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 صـــــامللخ

 

اتهممملماتشرقومممأتبامهمتعمممء هلم حشمممءعمات مممأممهاتقوممملهوم ممماعهلمهقعومممباماتهمممب مه با ممم م

اتممس يفماماتم مملم حمماماتممأهاسكمهاماترمم بلم مممماتعءنممومه مملومتعذذسمم متحسممء كمه مموم تمم م

ه تمم م ممممف ممءامنمملاماتعممم متعذممءاممامنممليماتوممعه م ذممأم مممذم كمدهامدتذمموممهم أنممءاكم

 حشمممءعمات مممأمممء مممءامهقشقممم م هممممهم مممألماترمممشءلماتقممم مم ذمممءاماتشمممسهقما خ تممم مخممم  

ه ذممءام تمم م ممممخمم  مم شممءمتمم ما لممأمات عذممأماممخ تهمملمههه همملمهت ممبانلكمكهاتقومملهو

ا  ثحممم ماتوشحذممم مهاتق عذ مممءلماتشمممالبهسم مممممنمممم عما مشممم مامتسمممءهتهلمات ممم وم مممب مههاسم

نمملاماتعممم مهومملمهمممممومهاتوممل مامم  ممء هل ا  ءدهمم كمتذق ممالم  مم عممعهمملمهقعوممبامات

تبنئممم متح مممءهامهاتعء ممم مام حممملمات مممأممهاتقوممملهوكمفذشمممثهمامملسمممءعمتأاعتممم مه مثممم م مممذمم

ءتشعممم مفهمه ومم م عء مم  ممهتشهذمملمهه مم منمملاماتعممم مام  ل مم م  ممء  ماتوحمملمهاتوشممو 

 ما ه  ماإلعصمممءامهاتشبيمممب ذ كمهاتشعمممم ماتثمممءت ماتصمممل ماماتعمممء ماتممممو مهاتشعممممم

اتثءتممم  ماتقممممأثمهاتقثعمممث مهاتشعمممم ماتأا ممم  ماتوممم ء  مامتمممب ماتممممو ملممملمات ءتشممم م

م هتءمش ماتشأاج مهات هءه 

م اتأهاسم-اتقمأثمم–اتقولهومم–ات أممم–ات حشءلماتش قء ذ  ماتشسهقما خ ت م
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Attributes of the moral approach of discrediting and 

accrediting scholars 

Prepared by: Dr. / Malek Habab Sindi Al-Rashidi 

Assistant lecturer at Tafseer (Exegesis) and Hadith department 

Faculty of sharia- Kuwait University 

E.MAIL: mhssal@hotmail.com 

Abstract 

The orientalists and their followers argued that the accrediting and 

discrediting scholars were following their desires and their mind 

motives in judging of the Narrators and that they were silent about 

the Falsehood without clarifying it to people. Because of all of these 

arguments were not grounded, this research was done to prove that 

this argument is incorrect, to demonstrate the moral approach of the 

scholars of discrediting and accrediting  and their main 

characteristics , which had a positive impact on their morals, 

righteousness and devotion and to make it clear that these scholars 

followed right and justice in their judgements on the narrators, 

through reviewing practical examples on these scholars.  

This research is considered to be an introduction to the reader and 

researcher of discrediting and accrediting science so that they can 

combine the contexts of science and work during reading of this 

research. 

This research consists of an introduction and four topics: the first 

topic is” equitability and objectivism”, the second topic is 

“faithfulness in following the truth”, the third topic is “investigation 

and ascertainment”, and the fourth topic is “The courage in telling 

the truth” and then the conclusion, references and the index. 

Key words: moral approach - wound - modification - investigation 
- narrators 
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 ةـــاملقدم

ماتمشلمهللمهاتص سمهاتر وم حامهسب ماهللمه حامآت مه مع ممجشوذمكمم ءم ول 

؛مه ممممخ تمم مهش مممماتم مملم حممامفوحمملمات ممأممهاتقومملهوم مممممنمملم حممبوماترممس ماتسعبهمم 

 وأفمم م لاتمم ماتممأهاسمم ممممنأهمموه تمم مميمموذ هءكا  ءدهمم ماتسعبهمم كمه وأفمم م مممذمهءم مممم

مها تصء م ذسهل مهيع هل

ه ممممف مموماهللم حممامنممليما  مم ممامسمم أمتهممءم حشممءعمم سممءعكمهم وممباما  ءدهمم كمههس حبعهممءم

  مموم ممل مهم ءعمم كم مم م ممءمهقشقوممبام مم م مممم حمملم حشهمملماهللمرهممءيكمام وأفمم م ممء ماتممأهاسكم

ه ممء وماتباتمم ماتمملثمنمملم حذمم كمر ممعمم مهجممملمهاإلخمم ومهاتق ممءتماماتم مملم حممذهلم شممءم

معممممء مه وسممممبامامنممممم عماتوحشممممءعماتصممممءدتذممدهامدتذمممموممهم أنممممءاكمتممممءمحذممرعهمممملم م

هم شمممبام حممماماتمممأهاسمهاتشأههمممءلم ءتومممل مهاإلعصمممءاأم مممومتممممأ هلمام تممم ممنمممبامهلكم

مههاتشأهام عبا  ماتس يف 

  ءعمم منممم عما مشمم كمه مهمملهثم ممممهنممليمفأهمم م وذشمم كمتمملمتقأسمم مامتحمم م مممم مهوممأام

مسذأنلمههه هلمامتوء حهلم  مههاسما  ءده مه  شهلم حذهل 

هتمملت م ممءامتثا ممءم ذممءامنمم عم ممممتسممءه لممنمموماتوحمملمام  شهمملم حممامههاسما  ءدهمم م

 مم مر ممأالمجءعمم ماتصممل مهاتوممل مهتممب ماتمممومهتممبم حمماممع رممهلممهممتممءه هلكم شممءمتمم مملممأمام

مام ومل ءامه  ءا مد ضمنعهءلماتشأج ذم

 أهمية املوضوع وأسباب اختياره:

مأج ممنشذ منلاماتشبيب مهمسعءبماخقذءهيمرتام ءمهح  ت

دفمممم متهشمممم ماتشلأيممممذممتوحشممممءعمات ممممأممهاتقومممملهوم مممماعهلمهم شممممبام حمممماماتممممأهاسم  1

  انبامهلمه با  مع بسهل 
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  م حممام ذممءام سثتمم مممشمم مات ممأممهاتقومملهوماتوءتذمم كمهمخ تهمملماتسعذحمم م ممممخمم  ما نممم  2

ععمملم مممم ممبات هلمامملسممءعمتسممءهتهلمت ممأمماتممأهاسممهمتومملهحهلكمهترممحذ مات ممبعم حذهممءم

  و وم عءنأ 
تذرممممقس وممكمامه ممممبامنمممملاماتعممممم م ءتقبنئمممم متح ممممءهامام حمممملمات ممممأممهاتقومممملهو  3

عصممبوما مشمم مهآلممءهنلمههاخمملم سهممءماتوعممأماإلهشءعذمم مها خمم  ماإلسمم  ذ مفذشممثهمام

 مم  ء  ماتوحلمهاتوشو ملسءعمتأاعت مه مث م ذ
 الدراسات السابقة:

 ممممم ممألماترممشءلما خ تذمم متوحشممءعمات ممأممهاتقومملهوم شممءمهممأدمتومم ذ ممتمملممتممىم حمما

هت مممممنممءهماتوحشممءعمام ممءبمجممأمماتممأهاسمهتومملهحهلمرتممام مم ءلماتوممءتلماتمملثمماتشلأيممذمك

حذمم مه ممأمماتممأهاسمههممبل هلكمهاتقمم م ممممخ تهممءمتوهممأمسممشءلمنمملاماتشممسهقماتمملثمسممءهم 

هات ممم وماماتمممأهاسمهمقمممءهمرتمممامهه متمممءوكم" حشمممءعمات مممأممهاتقوممملهوكم شمممءمتمممء ماتممملنع  م

هنممليمرنممءهسمكم(1)"ه ممأاعسم مممماتهممب مهاتشذمموكمهخعممأسم ء حمم م ءتمممله كمه ححمم كمههجءتمم 

م  ء  م س مرتام  ءلماتوءتلماتلثمهق حلماماتأهاس

 صممحثمفذهممءمتحمم ماتصمم ءلم وممضماتشباتممىماتقمم مم-رامنممءعماهلل-نمملاماتعممم مسممذ ح  مهم

امممشمم مات ممأممهاتقومملهوكم مم م ذممءامم ممألم مم ءلم حشممءعمات ممأممهاتقومملهومهاتقمم مت ومموم

همعهمممملم مه بتممممبامه مهم شممممبامر مم†ماتعء مممم مهثمممموماممتممممباتهلمه حشهمممملمههه هممممل

م  ءتول مهاإلعصءام وذلام مم ذوماتهب مهاتوهبال

 منهجية البحث:

م ا سق أاعمهاتقمحذوسألمامنلاماتعم م حام سهقم

 

م( م82اتشبتو مام حلم ص حالماتمله متحلنع م)وم1))
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 مممممخممم  م قممم ماتأجمممء ممشمممثم ققعممم ممخعمممءهما مشممم مامجمممأمماتمممأهاسمهتوممملهحهلت  1

  هاتقءهه م

مامم مممألماتصمم ءلما خ تذممم ماتقممم متصممحالممامت مممبامسممش م مممءهلسمتحشمممسهقمهم  2 عوممأليف

كم شمممءمهمممل ضمنمممعهءلماتشلأيمممذمم حذممم مممشممم مات مممأممهاتقوممملهومسمممءهاتممملثم

 ه ب ماتعم  مكمهتلممتصلما سقذوءبم قام ات ء سذم

اتقوحذمموم وعممءهسم ممبجثسم حممام مموم بتممىم شممءمهسءسمم ماتش ممءوم ممممتبيممذالمتل تمم م  3

ماتسصم حاماتشأادم س مراماتق اماتش ءوم ت  

 خطة البحث:

مسألمامنلاماتعم م حاماتسمبماتقءت  

م هخءتش مهمه و م عء  مهتشهذلم  ل  

 .املبحث األول: اإلنصاف واملوضوعية

 الصدق يف اتباع احلق.املبحث الثاني: 

 املبحث الثالث: التحري والتثبت.

