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َُّل ُْٚش َاْنَؤ  اْنَحِذ

َُّٔل ِلْجَهٍخ ًَْغِغُذ اأَلْلَصٗ َأ ٍَ اْن ْٛ ًِ ًُْغِه  ِنْه

ٔفٙ سٔاٚخ : ( َحٕ  اهلل سعٕل يغ صهُٛب": ٚمٕل  ػبصة ثٍ انجشاء عًؼذ :لبلٔ  اعحبق أثٙ ػٍ

ُّ لجم ( ،ؽٓشًا -َػَؾَش َعجؼَخ أٔ -َػَؾَش ِعزَّخ  انًمذِط ثِٛذ( ِٕلَجَم  ٌَ لجهُز ُّ أٌ ركٕ ٔفٙ سٔاٚخ : ٔكبٌ ُٚؼغُج

ٔفٙ (  ) ّٗ انٗ انكؼجخ عََّٕ(، ) ٔفٙ سٔاٚخ ػٍ انجشاء ثٍ ػبصة : ٔكبٌ سعٕل اهلل ٚحت أٌ ُٖٚانجٛذ 

ُْْى آٍدسٔاٚخ  ًَب انَّبُط ِفٙ َصَهبِح انصُّْجِح ِثُمَجبٍء ِاْر َعبَء َُ ْٛ ًََش َلبَل :َث ٍِ ُػ ٍْ اْث َُب صى(،َ٘ػ ) ٔفٙ سٔاٚخ  ُصِشْف

ٌْ َٚغَزمِجَم اْنَكْؼَجَخ   (،ٙ:صشفّ ََٔلْذ ُأِيَش َأ ُْٓى ِاَنٗ انؾَّْؤِو َفبْعَزَذاُسٔأفٙ سٔاٚخ : ُْ ُُٔعٕ َٔكبََذ  َْب  ِاَنٗ  َفبْعَزْمِجُهٕ

. "انكؼجخ َحٕ  ، (7اْنِمْجَهِخ
8

 

 رشعًخ انصحبثٙ سأ٘ انحذٚش: 
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ًووس إملشهور يف س نس إحلسًر، كاهل إبن جحص يف فذح إًباري. ويف هتشًب إًىٌلل ٌَمزي، ىو: ٔأبو ٕإحساق: ىو إًسبِؼي وىو جس ٕإرسإئَي بن  

 معصو بن غبس هللا إًسبِؼي

2
 .4486ٔأدصجو إًبزاري:  

3
 .4486ٔأدصجو إًبزاري:  

4
 إٕلسالمِة بسوةل إًىوًت.مس نس إٌَؤًؤ وإملصجان ، غبسهللا بن معري إًرشٍىة، وزإرة إٔلوكاف وإًضؤون  .265مذفق ػََو بصمق:  

5
 .4132ٔأدصجو إًبزاري: 

6
 .4486ٔأدصجو إًبزاري: 

7
 .4132ٔأدصجو إًبزاري: 

8
( 4/288) ؤأمحس (475( )1/242) وإًنسايئ هل، وإٌَفغ (،525( )1/374(، ومسَــم )4492( )6/27) إًبزاري ٔأدـــصجــو

 ( .224( و)223(وسؼَس بن منصور )428(  وإبن دزمية )18738)
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ٍُ ػبصِة ٔانجشاُء ًََذَٙ َِضُٚم انكٕفِخ، يٍ  ٕث ُّ انفمّٛ انكجٛش، أثٕ ُػًبسح ان ُّ انحبسص ٍِ انحبسِس األَصبِس ث

ٌِ انصحبثخ، أٔل يٍ ثبَٚغ نٛهخ انؼمجخ.    أػٛب

ِٓذ غضٔاٍد كضٛشح يغ انُجٙ  ٍُ ُػًَش  َسٖٔ حذًٚضب كضًٛشا، ٔؽ ، ٔاعُزصِغش ٕٚو ثذس ٔلبل: " كُُذ أَب ٔاث

َٛبس.ِنَذًح"، ٔسٖٔ أًٚعب ػٍ أ َِ ٍِ  ثٙ ثكٍش انصذِّٚك، ٔخبنّ أثٙ ُثشدَح ث

ٍَ، ٔأثُِٕ يٍ لذيبِء األَصبس. ٍِ ٔعجؼٛ  ُرٕفٙ عُخ اصُزٛ

ٌَ حذًٚضبُي ٌِ ٔػؾشٔ ٍِ اصُب ُِ: صالُس يبئٍخ ٔخًغُخ أحبدٚش، نّ فٙ انصحٛحٛ  .ٖغُُذ

 ٍْاسبت اىذديث: 

 األَصبس أخٕانّ ـــ يٍ :لبل ـــ أٔ ـ أعذادِ ػهٗ َضل انًذُٚخ لذو يب أٔل كبٌ  انُجٙ أٌ :انجشاء ػٍ

  ٗ.ٔركش انحذٚش ...ؽٓشًا ػؾش عجؼخ أٔ ؽٓشًا، ػؾش عزخ انًمذط ثٛذ ِلجم صهٗ ٔأَّ

 شسح اىذديث:

ركش اإليبو انجخبس٘ ْزا انحذٚش فٙ ػذح يٕاظغ يٍ انصحٛح يُٓب: ثبة انصالح يٍ اإلًٚبٌ، ثبة يب 

ٍَ انَّبِط َحٕ انمجهخ حٛش كبٌ، ثبة )عبء فٙ اعبصح خجش انٕاحذ انصذٔق، ثبة انزٕعّ  َٓبُء ِي َعَُٛمُٕل انغَُّف

                                                           
1

س من إًفائسة رإجع: )إًخوضَح ًرشح إجلامع إًصحَح، إبن إملَلن  إًربإء: بخرفِف إًصإء، وىو إذلي ًربي إًؼود. إًربإء أٓدص ًَةل يف إًضيص.  ملًز

( ،  وزإرة إٔلوكاف يف دوةل كعص، ت: دإر إًفالح، مرص(. و )إٕلفصاح غن مؼاين إًصحاح، رشح ٌَجمع بني إًصحَحني، 2/104إٔلهصاري، )

 (، دإر إًوظن، إًصايض، ت: فؤإد غبس إملنؼم ٔأمحس(.1/56إًوزٍص إًؼامل إبن ىبرية ، )، 

2
 (.  1/56)إٕلفصاح غن مؼاين إًصحاح ،  ػازب: إملسافص غن وظنو. إهظص:

   (، مؤسسة إًصساةل، ت: ٍلوػة من إحملللني.3/194سري ٔأػالم إًنبالء، إذلىيب، ) 3
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ٍْ ََٚؾبُء ِاَنٗ ِص ِْٓذ٘ َي ًَْغِشُة َٚ َٔان ًَْؾِشُق  ِّ ان َٓب ُلْم ِنهَّ ْٛ ُِٓى انَِّزٙ َكبَُٕا َػَه ٍْ ِلْجَهِز ُْْى َػ َٔنَّب (، ثبة: َشاٍغ ُيْغَزِمٍٛىَيب 

َٓب َفبْعَز) َٕنِّٛ َٕ ُي ُْ ٌَٓخ  ِْٔع ٍْٙء َِٔنُكمٍّ  َّ َػَهٗ ُكمِّ َؽ َّ انهَّ ًًِٛؼب ِا ُّ َع ٍَ َيب َرُكَُٕٕا َْٚؤِد ِثُكُى انهَّ ْٚ َْٛشاِد َأ ِجُمٕا اْنَخ

 (. َلِذٌٚش

ٔرشعى نّ اإليبو اثٍ خضًٚخ فٙ كزبثّ يخزصش انًخزصش
ٔ

ِْٛذ   ، فمبل: " َثبُة ِرْكِش انصََّهبِح َكبََْذ ِاَنٗ َث

 ِّ ِْْغَشِح انَِّج ًَْمِذِط َلْجَم  ًَْمِذِط َنب اْنَكْؼَجُخ "   ان ُْٛذ اْن َْٕلِذ َث ًَِذَُِٚخ، اِر انِمْجَهُخ ِفٙ َرِنَك اْن ِاَنٗ ان
ٕ
. 

