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 المختصر
 ييػػػنؼذإجػػػزذتدييػػػ ذذ،يتنػػل ؿذىػػػباذاجانػػػثذ لناػػػلذدػػػفذد اػػػ عذالنباجذاػػرذاجنػػػنيثذاجناػػػ  ذاج ػػػبيؼ

ذ.ننيثذاجنارذصلزذاهللذعليوذ سلـذدفذكالـذغيبهذدفذاجب اة

اج سػللؿذاجتػرذيعػبؼذذ،كدػلذاينػلذ،س اءذدنيلذدلذكلفذعدناذأ ذسػي اذ، قنذاينلذأسالبذالنباجذ ن ااعو
آباءذذيف،ذ دنلق ػػبجػػؾذكلػػوذالةد لػػ ذيف،ذد اػػنـذاػػرذاجنػػنيثذاجناػػ  ذاج ػػبيؼايػػلذاجدػػنبجذدػػفذاجكػػال

ذ.ايفذاآلباءذيف،ذ دب ناجعلدلءذارذبجؾ

ذ

Idraj: its causes and means of identification 

Abstract 
This paper examined some aspects of idraj (inserting words into 
prophetic sayings) for the purpose of distinguishing the words of the 
prophet from the words that narrators may have added to the saying. 
The causes of idraj, its motivations and means of identification, whether 
intentional or unintentional, were pointed out through illustrative 
examples. The views of the various scholars in this field were also 
examined and evaluated. 
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ذاسـذاهللذاجبندفذاجبنيـ

 دػػفذتػػاعيـذاننسػػلفذذ، اجصػػالةذ اجسػػالـذعلػػزذناينػػلذدندػػنذ علػػزذآجػػوذ أصػػنلاوذأ دعػػيفذ،اجندػػنذهلل
ذ؛أدلذاعنذ،إجزذي ـذاجنيف

اػػالذ ػػؾذأفذدػػفذأىػػـذأىػػناؼذاجنباسػػلتذاجنني يػػ ذاجدنلاظػػ ذعلػػزذنػػنيثذاجناػػرذصػػلزذاهللذ
اذالطػػلب،ذايػػ ذيانػػثذاػػرذت لػػي ذ يػػيترذىػػباذاجانػػثذاػػرذىػػبذ،عليػػوذ سػػلـذن فذ يػػلنةذأ ذن صػػلف

ذ.كالـذبس ؿذاهللذصلزذاهللذعليوذ سلـذدفذكالـذغيبهذدفذاجب اة

ايػػ ذ ػػ ءذدػػفذذ؛ يعػنذىػػباذاجد اػػ عذدػػفذاجد اػػ علتذاجيلدػػ ذ اجدت ندػ ذاػػرذعلػػ ـذاجنػػنيث
ذ. اجانثذارذىبهذاجدسللؿذدفذأغدضذاةانلثذارذعل ـذاجننيثذ،علـذاجعلؿ

 لنػػػبذاجتطاي ػػػرذاػػػرذىػػػباذاجد اػػػ عذىػػػ ذاج طيػػػبذ ياػػػن ذأفذأ ؿذدػػػفذ اػػػيذكتلاػػػلذاػػػرذاج
ذ. قنذ لءذنلاالذالةد ل ذٔ"ذاجفصؿذجل صؿذاجدنبجذارذاجن ؿذ"ذاجاغنان ذارذكتلاوذ

"ذت بيػبذاجدػنيبذاتبتيػبذاجدػنبجذ"ذ قنذج صوذاجنلاظذاافذن بذ بتاػوذ  انذعليػوذاػرذكتلاػوذ
 تكػلنذتكػ فذكتلاػلتيـذذ، طيػبأدلذغيبهذددفذأتزذاعػنهذايػـذعيػلؿذعلػزذدػلذكتػبذاجذ، يان ذأنوذدف  ن

ذ.د تصباتذجدلذكتب

فػػبنذأسػػالبذالنباجذ  سػػللؿذدعباتػػوذاػػرذىػػباذاجانػػثذ  ػػي ذالطلجػػ ذجيكػػ فذنأفذذنػػل قػػنذبأي
ذ.دنلسالذجدلذت تايوذطايع ذاجد التذاجعلدي ذاجدت صص 

 د لبنػ ذذ، ارذىػباذاجانػثذت ػنذدنلق ػ ذجػاعضذاجدسػللؿذاجتػرذتنتػلجذإجػزذدنلق ػ ذاػرذبأيػر
ذ. تب ينلذاينيلذانسبذدلذأّنىذإجيوذا تيلن ذ،دفذاجنص  ذايفذك يب

ذ اجندنذهللذببذاجعلجديف

                                                        
ذذ.ـٜٜٛٔىػذٛٔٗٔاجطاع ذاة جزذسن ذذ،اجسع ني ذ،نابذاجي بةذ،ىبانردطا عذاتن يؽذدندنذدطبذاج ذذٔ
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 أسباب اإلدراج ودواعيو

ذ.دلذ قيذايوذالنباجذ: اجننيثذاجدنبجذ،اجُدنَ ؿذ: اجدنبجذ،الن لؿذ:النباجذجغ 

ذ.ٕد ىدلذأنوذدفذاجننيثذذ،دلذأن ؿذارذاجننيثذ جيسذدنوذ: اجدنبجذاصطالنل

 يدكفذنصػبىلذاػرذذ،يدكفذتصنيفيلذانسبذنلؿذاجدنِبجذ،باجذ ن اعيوذدتعننة أسالبذالن
ذ:اةسالبذاجتلجي 

 .والخطأ 7الوَىم  :السبب األول

غيػػبذأفذ ىػػـذاج  ػػ ذاػػرذاجنػػنيثذأ ػػنذغد اػػلذدػػفذ ىػػـذذ،اجػػ َىـذي ػػيذاػػرذب ايػػ ذاجد اػػ ؿذ اجاػػعيؼ
ذ. ىباذسابذاجغد ضذارذاجعل ذ،اجاعيؼذ أصعبذارذاج ق ؼذعليو

ذ:ىـذارذب اي ذاجد ا ؿذاد لجوأدلذاج ذ

ذ:دلذب اهذأا ذأندنذاج ايب ذعفذاج ػ ب ذعػفذأاػرذاج ايػبذعػفذ ػلابذعػفذعدػبذباػرذاهللذعنيدػلذقػلؿ
جلفذع تذإفذ ػلءذاهللذةنيػيفذأفذيسػدزذباػلحذ أالػيذ ن ػييذ"ذقلؿذبس ؿذاهللذصلزذاهللذعليوذ سلـذ

فذع تذإفذ لءذاهللذة ب فذاجيي نذدفذ  يبةذاجعببذذ، يسلب ذ"ذٗ ا 

 الذأعلػػـذأنػػناذب اهذعػػفذذ،ىػػباذنػػنيثذصػػنييذعلػػزذ ػػبطذدسػػلـذ جػػـذي ب ػػله)ذقػػلؿذاجنػػلكـذ
ذ.٘(ذاج  ب ذيبكبذعدبذارذإسنلنهذغيبذأارذأندنذ

كالدػػلذآ ػػبذأنب ػػوذايػػوذعػػفذاجناػػرذصػػلزذذ-يعنػػرذأاػػلذأندػػنذذ- أجنػػؽذ)ذ قػػلؿذاجػػنابذقطنػػرذ
وذىػػباذاجكػػالـذعػػفذعدػػبذ غيػػبهذ  ىػػـذاػػرذإنبا ػػ"ذةنيػػيفذأفذيسػػدزذبالنػػلذ ن ينػػلذ"ذاهللذعليػػوذ سػػلـذ

ذ.ٙ(ذيب يوذعفذاج  ب ذعفذأارذاج ايبذعفذ لابذعفذاجنارذصلزذاهللذعليوذ سلـذ
                                                        

 قنذن بذارذد ل ذ(ذاجدنبجذ عالقتوذادالنثذاجدصطليذاة بى)آ بذى ذانثذذارذنلهىباذاجتعبيؼذى ذدلذب نذٕ
ذ.ـٖٕٓٓاجد لنذاجتلسيذع ب،ذاجعننذاج لنرذأ،ذسن ذاةبنف،ذأانلثذاجيبد ؾ،ذ

ذ،ىػ ذاجصػ ابذ-ارذنظػبهذذ- طيذايوذاجدبءذ  وذاجص ابذديذإبانتوذبجؾذاج طيذةنوذافتيذاجيلءذى ذدلذأ:ذاج َىـذذٖ
 أدػلذاجػ ْىـذاسػك فذاجيػلءذذ، الذيكػلنذي  ػنذاػرذكالديػـذ، اةصػؿذيػ َىـذ، اعلوذ ِىـذيِيـذاكسبذاجيػلءذ، ى ذاجدبانذىنل

بندػوذاهللذآ ػبذكتػلبذاجباػيذذانظػبذاسػتنباكلتذاج ػيبذعاػنذاجفتػلحذأاػ ذغػنةذ.اي ذدلذساؽذاجػبىفذإجيػوذدػيذإبانةذغيػبه
ذ.،ذافيوذانثذالؼذجـذأبهذارذغيبهٓ٘٘ ذذ، اجتكديؿذارذاج بحذ اجتعنيؿ

ذ.اجبيلضذ،دكتا ذ دطلايذاجنصبذاجنني  ذ،ٕٗٚ/ٗاجدستنبؾذجلنلكـذ اجلفظذجوذذٗ
ذ.ٕٗٚ/ٗاجدستنبؾذذ٘
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 أاػػ ذأندػػنذاج ايػػب ذاجػػب ذ ىػػـذاػػرذىػػباذاجنػػنيثذىػػ ذدندػػنذاػػفذعاػػناهللذاػػفذاج ايػػبذاةسػػن ذدػػ الىـذ
ذ،إالذ يػبا دػلذعلدػتذذ،صػن ؽذاػرذاجطا ػ ذاج لج ػ ذدػفذأصػنلبذاج ػ ب ذ:قلؿذايػوذااػفذنديػبذ،اجك ار

كػلفذك يػبذاج طػيذذ: قػلؿذأندػنذاػرذب ايػ ذنناػؿذاػفذإسػنلؽذ.صػنييذاجكتػلبذ،د ي بذالجطلػب،ذ  ػ 
علاػػنذ:ذ قػػلؿذأاػػ ذنػػلتـ.ذالذاػػيسذاػػو:ذايػػ  اػػرذب ذذ،  ػػ ذ: قػػلؿذينيػػزذاػػفذدعػػيفذ.اػػرذنػػنيثذسػػفيلف

ذ: قػلؿذاجنسػللرذ.صػن ؽذ: ن ؿذعنوذاػرذاج ػبحذ اجتعػنيؿذأنػوذقػلؿذ،جوذأ ىلـذ،نلاظذجلننيثذ،د تين
ذ.ٚجيسذاوذايسذ

ذ.ٛ   ذ اتذإالذأنوذقنذي طئذارذننيثذاج  ب ذذ: قلؿذاافذن ب

ا ػػنذب ىذأاػػ ذعلصػػـذاجاػػنلؾذاػػفذد لػػنذ نػػلذقػػبةذاػػفذذ، بادػػلذعاػػب اذعػػفذاجػػ ىـذالفػػظذاج طػػي
قػلؿذبسػ ؿذاهللذصػلزذاهللذعليػوذ سػلـذذ: لجنذ نلذدندنذافذسيبيفذعفذأارذىبيبةذبارذاهللذعنوذقػلؿ

"ذ اجيػػبةذدػػبةذأ ذدػػبتيفذذذ،اة جػػزذاػػلجتبابذ،اجكلػػبذايػػوذأفذيغسػػؿذسػػايذدػػباتذطيػػ بذالنػػلءذإباذ جػػ "ذ
ذ. ادعنلهذب اهذعلرذافذدسلـذعفذأارذعلصـذ،قبةذي ؾ

قػ ؿذأاػرذىبيػػبةذذأ طػيذاػرذإنباجإالذأنػوذذ،أاػ ذعلصػـذاجاػنلؾذاػفذد لػنذ  ػ ذ:قػلؿذاجايي ػر
رذعػفذقػبةذااينػوذايلنػػلذ قػنذب اهذعلػرذاػفذنصػبذاج ياػدذ،اػرذاجيػبةذاػرذاجنػنيثذاجدباػ عذاػرذاجكلػب

ذ.ٜ لايلذ

ذ: أدلذ ىـذاجاعيؼذارذإنباجذ رءذارذاجننيثذاد لجو

الغنػػرذعػػفذأاػػرذسػػعينذنػػنيثذذ:دػػلذب اهذأاػػ ذدع ػػبذن ػػييذاػػفذعاػػنذاجػػبندفذاجسػػنن ذعػػفذنػػلايذقػػلؿ
اجػػبىبذالجػػبىبذدػػ الذ"ذسػػدعتذبسػػ ؿذاهللذصػػلزذاهللذعليػػوذ سػػلـذي ػػ ؿذذ:ايتيتػػوذأنػػلذ ااػػفذعدػػبذا ػػلؿ

ذ  الذياػلعذغللػبذذ، اجفا ذالجفا ذد الذاد ؿذالذااػؿذاينيدػلذ،اعايلذعلزذاعضذٓٔاد ؿذالذي ؼُّ

                                                                                                                                                               
ىػػػػذٕٓٗٔذ،نابذطياػػػ ذ،ٖٚٔسػػػؤاؿذبقػػػـذذ،ٜ٘/ٕذ،علػػػؿذاجػػػنابقطنرذاجدسػػػدزذاجعلػػػؿذاجػػػ ابنةذاػػػرذاة اػػػلبذاجنا يػػػ ذٙ

ذ.ـٜٜٜٔ
ذ.ـٜٗٛٔىػذٗٓٗٔذ،ايب تذ،نابذاجفكبذ،ٕٕٚ/ٜذ،تيبيبذاجتيبيبذالافذن بذاجعس النرذٚ
ذ.ـٜٙٛٔىػذٙٓٗٔذ،اتن يؽذدندنذع اد ذ،س بيلذ،،ذنابذاجب ينٚٛٗ/ٔت بيبذاجتيبيبذذٛ
ذ.ـٜٜٗٔىػذٗٔٗٔدك ذاجدكبد ذذ،،ذدكتا ذنابذاجال ٔٓٔٔبقـذذ،ٕٚٗ/ذٔاجسنفذاجكابىذجلايي رذٜ

ذ.دؤسس ذاجبسلج ذ،ٕ٘ٛاج لد سذاجدنيطذجلفيب  آالن ذذ، انذ ن  :ذ ؼذي ؼذ فلذٓٔ
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سػديذأبنػرذ اصػبذعينػرذدػفذذ:قػلؿذأاػ ذسػعينذ،إنرذأ لؼذعليكـذاجبدلءذ اجبدػلءذىػ ذاجباػلذٔٔانل  ذ
ذ"ذٕٔبس ؿذاهللذصلزذاهللذعليوذ سلـذ

يسذدػفذكػالـذجػ"ذإنرذأ لؼذعلػيكـذاجبدػلءذ اجبدػلءذىػ ذاجباػلذ"ذق جوذذ:قلؿذاج طيبذاجاغنان 
بس ؿذاهللذصلزذاهللذعليوذ سلـذ أدلذىبهذاجكلدلتذايرذدفذق ؿذعدبذاػفذاج طػلبذب اىػلذنػلايذعػفذ

 أنب يػػلذذ، قػنذ ىػػـذأاػ ذدع ػػبذن ػييذإبذ صػػليلذانػنيثذأاػػرذسػعينذ،ٖٔعاػنذاهللذاػفذعدػػبذعػفذأايػػوذ
ذ.ٗٔ بكب اذدلذعناىلذدفذننيثذأارذسعينذذ،الـذيبكب هذعنوذ،  لجفوذعلد ذأصنلبذنلايذ،ايو

ذ،٘ٔاػعف هذذ،دػ جزذانػرذىل ػـذ، أا ذدع بذىباذى ذن ييذافذعانذاجبندفذاجسنن ذاجدػننر
ذ.ٙٔأسفذ ا تلطذسن ذساعيفذ دلل ذذ،اعيؼذدفذاجسلنس ذ:قلؿذاافذن ب