 املبحث الرابع: الشجاعة يف قول احلق.

 اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 قائمة املراجع.

 الفهارس.

م 
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 دـــمتهي

 منمم ممام حمملمات ممأممهاتقومملهوم حمملمم ممذوماماترممس ماتسعبهمم كمهاتلءهمم مات عممأ م سمم م ممذءع م

م ماتلخذوم مم س ب لم ءنح ممهميوذ    شاماتوأهو م مممعبا

مممنأهمموماتممأهاس مممر مه ممءمجممءعمفذهممءم ممممه مم مم‘ماتسعمم مسممس سممعذومرتممام وأفمم مهتممذيفملشمم م

جمموماتقوممأام حممامه اتمممله ماتسعممبثماتوممأهىم ممء أام مممم ممء أكمماس حممبهاتمملهمماتث ممءلم

نمممم عماتمممأهاسماتث مممءلمهتشذذمممثنلم ممممم ذمممأنلم مممممات مممو ءعم حممماماخمممق امدهجمممءلم

 مممماتشهمملماتوسءهمم مات عذممأسم شوأفمم ممخعممءهمنممم عماتممأهاسكمه وأفمم مسممذأنلكمم ممءايممو هلكم

 وأفممم كمت ومممىم مممممم مممباتهلمه ممملاتقهلمهيمممع هلكمه مممأاتعهلمهنع مممءتهلمه حممملاعهلكمه مممءم

اتسرمممذءامها خمممق همهاتمممبنلمرتمممام ذمممأم تممم كمهتممملت مهمممملأمام أههمممءتهلم ممممم مممباه م

هيممموثمات با ممملمهات مممبا  مها سممميفمتعذمممءام تممم كم شمممءمنمممبم وحمممبومام حممملم صممم حالم

ماتمله كمه حلمات أممهاتقولهو 

كمهمت ممبام‘مه ممءامتحوحشممءعماتأ ممءعذممتمملوم ممل مامنمملاماتعممءبكمف مملم  مم ماهللم همملمسممس مععذمم 

ه مملتبامكمذأمهاتقممباهه مهاترممما لمه ذأنممءهاترممماتأجممء مهات ممأممهاتقومملهومم قمم متممأاجل

م شمممءهنلماماتأ حممم مامم‘مام تممم ماتلمممءت مهاتس مممذيفكم مممومرعهممملممفسمممبام جمممومسمممس ماتسعممم 

منحعهءمهتبلذ هءمهاتقا لم ممع حهءماتس وماتصمذال 

مه حمم مهوسمم -منممهأام وممأملشءعذمم م قذعمم م مممماتم مملم حممامنمموع ممتممءو"اإل ممءومم شممل ممتممء 

كمف مملممع مممومنممذئءم هشممءم ءتسرمممع متمم مهنمممبمجممثعم ممممم(1)" ذقممم مجممله م مممء م قممام-اتمممله 

ماتعذثكم وم ت م جومنح ماتوحلكمهنح ماتمله  

 

م( 2/342اتوحومه وأف ماتأجء متإل ءومم شلم)م1))
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مم ممم ما ممممم مممومتممملمهقأ مممبامات ومممءومات ذممم م نمممقلءتهلمه سمممءهقهلمامنحممم ماتممممله كمتمممء 

متممملمعا مممومفذهمممءم أتممم كم مممومعهءهعمممءم  رممملمتش مممءتيفمك سمممءم شصمممأمسمممعو ممنمممهأ" مممءتل م

فاتذسممءمهب ممءممعممءمههفذممومتمم منممذ ءمف ممءتبا منممبم حذممو ممكتحسرمم مهاتش ء حمم اتوممذب كمه ءتحذمموم

فءنممقأهسءيكمفحشممءم ممأعءمرتمماماتعذممثم  ممأمهتممثم  حمميفممكفأمهسممءمامنأه سممءمسممش  مم  عقسممء

فحمملمعممث م قمماممتممام حذمم مل لمم ممكه  ممذسءمرتمماماتش حمميفمك وممضماتوممذب مفحمملمهش سممءمر مم   

م (1)"تسءمفأاغممامعو ذ متشممهوبه مهءومه ءدممامهقلذأكمفا حسءيمعذئءكمهتلمه مم

هه شممءمتمشحممباماتشومممء مهاتصمموءبمه أيمممباممع رممهلمتح  ممأ؛م جمممومتمصممذوماتممممله م

م علممملادكم مممأسم مممأتذم ماتممممله منحممم ماماتممملوم حممث"م نمممءنأما مممممهاتقا مملم سممم كم شمممءمتمممء 

ءمم ومم م سممثم ش مم كمهمخممأ  منحمم مامتمم مدا مم مه عممثمه ممءم تمم كمفحم سمم ماتمممأكمام ءفذممك

م سمممثمم ممملاكمات حممم م مممء مامسممماتثمه مممءمظهمممأثكم حمممام قعممم مم شممموماتممممله كمه سمممث

م (2)"هات م ءم حامم ذش

ه مممءامتح مممأممهاتقوممملهومه ذمممءام أاتممم ماتمممأهاسم مممممجهمممبدنلممهفمممأماتمممم مهاتسصمممذ كم

مها قسامفذ م حشءعماتمله م سءه م عذأس 

هرعشممءممتث ممباممع رممهلمات وممىم مممم وءهمم مههاسماتمممله مهعممءتح م" ماإل ممءوم رممحلم شممءمتممء 

ا خعممءهمهمفقممبام مملت م ممذممسممئحبامتشممءمفذمم م مممم وممذلمات  ممأكمر ما خعممءهمامم ممأماتمملهممرعشممءم

تممات م قمحذمموممهمتمممأهلكممهمم ممأممهمعهمماكممهمتأ ذمم ممهمتأنذمم كمفممه ام ممءاماتممأاهثمتهممءمتممذيفم

همم م سمملم ممممتمملم أفمم كمهتمملمهعممذمم ممءمفذمم متلذممأيكم شومملامتحصممل مها  ءعمم كملمملممتمملوم حمماماتأاهم

 

م( 7/533تءهه ماإلس ومتحلنع م)م1))

م( 363/م19سذأمم  وماتسع عمتحلنع م)م2))
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ءمتوباوماتشرحشذم م (1)" شممجهوم وأفق كم ءامآلشءم  وح م ت كم ءنًّ

ا حمملممامجممأمماتممأهاسمجممءمثكم ممومهاجمم م ء ت ممء ؛متح ممأههسماتلا ذمم مرتذمم ؛م"هتممء ماتسممبهث م

ءتامتصمممذءع ماتومممأهو ماتش أ ممم كمهتمممذيفمنمممبم ممممماتلذعممم ماتشمأ ممم كم ممموم ممممماتسصمممذم مهللمتومممم

ههسمممبت مهاتشرمممحشذمكمهتممملمهمممث مف ممم عما مشممم مهمخعمممءهنلمهمنممموماتمممبه م مممسهلمه وحمممبام

م (2)" ت 

ه تمم م عمم م  ممقصمموحمملمات ممأممهاتقومملهومم مملممسمميفم حممبوماترممس ماتسعبهمم مهمه ءعهممءكف

 س ممومدهمممماهللمتعممءهلمهتوممءتاكماتمملهمماتمملثماخقممءهيمه سممءمجممومه مم متذ ممباماتمملهممات ممءتلم

مت وما دهءامتعح  

 متمملمه ممممامم مم م مممما  مملم سمملمه ممب مسممشوثمم ممءم ممءتلماتممأالث" مات ءسمملم مممم سمملاهتممء م

خحمموماهللمآدومم سممءعمهم وممبامآلممءهماتأسممومر مامنممليما  مم كمف ممء متمم مهجممو مهممءمم ممءم ممءتلمه شممءم

هههام ممملهثءم مم مممومتممم مه مهصمممالؤمف مممء  م حشمممءمنلمهوأفمممباماتصممممذالم ممممماترممم ذلكم

