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 األدىح اىَذنَح

 فً ج٘اص اىر٘سو



 ملسمة

 اٌَِم ظّي ؿىل س َسان َلس اًفاحت ملا أكَق واخلامت ملا س جق انرص اًصحمي،تسم شل اًصمحن 

 .احلق ابحلق واًِادي إىل رصاظم املس خلمي وؿىل آهل حق كسرٍ وملسارٍ اًـؼمي

شا مٌش زمن ةـَسٍ –فاان ملا الحؼيا  (أٍا تعذ) اهدضار ُشا اًس َي - ُو

اجلارف اًفارغ من اٍىذب ادلؾوًة ًرتوجي اًـلِسة اًوُاةَة،وحاكثص 

امليخلسٍن وامليىٍصن ًـلِسة اًخوسي ثصسول شل ظىل شل ؿَََ وسمل 

َاء شل اًعاحلني،وكوهلم هبخاان  والاسدضفاع ةَ وابألهحِاء من كخهل و ةأًو

ادلؾوة أهَ رشك واهَ مٌايف ٌَخوحِس،وكس ػِص أن أحصاب ُشٍ  وزورا

 فضال ؾن حلِلة اًخوسي،ورمغ وحود ما يه حلِلة اًخوحِس ال ًـصفون

اًصد احلامس اًلامص ًض هبات ُؤالء املخفهيلني،أًفِا أؿالٌم ؿٌَلٌء 

ممتصسون،من ؿٌَلء اًعًصلة اًخجاهَة اًلصاء أو من ؿٌَلء األمة اًـامَني 

،إال أان ارثأًيا أن هـّس نخُخا ظلريا سِي اذلي، سِي اًلصاءة إلدواهيا 

األحخاب اًخجاهَني وكريمه من ظاًيب احلق واحللِلة يك ٍىون سالحا 

كاظـا وهورا ساظـا ضس ص هباهتم وٍىون ظلري احلجم :فـاال وفاؿال 

موفِا ٌَلصض،اكفِا صافِا ،وسوف حصون مـيا إن صاء شل هَف هيلغ 

.رصوح هبخاهنم رصحا رصحاً وهلوض ةًِاهنم اذلي أاتٍ شل من اًلواؿس  

و هصٍ اٍاكفصون  .و شل ممٌت هورٍ ًو

ًووس ثن ؾٌلرة وَلس اًعاُص تضريي 

 



 مهنج اٍىذَب

 :أُساف املشُب

زمع َلس ثن ؾجس اًوُاب أن مصادٍ إذالص اًخوحِس واًخربؤ من اًرشك، واَن اًياس اكهوا 

.  س ية فاس خحي دماهئم وأمواهلم وفصض ؿىل املسَمني جتسًس اًضِادة600ؿىل رشك مٌش 

:مففِوم اًخوحِس ؾيس اثن ؾجس اًوُاب ُو أن ىصيم ابًرشك لك من  

 .اس خلاث ثصسول شل           .1       

 .انداٍ          .2       

 .سأهل اًضفاؿة          .3       

 . أو كريٍ من األهحِاء ونشزل األوًَاء واًعاحلنيزار كربٍ اًرشًف          .4       

اب، مفن كال  َُ  :كال اًيجسي َلس ثن ؾجس اًو

 اي رسول شل أسأزل اًضفاؿة. 

 اي َلس أدع شل يف كضاء حاحيت. 

 اي َلس أسأل شل ةم وأثوَخَ إىل شل ةم. 

 .و لك من انداٍ فلس أرشك رشاكً أنرب

ٌَمسمى ((اًخوحِس))س يورد أوال ص هباهتم ،مث ورشع يف اًصد احلامس ؿَهيا،وكس اذرتان نخاب

 وُو نخاب جماين خبس [34سَسٍك نخاب احلصمني ادلؾوي]ظاحل ثن فوزان اًفوزان-د

وعاحخَ ودؾوثَ وُشٍ ؿادة اًيجسًني و ًو مل ًفـَوا ذزل ملا ثجـِم احس من ُؤالء اًـمَان 

وًَـشران اًلصاء من ُشٍ األًفاظ فاٌَسان ال ًعاوع يف .من أحصاب اجلِي واًلجاء املفصط

.خسال ُؤالء اًلوم وًن هلول إال حلا إن صاء شل ؾز وخي  

وًن هدٌاول ما كال من ُصاء يف األةواب األوىل ًِشا اٍىذَب فلصضيا ُيا ُو موضوع 

اًخوسي ،وًو أهيا ؾزمٌا ؿىل إؿساد ؿسة نخُخات ثخضمن اًصد ؿىل ُؤالء اًيجسًني يك ال 

 .ثلوم هلم يف اًـمل كامئة ةـساش



وُو اًخلصب إىل : اًخوسي : ))67ظاحل ثن فوزان اًفوزان يف نخاب اًخوحِس ص-ًلول د

،أي 35املااسة﴾واةخلوا إًََ اًوس ٍَك﴿اًيشء واًخوظي إًََ واًوس ٍَك اًلصةة ،كال ثـاىل 

 ((اًلصةة إًََ س جحاهَ ةعاؾخَ وإثجاع مصضاثَ

 أما كوهل أن اًوس ٍَك يه اًلصةة حفق فىشا فرسُا اثن ؾجاس ريض شل ؾهنٌل وكريٍ :اًصد

من املفرسٍن ،أما ثـََلَ أن ُشٍ اًلصةة حىون إًََ س جحاهَ ةعاؾخَ وإثجاع مصضاثَ مفـصوف 

وُشا ختعَط ًـام وال دًَي ؿَََ ،أما حنن وأُي اًـمل فِلوًون أن اًوس ٍَك ؿامة ةعاؿة 

شل ومصضاثَ وابًييب ظىل شل ؿَََ وسمل وسائص اًعحاةة واًخاةـني واألوًَاء اًعاحلني 

ًحذلون إىل رهبم ﴿كال اًجلوي يف ثفسري اًة املضاهبة. ،ومن دعط ؿاما فـَََ ابدلًَي

،ؾن اثن ؾجاس  57اإلرساء الاًة﴾اًوس ٍَك أهيم أكصب وٍصحون رمحخَ وخيافون ؿشاةَ

اًوس ٍَك لك ما ًخلصب ةَ إىل شل،أي ًيؼصون أهيم أكصب إىل شل )): ريض شل ؾهنٌل 

فِشا اثن ؾجاس هفسَ مل خيعط اًوس ٍَك ةعاؿة شل ومصضاثَ فلط ةي ( (فِخوسَون ةَ 

 . م،وومَ ُيا مفِوم خساً 

 68ص((...واًخوسي كسٌلن )): مث كال 

 فمل هـمل أن أحسا من هجار اًـٌَلء األؿالم كسم ُشا اًخلس مي إال أحصاب ُشٍ ادلؾوة :اًصد

.اًيجسًة ،فإهنم كسموا اًخوحِس إىل كسمني وُا مه ًلسمون اًخوسي إىل كسمني  

:اًخوسي املرشوع وُو أهواع: اًلسم األول))مث ًمت   

 ...اًخوسي إىل شل ثـاىل ةأسٌلاَ وظفاثَ-1

 ...اًخوسي إىل شل ثـاىل ابإلميان و األؾٌلل اًعاحلة اًيت كام هبا املخوسي-2

 ..اًخوسي إىل شل ثـاىل ةخوحِسٍ-3

 ..اًخوسي إىل شل ثـاىل ةإػِار اًضـف واحلاخة والافذلار إىل شل-4

اًخوسي إىل شل ةسؿاء اًعاحلني األحِاء ونٌل اكن اًعحاةة إذا أخسةوا ظَجوا من اًييب -5

ظىل شل ؿَََ وسمل أن ًسؾو شل هلم وملا ثويف ظاروا ًعَجون من  َ اًـجاس ريض شل 

 (رواٍ اًجزاري)ؾيَ فِسؾوا هلم 



 69-68ص((...اًخوسي إىل شل ابالؿرتاف ابذلهب-6

ال هـرتض ؿىل أن ُشٍ األهواع مخاحة ةي ومٌسوةة من اًخوسي وٍىن كوهل أن اًخوسي : اًصد

..ابألحِاء اًعاحلني ًومه أن اًخوسي ابألموات مهنم حمصم وس يحني حواز ذزل الحلا  

 : اًخوسي كري مرشوع: اًلسم اًثاين)): وًلول 

وُو اًخوسي ةعَب ادلؿاء واًضفاؿة من األموات،واًخوسي جباٍ اًييب ظىل شل ؿَََ 

:وسمل ،واًخوسي ةشوات اخملَوكني أو حلِم ،وثفعَي ذزل نٌل ًًل   

 :ظَب ادلؿاء من األموات ال جيوز-1

 .69ص((..ألن املَت ال ًلسر ؿىل ادلؿاء نٌل اكن ًلسر ؿَََ يف احلَاة

، املَت ال ًلسر ؿىل ماذا ؟ ال ًلسر ؿىل ادلؿاء، وماذا هفـي هبشا احلسًر !!شل انرب: اًصد

