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  قـواعــد الهشـــرقـواعــد الهشـــر

رعسللملا عالسلل َ ر ُتكبللٌ عماُللملٍ عةكلَللر يًٓلللج م ةًللر لملَىللر وّ عيكللجة يىًلل ّ عيلللج ىر  عيل  –1
:حسب عة عصفملا عيتملي ر

 (.  CD)  كلّ صملحب عيبخث وربع ْسخ  رق ر،  ْسخر  عحلة اًى وسط عْر ممغٓطر و.  
  Traditional Arabic  بلملط  عيىجبلا عيتكً لل     Microsoft Word طبع عيبخث اًلى بجْلملَ      ب. 

مبللمل ي  د للل ح للِ  سللِA4  (21 x 29.7 ،)مبسللملنيتع اًللى   للل٘  عحللل، َكللمل      16بللٓ  
 عيبخث أ وربىع صفخر، مبمل ني ٗمل عةجعلع  عة حل  عجللع ٍ.

تجقِ صفخملا عيبخث تجق ُمل َتسًسً ، مبمل م ذيو عجللع ٍ  عمشهملٍ  قملئُر عةجعللع،    ج. 
 تطبع عجللع ٍ  عيص ر  عمشهملٍ  عيً حملا اًى صلفخملا َسلتكًر، َلع دل لل وَلملنٔ      

 عَش َهت بر بطج كر آي ر  ي ست  ل  ر.ظٗ رٖمل م عةنت،  ته ٕ عهل 
 نًُر. 200 جنيل ًَخصملٕ بمليىجب ر  عالدمً د ر جلُ ع عمحبملث، مبمل ي  د ل أ  د. 
َع إرنيملم ْسخر َ لدة َٔ سلتت٘ عياعت لر،    هتب عةؤيف عمس٘  لٗر اًُ٘ اًى  رقر َستكًر،  ٖل. 

 .تكلمي٘ يًٓلج يلة لٗملا وخجة تىٗل خطا َ َّقع َٔ عيبملحث/ عيبملحثع بىلّ ْلج عيبخث، و  
ُتجنيللل وصلل ٍ عمشللهملٍ َجسلل َر بملسللتخلعّ وحللل بللجعَ  عاملسللب عليللا ذعا عيى قللر اًللى   .

(.CDوسط عْر ممغٓطر )

 لملر إىل مج ع عةصملدر ضُٔ عيبخث بملالشملرة إىل عسلِ عةؤيلف عمخلت  سلٓر عيٓللج  عيصلفخر-2
(.  إذع نللملٕ ٖٓللملى َؤيفملٕ،ني للانج 17ٖللل،  1425آللل عيقتبللمل  عةبملشللج َللثً  )وبلل    للل،  

(. وَلمل إذع نلملٕ ٖٓلملى ونثلج     53ٖلل،    1426عيسِ عمخت هلُمل َث  )عيكخطملْا  عيىللْملْا،  
(  م 112ٖلل،    1427َٔ َؤيفع يًُصلر عي عحل ني للملر إيل ِٗ ٖهلاع )عيكجشلا  آخلج ٕ،      

ٖلل ; عةللْا،   1411حملير عالشملرة إىل َصلر ٔ ةؤيفع خمتًفع ني لملر إي ُٗمل ٖهلاع )عةهلا،   
ٖل(،  م حملير  ل د َصلر ٔ يهملتب  عحل م سٓر  عحلة، نيتتِ عالشملرة إي ُٗمل ٖهلاع  1409

ٖل ب(.1420ٖل و، 1420)عحملُل ، 

تىجض عةصملدر  عةجعلع م ْٗمل ر عيبخث، اًى وٕ تجتب ٖ ملئ مًل، حسلب عسلِ عيىملئًلر يًُؤيلف،      –4
سللِ عيهتللملب و  عةكللملٍ، ثللِ رقللِ عيطبىللر نيملسللِ     ثللِ عممسللملو عم ىل و  عختصللملرعتٗمل، َتب اللمًل بمل  

عيٓملشج )م حمليلر عيهتلملب( و  عةًلر )م حمليلر عةكمليلر(، ثلِ َهلملٕ عيٓللج )م حمليلر عيهتلملب(
  تملر خ عيٓلج. وَمل م حملير عةكملٍ ني ضملف رقِ عةًر،و  عيسٓر،  عيىلد،  ورقملّ عيصفخملا.

يىلد عيلا   هٗلج ني ل٘ اًُل٘. نُلمل  لٓح       ميٓح عيبملحث الج َست ا َٔ حبث٘، َع ْسخر َٔ ع  –5
 عجلملَى ر. عيىًُ ر، و  عيتكج ج، و  ًَخص عيجسمليرْسخر  عحلة َٔ عيىلد ٖل ر يهملتب عةجعلىر 

تجسٌ مج لع عماُلملٍ  عيستفسلملرعا َبملشلجة إىل رئل ر دج لج ةًلر لملَىلر وّ عيكلجة عةجعس ا:
وّ عيكجة، َهر عةهجَر. ، لملَىر 715يىً ّ عيلج ىر  عيلرعسملا عالس َ ر.  . ب 

تخُلللٌ عةؤيفللل ٕ َسلللؤ ي ر صلللخر ُتَىبِّلللج عةللل عد عةكلَلللر يًٓللللج الللٔ آرعو َؤيف ٗلللمل،    حكللل م عيطبلللع:
عةىً َملا  دقر عيستٓتمللملا.  مج ع حك م عيطبع حمف ظر يًٓملشج )لملَىلر وّ عيكلجة(،  آلل قبل ٍ     

 عةًر. عيبخث يًٓلج  تِ د  ٌ ًَه ر عيٓلج َٔ عةؤيف إىل
 .هجَر، َهر عة715ت ل٘ عيطًبملا إىل رئ ر دج ج عةًر، لملَىر وّ عيكجة،  . ب: عيتبملدٍ  عالٖلعو: 
 .مخسر  سبى ٕ ر ملًي سى د مًل و  الج ٕ د يرًع وَج ه مًل، مبمل م ذيو ول ر عيرب لعيشرتعى عيسٓ  : 
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 عقدية لقوله تعاىل: ةدراسة حتليلي

  چگ گ ک کچ

 

 
 دادـــإع

 األستاذ املساعد بقسم العقيدة 

 كلية الدعوة وأصول الدين

 جامعة أم القرى
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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 



 ٖـ1436زبٝع ايجاْٞ  2ز( 65زت١ً داَع١ أّ ايكس٣ يعًّٛ ايػسٜع١ ٚايدزاضات اإلضال١َٝ، ايعدد )  16

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 ٚ
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 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  
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&highli

ght=%C7%E1%D2%DD%C7%DD&audioid=190304  10/  10بتازٜذ  /
2014.ّ 

 (.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
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

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

 مبكاصد الشريعة
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 مبكاصد الشريعة االجتهاد يف حتكيل املناط وعالقته

 البحح ملخص

تٗاد ٖٚٛ املتعًل تٓاٚيت ايدزاض١ فسق١ٝ ايعالق١ ٚذدٚدٖا بني أذد أْٛاع االج
بتركٝل املٓاط ٚبني َكاؾد ايػسٜع١، َٔ خالٍ بٝإ املكؿٛد بتركٝل املٓـاط ٚأْٛاعـ٘،   
ٌٖٚ نٌ أْٛاع ؼكٝل املٓاط تعتُد ع٢ً َكاؾد ايػسٜع١؟ َٚت٢ ًَٜـصّ ايعًـِ مبكاؾـد    
 ايػسٜع١ يالجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط؟ َٚت٢ ال ًٜصّ؟ َٔ خالٍ بعض األَث١ً ايفك١ٝٗ.

دزاض١ إٔ ايرتنٝص ع٢ً أِٖ أْٛاع االجتٗاد، ٖٚٛ ؼكٝل املٓاط، ٚإظٗاز ٚبّٝٓت اي
ايعالق١ بني ؼكٝـل املٓـاط َٚكاؾـد ايػـسٜع١، تمطـاِٖ يف تٛقـٝص املكاؾـد ايػـسع١ٝ         

 ٚأُٖٝتٗا ٚاغرتاطٗا يف بعض أْٛاع االجتٗاد.

 ٚأظٗست ايدزاض١ إٔ االجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط مٍما اتفل عًٝـ٘ ايعًُـا٤، ٚال بمـدّ   
َٓ٘، فٗٛ اجتٗاد قسٚزٟ يالضتُساز يف إعطا٤ األذهاّ ايػسع١ٝ ملا ٜطتحد َٔ ْـٛاشٍ  

 فك١ٝٗ. 

ٚإذا َقعمفت َعسف١ اجملتٗد بتركٝل املٓاط فطتػٝب َكاؾد ايػـازع بايكـسٚز٠،   
ٚاالجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط جص٤ ال ٜٓفؿٌ عٔ فِٗ ايٓـ يتطبٝك٘ تطبٝكًا ؾرٝرًا، ٚقد 

اــاط٧ قـٝاع َكاؾـد ايػـسٜع١ بـني املهًفـني، ٚؼسٜـ          ٜرتتب ع٢ً ؼكٝـل املٓـاط  
 ايٓؿٛف عٔ َٛاقعٗا.
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Abstract 

The study hypothesis and the relationship between its borders 

and is one of the types of diligence on the achievement of the 

purposes and assigned to the law, through a statement intended to 

achieve assigned and types, and do all kinds of achieving assigned 

depends on the purposes of the law? And when the flag is required 

for the purposes of Sharia diligence in achieving assigned? And 

when you do not have? Through some examples of jurisprudence . 

The study showed that a focus on the most important types of 

diligence, which is assigned to achieve, and show the relationship 

between the achievement of the purposes and assigned to the law, 

contribute to clarify the purposes of legitimacy, relevance and its 

requirement in some types of diligence . 

The study showed that diligence in achieving assigned to 

which scientists agreed upon, nor inevitable, it is necessary for the 

continued diligence in giving legitimacy to new provisions of the 

cataclysms of jurisprudence . 

If weakened know industrious Vsngab entrusted to achieving 

the purposes of the street necessarily, and diligence in achieving 

assigned an integral part of understanding the text to be applied 

properly applied, it may result in the achievement of the purposes 

of the loss assigned to the wrong law among taxpayers, and the 

distortion of texts for their positions. 
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 املكدمة:

اؿُد هلل زب ايعاملني، ؾاذب ايفكٌ ٚايعع١ُ ٚاؾـالٍ، ٚايؿـال٠ ٚايطـالّ    
اهلل بـ٘ اؿـل، ضـٝدْا قُـد ٚعًـ٢  يـ٘       ع٢ً أغسف اـًل، ٚضٝد املسضًني ايرٟ أبإ 

 ٚؾرب٘ ٚضًِ، ٚبعد:

ٜمعّد االجتٗاد َٔ املٛاقٝع األؾٛي١ٝ اهلا١َ اييت تٓاٚهلا اجملتٗدٕٚ يف َؤيفـاتِٗ،  
ٖٚٛ َٔ أدي١ ؾالذ١ٝ ايػـسٜع١ ٚاضـتُسازٖا، ٚإابـات َال٥ُـ١ ايػـسٜع١ يهـٌ شَـإ        

تـبِٗ، ٚزبـب بعـض    َٚهإ، ٚقد ذنس األؾٛيٕٝٛ عد٠ أْـٛاع يالجتٗـاد َفّؿـ١ً يف ن   
 األؾٛيٝني االجتٗاد بتركٝل املٓاط.

ٚاملطايع يف نتب أؾٍٛ ايفك٘ جيد َؿطًرات ؼكٝل املٓاط ٚؽسجي٘ ٚتٓكٝر٘ 
غا٥ع١ عٓد األؾٛيٝني، يهٓٗا مل تمسبب مبكاؾد ايػسٜع١ ٚنٝف١ٝ ؼكٝكٗا بػهٌ َباغس، 

 ٚال إظٗاز ايعالق١ بٝٓٗا.

ايعالق١ ٚذدٚدٖا بني أذد أْٛاع  ٖرا ايبرث قاٚي١ َٓٗح١ٝ يدزاض١ فسق١ٝ
االجتٗاد ٖٚٛ املتعًل بتركٝل املٓاط ٚبني َكاؾد ايػسٜع١، َٔ خالٍ بٝإ املكؿٛد 
بتركٝل املٓاط ٚأْٛاع٘، ٌٖٚ نٌ أْٛاع ؼكٝل املٓاط تعتُد ع٢ً َكاؾد ايػسٜع١؟ 

س ٖرا َٚت٢ ًَٜصّ ايعًِ مبكاؾد ايػسٜع١ يالجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط؟ َٚت٢ ال ًٜصّ؟ أذن
 َٔ خالٍ بعض األَث١ً ايفك١ٝٗ اييت تبّٝٔ املكؿٛد ٚتّٛقر٘.

َٚا دفعين هلرٙ ايدزاضـ١ إٔ بعـض املعاؾـسٜٔ عٓـد ذنـسِٖ ملكاؾـد ايػـسٜع١        
ٜرنسْٚٗا دٕٚ قـٛابب قـّدد٠ َستبطـ١ باالجتٗـاد، خاؾـ١ إٔ َكاؾـد ايػـسٜع١ َـٔ         

ٗـاد، ٖٚـٛ ؼكٝـل    املؿطًرات املتعدد٠ املعاْٞ، ٚيعٌ ايرتنٝص عًـ٢ أٖـِ أْـٛاع االجت   
املٓاط ٚايتفسٜل بٝٓ٘ ٚبني تٓكٝص املٓـاط ٚؽسجيـ٘، ٚإظٗـاز ايعالقـ١ بـني ؼكٝـل املٓـاط        
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َٚكاؾد ايػسٜع١، تمطاِٖ يف تٛقٝص املكاؾد ايػسع١ٝ ٚأُٖٝتٗا ٚاغـرتاطٗا يف بعـض   
 أْٛاع االجتٗاد، ٚعدّ اغرتاطٗا يف أْٛاع أخس٣.

ؽسجي٘ ٚتٓكٝر٘، ٚأْٛاع االجتٗاد أتٓاٍٚ يف عثٞ ٖرا املكؿٛد بتركٝل املٓاط ٚ
باختؿاز، ٚعالق١ االجتٗاد بتركٝل املٓاط، ٚأذنس أْٛاع ؼكٝل املٓاط، َٚا املعتُد َٓٗا 
ع٢ً َكاؾد ايػسٜع١؟ ٚأّٚقص املفاِٖٝ باألَث١ً ايفك١ٝٗ، يٝتبني نٝف١ٝ ؼكٝل َكاؾد 

  ايػسٜع١، ذت٢ ال ٜبك٢ اؿدٜث عٔ َكاؾد ايػسٜع١ َٓفؿاًل عٔ األؾٍٛ.

 مشكلة الدراسة، وأسئلتها

تتُرٛز َػه١ً ايدزاض١ يف تٛقٝص املكؿٛد باملٓاط ٚتٓكٝر٘ ٚؽسجي٘، ٚأْٛاع 
ؼكٝل املٓاط، ٚايعالق١ بني ؼكٝل املٓاط َٚكاؾد ايػسٜع١، ٜٚتفسع َٔ املػه١ً فُٛع١ 

 أض١ً٦ ؼٍكل اهلدف، ٖٚٞ:

 ٓكٝر٘؟َا املكؿٛد باملٓاط؟ َٚا ٖٛ ؼكٝل املٓاط، ٚؽسجي٘، ٚت -1

 َا أْٛاع االجتٗاد؟ ٚنٝ  ٜهٕٛ ؼكٝل املٓاط أذدٖا؟ -2

َا أْٛاع ؼكٝل املٓاط؟ َٚت٢ ٜػرتط ايعًِ مبكاؾد ايػسٜع١ يف اجتٗاد ؼكٝل  -3
 املٓاط؟ َٚت٢ ال ٜمػرتط؟

 َا األَث١ً ايفك١ٝٗ اييت تٛقص املكؿٛد بعالق١ ؼكٝل املٓاط مبكاؾد ايػسٜع١؟ -4 

 أهداف الدراسة

، ٚايفسم ايبرث املكؿٛد باملٓاط، َٚا ٖٛ ؼكٝل املٓاط ٚؽسجي٘ ٚتٓكٝر٘ ٜمٛقص -1
 بني ٖرٙ املؿطًرات.

 ٜٗدف ايبرث ملعسف١ أْٛاع االجتٗاد، ٚنٝ  ٜهٕٛ ؼكٝل املٓاط أذدٖا؟ -2
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ٜمبّٝٔ ايبرث أْٛاع ؼكٝل املٓاط، َٚت٢ ٜمػرتط ايعًِ مبكاؾد ايػسٜع١ يف اجتٗاد  -3
 ػرتط؟؟ َٚت٢ ال ٜمؼكٝل املٓاط

بعالق١  ٜٗدف ايبرث إىل ايتعّسف ع٢ً بعض األَث١ً ايفك١ٝٗ اييت تٛقص املكؿٛد -4
 .ؼكٝل املٓاط مبكاؾد ايػسٜع١

 خطة الدراسة

قّطُت ايبرث إىل َكد١َ ٚأزبع١ َباذث، ٚخامت١، تٓاٚيت يف املكد١َ َػه١ً 
 ايدزاض١ ٚأض٦ًتٗا املساد عثٗا، ٚأٖداف ايبرث.

تعسٜ  ؼكٝل املٓاط ٚؽسجي٘ ٚتٓكٝر٘. أَا املبرث خّؿؿت املبرث األٍٚ ي
ايثاْٞ فحعًت٘ يف أْٛاع االجتٗاد ٚعالقتٗا بتركٝل املٓاط. ٚخّؿؿت املبرث ايثايث 
يبٝإ أْٛاع ؼكٝل املٓاط َٚت٢ ٜمػرتط ايعًِ مبكاؾد ايػسٜع١؟ ٚأفسدت املبرث ايسابع 

 يدزاض١ نٝف١ٝ ؼكٝل املكاؾد َٔ خالٍ األَث١ً ايفك١ٝٗ. 

 ٚختُت غامت١ فٝٗا أِٖ ايٓتا٥خ اييت تٛؾًت إيٝٗا.
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 املبحح األول: حتكيل املناط وخترجيه وتنكيحه

أتٓاٍٚ يف ٖرا املبرث َفّٗٛ ؼكٝل املٓاط عٓد األؾٛيٝني، فأعّسف املٓاط يػ١، 
اِ أعسف ؼكٝل املٓاط اؾطالذًا، ٚأذنس ذهِ ؼكٝل املٓاط، ٚأبّٝٔ املكؿٛد بتٓكٝص 

 يف أزبع١ فسٚع. ٘املٓاط ٚؽسجي

 الفرع األول: تعريف املناط لغة.

املٓاط يػ١: َٛقع ايٓٛط ٖٚٛ ايتعًٍل ٚاإليؿام َٔ ْاط ايػ٤ٞ بايػ٤ٞ أيؿك٘ 
ْٛطًا إذا عًكت٘. 1ٚعًٍك٘ ، ٖٚٛ َا ْٝب ب٘ ايػ٤ٞ، فٝكاٍ:ْمطت اؿبٌ بايٛتد، أْمٛط٘ َْ

ملٓاط َٛقع ايتعًٝل، َٚٓاط . فا3ٚاْتاط ب٘ تعًٍل ب٘ 2ٚاْتاط تعًل، ٚاألْٛاط املعايٝل،
 اؿهِ عٓد األؾٛيٝني عًٍت٘.

 الفرع الجاني: تعريف حتكيل املناط اصطالحًا 

ٙ(: "اعًِ 505اضتددّ األؾٛيٕٝٛ املٓاط ٚعٓٛا ب٘ ايع١ً، فكد قاٍ ايػصايٞ )ت:
أّْٓا ْعين بايع١ً يف ايػسعٝات َٓاط اؿهِ، أٟ َا أقاف ايػسع اؿهِ إيٝ٘ ْٚاط٘ ب٘ 

 ، فاملٓاط ٖٛ ايع١ً ٚايطبب.١َ4 عًٝ٘"ّْٚؿب٘ عال

( َع٢ٓ ؼكٝل املٓاط بكٛي٘: "ٖٛ ايٓعس يف َعسف١ ـ631ٖٚقد أٚقص اآلَدٟ )ت:
ايع١ً يف  ذاد ايؿٛز بعد َعسفتٗا يف ْفطٗا، ٚضٛا٤ ناْت َعسٚف١ بٓـ أٚ إمجاع أٚ 

ٝٗا، ، فتركٝل املٓاط ٜعين ؼدٜد ايع١ً باضتدساجٗا إٕ ناْت غري َٓؿٛف ع5ًاضتٓباط"
أٚ بتٓكٝرٗا إٕ ناْت َٓؿٛؾًا عًٝٗا ٚيهٔ عاج١ إىل تٗرٜب، ٚبٗرا ٜتِ ؼدٜد ايع١ً 

 اِ ايترٍكل َٔ ٚجٛد ايع١ً يف ايٓاشي١ اؾدٜد٠. 

( ؼكٝل املٓاط بكٛي٘: "ٚأَا ؼكٝل املٓاط فٗٛ ؼكٝل ـ684ٖٚعّسف ايكسايف )ت:
ع١ً يف ايسبا ٖٞ ايكٛت ايػايب، ايع١ً املتفل عًٝٗا يف ايفسع، َثاي٘: إٔ ٜمتفل ع٢ً إٔ اي
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ٚخيتً  يف ايسبا يف ايتني، بٓا٤ ع٢ً أْ٘ ٜكتات غايبًا يف األْديظ أٚ ال، ْعسًا إىل اؿحاش 
، أٟ ايٓعس 6ٚغريٙ، فٗرا ؼكٝل املٓاط، ٜٓعس ٌٖ ٖٛ قٍكل أّ ال بعد االتفام عًٝ٘؟"

د ٚتتركل يف ايفسع ٚايتأند َٔ إٔ ع١ً ايترسِٜ املتفل عًٝٗا عٓد ايكا٥ًني بٗا، تٛج
 اؾدٜد أّ ال، يٝأخر اؿهِ بٓا٤ ع٢ً ٖرا ايترٍكل.