ذممتشمممم ومملنلممعهمملم ذممثهاماظلممءهمه  وبنممءكملمملمتممء  مه مملمفممأهاهقهلم تمم متحشوأفمم كمتذقعممم

م (3)"‘ماهللمم ءمله  كم ءامهاهللم  قهلامام   مآلءهمهسب ماهلل

لممعممء مهلشممثهامنممليم جمم  ه مم منمملامات همملماتووممذلماتمملثمتممءوم مم مممشمم ماتمممله مر ممعمم مهيف

ه مامات همممبدمهه وسمممبامامعثانممم منمممم عما مشممم كمهه ممم هلم اعممم مهقعومممباماتهمممب مهاتمممل

م  شهلم حامههاسما  ءده م مم ذأمرعصءاممهم بيب ذ  

ه ممممم تممم منوممممماتشرقومممأتذمم وحشمممءعمات مممأممهاتقوممملهوممعهممملمهقعومممباماتهمممب مامتعمممب م

 

م( 1/28  ل  م مذالم رحلم)م1))

م( 1/124نأمماتسبهثم حام رحلم)م2))

م( 43-42نأامم مءبماتمله متح  ذ ماتعللادثم)وم3))
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اترمممس مهاتم ممملم حممماماتمممأهاسكمهتمممء وهلمنممملامات ومممممت  ذممملنلم ممممماتشرمممقلأ ذمكمف مممء بام

كم‘مب ماهلل قبجذممم مه مممءممات ومممممرتمممامممشممم ماتممممله كم ممموم تممم متذرممم  بامسمممس مهسمممم
مهتذو  باماتشرحشذمم وحشءمهلمتذصلهنلم لت م مماإلس وم ح ممهم و   

ءم" م(1)جممءعمامدامممأسماتشوممءهاماإلسمم  ذ  هاتم مملم حممامتذشمم ماتشمممللمتمملمه قحممىماخق فممك

م سقهمممامات ممموىمامسمممءكمفأ شمممءم مممءامل ممم م سممملمتمممبوكمهت ممممم ذمممأنلم مممءعبامهولهعممم ما ذ م

م (2)"ههاهق 

 ممسهلمام حشممءعماتمممله م مماامتممذيفمتهمملمتبا مملممهميممبا  ماماتم مملمهنمملامنومممم ممأهالم

 حمماماتممأهاسممهماتشأههممءلكم ممومنمملمهقعوممباماتهممب مام تمم م رمم مل شهمملكمهتمملم ممأمم

ه مممءاماتم ممملم حمممام ممممللمه قحمممىم مممءخق امهجهممم م"اتشرقومممأتبام ممملت مامتمممبتهل م

م نممملاماممعمممل أمامم ههسعلمممممكسأ معومممأم مممومنءم ممم ممهمفأتممم م وذسممم كمهعومممام مممممنممملامخ فمممءلم ممميف

هر ام ءعممثماتث مم م ءتشمممللذممكم ءعممثممه ممءمم مموماتقسممءل مثاتش ممءوممام ممءدسماتمممله ماتشممأهم

 مممءامهثذمممأمماتممملث بيمممب ماتممممله م مممممنمممب منمممبمم مممموماتسمممثا كمفءتلءتممم ممام مممءمامنممم 

ء م (3)"اتشوءهي مدامشك

 شممءمتممء بام ممءت وممام حشممءعماتمممله مهاتهممء هلم ممءت بهمهات مموىمهات ممعممه مملوم ذممءام

 مممم منمممليممااتمممث ممتممملمه مممأممم ممملم حممماماتوممم مم ه ممم م  مممم"مممموكم شمممءمامتمممبتهل مات

 

ممهممم1)) ممهماتث ءفذ  ماتلهسذ  مسباعم مماتسء ذ  ماإلس  ذ ك مهقصوم ءتم ءهس متوسام  وم ء هن م بسب  مم ءدهشذ 

م سهء م متلءل م ولس مهتأجشث مهنعوث ماتوصبهك ما قلاد م حا مات لأافذ  ممه ماترذءسذ  ممه ما د ذ  ممه اتوحشذ 

م م م م لد م حذهء مه شو مه ذأنءك مهاتوأ ذ  مها تشءعذ  مهات أعرذ  ما ههه ذذمماإلع حذثه  ماتشرقوأتذم  عءه

مه ذأنل م

م( 11/3500 بجثمدامأسماتشوءهاماإلس  ذ م)م2))

م( 11/3501 بجثمدامأسماتشوءهاماإلس  ذ م)م3))
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مكمنأهممأسم ممممات ممء  ذمم اإل  ممءاما قعممءهمهجممء م مما ما  ءدهمم ؛مهتمملمهصممعالما ح لم حممام ممومسمميف

قءهه ذممم منممملهلسماتخ مممءعما تق مممشمم ومممضمم هجممم م مممءوم صمممم م ثذمممأم ممممما  ءدهممم ماتقمممم

م (1)"اتبيبم

مم ممذمم ذمم مه ممب  مهتعمم ماتشرقوممأتذمم حممامنمملام رامم  ممءوماتسممء م"ا تهممءوماتوممءتلمم شممليف

هبلمممومهجممم ككمهآخمممأمه ل ممم كمهاتعبا ممم ممهلفعو مممممك حممماماتأجمممء مت قحمممىم ممموما خمممق ا

م (2)"اتس رذ م حام ت م م صأمتهء

ف ممملماتهشمممبام حشمممءعمات مممأممهاتقوممملهوم ءتعمممء هلماتهمممب مهاتشذمممومام  شهممملم حمممامههاسم

م  ءامتحم ذ   اتمله كمهنبماتهءومخ ذأم

هاتباتمم ممام حشممءعماتشرممحشذمم حممامهجمم ماتوشممبومه حشممءعماتمممله م حممامهجمم مات صممبوم

ه حشممءعمات ممأممهاتقومملهوم حممامهجمم ممخممصمهقعوممباماتمممومهاتوممل مهاإلعصممءامهاتصممل كم

مهه بتباماتمومهتبم حاممع رهل 

مهسمممما ذمماماتشعء مممم ما ه ومممم ماظتذمممم م مممملبمنمممملاما تهممممءوم ء دتمممم ماتلا لمممم مهاتشباتممممى

اتصممأهم كماتقمم متعممذمم مملبمنمملاما تهممءوكمهتعممذمم لاتمم منممم عما مشمم ماتأ ممءعذذمكمهمعهمملم م

هق حشممباماماتممأهاسمتممل ءممهم ممل ءمر م شممءمه ذمملم حمملماتمممله مهت ل مم ماترممس ماتسعبهمم مف مم كم

فمم مهرممق ل بع مسممم  ءمتح ومممممهمنأه مممءمتحشمء ممءسم  ممملكم ممومه بتمممباماتمممومه منممم عم

م ذأماتمو 

  

 

م( 11/3501 بجثمدامأسماتشوءهاماإلس  ذ م)م1))

م( 472يماماإلس وم  شلمم ذمم)وم2))



  

  673   
 

 والتعديل اجلرح علماءمسات املنهج األخالقي لدى 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 :املبحث األول: اإلنصاف واملوضوعية

رام حشممءعمات مممأممهاتقومملهومهم ومممبامههوحشمممباماماتلءتمم م ممموم مممءمهقوحمموم ممممء ماتمممأاهثم

 شبتمممليمماتمممأاهثمسمممباعمم مممءام مممل ءممهمتمممل ءكممهم مممءام وحب مممءلممخمممأ م قوح ممم م ممممء 

ههفءتمم مه ذأنممءم مممماتشوحب ممءلكملمملمرعهمملمه قصممأهامام بيمم مات ممأمممهماتقومملهوم حممام

هسءسمم ماتش ممءومه ات ممءرممهم أ ممءلمت مم م ممءتلأ م شممءمتمم متوحمموم ءتأهاهمم متعممب ممهمم  ممأم ممء

مهداكمه مهقوأيبام ولم ت متوأ ماتأاهثممهماتر أه م س ممهم ذأم ت  

ماهللَم}هنمملام ممممتشممءوماإلعصممءامه ءهمم ماتوممل كمهنمملم مملت مهقعوممبامتممب ماهللمجممومام مم ي م ر اَّ

ءا م مَهاإُل ُ رممَ
ُل   م  ءُتوممَ أيف ُا يف ُلمهممَ مَهو ويف مميف أ مَهاُتَعلممُ   سُ ممَ مَهاُتشيف

ءع  ماُتَ ُموممَ م  ام ممَ امَهَهسُهممَ ُأ ممَ م  ثماُت يف ءع  مَهر هقممَ

هاَم أيف َل َّ ُلمتمممَ مَه َم}كمهتبتممم  م(1){َتَوحَّ مميف رمممُ  
َهَلاعم  ءُت   منممميف ذَممت حممم    ا   بَّ بُامتمممَ بعممميف بُام يف هَممآَ سمميف ل  ءماتمممَّ َهَاهُّهمممَ

م ُبو  متممَ سَقايف ُلمنممَ أ َ سَّ يف مَه ممُ َ مَخع ذممأ  ماتحمم  َ مر اَّ بُاماتحمم  َب مَهاتَّ مميف مت حقَّ ممُ َأبيف َبمَمتممُ تيفبُامنمميف
ل  تيفبُاما ممُ

