا أضزْا ايٛقٛف ع٢ً بعض َا تعًل َٛنٛع ايبشح ; ٖٚٛ تربٜط اؾُٗٛض ٕصٖبِٗ ـ ٖٚٛ َا 

ٜطدش٘ ايباسح ـ بإٔ ايكٍٛ بهٕٛ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ؾطض عٌ ع٢ً نٌ 

َػًِ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜؿتح ايباب ٚاغعّا يتكسٟ َٔ ٫ وػٔ ا٭َط ٚايٓٗٞ ٖٔ يٝػٛا أ٬ٖ ي٘ ، 

بػبب دٌٗ أٚ مٛٙ ; ؾٝؿػسٕٚ َٔ سٝح ٜٕٛٓٛ أِْٗ َكًشٕٛ ، ٜٚكبشٕٛ َكسضّا ٱق٬م 

 إسْٞ . غه١ٓٝ اجملتُع ٚغًُ٘

ٕ ٖصا ايعٌُ ٜتطًب نؿا١ٜ عاي١ٝ ، َٚٛاٖب ٖتاظ٠ ، ؾٝذب ع٢ً َٔ ٜكّٛ ب٘ ٭قايٛا : 

إٔ ّتاظ بطٍٛ باع ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ، ٚتؿطٔ بايؼ يٮسٛاٍ ايٓؿػ١ٝ ٚايطبا٥ع ، َٚعطؾ١ 

 ٚسكاؾ١ ضأٟ ، َٚٔ ايبٌ َع بعس ْٛط ، ٚثكٛب ؾهط ،زقٝك١ ٕٛاطٔ ايكٍٛ ٚأغايٝب ايعٌُ ، 

إٔ ٖصٙ ايكؿات ٫ٜتش٢ً بٗا نٌ ؾطز ، ٖا ٜٛدب إٔ ٫ ٜهٕٛ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 

 .(65)إٓهط ؾطض عٌ "

: " ٭ْ٘ ٫ ٜكًح ي٘ إ٫ َٔ عًِ إعطٚف ٚإٓهط ، ٚعًِ  ٖـ( 538)  قاٍ ايعكؿطٟ

ضَا ٢ْٗ عٔ َعطٚف ٚأَط  نٝـ ٜطتب ا٭َط ٗ إقاَت٘ ، ٚنٝـ ٜباؾط ، ؾإٕ اؾاٌٖ

، ٚقس ٜػًٜ ٗ َٛنع ايًٌ ، ًٌٜٚ ٗ َٛنع ايػ١ًٛ ، ٜٚٓهط ع٢ً َٔ ٫ ٜعٜسٙ هط ،َٓ

 .(66)إْهاضٙ إ٫ ُازٜا أٚ ع٢ً َٔ اٱْهاض عًٝ٘ عبح "

اٱخ٬ٍ ببعض ؾطا٥٘ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚأثطٙ ع٢ً ايػًِ  إطًب ايجاْٞ :

 إسْٞ

نجري٠ ٖٞ ؾطٚٙ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ; َٓٗا َا تعًل بإهًـ ب٘، َٚٓٗا       

َا ٜتعًل بإٓهط إػتٛدب يًتػٝري ، ٚمٔ ٖٓا ـ أٜها ـ يػٓا بكسز تتبعٗا ٚزضاغتٗا تؿك٬ّٝ 

ؾطبٝع١ ايبشح ٚسذُ٘ ٚٚقت٘ ٫ ٜػعؿٓا ; ٚإِا غٓتططم ـ باختكاض ـ إٍ َا نإ ي٘ تعًل 

اؾط َٔ ٖصٙ ايؿطا٥٘ َٛنٛع عجٓا ٖٚٛ ايػًِ إسْٞ ; ٚشيو ببٝإ َا قس ٜ٪زٟ إيٝ٘ َب

 اٱخ٬ٍ ببعض ٖصٙ ايؿطٚٙ َٔ آثاض غًب١ٝ ع٢ً ايػًِ إسْٞ نُا ٜأتٞ : 

 أ٫ّٚ : ؾطا٥٘ تتعًل بإهًـ با٭َط بإعطٚف  ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط :

                                                           
 .4/35. ور ـبده وجلميره ر زشيد زضا في: ناإلاىازن 392 /1، وابً هثير في جفظيره 9/361مً هإالء ابً حصم في: ناملح،دن (64)

 .36-35اهؽس : ألامس باإلافسو  والى ي ـً اإلاىىس / حالٌ الديً الفمسي، ص  (65)

 .8/167واهؽس : الخفظير الىبير للساشي  1/296الىشا   (66)
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 ــ ا٭١ًٖٝ :1 

ؾٝؿرتٙ ؾُٝٔ ٜأَط بإعطٚف ٢ٜٗٓٚ عٔ  إَا .ٖٚصا ٜعين : نْٛ٘ بايػا عاق٬ ، ع

 إٓهط إٔ ٜهٕٛ َهًؿا ، أٟ بايػا  عاق٬ ، يطؾع ايكًِ عٔ ايكيب ٚاجملٕٓٛ.

 أثط اٱخ٬ٍ بٗصا ايؿطٙ ع٢ً ايػًِ إسْٞ :

غري خاف ع٢ً أسس ايهطض اؾػِٝ  ايصٟ ّهٔ إٔ ٜرتتب ع٢ً تكسٟ ايكيب أٚ اجملٕٓٛ 

 ح ٖصٙ اؿكٝك١ ٜػٓٝٓا عٔ اـٛض ٗ ايه٬ّ عٓٗا .١ُٕٗ ا٭َط ٚايٓٗٞ ، ٚٚنٛ

أَا عٔ اؾرتاٙ ايعًِ ٗ اٯَط بإعطٚف ٚايٓاٖٞ عٔ إٓهط  ; ؾٮٕ اؾاٌٖ قس ٜأَط 

بإٓهط  ،٢ٜٗٓٚ عٔ إعطٚف ٖٚٛ ٫ ٜؿعط ـ نُا أغًؿٓا ـ ؾٝرتتب ع٢ً قٓٝع٘ ٖصا أنطاض 

 نبري٠ بايسٜٔ ٚايػًِ اجملتُعٞ .

: " ثِ إْ٘ إِا ٜأَط ٢ٜٗٓٚ َٔ نإ عإا َا ٜأَط ب٘ ٢ٜٗٓٚ  ٖـ ( 676) ت  قاٍ ايٟٓٛٚ

، ؾإٕ نإ َٔ ايٛادبات ايٛاٖط٠ ٚاحملطَات إؿٗٛض٠  ٤ٞعٓ٘ ، ٚشيو ىتًـ باخت٬ف ايؿ

نايك٠٬ ٚايكٝاّ ٚايع٢ْ ٚاـُط ٚمٖٛا ، ؾهٌ إػًٌُ عًُا٤ بٗا ، ٚإٕ نإ َٔ زقا٥ل 

دتٗاز مل ٜهٔ يًعٛاّ َسخٌ ؾٝ٘ ، ٫ٚ هلِ إْهاضٙ ، بٌ شيو ا٭ؾعاٍ ٚا٭قٛاٍ َٚا ٜتعًل با٫

 .(67)يًعًُا٤ "

: " ايعاَٞ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٫ وتػب إ٫ ٗ اؾًٝات إع١ًَٛ  ٖـ ( 505) ت  ٜٚكٍٛ ايػعايٞ

نؿطب اـُط ٚايع٢ْ ٚتطى ايك٠٬ ، ؾأَا َا ٜعًِ نْٛ٘ َعك١ٝ باٱناؾ١ إٍ َا ٜطٝـ ب٘ 

دتٗاز ؾايعاَٞ إٕ خاض ؾٝ٘ نإ َا ٜؿػسٙ أنجط ٖا ٜكًش٘ أَ ا٭ؾعاٍ ، ٜٚؿتكط ؾٝ٘ إٍ 

"(68). 

 ــ َٛاؾك١ ا٭قٛاٍ يٮؾعاٍ :  2

ٜؿرتض ٗ اٯَط بإعطٚف ٚايٓاٖٞ عٔ إٓهط  إٔ وطم ع٢ً إٔ تهٕٛ أقٛاي٘         

َطابك١ ٭ؾعاي٘ ، ؾ٬ ٜسعٛ إٍ َعطٚف إ٫ ٖٚٛ ًَتعّ ب٘ ، ٫ٚ ٢ٜٗٓ عٔ َٓهط إ٫ ٖٚٛ بعٝس 

ْٵػٴٓٵَأتأَطٕٚ ايٓٻاؽٳ بايربِّ ٚتٳ  :عٓ٘ ، نٞ ٫ ٜهٕٛ ٖٔ قاٍ اهلل ـ تعاٍ ـ  ؾِٝٗ  ٕٳ َأ ِ ُهػٳَؿٛ

ْٵ ٕٳِ تٳتٵتٴ، ٚأ ايهتــاب أؾ٬ تعكًٕٛ ًــٛ
ٕٳُٛيُكتٳ ِٳٛا يٹٗا ايصٜٔ آَٓٴٜا أٜټ .ٚقاٍ ـ  تعاٍ ـ : (69) َا ٫  ٛ

ٕٳعٳِؿتٳ ٕٵ سٳٓٵعٹ تّاِكَٳ طٳبٴَن ًٛ ًُٕٛعٳِؿٛيٛا َا ٫ تٳُكتٳ اهلل أ
(70). 

                                                           
   .2/23شسح مظلم  (67)

   .2/322ئحياء ـلوم الديً  (68)

 .    44 البلسة / آلايت : (69)

 .     3،  2الصف / آلايخان :  (72)
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أْهط ع٢ً إداطبٌ بٗاتٌ اٯٜتٌ أَطِٖ بإعطٚف َع عسّ  –اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ ؾ 

ٚاؾتس اغتٓهاضٙ تعاٍ يؿعًِٗ ٗ  أؾ٬ تعكًٕٛ ٥تُاضِٖ  ب٘ ٚٚغِٗ ٗ اٯ١ٜ ا٭ٍٚ بكٛي٘ :ا

عٓس اهلل إٔ تكٛيٛا َا ٫  ّاتٳِكَٳ طٳبٴَن اٯ١ٜ ايجا١ْٝ ٚعرب عٔ شيو بتعبري ٗ َٓت٢ٗ ايػ١ًٛ ؾكاٍ :

 ٖٚصا أبًؼ ٗ ايٓٗٞ ٚأؾس ٗ ايٓهري. تؿعًٕٛ 

ٗ  (71)بايطدٌ ّٜٛ ايكٝا١َ ، ؾًٝك٢ ٗ ايٓاض ، ؾتٓسيل أقتاب٘ ا٤ٴذٳ) ٜٴ : ٜٚكٍٛ ايٓيب         

ايٓاض ، ؾٝسٚض نُا ٜسٚض اؿُاض بطساٙ ، ؾٝذتُع أٌٖ ايٓاض عًٝ٘ ؾٝكٛيٕٛ : أٟ ؾ٬ٕ ، َا 

ؾأْو ؟ أيٝؼ نٓت تأَطْا بإعطٚف ٚتٓٗاْا عٔ إٓهط ؟ ! قاٍ : نٓت آَطنِ بإعطٚف ٫ٚ 

 .(72) آتٝ٘ ، ٚأْٗانِ عٔ إٓهط ٚآتٝ٘ (

ٜ ىايـ قٛي٘ ؾعً٘ ، ؿٞ ٖصا اؿسٜح إْهاض ؾٓٝع ، ٚٚعٝس ؾسٜس ، يهٌ ٚاعؾ

ٖٔ ٜأَطٕٚ ايٓاؽ بإعطٚف ِٖٚ بعٝسٕٚ عٓ٘ ، ِْٜٚٓٗٛٗ عٔ إٓهط ِٖٚ َتًبػٕٛ ب٘ ، ؾإٕ 

 .-ٚايعٝاش باهلل  -دعا٤ِٖ ٜهٕٛ زخٍٛ ايٓاض ٚايؿهٝش١ 

 أثط كايؿ١ شيو ع٢ً ايػًِ إسْٞ :

ؿعً٘ ، ؾإٕ ٫ ؾو إٔ َٔ أؾٓع ايت٬عب بايسٜٔ إٔ ٜسعٛ اٱْػإ إيٝ٘ بكٛي٘ ٚىايؿ٘ ب

، ٜٚؿٛٙ مسع١ ايسع٠ٛ ٚايسعا٠ إٍ اهلل ،  شيو ّؼ بهطا١َ ايسٜٔ ٜٚٓاٍ َٔ عُٛت٘ ٚقساغت٘

ايؿػل ٫ ٜسٍ ع٢ً نعـ اٱّإ ؾشػب ، بٌ هعٌ قاسب٘ ٫ ٚظٕ ٜٚعععع ايجك١ ؾِٝٗ ، ؾ

يكٛي٘ ٫ٚ تأثري ، إش إٔ ايٓاؽ ٫ ٜجكٕٛ ب٘ ، ٫ٚ ٜػتذٝبٕٛ يسعٛت٘ َا زاّ َعطٚؾا يسِٜٗ 

ٚايٓؿام ، ٫ٚغُٝا إشا نإ ٖٔ ىتٌ ايسْٝا با٫مطاف ، َٚؿتٗطا ٗ اجملتُع بايتعيـ 

ـ  ٘ ٚزعٛت٘ؾإٕ قٛي …، ٜٚبٝع زٜٓ٘ بعطض َٔ ايسْٝا قًٌٝ ... ؾُُٗا زعا ٚٚعٜ ٚشنط  بايسٜٔ

 .( 73) ؾ٬ ٜٓؿص ن٬َ٘ إٍ ايكًٛب ٫ ٜتذاٚظ اٯشإ ، َُٚٗا تؿاقح ٚأظبس –غايبا

 قاٍ ايؿاعط :

٘ٳ عٔ خٴًٍُل ٚتأتٞ َجًَ٘   ٓٵ  ٫ تٳ

ِٴ عاضٷ       عًٝو إشا ؾعًت عٛٝ

ْٵ    ا عٔ غِّٗاٗٳٗٳابسأ بٓؿػو ؾا

ِٴ       ؾإشا اْتٗت عٓ٘ ؾأْت سهٝ

   

                                                           
ت . ) اهؽس : النهايت في غسيب ألازس  (71)  ( .         4/11ألاكخاب : ألامفاء ، واهدالكها : خسوحها رظـس

 –ظلم )   هخاب الصهد (.، وصحيح م 3294حديث زكم  3/1191باب صفت الىاز وأنها مخلوكت  –هخاب بدء الخلم  –مخفم ـليب  . اهؽس: )صحيح البخازي  (72)

 (.2989حديث زكم  4/2292باب ـلوبت مً يأمس باإلافسو  وال  يففلب ... 