( تفؿٌٝ جٝد يف تٛقٝص املكؿٛد بتركٝل املٓاط ٖٚٛ ـ728ٖٚالبٔ ت١ُٝٝ )ت:
َا ذنسٙ بكٛي٘: "إٔ ٜمعًٍل ايػازع اؿهِ مبع٢ٓ ُنًٞ فٝٓعس يف ابٛت٘ يف بعض األْٛاع أٚ 

ًت٘ اِ ٜكّٛ اجملتٗد بايتأند َٔ ابٛت ٖرٙ أٟ إٔ ٜسبب ايػازع اؿهِ بع 7بعض األعٝإ"
ايع١ً يف ايفسٚع اؾدٜد٠ "نأَسٙ باضتكباٍ ايهعب١، ٚنأَسٙ باضتػٗاد غٗٝدٜٔ َٔ زجايٓا 
ممٔ ْسق٢ َٔ ايػٗدا٤، ٚنترسمي٘ اـُس ٚاملٝطس، ٚنفسق٘ ؼًٌٝ ايُٝني بايهفاز٠، 

ْٛاع: ٌٖ ٖٞ مخس ٚنتفسٜك٘ بني اـًع ٚايطالم، ٚغري ذيو، فٝبك٢ ايٓعس يف بعض األ
ٚميني َٚٝطس ٚفد١ٜ أٚ طالم؟ٚيف بعض األعٝإ ٌٖ ٖٞ َٔ ٖرا ايٓٛع؟ ٌٖٚ ٖرا 

ٌٍ َسقٞ؟" ، ٖٚرا زبب ٚاقص باألَث١ً 8املؿًٞ َطتكبٌ ايكب١ً؟ ٖٚرا ايػدـ عد
 ايفك١ٝٗ يبٝإ َع٢ٓ ؼكٝل املٓاط، ٖٚٛ ايتأند َٔ ٚجٛد ايع١ً يف ايٓاشي١ اؾدٜد٠.

( إىل إٔ ؼكٝل املٓاط ٖٛ "ايٓعس ٚاالجتٗاد يف ـ793ٖٚذٖب ايتفتاشاْٞ )ت:
، ٖٚٛ حنٛ 9َعسف١ ٚجٛد ايع١ً يف  ذاد ايؿٛز بعد َعسفتٗا بٓـ أٚ إمجاع أٚ اضتٓباط"

 ايتعسٜ  املرنٛز عٓد اآلَدٟ ايطابل ي٘. 

( ؼكٝل املٓاط َٔ خالٍ األَث١ً ايفك١ٝٗ بكٛي٘:"أَا ـ794ٖٚعّسف ايصزنػٞ )ت:
ٜتفل ع٢ً ع١ًّٝ ٚؾ  بـٓـ أٚ إمجـاع، فٝحتٗـد يف ٚجٛدٖـا يف     ؼكٝل املٓاط فٗٛ إٔ 

ؾٛز٠ ايٓصاع، نتركٝل إٔ ايٓباؽ ضازم، ٚنإٔ ٜعًِ ٚجٛب ايؿال٠ إىل جٗـ١ ايكبًـ١   
ٚيهٔ ال ٜدزى جٗتٗا إال بٓٛع ْعس ٚاجتٗاد. مسٞ ب٘، ألٕ املٓاط ٖٚٛ ايٛؾ  عمًـِ  

، ٖٚرا زبـب أٜكـًا باألَثًـ١    10أْ٘ َٓاط ٚبكٞ ايٓعس يف ؼكٝل ٚجٛدٙ يف ايؿٛز٠ املع١ّٓٝ"
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ايفك١ٝٗ يتٛقٝص َفّٗٛ ؼكٝل املٓاط، ٚمل ٜتػّٝس تعسٜ  ؼكٝـل املٓـاط عٓـد األؾـٛيٝني     
غايبًا، فتعسٜفاتِٗ َتكازب١، يهٓٗا بني َٔ خيتؿس، ٚبني َٔ ّٜٛقـص ايتعسٜـ  باألَثًـ١    

 ايفك١ٝٗ.

عّسف٘ ( عٔ تعسٜ  األؾٛيٝني يتركٝل املٓاط فـ1250ٖٚمل خيسد ايػٛناْٞ )ت:
بكٛي٘:"إٔ ٜكع االتفام ع٢ً ع١ًّٝ ٚؾ  بٓـ، أٚ إمجاع، فٝمحتٗد يف ٚجٛدٖا يف ؾٛز٠ 
ايٓصاع، نتركٝل إٔ ايٓباؽ ضازم، ٚمسٞ ؼكٝل املٓاط ألٕ املٓاط ٖٚٛ ايٛؾ  عمًِ 

 .11أْ٘ َٓاط ٚبكٞ ايٓعس يف ؼكٝل ٚجٛدٙ يف ايؿٛز٠ املع١ٓٝ"

 حكم حتكيل املناط الفرع الجالح:

(: "ٖٚـٛ ممـا اتفـل عًٝـ٘     748ٝل املٓاط فٗٛ نُا قـاٍ ايـرٖ) )ت:  أَا ذهِ ؼك
ايٓاع نًـِٗ ْفـا٠ ايكٝـاع َٚثبتتـ٘، فـ ٕ اهلل إذا أَـس إٔ ٜطتػـٗد ذٚا عـدٍ فهـٕٛ          

 .12ايػدـ املعني َٔ ذٟٚ ايعدٍ ال ٜعًِ بايٓـ ايعاّ بٌ باجتٗاد خاف"

َـٔ  ٖٚٛ َا ْكً٘ ايصزنػـٞ عـٔ ايػصايـٞ بكٛيـ٘: "قـاٍ ايػصايـٞ: ٖٚـرا ايٓـٛع         
 .  13االجتٗاد ال خالف فٝ٘ بني األ١ُ٥"

ْٚـ ابٔ ت١ُٝٝ ع٢ً االتفام عًٝ٘ بكٛي٘:" ف ٕ ٖرا ايٓـٛع َـٔ االجتٗـاد َتفـل     
عًٝ٘ بني املطًُني، بٌ بني ايعكال٤ فُٝا ٜتبعْٛ٘ َٔ غسا٥ع دِٜٓٗ ٚطاع١ ٚال٠ أَٛزِٖ، 

 .14َٚؿاحل دْٝاِٖ ٚ خستِٗ"

"ٚاالجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط مٍما اتفـل   فاتفام ايعًُا٤ ع٢ً ؼكٝل املٓاط أَس قطّٛ
عًٝ٘ املطًُٕٛ، ٚال بمّد َٓ٘، نرهِ ذٟٚ عدٍ باملثٌ يف جـصا٤ ايؿـٝد، ٚناالضـتدالٍ    

، فٗٛ اجتٗاد َتفل عًٝ٘، ٚقسٚزٟ ال بـّد َٓـ٘   15ع٢ً ايهعب١ عٓد االغتباٙ ٚحنٛ ذيو"
 يالضتُساز يف إعطا٤ األذهاّ ايػسع١ٝ ملا ٜطتحد َٔ ْٛاشٍ فك١ٝٗ.
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ا ْطب٘ ايػٛناْٞ يًػصايٞ زابطًا بٝٓ٘ ٚبني ايكٝاع بكٛي٘: "ٖٚرا ايٓٛع َٔ ٖٚٛ َ
، 16االجتٗاد ال خالف فٝ٘ بني األ١َ، ٚايكٝاع كتً  فٝ٘، فهٝ  ٜهٕٛ ٖرا قٝاضًا"

فاالتفام ع٢ً ؼكٝل املٓاط أنثس َٔ االتفام ع٢ً ايكٝاع، فتركٝل املٓاط أع٢ً َٔ 
 تٗد عاج١ إيٝ٘.ايكٝاع َٔ ذٝث ايثبٛت ٚاؿح١ٝ، ٚاجمل

 الفرع الرابع: تنكيح املناط وخترجيه

تٓكٝص املٓاط: ايتٓكٝص يف ايًػ١ ايتٗرٜب ٚايتؿف١ٝ، ٖٚٛ اختؿاز ايًفغ َع 
 . 17ٚقٛح املع٢ٓ

ٚتٓكٝص املٓاط إٔ ٜثبت ايػازع اؿهِ عكٝـب أٚؾـاف، فٝـٓكص اجملتٗـد ايعًـ١،      
٘ إىل ايفـسع، فتٓكـٝص املٓـاط    فًٝػٞ َا ال ٜؿص يالعتباز، ٜٚعترب ايباقٞ ٜٚعدٟ اؿهِ ب

ٜهٕٛ يف ايعًٌ املٓؿٛف عًٝٗـا، يهـٔ خايطٗـا ؾـفات ال تؿـًص يًتعًٝـٌ، فٝكـّٛ        
، فتٓكٝص املٓاط "إٔ ٜهٕٛ ايٛؾـ  املعتـرب يف   18اجملتٗد ب ضكاط َا ال َدخٌ ي٘ يف ايع١ًٝ

اؿهِ َرنٛزًا َع غريٙ يف ايٓـ، فٍٝٓكص باالجتٗاد ذتـ٢ ميّٝـص َـا ٖـٛ َعتـرب ممـا ٖـٛ        
بتٗرٜب ايعًـ١ ٚتؿـفٝتٗا ب يػـا٤ َـا ال ٜؿـًص يًتعًٝـٌ       ، فتٓكٝص املٓاط ٜهٕٛ 19ٞ"ًَػ

 ٚاعتباز ايٛؾ  ايؿاحل يًتعًٌٝ.

ٜكـسب   ٚقؿ١ األعسابٞ املػـٗٛز٠ َـٔ ٖـرا ايبـاب، ذٝـث جـا٤ إىل ايـٓ)        
:"أعتـل  ؾدزٙ، ٖٚٛ ٜكٍٛ: ًٖهت ٚقعت ع٢ً أًٖٞ يف ْٗاز زَكإ، فكاٍ ي٘ ايٓ) 

ًا، ٚنٕٛ املٛط٠٤ٛ شٚج١، ٚنْٛ٘ جا٤ ٜكسب ؾـدزٙ َـثاًل، نًـٗا    ، فهْٛ٘ أعساب20ٝزقب١"
أٚؾاف ال تؿًص يًتعًٝـٌ فتمًػـ٢، فًـٛ ٚطـ٤ٞ ذكـسٟ شٚجتـ٘ أٚ ضـسٜت٘ يف ْٗـاز         

 زَكإ ٚجا٤ بطُأ١ْٓٝ ٜطأٍ عُا جيب عًٝ٘ ألجٝب بٛجٛب ايهفاز٠.

:" أيكٖٛا َٚا ذٛهلـا فـاطسذٛٙ   أٜكًا يف قٛي٘  َٚثاٍ ايفأز٠ اييت تكع يف ايطُٔ
َٔ أَث١ً تٓكٝص املٓاط "ف ٕ اؿهِ يٝظ كؿٛؾًا بتًـو ايفـأز٠ ٚذيـو    21ٚنًٛا مسٓهِ"
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فايؿٛاب يف ٖرا َا عًٝ٘ األ٥ُـ١ املػـٗٛزٕٚ: إٔ    …ايطُٔ، ٚال بفأز املد١ٜٓ ٚمسٓٗا
اؿهِ يف ذيو َعًٍل باـبٝث ايرٟ ذّسَ٘ اهلل، إذا ٚقع يف ايطُٔ ٚحنٛٙ َٔ املا٥عـات،  

ٚذسّ عًٝٓا اـبا٥ث، ف ذا عًٍكٓا اؿهِ بٗـرا املعٓـ٢ نٓـا قـد      ألٕ اهلل أباح يٓا ايطٝبات
ٌَ ايطّٝـب      اّتبعٓا نتاب اهلل، ف ذا ٚقع اـبٝث يف ايطٝب ُأيكٞ اـبٝث َٚـا ذٛيـ٘، ُٚأَنـ

ذهـِ يف   ، ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً إٔ تٓكٝص املٓاط ٖٛ "إٔ ٜهٕٛ ايسضٍٛ "22نُا أَس ايٓ) 
إٔ ٜمٍٓكص َٓاط اؿهِ يٝعًِ ايٓـٛع ايـرٟ    َعّٝٔ ٚقد عًِ إٔ اؿهِ ال خيتـ ب٘، فريٜد

 ، ٖٚرا دٚز اجملتٗد ٖٚٛ عٌُ ٜطبل ؼكٝل املٓاط.23ذهِ فٝ٘"

عٓد عدّ ذنس ايع١ً أٟ 24أَا ؽسٜخ املٓاط فٗٛ تعٝني ايع١ً مبحسد إبدا٤ املٓاضب١
، ألْ٘ ٜعتُد ع٢ً ايع١ً َٚد٣ 25ايٓعس يف تعّسف ع١ًٍٝ اؿهِ باالضتٓباط ٖٚٛ نايكٝاع

ايفسع ٖٚٛ"زاجع إىل إٔ ايٓـ ايّداٍ ع٢ً اؿهِ مل ٜتعسض يًُٓاط، فهأْ٘  ؼككٗا يف
، ف"ايكٝاع احملض، بإٔ ٜٓـ 26أخسد بايبرث ٖٚٛ االجتٗاد ايكٝاضٞ ٖٚٛ َعًّٛ"

ع٢ً ذهِ يف أَٛز قد ٜعٔ أْ٘ خيتـ اؿهِ بٗا فٝطتدٍ ع٢ً إٔ غريٖا َثًٗا، إَا 
ايديٌٝ ع٢ً إٔ ايػازع عًٍل اؿهِ  الْتفا٤ ايفازم; أٚ يالغرتاى يف ايٛؾ  ايرٟ قاّ

،، ف ذا غاب ذنس ايع١ً اجتٗد اجملتٗد يف اضتٓباط 27ب٘ يف األؾٌ; فٗرا ٖٛ ايكٝاع"
 ايع١ً ٚؼدٜدٖا، ٚفاٍ االختالف فٝ٘ ٚاضع ٖٚٛ َسذ١ً ضابك١ يتركٝل املٓاط.

 املبحح الجاني: أنواع االجتهاد وعالقتها بتحكيل املناط

جتٗاد إىل أْٛاع االا١ فُٝا ٜتعًل بتركٝل املٓاط قّطِ بعض األؾٛيٝني اال  
ٚتٓكٝر٘ ٚؽسجي٘ "ٚاالجتٗاد برٍ ايٛضع يف طًب ايػسض، ٖٚٛ ع٢ً االا١ أقسب: 

 .28ؼكٝل املٓاط، ٚتٓكٝص املٓاط، ٚؽسٜخ املٓاط"

ٚذٖب بعض األؾٛيٝني إىل إٔ االجتٗاد ٜهتٌُ بٛجٛد ؼكٝل املٓاط ٚتٓكٝر٘ 
ْٛاع ايثالا١ ؼكٝل املٓاط، ٚتٓكٝص املٓاط، ٚؽسٜخ املٓاط، ٖٞ ٚؽسجي٘ فتُع١ "ٖٚرٙ األ
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، يف إغاز٠ َِٓٗ إىل تداخًٗا أذٝاًْا، ٚأْٗا فتُع١ قد تهٕٛ يف اجتٗاد 29مجاع االجتٗاد"
االجتٗاد فٚاذد، ٚإٔ تٓٛعٗا ال ٜكتكٞ بايكسٚز٠ تكطِٝ االجتٗاد إىل االا١ أْٛاع، 

تٓكٝر٘ ٚؽسجي٘، ألٕ ايع١ً إَا َٓؿٛف عًٝٗا ٜتركل َٔ االجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط ٚ
فترتاد إىل تٓكٝص ٚتٗرٜب، ٚإَا غري َٓؿٛف عًٝٗا فترتاد إىل ؽسٜخ، ٚيف اؿايتني 
ال بّد َٔ ايترٍكل َٔ اْطبام ايع١ً ع٢ً ايٓاشي١ اؾدٜد٠، ٖٚرٙ األْٛاع ايثالا١ قد 

 تهٕٛ َتفسق١ ٚقد تتداخٌ أذٝاًْا.

ؼكٝل املٓاط ع٢ً أْ٘ أِٖ أْٛاع االجتٗاد، ٜٚٓعس أغًب األؾٛيٝني إىل  
ٚأْ٘ ايثُس٠ املسج٠ٛ َٔ االجتٗاد ف"ؼكٝل املٓاط إٔ ٜمعٌُ بايٓـ ٚاإلمجاع، ف ٕ اؿهِ 
َعًٍل بٛؾ  حيتاد يف اؿهِ ع٢ً املعني إٔ ٜعًِ ذيو ايٛؾ  فٝ٘، نُا ٜعًِ إٔ اهلل 

غاٖد ميهٔ تعٝني نٌ  أَسْا ب غٗاد ذٟٚ عدٍ َّٓا، ٚممٔ ْسق٢ َٔ ايػٗدا٤، ٚيهٔ ال
 .30ال؟" املعٝٓني: ٌٖ ِٖ َٔ ذٟٚ ايعدٍ املسقٝني أّ فٝرتاد إٔ ٜعًِ يف ايػٗٛد

أٟ إٔ االجتٗاد يف فِٗ َع٢ٓ ايعداي١ خاقع يتػّٝس ايصَإ ٚاملهإ، ٖٚٛ اجتٗاد 
دا٥ِ َتحّدد إلابات ؾالذ١ٝ ايػسٜع١ يهٌ شَإ َٚهإ، فُا ٜطسأ ع٢ً َٛاؾفات 

َٔ األَٛز ايكاب١ً يًتػّٝس، ٚع٢ً اجملتٗد إٔ ٜطّبل ٖرا املع٢ٓ ع٢ً  ايعداي١ يف اإلْطإ
ايػٗٛد يف نٌ ْاشي١، ٖٚرا ٖٛ االجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط، أٚ َا اؾطًص عًٝ٘ بعض 

 املعاؾسٜٔ باالجتٗاد ايتٓصًٜٞ. 

فال بمّد َٔ ؼكٝل املٓاط يفِٗ ايٓـ ايػسعٞ "ف ٕ ايػازع غا١ٜ َا ٜمُهٓ٘ بٝإ 
مسا٤ ايعا١َ ايه١ًٝ اِ ٜمرتاد إىل َعسف١ دخٍٛ َا ٖٛ أخـ َٓٗا ؼتٗا األذهاّ باأل

، فاالجتٗاد ٜبدأ بفِٗ ايٓـ ايػسعٞ بػهٌ عاّ، اِ تٓصٌٜ 31َٔ األْٛاع ٚاألعٝإ"
ايٓـ ع٢ً نٌ جص١ٝ٥ جدٜد٠ يًتأند َٔ اْطبام ايع١ً عًٝٗا "ٚأَا اؾص٥ٝات فٗرٙ ال 

، ٖٚٛ 32االجتٗاد املط٢ُ بتركٝل املٓاط" ميهٔ ايٓـ ع٢ً أعٝاْٗا بٌ ال بمّد فٝٗا َٔ
 اجتٗاد َطًٛب نًُا جّدت ْاشي١.
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ٚقد فّؿٌ ايػاط) أْٛاع االجتٗاد بطسٜك١ َستبط١ باْكطاع االجتٗاد َٔ عدَ٘ 
 ٚأْ٘ ع٢ً قطُني:

 ايكطِ األٍٚ: االجتٗاد ايرٟ ال ميهٔ إٔ ٜٓكطع.

 ٚايكطِ ايثاْٞ: االجتٗاد ايرٟ ميهٔ إٔ ٜٓكطع.

"أذدُٖا: ال ميهٔ إٔ ٜٓكطع ذت٢  االجتٗاد بتركٝل املٓاط بكٛي٘:ٚبّٝٔ عالق١ 
. 33ٜٓكطع ايتهًٝ ، ٚذيو عٓد قٝاّ ايطاع١. ٚايثاْٞ: ميهٔ إٔ ٜٓكطع قبٌ فٓا٤ ايدْٝا"

ٖٚرا َا ذنسٙ ايكسايف ايطابل يًػاط) بكٛي٘: "ٖٚرا ايٓٛع َٔ ؼكٝل املٓاط ٖٛ االجتٗاد 
ٌ ايتهًٝ  ٚذيو عٓد قٝاّ ايطاع١، غالف ايرٟ ال ميهٔ إٔ ٜٓكطع ذيت ٜٓكطع أؾ

ايٓٛع األٍٚ َٔ ؼكٝل املٓاط، ٚغالف ؽسٜخ املٓاط ٚتٓكٝص املٓاط ف ْٗا َٔ أفساد 
 .34"االجتٗاد ايرٟ ميهٔ إٔ ٜٓكطع قبٌ فٓا٤ ايدْٝا

ٜٚػسح ايػاط) ٖٓا َطأي١ اْكطاع االجتٗاد ٚجـٛاش خًـٛ ايعؿـس َـٔ فتٗـد،      
الجتٗاد بايٛؾ  األٍٚ)ايرٟ ال ٜٓكطع( فال جيٛش تٛقـ   فٝكسز أْ٘ إذا نإ املكؿٛد ا

االجتٗاد ٚبايتـايٞ ال جيـٛش خًـٛ ايعؿـس َـٔ فتٗـد، ٚإذا نـإ املكؿـٛد االجتٗـاد          
بايٛؾ  ايثاْٞ )ايرٟ ميهٔ إٔ ٜٓكطع( فٝحٛش إٔ ٜتٛق  االجتٗاد ٚبايتايٞ جيـٛش إٔ  

 خيًٛ ايعؿس َٔ فتٗد.

 يٞ:ٚتفؿٌٝ ايكٍٛ يف نٌ قطِ ع٢ً ايٓرٛ ايتا

 ايكطِ األٍٚ: االجتٗاد ايرٟ ال ميهٔ إٔ ٜٓكطع.

ٜبدأ ايػاط) يف ايتفؿٌٝ ٜٚسبب بني ْٛع االجتٗاد ايرٟ ال ميهٔ إٔ ٜٓكطع، 
ٜٚٓـ ع٢ً أْ٘ االجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط، فٝكٍٛ: "فٗٛ االجتٗاد املتعًل بتركٝل املٓاط، 

ٕ ٜثبت اؿهِ مبمدزن٘ ، ٜٚػسذ٘ بكٛي٘:"أ35ٖٚٛ ايرٟ ال خالف بني األ١َ يف قبٛي٘"
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، فاالجتٗاد ٖٓا ٖٛ برٍ اؾٗد يف تطبٝل 36ايػسعٞ يهٔ ٜبك٢ ايٓعس يف تعٝني قً٘"
ضٛا٤ ابت بٓـ )تٓكٝص املٓاط(  _اؿهِ )تعٝٝٓ٘( أٟ إعطا٤ اؿهِ يهٌ ْاشي١ جدٜد٠ 

 ع٢ً اؾص٥ٝات ايفسع١ٝ. _أّ بػري ْـ )ؽسٜخ املٓاط( 

َٗدمٚا ٚميّثٌ بكٛي٘ تعاىل:  ِْ ََٚأْغ ُْٓه ََ  ٍُ ٣َْٚ َعْد َذ
، فايٓـ ٜٛجب إٔ ٜهٕٛ 37

ايػاٖد عداًل فٝحب ؼدٜد َع٢ٓ ايعداي١ اييت هلا طسٜكإ أع٢ً ٚأد٢ْ، اِ تعٝني َٔ 
، ٖٚرا ٖاّ يف ؼكٝل َكاؾد ايػسٜع١، ٚإٔ ايػسٜع١ ؾاؿ١ 38ذؿًت فٝ٘ ؾف١ ايعداي١

ٜد َٛاؾفات يهٌ شَإ َٚهإ، فاالجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط ٖٓا ٜتٛق  ع٢ً ؼد
ايػاٖد ذطب ايعمسف اؾدٜد، أَا ايٓـ فٝٛجب اإلغٗاد عٔ طسٜل ايػٗٛد ٖٚرا 
 اابت ال ٜتػري، َع ٚجٛب االجتٗاد املكاؾدٟ يف ؼدٜد َٛاؾفات ايػاٖد املكبٛي١.

