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الخيل يف السنة النبوية جمعًا ودراسة وتخريجا
يهخص انبحث :
فُٔ املعًٚ ّٛايبسٖ ٞععيْ ِٝعيِ اهلل عًي٢

ٚتعسٚ ٚتطٚح .ثِ قطٕ عع ٚجٌ ايكي ٠ٛب شبٝيٌ

{:وآتاكمى

ٚاشب ٌٝبي يك ٠ٛفكي ٍ تعي ٚ( :اعيسٚا يِ َي

خًك٘ أمجعيٚ ،قيسم ضبٓي – تعي
يااٍ ماام يااك س اإنوًى وإٌ تعااذو َعً ا

هلل ال حتصااى ك إٌ

إلَسكٌ نظهىو مفكس} شإبطاٖ34:ِٝز فكس غيدط اهلل
تب ي ضى ٚتعيي

ايهييَٚ ٕٛيي فٝيي٘ َيئ خييتا

ٚثيييطٚا يٓفيي اإلْػيي ٕ ٚخسَتييي٘ َٚييئ ٖيييصٙ
اشبييييتا ٚاملدًٛقيي ي  :اسبٛٝاْيي ي
أْٛاعٗييي ي ٚأؾيييييه

به فيييي١

ٚنالَييييي ٞيف ٖيييييصا

ايبرث; ٖ ٛعٔ طبًٛم ْ ٍ ايتهيطَ ِٜئ اهلل
– تعيييي ي

– عًيييييي ٢بيييي ي ق ٞاملدًٛقيييي ي

اسبٛٝاْ

َيييييئ

أال  :ٖٛٚاشب ٌٝفكيس جي  ٤شنيط

اشبٝيييٌ يف أنثيييط َييئ آٜيييَ ١ييئ آٜي ي

ايكيييطإٓ

ايهط ِٜنًٗ تطف َٔ قيسضٖ عًي ٢غتٖي
َٔ اسبٛٝاْ

األخط .٣نُي أقػيِ بٗي اهلل

يف قٛيييي٘ تعي ي {:و نعكدياااك ضا ا ك}ٚيف اآلٜييي١
ايهطمي َٚ ١بعسٖ إؾ ض ٠إ فهيٌ اشبٝيٌ
ٚتهطميٗ ي ٚاضتب طٗ ي بكييف ١اشبييت ٚعييسٖ

اغتطعتِ َٔ ق َٔٚ ٠ٛضب ط اشب .(ٌٝثِ ج ٤
ايػيييٓ ١ايٓبٜٛيييَ ١ؤنيييس ٠ملي ي جي ي  ٤يف ايكيييطإٓ
ايععييَ ِٝيئ ايتٜٓٛيي٘ مبه ْيي ١اشبٝييٌ ٚفهييًٗ
ٚب ٝي ٕ بطنتٗ ي ٚإٔ اشبييت َعكييٛز بٓٛاقييٗٝ
إ ٜييي ّٛايكَ ٝيييٚ .١اسبيييث عًييي ٢اضتب طٗي ي يف
غيييب ٌٝاهلل ٚايتٛجٝييي٘ ب يكٝي ي ّ عًييي ٢ؾيييؤْٗٚ
َٚطاع  ٠ذ ج تٗ ٚ .نصيو تٛج ٘ٝايٓيب قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغيًِ أَتي٘ إ ايكي عًي ٢اشبٝيٌ
ٚذبًُييٗ ملي فٗٝي َيئ املػييِٓ ٚاألجييطٚ .أخييتا
زع ٠ٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغيًِ إ املػي بك١
بيي ،اشبٝييٌ ٚتييسضٜبٗ ٚض ٜنييتٗ ٚمتطْٗ ي عًيي٢
ازبط ٟمل ي٘ َٔ أثط طٝب يف املعطن.١
نًُ

َفت ذ :١ٝاشب ٌٝبطن ١اشبٌٝ

اضتب ط اشب ٌٝاذتب ؽ اشب ٌٝاملػي بك ١بي،
اشب.ٌٝ

اهلل َيييئ أععييييِ طبًٛق تيييي٘ :تهييييط ٚتفييييط
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Abstract :
Praise be to God who blessed
and bestowed upon us, peace and
blessings on the Holy Prophet,
and his family, companions and
who followed him until the Day
of judgment. It is well known the
graces
of
Allah
upon
creators:(And He gave you from
all you asked of Him. And if you
should count the favor of Allah,
you could not enumerate them.
Indeed, mankind is [generally]
most unjust and ungrateful)
[14:34]God - the Almighty created the universe and its
spiritual blessings and riches for
the benefit of man and his
service. Among these good things
and creatures are animals of all
kinds .
This research studies horses,
which won honor from God. The
Quran mentioned horses in many
verses that indicate the high
stature of them, goodness and
carry them upon other animals; as
when God swear in horses when

و2016 ) يىنيى13( ) انًجهذ11( انعذد

they participate in a combat
describing the sounds of its
inhalation, and power (waladiat
dhabha). another verse indicates
this concept of power as when
God asked us to prepare what we
need in combat including horses,
(And prepare against them
whatever you are able of power
and of steeds of war by which
you may terrify the enemy of
Allah and your enemy and others
besides them whom you do not
know [but] whom Allah knows.
And whatever you spend in the
cause of Allah will be fully
repaid to you, and you will not be
wronged.) ] 60:8 [. Then prophet
Mohamad peace be upon him
asked us to take care of horses
and be patient when we deal with
is because it is step by step with
goodness till the day of judgment .
Key words: Horses, Horses’
blessing, Steeds of war, Horse’
retention, Competition between
the horse
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يقذية:
اسبُييس هلل ضب ايعي ملٚ ،ايكييالٚ ٠ايػييالّ عًييْ ٢بٓٝي ايهييطٚ ِٜعًيي ٢آييي٘ ٚقييرب٘
ايطٝب ،ايط ٖطٚ .ٜٔبعس
ففيي ٞحبثيي ٞاملٛغيي ّٛبييييي  " :اشبٝييٌ يف ايػييٓ ١ايٓبٜٛيي ١مجع ي ٚزضاغييٚ ١ربطجي ي " قييس
تٓ ٚي ي ب يبرييث ٚايييسضؽ املٛانييٚ ٝاملب ذييث اآلتٝييَ :١عٓيي ٢اشبٝييٌ عٓييس ايعييطب ٚب ٝي ٕ
َه ْتٗ  .اشب ٌٝيف ايكطإٓ ايهط ِٜاشب ٌٝيف األذ زٜث ايٓب .١ٜٛفهال عُ ج  ٤ذبتٗي
َٔ َط يب ربسّ املبرث ايطٝ٥ؼ .
 َٔٚاألُٖ ١ٝمبه ٕ قبٌ ايؿطٚع يف ايهت ب ١اسبسٜث ذ ٍٛايكه  ٜايت ي:١ٝ
أٍنٔ٘ البحث :
تعٗط أُٖ ١ٝايبرث َٔ خالٍ األَٛض اآلت:١ٝ
 .1إبطاظ َه ْ ١اشبٚ ٌٝأُٖٝتٗ عٓس ايعطب.
َ .2عطف ١فهٌ اشبٚ ٌٝؾأْٗ يف اإلغالّ.
 .3ايٛقٛف عً َ ٢خيل اشبٚ ٌٝؾؤٚ ْٗٚأذٛا يف ايكطإٓ ٚايػٓ.١
أٍداف البحث :
ٜٗسف ٖصا ايبرث إ ذبكٝل األَٛض اآلت:١ٝ
 .1تعطٜف اشبٚ ٌٝزاليتٗ يف يػ ١ايعطب.
 .2تعساز َٛان شنط اشب ٌٝيف ايكطإٓ ايهطٚ ِٜب ٕ ٝزالالتٗ َٚك قسٖ .
 .3تٛنٝس أذه ّ اشب ٌٝيف األذ زٜث ايٓبٚ ١ٜٛب ٕ ٝفهًٗ ٚقف تٗ .
 .4إبطاظ زٚض اشب ٌٝيف ازبٗ ز َٔ خالٍ ْكٛم ايكطإٓ ٚايػٓ.١
حدّد الدراش٘ :
 .1اآلٜ

ايكطآْ ١ٝاييت تترسث عٔ اشبٚ ٌٝربتل بٗ .

 .2األذ زٜث ايٓب ١ٜٛاحملتخ بٗ اييت تتعًيل ب شبٝيٌ َئ خيالٍ ايهتيب ايػيتٚ ١بعي
نتب ايػٓ ١األخط ٣اييت ربسّ َٛنٛع ايسضاغ.١
ميَج البحث :
ٚشيو َٔ خالٍ تطبٝل املٓ ٖخ ايعًُ ١ٝاآلت:١ٝ
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 .1املٓٗخ االغتكطاٚ :ٞ٥شيو ب غتكطا ٤األذ زٜث ايٓب ١ٜٛاييٛاضز ٠يف َٛنيٛع اشبٝيٌ َئ
خالٍ ايهتب ايػتٚ ١بع

نتب ايػٓ.١

 .2املييٓٗخ ايٓكييس ٟيف اسبهييِ عًيي ٢األذ زٜييث ايٓبٜٛيي ١ايييٛاضزٚ ٠اْتك ي َ ٤ي ٖيي ٛق ي ح
يالذتح د َٓٗ .
 .3املٓٗخ االغتٓب ط ٞأ ٚايترًٚ :ًٞٝشيو ب غتدطاد املعي ْ ٞاييٛاضز ٠يف اآلٜي

ايكطآْٝي١

ٚاألذ زٜث ايٓبٚ ١ٜٛتٛظٝفٗ يف صب ال ايسضاغ.١
مشلل٘ الدراش٘:
ب ي يطغِ َيئ أق ي ي ١املٛنييٛع ٚأُٖٝتيي٘ ٚقًيي ١تٓ ٚييي٘ يف ايسضاغ ي
ايب ذث ،إال إٔ َٔ أني املعٛقي

اسبسٜثييَ ١يئ قبييٌ

ايييت ٚاجٗيت يف ٖيصا ايبريث ٖيْ :ٛيسض ٠املكي زض

ٚاملطاجي يف ٖيصا املٛنييٛع ممي ذييسا بي ٞيًطجييٛع إ

تف غيت ايكييطإٓ ايععيٚ ِٝنتييب

ؾييطٚح األذ زٜييث ايٓبٜٛيي ١يًٛقييٛف عًيي َ ٢ي تهييُٓت٘ َيئ َع ي ْٚ ٞأذه ي ّ ٚفٛا٥ييس يف
املٛنٛع;  َٚأععُٗ ٚأجًٗ .
الدراشات الصابك٘:
ايسضاغيييي ١األ : ٚنتيي ي ب اشبٝييييٌ تييييأيٝف :أبيييي ٞعبٝييييسَ ٠عُييييط بيييئ املثٓيييي ٢ايتُٝييييٞ
(املتٛفٖ209:٢ي) ٚقس ذبسث َؤيف٘ عٔ املٛنٛع

ايت يٝيَ :١ه ْي ١اشبٝيٌ عٓيس ايعيطب

قبٌ اإلغالّ ٚبعس اإلغالّ أجعا ٤اشب ٌٝأمس ٗ٥ي أيٛاْٗي قيف تٗ َؿي ٗٝعٝيٛب
اشب ٌٝيف جطْ ٜٗؿي طٗ أقيٛاتٗ ٚخييتِ املؤييف مبي ق يي ايعيطب يف أؾيع ضٖ َئ
قف ١اشب.ٌٝ
ايسضاغيي ١ايث ْٝيي :١اشبٝييٌ ٚزٚضٖ ي يف ازبٗ ي ز ٚذطنيي ١ايفييتس اإلغييالَ ٞإ ْٗ ٜيي ١عٗييس
اشبًٝف ١عُط بٔ اشبط ب.
 ٖٞٚزضاغ ١يًب ذث :ز .قالح ايتٝح ْ ٞمحٛز ( ٟأغت ش َػ عس بكػِ ايت ضٜذ – نًٝي١
ايعًيٚ ّٛاآلزاب اإلْػي ْ – ١ٝج َعي ١املًيو عبيس ايععٜيع – جيس )٠صبًي ١ج َعي ١املًيو عبيس
ايععٜع :اآلزاب ٚايعً ّٛاإلْػ ْ 1ّ ١ٝمٖ1408( 246- 223 :ي .) ّ1988 /
ا ييسف األغيي ؽ َيئ ٖييص ٙايسضاغييٖ :١يي ٛإبييطاظ زٚض اشبٝييٌ يف ازبٗ ي ز ٚذطنيي ١ايفييتس
اإلغييالَٚ ٞقييس قيي ّ ايب ذييث بتتبيي ْؿييأ ٠قيي ٠ٛايفطغيي ٕ اإلغييالَٚ ١ٝتطٛضٖيي ذتيي٢
أقبر ق ٠ٛن ضب ١ال تكٌ يف فع يٝتٗ عُ ٜعطف يف ٚقتٓ اسب نط بػالح املسضع .
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ايسضاغ ١ايث يث ٜ :١خ ٌٝاهلل اضنيب.
ٖص ٙايسضاغ ١يًب ذث :ز .دب ْ ٞذػئ األَي ،صبًي ١أحبي ث اإلميي ٕ – ايػيٛزإ ّ1
م)ّ2006( 164- 157 :
تتٓ ٖ ٍٚص ٙايسضاغ – ١نُ أٚنس ايب ذث  -اسبسٜث عٔ إذيس ٣طبًٛقي
غبر ْ٘ ٚتع

ايسايي ١عًي ٢قسضتي٘ ٚٚذساْٝتي٘ ٖٚي( ٛاشبٝيٌ) ٖٚي ٛأقيطب اسبٛٝاْي

اهلل
إ

اإلْػ ٕ ؾبٗ مل ٜٛجس ف َٔ ٘ٝايهطّ ٚؾطف ايٓفؼ ٚعً ٛا ُ.١
َٛٚنر ايب ذث َٔ خالٍ زضاغت٘ طب  ٥اشبٚ ٌٝقٛفي عًي ٢أمس ٥ي٘ ٚقيف ت٘ ثيِ
ٜتططم يًرسٜث عٔ ايططا٥ف اييت ذه ٝعٔ اشب َ ٌٝاغتعطاض َ ٚضز عئ اشبٝيٌ
يف ايكطإٓ ايهط.ِٜ
ممييي تكييييسّ ٜالذييييغ عًيييي ٢ايسضاغييي

ايػييي بكَ ١ييي جييييسٜتٗ ٚأقييي يتٗ عييييسّ

اختك قييٗ ب سبييسٜث ذيي ٍٛاشبٝييٌ يف ايكييطإٓ ٚايػييٓٚ ١تٓ ي  ٍٚب ٝي ٕ َع ي ْ ٞايٓكييٛم
ايٛاضز ٠فٚ ٗٝإظٗ ض أذه َٗ ٚايفٛا٥س املؿتًُ ١عً . ٗٝييصا ني ٕ َئ األُٖٝي ١مبهي ٕ
إفطاز حبث عًُ ٞطبتل ب سبسٜث ذٖ ٍٛصا ازب ْب.
خط٘ البحث :
ٚقس جعًتٗ ٚفل ايتكػ ِٝاآلت:ٞ
املبرث األَ :ٍٚعٓ ٢اشب ٌٝعٓس ايعطب ٚبَ ٕ ٝه ْتٗ .
املطًب األَ :ٍٚعٓ ٢اشب ٌٝيف َع جِ ايًػ ١ايعطب١ٝ
املطًب ايث َْ :ٞه ْ ١اشب ٌٝعٓس ايعطب
املبرث ايث ْ :ٞاشب ٌٝيف ايكطإٓ ايهط.ِٜ
املبرث ايث يث :اشب ٌٝيف األذ زٜث ايٓب.١ٜٛ
خ مت ١ايبرثٚ :تؿٌُ عً ٢أِٖ ايٓت ٥خ يف ايسضاغٚ ١ايتٛق. ٝ
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انًبحث األول :يعنى انخيم عنذ انعرب ،وبياٌ يكانتها
املطلب األّل :معي ٙارتٔل يف معاجه اللغ٘ العربٔ٘
ٚاشب :ٌٝمج ع ١األفطاؽ ال ٚاذس ي٘ أٚ ٚاذس :ٙخ  ٌ٥ألْ٘ خيت ٍ مجعي٘ :أخٝي ٍ
()1

ٚخ. ٍٛٝ
ق ٍ ابٔ ف ضؽ" :اشب ٚ ٤ايٝي ٚ ٤اييالّ أقيٌ ٚاذيس ٜيسٍ عًي ٢ذطني ١يف تًيٚ .ٕٛاشبٝيٌ
َعطٚفٚ .١مسع َٔ حيه ٞعٔ بؿط األغس ٟعٔ األقُع ٞق ٍ :نٓ عٓس أبي ٞعُيطٚ
بٔ ايعالٚ ٤عٓس ٙغالّ أعطاب ٞفػ ٌ٦أب ٛعُط :ٚمل مس ٝاشبٝيٌ خيٝال فكي ٍ :ال أزض.ٟ
فك ٍ األعطاب :ٞالخت . ٝفك ٍ أب ٛعُط :ٚانتبٛاٖٚ .صا قيرٝس; ألٕ املدتي ٍ يف َؿيٝت٘
()2

ٜتً ٕٛيف ذطنت٘ أيٛاْ " .
ٜٚؤنييس ٖييصا املعٓيي ٢اإلَيي ّ ايكييططيب فٝكييٚ" :ٍٛمسٝيي اشبٝييٌ خييٝال الخت ٝيي يف
()3

املؿ. "١ٝ
مم تكسّ ٜعٗط يي ٞإٔ ايساليي ١ايًػٜٛي ١يًفعي( ١اشبٝيٌ) تيسٍ عًيْ :٢يٛع َئ االختٝي ٍ
ٚايه ٚايػطٚض ٚنصيو عً ٢ايتٓٛع.
املطلب الثاىٕ :ملاى٘ ارتٔل عيد العرب
ٚن ْ ايعطب تيطتب اشبٝيٌ يف ازب ًٖٝيٚ ١اإلغيالّ َعطفي ١بفهيًٗ َٚي جعيٌ اهلل
تع

ف َٔ ٗٝايعع ٚتؿطف بٗ ٚتك ا عًي ٢املدُكيٚ ١اييوٚاٚ ٤ربكيٗ ٚتهطَٗي

ٚتؤثطٖ عً ٢األًٖٚ ،األٚالز ٚتفتدط بصيو يف أؾع ضٖ ٚتعتس . ٙفًيِ تيعٍ عًي ٢شييو
َٔ ذب اشبَٚ ٌٝعطف ١فهًٗ ذت ٢بعث اهلل ْب ٘ٝعً ٘ٝايػالّ فيأَط ٙاهلل ب رب شٖي
ٚاضتب طٗ

()4

.

