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 تسى اهلل انرمحٍ انرحيى
ؤَزغفوٖ، ؤوىم ثبهلل ِٓ شووه أٔفَٕب، وِٓ ٍُئبد  ئْ اٌَْؾّل هلل، َٔؾّلٖ، ؤَزوُٕٗ

َّ ٌٗ، وِٓ َؼًٍ فال ٘بكٌ ٌٗ.  ،أهّبٌٕب  ِٓ ََهلٖ اهلل فال ِؼ
ّٖلأْ ال ئٌٗ ئال اهلل وؽلٖ ال شوَه ٌٗ، و وأشهل ُِؾ هجلٖ وهٍىٌٗ، أهٍٍٗ  ًاأشهل أْ 
ًَّخ ّّب وضَّتا. ،هًٍ آٌٗ وأطؾبثٗهٍُٗ وٌٍوبٌَُّت، طًٍ اهلل  هثٗ هِؽ  وٍَُّ رٍَُ

 أِب ثول:
ٍٍُخ ألكاح واٌىهٍ افألهنب ٌغخ اإلٍالَ، ٌلي ادلٍَُّت، أعلُخ وجَتح ذلب ٌووثُخ اٌٍغخ افاْ 

وهنظ اٌٍَف ِٓ  ،طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ ٗهٍىٌوٍٕخ اهلل وزبة ً ادلٍَُ ئىل فهُ طىاٌيت ر
 .زبثوُتاٌبثخ وؾظاٌ

 ي:ىفُمـ همحٗ اهلل روبىل ـ وه مٌه شُـ اإلٍالَ اثٓ رُُّخ مَو
، فاْ فهُ اٌىزبة وإٌَخ ئْ ٔفٌ اٌٍغخ اٌووثُخ ِٓ اٌلَٓ، وِووفزهب فوع واعت "

 .(1)"، وِب ال َزُ اٌىاعت ئال ثٗ فهى واعتووثُخوال َفهُ ئال ثفهُ اٌٍغخ اٌفوع، 
هًٍ ػووهح اهزٕبء  – همحٗ اهلل -رمٍ اٌلَٓ اذلاليل اٌلوزىه َإول اٌوالِخ اٌشُـ و

 :ادلٍَُّت ثبٌٍغخ اٌووثُخ فُمىي
هًٍ أْ رىىْ ٌغخ اٌلَٓ  ،وعىة اعزّبم ادلٍَُّت وٍهُهًٍ أمجن اٌٍَف و اخلٍف "

وونٌه فوً اٌٍَف ؽُت فزؾىا اٌجٍلاْ يف  ،وٍىي اٌىوميفُّب ثُٕهُ ٍ٘ ٌغخ اٌموآْ و اٌ
 .(2)"اٌيِٓ األوي

َزىٍّىْ ثٍغبد  ،يف أضلبء ادلوّىهحلَٓ ثبإلٍالَ َلَٕىْ ثدلب وبْ ِئبد ادلالَُت ٌىٓ و
سلزٍفخ غَت اٌٍغخ اٌووثُخ اٌيت ثوش هبب هٍىي اهلل طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ، ووضَت ِٕهُ ال َووف 

ىبُٔخ ٌزوٍّهب؛ ٌولح هىاًِ ختزٍف ِٓ شقض ئىل آفو، وِٓ ِىبْ اٌووثُخ، وٌٌُ هٕلٖ ئِ
 هبوطىاًل ئىل فهّ ،ئىل آفو، وُ٘ يف اٌىلذ ٔفَٗ ػلزبعىْ ئىل روٍُ إٌَخ واٌََتح إٌجىَخ

وبْ ِٓ ادلهُ علًا، ثً ِٓ ادلزوُت رومجخ إٌَخ واٌََتح إٌجىَخ وِب ؼللِهب  ،ّبواٌوًّ هب
 ٌٍوبمل أمجن.

                                                 

 .527/  1 :الزؼبء اٌظواؽ ادلَزمُُ سلبٌفخ أطؾبة اجلؾُُ (1)
 .2ص اثٓ وضَت وطؾُؼ اٌجقبهٌ" ِملِزٗ ي"ِوبين اٌموآْ اٌىومي ِمزجٌ ِٓ رفََت اٌـربٌ ورفََتِٓ  (2)
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ثبٌٍغبد  ٘بٕشوٌو، خ ٌجُبْ إٌَخ واٌََتح إٌجىَخ اٌوـوح ٌٍوبمل أمجنوّب أْ احلبعخ ٍِؾ
ب َلهى ئٌُٗ ٔجُٕب طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ دلو ،ُزٗمُمخ اإلٍالَ ووٍـحل ًبرىػُؾكهىح واٌوبدلُخ؛ 

 (3) .ثٍَبهنبُ ِاألىً اٌلَٓ ٌزجٍُغ ٌو ،ِٓ اٌومحخ واٌولي واإلؽَبْ
ىَف وٌجُبْ  ،ٗأٌظمهب أهلاء اإلٍالَ ث لفن اٌشجهبد واألثبؿًُ اٌيتٌَزأول مٌه و

  .طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ ٕيب اذلليثدلَزهيئُت ثبإلٍالَ و ادلغوػُت وا
 :" نساٌ انعرب" ففي نترمجح يعىن اأيا و
"ُْ َِّو ٌٍَبْ :واٌٖزِوَعّبْ، روعُ اٌٗزِوُعّب ًَ لبي ٌُزِوُعّبٔٗ ،ادلف َ٘ٔوْل  :ويف ؽلَش 

واجلّن  ،ََُزِوِعُ اٌىالَ َأٌ َٕمٍٗ ِٓ ٌغخ ئىل ٌغخ ُأفوياٌزومجبْ ثبٌؼُ واٌفزؼ ٘ى اٌنٌ 
اٌيت مل  ضًدلوَرِوُعّبْ ٘ى ِٓ ا ،ولل َرِوَعّٗ وَرِوَعُ هٕٗ ،واٌزبء وإٌىْ ىائلربْ ،اٌٖزواِعُ

َأِب َرِوُعّبْ فمل ؽىُذ فُٗ ُرِوُعّبْ ثؼُ َأوٌٗ وِضبٌٗ  :لبي اثٓ عٍت .َنوو٘ب ٍُجىَٗ
َُّبُْفِوٍُالْ وُوِزُوفبْ وُك وئْ مل َىٓ يف  ،وونٌه اٌزبء َأَؼًب فُّٓ َفَزؾهب َأطٍُخ ،ِؽ

وُوُِٕفىاْ  ،أَلٔٗ لل غلىى ِن اأَلٌف وإٌىْ ِٓ اأَلِضٍخ ِب ٌىالعلب مل غلي ؛اٌىالَ ِضً َعِوُفو
 .(4)؟ُفِوٍُى وال ٔفِوٍٍ وال َفُُِوً ؤفِٕٔنَبْ وَهَُِهمبْ َأال روي َأٔٗ ٌٌُ يف اٌىالَ

 :(5)اٌظؾبػويف 
َٖوٖ ثٍَبْ آفو. وِٕٗ اٌَزوَعّبْ، واجلّن اٌزواعُ. وَمبي  َُ والِٗ، ئما ف َمبي: لل َرِوَع

ٌْ. لبي اٌواعي: ّٖخ اجلُُ فزمىي ُرِوُعّب ٌْ. وٌه أْ رؼُ اٌزبء ٌؼ  َروُعّب
ََ اٌُىِهَق واٌَغـبؿب  ئاّل احَلّب

َٓ ثٗ ئٌْغبؿب ـْ ٍْٔغ َُ ٖٓ  فُه
ٍَ اأَلِٔجبؿب ْٔ ٌم  .وبٌُزوُعّب

  :(6)_ ثول ٔمٍٗ والَ اجلى٘وٌ اٌَبثك _ (ربط اٌوووً)يف ٌيثُلٌ لبي او
بْ ثفزؼ اجلُُ ِٓ رومج: ِب ٔظٗاٌمبِىً احملُؾ(  :)َوٍتوهأَذ يف ٘بِش اٌىزبة 

 .صجبدوٌٌُ مبَّىم ِٓ اٌوٍّبء األ ٌِٕبوَت اجلى٘و

                                                 

 ٌٍَٕخ وهٍىِهب ىاك٘ب اهلل رىفُمب. ووبْ ٘نا ِٓ ثىاهش ئلبِخ ٔلوح رومجخ إٌَخ واٌََتح إٌجىَخ ِٓ لجً اجلّوُخ اٌوٍُّخ اٌَوىكَخ (3)
 .(426/ ص  6ٌَبْ اٌووة )ط  (4)
 .(1928/ ص 5)ط اٌظؾبػ يف اٌٍغخ  (5)
 .(327/ ص  311()ط6)
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 ولبي اثٓ األصَت:
وفل  ،أفوي ٌغخ ئىل خٌغ ِٓ َٕمٍٗ أٌ اٌىالَ َزوعُ اٌنٌ ٘ى: واٌفزؼ ثبٌؼُ اٌزومجبْ

 رىوه ولل ىائلربْ، وإٌىْ واٌزبء. اٌزواعُ واجلّن،وهكد وٍّخ رومجبْ يف هلح أؽبكَش
 .(7)احللَش يف

هلٌ ثٓ هٓ (8) اٌجقبهٌوِٓ ٘نٖ ادلىاؿٓ اٌيت موو فُهب رومجبْ يف احللَش ِب هواٖ 
ٓ أؽل ئال ِب ِٕىُ ِ: "لبي هٍىي اهلل طًٍ اهلل هٍُٗ و ٍٍُ -هػٍ اهلل هٕٗ  –ؽبمت 

 ".ٍُىٍّٗ هثٗ ٌٌُ ثُٕٗ وثُٕٗ رومجبْ وال ؽغبة ػلغجٗ 
 .(9) ٌٍّفَو أَؼًب اٌزومجبْ مبُيَُّب و

 .(10)ثزومجبْ اٌموآْ  -هػٍ اهلل هٕهّب  -وِٕٗ ٌمت اثٓ هجبً 
 ٌغخ ئىل ٌغخ ٔمً اٌىالَ ورفََتٖ ِٓ :وشلب ٍجك َلهو ٌٕب أْ اٌزومجخ يف ٌغخ اٌووة ٍ٘

  .(11) ثؼُ اٌزبء وفزؾهب ٌزومجخ َـٍك هٍُٗ )ادُلزوِعُ (أو )اٌزومجبْ(وأْ ِٓ َمىَ ثب ،أفوي
اٌيت  اجللَلح، ادلوبين هٓ ٌٍزوجَتوػوذ  ،يف وزت اٌوٍُب شل وٍّبدوّب أٔٗ ٕ٘بن 

" ُذ ةمس اٌىٍّبد ِٓ ؿبئفخ ٔشأد و٘ىنا ،اٌموآْ وإٌَخ ٌغخ ِٓ ِوبُٔهب رَزّل
 ."ادلظـٍؾبد

ًّ اخلبطخ، شلب لل  آٌلالالد ماد اٌىٍّبد ِٓ ؾبُرٗأو هبمل ِظـٍ هٍُْ ودلب وبْ ٌى
ٌجُبْ ورىػُؼ ٘نٖ  دلوبعُ اٌٍغىَخ وبٔذ احلبعخ رلهىأطؾبة ا هٍُٗ اطـٍؼ ِب ؼلبٌف

 .(12)ادلظـٍؾبد

                                                 

 .(186 ص/  1 ط) األصو غوَت يف إٌهبَخ(7)
 (.2007طؾُؼ اٌجقبهٌ )ػ (8)
َٕٓٓخ ِٕهبط( 9)  .612/  2 اٌ
 هٓ ٍفُبْ، هٓ األىهق، ئٍؾبق ؽلصٕب: لبي اٌىاٍـٍ، كاوك ثٓ ػلِت :ؽلصٍتفمبي(  313 ص/  2 ط)يف رفََتٖ  هواٖ اٌـربٌ (10)

