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 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٔ 
 

 املمخص
هدم اًم٘مب٤مب واعمِم٤مهد اًمتل ُمـ  اًمّث٤مًمث٦مىم٤مُم٧م سمف اًمّدوًم٦م اًمّسٕمقدّي٦م ُم٤م  موضوع البحث:

ِذت اًمب٘مٞمع  يم٤مٟم٧م ُُم٘م٤مُم٦م قمغم ىمبقر ُمزاراٍت ُيستٖم٤مث سم٠مهٚمٝم٤م وشُم٘مّبؾ أقمت٤مُُب٤م ويستِمٗمك واُّتخ

 اًمبٜم٤مء قمغمدٓئؾ حتريؿ  وُمع ووقح ،×مم٤ّم يتٕم٤مرض ُمع ُم٤م سُمِٕم٨م سمف اًمٜمّبلخ همػم ذًمؽ وسمؽماُب٤م 

ّٓ أنّ  اًم٘مبقر ٞمٕم٦م اًم٘مبقرّيلم، وقمغم رأؾمٝمؿ  أزقم٩م اهلدم إ اًمذيـ فمّٚمقا يِّمٜمٕمقن قمغم  اإلُم٤مُمّٞم٦ماًمِمِّ

ُبٝم٤مت وُمٖم٤مًمّدقمقة ويِمّٖمبقن قمغم اًمّدوًم٦م اًم  ٓم٦م اًمقىم٤مئع؛ُمـ ظمالل ٟمنم إيم٤مذي٥م وإصم٤مرة اًمِمخ

 ُمـ ضمديد.ئٝم٤م أُماًل ذم إقم٤مدة سمٜم٤م

 .اعمٜم٤موئلم ًمدقم٤موىظمالوًم٤م  اًمنّمقمّل هق اًمقاضم٥م اهلدم  يمقنإصمب٤مت  :البحثأىداف 

 اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائّل اًمّتحٚمٞمكّم.   منهج البحث: 

دًٓم٦م اًمٜمّمقص قمغم حتريؿ اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر ُمٓمٚمً٘م٤م، وُمقاوم٘م٦م اهلدم عمرادات  :نتائجال أىمّ 

شمِمٖمٞمب٤مت اعمخ٤مًمٗملم وؿُمبٝم٤مهتؿ ٟم٤مسمٕم٦ٌم ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م ُمـ شمٖمٚمٖمؾ اًمبدع  اًمِّم٤مرع احلٙمٞمؿ، وأنّ 

 آقمت٘م٤مدّي٦م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ٓ ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اًمنّميٕم٦م.

أمّهّٞم٦م رصد ضمٝمقد اعمخ٤مًمٗملم ذم ٟمنم اًمنّمك وشمسقيغ أؾمب٤مسمف، وضورة  :وصياتتّ الأىّم 

 شمٙمثٞمػ ضمٝمقد اعمختّّملم ذم اًمّرد قمغم أـمروطم٤مهتؿ ويمِمػ ؿمبٝم٤مهتؿ.  

اًمب٘مٞمع، اعمِم٤مهد، اًم٘مب٤مب، اًمدقمقة اإلصالطمّٞم٦م، هدم، اًمقّه٤مسمّٞم٦م،  :فتاحيةالكلمات ادل

 اًمِّمٞمٕم٦م، اًمّّمقومّٞم٦م.
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 بدر بن انصر العوادد. ىدم القباب وادلشاىد يف البقيع: ظروفو، وأسبابو، وموقف ادلخالفُت منو                           

ٕ 

 

 مكدمة

إّن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمستٕمٞمٜمف وٟمستٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمسٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت 

ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ  أقمامًمٜم٤م، َُمـ هيِده اهلل ومال ُمْمّؾ ًمف، وَُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن

 ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أّن حمٛمًدا قمبده ورؾمقًمف. 

 .[٢٠١]آل قمٛمران:   ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ   ﴿

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ﴿
 .[٢]اًمٜمس٤مء:  ﴾ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ

ہ   ہ    ھ      ھ   ھ  ھ    ے     ے    ۓ   ۓ      ﮲      ۀ    ہ    ہ  ﴿
﮸     ﮹  ﮺     ﮻    ﮼   ﮴  ﮵     ﮶   ﮷        [.٠٢ – ٠٠]إطمزاب:  ﴾﮳

 أُم٤م سمٕمد: 

وم٢مّن أصؾ دقمقات اًمّرؾمؾ يم٤موّم٦م هق اًمّدقمقة إمم شمقطمٞمد اهلل ذم اًمٕمب٤مدة اًمتل هل اًمٖم٤مي٦م ُمـ 

وُمٕمف، وذًمؽ سمٍمف رء ُمـ طم٘مقىمف ًمٖمػمه، وهلذا ظمٚمؼ اًمّث٘مٚملم، واًمّتحذير ُمـ اًمنّمك سم٤مهلل 

 ّٓ يم٤مٟم٧م طمسٜم٦ُم اًمّتقطمٞمد أقمٔمَؿ احلسٜم٤مت، وؾمّٞمئ٦ُم اًمنّمك أقمٔمَؿ اًمسّٞمئ٤مت، ومام ُمـ ظمٓمٞمئ٦م إ

 ّٓ ك اًمذي ٓ ُيٖمَٗمر إ واًمنّمك ومقىمٝم٤م، ويمّؾ ؾمّٞمئ٦م ُمٝمام قمُٔمٛم٧م ومٝمل حت٧م اعمِمٞمئ٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء اًمنمِّ

 سم٤مًمّتقسم٦م. 

ر أّن  ك أهع إمم ىمٚمقب اجلُّٝم٤مل ُمـ اًمّسٞمؾ إمم ُمٜمحدرهاًم»وًمئـ يم٤من ُمـ اعمت٘مرِّ وم٢مّن  (1)شنمِّ

أصؾ قمب٤مدة »آومتت٤من سم٤مًم٘مبقر وشم٘مديس أهٚمٝم٤م ُمـ أقمٔمؿ وؾم٤مئٚمف وأظمٓمر ُمداظمٚمف، سمؾ إّن 

قمغم إهمالق مجٞمع × ، وهلذا طمرص اًمٜمبّل (2)شإصٜم٤مم ُمـ اًمـُٛمٖم٤مٓة ذم اًم٘مبقر وأصح٤مُب٤م

ب اعمقت وؾَمَٙمراشمف! ومٕمـ قم٤مئِم٦م واسمـ قمّب٤مسإسمقاب اعمقصٚم٦م إًمٞمف طمتك وهق ُيٕم٤مًم٩م يُمرَ 

ـمِٗمَؼ َيٓمَرح ََخِٞمّم٦ًم قمغم وضمٝمف، وم٢مذا اهمتؿَّ يمَِمَٗمٝم٤م قمـ  ×ىم٤مٓ: ًمـاّم َٟمَزَل سمرؾمقل اهلل  ¶

لعنُة هللا على اليهود والّنصارى اختذوا قبور أنبيائهم » :-وهق يمذًمؽ-وضمٝمف وم٘م٤مل 
                                       

 (.  ١3٢صًمّم٤مًمح اًمٗمقزان ) ،ذح ُمس٤مئؾ اجل٤مهٚمّٞم٦م(  ٢)
 (.٢٠/١6١ٓسمـ يمثػم ) ،اًمبداي٦م واًمّٜمٝم٤مي٦م  (١)
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ر ُم٤م صٜمٕمقاشمساجد  .(1): ُُيذِّ

هذه اًمبدقم٦م ىمد ص٤مرت » قمـ سمدقم٦م اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر: (ـه٢١2٠ت:) ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م اًمِّمقيم٤مين

وؾمٞمٚم٦ًم ًمْمالل يمثػم ُمـ اًمٜم٤ّمس ٓ ؾمٞمام اًمٕمقاّم، وم٢مهنؿ إذا رأوا اًم٘مؼَم وقمٚمٞمف إسمٜمٞم٦ُم اًمّرومٞمٕم٦م 

ج قمٚمٞمف شمسّب٥م قمـ ذًمؽ آقمت٘م٤مُد ذم ذًمؽ اعمٞم٧م،  ُ تقر اًمٖم٤مًمٞم٦م واٟمْمّؿ إمم ذًمؽ إي٘م٤مُد اًمنخ واًمسخ

٤من يرومٕمف ُمـ رشمب٦ٍم إمم رشمب٦م طمتك ُيٜم٤مدَيف ُمع اهلل ؾمبح٤مٟمف، وَيٓمُٚم٥َم ُمٜمف ُم٤م ٓ وٓ يزال اًمِّمٞمٓم

ك ّٓ ُمـ اهلل قمّز وضمّؾ وٓ ي٘مدر قمٚمٞمف ؾمقاه ومٞم٘مع ذم اًمنمِّ  .(2)شُيٓمَٚم٥م إ

ُمـ أقمٔمؿ اًمّذرائع اًمِّمٞمٓم٤مٟمّٞم٦م واًمقؾم٤مئؾ اًمّٓم٤مهمقشمّٞم٦م أهنؿ سم٤مًمٖمقا ذم اًمّت٠مٟمخؼ ذم » :٤موىم٤مل أيًْم 

ف ُمـ اًمّّم٤محللم، وٟمّمبقا قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مب٤مَب، وضمٕمٚمقا قمغم أسمقاُب٤م احلُّج٤مب، قمامرة ىمبقر ُمـ يٕمت٘مدوٟم

تقر اًمٕم٤مًمٞم٦م وأٓت اًمرائٕم٦م ُم٤م يبٝمر اًمٜم٤ّمفمَر إًمٞمف، وُيدظِمؾ اًمّروقم٦َم ذم  وووٕمقا قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمسخ

وقم٦م  ىمٚمبف ويدقمقه إمم اًمتٕمٔمٞمؿ يمام ضمبٚم٧م قمٚمٞمف ـمب٤مئع اًمٕمقاّم ُمـ دظمقل اعمٝم٤مسم٦م ذم ىمٚمقُبؿ واًمرَّ

سمام يتٕم٤مـم٤مه اعمريدون ًمذًمؽ، يمام يٗمٕمٚمف هم٤مًم٥م ُمٚمقك اًمّدٟمٞم٤م ُمـ اعمب٤مًمٖم٦م ذم شمزيلم  ذم قم٘مقهلؿ

ٞم٤مح واجلٚمب٦م،  ُمٜم٤مزهلؿ وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م واًمّت٠مًمخؼ ذم سمٜم٤مئٝم٤م، وآؾمتٙمث٤مِر ُمـ احُلّج٤مب واخلدم، واًمّمِّ

وارشمب٤مط إؾُمقد وٟمحِقه٤م ُمـ احلٞمقاٟم٤مت، وًمبس وم٤مظمر اًمّثٞم٤مب، ىم٤مصديـ سمذًمؽ شمرسمٞم٦َم اعمٝم٤مسم٦م 

اعمخ٤موم٦م ُمٜمٝمؿ، وصٜمع ه١مٓء اًم٘مبقرّيقن يمّمٜمٕمٝمؿ ومٗمٕمٚمقا ذم إُمقات ُمـ ضمقاًم٥م هلؿ و

اًمّتٕمٔمٞمؿ وأؾمب٤مِب اهلٞمب٦م ُم٤م يٙمقن ًمف ُمـ اًمّت٠مصمػم ذم ىمٚمقب ُمـ يزورهؿ ُمـ اًمٕم٤مُّم٦م ُم٤م ٓ ُي٘مَدر 

ىمدُره، صمؿ يزيد ذًمؽ ىمٚمٞماًل ىمٚمٞماًل طمتك ُيّمؾ هلؿ ُمـ آقمت٘م٤مد ذم أوًمئؽ إُمقات ُم٤م ي٘مدح ذم 

 .(3)شدش ذم شمقطمٞمدهؿإؾمالُمٝمؿ وخي

ّٓ أهن٤م وىمٕم٧م ومٞمام طمّذره٤م × واًمٕمجٞم٥م أٟمف ُمع ؿمّدة حتذير اًمٜمبّل  ُُّٕمتف ذم هذا اًمب٤مب إ

لتّتبُعنَّ َسنَن من كان قبلكم ِشربًا » :×٤م ًم٘مقًمف ُمٜمف، وؾمٚمٙم٧م ؾمبٞمؾ ُمـ يم٤من ىمبٚمٝم٤م ُمّمداىمً 
  تقوم الّساعةُ ال» :، وًم٘مقًمف(4)شحىت لو دخلوا ُجحَر ضبٍّ تبعتموىم ،وذراًعا بذراع ،بِشرب

                                       
 (. 23٢(، وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف )5١2أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف سمرىمؿ )  (٢)
 (.٢/36٠ًمٚمِّمقيم٤مين ) ،اًمّسٞمؾ اجلــّرار  (١)
 (.١٢5صًمٚمِّمقيم٤مين ) ،أدب اًمّٓمٚم٥م وُمٜمتٝمك إدب  (3)
 (.١666(، وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف سمرىمؿ )6886أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف سمرىمؿ )  (5)

المقدمة
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ر ُم٤م صٜمٕمقاشمساجد  .(1): ُُيذِّ

هذه اًمبدقم٦م ىمد ص٤مرت » قمـ سمدقم٦م اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر: (ـه٢١2٠ت:) ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م اًمِّمقيم٤مين

وؾمٞمٚم٦ًم ًمْمالل يمثػم ُمـ اًمٜم٤ّمس ٓ ؾمٞمام اًمٕمقاّم، وم٢مهنؿ إذا رأوا اًم٘مؼَم وقمٚمٞمف إسمٜمٞم٦ُم اًمّرومٞمٕم٦م 

ج قمٚمٞمف شمسّب٥م قمـ ذًمؽ آقمت٘م٤مُد ذم ذًمؽ اعمٞم٧م،  ُ تقر اًمٖم٤مًمٞم٦م واٟمْمّؿ إمم ذًمؽ إي٘م٤مُد اًمنخ واًمسخ

٤من يرومٕمف ُمـ رشمب٦ٍم إمم رشمب٦م طمتك ُيٜم٤مدَيف ُمع اهلل ؾمبح٤مٟمف، وَيٓمُٚم٥َم ُمٜمف ُم٤م ٓ وٓ يزال اًمِّمٞمٓم

ك ّٓ ُمـ اهلل قمّز وضمّؾ وٓ ي٘مدر قمٚمٞمف ؾمقاه ومٞم٘مع ذم اًمنمِّ  .(2)شُيٓمَٚم٥م إ

ُمـ أقمٔمؿ اًمّذرائع اًمِّمٞمٓم٤مٟمّٞم٦م واًمقؾم٤مئؾ اًمّٓم٤مهمقشمّٞم٦م أهنؿ سم٤مًمٖمقا ذم اًمّت٠مٟمخؼ ذم » :٤موىم٤مل أيًْم 

ف ُمـ اًمّّم٤محللم، وٟمّمبقا قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مب٤مَب، وضمٕمٚمقا قمغم أسمقاُب٤م احلُّج٤مب، قمامرة ىمبقر ُمـ يٕمت٘مدوٟم

تقر اًمٕم٤مًمٞم٦م وأٓت اًمرائٕم٦م ُم٤م يبٝمر اًمٜم٤ّمفمَر إًمٞمف، وُيدظِمؾ اًمّروقم٦َم ذم  وووٕمقا قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمسخ

وقم٦م  ىمٚمبف ويدقمقه إمم اًمتٕمٔمٞمؿ يمام ضمبٚم٧م قمٚمٞمف ـمب٤مئع اًمٕمقاّم ُمـ دظمقل اعمٝم٤مسم٦م ذم ىمٚمقُبؿ واًمرَّ

سمام يتٕم٤مـم٤مه اعمريدون ًمذًمؽ، يمام يٗمٕمٚمف هم٤مًم٥م ُمٚمقك اًمّدٟمٞم٤م ُمـ اعمب٤مًمٖم٦م ذم شمزيلم  ذم قم٘مقهلؿ

ٞم٤مح واجلٚمب٦م،  ُمٜم٤مزهلؿ وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م واًمّت٠مًمخؼ ذم سمٜم٤مئٝم٤م، وآؾمتٙمث٤مِر ُمـ احُلّج٤مب واخلدم، واًمّمِّ

وارشمب٤مط إؾُمقد وٟمحِقه٤م ُمـ احلٞمقاٟم٤مت، وًمبس وم٤مظمر اًمّثٞم٤مب، ىم٤مصديـ سمذًمؽ شمرسمٞم٦َم اعمٝم٤مسم٦م 

اعمخ٤موم٦م ُمٜمٝمؿ، وصٜمع ه١مٓء اًم٘مبقرّيقن يمّمٜمٕمٝمؿ ومٗمٕمٚمقا ذم إُمقات ُمـ ضمقاًم٥م هلؿ و

اًمّتٕمٔمٞمؿ وأؾمب٤مِب اهلٞمب٦م ُم٤م يٙمقن ًمف ُمـ اًمّت٠مصمػم ذم ىمٚمقب ُمـ يزورهؿ ُمـ اًمٕم٤مُّم٦م ُم٤م ٓ ُي٘مَدر 

ىمدُره، صمؿ يزيد ذًمؽ ىمٚمٞماًل ىمٚمٞماًل طمتك ُيّمؾ هلؿ ُمـ آقمت٘م٤مد ذم أوًمئؽ إُمقات ُم٤م ي٘مدح ذم 

 .(3)شدش ذم شمقطمٞمدهؿإؾمالُمٝمؿ وخي

ّٓ أهن٤م وىمٕم٧م ومٞمام طمّذره٤م × واًمٕمجٞم٥م أٟمف ُمع ؿمّدة حتذير اًمٜمبّل  ُُّٕمتف ذم هذا اًمب٤مب إ

لتّتبُعنَّ َسنَن من كان قبلكم ِشربًا » :×٤م ًم٘مقًمف ُمٜمف، وؾمٚمٙم٧م ؾمبٞمؾ ُمـ يم٤من ىمبٚمٝم٤م ُمّمداىمً 
  تقوم الّساعةُ ال» :، وًم٘مقًمف(4)شحىت لو دخلوا ُجحَر ضبٍّ تبعتموىم ،وذراًعا بذراع ،بِشرب

                                       
 (. 23٢(، وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف )5١2أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف سمرىمؿ )  (٢)
 (.٢/36٠ًمٚمِّمقيم٤مين ) ،اًمّسٞمؾ اجلــّرار  (١)
 (.١٢5صًمٚمِّمقيم٤مين ) ،أدب اًمّٓمٚم٥م وُمٜمتٝمك إدب  (3)
 (.١666(، وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف سمرىمؿ )6886أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف سمرىمؿ )  (5)
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 .(1)شحىت أتخَذ أُّميت أبخذ القرون قبلها شربًا بشرب وذراًعا بذراع

 -وهق ُمٕم٤مس ًمٚمِّمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب- هـ(٢٢8١ت:)وىمد أؿم٤مر إُمػم اًمّّمٜمٕم٤مين 

أُمٌر قمّؿ اًمبالد، واضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمف ؾمٙم٤من إهمقار وإٟمج٤مد، وـمّبؼ »إمم أّن اومتت٤من اًمٜم٤ّمس سم٤مًم٘مبقر 

ّٓ ٜمً ٤م وهمرسًم٤م، وَيٛمَ إرض ذىمً  ٤م وؿم٤مًُم٤م، وضمٜمقسًم٤م وقَمَدًٟم٤م، سمحٞم٨م ٓ دمُد سمٚمدًة ُمـ سمالد اإلؾمالم إ

وومٞمٝم٤م ىمبقر وُمِم٤مهد وأطمٞم٤مء، يٕمت٘مدون ومٞمٝم٤م ويٕمّٔمٛمقهن٤م ويٜمذرون هل٤م، وهيتٗمقن سم٠مؾمامئٝم٤م 

وُيٚمٗمقن ُب٤م، ويٓمقومقن سمٗمٜم٤مء اًم٘مبقر، وُينضمقهن٤م ويٚم٘مقن قمٚمٞمٝم٤م إوراد واًمري٤مطملم، 

ًمثٞم٤مب، ويّمٜمٕمقن يمّؾ أُمر ي٘مدرون قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمب٤مدة هل٤م، وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ اًمّتٕمٔمٞمؿ وُيٚمبسقهن٤م ا

 واخلْمقع واخلِمقع واًمّتذًمخؾ وآومت٘م٤مر إًمٞمٝم٤م.

سمؾ هذه ُمس٤مضمد اعمسٚمٛملم هم٤مًمُبٝم٤م ٓ خيٚمق قمـ ىمؼم أو ىمري٥م ُمٜمف، أو َُمِمٝمد ي٘مّمده اعمّمّٚمقن 

 .(2)شذم أوىم٤مت اًمّمالة، يّمٜمٕمقن ومٞمف ُم٤م ُذيِمر أو سمٕمض ُم٤م ُذيِمر

ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف أهؾ زُم٤مٟمف  (ـه٢١١2ت:)يمام سملّم اًمِّمٞمخ طمسلم سمـ همٜم٤ّمم اإلطمس٤مئّل اعم٤مًمٙمل 

اًمتل ٓ ُيٜمِٙمر وضمقده٤م أطمد، وٓ شُمٙم٤مد حتَم  (3)ذم يمّؾ سمٚمد ُمـ اًمِ٘مب٤مب واعمِم٤مهد» :وم٘م٤مل

سمحس٤مب وٓ قمدد، ورومع اًم٘مبقر اًمتل ومٞمٝم٤م وشمٖمٓمٞمتٝم٤م سم٤مًمّتقاسمٞم٧م اعمّتخذة ُمـ إظمِم٤مب، وٟمنم 

اًّمٚمب٤مس قمٚمٞمٝم٤م وهم٤مزم اًمّثٞم٤مب، وُّتٚمٞم٘مٝم٤م ذم يمثػم ُمـ إي٤مم واًمّٚمٞم٤مزم سم٠مٟمقاع إـمٞم٤مب،  هم٤مزم

َدٟم٦م هل٤م واًمٜمخّقاب  . (4)شوهمٚم٘مٝم٤م سم٤مٕىمٗم٤مل وإسمقاب، واُّت٤مذ اًمسَّ

 مشكلة البحث:
ك  ُمٜمذ أن ىم٤مُم٧م اًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م ذم ٟمجد وهل شم٠مظمذ قمغم ٟمٗمسٝم٤م إزاًم٦م يمّؾ ُمٔم٤مهر اًمنمِّ

يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة، ومٙم٤مٟم٧م آٟمٓمالىم٦م إُومم ذم قمٝمد اًمِّمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد وآٟمحراف اًمتل 

قمغم هذا اًمٜمّٝم٩م  -سمٗمْمؾ اهلل- اًمقّه٤مب، صمّؿ اؾمتٛمّرت اًمّدوًم٦م اًمّسٕمقدّي٦م ذم أـمقاره٤م اًمّثالصم٦م

                                       
 (. 6888أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف سمرىمؿ ) (٢)
 (. 8٠صًمألُمػم اًمّّمٜمٕم٤مين ) ،حل٤مدشمٓمٝمػم آقمت٘م٤مد قمـ أدران اإل (١)
 (. ١5/3٢8جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ) اعمبٜمٞم٦ّم قمغم اًم٘مبقر. اٟمٔمر:اعمس٤مضمد  اعمِم٤مهد: مجع ُمِمٝمد، وُي٘مّمد ُب٤م (3)
يـ  (5)  (.  ٢26صٓسمـ همٜم٤ّمم ) ،اًمٕم٘مد اًمّثٛملم ذم ذح أطم٤مدي٨م أصقل اًمدِّ
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 اًمّسٚمٗمل اعمب٤مرك.

ـَ شمقطمٞمد اعمٛمٚمٙم٦م قمغم-وسمام أّن رومع اًم٘مبقر واًمبٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م   - يد اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز زُم

ا ضمٕمؾ إٟمٙم٤مره هق اعمٜمٙمَر ًمدى اًمّسقاد إقمٔمؿ ُمـ اعمسٚمٛملم طمتك ُمـ سمٚمغ ُمـ ا ًمِّمٞمقع طمدًّ

وأهِؾ سمٞمتف × ويم٤مٟم٧م ُم٘مؼمة اًمب٘مٞمع ُمِمتٛمٚم٦ًم قمغم ىمبقر يمثػٍم ُمـ صح٤مسم٦م اًمٜمّبّل  (1)اخل٤مّص٦م

اًمٙمريؿ؛ يم٤من هلدم ُم٤م ؿمّٞمد هٜم٤مك دويٌّ يمبػم ذم أرضم٤مء اًمٕم٤مًمـؿ اإلؾمالُمّل طمٞم٨م قمّقل قمغم هذه 

ًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م ذم محالهتؿ اًمتل هتدف إمم شمِمقيف صقرهت٤م واًمّتٜمٗمػم ُمٜمٝم٤م احل٤مدصم٦م ظمّمقُم ا

 ُمٜمذ ذًمؽ احللم وطمتك يقُمٜم٤م هذا.

واًمبح٨م ُي٤مول أن ي٘مػ قمغم سمقاقم٨م اهلدم وينمح فمروومف، وأن يتتّبع ردود أومٕم٤مل 

 اعمخ٤مًمٗملم وأهداومٝمؿ، ُمٕم٘مًب٤م ذًمؽ يمٚمَّف سمٛمٜم٤مىمِم٦م دقم٤مواهؿ واًمّرّد قمغم ؿُمبٝم٤مهتؿ. 

 حث:حدود الب
اًمّت٤مرخيّٞم٦م واًمٕم٘مدّي٦م،  اًم٘مْمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤ّمطمٞمتلم هذهطمقل يتٜم٤مول هذا اًمبح٨م مجٞمع ُم٤م يُمت٥م 

 ؾمقاٌء يم٤من ذًمؽ ذم ُمّمٜمّٗم٤مت قمٚمامء اًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م أم ذم شمآًمٞمػ ظمّمقُمٝم٤م وُمٜم٤موئٞمٝم٤م.

 أمهية البحث:  
 شمٜمبع أمهّٞم٦م اًمبح٨م ُمـ إؾمب٤مب اًمّت٤مًمٞم٦م:  

ّٓ صمٛمرة ُمـ صمٛمرات اًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م اًمتل أّن ُم٤م ضمرى ُمـ هدم أسمٜمٞم٦م اًمب٘مٞمع ُم٤م  -٢ هق إ

، وٓ ري٥م أّن إسمراز -واًمٗمْمؾ هلل ُمـ ىمبؾ وُمـ سمٕمد-× ٟمٍم اهلل ُب٤م ديٜمف وأطمٞم٤م ُب٤م ؾُمٜم٦ّم ٟمبّٞمف 

                                       
أًم٘مك إًمٞمف سمٕمُض أقمٞم٤من اًمّزُمـ »( ُمـ أٟمف ـه٢٢8٠ت: ٦م طمسلم سمـ ُمٝمدي اًمٜمّٕمٛمل )اٟمٔمر قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ُم٤م ذيمره اًمٕماّلُم( ٢)

سمٛمديٜم٦م صٜمٕم٤مء اًمٞمٛمـ يمت٤مسًم٤م ورد قمٚمٞمف ُمـ ُمّٙم٦م اعمنّموم٦م! ذيمر ومٞمف ُم٤م طم٤مصٚمف: أٟمف وصؾ إمم هٜم٤مًمؽ ؾم١ماٌل ذم هذه اعمس٠مًم٦م، وأٟمف 
اًم٘مب٤مب واعمِم٤مهد، وأؿم٤مر سمتخري٥م شمٚمؽ اعمٕم٤مىمؾ  أضم٤مب ومٞمف ُمٗمتق إرسمٕم٦م اعمذاه٥م سمام يتْمّٛمـ اًمّتِمٜمٞمع قمغم َُمـ دّل قمغم هدم

 ( سمتٍّمف يسػم.  ١٠ص.    ُمٕم٤مرج إًمب٤مب ذم ُمٜم٤مه٩م احلؼ واًمّّمقاب )«واعمٕم٤مهد
يـ، وم٘مد أؿم٤مر اًمٕماّلُم٦م أسمق      وٓ يٜمبٖمل أن ُيستٖمرب صدور ُمثؾ هذه اًمٗمتقى ذم سمٕمض إزُمٜم٦م اًمتل شمِمتّد ومٞمٝم٤م هُمرسم٦م اًمدِّ

يؼ طمسـ ظم٤من اًم٘مِ  ُمـ همرائ٥م اًمّزُم٤من أّن أهؾ ُمٙم٦م خُيرضمقن يمّؾ ُمـ يسٛمٕمقن أٟمف »( إمم أّن ـه٢3٠٠ت: ٜمَّقضمل )اًمٓمٞم٥ِّم ِصدِّ
َٙمـ،  يٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م وُيٜمٙمِر اًمّت٘مٚمٞمد، ويْمٓمّروٟمف إمم اخلروج واجلالء ُمع أٟمف ُمٝم٤مضمٌر همري٥م اًمّدار وإهؾ واًمقـمـ واًمسَّ

س سمٛمِمٖمقل ذم رّد أطمد ُمـ أهؾ اعمذاه٥م وٓ ذم ه٤مضمر ُمـ ُم٤مًمف وأهٚمف طمب٤ًّم هلل وًمرؾمقًمف، وؾمٙمـ أذف اًمبالد، وهق ًمٞم
 (.  ١63صًمٚمِّمٞمخ محقد اًمتقجيري ) ،.    يمت٤مب: همرسم٦م اإلؾمالم«اجلٝم٤مد
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٘ 
 

 اًمّسٚمٗمل اعمب٤مرك.

ـَ شمقطمٞمد اعمٛمٚمٙم٦م قمغم-وسمام أّن رومع اًم٘مبقر واًمبٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م   - يد اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز زُم

ا ضمٕمؾ إٟمٙم٤مره هق اعمٜمٙمَر ًمدى اًمّسقاد إقمٔمؿ ُمـ اعمسٚمٛملم طمتك ُمـ سمٚمغ ُمـ ا ًمِّمٞمقع طمدًّ

وأهِؾ سمٞمتف × ويم٤مٟم٧م ُم٘مؼمة اًمب٘مٞمع ُمِمتٛمٚم٦ًم قمغم ىمبقر يمثػٍم ُمـ صح٤مسم٦م اًمٜمّبّل  (1)اخل٤مّص٦م

اًمٙمريؿ؛ يم٤من هلدم ُم٤م ؿمّٞمد هٜم٤مك دويٌّ يمبػم ذم أرضم٤مء اًمٕم٤مًمـؿ اإلؾمالُمّل طمٞم٨م قمّقل قمغم هذه 

ًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م ذم محالهتؿ اًمتل هتدف إمم شمِمقيف صقرهت٤م واًمّتٜمٗمػم ُمٜمٝم٤م احل٤مدصم٦م ظمّمقُم ا

 ُمٜمذ ذًمؽ احللم وطمتك يقُمٜم٤م هذا.

واًمبح٨م ُي٤مول أن ي٘مػ قمغم سمقاقم٨م اهلدم وينمح فمروومف، وأن يتتّبع ردود أومٕم٤مل 

 اعمخ٤مًمٗملم وأهداومٝمؿ، ُمٕم٘مًب٤م ذًمؽ يمٚمَّف سمٛمٜم٤مىمِم٦م دقم٤مواهؿ واًمّرّد قمغم ؿُمبٝم٤مهتؿ. 

 حث:حدود الب
اًمّت٤مرخيّٞم٦م واًمٕم٘مدّي٦م،  اًم٘مْمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤ّمطمٞمتلم هذهطمقل يتٜم٤مول هذا اًمبح٨م مجٞمع ُم٤م يُمت٥م 

 ؾمقاٌء يم٤من ذًمؽ ذم ُمّمٜمّٗم٤مت قمٚمامء اًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م أم ذم شمآًمٞمػ ظمّمقُمٝم٤م وُمٜم٤موئٞمٝم٤م.

 أمهية البحث:  
 شمٜمبع أمهّٞم٦م اًمبح٨م ُمـ إؾمب٤مب اًمّت٤مًمٞم٦م:  

ّٓ صمٛمرة ُمـ صمٛمرات اًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م اًمتل أّن ُم٤م ضمرى ُمـ هدم أسمٜمٞم٦م اًمب٘مٞمع ُم٤م  -٢ هق إ

، وٓ ري٥م أّن إسمراز -واًمٗمْمؾ هلل ُمـ ىمبؾ وُمـ سمٕمد-× ٟمٍم اهلل ُب٤م ديٜمف وأطمٞم٤م ُب٤م ؾُمٜم٦ّم ٟمبّٞمف 

                                       
أًم٘مك إًمٞمف سمٕمُض أقمٞم٤من اًمّزُمـ »( ُمـ أٟمف ـه٢٢8٠ت: ٦م طمسلم سمـ ُمٝمدي اًمٜمّٕمٛمل )اٟمٔمر قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ُم٤م ذيمره اًمٕماّلُم( ٢)

سمٛمديٜم٦م صٜمٕم٤مء اًمٞمٛمـ يمت٤مسًم٤م ورد قمٚمٞمف ُمـ ُمّٙم٦م اعمنّموم٦م! ذيمر ومٞمف ُم٤م طم٤مصٚمف: أٟمف وصؾ إمم هٜم٤مًمؽ ؾم١ماٌل ذم هذه اعمس٠مًم٦م، وأٟمف 
اًم٘مب٤مب واعمِم٤مهد، وأؿم٤مر سمتخري٥م شمٚمؽ اعمٕم٤مىمؾ  أضم٤مب ومٞمف ُمٗمتق إرسمٕم٦م اعمذاه٥م سمام يتْمّٛمـ اًمّتِمٜمٞمع قمغم َُمـ دّل قمغم هدم

 ( سمتٍّمف يسػم.  ١٠ص.    ُمٕم٤مرج إًمب٤مب ذم ُمٜم٤مه٩م احلؼ واًمّّمقاب )«واعمٕم٤مهد
يـ، وم٘مد أؿم٤مر اًمٕماّلُم٦م أسمق      وٓ يٜمبٖمل أن ُيستٖمرب صدور ُمثؾ هذه اًمٗمتقى ذم سمٕمض إزُمٜم٦م اًمتل شمِمتّد ومٞمٝم٤م هُمرسم٦م اًمدِّ

يؼ طمسـ ظم٤من اًم٘مِ  ُمـ همرائ٥م اًمّزُم٤من أّن أهؾ ُمٙم٦م خُيرضمقن يمّؾ ُمـ يسٛمٕمقن أٟمف »( إمم أّن ـه٢3٠٠ت: ٜمَّقضمل )اًمٓمٞم٥ِّم ِصدِّ
َٙمـ،  يٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م وُيٜمٙمِر اًمّت٘مٚمٞمد، ويْمٓمّروٟمف إمم اخلروج واجلالء ُمع أٟمف ُمٝم٤مضمٌر همري٥م اًمّدار وإهؾ واًمقـمـ واًمسَّ

س سمٛمِمٖمقل ذم رّد أطمد ُمـ أهؾ اعمذاه٥م وٓ ذم ه٤مضمر ُمـ ُم٤مًمف وأهٚمف طمب٤ًّم هلل وًمرؾمقًمف، وؾمٙمـ أذف اًمبالد، وهق ًمٞم
 (.  ١63صًمٚمِّمٞمخ محقد اًمتقجيري ) ،.    يمت٤مب: همرسم٦م اإلؾمالم«اجلٝم٤مد
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ٙ 

 

 دور قمٚمامئٝم٤م وأصمرهؿ اجلٛمٞمؾ قمغم إُّم٦م ُمـ ٟمسب٦م اًمٗمْمؾ ٕهٚمف.

ىم٤مُم٧م قمغم اًمّتقطمٞمد أّن هذا اًمٕمٛمؾ ُيَٕمّد ُمـ حم٤مؾمـ اًمّدوًم٦م اًمّسٕمقدّي٦م اعمب٤مريم٦م اًمتل  -١

ومحٚم٧م رايَتف ذم مجٞمع أـمقاره٤م اًمّثالصم٦م، قمغم اًمّرهمؿ ُمـ يمثرة اًمّْمٖمقط اًمتل ُمقرؾم٧م ُمـ أضمؾ 

ؽ ُبذا اًمٜمّٝم٩م اًم٘مقيؿ.   صمٜمٞمٝم٤م قمـ اًمّتٛمسخ

أّن اًم٘مبقريِّلم ُمـ صقومّٞم٦م وإُم٤مُمّٞم٦م اؾمتٖمّٚمقا طم٤مدصم٦م اهلدم ُمٜمذ وىمٕم٧م طمتك أن ذم  -3

 ّدوًم٦م سمام ٓ يٛم٧ّم إمم احل٘مٞم٘م٦م سمّمٚم٦م.اًمّتِمٖمٞم٥م قمغم اًمّدقمقة واًمّتِمٜمٞمع قمغم اًم

ي ًمذًمؽ سمدراؾم٦م    ّملم اًمّتّمدِّ وهلذه إؾمب٤مب وهمػمه٤م يم٤من ُمـ اعمتٕملمِّ قمغم اعمتخّمِّ

شمٙمِمػ قمـ اًمّدواومع اًمنّمقمّٞم٦م ًمٚمٝمدم، وشمبلمِّ ُمالسمس٤مشمف احل٘مٞم٘مّٞم٦م، وشمٜم٤مىمش اًمِّمبٝم٤مت اًمتل شُمث٤مر 

 طمقًمف.

 الّدراسات الّسابقة:
ع وطمس٤مؾمّٞمتف واًمِّمبٝم٤مِت اعمث٤مرة طمقًمف وإيم٤مذي٥م اعمٜمسقضم٦م قمغم اًمّرهمؿ ُمـ أمّهٞم٦م اعمقوق

ّٓ أين مل أضمد ُمـ أومرده سم٤مًمبح٨م.   طمقًمف واًمّٓمٕمقِن اعمبٜمّٞم٦م قمٚمٞمف إ

 خّطة البحث:
 وظم٤ممت٦م، وذًمؽ قمغم اًمٜمّحق اًمّت٤مزم: صمالصم٦م ُمب٤مطم٨مواًمبح٨م ُمـ ُم٘مّدُم٦م يتٙمّقن هذا 

 اعم٘مّدُم٦م.    

د، وضمٝمقده٤م ذم حم٤مرسم٦م ُمٔم٤مهر اًمنّمك : اًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م ذم ٟمجادلبحث األّول

  وآٟمحراف قمٜمد اًم٘مبقر.

 وحتتف ُمٓمٚمب٤من:

 اعمٓمٚم٥م إّول: ٟمبذة شم٤مرخيّٞم٦م قمـ فمروف ٟمِم٠مهت٤م، وطم٘مٞم٘م٦م دقمقهت٤م، وُمقىمػ اًمٜم٤ّمس ُمٜمٝم٤م.

 اعمٓمٚم٥م اًمّث٤مين: ضمٝمقد قمٚمامء اًمّدقمقة ذم حم٤مرسم٦م ُمٔم٤مهر اًمنّمك وآٟمحراف قمٜمد اًم٘مبقر.

 قمغم اًم٘مبقر. : طمٙمؿ اًمبٜم٤مءادلبحث الثّاين

  : هدم اًم٘مب٤مب واعمِم٤مهد ذم اًمب٘مٞمع، وُمقىمػ اعمخ٤مًمٗملم ُمٜمف.ادلبحث الثّالث

 وحتتف ُمٓمٚمب٤من:

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٚ 
 

 اعمٓمٚم٥م إّول: هدم اًم٘مب٤مب واعمِم٤مهد ذم اًمب٘مٞمع.

 اعمٓمٚم٥م اًمّث٤مين: ُمقىمػ اعمخ٤مًمٗملم ُمـ اهلدم، وأسمرز دقم٤مواهؿ.

 : وشمتْمّٛمـ أهّؿ اًمٜمّت٤مئ٩م واًمّتقصٞم٤مت.مةـخات

 منهج البحث:
 ذم هذا اًمبح٨م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمّتحٚمٞمكّم. ؾمٚمٙم٧ُم 

 إجراءات البحث:
 قمزو أي٤مت إمم ُمقاوٕمٝم٤م ُمـ اعمّمحػ اًمنّميػ سمذيمر اؾمؿ اًمّسقرة ورىمؿ أي٦م.  -٢

شمقصمٞمؼ إطم٤مدي٨م ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٚمّٞم٦م، وم٢من يم٤من احلدي٨م ذم اًمّّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م  -١

 ايمتٗمٞم٧ُم سمٛمجّرد اًمٕمزو، وإن يم٤من ذم همػممه٤م ظمّرضمُتف.

 قصمٞمؼ اًمٜمّ٘مقل ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٚمّٞم٦م.شم  -3

 .شمرك اًمّتٕمريػ سم٤مٕقمالم وإُم٤ميمـ وٟمحق ذًمؽ  -5

وٓمّر ٓؾمتٕمامل ًمٗمظ )اًمقّه٤مسمّٞم٦م( قمٜمد اًمٙمالم قمـ قمٚمامء اًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م أىمد   -2

 جم٤مراًة خلّمقُمٝم٤م ذم إـمالىمٝم٤م ٓ إىمراًرا ُب٤م.
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ٚ 
 

 اعمٓمٚم٥م إّول: هدم اًم٘مب٤مب واعمِم٤مهد ذم اًمب٘مٞمع.

 اعمٓمٚم٥م اًمّث٤مين: ُمقىمػ اعمخ٤مًمٗملم ُمـ اهلدم، وأسمرز دقم٤مواهؿ.

 : وشمتْمّٛمـ أهّؿ اًمٜمّت٤مئ٩م واًمّتقصٞم٤مت.مةـخات

 منهج البحث:
 ذم هذا اًمبح٨م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمّتحٚمٞمكّم. ؾمٚمٙم٧ُم 

 إجراءات البحث:
 قمزو أي٤مت إمم ُمقاوٕمٝم٤م ُمـ اعمّمحػ اًمنّميػ سمذيمر اؾمؿ اًمّسقرة ورىمؿ أي٦م.  -٢

شمقصمٞمؼ إطم٤مدي٨م ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٚمّٞم٦م، وم٢من يم٤من احلدي٨م ذم اًمّّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م  -١

 ايمتٗمٞم٧ُم سمٛمجّرد اًمٕمزو، وإن يم٤من ذم همػممه٤م ظمّرضمُتف.

 قصمٞمؼ اًمٜمّ٘مقل ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٚمّٞم٦م.شم  -3

 .شمرك اًمّتٕمريػ سم٤مٕقمالم وإُم٤ميمـ وٟمحق ذًمؽ  -5

وٓمّر ٓؾمتٕمامل ًمٗمظ )اًمقّه٤مسمّٞم٦م( قمٜمد اًمٙمالم قمـ قمٚمامء اًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م أىمد   -2

 جم٤مراًة خلّمقُمٝم٤م ذم إـمالىمٝم٤م ٓ إىمراًرا ُب٤م.
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ٛ 

 

 املبحث األّول
 اهر الّشركوجهودها يف حماربة مظ الّدعوة اإلصالحّية يف جند,

 واالحنراف عيد الكبور

 قيقة دعوهتا، ومواقف الّناس منهاادلطلب األّول: نبذة اترخيّية عن ظروف نشأهتا، وح
يم٤مٟم٧م سمداي٦م اٟمٓمالىم٦م دقمقة اًمِّمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب ُمـ ومٞم٤مذم ٟمجد، شمٚمؽ إرض 

 اًم٘م٤مطمٚم٦م واعمٜمسّٞم٦م ُمٜمذ ىمرون! 

ُم٤مل سمٛمٕمزل قمام أص٤مب اًمٕم٤مًمـَؿ اإلؾمالُمّل قمٛمقًُم٤م ُمـ ومل شمٙمـ شمٚمؽ اًمبالد ا ًمٖم٤مرىم٦م ذم اًمرِّ

أؾمقأ  - سمُحٙمؿ ُم٤م اضمتٛمع ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٔمخروف-وٕمػ وُّتٚمخػ ظمّٞمؿ قمغم احلٞم٤مة اًمٕم٤مُّم٦م، سمؾ يم٤مٟم٧م 

يٜمل( و)اًمّدٟمٞمقّي(، وم٘مد أصبح٧م قمب٤مرًة قمـ سُمٚمٞمدات ُمتٜم٤مطمرة شُمٕم٤مين  ًٓ قمغم اًمّّمٕمٞمديـ: )اًمدِّ طم٤م

ٛم٦َم اًمٗم٤مؿمٞم٦م ذم أهٚمٝم٤م اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمٞمِمقن ُمـ ؿمّح اعمقارد اًمٓمب ٞمٕمّٞم٦م، وص٤مرت إُُّمـّٞم٦م هل اًمسِّ

يـ  طمٞم٤مًة ىم٤مؾمٞم٦م يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ـم٤مسمع اخلقف وقمدم آؾمت٘مرار، ومْماًل قمـ اٟمتِم٤مر اجلٝمؾ سم٤مًمدِّ

  .(1)إمم همػم ذًمؽ ،واًمٕمّمبّٞم٦م

ث وٓ طمرج قماّم يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ُمـ اٟمتِم٤مر اجل ٝمؾ هذه طم٤مل طم٤مضة ٟمجد، أُّم٤م سم٤مديتٝم٤م ومحدِّ

 وآٟمِمٖم٤مل سم٤مًمٖمزو واًمّسٚم٥م واًمٜمّٝم٥م وهمػم ذًمؽ.

ٞم٤مّد واًمقاىمع  واحل٘مٞم٘م٦م أّن اًمٙمالم طمقل ووع ٟمجد ًمـ يتّؿ دون اإلؿم٤مرة إمم اجل٤مٟم٥م اًمسِّ

ّٓ أّن ذًمؽ ًمـاّم يم٤من ؾمٞمجّرٟم٤م إمم اًمّتٓمقيؾ ومْماًل قمـ ُٟمدرة -آضمتامقمّل واحل٤مًم٦م آىمتّم٤مدّي٦م إ

آصمرٟم٤م أن ُٟمسّٚمط اًمّْمقء قمغم اعم٘مّمقد  -ؾمب٘مٝم٤م شمٙمّٚمٛم٧م قمـ شمٚمؽ احِل٘مب٦م وُم٤ماعمّم٤مدر اًمتل 

يٜمّل وسم٤مٕظمّص اًمٕم٘مدّي.   سم٤مٕص٤مًم٦م ذم هذا اًمبح٨م وهق اًمقوع اًمدِّ

ومٛمـ ظمالل اعمّم٤مدر اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل سملم أيديٜم٤م يٛمٙمـ أن ٟمتّمّقر اًمقوع اًمّس٤مئد سملم يمثػم ُمـ 

يـ، ووىمع ومٞمٝمؿ ُمـ اًمنمِّ »اًمٜمّجديِّلم آٟمذاك طمٞم٨م  ك واًمبدع ُم٤م قمّؿ اٟمدرؾم٧م ومٞمٝمؿ ُمٕم٤مًمـِؿ اًمدِّ

يـ ٙملم سم٤مًمـــدِّ ّٓ سم٘مــ٤مي٤م ُمتٛمسِّ ، وأُّمــــ٤م -يٕمٚمٛمــٝمؿ اهلل شمٕمـــــ٤ممم- وـمّؿ ومـل يمثـػم ُمـ اًمبـالد إ

                                       
 (.٢/٢28ٓسمـ سمّس٤مم ) ،(، ٟمجد ظمالل صمامٟمٞم٦م ىمرون٠٠صًمٚمريٙمل ) ،اٟمٔمر: عمع اًمِّمٝم٤مب ذم ؾمػمة حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب  (٢)

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٜ 
 

ٜم٦ّم سمدقم٦م واًمبدقم٦ُم ؾُمٜم٦ّم، ٟمِم٠م قمغم إيمثـرون ومٕم ٤مد اعمٕمروُف سمٞمٜمٝمؿ ُمٜمٙمًرا، واعمٜمٙمر ُمٕمرووًم٤م، واًمسخ

 .(1)شهذا اًمّمٖمػم وهرم قمٚمٞمف اًمٙمبػم

٤مٟمقا ي٠مشمقن ىمؼم زيد سمـ اخلّٓم٤مب وىمؼَم ضار سمـ إزور وهمػممه٤م ُمـ وُمـ ذًمؽ أهنؿ يم

، وهُيدون ًمٖم٤مر سمٜم٧م إُمػم، ويتؼّميمقن سمِمجرة اًمّٓمرومٞم٦م اًم٘مبقر اعمٜمسقسم٦م ًمٚمّّمح٤مسم٦م 

 .(2)واًمٗمّح٤مل وؿمجرة اًمّذي٥م وؿمجرة أيب دضم٤مٟم٦م

ِٓده، يمام وُمتٜمقا سم٠مدقمٞم٤مء اًمقٓي٦م ُمـ أُمث٤مل: شم٤مج وؿمٛمس٤من وأوِٓده وإدريس إؿم٘مر وأو

وطمٓم٤مب، وأيب طمديدة، ويقؾمَػ، وطمسلٍم، وقمثامَن، وقمّب٤مٍس، ومٙم٤مٟمقا يدقمقهنؿ ذم اًمِّمدائد 

  . (3)ويت٘مّرسمقن إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٜمخذور

أهؾ اعمخالف  إمم (ـه٢١٢8)ت:وىمد ضم٤مء ذم رؾم٤مًم٦م إُمػم قمبد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمقد 

ٚمٞمامين ىمقًُمف ـّ اهلل قمٚمٞمٜم٤م سمٛمٕمروم٦م ذًمؽ ]يٕمٜمل: » :اًمسخ يـ هلل وطمده[ ًمـاّم ُم وضمقب إظمالص اًمدِّ

ّٓ ومٜمحـ ىمبَؾ ذًمؽ قمغم ُم٤م قمٚمٞمف هم٤مًم٥ُم  ؾُمؾ اشّمبٕمٜم٤مه ودقمقٟم٤م اًمٜم٤ّمَس إًمٞمف، وإ ـُ اًمرخ وقمرومٜم٤م أٟمف دي

ب إمم اهلل سم٤مًمّذسمح هلؿ  ك سم٤مهلل؛ ُمـ قمب٤مدة أهؾ اًم٘مبقر وآؾمتٖم٤مصم٦م ُبؿ، واًمّت٘مرخ اًمٜم٤مس ُمـ اًمنمِّ

ومٕمؾ اًمٗمقاطمش واعمٜمٙمرات، وارشمٙم٤مب  وـمٚم٥ِم احل٤مضم٤مت ُمٜمٝمؿ، ُمع ُم٤م يٜمْمّؿ إمم ذًمؽ ُمـ

ُم٤مت، وشمرك اًمّّمٚمقات، وشمرك ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم، طمتك أفمٝمر اهلل شمٕم٤ممم احلؼَّ سمٕمد  إُمقر اعمحرَّ

ظمٗم٤مئف، وأطمٞم٤م أصَمَره سمٕمد قَمٗم٤مئف، قمغم يد ؿمٞمخ اإلؾمالم، ومٝمدى اهلل شمٕم٤ممم سمف ُمـ ؿم٤مء ُمـ إٟم٤مم، 

 .(4)ششمف اعمآبوهق اًمِّمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب، أطمسـ اهلل ًمف ذم آظمر

                                       
ٜمّٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمّجدّي٦م (٢)  (. ٢/55١امقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء )جل ،اًمّدرر اًمسَّ
رر اًمّسٜمّٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمّجدّي٦م٢/٢٠3اٟمٔمر: شم٤مريخ اسمـ همٜم٤ّمم ) (١)  (، وُم٘م٤مًم٦م ٢/3٠6جلامقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ) ،( وُم٤م سمٕمده٤م، اًمدخ

يرة يقم ُٟمنمت ذم ضمريدة اجلز-سم٘مٚمؿ: قمبد احلٙمٞمؿ اًمٕمقاد ش أُم٤ميمـ ُيتؼّمك ُب٤م ذم اًمّدرقمٞم٦م ىمبؾ فمٝمقر اًمّدقمقة اًمّسٚمٗمّٞم٦م»سمٕمٜمقان 
، ُمس٤مئؾ آقمت٘م٤مد قمٜمد قمٚمامء ٟمجد ىمبؾ اًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م، ًمٚمٕمبد اًمّٚمٓمٞمػ -٢١28١ هـ، اًمٕمدد٢5١8صٗمر  ١٢إطمد 

 (.٢٢ص)
(، يمِمػ 366( و)١5٠( و)٢٠١( و)86( و)٠2( و)25( و)2١اٟمٔمر: اًمّرؾم٤مئؾ اًمِّمخّمّٞم٦م عمحٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب ) (3)

(، ُمس٤مئؾ آقمت٘م٤مد قمٜمد قمٚمامء ٟمجد ىمبؾ ٠5صُمـ اًمٜم٤ّمس، ٓسمـ ؾَمْحامن )إوه٤مم وآًمتب٤مس قمـ شمِمبٞمف سمٕمض إهمبٞم٤مء 
 (.٢٢صاًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م، ًمٚمٕمبد اًمّٚمٓمٞمػ )

ٜمّٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمّجدّي٦م، جلامقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ) (5)  (.٢/١66اًمّدرر اًمسَّ

المبحث األول : 
الدعوة اإلصالحية في نجد وجهودها في محاربة مظاهر

الشرك واإلنحراف عند القبور

المطلب األول : نبذة تاريخية عن ظروف نشأتها وحقيقة دعوتها 

ومواقف الناس منها 
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ٜ 
 

ٜم٦ّم سمدقم٦م واًمبدقم٦ُم ؾُمٜم٦ّم، ٟمِم٠م قمغم إيمثـرون ومٕم ٤مد اعمٕمروُف سمٞمٜمٝمؿ ُمٜمٙمًرا، واعمٜمٙمر ُمٕمرووًم٤م، واًمسخ

 .(1)شهذا اًمّمٖمػم وهرم قمٚمٞمف اًمٙمبػم

٤مٟمقا ي٠مشمقن ىمؼم زيد سمـ اخلّٓم٤مب وىمؼَم ضار سمـ إزور وهمػممه٤م ُمـ وُمـ ذًمؽ أهنؿ يم

، وهُيدون ًمٖم٤مر سمٜم٧م إُمػم، ويتؼّميمقن سمِمجرة اًمّٓمرومٞم٦م اًم٘مبقر اعمٜمسقسم٦م ًمٚمّّمح٤مسم٦م 

 .(2)واًمٗمّح٤مل وؿمجرة اًمّذي٥م وؿمجرة أيب دضم٤مٟم٦م

ِٓده، يمام وُمتٜمقا سم٠مدقمٞم٤مء اًمقٓي٦م ُمـ أُمث٤مل: شم٤مج وؿمٛمس٤من وأوِٓده وإدريس إؿم٘مر وأو

وطمٓم٤مب، وأيب طمديدة، ويقؾمَػ، وطمسلٍم، وقمثامَن، وقمّب٤مٍس، ومٙم٤مٟمقا يدقمقهنؿ ذم اًمِّمدائد 

  . (3)ويت٘مّرسمقن إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٜمخذور

أهؾ اعمخالف  إمم (ـه٢١٢8)ت:وىمد ضم٤مء ذم رؾم٤مًم٦م إُمػم قمبد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمقد 

ٚمٞمامين ىمقًُمف ـّ اهلل قمٚمٞمٜم٤م سمٛمٕمروم٦م ذًمؽ ]يٕمٜمل: » :اًمسخ يـ هلل وطمده[ ًمـاّم ُم وضمقب إظمالص اًمدِّ

ّٓ ومٜمحـ ىمبَؾ ذًمؽ قمغم ُم٤م قمٚمٞمف هم٤مًم٥ُم  ؾُمؾ اشّمبٕمٜم٤مه ودقمقٟم٤م اًمٜم٤ّمَس إًمٞمف، وإ ـُ اًمرخ وقمرومٜم٤م أٟمف دي

ب إمم اهلل سم٤مًمّذسمح هلؿ  ك سم٤مهلل؛ ُمـ قمب٤مدة أهؾ اًم٘مبقر وآؾمتٖم٤مصم٦م ُبؿ، واًمّت٘مرخ اًمٜم٤مس ُمـ اًمنمِّ

ومٕمؾ اًمٗمقاطمش واعمٜمٙمرات، وارشمٙم٤مب  وـمٚم٥ِم احل٤مضم٤مت ُمٜمٝمؿ، ُمع ُم٤م يٜمْمّؿ إمم ذًمؽ ُمـ

ُم٤مت، وشمرك اًمّّمٚمقات، وشمرك ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم، طمتك أفمٝمر اهلل شمٕم٤ممم احلؼَّ سمٕمد  إُمقر اعمحرَّ

ظمٗم٤مئف، وأطمٞم٤م أصَمَره سمٕمد قَمٗم٤مئف، قمغم يد ؿمٞمخ اإلؾمالم، ومٝمدى اهلل شمٕم٤ممم سمف ُمـ ؿم٤مء ُمـ إٟم٤مم، 

 .(4)ششمف اعمآبوهق اًمِّمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب، أطمسـ اهلل ًمف ذم آظمر

                                       
ٜمّٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمّجدّي٦م (٢)  (. ٢/55١امقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء )جل ،اًمّدرر اًمسَّ
رر اًمّسٜمّٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمّجدّي٦م٢/٢٠3اٟمٔمر: شم٤مريخ اسمـ همٜم٤ّمم ) (١)  (، وُم٘م٤مًم٦م ٢/3٠6جلامقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ) ،( وُم٤م سمٕمده٤م، اًمدخ

يرة يقم ُٟمنمت ذم ضمريدة اجلز-سم٘مٚمؿ: قمبد احلٙمٞمؿ اًمٕمقاد ش أُم٤ميمـ ُيتؼّمك ُب٤م ذم اًمّدرقمٞم٦م ىمبؾ فمٝمقر اًمّدقمقة اًمّسٚمٗمّٞم٦م»سمٕمٜمقان 
، ُمس٤مئؾ آقمت٘م٤مد قمٜمد قمٚمامء ٟمجد ىمبؾ اًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م، ًمٚمٕمبد اًمّٚمٓمٞمػ -٢١28١ هـ، اًمٕمدد٢5١8صٗمر  ١٢إطمد 

 (.٢٢ص)
(، يمِمػ 366( و)١5٠( و)٢٠١( و)86( و)٠2( و)25( و)2١اٟمٔمر: اًمّرؾم٤مئؾ اًمِّمخّمّٞم٦م عمحٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب ) (3)

(، ُمس٤مئؾ آقمت٘م٤مد قمٜمد قمٚمامء ٟمجد ىمبؾ ٠5صُمـ اًمٜم٤ّمس، ٓسمـ ؾَمْحامن )إوه٤مم وآًمتب٤مس قمـ شمِمبٞمف سمٕمض إهمبٞم٤مء 
 (.٢٢صاًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م، ًمٚمٕمبد اًمّٚمٓمٞمػ )

ٜمّٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمّجدّي٦م، جلامقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ) (5)  (.٢/١66اًمّدرر اًمسَّ
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يتح٤ميمٛمقن ومـل ىمّمّمٝمؿ وطمقادصمٝمؿ إمم اًمُٕمرف ٓ إًمـك »وأُّمـ٤م أهـؾ اًمـبـقادي ومـ٘مد يم٤مٟمـقا 

 .(2)شـُر ُمــ ُم٤مئ٦م ٟم٤مىمض!الم أيمثؾمُمـ ٟمقاىمـض اإل»ؿ ، ويم٤من ومـٞمٝمؿ أو ذم أيمثره(1)شاًمنّمع

يـ أىمؾخ ممـ ٓ اًمذي ُيٜمِٙمر اًمبٕم٨َم ُمٜمٝمؿ أيمثُر ممـ ُيِ٘مّر سمف، وأّن اًمذي َيٕمِرف اًمدِّ »وقمٛمقًُم٤م ومـ 

يٕمرومف، واًمذي يْمٞمع اًمّّمٚمقات أيمثُر ُمـ اًمذي ُي٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م، واًمذي يٛمٜمع اًمزيّم٤مَة أيمثُر ممـ 

 .(3)شي١مدِّهي٤م

ي٤مر -م ٢888اعمتقرّم ؾمٜم٦م سمٚمجريػ اإلٟمجٚمٞمزي وًمٞم٤مم اًمرّطم٤مًم٦م وإذا يم٤من  واًمذي ُمّر قمغم اًمدِّ

وُم٤م ، أمهٚمقا اًم٘مرآن»سم٠مهنؿ  ىمد وصػ أهٚمٝم٤م -اًمٜمّجدّي٦م سمٕمد ىمٞم٤مم اًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م سمٕم٘مقد

وم٢مّن ًمٚمٛمرء أن  (4)شواحل٩ّم وشمٜم٤مؾمَقا اًمزّيم٤مة واًمّمّٞم٤مم ، قم٤مدوا يٕمرومقن ذم أيّ ضمٝم٦مٍ شم٘مع اًم٘مِبٚم٦م

 يتس٤مءل قمـ طم٤مهلؿ ىمبؾ ىمٞم٤مم اًمّدقمقة؟! 