قي ٍ أبيي ٛعبٝييس :٠مل تهيئ ايعييطب يف ازب ًٖٝيي ١تكيي ٕٛؾييَ ٦ٝيئ أَٛا ي ٚال تهطَيي٘
قْ ٝتٗ اشبٚ ٌٝإنطاَٗ

مل ن ٕ يِ فٗٝي َئ ايعيع ٚازبُي ٍ ٚاملتعيٚ ١ايكي ٠ٛعًي٢

عس ِٖٚذت ٢إٔ ن ٕ ايطجٌ َٔ ايعطب يٝبٝي ط ٜٚي ٜٚؿيب فطغي٘ ٜٚيؤثط ٙعًيْ ٢فػي٘
()1

اللامىض املحيط (.)996/1
()2
ابً فازض ،معجم ملاًيع اللغت ( ،)235/2مادة (خيل).
()3
جفظحر اللسطبي ()73/11
()4
هخاب أوظاب الخيل في الجاهليت وؤلاطالم وأخبازها ،ص24-23 :
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ٜٚؿطب ٕٛاملي  ٤ايكيطاح ٜٚعيت بعهيِٗ بعهي بإشايي ١اشبٝيٌ

ٖٚعا ٚغ ٤ٛقْ ٝتٗ ٜٚصنط ٕٚشيو يف أؾع ضِٖ َٔٚ .شيو :ق ٍ عُط بٔ َ يو:
ٚغ بس نعك ب ايسجٔ أمجً٘  ...ز ٕٚايع ٍ ٝي٘ اإلٜث ض ٚايًطف
ق ي ٍ أبيي ٛعبٝييس :٠فًييِ تييعٍ ايعييطب عًيي ٢شيييو َيئ تييثُت اشبٝييٌ ٚايطغبيي ١يف ارب شٖ ي
ٚقْ ٝتٗ ٚايك عًَ ٢ك غ َ ٠ؤْتٗ َ جسٚب ١بالزِٖ ٚؾس ٠ذ ِ يف َعٝؿيتِٗ ملي
ن ٕ ِ ف َٔ ٗٝايعع ٚاملٓعٚ ١ازبُ ٍ .ذت ٢ج  ٤اهلل ب٘ ب إلغالّ فيأَط ْبٝي٘ قيً ٢اهلل
عًٝيي٘ ٚغييًِ ب رب شٖ ي ٚاضتب طٗ ي زبٗ ي ز عييس ٙٚق ي ٍ اهلل تب ي ضى ٚتع ي { :وؤعااذو هلااى يااك
سوطعوى يٍ قىة ويٍ سباك

خليام تش اىٌ با عاذو هلل وعاذومى وآخاشيٍ ياٍ دوهناى ال تعهًاىهنى هلل يعهًهاى وياك

تنفقى يٍ شيء يف س يم هلل يىف إنيكى وؤَوى ال تظهًىٌ}شاألْف ٍ60:ز
ف ربييصٖ ضغيي ٍٛاهلل قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ ٚذيي

املػييًُ ،عًيي ٢اضتبيي طِٗ بٗيي

فهي ٕ ضغي ٍٛاهلل قييً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ َيئ أضغيب ايٓي ؽ فٗٝي ٚأقي ِْٗٛي ٚأؾييسِٖ
ٚذب ٚعحب بٗ ذت ٢إٔ ن ٕ يٝتػ ض بكٗ ٌٝاشبٜ ٌٝػُع٘ ٜٚػيبل بٗٓٝي

إنطاَ

ٜٚعط ٞعً ٢شيو ايػبل ٚميػس ٚج٘ فطغ٘ بثٛب٘ .ذت ٢جي  ٤عٓي٘ بيصيو اآلثي ض ٚضٚاٙ
ايثكيي

َيئ أٖييٌ ايعًييِ ٚايكييسمٚ .أغييِٗ يًفييطؽ غييُٗٚ ،يًطجيي ٍ غييُٗ ٚاذييسا َيئ

()5

املػ من .
انًبحث انثاني :انخيم في انقرآٌ انكريى
املٛن األ :ٍٚقٛيي٘ تعي { :وَؤَعِاذوو نَهُاى يَّاك سْاوَطَعْومى يِّاٍ قماىَّة وَيِاٍ سِّبَاك ِ نخَيْام تمشْ ِ ُاىٌَ با ِ عَاذْوَّ نهّا ِ
وَعَ اذُوَّممىْ وَآخَااشيٍَ يِااٍ دُوَِه اىْ الَ تَعْهًَُ اى َهُىُ نهّ ا ُ يَعْهًَُهُ اىْ وَيَااك تمنفِقمااى يِااٍ شَ ايْء فِااي سَ ا يم نهّ ا ِ يُ اىَفَّ إنَ ايْكمىْ وَؤَ اومىْ الَ

تمظهًَُىٌ}شاألْف ٍ60:ز
{َٚيئ ضبي ط اشبٝييٌ} ايطبي ط اغييِ يًدٝييٌ اييييت تييطب يف غييب ٌٝاهلل تعي

ٚ..عطفٗي

عً ٢ايكَ ٠ٛي نْٗٛي َئ مجًتٗي يإلٜيصإ بفهيًٗ عًي ٢بكٝي ١أفطازٖي نعطيف ج ٜيٌ
()6

َٝٚه  ٌٝ٥عً ٢املال٥ه. ١
()5هخاب الخيل ،ألبي غبيدة مػمس بً اإلاثنى :اإلالدمت.
()6
جفظحر أبي الظػىد ()32/4
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ٚايطب ط قٝػَ ١ف عً ١أت ٞبٗ ٖٓ يًُب يػ ١يتسٍ عً ٢قكس ايهثطَ ٠ئ ضبي اشبٝيٌ
يًػع ٚأ ٟاذتب غٗ ٚضبطٗ اْتعي ضا يًػيع ٚعًٗٝي نك ٍٛاييٓيب قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ :
"َٔ اضتب فطغ يف غب ٌٝاهلل ن ٕ ضٚثٗ ٚب ٛذػٓ

ي٘" اسبسٜث.

ٜك ٍ :ضب ايفطؽ إشا ؾس ٙيف َه ٕ ذفع٘ ٚقس مسيٛا املهي ٕ اييص ٟتيطتب فٝي٘
()7

اشب ٌٝضب ط ألِْٗ ن ْٛا حيطغ ٕٛايثػٛض املدٛف ١ضانب ،عً ٢أفطاغِٗ .
ٜٚؿت ايؿٝذ ايؿعطا( ٟٚضمح٘ اهلل) ٖٓ إ ْهت ١يطٝف ١فٝك" :ٍٛضب ط اشبٝيٌ ٖيٛ
عكس ٙيًرطب أ ٟإٔ اشب ٌٝتعس ٚتعًف ٚتسضب ٚتهيَ ٕٛػيتعس ٠يًريطب يف أٜي ١سبعي١
ٚضب ي ط اشبٝييٌ ٖيي ٛايكيي ٠ٛاييييت ذبتييٌ األضض فُُٗ ي بًػ ي قييسضتو يف ايطَيي ٞفأْيي ال
تػتط ٝإٔ تػتٛي ٞعً ٢أضض عسٚى ٚيهٔ ضانييب اشبٝيٌ ني ْٛا ٜيسخً ٕٛاملعطني١
يف امل ن ٞبعيس ايطَي ٞيٝرتًيٛا األضضٖٚ .يص ٙعًُٝي ١تكي ّٛبٗي امليسضع
تبيسأ أٚال ضَّٝي ب يكييٛاضٜذ ٚايطي ٥طا

اآلٕ .ف ملعطني١

ذتيي ٢إشا ذطُي قي ٠ٛعييسٚى اْطًكي املييسضع

يترتٌ األضض ف يط ٥طا ٚايكٛاضٜذ تًٗيو ايعيسٚ ٚذبطُي٘ ٚيهٓٗي ال تأخيص األضض.
ٚيهٔ ايص ٟميهٓٓ َٔ األضض ٚاالغتٝال ٤عً :ٖٛ ٗٝضب ط اشب ٌٝأ ٚاملسضع .
 َٔٚاإلعح ظ يف األزا ٤ايكطآْ ٞأْ٘ أعط ْ تطتٝب يًريطب في سبطب أٚال تبيسأ بٗحيّٛ
حيطييِ قيي ٣ٛايعييس ٚبي يطَ ٞغييٛا ٤ني ٕ ب يكييٛاضٜذ أّ ب يطي ٥طا أّ بػتُٖي ثييِ بعييس
شيو حيسث ا ح ّٛاي ٚ ٟال حيسث ايعهؼ أبساٚ .ضتب اسبيل غيبر ْ٘ ٚتعي

ٚغي ٌ٥

اغييتدساّ ايكيي ٠ٛأثٓ ي  ٤ايكتيي ٍ فٗيي ٞأٚال ايطَييٚ ٞبيي٘ ًْٗييو َهٓٝيي ثييِ ْػييتٛي ٞعًيي٢
امله ٕ ٚن ٕ شيو ٜتِ بطب ط اشب ٌٝايص ٟتكَ ّٛك َ٘ املسضع

اآلٕ

()8

.

املٛن ايث ْ :ٞقٛي٘ تع { :وَيَك ؤَفَكء نهَّ ُ عَهَى سَسُىنِ ِ يِنْهُىْ فًََك ؤَوْجَفومىْ عَهَيْ ِ يِاٍْ خَيْام وَالَ سمَاك ونَكِاٍَّ

نهَّ َ يُسَهِّطم سُسُهَ ُ عَهَى يٍَ يَشَكء وَ نهَّ ُ عَهَى مممِّ شَايْء قَاذِيش}شاسبؿيط6:ز ٜكي ٍٛتعي

َبٓٝي َي ايفي٤ٞ

 َٚقفت٘  َٚذهُ٘ ف يف ٤ٞنٌ َي ٍ أخيص َئ ايهفي ض َئ غيت قتي ٍ ٚال إجيي ف
خٚ ٌٝال ضن ب نأَٛاٍ ب ايٓهت ٖص ٙفإْٗ مم مل ٜٛجف املػيًُ ٕٛعًٝي٘ خبٝيٌ
ٚال ضن ب أ ٟمل ٜك تًٛا األعيسا ٤فٗٝي ب ملبي ضظٚ ٠املكي ٚي ١بيٌ ْيعٍ أٚي٦يو َئ ايطعيب
()7

الخحسٍس والخىىٍس ()55/11
()8
جفظحر الؼػساوي ()4779-4777/8
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ايص ٟأيك ٢اهلل يف قًٛبِٗ َئ ٖٝبي ١ضغي ٍٛاهلل قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ فأفي  ٙ٤اهلل عًي٢
ضغٛي٘  ٚصا تكطف ف ٘ٝنُ ٜؿ  ٤فطز ٙعً ٢املػًُ ،يف ٚجي ٙٛايي ٚاملكي ح ايييت
شنطٖ اهلل عع ٚجٌ يف ٖص ٙاآلٜ

()9

.

(فُ أٚجفتِ عً )٘ٝأ :ٟأٚنعتِ عًٚ .٘ٝاإلجي ف :اإلٜه ع يف ايػت  ٖٛٚاإلغطاع
ٜك ي ٍٚ :جييف ايفييطؽ إشا أغييطع ٚأٚجفتيي٘ أْ ي أ ٟذطنتيي٘ ٚأتعبتيي٘ ٚايطن ي ب اإلبييٌ
ٚاذسٖ ضاذًٜ .١ك :ٍٛمل تكطعٛا إي ٗٝؾكٚ ١ال يكٝتِ بٗ ذطب ٚال َؿكٚ ١إمن ن ْ
َٔ املس ١ٜٓعً ،ًَٝ ٢ق ي٘ ايفطا .٤فُؿٛا إيَ ٗٝؿيٚ ّٝمل ٜطنبيٛا خيٝال ٚال إبيال إال
اييٓيب قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ فإْي٘ ضنييب مجيالّ ٚقٝييٌ محي ضّا طبطَّٛي بًٝييف ف فتترٗي
قًرّ ٚأجالِٖ ٚأخيص أَيٛا ِ .فػيأٍ املػيًُ ٕٛاييٓيب قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ إٔ ٜكػيِ
ِ فٓعي  َٚ :أف  ٤اهلل عًي ٢ضغيٛي٘ َيِٓٗ فُي أٚجفيتِ عًٝي٘ ...اآلٜي .١فحعيٌ أَيٛاٍ بي
ايٓهت يًٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ خ قيٜ ١هيعٗ ذٝيث ؾي  ٤فكػيُٗ اييٓيب قيً ٢اهلل
()10

عًٚ ٘ٝغًِ ب ،املٗ جطٜٔ

.

املٛن ي ايث يييث :قٛييي٘ تعي َٚ{ :ايِدَِٝيٌَ َٚايِبِػَي ٍَ َٚايِرَُِيتَ يِتَطِنَبُ َٖٛي َٚظَِٜٓيََٜٚ ّ١دًُِيلُ ََ ي َال
تَعًَُُِ }ٕٛشايٓرٌ8:ز
قيي ٍ قيي ذب $ايهؿيي ف" :#ايطنييٛب يف اسبييخ ٚايػييع ٚإَيي إٔ ٜهييٚ ٕٛاجبّيي أٚ
َٓيسٚب فٗييصإ ايكػيُ ٕ أغييطاض زٜٝٓي ١فييال جييطّ أزخيٌ عًُٗٝي ذيطف ايتعًٝييٌ ٚأَي
األنٌ ٚإق ب ١املٓي ف فُئ جيٓؼ املب ذي

فيال جيطّ َي أزخيٌ عًٗٝي ذيطف ايتعًٝيٌ

ْعييت ٙقٛييي٘ تع ي ٚ" :اشبٝييٌ ٚايبػ ي ٍ ٚاسبُييت يرتنب ٖٛي ٚظٜٓيي "..١فأزخييٌ ايتعًٝييٌ عًيي٢
()11

ايطنٛب ٚمل ٜسخً٘ عً ٢ايع"١ٜٓ

.

ٚمل ن ٕ ايطنٛب فعٌ املد طب ٖٛٚ ،املككٛز ب يٓفع ١شنط ٙبي يالّ ايييت ٖيٞ
األقٌ يف ايتعً ٌٝفك ٍ( :يرتنبٖٛي ) ٚملي ن ْي ايعٜٓي ١ت بعي ١ملٓفعيٚ ١ن ْي فعيال
يف عييٌ ايفعييٌ املعًييٌ ْكييب عطف ي عًيي ٢ضبييٌ َ ي قبًييٗ فك ي ٍ ٚ( :ظٜٓيي)١

()12

ٚ{.اشبٝييٌ

()9

جفظحر ابً هثحر ()482/13
()11
جفظحر اللسطبي ()11-11/18
()11
جفظحر الساشي ()534/27
()12
هظم الدزز ()247/4
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ٚايبػ ٍ ٚاسبُت} غدطْ ٖ يهِ {يرتنبٚ ٖٛظ }١ٜٓأ :ٟت ض ٠تػيتعًُ ْٗٛيًهيطٚض ٠يف
ايطنييٛب ٚت ي ض ٠ألجييٌ ازبُ ي ٍ ٚايعٜٓييٚ ١مل ٜييصنط األنييٌ ألٕ ايبػ ي ٍ ٚاسبُييط ضبييطّ
أنًٗ ٚاشب ٌٝال تػتعٌُ -يف ايػ يب  -يونٌ بٌ  ٢ٜٗٓعئ شحبٗي ألجيٌ األنيٌ
خٛف َٔ اْكط عٗ ٚإال فكس ثب يف ايكرٝر ،إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ أشٕ يف
()13

سب ّٛاشبٌٝ

.