ل  امَم َّمَتوممُ َ حممَ

م (2){  َشءمَتُوَشحيفباَم

م  قح مم  م مممماتشمءسمممم"تممء مات  ذمم ماتعلمملادث م ر اماجقشمم ماممخعممءهمهجممومها مملم وممءا 

مات شذ مهع ح كمه   م (3)"أمات ومهعوأيهاتشسءت مهاتش ء ممهاتشثءت مهج مَ ُق يف

هتممملم مممءبماتممملنع م حمممام قمممءبم)ات مممو ءعمهاتشقأه مممبا(م  مممممات مممبلثممعممم مهرمممأدمفذممم م

م (4)ات أممههر ثم مماتقبلذوأ

فشمممممخمم  م حشممءعمات ممأممهاتقومملهوممعهمملمهق حشممبام وحمملمهرعصممءاكمدهام ذمموممهماتعممء م

 

م[ م90]مسبهسماتسمو مم1))

م[ م8اتشءملس مم]مسبهسم2))

م( 202/م2ات ء  م خ  ماتأاهثمهآدابماترء  متح  ذ ماتعللادثم)م3))

م( 1/16 ذثااما  قلا متحلنع م)م(4)
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متحهب كم ومنلم سلنلم مماتشبيب ذ م ءمه قليم ذأنل 

توسمممم  مت أهمممملمات مممم وماماتممممأاهثم شممممءمهقوحمممموم شبيممممب ماتس ممممء مهاتشبيممممب ذ م حشمممم م

هاتعمممم كمهنمممبم مممءمهقوحممموم ءتأهاهممم مدهامن صمممس ممهماسمممق لاومتوحممملمات مممأممهاتقوممملهومام

م م أا من صذ 

 ذمم مهه مفذمم م مممممكه مممممعصمم م ممبهماإلعصممءام ممءمفوحمم ماإل ممءوماتع ممءهثمام مممذم 

ر ممام تمم متمملممكه مملم ممءمتوممأ متمم م مممما   م رممعع مكنممذ  م مشمملم ممممهمذمماماتمملنح 

مكمهرخأاهم لهث مام قء  ماتصمذال (1)هشسو م ممتعب م لهث مهههاهق 

مخثمممذلم مممممسممموذلم ممممم ومممذمم مممممهمذمممامسممماتث"ات سذمممل مم ممممماهللم عممملم مممممر مممأانذلمهتمممء 

مهنممذو  متممء منممذو ؤ متذمذممامهجممومل مم  مف ممء م مما م مم متممذيفم ممبامنممذ م مف ممء ماته تمم ك

م (2)"ل  مهتلهثمل  ك

ف بعمم مامجءعمم ماتولاتمم متمملمنيفوممممفذمم م اعمم مهسقممموم مملن م  ممله م  ءت ممءمتشمملن ممنمموم

 مهشسمم م ممممتعممب مههاهقمم منءتشممءممعمم م ممءد مفذشممءمهس مموم مم م ذممءامفمملت ماترممس مهات شء مم م

م اإلعصءاماتلثمهقعو م حشءعمات أممهاتقولهو سثتق مامجءع مات ع كمهنلامنبم

ه ومملمم(خصممذىم مممم عمملماتممأ شممات ممثهثماتم ممأ  ) عممءاماماتش ممأه ذمممه  ممأما ممم

 ممءامه  مميم ثذممأامفذشممءمهممأهثكمههس ممأدم مممماتشوممءنذأم"مام  ممأمخمم اماتوحشممءعمفذمم متممء  م

 شممءم مهقممء  م حذمم كمهنممبم ممله مامههاهقمم ؛مر مماماإلعصممءامامم ممأيمتعممب م ممءمهافمموماتث ممءلم

م (3)م" مماتأهاهءلكمهتألم ءمتلمهقء  م حذ 

 

م(مام مذالماتع ءهث 7155اعوأم حامسعذوماتشثء ماتأهاه مهتلم)م(1)

م( 10/414(كمهتهله مات شء متحشثثم)421ا ممات سذلم   مل أهءمهمذام مم وذمم)ومسما لم(2)

م( 1/287اتش أه ذمم  مم عءام)م(3)
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هنمملامعممصم مممما مممم عممءام اعمم م مهقممء  مر ماتمملتذومهاتممموماماتم مملم حمماماتممأهاسكمهن مملام

منلم حشءعمات أممهاتقولهوم م شءمهصبهنلماتشلأيبا 

هتمممذيفم ممممم" م( عممملماتشحممم م مممممم ممم مسمممحذشءاماتوأل ممم )ه  مممأما ممممم عمممءامامتأجشممم م

بمسممح سءمنمملامهتممممكاإلعصممءامتممألم ممله منممذ ملعممثم ممم م لاتقمم م اهنممءومههمملمامههاهقمم 

اتشرمممح متحث سمممءمتمممألم مممله ماتثنمممأثمها مممممجمممأهقمهاتثمممبهثمهنممموع م عهممملممنممموم  ممم م

م (1)م"هرت ءامه ءعبامهمللبام مم  وهلمهتلمه بعبام وصب ذم

هنمملامجءعمم ممد ماماإلعصممءامهاتشبيممب ذ مهقوحمموم مملالماتأهاهمم مه  ءعمم منمملاماتممأاهثمام

اتأهاهممءلم رممع ممخ ممءعمهرممذأسكم مم ملعممبلم  ومم مات ممع مفمم مههمملهم ممءم سمملماتممأاهثم مممم

م (2)هرت ءع مامات شح 

ما ممممهافمم ممتممأبم"ف ممء  مم( مشلم ممممهافمم ماترمم   م)هتممأجلما مممم  ممأمتممم هاإلعصممءامما 

رتممامه ممىماتم مم م حممامنأه مم ممنمموماتمممله م مممما مممم ثذممأكمتوسءهقمم م ممءتوبات كمها جممثاعكم

هاتبفذممءلكمهاتشرممشب ءلمدهاما مممم ثذممأكمها مممم ثذممأممتممأبمرتمماماتب ممىم ممءتم  م حممام

 ذسهشممءمنأه مم مات  هممءعكمتشوأفقمم م ممءتشقبامات  هذمم مهاتق رممذأه ؛مدهاما ممممهافمم كمفشممممه شمم م

ه مممباماتممممءف مات ء ممموكمهتذممموم مممممجشوهشمممءم وممملممنممموماتوصمممأما ه  كم مممء ممخثهشممم م

م (3)"هات مءهثكمها مم ع ءاكمهاتَعُذه  كمهاماتشقاخأهممنذ سءماتوأات 

هنممليمعوممأسم ممل مهرعصممءامه حمملم مممما مممم  ممأمفحمملمتشسومم منممهأسما مممم ثذممأم ممممت مملهلما مممم

 

م( 7/97اتث ءلم  مم عءام)م(1)

 مش مات أممهاتقولهوم م ماميء  م ممهقألم لهث مامات لهماتشلق أمهات لهم ذأماتشل قأ ماعوأ منأمممم(2)

مه ءم ولي( مم1/395 حوماتقأ لثم  ممهج م)

م( 1/62رععءعماتلشأم  مم  أم)م(3)
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 م  ءعمم ما مممم ثذممأمهمعمم ممهفمم م مممما ممممهافمم مامهافمم م حذمم مفذشممءمنممبم ق ممب م حذمم مفذمم كم مم م  ممم

مم بهممخأ  

هات   مممم ممام حشممممءعمات ممممأممهاتقومممملهوم قصمممم بام ءإلعصممممءامهاتشبيممممب ذ م م شممممءم

مهصبهنلماتشرقوأتبامهتء وبنل 

 :املبحث الثاني: الصدق يف اتباع احلق

 ممممم ممألم مم ءلم حشممءعمات ممأممهاتقومملهوممعهمملمه صمملهاماتعممء ماتممموكمه مههشهمملم شمممم

م قثعثمفذ  هم لهمنلاماتمو؛منءتشءملعثمتلههلمماماتسءتومتح عأم ءد مامع ح م

هس ممأهامات ممب ماتمملثمتممءتبام مم م ممومهممكههأجوممبامرتذمم مكه امتعممذممتهمملماتصممبابمفممهعهلمهقعوبعمم فممم

مكمههأجوبام س مرتام ءمتأجالمتلههلم ولم ت  ر ام ءام وءهيءمتهلاماتمومسء  ء

منمموماتعممل مر امتثعقممبام مممم ممبعهلم ممءدتذممفذشممءمهممأههامهتمملامت مملنلمه عحممبامههاهمم م وممضم

م (1)لم عربن مام وءعهءههس حباكم حامخ امام رات مههاه ماتشعقل كمهت صذ 

اتممموماتمملثمجممءعم مم كممهاأدمامهممماتشعقممل ممتحممأاهثمشمملن ماتو مملثتحهمشحهمملم ل ممهلمه م

 شممممءمهممممل م حممممام ممممل متحممممب هلماماتعممممم م مممممماتم ذ مممم كمه حممممام مممم ءعمع بسممممهلم

