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 چگ گ ک کچ  عقدية لقوله تعاىل: ةدراسة حتليلي

 حالبح ملخص

 اذتُد هلل ٚسدٙ ٚايؿال٠ ٚايطالّ ع٢ً َٔ ال ْيب بعدٙ

 :من أسباب البحح

قدميا ٚسـدٜجا بـوقٛاٍ ٜـِٖٛ راٖسٖـا      اٖرٙ اآل١ٜ َٔ اآلٜات اييت نجس اذتدٜح عٓٗ .1
دت ذنس أقٛاٍ أٌٖ ايطـ١ٓ   ذيـو ٚادتُـع بٝٓٗـا قـدز      زؾٛ ،ايتعازض ٚاإلغهاٍ

 .املطتٛاع

ألٌٖ ايط١ٓ   تؿطري ٖرٙ اآل١ٜ مما ْتر عٓ٘ ملا زأٜت٘ َٔ اقٛساب ألقٛاٍ املدايؿني  .2
 .ؾطاد   عكٝدتِٗ

   :حمتويات البحح

 .ٜػتٌُ ايبشح ع٢ً َكد١َ َٚبشجإ ٚخامت١

أ١ُٖٝ املٛقٛع ٚضبب اختٝازٙ ٚارت١ٛ اييت ضـست عًٝٗـا    ٕأَا املكد١َ ؾؿٝٗا بٝا
 .أثٓا٤ ايبشح

 :أَا املبشجإ ؾبٝاُْٗا اآلتٞ

 ألٌٖ ايط١ٓ   َطوي١ ايٛزٚد  األقٛاٍ ايٛازد٠ :املبشح األٍٚ

 َراٖب املدايؿني ألٌٖ ايط١ٓ   َطوي١ ايٛزٚد  :املبشح ايجاْٞ
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 :ٚذنست ؾٝٗا بعض ايٓتا٥ر اييت تٛؾًت إيٝٗا ٚأُٖٗا :ثِ ارتامت١

بايسغِ َٔ االختالف اذتاؾٌ بني املؿطسٜٔ سٍٛ َع٢ٓ ايٛزٚد إال إٔ ارتالف  .1
 .املسٚز :جاْٞاي ،ايدخٍٛ :األٍٚ :ٜٓشؿس   قٛيني اثٓني

 .األٍٚ: ايكٍٛ بايٛعٝد :اقٛسب املدايؿٕٛ   َطوي١ ايٛزٚد يطببني اثٓني ُٖٚا .2
 .أٚ إْهاز ؾؿات٘ ،توٌٜٚ أسادٜح ايؿساط إَا بإْهازٙ بايه١ًٝ :ايجاْٞ

 ٚؾ٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ْبٝٓا ستُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ أمجعني
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In the name of Allah, Most gracious, Most merciful 

Abstract 

The Research's Title 

An Analytical Dogmatic study to: " There is not one of you but 

shall approach it. 

 چگ گ ک کچ 

Praise be to Allah alone, and peace and blessings be upon 

his Prophet. 

The research's reasons  

1. This (verse - Ayah)is one of many (verses – Ayat) that was 

much talked about in the past and present with statements that 

have conflict and confusion ostensibly. So, I wanted to mention 

the statements of Sunnis in it, and combine them as much as 

possible. 

2. Because of what I saw from the disturbance of the statements of 

the contrary of the Sunnis in the interpretation of this (verse - 

Ayah), which resulted in the corruption of the their faith and 

religion  

Research's contents 

The research includes an introduction, two issues and a conclusion: 

 The introduction includes the importance of the subject, the 

reason for choosing it and the plan that I applied during the 

research. 

The two issues and topics are as the following:  

 The first issue and topic: the incoming and received words of 

the Sunnis in the matter of Worood  

 The second issue and topic: the doctrines of the contrary of the 

Sunnis in the matter of Worood 
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The Conclusion where I mentioned some findings, including: 

1. Although the difference between the explainers about the 

meaning of Worood, the difference is limited in two views: 

 The first: entry 

 The second: the passes  

2. The disorder of the contraries in the matter of the Worood are 

according to two reasons which are: 

 The first: saying of intimidation and warning, 

 The second: the interpretation of the Ahaadeeth of the As-

Sirāt and denying all of it or denying its qualities. 

 

Alllah bless our Prophet Mohammed, his family and his companions … 
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 املقدمة:

ٚدعـٌ املـنَٓني   داز    ،اذتُد هلل ايرٟ قسب َد٠ يًشٝا٠ ايؿا١ْٝ دْٚـ٘ أدـال  
ٚبػسِٖ مبا أعد  ،يؿسدٚع هلِ ْصالٚدعٌ د١ٓ ا ،االَتشإ يٝبًِٖٛ أِٜٗ أسطٔ عُال
ٚنٌُ هلِ ايبػس٣ بهِْٛٗ خايدٜٔ ؾٝٗـا ال ٜبػـٕٛ    ،هلِ ؾٝٗا ع٢ً يطإ زضٛي٘ ايبػري

ؾاذتُد ٚايجٓا٤ يـ٘ أٚال ٚأخـسا ثـِ ايؿـال٠ ٚايطـالّ عًـ٢ اهلـادٟ املـٓري          ،عٓٗا سٛال
 َٚـٔ  يًعاملني قا٥د ايػس احملذًني ٚع٢ً آي٘ ايٛٝبني ٚأؾشاب٘ أمجعـني ٚعًـ٢ ايتـابعني   

 .. أَا بعد.تبعِٗ بإسطإ إىل ّٜٛ ايدٜٔ

 اذتطـاب ٚقـت   زتـ٤ٞ ٚ ،سؿا٠ عـسا٠  ،ايعباد َٔ قبٛزِٖ إىل املٛقـ بعحؾبعد 
ؾُِٓٗ  ،ؾتوت٢بايهتب اييت نتبٗا ايهساّ ايهاتبٕٛ  ٜنَس ،ايرٟ ٜسٜد اهلل إٔ عتاضبِٗ ؾٝ٘

ٔ َٚـِٓٗ   ،ؾٝهٕٛ َٔ ايطـعدا٤ نتاب٘ بُٝٝٓ٘  ٜوخرَٔ  ي٘ أٚ ٚزا٤ نتابـ٘ بػـُا   وخـر ٜ َـ
ٔ  تٓؿـب ٚ ،ايهتـب  ٥ـر تتٛـاٜس  ؾعٓد ،األغكٝا٤ ؾٝهٕٛ َٔرٗسٙ  ْـٛدٟ  ٚقـد   ،املـٛاشٜ

ٕ  ؾالٕأٜٔ  :ع٢ً زؤٚع ارتال٥لبومسا٤ ارتًل  ِٖ  ؟بٔ ؾـال إىل ايعـسض عًـ٢ اهلل    ًٖـ
 .تعاىل

 ٚتػري،ِٗٚاقٛسبت دٛازس ،أطساؾِٗؾازتعدت  ،ِٖٚقد ٚنًت املال٥ه١ بوخر
ِ يًٛقٛف  ،ت قًٛبِٗٚطاز  ،ِٗيْٛ ٚاألٖـٛاٍ   ،كًـب َٓهطـس  ٖٚـِ ب  ،بني ٜدٟ زبٗـ

! ٚنـِ َـٔ ضـ١٦ٝ قـد     ْطٖٛا ؾهِ َٔ ب١ًٝ قد  ،َِٗٚٔ خًؿ ِٜٗدَٜٔ بني  ِٗستدق١ ب
  ذيـو   ؾسد عًِٝٗ، رٓٛا اْ٘ قد ضًِ هلِ! ٚنِ َٔ عٌُ أخؿٖٛا إذ بٗا تظٗس ٚتبد٣

ٛ قـاٍ: نـا   ،ؾعٔ بهس بٔ َكس! (1)ؾٝ٘ عظُٟٝا  ِٗإٔ نإ أًَ بعداملٛقـ ٚأسبٛ٘   ٕ أبـ
٘  ،اهلٝجِ قد َات ٚيدٙ ٚبكٞ ي٘ ابٔ ؾػري ؾُات ٖٚـٛ   ْاسٝـ١    ،ؾكاّ أؾشاب٘ ٜعصْٚـ

ٚال  ،َا تسنين سصٕ ّٜٛ ايكٝاَـ١ آضـ٢ عًـ٢ َـا ؾـاتين     ) :ؾكاٍ ،املطذد َهت٦ب سصٜٔ
 .(2)أؾسح مبا آتاْٞ( 
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ک  ک  گ   چ  ٚال ٜعٞ املطًِ ؾعٛب١ ٖرا املٛقـ إال بعد توًَ٘ يكٛيـ٘ تعـاىل:  

٘  ؾهِ َـٔ غـدـ مسعٗـا ٚزمٓ   ص  71ط َسِٜ:  چڳ      ڳ  ڳ   گگ  گ    ڳ  قًبـ
 سٚزعًٝٗـا َـ   َـسٖ  ٘قًب نِ َٔ الٕٙ، ٚ  املكابٌ ٙ خػ١ٝ هللاٚنِ َٔ غدـ دَعت عٝٓ

ک  ک  گ   چ  تعـاىل ٜكـٍٛ:   ٚاهللٜسد دٗـِٓ  ئ  ٘بٌ نوْ تعٓٝ٘ أبدا،ايهساّ ٚنوْٗا ال 

بــني َٛقـــ املــنَٓني  دــا٤ت ٖــرٙ اآلٜــ١ ايهسميــ١ ؾاؾــ١ً ٚبــدٕٚ اضــتجٓا٤ چگ
 ٚايهاؾسٜٔ، إذ بٗا عتدد َؿري ارتال٥ل   ذيو ايّٝٛ ايعؿٝب.

ٚقد ٚقع االختالف بني ايعًُا٤   َعٓـ٢ ايـٛزٚد   ٖـرٙ اآلٜـ١، ٚعًـ٢ ٖـرا       
االختالف تِٖٛ ايتعازض َع بعض ايٓؿٛف اييت تنند ايدخٍٛ يًذ١ٓ دٕٚ ايـٛزٚد  

 ٜـدخٌ ايٓـاز أسـد بـاٜع حتـت      ال: ) دتِٓٗ إٕ نإ َعٓاٙ ايـدخٍٛ نشـدٜح ايـٓيب   
 . ٚغريٖا َٔ األسادٜح...(3) ايػذس٠(

 سبب اختيار البحح:

قدميا ٚسدٜجا بوقٛاٍ ِٜٖٛ راٖسٖا  اٖرٙ اآل١ٜ َٔ اآلٜات اييت نجس اذتدٜح عٓٗ .1
 ايتعازض ٚاإلغهاٍ، ؾٛددت ذنس األقٛاٍ   ذيو ٚادتُع بٝٓٗا قدز املطتٛاع.

ني ألٌٖ ايط١ٓ   تؿطري ٖرٙ اآل١ٜ مما ْتر ملا زأٜت٘ َٔ اقٛساب ألقٛاٍ املدايؿ .2
 عٓ٘ ؾطاد   عكٝدتِٗ.

ٚسٛض، َٚٝصإ،  ٚدصا٤، سطاب،َٔ  قسٚز٠ ايترنري بوَٛز ايّٝٛ اآلخس  .3
ٚإقا١َ ايعبٛد١ٜ  ،أنرب األثس   تٛد٘ اإلْطإ يٛاع١ اهلل تعاىلَٔ  ٚؾساط; ملا هلا

 ايتشًٞ ؾعاٍ ارتري٠ ٚٚعٌُ األعُاٍ ايؿاذت١ ٚاأل ،ي٘ ٚايعٌُ بتعايُٝ٘ ٚأسهاَ٘
اهلل  أٚاَسٚؾل ايٛسٜل املطتكِٝ ٚاالدتٓاب عٔ نٌ َا غتايـ  ،باألخالم ايؿاق١ً

 تعاىل.
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 منهجي يف البحح:

أقٛاٍ عًُا٤ أٌٖ ايط١ٓ ٚأقٛاٍ شتايؿِٝٗ  املٓٗر ايٛؾؿٞ: ٚب٘ أيكٞ ايك٤ٛ ع٢ً
   َطوي١ ايٛزٚد إىل دِٗٓ.

يعكـدٟ ملـراٖب ايٓـاع   تؿطـري     املٓٗر ايتشًًٝٞ: ٚذيو َٔ خالٍ ايتشًٌٝ ا

 .چک  ک  گ   گچ  قٛي٘ تعاىل:
املٓٗر ايٓكدٟ: ٚبٗرا املٓٗر ٚقؿت ع٢ً َراٖب ايٓاع   ٖرٙ املطوي١ َتعسق١ 

 ألديتِٗ َٚٓاقػتٗا إٕ يصّ األَس.

 خطة البحح: 

 ٚؾٝٗا َكد١َ، َٚبشجإ، ٚخامت١.

٘  اَـٓٗر ايب ٚ ،ٚأضباب اختٝـازٙ  ،بٝإ أ١ُٖٝ املٛقٛعأَا املكد١َ ؾؿٝٗا   سـح ؾٝـ
 ٚخ١ٛ ايبشح.

 واملبحجان فبيانهنا اآلتي:

 املبحح األول

 األقٛاٍ ايٛازد٠ ألٌٖ ايط١ٓ   َطوي١ ايٛزٚد 
 املًٛب األٍٚ

 أقٛاٍ أؾشاب ايًػ١   يؿظ١ ايٛزٚد
 املًٛب ايجاْٞ

 أقٛاٍ ايعًُا٤   َع٢ٓ ايٛزٚد املرنٛز   اآل١ٜ
 املًٛب ايجايح

 ايتشكٝل   املطوي١ 
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 ح الجانياملبح

    َطوي١ ايٛزٚد َراٖب املدايؿني ألٌٖ ايط١ٓ
 املًٛب األٍٚ

 َراٖب املدايؿني   ايٛزٚد
 املًٛب ايجاْٞ

 َراٖب املدايؿني   ايؿساط

ايـيت تٛؾـًت إيٝٗـا َـٔ خـالٍ ٖـرا        ؿٝٗا عـسض ألٖـِ ايٓتـا٥ر   : ؾارتامت١أَا 
 .ايبشح.

 يٞ ذيو ٚايكادز عًٝ٘.ٖرا ٚأضوٍ ايبازٟ تبازى ٚتعاىل ايتٛؾٝل ٚايطداد إْ٘ ٚ



 21            اْٞد. إميإ ؾاحل ايعًٛيكٛي٘ تعاىل:...            عكد١ٜ ١دزاض١ حتًًٝٝ 

 املبحح األول

   َطوي١ ايٛزٚد  (4)األقٛاٍ ايٛازد٠ ألٌٖ ايط١ٓ 

 املطلب األول

 أقٛاٍ أؾشاب ايًػ١   يؿظ١ ايٛزٚد

 ...املٛاؾـا٠ إىل ايػـ٤ٞ  نُا ٜكٍٛ ابـٔ ؾـازع: )   )ٚزد( ايٛاٚ ٚايسا٤ ٚايداٍَاد٠ 
ٌُ املا٤َٚ ََٚزَدٔت اإلب ٢ِٛزد: خالف ايٖؿَدز٢. ٜٚكاٍ:  ُٖـ٢ إذا   اي ٢ِٚزُد اذٝت ٢ِٛزُد:  ٢ِٚزدٟا. ٚاي  ُٙ تس٢ُد

 .(5)( أَخَرِت ؾاسَبٗا يٛقٕت

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : قاٍ اهلل  يٝظ بدخٍٛ، ،ؾايٛزٚد ابٔ َٓظٛز:قاٍ 

ٜٚكــاٍ إذا بًػــت إىل ايبًــد ٚ    ، ص23: ايكؿـــط چٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  
  تدخً٘: قد ٚزدت بًد نرا ٚنرا..

 .(6)ٚاضتٛزدٙ نٛزدٙ نُا قايٛا: عال قسْ٘ ٚاضتعالٙ  ابٔ ضٝدٙ: تٛزدٙٚقاٍ 

 .(7)ٚأٚزدٙ غريٙ ٚاضتٛزدٙ أٟ أسكسٙ ،ادتٖٛسٟ: ٚزد ؾالٕ ٚزٚدا سكسٚقاٍ 

 املطلب الجاني

 أقٛاٍ ايعًُا٤   َع٢ٓ ايٛزٚد املرنٛز   اآل١ٜ

 :األٍٚايكٍٛ 

عٔ عبـادٙ   اأذاٖٚيهٔ اهلل ٜؿسُف  ايٗدخٍٛ،  ٖرٙ اآل١ٜ ٖٛ: إٔ املساد بايٛزٚد 
ٚخايـد بـٔ   ٖٚرا َا ذٖب إيٝ٘ ابٔ عباع، ٚابـٔ َطـعٛد،    املتكني عٓد ذيو ايدخٍٛ،

، قـاٍ ابـٔ عٛٝـ١ زمحـ٘ اهلل: )...     -زمحِٗ اهلل تعـاىل   -ٚغريِٖ  دسٜرٚابٔ  َعدإ،
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  نٝؿ١ٝ ٚزٚد املنَٓني ؾكاٍ ابٔ َطعٛد ٚابٔ عباع ٚخايد بٔ َعـدإ ٚابـٔ    اختًؿٛا
ثـِ غتـسدِٗ اهلل َٓٗـا بعـد      املنَٓنيال تعدٚ ع٢ً  يهٓٗادخٍٛ  ٚزٚدٚغريِٖ  دسٜر

 .(8)َعسؾتِٗ حبكٝك١ َا صتٛا َٓ٘( 

بـوٕ أؾض قٍٛ   تؿطري ٖرٙ اآل١ٜ  -زمح٘ اهلل تعاىل  -ٜٚرٖب ايػٝذ األيباْٞ 
    ٍ نُـا دـا٤   بعـض ايٓؿـٛف      ،ٖٛ ايدخٍٛ، ؾٝكٍٛ: )أؾـض األقـٛاٍ ٖـٛ ايـدخٛ

   .(9)(ايؿشٝش١

 أديتِٗ: 

رٙ اآل١ٜ ٚاآل١ٜ ايـيت تًٝٗـا ٜـدٍ عًـ٢ إٔ َعٓـ٢ ايـٛزٚد ٖـٛ ايـدخٍٛ،         ضٝام ٖ أٚال:
ع٢ً ذيو ٖٚٞ أْ٘ تعاىل ملا خاطب مجٝع ايٓاع بـوِْٗ   داي١ْؿظ اآل١ٜ قس١ٜٓ ؾكايٛا:   

 چک  ک  گ   گگ  گ     ڳ  ڳ      ڳ  ڳچ  :بكٛيـ٘ ضريدٕٚ ايٓاز بسِٖ ٚؾادسِٖ 

تُٟا ع٢ً زبو َككٟٝا أٟ أَسٟا ٚادبـٟا  املرنٛز نإ س ايٓازإٔ ٚزٚدِٖ  ٜعين ،71َسِٜ: 
َٚٓ٘ قٍٛ أ١َٝ بـٔ أبـٞ ايؿـًت     ايرٟ ال ستٝد عٓ٘، ايٛادباذتتِ  ٚ َؿعٛاٟل ال ستاي١،

   :ايجكؿٞ

(10)املٓاٜا ٚاذتتّٛ هؿٝوب        ٚأْت زب غت٦ٕٛٛ عبادى
 

بـد َـٔ ٚقٛعٗـا َٚـا      الٜعين األَٛز ايٛادب١ ايـيت   ،)ٚاذتتّٛ( مجع ستِ ؾكٛي٘
َٖٞكٔكـٟٝٓا   }َٔ أٌٖ ايعًِ َٔ إٔ املساد بكٛي٘  ذنسٙ مجاع١  ( نُـا ٚادبـاٟ  قطـُاٟ ) {َسِتُـٟا 

 .(11)ٚقتاد٠ ٚغريِٖ ال ٜظٗس نٌ ايظٗٛز  ٚزتاٖد، ٚابٔ َطعٛد، عٔ عهس١َ، زٟٚ

ٕٖذٖبٛا إىل  ٚايرٜٔ  اآل١ٜ ايهسمي١ قطُٟا اختًؿٛا   َٛقع ايكطِ َٔ اآلٜـ١،    أ
 .ٚازدٖـا َـٓهِ إال   ٚإٕح املـرنٛز أٟ ٚاهلل  دٍ عًٝـ٘ اذتـدٜ   َكدزٖٛ : ؾكاٍ بعكِٗ

 :ٚاملعٓـ٢ ٖٛ َعٛٛف ع٢ً ايكطِ قبً٘ ٚاملعٛـٛف عًـ٢ ايكطـِ قطـِ      بعكِٗ: ٚقاٍ
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ايكطـِ   ٚقـاٍ بعكـِٗ:   ؾٛزٚبو يٓشػسِْٗ ٚايػٝاطني ٚزبـو إٕ َـٓهِ إال ٚازدٖـا.   