َٚٔ األَث١ً أٜكًا: ايفكس، ٚايٓفك١، ٚغريٖا َٔ أَٛز فٝٗا ذّد أع٢ً ٚذّد أد٢ْ، 
يف ذاٍ املَٓفل عًٝ٘ ٚاملَٓفل، ٚذاٍ ايٛقت إىل غري ذيو َٔ فاجملتٗد "َفتكس إىل ايٓعس 

، يٝؿٌ ايػاط) 39األَٛز اييت ال تٓكبب عؿس، ٚال ميهٔ اضتٝفا٤ ايكٍٛ يف  ذادٖا"
إىل قسٚز٠ ايٓعس املكاؾدٟ، ٚإٔ ايتكًٝد ٖٓا ال ٜهفٞ"فال ميهٔ إٔ ٜطتػ٢ٓ ٖٓا 

ف١ يف ْفطٗا مل ٜتكّدّ هلا ْعري، بايتكًٝد... ألٕ نٌ ؾٛز٠ َٔ ؾٛز ايٓاشي١، ْاشي١ َطتأْ
، 40ٚإٕ تكّدّ هلا يف ْفظ األَس فًِ ٜتكّدّ يٓا، فال بّد َٔ ايٓعس فٝٗا باالجتٗاد"

فاالجتٗاد ٖٓا قسٚزٟ يًترٍكل َٔ اْطبام ايع١ً ع٢ً ايٓاشي١ اؾدٜد٠، ٖٚٛ اجتٗاد 
يف نٌ  "ألٕ ٖرا ايٓٛع اـاف َٔ ؼكٝل املٓاط ُنًَٞتهسز ٚدا٥ِ ال ميهٔ إٔ ٜٓكطع 

شَإ، عاّ يف مجٝع ايٛقا٥ع، أٚ أنثسٖا، فًٛ فسض ازتفاع٘ الزتفع َععِ ايتهًٝ  
 .41ايػسعٞ أٚ مجٝع٘، ٚذيو غري ؾرٝص"
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ٜٚكسب َثاًل نريو ملا فٝ٘ ذه١َٛ َٔ أزٚؽ اؾٓاٜات، ٚقِٝ املتًفات َطتداًل 
بإٔ "ايػسٜع١ مل تٓـ ع٢ً ذهِ نٌ جص١ٝ٥ ع٢ً ذدتٗا ٚإمنا أتت بأَٛز ن١ًٝ، 

 .42عبازات َطًك١ تتٓاٍٚ أعدادًا ال تٓرؿس"ٚ

ٖٚرا االجتٗاد ٖٛ ايرٟ ال ٜٓكطع أبدًا، فٝحب االجتٗاد يف ؼدٜد َع٢ٓ ايعداي١ 
ٚايفكس، ٚايٓفك١، ٚاألزٚؽ، ٚغريٖا َٔ َؿطًرات ٚقكاٜا غسع١ٝ، مبا حيكل املكؿد 

ايٓـ  ايػسعٞ املكؿٛد َٔ تطبٝل ايٓـ بتٓصًٜ٘ ع٢ً اؿٛادث اؾدٜد٠، ٚبٗرا ٜبك٢
ؾاؿًا يًتطبٝل َُٗا تػريت ايعسٚف ٚتباعدت األشَإ، فُكداز ايفكس يف ايكسٕ 
األٍٚ قد خيتً  عٓ٘ يف ايكسٕٚ ايالذك١ ٖٚهرا، َٚكداز ايٓفك١ قد خيتً  َٔ قسٕ 

 آلخس، َٚٔ بًد آلخس، ٚؽتً  أْعاز اجملتٗدٜٔ يف ؼدٜدٙ.

، ٖٚٛ ايرٟ ال ميهٔ إٔ ٖٚرا اجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط ايعاّ املتعًل باألْٛاع
ٜٓكطع، إذ األذداث َتحدّد٠ تتطًب اجتٗادًا يف ؼكٝل املٓاط أٟ تعٝني قٌ اؿهِ 
ايػسعٞ، ٖٚرا ال ٜتٛق  ايٓعس فٝ٘ ع٢ً غسٚط نثري٠ بٌ "اؿاؾٌ أْ٘ ال بّد َٓ٘ 

، فٗٛ َٝطٛز 43بايٓطب١ إىل نٌ ْاظس ٚذانِ َٚفت، بٌ بايٓطب١ إىل نٌ َهً  يف ْفط٘"
ٖٛ قسٚزٟ إلابات ؾالذ١ٝ ْؿٛف ايػسٜع١ يهٌ شَإ َٚهإ، بٌ يًُحتٗد ٚ

ٚميهٔ إٔ ٜتركل ٖرا االجتٗاد يهٌ َهً  فُٝا خيؿ٘، ألٕ املطًِ ايعاَٞ إذا مسع 
إٔ ايصٜاد٠ يف ايؿال٠ ضًٗٛا َٔ غري جٓظ أفعاٍ ايؿال٠ إٕ ناْت ٜطري٠ فُػتفس٠، ٚإٕ 

٘ إٔ ٜٓعس ذت٢ َٜسد ايصٜاد٠ إىل ناْت نثري٠ فال، فٛقعت ي٘ يف ؾالت٘ شٜاد٠، فال بد ي
 . 44أذد ايكطُني، ف ذا تعّٝٔ ي٘ قطُٗا ؼٍكل ي٘ َٓاط اؿهِ فأجساٙ عًٝ٘

ٚإذا َقعمفت َعسف١ اجملتٗد بتركٝل املٓاط فطتػٝب َكاؾد ايػازع بايكسٚز٠، 
فاالجتٗاد ٜبدأ بايٓعس يف األدي١ ايػسع١ٝ ٚفُٗٗا َٚعسف١ عًًٗا، اِ ؼكٝل املٓاط، فال 

 . 45عٔ االجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط املٓاضب يهٌ غدـَٓاف 
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ٚال ٜمهتف٢ بايتكًٝد ٖٓا، بٌ ايتكًٝد قاز َٚٓاف ملكاؾد ايػسٜع١ فتردٜد 
ايفكٗا٤ ضابكًا ملكداز ايٓفك١ قد ٜهٕٛ قازًا يٓا إذا انتفٝٓا بايتكًٝد، ٚاأَلٚىل إٔ تكتؿس 

إلفاد٠ يف فِٗ ٚاقعِٗ، ال ايتُطو َعسفتٓا ملكداز ايٓفك١ احملّدد عٓد ايفكٗا٤ ضابكًا ع٢ً ا
 بكٛهلِ يف ٖرٙ اؾص١ٝ٥.

ٚاالجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط ٖٓا جيب يف نٌ ذهِ غسعٞ ٚإٕ نإ اؿهِ قد 
اجتٗد فٝ٘ َٔ قبٌ، فاالجتٗاد ايطابل ال ميٓع االجتٗاد اؿايٞ، فُكداز ايٓفك١ أٚ ايفكس 

ًٓفك١ ٚايفكس ذّد أع٢ً ٚذّد يف ٚاقعٓا كتً  عٔ َكدازُٖا يف ايكسٕ األٍٚ َثاًل، فً
أد٢ْ، ٚتٓصٌٜ ايٓـ ع٢ً املهً  ال بّد َٔ االجتٗاد فٝ٘، ٚقسٚز٠ َساعا٠ َكاؾد 

 ايػازع َٔ ايٓـ ايػسعٞ.

ٜٚمُهٔ ايتكًٝد عٓد االجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط إذا نإ َتٛجًٗا ع٢ً األْٛاع "ٚقد 
األٚيٕٛ َٔ ؼكٝل  ٜهٕٛ َٔ ٖرا ايٓٛع َا ٜؿص فٝ٘ ايتكًٝد، ٚذيو مما اجتٗد فٝ٘

املٓاط إذا نإ َتٛجًٗا ع٢ً األْٛاع ال ع٢ً األغداف املع١ّٓٝ، نامَلثٌ يف جصا٤ ايؿٝد، 
، ٖٚرا ظاٖس يف 46ف ٕ ايرٟ جا٤ يف ايػسٜع١ قٛي٘ تعاىل: "فحصا٤ َثٌ َا قتٌ َٔ ايَّعِ"

كتٍٛ، نهٕٛ اعتباز املثٌ، إال إٔ املثٌ ال بّد َٔ تعٝني ْٛع٘، ٚنْٛ٘ َثاًل هلرا ايٓٛع امل
ََثاًل يًػصاٍ، ٚايعٓام َثاًل يألزْب" ََثاًل يًكبع، ٚايعٓص   .47ايهبؼ 

ْٚالذغ ٖٓا ايتفسٜل بني َا ال ٜؿص فٝ٘ ايتكًٝد ٚجيب االجتٗاد فٝ٘ دا٥ًُا، ٖٚٛ 
ؼكٝل املٓاط ايعاّ املتعًل باألْٛاع، ٖٚٛ ايرٟ ال ٜٓكطع االجتٗاد فٝ٘، ٖٚٛ نثري 

َكاؾد ايػسٜع١ َٔ تٓفٝر اؿهِ، ٚبني َا ٜؿص ايتكًٝد  َٚتحّدد َٚعتُد ع٢ً َساعا٠
فٝ٘ ٖٚٛ ؼكٝل املٓاط ايعاّ املتعًل باألغداف فُٝهٔ إٔ ٜٓكطع ٜٚتٛق  االجتٗاد فٝ٘ 

 ٖٚٛ قًٌٝ.

 ايكطِ ايثاْٞ: االجتٗاد ايرٟ ميهٔ إٔ ٜٓكطع، ٖٚرا االجتٗاد ي٘ االا١ أْٛاع: 
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 أذدٖا: تٓكٝص املٓاط. 

 ط.ٚايثاْٞ: ؽسٜخ املٓا

 ٚايثايث: ٖٛ ْٛع َٔ ؼكٝل املٓاط املتكدّ ايرنس، ألْ٘ قسبإ:

أذدُٖا: َا ٜسجع إىل األْٛاع ال إىل األغداف، نتعّٝٔ ْٛع املثٌ يف جصا٤ 
 ايؿٝد، ْٚٛع ايسقب١ يف ايعتل يف ايهفازات، َٚا أغب٘ ذيو. 

ااُْٝٗا: َـا ٜسجـع إىل ؼكٝـل َٓـاط فُٝـا ؼٍكـل َٓـاط ذهُـ٘ )ؼكٝـل املٓـاط           
 اف(.اـ

. 48فهٍإٔ ؼكٝل املٓاط ع٢ً قطُني: ؼكٝل عاّ، ٚؼكٝل خاف َٔ ذيو ايعاّ
 ٚأتٓاٍٚ تفؿٌٝ أْٛاع ؼكٝل املٓاط يف املبرث ايكادّ.

 املبحح الجالح: أنواع حتكيل املناط واشرتاط العلم مبكاصد الشريعة

ذٖب بعض َٔ فّؿٌ أْٛاع ؼكٝل املٓاط َٔ األؾٛيٝني إىل تكطـُٝ٘ يٓـٛعني   
ٙ( ايرٟ قاٍ:"أَا ؼكٝـل املٓـاط فٓٛعـإ: أذـدُٖا: ال ْعـسف يف      428عهربٟ )ت:ناي

جٛاشٙ خالفًا، ٖٚٛ إٔ تهٕٛ ايكاعد٠ ايه١ًٝ يف األؾـٌ فُعـًا عًٝٗـا، ٚجيتٗـد عًـ٢      
ؼكٝكٗا يف ايفسع، َثاي٘: تعٝني اإلَاّ ايعدٍ، ٚقدز ايهفا١ٜ يف ايٓفكـات، ٚحنـٛ ذيـو،    

َعًًَٛا، يهٔ تعّرزت َعسف١ ٚجـٛدٙ يف  ذـاد ايؿـٛز    ٜعّبس عٓ٘ بتركٝل املٓاط إذا نإ 
، ؾرٝص إٔ َكاؾد ايػـسٜع١ مل  49فاضتدٍ عًٝ٘ إلَازات، ٖٚرا َٔ ؾٛز٠ نٌ غسٜع١"

تمرنس ٖٓا ْؿًا، يهٔ ايكاعد٠ ايه١ًٝ اجملُع عًٝٗا ٖٞ َكؿد غسعٞ، ٚعٌُ اجملتٗـد إٔ  
دساد ايكاعـد٠ ايهًٝـ١   جيتٗد يف ايتأند َٔ ؼكٝكٗا يف ايفسع، ٚحيتاد ٖرا ايٓٛع إىل اضت

 ٖٚٞ َكاؾد ايػازع َٔ ايٓـ.
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ٖٚرا َا أٍندٙ ابٔ قدا١َ بكٛي٘: "أَا ؼكٝل املٓاط فٓٛعإ: أٚهلُا: ال ْعـسف يف  
جٛاشٙ خالًفا، َٚعٓاٙ: إٔ تهٕٛ ايكاعـد٠ ايهًٝـ١ َتفًكـا عًٝٗـا، أٚ َٓؿٛؾلـا عًٝٗـا،       

بكس٠ٌ، يكٛي٘ تعـاىل: "فحـصا٤ٌ   ٚجيتٗد يف ؼكٝكٗا يف ايفسع، َٚثاي٘: قٛيٓا يف محاز ايٛذؼ: 
فٓكٍٛ: املثـٌ ٚاجـب، ٚايبكـس٠ َثـٌ، فتهـٕٛ ٖـٞ ايٛاجـب.         50َثٌ َا قتٌ َٔ ايّٓعِ"

فاألٍٚ: َعًّٛ بايٓـ ٚاإلمجاع، ٖٚٛ: ٚجٛب املث١ًٝ يف ايبكـس٠. أَـا ؼكٝـل املثًٝـ١ يف     
يف ايبكس، فُعًّٛ بٓٛع َٔ االجتٗاد...ٚنريو تعٝني اإلَاّ، ٚايعدٍ، َٚكداز ايهفاٜـ١  

َلـا، يهـٔ تعـرز َعسفـ١        ايٓفكات ٚحنٛٙ، فًٝعرب عٔ ٖرا بتركٝل املٓـاط، إذا نـإ َعًٛ
 .51ٚجٛدٙ يف  ذاد ايؿٛز، فاضتدٍ عًٝ٘ بأَازات"

أَا ايٓٛع ايثاْٞ: فٗٛ "َا عسف ع١ً اؿهِ فٝـ٘ بـٓـ أٚ إمجـاع فٝـبني اجملتٗـد      
ٝطت بٓحط١ إْٗـا َـٔ   يف اهلس٠: "إْٗا ي ٚجٛدٖا يف ايفسع باجتٗادٙ، َثاي٘: قٍٛ ايٓ) 

، فحعٌ ايطٛاف ع١ً، فٝبني اجملتٗـد ٚجـٛد ايطـٛاف يف    52ايطٛافني عًٝهِ ٚايطٛافات"
ضا٥س اؿػسات نايفأز٠ ٚحنٖٛا يًٝركٗا باهلس٠ يف ايطٗاز٠، فٗـرا قٝـاع جًـٞ أقـس بـ٘      

اؿهـِ ٚايتأنـد َـٔ     54، ٚعُـٌ اجملتٗـد ٖٓـا َعسفـ١ عًـ١     53مجاع١ َٔ َٓهسٟ ايكٝاع"
 دٜد، ٖٚٛ ْعس َكاؾدٟ َعتُد ع٢ً ايتعًٌٝ.ٚجٛدٖا يف ايفسع اؾ

ٖٚرا َا ذنسٙ ايػٓكٝطٞ عٓد تكطُٝ٘ يتركٝل املٓاط بكٛي٘: "األٍٚ: فُع عًٝـ٘  
يف نٌ ايػسا٥ع: ٖٚٛ إٔ تهٕٛ ايكاعد٠ ايه١ًٝ َٓؿٛؾ١ أٚ َتفكـًا عًٝٗـا، فٝحتٗـد يف    

صٚجـ١،  ؼكٝكٗا يف ايفسع، نٛجٛب املثٌ َٔ ايٓعِ يف جصا٤ ايؿٝد، ٚنٛجـٛب ْفكـ١ اي  
ََثٌ اؿُـاز ايٛذػـٞ، ٚجيتٗـد يف ايكـدز ايهـايف يف ْفكـ١        فٝحتٗد يف ايبكس٠ َثاًل بأْٗا 
ايصٚج١. فٛجٛب املثٌ ٚايٓفك١ َعًّٛ َٔ ايٓؿٛف، ٚنٕٛ ايبكس٠ َثاًل، ٚنٕٛ ايكـدز  
. 55املعني نافًٝا يف ايٓفك١، عًِ بٓٛع َٔ االجتٗاد، ٖٚٛ ٖرا ايكطـِ َـٔ ؼكٝـل املٓـاط"    

 يػسٜع١ ٖٓا بػهٌ عاّ ٜهفٞ اجملتٗد يالجتٗاد. ٚايعًِ مبكاؾد ا
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أَا ايٓٛع ايثاْٞ فٗٛ "َا عسف فٝ٘ ع١ً اؿهِ بٓـ أٚ إمجـاع، فٝرٍكـل اجملتٗـد    
ٚجٛد تًو ايع١ً يف ايفسع، نـايعًِ بـإٔ ايطـسق١ ٖـٞ َٓـاط ايكطـع، فٝركـل اجملتٗـد         

  .56ٚجٛدٖا يف ايٓباؽ ألخرٙ ايهفٔ َٔ ذسش َثً٘"

 فتركٝل املٓاط قطُإ:

دُٖا: إٔ تهٕٛ ايكاعد٠ ايه١ًٝ َٓؿٛؾ١ أٚ َتفكـًا عًٝٗـا، ٜٚكتؿـس عُـٌ اجملتٗـد      أذ
ع٢ً ايبرث عٔ ؼكٝكٗا يف  ذاد ايؿٛز ٚتطبٝكٗا عًـ٢ اؾص٥ٝـات. فايكاعـد٠ ايهًٝـ١     

، ٚاؾص٥ٞ ايرٟ ذككت فٝ٘ إجياب بكـس٠  57َثٌ قٛي٘ تعاىل:"فحصا٤ َثٌ َا قتٌ َٔ ايٓعِ"
َمرسّ محازًا ٚذػًٝا يًُُاا١ً بُٝٓٗا يف ْعـس اجملتٗـد، ٖٚـرا ايٓـٛع      ع٢ً َٔ ؾاد ٖٚٛ 

 َتفل عًٝ٘ ٚيٝظ َٔ ايكٝاع يف غ٤ٞ.

ااُْٝٗا: ايبرث عٔ ٚجٛد ايع١ً يف ايفسع بعد االتفـام عًٝٗـا يف ذاتٗـا، نـايعًِ بـإٔ      
تٗد ٚجٛدٖا يف ايٓباؽ ألخـرٙ ايهفـٔ َـٔ ذـسش     ايطسق١ ٖٞ َٓاط ايكطع، فٝرٍكل اجمل

َثً٘ خف١ٝ، ٚيف ايتطبٝل اختالف عٓد األؾٛيٝني، بني َٔ ٜس٣ إٔ ع١ً ايطسق١ َترٍكك١ 
 يف ايٓباؽ فٝكطع، َٚٔ ٜس٣ إٔ ع١ً ايطسق١ غري َترٍكك١ يف ايٓباؽ فٝمعّصز.

 ٚقد قّطِ ايػاط) ؼكٝل املٓاط إىل ْٛعني:

 باألْٛاع. األٍٚ:ؼكٝل َٓاط عاّ َتعًل 

 ايثاْٞ: ؼكٝل َٓاط خاف. 

فايٓٛع األٍٚ ؼكٝل املٓاط ايعاّ ٚذاؾً٘ َْعٌس يف تعٝني املٓاط َٔ ذٝـث ٖـٛ    
ملهً  َا، ف ذا ْعس اجملتٗد يف ايعداي١ َثاًل ٚٚجد ٖرا ايػدـ َتؿفًا بٗا، أٚقع عًٝ٘ 

ٛز، ٚقـد  َا ٜكتكٝ٘ ايٓـ، ٖٚرا اجتٗاد ال ميهٔ إٔ ٜٓكطع، ٚأَس االجتٗـاد فٝـ٘ َٝطـ   
 ضبكت اإلغاز٠ إيٝ٘.
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أَا ايٓٛع ايثاْٞ ٖٚٛ ؼكٝل املٓـاط اــاف فـأع٢ً َـٔ ٖـرا ٚأدم، ٚغـسح       
ٚ"أْ٘ ْعٌس يف نٌ َهً  بايٓطب١ إىل َا ٚقـع   58ايػاط) ٖرا ايٓٛع اهلاّ َٔ ؼكٝل املٓاط

عًٝ٘ َٔ ايدال٥ٌ ايتهًٝفٝـ١، عٝـث ٜتعـسف َٓـ٘ َـداخٌ ايػـٝطإ، َٚـداخٌ اهلـ٣ٛ         
، ٜٚكؿد ب٘ إٔ ٜؿٝب ذهِ اجملتٗد َكاؾـد ايػـازع َـٔ تػـسٜع     ١ً59"ٚاؿعٛظ ايعاج

اؿهِ، فاجملتٗد عٓد اجتٗادٙ "حيٌُ ع٢ً نٌ ْفظ َٔ أذهاّ ايٓؿٛف َـا ًٜٝـل بٗـا،    
 .60بٓا٤ ع٢ً إٔ ذيو ٖٛ املكؿٛد ايػسعٞ يف تًكٞ ايتهايٝ "

ٚبّٝٔ إٔ يتركٝل املٓاط اـاف ْٛعني ُٖا: ايتهًٝ  املٓرتِ، ٚايتهًٝ  غـري  
ٚإٔ ٜكـّٛ املهًـ  بـ٘ دٕٚ زٜـا٤ ٚال      61ملٓرتِ، ٜٚكؿد بايتهًٝ  املٓرـتِ ايٛاجـب  ا

 مسع١ ٚال عحب.
ٚغسح ايتهًٝ  غري املٓرتِ بكٛي٘: "ٚخيتـ غـري املٓرـتِ بٛجـ٘  خـس، ٖٚـٛ      
ايٓعس فُٝا ٜؿًص بهٌ َهً  يف ْفط٘، عطب ٚقت دٕٚ ٚقـت، ٚذـاٍ دٕٚ ذـاٍ،    

عُــاٍ اـاؾــ١ عًــ٢ ٚشإ ٚغــدـ دٕٚ غــدـ، إذ ايٓفــٛع يٝطــت يف قبــٍٛ األ
ٚاذد...فسب عٌُ ؾاحل ٜدخٌ بطبب٘ ع٢ً زجٌ قسز أٚ فـرت٠، ٚال ٜهـٕٛ نـريو    

 ، فُعسف١ َكاؾد ايػسٜع١ ٖٓا تفؿٝاًل ٖا١َ يؿر١ ايفت٣ٛ.  62بايٓطب١ يآلخس"
ٚعًٍل ع٢ً ؾعٛب١ ٖرا ايٓٛع بكٛي٘: "فٗرا ايٓٛع أع٢ً ٚأدم َٔ ايٓٛع األٍٚ  

تك٣ٛ املرنٛز٠ يف قٛي٘ تعاىل: "إٕ تتكٛا اهلل جيعـٌ يهـِ   َٚٓػؤٙ يف اؿكٝك١ عٔ ْتٝح١ اي
يكٛي٘ تعاىل: "ٜمـؤتٞ اؿهُـ١ َـٔ ٜػـا٤ َٚـٔ ٜمـؤت        64ٚقد ٜعرّب عٓ٘ باؿه١ُ، 63فسقاًْا"

، ٜكٍٛ ايكسايف:"ٜكع يف قً) إٔ اؿه١ُ: ايفك٘ يف دٜٔ اهلل، 65اؿه١ُ فكد أتٞ خريًا نثريًا"
 .66ٚأَس ٜدخً٘ اهلل ايكًٛب َٔ زمحت٘ ٚفكً٘"

 مواضع تعيني املناط

 ذنس ايػاط) إٔ يتعٝني املٓاط َٛاقع االا١ ٖٞ:

 األٍٚ: األضباب املٛجب١ يتكسٜس األذهاّ.
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ايثاْٞ: إٔ ٜتِٖٛ بعض املٓاطات داخاًل يف ذهِ، أٚ خازجًا عٓ٘، ٚال ٜهٕٛ نريو يف 
 اؿهِ.  