وُمـ همػم اعمٛمٙمـ أن ٟمستجكم سمدىّم٦م ُمقىمَػ قمٛمقم قمٚمامء ٟمجد ُمـ اعمامرؾم٤مت اًمنّميمّٞم٦م اًمتل  

إدًّم٦م اًمتل يٛمٙمـ آشّمٙم٤مء قمٚمٞمف ذم هذا اًمِّم٠من، سم٤مؾمتثٜم٤مء قمٚمامء يم٤مٟم٧م ُمقضمقدًة آٟمذاك ًم٘مّٚم٦م 

إهنؿ يم٤مٟمقا ذم اًمٖم٤مًم٥م سملم أطمد  -قمغم ؾمبٞمؾ آؾمتٔمٝم٤مر-اًمٕم٤مرض اًمذيـ يٛمٙمـ اًم٘مقُل قمٜمٝمؿ 

رضمٚملم؛ إُّم٤م راٍض سمام جيري وهذا هق ؿم٠من أيمثرهؿ، وإُّم٤م ؾم٤مظمٌط وًمٙمٜمف قم٤مضمز قمـ اإلٟمٙم٤مر 

 .(5)واًمّتٖمٞمػم

يم٤من قمٚمٞمف هق وقمٚمامء اًمٕم٤مرض سمام  (ـه٢١٠6)ت:سمـ قمبد اًمقّه٤مب  وىمد ّسح اًمِّمٞمخ حمٛمد

ّٓ هق ًم٘مد ـمٚمب٧ُم اًمٕمٚمَؿ واقمَتَ٘مَد َُمـ قمرومٜمل » :وم٘م٤مل وأٟم٤م أظمؼميمؿ قمـ ٟمٗمز: واهلل اًمذي ٓ إًمف إ

ـَ اإلؾمالم ىمبؾ  ّٓ اهلل، وٓ أقمرف دي أّن زم ُمٕمروم٦م، وأٟم٤م ذًمؽ اًمقىم٧م ٓ أقمرُف ُمٕمٜمك ٓ إًمف إ

ّـَ ا  هلل سمف؛ ويمذًمؽ ُمِم٤مخيل ُم٤م ُمٜمٝمؿ رضمٌؾ قمرف ذًمؽ.هذا اخلػم اًمذي ُم

                                       
دقمقة اًمِّمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد  واٟمٔمر ًمالؾمتزادة:(. ٠٠صًمٚمرّيٙمل ) ،اٟمٔمر: عمع اًمِّمٝم٤مب ذم ؾمػمة حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب (٢)

 (. ٢6ًمٚمّسٚمامن ) ،اًمقّه٤مب وأصمره٤م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل
 (. ٢٠/٢٢3اًمّدرر اًمّسٜمّٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمّجدّي٦م جلامقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ) (١)
 (. ١32صاًمّرؾم٤مئؾ اًمِّمخّمّٞم٦م عمحٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب ) (3)
 (. ٢٠صًمٚمّسٚمامن ) ،لاًمٕم٤ممل اإلؾمالُم ذم دقمقة اًمِّمٞمخ حمٛمد قمبد اًمقّه٤مب وأصمره٤م (5)
ٓسمـ سمّس٤مم  ،(، قمٚمامء ٟمجد ظمالل صمامٟمٞم٦م ىمرون٠6صًمٚمّريٙمل ) ،اٟمٔمر: عمع اًمِّمٝم٤مب ذم ؾمػمة حمٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب (2)

  (.٢8صُمل )اإلؾمالًمـؿ قمبد اًمقه٤ّمب وأصمره٤م ذم اًمٕم٤مسمـ حمٛمد اًمِّمٞمخ دقمقة (، ٢/٢3٠)

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٔٔ 

 

ّٓ اهلل، أو قمرف ُمٕمٜمك اإلؾمالم ىمبؾ   ومَٛمـ زقمؿ ُمـ قمٚمامء اًمٕم٤مرض أٟمف قمرف ُمٕمٜمك ٓ إًمف إ

هذا اًمقىم٧م، أو زقمؿ قمـ ُمِم٤مخيف أّن أطمًدا قمرف ذًمؽ؛ وم٘مد يمذب واومؽمى وًمبََّس قمغم اًمٜم٤ّمس، 

 .(1)شوُمَدَح ٟمٗمَسف سمام ًمٞمس ومٞمف

رقمّٞم٦م قمبِد اهلل سموإذا وىمٗمٜم٤م قمغم يمالم   :ي٘مقل طمٞم٨م( ـه٢٢65ت:) ـِ قمٞمسكاًمِّمٞمخ ىم٤ميض اًمدِّ

ك وهق ٓ يِمٕمر، وم٘مد ُم٣م » ّٓ اهلل وشمٚمّٓمخ سم٤مًمنمِّ وا سمَٛمـ ٓ يٕمرف ؿمٝم٤مدَة أن ٓ إًمف إ ٓ شمٖمؽمخ

؛ (2)شأيمثُر طمٞم٤ميت وًمـؿ أقمرف ُمـ أٟمقاقمف ُم٤م أقمرومف اًمٞمقم، ومٚمٚمف احلٛمد قمغم ُم٤م قمّٚمَٛمٜم٤م ُمـ ديٜمف

 . ٤مًمٖم٦م ذم يمالم اًمِّمٞمخ حمّٛمد أدريمٜم٤م أٟمف ٓ ُمب

وقمغم يمّؾ ومٗمل هذا اًمقوع اعمتخؿ سم٤مٟٓمحراوم٤مت واعمٛمٚمقء سم٤مخلراوم٤مت يم٤مٟم٧م آٟمٓمالىم٦م 

د سمحٛمؾ ًمقائٝم٤م واًمٜمّٝمقض سم٠مقمب٤مئٝم٤م.  إُومم ًمٚمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م اًمتل ؿمــّرف اهلل اًمِّمٞمَخ اعمجدِّ

 ًٓ  ُمـ إىمٚمٞمؿ ٟمجد، ومٗمل ُمّٙم٦م ومل شمٙمـ سم٘مّٞم٦م سمٚمدان اجلزيرة وأىم٤مًمٞمٛمٝم٤م ذم اجلٛمٚم٦م سم٠مطمسـ طم٤م

ك اًمٍّميح يم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م سم٤مُٕمقات أيمثر ُمـ صمالصمامئ٦م ىُمّب٦م وطمده٤م يقضمد  ي٘مع قمٜمده٤م ُمـ اًمنمِّ

ّٓ اهلل وهل ُمٝمبط -، وإذا يم٤من هذا هق احل٤مل ذم ُمّٙم٦م (3)وآؾمتج٤مرة سم٘مبقرهؿ ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف إ

ؾم٤مًم٦م وُمٜمبع اإليامن  . (4)ومٙمٞمػ سمٖمػمه٤م، واهلل اعمستٕم٤من -اًمقطمل وُمٝمد اًمرِّ

 :حقيقة الّدعوة 
اًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م ذم ضمقهره٤م احل٘مٞم٘مّل دقمقٌة دمديدّي٦م، هم٤ميُتٝم٤م اًمٕمقدة سم٤مًمٜم٤ّمس ُمـ ضمديد 

 ، ويمام متّثٚمف ُمـ سمٕمده أصح٤مسُمف اًمٙمرام.×إمم اإلؾمالم اخل٤مًمص اًمٜم٘مّل يمام ضم٤مء سمف اًمٜمّبلخ 

ا قمـ سمٕمٞمدً -وٓ يستٓمٞمع ُمٜمّمػ دَرس ؾِمػمة اًمِّمٞمخ حمّٛمد ووىمػ قمغم أصقل دقمقشمف 

ؽ  -دقم٤موى اخلّمقم أن يزقمؿ أّن ًمف شمٕم٤مًمٞمَؿ ظم٤مّص٦م؛ ذًمؽ أّن دقمقشَمف يم٤مٟم٧م دقمقًة خمٚمّم٦م ًمٚمّتٛمسخ

ٜم٦ّم وإقم٤مدة اًمٜم٤ّمس إمم إُمر إّول.  سم٤مًمٙمت٤مب واًمسخ

                                       
 (.٢8٠صاًمّرؾم٤مئؾ اًمِّمخّمّٞم٦م عمحٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب ) (٢)
 (.٢63صّمدر اًمّس٤مسمؼ )اعم (١)
ٜمّٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمّجدّي٦م (3) رر اًمسَّ ٓسمـ سمنم  ،(، قمٜمقان اعمجد ذم شم٤مريخ ٟمجد2/٢33جلامقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ) ،اٟمٔمر: اًمدخ

(٢/١63 .) 
 (. ٠3صًمٚمِّمقيم٤مين ) ،( وُم٤م سمٕمده٤م، اًمدّر اًمٜمْمٞمد ذم إظمالص يمٚمٛم٦م اًمّتقطمٞمد٢/٢٠٠اٟمٔمر: شم٤مريخ اسمـ همٜم٤ّمم ) (5)
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ّٓ اهلل، أو قمرف ُمٕمٜمك اإلؾمالم ىمبؾ   ومَٛمـ زقمؿ ُمـ قمٚمامء اًمٕم٤مرض أٟمف قمرف ُمٕمٜمك ٓ إًمف إ

هذا اًمقىم٧م، أو زقمؿ قمـ ُمِم٤مخيف أّن أطمًدا قمرف ذًمؽ؛ وم٘مد يمذب واومؽمى وًمبََّس قمغم اًمٜم٤ّمس، 

 .(1)شوُمَدَح ٟمٗمَسف سمام ًمٞمس ومٞمف

رقمّٞم٦م قمبِد اهلل سموإذا وىمٗمٜم٤م قمغم يمالم   :ي٘مقل طمٞم٨م( ـه٢٢65ت:) ـِ قمٞمسكاًمِّمٞمخ ىم٤ميض اًمدِّ

ك وهق ٓ يِمٕمر، وم٘مد ُم٣م » ّٓ اهلل وشمٚمّٓمخ سم٤مًمنمِّ وا سمَٛمـ ٓ يٕمرف ؿمٝم٤مدَة أن ٓ إًمف إ ٓ شمٖمؽمخ

؛ (2)شأيمثُر طمٞم٤ميت وًمـؿ أقمرف ُمـ أٟمقاقمف ُم٤م أقمرومف اًمٞمقم، ومٚمٚمف احلٛمد قمغم ُم٤م قمّٚمَٛمٜم٤م ُمـ ديٜمف

 . ٤مًمٖم٦م ذم يمالم اًمِّمٞمخ حمّٛمد أدريمٜم٤م أٟمف ٓ ُمب

وقمغم يمّؾ ومٗمل هذا اًمقوع اعمتخؿ سم٤مٟٓمحراوم٤مت واعمٛمٚمقء سم٤مخلراوم٤مت يم٤مٟم٧م آٟمٓمالىم٦م 

د سمحٛمؾ ًمقائٝم٤م واًمٜمّٝمقض سم٠مقمب٤مئٝم٤م.  إُومم ًمٚمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م اًمتل ؿمــّرف اهلل اًمِّمٞمَخ اعمجدِّ

 ًٓ  ُمـ إىمٚمٞمؿ ٟمجد، ومٗمل ُمّٙم٦م ومل شمٙمـ سم٘مّٞم٦م سمٚمدان اجلزيرة وأىم٤مًمٞمٛمٝم٤م ذم اجلٛمٚم٦م سم٠مطمسـ طم٤م

ك اًمٍّميح يم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م سم٤مُٕمقات أيمثر ُمـ صمالصمامئ٦م ىُمّب٦م وطمده٤م يقضمد  ي٘مع قمٜمده٤م ُمـ اًمنمِّ

ّٓ اهلل وهل ُمٝمبط -، وإذا يم٤من هذا هق احل٤مل ذم ُمّٙم٦م (3)وآؾمتج٤مرة سم٘مبقرهؿ ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف إ

ؾم٤مًم٦م وُمٜمبع اإليامن  . (4)ومٙمٞمػ سمٖمػمه٤م، واهلل اعمستٕم٤من -اًمقطمل وُمٝمد اًمرِّ

 :حقيقة الّدعوة 
اًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م ذم ضمقهره٤م احل٘مٞم٘مّل دقمقٌة دمديدّي٦م، هم٤ميُتٝم٤م اًمٕمقدة سم٤مًمٜم٤ّمس ُمـ ضمديد 

 ، ويمام متّثٚمف ُمـ سمٕمده أصح٤مسُمف اًمٙمرام.×إمم اإلؾمالم اخل٤مًمص اًمٜم٘مّل يمام ضم٤مء سمف اًمٜمّبلخ 

ا قمـ سمٕمٞمدً -وٓ يستٓمٞمع ُمٜمّمػ دَرس ؾِمػمة اًمِّمٞمخ حمّٛمد ووىمػ قمغم أصقل دقمقشمف 

ؽ  -دقم٤موى اخلّمقم أن يزقمؿ أّن ًمف شمٕم٤مًمٞمَؿ ظم٤مّص٦م؛ ذًمؽ أّن دقمقشَمف يم٤مٟم٧م دقمقًة خمٚمّم٦م ًمٚمّتٛمسخ

ٜم٦ّم وإقم٤مدة اًمٜم٤ّمس إمم إُمر إّول.  سم٤مًمٙمت٤مب واًمسخ

                                       
 (.٢8٠صاًمّرؾم٤مئؾ اًمِّمخّمّٞم٦م عمحٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب ) (٢)
 (.٢63صّمدر اًمّس٤مسمؼ )اعم (١)
ٜمّٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمّجدّي٦م (3) رر اًمسَّ ٓسمـ سمنم  ،(، قمٜمقان اعمجد ذم شم٤مريخ ٟمجد2/٢33جلامقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ) ،اٟمٔمر: اًمدخ

(٢/١63 .) 
 (. ٠3صًمٚمِّمقيم٤مين ) ،( وُم٤م سمٕمده٤م، اًمدّر اًمٜمْمٞمد ذم إظمالص يمٚمٛم٦م اًمّتقطمٞمد٢/٢٠٠اٟمٔمر: شم٤مريخ اسمـ همٜم٤ّمم ) (5)
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ذم أيمثر ُمـ ُمقوع قمـ طم٘مٞم٘م٦م  (ـه٢١٠6)  سم٤من اًمِّمٞمخ حمّٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مبوىمد أ 

ُمّتبٌِع  -وهلل احلٛمد-وُأظمؼِمُك أين» :ء اًمٕمراقف إمم اًمّسقيدي ُمـ قمٚمامدقمقشمف وم٘م٤مل ذم رؾم٤مًمت

ٜم٦ّم واجلامقم٦م اًمذي قمٚمٞمف أئّٛم٦م  وًمس٧ُم سمٛمبتدع، قم٘مٞمديت وِديٜمل اًمذي َأديـ اهلل سمف: ُمذه٥ُم أهؾ اًمسخ

يـ  اعمسٚمٛملم، ُمثؾ إئّٛم٦م إرسمٕم٦م وأشمب٤مقِمٝمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ًمٙمٜمل سمّٞمٜم٧ُم ًمٚمٜم٤ّمس إظمالَص اًمدِّ

٤مء وإُمقات ُمـ اًمّّم٤محللم وهمػمهؿ، وقمـ إذايمٝمؿ ومٞمام ُيٕمَبد هلل، وهنٞمُتٝمؿ قمـ دقمقة إطمٞم

ُجقد وهمػِم ذًمؽ مم٤م هق طمؼٌّ اهلل، اًمذي ٓ ينميمف ومٞمف  اهلل سمف ُمـ اًمّذسمح واًمٜمّذر واًمتقيمخؾ واًمسَّ

ؾُمؾ ُمـ أّوهلؿ إمم آظمرهؿ ب وٓ ٟمبلٌّ ُمرؾمؾ، وهق اًمذي دقم٧م إًمٞمف اًمرخ  .(1)شُمٚمٌؽ ُم٘مرَّ

ُأؿمِٝمُد اهلل وَُمـ طمرضين ُمـ اعمالئٙم٦م، وُأؿمِٝمُديمؿ أين » :وىم٤مل ذم رؾم٤مًمتف ٕهؾ اًم٘مّمٞمؿ

ٜم٦ّم واجلامقم٦م ُمـ اإليامن سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتبف ورؾمٚمف  أقمت٘مد ُم٤م اقمت٘مدشمف اًمِٗمرىم٦ُم اًمٜم٤ّمضمٞم٦م أهؾ اًمسخ

واًمبٕم٨ِم سمٕمد اعمقت واإليامن سم٤مًم٘مدر ظمػِمه وّذه، وُمـ اإليامن سم٤مهلل اإليامُن سمام وصػ سمف ٟمٗمَسف 

ًمٞمس يمٛمثٚمف  ُمـ همػم حتريٍػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ، سمؾ أقمت٘مد أّن اهلل × ٤من رؾمقًمف ذم يمت٤مسمف قمغم ًمس

ف اًمٙمٚمؿ قمـ ُمقاوٕمف،  رء وهق اًمّسٛمٞمع اًمبّمػم؛ ومال َأٟمٗمل قمٜمف ُم٤م وَصَػ سمف ٟمٗمَسف، وٓ ُأطمرِّ

ٕٟمف شمٕم٤ممم ٓ  ;وٓ ُأحِلُد ذم أؾمامئف وآي٤مشمف، وٓ ُأيمٞمِّػ، وٓ ُأُمثِّؾ صٗم٤مشمف شمٕم٤ممم سمّمٗم٤مت ظمٚم٘مف

 .(2)إمم آظمر ُم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م ش ٓ يمٗم١َم ًمف، وٓ ٟمّد ًمف، وٓ ُي٘م٤مس سمخٚم٘مف ...ؾمٛملَّ ًمف، و

ٜم٦ّم، وٓ ُٟمٜمِٙمر قمغم » :وىم٤مل أيًْم٤م أُّم٤م ُمذهبٜم٤ُم ومٛمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ إُم٤مِم أهؾ اًمسخ

ٜم٦ّم وإمج٤مَع إُُّم٦م وىمقَل مجٝمقره٤م.  أهؾ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م إذا مل خي٤مًمػ ٟمصَّ اًمٙمت٤مب واًمسخ

يـ، وأٟمف قمب٤مدة اهلل وطمده ٓ ذيَؽ ًمف ومٞمٝم٤م سمخٚمع مجٞمع  واعم٘مّمقد سمٞم٤منُ  ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف ُمـ اًمدِّ

ؾمقل ومٞمٝم٤م سمخٚمع مجٞمع اًمبدع ك، وُمت٤مسمٕم٦ُم اًمرَّ  .(3)شاًمنمِّ

 :مواقف الّناس منها 
ي٤مت وُوِوٕم٧م أُم٤مُمٝم٤م ؿمّتك  ـم٤معم٤م ُووضِمٝم٧م اًمّدقمقات اإلصالطمّٞم٦م سم٠مًمقان ُمـ اًمّتحدِّ

أّن اًمٜم٤مس يّمٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمٗم٤مرىم٦م ُم٤م أًمٗمقه؛ ومْماًل قمـ اًمٕمراىمٞمؾ، وُمرّد ذًمؽ ذم اًمٖم٤مًم٥م إمم 

                                       
  (.36صًمِّمخّمّٞم٦م عمحٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب )اًمّرؾم٤مئؾ ا (٢)
 (. 8صاًمّس٤مسمؼ ) رضمعاعم (١)
 (. ٢٠٠ص)اًمّس٤مسمؼ  رضمعاعم (3)

 

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٖٔ 

 

ّٓ سمب٘م٤مء  ذيـ اًمذيـ ٓ شمتحّ٘مؼ ُمّم٤محلُٝمؿ إ شم٘م٤مـمع شمٚمؽ اًمّدقمقات ُمع ُمّم٤مًمح يمثػم ُمـ اعمتٜمٗمِّ

 احل٤مل قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف.

وىمد شمٗم٤موشم٧م ُمقاىمػ اًمٜم٤ّمس دم٤مه دقمقة اًمِّمٞمخ إسّم٤من فمٝمقره٤م، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىَمبَِٚمٝم٤م وهؿ  

وم٘مد ىم٤مسمٚمقه٤م سم٤مًمّرومض واُّّتذوا ُمٜمٝم٤م ُمقىمًٗم٤م قمدائٞم٤ًّم قمغم اًمّرهمؿ ُمـ يمقن إىمّٚمقن، وأُّم٤م إيمثرون 

اًمِّمٞمخ مل َيْستَْٕمِدهؿ ومُٞمب٤مدئ أطمًدا سمتٙمٗمػم أو يبٖمتف سم٘مت٤مل، وإٟمام سمدأه٤م سمام أُمر اهلل سمف ُمـ اًمّدقمقة 

إًمٞمف سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلسٜم٦م، وُمـ شم٠مُّمؾ اعمٙم٤مشمب٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م دمري سملم اًمِّمٞمخ وسملم سمٕمض 

ُده إًمٞمٝمؿ سمٛمثؾ إظمب٤مرهؿ سمٛمحّبتٝمؿ وسمدقم٤مئف  أسمرز ظمّمقم دقمقشمِف ًمٗم٧َم ٟمٔمَره شمٚمٓمخُٗمف ُمٕمٝمؿ وشمقدخ

 ، وإذا يم٤من هذا طم٤مًمف ُمع أًمّد ظمّمقُمف وأسمرز ُمٜم٤موئٞمف ومٙمٞمػ سمٖمػمهؿ؟!(1)هلؿ إمم همػم ذًمؽ

: ٤مر سمٕمض اًمٜم٤ّمس ًمدقمقشمف وم٘م٤ملوقمقًدا قمغم سمدء وم٘مد سملّم اًمِّمٞمخ ذم إطمدى رؾم٤مئٚمف ؾمب٥َم إٟمٙم

ؤؾم٤مء ًمٙمقٟمف ظم٤مًمػ قم٤مدًة ٟمِم١موا قمٚمٞمٝم٤مأٟمٙمر هذا سم» ف أيًْم٤م ص٤مطم٥م عمع ، وأؿم٤مر إًمٞم(2)شٕمُض اًمرخ

ٝم٤مب وم٘م٤مل يـ وإذاقمتف؛ ٕٟمف يٗمسد » :اًمِمِّ أيم٤مسمُر وُمِم٤ميخ ؾم٤مئر ٟمجد ًمـؿ يرَوقا سمُِمٞمقع هذا اًمدِّ

 .(3)شقمٚمٞمٝمؿ ىمقاٟملَم يمٚمّٞم٦م وىمقاقمَد أصٚمّٞم٦م ُوِوٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م طمٙمقُمُتٝمؿ

٦م ُمـ أىمقى ضمبٝمتلم قمغم اإلـمالق ومه٤م: )اعمٕم٤مرو٦م وقمغم يمؾٍّ وم٘مد شمِمّٙمؾ ومريؼ اعمٕم٤مرو

ٞم٤مؾمٞم٦م( وي٘مقده٤م إُمراء  .(4)و)اعمٕم٤مرو٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م( وي٘مقده٤م اًمٕمٚمامء ،اًمسِّ

دة اسمتداًء ُمـ شمسٗمٞمف اًمِّمٞمخ ودمٝمٞمٚمف واًمّتحريض   ًٓ ُمتٕمدِّ وىمد أظمذت ُمقاضمٝم٤مهُتؿ ًمف أؿمٙم٤م

ي٥م قمٜمف وآؾمتٛمرار ذم ٟمنم قمٚمٞمف، وُمروًرا سمتٝمديد ُُمٜم٤مسيف، واٟمتٝم٤مًء سمْمّخ ؾمٞمؾ ُمـ إيم٤مذ
                                       

 وُمـ ذًمؽ:   (٢)
يمر » :-(١2٠صيمام ذم اًمّرؾم٤مئؾ اًمِّمخّمّٞم٦م )-ىمقًمف ًمٕمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًّمٚمٓمٞمػ  - اهلل ؾمبح٤مٟمف ٟمنم ًمؽ ُمـ اًمذِّ

إين ُأطمّبؽ، وىمد دقمقُت : »(١2٠ص، وذم )ش٤م مل ي١مشمف يمثػمًا ُمـ اًمٜم٤مساجلٛمٞمؾ، وأٟمزل ذم ىمٚمقب قمب٤مده ًمؽ ُمـ اعمحّب٦م ُم
 ش. ًمؽ ذم صاليت، وأمتٜمك ُمـ ىمبؾ هذه اعمٙم٤مشمٞم٥م أن هيدَيؽ اهلل ًمديٜمف اًم٘مٞمِّؿ

إّن اًمٙمت٤مب ًمـاّم وصؾ إمم اخل٤مدم وشم٠مُّمؾ ُم٤م : »-(3٢١صيمام ذم اًمّرؾم٤مئؾ اًمِّمخّمّٞم٦م )-ىمقًُمف ًمٚمِّمٞمخ قمبد اًمٕمزيز احلّملم  -
 ش.م احلسـ رومع يديف سم٤مًمّدقم٤مء إمم اهلل سمت٠ميٞمد اًمنّميػ ًمـاّم يم٤من ىمّمُده اًمنّميٕم٦م اعمحّٛمدّي٦مومٞمف ُمـ اًمٙمال

ٜمّٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمّجدّي٦م  (١) رر اًمسَّ  (. 62/ ٢جلامقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ) ،اًمدخ
 (. 6٠ص) (3)
 ،اًمِّمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب(، دقم٤موي اعمٜم٤موئلم ًمدقمقة ٢/٢36ٓسمـ سمّس٤مم ) ،اٟمٔمر: قمٚمامء ٟمجد ظمالل صمامٟمٞم٦م ىمرون  (5) 

 (. 3٠صًمٚمٕمبد اًمّٚمٓمٞمػ )
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 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٖٔ 

 

ّٓ سمب٘م٤مء  ذيـ اًمذيـ ٓ شمتحّ٘مؼ ُمّم٤محلُٝمؿ إ شم٘م٤مـمع شمٚمؽ اًمّدقمقات ُمع ُمّم٤مًمح يمثػم ُمـ اعمتٜمٗمِّ

 احل٤مل قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف.

وىمد شمٗم٤موشم٧م ُمقاىمػ اًمٜم٤ّمس دم٤مه دقمقة اًمِّمٞمخ إسّم٤من فمٝمقره٤م، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىَمبَِٚمٝم٤م وهؿ  

وم٘مد ىم٤مسمٚمقه٤م سم٤مًمّرومض واُّّتذوا ُمٜمٝم٤م ُمقىمًٗم٤م قمدائٞم٤ًّم قمغم اًمّرهمؿ ُمـ يمقن إىمّٚمقن، وأُّم٤م إيمثرون 

اًمِّمٞمخ مل َيْستَْٕمِدهؿ ومُٞمب٤مدئ أطمًدا سمتٙمٗمػم أو يبٖمتف سم٘مت٤مل، وإٟمام سمدأه٤م سمام أُمر اهلل سمف ُمـ اًمّدقمقة 

إًمٞمف سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلسٜم٦م، وُمـ شم٠مُّمؾ اعمٙم٤مشمب٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م دمري سملم اًمِّمٞمخ وسملم سمٕمض 

ُده إًمٞمٝمؿ سمٛمثؾ إظمب٤مرهؿ سمٛمحّبتٝمؿ وسمدقم٤مئف  أسمرز ظمّمقم دقمقشمِف ًمٗم٧َم ٟمٔمَره شمٚمٓمخُٗمف ُمٕمٝمؿ وشمقدخ

 ، وإذا يم٤من هذا طم٤مًمف ُمع أًمّد ظمّمقُمف وأسمرز ُمٜم٤موئٞمف ومٙمٞمػ سمٖمػمهؿ؟!(1)هلؿ إمم همػم ذًمؽ

: ٤مر سمٕمض اًمٜم٤ّمس ًمدقمقشمف وم٘م٤ملوقمقًدا قمغم سمدء وم٘مد سملّم اًمِّمٞمخ ذم إطمدى رؾم٤مئٚمف ؾمب٥َم إٟمٙم

ؤؾم٤مء ًمٙمقٟمف ظم٤مًمػ قم٤مدًة ٟمِم١موا قمٚمٞمٝم٤مأٟمٙمر هذا سم» ف أيًْم٤م ص٤مطم٥م عمع ، وأؿم٤مر إًمٞم(2)شٕمُض اًمرخ

ٝم٤مب وم٘م٤مل يـ وإذاقمتف؛ ٕٟمف يٗمسد » :اًمِمِّ أيم٤مسمُر وُمِم٤ميخ ؾم٤مئر ٟمجد ًمـؿ يرَوقا سمُِمٞمقع هذا اًمدِّ

 .(3)شقمٚمٞمٝمؿ ىمقاٟملَم يمٚمّٞم٦م وىمقاقمَد أصٚمّٞم٦م ُوِوٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م طمٙمقُمُتٝمؿ

٦م ُمـ أىمقى ضمبٝمتلم قمغم اإلـمالق ومه٤م: )اعمٕم٤مرو٦م وقمغم يمؾٍّ وم٘مد شمِمّٙمؾ ومريؼ اعمٕم٤مرو

ٞم٤مؾمٞم٦م( وي٘مقده٤م إُمراء  .(4)و)اعمٕم٤مرو٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م( وي٘مقده٤م اًمٕمٚمامء ،اًمسِّ

دة اسمتداًء ُمـ شمسٗمٞمف اًمِّمٞمخ ودمٝمٞمٚمف واًمّتحريض   ًٓ ُمتٕمدِّ وىمد أظمذت ُمقاضمٝم٤مهُتؿ ًمف أؿمٙم٤م

ي٥م قمٜمف وآؾمتٛمرار ذم ٟمنم قمٚمٞمف، وُمروًرا سمتٝمديد ُُمٜم٤مسيف، واٟمتٝم٤مًء سمْمّخ ؾمٞمؾ ُمـ إيم٤مذ
                                       

 وُمـ ذًمؽ:   (٢)
يمر » :-(١2٠صيمام ذم اًمّرؾم٤مئؾ اًمِّمخّمّٞم٦م )-ىمقًمف ًمٕمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًّمٚمٓمٞمػ  - اهلل ؾمبح٤مٟمف ٟمنم ًمؽ ُمـ اًمذِّ

إين ُأطمّبؽ، وىمد دقمقُت : »(١2٠ص، وذم )ش٤م مل ي١مشمف يمثػمًا ُمـ اًمٜم٤مساجلٛمٞمؾ، وأٟمزل ذم ىمٚمقب قمب٤مده ًمؽ ُمـ اعمحّب٦م ُم
 ش. ًمؽ ذم صاليت، وأمتٜمك ُمـ ىمبؾ هذه اعمٙم٤مشمٞم٥م أن هيدَيؽ اهلل ًمديٜمف اًم٘مٞمِّؿ

إّن اًمٙمت٤مب ًمـاّم وصؾ إمم اخل٤مدم وشم٠مُّمؾ ُم٤م : »-(3٢١صيمام ذم اًمّرؾم٤مئؾ اًمِّمخّمّٞم٦م )-ىمقًُمف ًمٚمِّمٞمخ قمبد اًمٕمزيز احلّملم  -
 ش.م احلسـ رومع يديف سم٤مًمّدقم٤مء إمم اهلل سمت٠ميٞمد اًمنّميػ ًمـاّم يم٤من ىمّمُده اًمنّميٕم٦م اعمحّٛمدّي٦مومٞمف ُمـ اًمٙمال

ٜمّٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمّجدّي٦م  (١) رر اًمسَّ  (. 62/ ٢جلامقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ) ،اًمدخ
 (. 6٠ص) (3)
 ،اًمِّمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب(، دقم٤موي اعمٜم٤موئلم ًمدقمقة ٢/٢36ٓسمـ سمّس٤مم ) ،اٟمٔمر: قمٚمامء ٟمجد ظمالل صمامٟمٞم٦م ىمرون  (5) 

 (. 3٠صًمٚمٕمبد اًمّٚمٓمٞمػ )
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 بدر بن انصر العوادد. ىدم القباب وادلشاىد يف البقيع: ظروفو، وأسبابو، وموقف ادلخالفُت منو                           

ٔٗ 

 

 .(1)آومؽماءات اعمْمٚمِّٚم٦م قمغم دقمقشمف

ؾمقاٌء - قشمف اإلصالطمّٞم٦م وىمقَي ٟمٗمقذه٤مواًّمالوم٧م آٟمذاك أٟمف يمّٚمام يمؼُمت ُرىمٕم٦ُم ٟمج٤مطم٤مت دقم 

يمّٚمام اشّمسٕم٧م دائرة ظمّمقُمٝم٤م وازدادت اًمّدقم٤موى  -قمغم صٕمٞمد إرض أو قمغم ُمستقى اًمٗمٙمر

 ٤م يؽمّدد ذم أـمروطم٤مت اعمخ٤مًمٗملم طمتك يقُمٜم٤م هذا.اًمتل يٓمٚم٘مقهن٤م واًمتل ُم٤م زال رضمع صداه

ـِ قمزيٛمتف قمـ ُمقاصٚم٦م دقمقشمف؛ ًمٕمٚمٛمف سم٠مّن  همػم أّن هذا يمّٚمف مل َيُٗم٧ّم ذم قمْمد اًمِّمٞمخ ومل َيث

ّٓ ًم٘مَل ُمـ هذا اًمّٓمريؼ اًمِّم٤مقَّ هق ـمريؼ إٟمبٞم٤مء  ، وأٟمف ُم٤م ُمـ أطمد محؾ راي٦َم إصالح إ

 احل٤مل هتقن ىمٞم٤مؾًم٤م سمحالوة اعمآل، واًمٕم٤مىمب٦ُم ًمٚمٛمّت٘ملم. اًمٜم٤ّمس ُمثؾ ُم٤م ًم٘مل هق أو أؿمّد، وأّن ُمرارة

رك واالحنراف عند القبورادلطلب الثّاين: جهود أئّمة الّدعوة يف زلاربة مظا  ىر الشِّ
ؾمب٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم أّن اًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م ىمد أوًم٧م ضم٤مٟم٥م اًمّتقطمٞمد قمٜم٤ميَتٝم٤م اًمٙمؼمى، 

ـ ؿمٞمقع آٟمحراوم٤مت اًمنّميمٞم٦م واًمبدقمّٞم٦م سملم وُمٜمِم٠م هذه اًمٕمٜم٤مي٦م اخل٤مّص٦م هق ُم٤م يم٤من ُيِم٤مهد ُم

اًمٜم٤ّمس، وومِمّق إهم٤مًمٞمط ذم اعمٗم٤مهٞمؿ إؾم٤مؾمّٞم٦م ًمٚمّتقطمٞمد طمتك سملم اخلقاّص، ُمع يمقٟمف أصَؾ 

يـ وأؾم٤مَس اعمّٚم٦م ورأَس إُمر!  اًمدِّ

وهمٜملٌّ قمـ اًمبٞم٤من أّن قمٚمامء اًمّدقمقة ىمد قُمٜمُقا سمبٞم٤من أمهّٞم٦م اًمّتقطمٞمد واًمّتٜمقيف سمٗمْمٚمف، وطمرصقا 

ي قمغم ذ ك وأؾمب٤مسمف ووؾم٤مئٚمف، واًمّتّمدِّ ح ُمس٤مئٚمف وإىم٤مُم٦م دٓئٚمف، يمام هلجقا سم٤مًمّتحذير ُمـ اًمنمِّ

ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم سمٙمِمػ والٓهتؿ وشمٗمٜمٞمد ؿُمُبٝم٤مهتؿ واًمرّد قمغم إيراداهتؿ طمتك سمٚمٖمقا اًمٖم٤مي٦م أو 

يم٤مدوا، وُمـ مجٚم٦م ُم٤م شمٜم٤موًمقه ُمس٠مًم٦ُم اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر سم٤مقمتب٤مره٤م اُمتداًدا ـمبٞمٕمٞم٤ًّم عمنموقمٝمؿ 

إلصالطمّل اًمٙمبػم، ٓ ؾمّٞمام أٟمف يم٤من ذم ُمّٙم٦م وطمده٤م ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت أيمثر ُمـ صمالصمامئ٦م ىُمّب٦م ا

 .(2)ذم أؾمٗمٚمٝم٤م وأقماله٤م ووؾمٓمٝم٤م طمتك سمٞمقهت٤م!

 وىمد يم٤مٟم٧م ضمٝمقدهؿ شمسػم ذم ظمّٓملم ُمتقازيلم:

                                       
 (.٢/355اٟمٔمر قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل: شم٤مريخ اسمـ همٜم٤ّمم ) (٢)
ٜمّٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمّجدّي٦م (١) رر اًمسَّ ٓسمـ سمنم  ،(، قمٜمقان اعمجد ذم شم٤مريخ ٟمجد2/٢33جلامقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ) ،اٟمٔمر: اًمدخ

(٢/١63 .) 
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 :اخلّط األّول: اجلهود العلمّية
٤م إمم خمتٚمػ إىمٓم٤مر وضمد ومٞمٝم٤م َُمـ ـم٤مًمع يمت٥َم قمٚمامء اًمّدقمقة ورؾم٤مئَٚمٝمؿ اًمتل يم٤مٟمقا يبٕمثقهن

ُم٤م ضم٤مء ذم رؾم٤مًم٦م اًمِّمٞمخ حمٛمد  -قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل-هذه اعمس٠مًم٦م، وُمـ ذًمؽ إممإؿم٤مرات يمثػمة 

وأُّم٤م ُم٤م صدر ُمـ ؾم١مال إٟمبٞم٤مء وإوًمٞم٤مء » :ًمقّه٤مب إمم أهؾ اعمٖمرب طمٞم٨م ي٘مقلسمـ قمبد ا

 ُ ج واًمّّمالِة قمٜمده٤م واُّت٤مِذه٤م اًمِّمٗم٤مقم٦َم سمٕمد ُمقهتؿ وشمٕمٔمٞمِؿ ىمبقرهؿ سمبٜم٤مء اًم٘مب٤مب قمٚمٞمٝم٤م واًمنخ

َدٟم٦م واًمٜمخذوِر هل٤م، ومٙمؾخ ذًمؽ ُمـ طمقادث إُمقر اًمتل أظمؼم سمقىمققمٝم٤م اًمٜمبلخ  أقمٞم٤مًدا، وضمْٕمِؾ اًمسَّ

ال تقوم الّساعة حىت يَلحق حيٌّ من أُّميت »أٟمف ىم٤مل: × وطمّذر ُمٜمٝم٤م، يمام ذم احلدي٨م قمٜمف × 
 . (1)شابدلشركُت، وحىت َتعُبَد فئاٌم من أُّميت األواثن

ك، ومٜمٝمك أن  محك ضمٜم٤مب اًمّتقطمٞمد أقمٔمؿَ × وهق  مح٤مي٦م، وؾمدَّ يمؾَّ ـمريؼ يقصؾ إمم اًمنمِّ

ص اًم٘مؼم وأن ُيبٜمك قمٚمٞمف، يمام صمب٧م ذم صحٞمح ُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر جُيَّمَّ
(2) . 

ـَ أيب ـم٤مًم٥م  ٤موصمب٧م ومٞمف أيًْم  ّٓ أٟمف سمٕم٨م قمكمَّ سم ، وأَُمَره أن ٓ يدَع ىمؼًما ُمنموًم٤م إ
 ّٓ ًٓ إ ؛ وهلذا ىم٤مل همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء: جي٥م هدم اًمُ٘مب٥م اعمبٜمّٞم٦م قمغم (3) ـمٛمسفؾمقاه، وٓ متث٤م

َس٧م قمغم ُمٕمّمٞم٦م اًمّرؾمقل   .(4)ش×اًم٘مبقر، ٕهن٤م ُأؾمِّ
ف:قمـ اًموعم٤م ؾُمِئؾ  أُّم٤م سمٜم٤مء اًم٘مب٤مب قمٚمٞمٝم٤م ومٞمج٥م » بٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر أضم٤مب سمام ٟمّمخ

ك إيمؼم  .(5)شهدُُمٝم٤م، وٓ قمٚمٛم٧ُم أٟمف يّمؾ إمم اًمنمِّ

أّن ُم٤م ُوِوَع ُمـ اًمبٜم٤مء »إمم  (ـه٢١5١)ت:ِّمٞمخ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب وأؿم٤مر اًم

قمغم ىمبقر اًمّّم٤محللم ص٤مرت ذم هذه إزُم٤من أصٜم٤مًُم٤م شُم٘مَّمد ًمٓمٚم٥م احل٤مضم٤مت، وُيَترّضع قمٜمده٤م، 

 .(6)شوهُيَتػ سم٠مهٚمٝم٤م ذم اًمِّمدائد يمام يم٤مٟم٧م شمٗمٕمٚمف اجل٤مهٚمّٞم٦م إومم

                                       
(، ١١2٠2(، وأمحد ذم ُمسٜمده سمرىمؿ )١١٢6(، واًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف سمرىمؿ )5١2١)أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف سمرىمؿ  (٢)

وصّححف إًمب٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّّمٖمػم  ،  ( وهمػمهؿ ُمـ طمدي٨م صمقسم٤من838واحل٤ميمؿ ذم ُمستدريمف سمرىمؿ )
 (.١6٠٢وزي٤مدشمف سمرىمؿ )

 (.6٠٠سمرىمؿ )  (١)
 (.666أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف سمرىمؿ )  (3)
 (. ٢٢3صّٞم٦م عمحٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب )اًمّرؾم٤مئؾ اًمِّمخّم  (5)

ٜمّٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمّجدّي٦م (2) رر اًمسَّ  (. 2/88جلامقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ) ،اًمدخ

 (.٢/١١5اعمّمدر اًمّس٤مسمؼ ) (6)

المطلب الثاني : جهود أئمة الدعوة في محاربة مظاهر الشرك 

واالنحراف عند القبور
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هذه »ذم رؾم٤مًمتف إمم ؾمٚمٞمامن سم٤مؿم٤م إمم أّن  (ـه٢١١6)ت:يز وأؿم٤مر اإلُم٤مم ؾمٕمقد سمـ قمبد اًمٕمز

ُك قمٜمده٤م وُب٤م، طمتك ص٤مر يمثػٌم ُمٜمٝم٤م  اعمِم٤مهد وإسمٜمٞم٦م اًمتل قمغم اًم٘مبقر ىمد يمثرت ويمثر اًمنمِّ

 .(1)شسمٛمٜمزًم٦م اًماّلت واًمُٕمـــّزى وَُمٜم٤مِة اًمّث٤مًمث٦م إظمرى، سمؾ أقمٔمؿ ذيًم٤م قمٜمده٤م وُب٤م!

ذم رؾم٤مًمتف اًمتل سمٕمثٝم٤م إمم يمّؾ ُمـ يراه٤م  (ـه٢32٠:)توسملّم اًمِّمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمّٚمٓمٞمػ 

وٟم٠مُمر » :ًمّدقمقة دم٤مه هذه اًمّٔم٤مهرة سم٘مقًمفُمـ أهؾ قمسػم ويم٤موّم٦م احلج٤مز واًمٞمٛمـ ُمسٚمَؽ أهؾ ا

اب وهمػِمه  .(2)شُبدم اًم٘مب٤مب، وهندم ُم٤م سُمٜمَل قمغم اًم٘مبقر، وٓ ُيزاد اًم٘مؼم قمغم ؿمؼم ُمـ اًمؽمخ

 :(ـه٢356)ت:وؾمٚمٞمامن سمـ ؾَمْحامن  (ـه٢32٠)ت: وىم٤مل اًمِّمٞمخ٤من حمٛمد سمـ قمبد اًمّٚمٓمٞمػ

اًمّّمحٞمح٦م اًمٍّمُي٦م اًمتل ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م وٓ ُمٖمٛمز ؿم٤مهدٌة سم٠مّن  ×هذه أطم٤مدي٨ُم رؾمقل اهلل »

٤مِذه٤م ُمس٤مضمد وإهاضِمٝم٤م  وْوَع اًمِ٘مب٤مب واًمبِٜم٤مي٤مت قمغم اًم٘مبقر واًمٙمت٤مسم٦م قمٚمٞمٝم٤م ودمّمٞمّمٝم٤م واُّتِّ

َر ذم اًمنّمع ُمٜمُٕمف، وؾمبؼ احلٙمؿ اجل٤مزم  سم٤مًمٜمّٝمل قمٜمف واًمٙمػِّ قمـ ارشمٙم٤مسمف، وُمْم٧م يمٚمٛم٦ُم أُمٌر شم٘مرَّ

 احلّؼ سمسدِّ ذريٕمتف، فمٜم٤ًّم سمٜم٤م أن ٟمسٚمؽ ؾَمٜمَـ َُمـ ىمبٚمٜم٤م.