 :اىَقدِس بيِج ّذ٘  اهلل زس٘ه ٍع ق٘ىٔ: صييْا

ثٛذ انًمذط: فّٛ نغزبٌ يؾٕٓسربٌ: احذاًْب: فزح انًٛى ٔاعكبٌ انمبف، ٔانضبَٛخ: ظى انًٛى ٔفزح انمبف،  

. لبل اثٍ حضو: ثٛذ انًمذط؛ ٖ، ٔانٛبء. ٔأصم انًمذط ٔانزمذٚظ يٍ انزؽٓٛش اٚهٛبءٔٚمبل فّٛ أًٚعب: 

 .َٗؼُٙ: انًغغذ ٔحذِ، ْزا لٕل عًٕٓس انؼهًبء

ثٛذ انًمذط: انًكبٌ انز٘ عؼم فّٛ انؽٓبسح، أٔ ثٛذ يكبٌ انؽٓبسح، ٔرؽٓٛشِ: اخالإِ يٍ  ٔعبء أٌ

َّش، أ٘: انًكبٌ انز٘ ٚؽٓش فّٛ يٍ انزَٕة  ٍْ َؽذََّدِ انًمّذط، فًؼُبِ: انًؽ ، ٘األصُبو، ٔاثؼبدِ يُّ، َٔي

                                                           
1

بسو ٔأن إًدسمَة إًيت إرثضاىا إبن دزمية ًىذابو يه "خمخرص   ٌضلك ػىل إًبؼض ٔأهو نخاب غري حصَح إبن دزمية، بَس ٔأهو هفس إًىذاب، ًو

 "، وهللا ٔأػمل. إخملخرص من إملس نس إًصحَح غن إًنيب 

2
 –يف كعص  ودإر إملَان ٌَنرش وإًخوزًع وزإرة إٔلوكاف ( ، 1/504، إبن دزمية، ، ) خمخرص إخملخرص من إملس نس إًصحَح غن إًنيب  

 .، ت: ماىص إًفحيإًلاىصة 

3
 .10-3/9رشح إًنووي ػىل مسمل: 

4
 مرص، ت: ٔأمحس َلس صاهص. -(، معبؼة إٍهنضة 7/279إحملىل، إبن حزم،  ) 

5
ت.  -دإر إخلري ،388ظارق بن غوض هللا،  إملؼجم إملفرس ًلكٌلت ٔأحادًر إًىذب إًدسؼة،   دوةل إًىًو
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ٗ 
 

، ٔلٛم: ألَّ نى ٚكٍ ٔساءِ ٔلٛم نّ األلصٗ نجؼذ انًغبفخ ثُّٛ ٔثٍٛ انكؼجخ  ٔيٍ أعًبئّ أًٚعب انًغغذ ٔٔ

ّٓش يٍ رنك لبل انضيخؾش٘: " ". ٕيٕظغ ػجبدح ، ٔلٛم : نجؼذِ ػٍ األلزاس ٔانخجبئش، ٔانًمّذط انًؽ

عًٙ األلصٗ ألَّ نى ٚكٍ حُٛئز ٔساءِ يغغذ، ٔلٛم: نجؼذِ ػٍ األلزاس ٔانخجش، ٔلٛم: ْٕ ألصٗ 

 ُٗأِٔسَٚؾـِهىٔٚغًٗ أٚعب ، . ا.ْـٖط أثؼذ يُّثبنُغجخ انٗ يغغذ انًذُٚخ؛ ألَّ ثؼٛذ يٍ يكخ، ٔثٛذ انًمذ

 .٘ٔيغغذ انمذط

ٔنجٛذ انًمذط ػذح أعًبء رمشة يٍ انؼؾشٍٚ يُٓب : اٚهٛبء ثبنًذ ٔانمصش ، ٔثحزف انٛبء األٔنٗ ، ٔػٍ 

اثٍ ػجبط ادخبل األنف ٔانالو ػهٗ ْزا انضبنش ، ٔثٛذ انًمذط ثغكٌٕ انمبف ٔثفزحٓب يغ انزؾذٚذ ، 

ٔرؾذٚذ انالو ٔانمذط ثغٛش يٛى يغ ظى انمبف ، ٔعكٌٕ انذال ، ٔثعًٓب أٚعب ، ٔؽّهى ثبنًؼغًخ 

ٔثبنًًٓهخ ، ٔؽالو ثًؼغًخ ، ٔعهى ثفزح انًًٓهخ ٔكغش انالو انخفٛفخ ، ٔأٔس٘ عهى ثغكٌٕ انٕأ ، 

ٔثكغش انشاء ثؼذْب رحزبَٛخ عبكُخ.ٔيٍ أعًبئّ : كٕسح ٔثٛذ أٚم ، ٔصٌٕٓٛ ، ٔيصشٔس آخشِ يضهضخ 

                                                           

(، دإر إًسالم ابًصايض ودإر إًفِحاء بسمضق، ت:غبسإًؼٍزز بن غبسهللا 10/148فذح إًباري رشح حصَح إًبزاري، إبن جحص إًؼسلالين، ) 1

  بن ابز.

2
 ( .10/148( .)408/6فذح إًباري رشح حصَح إًبزاري، إبن جحص إًؼسلالين، ) 

3
 (.66 -3/64فذح إًباري رشح حصَح إًبزاري، إبن جحص إًؼسلالين )  

4
ُأوِرٌَضـمِل : ابًضم مث إًسىون وهرس إًصإء وايء ساننة وصني مؼجمة مفذوحة ولم مىسورة وٍصوى ابًفذح وممي. ىو إمس ٌَبُت إمللسس  

، وروى ٕإل ٔأهنم ٌسىنون إًالم فِلوًون ٔأورٌضمل ، وحيك غن رؤبََة ٔأن ٔأورٌسمل، ابًسني إمليمةل-ؤأكول: ٔأصَيا إًؼصيب مسًنة سامل  –ابًؼربإهَة 

 (.279/ـ1إهظص: )مؼجم إًبدلإن، ايكوت إمحلوي : ٔأورٌضَوم وَأورٌَضملم بدضسًس إًالم، وُأورإسمل، بفذح إًصإء وإًسني.

5
إًلسس :بسىون إدلإل ومضيا إًعيص إمس ومصسر ومنو كِي ٌَجنة حظرية إًلسس وروح إًلسس جربإئَي ػََو إًسالم و )إًخلسٌس( إًخعيري و  

رض )إمللسسة( إملعيصة وبُت )إمللسس( ٌضسد وخيفف وإًنس بة ٕإًَو )ملسيس( بوزن جمَيس و )ملسيس( بوزن َلسي وًلال )ثلسس( ثعيص وإلٔ 

 ، دإر إًىذاب إًؼصيب(.524خمخار إًصحاح ،َلس إًصإزي، ـ ٕإن )إًلادسة( دػا ًيا ٕإبصإىمي ػََو إًسالم ابًلسس ؤأن حىون حمةل إحلاج. إهظص: )
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َّ انغٕٛؼٙ لبل انؼاليخ ؽًظ انذٍٚ  ٔٔكٕسؽٛال ٔثبثٕط ثًٕحذرٍٛ ٔيؼغًخ" .   - سحًّ اهلل -انًُٓبع

فٙ ارحبف األِخصَّب ، يؼهًهب كضشح األعًبء نهًغغذ األلصٗ : " اػهى أٌ كضشح األعًبء رذل ػهٗ ؽشف 

" َّٗ  .ٕانًغ

ٔلذ عبء فٙ ثؼط سٔاٚبد انحذٚش كهًخ " انؾبو" ٔأساد ثٓب انصحبثخ " يغغذ ثٛذ انًمذط" ْٕٔ يٍ 

 ّ صحٛح أًٚعب.ثبة اؼالق انكم ػهٗ انغضء ٔػكغ

ثحش األثٛط  -انؾبو: ٚجذأ الهٛى انؾبو يٍ رخٕو يصش َحٕ انؾًبل انٗ ثهذ انشٔو فٛمغ ثٍٛ ثحش انشٔو

.لبل اثٍ حجبٌ فٙ صحٛحّ: " ٖٔثبدٚخ انؼشة ٔٚزصم انجبدٚخ ٔثؼط انؾبو ثغضٚشح انؼشة  -انًزٕعػ 

 ٔآخشِ ػشٚؼ يصش". ٗأٔل انؾبو ثبنظ

 ؟ٕو اسخقباه بيج اىَقدس ماُ ثابًخا باىقسآُ أً باجخٖاد اىْبي 

َْٔسِد٘ حَكٗ "  ًَب ِفٙ انَحبٔ٘ ان
٘
ٍِ ِفٙ رنَك ألصحٔلبل :   بِثُب.ٔعٓٛ

ٙ
:  - سحًّ اهلل -انمبِظٙ ِػٛبض لبَل   

                                                           
1

و إٌَغوي يف نخاب 86 - 83/ ـ3 -إهظص فذح إًباري رشح حصَح إًبزاري، إبن جحص إًؼسلالين   . وكس ثدبع ٔأنرث ىشه إٔلسٌلء إحلسني بن ذاًًو

 " ًُس يف الكم إًؼصب "

2
 (.1/88)جمس إدلٍن إًفريوزٔأابدي    "" بصائص ذوي إٍمتَزي 

3
ي. -، ًَسن 93إمللسيس، رإجع: ٔأحسن إًخلاس مي يف مؼصفة إٔلكاًمي ، مشس إدلٍن    إبًص

4
، ىه مسًنة ػىل صطّ إًفصإت صغرية، ويه ٔأّول مسن إًضام من إًؼصإق وإًعًصق ٕإٍهيا ػامص ويه فصضة  بدلة ابًضام بني حَب وإًّصكةابًس :  