 ٚقاٍ بعكِٗ: قطُٟا ٚادبٟا. أٟ چگ     ڳ  ڳ      ڳ  ڳچ  َطتؿاد َٔ قٛي٘: املرنٛز
ؾـإٕ قٛيـ٘ تعـاىل:     دٍ ع٢ً ايكٛع ٚايبت َٔ ايطٝام، َاتٌُ إٔ ٜهٕٛ املساد بايكطِ عت

مبٓصي١  ٖٚرا چک  ک  گ   گچ  ٚتكسٜس يكٛي٘: ترٌٜٝ چگ     ڳ  ڳ      ڳ  ڳچ 
 .تونٝد اإلخباز بٌ ٖرا أبًؼ يًشؿس   اآل١ٜ بايٓؿٞ ٚاإلثبات  ايكطِ 

ِ  تعـاىل ٚاهلل  -ٗس يـٞ  ايرٟ ٜظ: )-زمح٘ اهلل تعاىل  -قاٍ ايػٓكٝٛٞ  إٔ  - أعًـ
ٚاقـش١   قسٜٓـ١ ٚال  ألْٗا   تكرتٕ بودا٠ َٔ أدٚات ايكطِ، ;اآل١ٜ يٝظ ٜتعني ؾٝٗا قطِ

دٕٚ  اهللٚ  ٜتعني عٛؿٗا ع٢ً ايكطِ ٚاذتهِ بتكدٜس قطِ   نتـاب   داي١ ع٢ً ايكطِ،
 ..  قس١ٜٓ راٖس٠ ؾٝ٘ شٜاد٠ ع٢ً َع٢ٓ نالّ اهلل بػري ديٌٝ ظتب ايسدٛع إيٝ٘.

ٚأقسب أقٛاٍ َٔ قايٛا إٕ   اآل١ٜ قطُٟا قٍٛ َٔ قاٍ إْ٘ َعٛـٛف  إٔ قاٍ:  إىل

َعٛٛؾـ١   بعدٙادتٌُ املرنٛز٠  ألٕ ;ص 68ط َسِٜ:  چڄ  ڄچ  قٛي٘: ع٢ً

ڎ  ڈ  ٹ ٹ چ  :ٚقٛي٘ ، چچ  چچ  :ٚقٛي٘ چڃ   ڃچ  عًٝ٘ نكٛي٘:

 أَـا قٛيـ٘:    ادتٌُ املرنٛز٠ عًـ٢ ذيـو    ايكطِقس١ٜٓ الّ  يدالي١ ص70طَسِٜ:  چڈ

ٚستتٌُ يالضت٦ٓاف ٚايعًِ عٓـد   ،أٜكٟاـ ـستتٌُ يًعٛ ؾٗٛ ، چک  ک  گ   گچ
 .(12)( اهلل تعاىل

٘    بعدَؿريِٖ َٚآهلِ  بنيثِ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    چ  :ذيو ايـٛزٚد املـرنٛز بكٛيـ

ديٌٝ ع٢ً إٔ ٚزٚدِٖ هلا  ايظاملني ؾٝٗا، ْرتى أٟص 72َسِٜ ط چں    ڻ     ڻ   ڻ 

ٌ  إذ يـٛ  ; دخٛهلِ ؾٝٗا ُْٚـدخٌ   بـٌ ٜكـٍٛ:   چں    ڻ  ڻ   چ    ٜـدخًٖٛا   ٜكـ

عًـ٢ أْٗـِ ٚقعـٛا     ديٌٝ چڱ  ڱ  ڱ  ں چ :ٚنريو قٛي٘ ٖٚرا ٚاقض، ايظاملني،
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ڱ  چ :قٛي٘  چک  ک  گ   گچ ٚيرا عٛـ ع٢ً قٛي٘: َٔ غوْ٘ أْ٘ ًٖه١، ؾُٝا

 .(13) چڱ  ڱ  ں

َٚـٔ  إٓ ٖـٛ ايـدخٍٛ   ٚزٚد ايهجري َٔ اآلٜات َا ٜنند ع٢ً إٔ ايٛزٚد   ايكـس  ثاْٝا:

ــاىل:  ــٍٛ اهلل تع ــو ق  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ      ڀچ  ذي

٘  ؾٗـرا ٚزٚد دخـٍٛ.   ٛا:قاي ص98طٖٛد:  ے  ے     ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴  چ  :ٚنكٛيـ

ــا٤:  چ﮵  ﮶  ﮷ ــٛ ص،99طاألْبٝ ــٟا. ؾٗ ــٍٛ أٜك ــ٘ ٚزٚد دخ ں  چ   ٚنكٛي

ــسِٜ: ط چں   ڻ    ڻ  ڻ ــ ص،86َ ــ ٛي٘ـٚق ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  اىل:ـتع

 .(14) ص 98ط األْبٝا٤:  چہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ہ   ہ

ٌُ ايٖٓاَز  ٜيا): َٚٔ أديتِٗ ع٢ً ذيو َا دا٤   ؾشٝض َطًِ َٔ قٛي٘  ثايجا:  إَِٕٜدُخ
َٔ  َغا٤َ اهلل َٔ ٜأِؾَشأب ايٖػَذَس٠ٔ ٜأَسْد، َٗا، َباَُٜعٛااي٤ٔرٜ ٘     :قايت َتِشَت ٤ًـ ٍَ اي ًٜـ٢ ٜـا َزُضـٛ  ،َب

َٖا ََٗس ٍ  ، چک  ک  گ   گچ ١ٝ:ؾكايت َسٞؿَؿ ،ٜؾاَِْت : قـاٍ اهلل   قـد  ايـٓيب   ؾكـا

 . (15)(  چڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻچ

٘ٔ    عٔٚ  زٚا١ٜ  ٤ًـ ََِسٜأ٠ٔ َشِٜٔد بٔ َساز٢َث١ٜ قايت:نإ زضـٍٛ اي ََُبٚػس٣ ا  ّٚ ِٝـٔت     ٝأ َب
ٌُ ايٖٓاَز  اٜل: )ؾكاٍَسٞؿَؿ١ٜ  ٢َٗد  ٜأَسْدَِٜدُخ  ٜأٜيَِٝظ اهلل  يت َسٞؿَؿ١ٝ:قا أٚ اذتدٜب١ٝ( ابدّزَغ

ــٍٛ: ــت  چک  ک  گ   گچ ٜك ــاٍ زضــٍٛ  قاي ٘ٔق ــ ٤ً ِ٘  اي ــ َُ ڱ  ڱ  ڱ  چ :ٜؾ

 . (16)( چں

: )ايػاٖد َٔ اذتدٜح ٚاقض دّدا: سٝـح إٕ  -زمح٘ اهلل  -قاٍ اإلَاّ األيباْٞ 
ملا أخرب أْ٘ ال ٜدخٌ ايٓاز أسد َٔ أٌٖ اذتدٜب١ٝ أغـهٌ األَـس عًـ٢ ايطـٝد٠      ايٓيب 

، ٚاإلغـهاٍ نـإ قا٥ُـٟا عٓـدٖا بٓـا٤ّ عًـ٢ ؾُٗٗـا ي ٜـ١         -زقٞ اهلل عٓٗا  -سؿؿ١ 
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أٟ: داخًٗا، ؾًِ ًٜتـل٢ٔ ؾُٗٗـا ي ٜـ١      چک  ک  گ   گچايطابك١ ع٢ً راٖسٖا: 
ال ٜدخٌ أسد َِٓٗ  -أٌٖ بٝع١ ايسقٛإ-بوٕ أٌٖ ايػذس٠  َع تؿسٜض ايسضٍٛ 

، ٚؾُٗٗـا نـإ   َـع ؾٗـِ ايطـٝد٠ سؿؿـ١ ي ٜـ١     ايٓاز، ؾاختًـ سـدٜح ايسضـٍٛ   

أٟ:  چک  ک  گ   گچ ؾشٝشٟا يًػٛس األٍٚ َٓٗا; ألْٗا ؾُٗت إٔ اآل١ٜ تعين:
: )ال ٜدخٌ ايٓاز أسد َٔ أٌٖ داخًٗا، إذٟا نٝـ ميهٔ ايتٛؾٝل بني ٖرا ٚبني قٛي٘ 

 ايػذس٠(.

عًـ٢ ؾُٗٗـا    -زقـٞ اهلل عٓٗـا    –أقس ايطٝد٠ سؿؿ١  ؾٓذد ٖٓا إٔ ايسضٍٛ 

ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    چ  ٓ٘ أشاٍ اإلغهاٍ عٓٗا بتُاّ اآل١ٜ:يًٛزٚد مبع٢ٓ ايدخٍٛ، يه

 . چڻ  ڻ   ڻ    

ؾــإذٟا: ايــدخٍٛ سكٝكــ١ ال بــد َــٔ إٔ ٜكــع بايٓطــب١ دتُٝــع ايٓــاع ؾــاذتِٝٗ  
 ،ؾايؿاحل ٜدخًٗا َـسٚزاٟ  ،إال إٔ ٖٓاى ؾسقٟا دٖٛسٜٟا بني ايؿاحل ٚايٛاحل ،ٚطاذتِٝٗ

 .(17)أَا ايٛاحل ؾٝدخًٗا ضكٛطٟا ٚعرابٟا( 

٘ٔ   َُٖسَِٜس٠ٜ  ريو ٜطتػٗدٕٚ مبا زٚاٙ أبٛٚن ٤ًـ ٍَ اي ٕٖ َزُضٛ ٍ  ٜأ ُُـُٛت   قـا : )ٜيـا َٜ
ُٔنَي  ُُِطًٔ ًٜاَث٠١ٔيٜوَسٕد َٔ اٞي َٜٛئد  َث َُ٘ٔ اٞي َُٗط ١ٜ٤ً  َت ٢ِايٖٓاُز إال َتٔش  .(18)( اٞيٜكَط

ٜػٗد   ٖرا اذتـدٜح إٔ َـٔ ؾكـا٥ٌ ايـصٚدني ايؿـابسٜٔ عًـ٢        ؾايسضٍٛ 
يرٟ اؾٛؿ٢ إيٝ٘ ثالث١ َٔ أٚالد ايصٚدني   ٜبًػٛا ضٔ ايتهًٝــ; إذا  ا ،قكا٤ اهلل 

زقٛا بريو ؾًٔ متطُٗا ايٓاز إال حت١ً ايكطِ، أٟ: َسٚزٟا; نُا ٖٛ   سدٜح ايطـٝد٠  
 .-زقٞ اهلل عٓٗا  -سؿؿ١ 

: )ٖٚرا ٖـٛ ايكـٍٛ ايؿـشٝض ايـرٟ ال ٜٓبػـٞ      -زمح٘ اهلل تعاىل  -قاٍ األيباْٞ 
ٔ٘ ِٝ    تؿطري اآل١ٜ ايهسمي١. ايرتدد   َتَبٓٚ
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ـ      ٚإٕ نـإ زٚاٙ اذتـانِ      ،ٖٚٓاى سدٜح ؾـسٜض دـدٟا يهـٔ إضـٓادٙ قـعٝ
، ؾٗٛ َعسٚف بايتطاٌٖ   زٚاٜت٘   ٖرا ايهتاب، عٔ دابس بٔ عبد اهلل (19)املطتدزى 

 األْؿازٟ: إٔ زداٟل يكٝ٘   ايٛسٜل، ؾكـاٍ يـ٘: سكـسْا زتًطـٟا ؾُسزْـا بٗـرٙ اآلٜـ١:       

ؾاختًـ أٌٖ اجملًظ   تؿطريٖا عًـ٢   چڳ  ڳ      ڳ  ڳ ک  ک  گ   گگ  گچ
ثالث١ أقٛاٍ، ٚملا مسع دابس َٓ٘ ذيو، ٖٚٛ ٜطوي٘ عٔ َعٓـ٢ اآلٜـ١ باعتبـازٙ ؾـشابٞ     

إال إٔ ٚقـع إؾـبعٝ٘   أذْٝـ٘     -(20)ٖـرا إٕ ؾـشت ايسٚاٜـ١    -ايسضٍٛ َا نإ َٓ٘ 
ُٖتا إٕ   أنٔ مسعت زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي ٘ ٚضًِ ٜكـٍٛ: ال  ٚقاٍ: )ُؾ

 (21)ٜبك٢ بس ٚال ؾادس إال ٜٚدخًٗا، ثِ تهٕٛ بسدٟا ٚضالَٟا نُا ناْـت عًـ٢ إبـساِٖٝ(   
 . (22)ٖرا اذتدٜح قعٝـ املب٢ٓ، يهٓ٘ ؾشٝض املع٢ٓ بػٗاد٠ اذتدٜجني ايطابكني( 

ال ٜكـٌ   املـرنٛز ايظاٖس إٔ اإلضـٓاد  قاٍ ايػٓكٝٛٞ َعًكا ع٢ً سدٜح اذتانِ: )
 َػـٗٛز بكت٘ األٚىل ضًُٝإ بٔ سسب ٖٚٛ ثك١ إَـاّ سـاؾ    ألٕ ط; عٔ دزد١ اذتطٔ
أبــٛ ؾــاحل أٚ أبــٛ ضــ١ًُ غايــب بــٔ ضــًُٝإ ايعتهــٞ ادتٗكــُٞ  .ٚطبكتــ٘ ايجاْٝــ١

نجري بٔ شٜاد أبٛ ضـٌٗ ايربضـاْٞ   .أؾً٘ َٔ ايبؿس٠ ٖٚٛ ثك١ ٚطبكت٘ ايجايج١ ارتساضاْٞ
 ٟ إ   ٚقـد ذنــسٙ ابـٔ سبــ   أبـٛ مسٝــ١  .ْـصٍ بًــذ ٖٚـٛ ثكــ١ ٚطبكتـ٘ ايسابعــ١    بؿـس

ٚبتٛثٝل أبٞ مس١ٝ املرنٛز تتكـض   ،(24)سذس   تٗرٜب ايتٗرٜب ابٔقاي٘  (23)كاتـايج
َـع إٔ سـدٜح    (25)ٖرا اإلضٓاد ثكات َعسٚؾـٕٛ   زداٍألٕ غريٙ َٔ  ;ؾش١ اذتدٜح

األخس٣ اييت اضتدٍ بٗا ابٔ عباع ٚآثاز  ٚباآلٜاتدابس املرنٛز ٜعتكد بظاٖس ايكسإٓ 
 .(26)..( عِٓٗ. دا٤ت عٔ عًُا٤ ايطًـ زقٞ اهلل

غتسز َٔ ايٓـاز َـٔ   : )قاٍ عٔ ايٓيب  أْظ نريو ٜطتديٕٛ مبا زٚاٙ  زابعا:
َـٔ قـاٍ ال إيـ٘ إال     ايٓازٚغتسز َٔ  ٚ  قًب٘ ٚشٕ غعري٠ َٔ خري،، قاٍ ال إي٘ إال اهلل
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ٚ  قًبـ٘ ٚشٕ   إال اهلل، إي٘ٚغتسز َٔ ايٓاز َٔ قاٍ ال ، ٚ  قًب٘ ٚشٕ بس٠ َٔ خري اهلل،
 .(27) ري(ذز٠ َٔ خ

ٚٚد٘ اضتدالهلِ َٔ ٖرا اذتدٜح: بوٕ ايٓاز ٜسدٖا دخٛال نٌ َٔ قاٍ ال إي٘ إال 

ک  ک  گ   چ اهلل، ٚ  قًب٘ َجكاٍ غـعري٠، أٚ بـس٠، أٚ ذز٠ َـٔ خـري، ٖٚـرا قٛيـ٘:      

 .  چڱ  ڱ  ڱ  ںچ ثِ غتسدِٗ اهلل تعاىل َؿداقا يكٛي٘: ، چگ

ٔ   چگ   گ ک  ک چ عٔ َس٠ عٔ عبد اهلل بـٔ َطـعٛد   ايطدٟ ٚز٣ٚ  عـ
 .(28) ايٓاع نًِٗ ثِ ٜؿدزٕٚ عٓٗا بوعُاهلِ( ٜسد: )زضٍٛ اهلل 

ٍ    اآلٜـ١:  َٔ إٔ َع٢ٓ ايٛزٚدَا ٚزد َٔ تؿطري ايؿشاب١  خاَطا: ، ايـدخٛ
َـا   ايكـسإٓ َـٔ     مجٝـع َـٔ إٔ   -زقٞ اهلل عُٓٗـا   - َا ذنسٙ ابٔ عباعَٚٔ ذيو 

 َٔ غري ْصاع   ذيو.ٚزٚد ايٓاز َعٓاٙ دخٛهلا 

غتاؾـِ ْـاؾع بـٔ     عبـاع عٔ عُـسٚ أخربْـٞ َـٔ مسـع ابـٔ       ابٔ ع١ٓٝٝ، ٔؾع
ِ  }ؾكـسأ ابـٔ عبـاع:    ال. ؾكاٍ ْاؾع: ايٛزٚد ايدخٍٛ، :ؾكاٍ ابٔ عباع األشزم،  إْهـ

ُّ }ٚقاٍ:  أّ ال؟ ٚزدٚا {َٚا تعبدٕٚ َٔ دٕٚ اهلل سؿب دِٗٓ أْتِ هلا ٚازدٕٚ  َٜٞكُد
ُِ ا ُٖ َِٚزَد ١ََٔ ٜؾٜو َّ اٞئكَٝا ِٛ َٜ ُ٘ ََ ِٛ ؾـاْظس ٖـٌ    ٚأْت ؾطٓدخًٗا، أْاأَا  ؟أّ ال أٚزدٖا { يٖٓاَزٜق