مم    ماتش حصمتعب ماتموم شممجءعم  م ءمسءم مم ءا هم مرخ  هلكم ام  

ت بعمممم م ممممممم((2) شأاام مممممم  ممممءامات ممممءهج م)هتمممملممخممممأهماتع ممممءهثمام مممممذم متممممم

متممبا ماتوشممءعمفذمم مما مممم  ممأمهع مموكم سمملنلم ذممأم ممقهلمكمفهممبس ممواتاممكم مم مم ءعقمم اتصممءدتذم

هتمممء متقمممءدس م مممءام مهمممقهلماماتممممله كمهتمممء مم مممبمداهد متمممذيفماممنممموما نمممباعم" م  بتممم 

 

م(مه ءم ول م2/61اعوأم حامسعذوماتشثء مفقالماتشلذ متحر ءهثم)م(1)

م( 5952(مهم)5853ههاهءت ماماتصمذالم أتلم)م(2)
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م (1)"م الم لهثءم ممات باهه

 عمملماتمشذمملم مممم عمملماتممأ شمم)ه مممم ممبهمتعممب ماتشمممللذممتحمممو مرخممأاهماتوممذ ذمم مممم

كمفحمملمهحق قممبامرتممام لنعمم منءتشممءممعمم م(2)ام مممذمذهشءكمه ممءامدا ذمم مرتمماماإلهجممءعم(اتمشممءت

متصءدتذمماتشا بعذممامع ح مهههاهق   مما

 ممللسءمم ممبم عذمملماهللما مممماخمم ما ممممم سممشوثمم مم مه ممب "ما ممممم مم م ممءتل م عمملماتممأ شممهتممء 

لمملمجممءعتمخعممأيممعمم مهجمم م مممممكلمملمخحمم م وممليفممكهم ممأيم رممق ذلمك قعسممءم سمم م هنمم كملمملمتممء 

م (3)" ءام لهتءم هسئومم  م س م ولم ت مف ء م اتق حذ كمتء 

م شمملم مممم عمملماتممأ شمممم ممءم عذمملماهللمذيفم مممماإل ممءومم مم م ممءتلكممعمم ماعقعمم مماهنمملامعممصمع ممم

 ممءتلم مممممبسمم ماإل ممءومم مممقلمملمهجمم م مممم تمم ماتق حممذ كمفحمملمهشمك ممممهنمم مخحمم مامههاهقمم 

كمفحمملت م  مملم حممام  عممب مههاهءتمم م ممذممق حممذ ماتشمتممثاماتم ومملمهتب مم متعممب مههاهقمم 

م تء  م ءام لهتء

 مشمملم مممماتمرمممم قعممثم مممم"اتشوممأهام ممء ممات عممأث ممهتممء مم شمملم مممم ممءتالماتشصممأث

م (4)" ءم ممتىم له كمللمتعذممت ممع م ءامه  ماتمله مفقأ ثم لهث م ممل ءت 

 مممماتأهاهممءلكم ممممامهقممألم لهثمم كم ومملم مءمتعممذممتمم ممعمم ممات ثذممأمنمملاماتوملدم مسممشء  فحملمهشسوممم

م ءامه  ماتمله  

سممباعم مملهم مممم  ممءتىمماماتعممء ماتممموهات   مم ممام حشممءعمات ممأممهاتقومملهوم ممءدتبام

 

م( 1/432نلثماترءهثم  مم  أم)م(1)

م( 1/386تلهه ماتأاهثمتحرذبن م)م(2)

م( 2/60ات أممهاتقولهوم  ممم  م ءتلم)م(3)

م( 71/183تءهه مد ووم  مم رء أم)م(4)
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مهم بافمموكم شممءم مه عسممبام ممممهدماتأهاهمم منءتشممءم حشممبام ممل هءممهميممو هءكمفممءتشهلم سمملنلم

ماتعء ماتمومه ليم شمم له 

 :: التحري والتثبتاملبحث الثالث

 حشمممءعمات مممأممهاتقوممملهوم مه عحمممبام ممممما خعمممءهمهاتمممأهاسمر م مممءم حشمممبام ممملت مهلعبتممم كم

بامَمُام} شقثحممذمم مملت مم ممأمه همملمجمم مه مم  م ه مَفَقَعذَّسمميف م  سَعممَ و 
ُلمَفءسمم  ءَع يف بامر ُامجممَ هَممآَ سمميف

ل  ءماتممَّ َهَاهُّهممَ

م ءم  َ َهءَت   ذعيفبامَتُب ك
ذمَمتيفص  بامَ َحامَ ءمَفَوُحقيفُلمَعءد    م (1){َفقيفُصع ميف

أ متممء ما مممم عممء كمه ذسشممءمعسوممأمام مم  ماتقثعممثمهاتقمممأثمع مملنءمتمملم مململمامهتممثم ع مم 

ƒءم ممأسمر امسممشُوسءمهجمم كمه ممب  متممء مهسممب ماهلل" م ءم سممَّ م صممءهعءكمهم مملذسءمما قلهتمم م‘مرعممَّ

م (2)"اأه  ماتسء ماتصو مهاتلتب ؛متلمعاخلم مماتسء مر م ءمعومحشءرتذ م ق اعسءكمف

كمفحشممءمهتوممثمات قسمم متممءتبا ماإلسممسءدتمملمه بعممبامهرمماتبام مممم"هتممء م مشمملم ممممسممذأهم م

بامتسءمهجءت ل م (3)"سشُّ

ماتممأهاسكمه ممب هممءلم مممماامتعممب ماتأهممهتثعممقهلمام ذممءاممنشذمم ماتعممء ماتصمممء  مامتمممأههلهم

م رممسقهلكمهانقممل م همملهه لمملممخمملم رممح"ا م عممء ا ممم لكمفذشممءماسممقسُّبام مممماتقممذ  مهلكمهاسممقمَّ

 مممماتأهاهممءلكمجشء مم  م مممممنمموماتشلهسمم م ممممسممءدالماتقممء وذمكم ممسهل مسمموذلم مممماتشرممذ كم

 مممم شممأكمه حمم م مممماتمرممذمم ممممم عمملماهلل  ممأكمهسممءتلم مممم   ممممم ممماهات ءسمملم مممم مشمملم

 مممم قعمم كمهخءهجمم مماهللم مممم عمملاهللم مممم ممباكمه عذمملاماتممأ شم  حمم كمهم ممبمسممحش م مممم عممل

  ممأم مممم عمملاتأ شمم مممماتمممءهلم مممم  مممملهمملم مممملء ممثكمه ممأهسم مممماتث ذممأم مممماتوممباوكمهم ممب

 

م[م م6]مسبهسماتم أال مم1))

م( 1/13  ل  م مذالم رحلم)م2))

م( 1/15  ل  م مذالم رحلم)م3))

http://www.alukah.net/library/0/14959/
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م (1)"نوءوكمهسحذشءام ممهرءه

فحممملت مت ممملماتشممممللذمم مه عحمممبام مممممم ممملممامهمممق حلماماتمممأهاسمجأ مممءمهتومممله مر ممام

م هج ماتصبابمفذشءمه ب م ءهفءمكه بام ءتشءم لت 

 مممممهر ممأانذلَممك ممممخءتمملمسمموذلم)  ذممَوممه  أعممءم سمملمهمذممام ممم م"شمملم مممم سعممو متممء ماإل ممءومم 

مك  ذممومهر ممأانذلمكف وممومه ممب  م  ذممومهر ممأانذلم ممممسممولمكسممول(مف ومموم اعمم مه ممو هشء

ممأ اعهشممءمه ممو هشء ممنمملاكمنممم عمل ممءلمتمملمه عأنشممءمتممء مم شممل مهمهممشمهس مم مهمذممام مم 

م (2)"همذا

 س ممأم" م (م  بتمم م سمم م شمملم ممممنممعذ م ممممسمموذلماتمع ممم)مت حمملمم ممبمات ممقالما لدثماهم

م (3)"اتمله م ذأم أيا

اتصممممذالكمههبل ممم م ء ممم ممنممموماتوحممملكمتمممء مم مممبمماتع مممءهثمامم شممملم مممممنمممعذ م مممممههاسهم

ماتوممأا م"كمهتممء ما مممم مملث م(5)كمه  ممأيما مممم عممءاماماتث ممءل(4)"ل مم " م سمم م ممءتل َتع حممَ يفممنممويف

 مهتممممء ممه ممممء م(7)"قمممم م سمممم م حمممم ما مممممماتشمممملهس  "  ممممأ م كمهتممممء ما ممممم(6)"ههل ممممبي

م (8)" له "

 

م( 1/38اتش أه ذمم  مم عءام)م1))

م( 2/333اتوحومه وأف ماتأجء متإل ءومم شلم)م2))

م( 1/103 ذثااما  قلا متحلنع م)م3))

م( 2/55ات أممهاتقولهوم  ممم  م ءتلم)م4))

م( 8/11اتث ءلم  مم عءام)م5))

م 77 ممهه م سهلماتع ءهثماماتصمذالم  مم لثموم6))