ذ

 .الغفمة وقبول التمقين :السبب الثاني

غيػػػػبذأفذأىػػػػؿذاجغفلػػػػ ذاجد صػػػػ ايفذايػػػػلذىػػػػـذاجاػػػػعفلءذذ، اجغفلػػػػ ذبادػػػػلذتصػػػػيبذاجد اػػػػ ؿذ اجاػػػػعيؼ
تػػػػبنذعلػػػػزذاعاػػػػيـذاػػػػرذاجنػػػػنيثذذ،أدػػػػلذاج  ػػػػلتذالجغفلػػػػ ذاػػػػييـذقليلػػػػ ذغيػػػػبذدسػػػػتنكد ذ،دتب كػػػػ ف اج

ذ. بادلذتصيبذاعايـذاعنذاجكابذعننذا تالطوذ، اجنني يف

اػػػيفذذ،دطل ػػ ذالذتت يػػػنذانلجػػ ذ: ػػػـذاجغفلػػ ذعلػػػزذقسػػديفذأنػػػنىدل)ذقػػلؿذأاػػ ذاجنسػػػفذاجسػػنن ذ
 اػػػيفذيكػػػ فذد اػػػ ؿذذ،..اجفػػػلن ذ يعػػػبؼذبجػػػؾذاػػػلجغلطذ،يكػػػ فذدغفػػػالذالذيديػػػ ذاجصػػػ ابذدػػػفذاج طػػػي

اػػػيفذذ،ايػػػبنذنني ػػوذاجػػػب ذنصػػؿذاػػػرذتلػػؾذاجنلجػػػ ذ،أفذتكػػ فذاػػػرذنلجػػ ذ لصػػػ ذ:  لنييدػػػلذ،..اجتل ػػيف
ذ.ٚٔ(ذيتسلىؿذارذ قتذدفذاة قلتذارذاجتندؿذ

                                                        
دصػػطفزذ.ذاعنليػػ ذنذ،ٗٛ٘ٔبقػـذذٖٙٙٔ/ٖذ،اػلبذاجباػػلذ،كتػػلبذاجدسػػلقلةذ،د تصػباذعلػػزذاجدباػ عذ،صػنييذدسػػلـذٔٔ

ذالنسلني ذ،اجاغل ذ.ـٜٜٚٔىػذٛٔٗٔذ،ند ؽذ،نابذاجعلـ 
 اجدػنبجذإجػزذاجدػنبجذذ،ـٜٜٚٔىػذٛٔٗٔاجبيلضذ،جي بةذجلن بنابذاذ،ٖٛٔ/ٔاجفصؿذجل صؿذجل طيبذاجاغنان ذذٕٔ

ذ.تن يؽذصانرذاجسلدبالرذ،ادفذد د ع ذبسللؿذارذاجننيثذ،ٕٚجلسي طرذ ذ
ذ.دصبذ،نابذإنيلءذاجتباثذاجعبارذ،اتن يؽذدندنذاؤانذعانذاجالقرذ،ٖٖٓٔ،ذبقـذٖٗٙ/ٕد طيذدلجؾذذٖٔ
ذ.٘ٛٔ،ذٗٛٔ/ٔاجفصؿذجل صؿذجل طيبذاجاغنان ذذٗٔ
ذ.ٖٗٚ/ٓٔتيبيبذتيبيبذاجذ٘ٔ
ذ.ٜ٘٘/ٔت بيبذاجتيبيبذذٙٔ
ذ،ٓٗن ػػالذعػػفذكتػػلبذاجايػػلفذاجدكدػػؿذاػػرذتن يػػؽذاج ػػلبذ اجدعلػػؿذجل ػػيبذنسػػيفذاػػفذدنسػػفذاةنصػػلب ذاجيدػػلنرذذٚٔ

ذ،نابذاجعلصػػد ذجلن ػػبذ،دطاػػ عذدػػيذكتػػلبذاج دػػباتذاج نيػػ ذاػػرذ ػػبحذاجدنظ دػػ ذاجاي  نيػػ ذجل ػػيبذعاػػنذاهللذاػػفذ اػػبيف
ذ.ـٜٜٚٔىػذٚٔٗٔذ،ٔاجبيلضذط
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ذ: دفذأد ل ذاجغفل ذدفذاجد ا ؿ

سػػػيجتذأاػػػرذعػػػفذنػػػنيثذى ػػػلـذااػػػفذعدػػػلبذعػػػفذنػػػلتـذاػػػفذذ:دػػػلذ ػػػلءذاػػػرذعلػػػؿذااػػػفذأاػػػرذنػػػلتـذقػػػلؿ
سػلؿذبسػػ ؿذاهللذ"ذعيؿذعػفذعاػػنذاجػبندفذعػػفذعطػلءذعػػفذعاػنذاجدلػؾذاػػفذ ػلابذاػػفذعتيػؾذقػػلؿذإسػدل

ذ"قازذأ الىدلذذ:أ ذاة ليفذقازذد سزذ؟ذقلؿذ:صلزذاهللذعليوذ سلـ

ذ،بأيتذىباذاجننيثذقنيدلذارذأصؿذى لـذاػفذعدػلبذعػفذنػلتـذىكػباذدبسػالذ:قلؿذأارذ:قلؿ
ذ.ٛٔ كلفذدغفالذذذ، ـذج ن هذاي بةذعفذ لابذاتل ف

ذ،صػن ؽذ:قػلؿذايػوذاجنػلاظذااػفذن ػبذ، ى لـذافذعدلبذاجسػلدرذاجند ػ رذكنيتػوذأاػ ذاج جيػن
ذ.ٕ٘ٗدلتذسن ذذ.ٜٔانني وذاج نيـذأصيذذ،كابذاصلبذيتل فذ،د بئ

دػػفذك ػػبتذصػػالتوذ"ذايػػ ذكنػػنيثذ لاػػتذاػػفذد سػػزذعػػفذ ػػبيؾذذ أدػػلذاجغفلػػ ذدػػفذاجاػػعيؼ
ذ،الطػؿذُ ػا وذعلػزذ لاػتذ:نػوذااػفذعػن قلؿذااػفذنديػبذايدػلذنكػلهذعذ،ٕٓ"ذالجليؿذنسفذ  يوذالجنيلبذ
 لاػتذن ػؿذعلػزذ ػبيؾذ ىػ ذذاي ػاوذأفذيكػ ف كلفذ لاتذب الذصلجنلذذ، بجؾذأفذ بيكلذكلفذد َّانل

الجتفػتذاػبأىذ لاتػلذا ػلؿذذ،اةعد ذعفذأارذسفيلفذعفذ لابذعفذاجنارذصلزذاهللذعليوذ سػلـذ:ي  ؿ
 لاػػتذجغفلتػػوذأفذىػػباذاجكػػالـذدػػفذذاظػػف(ذدػػفذك ػػبتذصػػالتوذالجليػػؿذنسػػفذ  يػػوذالجنيػػلبذ)ذيدل نػػوذ

ذ.ٕٔالسنلنذاجب ذقبأهذاندلوذعلزذبجؾذ

ذ.ٕٕ(ذدتفؽذعلزذاعفوذ)ذ  لاتذافذد سزذأا ذي ينذقلؿذاجبىارذايوذ
ذ

 .تفسير الغريب ونحوه :السبب الثالث

ذ: جوذعنةذنلالت

ذ.تفسيبذاجغبيبذ:اجنلج ذاة جز

                                                        
ذ.ٖٗٚٔبقـذذ،ٖٛ/ٕلؿذاافذأارذنلتـذعذٛٔ
ذ.ٖٚ٘/ٔت بيبذاجتيبيبذذٜٔ
نابذذ،،ذاتن يػػؽذدندػػنذاػػؤانذعاػػنذاجاػػلقرٖٖٖٔبقػػـذذ،ٕٕٗ/ٔأ ب ػػوذااػػفذدل ػػ ذايػػباذالسػػنلنذجػػيسذايػػوذاج صػػ ذذٕٓ

ذ.إنيلءذاجتباثذاجعبار
ذ.ـذٜٛٛٔىػذٜٓٗٔذ،ٖطذ،ايب تذ،،ذنابذاجفكبٖٚٔبقـذذ،ٜٜ/ٕاجكلدؿذارذاجاعفلءذذٕٔ
ذ،ٔنابذإنيػػػػلءذاجتػػػػباثذاجعباػػػػرذطذ،نػػػػ بذاجػػػػنيفذعتػػػػب.ذاعنليػػػػ ذنذ،ٗٗٓٔبقػػػػـذذ،ٕٔٔ/ٔاػػػػعفلءذاجدغنػػػػرذاػػػػرذاجذٕٕ

ذ.ـٜٔٚٔىػذٜٖٔٔ
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جكػفذالذيفصػؿذبجػؾذعػفذذ، ذاػرذاجنػنيثا نذيل يذاجبا  ذنيفذتنني وذإجزذتفسيبذجفظػ ذأ ذايػلفذ دلػ
ذ،ايلتػػاسذعلػػزذاعػػضذاجسػػلدعيفذأنػػوذدػػفذاجنػػنيثذ،جفػػظذاجنػػنيثذافلصػػؿذيديػػ ذاجدباػػ عذعػػفذكالدػػو

ايك فذىباذاجتصبؼذدفذاجبا  ذنيفذبكبذاجتفسيبذد صػ الذالجنػنيثذسػاالذذ،ايب يوذدفذ دل ذاج اب
ذ.ارذ ىـذاجبا  ذارذإنبا وذايو

ل بذاػػرذاةناءذاننػوذكػػلفذيل ػػيذأنيلنػػلذإجػػزذايػػلفذدػػلذقػػنذ قػنذعػػبؼذالدػػلـذاج ىػػب ذايػػباذاةسػػ
اي قػػػيذىػػػباذذ، بادػػػلذأناهذدػػػيذ دلػػػ ذاجنػػػنيثذاػػػالذاصػػػؿذ،ي ػػػكؿذدػػػفذاةجفػػػلظذ اجدعػػػلنرذاػػػرذاجنػػػنيث

ذ.اجتصبؼذاعضذاجسلدعيفذارذإنباجذكالدوذارذاجننيث

اننػػػوذدػػػفذاجاػػػب ب ذذ،جكػػػفذ دػػػ ذدسػػػيج ذيناغػػػرذت ليتيػػػلذايدػػػلذيتعلػػػؽذاصػػػنييذالدػػػلـذاج ىػػػب 
ةفذك يػػباذدنيػػلذجػػـذتكػػفذذ،اػ ذكيػػؼذكػػلفذيػػب  ذىػػبهذاةنلنيػػثذاجتػػرذأنب ػتذاييػػلذأجفلظػػوذاجدفسػػبةدعبذ

ايػؿذيكػ فذتفسػيبهذذ،بادلذعننذ اننذدنيـذا طذ،إندلذت نىلذعننذاعايـذ،عننذ دييذأصنلاوذدنب  
ىػػ ذاجسػػابذاجدال ػػبذاػػرذالنباجذ؟ذأـذىػػ ذاسػػابذ ىػػـذاجػػبا  ذاعػػنهذإبذجػػـذيفصػػؿذكالدػػوذعػػفذكػػالـذ

 جدػػلباذجػػـذي ػػلبكوذغيػػبهذجػػ ذكػػلفذالدػػلـذاج ىػػب ذيػػنبجذذ،صػػلزذاهللذعليػػوذ سػػلـذعنػػنذب ايتػػوذ؟اجناػػرذ
أجفلظوذاص بةذالذيستطييذكؿذأصنلاوذتديي ىلذعفذاجننيثذ؟ذ علزذىباذيندؿذكػالـذبايعػ ذجل ىػب ذ

 كػلفذد سػزذاػفذع اػ ذي ػ ؿذذ،ٖٕ(ذإباذنن تذاايفذكالدؾذدفذكػالـذاجناػرذصػلزذاهللذعليػوذ سػلـذ)ذ
ايك فذدبانىدػلذقصػنذاالنتيػلطذذ،ٕٗ(ذااصؿذكالدؾذدفذكالـذاجنارذصلزذاهللذعليوذ سلـذ)ذجل ىب ذ

ذ. اهللذأعلـذ، نايذ ىـذاعضذدفذيسدعوذاينبجذكالدوذارذاجننيث

 بادلذيندؿذاعػضذاال ػتالؼذعلػزذاج ىػب ذاػرذىػباذاجاػلبذعلػزذكيفيػ ذأنالػوذانسػبذذ:قلت
ادػػبةذيفصػػؿذايػػوذكالدػػوذعػػفذكػػالـذذ؛ لػػستعػننذاجد ػػلجسذاننػػوذبادػػلذنػػنثذالجنػػنيثذاػػرذأك ػػبذدػفذد

 دػبةذالذيفصػؿذذ،ايب يوذعنوذدػفذيسػدعوذكػبجؾذدػفذغيػبذإنباجذ،اجنارذصلزذاهللذعليوذ سلـذافلصؿ
كالدوذعفذاجننيثذايس قوذدعوذسيلقلذ انناذي ىـذاعضذدفذيسدعوذأنػوذدػفذاجنػنيثذايب يػوذكػبجؾذ

ذ.جد لجسايك فذاال تالؼذىكباذانسبذتعننذذاذ،دفذ دل ذاجننيثذاالذاصؿ

 قػػنذيكػػ فذبجػػؾذاػػرذد لػػسذ انػػنذاينصػػؿذأفذالذيديػػ هذاعػػضذاجسػػلدعيفذ يديػػ هذاآل ػػب فذ
ذ. اهللذأعلـذ،ج بين ذظيبتذجيـ

 قػػػنذيكػػػ فذالنباجذاػػػرذنػػػنيثذاج ىػػػب ذصػػػلنباذعدػػػفذسػػػديذعنػػػوذا اسػػػط ذدػػػيذأفذاجػػػبا  ذ
الدػلـذاػؿذبادػلذ ػلبكوذغيػبهذاػرذاجب ايػ ذعػفذذ،اج اسط ذب ىذاجننيثذدفذ  وذآ ػبذدػفذغيػبذإنباج

                                                        
ذ.ـٜ٘ٛٔىػذ٘ٓٗٔذ،ايب تذ،نابذاجكتبذاجعلدي ذ،ٖٕ  ءذاج باءةذ لؼذالدلـذجلا لب ذذٖٕ
ذ.ٖٖٓ/ٔاجفصؿذجل صؿذذٕٗ
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 الذيصػػيذأفذي ػػلؿذإفذتفسػػيبذذ،كػػبجؾذاػػيعلـذنينلػػبذأفذاجػػبا  ذعنػػوذالج اسػػط ذىػػ ذاجػػب ذأ طػػيذعليػػو
ذذ.الدلـذى ذاجسابذارذإنبا وذةفذدفذسدع هذعنوذدال بةذب  هذعنوذدتصالذاالذإنباج

ذ:د لؿذىبا

بسػ ؿذذقػلؿذ:دلذب اهذعانذاج انػنذاػفذ يػلنذنػلذدعدػبذعػفذاج ىػب ذعػفذأاػرذسػلد ذعػفذأاػرذىبيػبةذقػلؿ
 جكػػػفذذ،جػػػيسذاجدسػػكيفذاجػػػب ذتػػبنهذاجتدػػػبةذ اجتدبتػػلف،ذ اةكلػػػ ذ اةكلتػػلف"ذاهللذصػػلزذاهللذعليػػػوذ سػػلـذ

"ذا  جػػوذذٕ٘"ذاػػبجؾذاجدنػػب ـذذ، الذيعلػػـذانل تػػوذايتصػػنؽذعليػػوذ،اجدسػػكيفذاجػػب ذجػػيسذجػػوذدػػلذيسػػتغنر
اةعلػػزذاػػفذاينػػوذعاػػنذذ،دػػفذكػػالـذاج ىػػب ذأنب ػػوذعاػػنذاج انػػنذاػػفذ يػػلنذاػػرذاجنػػنيث"ذاػػبجؾذاجدنػػب ـذ
 كػػباذنػػ ذعليػػوذأاػػ ذنا نذذ،اػػرذب ايتيدػػلذعػػفذدعدػػبذعػػفذاج ىػػب ذٕٚ عاػػنذاجػػب اؽذذٕٙعاػػنذاةعلػػزذ

ايكػػ فذدعدػػبذقػػنذنػػنثذاػػوذدفصػػالذدػػفذغيػػبذإنباجذكدػػلذاينػػوذعاػػنذاجػػب اؽذ عاػػنذذ، ىػػ ذأصػػيذ:قػػلؿ
الجعينةذعلزذعانذاج اننذاسػابذ ىدػوذالذاسػابذبكػبذالدػلـذذ، ننثذاوذعانذاج اننذدنب لذ،اةعلز