 .(29) ْاؾعؾكشو  ،َٚا أز٣ اهلل شتسدو َٓٗا بتهرٜبو ؟طتسز َٓٗا أّ ال

 قاٍ أبٛ زاغد اذتسٚزٟ ٖٚٛ ْاؾع بٔ األشزم: ٚز٣ٚ ابٔ دسٜر عٔ عٛا٤ قاٍ:

! أْـت؟  ٕٛـأزتٓـ ًٜٚو  ابٔ عباع: ؾكاٍ ص،102 ط األْبٝا٤: چٱ  ٻ  ٻچ 

ــٔ  ــ٘:أٜــ ں  ں   ڻ   ڻ  چ  ٚ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  چ  قٛيــ
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َكـ٢ ايًـِٗ أخـسدين َـٔ      َٔإٕ نإ دعا٤  ٚاهلل چک  ک  گ   گچ ٚ  چڻ
 .(30)ٚأدخًين ادت١ٓ غامنا  ايٓاز ضاملا،

ٔ سـدثين ستُـد   : )-اهلل تعـاىل   ٘زمح -دسٜس ابٔ اإلَاّ ٚقاٍ  عبٝـد احملـازبٞ    بـ
ؾوتـاٙ   عبـاع ٔ زتاٖد قاٍ نٓت عٓد ابـٔ  سدثٓا أضباط عٔ عبد املًو عٔ عبٝد اهلل ع
 :اهللٜا ابٔ عباع أزأٜت قـٍٛ   ؾكاٍ ي٘: زدٌ ٜكاٍ ي٘ أبٛ زاغد ٖٚٛ ْاؾع بٔ األشزم،

د ـــ أْـا ٚأْـت ٜـا أبـا زاغ     اـأَـ  :قاٍ چک  ک  گ   گگ  گ ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  چ 
 .(31)(؟ؾاْظس ٌٖ ْؿدز عٓٗا أّ ال ؾطٓسدٖا،

 :ايجاْٞ ايكٍٛ

 .(32)ٚضعٝد بٔ دبري  ،عهس١َٖرا قٍٛ ٚ ِ ايهؿاز،إٔ املساد َٔ اآل١ٜ ٖ

 أديتِٗ:

ــاىل:  أٚال: ــ٘ تعـ ــتديٛا بكٛيـ ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  چ  اضـ

 .(33) چٱ  ٻ  ٻائ  ائ   

ى  ى   چ ٚأداب َٔ قاٍ بوٕ ايٛزٚد   اآلٜـ١ ايـدخٍٛ عـٔ قٛيـ٘ تعـاىل:     

َـٔ غـري   ؾال ٜٓا  ذيو ٚزٚدٖـِ إٜاٖـا    ٚأملٗا، عرابٗاَبعدٕٚ عٔ  بوِْٗ چائ
 .(34)س َٓٗا ـغعٛزِٖ بو  ٚال س

ٖرٙ اآلٜـ١ ايهسميـ١ تـدٍ      چک  ک  گ   گچقاٍ ايػٓكٝٛٞ: )قٛي٘ تعاىل: 

گ  ڳ  ڳ      ڳ  چ  ع٢ً إٔ نٌ ايٓاع البد هلـِ َـٔ ٚزٚد ايٓـاز ٚأنـد ذيـو بكٛيـ٘:      
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ٚقد دا٤   آ١ٜ أخس٣ َا ٜدٍ ع٢ً إٔ بعض ايٓاع َبعد عٓٗا ال ٜطـُع هلـا    چڳ

 اآل١ٜ. چٱ  ٻ  ٻى  ى  ائ  ائ   چ  تعاىل: سطٟا ٖٚٞ قٛي٘

َٕ}ٚادتٛاب ٖٛ َا ذنسٙ األيٛضٞ ٚغريٙ َٔ إٔ َعـ٢ٓ قٛي٘:  : أٟ عـٔ {َُِبَعُدٚ
 .(36). ٚقٌٝ: املساد إبعادِٖ عٓٗا بعد إٔ ٜهْٛٛا قسٜبا َٓٗا( (35)عراب ايٓاز ٚأملٗا

{ٚإٕ َِٓٗ إال ٚازدٖا  } ٤   ايػاذ:ٟقسَا  ثاْٝا:
(37). 

بٔ ايطا٥ب عٔ زدٌ عـٔ ابـٔ عبـاع أْـ٘      عبد اهللغعب١ عٔ  ٚنٝع عٔ ٚز٣ٚ

عٓ٘ أْ٘  ٚز٣ٚ ٖٛ خٛاب يًهؿاز، قاٍ  چک  ک  گ   گچ: قاٍ   قٍٛ اهلل 

ڄ  چ ع٢ً اآلٜات اييت قبًٗا   ايهؿاز قٛي٘: زدا، َِٓٗ إال ٚازدٖا ٚإٕ نإ ٜكسأ:

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ       ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  

 .(38) چ  ...ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ     ک      ڍ   ڍ  ڌ   

قًت: َٔ ايٛاقض ددا قعـ ضٓد ٖرٙ ايسٚا١ٜ دتٗاي١ ايسدٌ ايرٟ ز٣ٚ عـٔ  
  ابٔ عباع; يرا ؾال عتتر بٗا ايبت١.

  :يحايجاايكٍٛ 

ألْ٘ دطس َٓؿٛب ع٢ً َنت  ;ايؿساطإٔ املساد بٛزٚد ايٓاز املرنٛز ادتٛاش ع٢ً 
 .دِٗٓ

ـ : )-زمح٘ اهلل  –عص اذتٓؿٞ قاٍ ابٔ أبٞ اي املؿطـسٕٚ   املـساد بـايٛزٚد     اختًـ

أْـ٘ املـسٚز    ٚاألق٣ٛٚاألرٗس ؟ ٖٛ َا چک  ک  گ   گچ املرنٛز   قٛي٘ تعاىل:
 .(39) ع٢ً ايؿساط(

 أديتِٗ: 
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ٌُ ايٖٓـاَز    ٜيا)ايطابل ذنسٙ:  اضتديٛا حبدٜح ايٓيب  أٚال: َغـا٤َ اهلل َـٔ    إَٕٜـِدُخ
َٔ  ٠ٔ ٜأَسْد،ٜأِؾَشأب ايٖػَذَس َٗا، َباَُٜعٛااي٤ٔرٜ ٘     :قايـت  َتِشَت ٤ًـ ٍَ اي ًٜـ٢ ٜـا َزُضـٛ َٖـا  ،َب ََٗس  ،ٜؾاَِْت

ٍ  ،چک  ک  گ   گچ ؾكايت َسٞؿَؿ١ٝ: ڱ  ڱ  چ :قـاٍ اهلل   قـد  ايـٓيب   ؾكـا

 . چڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ

: )ال ٜدخٌ ايٓـاز أسـد بـاٜع حتـت     إذٕ ؾًُٔ تِٖٛ ايتعازض بني قٛي٘ ايٓيب 

، ْكٍٛ: إٕ َٔ چڳ  ڳ      ڳ  ڳ     ک  ک  گ   گگ  گچ  ٠( ٚ قٛي٘ تعاىل:ايػذس
املؿطسٜٔ َٔ ٜكٍٛ بوٕ املساد بايٛزٚد: ٖٛ املسٚز ع٢ً ايؿساط; ألٕ ٖرا ْٛع ٚزٚد بال 

،  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹچ : غو، نُا   قٛي٘ تعـاىل 
ال إغـهاٍ ٚال   ،بٓـا٤ عًـ٢ ٖـرا   ٚ ،َٚعًّٛ أْ٘   ٜٓصٍ ٚضـ  املـا٤، ٚ  ًٜـر داخًـٗا    

ٚعتٌُ قٛي٘: )ال ٜدخٌ ايٓاز أسد باٜع حتت ايػـذس٠( أٟ ال ٜدخًـٗا    ،تعازض أؾاٟل

أٚ ٜكاٍ:  ، چک  ک  گ   گچ ٚإمنا ٜدخًٗا تٓؿٝرٟا يًكطِ: ،دخٍٛ عراب ٚإٖا١ْ
 .(40)إٕ ٖرا َٔ باب ايعاّ املدؿٛف بوٌٖ بٝع١ ايسقٛإ 

 املسٚز :إٔ املساد بايٛزٚد   اآل١ٜ ٚايؿشٝض): -زمح٘ اهلل  -قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ 
ــ٢  ــٛ ،ايؿــساطعً ــِٓ،  ٖٚ ــ٢ دٗ ــا  دطــس َٓؿــٛب عً ــع ؾٝٗ ــٗاؾٝك ٜٚٓذــٛ  ،أًٖ

 .(41)اآلخسٕٚ(

ٕٖٚٚد٘ اضتدالهلِ ب٘:  ٚإٔ ايٓذا٠ َـٔ ايػـس ال    ٚزٚد ايٓاز ال ٜطتًصّ دخٛهلا، أ
ٜتُهٓـٛا َٓـ٘   ٙ يًٝٗهـٛٙ ٚ   اؤعدأؾُٔ طًب٘  ضبب٘، اْعكادبٌ تطتًصّ ، تطتًصّ سؿٛي٘

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ٹ ٹ چ ٜكاٍ صتاٙ اهلل َِٓٗ ٚهلـرا  

ــٛدط چڻ  ۀ  ۀ  ہ ــ٘: 58:ٖـ ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ ص، ٚقٛيـ

ٚقٛي٘  ،ص 66: ٖٛدط چک  ک  ک   ک   گ  گ  گگ  ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ
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ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  چ 

 ٚيهـٔ أؾـاب غريٖـِ،    ،أؾابِٜٗهٔ ايعراب  ٚ  ص، 94:ٖٛدط چ﮿  ﯀  ﯁
ٚنـريو سـاٍ    أٚي٦ـو ٚيٛال َا خؿِٗ اهلل ب٘ َٔ أضباب ايٓذا٠ ألؾابِٗ َا أؾاب 

ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ ڻ   چ  :ايٛازد   ايٓـاز ميـسٕٚ ؾٛقٗـا عًـ٢ ايؿـساط     

 .(42) چڻ

 طايؿـسا ا ايٓـاع مجّٝعـ   ٜـسد ) عٔ عبد اهلل بٔ َطـعٛد أْـ٘ قـاٍ:    زَٟٚا  ثاْٝا:
َجـٌ   ميـس ثِ ميسٕٚ ع٢ً ايؿساط بوعُـاهلِ ؾُـِٓٗ َـٔ     قٝاَِٗ سٍٛ ايٓاز، ٚٚزٚدِٖ
َٚـِٓٗ َـٔ ميـس نـودٛد      َِٚٓٗ َٔ ميس َجٌ ايٛـري،  َِٚٓٗ َٔ ميس َجٌ ايسٜض، ايربم،
ست٢ إٔ آخسِٖ َجٌ  َِٚٓٗ َٔ ميس نعدٚ ايسدٌ، َِٚٓٗ َٔ ميس نودٛد اإلبٌ، ،ارتٌٝ

ٚايؿـساط دسـض َصيـل     ٜتهؿو ب٘ ايؿـساط، ثِ  َٛقع إٖاب قدَٝ٘، ع٢ًزدٌ ْٛزٙ 
ٚساؾتاٙ َال٥ه١ َعِٗ ناليٝب َٔ ْاز  تاد،كاي نشطوَصيك١ نشد ايطٝـ عًٝ٘ سطو 
ٚ  ٚبني غتتٛؿٕٛ بٗا ايٓاع ؾبني َاز ْاز،   ايٓـاز ٚاملال٥هـ١ عًـِٝٗ     عشتدٚؽ َهـد
ٕٖ ٖرا األثس َٛقٛف ع٢ً ابـٔ   ,(43) (ايطالّ ٜكٛيٕٛ زب ضًِ ضًِ ٚع٢ً ايسغِ َٔ أ

 .(44)عٛد إال إٔ غٛاٖدٙ نجري٠   ايؿشٝشني َط

عبد ايسمحٔ َا ٚزد َٔ أقٛاٍ ايتابعني   تؿطري ٖرٙ اآل١ٜ َٔ ذيو َا قاي٘  ثايجا:
ا ٚٚزٚد املػـسنني إٔ  ٗع٢ً ادتطس بني رٗساْٝ املسٚزبٔ شٜد بٔ أضًِ: ٚزٚد املطًُني 

ٚقد أساط بادتطـس  (45) (ٚايصاالت ٦َٜٛر نجري ايصايٕٛ) :قاٍ ايٓيب . ٚقاٍ: ٜدخًٖٛا
 .(46)ضًِ ضًِ  اهلل٦َٜٛر مساطإ َٔ املال٥ه١ دعاؤِٖ ٜا 

إذا َـس   أٟ: ) چڱ  ڱ  ڱ  ںچ ٛي٘:  ق -زمح٘ اهلل تعاىل  -ٜكٍٛ ايبػٟٛ 
ٚضك  ؾٝٗا َٔ ضك  َـٔ ايهؿـاز ٚايعؿـا٠ ذٟٚ املعاؾـٞ      ،ع٢ً ايٓاز نًِٗارتال٥ل 
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ب أعُاهلِ ؾذـٛاشِٖ عًـ٢ ايؿـساط    َٓٗا حبط املتكني املنَٓني تعاىلصت٢ اهلل  حبطبِٗ،
اييت ناْـت   ايـدْٝا ثـِ ٜػـؿعٕٛ   أؾـشاب ايهبـا٥س َـٔ         أعُاهلِٚضسعتِٗ بكدز 
ٚايٓبٕٝٛ ٚاملنَٕٓٛ ؾٝدسدٕٛ خًكا نجريا قد أنًـتِٗ ايٓـاز إال    املال٥ه١املنَٓني ؾٝػؿع 
َٛاقع ايطـذٛد ٚإخـسادِٗ إٜـاِٖ َـٔ ايٓـاز حبطـب َـا           ٖٚٞدازات ٚدِٖٛٗ 

َٔ نإ   قًب٘ َجكاٍ دٜٓاز َٔ إميإ ثِ ايرٟ ًٜٝـ٘   أٚالاإلميإ ؾٝدسدٕٛ  قًٛبِٗ َٔ
غتسدٕٛ َٔ نإ   قًب٘ أد٢ْ أد٢ْ أدْـ٢ َجكـاٍ ذز٠    ست٢ثِ ايرٟ ًٜٝ٘ ثِ ايرٟ ًٜٝ٘ 
َٔ قاٍ َٜٛـا َـٔ ايـدٖس ال إيـ٘ إال اهلل ٚإٕ   ٜعُـٌ       ايٓازَٔ إميإ ثِ غتسز اهلل َٔ 
 .(47) ٘ ارتًٛد(ــَٔ ٚدب عًٝ إالخريا ق  ٚال ٜبك٢   ايٓاز 

أؾض ٚعًٝ٘ أٖـٌ ايطـ١ٓ    ٚيهٓ٘ ٜٓتؿس ألؾشاب ايكٍٛ األٍٚ ؾٝكٍٛ: )ٚاألٍٚ

ڱ  چ أٌٖ اإلميإ، بديٌٝ قٛيـ٘ تعـاىل:   َٓٗا أِْٗ مجٝعا ٜدخًٕٛ ايٓاز ثِ غتسز اهلل 

ٚايٓذا٠ إمنا تهٕٛ مما دخًت ؾٝ٘ ال َا  املنَٕٓٛاتكٛا ايػسى ِٖٚ  أٟ چڱ  ڱ  ں
 .(48) ٚزدت(

اآلٜـ١ ايهسميـ١ ؾطـسٖا     ٖـرٙ هلرا ايكٍٛ، ؾٝكٍٛ: ) -زمح٘ هلل  -ٜٚرٖب ابٔ باش 
ٜعين َـسٚز املطـًُني عًٝٗـا إىل     ايٛزٚد،بوٕ ايٛزٚد املسٚز ٚايعسض، ٖرا ٖٛ  ايٓيب 

َٚـِٓٗ   ،َِٚٓٗ َـٔ ميـس نـايربم    ايبؿس،ادت١ٓ، ٚال ٜكسِٖ ذيو، َِٓٗ َٔ ميس نًُض 
ِ    ٚايسنـاب ٛاد ارتٝـٌ  َِٚٓٗ َـٔ ميـس نـود    ،َٔ ميس نايسٜض ٚال  ،جتـسٟ بٗـِ أعُـاهل

ؾايؿـساط دطـس    ،ٜكـسٙ ذيـو   الٜدخًٕٛ ايٓاز، املنَٔ ال ٜدخٌ ايٓاز، بٌ ميس َـسٚز  
٘ يػـد٠   ;ع٢ً َنت دِٗٓ ميس عًٝ٘ ايٓـاع، ٚقـد ٜطـك  بعـض ايٓـاع      ٚنجـس٠   َعاؾـٝ

ا ٚأَـ  َنَٓـا، َعاؾٝ٘، ؾٝعاقب بكدز َعاؾٝ٘، ثِ غتسد٘ اهلل َٔ ايٓاز إذا نإ َٛسـدٟا  
يهـٔ   ذيـو، ايهؿاز ؾال ميسٕٚ، بٌ ٜطاقٕٛ إىل ايٓاز، ٚعتػسٕٚ إيٝٗـا ْعـٛذ بـاهلل َـٔ     

 ٜتـب بعض ايعؿا٠ ايرٜٔ   ٜعـ اهلل عِٓٗ قد ٜطـك  مبعاؾـٝ٘ ايـيت َـات عًٝٗـا،        
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نايصْا، ٚغسب املطهس، ٚعكٛم ايٛايـدٜٔ، ٚأنـٌ ايسبـا، ٚأغـباٙ ذيـو َـٔ املعاؾـٞ        

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    چ  قـاٍ اهلل ضـبشاْ٘:   ؾاسبٗا حتت َػـ١٦ٝ اهلل نُـا   ،ايهبري٠

ضبشاْ٘ ال ٜػؿس ايػسى ملٔ َـات عًٝـ٘،    ٖٚٛ ص48:ايٓطا٤ط چہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے
ٚبعض أٌٖ املعاؾٞ ال ٜػؿس هلـِ  ،  ٚيهٓ٘ ٜػؿس َا دٕٚ ذيو َٔ املعاؾٞ ملٔ ٜػا٤

ٍ   عٔ زضٍٛ اهلل  األسادٜحٜدخٌ ايٓاز، نُا تٛاتست   ذيو   ؾكد ؾض عـٔ زضـٛ
  األسادٜح ايهجري٠ إٔ بعض ايعؿا٠ ٜدخًٕٛ ايٓاز ٜٚكِٝ ؾٝٗـا َـا غـا٤ اهلل،     اهلل 
يًعؿـا٠   إقاَت٘; يهجس٠ َعاؾٝ٘ اييت   ٜتب َٓٗا، ٚقد تكٌ ٜٚػـؿع ايـٓيب    تٍٛٛؾكد 

 -ٚتعـاىل ضـبشاْ٘  -عد٠ غؿاعات عتد اهلل ي٘ سدٟا، ؾٝدـسدِٗ َـٔ ايٓـاز ؾكـاٟل َٓـ٘      
 ٖٚهـرا  ،يهٔ هلِ َعاؾٞ   ٜتٛبٛا َٓٗـا  ،ٝد ٚاإلضالّألِْٗ َاتٛا ع٢ً ايتٛس ;عًِٝٗ