وكس حص ؾصض األؾٌلل لكِا ؿىل رسول شل ظىل شل ؿَََ : كال اثن رحب ": !اي جنسي ؟

كال رسول شل ظىل شل : كال.((مس يسٍ))وسمل ألهَ هلم مبزنٌك اًوادل ،دّصخَ اًزبار يف 

حِايت ذري ٍنك حتسزون وحيسث ٍنك،ووفايت ذري ٍنك ،ثـصض أؾٌلٍنك ؿًّل )): ؿَََ وسمل 

حنت حسًس ]( (،مفا رأًت من ذري محسُت شل ؿَََ،وما رأًُت من رش اس خلفصت شل ٍنك 

اًجاظي وثصدٍ يف أدٌك احلق اذلاةة ؾن ظاحب اًربدة ٌَـالمة اًض َخ داود ثن سَامين 

والاس خلفار دؿاء وصفاؿة نٌل ُو مـَوم ،فلوهل ُيا مصدود ؿَََ زد ؿىل [53اًضافـي ص

ذزل ما حسث ًٍَك اإلرساء واملـصاج فس َسان موىس ؿَََ اًسالم اكن اًسحب يف ختفِف 

 ..اًعالة ؿىل اكفة املسَمني مؽ اهَ مات مٌش زمن ةـَسٍ 

وظَب اًضفاؿة من األموات ال جيوز ألن  ص ثن اخلعاب )): مث كال ُشا اًيجسي 

ومـاوًة ثن أيب سفِان ومن حبرضهتٌل من اًعحاةة واًخاةـني هلم ةإحسان ملا أخسةوا 

اسدسلوا وثوسَوا واسدضفـوا مبن اكن حِا اكًـجاس و نزًيس ثن األسود،ومل ًخوسَوا ومل 

ٌسدضفـوا ومل ٌسدسلوا ابًييب ظىل شل ؿَََ وسمل ال ؾيس كربٍ وال ؾيس كريٍ ،ةي ؿسًوا 

 69ص((....إىل اًجسل اكًـجاس



ومل أرى قجَا أؾؼم قجاًء من ُشا اًيجسي،فسًَهل ؿىل أن ظَب اًضفاؿة من : اًصد

األموات ال جيوز ُو أن  ص ثن اخلعاب ريض اًِن ؾيَ اسدسلى ابًـجاس ريض شل 

و كال اهَ اكن كادرا ؿىل أن ٌسدسلي ابًييب ظىل شل ؿَََ وسمل ومل ًفـي ألن ذزل !!ؾيَ

، ومىت اكن حصك اًيشء دًَال ؿىل ؿسم حوازٍ أُشٍ !!، شل انرب!!، شل انرب!!كري خائز 

حصَح اثن أيب صُخة ةإس ياد ،روى اًجهيلي،:يه أدًخنك أُشٍ يه ؟وماذا هفـي هبشا احلسًر

أن اًياس أظاهبم حقط يف ذالفة  ص ريض شل ؾيَ ،جفاء ةالل ثن احلارث ريض شل 

اي رسول شل اسدسق ألمذم فإهنم :ؾيَ إىل كرب اًييب ظىل شل ؿَََ وسمل فلال

رساٌك اًجَان ].فأاتٍ رسول شل ظىل شل ؿَََ وسمل يف امليام وأذربٍ أهنم مسلون.َُىوا

[ 93ص1واًخحِان ًس َسي اخملخار ثن أمحس فال اًـَوي ط

و س يورد يف أدًخيا فامي ةـس ما ًثَج ظسور حميب اًييب ظىل شل ؿَََ وسمل، وان ماذا 

 ًلول ُشا اًيجسي يف ُشا احلسًر؟

واحلسًر اذلي : اًخوسي جباٍ اًييب ظىل اًِيي ؿَََ وسمل ال جيوز-2)):  مث ًلول اًيجسي 

حسًر مىشوب ًُس يف ((إذا سأًمت شل فاسَوٍ جبايه،فان خايه ؾيس شل ؾؼمي))فَِ 

و ال ذهصٍ أحس من أُي اًـمل ابحلسًر وما دام مل .يشء من نخب املسَمني اًيت ًـمتس ؿَهيا

 70ص((ًعح فَِ دًَي فِو ال جيوز ألن اًـجادات ال ثثحت إال ةسًَي حصَح رصحي

وما دام مل ًعح ))فََىن ُشا احلسًر مىشوب وان اكن حصَح املـىن،وٍىن كوهل : اًصد

دًَي ؿىل امللسار اٍىخري من اًلجاء اذلي ٍمتخؽ ةَ فِياك أدٌك نثرية من كري ُشا ( (فَِ دًَي

ومن األحادًر اًعحَحة اًيت خاء اًخرصحي ةعحهتا ما روى )): احلسًر حصت ومهنا 

اًرتمشي واًًسايئ و اًجهيلي واًعرباين ةإس ياد حصَح ؾن ؾامثن ثن حٌَف ريض شل ؾيَ 

ادع شل أن : وُو حصايب مضِور أن رخال رضٍصا أىت اًييب ظىل شل ؿَََ وسمل فلال 

ادؿَ،فأمصٍ : فلال ((إن صئت دؾوت وان صئت ظربت وُو ذري زل)): ًـافين ،فلال

اٌَِم إين أسأزل وأثوخَ إًَم )): أن ًخوضأ فََحسن وضوءٍ وًسؾو هبشا ادلؿاء وُو 

ةيحِم َلس هيب اًصمحة اي َلس إين أثوخَ ةم إىل ريب يف حاحيت ًخلىض اٌَِم صفـَ 



فـاد وكس أةرص((يفَ 
1
رساٌك اًجَان واًخحِان ًس َسي اخملخار ثن أمحس فال اًـَوي ].

[ 92ص1ط

 .ويف ُشا احلسًر هساء وثوسي رصحيني

فان كال أن احلسًر يف حِاة اًصسول ظىل شل ؿَََ و سمل، فاًصد ٍىون أن ُشا اًرضٍص 

دؿا ةؼِص اًلَب ؾن َلس ظىل شل ؿَََ وسمل، وكامصة اًؼِص ٌَيجسًني س خىون ُشا 

روى اًعرباين و اًجهيلي أن رخال اكن خيخَف إىل ؾامثن ثن ؾفان ريض شل ؾيَ ))احلسًر

يف زمن ذالفذَ يف حاخة ،فاكن ال ًَخفت إًََ وال ًيؼص يف حاحذَ،فضاك ذزل إىل ؾامثن 

اٌَِم إين أسأزل : ثن حٌَف فلال اًت املَضأة فذوضأ مث اًت املسجس فعِي مث كي 

وأثوخَ إًَم ةيحِم َلس هيب اًصمحة اي َلس إين أثوخَ ةم إىل رةم يف حاحيت ًخليض 

حاحيت،وثشهص حاحذم،فاهعَق اًصخي فعيؽ ذزل مث أىت ابب ؾامثن ريض شل ؾيَ جفاءٍ 

اذهص حاحذم،فشهص حاحذَ :اًجواب فأذش ةَسٍ فأدذهل ؿىل ؾامثن فأخَسَ مـَ وكال 

ا:فلضاُا مث كال هل  مث دصج من ؾيسٍ فَلي اثن حٌَف فلال .ما اكن زل من حاخة فاذهُص

وشل ما : خازاك شل ذريا ما اكن ًيؼص يف حاحيت حىت لكمخَ يل،فلال اثن حٌَف : هل 

لكمخَ وٍىن صِست رسول شل ظىل شل ؿَََ وسمل وااتٍ رضٍص فضىك إًََ ذُاب 

 ((.فِشا ثوسي وهساء ةـس وفاثَ ظىل شل ؿَََ وسمل...إىل آدص احلسًر املخلسم....ةرصٍ

[ 92ص1رساٌك اًجَان واًخحِان ًس َسي اخملخار ثن أمحس فال اًـَوي ط]

 : اًخوسي ةشات اخملَوكات ال جيوز-3)): مث كال اًيجسي 

ألهَ إن اكهت اًجاء ٌَلسم فِو اكسام ةَ ؿىل شل ثـاىل،و إذا اكن الاكسام ابخملَوق ؿىل 

اخملَوق ال جيوز وُو رشك نٌل يف احلسًر ،فىِف ابالكسام ابخملَوق ؿىل اخلاًق خال 

وان اكهت اًجاء ٌَس جحِة فاصل س جحاهَ مل جيـي اًسؤال ابخملَوق سحخا ًإلخاةة ومل .وؿال

 .70ص((...ٌرشؿَ ًـجادٍ

                                                             
1

ٗاتِ ٍاجٔ فً إقاٍح اىصالج .دذٌث دسِ صذٍخ غشٌة:،ٗقاه[3578]ح[5/569]أخشجٔ اىرشٍزي فً مراب اىذع٘اخ  

،ٗأخشجٔ أٌضا اىثخاسي فً ذاسٌخٔ ٗاىذامٌ فً اىَسرذسك تإسْاد صذٍخ ٗرمشٓ اىسٍ٘طً فً اىجاٍع اىنثٍش [1385]ح[1/441]
 ٗاىصغٍش



 ُشا اًيجسي ًـمل أن اًجاء ًُست ٌَلسم وأهَ هيول األمص ؿىل املسَمني ،وُو ؿىل :اًصد

حق يف اهَ ال جيوز الاكسام ابخملَوق ؿىل اخملَوق فضال ؾن اخلاًق ؾز وخي وُشا أمٌص 

مـصوف ٌَجمَؽ ،وأما كوهل أهنا إن اكهت ٌَسحب فال جتوز،ومل ًأيت ةسًَي ؿىل كوهل ُشا 

فِو ؿىل دعأ ألهَ جيوز اًخوسي ةشات املععفى نٌل رأًت يف األحادًر اًيت أوردانُا 

وس يورُد إن صاء شل يف األذري األدٌك لكِا ٍلوؿًة، وشُل ؾز وخي حـي ذات املععفى 

وَلس س َس ودل )): 11/96((اًفذاوى))سحب األهوان لكِا وما فهيا كال اًض َخ اثن حميَة يف 