 . 142اهؽس: ألامس باإلافسو  والى ي ـً اإلاىىس ، حالٌ الديً الفمسي ص (73)
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 ٣سٳتٳِكؾٗٓاى ٜٴكبٌ َا ٚعٛت ٜٚٴ

ِٴ        (74)بايعًِ َٓو ٜٚٓؿع ايتعًٝ

 

 ــ  إشٕ اٱَاّ :  3

ٜؿرتٙ بعض ايعًُا٤ ؾٛاظ تػٝري إٓهط بايٝس إشٕ اٱَاّ أٚ ْا٥ب٘ بصيو ، ِٖٚ ٜككسٕٚ        

َٔ ٚضا٤ ٖصا ايؿطٙ تِٓٛٝ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ، ٫ٚ ٜككسٕٚ ؼطُّٗا ع٢ً 

  (75)َٔ مل ٜ٪شٕ ي٘

 أثط شيو ع٢ً ايػًِ إسْٞ : 

 -ٕكًش١ ، ٭ٕ إباس١ ا٭َط ٚايٓٗٞ يهٌ أسس ، إٕ اؾرتاٙ ا٭شٕ َبين ع٢ً ؼكل ا         

٫ٚ غُٝا ٗ بعض أْٛاع ايتػٝري ٖٚٞ اييت هطٟ ؾٝٗا ايتععٜط ٚاؽاش ا٭عٛإ  ٚاغتعُاٍ ايك٠ٛ 

قس ٜ٪زٟ إٍ ايؿت١ٓ ٚايؿٛن٢ ٚٚقٛع ا٫قتتاٍ بٌ ايٓاؽ ، ٚباؾرتاٙ اٱشٕ ، تٓسؾع ٖصٙ  -

 . (76)ب َٚا ٜػتًعَ٘ ٖصا ايسؾع ٜهٕٛ َؿطٚعّاا٭نطاض ، ؾًٝعّ ا٭شٕ ، ٭ٕ زؾع ايهطض ٚاد

 

 ــ ايكسض٠ ع٢ً ايتػٝري : 4

إٔ خٛف ٜطٕٚ ٜؿرتٙ ْٗٛض ايعًُا٤ ايكسض٠ ع٢ً ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ، ٚ

اٯَط بإعطٚف ٚايٓاٖٞ عٔ إٓهط َٔ ٚقٛع إهطٚٙ بٓؿػ٘ أٚ َاي٘ أٚ أًٖ٘ عصضّا هٝع ي٘ 

  تطى ا٭َط ٚايٓٗٞ.

: " َٚع ٖصا َت٢ خاف َِٓٗ ع٢ً ْؿػ٘ ايػٝـ أٚ ايػٛٙ أٚ  ٖـ (795)  قاٍ ابٔ ضدب          

اؿبؼ أٚ ايكٝس أٚ ايٓؿٞ أٚ أخص إاٍ أٚ مٛ شيو َٔ ا٭ش٣ غك٘ أَطِٖ ِْٚٗٝٗ ، ٚقس ْل 

ا٭١ُ٥ ع٢ً شيو ؾُِٓٗ َايو ٚأٓس ٚإغشام ٚغريِٖ. قاٍ أٓس : ٫ ٜتعطض إٍ ايػًطإ ؾإٕ 

 .(78)"( 77)ػًٍٛغٝؿ٘ َ

َٔ  –أٜهّا  –ٚقاٍ  …: "-سانّٝا عٔ اٱَاّ أٓس  -:  ٖـ (884)ٚقاٍ ابٔ َؿًح 

ضنٞ اهلل  –ؾطط٘ إٔ ٜأَٔ ع٢ً ْؿػ٘ َٚاي٘ خٛف ايتًـ ، ٚنصا قاٍ ْٗٛض ايعًُا٤ 

 .(79)(( -عِٓٗ

                                                           
 .       234-233ديوان أبي ألاطود الدؤاي  (74)

 .         73طالم ، ـبد الفصيص ر مسشد ص ، وهؽام الحظبت في ؤلا  315/ 2اهؽس : ئحياء ـلوم الديً   (75)

 .   172اهؽس: أصٌو الدـوة ص (76)

   .24،25،32،31،32اهؽس: ألامس باإلافسو  والى ي ـً اإلاىىس ، الخالٌ  (77)

 .324حامق الفلوم والحىم ص (78)

يت  (79)    .1/175آلاداب الشـس
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   أثط عسّ ايكسض٠ ع٢ً ايػًِ إسْٞ :

أَٔ اٱْػإ ع٢ً ْؿػ٘ ٚأًٖ٘ َٚاي٘ إطتهع ا٭غاؽ يًػًِ إسْٞ ٖٛ  َٔ إعًّٛ إٔ

ٚعطن٘ ، ؾإشا نإ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط غٝ٪زٟ إٍ ؾٛات شيو أٚ بعه٘ مل هع 

ي٘ ايتػٝري ٗ ٖصٙ اؿاي١ ، ست٢ إٕ نإ ايساعٞ إٍ اهلل قازضّا ع٢ً استُاٍ ا٭ش٣ َٔ قتٌ أٚ 

يهٔ ٜعًِ أٚ ٜػًب ع٢ً ٚٓ٘ إٔ أٚ نإ ٜػتطٝع ايؿطاض َٔ قبه١ ايٛإٌ ،  نطب أٚ تعصٜب

ايهطض ٚإهطٚٙ غٝتعس٣ إٍ أًٖ٘ أٚ درياْ٘ أٚ بك١ٝ إخٛاْ٘ َٔ ايسعا٠ ، ؾ٬ هٛظ ي٘ ايتػٝري 

 ٗ َجٌ ٖصٙ اؿاي١.

: " ٚأَا اَتٓاع٘ ـٛف ؾ٤ٞ َٔ ٖصٙ إهاضٙ ٗ سل أ٫ٚزٙ  ٖـ (505) ٜكٍٛ ايػعايٞ

ؾس َٔ تأشٜ٘ بأَط غريٙ ، َٚٔ ٚد٘ ايسٜٔ ٖٛ ٚأقاضب٘ ؾٗٛ ٗ سك٘ زْٚ٘ ٭ٕ تأشٜ٘ بأَط ْؿػ٘ أ

ؾٛق٘ ٭ٕ ي٘ إٔ ٜػاَح ٗ سكٛم ْؿػ٘ ٚيٝؼ ي٘ إػاق١ ٗ سل غريٙ ، ؾإشٕ ٜٓبػٞ إٔ ّتٓع ، 

ؾإْ٘ إٕ نإ َا ٜؿٛت َٔ سكٛقِٗ ٜؿٛت ع٢ً ططٜل إعك١ٝ نايهطب ٚايٓٗٞ ، ؾًٝؼ ي٘ 

٫ بططٜل إعك١ٝ ؾٗٛ إٜصا٤  ٖصٙ اؿػب١ ٭ْ٘ زؾع َٓهط ٜؿهٞ إٍ َٓهط ، ٚإٕ نإ ٜؿٛت

، ٚيٝؼ ي٘ شيو إ٫ بطناِٖ. ؾإشا نإ ٜ٪زٟ شيو إٍ أش٣ قَٛ٘ ؾًٝرتن٘  -أٜها  –يًُػًِ 

ٚشيو نايعاٖس ايصٟ ي٘ أقاضب أغٓٝا٤ ؾإْ٘ ٫ ىاف ع٢ً َاي٘ إٕ استػب ع٢ً ايػًطإ ، 

بت٘ إٍ أقاضب٘ ٚيهٓ٘ ٜككس أقاضب٘ اْتكاَّا َٓ٘ بٛاغطتِٗ ، ؾاشا نإ ٜتعس٣ ا٭ش٣ َٔ سػ

ٚدرياْ٘ ؾًٝرتنٗا ، ؾإٕ إٜصا٤ إػًٌُ     قصٚض ، نُا إٔ ايػهٛت ع٢ً إٓهط قصٚض. 

ْعِ إٕ نإ ٫ ٜٓاهلِ أش٣ ٗ َاٍ أٚ ْؿؼ ٚيهٔ ٜٓاهلِ ا٭ش٣ بايؿتِ ٚايػب ؾٗصا ؾٝ٘ ْٛط 

ٗ ٚىتًـ ا٭َط ؾٝ٘ بسضدات إٓهطات ٗ تؿاسؿٗا ٚزضدات ايه٬ّ احملصٚض ٗ ْهاٜت٘ 

 .(80)ايكًب ٚقسس٘  ٗ ايعطض "

 

 ثاّْٝا : ؾطا٥٘ تتعًل بإٓهط إػتٛدب يًتػٝري:

 ــ نٕٛ إٓهط ٚاٖطَا َٔ غري ػػؼ  1 

اؾرتٙ ايعًُا٤ يًٓٗٞ عٔ إٓهط أٚ تػٝريٙ ، إٔ ٜهٕٛ ٚاٖطّا بػري ػػؼ ٫ٚ تؿتٝـ 

٭ٕ اهلل سطّ ايتذػؼ ، ؾإشا تٛقـ إٚٗاض إٓهط ع٢ً ايتذػؼ أٚ ايتؿتٝـ مل هع إٚٗاضٙ ، 

٫ٚ تٳذٳػٻػٴٛا  :  -تعاٍ  –ٗ قٛي٘ 
إٜانِ ٚايٛٔ ، ؾإٕ ايٛٔ ) ):  ٚيكٛي٘ .(81)

 أنصب اؿسٜح ، ٫ٚ ؼػػٛا ، ٫ٚ ػػػٛا ، ٫ٚ ؼاغسٚا ، ٫ٚ تسابطٚا ، ٫ٚ تباغهٛا ،

                                                           
   .2/323ئحياء ـلوم الديً  (82)

 . 13الخجساث / آلايت :  (81)
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ؿٞ ٖصا اؿسٜح زيٌٝ ع٢ً ؼطِٜ ايتذػؼ ع٢ً إػًٌُ ، ؾ.(82) ٚنْٛٛا عباز اهلل إخٛاْا (

ٚتتبع عٛضاتِٗ ، ٖٚصا ايتشطِٜ عاّ ٜؿٌُ ْٝع إػًٌُ غٛا٤ٶ ناْٛا َٔ ؾاعًٞ إٓهطات أٚ 

 َٔ غريِٖ.

 أثط ايتذػؼ ع٢ً ايػًِ إسْٞ :

 ٗ ايتذػؼ ع٢ً ايٓاؽ ٚتتبع عٛضاتِٗ َٔ  اْتٗاى قاضر ؿطَاتِٗ ، ٫ ىؿ٢ َا         

ٚإؾػاز ٭َِٓٗ ٚغهٝٓتِٗ ، ٚظععع١ يًجك١ ٚسػٔ ايٛٔ بِٝٓٗ ٚبٌ ٠٫ٚ أَٛضِٖ ، ٚيصيو ْب٘ 

َعا١ٜٚ ـ ضنٞ اهلل عٓ٘ ـ هلصا ا٭َط إِٗ ؾكاٍ : ) إْو إٕ تتبعت عٛضات ايٓاؽ  ايٓيب 

 .  (83) أؾػستِٗ أٚ نست إٔ تؿػسِٖ (

عٔ تتبع عٛضات إػًٌُ ؾشػب بايٓٗٞ  –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  -ٚمل ٜهتـ ايٓيب           

 ، بٌ أَط بايػرت عًِٝٗ ٚعسّ ؾهح َٔ اضتهب ؾ٦ّٝا َٔ احملصٚضات.

ؾكس دا٤ ا٭َط بهطٚض٠ غرت إػًِ عٛض٠ أخٝ٘ إػًـِ ؾــٞ أسازٜح نجري٠ ، ْصنط 

قاٍ : ) إػًِ أخٛ  –  -إٔ ضغٍٛ اهلل  –ضنٞ اهلل عُٓٗا  –َٓٗا سسٜح ابٔ عُط 

، نإ اهلل ٗ سادت٘ ، َٚٔ ؾطز عٔ ساد١ أخٝ٘  ٜػًُ٘ ، َٚٔ نإ ٗ إػًِ ٫ ًُٜٛ٘ ٫ٚ

َػًِ نطب١ ، ؾطز اهلل عٓ٘ نطب١ َٔ نطبات ّٜٛ ايكٝا١َ ، َٚٔ غرت َػًُّا غرتٙ اهلل ّٜٛ 

 .(84)ايكٝا١َ (

ٜٚػتج٢ٓ َٔ شيو  اجملاٖط باضتهاب إعاقٞ ٚإؿٗٛض بصيو يهجط٠ َا ٜؿعً٘ ، ؾُٗا           

ٔ ٚدٛب ايػرت عًُٝٗا ، ٚبايتايٞ َٔ سط١َ ايتذػؼ عًُٝٗا ، ٭ُْٗا بؿعًُٗا ٖصا َػتجٓٝإ َ

 .(85)قس اغكطا سكُٗا ٗ ايػرت ٚاؿط١َ

: " ٚأَا ايػرت إٓسٚب إيٝ٘ ٖٓا ؾإطاز ب٘ ايػرت ع٢ً شٟٚ اهل٦ٝات  ٖـ (676)قاٍ ايٟٓٛٚ 

با٭ش٣ ٚايؿػاز ، ٚأَا إعطٚف بصيو ؾٝػتشب إٔ ٫ ٜػرت عًٝ٘  ٚمِٖٛ ٖٔ يٝؼ ٖٛ َعطٚؾّا

                                                           
ـررًر الخحاطرررد والخررردابس وكولرررب    –اهؽرررس:  صرررحيح البخرررازي  ) هخررراب ألادب مخفرررم ـليرررب .  (82)   5/2253ومرررً شرررس حاطرررد ئذا حظرررد   –حفرررااد  –بررراب مرررا يى ررر  

حرررديث زكرررم  4/1985وهحوهرررا  بررراب جحرررسيم الؽرررً والخجظرررع   والخىرررافع والخىررراح  –هخررراب البرررر والصرررلت وآلاداب (. وصرررحيح مظرررلم ) 5717حرررديث زكرررم 

2563 .) 