 التػؿع املال٥ه١، ٜػؿع املنَٕٓٛ، ٜػؿع األؾساط، ٜٚبك٢ أْـاع   ايٓـاز َـٔ ايعؿـا٠     
 ايٓـاز غتـسدِٗ َـٔ    ؾكـاٟل َٓـ٘    -دـٌ ٚعـال  -غتسدٕٛ بايػؿاع١، ؾٝدسدِٗ اهلل 

 عًٝٗـا ؾٞ َاتٛا يهٔ هلِ َعا ،َاتٛا ع٢ً اإلضالّ ،ألِْٗ َاتٛا ع٢ً ايتٛسٝد ;بؿكً٘
ِ   ٜتٛبٛا ؾعربٛا َٔ أدًٗا، ثِ بعد َكٞ املد٠ اييت نتبٗـا اهلل عًـِٝٗ ٚبعـد      تٛٗريٖـ

ٜتكـض َعٓـ٢ ايـٛزٚد     ذنسْـا ٚمبا ، بايٓاز غتسدِٗ اهلل َٔ ايٓاز إىل ادت١ٓ ؾكاٟل َٓ٘ 

ألٖـٌ اإلميـإ، ٚإٔ بعـض     ؾكـ  ٜعين املـسٚز   چک  ک  گ   گچ: ٚإٔ قٛي٘ 
. (49)  ايٓـاز(  َٚهـدع يٓاز، ٚهلرا   اذتـدٜح: )ؾٓـاز َطـًِ    ايعؿا٠ قد ٜطك    ا

 .(50)) ٜٚطك  ،ٚبعض ايعؿا٠ قد غتس ،ؾاملنَٔ ايطًِٝ ٜٓذٛ ٚبعض ايعؿا٠ نريو

ک  ک  گ   گگ  چ  ٜٚٓتؿس هلرا ايكٍٛ أبٛ بهس ادتصا٥ـسٟ، ؾٝكـٍٛ: )ٚقٛيـ٘:   

٣ِ سهِ ب٘، ٚقكا٤ قك٢ ب٘، ٖٚٛ ؾإْ٘ غترب  ، چگ ڳ  ڳ      ڳ  ڳ أْ٘  عٔ سه
َا َٔ ٚاسد َٓا َعػس بين آدّ إال ٚازد دِٗٓ ٚبٝـإ ذيـو نُـا دـا٤   اذتـدٜح إٔ      
ايؿساط دطس ميد ع٢ً رٗس دِٗٓ، ٚايٓاع ميسٕٚ ؾٛق٘ ؾاملنَٕٓٛ ميسٕٚ ٚال ٜطكٕٛٛ 
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 ِ ڱ  ڱ  چ ٖٚـٛ َعٓـ٢ قٛيـ٘   اآلٜـ١     ،  ايٓاز ٚايهاؾسٕٚ ميسٕٚ ؾٝطكٕٛٛ   دٗـٓ

 ٜعؿٛٙ برتى ٚادب، ٚال بازتهـاب ستـسّ،   أٟ زبِٗ، ؾًِ ٜػسنٛا ب٘، ٚ  چڱ  ں
ُٔنَي } أٟ  {ؾٝٗـا دجٝـٟا    }بايتهرب، ٚايهؿس، ٚغػٝإ ايهبا٥س َٔ ايرْٛب  { ََْٖٚرُز ايظ٤أي

 .(51)ْٚرتى ايظاملني ؾٝٗا أٟ دِٗٓ دامثني ع٢ً زنبِٗ ٜعإْٛ أغد أْٛاع ايعراب( 

 يسابع:اايكٍٛ 

ؾٝٗـا،  يكسب َٓٗا، دٕٚ ايـدخٍٛ  ٚا ٢ ايٓازعً اإلغسافإٔ ايٛزٚد املرنٛز ٖٛ  
  .(52)ٔ ٚقتاد٠ ـٖٚرا قٍٛ اذتط

 أديتِٗ: 

اإلغـساف  قـد ٜـوتٞ   ايكـسإٓ ايهـسِٜ مبعٓـ٢      َٔ قاٍ بوٕ ايٛزٚد  استر أٚال:

ٖـرا   ، ٚٚدـ٘ اضـتدالهلِ قـايٛا:    چڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  :تعاىلقٛي٘ نُا   ٚاملكازب١،
 دٕٚ ايدخٍٛ ؾٝ٘. ٚإغساف عًٝ٘ ،َكازب١ٚزٚد 

َٚٔ املعًّٛ إٔ ذيو ايـٛازد     چگ   ڳچ يٛا بكٛي٘ تعاىل: يو اضتدٚنر
 .(53)ٜدخٌ املا٤

ٚاستر َٔ قاٍ بوٕ ايٛزٚد   اآل١ٜ اييت ضتٔ بؿددٖا يٝظ ْؿظ ايـدخٍٛ   ثاْٝا:

ــٍٛ:  ــاىل ٜك ــو ألٕ اهلل تع ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  چ  ٚذي

ــا٤ط چٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀائ     - 101 :األْبٝــــ
  ٖرٙ اآل١ٜ ٜدٍ ع٢ً عدّ دخٛهلِ ؾٝٗا ؾـايٛزٚد   املرنٛزإبعادِٖ عٓٗا  قايٛا ص،102

 .(54)غري ايدخٍٛ 
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ٚإٕ    ايعـسب تكـٍٛ ٚزدت ايكاؾًـ١ ايبًـد،    ٚاستذٛا بايًػ١ ايعسب١ٝ بـوٕ   ثايجا:
 َعًكت٘: قٍٛ شٖري بٔ أبٞ ض٢ًُ   ايعسبَٔ نالّ  ْٚظريٙا، قسبت َٓٗ ٚيهٔ ،اتدخًٗ

 (55)عؿٞ اذتاقس املتدِٝ تسنٔ   قا مجاَ٘ٚملا ٚزدٕ املا٤ شز

 اَظ:ارتايكٍٛ 

قـاٍ زتاٖـد: ٚزٚد   ايـدْٝا.   إٔ س  املنَٓني َٔ ذيو ايٛزٚد ٖٛ سس اذت٢ُ   
ٖٚٞ س  املـنَٔ َـٔ ايٓـاز     ،املنَٓني ايٓاز ٖٛ اذت٢ُ اييت تؿٝب املنَٔ   داز ايدْٝا

 . (56)ؾال ٜسدٖا

 أديتِٗ:

سس اذت٢ُ   داز ايدْٝا  يًُنَٓني١ٜ بايٓطب١ َٔ قاٍ بوٕ ٚزٚد ايٓاز   اآل استر
: قــاٍ عــٔ ايــٓيب  -زقــٞ اهلل عٓٗــا  -َعا٥َٔػــ١ٜ ايطــٝد٠  عــٔمبــا ٚزد   ايؿــشٝض 

(ُٖ َِ، ض٢ـٜؾَِٝٔ  ٢ــاٞيُش َٖٓٗ َٖا  َد َُا٤ٜٔؾٜوِبس٢ُدٚ   .(57)(ٔباٞي
: )ٚقد ؾطس بعكِٗ ايٛزٚد بـاذتُٞ  -زمح٘ اهلل تعاىل  -قاٍ ابٔ زدب اذتٓبًٞ  

ايدْٝا ز٣ٚ زتاٖد ٚعجُإ بٔ األضٛد ٚؾٝ٘ سدٜح َسؾٛع: )اذت٢ُ سـ  املنَٔ َٔ   
 . (59)ٚإضـٓادٙ قعٝـ(  (58)ايٓاز(

 -ٚقد أداب أؾشاب ايكٍٛ األٍٚ ع٢ً ٖرا االضتدالٍ مبـا ذنـسٙ ايػـٓكٝٛٞ    
ٚأدابٛا عٔ االضـتدالٍ حبـدٜح )اذتُـ٢ َـٔ ؾـٝض دٗـِٓ(       بكٛي٘: ) -زمح٘ اهلل تعاىل 
ألٕ ايطـٝام   ;ال ديٌٝ ؾٝ٘ حملٌ ايٓصاع ٚيهٓ٘، اذتدٜح سل ؾشٝض ايٛاقبايكٍٛ مبٛدب٘ 

ألٕ أٍٚ  ايٓـاز   اآلخـس٠ ٚيـٝظ   سـساز٠ َٓٗـا   ايـدْٝا;        ؾسٜض   إٔ ايهـالّ  
 إىل چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ايهالّ قٛي٘ تعاىل:

 .(60)(إٔ نٌ ذيو   اآلخس٠ ال   ايدْٝا ع٢ً ؾدٍ چک  ک  گ   گچ إٔ قاٍ:
 .(61)املساد بايٛزٚد ٖٛ ّٜٛ ايكٝا١َ  :طادعاي ايكٍٛ
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 أديتِٗ: 

اضتشطـٓٛا   ٚقـد  ايكٝاَـ١  چک  ک  گ   گچ قاٍ: َطعٛدَا زٟٚ عٔ ابٔ 
 . (62)ٖرا ايكٍٛ يتكدّ ذنس ايكٝا١َ 

ٚيهٔ ٖرا ايكٍٛ ٚإٕ   ٜكٌ ب٘ ايهجري َٔ املؿطسٜٔ، إال أْٓا ميهـٔ قبٛيـ٘ عًـ٢    
ٚايدخٍٛ دتٗـِٓ ٖـٞ َـا ٜهـٕٛ   ٜـّٛ ايكٝاَـ١ َـٔ        اعتباز إٔ املسٚز ع٢ً ايؿساط، 

 أٖٛاٍ.

ۉ  ۉ     ې  ې  ې  چ إٕ اآلٜــ١ َٓطــٛخ١ بكٛيــ٘ تعــاىل:  ايكــٍٛ ايطــابع:

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ې    ى  ى  ائ  ائ   

 . چڀ

ايٓكاؽ عٔ بعكِٗ  ٚذنس، قاٍ ايكسطيب: )(63) -زمح٘ اهلل-ٖٚرا َا ْكً٘ ايٓكاؽ

٘   چک  ک  گ   گچ أْ٘ قاٍ ْطذ قٛي٘ تعاىل: ۉ  ۉ     ې  ې  ې  چ  :قٛيـ

ٚقد بٝٓـا أْـ٘ إذا      ذ،ـٚيٝظ َٛقع ْط ٖٚرا قعٝـ، چې    ى  ى  ائ
 .(64)(ؾكد أبعد عٓٗا ايٓازمتط٘ 

نُا إٔ ايٓطذ ال ٜدخٌ األخباز باتؿام، ٚإمنـا ٜـدخٌ األسهـاّ ايعًُٝـ١. قـاٍ      
ألٕ ٚادبات ايعكـٍٛ   ،يٓطذ ٖٛ زؾع َا ثبت سهُ٘   ايػسع دٕٚ ايعكٌاملاٚزدٟ: )ا

 ال ظتٛش ْطدٗا بػسع ٚال عكٌ.

ألٕ  ،ؾايٓطذ شتتـ باألسهاّ املػت١ًُ عًـ٢ األٚاَـس ٚايٓـٛاٖٞ دٕٚ األخبـاز    
ْٚطـذ اذتهـِ إمنـا ٖـٛ      ،ْطذ ارترب َؿض إىل دخٍٛ ايهرب   ْاضـد٘ أٚ َٓطـٛخ٘  

 ايعًِ باْككا٤ َدت٘.
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٘ ْٚطـدت ايػـُظ   ٖٚٛ َوخٛذ   ايًػ١ َٔ قٛهلِ ْطذ املٛـس األثـس إذا أشايـ   
ايظٌ إذا شاٍ بٗا ؾطُٞ   ايػسع ْطدا يصٚاٍ اذتهِ ب٘ نُا مسٞ بـ٘ ْطـذ ايهتـاب    

 .(65)(إلشاي١ األؾٌ بإثبات ؾسع٘

تسدٝض َعٓٝٞ ايٛزٚد: مبع٢ٓ املسٚز ع٢ً ايؿساط أٚ ايـدخٍٛ     ايكٍٛ ايجأَ:
 ايٓاز ٖٚٞ خاَد٠.

يٛزٚد: ٖٛ املـسٚز عًـ٢   )ٚال غتؿ٢ إٔ ايكٍٛ بوٕ ا :-زمح٘ اهلل  -قاٍ ايػٛناْٞ
ؾٝ٘ مجع بني األدي١ َٔ ايهتـاب ٚايطـ١ٓ;    ،أٚ ايٛزٚد ع٢ً دِٗٓ ٖٚٞ خاَد٠ ايؿساط

رٙ اآل١ٜ ع٢ً ذيو; ألْ٘ قد سؿٌ ادتُع حبٌُ ايـٛزٚد عًـ٢ دخـٍٛ    ــؾٝٓبػٞ محٌ ٖ
ايٓاز; َع نٕٛ ايداخٌ َٔ املنَٓني َبعـدا َـٔ عـرابٗا، أٚ عتًُـ٘ عًـ٢ املكـٞ ؾـٛم        

 ( (66)ٗا; ٖٚٛ ايؿساط.ادتطس املٓؿٛب عًٝ

بٔ أبٞ َسٚإ عٔ خايد  بهازقاٍ اذتطٔ بٔ عسؾ١ سدثٓا َسٚإ بٔ َعا١ٜٚ عٔ 
 ٛزٚد ع٢ً ايٓـاز؟ ـزبٓا اي ٜعدْاأ   :قاٍ أٌٖ ادت١ٓ بعد َا دخًٛا ادت١ٓ: عدإ قاٍـبٔ َ
 .(67)(  عًٝٗا ٖٚٞ خاَد٠متقد َسز: )قاٍ

ألقـٛاٍ  اايكٍٛ ظتُع غـتات  قًت: ٖٚرا : )-زمح٘ اهلل تعاىل  -ٜٚكٍٛ ايكسطيب 
ا ٚ  تنذٙ بًٗبٗا ٚسسٖا ؾكد أبعد عٓٗا ٚصتٞ َٓٗا صتاْا اهلل تعـاىل َٓٗـ   ٚزٚدٖاؾإٕ َٔ 

 . (68)( ٚنسَ٘ ٚدعًٓا ممٔ ٚزدٖا ؾدخًٗا ضاملا ٚخسز َٓٗا غامنا مبٓٓ٘

 ايتٛقـ بني َعٓٝٞ ايٛزٚد: ايدخٍٛ ٚاملسٚز ع٢ً ايؿساط. ايكٍٛ ايتاضع:

اب ايكـٍٛ األٍٚ ٚايجايـح تٛقــ بعـض ايعًُـا٤        بطبب تطا٣ٚ أدي١ أؾش
إطالم سهُ٘، ٚتٛقــ   تـسدٝض أٟ األقـٛاٍ أقـسب إىل ايؿـش١   تؿطـري َعٓـ٢        
ايٛزٚد   ٖرٙ اآل١ٜ ٌٖ ٖٛ ايدخٍٛ   ايٓاز، أّ ٖٛ املسٚز عًـ٢ ايؿـساط املٓؿـٛب    

 ع٢ً رٗس ايٓاز؟
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قٛيـ٘  دٛاب٘ عًـ٢   إذ قاٍ   -زمح٘ اهلل تعاىل  -َٚٔ ٖنال٤ ايػٝذ ابٔ عجُٝني 

  ايـٛزٚد املـرنٛز      اهللٚاختًـ ايعًُا٤ زمحٗـِ  : )چک  ک  گ   گچ تعاىل:
ايٓاع ٜدخًْٛٗا ٚيهٔ  مجٝعٖرٙ اآل١ٜ ؾُِٓٗ َٔ قاٍ إٕ ايٛزٚد ايدخٍٛ ؾٝٗا، أٟ إٔ 
ايٓاز   ايـدْٝا عًـ٢    ناْتاملنَٓني ال عتطٕٛ حبسٖا بٌ تهٕٛ عًِٝٗ بسدٟا ٚضالَٟا نُا 

ٚقاٍ بعض أٌٖ ايعًِ املساد بايٛزٚد    ..ايؿال٠ ٚايطالّ بسدٟا ٚضالَٟا. إبساِٖٝ عًٝ٘

ألٕ ايؿـساط ميـد ؾـٛم     ;املساد ب٘ ايعبٛز ع٢ً ايؿساط چک  ک  گ   گچ قٛي٘:
أعُاهلِ ؾٗرا ايعبٛز ع٢ً ٖـرا ايؿـساط ٖـٛ ايـٛزٚد      قدزدِٗٓ ؾٝعرب ايٓاع ؾٝ٘ ع٢ً 

تعـني إٔ ٜهـٕٛ    نـريو نـإ   ٚإذا ...چک  ک  گ   گچ املرنٛز   قٛي٘ تعـاىل: 
 . (69) (تعاىل اهللٚنال ايكٛيني ي٘ ٚد٘ ٚايعًِ عٓد  املساد بايٛزٚد ٖٛ ايٛزٚد ؾٛقٗا،

 ايتشكٝل   املطوي١ :املًٛب ايجايح

اتكـض إٔ َعٓـ٢ ايـٛزٚد ايـرٟ ذنـسٙ اهلل عتتُـٌ َعـاْٞ         ;بعد عسض َا ضبل
ٚايٛاقـع إٔ تًـو    ،ذنسْاٖا إىل األقٛاٍ اييت ،عًُا٤ ايط١ٓ ؾٝ٘ٚهلرا ؾكد اختًـ  ،نجري٠

 ٖٛ -ٚاهلل تعاىل أعًِ  -إٔ ايؿٛاب  َٚٓٗا َا ٖٛ بعٝد إال ،األقٛاٍ َٓٗا َا ٖٛ قسٜب
يتؿسٜض اآل١ٜ  ٚزٚد ادتُٝع ايٓاز: َٓ٘ ٚزٚد دخٍٛ، َٚٓ٘ ٚٚزٚد َسٚز ع٢ً ايؿساط;

َٖا } ب٘ َٚاز٢ُد ِِ إ٢ال٤  َٚٓٝه ٖٚ *َٚإ٢ٕ  َٔ اٖتٜكٛا  ِٖ َُْٓٚذٞ اي٤ٔرٜ َٗا ٔدٔجٝ٘ا ُث ُٔنَي ٔؾٝ  ط َـسِٜ: {ََْرُز ايظ٤أي
  ٚؾـ ايؿساط َٚسٚز ايٓـاع   ص باإلقاؾ١ إىل َا ثبت عٔ زضٍٛ اهلل  72 -71

 عًٝ٘ حبطب أعُاهلِ.

ــٍٛ ايٛــربٟ   ــرا ٜك ــو )   تسدٝشــ٘: -زمحــ٘ اهلل  –ٚهل ــٛاٍ   ذي ٚأٚىل األق
ؾٝٓذِٝٗ اهلل، ٜٚٗـٟٛ   بايؿٛاب قٍٛ َٔ قاٍ: ٜسدٖا ادتُٝع ثِ ٜؿدز عٓٗا املنَٕٓٛ;

ٔ َسٚزِٖ ع٢ً َ ٖٛ َا تظاٖست ب٘ األخباز عٔ زضٍٛ اهلل ا ٚزٚدٖ ؾٝٗا ايهؿاز ٚ
 .(70)( ايؿساط املٓؿٛب ع٢ً َنت دِٗٓ، ؾٓاز َطًِ َٚهدع ؾٝٗا
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ٚبايتايٞ ْطتٛٝع ادتُع بني أقٛاٍ عًُا٤ أٌٖ ايط١ٓ ٚسؿسٖا   قـٛيني اثـٓني;   
 يتطاٟٚ أديتُٗا ٚداليتُٗا ُٖٚا:

 ٍٛ األٍٚ: ايكا٥ٌ بوٕ ايٛزٚد ٖٛ ايدخٍٛ.ايك

 ايكٍٛ ايجاْٞ: ايكا٥ٌ بوٕ ايٛزٚد ٖٛ املسٚز ع٢ً ايؿساط.