ٌُ َعى ":لبي َِوىك، ثٓ اهلل هجل هٓ َِووق، هٓ اٌؼؾً، أيب هٓ األهّش، ٍُ انقرآٌ َتِرمجا وهواٖ ِٓ ؿوَك  "، عثاس ات
 هٓ َِووق هٓ اٌؼؾً، أيب هٓ األهّش، ؽلصٕب: لبي هىْ، ثٓ عوفو ؽلصٕب: لبي ثشبه، ثٓ زلّل وؽلصٍت :أفوي فمبي

 .ثٕؾىٖ هجلاهلل،
 .«ومل ؼلوعبٖ  ،٘نا ؽلَش طؾُؼ هًٍ شوؽ اٌشُقُت»  :ولبي (3/537) " ادلَزلهن هًٍ اٌظؾُؾُت" :وهواٖ احلبوُ يف         

 .(313 ص/  2 ط) يفزبواٌ رلّىم.طؾُؼ ئٍٕبك :اثٓ رُُّخولبي شُـ اإلٍالَ 
 .(175/ ص  1)ط :ادلوغُ اٌىٍُؾ :ألو (11)
 .(630 ص/  1 ط) - وفٕىهنب وهٍىِهب أٍَهب اٌووثُخ ألو اٌجالغخ(12)
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ِٓ أهلُ أٍجبة اٌغٍؾ ىف فهُ والَ وبْ " ِٓ اٌجلٍ٘ أَؼًب أْ ٕٔجٗ هبنٖ ادلٕبٍجخ أٔٗ و
كس فَتَل أْ َفَو والَ اهلل ثنٌه شأ اٌوعً هًٍ اطـالػ ؽبْٕ َأاهلل وهٍىٌٗ 

 .(13)"اهزبك٘ب اٌيت االطـالػ وػلٍّٗ هًٍ رٍه اٌٍغخ
واٌمىاهل اٌيت  ،أٔىام هٍىَ احللَشفهى ٌَٕخ واٌََتح هٍىَ ا ادلمظىك مبظـٍؾبدأِب و

هواًَخ  ٗوروٍُّ ٗروٍّورلوَٕٗ ورظُٕفٗ روبهف هٍُهب احمللصىْ يف رٕبوي احللَش اٌشوَف و
 دلب يف ٍَتح إٌيب طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ.، ئػبفًخ وكهاًَخ
وأِب رومجزهب  ،(14)يف ثُبْ ادلظـٍؾبد احللَضُخ هلح وزت ثبٌٍغخ اٌووثُخ فذ ٌُِّٔأٌمل و

ظـٍؾبد احللَش وٌـبئف ِوزبة "ِوغُ ئىل ٌغخ أفوي فبٌنٌ ولفذ هٍُٗ رومجخ 
ٌلوزىه ٍهًُ ألٍبُٔل" ٌٍلوزىه زلّل ػُبء اٌومحٓ األهلٍّ، ئىل اٌٍغخ األهكَخ، رومجخ ا

 ثٓ هجلاٌغفبه.
ِٓ  ،– وّب ٘ى هًٍ ؿٓورٗ –هويب اصلٍُيٌ  وٌمل طٕف وزبة "ِوغُ ٌغخ اٌفمهبء"

 -٘ـ 1405هبَ و اٌلوزىه ؽبِل طبكق، اٌلوزىه زلّل هواً لٍوخ عٍ،  رأٌُف
ٍغخ اٌووثُخ ٌدلب ، و٘ى ِشووم ثال شه ِٓ ِزـٍجبد اٌوظو احلبػو وؽىائغٗ ،1985َ

 .أعلُخ هبدلُخِىبٕٔخ ٍبُِٕخ وِٓ 
صالصخ وصالصُت ثٍغذ  ِٓ ِظـٍؾبد هٍىَ إٌَخلٍُاًل ػّٕٗ هلكًا  ادلوغُ وٌمل رٕبوي
 .ٌىىٔٗ ؼلزض ثبٌفمِٗظـٍؾًب فمؾ 

 
 - ِأعىهَح ِشىىهَح -ودلب وبٔذ ) اجلّوُخ اٌوٍُّخ اٌَوىكَخ ٌٍَٕخ وهٍىِهب ( رٕلُ 

اٌىالن اٌزـىَو .ٌٕجىَخ وهٍىِهبيف ِلَٕخ اٌوَبع ٔلوح ثوٕىاْ) ٔلوح رومجخ إٌَخ واٌََتح ا
 :ثجؾش ثوٕىاْفُهب بدلشبهوخ ثادلوىلبد( أٍهّذ 

ا ود  يُاا ي مل مناذديع  ،انسُح وانسريج انُثويحعهوو "ضواتط ترمجح يصطهحاخ 
 نغح انفقااء ". ىكتاب " يعج

                                                 

 .(107/ ص  12)ط  "رلّىم اٌفزبوي" ألو  (13)
و"ِوغُ ِظـٍؾبد رىصُك احللَش" ٌٍلوزىه  ،وِٓ مٌه "ِوغُ ِظـٍؾبد احللَش وٌـبئف األٍبُٔل " ٌٍلوزىه األهلٍّ (14)

 و"ِوغُ هٍىَ احللَش إٌجىٌ " ٌٍلوزىه هجلاٌومحٓ اخلٍَُّ. ،وزوو"ِوغُ ادلظـٍؾبد احللَضُخ" ٌٍلوزىه اٌ ،هٍٍ ىوَٓ
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 :ئىل صالصخ فظىي وبٌزبيل ٗلَّزوٌمل 

 .ٌََتحإٌَخ واهٍىَ  ػىاثؾ رومجخ ِظـٍؾبدانفصم األول: 
وأُ٘ ٍجً اٌزغٍت  ،هٍىَ إٌَخ واٌََتحواد هًٍ رومجخ ِظـٍؾبد صادلإ انفصم انخاين:

 .بهٍُه
خ يف وزبة "ِوغُ ٌغخ ٕإٌَخ ادلؼّهٍىَ  رومجخ ِظـٍؾبدبمط ِٓ ظلانفصم انخانج: 

 اٌفمهبء".
 .رىطُبدمث أرجوزهب مبب كهو يل ِٓ 

 
يل وأْ َىزت األعو  ،لوحْ َٕفن هبنا اٌجؾش وغَتٖ ِٓ حبىس إٌواهلل أٍأي أ

وأْ َىفمٕب ٌىً ِب ؼللَ ٍٕخ إٌيب  ،وٌىً ِٓ أٍهُ يف ئلبِزهب وكهّهب ،ٌٍمبئُّت هٍُهبو
وأْ غلوٍٕب شلٓ لبي  ،وََبهل يف ٔشو٘ب واٌنة هٕهب يف ألـبه اٌلُٔب ،طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ

 :فُهُ إٌيب طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ
 (ِٖٕٔ َّٔن  ٍَ َِِوًأ  ُٗ ا َّٔنَٖٔؼَو اٌَّ ٍَ َّب  ُٗ َو ٍِٔن ،ب َشًُِئب َفَجٍََّغ ٍَب  ِٓ ِٔ َُِجٍَّغ َأِوَهً  ٔٗ ئ (15) ( َفُوٖة 

 .مسُن رلُت
 .، وعهى آنه وصحثه وسهىاهلل وسهى وتادك عهى َثيُا حمًد صهىو

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ولبي: ٘نا ؽلَش ؽَٓ  )2658ػ: (ثبة ِب عبء يف احلش هًٍ رجٍُغ اٌَّبم ،وزبة اٌوٍُ) :أفوعٗ اٌزوِنٌ يف عبِوٗ (15)
ه ثزظُٕف ِبرن ثوٕىاْ ولل أفوكٖ شُقٕب اٌوالِخ هجلاحملَٓ اٌجل ،ؽلَش ِزىارو :وٌٗ ؿوق هلَلح وموو غَت واؽل أٔٗ ،طؾُؼ

 .و٘ى ِـجىم ،. هواَخ وكهاَخ"."كهاٍخ ؽلَش:ٔؼو اهلل اِوًأ
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 انفصم األول

 انُثويح انسُح وانسريجعهوو يصطهحاخ  ضواتط ترمجح

 
وّب  أفوي ٌغخ ئىل ٌغخ ِٓورفََتٖ ٍ٘ ٔمً اٌىالَ اٌزومجخ وّب رلي هٍُهب ٌغخ اٌووة 

 .ٍجك ثُبٔٗ
ِب وأِب  ،(16)وزت هٕهب اٌىضَتلل و ،أؽىبَ فبطخذلب ِوبين اٌموآْ اٌىومي رومجخ ئْ و

 ادلَـىهح يف ،ثبدلوٌت احللَش هواَخِجبؽش  فّلٕزهبإٌجىَخ ٔظىص إٌَخ زومجخ َزوٍك ث
 .(17)وزت هٍىَ احللَش اٌشوَف صٕبَب

 ،ٌٌُ ِٓ طُُّ حبضٍمٌه فظًُ ور ،ألىايعىاى هواَخ احللَش ثبدلوٌت يف  وٌٍوٍّبء
هبدلًب مبب  ،ثظَتًا ثبدلوبين ،ثٍغبد اٌووة ًبهبدلَىىْ  مبٓ ِمُْلمٌه عىاى وٌىٍت أشَت ئىل أْ 

 همحٗ اهلل – اٌشبفوٍزلّل ثٓ ئكهٌَ اإلِبَ ٔض هًٍ مٌه وّب  ،ػلًُ ادلوٌت وِب ال ػلٍُٗ

 .(18)وغَتٖ -

 اٌشوَوخ شوػ عىاى هًٍ ؽغظ عىاى رومجخ إٌظىص اإلمجبم ألىي ِٓ وّب أْ
 ،أوىل اٌووثُٓخ ثبٌٍغخ فغىاىٖ أفوي؛ ثٍغخ اإلثلاي عبى فاما ،ثٗ ٌٍوبهف ثٍَبهنُ؛ ٌٍوغُ

 .(19)وّب ؽوه مٌه احلبفق اثٓ ؽغو اٌوَمالين همحٗ اهلل 
ِخ هًٍ لجىي لىي أمجوذ األ":-همحٗ اهلل  –ولبي اٌوالِخ اٌشُـ زلّل أُِت اٌشٕمُـٍ 

 ". (20) وئْ افزٍفىا يف عىاى االوزفبء ثىاؽل  ،وادلوليادلزوعُ واٌوٍىي وادلووف 
أعلُخ اٌزومجخ هٕل احلبعخ ئٌُهب وولوهب يف  -همحٗ اهلل–اثٓ رُُّخ  اإلٍالَ شُـ وهموَ

 :ٔفىً ِٓ ال ػلَٓ ٌغخ اإلٍالَ فُمىي
                                                 

) األكٌخ اٌوٍُّخ هًٍ عىاى رومجخ اٌموآْ حبش ثوٕىاْ ّل فوَل وعلٌ وحمل شُـ ادلواغٍ حبش يف رومجخ اٌموآْ اٌىومي وأؽىبِهب ،ٌٍ (16)
ومجخ اٌموآْ "ر :ثوٕىاْ هٍبٌخ ِبعَزَتوٕ٘بن  ،٘ـ 1355ى٘و ٍٕخ يف ٍِؾك ثبجليء اٌضبين ِٓ رلٍخ األٔشو ئىل اٌٍغبد األعٕجُخ (

 .زلّل زلّىك وبٌى :ٍجبؽش" ٌواإلثبؽخ اٌىومي ثُت احللو
)ط "احمللس اٌفبطً و" (198) ص "لىاهل اٌزؾلَشو" ،(6/ ص  2)ط  "اٌٖواوٌت رلهَألو ِجؾش طفخ هواَخ احللَش يف " (17)