م( 36/م1تهله ماتقهله م  مم  أم)م7))

م( 80ت أه ماتقهله م  مم  أم)ومم8))
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م؛ه م عمممأسم  مممب ما لدث"م ا ممممم  مممأتمممء متممملت مف ممم وما لدثم  مممءتىمت ممم وما مشممم كم

م (1)"ف ذىمهوقشلمامت وذىماتث ءلمك ع منبميوذى

مسولم)مه ىهم م (2)" س أماتمله "(م  بت  ماتأ شمم ممنأهالماتشوءفأثم عَلما ميف

كم(3)"ل مم مكتممذيفم مم م مما "م شممل مكمتممء ما مشمم ت ممممتممب ما ممممسممولم  ممءتىمت ممب مسممءمأم

كم(6)"ل مم "هتممء ماتسرممءم  مكم(5)" صممأثمل مم "هتممء ماتو حمم  مكم(4)"ل مم "هتممء ما مممم وممذم م

م (8)ه  أيما مم عءاماماتث ءلكم(7)" م ا م  "هتء مم بم ءتل م

ف ممء  م س ممأماتمممله كمهتمملمهحق ممثمم مملمرتمماما ممممهنمملما ممممسممولم"تممء ما مممم  ممأ مفحمملت م

سممولمامنمملاكمفممهام ءدتمم م مممماتباتمملثماماتلءتمم كمهاتباتمملثمتممذيفم شوقشمملكمهتمملما ممققم مم م

م (9)"ات شء  

هات   مم ممام حشمممءعمات ممأممهاتقوممملهومهقممممأهاماتصممبابمفذشمممءمه بتممبامفممم مه حممملهامه م

لامامنمملاماتومماام اما  ممأم مهمممء بامم مممهس حممبامر م ممءم ممالمههافمموماتصممبابمهاتممموكمهم

حيفو  م سلنلمدهممهخيف

 

م( 1/386نلثماترءهثم  مم  أم)م1))

م( 194/م6تهله ماتقهله م  مم  أم)م2))

م( 2/481اتوحومه وأف ماتأجء متإل ءومم شلم)م3))

م( 5/244ات أممهاتقولهوم  ممم  م ءتلم)م4))

م( 2/78 وأف ماتث ءلمتحو ح م)م5))

م( 17/169تهله مات شء متحشثثم)م6))

م( 5/244ات أممهاتقولهوم  ممم  م ءتلم)م7))

م( 8/370اتث ءلم  مم عءام)م8))

م( 1/417نلثماترءهثم  مم  أم)م9))
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 :املبحث الرابع: الشجاعة يف قول احلق

ه مهممملانسبامتأهعمممءممهم مممله ءكم ممموممك ممممممنممملم ممم ءلماتشممممللذمممعهممملم مهممممء بامم ممملا

بام}تممب ماهللمجممومه مم  مم مملت م شقثحممذممكه بتممباماتمممومهتممبم ممءام حممذهل هَممآَ سمميف ل  ءماتممَّ َهَاهُّهممَ

بعيفبام مَهاُ َُتَأ  ذمَم يف ماُتَبات َلُهم  ُلمَمه  ر  يف مَهَتُبمَ َحامَمُع يف َهَلاَعمت حَّ   منيف ُر   ذَمم  ءُت   ا   م (1){َتبَّ

 جمموم ذممءاماتمممومه مملوماتقلأهممأم؛ممهمنممذ  مكمهممخذمم مكمهما سمم مكفق مملمم مملنلمهممق حلمامم ذمم 

لهأكمهتممبم مممم ممءت حوكمه تمم مر ام ممءاميمموذ ءم متصممحالماتأهاهمم م سمم كمفذ ممبوم باجمم ماتقمممم

منأامخ   

ه مممممعومملماتسوممأماماجقهممءدممنمموماتم مم مام وأفمم مم ممبا ماتممأهاسكمه ممءمه عمموم"تممء ماتعذه مم  م

مك قممامر ام ممءاما  ممممه مملممامم ذمم مك مممما خعممءهمه ممءمهممأدكم حمملممعهمملمتمملمهمماتبامجهمملاكمام تمم 

يماماهللم متاخممملمكر ام ثمممأم سممم م حمممام مممءمهبجممم مهدمخعمممأيكمها بمامهتمممليكمها  ماممخذممم 

ه م مممح م مممء كمهاتم ءهمممءلم مممسهلمام تممم ممكه متشسوممم مام تممم منممم س مه ممملمكتب ممم م ممممل

م (2)" ثذأ

ه مم وماتعذه مم م مم ومرعصممءامه ممل كمهنممبم  ممء ومتحباتمم كمهدتذمموم حممامهه مهم ءعمم م حشممءعم

مات أممهاتقولهوكمف مهوأامات  وم نومات  ومر ممنومات  و 

فحممذيفمم مملم مممممنمموماتمممله مهمممء  م" م مم وماتعذه مم م  بتمم مات  ذمم ماتعلمملادثهم مملمهم

ه مهتمممليكمهنممملام حممم م ممممم عممملماهللماتشممملهس كمهنمممبمر مممءوممكه ممخمممءيمكاماتممممله مم مممءي

أه م سمم ميمملم تمم كمفءتمشمملم أه م سمم م ممأامامت بهمم مم ذمم كم ممومهمميف اتمممله مام صممأيكم مهمميف

 

م[ م135]مسبهسماتسرءع مم(1)

م( 1/47د موماتسعبسمتحعذه  م)م2))
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م (1)"هللم حام ءمهف سء

لهس م ممممم ذمم مف ممء  ماسمماتبام ذممأثأمف ممءتبا مسمماتسءلكم مممماتشممما مملمسممئوم حمم م مممم عمملماهللمف

م (2)هتء  منلامنبماتلهمكمم  ميوذىمكللمهف مهمس مكفانأ 

فعممذممتهمملممامم ممءيميمموذىكمتمملمتاخمملماماهللمتب مم م ممملكمه مهممملأم حذمم منممبايممهمتأا قمم م مماام

مه ب م ذأم ت كم شءمهصبهيماتشرقوأتبامهمتعء هل 

س   مم؛وع ماممامه ممىم ممممم ممءاما ممممم مم م ذممء  حشسممءمنممم"هتممء م شممءدم مممملهممل م همنمموممكت رمم 

مم وذممل مهممءمم ممءمرسممشء ذوكمرتمتمملممك ذقمم كمف ممشمممامه ومموكملمملماجقشوسممءمامجسممءلس فسممءد م مم 

م (3)"هجوثم مم الكم مهمومات ىم س ؛م اما  أمدهم

نمملامفءإل ممءومنمموع م ممأمم اعمم م م مملم مممم ذممءاماتممموكمه مه ممبلماتشمء ممءسم ثمسممع م ممءاكمهم

منبم سهقممنوماتوحلمهاتلهمم مم حشءعماتمله مهات أممهاتقولهو 

 ممممم مم ممعذرمم  م متمممللم مممممخمم ماتممء متمم ملهمملم"تممء م عذمملماهللم مممم شممأه م ثمموم تمم م ممءمهم

م (4)"همذاما ممم  ممعذر كمفهع م لاب

ءمتمم كمتممء  ممكهت حمملمهمذممام مممم وممذممام مشمملم ممممسممحذلمات ءيمم كمه ممءام ممء عءمتمم   معمم 

سممحذلكمفهممبمهاهللم ممء عسءكمهنممبمتسممءم ممم كمهت ممممتممذيفمفذمم م ذحمم ماتعقمم كمه ممءم هم ممءما ممم"

م (5)"وذأم ءت قءبم س كمه مهأنلمرتذ هيفممهمهثمم لامت ُّم

 

م م41نأامم مءبماتمله متح  ذ ماتعللادثموم1))

م( 2/15اتش أه ذمم  مم عءام)م2))

م( 1/39حو ذح م)ات و ءعمات عذأمتم3))

م( 9/130ات أممهاتقولهوم  ممم  م ءتلم)م4))

م( 3/274تءهه م للادمتح  ذ ماتعللادثم)م5))
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متشممأتذمم حممام سمملثمنممهلمهتممبم-ف ممح م مممم  ممأملممل-جممءهاممتمم مرا" ممهممببماترمم قذءتمهتممء 

م (1)"جءمثسمنهءدت مهمهثم ء

متملأم حذهلماتصمع مه ماتصلات مهات ذأسمه م ذأنءمام ذءاماتمومهاتعء   فحلم

هات   مم ممام حشممءعمات ممأممهاتقومملهومه بتممباماتمممومه مهقعوممباممنممباعنلم شممءماتهشهمملم

ماتشلأيبا 

  

 

م( 1/21  ل  م مذالم رحلم)م1))
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 اخلامتة

تا مملمتمم ماتمشمملمهللممه مهآخممأامهظممءنأامه ءنسممءم حممام ممءمهرممأمتمم مامجشمم منمملاماتعممم كمهتمملم

م شءمسعوم لدم مماتسقءمقكمهن م ءتقءت  

 عسممم م حممماماتمممبه مه حشهممملمم مممءتأهاسكم حممملم ومممذلم حمممامات مممأممهاتقوممملهوم حشمممءعمام -1