ٚذيو ألٕ ايهؿاز ضٝدخًٕٛ دِٓٗ ال ستاي١، املطًُني ضـُٝسٕٚ عًٝٗـا َكازبـ١    
 ٚإغساؾـّا ع٢ً ايؿساط، َٚٔ عظُت َعاؾٝ٘ ؾطٟٝٗٛ   ْاز دِٓٗ ّٜٛ ايكٝا١َ.

ٚد ٖـٛ اذتـس   ايـدْٝا ؾٗـٛ َطـتبعد; ألٕ اآلٜـ١         أَا ايكٍٛ ايكا٥ٌ بـوٕ ايـٛز  
 َعسض اذتدٜح عٔ ايّٝٛ اآلخس ال عٔ اذتٝا٠ ايدْٝا.

ٚأَا ايكٍٛ ايكا٥ٌ بوٕ اآل١ٜ َٓطٛخ١، ؾٗٛ قعٝـ بكٍٛ ايكسطيب زمح٘ اهلل تعاىل 
 .-ايطابل ذنسٙ  –

ک  ک  گ   گگ  گ  چ  قاٍ ايػٝذ ؾاحل بٔ عبد ايعصٜص آٍ ايػٝذ   قٛيـ٘: 

َا ٜدٍ ع٢ً مجـع٘  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ     ڳ  ڳ 
 بني ايكٛيني:

 )ايٛزٚد ٚزٚدإ: َثِ ٚزٚد ٚزٚد دخٍٛ. َٚثِ ٚزٚد َسٚز.

ٚزٚد املنَٔ ع٢ً ايٓاز ٖٛ ٚزٚد َسٚز عًٝٗا إذا نإ ممٔ ضٝعرب ايؿساط، ٚإذا 
 .(71) ْٗا(نإ َٔ أٌٖ ايٛعٝد ممٔ ضٝدخًٕٛ ايٓاز ٜٚٛٗسٕٚ ؾإِْٗ ضٝدخًٛ
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 املبحح الجاني

 َٛقـ املدايؿني ألٌٖ ايط١ٓ   َطوي١ ايٛزٚد

 املطلب األول

 َراٖب املدايؿني   ايٛزٚد

عٓد ايٓظس   نتب املدايؿني ألٌٖ ايطـ١ٓ صتـد أْٗـِ شتتًؿـٕٛ أّٜكـا   َطـوي١       

ک  ک  گ   چ ايٛزٚد، ٚال تهاد ختسز أقٛاهلِ عٔ توٌٜٚ ايٛزٚد ايٛازد   قٛي٘ تعاىل:

بايٛؾٍٛ ٚاإلغساف، أٚ توٌٜٚ ايـٛزٚد بايـدخٍٛ دتـِٓٗ أٚ توًٜٚـ٘ بـادتجٛ       چگ
سٍٛ ايٓاز، َِٚٓٗ َٔ خؿـ ٖرٙ اآل١ٜ بايهؿاز ٚبايتايٞ اضـتديٛا بٗـرٙ اآلٜـ١ عًـ٢     

ِ  ,(72) ٚدٛب ايعكاب ع٢ً اهلل تعاىل َـٔ قـاٍ بـوٕ ايـٛزٚد ٖـٛ املـسٚز عًـ٢         َٚـٓٗ
 ؿساط أٚ ؾؿات أًٖ٘.ايؿساط ٚيهِٓٗ إَا خايؿٛا أٌٖ ايط١ٓ   ؾؿات اي

ٜٚسدع ايجعاييب اختالف ايٓـاع   َعٓـ٢ ايـٛزٚد عًـ٢ سطـب اخـتالؾِٗ         
َٓاايٛعٝد ؾكاٍ: ) ٕٓ َٔ دخًٗا   غتسز َٓٗا ٚقايت املسد٦ـ١ ال   ١ٜايٛعٝد ؾو ؾإِْٓٗ قايٛا إ
َٓا أٌٖ ايط١ٓٓ ؾإِْٓٗ قايٛا  ٚآتؿكٛاٜدخًٗا َنَٔ  ٕٓ ايٛزٚد ٖٛ اذتكٛز ٚاملسٚز ؾو ع٢ً أ

 .(73)از ثِ غتسدِٗ َٓٗا( ــاهلل ضبشاْ٘ ايعؿا٠ َٔ املنَٓني بايٓ ٜعاقبإٔ  ٛشـظت

 ،إٔ ٜـساد بـايٛزٚد دجـِٖٛ سٛهلـا     ظتٛش: )-ٖٚٛ َٔ املعتصي١  –قاٍ ايصشتػسٟ 
ؾطـ٢ُ بـ٘    َؿـدز سـتِ األَـس إذا أٚدبـ٘،     اذتتِ ٚإٕ أزٜد ايهؿاز خاؾ١ ؾاملع٢ٓ بني

زٚدِٖ ٚادبٟا ع٢ً اهلل أٚدب٘ ع٢ً خًل اهلل ٚقسب األَري أٟ نإ ٚ نكٛهلِاملٛدب 
 ٢(،ٚذـ َٓ)ُٜ ٚ ٢(،ٔذـ ِٓ)ُْ ٚ ،(َُْٓٚذٞ)ع٢ً إٔ ال ٜهٕٛ غريٙ قس٤٣  ٚعصّْؿط٘ ٚقك٢ ب٘ 

٢( ع٢ً َا   ٜطِ ؾاعً٘ إٕ أزٜد ادتٓظ بوضـسٙ ؾٗـٛ رـاٖس ٚإٕ أزٜـد ايهؿـس٠      ٔذِٓٚ )ُٜ
ِٖ } ؾُع٢ٓ: ٚسدِٖ ََُْٔٓٓذ٢  ُث ِٛٞا  اي٤ٔرٜ ٕٓ {اٖتٜك ادتٓـ١ عكٝـب ٚزٚد    إىلطـاقٕٛ  املتكني ٜ أ
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ــٔ    ــٔ َطــعٛد ٚاب ــِ ٜتدًؿــٕٛ ٚ  قــسا٠٤ اب ــٛازدِْٚٗ ث ــاعايهؿــاز ال أْٗــِ ٜ  عب
ِٖ ْٓذ٢()ٚادتشدزٟ ٚابٔ أبٞ ي٢ًٝ  ُٔنَي   َْٖٚـَرزُ } ٚقٛي٘: بؿتض ايجا٤ أٟ ٖٓاى، َث ايظ٤ـأي

َٗا ٔدٔجٟٝٓا  ٕٓ املساد  ديٌٝ {ٔؾٝ ٛٓ سٛايٝٗا، بايٛزٚدع٢ً أ ؿـازقٕٛ ايهؿـس٠   ٚإٔ املنَٓني ٜ ادتج
 .(74)  َهاِْٗ داثني( ايهؿس٠ٚتبك٢  ١ بعد جتاثِٝٗ،ــٓإىل ادت

اضتديت املعتصي١ بٗـرٙ اآلٜـ١ عًـ٢ إٔ     قد: )-زمح٘ اهلل تعاىل  -ٚقاٍ ايػٛناْٞ 
١ٗ اضـتشاي١  ـــ األغاعس٠ إٔ ٖرا َػب٘ بايٛادب َـٔ د  ٚعٓدايعكاب ٚادب ع٢ً اهلل 

 .(75)سم ارتًـ إيٝ٘( ـتٛ
اختًؿـٛا  ؾٝكٍٛ   تؿطري ٖـرٙ اآلٜـ١: )   -ٛ َٔ أعالّ ايػٝع١ ٖٚ –أَا ايٛٛضٞ 

: إٕ ٚزٚدِٖ ٖٛ ٚؾٛهلِ إيٝٗا -ٖٚٛ ايؿشٝض  -اٍ قّٛ ـؾك ،  نٝؿ١ٝ ٚزٚدِٖ إيٝٗا
عًٝٗا َٔ غري دخٍٛ َـِٓٗ ؾٝٗـا; الٕ ايـٛزٚد   ايًػـ١ ٖـٛ ايٛؾـٍٛ إىل        ٚإغساؾِٗ
تػـبٝٗا   ،ٚزد ارترب بهـرا ٖٚٛ خالف ايؿدٚز عٓ٘. ٜٚكاٍ:  ،ؾً٘ ٚزٚد املا٤أٚ ،املهإ

 .(76) َٔ غري دخٍٛ ؾٝ٘( ٤ايػٍٞٛ إىل ـبريو. ٜٚدٍ ع٢ً إٔ ايٛزٚد ٖٛ ايٛؾ
ٔ   - (77)ٚغريٙ  -ٚايٛٛضٞ     ٜكٌ بٗرا ايكٍٛ إال اضتٓادا ع٢ً َـا زٚاٙ عًـٞ بـ

قـاٍ:  أْـ٘   چک  ک  گ   گچ عٔ أبٞ عبد اهلل   قٛي٘:إبساِٖٝ ايكُٞ   تؿطريٙ 
 .(78)( دْا َا٤ بين ؾالٕ ؾٗٛ ايٛزد ٚ  ٜدخً٘أَا تطُع ايسدٌ ٜكٍٛ ٚز)

ٜٚرٖب إىل إٔ اآل١ٜ عا١َ   ادتُٝـع   ْاؾس َهازّ ايػرياشٟ،ٚغتايؿِٗ ايػٝعٞ 
ادتُٝع ٜسدٕٚ دِٗٓ ! تطتُس اآلٜات ٚاملساد بايٛزٚد ؾٝٗا ٖٛ ايدخٍٛ دتِٗٓ، ؾٝكٍٛ: )
ي١ ٜـجري  ٚأغـازت   ايبداٜـ١ إىل َطـو    ،  حبح خؿا٥ـ ايكٝاَـ١ ٚايجـٛاب ٚايعكـاب   
ڳ  ڳ       ک  ک  گ   گگ  گچ ؾتكٍٛ:  ،مساعٗا اذتري٠ ٚايعذب يد٣ أغًب ايٓاع

ڱ  چ ألْـ٘ أَـس ستُـٞ،    ؾذُٝع ايٓاع ضٝدخًٕٛ دِٗٓ بدٕٚ اضتجٓا٤; چڳ  ڳ

ؾــٓرتنِٗ ؾٝٗــا دايطــني عًــ٢ ايسنــب َــٔ    چڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ
 .(79) ايكعـ ٚايرٍ(
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ــاٍ ايٛٛضــٞ: ) ــ٘:ٚق ــاٙ إٕ ٚزٚدٖــِ إىل  چڳ  ڳ    ڳ  ڳ   گچ  ٚقٛي َعٓ
 ،بـاألَس دِٗٓ ع٢ً َا ؾطسْاٙ ستِ َٔ اهلل ٚقكا٤ قكاٙ البد َٔ نْٛ٘. ٚاذتتِ ايكٛع 

َعٓاٙ ٚاسد. ٚاملككٞ ايـرٟ   باألَسٚذيو ستِ َٔ اهلل قاطع. ٚاذتتِ ٚادتصّ ٚايكٛع 
 .(80) قك٢ بوْ٘ ٜهٕٛ(

 ـ بوَسٜٔ اثٓني: ٚقد تؿسدت اإلَا١َٝ اإلثين عػس١ٜ عٔ باقٞ ايؿسم ٚايٛٛا٥

  األٍٚ:

قايت بوٕ ايٛزٚد ٖٛ املسٚز ع٢ً ايؿساط ٚيهٔ ٖـرا املـسٚز َػـسٚط باإلميـإ     
 ،اعتكادْا   ايؿـساط أْـ٘ سـل   بإَا١َ األ١ُ٥ االثين عػس، َِٚٓٗ ايؿدٚم، إذ ٜكٍٛ: )

ڳ   ک  ک  گ   گگ  گچ  ٚإٔ عًٝ٘ ممس مجٝع ارتًل. قـاٍ تعـاىل:   ،ٚأْ٘ دطس دِٗٓ

ؾُـٔ عـسؾِٗ   ايـدْٝا     ،ٚايؿساط   ٚد٘ آخس اضـِ سذـر اهلل  . چڳ      ڳ  ڳ
ٚقـاٍ ايـٓيب    ،ع٢ً ايؿساط ايرٟ ٖٛ دطس دِٗٓ ّٜٛ ايكٝا١َ داشٚأطاعِٗ أعٛاٙ اهلل 

عد أْـا ٚأْـت   ـؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضـًِ يعًـٞ: )ٜـا عًـٞ إذا نـإ ٜـّٛ ايكٝاَـ١ أقـ        
ــٌ عًــ٢ ايؿــساط ـــؾــال ظت ،ٚدرب٥ٝ َ ـ ــت  ــسا٠٤ ٛش عًــ٢ ايؿــساط إال َــٔ ناْ عــ٘ ب

 .(82)...((81)بٛالٜتو(

  ايجاْٞ:

! بٓا٤ ع٢ً َا ٚزد يدِٜٗ َٔ أخباز طا٥ؿ١ اْؿسدت بتوٌٜٚ ٖرٙ اآل١ٜ توٜٚال باطّٓٝا

ک  ک  گ   چبٝــإ إمجــايٞ   قٛيــ٘ تعــاىل قــاٍ اإلَــاَٞ ستُــد بــاقس ايهذــٛزٟ: )

. ال غتؿ٢ إٔ أخبـاز  -عًٝٗا ايطالّ  -ٚ  ٖرٙ ارتؿٝؿ١ بػاز٠ حمليب ؾاط١ُ  چگ
شؾاف َعدٕ اذتٝا٤ ٚايعؿـ١ نـجري٠ دـدا   نتـب ايؿـسٜكني، ٚال ٜطـع ٖـرا املدتؿـس         

يرا اقتؿسْا ع٢ً َا نإ ضٌٗ ايتٓاٍٚ َٓٗا، ثِ إْٞ   أدـد     ،ايتعسض إيٝٗا بتُاَٗا
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 أخباز نتب ايػـٝع١ َـا ٜـدٍ عًـ٢ أنجـس ممـا ذنسْـا ضـابكا   ؾـداقٗا َـٔ األزض،          
 ..ٚايػذس ٚغريٖا. ٚايطُا٤،

ضويت أباٖا إٔ ٜهٕٛ ؾداقٗا ايػؿاع١  -عًٝٗا ايطالّ  -ٕ ؾاط١ُ : إإىل إٔ قاٍ
ؾإذا نإ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚقؿت تًـو املدـدز٠ عًـ٢ ايؿـساط ٚطايبـت       ،ألَت٘ ؾكبٌ ذيو

ؾـ٢ً اهلل   -بؿداقٗا. ٚ  نتاب ايؿؿٍٛ امل١ُٗ عٔ بالٍ قاٍ: طًع عًٝٓا زضٍٛ اهلل 
ؾكـاّ إيٝـ٘    ،سم نداز٠ ايكُـس ذات ّٜٛ َبتطُا قاسها ٚٚدٗ٘ َػ -عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ 

عبد ايسمحٔ بٔ عٛف ؾكاٍ: ٜا زضٍٛ اهلل َا ٖرا ايٓٛز؟ قاٍ: بػاز٠ أتتين َـٔ زبـٞ     
ٚأَس زقٛإ خاشٕ ادتٓإ ؾٗـص   ،ؾإٕ اهلل شٚز عًٝا َٔ ؾاط١ُ ،أخٞ ٚابٔ عُٞ ٚابٓيت

ٚأْػـو حتتٗـا    ،بعـدد ستـيب أٖـٌ ايبٝـت     -ٜعين ؾهانا  -غذس٠ طٛب٢ ؾشًُت زقاقا 
ؾإذا اضتٛت ايكٝا١َ بوًٖٗا ْادت املال٥هـ١   ،ٚزؾع إىل نٌ ًَو ؾها ،َٔ ايٓٛز َال٥ه١

ؾؿـاز   ،ؾال ٜبك٢ ستب يؿاط١ُ إال دؾعت إيٝ٘ ؾها ؾٝـ٘ ؾهانـ٘ َـٔ ايٓـاز     ،  ارتال٥ل
ثِ ملـا ْـصٍ قٛيـ٘     ،أخٞ ٚابٔ عُٞ ٚابٓيت ؾهاى زقاب زداٍ ْٚطا٤ َٔ أَيت َٔ ايٓاز

غُـا   -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضـًِ   - اغتِ زضٍٛ اهلل چک  ک  گ   گچ تعاىل:
ؾذًظ   بٝت٘ ٚنًُـا ضـوي٘ األؾـشاب عـٔ ضـبب       ،غدٜدا ٚسصٕ يدخٍٛ أَت٘ ايٓاز
ؾكاَت إىل أبٝٗا ٚضـويت٘ عـٔ ضـبب     -عًٝٗا ايطالّ  -سصْ٘   ظتب، ؾتٛضًٛا بؿاط١ُ 

ثـِ   -عًٝٗا ايطـالّ   -ؾبهت ؾاط١ُ  ،ؾكاٍ: أخربْٞ زبٞ بهرا ٚنرا ٚتال اآل١ٜ ،سصْ٘
ٚأَـري املـنَٓني ٚؾاطُـ١ ٚاذتطـٓإ بـاهلل       -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ  -ٌ ايٓيب تٛض

ؾٓصٍ درب٥ٌٝ ٚقاٍ: ٜا ستُد ! اهلل ٜكس٤ى ايطـالّ   ،تبازى ٚتعاىل ٚؾدٚا أَتِٗ بوْؿطِٗ
 .(83) ؾإْٞ أؾعٌ َا حتب( ،ٜٚكٍٛ: قٌ يؿاط١ُ ال حتصٕ

، ٚقسز بوٕ ٖـرٙ  أَا سطٔ عًٞ ايطكاف ؾوْهس ايؿساط بٓا٤ ع٢ً توًٜٚ٘ يًٛزٚد
املتوٌَ   آٟ ايرنس اذتهِٝ ال ظتد ٚال ْؿا ٚاسدا ٜرنس اآل١ٜ ٚازدٙ   ايهؿاز بكٛي٘: )
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ؾٝ٘ ؾساس١ إٔ ايؿساط ٖٛ دطس ؾٛم دِٗٓ، ٚاآلٜـات ايـيت ٜطـتدٍ بٗـا َـٔ ٜجبـت       
ايؿساط يٝظ ؾٝٗا ذنس ذيو ٚإمنا ِٖ ٜطتٓبٕٛٛ ذيو َٓٗا اضـتٓباطا بٓـا٤ عًـ٢ ؾهـس٠     

غري ! ! ! شد ع٢ً ذيو إٔ ايؿشاب١ ٚايطًـ ٚايعًُا٤ ٚاملؿطـسٕٚ   قاَت مبدًٝتِٗ ال
ؾُٔ تًو اآلٜات ايهسميات اييت ٜطـتديٕٛ بٗـا عًٝـ٘ قٛيـ٘      ..قد اختًؿٛا   تؿطريٖا.