إن شل ذَق من أخهل : آدم ،وأفضي اخلَق،وأهصهمم ؿَََ،ومن ُيا كال من كال 

حنت حسًس اًجاظي وثصدٍ يف أدٌك احلق اذلاةة ؾن ظاحب اًربدة ٌَـالمة ]اُػ((..اًـامل

، وروى اًجهيلي[39اًض َخ داود ثن سَامين اًضافـي ص
2

 ةإس ياد حصٍَح يف نخاةَ دالاي 

ؿََم ةَ فاهَ لكَ ُسى وهور،يف كعة ثوسي آدم :اًيجوة اذلي كال فَِ احلافغ اذلُيب 

((وًوال َلس ما ذَلذم)):  ؿَََ اًسالم مبحمس ظىل شل ؿَََ وسمل وآدصٍ
3
 

 :اًخوسي حبق اخملَوق ال جيوز ألمٍصن -4)): مث كال اًيجسي 

أن شل س جحاهَ ال جيب ؿَََ حق ألحس،و إمنا ُو اذلي ًخفضي س جحاهَ ؿىل اخملَوق -1

،فىون املعَؽ ٌس خحق اجلزاء 47اًصوم﴾واكن حلا ؿََيا هرص املؤمٌني﴿ةشزل نٌل كال ثـاىل

ُو اس خحلاق فضي وإهـام ،وًُس ُو اس خحلاق ملاةٍك نٌل ٌس خحق اخملَوق ؿىل 
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 وكخي ما ىصد ؿىل اًسحب اًثاين هياكش ُاثَ اًيلعة،حنن هفِم من وم ُشا اًيجسي :اًصد

أهَ ال ًوخس ألحس من اخملَوكات حق ؿىل شل ؾز وخي ،وُشٍ من أصس املـَومات اهدضارا 

وٍىٌَ اًخلٍصص ابملـَوم هجٌي،أي أن ختربين تيشء أؾصفَ فان ُشا هجي،: ونٌل كال اًفلِاء 

 أن اًيعوص اًواردة واًيت ثيط ؿىل حق ةـغ اخملَوكات ؿىل شل ؾز وخي  مثي ًلول

ا من اًيعوص حتمي ؿىل الافضال 47اًصوم﴾واكن حلا ؿََيا هرص املؤمٌني﴿ ، أو كرُي

واإلهـام ال كري،وحنن هلول ومن ٍزمع أن اًعوفِة ٍصون أن ألحس من اخملَوكات حق حلٌِق 

ؿىل شل ؾز وخي وًُس جمازاي أي ًُس ؿىل سحِي الافضال واإلهـام؟حنن هـخلس اؾخلادا 
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 [489-5/488]أخشجٔ اىثٍٖقً فً دالئو اىْث٘ج 
3

 .ٕٗ٘ آخش األّثٍاء ٍِ رسٌرل:سٗآ أٌضا اىذامٌ ٗصذذٔ ،ٗاىطثشاًّ،ٗصاد فٍٔ 



 (اهؼص ادلًَي يف ردان املوايل)خازما اهَ جيوز اًخوسي حبق اخملَوكات ؿىل شل ؾز وخي ،

وان ُشا احلق اذلي ًرتثب ؿىل شل ؾز وخي من خمَوكاثَ إمنا ُو ؿىل سحِي اًخفضي 

 .واإلهـام ال كري

أن ُشا احلق اذلي ثفضي شل ةَ ؿىل ؾجسٍ ُو حق ذاص ةَ ال -2)): مث كال اًيجسي

ؿالكة ًلريٍ ةَ، فإذا ثوسي ةَ كري مس خحلَ اكن مذوسال ةأمص أحٌيب ال ؿالكة هل ةَ وُشا 

 .ال جيسًَ صُياً 

فِو حسًر مل ًثحت ألن يف إس يادٍ ((أسأزل حبق اًسااَني)): وأما احلسًر اذلي فَِ 

ؾعَة اًـويف وُو ضـَف ٍلؽ ؿىل ضـفَ نٌل كال ةـغ احملسزني،وما اكن نشزل فاهَ ال 
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 وُيا سوف أفعي اًصد كََال الن ُشا اًيجسي كس ثعاول و ُصف مبا مل ًـصف،أما :اًصد

فِشا ُصاٌء ألن شل ؾز وخي ثفضي ؿىل اًييب ظىل شل ؿَََ ...كوهل أن ُشا حق ذاص 

وسمل ابس خجاةة دؾوثَ ًوم اًلِامة وُو س َجـَِا ظىل شل ؿَََ وسمل المذَ ةأيب ُو وأيم 

صفاؾيت ألُي اٍىخائص من ))ظىل شل ؿَََ وسمل ، ونٌل روي ؾيَ ظىل شل ؿَََ وسمل 

فِشا اًفضي ٌَييب ظىل شل ؿَََ وسمل وٍىٌَ مل خيخط ةَ ةي  مَ ًسائص أمذَ، ( (أميت

ونشزل هرص شل ٌَمؤمٌني، مل جيـهل ألحس مهنم ةي  مَ ؿىل سائص املؤمٌني ،وان اكن احس 

اًعاحلني مس خجاب ادلؾوة فال ضري أن جسأهل أن ًسؾو زل رمغ أن ُشا اًفضي خمخط 

 ... ةَ،ومن ثأمي ُشٍ املسأٌك مل ٌضم يف أهنا من ةسهيَات األمور

 نشٌب ؿىل شل ورسوهل مل ًثحت ((..أسأزل حبق اًسااَني ؿََم))وكوهل أن احلسًر 

وحسحٌا شل ورسوهل من ُؤالء اًيجسًني ،وًلس اكن خنب مٌَ وذل ؿسم إٍصادٍ ٍاكمي 

، وأما كوهل أن فَِ ؾعَة ((..وأسأزل حبق ممضاي ُشا إًَم)): احلسًر ألن فَِ أًضا

اًـويف وُو ضـَف ٍلؽ ؿىل ضـفَ نٌل كال ةـغ احملسزني ،فىشب أًضا فاًصخُي مل جيمؽ 

و أظال ُشا ..(ةـغ احملسزني)ؿىل ضـفَ فضال ؿىل أن ُشا اًيجسي مل ًشهص من ُشا ال 

:احلسًر مصوي من ؿسة ظصق لكِا واًَم ما كال ؿٌَلء احلسًر و أمئخَ  



كال رسول شل :روى اثن ماخَ ةإس ياد حصَح ؾن أيب سـَس اخلسري ريض شل ؾيَ كال

اٌَِم إين أسأزل حبق :من دصج من ةُذَ إىل اًعالة فلال )): ظىل شل ؿَََ وسمل

اًسااَني ؿََم وأسأزل حبق ممضاي ُشا إًَم،فين مل ادصج أرشا وال ةعصا وال رايء وال 

مسـة،دصحت اثلاء خسعم واةخلاء مصضاثم فأسأزل أن ثـَشين من اًيار وأن ثلفص يل 

((أكخي شل ؿَََ ةوهجَ واس خلفص هل س جـون أًف مسل.ذهويب فاهَ ال ًلفص اذلهوب إال أهت  

[ 91-90ص1رساٌك اًجَان واًخحِان ًس َسي اخملخار ثن أمحس فال اًـَوي ط]

وذهصٍ اجلالل اًس َوظي يف اجلامؽ اٍىخري وذهصٍ أًضا نثري من األمئة يف نخهبم ؾيس ذهص 

ما من أحس من اًسَف إال اكن : ادلؿاء املس يون ؾيس اخلصوج إىل اًعالة ةي كال ةـضِم

ًسؾو هبشا ادلؿاء ؾيس دصوخَ ٌَعالة،فاهؼص إىل كوهل حبق اًسااَني ؿََم فان فَِ 

اًخوسي ثلك ؾجس مؤمن ، وروى احلسًر املشهور أًضا اثن اًس ين ةإس ياد حصَح ؾن 

ةالل مؤذن رسول شل ظىل شل ؿَََ وسمل، ورواٍ أةو هـمي أًضا يف  ي اًَوم واٌٍََك، 

َب يف  ورواٍ اًجهيلي يف نخاب ادلؾوات وأوردٍ احلافغ امليشري يف نخاةَ اًرتقَب واًرُت

دار إحِاء 1ج215(اًرتقَب يف امليش إىل املساخس س امي يف اًؼمل وما خاء يف فضَِا )ابب 

 .اًرتاث اًـصيب

فلس رأًت ُيا ةأم ؾًَِم هَف ٍزّور ُشا اًيجسي األكوال وحيمَِا ؿىل كري َلَِا وُو ملا 

مث اهَ ًُس )): رأى أن جحة ثضـَفَ ٌَحسًر ًن جتوز إال ؿىل ذوي اًلَوب اًـمَاء كال 

فَِ ثوسي حبق خشط مـني وإمنا فَِ اًخوسي حبق اًسااَني  وما وحق اًسااَني اإلخاةة 

نٌل وؿسمه شل ةشزل،وُو حق أوحخَ ؿىل هفسَ هلم مل ًوحخَ ؿَََ أحس فِو ثوسي إًََ 
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 اهَ اجلِي ةـَيَ إىاكر ُشا اًيجسي ٌَحسًر رمغ أهَ واحض يف اًخوسي ثلك ؾجس مؤمن :اًصد

وشل املس خـان ؿىل ُؤالء اًيجسًني، وكس ثجني زل ثضـَفَ ٌَحسًر وُو حصَح خلوفَ 

مٌَ وكوهل ُشا ثيّعؽ فارغ ال ظااي مٌَ ولك مسمل هل كَب سَمي ًلصأ ُشا احلسًر وما كال 