تـدا٤ل، فٝفتكـس   ايثايث: إٔ ٜكع ايًفغ املداطب ب٘ فُاًل عٝـث ال ٜفٗـِ املكؿـٛد بـ٘ اب    
 .67املهً  عٓد ايعٌُ إىل بٝاْ٘

يٝؿٌ إىل إٔ ٖرٙ املٛاقع ٚأغباٖٗا مما ٜكتكٞ تعٝني املٓـاط، ال بـّد فٝٗـا َـٔ       
أخر ايديٌٝ ع٢ً ٚفل ايٛاقع بايٓطب١ إىل نٌ ْاشي١، اـِ ٜكـّسز ذكٝكـ١ َكاؾـد١ٜ ٖاَـ١      

     ٚ ٜؿـص  ٖٚٞ"إٔ مل ٜهٔ اِ تعٝني فٝؿص أخرٙ عًـ٢ ٚفـل ايٛاقـع َفـسٚض ايٛقـٛع، 
إفسادٙ مبكتك٢ ايديٌٝ ايداٍ عًٝ٘ يف األؾٌ، َا مل ٜتعني فـال بـّد َـٔ اعتبـاز تٛابعـ٘،      
ٚعٓد ذيو ْكٍٛ: ال ٜؿص يًعامل إذا ض٦ٌ عٔ أَس نٝ  حيؿٌ يف ايٛاقع إال إٔ جيٝـب  
عطب ايٛاقع، ف ٕ أجاب ع٢ً غري ذيو أخطأ يف عـدّ اعتبـاز املٓـاط املطـؤٍٚ عـٔ      

  68ّٝٔ، فأجاب عٔ َٓاط غري َعني."ذهُٗٔ، ألْ٘ ض٦ٌ عٔ َٓاط َع

ٚال ٜفٛت ايػاط) ايتفسٜل بني االضتٓباط إٕ نإ َٔ ايٓؿـٛف أٚ إٕ نـإ   
َٔ املعاْٞ فٝكٍٛ: "االجتٗاد إٕ تعًل باالضتٓباط َٔ ايٓؿـٛف فـال بـّد َـٔ اغـرتاط      
ايعًِ بايعسب١ٝ، ٚإٕ تعًل باملعاْٞ َٔ املؿاحل ٚاملفاضد فسد٠ عـٔ اقتكـا٤ ايٓؿـٛف    

ٚ َط١ًٍُ َٔ ؾاذب االجتٗاد يف ايٓؿٛف، فال ًٜصّ يف ذيـو ايعًـِ بايعسبٝـ١،    هلا، أ
 .  69ٚإمنا ًٜصّ ايعًِ مبكاؾد ايػسع َٔ ايػسٜع١ مج١ً ٚتفؿٝاًل خاؾ١"

أٟ إٕ إتكإ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚاجب إٕ نإ االجتٗـاد َتعًـل بـرات ايـٓـ أٟ     
بٝـ١ بػـهٌ ضـًِٝ،    عباز٠ ايٓـ، يٝتط٢ٓ يًُحتٗد فِٗ ايٓـ ٚفل دالالت ايًػـ١ ايعس 

يهٔ إٕ تعًل األَس باملعاْٞ املطتٓبط١ َٔ ايٓـ فايًػ١ ايعسب١ٝ غري الش١َ، أَا َكاؾـد  
  ايػسٜع١ فٗٞ الش١َ إٕ تعًل األَس باملعا٢ْ ٚاملؿاحل ٚاملفاضد. 
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ٚأٚقص ايػاط) أَسًا ٖاًَا يف ايعالق١ بـني ؼكٝـل املٓـاط َٚكاؾـد ايػـسٜع١      
كٝل املٓاط، فال ٜفتكس يف ذيو إىل ايعًِ مبكاؾد ايػـازع،  بكٛي٘: "قد ٜتعًل االجتٗاد بتر

نُا أْ٘ ال ٜفتكس فٝ٘ إىل َعسف١ عًِ ايعسب١ٝ، ألٕ املكؿٛد َـٔ ٖـرا االجتٗـاد إمنـا ٖـٛ      
ايعًِ باملٛقٛع ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘، ٚإمنا ٜفتكس فٝ٘ إىل ايعًِ مبا ال ٜعسف ذيو املٛقـٛع  

ِ    ، ٚاملكؿٛد ٖٓا االجتٗاد املّٛؾٌ مل70إال ب٘" ، ألْـ٘  71عسف١ َٛقـع ؼكٝـل َٓـاط اؿهـ
اجتٗاد جص٥ٞ، فال ٜػرتط فٝ٘ َعسف١ َكاؾد ايػسٜع١ بايتفؿٌٝ، يهـٔ ٜػـرتط َعسفـ١    

 اجملتٗد مبا ٜمرٍكل فٝ٘.

ٚيًتٛقٝص ف ٕ االجتٗاد ميس بثالث خطـٛات: األٚىل: تعتُـد عًـ٢ ايًػـ١ يف     
ايسجـاٍ قٛاَـٕٛ عًـ٢    تفطري َع٢ٓ ايٓفك١ ايٛاجب١ ع٢ً ايصٚد يصٚجت٘ يف قٛيـ٘ تعاىل:" 
، ٚال حيتُـٌ يفـغ   72ايٓطا٤ مبا فّكٌ اهلل بعكِٗ ع٢ً بعض ٚمبا أْفكـٛا َـٔ أَـٛاهلِ"   

ايٓفك١ إال ايٓفك١ املعسٚف١ يػ١ فال تمؿسف يفع١ ايٓفك١ ملع٢ٓ  خـس، اـِ اـطـ٠ٛ ايثاْٝـ١:     
ٖٚٞ فِٗ املع٢ٓ املكؿٛد َٔ تػسٜع ايٓفك١، ٚال بّد ي٘ َـٔ فٗـِ َكاؾـد ايػـسٜع١ أٟ     

املكؿٛد َٔ ايٓفك١ ايػسع١ٝ ٚٚجٛبٗا ع٢ً ايصٚد، يتهٕٛ ايٓفكـ١ نافٝـ١، تهفـٞ     إدزاى
ايصٚج١ ٚتبعدٖا عٔ ايطًب ٚايتطٍٛ َٔ اآلخـسٜٔ، ٜٚتركـل املكؿـد ايػـسعٞ َـٔ      
تػسٜع ايٓفك١، أَا اـط٠ٛ ايثايث١: ٖٚٞ ؼكٝل املٓاط أٟ ايفت٣ٛ يٓاشي١ قدد٠، فايكاقٞ 

عس يف دخـٌ ايـصٚد ٚظسٚفـ٘ املادٜـ١، ٚقـد ٜمكـس       عٓد ؼدٜدٙ َكداز ايٓفك١ يًصٚج١ ضٝٓ
 يفال١ْ بٓفك١ تصٜد عٔ األخس٣ أٚ تكٌ عطب ٚقع نٌ شٚد.

ٖٚرا االجتٗاد ال حيتاد إىل َكاؾد ايػـسٜع١ بػـهٌ تفؿـًٝٞ، ألْـ٘ اجتٗـاد      
جص٥ٞ يف ٚاقع١ قّدد٠ يػدـ قّدد، ٖٚرا َا ٜكؿـدٙ ايػـاط) َـٔ إٔ االجتٗـاد إٕ     

 فتكس إىل َكاؾد ايػسٜع١.تعًل بتركٝل املٓاط فال ٜ
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املثاٍ األٍٚ: اختً  ايفكٗـا٤ نـثريًا ذـٍٛ ؼدٜـد َطـاف١ ايطـفس ايـيت جيـٛش         
يًُطافس إٕ قطعٗا إٔ ٜكؿس ايؿال٠ ايسباع١ٝ "ٚايعاٖس إٔ االختالف يف ؼدٜـد املطـاف١   

ملٓاط، فهٌ َا نإ ٜمطًل عًٝ٘ اضِ ايطفس يف يػ١ ايعـسب  َٔ ْٛع االختالف يف ؼكٝل ا
جيٛش ايكؿس فٝ٘، ألْ٘ ظاٖس ايٓؿٛف، ٚمل ٜؿـسف عٓـ٘ ؾـازف َـٔ ْكـٌ ؾـرٝص،       
َمطًل اـسٚد َٔ ايبًد ال ٜط٢ُ ضفسًا، ٚقد نإ ؾ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚضـًِ ٜـرٖب إىل     ٚ

عًٝ٘ ٚضـًِ يف  قبا٤ ٚإىل ُأذد ٚمل ٜكؿس ايؿال٠،...ٚقؿس أٌٖ َه١ َع ايٓ) ؾ٢ً اهلل 
ذح١ ايٛداع ديٌٝ عٓد بعض ايعًُا٤ ع٢ً ايكؿس يف املطـاف١ غـري ايطًٜٛـ١، ٚبعكـِٗ     

 .73ٜكٍٛ: ايكؿس يف َصديف١، ٢َٓٚ، ٚعسفات َٔ َٓاضو اؿخ"

، 74فتردٜد َطاف١ قؿس ايؿال٠ يف ايطفس ٚقـع فٝٗـا االخـتالف بـني ايفكٗـا٤     
ل عًٝـ٘ اضـِ ايطـفس عٓـد     َٚسّدٖا ؼكٝل املٓاط، فُِٓٗ َٔ اعتُد عًـ٢ َـا نـإ ٜمطًـ    

ايعسب بػض ايٓعس عٔ املطاف١ املكطٛع١، ٚأفتـ٢ ظـٛاش قؿـس ايؿـال٠ جملـسد ايطـفس،       
َساعٝا يف ٖرا َكاؾد ايػازع َٔ تػسٜع قؿس ايؿال٠ جملسد ايطفس، َِٚٓٗ َٔ اغـرتط  
قطع َطاف١ قدّد٠ َفؿ١ً يف نتب ايفك٘ ؾٛاش ايكؿـس، فـ ذا ضمـ٦ٌ ايفكٝـ٘ عـٔ جـٛاش       

 ٍكل َٔ املطاف١ ٚاْطباقٗا ع٢ً ايٓاشي١ اؾدٜد٠ يٝكٍٛ ظٛاش ايكؿس.  ايكؿس تأند ٚؼ

، يهـِٓٗ  75املثاٍ ايثاْٞ: اتفل ايفكٗا٤ ع٢ً عدّ جٛاش اضتعُاٍ احملَسّ يًطٝـب 
اختًفٛا يف ايسحيإ ٚايٝامسني ٌٖ ُٖا طٝب أّ ال؟ "ٚاعًِ أْٗـِ فُعـٕٛ عًـ٢ َٓـع     

غــٝا٤ نــثري٠، اختالفــًا َــٔ ْــٛع ايطٝــب يًُرــسّ يف اؾًُــ١، إال أْٗــِ اختًفــٛا يف أ
االختالف يف ؼكٝل املٓاط، فٝكٍٛ بعكِٗ َثاًل: ايسحيـإ ٚايٝـامسني، نالُٖـا طٝـب     

، فاملكؿد ايػسعٞ َٔ ؼسِٜ 76فُٓاط ؼسميُٗا ع٢ً امُلرسّ َٛجٛد، ٖٚٛ نُْٛٗا طٝبًا"
ّٛش   ُا.اضتعُاهلايطٝب ع٢ً احملسّ َتٛفس ٖٓا، ٚزأ٣ بعض ايفكٗا٤ أُْٗا يٝطا بطٝب فح
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املثاٍ ايثايث: َثاٍ إٜكاف عُس زقٞ اهلل عٓ٘ يطِٗ املؤيف١ قًٛبِٗ َٔ ايصنـا٠،   
َٗـا      فايٓـ ايكس ْٞ يف قٛي٘ تعاىل:  ْٝ ًَ ًَنَي َع ََ َٚايَعـا َٚامَلَطـاَننَي  َُا ايؿََّدَقاتم َيًُفَكـَسا٤َ  َإَّ

ٌَ َٚيف َضَبٝ ََنَي  َٚايَػاَز َٚيف ايسَِّقاَب   ِْ ٗم ًُٛبم َٚاهلُل  َٚامُلَؤِيَف١َ ُق َٔ اهلَل  ََ ٌَ َفَسَٜك١ً  َٔ ايطََّبٝ َٚاْب اهلَل 
ٌِ ٌِ َذَهٝ ًَٝ َع

ايفكـسا٤.   _1، ٜدٍ عًـ٢ إٔ املطـتركني يًصنـا٠ ياْٝـ١ أؾـٓاف ٖـِ:       77
ايػـازَٕٛ.   _6ايسقـاب.  _5املؤيفـ١ قًـٛبِٗ.    _4ايعإًَٛ عًٝٗا.  _3املطانني.  _2
 ابٔ ايطبٌٝ.  _8يف ضبٌٝ اهلل. _7

ايؿٓ  ايسابع، ٚجيب إعطا٤ املؤيف١ قًٛبِٗ َٔ ايصنـا٠، أٟ  فاملؤيف١ قًٛبِٗ ِٖ 
     ٘ عًـ٢   _إٔ هلِ ضًُٗا قددًا بٓـ قاطع، إال إٔ ايثابت عـٔ عُـس زقـٞ اهلل عٓـ٘ أْـ

ٚعٗـد أبـٞ بهـس     ايسغِ َٔ ٚجٛد ٖرا ايٓـ ايكاطع ٚايـرٟ طبـل يف عٗـد ايـٓ)     
ايبعض فـٝفِٗ  اجتٗد فأٚق  إعطا٤ ضِٗ املؤيف١ قًٛبِٗ، ٚقد خيط٤ٞ  _ايؿدٜل بعدٙ

 املثاٍ ع٢ً ايٓرٛ اآلتٞ:

ْـ قطعٞ ايثبٛت ٚايدالي١ ٜمٛجب إعطا٤ املؤيف١ قًـٛبِٗ ضـًُٗا َـٔ ايصنـا٠،     
ٚعُس زقٞ اهلل عٓ٘ جيتٗد فٝداي  ٖرا ايٓـ ٚميٓع إعطا٤ِٖ، فاالجتٗاد جا٥ص ذتـ٢  

 يف َكاب١ً ايٓؿٛف، ٚاملثاٍ فعٌ عُس زقٞ اهلل عٓ٘ ٖرا، ٖٚٛ تؿٛز خاط٧.

ملثاٍ ال بـّد َـٔ ايسجـٛع إىل أضاضـّٝات فٗـِ ايٓؿـٛف ايػـسع١ٝ        ٚيفِٗ ٖرا ا
ٚنٝف١ٝ ايتعاٌَ َعٗا، َٚعسف١ االجتٗاد ايرٟ ال ميهٔ إٔ ٜٓكطع فاجتٗاد عُـس زقـٞ   
اهلل عٓ٘ ٖٓا اجتٗاد يف ؼكٝل َٓاط اؿهِ، فتأيٝ  ايكًـٛب ؾـف١ إٕ ٚجـدت اؿاجـ١     

ا، غأْٗا غإٔ ايسقاب ٚابـٔ  إيٝٗا اضترل أؾرابٗا َٔ ايصنا٠، ٚإٕ مل تٛجد مل ٜطتركٛ
 ايطبٌٝ بٌ ٚايفكس ٚاملطه١ٓ نريو، فاآل١ٜ أْاطت ؾفات َع١ٓٝ الضتركام ايصنا٠.

فاملؤيف١ قًٛبِٗ ٚايسقاب ٚغريِٖ َٔ األؾٓاف ايثُا١ْٝ ايرٜٔ ْؿت اآل١ٜ ع٢ً 
ٚجٛب اضـتركاقِٗ ايصنـا٠، ٖـؤال٤ األؾـٓاف ايثُاْٝـ١ غـسط إعطـا٥ِٗ ٖـٛ غـسط          

 ٚقت َعني َؤيف١ قًٛبِٗ أٚ أزٍقا٤ ف ٕ ضُِٗٗ َـٔ ايصنـا٠   ٚجٛدِٖ، ف ذا مل ٜٛجد يف
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ٜطكب َؤقتًا، ٜٚعٛد إٕ عادت ايؿف١ فُٝا بعد، نايفكري املطترل يًصنا٠ يف ٖرٙ ايطـ١ٓ  
ال يراتـ٘، ال ٜطـترل ايصنـا٠ يف ايطـ١ٓ      _املٓٛطـ١ باضـتركام ايصنـا٠    _يؿف١ ايفكس فٝ٘

 ايكاد١َ إذا شايت عٓ٘ ؾف١ ايفكس.
 ٞ اهلل عٓـ٘ نـإ يف إٔ اؿاجـ١ يف عٗـدٙ يتـأيٝ  ايكًـٛب        ٚاذتحاد عُس زقـ

َٓتف١ٝ، بطبب عص٠ اإلضالّ َٚٓعت٘، فاملكؿد ايػسعٞ َٔ تػسٜع إعطا٤ املؤيف١ قًٛبِٗ 
اْتف٢ ٖٓا، فتدًفت ايؿف١ اييت نإ ٜمعط٢ َٔ أجًٗا املؤيفـ١ قًـٛبِٗ، فًـِ ٜطـتركٛا     

أْ٘ إذا ػددت ٖـرٙ ايؿـف١   ايصنا٠، أٟ أِْٗ مل ٜٛجدٚا ذت٢ ٜطتركٛا، َع ايتطًِٝ يف 
يف عؿس الذل ػدد عطاؤِٖ ٖٚهرا، فاجتٗاد عُس زقٞ اهلل عٓ٘ ال ميٓع اجتٗاد َـٔ  
ٜأت بعدٙ، "ٚقد ذٖب عدد َٔ ايعًُا٤ اآلخسٜٔ إىل إٔ ٖرا ايطـِٗ بـام مل ٜطـكب ٚمل    
ٜٓكطع، ٚإٔ تٛقٝف٘ َٔ قبٌ عُس ٚايؿراب١ إمنا نإ اجتٗادًا ظسفًٝا يف تؿـسٜ  أَـٛاٍ   

، فُا فعً٘ عُس زقـٞ اهلل  إٔ ال ْطذ بعد زضٍٛ اهلل  ٠78، ٚقد اتفل املطًُٕٛايصنا
عٓ٘ إمنا نإ ؼكٝكًا ملٓاط اؿهِ يف ظسف٘، ٖٚرا ايٓعس ٜطُص بتحدد ايعٌُ بٗرا ايطِٗ 

 .  79نًُا اقتك٢ األَس نريو"
َمعًِكًا بطبب ٜهٕٛ َٛجٛدًا بٛجٛد ايطبب، ٚأؾٌ َػـسٚعٝت٘ اابـت    فُا غسع 

ايط١ٓ َٚٔ ظٔ إٔ عُس قد ْطذ اآل١ٜ فكد أخطأ، ذيو أْ٘ ملا أغ٢ٓ اهلل عٔ بايهتاب ٚب
ايتأيٝ  يف شَٓ٘ تسى ذيو، نُا يـٛ عمـدّ يف بعـض األٚقـات ٚجـٛد ابـٔ ايطـبٌٝ أٚ        

 .80ايػازّ أٚ حنٛٙ
ٚقد ذنس بعض ايفكٗا٤ إٔ ضبب إعطا٤ املؤيف١ قًٛبِٗ ٖٛ املؿًر١، أٟ أْـ٘ إذا  

تـأيٝ  قًـٛب ايـبعض، فـ ِْٗ َؤيفـ١ ٜٚطـتركٕٛ        نإ يًدٚي١ اإلضال١َٝ َؿًر١ يف
ضًُٗا َٔ ايصنا٠، ٖٚرا ايتعًٌٝ قد ٜٛقع يف إغهايٝات يعٌ أُٖٗا َا ٜٓادٟ ب٘ ايـبعض  
َٔ جٛاش تسى ايٓؿٛف ايكطع١ٝ إذا تعازقت َـع املؿـاحل املعتـرب٠، ٚايبرـث عـٔ      

 ٛد.ايعـ١ً ٌٖٚ ٖٞ غا١ٝ٥ أّ ال؟ إىل غريٖا َٔ تداعٝات قد تؤدٟ إىل غري املكؿ
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ٚاألفكٌ فُٝا أذطب إٔ ْسجع إىل االجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط، فٓكٍٛ: إٕ َٓـاط  
االضتركام إذا مل ٜتركل ٜطكب ايطِٗ، نطِٗ ايسقاب ايرٟ ضـكب يعـدّ ٚجـٛد َـٔ     
ٜطترك٘ فاملكؿد ايػسعٞ َٔ اإلعطا٤ ٖٛ يفو ايسقاب ٚؼسٜسٖا ف ذا مل ٜٛجـد زقـاب   

ضكب يعدّ ٚجٛد َؤيفـ١، ٖٚـرا اجتٗـاد     فٝطكب ايطِٗ، ٚنطِٗ املؤيف١ قًٛبِٗ ايرٟ
يف ؼكٝل املٓاط ٚال بمّد َٓ٘، ٖٚٛ االجتٗاد ايرٟ ال ٜٓكطع، ٖٚٛ جـص٤ ال ٜٓفؿـٌ عـٔ    

 فِٗ ايٓـ يتطبٝك٘ ايؿرٝص. 