 –باب العيبت  -هخاب الحؽس وؤلاباحت وابً حبان في صحيحب  ) ((. 4888حديث زكم  4/272باب في الى ي ـً الخجظع  –أخسحب أبو داود )هخاب ألادب  (83)

ـرً هفري حرواش ذهرس جدبرق اإلارسء ـيروب أخيرب اإلاظرلم   براب مرا -خراب ألاشرسبت والحرد فتهرا ي الظرلن الىبررى )ه( والبتهلري فر 5762حرديث زكرم  13/72ذهرس ؤلاخبراز 

 كلذ : هو حديث صحيح . ول أـلم . ((. 17421حديث زكم  8/333في الى ي ـً الخجظع  حاء 

 مخفم ـليب واللفؾ للبخازي. (84)

((.ومظرلم ))هخراب البرر والصرلت وآلاداب  2312حرديث زكرم  862/ 2وال يظرلمب  باب ال يؽلم اإلاظرلُم اإلاظرلم   –هخاب اإلاؽالم والعصب  –اهؽس: )) صحيح البخازي 

 (. 2582حديث زكم  4/1996باب جحسيم الؽلم     –

يت  (85)  . 264-1/263اهؽس: آلاداب الشـس
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، بٌ تطؾع قكت٘ إٍ ٚيٞ ا٭َط إٕ مل ىـ َٔ شيو َؿػس٠ ، ٭ٕ ايػرت ع٢ً ٖصا ٜطُع٘ ٗ 

 .(86) (اٱٜصا٤ ٚايؿػاز ٚاْتٗاى اؿطَات ٚدػاض٠ غريٙ ع٢ً َجٌ ؾعً٘ 

; ؾُٔ  طط عِٛٝ ع٢ً ايػًِ اجملتُعٞٚاجملاٖط٠ بإعاقٞ َٔ غري ْهري هلا ، ي٘ خ           

اْتؿاض عسٚاٖا بٌ أؾطاز اجملتُع ، ٫ٚ غُٝا ايؿباب َِٓٗ ، سٝح ٜكّٛ  ;أِٖ أخطاضٖا 

 بتكًٝس إطٜض إبت٢ً بٗصٙ ايكاشٚضات. –غايبا  –ايػًِٝ 

أٟ اجملاٖط٠  –ٚيصيو ٜكٍٛ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ٗ شيو : " ؾُع ٚدٛز شيو 

ا٥ِٗ ، ٜك٣ٛ إكته٢ عٓسِٖ نُا ٖٛ ايٛاقع ، ؾٝك٣ٛ ايساعٞ ٗ ْؿؼ َٔ ْٛط –بإعاقٞ 

ؾهِ َٔ ايٓاؽ مل ٜطز خريّا ٫ٚ ؾطّا ست٢ ضأ٣ غريٙ ٫ غُٝا إٕ نإ  …اٱْػإ ٚؾٝطاْ٘ 

 .(87)ْٛريٙ ٜؿعً٘ ؾؿعً٘ ، ؾإٕ ايٓاؽ نأغطاب ايكطا ، فبٛيٕٛ ع٢ً تؿبٝ٘  بعهِٗ ببعض "

ٕ ٖٓاى َٓهطات تهٕٛ أعِٛ نطضّا ٗ ا٭١َ َٔ غريٖا أ ٖٚا هسض ايتٓبٝ٘ إيٝ٘ ٖٓا          

، نُٓهط إؾاع١ ايؿت١ٓ ٗ ا٭١َ يتكٜٛض ٖٝب١ ايػًطإ إػًِ ٚاـطٚز عًٝ٘ ، َٚٓهط 

اغرتام أغطاض ايسٚي١ ٚأخباضٖا يٓكًٗا يًعسٚ ، َٚٓهط ايتآَط ع٢ً إؾػاز اقتكاز ا٭١َ ، أٚ 

ٝستٗا ، أٚ قش١ أبٓا٥ٗا ، أٚ ايتآَط ع٢ً إؾاع١ ايؿاسؿ١ ؾٝٗا ، ٚتػٝٝب عكٍٛ ثكاؾتٗا ، أٚ عك

ٚغريٖا َٔ إٓهطات شات ا٭ثط اؾػِٝ ; ؾُجٌ ٖصٙ إٓهطات   هب اؽاش  …أبٓا٥ٗا 

 ايػبٌٝ إٍ تػٝريٖا َٚٓعٗا َٔ قبٌ ٚقٛعٗا ، ٖٚٛ ٖا ٜبٝت ي٘ بًٌٝ  ٫ٚ ٜهٕٛ فاٖط٠.

ٓ٘ ٗ إٓهطات شات اٯثاض ايؿطز١ٜ ايؿدك١ٝ اييت ٫ إٕ ايتذػؼ ٚايتؿتٝـ َٓٗٞ ع

ٜهاز ٜتعس٣ أثطٖا إٍ نجري َٔ اٯخطٜٔ ، أَا َا نإ َٔ إٓهطات َبريّا َاسكّا عع٠ ا٭١َ 

ٚقٛتٗا ، ؾصيو هب اؽاش ايػبٌٝ إٍ تػٝريٖا َٚٓعٗا َٔ قبٌ ٚقٛعٗا ، ٚيٛ عٔ ططٜل 

 .(88)ِ دطَّا َٔ ايتذػؼايتشػؼ ٚايتذػؼ ، ٭ٕ ٚقٛع ٖصٙ إٓهطات أعٛ

 ــ ا٫تؿام ع٢ً نْٛ٘ َٓهطا 2

إشا نإ إٓهط َعًَّٛا ثابتّا بايهتاب ٚايػ١ٓ َتؿكّا ع٢ً نْٛ٘ َٓهطّا بٌ ايعًُا٤           

 أَا إشا نإ إٓهط قٌ ادتٗاز ٚاخت٬ف،ؾإٕ إْهاضٙ ٜهٕٛ ٚادبّا َٔ غري خ٬ف 

عسّ دٛاظ اٱْهاض إ٫ إشا نإ شيو ٖا نعـ ؾٝ٘ اـ٬ف ،  (89)ؾايطادح َٔ أقٛاٍ ايعًُا٤

 ٚنإ شضٜع١ إٍ قٛٛض َتؿل ع٢ً إْهاضٙ .

                                                           
 ..135/  16شسح صحيح مظلم  (86)

 . 255-2/254الاطخلامت  (87)

 . 68اهؽس: فلب حعيير اإلاىىس ص (88)

 في هره اإلاظألت ـ،د طخت أكواٌ ر ليع هرا موضق رظعها ر ألاكسب منها  ئاد الصواب ر ول أـلم ر ما ذهسها . ولالظالؿ ـ،د جفاصيل هرهاخخلف الفلماء  (89)

يت البً مفلح  325/ 2ألاكواٌ يىؽس :ئحياء ـلوم الديً  ،ألاحيام الظلعاهيت للماوزدي  2/23، شسح صحيح مظلم للىووي  187/ 1.،آلاداب الشـس

 . 922/ 1، الظيل الجساز للشوواوي  1/129،كواـد ألاحيام للفص بً ـبد الظالم  382ص
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: " ايعًُا٤ إِا ٜٓهطٕٚ َا أْع عًٝ٘ ، أَا إدتًـ ؾٝ٘ ؾ٬ إْهاض ؾٝ٘  ٖـ (676) قاٍ ايٟٓٛٚ

أٚ  ٭ٕ ع٢ً أسس إصٖبٌ نٌ فتٗس َكٝب ، ٖٚصا ٖٛ إدتاض عٓس نجري َٔ احملككٌ

 .(90)أنجطِٖ ، ٚع٢ً إصٖب اٯخط إكٝب ٚاسس ٚإدط٧ غري َتعٌ يٓا ، ٚاٱثِ َطؾٛع عٓ٘ "

: " ٚأَا َا اختًـ ايؿكٗا٤ ٗ سٛطٙ ٚإباست٘ ؾ٬ َسخٌ ي٘ ٗ  ٙ(454) قاٍ إاٚضزٟٚ        

إْهاضٙ إ٫ إٔ ٜهٕٛ ٖا نعـ اـ٬ف ؾٝ٘ ٚنإ شضٜع١ إٍ قٛٛض َتؿل عًٝ٘ 

   .(91)ع١ ؾطَا قاضت شضٜع١ إٍ اغتباس١ ايع٢ْ "نٓهاح إت…

نُا ٜػتج٢ٓ َٔ شيو ـ أٜهاـ إٓهطات ايعكا٥س١ٜ ٚا٫بتساع ٗ ايسٜٔ إعًّٛ خطأ        

 أقشابٗا قطعّا.

ؾاعًِ إٔ إػا٥ٌ تٓكػِ إٍ َا ٜتكٛض إٔ ٜكاٍ ؾٝ٘ : نٌ ٖـ (: " 505قاٍ ايػعايٞ )        

ا٭ؾعاٍ ٗ اؿٌ ٚاؿط١َ ٚشيو ٖٛ ايصٟ ٫ ٜعرتض ع٢ً فتٗس َكٝب ٖٚٞ أسهاّ 

اجملتٗسٜٔ ؾٝ٘ إش مل ٜعًِ خط٪ِٖ قطعّا بٌ ّٚٓا ; ٚإٍ َا ٫ ٜتكٛض إٔ ٜهٕٛ إكٝب ؾٝ٘ إ٫ 

،  -تعاٍ  –. قسّ ايه٬ّ ْٚؿٞ ايكٛض٠ ٚاؾػ١ُٝ ٚا٫غتكطاض عٔ اهلل …ٚاسس نُػأي١ 

 ٢ ـط٦٘ ايصٟ ٖٛ دٌٗ قض ٚد٘.ؾٗصا ٖا ٜعًِ خطأ إدط٧ ؾٝ٘ قطعا ٫ٚ ٜبك

 ؾإشٕ ايبسع نًٗا ٜٓبػٞ إٔ ؼػِ أبٛابٗا ٚتٓهط ع٢ً إبتسعٌ بسعِٗ ٚإٕ  

اعتكسٚا أْٗا اؿل ، نُا ٜطز ع٢ً ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ نؿطِٖ ٚإٕ ناْٛا ٜعتكسٕٚ إٔ شيو سل 

 .(92)دتٗاز .."٭ٕ خطأِٖ َعًّٛ ع٢ً ايكطع غ٬ف اـطأ ٗ َٛإ ا٫

 ع٢ً إدتًـ ؾٝ٘ ع٢ً ايػًِ إسْٞ :أثط اٱْهاض 

إٕ اٱْهاض ع٢ً إػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ إدتًـ ؾٝٗا ّهٔ إٔ ٜ٪زٟ إٍ ايتعكب إصٖيب         

ٚاعتعاظ نٌ شٟ ضأٟ بطأٜ٘ ، ٚنٌ قاسب َصٖب َصٖب٘ ، ا٭َط ايصٟ ٜ٪زٟ بسٚضٙ إٍ 

 سكٍٛ ايؿكام ٚايٓعاع ٚايؿطق١ بٌ إػًٌُ .

إٔ َعطؾ١ ايساع١ٝ بٗصا ايؿطٙ َٔ أعِٛ َكَٛات لاس٘ إٕ ٚعاٙ ٚعٌُ ع٢ً  ٚاؿكٝك١           

تٓؿٝصٙ ٚتطبٝك٘ ، ٚإشا أضاز إٔ ٜٓهط َجٌ ٖصا إدتًـ ؾٝ٘ ؾعًٝ٘ إٔ ٜػٛم شيو ٗ َػام 

 .(93)ايٓكٝش١ ٚاٱقٓاع باؿػ٢ٓ ، ٚايسع٠ٛ إٍ َا ٖٛ ا٭ع٢ً ٚا٭يٝل بإػًِ

يهٔ إٕ ْسب٘ ع٢ً د١ٗ  …ٜكٍٛ ايٟٓٛٚ : " أَا إدتًـ ؾٝ٘ ؾ٬ إْهاض ؾٝ٘  

ايٓكٝش١ إٍ اـطٚز َٔ اـ٬ف ؾٗٛ سػٔ قبٛب َٓسٚب إٍ ؾعً٘ بطؾل ، ؾإٕ ايعًُا٤ 

                                                           
   .2/23شسح مظلم  (92)

   .382ألاحيام الظلعاهيت ص (91)

   .2/327ئحياء ـلوم الديً  (92)

   .57-54اهؽس: هيف يدـو الداـيت ،  (93)
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َتؿكٕٛ ع٢ً اؿح ع٢ً اـطٚز َٔ اـ٬ف ، إشا مل ًٜعّ َٓ٘ إخ٬ٍ بػ١ٓ أٚ ٚقٛع ٗ خ٬ف 

 .(94)آخط "

َطٜٔ بإعطٚف ٚايٓاٌٖ عٔ إٓهط َٔ ايسعا٠ إٍ اهلل إٔ ؾايصٟ ٜٓبػٞ ع٢ً اٯ 

ٜرتنٛا ايٓاؽ َٚا ٜتعبسٕٚ َٔ َصاٖب ؾك١ٝٗ َعترب٠ ، ٚإٔ ٫ هربِٖٚ ع٢ً اتباع َصٖب َعٌ 

، ٚإٔ ٫ ٜٓهطٚا عًِٝٗ إ٫ َا نإ َتؿكا ع٢ً إْهاضٙ ، ؾؿٞ شيو ٚسستِٗ ٚاعتكاَِٗ عبٌ 

 اهلل ايٛثٝل.

: " ْعٌُ ؾُٝا اتؿكٓا عًٝ٘ ، ٜٚعصض بعهٓا بعها ؾُٝا اختًؿٓا ايكا٥ٌ قٍٛ  َٚا أسػٔ 

َع  ٚايعٌُ ٚايتطبٝل ـ ٫ٚغُٝاؾٝ٘ " ؾًٛ إٔ ايسعا٠ إٍ اهلل أخصٚا بٗصا إبسأ بطٚح ايعع١ّ 

ؾإِْٗ ٜهْٕٛٛ ٖٔ ٜػاِٖ ؾع٬ّ ٗ ٚسس٠ ا٭١َ ُٚاغهٗا ، بٌ  -أَجاهلِ َٔ ايسعا٠ 

ٌُ مٛ ايعع٠ ٚايٓكط ، ؾُا أسٛز زعا٠ اٱغ٬ّ ايّٝٛ إٍ ٜكبشٕٛ ضز٤ّا ٚغٓسّا ٕػري٠ إػً

ايتؿاِٖ ٚايتكاضب ٚايتعإٚ ٚايت٬سِ .. ٫غتعاز٠ ا٭فاز ، ٚقٓاع١ ايتاضٜذ ، ٚؼكٝل ايٛسس٠ 

 .(95)اٱغ١َٝ٬ ايؿا١ًَ

 ــ أ٫ ٜ٪زٟ تػٝري إٓهط إٍ َؿػس٠ أؾس : 3

اشا نإ ايكٝاّ ب٘ غٝ٪زٟ إٍ ؾٛات تطى ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط  هب        

ْكض ايهعب١ ٚإزخاٍ  –  -َعطٚف أنرب أٚ سكٍٛ َٓهط أنرب ؾكس تطى ايٓيب 

ؾٝٗا ضغِ نْٛ٘ َٓٗا ، ٚإيكام باب٘ با٭ضض ، خؿ١ٝ َٔ سسٚخ َؿػس٠ أنرب ْتٝذ١  ذٵطاؿٹ

يصيو ، ٖٚٞ استُاٍ ْؿٛض ايٓاؽ ٗ قطٜـ َٔ شيو ، اغتعٛاَا ي٘ ، ٖا قس هطِٖ إٍ ايطز٠ 

عٔ اٱغ٬ّ ، نِْٛٗ َا ظايٛا سسٜجٞ عٗس باٱغ٬ّ ، َٚؿػس٠ ايطز٠ عٔ اٱغ٬ّ أنرب 

 .-عًٝ٘ ايػ٬ّ  –يهعب١ إٍ ٦ٖٝتٗا اييت ٚنعٗا عًٝٗا إبطاِٖٝ بهجري َٔ َكًش١ إعاز٠ ا

أَٔ  ;عٔ اؾسضغأيت ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ،  ؾعٔ عا٥ؿ١ ـ ضنٞ اهلل عٓٗا ـ قايت :      

إٕ قَٛو قكطت بِٗ  : ) قاٍ ؟ ؾُا هلِ مل ٜسخًٛٙ ٗ ايبٝت : قًت ( . ْعِ)  :قاٍ ؟ ايبٝت ٖٛ

ٔ ؾا٤ٚا ّٚٓعٛا َٔ ؾعٌ شيو قَٛو يٝسخًٛا َ : ) قاٍ ؟ ؾُا ؾإٔ باب٘ َطتؿعا : قًت ( . ايٓؿك١

ٚي٫ٛ إٔ قَٛو سسٜح عٗسِٖ باؾا١ًٖٝ ؾأخاف إٔ تٓهط قًٛبِٗ إٔ أزخٌ اؾسض ٗ  ؾا٤ٚا ،

 .(96) ( ايبٝت ، ٚإٔ أيكل باب٘ با٭ضض

                                                           
    .2/23شسح مظلم  (94)