  كمه مه ءفبامتب  م ملدهام قشءامن عم مم ت مباهاتق ب مهاإلخعءهم شءمهوحش

مامم مملاعماتشرممحشذممهحعرممبام حمماماتسممء مهه وسممباماممنممومات  ممومهاتمملهمم لذممأم حمملم -2

ه منممممل مه م أنممممءاكم شممممءمفومممموماتشرقوممممأتبامهمتعممممء هلماماتهممممءوم حشممممءعمات ممممأمم

 هاتقولهوم ءتقهلماتعءنح ماممعهلمهقعوباماتهب مهتقم لمفذهلم با  ماتس يف 

ف ممءامم ممأهلكمهخحمموم وممذلكملمام حشممءعما  مم م مممماتشمممللذممه ذممأنلم ممءعبام حممام حممم -3

مهمماإلعصممءامتمم م بيمم متمملوماممخ تهمملكمه مملت ماتصممل م ممءتمومهتممبم حمماممع رممهلم

منحمممذهلكمهمعهممملمرعشمممءممهادهام ممملت ماتعمممء ماتمممموكمف مممءعبامهقمأهعممم مههقثعقمممبامامر مممء ق م

  اتباتهلمهمفوءتهل 

هاملاماتوحمملماتوممأهىمتممذيفم حشمم مجءفمم م شممءمتمملمهقبنشمم ماتشقممبنلكم ممومهو مم مات ممءنممم -4

هاتعء ممم مفذممم م مممبهسم ومممأت مت خممم  ماتسعذحممم ماتوءتذممم ماتقممم م مممءامهقمحمممام همممءم حشمممءعم

اتمممله م ء مم كمه حشممءعمهات ممأممهاتقومملهوم ممسهلمخء مم كم شممءمهممسو يفمره ء مم م حممام

 خحومات ءهامهاتعء   

م

م
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 قائمة املراجع

مسمممء  م مممممهه م مممسهلم مشممملم مممممرسمممشء ذوماتع مممءهثم ممممم ومممءه  م)امجء وممم م -1

اتصمممذال(كماتشمتممى مم ممبمم شمملم عمملماهللم مممم مملثم مممم عمملماهللم مممم مشمملما مممم عممءهلم

اتشم ممو مد م ممء أم رمممم ممعأثكماتسءنممأ م(كم365ç ممممات  ممءامات أجممءتم)اتشقممب  م

م 1414ما هتاك مات عو م ذأهلكم–داهماتعوءمأماإلس  ذ م

شمملم ممممم شمملمرععممءعماتلشممأم ا سممءعماتوشممأكماتشمتممى مم ممبمات  ممومم شمملم مممم حمم م مممم م -2

اتشم ممممو مدم رمممممم عومممم كماتسءنممممأ م(كم852ç مممممم  ممممأماتورمممم  تم)اتشقممممب  م

ت سمم مر ذممءعماتقممأالماإلسمم   كم صممأكم ممءومم-اتش حمميفما  حممامتحوممئباماإلسمم  ذ م

مو 1969مك1389çاتسوأ 

اتشمتمممى منمممشيفماتممملهممم مممبم عممملماهللمكمتمممءهه ماإلسممم ومَهَهفذمممءلماتشومممءنذأمَها  ممم و -3

اتشم مممو مكم(748ç ثشمممءام مممممَتءُهشمممءلماتممملنع م)اتشقمممب  مم مشممملم مممممم شممملم مممم

ادم ومممأها ات عوممم  ما هتممماكمكماتسءنمممأ مداهماتلمممأبماإلسممم   كماتمممل قبهم ومممءهم مممب 

م وم2003

تممءهه م لمملادكماتشمتممى مم ممبم  ممأمم شمملم مممم حمم م مممملء ممثم ممممم شمملم مممم هممملثم -4

اكماتشم مممو ماتمممل قبهم ومممءهم مممبادم ومممأهم(كم463çات  ذممم ماتعلممملادثم)اتشقمممب  م

مو م2002م-م1422çما هتاك مات عو م ذأهلكم–اتسءنأ مداهماتلأبماإلس   م

تممءهه مد ومموكماتشمتممى مم ممبمات ءسمملم حمم م مممماتمرمممم ممممنعمم ماهللماتشوممأهام ممء مم -5

اتشم ممو م شممأهم مممم أا مم ماتوشممأهثكماتسءنممأ مداهمات  ممأم(كم571ç رممء أم)اتشقممب  م

مو م1995م-مçم1415تح عء  مهاتسوأمهاتقبله كم ءوماتسوأ م
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تممملهه ماتمممأاهثمامنمممأممت أهممم ماتسمممباهثكماتشمتمممى م عممملماتمممأ شمم مممممم ممم م  مممأكم -6

   مم  مم ممبمتقذعمم معوممأم مشمملمات ءههممء  كم(كم911çجمم  ماتمملهمماترممذبن م)اتشقممب  م

ماتسءنأ مداهمنذع  

ت أهمم ماتقهممله كماتشمتممى مم ممبمات  ممومم شمملم مممم حمم م مممم مشمملم ممممم شمملم مممم -7

م–اتشم ممو م مشمملم با مم كماتسءنممأ مداهماتأنممذلم(كم852ç  ممأماتورمم  تم)اتشقممب  م

م 1986م–م1406ما هتاك مات عو مسبههءك

تهممله ماتقهممله كماتشمتممى مم ممبمات  ممومم شمملم مممم حمم م مممم مشمملم ممممم شمملم مممم -8

اتسءنممممأ م  عومممم مدامممممأسماتشوممممءهاماتسوء ذمممم كم(كم852ç  ممممأماتورمممم  تم)اتشقممممب  م

م م1326çاتهسلكمات عو  مات عو ما هتاكم

تهممله مات شممء ماممسممشءعماتأجممء كماتشمتممى مهبسممىم مممم عمملماتممأ شمم ممممهبسممىكم -9

م مممبماتم مممءهكمجشمممء ماتممملهمما ممممماتث ممم مم ممم م مشممملمات  مممء  مات حعممم ماتشمممثثم

م–اتشم مممو مد م ومممءهم مممبادم ومممأهاكماتسءنمممأ م مسرممم ماتأسمممءت م(كم742ç)اتشقمممب  م

م 1980م–م1400ما هتاك مات عو م ذأهلك

س ممذالما عوممءهكماتشمتممى م مشمملم ممممرسممشء ذوم مممم مم ممتبيممذالما ف ممءهمتشوممءتمت -10

اتصممممسوءتكتم ذو م مممم مم مممممم مشمممملم مممممم به مممم كماتسءنممممأ مداهمات قمممم ماتوحشذمممم  م

مو 1417ç/1997تعسءاكمات عو  ما هتامم- ذأهل

اتث ممءلكماتشمتممى م مشمملم مممم عممءام ممممم شمملم مممم عممءام مممم وممء م ممممَ ُوعممَلكماتقشذشمم كم -11

نعمممم م ه ءعمممم  مهلاهسماتشوممممءهام(كم354çاتشقممممب  مم ممممبم ممممءتلكماتمممملاه  كماتعيفرممممق م)

تحم ب ممم ماتوءتذممم ماتهسلهممم كمتممممثم أاتعممم  ماتمممل قبهم مشممملم عممملماتشوذممملمخمممءام ممملهأم
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داممممأسماتشومممءهاماتوثشءعذممم كماتسءنمممأ مداممممأسماتشومممءهاماتوثشءعذممم م مذممملهمآ مممءدماتمممل مم

م 1973م-منم1393اتهسلكمات عو  ما هتاكم

هسممممسس مهمهء مممم مم‘مم ممممبهمهسممممب ماهللمات ممممء  ماتشرممممسلماتصمممممذالماتش قصممممأم ممممم -12

) مممذالماتع ممءهث(كماتشمتممى م مشمملم ممممرسممشء ذومم ممبم عمملاهللماتع ممءهثمات و مم كم

اتشم ممو م مشمململنذممأم ممممعء ممأماتسء ممأكماتسءنممأ مداهمنممب ماتس ممءسكمات عومم  ما هتمماكم

1422ç م

ات ممء  م خمم  ماتممأاهثمهآدابماترممء  كماتشمتممى مم ممبم  ممأمم شمملم مممم حمم م مممملء ممثم -13

اتشم مممو مد م مشمممبدم(كم463çم شممملم ممممم هممملثمات  ذممم ماتعلممملادثم)اتشقمممب  م ممممم

م اتأهء م–ات مءاكماتسءنأ م  قع ماتشوءهام

ات مممأممهاتقوممملهوكماتشمتمممى مم مممبم مشممملم عممملماتمممأ شمم ممممم مشممملم مممممردههممميفم ممممم -14

اتسءنممأ منعومم م(كم327çاتشسمملهماتقشذشمم كماتمسوحمم كماتممأالثما ممممم مم م ممءتلم)اتشقممب  م

ماتقممأالمر ذممءعمداهماتهسمملكم– مذمملهمآ ممءدماتممل ممم-وممءهاماتوثشءعذمم م  حمميفمدامممأسماتش