 .(530/ ص  1
 .(53/ ص  1شوػ هًٍ اٌزوِنٌ )ط  (18)
 .129 ؽغو ص اثٓ ٌٍؾبفق "إٌلو ٔي٘خ" (19)
 (503/ ص  7)ط أػىاء اٌجُبْ (20)
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 ئْ ِوُٕخ هجبهح روىك لل شلٓ ووضَت اإلفهبَ ئىل ٌٍؾبعخ واحللَش اٌموآْ رومجخ غلىى " 
 ال أٔٗ ئىل ادلقبؿت َٔت وهمبب ،وفَبكٖ اٌمىي طؾخ ٌٗ َلهو ملو ،َفهُ مل هبب ؼلبؿت مل

 .َمىي ِب َفهُ
 ادلوبين ٌٗ َنوو أؽلُ٘ روي ،اٌؼوة ٘نا ِٓ واٌفٍَفخ اٌىالَ يف اخلبئؼُت وأوضو
 يف ٌٌُ ِب ادلوبين ِٓ ههتُهجب يف أْ ٌلٕهُ ،َمجٍىهنب فال اٌشوهُخ ثبٌٕظىص اٌظؾُؾخ

 ادلٕبلغ لىذلُ ثـالْ ثٗ وثُت ،ثٍغزهُ وطُغ اٌشوم هٍُٗ كي اٌنٌ ادلوٌت أفن فاما ،رٍه
 اٌنٌ واٌفبهٍٍ واٌووٍِ واٌربثوٌ وبٌزووٍ ،ٌٗ وأمهٕىا ٌنٌه فؼوىا اٌشوهٍ ٌٍّوٌت
 وهٍٖو فُولُ ،ثٍغزٗ شُئب ٌٗ َزوعُ ؽىت ،َفهّٗ فال وَفَوٖ اٌوويب ثبٌموآْ ؼلبؿجٗ
 ادلوبين أوًّ اٌوٍىي هبب عبء اٌيت ادلوبين ألْ ،ثبؿٍٗ هٓ وَوعن احلك وَمجً ،وفوؽٗ

 أْ َوَل اٌنٌ وبٌزومجبْ ،ذلنا ادلووفخ وّبي ئىل ػلزبط ٘نا ٌىٓ ،وأطؾهب وأؽَٕهب
 .(21) "اٌٍغزُت فهُ يف ؽبملًب َىىْ

 ؽُش، بدلوٌتػلزبؿىْ يف هواَخ احللَش ث -هػٍ اهلل هٕهُ– وبْ اٌظؾبثخوئما : ألىي
أهنُ   -هػٍ اهلل هٕهُ  –بثٓ َِوىك وأيب اٌلهكاء وأٌٔ مجن ِٓ اٌظؾبثخ وهٓ  عبء

أو "  ،" أو ضلى ٘نا ":مث َمىٌىْ ،إٌيب طًٍ اهلل هٍُٗ وهًٍ آٌٗ وٍٍُهٓ وبٔىا ػللصىْ 
فّٓ ، (22) َمىي: أو وّب لبي - هػٍ اهلل هٕٗ-أٌٔ ، ووبْ " أو لوَجًب ِٕٗ " ،شجهٗ "

 .وٍَترٗ ٍٕخ إٌيب طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ يف رومجخواٌللخ اٌجبٌغخ االؽزُبؽ ثبة أوىل 

ِٓ  -اٌوٍىَ اٌشوهُخ األفوي األِو ولل َوُ  –رومجخ هٍىَ إٌَخ واٌََتح إٌجىَخ ئْ و
 ٘نٖ اٌؼىاثؾ: أُ٘و ،اٌٍغخ اٌووثُخ ئىل اٌٍغبد األفوي ذلب ػىاثؾ هبِخ

عُ إٌض كوْ رلفً يف ِوٌت إٌض ادلواك َزووٍُٗ أْ األِبٔخ اٌوٍُّخ ِٓ ادلزوعُ، ف -1
ثبئًٕب أِو فٍُٕجٗ هًٍ مٌه كهو ٌٗ ِٓ وعهخ ٔلو وِٕمىاًل هٓ ئِبَ إٌض اْ وبْ ف ،رومجزٗ

 .و٘ى أعىك ئْ وبْ يف طٍت اٌزومجخ، أو َضجذ مٌه يف احلبشُخ ،هٓ إٌض األطٍٍ

 .وأٍبٌُجهب اٌزّىٓ اٌزبَ ِٓ اٌٍغخ اٌووثُخ -2

 .ِٕهّباٌزّىٓ  ِٓ ؽُش ،دلواك اٌزومجخ ئٌُهببٌٍغخ ااٌزبِخ ثووفخ ادل -3

 .مبب َزٕبٍت ِن هظو ادلزوعُادلواك اٌزومجخ ئٌُهب األٍٍىة اٌوٍٍّ ٌٍغخ افزُبه  -4

                                                 

َٕٓٓخ ِٕهبط"( 21)  .(612/  2) "اٌ
 .(53/ ص  1)ط  "شوػ هًٍ اٌزوِنٌ"و ،(35/ ص  2)ط  "اجلبِن ألفالق اٌواوٌ "ألو (22)
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وئال الؽزبط  ،مبب َإكٌ ادلوٌت ادلواك ،اٌىػىػيف اٌزومجخ هًٍ وعههب ِن اٌللخ  -5
 .ثلٍَخ ئىل رومجخ أفوياألِو 

ادلوٌت  ٌُإكٌ ،زمل اٌظؾُؼوٍالِخ ادل ِن ،لىاهل اٌشوَوخ اإلٍالُِخِٓ اٌزّىٓ  -6
 .كوْ سلبٌفخ دلمبطل اٌشوم هًٍ اٌىعٗ اٌشوهٍ

ِٓ األفواك أو اجلهبد ادلوزّلح أَؼًب وِٓ غَتٖ  ،ِٓ ادلزوعُ ٔفٌَٗزومجخ اِواعوخ  -7
 وادلىصىق هبب هًٍُّب.

ّٓ هٕظوًاورول ِواعوخ اٌزومجخ  وكب٘وح ِواعوخ  ،ٌؼّبْ رومجخ عُلح وِىفمخ ًبِه
مت ئطالػ ثوغ  -ِضاًل –ففٍ هظو ٘بهوْ اٌوشُل  ،د و رمىؽلهب للؽلخ يف رواصٕباٌزومجب

ويف ههل ادلأِىْ ولوذ ِواعوخ ثوغ اٌىزت ادلزومجخ ىِٓ  ،اٌزومجبد ادلَٕغيح أَبَ ادلٕظىه
 .(23) اٌوشُل

فُهب فُياك  ،إٌَخ واٌََتح إٌجىَخهٍىَ بطخ ثبدلظـٍؾبد اٌىاهكح يف اخلؼىاثؾ أِب اٌو
 :جك ِٓ ػىاثؾ ِب ٍٍَهًٍ ِب ٍ

مبواعوخ  ،ِٓ ِووفخ ِوبين ادلظـٍؾبد احللَضُخ اٌوبِخ هٕل احمللصُتادلزوعُ دتىٓ  -1
 .(24)ادلظـٍؾبد اخلبطخ ثبٌَٕخ واٌََتحيف  أٌفوِب  ،وزت هٍىَ احللَش

لل رىىْ ألْ ثوغ ادلظـٍؾبد  ،واٌزأول ِٓ كالالرٍّٗظـٍؼ ادلزوعُ ٌرىػُؼ  -2
 .األئّخ يف وزجهُ هٕل ٌٗ هلح كالالد واٍزقلاِبد

ِظـٍؼ ) ال أطً ٌٗ( أو )ٌٌُ ٌٗ أطً( )فهنا َـٍمٗ احمللصىْ هًٍ  :مٌهوِٓ أِضٍخ 
 صالصخ ِوبْ:

هٓ شُـ اإلٍالَ اثٓ رُُّخ، (25)األوي: مبوٌت ال ئٍٕبك ٌٍؾلَش. وّب ٔمٍٗ اٌَُىؿٍ 
 و٘نا اإلؿالق وضَت هٕل ادلزأفوَٓ.

                                                 

 ثمٍُ فوَل  ،"ادلظـٍؼ األعٕيب وعهىك ادلغبهثُُت فُهب رومجخ"ٔماًل ِٓ ،76ص  ،لٌ و٘جخجمل "األكة ادلمبهْ و ِـبٌوبد أفوي"(23)

 .اٌولك اٌواثن  ارب)االٌىزوؤُخ( ٌٍزومجخ واٌٍغبدوأِوؼشى وهشُل ٍىٍبْ، ِٕشىه يف رلٍخ 
http://www.arabswata.info/mag/Researches/4.html 

 

 
و"ِوغُ ِظـٍؾبد رىصُك احللَش" ٌٍلوزىه هٍٍ  ،ٓ مٌه "ِوغُ ِظـٍؾبد احللَش وٌـبئف األٍبُٔل " ٌٍلوزىه األهلٍّوِ (24)

و"ِوغُ هٍىَ احللَش إٌجىٌ " ٌٍلوزىه اخلٍَُّ، وهًٍ ِىلن  ،اٌوزؤىه اٌلَٓ و"ِوغُ ادلظـٍؾبد احللَضُخ" ٌٍلوزىه  ،ىوَٓ
 ؿبئفخ ِٕهب. www.sunnah.org.saهرب اإلٔزؤذ  ،ٍٕٓ(اجلّوُخ اٌوٍُّخ اٌَوىكَخ ٌٍَٕخ وهٍىِهب )

 .(1/501) "رلهَت اٌٖواوٌ" (25)

http://www.arabswata.info/mag/Researches/4.html
http://www.arabswata.info/mag/Researches/4.html
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 ف ادلىػىم.فهى َواك ،اٌضبين: مبوٌت ال أطً طؾُؼ ٌٍؾلَش
 .(26)اٌضبٌش: مبوٌت ال أطً ٌٍؾلَش أٌ ِٓ ٘نا اٌـوَك، ال ِٓ وً اٌـوق

 ب اٍزقلاِبد ِزولكح.ّفٍه (28) (ادلمـىم  و)،(27) ِٕىو احللَش () :وِضٍٗ ِظـٍؼ
، ؽىت ال ػلًّ (29)ػووهح ِووفخ ادلزوعُ ٌٍّظـٍؾبد اخلبطخ ثأئّخ ِوُُٕت -3

 ،ه ألْ ٌولك ِٓ األئّخ ِظـٍؾبد فبطخومٌ، ادلظـٍؼ هًٍ غَت ادلواك ِٓ مٌه اإلِبَ
  ب.ولن االرفبق هٍُهاٌيت  ٌفبفاأللب٘و وئال وبٔذ رجوًب ٌ ،فال ثل ِٓ ِووفزهب

 .اٌجقبهٌاإلِبَ )ِٕىو احللَش ( هٕل وِٓ أِضٍخ مٌه 
ٔمً اثٓ اٌمـبْ أْ اٌجقبهٌ لبي: وً ِٓ لٍذ فُٗ ِٕىو احللَش فال حتً اٌوواَخ ئم  
 .(30)هٕٗ

فأٗ َوٍت اٌزىصُك يف ثوغ األؽبَُت  ،اثٓ ِوُتاإلِبَ هٕل  ال ثأً ثٗ ()ونا ِظـٍؼ و 
 وِضبٌٗ:

: لبي ؟لبي أثى ىههخ لٍذ ٌوجل اٌومحٓ ثٓ ئثواُُ٘ ِب رمىي يف هٍٍ ثٓ ؽىشت اٌفياهٌ
  .(31)لل لٍذ ٌه ئٔٗ صمخ :لبي ؟ومل ال رمىي صمخ وال ٔوٍُ ئال فَتًا :لٍذ :لبي، ال ثأً ثٗ