   .62-59اهؽس : هيف يدـو الداـيت  (95)

و وكولب  –مخفم ـليب .  اهؽس: صحيح البخازي : )) هخاب الخمني  (96)
ع
(. ،  6816حديث زكم   6/2646لو  أن اي بىم كوة  :-حفااد  -باب ما يجوش مً الل

 (. 1333، زكم  2/973وصحيح مظلم ) هخاب الخج ، باب حدز الىفبت وبابها ، 
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تعاضنت  س ا٭سهاّ َٓٗا : إشاع: " ٗ ٖصا اؿسٜح زيٌٝ يكٛا ٙ(676) قاٍ ايٟٓٛٚ 

بٴس٨  ًش١ ٚتطى إؿػس٠ إكاحل ، أٚ تعاضنت َكًش١ َٚؿػس٠ ٚتعصض اؾُع بٌ ؾعٌ إك

أخرب إٔ ْكض ايهعب١ ٚضزٖا إٍ َا ناْت عًٝ٘  –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-با٭ِٖ ، ٭ٕ ايٓيب 

َكًش١ ، ٚيهٔ تعاضن٘ َؿػس٠ أعِٛ َٓ٘ ٖٚٞ  –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-َٔ قٛاعس إبطاِٖٝ 

بعض َٔ أغًِ قطٜبّا ، ٚشيو ٕا ناْٛا ٜعتكسْٚ٘ َٔ ؾهٌ ايهعب١ ، ؾريٕٚ تػٝريٖا خٛف ؾت١ٓ 

 . (97)" – ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –عُّٛٝا ؾرتنٗا 

: " ؾٝ٘ تطى بعض ا٫ختٝاض كاؾ١ إٔ ٜككط عٓ٘ ؾِٗ بعض  ٙ (852)ٚقاٍ ابٔ سذط 

َٓ٘ تٛيس ايهطض  ٚيٞ ا٭َط َا ٜتػطع ايٓاؽ إٍ إْهاضٙ َٚا ىؿ٢أٚؾٝ٘ ادتٓاب  …ايٓاؽ 

ٚؾٝ٘ تكسِٜ ا٭ِٖ ؾا٭ِٖ ،  عًِٝٗ ٗ زٜٔ أٚ زْٝا ، ٚتأيـ قًٛبِٗ َا ٫ ٜرتى ؾٝ٘ أَط ٚادب

َٔ زؾع إؿػس٠ ٚدًب إكًش١ ، ٚأُْٗا إشا تعاضنا بس٨ بسؾع إؿػس٠ ، ٚإٔ إؿػس٠ إشا أَٔ 

 .(98)ٚقٛعٗا عاز اغتشباب عٌُ إكًش١ "

: " ْٚاع شيو زاخٌ ٗ ايكاعس٠ ايعا١َ ؾُٝا  ٙ(728)  ٜٚكٍٛ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ 

إشا تعاضنت إكاحل ٚإؿاغس ٚاؿػٓات ٚايػ٦ٝات ، أٚ تعآت ؾإْ٘ هب تطدٝح ايطادح 

َٓٗا ؾُٝا إشا اظزٓت إكاحل ٚإؿاغس ٚتعاضنت ، ؾإٕ ا٭َط ٚايٓٗٞ ٚإٕ نإ َتهُّٓا 

، ؾإٕ نإ ايصٟ ٜؿٛت َٔ إكاحل أٚ  يتشكٌٝ َكًش١ ٚزؾع َؿػس٠ ، ؾٝٓٛط ٗ إعاضض ي٘

وكٌ َٔ إؿاغس أنجط ، مل ٜهٔ َأَٛضا ب٘ ، بٌ ٜهٕٛ قطَا إشا ناْت َؿػست٘ أنجط 

 .(99)َٔ َكًشت٘ "

 أثط إُٖاٍ شيو ع٢ً ايػًِ إسْٞ :

إُٖاٍ ايسعا٠ هلصٙ ايكاعس٠ ا١ُٕٗ َٔ ايكٛاعس ا٭غاغ١ٝ يًؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ نإ َٚا       

; ض٥ٝػّا يهجري َٔ إكا٥ب ٚايٓهبات اييت تٛايت ع٢ً ٖصٙ ا٭١َ ٗ نٌ عكطٜعاٍ غببا 

سٝح عطض شيو غًُٗا إسْٞ يًدطط ; ؾاغتؿشٌ ايتعكب ٚايتططف ، ٚعُت ايؿطق١ ، ٚٚٗط 

 اـٛف  ، ٚغؿهت ايسَا٤ ، ٚاْٗاض ا٫قتكاز . 

ؾطع ٭َت٘ إهاب  –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  -: " إٕ ايٓيب  ٙ(751)ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ 

إْهاض إٓهط يٝشكٌ بإْهاضٙ َٔ إعطٚف َا وب٘ اهلل ٚضغٛي٘ ، ؾإشا نإ إْهاض إٓهط 

ٜػتًعّ َا ٖٛ أْهط َٓ٘ ٚأبػض إٍ اهلل ٚضغٛي٘ ، ؾإْ٘ ٫ ٜػٛؽ إْهاضٙ ، ٚإٕ نإ اهلل 

ًٛى ٚاي٠٫ٛ باـطٚز عًِٝٗ ، ؾإْ٘ أغاؽ نٌ ٜبػه٘ ّٚكت أًٖ٘ ، ٖٚصا ناٱْهاض ع٢ً إ

                                                           
   .9/89شسح مظلم  (97)

   .3/572فخح البازي  (98)

   .1/725، واهؽس: كواـد ألاحيام  2/216الاطخلامت  (99)
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َٚٔ تأٌَ َا دط٣ ع٢ً اٱغ٬ّ ٗ ايؿً ايهباض ٚايكػاض ضآٖا  …ؾط ٚؾت١ٓ إٍ آخط ايسٖط 

َٔ إناع١ ٖصا ا٭قٌ ٚعسّ ايكرب ع٢ً َٓهط ، ؾطًب إظايت٘ يهٞ ٫ ٜتٛيس َٓ٘ َا ٖٛ 

 َه١ أنرب إٓهطات ٫ٚ ٜط٣ ٗ –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –أنرب َٓ٘ ، ؾكس نإ ضغٍٛ اهلل 

ٜػتطٝع تػٝريٖا ، بٌ ٕا ؾتح َه١ ٚقاضت زاض إغ٬ّ ععّ ع٢ً تػٝري ايبٝت ٚضزٙ ع٢ً قٛاعس  

خؿ١ٝ ٚقٛع َا ٖٛ أعِٛ َٓ٘ َٔ عسّ استُاٍ  –َع قسضت٘ عًٝ٘  -إبطاِٖٝ ، َٚٓع٘ َٔ شيو 

ٕ ٗ قطٜـ يصيو يكطب عٗسِٖ باٱغ٬ّ ، ٚنِْٛٗ سسٜجٞ عٗس بهؿط ، ٚهلصا مل ٜأش

 اٱْهاض ع٢ً ا٭َطا٤ بايٝس ٕا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ ٚقٛع َا ٖٛ أعِٛ َٓ٘ نُا ٚدس غٛا٤.

ايجا١ْٝ : إٔ ٜكٌ ٚإٕ ،   ا٭ٍٚ : إٔ ٜعٍٚ ٚىًؿ٘ نسٙ. ثِ قاٍ : ؾإْهاض إٓهط أضبع زضدات :

  ايطابع١ : إٔ ىًؿ٘ َا ٖٛ ؾط َٓ٘.،  ايجايج١ : إٔ ىًؿ٘ َا ٖٛ َجً٘.، مل ٜعٍ ظًُت٘.

 . (100)ايسضدتإ ا٭ٚيٝإ َؿطٚعتإ ، ٚايجايج١ َٛنع ادتٗاز ، ٚايطابع١ قط١َ "ؾ

ايؿطٜع١ قا١ُ٥ ع٢ً دًب إكاحل ٚزض٤ إؿاغس ، ٚا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ ؾ   

إٓهط مل ٜؿطع نػريٙ إ٫ ؼكٝكّا هلصٙ ايكاعس٠ ٚبٓا٤ عًٝٗا ، ؾإشا نإ ايكٝاّ ب٘ غٝ٪زٟ إٍ 

 ب٘ سطّ .إكًش١ اييت تطد٢ َٔ ٚضا٤ ايكٝاّ  سكٍٛ َؿػس٠ أنرب َٔ

ٚسٝح إٔ ايػايب سكٍٛ َؿاغس ع١ُٝٛ َٔ ٚضا٤ اـطٚز ع٢ً اؿانِ ايؿاغل أٚ  

ٜؿكس اجملتُع أَٓ٘ ، ٜٚتعطض  ايٛامل إتػًب تؿٛم نجريّا َا ٜطد٢ َٔ َكًش١ تػٝريٙ ، سٝح

ٚتٓتٗو  تػؿو ايسَا٤ ،ٚ ;ٚتعٖل ا٭ضٚاح ،تعِ ايؿٛن٢ ، ٚتٓتٗو اُؿطَات ؾ غًُ٘ يًدطط ;

 ا٭َٛاٍ ، ؾٝهٕٛ اـطٚز عًٝ٘ َع تٛقع نٌ ٖصا سطاَّا. ػًبٚت  ا٭عطاض ،

: " ٚغبب عسّ اْععاي٘ ٚؼطِٜ اـطٚز عًٝ٘ َا ٜرتتب ع٢ً شيو َٔ  ٙ(676)قاٍ ايٟٓٛٚ

 .(101)ايؿً ٚإضاق١ ايسَا٤ ٚؾػاز شات ايبٌ ، ؾتهٕٛ إؿػس٠ ٗ ععي٘ أنجط َٓٗاٗ بكا٥٘ "

ؾتشطِٜ اـطٚز ع٢ً أ١ُ٥ اؾٛض إشٕ  يٝؼ ٭دًِٗ ، ٚإِا ٭دٌ إؿاغس ايػايب١ إرتتب١          

ع٢ً شيو، ٖٚصا َا أنسٙ ايٛاقع ٗ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ ; ؾإْ٘ نُا قاٍ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ 

ٌٻ َٔ خطز ع٢ً إَاّ شٟ غًطإ إ٫ نإ َا تٛيس  ع٢ً  ؾعً٘  َٔ  ا يؿط  أعِٛ   ـ ضٓ٘ اهلل " َق

 .(102)ٖا تٛيس َٔ اـري " 

    

 

    

                                                           
 .   3/4ئـالم اإلاوكفين  (122)

 .12/229شسح مظلم  (121)

 . 85( ، اللجىت الفلميت بيليت الدـوة وأصٌو الديً ، حامفت أم اللسى ص421.، واهؽس : الثلافت ؤلاطالميت ) 314/ 4منهاج الظىت  (122)
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اٱخ٬ٍ ببعض آزاب ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚأثطٙ ع٢ً ايػًِ  إطًب ايجايح :

 إسْٞ

ٜٓبػٞ ع٢ً اٯَط بإعطٚف ٚايٓاٖٞ عٔ إٓهط نٞ تٓذح َُٗت٘ ، ٜٚٓهب٘ َٓٗذ٘ ،        

ٱخ٬م ٚايكسم ، ٚايتك٣ٛ ، ٚسػٔ اـًل ، ٜٚ٪َٔ ؾطط٘ ايتشًٞ بآزاب نجري٠ ; َٓٗا : ا

ٚايكرب ، ٚايطؾل ٚايًٌ ، ٚايتٛانع ، ٚكايط١ ايٓاؽ ، ٚاؿه١ُ ، ٚغري شيو َٔ اٯزاب 

اييت ػعٌ يسعٛت٘ ايكبٍٛ عٓس ايٓاؽ ، ٚتػِٗ ٗ ْؿط اـري ٚاحملب١ ٚايتػاَح ٚايػ٬ّ بٌ 

ٖاب، ايصٟ ٫ ٜجُط  إ٫ عتٛا ْٚؿٛضا ، أؾطاز اجملتُع ،بعٝسا عٔ ايعٓـ ٚايؿس٠ ، ٚايتططف ٚاٱض

 ٚنطا١ٖٝ ٚسكسا ، ٚتؿٜٛٗا يًسٜٔ ، ٚخطابا يًسْٝا  .

إٕ ايساع١ٝ ايصٟ ٜؿتكط إٍ ٖصٙ ا٭خ٬م أٚ إٍ ؾ٤ٞ َٓٗا  ، قس ٜهٕٛ نطضٙ أنرب َٔ          

ْؿع٘; ؾطَا نإ بصيو غببا ٗ تٓؿري ايٓاؽ َٔ ايسع٠ٛ ٚأًٖٗا ، ٚإٕ نإ عٓسٙ َٔ ايكسم 

 اٱخ٬م ٚاؿُاؽ يسعٛت٘ ايؿ٤ٞ ايهجري .ٚ

ْٚٛطا يهجط٠ ٖصٙ اٯزاب ، ٗ َكابٌ نٝل سذِ ايبشح ، ؾػٓهتؿٞ ٖٓا بصنط      

ِٛشدٌ َٓٗا باعتباضُٖا أِٖ ٖصٙ اٯزاب ٚأنجطٖا تعًكا بتشكٝل ايػًِ إسْٞ َٔ عسَ٘ 

 ُٖٚا : ايطؾل ٚاؿه١ُ .