ذ. اهللذأعلـ.ذفسيبهذديذاجننيثت

ذ.استنالطذاجبا  ذأ نلءذاجننيثذ:اجنلج ذاج لني 

ذ،اػػرذىػػباذاجاػػلبذبكػػبذاعاػػيـذاػػرذأسػػالبذالنباجذ قػػ عذاالسػػتنالطذدػػفذاجػػبا  ذأ نػػلءذب ايػػ ذاجنػػنيث
ا ػلج اذإنػوذايػـذأفذاج اػ ءذينػت ضذادػسذدػلذذ،كب اي ذعب ةذافذاج ايبذدفذننيثذاسػبةذانػتذصػف اف

 قػػنذيكػػ فذ)قػػلؿذاجلكنػػ  ذذ،كدػػلذبكػػبذىػػباذاجلكنػػ  ذ غيػػبهذ،اػػينبجذاةن يػػيفذ اجباػػ ذ،ةىػػ ذدظنػػ ذاج ػػي ذ
اننػوذايػـذأفذاج اػ ءذينػت ضذذ،استنالطذايـذدػفذأنػنذب اتػوذكفيػـذعػب ةذاػفذاج ايػبذدػفذنػنيثذاسػبة

اػػػػينبجذايػػػػوذاةن يػػػػيفذ اجباػػػػ ذاظػػػػفذاجػػػػبا  ذأنػػػػوذدػػػػفذاجنػػػػنيثذاػػػػب اهذذ،ادػػػػسذدػػػػلذىػػػػ ذدظنػػػػ ذجل ػػػػي ة
ذ.ٕٛ(دتصال

                                                        
ذ،بذإنيػػػػلءذاجسػػػػن ذاجنا يػػػػ ناذ،اعنليػػػػ ذدندػػػػنذدنيػػػػرذاجػػػػنيفذعاػػػػنذاجنديػػػػنذ،ٕٖٙٔبقػػػػـذذ،ٛٔٔ/ٕسػػػػفذأاػػػػرذنا نذذٕ٘

اعنليػ ذذ، اجلفػظذجػوذ،ٖٖٔ٘بقػـذذ،ٖٛٔ/ٛجعػالءذاجػنيفذاػفذالاػلفذاجفلبسػرذذ، النسلفذارذت بيػبذصػنييذااػفذناػلف
ذ.ـٜٜٔٔىػذٕٔٗٔذ،ٔطذ،دؤسس ذاجبسلج ذ،اج يبذ عيبذاةبنلؤ ط

ذ.ـٖٜٜٔىػذٛٔٗٔذ،ٔطذ،ايب تذ،نابذاجكتبذاجعلدي ذ،ٖٓ٘ٚبقـذذ،ٕٓٙ/ٕدسننذأندنذذٕٙ
دطاػ عذآ ػبذدصػنؼذعاػنذذ،ٕٕٚٓٓبقػـذذ،ٜٙ/ٔٔاجدطا عذاآ بذدصنؼذعانذاجب اؽذذ،جدعدبذافذبا نذاج لديذٕٚ

ذ.ـٕٜٚٔىػذٕٜٖٔذ،ٔطذ،ايب تذ،اجدكتبذالسالدرذ،اجب اؽ
،ذاعنليػ ذت ػرذاجػنيفذٕٛ٘ظفبذاةدلنرذارذد تصبذاج ب لنرذةارذاجنسنلتذدندنذافذعانذاجنػرذاجلكنػ  ذ ذذٕٛ

 نل ػي ذت اػييذاةاكػلبذذ،ـٜٜ٘ٔىػذ٘ٓٗٔذ،ٔطذ،نارذ، نابذاجعلـذ،اجيننذ،كبهذاج لدع ذالسالدي ذأعظـذ،اجنن  
ذ.ىػٖٙٙٔذ،ٔطذ،دصبذ،دكتا ذاج لن رذ،ٕ٘/ٕجدندنذدنيرذاجنيفذعانذاجندينذ
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ذ.ٖٓ"ذاليت ايذذٜٕدفذدسذبكبهذأ ذأن ييوذأ ذباغيوذ"ذبةذانتذصف افذى ذ ننيثذاس

 قػػػنذب اهذذ،قػػ ؿذعػػػب ةذأنب ػػػوذاجػػبا  ذعاػػػنذاجنديػػػنذاػػفذ عفػػػب"ذأ ذأن ييػػػوذأ ذباغيػػػوذ"ذا  جػػوذ
 جػػػـذيػػػبكب اذىػػػبهذذ- آ ػػػب فذذٕٖ ندػػػلنذاػػػفذ يػػػنذذٖٔدػػػنيـذأيػػػ بذاجسػػػ تيلنرذذ-اجنفػػػلظذعػػػفذعػػػب ةذ

ذ.ب ةإندلذب  ىلذدفذق ؿذعذ،اج يلنةذدبا ع 

ذ.ٖٖ(ذ ى ذارذاجسنفذ الذبكبهذاةن ييفذ اجباغيفذ ب لجوذب لؿذاجصنييذ)ذقلؿذاجيي درذ

نبا ػوذ)ذ قلؿذاجنابقطنرذ كباذب اهذعانذاجندينذافذ عفبذعفذى لـذ  ىـذارذبكبذاةن يػيفذ اجباػ ذ ا 
 اجدنفػػ ظذأفذبجػػؾذدػػفذقػػ ؿذعػػب ةذغيػػبذذ،بجػػؾذاػػرذنػػنيثذاسػػبةذعػػفذاجناػػرذصػػلزذاهللذعليػػوذ سػػلـ

ذ.ٖٗ(ذكبجؾذب اهذاج  لتذعفذى لـذدنيـذأي بذاجس تيلنرذ ندلنذافذ ينذ غيبىدلذذ،دبا ع

ذ.ايلفذاجنكـذأ نلءذاجننيثذ:اجنلج ذاج لج  

 اجغلجػبذ قػ عذالنباجذ)ذقػلؿذاجسػي طرذذ، دفذبجؾذأيالذايلفذاجػبا  ذاجنكػـذدتصػالذاب ايػ ذاجنػنيث
يبيػػنذأفذيسػػتنؿذعليػػوذالجنػػنيثذذةفذاجػػبا  ذي ػػ ؿذكالدػػلآ ػػبذاج اػػبذ  ق عػػوذأ جػػوذأك ػػبذدػػفذ سػػطوذ

د لجػوذدػػلذب اهذاج طيػبذدػػفذب ايػ ذأاػرذقطػػفذ  ػالا ذعػػفذذ،ايػيترذاػالذاصػػؿذايتػ ىـذأفذاجكػػؿذنػنيث
أسػػػاغ اذ"ذ ػػػعا ذعػػػفذدندػػػنذاػػػفذ يػػػلنذعػػػفذأاػػػرذىبيػػػبةذقػػػلؿذقػػػلؿذبسػػػ ؿذاهللذصػػػلزذاهللذعليػػػوذ سػػػلـذ

عػػفذأاػػرذقطػػفذذ؛دػػفذطػػبي يفذٖٙأ ب ػػوذاج طيػػبذىكػػباذذ،ٖ٘"ذ(ذاج اػػ ءذ يػػؿذجبع ػػلبذدػػفذاجنػػلبذ
ذ.عدب ذافذاجيي ـذ عفذ الا ذافذس ابذكلييدلذعفذ عا ذعفذدندنذافذ يلنذعفذأارذىبيبةذاو

ىػػؿذاصػػؿذق جػػوذعػػفذذ، ايلنػػوذأفذنعػػبؼذكيػػؼذقػػلؿذأاػػ ذىبيػػبةذ، ىػػباذاجكػػالـذايػػوذنظػػبذأياػػل
ق ؿذاجناػرذصػلزذاهللذعليػوذ سػلـذأ ذاػدوذإجيػوذاػالذاصػؿذ؟ذ دػفذ ػالؿذ دػيذطػبؽذاجنػنيثذيتاػيفذ

                                                        
اجباػػ ذالجاػػـذ اجفػػتيذ انػػنذاةباػػلغذ ىػػرذأصػػ ؿذاجدغػػلافذكلآلاػػلطذ اجن اجػػبذ غيبىػػلذدػػفذدطػػل  ذاةعاػػلءذ دػػلذذٜٕ

ذ.ٕٗٗ/ٕاجنيلي ذارذغبيبذاجننيثذالافذاة يبذذ.ي تديذايوذدفذاج سبذ اجعبؽ
ىػػػذٓٓٗٔذ،ٔطذ،اغػػنانذ،دطاعػػ ذاةدػػ ذ،اتن يػػؽذندػػن ذاجسػػلفرذ،ٔٔ٘بقػػـذذ،ٕٓٓ/ٕٗاجدع ػػـذاجكايػػبذجلطابانػػرذذٖٓ

ذ.ـٜٙٛٔىػذٙٓٗٔذ،ٗايب ت،ذطذ،،ذعلجـذاجكتبٓٔبقـذذ،ٛٗٔ/ذٔ سنفذاجنابقطنرذذ،ـٜٓٛٔ
ذ.ذٔٔبقـذذ،ٛٗٔ/ٔسنفذاجنابقطنرذدفذطبي وذذٖٔ
ذ.ٕٔبقـذذ،ٛٗٔ/ٔجدصنبذاجسلاؽذاذٕٖ
ذ.ـٕٜٛٔىػذٕٓٗٔذ،ٖط،ايب تذ،نابذاجكتلبذاجعبارذ،ٕ٘ٗ/ٔد ديذاج  النذ دنايذاجف النذجليي درذذٖٖ
ذ.ٓٔبقـذذ،ٛٗٔ/ٔسنفذاجنابقطنرذذٖٗ
ىػػػػػذٚٔٗٔذ،ٔطذ،ايػػػػب تذ،نابذاجكتػػػػبذاجعلديػػػػ ذ،٘ٗٔ/ٔتػػػػنبيبذاجػػػػبا  ذاػػػػرذ ػػػػبحذت بيػػػػبذاجنػػػػ ا  ذجلسػػػػي طرذذٖ٘

ذ.ـٕٜٛٔىػذٖٓٗٔذ،ٔطذ،س بيلذ،نابذاجاصللبذ،ٚٚجزذاجدنبجذجعانذاجع ي ذاجغدلب ذ تسييؿذاجدنبجذإذ،ـٜٜٙٔ
ذ. قنذا تينتذارذاجانثذعدفذ ب وذس ىذاج طيبذالـذأ نذٛ٘ٔ/ٔاجفصؿذجل صؿذجل طيبذاجاغنان ذذٖٙ
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إندػػلذبكػػبذق جػػوذ ػػـذانػػتبذجػػوذا ػػ ؿذاجناػػرذصػػلزذاهللذعليػػوذذ،ىبيػػبةذجػػـذيػػنبجذق جػػوذاػػرذاجنػػنيثأفذأاػػلذ
اػنفذأاػلذاج لسػـذصػلزذاهللذعليػوذ سػلـذقػلؿذ.ذ:. ى ذق جػوذ، سلـذداينلذافلصؿذكدلذ لءتذاوذاجب ايلت

ندػػػلذاجػػب ذأنبجذكالدػػوذاػػػرذاجنػػنيثذىػػػ ذأاػػ ذقطػػفذعدػػػبةذاػػفذاجييػػػ ـذ"ذ يػػؿذجبع ػػلبذدػػػفذاجنػػلبذ"ذ  ا 
 ىػػـذأاػػ ذقطػػفذعدػػبةذاػػفذاجييػػ ـذاجُ طعػػرذ  ػػالا ذاػػفذ)ذقػػلؿذاج طيػػبذاجاغػػنان ذذ،ا ذاػػفذسػػ اب  ػػال

أسػاغ اذاج اػ ءذ"ذ بجػؾذأفذق جػوذذ،س ابذاجف اب ذارذب ايتيدلذىباذاجننيثذعفذ عا ذعلػزذدػلذسػ نله
ذ.ٖٚ(ذكالـذاجنارذصلزذاهللذعليوذ سلـذ"ذ يؿذجبع لبذدفذاجنلبذ"ذ ق جوذذ،كالـذأارذىبيبة"ذ

ثذقػػنذأ ب ػػوذ دلعػػػ ذدػػفذاجنفػػلظذدػػػنيـذأاػػ ذنا نذاجطيلجسػػرذ  ىػػػبذاػػفذ بيػػبذاػػػفذ اجنػػني
ذ آنـذاػػفذأاػػرذإيػػلسذ علصػػـذاػػفذعلػػرذ علػػرذاػػفذاج عػػنذ دندػػنذاػػفذ عفػػبذغنػػنبذ ى ػػيـذاػػفذ نػػلـ 

 اصػػػل اذذ،ا ػػيبذ ي يػػػنذاػػفذ بيػػػيذ اجناػػػبذيػػفذ ػػػديؿذ  كيػػيذاػػػفذاج ػػػباحذ آ ػػب فذكليػػػـذعػػفذ ػػػعا 
ذ.ٖٛ اج لنرذدفذكالـذاجنارذصلزذاهللذعليوذ سلـذذذ،ةاجكالـذاة ؿذ  عل هذدفذق ؿذأارذىبيبذ

ذ. ىكباذالـذيكفذسيلؽذأارذىبيبةذارذأناءذاجننيثذى ذاجسابذارذالنباج

 ددفذكلفذيصؿذكالدوذالجنػنيثذاػالذاصػؿذ ُعػبؼذاػوذإاػباىيـذاػفذطيدػلفذايدػلذبكػبهذعنػوذ
ذ.ٜٖ(ذاجدستديذذاننوذقنذكلفذيصؿذكالدوذالجننيثذاالذيدي ه)ذالدلـذأا ذنلتـذاجبا  ذقلؿذ

إفذتفسػػػػيبذاجغبيػػػػبذأ ذاسػػػػتنالطذاجػػػػبا  ذأ ذايػػػػلفذنكػػػػـذاػػػػرذاجنػػػػنيثذذ: اجنلصػػػػؿذأفذي ػػػػلؿ
 ىػ ذدػفذعلػؿذاجب ايػ ذاجتػرذيناغػرذذ،د ص الذاوذددلذيلتاسذعلزذدفذاعنهذاي يذالنباجذاػرذاجنػنيث

ذ. اهللذأعلـذ.االنتيلطذ اجتنفظذاييل
 

 :التمويو والتزوير :السبب الرابع

دػفذدػ َّهذاجننيػنذإباذذ،اعلتذجوذدلءذ نالبةذنتزذقالػوذ؛د ىتذعليوذاجننيثذ:ي لؿذ، اج  باذ:اجتد يو
بكػػػبهذذ، ػػـذصػػلبذدػػػ الذاػػرذكػػؿذت  يػػبذ ىػػ ذتفعيػػؿذدػػفذاجدػػلءذ،طػػالهذادػػلءذاجػػبىبذجػػيظفذأنػػوذبىػػب

                                                        
 اجػػب ذذ، ىػ ذ طػيذ، عػػ اهذإجػزذااػفذدل ػ ذ،ٛٔ اجدػنبجذإجػزذاجدػنبجذجلسػي طرذذ،ٜ٘ٔذ،ٛ٘ٔ/ٔاجفصػؿذجل صػؿذذٖٚ

ذ.ٖ٘ٗبقـذذ،ٗ٘ٔ/ٔذ،انسب"ذ يؿذجبع لبذدفذاجنلبذ"ذدل  ذعفذأارذىبيبةذذعننذااف
ذ.اتصبؼذ،ٓٙٔذ،ٜ٘ٔ/ٔاجفصؿذجل صؿذذٖٛ
إباذاسػػتي ظذأنػػنكـذدػػفذ"ذقػػلؿذىػػباذاػػرذب ايتػػوذجنػػنيثذأاػػرذىبيػػبةذالفػػظذذ،ٓٚٔبقػػـذذ،٘ٙ/ٔعلػػؿذااػػفذأاػػرذنػػلتـذذٜٖ

 ػـذجيغتػبؼذايدينػوذدػفذذ،يػنب ذأيػفذالتػتذيػنهاننػوذالذذ،اليغسػؿذكفيػوذ ػالثذدػباتذقاػؿذأفذي عليػلذاػرذالنػلءذ،دنلدػو
إجػزذآ ػبهذدػفذ"ذ ـذجيغتبؼذايدينػوذ"ذيناغرذأفذيك فذ:ذقلؿذأا ذنلتـذ"ذاليغسؿذد عنتوذذ،إنللوذ ـذجيصبذعلزذ دلجو

ذ.كالـذإاباىيـذافذطيدلفذ ـذقلؿذدلذن لتذأعاله
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 أصػػلوذدػػفذاجدػػلءذةنػػوذينسػػفذكػػؿذذ،اجتنسػػيفذجدػػلذالطنػػوذقاػػييذ:اجتد يػػوذ: قػػلؿذأاػػ ذاجا ػػلءذ،اعاػػيـ
ذ.ٓٗ رءذ