 .واخلٍٍٍُاحلبوُ ُت اإلِبِاٌشبم ( هٕل   ِظـٍؼ ) احللَشونا و
ِووفخ  ٘نا إٌىم ِٕٗ" :ِٓ هٍىَ احللَش ٌَٕٓىم اٌضبِٓ واٌوشويف ائم لبي احلبوُ 
أٔٗ كفً ؽلَضب يف  ،فاْ ادلوٍىي ِب َىلف هًٍ هٍزٗ ،و٘ى غَت ادلوٍىي ،اٌشبم ِٓ اٌوواَبد

م فأٗ ؽلَش َزفوك ثٗ فأِب اٌشب ،فىطٍٗ واُ٘ ،أو وُ٘ فُٗ هاو أو أهٍٍٗ واؽل ،ؽلَش
 .(32)"وٌٌُ ٌٍؾلَش أطً ِزبثن ٌنٌه اٌضمخ ،صمخ ِٓ اٌضمبد

                                                 

 (.1/131الثٓ أيب ؽبمت )"اٌوًٍ"ألو ِضبي مٌه يف  (26)
 ."88 -77وادلىللخ ٌٍن٘يب ص ،(2/582َٕلو:"شوػ هًٍ اٌزوِنٌ ) (27)
 ص/  1 ط)و"رلهَت اٌواوٌ"  ،(514 ص/  2 ط) "اٌظالػ اثٓ ِملِخ هًٍ و"إٌىذ ،(141 /ص1اٌفُبػ ")ط َٕلو: "اٌشنا (28)

 .(177 ص)  األصو" أطىي ئىل إٌلو و "رىعُٗ،(135
"اٌوفن واٌزىًُّ يف اجلوػ واٌزولًَ" ٌوجلاحلٍ اٌٍىٕىٌ، و"ػىاثؾ اجلوػ واٌزولًَ" ٌٍشُـ  :ألو ِٓ ادلواعن ٌنٌه هًٍ ٍجًُ ادلضبي (29)

و"ِظـٍؾبد األئّخ اخلبطخ"  ،زولًَ هٕل اإلِبَ اٌن٘يب" حملّل اٌضبين ثٓ هّو ثٓ ِىًٍو"ػىاثؾ اجلوػ واٌ ،اٌـُف ك. هجلاٌويَي اٌوجل
 رأٌُف ئثواُُ٘ ادللَهش.

 .(6/ ص  1)ط  "ُِياْ االهزلاي" (30)
  (269ص /  1) "اٌشنا اٌفُبػ" (31)
 .(119ٌٍؾبوُ )ص "ِووفخ هٍىَ احللَش " (32)
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واٌنٌ هٍُٗ ؽفبف احللَش أْ اٌشبم ِب ٌٌُ ٌٗ ئال ئٍٕبك ": اخلٍٍٍُ فمبيأثى َوًٍ وأِب 
وِب وبْ هٓ صمخ رىلف فُٗ وال  ٓ غَت صمخ فّزوونه واؽل َشن ثٗ صمخ، أو غَتٖ فّب وبْ

 .(33)وّب هٕل األئّخ اِفوَٓ  ـٍك اٌزفوك، ال ِن اهزجبه ادلقبٌفخفغوً اٌشبم ِ"، ػلزظ ثٗ
ظىص إٌَخ واٌََتح ٔادلىعىكح يف ىىْ واٌىًُ ىؽلاد اٌٌادلزوعُ  رجُبْػووهح  -4

دلب يف ئػبفخ  ََُووِّفوٍُٗ أْ ف ،ـٍؾبد اٌوظو احلبػومبظوغَت٘ب اٌظبم وادلل ِضً إٌجىَخ 
 .ىٌْىاٌىًُ واؽلاد واٌُىَ ِٓ ى ِزلاوي ٘اٌوٍُ مبب أً٘ وزت 

 ،اٌوٌَ اٌلَٓ ػُبء ٌٍلوزىه( اإلٍالُِخ اٌلوٌخ يف اخلواط: )وََزوبْ هًٍ مٌه ثىزبة
 ِووفخ يف واٌزجُبْ اإلَؼبػ: )ووزبة اٌظبحل، طجؾٍ ٌٍلوزىه( اإلٍالُِخ إٌلُ: )ووزبة
 و٘جخ ٌٍلوزىه( وأكٌزٗ اإلٍالٍِ اٌفمٗ: )ووزبة األٔظبهٌ، اٌوفوخ الثٓ( وادلُياْ ادلىُبي

 .اٌملمي ىٌىَ( و )األِىاي يف كوٌخ اخلالفخ ٌوجل ،اٌيؽٍٍُ
ادلنوىهح يف إٌَخ واٌََتح األِبوٓ جمبم واٌأمسبء ثادلزوعُ ف وَِّوَُػووهح أْ  -5

ئػبفخ دلب ٘ى ِىعىك يف وزت ِوبعُ اٌجٍلاْ، ِن  ،عغوافًُب(34)ثبدلزوبهف هٍُٗ ٘نا اٌيِٓ 
 .ّٓ وثالك اٌشبَ واٌجؾوَٓ وفٍَـُتبٌُو (35)ِواهبح اٌزمَُّبد اإللٍُُّخ اٌملؽلخ

 ""ٌىٍ ٌَزؤظ ثٍلاْ اخلالفخ اٌشولُخ"وََزوبْ هًٍ مٌه ثجوغ اٌىزت ادلوبطوح ِضً 

"حملّل زلّل ؽَٓ  يف إٌَخ واٌََتح ادلوبمل األصَتح"ادلوبمل اجلغوافُخ يف اٌََتح إٌجىَخ"، و"و
 وغَت٘ب.و"ِوبمل احلغبى "ٌوبرك اٌجالكٌ "،شواة 

ََُووِّف ادلزوعُ ثبدلظـٍؾبد ادلنوىهح يف وزت إٌَخ واٌََتح يف  ػووهح أْ -6
، )اٌفوٍـ ِضً ئػبفًخ دلب ٘ى يف رٍه اٌىزت  ،ادلَبفبد واٌزجبهل ثُت األِبوٓ وضلى٘ب

 .(36)وادلًُ ( ،واٌربَل

فُٕلو ذلب والَ اثٓ  ِوارت اجلوػ واٌزولًَ وكالالهتب هٕل األئّخ.ػووهح ِووفخ  -7
 ،"ُِياْ االهزلايوزبثٗ "واٌن٘يب يف ِملِخ  ،"اجلوػ واٌزولًَزبثٗ "وأيب ؽبمت يف ِملِخ 

                                                 

 (.1/367ألو "رلهَت اٌواوٌ ) (33)
 .11ادلوبمل األصَتح يف اٌََتح" صألو "ِملِخ  (34)
 .ألو ادلظله اٌَبثك (35)
 .11ألو ِملِخ "ادلوبمل األصَتح يف اٌََتح" ص (36)
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وونا يف هلك ِٓ  ،واثٓ ؽغو يف ِملِخ "رموَت اٌزهنَت" ،واٌووالٍ يف شوػ األٌفُخ
 .(37)وزت هٍىَ احللَش 

 .هٕل األئّخ وِوبُٔهبيف اجلوػ واٌزولًَ ِووفخ األٌفبف إٌبكهح ػووهح  -8

و"٘لٌ  ،ٌٍن٘يب "اْ االهزلايُِيِضً " ،ت اٌوعبيوزهلك ِٓ ومٌه ِجَىؽ يف صٕبَب 
أٌف ، و" ٌٍّوٍٍّاٌزٕىًُ مبب يف رأُٔت اٌىىصوٌ ِٓ األثبؿًُ"و ،" الثٓ ؽغواٌَبهٌ

 ."شوػ أٌفبف اٌزغوَؼ إٌبكهح أو لٍٍُخ االٍزوّبي اٌلوزىه ٍولٌ اذلبمشٍ "

ػ يف اجلو ِووفخ اٌموائٓ ادلىطٍخ ئىل ِمبطل األئّخ يف ِظـٍؾبهتُػووهح  -9
 .واٌزولًَ

ٍُّن ِٓ أو َٕض ر ،ِٓ رٍه اٌوجبهحأْ َٕض ئِبَ ٔبلل هًٍ ثُبْ ِواكٖ  :وِٓ أشهو٘ب
ِٔٓ األئّخ هًٍ ثُبْ ادلواكرالُِنٖ  َِٓ ثولٖ  َُوٍُ ثبٌززجن واالٍزمواء ٌوجبهح اإلِبَ أو  ،أو 
وَك أو َوٍُ ِواك اإلِبَ مبووفخ ؽبي اٌواوٌ ِن إٌلو يف ٍُبلٗ ٌوجبهرٗ أو هٓ ؿ ،ِمظلٖ

أو ِٓ  ،يف مٌهأو هٓ ؿوَك ِووفخ هىائل األئّخ   ،اٌوعىم ئىل وزت اٌٍغخ واألِضبي
ئال عهجن و٘نا ال َٕهغ ٌٗ ، أو ثَرب أؽبكَش اٌواوٌ ،اٌواوٌ فالي مجن والَ األئّخ يف

 .(38)ٔبلل 

، وٍ٘ فُهب ٕب٘غهُِيف  اٌوٍّبء وافزالف، (39)اٌوواحوِووفخ ؿجمبد اٌظؾبثخ  -10
وفبئلهتب: األِٓ ِٓ  ،دلىاٌُل، واٌىفُبد، وِووفخ شُىؿ اٌواوٌ ورالُِنٖحتزبط ئىل ِووفخ ا
 .وبدلزفمُت يف االٍُ، أو اٌىُٕخ أو ضلى مٌه ،رلافً ادلزشبهبُت

                                                 

(، 1/4(، و"ادلُياْ" ٌٍن٘يب )137-133و "هٍىَ احللَش" الثٓ اٌظالػ )ص:  ،(2/37ألو: "اجلوػ واٌزولًَ": ) (37)
و"ػىاثؾ اجلوػ واٌزولًَ" ٌٍلوزىه ،(376-1/361دلغُش" ٌٍَقبوٌ )(، و"فزؼ ا12-2/2و"شوػ اٌزجظوح واٌزنووح" ٌٍووالٍ )

 (.173-171هجل اٌويَي اٌوجلاٌٍـُف )ص: 
 
و"أٌفبف وهجبهاد اجلوػ واٌزولًَ ثُت ،ٌٍلوزىه مجبي أٍـَتٌ ،"ِظـٍؾبد اجلوػ واٌزولًَ ادلزوبهػخ" :َٕلو ٌٍموائٓ (38)

 .ٌٍلوزىه أمحل ِوجل هجلاٌىومي ،ٌواوٌ وادلووٌ"اإلفواك واٌزىوَو واٌزووُت وكالٌخ وً ِٕهب هًٍ ؽبي ا
"ِظـٍؾبد أئّخ احللَش اخلبطخ وٍَُهب اٌموائٓ ادلىطٍخ ئىل فهُ  :يف وزبثٗ ،ومجن ؿبئفخ ِٕهب اٌشُـ ئثواُُ٘ ثٓ هجل اهلل ادللَهش

 ِمبطلُ٘ يف هجبهاد اجلوػ واٌزولًَ".
و ،(184ـ  174،وحبىس يف ربهَـ إٌَخ ادلشوفخ )ص (391-3/387وفزؼ ادلغُش ) ،(2/504ألو: اٌجبهش احلضُش ) (39)

 .ِوغُ اٌلوزىه األهلٍّ
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حلبوُ يف وا ،"اٌـجمبد"فُؾزبط هًٍ ٍجًُ ادلضبي أْ َٕلو دلظـٍؼ اثٓ ٍول يف وزبثٗ 
: ُٗؽغو يف وزبث واثٓ بهَـ"،"ادلووفخ واٌز: ٌفَىٌ يف وزبثٗاو ،"ِووفخ هٍىَ احللَش"

 ."رموَت اٌزهنَتو" ""اإلطبثخ يف دتُُي اٌظؾبثخ

 ،احللَش واٌزواعُ وكالالهتب يف وً وزبةيف وزت ِووفخ اٌوِىى ادلَزقلِخ  -11
 .ثُت ِإٌف وآفو ثُٕهب ٌفووقٌىعىك ثوغ ا

أٌ  ،وِضبي مٌه إٔٔب صلل ِٓ َوِي ة اٌوِي )ق( وَوَل ثنٌه أْ احللَش ِزفك هٍُٗ
ثُّٕب صلل ٘نا  ،وّب هٕل اٌَُىؿٍ يف وزبثٗ "اجلبِن اٌظغَت" وغَتٖ ،اٌجقبهٌ وٍَُِ هواٖ

وونا يف "هتنَت  اٌىّبي وِب روٍك ثٗ  ،اٌوِي هٕل ادليٌ يف وزبثٗ "حتفخ األشواف" وغَتٖ
 .َلي هًٍ اثٓ ِبعٗ اٌميوٍَتِٓ ِإٌفبد 

 ،ٌزظوف فُهبِن هلَ ا ،واٌزؾلَش اٌوواَخ اٌىاهكح يف اٌزؾًّ اٌجمبء هًٍ طُغ -12
 ألْ مٌه شلب لل َإصو هًٍ احلىُ ثظؾخ احللَش.