ٚقد ٜرتتب ع٢ً ؼكٝل املٓاط اــاط٧ قـٝاع َكاؾـد ايػـسٜع١ بـني املهًفـني،       
ٕ ٜساعـ٢ فٝـ٘ تٓصٜـٌ    ٚاألؾٌ يف ؼكٝـل املٓـاط أ   ،81ٚؼسٜ  ايٓؿٛف عٔ َٛاقعٗا

، فتٛضٝع َديٍٛ ؼكٝل 82ايٓـ ع٢ً املهً ، ٚيٝظ فسد بٝإ يٛضا٥ٌ اضتٓباط ايٓـ
 . 83املٓاط ٜهٕٛ َٓٗحًا يف تطبٝل األذهاّ ايػسع١ٝ

ٚاملطايع يف نتب ايفك٘ ٜعٗس ي٘ إٔ ايتكًٝد يف ؼكٝل املٓاط يهٌ فسد َٔ املهًفني 
ّٛت ع٢ً املهًفني تطبٝل َكاؾد ايػسٜع١ يف ذهِ املّٓصٍ عًٝـ٘، ألٕ إؾـاب١ َكؿـد     ٜف

  84ايػازع ٖٞ ؼكٝل املٓاط اـاف.

ًَٚرٛظ١ أخري٠ ٖٚٞ قسٚز٠ االجتٗاد يف ؼكٝـل املٓـاط دا٥ُـًا، ٚيهـٌ ْاشيـ١      
فك١ٝٗ ٚعدّ االعتُاد ع٢ً ْكٌ األَث١ً ايفك١ٝٗ َٔ نتب ايطابكني، ألْٗا ناْـت ْتٝحـ١   

فك١ يًصٚج١ ٜتٛافل َع شَاِْٗ، ٚخيتً  ؼكٝل املٓاط يدِٜٗ، فتردٜد اٛبني يف ايط١ٓ نٓ
نثريًا عٔ ايٓفك١ يف شَآْا، ألٕ ؼكٝل املٓاط َتحدد بتحدد األغداف ٚاؿٛادث، ٚإذا 
ّٕٚ ؼكٝل املٓاط فاملكؿٛد تدٜٚٔ جص٦٥ٝات٘ فكب، أَا أؾً٘ فُتحدد ال ميهٔ تدٜٚٓ٘.  د
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 ةـــاخلامت

 أهم النتائج اليت توصلت إليها وهي:

ٜعين ؼدٜد ايعًـ١ باضـتدساجٗا إٕ ناْـت غـري َٓؿـٛف عًٝٗـا، أٚ        ؼكٝل املٓاط -1
بتٓكٝرٗا إٕ ناْت َٓؿٛؾًا عًٝٗا ٚيهٔ عاجـ١ إىل تٗـرٜب، ٚبٗـرا ٜـتِ ؼدٜـد      

 ايع١ً اِ ايترٍكل َٔ ٚجٛد ايع١ً يف ايٓاشي١ اؾدٜد٠.  

2-     َ تفـل  االجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط مٍما اتفل عًٝ٘ ايعًُا٤، ٚال بمـّد َٓـ٘، فٗـٛ اجتٗـاد 
عًٝ٘، ٚقسٚزٟ يالضتُساز يف إعطا٤ األذهاّ ايػـسع١ٝ ملـا ٜطـتحد َـٔ ْـٛاشٍ      

 فك١ٝٗ.

بتٗرٜب ايع١ً ٚتؿفٝتٗا ب يػا٤ َـا ال ٜؿـًص يًتعًٝـٌ ٚاعتبـاز     تٓكٝص املٓاط ٜهٕٛ  -3
أَا ؽسٜخ املٓاط فٗٛ تعٝني ايع١ً مبحسد إبـدا٤ املٓاضـب١    ايٛؾ  ايؿاحل يًتعًٌٝ.
 س يف تعّسف ع١ًٍٝ اؿهِ باالضتٓباط ٖٚٛ نايكٝاع.عٓد عدّ ذنس ايع١ً أٟ ايٓع

قّطِ بعض األؾٛيٝني االجتٗاد إىل أْٛاع االا١ فُٝا ٜتعًل بتركٝل املٓاط ٚتٓكٝر٘  -4
ٚذٖب بعض األؾٛيٝني إىل إٔ االجتٗاد ٜهتٌُ بٛجـٛد ؼكٝـل املٓـاط    ٚؽسجي٘، 

ط ع٢ً أْـ٘ أٖـِ   ٚتٓكٝر٘ ٚؽسجي٘ فتُع١، ٜٚٓعس أغًب األؾٛيٝني إىل ؼكٝل املٓا
 أْٛاع االجتٗاد، ٚأْ٘ ايثُس٠ املسج٠ٛ َٔ االجتٗاد.

االجتٗاد ايرٟ ال ميهٔ إٔ ٜٓكطع ٖٛ بـرٍ اؾٗـد يف تطبٝـل اؿهـِ )تعٝٝٓـ٘( أٟ       -5
ضٛا٤ ابت بٓـ )تٓكٝص املٓـاط( أّ بػـري ْــ     _إعطا٤ اؿهِ يهٌ ْاشي١ جدٜد٠ 

يـرٟ ميهـٔ إٔ ٜٓكطـع ٖـٛ     ع٢ً اؾص٥ٝات ايفسع١ٝ. ٚاالجتٗاد ا _)ؽسٜخ املٓاط( 
 تٓكٝص املٓاط، ٚؽسٜخ املٓاط، ْٚٛع َٔ ؼكٝل املٓاط.
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إذا َقعمفت َعسف١ اجملتٗـد بتركٝـل املٓـاط فطـتػٝب َكاؾـد ايػـازع بايكـسٚز٠،         -6
فاالجتٗاد ٜبدأ بايٓعس يف األدي١ ايػسع١ٝ ٚفُٗٗا َٚعسف١ عًًٗا، اِ ؼكٝل املٓـاط،  

 اط املٓاضب يهٌ غدـ.فال َٓاف عٔ االجتٗاد يف ؼكٝل املٓ

ؼكٝل املٓاط ْٛعإ: أذدُٖا: إٔ تهٕٛ ايكاعد٠ ايه١ًٝ يف األؾـٌ فُعـًا عًٝٗـا،     -7
ٚجيتٗد يف ؼكٝكٗا يف ايفسع، ٚايثاْٞ: َا عسف ع١ً اؿهِ فٝ٘ بٓـ أٚ إمجاع فٝبني 

 اجملتٗد ٚجٛدٖا يف ايفسع باجتٗادٙ.

فتكـس يف ذيـو إىل ايعًـِ مبكاؾـد     قد ٜتعًل االجتٗاد بٓٛع َٔ ؼكٝل املٓاط، فـال ٜ  -8
ايػسٜع١، ألْ٘ اجتٗاد جص٥ٞ يف ٚاقع١ قـّدد٠ يػـدـ قـّدد، ٖٚـرا َـا ٜكؿـدٙ       
 ايػاط) َٔ إٔ االجتٗاد إٕ تعًل بتركٝل املٓاط فال ٜفتكس إىل َكاؾد ايػسٜع١.

االجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط جص٤ ال ٜٓفؿٌ عٔ فِٗ ايٓـ يتطبٝك٘ تطبٝكـًا ؾـرٝرًا،    -9
ب ع٢ً ؼكٝـل املٓـاط اــاط٧ قـٝاع َكاؾـد ايػـسٜع١ بـني املهًفـني،         ٚقد ٜرتت

 ٚؼسٜ  ايٓؿٛف عٔ َٛاقعٗا.

ّٛت عًـ٢ املهًفـني تطبٝـل       -10 ايتكًٝد يف ؼكٝل املٓاط يهٌ فسد َٔ املهًفني قـد ٜفـ
َكاؾد ايػسٜع١، ٚاألٚىل عدّ االعتُاد ع٢ً ْكـٌ األَثًـ١ َـٔ نتـب ايطـابكني،      

ٓاط يدِٜٗ، ٚؼكٝل املٓاط َتحـّدد بتحـّدد األغـداف    ألْٗا ناْت ْتٝح١ ؼكٝل امل
 ٚاؿٛادث.

 ٚاؿُد هلل زب ايعاملني

 ٚؾًٞ ايًِٗ ع٢ً ضٝدْا قُد ٚع٢ً  ي٘ ٚؾرب٘ ٚضًِ
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 .7/418ٙ، 1414، 3ابٔ َٓعٛز، يطإ ايعسب، بريٚت، داز ؾادز، ط 3

ايػصايٞ، أبٛ ذاَد: املطتؿف٢ يف عًِ األؾٍٛ، ؼكٝـل عبـد ايطـالّ عبـد ايػـايف، بـريٚت، داز        4
 .2/230ٖـ، 1413، 1ايهتب ايع١ًُٝ، ط

ضٝد اؾًُٝٞ، بـريٚت، داز ايهتـاب   اآلَدٟ، ع٢ً بٔ قُد، اإلذهاّ يف أؾٍٛ األذهاّ، ؼكٝل  5
 . 3/335ّ، 1986، 2ايعسبٞ، ط

أبٛ ايعباع غٗاب ايدٜٔ، غسح تٓكٝص ايفؿٍٛ، ؼكٝل ط٘ عبـد ايـسؤٚف ضـعد، غـسن١     ايكسايف، 6 
 .1/389ّ،  1973 -ٖـ  1393، 1ايطباع١ ايف١ٝٓ املترد٠، ط

عبد ايسمحٔ بٔ قُـد بـٔ    ؼكٝل ابٔ ت١ُٝٝ، تكٞ ايدٜٔ أبٛ ايعباع أمحد بٔ ت١ُٝٝ، فُٛع ايفتا٣ٚ، 7
فُع املًو فٗد يطباع١ املؿر  ايػسٜ ، املدٜٓـ١ ايٓبٜٛـ١، املًُهـ١ ايعسبٝـ١ ايطـعٛد١ٜ،       قاضِ،
 .19/16ّ، 1995ٖـ/1416

 .19/16ابٔ ت١ُٝٝ، فُٛع ايفتا٣ٚ،  8

 .2/154ايتفتاشاْٞ، ضعد ايدٜٔ َطعٛد، غسح ايتًٜٛص ع٢ً ايتٛقٝص، َهتب١ ؾبٝص مبؿس،  9
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. ٚاْعـس َايـو بـٔ    1/236ّ، 1993-1414ٙاْعس ايطسخطٞ، املبطٛط، بريٚت، داز املعسف١،  74
. ٚاْعس ايٟٓٛٚ، اجملُٛع 1/206ّ، 1994-1415ٙأْظ، املد١ْٚ، بريٚت، داز ايهتب ايع١ًُٝ، 

 .2/189عس ابٔ قدا١َ، املػين، . ٚا4/326ْغسح املٗرب،بريٚت، داز ايفهس، 

 .259-3/258اْعس ابٔ قدا١َ، املػين،  75
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 .56عًٛإ، االجتٗاد ٚقٛابط٘، ف 81
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 چڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤچ دراسة تفسريية لقول اهلل تعاىل:

 ٤٢النساء: 

 البحح ملخص

ڤ   ڤ ڤ ڤژ  ٜع٢ٓ ٖصا ايبشـح بسضاغـ١ تفػـري١ٜ يكـٍٛ اهلل تعـاىل:     

يف  (، ٜٚٗسف إىل ؼكٝل ايكٍٛ يف َع٢ٓ ا٫غـمُما  24ايٓػا٤: ) ژڦ ڦ
يف ضأٜـ٘   -ضمح٘ اهلل-مع١، َٚٓاقؿ١ املفػط ايهبري ابٔ عاؾٛض اٯ١ٜ، ٚبٝإ سهِ ْهاح امل

 يف َمع١ ايٓػا٤.

 ٚخًكت َٓ٘ إىل عس٠ ْما٥ر أُٖٗا: 

 املع٢ٓ املطاز با٫غمُما  يف آ١ٜ غٛض٠ ايٓػا٤ ٖٛ ايمًصش بايٓهاح ايسا٥ِ ايكشٝض.  -1

 ايكشٝض ْػذ إباس١ ْهاح املمع١، ٚأْٗا سطَت إىل ّٜٛ ايكٝا١َ.  -2

َّ َطتني: ظَٔ خٝرب ٚعاّ فمض َه١.ايمشكٝل إٔ ْهاح   -3  املمع١ ُسطِّ

ع٢ً سط١َ ْهاح املمع١ ْٚػذ إباسمٗا، عسا َا  -ضنٞ اهلل عُٓٗا–إمجا  ايكشاب١   -4
 ، ٚقس ضٟٚ ضدٛع٘ عٔ إباسمٗا.-ضنٞ اهلل عٓ٘–ٚضز عٔ ابٔ عباؽ 

 ضأٟ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ يف َػأي١ ْهاح املمع١. -ضمح٘ اهلل–خايف ابٔ عاؾٛض   -5
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Abstract 

 

This research is a hermeneutic study of Allah's words 

"فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن"   "an-nisa:24 " 

 aims to achieve the meaning of "enjoy" in this Ayah, the 

statement of the rule of Mut'ah marriage (Temporary marriage) and 

arguing the great expositor Ibn Ashour with his opinion about 

women enjoyment . 

And concluded to several results, the most important: 

1- The meaning of enjoy in surat an-nisa is savoring of permanent 

right marriage. 

2- The correct is abrogation of the legalization of mut'ah marriage. 

And its forbidden to doomsday. 

3- Certainly that Mut'ah marriage was forbidden twice: in the day 

of battle of khaibar and during the year of conquest of Mecca. 

4- AlSahabah consensus about prohibition of almut'ah marriage 

and the abrogation of its legalization, except what had been 

reported in behave of Ibn Abass, and also reported his retreat of 

its legalization. 

5- Ibn Ashour disagreed with Ahlu alsunna's opinion at the issue of 

mut'ah marriage 
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 املقدمة:

ٚاملطغـًني، ْبٝٓـا    اؿُس هلل ضب ايعاملني، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً خـا  ا٭ْبٝـا٤  
 أَا بعس:     قُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ أمجعني.

فإٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ أغاؽ ايسٜٔ اٱغ٬َٞ، فٝ٪خص َٓ٘ ايعكٝـس٠ ٚا٭سهـاّ   

ٺ ٺ ٺ ٿ ژ  ايؿطع١ٝ ايع١ًُٝ ٚا٭خ٬م ٚغريٖا َٔ قٓٛف اهلسا١ٜ ٚايٓـٛض، 

 (.9اٱغطا٤: ) ژٿ ٿ ٿ 

ز ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ايع١ًُٝ، ٚأفـطزٚا  ٚقس اعم٢ٓ ايعًُا٤ قسميّا ٚسسٜجّا باغمدطا
يٰٜات ايكطآ١ْٝ اييت تمشسخ عٔ ا٭سهـاّ ايؿـطع١ٝ ايعًُٝـ١ َ٪يفـات خاقـ١ ُتعٓـ٢       
 بمفػريٖا ٚاغمٓباط ا٭سهاّ َٓٗا إعُا٫ّ ٭َط اهلل تعاىل بمسبط نمابـ٘ ايهـطِٜ يف قٛيـ٘:   

ٚعّسٚا شيـو   ،(29م: ) ژچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ
: )إٕ َـٔ  -ضمحـ٘ اهلل -ٝا ٚاٯخط٠; قاٍ اٱَاّ ايؿافعٞ َٔ أغباب ايفٛظ بفها٥ٌ ايسْ

أزضى عًِ أسهاّ اهلل يف نماب٘ ْكاًّ ٚاغمس٫ّ٫، ٚٚفك٘ اهلل يًكٍٛ ٚايعٌُ ملا عًِ َٓـ٘:  
ّٛضت يف قًب٘ اؿه١ُ، ٚاغـمٛدب   فاظ بايفه١ًٝ يف زٜٓ٘ ٚزْٝاٙ، ٚاْمفت عٓ٘ ايطَِّٜب، ْٚ

 .(1)يف ايسٜٔ َٛنع اٱَا١َ(

٫قمسا٤ بػًفٓا ايكاحل با٫عمٓا٤ باٯٜات ايكطآ١ْٝ ايـيت تمشـسخ   ٚقس ضغبت يف ا

ڤ   ڤ ڤ ڤژ  عٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ٚٚقع اخمٝـاضٟ عًـ٢ قـٍٛ اهلل تعـاىل    

ايكٍٛ يف َعٓـ٢ ا٫غـمُما  فٝٗـا،    ، فأضزت ؼكٝل (24ايٓػا٤: ) ژڦ ڦ
ٜـ٘ يف  يف ضأ -ضمحـ٘ اهلل -بٝإ سهِ ْهاح املمع١، َٚٓاقؿ١ املفػط ايهبري ابـٔ عاؾـٛض   ٚ

 َمع١ ايٓػا٤.

 ٚقس قػُت ايبشح إىل َكس١َ ٚث٬ث١ َباسح ٚخامت١ ٚفٗاضؽ.
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 ٖصٙ املكس١َ

 املبشح ا٭ٍٚ: َع٢ٓ ا٫غمُما  يف آ١ٜ غٛض٠ ايٓػا٤.

 املبشح ايجاْٞ: سهِ َمع١ ايٓػا٤.

 املبشح ايجايح: ضأٟ ابٔ عاؾٛض يف َمع١ ايٓػا٤ َٚٓاقؿم٘.

 اـامت١: ٚفٝٗا أِٖ ايٓما٥ر.

 ملكازض ٚاملطادع ٚفٗطؽ املٛنٛعات.ثِ فٗطؽ ا

 َٚٓٗذٞ يف ايبشح ٖٛ:

 عح املػا٥ٌ ايع١ًُٝ يف َعاْٗا ايع١ًُٝ. -1

ؽطٜر ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ ٚاٯثاض، ٚبٝإ سهِ َا يٝؼ يف ايكـشٝشني َـٔ سٝـح     -2
 ايكش١ ٚايهعف.

 ععٚ ا٭قٛاٍ ٚاملػا٥ٌ إىل َكازضٖا ا٭ق١ًٝ. -3

يعـ٬ إٔ هعًٓـا َـٔ أٖـٌ ايكـطإٓ      ٚأغأٍ اهلل تعاىل بأمسا٥٘ اؿػـ٢ٓ ٚقـفات٘ ا  
 .-أٌٖ اهلل ٚخاقم٘-ايععِٝ 

 ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ٚباضى ع٢ً ْبٝٓا قُس.
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 املبحح األول 

 معنى االستنتاع يف آية سورة النساء

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ  پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻٹ ٹ ژ 

 ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

    ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڦڦ ڦ ڦ

 (.24ايٓػا٤: ) ژ ڇ  ڇ

 ڤ  ڤ ڤ ڤژاخمًف أٌٖ ايعًِ يف املطاز با٫غمُما  يف قٛي٘ تعاىل: 

 :(2)ع٢ً قٛيني ژڦ ڦ ڦ

ايكٍٛ ا٭ٍٚ: إْ٘ ا٫غمُما  ٚايمًصش ظُا  ايٓػا٤ يف ايٓهاح ايسا٥ِ ايكشٝض، 
 ٖٚٛ قٍٛ اؾُٗٛض.

ايكٍٛ ايجاْٞ: إْ٘ ا٫غمُما  ٚايمًصش ظُا  ايٓػا٤ يف ْهاح املمع١ امل٪قت، ٖٚٛ 
 .(3)ٍ ابٔ عباؽ يف ضٚا١ٜ، ٚفاٖس يف ضٚا١ٜ، ٚايػسٟ ٚايؿٝع١قٛ

 ٚاغمسٍ أقشاب ايكٍٛ ا٭ٍٚ بس٫ي١ ايػٝام ايكطآْٞ فُٝا شٖبٛا إيٝ٘، فػٝام
 اٯٜات ٜ٪ٜس َا شٖبٛا إيٝ٘، فػبام اٯ١ٜ ٜمشسخ عٔ ايٓهاح ايسا٥ِ، فبّٝٔ سط١َ ْهاح

 ژ ....ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍژ بعض ايٓػا٤ فكاٍ تعاىل: 
(، ٚابمسأ ٖصٙ اٯ١ٜ عاطفّا ع٢ً اٯ١ٜ ايػابك١ َبّٝٓا سط١َ ْهاح احملك١ٓ 23 ايٓػا٤:)

 ڀ  پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ)املمعٚدات َٔ ايٓػا٤( فكاٍ: 

دٛاظ ْهاح َٔ عسا  ، ثِ عطف ع٢ً ٖصا اؿهِ سهُّا آخطّا ٖٚٛژڀ  ڀ
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 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژاملصنٛضات َٔ اؿطا٥ط فكاٍ: 

ا بؿطط قكس اٱسكإ ٫ ايػفاح نُا يف ، ٚقس بّٝٔ تعاىل دٛاظ ٖصژٹ

، ٚايصٟ وّكٔ ٖٛ ايٓهاح ايسا٥ِ ايكشٝض ٫ ژٹ ٹ ٹژ قٛي٘:
ًِصَِّش بٗا عٔ ططٜل ٖصا ايٓهاح ايسا٥ِ ايكشٝض  املمع١، ثِ بّٝٔ اهلل تعاىل سل َٔ ُت

  ڄ ڄ  ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤژبايكسام فكاٍ: 

١ٜ عٔ ، ٚا٫غمُما  ٖٓا نٓاژڇ   ڇ    ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
 ايسخٍٛ.

تفطٜع ع٢ً  ژ ...ڤ ڤ ڤ ڤژ: )-ضمح٘ اهلل–قاٍ ايطاٖط ابٔ عاؾٛض 

، ٖٚٛ تفطٜع يفعٞ يبٝإ سل املطأ٠ يف املٗط، ٚأْ٘ يف َكاب١ً ژٿ ٿ ٿژ

ايٓػا٤: )ژ ۀ ۀ ہ  ڻژ ا٫غمُما  تأنٝسّا ملا غبك٘ َٔ قٛي٘ تعاىل: 
4))(4). 