وإذا شم٠مُّمؾ اًمٜم٤ّمفمر أقمٞم٤مَن ُم٤م صّح ومٞمف اًمٜمّٝمُل ُمـ اًمِّم٤مرع ذم هذا اًمب٤مب، صمؿ ٟمٔمر إطمّم٤مَء هذه  

صَمٝم٤م سم٠مدراهن٤م، وهت٤مًُمَٙمٝم٤م قمغم ُمٜم٤مىمْم٦م يمؾِّ هنٍل  ُمـ شمٚمؽ اعمٜم٤مهل سمٗمٕمؾ قملم إُمؿ وارشمٙم٤مُب٤م وشمٚمقخ

ؿَمد إؾمٕمد، ومٕمٛمدوا إمم يمؾِّ ُم٤م  ُبف، يمقن هذه اخلٚمقف وّٚم٧م قمـ ذًمؽ اًمرَّ اعمٜمٝمل قمٜمف ـم٤مل شمٕمجخ

 .(3)شهُنقا قمٜمف ومقاىمٕمقه

ُم٤م زال » : إمم ضمٝمقد أئّٛم٦م اًمّدقمقة سم٘مقًمفوُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٘مد أؿم٤مر اًمٕماّلُم٦م اًمِّمقيم٤مين

ء إمم طمرضة اإلُم٤مم اعمٜمّمقر، وإمم طمرضة وًمده َيِٗمدون إًمٞمٜم٤م إمم صٜمٕم٤م (4)اًمقاومدون ُمـ ؾمٕمقد

ؾ سمٛمٙم٤مشمٞم٥م إًمٞمٝمام سم٤مًمّدقمقة إمم اًمّتقطمٞمد وهدم اًم٘مبقر اعمِمٞمدة واًمِ٘مب٤مب اعمرشمٗمٕم٦م،  اإلُم٤مم اعمتقيمِّ

وُيٙمَت٥م إزّم أيًْم٤م ُمع ُم٤م يّمؾ ُمـ اًمٙمت٥م إمم اإلُم٤مُملم، صمؿ وىمع اهلدُم ًمٚمِ٘مب٤مب واًم٘مبقر اعمِمٞمدة 

                                       
ٜمّٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمّجدّي٦م، جلامقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء )(٢) رر اًمسَّ  (.2/88اًمدخ

 (.٢/2٠8اعمّمدر اًمّس٤مسمؼ ) (١)

 (.٢/3٠3اعمّمدر اًمّس٤مسمؼ ) (3)

 .ّمد سمذًمؽ: اإلُم٤مَم ؾمٕمقَد سمـ قمبد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ي٘م (5)
 

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٔٚ 

 

 . (1)شج٤مورة هل٤م، وذم ضمٝم٦م ذُم٤مر وُم٤م يتّمؾ ُب٤مذم صٜمٕم٤مء وذم يمثػم ُمـ إُم٤ميمـ اعم

ومل يٙمتِػ قمٚمامء اًمّدقمقة سم٠مؾمٚمقب اًمّت٘مرير وإٟمام اؾمتٕمٛمٚمقا أؾمٚمقب اًمّرّد وُم٘م٤مرقم٦م اخلّمقم، 

ُمّمب٤مح إٟم٤مم، وضمالء »يمت٤مسَمف  (ـه٢١3١)ت:ومٛمثاًل طملم أًّمػ قمٚمقي سمـ أمحد احلداد احلرضُمّل 

، واًمذي طمِم٤مه سم٠مًمقان اًمبالي٤م وَٟمٍَمَ شأوؾَّ ُب٤م اًمٕمقامّ  اًمّٔمالم، ذم رّد ؿُمَبف اًمبدقملِّ اًمٜمّجديِّ اًمتل

ومٞمف والٓت اًم٘مبقريِّلم اًمتل ُمٜمٝم٤م شم٠ميمٞمد ضمقاز سمؾ ُمنموقمّٞم٦م سمٜم٤مء اًمُ٘مب٥م وإضطم٦م واعمزارات 

قمغم ىمبقر اًمّم٤محللم شمّمّدى ًمف اًمٕماّلُم٦م ؾمٚمٞمامن سمـ ؾَمْحامن سمرّد أسم٤مـمٞمٚمف وشمٗمٜمٞمد دقم٤مواه ذم يمت٤مسمف 

 .شاد ذم اًمّرّد قمغم قمٚمقي احلدادإؾِمٜم٦ّم احِلدَ »اًمٜمّٗمٞمس 

 :اخلّط الثّاين: اجلهود العملّية
يم٤من اًمِّمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب ؿمديد اإلظمالص ًمٚمٛمب٤مدئ اًمتل آُمـ ُب٤م وٟمذر ٟمٗمَسف هل٤م 

ك  ودقم٤م اًمٜم٤ّمس إًمٞمٝم٤م، ومبٕمد أقمقاٍم ُمـ اًمّدقمقة إمم إظمالص اًمٕمب٤مدة هلل وطمده واًمّتحذير ُمـ اًمنمِّ

٤مه قمغم يديف، وذًمؽ طملم أُمر ُبدم اًمُ٘مب٥م واعمس٤مضمد ضم٤مءت اخلٓمقة اًمٕمٛمٚمّٞم٦م إُ  ومم ذم هذا آدمِّ

ٜم٦ّم، وىمٓمِع إؿمج٤مر اًمتل  شاجلُـَبٞمٚم٦م»اعمبٜمّٞم٦م قمغم ىمبقر سمٕمض اًمّّمح٤مسم٦م ذم  وإقم٤مدهت٤م قمغم اًمسخ

ك، يمام سم٤مَذَ سمٞمده ىمٓمع ؿمجرة اًمّذي٥م  .  (2)ي٘مّمده٤م اًمٜم٤ّمس ًمٚمتؼمخ

ٔمؿ ُم٤م هّٞم٩م اًمٕمقاّم وّد دقمقة اًمِّمٞمخ طمٞم٨م وُم٤م ُمـ ؿمّؽ سم٠من هذا اًمٕمٛمؾ اًمِّمج٤مع ُمـ أقم

 فمٜمخقا أٟمف ُبذا يٜمت٘مص ُمـ طمرُم٦م اًمّّم٤محللم، يمام أّن ظمّمقم اًمّدقمقة رأوا ومٞمٝم٤م ومرص٦ًم ؾم٤مٟمح٦مً 

ًمٚمّتٜمٗمػم ُمٜمٝم٤م واًمّتِمٜمٞمع قمغم ص٤مطمبٝم٤م، ومٓمٗم٘مقا يٙم٤مشمبقن قمٚمامء يمّؾ ٟم٤مطمٞم٦ٍم ًمت٠مًمٞمبٝمؿ واؾمتٜمٗم٤مرهؿ، 

ضمرى قمٚمٞمٜم٤م » :إمم قمٚمامء اًمبٚمد احلرام طمٞم٨م ىم٤ملٝم٤م وىمد أؿم٤مر اًمِّمٞمُخ إمم هذا ذم رؾم٤مًمتف اًمتل سمٕمث

ُمـ اًمٗمتٜم٦م ُم٤م سمَٚمَٖمٙمؿ وسَمَٚمَغ همػَميمؿ، وؾمبُبف: هدُم سُمٜمٞم٤مٍن ذم أروٜم٤م قمغم ىمبقر اًمّّم٤محللم، ومٚماّم يَمؼُم 

هذا قمغم اًمٕم٤مُّم٦م ًمٔمٜمِّٝمؿ أٟمف شمٜم٘مٞمص ًمٚمّّم٤محللم، وُمع هذا هنٞمٜم٤مهؿ قمـ دقمقاهؿ، وأُمرٟم٤مهؿ 

قم٤مء هلل، ومٚماّم أفمٝم رٟم٤م هذه اعمس٠مًم٦م ُمع ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ هدم اًمُبٜمٞم٤من قمغم اًم٘مبقر، يَمؼُمَ قمغم سم٢مظمالص اًمدخ

ا، وقم٤مَوَدهؿ سمٕمُض ُمـ يّدقمل اًمٕمٚمؿ؛ ٕؾمب٤مب ُأظَمر اًمتل ٓ ُّتٗمك قمغم ُمثٚمٙمؿ،  اًمٕم٤مُّم٦م ضمدًّ

                                       
 (.١١صعم١مًّمػ جمٝمقل ) ،واٟمٔمر أيًْم٤م: طمقًمّٞم٤مت يامٟمّٞم٦م (.٢/١6١ًمٚمِّمقيم٤مين  ) ،در اًمّٓم٤مًمعاًمب (٢)

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.  ٢/١٢2اٟمٔمر: شم٤مريخ اسمـ همٜم٤ّمم ) (١)
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 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٔٚ 

 

 . (1)شج٤مورة هل٤م، وذم ضمٝم٦م ذُم٤مر وُم٤م يتّمؾ ُب٤مذم صٜمٕم٤مء وذم يمثػم ُمـ إُم٤ميمـ اعم

ومل يٙمتِػ قمٚمامء اًمّدقمقة سم٠مؾمٚمقب اًمّت٘مرير وإٟمام اؾمتٕمٛمٚمقا أؾمٚمقب اًمّرّد وُم٘م٤مرقم٦م اخلّمقم، 

ُمّمب٤مح إٟم٤مم، وضمالء »يمت٤مسَمف  (ـه٢١3١)ت:ومٛمثاًل طملم أًّمػ قمٚمقي سمـ أمحد احلداد احلرضُمّل 

، واًمذي طمِم٤مه سم٠مًمقان اًمبالي٤م وَٟمٍَمَ شأوؾَّ ُب٤م اًمٕمقامّ  اًمّٔمالم، ذم رّد ؿُمَبف اًمبدقملِّ اًمٜمّجديِّ اًمتل

ومٞمف والٓت اًم٘مبقريِّلم اًمتل ُمٜمٝم٤م شم٠ميمٞمد ضمقاز سمؾ ُمنموقمّٞم٦م سمٜم٤مء اًمُ٘مب٥م وإضطم٦م واعمزارات 

قمغم ىمبقر اًمّم٤محللم شمّمّدى ًمف اًمٕماّلُم٦م ؾمٚمٞمامن سمـ ؾَمْحامن سمرّد أسم٤مـمٞمٚمف وشمٗمٜمٞمد دقم٤مواه ذم يمت٤مسمف 

 .شاد ذم اًمّرّد قمغم قمٚمقي احلدادإؾِمٜم٦ّم احِلدَ »اًمٜمّٗمٞمس 

 :اخلّط الثّاين: اجلهود العملّية
يم٤من اًمِّمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب ؿمديد اإلظمالص ًمٚمٛمب٤مدئ اًمتل آُمـ ُب٤م وٟمذر ٟمٗمَسف هل٤م 

ك  ودقم٤م اًمٜم٤ّمس إًمٞمٝم٤م، ومبٕمد أقمقاٍم ُمـ اًمّدقمقة إمم إظمالص اًمٕمب٤مدة هلل وطمده واًمّتحذير ُمـ اًمنمِّ

٤مه قمغم يديف، وذًمؽ طملم أُمر ُبدم اًمُ٘مب٥م واعمس٤مضمد ضم٤مءت اخلٓمقة اًمٕمٛمٚمّٞم٦م إُ  ومم ذم هذا آدمِّ

ٜم٦ّم، وىمٓمِع إؿمج٤مر اًمتل  شاجلُـَبٞمٚم٦م»اعمبٜمّٞم٦م قمغم ىمبقر سمٕمض اًمّّمح٤مسم٦م ذم  وإقم٤مدهت٤م قمغم اًمسخ

ك، يمام سم٤مَذَ سمٞمده ىمٓمع ؿمجرة اًمّذي٥م  .  (2)ي٘مّمده٤م اًمٜم٤ّمس ًمٚمتؼمخ

ٔمؿ ُم٤م هّٞم٩م اًمٕمقاّم وّد دقمقة اًمِّمٞمخ طمٞم٨م وُم٤م ُمـ ؿمّؽ سم٠من هذا اًمٕمٛمؾ اًمِّمج٤مع ُمـ أقم

 فمٜمخقا أٟمف ُبذا يٜمت٘مص ُمـ طمرُم٦م اًمّّم٤محللم، يمام أّن ظمّمقم اًمّدقمقة رأوا ومٞمٝم٤م ومرص٦ًم ؾم٤مٟمح٦مً 

ًمٚمّتٜمٗمػم ُمٜمٝم٤م واًمّتِمٜمٞمع قمغم ص٤مطمبٝم٤م، ومٓمٗم٘مقا يٙم٤مشمبقن قمٚمامء يمّؾ ٟم٤مطمٞم٦ٍم ًمت٠مًمٞمبٝمؿ واؾمتٜمٗم٤مرهؿ، 

ضمرى قمٚمٞمٜم٤م » :إمم قمٚمامء اًمبٚمد احلرام طمٞم٨م ىم٤ملٝم٤م وىمد أؿم٤مر اًمِّمٞمُخ إمم هذا ذم رؾم٤مًمتف اًمتل سمٕمث

ُمـ اًمٗمتٜم٦م ُم٤م سمَٚمَٖمٙمؿ وسَمَٚمَغ همػَميمؿ، وؾمبُبف: هدُم سُمٜمٞم٤مٍن ذم أروٜم٤م قمغم ىمبقر اًمّّم٤محللم، ومٚماّم يَمؼُم 

هذا قمغم اًمٕم٤مُّم٦م ًمٔمٜمِّٝمؿ أٟمف شمٜم٘مٞمص ًمٚمّّم٤محللم، وُمع هذا هنٞمٜم٤مهؿ قمـ دقمقاهؿ، وأُمرٟم٤مهؿ 

قم٤مء هلل، ومٚماّم أفمٝم رٟم٤م هذه اعمس٠مًم٦م ُمع ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ هدم اًمُبٜمٞم٤من قمغم اًم٘مبقر، يَمؼُمَ قمغم سم٢مظمالص اًمدخ

ا، وقم٤مَوَدهؿ سمٕمُض ُمـ يّدقمل اًمٕمٚمؿ؛ ٕؾمب٤مب ُأظَمر اًمتل ٓ ُّتٗمك قمغم ُمثٚمٙمؿ،  اًمٕم٤مُّم٦م ضمدًّ

                                       
 (.١١صعم١مًّمػ جمٝمقل ) ،واٟمٔمر أيًْم٤م: طمقًمّٞم٤مت يامٟمّٞم٦م (.٢/١6١ًمٚمِّمقيم٤مين  ) ،در اًمّٓم٤مًمعاًمب (٢)

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.  ٢/١٢2اٟمٔمر: شم٤مريخ اسمـ همٜم٤ّمم ) (١)
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ٔٛ 

 

ب٤مُع هقى اًمٕمقاّم ُمع أؾمب٤مب ُأظَمر، وم٠مؿم٤مقمقا قمٜم٤ّم أّٟم٤م َٟمُس٥ّم اًمّّم٤محللم وأّٟم٤م قمغم همػم  أقمٔمُٛمٝم٤م اشمِّ

 .(1)شء، ورومٕمقا إُمر إمم اعمنمق واعمٖمرب ...ضم٤مّدة اًمٕمٚمام

ويٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مّن هذه اخلٓمقة اجلريئ٦م يم٤مٟم٧م سمٛمث٤مسم٦م اًمنّمارة إومم اًمتل أؿمٕمٚم٧م ومتٞمَؾ 

ّٞم٦م اًمْمّٞم٘م٦م وومتح٧ْم أقملَم اعمخ٤مًمٗملم ذم  اعمقاضمٝم٤مت سمّمقرة ؿمٛمقًمّٞم٦م إذ أظمرضمَتٝم٤م ُمـ دائرهت٤م اعمحٚمِّ

دًة ُمـ اعمقاضمٝم٤مت شمٙم٤مًم٥م ومٞمٝم٤م اخلّمقم قمٚمٞمٝم٤م يمّؾ ُمٙم٤من، وسمذًمؽ دظمٚم٧م اًمّدقمقة ُمرطمٚم٦ًم ضمدي

ـّ أيمثَر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن.   ُمـ يمّؾ طمدب وصقب، واهلل هم٤مًم٥ٌم قمغم أُمره وًمٙم

ـِ اًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م  قمـ ُمقاصٚم٦م  -ممّثٚم٦م سمٕمٚمامئٝم٤م ورضم٤مل دوًمتٝم٤م-همػم أّن ذًمؽ ًمـؿ يث

ك، وشمٜمٗمػًما ًمٚمٜم٤ّمس آئتامم سم٤مهلدي اًمٜمّبقّي اعمب٤مرك اًمذي أطمٞم٤مه اًمِّمٞمُخ حمٛمد؛ طمساًم ًمذ رائع اًمنمِّ

ذم يمّؾ ُم٤م  (3)، ومٙم٤مٟمقا هيدُمقن اًمُ٘مب٥م واعمِم٤مهد وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤ممه٤م(2)ُمـ اإلذاك سم٤مهلل ُم٤م أُمٙمـ

إمم أرض يمرسمالء  -أي٤مم اًمّدوًم٦م اًمّسٕمقدي٦م إومم-شمٓم١مه أىمداُم ظمٞمقهلؿ ُمـ اًمبالد، طمتك وصٚمقا 

٘مب٤مب واعمِم٤مهد ، ومجٞمع اًم(4)ومٝمدُمقا اًمُ٘مّب٦َم اعمقوققم٦م قمغم اًم٘مؼم اعمزقمقم ًمٚمحسلم 

سمػم اعمقضمقدة ظم٤مرج ؾمقر  . (5)سمٚمدة اًمزخ

خ حمٛمقد ومٝمٛمل اعمٝمٜمدس  أّن اًمٜمّجديِّلم »ذم يمت٤مسمف اًمبحر اًمّزاظمر ( ـه٢3٢٢)ت:وىمد ذيمر اعم١مرِّ

سمٕمد دظمقهلؿ عمّٙم٦م هدُمقا ومٞمٝم٤م ُم٤م يزيد قمغم صمامٟملم ىمّب٦ًم وم٤مظمرة ُمبٜمّٞم٦م قمغم ىمبقٍر وأضطم٦ٍم ُمٜمسقسم٦ٍم 

 .(6)شّقةٔل سمٞم٧م اًمٜمخب

                                       
 ،اماٟمٔمر ًمالؾمتزادة: ظمالص٦م اًمٙمالم ذم سمٞم٤من أُمراء اًمبٚمد احلرو(.  5٠صحٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب )اًمّرؾم٤مئؾ اًمِّمخّمّٞم٦م عم( ٢)

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.3٠3صًمزيٜمل دطمالن )
ٜمّٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمّجدّي٦م (١) رر اًمسَّ  (.   ٢/2٠٠( و)٢/١33جلامقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ) ،اٟمٔمر: اًمدخ
ًمؽ سمست٤من وم٤مـمٛم٦م اعمقضمقد وسمٕمِض اًمّزواي٤م اعمٜمسقسم٦م ًمبٕمض إوًمٞم٤مء ذم ُمّٙم٦م، ويمذ ▲ وذًمؽ يمبٞم٧م اًمسّٞمدة ظمدجي٦م (3)

رر اًمسَّ جد اًمٜمّبقّي وهمػِمه٤م. ـصحـ اعمسذم  ّدقمقة ــ(، اًم٤٢/١33مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء )ـجلٛم ،دّي٦مـٜمّٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمّجـاٟمٔمر: اًمدخ
يـ اهلالزم ) ،إمم اهلل ذم أىمٓم٤مر خمتٚمٗم٦م  (.٢١6صًمت٘مّل اًمدِّ

 (. ٢/١2٠ٓسمـ سمنم ) ،اٟمٔمر: قمٜمقان اعمجد ذم شم٤مريخ ٟمجد (5)
 (. ٢/١8٠اٟمٔمر: اعمّمدر اًمّس٤مسمؼ ) (2)

ُم٦م اًمِّمٞمخ ؾمٚمٞمامن اخلرار قم (6)  واٟمٔمر ًمالؾمتزادة: قمٜمقان اعمجد ذم شم٤مريخ(. ٢/٢٠١غم شم٤مريخ اسمـ همٜم٤ّمم )سمقاؾمٓم٦م ُم٘مدِّ
 (. 3/٢86ًمٚمجؼميت ) ،(، شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر ذم اًمؽماضمؿ وإظمب٤مر٢/١63ٓسمـ سمنم ) ،ٟمجد

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٜٔ 

 

، -قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف سم٢مذن اهلل-  وذم اعمديٜم٦م هدُمقا اًم٘مب٤مب اعمِمّٞمدة قمغم ىمبقر أهؾ اًمب٘مٞمع

، (2)طمتك أشمقا قمغم احلج٤مز يمٚمِّف(1 )وذم اًمّٓم٤مئػ هدُمقا اعمِمٝمد اعم٘م٤مم قمغم ىمؼم اسمـ قمّب٤مس 

زارات ُم٤م يم٤من سمٜمجد وُم٤م يٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمِ٘مب٤مب واعمِم٤مهد واًمـٛمَ  -سمحٛمد اهلل-زال »وهٙمذا طمتك 

ٕم٤مة عمحق آصم٤مر اًمبدع اجل٤مهٚمّٞم٦م ُمـ  واعمٖم٤مرات، وىمٓمع إؿمج٤مر اًمتل َيتؼمَّك ُب٤م اًمٕم٤مُّم٦م، وسمٕم٨م اًمسخ

يمّٞم٤مت  .(3)شإوشم٤مر واًمّتٕم٤مًمٞمؼ واًمنمِّ

 

 

 

 
  

                                       
 (.٢/2١6ًمٚمتقجيري ) ،واعمالطمؿ وأذاط اًمّس٤مقم٦مإحت٤مف اجلامقم٦م سمام ضم٤مء ذم اًمٗمتـ  (٢)
 (.    23ص) ُملميمِمػ آرشمٞم٤مب ذم أشمب٤مع حمّٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب، عمحسـ إ (١)
ٜمّٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمّجدّي٦م (3) رر اًمسَّ    (.٢/56٠جلامقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ) ،اٟمٔمر: اًمدخ
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ٜٔ 
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، (2)طمتك أشمقا قمغم احلج٤مز يمٚمِّف(1 )وذم اًمّٓم٤مئػ هدُمقا اعمِمٝمد اعم٘م٤مم قمغم ىمؼم اسمـ قمّب٤مس 

زارات ُم٤م يم٤من سمٜمجد وُم٤م يٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمِ٘مب٤مب واعمِم٤مهد واًمـٛمَ  -سمحٛمد اهلل-زال »وهٙمذا طمتك 

ٕم٤مة عمحق آصم٤مر اًمبدع اجل٤مهٚمّٞم٦م ُمـ  واعمٖم٤مرات، وىمٓمع إؿمج٤مر اًمتل َيتؼمَّك ُب٤م اًمٕم٤مُّم٦م، وسمٕم٨م اًمسخ

يمّٞم٤مت  .(3)شإوشم٤مر واًمّتٕم٤مًمٞمؼ واًمنمِّ

 

 

 

 
  

                                       
 (.٢/2١6ًمٚمتقجيري ) ،واعمالطمؿ وأذاط اًمّس٤مقم٦مإحت٤مف اجلامقم٦م سمام ضم٤مء ذم اًمٗمتـ  (٢)
 (.    23ص) ُملميمِمػ آرشمٞم٤مب ذم أشمب٤مع حمّٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب، عمحسـ إ (١)
ٜمّٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمّجدّي٦م (3) رر اًمسَّ    (.٢/56٠جلامقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ) ،اٟمٔمر: اًمدخ
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 بدر بن انصر العوادد. ىدم القباب وادلشاىد يف البقيع: ظروفو، وأسبابو، وموقف ادلخالفُت منو                           

ٕٓ 

 

  املبحث الّثاىي
 حكه البياء عمى الكبور

 ً ا ىمبٞمًح٤م ومٞمتٜم٤مصمر حلٛمف وشمتآيمؾ ًمـاّم يم٤من ُمـ اعمٕمٚمقم ًمٙمّؾ أطمد أّن اإلٟمس٤من يتٖمػّم سمٕمد ُمقشمف شمٖمػمخ

يم٤مٟم٧م ُمقاراة  -ومْماًل قمـ يمقٟمف قُمرو٦ًم ًمٚمّْمقاري ذم سمٕمض إطم٤ميلم-حم٤مؾمٜمف وشُمٜمتِـ رائحتف 

اب ُمـ إيمراُمف، إذ ُيّمؾ سمذًمؽ  صقُٟمف قمـ اٟمتٝم٤مك ضمسٛمف، واٟمتِم٤مِر رُيف »ضُمثامٟمف ذم اًمؽمخ

يم٤من ي٘م٤مل: » : (ـه٢3٢)ت:ختٞم٤مين اًمسَّ  يمام ىم٤مل أيقب، (1)شاعمستٚمزم ًمٚمت٠مذِّي ُب٤م واؾمت٘مذار ضمٞمٗمتف

 .(2)شُمـ يمراُم٦م اعمٞم٧م قمغم أهٚمف شمٕمجٞمُٚمف إمم طُمٗمرشمف

ـّ اهلل شمٕمــ٤ممم قمــغم اًمٜمّــ٤مس قمٛمقًُمــ٤م سم٤مًمــّدومـ وم٘مــ٤مل ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ :وهلــذا اُمــت
 .[١٢]قمبس:  ﴾ڻ  ۀ  ۀ ﴿ :، وىم٤مل[١6 – ١2 :]اعمرؾمالت ﴾ڦ

رُي٦م ـ٢مّن اًمٜمّّمقص اًمّّمحٞمح٦م اًمّّم هذا ُمـ ضمٝم٦م اعم٘مّمقد ُمـ اًم٘مؼم، وأُّم٤م ُمـ ضمٝم٦م اعم٘مبقر وم

ٜم٦ّم شمدّل دًٓم٦ًم ىم٤مـمٕم٦م قمغم أّن اإلٟمس٤من سمٕمد ُمقشمف قم٤مضمز يمّؾ اًمٕمجـز قمــ إيّمـ٤مل  ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسخ

إذا مـات » :×اًمٜمّٗمع ًمسقاه، سمؾ هق أطمقج ُمـ٤م يٙمـقن إمم سمـرِّ همـػمه سمـف وإطمسـ٤مٟمف إًمٞمـف يمـام ىمـ٤مل 
يُنَتفع بو، أو ولٍد صاحل يدعو  اإلنساُن انقطع عمُلو إاّل من ثالث: صدقٍة جاريٍة، أو علمٍ 

 .(3)شلو

روع ذم هٞمئتـف اًمّٔمـ٤مهرة أن ُيرومـع ٟمحـَق ـوعمـ٤ّم مل يٙمـ ًمٚم٘مؼم ُمٕمٜمًك ؾمقى ُمـ٤م ذيمرٟمـ٤مه يمـ٤من اعمِمـ

ّد اعم٤مَء قمٜمف  (5)ًمُٞمٕمرف أٟمف ىمؼم ومُٞمدقمك ًمّم٤مطمبف، وٓ هُي٤من سم٤معمٌم قمٚمٞمف أو اًم٘مٕمقد ومقىَمف (4)ؿِمؼم وًمػَمُ

                                       
 (.  ١/٢62طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ قمغم ذح اعمٜمٝم٩م ) (٢)

  (.٢5٢ًمٚمّسخ٤موي ) ،سٜم٦ماٟمٔمر: اعم٘م٤مصد احل (١)
 . ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة٢63٢أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف سمرىمؿ ) (3)
 ، ًمٚماموردي(، احل٤موي اًمٙمبػم٠/36(، ذح اًمٜمّقوي قمغم صحٞمح ُمسٚمؿ )٢5/6٠١اٟمٔمر: صحٞمح اسمـ طمّب٤من ) (5)

ًمٚمٛمب٤مريمٗمقري  ،(، حتٗم٦م إطمقذي١/٢3١ٓسمـ طمجر ) ،(، شمٚمخٞمص احلبػم8/١١2) ، ًمٚمٕمٞمٜمل(، قمٛمدة اًم٘م٤مري١2/3)

(5/٢١8.) 

(، ؾمٜمـ 3/١٢٠(، ؾمٜمـ أيب داود )3/١3(، ُمّمٜمّػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م )١/668)( و١/66٠اٟمٔمر: صحٞمح ُمسٚمؿ ) (2)

 (.5/٢3٠ًمٚمٛمب٤مريمٗمقري ) ،(، حتٗم٦م إطمقذي١/٢6١ٓسمـ ىمداُم٦م ) ،(، اعمٖمٜمل3/366اًمؽّمُمذي )
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ٕٔ 

 

 .(2)هذا اًمَ٘مْدر ومٞمج٥م شمسقيُتف ، وأُّم٤م ُم٤م زاد قمغم(1)وُم٤م إمم ذًمؽ

رك سمـ٤مًم٘مبقر ـِّقمغم مح٤مي٦م ضم٤مٟم٥م اًمتّقطمٞمد سم٘مٓمع يم٤موّم٦م اًمّٓمرق اعمقصٚم٦م ًمٚمِمـ× يمام طمرص اًمٜمبلخ  

، واًمٙمت٤مسمـ٦م (5)، ودمّمٞمّمٝم٤م(4)، وإهاضمٝم٤م(3)ُمـ سمٜم٤مء اعمس٤مضمد قمٚمٞمٝم٤م وىمّمِد اًمّّمالة قمٜمده٤م وإًمٞمٝم٤م

وىمؼُم همـػمه أومم - (9)قمٞمًدا ×، واُّّت٤مذ ىمؼِمه (8)، وؿمّد اًمّرطم٤مل إًمٞمٝم٤م(7)، وزي٤مرة اًمٜمّس٤مء هل٤م(6)قمٚمٞمٝم٤م

 إمم همػم ذًمؽ. -ُمـ ىمؼمه سم٤مًمٜمّٝمل

يم٤مٟمـ٧م ؾمـبًب٤م ذم طمـدوث  -وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مهـ٤م-وٓ ري٥م أّن اًمقاىمع يِمٝمد قمغم أّن هذه إُمقر  

رك، طمٞم٨م أومْم٧م ُمع ُمرور اًمقىم٧م وهمٚمب٦م اجلٝمـؾ إمم ؾمـ١مال إُمـقات ىمْمـ٤مَء احل٤مضمـ٤مت، ـّاًمِم

 اًمُٙمُرسم٤مت، واًمّذسمح هلؿ، واًمّٓمقاف قمغم ىمبقرهؿ وهمػم ذًمؽ.وآؾمتٖم٤مصم٦ِم ُبؿ ذم شمٗمري٩م 

وقمقًدا قمغم سمدء، وم٢مّن إدًّم٦م قمغم حتريؿ اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر يمثػمة وُمتٜمّققم٦م، ويٛمٙمـ شم٘مسـٞمٛمٝم٤م 

 إمم صمالصم٦م أىمس٤مم:

 وُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم: ،القسم األّول: األحاديث ادلرفوعة

سـ٦ًم رأيٜمَٝمـ٤م سم٤محلبِمـ٦م ومٞمٝمـ٤م أهنـام ذيمرشمـ٤م يمٜمٞمُم٤م ضمـ٤مء قمــ ُأّم طمبٞمبـ٦َم وُأّم ؾمـٚمٛم٦َم  -٢

إّن أولئك إذا كان فيهم الّرجُل الّصاحل فمات بنوا على »وم٘م٤مل: × شمّم٤موير، ومذيمرشم٤م ًمٚمٜمبلِّ 
 .(10)شقربه مسجًدا وصوَّروا فيو تلك الصُّور، فأولئك ِشرار اخللق عند هللا يوم القيامة

                                       
 (.3/١3اٟمٔمر: ُمّمٜمّػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ) (٢)
 (.666( و)668اٟمٔمر: صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ) (١)
(، صحٞمح اسمـ طمّب٤من ١/٠(، صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م )3/١٢٠(، ؾمٜمـ أيب داود )١/66٠اٟمٔمر: صحٞمح ُمسٚمؿ ) (3)

(6/6٢.) 
 (.٠/52١(، صحٞمح اسمـ طمّب٤من )3/١٢8اٟمٔمر: ؾمٜمـ أيب داود ) (5)
 (.٠/535(، صحٞمح اسمـ طمّب٤من )١/66٠اٟمٔمر: صحٞمح ُمسٚمؿ ) (2)
 (.3/١2(، ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م )٢/568ُم٤مضمف ) (، ؾمٜمـ اسمـ3/368اٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (6)
 (،٢/33٠(، ُمسٜمد أمحد سمـ طمٜمبؾ )5/65(، ؾمٜمـ اًمٜمّس٤مئل )١/٢36ؾمٜمـ اًمؽّمُمذي ) ،(3/١٢8) اٟمٔمر: ؾمٜمـ أيب داود  (٠)

 (. 5/٠8ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى )
 (.١/٢٠٢5(، صحٞمح ُمسٚمؿ )٢/368اٟمٔمر: صحٞمح اًمبخ٤مري ) (8)
 (.١/٢2٠(، ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م )١/36٠ُمسٜمد أمحد سمـ طمٜمبؾ )(، ١/١٢8اٟمٔمر: ؾمٜمـ أيب داود ) (6)
 (.2١8(، وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف سمرىمؿ )5٢٠أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف سمرىمؿ ) (٢٠)

المبحث الثاني : 
حكم البناء على القبور
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 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٕٔ 

 

 .(2)هذا اًمَ٘مْدر ومٞمج٥م شمسقيُتف ، وأُّم٤م ُم٤م زاد قمغم(1)وُم٤م إمم ذًمؽ

رك سمـ٤مًم٘مبقر ـِّقمغم مح٤مي٦م ضم٤مٟم٥م اًمتّقطمٞمد سم٘مٓمع يم٤موّم٦م اًمّٓمرق اعمقصٚم٦م ًمٚمِمـ× يمام طمرص اًمٜمبلخ  

، واًمٙمت٤مسمـ٦م (5)، ودمّمٞمّمٝم٤م(4)، وإهاضمٝم٤م(3)ُمـ سمٜم٤مء اعمس٤مضمد قمٚمٞمٝم٤م وىمّمِد اًمّّمالة قمٜمده٤م وإًمٞمٝم٤م

وىمؼُم همـػمه أومم - (9)قمٞمًدا ×، واُّّت٤مذ ىمؼِمه (8)، وؿمّد اًمّرطم٤مل إًمٞمٝم٤م(7)، وزي٤مرة اًمٜمّس٤مء هل٤م(6)قمٚمٞمٝم٤م

 إمم همػم ذًمؽ. -ُمـ ىمؼمه سم٤مًمٜمّٝمل

يم٤مٟمـ٧م ؾمـبًب٤م ذم طمـدوث  -وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مهـ٤م-وٓ ري٥م أّن اًمقاىمع يِمٝمد قمغم أّن هذه إُمقر  

رك، طمٞم٨م أومْم٧م ُمع ُمرور اًمقىم٧م وهمٚمب٦م اجلٝمـؾ إمم ؾمـ١مال إُمـقات ىمْمـ٤مَء احل٤مضمـ٤مت، ـّاًمِم

 اًمُٙمُرسم٤مت، واًمّذسمح هلؿ، واًمّٓمقاف قمغم ىمبقرهؿ وهمػم ذًمؽ.وآؾمتٖم٤مصم٦ِم ُبؿ ذم شمٗمري٩م 

وقمقًدا قمغم سمدء، وم٢مّن إدًّم٦م قمغم حتريؿ اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر يمثػمة وُمتٜمّققم٦م، ويٛمٙمـ شم٘مسـٞمٛمٝم٤م 

 إمم صمالصم٦م أىمس٤مم:

 وُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم: ،القسم األّول: األحاديث ادلرفوعة

سـ٦ًم رأيٜمَٝمـ٤م سم٤محلبِمـ٦م ومٞمٝمـ٤م أهنـام ذيمرشمـ٤م يمٜمٞمُم٤م ضمـ٤مء قمــ ُأّم طمبٞمبـ٦َم وُأّم ؾمـٚمٛم٦َم  -٢

إّن أولئك إذا كان فيهم الّرجُل الّصاحل فمات بنوا على »وم٘م٤مل: × شمّم٤موير، ومذيمرشم٤م ًمٚمٜمبلِّ 
 .(10)شقربه مسجًدا وصوَّروا فيو تلك الصُّور، فأولئك ِشرار اخللق عند هللا يوم القيامة

                                       
 (.3/١3اٟمٔمر: ُمّمٜمّػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ) (٢)
 (.666( و)668اٟمٔمر: صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ) (١)
(، صحٞمح اسمـ طمّب٤من ١/٠(، صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م )3/١٢٠(، ؾمٜمـ أيب داود )١/66٠اٟمٔمر: صحٞمح ُمسٚمؿ ) (3)

(6/6٢.) 
 (.٠/52١(، صحٞمح اسمـ طمّب٤من )3/١٢8اٟمٔمر: ؾمٜمـ أيب داود ) (5)
 (.٠/535(، صحٞمح اسمـ طمّب٤من )١/66٠اٟمٔمر: صحٞمح ُمسٚمؿ ) (2)
 (.3/١2(، ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م )٢/568ُم٤مضمف ) (، ؾمٜمـ اسمـ3/368اٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (6)
 (،٢/33٠(، ُمسٜمد أمحد سمـ طمٜمبؾ )5/65(، ؾمٜمـ اًمٜمّس٤مئل )١/٢36ؾمٜمـ اًمؽّمُمذي ) ،(3/١٢8) اٟمٔمر: ؾمٜمـ أيب داود  (٠)

 (. 5/٠8ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى )
 (.١/٢٠٢5(، صحٞمح ُمسٚمؿ )٢/368اٟمٔمر: صحٞمح اًمبخ٤مري ) (8)
 (.١/٢2٠(، ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م )١/36٠ُمسٜمد أمحد سمـ طمٜمبؾ )(، ١/١٢8اٟمٔمر: ؾمٜمـ أيب داود ) (6)
 (.2١8(، وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف سمرىمؿ )5٢٠أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف سمرىمؿ ) (٢٠)
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 بدر بن انصر العوادد. ىدم القباب وادلشاىد يف البقيع: ظروفو، وأسبابو، وموقف ادلخالفُت منو                           

ٕٕ 

 

هللا لعــن » :ذم ُمروــف اًمــذي مل ي٘مــؿ ُمٜمــف×  بــلخ ىمــ٤مل اًمٜمّ ىم٤مًمــ٧م:  ▲قمـــ قم٤مئِمــ٦م   -١
 .شأنبيائهم مساجد ذوا قبورَ اختّ  اليهودَ 

 .(1)اُمسجدً  خذَ تّ أن يُ  ه ظمٌَم ىمؼمُ  زَ سمرِ ًمقٓ ذًمؽ ُٕ  :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م

٤مذ اًم٘مبقر ُمس٤مضمد ٓ ي٘متٍم قمغم اًمّّمالة قمٜمده٤م وم٘مط، وإٟمام يِمٛمؾ )سمٜم٤مء اعمسـ٤مضمد قمـغم   واُّتِّ

لّرجـُل الّصـاحل فمـات إّن أولئـك إذا كـان فـيهم ا»اًم٘مبقر( أيًْم٤م ىمقًمف ذم احلدي٨م اًمذي ىمبٚمـف: 
سمـ٤مب: ُمـ٤م ُيٙمـره ُمــ » :قمٚمٞمف اًمبخ٤مريخ ذم صحٞمحف سم٘مقًمـف ، وهلذا سمّقبشبنوا على قربه مسجًدا

َب قمٚمٞمف ذم صحٞمح ُمسٚمؿ سمـ(2)شاُّّت٤مذ اعمس٤مضمد قمغم اًم٘مبقر سم٤مب: اًمٜمّٝمل قمـ سمٜمـ٤مء اعمسـ٤مضمد »، وسُمقِّ

 .  (3)شقمغم اًم٘مبقر

ىمبـؾ أن يٛمـقت  ×٧ُم اًمٜمّبـلَّ أٟمـف ىمـ٤مل: ؾمـٛمٕم قمـ ضُمٜمُدب سمـ قمبد اهلل اًمَبَجكّم  -3

أال وإّن َمــن كــان قــبلكم كــانوا يّتخــذون قبــور أنبيــائهم وصــاحِليهم » :سمخٛمــٍس، وهــق ي٘مــقل
 .(4)شمساجد، أال فال تّتخذوا القبوَر مساجد، إيّنِ أهناكم عن ذلك

الّلهم ال جتعـْل قـربي وثنًـا، لعـن هللا قوًمـا » :ىم٤مل ×أّن اًمٜمّبلَّ  قمـ أيب هريرة  -5
 .(5)شبور أنبيائهم مساجداخّتذوا ق

ّٓ جيٕمؾ اهلل ىمؼَمه وصمٜمًـ٤م وسمـلم ًمٕمٜمِـف  ×وَُمـ شم٠مُّمؾ ضُمزءي احلدي٨م ويمٞمػ ىمرن  سملم اًمّدقم٤مء سم٠م

َُمـ سمٜمقا ُمس٤مضمد قمغم ىمبقر إٟمبٞم٤مء قَمِٚمَؿ أّن سمٜم٤مء اعمس٤مضمد قمٚمٞمٝم٤م هق ُمـ اُّّت٤مذهـ٤م أوصم٤مًٟمـ٤م شُمٕمَبـد ُمــ 

 دون اهلل.

٤مذهـ٤م » :(ـهـ٠١8 )ت:ىم٤مل ؿمـٞمخ اإلؾمـالم اسمــ شمٞمٛمّٞمـ٦م  اًمّّمـالة قمٜمـده٤م ]يٕمٜمـل: اًم٘مبـقر[ واُّتِّ

ُمس٤مضمَد ضٌب ُمـ قمب٤مدة إوصم٤من وؾمب٥ٌم إًمٞمف؛ ّٕن قُمّبـ٤مد إوصمـ٤من ُمـ٤م يمـ٤مٟمقا ي٘مقًمـقن: إّن شمٚمـؽ 

احلج٤مرة واخلِم٥َم ظمَٚمَ٘مْتٝمؿ، وإٟمام يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: إهنـ٤م مت٤مصمٞمـُؾ أؿمـخ٤مص ُمٕمٔمَِّٛمـلم ُمــ اعمالئٙمـ٦م 

                                       
 (.2١6(، وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف سمرىمؿ )5٢٠٠أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف سمرىمؿ ) (٢)
 (.٢/556اٟمٔمر: ) (١)
 (.٢/3٠2اٟمٔمر: ) (3)
 (.  23١أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف سمرىمؿ ) (5)
رٟم١موط ذم ُّترجيف (، وىم٤مل قمٜمف ؿمٕمٞم٥م ا٢٠١2ٕ(، واحلٛمٞمدي ذم ُمسٜمده سمرىمؿ )٠32١أظمرضمف أمحد ذم ُمسٜمده سمرىمؿ ) (2)

 .   شإؾمٜم٤مُده ىمقي» ٕطم٤مدي٨م اعمسٜمد:

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             رللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد العزيز

ٕٖ 

 

ؾ اًمٕمبُد سم٤مًم٘مؼم إمم اهلل ومٝمـق قم٤مسمـُد واًمٜمّجقم أو اًمبنم، وأهنؿ سمٕمب٤مدهتؿ يتقؾّم  ٚمقن إمم اهلل، وم٢مذا شمقؾمَّ

يـ، ُمـ همػم أن جَيٕمؾ سمٞمٜمـف وسمٞمٜمـف ؿمـٗمٕم٤مَء وذيمـ٤مَء يمـام أُمـر اهلل  وصمـ طمتك َيٕمبَد اهلل خمٚمًّم٤م ًمف اًمدِّ

 .(1)ششمٕم٤ممم سمذًمؽ ذم يمت٤مسمف، وَيٕمٚمَؿ أٟمف ًمٞمس ُمـ دون اهلل وزمٌّ وٓ ؿمٗمٞمع

زائراِت القبور، وادلّتخذين عليها  × لعن رسوُل هللا» :ىم٤مل قمـ اسمـ قمّب٤مس   -2
 .(2)شادلساجَد والسُُّرج

ـ٤م،  ـ٤م وشمـ٤مرًة يٙمـقن ظم٤مصًّ ومم٤م ُيٚمحظ ذم هذا احلدي٨م وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه أّن اًمٚمٕمـ شمـ٤مرة يٙمـقن قم٤مُمًّ

قمـّؿ سمـ٤مًمٜمّٝمل أن ُيّتخـذ رء » :ٞمُخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م طمٞم٨م ىمـ٤مل واًمّسب٥م ذم ذًمؽ هق ُم٤م سمّٞمٜمف ؿم

صَّ ىمبقَر إٟمبٞم٤مء واًمّّم٤محللم؛ ّٕن قمٙمقف اًمٜم٤مس قمغم ىمبـقرهؿ أقمٔمـؿ ُمـ اًم٘مبقر ُمسجًدا، وظَم 

٤مَذه٤م ُمس٤مضمد أيمثر  .(3)شواُّتِّ

ص اًم٘مؼم، وأن ُي٘مَٕمد قمٚمٞمف، وأن  × هنك رؾمقُل اهلل» :ىم٤مل  قمـ ضم٤مسمر   -6 أن جُيَّمَّ

 .(4)شُيبٜمك قمٚمٞمف

وهـق ىمـقل - ووضمف اًمّدًٓم٦م ُمـ احلدي٨م أٟمف ُم٤م دام اًمٜمّٝمُل صم٤مسمًتـ٤م ومٝمـق ًمٚمّتحـريؿ قمـغم اعمختـ٤مر

 :×، وسمدًٓمـ٦م ىمقًمـف [٠ر: ـ]احلِمـ ﴾ۀ   ۀ    ہ  ہ﴿  :؛ سمدًٓمـ٦م ىمـقل اهلل شمٕمـ٤ممم-اجلٛمٝمقر

 .(5)شوإذا هنيُتكم عن شيٍء فاجتنبوه»

َٓ أسمٕمُثـَؽ قمـغم ُمـ٤م سمٕمثٜمـل »قمـ أيب اهلّٞم٤مج إؾمدّي ىم٤مل: ىم٤مل زم قمـكمخ سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م:   -٠ أ

                                       
 (.5/556) ٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ،ذح اًمٕمٛمدة (٢)

(، وأمحُد ١٢٠٠سمرىمؿ ) (، واًمٜمّس٤مئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى3١٠(، واًمؽّمُمذي سمرىمؿ )3١36أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف سمرىمؿ ) (١)

ـُ طمّب٤من ذم صحٞمحف سمرىمؿ )١٠3٠ذم ُمسٜمده سمرىمؿ )  (.3٢8٠(، واسم

ـ )      ـُ اًمّسٙمـ يمام ذم حتٗم٦م اعمحت٤مج ٓسمـ اعمٚم٘مِّ (، وىم٤مل قمٜمف ١/3١واحلدي٨م طمّسٜمف اًمؽمُمذي قم٘م٥م إظمراضمف، وصّححف اسم

ُ » :رٟم١موط ذم ُّترجيف ٕطم٤مدي٨م اعمسٜمدؿمٕمٞم٥م إ ـٌ ًمٖمػمه دون ِذيْمر )اًمنخ  .«ج(طمس

 (.5/56٠ٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ) ،ذح اًمٕمٛمدة (3)

 (. 6٠٠أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف سمرىمؿ ) (5)

 . ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة٢33٠(، وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف سمرىمؿ )6828أظمرضمف اًمبخ٤مرّي ذم صحٞمحف سمرىمؿ ) (2)
 (،١/٢٠٠) ًمٚمّزريمٌم ،ف(، اًمبحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘م١/566ًمٚمّرازي ) ،ًمالؾمتزادة: اعمحّمقل ذم قمٚمؿ إصقل واٟمٔمر      

 (.١/3٠١ًمٚمِّمٜم٘مٞمٓمل ) ،(، أوقاء اًمبٞم٤من33٢ٓسمـ رضم٥م ) ،ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمِؿَ 
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ؾ اًمٕمبُد سم٤مًم٘مؼم إمم اهلل ومٝمـق قم٤مسمـُد واًمٜمّجقم أو اًمبنم، وأهنؿ سمٕمب٤مدهتؿ يتقؾّم  ٚمقن إمم اهلل، وم٢مذا شمقؾمَّ

يـ، ُمـ همػم أن جَيٕمؾ سمٞمٜمـف وسمٞمٜمـف ؿمـٗمٕم٤مَء وذيمـ٤مَء يمـام أُمـر اهلل  وصمـ طمتك َيٕمبَد اهلل خمٚمًّم٤م ًمف اًمدِّ

 .(1)ششمٕم٤ممم سمذًمؽ ذم يمت٤مسمف، وَيٕمٚمَؿ أٟمف ًمٞمس ُمـ دون اهلل وزمٌّ وٓ ؿمٗمٞمع

زائراِت القبور، وادلّتخذين عليها  × لعن رسوُل هللا» :ىم٤مل قمـ اسمـ قمّب٤مس   -2
 .(2)شادلساجَد والسُُّرج

ـ٤م،  ـ٤م وشمـ٤مرًة يٙمـقن ظم٤مصًّ ومم٤م ُيٚمحظ ذم هذا احلدي٨م وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه أّن اًمٚمٕمـ شمـ٤مرة يٙمـقن قم٤مُمًّ

قمـّؿ سمـ٤مًمٜمّٝمل أن ُيّتخـذ رء » :ٞمُخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م طمٞم٨م ىمـ٤مل واًمّسب٥م ذم ذًمؽ هق ُم٤م سمّٞمٜمف ؿم

صَّ ىمبقَر إٟمبٞم٤مء واًمّّم٤محللم؛ ّٕن قمٙمقف اًمٜم٤مس قمغم ىمبـقرهؿ أقمٔمـؿ ُمـ اًم٘مبقر ُمسجًدا، وظَم 

٤مَذه٤م ُمس٤مضمد أيمثر  .(3)شواُّتِّ

ص اًم٘مؼم، وأن ُي٘مَٕمد قمٚمٞمف، وأن  × هنك رؾمقُل اهلل» :ىم٤مل  قمـ ضم٤مسمر   -6 أن جُيَّمَّ

 .(4)شُيبٜمك قمٚمٞمف

وهـق ىمـقل - ووضمف اًمّدًٓم٦م ُمـ احلدي٨م أٟمف ُم٤م دام اًمٜمّٝمُل صم٤مسمًتـ٤م ومٝمـق ًمٚمّتحـريؿ قمـغم اعمختـ٤مر

 :×، وسمدًٓمـ٦م ىمقًمـف [٠ر: ـ]احلِمـ ﴾ۀ   ۀ    ہ  ہ﴿  :؛ سمدًٓمـ٦م ىمـقل اهلل شمٕمـ٤ممم-اجلٛمٝمقر

 .(5)شوإذا هنيُتكم عن شيٍء فاجتنبوه»

َٓ أسمٕمُثـَؽ قمـغم ُمـ٤م سمٕمثٜمـل »قمـ أيب اهلّٞم٤مج إؾمدّي ىم٤مل: ىم٤مل زم قمـكمخ سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م:   -٠ أ

                                       
 (.5/556) ٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ،ذح اًمٕمٛمدة (٢)

(، وأمحُد ١٢٠٠سمرىمؿ ) (، واًمٜمّس٤مئل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى3١٠(، واًمؽّمُمذي سمرىمؿ )3١36أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف سمرىمؿ ) (١)

ـُ طمّب٤من ذم صحٞمحف سمرىمؿ )١٠3٠ذم ُمسٜمده سمرىمؿ )  (.3٢8٠(، واسم

ـ )      ـُ اًمّسٙمـ يمام ذم حتٗم٦م اعمحت٤مج ٓسمـ اعمٚم٘مِّ (، وىم٤مل قمٜمف ١/3١واحلدي٨م طمّسٜمف اًمؽمُمذي قم٘م٥م إظمراضمف، وصّححف اسم

ُ » :رٟم١موط ذم ُّترجيف ٕطم٤مدي٨م اعمسٜمدؿمٕمٞم٥م إ ـٌ ًمٖمػمه دون ِذيْمر )اًمنخ  .«ج(طمس

 (.5/56٠ٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ) ،ذح اًمٕمٛمدة (3)

 (. 6٠٠أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف سمرىمؿ ) (5)

 . ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة٢33٠(، وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف سمرىمؿ )6828أظمرضمف اًمبخ٤مرّي ذم صحٞمحف سمرىمؿ ) (2)
 (،١/٢٠٠) ًمٚمّزريمٌم ،ف(، اًمبحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘م١/566ًمٚمّرازي ) ،ًمالؾمتزادة: اعمحّمقل ذم قمٚمؿ إصقل واٟمٔمر      

 (.١/3٠١ًمٚمِّمٜم٘مٞمٓمل ) ،(، أوقاء اًمبٞم٤من33٢ٓسمـ رضم٥م ) ،ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمِؿَ 
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ّٓ ـمٛمسَتف، و×قمٚمٞمف رؾمقُل اهلل  ًٓ إ ّٓ ؾمّقيَتفـٓ ىمؼًما ُمُ ؟! أن ٓ شمدع متث٤م  .(1)شنِموًم٤م إ

 -(2)وهـق اعمرشمٗمـع-أُمـر سمتسـقي٦م اًم٘مـؼم اًمــُٛمنِمف  ×ووضمف اًمّدًٓم٦م ُمـ احلدي٨م أّن اًمٜمبّل 

اعمرشمٗمٕم٦م سم٤مًمّتامصمٞمؾ ذم إُمـر سم٤مًمّتسـقي٦م واًمّٓمٛمـس دالٌّ  وإصؾ ذم إُمر اًمقضمقب، وىَمْرُٟمف اًم٘مبقرَ 

ًمٕمكّم عمجّرد إزاًم٦م ُم٤م هق ُمٙمروه يمراهـ٦ًم  ×سمٕم٨ُم قمغم اًمّتحريؿ، يمام أّن ُمـ همػم اعمٛمٙمـ أن يٙمقن 

 شمٜمزهيّٞم٦م ومحس٥م؛ ّٕن اعمٙمروه شمٜمزهًي٤م ٓ إصمؿ ومٞمف وٓ ذّم قمٚمٞمف.  