وِب وبْ  ،فُجمً هًٍ وعهٗ ،ِب وبْ ثظُغخ اٌزؾلَش واٌَّبم وضلى مٌهوِضبي مٌه 
ادللٌَُت اٌضمبد ألصو مٌه يف هواَخ  ،و٘ىناهًٍ ُ٘ئزهب ادلزوعُ فُجمُهب  (هٓ)ثظُغخ 

 .اٌوواَخيف هتُ ئال ئما طوؽىا ثبٌزؾلَش باٌنَٓ ال رمجً هواَ

يف لل رإكٌ ألهنب  ،ٌٗوفُخ اٌزومجخ احل وهلَ احلوص هًٍ ادلوٌت اٌزبَ ٌٍّظـٍؼ، -13
 .ٌٍّواك ئىل ِوٌت ِغبَووضَت ِٓ األؽُبْ 

ادلواعن إٌبكو و؛ ٌُزّىٓ  وٌتادل، ِن رومجخ ئثمبء اٌىٍّخ أو ادلظـٍؼ ثبٌٍغخ اٌووثُخ -14
 .ٌزومجخآِ فهّٗ واالؿّئٕبْ ٌظؾخ  ادلظـٍؼأطً ٌغخ ِٓ اٌجؾش يف 
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 انفصم انخاين
 يصطهحاخ عهوو انسُح وانسريجاملؤحراخ عهى ترمجح 

 هى سثم انتغهة عهيااوأ
 

كوْ احلبعخ ٌؼوة -اٌؼىاثؾ اٌَبثمخ يف اٌفظً ادلبػٍ أغٍجُخ وفك ؽلىٕٕب اٌمىي 
إٌَخ واٌََتح إٌجىَخ رإوي ئىل أٍجبة هلح، هٍىَ ْ ادلإصواد هًٍ اٌزومجخ يف ئ -األِضٍخ
 أعلهب:
 يف اٌٍغخ اٌووثُخ. ٌٍّزوعُ ػوف ادلَزىي اٌوٍٍّ -1
 اٌوٍٍّ يف اٌٍغخ ادلواك رومجزهب.اٖ ػوف َِزى -2

ْٕهلَ ِووفخ ادلظـٍؾبد احللَضُخ هّىًِب -3  .، وأْ ٌجوؼهب هلح ِوب

ِٓ ألىاي وئشبهاد يف اجلوػ  هلَ ِووفخ وفهُ ادلظـٍؾبد اخلبطخ ثبألئّخ -4
 .واٌزولًَ

 .ئم ٍ٘ رإكٌ ئىل ِوٌّت ِغبَو ،االطـالؽٍ بٖوٕدلوفُخ ٌٍٕض كوْ فهُ اٌزومجخ احل -5

ِب غلت أْ شلب َإكٌ ثٗ ئىل رومجخ رزٕبىف ِن  ،ػوف اجلبٔت اٌوملٌ ِٓ ادلزوعُ -6
 َوزملٖ ادلٍَُ.

 .هٓ ؿوَمخ أً٘ إٌَخ واجلّبهخادلزوعُ يف اجلبٔت اٌوملٌ هنظ  اضلواف -7

 .قزظُتهٕل أً٘ اٌفٓ وادلادلوزّلح احملممخ وبد هلَ اٌٍغىء ئىل اٌـجو -8

 ػؾخ ٌٍّظـٍؾبد احللَضُخ وِوبُٔهب.هلَ ِواعوخ اٌىزت ادلجُٕخ وادلى -9

واٌىؽلاد يف اٌىًُ هلَ ِواعوخ اٌىزت ادلوبطوح يف حتلَل ادلوبمل اجلغوافُخ  -10
 يف وزت إٌَخ واٌََتح إٌجىَخ.ادلنوىهح واٌىىْ 

 سثم انتغهة عهياا:
 :أوعي٘ب مبب ٍٍَ ،َلحادلإصواد هًٍ اٌزومجخ هلادلوىلبد ورٍه ئْ ٍجً اٌزغٍت هًٍ 

 أٌ ِشووم ٌٍزومجخ دلووفخ األٍٍُ يف مٌه.يف اٍزشبهح أً٘ اٌوٍُ لجً اٌشووم  -1

زىىل افزُبه اٌىزبة ادلواك رومجزٗ ِإٍَخ هٍُّخ أوبكؽلُخ رئْ ِٓ أِضً اٌَجً أْ  -2
 .ِىصىق هبب أو ثاشبهح أً٘ اٌوٍُ واالفزظبص
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كَخ، ورزىىل ادلواعوخ فُّب ثُٕهب افزُبه جلٕخ ٌزمىَ ثأهّبي اٌزومجخ، ؽىت ال رىىْ فو -3
 ٌؼّبْ اٌَالِخ يف اٌزومجخ.

شلٓ ٌٗ كهاَخ ثبٌٍغزُت اٌووثُخ واٌٍغخ ادلواك  ،َزىىل اٌزومجخ ِزّىٓ ِٓ اٌجبؽضُت -4
 وَىىْ ٌٗ اٌجبم يف أٍبٌُجهب اٌٍغىَخ.  ،اٌزومجخ ئٌُهب

؛ ، وِٓ ادلظـٍؾبد ادلوبطوحِزّىٓ ِٓ فهُ ادلظـٍؾبد احللَضُخَمىَ ثبٌزومجخ  -5
 ٌزاليف األفـبء يف اٌزومجخ أو اإللالي ِٕهب.

ّٖب َشىً  -6 هًٍ ادلزوعُ االٍزشبهح ادلَزّوح، وهلَ اٌزوكك يف ٍإاي ادلقزظُت ه
 هٍُٗ.

 ِواعوخ اٌزومجخ ثول مٌه.فبهط ٔـبق ادلزومجُت رزىىل جلٕخ هٍُّخ سلزظخ  -7
هًٍ  بفيًاوٌُىىْ ؽ ،ٌزؾًّ ادلَإوٌُخ يف مٌه ُت وادلواعوُت؛ُل أمسبء ادلزومجرمُ -8

 .يف اٌوًّ اإلرمبْ

لجً اٌشووم يف اٌزومجخ ُت كوهاد هٍُّخ ِزّىٕخ يف هٍىَ احللَش ٌٍّزومجهمل  -9
 .هبب ؽىت َىىٔىا هًٍ ثظَتحفُّب َزوٍك ثبدلظـٍؾبد 

كالالرٗ واٍزقلاِبرٗ إًِٔب ِٓ ِن احلوص هًٍ ئثمبء إٌض اٌوويب يف ادلظـٍؼ  -10
 ُهب هٕل احلبعخ.وٌُىىْ وصُمخ هٍُّخ أطٍُخ َوعن ئٌ ،اخلـأ
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 انفصم انخانج
 انسُح عهوو يصطهحاخ  مناذد يٍ ترمجح

 ي كتاب "يعجى نغح انفقااء"املضًُح 
 

وّب ٘ى هًٍ خ صلٍُيَواإل خووثُبٌٍغزُت اٌثادلإٌف "ِوغُ ٌغخ اٌفمهبء" رٕبوي وزبة ٌمل 
ؽبِل طبكق، وزىه لاٌو، اٌلوزىه زلّل هواً لٍوخ عٍ :وً ِٓرأٌُف ِٓ ، (40)ٗؿٓور

 .دلظـٍؾبد اخلبطخ ثٍغخ اٌفمهبءا
اجلّن ثُت علًا يف  يف ٘نا اٌـوػ، وّب أعبكا -َتًا عياعلب اهلل ف -ب أؽٌَٕمل و

 .ادلظـٍؼ ورووَفٗ ثبٌٍغخ اٌووثُخ ئىل عبٔت رومجزٗ ئىل اٌٍغخ اإلصلٍُيَخ
هأَذ ئكهاط وذلنا  ،إٌجىَخإٌَخ هٍىَ ظـٍؾبد ِٓ ِ لْكووبْ ِٓ ػّٓ مٌه ه

، هٍهب رىىْ هىًٔب ٌٍزأوُل هًٍ ِواهبح اٌؼىاثؾ اخلبطخ ٘نا اٌجؾش ِٕهب يفّٕبمط كهاٍخ ٌ
 .لَشزومجخ ِظـٍؾبد احلث

ومٌه ٌىىْ ، ِظـٍؾًب (33)ادلوغُ ادلنوىه  خ يفُثٍغذ ادلظـٍؾبد احللَضٌمل و
نوو روضَتح علًا مل ؽلَضُخ ، وٕ٘بن ِظـٍؾبد هًٍ ادلظـٍؾبد اٌفمهُخ اٌىزبة ِٕظجًب

 .وبمسٗ سلزظًب ثٍغخ اٌفمهبءٗ ٌىىٔ ،ادلنوىهدلوغُ بث
 :وأِب ادلظـٍؾبد اٌيت موود فهٍ

 ،انتاتعي ،أهم انسُح ،أهم األحر ،احلديج املرسم ،األحر ،اتصال انسُد، اآلحا 
 بوئِ ،لىٌُخإيا : عُد احملدحني انسُح ،احلديج انقدسي ،عُد احملدحني احلديج ،نتدنيسا

حلديج ا ،انصحايب ،انشاذ احلديج ،حلديجا سُد ،وطفُخوئِب  رموَوَخ ئِبو ،فوٍُخ
 ،احلديج املتروك ،املتاتعح ،انعدل ،اإلسُا  انعايل ،احلديج انضعيف ،انضاتط ،انصحيح

 احلديج ،املسُد ،املسهسماحلديج  ،املرسم ،احملدث ،احلديج املتواتر ،ديج املتصماحل

                                                 

هكفٕبٖ مبواك أرووَفهب اٌٍغىٌ، مث  ؽُخ ئىل أطىذلب اٌٍغىَخ، وأصجزٕبكٔب ٘نٖ اٌىٍّبد االطـالكولل ه: 5ص ولبٌىا أَؼًب يف ادلملِخ (40)
فاْ أهُبٔب ادلواك االٔىٍُيٌ  ،وؽلَضهب ثبٌٍغخ االصلٍُيَخ أواًل اٌفمهبء اطـالؽب، مث ؽبوٌٕب ئصجبد ِب َمبثً ٘نٖ ادلظـٍؾبد للؽلهب

 جلأٔب ئىل ِب رىفو ٌلَٕب ِٓ ادلظـٍؼ اٌفؤٍَ.
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وضع  ،يج املُكراحلد ،احلديج املقطوع ،املعُعٍ ،حلديج املعما ،املشاود ،املسُد
 .احلديج