 (.62وإملٌلكل ، ًالصعرصي ،  ( و )إملساكل1/328)إهظص مؼجم إًبدلإن، ايكوت إمحلوي  .إًفصإت ٔلىي إًضام

 

5
ِبـ "  إحلاوي إًىبري، ٌَؼالمة ٔأبو إحلسن إملاوردي، وىو سفص هفُس ومصجع ٔأصَي يف إًفلو إًضافؼي، كال إملاوردي حبق إًىذاب مسَخو: 

ًَِما ُأوِجُبُو ِبلَْسِر إًَْحاِل ِمَن إِلْسِدَِفاِء َوإِلْسِدَِؼاِب.  إًَْحاِوي " َرَجاَء َأْن ٍَُىوَن َحاِواًي 

6
ذَف ٔأحصابنا يف مجةل إًؼٌَلء ىي إس خلبي بُت إمللسس بصٔأًو ٔأو غن ٔأمص ربو غزوجي ؟ ػىل كوًني : ٔأمحسىٌل : ٔأهو إس خلبي كال إملاوردي "وإد   

ِ بُت إمللسس بصٔأًو وإجهتاده ملا ثلسم من ختَري هللا س بحاهو ) ُّوإ فَََثم َوْجُو إّلِلم ُق َوإًَْمْغِصُب فَأًَْنََما ثَُوً ِ إًَْمرْشِ [ فادذار بُت  115: ( ]إًبلصةَوّلِِلم
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ِّ أكض ٌَ انز٘ رَْت ِانِٛ ٌَّ انمشآ ٍْ لبَل : ا ِّ دنٌٛم نمِٕل َي ٌُ فٛ ٌٍ ، َفؼَهٗ ْزا ٚكٕ ٌَ ِثُغٍَّخ ال ِثمشآ ُّ كب ِش انؼهًبِء أَ

 ِٙ ٍَ، ْٕٔ أحُذ لٕن ٍَ انًزؤخشٚ ُٕل أكضِش األصٕنِّٛ َٕ ل ُْ ِّٙ ُٚغُخ انغَُخ ، ٔ ُّ اهلُل رؼبنٗ ، ٔانمُٕل  -انؾبفؼ سحً

ٍِ  انضَّبَِٙ َنّ، ٌَ : نى َُٚك َّ انغَُّّخ ُيجٌُّٛخِ نهكزبِة فكَٛف ُٚغُخٓب؟ ْٔئالِء ُٚمٕنٕ ِّ لبَل ؼبِئفٌخ : ال َٚغُٕص ؛ أل ِٔث

ٍٙ . لبَل اهلُل رؼبَنٗ : ثِٛذ اَنًمذِط اعِزمجبُل  ٌَ ِثٕح َٓب ثُغٍُّخ ، َثْم كب ْٛ ََٔيب َعَؼْهَُب اْنِمْجَهَخ انَِّزٙ ُكَُذ َػَه

َّصِ األكضشٌٔ ،ٖٗٔ}انجمشح:  -انؾبفؼٙ ٔيُؼّ  { . ٔاخزهُفٕا أًٚعب ِفٙ َػكِغّ ْٕٔ َغُخ انغُخ نهمشآٌ، فغ

ًَّ اهلُل رؼبَنٗ  ٔؼبِئفٌخ –سِح
ٔ

 ." 

ٔأصبحجّ فٙ  ٚغًم ػذد األؽٓش انزٙ صالْب انُجٙ  حذٚش انجبة  :ؽٓشًا-َػَؾَش َعجؼَخ أٔ-َػَؾَشعزخ 

ًَبََِٛخ ٔعبء فٙ ؽًٓشا ،  -َػَؾَش َعجؼَخ أٔ -َػَؾَش ِعزَّخانًذُٚخ لجم ثٛذ انًمذط ٔكبَذ  َٔاَٚبد ُأْخَشٖ،: َص ِس

 . ٕػؾش ؽًٓشا

ٌّ يٍ عضو  ؽٓشًا-َػَؾَش َعجؼَخ أٔ-َػَؾَش ِعزَّخ انًمذِط ثِٛذ َحٕانشٔاٚزٍٛ: " انخالف ثٍٛ ًٚكٍ رفغٛشٔ  "ثؤ

عًغ أٚبو  ؽٓش انمذٔو ٔؽٓش انزحٕٚم  فبكزًم َصبة انؾٓش ػُذِ  ٔأنغٗ انضائذ يٍ  ،ا ثغزخ ػؾش ؽًٓش

 ًْب يًؼب.ا  ػذَّاألٚبو ، ٔيٍ لبل  ثغجؼخ ػؾش ؽًٓش

 مٌ صيى اىْبي ّذ٘ بيج اىَقدس؟

                                                                                                                                                                                                 

ىل : إمللسس ، وىو كول إحلسن ، وغىصمة ؤأيب إًؼاًَة وإًصبَع، وإًلول إًثاين : ٔأهو اكن ٌس خلبي بُت إمللسس غن ٔأمص ربو غز و جي ًلوهل  ثؼا

( َ ْن ً ُسوَل ِممم مِبُع إًصم ًِنَْؼمَلَ َمْن ًَد لم 
ّ
ميِت ُنْنَت ػََهَْيَا إ وِ َوَما َجَؼَْنَا إًِْلْبةَلَ إً َْ َُِب ػىََل َغِلبَ [ وىشإ كول إبن غباس ، وإبن جصجي .  143( ] إًبلصة :  ْنلَ

إهظص 
(

بريوت ، ت: ػًل َلس  -، دإر إًىذب إًؼَمَة 67إحلاوي إًىبري يف فلو إٕلمام إًضافؼي ريض هللا غنو وىو رشح خمخرص إملزين ، 

 مؼوض / ػادل غبس إملوجود(

1
 دإر ٕإحِاء إًرتإث إًؼصيب، بريوت.، 10-3/9، رشح إًنووي ػىل مسمل 

2
معسة إًلاري رشح حصَح إهظص: ) )سََن ٔأيب َدإُود( و )سََن إْبن َماَجو( من َظصًِق ٔأيب بىص بن َغَماش َغن ٔأيب ٕإحساق، ؤأبو بىص يسء إًِْحْفغ 

وحمك بريوت.  -دإر ٕإحِاء إًرتإث إًؼصيب (،1/245إًبزاري، َلود بن ٔأمحس بن موىس بن ٔأمحس بن حسني إًغَخاىب إحلنفى بسر إدلٍن إًؼَىن، )

 ػََو إبن جحص يف إًفذح ابًضشوذ(.
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رغبِ ثٛذ انًمذط ثؼذ أٌ فشظذ انصالح نٛهخ اإلعشاء ٔانًؼشاط لجم انٓغشح  يغًٕع يب صهَّبِ انُجٙ 

انٗ ثٛذ انًمذط   فٙ يكخ ، أظف انّٛ يب صالِ فٙ  ثغُخ، انٗ أٌ ْبعش ْٕٔ  ػذد  يب صهَّبِ انُجٙ 

فٙ يكخ ٔانًذُٚخ انٗ ثٛذ انًمذط ْٕ عُزبٌ ٔخًغخ  أؽٓش   انًذُٚخ  فٛكٌٕ يغًٕع يب صالِ انُجٙ

 ب.رمشًٚج

ِّ  ٔفٙ سٔاٚخ ػٍ انجشاء ثٍ ػبصة "  صى صشفُب َحٕ انكؼجخ: ٌَ َسُعُٕل انهَّ َّ ِاَنٗ   ََٔكب َٕعَّ ُٚ ٌْ ُِٚحتُّ َأ

ِْٛذ(، ٔفٙ سٔاٚخ :) ٔ ٔ"  انَكْؼَجِخ ُّ ِلَجَم اْنَج ٌَ ِلْجَهُز ٌْ َرُكٕ ُّ َأ ٌَ ُْٚؼِغُج ٔعبء فٙ ثؼط سٔاٚبد انحذٚش " ، ٕ َكب

َٔ ثٛذ انًمذط":أ٘ ِٖلَجَم َٙ ٚمبثهٓب ٔرمبثهّ، ٚمبل: أٍٚ لجهزك؟ أ٘:  ؛عًٛذ انِمجهُخ ِلجهًخ ُيَمبِثهّ.  ًُصهِّ ألٌ ان

فصبسد ُػشًفب نهًكبٌ انًزّٕعّ انّٛ  االعزمجبل،ْٔٙ فٙ األصم انحبل انزٙ ػهٛٓب اإلَغبٌ يٍ  .ٗعٓزك 

 نهصالح؛ 

َّ َفِشًٚمب  فٙ رفغٛش لٕنّ رؼبنٗ:  ٘ٔٚزكش انؽجش٘ َِٔا ُْْى  َُبَء ٌَ َأْث ًَب َْٚؼِشُفٕ ُّ َك ُُْى اْنِكَزبَة َْٚؼِشُفََٕ َُب ْٛ ٍَ آَر انَِّزٚ