م ومـ٢مّن حتـريؿ اًمبٜمـ٤مء قمٚمٞمـف ُمــ سمـ٤مب ـوإذا صمب٧م أّن رومع اًم٘مؼم قمـ اًم٘مدر اًم ٛمنموع ُمٜمٙمر حمـرَّ

 .(3)شيريد أن َيبٜمل قمٚمٞمٝم٤م؟!هذه آصم٤مٌر ذم شمسقيتٝم٤م، ومٙمٞمػ سمٛمـ » :(ـه١5٠ت:)أومم، يمام ىم٤مل ؾَمْحٜمقن 

ًٓ أوَّ » :وىم٤مل اًمٕماّلُم٦م اًمِّمـقيم٤مين ًمٞمًّـ٤م اًمُ٘مبـ٥ُم ُِمــ روْمـع اًم٘مبـقر اًمـّداظمؾ حتـ٧م احلـدي٨م دظمـق

 . (4)شواعمِم٤مهُد اعمٕمٛمقرة قمغم اًم٘مبقر

ىَمَرن سملم ـمٛمـس اًمّتامصمٞمـؾ » ×إمم أّن اًمٜمبلَّ  (ـه٠١8)ت:وىمد أؿم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م  

( 6)شرك ُيّمـؾ ُبـذا وُبـذاـِاًمِّمـ»، إذ (5)شركـّوم٦م ّٕن يمٚمٞمٝمام ذريٕم٦ٌم إمم اًمِمرِ ـوشمسقي٦ِم اًم٘مبقر اعمِم

 .(7)شسمتامصمٞمؾ إٟمبٞم٤مء واًمّّم٤محللم وسم٘مبقرهؿ»
ِروم٦م إذ يمـ٤من سمٙمٚمـٞمٝمام ـسمـلم حمـؼ اًمّتامصمٞمـؾ وشمسـقي٦ِم اًم٘مبـقر اعمِمـ× مَجَع اًمٜمّبلخ » :أيًْم٤م وىم٤مل  

ؾ سمٕمب٤مدة اًمبنم إمم اهلل   .(8)شُيَتقؾمَّ

ٜم٦ّم اًمٗمٕمٚمّٞم٦م دًّم٧م دًٓم٦ًم ىم٤مـمٕم٦م قمغم اًمّتحريؿ أيًْم٤م، ومٛمـ اعمٕمٚمقم أّن  أن ي٘م٤مل: إنّ  -8 اًمسخ

مج٤مقم٤مت ُمـ أيم٤مسمر اًمّّمح٤مسم٦م وهمػمهؿ ىمد ُم٤مشمقا ذم طمٞم٤مشمف صٚمقات اهلل وؾمالُُمف قمٚمٞمف ومل يٜم٘مؾ 

 .    (9)قمٜمف طمرف واطمد ذم يمقٟمف رومع ىمؼم أطمد ُمٜمٝمؿ أو سمٜمك قمٚمٞمف إـمالىًم٤م

                                       
 (. 666أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف سمرىمؿ ) (٢)
 (.5/٢22) ، ًمٚم٘م٤مري(، ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح3١6ص) ، ًمٚمزخمنمياٟمٔمر: أؾم٤مس اًمبالهم٦م  (١)
 (.٢/٢86ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ) ،اعمدّوٟم٦م اًمٙمؼمى (3)
 (.5/٢3٢ًمٚمِّمقيم٤مين ) ،ٟمٞمؾ إوـم٤مر (5)
ٜم٦ّم اًمٜمّبقّي٦م (2)  (.١/53٠(. واٟمٔمر أيًْم٤م: )٢/5٠٠ٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ) ،ُمٜمٝم٤مج اًمسخ
 (.٢٠/56١جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ) (6)
 (.٢6٠صٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ) ،اًمرد قمغم اإلظْمٜم٤َمئل (٠)
 (.5/556ٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ) ،ذح اًمٕمٛمدة( 8)

ٜم٦ّم اًمٜمّبقّي٦ماٟمٔمر: ُم (6) يؼ طمسـ ) ،(، اًمّروو٦م اًمٜمّدّي٦م٢/5٠6) ٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ،ٜمٝم٤مج اًمسخ  (.٢/566ًمّمدِّ

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٕ٘ 

 

 :القسم الثّاين: عمل الصحابة 
ٞمّم٦م ٓ يِم٤مريمٝمؿ ومٞمٝم٤م أطمـد، وهلَْدهيؿ اًم٘مقزّم واًمٗمٕمكّم ظمّم ح٤مسم٦ُم هؿ ؾم٤مدات اعمسٚمٛملم،اًمّّم 

أومْمَؾ هذه إُُّمـ٦م، »ذًمؽ أهنؿ قم٤ميِمقا اًمّرؾمقل، وؿم٤مهدوا اًمّتٜمزيؾ، وطمرضوا اًمّت٠مويؾ، ومٙم٤مٟمقا 

ه٤م ىمٚمقسًم٤م، وأقمٛمَ٘مٝم٤م قمٚمـاًم  يـ، وٓ أن (1)شوأسمرَّ ، ومٝمٞمٝمـ٤مت أن يـدرك أطمـد ؿمـ٠مَوهؿ ذم اًمٕمٚمـؿ سم٤مًمـدِّ

بٚمغ ُمٜمزًمَتٝمؿ ذم اشّمب٤مع ؾمّٞمد اعمرؾمٚملم، وإذا يم٤من اًمّّمح٤مسم٦م ُمع اًمّت٤مسمٕملم يم٤مًمٕمٚمامء ُمع اًمٕم٤مُّم٦م ومٙمٞمػ ي

 (2)سمٛمـ دوهنؿ؟!

ّٞمـ٦م ُمـع  واحل٘مٞم٘م٦م أّن اعمٜم٘مقل قمـ اًمّّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ُمـ أىمـقاهلؿ وأومٕمـ٤مهلؿ ُمتقاومـؼ سمّمـقرة يمٚمِّ

وايـ٦م قمـٜمٝمؿ ذم أ ×شمٕم٤مًمٞمؿ اًمٜمبلِّ  ّن رومٕمٝمـ٤م واًمبٜمـ٤مء قمٚمٞمٝمـ٤م ُمــ وهديف ذم اًم٘مبـقر، ومل ُّتتٚمـػ اًمرِّ

 إُمقر اعمٜمٙمرة، ومم٤م ورد قمٜمٝمؿ ذم هذا اخلّمقص ُم٤م يكم:

ـُ ٟمّمـًب٤م، وُرومِـع  × أّن اًمٜمبلَّ » قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل  -٢ د وُٟمِّم٥م قمٚمٞمـف اًمٚمـب ُأحْلِ

 .(3)شىمؼُمه ُمـ إرض ٟمحًقا ُمـ ؿمؼم

ؼمه قم٤مًمًٞمـ٤م أو اًمذي هق أذف اخلٚمؼ وأقمٔمٛمٝمؿ ُمٙم٤مٟم٦م، وًمق يمـ٤من رومـع ىمـ ×ومٝمذا ىمؼم اًمٜمبلِّ 

اًمبٜم٤مء قمٚمٞمف ضم٤مئًزا ًمٙمـ٤من أصـح٤مسُمف أهع اًمٜمّـ٤مس إًمٞمـف، ومـام يمـ٤من أطمـد أطمـ٥مَّ إًمـٞمٝمؿ وٓ أضمـّؾ ذم 

 ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمٜمف. 

ْف، ايمِمـٗمل زم :٧ُم دظمٚم٧ُم قمغم قم٤مئِم٦م، وم٘مٚم»أٟمف ىم٤مل:  (ـه٢٠٠ت: )قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد  -١  ي٤م أُُمَّ

 .(4)شنِموم٦ٍم وٓ ٓـمئ٦م...وص٤مطمبٞمف، ومٙمَِمَٗم٧ْم زم قمـ صمالصم٦م ىمبقر ٓ ُمُ  ×قمـ ىمؼم رؾمقل اهلل 

وم  (ـهـ٢١٠ ىمبــؾت: )قمــ صُماَمُمــ٦م سمــ ؿُمــَٗمّل  -3 ىمــ٤مل: يمٜمــ٤م ُمـع وَمَْمــ٤مًم٦م سمـــ قُمبٞمـد سمــ٠مرض اًمــرخ

ي، صمـّؿ ىمـ٤مل:  ؾمـٛمٕم٧ُم رؾمـقَل اهلل »سمرودس، ومتقذمِّ ص٤مطم٥ٌم ًمٜم٤م وم٠مُمر وَمَْم٤مًم٦ُم سمـ قُمبٞمد سم٘مؼمه ومُسقِّ

                                       
، واسمـ قمبد اًمؼّم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ  ( قمـ اسمـ قمٛمر٢/3٠2ضمزء ُمـ أصمر أظمرضمف أسمق ُٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ) (٢)

 .( قمـ اسمـ ُمسٕمقد ١/6٠وومْمٚمف )
 (.٢36ٓسمـ ىُمداُم٦م ) ،اٟمٔمر: روو٦م اًمٜم٤ّمفمر (١)
ـُ طمّب٤من ذم صحٞمحف سمرىمؿ ) (3) (، وطمّسٜمف إًمب٤مين ذم أطمٙم٤مم 62١٠(، واًمبٞمٝم٘ملخ ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى سمرىمؿ )6632أظمرضمف اسم

 (.١3635(، وؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ذم ُّترجيف ٕطم٤مدي٨م اعمسٜمد قمٜمد يمالُمف قمغم احلدي٨م رىمؿ )٢23اجلٜم٤مئز )
(، ٢368(، واحل٤ميمؿ ذم ُمستدريمف سمرىمؿ )3/652ريخ اعمديٜم٦م )(، واسمـ ؿمّب٦م ذم شم٤م3١١٠أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف سمرىمؿ ) (5)

 (.3١١٠(، وىمد طمّسٜمف ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ذم حت٘مٞم٘مف ًمسٜمـ أيب داود سمرىمؿ )6256واًمبٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى سمرىمؿ )
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ٕ٘ 

 

 :القسم الثّاين: عمل الصحابة 
ٞمّم٦م ٓ يِم٤مريمٝمؿ ومٞمٝم٤م أطمـد، وهلَْدهيؿ اًم٘مقزّم واًمٗمٕمكّم ظمّم ح٤مسم٦ُم هؿ ؾم٤مدات اعمسٚمٛملم،اًمّّم 

أومْمَؾ هذه إُُّمـ٦م، »ذًمؽ أهنؿ قم٤ميِمقا اًمّرؾمقل، وؿم٤مهدوا اًمّتٜمزيؾ، وطمرضوا اًمّت٠مويؾ، ومٙم٤مٟمقا 

ه٤م ىمٚمقسًم٤م، وأقمٛمَ٘مٝم٤م قمٚمـاًم  يـ، وٓ أن (1)شوأسمرَّ ، ومٝمٞمٝمـ٤مت أن يـدرك أطمـد ؿمـ٠مَوهؿ ذم اًمٕمٚمـؿ سم٤مًمـدِّ

بٚمغ ُمٜمزًمَتٝمؿ ذم اشّمب٤مع ؾمّٞمد اعمرؾمٚملم، وإذا يم٤من اًمّّمح٤مسم٦م ُمع اًمّت٤مسمٕملم يم٤مًمٕمٚمامء ُمع اًمٕم٤مُّم٦م ومٙمٞمػ ي

 (2)سمٛمـ دوهنؿ؟!

ّٞمـ٦م ُمـع  واحل٘مٞم٘م٦م أّن اعمٜم٘مقل قمـ اًمّّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ُمـ أىمـقاهلؿ وأومٕمـ٤مهلؿ ُمتقاومـؼ سمّمـقرة يمٚمِّ

وايـ٦م قمـٜمٝمؿ ذم أ ×شمٕم٤مًمٞمؿ اًمٜمبلِّ  ّن رومٕمٝمـ٤م واًمبٜمـ٤مء قمٚمٞمٝمـ٤م ُمــ وهديف ذم اًم٘مبـقر، ومل ُّتتٚمـػ اًمرِّ

 إُمقر اعمٜمٙمرة، ومم٤م ورد قمٜمٝمؿ ذم هذا اخلّمقص ُم٤م يكم:

ـُ ٟمّمـًب٤م، وُرومِـع  × أّن اًمٜمبلَّ » قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل  -٢ د وُٟمِّم٥م قمٚمٞمـف اًمٚمـب ُأحْلِ

 .(3)شىمؼُمه ُمـ إرض ٟمحًقا ُمـ ؿمؼم

ؼمه قم٤مًمًٞمـ٤م أو اًمذي هق أذف اخلٚمؼ وأقمٔمٛمٝمؿ ُمٙم٤مٟم٦م، وًمق يمـ٤من رومـع ىمـ ×ومٝمذا ىمؼم اًمٜمبلِّ 

اًمبٜم٤مء قمٚمٞمف ضم٤مئًزا ًمٙمـ٤من أصـح٤مسُمف أهع اًمٜمّـ٤مس إًمٞمـف، ومـام يمـ٤من أطمـد أطمـ٥مَّ إًمـٞمٝمؿ وٓ أضمـّؾ ذم 

 ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمٜمف. 

ْف، ايمِمـٗمل زم :٧ُم دظمٚم٧ُم قمغم قم٤مئِم٦م، وم٘مٚم»أٟمف ىم٤مل:  (ـه٢٠٠ت: )قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد  -١  ي٤م أُُمَّ

 .(4)شنِموم٦ٍم وٓ ٓـمئ٦م...وص٤مطمبٞمف، ومٙمَِمَٗم٧ْم زم قمـ صمالصم٦م ىمبقر ٓ ُمُ  ×قمـ ىمؼم رؾمقل اهلل 

وم  (ـهـ٢١٠ ىمبــؾت: )قمــ صُماَمُمــ٦م سمــ ؿُمــَٗمّل  -3 ىمــ٤مل: يمٜمــ٤م ُمـع وَمَْمــ٤مًم٦م سمـــ قُمبٞمـد سمــ٠مرض اًمــرخ

ي، صمـّؿ ىمـ٤مل:  ؾمـٛمٕم٧ُم رؾمـقَل اهلل »سمرودس، ومتقذمِّ ص٤مطم٥ٌم ًمٜم٤م وم٠مُمر وَمَْم٤مًم٦ُم سمـ قُمبٞمد سم٘مؼمه ومُسقِّ

                                       
، واسمـ قمبد اًمؼّم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ  ( قمـ اسمـ قمٛمر٢/3٠2ضمزء ُمـ أصمر أظمرضمف أسمق ُٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ) (٢)

 .( قمـ اسمـ ُمسٕمقد ١/6٠وومْمٚمف )
 (.٢36ٓسمـ ىُمداُم٦م ) ،اٟمٔمر: روو٦م اًمٜم٤ّمفمر (١)
ـُ طمّب٤من ذم صحٞمحف سمرىمؿ ) (3) (، وطمّسٜمف إًمب٤مين ذم أطمٙم٤مم 62١٠(، واًمبٞمٝم٘ملخ ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى سمرىمؿ )6632أظمرضمف اسم

 (.١3635(، وؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ذم ُّترجيف ٕطم٤مدي٨م اعمسٜمد قمٜمد يمالُمف قمغم احلدي٨م رىمؿ )٢23اجلٜم٤مئز )
(، ٢368(، واحل٤ميمؿ ذم ُمستدريمف سمرىمؿ )3/652ريخ اعمديٜم٦م )(، واسمـ ؿمّب٦م ذم شم٤م3١١٠أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف سمرىمؿ ) (5)

 (.3١١٠(، وىمد طمّسٜمف ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ذم حت٘مٞم٘مف ًمسٜمـ أيب داود سمرىمؿ )6256واًمبٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى سمرىمؿ )
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ٕٙ 

 

 .(1)شي٠مُمر سمتسقيتٝم٤م ×

ـٜم٦ّم أّن اًم٘مـؼم ٓ »:-غم هـذا احلـدي٨مشمٕمٚمٞمً٘م٤م قم-  (ـه6٠6ت: )ىم٤مل احل٤مومظ اًمٜمّقوي   ومٞمـف أّن اًمسخ

 .(2)شُيرومع قمغم إرض رومًٕم٤م يمثػًما، سمؾ ُيرومع ٟمحق ؿمؼم

ره اعمـقُت ـأسمـ٤مه أوص طمـلم طمْمـأّن  (ـهـ٢٠3ت: )قمـ قم٤مُمر سمـ أيب ُمقؾمـك إؿمـٕمرّي  -5

ـر، وٓ دمٕمٚمـقا ذم حلـدي ؿمـٞمئً ـإذا اٟمٓمٚم٘متؿ سمجٜمـ٤مزيت ومـ٠مهقمقا اعمـ» :وم٘م٤مل ٤م ٌم، وٓ َيتبٕمٜمـل جُمَٛمَّ

 .(3)شُيقل سمٞمٜمل وسملم اًمؽّماب، وٓ دمٕمٚمقا قمغم ىمؼمي سمٜم٤مءً 

ـَ اًمٕمـ٤مص ـأٟمـف عمـ٤م طمْمـ (ـهـ٢٠٢ )ت:قمـ قمبد اًمرمحـ سمــ ؿِماَمؾَمـ٦م  -2 رت اًمقومـ٤مُة قمٛمـَرو سمـ

ّـَ ذم ىمؼمي ظمِمب٦ًم وٓ طمجًرا» :اسمٜمَف قمبد اهلل سمقصّٞم٦م ضم٤مء ومٞمٝم٤مأوص   . (4)شوٓ دمٕمَٚم

ـُ اًم٘م٤مؾمؿ  ّٓ أٟمـف ٓ أرى ىمـقل قمٛمـ» :(ـه٢6٢ )ت:ىم٤مل اسم رو )ٓ دمٕمٚمـقا قمـغم ىمـؼمي طمجـًرا( إ

 .(5)شأراد ُمـ ومقىمف قمغم ُمٕمٜمك اًمبٜم٤مء

طْمبٞمؾ سمـ طَمَسٜم٦َم  -6  رأي٧ُم قمثامَن سمــ قمّٗمـ٤من » :ىم٤مل( ـه٢32 )ت:قمـ قمبد اهلل سمـ ُذَ

ي  .(6)شي٠مُمر سمتسقي٦م اًم٘مبقر، ومٛمّر سم٘مؼم وم٘م٤مًمقا: هذا ىمؼم أم قمٛمرو سمٜم٧م قمثامن وم٠َمَُمَر سمف ومُسقِّ

ٜم٦ّم، وىمد َروَمَٕم٧م اًمٞمٝمقُد واًمٜمّم٤مرى » :٤ملىم قمـ ُمٕم٤موي٦م  -٠ إّن شمسقي٦م اًم٘مبقر ُمـ اًمسخ

 .(7)شومال شَمَِمبَّٝمقا ُبؿ

أٟمـف ىمـ٤مل: ًمــاّم ٟمـزل سمـ٠ميب هريـرَة اعمـقُت  -ُمقمم أيب هريرة-قمـ قمبد اًمّرمحـ سمـ ُِمْٝمران   -8

                                       
 (.668أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف سمرىمؿ ) (٢)

  ( سمتٍّمف يسػم.٠/36ذح اًمٜمّقوي قمغم صحٞمح ُمسٚمؿ )( ١)

ـُ طمّب٤من ذم صحٞمحف سمرىمؿ )٢6262ُمسٜمده سمرىمؿ ) أظمرضمف أمحُد ذم (3) د (، وىم٤مل قمٜمف إًمب٤مين ذم حتذير اًمّس٤مضم3٢2٠(، واسم

٤مذ اًم٘مبقر ُمس٤مضمد )  .«إؾمٜم٤مُده طمسـ» :، وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ذم حت٘مٞم٘مف ٕطم٤مدي٨م اعمسٜمد«إؾمٜم٤مُده ىمقي» (:6١صُمـ اُّتِّ

هد سمرىمؿ ) (5) (، وىم٤مل قمٜمف ؿمٕمٞم٥م ٢٠8٢2محُد ذم ُمسٜمده سمرىمؿ )(، وأ55٠أظمرضمف قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك ذم يمت٤مب اًمزخ

 .«طمدي٨م صحٞمح، وهذا إؾمٜم٤مٌد طمسـ» :رٟم١موط ذم ُّترجيف ٕطم٤مدي٨م اعمسٜمدإ

 (.١/١5١ًمٚمَحّٓم٤مب ) ،واٟمٔمر أيًْم٤م: ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ(. ١/١5١ق )ٓسمـ اعمقا ،اًمّت٤مج واإليمٚمٞمؾ (2)

ـُ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمّٗمف سمرىمؿ ) (6) ُمِم٘مّل ذم ١/٢3١ظمب٤مر اعمديٜم٦م )(، واسمـ ؿمّب٦م ذم أ٢٢٠62أظمرضمف اسم (، وأسمق زرقم٦م اًمدِّ

 ( قمـ قمبد اهلل. 88ص(، وصّححف إًمب٤مين ذم حتذير اًمّس٤مضمد )6١6( و)53٢شم٤مرخيف )

 .«رضم٤مًُمف رضم٤مل اًمّّمحٞمح» :(3/2٠اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد )(، وىم٤مل 8١3أظمرضمف اًمّٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمف اًمٙمبػم سمرىمؿ ) (٠)
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ٕٚ 

 

 .(1)شٓ شمرضسمقا قمغم ىمؼمي وُمسٓم٤مـًم٤م» :ىم٤مل

ـُدري   -6 ٓ َيتبٕمـقين سمٜمـ٤مر، وٓ ىمد أوصٞم٧ُم أهـكم أن » :أٟمف ىم٤مل قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخل

 .(2)شَيرضسمقا قمغم ىمؼمي وُمسٓم٤مـًم٤م

ـ أيب سمـد اًمـّرمحـ قمبـ سمــ قمٛمـر قمـغم ىمـؼمّر قمبـُد اهلل ـُم» :قمـ قمبد اهلل سمـ يس٤مر ىم٤مل -٢٠

 .(3)شوقمٚمٞمف وُمسٓم٤مٌط ُمرضوب، وم٘م٤مل ًمٚمٖمالم: اٟمزقْمُف وم٢مٟمام ُئمِٚمخف قمٛمُٚمف -قم٤مئِم٦م لأظم-سمٙمر
قمغم اًم٘مؼم يم٤من ُم١مىّمًت٤م  -(4)ُمـ اًمِّمٕمر اًمتل هل سمٞمقٌت -وقمغم اًمّرهمؿ ُمـ أّن ووع اًمٗمس٤مـمٞمط 

ّٓ أّن ه١مٓء ُمٜمٕمقا ُمٜمف إحل٤مىًم٤م ُمـٜمٝمؿ ًمـف سم٤مًمبٜمـ٤مء ، ويـدّل قمـغم أّن هـذه هـل اًمٕمّٚمـ٦م (5)وًمٞمس دائاًم إ

                                       
(، واسمـ ؾمٕمد ذم ـمب٘م٤مشمف ١336(، وأسمق داود اًمّٓمٞم٤مًمز ذم ُمسٜمده سمرىمؿ )٢٢٠58ّمٜمّٗمف سمرىمؿ )أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُم (٢)

ـُ طمجر ذم اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز 6636(، واًمبٞمٝم٘مل ذم ؾُمٜمٜمف اًمٙمؼمى سمرىمؿ )5/338اًمٙمؼمى ) (، وصّحح إؾمٜم٤مَده اسم
 (.٠٠ص(، وذم أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )6٠ص(، وإًمب٤مين ذم حتذير اًمّس٤مضمد )٠/553اًمّّمح٤مسم٦م )

ـُ قمس٤ميمر ذم شم٤مريخ ُمديٜم٦م ٢/66(، واسمـ ؿمّب٦م ذم أظمب٤مر اعمديٜم٦م )6١٠2أظمرضمف قمبد اًمرّزاق ذم ُمّمٜمّٗمف سمرىمؿ ) (١) (، واسم
 (. 6٠ص(، وصّححف إًمب٤مين سمٛمجٛمقع ـمرىمف ذم حتذير اًمّس٤مضمد )١٠/362دُمِمؼ )

خ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  شم٤مري( ]ـمبٕم٦م ُمٙمتب٦م اخل٤مٟمجل[، واسمـ قمس٤ميمر ذم2/١١أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم ـمب٘م٤مشمف اًمٙمؼمى ) (3)
 يمالمه٤م ٓسمـ طمجر. ،(3/١١3(، ومتح اًمب٤مري )١/563واٟمٔمر ًمالؾمتزادة: شمٖمٚمٞمؼ اًمّتٕمٚمٞمؼ ) (.32/5١)

سمٞمدّي ) ،(، شم٤مج اًمٕمروس3/١١3ٓسمـ طمجر ) ،اٟمٔمر: ومتح اًمب٤مري (5)  (. ٢6/253ًمٚمزَّ
٤مـمٞمط قمغم سمٕمض اًم٘مبقر، ُم٤م ىمّررٟم٤مه هٜم٤م ٓ يتٕم٤مرض ُمع ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ قمدٍد ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م وهمػمهؿ ُمـ أهنؿ ضسمقا ومس (2)

 وذًمؽ أٟمف خمّرج قمغم أُمقر، ُمٜمٝم٤م:
( 8/٢٢3: أهن٤م مل شمقوع ًمذات اًم٘مؼم وإٟمام ًمٖمرض آظمر ُمتٕمٚمِّؼ سم٤مٕطمٞم٤مء، وم٘مد روى اسمـ ؾمٕمد ذم ـمب٘م٤مشمف اًمٙمؼمى )األّول        

ريـ ُيٗمرون ىمؼم ُمرَّ قمٛمُر قمغم طمّٗم٤م»( قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر أٟمف ىم٤مل: ٢56صوأسمق قمروسم٦م احلّراين ذم يمت٤مب إوائؾ )
، ورواه قمبد اًمرزاق ذم «زيٜم٥م ذم يقٍم ص٤مئػ، وم٘م٤مل: ًمق أين ضسم٧ُم قمٚمٞمٝمؿ وُمسٓم٤مـًم٤م، ومٙم٤من أّوَل ومسٓم٤مط ضب قمغم ىمؼم

َب قمغم ىمؼم أطمد ُمـ اعمسٚمٛملم » :سمراهٞمؿ سمـ احل٤مرث اًمتٞمٛمل أٟمف ىم٤ملحمٛمد سمـ إ ( قمـ3/53٢)ُمّمٜمّٗمف  أّول وُمسٓم٤مط ُضِ
اًمٕمغم ىمؼم زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش، ويم٤من يقُمً   .«٤م طم٤مرًّ

ـُ »:-ً٘م٤م سمّمٞمٖم٦م اجلزمُمٕمٚمّ -( ٢/556وىمد محؾ سمٕمُض اًمٕمٚمامء ُم٤م أظمرضمف اًمبخ٤مريخ ذم اجل٤مُمع اًمّّمحٞمح )          ًمـاّم ُم٤مت احلس
إٟمام ضسم٧م اخلٞمٛم٦َم هٜم٤مك »قمغم أهن٤م  «ضسم٧م اُمرأشُمف اًمُ٘مّب٦م ]يٕمٜمل: اخلٞمٛم٦م[ قمغم ىمؼمه ؾَمٜم٦َمَ   سمـ احلسـ سمـ قمكمٍّ 

 ًمٚمٜمّٗمس، وُّتٞمٞماًل سم٤مؾمتّمح٤مب اعم٠مًمقف ُمـ إُٟمس وُمٙم٤مسمرة ًمٚمحّس، يمام ُيَتٕمٚمَّؾ سم٤مًمقىمقف قمغم ًمالؾمتٛمت٤مع سمُ٘مرسمف وشمٕمٚمٞمالً 
 (.3/١٠٠ٓسمـ طمجر ) ،اٟمٔمر: ومتح اًمب٤مري .«إـمالل اًمب٤مًمٞم٦م، وخم٤مـمب٦م اعمٜم٤مزل اخل٤مًمٞم٦م

يْمر واًم٘مراءِة وطمْمقر إصح٤مب ًمٚمّدقم٤مء » :وىم٤مل آظمرون         اٟمٔمر:  .«سم٤معمٖمٗمرة واًمّرمح٦ماًمّٔم٤مهر أٟمف ٓضمتامع إطمب٤مب ًمٚمذِّ
 (.5/١٠2ًمٕمكم اًم٘م٤مري ) ،ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح

 =: أن يٙمقن اعم٘مّمقد مح٤مي٦م اًم٘مؼم، وىمد ٟمّص قمغم هذه اًمٕمّٚم٦م اإلُم٤مم إؾمح٤مق سمـ راهقيف طملم ؾمئؾ قمـ ضبالثّاين      
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 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٕٚ 

 

 .(1)شٓ شمرضسمقا قمغم ىمؼمي وُمسٓم٤مـًم٤م» :ىم٤مل

ـُدري   -6 ٓ َيتبٕمـقين سمٜمـ٤مر، وٓ ىمد أوصٞم٧ُم أهـكم أن » :أٟمف ىم٤مل قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخل

 .(2)شَيرضسمقا قمغم ىمؼمي وُمسٓم٤مـًم٤م

ـ أيب سمـد اًمـّرمحـ قمبـ سمــ قمٛمـر قمـغم ىمـؼمّر قمبـُد اهلل ـُم» :قمـ قمبد اهلل سمـ يس٤مر ىم٤مل -٢٠

 .(3)شوقمٚمٞمف وُمسٓم٤مٌط ُمرضوب، وم٘م٤مل ًمٚمٖمالم: اٟمزقْمُف وم٢مٟمام ُئمِٚمخف قمٛمُٚمف -قم٤مئِم٦م لأظم-سمٙمر
قمغم اًم٘مؼم يم٤من ُم١مىّمًت٤م  -(4)ُمـ اًمِّمٕمر اًمتل هل سمٞمقٌت -وقمغم اًمّرهمؿ ُمـ أّن ووع اًمٗمس٤مـمٞمط 

ّٓ أّن ه١مٓء ُمٜمٕمقا ُمٜمف إحل٤مىًم٤م ُمـٜمٝمؿ ًمـف سم٤مًمبٜمـ٤مء ، ويـدّل قمـغم أّن هـذه هـل اًمٕمّٚمـ٦م (5)وًمٞمس دائاًم إ

                                       
(، واسمـ ؾمٕمد ذم ـمب٘م٤مشمف ١336(، وأسمق داود اًمّٓمٞم٤مًمز ذم ُمسٜمده سمرىمؿ )٢٢٠58ّمٜمّٗمف سمرىمؿ )أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُم (٢)

ـُ طمجر ذم اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز 6636(، واًمبٞمٝم٘مل ذم ؾُمٜمٜمف اًمٙمؼمى سمرىمؿ )5/338اًمٙمؼمى ) (، وصّحح إؾمٜم٤مَده اسم
 (.٠٠ص(، وذم أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز )6٠ص(، وإًمب٤مين ذم حتذير اًمّس٤مضمد )٠/553اًمّّمح٤مسم٦م )

ـُ قمس٤ميمر ذم شم٤مريخ ُمديٜم٦م ٢/66(، واسمـ ؿمّب٦م ذم أظمب٤مر اعمديٜم٦م )6١٠2أظمرضمف قمبد اًمرّزاق ذم ُمّمٜمّٗمف سمرىمؿ ) (١) (، واسم
 (. 6٠ص(، وصّححف إًمب٤مين سمٛمجٛمقع ـمرىمف ذم حتذير اًمّس٤مضمد )١٠/362دُمِمؼ )

خ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  شم٤مري( ]ـمبٕم٦م ُمٙمتب٦م اخل٤مٟمجل[، واسمـ قمس٤ميمر ذم2/١١أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم ـمب٘م٤مشمف اًمٙمؼمى ) (3)
 يمالمه٤م ٓسمـ طمجر. ،(3/١١3(، ومتح اًمب٤مري )١/563واٟمٔمر ًمالؾمتزادة: شمٖمٚمٞمؼ اًمّتٕمٚمٞمؼ ) (.32/5١)

سمٞمدّي ) ،(، شم٤مج اًمٕمروس3/١١3ٓسمـ طمجر ) ،اٟمٔمر: ومتح اًمب٤مري (5)  (. ٢6/253ًمٚمزَّ
٤مـمٞمط قمغم سمٕمض اًم٘مبقر، ُم٤م ىمّررٟم٤مه هٜم٤م ٓ يتٕم٤مرض ُمع ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ قمدٍد ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م وهمػمهؿ ُمـ أهنؿ ضسمقا ومس (2)

 وذًمؽ أٟمف خمّرج قمغم أُمقر، ُمٜمٝم٤م:
( 8/٢٢3: أهن٤م مل شمقوع ًمذات اًم٘مؼم وإٟمام ًمٖمرض آظمر ُمتٕمٚمِّؼ سم٤مٕطمٞم٤مء، وم٘مد روى اسمـ ؾمٕمد ذم ـمب٘م٤مشمف اًمٙمؼمى )األّول        

ريـ ُيٗمرون ىمؼم ُمرَّ قمٛمُر قمغم طمّٗم٤م»( قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر أٟمف ىم٤مل: ٢56صوأسمق قمروسم٦م احلّراين ذم يمت٤مب إوائؾ )
، ورواه قمبد اًمرزاق ذم «زيٜم٥م ذم يقٍم ص٤مئػ، وم٘م٤مل: ًمق أين ضسم٧ُم قمٚمٞمٝمؿ وُمسٓم٤مـًم٤م، ومٙم٤من أّوَل ومسٓم٤مط ضب قمغم ىمؼم

َب قمغم ىمؼم أطمد ُمـ اعمسٚمٛملم » :سمراهٞمؿ سمـ احل٤مرث اًمتٞمٛمل أٟمف ىم٤ملحمٛمد سمـ إ ( قمـ3/53٢)ُمّمٜمّٗمف  أّول وُمسٓم٤مط ُضِ
اًمٕمغم ىمؼم زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش، ويم٤من يقُمً   .«٤م طم٤مرًّ

ـُ »:-ً٘م٤م سمّمٞمٖم٦م اجلزمُمٕمٚمّ -( ٢/556وىمد محؾ سمٕمُض اًمٕمٚمامء ُم٤م أظمرضمف اًمبخ٤مريخ ذم اجل٤مُمع اًمّّمحٞمح )          ًمـاّم ُم٤مت احلس
إٟمام ضسم٧م اخلٞمٛم٦َم هٜم٤مك »قمغم أهن٤م  «ضسم٧م اُمرأشُمف اًمُ٘مّب٦م ]يٕمٜمل: اخلٞمٛم٦م[ قمغم ىمؼمه ؾَمٜم٦َمَ   سمـ احلسـ سمـ قمكمٍّ 

 ًمٚمٜمّٗمس، وُّتٞمٞماًل سم٤مؾمتّمح٤مب اعم٠مًمقف ُمـ إُٟمس وُمٙم٤مسمرة ًمٚمحّس، يمام ُيَتٕمٚمَّؾ سم٤مًمقىمقف قمغم ًمالؾمتٛمت٤مع سمُ٘مرسمف وشمٕمٚمٞمالً 
 (.3/١٠٠ٓسمـ طمجر ) ،اٟمٔمر: ومتح اًمب٤مري .«إـمالل اًمب٤مًمٞم٦م، وخم٤مـمب٦م اعمٜم٤مزل اخل٤مًمٞم٦م

يْمر واًم٘مراءِة وطمْمقر إصح٤مب ًمٚمّدقم٤مء » :وىم٤مل آظمرون         اٟمٔمر:  .«سم٤معمٖمٗمرة واًمّرمح٦ماًمّٔم٤مهر أٟمف ٓضمتامع إطمب٤مب ًمٚمذِّ
 (.5/١٠2ًمٕمكم اًم٘م٤مري ) ،ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح

 =: أن يٙمقن اعم٘مّمقد مح٤مي٦م اًم٘مؼم، وىمد ٟمّص قمغم هذه اًمٕمّٚم٦م اإلُم٤مم إؾمح٤مق سمـ راهقيف طملم ؾمئؾ قمـ ضبالثّاين      
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 بدر بن انصر العوادد. ىدم القباب وادلشاىد يف البقيع: ظروفو، وأسبابو، وموقف ادلخالفُت منو                           

ٕٛ 

 

سم٤مب: ٓ ُيبٜمك »ذم ؾُمٜمَٜمف اًمٙمؼمى طمٞم٨م ذيمر سمٕمْمٝم٤م ذم  (ـه528)ت:صٜمٞمُع سمٕمض اًمٕمٚمامء يم٤مًمبٞمٝم٘مل 
ـص اًمـذي  (ـهـ١26 )ت:٤مم حمٛمـد سمــ إؾمـامقمٞمؾ اًمبخـ٤مري ، وىمبٚمـف اإلُمـ(1)شقمغم اًم٘مبقر وٓ دُمَّمَّ

ب اُمرأة احلسـ سمـ احلسـ سمــ قمـكمٍّ ىُمبَّـ٦ًم قمـغم ىمـؼمه ؾمـٜم٦ًم صمـؿ رومٕمتٝمـ٤م ذم  -شمٕمٚمٞمً٘م٤م-ذيمر ىمّّم٦َم َضْ
٤مذ اعمس٤مضمد قمغم اًم٘مبقر»  .(2)شسم٤مب: ُم٤م ُيٙمره ُمـ اُّتِّ

 :ن الّتابعُت واتبعيهم القسم الثّالث: اآلاثر ع
، وُمـ اؾمت٘مرأ أظمب٤مرهؿ وشمتّبع ؾمػمهؿ قمٚمـؿ أٟمـف مل (3)شن سمتسقي٦م اًم٘مبقريم٤من اًمّسٚمػ ي٠مُمرو»

يٙمـ ىمد ُأطمدث ذم قمٝمد اًمّّمح٤مسم٦م واًمّت٤مسمٕملم وشمـ٤مسمٕمٞمٝمؿ ُمِمـٝمد ذم رء ُمــ سمـالد اإلؾمـالم قمـغم 
 .(4)اشّمس٤مع رىمٕمتٝم٤م

                                       
ف قمغم»: -(  وم٘م٤مل٢/3١5يمام ذم ُمس٤مئؾ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ واسمـ راهقيف ) - اًمٗمسٓم٤مط=  ٟمبش اًم٘مؼم وم٢من ومٕمٚمقا إذا ُُّتقِّ

أراه ذم اًمٞمقم واًمٞمقُملم واًمّثالصم٦م واؾمًٕم٤م إذا » :ًمٗم٘مٞمُف اسمـ طمبٞم٥م اعم٤مًمٙمل طمٞم٨م ىم٤مل،  ويمذًمؽ ا«ومال سم٠مس، وم٠مُّم٤م ًمٚمّتٕمٔمٞمؿ ومال
ـ  ،(، اًمّتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّّمحٞمح8/٢35ًمٚمٕمٞمٜمل ) ،قمٛمدة اًم٘م٤مري. «ظمٞمػ ُمـ ٟمبش أو همػِمه ٓسمـ اعمٚم٘مِّ

(٢٠/٢٠ .) 
ـُ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمّٗمف سمرىمؿ )وقمغم أطم       ، واحل٤ميمُؿ ذم -واًمّٚمٗمظ ًمف-( ٢٢٠2٠د هذيـ اعمخرضملم ُُيٛمؾ أيًْم٤م ُم٤م أظمرضمف اسم

قمـ قمٛمران  (١/33١( واخلٓمٞم٥ُم اًمبٖمدادي ذم ُمقوح أوه٤مم اجلٛمع واًمّتٗمريؼ )63٢3ُمستدريمف قمغم اًمّّمحٞمحلم سمرىمؿ )
ـُ » :اسمـ أيب قمٓم٤مء أٟمف ىم٤مل .  واٟمٔمر ًمالؾمتزادة: ىُمّرة «احلٜمٗمّٞم٦م ومبٜمك قمٚمٞمف سمٜم٤مًء صمالصم٦م أي٤مم ؿمٝمدُت ووم٤مة اسمـ قمّب٤مس، ومقًمَِٞمُف اسم

 (. 63صعمجٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ) ،اًمٕملم سمٗمت٤موى قمٚمامء احلرُملم
ـُ ؾمٕمد ذم ـمب٘م٤مشمف اًمٙمؼمى )الثّالث       ( قمـ صمٕمٚمب٦م سمـ أيب 8/٢٢3: أن يٙمقن اعمٜم٘مقُل همػم صم٤مسم٧م أصاًل، وُمٜمف ُم٤م أظمرضمف اسم

َب قمغم ىمؼمه وُمسٓم٤مط ذم يقم ص٤مئػ، ومتٙمّٚمؿ  رأي٧ُم يقَم ُم٤مت» ُم٤مًمؽ ىم٤مل: احلٙمُؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص ذم ظمالوم٦م قمثامن ُضِ
ـّر وأؿمبف سمٕمْمٝمؿ سمبٕمض! َأْٟمُِمُد اهللَ َُمـ طمرض ٟمِمديت:  اًمٜم٤ّمُس وم٠ميمثروا ذم اًمُٗمسٓم٤مط، وم٘م٤مل قمثامن: ُم٤م أهع اًمٜم٤ّمس إمم اًمِمِّ

٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ومٝمؾ ؾمٛمٕمتؿ قم٤مئًب٤م؟ ىم٤مًمقا: هؾ قمٚمٛمتؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ضَب قمغم ىمؼم زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش وُمسٓم٤مـًم٤م؟ ىم
، وىمد يمّذسَمف اإلُم٤مم أمحد، وىم٤مل قمٜمف اًمبخ٤مريخ واًمرازيخ «ٓ  ، ومٝمذا إصمر ٓ يثب٧م؛ ٕٟمف ُمـ رواي٦م حمٛمد سمـ قمٛمر اًمقاىمديِّ

: ُمؽموك احلدي٨م ٕمٗم٤مء واعمؽمويملم6/١5٢ٓسمـ قمدي ) ،اٟمٔمر: اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمّرضم٤مل .واًمٜمّس٤مئلخ سمـ ٓ ،(، اًمْمخ
ٕمٗم٤مء3/8٠اجلقزي )  (. ١/١5٠ًمٚمّذهبل ) ،(، اعمٖمٜمل ذم اًمْمخ

قمغم أٟمف ًمق يم٤من صم٤مسمًت٤م ًمٙم٤من دًمٞماًل قمغم اعمٜمع ٓ قمغم اإلسم٤مطم٦م، ووضمف ذًمؽ هق أّن اًمٜم٤ّمس شمٙمّٚمٛمقا ذم ضب اًمُٗمسٓم٤مط وأيمثروا     
ّٓ ًمٙمقهنؿ يروٟمف ُمٜمٙمًرا مل يٕمٝمدوه، صمّؿ إٟمف ًمق مل ي أن   ٤م اطمت٤مج قمثامنـ ُمٜمٙمًرا سم٤مًمٗمٕمؾ عمَ ٙمومٞمف، وُم٤م يم٤مٟمقا ًمٞمتٙمّٚمٛمقا ومٞمف إ

  اًمذي ضَب اًمُٗمسٓم٤مط ذم يقم ص٤مئٍػ ُمثٚمف.  ُيت٩ّم قمٚمٞمٝمؿ سم٤مؾمتٜم٤مٟمف سمٗمٕمؾ قمٛمر
(٢) (5/5.) 
 (.8/٢35ًمٚمٕمٞمٜمل ) ،واٟمٔمر ًمالؾمتزادة: قمٛمدة اًم٘م٤مري(. 556/٢) (١)
 (.١٠/٢١٢جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ) (3)
 (.363صٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ) ،(، اىمتْم٤مء اًمٍّماط اعمست٘مٞمؿ١٠/566اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ) ،إلؾمالماٟمٔمر: جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ ا (5)

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٕٜ 

 

 وُمـ أصم٤مر اًمقارد ذم هذا اخلّمقص ُم٤م يكم:

ٕمـقا ضمـدصمل؛ ومـ٢مين رأيـ٧ُم ٓ شمروم» :أٟمف ىمـ٤مل (ـهـ63)ت:قمـ قمٛمرو سمـ ذطمبٞمؾ اهلٛمداين   -٢

 .(1)شاعمٝم٤مضمريـ يٙمرهقن ذًمؽ

ٜم٦ّم» :أٟمف ىم٤مل (ـه٢٠6طمقازم )ت:قمـ أيب ُمـِْجَٚمز   -١  .(2) ششمسقي٦م اًم٘مبقر ُمـ اًمسخ

؛ ٓ شمٙمتـ٥م قمـغم ىمـؼمي، » :أٟمف أوص اسمٜمَف وم٘م٤مل (ـه٢٠٠)ت:قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد   -3 ي٤م سُمٜمَلَّ

ّٓ ىمدر ُم٤م َيُرّد قمٜمل اعم٤مء ومٜمّف إ  .(3)شوٓ شُمنَمِّ

اَب ؾمٜم٤ًّم، وؾَمقِّ قمكمَّ ىمؼمي»ًمٗمٍظ آظمر أٟمف ىم٤مل ٓسمٜمف: وذم  ـّ قمكم اًمؽمخ  . (4)شؾُم

ٓ شمرومٕمــقا ىمــؼمي قمــغم »:أٟمــف أوص (ـهــ٢٢5)ت:قمـــ أيب ضمٕمٗمــر حمٛمــد سمـــ قمــكم اًمبــ٤مىمر   -5

 . (5)شإرض

إذا ُمـ٧مخ ومـال » :أٟمـف ىمـ٤مل ذم ُمروـف اًمـذي ُمـ٤مت ومٞمـف هــ(65)ت:قمـ ؾمـٕمٞمد سمــ اعمسـّٞم٥م  -2

 .(6)ششَمرضسمقا قمغم ىمؼمي وُمسٓم٤مـًم٤م

 .(7)شهذه اًمٗمس٤مـمٞمط اًمتل قمغم اًم٘مبقر حمدصم٦م» :أٟمف ىم٤مل (ـه٢٠8)ت:قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م   -6

ـــُجَذاُمل  -٠ ــَقادة اًم ـــ ؾَم ــ٤مل (ـهــ٢١8 )ت: قمـــ سمٙمــر سم ــف ىم ــّقى » :أٟم ــقر ًمتس ــ٧م اًم٘مب إن يم٤مٟم

 .(8)شسم٤مٕرض

شمْم٤مومرت أىمقال يمثػم ُمـ إئّٛمـ٦م  -ُمرومققًم٤م وُمقىمقوًم٤م وُم٘مٓمققًم٤م-وقمغم وقء ُم٤م ؾمبؼ إيراُده 

حتريؿ رومع اًم٘مبقر واًمبٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م، وذم إجي٤مب هدم ُم٤م سُمٜمل قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمبـ٤مب وُمِمـ٤مهد  وهمػمهؿ ذم

يستح٥ّم أن شمسٜمّؿ اًم٘مبـقر، وٓ شُمرومـع، وٓ »:(ـه٢١8)ت:وأضطم٦م، وم٘مد ىم٤مل يزيد سمـ أيب طمبٞم٥م 

                                       
ـُ ؾمٕمد ذم ـمب٘م٤مشمف 6586(، وقمبُد اًمّرزاق ذم ُمّمٜمّٗمف سمرىمؿ )٢2٠أظمرضمف اسمـ اعمب٤مرك ذم يمت٤مب اًمّزهد سمرىمؿ ) (٢) (، واسم

 .شصحٞمح ؾمٜمده» :(68ص، وىم٤مل إًمب٤مين ذم حتذير اًمس٤مضمد )-واًمّٚمٗمظ ًمف-( 6/٢٠٠اًمٙمؼمى سمرىمؿ )
ـُ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمّٗمف سمرىمؿ ) (١)  (. ٢٢٠68أظمرضمف اسم
ـُ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمّٗمف سمرىمؿ ) (3)  (.٢٢٠5٢أظمرضمف اسم
ـُ قمس٤ميمر ذم شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ )( 5)  (.56/٢88أظمرضمف اسم
 (.٢/5٢6أظمرضمف أسمق سمنم اًمّدوٓيب ذم اًمُٙمٜمك وإؾمامء ) (2)
ـُ ؾمٕمد ذم ـمب٘م٤مشمف اًمٙمؼمى ) (6)  (.2/٢5١أظمرضمف اسم
ـُ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمّٗمف سمرىمؿ ) (٠)  (.٢٢٠2١أظمرضمف اسم
 (.٢/٢86ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ) ،اعمدّوٟم٦م اًمٙمؼمى (8)
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ٕٜ 

 

 وُمـ أصم٤مر اًمقارد ذم هذا اخلّمقص ُم٤م يكم:

ٕمـقا ضمـدصمل؛ ومـ٢مين رأيـ٧ُم ٓ شمروم» :أٟمف ىمـ٤مل (ـهـ63)ت:قمـ قمٛمرو سمـ ذطمبٞمؾ اهلٛمداين   -٢

 .(1)شاعمٝم٤مضمريـ يٙمرهقن ذًمؽ

ٜم٦ّم» :أٟمف ىم٤مل (ـه٢٠6طمقازم )ت:قمـ أيب ُمـِْجَٚمز   -١  .(2) ششمسقي٦م اًم٘مبقر ُمـ اًمسخ

؛ ٓ شمٙمتـ٥م قمـغم ىمـؼمي، » :أٟمف أوص اسمٜمَف وم٘م٤مل (ـه٢٠٠)ت:قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد   -3 ي٤م سُمٜمَلَّ

ّٓ ىمدر ُم٤م َيُرّد قمٜمل اعم٤مء ومٜمّف إ  .(3)شوٓ شُمنَمِّ

اَب ؾمٜم٤ًّم، وؾَمقِّ قمكمَّ ىمؼمي»ًمٗمٍظ آظمر أٟمف ىم٤مل ٓسمٜمف: وذم  ـّ قمكم اًمؽمخ  . (4)شؾُم

ٓ شمرومٕمــقا ىمــؼمي قمــغم »:أٟمــف أوص (ـهــ٢٢5)ت:قمـــ أيب ضمٕمٗمــر حمٛمــد سمـــ قمــكم اًمبــ٤مىمر   -5

 . (5)شإرض

إذا ُمـ٧مخ ومـال » :أٟمـف ىمـ٤مل ذم ُمروـف اًمـذي ُمـ٤مت ومٞمـف هــ(65)ت:قمـ ؾمـٕمٞمد سمــ اعمسـّٞم٥م  -2

 .(6)ششَمرضسمقا قمغم ىمؼمي وُمسٓم٤مـًم٤م

 .(7)شهذه اًمٗمس٤مـمٞمط اًمتل قمغم اًم٘مبقر حمدصم٦م» :أٟمف ىم٤مل (ـه٢٠8)ت:قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م   -6

ـــُجَذاُمل  -٠ ــَقادة اًم ـــ ؾَم ــ٤مل (ـهــ٢١8 )ت: قمـــ سمٙمــر سم ــف ىم ــّقى » :أٟم ــقر ًمتس ــ٧م اًم٘مب إن يم٤مٟم

 .(8)شسم٤مٕرض

شمْم٤مومرت أىمقال يمثػم ُمـ إئّٛمـ٦م  -ُمرومققًم٤م وُمقىمقوًم٤م وُم٘مٓمققًم٤م-وقمغم وقء ُم٤م ؾمبؼ إيراُده 

حتريؿ رومع اًم٘مبقر واًمبٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م، وذم إجي٤مب هدم ُم٤م سُمٜمل قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمبـ٤مب وُمِمـ٤مهد  وهمػمهؿ ذم

يستح٥ّم أن شمسٜمّؿ اًم٘مبـقر، وٓ شُمرومـع، وٓ »:(ـه٢١8)ت:وأضطم٦م، وم٘مد ىم٤مل يزيد سمـ أيب طمبٞم٥م 

                                       
ـُ ؾمٕمد ذم ـمب٘م٤مشمف 6586(، وقمبُد اًمّرزاق ذم ُمّمٜمّٗمف سمرىمؿ )٢2٠أظمرضمف اسمـ اعمب٤مرك ذم يمت٤مب اًمّزهد سمرىمؿ ) (٢) (، واسم

 .شصحٞمح ؾمٜمده» :(68ص، وىم٤مل إًمب٤مين ذم حتذير اًمس٤مضمد )-واًمّٚمٗمظ ًمف-( 6/٢٠٠اًمٙمؼمى سمرىمؿ )
ـُ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمّٗمف سمرىمؿ ) (١)  (. ٢٢٠68أظمرضمف اسم
ـُ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمّٗمف سمرىمؿ ) (3)  (.٢٢٠5٢أظمرضمف اسم
ـُ قمس٤ميمر ذم شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ )( 5)  (.56/٢88أظمرضمف اسم
 (.٢/5٢6أظمرضمف أسمق سمنم اًمّدوٓيب ذم اًمُٙمٜمك وإؾمامء ) (2)
ـُ ؾمٕمد ذم ـمب٘م٤مشمف اًمٙمؼمى ) (6)  (.2/٢5١أظمرضمف اسم
ـُ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمّٗمف سمرىمؿ ) (٠)  (.٢٢٠2١أظمرضمف اسم
 (.٢/٢86ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ) ،اعمدّوٟم٦م اًمٙمؼمى (8)
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ٖٓ 

 

 . (1)شيٙمقن قمٚمٞمٝم٤م شمراب يمثػم

، وٓ » :هـ(٢2٠)ت:وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م   .(2)شُيرومع قمٚمٞمف سمٜم٤مءٓ جُيَّّمص اًم٘مؼم، وٓ ُيَٓملمَّ

 .(3)شيٙمره أن ُيبٜمك قمٚمٞمف سمٜم٤مء ُمـ سمٞم٧م أو ىُمّب٦م أو ٟمحق ذًمؽ» :وىم٤مل أيًْم٤م

 . (4)شأيمره دمّمٞمص اًم٘مبقر واًمبٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م» :(ـه٢٠6)ت:وىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 

ٓ أطمـ٥ّم أن يـزاد ذم اًم٘مـؼم أيمثـر ُمــ شمراسمـف؛ ًمـئاّل يٕمٚمـَق » :(ـهـ١٠5)ت:ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِّمـ٤مومٕمل 

ا  .(5)شضمدًّ

ّٓ سم٘مدر ُم٤م ُيٕمَرف أٟمف ىمؼم؛ ًمٙمٞمال يقـم٠م وٓ جيٚمس » :وىم٤مل أيًْم٤م     أيمره أن ُيرومع اًم٘مؼم إ

 .(6)شقمٚمٞمف

رأي٧ُم ُمـ اًمقٓة َُمـ هيدم سمٛمّٙم٦م ُم٤م ُيبٜمك ومٞمٝم٤م ومٚمؿ أر اًمٗم٘مٝم٤مَء يٕمٞمبقن » :وىم٤مل أيًْم٤م    