 ،وشوػ ادلإٌفُت اٌفبػٍُت ذلب ثبٌٍغخ اٌووثُخ ،يف ادلظـٍؾبد اٌَبثمخ ٕلواٌوثول 
 :ِب ٍٍَلىي  ؽلىٕٕب ،غخ اإلصلٍُيَخٌٍئىل ورومجزهب 
 ،طؾخ اٌزووَف ثبدلظـٍؼ ثبٌٍغخ اٌووثُخ وّب يف رووَفبهتُ حللَش اِؽبك :أواًل

 .واحللَش اٌظؾُؼ ،وإٌَخ هٕل احمللصُت ،واحللَش
هلَ موو ِب ػلًّ ادلظـٍؼ ِٓ مجُن ادلوبين واأللَبَ هٕل أً٘ االفزظبص أطبٌخ  حاَيًا:

 ثبٌٍغخ اٌووثُخ.
 :لبٌىا ٖهٕلِب هوفى فبألصو ِضاًل 

 .(42ص  )فوبي. ِوغُ ٌغخ اٌفمهبء لىاي أو األِب َٔت ئىل اٌظؾبثخ ِٓ األ :األصو
 اثٓ و٘نا اٌمىي هياٖ ،وبي اٌظؾبثخ فمؾرمُُلٖ ثألىاي وأفاٌزووَف فؾظً هبنا 

 ِٓ وضَت وونا ََُّٗ ،أصوًا ادلىلىف ََّىْ اخلواٍبُُٔت فاهنُ ئىل -همحٗ اهلل  – اٌظالػ
 اهلل هٍىي هٓ وبْ ِب اخلرب: لبي أٔٗ اٌفىهاين اٌمبٍُ أيب وهٓ ،أَؼًب واحمللصُت اٌفمهبء
 .(41)اٌظؾبيب هٓ وبْ ِب واألصو ،وٍٍُ هٍُٗ اهلل طًٍ
وٍٍُ  هٍُٗ اهلل دلب وبْ هٓ إٌيب طًٍ اجلبِن اٌىزبة اٌوٍّبء ِٓ وضَت ٍََّا ٌنو

 واهلل. وغَتعلب واٌجُهمٍ ٌٍـؾبوٌ،"  واِصبه إٌَٓ"  وىزبيب"  واِصبه ثبٌَٕٓواٌظؾبثخ 
  .أهٍُ
 أصود ِٓ ألٔٗ ِأفىم ،وادلىلىف ادلوفىم هًٍ األصو احللَش أً٘ ـٍك أَؼًبوّب َ 

  .(42)هوَزٗ أٌ احللَش
ادلوفىم ئىل إٌيب طًٍ اهلل فمل َشًّ حمللصُت اهٕل فلهو ثنٌه أْ األصو ٌٗ اٍزقلاِبد 

 .ولل ؼلزض ثبدلىلىف هًٍ اٌظؾبيب وغَتٖ ،هٍُٗ وٍٍُ
 :لبٌىاوهٕل رووَفهُ ٌٍؼبثؾ 

                                                 

 .(125 ص/  1 ط) اٌٖواِوٌ َرِلهَت(41)

 .(125 ص/  1 ط) ادلظله اٌَبثك  (42)
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 .(281ص  ِوغُ ٌغخ اٌفمهبء ) ،احلبفق ادلزمٓ :اٌؼبثؾ
 يف اٌزووَف اٌؼجؾ وألَبِٗ.ٍُ َنوووا ف

ػجؾ اٌظله و٘ى أْ َضجذ ِب مسوٗ حبُش َزّىٓ ِٓ اٍزؾؼبهٖ ِىت شبء، اٌؼجؾ: ئم 
 . (43)وػجؾ وزت و٘ى طُبٔزٗ ٌلَٗ ِٕن مسن فُٗ وطؾجٗ، ئىل َإكٌ ِٕٗ "

 لبٌىا:ودلب موووا اإلٍٕبك اٌوبيل 
 )ٍٕبك اٌوبيل يف احللَش: اٌنٌ لً هلك هعبي ٍٕلٖ يف اٌـوَك. ِوغُ ٌغخ اٌفمهبء إلا
 .(301ص 

ثُّٕب اٌوٍى هٕل احمللصُت َزٕبوي هلح  ،هًٍ لٍخ هلك هعبي اإلٍٕبك فمؾ الزظووافمل 
 : (44)ِٕهب  عىأت

اٌُوٍُى إٌَِّيب و٘ى اٌموة ئىل ئِبَ وِٕهب  ،اٌموة ئىل هٍىي اهلل طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ
 ؽبفق، أو ِظٕف، أو ثزملَ اٌَّبم.

 لبٌىا:ودلب موووا ادلزبثوخ 
 شُقٗ هٓ احللَش مٌه ثوواَخ ًاآفو هاوًَب احللَش وٌها َىافك أْ: احللَش يف ادلزبثوخ

 .(401ِوغُ ٌغخ اٌفمهبء ) ص  .شُقٗ فىق ٘ى هّٓ أو
 .رىىْ ربِخ وئِب أْ رىىْ لبطوحأْ ،ئم ادلزبثوخ ئِب (45) ثأٔىاههب ىا ادلزبثوخووفٍَُ ف

 ِشبهوخ اٌواوٌ غَتٖ يف هواَخ ؽلَش ِب ِٓ أوي إٌَل ئىل ِٕزهبٖ.: فبدلزبثوخ اٌزبِخ
ِشبهوخ اٌواوٌ ٌغَتٖ يف هواَخ ؽلَش ِب فالي أٌ ؿجمخ ِٓ  :وادلزبثوخ اٌمبطوح

  ؿجمبد اإلٍٕبك )ِٓ غَت ثلاَزٗ ( ئىل ِٕزهبٖ.

 :لَش ادلوً لبٌىاودلب هوفىا احل

                                                 

، و"فزؼ 83 رىػُؼ طلجخ اٌفىو" ص (، و"ٔي٘خ إٌلو يف1/8"رىػُؼ األفىبه" ):، وألو دلجبؽش اٌؼجؾ83"طلجخ اٌفىو" ص  (43)
 .93، و"اٌىفبَخ يف هٍُ اٌوواَخ" ص 16اٌغُش" ص 

لىاهل اٌزؾلَش ِٓ فٕىْ ِظـٍؼ "إٌىم اٌزبٍن واٌوشووْ ِووفخ اٌوبيل وإٌبىي، و :"رِلهَت اٌٖواوٌ"و ،"اٌجبهش احلضُش" :ألو (44)
 .(93)ص "احللَش

 .(493)ص "رىعُٗ إٌلو ئىل أطىي األصوو" ،(182/ ص  1)ط  "رلهَت اٌٖواوٌ" :ألو ذلب(45)
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ِوغُ  .ِٕهب اٌَالِخ اٌلب٘و أْ ِن ِزٕٗ يف فبكؽخ هٍخ هًٍ اؿٍن اٌنٌ: ادلوً احللَش
 (442)ص  ٌغخ اٌفمهبء

 .فمؾوعىك٘ب يف ادلنت زووَف ؽظووا ففٍ ٘نا اٌ
 ،فُهّب ِوًبولل رمن  ،ادلنتلل رىىْ يف و ،يف إٌَللل رىىْ هٕل احمللصُت ثُّٕب اٌوٍخ 

  .(46)غَت٘بهٍىَ احللَش ووّب ٘ى يف وزت اٌوًٍ واٌزقوَظ و
هوف حللَش اٌملٍٍ اِضً  ،ٌووثُخ هًٍ فالف اٌظىاةٌٍغخ إ٘بن رووَفبد ثبًا: نخحا 
 ٍٍ:َمبب 

 ِٓ ِوٕبٖ وَىىْ هثٗ، هٓ وٍٍُ هٍُٗ اهلل طًٍ اٌوٍىي ثٗ أفرب ِب: اٌملٍٍ لَشاحل
 .وٍٍُ هٍُٗ اهلل طًٍ اهلل هٍىي ِٓ وٌفلٗ ادلٕبَ، أو ذلبَثبإل ٌوٍىٌٗ أوؽبٖ اهلل

 .طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ ِٓ اٌوٍىياحللَش اٌملٍٍ  ٌفقفغوٍىا هبنا اٌزووَف 
َٗ اٌوٍىي طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ هٓ اهلل : ِب َوو(47)اٌظؾُؼ  ثُّٕب احللَش اٌملٍٍ

 .ٌفلٗ وِوٕبٖ ِٓ اهلل ٍجؾبٔٗ وروبىلَىىْ و ،ِٓ غَت اٌموآْ رجبهن وروبىل،
يف وُفُخ ِٓ وُفُبد اٌىؽٍ، ثً غلىى أْ ًَتي ثأٌ احللَش اٌملٍٍ وال َٕؾظو 

جل وُفُخ ِٓ وُفُبرٗ وُوؤَب إٌىَ، واإلٌمبء يف اٌووم، وٌٌُ ٘ى مبوغي، ومل ٔإِو ثبٌزو
واحللَش اٌملٍٍ مل َجٍغ ئٌُٕب وٍٗ ثبٌزىارو، ثً َىعل يف األؽبكَش اٌملٍُخ ِب مل  ،ثزالورٗ
 .أَؼًب َضجذ

، ولل َىىْ (48)ِوٕبٖ االطـالؽٍطؾخ رومجخ طؾُؾخ ٌٍّظـٍؼ رلي هًٍ  داتعًا:
 ٕ٘بن رلبي ٌالعزهبك يف اٌزوجَت هٓ ادلمظىك ثبدلظـٍؼ ِٓ فالي اٌزومجخ.

 ل.ارظبي إٌَ: وِضبذلب
 .ِٕٗ ارظبي إٌَل يف احللَش: هلَ ٍمىؽ أٌ هاو :41 وغُ صيف ادل

Connected chain of transmission of Hadith 
                                                 

 .(107/ ص  1)ط "لىاهل اٌزؾلَش ِٓ فٕىْ ِظـٍؼ احللَشو" ،(746/ ص  2)ط  "إٌىذ هًٍ ِملِخ اثٓ اٌظالػألو:"(46)
و"ِوغُ ِظـٍؾبد  ،(185ـ  184(، و"اٌوٍبٌخ ادلَزـوفخ" )ص 1/42(، و"رلهَت اٌواوٌ" )1/8ألو: "فزؼ ادلغُش" )(47)

 ، وحبش اٌلوزىه هجلاٌغفىه اٌجٍىشٍ يف احللَش اٌملٍٍ.132-131ص ٌٍلوزىه األهلٍّ  احللَش "
 ،- عياٖ اهلل فَتًا -وئهـبء اٌجلًَ ٌٍزومجخ ئىل اإلصلٍُيَخ األٍزبم اٌشُـ زلّىك ِواك  ،ِب ؽوهرٗ يف هاثوًب وفبًَِب رفؼً مبواعوزٗ (48)

ٌىزت ثبالصلٍُيَخ ِٓ ِٕشىهاد وىاهح اٌشإوْ اإلٍالُِخ، وَملَ ثؤبِظ ورىىل ِواعوخ هلك ِٓ ا،و٘ى سلزض ثبٌزومجخ ٌإلصلٍُيَخ
 رفََت اٌموآْ اٌىومي ثبإلصلٍُيَخ يف اٌمٕبح األوىل ثبٌَوىكَخ.
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أْ األوػؼ يف اٌلالٌخ دلٓ مل َووف ادلظـٍؼ ثبٌٍغخ اٌووثُخ ِواك وَوي األٍزبم زلّىك 
 :أْ َمبي

Complete and unbroken chain of   transmitters 

 وأٔىاههب.ٕخ ٌٍَثُبهنُ ِضٍٗ و
 :251 – 250يف ادلوغُ ص 

 .واٌََتح اٌـوَمخ ٍٕٓ، ط: صبُٔٗ وفزؼ أوٌٗ ثؼُ ح.َُّانسُّ 
 ٘نا وهًٍ طفخ أو رملَو أو فوً أو لىي ِٓ اهلل هٍىي هٓ أصو ِب: احمللصُت وهٕل

  Prophet,s sayings...لىٌُخ ئِب فبٌَٕخ
  Prophet, s doing:...فوٍُخ وئِب
  Practica tacitly approved by the Prophet:...رموَوَخ وئِب

 Prophet,s descriptive...وطفُخ وئِب
 Verbalاألٍزبم زلّىك أْ األَٔت يف اٌزومجخ ٌٍمىٌُخ ة   ويثُّٕب َ

 Practical ٍُخ ة فووٌٍ  

 Descriptive وٌٍىطفُخ ة 
 Sanctioned   ة ٍزموَوَخوٌ

 (ٍٕل احللَشونا رومجزهُ ي ) و
 :251يف ادلوغُ ص 

 .وآٌٗ هٍُٗ اهلل طًٍ اهلل هٍىي هٓ احللَش ٔمٍىا اٌنَٓ اٌوعبي حللَش: ٍٍٍَخٍٕل ا
Chain of authorities on which tradition is  
based 

 األٍزبم زلّىك أْ اٌزومجخ اٌيت روـٍ اٌلالٌخ اٌىبفُخ ٌٍّوٌت ٍ٘:  ِٓ وعهخ ٔلو و

The chain of narrators who transmitted the Prophet's 

statements to others. 