ملمبازض َٔ ْعِ اٯ١ٜ; : )ٖصا ٖٛ ا-ضمح٘ اهلل–ٚقاٍ ايؿٝذ قُس ضؾٝس ضنا 
فإْٗا قس بّٝٓت َا وٌ َٔ ْهاح ايٓػا٤ يف َكاب١ً َا سطّ فُٝا قبًٗا ٚيف قسضٖا، 
ٚبّٝٓت نٝفٝم٘ ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ مباٍ ٜعط٢ يًُطأ٠، ٚبإٔ ٜهٕٛ ايغطض املككٛز َٓ٘ 

 .(5)اٱسكإ زٕٚ فطز ايمُمع بػفض املا٤(

طاز با٫غمُما  ٖٛ ايمًصش ٜٚػمُط ؿام اٯ١ٜ ايهطمي١ يف ايمأنٝس ع٢ً إٔ امل
بايٓهاح ايسا٥ِ َبّٝٓا دٛاظ ْهاح ا٭١َ بؿطٚط َٓٗا عسّ ا٫غمطاع١ يٓهاح اؿطا٥ط 

 ڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍژفٝكٍٛ تعاىل: 

 (.25ايٓػا٤: )ژ ....ک ک  ک ک ڑ
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 -أٟ ايػابك١–: )ٚيٛ ناْت تًو اٯ١ٜ -ضمح٘ اهلل–قاٍ ايؿٝذ قُس ضؾٝس ضنا 
طا٥ط ملا نإ يٛقٌ ٖصٙ اٯ١ٜ فا٥س٠، ٚأٟ اَط٨ ٫ ٜػمطٝع املمع١ يعسّ ػٝع املمع١ باؿ

 .(6)ايطٍٛ سم٢ ٜمعٚز ا٭١َ فٝذعٌ بٗا ْػً٘ ممًٛنّا مل٫ٖٛا؟(

 ٚاغمسٍ أقشاب ايكٍٛ ايجاْٞ بعس٠ أزي١ َٔ اٯ١ٜ ايهطمي١:

 أْ٘ شنط فٝٗا ا٫غمُما ، ٚمل ٜصنط ايٓهاح، ٚا٫غمُما  ٚايمُمع ٚاسس. -1

 ٜما٤ ا٭دط، ٚاملمع١ عكس إداض٠ ع٢ً َٓفع١ ايبهع.أْ٘ أَط بإ -2

أْ٘ أَط بإٜما٤ ا٭دط بعس ا٫غمُما ، ٚشيو ٜهٕٛ يف عكس اٱداض٠ ٚاملمع١، فأَا  -3
املٗط يف ايٓهاح فإمنا هب بٓفؼ ايعكس، ٜٚ٪خص ايعٚز ب٘ أ٫ّٚ ثِ ُُٜهَّٔ َٔ 

 ا٫غمُما .

ُا اغمُمعمِ ب٘ َٓٗٔ ٜٚ٪ٜس ٖصا َا دا٤ يف قطا٠٤ ُأبٞ بٔ نعب ٚابٔ عباؽ )ف
 .(7)إىل أدٌ َػ٢ُ(

 ُٚضزَّ ع٢ً اغمس٫هلِ باٯ١ٜ ايهطمي١ مبا ٜأتٞ: *

ٜطز عًِٝٗ بإٔ اٯ١ٜ ايهطمي١ قُٛي١ ع٢ً ايٓهاح ايسا٥ِ، َٚا هب يًُطآ٠ َٔ املٗط  -1
نا٬َّ إشا اغمُمع بٗا ايعٚز، ٚعسّ قابًٝم٘ يًػكٛط بعس ٖصا ا٫غمُما ، بسيٌٝ 

فبعس إٔ بّٝٔ اهلل َا سطّ َٔ  ،ايه٬ّ ع٢ً ايٓهاح ايسا٥ِأْٗا ٚضزت يف غٝام 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژْهاح احملاضّ; ؾط  يف بٝإ َٔ أباح ايعٚاز بٗٔ 

أٟ  ژ ڤ ڤ ڤ ڤژ ثِ قاٍ: ژٿٹٹٹ ٿ

 أٟ َٗٛضٖٔ ژ ڦ ڦ ژ ممٔ أسٌ اهلل يهِ بايٓهاح ايسا٥ِ ايكشٝض

 ژچچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ژ أٟ َفطٚن١ ژڦڦژ
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 .ژڇ  ڇ    ڇ چ چ ژ يًُٗطَٔ ظٜاز٠ أٚ ْككإ 

ثبت يف ايكطإٓ ايهطِٜ تػ١ُٝ املٗط أدطّا يف آٜات نجري٠، فُٔ شيو قٛي٘ تعاىل بعس  -2

 ژڻ  ں ڱ ڱں ڱژ ٖصٙ اٯ١ٜ َباؾط٠:

 وئ وئ ەئ  ەئ ائ ائ ىژ  ٚقٛي٘ تعاىل: ،(25ايٓػا٤: )

 ڳژ (، ٚقٛي٘ تعاىل:5املا٥س٠: ) ژ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

(، ٚقٛي٘ 50: ا٭سعاب) اٯ١ٜ ژڻ ڻ ں ں ڱ ڱ   ڱ  ڱ

 .(10املُمش١ٓ:) ژ  ۇئ ۇئ وئ ەئ ەئ وئ ائ ائژ تعاىل:

بٌ إٕ ايطٛغٞ َٔ أ١ُ٥ ايؿٝع١ ٚاملًكب بؿـٝذ ايطا٥فـ١ ٜـط٣ نـعف ٖـصا      
 ا٫غمس٫ٍ ٜٚطز عًٝ٘ فٝكٍٛ: 

٘ ٜسٍ عًـ٢   ژ ڤ ڤ ڤ ڤژ ٚيف أقشابٓا َٔ قاٍ: قٛي٘:) أضاز  أْـ
٭ٕ  ;ٖٚـصا نـعٝف   ،اٙ اهلل قسق١ ٚمًـ١ بٌ مّس ،٭ٕ املٗط ٫ ٜػ٢ُ أدطّا ;املمع١

ــط أدــطاّ  ــ٘ اهلل مســ٢ املٗ  ژں ڱ ڱں ڱ ژ :يف قٛي

ــا٤: )ا ــاٍ: ،(25يٓػـ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئ ەئ وئ ژ ٚقـ

ملـا ٜعًـِ    َٚٔ محٌ شيو نًـ٘ عًـ٢ املمعـ١ نـإ َطتهبـاّ     (، 5املا٥س٠: ) ژ  ۈئ
 .(8)(خ٬ف٘

قٌٝ يف اٯ١ٜ تكسِٜ ٚتأخري نأْ٘ تعاىل قاٍ فآتٖٛٔ أدٛضٖٔ إشا أضز  ا٫غمُما   -3

 ژپ  پ پ ٻ ٻ ٻ پ ٱ ٻژ  نكٛي٘ تعاىل:بٗٔ 

 ( أٟ إشا أضز  تطًٝل ايٓػا1.٤ايط٬م:)
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ٚأَا قطا٠٤ )فُا اغمُمعمِ ب٘ َٓٗٔ إىل أدٌ َػ٢ُ( فٗٞ قطا٠٤ ؾاش٠ غري ثابم١ 
 .(9)ايكطآ١ْٝ، ف٬ هٛظ ا٫سمذاز بٗا

ّٞ بٔ نعب ٚابٔ عباؽ : )-ضمح٘ اهلل–قاٍ اٱَاّ ايطربٟ  ٚأَا َا ضٟٚ عٔ أب
)فُا اغمُمعمِ ب٘ َٓٗٔ إىل أدٌ َػ٢ُ(، فكطا٠٤ غ٬ف َا دا٤ت ب٘  ٤تُٗا:َٔ قطا

َكاسف املػًُني. ٚغري دا٥ع ٭سس إٔ ًٜشل يف نماب اهلل تعاىل ؾ٦ّٝا مل ٜأت ب٘ اـرُب 
 .(10)(ايكاطُع ايعصَض عُٔ ٫ هٛظ خ٬ف٘

 ٚأَا اسمذاز َٔ اسمر فٝٗا بكٛي٘ تعاىل: )-ضمح٘ اهلل –ٚقاٍ اٱَاّ اؾكام 
فإْ٘  (إىل أدٌ َػ٢ُ) َّٞبٚإٔ يف قطا٠٤ ُأ (،فُا اغمُمعمِ ب٘ َٓٗٔ فآتٖٛٔ أدٛضٖٔ)

غري ثابت يف  فا٭دٌ إشّا ،٫ هٛظ إثبات ا٭دٌ يف ايم٠ٚ٬ عٓس أسس َٔ املػًُني
 .(11)(ايكطإٓ

َّٚيٛ نإ فٝ٘ شنط ا٭دٌ مل: )-ضمح٘ اهلل –ثِ قاٍ   ;ع٢ً َمع١ ايٓػا٤ أٜهّا ا ز
فُا زخًمِ ب٘ َٓٗٔ مبٗط  :فٝهٕٛ تكسٜطٙ ،ع٢ً املٗط ٛظ إٔ ٜهٕٛ زاخ٬ّ٭ٕ ا٭دٌ ه

  .(12)(إىل أدٌ َػ٢ُ فآتٖٛٔ َٗٛضٖٔ عٓس سًٍٛ ا٭دٌ

: )فأَا ايكطا٠٤ ايؿاش٠ مل تجبت قطآّْا، ٚتكّسّ -ضمح٘ اهلل–ٚقاٍ قُس ضؾٝس ضنا 
، ٖٚٛ (13)فػريإٔ َا قّشت فٝ٘ ايطٚا١ٜ َٔ َجٌ ٖصا آسازّا، فايعٜاز٠ فٝ٘ َٔ قبٌٝ ايم

فِٗ يكاسب٘، ٚفِٗ ايكشابٞ يٝؼ سذ١ يف ايسٜٔ ٫ غُٝا إشا نإ ايٓعِ ٚا٭غًٛب 
ٜأباٙ نُا ٖٓا، فإٕ املمُمع بايٓهاح امل٪قت ٫ ٜككس اٱسكإ زٕٚ املػافش١، بٌ ٜهٕٛ 
قكسٙ ا٭ٍٚ: املػافش١، فإٕ نإ ٖٓاى ْٛ  َا َٔ إسكإ ْفػ٘ َٚٓعٗا َٔ ايمٓكٌ يف 

٫ ٜهٕٛ فٝ٘ ؾ٤ٞ َا َٔ إسكإ املطأ٠ اييت ت٪دط ْفػٗا نٌ طا٥ف١ َٔ  زَٔ ايعْا فإْ٘
 .(14)ايعَٔ يطدٌ(
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فُٔ خ٬ٍ ايعـطض ايػـابل ٜمبـّٝٔ قـش١ قـٍٛ َـٔ محـٌ َعٓـ٢ اٯٜـ١ عًـ٢           
ا٫غمُما  ٚايمًصش بايٓهاح ايسا٥ِ ايكشٝض، ٚنعف قٍٛ َٔ محًٗا ع٢ً ْهاح املمعـ١  

 .-ٚاهلل أعًِ–

ري اٯ١ٜ فشًُٖٛـا عًـ٢ ْهـاح املمعـ١ ٚأْٗـا      ٚقس تهًف بعض املفػطٜٔ يف تفػ
 -ضمحـ٘ اهلل –ْػدت بايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ قاٚيني ايمٛغط بـني ايكـٛيني، قـاٍ ابـٔ اؾـٛظٟ      

ِ –َعًكّا ع٢ً ٖصا ايطأٟ: )ٖصا تهًّف ٫ وماز إيٝ٘; ٭ٕ ايٓيب   -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـً
ْٗـا مل تمهـُٔ دـٛاظ    أداظ املمع١ ثِ َٓع َٓٗا، فهإ قٛي٘ َٓػٛخّا بكٛي٘، ٚأَا اٯ١ٜ فإ

ٍّ شيـو       املمع١; ٭ْ٘ تعاىل قاٍ فٝٗا: )إٔ تبمغٛا بأَٛايهِ قكـٓني غـري َػـافشني( فـس
 .(15)ع٢ً ايٓهاح ايكشٝض(
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 املبحح الجاني

 سهِ َمع١ ايٓػا٤

ٜبشح املفػطٕٚ ٯٜات ا٭سهاّ اؿهِ ايؿطعٞ ملمع١ ايٓػا٤ ؼت تفػريِٖ 
اـ٬ف يف َعٓاٖا، ٚمّلا شنطت خ٬ف املفػطٜٔ هلصٙ اٯ١ٜ يف غٛض٠ ايٓػا٤ ملٓاغب١ شنط 

سٍٛ َع٢ٓ املمع١ يف اٯ١ٜ ايهطمي١ يف املبشح ايػابل ْاغب إٔ أشنط ٖٓا سهِ َمع١ 
 ايٓػا٤ يف اٱغ٬ّ.

 :(16)َمع١ ايٓػا٤ ع٢ً قٛينيسهِ يف  ايعًُا٤اخمًف ٚقس 

 .، ٚإباسمٗا َٓػٛخ١باطٌ اإٔ َمع١ ايٓػا٤ سطاّ، ٚعكسٖ ايكٍٛ ا٭ٍٚ:

ٚغرب٠ اؾٗين ٚابٔ َػعٛز ا ايكٍٛ ٖٛ قٍٛ مجٗٛض ايكشاب١: عُط ٚعًٞ ٖٚص
ٚغٌٗ بٔ  ٚابٔ عُط ٚأبٞ ٖطٜط٠ ٚغ١ًُ بٔ ا٭نٛ  ٚأبٞ شض ٚابٔ ايعبري ٚعا٥ؿ١

 .-ضنٞ اهلل عٔ اؾُٝع– ٚغريِٖ غعس ايػاعسٟ

 ٖٚٛ َصٖب اؿٓف١ٝ ٚاملايه١ٝ ٚايؿافع١ٝ ٚاؿٓاب١ً ع٢ً ايكشٝض َٔ املصٖب.

 ضٟ ا٭ٚظاعٞ ٚايًٝح بٔ غعس ٚغا٥ط أقشاب ا٭ثط.ٖٚٛ قٍٛ ايجٛ

 :١، َٔ أُٖٗاأزياغمسيٛا يصيو بٚ

 َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ: - أ

 ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ  ڤ ڤ * ٹ ٹ ٹ ٹژ  قٛي٘ تعاىل:

/ 7–5امل٪َٕٓٛ: ) ژ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  * ڄ ڄ ڄ
 (.31-29املعاضز 

 ٚٚد٘ ايس٫ي١:
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: ايٓهاح ًَٚو ايُٝني، ٚملا سطَّّ مجا  ايٓػا٤ إ٫ بأسس ؾ٦ٝني -عع ٚدٌ –إٔ اهلل 
 ناْت املطأ٠ املػمُمع بٗا يٝػت ظٚد١ ٫ٚ ًَو ميني، نإ مجاعٗا قطَّا بمشطِٜ اهلل ي٘:

(17)ژ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃژ
. 

قس اخمل بٗا، َم٢ َا  ّايٝػت ْهاسّا: إٔ يًٓهاح ؾطٚط -أٟ املمع١–ٚزيٌٝ أْٗا 
 :(18)ٞفكست مل ٜهٔ ْهاسّا، ٖٚصٙ ايؿطٚط َفكٛز٠ يف املمع١، ٖٚ

إٔ ايٓهاح ٜطتفع بايط٬م ٚاـًع ٚايًعإ، ٚاملمع١ يٝؼ فٝٗا ؾ٤ٞ َٔ شيو ٚإمنا  -1
تطتفع ببًٛغ ا٭دٌ املمفل عًٝ٘، أٚ ٖب١ املس٠ املمبك١ٝ يًُطأ٠ امُلمُمع بٗا َٔ قبٌ 

 امُلمُمِّع.

 إٔ َهٞ ايٛقت ٫ ٜ٪ثط يف عكس ايٓهاح ٫ٚ ٜٛدب ضفع٘، غ٬ف املمع١. -2

 ب٘ ايٓػب غ٬ف املمع١.إٔ ايٓهاح فطاف ٜجبت  -3

 غ٬ف املمع١. -٤ زخٌ بٗا أّ ٫غٛا–إٔ املٛت عٔ ايعٚد١ ٜٛدب ايعس٠ َطًكّا  -4

 إٔ عكس ايٓهاح ٜٛدب ايمٛاضخ غ٬ف املمع١ ف٬ تٛاضخ فٝٗا. -5

 إٔ ايٓهاح ٫ هٛظ بأنجط َٔ أضبع، بُٝٓا املمع١ ٫ سسَّ ٭نجطٖا.  -6

 َٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ: - ب

 -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–: )إٔ ايٓيب -اهلل عٓ٘ ضنٞ–عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب  -1
 .(19) ٢ْٗ عٔ املمع١ ٚعٔ ؿّٛ اؿُط ا٭١ًٖٝ ظَٔ خٝرب(

قاٍ  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–: إٔ ضغٍٛ اهلل -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ غرب٠ اؾٗين  -2
ٜا أٜٗا ايٓاؽ إْٞ نٓت قس أشْت يهِ يف ا٫غمُما  َٔ ايٓػا٤، )عاّ فمض َه١: 

إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، فُٔ نإ عٓسٙ َٓٗٔ ؾ٤ٞ فًٝدٌ غبًٝ٘،  ٚإٕ اهلل قس سّطّ شيو
 .(20) ٫ٚ تأخصٚا مما آتٝمُٖٛٔ ؾ٦ّٝا(
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ق٢ً اهلل عًٝـ٘  –قاٍ: ضخل ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ غ١ًُ بٔ ا٭نٛ   -3
 .(21)ثِ ٢ْٗ عٓٗا( عاّ أٚطاؽ يف املمع١ ث٬ثّا -ٚغًِ

–٘: )إٕ ضغـٍٛ اهلل  أْ٘ قاٍ يف خطبـ١  يـ   -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ عُط بٔ اـطاب  -4

أشٕ يٓا يف املمع١ ث٬ثّا ثِ سّطَٗا، ٚاهلل ٫ أعًِ أسسّا متمع  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
ٖٚٛ قكٔ إ٫ ضمجمـ٘ باؿذـاض٠، إ٫ إٔ ٜـأتٝين بأضبعـ١ ٜؿـٗسٕٚ إٔ ضغـٍٛ اهلل       

 .(22)أسًّٗا بعس إش سّطَٗا(

بٔ عبـاؽ ٜـأَط   اإٕ  :أت٢ عبس اهلل بٔ عُط فكٌٝ ي٘ :قاٍأْ٘ عٔ غامل بٔ عبس اهلل  -5
 :قـايٛا  .بٔ عباؽ ٜفعـٌ ٖـصا  اَاأظٔ  !غبشإ اهلل :بٔ عُطافكاٍ  .بٓهاح املمع١

إش نإ ضغٍٛ اهلل  قغريّا بٔ عباؽ إ٫ غ٬َّااٌٖٚ نإ  :فكاٍ .إْ٘ ٜأَط ب٘ ،ب٢ً
قـ٢ً اهلل  -ْٗاْا عٓٗا ضغـٍٛ اهلل   :بٔ عُطاثِ قاٍ  !؟-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ-

 .(23)فشنيَٚا نٓا َػا -عًٝ٘ ٚ غًِ

–أْ٘ قاٍ: نٓـا ْغـعٚ َـع ضغـٍٛ اهلل      -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ عبس اهلل بٔ َػعٛز  -6

فمطٍٛ ععبمٓا فكًٓا: أ٫ نمكٞ ٜا ضغٍٛ اهلل؟ فٓٗاْا، ثـِ  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
ضخل إٔ ْمعٚز املطأ٠ إىل أدٌ بايؿ٤ٞ، ثِ ْٗاْا عٓٗـا ٜـّٛ خٝـرب، ٚعـٔ ؿـّٛ      

 .(24)اؿُط ا٭ْػ١ٝ

ِ –قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل  -اهلل عٓ٘ضنٞ –عٔ أبٞ ٖطٜط٠  -7 : -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـً
َّ–)سطَّّ  ََٖس  .(25)املمع١: ايٓهاح ٚايط٬م ٚايعس٠ ٚاملرياخ( -أٚ 

ق٢ً اهلل عًٝـ٘  –قاٍ: ٢ْٗ ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب  -8
عٔ املمع١، ٚقاٍ: )إمنا ناْـت ملـٔ مل هـس، فًُـا ْـعٍ ايٓهـاح ٚايطـ٬م         -ٚغًِ

 .(26)س٠ ٚاملرياخ بني ايعٚز ٚاملطأ٠ ْػدت(ٚايع

ٞ  ٚقـاسب  أْا نٓت :قاٍأْ٘  -ضنٞ اهلل عٓ٘– اؾٗين خايس بٔ ظٜس عٔ -9 ّ  يـ  ٜـٛ
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ٍ  إٔ فأخربْـا  آت فأتاْا ٚمتانػٓا ،ا٭دٌ يف اَطأ٠ منانؼ املمع١ يف خٝرب  اهلل ضغـٛ
ٔ  ْاب شٟ نٌ ٌَِنَأ ٚسطّ ،املمع١ ْهاح ّسطَّ -ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً-  ايػـبا   َـ

 .(27)اٱْػ١ٝ ٚاؿُط

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً- اهلل ضغٍٛ ٢ْٗ) :قاٍأْ٘  -ضنٞ اهلل عٓ٘– َايو بٔ نعبعٔ  -10
 .(28)(ا٭١ًٖٝ اؿُط ؿّٛ ٚعٔ ،املمع١ ْهاح عٔ -ٚغًِ

ق٢ً اهلل –قاٍ: إمنا سَّت يٓا أقشاب ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ أبٞ شض  -11
قـ٢ً اهلل عًٝـ٘   –غـٍٛ اهلل  َمع١ ايٓػا٤ ث٬ث١ أٜاّ ثِ ٢ْٗ عٓٗـا ض  -عًٝ٘ ٚغًِ

 .(29)ٚغًِ

–قـاٍ: إمنـا ضخـل ضغـٍٛ اهلل      -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ غٌٗ بٔ غعس ايػاعسٟ  -12

–يف املمع١ يععب١ ناْت طيفص ايٓاؽ ؾسٜس٠، ثِ ٢ْٗ ايٓيب  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

 .(30)عٓٗا بعس شيو -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

 :-ضنٞ اهلل عِٓٗ–َٚٔ آثاض ايكشاب١  - ت

ئ أٚت٢ بطدٌ ْهـض اَـطأ٠ إىل   )أْ٘ قاٍ:  -ضنٞ اهلل عٓ٘– عٔ عُط ابٔ اـطاب -1
 .(31)(أدٌ إ٫ ضمجم٘ باؿذاض٠

عٔ َمع١ ايٓػا٤، فكاٍ: ٫ ْعًُٗـا إ٫   -ضنٞ اهلل عُٓٗا–ُغ٦ٌِ عبس اهلل بٔ عُط   -2
 .(32)ايػفاح

٘  –ٚيف ضٚا١ٜ قاٍ: سطاّ. أَا إٕ عُط بٔ اـطاب  يـٛ أخـص    -ضنـٞ اهلل عٓـ
 .(33)٠فٝٗا أسسّا يطمج٘ باؿذاض

ٚيف ضٚا١ٜ: قٌٝ ي٘ بعس إٔ قاٍ سطاّ: إٕ ابٔ عباؽ ُٜفـيت بٗـا! فكـاٍ: فٗـ٬     
 (34)تعَعّ بٗا يف ظَإ عُط!