ٚايؿشٝض إٔ ٖرٙ اآل١ٜ ٚازد٠ ، چڳ  ڳ      ڳ  ڳ ک  ک  گ   گگ  گچ  تعاىل:
ت ايعظُٝـ١ َٚػـٛا َـع      ايهاؾسٜٔ ٚ  بعض عؿـا٠ املـنَٓني ايـرٟ ؾعًـٛا املٓهـسا     

ايظ١ًُ ٚيهِٓٗ َنَٕٓٛ باهلل تعاىل ٚقدز هلِ دخٍٛ ايٓـاز، بـديٌٝ اآلٜـات ايـيت قبًـٗا      
ٚاييت ال ٜرنسٖا   ٖرا املكاّ املطتديٕٛ بٗا عًـ٢ إٔ ايؿـساط دطـس َٓؿـٛب عًـ٢      

ِِ  } دِٗٓ. ؾٝهٕٛ َع٢ٓ قٛي٘ تعاىل: َٚٓٝه َٖـا    }أٟ: أٜٗا ايهـاؾسٕٚ   {َٚإ٢ٕ  َٚاز٢ُد  ،{إ٢ي٤ـا 
ِِ  }: ٖٚرا ايعُّٛ   قٛي٘ تعاىل َٚٓٝه ٚيـريو ْظـا٥س      ،ال ٜػٌُ ارتًل مجٝعـا  {َٚإ٢ٕ 

ــ٘ تعــاىل: ،ايكــسإٓ ايهــسِٜ َٚعًــّٛ َــٔ , چہ  ھ  ھ  ھ  ھچ  َٓٗــا قٛي
  قاٍ تعـاىل:  ،ْؿٛف ايهتاب ٚايط١ٓ إٔ ٖٓاى َٔ ٜدخٌ ادت١ٓ بػري ضناٍ ٚال سطاب

ٜدخٌ َٔ أَـيت  )   اذتدٜح: ٚدا٤ ،ص10ايصَس: ط چىث   يث   حج  مج  جح  محچ 
 .(85)...( (84)ادت١ٓ ضبعٕٛ أيؿا بػري سطاب( 

 املًٛب ايجاْٞ

 (86)َراٖب املدايؿني   ايؿساط

ٜتـبني ضـبب اقـٛساب ايهـجري َـٔ       -ايطـابل ذنـسٙ    –بكٍٛ سطٔ ايطـكاف  
 يألسادٜـح املدايؿني   َطوي١ ايٛزٚد; ٚذيو ألِْٗ ضًهٛا َرٖب ايتوٌٜٚ أٚ ايتعٌٛٝ 

 ٛازد٠   ايؿساط، ؾوٚؾًِٗ تؿهريِٖ إىل إْهازٙ بايه١ًٝ أٚ إْهاز ؾؿات٘.ٚاآلثاز اي
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 ايكٍٛ األٍٚ: إْهاز ايؿساط بايه١ًٝ:

أْهس ايؿساط ٚاملسٚز عًٝ٘ أٌٖ ايبدع١ ٚاهلـ٣ٛ   قدقاٍ اذتاؾ  اذتهُٞ ؾِٝٗ: )
ٚتـوٚيٛا ايـٛزٚد بسؤٜـ١ ايٓـاز ال أْـ٘ ايـدخٍٛ        َٚٔ تابعِٗ َٔ املعتصي١،، ارتٛاززَٔ 
 باإلؾسازٚذيو ال اعتكادِٖ إٔ َٔ دخٌ ايٓاز ال غتسز َٓٗا ٚيٛ ; رٗسٖا ع٢ًسٚز ٚامل

ٚاألسادٜـح ايـٛازد٠    ٚزدٚا اآلٜات، ايهتاب ٚايط١ٓ ٚادتُاع١، ؾدايؿٛا ع٢ً ؾػري٠،
 .(87)...(   ايٛزٚد

ــِٓٗ ا     ــ١ ؾُ ــساط بايهًٝ ــسٚا ايؿ ــرٜٔ أْه ــا اي ــٞأَ ــاشاْٞ (88)إلظت  (89)ٚايتؿت
٘ ايـرٜٔ  املعتصي١ طا٥ؿ١ َٔ إىل را ايكٍٛ ، نريو ْطب ٖ(90)ٚايطؿازٜين باألديـ١   ٜنٚيْٛـ

سهاٙ ايكاقـٞ عبـد ادتبـاز    زأٟ  ٖٚٛايداي١ ع٢ً ٚدٛب ايٛادبات ٚقبض املكبشات; 
ٚال (92)ًذ١ُٝٗنريو ْطب ٖرا ايكٍٛ يٚ، (91)نباز عًُا٤ املعتصي١  عباد٠ ٖٚٛ َٔ عٔ

ِ  تــرنس املؿــادز اذتذــر   ْؿــٞ  ٛإبــٔ ؾــؿ ٚايــرباٖني ايــيت اضــتٓد عًٝٗــا ادتٗــ
 .(93)ايؿساط

 ايكٍٛ ايجاْٞ: إْهاز ؾؿات ايؿساط اييت أثبتٗا أٌٖ ايط١ٓ:

ٖا إىل َعإ أخس٣ ٛايؿؿات ايٛازد٠ ي٘   ايػسع ٚأزدعأَا ايرٜٔ أْهسٚا 
   تؿطريِٖ (95)ايكاقٞ عبد ادتبازايرٜٔ ٚاؾكٛا  (94)نايصٜد١ٜ ١ــبتوٜٚالت باطً
أسد َٔ ايطٝـ ٚأدم َٔ ايػعس٠ إمنا  ايٛسٜل ؾك ، ٚإٔ إثبات ؾساط ايؿساط بوْ٘
 َٔ –ؾُٝا ٜرنس  –غري أْ٘   ٜستض قٍٛ نجري َٔ َػاغتِٗ  أٌٖ ايط١ٓ ٖٛ َٔ ٚؾـ

 ذٖابِٗ إىل إٔ ايؿساط املساد ب٘ األدي١ ايٛاقش١.

ٜٚظٗس بٛقٛح َٔ تعسٜـ ايكاقٞ عبد ادتباز يًؿساط بوْ٘ ال ٜجبـت ؾـساس١   
 ،ؾٗٛ ٜكٍٛ: )ٖٚٛ طسٜل بـني ادتٓـ١ ٚايٓـاز    ايؿساط ايٛازد ب٘ ٚبؿؿات٘   ايػسع ذيو
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ٖٚـرا  . (96)ٜتطع ع٢ً أٌٖ ادتٓـ١ ٜٚكـٝل عًـ٢ أٖـٌ ايٓـاز إذا زاَـٛا املـسٚز عًٝـ٘(         
 اثبت ؾؿات٘ أٌٖ ايط١ٓ.ايتعسٜـ ايرٟ أثبت٘ عبد ادتباز ال ٜٓٛبل ع٢ً ايؿساط ايرٟ 

٣ ، ٚبايٓظس إىل نتبِٗ ْس(97)ايطاملٞ عٔ مجٗٛزِٖ نريو األباق١ٝ نُا سهاٙ ٚ
أِْٗ ؾطسٚا ايؿساط بوْـ٘ طسٜـل   األزض ٜـرٖب ؾٝـ٘ ايٓـاع ستـ٢ ٜؿـرتم طسٜـل         

 . (98)املنَٓني عٔ طسٜل ايهاؾسٜٔ 

ؾوٚيٛا ايؿساط بتوٜٚالت باط١ً نُا تؿـسدٚا عـٔ    (99) االثٓا عػس١ٜ ايػٝع١أَا ٚ
 ؾكـ  ٚغـريٙ ال   املسٚز ع٢ً ايؿساط ؾك  يػٝع١ عًـٞ  باقٞ ايؿسم بوِْٗ خؿؿٛا 

 !  ٢ً ايؿساطهٔ ايعبٛز عمي

ؾُـٔ عـسؾِٗ      ،ايؿساط   ٚد٘ آخـس اضـِ سذـر اهلل   )...  :ايؿدٚمٜكٍٛ 
ٚقـاٍ   ،ع٢ً ايؿساط ايرٟ ٖٛ دطس دِٗٓ ّٜٛ ايكٝا١َ داشايدْٝا ٚأطاعِٗ أعٛاٙ اهلل 

يعًٞ: )ٜا عًٞ إذا نإ ّٜٛ ايكٝا١َ أقعد أْا ٚأْت  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ  -ايٓيب 
ــ٢ ايؿــساط  ــٌ عً ــال ،ٚدرب٥ٝ ــسا٠٤    ؾ ــ٘ ب ــت َع ــٔ ناْ ــ٢ ايؿــساط إال َ ــٛش عً  ظت

 .(101)...((100)بٛالٜتو(

٘   بطٓدٙ ايهًٝين  ز٣ٚٚ إال  سدّٜجا ٜطتدٍ ب٘ ع٢ً ذيو ٚإٔ ايؿـساط ال ميـس عًٝـ
ٜكـٍٛ: دـا٤ ابـٔ     مسعت أبا عبد اهلل  :ايػٝع١ عٔ اهلٝجِ بٔ ٚاقد، عٔ َكسٕ قاٍ

زداٍ ٜعسؾٕٛ نـال   ٢ األعسافؾكاٍ: ٜا أَري املنَٓني "ٚعً ايهٛا٤ إىل أَري املنَٓني 
األعـساف ايـرٟ    بطُٝاِٖ؟ ؾكاٍ: ضتٔ ع٢ً األعساف، ْعسف أْؿازْا بطُٝاِٖ، ٚضتٔ

ّ  إال بطبٌٝ َعسؾتٓا، ٚضتٔ األعساف ٜعسؾٓا اهلل  ال ٜعسف اهلل  ايكٝاَـ١ عًـ٢    ٜـٛ
 ؾال ٜدخٌ ادتٓـ١ إال َـٔ عسؾٓـا ٚعسؾٓـاٙ، ٚال ٜـدخٌ ايٓـاز إال َـٔ أْهسْـا        ،ايؿساط
يٛ غا٤ يعسف ايعبـاد ْؿطـ٘ ٚيهـٔ دعًٓـا أبٛابـ٘       -تبازى ٚتعاىل  -. إٕ اهلل ٚأْهسْاٙ

ٚايٛد٘ ايرٟ ٜنت٢ َٓ٘، ؾُٔ عدٍ عٔ ٚالٜتٓا أٚ ؾكٌ عًٝٓا غريْـا،   ٚؾساط٘ ٚضبًٝ٘
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يٓانبٕٛ، ؾال ضٛا٤ َٔ اعتؿِ ايٓـاع بـ٘ ٚال ضـٛا٤ سٝـح ذٖـب       ؾإِْٗ عٔ ايؿساط
١ ــَٔ ذٖب إيٝٓا إىل عٕٝٛ ؾاؾٝ ٚذٖب ،بعكٗا   بعض ايٓاع إىل عٕٝٛ ندز٠ ٜؿسؽ

 .(102)( اْكٛاع ٚال ؿاد هلاـجتسٟ بوَس زبٗا، ال ْ

ِ  ،ٜٚتكض َٔ خالٍ َا ضبل إٔ ايػٝع١ ٜجبتـٕٛ ايؿـساط ٜـّٛ ايكٝاَـ١       ٚيهـٓٗ
٘   أٚ غتـايؿِْٛٗ     ،غتايؿٕٛ أٌٖ ايط١ٓ   نٝؿ١ٝ ايؿساط كطـِ  ؾ ،ؾـؿات املـازٜٔ عًٝـ

ِ ظتعًـ٘ ايؿـساط املـادٟ نوٖـٌ ايطـ١ٓ      ٜٚعسؾ٘ حبذر اهلل، ٚقطـ  َِٓٗ ٜنٍٚ ايؿساط
ٚال ٜطـتٛٝع   ايؿساط ّٜٛ ايكٝا١َ ؾك  ِٖ غٝع١ عًٞ  ٚيهٔ ٜكٛيٕٛ بوٕ املاز ع٢ً

ٚنـإ ٜعـرتف بٛالٜـ١    ، نإ َع٘ نتاب َٔ عًـٞ   أسد إٔ ميس ع٢ً ايؿساط إال َٔ
 ! َٚع٘ بسا٠٤ بٛالٜت٘ ،عًٞ 

عبد اهلل اذتبػـٞ:  ٚنريو األسباؽ خايؿٛا اٌٖ ايط١ٓ   ؾؿ١ ايؿساط، ٜكٍٛ 
ٚممـا ٚزد   ..عًٝـ٘ ارتال٥ـل.   ٚايؿساط سل، ٖٚٛ دطس عسٜض ممدٚد ع٢ً دِٗٓ تسد)

" ٚأدم َٔ ايػعس٠ نُا ز٣ٚ َطًِ عـٔ أبـٞ ضـعٝد ارتـدزٟ      ،َٔ ايطٝـ دسأْ٘ أ
اٖسٙ ٚإمنا املساد بـريو إٔ  ـيٝظ املساد ر ،َٔ ايطٝـ " دس، ٚأايػعس٠ بًػين أْ٘ أدٗم َٔ

اؾٞ ٚال ٜعًـِ  ـع٢ً قدز ايٛاعات ٚاملع ٙسطس ادتٛاش عًٝ٘ ٚ عطٜ ؾإْ٘ ،ٛسٙ عظِٝـخ
 .(103)( دٚد ذيو إال اهللـس
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 اخلامتة

اذتُد هلل زب ايعاملني ثِ ايؿال٠ ٚايطالّ ع٢ً املبعٛخ زمح١ يًعاملني قا٥د ايػـس  
احملذًني ٚع٢ً آي٘ ايٛٝبني ٚأؾشاب٘ أمجعني ٚع٢ً ايتابعني َٚـٔ تـبعِٗ بإسطـإ إىل    

 .َا بعد. أ.ّٜٛ ايدٜٔ

"دزاض١ حت١ًًٝٝ عكدٜـ١ يكٛيـ٘    :َٔ خالٍ ٖرا ايبشح املؿػس ٚايرٟ نإ بعٓٛإ

  :" تٛؾًت إىل ْتا٥ر عد٠ أُٖٗا چک  ک  گ   گچ :تعاىل

 .َٔ خالٍ ايكسا٠٤ املٛدص٠ يهتب أٌٖ ايط١ٓ تٛؾًت إىل تطع١ أقٛاٍ .1

ف بايسغِ َٔ االختالف اذتاؾٌ بني املؿطسٜٔ سٍٛ َع٢ٓ ايٛزٚد إال إٔ ارتال .2
 .ٜٓشؿس   قٛيني اثٓني ذنست٘ أثٓا٤ حتكٝكٞ   املطوي١

ِِ إ٢ال٤  َٚإ٢ٕ } :ال تعازض بني قٛي٘ تعاىل .3 َٖاَٚٓٝه ال : )ٚبني سدٜح ايـٓيب   { َٚاز٢ُد
 .(ٜدخٌ ايٓاز أسد باٜع حتت ايػذس٠

 .األٍٚ: ايكـٍٛ بايٛعٝـد   :اقٛسب املدايؿٕٛ   َطوي١ ايٛزٚد يطبني اثٓني ُٖٚا .4
 .أٚ إْهاز ؾؿات٘ ،ٌٜ أسادٜح ايؿساط إَا بإْهازٙ بايه١ًٝتوٚ :ايجاْٞ

اْؿساد اإلَا١َٝ عٔ بـاقٞ ايؿـسم املدايؿـ١ بٛقـع غـسٚط يًُذتـاشٜٔ ايؿـساط         .5

بتوٜٚـٌ بـاطين ال    چک  ک  گ   گچ ٚنريو اْؿسدٚا بتوٜٚـٌ قٛيـ٘ تعـاىل:   
 أؾٌ ي٘   ايػسع.

 ٖرا ٚاهلل تعاىل أعًِ ٚأسهِ

 امل١ٓ ٚإٕ أخٛوت ؾُٔ ْؿطٞ ٚايػٝٛإ ٚاهلل املطتعإؾإٕ أؾبت ؾُٔ اهلل ؾً٘ اذتُد ٚ
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام 

 (.322اْظس: ايترنس٠، يًكسطيب، )ف  (1)
 ( 15األٖٛاٍ، البٔ أبٞ ايدْٝا، )ف  (2)
 (.2496/  1942/  4زٚاٙ َطًِ   )ؾشٝش٘:  (3)
بكٛيـ٘:   –زمح٘ اهلل –أقؿد بوٌٖ ايط١ٓ االطالم ايعاّ ِٖٚ نُا عسؾِٗ غٝذ االضالّ ابٔ ت١ُٝٝ  (4)

ََٔ أثبت خالؾ١ ارتًؿا٤ ايجالث١ ؾٝدخٌ   ذيو مجٝع ايٛٛا٥ـ إال ايساؾك١)أٌٖ ايط١ٓ ٜساد  (. ب٘ 
 (.221/  2َٓٗاز ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ، )

 (.105/  6َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١، ) (5)
 (.310/  5(; تاز ايعسٚع، )457/  3) يطإ ايعسب، ابٔ َٓظٛز،اْظس:  (6)
 (.549/  2ايؿشاح، ) (7)
/  3(; ٚاْظـس: أقـٛا٤ ايبٝـإ، يًػـٓكٝٛٞ، )    27/  4ايهتاب ايعصٜـص، )  احملسز ايٛدٝص   تؿطري (8)

477..) 
ض١ً٦ ايهٜٛت١ٝ، ٖٚٞ َاد٠ ؾٛت١ٝ قاّ بتؿسٜػٗا َٛقع إضالّ ٜٚب ع٢ً األدٛب١ األيبا١ْٝ ع٢ً األ (9)

ٖرا ايساب  
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 (.195/  3اْظس: ايعني، يًؿساٖٝدٟ، ) (10)
 (.481/  3أقٛا٤ ايبٝإ، يًػٓكٝٛٞ، ) (11)
 (.482/  3، يًػٓكٝٛٞ، )أقٛا٤ ايبٝإ (12)
 (.479/  3املؿدز ايطابل، ) (13)
 (.477/  3املؿدز ايطابل، ) (14)
 (.2496/ سدٜح زقِ  1942/  4زٚاٙ َطًِ   )ؾشٝش٘:  (15)

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&highlight=%C7%E1%D2%DD%C7%DD&audioid=109394
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( قـاٍ غـعٝب األزْـنٚط:    27087/ سـدٜح زقـِ    362/  6زٚاٙ اإلَاّ أمحد   )َطـٓدٙ:   (16)
 )ؾشٝض(.