 أ٫ٚ : ايطؾل ٚايًٌ : 

ٜٓبػٞ ع٢ً ايساع١ٝ إٍ اهلل ايتشًٞ بايطؾل ٚايًٌ ٗ ْٝع أسٛاي٘ ، َٚع ْٝع َٔ 

زا٥ِ اؿح ع٢ً ايطؾل ٚايًٌ ،  سٛي٘ ، ست٢ إدايؿٌ ٚا٭عسا٤ ; ؾكس نإ ايٓيب 

–; ٖٚا دا٤ ٗ شيو سسٜح عا٥ؿ١  (103)ٚايٓٗٞ عٔ ايػ١ًٛ ٚايؿس٠ تاض٠ بأقٛاي٘ ٚتاض٠ بأؾعاي٘

 (104) ؾكايٛا: ايػاّ ت: زخٌ ضٖ٘ َٔ ايٝٗٛز ع٢ً ضغٍٛ اهلل قاي -ضنٞ اهلل عٓٗا

:  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –عًٝو ، ؾؿُٗتٗا ؾكًت : عًٝهِ ايػاّ ٚايًع١ٓ. ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل 

ٕ اهلل وب ايطؾل ٗ ا٭َط نً٘( ؾكًت : ٜا ضغٍٛ اهلل ، أٚ مل تػُع َا إ)٬َٗ ٜا عا٥ؿ١ ؾ

 .(105) : )ؾكس قًت ٚعًٝهِ( -عًٝ٘ ٚغًِ  ق٢ً اهلل –قايٛا ؟ ! قاٍ ضغٍٛ اهلل 

قس سح ٖٓا ع٢ً ايطؾل بايٝٗٛز ، ع٢ً ايطغِ َٔ نِْٛٗ    ؾإشا نإ ايٓيب 

ٔٳ آَٓٛا  َتًبػٌ بأش١ٜ ْيب اٱغ٬ّ ، ٚنِْٛٗ  أؾس ايٓاؽ عسا٠ّٚ يًصٜ
، ؾإٕ ايطؾل َع  (106)

                                                           
  349رر  326والى ي ـً اإلاىىس ص  يدظق املجاٌ لرهسها . ولالظالؿ ـ،د رفمها اهؽس هخابىا : أحاديث ألامس باإلافسو آلازاز الوازدة في ذلً هثيرة ال  (123)

  ( . 425/  2الظام : أي اإلاوث . ) اهؽس : النهايت  في غسيب ألازس ،  (124)

  باب  -( ، وصحيح مظلم )هخاب ألادب5678، حديث زكم  5/2242باب السفم في ألامس ولب  -مخفم ـليب ؛ اهؽس : صحيح البخازي )   هخاب ألادب (125)

 ( .5678، حديث زكم  5/2242السفم في ألامس ولب      

 .82اإلاائدة/ حصء مً آلايت: (126)
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ـ ٗ  .ٜٚكٍٛ ـ  غريِٖ ٜهٕٛ َٔ باب أٍٚ ، ٫ٚ غُٝا إشا ناْٛا َٔ أ١َ قُس 

 .(107) سسٜح عا٥ؿ١ أٜها :) إٕ ايطؾل ٫ ٜهٕٛ ٗ ؾ٤ٞ إ٫ ظاْ٘ ، ٫ٚ ْعع َٔ ؾ٤ٞ إ٫ ؾاْ٘ (

; إش ٜٓبػٞ ع٢ً اٯَط بإعطٚف ٚايٓاٖٞ  َٚٔ أِٖ َا ٜكتهٝ٘ ايطؾل ايتٝػري ع٢ً ايٓاؽ

سٜٔ  ، ؾإٕ عٔ إٓهط ، ايتعاّ داْب ا٫عتساٍ ٚايتٝػري ، ٚايتدًٞ عٔ ايتؿسز ٚايػًٛ ٗ اي

شيو َٔ أِٖ أبٛاب ايطؾل ، ٫ٚغُٝا َع عا١َ ايٓاؽ ايصٜٔ ٫ ٜطٝكٕٛ َا ٜطٝك٘ اـٛام َٔ 

 أٌٖ ايٛضع ٚايتك٣ٛ .

ٚقشابت٘ هسٖا تسعٛ إٍ  ٚايٓاٚط ٗ ْكٛم ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ٚغري٠ ايٓيب  

 –شيو قٛي٘ ٚسػبٓا َٔ ايٝػط ، ٚضؾع اؿطز ، ٚايبعس عٔ ايتٓطع ، ٚايتعػري ع٢ً عباز اهلل ; 

ِٵ اهلُل بٹُه ٜٴطٜسٴ:   - تعاٍ ايعٴػٵطِٵ ايٝٴػٵطٳ ٫ٚ ٜٴطٜسٴ بٹُه
(108) 

ٌٳ عٳًَُٝهِ َٔ سٳطٳٍز  :  -تعاٍ –ٚقٛي٘   ٝٳذٵعٳ َا ٜٴطٜسٴ اهلُل يٹ
 ٚقٛي٘  (109)

ٕٴ نٳعٹٝؿا  :  -غبشاْ٘ – ِٵ ٚخٳًَلٳ اٱْػا ٓٵُه ـٳ عٳ ٕٵ ٜٴدٳؿٹ ٜٴطٜسٴ اهلُل أ
 –. ٚنإ َٔ ٖسٜ٘ (110)

ٜػط َٔ اٯخط إ٫ اختاض أٜػطُٖا َا أ: أْ٘ َا خري بٌ أَطٜٔ أسسُٖا  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

 .(111)مل ٜهٔ إمثا "

 أثط ايؿس٠ ٚايتعػري ٗ ايسٜٔ ع٢ً ايػًِ إسْٞ :

إشا نإ ايطؾل نطٚضّٜا يهٌ َػًِ ـ نُا ضأٜٓا ٗ ا٭سازٜح ايػابك١ ـ ؾإْ٘ ٜهٕٛ         

بايٓػب١ يًسعا٠ إٍ اهلل ٚاٯَطٜٔ بإعطٚف ايٓاٌٖ عٔ إٓهط أؾس نطٚض٠ ، شيو إ ايساع١ٝ 

، ٫ٚ  احملطّٚ َٔ ايطؾل ٚايط١ٓ ، ايػًٜٝ ايكًب قس ٫ ٜٓذح ٗ زعٛت٘ ، ٫ٚ ٜكبٌ ايٓاؽ عًٝ٘

ؾإٕ اٱْػإ بطبٝعت٘ َٚا ؾطط عًٝ٘  -ٚإٕ نإ َا ٜكٛي٘ سكا ٚقسقا –ٜٓتؿعٕٛ به٬َ٘ 

، بٌ ضَا جط َٔ قبٛي٘ عٔ ططٜل ايعٓـ ٌ ا٭َط ٚايٓٗٞ بايًطـ ٚايطؾل ٚيٌ ايكٍٛ ، أنٜكب

 ًٓ٘ ايعٓـ ع٢ً اٱقطاض ع٢ً إٓهط َطاغ١ُ يَٰط ٚعٓازا.

، ٭ٕ قبٍٛ   ٖصٙ ٖٞ طبٝع١ ايٓاؽ ٜٓؿطٕٚ َٔ ايػًٜٝ اـؿٔ ايكاغٞ ٫ٚ ٜكبًٕٛ قٛي٘

 ٫ وكٌ َع خؿ١ْٛ ايطبع ٚغ١ًٛ ايكًب.، ٖٚصا  ايٓاقح ٜػتًعّ إقباٍ قًب إٓكٛح إيٝ٘

                                                           
 ( . 2594، حديث زكم  4/2224أخسحب مظلم ) هخاب البر والصلت وآلاداب ر باب فمل السفم ،  (127)

 .185البلسة/ آلايت: (128)

 .8آلايت:اإلاائدة /  (129)

 .28اليظاء/ آلايت: (112)

ـرررً ـااشررت  (111) ((.  3367، حررديث زكرررم  3/1326بررراب صررفت الىبررري ملسو هيلع هللا ىلص   -اهنع هللا يضر.  اهؽرررس : صررحيح البخررازي ))هخررراب اإلاىاكررب –مخفررم ـليررب واللفرررؾ إلاظررلم، 

 ((.2327، حديث زكم  4/1813ال  ، … مً اإلاباح أطهلب باب مباـدجب ملسو هيلع هللا ىلص  لآلزام واخخيازه -وصحيح مظلم )هخاب الفمائل



 
 

 
 
 40 

ISSN : 2410-1818 الغرازي محمد عبدالله. د  | ...باملعروف األنر أحاديث لبعض الخاطئ الفهم إشكالية

 

 
  للعلْم اإلًساًية ّاالحتواعية

 م2018  ديسوبش-أكتْبش ( 5( الوخلذ )20العذد )

ِٵ  :  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –يٓبٝ٘  –تعاٍ  –ٚيصيو قاٍ  ٗٴ ٓٵتٳ َي ٔٳ اهللٹ يٹ َٹ َؾبٹُا ضٳسٵ١ُٺ 

ٔٵ سٳٛيٹَو  َٚيٛ ُنٓٵتٳ َؾّٛا َغًٹٜٝ ايَكًِبٹ ٫َْؿهټ َٹ ٛا 
، ؾإشا نإ ٖصا ّهٔ إٔ ٜكع بايٓػب١  (112)

ق٢ً  –، ٚايطغٍٛ  يٛ سكٌ َا شنطت٘ اٯ١ٜ ايهط١ّ –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –يطغٍٛ اهلل 

٫ ٜٓطل إ٫ باؿل َٚ٪ٜس باؿل ، ؾهٝـ ّهٔ تكٛض ؽًـ ا٫ْؿهاض  –اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

 .(113)عٔ ايساع١ٝ إشا نإ غًٜٝ ايكًب

تادٕٛ إٍ َساضا٠ ٚضؾل ٗ ا٭َط بإعطٚف ب٬ غ١ًٛ ، إ٫ ٜكٍٛ اٱَاّ أٓس: " ايٓاؽ و

، ٭ْ٘ ٜكاٍ يٝؼ يؿاغل سط١َ   ، ؾٝذب عًٝو ْٗٝ٘ ٚإع٬َ٘ ضد٬ َبآٜا َعًٓا بايؿػل ٚايطز٣

 .(114)ؾٗصا ٫ سط١َ ي٘ "

  (115)ٚقاٍ بعض ايكاؿٌ : "َا أغهبت ضد٬ ؾكبٌ َٓو" 

ٗذٔ ; إش  يٛ داظ يٲْػإ إٔ ٜؿسز أَا تؿسٜس ايسعا٠ إٍ اهلل ع٢ً ايٓاؽ ؾأَط َػت

ع٢ً ْؿػ٘  طًبا يٮنٌُ ٚا٭غًِ  ، ؾ٬ ٜٓبػٞ إٔ ٜؿسز ع٢ً ْٗٛض ايٓاؽ ؾٝٓؿطِٖ َٔ زٜٔ 

ضنٞ  –ٕعاش   اهلل  ، ٜٚعطنِٗ ي٬ ؾتتإ َٔ سٝح ٫ ٜؿعط  ; ٚيصيو قاٍ ضغٍٛ اهلل 

 .(116)تإ أْت ؟! " ٚنطضٖا ث٬ثإا أطاٍ ايكطا٠٤ بايكّٛ ٖٚٛ ٜكًٞ بِٗ : " ٜا َعاش أؾ –اهلل عٓ٘ 

  ،  هلِ ٬ٖٚنّا َٚع٢ٓ ٖصا إٔ ايتؿسٜس ع٢ً ايٓاؽ ٚأخصِٖ بايعع١ّ زا٥ُا ؾت١ٓ
ٗ اؿسٜح ايصٟ ضٚاٙ ابٔ عباؽ  –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –ٜٚهؿٝٓا ٗ ٖصا ايباب قٍٛ ايٓيب 

ٚايػًٛ ٗ  : )إٜانِ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل  –ضنٞ اهلل عُٓٗا  –

 .(117)ايسٜٔ ، ؾإِا ًٖو َٔ نإ قبًهِ بايػًٛ ٗ ايسٜٔ (

:  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –قاٍ : قاٍ ضغٍٛ اهلل  –ضنٞ اهلل عٓ٘  –ٚعٔ عبس اهلل بٔ َػعٛز 

 ٖٚٛ ٜؿٌُ ايتٓطع ٗ ايكٍٛ ، أٚ ٗ ايعٌُ ، أٚ ٗ ايطأٟ. (118)، قاهلا ث٬ثا(ٕ)ًٖو إتٓطعٛ

                                                           
 .159آٌ ـمسان / آلايت: (112)

 .188،345اهؽس: أصٌو الدـوة ، ص  (113)

يت  (114)  .1/114آلاداب الشـس

: مررا أغمربذ زحرال  (115) اهؽرس: ألامررس الرر .) … أخسحرب الخرالٌ: كرراٌ: أهبرا أبرو داود ، كرراٌ: حردزىا أحمرد بررً حىبرل، حرردزىا مفخمرس، كراٌ: طررمفذ أبري يلرٌو

 (.36باإلافسو  والى ي ـً اإلاىىس ص 

ٌ  -هخرراب ألاذان -اهؽررس: ))صررحيح البخررازي    –هنع هللا يضر  –ـررً حررابس  –مخفررم ـليررب  (116) .  ((5755، حررديث زكررم  5/3264الرر  … برراب مررً شرريا أمامررب ئذا ظررو

 ((.465، حديث زكم  1/339باب اللساءة في الفشاء  -هخاب الصالة -،))وصحيح مظلم

 ، حديث 5/268باب الخلاط الحص   ،  -أخسحب اليظااي: ) هخاب مىاطً الخج  (117)

،  1/215((.وأحمد  . اهؽس: ))اإلاظىد 3229، حديث زكم  2/1228، 3222باب كدز حص   السمي  -((. ،وابً ماحب) هخاب اإلاىاط3257ًزكم 

 1/637هخاب اإلاىاطً  -ين ولم يخسحاه. اهؽس: ))اإلاظخدزن ((. وأخسحب الحاهم: زم كاٌ: هرا حديث صحيح ـ،د شسط الشيخ1851حديث زكم 

 ((.1/466اهؽس: ))الخلخيص  ((.وجارفب الرهبي.1711، حديث زكم 

، حرديث  4/221براب فري لرصوم الظرىت ،  -((. ، وأبرو داود:) هخراب الظرىت2672، زكم 4/2255أخسحب مظلم: ) هخاب الفلم ، باب هلً اإلاخىعفون ، (118)

 ((.4628زكم 
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 قاٍ : ) ٜػطٚا ٫ٚ تعػطٚا ، ٚبؿطٚا ٫ٚ تٓؿطٚا ( ـ إٔ ايٓيب  ٚعٔ أْؼ ـ ضنٞ اهلل عٓ٘

(119). 

ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٖصٙ ايٓكٛم ايهجري٠ ٚايٛانش١ اييت تٛقٞ بايطؾل ٚايًٌ ٚؼح 

ع٢ً ايٝػط ٚايتٝػري، ٚؼصض َٔ ايؿس٠ ٚايتعػري، ؾكس ابتًٞ اٱغ٬ّ ٗ ٖصا ايعكط بسعا٠ 

ؾِٗ ٗ ايك٠٬  ;ػط يٝؼ َٔ اٱغ٬ّ ٗ ؾ٤ٞدبًٛا ع٢ً ايتعػري ٗ نٌ ؾإٔ، ٚنإٔ ايٝ

َعػطٕٚ ، ٚٗ ايٛن٤ٛ َعػطٕٚ ، ٚٗ ايًباؽ َعػطٕٚ، ٚٗ بٝٛتِٗ َعػطٕٚ، ٚٗ إأنٌ 

َعػطٕٚ، ٚٗ إؿطب َعػطٕٚ ، ٚٗ ع٬قاتِٗ َع غريِٖ َعػطٕٚ، ٚٗ ايبٝع ٚايؿطا٤ 

 ايٓبٟٛ ايكشٝح.ِٖٚ ٗ نٌ شيو كايؿٕٛ يًٓٗر  …َعػطٕٚ ، ٚٗ عٌُ ايسع٠ٛ َعػطٕٚ 

ثِ إٕ ٖ٪٤٫ ٫ ٜتكٝسٕٚ َٓطل ا٭ٚيٜٛات ، ٫ٚ ٜؿطقٕٛ ٗ إٛقـ بٌ َا ٖٛ ؾطض أٚ 

ؾرتاِٖ ٜهًٕٝٛ  …ادتٗاز  ٚادب أٚ غ١ٓ ، ٚبٌ َا ٖٛ سطاّ أٚ َهطٚٙ ، ٚبٌ َا ؾٝ٘ ْل أٚ

قس ْكبِٗ   –تعاٍ  –ٚنإٔ اهلل    ، يًٓاؽ ا٫تٗاَات، ؾٝهؿطٕٚ ٖصا ، ٜٚؿػكٕٛ شاى

،  اٱغ٬ّ َا ع٢ً ا٭١َ ٜكهٕٛ ؾٝٗا بهٌ َا ٖٛ قعب ٚعػري، ؾٝهٝكٕٛ غع١سها

ٚوذطٕٚ َط١ْٚ ايؿطٜع١ ، ٜٚٓؿطٕٚ ايٓاؽ َٔ ايسٜٔ ، ؾٝهْٕٛٛ بٗصا قس أغا٤ٚا ٚمل وػٓٛا 

، ْٚؿطٚا ٚمل ٜبؿطٚا ، ٚؾطقٛا ٚمل هُعٛا ، ٚعاؾٛا عٔ  ايٓاؽ ٗ ععي١ ٚسادع ْؿػٞ 

 نبري.