 .(7)شذًمؽ

ٜم٦ّم شمسٜمٞمؿ اًم٘مؼم وٓ ُيروَمع» :(ـه١38)ت:وىم٤مل قمبد اعمٚمؽ سمـ طمبٞم٥م   .(8)شُمـ اًمسخ

 .(9)شأن ُيرَضب قمغم اًم٘مؼم ومسٓم٤مط» (ـه١5٢)ت:ويمره اإلُم٤مم أمحد 

اًمّرضمؾ يقيص أن ُيبٜمك قمغم ىمؼمه؟ وم٘م٤مل: ٓ، »قمـ  (ـه١68)ت:وؾمئؾ حمٛمد سمـ قمبد احلٙمؿ 

 .(10)شوٓ يمراُم٦م!
يمٚمخٝمـ٤م؛ ٕهنـ٤م  ٥م هـدُمٝم٤مجيـاًم٘مبـقر اًم٘مب٤مب اًمتـل قمـغم » :هـ(٠2٢)ت:وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مّٞمؿ 

س٧م قمغم ُمٕمّم ـَس قمـغم ُأؾمِّ ٞم٦م اًمّرؾمقل، ٕٟمف ىمد هنك قمـ اًمبٜم٤مء قمـغم اًم٘مبـقر يمـام شم٘مـّدم، ومبٜمـ٤مٌء ُأؾمِّ

                                       
 (.8/١١5ًمٚمٕمٞمٜمل ) ،قمٛمدة اًم٘م٤مري( ٢)
 (.3/١65(، اعمدظمؾ ٓسمـ احل٤مج )٢٠/38٢شمٗمسػم اًم٘مرـمبل ) (١)
 (.٢/3١٠ًمٚمٙم٤مؾم٤مين ) ،سمدائع اًمّّمٜم٤مئع (،٢/١26ًمٚمّسٛمرىمٜمدي ) ،(. واٟمٔمر: حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء١/١3٠طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ ) (3)
 (.٢/٢86ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ) ،اعمدّوٟم٦م اًمٙمؼمى (5)
 (.3/١2ًمٚماموردي ) ،احل٤موي اًمٙمبػم (2)
 (.3/366ؾمٜمـ اًمؽّمُمذي ) (6)
 (.٢/١٠٠ًمإلُم٤مم اًمِّم٤مومٕمل ) ،إمّ  (٠)
 (.١/١١8ٓسمـ اعمقاق ) ،اًمّت٤مج واإليمٚمٞمؾ (8)
 (.١/22٠ًمٚمٛمرداوي ) ،(، اإلٟمّم٤مف١/١٢3ٓسمـ ُمٗمٚمح ) ،اًمٗمروع (،١/٢6١ٓسمـ ىُمداُم٦م ) ،اعمٖمٜمل (6)
 (.١/١5١ًمٚمحّٓم٤مب ) ،ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ (٢٠)

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٖٔ 

 

 ُمٕمّمٞمتف وخم٤مومتف سمٜم٤مٌء همػم حمؽمم، وهق أومم سم٤مهلدم ُمـ سمٜم٤مء اًمٖم٤مص٥م ىمٓمًٕم٤م.
ومٝمدم اًم٘مب٤مب واًمبٜم٤مء واعمسـ٤مضمد اًمتـل  -يمام شم٘مّدم- وىمد أُمر رؾمقُل اهلل ُبدم اًم٘مبقر اعمنِموم٦م 

ى؛ ٕٟمف ًمٕمـ ُمّتخـذي اعمسـ٤مضمد قمٚمٞمٝمـ٤م وهنـك قمــ اًمبٜمـ٤مء قمٚمٞمـف، ومٞمجـ٥م سُمٜمَِٞم٧ْم قمٚمٞمٝم٤م أومم وأطمر
ـَ رؾمقُل اهلل وم٤مقمَٚمف وهنك قمٜمف  .(1)شاعمب٤مدرُة واعمس٤مقمدة إمم هدم ُم٤م ًَمَٕم

َُمـ مجع سملم ؾُمٜم٦ّم رؾمقل اهلل ذم اًم٘مبقر وُم٤م َأَُمـر سمـف وهنـك قمٜمـف وُمـ٤م يمـ٤من قمٚمٞمـف » :وىم٤مل أيًْم٤م
ا ًممظمـر ُمٜم٤مىمًْمـ٤م ًمـف، سمحٞمـ٨م ٓ  ىأصح٤مسُمف وسملم ُم٤م قمٚمٞمف أيمثـر اًمٜمّـ٤مس اًمٞمـقم رأ أطمـَدمه٤م ُمْمـ٤مدًّ

 .(2)شجيتٛمٕم٤من أسمًدا
رك ـِهـذه اًمِ٘مبـ٤مب واعمِمـ٤مهد ... صـ٤مرت أقمٔمـَؿ ذريٕمـ٦م إمم اًمِّمـ» :وىم٤مل اًمٕماّلُم٦م اًمّّمـٜمٕم٤مين

 .(3)شواإلحل٤مد، وأيمؼَم وؾمٞمٚم٦م إمم هدم اإلؾمالم وظمراِب سُمٜمٞم٤مٟمف
ُ٘مٝمؿ وٓطمُ٘مٝمـؿ وأّوهُلـؿ وآظمـُرهؿ اقمٚمؿ أٟمف ىمد اشمٗمؼ اًمٜمّـ٤مُس ؾمـ٤مسم» :وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِّمقيم٤مين

ُمـ ًمدن اًمّّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٜمٝمؿ إمم هـذا اًمقىمـ٧م أّن رومـع اًم٘مبـقر واًمبٜمـ٤مَء قمٚمٞمٝمـ٤م سمدقمـ٦ٌم ُمــ 
اًمبدع اًمتل صمب٧م اًمٜمّٝمُل قمٜمٝم٤م واؿمـتّد وقمٞمـُد رؾمـقل اهلل ًمٗم٤مقمٚمٝمـ٤م، ومل خيـ٤مًمػ ذم ذًمـؽ أطمـد ُمــ 

 . (4)شاعمسٚمٛملم أمجٕملم
يؼ طمسـ ظم٤من اًم٘مٜمَّ  ُم٤م صدق قمٚمٞمـف أٟمـف ىمـؼٌم ُمرومـقع » :(ـهـ٢3٠٠)ت:قضمل وىم٤مل اًمٕماّلُم٦م صدِّ

ومٝمق ُمـ ُمٜمٙمرات اًمنّميٕم٦م اًمتل جي٥م قمغم اعمسٚمٛملم إٟمٙم٤مُره٤م وشمسقيتٝم٤م، ُمـ همـػم وَمـْرق سمـلم ٟمبـلٍّ 
ومل يرومــع  ×ره ـوهمــػِم ٟمبــل وصــ٤مًمٍح وـمــ٤مًمح، وم٘مــد ُمــ٤مت مج٤مقمــ٦ٌم ُمـــ أيمــ٤مسمر اًمّّمــح٤مسم٦م ذم قمّمــ

 .(5)شوًمـؿ يرومع ىمؼَمه أصح٤مسُمف ×ُم٤مت ىمبقَرهؿ، سمؾ أُمر قمٚمٞم٤ًّم سمتسقي٦م اًمـُٛمنِمف ُمٜمٝم٤م، و
اًمّتح٘مٞمـؼ اًمـذي ٓ ؿمـّؽ ومٞمـف أٟمـف ٓ » :(ـهـ٢363)ت:وىم٤مل اًمٕماّلُم٦م حمٛمد إُمـلم اًمِّمـٜم٘مٞمٓمل 

 . (6)شجيقز اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر

                                       
 (.٢/١٢٠ٓسمـ اًم٘مّٞمؿ ) ،إهم٤مصم٦م اًّمٚمٝمٗم٤من (٢)
 (.٢/٢62اعمّمدر اًمّس٤مسمؼ ) (١)
 ( سمحذٍف يسػم. 65صًمألُمػم اًمّّمٜمٕم٤مين ) ،شمٓمٝمػم آقمت٘م٤مد قمـ أدران اإلحل٤مد (3)
 (. ٢2صًمٚمِّمقيم٤مين ) ،ومع اًم٘مبقرذح اًمّّمدور سمتحريؿ ر (5)
 ( سمحذف يسػم.٢/566ًمٚم٘مٜمَّقضمل ) ،اًمّروو٦م اًمّٜمدّي٦م (2)
 (.١/3٠١ًمٚمِّمٜم٘مٞمٓمل ) ،أوقاء اًمبٞم٤من (6)
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 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٖٔ 

 

 ُمٕمّمٞمتف وخم٤مومتف سمٜم٤مٌء همػم حمؽمم، وهق أومم سم٤مهلدم ُمـ سمٜم٤مء اًمٖم٤مص٥م ىمٓمًٕم٤م.
ومٝمدم اًم٘مب٤مب واًمبٜم٤مء واعمسـ٤مضمد اًمتـل  -يمام شم٘مّدم- وىمد أُمر رؾمقُل اهلل ُبدم اًم٘مبقر اعمنِموم٦م 

ى؛ ٕٟمف ًمٕمـ ُمّتخـذي اعمسـ٤مضمد قمٚمٞمٝمـ٤م وهنـك قمــ اًمبٜمـ٤مء قمٚمٞمـف، ومٞمجـ٥م سُمٜمَِٞم٧ْم قمٚمٞمٝم٤م أومم وأطمر
ـَ رؾمقُل اهلل وم٤مقمَٚمف وهنك قمٜمف  .(1)شاعمب٤مدرُة واعمس٤مقمدة إمم هدم ُم٤م ًَمَٕم

َُمـ مجع سملم ؾُمٜم٦ّم رؾمقل اهلل ذم اًم٘مبقر وُم٤م َأَُمـر سمـف وهنـك قمٜمـف وُمـ٤م يمـ٤من قمٚمٞمـف » :وىم٤مل أيًْم٤م
ا ًممظمـر ُمٜم٤مىمًْمـ٤م ًمـف، سمحٞمـ٨م ٓ  ىأصح٤مسُمف وسملم ُم٤م قمٚمٞمف أيمثـر اًمٜمّـ٤مس اًمٞمـقم رأ أطمـَدمه٤م ُمْمـ٤مدًّ

 .(2)شجيتٛمٕم٤من أسمًدا
رك ـِهـذه اًمِ٘مبـ٤مب واعمِمـ٤مهد ... صـ٤مرت أقمٔمـَؿ ذريٕمـ٦م إمم اًمِّمـ» :وىم٤مل اًمٕماّلُم٦م اًمّّمـٜمٕم٤مين

 .(3)شواإلحل٤مد، وأيمؼَم وؾمٞمٚم٦م إمم هدم اإلؾمالم وظمراِب سُمٜمٞم٤مٟمف
ُ٘مٝمؿ وٓطمُ٘مٝمـؿ وأّوهُلـؿ وآظمـُرهؿ اقمٚمؿ أٟمف ىمد اشمٗمؼ اًمٜمّـ٤مُس ؾمـ٤مسم» :وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِّمقيم٤مين

ُمـ ًمدن اًمّّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٜمٝمؿ إمم هـذا اًمقىمـ٧م أّن رومـع اًم٘مبـقر واًمبٜمـ٤مَء قمٚمٞمٝمـ٤م سمدقمـ٦ٌم ُمــ 
اًمبدع اًمتل صمب٧م اًمٜمّٝمُل قمٜمٝم٤م واؿمـتّد وقمٞمـُد رؾمـقل اهلل ًمٗم٤مقمٚمٝمـ٤م، ومل خيـ٤مًمػ ذم ذًمـؽ أطمـد ُمــ 

 . (4)شاعمسٚمٛملم أمجٕملم
يؼ طمسـ ظم٤من اًم٘مٜمَّ  ُم٤م صدق قمٚمٞمـف أٟمـف ىمـؼٌم ُمرومـقع » :(ـهـ٢3٠٠)ت:قضمل وىم٤مل اًمٕماّلُم٦م صدِّ

ومٝمق ُمـ ُمٜمٙمرات اًمنّميٕم٦م اًمتل جي٥م قمغم اعمسٚمٛملم إٟمٙم٤مُره٤م وشمسقيتٝم٤م، ُمـ همـػم وَمـْرق سمـلم ٟمبـلٍّ 
ومل يرومــع  ×ره ـوهمــػِم ٟمبــل وصــ٤مًمٍح وـمــ٤مًمح، وم٘مــد ُمــ٤مت مج٤مقمــ٦ٌم ُمـــ أيمــ٤مسمر اًمّّمــح٤مسم٦م ذم قمّمــ

 .(5)شوًمـؿ يرومع ىمؼَمه أصح٤مسُمف ×ُم٤مت ىمبقَرهؿ، سمؾ أُمر قمٚمٞم٤ًّم سمتسقي٦م اًمـُٛمنِمف ُمٜمٝم٤م، و
اًمّتح٘مٞمـؼ اًمـذي ٓ ؿمـّؽ ومٞمـف أٟمـف ٓ » :(ـهـ٢363)ت:وىم٤مل اًمٕماّلُم٦م حمٛمد إُمـلم اًمِّمـٜم٘مٞمٓمل 

 . (6)شجيقز اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر

                                       
 (.٢/١٢٠ٓسمـ اًم٘مّٞمؿ ) ،إهم٤مصم٦م اًّمٚمٝمٗم٤من (٢)
 (.٢/٢62اعمّمدر اًمّس٤مسمؼ ) (١)
 ( سمحذٍف يسػم. 65صًمألُمػم اًمّّمٜمٕم٤مين ) ،شمٓمٝمػم آقمت٘م٤مد قمـ أدران اإلحل٤مد (3)
 (. ٢2صًمٚمِّمقيم٤مين ) ،ومع اًم٘مبقرذح اًمّّمدور سمتحريؿ ر (5)
 ( سمحذف يسػم.٢/566ًمٚم٘مٜمَّقضمل ) ،اًمّروو٦م اًمّٜمدّي٦م (2)
 (.١/3٠١ًمٚمِّمٜم٘مٞمٓمل ) ،أوقاء اًمبٞم٤من (6)
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 بدر بن انصر العوادد. ىدم القباب وادلشاىد يف البقيع: ظروفو، وأسبابو، وموقف ادلخالفُت منو                           

ٖٕ 

 

 املبحث الثالث
 , وموقف املخالفني ميه(1)هدو الكباب واملشاهد يف البكيع

 ع:ادلطلب األّول: ىدم القباب وادلشاىد يف البقي
قمغم اًمّرهمؿ ُمـ أّن قمٚمامء اًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م ورضم٤مٓهت٤م ًمـؿ يتقاَٟمقا ذم آُمتث٤مل ًمٚمٜمّٝمل 

اًمٜمّبقّي قمـ اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر، ومٙم٤مٟمقا هيدُمقن يمؾَّ ُم٤م يّم٤مدومقٟمف ُمتك يم٤مٟم٧م هلؿ ُُمٙمٜم٦ٌم قمغم ذًمؽ، 

ّٓ أّن أيمؼم ُم٤م أصم٤مر طمٗمٞمٔم٦َم يمثػميـ واُمتّد صداه ذم قمرض اًمبالد وـمقهل٤م يم٤من طم٤مدصم ٦م هدم إ

 هـ. ٢355اًم٘مب٤مب واعمِم٤مهد اعمِمّٞمدة قمغم ىمبقر أهؾ اًمب٘مٞمع واًمتل وىمٕم٧م قم٤مم 

يم٤مٟم٧م ُمٔم٤مهر  هـ٢355مُج٤مدى إُومم ُمـ قم٤مم  ٢2ومحلم دظمؾ اجلٞمُش اًمّسٕمقدي اعمديٜم٦َم ذم 

ح سمجدراهن٤م واًمّتؼمخك  اإلّذاك وآٟمحراف ُمـ آؾمتٖم٤مصم٦م سم٤مُٕمقات واًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر واًمّتٛمسخ

 أًم٘م٧م سمٔمالهل٤م اًمِّم٤مطمب٦م ذم يمّؾ ُمٙم٤من. سمؽماُب٤م ىمد

ٞمٕم٦ُم ًم٘مبقر ه١مٓء إرسمٕم٦م» ضًُي٤م سم٤مهًرا ُيِمبِف إضطم٦م اعمٕمرووم٦م ذم  (2)وىمد صٜمع اًمِمِّ

ٞمٕم٦م أن يزوروا هذا اًمرّضيح ومٞم٘مبّٚمقٟمف  اًمٕمراق وإيران وًمٙمـ قمغم ٟمٓم٤مق أصٖمر، واقمت٤مد اًمِمِّ

 .(3)شًمٕمراق وإيرانويتؼّميمقن سمف ويّمّٚمقن قمٜمده قمغم ٟمحِق ُم٤م يٗمٕمٚمقن ذم أضطم٦م ا

وىمد وضمدت اًمّدوًم٦ُم اًمٗمتّٞم٦م اًمتل شمبٜم٧ّم اًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م ُمٜمذ ٟمِم٠مهت٤م إُومم ٟمٗمَسٝم٤م سملم 

 ظمٞم٤مريـ صٕمبلم: 

آًمتزام سمٛمب٤مدئٝم٤م اًمٙمؼمى اًمتل آُمٜم٧ْم ُب٤م وىم٤مُم٧ْم قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م واؾمتبسٚم٧م  اخليار األّول:

                                       
 ٓ سمّد ُمـ اإلؿم٤مرة إمم أّن إسمٜمٞم٦م اعم٘م٤مُم٦م قمغم ىمبقر اًمب٘مٞمع ُهِدُم٧م ُمّرشملم: (٢)

ٕمقدّي٦م إومم، وسماذلدم األّول         ٤مًمّتحديد ذم قمٝمد صم٤مًم٨م طمّٙم٤مُمٝم٤م اإلُم٤مِم ؾمٕمقد اًمٙمبػم سمـ قمبد اًمٕمزيز: يم٤من ذم زُمـ اًمّدوًم٦م اًمسخ

ء اًمُ٘مب٥م واعمِم٤مهد ُمّرًة ، وًمٙمـ قمٜمدُم٤م ؾم٘مٓم٧م قمغم يد اًمٕمثامٟمّٞملم ُأقمٞمَد سمٜم٤مهـ٢١١٠وذًمؽ قم٤مم  سمـ حمٛمد آل ؾمٕمقد 

يٙمل ) ،اٟمٔمر: عمع اًمِّمٝم٤مب أظمرى.  (. 3/6٢) ًمٚمجؼميت ،(، شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر ذم اًمؽماضمؿ وإظمب٤مر٢8٠صًمٚمرِّ

ٕمقدّي٦م اًمّث٤مًمث٦م، وسم٤مًمّتحديد ذم قمٝمد اعمٚمؽ اعم١مؾّمس قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اًمرمحـ آل اذلدم الثّاين      : يم٤من ذم زُمـ اًمدوًم٦م اًمسخ

 هـ، وهذا هق حمّؾ اًمبح٨م هٜم٤م.٢355وذًمؽ قم٤مم  ؾمٕمقد 

 هؿ: احلسـ سمـ قمكّم، وقمكّم سمـ احلسلم، وحمٛمد اًمب٤مىمر، واسمٜمف ضمٕمٗمر اًمّّم٤مدق.  (١)

 ( ]ُمٚمحؼ اجلزء اًمّس٤مدس[. 6/3٠2ًمٚمقردي ) ،عمح٤مت اضمتامقمّٞم٦م ُمـ شم٤مريخ اًمٕمراق احلدي٨م (3)
 

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٖٖ 

 

ٕمّٞم٦م سم٤مًمنّمك، ُمع قمٚمٛمٝم٤م سمام ؾمٞمؽمشّم٥م قمغم ذم اًمّدوم٤مع قمٜمٝم٤م، وإزاًم٦م يمّؾ ُم٤م ًمف قمالىم٦ٌم ُمب٤مذة أو ذرائ

ذًمؽ ُمـ قمقاىم٥م ىمد شمٙمقن يم٤مرصمّٞم٦م سم٤معم٘م٤ميٞمس اًمّسٞم٤مؾمّٞم٦م اعمجّردة؛ ضمّراَء ُم٤م همٚم٥م قمغم ؾمقاد 

اًمٜم٤ّمس آٟمذاك ُمـ اجلٝمؾ سم٤مًمّتقطمٞمد واٟمتِم٤مر اعمٗم٤مهٞمؿ اعمٖمٚمقـم٦م واعمامرؾم٤مت اعمٜمحروم٦م اًمتل ٟمِم٠م 

ٜم٤ّمس ُمتك اقمت٤مدوا ؿمٞمًئ٤م وأًمٗمتف ٟمٗمقؾُمٝمؿ َصُٕمب٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمّّمٖمػم وَهِرم اًمٙمبػم، وُمـ اعمٕمٚمقم أّن اًم

 قمٚمٞمٝمؿ ُمٗم٤مرىمتف، ومٙمٞمػ إذا يم٤مٟمقا ئمٜمّقٟمف ِديٜم٤ًم وىُمرسم٦م؟!  

-٤مت، وشمرك إُمقر قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف  ـٖم٤ميض قمـ شمٚمؽ اعمٔم٤مهر واعمامرؾمـاًمتّ  اين:ـثـّ اخليار ال

 صٞم٤مٟم٦ًم ًمٙمٞم٤من اًمّدوًم٦م اًمٗمتّٞم٦م.  -وًمق إمم طملم

إمم اخلٞم٤مر إّول شمٓمبٞمً٘م٤م ًمٚمٛمب٤مدئ اًمتل آُمـ ُب٤م وأىم٤مم  وىمد اٟمح٤مز اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز

أّن اإلىمدام قمغم هذه اًمٕمٛمؾ ًمف  -وهق احلٙمٞمؿ اعمحٜمَّؽ-قمٚمٞمٝم٤م طُمٙمَٛمف دون أن يٖمٞم٥م قمـ قم٘مٚمف 

قمقاىمبف إذ ىمد يستٖمّٚمف أقمداء اًمّدوًم٦م وظمّمقم اًمّدقمقة ذم حم٤موًم٦م دمٞمٞمش اًمٕم٤مًمـؿ اإلؾمالُمل 

مه٤م سم٤مًمّتِمٖمٞم٥م واًمّتِمقيف.  ودَّ

ُمرور قمّدة أؿمٝمر ُمـ دظمقل اعمديٜم٦م أرؾمؾ اعمٚمُؽ اًمِّمٞمَخ قمبَد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمٚمٞمٝمد وسمٕمد 

سمٕمد  -ًمٚمٜمّٝمقض سم٠مقمب٤مء هذه اعمٝمّٛم٦م اًمّّمٕمب٦م واًمتل حتت٤مج إلمت٤مُمٝم٤م  -رئٞمس اًم٘مْم٤مة سمٛمّٙم٦م طمٞمٜمئذٍ -

 إمم )سمّمػمة قم٤مًمـِؿ( و)ؿمج٤مقم٦م طم٤ميِمؿ(.  -شمقومٞمؼ اهلل وإقم٤مٟمتف

ّٓ ٞمُخ وعم٤م يم٤من اعمقوقع اًمذي ىَمِدم اًمِّم  ُمـ أضمٚمف ذم هم٤مي٦م إمهّٞم٦م واحلس٤مؾمّٞم٦م آصمر أ

ّٓ يٕمتٛمد ذم وضمقب هدم ُم٤م سُمٜمل قمغم اًم٘مبقر قمغم اعمخت٤مر ُمـ ُمذهبف اًمذي هق  يتٗمّرد سم٤مًمّرأي وأ

، وإٟمام رأى أن ُينمك سم٘مّٞم٦َم قمٚمامء اعمديٜم٦م ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ذم اإلدٓء (1)ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م

ّٛمـ شمقىمػَمهؿ وآقمتداَد ف، ومقضّمف إًمٞمٝمؿ اًمّس١مال اًمّت٤مزم اًمذي يتْمسمرأهيؿ وسمٞم٤من ُم٤م يديٜمقن اهلل سم

ذم اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر واُّّت٤مذه٤م ُمس٤مضمَد؛  -زاَدهؿ اهلل ومٝماًم وقمٚماًم -ُم٤م ىمقل قمٚمامء اعمديٜم٦م » :سم٘مقهلؿ

  هؾ هق ضم٤مئز أم ٓ؟

ة قمٜمده٤م وإذا يم٤من همػَم ضم٤مئز سمؾ ممٜمقع ُمٜمٝمٌل قمٜمف هنًٞم٤م ؿمديًدا؛ ومٝمؾ جي٥م هدُُمٝم٤م وُمٜمُع اًمّّمال

                                       
ًمٚمبُٝمقيت  ،(، يمِّم٤مف اًم٘مٜم٤مع٢/6٢١) ًمٚمرطمٞمب٤مين ،(، ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمخٝمك١/١٢3ٓسمـ ُمٗمٚمح ) ،اٟمٔمر: اًمٗمروع (٢)

 (. ٢٢١/ ٢(، طم٤مؿمٞم٦م اًمّٚمبدي قمغم ٟمٞمؾ اعمآرب )١/٢36)

المطلب األول : هدم القباب والمشاهد في البقيع

المبحث الثالث : 
هدم القباب والمشاهد في البقيع )١ ( وموقف المخالفين منه
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ٖٖ 

 

ٕمّٞم٦م سم٤مًمنّمك، ُمع قمٚمٛمٝم٤م سمام ؾمٞمؽمشّم٥م قمغم ذم اًمّدوم٤مع قمٜمٝم٤م، وإزاًم٦م يمّؾ ُم٤م ًمف قمالىم٦ٌم ُمب٤مذة أو ذرائ

ذًمؽ ُمـ قمقاىم٥م ىمد شمٙمقن يم٤مرصمّٞم٦م سم٤معم٘م٤ميٞمس اًمّسٞم٤مؾمّٞم٦م اعمجّردة؛ ضمّراَء ُم٤م همٚم٥م قمغم ؾمقاد 

اًمٜم٤ّمس آٟمذاك ُمـ اجلٝمؾ سم٤مًمّتقطمٞمد واٟمتِم٤مر اعمٗم٤مهٞمؿ اعمٖمٚمقـم٦م واعمامرؾم٤مت اعمٜمحروم٦م اًمتل ٟمِم٠م 

ٜم٤ّمس ُمتك اقمت٤مدوا ؿمٞمًئ٤م وأًمٗمتف ٟمٗمقؾُمٝمؿ َصُٕمب٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمّّمٖمػم وَهِرم اًمٙمبػم، وُمـ اعمٕمٚمقم أّن اًم

 قمٚمٞمٝمؿ ُمٗم٤مرىمتف، ومٙمٞمػ إذا يم٤مٟمقا ئمٜمّقٟمف ِديٜم٤ًم وىُمرسم٦م؟!  

-٤مت، وشمرك إُمقر قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف  ـٖم٤ميض قمـ شمٚمؽ اعمٔم٤مهر واعمامرؾمـاًمتّ  اين:ـثـّ اخليار ال

 صٞم٤مٟم٦ًم ًمٙمٞم٤من اًمّدوًم٦م اًمٗمتّٞم٦م.  -وًمق إمم طملم

إمم اخلٞم٤مر إّول شمٓمبٞمً٘م٤م ًمٚمٛمب٤مدئ اًمتل آُمـ ُب٤م وأىم٤مم  وىمد اٟمح٤مز اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز

أّن اإلىمدام قمغم هذه اًمٕمٛمؾ ًمف  -وهق احلٙمٞمؿ اعمحٜمَّؽ-قمٚمٞمٝم٤م طُمٙمَٛمف دون أن يٖمٞم٥م قمـ قم٘مٚمف 

قمقاىمبف إذ ىمد يستٖمّٚمف أقمداء اًمّدوًم٦م وظمّمقم اًمّدقمقة ذم حم٤موًم٦م دمٞمٞمش اًمٕم٤مًمـؿ اإلؾمالُمل 

مه٤م سم٤مًمّتِمٖمٞم٥م واًمّتِمقيف.  ودَّ

ُمرور قمّدة أؿمٝمر ُمـ دظمقل اعمديٜم٦م أرؾمؾ اعمٚمُؽ اًمِّمٞمَخ قمبَد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمٚمٞمٝمد وسمٕمد 

سمٕمد  -ًمٚمٜمّٝمقض سم٠مقمب٤مء هذه اعمٝمّٛم٦م اًمّّمٕمب٦م واًمتل حتت٤مج إلمت٤مُمٝم٤م  -رئٞمس اًم٘مْم٤مة سمٛمّٙم٦م طمٞمٜمئذٍ -

 إمم )سمّمػمة قم٤مًمـِؿ( و)ؿمج٤مقم٦م طم٤ميِمؿ(.  -شمقومٞمؼ اهلل وإقم٤مٟمتف

ّٓ ٞمُخ وعم٤م يم٤من اعمقوقع اًمذي ىَمِدم اًمِّم  ُمـ أضمٚمف ذم هم٤مي٦م إمهّٞم٦م واحلس٤مؾمّٞم٦م آصمر أ

ّٓ يٕمتٛمد ذم وضمقب هدم ُم٤م سُمٜمل قمغم اًم٘مبقر قمغم اعمخت٤مر ُمـ ُمذهبف اًمذي هق  يتٗمّرد سم٤مًمّرأي وأ

، وإٟمام رأى أن ُينمك سم٘مّٞم٦َم قمٚمامء اعمديٜم٦م ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ذم اإلدٓء (1)ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م

ّٛمـ شمقىمػَمهؿ وآقمتداَد ف، ومقضّمف إًمٞمٝمؿ اًمّس١مال اًمّت٤مزم اًمذي يتْمسمرأهيؿ وسمٞم٤من ُم٤م يديٜمقن اهلل سم

ذم اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر واُّّت٤مذه٤م ُمس٤مضمَد؛  -زاَدهؿ اهلل ومٝماًم وقمٚماًم -ُم٤م ىمقل قمٚمامء اعمديٜم٦م » :سم٘مقهلؿ

  هؾ هق ضم٤مئز أم ٓ؟

ة قمٜمده٤م وإذا يم٤من همػَم ضم٤مئز سمؾ ممٜمقع ُمٜمٝمٌل قمٜمف هنًٞم٤م ؿمديًدا؛ ومٝمؾ جي٥م هدُُمٝم٤م وُمٜمُع اًمّّمال

                                       
ًمٚمبُٝمقيت  ،(، يمِّم٤مف اًم٘مٜم٤مع٢/6٢١) ًمٚمرطمٞمب٤مين ،(، ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمخٝمك١/١٢3ٓسمـ ُمٗمٚمح ) ،اٟمٔمر: اًمٗمروع (٢)

 (. ٢٢١/ ٢(، طم٤مؿمٞم٦م اًمّٚمبدي قمغم ٟمٞمؾ اعمآرب )١/٢36)
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ٖٗ 

 

 أم ٓ؟

ومٝمؾ هق  -وهق ُم٤مٟمع ُمـ آٟمتٗم٤مع سم٤معم٘مدار اعمبٜملِّ قمٚمٞمٝم٤م-وإذا يم٤من اًمبٜم٤مء ذم ُُمَسبَّٚم٦م يم٤مًمب٘مٞمع 

 همّم٥ٌم جي٥م رومُٕمف عم٤َِم ومٞمف ُمـ فمٚمؿ اعمستحّ٘ملم وُمٜمِٕمٝمؿ اؾمتح٘م٤مىَمٝمؿ أم ٓ ؟

ب  ح ُب٤م ودقم٤مئٝم٤م ُمع اهلل واًمت٘مرخ سمح وُم٤م يٗمٕمُٚمف اجلّٝم٤مل قمٜمد هذه اًمرّضائح ُمـ اًمّتٛمسخ سم٤مًمذَّ

ج قمٚمٞمٝم٤م هؾ هق ضم٤مئز أم ٓ؟ ُ  واًمٜمّذر هل٤م وإي٘م٤مِد اًمنخ

ف إًمٞمٝم٤م قمٜمد اًمّدقم٤مء وهمػِمه  وُم٤م ُيٗمَٕمؾ قمٜمد طُمجرة اًمٜمبلِّ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمتقضمخ

ح ُب٤م، ويمذًمؽ ُم٤م ُيٗمَٕمؾ ذم اعمسجد ُمـ اًمؽّمطمٞمؿ واًمّتذيمػم سملم  واًمّٓمقاِف ُب٤م وشم٘مبٞمِٚمٝم٤م واًمّتٛمسخ

 ٤مُم٦م وىمبؾ اًمٗمجر ويقم اجلٛمٕم٦م هؾ هق ُمنموع أم ٓ؟إذان واإلىم

 أومتقٟم٤م ُم٠مضمقريـ، وسمٞمِّٜمُقا ًمٜم٤م إدًّم٦م اعمستٜمد إًمٞمٝم٤م ٓ زًمتؿ ُمٚمج٠ًم ًمٚمٛمستٗمٞمديـ.

 وم٠مضم٤مسمقه سمام سمام يكم:

 اجلقاب: 

 ٟم٘مقل وسم٤مهللَّ اًمتقومٞمؼ:

ا أومتك أُّم٤م اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر ومٝمق ممٜمقٌع إمج٤مقًم٤م؛ ًمّمّح٦م إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ُمٜمٕمف، وهلذ

أٟمف ىم٤مل ٕيب اهلٞم٤مج:  يمثػٌم ُمـ اًمٕمٚمامء سمقضمقب هدُِمف ُمستدًمِّلم قمغم ذًمؽ سمحدي٨م قمكمٍّ 

َٓ أسمٕمثؽ قمغم ُم٤م سمٕمثٜمل قمٚمٞمف رؾمقل اهللَّ » ّٓ  ×أ ّٓ ـمٛمسَتف، وٓ ىمؼًما ُُمنِموًم٤م إ ًٓ إ أن ٓ شمدَع متث٤م

  .(1)رواه ُمسٚمؿش ؾمّقيَتف

ج قمٚموأُّم٤م اُّّت٤مُذ اًم٘مبقر ُمس٤مضمَد واًمّّمالُة ومٞمٝم٤م  ُ ٞمٝم٤م ممٜمقع أيًْم٤م؛ ومٛمٛمٜمقع ُمٓمٚمً٘م٤م، وإي٘م٤مُد اًمنخ

ش لعن رسوُل اَّللَّ زائراِت القبور وادلّتخذين عليها ادلساجَد والسُُّرج» :حلدي٨م اسمـ قمب٤مس

ٜمـ  .(2)رواه أهؾ اًمسخ

سمح واًمٜمَّذر ودقم٤مِء   ب هل٤م سم٤مًمذَّ ح ُب٤م واًمّت٘مرخ وأُّم٤م ُم٤م يٗمٕمٚمف اجلّٝم٤مل قمٜمد اًمرّضائح ُمـ اًمّتٛمسخ

 ٤م ُمع اهللَّ ومٝمق طمراٌم ممٜمقع ذقًم٤م ٓ جيقز ومٕمُٚمف أصاًل.أهٚمٝم

                                       
 ؾمبؼ ُّترجيف. (٢)
 وهمػمهؿ. ،(١٠53واًمٜمّس٤مئلخ ذم ؾمٜمٜمف سمرىمؿ ) ،(3١٠(، واًمؽّمُمذيخ ذم ؾمٜمٜمف سمرىمؿ )3١36ق داود ذم ؾمٜمٜمف سمرىمؿ )أظمرضمف أسم (١)

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٖ٘ 

 

ف إمم طُمجرة اًمٜمبلِّ  قم٤مء، وم٤مَٕومم ُمٜمُٕمف يمام هق ُمٕمروف ُمـ ُمٕمتؼمات  ×وأُّم٤م اًمّتقضمخ قمٜمد اًمدخ

 يمت٥م اعمذاه٥م؛ وّٕن أومْمَؾ اجلٝم٤مت ضمٝم٦ُم اًمِ٘مبٚم٦م.

ح ُب٤م وشم٘مبٞمُٚمٝم٤م ومٝمق ممٜمقع ُمٓمٚمً٘م٤م، واًمتّ   سٚمٞمُؿ ذم إوىم٤مت اعمذيمقرة وأُّم٤م اًمٓمقاف ُب٤م واًمّتٛمسخ

  ومٝمق حمّدث.

 هذا ُم٤م وصؾ إًمٞمف ومٝمُٛمٜم٤م اًمّس٘مٞمؿ، وومقق يمؾِّ ذي قمٚمؿ قمٚمٞمؿ.

 هـ٢355رُمْم٤من ؾمٜم٦م ١ 

 اعمقىّمٕمقن: 

ويمٞمؾ رئٞمس اًم٘مْم٤مة وأُملم اًمٗمتقى سم٤معمديٜم٦م اعمٜمّقرة حمٛمقد ؿمقيؾ، ىم٤ميض اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة 

ًمٙمّٞم٦م حمٛمد ص٤مدق اًمُٕمْ٘مبل، ٟم٤مئ٥م اًم٘م٤ميض وُمٗمتل احلٜمٗمّٞم٦م إسمراهٞمؿ سمري، ٟم٤مئ٥م اًم٘م٤ميض وُمٗمتل اعم٤م

وُمٗمتل اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م اًمّسٞمِّد زيمل سمرزٟمجل، ويمٞمؾ ُمٗمتل احلٜم٤مسمٚم٦م وٟم٤مئ٥م اًم٘م٤ميض محٞمده سمـ اًمٓمٞم٥م، 

ُمدّرس أًمٗم٤م ه٤مؿمؿ ُمدين، ٟم٤مئ٥م احلرم حمٛمد اإلَخٞمٛمل إزهري، ُمٖمريب ُمدين حمٛمد اًمٕمٛمري، 

د اًمٗمتقى  ُمـ قمٚمامء ٟمجد حمٛمد سمـ شمريمل، ُمدّرس ُمدين حمٛمد ص٘مر، ٟم٤مئ٥م اًم٘م٤ميض ؾم٤مسمً٘م٤م وُمسقِّ

أن أمحد سمس٤مـمل، ىم٤ميض اعمديٜم٦م ؾم٤مسمً٘م٤م قمٛمر يمردي، ىم٤ميض اعمديٜم٦م ؾم٤مسمً٘م٤م أمحد يمامظمل، ُمدّرس 

ُمدين اعمبٚمقد سمـ أيب سمٙمر، ُمدّرس ُمدين ؾمٕمٞمد وصديؼ، ُمدّرس ُمدين حمٛمد اًمبِمػم أظمق اًمٗم٤م 

 .(1)ه٤مؿمؿ، ُمدّرس ُمدين اًمٓمٞم٥م اًمتقُمبقيمستل، ُمدّرس ُمدين ظمٚمٞمؾ اًمٗماليت

وُمـ اًمّت٘مّمػم اقمتب٤مر هذا آؾمتٗمت٤مء وهذه اًمٗمتقى جمّرد ؾم١ماٍل وضمقاب قم٤مديَّلم، سمؾ مه٤م ذم 

احل٘مٞم٘م٦م سمٛمث٤مسم٦م وصمٞم٘م٦م شم٤مرخيّٞم٦م شُم١مذن سمبدء ومّمؾ ضمديد ُيّؾ ومٞمف اًمّتقطمٞمد اخل٤مًمص وآشمِّب٤مع 

 اعمحض حمؾَّ اًمنّمك وآسمتداع. 

سم٤مًمّرأي ذم هذه اعمس٠مًم٦م ُمع  إمم قمدم آؾمت٘ماللصمؿ إّن اًمذي دقم٤م اًمِّمٞمخ اسمـ سمٚمٞمٝمد 

 قمٚمٛمف سمحٙمؿ اهلل ومٞمٝم٤م أُمران:

ُمتك ُم٤م  -سمام اؾمُت١مُمٜمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمبٞم٤من وقمدم اًمٙمتامن-أٟمف يم٤من قمغم صم٘م٦ٍم شم٤مُّم٦م سم٠مّن اًمٕمٚمامء  - أ

ٍـّ  ٜم٦ّم وم٘مط دون ريمقن ًمألقمراف اًمّس٤مئدة، أو شمب ـمقًمبقا سم٤مًمٗمتقى اعمبٜمّٞم٦م قمغم اًمٙمت٤مب واًمسخ

                                       
 .[ـه٢355ؿمّقال  ٢٠ذم  66ضمريدة أم اًم٘مرى، ]قمدد  ( ٢)
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ف إمم طُمجرة اًمٜمبلِّ  قم٤مء، وم٤مَٕومم ُمٜمُٕمف يمام هق ُمٕمروف ُمـ ُمٕمتؼمات  ×وأُّم٤م اًمّتقضمخ قمٜمد اًمدخ

 يمت٥م اعمذاه٥م؛ وّٕن أومْمَؾ اجلٝم٤مت ضمٝم٦ُم اًمِ٘مبٚم٦م.

ح ُب٤م وشم٘مبٞمُٚمٝم٤م ومٝمق ممٜمقع ُمٓمٚمً٘م٤م، واًمتّ   سٚمٞمُؿ ذم إوىم٤مت اعمذيمقرة وأُّم٤م اًمٓمقاف ُب٤م واًمّتٛمسخ

  ومٝمق حمّدث.

 هذا ُم٤م وصؾ إًمٞمف ومٝمُٛمٜم٤م اًمّس٘مٞمؿ، وومقق يمؾِّ ذي قمٚمؿ قمٚمٞمؿ.

 هـ٢355رُمْم٤من ؾمٜم٦م ١ 

 اعمقىّمٕمقن: 

ويمٞمؾ رئٞمس اًم٘مْم٤مة وأُملم اًمٗمتقى سم٤معمديٜم٦م اعمٜمّقرة حمٛمقد ؿمقيؾ، ىم٤ميض اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة 

ًمٙمّٞم٦م حمٛمد ص٤مدق اًمُٕمْ٘مبل، ٟم٤مئ٥م اًم٘م٤ميض وُمٗمتل احلٜمٗمّٞم٦م إسمراهٞمؿ سمري، ٟم٤مئ٥م اًم٘م٤ميض وُمٗمتل اعم٤م

وُمٗمتل اًمِّم٤مومٕمّٞم٦م اًمّسٞمِّد زيمل سمرزٟمجل، ويمٞمؾ ُمٗمتل احلٜم٤مسمٚم٦م وٟم٤مئ٥م اًم٘م٤ميض محٞمده سمـ اًمٓمٞم٥م، 

ُمدّرس أًمٗم٤م ه٤مؿمؿ ُمدين، ٟم٤مئ٥م احلرم حمٛمد اإلَخٞمٛمل إزهري، ُمٖمريب ُمدين حمٛمد اًمٕمٛمري، 

د اًمٗمتقى  ُمـ قمٚمامء ٟمجد حمٛمد سمـ شمريمل، ُمدّرس ُمدين حمٛمد ص٘مر، ٟم٤مئ٥م اًم٘م٤ميض ؾم٤مسمً٘م٤م وُمسقِّ

أن أمحد سمس٤مـمل، ىم٤ميض اعمديٜم٦م ؾم٤مسمً٘م٤م قمٛمر يمردي، ىم٤ميض اعمديٜم٦م ؾم٤مسمً٘م٤م أمحد يمامظمل، ُمدّرس 

ُمدين اعمبٚمقد سمـ أيب سمٙمر، ُمدّرس ُمدين ؾمٕمٞمد وصديؼ، ُمدّرس ُمدين حمٛمد اًمبِمػم أظمق اًمٗم٤م 

 .(1)ه٤مؿمؿ، ُمدّرس ُمدين اًمٓمٞم٥م اًمتقُمبقيمستل، ُمدّرس ُمدين ظمٚمٞمؾ اًمٗماليت

وُمـ اًمّت٘مّمػم اقمتب٤مر هذا آؾمتٗمت٤مء وهذه اًمٗمتقى جمّرد ؾم١ماٍل وضمقاب قم٤مديَّلم، سمؾ مه٤م ذم 

احل٘مٞم٘م٦م سمٛمث٤مسم٦م وصمٞم٘م٦م شم٤مرخيّٞم٦م شُم١مذن سمبدء ومّمؾ ضمديد ُيّؾ ومٞمف اًمّتقطمٞمد اخل٤مًمص وآشمِّب٤مع 

 اعمحض حمؾَّ اًمنّمك وآسمتداع. 

سم٤مًمّرأي ذم هذه اعمس٠مًم٦م ُمع  إمم قمدم آؾمت٘ماللصمؿ إّن اًمذي دقم٤م اًمِّمٞمخ اسمـ سمٚمٞمٝمد 

 قمٚمٛمف سمحٙمؿ اهلل ومٞمٝم٤م أُمران:

ُمتك ُم٤م  -سمام اؾمُت١مُمٜمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمبٞم٤من وقمدم اًمٙمتامن-أٟمف يم٤من قمغم صم٘م٦ٍم شم٤مُّم٦م سم٠مّن اًمٕمٚمامء  - أ

ٍـّ  ٜم٦ّم وم٘مط دون ريمقن ًمألقمراف اًمّس٤مئدة، أو شمب ـمقًمبقا سم٤مًمٗمتقى اعمبٜمّٞم٦م قمغم اًمٙمت٤مب واًمسخ

                                       
 .[ـه٢355ؿمّقال  ٢٠ذم  66ضمريدة أم اًم٘مرى، ]قمدد  ( ٢)
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ّٓ اًمّّمدع ًمتخرجي٤مت ُمت٠مظّمري اًمٗم٘مٝم٤مء، أو ا قمتامٍد قمغم طمٙم٤مي٤مت اخلراومٞمِّلم؛ وم٢مٟمف ًمـ يسَٕمٝمؿ إ

 سمقضمقب هدم إسمٜمٞم٦م واعمِم٤مهد.

واعمٚمحقظ هٜم٤م أّن اًمِّمٞمخ اسمـ سمٚمٞمٝمد مل يٕمتٛمد قمغم ٟمّمقص سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م ذم وضمقب اهلدم، 

اًمذي يم٤من يبلمِّ ذم ُمٙم٤مشمب٤مشمف أّن هذا  خم٤مًمًٗم٤م ذم ذًمؽ ـمري٘م٦َم اًمِّمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب 

؛ وُمرّد هذا آظمتالف إمم اظمتالف اعمٙم٤من وشمب٤مُيـ احل٤مل ُمـ ضمٝم٦م يمقن (1)٥م احلٜم٤مسمٚم٦مُمذه

اعمديٜم٦م جمٛمًٕم٤م ًمٚمٛمسٚمٛملم ُمـ اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمّٞم٦م إرسمٕم٦م ظمالوًم٤م ًمٚمّدي٤مر اًمٜمّجدّي٦م اًمتل يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م 

 ـم٤مسمع اعمذه٥م احلٜمبكم.

ا احلدث ذم ىمٓمع اًمّٓمريؼ قمغم اخلبث٤مء واعمٖمرولم اًمذيـ ًمـ يؽمّددوا ذم اؾمتثامر هذ - ب

أّن هذا  -وٛمـ ُم٤م يّدقمقٟمف- ٟمنم اًمّدقم٤مي٤مت اًمٙم٤مذسم٦م وشمروي٩م آدِّقم٤مءات اعمْمٚمِّٚم٦م، وؾمٞمّدقمقن

ًمق -ُمذه٥م سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م وم٘مط وأّن اعمذاه٥م إظمرى قمغم ظمالومف، وأّن قمٚمامء اعمديٜم٦م 

 ًمـَٛمٜمَُٕمقا ُمـ اهلدم وُم٤م إمم ذًمؽ. -اؾمُتْٗمُتقا

وُمف ذم هم٤مي٦م احلٙمٛم٦م ورضم٤مطم٦م اًمٕم٘مؾ وٓ ري٥م أّن هذا ُمـ شمقومٞمؼ اهلل ًمٚمِّمٞمخ؛  إذ يم٤من شمٍمخ

 وسُمٕمد اًمٜمّٔمر.

ٜم٦َم ٟمٗمسٝم٤م ُذع  ذم هدم مجٞمع  -سمٗمْمؾ اهلل وشمقومٞم٘مف-وذم اًمّث٤مُمـ ُمـ ؿمٝمر ؿمّقال ُمـ اًمسَّ

 داظمؾ اًمب٘مٞمع وظم٤مرضمف.  -وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م-اًم٘مب٤مب واعمِم٤مهد

يٜم٦م وٟمقاطمٞمٝم٤م ويٜمبع وسم٤مجلٛمٚم٦م هدُمقا مجٞمَع ُم٤م سم٤معمد» :(ـه٢3٠٢)ت:ىم٤مل حمسـ إُملم اًمٕم٤مُمكم 

وهمػمه٤م ُمـ اًم٘مب٤مب واًمـَٛمزارات وإضطم٦م، ويم٤مٟمقا ىمبؾ ذًمؽ هدُمقا ىُمّب٦َم محزة قمؿِّ اًمٜمبلِّ ص 

، طمتك أصبح ُمِمٝمُد محزة واًمِّمٝمداِء واجل٤مُمُع اًمذي سمج٤مٟمبف وشمٚمؽ -يمام ُمرّ -وؿمٝمداء أطمد

ّٓ ىمؼمً  ّي٦م قمغم رأس شمؾٍّ ُمـ إسمٜمٞم٦م يمٚمخٝم٤م أصمًرا سمٕمد قملم، وٓ يرى اًمّزائر ًم٘مؼم محزَة اًمٞمقم إ ا ذم سَمرِّ

اب  . (2)شاًمؽمخ

                                       
 (.٠2ص( و)5٢صاٟمٔمر: اًمرؾم٤مئؾ اًمِّمخّمّٞم٦م عمحٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب )  (٢)
 (. 25صعمحسـ إُملم ) ،قه٤مبيمِمػ آرشمٞم٤مب ذم أشمب٤مع حمٛمد اسمـ قمبد اًم (١)

 ُم٤م يكم:  -ُٙمْردؾمت٤ميّن أطمد قمٚمامء اإلُم٤مُمّٞم٦مسمحس٥م حمٛمد قمكم سمـ طمسـ اًمّسٜم٘مري اًم-ومم٤م شمّؿ هدُُمف قمغم اًمّتٗمّمٞمؾ       
بط، وزيـ اًمٕم٤مسمديـ، -قمغم ىمقلٍ -اًمُ٘مّب٦م اًمٙمبػمة اعمحتقي٦م قمغم ضيح وم٤مـمٛم٦م  -           =وُمراىمد إئّٛم٦م إرسمٕم٦م: احلسـ اًمسِّ
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وسمذًمؽ حُمَٞم٧م ُمٕم٤مًمـؿ اًمنّمك واؾمُت١مصٚم٧م أؾمب٤مسُمف، وص٤مرت ىمبقر اًمب٘مٞمع وهمػمه٤م قمغم 

ٜم٦ّم ُمٜمذ ذًمؽ اًمٞمقم وإمم يقُِمٜم٤م هذا، واحلٛمد هلل رّب اًمٕم٤معملم.  اًمسخ

 :(1)ادلطلب الثّاين: موقف ادلخالفُت من اذلدم، وأبرز دعاواىم

ىمِّع مل يٙمـ هدُم اًم٘مب٤مب واعمِم٤مهد اعمِمٞمدة قمغم ىمبقر أهؾ اًمب٘مٞمع ًمٞمٛمّر دون ُمثٚمام هق ُمتق

ٞمٕم٦م اإلُم٤مُمّٞم٦م هؿ أيمثر اًمٜم٤ّمس اٟمزقم٤مضًم٤م وأؿمّدهؿ اؾمتٜمٙم٤مًرا،  طمدوث زوسمٕم٦م، ويم٤من اًمّّمقومّٞم٦م واًمِمِّ

ً٘م٤م سم٤مُٕمقات.     وهق أُمر ـمبٞمٕمل سم٤مًمٜمَّٔمر إمم يمقهنؿ أقمٔمؿ اًمّٓمقائػ شمٕمٔمٞماًم ًمٚم٘مبقر وشمٕمٚمخ

ومتت٤من اإلُم٤مُمّٞم٦م سم٤مًم٘مبقر أؿمّد وشمٕمٚمخؼ ٟمٗمقؾمٝمؿ ُب٤م أقمٔمؿ يم٤من ضمزقُمٝمؿ أيمؼم وردخ وعم٤م يم٤من ا

                                       
 ٛمداًمب٤مىمر، واسمٜمف ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّّم٤مدق، وىمؼم اًمٕمّب٤مس سمـ قمبد اعمّٓمٚم٥م.وحم=

 ملسو هيلع هللا ىلص. ىُمّب٦م إسمراهٞمؿ اسمـ اًمٜمبلِّ  -
 ملسو هيلع هللا ىلص. ىُمّب٦م أزواج اًمٜمبّل  -
 ملسو هيلع هللا ىلص. ىُمّب٦م قماّمت اًمٜمبّل  -
 ملسو هيلع هللا ىلص. ىُمّب٦م طمٚمٞمٛم٦م اًمّسٕمدّي٦م ُمروٕم٦م اًمٜمبّل  -
 ىُمّب٦م إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّّم٤مدق. -
 ىُمّب٦م أيب ؾمٕمٞمد اخلُدري. -
 ىُمّب٦م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أؾمد. -
 ملسو هيلع هللا ىلص. ىُمّب٦م قمبد اهلل واًمد اًمٜمبلِّ  -
 ىُمّب٦م محزة ظم٤مرج اعمديٜم٦م. -
يـ ظم٤مرج اعمديٜم٦م. -  ىُمّب٦م زيمل اًمدِّ
 ىُمّب٦م ُم٤مًمؽ أيب ؾمٕمد ُمـ ؿمٝمداء أطمد داظمؾ اعمديٜم٦م. -
 (.▲طمزان أو احلزن )اعمٜمسقب يمذسًم٤م ًمٗم٤مـمٛم٦م سمٞم٧م إ -
 ُمسجد اًمٙمقصمر. -
- . ـّ  ُمسجد اجل
 ُمسجد أيب اًم٘مبٞمس. -
 ُمسجد ضمبؾ اًمٜمّقر. -
 ُمسجد اًمٙمبش. -
 . (8٠صًمٚمّسٜم٘مري ) ،اٟمٔمر: اًمقه٤مسمّٞمقن واًمبٞمقت اعمرومققم٦م  

ًء سمام شمّؿ إيراده ُمـ إدًّم٦م اًمّّمحٞمح٦م مل ٟمتٓمّرق إمم هد ؿمبٝم٤مت اًم٘مبقرّيلم ذم شمسقيغ اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر قمٛمقًُم٤م ايمتٗم٤م (٢)  
اًمٍّمُي٦م اًمتل شمدّل قمغم حتريؿ رومع اًم٘مبقر واًمبٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م، يمام أّن شمتّبع آطم٤مد ؿمبٝم٤مهتؿ واًمرّد قمٚمٞمٝم٤م ُيت٤مج إمم جمّٚمد يمبػم ٓ 

 ُيتٛمٚمف ُمثؾ هذا اًمبح٨م. 
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ٖٚ 

 

وسمذًمؽ حُمَٞم٧م ُمٕم٤مًمـؿ اًمنّمك واؾمُت١مصٚم٧م أؾمب٤مسُمف، وص٤مرت ىمبقر اًمب٘مٞمع وهمػمه٤م قمغم 

ٜم٦ّم ُمٜمذ ذًمؽ اًمٞمقم وإمم يقُِمٜم٤م هذا، واحلٛمد هلل رّب اًمٕم٤معملم.  اًمسخ

 :(1)ادلطلب الثّاين: موقف ادلخالفُت من اذلدم، وأبرز دعاواىم

ىمِّع مل يٙمـ هدُم اًم٘مب٤مب واعمِم٤مهد اعمِمٞمدة قمغم ىمبقر أهؾ اًمب٘مٞمع ًمٞمٛمّر دون ُمثٚمام هق ُمتق

ٞمٕم٦م اإلُم٤مُمّٞم٦م هؿ أيمثر اًمٜم٤ّمس اٟمزقم٤مضًم٤م وأؿمّدهؿ اؾمتٜمٙم٤مًرا،  طمدوث زوسمٕم٦م، ويم٤من اًمّّمقومّٞم٦م واًمِمِّ

ً٘م٤م سم٤مُٕمقات.     وهق أُمر ـمبٞمٕمل سم٤مًمٜمَّٔمر إمم يمقهنؿ أقمٔمؿ اًمّٓمقائػ شمٕمٔمٞماًم ًمٚم٘مبقر وشمٕمٚمخ

ومتت٤من اإلُم٤مُمّٞم٦م سم٤مًم٘مبقر أؿمّد وشمٕمٚمخؼ ٟمٗمقؾمٝمؿ ُب٤م أقمٔمؿ يم٤من ضمزقُمٝمؿ أيمؼم وردخ وعم٤م يم٤من ا

                                       
 ٛمداًمب٤مىمر، واسمٜمف ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّّم٤مدق، وىمؼم اًمٕمّب٤مس سمـ قمبد اعمّٓمٚم٥م.وحم=

 ملسو هيلع هللا ىلص. ىُمّب٦م إسمراهٞمؿ اسمـ اًمٜمبلِّ  -
 ملسو هيلع هللا ىلص. ىُمّب٦م أزواج اًمٜمبّل  -
 ملسو هيلع هللا ىلص. ىُمّب٦م قماّمت اًمٜمبّل  -
 ملسو هيلع هللا ىلص. ىُمّب٦م طمٚمٞمٛم٦م اًمّسٕمدّي٦م ُمروٕم٦م اًمٜمبّل  -
 ىُمّب٦م إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّّم٤مدق. -
 ىُمّب٦م أيب ؾمٕمٞمد اخلُدري. -
 ىُمّب٦م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أؾمد. -
 ملسو هيلع هللا ىلص. ىُمّب٦م قمبد اهلل واًمد اًمٜمبلِّ  -
 ىُمّب٦م محزة ظم٤مرج اعمديٜم٦م. -
يـ ظم٤مرج اعمديٜم٦م. -  ىُمّب٦م زيمل اًمدِّ
 ىُمّب٦م ُم٤مًمؽ أيب ؾمٕمد ُمـ ؿمٝمداء أطمد داظمؾ اعمديٜم٦م. -
 (.▲طمزان أو احلزن )اعمٜمسقب يمذسًم٤م ًمٗم٤مـمٛم٦م سمٞم٧م إ -
 ُمسجد اًمٙمقصمر. -
- . ـّ  ُمسجد اجل
 ُمسجد أيب اًم٘مبٞمس. -
 ُمسجد ضمبؾ اًمٜمّقر. -
 ُمسجد اًمٙمبش. -
 . (8٠صًمٚمّسٜم٘مري ) ،اٟمٔمر: اًمقه٤مسمّٞمقن واًمبٞمقت اعمرومققم٦م  

ًء سمام شمّؿ إيراده ُمـ إدًّم٦م اًمّّمحٞمح٦م مل ٟمتٓمّرق إمم هد ؿمبٝم٤مت اًم٘مبقرّيلم ذم شمسقيغ اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر قمٛمقًُم٤م ايمتٗم٤م (٢)  
اًمٍّمُي٦م اًمتل شمدّل قمغم حتريؿ رومع اًم٘مبقر واًمبٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م، يمام أّن شمتّبع آطم٤مد ؿمبٝم٤مهتؿ واًمرّد قمٚمٞمٝم٤م ُيت٤مج إمم جمّٚمد يمبػم ٓ 

 ُيتٛمٚمف ُمثؾ هذا اًمبح٨م. 