ذ.ٔٗ   بذاج رءذت  يباذنسَّنوذ ق دوذذ،ت ييفذاجكببذ: اجت  يب

ذ ػػبعلذ، اجتد يػػوذاػػرذاجنػػنيثذإندػػلذيكػػ فذعدػػنا  ىػػ ذاعػػؿذاجدتػػب كيفذذ، ىػػ ذاػػالذ ػػؾذدنػػـب
ايػػن ؿذاػػرذإسػػنلنهذبا ذأ ذأك ػػبذأ ذي دػػيذذ،يعدػػنذأنػػنىـذإجػػزذنػػنيثذد ػػي بذدػػفذطبيػػؽذ، اجكػػباايف

ذ. قوذسيلقلذ انناذي ىـذأنوذدفذاجننيث يسذ،ايفذأابانذدفذاجب اةذأ ذيل ؽذادتنوذطبالذدفذكالـ

ذ:د لجو

اػباىيـذاػفذسػػعنذ ي يػنذاػفذعيػػلضذ دلجػؾذاػػفذ دػلذب اهذنفػ ذاػػفذعدػبذاةيلػرذعػػفذااػفذأاػرذبلػػبذ ا 
أنػتذسػدعتذبسػ ؿذاهللذصػلزذاهللذذ:قلػتذجسػعينذ: نػلذاج ىػب ذعػفذسػعينذاػفذاجدسػيبذقػلؿذ:أنسذقػلج ا

 أنػػتذدنػػرذادن جػػ ذىػػلب فذذ،إالذاػػرذأ ذاػػؾإفذاجدنينػػ ذالذتصػػليذ"ذعليػػوذ سػػلـذي ػػ ؿذغيػػبذدػػبةذجعلػػرذ
ذ.ٕٗ"ذإالذأنوذالذنارذاعن ذذ،دفذد سز

ذ، الذدػفذنػنيثذاج ىػب ذ، ىباذجػيسذدػفذنػنيثذسػعينذاػفذاجدسػيب)ذقلؿذاجنلاظذاافذنالفذ
ندػلذعنػنذدلجػؾذعػفذينيػزذاػفذسػعينذاةنصػلب ذعػفذسػعينذاػفذاجدسػيبذعػفذذ، الذدفذنػنيثذدلجػؾ  ا 

ذاػناؾذأاػرذ أدػرذذ:هللذعليػوذ سػلـذيػ ـذأنػنذا ػلؿ دػيذجػرذبسػ ؿذاهللذصػلزذا"ذسعنذقلؿذ نػن نلهذ"ذاـب
بكػبذدلجػؾذعػفذينيػزذذ:اجدفاؿذافذدندنذاج نن ذادك ذ نلذعلػرذاػفذ يػلنذاجلن ػرذ نػلذأاػ ذقػبةذقػلؿ

اندؿذنف ذافذعدبذاةيلرذدتفذ ابذي ينذافذعيلضذعلزذدلجػؾذاػفذأنػسذعػفذذ،افذسعينذاسلقو
اػػباىيـذاػػفذسػػعنذ جػػيسذىػػباذدػػفذ قػػبفذإذ،اج ىػػب ذعػػفذسػػعينذدت ىدػػلذأ ذدتعدػػنا جيػػوذاػػفذأاػػرذبلػػبذ ا 

دػلذقػلؿذبسػ ؿذاهللذصػلزذاهللذعليػوذ سػلـذذ،الطػؿ"ذاجدنين ذالذتصػليذإالذاػرذأ ذاػؾذ"ذنني يدلذ ق جوذ
 جسػػتذذ، الذدلجػػؾذب اهذ، الذاج ىػػب ذقلجػػوذ، الذسػػعينذاػػفذاجدسػػيبذنػػنثذاػػوذ، الذسػػعنذب اهذ،ىػػباذقػػط

                                                        
ذ،ـٜٜٔٔىػػػػذٔٔٗٔذ،ٔطذ،نابذاجفكػػػبذ،ٕٚٓاجت قيػػػؼذعلػػػزذديدػػػلتذاجتعػػػلبيؼذجدندػػػنذعاػػػنذاجػػػبؤ ؼذاجدنػػػل  ذذٓٗ

ذ،اجدطاعػ ذاةديبيػ ذ،دػلنةذدػ هذذ،ٙٓٛ اجدصالحذاجدنيبذارذغبيبذاج بحذاجكايبذجلبااعرذةندنذاػفذدندػنذاجفيػ درذ
ذ.ـٕٜٔٔذ،ٗطذ،اج لىبة

ذ.نابذنيا ذدصبذ،ٕٛٚ د تلبذاجصنلحذذ،ايب تذ،نابذصلنبذ،ٖٖٚ/ٗجسلفذاجعببذذٔٗ
ذ.تب د ذنف ذافذعدبذ،ٕٛ٘/ٔاجد ب نيفذالافذنالفذذٕٗ
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الج لػػبذذ،نيثذ ػيللذدػػفذدنلقػػبذعلػػرذعليػوذاجسػػالـذأصػػالأنفػظذجدلجػػؾذ الذجل ىػػب ذايدػلذب يػػلذدػػفذاجنػػ
ذ.ٖٗ(ذإجزذأنوذد ا عذأديؿذ

 قػػلؿذذ،كػػلفذكػػباال)ذ نفػػ ذاػػفذعدػػبذاػػفذنينػػلبذاةيلػػرذأاػػ ذإسػػدلعيؿذقػػلؿذايػػوذأاػػ ذنػػلتـذ
ذ.ٗٗ(ذدتب ؾذسلقطذذ:اة ن 

ذ.٘ٗ(ذيننثذعفذ عا ذ دسعبذ دلجؾذافذدغ ؿذ اةلد ذالجا اطؿذ)ذ قلؿذاجع يلرذ

أنلني ػػوذكليػػػلذإدػػلذدنكػػػبةذاجدػػتفذأ ذدنكػػػبةذاللسػػنلنذ ىػػػ ذإجػػزذاجاػػػعؼذ ذ)ذ قػػلؿذااػػفذعػػػن ذ
ذ.ٙٗ(ذأقببذ

 يعدػػنذإجػػزذذ، يلػػ ؽذالةسػػلنينذاجصػػنين ذاجدتػػ فذاج اىيػػ ذ،ي لػػبذاة اػػلب)ذ قػػلؿذااػػفذناػػلفذ
ذ.ٚٗ(ذ ابذيعبؼذدفذطبيؽذ اننذاييترذاوذدفذطبيؽذآ بذالذيعبؼذ

صػػنييذدتفػػؽذعليػػوذ"ذذاػػرذ اػػؾذإفذاجدنينػػ ذالذتصػػليذإال"ذجكػػفذاجنػػنيثذاػػن فذق جػػوذذ:قلػػت
ذ.ٛٗ

                                                        
ىػػذ٘ٔٗٔذ،ٔطذ،ايػب تذ،نابذاجكتػبذاجعلديػ ذ،ٖٕ٘ٔبقـذذ،ٕٖٗ/ذٕ دي افذاالعتناؿذجلبىارذذ،اجدصنبذاجسلاؽذٖٗ

ذ.ـٜٜ٘ٔ
ذ.ـٜٙٛٔىػذٙٓٗٔذ،ٔطذ،ايب تذ،نابذاجكتبذاجعلدي ذ،ٖٕٕ/ٔاجاعفلءذ اجدتب كيفذالافذاج    ذذٗٗ
ذ.ـٜٗٛٔىػذٗٓٗٔذ،ٔطذ،ايب تذ،نابذاجكتبذاجعلدي ذ،ٕٙٚ/ٔاجاعفلءذجلع يلرذذ٘ٗ
ذ.ٜٖٛ/ٕاجكلدؿذارذاجاعفلءذذٙٗ
ذ.ٕٛ٘/ٔاجد ب نيفذذٚٗ
بقػػػـذذ،ٔ٘ٗ/ٛذ،..صػػنييذاجا ػػلب ذدػػفذطبيػػػؽذ ػػعا ذعػػفذاجنكػػػـذاػػفذعتياػػ ذعػػػفذدصػػعبذاػػفذسػػػعنذعػػفذأايػػوذٛٗ

 صنييذدسلـذدفذطبيؽذدندنذافذاجدنكنبذعفذسعينذافذاجدسػيبذعػفذذ،البذغ  ةذتا ؾذ،كتلبذاجدغل  ذ،ٙٔٗٗ
اػػلبذدػػفذااػػللؿذذ،كتػػلبذااػللؿذاجصػػنلا ذ،ٕٗٓٗبقػػـذذذ،ٕٔٓٗ/٘ذ،..عػلدبذاػػفذسػػعنذاػػفذأاػػرذ قػل ذعػػفذأايػػو

ذ.علرذافذأارذطلجبذبارذاهللذعنو
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سػلؾذاجدنػن  فذاػرذاجك ػؼذعػفذدػ اطفذاجعلػؿذاػػرذاجنػنيثذ ايػلفذأ ىػلـذاجػب اةذدني ػلذن ػنيلذدتديػػ اذ
نباؾذاةصيؿذدنيلذ اجن يؿذاييلذ،ى ذأسلسذدعبا ذاجسنفذ اآل لب ذ. ا 

تف  اذأفذاجنػنيثذإباذجػـذت دػيذا نذاذ، دفذىباذاجدنيبذتتايذاجب ايلتذ  دعيلذ اجد لبن ذاينيل
ذ.طبقوذالذيدكفذانلؿذأفذيت صؿذإجزذإنباؾذاجعل ذايو

ذ.ٜٗ(ذاجالبذاجب ذجـذي ديذطبقوذجـذيتايفذ طؤهذ)ذقلؿذالدلـذعلرذافذاجدنينرذ

اا دػػيذىػػبهذاجب ايػػػلتذ د لالػػ ذاعاػػيلذاػػػاعضذيتديػػ ذصػػنينيلذدػػػفذ)ذ قػػلؿذالدػػلـذدسػػػلـذ
ذ.ٓ٘أانانىـذدفذاجنفلظذ تتايفذب اةذاعلؼذاة البذدفذذ،س يديل

اجسػػايؿذإجػػزذدعباػػ ذعلػػ ذاجنػػنيثذأفذت دػػيذطبقػػوذ ينظػػبذ)ذ د لػػوذقػػلؿذاج طيػػبذاجاغػػنان ذ
ذ.ٔ٘(ذارذا تالؼذب اتوذ يعتابذادكلنيـذدفذاجنفظذ دن جتيـذارذالت لفذ اجااطذ

ذ. اجدصنف ذكبجؾذارذاجب اةذ غيبىلذ، قنذت لزذىباذاجدنيبذارذكتايـذاجدصنف ذارذاجعلؿ

 يعػػػبؼذذ،بؽذجلنػػنيثذ اجد لبنػػػ ذاينيػػلذُيػػنَبؾذاجتفػػبنذدػػػفذاجػػبا  ذ د لجفتػػوذجغيػػبه ا دػػيذاجطػػ
أ ذباػػػيذذ،أ ذ صػػػؿذدبسػػػؿذ، تتديػػػ ذصػػػ بذاجعلػػػ ذكنن ػػػلؿذنػػػنيثذاػػػرذنػػػنيثذ،صػػػ ااوذدػػػفذ طػػػيه

ذ.أ ذإنباجذ رءذارذاجننيثذأ ذغيبذبجؾذ،د ق ؼ

ذ: دفذ الؿذبجؾذصنؼذاجعلدلءذ سللؿذدعبا ذاجدنبجذابكب اذ دسذ سللؿذ ىر

ذ

                                                        
دندػػنذ.ذاجك يػػت،ذاعنليػػ ذنذ،دكتاػػ ذاجفػػالحذ،ٕٓٚ/ذٕاج ػػلديذة ػػالؽذاجػػبا  ذ آنابذاجسػػلديذجل طيػػبذاجاغػػنان ذذٜٗ

ذ.ـٜٔٛٔىػذٔٓٗٔذ،ٔطذ،بأاتذسعين
ذ.ىػٓٔٗٔذ،ٖطذ،اجسع ني ذ،دكتا ذاجك  بذ،عظدردندنذدصطفزذاة.ذاعنلي ذنذ،ٕٙٔاجتديي ذجإلدلـذدسلـذذٓ٘
ذ.ٖٗ٘/ٕاج لديذة الؽذاجبا  ذذٔ٘
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تصريح الصحابي بأنهو لهم يسهمع تمهج الجممهة مهن النبهي صهمى اس عميهو وسهمم  :وسيمة األولىال
ٕ٘. 

ااػػفذأاػػرذ-دػػلذب اهذأندػػنذاػػفذعاػػنذاج اػػلبذاجعطػػلبن ذنػػلذأاػػ ذاكػػبذاػػفذعيػػل ذعػػفذعلصػػـذذ: د لجػػو
سػدعتذبسػػ ؿذاهللذصػػلزذاهللذعليػػوذذ:عػػفذعاػػنذاهللذاػفذدسػػع نذقػػلؿذ-ااػػفذناػي -عػػفذ بذذ-اجن ػ ن

فذدلتذ ىػ ذي ػبؾذاػلهللذ ػيللذن ػؿذاجنػلب،ذ دػفذدػلتذ ىػ ذالذي ػبؾذاػلهللذ ػيللذن ػؿذد"ذ سلـذي  ؿذ
ذ.ٖ٘"ذاج ن ذ

اػػنفذذ، أ طػػيذاييدػػلذ،ىكػػباذب اهذأندػػنذاػػفذعاػػنذاج اػػلبذاجعطػػلبن ذايػػباذالسػػنلنذ ىػػباذاجدػػتف
 ىػػ ذاجدنفػػ ظذاػػرذذ،إندػػلذيب يػػوذعػػفذأاػػرذ الػػؿذ ػػ يؽذاػػفذسػػلد ذ،اجنػػنيثذالذيب يػػوذعلصػػـذعػػفذ ب

ذ.اة التذكدلذسييترذايلنوذب ايلتذاجنفلظ

 دػػفذدػػلتذالذي ػػبؾذاػػلهللذ ػػيللذن ػػؿذ"ذ أ طػػيذاػػرذاجدػػتفذنيػػثذأنبجذاج دلػػ ذاة يػػبةذ ىػػرذ
ذ.اننيلذدفذق ؿذاافذدسع نذبارذاهللذعنوذ جيستذدفذاجدبا عذ؛ارذاجننيث"ذاج ن ذ

ايدػػلذاجػػ ىـذاػػرذإسػػنلنهذاػػنفذعلصػػدلذإندػػلذيب يػػوذعػػفذأاػػرذ الػػؿذ)ذقػػلؿذاج طيػػبذاجاغػػنان ذ
اػنفذاجعطػلبن ذاػرذب ايتػوذذ، أدػلذاجػ ىـذاػرذدػتفذاجنػنيث.ذ.افذسلد ذعفذعانذاهللذالذعػفذ ب  يؽذ

ندػػلذاجفصػػؿذاة ؿذاػػرذبكػػبذدػػفذدػػلتذذ، علػػوذكلػػوذكػػالـذاجناػػرذصػػلزذاهللذعليػػوذ سػػلـذ جػػيسذكػػبجؾ  ا 
 اجفصػؿذاج ػػلنرذاػرذبكػػبذدػفذدػلتذغيػػبذد ػبؾذقػػ ؿذذ،د ػبكلذقػ ؿذبسػػ ؿذاهللذصػلزذاهللذعليػػوذ سػلـ

ذذ.ٗ٘(ذاافذدسع نذ

نفػػ ذاػػفذغيػػلثذذ: قػنذ ػػلجؼذاجعطػػلبنُ ذاػػرذدػػتفذاجنػػنيثذىػػباذ دلعػػ ذدػػفذاجنفػػلظذدػػنيـ
 عاػػنذاج انػػنذاػػفذأاػػرذ يػػلنذذ،ٜ٘  ػػعا ذذ،ٛ٘  كيػػيذذ،ٚ٘ ااػػفذنديػػبذذ،ٙ٘،ذ عاػػنافذاػػفذأاػػرذندػػ ةذ٘٘