مو م1952مçم1271ما هتاك مات عو م ذأهلكم–ماتوأ  

د ممموماتسعممبسمه وأفمم مم ممبا م ممء  ماتوممأهو كماتشمتممى مم ممبم  ممأمم شمملم مممماتمرممذمم -15

م–اتسءنمممأ مداهمات قمممم ماتوحشذمممم م(كم458ç ممممم حمممم م مممممم بسممماماتعذه مممم م)اتشقممممب  م

م çم1405م-ما هتا معو ات م ذأهلك

اتأفمم مهاتق شذممومامات ممأممهاتقومملهوكماتشمتممى م مشمملم عمملماتممم م مممم مشمملم عمملم -16

اتمحممذلما عصممءهثماتح سممبثماتهسمملثكمتم ذممو م عمملمات قممءممم ممبم مملسكماتسءنممأ م  قمم م

  1407çاتش عب ءلماإلس  ذ كم ح كمات عو  ماتثءتث كم
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اتشمتممى مم ممبمل أهممءمهمذممام ممممكما ممممات سذمملم  مم مل أهممءمهمذممام مممم وممذممسممما ل -17

 ومممذمم ممممم مممبام ممممملهمممءدم ممممم رممم ءوم ممممم عممملماتمممأ شمماتشمممأثم مممءتب عكماتعلممملادثم

م-داهماتسومممأ م  قعممم ماتممملاهمكماتشم مممو مم شممملم مشممملمعمممبهمسمممذىكم(233ç)اتشقمممب  م

م و1988مك1408çات عو  ما هتاكمكماتشلهس ماتشسبهس

اتشمتممى منممشيفماتمملهممم ممبم عمملماهللم مشمملم ممممم شمملم مممم ثشممءامكماتسممع عسممذأمم مم وم -18

اتشم مموم م  شب مم م مممماتشم  ممذمم هنممأاامكم(748çاتمملنع م)اتشقممب م مم ممممَتءُهشممءل

م/مçم1405ات عوممم م ماتثءتثممم مكمكماتسءنمممأم م مسرممم ماتأسمممءت كماتومممذ منممموذ ما هعمممءمهه
م وم1985

تممأ شمم ممممم شمملم ممممهجمم م ممممنممأمم حمموماتقأ مملثكماتشمتممى ملهمممماتمملهمم عمملما -19

اتشم مممو م(كم795çاتمرمممكماترمممَ   كماتعلمملادثكملممملماتل ومم  كماتمسعحممم م)اتشقممب  م

ما هداكم–اتثهتممممءعمم-اتمممل قبهمنشمممءوم عمممملماتمممأ ذلمسمممموذلكماتسءنمممأ م  قعمممم ماتشسمممءهم

مو 1987م-م1407çما هتاك مات عو 

م شمملم ممممنممأامم مممءبماتمممله كماتشمتممى مم ممبم  ممأمم شمملم مممم حمم م مممملء ممثم مممم -20

اتشم مممو مد م مشممملمسممموذلمخ ممم م(كم463ç هممملثمات  ذممم ماتعلممملادثم)اتشقمممب  م

م مع أسم–اه ح كماتسءنأ مداهمر ذءعماترس ماتسعبه م

 مسرمم منسمملاهثمتحقوحممذلمهاتث ءفمم كماتسءنممأ مم شمملمم ممذمكماتشمتممى ميممماماإلسمم وكم -21

مات ءنأس م–جشهبهه م صأماتوأ ذ م

شمملم مممم شممأهم مممم بسممام مممم شممءدماتو ذحمم مات ممو ءعمات عذممأكماتشمتممى مم ممبمجو ممأم م -22

اتشم ممممو م عمممملماتشو مممم مم ممممذممتحو مممم كماتسءنممممأ مداهم(كم322çاتش مممم م)اتشقممممب  م
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مو 1984م-م1404çما هتاك مات عو م ذأهلكم–اتش قع ماتوحشذ م

اتوحممومه وأفمم ماتأجممء كماتشمتممى مم ممبم عمملماهللمم شمملم مممم مشمملم مممم سعمموم ممممنمم  م -23

اتشم ممو مه مم ماهللم مممم مشمملم عممء كماتسءنممأ م(كم241ç مممممسمملماتوممذعءتم)اتشقممب  م

مو م2001م-مçم1422داهمات ءتم ءتأهء كمات عو  ماتثءعذ كم

فممقالماتعممءهثمنممأمم مممذالماتع ممءهثكماتشمتممى مم شمملم مممم حمم م مممم  ممأمم ممبمات  مموم -24

كمهتممملم قعممم مهم با ممم م1379 ذمممأهلكمم-اتورممم  تماتومممءفو كماتسءنمممأ مداهماتشوأفممم م

فممممادم عممملماتعمممءت كمتمممءوم هخأاجممم مه ممممم مهمنمممأام حمممامنعوممم  مهم ءدهثممم  م مشممملم

  م ماتلهممات  ذ كم حذ متوحذ ءلماتو    م علماتوثهثم مم علماهللم مم ءل 

فمممقالماتشلذممم م ومممأمممت ذممم ماتممممله متحوأاتممم كماتشمتمممى منمممشيفماتممملهممم مممبمات ذمممأم -25

 مشمملم مممم عمملماتممأ شمم مممم مشمملم ممممم مم م  ممأم مممم ثشممءام مممم مشمملماترمم ءهثم

م صمممأكم–اتشم مممو م حممم م رمممذمم حممم كماتسءنمممأ م  قعممم ماترمممس م(كم902çب  م)اتشقمممم

مو 2003م/م1424çما هتاك مات عو 

اتش ممأه ذمم مممماتشمممللذممهات ممو ءعمهاتشقممأه ذمكماتشمتممى م مشمملم مممم عممءام مممم -26

م شمملم مممم عممءام مممم وممء م ممممَ ُوعممَلكماتقشذشمم كمم ممبم ممءتلكماتمملاه  كماتعيفرممق م)اتشقممب  م

354çمات عوممم م حممم كم–بدمر مممأانذلملاهممملكماتسءنمممأ مداهماتمممب  ماتشم مممو م مشمممم(كم 

م 1396çما هتاك

) ممممذالمم‘ماتشرمممسلماتصممممذالماتش قصمممأم س ممموماتومممل م ممممماتومممل مرتمممامهسمممب ماهلل -27

 رممحل(كماتشمتممى م رممحلم مممماتم ممءهمم ممبماتمرممممات وممذأثماتسذرممء بهثم)اتشقممب  م

261çم–اتشم مممو م مشممملمفممممادم عممملماتعمممءت كماتسءنمممأ مداهمر ذمممءعماتقمممأالماتوأ ممم م(كم
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م  ذأهل

 وأفممم ماتث مممءلم مممممهجمممء ممنممموماتوحممملمهاتممممله مه مممممات مممو ءعمه  مممأم ممملانعهلم -28

اتشمتمممى مم مممبماتمرمممممم شممملم ممممم عممملماهللم ممممم مممءتالماتو حمممامات مممب مكمهمخعمممءهنل

اتسءنمممأ م  قعممم مكمقبث عممملماتوومممذلماتعرممممماتشم مممو م عممملماتوحمممذلكم(261ç)اتشقمممب  م

مو 1985م–مçم1405مات عو  ما هتاككمه اتروبدم–اتشلهس ماتشسبهسمم-اتلاهم

اتشسهممءهمنممأمم مممذالم رممحلم مممماتم ممءهكماتشمتممى مم ممبمل أهممءم مذمم ماتمملهممهمذممام -29

م ذممأهلكم–اتسءنممأ مداهمر ذممءعماتقممأالماتوأ مم م(كم676ç ممممنممأاماتسممبهثم)اتشقممب  م

م 1392ماتثءعذ ك مات عو 

 ممملدم مممممم هر ممملادمه أاجوممم مهتأجشممم متمأهمممأكم مممبجثمداممممأسماتشومممءهاماإلسممم  ذ  -30

م-مçم1418ات عوممم  ما هتممماكمكم أ مممثماتومممءهت متإل ممملا مات  مممأثماتسءنمممأ اتعمممء ثذمكم
م وم1998

اتشبتومم مام حمملم صمم حالماتمممله كماتشمتممى منممشيفماتمملهممم ممبم عمملماهللم مشمملم مممم -31

ا قسممام مم  م عمملمات قممءممم ممبم(كم748çمم شمملم مممم ثشممءام ممممَتءُهشممءلماتمملنع م)اتشقممب  

سكماتسءنأ م  قع ماتش عب ءلماإلس  ذ م مح كمات عو  ماتثءعذ كم ل  م çم1412 يف

 ذمممثااما  قممملا مامع ممملماتأجمممء كماتشمتمممى منمممشيفماتممملهممم مممبم عممملماهللم مشممملم ممممم -32

تم ذمممو م حممم م مشممملم(كم748çم شممملم ممممم ثشمممءام مممممَتءُهشمممءلماتممملنع م)اتشقمممب  م

ما هتممماك مات عوممم متعسمممءاكم–داهماتشوأفممم متح عء ممم مهاتسومممأكم ذمممأهلمماتع مممءهثكماتسءنمممأ 

 و م1963م-مçم1382

م 
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