.األمئة األؿالم يف حصخَ ًـصف احلق وًدخـَ إن صاء شل  

:حنك الاس خـاهة والاس خلازة ابخملَوق(ج) )): مث كال اًيجسي   



 .ظَب اًـون واملؤازرة يف األمص:الاس خـاهة

 .ظَب اًلوث وُو إزاٌك اًضسة:الاس خلازة

 :فاالس خـاهة والاس خلازة ابخملَوق ؿىل هوؿني

الاس خـاهة والاس خلازة ابخملَوق فامي ًلسر ؿَََ وُشا خائز،كال : اًيوع األول 

فاس خلازَ اذلي من ص َـخَ ؿىل ﴿:،وكال ثـاىل2املااسة﴾وثـاوهوا ؿىل اًرب واًخلوى﴿:ثـاىل
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الاس خـاهة والاس خلازة ابخملَوق فامي ال : اًيوع اًثاين)): وكوهل ُشا ال خنخَف ؿَََ،مث ٍوكي 

ًلسر ؿَََ إال شل ، اكالس خـاهة ابملوىت والاس خلازة ابألحِاء والاس خـاهة هبم فامي ال ًلسر 

فِشا اًيوع كري خائز وُو رشك -إال شل من صفاء املصىض وثفصجي اٍىصابت ودفؽ اًرض

كوموا :وكس اكن يف زمن اًييب ظىل شل ؿَََ وسمل مٌافق ًؤذي املؤمٌني فلال ةـضِم - انرب

ةيا وس خلَر ثصسول شل ظىل شل ؿَََ و سمل من ُشا امليافق فلال اًييب ظىل شل ؿَََ 

((اهَ ال ٌس خلاث يب وإمنا ٌس خلاث ابصل )): وسمل 
4

 وهصٍ ظىل شل ؿَََ وسمل أن 

ٌس خـمي ُشا اٌَفغ يف حلَ،وان اكن مما ًلسر ؿَََ يف حِاثَ حٌلًة جلياب اًخوحِس وسسا 

ذلرااؽ اًرشك وأداب وثواضـا ًصةَ وحتشٍصا ًألمة من وسااي اًرشك يف األكوال واألفـال،فإذا 

اكن ُشا فامي ًلسر ؿَََ اًييب ظىل شل ؿَََ وسمل يف حِاثَ فىِف ٌس خلاث ةَ ةـس املٌلت 

وًعَب مٌَ أمور ال ًلسر ؿَهيا إال شل و إذا اكن ال جيوز يف حلَ فلريٍ من ابب 
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 أما كوهل أن الاس خـاهة ابألموات كري خائزة فمل ًأيت ةسًَي ؿىل ذزل ،مؽ اهيا حضميا :اًصد

أهفس يا واثٌُا حبسًر األ ى وثوسهل واس خـاهخَ ابًييب ظىل شل ؿَََ وسمل يف كضاء 

 .حاحذَ

وُيا ًًهتيي وم اًيجسي يف اًخوسي والاس خـاهة والاس خلازة وُو حيسب اهَ أىت ةعااي 

.و أمنا ما ذهصٍ لكَ ابظي وكس رأًت األدٌك واذلس صل رب اًـاملني  
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 .سٗآ اىطثشاًّ ،ضعٍـــــــف 



 األدٌك احملوكة يف حواز اًخوسي

وادلًَي ؿىل أن اًيساء واًعَب من األموات واًلااجني ًُس ةـجادة،ةي ُو مأمور ةَ رشؿا 

آايت و أحادًر وآاثٌر وأكوال اًـٌَلء اٍىخار من األمئة األرةـة األدِار نٌل س خحَط ةَ ؿٌَل 

وٍىن ال ثـجي ةي ثعرب وثجرص واس خوؾب األدٌك اًيت ثلصأ وثلصر ، وأهعف وال ثدخؽ اًِوى 

 .فِضسل ؾن سحِي شل

املااسة ﴾اي أهيا اذلٍن آمٌوا اثلوا شل واةخلوا إًََ اًوس ٍَك﴿:كوهل ثـاىل : ادلًَي األول

ًحذلون إىل رهبم اًوس ٍَك أهيم ﴿،كال اًجلوي يف ثفسري كوهل ثـاىل يف اًة األدصى 35

: ،ؾن اثن ؾجاس ريض شل ؾهنٌل 57اإلرساء اًة﴾اكصب وٍصحون رمحخَ وخيافون ؿشاةَ

اُػ ((اًوس ٍَك لك ما ًخلصب ةَ إىل شل،أي ًيؼصون أهيم أكصب إىل شل فِخوسَون ةَ ))

فاًوس ٍَك ؿامة صامٍك ٌرلوات واألفـال واألكوال وختعَعِا ابألفـال حتنك ال دًَي ؿَََ مؽ 

.أن اذلوات اًفاضٍك أفضي من األفـال اًعادرة ؾهنا  

،كال 87مصمي﴾ال ميَىون اًضفاؿة إال من اختش ؾيس اًصمحن ؾِسا﴿: كوهل ثـاىل :ادلًَي اًثاين

.اًـِس كول ال اهل إال شل َلس رسول شل ظىل اهل ؿَََ و سمل : املفرسون   

مؽ اًصمحن ؾِسا ًـين املؤمٌني أُي -أي–ال ٌضفؽ اًضافـون إال ملن اختش ؾيس : كِي مـياُا

ال اهل إال شل،وكِي مسل شل املؤمٌني اًضفاؿة فال ٌضفؽ إال من صِس أن ال اهل إال شل أي 

ال ٌضفؽ إال مؤمن،وؿىل لك حال فلس أذرب شل ثـاىل اهَ مسّل املؤمٌني اًضفاؿة فعَهبا ممن 

.ميَىِا ثمتسل شل ال ماهؽ مٌَ هكن ظَب املال وكريٍ ممن مَىَ شل هل  

إمنا ُو اًضفاؿة وصفاؾخَ : ومصاد امليادي هل ظىل شل ؿَََ وؿىل آهل وسمل واملخوسي ةَ 

ظىل شل ؿَََ وسمل ادلؿاء وُو حاظي هل وًسائص املوىت من املؤمٌني نٌل ورد يف 

 .األحادًر اًعحَحة

: كال رسول شل ظىل شل ؿَََ وسمل : كال.((مس يسٍ)) دّصج اًزبار يف :ادلًَي اًثاًر

حِايت ذري ٍنك حتسزون وحيسث ٍنك،ووفايت ذري ٍنك ،ثـصض أؾٌلٍنك ؿًّل ،مفا رأًت من ))

 (.(ذري محسُت شل ؿَََ،وما رأًُت من رش اس خلفصت شل ٍنك 



 ومن األحادًر اًعحَحة اًيت خاء اًخرصحي ةعحهتا ما روى اًرتمشي :ادلًَي اًصاةؽ

واًًسايئ و اًجهيلي واًعرباين ةإس ياد حصَح ؾن ؾامثن ثن حٌَف ريض شل ؾيَ وُو 

ادع شل أن ًـافين : حصايب مضِور أن رخال رضٍصا أىت اًييب ظىل شل ؿَََ وسمل فلال 

ادؿَ،فأمصٍ أن : فلال ((إن صئت دؾوت وان صئت ظربت وُو ذري زل)): ،فلال

اٌَِم إين أسأزل وأثوخَ إًَم ةيحِم )): ًخوضأ فََحسن وضوءٍ وًسؾو هبشا ادلؿاء وُو 

فـاد وكس ((َلس هيب اًصمحة اي َلس إين أثوخَ ةم إىل ريب يف حاحيت ًخلىض اٌَِم صفـَ يفَ 

 .أةرص

فان كال أن احلسًر يف حِاة اًصسول ظىل شل ؿَََ و سمل، فاًصد ٍىون أن ُشا اًرضٍص 

دؿا ةؼِص اًلَب ؾن َلس ظىل شل ؿَََ وسمل، وكامصة اًؼِص ٌَيجسًني س خىون ُشا 

روى اًعرباين و اًجهيلي أن رخال اكن خيخَف إىل ؾامثن ثن ؾفان ريض شل ؾيَ ))احلسًر

يف زمن ذالفذَ يف حاخة ،فاكن ال ًَخفت إًََ وال ًيؼص يف حاحذَ،فضاك ذزل إىل ؾامثن 

اٌَِم إين أسأزل : ثن حٌَف فلال اًت املَضأة فذوضأ مث اًت املسجس فعِي مث كي 

وأثوخَ إًَم ةيحِم َلس هيب اًصمحة اي َلس إين أثوخَ ةم إىل رةم يف حاحيت ًخليض 

حاحيت،وثشهص حاحذم،فاهعَق اًصخي فعيؽ ذزل مث أىت ابب ؾامثن ريض شل ؾيَ جفاءٍ 

اذهص حاحذم،فشهص حاحذَ :اًجواب فأذش ةَسٍ فأدذهل ؿىل ؾامثن فأخَسَ مـَ وكال 

ا:فلضاُا مث كال هل  مث دصج من ؾيسٍ فَلي اثن حٌَف فلال .ما اكن زل من حاخة فاذهُص

وشل ما : خازاك شل ذريا ما اكن ًيؼص يف حاحيت حىت لكمخَ يل،فلال اثن حٌَف : هل 

لكمخَ وٍىن صِست رسول شل ظىل شل ؿَََ وسمل وااتٍ رضٍص فضىك إًََ ذُاب 

 ((.فِشا ثوسي وهساء ةـس وفاثَ ظىل شل ؿَََ وسمل...إىل آدص احلسًر املخلسم....ةرصٍ

ابب من )):  ومل ًخـصض هل،وحصمج هل احملسزون((اًفذاوى))وُشا احلسًر ذهصٍ اثن حميَة يف 