 خايسًا: 
 .رومجخ ٌٍّظـٍؼ ثبٌٍغخ اإلصلٍُيَخ ال رلي هًٍ ِوٕبٖ

 رومجخ ؽلَش اِؽبك. :ِضً
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 اآلحا :
 :36يف ادلوغُ ص 

 .اٌىاؽل ِٓ واٌزؾوَه ثبدلل :اِؽبك
 SingIe .اٌزىارو ؽل ؿولٗ رجٍغ مل اٌنٌ احللَش :اِؽبك ؽلَش

وال رشًّ وال رفُل ؽلَش اِؽبك  ،فهنٖ اٌزومجخ رلي هًٍ ادلفوك أو اٌفوك فمؾ
  اٌنٌ َشًّ اٌويَي وادلشهىه. ،و٘ى احللَش اٌنٌ مل َجٍغ كهعخ اٌزىارو ،االطـالؽٍ
 سا سًا:

 كوْ رىػُؼ دلوٕبٖ: ،رومجزهُ ٌٍّظـٍؼ فمؾ
 رومجزهُ ٌٍؾلَش اٌشبم.وّب يف 

 : 255يف ادلوغُ ص 
 .ٌٗ هواَزٗ يف اٌضمبح حاٌووا ٍبئو اٌضمخ هاوَٗ فبٌف اٌنٌ احللَش :احللَش اٌشبم

Irregular tradition 
  ِوٌت ادلظـٍؼ( كوْ ثُبْ ٌزومجخ احللَش اٌشبم)و٘نٖ رومجخ ٌىٍّيت 

 هٍ:ف خ احللَش اٌشبمرومجأِب و 

Whose trustworthy transmitter disagrees with the rest 

of trustworthy transmitters.  
 خ اٌضمخ دلٓ ٘ى أوصك ِٕٗ.ِن ِالؽلخ أْ اٌشبم َىىْ أَؼًب مبقبٌف

 .(حللَش اٌؼوُف)اِظـٍؼ وونا رومجخ 
 :284يف ادلوغُ ص 

 .اٌظؾُؼ شووؽ ِٓ شوؽ فُٗ فزًا ِب :احللَش اٌؼوُف

Doubtful tradition 
 .ٗشوؽفهنٖ رومجخ ٌٍّظٍؼ كوْ رومجخ 

 .(احللَش ادلزوونِظـٍؼ )رومجخ  :ِضٍٗو
 :402يف ادلوغُ ص 

 ،عهزٗ ئال احللَش مٌه َووف وال ثبٌىنة َزهُ ِٓ وََٗو اٌنٌ ٘ى :احللَش ادلزوون
 .اٌوبِخ ٌٍمىاهل سلبٌفب وَىىْ

Disregarded hadith 
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 وٍ٘ رومجخ ال رشًّ رووَف احللَش ادلزوون اطـالؽًب:
 :واٌزومجخ ادلىػؾخ دلوٌت احللَش ادلزوون ٍ٘

Dicarded tradition, which is transmitted by a person 

accused of lying 
ٌٍّظٍؼ كوْ ثً ٍ٘ رومجخ  ،فهنٖ وأِضبذلب ال روـٍ كالٌخ هًٍ اٌزووَف االطـالؽٍ

 .رجُبْ دلوٕبٖ
 :ًاتعسا

ىا يف ثبٌفؤَُخ وّب ٔظىزجذ ف ،ٌٍغخ اإلصلٍُيَخئىل اُ عرزوثوغ ادلظـٍؾبد مل 
  . (49)ادلملِخ

 :ِضبذلب
 .اإلٍٕبك اٌوبيل
 :301يف ادلوغُ ص

 .اٌـوَك يف ٍٕلٖ هعبي هلك لً اٌنٌ: احللَش يف اٌوبيل اإلٍٕبك
 اٌىاؽل

Le hadith haut(F)  

 
 وونا اٌزلٌٌُ.
 :126يف ادلوغُ ص 

 .غَتٖ أٔٗ َىُ٘ شقض هٓ َووٌ أو ِٕٗ، ََّن ومل ٌمُٗ هّٓ َووٌ أْ: احمللصُت هٕل 
Maquillage(F) 

 :حايًُا
 .ِظـٍؾبد مل رزوعُ ئىل اٌٍغخ اإلصلٍُيَخ

 .401ص ِضً ادلزبثوخ يف 

                                                 

 فاْ أهُبٔب ادلواك االٔىٍُيٌ جلأٔب ئىل ِب رىفو ٌلَٕب ِٓ ادلظـٍؼ اٌفؤٍَ....:ؽُش لبٌىا 5ص (49)
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رومجزهُ ٌٍّظـٍؾبد احللَضُخ ِٓ فالي  انترمجحيتعهق ت ًافيظار يل وخالصح يا 
حببعخ ئىل هبنا بٌزومجخ ف ،دلوٕبٖرىػُؼ كوْ ادلظـٍؼ، أهنُ ؽوطىا هًٍ رومجخ  ،ثبإلصلٍُيَخ

وّب ٘ى  ،وكالالرٗدلظـٍؼ شوػ اافزُبه ػووهح هًٍ ِن اٌزأوُل  ،ذلنا ادلظـٍؼشوػ 
 . واهلل ادلىفك ،هٕل أً٘ االفزظبص
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 توصياخ انثاحج:
 ٍقظهب فُّب ٍٍَ:  ََىطٍ اٌجبؽش يف فزبَ ٘نا اٌجؾش ثولح أِىه 

، ٌزىىْ هىًٔب ذلُ هًٍ فهُ ػووهح هٕبَخ ادلٍَُّت ثبٌٍغخ اٌووثُخ واحلوص هٍُهب -1
 اٌموآْ ورلثوٖ، وفهُ إٌَخ واٌََتح إٌجىَخ، وهنظ ٍٍف األِخ.

، وسلزظخ ثبٌَٕخ واٌََتح زىىل اٌزومجخ ِإٍَبد أوبكؽلُخ ِىصىق ثَالِخ ِٕهغهبر -2
إٌجىَخ، وؽجنا ٌى ُإٍٔل ٘نا األِو ئىل اجلّوُخ اٌوٍُّخ ٌٍَٕخ واٌََتح إٌجىَخ ؿبدلب أهنب رىٌذ 

 ئلبِخ ٘نٖ إٌلوح ادلجبهوخ.

وأثوى٘ب دتهُلًا   ثزؾوَو ادلظـٍؾبد احللَضُخػووهح لُبَ جلٕخ هٍُّخ روٌت -3
 ٌٍغبد األفوي.ٌزومجزهب  اهزّبك٘ب ِٓ أً٘ االفزظبص دتهُلًامث  ،ٌزومجزهب

اٌوعىم ئىل أً٘ االفزظبص يف أزمبء اٌىزت وحتلَل ؿجوبهتب يف إٌَخ واٌََتح  -4
 .إٌجىَخ ٌزومجزهب

ئىل ػووهح اٌوٕبَخ مبظـٍؾبد هٍىَ إٌَخ واٌََتح إٌجىَخ يف ٘نا اٌوظو ورومجزهب  -5
 .شلب هٍك ثٗواإلٍالَ اٌظبيف  ،ٌزىىْ هىًٔب هًٍ فهُ اٌىزبة وإٌَخ ،اٌٍغبد احلُخ

ورىػُؼ ِوبُٔهب  ،هٍىَ احللَشػووهح ِووفخ اٌمبئُّت هًٍ اٌزومجخ دلظـٍؾبد  -6
 مٌه.وِووفخ اٌىزت واٌىٍبئً ادلوُٕخ هًٍ  ،احملزٍّخ أو ادلزولكح

احلوص هًٍ اٌوعىم ٌٍّظله األطٍٍ، ٌيَبكح اٌزىصُك، دلٓ َوَل اٌفهُ احلمُمٍ  -7
 ال َغٍت اإلَٔبْ هٓ ِواعوخ األطً. ٌٍّظـٍؾبد، ألْ االؿّئٕبْ ٌٍزومجخ ِهّب ثٍغ 

ؽَت ؿجُوخ ادلبكح ادلواك خ دلٓ ُرَٕل ئٌُهُ اٌزومجخ ئلبِخ كوهاد هٍُّخ فبط -8
 .رومجزهب

 ختايًا:
اإلٍالَ أْ َىفك ٘نٖ إٌلوح وَىٍٍهب ثبٌٕغبػ دلب َٕفن  هلل ثأمسبئٗ احلٌَت وطفبرٗ اٌوًٍأٍأي ا

غَتُ٘ ٌإلٍالَ هًٍ اٌىعٗ اٌظؾُؼ، وأْ َىفك  وأْ رىىْ هىًٔب هًٍ فهُ ،ادلٍَُّت يف وً ِىبْو
ٌٍّيَل ِٓ فلِخ إٌَخ واٌََتح إٌجىَخ يف  "اجلًعيح انعهًيح انسعو يح نهسُح وعهوياا"اٌمبئُّت هًٍ

 .األعو وادلضىثخوٌىً ِٓ أٍهُ يف ئلبِخ ٘نٖ إٌلوح ، وأْ َىزت ذلُ يف أضلبء ادلوّىهح بالد ِزولكحرل
 واحلّل هلل هة اٌوبدلُت.
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 يصا د انثحج
 

 اٌموآْ اٌىومي 

 ِٕشىه ػّٓ رلٍخ اٌجؾىس  ،ٌٍلوزىه هجلاٌغفىه اٌجٍىشٍ ،األؽبكَش اٌملٍُخ
 .اإلٍالُِخ إلكاهاد اٌجؾىس اٌوٍُّخ واإلفزبء ثبدلٍّىخ اٌووثُخ اٌَوىكَخ

 ْحملّل أُِت اٌشٕمُـٍ، ِىزجخ اثٓ  ،أػىاء اٌجُبْ يف ئَؼبػ اٌموآْ ثبٌموآ
 ٘ـ.1408رُُّخ،ؽ
 ٌٌشُـ اإلٍالَ أمحل ثٓ  قبٌفخ أطؾبة اجلؾُُدلظواؽ ادلَزمُُ الزؼبء ا

هجلاحلٍُُ ثٓ رُُّخ، حتمُك وروٍُك ك.ٔبطو اٌومً، ؿجوخ علَلح ِظؾؾخ وِٕمؾخ، رىىَن 
 .ثبدلٍّىخ اٌووثُخ اٌَوىكَخوىاهح اٌشإوْ اإلٍالُِخ واألولبف 

 اٌوالِخ  ثٓ وضَت، شوػرأٌُف احلبفق ا اٌجبهش احلضُش شوػ افزظبه هٍىَ احللَش
أمحل شبوو، روٍُك اٌشُـ ٔبطو األٌجبين حتمُك اٌشُـ هٍٍ احلٍيب، كاه اٌوبطّخ ٌٍٕشو 

 .٘ـ1415 :واٌزىىَن، اٌـجوخ األوىل
 هبَ  ، ؿجناٌوّوٌ ػُبء ٌٍلوزىه أووَ ،حبىس يف ربهَـ إٌَخ ادلشوفخ

 .٘ـ1975
 وفٕىهنب وهٍىِهب أٍَهب اٌووثُخ اٌجالغخ. 