عٔ َمع١ ايٓػا٤، فكايت: بٝين ٚبِٝٓٗ نمـاب اهلل   -ضنٞ اهلل عٓٗا–ُغ٦ًِت عا٥ؿ١  -3
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–  ٌ   ڤ ڤ * ٹ ٹ ٹ ٹژ ، ٚقــطأت ٖــصٙ اٯٜــ١:  -عــع ٚدــ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  * ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ

٘  31-29/ املعاضز 7–5مل٪َٕٓٛ: ا) ژچ َّدـ اهلل أٚ  ( فُٔ ابمغ٢ ٚضا٤ َـا ظ
 .(35)ًََّه٘ فكس عسا

أْـ٘ قـاٍ ٫بـٔ عبـاؽ ملـا أبـاح َمعـ١         -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب  -4
ِ -ٕ ضغٍٛ اهلل ايٓػا٤: إْو ضدٌ تا٥٘! إ ْٗـ٢ عـٔ َمعـ١     -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـً

 .(36)١ٝٚعٔ أنٌ ؿّٛ اؿُط اٱْػ ،ايٓػا٤ ّٜٛ خٝرب

: إٕ ايص٥ب ٜهٓـ٢ أبـا دعـس٠، أ٫ ٚإٕ    -ضنٞ اهلل عُٓٗا–قاٍ عبس اهلل بٔ ايعبري  -5
 .(37) املمع١ ٖٞ ايعْا

أعُـ٢ اهلل قًـٛبِٗ نُـا أعُـ٢ أبكـاضِٖ       إٕ ْاغّامبه١:  -ضنٞ اهلل عٓ٘–ٚقاٍ  -6
ٍ . -ٜعطض بطدٌ-ٜفمٕٛ باملمع١  فًعُـطٟ يكـس    ،إْـو ؾًـف دـاف    :فٓازاٙ فكـا

قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚ   -عٗس إَـاّ املـمكني )ٜطٜـس ضغـٍٛ اهلل     ناْت املمع١ تفعٌ ع٢ً 
فـٛاهلل يـ٦ٔ فعًمٗـا ٭ضمجٓـو      ،ب بٓفػـو فذـطِّ  :فكـاٍ يـ٘ ابـٔ ايـعبري     .(-غًِ

 .(38)بأسذاضى

 َٚٔ اٱمجا : - خ

 ْكٌ بعض ايعًُا٤ اٱمجا  ع٢ً ؼطِٜ ْهاح املمع١، ْٚػذ إباسمٗا.

، (42)ٚاملاظضٟ، (41)ٚاـطابٞ، (40)، ٚاؾكام(39)َٚٔ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤: ايطشاٟٚ
 ٚغريِٖ. -ضمحِٗ اهلل– (44)ٚابٔ ايعطبٞ (43)ٚايكانٞ عٝاض

 :-ضمح٘ اهلل–ٜكٍٛ اٱَاّ ايطشاٟٚ 
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قس ٢ْٗ عٔ َمع١ ايٓػا٤ عهط٠ أقـشاب ضغـٍٛ    -ضنٞ اهلل عٓ٘-)فٗصا عُط 
اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ فًِ ٜٓهط شيو عًٝ٘ َٓهط، ٚيف ٖصا زيٌٝ ع٢ً َمـابعمِٗ يـ٘   

َٔ شيو، ٚيف إمجاعِٗ ع٢ً ايٓٗٞ يف شيو عٓٗا زيٝـٌ عًـ٢ ْػـدٗا     ع٢ً َا ٢ْٗ عٓ٘
 .(45)ٚسذ١(

 إٔ اٱمجا  اْعكس ٫ سكّا. (46)ٜٚط٣ بعهِٗ

 َٚٔ املعكٍٛ:  - ز

ؾط  َ٪بسّا ٭غطاض َٚكاقس ؾطٜف١ نػهٔ ايٓفؼ ٚاملٛز٠ ٚايطمحـ١   ٕ ايٓهاحأ
فٗـٞ   ٠ٛٗ فكـط، ٚايمٓاغٌ ٚاحملافع١ ع٢ً ا٭٫ٚز غ٬ف املمع١ اييت ٜطاز بٗا قها٤ ايؿـ 

 .(47)ؽٌ مبككٛز ايعٚاز، ٚػعٌ املطأ٠ مبٓعي١ املػمأدط٠

 دٛاظ ايمُمع بايٓػا٤. ايكٍٛ ايجاْٞ:

ٖٚصا قٍٛ ابٔ عباؽ يف ضٚا١ٜ ٚأقشاب٘: عطا٤ ٚطاٚٚؽ ٚابٔ دبري، ٚب٘ قاٍ 
 .(48)ٚب٘ قايت ايؿٝع١ اٱَا١َٝ ،ابٔ دطٜر

 َٚٔ أؾٗط أزي١ ٖصا ايكٍٛ:

 َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ: - أ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ.. ژعاىل: قٛي٘ ت -1

 ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹٹ

 (.24ايٓػا٤: ) ژ ڇ  ڇ    ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ٚقس غبل شنط ٚد٘ اغمس٫هلِ َٔ اٯ١ٜ ايهطمي١ يف املبشح ا٭ٍٚ.

 



 121    ز. عبسايطمحٔ عبساهلل اؾطَإ    چ..ٺ  ڤ ڤ ڤچ  زضاغ١ تفػري١ٜ يكٍٛ اهلل تعاىل: 

 َٚٔ املأثٛض: - ب

إُْٗا ناْما َمعمإ ع٢ً عٗس ضغٍٛ : )-ضنٞ اهلل عٓ٘–قٍٛ عُط بٔ اـطاب  -1
َمع١  :إسساُٖا ،عُٓٗا ٚأعاقب عًُٝٗا ٢ٚأْا أْٗ ،- عًٝ٘ ٚغًِق٢ً اهلل -اهلل 

 :ٚا٭خط٣ ،٫ٚ أقسض ع٢ً ضدٌ تعٚز اَطأ٠ إىل أدٌ إ٫ غٝبم٘ باؿذاض٠ ،ايٓػا٤
 .(49)(ؿذهِ ٚأ  يعُطتهِ ُِّفإْ٘ أَت ،أفكًٛا سذهِ َٔ عُطتهِ ،َمع١ اؿر

ق٢ً اهلل  –ٚٚد٘ ايس٫ي١: أْ٘ أخربْا بإباسمٗا ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل 
 ، َٚا ثبت إباسم٘ بايؿط  مل ٜهٔ ؼطمي٘ با٫دمٗاز.-عًٝ٘ ٚغًِ

نٓا ْػمُمع بايكبه١ َٔ ايمُط : )-ضنٞ اهلل عٓ٘ –قٍٛ دابط بٔ عبس اهلل   -2
ٚأبٞ بهط سم٢  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ-ٚايسقٝل ا٭ٜاّ ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل 

 .(50)(٢ْٗ عٓ٘ عُط

ق٢ً اهلل –ح بايعٌُ بٗا يف ظَٔ ايٓيب قط -ضنٞ اهلل عٓ٘–ٚٚد٘ ايس٫ي١: أْ٘ 
–ٚظَّٓا َٔ خ٬ف١ عُط  -ضنٞ اهلل عٓ٘–ٚظَٔ أبٞ بهط ايكسٜل  -عًٝ٘ ٚغًِ

 .-ضنٞ اهلل عٓ٘–ثِ ٢ْٗ عٓٗا عُط  -ضنٞ اهلل عٓ٘

ق٢ً اهلل –: نٓا ْغعٚ َع ضغٍٛ اهلل -ضنٞ اهلل عٓ٘–قٍٛ عبس اهلل بٔ َػعٛز  -3
مكٞ؟ فٓٗاْا عٔ شيو، ثِ ضخل يٓا إٔ يٝؼ يٓا ْػا٤. فكًٓا: أ٫ ن -عًٝ٘ ٚغًِ

 ڳ گ  گ  گ گ کژ ْٓهض املطآ٠ بايجٛب إىل أدٌ، ثِ قطأ عبس اهلل: 

 .(51) (87املا٥س٠: )ژ ڻ ڻ ڻ  ں  ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

أُْٗا قا٫: خطز -ضنٞ اهلل عُٓٗا–عٔ غ١ًُ بٔ ا٭نٛ  ٚدابط بٔ عبس اهلل  -4
ق٢ً اهلل –: إٕ ضغٍٛ اهلل فكاٍ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-عًٝٓا َٓازٟ ضغٍٛ اهلل 

 : إٔ(53)ٚيف ضٚا١ٜ (52)قس أشٕ يهِ إٔ تػمُمعٛا. ٜعين َمع١ ايٓػا٤. -عًٝ٘ ٚغًِ
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 أتاْا فإشٕ يٓا يف املمع١. -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–ضغٍٛ اهلل 

َا ناْت املمع١ إ٫ ضخك١  ،طسِ اهلل عُط: )ٜ-ضنٞ اهلل عٓ٘–قٍٛ ابٔ عباؽ  -5
ف٫ًٛ ْٗٝ٘  ،-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-س ضسِ بٗا أ١َ قُ -ٚدٌ عع–َٔ اهلل 

 .(54)(عٓٗا َا اسماز إىل ايع٢ْ إ٫ ؾكٞ

 َٚٔ اٱمجا : - ت

أْ٘ ثبمت إباس١ َمع١ ايٓػا٤ أ٫ّٚ باٱمجا ، ف٬ ٜكض إٔ ٜٓكٌ اؿهِ إىل ايمشطِٜ 
 إ٫ بإمجا  آخط، ٖٚصا ٫ ٜٛدس.

 َٚٔ املعكٍٛ: - خ

 اض٠.إٔ ْهاح املمع١ عكس ع٢ً َٓفع١، فكض تكسٜطٙ مبس٠ ناٱد

 * ايكٍٛ ايطادض:

ايطادض َٔ ايكٛيني ٖٛ ايكٍٛ ا٭ٍٚ: سط١َ َمع١ ايٓػا٤ ْٚػذ إباسمٗا; يك٠ٛ 
 أزيمِٗ ٚنعف أزي١ كايفِٝٗ.

 ٚمما ٜطز ب٘ ع٢ً اغمس٫ٍ أقشاب ايكٍٛ ايجاْٞ:

 ايطز ع٢ً اغمس٫هلِ باٯ١ٜ ايهطمي١ غبل يف املبشح ا٭ٍٚ. -

 َٚٔ ايطزٚز ع٢ً اغمس٫هلِ باملأثٛض: -

 سسٜح عُط: -

ق٢ً اهلل عًٝ٘ –أْٗا ناْت َباس١ يف ظَٔ ايٓيب  -ضنٞ اهلل عٓ٘–إمنا أضاز عُط 
ْفػ٘ بعس  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–ٚيهٔ ثبت ْػذ اٱباس١ بٓٗٞ ايٓيب  -ٚغًِ

اٱباس١ بسيٌٝ َا دا٤ يف ايطٚا١ٜ ا٭خط٣ عٔ عُط أْ٘ خطب ايٓاؽ فكاٍ: )إٕ ضغٍٛ 
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ٕ يٓا يف املمع١ ث٬ثّا ثِ سّطَٗا، ٚاهلل ٫ أعًِ أسسّا أش -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–اهلل 
ٜمُمع ٖٚٛ قكٔ إ٫ ضمجم٘ باؿذاض٠ إ٫ إٔ ٜأتٝين بأضبع١ ٜؿٗسٕٚ إٔ ضغٍٛ اهلل 

 .(55)أسًٗا بعس إش سّطَٗا(

فًـصيو عاضنـ٘    (56)عٔ َمع١ اؿر نإ عٔ ضأٟ ضآٙ -ضنٞ اهلل عٓ٘ –ْٚٗٝ٘ 
ٕ بـٔ سكـني ٚابٓـ٘ عبـساهلل بـٔ عُـط       مجع َٔ ايكشاب١ نعًٞ بٔ أبٞ طايب ٚعُطا

، ٚأَا َمع١ ايٓػا٤ فًِ ٜعاضنـ٘ أسـس   -ضنٞ اهلل عِٓٗ–ٚعبساهلل بٔ عباؽ ٚغريِٖ 
 َٔ ايكشاب١ مما ٜسٍ ع٢ً اغمكطاض ايٓػذ عٓسِٖ.

ٜطٜس َمعـ١  –: )ٚعُط ملا ٢ْٗ عٔ املمع١ -ضمح٘ اهلل–قاٍ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ 
بٔ سكني ٚعًٞ بٔ أبٞ طايب ٚابـٔ عُـط    خايف٘ غريٙ َٔ ايكشاب١ نعُطإ -اؿر

ٚابٔ عباؽ ٚغريِٖ، ٖٚصا غ٬ف ْٗٝ٘ عٔ َمع١ ايٓػا٤، فإٕ عًٝـاًّ ٚغـا٥ط ايكـشاب١    
 .(57)ٚافكٛٙ ع٢ً شيو(

قـ٢ً اهلل   –بايطدِ ٜسٍ ع٢ً ثبٛت ْٗٞ ايـٓيب   -ضنٞ اهلل عٓ٘–عُط ٚتٗسٜس 
عًـ٢ املمُمـع بـسٕٚ    عٓسٙ، ٚإ٫ ملا أقسّ ع٢ً ايمٗسٜس بإقا١َ سس ايـطدِ   -عًٝ٘ ٚغًِ

 ب١ٓٝ.

٘ –ع٢ً أثط عُط  -ضمح٘ اهلل –ٜٚعًل اٱَاّ اؾكام  فٝكـٍٛ:   -ضنٞ اهلل عٓـ
َا ضٟٚ عـٔ عُـط أْـ٘ قـاٍ يف      :ٜٚسٍ ع٢ً إٔ ايكشاب١ قس عطفت ْػذ إباس١ املمع١)

 ،أْا أْٗـ٢ عُٓٗـا   -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -َمعمإ ناْما ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل " :خطبم٘
فًِ ٜٓهط ٖصا ايكٍٛ عًٝـ٘   "يٛ تكسَت فٝٗا يطمجت" :اٍ يف خرب آخطٚق "ٚأعاقب عًُٝٗا

 ٫ غُٝا يف ؾ٤ٞ قس عًُٛا إباسم٘ ٚإخباضٙ بأُْٗا ناْما عًـ٢ عٗـس ضغـٍٛ اهلل     ،َٓهط
 :ف٬ ىًٛ شيو َٔ أسس ٚدٗني ،-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -
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ٔ ٚساؾاِٖ َ ،إَا إٔ ٜهْٛٛا قس عًُٛا بكا٤ إباسمٗا فاتفكٛا َع٘ ع٢ً سعطٖا
 ،عٝاّْا -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -٭ٕ شيو ٜٛدب إٔ ٜهْٛٛا كايفني ٭َط ايٓيب  ;شيو

ٚقس ٚقفِٗ اهلل تعاىل بأِْٗ خري أ١َ أخطدت يًٓاؽ ٜأَطٕٚ باملعطٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ 
ٚ٭ٕ  ،-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-فغري دا٥ع َِٓٗ ايمٛاط٪ ع٢ً كايف١ أَط ايٓيب  ،املٓهط

ق٢ً -٭ٕ َٔ عًِ إباس١ ايٓيب  ;٫ْػ٬ر َٔ اٱغ٬ّشيو ٜ٪زٟ إىل ايهفط ٚإىل ا
 ،ٖٞ قعٛض٠ َٔ غري ْػذ هلا فٗٛ خاضز َٔ امل١ً :يًُمع١ ثِ قاٍ -اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
ٚيٛ  ،ٚيصيو مل ٜٓهطٚٙ ،عًُٓا أِْٗ قس عًُٛا سعطٖا بعس اٱباس١ ;فإشا مل هع شيو

ٚٙ ع٢ً تطى ايٓهري إٔ ٜكّط ملا داظ ٚمل ٜهٔ ايٓػذ عٓسِٖ ثابمّا نإ َا قاٍ عُط َٓهطّا
إش غري دا٥ع سعط َا أباس٘ ايٓيب  ;ٚيف شيو زيٌٝ ع٢ً إمجاعِٗ ع٢ً ْػذ املمع١ ،عًٝ٘

 .(58)(إ٫ َٔ ططٜل ايٓػذ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-

 سسٜح دابط:  -

ع٢ً إٔ َٔ متمع أٚ ضأ٣ دٛاظٖا: مل  -ضنٞ اهلل عٓ٘–قس وٌُ سسٜح دابط 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ –ٚأعًٔ إٔ ايٓيب  -ضنٞ اهلل عٓ٘– ٜبًغ٘ ايٓػذ سم٢ ٢ْٗ عٓٗا عُط

ْػذ سهِ إباسمٗا، ٚخفا٤ بعض ايٓكٛم عٔ بعض أنابط ايكشاب١ يٝؼ  -ٚغًِ
سسٜح دع١ٜ اجملٛؽ سم٢ أخربٙ  -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٝبّا، فكس خفٞ ع٢ً عُط 

، ٚخفٞ عًٝ٘ سسٜح ا٫غم٦صإ سم٢ أخربٙ أبٛ َٛغ٢ (59)عبسايطمحٔ بٔ عٛف
 فًٝؼ فٝ٘ ز٫ي١ -ضنٞ اهلل عٓ٘-ا فعًٗا يف ظَٔ أبٞ بهط ايكسٜل ، ٚأَ(60)ا٭ؾعطٟ

–ع٢ً إقطاضٙ دٛاظٖا، فًعً٘ مل ٜطًع عًٝٗا بسيٌٝ أْٗا فعًت يف قسض خ٬ف١ عُط 

فًِ ٜطًع عًٝٗا، فًُا اطًع عًٝٗا ٢ْٗ عٓٗا، ٚيعٌ ايػبب يف عسّ  -ضنٞ اهلل عٓ٘
ٍٍ  عًٝٗا أْٗا ْهاح غطٍّ -ضنٞ اهلل عٓ٘ –اط٬  ايكسٜل  ٫ ٜؿرتط فٝ٘ اٱؾٗاز، ٚخا

ق١ًًٝ )َا ٜكاضب غٓمني  -ضنٞ اهلل عٓ٘–َٔ اٱع٬ٕ، ٚفرت٠ خ٬ف١ أبٞ بهط ايكسٜل 
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ْٚكف( ٚناْت ١٦ًَٝ با٭سساخ امل١ُٗ َجٌ سطٚب ايطز٠ ٚغريٖا، فشل ملمع١ ايٓػا٤ 
 .(61)إٔ ؽمفٞ

ع٢ً  فأَا سسٜح دابط بأِْٗ فعًٖٛا): -ضمح٘ اهلل–قاٍ أبٛ بهط ابٔ ايعطبٞ 
عٗس أبٞ بهط فصيو َٔ اؾمغاٍ اـًل بايفم١ٓ عٔ متٗٝس ايؿطٜع١، فًُا ع٬ اؿل ع٢ً 
ايباطٌ ٚتفطغ اٱَاّ ٚاملػًُٕٛ ْٚعطٚا يف فطٚ  ايسٜٔ بعس متٗٝس أقٛي٘ أْفصٚا عٔ 
ؼطِٜ ْهاح املمع١ َا نإ َؿٗٛضّا يسِٜٗ، سم٢ ضأ٣ عُط َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غفٝإ 

 .(62)فٓٗاُٖا ٚاهلل أعًِ(ٚعُطٚ بٔ سطٜح قس اغمُمعا 

ملا اطًع ع٢ً  -أٟ دابط–ٜسٍ ع٢ً اَمٓاع٘ عٓٗا  -ضنٞ اهلل عٓ٘–ٚسسٜح دابط 
، ٚقّطح -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ ططٜل عُط  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –ْٗٞ ايطغٍٛ 

أٟ َمع١ ايٓػا٤ َٚمع١ –عٓ٘: )فًِ ْعس هلُا  (63)بعسّ ايعٛز٠ إيٝٗا نُا يف ضٚا١ٜ ملػًِ
 ٖصا ع٢ً ضدٛع٘ عٔ ايكٍٛ ظٛاظٖا. ٚقس ٜسٍ ،اؿر(

نٓا ْمُمع سم٢  -ضنٞ اهلل عٓ٘ -ٚأَا قٍٛ دابط : )-ضمح٘ اهلل –قاٍ ايطشاٟٚ 
ق٢ً اهلل عًٝ٘  -فكس هٛظ إٔ ٜهٕٛ مل ٜعًِ بمشطِٜ ضغٍٛ اهلل  :ْٗاْا عٓٗا عُط

ٚيف تطن٘ َا قس نإ ضغٍٛ  ،-ضنٞ اهلل عٓ٘ -إٜاٖا سم٢ عًُ٘ َٔ قٍٛ عُط  -ٚغًِ
باس٘ هلِ زيٌٝ ع٢ً إٔ اؿذ١ قس قاَت عٓسٙ ع٢ً ْػذ أ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-اهلل 

 .(64)(شيو ٚؼطمي٘

ٚشنطْا فُٝا غبل َا ٜمعًل بإمجا  ايكشاب١ يف ٖصا ايطأٟ، سٝح مل ٜعاضن٘ أسس 
 َٔ ايكشاب١ فُٝا ٜمعًل مبمع١ ايٓػا٤ بُٝٓا عاضنٛٙ يف ادمٗازٙ يف َػأي١ َمع١ اؿر. 