ٜك ٍٛايؿعطا( ٟٚضمحي٘ اهلل)ٚ :قي ٍٚ{ :اشبٝيٌ ٚايبػي ٍ ٚاسبُيت يرتنبٖٛي ٚظٜٓي}١
فأعط ْ ضبٓ عع ٚجٌ نطٚضٜ

اسبٚ ٠ ٝأعط ْ نُ ي ٝتٗ ٚمج ي ٝتٗ

()14

.

املٛن ايطاب  :قٛي٘ تع { :صميٍَِّ نِهنَّكط حُبو نشَّهَىَ ِ يٍَِ ننِّسَكء وَ ن َنِنيَ وَ نقَنَكطِريِ نًُقَنطَشَةِ يٍَِ نزَّ َب

وَ نفِضَّةِ وَ نخَيْم نًُسَىَّيَةِ وَ ألَعَكو وَ ن َشْثِ رَنِكَ يَوَكعُ ن َيَكةِ نذوَيَك وَ نهّ ُ عِنذَ ُ حُسٍُْ نًَأ } شآٍ عُطإ14:ز
قي ي ٍ اإلَي ي ّ ابييئ جطٜيييط ايطي ي ( ٟضمحييي٘ اهلل) :ايكييي ٍٛيف تأٜٚيييٌ قٛيييي٘ٚ{ :اشبٝيييٌ
املػيي }١َٛق ي ٍ أبيي ٛجعفييط :اختًييف أٖييٌ ايتأٜٚييٌ يف َعٓيي" ٢املػيي ."١َٛفك ي ٍ بعهييِٖٗ :ييٞ
ايطاعٚ .١ٝق ٍ آخط" :ٕٚاملػ :"١َٛاسبػ ٕٚ .ق ٍ آخيط" :ٕٚاشبٝيٌ املػي "١َٛاملعًُيٚ .١قي ٍ
غتِٖ" :املػ "١َٛاملعس ٠يًحٗ ز.
ق ٍ أبي ٛجعفيطٚ :أٖ ٚيص ٙاألقيٛاٍ ب يكيٛاب يف تأٜٚيٌ قٛيي٘ٚ{ :اشبٝيٌ املػي}١َٛ
املعًُ ١ب يؿٝ

اسبػ ٕ ايطا٥ع ١ذػٓ َٔ ضآٖي  :ألٕ "ايتػي "ِٜٛيف نيالّ ايعيطبٖ :يٛ

اإلعالّ .ف شب ٌٝاسبػ ٕ َعًُ ١بإعالّ اهلل إ ٖ ٜب سبػٔ َٔ أيٛاْٗ ٚؾي ٝتٗ  ٦ٖٝٚتٗي
"ٖٞٚاملطُٗ "١أٜه

()15

ٚاشب ٌٝن ْ

.

 َٚ -تعاٍ ذت ٢يف عكط اآلي ١امل ز ٟاي - ّٛٝظ ١ٜٓضبببَ ١ؿتٗ .٠

ففيي ٞاشبٝييٌ مجيي ٍ ٚفتييٚ ٠ٛاْطييالم ٚقيييٚ .٠ٛفٗٝيي شنيي ٚ ٤أيفييَٚ ١ييٛزٚ .٠ذتيي ٢اييييصٜٔ
الٜطنب ْٗٛفطٚغٜ ١ٝعحبِٗ َؿٗسٖ َ زاّ يف ن ِْٗ ٝذ ١ٜٛٝدبيٝـ ملؿيٗس اشبٝيٌ
ايفت!١ٝ

()16

()13

جفظحر الظػدي ()436/1
()14
جفظحر الؼػساوي ()11814/17
()15
جفظحر الطبري ()257-251/6
()16
في ظالٌ اللسآن ()374/1
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ٚاشب ٌٝضببٛبَ ١طغٛب ١يف ايعكٛض امل نٚ ١ٝفُٝي بعيسٖ مل ٜٓػيٗ َي تفيٓٔ فٝي٘
ايبؿط َئ قيٓٛف املطانيب بيطا ٚحبيطا ٚجيٛا ...نيٌ شييو مل ٜػئ ايٓي ؽ عئ ضنيٛب
ظٗٛض اشبٚ ٌٝجط ايعطب

مبطُٗ

األفطاؽ ٚايعٓ  ١ٜب ملػ بك ١ب ،األفطاؽ .

ٚشنط اشب ٌٝيتٛاطؤ ْفٛؽ أٌٖ ايبصر عً ٢ضبب ١ضنٛبٗ (ٚ .املػ )١َٛاألظٗيط فٝي٘
َ ق :ٌٝإْ٘ ايطاع ١ٝفَٗ ٛؿتل َٔ ايػ ٖٛٚ ّٛايطعٜ ٞك ٍ :أغ ّ امل ؾي ١ٝإشا ضعي ٢بٗي
يف املطعيي ٢فتهييَ ٕٛي ز ٠فعييٌ يًتهييثت أ ٟاييييت تييرتى يف املطاعييَ ٞييسزا طًٜٛييٚ ١إمني
ٜهيي ٕٛشيييو يػييع ١أقيير بٗ ٚنثييطَ ٠ييطاع ِٗٝفتهيي ٕٛخًٝييِٗ َهطَيي ١يف املييطٚد
ٚايط ٜضٚ .يف اسبسٜث يف شنط اشب( ٌٝفأط ٍ

يف َطد أ ٚضٚن.)١

ٚقٝييٌ :املػييَ ١َٛيئ ايػيي ١َٛبهييِ ايػييٖٚ ،يي ٞايػييُ ١أ ٟايعالَييَ ١يئ قييٛف أٚ
عبٚ ٙٛإمن جيعًٕٛ

()17

شيو تٓ ٜٗٛبهطَٗ ٚذػٔ بال ٗ٥يف اسبطب

.

ٚال َ ْ َٔ اؾتُ ٍ يفع( ١املػ )١َٛعًٖ ٢ص ٙاملع ْ ٞنًٗ ٖٚصا مم ال ٜتعي ضض
َ ايٓل بٌ ٜعٜس املعٓ ٢قٚ ٠ٛتأيك ٚممئ أؾي ض ييصيو ايؿيٝذ ايؿيعطٚا( ٟضمحي٘ اهلل)
فك ٍ" :ن ْ اشب ٖٞ ٌٝأزا ٠ايعع ٚأَ ضٚ ٠عالَ ١عً ٢ايععُيٚ ١ضغي ٍٛاهلل قيً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ٜك$ :ٍٛاشبَ ٌٝعكٛز بٓٛاق ٗٝاشبت إ  ّٜٛايكَ ٝي #١قي ٍٛاسبيلٚ{ :اشبٝيٌ
املػْ }١َٛط ٣ف ٘ٝإٔ ايًفغ ايٛاذس ٜؿ يف صب ال َتعسزَ ٠ئ املعي ْ ٞفُػيَ ١َٛئ
غ َٗ ٜػَٚ َٗٛعٓي ٢شييو :إٔ يص ٙاشبٝيٌ َطاعي ٢تأنيٌ َٓٗي نُي تطٜيس ٚيٝػي
خٝال َطبٛط ١بأنٌ َ ٜكسّ

فكي

َٚػي ١َٛأٜهي تعي  :إٔ يصا اشبٝيٌ عالَي

فٗصا ذك ٕ أغط ٚشيو أزِٖ ٚشاى أؾكط.
َٚػ ١َٛأٜه إٔ تهَ ٕٛطٚنَٚ ١سضبٚ ١مت تعً ُٗٝف ألقيٌ يف اشبٝيٌ أْٗي
مل تهيئ َػتأْػيي ١بييٌ َتٛذؿييٚ ١يييصيو ال بييس َيئ تطٜٚهييٗ ذتييٜٓ ٢تف ي بٗ ي اإلْػ ي ٕ.
فهِ َعٓ ٢إشٕ أعطت٘ يٓ نًَُ$ ١ػ#١َٛ
غ  ١ُ٥أ ٟتأنٌ عً ٢قسض َ تؿتٗ ٞال عً ٢قسض َ ْعط َٔ ٗٝطع َّٚ .عًُي ١أٟ
ف ٗٝعالَ

ن يػطٚ ٠ايترحٖٚ ٌٝصا جٛاز أزِٖ ٚشييو جيٛاز أؾيكط أ ٚأْٗي َعًُي١

()18

أَ ٟطٚن"١

.

()17

الخحسٍس والخىىٍس ()182/3
()18
جفظحر الؼػساوي ()1314/3
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املٛن اشب َؼ :قٛي٘ تع { :وَ سْاوَفضص يَاٍ سْاوَطَعْ َ يِانْهُىْ بصَاىْتِكَ وَؤَجْهِابْ عَهَايْهى بخَيْهِاكَ وَسَجهِاكَ

وَشَكسمهُىْ فِي ألَيْىَ ل وَ ألَوْالدِ وَعِذْ ُىْ وَيَك يَعِذُ ُىُ نشَّيْطَكٌُ إالَّ غمشُوسً } شاإلغطا64:٤ز
ٚاإلجالب :مج ازبيٝـ ٚغيٛق٘ َؿيتل َئ ازبًبي ١بفتريتٖٚ ،ي ٞايكي ٝح ألٕ ق ٥يس
ازبٝـ إشا أضاز مج ازبٝـ ْ ز ٣ف ِٗٝيًٓفت أ ٚيًػ ضٚ ٠ا ح.ّٛ
 ٖٛٚمتث ٌٝسبي ٍ قيطف قٛتي٘ َٚكسضتي٘ عًي ٢اإلنيالٍ حبي ٍ ق ٥يس ازبيٝـ جيُي
فطغ ْ٘ ٚضج يت٘.
ٚمل ن ٕ ق ٥س ازبيٝـ ٜٓي ز ٟيف ازبيٝـ عٓيس األَيط ب يػي ض ٠جي ظ إٔ ٜهي ٕٛقٛيي٘:
()19

(ٚاغتفعظ َٔ اغتطع َِٓٗ بكٛتو) َٔ مجًٖ ١صا ايتُثٌٝ

.

ٚاختًفييٛا يف تفػييت اشبٝييٌ ٚايطجييٌ فييط ٣ٚأبيي ٛايهيير ٢عيئ ابيئ عب ي ؽ أْيي٘ ق ي ٍ:
$نٌ ضانب أ ٚضاجٌ يف َعك ١ٝاهلل تع

فٗ َٔ ٛخٝيٌ إبًيٝؼ ٚجٓيٛزٜٚ #ٙيسخٌ فٝي٘

نييٌ ضانييب  َٚي ف يف َعكيي ١ٝاهلل تع ي

فعًييٖ ٢ييصا ايتكييسٜط خًٝيي٘ ٚضجًيي٘ نييٌ َيئ

ؾيي ضن٘ يف ايييسع  ٤إ املعكييٚ .١ٝايكيي ٍٛايثيي ْ :ٞحيتُييٌ إٔ ٜهيي ٕٛإلبًييٝؼ جٓييس َيئ
ايؿ ٝط ،بعهِٗ ضانب ٚبعهِٗ ضاجٌٚ .ايك ٍٛايث يث :إٔ املطاز َٓ٘ نطب املثيٌ نُي
()20

تك ٍٛيًطجٌ اجملس يف األَط :ج٦تٓ خبًٝو ٚضجًوٖٚ .صا ايٛج٘ أقطب

.

ٚايعطب تطًل اشبٚ ٌٝتطٜيس بٗي ايفطغي ٕ نُي يف اسبيسٜث ايٓبي ٟٛايؿيطٜفٜ$ :ي
()21

خ ٌٝاهلل اضنيب#

.

املٛن ايػ زؽ :قٛي٘ تع  { :إر عُشضَ عَهَيْا ِ بكنعَشِايِّ نصَّاكفِنَك ُ نجيَاكد فَقَاكلَ إَِّاي ؤَحْ َ ْا ُ حُابَّ

نخَيْش عٍَ رِمش سَبِّي حَوَّى تَاىَ سَ ْ بكن ِجَاك  سُدوو َاك عَهَايَّ فَطَفِا َ يَسْا ًك بكنسواى ِ وَ ألَعْنَاك } شم- 31 :
 33ز
ٚأضاز بيي شبت :اشبٝييٌ ٚايعييطب تع قييب بيي ،ايييطاٚ ٤ايييالّ فتكيي :ٍٛختًيي ايطجييٌ
ٚخرتت٘ أ :ٟخسعت٘ ٚمس ٝاشب ٌٝختا ألْ٘ َعكٛز بٓٛاقي ٗٝاشبيت األجيط ٚاملػيِٓ
()22

ق ٍ َك تٌٜ :ع امل ٍ فٗ ٞاشب ٌٝاييت عطن عً٘ٝ

.

()19

الخحسٍس والخىىٍس ()153/15
()21
جفظحر الساشي ()368/21
()21
جفظحر الؼػساوي ()8667/14
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فإٕ قً َ َ :عٓيٚ ٢قيفٗ ب يكيف ٕٛقًي  :ايكيف ٕٛال ٜهي ز ٜهي ٕٛيف ا حئ
ٚإمن ٖ ٛيف ايعطاب اشبًلٚ .قٚ :ٌٝقفٗ ب يكفٚ ٕٛازبٛز ٠يٝحُي

ي بي ،ايٛقيف،

احملُيٛزٚ :ٜٔاقفيٚ ١ج ضٜيٜ ١عي  :إشا ٚقفي ن ْي غي نَٓ ١طُٓ٦ي ١يف َٛاقفٗي ٚإشا
جط ن ْ غطاع خف ف يف جطٜٗ

()23

.

ٚايكٛاب إٔ ْك :ٍٛإٕ ضب ط اشب ٌٝن ٕ َٓسٚب إي ٘ٝيف زٜيِٓٗ نُي أْي٘ نيصيو
يف ز ٜٔضبُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ثِ إٕ غً ٕ ُٝعً ٘ٝايػالّ اذت د إ ايػع ٚفحًؼ
ٚأَط بإذه ض اشبٚ ٌٝأَط بإجطاٚ ٗ٥شنط أْ ٞال أذبٗ ألجيٌ اييسْْٚ ٝكيٝب اييٓفؼ
ٚإمن أذبٗ ألَط اهلل ٚطًيب تكٜٛي ١زٜٓيٖ٘ٚ .ي ٛامليطاز َئ قٛيي٘ (عئ شنيط ضبي )ٞثيِ إْي٘
عً ٘ٝايػالّ أَط بإعساٚ ٗ٥تػٝتٖ ذت ٢تٛاض ب سبح ب أ ٟغ ب عٔ بكط ٙثِ أَط
ايطا٥ه ،بيإٔ ٜيطزٚا تًيو اشبٝيٌ إيٝي٘ فًُي عي ز إيٝي٘ طفيل ميػيس غيٛقٗ ٚأعٓ قٗي
ٚايػييطض َيئ شيييو املػييس أَييٛض األ :ٍٚتؿييطٜف ي ٚإب ْيي ١يععتٗ ي يه ْٗٛي َيئ أععييِ
األعٛإ يف زف ايعس .ٚايث ْ :ٞأْ٘ أضاز إٔ ٜعٗط أْي٘ يف نيب ايػ ٝغيٚ ١املًيو ٜتهي إ
ذٝييث ٜب ؾييط أنثييط األَييٛض بٓفػيي٘ .ايث يييث :أْيي٘ ن ي ٕ أعًييِ بييأذٛاٍ اشبٝييٌ ٚأَطانييٗ
ٚعٛٝبٗ ي فه ي ٕ ميترٓٗ ي ٚميػييس غييٛقٗ ٚأعٓ قٗ ي ذتييٜ ٢عًييِ ٖييٌ ف ٗٝي َ ي ٜييسٍ عًيي٢
امليييطض فٗيييصا ايتفػيييت اييييص ٟشنطْي ي ٜٓ ٙطبيييل عًٝييي٘ يفيييغ ايكيييطإٓ اْطب قي ي َط بكي ي
َٛافك

()24

.

املٛنيي ايػيي ب  :قٛييي٘ تعيي َٚ{ :ايِعَ زِ َٜي ِ نَ يبِرّ
قُبِرّ

فَأَثَ ِطَٕ بِِ٘ َْكِعّ

خ ٌٝازبٗ ز تهطَ١

فَ يُُِٛضَِٜيي ِ قَ يسِذّ

طَٔ بِيِ٘ جَُِعّي } شايع زٜي 5- 1 :ز ٚايع زٜي
َف َٛغَي ِ
()25

ذ ،غع يف غب ٌٝاهلل

فَيي يُُِػِتَا ِ
نيبر  :يف

.