                                                        
ذ.ٖٚٗاجنكتذالافذن بذذٕ٘
ذ.ٕٛٔذ،ٕٚٔ/ٔاجفصؿذجل صؿذجل طيبذاجاغنان ذذٖ٘
ذ.ٜٕٔذ،ٕٛٔ/ٔاجفصؿذجل صؿذذٗ٘
ذ...دفذكلفذآ بذكالدوذ،ارذاج نلل ذ،ٖٕٛٔبقـذذ،٘ٗٗ/ذٖصنييذاجا لب ذذ٘٘
ذ".جنلسذدفذيت بذدفذن فذاهللذأننانا دفذاذ"،ذارذاجتفسيب،ذالبذق جوذتعلجزٜٚٗٗبقـذذ،ٖٓ/ٜصنييذاجا لب ذذٙ٘
ذ...البذاجنجيؿذعلزذأفذدفذدلتذالذي بؾذ،كتلبذاليدلفذ،ٕٜبقـذذ،ٖٕٗ/ٔصنييذدسلـذذٚ٘
ذ.ٖٕٔٗبقـذذ،ٖٗٗ/ٔ دسننذأندنذذ،اجدب يذاجسلاؽذٛ٘
ذ.ـٖٜٙٔىػذٕٖٛٔنينبذآالنذذ،نالبةذاجدعلبؼذاجع دلني ذ،ٕٙ٘بقـذذ،ٖٗ/ٔدسننذأارذنا نذاجطيلجسرذذٜ٘
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"ذقلؿذبس ؿذاهللذصػلزذاهللذعليػوذ سػلـذذ:كليـذعفذاةعد ذعفذ  يؽذعفذعانذاهللذقلؿذ،ٓٙاجعان ذ
ذ. ىباذى ذاجصنييذاجدبا عذ، ىباذجفظذنف ذافذغيلث"ذ يللذن ؿذاج ن ذذدفذدلتذي بؾذالهلل

 جػػػـذت تلػػػؼذاجب ايػػػلتذاػػػرذاجصػػػنينيفذاػػػرذأفذاجدباػػػ عذاج عيػػػنذ)ذقػػػلؿذاجنػػػلاظذااػػػفذن ػػػبذ
ذ.ٔٙ(ذ اجد ق ؼذاج عنذ

 اجدباػػ عذدنػػوذاج دلػػ ذاة جػػزذذ، ىػػـذايػػوذأندػػنذاػػفذعاػػنذاج اػػلبذاجعطػػلبن ) قػػلؿذاجسػػي طرذ
ذ.ٖٙ(ذٕٙكباذدي هذ دلع ذدفذاجب اةذدنيـذاةعد ذأ ب وذاج ي لفذ اجنسللرذ، اج لني ذد ق ا ذ،ا ط

ذأياػلذاػرذإسػنلنهذعػفذعلصػـذأسػ نذاػفذعػلدبذ ػلبافذ أاػ ذىل ػـذدندػنذ   لجؼذاجعطلبن َّ
عػفذعاػنذذٗٙافذي ينذاجبالعرذ  اا يـذندلنذافذ عيبذ اجيي ـذافذاج يـذعفذعلصـذعػفذأاػرذ الػؿذ

قػػػلؿذ"ذدػػػفذدػػػلتذي عػػػؿذهللذنػػػناذأن لػػػوذاهللذاجنػػػلبذ"ذعليػػػوذ سػػػلـذذقػػػلؿذبسػػػ ؿذاهللذصػػػلزذاهلل)ذاهللذقػػػلؿذ
 أ بىذأق جيلذجـذأسدعيلذدفذدندنذصلزذاهللذعليوذ سلـذإنرذةب ػ ذأنػوذدػفذدػلتذالذي عػؿذهللذنػناذ

ذ. ىباذجفظذاجيي ـذافذ يـ(ذأفذين لوذاج ن ذ

 ذ ب اهذسػػػيلبذأاػػػػ ذاجنكػػػػـذاجعنػػػػ  ذ دغيػػػػبةذاػػػػفذد سػػػـذعػػػػفذأاػػػػرذ الػػػػؿذعػػػػفذعاػػػػنذاهللذكب ايػػػػ
ذ.٘ٙاج دلع ذ

ايباذاجننيثذدفذطبيػؽذاةعدػ ذ علصػـذ سػيلبذ دغيػبةذايػوذتصػبييذعاػنذاهللذاػفذدسػع نذ
بارذاهللذعنوذاعػنـذسػدلعوذاجكػالـذاة يػبذاػرذاجنػنيثذدػفذاجناػرذصػلزذاهللذعليػوذ سػلـذ أنػوذقلجػوذ

ذ.دفذعننه

ذأفذىباذاجنبؼذدنبجذ ى ذطبيؽذقطعرذيبايذكؿذ ؾذ ابتيلب ذ. ايباذاجطبيؽذن ـ 

جكػػفذدػػفذطبيػػؽذ ػػلابذاػػفذعاػػنذاهللذأ ب ػػوذذ، اجنػػنيثذصػػنييذدباػػ عذاػػلجلفظيفذدعػػلذ:قلػػت
ذ:عػػفذاةعدػػ ذعػػفذأاػػرذسػػفيلفذعػػفذ ػػلابذقػػلؿذٛٙ نػػلذأاػػ ذدعل يػػ ذذ:قػػلؿذأندػػنذٚٙ غيػػبهذذ،ٙٙأندػػنذ

                                                        
ذ...البذإباذقلؿذ اهللذالذأتكلـذ،ارذاةيدلفذ اجنب بذ،ٖٛٙٙبقـذذ،ٕٕٗ/ذٖٔصنييذاجا لب ذذٓٙ
ذ.ٙٗٗ/ٖاتيذاجالب ذذٔٙ
ىػػذٔٔٗٔذ،ٔطذ،ايػب تذ،نابذاجكتػبذاجعلديػ ذ،دػفذطبيػؽذ ػعا ذٔٔٓٔٔبقػـذذ،ٖٜٕ/ذٙاجسنفذاجكابىذجلنسػللرذذٕٙ

ذ.ـٜٜٔٔ
ذ.ٚٔاجدنبجذإجزذاجدنبجذجلسي طرذذٖٙ
ذ. قنذأ بجذىبهذاجطبؽذكليلذٕٛٔ/ٔاجفصؿذجل صؿذجل طيبذذٗٙ
ذ.ٕٖ٘٘بقـذذ،ٖٗٚ/ٔدسننذأندنذدفذطبي يدلذذ٘ٙ
ذ.ٖٕٚ٘ٔبقـذذ،ٜٖٔ/ٖاجدسننذذٙٙ
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دػفذدػلتذالذي ػبؾذ"ذيػلذبسػ ؿذاهللذدػلذاجد  اتػلفذ؟ذقػلؿذذ:أتزذاجنارذصلزذاهللذعليوذ سلـذب ؿذا ػلؿ
ذ.ٜٙ"ذؿذاج ن ذ دفذدلتذي بؾذالهللذن ؿذاجنلبذالهللذع ذ  ؿذ يللذن 

ذ:د لؿذآ ب

دفذطبيؽذسعينذافذأارذأي بذعفذدندػنذاػفذع ػالفذذٕٚ اجايي رذذٔٚ اجنسللرذذٓٚدلذأ ب وذأندنذ
عػفذأاػرذىبيػبةذعػفذاجناػرذصػلزذاهللذذ- اسػدوذبكػ افذذ-عفذ ينذافذأسلـذعػفذأاػرذصػلجيذاجسػدلفذ

 ااػػنأذذ، اجيػػنذاجعليػػلذ يػػبذدػػفذاجيػػنذاجسػػفلزذ،ز يػػبذاجصػػنق ذدػػلذكػػلفذعػػفذظيػػبذغنػػ"ذعليػوذ سػػلـذقػػلؿذ
الذاػػلبقنرذ،ادبأتػؾذددػفذتعػ ؿذ:دػفذأعػ ؿذيػلذبسػػ ؿذاهللذ؟ذقػلؿذ:ا يػؿذ،ادػفذتعػ ؿ ذ،ت ػ ؿذأطعدنػرذ ا 

ذ. اجلفظذةندن"ذجدفذتتبكنرذ؟ذذ:  جنؾذي  ؿذ،أطعدنرذ استعدلنرذ:  لبيتؾذت  ؿ

 ب اهذااػػفذعيينػػ ذذ،ع ػػالفىكػػباذب اهذسػػعينذاػػفذأاػػرذأيػػ بذعػػفذااػػفذ)ذقػػلؿذالدػػلـذاجايي ػػرذ
  عػػؿذآ ػػبهذدػػفذقػػ ؿذأاػػرذذ، غيػػبهذعػػفذااػػفذع ػػالفذعػػفذاجد اػػب ذعػػفذأاػػرذىبيػػبةذباػػرذاهللذعنػػو

ذ.ٖٚ(ذ كبجؾذ علوذاةعد ذعفذأارذصلجيذعفذأارذىبيبةذذ،ىبيبة

ا ػػنذأ ب ػػوذاجايي ػػرذعػػفذااػػفذعيينػػ ذعػػفذااػػفذع ػػالفذعػػفذسػػعينذاػػفذأاػػرذسػػعينذعػػفذأاػػرذ
إباذنػػنثذايػػباذاجنػػنيثذي ػػ ؿذذ ػػـذي ػػ ؿذأاػػ ذىبيػػبةذ:قػػلؿذسػػعينذ:عػػفذااػػفذع ػػالفذقػػلؿذ: ايػػوذ،ىبيػػبة
إجػػزذدػػفذذ:ي ػػ ؿذ لندػػؾذ،أنفػػؽذعلػػرذأ ذطل نػػرذ:أنفػػؽذعلػػرذإجػػزذدػػفذتكلنػػرذ؟ذت ػػ ؿذ   تػػؾذ: جػػنؾ
ذذ.ٗٚأنفؽذعلرذأ ذاعنرذذ،تكلنر

                                                                                                                                                               
دػػفذطبيػؽذدلجػؾذاػفذسػػعنذذ،ٖٔبقػـذذ،ٕٚ/ٔ دسػننذأاػرذع انػ ذذ،ايػباذالسػػنلنذٖٜبقػـذذ،ٖٕٗ/ٔصػنييذدسػلـذذٚٙ

ذ.ـٜٜٛٔػذىٜٔٗٔذ،ٔطذ،ايب تذ،نابذاجدعبا ذ،عفذاةعد ذاو
ذاجتيدػػرذاجكػػ ارذاجنػػلاظذ،أاػػ ذدعل يػػ ذاجاػػبيبذٛٙ  اجػػنابذذ، اجنسػػللرذ، اجع لػػرذ،   ػػوذااػػفذدعػػيفذ،دندػػنذاػػفذ ػػلـ 

دكتاػػ ذذ،،ذاعنليػ ذعلػرذدندػػنذعدػبٖٕٙ،ذبقػػـذٕٕٔطا ػلتذاجنفػلظذذ،انظػبذاجسػػي طرذ.ىػػٜ٘ٔتػ ارذسػػن ذذذ،قطنػر
ذ. ىا 

 الذيصػػليذأفذذ،دػػنذاػػفذعاػػنذاج اػػلبذاجعطػػلبن نػػنيثذ ػػلابذالذيصػػنيذنػػنيثذااػػفذدسػػع نذاجػػب ذب اهذأن:ذقلػتذذٜٙ
 الذي   ذأفذي لؿذارذىبهذاجنلج ذجعؿذاافذدسع نذننثذاػوذدػبةذذ،ةفذطبيؽذاجعطلبن ذ طيذ ىـذايوذ،يك فذ لىنا

ذ. اهللذأعلـذ.الج طيذارذاجب اي ذالذيصليذأفذي   ذأ ذيت  ىذ،ىكباذ دبةذىكباذعلزذاجت ديف
ذ.ٖٓٛٔبقـذذ،ٕٚ٘/ٕاجدسننذذٓٚ
ذ.ٕٜٔٔبقـذذ،ٖ٘ٛ/٘اجكابىذاجسنفذذٔٚ
ذ.ٛٛٗ٘ٔبقـذذ،ٓٚٗ/ٚسنفذاجايي رذذٕٚ
ذ.اجدصنبذاجسلاؽذٖٚ
ذ.ٙٙٗ/ٚاجدصنبذاجسلاؽذذٗٚ
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 اةعدػػ ذ ى ػػلـذعػػفذأاػػرذذ، كػػبجؾذب اهذدغيػػبةذاػػفذعاػػنذاجػػبندفذعػػفذااػػفذع ػػالفذ:قلػػت
ذ.ىبيبةذصلجيذ  عالهذدفذق ؿذأار

اي ب ػوذاجنسػللرذعنػوذعػفذدندػنذاػفذع ػالفذعػفذ يػنذذ:ايدلذننيثذدغيبةذافذعانذاجبندف
ذ.٘ٚإجبذ.ذ.ادبأتؾذت  ؿذ:دفذتع ؿذيلذأالذىبيبةذ؟ذقلؿذ:اسلؿذأا ذىبيبةذ: ايوذقلؿذ ينذ،افذأسلـذاو

عنػوذعػفذأاػرذصػلجيذقػلؿذنػن نرذذٚٚ اجنسػللرذذ،ٙٚاي ب ػوذاجا ػلب ذذ: أدلذننيثذاةعد 
يػلذأاػلذىبيػبةذذ: ايػوذا ػلج اذ.اجنػنيث.ذ.قلؿذاجنارذصلزذاهللذعليوذ سػلـذ:بارذاهللذعنوذقلؿأا ذىبيبةذ

ذ.قلؿذالذىباذدفذكيسذأارذىبيبةذ-إجزذآ بهذ.ذ.ت  ؿذاجدبأةذ:أ ذدفذق جوذ-سدعَتذىباذ

ذ:سػلؿذأاػ ذىبيػبةذ: ايػوذقػلؿذ،عنػوذعػفذأاػرذصػلجيذاػوذٛٚاي ب وذأندػنذذ: أدلذننيثذى لـ
ذ.إجب.ذ.ت  ؿذدفذتع ؿذ؟ذقلؿذادبأتؾ

ب اهذأندػػػنذاػػػرذدسػػػننهذ اجػػػنابقطنرذاػػػرذسػػػننوذانسػػػنلنذصػػػنييذ)ذقػػػلؿذاجنػػػلاظذااػػػفذاجدل ػػػفذ
 دتفؽذعليوذدفذطبيؽذآ بذجكفذا عػؿذاج يػلنةذاجدعتاػبةذدػفذقػ ؿذأاػرذىبيػبةذ جػـذيػبكبىلذدسػلـذبأسػلذ

ذ.ٜٚ(ذ

ـذ جػػذٓٛ(ذدػػفذكػػالـذأاػػرذىبيػػبةذدػػنبجذذ،ت ػػ ؿذادبأتػػؾذإجػػزذآ ػبهذ: جعػػؿذق جػػو)ذ قػلؿذاجدنػػبب ذ
 اجصنييذأنوذدنبجذجتصبييذأارذىبيبةذاينػوذدػفذق جػوذ جػيسذدبا عػلذكدػلذاػرذب ايػ ذاجا ػلب ذذ،ي ـ 

 تؤكػػنهذذ، ىػػباذي طػػيذاػػيفذتلػػؾذاج دلػػ ذدػػفذق جػػوذ.ىػػباذدػػفذكػػيسذأاػػرذىبيػػبةذ:اجدػػبك بةذ  ػػلىنهذق جػػو
ذ.اجب ايلتذاة بىذاجترذاصلتذق جوذعفذق ؿذاجنارذصلزذاهللذعليوذ سلـ

ذٔٛثذدػػفذطبيػػؽذعلصػػـذاػػفذاينجػػ ذعػػفذأاػػرذصػػلجيذعػػفذأاػػرذىبيػػبةذ قػػنذُب  ذاجنػػنيذ:قلػػت
جكنػػوذالذيصػػليذأفذيكػػ فذدتلاعػػلذةفذعلصػػدلذاػػرذنفظػػوذذ،كلفػػظذسػػعينذاػػفذأاػػرذأيػػ بذاجدػػبك بذأ ال