ٚإِا  ،ين إٔ ٜرتخل ايساع١ٝ ٜٚتػاٌٖ ٜٚسأٖ ٗ إقا١َ سسٚز ايسٜٔ ٖٚصا ايه٬ّ ٫ ٜع     

 .(120)إككٛز إٔ ٜػتؿٝس َٔ َػاسات إط١ْٚ ٚايٝػط اييت دا٤ بٗا ايسٜٔ ْؿػ٘

ؾس َٓعا ٚؼطّا ٫ ٜسٍ ع٢ً غع١ عًُ٘ ، بٌ ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو ، أإٕ نٕٛ ايعامل      

ؾايسٜٔ ؾٝ٘ تطخل ٜٚػط ع٢ً ايٓاؽ،  …ؾإٕ ايعامل اؿكٝكٞ اقطب إٍ ايٝػط َٔ غريٙ 

ٚيهٔ ايرتخل ٫ ٜ٪خص َٔ نٌ إْػإ ، ٚإِا عٔ ايجك١ ايصٟ ٜعطف: أٜٔ ٜهع ايطخك١ ؟ 

 ٚأٜٔ ٜهع ايعع١ّ ؟ أٜٔ ٜهع ايٝػط ؟ ٚأٜٔ ٜهع ايؿس٠ ؟.

نُا دا٤ عٔ بعض  –أَا اغتعُاٍ ايتؿسٜس ٚنٕٛ نٌ ؾ٤ٞ سطاَا ؾٝشػٓ٘ نٌ أسس 

، ٚيٝؼ ايكٛاب ٫ٚ إٓٗر ايػًِٝ إٔ ٜهٕٛ زأبٓا ايٛقٛف نس نٌ ؾ٤ٞ  - (121)ايػًـ 

                                                           
ؽررت والفلرم ورري ال يىفررسوا  (119) ( ، ومظررلم )  69، زكررم  1/38مخفرم ـليررب . اهؽررس : صررحيح البخرازي ) هخرراب الفلررم ، برراب مررا وران الىبرري ملسو هيلع هللا ىلص يخخررولهم باإلاـو

 ( .1734، زكم  3/1395هخاب الجهاد ر باب في ألامس بالخيظير وجسن الخىفير 

 .64، واهؽس: هيف يدـو الداـيت، ص 26، هلال ـً شاد الداـيت ، ص 42-39 اهؽس: الاطديفاب في حياة الداـيت  ، ص (122)

 ييظب هرا اللٌو ئاد طفيان الثوزي زحمب ل. (121)



 
 

 
 
 42 

ISSN : 2410-1818 الغرازي محمد عبدالله. د  | ...باملعروف األنر أحاديث لبعض الخاطئ الفهم إشكالية

 

 
  للعلْم اإلًساًية ّاالحتواعية

 م2018  ديسوبش-أكتْبش ( 5( الوخلذ )20العذد )

دسٜس بتشطّ٘ َٚٓع٘، بٌ ايعامل ٖٛ ايصٟ ٜٓٛط ا٭ؾٝا٤ ّٚٝع، ؾٝعًِ َا ٜكبٌ َٓٗا ؾٝكبً٘ ، 

 .(122) َٚا ٜطز َٓٗا ؾريزٙ ٚؾل ا٭قٍٛ ٚايهٛاب٘ اييت ٫ تتػري ٫ٚ ؽتًـ

 سّ شيو ع٢ً ايػًِ إسْٞ :ثاّْٝا : ؼًٞ ايساع١ٝ باؿه١ُ ٚأثط ع

اؿه١ُ َٔ ايكؿات اييت ٜٓبػٞ يًُ٪َٔ إٔ ٜتش٢ً بٗا ٗ ْٝع أسٛاي٘ ٚإٔ ٜبشح عٓٗا       

 ٜٚأخصٖا َٔ أٟ ٚعا٤ خطدت.

ٚاٯَطٕٚ بإعطٚف ايٓاٖٕٛ عٔ إٓهط ٚايسعا٠ إٍ اهلل أسٛز َٔ غريِٖ إٍ غًٛى  

 ، ٭ِْٗ ٜتعإًَٛ َع أقٓاف نجري٠ َٔ ططٜل اؿه١ُ ٚإٛع١ٛ اؿػ١ٓ ٗ زعٛتِٗ إٍ اهلل

ايٓاؽ ، شٟٚ أٖٛا٤ ٚأَطاض كتًؿ١ ، ؼتاز نٌ ساي١ َٓٗا إٍ ع٬ز قس ٫ ٜٓؿع َع غريٖا 

 َٔ اؿا٫ت ا٭خط٣.

َٚٔ ٖٓا ناْت ٚٚٝؿ١ ايسعا٠ زقٝك١ ٚسػاغ١ ، تتطًب ايهجري َٔ ايًٝاق١  

 ٚاؿه١ُ.

 ٗ قٛض نجري٠  ٚتٛٗط سه١ُ اٯَط بإعطٚف ٚايٓاٖٞ عٔ إٓهط

 أُٖٗا َا ًٜٞ:

 ؾك٘ ايٛاقع: -1

ٚاٯَطٕٚ بإعطٚف ايٓاٖٕٛ عٔ إٓهط إٔ  –عع ٚدٌ  –ٜٓبػٞ يًسعا٠ إٍ اهلل   

هُعٛا َع ايعًِ ايؿطعٞ إػتٓب٘ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ ، ؾكٗا آخط ٖٛ ؾك٘ ايٛاقع ايصٟ 

أسػٔ ايٓتا٥ر ، ٚبأقٌ ٜعٝؿٕٛ ؾٝ٘ ، ٫ٚبس إٔ ٜتهاٌَ ؾك٘ ايؿطع ٚؾك٘ ايٛاقع يًٛقٍٛ إٍ 

 ايتهايٝـ.

ؾُجٌ ايصٟ عٓسٙ عًِ بايؿطع ، ٖٚٛ داٌٖ بٛاقع٘ نُجٌ ايصٟ عٓسٙ زٚا٤ يهٓ٘ ٫  

ٜعطف إطض، َٚٔ عطف ايٛاقع ٖٚٛ داٌٖ بايؿطع نإ نُٔ ٜعطف إطض ٚيٝؼ عٓسٙ 

 .(123)ايسٚا٤

ٚعًُ٘ ، زضاغ١ إشٕ ؾ٬بس يًساع١ٝ َٔ زضاغ١ ايٛغ٘ ايصٟ غٝهٕٛ َٝساْا يٓؿاط٘           

 ٜسضؽ أٚناع٘ َٚؿه٬ت٘ ٚاػاٖات٘ َٚٝٛي٘ ، نايطبٝب ُاَا ٜطقب …ؾا١ًَ َٚٛنٛع١ٝ

عًِ  …ثِ ٜؿدل أغباب٘ ٚبٛاعج٘ ع٢ً عًِ َٚعطؾ١  …عٛاضض إطض ٚتطٛضٙ َٚطاسً٘ 

 غكا٥ل ايسا٤ َٚعطؾ١ بأغباب ايؿؿا٤.

                                                           
 هلال ـً شاد الداـيت  . 39ر  38اهؽس : مً يملً حم الاحتهاد ،   ص   (122)

 .11اهؽس: شاد الداـيت ئاد ل ، ص  (123)
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ؾٗٛ ٫  …أ ؟ ٚنٝـ ٜبسأ ؟ إٕ ايساع١ٝ ايٓانر ٚايٓادح ٖٛ ايصٟ ٜعطف َٔ أٜٔ ٜبس          

ست٢ ٫ ٜهٕٛ عًُ٘  …ٜبسأ قبٌ إٔ تتٛؾط يسٜ٘ إَهاْٝات ايتُشٝل ٚايتؿدٝل ٚإعاؾ١

 غًػ١ً ػاضب ؾاؾ١ً ٚقا٫ٚت َطػ١ً.

ٖٚا ٜعٌ ايساع١ٝ ع٢ً ؾِٗ ٚاقع٘ ، نْٛ٘ ع٢ً قسض نبري َٔ ايجكاؾ١ ، ًَُا بهجري 

 ، ٚعًِ ايٓؿؼ يػٝاغ١ ٚا٫قتكاز،، َٚباز٨ ا َٔ عًّٛ عكطٙ نايتاضٜذ ٚاؾػطاؾٝا

هط١ٜ اييت ٜػل بٗا اجملتُع بايعسٜس َٔ إصاٖب ٚا٫ػاٖات ايؿٚغريٖا، عاضؾا ، ٚا٫دتُاع

ٜعطف أقٛهلا ايعك١ًٝ ٚاؿػ١ٝ ، َٚطتهعاتٗا ايؿهط١ٜ ، ٜٚػتٛعب زقا٥كٗا  …ايّٝٛ

يطز عًٝٗا ٚتؿاقًٝٗا ٚبٛاطٓٗا ٚأغطاضٖا ، يٝتػ٢ٓ ي٘ بصيو نؿـ نعؿٗا ٖٚعاهلا ، ٚا

 .(124)ٚتؿٓٝسٖا

نُا ٜٓبػٞ إٔ ٜعٞ دٝسا إدططات ٚايسغا٥ؼ اييت ؼاى ٗ أٚناض ايك١ْٝٛٝٗ 

ٚإاغ١ْٝٛ ٚايكًٝب١ٝ ، ٚايتبؿري ، ٚا٫غتعُاض، اييت تػتٗسف إؾػاز اجملتُعات اٱغ١َٝ٬ ، 

ٱغ٬ّ عٔ ططٜل اـُط ٚاؾٓؼ ، ٚإعتكسات ايؿهط١ٜ ، ٚإباز٨ اٱباس١ٝ ، ٚتؿٜٛ٘ أ١ُْٛ ا

 .(125)، ٚظز إطأ٠ إػ١ًُ ٗ أتٕٛ إٝٛع١ ٚا٫م٬ٍ

 

 

 ايبس٤ با٭ِٖ ثِ إِٗ : -2

ْٚعين ب٘ ٚنع نٌ ؾ٤ٞ ٗ َطتبت٘ ، ؾ٬ ٜ٪خط َا سك٘ ايتكسِٜ ، أٚ ٜكسّ َا سك٘ 

ايتأخري، ٫ٚ ٜكػط ا٭َط ايهبري ، أٚ ٜهرب ا٭َط ايكػري ، ٫ٚ تكسّ اؾع٥ٝات ع٢ً 

.ؾايساع١ٝ ٫ ٜٓذح ٗ زعٛت٘ ست٢ (126) اؾع٥ٝات عذ١ ا٫ٖتُاّ بايهًٝاتايهًٝات ، أٚ تٌُٗ 

اييت  َٚاشا ٜكسّ َعِٗ ؟ َٚاشا ٜ٪خط ؟ َٚا ايكهاٜاٜعطف َٔ ٜسعِٖٛ ؟ ٚنٝـ ٜسعِٖٛ ؟ 

 غريٖا ؟ َٚا ا٭ؾهاض ايهطٚض١ٜ اييت ٜططسٗا ٜٚبسأ بٗا ؟ٜعطٝٗا أ١ُٖٝ ٚأٚي١ٜٛ قبٌ 

نُا  –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –بت ٗ غ١ٓ ايٓيب ٖٚصا ايتسضز ٗ ايسع٠ٛ ٚايتػٝري ثا

سُٝٓا بعج٘ إٍ ايُٝٔ ؾكاٍ: )إْو تأتٞ قَٛا أٌٖ  -ضنٞ اهلل عٓ٘ –لسٙ ٗ ٚقٝت٘ ٕعاش 

نتاب ، ؾًٝهٔ أٍٚ َا تسعِٖٛ إيٝ٘ ؾٗاز٠ إٔ ٫ اي٘ إ٫ اهلل ، ٚإٔ قُسا ضغٍٛ اهلل ، ؾإٕ 

                                                           
 ،  .36ؤلاطالم، مصعفى السافعي، صاهؽس: الدـوة والدـاة في  (124)

 .36اهؽس: الدـوة والدـاة ص   (125)

 . 38اهؽس: أولوياث الحسهت ؤلاطالميت في اإلاسحلت اللادمت ،  ص (126)
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قًٛات ٗ نٌ ّٜٛ ٚي١ًٝ ، ؾإٕ ِٖ  ِٖ أطاعٛا يصيو ؾأعًُِٗ إٔ اهلل اؾرتض عًِٝٗ ٔؼ

 .(127)أطاعٛا يصيو ؾأعًُِٗ إٔ اهلل اؾرتض عًِٝٗ قسق١ ت٪خص َٔ أغٓٝا٥ِٗ ؾرتز ع٢ً ؾكطا٥ِٗ(

إٔ ٜبسأ ٗ ايسع٠ٛ  …َٔ ٖصا ايٓل ٜتبٌ إٔ ع٢ً ايساع١ٝ إٔ ٜبسأ با٭ِٖ ثِ إِٗ

قبٌ اؾع٥ٝات ، ٚبايتهٜٛٔ بايعكٝس٠ قبٌ ايعباز٠ ، ٚبايعباز٠ قبٌ َٓاٖر اؿٝا٠ ، ٚبايهًٝات 

 ايؿطزٟ قبٌ اـٛض ٗ ا٭َٛض ايعا١َ.