،و ذهصٍ احلافغ اجلزري يف احلعن ،واحلافغ ((هل إىل شل حاخة ،أو إىل أحس من ذَلَ

 ..اًس َوظي يف اجلامؽ اًعلري،ورشحَ ٌَمياوي ،واًض َخ ؿًل اًلاري احليفي

 ؾن حصَح و اًزبار تس يس حصَحَ ،أةو َؾواهة يف حصَحَروى احلامك يف : ادلًَي اخلامس 

اي ؾجاد :إذا اهفَخت داةة أحسمك ةأرض فالة ،فََياد)): اًييب ظىل شل ؿَََ وسمل أهَ كال

 َُ َُجَج اٍلكم ))وكس ذهص ُشا احلسًر اثن حميَة يف ( (شل اححسوا ،فان صل حارضا س 



(( األذاكر))هل،واًيووي يف (( اٍلكم اًعَب))ؾن أيب ؾواهة، واثن اًلمي يف ( (اًعَب

،وكريمه مما ال حيىص من احملسزني،وُشا اٌَفغ ((احلعن احلعني ))واحلافغ اجلزري يف 

 .رواًة اثن مسـود ريض شل ؾيَ مصفوؿاً 

إذا )) روى اًعرباين ؾن ؾخجة ثن قزوان ،ؾن اًييب ظىل شل ؿَََ وسمل :ادلًَي اًسادس

اي ؾجاد شل أؾَيوين،فان صل :أضي أحسمك صُيا وُو ةأرض فالة ًُس هبا أهُس ،فََلي

روي ؾن اثن مسـود ريض شل ؾيَ موكوفا،كال اًيووي رمحَ شل ثـاىل ( (ؾجادا ال ٍصامه

 .كس حصب فعحَ :

روى اًجهيلي ،واثن أيب صُخة ؾن مازل ادلار ريض شل ؾيَ واكن ذازن  ص :ادلًَي اًساةؽ

أظاب املسًية حقط يف زمن  ص ثن اخلعاب،جفاء رخي إىل كرب اًييب :ريض شل ؾيَ كال 

.اي رسول شل اسدسق المذم فإهنم كس َُىوا:ظىل شل ؿَََ وسمل فضىك هل فلال   

اات  ص وأكصاَ اًسالم ،وأذربمه اهنم )): فأاتٍ رسول شل ظىل شل ؿَََ وسمل يف امليام 

اكذضاء اًرصاط )احلسًر ،وكس ذهص ُشا احلسًر ثلي ادلٍن اثن حميَة يف ((...مسلون

 .وأكصٍ ومل ًيىصٍ (املس خلمي

،واإلمام (مثري اًلصام اًساهن)،واثن اجلوزي يف (اترخيَ)ذهص اثن ؾساهص يف :ادلًَي اًثامن

أن أؾصاةَا خاء إىل كرب اًييب :ؾن اًـخيب اًخاةـي اجلََي (ثوزَق ؾصى اإلميان)ُجة شل يف 

: ،ويف رواًة ٌَعربي أهَ كال ...اًسالم ؿََم اي رسول شل : ظىل شل ؿَََ و سمل فلال

وًو أهنم إذ ػَموا أهفسِم خاءوك فاس خلفصوا شل ﴿واي ذري اًصسي مسـت شل ًلول 

وكس حيت مس خلفصا من ذهيب مسدضفـا ةم ﴾واس خلفص هلم اًصسول ًوخسوا شل ثوااب رحامي

 :إىل ريب،مث اوضس

 اي ذري من دفٌت ابًلاع أؾؼمَ                 وظاب من ظَهبن اًلاع واألمك

 رويح فساء ًلرب أهت ساويَ                    فَِ اًـفاف وفَِ اجلود واٍىصم

اي )): حفمَخين ؾَياي ،فصأًت اًييب ظىل شل ؿَََ وسمل يف اًيوم ،وكال :كال اًـخيب 

 (.(ؾخيب،احلق األؾصايب فحرشٍ أن شل قفص هل



وًلس اس خحب ظاافٌة من أحصاب اًضافـي ،وامحس مثي : كال اثن حميَة ؾيس ذهصٍ ُشا األثص

فذَلى ): [60حنت ص]كال اًـالمة داود ثن سَامين اًضافـي يف دفاؿَ ؾن اًربدة ..ذزل 

ؿٌَلء األمة لكِم ابًلخول ،وذهصٍ أمئة املشاُب األرةؽ يف املياسم مس خحس يني هل وفَِ هساء 

 (...اًييب ظىل شل ؿَََ وسمل وظَب اًضفاؿة مٌَ يف ادلهَا

روى أةو : ،و اًسمِودي يف اًوفا كال (املواُب اٌدلهَة)ذهص اًلسعالين يف :ادلًَي اًخاسؽ

سـس اًسمـاين ؾن ؿًل هصم شل وهجَ أن أؾصاةَا كسم ؿََيا ةـسما دفن رسول شل ةثالزة 

اي رسول اهل،كَت فسمـيا :أايم فصىم ةيفسَ ؿىل كربٍ ،وحثا من حصاةَ ؿىل رأسَ وكال

وًو أهنم إذ ػَموا أهفسِم ﴿كوزل ،ووؾَت ؾن شل فوؾَيا ؾيم واكن فامي اىزل إًَم 

، وكس ػَمُت هفيس ﴾خاءوك فاس خلفصوا شل واس خلفص هلم اًصسول ًوخسوا شل ثوااب رحامي

 .((قُفص زل))وحيخم جس خلفص يل ، فٌُودي من اًلرب 

 .وًـضس ُشا األثص ما ثلسم:كَت 

 ابألهحِاء ةـس موهتم نٌل يف احلسًر اًعحَح، ؾن اوس ثن مازل ثوّسي :ادلًَي اًـارش

ملا ماثت فاظمة ةًت أسس ثن ُامش، أم ؿًل ثن أيب ظاًب :  كال واكهت رةَت 

رمَحِم شل اي أيم ةـس أيم :  جفَس ؾيس رأسِا مث كال، دذي ؿَهيا رسول شل اًييب 

ا، كال، فَّما ةَلوا اٌَحس، حفصٍ رسول شل  وذهص زياءٍ ؿَهيا، مث نفهََنا ةربدثَ وأمص حبفص كرُب

  ةَسٍ، وادصج حصاةَ ةَسٍ فٌَل فصغ، دذي رسول شلشل :" فاضعجؽ فَِ مث كال

اذلي حيي وميَت وُو يٌح ال ميوت، اقفص أليم فاظمة ةًت أسس ووِسؽ ًِا مسذَِا حبِق 

أدصخَ اًعرباين يف اٍىخري و األوسط ]" هحَِِم واألهحِاء اذلٍن من كخًل، فاهّم ارمح اًصامحني

 .[واثن حخان واحلامك تس يس حصَح

 ذهص اثن حميَة يف اٍلكم اًعَب،واحلافغ اثن أيب مجصة يف رشح :ادلًَي احلادي ؾرش 

خمخرص اًجزاري ؾن اثن  ص واثن ؾجاس ريض شل ؾهنٌل أن احسٌُل ذسرت رخهل فلِي هل 

.اي َلس ،فشُب اخلسر ؾن رخهل: اذهص أحب اًياس إًَم ،فلال :
5
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 .141التِ اىسًْ ص((عَو اىًٍ٘ ٗ اىيٍيح ))ٌْظش ذخشٌج ٕزا اىذذٌث  



فِشا ًسل ؿىل أن هساء أحب اًياس إىل اإلوسان وًو مل ٍىن هساء رسول شل ظىل شل 

ب ًِشٍ اًـٍك، فىِف إذا اكن رسول شل ظىل شل ؿَََ وسمل  ُِ ؿَََ وسمل خائز واهَ ُمش

؟فَو اكن هساء اًلااب واملَت مميوؿا ٍاكن ُشان اًعحاةَان اجلََالن أحق ابمليؽ من 

ٌل يف األذاكر اًيت ٌّسن اس خـٌلًِا!ذزل .وًِشا ذهص ُشا األثص اثن حميَة واثن اًلمي و كرُي  

وذهص اثن األزري يف اترخيَ اذلي ذهص اهَ ادذرصٍ من اترخي اثن حٍصص :ادلًَي اًثاين ؾرش

،وذهص ((اي َلس)): أن اًعحاةة اٍىصام ريض شل ؾهنم اكن صـارمه يف احلصب : اًس ين 

 .مثهل اًواكسي يف نخاب فذوح اًضام

اهَ ملا : ؾن اثن اجلوزي تس يسٍ إىل ةـغ اًخاةـني ((رشح اًعسور))وذهص اًس َوظي يف 

خا يف كسر فأًلومه فَِ فٌادوا  : أمصمه اٍىفار وراودومه ؾن اٍىفص،وامذيـوا كَوا هلم ًز

واكن  (وَلَساٍ)، ذهص اثن نثري أن صـار اًعحاةة رضوان شل ؿَهيم ًوم اًاميمة ((وَلساٍ))

 وال صم أن ُشا اًيساء يف ُشٍ املواضؽ املَِىة ما ُو إال ثوسي ةَ .كس ثويّف وظَب

 .ًضفاؾخَ ظىل شل ؿَََ وسمل وإال فال مـىن ًيسااَ

  وروى اثن ؾجس اًرب يف الاسدِـاب يف حصمجة سواد ثن كارب :ادلًَي اًثاًر ؾرش 

:اًعحايب ريض شل ؾيَ وكوهل يف رسول شل ظىل شل ؿَََ وسمل  

 هن يل صفِـا ًوم ال ذو صفاؿة        مبلن فذَال ؾن سواد ثن كارب

 وهلي ذزل مجَؽ أُي اًسري يف مـجزاثَ ظىل شل ؿَََ وسمل ألن اجلن أمصوا سوادا 

ابإلسالم ةَ ظىل شل ؿَََ وسمل فأاتٍ واسمل واوضس أةَاات
6

 :،ُشا اًجُت مهنا ،ومهنا

 و أصِس أن شل ال رب كريٍ         وأهم مأمون ؿىل لك كااب

 واهم أدىن املصسَني وس ٍَك          إىل شل ايثن األهصمني األظاًب

فمل ًيىص اًييب ظىل شل ؿَََ وسمل ظَب اًضفاؿة مٌَ يف اًلِامة وحـهل وس ٍَك ،و اهَ 

 .مأمون ؿىل لك كااب
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 .ٗسٗآ أٌضا اىطثشاًّ فً اىنثٍش 