المطلب الثاني : موقف المخالفين من الهدم وأبرز دعاواهم )١ (
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ٖٛ 

 

اخ قمغم ىمدر إمل! وهلذا وم٘مد  ٞمٕم٦م قمغم إصمر »أومٕم٤مهلؿ أىمقى، ويمام ي٘م٤مل وم٤مًمٍمخ ىمّرر قمٚمامء اًمِمِّ

ٞمٝمؿ هذه إظمب٤مر إقمالَن احلزن وإفمٝم٤مَر احِلداد، وشمْرك اًمّتدريس، وإىم٤مُم٦َم صالة اجلامقم٦م،  شمٚم٘مِّ

اضمتامٌع طمرضه مجٝمقٌر يمبػم ُمـ اًمٜم٤ّمس، وشُمِٚمَٞم٧ْم ومٞمف اًمؼمىمّٞم٤مت  َد ذم صحـ اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦موقُم٘مِ 

ر إرؾم٤مهُل٤م إمم ُمٚمقك وقمٚمامء  واًمّرؾم٤مئؾ اًمقاردة ذم هذا اًمِّم٠من، يمام ُٟمٔمَِّٛم٧م اًمؼمىمّٞم٤مت اًمتل شَم٘مرَّ

 .  (1)شاًمٕم٤مًمـؿ اإلؾمالُمّل ذم أىمٓم٤مرهؿ اعمختٚمٗم٦م، وضمرى ُمثؾ ذًمؽ ذم يمرسمالء واًمٜمّجػ

ُحػ اًمٕمراىمٞم٦ّم يمثػًما ُمـ اعم٘م٤مٓت اًمتل شمٜمّدد سمام ضمرى وهت٤مضمؿ اعمٚمؽ يمام  ٟمنمت اًمّمخ

 .(2)قمبداًمٕمزيز واًمِّمٞمخ اسمـ سمٚمٞمٝمد رمحٝمام اهلل

ـم٤مًمَبف قمٚمامء  ـه٢365إمم إيران ذم زي٤مرة رؾمٛمّٞم٦م ؾمٜم٦م وطملم ذه٥م اعمٚمؽ ؾمٕمقد  

ٞمٕم٦م سم٠من يسٛمح سم٢مقم٤مدة اًمبٜم٤مء قمغم ىمبقر إئّٛم٦م، ًمٙمٜمف رومض رومًْم٤م  .(3)ىم٤مـمًٕم٤م اًمِمِّ

، سمٕمْمٝم٤م يّتّمؾ سم٤مًمّرّد قمغم ومتقى قمٚمامء يمام ٟمِمٓمقا ذم قمٛمٚمّٞم٦م اًمت٠مًمٞمػ وم٠مظمرضمقا يمتًب٤م يمثػمةً  

اعمديٜم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م، وسمٕمْمٝم٤م أظمر يٜم٤مىمش ُمس٠مًم٦م اعمزارات واعمِم٤مهد قمٛمقًُم٤م، واًماّلوم٧م أٟمف مل خيُؾ 

 ُم٤م يكم: أّي يمت٤مب ُمٜمٝم٤م ُمـ اًمّتِمٜمٞمع واًمّتٝمقيؾ سم٤مٓومؽماء واًمت٘مّقل، وُمـ شمٚمؽ اًمٙمت٥م 

 . (ـه٢356)ت:رؾم٤مًم٦م ذم هدم اعمِم٤مهد، شم٠مًمٞمػ: أيب شمراب قمبد قمكم سمـ ُمٝمدي اخلقٟمس٤مري  -

، (ـه٢356)ت:أي٤مت اجلٚمّٞم٦م ذم رّد ؿمبٝم٤مت اًمقه٤مسمّٞم٦م، شم٠مًمٞمػ: ُمرشم٣م يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء  -

 وهق ُمٓمبقع.

ؾم٦م، شم٠مًمٞمػ: قمبد اهللّ سمـ حمٛمد طمسـ اعم٤مُم٘م٤مين  - إزاطم٦م اًمقؾمقؾم٦م قمـ شم٘مبٞمؾ إقمت٤مب اعم٘مدَّ

 ، وهق ُمٓمبقع.(ـه٢32٢:)ت

صقاقمؼ حمرىم٦م ذم قمالئؿ اًمّٔمٝمقر ورّد اًمقه٤مسمّٞم٦م ذم ُّتري٥م اًمب٘م٤مع اعمتؼّميم٦م، شم٠مًمٞمػ: أسمق  -

 . (ـه٢32١)ت: احلسـ سمـ حمٛمد اًمدوًم٧م آسم٤مدي اعمرٟمدي اًمٜمّجٗمل

دقمقى اهلدى إمم اًمقرع ذم إومٕم٤مل واًمٗمتقى، شم٠مًمٞمػ: حمٛمد اجلقاد اًمبالهمك اًمٜمّجٗمل  -

 .(ـه٢32١)ت:

                                       
 ٤مدس[.( ]ُمٚمحؼ اجلزء اًمّس 6/3٠8ًمٚمقردي ) ،عمح٤مت اضمتامقمّٞم٦م ُمـ شم٤مريخ اًمٕمراق احلدي٨م  (٢)
 ( ]ُمٚمحؼ اجلزء اًمّس٤مدس[.6/3٠8) اعمرضمع اًمّس٤مسمؼاٟمٔمر:   (١)
 (.  ٢٠٢صعمٖمٜمٞم٦م ) ،اٟمٔمر: هذه هل اًمقه٤مسمّٞم٦م  (3)

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٖٜ 

 

 قمغم اًمقه٤مسمّٞم٦م، وهل رؾم٤مًم٦م أظمرى ًمٚمٛم١مًّمػ ٟمٗمسف. اًمّردّ   -

 ، وهق ُمٓمبقع.(ـه٢325)ت: اًمرد قمغم اًمقه٤مسمّٞم٦م، شم٠مًمٞمػ: طمسـ اًمّّمدر اًمٙم٤مفمٛمل -

يمِمػ آرشمٞم٤مب ذم أشمب٤مع حمٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب، شم٠مًمٞمػ: حمسـ إُملم اًمٕم٤مُمكم  -

 ، وهق ُمٓمبقع.(ـه٢3٠٢)ت:

 ًمٚمٛم١مًّمػ ٟمٗمسف. -سم٤مًّمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م-ومج٤ميع اًمّدهقر ذم اهندام اًم٘مبقر  -

أي٤مت اًمبّٞمٜم٤مت ذم ىمٛمع اًمبدع واًمّْمالٓت، شم٠مًمٞمػ: حمٛمد طمسلم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء   -

 ، وهق ُمٓمبقع.(ـه٢3٠3)ت:

، وهق (ـه٢3٠8)ت:اًمقه٤مسمٞمقن واًمبٞمقت اعمرومققم٦م، شم٠مًمٞمػ: حمٛمد قمكم اًمّسٜم٘مري احل٤مئري  -

 ُمٓمبقع.

ويٜمل احل٤مئري اًمؼماهلم اجلٚمّٞم٦م ذم دومع ؿمبٝم٤مت اًمقّه٤مسمّٞم٦م، شم٠مًمٞمػ: حمٛمد طمسـ اًم٘مز -

 ، وهق ُمٓمبقع.(ـه٢38٠)ت:

 ، وهق ُمٓمبقع.(ـه٢38٠)ت:اًمرد قمغم اًمقه٤مسمّٞم٦م، شم٠مًمٞمػ:  حمّٛمد قمكم اًمٖمروي إردوسم٤مدي  -

 .(ـه٢36٢)ت:يمت٤مب صم٤مُمـ ؿمّقال، شم٠مًمٞمػ: قمبد اًمّرزاق سمـ حمٛمد اعمقؾمقّي آل ُم٘مرم  -

 ُمٓمبقع. ، وهق(ـه٢5٠٠)ت:هذه هل اًمقه٤مسمّٞم٦م، شم٠مًمٞمػ: حمٛمد ضمقاد ُُمْٖمٜمِّٞم٦م اًمٕم٤مُمكم  -

ك، شم٠مًمٞمػ: قمكم إمحدي اعمٞم٤مٟمجل -  وهق ُمٓمبقع. ،(ـه٢5١٢)ت: اًمّتؼمخ

 اًمقه٤مسمّٞم٦م ذم اعمٞمزان، شم٠مًمٞمػ: ضمٕمٗمر ؾمبح٤مين، وهق ُمٓمبقع. -

 .(1)ُمع اًمقه٤مسمّٞملم ذم ظِمَٓمٓمِٝمؿ وقم٘م٤مئدهؿ، ًمٚمٛم١مًّمػ ٟمٗمسف، وهق ُمٓمبقع -

ر اًمِّمٞمٕمّٞم٦م أؿمّد إىمٓم٤ماًمّْمّج٦م ذم »وٟمحـ إذا طم٤موًمٜم٤م أن ٟمتٚمّٛمس إؾمب٤مب احل٘مٞم٘مّٞم٦م ذم يمقن 

 ، ومٞمٛمٙمـ أن ٟمرضمٕمف إمم ُم٤م يكم:(2)شمم٤م ذم همػمه٤م

أّن اًمّرواومض هؿ أّول ُمـ قُمِرف ُمـ ـمقائػ إُُّم٦م سمت٘مديس اًم٘مبقر وقِمامرة اعمِم٤مهد   -٢

                                       
ٞمٕم٦م (٢) (، ٢/٢٠6(، ُمقؾمققم٦م ُم١مًّمٗمل اإلُم٤مُمّٞم٦م )٢8/١٠٢( و)8/١٠6ٔىم٤م سمزرگ ) ،اٟمٔمر: اًمّذريٕم٦م إمم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمِّ

ٜم٦ّم واإلُم٤مُمّٞم٦م )(، اًمّسٚمٗمٞم٦م سملم أه5/2٠6سمحقث ذم اعمٚمؾ واًمٜمّحؾ )  (. 38٠صؾ اًمسخ

 ( ]ُمٚمحؼ اجلزء اًمّس٤مدس[.  6/3٠6ًمٚمقردي ) ،عمح٤مت اضمتامقمّٞم٦م ُمـ شم٤مريخ اًمٕمراق احلدي٨م ( ١)
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 قمغم اًمقه٤مسمّٞم٦م، وهل رؾم٤مًم٦م أظمرى ًمٚمٛم١مًّمػ ٟمٗمسف. اًمّردّ   -

 ، وهق ُمٓمبقع.(ـه٢325)ت: اًمرد قمغم اًمقه٤مسمّٞم٦م، شم٠مًمٞمػ: طمسـ اًمّّمدر اًمٙم٤مفمٛمل -

يمِمػ آرشمٞم٤مب ذم أشمب٤مع حمٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب، شم٠مًمٞمػ: حمسـ إُملم اًمٕم٤مُمكم  -

 ، وهق ُمٓمبقع.(ـه٢3٠٢)ت:

 ًمٚمٛم١مًّمػ ٟمٗمسف. -سم٤مًّمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م-ومج٤ميع اًمّدهقر ذم اهندام اًم٘مبقر  -

أي٤مت اًمبّٞمٜم٤مت ذم ىمٛمع اًمبدع واًمّْمالٓت، شم٠مًمٞمػ: حمٛمد طمسلم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء   -

 ، وهق ُمٓمبقع.(ـه٢3٠3)ت:

، وهق (ـه٢3٠8)ت:اًمقه٤مسمٞمقن واًمبٞمقت اعمرومققم٦م، شم٠مًمٞمػ: حمٛمد قمكم اًمّسٜم٘مري احل٤مئري  -

 ُمٓمبقع.

ويٜمل احل٤مئري اًمؼماهلم اجلٚمّٞم٦م ذم دومع ؿمبٝم٤مت اًمقّه٤مسمّٞم٦م، شم٠مًمٞمػ: حمٛمد طمسـ اًم٘مز -

 ، وهق ُمٓمبقع.(ـه٢38٠)ت:

 ، وهق ُمٓمبقع.(ـه٢38٠)ت:اًمرد قمغم اًمقه٤مسمّٞم٦م، شم٠مًمٞمػ:  حمّٛمد قمكم اًمٖمروي إردوسم٤مدي  -

 .(ـه٢36٢)ت:يمت٤مب صم٤مُمـ ؿمّقال، شم٠مًمٞمػ: قمبد اًمّرزاق سمـ حمٛمد اعمقؾمقّي آل ُم٘مرم  -

 ُمٓمبقع. ، وهق(ـه٢5٠٠)ت:هذه هل اًمقه٤مسمّٞم٦م، شم٠مًمٞمػ: حمٛمد ضمقاد ُُمْٖمٜمِّٞم٦م اًمٕم٤مُمكم  -

ك، شم٠مًمٞمػ: قمكم إمحدي اعمٞم٤مٟمجل -  وهق ُمٓمبقع. ،(ـه٢5١٢)ت: اًمّتؼمخ

 اًمقه٤مسمّٞم٦م ذم اعمٞمزان، شم٠مًمٞمػ: ضمٕمٗمر ؾمبح٤مين، وهق ُمٓمبقع. -

 .(1)ُمع اًمقه٤مسمّٞملم ذم ظِمَٓمٓمِٝمؿ وقم٘م٤مئدهؿ، ًمٚمٛم١مًّمػ ٟمٗمسف، وهق ُمٓمبقع -

ر اًمِّمٞمٕمّٞم٦م أؿمّد إىمٓم٤ماًمّْمّج٦م ذم »وٟمحـ إذا طم٤موًمٜم٤م أن ٟمتٚمّٛمس إؾمب٤مب احل٘مٞم٘مّٞم٦م ذم يمقن 

 ، ومٞمٛمٙمـ أن ٟمرضمٕمف إمم ُم٤م يكم:(2)شمم٤م ذم همػمه٤م

أّن اًمّرواومض هؿ أّول ُمـ قُمِرف ُمـ ـمقائػ إُُّم٦م سمت٘مديس اًم٘مبقر وقِمامرة اعمِم٤مهد   -٢

                                       
ٞمٕم٦م (٢) (، ٢/٢٠6(، ُمقؾمققم٦م ُم١مًّمٗمل اإلُم٤مُمّٞم٦م )٢8/١٠٢( و)8/١٠6ٔىم٤م سمزرگ ) ،اٟمٔمر: اًمّذريٕم٦م إمم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمِّ

ٜم٦ّم واإلُم٤مُمّٞم٦م )(، اًمّسٚمٗمٞم٦م سملم أه5/2٠6سمحقث ذم اعمٚمؾ واًمٜمّحؾ )  (. 38٠صؾ اًمسخ

 ( ]ُمٚمحؼ اجلزء اًمّس٤مدس[.  6/3٠6ًمٚمقردي ) ،عمح٤مت اضمتامقمّٞم٦م ُمـ شم٤مريخ اًمٕمراق احلدي٨م ( ١)
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ٗٓ 

 

، وىمد (1)شصٜمّػ اعمٗمٞمُد سمـ اًمٜمّٕمامن يمت٤مسًم٤م ذم ُمٜم٤مؾمؽ اعمِم٤مهد ؾمامه )ُمٜم٤مؾمؽ طم٩ّم اعمِم٤مهد(»طمتك 

ـَ سمٜمل اًمٕمّب٤مس وىمقَي ٟمٗمقذ اًمّراومْم٦م يمثر ذًمؽ واٟمتنم ُمٜمذ أن فمٝمر اًم٘مراُمٓم٦م طمتك ص٤مر  (2)زُم

سمؾ » (4)شاًمبٜم٤مء شمٕمٔمٞمؿ ًمِمٕم٤مئر اهللّ»ُمٕمت٘مديـ أّن  (3)ششمٕمٓمٞمَؾ اعمس٤مضمد وشمٕمٔمٞمَؿ اعمِم٤مهد» ؿمٕم٤مُرهؿ

يـ ضمقاز اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر ُمٓمٚمً٘م٤م وىمبقر إٟمبٞم٤مء »، وأٟمف ٓ ُيٜمِٙمر (5)شهق إقمالٌء ًمِم٠من اًمدِّ

ّٓ ُمـ أقمٛمك اهللّ سمٍَمُه وسمّمػمشَمفوإوصٞم٤مء واًمّّم٤محللم ظم٤مّص٦مً  ، وُمـ صَمّؿ وم٘مد أصبح (6)ش... إ

ٞمٕمّٞم٦م، وضمزًءا أصٞماًل ُمـ  ٚمقك اًم٘مبقرّي ريمٞمزًة أؾم٤مؾمّٞم٦م ذم شمِمٙمٞمؾ اهلُقّي٦م اًمّث٘م٤مومّٞم٦م اًمِمِّ هذا اًمسخ

ن اًمقضمداين واعمزاج اًمٕم٤مّم هلؿ.  اعمٙمقِّ

قٟمف سمـأّن اهلدم ـم٤مل اًمُ٘مّب٦م اًمٙمبػمة ا  -١ عمراىمد اًمنّميٗم٦م( و)إضطم٦م )اعمرضوسم٦م قمغم ُم٤م ُيسٛمخ

بط، وزيـ اًمٕم٤مسمديـ، وحمّٛمد  اعم٘مّدؾم٦م( واًمتل يرىمد حتتٝم٤م أرسمٕم٦ٌم ُمـ أئّٛمتٝمؿ وهؿ: احلسـ اًمسِّ

، وٕداء اًمُ٘مَرب قمٜمد ىمبقر (7)-قمغم ىمقل قمٜمدهؿ- اًمب٤مىمر، وضمٕمٗمر اًمّّم٤مدق، ويمذًمؽ وم٤مـمٛم٦م

م يمت٘مبٞمؾ اًم٘مرآن... واًمّّمالُة شم٘مبٞمُؾ ىمؼم اإلُم٤م»، ومـــ-سمزقمٛمٝمؿ-إئّٛم٦م ُمـ اعمزاي٤م ُم٤م ًمٞمس ًمٖمػمه 

، (8)شقمٜمد ىمبقر إئّٛم٦م ظم٤مّص٦م ًمٞمس٧م ضم٤مئزًة ومحس٥م، سمؾ ومٞمٝم٤م صمقاٌب قمٔمٞمؿ ٓ يٕم٤مدًمف أيخ صمقاب!

ي٤مرات وذم يمت٥م اعمٜم٤مؾمؽ  وهلذا وم٢مهنؿ يذيمرون آداَب )زي٤مرة أئّٛم٦م اًمب٘مٞمع( ذم يمت٥م اًمزِّ

إـمٞم٤مب، واًمّذه٤مب  يم٤مؾمتحب٤مب اهمتس٤مل اًمّزائر وًُمبِسف أٟمٔمػ اًمّثٞم٤مب، واؾمتٕمامًمِف أومْمَؾ 

ّٓ هلل : ي٤م َُمقازّم، ي٤م أسمٜم٤مَء » سمسٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر، وآؾمتئذان قمٚمٞمٝمؿ، وُمٜم٤مضم٤مهتؿ سمام ٓ يٚمٞمؼ ىمقًمف إ

ـُ َأَُمتِٙمؿ، اًمّذًمٞمُؾ سملم أيديٙمؿ ...! ، ومل ي٘متٍم إُمر قمغم ذيمر (9)شرؾمقل اهلل، قمبُديمؿ واسم

                                       
 (.١٠/338اٟمٔمر: جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م )  (٢)
 (.١٠/566( و)١٠/٢6٠اٟمٔمر: اعمّمدر اًمّس٤مسمؼ )  (١)
 (.5/2٢8اعمّمدر اًمّس٤مسمؼ ) :اٟمٔمر  (3)
 (. 5/356ًمٚمّسبح٤مين ) ،اعمٚمؾ واًمٜمّحؾسمحقث ذم   (5)
 (.    66صًمٚمبالهمل ) ،اًمّرّد قمغم اًمقّه٤مسمّٞم٦م  (2)
 ( سمحذٍف يسػم.   5/32١ًمٚمّسبح٤مين ) ،سمحقث ذم اعمٚمؾ واًمٜمّحؾ ( 6)
 (.  ٢/٠٠ًمٚمخٚمٞمكم) ،(، ُمقؾمققم٦م اًمٕمتب٤مت اعم٘مّدؾم٦م8٠ًمٚمّسٜم٘مري ) ،اٟمٔمر: اًمقه٤مسمّٞمقن واًمبٞمقت اعمرومققم٦م  (٠)
 ( سمحذٍف يسػم.  ٢٢/١١8ًمٚمّٓمٝمراين ) ،اإلُم٤مميمت٤مب ُمٕمروم٦م   (8)
ًمٚمگٚمپ٤ميگ٤مين  ،(، ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م53٠صًمٚمُ٘مّٛمل ) ،(، ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من6٠/١٢٢ًمٚمٛمجٚمز ) ،اٟمٔمر: سمح٤مر إٟمقار (6)

 (.١٢٠ص)

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             رللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد العزيز

ٗٔ 

 

ّرة اًمّثٛمٞمٜم٦م ذم زي٤مرة اعمٕمّمقُملم اًمدخ »اعمس٠مًم٦م وٛمـ يمت٤مب سمؾ أومرد أطمد قمٚمامئٝمؿ يمت٤مسًم٤م ؾماّمه 

 .(1)شسم٤معمديٜم٦م

وسمام أّن اجلٕمٗمرّي٦م يم٤مٟمقا وُم٤م زاًمقا يرزطمقن ُمٜمذ ىمرون ـمقال حت٧م وـم٠مة ٟمٔمرّي٦م )ُمٔمٚمقُمّٞم٦م آل 

وم٘مد أؿم٤مر سمٕمض َُمـ شمٕمّرض  -وهل قُم٘مدة ٟمٗمسّٞم٦م شُمٚم٘مل سمٔمالهل٤م اًمّسقداء قمغم يمّؾ رء-اًمبٞم٧م( 

قمٛمؾ اٟمت٘م٤مُملٌّ ُمـ أهؾ اًمبٞم٧م عمحق ِذيمرهؿ وـمٛمس ًمٚمح٤مدصم٦م أّن  اهلدم هق ذم ضمقهره احل٘مٞم٘مّل 

أيخ وَمرٍق سملم أن أرى آصم٤مر اًمقه٤مسمٞمِّلم ذم اًمب٘مٞمع، وسملم أن أرى » :٤مرهؿ، ىم٤مل حمٛمد ضمقاد ُُمْٖمٜمّٞم٦م آصم

ُم٤م ومٕمؾ إُمقيخقن واًمٕمّب٤مؾمٞمخقن سم٠مهؾ اًمبٞم٧م؟! يمؾٌّ ُمٜمٝمؿ أراد أن يِمتٗمل ويٜمت٘مؿ ًمٜمٗمسف ُمـ احلّؼ 

 .(2)شواًمٕمدل

ّٓ أهنؿ ًمـاّم مل يٙمقٟمقا يرون أّن أُّم٤م اًمّّمقومٞمّ  ٦م ومٕمغم اًمّرهمؿ ُمـ شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ًم٘مبقر اًمب٘مٞمع إ

ٕصح٤مُب٤م ُمزّي٦م يست٘مٚمقن ُب٤م قمـ ؾم٤مئر إوًمٞم٤مء اعمدومقٟملم ذم سم٘مّٞم٦م إىمٓم٤مر وم٘مد يم٤من رّد ومٕمٚمٝمؿ 

أوٕمػ سمٙمثػم، طمٞم٨م اؾمتٛمّروا ومٞمام يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ اعمامرؾم٤مت اًمبدقمّٞم٦م واًمنّميمّٞم٦م قمٜمد ىمبقر 

 ؾمٞمٝمؿ. وأضطم٦م ُم٘مدَّ 

قومّٞم٦م ىمد ظمٗم٧م  ٞمٕم٦م اجلٕمٗمرّي٦م اًمذيـ -أو يم٤مد-واحل٘مٞم٘م٦م أّن صقت ٟمٙمػم اًمّمخ ، سمخالف اًمِمِّ

ضمٕمٚمقا ُمـ يقم اًمّث٤مُمـ ُمـ ؿمّقال يقَم طمداد ذم اًمّسٜمقات اًمّت٤مًمٞم٦م ذم اًمٜمّجػ ويمرسمالء قمغم ُم٤م 

قايم٥ُم وومٞمف شُمٖمَٚمؼ إؾمقاق وَُّتُرج ُم، )وم٤مضمٕم٦م اًمب٘مٞمع( و)ٟمٙمب٦م اًمب٘مٞمع(اصٓمٚمحقا قمغم شمسٛمٞمتف سمـ

 . (3)اًّمٚمٓمؿ

ُيٚمٛمقن سم٢مقم٤مدة سمٜم٤مء اًم٘مب٤مب  -وقمغم ُمدى شمسٕم٦م قم٘مقد- وُم٤م زال اًم٘مقم ُمٜمذ ذًمؽ احللم

                                       
ٞمٕم٦م  (٢)  (.8/66ٔىم٤م سمزرگ ) ،اًمّذريٕم٦م إمم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمِّ
 (. 8٢ص) عمٖمٜمٞم٦م ،هذه هل اًمقه٤مسمّٞم٦م  (١)

سمدأوا ذم هذه » :-(٢/33٠يمام ذم سمحقث ذم اعمٚمؾ واًمٜمّحؾ )-ؼ ٟمٗمسف وًمٚمُٕم٘مدة ذاهت٤م ي٘مقل ضمٕمٗمر ؾمبح٤مينوُمـ اعمٜمٓمٚم         
يٜمّٞم٦م سم٤مؾمؿ شمٓمقير اًمبٚمديـ: ُمّٙم٦م واعمديٜم٦م، ومؽمى يمٞمػ ـُمِٛمَس٧ْم طمتك ذم هذه اًمسٜمقات  إي٤مم سم٤مًم٘مْم٤مء قمغم أصم٤مر اًمدِّ

ٞم٧م ُمٕم٤معمٝم٤م حت٧م همٓم٤مء شمقؾمٕم٦م اعمسجد اًمٜمبقي، أو هؼ( قمنماٌت ُمـ أصم٤مر اإلؾمالُمّٞم٦م وحُمِ ٢5٠8 -٢366إظمػمة )
شمٓمقير اعمديٜم٦م وإقمامره٤م، ويم٠مّن اًمّتٓمقير يتقىّمػ قمغم اًمّتدُمػم وٓ جيتٛمع ُمع طمٗمظ شمٚمؽ أصم٤مر ذم ُمٙم٤مهن٤م، وٓ ٟمِمّؽ ٟمحـ 

ق قمغم احلّؼ واحل٘مٞم٘م٦م أهّن٤م ُم١ماُمرة ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م قمغم اإلؾمالم وأهٚمف  .شويمّؾ ُمتحرِّ
 ( ]ُمٚمحؼ اجلزء اًمّس٤مدس[، صٞم٤مٟم٦م أصم٤مر 6/3٢٠ًمٚمقردي ) ،ـ شم٤مريخ اًمٕمراق احلدي٨ماٟمٔمر: عمح٤مت اضمتامقمّٞم٦م ُم (3)

 (.١5صًمٚمّسبح٤مين ) ،اإلؾمالُمّٞم٦م
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ٗٔ 

 

ّرة اًمّثٛمٞمٜم٦م ذم زي٤مرة اعمٕمّمقُملم اًمدخ »اعمس٠مًم٦م وٛمـ يمت٤مب سمؾ أومرد أطمد قمٚمامئٝمؿ يمت٤مسًم٤م ؾماّمه 

 .(1)شسم٤معمديٜم٦م

وسمام أّن اجلٕمٗمرّي٦م يم٤مٟمقا وُم٤م زاًمقا يرزطمقن ُمٜمذ ىمرون ـمقال حت٧م وـم٠مة ٟمٔمرّي٦م )ُمٔمٚمقُمّٞم٦م آل 

وم٘مد أؿم٤مر سمٕمض َُمـ شمٕمّرض  -وهل قُم٘مدة ٟمٗمسّٞم٦م شُمٚم٘مل سمٔمالهل٤م اًمّسقداء قمغم يمّؾ رء-اًمبٞم٧م( 

قمٛمؾ اٟمت٘م٤مُملٌّ ُمـ أهؾ اًمبٞم٧م عمحق ِذيمرهؿ وـمٛمس ًمٚمح٤مدصم٦م أّن  اهلدم هق ذم ضمقهره احل٘مٞم٘مّل 

أيخ وَمرٍق سملم أن أرى آصم٤مر اًمقه٤مسمٞمِّلم ذم اًمب٘مٞمع، وسملم أن أرى » :٤مرهؿ، ىم٤مل حمٛمد ضمقاد ُُمْٖمٜمّٞم٦م آصم

ُم٤م ومٕمؾ إُمقيخقن واًمٕمّب٤مؾمٞمخقن سم٠مهؾ اًمبٞم٧م؟! يمؾٌّ ُمٜمٝمؿ أراد أن يِمتٗمل ويٜمت٘مؿ ًمٜمٗمسف ُمـ احلّؼ 

 .(2)شواًمٕمدل

ّٓ أهنؿ ًمـاّم مل يٙمقٟمقا يرون أّن أُّم٤م اًمّّمقومٞمّ  ٦م ومٕمغم اًمّرهمؿ ُمـ شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ًم٘مبقر اًمب٘مٞمع إ

ٕصح٤مُب٤م ُمزّي٦م يست٘مٚمقن ُب٤م قمـ ؾم٤مئر إوًمٞم٤مء اعمدومقٟملم ذم سم٘مّٞم٦م إىمٓم٤مر وم٘مد يم٤من رّد ومٕمٚمٝمؿ 

أوٕمػ سمٙمثػم، طمٞم٨م اؾمتٛمّروا ومٞمام يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ اعمامرؾم٤مت اًمبدقمّٞم٦م واًمنّميمّٞم٦م قمٜمد ىمبقر 

 ؾمٞمٝمؿ. وأضطم٦م ُم٘مدَّ 

قومّٞم٦م ىمد ظمٗم٧م  ٞمٕم٦م اجلٕمٗمرّي٦م اًمذيـ -أو يم٤مد-واحل٘مٞم٘م٦م أّن صقت ٟمٙمػم اًمّمخ ، سمخالف اًمِمِّ

ضمٕمٚمقا ُمـ يقم اًمّث٤مُمـ ُمـ ؿمّقال يقَم طمداد ذم اًمّسٜمقات اًمّت٤مًمٞم٦م ذم اًمٜمّجػ ويمرسمالء قمغم ُم٤م 

قايم٥ُم وومٞمف شُمٖمَٚمؼ إؾمقاق وَُّتُرج ُم، )وم٤مضمٕم٦م اًمب٘مٞمع( و)ٟمٙمب٦م اًمب٘مٞمع(اصٓمٚمحقا قمغم شمسٛمٞمتف سمـ

 . (3)اًّمٚمٓمؿ

ُيٚمٛمقن سم٢مقم٤مدة سمٜم٤مء اًم٘مب٤مب  -وقمغم ُمدى شمسٕم٦م قم٘مقد- وُم٤م زال اًم٘مقم ُمٜمذ ذًمؽ احللم

                                       
ٞمٕم٦م  (٢)  (.8/66ٔىم٤م سمزرگ ) ،اًمّذريٕم٦م إمم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمِّ
 (. 8٢ص) عمٖمٜمٞم٦م ،هذه هل اًمقه٤مسمّٞم٦م  (١)

سمدأوا ذم هذه » :-(٢/33٠يمام ذم سمحقث ذم اعمٚمؾ واًمٜمّحؾ )-ؼ ٟمٗمسف وًمٚمُٕم٘مدة ذاهت٤م ي٘مقل ضمٕمٗمر ؾمبح٤مينوُمـ اعمٜمٓمٚم         
يٜمّٞم٦م سم٤مؾمؿ شمٓمقير اًمبٚمديـ: ُمّٙم٦م واعمديٜم٦م، ومؽمى يمٞمػ ـُمِٛمَس٧ْم طمتك ذم هذه اًمسٜمقات  إي٤مم سم٤مًم٘مْم٤مء قمغم أصم٤مر اًمدِّ

ٞم٧م ُمٕم٤معمٝم٤م حت٧م همٓم٤مء شمقؾمٕم٦م اعمسجد اًمٜمبقي، أو هؼ( قمنماٌت ُمـ أصم٤مر اإلؾمالُمّٞم٦م وحُمِ ٢5٠8 -٢366إظمػمة )
شمٓمقير اعمديٜم٦م وإقمامره٤م، ويم٠مّن اًمّتٓمقير يتقىّمػ قمغم اًمّتدُمػم وٓ جيتٛمع ُمع طمٗمظ شمٚمؽ أصم٤مر ذم ُمٙم٤مهن٤م، وٓ ٟمِمّؽ ٟمحـ 

ق قمغم احلّؼ واحل٘مٞم٘م٦م أهّن٤م ُم١ماُمرة ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م قمغم اإلؾمالم وأهٚمف  .شويمّؾ ُمتحرِّ
 ( ]ُمٚمحؼ اجلزء اًمّس٤مدس[، صٞم٤مٟم٦م أصم٤مر 6/3٢٠ًمٚمقردي ) ،ـ شم٤مريخ اًمٕمراق احلدي٨ماٟمٔمر: عمح٤مت اضمتامقمّٞم٦م ُم (3)

 (.١5صًمٚمّسبح٤مين ) ،اإلؾمالُمّٞم٦م



210

 بدر بن انصر العوادد. ىدم القباب وادلشاىد يف البقيع: ظروفو، وأسبابو، وموقف ادلخالفُت منو                           

ٕٗ 

 

ٞمٕم٦م ... ٓ يسٛمحقن »واعمِم٤مهد ُمـ ضمديد ويٜم٤مدون سمذًمؽ ذم يمّؾ ُمٜم٤مؾمب٦م، ُمرّدديـ أّن  اًمِمِّ

ّي٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم إقم٤مدة اًمبٜم٤مء، وهل طمؼٌّ ُمنم ّٓ أن يدقمق هلؿ احلرِّ  .(1)شوع هلؿًمٚمقه٤مسمّٞم٦م ومٕمٚمَتٝمؿ إ

ومم٤م يٚمٗم٧م آٟمتب٤مه أهنؿ طملم يتب٤ميمقن قمغم ُم٤م ضمرى ذم اًمب٘مٞمع ٓ يٙمتٗمقن سمذيمر هدم )ىمبقر 

، سمؾ (2)أئّٛمتٝمؿ( وإٟمام يِمٗمٕمقٟمف سمذيمر هدم )ىمبقر يم٤موّم٦م اًمّّمح٤مسم٦م واًمّت٤مسمٕملم واًمّّمٚمح٤مء إسمرار(

ٜم٦ّم وظُم  ّٓ رسّمام سمدؤوا سمذيمر ىمبقر اًمّّمح٤مسم٦م طمرًص٤م ُمٜمٝمؿ قمغم دمٞمٞمش ضمٝمٚم٦م أهؾ اًمسخ راومّٞمٞمٝمؿ، وإ

 ومٛمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م ذم اجلٛمٚم٦م ُمٕمروف. 

ػمة اًم٘مٓمٕمّٞم٦م ُمـ أيم٤مسمر اًمّّمح٤مسم٦م واًمّت٤مسمٕملم »أـمرف اؾمتدٓٓهتؿ آطمتج٤مُج سمــوُمـ  اًمسِّ

وشم٤مسمٕمل اًمّت٤مسمٕملم إمم زُم٤من إئّٛم٦م إرسمٕم٦م، واخلٚمٗم٤مِء ُمـ إُمقيِّلم واًمٕمّب٤مؾمّٞملم، وضمٝم٤مسمذِة اًمٕمٚمامء 

يـ سم٤مىمتد ٜم٦ّم وحمِق اًمبدقم٦م ـمقَل هذه وأؾم٤مـملم اًمدِّ ارهؿ وؾمٚمٓمٜمتٝمؿ ويمامل شمْمٚمخٕمٝمؿ ذم إضمراء اًمسخ

 .(3)شاعمدة ضم٤مري٦ًم ذم إسم٘م٤مء ُم٤م صمب٧م ُمـ إسمٜمٞم٦م ُمـ همػم ٟمٙمػٍم ُمٜمٝمؿ

ٞمٕم٦م اجلٕمٗمرّي٦م يٕمؽمومقن سمٗمْمؾ أطمد ُمـ ه١مٓء، ومْماًل قمـ آطمتج٤مج  وُمتك يم٤من اًمِمِّ

ٜم٦ّم؟!سمسػمهتؿ اًمٕمٛمٚمّٞم٦م ًمقٓ اإلُمٕم٤من ذم اًمّتٚمبٞمس قمغم اًمبسٓم ّذج ُمـ أهؾ اًمسخ  ٤مء واًمسخ

ٓ يقضمد ذم »وقمغم يمؾٍّ وم٘مد هلجقا سمٙمٞمؾ اًمّتٝمؿ اًمب٤مـمٚم٦م ذم ُمٕمرض شمِمٜمٞمٕمٝمؿ قمغم ُم٤م ضمرى، و

جلٝمٚمٝمؿ ٓ »، سمؾ إهنؿ (4)شمجٞمع اًمّٓمقائػ ٓ أيمذب ُمٜمٝمؿ وٓ أفمٚمؿ ُمٜمٝمؿ وٓ أضمٝمؾ ُمٜمٝمؿ

ٕمٚمقم أّن اًمٙمذب ؾمالُح ، وُمـ اعم(5)شُيسٜمقن أن ُيتّجقا، وٓ ُيسٜمقن أن يٙمذسمقا يمذسًم٤م َيٜمُٗمؼ

 اًمٕم٤مضمز وطمٞمٚم٦م اًمّْمٕمٞمػ، وُمـ أيم٤مذيبٝمؿ ُم٤م يكم:

يم٤مٟمقا يٕمتزُمقن شمدُمػَم ىمؼم رؾمقل اهلل »)اًمقه٤مسمّٞملم( اّدقم٤مؤهؿ ّأن ُمـ يسّٛمقهنؿ سمــ -٢

واًمٙمٕمب٦م ُمتذّرقملم سم٠مّن اًمّت٘مبٞمؾ واًمّٓمقاف طمقل إطمج٤مر ذك، ًمٙمٜمٝمؿ مل جيرؤوا قمغم ذًمؽ 

ّٓ وم٢مّن هدم هذيـ اعمٙم٤مٟملم اعم٘مّدؾملم يم٤من ُمرؾمقُم٤ًم ظمقوًم٤م ُمـ ؾم٤مئر اعمسٚمٛملم ُمـ ومَِرق اًم ٕم٤مُّم٦م، وإ

                                       
 ( سمحذٍف يسػم.    6١صعمٖمٜمٞم٦م ) ،هذه هل اًمقه٤مسمّٞم٦م  (٢)
 (.٢٢/١٢6ًمٚمّٓمٝمراين ) ،اٟمٔمر: يمت٤مب ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم  (١)
 (.  ٠٢صًمٚمبالهمل ) ،ًْم٤م: اًمّرّد قمغم اًمقّه٤مسمّٞم٦مواٟمٔمر أي(. ٠8صعمٖمٜمٞم٦م ) ،اٟمٔمر: هذه هل اًمقه٤مسمّٞم٦م ( 3)
ٜم٦ّم اًمٜمّبقّي٦م ( 5)  (.5/٢١٢) ٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ،ُمٜمٝم٤مج اًمسخ
 (.5/63) اعمرضمع اًمس٤مسمؼ  (2)

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٖٗ 

 

 .(1)شذم ظمّٓمتٝمؿ، وإذا ُم٤م اـمٛم٠مّٟمقا ُمـ ضم٤مٟم٥م إىمٓم٤مر اإلؾمالُمّٞم٦م وم٢مهّنؿ يرشمٙمبقن هذه اجلريٛم٦م

ُبذا اًمٙمذب اًمٗم٩ّم وإٟمام زاد ومزقمؿ  هـ(٢5٢6)ت:حمّٛمد احلسلم احلسٞمٜمّل اًمّٓمٝمراين  ومل يٙمتِػ 

إذا أراد أطمد احلّج٤مج أن ُي٘مّبؾ اًمٙمٕمب٦م يزقم٘مقن سمف ]يٕمٜمل: ُذـم٦ُم احلرم[: هذا طَمَجر! هذا »أٟمف 

يمـ  طَمَجر! وأُمرون سم٤معمٕمروف ُمٜمٝمؿ يديرون فمٝمقرهؿ إمم اًمٙمٕمب٦م أيًْم٤م، وي٘مٗمقن ذم اًمرخ

 اًمٕمراىمّل واًمِّم٤مُمّل واًمٞماميّن وي٘مقًمقن: شم٘مبٞمؾ احلََجر ذك، وإذا ُم٤م طم٤مول أطمد اًمّٓم٤مئٗملم أن يٚمثؿ

 .(2)شاحلجر اًمذي ًمثٛمف رؾمقل اهلل يٜمٝم٤مًمقن قمٚمٞمف سمسٞم٤مـمٝمؿ وي٘مقًمقن: ذك

ّٓ سمٕمد أن صم٤مرت صم٤مئرُة »واّدقمك حمٛمد ضمقاد ُُمْٖمٜمّٞم٦م أهنؿ   ًمـؿ ُُيِجٛمقا قمـ هدم احلرم اًمٜمّبقيِّ إ

ّٓ سمٕمد أن شم٠ميّمد هلؿ أّن اعمسٚمٛملم ٓ  اعمسٚمٛملم قمٚمٞمٝمؿ، وىم٤مُم٧م اًمّدٟمٞم٤م قمغم رؤوؾمٝمؿ ومل شم٘مٕمد، وإ

قا اًم٘مؼم اًمنّميػ سمسقء، وىمد ؾمٛمٕم٧ُم ظمٓمٞمبَٝمؿ خيُٓم٥م يدقمقن و ه٤مسمٞم٤ًّم قمغم وضمف إرض ًمق ُمسخ

ؾمقل وي٘مقل سمُحرىم٦م وطمنة: يم٤من قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٛمٜمع اًمٜم٤ّمَس قمـ هذا اعمٙم٤من، وًمٙمـ  ذم طمرضة اًمرَّ

 .(3)شُم٤مذا ٟمّمٜمع وىمد هُمِٚم٥َم قمغم أُمرٟم٤م؟!

يح، وًمق أّن اًم٘مقم طملم وٓ ري٥م سم٠مّن ُم٤م يرّدده هذان اًمّرضمالن وأضاُبام ُمـ اًمٙمذب اًمٍّم 

ؼ ُمٜمف، أُّم٤م هذه اًمٙمذسم٦م اًمّّمٚمٕم٤مء ومٚمسٜم٤م حمت٤مضملم ذم سمٞم٤من  يمذسمقا يمذسمقا ذم أُمر ظمٗمّل يّمٕم٥م اًمّتح٘مخ

سمٓمالهن٤م إمم أيمثر ُمـ آؾمتدٓل سم٤مًمقاىمع اعمِم٤مهد ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م سم٤محلرُملم اًمنّميٗملم، وُمـ 

 آهتامم اًمٙمبػم سمْمٞمقف اًمّرمحـ وإطمس٤من ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ.   

قهنؿ- ُمـ أيـ هلام اًمٕمٚمُؿ سم٠مّن اًمقّه٤مسمّٞم٦م صمؿّ  يم٤مٟمقا يٕمتزُمقن شمدُمػَم ىمؼم رؾمقل اهلل » -يمام ُيسٛمخ

 وهذا آقمتزام أُمٌر ىمٚمبّل مل يٗمّمح قمٜمف أطمد؟! شواًمٙمٕمب٦م

صمؿ إّن يمت٥م آقمت٘م٤مد اًمّسٚمٗمّل اًم٘مديٛم٦م واعمٕم٤مسة ُمٜمِمقرة، وآـّمالع قمٚمٞمٝم٤م ُمتٞمّن ًمٙمّؾ 

٘مبٞمؾ احلََجر إؾمقد ومْماًل قمـ يمقٟمف ذيًم٤م! وٓ ُم٤م يٗمٞمد سم٠مّن أطمد، وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م يٗمٞمد سمٙمراه٦م شم

ؾمقل واًمّسالَم قمٚمٞمف أُمٌر همػم ُمنموع، وًم٘مد صدق ؿمٞمخ ا إلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م طملم زي٤مرة ىمؼم اًمرَّ

واي٦م واإلؾمٜم٤مد قمغم أّن اًمّراومْم٦م أيمذب اًمّٓمقائػ، واًمٙمذب » :ىم٤مل اشّمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜمّ٘مؾ واًمرِّ

                                       
 (. ٢٢/١٢6ًمٚمّٓمٝمراين ) ،يمت٤مب ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم  (٢)
 (.  ٢٢/١٢6اعمّمدر اًمّس٤مسمؼ )  (١)
 (.٢٠٢ص٦م )عمٖمٜمٞم ،هذه هل اًمقه٤مسمّٞم٦م ( 3)
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ٖٗ 

 

 .(1)شذم ظمّٓمتٝمؿ، وإذا ُم٤م اـمٛم٠مّٟمقا ُمـ ضم٤مٟم٥م إىمٓم٤مر اإلؾمالُمّٞم٦م وم٢مهّنؿ يرشمٙمبقن هذه اجلريٛم٦م

ُبذا اًمٙمذب اًمٗم٩ّم وإٟمام زاد ومزقمؿ  هـ(٢5٢6)ت:حمّٛمد احلسلم احلسٞمٜمّل اًمّٓمٝمراين  ومل يٙمتِػ 

إذا أراد أطمد احلّج٤مج أن ُي٘مّبؾ اًمٙمٕمب٦م يزقم٘مقن سمف ]يٕمٜمل: ُذـم٦ُم احلرم[: هذا طَمَجر! هذا »أٟمف 

يمـ  طَمَجر! وأُمرون سم٤معمٕمروف ُمٜمٝمؿ يديرون فمٝمقرهؿ إمم اًمٙمٕمب٦م أيًْم٤م، وي٘مٗمقن ذم اًمرخ

 اًمٕمراىمّل واًمِّم٤مُمّل واًمٞماميّن وي٘مقًمقن: شم٘مبٞمؾ احلََجر ذك، وإذا ُم٤م طم٤مول أطمد اًمّٓم٤مئٗملم أن يٚمثؿ

 .(2)شاحلجر اًمذي ًمثٛمف رؾمقل اهلل يٜمٝم٤مًمقن قمٚمٞمف سمسٞم٤مـمٝمؿ وي٘مقًمقن: ذك

ّٓ سمٕمد أن صم٤مرت صم٤مئرُة »واّدقمك حمٛمد ضمقاد ُُمْٖمٜمّٞم٦م أهنؿ   ًمـؿ ُُيِجٛمقا قمـ هدم احلرم اًمٜمّبقيِّ إ

ّٓ سمٕمد أن شم٠ميّمد هلؿ أّن اعمسٚمٛملم ٓ  اعمسٚمٛملم قمٚمٞمٝمؿ، وىم٤مُم٧م اًمّدٟمٞم٤م قمغم رؤوؾمٝمؿ ومل شم٘مٕمد، وإ

قا اًم٘مؼم اًمنّميػ سمسقء، وىمد ؾمٛمٕم٧ُم ظمٓمٞمبَٝمؿ خيُٓم٥م يدقمقن و ه٤مسمٞم٤ًّم قمغم وضمف إرض ًمق ُمسخ

ؾمقل وي٘مقل سمُحرىم٦م وطمنة: يم٤من قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٛمٜمع اًمٜم٤ّمَس قمـ هذا اعمٙم٤من، وًمٙمـ  ذم طمرضة اًمرَّ

 .(3)شُم٤مذا ٟمّمٜمع وىمد هُمِٚم٥َم قمغم أُمرٟم٤م؟!

يح، وًمق أّن اًم٘مقم طملم وٓ ري٥م سم٠مّن ُم٤م يرّدده هذان اًمّرضمالن وأضاُبام ُمـ اًمٙمذب اًمٍّم 

ؼ ُمٜمف، أُّم٤م هذه اًمٙمذسم٦م اًمّّمٚمٕم٤مء ومٚمسٜم٤م حمت٤مضملم ذم سمٞم٤من  يمذسمقا يمذسمقا ذم أُمر ظمٗمّل يّمٕم٥م اًمّتح٘مخ

سمٓمالهن٤م إمم أيمثر ُمـ آؾمتدٓل سم٤مًمقاىمع اعمِم٤مهد ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م سم٤محلرُملم اًمنّميٗملم، وُمـ 

 آهتامم اًمٙمبػم سمْمٞمقف اًمّرمحـ وإطمس٤من ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ.   