                                                        
ذ.ٕٜٓٔبقـذذ،ٖ٘ٛ/ذ٘اجسنفذاجكابىذجلنسللرذذ٘ٚ
ذ.البذ   بذاجنف  ذعلزذاةىؿذ اجعيلؿذ،كتلبذاجنف لتذ،ٖ٘٘٘بقـذذ،ٕٚٙ/ٓٔصنييذاجا لب ذذٙٚ
ذ.ٕٜٓٔبقـذذ،ٖٗٛ/٘اجسنفذاجكابىذجلنسللرذذٚٚ
ذ.ٜٙٚٓٔبقـذذ،ٕٗ٘/ذٕاجدسننذذٛٚ
ذ.ـٜٜٛٔىػذٓٔٗٔذ،ٔطذ،اجبيلضذ،دكتا ذاجب نذ،ٕٙ٘/ٕ الص ذاجانبذاجدنيبذالافذاجدل فذذٜٚ
ذ.ـٜٗ٘ٔىػذٖٖٚٔذ،ٕطذ،اج لىبةذ،دصطفزذاجالارذاجنلارذ،ٖٔ/ٕاجتبغيبذ اجتبىيبذجلدنبب ذذٓٛ
 سػػػنفذاجػػػنابقطنرذذ،ىػػػػٜٓٗٔذ،ٔطذ،اجسػػػع ني ذ،اج ايػػػؿذ،نابذاجصػػػنيؽذ،ٜٙٔبقػػػـذذ،ٙٚاةنبذاجدفػػبنذجلا ػػػلب ذذٔٛ
ذ.ـٜٜٓٔىػذٓٔٗٔذ،ٔطذ،ايب تذ،نابذاجكتبذاجعلدي ذ،ٖٕ٘/ٖ  عبذاليدلفذجلايي رذذ،ٜٕٚذ،ٜٕٙ/ٖ



 19 

 ج ق عذاج طػيذاػرذب ايػ ذذٕٛ(ذالذن  ذايوذةفذارذنفظوذ رءذ)ذ رءذكدلذقلؿذاجنلاظذاافذن بذ
ذ.يبةذأنوذكالدوسعينذافذأارذأي بذ ج ب نذاجتصبييذدفذأارذىبذ

تصػػػبييذاجصػػنلارذبا  ذاجنػػػنيثذذ:ايػػباذاجد ػػػلؿذقػػنذا تدعػػػتذايػػوذ ال ػػػ ذأنجػػ ذعلػػػزذإنبا ػػو
 كػباذ ب نذب ايػلتذتفصػؿذاجد قػ ؼذعػفذذ،اعنـذسدلعوذبجؾذاج ػنبذدػفذاجناػرذصػلزذاهللذعليػوذ سػلـ

ذ.تبكتذبكبىلذ  ي ذالطلج ذ، ـذ ب نذب ايلتذت تصبذعلزذبكبذاجدبا عذا طذ،اجدبا ع
ذ

 :استحالة إضافتو إلى النبي صمى اس عميو وسمم :ة الثانيةالوسيم

ايدػػلذبا عػتذدػفذكتػػبذعلػ ـذاجنػػنيثذذ- أباهذجػـذيسػػاؽذإجيػوذذ، ىػباذاجدسػلؾذبكػػبهذاجنػلاظذااػػفذن ػب
اػػنفذاجػػبا  ذاجدػػنبجذاػػرذاجنػػنيثذقػػنذيػػنبجذدػػلذينتدػػؿذاجصػػنؽذ اجكػػببذذ، ىػػ ذدسػػلؾذدنلسػػبذ-قالػػوذ

 يسػػتنيؿذإاػػلا ذذ،عليػػوذ سػػلـذدنػػ هذعػػفذاجكػػببذ اجالطػػؿذ كػػالـذاجناػػرذصػػلزذاهللذ، اجنػػؽذ اجالطػػؿ
ذ. رءذدفذىباذإجيوذصلزذاهللذعليوذ سلـ

ذ، االسػػتنلج ذاجد صػػ نةذاػػرذىػػباذىػػرذاالسػػتنلج ذاج ػػبعي ذ اجع ليػػ ذاجتػػرذي طػػيذايػػلذأ ذيكػػلن
ةفذبنذاجنػػنيثذأ ذ ػػ ءذدنػػوذاػػنع ىذاسػػتنلج ذإاػػلاتوذإجػػزذاجناػػرذصػػلزذاهللذعليػػوذ سػػلـذاػػالذقطػػيذ

جػػػباذا ػػػتبطنلذاػػػرذذ،الل اػػػلتذ اجنفػػػرذاػػػرذاجسػػػن ذأدػػػبذ طيػػػبذ،ءذاػػػرذنني ػػػوذ جػػػيسذدنػػػوكلنعػػػلءذ ػػػر
نتػػزذالذتُػػبنذأنلنيػػثذاجناػػرذصػػلزذاهللذعليػػوذ سػػلـذذ،االسػتنلج ذأفذتكػػ فذقطعيػػ ذأ ذيغلػػبذاجظػػفذايػػل

ذ.الجظفذ االنتدلالتذاجع لي 

اهللذعليػوذذ قنذتتاعتذدلذنكـذاجعلدلءذايوذاللنباجذاػنجيؿذاسػتنلج ذإاػلاتوذإجػزذاجناػرذصػلز
ذذ: سلـذاتايفذجرذأنوذعلزذص بتيف

إدػػلذأفذيكػ فذجػوذقبينػػ ذأ ػبىذكػيفذتػػنؿذب ايػ ذأ ذب ايػلتذعلػػزذاصػؿذاجدباػ عذعػػفذذ:اجصػ بةذاة جػز
ذ.ديذتنصي ذاةلد ذعلزذبجؾذ،بجؾذاجدنبجذايفذتايفوذإجزذقلللو

دػػػلذأفذالذيكػػػػ فذجػػػوذقبينػػػ ذغيػػػػبذدػػػلذنؿذعليػػػوذاجظػػػلىبذ:اجصػػػ بةذاج لنيػػػ  اجنلقػػػنذايػػػػوذذ بادػػػػلذنكػػػـذ، ا 
ذ.اللنباج

يغلػبذاجظػػفذاييػػلذذ،اتكػ فذنالجػػ ذاجصػػ بةذاة جػزذعلػػزذ قػػ عذالنباجذقطعيػ ذأ ذ ػػاوذقطعيػػ 
ذ. جكفذجيسذانجيؿذاالستنلج ذادفبنهذاؿذالقتبانوذادلذبكبذدفذاج بالفذ،ابجؾ

                                                        
ذ.ٕٛٙ/ذٓٔاتيذاجالب ذذٕٛ
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ذ. بادلذَتاُعؼذنع ىذالنباجذاييلذاتبنذ،ايندلذتك فذنالج ذاجص بةذاج لني ذعلزذبجؾذظني 

ذ:د لؿذاجص بةذاة جز

عػػػفذاج ىػػػب ذ(ذاػػػفذي يػػػنذ)ذأ ابنػػػلذيػػػ نسذ(ذاػػػفذاجداػػػلبؾذ)ذدػػػلب اهذا ػػػبذاػػػفذدندػػػنذأ ابنػػػلذعاػػػنذاهللذ
قلؿذأا ذىبيبةذبارذاهللذعنوذقلؿذبسػ ؿذاهللذصػلزذاهللذعليػوذ سػلـذذ:سدعتذسعينذافذاجدسيبذي  ؿ

اهللذ اجنػػػبذ اػػػبذأدػػػرذ اجػػػب ذنفسػػػرذايػػػنهذجػػػ الذاج يػػػلنذاػػػرذسػػػايؿذذ،جلعاػػػنذاجددلػػػ ؾذاجصػػػلجيذأ ػػػباف"ذ
ذ.ٖٛ"ذةنااتذأفذأد تذ أنلذددل ؾذ

"ذأ ػػبافذ"ذإندػػلذاجدباػػ عذدنػػوذاج دلػػ ذاة جػزذا ػػطذإجػػزذق جػػوذذ، ىػباذاجنػػنيثذايػػباذاجلفػػظذ طػي
ذاوذغيبذ اننذدفذاةلد ذ، القرذاجدتفذد ق ؼذدفذكالـذأارذىبيبةذُأنبجذارذاجننيث ذ. ـ 

اجنػنيثذالذي ػ  ذأفذيكػ فذدػفذقػ ؿذايػباذاجفصػؿذاجػب ذاػرذآ ػبذ)ذقلؿذاجنلاظذااػفذن ػبذ
 أياػػػلذالػػػـذيكػػػفذجػػػوذأـذذ،اجناػػػرذصػػػلزذاهللذعليػػػوذ سػػػلـذإبذيدتنػػػيذعليػػػوذأفذيتدنػػػزذأفذيصػػػيبذددل كػػػل

ذ.ٗٛ(ذُأنبجذارذاجننيثذذ،اؿذىباذدفذق ؿذأارذىبيبةذبارذاهللذعنوذ،يابىل

ذاجػنا ن ذ ااػفذاطػلؿذ)ذ قلؿذارذاتيذاجاػلب ذ  غيػبذ انػنذاػيفذبجػؾذدػنبجذدػفذقػ ؿذذ٘ٛ  ػـ 
اننػوذجػـذيكػفذجلناػرذصػلزذاهللذعليػوذ سػلـذذ، اػبذأدػرذ:أارذذىبيبةذ ينؿذعليوذدفذنيثذاجدعنزذق جػو

ذ.ٙٛ(ذنينلبذأـذيابىلذ

اننػػوذسػػاؽذاجػػنا ن ذ ااػػفذاطػػلؿذإجػػزذاجنكػػـذعلػػزذذ، التػػوذالنلجػػ ذعلػػزذاج طيػػبذاجاغػػنان 
اجددلػ ؾذاجصػلجيذذجلعاػن"ذ قػ ؿذاجناػرذصػلزذاهللذعليػوذ سػلـذىػ ذ)ذقػلؿذبندػوذاهللذذ،اجننيثذاللنباج

ذ.ٚٛ(ذا طذ دلذاعنذبجؾذإندلذى ذكالـذأارذىبيبةذ"ذأ بافذ

دػػػنيـذذ، قػػنذ ػػػلجؼذ دلعػػػ ذدػػػفذاجنفػػػلظذا ػػػباذاػػػرذىػػباذاجنػػػنيثذعػػػفذعاػػػنذاهللذاػػػفذاجداػػػلبؾ
 عاػنافذعنػػنذذ،ٜٛ ناػػلفذاػفذد سػزذعنػػنذالسػدلعيلرذذ،ٛٛإاػباىيـذاػفذإسػنلؽذاجطلج ػػلنرذعنػنذأندػنذ

ذ.ٜٓاجايي رذ

                                                        
ذ...البذاجعانذإباذأنسفذ،كتلبذاجعتؽذ،ٕٛٗ٘بقـذذ،ٕٛٗ/ذ٘صنييذاجا لب ذذٖٛ
ذ.ٖٛٗاجنكتذالافذن بذذٗٛ
ذ.ـٕٓٓٓىػذٕٓٗٔذ،ٔطذ،اجبيلضذ،دكتا ذاجب نذ،ٙٙ/ٚ بحذصنييذاجا لب ذالافذاطلؿذذ٘ٛ
ذ.ٖٛٗ/٘اتيذاجالب ذذٙٛ
ذ.٘ٙٔ/ٔاجفصؿذجل صؿذذٚٛ
ذ.ٖٕٜٔبقـذذ،ٕٓٗ/ذٕاجدسننذذٛٛ
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دػػنيـذعاػػنذاج ىػػلبذاػػفذ ىػػبذعنػػنذذ-د ػػؿذنػػنيثذااػػفذاجداػػلبؾذذ- ب اهذ دلعػػ ذعػػفذيػػ نسذ
 ع دػػلفذاػػفذعدػػبذعنػػنذأندػػنذ أاػػرذع انػػ ذذ،ٕٜ سػػليدلفذاػػفذاػػالؿذعنػػنذاجا ػػلب ذذ،ٜٔدسػػلـذ اجايي ػػرذ

جلعاػػنذاجددلػػ ؾذ"ذ جفظػػوذذ،كليػػـذعػػفذيػػ نسذعػػفذاج ىػػب ذعػػفذسػػعينذاػػفذاجدسػػيبذعػػفذأاػػرذىبيػػبةذ،ٖٜ
الذاج يػػلنذاػػرذسػػايؿذاهللذ اػػبذأدػػرذةنااػػتذأفذ اجػػب ذنفػػسذأاػػرذىبيػػبةذايػػنهذجػػ ذ"ذذذاجدصػػليذأ ػػبافذ
ذ.أد تذ أنلذددل ؾ

 الغنػػلذأفذأاػػلذىبيػػبةذجػػـذيكػػفذينػػبذنتػػزذدلتػػتذأدػػوذجصػػػناتيلذذ-ذٜٗيعنػػرذاج ىػػب ذذ-قػػلؿذ
ذ. ىباذاجلفظذجدسلـ

 عننذأارذع ان ذدفذطبيؽذاافذ ىبذعفذسعينذاجد اب ذعفذأايوذأنػوذكػلفذيسػديذأاػلذىبيػبةذ
ذ، بجػػؾذأفذاجدلػػ ؾذالذيسػػتطييذأفذيعدػػؿذاػػرذدلجػػوذ ػػيللذ،كػػ فذعاػػناجػػ الذأدػػبافذةنااػػتذأفذأذ:ي ػػ ؿ

دػلذ لػػؽذاهللذعػ ذ  ػؿذعاػناذيػؤن ذنػػؽذ"ذ بجػؾذأنػرذسػدعتذبسػ ؿذاهللذصػػلزذاهللذعليػوذ سػلـذي ػ ؿذ
ذ.ٜ٘"ذاهللذ نؽذسينهذإالذ الهذأ بهذدبتيفذ

إبذيسػػتنيؿذأفذذ،كػػالـذأاػػرذىبيػػبةذجيسػػتذدبا عػػ (ذإجػػزذآ ػػبهذ.ذ. اجػػب ذنفسػػرذايػػنه)ذا دلػػ ذ
اننػوذياعػنذدنػوذصػلزذاهللذعليػوذذ،تك فذدفذكالـذاجنارذصلزذاهللذعليوذ سلـذاسػتنلج ذ ػبعي ذ ع ليػ 

ذ،ايدػوذدت اػلةذ، ايػوذأدػبذآ ػبذددتنػيذع ػالذ ىػ ذاػبذأدػوذ، سلـذأفذيتدنزذاجبؽذجد لـذاجنا ةذ اجبسػلج 
قلللػوذ ىػ ذ أكػنذىػباذ ب نذب ايػلتذتصػبحذانسػا ذاجلفػظذإجػزذذ،اتعيفذاجنكـذاػللنباجذاػرذىػباذاجنػبؼ

ذ.أا ذىبيبة

دػػنيـذأاػػ ذسػػليدلفذاج طػػلارذذ، دػػيذبجػػؾذا ػػنذتي جػػوذاعػػضذاجعلدػػلءذ جػػـذينكدػػ اذايػػوذاػػللنباج
ذ.ٜٙكدلذادتنفذي سؼذذ، هللذأفذيدتنفذأنايلءهذ أصفيلءهذالجبؽذ:نيثذقلؿ

أ ذأبانذأدػػػوذاجتػػػرذذ،أ ذأ بنهذعلػػػزذسػػػايؿذنيلتيػػػلذ،أبانذتعلػػػيـذأدتػػػوذ:   يػػػوذاجكبدػػػلنرذا ػػػلؿ
ذ.ٜٚأباعتوذ

                                                                                                                                                               
ذ.ٙٙٔ/ٔأ ب وذعنوذاج طيبذارذاجفصؿذجل صؿذذٜٛ
ذ.ٚٛ٘٘ٔبقـذذ،ٕٔ/ذٛاجسنفذاجكابىذجلايي رذذٜٓ
ذ.٘ٙٙٔبقـذذ،ٕٗٛٔ/ذٖصنييذدسلـذذٜٔ
ذ.ٕٛٓبقـذذ،ٓٛاةنبذاجدفبنذذٕٜ
ذ.٘ٛٓٙبقـذذ،ٙٚ/ذٗ دسننذأارذع ان ذذ،ٖ٘ٛبقـذذ،ٖٖٓ/ذٕننذاجدسذٖٜ
ذ.ٖٛٗ/ذ٘ بجؾذدفذ الؿذتتاعوذجب ايلتذاجننيثذذ،ىكباذعينوذاافذن بذارذاتيذاجالب ذٜٗ
ذ.ٜٓٓٙبقـذذ،ٚٚ/ٗدسننذأارذع ان ذذٜ٘
ذ.ٖٛٗ/ذ٘اتيذاجالب ذذٜٙ
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ذ. الذنل  ذإجزذاجتي يؿذةفذاج دل ذدنب  ذعلزذاجصنييذ، ىباذتكلؼ

 :تنبييان

 ػػلءذاػػرذسػػنفذاجايي ػػرذق جػػوذاعػػنذدػػلذأ ػػبجذاجنػػنيثذدػػفذطبيػػؽذعاػػنافذعػػفذااػػفذاجداػػلبؾذاػػوذ .ٔ
ب اهذاجا ػلب ذاػرذاجصػنييذعػفذا ػبذاػفذدندػنذعػفذعاػنذ)ذ قنذاصؿذايوذاجدبا عذعفذاجدػنبجذ