ٚفٝيي٘ تٓبٝيي٘ عًيي ٢إٔ اإلْػي ٕ جيييب عًٝيي٘ إٔ ميػييه٘ ال يًعٜٓييٚ ١ايتفي خط بييٌ ييصٙ
املٓفعٚ ١قيس ْبي٘ تعي

عًيٖ ٢يصا املعٓي ٢يف قٛيي٘ٚ( :اشبٝيٌ ٚايبػي ٍ ٚاسبُيت يرتنبٖٛي
()26

ٚظ )١ٜٓفأزخٌ الّ ايتعً ٌٝعً ٢ايطنٛب  َٚأزخً٘ عً ٢ايع١ٜٓ

.

()22

جفظحر البغىي ()68/4
()23
الىؼاف ()93/4
()24
جفظحر الساشي ()392-389/26
()25
جفظحر اللسطبي ()39/12
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ٜٚؿت ايػعس ٟإ أفهً ١ٝاشب ٌٝعً ٢ب ق ٞاسبٛٝاْ
ٚتعي

ب شبٝيٌ ملي فٗٝي َئ آٜي

ٚأقػِ –تع
{ٚايع زٜ

| د .إياد أحمد محمد سالمة

فٝك" :ٍٛأقػيِ اهلل تبي ضى

اهلل ايبي ٖطْٚ ٠عُي٘ ايعي ٖطَ ٠ي ٖيَ ٛعًي ّٛيًدًييل.

 بٗ يف اسب ٍ اييت ال ٜؿ ضنٗ ف ٘ٝغتٖ َٔ أْٛاع اسبٛٝاْ()27

نبر }

فك ٍ:

.
ايهطميي ١تٓكيٌ يٓي قيٛض ٠ذٝيَ ١ب ؾيط ٠يًدٝيٌ

ٜ ٖٓٚط ٣ق ذب ايعالٍ إٔ اآلٜ

َٔ أضض املعطنيْ ١طاٖي أَ َٓي ضأ ٟايعي ،فٝكي( ٍٛضمحي٘ اهلل)ٜ" :كػيِ اهلل غيبر ْ٘
خب ٌٝاملعطنٜٚ ١كيف ذطن تٗي ٚاذيسٚ ٠اذيسَٓ ٠يص إٔ تبيسأ عيسٚ ٖٚجطٜٗي ني حب١
بأقٛاتٗ املعطٚف ١ذ ،دبط ٟق ضع ١يًكدط حبٛافطٖ ذت ٢تٛض ٟايؿيطض َٓٗي َػيت٠
يف ايكب ح ايب نط ملف جأ ٠ايعسَ ٚثت ٠يًٓكي ٚايػبي ض .غبي ض املعطني ١عًي ٢غيت اْتعي ض.
 ٖٞٚتتٛغ قفٛف األعسا ٤عً ٢غط ٠فتٛق ب ِٗٓٝايفٛنٚ ٢االنيططاب! إْٗي خطيٛا
املعطن ١عًٜ َ ٢أيف٘ املد طب ٕٛب يكطإٓ أَ ٍٚيطٚ ..٠ايكػيِ ب شبٝيٌ يف ٖيصا اإلطي ض فٝي٘
بعس ايؿعٛض بكُٝتٗ يف َٝعإ اهلل ٚايتف تي٘

إحي  ٤ق ٟٛحبب ٖص ٙاسبطنٚ ١ايٓؿ ط
()28

غبر ْ٘ إي" ٗٝ

انًبحث انثانث :انخيم في األحاديث اننبىية
 )1فضٔل٘ ارتٔل ّبركتَا إىل ْٓو الكٔام٘ :
ٜب ،يٓ ضغٛيٓ ايهط ِٜأفهً ١ٝاشب ٌٝعً ٢ب ق ٞايسٚاب ٚأْٗ َٔ خت َي ٍ امليط٤
ٚأفهييً٘ خ قيي ١إشا اربييص يًػييع ٚعًٗٝي ٚقتي ٍ األعييساٚ .٤إٔ اشبييت فٗٝي َتركييل َيئ
جٗت ;،يف ايسْ : ٝايػٓٚ ١ُٝايعفطٚ .يف اآلخط :٠األجط ٚايثٛاب.
ٚشيو ف ُٝض ٣ٚابٔ عُط عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغيًِ أْي٘ قي ٍ$ :اشبٝيٌ
()29

يف ْٛاق ٗٝاشبيت إ ٜي ّٛايكَ ٝي#١

ٚ .عئ أْيؼ ابئ َ ييو ضني ٞاهلل عٓي٘ قي ٍ :قي ٍ
()30

ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ $ :اي ن ١يف ْٛاق ٞاشب#ٌٝ

.

()26

جفظحر مفاجيح الغيب ()259/32
()27
جفظحر الظػدي ()932/1
()28
في ظالٌ اللسآن ()3958/6
()29
صحيح مظلم ( ،)1492/3ح( .)1871هخاب :ؤلامازة ،باب ( :)26الخيل في هىاصيها الخحر ئلى ًىم الليامت .لبرهت الصٍادة والىماء والخحر.
واهظس :صحيح البخازي ( ،)1147/3ح( .)2694هخاب :الجهاد والظحر ،باب ( :)43الخيل مػلىد في هىاصيها الخحر ئلى ًىم الليامت.
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ٚعٔ جطٜط بٔ عبس اهلل ق ٍ :ضأٜي ضغي ٍٛاهلل قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ ًٜي ْ ٟٛقي١ٝ
()31

فيطؽ بإقييبع٘
()32

ٚايػٓ#١ُٝ

ٖٚيٜ ٛكيي$ :ٍٛاشبٝيٌ َعكييٛز بٓٛاقي ٗٝاشبييت إ ٜي ّٛايكَ ٝيي :١األجييط

.

قي ٍ ايٓيي" :ٟٚٛقٛييي٘ قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ (اشبٝييٌ َعكييٛز بٓٛاقيي ٗٝاشبييت إ ٜييّٛ
ايك ١َ ٝاألجط ٚايػٓٚ .)١ُٝيف ضٚا :١ٜاشبيت َعكيٛم بٓٛاقي ٞاشبٝيٌ ٚيف ضٚاٜي :١اي ني١
يف ْٛاقييي ٞاشبٝيييٌ .املعكيييٛز ٚاملعكيييٛم مبعٓيييَٚ ٢عٓي ي ًَ :ٙيييَ ٟٛهيييفٛض فٗٝي ي ٚامليييطاز
ب يٓ ق : ٖٓ ١ٝايؿعط املػرتغٌ عً ٢ازببٗ .١ق ٍ اشبط بٚ ٞغت :ٙق يٛا ٚنٓ ٢ب يٓ قي١ٝ
عٔ مج ٝشا ايفطؽ ٜك ٍ فيالٕ َبي ضى ايٓ قيَٚ ١ٝبي ضى ايػيط ٠أ ٟاييصا ٚ .يف ٖيصٙ
األذ زٜث اغترب ب ضب ط اشبٚ ٌٝاقتٓ  ٗ٥يًػيعٚ ٚقتي ٍ أعيسا ٤اهلل ٚإٔ فهيًٗ ٚختٖي
()33

ٚازبٗ ز ب م إ  ّٜٛايك"١َ ٝ

.

ق ٍ اسب فغ ابٔ ذحط" :ق ٍ ع ٝض :يف ٖصا اسبسٜث َ ٚجٝع يفع٘ َئ ايبالغي١
ٚايعصٚب َ ١ال َعٜس عً ٘ٝيف اسبػٔ َ ازبٓي ؽ ايػيٌٗ اييص ٟبي ،اشبٝيٌ ٚاشبيت .قي ٍ
اشبط بٚ :ٞف ٘ٝإؾ ض ٠إ إٔ امل ٍ اييصٜ ٟهتػيب ب ربي ش اشبٝيٌ َئ خيت ٚجي ٙٛاألَيٛاٍ
ٚأطٝبٗ ٚايعطب تػيُ ٞاملي ٍ خيتاٚ .قي ٍ ابئ عبيس ايي  :فٝي٘ إؾي ض ٠إ تفهي ٌٝاشبٝيٌ
عً ٢غتٖ َٔ ايسٚاب ألْ٘ مل ٜأ عٓ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف ؾ ٤ٞغتٖي َثيٌ ٖيصا
ايكٚ .ٍٛيف ايٓػي  ٞ٥عئ أْيؼ بئ َ ييو :مل ٜهئ ؾي ٤ٞأذيب إ ضغي ٍٛاهلل قيً ٢اهلل
()34

عًٚ ٘ٝغًِ َٔ اشب"ٌٝ

.

 )2إكراو ارتٔل ّارتباطَا ّاملصح بيْاصَٔا ّضرّرٗ صٔاىتَا:
ذيييث ضغيييٛيٓ ايهيييط ِٜعًييي ٢إنيييطاّ اشبٝيييٌ ٚاضتب طٗي ي يف غيييب ٌٝاهلل ٚاملػيييس
بٓٛاقييٚ ٗٝأعح ظٖ ي ٚنييصيو زع ي قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ إ قييْ ٝتٗ ٚمح ٜتٗ ي عيئ

()31

صحيح البخازي ( ،)1148/3ح( .)2696هخاب :الجهاد والظحر ،باب ( :)43الخيل مػلىد في هىاصيها الخحر ئلى ًىم الليامت.
َْ ُ ُ َ ه
()31
اَّلل ْ ًَ لىي َهاص َي َت َف َسض با ْ
ص َب ِػ ِه) ،كاٌ اللاض ي :فيه اطخحباب خدمت السحل فسطه اإلاػدة للجهاد" .ػسح
كاٌ الىىوي" :كىله َ(زأًذ َزطىٌ ِ
ِ
ٍ ِِ
ِ
الىىوي غلى مظلم ()17/13
()32
صحيح مظلم ( ،)1493/3ح( .)1872هخاب :ؤلامازة ،باب ( :)26الخيل في هىاصيها الخحر ئلى ًىم الليامت.
()33
ػسح الىىوي غلى مظلم (.)17-16/13
()34
فخح البازي (.)56-55/1
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نٌ َ ٜؤشٜٗي َٚئ شييو :ايٓٗي ٞعئ تكًٝيسٖ األٚتي ض ٚشييو سبهيِ َتٓٛعيٚ ١إيٝيو
ايب.ٕ ٝ
فعٔ أبٖٚ ٞب ازبؿُٚ ٞن ْي يي٘ قيرب ١قي ٍ :قي ٍ ضغي ٍٛاهلل قيً ٢اهلل عًٝي٘
ٚغيييًِ" :اضتبطيييٛا اشبٝيييٌ ٚاَػيييرٛا بٓٛاقيييٚ ٗٝأعح ظٖي ي
()35

ٚقًسٚ ٖٚال تكًس ٖٚاألٚت ض "

 -أ ٚقيي ٍ$ :أنف ي ي - #

.

ق ٍ اشبطي ب" :ٞأَي ْٗٝي٘ عئ تكًٝيس اييٛتط فكيس قٝيٌ إٕ شييو َئ أجيٌ ايعيٛش ايييت
ٜعًك ْٗٛي عًٝيي٘ ٚايتُ ي  ِ٥اييييت ٜؿييس ْٗٚبتًييو األٚت ي ض ٚن ي ْٛا ٜييط ٕٚأْٗ ي تعكييِ َيئ
اآلف

ٚتسف عِٓٗ امله ض ٙفأبطٌ ايٓيب

شيو َٔ فعًيِٗ ْٗٚي ِٖ عٓي٘ٚ .قيس قٝيٌ

إٕ شيو َٔ جٗ ١األجطاؽ اييت ٜعًك ْٗٛبٗ ٚ .ق ٌٝأْ٘ ْٗي ٢عئ شييو يي٦ال ربتٓيل اشبٝيٌ
()36

بٗ عٓس ؾس ٠ايطن "

.

 )3اإلىفاق عل ٙارتٔل مً أفضل الكربات ّأجْد الصدقات ّأدّمَا :
عٔ أب ٞايسضزا ٤ق ٍ :ق ٍ يٓ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ" :إٕ املٓفل عًي ٢اشبٝيٌ
()37

يف غب ٌٝاهلل نب غ ٜس ٜ٘ب يكسق ١ال ٜكبهٗ "

.

مم تكسّ َٔ ذسٜث٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜتدي يٓ إٔ اإلْف م عًي ٢اشبٝيٌ يف غيبٌٝ
اهلل ٚتعٗس أذٛا َٚطاع  ٠ؾؤٚ ْٗٚقه  ٤ذ ج تٗ ٜعس َٔ ايكسق

ايساُ٥ي ١ايييت ال

ٜٓتٗيي ٞثٛابٗ ي أٜٓ ٚكط ي أجطٖ ي ٚ .يف شيييو ذييث قييطٜس َٓيي٘ قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ عًيي٢
اسبطم عً ٢ايك ّ ٝعً ٢اشبٚ ٌٝتعٗسٖ ب يطع ٚ ١ٜغس ذ ج تٗ .

()35

طجن أبي داود ( ،)24/3ح( .)2553هخاب :الجهاد ،باب :ئهسام الخيل وازجباطها واإلاسح غلى أهفالها[ .حىم ألالباوي] :حظً ،هرا وكد ضػف
َ
وامل كسه بللي ،داز السطالت
ئطىاده ػػيب ألازهإوط لجهالت غليل بً ػبيب .اهظس :طجن أبي داود ،بخحليم :ػػيب ألازهإوط  -مح همد ِ
الػاإلايت ،ط1431 ،1هـ 2119 -م .واهظس :طجن اليظائي ( ،)218/6ح( .)3565هخاب :الخيل ،باب :ما ٌظخحب مً ػيت الخيل[ .حىم ألالباوي] :
ضػيف .مظىد أحمد ( ،)345/4ح( .)19154حػليم ػػيب ألازهإوط :ئطىاده ضػيف لجهالت غليل بً ػبيب ،فلد جفسد بالسواًت غىه دمحم
ابً مهاحس وهى ألاهصازي ،ولم ًإزس جىزيله غً غحر ابً حبان.
()36
مػالم الظجن ()27/1
()37
مظىد أحمد ( ،)179/4ح( .)17659حػليم ػػيب ألازهإوط  :ئطىاده محخمل للخحظحن ،واهظس :طجن أبي داود ( ،)455/2ح(.)4189
هخاب :اللباض ،باب ( :)28ما حاء في ئطباٌ ؤلاشاز .كاٌ ألالباوي :ضػيف ،ووزد في صحيح ابً حبان بلفظ« :مثل اإلاىفم غلى الخيل واإلاخىفف
بالصدكت» ،فللىا إلاػمس :ما اإلاخىفف بالصدكت؟ كاٌ« :الري ٌػطى بىفيه» ،)531/11( .ح( .)4675ذهس البيان بأن الىفلت إلاسجبط الخيل
ومحبظها جيىن والصدكت [حػليم ألالباوي]  :صحيح[ ،حػليم ػػيب ألازهإوط]  :حدًث صحيح.
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 )4فضٔل٘ حبض ارتٔل يف شبٔل اهلل :
حيثٓ ي ضغيي ٍٛاهلل عًيي ٢فهيي ١ًٝاذتبيي ؽ ايفييطؽ يف غييب ٌٝاهلل ٜٚييب ،يٓيي األجييط
ايعع ِٝيف شيو ذٝث إٕ يًُػًِ األجط ٚايثٛاب يف مج ٝأذٛا ٚأٚني عٗ ممي ٜيسٍ
عً ٢اسبطم ايؿسٜس يإلغالّ يف ذبؼ اشب ٌٝيف غب ٌٝاهلل.
فعٔ أبٖ ٞطٜط ٠ضن ٞاهلل عٓ٘ ق ٍ :ق ٍ اييٓيب قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ َ$:ئ اذتيبؼ
فطغّ يف غب ٌٝاهلل إمي ْ ب هلل ٚتكسٜك بٛعس ٙفإٕ ؾبع٘ ٚضٜي٘ ٚضٚثي٘ ٚبٛيي٘ يف َٝعاْي٘
()38

 ّٜٛايك#١َ ٝ

.

 )5تشبُٔ املؤميني ْٓو الكٔام٘ ببعض مسات ارتٔل :
فعٔ أبٖ ٞطٜطَ :٠ق ٍَ غَُِعِ ُ َضغُ ٍَٛاهللِ قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ َٜكُي$ :ٍُٛإَِّٕ أََُّتِيَٜ ٞيأِتَُٕٛ
َٜيي َِّٛا ِيكِ َََ ٝيي ِ١غُيييطا َُرَحًَِّييَِ َ،ي ئِ أَثَي يطِ ا ِي ُٛنُييي ٤ِ ٛفََُي ئِ اغِي يتَطَ عَ َِي يِٓهُِِ َإِٔ ُٜطِٝييٌَ غُطَّتَي يُ٘
()39

فًَِ َٝفِ َعٌِ#

.