هٜٛت١ٝ، ع٢ً ٖرا ايساب  ض١ً٦ اياألدٛب١ األيبا١ْٝ ع٢ً األ (17)
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/  4( َٚطـًِ   )ؾـشٝش٘:   6280/ سدٜح زقِ  2452/  6زٚاٙ ايبدازٟ   )ؾشٝش٘:  (18)
َٔ أضايٝب ايًػ١ ايعسب١ٝ ايتعبري بتشًـ١ ايكطـِ   ( قاٍ ايػٓكٝٛٞ: )2632/ سدٜح زقِ  2028
َا ؾعًت نرا إال حت١ً ايكطـِ ٜعٓـٕٛ    :ٜكٛيٕٛ ،ٚإٕ   ٜهٔ ٖٓاى قطِ أؾاٟل ايػدٜد٠، ايك١ًعٔ 
 ٖٚـرا أضـًٛب َعـسٚف   نـالّ ايعـسب،      قدز َا عتًٌ ب٘ اذتايـ قطُ٘، ؾعاٟل قًٝاٟل ددٟا، إال
َطـٗٔ   بـوزبع  ***ع٢ً ٜطسات ٖٚٞ الؾك١ ختدٟ :قٍٛ نعب بٔ شٖري   ٚؾـ ْاقت٘ َٚٓ٘

إٔ قـٛا٥ِ ْاقتـ٘ ال متـظ     ٜعين( ص 17/  2ط َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١، البٔ ؾازع، ) األزض حتًٌٝ
 َٚعًّٛ أْ٘ ال ميـني َـٔ ْاقتـ٘ أْٗـا متـظ األزض،      حتًٌٝ ايكطِ، قدزإال  يػد٠ خؿتٗا األزض;

 :هلا نُا تس٣ ٚع٢ً ٖرا املع٢ٓ املعسٚف ؾُع٢ٓ قٛي٘  حتًٝاٟلست٢ ٜهٕٛ ذيو املظ 
"
إال حتًـ١   

"
 

 (.482/  3(، أقٛا٤ ايبٝإ، )أٟ ال ًٜر ايٓاز إال ٚيٛدٟا قًٝاٟل ددٟا ال أ  ؾٝ٘ ٚال سس
( ٚذيـو الخــتالف  8744/ سـدٜح زقــِ   630/  4زى عًـ٢ ايؿــشٝشني:  اْظـس: )املطــتد  (19)

(. 242ايعًُا٤   أبٞ مس١ٝ; ؾكد قاٍ ابٔ زدب: )ال ْدزٟ َٔ ٖٛ( ايتدٜٛـ َٔ ايٓاز، )ف 
 (; ٚزٚاٙ اإلَاّ أمحـد   )َطـٓدٙ /  233/  6ٚقاٍ ايبٛؾريٟ: )زتٍٗٛ( احتاف ارتري٠ املٗس٠، )

ُٕ( بطٓدٙ عٔ 14560/ سدٜح زقِ  328/  3 َُا ِٝ َٕ أبـٛ       ُضًٜ َُا ِٝ بٔ َسِسٕب ثٓـا ٜغأيـُب بـٔ ُضـًٜ
١َُٜٖٝ قاٍ: ش٢َٜإدَؾأيض٣ عٔ ٜنٔجري٢ بٔ  ًٜٞؿَٓا  ايربضاْٞ عٔ أبٞ ُض ُُٛزٚٔد  اٖآٖاِخَت اٜل  :َبِعُكَٓاؾكاٍ !   اٞي

.ْٔ َٔ َُِن َٗا  ُٔٝعٟا،: ٚقاٍ َبِعُكَٓا ُِٜدُخًٝ َٗا َد ِٖ  َِٜدُخًَْٝٛ َٔ ٜٓذُٞث ِٛا، اهلل اي٤ٔرٜ ًٜٔكُٝت َدأبَس بٔ عبـد   اٖتٜك ٜؾ
ٔ٘ ٤ً ًٜٞؿَٓـا إ٢ْٖـا   :ؾكًت ي٘، اي ْٔ،       ذيـو ايـٛزٚد،   اِخَت َٔ َُـِن َٗا   َبِعُكـَٓا ٚقـاٍ   ؾكـاٍ َبِعُكـَٓا اٜل َٜـِدُخًٝ

ُٔٝعٟا َٗا َد ٣َٛ  ،َِٜدُخًَْٝٛ ِٖ ٜ٘ٔؾٜو ٘ٔإىل  ٔبٝوِؾُبَعِٝ ِٝ ٍ ، ٝأُذَْ ِٔ    :ٚقـا َُٖتا إٔ   ٜأٝنـ ٍَ اي  مسعـت ُؾـ ٘ٔ  َزُضـٛ  ٤ًـ
َٗا : )ٜكٍٛ َٚاٜل ٜؾأدْس إ٢ال٤ َدَخًٜ ٍُ اٜل ٜبكٞ َبٙس  ُُٛزُٚد ايٗدُخٛ ُٕاٞي ََٚضـاٜلَٟا نُـا    ٜؾَتٝهٛ ٢ٔ َبِسدٟا  َٔ ُُِن ع٢ً اٞي
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 ٖٕ ِِ  ٔيًٖٓاز٢ناْت ع٢ً إبساِٖٝ ست٢ إ٢ ٖٔ َِ َقٔذٝذٟا َٔ َبِسٔد َٖٓٗ َٔ  }أٚ قاٍ ٔيَذ ِٖ ٜٓذٞ اهلل اي٤ٔرٜ ِٛاُث  اٖتٜك
ُٔنَي ؾٝٗا ٔدٔجٝ٘ا  َََٜٚرُز (. ٚقاٍ اهلٝجُٞ: )  ايؿشٝض َٛقٛف غري ٖرا ٚزٚاٙ أمحد ٚزدايـ٘  {ايظ٤أي

 (.360/  10ثكات(، زتُع ايصٚا٥د، )
/  3: )غسٜب ٚ  غتسدٛٙ(، تؿطـري ايكـسإٓ ايعظـِٝ، )   -زمح٘ اهلل تعاىل  -قاٍ اإلَاّ ابٔ نجري  (20)

133.) 
اذتدٜح   ٜؿض َٔ سٝح إضٓادٙ; ألْ٘ ع٢ً غٗست٘ ٜٓبػٞ ٚقاٍ األيباْٞ   َٛقع آخس: )ٖرا  (21)

 إٔ ْرنسٙ تٓبٟٝٗا ع٢ً قعؿ٘، يهٔ َعٓاٙ َكبٍٛ   سدٚد َا دا٤ َٔ األدي١(، األدٛب١ األيبا١ْٝ
ض١ً٦ ايهٜٛت١ٝ ع٢ً ٖرا ايساب  ع٢ً األ
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 املؿدز ايطابل. (22)
 (.569/  5ايجكات، البٔ سبإ، ) (23)
 (.132/  12تٗرٜب ايتٗرٜب، البٔ سذس، ) (24)
 نُا   زٚا١ٜ اإلَاّ أمحد ايٛازد٠   َطٓدٙ. (25)
 (.479/  3أقٛا٤ ايبٝإ، ) (26)
 (.44/ سدٜح زقِ  24/  1زٚاٙ ايبدازٟ   )ؾشٝش٘:  (27)
(; ٚزٚاٙ اذتـانِ َٛقٛؾـا عًـ٢    4141/ سدٜح زقِ  434/  1زٚاٙ اإلَاّ أمحد   )َطٓدٙ:  (28)

 (.8742/ سدٜح زقِ  630/  4عبد اهلل   )َطتدزن٘: 
/  5(; ايـدز املٓجـٛز، )  255/  5(; شاد املطري، )133/  3تؿطري ايكسإٓ ايعظِٝ، البٔ نجري، ) (29)

 (.851/  2(; َعازز ايكبٍٛ، يًشهُٞ، )346/  3(; ؾتض ايكدٜس، يًػٛناْٞ، )535
/  3(; تؿطري ايكسإٓ ايعظِٝ، البـٔ نـجري، )  109/  16تؿطري ايٛربٟ، البٔ دسٜس ايٛربٟ، ) (30)

 (. 345/  11تؿطري ايكسطيب، )(; 133

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&highlight=%C7%E1%D2%DD%C7%DD&audioid=109394
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&highlight=%C7%E1%D2%DD%C7%DD&audioid=109394


 ٖـ1436زبٝع ايجاْٞ  2ز( 65زت١ً داَع١ أّ ايكس٣ يعًّٛ ايػسٜع١ ٚايدزاضات اإلضال١َٝ، ايعدد )  52

/  3(; تؿطري ايكسإٓ ايعظِٝ، البـٔ نـجري، )  111/  16تؿطري ايٛربٟ، البٔ دسٜس ايٛربٟ، ) (31)
133 .) 

 (.307/  3تؿطري ايطُعاْٞ، ) (32)
 املٛقع ايطابل َٔ املؿدز ايطابل. (33)
 (.480/  3اْظس: أقٛا٤ ايبٝإ، يًػٓكٝٛٞ، ) (34)
 (.122/  16 يٛضٞ، )اْظس: زٚح املعاْٞ، ي (35)
(، ْػـست عًــ٢ ٖـرا املٛقــع:   77/  5) 12زتًـ١ ادتاَعـ١ اإلضــال١َٝ باملدٜٓـ١ املٓــٛز٠ ايعـدد      (36)

http://www.iu.edu.sa/Magazine 
 (.307/  3اْظس: تؿطري ايطُعاْٞ، ) (37)
 (.357/  6ايتُٗٝد، البٔ عبد ايرب، ) (38)
 (. 471غسح ايعكٝد٠ ايٛشا١ٜٚ، )ف  (39)
 (. 263/  2غسح ايعكٝد٠ ايٛاض١ٝٛ، البٔ عجُٝني، )اْظس:  (40)
 (.58/  16غسح ايٟٓٛٚ ع٢ً ؾشٝض َطًِ، ) (41)
 (. 471غسح ايعكٝد٠ ايٛشا١ٜٚ، )ف  (42)
(; َعـازز ايكبـٍٛ، يًشهُـٞ،    133/  3(; تؿطري ابٔ نجري، )383/  2تؿطري ايطُسقٓدٟ، ) (43)

(2  /852.) 
ــازٟ:  (44) ـــًِ: 6204/  2403/  5(، )773/  277/ 1)ؾــشٝض ايبد /  1(; )ؾــشٝض َط

164  /182( ،)1  /187  /195.) 
 ( ٚسهِ بكعؿ٘.331/ 1زٚاٙ ايبٝٗكٞ   غعب اإلميإ، ) (45)
(; شاد املطـري،  134/  3(; تؿطري ايكسإٓ ايعظـِٝ، البـٔ نـجري، )   111/  16تؿطري ايٛربٟ، ) (46)

 (.132/  16(; زٚح املعاْٞ، ي يٛضٞ، )256/  5البٔ ادتٛشٟ، )
 (.204/  3تؿطري ايبػٟٛ، ) (47)
 املٛقع ايطابل َٔ املؿدز ايطابل. (48)
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ِْ  ٜؾَٓاز٣ٚايجابت َا ْؿ٘: )...  (49) ٤ً ََٞهـُدٚعْ ََِدـُدْٚؽ   ََْٚـاز٣ ََُط َٚ   .َِ َٗـٖٓ ..(، )ؾـشٝض    َْـاز٢ َد
  (.7001/ سدٜح زقِ  2707/  6ايبدازٟ: 

  http://www.binbaz.org.sa/mat/8936اْظس ؾتٛاٙ ع٢ً َٛقع٘:  (50)
 (.421/  2أٜطس ايتؿاضري، ) (51)
 (.478/  3(; أقٛا٤ ايبٝإ، )307/  3اْظس: تؿطري ايطُعاْٞ، ) (52)
 (.479/  3(; أقٛا٤ ايبٝإ، )134/  3اْظس: تؿطري ايكسإٓ ايعظِٝ، البٔ نجري، ) (53)
 اْظس: املٛاقع ايطابك١ َٔ املؿادز ايطابك١. (54)
 (.90/  7ٛز، )اْظس: يطإ ايعسب، البٔ َٓظ (55)
 (.435/  1اْظس: ايترنس٠   أسٛاٍ املٛت٢ ٚأَٛز اآلخس٠، يًكسطيب، ) (56)
/  1190/  3)ؾـشٝض ايبدـازٟ:    زقٞ اهلل عٓٗا َتؿل عًٝ٘ َٔ سدٜح عا٥ػ١ سدٜحٖٚٛ  (57)

زقـٞ اهلل  ٚأمسـا٤  (، 2210/سدٜح زقِ  1732/  4(; )ؾشٝض َطًِ: 3090سدٜح زقِ 
)ؾشٝض ايبدـازٟ:   ٚابٔ عُس( 5392/ سدٜح زقِ  2162/  5عٓٗا )ؾشٝض ايبدازٟ: 

ٚزاؾع بٔ خدٜر  (،2209/ سدٜح زقِ  1732/  4(;)ؾشٝض َطًِ: 3091/  1191/  3
  :ٟبًؿ : اذت٢ُ َٔ ؾٛز دٗـِٓ ؾوبسدٖٚـا باملـا٤(،    3089/  1190/  3)ؾشٝض ايبداز )

دٜح زقـِ  / سـ  1190/  3 : )ؾـشٝش٘:    ٚزٚاٙ ايبدازٟ أٜكٟا َسؾٛعٟا عٔ ابـٔ عبـاع  
3088.) 

( ٚقـاٍ: )  ٜـسٚ ٖـرا    7540/ سـدٜح زقـِ    295/  7زٚاٙ ايٛرباْٞ   )املعذِ األٚض :  (58)
 اذتدٜح عٔ قتاد٠ إال عبٝظ بٔ َُٕٝٛ تؿسد ب٘ ايػاذنْٛٞ(. 

 (.184ايتدٜٛـ َٔ ايٓاز، )ف  (59)
 (.479/  3أقٛا٤ ايبٝإ، ) (60)
(، ٚ  ٜرنس ؾاسب ٖـرا ايكـٍٛ إمنـا ٚزد    134 / 3اْظس: تؿطري ايكسإٓ ايعظِٝ، البٔ نجري، ) (61)

   نتب ايتؿطري َٔ غري ْطبت٘ إىل أسد بعٝٓ٘.
 (.204/  3(; تؿطري ايبػٟٛ، )308/  3تؿطري ايطُعاْٞ، ) (62)
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 (.141 – 140/  11تؿطري ايكسطيب، ) (63)
 (.141/  11املؿدز ايطابل، ) (64)
 (.75/  16اذتاٟٚ ايهبري، ) (65)
 (.492/  3ؾتض ايكدٜس، ) (66)
/  3(; تؿطري ايكسإٓ ايعظِٝ، البـٔ نـجري، )  109/  16تؿطري ايٛربٟ، البٔ دسٜس ايٛربٟ، ) (67)

 (. 851/  2(; َعازز ايكبٍٛ، يًشهُٞ، )133
 (.139/  11تؿطري ايكسطيب، ) (68)
 َٛقع ابٔ عجُٝني   (69)

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7216.shtml 

 (.234/ 18ٟ، )تؿطري ايٛرب (70)
 (.42/ 2غسح ايعكٝد٠ ايٛاض١ٝٛ، ) (71)
ٜهؿٞ   ايسد ع٢ً ؾطاد َا ذٖب إيٝ٘ املدايؿٕٛ   ٖرٙ املطوي١ َـا قايـ٘ اهلل تبـازى ٚتعـاىل        (72)

ُ٘ غٜ   }نتاب٘:  َٚاي١ًـ ََـٔ ََٜػـا٤ُ  ََُٜٚعٚرُب  َُٔ ََٜػا٤ُ  ََا ٔؾٞ اأٜلِزض٢ َِٜػٔؿُس ٔي َٚ َٚأت  َُا ََا ٔؾٞ ايٖط  ٔ٘ ١ً ٝؿـْٛز  َٚٔي
 ِْ َٛقـ ايطـًـ    َبٝٓا  –زمح٘ اهلل  –غٝذ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ ص قاٍ 129:آٍ عُسإط  {ٖزٔسٝ

، ٚايتشسِٜ -ضبشاْ٘ ٚتعاىل -)ٚأَا اإلظتاب عًٝ٘  :-تبازى ٚتعاىل  – َطوي١ ايٛدٛب ع٢ً اهلل
املٓكٍٛ  ٖٚٛ قٍٛ َبتدع شتايـ يؿشٝض –أٟ املعتصي١  –بايكٝاع ع٢ً خًك٘، ؾٗرا قٍٛ ايكدز١ٜ 

خايل نٌ غ٤ٞ ٚزب٘ ًَٚٝهـ٘، ٚأْٖـ٘    -ضبشاْ٘–ٚؾسٜض املعكٍٛ. ٚأٌٖ ايٗط١ٓ َتؿكٕٛ ع٢ً أْٖ٘ 
ٕٖ ايعباد ال ٜٛدبٕٛ عًٝ٘ غ٦ّٝا. ٚهلرا نإ َٔ قـاٍ َـٔ أٖـٌ     وَا غا٤ نإ، َٚا   ٜػ   ٜهٔ، ٚأ

ٕٖ ايعبـد ْؿطـ٘    ايٗط١ٓ بايٛدٛب قاٍ: إْ٘ نتب ع٢ً ْؿط٘ ايسمح١، ٚسٖسّ ايظًِ عًـ٢ ْؿطـ٘، ال   أ
ٕٖ اهلل ٖٛ املٓعِ ع٢ً ايعبـاد بهـٌ    َطتشل ع٢ً اهلل غ٦ّٝا نُا ٜهٕٛ يًُدًٛم ع٢ً املدًٛم، ؾإ
خري، ؾٗٛ ارتايل هلِ، ٖٚٛ املسضٌ إيِٝٗ ايسضٌ، ٖٚٛ املٝطس هلِ اإلميإ ٚايعٌُ ايؿاحل، َٚـٔ  

تشك٘ األدـري عًـ٢   تِٖٛ َٔ ايكدز١ٜ ٚاملعتصي١ ٚضتِٖٛ أِْٖٗ ٜطتشكٕٛ عًٝ٘ َٔ دـٓظ َـا ٜطـ   
ٖٔ بـ٘ َـٔ ؾكـً٘       املطتودس، ؾٗٛ دـاٌٖ   ذيو، ٚإذا نإ نريو   تهٔ ايٛض١ًٝ إيٝ٘ إال مبـا َـ
ٚإسطاْ٘، ٚاذتل ايرٟ يعبادٙ ٖٛ َٔ ؾكـً٘ ٚإسطاْ٘ يٝظ َٔ باب املعاٚق١، ٚال َٔ باب َـا  
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 – 409/  1اقتكـا٤ ايؿـساط املطـتكِٝ، )    ٜتعاىل عٔ ذيو( -ضبشاْ٘  -أٚدب٘ غريٙ عًٝ٘ ؾإْ٘ 
ََـا ٔؾـٞ اأٜلِزض٢    }ْٚظري ٖرٙ اآل١ٜ نجري َٓٗا قٛي٘ تبازى ٚتعاىل:  (.410 َٚ َُاٚأت  ٘ٔ َا ٔؾٞ ايٖط ٤ً يِّ

ََـٔ ََٜػـا٤ُ    ََُٜٚعٚرُب  َُٔ ََٜػا٤ُ  ُ٘ ٜؾَِٝػٔؿُس ٔي ٘ٔ اي١ً ِٚ ُتِدٝؿُٛٙ َُٜشأضِبٝهِ ٔب ِِ ٜأ ََا ٔؾٞ ٜأْٝؿٔطٝه ُ٘  َٚإ٢ٕ ُتِبُدٚٞا  َٚاي١ًـ
ٌٚ ٤ِٕٞ ٜقـٔدْٜس    َع٢ًٜ ٝن َٚأت       }ص، ٚقٛيـ٘:   284: ايبكـس٠ ط  {َغـ َُا ًٞـٝو ايٖطـ َُ  ُ٘ َ٘ ٜيـ ٕٖ اي١ًـ ِِ ٜأ ًٜـ ِِ َتِع ٜأٜيـ