ملا : ، كال رسول شل (ساق إس يادٍ إىل  ص ثن اخلعاب) روى احلامك :ادلًَي اًصاةؽ ؾرش

اكرتف آدم ؿَََ اًسالم اخلعَئة كال اي رب أسأزل حبق َلس ملا قفصت يل، فلال شل 

ثـاىل اي آدم وهَف ؾصفت َلساً ومل اذَلَ، كال اي رب ألهّم ملّا ذَلذين ةَسك وهفرت يَف 

من روحم رفـت رأيس فصأًت ؿىل كوامئ اًـصش مىذواًب ال اهل إال شل َلس رسول شل، 

ظسكت اي آدم، : فلال شل ثـاىل. فـصفت أهم مل ثضف إىل امسم إال أحّب اخلَق إًَم

.اهَ ألحَب اخلَق إيّل و إذ سأًخين حبلَ فلس قفصت زل وًوال َلس ما ذَلذم

وروى اثن أيب صُخة يف معيفَ ةإس ياد حصَح من رواًة أيب اًسٌلن :ادلًَي اخلامس ؾرش

 جفاء أظاب اًياس حقط يف زمن  ص - ، كال ؾن مازل ادلار، واكن ذازن  ص 

 فلال اي رسول شل، اسدسِق  إىل كرب اًصسول (اًعحايب ةالل ثن احلارث املزين)رخي 

 فَُلْي هل  اًصخي يف امليام فلال هل إاِت  ص (رسول شل)ألَمِذَم فإهَنم كس َُىوا، فأىت 

 وكال اي رب، ما آًو إال ما جعزت مٌَ كال، فخىك  ص . إىنَُك مسلون، فـََم اٍىُس

و حمي الاسدضِاد يف ُشا األثص، ظَجَ . [ذهصٍ اًـسلالين ورواٍ اًجهيلي واٍمتميي واًجزاري]

 .ةـس موثَ و إكصار  ص إاّيٍ ؿىل ذزل الاسدسلاء من اًييب 

فلس اثفق اإلحٌلع ؿىل حواز اًخوسي ابًييب ةـس وفاثَ من زمن اًعحاةة رضوان شل ؿَهيم 

أمجـني إىل ان ومن كال خبالفَ من املخأدٍصن فلس رَد ؿَََ كوهل، ألن كوهل ذالف إلحٌلع 

.واًلول اخملاًف ًإلحٌلع مصدود. اًعحاةة ومن ةـسمه من األمة  

وىىذفي ان و إن اكهت األدٌك أنرث من أن حتىص وهخوخَ إىل أكوال وآراء اًـٌَلء يف 

املوضوع وسًخسأ أول ما هجسأ ةلول اثن حميَة ألن اًيجسًني حيجوهَ وًعمأهون ألدًخَ أنرث من 

 :اٍىذاب واًس ية أحِاان

والس خلازة مبـىن أن ًعَب من رسول شل ظىل شل ؿَََ وسمل ما  )): اثن حميَة يف فذاواٍ 

ُو اًالاق ةَ، ال ًيازع فَِ مسمل،ومن انزع يف ُشا املـىن فِم إما اكفص إن أىىص ما ٍىفص 
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 (ٕـ182قاه اىذامٌ ٕزا دذٌث صذٍخ اإلسْاد ٗسٗآ اىثٍٖقً فً دالئو اىْث٘ج ٗقاه ذفَشد تٔ عثذ اىشدَِ اتِ صٌذ اىَذًّ ٍـ سْح  

 .(ٕٗ٘ آخش األّثٍاء ٍِ رسٌرل)ٗرمشٓ اىطثشاًّ ٗصاد فٍٔ 



ةَ،وإما خمعئ ضال ،ومن أزحت ًلري شل ما ال ٍىون إال صل فِو أًضا اكفص إذا كامت ؿَََ 

 ((...احلجة اًيت ٍىفص اتروِا 

 أفـال األمئة يف اًخوسي

 جييء إىل رضحيَ، ٍزورٍ فُسمّل  ًخوسي ابإلمام أيب حٌَفة  اكن اإلمام اًضافـي

روى احلافغ أةو ثىص اخلعَب اًجلسادي ]ةَ يف كضاء حاخاثَ   ؿَََ مث ًخوسي إىل شل

 .[ تس يس ظاحل123 ص1يف نخاب اًخارخي ج

، هلي اًـالمة اثن جحص كول اًضافـي مذوساًل ةأُي 69و يف نخاب اخلريات اجليان ص 

 :اًجُت اًيجوي

ََِس اٍمينِي حَصََفيت  آل اًييب ذًرـيت ومه إًََ وس ََيت "  ." أرحو هبم أؾعى كساً ِة

 حىت ثـَجَب اةيَ من ذزل، فلال هل وثوَسَي اإلمام امحس ثن حٌجي ابإلمام اًضافـي 

 :اإلمام أمحس

 ."إَن اًضافـي اكًضمس ٌَياس واًـافِة ٌَجسن"

 أكوال األمئة يف اًخوسي

 :اإلمام امحس ثن حٌجي

وحزم ةَ يف نخاب .  يف دؿااَاهَ ًخوسي ابًييب : كال يف مًسىَ اذلي نخجَ ٌَمصوزي

 .املس خوؾب وكريٍ

 :(ُػ861م ) اإلمام نٌلل ادلٍن ثن اهلٌلم احليفي 

وٌسأل شل حاحذَ مذوساًل إىل شل حبرضة هحَِِ، مث كال ٌسأل  - يف ابب زايرة اًييب 

. اًضفاؿة فِلول اي رسول شل أسأزل اًضفاؿة، اي رسول شل أثوسي ةم إىل شلاًييب   

 :( ُػ279م ) اإلمام أةو ؿُىس اًرتمشي 



- كس حَوز اًخوُسي ةشوات املسَمني حِر حصمج اًجاب من أةواب اجلِاد يف خامـَ وكال 

وادصج حتت اًجاب، حسًر أيب ادلرداء - ابب ما خاء يف الاس خفذاح ةعـاًَم املسَمني 

": كال رسول شلاةلوين يف ضـفائنك فإمنا حصزكون وثيرَصون ةضـفائنك ". 

 :(ُػ676م )  اإلمام اًيووي اًضافـي

، أهََ ٌس خحب إذا اكن فهيم 160كال يف نخاب األذاكر، ابب األذاكر يف الاسدسلاء ص

رخال مضِور ابًعالح أن ٌسدسلوا ةَ فِلوًوا اٌَِم إاَن وسدسلي ووسدضفؽ إًَم ةـجسك 

 .فالن

 اًـٌَلء اجملوزون ٌَخوسي

ومل هلسر ؿىل مجؽ لك آراء اًـٌَلء ٍىرثهتم وٍىٌا س يشهص من ظجلت صِصهتم افاق ؾصفِم 

اًلايص وادلاين،هجسأ تسم شل سَعان اًـٌَلء ؾز ادلٍن ثن ؾجس اًسالم رمحَ شل ذهص كعة 

  مشس ادلٍن ثن كسامةاألمئة احلياةٍكاًـخيب واس خحب اًخوسي ةَ ظىل شل ؿَََ وسمل مفن 

احليجًل يف اًرشح اٍىخري، ورشح امللٌؽ يف آدص احلج يف ابب زايرة اًييب ظىل شل ؿَََ 

وسمل ذهص كعة اًـخيب أًضا واس خحب ٌَسااي اًخوسي ةَ ظىل شل ؿَََ وسمل وُشا 

اًرشح يف مخسة ؾرش جمدل هلي مهنا اثن ؾجس اًوُاب يف خمخرصٍ يف اًفلَ وُو من 

 .مضاخي ص َوخ اثن حميَة

: الثن ؾجس اًِادي رمحَ شل وُو من ثالمِش اًخالمِش الثن حميَة ((مفين ذوي األفِام))ويف 

وحـي ؿَََ ؿالمة املشاُب األرةـة ويف ((وجيوز اًخوسي ابًعاحلني أحِاء أو أمواات))

وًجاح اًخوسي مبن ٍصىج إخاةخَ  )): (ابب الاسدسلاء)الثن محسان يف((اًصؿاًة اٍىربى))

 اُػ((وان ةـسوا  أو كصةوا ومل خيصحوا مؽ اًياس:من اًعَحاء واًـٌَلء وكريمه ،كَت 

،اًعصاةَيس يف (ادلرة املضَة يف اًزايرة اًيجوًة)ؿًل اًلاري رمحَ شل يف ومن األمئة احليفِة 

املياسم ،اٍىصماين ،احليفي ومٌاسم اًفاريس ؾن أيب اٌََر اًسمصكٌسي،واًض َخ ذري 

 أما األمئة اًضافـَةادلٍن اًصمًل يف اًفذاوى اخلرًية،وامحس اذلوي احليفي وكريمه نثري،



يف حبر (رشح املِشب)و(املياسم)و (األذاكر)فصأسِم اإلمام اًيووي رمحَ شل ثـاىل يف 

، و اًـالمة اجملهتس رساج ادلٍن  (صـب اإلميان)اًزايرة اًيجوًة ،و اًجهيلي رمحَ شل يف 