ففٖ ٞصا اسبسٜث ايؿطٜف :بٝي ٕ إٔ امليؤَٜٓ ،يأتٜ ٕٛي ّٛايكَ ٝي ١عًي٦ٖٝ ٢ي ١مسيَ ١ئ
اشبٝيييٌ ٖٚييي :ٞغييطا ضبحًييي " .،فيي يػط ٠أقيييًٗ ملعيي ١بٝهيي  ٤يف جبٗييي ١ايفيييطؽ

مسيي

فأطًكي عًيْ ٢يٛض ٚجيٖ ٙٛيص ٙاألَيٜ ١ي ّٛايكَ ٝيٚ .١ايترحٝيٌ ٖي ٛبٝي ض ٜهي ٕٛيف قيٛاِ٥
ايفطؽ ٚاملطاز بي٘ ٖٓي  :ايٓيٛض ايهي  ٔ٥يف ٖيص ٙاألعهي ٜ ٤ي ّٛايكَ ٝي ١تؿيب ٗٝبترحٝيٌ
()40

ايفطؽ"

.

 )6ما ٓكصه لصاحبَا مً الغئن٘ :
حيثٓ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢اضتب ط اشبٝيٌ ٚاقتٓ ٗ٥ي ألجيٌ ايػيع ٚيف
غييب ٌٝاهلل ٚإعييال ٤نًُيي ١اهلل ٖييصا ٚقييس جعييٌ قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ غييُٗ ،يًفييطؽ

()38

صحيح البخازي ( ،)1148/3ح( .)2698هخاب :الجهاد والظحر ،باب ( :)45مً احخبع فسطا .غ( :احخبع) هيأ وأغد ( .في طبيل هللا ) بييت
الجهاد ( .ئًماها باهلل ) امخثاال ألمسه ( .جصدًلا بىغده ) الري وغد به مً الثىاب غلى ذلً ( .زٍه ) ما ًسوٍه مً اإلااء ( .زوزه ) فضالجه ( .في محزاهه
) أي ًىضؼ زىاب هره ألاػياء في هفت حظىاجه.
()39صحيح مظلم ( ،)216/1ح( .)246هخاب :الطهازة ،باب ( :) 12اطخحباب ئطالت الغسة والخحجيل في الىضىء .واهظس :صحيح البخازي
( ،)63/1ح( .)136هخاب :الىضىء ،باب ( :)3فضل الىضىء والغس اإلاحجلىن مً آزاز الىضىء.
()41
البظام ،أبى غبد السحمً غبد هللا بً غبد السحمً ،جيظحر الػالم ػسح غمدة ألاحيام ،حلله وغلم غليه وخسج أحادًثه وصىؼ فهازطه:
دمحم صبحي بً حظً حالق ،مىخبت الصحابت -ألامازاث ،مىخبت الخابػحن -اللاهسة ،ط 1426 ،11هـ  2116 -م)33/1( .
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ٚغُٗ يك ذب٘ ٚتعًٝيٌ شييو; ملي يٛجيٛز اشبٝيٌ َئ أُٖٝي ١نيبت ٠يف ذػيِ املعطني١
ٚث ْ ٝمل ٜترٌُ ق ذبٗ َٔ َؤْٚتٗ يف املعطن.١
فعٔ ابٔ عُط ضن ٞاهلل عُٓٗ $ :إٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ جعيٌ يًفيطؽ
()41

غُٗٚ ،يك ذب٘ غُٗ #

.

قيي ٍ اشبطيي بٚ" :ٞذبطٜيييط ايهييالّ أْييي٘ أعطيي ٢ايفيي ضؽ ثالثيي ١أغيييِٗ; غييُٗ يييي٘
ٚغُٗ ،ألجٌ فطغ٘ أ ٟيػٓ ٥ي٘ يف اسبيطب ٚملي ًٜعَي٘ َئ َؤْٚتي٘ إش ني ٕ َعًَٛي إٔ
َؤْ ١ايفطؽ َتهي عف ١عًيَ ٢ؤْي ١قي ذب٘ فهيٛعف يي٘ ايعيطض َئ أجًي٘ ٖٚيصا قيٍٛ
()42

ع َ ١ايعًُ "٤

.

ق ٍ اسب فغ ابٔ ذحطٚ" :يف اسبسٜث ذ

عً ٢انتػ ب اشبٚ ٌٝارب شٖ يًػيعٚ

ملي فٗٝي َيئ اي نييٚ ١إعييال ٤ايهًُييٚ ١إععي ّ ايؿييٛن .١نُي قي ٍ تعي َٚ( :يئ ضبي ط
اشب ٌٝتطٖب ٕٛب٘ عس ٚاهلل ٚعسٚنِ)"

()43

.

 )7ركْب ارتٔل ّضرّرٗ ممارشتَا ّحتنلَا :
حيث ضغيٛيٓ ايهيط ِٜعًي ٢نيطٚض ٠ذبُيٌ اشبٝيٌ ٚايكي عًٗٝي ٚمم ضغيتٗ ٚيف
ق  ٙقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٗٝاألغ ٠ٛاسبػٓ ١يٓ .
فعٔ أْؼ بٔ َ يو إٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ضنب فطغي فكيطع عٓي٘
فحرييييـ ؾييييك٘ األمييييئ فكييييً ٢قييييالَ ٠يييئ ايكييييًٛا ٖٚيييي ٛق عييييس فكييييًٚ ٓٝضاٙ٤
()44

قعٛزا ..اسبسٜث

.

ق ٍ اسب فغ ابٔ ذحط" :يف اسبسٜث َٔ ايفٛا٥سَ :ؿطٚع ١ٝضنٛب اشبٚ ٌٝايتسضب
عًيي ٢أخالقٗي ٚايتأغيي ٞمليئ حيكييٌ ييي٘ غييكٛط ٚعبيي ٙٛمبي اتفييل يًييٓيب قييً ٢اهلل عًٝيي٘
()45

ٚغًِ يف ٖص ٙايٛاقعٚ ١ب٘ األغ ٠ٛاسبػٓ"١

.

()41

صحيح البخازي ( ،)1151/3ح( .)2718هخاب :الجهاد والظحر ،باب ( :)51طهام الفسض .وصحيح مظلم ( ،)1383/3ح( .)1762هخاب:
الجهاد والظحر ،باب( :)17هيفيت كظمت الغىيمت بحن الحاضسًٍ.
()42
مػالم الظجن (.)318/2
()43
فخح البازي (.)69/6
()44
صحيح البخازي ( ،)244/1ح( .)657هخاب :الجماغت وؤلامامت ،باب ( :) 23ئهما حػل ؤلامام ليإجم به .واهظس بىحىه :صحيح مظلم
( ،)318/1ح( .)411هخاب :الصالة ،باب ( :)19ائخمام اإلاأمىم باإلمام.
()45
فخح البازي (.)181-179/2
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 )8املصابك٘ بني ارتٔل ّتدرٓبَا ّرٓاضتَا ّمترىَا عل ٙادترٖ :
َٔ املعً ّٛييس ٜٓإٔ اإلغيالّ حييطّ مجٝي أْيٛاع املطآٖي

ٚقيس اغيتث َئ شييو:

ايػب م ب ،اشبٚ ٌٝايطَيٚ .ٞشييو ملي ُي َئ أثيط ععي ِٝيف االغيتعساز يًُعي ضى ٚيكي ٤
ايعسَٛٚ ٚاجٗت٘.
فعٔ ابٔ عُط $إٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ غ بل ب شب ٌٝاييت قس أنيُط
َٔ اسبفٚ ٤ ٝن ٕ أَسٖ ثٓ ١ٝايٛزاع ٚغ بل ب ،اشب ٌٝاييت مل تهُط َٔ ايثٓٝي ١إ
()46

َػحس ب ظضٜلٚ$ #ن ٕ ابٔ عُط ف ُٔٝغ بل بٗ #

.

ٚعٔ أبٖ ٞطٜط ٠ق ٍ :ق ٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ $ :ال غبل إال يف خيف
()47

أ ٚذ فط#

.

ق ٍ اشبطي ب" :ٞايػيبل بفيتس ايبي ٖ ٤يَ :ٛي جيعيٌ يًػي بل عًي ٢غيبك٘ َئ جعيٌ أٚ
ْييٛاٍ .فأَي ايػييبل بػييه ٕٛايبي  ٤فٗييَ :ٛكييسض غييبك ايطجييٌ أغييبك٘ غييبك ٚايطٚاٜيي١
ايكرٝر ١يف ٖصا اسبسٜث :ايػبل َفتٛذ ١ايبي ٜ .٤طٜيس إٔ ازبعيٌ ٚايعطي  ٤ال ٜػيترل إال
يف غب م اشبٚ ٌٝاإلبٌ  َٚيف َعٓ ُٖ ٚيف ايٓكٌ ٖٛٚ :ايطَيٚ ٞشييو ألٕ ٖيص ٙاألَيٛض
عس ٠يف قت ٍ ايعسٚ ٚيف بصٍ ازبعٌ عً ٗٝتطغٝب يف ازبٗ ز ٚذبطٜ

()48

عً"٘ٝ

.

ق ي ٍ ايٓيي" :ٟٚٛفٝيي٘ شنييط ذييسٜث َػ ي بك ١ايييٓيب قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ بيي ،اشبٝييٌ
املهُطٚ ٠غت املهُطٚ ٠ف ٘ٝجيٛاظ املػي بك ١بي ،اشبٝيٌ ٚجيٛاظ تهيُتٖ ُٖٚي صبُي
عً ُٗٝي يًُكييًر ١يف شيييو ٚتييسضٜب اشبٝييٌ ٚض ٜنييتٗ ٚمتطْٗ ي عًيي ٢ازبييطٚ ٟإعييسازٖ
يصيو يٓٝتف بٗ عٓس اسب ج ١يف ايكت ٍ نطا ٚفطا.
()46

صحيح مظلم ( ،)1491/3ح( .)1871هخاب :ؤلامازة ،باب ( :)25اإلاظابلت بحن الخيل وجضمحرها .غ( :أضمسث) ًلاٌ أضمسث وضمسث ،وهى:
أن ًللل غلفها مدة وجدخل بيخا هىيىا وججلل فيه لخػسق وٍجف غسكها فيجف لحمها وجلىي غلى الجسي( .مً الحفياء) كاٌ طفيان بً غييىت
بحن زييت الىداع والحفياء خمظت أمياٌ أو طخت ،وكاٌ مىس ى بً غلبت :طخت أو طبػت .واإلاػنى أن مبدأ الظباق وان مً الحفياء ومىتهاه زييت
الىداع .واهظس :صحيح البخازي ( ،)162/1ح( .)411هخاب :أبىاب اإلاظاحد ،باب ( :)9هل ًلاٌ مسجد بني فالن .كاٌ الخطابي :ألامد الغاًت،
ًسٍد أهه حػل غاًت اإلاضامحر أبػد مً غاًت ما لم ًضمس منها .مػالم الظجن (.)254/2
()47
طجن ابً ماحت ( ،)961/2ح( .) 2878هخاب :الجهاد ،باب :الظبم والسهان[ .حىم ألالباوي] :صحيح .وبصٍادة (أو هصل) غىد :طجن أبي داود
( ،)221/4ح( .)2574هخاب :الجهاد ،باب ( :)65في الظبم .كاٌ ػػيب ألازهإوط :ئطىاده صحيح .وطجن الترمري ( ،)215/4ح( .)1711هخاب:
الجهاد غً زطىٌ هللا  ، باب ( :) 22ما حاء في السهان والظبم .كاٌ أبى غيس ى :هرا حدًث حظً .حىم ألالباوي :صحيح .وطجن اليظائي
( ،)536/6ح( .)3588هخاب :الخيل ،باب :الظبم .واهظس :مظىد أحمد ( ،)391/8ح( .)8678كاٌ أحمد ػاهس :ئطىاده صحيح .داز الحدًث –
اللاهسة ،ط1416 ،1هـ 1995 -م
()48
مػالم الظجن (.)255/2
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ٚأمج ايعًُ  ٤عًي ٢جيٛاظ املػي بك ١بػيت عيٛض بي ،مجٝي أْيٛاع اشبٝيٌ قٜٗٛي َي
نعٝفٗ ٚغ بكٗ َ غت ٙغٛا ٤ن ٕ َعٗ ث يث أّ ال.
فأَ املػ بك ١بعٛض فح ٥ع ٠ب إلمجي ع يهئ ٜؿيرتط إٔ ٜهي ٕٛايعيٛض َئ غيت
املتػ ي بك ،أٜ ٚهيي ٕٛب ُٗٓٝي ٜٚهييَ ٕٛعُٗ ي ضبًييٌ ٖٚيي ٛث يييث عًيي ٢فييطؽ َه ي ف٧
يفطغٚ ُٗٝال خيطد احملًٌ َٔ عٓس ٙؾ ٦ٝيٝدطد ٖصا ايعكس عٔ قيٛض ٠ايكُي ضٚ .ييٝؼ
()49

يف ٖصا اسبسٜث شنط عٛض يف املػ بك"١

.

 )9اليَٕ عً جس ىْاصَٔا ّأذىابَا ّإزالتَا :
ٜٗٓيي ٢ضغيي ٍٛاهلل قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ عيئ ايك ٝي ّ بييبع

األفع ي ٍ ادب ي  ٙاشبٝييٌ

ٚاسبهُ ١يف شيوٜ َ :ؤز ٟإي ٘ٝشيو َٔ إٜصاٚ ٤إشالٍ يف ذكٗ .
فعٔ عتب ١بٔ عبس ايػًُٖٚ ٞصا يفعي٘ أْي٘ مسي ضغي ٍٛاهلل قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ
ٜكييي$ :ٍٛال تككيييٛا ْٛاقييي ٞاشبٝيييٌ ٚال َع ضفٗي ي ٚال أشْ بٗي ي فيييإٕ أشْ بٗي ي َيييصابٗ،
()50

َٚع ضفٗ زف ؤٖ ْٛٚاقَ ٗٝعكٛز ف ٗٝاشبت#

.

 )11إكراو ارتٔل بامليع مً أٌ تيس ٚاذتنر عل ٙارتٔل :
ٜٛجٗٓ ي ايطغيي ٍٛقييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ يف ٖييصا املٛنيي إ قهيي ١ٝجييس خطييت٠
 ْ ٜٗٓٚعٔ فعًٗ مل

َٔ آث ض غ ١٦ٝعً ٢اشبٝيٌ ٖٚي :ٞإٔ تٓيع ٣اسبُيط عًي ٢اشبٝيٌ

ٜٓٚب٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إٔ َٔ ٜك ّٛبٗصا ايفعٌ َ ٖ ٛإال ج ٌٖ ٚإيٝو ب ٕ ٝشيو.
عٔ عً ٞبٔ أب ٞط ييب ضني ٞاهلل عٓي٘ قي ٍ :أٖيس ٜيطغي ٍٛاهلل قيً ٢اهلل عًٝي٘
ٚغًِ بػً ١فطنبٗ فك ٍ عًي :ٞيي ٛمحًٓي اسبُيت عًي ٢اشبٝيٌ فه ْي يٓي َثيٌ ٖيص.ٙ
()51

ق ٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ$ :إمن ٜفعٌ شيو ايص ٜٔال ٜعًُ#ٕٛ

.

()49

ػسح الىىوي غلى مظلم (.)14/13
()51
طجن أبي داود ( ،)22/3ح( .) 2542هخاب :الجهاد ،باب :في هساهيت حص هىاص ي الخيل وأذهابها[ .حىم ألالباوي] :صحيح .واهظس :مظىد أحمد
( ،)184/4ح( .)17681بلفظ« :ال جلصىا هىاص ي الخيل ،فان فيها البرهت ،وال ججصوا أغسافها ،فاهه ادفاؤها ،وال جلصىا أذهابها ،فانها مرابها».
حػليم ػػيب ألازهإوط :ئطىاده ضػيف الضطسابه.
ُ
()51
طجن أبي داود ( ،)27/3ح( .)2565هخاب :الجهاد ،باب :في هساهيت الحمس ججزي غلى الخيل[ .حىم ألالباوي]  :صحيح .كاٌ ػػيب ألازهإوط:
ئطىاده صحيح .طجن اليظائي ( ،)224/6ح( .) 3581هخاب :الخيل ،باب :الدؼدًد في حمل الحمحر غلى الخيل .مظىد أحمد (،)161/2
ح( .)1358كاٌ أحمد ػاهس :ئطىاده صحيح.
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قي ٍ اشبط ي بٜ" :ٞؿييب٘ إٔ ٜهيي ٕٛاملعٓيي ٢يف شيييو ٚاهلل أعًييِ إٕ اسبُييط إشا محً ي
عًيي ٢اشبٝييٌ تعطً ي َٓ ي ف اشبٝييٌ ٚقييٌ عييسزٖ ٚاْكط ي من ؤٖ ي ٚاشبٝييٌ حيت ي د إي ٗٝي
يًطنييٛب ٚايييطن

ٚايطًييب ٚعًٗٝيي جي ٖييس ايعييسٚ ٚبٗيي ذبييطظ ايػٓيي ٚ ِ٥سبُٗيي

َييأنٜٚ ٍٛػييِٗ يًفييطؽ نُي ٜػييِٗ يًفي ضؽٚ .يييٝؼ يًبػييٌ ؾييَ ٤ٞيئ ٖييص ٙايفهي ٌ٥
فأذييب قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ إٔ ُٜٓيي ٛعييسز اشبٝييٌ ٜٚهثييط ْػييًٗ مل ي ف ٗٝي َيئ ايٓف ي
()52

ٚايكالح"

.