 .ًربط اٌووو 
 ووح "شوػ أٌفُخ اٌووالٍ" ٌٍشُـ ىووَب األٔظبهٌ، كاه اٌىزت اٌزجظوح واٌزن

 اٌوٍُّخ، ثَتود،ٌجٕبْ.
 ٌىٍ ٌَزؤظ ورومجخ ثشَت ثؤٌَُ ووىهوٌُ هىاك، ٔشو  ،ثٍلاْ اخلالفخ اٌشولُخ

 ٘ـ. 1405 ،2ؽ ،ِإٍَخ اٌوٍبٌخ

 .ٌربط اٌوووً ِٓ عى٘و اٌمبِىً، زلّل ِورؼً اٌيثُل 
  ٌىاوٌ ٌٍؾبفق اٌَُىؿٍ، ِواعوخ وروٍُكيف شوػ رموَت إٌرلهَت اٌٖواو 

ىىَن، اٌـجوخ ، كاه اٌوبطّخ ٌٍٕشو واٌزِوبم ؿبهق ثٓ هىع اهلل ك.أمحل ِوجل، حتمُك أيب
 .٘ـ1424األوىل 
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 زلّل زلّىك  ،ٍجبؽشهٍبٌخ ِبعَزَت ٌ ،واإلثبؽخ ومجخ اٌموآْ اٌىومي ثُت احللور
 .وبٌى

 ،واثٓ وضَت وطؾُؼ اٌـرب ِمزجٌ ِٓ رفََت رفََت ِوبين اٌموآْ اٌىومي ٌ
 اٌـجوخ األوىل. ،اٌجقبهٌ،ٌٍلوزىه رمٍ اٌلَٓ اذلاليل

 اٌلِشمٍ اجليائوٌ ؿب٘و، ٌٍشُـ األصو أطىي ئىل رىعُٗ إٌلو. 
  حتمُك زلّل زلٍ اٌلَٓ ، ٌٍظٕوبينرٕمُؼ األٔلبهدلوبين شوػ رىػُؼ األفىبه ،

 .٘ـ1418هجلاحلُّل، كاه ئؽُبء اٌزواس اإلٍالٍِ، ثَتود، اٌـجوخ األوىل 
  ْحتمُك أمحل زلّل  ،اٌـربٌ عوَو ثٓ ّل، حملاٌموآْ آٌ رأوًَ هٓعبِن اٌجُب
 .شبوو
  حتمُك ئثواُُ٘ هـىح هىع، ٔشو ادلىزجخ اإلٍالُِخ ،اٌزوِنٌعبِن. 
 ٌحتمُك اٌلوزىه زلّىك  ،ٌٍقـُت اٌجغلاكٌ وآكاة اٌَبِن اجلبِن ألفالق اٌواو

 .٘ـ1403اٌـؾبْ، ٔشو ِىزجخ ادلوبهف ٌٍوَبع، ؿجوخ 
 ًٌٍَؾبفق اثٓ أيب ؽبمت اٌواىٌ، ِـجوخ رلٌٍ كائوح ادلوبهف اٌوضّبُٔخ  اجلوػ واٌزول

 .٘ـ1371حبُله أثبك ثبذلٕل، اٌـجوخ األوىل 
 ِـجىم ٌٍشُـ هجلاحملَٓ اٌوجبك ،. هواَخ وكهاَخ".كهاٍخ ؽلَش:ٔؼو اهلل اِوًأ ،

 . ٘ـ 1428 اٌوَبع،كاه اٌزىؽُل، اٌشُـ، ؿجنػّٓ ِإٌفبد 
 ٌٍىزبينإٌَخ ادلشوفخوزت يف ثُبْ  ٌخ ادلَزـوفخاٌوٍب ، . 
 ًَاذلٕلٌ،  هجلاحلٍ اٌٍىٕىٌإلِبَ زلّل ثٓ ٌ  ،اٌوفن واٌزىًُّ يف اجلوػ واٌزول

 .غلح، ٔشو ِىزجخ ادلـجىهبد اإلٍالُِخ حبٍت حتمُك هجل اٌفزبػ أيب
 ٌك ٍ، حتمُاألثٕبٍِٓ هٍىَ اثٓ اٌظالػ رأٌُف اٌشُـ ثو٘بْ اٌلَٓ شنا اٌفُبػ ا

 .٘ـ148طالػ فزؾٍ ًٍ٘، ٔشو ِىزجخ اٌوشل ثبٌوَبع، اٌـجوخ األوىل
 ٌحتمُك ٔىه اٌلَٓ هزو، ٔشو وؿجبهخ كاه ادلالػ، الثٓ هعت ،شوػ هًٍ اٌزوِن ،

 .٘ـ1398اٌـجوخ األوىل

  اٌظؾبػ يف اٌٍغخ، ٌٍغى٘وٌ، حتمُك أمحل هجل اٌغفىه هـبه، ؿجن هًٍ ٔفمخ
 ٘ـ. 1402 ،جوخ اٌضبُٔخاحملَٓ اٌَُل ؽَٓ هجبً اٌشوثزٍٍ، اٌـ
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 ًَِـجىهبد اجلبِوخ ٌٍلوزىه هجل اٌويَي اٌوجلاٌٍـُف  ،ػىاثؾ اجلوػ واٌزول ِٓ
 .٘ـ1412اإلٍالُِخ، اٌـجوخ األوىل

 ٘ـ 1405ثَتود،  ،هًٍ األؽبكَش، الثٓ أيب ؽبمت اٌواىٌ، كاه ادلووفخ- 
1985.َ 
  وؿجبهخ كاه هٍىَ احللَش الثٓ اٌظالػ، ادلـجىم ِن اٌزمُُل واإلَؼبػ، ٔشو

 .٘ـ1409احللَش ثَتود، اٌـجوخ اٌضبٌضخ 

  اٌوٍُّخ  ٔشو كاه اٌىزت ،شوػ أٌفُخ احللَش ٌٍووالٍ اٌَقبوٌفزؼ ادلغُش
 ٘ـ.1403، وىلٌجٕبْ، اٌـجوخ األ-ثَتود
 جلّبي اٌلَٓ اٌمبمسٍ. ،لىاهل اٌزؾلَش ِٓ فٕىْ ِظـٍؼ احللَش 
 ٌجٕبْ، -اٌىزت اٌوٍُّخ ثَتودٌٍقـُت اٌجغلاكٌ، ٔشو كاه  اٌىفبَخ يف هٍُ اٌوواَخ
 .٘ـ1409ؿجوخ 
 كاه ادلوبهف، اٌمب٘وح.، الثٓ ِٕلىهٌَبْ اٌووة ، 
 اٌولك اٌواثن. ،ٌٍزومجخ واٌٍغبد ،)اإلٌىزوؤُخ( رلٍخ هارب 

 مجن ورورُت هجلاٌومحٓ ثٓ لبٍُ، ؿجن رُُّخ شُـ اإلٍالَ اثٓ فزبوي رلّىم ،
ٍّىخ اٌووثُخ اٌَوىكَخ، هبَ حتذ ئشواف وىاهح اٌشإوْ اإلٍالُِخ واألولبف ثبدل

  .٘ـ1416

 ًٌٍواِهوِيٌ ،واٌىاهٍ اٌواوٌ ثُت احمللس اٌفبط  . 

  ادلَزلهن هًٍ اٌظؾُؾُت،ٌٍؾبوُ إٌَُبثىهٌ،ٔشو ِىزجخ وِـبثن إٌظو احللَضخ
 ثبٌوَبع،ِظىهح هٓ اٌـجوخ اذلٕلَخ.

 ِظـٍؾبد أئّخ احللَش اخلبطخ وٍَُهب اٌموائٓ ادلىطٍخ ئىل فهُ ِمبطلُ٘ يف 
 إلثواُُ٘ ادللَهش. ،هجبهاد اجلوػ واٌزولًَ

 كاه أػىاء ٌٍلوزىه مجبي أٍـَتٌ ،ِظـٍؾبد اجلوػ واٌزولًَ ادلزوبهػخ ،
 .٘ـ1425اٌٍَف ثبٌوَبع، اٌـجوخ األوىل، 

 كاه اٌمٍُ واٌلاه  ،رأٌُف زلّل زلّل ؽَٓ شواة ،ادلوبمل األصَتح يف إٌَخ واٌََتح
 .1991َ-٘ـ1411 ،1ؽ ،اٌشبُِخ
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 ٌ ُرأٌُف اٌلوزىه زلّل هواً لٍوخ عٍ، و  ،هويب اصلٍُيٌ،غخ اٌفمهبءِوغ
 .٘ـ1405، كاه إٌفبئٌ ثَتود، اٌـجوخ األوىل، اٌلوزىه ؽبِل طبكق

 ِ ٌٍُلوزىه زلّل ػُبء اٌومحٓ ظـٍؾبد احللَش وٌـبئف األٍبُٔلِوغ ،
 .٘ـ1420،، ٔشو ِىزجخ أػىاء اٌٍَف، اٌـجوخ األوىلاألهلٍّ
 رظؾُؼ وروٍُك ك.ِولُ ؽَُت، كاه اٌىزت اٌوٍُّخ  ،ٍؾبوٌُ ِووفخ هٍىَ احللَش

 .٘ـ1397ٌجٕبْ، اٌـجوخ اٌضبُٔخ،  -ثَتود
 ِملِخ اثٓ اٌظالػ. 
 َٕٓٓخ ِٕهبط عبِوخ اإلِبَ زلّل ثٓ  ؿجن، حتمُك زلّل هشبك ٍبمل، الثٓ رُُّخ،اٌ

 .ٍوىك اإلٍالُِخ
  ِىزت هٕبَخ هجل اٌفزبػ أيب غلح، ٌٍن٘يبيف هٍُ ِظـٍؼ احللَش ادلىللخ ،

 .٘ـ1413ادلـجىهبد اإلٍالُِخ، ؽٍت اٌـجوخ اٌضبُٔخ، 
 ٔشو كاه  ،حتمُك هٍٍ زلّل اٌجغبوٌ ،ٌٍن٘يب ،يف رمل اٌوعبي ُِياْ االهزلاي

 .٘ـ1382، اٌـجوخ األوىل ،ٌجٕبْ ،ادلووفخ، ثَتود
 ألو ٔي٘خ إٌلو.،طلجخ اٌفىو 
 ك هٍٍ ثٓ حتمُ ،كاه اثٓ اجلىىٌ،ؽغو الثٓ ،شوػ طلجخ اٌفىوإٌلو  ٔي٘خ

 ٘ـ. 1427 ،اٌـجوخ اٌزبٍوخؽَٓ،
 وزىه هثُن لحتمُك وكهاٍخ اٌ ،الثٓ ؽغو ،ٌٕىذ هًٍ ِملِخ اثٓ اٌظالػا

 ـ.1404٘، جوخ األوىلـاٌ ،ثبدللَٕخ،ِٓ ِٕشىهاد اجلبِوخ اإلٍالُِخ ،ادللفٍٍ

 حتمُك زلّىك زلّل اٌـٕبؽٍ، ادلىزجخ  ،الثٓ األصَت ،األصواحللَش و غوَت يف إٌهبَخ
 .ثَتود ،ُِخاإلٍال
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