إٕ آؾ١ نجري َٔ ايسعا٠ إٍ اهلل ايّٝٛ ٖٞ غٝاب ؾك٘ ا٭ٚيٜٛات عِٓٗ ، ؾهجريا َا 

ٜٗتُٕٛ بايؿطٚع قبٌ ا٭قٍٛ ، ٚباؾع٥ٝات قبٌ ايهًٝات ، ٚبإدتًـ ؾٝ٘ قبٌ إتؿل عًٝ٘، 

م ، ٜٚجريٕٚ َعطن١ َٔ أدٌ ْاؾ١ً ٚقس نٝع ايٓاؽ ٜٚػأيٕٛ عٔ زّ ايبعٛض ٚزّ اؿػٌ َٗطا

 .(128)ايؿطا٥ض ، أٚ َٔ أدٌ ؾهٌ أٚ ١٦ٖٝ ، زٕٚ اعتباض يًُهُٕٛ

٫ٚ ٜعين ٖصا ايه٬ّ ايسع٠ٛ إٍ إُٖاٍ اؾع٥ٝات ٭ْٗا "قؿٛض" أٚ "تٛاؾ٘" نُا وًٛ 

 ٚيٝؼ ؾٝ٘ يبعض إتعذًٌ أٚ إػؿًٌ تػُٝتٗا َٔ غري ض١ٜٚ ٫ٚ تجبت. بٌ إٔ ايسٜٔ نً٘ هلل

نُا –ؾ٤ٞ هٛظ إٔ ٜٕٗٛ َٔ ؾأْ٘ ، أٚ إٔ ٜتذاٌٖ ، أٚ ٌُٜٗ ، ٚإِا ٖٓاى أٚيٜٛات 

ؾٓشٔ سُٝٓا ْط٣ َج٬ إْػاْا ع٢ً فُٛع١ َٔ ا٭خطا٤ ، ؾإٕ َٔ اؿه١ُ إٔ ْبسأ  -شنطْا

إٔ ًَْٛ٘ ع٢ً تطى بعض ا٭شناض إػ١ْٛٓ  -َج٬ّ  –باـطأ ا٭نرب قبٌ ا٭قػط ، ؾ٬ ٜػٛؽ 

 ٖٚهصا . …٫ ٜكًٞ أق٬ ، ٖٚٛ

إشٕ ؾٗٓاى بعض ايسعا٠ إدًكٌ قس تتشٍٛ عٓاٜتِٗ ٜٚٓكب اٖتُاَِٗ ع٢ً فُٛع١ 

، يهٔ مث١ َا ٖٛ أِٖ َٓٗا ، ٚيٝػت ١َُٗ ايٓاقح إٔ  -ٖٞ ١َُٗ ب٬ ؾو  –َػا٥ٌ دع١ٝ٥ 

بٌ َُٗت٘ إٔ ٜعٌُ ع٢ً  …ن٬  –ٜكطف اٖتُاّ ايسعا٠ عٓٗا بايه١ًٝ ، أٚ ٜعٖسِٖ ؾٝٗا 

ٗا ٗ َهاْٗا ايطبٝعٞ ايصٟ ًٜٝل بٗا ، ٚٚنع إػا٥ٌ ا٭خط٣ اييت تهربٖا ٗ َهاْٗا ٚنع

 .(129)-أٜها –ايطبٝعٞ 

 

 إٛاظ١ْ بٌ إكاحل ٚإؿاغــس : -3

إٕ َٔ اؿه١ُ إٔ ٜٛاظٕ اٯَط بإعطٚف ٚايٓاٖٞ عٔ إٓهط بٌ إكاحل ٚإؿاغس 

إتٛقع١ ْتٝذ١ أَطٙ أٚ ْٗٝ٘ ، ؾإشا تعاضنت إكاحل ٚإؿاغس ، أٚ إٓاؾع ٚإهاض ، ؾإكطض إٔ 

                                                           
 مخفم ـليب . (127)

 2/529 وبرراب ال جإخررر هررسائم أمررواٌ الىرراض فرري الصرردكت 1331، حررديث زكررم  2/525برراب وحرروب الصورراة  -هخرراب الصورراة -اهؽررس: ))صررحيح البخررازي 

هخرررراب ؤلايمرررران، برررراب الرررردـاء ئارررررد  -، وصررررحيح مظرررررلم4292حررررديث زكررررم  4/1582،  1425حرررررديث زكررررم  2/544. واهؽررررس أيمررررا 1389حررررديث زكررررم 

 ((.19زكم  51، 1/52الشهادجين وشسااق ؤلاطالم 

 .41اهؽس: اإلاسحق الظابم، ص  (128)

 .58-47اهؽس: مً أخالق الداـيت ،   (129)
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ؾإشا ناْت إكًش١ اؿاق١ً ; ٜٓٛط إٍ سذِ نٌ َٔ إكًش١ ٚإؿػس٠ ٚأثطٖا َٚساٖا

 ايٓٗٞ أعِٛ َٔ إؿػس٠ ، أٚ ناْت إؿػس٠ َٓتؿ١ٝ نإ ا٭َط أٚ ايٓٗٞ َأَٛضا ب٘با٭َط أٚ 

ٚإٕ ناْت إكًش١ اييت تؿٛت أٚ إؿػس٠ اييت ؼسخ أنرب ، مل ٜهٔ ا٭َط ٚايٓٗٞ َأَٛضا ،

ٚإٕ تػاٚت إكًش١ ٚإؿػس٠ ، مل ،  ب٘ ، بٌ ٜهٕٛ قطَا ، ٚقس ٜهٕٛ اٯَط ٚايٓاٖٞ آمثا

ٚإٕ اؾتبٗت اؿاٍ عًٝ٘ ، ؾًِ ٜرتدح ،  ٕ زض٤ إؿاغس َكسّ ع٢ً دًب إكاحلٜأَط ٚمل ٜٓ٘ ٭

اْتٛط ست٢ ٜتبٌ ي٘ ايطادح بٛاغط١ إطايع١ ٚايبشح ٗ سٜ٘ أٟ َٔ إكًش١ أٚ إؿػس٠ ، ي

 .( 130)ايٓكٛم ، أٚ غ٪اٍ أٌٖ ايعًِ

 

 الخاتوة

اؿُس هلل ايصٟ بٓعُت٘ تتِ ايكاؿات ، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً َٔ ختِ اهلل ب٘ ايٓبٛات 

 ٚايطغا٫ت ، ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ َٚٔ اٖتس٣ بٗساٙ إٍ ّٜٛ ايسٜٔ ،،،   أَا بعس :  

 ؾٗصٙ بعض ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات اييت خًكٓا بٗا َٔ ٖصا ايبشح : 

 

 أّالاًَ : الٌتائج : 

ٕعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚايػًِ إسْٞ ع٬ق١ ت٬ظّ ; ؾا٭ٍٚ ايع٬ق١ بٌ ا٭َط با - 1

 قُاّ أَإ ايجاْٞ ٜتعًل ب٘ ٚدٛزا ٚعسَا .
ّهٔ إٔ ٜكع يبعض ايسعا٠ إٍ اهلل ؾ٤ٞ َٔ ايًبؼ ٗ ؾِٗ بعض أسازٜح ا٭َط  - 2

بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ، ٜٓتر عٓ٘ تطبٝل خاط٧ يٮَط ٚايٓٗٞ ٜتػبب ٗ إق٬م 

 تُع ٚغًُ٘ إسْٞ . غه١ٓٝ اجمل
تتعسز اؾٗات اييت ٜطز َٓٗا ٖصا ايؿِٗ اـاط٧ ٚؽتًـ باخت٬ف ايعَإ ٚإهإ  - 3

ٚايسعا٠ ; ؾُٓٗا َا ٜطز َٔ د١ٗ ايتكٛض اـاط٧ ٕا١ٖٝ إعطٚف ٚإٓهط  ،ٚاخت٬ٍ 

إعاٜري اييت ٜكاؽ بٗا ن٬ُٖا ، أَٚٔ د١ٗ ايتهاضب ٗ ا٫ختكاقات بٌ ايسعا٠ 

 _ٖٚٛ ايػايب  _ ٚإهًؿٌ ،أٚ َٔ د١ٗ ايتهٝٝـ ايؿكٗٞ يًُػأي١ ، َٚٓٗا إتطٛعٌ

َا ٜٓتر يعسّ ا٫يتعاّ بؿطا٥٘ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚآزاب٘ اييت سسزٖا 

 ايؿاضع اؿهِٝ .
  ٚنٌ َا غبل ّهٔ إٔ ٜ٪ثط غًبا ع٢ً أَٔ اجملتُع ٚغهٝٓت٘ ٚغًُ٘ إسْٞ . - 4

                                                           
. وهخابىا 133-132، وفلب حعيير اإلاىىس 37-31، وأولوياث الحسهت ؤلاطالميت  42-42رة ألامس باإلافسو  والى ي ـً اإلاىىس اهؽس: جرهسة العير رشفي (132)

 . 382رر  373أحاديث ألامس باإلافسو  والى ي ـً اإلاىىس ص 
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 ثاًياًَ : التْصيات :

ْٛقٞ ايسعا٠ إٍ اهلل ٚاٯَطٜٔ بإعطٚف ٚايٓاٌٖ عٔ إٓهط باؿطم ع٢ً نٌ َا َٔ        

ؾأْ٘ إٔ وكل اهلسف ا٭مس٢ َٔ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ; ٖٚٛ نْٛ٘ قُاّ أَإ 

أَٔ اجملتُع ٚغًُ٘ إسْٞ  ، ٚيٝؼ ايعهؼ َٔ شيو ; ٚشيو بايتؿك٘ ٗ ايسٜٔ ، ٚا٫يتعاّ 

ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ٚآزاب٘ ايؿطع١ٝ ، ٫ٚغُٝا اتباع أغًٛب ايًٌ بؿطا٥٘ 

ٚايطؾل، ٚايسع٠ٛ باؿه١ُ ٚإٛع١ٛ اؿػ١ٓ ، بعٝسّا عٔ ايؿس٠ ٚايػ١ًٛ ٚايتعكب ٚايػًٛ ، 

 ْٚٝع َا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜكٛض زعا٥ِ ايػًِ إسْٞ يًُذتُع .  

 ٚاهلل تعاٍ أع٢ً ٚأعًِ ،،،،،،،،،                                                 
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 ع:ـشاحـالو

 –إطبع١ إٓري١ٜ  – إكسغٞ بٔ َؿًح / أبٛ عبساهلل قُساٯزاب ايؿطع١ٝ ٚإٓح إطع١ٝ  .1

 ٖـ.1348 –َكط 

ٙ  _أسازٜح ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط زضاغ١ ٚؼًٌٝ  / عبساهلل قُس َؿبب   .2

 ّ .2002ٙ ـ 1422 _قٓعا٤   _َطنع عبازٟ يًٓؿط   _ 1
زاض اؿط١ٜ  –ا٭سهاّ ايػًطا١ْٝ ٚاي٫ٜٛات ايس١ٜٝٓ / أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ قُس إاٚضزٟ   .3

 ٖـ.1409 –بػساز  –يًطباع١ 
ٖـ( 458ا٭سهاّ ايػًطا١ْٝ / ايكانٞ أبٛ ٜع٢ً قُس بٔ اؿػٌ ايؿطا٤ اؿٓبًٞ )ت .4

 ايكاٖط٠. –ٞ اؿًيب َكطؿ٢ ايباب –قشش٘ ٚعًل عًٝ٘ / قُس ساَس ايؿكٞ 
زاض إسٝا٤  –  1ٙ  –ؼكٝل / قُس ايبذاٟٚ  –أسهاّ ايكطإٓ / أبٛ بهط ابٔ ايعطبٞ  .5

 ٖـ .1376 –ايهتب ايعطب١ٝ 

 بريٚت . –زاض ايهتاب ايعطبٞ  –ٖـ( 370أسهاّ ايكطإٓ / أبٛ بهط اؾكام )ت .6
 يبٓإ. –بريٚت  –زاض إعطؾ١ يًطباع١ ٚايٓؿط  –أبٛ ساَس ايػعايٞ  / إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ  .7

 _ّ 1989 _زاض ايبؿاٜط اٱغ١َٝ٬   _ 3ٙ  _أزب ايسْٝا ٚايسٜٔ / أبٛ اؿػٔ إاٚضزٟ  .8

 بريٚت .
ايطبع١  –ؼكٝل / قُس ضؾاز غامل  –ا٫غتكا١َ / أبٛ ايعباؽ تكٞ ايسٜٔ أٓس بٔ ت١ُٝٝ  .9

 ّ.1983 –ٖـ 1404 –طبع ع٢ً ْؿك١ داَع١ اٱَاّ قُس بٔ غعٛز  –ا٭ٍٚ 
 . 1976ّ –ٖـ 1396 –ايطبع١ ايجايج١  –ايسع٠ٛ / عبس ايهطِٜ ظٜسإ  أقٍٛ .10

 يبٓإ . _بريٚت    _زاض اؾبٌ  _إع٬ّ إٛقعٌ عٔ ضب ايعإٌ / ابٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ   .11
ؼكٝل / ق٬ح ايسٜٔ إٓذس  –ٖـ( 728ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط / ابٔ ت١ُٝٝ )ت .12

 ّ .1976ٙ ـ1396 –ٚت بري –زاض ايهتاب اؾسٜس  – 1ٙ   –
ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط / أبٛ بهط أٓس بٔ قُس بٔ ٖاضٕٚ اـ٬ٍ  .13

 –ايطبع١ ا٭ٍٚ  –ؼكٝل / َؿٗٛض سػٔ غًُإ ، ٖؿاّ بٔ إمساعٌٝ ايػكا  –ٖـ( 311)ت

 ّ.1990  –بريٚت ، عُإ  –إهتب اٱغ٬َٞ ، زاض عُاض 
زاض ايػ٬ّ  – 2ٙ   –ٓس عع ايسٜٔ ايبٝاْْٛٞ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط / أ .14

 ّ.1985ـ ٖـ 1405 –يًطباع١  
 –ؾطن١ ايؿعاع يًٓؿط  –ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط / د٬ٍ ايسٜٔ ايعُطٟ   .15

 ٖـ.1400 –ايهٜٛت 



 
 

 
 
 48 

ISSN : 2410-1818 الغرازي محمد عبدالله. د  | ...باملعروف األنر أحاديث لبعض الخاطئ الفهم إشكالية

 

 
  للعلْم اإلًساًية ّاالحتواعية

 م2018  ديسوبش-أكتْبش ( 5( الوخلذ )20العذد )

 –زاض ايؿطقإ  –4ٙ   –ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط /قُس عبس ايكازض أبٛ ؾاضؽ  .16

 ٖـ.1407 –ا٭ضزٕ  –عُإ 
ؼؿ١ ا٭سٛشٟ بؿطح داَع ايرتَصٟ / أبٛ ايع٢ً قُس عبس ايطٓٔ بٔ عبس ايطسِٝ  .17

زاض  –ايطبع١ ايجايج١  –َطادع١ / عبس ايٖٛاب عبس ايًطٝـ  –ٖـ( 1353إباضنؿٛضٟ )ت

 ّ.1979 –ٖـ 1399 –ايؿهط 
احل ايككري تصنط٠ أٚيٞ ايػري بؿعري٠ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط / عبس اهلل بٔ ق .18

 ٖـ.1411 –ايطٜاض  –زاض ايعاق١ُ  –ايطبع١ ا٭ٍٚ  –
 زاض ايؿهط. –ايطبع١ ايجايج١  –تطتٝب ايكاَٛؽ احملٝ٘ / ايطاٖط أٓس ايعاٟٚ  .19

زاض   –ايرتغٝب ٚايرتٖٝب َٔ اؿسٜح ايؿطٜـ / عبس ايعِٛٝ بٔ عبس ايكٟٛ إٓصضٟ   .20

 ايكاٖط٠. –اؿسٜح 
 بريٚت..  –زاض ايهتاب ايعطبٞ  –ايكازض عٛز٠  ايتؿطٜع اؾٓا٥ٞ اٱغ٬َٞ / عبس .21
ٖـ 1398 –بريٚت  –زاض ايؿهط  _تؿػري اٯيٛغٞ إػ٢ُ " ضٚح إعاْٞ " / قُٛز اٯيٛغٞ  .22

– 1978.ّ 

زاض إسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ ،  _ 2ٙ _تؿػري ابٔ نجري / أبٛ ايؿسا٤ إمساعٌٝ بٔ نجري  .23

 ّ . 1970_ٚزاض ايؿهط 
 –زاض ايهتب ايع١ًُٝ  –" ايتؿػري ايهبري " / ايؿدط ايطاظٟ  تؿػري ايطاظٟ إػ٢ُ بـ  .24

 طٗطإ.
تؿػري ايكططيب إػ٢ُ " اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ " / أبٛ عبس اهلل قُس بٔ أٓس  .25