قهنؿ- ُمـ أيـ هلام اًمٕمٚمُؿ سم٠مّن اًمقّه٤مسمّٞم٦م صمؿّ  يم٤مٟمقا يٕمتزُمقن شمدُمػَم ىمؼم رؾمقل اهلل » -يمام ُيسٛمخ

 وهذا آقمتزام أُمٌر ىمٚمبّل مل يٗمّمح قمٜمف أطمد؟! شواًمٙمٕمب٦م

صمؿ إّن يمت٥م آقمت٘م٤مد اًمّسٚمٗمّل اًم٘مديٛم٦م واعمٕم٤مسة ُمٜمِمقرة، وآـّمالع قمٚمٞمٝم٤م ُمتٞمّن ًمٙمّؾ 

٘مبٞمؾ احلََجر إؾمقد ومْماًل قمـ يمقٟمف ذيًم٤م! وٓ ُم٤م يٗمٞمد سم٠مّن أطمد، وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م يٗمٞمد سمٙمراه٦م شم

ؾمقل واًمّسالَم قمٚمٞمف أُمٌر همػم ُمنموع، وًم٘مد صدق ؿمٞمخ ا إلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م طملم زي٤مرة ىمؼم اًمرَّ

واي٦م واإلؾمٜم٤مد قمغم أّن اًمّراومْم٦م أيمذب اًمّٓمقائػ، واًمٙمذب » :ىم٤مل اشّمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜمّ٘مؾ واًمرِّ

                                       
 (. ٢٢/١٢6ًمٚمّٓمٝمراين ) ،يمت٤مب ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم  (٢)
 (.  ٢٢/١٢6اعمّمدر اًمّس٤مسمؼ )  (١)
 (.٢٠٢ص٦م )عمٖمٜمٞم ،هذه هل اًمقه٤مسمّٞم٦م ( 3)
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ٗٗ 

 

 . (1)شومٞمٝمؿ ىمديؿ

هدُمقا » :بتذًم٦م، ىم٤مل حمسـ إُملم اًمٕم٤مُمكمؿ أّن ىمبقر اًمب٘مٞمع أصبح٧م ُُمٝم٤مٟم٦م ُماّدقم٤مؤه -١

ىمبقرهؿ اًمنّميٗم٦م وؾمّقوه٤م سم٤مٕرض، وؿمّقهقا حم٤مؾمٜمٝم٤م، وشمريمقه٤م ُمٕمرًو٤م ًمقطء إىمدام 

 .(2)شوَدوس اًمٙمالب واًمّدواّب 

ُمٕمرًو٤م ًمقـمئ إىمدام »أصبح٧م  -سمٕمد إزاًم٦م ُم٤م سُمٜمل ومقىمٝم٤م-واّدقم٤مء أّن ىمبقر اًمب٘مٞمع 

ُمـ حمض اومؽماء قمغم قم٤مدة اًم٘مقم ذم اًمٙمذب قمغم ظمّمقُمٝمؿ، ومم٤م  شوس اًمٙمالب واًمّدواّب ودَ 

ّح٦م عم٤م ذيمره اًمٕم٤مُمكمخ اٟمٗمراُده سمذًمؽ دون همػمه ُمـ أهؾ ـم٤مئٗمتف،  يدّل قمغم أٟمف ٓ أؾم٤مس ُمـ اًمّمِّ

س اعمِم٤مهد يم٤مًمّّمقومّٞم٦م.    ومْماًل قمـ همػمهؿ ممـ يٕمّٔمؿ إضطم٦م وي٘مدِّ

ُمـ اًمّداظمؾ، ويمّؾ ىمبقره٤م ُمرومققم٦م قمـ إرض  ل واإلومراطقمـ آسمتذا سمؾ اعم٘مؼمة ُمّمقٟم٦م

ّم٧م  ٜم٦ّم، وىمد ضُمٕمٚم٧م اًم٘مبقر قمغم جمٛمققم٤مت شمٗمّمؾ سمٞمٜمٝم٤م ممّرات ظُمّمِّ سمٜمحق ؿمؼٍم يمام هل اًمسخ

ًمٚمّزائريـ طمتك ٓ متتٝمـ اعمٌم قمٚمٞمٝم٤م، يمام ُيٞمط سم٤معم٘مؼمة ؾمقٌر وخؿ ُيقل دون دظمقل اًمٙمالب 

 أو همػمه٤م ُمـ اًمّدواّب. 

ضم٤مئٌز إمج٤مقًم٤م ٓؾمتٛمرار قمٛمؾ اعمسٚمٛملم قمٚمٞمف »اًم٘مبقر واًمبٜم٤مَء قمٚمٞمٝم٤م  اّدقم٤مؤهؿ أّن رومع -3

ُمـ مجٞمع اعمذاه٥م ذم يمؾِّ قمٍٍم وزُم٤من، قم٤معمِٝمؿ وضم٤مهِٚمٝمؿ، ُمٗمْمقهِلؿ ووم٤موِٚمٝمؿ، أُمػِمهؿ 

وُم٠مُمقِرهؿ، رضم٤مهِلؿ وٟمس٤مئٝمؿ، ؾمٜمٞمِّٝمؿ وؿمٞمٕمٞمِّٝمؿ ىمبؾ فمٝمقر اًمقه٤مسمّٞم٦م، شمقاوم٘مقا قمٚمٞمف ذم مجٞمع 

٤مر واًمٜمّقاطمل وإىمٓم٤مر سمدون ُمٜمٍع وٓ إٟمٙم٤مر ... وًمٞمس ذم إضمٞم٤مل وإقمّم٤مر وإُمّم

ػمُة طمّمقهَل٤م ذم هذا إُمر واشّمٗمؼ قمٚمٞمف مجٞمُع اعمسٚمٛملم ، وأٟمف (3)شاإلؾمالم أُمٌر طمّمٚم٧م ومٞمف اًمسِّ

ًمق ىم٤مم سم٤مطم٨ٌم سمقصػ إسمٜمٞم٦م اًمِّم٤مه٘م٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ُمِمٞمدة قمغم ىمبقر إٟمبٞم٤مء واًمّّم٤محللم ىمبؾ »

ٚمٛمقن ذم قمٍم اًمّّمح٤مسم٦م واًمّت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمس٤من إمم يقُمٜم٤م هذا ذم فمٝمقر اإلؾمالم، وُم٤م سمٜم٤مه اعمس

ٜمّٞم٦م اًمّرائج٦م ذم شمٚمؽ  ٜم٦ّم اًمسَّ خمتٚمػ اًمبٚمدان جل٤مء سمٙمت٤مب ومخٍؿ وخؿ؛ ُيٕمِرب قمـ أّن اًمسخ

إقمّم٤مر ىمبؾ اإلؾمالم وسمٕمده ُمـ قمٍم اًمّرؾمقل واًمّّمح٤مسم٦م واًمّت٤مسمٕملم هلؿ إمم يقُمٜم٤م هذا هل 

                                       
ٜم٦ّم اًمٜمّبقّي٦م ( ٢)  (.٢/26ٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ) ،ُمٜمٝم٤مج اًمسخ
 (.       ١8٠صعمحسـ إُملم ) ،يمِمػ آرشمٞم٤مب قمـ أشمب٤مع حمٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب  (١)
 (.      ١88صاعمّمدر اًمّس٤مسمؼ ) ( 3)

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٗ٘ 

 

 . (1)شُمنموقمٞم٦م اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر

واحل٘مٞم٘م٦م أّن هذا اًمٙمالم ومٞمف شمٚمبٞمس وظمٚمط ًمٚمحّؼ سم٤مًمب٤مـمؾ، ذًمؽ أّن اًم٘مقل سمقضمقد أسمٜمٞم٦م 

قمغم ىمبقر إٟمبٞم٤مء واًمّّم٤محللم ىمبؾ اإلؾمالم مم٤م ٓ خيتٚمػ ومٞمف اصمٜم٤من، همػم أّن هذا سمٕمٞمٜمف هق ُم٤م 

 قمغم (2)شُمـ ـُمُرق شمقضم٥م اًمٕمٚمَؿ اًمٞم٘ملم»وًمٕمـ وم٤مقمَٚمف ذم أطم٤مدي٨م يمثػمة، و ×طمّذر ُمٜمف اًمٜمبلخ 

   طمّد شمٕمبػم اًم٘م٤ميض اًمِّمقيم٤مين.

وآؾمتدٓل سم٤مًمقضمقد قمغم اجلقاز وشم٘مديٛمف قمغم اًمٜمّٝمل اًمّث٤مسم٧م قمـ اًمِّم٤مرع ُمـ أوهـ ـمرق 

آؾمتدٓل وأؿمّده٤م ومس٤مًدا، وًمق أّن أطمًدا ذه٥م ًمٞمستدّل سمذًمؽ ٕسم٤مح يمؾ حمٔمقر، وضمّقز يمّؾ 

 حمّرم، وارشمٙم٥م يمّؾ ُمقسم٘م٦م! 

د طَم  َٙماًم قمغم اًمنّميٕم٦م، وـمريً٘م٤م عمٕمروم٦م احلّؼ، وومٞمّماًل ذم صمّؿ ُمتك يم٤من قمٛمُؾ اًمٜم٤ّمس اعمجرَّ

 شمٕمٞملم اًمّّمقاب؟! 

وأُّم٤م دقمقى أّن اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر يم٤من أُمًرا ُمٕمرووًم٤م ذم قمٝمد اًمّّمح٤مسم٦م واًمّت٤مسمٕملم ...إًمخ ومٝمل 

همػم صحٞمح٦م اًمبّت٦م، وٓ شمٙمٗمل اًمّدقم٤موى ذم شمِمٞمٞمد احل٘م٤مئؼ سمؾ ٓ سمّد ُمـ أدًّم٦م إصمب٤مت وًمٙمـ دون 

وأصم٤مِر اعمٜم٘مقًم٦م قمـ  ×ًم٘مت٤مد، وىمد ؾمبؼ إيراد إطم٤مدي٨م اًمّث٤مسمت٦م قمـ اًمٜمبّل ذًمؽ ظمرُط ا

 اًمّّمح٤مسم٦م واًمّت٤مسمٕملم ويمٚمخٝم٤م شمّم٥ّم ذم ادّم٤مه واطمد هق شمٖمٚمٞمظ اًمّتحريؿ وشم٠ميمٞمد اعمٜمع. 

ذم اإلؾمالم ُمِمٝمٌد ُمبٜملٌّ قمغم ىمؼم،   ×ًمـؿ يٙمـ قمغم قمٝمده » :ىم٤مل ؿمٞمُخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م

ف اًمّراؿمديـ وأصح٤مسمف اًمّثالصم٦م، وقمكمخ سمـ أيب ـم٤مًم٥م وُمٕم٤موي٦ُم مل يٙمـ ويمذًمؽ قمغم قمٝمد ظُمٚمٗم٤مئ

 .(3)شقمغم قمٝمدهؿ ُمِمٝمٌد ُمبٜملٌّ ٓ قمغم ىمؼم ٟمبلٍّ وٓ همػمه
مل يٙمـ قمغم قمٝمد اًمّّمح٤مسم٦م واًمّت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ُمـ ذًمؽ رء ذم سمالد » :ىم٤مل أيًْم٤مو

وٓ ظمراؾم٤من وٓ اعمٖمرب، اإلؾمالم ٓ ذم احلج٤مز وٓ اًمٞمٛمـ وٓ اًمِّم٤مم وٓ اًمٕمراق وٓ ُمٍم 
، وٓ ُمـ أهؾ اًمبٞم٧م وٓ ص٤مًمح أصاًل  ومل يٙمـ ىمد أطْمِدث ُمِمٝمٌد ٓ قمغم ىمؼم ٟمبلٍّ وٓ ص٤مطم٥ٍم 

                                       
 ،ٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مبواٟمٔمر أيًْم٤م: يمِمػ آرشمٞم٤مب قمـ أشمب٤مع حم (.5/35١ًمٚمّسبح٤مين ) ،سمحقث ذم اعمٚمؾ واًمٜمِّحؾ  (٢)

  (.3١6صًمٚمّسبح٤مين ) ،(، ذم فمالل اًمّتقطمٞمد١88صعمحسـ إُملم )
 (.٢/36٠ًمٚمِّمقيم٤مين ) ،اًمّسٞمؾ اجلّرار  (١)
ٜم٦ّم اًمٜمّبقّي٦م  (3)  (.٢/5٠6ٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ) ،ُمٜمٝم٤مج اًمسخ
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ٗ٘ 

 

 . (1)شُمنموقمٞم٦م اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر

واحل٘مٞم٘م٦م أّن هذا اًمٙمالم ومٞمف شمٚمبٞمس وظمٚمط ًمٚمحّؼ سم٤مًمب٤مـمؾ، ذًمؽ أّن اًم٘مقل سمقضمقد أسمٜمٞم٦م 

قمغم ىمبقر إٟمبٞم٤مء واًمّّم٤محللم ىمبؾ اإلؾمالم مم٤م ٓ خيتٚمػ ومٞمف اصمٜم٤من، همػم أّن هذا سمٕمٞمٜمف هق ُم٤م 

 قمغم (2)شُمـ ـُمُرق شمقضم٥م اًمٕمٚمَؿ اًمٞم٘ملم»وًمٕمـ وم٤مقمَٚمف ذم أطم٤مدي٨م يمثػمة، و ×طمّذر ُمٜمف اًمٜمبلخ 

   طمّد شمٕمبػم اًم٘م٤ميض اًمِّمقيم٤مين.

وآؾمتدٓل سم٤مًمقضمقد قمغم اجلقاز وشم٘مديٛمف قمغم اًمٜمّٝمل اًمّث٤مسم٧م قمـ اًمِّم٤مرع ُمـ أوهـ ـمرق 

آؾمتدٓل وأؿمّده٤م ومس٤مًدا، وًمق أّن أطمًدا ذه٥م ًمٞمستدّل سمذًمؽ ٕسم٤مح يمؾ حمٔمقر، وضمّقز يمّؾ 

 حمّرم، وارشمٙم٥م يمّؾ ُمقسم٘م٦م! 

د طَم  َٙماًم قمغم اًمنّميٕم٦م، وـمريً٘م٤م عمٕمروم٦م احلّؼ، وومٞمّماًل ذم صمّؿ ُمتك يم٤من قمٛمُؾ اًمٜم٤ّمس اعمجرَّ

 شمٕمٞملم اًمّّمقاب؟! 

وأُّم٤م دقمقى أّن اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر يم٤من أُمًرا ُمٕمرووًم٤م ذم قمٝمد اًمّّمح٤مسم٦م واًمّت٤مسمٕملم ...إًمخ ومٝمل 

همػم صحٞمح٦م اًمبّت٦م، وٓ شمٙمٗمل اًمّدقم٤موى ذم شمِمٞمٞمد احل٘م٤مئؼ سمؾ ٓ سمّد ُمـ أدًّم٦م إصمب٤مت وًمٙمـ دون 

وأصم٤مِر اعمٜم٘مقًم٦م قمـ  ×ًم٘مت٤مد، وىمد ؾمبؼ إيراد إطم٤مدي٨م اًمّث٤مسمت٦م قمـ اًمٜمبّل ذًمؽ ظمرُط ا

 اًمّّمح٤مسم٦م واًمّت٤مسمٕملم ويمٚمخٝم٤م شمّم٥ّم ذم ادّم٤مه واطمد هق شمٖمٚمٞمظ اًمّتحريؿ وشم٠ميمٞمد اعمٜمع. 

ذم اإلؾمالم ُمِمٝمٌد ُمبٜملٌّ قمغم ىمؼم،   ×ًمـؿ يٙمـ قمغم قمٝمده » :ىم٤مل ؿمٞمُخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م

ف اًمّراؿمديـ وأصح٤مسمف اًمّثالصم٦م، وقمكمخ سمـ أيب ـم٤مًم٥م وُمٕم٤موي٦ُم مل يٙمـ ويمذًمؽ قمغم قمٝمد ظُمٚمٗم٤مئ

 .(3)شقمغم قمٝمدهؿ ُمِمٝمٌد ُمبٜملٌّ ٓ قمغم ىمؼم ٟمبلٍّ وٓ همػمه
مل يٙمـ قمغم قمٝمد اًمّّمح٤مسم٦م واًمّت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ُمـ ذًمؽ رء ذم سمالد » :ىم٤مل أيًْم٤مو

وٓ ظمراؾم٤من وٓ اعمٖمرب، اإلؾمالم ٓ ذم احلج٤مز وٓ اًمٞمٛمـ وٓ اًمِّم٤مم وٓ اًمٕمراق وٓ ُمٍم 
، وٓ ُمـ أهؾ اًمبٞم٧م وٓ ص٤مًمح أصاًل  ومل يٙمـ ىمد أطْمِدث ُمِمٝمٌد ٓ قمغم ىمؼم ٟمبلٍّ وٓ ص٤مطم٥ٍم 

                                       
 ،ٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مبواٟمٔمر أيًْم٤م: يمِمػ آرشمٞم٤مب قمـ أشمب٤مع حم (.5/35١ًمٚمّسبح٤مين ) ،سمحقث ذم اعمٚمؾ واًمٜمِّحؾ  (٢)

  (.3١6صًمٚمّسبح٤مين ) ،(، ذم فمالل اًمّتقطمٞمد١88صعمحسـ إُملم )
 (.٢/36٠ًمٚمِّمقيم٤مين ) ،اًمّسٞمؾ اجلّرار  (١)
ٜم٦ّم اًمٜمّبقّي٦م  (3)  (.٢/5٠6ٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ) ،ُمٜمٝم٤مج اًمسخ



214

 بدر بن انصر العوادد. ىدم القباب وادلشاىد يف البقيع: ظروفو، وأسبابو، وموقف ادلخالفُت منو                           

ٗٙ 

 

 .(1)شسمؾ قم٤مُّم٦م هذه اعمِم٤مهد حمدصم٦ٌم سمٕمد ذًمؽ
ًمـؿ يٙمـ قمغم قمٝمد اًمّّمح٤مسم٦م واًمّت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ذم سمالد اإلؾمالم ٓ احلج٤مز » :وىم٤مل أيًْم٤م

اًمٕمراق وٓ ظمراؾم٤من وٓ ُمٍم وٓ اعمٖمرب ُمسجٌد ُمبٜملٌّ قمغم ىمؼٍم،  وٓ اًمِّم٤مم وٓ اًمٞمٛمـ وٓ
 . (2)شوٓ ُمِمٝمٌد ُي٘مّمد ًمٚمّزي٤مرة أصاًل 

يـ اًمِّمػمازي  وىم٤مل ٓ ؿمّؽ أّن ُم٘مؼمة اًمب٘مٞمع حمِمّقٌة سم٤مجلاّمء اًمٖمٗمػم ُمـ » :(ـه8٢٠)ت:جمُد اًمدِّ
ًم٘مبقر ودمّمٞمّمٝم٤م أوم٣م ؾم٤مدات إُُّم٦م، همػم أّن اضمتٜم٤مب اًمّسٚمػ اًمّّم٤مًمح ُمـ اعمب٤مًمٖم٦م ذم شمٕمٔمٞمؿ ا

ّٓ أومراًدا ُمٕمدودة  .(3)شإمم اٟمٓمامس آصم٤مر أيمثرهؿ، ومٚمذًمؽ ٓ ُيٕمَرف ىمؼُم ُمٕمّٞمٜملم ُمٜمٝمؿ إ
واًمٕمجٞم٥م أّن اجلٕمٗمرّي٦م يستدًّمقن قمغم ضمقاز اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر ورومٕمٝم٤م سمٕمٛمؾ اًمٜم٤ّمس 

 ذًمؽ، وُمٜمٝم٤م:ويتٕم٤مُمقن قمام ذم يمتبٝمؿ ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٍّمُي٦م اعمروّي٦م قمـ أئّٛمتٝمؿ ذم اًمٜمّٝمل قمـ 
هنك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف أن » :أٟمف ىم٤مل (ـه٢58)ت:قمـ ضمٕمٗمر اًمّّم٤مدق ُم٤م ُروي 

 .(4)شُيّمغّم قمغم ىمؼم، أو ي٘مٕمد قمٚمٞمف، أو ُيبٜمك قمٚمٞمف
 .(5)شإّن ىمؼم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ُرومَِع ؿمؼًما ُمـ إرض» :وقمٜمف قمـ أسمٞمف أٟمف ىم٤مل

، ادومٜمل ذم هذا اعمٙم٤من، وارومع ىمؼمي ُمـ إرض أرسمع » :ىم٤مل ًمٕمكمٍّ  ×وقمٜمف أّن اًمٜمّبلَّ  ي٤م قمكمخ
 .(6)شأص٤مسمع

أُّم٤م زي٤مرة اًم٘مبقر ومال سم٠مَس ُب٤م، » :اًم٘مبقر وسمٜم٤مء اعمس٤مضمد ومٞمٝم٤م، وم٘م٤ملوقمٜمف أٟمف ؾُمئؾ قمـ زي٤مرة 
  .(7)شل قمٜمده٤م ُمس٤مضمدٜمبوٓ يُ 

اهلل قمٚمٞمف وآًمف ذم  سمٕمثٜمل رؾمقُل اهلل صغم»وقمٜمف أٟمف ىم٤مل: ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمّسالم: 
َقر  . (8)شهدم اًم٘مبقر ويمن اًمّمخ

                                       
 (.١٠/566جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م )  (٢)
 (.363ٛمّٞم٦م )ٓسمـ شمٞم ،اىمتْم٤مء اًمٍّماط اعمست٘مٞمؿ  (١)
 (. ٢٠٠/ 3ًمٚمّسٛمٝمقدي ) ،ووم٤مء اًمقوم٤م سم٠مظمب٤مر دار اعمّمٓمٗمك  (3)
 ( يمالمه٤م ًمٚمٓمخقد.  5/56١(، هتذي٥م إطمٙم٤مم )٢/58١آؾمتبّم٤مر )  (5)
دوق ) ،(، قمٚمؾ اًمنّمايع5/566ًمٚمٓمخقد ) ،هتذي٥م إطمٙم٤مم  (2)  (.  ٢/3٠٠ًمٚمّمَّ
 (.  ٢/52٠ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ) ،اًمٙم٤مذم  (6)
دوق ) ،ًمٗم٘مٞمفُمـ ٓ ُيرضه ا ( ٠)  (.٢/٢٠8ًمٚمّمَّ
 (.  6/2١8ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ) ،اًمٙم٤مذم  (8)

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٗٚ 

 

وقمٜمف أٟمف ىم٤مل: ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمّسالم: سمٕمثٜمل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف إمم 
ّٓ ؾمّقيَتف»اعمديٜم٦م وم٘م٤مل:  ّٓ حمقهَت٤م، وٓ ىمؼًما إ  .  (1)شٓ شمدع صقرًة إ

 .(2)شٓ شمبٜمقا قمغم اًم٘مبقر» :وقمٜمف أٟمف ىم٤مل
 .(3)شيمّؾ ُم٤م ضُمِٕمَؾ قمغم اًم٘مؼم ُمـ همػم شمراب اًم٘مؼم ومٝمق صم٘مٌؾ قمغم اعمٞم٧م» :ىم٤ملوقمٜمف أٟمف 

 أي: قمغم اًم٘مؼم. (4)شٓ يّمٚمح اًمبٜم٤مُء قمٚمٞمف» :أٟمف ىم٤مل (ـه٢83)ت:وقمـ ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ 
إذا مُحِٚم٧ُم إمم اعم٘مؼمة اعمٕمرووم٦م سمٛم٘م٤مسمر ىمريش وم٠محلدوين ُب٤م، وٓ  » وقمٜمف أٟمف أوص وم٘م٤مل:

ضم٤متشمرومٕمقا ىمؼمي أيمثَر ُمـ أر  .(5)شسمع أص٤مسمع ُمٗمرَّ
 .(6)شُيرومع اًم٘مؼم ومقق إرض أرسمع أص٤مسمع» وقمـ حمٛمد سمـ قمكّم اًمب٤مىمر أٟمف ىم٤مل:

إّن أيب ىم٤مل زم ذاَت يقٍم ذم ُمروف: إذا أٟم٤م ُم٧مخ » :قمبد اهلل ضمٕمٗمر اًمّّم٤مدق أٟمف ىم٤مل وقمـ أيب
ٜمّل، وارومْع ىمؼمي أرسمع أص٤مسمع ْٚمٜمل ويمٗمِّ  .(7)شومٖمسِّ

 دون-٦م ذم يمتبٝمؿ ذم اعمٜمع ُمـ رومع اًم٘مبقر واًمبٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ـي٨م اعمرويّ وقمغم اًمّرهمؿ ُمـ يمثرة إطم٤مد
ر احلكمِّ  -شمٗمريٍؼ سملم إُم٤مٍم وهمػمه ـِ اعمٓمٝمَّ ّٓ  (8)يمراه٦م اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مؼم إمج٤مقًم٤م (ـه٠١6)وطمٙم٤مي٦م اسم إ

ري اإلُم٤مُمّٞم٦م ُمٓمب٘م٦م قمغم خم٤مًمٗمتٝم٤م وقمدم اًمٕمٛمؾ ُب٤م   .(9)أّن ُمت٠مظمِّ

ٜم٦م ُبدم اًم٘مب٤مب واعمزارات مل شمّمدر ذم فمروف ـمبٞمٕمّٞم٦م، سمؾ اّدقم٤مؤهؿ أّن وُمتٞم٤م قمٚمامء اعمدي -5

سمحس٥م شمٕمبػم -واًمتل ُمٜمٝم٤م  (10)ش٤ماًم٘مرائـ سم٠مهّنؿ جمبقرون ُمْمّٓمرون قمغم ه٤مشمٞمؽ اًمُٗمتٞم شمِمٝمد»

سمٕمد رضمققمف -سمٕمُض اًمثِّ٘م٤مت ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ »، أٟمف ىمد طمّدصمف -(ـه٢32١)ت:حمٛمد ضمقاد اًمبالهمل 

ّن اًمقّه٤مسمّٞم٦م أوقمدوين وقم٤مًمـِٛملِم همػمي سم٤مًم٘متؾ واًمٜمّٝم٥م قمـ سمٕمض قمٚمامئٝم٤م أّٟمف ىم٤مل: إ -ُمـ اعمديٜم٦م

                                       
 (.  ١/6٢3ًمٚمؼمىمل ) ،(، اعمح٤مؾمـ6/2١6ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ) ،اًمٙم٤مذم  (٢)
 (.   ١/6٢١ًمٚمؼمىمل ) ،(، اعمح٤مؾمـ٢/56٢ًمٚمٓمخقد ) ،هتذي٥م إطمٙم٤مم  (١)
دوق ) ،ُمـ ٓ ُيرضه اًمٗم٘مٞمف  (3)  (.   ٢/٢86ًمٚمّمَّ
 يمالمه٤م ًمٚمٓمخقد.    ،(٢/56٢إطمٙم٤مم )(، هتذي٥م ٢/١٢٠آؾمتبّم٤مر )  (5)
و٤م  (2) دوق ) ،قمٞمقن أظمب٤مر اًمرِّ  (.   66ًمٚمّمَّ
 (.  3/١٠٢ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ) ،اًمٙم٤مذم ( 6)
ٞمٕم٦م  (٠)  (. 3/٢63ًمٚمحّر اًمٕم٤مُمكم ) ،وؾم٤مئؾ اًمِمِّ
ر ) ،اٟمٔمر: شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (8)  (.   ١/٢٠6ٓسمـ اعمٓمٝمَّ
 (.   ٠6/١٠ًمٚمٛمجٚمز ) ،اٟمٔمر: سمح٤مر إٟمقار  (6)
 (. 5/6١5ًمٚمّسبح٤مين ) ،واٟمٔمر: سمحقث ذم اعمٚمؾ واًمٜمّحؾ(. 52صًمٚمبالهمل ) ،اًمرّد قمغم اًمقّه٤مسمّٞم٦م  (٢٠)



215

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٗٚ 

 

وقمٜمف أٟمف ىم٤مل: ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمّسالم: سمٕمثٜمل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف إمم 
ّٓ ؾمّقيَتف»اعمديٜم٦م وم٘م٤مل:  ّٓ حمقهَت٤م، وٓ ىمؼًما إ  .  (1)شٓ شمدع صقرًة إ

 .(2)شٓ شمبٜمقا قمغم اًم٘مبقر» :وقمٜمف أٟمف ىم٤مل
 .(3)شيمّؾ ُم٤م ضُمِٕمَؾ قمغم اًم٘مؼم ُمـ همػم شمراب اًم٘مؼم ومٝمق صم٘مٌؾ قمغم اعمٞم٧م» :ىم٤ملوقمٜمف أٟمف 

 أي: قمغم اًم٘مؼم. (4)شٓ يّمٚمح اًمبٜم٤مُء قمٚمٞمف» :أٟمف ىم٤مل (ـه٢83)ت:وقمـ ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ 
إذا مُحِٚم٧ُم إمم اعم٘مؼمة اعمٕمرووم٦م سمٛم٘م٤مسمر ىمريش وم٠محلدوين ُب٤م، وٓ  » وقمٜمف أٟمف أوص وم٘م٤مل:

ضم٤متشمرومٕمقا ىمؼمي أيمثَر ُمـ أر  .(5)شسمع أص٤مسمع ُمٗمرَّ
 .(6)شُيرومع اًم٘مؼم ومقق إرض أرسمع أص٤مسمع» وقمـ حمٛمد سمـ قمكّم اًمب٤مىمر أٟمف ىم٤مل:

إّن أيب ىم٤مل زم ذاَت يقٍم ذم ُمروف: إذا أٟم٤م ُم٧مخ » :قمبد اهلل ضمٕمٗمر اًمّّم٤مدق أٟمف ىم٤مل وقمـ أيب
ٜمّل، وارومْع ىمؼمي أرسمع أص٤مسمع ْٚمٜمل ويمٗمِّ  .(7)شومٖمسِّ

 دون-٦م ذم يمتبٝمؿ ذم اعمٜمع ُمـ رومع اًم٘مبقر واًمبٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ـي٨م اعمرويّ وقمغم اًمّرهمؿ ُمـ يمثرة إطم٤مد
ر احلكمِّ  -شمٗمريٍؼ سملم إُم٤مٍم وهمػمه ـِ اعمٓمٝمَّ ّٓ  (8)يمراه٦م اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مؼم إمج٤مقًم٤م (ـه٠١6)وطمٙم٤مي٦م اسم إ

ري اإلُم٤مُمّٞم٦م ُمٓمب٘م٦م قمغم خم٤مًمٗمتٝم٤م وقمدم اًمٕمٛمؾ ُب٤م   .(9)أّن ُمت٠مظمِّ

ٜم٦م ُبدم اًم٘مب٤مب واعمزارات مل شمّمدر ذم فمروف ـمبٞمٕمّٞم٦م، سمؾ اّدقم٤مؤهؿ أّن وُمتٞم٤م قمٚمامء اعمدي -5

سمحس٥م شمٕمبػم -واًمتل ُمٜمٝم٤م  (10)ش٤ماًم٘مرائـ سم٠مهّنؿ جمبقرون ُمْمّٓمرون قمغم ه٤مشمٞمؽ اًمُٗمتٞم شمِمٝمد»

سمٕمد رضمققمف -سمٕمُض اًمثِّ٘م٤مت ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ »، أٟمف ىمد طمّدصمف -(ـه٢32١)ت:حمٛمد ضمقاد اًمبالهمل 

ّن اًمقّه٤مسمّٞم٦م أوقمدوين وقم٤مًمـِٛملِم همػمي سم٤مًم٘متؾ واًمٜمّٝم٥م قمـ سمٕمض قمٚمامئٝم٤م أّٟمف ىم٤مل: إ -ُمـ اعمديٜم٦م

                                       
 (.  ١/6٢3ًمٚمؼمىمل ) ،(، اعمح٤مؾمـ6/2١6ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ) ،اًمٙم٤مذم  (٢)
 (.   ١/6٢١ًمٚمؼمىمل ) ،(، اعمح٤مؾمـ٢/56٢ًمٚمٓمخقد ) ،هتذي٥م إطمٙم٤مم  (١)
دوق ) ،ُمـ ٓ ُيرضه اًمٗم٘مٞمف  (3)  (.   ٢/٢86ًمٚمّمَّ
 يمالمه٤م ًمٚمٓمخقد.    ،(٢/56٢إطمٙم٤مم )(، هتذي٥م ٢/١٢٠آؾمتبّم٤مر )  (5)
و٤م  (2) دوق ) ،قمٞمقن أظمب٤مر اًمرِّ  (.   66ًمٚمّمَّ
 (.  3/١٠٢ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ) ،اًمٙم٤مذم ( 6)
ٞمٕم٦م  (٠)  (. 3/٢63ًمٚمحّر اًمٕم٤مُمكم ) ،وؾم٤مئؾ اًمِمِّ
ر ) ،اٟمٔمر: شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (8)  (.   ١/٢٠6ٓسمـ اعمٓمٝمَّ
 (.   ٠6/١٠ًمٚمٛمجٚمز ) ،اٟمٔمر: سمح٤مر إٟمقار  (6)
 (. 5/6١5ًمٚمّسبح٤مين ) ،واٟمٔمر: سمحقث ذم اعمٚمؾ واًمٜمّحؾ(. 52صًمٚمبالهمل ) ،اًمرّد قمغم اًمقّه٤مسمّٞم٦م  (٢٠)
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ٗٛ 

 

 .(1)شواًمٜمّٗمل قمغم ُمس٤مقمدهتؿ ذم اجلقاب ومٚمؿ ٟمٗمٕمؾ

 واجلقاب قمـ هذا آدِّقم٤مء ُمـ وضمقه:    

مل ي٠مشمقا سمدًمٞمؾ واطمد يسٜمد اّدقم٤مءهؿ  -ممـ رّددوا هذا آّدقم٤مء- أّن اًمبالهملَّ وهمػمه - أ

ـّ  ـّ أّن مجٞمَع قمٚمامء اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ُمقاوم٘مقن قمغم هذا  وًمسٜم٤م ٟمٕمت٘مد وٓ» ؾمقى آشّمٙم٤مء قمغم اًمّٔم ٟمٔم

ـّ أيمذب احلدي٨م!» ، وُمـ اعمٕمٚمقم أنّ (2)شاجلقاب  .(3)شاًمّٔم

أّن ُمـ أُم٤مرات اًمقهـ ذم اًمٜمّ٘مؾ إظمب٤مُر اًمبٕمٞمد سمام مل ي٘مٚمف اًم٘مري٥م، واّدقم٤مء إضمٜمبّل سمام  - ب

ه١مٓء اًمرواومض زُم٤مًٟم٤م  ؾمٙم٧م قمٜمف ص٤مطم٥ُم اًمِّم٠من ُمع شمقاومر إؾمب٤مب واٟمتٗم٤مء اعمقاٟمع، ومٛمع سُمٕمد

يـ.  وُمٙم٤مًٟم٤م قمـ احلدث وفمروف اًمُٗمتٞم٤م شمتٕم٤ممم أصقاهُتؿ سم٠مّن اعمقىمِّٕملم يم٤مٟمقا جمبقريـ ُمْمٓمرِّ

ُيٜمَ٘مؾ قمـ أطمد ُمـ قمٚمامء اعمديٜم٦م ممّـ ؿم٤مرك ذم اًمُٗمتٞم٤م أو مل يِم٤مرك سم٠مهن٤م صدرت  مل عم٤مذاصمّؿ    

ومر اًمّدواقمل ًمٜم٘مٚمف ًمق وىمع، وقمدُم واًمققمٞمد؟! وُمـ اعمٕمٚمقم أّن هذا مم٤ّم شمتقا اًمّتٝمديدحت٧م وىمع 

 ٟم٘مٚمف دًمٞمؾ قمغم يمذب دقمقى اإليمراه. 

 ٜم٘مٚمٝم٤م، ومٝمؾ ُيٕم٘مؾ أّن ذًمؽ اًمٕم٤مملأّن ُمـ دٓئؾ سُمٓمالن احلٙم٤مي٦م اعمزقمقُم٦م اٟمٗمراد راوميضٍّ سم -جـ

ٜمِّل اًمذي رومض آٟمّمٞم٤مع عمٓم٤مًم٥م اًمقّه٤مسمّٞم٦م قمغم اًمّرهمؿ ُمـ ؿمّدة  -سمحس٥م احل٤ميمل- اعمديّن اًمسخ

ّٓ أطمد رواومض اًمٕمراق؟! وعم٤مذا مل يُبح سمح٘مٞم٘م٦م ُم٤م ضمرى  وقمٞمدهؿ مل ي٠ممتـ ّ إ قمغم هذا اًمنِّ

ٜم٦ّم اعمخ٤مًمٗملم اًمذيـ يزورون اعمديٜم٦م ذم يمّؾ طملم؟!   ًمقاطمد ُمـ اعمخ٤مًمٗملم ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمسخ

أؾمٜمَده٤م إمم جم٤مهٞمؾ ومٚمؿ ُيٗمِّمح قمـ  -اًمذي هق رواي احلٙم٤مي٦م ُمب٤مذة-أّن اًمبالهمل   -د

 اؾمَؿ اًم٘م٤مئؾ؛ مم٤م ٓ يِمٙمِّؽ ذم ُمّمداىمّٞم٦م ُم٤م طمٙم٤مه ومحس٥م وإٟمام يٜمسُٗمف اؾمؿ اًمٜم٤ّمىمؾ ومل يبلمِّ 

ّٞم٦م، صمّؿ ه٥ْم أٟمف أظمٗمك اؾمَؿ اًمٕم٤مًمِـِؿ اعمديّن اعمزقمقم ظمقوًم٤م قمغم طمٞم٤مشمف ومام اًمذي ُُيقضمف إمم  سم٤مًمٙمٚمِّ

 ـ)سمٕمض اًمثِّ٘م٤مت ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ(؟!ؿ اًمٕمراىمّل وآيمتٗم٤مِء سمقصٗمف سمشمٕمّٛمد شمٕمٛمٞم٦م اؾمؿ اًمٕم٤مًمـِ

أٟمف مل يس٤مقمد اًمقّه٤مسمٞم٦م ومٞمام ـمٚمبقه  -سمحس٥م احلٙم٤مي٦م- اًمٕم٤مًمـِؿ اعمدينَّ اعمزقمقم َذيَمرأّن   -ىــ

                                       
 (.52صًمٚمبالهمل ) ،اًمرّد قمغم اًمقّه٤مسمّٞم٦م  (٢)
 (.      ١88صعمحسـ إُملم ) ،يمِمػ آرشمٞم٤مب قمـ أشمب٤مع حمٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب (١)
( ُمـ طمدي٨م أيب ١263(، وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف سمرىمؿ )5856ضمزء ُمـ طمدي٨م أظمرضمف اًمبخ٤مرّي ذم صحٞمحف سمرىمؿ )( 3)

 . هريرة

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٜٗ 

 

 ُمٜمف قمغم اًمّرهمؿ ُمـ أهنؿ ىمد شمققّمدوه سمـ)اًم٘متؾ( و)اًمٜمَّٝم٥م( و)اًمٜمَّٗمل(.

وهذه احلٙم٤مي٦م هتدم ٟمٗمَسٝم٤م سمٜمٗمسٝم٤م وشمٙمِمػ قمـ ؾَمقءهت٤م سمٞمدهي٤م، وًمٓم٤معم٤م يم٤من اًمب٤مـمؾ ُيٛمؾ  

ٕم٤مٟمدشمف إّي٤مهؿ )مل ُي٘مَتؾ(، رهمؿ ُمٕم٤مروتف هلؿ وُم ا اًمٕم٤مًمـِؿ اعمزقمقم قمغمدًمٞمَؾ سُمٓمالٟمف ذم ٟمٗمسف، ومٝمذ

 ُيٜمَْػ ُمـ اعمديٜم٦م( إذ أّن احلدي٨م اًمذي دار ، و)مل-إذ ًمق هُنِب٧م ًم٘م٤مل وؿمٜمّع- شُمٜمَٝم٥م أُمقاًُمف( و)مل

سملم اًمّرضمٚملم يم٤من ومٞمٝم٤م، وإذا يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ ومَٛمـ اًمذي اوٓمّر أوًمئؽ اًمـُٛمٗمتلم إمم إصدار 

م؟! وُم٤م اًمذي أضمؼمهؿ قمغم شمبٜمِّل ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م؟! وُم٤م اًمذي خي٤مومقٟمف ُمـ اًمقّه٤مسمّٞم٦م وُمتٞم٤م اهلد

قمـ إٟمٗم٤مذ وقمٞمدهؿ طمتك ذم طمّؼ ذًمؽ اًمـُٛمٕم٤مِرض  -سمحس٥م احلٙم٤مي٦م-واًمقّه٤مسمّٞم٦ُم قم٤مضمزون 

 اعمٕم٤مٟمد؟! 

صمّؿ إٟمٜم٤م إذا ؾمّٚمٛمٜم٤م سمام يّدقمقٟمف ُمـ أّن ضمّؾ قمٚمامء اعمديٜم٦م ؾمٙمتقا ومل يِم٤مريمقا ذم إصدار هذه 

ومٚمامذا مل ُيٜمَ٘مؾ قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ أٟمف شمٕمّرض ٕذى أو ٟم٤مًمْتف إؾم٤مءة؟!  (1)تٞم٤م ًمٕمدم اىمتٜم٤مقمٝمؿ ُب٤ماًمٗمُ 

 وعم٤مذا ًمـؿ يسع ُُمّمدري اًمُٗمتٞم٤م ُم٤م وؾِمع همػَمهؿ ُمـ اًمّسٙمقُت وقمدم اعمِم٤مريم٦م؟!

َب اًمّراومْم٦م ذم يمت٤مُبؿ وظِمٓم٤مُبؿ قمٚمؿ أهنؿ ُمـ » :وصدق ؿمٞمخ اإلؾمالم طملم ىم٤مل َُمـ ضمرَّ

 .(2)شأيمذب ظمٚمؼ اهلل

 

 

 
 

                                       
 (.    ١88صعمحسـ إُملم ) ،اٟمٔمر: يمِمػ آرشمٞم٤مب قمـ أشمب٤مع حمٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب (٢)

 

ٜم٦ّم اًمٜمّبقّي٦م( ١)  (.١/56٠ٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ) ،ُمٜمٝم٤مج اًمسخ
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ٜٗ 

 

 ُمٜمف قمغم اًمّرهمؿ ُمـ أهنؿ ىمد شمققّمدوه سمـ)اًم٘متؾ( و)اًمٜمَّٝم٥م( و)اًمٜمَّٗمل(.

وهذه احلٙم٤مي٦م هتدم ٟمٗمَسٝم٤م سمٜمٗمسٝم٤م وشمٙمِمػ قمـ ؾَمقءهت٤م سمٞمدهي٤م، وًمٓم٤معم٤م يم٤من اًمب٤مـمؾ ُيٛمؾ  

ٕم٤مٟمدشمف إّي٤مهؿ )مل ُي٘مَتؾ(، رهمؿ ُمٕم٤مروتف هلؿ وُم ا اًمٕم٤مًمـِؿ اعمزقمقم قمغمدًمٞمَؾ سُمٓمالٟمف ذم ٟمٗمسف، ومٝمذ

 ُيٜمَْػ ُمـ اعمديٜم٦م( إذ أّن احلدي٨م اًمذي دار ، و)مل-إذ ًمق هُنِب٧م ًم٘م٤مل وؿمٜمّع- شُمٜمَٝم٥م أُمقاًُمف( و)مل

سملم اًمّرضمٚملم يم٤من ومٞمٝم٤م، وإذا يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ ومَٛمـ اًمذي اوٓمّر أوًمئؽ اًمـُٛمٗمتلم إمم إصدار 

م؟! وُم٤م اًمذي أضمؼمهؿ قمغم شمبٜمِّل ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م؟! وُم٤م اًمذي خي٤مومقٟمف ُمـ اًمقّه٤مسمّٞم٦م وُمتٞم٤م اهلد

قمـ إٟمٗم٤مذ وقمٞمدهؿ طمتك ذم طمّؼ ذًمؽ اًمـُٛمٕم٤مِرض  -سمحس٥م احلٙم٤مي٦م-واًمقّه٤مسمّٞم٦ُم قم٤مضمزون 

 اعمٕم٤مٟمد؟! 

صمّؿ إٟمٜم٤م إذا ؾمّٚمٛمٜم٤م سمام يّدقمقٟمف ُمـ أّن ضمّؾ قمٚمامء اعمديٜم٦م ؾمٙمتقا ومل يِم٤مريمقا ذم إصدار هذه 

ومٚمامذا مل ُيٜمَ٘مؾ قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ أٟمف شمٕمّرض ٕذى أو ٟم٤مًمْتف إؾم٤مءة؟!  (1)تٞم٤م ًمٕمدم اىمتٜم٤مقمٝمؿ ُب٤ماًمٗمُ 

 وعم٤مذا ًمـؿ يسع ُُمّمدري اًمُٗمتٞم٤م ُم٤م وؾِمع همػَمهؿ ُمـ اًمّسٙمقُت وقمدم اعمِم٤مريم٦م؟!

َب اًمّراومْم٦م ذم يمت٤مُبؿ وظِمٓم٤مُبؿ قمٚمؿ أهنؿ ُمـ » :وصدق ؿمٞمخ اإلؾمالم طملم ىم٤مل َُمـ ضمرَّ

 .(2)شأيمذب ظمٚمؼ اهلل

 

 

 
 

                                       
 (.    ١88صعمحسـ إُملم ) ،اٟمٔمر: يمِمػ آرشمٞم٤مب قمـ أشمب٤مع حمٛمد سمـ قمبد اًمقّه٤مب (٢)

 

ٜم٦ّم اًمٜمّبقّي٦م( ١)  (.١/56٠ٓسمـ شمٞمٛمّٞم٦م ) ،ُمٜمٝم٤مج اًمسخ
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٘ٓ 

 

 اخلامتة
 وشمتْمّٛمـ أهّؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت

ـّ اهلل شمٕم٤ممم قمكّم سم٢ممت٤مم هذا اًمبح٨م ومٝمذه إؿم٤مرة إمم أسمرز ٟمت٤مئجف وأهّؿ شمقصٞم٤مشمف:  سمٕمد أّن ُم

 أبرز الّنتائج:
يـ يم٤مٟم٧م ُمٜمتنمة ذم ٟمجد وهمػم ٟمجد ىمبؾ  .٢ أّن ُمٔم٤مهر اًمنّمك وآٟمحراف قمـ اًمدِّ

 أّن إٟمٙم٤مر ذًمؽ ُمٜمِم١مه اعمٙم٤مسمرة أو اعمٖم٤مًمٓم٦م.فمٝمقر اًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م، و

أّن اًمنّمارة إومم اًمتل أّدت إمم اطمتدام اعمقاضمٝم٦م سملم اًمِّمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب  .١

 وخم٤مًمٗمٞمف اٟمٓمٚم٘م٧م ُمـ هدم اًم٘مب٤مب وىمٓمع إؿمج٤مر اعمتؼّمك ُب٤م وأؿمب٤مه ذًمؽ.

ُمـ ذك اًم٘مبقر  أّن اجلٝمقد اًمٕمٚمٛمّٞم٦م واًمٕمٛمٚمّٞم٦م ٕئٛم٦م اًمّدقمقة اإلصالطمّٞم٦م ذم اًمّتحذير .3

 اُمتّدت إمم ظم٤مرج اجلزيرة اًمٕمرسمّٞم٦م. 

 أّن اًمٜمّّمقص اًمنّمقمٞم٦م شمدّل دًٓم٦م ىم٤مـمٕم٦م قمغم حتريؿ رومع اًم٘مبقر أو اًمبٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م.  .5

أّن سمٜم٤مء اعمِم٤مهد قمغم اًم٘مبقر وضب اًم٘مب٤مب أُمر طم٤مدث قمٜمد أهؾ اإلؾمالم، ومل ئمٝمر  .2

ّٓ سمٕمد اًم٘مرن اًمّث٤مًم٨م اهلجرّي قمغم أيدي اًمِّمٞمٕم٦م.  إ

دم يمّؾ ُم٤م سُمٜمل قمغم ىمبقر اًمب٘مٞمع هق ُم٘مت٣م آؾمتج٤مسم٦م ُٕمر اهلل واًمّتسٚمٞمؿ ًمرؾمقًمف أّن ه .6

 ، وهق اعمقاومؼ ًمٓمري٘م٦م اًمّسٚمػ اًمّّم٤مًمح ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م وُمـ ؾم٤مر قمغم هنجٝمؿ واشّمبع أصمرهؿ.×

أّن هدم اًمِ٘مب٤مب واعمِم٤مهد اًمتل يم٤مٟم٧م قمغم ىمبقر اًمب٘مٞمع وىمع ذم اًمّث٤مُمـ ُمـ ؿمقال قم٤مم  .٠

 ئ٦م وأًمػ ًمٚمٝمجرة اًمٜمّبقّي٦م اًمنّميٗم٦م. أرسمٕم٦م وأرسمٕملم وصمالصمام

سمتحريؿ اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر ذم هم٤مي٦م  -يمام ُيسّٛمقهنؿ-أّن دقمقى اٟمٗمراد اًمقّه٤مسمّٞم٦م  .8

 اًمّتٝم٤موم٧م.

أن اًمّدوًم٦م اًمّسٕمقدّي٦م اقمتٛمدت ذم هدم ُم٤م سُمٜمل قمغم ىمبقر اًمب٘مٞمع قمغم اًمٗمتقى اجلامقمّٞم٦م  .6

 .اًمتل أصدره٤م ًمٗمٞمػ ُمـ قمٚمامء اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ذم اعمديٜم٦م

أّن أيمثر ُمـ اقمؽمض قمغم اهلدم واٟمزقم٩م ُمٜمف هؿ اًمّّمقومّٞم٦م واًمِمٞمٕم٦م اجلٕمٗمرّي٦م وقمغم   .٢٠

 إظمص إظمػم.

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

٘ٔ 

 

ٞمٕم٦م اجلٕمٗمرّي٦م ُم٤م زاًمقا يٜم٤مدون سم٢مقم٤مدة سمٜم٤مء اًم٘مب٤مب واعمِم٤مهد ُمـ ضمديد  .٢٢ أّن اًمِمِّ

 ويسٕمقن ًمذًمؽ سمٙمّؾ ـمري٘م٦م.

ٞمٕم٦م اجلٕمٗمرّي٦م أّن اًمقّه٤مسمّٞم٦م  .٢١ ا يٕمتزُمقن هدم يم٤مٟمق -يمام ُيسّٛمقهنؿ-أّن اّدقم٤مء اًمِمِّ

 أو اًمٙمٕمب٦م حمض اومؽماء! ×اعمسجد اًمٜمبقّي أو ىمؼم اًمٜمّبّل 

ٞمٕم٦م اجلٕمٗمرّي٦م اٟمٕم٘م٤مد إمج٤مع اخلٚمػ واًمّسٚمػ قمغم ضمقاز اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر  .٢3 أّن زقمؿ اًمِمِّ

ّٞم٦م ُمع اًمٜمّّمقص اًمٍّمُي٦م ٕئّٛمتٝمؿ ذم حتريؿ ذًمؽ  -وُمنموقمّٞم٦م ذًمؽ-سمؾ  يتٜم٤مىمض سم٤مًمٙمٚمِّ

 واًمّتِمديد قمغم وم٤مقمٚمف.

 ّتوصيات:أىّم ال
ّٞم٦م رصد ضمٝمقد اًمِّمٞمٕم٦م وهمػمهؿ ذم هذا اخلّمقص، وسمرضورة  يقيص اًمبح٨م سم٠ممهِّ

ي هلؿ قمٚمٛمٞم٤ًّم سم٤مًمّرّد قمغم ؿُمبٝم٤مهتؿ ويمِمػ والٓهتؿ، ويمذًمؽ ُمقاضمٝمتٝمؿ إقمالُمٞم٤ًّم قمـ  اًمتّمدِّ

ـمريؼ ٟمنم اًمققمل اًمنّمقمّل اًمّّمحٞمح ذم هذه اعمس٠مًم٦م وُم٤م دار ذم ومٚمٙمٝم٤م، وشمٗمٜمٞمد إيم٤مذي٥م 

 تل يٜمِمٓمقن ذم اًمؽّموي٩م هل٤م يمّؾ طملم.   واًمِّم٤مئٕم٤مت اًم
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 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

٘ٔ 

 

ٞمٕم٦م اجلٕمٗمرّي٦م ُم٤م زاًمقا يٜم٤مدون سم٢مقم٤مدة سمٜم٤مء اًم٘مب٤مب واعمِم٤مهد ُمـ ضمديد  .٢٢ أّن اًمِمِّ

 ويسٕمقن ًمذًمؽ سمٙمّؾ ـمري٘م٦م.