 ٌَ ًُٕ ُْْى َْٚؼَه َٔ ٌَ اْنَحكَّ  ًُٕ َْٛكُز ُْٓى َن ُْ َْئالِء ٙٗٔ}انجمشح: ِي َُٔػهًبَء انََّصبَسٖ. َٚمُٕل: َٚؼشُف  ُِٕٓد،  { َأحجبَس انَٛ

ُِٕٓد، ٍَ انَٛ َِٔلجَهُخ اْنؤَِجَٛبِء َلجَهَك َكًب  اأَلْحَجبُس ِي َِْٛى،  َِٔلجهُخ ِاثَشا ُْٓى،  َّ اْنَجَٛذ انَحشاَو ِلجَهُز ٍَ انََّصبَسٖ َأ ًَبِء ِي َٔانُؼه

ُْْى ٌَ َأثَُبَء  .َٚؼِشُفٕ

ٚحت أٌ ٚزٕعّ انٗ انكؼجخ لجهخ أثّٛ اثشاْٛى ٔٚشفغ  كبٌ سعٕل اهلل فشظذ انصالح لجم انٓغشح ٔ

، يغ اهلل رؼبنٗ ػهَّّ رؼبنٗ  أٌ اعًٛب يٍ اهلل رؼبنٗ دٌٔ أٌ ٚؽهت يُّ رنك أدثب يُّ ٔعّٓ انٗ انغًبء س

                                                           
1

 مس نس إٌَؤًؤ وإملصجان . 265مذفق ػََو، بصمق:  

2
 .4486ٔأدصجو إًبزاري:  

3
 .4486ٔأدصجو إًبزاري:  

4
ش. -(، إملىذب إٕلساليم2/322رشح إًس نة، إًبغوي، )   بريوت، ت:صؼَب إٔلرانؤوط و َلس زىري صاٌو

5
ي إًلصأٓن ، إًعربي    بريوت. –، مؤسسة إًصساةل 2/670ثفسري جامع إًبَان يف  ثأًٔو
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ًَبِء: -ػض ٔعم  -ٚحمِّك  نّ أيُٛزّ ، فؤَضل اهلل  َِٓك ِفٙ انغَّ َْٔع  {.ٗٗٔ}انجمشح: َلْذ َََشٖ َرَمهَُّت 

 أق٘اه:باىخ٘جٔ في صالحٔ إىى اىنعبت، فقد قيو في ذىل عدة  أٍا سبب زغبت اىْبي 

ًَب انغََّهبو، َلبَنّ اْثٍ َػجَّبط.  ِٓ ِْٛى ٔاعًبػٛم َػهٛ َٓب لجَهخ اثشا َْب: َأَ  َأحذ

ُٕٓد، َلبَنّ ُيَغبْذ.   َٔانضَّبَِٙ: نًَخبنفخ انَٛ

ًَُمّذط. ِّ دٌٔ َثٛذ ان ًُٕل َػهٛ ًَؼ ََْزا انَجٛذ ان َٔ   َٔٔانضَّبِنش: َأٌ اعِزمَجبل انَجٛذ أيغٗ ِفٙ ػَجبَدح َصبحجّ، 

َٓب ِاَنٗ َثِٛذ  اَّّ ٔلٛم ََّل َيب َصهَّٗ ِاَنٗ اْنَكؼَجِخ لجهخ األَجٛبء لجهّ نًب كبٌ فٙ يكخ، ُصىَّ ُصِشَف َػُ َصهَّٗ َأ

ًَم ػهٗ االعزًشاس فجًب أٌ انُجٙ  ًَْمِذِط نًب اَزمم انٗ انًذُٚخ، ْٔزا لٌٕل ال دنٛم ػهّٛ حٛش أٌ األيش ُْٚح اْن

  َّصهٗ فٙ انًذُٚخ انٗ ثٛذ انًمذط يٍ غٛش صبسف نّ فٓزا ٚؼُٙ أ  ٌثمٙ ػهٗ لجهزّ انزٙ كب ،

 ػهٛٓب فٙ يكخ .

ٔألٕل: ٔنؼم عجت رنك أٌ انًغغذ األلصٗ كبٌ ثؼًٛذا ػٍ أصحبة انُجٙ صيبًَب ٔيكبًَب ٔكضٌٛش يُٓى ال 

أساد أٌ ٚجمٙ انًغغذ األلصٗ يغ  ٚؼشفّ، ٔنى ٚشِ، ٔ عٛؽشح انُصبسٖ ػهّٛ ثبلٛخ، ٔكؤٌ انؾبسع انكشٚى

يغ يب ٚؼزشض   كم يب عجك يٍ أحٕال فٙ ٔعذاٌ انًغهًٍٛ خبصخ انشػٛم األٔل أصحبة انُجٙ 

انًغغذ األلصٗ يٍ أحٕال ركشَبْب ، فبٌ َثُؼَذ  ػُٓى صيبًَب ٔيكبًَب أساد اهلل ثٓزا أٌ ٚغؼهّ َصت أػُٛٓى 

ًًب ٔلجهخ .   ُحك

 ياز اهلل حبازك ٗحعاىى "بيج اىَقدس" قبيت، عيى ق٘ىيِ:ٗقد ذمس بعض اىعيَاء سبب اخخ

                                                           
1

 ػًل حسني إًبوإب.إًصايض، ت: -، دإر إًوظن (2/247وضف إملضلك من حسًر إًصحَحني ، إبن إجلوزي، )  
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انمٕل األٔل: أٌ انؼشة نًب كبَذ رحظ انجٛذ ٔنى رؤنف ثٛذ انًمذط، أحت اهلل عجحبَّ ٔرؼبنٗ ايزحبَٓى 

َُْذ  ثغٛش يب أِنفِٕ، نٛظٓش يٍ ٚزجغ انشعٕل يًٍ ال ٚزجؼّ، كًب لبل رؼبنٗ:   َُب اْنِمْجَهَخ انَِّزٙ ُك ََٔيب َعَؼْه

َُْمِهُت َػَهٗ َٚ ٍْ ًَّ ٍْ َٚزَِّجُغ انشَُّعَٕل ِي َُْؼَهَى َي َٓب ِانَّب ِن ْٛ ِّ ٰ  َػَه ْٛ    ٔ{ ْٔزا لٕل انضّعبط.ٖٗٔ}انجمشح:  َػِمَج

 .ٕانمٕل انضبَٙ: أَّ اخزبسِ نٛزؤنف أْم انكزبة، لبنّ: أثٕ عؼفش ثٍ عشٚش انّؽجش٘"

َٓب  ثــٕحٙ، كــبٌ ثــم ثغُخ انًمذط ثٛذ اعزمجبل ٚكٍ ٔنى ْٛ َُْذ َػَه }انجمشح:  ََٔيب َعَؼْهَُب اْنِمْجَهَخ انَِّزٙ ُك

ٖٔٗ} 

 ٍخى ماُ حذ٘يو اىقبيت ؟

انٗ انًذُٚخ فٙ ؽٓش سثٛغ األٔل ثال خالف، ٔكبٌ رحٕٚم انمجهخ فٙ أسعح  كبٌ لذٔو انُجٙ 

لجم غضٔح ثذس ثؾٓشٍٚ ٕٔٚيٍٛ ٔثذس كبَذ فٙ انٕٛو انغبثغ ػؾش يٍ  األلٕال يٍ انغُخ انضبَٛخ نهٓغشح،

 .ٔفٙ َفظ انؼبو فشض انصٕو ٔفّٛ رضٔط ػهٙ ثٍ أثٙ ؼبنت يٍ فبؼًخ ثُذ سعٕل اهللسيعبٌ، 

َٕال صالصخ:   َٔعبء انخالف ِفٙ رحذٚذ َأ٘ ؽٓش حٕنذ انِمجَهخ، ػهٗ َأل

ٍِ ِنهِّْصِف يٍ َسَعت ْٛ َُ ْٕو اْنِبْص   .األٔل:  َٚ

ْٓش ِنهِّْصِف يٍ ؽْؼَجبٌ، ثؼذ أٌ صاس َسُعٕل اهلل َٔلذ انّظ ْٕو انضَُّهبَصبء  ٔأصحبثّ أو ثؾٛش ثٍ   َٔانضَّبَِٙ: َٚ

ٍِ ْٛ ِّ ِفٙ َيْغِغذ اْنمْجَهَز ْٓش، فصهٗ ِثَؤْصَحبِث ٍِ  ٔاْنَجشاء اْثٍ يْؼشٔس، فزغذَّٖ ػُذْب فحعشد صالح انّظ ْٛ َسْكَؼَز

                                                           
1

 (1/218مؼاين إًلصأٓن وٕإغصإبو ، )  

بريوت ، إًعبؼة: إٔلوىل  –حمللق: غبس إجلََي غبسه صَيب ، إًنارش: ػامل إًىذب إملؤًف: ٕإبصإىمي بن إًرسي بن سيي، ٔأبو ٕإحساق إًزجاج  ، إ 