ايٓاؾط زاض ايهاتب ايعطبٞ  –ايٓػد١ إكٛض٠ عٔ طبع١ زاض ايهتب  –ا٭ْكاضٟ ايكططيب 

 ّ.1967 –ٖـ 1387 –ايكاٖط٠  –يًطباع١ ٚايٓؿط 
َطبع١ قُس عًٞ قبٝح ٚأ٫ٚزٙ  –ايطبع١ ايطابع١  –تؿػري إٓاض / قُس ضؾٝس ضنا  .26

 ٖـ.1374 –َكط  –با٭ظٖط 
 _زاض ايطؾٝس  _ 3ٙ  _ؼكٝل / قُس عٛا١َ  _تكطٜب ايتٗصٜب / ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ  .27

 ّ .1991 _سًب 
زاض  –نِ َطبٛع عاؾ١ٝ إػتسضى يًشا–تًدٝل إػتسضى / مشؼ ايسٜٔ ايصٖيب   .28

 . تبريٚ –ايهتاب ايعطبٞ 
َ٪غػ١  _عٓا١ٜ / إبطاِٖٝ ظْبل ، عازٍ َطؾس  _/ ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ تٗصٜب ايتٗصٜب .29

 بريٚت . _ايطغاي١ 
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 –زاض ايٛؾا٤ يًطباع١ ٚايٓؿط  – 4ٙ   –تٛدٝٗات ْب١ٜٛ ع٢ً ايططٜل / ايػٝس قُس ْٛح  .30

 ّ.1995 –ايكاٖط٠ 
ايع١ًُٝ به١ًٝ ايسع٠ٛ ٚأقٍٛ ايسٜٔ ، داَع١ أّ ايكط٣  ( / ايًذ١ٓ 401ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬ ) .31

 ٙ .1436 _َه١ إهط١َ  _ 1ٙ  _َٓؿٛضات اؾاَع١  _
داَع ايعًّٛ ٗ اقط٬سات ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ / عبس ضب ايٓيب بٔ عبس ضب ايطغٍٛ ا٭ٓسٟ  .32

 ّ .2000ٙ ـ 1421 _بريٚت  _زاض ايهتب ايع١ًُٝ   _ 1ٙ  _
بريٚت ،  –زاض ايعًّٛ اؿسٜج١  –ضدب اؿٓبًٞ ايبػسازٟ  داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ /  ابٔ .33

 .بػساز  –َهتب١ ايؿطم اؾسٜس 
 –ايكاٖط٠  ،زاض ايهتاب إكطٟ  –أقٛهلا ٚٚغا٥ًٗا / أٓس غًٛف  –ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬  .34

 بريٚت.، زاض ايهتاب ايًبٓاْٞ 
 يٓؿطؾطن١ ا –1ٙ   –ؼكٝل/ عبس ايهطِٜ ايسدًٝٞ  –زٜٛإ أبٞ ا٭غٛز ايس٩يٞ  .35

 .ٖـ1373 –بػساز  –ايعطاق١ٝ احملسٚز٠ 
 ّ. 1995 –َطبع١ اـًٛز  –/ ضعس ناٌَ اؿٝايٞ  -عع ٚدٌ  –ظاز ايساع١ٝ إٍ اهلل  .36
زاض  _ 1ٙ _ايػًِ ٗ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ َطتهعاتٗا ٚٚغا٥ٌ ٓاٜتٗا /عبساهلازٟ اـًُٝؿٞ  .37

 ّ.2008_بريٚت   _ابٔ سعّ 
ؼكٝل/ قُس ؾ٪از عبس ايباقٞ  –بٔ ٜعٜس ايكعٜٚين غٓٔ ابٔ َاد٘ / أبٛ عبس اهلل قُس   .38

 . بريٚت –زاض ايؿهط  –
ؼكٝل / قُس قٝٞ ايسٜٔ عبس  –غٓٔ أبٞ زاٚز / غًُٝإ بٔ ا٭ؾعح ايػذػتاْٞ   .39

 .بريٚت  _ زاض ايؿهط –اؿُٝس 
ؼكٝل /  –ٖـ( 458غٓٔ ايبٝٗكٞ ايهرب٣ / أبٛ بهط  أٓس بٔ اؿػٌ ايبٝٗكٞ )ت .40

 ّ.1994 –ٖـ 1414 –َه١ إهط١َ  –َهتب١ زاض ايباظ  –زض عطا قُس عبس ايكا
ؼكٝل / أٓس قُس  –ٖـ( 279غٓٔ ايرتَصٟ / أبٛ عٝػ٢ قُس بٔ عٝػ٢ ايرتَصٟ )ت .41

 بريٚت. –زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ  – ٜٔؾانط ٚآخط
 –ٖـ( 303غٓٔ ايٓػا٥ٞ ) اجملتب٢ َٔ ايػٓٔ ( / أبٛ عبس ايطٓٔ أٓس بٔ ؾعٝب )ت .42

 ّ.1986 –ٖـ 1406 –سًب  –َهتب إطبٛعات اٱغ١َٝ٬  –/ عبس ايؿتاح أبٛ غس٠  ؼكٝل
ؼكٝل / عبس ايػؿاض غًُٝإ ايبٓساضٟ  –غٓٔ ايٓػا٥ٞ ايهرب٣ / أٓس بٔ ؾعٝب ايٓػا٥ٞ  .43

 ّ.1991 –ٖـ 1411 –بريٚت  –زاض ايهتب ايع١ًُٝ  –، ٚغٝس نػطٟٚ سػٔ 
 بريٚت . _زاض ابٔ سعّ  _ 1ٙ  _ايػٌٝ اؾطاض / قُس بٔ عًٞ ايؿٛناْٞ  .44
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 –ؼكٝل / عبس ايهطِٜ عجُإ  –ؾطح ا٭قٍٛ اـُػ١ / ايكانٞ عبس اؾباض بٔ أٓس  .45

 ّ.1965 –ٖـ 1384 –ايكاٖط٠  –َطبع١ ا٫غتك٬ٍ ايهرب٣  –ايطبع١ ا٭ٍٚ 
 ّ .1972 _بريٚت  _زاض ايؿهط  _ 2ٙ  _ؾطح قشٝح َػًِ / قٝٞ ايسٜٔ ايٟٓٛٚ  .46
ؼكٝل  –ٖـ( 354ب ابٔ بًبإ / أبٛ سامت قُس بٔ سبإ ايبػيت )تقشٝح ابٔ سبإ برتتٝ .47

 ّ.1993 –ٖـ 1414 –بريٚت  –َ٪غػ١ ايطغاي١  –/ ؾعٝب ا٭ضْا٩ٚٙ 
زاض ابٔ نجري  _ؼكٝل / َكطؿ٢ ايبػا _ايبداضٟ / قُس بٔ إمساعٌٝ ايبداضٟ قشٝح  .48

 1987ّ _بريٚت  _، ايُٝا١َ 
 _َهتب١ إعاضف  _ 5ٙ   _ٜٔ ا٭يباْٞ قشٝح ايرتغٝب ٚايرتٖٝب / قُس ْاقطايس .49

 ايطٜاض .
زاض إسٝا٤ ايرتاخ  –قُس ؾ٪از عبس ايباقٞ  /ؼكٝل -قشٝح َػًِ / َػًِ بٔ اؿذاز  .50

 .ٖـ 1374 –بريٚت  –ايعطبٞ 
ؼكٝل / عًٞ قُس ايبذاٟٚ ٚقُس أبٛ ايؿهٌ  –ايؿا٥ل ٗ غطٜب اؿسٜح / ايعكؿطٟ  .51

 عٝػ٢ ايبابٞ اؿًيب ٚؾطناٙ. َطبع١ –ايطبع١ ايجا١ْٝ  –إبطاِٖٝ 
 –زاض ايهتب ايع١ًُٝ  – 1ٙ  –ؾتح ايباضٟ ؾطح قشٝح ايبداضٟ / ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ  .52

 .ٖـ 1410 –بريٚت 

قازض نُٔ غًػ١ً ))  –ايطبع١ ا٭ٍٚ  –ؾك٘ تػٝري إٓهط / قُٛز تٛؾٝل قُس غعس  .53

 ٖـ.1415 –قطط  –نتاب ا٭١َ (( اييت تكسض عٔ ٚظاض٠ ا٭ٚقاف ٚايؿ٦ٕٛ اٱغ١َٝ٬ 
 ،َطبع١ َكطؿ٢ قُس  – 1ٙ –ؾٝض ايكسٜط ؾطح اؾاَع ايكػري/عبس ايط٩ٚف إٓاٟٚ  .54

  .ٖـ1356 –إهتب١ ايتذاض١ٜ 

 ايطبع١ ايػازغ١. –ٗ ٬ٍٚ ايكطإٓ / غٝس قطب  .55
 –زاض ايؿطٚم يًطباع١  –قٛاعس ا٭سهاّ ٗ َكاحل ا٭ْاّ / عع ايسٜٔ بٔ عبس ايػ٬ّ  .56

 ّ.1968ـ ٖـ 1388 –ايكاٖط٠ 
ايهؿاف عٔ سكا٥ل غٛاَض ايتٓعٌٜ ٚعٕٝٛ ا٭قاٌٜٚ ٗ ٚدٛٙ ايتأٌٜٚ " / داض اهلل قُٛز  .57

 يبٓإ. –بريٚت  –زاض ايهتاب ايعطبٞ  -بٔ عُط ايعكؿطٟ 
عبسايطٓٔ بٔ  ايسٜٔايهٓع ا٭نرب ٗ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط / ظٜٔ ايسٜٔ  .58

 كطٛٙ بساض ايهتب إكط١ٜ . _تكٞ ايسٜٔ اؿٓبًٞ 
زاض ايػ٬ّ يًطباع١ ٚايٓؿط  – 6ٙ  –نٝـ ٜسعٛ ايساع١ٝ / عبس اهلل ْاقح عًٛإ  .59

 ّ.1993 –ٖـ 1414 –ٚايتٛظٜع 
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 ّ.1956 –ٖـ 1375 –بريٚت  –زاض قازض  –يػإ ايعطب / ابٔ َٓٛٛض  .60

 ّ . 2009غبتُرب ،  28 _عسز ا٫ثٌٓ  _ف١ً ايسغتٛض ا٭ضز١ْٝ   .61
زاض ايهتاب  – 2ٙ –فُع ايعٚا٥س َٚٓبع ايؿٛا٥س / ْٛض ايسٜٔ عًٞ بٔ أبٞ بهط اهلٝجُٞ  .62

 ّ.1967 –يبٓإ  –بريٚت  –
ؼكٝل / عبس ايػتاض  –ٖـ( 458احملهِ ٚاحملٝ٘ ا٭عِٛ / عًٞ بٔ إمساعٌٝ بٔ غٝسٙ )ت .63

ٖـ 1377 –َكط  –ؾطن١ َٚطبع١ َكطؿ٢ ايبابٞ اؿًيب  –طبع١ ا٭ٍٚ اي –أٓس ؾطاز 

– 1958.ّ 
إهتب ايتذاضٟ  -ٖـ(456احمل٢ً / ابٔ سعّ ، أبٛ قُس عًٞ بٔ أٓس بٔ غعٝس )ت .64

 بريٚت. –يًطباع١ ٚايٓؿط 
َهتب١ يبٓإ  _ؼكٝل/ قُٛز خاطط  _كتاض ايكشاح / قُس بٔ أبٞ بهط ايطاظٟ  .65

 ّ . 1995 _بريٚت  _ْاؾطٕٚ 
إػتسضى ع٢ً ايكشٝشٌ / أبٛ عبس اهلل قُس بٔ عبس اهلل اؿانِ ايٓٝػابٛضٟ  .66

 –بريٚت  -زاض ايهتب ايع١ًُٝ   –ؼكٝل / َكطؿ٢ عبس ايكازض عطا  –ٖـ( 405)ت

 ّ.1990 –ٖـ 1411
ايٓػد١  –َكط  – قططب١َ٪غػ١  –  َػٓس اٱَاّ أٓس / أبٛ عبس اهلل أٓس بٔ سٓبٌ .67

 طبع١ ا١ُٕٝٓٝ.إكٛض٠ عٔ اي
زاض ايطباع١ احملُس١ٜ  – 1ٙ  –َعامل ايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬ ٗ عٗسٖا إهٞ / خًٝؿ١ ايعػاٍ  .68

 .ٖـ 1409 –ايكاٖط٠  –
ؼكٝل/ ْسِٜ _َعذِ َؿطزات أيؿاٚ ايكطإٓ / اؿػٌ بٔ قُس ايطاغب ا٭قبٗاْٞ   .69

 بريٚت . _زاض ايؿهط   _َطعؿًٞ  
زاض _ؼكٝل/عبسايػ٬ّ ٖاضٕٚ  _اضؽ بٔ ظنطٜا َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١ /أبٛ اؿػٔ ابٔ ؾ .70

 ّ.1979ٖــ ـ1399 _ايؿهط 
ٙ 1411 _ايطٜاض  _زاض ايٛطٔ يًٓؿط  _ 1ٙ  _َٔ أخ٬م ايساع١ٝ / غًُإ بٔ ؾٗس ايعٛز٠  .71

. 
يًٓؿط  زاض إٓاض –َٔ ؾك٘ ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط / قُس عبس اهلل اـطٝب  .72

 ايكاٖط٠. –   ٚايتٛظٜع
َ٪غػ١  _ 1ٙ  _ؼكٝل/قُس ضؾاز غامل _ايػ١ٓ /ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ تُٝٝ٘  َٓٗاز .73

 قططب١ .
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 _َٛغٛع١ ايطز ع٢ً إصاٖب ايؿهط١ٜ إعاقط٠ / ْع ٚإعساز / عًٞ بٔ ْاٜـ ايؿشٛز  .74

 إهتب١ ايؿا١ًَ .
 –ؼكٝل / سػاّ ايسٜٔ ايػاَطا٥ٞ  –ْٗا١ٜ ايطتب١ ٗ طًب اؿػب١ / ابٔ بػاّ احملتػب  .75

 ّ.1968 –بػساز  –عاضف َطبع١ إ
 –ٖـ( 606ايٓٗا١ٜ ٗ غطٜب ا٭ثط / أبٛ ايػعازات إباضى بٔ قُس ابٔ ا٭ثري اؾعضٟ )ت .76

ٖـ 1399 –بريٚت  –زاض ايؿهط  –ؼكٝل / طاٖط أٓس ايعاٟٚ ٚقُٛز قُس ايطباخٞ 

– 1979.ّ 

إس١ٜٓ  َطبع١ –زضاغ١ َكاض١ْ / عبس ايععٜع قُس َطؾس  –ْٛاّ اؿػب١ ٗ اٱغ٬ّ  .77

 ّ.1992 –ٖـ 1393 –بايطٜاض 
اؿػٌ بٔ  طايبٜٓابٝع ايٓكٝش١ ٗ ايعكا٥س ايكشٝش١ / تأيٝـ / ا٭َري ايٓاقط يًشل أبٛ  .78

 قعس٠. –ايُٝٔ  – ععإهتب١ ا٭غتاش / قُس و٢ٝ غامل كطٛٙ َ  –بسض ايسٜٔ 
79. www.latakian.com . 
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