ٞمٕم٦م اجلٕمٗمرّي٦م أّن اًمقّه٤مسمّٞم٦م  .٢١ ا يٕمتزُمقن هدم يم٤مٟمق -يمام ُيسّٛمقهنؿ-أّن اّدقم٤مء اًمِمِّ

 أو اًمٙمٕمب٦م حمض اومؽماء! ×اعمسجد اًمٜمبقّي أو ىمؼم اًمٜمّبّل 

ٞمٕم٦م اجلٕمٗمرّي٦م اٟمٕم٘م٤مد إمج٤مع اخلٚمػ واًمّسٚمػ قمغم ضمقاز اًمبٜم٤مء قمغم اًم٘مبقر  .٢3 أّن زقمؿ اًمِمِّ

ّٞم٦م ُمع اًمٜمّّمقص اًمٍّمُي٦م ٕئّٛمتٝمؿ ذم حتريؿ ذًمؽ  -وُمنموقمّٞم٦م ذًمؽ-سمؾ  يتٜم٤مىمض سم٤مًمٙمٚمِّ

 واًمّتِمديد قمغم وم٤مقمٚمف.

 ّتوصيات:أىّم ال
ّٞم٦م رصد ضمٝمقد اًمِّمٞمٕم٦م وهمػمهؿ ذم هذا اخلّمقص، وسمرضورة  يقيص اًمبح٨م سم٠ممهِّ

ي هلؿ قمٚمٛمٞم٤ًّم سم٤مًمّرّد قمغم ؿُمبٝم٤مهتؿ ويمِمػ والٓهتؿ، ويمذًمؽ ُمقاضمٝمتٝمؿ إقمالُمٞم٤ًّم قمـ  اًمتّمدِّ

ـمريؼ ٟمنم اًمققمل اًمنّمقمّل اًمّّمحٞمح ذم هذه اعمس٠مًم٦م وُم٤م دار ذم ومٚمٙمٝم٤م، وشمٗمٜمٞمد إيم٤مذي٥م 

 تل يٜمِمٓمقن ذم اًمؽّموي٩م هل٤م يمّؾ طملم.   واًمِّم٤مئٕم٤مت اًم
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، ٢، اًمّتقجيري، محقد سمـ قمبد اهلل، طإحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت وادلالحم وأشراط الّساعة .٢
 هـ.٢365 اًمّري٤مض، ُمٓمبٕم٦م اعمديٜم٦م،

قمروسم٦م، احلسلم سمـ حمٛمد سمـ أيب ُمٕمنم  ، أسمقأحاديث أيب عروبة احلّراين برواية أيب أمحد احلاكم .١
 م.٢668 -هـ ٢5٢6، اًمّري٤مض، ذيم٦م اًمّري٤مض، ٢: د.قمبد اًمرطمٞمؿ اًم٘مِم٘مري، طت ُمقدود احلراين،

- ـه٢5٠6، سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، 5، إًمب٤مين، حمٛمد ٟم٤مس اًمّديـ، طأحكام اجلنائز وبدعها .3
 .م٢686

، سمػموت، ٢: قمبد اهلل ُيٞمك اًمّنُيل، طتكم، ، اًمِّمقيم٤مين، حمٛمد سمـ قمأدب الطّلب ومنتهى األدب .5
 م. ٢668 -هـ ٢5٢6دار اسمـ طمزم، 

 اعمقؾمقي اخلرؾم٤من،: طمسـ ت، اًمٓمخقد، حمٛمد سمـ احلسـ، االستبصار فيما اختلف من األخبار  .2
 .ـه٢36٠د.ط، هتران، دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، 

، ٢: قمكم حمٛمد اًمبج٤موي، طت، اًمٕمس٘مالين، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر، اإلصابة يف دتييز الّصحابة .6
 م. ٢66١ - ـه ٢5٢١سمػموت، دار اجلٞمؾ، 

: ُمٙمت٥م ت، اًمِّمٜم٘مٞمٓمل، حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد سمـ اعمخت٤مر، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن .٠
 م. ٢662 -هـ ٢5٢2اًمبحقث واًمّدراؾم٤مت، د.ط، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، 

َرقمل، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ، اسمـ اًم٘مّٞمؿ، حمإغاثة الّلهفان من مصائد الّشيطان .8 ٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزخ
 .م٢6٠2 – ـه ٢362، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، ١طم٤مُمد اًمٗم٘مل، ط

، اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اقتضاء الّصراط ادلستقيم سلالفة أصحاب اجلحيم .6
ٜم٦ّم اعمحٛمدّي٦م، ١اًمّسالم، حت٘مٞمؼ: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، ط  .ـه٢366، اًم٘م٤مهرة، ُمٓمبٕم٦م اًمسخ

 .ـه٢363، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، ١اًمِّم٤مومٕمل، حمٛمد سمـ إدريس، ط األّم، .٢٠
، اعمرداوي، قمكّم سمـ اإلنصاف يف معرفة الّراجح من اخلالف على مذىب اإلمام أمحد بن حنبل .٢٢

 ؾمٚمٞمامن، ت: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، د.ط، سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽّماث اًمٕمريب، د.ت.
، اعمجٚمز، حمٛمد سم٤مىمر، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ُمٝمدي مة األطهارحبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئ .٢١

، سمػموت، ُم١مؾّمس٦م اًمقوم٤مء، ١اخلرؾم٤من وإسمراهٞمؿ اعمٞم٤مٟمجل وحمٛمد اًمب٤مىمر اًمبٝمبقدي، ططمسـ اعمقؾمقي 
 م.٢683 - ـه٢5٠3

حمٛمد سمـ ُب٤مدر سمـ قمبد اهلل، ت: د. حمٛمد حمٛمد شم٤مُمر،  يمٌم،رْ اًمزَّ ، البحر احمليط يف أصول الفقو .٢3
 م. ١٠٠٠ -هـ ٢5١٢اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م،، سمػموت، دار ٢ط

 .ـه٢5١٠، د.م، ُم١مؾّمس٦م اإلُم٤مم اًمّّم٤مدق، ٢، ضمٕمٗمر ؾمبح٤مين، طحبوث يف ادللل والّنحل .٢5

 ىٖٚٗٔ ذو احلجة          (  ٕالعدد )             لعزيزرللة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمَت سطام بن عبد ا

ٖ٘ 

 

 ، اسمـ يمثػم، أيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر، د.ط، سمػموت، ُمٙمتب٦م اعمٕم٤مرف، د.ت.البداية والّنهاية .٢2
، سمػموت، دار ١سمـ ُمسٕمقد سمـ أمحد، ط، اًمٙم٤مؾم٤مين، أسمق سمٙمر بدائع الّصنائع يف ترتيب الّشرائع .٢6

 م.٢68١اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، 
، اًمِّمقيم٤مين، حمٛمد سمـ قمكم، د.ط، سمػموت، دار البدر الطّالع مبحاسن من بعد القرن الّسابع .٢٠

 اعمٕمروم٦م، د.ت.
سمٞمدي، حمٛمد ُمرشم٣م احلسٞمٜمل، ت، ااتج العروس من جواىر القاموس .٢8 ٘ملم، ًمزَّ : جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘مِّ

 ي٦م، د.ت.د.ط، د.م، دار اهلدا
، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، ١، اسمـ اعمقاق، حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٕمبدري، طالّتاج واإلكليل دلختصر خليل .٢6

 .ـه٢368
اعمسّٛمك )روو٦م إومٙم٤مر وإومٝم٤مم، عمرشم٤مد طم٤مل اإلُم٤مم، وشمٕمداد همزوات ذوي  اتريخ ابن غّنام .١٠

، اًمري٤مض، دار اًمثٚمقصمّٞم٦م، ٢طاإلؾمالم(، اسمـ همّٜم٤مم، طمسلم سمـ أيب سمٙمر، قمٜم٤مي٦م: ؾمٚمٞمامن سمـ ص٤مًمح اخلرار، 
 .م١٠٢٠ – ـه٢53٢

 هـ.٢366: ومٝمٞمؿ حمٛمد ؿمٚمتقت، د.ط، ضمّدة، ، اًمٜمّٛمػمي، قمٛمر سمـ ؿمّب٦م، تاتريخ ادلدينة .١٢
، اجلؼميت، قمبد اًمّرمحـ سمـ طمسـ، د.ط، سمػموت، دار اتريخ عجائب اآلاثر يف الًتاجم واألخبار .١١

 اجلٞمؾ، د.ت.
ر، قمكم سمـ احلسـ ، اسمـ قمس٤ميملَّها من األماثلاتريخ مدينة دمشق وذكر فضِلها وتسمية من حَ  .١3

 م.٢662: حم٥م اًمّديـ قمٛمر سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمري، د.ط، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، سمـ ِهب٦م اهلل، ت
، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، 5، إًمب٤مين، حمٛمد ٟم٤مس اًمّديـ، طحتذير الّساجد من اخّتاذ القبور مساجد .١5

 م.٢683- ـه٢5٠3
اعمب٤مريمٗمقري، حمٛمد قمبد اًمّرمحـ سمـ قمبد اًمّرطمٞمؿ، د.ط، ، حتفة األحوذي بشرح جامع الًتمذي .١2

 سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، د.ت.
، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، ٢، اًمّسٛمرىمٜمدي، حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب أمحد، طحتفة الفقهاء .١6

 .م٢685 – ـه٢5٠2
ـا ،حتفة احملتاج إىل أدلّة ادلنهاج .١٠ هلل سمـ ؾمٕم٤مف اًمّٚمحٞم٤مين، : قمبد ا، تـ أمحدر سمـ قمكم سمقمٛم ،سمـ اعمٚم٘مِّ

 . هـ٢5٠6، ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م، دار طمراء، ٢ط
ر احلكم، احلسـ سمـ يقؾمػ، ت: ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّسالم إلطمٞم٤مء ا، تذكرة الفقهاء .١8 سمـ اعمٓمٝمَّ

  .هـ٢5٢5، ىمؿ، ٢اًمؽّماث، ط
 ، اًمّمٜمٕم٤مين، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد سمـ ضمؼميؾتطهَت االعتقاد عن أدران اإلحلاد .١6

 .م١٠٠6 – هـ٢53٠ ل،قماإلُم٤مم اًمقاد، دُّم٤مج، ُمٙمتب٦م ٢اًمِمحري، ط

قائمة المصادر والمراجع
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 ، اسمـ يمثػم، أيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر، د.ط، سمػموت، ُمٙمتب٦م اعمٕم٤مرف، د.ت.البداية والّنهاية .٢2
، سمػموت، دار ١سمـ ُمسٕمقد سمـ أمحد، ط، اًمٙم٤مؾم٤مين، أسمق سمٙمر بدائع الّصنائع يف ترتيب الّشرائع .٢6

 م.٢68١اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، 
، اًمِّمقيم٤مين، حمٛمد سمـ قمكم، د.ط، سمػموت، دار البدر الطّالع مبحاسن من بعد القرن الّسابع .٢٠

 اعمٕمروم٦م، د.ت.
سمٞمدي، حمٛمد ُمرشم٣م احلسٞمٜمل، ت، ااتج العروس من جواىر القاموس .٢8 ٘ملم، ًمزَّ : جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘مِّ

 ي٦م، د.ت.د.ط، د.م، دار اهلدا
، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، ١، اسمـ اعمقاق، حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٕمبدري، طالّتاج واإلكليل دلختصر خليل .٢6

 .ـه٢368
اعمسّٛمك )روو٦م إومٙم٤مر وإومٝم٤مم، عمرشم٤مد طم٤مل اإلُم٤مم، وشمٕمداد همزوات ذوي  اتريخ ابن غّنام .١٠

، اًمري٤مض، دار اًمثٚمقصمّٞم٦م، ٢طاإلؾمالم(، اسمـ همّٜم٤مم، طمسلم سمـ أيب سمٙمر، قمٜم٤مي٦م: ؾمٚمٞمامن سمـ ص٤مًمح اخلرار، 
 .م١٠٢٠ – ـه٢53٢

 هـ.٢366: ومٝمٞمؿ حمٛمد ؿمٚمتقت، د.ط، ضمّدة، ، اًمٜمّٛمػمي، قمٛمر سمـ ؿمّب٦م، تاتريخ ادلدينة .١٢
، اجلؼميت، قمبد اًمّرمحـ سمـ طمسـ، د.ط، سمػموت، دار اتريخ عجائب اآلاثر يف الًتاجم واألخبار .١١

 اجلٞمؾ، د.ت.
ر، قمكم سمـ احلسـ ، اسمـ قمس٤ميملَّها من األماثلاتريخ مدينة دمشق وذكر فضِلها وتسمية من حَ  .١3

 م.٢662: حم٥م اًمّديـ قمٛمر سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمري، د.ط، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، سمـ ِهب٦م اهلل، ت
، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، 5، إًمب٤مين، حمٛمد ٟم٤مس اًمّديـ، طحتذير الّساجد من اخّتاذ القبور مساجد .١5

 م.٢683- ـه٢5٠3
اعمب٤مريمٗمقري، حمٛمد قمبد اًمّرمحـ سمـ قمبد اًمّرطمٞمؿ، د.ط، ، حتفة األحوذي بشرح جامع الًتمذي .١2

 سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، د.ت.
، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، ٢، اًمّسٛمرىمٜمدي، حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب أمحد، طحتفة الفقهاء .١6

 .م٢685 – ـه٢5٠2
ـا ،حتفة احملتاج إىل أدلّة ادلنهاج .١٠ هلل سمـ ؾمٕم٤مف اًمّٚمحٞم٤مين، : قمبد ا، تـ أمحدر سمـ قمكم سمقمٛم ،سمـ اعمٚم٘مِّ

 . هـ٢5٠6، ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م، دار طمراء، ٢ط
ر احلكم، احلسـ سمـ يقؾمػ، ت: ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّسالم إلطمٞم٤مء ا، تذكرة الفقهاء .١8 سمـ اعمٓمٝمَّ

  .هـ٢5٢5، ىمؿ، ٢اًمؽّماث، ط
 ، اًمّمٜمٕم٤مين، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد سمـ ضمؼميؾتطهَت االعتقاد عن أدران اإلحلاد .١6

 .م١٠٠6 – هـ٢53٠ ل،قماإلُم٤مم اًمقاد، دُّم٤مج، ُمٙمتب٦م ٢اًمِمحري، ط
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: ؾمٕمٞمد قمبد اًمرمحـ ، اًمٕمس٘مالين، أمحد سمـ قمكم طمجر، تتغليق الّتعليق على صحيح البخاري .3٠
 .ه٢5٠2 قماّمر، دار - اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م قَماّمن، -، سمػموت ٢ُمقؾمك اًم٘مزىمل، ط

: اًمسّٞمد س٘مالين، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر، تًمٕم، اتلخي  احلبَت يف ختريج أحاديث الّرافعي الكبَت .3٢
 .م٢665 – ه٢385قمبد اهلل ه٤مؿمؿ اًمٞمامين اعمدين، د.ط، اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة، د.ن، 

: طمسـ اعمقؾمقي قد، أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلسـ، ت، اًمٓمخ هتذيب األحكام يف شرح ادلقنعة .3١
 .ه٢36٠ران، دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، اخلرؾم٤من، د.ط، هت

ـ، قمٛمر سمـ قمكم سمـ أمحد، ت:  دار اًمٗمالح ًمٚمبح٨م امع الّصحيحالّتوضيح لشرح اجل .33 ، اسمـ اعمٚم٘مِّ
 م.١٠٠8 -هـ ٢5١6، دُمِمؼ، ٢اًمٕمٚمٛمل وحت٘مٞمؼ اًمؽّماث ودار اًمٜمّقادر، ط

: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمريـ، اًمؽّمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمسك، ت، (سنن الًّتمذي)اجلامع الّصحيح  .35
 د.ط، سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽّماث اًمٕمريب، د.ت.

، اسمـ رضم٥م، قمبد اًمّرمحـ سمـ أمحد، جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسُت حديثًا من جوامع الكلم .32
ؾم٤مًم٦م، ٠: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وإسمراهٞمؿ سم٤مضمس، طشمح  م.٢66٠ -هـ ٢5٢٠، سمػموت، ُم١مؾّمس٦م اًمرِّ
 ، اًم٘مرـمبل، حمٛمد سمـ أمحد إٟمّم٤مري، د.ط، اًم٘م٤مهرة، دار اًمِّمٕم٥م، د.ت.اجلامع ألحكام القرآن .36
، اًمبخ٤مري، حمٛمد سمـ وسننو وأّّيمو × من أمور رسول هللا الّصحيح ادلختصر ادلسند اجلامع .3٠

 م. ٢68٠ - ه٢5٠٠، سمػموت، دار اسمـ يمثػم، 3إؾمامقمٞمؾ، ت: د. ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمبٖم٤م، ط
، اجلٛمؾ، ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمر سمـ ُمٜمّمقر، د.ط، حاشية الّشيخ سليمان اجلمل على شرح ادلنهج .38

 سمػموت، دار اًمٗمٙمر، د.ت.
، اًمٚمََّبدي، قمبد اًمٖمٜمل سمـ ي٤مؾملم، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: اًمديمتقر حمٛمد للبدي على نيل ادلآربحاشية ا .36

 م.٢666 -هـ ٢5٢6، سمػموت، دار اًمبِم٤مئر اإلؾمالُمّٞم٦م، ٢ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر، ط
، اسمـ قم٤مسمديـ، حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر سمـ حاشية رَّد احملتار على الدُّّر ادلختار شرح تنوير األبصار .5٠

 م.١٠٠٠ -هـ ٢5١٢وت، دار اًمٗمٙمر، قمبد اًمٕمزيز، د.ط، سمػم
، اعم٤موردي، قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمبٞم٥م، حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد ُمٕمقض وقم٤مدل أمحد قمبد احلاوي الكبَت .5٢

 م.٢666 -هـ ٢5٢6، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، ٢اعمقضمقد، ط
، ، سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب5، أسمق ُٟمٕمٞمؿ، أمحد سمـ قمبد اهلل، طحلية األولياء وطبقات األصفياء .5١

 ، د.ت. ه٢5٠2
، دار ٢، جمٝمقل، طمّ٘م٘مف واؾمتخرضمف ُمـ ُمسّقدة اعم١مًّمػ: قمبد اهلل سمـ حمٛمد احلبٌم، طحولّيات ديانّية .53

 . م٢66٢ – ه٢5٢٢احلٙمٛم٦م اًمٞمامٟمّٞم٦م، 
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: حمٛمد طمسـ اًمِم٤مومٕمل اًمِمٞمخ ، أمحد زيٜمل دطمالن، تخالصة الكالم يف بيان أمراء البلد احلرام .55
 د.م، ُمٓمبققم٤مت أرض احلرُملم، د.ت.اًم٘م٤مهري ورأوم٧م قمبد اًمٕمزيز، د.ط، 

، اًمِّمقيم٤مين، حمٛمد سمـ قمكم، قمّٚمؼ قمٚمٞمف وظمّرج أطم٤مديثف: أسمق الدّر النضيد يف إخالص كلمة الّتوحيد .52
 .ه٢5٢5، اًمّري٤مض، دار اسمـ ظمزيٛم٦م، ٢قمبد اهلل احلٚمبل، ط

اًمقه٤مب إمم  ، قمٚمامء ٟمجد إقمالم ُمـ قمٍم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبدالدَُّرر السَّنّية يف األجوبة الّنجديّة .56
 م.٢666 -هـ ٢5٢٠، د.م، 6قمٍمٟم٤م هذا، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: قمبد اًمّرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ، ط

، آل قمبد اًمّٚمٓمٞمػ، قمبد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ دعاوى ادلناوئُت لدعوة الّشيخ دمحم بن عبد الوىاب .5٠
 هـ.٢5٢١، اًمّري٤مض، دار اًمقـمـ، ٢قمكم، ط

يـ اهلالزم، د.ط، د.م، د.ن، د.ت.، شم٘مّل اًمالّدعوة إىل هللا يف أقطار سلتلفة .58  دِّ
 -  ه٢5٠3، سمػموت، دار إوقاء، 3، اًمّٓمٝمراين، آىم٤م سمزرگ، طالّذريعة إىل تصانيف الّشيعة .56

 م.٢683
: قمبد اًمّرمحـ سمـ ُيٞمك سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمّسالم، ت، اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، أمحد الّرّد على اإِلْخنائي .2٠

 ٕم٦م اًمّسٚمٗمّٞم٦م، د.ت.اعمٕمٚمِّٛمل اًمٞمامين، د.ط، اًم٘م٤مهرة، اعمٓمب
، اًمبالهمل، حمٛمد ضمقاد سمـ طمسـ سمـ ـم٤مًم٥م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمكم احلٙمٞمؿ، سمػموت، الّرّد على الوّىابّية .2٢

اث، د.ط،   .م٢668 – ه٢5٢6ُم١مؾّمس٦م آل اًمبٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّسالم إلطمٞم٤مء اًمؽمخ
ومقزان  ، ىم٤مم سم٤مًمّتّمحٞمح واعم٘م٤مسمٚم٦م: ص٤مًمح سمـالّرسائل الّشخصّية )لإلمام دمحم بن عبد الوّىاب( .2١

 اًمٗمقزان وحمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٘مل، د.ط، اًمّري٤مض، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمّٞم٦م، د.ت. 
، أًمقد، حمٛمقد سمـ قمبد اهلل، سمػموت، روح ادلعاين يف تفسَت القرآن العظيم والّسبع ادلثاين .23

اث اًمٕمريب، د.ت.  د.ط، د.م، دار إطمٞم٤مء اًمؽمخ
: د. قمبداًمٕمزيز قمبد اًمّرمحـ اًمّسٕمٞمد، اسمـ ىمداُم٦م، قمبد اهلل سمـ أمحد، ت ،روضة الّناظر وُجّنة الـُمناظر .25

 .ه٢366، اًمري٤مض، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمّٞم٦م، 3ط
يؼ طمسـ ظم٤من، تالّروضة الّنديّة شرح الدُّرر البهّية .22 ، ٢: قمكم طمسلم احلٚمبل، ط، اًم٘مٜمّقضمل، صدِّ

 م.٢666اًم٘م٤مهرة، دار اسمـ قمّٗم٤من، 
: طمبٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل، د.ط، سمػموت، دار قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك سمـ واوح، ت زي،، اعمروالزُّىد .26

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، د.ت.
، سمػموت، ُمريمز اًمٖمدير ًمٚمّدراؾم٤مت ٢؟، ط، اًمٙمثػمي، حمٛمدالّسلفية بُت أىل السُّّنة واإلمامّية .2٠

 م.٢66٠ – ه٢5٢8اإلؾمالُمّٞم٦م، 
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: حمٛمد طمسـ اًمِم٤مومٕمل اًمِمٞمخ ، أمحد زيٜمل دطمالن، تخالصة الكالم يف بيان أمراء البلد احلرام .55
 د.م، ُمٓمبققم٤مت أرض احلرُملم، د.ت.اًم٘م٤مهري ورأوم٧م قمبد اًمٕمزيز، د.ط، 

، اًمِّمقيم٤مين، حمٛمد سمـ قمكم، قمّٚمؼ قمٚمٞمف وظمّرج أطم٤مديثف: أسمق الدّر النضيد يف إخالص كلمة الّتوحيد .52
 .ه٢5٢5، اًمّري٤مض، دار اسمـ ظمزيٛم٦م، ٢قمبد اهلل احلٚمبل، ط

اًمقه٤مب إمم  ، قمٚمامء ٟمجد إقمالم ُمـ قمٍم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبدالدَُّرر السَّنّية يف األجوبة الّنجديّة .56
 م.٢666 -هـ ٢5٢٠، د.م، 6قمٍمٟم٤م هذا، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: قمبد اًمّرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ، ط

، آل قمبد اًمّٚمٓمٞمػ، قمبد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ دعاوى ادلناوئُت لدعوة الّشيخ دمحم بن عبد الوىاب .5٠
 هـ.٢5٢١، اًمّري٤مض، دار اًمقـمـ، ٢قمكم، ط

يـ اهلالزم، د.ط، د.م، د.ن، د.ت.، شم٘مّل اًمالّدعوة إىل هللا يف أقطار سلتلفة .58  دِّ
 -  ه٢5٠3، سمػموت، دار إوقاء، 3، اًمّٓمٝمراين، آىم٤م سمزرگ، طالّذريعة إىل تصانيف الّشيعة .56

 م.٢683
: قمبد اًمّرمحـ سمـ ُيٞمك سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمّسالم، ت، اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، أمحد الّرّد على اإِلْخنائي .2٠

 ٕم٦م اًمّسٚمٗمّٞم٦م، د.ت.اعمٕمٚمِّٛمل اًمٞمامين، د.ط، اًم٘م٤مهرة، اعمٓمب
، اًمبالهمل، حمٛمد ضمقاد سمـ طمسـ سمـ ـم٤مًم٥م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمكم احلٙمٞمؿ، سمػموت، الّرّد على الوّىابّية .2٢

اث، د.ط،   .م٢668 – ه٢5٢6ُم١مؾّمس٦م آل اًمبٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّسالم إلطمٞم٤مء اًمؽمخ
ومقزان  ، ىم٤مم سم٤مًمّتّمحٞمح واعم٘م٤مسمٚم٦م: ص٤مًمح سمـالّرسائل الّشخصّية )لإلمام دمحم بن عبد الوّىاب( .2١

 اًمٗمقزان وحمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٘مل، د.ط، اًمّري٤مض، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمّٞم٦م، د.ت. 
، أًمقد، حمٛمقد سمـ قمبد اهلل، سمػموت، روح ادلعاين يف تفسَت القرآن العظيم والّسبع ادلثاين .23

اث اًمٕمريب، د.ت.  د.ط، د.م، دار إطمٞم٤مء اًمؽمخ
: د. قمبداًمٕمزيز قمبد اًمّرمحـ اًمّسٕمٞمد، اسمـ ىمداُم٦م، قمبد اهلل سمـ أمحد، ت ،روضة الّناظر وُجّنة الـُمناظر .25

 .ه٢366، اًمري٤مض، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمّٞم٦م، 3ط
يؼ طمسـ ظم٤من، تالّروضة الّنديّة شرح الدُّرر البهّية .22 ، ٢: قمكم طمسلم احلٚمبل، ط، اًم٘مٜمّقضمل، صدِّ

 م.٢666اًم٘م٤مهرة، دار اسمـ قمّٗم٤من، 
: طمبٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل، د.ط، سمػموت، دار قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك سمـ واوح، ت زي،، اعمروالزُّىد .26

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، د.ت.
، سمػموت، ُمريمز اًمٖمدير ًمٚمّدراؾم٤مت ٢؟، ط، اًمٙمثػمي، حمٛمدالّسلفية بُت أىل السُّّنة واإلمامّية .2٠

 م.٢66٠ – ه٢5٢8اإلؾمالُمّٞم٦م، 
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د وم١ماد قمبداًمب٤مىمل، د.ط، سمػموت، ، اًم٘مزويٜمل، حمٛمد سمـ يزيد سمـ ُم٤مضمف، حت٘مٞمؼ: حمٛمسنن ابن ماجو .28
 دار اًمٗمٙمر، د.ت.

يـ قمبد احلٛمٞمد، ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمّسجست٤مين، ت ، أسمق داود،سنن أيب داود .26 : حمٛمد حمٞمل اًمدِّ
 د.ط، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، د.ت.

، اًمٜمّس٤مئل، أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكّم، ت: د.قمبد اًمٖمّٗم٤مر ؾمٚمٞمامن اًمبٜمداري وؾمٞمد السَُّنن الكربى .6٠
 م.٢66٢ - ه٢5٢٢، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، ٢، طيمنوي طمسـ

: حمٛمقد قيم٤مين، حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد، شمح، اًمِّم الّسيل اجلّرار ادلتدّفق على حدائق األزىار .6٢
 هـ. ٢5٠2، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، ٢إسمراهٞمؿ زايد، ط

ًمّري٤مض، اًمّرئ٤مؾم٦م ، ا٢، اًمِّمقيم٤مين، حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد، طشرح الصُّدور بتحرمي رفع القبور .6١
 .م١٠٢٢ – ه٢53١اًمٕم٤مُّم٦م ًمٚمبحقث واإلومت٤مء، 

: د. ؾمٕمقد ص٤مًمح سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمّسالم، ت، اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، أمحد شرح العمدة يف الفقو .63
 .ـه٢5٢3، اًمّري٤مض، ُمٙمتب٦م اًمٕمبٞمٙم٤من، ٢اًمٕمٓمٞمِم٤من، ط

 .ـه٢36١ٕمريب، ، سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽّماث اًم١، طاًمّٜمقوي، ُيٞمك سمـ ذف، شرح صحيح مسلم .65
، اًمّري٤مض، دار اًمٕم٤مصٛم٦م ًمٚمٜمنّم ٢، اًمٗمقزان، ص٤مًمح سمـ ومقزان سمـ قمبد اهلل، طشرح مسائل اجلاىلّية .62

 م.١٠٠2 -هـ ٢5١٢واًمّتقزيع، 
: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، ُبستل، حمٛمد سمـ طمّب٤من سمـ أمحد، ت، اًمصحيح ابن حّبان بًتتيب ابن بـَْلَبان .66

 . م٢663 – ـه٢5٢5، سمػموت، ُم١مؾمس٦م اًمّرؾم٤مًم٦م، ١ط
اسمـ ظمزيٛم٦م، حمٛمد سمـ إؾمح٤مق، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل، د.ط،  صحيح ابن خزدية، .6٠

 .م٢6٠٠ – ـه٢36٠سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل
يـ، طصحيح اجلامع الّصغَت وزّيدتو .68 ، سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمّل، 3، إًمب٤مين، حمٛمد ٟم٤مس اًمدِّ

 .م٢688 – ـه٢5٠8
٤مج، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل، د.ط، سمػموت، دار ، اًمُ٘مَِمػمي، ُمسٚمؿ سمـ احلجّ صحيح مسلم .66

اث اًمٕمريب.  إطمٞم٤مء اًمؽمخ
 ، ضمٕمٗمر ؾمبح٤مين، د.ط، د.م، د.ن، د.ت.صيانة اآلاثر اإلسالمّية .٠٠
، ٢: قمبداهلل اًم٘م٤ميض، طقمبد اًمّرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد، ت ، اسمـ اجلقزي،لضُّعفاء وادلًتوكُتا .٠٢

 .ـه٢5٠6سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، 
 :ؾمٕمد، حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع ، اسمـقات الكربىالطّب .٠١

 م.١٠٠٢ -هـ ٢5١٢، اًم٘م٤مهرة، ُمٙمتب٦م اخل٤مٟمجل، ٢: د. قمكم حمٛمد قمٛمر، طت  -
 د.ط، سمػموت، دار ص٤مدر، د.ت.  -
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اهلل د، اسمـ همٜم٤ّمم، طمسلم سمـ أيب سمٙمر، ت: حمٛمد سمـ قمبالعقد الّثمُت يف شرح أحاديث أصول الدِّين .٠3
 م. ١٠٠3 -هـ ٢5١3ر اًم٘م٤مؾمؿ، ، اًمّري٤مض، دا٢اهلبدان، ط

، اسمـ سم٤مسمقيف، حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم، د.ط، اًمٜمّجػ، ُمٜمِمقرات اعمٙمتب٦م احلٞمدري٦م، علل الّشرائع .٠5
 م. ٢666 -  ه ٢382

، اًمّري٤مض، دار ١، اسمـ سمّس٤مم، قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح، طعلماء جند خالل ذتانية قرون .٠2
 .ـه٢5٢6اًمٕم٤مصٛم٦م، 

، اًمٕمٞمٜمل، حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك، د.ط، سمػموت، دار يح البخاريعمدة القاري شرح صح .٠6
اث اًمٕمريب، د.ت.  إطمٞم٤مء اًمؽمخ

، اسمـ سمنم، قمثامن سمـ قمبد اهلل سمـ سمنم، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: قمبد اًمّرمحـ سمـ عنوان اجملد يف اتريخ جند .٠٠
 - ـه٢5٠١، اًمّري٤مض، ُمٓمبققم٤مت دارة اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز، 5قمبد اًمّٚمٓمٞمػ سمـ قمبد اهلل آل اًمِّمٞمخ، ط

 .م٢68١
، اسمـ سم٤مسمقيف، حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم، شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ: طمسلم إقمٚمٛمل، عيون أخبار الرِّضا .٠8

 .م٢685 –ه ٢5٠5، سمػموت، ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مت، ٢ط
، اًمّتقجيري، محقد سمـ قمبد اهلل، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: قمبد اًمٙمريؿ سمـ محقد سمـ قمبد اهلل غربة اإلسالم .٠6

 . م١٠٢٠ – ـه٢53٢ي٤مض، دار اًمّّمٛمٞمٕمل، ، اًمّر ٢اًمتقجيري، ط
، سمػموت، دار ٢، اعم٘مدد، حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح، حت٘مٞمؼ: طم٤مزم اًم٘م٤ميض طالفروع وتصحيح الفروع .8٠

 . ـه٢5٢8اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 
اًمّتٕمٚمٞمؿ واًمبحقث اإلؾمالُمّٞم٦م ذم  ٦م ؿم١مونُمٕم٤موٟمٞمّ ، ضمٕمٗمر ؾمبح٤مين، د.ط، د.م، يف ظالل الّتوحيد .8٢

 .ـه٢5٢١احل٩ّم، 
، ٢، شمّمحٞمح ووبط أصقل: حمٛمد قمكم سمـ طمسلم اعم٤مًمٙمل، طوى علماء احلرمُتقـُّرة العُت بفتا .8١

 م.٢63٠ -هـ ٢326ُمٍم، اعمٙمتب٦م اًمّتج٤مرّي٦م اًمٙمؼمى، 
، د.م، دار 3، اًمٙمٚمٞمٜمل، حمٛمد سمـ يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق، شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ: قمكم أيمؼم همٗم٤مري، طالكايف .83

 .ـه٢388اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، 
، سمػموت، 3: ُيٞمك خمت٤مر همزاوي، ط، قمبد اهلل سمـ قمدي، ت، اجلرضم٤مينالكامل يف ضعفاء الّرجال .85

 .م٢688 – ـه٢5٠6دار اًمٗمٙمر، 
، اسمـ أيب ؿمٞمب٦م، قمبد اهلل سمـ حمٛمد، ت: يمامل يقؾمػ الكتاب ادلصّنف يف األحاديث واآلاثر .82

ؿمد، ٢احلقت، ط  .ـه٢5٠6، اًمّري٤مض، ُمٙمتب٦م اًمرخ
: هالل ُمّمٞمٚمحل سمـ إدريس، تٝمقيت، ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس ، اًمبُ كّشاف الِقناع عن منت اإلقناع .86

 .ـه٢5٠١ُمّمٓمٗمك هالل، د.ط، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، 
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اهلل د، اسمـ همٜم٤ّمم، طمسلم سمـ أيب سمٙمر، ت: حمٛمد سمـ قمبالعقد الّثمُت يف شرح أحاديث أصول الدِّين .٠3
 م. ١٠٠3 -هـ ٢5١3ر اًم٘م٤مؾمؿ، ، اًمّري٤مض، دا٢اهلبدان، ط

، اسمـ سم٤مسمقيف، حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم، د.ط، اًمٜمّجػ، ُمٜمِمقرات اعمٙمتب٦م احلٞمدري٦م، علل الّشرائع .٠5
 م. ٢666 -  ه ٢382

، اًمّري٤مض، دار ١، اسمـ سمّس٤مم، قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح، طعلماء جند خالل ذتانية قرون .٠2
 .ـه٢5٢6اًمٕم٤مصٛم٦م، 

، اًمٕمٞمٜمل، حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك، د.ط، سمػموت، دار يح البخاريعمدة القاري شرح صح .٠6
اث اًمٕمريب، د.ت.  إطمٞم٤مء اًمؽمخ

، اسمـ سمنم، قمثامن سمـ قمبد اهلل سمـ سمنم، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: قمبد اًمّرمحـ سمـ عنوان اجملد يف اتريخ جند .٠٠
 - ـه٢5٠١، اًمّري٤مض، ُمٓمبققم٤مت دارة اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز، 5قمبد اًمّٚمٓمٞمػ سمـ قمبد اهلل آل اًمِّمٞمخ، ط

 .م٢68١
، اسمـ سم٤مسمقيف، حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم، شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ: طمسلم إقمٚمٛمل، عيون أخبار الرِّضا .٠8

 .م٢685 –ه ٢5٠5، سمػموت، ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مت، ٢ط
، اًمّتقجيري، محقد سمـ قمبد اهلل، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: قمبد اًمٙمريؿ سمـ محقد سمـ قمبد اهلل غربة اإلسالم .٠6

 . م١٠٢٠ – ـه٢53٢ي٤مض، دار اًمّّمٛمٞمٕمل، ، اًمّر ٢اًمتقجيري، ط
، سمػموت، دار ٢، اعم٘مدد، حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح، حت٘مٞمؼ: طم٤مزم اًم٘م٤ميض طالفروع وتصحيح الفروع .8٠

 . ـه٢5٢8اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 
اًمّتٕمٚمٞمؿ واًمبحقث اإلؾمالُمّٞم٦م ذم  ٦م ؿم١مونُمٕم٤موٟمٞمّ ، ضمٕمٗمر ؾمبح٤مين، د.ط، د.م، يف ظالل الّتوحيد .8٢

 .ـه٢5٢١احل٩ّم، 
، ٢، شمّمحٞمح ووبط أصقل: حمٛمد قمكم سمـ طمسلم اعم٤مًمٙمل، طوى علماء احلرمُتقـُّرة العُت بفتا .8١

 م.٢63٠ -هـ ٢326ُمٍم، اعمٙمتب٦م اًمّتج٤مرّي٦م اًمٙمؼمى، 
، د.م، دار 3، اًمٙمٚمٞمٜمل، حمٛمد سمـ يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق، شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ: قمكم أيمؼم همٗم٤مري، طالكايف .83

 .ـه٢388اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، 
، سمػموت، 3: ُيٞمك خمت٤مر همزاوي، ط، قمبد اهلل سمـ قمدي، ت، اجلرضم٤مينالكامل يف ضعفاء الّرجال .85

 .م٢688 – ـه٢5٠6دار اًمٗمٙمر، 
، اسمـ أيب ؿمٞمب٦م، قمبد اهلل سمـ حمٛمد، ت: يمامل يقؾمػ الكتاب ادلصّنف يف األحاديث واآلاثر .82

ؿمد، ٢احلقت، ط  .ـه٢5٠6، اًمّري٤مض، ُمٙمتب٦م اًمرخ
: هالل ُمّمٞمٚمحل سمـ إدريس، تٝمقيت، ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس ، اًمبُ كّشاف الِقناع عن منت اإلقناع .86

 .ـه٢5٠١ُمّمٓمٗمك هالل، د.ط، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، 
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، اًمٕم٤مُمكم، حمسـ إُملم، د.ط، د.م، ُم١مؾّمس٦م دار كشف االرتياب يف أتباع دمحم بن عبد الوىاب .8٠
 اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، د.ت.

 ، اسمـ ؾمحامن، ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحامنكشف األوىام وااللتباس عن تشبيو بعض األغبياء من النّاس .88
 .هـ٢5٢2، اًمّري٤مض، دار اًمٕم٤مصٛم٦م، ٢سمـ ُمّمٚمح، ت: قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اهلل اًمزير آل محد، ط

، سمػموت، دار اسمـ ٢: ٟمٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب، طوٓيب، حمٛمد سمـ أمحد سمـ مح٤مد، ت، اًمدّ الكٌت واألمساء .86
 م.١٠٠٠ -هـ ٢5١٢طمزم، 

د.ط، د.م، د.ن، ، حمسـ، اًمقردي، د. قمكم طمسلم حملات اجتماعّية من اتريخ العراق احلديث .6٠
 د.ت.

، اًمّريٙمل، طمسـ سمـ مج٤مل سمـ أمحد، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: دلع الّشهاب يف سَتة دمحم بن عبد الوىاب .6٢
 . م١٠٠2 -ـه٢5١6أ.د. قمبد اهلل سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم، اًمّري٤مض، د.ط، اًمّري٤مض، دارة اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز، 

سمػموت، دار  -سمـ ؾمٚمٞمامن، د.ط، اًم٘م٤مهرة  ، اهلٞمثٛمل، قمكم سمـ أيب سمٙمررلمع الّزوائد ومنبع الفوائد .6١
اث   هـ.٢5٠٠دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب،   -اًمّرّي٤من ًمٚمؽمخ

: قمبد احلٚمٞمؿ سمـ سمـ قمبد اًمّسالم، ت، اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، أمحد سمـ رلموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمّية .63
 ، ُمٍم، ُمٙمتب٦م اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م.١قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٕم٤مصٛمل اًمٜمجدي، ط

أمحد سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد، شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ: ضمالل اًمّديـ احلسٞمٜمل، د.ط،  ،ؼمىمٕمل، اًماحملاسن .65
 ـمٝمران، دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، د.ت.

، اًمرازي، حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلسلم، ت: ـمف ضم٤مسمر ومّٞم٤مض اًمٕمٚمقاين، احملصول يف علم األصول .62
 . ـه٢5٠٠، اًمّري٤مض، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمّٞم٦م، ٢ط

احل٤مج، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٕمبدري اًمٗم٤مد اعم٤مًمٙمل، د.ط، سمػموت، دار ، اسمـ ادلدخل .66
 م.٢68٢ -هـ ٢5٠٢اًمٗمٙمر،

 د.ط، سمػموت، دار ص٤مدر، د.ت. ي، ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس،ػَم ٛمْ احلِ ، ادلدّونة الكربى .6٠
، ٢، اًم٘م٤مري، قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من سمـ حمٛمد، ت: مج٤مل قمٞمت٤مين، طمرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح .68

 م.١٠٠٢ -هـ ٢5١١ًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمػموت، دار ا
مسائل االعتقاد عند علماء جند قبل الّدعوة اإلصالحّية خالل القرون العاشر واحلادي  .66

 – ـه٢532، اًمّري٤مض، ُمدار اًمقـمـ، ٢، د.قمبد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد اًمٕمبد اًمّٚمٓمٞمػ، طعشر والثّاين عشر
 .م١٠٢5

: ظم٤مًمد سمـ حمٛمقد ٤مق سمـ ُمٜمّمقر، ت، اعمروزي، إؾمحمسائل اإلمام أمحد بن حنبل وابن راىويو .٢٠٠
 م. ١٠٠5-هـ  ٢5١2، اًمّري٤مض، دار اهلجرة، ٢اًمرسم٤مط ووئ٤مم احلقر ود. مجٕم٦م ومتحل، ط
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، ٢، احل٤ميمؿ، حمٛمد سمـ قمبد اهلل، ت: ُمّمٓمٗمك قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، طادلستدرك على الّصحيحُت .٢٠٢
 م.٢66٠ -هـ ٢5٢٢سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، 

 ّٓمٞم٤مًمز، ؾمٚمٞمامن سمـ داود، د.ط، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، د.ت.، اًممسند أيب داود الطّيالسي .٢٠١
، اسمـ طمٜمبؾ، أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ، د.ط، ُمٍم، ُم١مؾمس٦م ىمرـمب٦م، مسند اإلمام أمحد بن حنبل .٢٠3

 د.ت.
 -احلُٛمٞمدي، قمبد اهلل سمـ اًمّزسمػم سمـ قمٞمسك، ت: طمبٞم٥م اًمّرمحـ إقمٔمٛمل، د.ط، سمػموت  ،ادلسند .٢٠5

 ٙمتب٦م اعمتٜمّبل، د.ت.ُم -اًم٘م٤مهرة، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
، سمػموت، ١: طمبٞم٥م اًمّرمحـ إقمٔمٛمل، طبد اًمّرّزاق سمـ مّه٤مم سمـ ٟم٤مومع، ت، اًمّّمٜمٕم٤مين، قمادلصّنف .٢٠2

 .ـه٢5٠3اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، 
، اًمّرطمٞمب٤مين، ُمّمٓمٗمك سمـ ؾمٕمد سمـ قمبده، د.ط، مطالب أويل النُّهى يف شرح غاية ادلنتهى .٢٠6

 م.٢66٢دُمِمؼ، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل،
، اًمٜمّٕمٛمل، طمسلم سمـ ُمٝمدي، ت: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، مناىج احلّق والّصواب معارج األلباب يف .٢٠٠

 م.٢6٠3  -هـ٢363، اًمّري٤مض، ُمٓم٤مسمع اًمّري٤مض، ١ط
، ١، اًمٓمؼماين، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أّيقب، ت: محدي سمـ قمبد اعمجٞمد اًمّسٚمٗمل، طادلعجم الكبَت .٢٠8

 .م٢683 – ـه٢5٠5اعمقصؾ، ُمٙمتب٦م اًمزهراء، 
، حمٛمد احلسلم احلسٞمٜمل، شمٕمري٥م: قمكم ه٤مؿمؿ، د.ط، د.م، دار اعمحّج٦م ، اًمّٓمٝمراينمعرفة اإلمام .٢٠6

 اًمبٞمْم٤مء، د.ت.
، اًمّذهبل، حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن، ت: اًمّديمتقر ٟمقر اًمّديـ قمؽم، د.ط، ادلغٍت يف الضُّعفاء .٢٢٠
 إدارة إطمٞم٤مء اًمؽّماث، د.ت. ىمٓمر،
، سمػموت، دار ٢ سمـ أمحد، ط، اسمـ ىمداُم٦م، قمبد اهللادلغٍت يف فقو اإلمام أمحد بن حنبل الّشيباين .٢٢٢

 .ـه٢5٠2اًمٗمٙمر، 
، ٢سمـ حمٛمد رو٤م، شمٕمري٥م: حمٛمد رو٤م اًمٜمقري اًمٜمجٗمل، ط ، اًمُ٘مّٛمل، قمب٤مسمفاتيح اجلنان .٢٢١

 .م٢66٠ – ـه٢5٢8سمػموت، دار وُمٙمتب٦م اًمّرؾمقل إقمٔمؿ، 
، اًمّسخ٤موي، حمٛمد سمـ ادلقاصد احلسنة يف بيان كثَت من األحاديث ادلشتهرة على األلسنة .٢٢3

  م.٢682 -هـ ٢5٠2، سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، ٢محـ سمـ حمٛمد، ت: حمٛمد قمثامن اخلِم٧م، طقمبد اًمّر 
، اسمـ سم٤مسمقيف، حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم، شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ: قمكم أيمؼم همٗم٤مري، من ال حيضره الفقيو  .٢٢5

 .ـه٢5٠5، ىمؿ، مج٤مقم٦م اعمدّرؾملم ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ١ط
 .ـه٢5٢5، د.م، دار اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ٤٢مذم ، ط، اًمگٚمپ٤ميگ٤مين، ًمٓمػ اهلل اًمّّم مناسك احلج .٢٢2
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، ٢، احل٤ميمؿ، حمٛمد سمـ قمبد اهلل، ت: ُمّمٓمٗمك قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، طادلستدرك على الّصحيحُت .٢٠٢
 م.٢66٠ -هـ ٢5٢٢سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، 

 ّٓمٞم٤مًمز، ؾمٚمٞمامن سمـ داود، د.ط، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، د.ت.، اًممسند أيب داود الطّيالسي .٢٠١
، اسمـ طمٜمبؾ، أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ، د.ط، ُمٍم، ُم١مؾمس٦م ىمرـمب٦م، مسند اإلمام أمحد بن حنبل .٢٠3

 د.ت.
 -احلُٛمٞمدي، قمبد اهلل سمـ اًمّزسمػم سمـ قمٞمسك، ت: طمبٞم٥م اًمّرمحـ إقمٔمٛمل، د.ط، سمػموت  ،ادلسند .٢٠5

 ٙمتب٦م اعمتٜمّبل، د.ت.ُم -اًم٘م٤مهرة، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
، سمػموت، ١: طمبٞم٥م اًمّرمحـ إقمٔمٛمل، طبد اًمّرّزاق سمـ مّه٤مم سمـ ٟم٤مومع، ت، اًمّّمٜمٕم٤مين، قمادلصّنف .٢٠2

 .ـه٢5٠3اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، 
، اًمّرطمٞمب٤مين، ُمّمٓمٗمك سمـ ؾمٕمد سمـ قمبده، د.ط، مطالب أويل النُّهى يف شرح غاية ادلنتهى .٢٠6

 م.٢66٢دُمِمؼ، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل،
، اًمٜمّٕمٛمل، طمسلم سمـ ُمٝمدي، ت: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، مناىج احلّق والّصواب معارج األلباب يف .٢٠٠

 م.٢6٠3  -هـ٢363، اًمّري٤مض، ُمٓم٤مسمع اًمّري٤مض، ١ط
، ١، اًمٓمؼماين، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أّيقب، ت: محدي سمـ قمبد اعمجٞمد اًمّسٚمٗمل، طادلعجم الكبَت .٢٠8

 .م٢683 – ـه٢5٠5اعمقصؾ، ُمٙمتب٦م اًمزهراء، 
، حمٛمد احلسلم احلسٞمٜمل، شمٕمري٥م: قمكم ه٤مؿمؿ، د.ط، د.م، دار اعمحّج٦م ، اًمّٓمٝمراينمعرفة اإلمام .٢٠6

 اًمبٞمْم٤مء، د.ت.
، اًمّذهبل، حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن، ت: اًمّديمتقر ٟمقر اًمّديـ قمؽم، د.ط، ادلغٍت يف الضُّعفاء .٢٢٠
 إدارة إطمٞم٤مء اًمؽّماث، د.ت. ىمٓمر،
، سمػموت، دار ٢ سمـ أمحد، ط، اسمـ ىمداُم٦م، قمبد اهللادلغٍت يف فقو اإلمام أمحد بن حنبل الّشيباين .٢٢٢

 .ـه٢5٠2اًمٗمٙمر، 
، ٢سمـ حمٛمد رو٤م، شمٕمري٥م: حمٛمد رو٤م اًمٜمقري اًمٜمجٗمل، ط ، اًمُ٘مّٛمل، قمب٤مسمفاتيح اجلنان .٢٢١

 .م٢66٠ – ـه٢5٢8سمػموت، دار وُمٙمتب٦م اًمّرؾمقل إقمٔمؿ، 
، اًمّسخ٤موي، حمٛمد سمـ ادلقاصد احلسنة يف بيان كثَت من األحاديث ادلشتهرة على األلسنة .٢٢3

  م.٢682 -هـ ٢5٠2، سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، ٢محـ سمـ حمٛمد، ت: حمٛمد قمثامن اخلِم٧م، طقمبد اًمّر 
، اسمـ سم٤مسمقيف، حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم، شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ: قمكم أيمؼم همٗم٤مري، من ال حيضره الفقيو  .٢٢5

 .ـه٢5٠5، ىمؿ، مج٤مقم٦م اعمدّرؾملم ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ١ط
 .ـه٢5٢5، د.م، دار اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ٤٢مذم ، ط، اًمگٚمپ٤ميگ٤مين، ًمٓمػ اهلل اًمّّم مناسك احلج .٢٢2
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، اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد منهاج السُّنة الّنبويّة يف نقض كالم الّشيعة القدريّة .٢٢6
 .ـه٢5٠6، ُم١مؾمس٦م ىمرـمب٦م، ٢اًمّسالم، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل، ط

، سمػموت، دار ١ٖمريب، ط، احلّٓم٤مب، حمٛمد سمـ قمبد اًمّرمحـ اعممواىب اجلليل لشرح سلتصر خليل .٢٢٠
 .ـه٢368اًمٗمٙمر، 

، سمػموت، ُم١مؾّمس٦م إقمٚمٛمل ١، اخلٚمٞمكم، ضمٕمٗمر سمـ أؾمد، طموسوعة العتبات ادلقّدسة .٢٢8
 .م٢68٠ – ـه٢5٠٠ًمٚمٛمٜمِمقرات، 

 . ه٢5١٠، ىمؿ،٢، إقمداد: جمٛمع اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، طموسوعة مؤلّفي األمامية  .٢٢6
ـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م، ت: د. قمبد اعمٕمٓمل ، اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي، أمحد سمموضح أوىام اجلمع والّتفريق .٢١٠

 .ـه٢5٠٠، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، ٢أُملم ىمٚمٕمجل، ط
، اًمِّمقيم٤مين، حمٛمد سمـ قمكم سمـ نيل األوطار من أحاديث سّيد األخيار شرح منتقى األخبار .٢١٢

 م.٢6٠3حمٛمد، د.ط، سمػموت، دار اجلٞمؾ، 
: ؾم٤مُمل اًمٖمريري سمـ ُمٝمدي، ت حمّٛمد سمـ حمٛمقد سمـ ، ُمٖمٜمٞم٦م، حمّٛمد ضمقادىذه ىي الوىابّية .٢١١

 .م١٠٠6 – ـه٢5١٠، د.م، ُم١مؾّمس٦م دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، ٢اًمٖمراوي، ط
: ُم١مؾّمس٦م آل ّر، ت، اًمٕم٤مُمكم، حمٛمد سمـ احلسـ احلوسائل الّشيعة إىل حتصيل مسائل الّشريعة .٢١3

 اًمبٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّسالم إلطمٞم٤مء اًمؽّماث، د.ط، ىمؿ، د.ت.
، سمػموت، دار اًمٙمت٥م ٢سمـ قمبد اهلل، ط ، اًمّسٛمٝمقدي، قمكموفاء الوفا أبخبار دار ادلصطفى  .٢١5

 .ـه٢5٢6اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، 
، ٢، اًمّسٜم٘مري، حمٛمد قمكم سمـ طمسـ، ت: طمس٤مم أمحد ؿمٕمٞم٥م، طالوّىابّيون والبيوت ادلرفوعة .٢١2

 م.١٠٠٢ – ـه٢5١٢دُمِمؼ، دار إطمب٤مب،
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