اًجَلِين ،واًـالمة س َخ اإلسالم ثلي ادلٍن اًس جًك ظاحب امليفصخة يف صفاء اًسلام 

وحيسن اًخوسي والاس خلازة واًدضفؽ )): وهلهل املياوي يف رشح اجلامؽ اًعلري ما هعَ

ابًييب ظىل شل ؿَََ وؿىل آهل وسمل إىل رةَ ومل ًيىص احس من اًسَف واخلَف ذزل حىت 

خاء اثن حميَة وؿسل ؾن اًرصاط املس خلمي واةخسع ما مل ًلهل ؿامل كخهل ،وظار ةني األانم 

جيوز اًخوسي تسائص اًعاحلني واًلول ابخلعوص ابًييب ظىل شل ؿَََ : ُمثٍك،و كال أًضا 

،ونشا اًـالمة اًلسعالين رمحَ شل ثـاىل صارح اًجزاري يف ((و سمل كول ةال دًَي

املواُب اٌدلهَة ونشا احلافغ احلجة اًـالمة خالل ادلٍن اًس َوظي ريض شل ؾيَ يف 

يف حبر زايرة اخلََي ؿَََ اًسالم ما هعَ ((املس خلىص يف فضااي املسجس األكىص))نخاةَ 

وًلول اًزائص اي هيب شل ،إين مذوخَ ةم إىل ريب يف حواجئي ًخليض  )): 

،واًـالمة اًسمِودي يف ذالظة اًوفا واًـالمة اثن جحص اًَِمثي يف نخاةَ اجلوُص ((.....يل

امليؼم، وحاص َة اإلًضاح واملياسم،واًضِاب اًصمًل،و املياوي رمحَ شل ثـاىل يف 

 ...املياسم وكريمه نثري

واًـالمة  (املسذي)فاًلايض ؾَاض يف اًضفا ،واثن احلاج املاًٍك يف نخاةَ أما األمئة املاٍىِة 

معجاح اًؼالم يف املس خلَثني خبري )أةو ؾجس شل اثن اًيـٌلن املاًٍك رمحَ شل يف نخاةَ 

واًـالمة احملسث اثن أيب مجصة املاًٍك ( اًجَان والاهخعار)،أةو داود املاًٍك يف نخاةَ (األانم

 ....خمخرص اًجزاري وصارحَ ،اًض َخ ذََي ظاحب اخملخرص املضِور

 وأذريا هلول 

:  يف ادلفاع ؾن اًربدة[حنت حسًس اًجاظي ]كال اًـالمة اًض َخ داود ثن سَامين مؤًف

ونفصا أو (ًـين اًربدة)فِي حصى أن لك ُؤالء اًياس من اًـٌَلء ال ًـَمون أن فهيا رشاك،))

!! دعأ،وأهت ؿَمخَ وىهبت ؿَََ،ومه قفَوا ؾيَ وما ىهبوا ؟

،مفا ُشا ورب اًياس إال دٌاس ًوسوس يف ظسور ُؤالء !..أم ؿَموا ذزل وقضوا اًياس 

.و حنن هلول هلم مثي ذزل ةـس اس خـصاض لك ُشٍ األدٌك وأكوال اًـٌَلء((...األرخاس  



 اخلامتة

ويف اخلخام جيب ؿََنك أن ثـصفوا ُسف ُؤالء اًيجسًني فإذا ؾصف ُسف ٍلوؿة ما اثضح 

اكمي  َِا وخمععاهتا،وُو ما أوحضوٍ يف نخهبم ةال ؾياء وال كريٍ فلس كال اًفوزان يف 

دعوظا وأهيا يف زمان نرثت فَِ اًخَارات )):  يف نخاب اًخوحِس اًساًف اذلهص 3ظفحة 

جية وثَار اًلخورًة اًوزًِة وثَار اًجسع اخملاًفة –امليحصفة  ثَار اإلحلاد وثَار اًخعوف واًُص

،جفـي أُي احلق من !!فاحشروا أهيا املسَمون((..ًِسي اًيجوي ولكِا ثَارات دعرية

وال ضري ،فلس كال أن املودل اًيجوي ةسؿة ص َـَة فاظمَة وحصمَ اكعس (ومجَـا)اًخعوف 

ومن ذزل األذاكر اًعوفِة ةأهواؾِا لكِا ةسع وحمساثت ألهنا ))وكال  (حصمَ اًيجسًون)

،وُشا كَط صًِؽ ،أوحض ما 120ص((خماًفة ًألذاكر املرشوؿة يف ظَلِا وَُئهتا وأوكاهتا

ٍىون فلس كال من ُو أنرث ؿٌَل وأقزر فٌِل من ميء األرض مثي فوزان اًـالمة احلافغ 

أوراد اًعوفِة اًيت ًلصءوهنا ةـس اًعَوات ؿىل حسب )): اثن جحص يف فٌاوًَ ما هعَ

ؿادهتم يف سَووِم ًِا أظي أظَي فلس روى اًجهيلي ؾن اوس ريض شل ؾيَ وأرضاٍ أن 

ألن أذهص شل مؽ كوم ةـس ظالة اًفجص إىل ظَوع ))اًييب ظىل شل ؿَََ وسمل كال 

اًضمس أحب إيّل من ادلهَا وما فهيا والن أذهص شل ثـاىل ةـس ظالة اًـرص إىل أن ثلَب 

واي ًألسف اًضسًس ألهيا ًس يا يف مـصض اًصد ؾن ((اًضمس أحب إيّل من ادلهَا وما فهيا

اًض هبات األدصى ألهيا كِسان ُشا اٍىذاب ةلضَة اًخوسي ،وإذن ًصأًت ما ٌرس كَوب 

املوحسٍن حلا، وكس كال ُشا اًيجسي ُصاء نثريا،ًسل ؿىل كٍك ؿَمَ وقزارة هجهل وشل 

وًلس أراح شل املسَمني )املس خـان ،أما كريٍ ممن ًًسب إىل اًـمل وُو ؾجس اًـٍزز ثن ابز

دؿاء األموات )فلس حـي أول هواكغ اإلسالم  (مبوثَ وُالنَ واذلس صل رب اًـاملني

33ص(...والاس خـاهة هبم واًيشر واذلحب هلم
8

ومن اًـلااس املضادة ٌَحق ما )): ،وكال 

ًـخلسٍ ةـغ اًجاظيَة وةـغ املخعوفة من أن ما ٌسموهنم ابألوًَاء ٌضارهون شل يف اًخسةري 

وًخرصفون يف ص ئون اًـامل وٌسموهنم ابألكعاب واألواتد و األقواث وكري ذزل من األسٌلء 

 رٌشمن رشك خاََُة اًـصباًيت اذرتؾوُا ًِهتم ،وُشا من أكخح اًرشك يف اًصةوةَة وُو 
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 .4،2000ًاىعقٍذج اىصذٍذح ٍٗا ٌضادٕا ٗسساىح اىَعٍح ذأىٍف عثذ اىعضٌض تِ تاصط 



ألن نفار اًـصب مل ٌرشهوا يف اًصةوةَة و إمنا أرشهوا يف اًـجادة واكن رشوِم يف حال اًصذاء 

أما املرشهون املخأدصون فزادوا ؿىل األوًني من ...أما يف حال اًضسة فِزَعون صل اًـجادة

هجخني أحساٌُل رشك ةـضِم يف اًصةوةَة ،واًثاين رشوِم يف اًصذاء واًضسة،نٌل ًـمل ذزل من 

ذاًعِم وسرب أحواهلم و رأى ما ًفـَون ؾيس كرب احلسني
9

ٌل يف مرص  ،واًجسوي وكرُي

وؾيس كرب اًـَسروس يف ؿسن،واًِادي يف اٍمين واثن ؾصيب يف اًضام واًض َخ ؾجس اًلادر 

ا من اًلخور املضِورة اًيت كَت فهيا اًـامة ورصفوا ًِا اٍىثري من  اجلَالين يف اًـصاق وكرُي

حق شل ؾز وخي ،وكي من ًيىص ؿَهيم ذزل وًجني هلم حلِلة اًخوحِس اذلي ةـر شل ةَ 

هحَِ َلس ظىل شل ؿَََ وسمل ومن كخهل من اًصسي ؿَهيم اًعالة واًسالم فاان صل وإان إًََ 

 22-21ص((!!...راحـون 

فلس حـي املخعوفة وأُي ال اهل إال شل أصس رشاك من اًـصب اًلساىم وأان اسأل ُشا 

ملاذا ةـر شل رسوهل إذن ٌَـصب ومه أدف مٌا رشاك واكن : األمحق وان اكن يف كربٍ 

األوىل أن ًجـثَ ًيا ًرشويا املفصط؟و إذا اكن أةو هجي فصؾون ُشٍ األمة مفاذا ٍىون 

وحنن وسأل !،رمحَ شل يف كربٍ (23ص)!!...املخعوفة؟مث حـي اًيجسي ًسؾو ًيا ابًِسى

شل هل امللفصة واًصضوان واًخثحِت يف كربٍ وال وضمت ةَ وال ةلريٍ رمغ أكواهل رمحَ شل 

فشزل مخَلَ من اًـمل قفص شل هل،وكس ضَـيا من أوكاثيا اٍىثري ًلصاءة ُصاء ُؤالء اًيجسًني 