ذ.ٜٛ(ذيفذآ بيفذعفذي نسذاهللذافذاجدالبؾذ أ ب وذدسلـذدفذ  ي

ندػلذاجػب ذذ، ىباذد ىـذايفذاجا لب ذقنذب اهذعفذا ػبذاػفذدندػنذداينػلذايػوذاجدػنبجذ جػيسذكػبجؾ  ا 
ذ. قيذارذصنييذاجا لب ذدفذطبيؽذا بذدفذغيبذاصؿذكدلذبكبتذأ ؿذاجدانث

ذ،ٜٜبكػػبذالدػػػلـذاجدنػػبب ذىػػػباذاجنػػنيثذاػػػرذاجتبغيػػبذ اجتبىيػػػبذ عػػ اهذإجػػػزذاجا ػػلب ذ دسػػػلـذ .ٕ
ذ.كدلذساؽذايلنوذ،انفذجفظذاجا لب ذجيسذايوذاصؿذاجدبا عذعفذاجد ق ؼذ جيسذكبجؾ

ذ:د لؿذاجص بةذاج لني 

ىػػباذاجنػنيثذيب يػوذ ػػعا ذ سػفيلفذاج ػػ ب ذ"ذ دػلذدنػلذإالذ يبىاػػوذاهللذالجت كػؿذذ،اجطيػبةذ ػػبؾ"ذنػنيثذ
 دنص بذافذاجدعتدبذعفذسلد ذافذكييؿذعفذعيسػزذاػفذعلصػـذاةسػن ذعػفذ بذاػفذناػي ذعػفذ

ذ.ناافذدسع ذ

  ىػبذذ،ٔٓٔ ينيػزذاػفذسػعينذذ،ٓٓٔ يب يوذعفذ ػعا ذدندػنذاػفذ عفػبذ ن ػلجذاػفذدندػنذ
ذ.ٖٓٔ أا ذنا نذاجطيلجسرذذ،ٕٓٔافذ بيبذ ب حذافذعالنةذ

ذ،ٙٓٔ أاػػػ ذنعػػيـذاجفاػػػؿذاػػػفذنكػػػيفذذ،٘ٓٔ  كيػػػيذذ،ٗٓٔ يب يػػوذعػػػفذسػػػفيلفذعاػػنذاجػػػبندفذاػػػفذديػػن ذ
ذ.ٛٓٔ يعلزذافذعاينذذ،ٚٓٔ دندنذافذك يبذ

                                                                                                                                                               
ذ.اجدصنبذاجسلاؽذٜٚ
ذ.ٚٛ٘٘ٔبقـذذ،ٕٔ/ٛاجسنفذاجكابىذجلايي رذذٜٛ
ذ.ٕ٘/ٖىيبذاجتبغيبذ اجتبذذٜٜ

ذ.ٔٚٔٗبقـذذ،ٖٛٗ/ٔاجدسننذذٓٓٔ
ذ اجنكػـذ،ٓٗٛٔبقـذذ،ٖٕٓ/ذ٘ دسننذاجا ابذذ،ٛٔ/ٔاجدستنبؾذذٔٓٔ ىػػذٙٔٗٔذ،ٔطذ،اجدنينػ ذاجدنػ بةذ،دكتا ذاجعلـ 

ذ.ـٜٜٙٔ
ذ.ـٜٜٚٔىػذٜٜٖٔذ،ٔطذ،ايب تذ،نابذاجكتبذاجعلدي ذ،ٕٖٔ/ٗ بحذدعلنرذاآل لبذجلطنل  ذذٕٓٔ
ذ.ٖٙ٘بقـذذ،ٚٗدسننذأارذنا نذاجطيلجسرذذٖٓٔ
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ذ.ٜٓٔ يب يوذعفذدنص بذإسباليؿذ

 بىػػبذالدػػلـذاجدنػػبب ذ اجنػػلاظذااػػفذن ػػبذإجػػزذأفذذ.ب  اذىػػباذاجنػػنيثذدبا عػػلذكلػػوذىكػػبا
 اجصػػػ ابذدػػػلذبكػػػبهذ)ذقػػػلؿذاجدنػػػبب ذذ،دػػػنبجذاػػػرذاجنػػػنيثذدػػػفذقػػػ ؿذااػػػفذدسػػػع ن"ذ دػػػلذدنػػػلذ"ذق جػػػوذ

ذ.ٓٔٔ(ذدفذكالـذاافذدسع نذدنبجذغيبذدبا عذ"ذإجزذآ بهذ.ذ. دلذدنل"ذاجا لب ذ غيبهذأفذق جوذ

 ع اهذإجزذاجتبدب ذ ننهذدفذطبيػؽذ كيػيذذعػفذسػفيلفذعػفذسػلد ذ بكبهذاجنلاظذاافذن بذ
ذ،ىباذنػنيثذنسػفذصػنييذالذنعباػوذإالذدػفذنػنيثذسػلد )ذ ـذن ؿذق ؿذاجتبدب ذذ،ٔٔٔافذكييؿذاوذ

 دػلذ"ذكلفذسليدلفذافذنببذي ػ ؿذاػرذذىػباذذ: سدعتذدندناذي  ؿذ:قلؿذ، قنذب اهذ عا ذعفذسلد 
ذذ.ٕٔٔ(ذذعنوذىباذعنن ذدفذق ؿذاافذدسع نذبارذاهلل"ذدنلذ

ب اهذأاػ ذنا نذ)ذقػلؿذ"ذ دػلذدنػلذ"ذ ـذأنلؿذاجنلاظذعلزذطػبؽذاجنػنيثذجػيسذاييػلذبكػبذق جػوذ
 ب اهذعلػرذاػفذاج عػنذ غنػنبذ ن ػلجذاػفذدندػنذذ،اجطيلجسرذارذدسننهذعفذ عا ذد ؿذننيثذ كيي

 ىكػػباذب اهذ"ذ دػػلذدنػػلذ"ذ  ىػػبذاػػفذ بيػػبذ اجناػػبذاػػفذ ػػديؿذ  دلعػػ ذعػػفذ ػػعا ذالػػـذيػػبكب اذايػػوذ
ذ.لؽذافذباى يوذعفذأارذنعيـذعفذسفيلفإسن

 اجنكػـذعلػزذىػبهذاج دلػ ذدتعػيفذ ىػ ذي ػاوذدػلذقػندنلهذاػرذاجدػنبؾذاة ؿذجػإلنباجذ)ذ ـذقلؿذ
 ىػ ذدػلذالذي ػ  ذأفذياػلؼذإجػزذاجناػرذصػلزذاهللذعليػوذ سػلـذالسػتنلج ذأفذياػلؼذإجيػوذ ػرءذدػػفذ

ذ.ٖٔٔ(ذاج بؾذ

ذ

                                                                                                                                                               
 دسػننذأاػرذيعلػزذذ،ـٕٓٓٓىػػذٕٔٗٔذٔطذ،ايػب تذ،نابذاجكتػبذاجعلديػ ذ،ٗٔٙٔبقـذذ،ٛٔ٘/ٕ لديذاجتبدب ذذٗٓٔ
ذ.ـٜٙٛٔىػذٙٓٗٔذ،ٔطذ،ند ؽذ ايب تذ،نابذاجديد فذجلتباثذ،ٜٕٔ٘بقـذذ،ٓٗٔ/ذٜ

ذ.ٖٖٛ٘بقـذذ،ٓٚٔٔ/ذٕ سنفذاافذدل  ذذ،ٖٚٛٙبقـذذ،ٜٖٛ/ٔدسننذأندنذذ٘ٓٔ
ذ.ٜٜٓبقـذذ،ٖٚٔاةنبذاجدفبنذجلا لب ذذٙٓٔ
ذ.ٜٔٗ/ٖٔ النسلفذارذت بيبذصنييذاافذنالفذذ،ٜٖٓٔبقـذذ،ٚٔ/ذٗسنفذأارذنا نذذٚٓٔ
ذ.ٚٙٔٔبقـذذ،ٔٙ/ٕ عبذاليدلفذجلايي رذٛٓٔ
ذ.ٕٜٓ٘بقـذذ،ٜٕ/ذٜدسننذأارذيعلزذذٜٓٔ
ذ.ٗٙ/ذٗاجتبغيبذ اجتبىيبذذٓٔٔ
ذ... اجب ذارذاج لديذعفذاافذدين ذعفذسفيلفذ،جـذأ نذىباذاجطبيؽذعننذاجتبدب ذٔٔٔ
ذ.ٕٖ٘ اجنكتذذ،ٛٔ٘/ٗدب ذاج لديذجلتبذذٕٔٔ
ذ.ٕٖ٘اجنكتذذٖٔٔ
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المهدرج عهن المهتن المرفهوع بهأن يضهيف تصريح بعض الرواة فهي روايهة بفصهل  :الوسيمة الثالثة
 .228الكالم إلى قائمو 

ذ:د لجو

 ي ػتبطذاػرذذ،أفذتبنذب اي ذتفصؿذاج نبذاجدنبجذعفذأصؿذاجننيثذايفذتايؼذاجكالـذإجػزذصػلناو
أ اػتذددػفذب اىػلذدػفذذ-إفذكػلفذاػبناذذ-ىػبهذاجب ايػ ذأفذتكػ فذبا نػ ذاػيفذيكػ فذدػفذب ىذاجفصػؿذ

ذ.اجب ذب اىلذدفصل ذددفذب اهذاغيبذتفصيؿذأ ذأفذيك فذأ اتذارذ ي وذ،غيبذاصؿ

 ىػػ ذأفذذ:جكػػفذ دػػ ذنظػػبذاػػرذاجدسػػيج ذ، أك ػػبذاجدػػنب لتذاػػرذاجنػػنيثذُعلدػػتذايػػباذاةصػػؿ
 جكػػػفذذ،د ػػػبنذ ب نذب ايػػػ ذأ ػػػبىذجلنػػػنيثذدفصػػػل ذالذيبقػػػزذأفذيكػػػ فذاجنكػػػـذاػػػللنباجذاييػػػلذقطعيػػػل

فذانسػػػبذغلاػػػ ذظػػػفذإفذاجنكػػػـذعلػػػزذىػػػباذاج سػػػـذيكػػػ ذ)ذقػػػلؿذاجنػػػلاظذااػػػفذن ػػػبذذ،يغلػػػبذاجظػػػفذاػػػو
 أك ػبذىػباذاج سػـذاج لجػػثذذ، ػالؼذاج سػديفذاة جػيفذ، الذي  ػبذاج طػيذاػبجؾذ،اجدنػنثذاجنػلاظذاجنلقػن

ذ،٘ٔٔ(ذي ػيذتفسػيباذجػاعضذاةجفػلظذاجػ ابنةذاػرذاجنػنيثذكدػلذاػرذأنلنيػثذاج ػغلبذ اجدنلقلػ ذ اجد اانػ ذ
جنػػلاظذاج اػػتذبا  ذكػػيفذيػػن ذاذ، جكػػفذي ػػ ىذاجظػػفذإباذنجػػتذعليػػوذقػػبالفذأ ػػبىذتػػنعـذىػػباذاجطبيػػؽ

ذ.اجننيثذايفذتلؾذاج دل ذدفذق ؿذاالف

ذ:د لؿذبجؾ

دػػلذب اهذاج ىػػب ذعػػفذأاػػرذسػػلد ذاػػفذعاػػنذاجػػبندفذاػػفذعػػ ؼذعػػفذ ػػلابذاػػفذعاػػنذاهللذأفذبسػػ ؿذاهللذ
أيدػػلذب ػػؿذأعدػػبذعدػػبىذجػػوذ جع اػػوذاننيػػلذجلػػب ذأعطييػػلذالذيب ػػيذإجػػزذ"ذصػػلزذاهللذعليػػوذ سػػلـذقػػلؿذ

ذ.ٙٔٔ"ذعتذايوذاجد ابيثذاجب ذأعطلىلذةنوذأعطزذعطلءذ ق

 ب اهذدعدػبذذ،ىكباذى ذىػباذاجنػنيثذعنػنذكػؿذاجػب اةذعػفذدلجػؾ)ذقلؿذاجنلاظذاافذعانذاجابذ
إندػػلذاجعدػػبىذذ:عػػفذاج ىػػب ذعػػفذأاػػرذسػػلد ذاػػفذعاػػنذاجػػبندفذاػػفذعػػ ؼذعػػفذ ػػلابذاػػفذعاػػنذاهللذقػػلؿ

ىػرذجػؾذدػلذذ:ايدػلذإباذقػلؿذ،ىػرذجػؾذ جع اػؾذ:اجترذأ ل ىػلذبسػ ؿذاهللذصػلزذاهللذعليػوذ سػلـذأفذي ػ ؿ
قػػلؿذدندػنذاػفذينيػػزذذ. كػلفذاج ىػػب ذيفتػرذاػبجؾذ:قػػلؿذدعدػبذ.ٚٔٔع ػتذاننيػلذتب ػػيذإجػزذصػلنايلذ

                                                        
ذ.ٖٚٗاجنكتذذٗٔٔ
ذ.ٜٖٗاجنكتذذ٘ٔٔ
ذ.ٔٗٗٔبقـذذ،ٙ٘ٚ/ٕد طيذالدلـذدلجؾذذٙٔٔ
بقػـذذ،ٗٙٗ/ذٖ دسػننذأبذع انػ ذذ،دفذطبيؽذعانذاجػب اؽذعػفذدعدػبذاػوذ،ٖ٘٘٘بقـذذ،ٜٕٗ/ٔسنفذأارذنا نذذٚٔٔ

ذ.ٜٖٔ٘بقـذذ،ٜٖ٘/ذٔٔ اافذنالفذذ،ٗٓٚ٘
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ىػرذجػؾذذ:إندػلذدنتيػلهذإجػزذق جػوذ:ارذننيثذدعدػبذىػباذ- ى ذأننذب اةذىباذاجننيثذذ-ذٛٔٔاجبىلرذ
ذ دػػلذب اهذأاػػ ذاج ايػػبذعػػفذ-يعنػػرذاجػػبىلرذذ-قػػلؿذذ.ٜٔٔ دػػلذاعػػنهذعنػػننلذدػػفذكػػالـذاج ىػػب ذذ، جع اػػؾ
 قػػنذب اهذااػػفذأاػػرذبلػػبذ دلجػػؾذ ااػػفذأ ػػرذاج ىػػب ذ جيػػثذذ:قػػلؿذ،يػػ ىفذنػػنيثذدعدػػبذىػػباذٕٓٔ ػػلابذ

ذ.ٕٔٔ(ذعلزذ الؼذدلذب اهذدعدبذ
ذ

 .تصريح الراوي المدِرج بإدراجو :الوسيمة الرابعة

ايصػػبحذاينػػوذذ، اجد صػػ نذأفذيػػب  ذاجػػبا  ذاجنػػنيثذايػػنبجذايػػوذكالدػػلذ طػػيذ  ىدػػلذ ػػـذيتاػػيفذجػػوذبجػػؾ
ذ.ؿذارذىباذاجالب ىباذقليذ،أنب و

 نػػلذأاػػ ذاجفػػتيذسػػليـذاػػفذأيػػ بذذ:دػػلذب اهذاج طيػػبذاجاغػػنان ذقػػلؿذ: قػػنذ  ػػنتذجػػوذد ػػلالذ ىػػ 
أنلذأا ذعلرذندنذافذعاػنذاهللذاةصػايلنرذنػلذأاػ ذدندػنذذ-إدالءذدفذنفظوذالجبدل ذذ-اجف يوذاجبا  ذ

ب ػؿذإجػزذاجناػػرذ ػلءذ)ذإجػزذآ ػبذالسػنلنذعػػفذ ػلابذاػفذعاػنذاهللذقػػلؿذ.ذ.عاػنذاجػبندفذاػفذأاػرذنػػلتـ
"ذأجػرذاج نػ ذ؟ذا ػلؿذذ،إفذقلتلػتذاػرذسػايؿذاهللذصػلاباذدنتسػالذ:ا ػلؿذ،صلزذاهللذعليوذ سلـذيػ ـذأنػن