 م  1988 -ىـ  1408

2
  بريوت، ت: ٔأبوغبسهللا إًؼامًل. -، رشنة ٔأبناء رشًف إٔلهصاري174انخس إًلصأٓن ومنسوذو، إبن إجلوزي،  
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ْٓش ِاَنٗ انؾَّبو َٛخ، َفبْعَزَذاَس ِاَنٗ اْنَكْؼَجخ ٔاعزذاسد  يٍ انّظ َٕ َساِكغ ِفٙ انشَّْكَؼخ انضَّبَِ ُْ َٔ َُٔأِيَش َأٌ ْٚغَزْمجم اْنَكْؼَجخ 

ََٓزا. ٍِ ن ْٛ  انصُُّفٕف َخهفّ صىَّ أرى انصََّهبح، َفُغًٙ َيْغِغذ اْنمْجَهَز

ًَبَدٖ اْنآِخَشح.  ِّنذ ِفٙ ُع  َٕٔانضَّبِنش: ُح

 يَُ٘ ِقَبو اىنعبت:أٗه صالة صالٕا اىَس

َْب انُجٙ  ََّٔل َصاَلٍح َصاّل َّ َأ ٌْٕو، َفَخَشَط َسُعم   ا ُّ َل ََٔصهَّٗ َيَؼ رغبِ يكخ ْٙ صالح انظٓش ٔلٛم اْنَؼْصِش، 

َٕ: ػجبد ثٍ َٓٛك ُْ ٔ ،
ٖ

ِْْم َيْغِغٍذ ْٕٔ َيْغِغذ ثُٙ   ًَشَّ َػَهٗ َأ ُّ، َف ٍْ َصهَّٗ َيَؼ َّ ٔلٛم ػجبد ثٍ ثؾش، ٔكبٌ ِي

ُْٛذ َيَغ َسُعِٕل  َُٓذ ِثبهلل َنَمْذ َصهَّ ُْْى فٙ َصاَلِح اْنَؼْصِش، َفَمبَل: َأْؽ َٔ   ٍِ ْٛ ًَْغِغذ اْنمْجَهَز َٔٚؼشف ِث ًَخ،  ِلَجَم  اهلل َعه

ًَب ِْٛذ،  َيكََّخ، َفَذاُسٔا َك ُّ٘ ِفٙ َصِحِٛحّ ُْْى ِلَجَم اْنَج َْب َصَهبَح )..ٔلذ َأَخشَط اْنُجَخبِس ََّٔل َصَهبٍح َصهَّب ُّ َصهَّٗ َأ ََٔأَّ  .

ٌَ، َف ُْْى َساِكُؼٕ َٔ ِْْم َيْغِغٍذ،  ًَشَّ َػَهٗ َأ ُّ، َف ٍْ َصهَّٗ َيَؼ َّ ٌْٕو، َفَخَشَط َسُعٌم ِي ُّ َل ََٔصهَّٗ َيَؼ َٓاْنَؼْصش،  ُذ َمبَل: َأْؽ

 ،ِّ ُْٛذ َيَغ َسُعِٕل انهَّ ِّ؛ َنَمْذ َصهَّ ِْٛذ ِثبنهَّ ُْْى ِلَجَم اْنَج ًَب  (...، ِلَجَم َيكََّخ، َفَذاُسٔا َك
ٗ
  

ًََش َلبَلٔفٙ سٔاٚخ  ٍِ ُػ ٍْ اْث ِّ  َػ ٌَّ َسُعَٕل انهَّ ُْْى آٍد، َفَمبَل: ِا ًَب انَّبُط ِثُمَجبٍء ِفٙ َصَهبِح انصُّْجِح ِاْر َعبَء َُ ْٛ   َث
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بؼس غن إملسجس إًنبوي   با، كصب وإدي إًؼلِق. ول جيوز كصسه ًلع ػىل ىضبة مصثفؼة صٌلل غصيب إملسًنة إملنورة ًو مخسة هََومرتإت ثلًص
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إًفذاوى ًإلمام  إملناسم زايرهتا فال ٔأصي ذلكل ول دًَي ػََو، وإملرشوع ٌَمؤمن دإمئا ىو إلثباع دون الابخسإع، وهللا ويل إًخوفِق". إهظص

 .512، َلس ًلٌلن إًسَفي،  -رمحو هللا  - إًؼالمة إبن ابز

2
 .2/247وضف إملضلك من حسًر إًصحَحني، إبن إجلوزي : 

3
س فائسة إهظص حصمجخو يف: )الاسدِؼاب يف غباد بن هنَم   ي إًلبةل. وملًز إٔلهصاري إخلعمي. ذهص إبن غبس إًرب ٔأهو ىو إذلي ٔأذرب كومو بخحًو

بريوت ، ت: ػًل َلس إًبجاوي( و )إٕلصابة يف متَزي إًصحابة، إبن جحص إًؼسلالين،  –، دإر إجلَي 806مؼصفة إٔلحصاب، إبن غبس إًرب، 

 بريوت، ت: ػادل غبس إملوجود وػًل مؼوض( -ؼَمَة، دإر إًىذب إً 3/619

4
 (.18496ٔأدصجو إًبزاري : ) 
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ُٓ ُْ ُُٔعٕ ََٔكبََْذ  َْب،  ٌْ َْٚغَزْمِجَم اْنَكْؼَجَخ َفبْعَزْمَجُهٕ ََٔلْذ ُأِيَش َأ  ،ٌٌ َْٛهَخ ُلْشآ ِّ انهَّ ْٛ َِْضَل َػَه ْى ِاَنٗ انؾَّبِو َفبْعَزَذاُسٔا َلْذ ُأ

.ِاَنٗ اْنَكْؼَجِخ
ٔ
. 

َّ َسُعَٕل اهلِل  ََُضَنْذ: ٔعبء فٙ سٔاٚخ أخشٖ، ػٍ َأٍََظ؛ َأ ِْٛذ انًْمِذِط َف َٕ َث ٌَ َُٚصهِّٙ ََْح  ٰ  َلْذ َََشٖ  َكب

َِٓك َرَمهَُّت ًَبِء ِفٙ َْٔع َٕنَََُِّّٛك ٰ   انغَّ ُُ َْب ِلْجَهًخ َفَه َٕلِّ ٰ   َرْشَظب ََٓك َف ًَْغِغِذ َؽْؽَش َْٔع { ٗٗٔ}انجمشح: ٰ   اْنَحَشاِو اْن

ُْْى ُسُكٌٕع  َٔ ًََخ  ٍْ َثُِٙ َعِه ًَشَّ َسُعٌم ِي َِّنْذ. َف َّ انِمْجَهَخ َلْذ ُح ْٕا َسْكَؼًخ َفَُبَدٖ: َأَنب ِا ََٔلْذ َصهَّ ِفٙ َصَهبِح انَفْغِش، 

َٕ انِمْجَهِخ. ُْْى ََْح ًَب  ًَبُنٕا َك ، صهٗ انمجهزٍٛ لبل أَظ  ٔكبٌ أَظ آخش يٍ ثمٙ يٍ صحبثخ سعٕل اهلل   (ٕ)َف

  : َِصهَّٗ  "فٙ آخش ػًش ٍْ ًَّ ِْٛشَ٘نْى َْٚجَك ِي ٍِ َغ ْٛ  .ٖ.".. اْنِمْجَهَز

 ؟ٗاىسؤاه ْٕا ميف ّ٘فق بيِ اىسأييِ 

لبل انحبفظ اثٍ حغش: ٔانغٕاة أٌ ال يُبفبح ثٍٛ انخجشٍٚ؛ ألٌ انخجش ٔصم ٔلذ انؼصش انٗ يٍ ْٕ 

داخم انًذُٚخ، ْٔى ثُٕ حبسصخ، ٔرنك فٙ حذٚش انجشاء. ٔاٜرٙ انٛٓى ثزنك ػجبد ثٍ ثؾش، أٔ اثٍ َٓٛك، 

 ْٔى ثُٕ ػًشٔ ثٍ ػٕف، أْم لجبء–ٔٔصم انخجش ٔلذ انصجح انٗ يٍ ْٕ خبسط انًذُٚخ 
ٗ
ْٔزا  .