اكًيجسي املسؾي أةو ثىص خاثص اجلزائصي واذلي كال أن ٌَخوسي ص هبات جيب اًخحشٍص مهنا 

،وويا حنس جَ وكؽ ؿىل يشء فإذا ُو هساةلَِ ضـف لك أحادًر اًخوسي ثالكم ابظي 

ودون دًَي وكال أن أُي احلسًر ضـفوٍ وشل ما فـَوا إال جنساي من زمصثَ يف آدص 

اًزمان ًسؾى األًجاين، وأدعاؤٍ متأل اٍىذب واًعحااف قفص شل هل وهل من األدعاء ما 

.حـي اًـٌَلء احملسزني حلا ٍصدون ؿىل أدعااَ وًعححوهنا وثوخس نخب هبشا املـىن
10
 

فِشا اًصد اًضايف اٍاكيف ؿىل أدٌك امليىٍصن وحنن ىصفؽ ان انف اًرضاؿة إىل شل سااَني 

مٌَ اًـفو واملـافاة واًـافِة يف ادلهَا وادصة وان هيسي من احنصف من املسَمني ؾن خادة 

.اًعًصق وان ًوحس لكمهتم وجيمؽ ظفِم وًيرصمه ؿىل أؿساهئم  
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 .الدظ٘ا أّ ىٌ ٌقو سضً اهلل عْٔ درى ٗاألدب ٍع آه اىثٍد ٌنُ٘ تق٘ىْا سٍذّا اىذسٍِ سضً اهلل عْٔ 
10

 .آخش اىنرٍة-1-،ٗاّظش اىَيذق سقٌ 2002داس اىَعشفح.ىيشٍخ دثٍة اىشدَِ األعظًَ((األىثاًّ شزٗرٓ ٗأخطاؤٓ))ٍْٖا  



 *آمِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن*

 مت اٍىذَب وصل اذلس يف األوىل وادصة وظىل شل ؿي س َسان َلس اًفاحت ملا أكَق واخلامت 

ملا س جق، انرص احلق ابحلق واًِادي إىل رصاظم املس خلمي وؿىل آهل حق كسرٍ وملسارٍ 

 .اًـؼمي

 -:1-مَحق رمق 

 تسم شل واًعالة واًسالم ؿىل رسول شل

 ويا هود أال هضَؽ اًوكت ؿىل ُشا اًصخي وٍىن ًألسف فِياك من اًياس من ًـخس ثصأًَ 

وكس مس دًَال من أدًخيا اًواحضة وضوح اًضمس يف راةـة اٍهنار،وحنن هيعح إدواهيا من 

ٌَض َخ حخَب ((األًجاين صشوذٍ وأدعاؤٍ))ظالب احلق وحميب احللِلة أن ًلصءوا نخاب

،و كخي أن هورد احلسًر اذلي ضـفَ واًصد اًساظؽ 2002دار املـصفة ط.اًصمحن األؾؼمي

اًض َخ :مخَف ؿمل األًجاين )): ؿَََ، هلسم ًألًجاين قفص شل هل مبا ورد يف نخاب األؾؼمي

انرص ادلٍن األًجاين صسًس اًوًوع ةخرعئة احلشاق من هجار ؿٌَلء اإلسالم ،وال حيايب يف 

ذزل أحسا اكايا من اكن فرتاٍ ًوُن اًجزاري ومسٌَل ،ومن دوهنٌل ،وًلَط اثن ؾجس اًرب 

واثن حزم واثن حميَة واذلُيب واثن اًلمي واثن احلجص و اًعيـاين و اًضواكين وٍىرث من 

ذزل حىت ًؼن اجلٍِك واًسشج من اًـٌَلء،أن األًجاين هجف يف ُشا اًـرص هجوكا ًيسر 

وٍىن من اكن ًـصف األًجاين ومن هل إملام ةخارخيَ ًـصف اهَ مل ًخَق اًـام من أفواٍ ....مثهل

اًـٌَلء وما حثا ةني أًسهيم ًالس خفادة ،وإمنا اًـمل ابًخـمل،مفا هل وٌَـمل ومل ًخـمل ،وكس ةَلين 

أن مخَف ؿَمَ خمخرص اًلسوري ،وخّي همارثَ يف ثعََح اًساؿات و ًـرتف ةشزل ُو 

وًدخجح ةَ
11

،والزم ذزل اهَ وشل ال ؾصف ما ًـصفَ آحاد اًعَجة اذلٍن ٌض خلَون ةسراسة 

،مث ذهص من األدعاء ما جضُب هل 8-7ص((:...احلسًر يف ؿامة مسارس يا،ومن أمثٍك ذزل

رؤوس اًودلان، وما هيميا ُيا ما أدعأ يف األمور األدصى ،ألهيا سرند ؿىل ُشا األ ى 

ذهص اثن حميَة يف اٍلكم اًعَب،واحلافغ اثن أيب مجصة يف )): اًجعرية يف ثضـَفَ دلًََيا 
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 .!ٗ ٌعرشف فً أششطرٔ ٗمرثٔ تأّٔ أعجًَ جّف ٍخٔ 



رشح خمخرص اًجزاري ؾن اثن  ص واثن ؾجاس ريض شل ؾهنٌل أن احسٌُل ذسرت رخهل 

.اي َلس ،فشُب اخلسر ؾن رخهل: اذهص أحب اًياس إًَم ،فلال :فلِي هل 
12
 

فِشا ًسل ؿىل أن هساء أحب اًياس إىل اإلوسان وًو مل ٍىن هساء رسول شل ظىل شل 

ب ًِشٍ اًـٍك، فىِف إذا اكن رسول شل ظىل شل ؿَََ وسمل  ُِ ؿَََ وسمل خائز واهَ ُمش

؟فَو اكن هساء اًلااب واملَت مميوؿا ٍاكن ُشان اًعحاةَان اجلََالن أحق ابمليؽ من 

ٌل يف األذاكر اًيت ٌّسن اس خـٌلًِا!ذزل ((.وًِشا ذهص ُشا األثص اثن حميَة واثن اًلمي و كرُي  

ومن صواُس حٌََفَ وحورٍ ؾن اًـسل واحلق )): 18واًصد ٍىون من اٍىذاب هفسَ اًعفحة 

اي َلس :وثـامَِ ؾيَ اهَ ملا حاول أن ًضـف حسًر اًَِمث ثن حًش يف كول اثن  ص 

،حني ذسرت رخهل ،حىك ؾن اخلعَب اًجلسادي اهَ كال اًَِمث جمِول،واكذرص ؿىل ُشٍ 

احلاكًة،مفّوٍ ةشزل أن اًَِمث مل ًشهصٍ إال اخلعَب وال ًـمل ؾيَ يشء سوى ُشا،واًواكؽ أن 

اًَِمث ذهصٍ اًجزاري يف اترخيَ واثن أيب حامت يف اجلصح واًخـسًي ووٌُل رصحي أن َسَمة 

ثن ُنَِي أًضا روى ؾيَ ،فزاًت هجاٌك اًَِمث وحتلق هجي اخلعَب ةشزل وو املصحـني 

مبصأى من األًجاين ،ألهَ مل ًـصف ما كاهل اخلعَب إال ةسالٌك اًض َخ املـَمي،اذلي هلي كول 

اخلعَب يف ثـًصضَ ؿىل اترخي اًجزاري فمل ًلم ُشا اٍىفور ةواحب صىصٍ ،ألهَ ًو فـي 

ُشا ًؼِص ما ُو ةعسد إدفااَ يف ذهص اًجزاري اًَِمث وارثفاع هجاًخَ فان اكن ُشا اًعيَؽ 

((ُو اذلي ًسؾو إًََ األًجاين من إثجاع اًس ية اًعحَحة فـىل ُشا اإلثجاع اًسالم  

ذهص اثن حميَة يف اٍلكم اًعَب حسًر اثن  ص ،اهَ ذسرت رخهل )): 39-38وكال يف ص

اي َلس ، وذهص حنوٍ ؾن اثن ؾجاس ، :اذهص أحب اًياس إًَم ،فلال : ،فلال هل رخي 

.اهَ موضوع:اهَ ضـَف،ويف اًثاين :فلال األًجاين يف األول   

إين اس خلخحت إٍصاد املؤًف إايٍ ،وٍىٌَ حصى ؿىل سنن من كخهل من املؤًفني :مث كال 

،مث ثخاةؽ املؤًفون ؿىل ذزل اكثن اًلمي (اهَ كدلمه ثلََسا خامسا:وٌس خحي األًجاين أن ًلول )،

ًـين إهنم أظجحوا ملدلة مؽ أن أنرثمه من )واثن اجلزري وظسًق حسن ذان وكريمه 

فال حيخج ةَ ًو  حص ...ألهَ موكوف...ةي مل أس خحسن إٍصادٍ ًألثص اذلي كخهل(أؿساء اًخلََس
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 .141التِ اىسًْ ص((عَو اىًٍ٘ ٗ اىيٍيح ))ٌْظش ذخشٌج ٕزا اىذذٌث  



ولك ما جس خسل ةَ )، ال س امي وةـغ املجخسؿة ٌس خسًون ةَ ؿىل حواز الاس خلازة ةلري شل

 اُػ.  (((!اهَ موضوع:املجخسؿة  ؿىل حواز الاس خلازة حصى ًزاما ؿََم أن ثلول 

ُا أهت اي ظاًب احلق واحللِلة رأًت احلق ةأم ؾًَِم، واألدٌك اًلري كاةٍك ٌَعـن فأةرص 

 ...وثجرص و ثأمي واثجؽ احلق واًسالم ؿىل من اثجؽ اًِسى

* واذلس صل رب اًـاملني*

: ًالثعال ةيا 

 younesleeyoungae@gmail.com:ؿىل الامياًي

 39000اًوادي 177 يح امليؼص ادلَي ،ص ب:ؿىل اًرًبس اًـادي 

. اجلزائص

هخلخي اكرتاحاحنك ثلك مودة 

ًووس ثن ؾٌلرة وَلس اًعاُص تضريي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