ذ.ٕٕٔ(ذايج زذتدباتذارذينهذا لتؿذنتزذقتؿذ"ذنعـذ

صػلاباذ"ذ ىدػُتذاػرذنػنيثذااػفذاجد ػبئذنيػثذقلػتذذ:قلؿذجرذسليـذافذأي ب)ذقلؿذاج طيبذ
قػػلؿذب ػػؿذ"ذاػػبكبذالسػنلنذ اجدػػتفذ جفظػوذذ، نرذدػػفذكتلاػو ػػـذنػنذ، جػػيسذبجػؾذاػػرذاجنػنيث"ذدنتسػالذ

                                                        
أنػػػتذ ابثذ:ذقػػلؿذجػػرذعلػػرذاػػفذاجدػػنينرذ:ذقػػلؿذاجػػبىلرذذ.عػػبؼذاػػػوذ قػػنذا ػػت ذانػػنيثذاج ىػػب ذ عللػػوذنتػػزذٛٔٔ

دػفذأبانذأفذ:ذ قػلؿذاجػنابقطنرذذ...دػلذبأيػتذأنػناذأعلػـذانػنيثذاج ىػب ذدػفذدندػنذاػفذينيػز:ذ قلؿذأندنذ.ذ.اج ىب 
 كػلفذسػعينذاػفذدنصػ بذ.ذ.ينظبذقصػ بذعلدػوذعػفذعلػـذاجسػلؼذالينظػبذاػرذعلػؿذنػنيثذاج ىػب ذجدندػنذاػفذينيػز

كػباذقػلؿذدندػنذاػفذذ،ج ػيبتوذانػنيثذاج ىػب ذ.نػن نرذدندػنذاػفذينيػزذاج ىػب :ذافذينيزذاي  ؿذيننثذعفذدندنذ
ذ.ٖٗٛبقـذذ،ٗ٘ٗ/ٜتيبيبذاجتيبيبذذ.سعينذافذدنص ب

دطاػػ عذدػػيذذ،ٜٚٛبقػػـذذ،ٕٙٗ/ٖ اجدنت ػػزذالاػػفذاج ػػلب نذذ،ٖٖ٘٘بقػػـذذ،ٜٕٗ/ذٖسػػنفذأاػػرذنا نذدػػفذطبي ػػوذذٜٔٔ
ذ.ـٜٜٗٔىػذٗٔٗٔذ،ٕطذ،جكتلبذاجعبارنابذاذ،غ ثذاجدكن نذت بيبذدنت زذاافذاج لب ن

أدسػػك اذعلػػيكـذأدػػ اجكـذ الذتفسػػن ىلذ"ذالفػػظذذ،اػػلبذاجعدػػبىذ،اػػرذاجياػػلتذ،ٕ٘ٙٔبقػػـذذ،ٜٚٙٔ/ٖصػنييذدسػػلـذذٕٓٔ
ذ."اننوذدفذأعدبذعدبىذايرذجلب ذأعدبىلذنيلذ ديتلذ جع اوذ

ىػػػذٜٜٖٔذ،اجدغػػببذ،لؼ  ابةذاة قػػذ،ٕٔٔ/ٚاجتدييػػنذجدػػلذاػػرذاجد طػػيذدػػفذاجدعػػلنرذ اةسػػلنينذالاػػفذعاػػنذاجاػػبذذٕٔٔ
ذ.ـٜٜٚٔ

ذ.ٜٓٚ/ٕاجفصؿذجل صؿذذٕٕٔ
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ا لتػؿذنتػزذذ،قػلؿذاػيج زذتدػباتذاػرذيػنهذ،اػرذاج نػ ذ:إفذقتلتذأيفذأنػلذ؟ذقػلؿذ،يلذبس ؿذاهللذ:ي ـذأنن
ذ.ٖٕٔ ىبهذاجب اي ذىرذاجصنين ذذ:قلؿذاج طيبذ.(قتؿذ

اهللذعليػوذاي ذدفذننيثذأارذقتلنةذاةنصلب ذعفذاجناػرذصػلزذ"ذصلاباذدنتسالذ"ذأدلذق جوذ
ذ.ٕ٘ٔ ى ذننيثذآ بذذٕٗٔ سلـذ

ذ

 .تنصيص األئمة الحفاظ عمى المفظ المدرج :الوسيمة الخامسة

 كػػػؿذذ،إفذتنصػػي ذاةلدػػ ذاجنفػػلظذعلػػزذاجلفػػظذاجدػػنبجذاػػػرذاجنػػنيثذيعػػنذبكنػػلذأسلسػػلذاػػرذاجدسػػيج 
إالذدػلذكػلفذنصػلذذ، سيل ذدفذاج سػللؿذاجتػرذبكبتيػلذالذيدكػفذأفذتكػ فذد ػبنةذعػفذتنصػي ذاةلدػ 

نوذالذيكػلنذي  ػنذد ػلؿذجلدػنبجذجػـذيػن ذذ،ايباذن  ذادفبنهذ،اجبا  ذأنوذأنبجذ يللذارذاجننيثدفذ  ا 
ذ.اجن لنذعليو

ذذ: تنصي ذاةلد ذعلزذالنباجذأسلسوذأدباف

يػيترذاػرذاعاػيلذاجتصػبييذافصػؿذذ،إدلذأفذيك فذانلءذعلػزذتعػننذاجب ايػلتذجلنػنيثذ:اة ؿ
ذ،علػػػزذبكػػػبذاجدباػػػ عذانسػػػبذدػػػيذقػػػبالفذتناػػػـذإجيػػػوأ ذالالقتصػػػلبذذ،اجدباػػ عذعػػػفذغيػػػبهذدػػػفذاجكػػػالـ

ذ.اينكـذاةلد ذاننباجذاج الن

دلذأفذينكـذاةلد ذاللنباجذ اؽذقبالفذأ بىذتنؿذعليػوذإدػلذانسػبذاجد اػ عذأ ذذ:اج لنر  ا 
ذ.انسبذ اقيذب ايلتذاج يبذأ ذغيبذبجؾ

ذايدػػلذانسػػػبذاجد اػػ عذاكػػػيفذيكػػ فذاجلفػػػظذددػػػلذيسػػتنيؿذأفذياػػػلؼذإجػػزذاجناػػػرذصػػػلزذاهلل
ذ.ٕٙٔارذننيثذأارذىبيبةذ"ذ دلذدنلذإالذ"ذعليوذ سلـذكدلذنكـذسليدلفذافذنببذاننباجذق جوذ

 أدلذانسبذ اقيذب ايلتذاج يبذاكيفذيصبحذتلديػبذاج ػيبذأ ذاجنلقػنذاج ايػبذاب ايلتػوذ علليػلذ
ذ.ايفذتلؾذاج دل ذارذاجننيثذجـذيب ىلذاج يبذ الذتعبؼذعنوذأجاتوذ جيستذارذأصؿذكتلاو

                                                        
ذ.ٜٕٔ/ذذٕاجدصنبذاجسلاؽذذٖٕٔ
ذ.ٕٜٕ/ذذٕاجدصنبذاجسلاؽذذٕٗٔ
ذ،ٔٚٔ/ٕ سػػنفذاجػػنابدرذذ،ٖٙ٘ٔبقػػـذذ،ٖٔٗ/ذٙ سػػنفذاجنسػػللرذذ،ٜٙٛبقػػـذذ،ٔٙٗ/ذٕاجد طػػيذجإلدػػلـذدلجػػؾذذٕ٘ٔ
ذ.ايب تذ،،ذنابذاجكتبذاجعلدي ٕٕٔٗبقـذ
ذ.ساؽذتن يؽذبجؾذارذاجسابذاج لنرذٕٙٔ
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كلفذبس ؿذاهللذصػلزذاهللذعليػوذ سػلـذإباذ ػبجذ"ذننيثذعلل  ذبارذاهللذعنيلذذ-الذد ذ- دفذىباذ
جيؾذاجدصيبذذ:دفذاج الءذقلؿ ذ.ٕٚٔ"ذغفبانؾذبانلذ ا 

جيػػػؾذاجدصػػػيبذذ:يعنػػػرذق جػػػوذ- ىػػػبهذاج يػػػلنةذاػػػرذىػػػباذاجنػػػنيثذ)ذقػػػلؿذاجايي ػػػرذ جػػػـذذ-بانػػػلذ ا 
 جػيسذايػوذذ، ذجكتلبذاافذ  يد  قنذبأيتوذارذنس  ذقنيدذ،أ نىلذإالذارذب اي ذاافذ  يد ذ ى ذإدلـ

ذ، اهللذأعلػـذ،الة ػاوذأفذتكػ فذدلن ػ ذاكتلاػوذدػفذغيػبذعلدػوذ،اج يلنةذ ـذأجن تذا ػطذآ ػبذانل ػيتو
 قنذأ ابنلذالدلـذأا ذع دلفذاجصلا نرذأنػلذأاػ ذطػلىبذدندػنذاػفذاجفاػؿذاػفذدندػنذاػفذإسػنلؽذاػفذ

اػػبجؾذاطػػالفذىػػبهذاج يػػلنةذاػػرذ صػػيذذ، نػػلذ ػػن ذاػػبكبهذن فذىػػبهذاج يػػلنةذاػػرذاجنػػنيثذ:  يدػػ ذقػػلؿ
ذ.ٕٛٔ(ذاجننيثذ

اػػنفذنب ػػ ذاجظػػفذذ؛ ػػـذإفذتنصػػي ذاجنفػػلظذعلػػزذاجلفػػظذاجدػػنبجذاػػرذاجنػػنيثذعلػػزذدباتػػب
ايػ ذي ػػ ىذذ،أ ذانسػبذاجنلقػػنذاجػب ذيػنؿذعليػػوذ،ا اػ تذالنباجذتتفػل تذانسػػبذك ػبةذدػفذيػػن ذعليػو

أ ذكػلفذذذ،دػفذتالديػبهإباذكلفذاجب ذين ذعليوذددػفذأ ػبذعػفذاج ػيبذاجػب ذأنِبجذاػرذنني ػوذ كػلفذ
اننػوذذ،كدندػنذاػفذينيػزذاجػبىلرذاػرذدعباػ ذنػنيثذاج ىػب ذ،ددفذا ت ذادعبا ذنني وذعلبالذاعللو

ذ.ن ذك يباذعلزذاجدنبجذارذننيثذاج ىب ذ كلفذارذىباذن  

ذ.ٜٕٔ.ذ"ذ.النتيزذاجنلسذعفذاج باءة.ذ.دلذجرذأنل عذاج بآف"ذدلذ لءذارذننيثذأارذىبيبةذذ:د لؿذىبا

ذ:ا ػلؿذدعدػبذ، تكلػـذاج ىػب ذاكلدػ ذجػـذأسػدعيل)ذعػفذسػفيلفذاػفذعيينػ ذقػلؿذذنكزذأاػ ذنا ن
 ب اهذعاػنذاجػبندفذاػفذإسػنلؽذعػفذاج ىػب ذ انتيػزذنني ػوذذ:قػلؿذأاػ ذنا ن"ذالنتيزذاجنلسذ"ذإنوذقلؿذ
ذ.ٖٓٔ"ذدلذجرذأنل عذاج بآفذ"ذإجزذق جوذ

اػفذينيػزذاػفذسػدعتذدندػنذذ:قلؿذ-ايدلذنكلهذعنوذأا ذنا نذأيالذذ- أكنهذالدلـذاجبىلرذ
ذاوذالدلـذاجا لب ذارذاة سطذذ،ٖٔٔدفذكالـذاج ىب ذ"ذالنتيزذاجنلسذ"ذالبسذقلؿذ ذ.ٕٖٔ كباذ ـ 

ادعدػػبذدػػفذأ ػػيبذتالديػػػبذذ،اد ػػؿذىػػباذي ػػيذاػػرذاجػػػنفسذد قػػيذاجي ػػيفذاػػيفذىػػباذاجلفػػػظذدػػنبج
ذإبذا ت ذاػوذ أانػزذ دنػلذ، اجبىلرذدفذأعبؼذاجنلسذانني وذ عللوذ، دفذأ اتيـذارذنني وذ،اج ىب 

                                                        
ذ.ٓٚٗبقـذذ،ٜٚ/ٔاجسنفذاجكابىذجلايي رذذٕٚٔ
ذ.اجدصنبذاجسلاؽذٕٛٔ
ذ.ٕٚٛبقـذذ،ٜٕٔ/ذٔسنفذأارذنا نذذٜٕٔ
ذ.اجدصنبذاجسلاؽذٖٓٔ
ذ.اجدصنبذاجسلاؽذٖٔٔ
ذ.ـٜٜٛٔىػذٛٔٗٔذ،ٔطذ،اجبيلضذ،نابذاجصديعرذ،ٔٙٙبقـذذ،ٕٖٔ/ٔاجتلبيبذاة سطذجلا لب ذذٕٖٔ
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كفلنػػلذدندػػنذاػػفذذ:جػػـذالذت دػػيذنػػنيثذاج ىػػب ذ؟ذقػػلؿ)ذنتػػزذجدػػلذقيػػؿذجينيػػزذاػػفذدعػػيفذذ،اػػرذإت لنػػو
ذ.ٖٖٔ(ذينيزذ ديذننيثذاج ىب ذ

عسػػزذأفذيسػػيـذذ،اعػػنذأفذتاينػػتذأسػػالبذالنباجذ  سػػللؿذدعباتػػوذ، ايػػباذتكتدػػؿذ  انػػبذىػػباذاجانػػث
ذ.بجؾذارذ ند ذاجسن ذاجنا ي 

ذ.الجندنذهللذاجب ذانعدتوذتتـذاجصلجنلت

                                                        
.ذاعنليػػ ذنذ،دؤسسػػ ذاجبسػػلج ذ،نذاػػفذينيػػزتب دػػ ذدندػػذ،ٕ٘ٙ/ذٕٙتيػػبيبذاجكدػػلؿذاػػرذأسػػدلءذذاجب ػػلؿذجلدػػ  ذذٖٖٔ

 .ـٕٜٜٔىػذٖٔٗٔذ،ٔطذ،ا لبذع انذدعب ؼ
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 خاتمة في أىم نتائج البحث

اعػػنذىػػبهذاج  جػػ ذاػػرذأسػػالبذالنباجذ  سػػللؿذدعباتػػوذنظبيػػلذ تطاي يػػلذيدكػػفذجنػػلذأفذنسػػ ؿذاجنتػػللبذ
ذ:اجتلجي 

ذ.أىدي ذدعبا ذاجدنبجذارذاجدنلاظ ذعلزذننيثذبس ؿذاهللذصلزذاهللذعليوذ سلـ .ٔ

 اذإجيػػوذاػػرذدعباػػ ذاج يػػنذاجكايػػبذاجػػب ذابجػػوذعلدلؤنػػلذاجسػػلا  فذ اجدسػػت ىذاجبايػػيذاجػػب ذ صػػل .ٕ
ذ.نتزذج ذكلفذكلد ذأ ذنبالذ،اجدنبجذارذاجننيثذديدلذقؿ

ذ.نق ذاجدنيبذاجعلدرذاجب ذسلبذعليوذعلدلؤنلذاجسلا  فذبنديـذاهللذتعلجز .ٖ

ذ.اب بةذ ديذاجب ايلتذ اجد لبن ذاينيلذالكت لؼذاجدنبج .ٗ

ذ.ابادلذأ طيذاج   ذابنذنني وذاجب ذأ طيذايوذ،اجفبؽذايفذاج   ذ نني و .٘

ذ. بادلذ قيذسي اذ،لنباجذبادلذ قيذعدناأفذا .ٙ

ذ.دعبا ذأسالبذالنباجذتسلعنذارذدعبا ذاجدنبجذ تديي ه .ٚ

ذ:أسالبذالنباجذىر .ٛ

ذ.اج ىـذ اج طيذدفذاج   ذأ ذغيبه -

ذ.اجغفل ذ قا ؿذاجتل يفذدفذاج   ذأ ذغيبه -

ذ.تفسيبذاجغبيبذأ نلءذاجتننيث -

ذ.استنالطذاجبا  ذأ نلءذاجتننيث -

ذ.نيثايلفذاجنكـذأ نلءذاجتن -

ذ.اجتد يوذ اجت  يب -

ذ: سللؿذدعبا ذاجدنبجذىر .ٜ

 ذ.تصبحذاجصنلارذاعنـذاجسدلع

 ذ.استنلج ذإالاتوذإجزذاجنارذصلزذاهللذعليوذ سلـ
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 ذ.تصبييذاعضذاجب اةذارذب اي ذافصؿذاجدنبج

 ذ.إقبابذاجبا  ذاللنباج

 ذ.تنصي ذاةلد ذعلزذالنباج

ذ اجندنذهللذببذاجعلجديف

ذ