 . ٚؼُٙ كزنك أٌ أْم لجبء صهٕا انًغشة ٔانؼؾبء انٗ انمجهخ األٔنٗ
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 (. 403ٔأدصجو إًبزاري  :) 

 (. 1/223(،  وإبن دزمية يف "حصَحو")1045(، و ٔأبو دإود )527/15ٔأدصجو مسمل: ) 2

3
 (.4489ٔأدصجو إًبزاري :) 

 (.1/506إهظص فذح إًباري:) 4
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ٔال رؼبسض فًٛب  عبء يٍ سٔاٚخ ػجذاهلل ثٍ ػًش سظٙ اهلل ػًُٓب :) ثًُٛب انُبط ثمجبء فٙ صالح 

ار عبءْى آد ، فمبل : اٌ سعٕل اهلل  لذ أَضل ػهّٛ انهٛهخ  لشآٌ ، ٔلذ أيش أٌ ٚغزمجم انكؼجخ ،  ٔانصجح

انكؼجخ ، ٔلٕنّ : ٔلذ أيش أٌ ٚغزمجم ٕفبعزمجهْٕب ، ٔكبَذ ٔعْٕٓى انٗ انؾبو ، فبعزذاسٔا انٗ انكؼجخ (

" فبعزمِجهْٕب " ثكغش  َُِ٘ٔٔس، ٖا ٔانعًٛش ػهٛٓب  ألْم لجبء فبعزمَجهْٕب : ثفزح انجبء يبظٛب ٔكغشْب أيًش

 .ٗانجبء ٔفزحٓب ٔانكغش أصح ٔأؽٓش ، ْٕٔ انز٘ ٚمزعّٛ رًبو انكالو ثؼذِ 

ْْم انهَُّغخ : : ثًُٛب ٔثُٛب : ٔيؼُٗ لٕنّ   ٍْٛ َأْصمَلبَل َأ َُب ( َث ْٛ ََٔث ًَب ،  َُ ْٛ َْٔلبد َصَهبرّ ،  ) َث ٍْٛ َأ ََٔرْمِذٚشِ : َث

ََٔكَزا ًَبِس٘  َْٔلبد ِاْئِز ٍْٛ َأ ْ٘ َث ََٔكَزا . َأ َْٔلبد َكَزا   .َلبَل َكَزا  ٍْٛ َأ  .٘أٔ َرْمِذٚشِ َث

يٍ عٓخ انغُٕة ٔٚجؼذ ػٍ انًغغذ انُجٕ٘ خًغخ كٛهٕيزشاد رمشًٚجب،  يٕظغ ثمشة يذُٚخ انُجٙ ٔلجبء 

ا انٗ انًذُٚخ انًُٕسح يٍ يكخ انًكشيخ نًب ٔصم يٓبعًش ْٕٔ أٔل يغغذ ثُٙ فٙ اإلعالو ثُبِ انشعٕل 

َٕٖٔفّٛ لبل رؼبنٗ: ) ًَْغِغٌذ ُأعَِّظ َػَهٗ انزَّْم ٍْ ٰ  نَّ َِّٔل ِي ٍْٕو َأ ِّ َرُمَٕو َأٌ َأَحكُّ َٚ ٔكبٌ  ، {ٕٓٔ} انزٕثخ:  (ٰ   ِفٛ

ُّ ، فمذ عبء  ٚصهٙ فّٛ ٙسعٕل اهلل  ٚؤرّٛ كم عجذ ٌَ انَِّج ًَب َلبَل: َكب ُٓ ُْ ُّ َػ َٙ انهَّ ًََش َسِظ ٍِ ُػ ٍْ اْث َْٚؤِرٙ  َػ

 ِّ ٍْ ََبِفٍغ َفَُٛصهِّٙ ِفٛ ِّ َػ ُْٛذ انهَّ َُب ُػَج ٍْٛش َحذََّص ًَ َُ ٍُ ََٔيبِؽًٛب . َصاَد اْث ٍَِْٚؤِرٙ ُلَجبًء َساِكًجب  ْٛ  ٔ ( َسْكَؼَز
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 إىى بيج اىَقدس: اىنيفيت اىخي ماُ يصيي بٖا اىْبي 

"كبَذ لجهخ سعٕل اهلل ثًكخ انٗ انؾبو، ٔكبَذ صالرّ ثٍٛ انشكٍ انًٛبَٙ ٔانشكٍ  ػٍ اثٍ اعحبق لبل:

  .ٕاألعٕد، ٔٚغؼم انكؼجخ ثُّٛ ٔثٍٛ انؾبو" 

 ٕو يج٘ش ىيَصيي أُ يصذخ ٗجٖخٔ إىى االحجآ اىصذيخ ىيقبيت؟

ُْٓى ِاَنٗ انؾَّبِو َفبْعَزَذاُسٔا ِاَنٗ اْنَكْؼَجِخ( فٓى صهٕا   ُْ ُُٔعٕ ََٔكبََْذ  عبء فٙ َص انحذٚش عبثك انزكش ٔغٛشِ )

ٍْ  :ٔعبء يٍ حذٚش أَظ  صالح ٔاحذح ثبرغبٍْٛ، ٔنى ٚئيشٔا ثبػبدح انصالح. ًَب َيَعٗ ِي ْٔا ِث َٔاْػَزذَّ (

ِْٓى َصالِر
 ٖ

 ) 

ثبالعزٓبد صى رغَّش اعزٓبدِ فٙ أصُبئٓب فٛغزذثش انٗ انغٓخ األخشٖ حزٗ نٕ رغٛش ٔ "يٍ صهٗ انٗ عٓخ 

، فصهٗ كم سكؼخ يُٓب انٗ عٓخ ؛ صحذ صالرّ ػهٗ األصح ؛ بدِ أسثغ يشاد فٙ انصالح انٕاحذحاعزٓ

ألٌ أْم ْزا انًغغذ انًزكٕس فٙ انحذٚش اعزذاسٔا فٙ صالرٓى ٔاعزمجهٕا انكؼجخ ٔنى ٚغزؤَفْٕب
ٗ

 . " 

 يف حذ٘ه اىَصيُ٘ إىى اىقبيت اىجديدة؟م

رحٕل انًصهٌٕ ٔايبيٓى رحًٕنب كهًٛب يٍ عٓخ انؾًبل ْٔٙ عٓخ ثٛذ انًمذط انٗ انغُٕة ْٔٙ عٓخ يكخ 

انًكشيخ، حٛش ٚمغ ثٛذ انًمذط ثبنُغجخ نهًذُٚخ فٙ عٓخ انؾًبل انغشثٙ ٔرمغ يكخ ثبنُغجخ نهًذُٚخ فٙ 

 عٓخ انغُٕة.
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 –أ٘  انمجهخ حبنًٛب  -انٗ انمجهخ انغذٚذح، أغهك يب كبٌ يٍ ثبة فٙ انغذاس انغُٕثٙ ٔثؼذ رحٕل انُجٙ 

 ٔفزح ػًٕظب ػُّ ثبة فٙ انغذاس انؾًبنٙ ثبرغبِ انمجهخ عبثًمب ؛ ألَّ ارغبِ ثٛذ انًمذط .

و ، ٔػشظّ ٓ٘، ٔؼٕنّ  ٕوٖٓ٘ٗٔفك انًمبٚٛظ انحبنٛخ ، ال ٚضٚذ ػٍ  ٔكبٌ حُٛٓب يغغذ انُجٙ 

رمشًٚجب ، ٔكبٌ يٍ عؼف انُخٛم ٔانهجٍ ، ٔعمفّ يٍ عزٔع انُخم ، ٔرُفز  لبيخ انشعم سرفبع ، ثب و9ٗ

 ٔانّٛ يٍ صالصخ أثٕاة .

 ٍا دنٌ ٍِ ٍاث عيى اىقبيت األٗىى قبو أُ حذ٘ه ؟

يؼهٕو أٌ اعزمجبل انمجهخ ؽشغ يٍ ؽشٔغ  صحخ انصالح، َٔمم اإلعًبع ػهٗ رنك :  اثٍ ػجذ انجش ٔ 

 اىخ٘ثيق ىٖرٓ اىَعيٍ٘ت () يسجى .انُٕٔ٘

عبء فٙ فزح انجبس٘
ٕ

، لبل انجشاء ثٍ ػبصة : فٙ حذٚضّ ْزا أَّ يبَد ػهٗ انمجهِخ ، لجم أٌ رحٕل  سعبٌل  

ًَبََُكْى( }انجمشح::  فؤَضل اهلل رؼبنٗ، ُلِزهٕا. فهى ََْذِس يب َمٕل فٛٓى ُّ ِنُِٛعَٛغ ِاٚ ٌَ انهَّ ََٔيب َكب {ا.ْـ ، ٖٗٔ)

 . اًٚبَكى: أ٘ صالركى

َّٕل لجم انجٛذ   ٔلذ أصبسد لعٛخ رحٕٚم انمجهخ ػُذ انصحبثخ يغؤنخ حكى يٍ يبَد ػهٗ انمجهِخ لجم أٌ ُرح

َّ ِثبنَُّبِط " ٔنى  ٚكٍ ٚؼهى انصحبثخ حكى  يب ٚمبل فٛٓى ، فؤَضل اهلل:  ٌَّ انهَّ ًَبََُكْى ِا ُّ ِنُِٛعَٛغ ِاٚ ٌَ انهَّ ََٔيب َكب

 {َٖٗٔنَشُءٌٔف َسِحٌٛى " }انجمشح:

 اىذنَت ٍِ حذ٘يو اىقبيت:

 يخبنفخ انٕٛٓد. -ٔ
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 ،  ط إٔلوىل دإر إجملمتع ٌَنرش  23إهظص إملسجس إًنبوي ػرب إًخارخي ، َلس إًس َس إًوهَي ،  

2
 دمضق، ت:غبسإًؼٍزز بن غبسهللا بن ابز. –(، دإر إًسالم و دإر إًفِحاء 1/95فذح إًبارى رشح حصَح إًبزاري، إبن جحص إًؼسلالين، ) 
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َِٓك َرَمهَُّت ٰ  َلْذ َََشٖ، لبل رؼبنٗ: )اعزغبثخ نشغجخ انشعٕل  -ٕ ًَبِءِفٙ  َْٔع َََُّٛك ِلْجَهًخ  ٰ   انغَّ َٕنِّ ُُ َفَه

َْب   ٔنك.( فٕعّ َحٕ انكؼجخ ، ٔكبٌ ٚحت رَرْشَظب

 ٔلٛم: ألَٓب كبَذ لجهخ أثّٛ اثشاْٛى ػهّٛ انغالو . -ٖ

 إشاعت اىفخْت بعد حذ٘ه اىقبيت :اىنفاز ٗ 

،  ٔيًب لبنِٕ:  ٔرحٕٚم انمجهخ أصبس ؼبئفخ يٍ انكفبس فؤكضشٔا األلبٔٚم ٔاالرٓبيبد فٙ حك انُجٙ يحًذ 

اٌ يحًًذا  سعغ  انٗ لجهزُب ٔعٛشعغ انٗ دُُٚب فبَّ ػهى أَّب ػهٗ انحك  ، ٔانٕٛٓد لبنٕا : خبنف لجهخ 

خبنف، فٕصفٓى اهلل رؼبنٗ ثبنغفٓبء  يذافًؼب ػٍ ؽشػّ َٔجّٛ، لبل رؼبنٗ )َعَُٛمُٕل األَجٛبء ٔنٕ كبٌ َجًٛب نًب 

ٍَ انَّبِط َيب َٓبُء ِي َٓب( }انجمشح: انغَُّف ْٛ ُِٓى انَِّزٙ َكبَُٕا َػَه ٍْ ِلْجَهِز ُْْى َػ {. ٔانغفٓبء عًغ عفّٛ ْٕٔ خفٛف َٕٗٔٔال

 انؼمم، ٔانًشاد ثبنغفٓبء انكفبس ٔأْم انُفبق ٔانٕٛٓد.

ًًب نٓى  فٙ لٕنّ رؼبنٗ :) َيب َََُغْخ مبرٓى أَضل اهلل فهًب كضشد صشصشح ْئالء انغفٓبء ْٔشؼ ْزِ اٜٚبد نغ

ٍْ آٍَٚخ ٍْٛش ِي َٓب ََْؤِد ِثَخ ْٔ َُُِغ ٌِ( }انجمشح: –انٗ لٕنّ رؼبنٗ  - َأ ْٕ َٔاْخَؾ ُْْى  ْٕ  {.ٓ٘ٔ-َٙٓٔنب َرْخَؾ

 اىقبيخاُ ٗاىعالقت اىْٖدسيت بيَْٖا:

انحبنٙ نمجهخ انًغغذ األلصٗ ٔانز٘ رؾٛش انذساعبد األصشٚخ ألعبعبرّ أَّ يٍ ثُبء ْٛشٔدٔط اٌ االرغبِ 

انكجٛش ٚظٓش يٍ انزٕعّٛ انغغشافٙ نّ ثبرغبِ انغُٕة ْٕٔ االرغبِ انز٘ ٚؾٛش انٗ ارغبِ انكؼجخ انًؾشفخ 

انغٕٚخ  دسعخ انٗ انؾشق ، ٔثًب أٌ انصٕسح 79,ُٖٕٚحشف  انغُٕة انحمٛمٙ –يٍ ارغبِ انؾًبل 

دسعخ ػٍ ارغبِ انمجهخ  8ٔ,ٔٔٗ ُٚحشف حٕانٙ عٕاس انًغغذ األلصٖأٔظحذ أٌ انًحٕس انشئٛظ أل

دسعخ رًبًيب ، فٓزا ٚؼُٙ أٌ َغجخ اَحشاف لجهخ  ٖٓٙانحمٛمٙ، ٔثًب أٌ يحٛػ انكشح األسظٛخ ٚغبٔ٘ 

، ْٔزا ٚؼُٙ أٌ % ْٔٙ َغجخ ظئٛهخ ًٚكٍ اًْبنٓبٖانًغغذ األلصٗ ػٍ عٓخ يكخ انًكشيخ ْٙ رمشًٚجب 
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 7252إًبزاري : 
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انًحٕس األعبط نًُؽمخ عبحبد انًغغذ األلصٗ ٔيب داس ػهٛٓب يٍ عذاس رزغّ انٗ يكخ انًكشيخ لجهخ 

انًغهًٍٛ .
ٔ

 

ْٔزا ٚئكذ انؼاللخ ثٍٛ انًغغذٍٚ، ٔأٌ انؾكم انًؼشٔف ثزٕعّٛٓ انغغشافٙ نهًغغذ األلصٗ ٚئكذ  

 انًؾشفخ ٔأٌ رنك نى ٚكٍ يٍ لجٛم انًصبدفخ.ثذالنخ اٜصبس أَّ يغغذ يشرجػ اسرجبًؼب فؼهًٛب ثبنكؼجخ 

 أيِ قبيت اىيٖ٘د؟ 

ٍْ ِػْكَشَيَخ  َّ  -َػ َّ انَِّج ََٔرِنَك َأ ٌِ انِمْجَهَخ،  ٍَ انُمْشآ َُّٔل َيب َُِغَخ ِي ٍِ انَجْصِش٘، َلبَنب: أ ٌَ َْٚغَزْمِجُم  َٔانَحَغ َكب

ُِٕٓد َٙ ِلْجَهُخ انَٛ ِْ َٔ ِْٛذ انًْمِذِط،  َصْخَشَح َث
ٕ

 ُّ َٓب انَِّج ََٔٚزَِّجُؼُِٕ،  ، َفبْعَزْمَجَه  ِّ ًْٓشا، ِنُٛئِيُُٕا ِث َعْجَؼَخ َػَؾَش َؽ

ٍَ انَؼَشِة، َفَمبَل اهلُل  ٍَ ِي َْٚذُػٕ ِثَزِنَك اأُليِِّّٛ َٔ:  ٌَّ ِّ  ِا ُّ انهَّ َْٔع َٕنُّٕا َفَضىَّ  ًَب ُر َُ ْٚ ًَْغِشُة  َفَؤ َٔاْن ًَْؾِشُق  ِّ اْن َِٔنهَّ

َٔا  َّ   {٘ٔٔ}انجمشح: ِعٌغ َػِهٌٛىانهَّ

ٔ ٚؼزمذ كضٛش يٍ انٕٛٓد أٌ )لذط األلذاط( يكبٌ انصخشح أَّ ألذط األيبكٍ فٙ انٓٛكم ال ٚذخهّ عٕٖ 

َِّٕ ثّ أحذ فٙ أ٘  كجٛش انكُٓخ فٙ ٕٚو انغفشاٌ نٛزفِٕ ثبعى اإلنّ ) ِٕٚٓ ( ٔٚؼزمذٌٔ أَّ ال ٚغزؽٛغ أٌ ََٚزَف

 ٚؼزمذٌٔ أٌ لذط األلذاط ٚمغ فٙ ٔعػ انذَٛب رًبًيب .صيبٌ ٔيكبٌ عٕٖ فٙ ْزا انًكبٌ ، ٔ

نؾًؼذاٌ ٔيُعذح رْجٛخ ٔيزثح ٔ ٚحزٕ٘ لذط األلذاط كًب عبء فٙ يٕسٔصبرٓى غٛش انًغُذح ػهٗ ا

، ٔكبٌ فٙ لذط األلذاط "حغش انؾشة" انز٘ كبٌ ٚمف ػهّٛ انٓٛكم األٔل ٔ"ربثٕد انؼٓذ"، ٔكبٌ رْجٙ

 األكجش فمػ يّشح كم ػبو فٙ "ٕٚو انغفشاٌ".ٚذخم انٗ ْزا انًكبٌ انكبٍْ 
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 ، ًنارش :إجملَس إٕلساليم إًؼاملي ٌدلغوة وإٕلغازة.) بخرصف ٌسري(16 -14وزٍصي، إملسجس إٔلكىص ٔأم إًيَلك إملزغوم، د.م حيىي 

2
صَون ٕإًَو من حِر َمَصُجوإ فٕاذإ كسموإ هصبوه ػىل  678/ 4هلي إبن كمي إجلوزًة يف نخابو بسإئع إًفوإئس: )  ( كال : ) اكهوإ ًنصبون إًخابوت  ًو