 )11التصدق بارتٔل اليفٔض ادتْاد :
ني ي ٕ ايكييير ب ١ضنيييٛإ اهلل عًييي ِٗٝذطٜكييي ،عًييي ٢ايتكيييسم بيييأْفؼ األَيييٛاٍ
ٚأطٝبٗ  َٔٚشيو َ تكسم ب٘ عُط بئ اشبطي ب َئ أجيٛز َ يي٘ ٚأفهيً٘ ٖٚي ٛايفيطؽ
ايعتٝل أ :ٟايفطؽ ايٓفٝؼ ازبٛاز ايػ بل.
فكييس ض ٟٚإٔ عُييط بيئ اشبطي ب ضنيي ٞاهلل عٓيي٘ قي ٍ :محًي عًيي ٢فييطؽ عتٝييل يف
غب ٌٝاهلل فأن ع٘ ق ذب٘ فعٓٓ أْ٘ ب ٥ع٘ بيطخل فػيأي ضغي ٍٛاهلل قيً ٢اهلل
عًٝيي٘ ٚغييًِ عيئ شيييو فك ي ٍ$ :ال تبتعيي٘ ٚال تعييس يف قييسقتو فييإٕ ايع ٥ييس يف قييسقت٘
()53

ن يهًب ٜعٛز يف ق#٘٦ٝ

.

ق ي ٍ ايٓيي " :ٟٚٛقٛييي٘ (محً ي عًيي ٢فييطؽ عتٝييل يف غييب ٌٝاهلل) َعٓ ي  :ٙتكييسق بيي٘
ٖٚٚبتيي٘ مليئ ٜك تييٌ عًٝيي٘ يف غييب ٌٝاهللٚ .ايعتٝييل :ايفييطؽ ايٓفييٝؼ ازبييٛاز ايػ ي بل .قٛييي٘
()54

(فأن ع٘ ق ذب٘) أ :ٟقكط يف ايك ّ ٝبعًف٘ أَ ٚؤْت٘"

.

 )12أقصاو ارتٔل عيد أٍلَا :
ٜب ،يٓ ايطغ ٍٛايهط ِٜإٔ اشب ٌٝعٓس قي ذبٗ ال ربيطد عئ ثيالث ذي ال  :إَي
إٔ ته ٕٛأجطا ي٘ أ ٚغرتا ي٘ أٚ ٚظضا عً ٖٓٚ .٘ٝحيثٓ ضغٛيٓ ايهط ِٜإٔ ْتدصٖ يف
املك ي ّ األ ٍٚيف غييب ٌٝاهلل ٚإٕ مل ميهيئ شيييو فًٓككييس بٗ ي ايتعفييف ٚاالغييتػٓ  ٤عيئ
()52

مػالم الظجن (.)252-251/2
()53
صحيح مظلم ( ،)1239/3ح( .)1621هخاب :الهباث ،باب( :) 1هساهت ػساء ؤلاوظان ما جصدق به ممً جصدق غليه .واهظس :صحيح
البخازي ( ،)1185/3ح( .)2819هخاب :الجهاد والظحر ،باب ( :)117الجػائل والحمالن في الظبيل .وأًضا ،)1193/3( :ح( .)2841هخاب:
الجهاد والظحر ،باب ( :)135ئذا حمل غلى فسض فسآها جباع .بلفظ ( :ال جبخػه وال حػد في صدكخً ).
()54
ػسح الىىوي غلى مظلم ( ،)62/11ح(.)1621
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ايٓ ي ؽ ٚغييؤا ِ  ْ ٜٗٓٚي قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ إٔ ْتدييصٖ فدييطا ٚض ٜي ٚ ٤عييسا ٤ألٖييٌ
اإلغالّ.
فكييس ج ي  ٤عيئ أبييٖ ٞطٜييط ٠ضنيي ٞاهلل عٓيي٘ :إٔ ضغيي ٍٛاهلل قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ
ق ٍ$:اشب ٌٝيطجٌ أجط ٚيطجٌ غرت ٚعً ٢ضجٌ ٚظض فأَ ايص ٟي٘ أجط فطجٌ ضبطٗ يف
غييب ٌٝاهلل فأطيي ٍ بٗيي يف َيييطد أ ٚضٚنيي ١فُيي أقيي ب يف طًٝيييٗ شيييو َيئ امليييطد أٚ
ايطٚن ١ن ْ ي٘ ذػٓ
آث ضٖ ٚأضٚاثٗ ذػٓ
شيييو ذػييٓ

ٚيي ٛأْي٘ اْكطي طًٝيٗ ف غيتٓ ؾيطف أ ٚؾيطف ،ن ْي

ي٘ ٚي ٛأْٗي َيط بٓٗيط فؿيطب َٓي٘ ٚمل ٜيطز إٔ ٜػيك ٞني ٕ

ييي٘ فٗيي ٞيييصيو أجييطٚ .ضجييٌ ضبطٗي تػٓٝي ٚتعففي ثييِ مل ٜييٓؼ ذييل اهلل يف

ضق بٗ ٚال ظٗط ٖٚفٗ ٞيصيو غرتٚ .ضجٌ ضبطٗ فدطا ٚضْٛٚ ٤ ٜا ٤ألٌٖ اإلغالّ فٗيٞ
()55

عً ٢شيو ٚظض#

.

ق ٍ ايٓ " :ٟٚٛقٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ (ضبطٗ يف غب ٌٝاهلل) أ ٟأعيسٖ يًحٗي ز
ٚأقً٘ َٔ ايطب

 َ٘ٓٚايطب ط ٖٛٚ :ذبؼ ايطجٌ ْفػ٘ يف ايثػط ٚإعساز ٙاألٖبي ١ييصيو.

قٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ (فؿطب ٚال ٜطٜس إٔ ٜػك ٗٝإال نتب اهلل ي٘ عسز َ ؾطب
ذػٓ ) ٖصا َٔ ب ب ايتٓب ;٘ٝألْ٘ إشا ن ٕ ذبكٌ ي٘ ٖص ٙاسبػٓ
غك ٗٝفإشا قكس ٙفأ ٚبإنع ف اسبػٓ

()56

َٔ غيت إٔ ٜككيس

.

 )13ما ٓصتحب مً صفات ارتٔل ّألْاىَا :
ٜفهييٌ ْب ٓٝي ايهييط ِٜقييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ بع ي

قييف

اشبٝييٌ عًيي ٢أخييط٣

ٚجيعٌ ف ٗٝاي نٚ ١ايٚ ُٔٝإٕ ن ٕ اشبت ٚاي ن ١يف اشب ٌٝعُٚ َٛيهٓ٘ قيً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ خل َٓٗ َ ٜأت:ٞ

()55

صحيح البخازي ( ،)835/2ح( .)2242هخاب :اإلاظاكاة – الؼسب ،باب ( :)13ػسب الىاض وطلي الدواب مً ألانهاز .غ( :فأطاٌ بها في مسج)
ػدها بحبل طىٍل ًسبط طسفه بسحلها والطسف آلاخس بىجد وجترن جسعى وهى الطيل .واإلاسج :ألازض الىاطػت ذاث الىأل واإلااء( .زوضت) أزض ذاث
خضسة( .فاطخيذ) أفلخذ ومسحذ( .ػسفا) ما ازجفؼ مً ألازض ( .أزواثها ) حمؼ زور وهى ما جلليه الدواب مً فضالث ( .حغىيا ) اطخغىاء غً
الىاض بطلب هخاحها ( .حػففا) غً طإالهم بما ٌػمله وٍىدظبه غلى ظهىزها ( .حم هللا في زكابها ) أي ًإدي شواهها ئن وان أغدها للخجازة( .وال
ظهىزها ) أي ال ًحمل غليها فىق ما جطيم وال ًمخىؼ غً ؤلاغاهت بسوىبها أو الحمل غليها في طبيل هللا حػالى وهى الجهاد ( .هىاء ) مػاداة .واهظس:
صحيح مظلم ( ،)681/2ح( .)987هخاب :الصواة ،باب ( :)6ئزم ماوؼ الصواة.
()56
ػسح الىىوي غلى مظلم (.)67/7
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فعٔ أب ٞقت ز ٠عئ اييٓيب قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ قي ٍ$ :خيت اشبٝيٌ األزٖيِ األقيطح
األضثييِ ثييِ األقييطح احملحييٌ طًييل اييي ،ُٝفييإٕ مل ٜهيئ أزٖييِ فهُٝيي عًييٖ ٢ييصٙ
()57

ايؿ#١ٝ

.

ق ٍ املبي ضنفٛض" :ٟقٛيي٘ (خيت اشبٝيٌ األزٖيِ) األزٖيِ :اييصٜ ٟؿيتس غيٛازٚ .ٙقٛيي٘
(األقطح) ايص ٟيف ٚجٗ٘ ايكطذ ١ب يهِ  َ ٖٞٚز ٕٚايػيطٜ ٠عي فٝي٘ بٝي ض ٜػيت ٚييٛ
قسض زضِٖ (األضثِ) أ ٟيف جرفًت٘ ايعً ٝب ٝض ٜع أْي٘ األبيٝ
األبٝ

ايؿيف ١ايعًٝي ٚقٝيٌ

األْف( .ثِ) أ ٟبعس َ شنط َٔ األٚق ف اجملتُع ١يف ايفطؽ( .األقطح احملحٌ)

ايترحٝييٌ :ب ٝي ض يف قييٛا ِ٥ايفييطؽ أ ٚيف ثييالث َٓٗ ي أ ٚيف ضجًٝيي٘ قييٌ أ ٚنثييط بعييس إٔ
جييي ٚظ األضغيي ٚال جيي ي ٚظ اييييطنبتٚ ،ايعطقيييٛب( ،طًيييل ايييي )،ُٝبهيييِ ايطيي ٚ ٤اييييالّ
ٜٚػهٔ إشا مل ٜهٔ يف إذس ٣قٛا ُٗ٥ذبح( ٌٝفإٕ مل ٜهٔ) أ ٟايفطؽ (أزٖيِ) أٟ
أغٛز َٔ ايسُٖ ٖٞٚ ١ايػٛاز (فهُٝي ) ب يتكيػت أ ٟبأشْٝي٘ ٚعطفي٘ غيٛاز ٚايبي قٞ
أمحط(عًٖ ٢ص ٙايؿ )١ٝأ ٟايعالَ ٖٞٚ ١يف األقٌ :نٌ ي ٕٛخي يف َععِ ي ٕٛايفيطؽ
()58

ٚغتٖٚ .ٙص ٙإؾ ض ٠إ األقطح األضثِ ثِ احملحٌ طًل اي"،ُٝ

.

ٚعييئ ابييئ عبيي ؽ قيي ٍ :قيي ٍ ضغييي ٍٛاهلل قيييً ٢اهلل عًٝييي٘ ٚغيييًِ$ :ميييئ اشبٝيييٌ يف
()59

ايؿكط#

.

ق ٍ اإلَي ّ املبي ضنفٛض" :ٟقٛيي٘ (ميئ اشبٝيٌ) أ ٟبطنتٗي (يف ايؿيكط) بهيِ أٚيي٘
مج أؾكط  ٖٛٚأمحط .قي ٍ يف طبتي ض ايكير ح :ايؿيكط ٠يي ٕٛاألؾيكط ٖٚي ٞيف اإلْػي ٕ

()57

طجن الترمري ( ،)213/4ح( .)1696هخاب :أبىاب الجهاد غً زطىٌ هللا  ، باب ( :)21ما حاء ما ٌظخحب مً الخيل[ .حىم ألالباوي] :
صحيح .طجن ابً ماحت ( ،)933/2ح( .)2789هخاب :الجهاد ،باب :ازجباط الخيل في طبيل هللا .مظىد أحمد ( ،)311/5ح( .)22614حػليم
ػػيب ألازهإوط :حدًث حظً .واهظس :صحيح ابً حبان ( ،)531/11ح( .)4676ذهس اطخحباب ازجباط ألادهم ألاكسح مً الخيل ئذ هى مً
خحر ما ًسجبط منها لظبيل هللا .بلفظ« :خحر الخيل ألادهم ألاكسح ألاززم اإلاحجل زالزا طلم اليد اليمنى» ،كاٌ ًصٍد« :فان لم ًىً أدهم فىميذ
غلى هره الؼيت» .حػليم ػػيب ألازهإوط :ئطىاده حظً غلى ػسط مظلم.
()58
جحفت ألاحىذي (.)283/5
()59
طجن الترمري ( ،)213/4ح( .)1695هخاب :الجهاد غً زطىٌ هللا  ، باب ( :)21ما حاء ما ٌظخحب مً الخيل .كاٌ أبى غيس ى :هرا حدًث
حظً غسٍب ،ال وػسفه ئال مً هرا الىحه مً حدًث ػيبان[ .حىم ألالباوي]  :حظً صحيح .واهظس :طجن أبي داود ( ،)198/4ح(.)2545
هخاب :الجهاد ،باب ( :)43فيما ٌظخحب مً ألىان الخيل .حػليم ػػيب ألازهإط :ئطىاده حظً .ومظىد أحمد ( ،)117/3ح( .)2454كاٌ أحمد
ػاهس :ئطىاده حظً.
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محيط ٠قي فٚ ١ٝبؿيطت٘ َ ً٥يي ١إ ايبٝي ض ٚيف اشبٝيٌ محيط ٠قي ف ١ٝحيُيط َعٗي ايعييطف
()60

ٚايصْب فإٕ اغٛزا فٗ ٛايهُ" ٝ

.

ٚعٔ ابٔ عُط $إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ غبل بي ،اشبٝيٌ ٚفهيٌ ايكيط،ح يف
()61

ايػ #١ٜ

.

 )14ما ٓلرِ مً صفات ارتٔل :
نُ ي إٔ ضغييٛيٓ اسببٝييب أذييب بع ي
قف

قييف

اشبٝييٌ فإْيي٘ نييصيو نييط ٙبع ي

اشب َٔٚ ٌٝشيو :قف ١ايؿه ٍ يف اشبٚ ٌٝيعٌ ايػيبب ٜعيٛز يف شييو; ملي ٖيٞ

عً َٔ ٘ٝتً ٕٛأ ٚأْ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قس جطب شيو ازبيٓؼ فًيِ ٜهئ فٝي٘ ظب بي.١
 َٚشيو إشا ن ٕ ايؿه ٍ َٔ اشب ٌٝأغط ظاي ايهطاٖ ١يعٚاٍ ؾب٘ ايؿه ٍ.
فعٔ أبٖ ٞطٜط ٠ق ٍ$ :ن ٕ ضغ ٍٛاهلل قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ ٜهيط ٙايؿيه ٍ
()62

َٔ اشب#ٌٝ

ق ٍ ايٓٚ" :ٟٚٛفػط ٙيف ايطٚا ١ٜايث ْ ;١ٝبإٔ ٜهي ٕٛيف ضجًي٘ ايُٓٝي ٢بٝي ض ٚيف ٜيسٙ
ايٝػط ٣أٜ ٚس ٙايٚ ٢ُٓٝضجً٘ ايٝػطٖٚ .٣صا ايتفػيت أذيس األقيٛاٍ يف ايؿيه ٍ ٚقي ٍ
أب ٛعبٝيس ٚمجٗيٛض أٖيٌ ايًػيٚ ١ايػطٜيبٖ :ي ٛإٔ ٜهيَٓ ٕٛي٘ ثيالث قيٛا ِ٥ضبحًيٚٚ ١اذيس٠
َطًك ١تؿب ٗٝب يؿه ٍ ايص ٟتؿهٌ بي٘ اشبٝيٌ فإْي٘ ٜهي ٕٛيف ثيالث قيٛا ِ٥غ يبي .
ٚق ٍ ايعًُ  :٤إمن نطٖ٘ ألْ٘ عً ٢قٛض ٠املؿهٚ .ٍٛق :ٌٝحيتٌُ إٔ ٜه ٕٛقس جطب
شيييو ازبييٓؼ فًييِ ٜهيئ فٝيي٘ ظب بيي .١ق ي ٍ بع ي
()63

ايهطاٖ ١يعٚاٍ ؾب٘ ايؿه ٍ"

ايعًُ ي  :٤إشا ن ي ٕ َ ي شيييو أغييط ظاي ي

.