٤ِٕٞ ٜقٔدْٜس  ٌٚ َغ ُ٘ َع٢ًٜ ٝن َٚاي١ً َُٔ ََٜػا٤ُ  ََِٜٚػٔؿُس ٔي ََٔ ََٜػا٤ُ  ص، ٚقٛيـ٘   40:املا٥ـد٠ ط  {َٚاأٜلِزض٢ َُٜعٚرُب 
ُِ}أٜكا:  ََِٜٚسَس ََٔ ََٜػا٤ُ  َٕ  َُٜعٚربُُ  ًُٜبٛ ٘ٔ ُتٞك ِٝ َٚإ٢ٜي  ص.21:ايعٓهبٛتط  {ََٔ ََٜػا٤ُ 

 (.225/  6تؿطري ايجعاييب، ) (73)
 (.37/  3ايهػاف، ) (74)
ــدٜس، )  (75) ــتض ايك ــس: (;345/  3ؾ ــساشٟ، )  اْظ ــري ايهبري،يً ــري 208/  21ايتؿط (; ٚاْظس:تؿط

 (.29/  4ايبٝكاٟٚ، )
 (.143/  7ايتبٝإ   تؿطري ايكسإٓ، ) (76)
 (.90 – 89 / 14يٛبٛبا٥ٞ   تؿطريٙ املط٢ُ بتؿطري املٝصإ، )َجٌ ا (77)
 (.52 / 2تؿطري ايكُٞ، ) (78)
 (.489 / 9) األَجٌ   تؿطري نتاب اهلل املٓصٍ، (79)
 (.143 / 7) ايتبٝإ، (80)
 (.8/61سدٜح َهرٚب ال أؾٌ ي٘   نتب أٌٖ ايطـ١ٓ، ذنـسٙ اجملًطـٞ   حبـاز األْـٛاز، )      (81)

 (.193/  39"، ) قطِٝ ادت١ٓٓ ٚايٓٓاز ٚدٛاش ايٓؿساط باب أْٓ٘ : " ٚعكد باّبا بعٓٛإ
 (.70االعتكادات، )ف  (82)
 (.381 – 380/  2ارتؿا٥ـ ايؿاط١ُٝ، ) (83)
 (.216/  197/  1زٚاٙ َطًِ   )ؾشٝش٘:  (84)
 (.546 – 545 )ف ؾشٝض غسح ايعكٝد٠ ايٛشا١ٜٚ، (85)
يٞ إ َٛقــ بعـض املدـايؿني   ايؿـساط نـإ      تعُدت ايتعسض هلرٙ املطوي١ ألْ٘ قد رٗس  (86)

 ضببا   اعساقِٗ عٔ ايكٍٛ ايسادض   تؿطري ٖرٙ اآل١ٜ ايهسمي١.
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 (. 805/  2َعازز ايكبٍٛ، ) (87)
 .(523/  4) ،اْظس: املٛاقـ (88)
 (.223/ 5اْظس: غسح املكاؾد، ) (89)
 .(741/  6) اْظس: ايبشٛز ايصاخس٠   عًّٛ اآلخس٠، (90)
 (738 – 737) ،ح األؾٍٛ ارتُط١غساْظس:  (91)
 .(245 ف)، أؾٍٛ ايدٜٔ، يًبػدادٟاْظس:  (92)
أؾٍٛ ايدٜٔ، ; ٚاْظس: (243 ، )فايد ايعًٞرت ،دِٗ بٔ ؾؿٛإ َٚهاْت٘   اإلضالّاْظس:  (93)

 (.245 )ف يًبػدادٟ،
 .(205 ف) ْظس: األضاع يعكا٥د األنٝاع، ايكاضِ ستُد ايصٜدٟ،ا (94)
 .(737 )فارتُط١، غسح األؾٍٛ اْظس:  (95)
 .(737 )فغسح األؾٍٛ ارتُط١،  (96)
 .(129/  3)، اْظس: َػازم أْٛاز ايعكٍٛ (97)
 (.258/ 3ٚؾا٤ ايكُا١ْ بودا٤ األَا١ْ   ؾٔ اذتدٜح، يٝٛضـ بٔ اطؿٝؼ، ) (98)
 .(137فاْظس: االقتؿاد، يًٛٛضٞ، ) (99)
 .2( َٔ ٖرا ايبشح ساغ١ٝ زقِ 25ضبل ايتعًٝل عًٝ٘   )ف  (100)
 (.70االعتكادات، )ف  (101)
 (.5/ 1أؾٍٛ ايها ، ) (102)
عبد  اْظس: ايػسح ايكِٜٛ   سٌ أيؿار املطتكِٝ،(; ٚاْظس: 90 – 89، )ف ايؿساط املطتكِٝ (103)

 .(349)ف اهلل اهلسزٟ اذتبػٞ،
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 فهرس املراجع

 أوال: الكتب العامة:

  ،ٕبـٔ املدتـاز ادتهـين ايػـٓكٝٛٞ،    ُد األَني بٔ ستُـد  حملأقٛا٤ ايبٝإ   إٜكاح ايكسإٓ بايكسآ 
  ٖـ.1415، طبع عاّ داز ايؿهس يًٛباع١ ٚايٓػس، بريٚت، َهتب ايبشٛخ ٚايدزاضات :حتكٝل

  ،ٟٛداز ايٓػس: داز املعسؾ١، بريٚت، داز املعسؾ١، حتكٝل: خايد عبد ايسمحٔ ايعو، يًبػٟٛتؿطري ايبػ. 
  ،ًّٛد أبٛ ايًٝح ايطـُسقٓدٟ، حتكٝـل:   ٓؿس بٔ ستُد بٔ أمحيتؿطري ايطُسقٓدٟ املط٢ُ حبس ايع

  داز ايؿهس.، بريٚت، د.ستُٛد َٛسدٞ
  ،ِٝداز ايؿهـس  بـريٚت، مساعٌٝ بٔ عُس بٔ نجري ايدَػكٞ أبـٛ ايؿـدا٤،   إلتؿطري ايكسإٓ ايعظ ،

 ٖـ.1401 طبع عاّ

  ،ٕحتكٝل: ٜاضس بٔ ايسٜاض، املظؿس َٓؿٛز بٔ ستُد بٔ عبد ادتباز ايطُعاْٞ،  ألبٞتؿطري ايكسآ
 .ٖـ1418، داز ايٛطٔ، ايٛبع١ األٚىل، طبع عاّ ِٝ ٚ غِٓٝ بٔ عباع بٔ غِٓٝإبساٖ

 ألبٞ عُسايتُٗٝد ملا   املٛطو َٔ املعاْٞ ٚاألضاْٝد ،  ٟ ، ٜٛضـ بٔ عبد اهلل بٔ عبد ايرب ايُٓـس
ٟ   حتكٝل: َؿٛؿ٢ بٔ أمحد ايعًٟٛ، ٚشاز٠ عُـّٛ األٚقـاف    ، املػـسب، ستُد عبد ايهـبري ايبهـس

  ٖـ.1387طبع عاّ  ،ٚايػنٕٚ اإلضال١َٝ
  ،داز ايؿهس بريٚت،محد بٔ عًٞ بٔ سذس أبٛ ايؿكٌ ايعطكالْٞ ايػاؾعٞ، ألتٗرٜب ايتٗرٜب ،

 ٖـ.1404 ايٛبع١ األٚىل، طبع عاّ

  ،ُد بٔ سبإ بٔ أمحد أبٛ سامت ايتُُٝٞ ايبطيت، حتكٝـل: ايطـٝد غـسف ايـدٜٔ أمحـد،      حملايجكات
 ٖـ.1395 ايٛبع١ األٚىل، طبع عاّ داز ايؿهس، بريٚت،

  ،ٕبريٚت،ُد بٔ دسٜس بٔ ٜصٜد بٔ خايد ايٛربٟ أبٛ دعؿس، حملداَع ايبٝإ عٔ توٌٜٚ آٟ ايكسآ 
 ٖـ.1405 طبع عاّداز ايؿهس 

 ّيؿـاسبٗا سـظ    خايد ايعًٞ، َٓػٛزات املهتب١ األ١ًٖٝ ،دِٗ بٔ ؾؿٛإ َٚهاْت٘   اإلضال
 ّ.1965 طبع عاّ َٛبع١ اإلزغاد، بػداد، ايدٜٔ اذتٝدزٟ،
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 د.َؿـٛؿ٢   :حتكٝل، ُد بٔ إمساعٌٝ أبٛ عبداهلل ايبدازٟ ادتعؿٞحملاَع ايؿشٝض املدتؿس، ادت
 ٖـ.1407طبع عاّ  ،داز ابٔ نجري، ايٛبع١ ايجايج١، بريٚت، دٜب ايبػا

 .ادتاَع ألسهاّ ايكسإٓ، يًكسطيب، داز ايسٜإ يًرتاخ، َؿس 

  ،عبد ايسمحٔ بٔ ايهُاٍ دالٍ ايـدٜٔ ايطـٝٛطٞ،   يايدز املٓجٛز    ّ  بـريٚت، داز ايؿهـس، طبـع عـا
1993.ّ 

 ْٞبٞ ايؿكٌ غٗاب ايـدٜٔ ايطـٝد ستُـٛد    ، ألزٚح املعاْٞ   تؿطري ايكسإٓ ايعظِٝ ٚايطبع املجا
 داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ.بريٚت، األيٛضٞ ايبػدادٟ، 

  ،املهتـب اإلضـالَٞ    بريٚت،عبد ايسمحٔ بٔ عًٞ بٔ ستُد ادتٛشٟ، يشاد املطري   عًِ ايتؿطري
 ٖـ.1404بع١ ايجايج١، طبع عاّ ايٛ

  ،ايٛبع١ ايسابع١، طبع  املهتب اإلضالَٞ،بريٚت، بٔ أبٞ ايعص اذتٓؿٞ، الغسح ايعكٝد٠ ايٛشا١ٜٚ
 ٖـ.1391عاّ 

 ّٖـ.1419 غسح ايعكٝد٠ ايٛاض١ٝٛ، البٔ عجُٝني، حتكٝل: ضعد ؾٛاش ايؿٌُٝ، ايٛبع١ ارتاَط١، طـبع عا 

 ًِطًِ بٔ اذتذاز أبٛ اذتطمل ،ؾشٝض َط  ٟ حتكٝـل: ستُـد ؾـناد عبـد      ،ني ايكػـريٟ ايٓٝطـابٛز
 داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ.، بريٚت، ايباقٞ

  ،ُد بٔ عًٞ بٔ ستُد ايػٛناْٞحملؾتض ايكدٜس ادتاَع بني ؾين ايسٚا١ٜ ٚايدزا١ٜ َٔ عًِ ايتؿطري ،
 بريٚت، داز ايؿهس.

 دز، ايٛبع١ األٚىلداز ؾا بريٚت، ،ستُد بٔ َهسّ بٔ َٓظٛز األؾسٜكٞ املؿسٟ ،يطإ ايعسب. 
  ،ٖـ1407طبع عاّ  داز ايسٜإ، ايكاٖس٠،، عًٞ بٔ أبٞ بهس اهلٝجُٞيزتُع ايصٚا٥د َٚٓبع ايؿٛا٥د. 
  ،ستُد عبد اذتل بـٔ غايـب بـٔ عٛٝـ١ األْديطـٞ،       ألبٞاحملسز ايٛدٝص   تؿطري ايهتاب ايعصٜص

 .ٖـ1413 األٚىل، طبع عاّبع١ ايٛ داز ايهتب ايع١ًُٝ، ، يبٓإ،حتكٝل: عبد ايطالّ عبد ايػا  ستُد
  ،اذتانِ ايٓٝطابٛزٟ، حتكٝل: َؿـٛؿ٢   عبد اهللأبٛ  عبد اهللُد بٔ حملاملطتدزى ع٢ً ايؿشٝشني

 .ٖـ1411ايٛبع١ األٚىل، طبع عاّ  داز ايهتب ايع١ًُٝ، ، بريٚت،عبد ايكادز عٛا
  ،ٌنضط١ قسطب١َ َؿس،ايػٝباْٞ،  عبد اهللمحد بٔ سٓبٌ أبٛ ألَطٓد اإلَاّ أمحد بٔ سٓب. 
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  ،ٍٛاؾ  بٔ أمحد سهُٞ، حتكٝل: عُس بـٔ  ذتَعازز ايكبٍٛ بػسح ضًِ ايٛؾٍٛ إىل عًِ األؾ
 ٖـ.1410 ايٛبع١ األٚىل، طبع عاّ داز ابٔ ايكِٝ، ، ايدَاّ،ستُٛد أبٛ عُس

      َّعذِ أيؿار ايعكٝد٠، ألبٞ عبد اهلل عاَس بٔ ؾاحل، َهتب١ ايعبٝهـإ، ايٛبعـ١ األٚىل، طبـع عـا
 ٖـ.1417

 ألبٞملعذِ األٚض ، ا  ٞ حتكٝـل: طـازم بـٔ عـٛض اهلل بـٔ      ، ايكاضِ ضًُٝإ بٔ أمحد ايٛرباْـ
  ٖـ.1415 طبع عاّ داز اذتسَني،، ايكاٖس٠، عبد احملطٔ بٔ إبساِٖٝ اذتطٝين  ستُد،

  ،دعبـد اجملٝـ  ايكاضِ ضًُٝإ بٔ أمحد ايٛرباْٞ، حتكٝل: محدٟ بٔ  ألبٞاملعذِ ايهبري  ٞ ، ايطـًؿ
 ٖـ.1404ايٛبع١ ايجا١ْٝ، طبع عاّ  يصٖسا٤،َهتب١ ااملٛؾٌ، 

 ٞايٛبع١ ايجا١ْٝ،  داز إسٝا٤ ايرتاخ،بريٚت، شنسٜا عت٢ٝ بٔ غسف بٔ َسٟ ايٟٓٛٚ،  املٓٗاز، ألب
 ٖـ.1392طبع عاّ 

  :بعض املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ 
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 ثانيا: كتب املخالفني:

     االعتكادات، يًؿدٚم، حتكٝل: عؿاّ عبد ايطٝد، بريٚت، داز املؿٝد يًٛباعـ١ ٚايٓػـس، ايٛبعـ١
 ٖـ.1414ايجا١ْٝ، طبع١ عاّ 

  چهلستوناالقتؿاد، يًٛٛضٞ، قِ، َٛبع١ ارتٝاّ، َٓػٛزات َهتب١ داَع.  
 .ٟاألَجٌ   تؿطري ايهتاب املٓصٍ، يٓاؾس َهازّ ايػرياش 
 ايصاخس٠   عًّٛ اآلخس٠، حملُد بٔ أمحد ايطؿازٜين، حتكٝل: ستُد إبساِٖٝ غَٛإ، غسن١  ايبشٛز

 ٖـ 1428غساع، ايٛبع١ األٚىل، طبع عاّ 
   ّايتبٝإ   تؿطري ايكسإٓ، يًٛٛضٞ، حتكٝل: أمحد سبٝب قؿري ايعاًَٞ، بريٚت، َهتب اإلعـال

 ٖـ.1409اإلضالَٞ، ايٛبع١ األٚىل، طبع عاّ 
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 ،ُٞيٓذــ، َٛبعـ١   يعًٞ بٔ إبساِٖٝ ايكُـٞ، حتكٝـل: طٝـب املٛضـٟٛ ادتصا٥ـسٟ، ا      تؿطري ايك
 ٖـ.1387اهلد٣، طبع عاّ 

 .تؿطري املٝصإ، يًٛبٛبا٥ٞ، قِ، َٓػٛزات مجاع١ املدزضني   اذتٛش٠ ايع١ًُٝ 
  ،ارتؿا٥ـ ايؿاط١ُٝ، حملُد باقس ايهذٛزٟ، تسمج١: ضٝد عًٞ مجاٍ أغسف، قِ، َٛبع١ غسٜعت

 ٖـ.1380 ايٛبع١ األٚىل، طبع عاّيػسٜـ ايسقٞ، ْػس اْتػازات ا
        ،غسح األؾٍٛ ارتُط١، يًكاقٞ عبد ادتباز بٔ أمحـد، حتكٝـل: عبـد ايهـسِٜ عجُـإ، ايكـاٖس٠

 ّ.1996َهتب١ ٖٚب١، ايٛبع١ ايجايج١، طبع عاّ 
      ايػسح ايكِٜٛ   سٌ أيؿار ايؿساط املطتكِٝ،عبد اهلل اهلـسزٟ اذتبػـٞ، داز املػـازٜع يًٛباعـ١

 ٖـ.1420ٓػس ٚايتٛشٜع، ايٛبع١ ايجا١ْٝ، طبع عاّ ٚاي
  غسح املكاؾد   عًِ ايهالّ، ضعد ايدٜٔ َطعٛد بٔ عُس بٔ عبد اهلل ايتؿتاشاْٞ، بانطتإ، داز

 ٖـ.1401املعازف ايٓعُا١ْٝ، ايٛبع١ األٚىل، طبع عاّ 
      ٛبعـ١  ؾشٝض غسح ايعكٝد٠ ايٛشا١ٜٚ، ذتطـٔ عًـٞ ايطـكاف، األزدٕ، داز اإلَـاّ ايٓـٟٛٚ، اي

 ٖـ.1416األٚىل، طبع عاّ 
      ،ايؿساط املطتكِٝ، عبد اهلل اذتبػٞ، داز املػازٜع يًٛباع١ ٚايٓػـس ٚايتٛشٜـع، ايٛبعـ١ ايتاضـع١

 ٖـ. 1413طبع عاّ 
      ايهػاف عٔ سكا٥ل ايتٓصٌٜ ٚعٕٝٛ األقاٌٜٚ   ٚدٛٙ ايتوٌٜٚ، ألبٞ ايكاضـِ ستُـٛد بـٔ عُـس

 داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ. ٗدٟ، بريٚت،ايصشتػسٟ ارتٛازشَٞ، حتكٝل: عبد ايسشام امل
      ٞ  –َػازم أْٛاز ايعكٍٛ، ْٛز ايدٜٔ أبٞ ستُد عبد اهلل بٔ محٝـد ايطـاملٞ، تعًٝـل: أمحـد ارتًًٝـ

 ٖـ.1416حتكٝل عبد املٓعِ ايعاْٞ، دَػل، ضٛزٜا، داز اذته١ُ، ايٛبع١ األٚىل، طبع عاّ 

  :عبد ايسمحٔ عُري٠، يبٓإ، بريٚت،داز املٛاقـ،عكد ايدٜٔ عبد ايسمحٔ بٔ أمحد اإلظتٞ، حتكٝل
 ٖـ.1417ادتٌٝ، ايٛبع١ األٚىل، طبع عاّ 

         ٚؾا٤ ايكُا١ْ بودا٤ األَا١ْ   ؾـٔ اذتـدٜح، اطؿـٝؼ )ستُـد ٜٛضــ(، عُـإ، ٚشاز٠ ايـرتاخ
 ٖـ.1401يكَٛٞ ٚايجكاؾ١، طبع عاّ ا