 إًصرصة وصَوإ ٕإًَو ، فٌَل رفع  صَوإ ٕإىل موضؼو ، وىو إًصرصة (.
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ٔٚصف انٕٛٓد ربثٕد انؼٓذ أَّ يصُٕع يٍ خؾت انضاٌ، ٔيؽهٙ ثبنزْت ْٕٔ يٕظٕع داخم لذط  

، ثم ػجبسح ػٍ حغش ؽشة األلذاط، ٔٚغهفّ انمًبػ يٍ األؼشاف، ٔنى ٚكٍ فٙ انٓٛكم انضبَٙ ربثٕد،

ّٕس فٙ يخٛهزّ ؽكم انزبثٕد انًفمٕد. ٔنكٍ كبٌ ٚزٕعت ػهٗ انكبٍْ األكجش ػُذ دخٕنّ أٌ   ٚزص

 –نٕحب انؾٓبدح  بٔربثٕد انؼٓذ كًب ٚضػًٌٕ أَّ ألذط لؽؼخ كبَذ يٕعٕدح ثبنٓٛكم، ٔكبٌ ٚحٕ٘ عبثًم 

ًَّّٕ ربثٕد  -  -انزٕساح انزٙ أَضنذ ػهٗ يٕعٗ  ٔٔعٕدِ ثٍٛ ظٓشاَٛٓى كبٌ ٚكفم نٓى انُصش  ٔٚغ

 .ٔا ٚصهٌٕ َحِٕ انؾٓبدح ٔربثٕد انؼٓذ  لٛم آَّى كبَٕ

، ، ٔلذ عبءد ألٕال  ٔأحبدٚش  كضٛشح  فٙ فعهٓب،  ٔعًٛغ يب لٛم فٙ ٕٔأيب انصخشح فبَٓب لجهخ يُغٕخخ

َّ كم األحبدٚش  -اهلل سحًّ  - ٍ اإليبو اثٍ انمٛى. ٔلذ ثَّفعم انصخشح ال ٚصح انجزخ َغجزّ انٗ انُجٙ  أ

انٕاسدح فٙ فعم  انصخشح ْٙ ظؼٛفخ ال رصح، فمبل فٙ انًُبس انًُٛف: ) ٔكم حذٚش فٙ انصخشح فٕٓ 

َْٛكُضَش كزة يفزشٖ ، ٔانَمَذو انز٘ فٛٓب كزٌة يٕظٌٕع يًب ػًهزّ أٚذ٘ انًضٔسٍٚ ، َٓب ِن ٌَ َن ُِّٔعٕ ٍَ َُٚش انَِّزٚ

ٍَ َٕاُد انضَّاِئِشٚ ح أَٓب كبَذ لجهخ انٕٛٓد، ْٔٙ فٙ انًكبٌ كٕٛو انغجذ فٙ ، ٔأسفغ ؽٙء فٙ انصخش َع

.  " . ) انًكزٕة ثبألحًش غٛش يٕعٕد ٖانضيبٌ، أثذل اهلل ثٓب ْزِ األيخ انًحًذٚخ انكؼجخ انجٛذ انحشاو"

فٙ انًُبس انًُٛف( ، ٔ انصخشح ْٙ ثًضبثخ يغبسح صخشٚخ ُٚضل انٗ رغٕٚفٓب يٍ خالل ػذح دسعبد، 

 . ٗصالصخ أيزبس انٗ عمفٓبرصم أػهٗ َمؽخ فٛٓب 

 ٍِ ف٘ائد اىذديث:

                                                           
1

إٍهيود " يف سَسةل بُت إمللسس ٌدلرإسات، إًيت ثصسر غن: مصنز بُت إمللسس  ملًزس من إًفائسة رإجع حبثنا " اتبوت إًسىِنة، كبةل حصم مهنا 

 م.2010 -ىـ 1431( ص خاء 9ٌدلرإسات إًخوزَلِة، إًؼسد )

2
 .27/12ٍلوع فذاوى ص َخ إٕلسالم ٔأمحس إبن حميَة  - 

3
 (. 88،  87إملنار إملنَف، إبن كمي إجلوزًة،  )  

4
 ، إملىذبة إجلسًسة.1/272إٔلوس إجلََي بخارخي إًلسس وإجلََي، جمري إدلٍن إحلنبًل،  
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َٓب انَكْؼَجخ. ٔعٕة -ٔ ًَبع ػهٗ َأََّ َٔاإِلع  انصََّهبح ِاَنٗ انمْجَهخ 

، ٔكشايزّ ػهٗ سثّ، إلػؽبئّ نّ يب أحت يٍ غٛش رصشٚح ثٛبٌ ؽشف انًصؽفٗ  -ٕ

ثبنغئال
ٔ

 . 

ٔ فّٛ عٕاص انزحٕل انٗ انمجهخ أصُبء انصالح ارا ُػهى االرغبِ انصحٛح  -ٖ
ٕ

ٔفّٛ عٕاص االعزذاسح ، 

َحٕ انمجهخ ػهٗ أ٘ ْٛئخ كبٌ ػهٛٓب انًصهٙ كًب عبء رنك فٙ حذٚش أَظ : يشَّ سعم يٍ ثُٙ 

َِّٕنْذ ِاَنٗ اْنَكْؼَجِخ ٌَّ اْنِمْجَهَخ َلْذ ُح ًَبُنٕا ُسُكًٕػب،  عهًخ فُبداْى ْٔى سكٕع فٙ صالح انفغش )َأَنب ِا َف
 

ٖ
 .) 

انصالح نًٍ ْٕ فٙ صالرّ، ارا كبٌ خؽئِ يزؼهًمب فٙ فّٛ عٕاص رؼهٛى ٔرٕعّٛ يٍ ْٕ خبسط  -ٗ

 صالرّ، ٔٚؾشع نهًصهٙ أٌ ُٚصذ ٔٚغزغٛت نزٕعّٛ انًؼهى، ٔاهلل أػهى.

ٔفّٛ عٕاص لجٕل خجش انٕاحذ  -٘
ٗ

ٔفّٛ ٔعٕة لجٕل خجش انٕاحذ انضبثذ فٙ انؼهى ٔانؼًم، انؼهى 

 ثزحٕٚم انمجهخ، صى انؼًم ثٓب.

 .ٍ ٔفّٛ عٕاص انصالح انٕاحذح انٗ عٓزٛ -ٙ

ٔٔلٕػّ  فّٛ دنٛم ػهٗ عٕاص انُغخ -7
٘

. فبٌ ًكهف حزٗ ٚجهغّ. ٔ أٌ انُغخ ال ٚضجذ فٙ حك ان

                                                           
1

 (.1/99فذح إًباري رشح حصَح إًبزاري، إبن جحص إًؼسلالين،  )  

2
 ، ابب : يف إًصجي ًصًل بؼض صالثو ًغري إًلبةل من كال: ًؼخس هبا .1/369جاء يف مصنف إبن ٔأيب صُبة  

3
 .430  بىص إًنُسابوري حصَح إبن دزمية، ٔأيب 

4
 . 10-3/9رشح إًنووي ػىل مسمل ، إًنووي  

5
 . 10-3/9رشح إًنووي ػىل مسمل  
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لٛم: ْزا َغخ نهًمؽٕع ثّ ثخجش انٕاحذ، ٔرنك يًزُغ ػُذ أْم األصٕل، فبنغٕاة أَّ احزفذ 

يغشًدا  أاحًذ اثّ لشائٍ ٔيمذيبد أفبدد انؼهى ، ٔخشط ػٍ كَّٕ خجًش
ٔ
. 

انُغخ ال ٚهضو انًشء لجم ثهٕؽ انخجش انّٛ؛ ألٌ  أْم لجبء كبَٕا فّٛ دنٛم ػهٗ أٌ حكى - -8

ؽشػٕا فٙ انصالح انٗ ثٛذ انًمذط ثؼذ انُغخ ، ألٌ آٚخ  انُغخ َضنذ ثٍٛ انظٓش ٔانؼصش ، 

ٔٔصم انخجش انٗ أْم لجبء فٙ صالح انصجح ، صى اَحشفٕا ٔثُٕا ػهٗ صالرٓى ٔنى ٚؼٛذْٔب
ٕ
 

. 

 .خ يٍ انمشآٌ ؽؤٌ انمجهخأعًغ انؼهًبء ػهٗ أٌ أٔل يب َغ  -9

 ٔفّٛ عٕاص َغخ انغُخ ثبنمشآٌ. -ٓٔ

 ٔانحذٚش ٔاظح ػهٗ فعٛهخ ثٛذ انًمذط. -ٔٔ

 

 انؼبٚؼعًٛم عٓبد 

 ثٛذ انًمذط نهذساعبد انزٕصٛمٛخيشكض 

                                                           
1

 . 10-3/9رشح إًنووي ػىل مسمل   

2
 (.2/324رشح إًس نة، إًبغوي:) 