()61

جحفت ألاحىذي (.)282/5
()61
طجن أبي داود ( ،)29/3ح( .) 2577هخاب :الجهاد ،باب :في الظبم[ .حىم ألالباوي]  :صحيح( ،اللسح) بضم اللاف وحؼدًد الساء اإلافخىحت
وآخسه حاء مهملت :حمؼ "كازح" ،كاٌ اإلاىرزي (" :) 2467واللازح مً الخيل :هى الري دخل في الظىت الخامظت" .الغاًت :هي مدي الؼىط الري
ًيخهي ئليه الظبم .مظىد أحمد ( ،)22-21/6ح( .) 6466حػليم أحمد ػاهس :ئطىاده صحيح غلى ػسط الؼيخحن .صحيح ابً حبان
( ،)543/11ح( .)4688حػليم ألالباوي :صحيح ،حػليم ػػيب ألازهإوط :ئطىاده صحيح غلى ػسط الؼيخحن.
()62
صحيح مظلم ( ،)1494/3ح( .)1875هخاب :ؤلامازة ،باب ( :)27ما ًىسه مً صفاث الخيل.
()63
ػسح الىىوي غلى مظلم (.)19-18/13
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 )15برك٘ رشْل اهلل اليت أصابت خٔل أبٕ طلح٘ :
ن ْ خ ٌٝأب ٞطًر ١بط ١٦ٝاملؿ ٞفًُ ضنبٗ ضغ ٍٛاهلل فإشا ٖيَ ٞئ أجيط٣
اشبٚ ٍٛٝأجػطٖ ٚشيو ب ن ١ضغ ٍٛاهلل  .قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
فعٔ أْؼ بٔ َ يو ضن ٞاهلل عٓ٘ قي ٍ :ني ٕ ب ملسٜٓي ١فيعع ف غيتع ض اييٓيب قيً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ فطغ ألب ٞطًرٜ ١ك ٍ ي٘ َٓسٚب فطنب٘ ٚق ٍ َ$ :ضأ َٔ ٜٓفيعع ٚإٕ
()64

ٚجسْ  ٙيبرطا#

.

 )16دعْٗ الييب دترٓر بالثبات عل ٙارتٔلّ ،برك٘ دعا ُٜقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ :
ن ٕ ايكر ب – ١ضنٛإ اهلل عً – ِٗٝذطٜكي ،عًي ٢طًيب اييسع  ٤يِ َئ ْبيِٗٝ
ايهط ِٜقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  َٔٚشيو :طًب جطٜط إٔ ٜسع ٛيي٘ ضغي ٍٛاهلل بيإٔ ٜثبي
عًيي ٢خًٝيي٘ ٚشيييو مل ي ييصا األَييط َيئ أُٖٝيي ١نييبت ٠يف ذ ٝي تِٗ ٚخ قيي ١يف املُٗ ي
ايكعب – ١نٗص ٙاسب يٚ – ١املُٗ

ايكت ي .١ٝفسع يي٘ ضغي ٍٛاهلل ثيِ اْطًيل جطٜيط بعيس

شيييو عًيي ٢خًٝيي٘ بأذػيئ ذي ٍ ٚأفهييً٘ .فعيئ جطٜييط بيئ عبييس اهلل ايبحًيي ٞقي ٍ :قي ٍ يييٞ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ٜ$ :جطٜط أال تيطحي َئ ش ٟاشبًكي - #١بٝي شبيثعِ
ن ٕ ٜسع ٢نعب ١اي - ١ْٝ ُٝق ٍ :فٓفط يف مخػ ١٥ َٚ ،ف ضؽ ٚنٓي ال أثبي
عً ٢اشب ٌٝفصنط شيو يطغ ٍٛاهلل قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ فهيطب ٜيس ٙيف قيسضٟ
فك ٍ$ :ايًِٗ ثبت٘ ٚاجعً٘ ٖ زَٗ ٜس # ٜق ٍ :ف ْطًل فرطقٗ ب يٓ ض ثِ بعيث جطٜيط إ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ضجال ٜبؿيطٜ ٙهٓي ٢أبي أضطي َٓ ٠ي فيأت ٢ضغي ٍٛاهلل
قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ فكي ٍ يييَ٘ :ي ج٦تييو ذتيي ٢تطنٓ ٖي نأْٗي مجييٌ أجييطب في ى
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢خ ٌٝأمحؼ ٚضج

مخؼ َطا

()65

.

()64

صحيح البخازي ( ،)1151/3ح( .)2717هخاب :الجهاد والظحر ،باب ( :)51السوىب غلى الدابت الصػبت والفحىلت مً الخيل ،وكاٌ زاػد
ابً طػد :وان الظلف ٌظخحبىن الفحىلت ألنها أحسي وأحظس .غ ( :الفحىلت ) حمؼ فحل وهى الرهس مً الحيىان ( .أحسي ) أهثر حسٍا( .
أحظس ) أكدم غلى اإلاظالً الىغسة .وصحيح مظلم ( ،)1813/4ح( .)2317هخاب :الفضائل ،باب ( :)11في شجاغت الىبي غليه الظالم وجلدمه
للحسب.
()65
صحيح مظلم ( ،)1926/4ح( .)2476هخاب :فضائل الصحابت زض ي هللا حػالى غنهم ،باب ( :)29مً فضائل حسٍس بً غبد هللا زض ي هللا
حػالى غىه .وبىحىه غىد البخازي :صحيح البخازي ( ،)1583/4ح( .)4198هخاب :اإلاغاشي ،باب ( :)59غصوة ذي الخلصت .واهظس أًضا ألاحادًث
آلاجيت.4199 ،2911 ،2857 :
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 )17دعْٗ ارتٔلّ ،ختصٔص العربٕ ميَا :
ض ٟٚعييئ أبييي ٞشض قيي ٍ :قيي ٍ ضغييي ٍٛاهلل قيييً ٢اهلل عًٝييي٘ ٚغيييًِ َ$:يي َييئ فيييطؽ
()66

عطبٞ

إال ٜؤشٕ ي٘ عٓس نيٌ غيرط بيسعٛت :،ايًيِٗ خيٛيت َئ خيٛيت َئ بي آزّ
()67

ٚجعًت ي٘ ف جعً أذب أًٖ٘  َٚي٘ إي( ٘ٝأ َٔ )ٚأذب َ ي٘ ٚأًٖ٘ إي#٘ٝ

.

يعٌ َٔ املػتػطب إٔ ْػُ إٔ ٖٓ ى زع ٠ٛيًد ٌٝتسع ٛبٗ خ يكٗي ٚيعيٌ ايػيبب
ٜعٛز يف شيو :مل

َٔ فهٌ  َٚف َٔ ٗٝاي نٚ .١أَ اختك م ايعطبَٗٓ ٞي بيصيو

ففٖ ٞصا إؾ ضٚ ٠انر ١قطحي ١ألفهًٝتٗ عً ٢غتٖ َٔ اشبٚ ٌٝاهلل أعًِ.
 )18إعفا ٛاملصله السكاٗ عً خٔلُ :
نُ أْ٘ َٔ املعً ّٛأْ٘ ال ظن  ٠عًي ٢املػيًِ يف ايكٓٝيَ ١ئ َ يي٘ ممي حيت جي٘ ٚال
ٜػيتػ عٓيي٘ ٜٚػيتدسَ٘ يف ذ ٝتيي٘ ايَٝٛٝيي ١فًعًي٘ أٜهي ْٚعييطا ألُٖٝي ١اشبٝييٌ ٚزٚضٖي
ايعع ِٝيف ذ ٠ ٝاملػًِ ٚتؿحٝع الَتالنٗ

فكس عف ٢اإلغالّ عٔ ايعن  ٠ف. ٗٝ

عٔ أبٖ ٞطٜط ٠ضني ٞاهلل عٓي٘ قي ٍ :قي ٍ اييٓيب قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ $ :ييٝؼ عًي٢
()68

املػًِ يف فطغ٘ ٚغالَ٘ قسق#١

.

ق ٍ ايٖٓ" :ٟٚٛصا اسبسٜث أقٌ يف إٔ أَيٛاٍ ايكٓٝي ١ال ظني  ٠فٗٝي ٚأْي٘ ال ظني ٠
يف اشبٝييييٌ ٚايطقٝييييل إشا مل تهيييئ يًتحييي ضٚ .٠بٗييييصا قييي ٍ ايعًُييي  ٤ن فييييَ ١يييئ ايػييييًف
()69

ٚاشبًف"

.

ه
(َ )66
ّ
(غ َسب ّي) هرا ّ
الػسبي ،وهرا ّ
ّ
طس ال ٌػلمه ئال اَّلل حػالى ،وٍحخمل أن ًيىن اإلاساد اخخصاص هرا الدغاء
خاص بالفسض
ًدٌ غلى أن هرا الدغاء
ِ ٍ
ه
ّ
ّ
العجمي باللغت العجميت ،واَّلل حػالى أغلم .ػسح طجن اليظائي اإلاظمى «ذخحرة الػلبى في ػسح املجخبى»
الػسبي ،فال ًىافي أن ًدغى
باللفظ
( ،)15-13/31ح(.)3616
()67
طجن اليظائي ( ،)223/6ح( .) 3579هخاب :الخيل ،باب :دغىة الخيل[ .حىم ألالباوي]  :صحيح .مظىد أحمد ( ،)171/5ح( .)21535حػليم
ػػيب ألازهإوط  :صحيح مىكىفا.
()68
صحيح البخازي ( ،)532/2ح( .)1394هخاب :الصواة ،باب ( :)44ليع غلى اإلاظلم في فسطه صدكت .صحيح مظلم ( ،)676-675/2ح(.)982
هخاب :الصواة ،باب :ال شواة غلى اإلاظلم في غبده وفسطه.
غ ( :فسطه ) واحد الخيل ًلؼ غلى الرهس وألاهثى ،واإلاساد هىا :حيع الخيل اإلاػدة للسوىب ال للخجازة ( .غالمه ) غبده الري ًملىه ليخدمه ( .
صدكت ) شواة .
()69
ػسح الىىوي غلى مظلم (.)55/7
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 )19الفخر ّارتٔالّ ٛالرٓا ٛيف أٍل ارتٔل :
خي ْ ضغي ٍٛاهلل بيأَط ٚاقي ضبػيٛؽ ال ٜػيتط ٝإٔ ٜٓهيطَٓ ٙهيط أ ٚجيريسٙ
ج ذس :ٖٛٚ .إٔ أٌٖ اشبٚ ٌٝاإلبٌ ٜػًيب عًي ِٗٝقيف ١ايفديط ٚايهي ٚاالختٝي ٍ خبيالف
أٖيٌ ايػييِٓ فإْي٘ ٜػًييب عًي ِٗٝايػييهٚ ١ٓٝايطُأْٓٝيٚ ١ايتٛاني ٚايٛقي ض ٖٚييصا ب يػ يييب
ايع ي ّٚ .قييس ٜهيي ٕٛايييبع

خبييالف شيييو ٖٚ -ييصا عًيي ٢جٗيي ١ايٓ ي زض ٚاالغييتثٓ - ٤

فتحس َٔ أٌٖ اشبٜ َٔ ٌٝتكف ب يػهٚ ١ٓٝايتٛان

أ ٚدبس َٔ أٌٖ ايػِٓ َٔ ٜتكيف

ب يه ٚاشبٝال.٤
فعيئ أبييٖ ٞطٜييط ٠إٔ ضغيي ٍٛاهلل قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ ق ي ٍ$ :ضأؽ ايهفييط عبييٛ
املؿييطم ٚايفدييط ٚاشبييٝال ٤يف أٖييٌ اشبٝييٌ ٚاإلبييٌ ايفييساز ٜٔأٖييٌ ايييٛبطٚ .ايػييه ١ٓٝيف
()70

أٌٖ ايػِٓٚ .#يف ايطٚا ١ٜاألخطٚ$ :٣ايفدط ٚايط ٤ ٜيف ايفساز ٜٔأٌٖ اشبٚ ٌٝايٛبط#

.

ق ي ٍ ايٓييٚ" :ٟٚٛأَ ي قٛييي٘ قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ  :ايفدييط ٚاشبييٝال ٤ف ي يفدط ٖييٛ
االفتد ض ٚعس املآثط ايكسمي ١تععٚ . ُٝاشبٝال ٤ايه ٚاذتك ض ايٓ ؽٚ .أَ قٛي٘ (يف أٌٖ
اشبٚ ٌٝاإلبٌ ايفساز ٜٔأٌٖ ايٛبط) ف يٛبط ٚإٕ ن ٕ َئ اإلبيٌ ز ٕٚاشبٝيٌ فيال ميتٓي إٔ
ٜه ٕٛقس ٚقفِٗ به ِْٗٛج َع ،ب ،اشبٚ ٌٝاإلبٌ ٚايٛبطٚ .أَ قٛي٘ قيً ٢اهلل عًٝي٘
ٚغًِ (ٚايػه ١ٓٝيف أٌٖ ايػِٓ) ف يػه ١ٓٝايطُأْٚ ١ٓٝايػه ٕٛعً ٢خالف َ شنطٙ
()71

َٔ قف ١ايفساز"ٜٔ

.

 )21الشؤو يف ارتٔل :
عٔ عبس اهلل بٔ عُط ضن ٞاهلل عُٓٗ ق ٍ :مسع اييٓيب
()72

طت ٠إمن ايؿؤّ يف ثالث :يف ايفطؽ ٚاملطأٚ ٠ايساض#

ٜكي$ :ٍٛال عيسٚ ٣ٚال

.

()71

صحيح مظلم ( ،)72/1ح( .)52هخاب :ؤلاًمان ،باب ( :)21جفاضل أهل ؤلاًمان فيه ،وزجحان أهل اليمً فيه .غ( :الفدادًً) حمؼ الفداد
وهى الؼدًد الصىث مً فدا ئذا زفؼ صىجه ،وهى دأب أصحاب ؤلابل وغادههم( .أهل الىبس) هىاًت غً طيان الصحازي والىبس ػػس ؤلابل.
(الظىيىت) الخىاضؼ والطمأهيىت والىكاز.
()71
ػسح الىىوي غلى مظلم (.)34/2
()72
صحيح البخازي ( ،)2177/5ح( .)5438هخاب :الطب ،باب ( :)53ال غدوي .واهظس :صحيح مظلم ( ،)1747-1746/4ح( .)2225هخاب:
الظالم ،باب ( :)34الطحرة والفأٌ وما ًيىن فيه مً الؼإم .غ( :الؼإم) الدؼاؤم ،واإلاػنى :ئذا وحد الدؼاؤم فاهما ًىحد في هره الثالزت.
(الفسض) في حمىحها وهفىزها أو غدم الغصو غليها( .اإلاسأة) ئذا واهذ طليطت اللظان أو غحر كاوػت( .الداز) ئذا واهذ ضيلت أو كسٍبت مً حاز
طىء أو بػيدة غً اإلاسجد.
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ٚعٔ ابٔ عُيط ضني ٞاهلل عُٓٗي قي ٍ :شنيطٚا ايؿيؤّ عٓيس اييٓيب قيً ٢اهلل عًٝي٘
ٚغًِ فك ٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ $ :إٕ ن ٕ ايؿؤّ يف ؾ ٤ٞففي ٞاييساض ٚامليطأ٠
()73

ٚايفطؽ#

.

أضؾييسْ اإلغييالّ إ ذطَيي ١ايتؿ ي ؤّ ٚزع ْ ي يًتف ي ؤٍ يف أنثييط َيئ َييٛطٔ َٚ .ي
شيو ٜٛنس يٓ ضغٛيٓ ايهط ِٜإٔ ايؿؤّ إٕ ٚجس فإمن ٜٛجس يف ثالث ٚقس خكيٗ
ز ٕٚغتٖي ي َييئ األؾييي ٤ ٝشييييو يطيييَ ٍٛالظَتٗي ي ٚإٔ غ ييييب ايٓي ي ؽ ٜيييتطت بٗي ي زٕٚ
غتٖ  َٚ.شيو ف شب ٌٝاملعس ٠يًػعَ ٚػتثٓ  َٔ ٠شيو.
ق ٍ ايٓٚ" :ٟٚٛأَ اسبيسٜث اآلخيط; ايؿيؤّ قيس ٜهي ٕٛيف ايفيطؽ في ملطاز بي٘ :غيت
اشب ٌٝاملعس ٠يًػعٚ ٚعب .ٙٛأ ٚإٔ اشبيت ٚايؿيؤّ جيتُعي ٕ فٗٝي فإْي٘ فػيط اشبيت بي ألجط
()74

ٚاملػِٓٚ .ال ميتٓ َ ٖصا إٔ ٜه ٕٛايفطؽ مم ٜتؿ  ّ٤ب٘"

.

ٚق ٍ اسب فغ ابٔ ذحط" :ق ٍ (أ ٟابٔ ايعطبٚ :)،ٞاسبكط ف ٗٝب يٓػب ١إ ايعي ز ٠ال
ب يٓػب ١إ اشبًكي ١اْتٗيٚ .٢قي ٍ غيت :ٙإمني خكي ب ييصنط يطيَ ٍٛالظَتٗي " .قي ٍ ابئ
ذحطٚ " :إمن عٓ ٢إٔ ٖص ٙاألؾٖ ٤ ٝي ٞأنثيط َي ٜيتطت بي٘ ايٓي ؽ فُئ ٚقي يف ْفػي٘
()75

ؾيي ٤ٞأبييٝس ييي٘ إٔ ٜرتنيي٘ ٜٚػييتبسٍ بيي٘ غييت"ٙ

ٚ .يف ذييسٜث (اشبٝييٌ يثالثيي )١املتكييسّ

(اْعييط :أقػي ّ اشبٝييٌ عٓييس أًٖييٗ ) إؾي ض ٠إِيَيي ٢إَٔ ايؿييؤّ طبكييٛم بييبع
بع

()76

اشبٝييٌ زٕٚ

.

 )21أمسا ٛخٔل رشْل اهلل صل ٙاهلل علُٔ ّشله :
"ق ي ٍ ايػييٗ ًٞٝيف ايتعطٜييف ٚاإلعييالّٚ :أَ ي خٝييٌ ضغيي ٍٛاهلل قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ
فأمس ؤٖ :
ايػهب َ ٖٛٚئ غيهب املي  ٤نأْي٘ غيٚ ٌٝايػيهب أٜهي ؾيك ٥ل ايٓعُي ٕ
ٚاملطدبع مس ٞبصيو سبػٔ قٗٚ ً٘ٝايًرٝيف نأْي٘ ًٜريف األضض زبطٜي٘ ٜٚكي ٍ فٝي٘
()73

صحيح البخازي ( ،)1959/5ح( .)4816هخاب :الىياح ،باب ( :)18ما ًخلى مً ػإم اإلاسأة .صحيح مظلم ( ،)1748/4ح( .)2225هخاب:
الظالم ،باب ( :)34الطحرة والفأٌ وما ًيىن فيه مً الؼإم.
()74
ػسح الىىوي غلى مظلم (.)17-16/13
()75
فخح البازي ( ،)61/6ح(.)2858
()76
فخح البازي (.)61/6
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ايًدٝف ب شب  ٤املعحُٚ .١شنط ايبد ض ٟيف ج َع٘ٚ :ايًيعاظ َٚعٓي  :ٙأْي٘ َي غي بل ؾي٦ٝ
إال يع ٙأ ٟأثبت٘ َٚالٚح ٚايهطؽ ٚاييٛضز; ٖٚبي٘ يعُيط بئ اشبطي ب ضني ٞاهلل تعي
عٓ٘ فرٌُ عً ٘ٝعُط يف غب ٌٝاهلل تع

()77

 ٖٛٚايصٚ ٟجسٜ ٙبت ع بطخل اْتٗ"٢

.

انخاتًة:
ٚيف اشبت ّ أمحس ٙتع

ايص ٟبٓعُت٘ ٚفهً٘ تتِ ايك سب

َ أنطَ ب٘ َٔ إنُ ٍ ٖصا ايبرث ٚأغأي٘ تع

ٚأؾهط ٙتعي

إٔ ٜتكبًي٘ َي

عًي٢

خ يكي يٛجٗي٘

ايهطٚ ِٜفٜ ُٝأت ٞأِٖ ْت ٥خ ايبرث:
َ )1ه ْ ١اشبٚ ٌٝفهًٗ عٓس ايعطب قبٌ اإلغالّ ٚبعس اإلغالّ.
َٓ )2عي ١اشب ٌٝيف اإلغالّ ٚاسبث عً ٢اضتب طٗ يف غب ٌٝاهلل.
 )3نطٚض ٠اشب ٌٝيف املعطنٚ ١أْٗ َٔ األؾ ٤ ٝاسب مس ١ف. ٗٝ
 )4اختك ي م ايكييطإٓ ايععيي ِٝبييصنط اشبٝييٌ يف أنثييط َيئ َٛن ي

ٚايتٜٓٛيي٘ يفهييًٗ

ٚفٛا٥سٖ .
 )5بٝي ٕ ايييٓيب ايهييط ِٜفهييٌ اشبٝييٌ ٚبطنتٗي ٚإٔ اشبييت َعكييٛز بٓٛاقيي ٗٝإ ٜييّٛ
ايك.١َ ٝ
 )6اٖتُ ّ ايٓيب ايهط ِٜب شبٚ ٌٝايتٛج ٘ٝب يك ّ ٝعً ٢ؾؤَٚ ْٗٚطاع  ٠ذ ج تٗ .
 )7تٛج ٘ٝايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أَت٘ إ ايك عً ٢اشبٚ ٌٝذبًُٗ مل فٗٝي َئ
املػِٓ ٚاألجط.
 )8زع ٠ٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إ املػ بك ١ب ،اشبٚ ٌٝتيسضٜبٗ ٚض ٜنيتٗ ٚمتطْٗي
عً ٢ازبط ٟمل ي٘ َٔ أثط طٝب يف املعطن.١
ٚإٕ ن ي ٕ َيئ ؾيي ٤ٞأٚقيي ٞبيي٘ يف اشبت ي ّ فأٚقيي ٞبهييطٚض ٠االٖتُ ي ّ ب شبٝييٌ
ٚايعٓ ٜيي ١بٗ ي ٚايكٝي ّ عًييَ ٢طاع ي  ٠ذ ج تٗي َ ي اغترهي ض َ ي ف ٗٝي َيئ خييت ٚبطنيي١
َٚػِٓ يف ايسْٚ ٝأجط يف اآلخط.٠
ٖصا ٚآخط زعٛاْ إٔ اسبُس هلل ضب ايع مل،

()77
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يراجع انبحث:
 )1ابٔ ذب ٕ أب ٛذ مت ضبُس بٔ ذب ٕ بٔ أمحيس ايبػييت قيرٝس ابئ ذبي ٕ برتتٝيب
ابٔ بًب ٕ احملكل :ؾعٝب األضْؤٚط َؤغػ ١ايطغ ي – ١بتٚ

ايث ْٝيٖ1414 ١يي

– .ّ1993
 )2ابيئ ذحييط ايعػييكالْ ٞأبيي ٛايفهييٌ أمحييس بيئ عًيي ٞفييتس ايب ي ض ٟؾييطح قييرٝس
ايبدي ض ٟزاض املعطفيي - ١بييتٚ

ٖ1379ييي .ضقييِ نتبيي٘ ٚأبٛابيي٘ ٚأذ زٜثيي٘ :ضبُييس

فيييؤاز عبيييس ايبيي ق ٞقيي ّ بإخطاجييي٘ ٚقيييرر٘ ٚأؾيييطف عًييي ٢طبعييي٘ :ضبيييب اييييسٜٔ
اشبطٝب عً ٘ٝتعًٝك

ايعالَ :١عبيس ايععٜيع بئ عبيس اهلل بئ بي ظ عيسز األجيعا:٤

13
 )3ابٔ ع ؾٛض ضبُيس ايطي ٖط بئ ضبُيس ايترطٜيط ٚايتٓيٜٛط $ذبطٜيط املعٓي ٢ايػيسٜس
ٚتٜٓٛط ايعكٌ ازبسٜس َٔ تفػت ايهت ب اجملٝس #ايساض ايتْٛػ ١ٝيًٓؿيط – تيْٛؼ
َ1984ي
 )4ابيئ ف ي ضؽ أبيي ٛاسبػيي ،أمحييس بيئ ف ي ضؽ بيئ ظنط ٜي َعحييِ َك ي ٜٝؼ ايًػيي١
احملكييل :عبيييس ايػييالّ ضبُيييس ٖيي ض ٕٚزاض ايفهييط ٖ1399يييي  ّ1979 -عيييسز
األجعا6 : ٤
 )5ابٔ نثت عُ ز اييس ٜٔأبي ٛايفيسا ٤إمس عٝيٌ بئ نيثت ايسَؿيك ٞتفػيت ايكيطإٓ
ايععيي ِٝاحملكييلَ :كييطف ٢ايػييٝس ضبُييس  +ضبُييس ايػييٝس ضؾ ي ز  +ضبُييس فهييٌ
ايعحُ  + ٟٚعً ٞأمحس عبس ايب قَ ٞؤغػ ١قططبَ + ١هتب ١أٚالز ايؿٝذ.
 )6ابٔ َ ج ١أبي ٛعبيس اهلل ضبُيس بئ ٜعٜيس ايكيعٜٚ

ايػيٓٔ احملكيل :ضبُيس فيؤاز

عبس ايب ق ٞزاض إذ ٤ ٝايهتب ايعطب - ١ٝفٝكٌ عٝػ ٢ايب ب ٞاسبًيب.
 )7ابٔ َٓعٛض يػ ٕ ايعيطب احملكيل  :عبيس اهلل عًي ٞايهيبت  +ضبُيس أمحيس ذػيب
اهلل  ٖ +ؾِ ضبُس ايؿ شي ٞزاض املع ضف ايك ٖط ٠عسز األجعا6 : ٤
 )8أبيي ٛايػييعٛز أبيي ٛايػييعٛز ايعُ ي ز ٟضبُييس بيئ ضبُييس بيئ َكييطف ٢إضؾ ي ز ايعكييٌ
ايػً ِٝإ َعا ٜايهت ب ايهط ِٜزاض إذ ٤ ٝايرتاث ايعطب – ٞبت. ٚ
 )9أب ٛزاٚز غً ٕ ُٝبٔ األؾعث ايػحػيت ْ ٞايػيٓٔ احملكيل :ضبُيس ضبٝي ٞاييسٜٔ
عبس اسبُٝس املهتب ١ايعكط ١ٜقٝسا – بت. ٚ
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 )10أب ٛعبٝس ٠املثَٓ ٢عُط بٔ املثٓ ٢ايت ُٞٝاشب.ٌٝ
 )11أمحس بٔ ذٓبٌ أب ٛعبساهلل ايؿٝب ْ ٞاملػٓس َؤغػ ١قططبي – ١ايكي ٖط ٠عيسز
األجعا 6 : ٤األذ زٜث َص ١ًٜبأذه ّ ؾعٝب األضْؤٚط عً. ٗٝ
 )12أمحس بٔ ذٓبٌ أبي ٛعبيساهلل ايؿيٝب ْ ٞاملػيٓس احملكيل :أمحيس ضبُيس ؾي نط
زاض اسبسٜث – ايك ٖط ٠طٖ1416 1ي .ّ1995 -
 )13ايبد ض ٟأب ٛعبس اهلل ضبُس بٔ إمس ع ٌٝازب َ املػيٓس ايكيرٝس املدتكيط َئ
أَييٛض ضغيي ٍٛاهلل قييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚغييًِ ٚغييٓٓ٘ ٚأَ ٜيي٘ احملكييل :زَ .كييطف ٢زٜييب
ايبػ

زاض ابٔ نثت اي – ١َ ُٝبتٚ

ايث يثٖ1407 ١ي .ّ1987-

 )14ايبػي ّ أبيي ٛعبييس ايييطمحٔ عبييس اهلل بيئ عبييس ايييطمحٔ تٝػييت ايعييالّ ؾييطح عُييس٠
األذه ي ّ ذككيي٘ ٚعًييل عًٝيي٘ ٚخييطد أذ زٜثيي٘ ٚقييٓ فٗ ضغيي٘ :ضبُييس قييبر ٞبيئ
ذػٔ ذالم َهتب ١ايكر ب - ١األَ ضا

َهتب ١ايت بع - ،ايكي ٖط ٠ط10

ٖ 1426ي .ّ 2006 -
 )15ايبػ ٟٛضب ٞٝايػٓ ١أبي ٛضبُيس اسبػي ،بئ َػيعٛز َعي مل ايتٓعٜيٌ يف تفػيت
ايكطإٓ = تفػت ايبػ ٟٛاحملكل :عبس اييطظام املٗيس ٟزاض إذٝي  ٤اييرتاث ايعطبي– ٞ
بتٚ

األٚ

ٖ1420ي.

 )16ايبك ع ٞإبطاٖ ِٝبئ عُيط بئ ذػئ ْعيِ اييسضض يف تٓ غيب اآلٜي

ٚايػيٛض زاض

ايهت ب اإلغالَ ٞايك ٖط ٠عسز األجعا22 :٤
 )17اشبط ب ٞأب ٛغً ٕ ُٝمحس بٔ ضبُس بٔ إبطاَٖ ِٝع مل ايػٓٔ ٖٚي ٛؾيطح غيٓٔ
أب ٞزاٚز املطبع ١ايعًُ – ١ٝذًب األٚ

ٖ1351ي .ّ1932 -

 )18ايييسَت ٟأبيي ٛايبكيي  ٤ضبُييس بيئ َٛغيي ٢ذٝيي  ٠اسبٝييٛإ ايهيي  ٣زاض ايهتييب
ايعًُ - ١ٝبتٚ

ايث ْٖ1424 ١ٝي.

 )19ايطاظ ٟأب ٛعبس اهلل ضبُس بٔ عُط املًكب بفديط اييس ٜٔاييطاظَ ٟفي تٝس ايػٝيب =
ايتفػت ايهبت زاض إذ ٤ ٝايرتاث ايعطب – ٞبتٚ

ايث يثٖ1420 ١ي.

 )20ايؿييعطا ٟٚضبُييس َتييٛي ٞتفػييت ايؿييعطا – ٟٚاشبييٛاطط َط ي ب أخب ي ض ايٝييّٛ
عسز األجعا.ّ1997 20 :٤
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 )21ايط  ٟأب ٛجعفط ضبُس بٔ جطٜط ج َ ايب ٕ ٝيف تأ ٌٜٚايكطإٓ احملكيل :أمحيس
ضبُس ؾ نط َؤغػ ١ايطغ ي ١األٚ

ٖ1420ي .ّ2000 -

 )22ايفتٚظآب ز ٟصبس ايس ٜٔأب ٛط ٖط ضبُس بٔ ٜعكٛب ايك َٛؽ احملٝ

احملكيل:

َهتب ذبكٝل اييرتاث يف َؤغػي ١ايطغي ي ١بإؾيطاف :ضبُيس ْعي ِٝايعطقػٛغيٞ
َؤغػ ١ايطغ ي ١يًطب عٚ ١ايٓؿط ٚايتٛظٜ

بيت – ٚيبٓي ٕ ايث َٓيٖ1426 ١يي -

.ّ2005
 )23ايكططيب أب ٛعبس اهلل ضبُس بٔ أمحس بٔ أب ٞبهط ازبي َ ألذهي ّ ايكيطإٓ =
تفػت ايكططيب احملكل :أمحس اي زٚ ْٞٚإبطاٖ ِٝأطفيٝـ زاض ايهتيب املكيط١ٜ
– ايك ٖط ٠ايث ْٖ1384 ١ٝي .ّ1964 -
 )24ايهًيب أبي ٛاملٓيصض ٖؿي ّ بئ ضبُيس أبي ٞايٓهيط ابئ ايػي ٥ب أْػي ب اشبٝيٌ يف
ازب ًٖٝيٚ ١اإلغيالّ ٚأخب ضٖي احملكيل :األغييت ش اييسنتٛض ذي مت قي ح ايهي َٔ
زاض ايبؿ ٥ط -زَؿل األٚ

ٖ1423ي .ّ2003 -

 )25املب ي ضنفٛض ٟأبيي ٛايعييال ضبُييس عبييس ايييطمحٔ بيئ عبييس ايييطذ ِٝذبفيي ١األذييٛشٟ
بؿطح ج َ ايرتَص ٟزاض ايهتب ايعًُ – ١ٝبت. ٚ
تفػييت ايكييطإٓ اسبهييِٝ

 )26ضبُييس ضؾييٝس ضن ي ضبُييس ضؾييٝس بيئ عًيي ٞاسبػييٝ
(تفػت املٓ ض) ا  ١٦ٝاملكط ١ٜايع َ ١يًهت ب .ّ1990

َ )27ػيًِ بئ اسبحي د أبي ٛاسبػئ ايكؿيت ٟايٓٝػي بٛض ٟاملػيٓس ايكيرٝس املدتكيط
بٓكٌ ايعسٍ عٔ ايعيسٍ إ ضغي ٍٛاهلل قيً ٢اهلل عًٝي٘ ٚغيًِ احملكيل :ضبُيس فيؤاز
عبس ايب ق ٞزاض إذ ٤ ٝايرتاث ايعطب – ٞبت. ٚ
 )28ايٓ : ٟٚٛأب ٛظنط ٜضب ٞٝايس ٜٔحي ٢ٝبٔ ؾطف املٓٗ د ؾطح قيرٝس َػيًِ بئ
اسبح د زاض إذ ٤ ٝايرتاث ايعطب – ٞبتٚ

ايث ْٖ1392 ١ٝي.

 )29ايٛي ٟٛضبُيس بئ عًي ٞبئ آزّ بئ َٛغي ٢اإلثٝيٛب ٞؾيطح غيٓٔ ايٓػي  ٞ٥املػيُ٢
(شخيت ٠ايعكبيي ٢يف ؾييطح اجملتبيي )٢زاض املعييطاد ايسٚيٝيي ١يًٓؿييط ٚزاض آٍ بييط ّٚيًٓؿييط
ٚايتٛظٜ

األ. ٚ
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