 :-ضنٞ اهلل عِٓٗ–ٛز ٚغ١ًُ ٚدابط أسازٜح ابٔ َػع  -

ٚغريِٖ ممٔ  -ضنٞ اهلل عٓ٘ –يٝؼ يف أسازٜح ابٔ َػعٛز ٚغ١ًُ ٚدابط 
، -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–ْكٌ اٱباس١ أنجط َٔ أْٗا قس ُأبٝشت ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل 
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٫ٚ خ٬ف يف ٖصا َٔ أْٗا قس أبٝشت ثِ سطَت أنجط َٔ َط٠، ٚيهٔ يف املط٠ ا٭خري٠ 
إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚيٝؼ يف أسازٜجِٗ  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–سطَٗا ايٓيب  يف فمض َه١

شنط ايماضٜذ; فأخباض ايٓػذ قان١ٝ عًٝ٘; ٭ٕ فٝٗا شنط اؿعط بعس  -ضنٞ اهلل عِٓٗ–
 .(65)اٱباس١

بٔ َػعٛز اٱضخام يف ْهاح املمع١ ٚمل ا َطَنَش :-ضمح٘ اهلل – قاٍ ايؿافعٞ
ضنٞ  -ٚأؾب٘ سسٜح عًٞ بٔ أبٞ طايب  ! رب أٚ بعسٖاٜسٍ أٖٛ قبٌ خٝ ت ؾ٦ّٝاقَُِّٜٛ

 عٔ املمع١ إٔ ٜهٕٛ ٚاهلل أعًِ ْاغدّا -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ-يف ْٗٞ ايٓيب  -اهلل عٓ٘
 .(66)ي٘

بعس إٔ شنط ضٚا١ٜ ملػًِ يف  (67)يف ايػٓٔ ايهرب٣ -ضمح٘ اهلل –قاٍ ايبٝٗكٞ 
 : )نٓا ٚمٔ ؾباب...(:أْ٘ قاٍ -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ عبساهلل بٔ َػعٛز  (68)قشٝش٘

فإٕ  ;ٚيف ٖصٙ ايطٚا١ٜ َا زٍ ع٢ً نٕٛ شيو قبٌ فمض خٝرب أٚ قبٌ فمض َه١)
ٚنإ ّٜٛ  ،تٛيف غ١ٓ اثٓمني ٚث٬ثني َٔ اهلذط٠ -ضنٞ اهلل عٓ٘-بٔ َػعٛز اعبس اهلل 

ٚفمض  ،يف غ١ٓ غبع َٔ اهلذط٠ -فمض خٝرب-ٚنإ ايفمض  ،بٔ بهع ٚغمني غ١ٓاَات 
ٚايؿباب قبٌ  ،بٔ أضبعني غ١ٓ أٚ قطٜبا َٓٗاابس اهلل غ١ٓ ايفمض نإ فع ،َه١ غ١ٓ مثإ

 (.عٔ َمع١ ايٓػا٤ ظَٔ خٝرب -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ -ٚقس ٢ْٗ ضغٍٛ اهلل  ،شيو

: )قٛهلِ (69)ٚقاٍ ابٔ سبإ ايبػيت يف قشٝش٘ بعس ضٚاٜم٘ سسٜح ابٔ َػعٛز
املمع١ ناْت قعٛض٠ قبٌ : أ٫ ْػمدكٞ: زيٌٝ ع٢ً إٔ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –يًٓيب 

إٔ أبٝض هلِ ا٫غمُما ، ٚيٛ مل تهٔ قعٛض٠ مل ٜهٔ يػ٪اهلِ عٔ ٖصا َع٢ٓ، ثِ ضخل 
هلِ يف ايغعٚ إٔ ٜٓهشٛا املطأ٠ بايجٛب إىل أدٌ ثِ ٢ْٗ عٓٗا عاّ خٝرب، ثِ أشٕ فٝٗا 

 عاّ ايفمض، ثِ سّطَٗا بعس ث٬خ، فٗٞ قط١َ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ(.
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ْػذ ٖصا اؿهِ،  -ضنٞ اهلل عٓ٘ –عٔ غ١ًُ بٔ ا٭نٛ  قًت: بٌ إْ٘ قس ثبت 
 َجٌ شيو. -ضنٞ اهلل عٓ٘–ٚقس ٚضز عٔ ابٔ َػعٛز 

ق٢ً –أْ٘ قاٍ: ضخل ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘ –فعٔ غ١ًُ بٔ ا٭نٛ  
 .(70)عاّ أٚطاؽ يف املمع١ ث٬ثّا ثِ ٢ْٗ عٓٗا -اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

ٓ٘ يف ْفؼ سسٜج٘ ٖصا ظٜاز٠ تسٍ فكس ٚضز ع -ضنٞ اهلل عٓ٘ –ٚأَا ابٔ َػعٛز 
عٔ غفٝإ بٔ ع١ٓٝٝ عٔ إمساعٌٝ  (71)ع٢ً ايٓػذ، فكس أخطز عبس ايطظام يف َكٓف٘

أْ٘ قاٍ: نٓا ْغعٚ َع ضغٍٛ  -ضنٞ اهلل عٓ٘–بٔ أبٞ خايس عٔ قٝؼ بٔ ساظّ عٓ٘ 
فمطٍٛ ععبمٓا فكًٓا: أ٫ نمكٞ ٜا ضغٍٛ اهلل؟ فٓٗاْا، ثِ  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–اهلل 

خل إٔ ْمعٚز املطأ٠ إىل أدٌ بايؿ٤ٞ، ثِ ْٗاْا عٓٗا ّٜٛ خٝرب، ٚعٔ ؿّٛ اؿُط ض
 زٕٚ ظٜاز٠ )ثِ ْٗاْا عٓٗا...(. (72)ا٭ْػ١ٝ. ٚأقً٘ يف ايكشٝشني

أْ٘ مل ٜبًغ٘  -ٚاهلل أعًِ–فايعاٖط  -ضنٞ اهلل عٓ٘ -ٚأَا دابط بٔ عبس اهلل
كبه١ َٔ ايمُط ٚايسقٝل ا٭ٜاّ نٓا ْػمُمع بايايٓػذ، بسيٌٝ قٛي٘ يف اؿسٜح ايػابل: )

 .(73)(ٚأبٞ بهط سم٢ ٢ْٗ عٓ٘ عُط -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ -ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل 

 سسٜح ابٔ عباؽ: -

 يف ٖصا ايباب ث٬خ ضٚاٜات: -ضنٞ اهلل عٓ٘ –٫بٔ عباؽ 

 .(74)ا٭ٚىل: اٱباس١ َطًكّا، ٚقس غبل إٜطازٖا

 .(75)ايجا١ْٝ: اٱباس١ يًُهطط

 .(76)ِ، ٚأْ٘ تطادع عٔ ايكٍٛ باٱباس١ايجايج١: ايمشطٜ

ٜٚبسٚ إٔ ّْل ضٚاٜم٘ اٱباسـ١ يًُهـطط تفػـط ايطٚاٜـ١ عٓـ٘ باٱباسـ١ َطًكـّا،        
ــس ض٣ٚ    ــطازٙ باٱباســ١: اٱباســ١ اـاقــ١ يًُهــطط، فك ايبدــاضٟ يف ٚتٛنــض إٔ َ
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عٔ أبٞ مجط٠ قاٍ: )مسعت ابٔ عباؽ ُٜػأٍ عٔ َمعـ١ ايٓػـا٤ فـطخل،     (77)قشٝش٘
 ْعِ(. إمنا شيو يف اؿاٍ ايؿسٜس ٚيف ايٓػا٤ ق١ً أٚ مٛٙ، فكاٍ ابٔ عباؽ: فكاٍ ي٘ َٛىل ي٘:

ٖـٌ تـسضٟ َـا     :قًت ٫بٔ عبـاؽ )قاٍ:  أْ٘ -ضمح٘ اهلل- عٔ غعٝس بٔ دبريٚ
 ؟َٚا قايـت  :ٚقايت فٝ٘ ايؿعطا٤، قاٍ ،قس غاضت بفمٝاى ايطنبإ ؟قٓعت ٚمبا أفمٝت

 قًت قايٛا:
   ٘ ــ ــاٍ فًػ ــا ط ــٝذ مل ــت يًؿ ــس قً  ق

 
 

 

 
 

 قاح ٌٖ يو يف فمٝـا ابـٔ عبـاؽ    ٜا
 
 
 

 

 ا٭ططاف آْػـ١  (78)١َِكِخٌٖ يو يف َض
 

 

 
 

ــ٢   ــٛاى سم ــاؽٜتهــٕٛ َج  كــسض ايٓ
 

 ،٫ٚ ٖصا أضزت ،إْا هلل ٚإْا إيٝ٘ ضادعٕٛ، ٚاهلل َا بٗصا أفمٝت :فكاٍ ابٔ عباؽ
 ،َٚا ؼـٌ إ٫ّ يًُهـطط   ،ٓعٜط٫ٚ سًًت إ٫ّ َجٌ َا أسٌ اهلل َٔ املٝم١ ٚايسّ ٚؿِ اـ

 .(79)(َٚا ٖٞ إ٫ّ ناملٝم١ ٚايسّ ٚؿِ اـٓعٜط

 فمهٕٛ عٓ٘ ضٚاٜمإ: اٱباس١ يًُهطط، ٚايرتادع عٓٗا يًمشطِٜ َطًكّا.

ٚد٘ قٍٛ ابٔ عباؽ يف دٛاظٖا يًُهطط ٚضزَّ  -ضمح٘ اهلل-ٚقس بّٝٔ اـطابٞ 
عًٝ٘ فكاٍ: )إمنا غًو فٝ٘ َصٖب ايكٝاؽ ٚؾّبٗ٘ باملهطط إىل ايطعاّ، ٖٚٛ قٝاؽ غري 

شٝض; ٭ٕ ايهطٚض٠ يف ٖصا ايباب ٫ تمشكل نٗٞ يف باب ايطعاّ ايصٟ ب٘ قٛاّ ق
ا٭ْفؼ ٚبعسَ٘ ٜهٕٛ ايمًف، ٚإمنا ٖصا َٔ باب غًب١ ايؿ٠ٛٗ، َٚكابطتٗا ممه١ٓ، ٚقس 

 .(80)ؼػِ َازتٗا بايكّٛ ٚايع٬ز، فًٝؼ أسسُٖا يف سهِ ايهطٚض٠ ناٯخط(

٘  –ٚع٢ً فطض أْـ٘   غـٛا٤ َطًكـّا أٚ   –سمٗـا  مل ٜطدـع عـٔ إبا   -ضنـٞ اهلل عٓـ
ِ –فاؿذ١ بكٍٛ ايٓيب  -يًُهطط ٘  –٫ بكٛيـ٘   -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـً  ،-ضنـٞ اهلل عٓـ

 ے ھ   ھ ھھ ہ ہہ ہ  ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژقـــاٍ اهلل تعـــاىل: 

، ٚأسازٜح ايٓػذ قان١ٝ ع٢ً ضأٜ٘، ٚقس أْهط عًٝـ٘ عًـٞ بـٔ    (7اؿؿط: ) ژے
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قـ٢ً اهلل  -ٚأخـربٙ إٔ ايـٓيب    ٚقاٍ ي٘: إْو اَط٩ تا٥ـ٘!  -ضنٞ اهلل عٓ٘ –أبٞ طايب 
ضنـٞ اهلل  –، ٚنصا عبـساهلل بـٔ عُـط ٚعبـساهلل بـٔ ايـعبري       (81)عًٝ٘ ٚغًِ قس سّطَٗا

 ، ٚأمجع أنابط ايكشاب١ ع٢ً ؼطميٗا نُا غبل بٝاْ٘.-عِٓٗ

: )ٚمٔ َمعبسٕٚ مبا بًغٓا عٔ ايؿاض ، ٚقس قض -ضمح٘ اهلل –قاٍ ايؿٛناْٞ 
ا٥ف١ َٔ ايكشاب١ غري قازس١ يف سذٝم٘، ٫ٚ قا١ُ٥ يٓا يٓا عٓ٘ ايمشطِٜ امل٪بس، ٚكايف١ ط

باملعصض٠ عٔ ايعٌُ ب٘، نٝف ٚاؾُٗٛض َٔ ايكشاب١ قس سفعٛا ايمشطِٜ ٚعًُٛا ب٘ 
 .(82)ٚضٚٚٙ يٓا؟(

 ٚايطز ع٢ً ازعا٥ِٗ اٱمجا : -

سعٕٛ إباس١ ٜ ِٖٚعكبٗا ْػذ، ٜٕ اٱباس١ ايجابم١ باٱمجا  ٖٞ إباس١ َ٪قم١ أ
 ػذ، فًِ ٜهٔ إمجاعّا.َ٪بس٠ مل ٜعكبٗا ْ

ٚإٕ َػمٓس اٱمجا  يف اٱباس١ امل٪قم١ ٖٛ ْفػ٘ َػمٓسِٖ بايٓػذ، فإشا نإ 
 .(83)زي٬ّٝ ع٢ً اٱباس١ ٚدب إٔ ٜهٕٛ زي٬ّٝ ع٢ً ايٓػذ

ع٢ً ؼطِٜ ْهاح  -ضنٞ اهلل عِٓٗ –ٚقس ْكٌ مجع َٔ ايعًُا٤ أمجا  ايكشاب١ 
 شاب ايكٍٛ ا٭ٍٚ.املمع١ ْٚػذ إباسمٗا نُا َطَّ َعٓا يف أزي١ أق

 ٚبٝإ فػاز قٝاغِٗ: -

إٔ ٖٓاى فطقّا بني ايٓهاح ٚاٱداض٠، فاٱداض٠ عكس ٫ ٜكض َطًكّا، بٌ ٫بس فٝ٘ 
َٔ ايمأقٝت مبس٠ َع١ًَٛ أٚ عٌُ َعًّٛ، ٚيٝؼ نصيو يف ايٓهاح; ٭ْ٘ ٜكض َطًكّا، 

 .(84)فًصيو ٜبطٌ بايمأقٝت نايبٝع
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 املبشح ايجايح
 ايٓػا٤ َٚٓاقؿم٘ضأٟ ابٔ عاؾٛض يف َمع١ 

ڤ ژ عٓس تفػريٙ يكٍٛ اهلل تعاىل:  -ضمح٘ اهلل–يكس شٖب ايطاٖط ابٔ عاؾٛض 

، َّٚجٌ هلا باملػافط يًسضاغ١ (85)إىل دٛاظ ْهاح املمع١ عٓس ايهطٚض٠ ژڤ  ڤ ڤ
ٚمٖٛا، ٚإٕ نإ ٜط٣ إٔ اٯ١ٜ يٝػت ْاظي١ يف ْهاح املمع١; فػٝاقٗا ٫ ٜػُض بصيو، 

 اؿ١ ٫ْسضاز املمع١ يف عُّٛ قٛي٘ تعاىل: )َا اغمُمعمِ(.ٚيهٓٗا َٔ ٚد١ٗ ْعطٙ ق

 يف ضأٜ٘ بإباس١ املمع١ يًُهطط إىل عس٠ أَٛض، ٖٚٞ: -ضمح٘ اهلل –ٚقس اغمٓس 

 إٔ ضٚاٜات ظَٔ ايمشطِٜ َهططب١ انططابّا نبريّا.  -1

 .َغُع يف ضٚاٜم٘ عسٜح ايمشطِٜ ظَٔ ايفمض -ضنٞ اهلل عٓ٘-اؾٗين  ٠رباْفطاز غ  -2

ٚظَٔ أبٞ بهط ٚظَـٔ   -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –غمُمعٛا يف ظَٔ ايٓيب إٔ ايٓاؽ ا  -3
 عُط سم٢ ٢ْٗ عٓٗا يف آخط خ٬فم٘.

 .-ضنٞ اهلل عِٓٗ–قاٍ ظٛاظٖا عًٞ بٔ أبٞ طايب ٚعُطإ بٔ سكني ٚابٔ عباؽ   -4

 .إْاط١ إباسمٗا عاٍ ا٫نططاض، فاؾمب٘ ع٢ً ايطٚا٠ ؼكٝل عصض ايطخك١ بأْ٘ ْػذ إٔ  -5

َفػطٟ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ َٔ شٖب إىل ٖصا ايطأٟ غ٣ٛ ابٔ ٚمّلا مل أدس َٔ 
 ، ضغبت يف َٓاقؿم٘ يف ضأٜ٘ ٖصا، ٚبٝإ ضدشإ خ٬ف٘.-ضمح٘ اهلل–عاؾٛض 

 ٚايطز ع٢ً ٖصٙ ا٭َٛض َطتب١ ناٯتٞ:

ٍ        أ٫ّٚ  : ايكٍٛ بإٔ ضٚاٜـات ظَـٔ ايمشـطِٜ َهـططب١ غـري قـشٝض; ٭ْـ٘ ٫ ٜكـا
ــات  ــص وهــِ  با٫نــططاب إ٫ إشا اخمًفــت ايطٚاٜ ــ٠ٛ، فش٦ٓٝ ٖٚــٞ َمػــا١ٜٚ يف ايك

 بانططابٗا ٜٚمٛقف عٔ ايعٌُ بٗا نًٗا.
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ٖٛ ايصٟ ؽمًف  :املهططب َٔ اؿسٜح: )-ضمح٘ اهلل–ٜكٍٛ ابٔ ايك٬ح 
ٚإمنا ْػُٝ٘  ،ايطٚا١ٜ فٝ٘ فريٜٚ٘ بعهِٗ ع٢ً ٚد٘ ٚبعهِٗ ع٢ً ٚد٘ آخط كايف ي٘

ُٖا عٝح ٫ تكاَٚٗا ا٭خط٣: شت إسساأَا إشا تطدَّ ،إشا تػاٚت ايطٚاٜمإ َهططبّا
أٚ غري شيو َٔ ٚدٛٙ  ،أٚ أنجط قشب١ يًُطٟٚ عٓ٘ ،بإٔ ٜهٕٛ ضاٜٚٗا أسفغ

٫ٚ ٜطًل عًٝ٘ س٦ٓٝص ٚقف املهططب ٫ٚ ي٘  ،ايرتدٝشات املعمُس٠ فاؿهِ يًطادش١
 .(86)(سهُ٘

َٔ أدٌ تٛنٝض ٚٚضٚاٜات ظَٔ ؼطِٜ َمع١ ايٓػا٤ غري َمػا١ٜٚ يف ايك٠ٛ، 
 غأضتبٗا ٚفل ايرتتٝب ايعَين، ٖٚٞ ناٯتٞ:َبّٝٓا سهُٗا ٚشيو غأشنطٖا 

 ٖـ(:7يف غع٠ٚ خٝرب )قطّ غ١ٓ  -1

ق٢ً اهلل عًٝ٘  –)إٔ ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 
 .(87)٢ْٗ عٔ َمع١ ايٓػا٤ ّٜٛ خٝرب، ٚعٔ ؿّٛ اؿُط ا٭ْػ١ٝ( -ٚغًِ

 .َمفل عًٝ٘ ٖٚصا سسٜح قشٝض ثابت

أْ٘ قاٍ: )ٚاهلل يكس عًِ إٔ ضغٍٛ  -ضنٞ اهلل عُٓٗا-بٔ عُط ٚعٔ عبساهلل 
 ايٓػا٤. ٜطٜس َمع١ (88)سّطَٗا ّٜٛ خٝرب َٚا نّٓا َػافشني( -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -اهلل 

 ٖـ(:7يف عُط٠ ايكها٤ )شٟ ايكعس٠ غ١ٓ  -2

ملا قسّ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َه١ يف )عٔ اؿػٔ ايبكطٟ قاٍ: 
ا٤ أٌٖ املس١ٜٓ فؿها أقشاب ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إىل عُطت٘ تعٜٔ ْػ

متمعٛا َٓٗٔ ٚادعًٛا ا٭دٌ بٝٓهِ ٚبٝٓٗٔ  :ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ
ضمح٘ –عٓ٘ دا٤ ٚ ،(89)أسػب ضد٬ ٜمُهٔ َٔ اَطأ٠ ث٬ثّا إ٫ ٫ٖٚا ايسبط(فُا  ،ث٬ثّا
َا سًت قبًٗا ٫ٚ  ،عُط٠ ايكها٤يف  َا سًت املمع١ قط إ٫ ث٬ثّا) :قٛي٘ -اهلل

 .(90)(بعسٖا
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 .١َطغًمإ، َٚطاغٌٝ اؿػٔ ايبكطٟ نعٝف ايطٚاٜمإٖٚاتإ 

: ٚأَا عُط٠ ايكها٤: ف٬ ٜكض ا٭ثط فٝٗا; -ضمح٘ اهلل –قاٍ اؿافغ ابٔ سذط 
يهْٛ٘ َٔ َطغٌ اؿػٔ، َٚطاغًٝ٘ نعٝف١; ٭ْ٘ نإ ٜأخص عٔ نٌ أسس، ٚع٢ً تكسٜط 

أٜاّ خٝرب ٭ُْٗا ناْا يف غ١ٓ ٚاسس٠، نُا يف ايفمض ٚأٚطاؽ ثبٛت٘ فًعً٘ أضاز 
 .(91)غٛا٤

 ٖـ(:8عاّ فمض َه١ )ضَهإ غ١ٓ  -3

ق٢ً اهلل عًٝ٘ -: )إٔ ْيب اهلل -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ غرب٠ بٔ َعبس اؾٗين 
عاّ فمض َه١ أَط أقشاب٘ بايمُمع َٔ ايٓػا٤. قاٍ: فدطدت أْا ٚقاسب يٞ  -ٚغًِ

ا داض١ٜ َٔ بين عاَط نأْٗا بهط٠ عٝطا٤، فدطبٓاٖا إىل ْفػٗا، َٔ بين غًِٝ سم٢ ٚدسْ
ٚعطنٓا عًٝٗا بطزٜٓا، فذعًت تٓعط فرتاْٞ أمجٌ َٔ قاسيب، ٚتط٣ بطز قاسيب 
أسػٔ َٔ بطزٟ، فآَطت ْفػٗا غاع١ ثِ اخماضتين ع٢ً قاسيب، فهٔ َعٓا ث٬ثّا، ثِ 

 ضنٞ اهلل– أخط٣ٚا١ٜ ، ٚيف ض(92)بفطاقٗٔ( -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-أَطْا ضغٍٛ اهلل 
: )أ٫ إْٗا سطاّ َٔ َٜٛهِ ٖصا -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل  ظاز: -عٓ٘

 .(93)إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، َٚٔ أعط٢ ؾ٦ّٝا ف٬ ٜأخصٙ(

ٖٚصٙ ايطٚاٜات قشٝش١ ثابم١، فٝهٕٛ ٖصا ٖٛ ايمشطِٜ ايجاْٞ هلا ٚا٭خري إىل 
 ٜاّ فكط بعس ايمشطِٜ هلا يف ظَٔ خٝرب.ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚتهٕٛ ٖصٙ اٱباس١ ملس٠ ث٬ث١ أ

 ٖـ(:8عاّ غع٠ٚ أٚطاؽ )ؾٛاٍ غ١ٓ  -4

ق٢ً -أْ٘ قاٍ: )ضخل ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘ –عٔ غ١ًُ بٔ ا٭نٛ  
 .(94)عاّ أٚطاؽ يف املمع١ ث٬ثّا ثِ ٢ْٗ عٓٗا( -عًٝ٘ ٚغًِاهلل 
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نٞ اهلل ض –ٖٚصا سسٜح قشٝض ثابت، ٫ٚ َٓافا٠ بٝٓ٘ ٚبني سسٜح غرب٠ اؾٗين 
ٖٛ  إٕ عاّ غع٠ٚ أٚطاؽفمض َه١، سٝح  يفايػابل، ايصٟ ٜفٝس إٔ ؼطميٗا  -عٓ٘

 .ْفػ٘ عاّ فمض َه١

: ٚعاّ أٚطاؽ ٖٛ عاّ ايفمض ٭ٕ غعا٠ أٚطاؽ -ضمح٘ اهلل-قاٍ ابٔ ايكِٝ 
 .(95)بفمض َه١َمك١ً 

: ومٌُ إٔ ٜهٕٛ أطًل ع٢ً عاّ ايفمض عاّ -ضمح٘ اهلل –ٚقاٍ ابٔ سذط 
 .(96)ضبُٗايمكاأٚطاؽ 

 ٖـ(:8ّٜٛ سٓني )ؾٛاٍ غ١ٓ  -5

ق٢ً اهلل -أْ٘ قاٍ: )٢ْٗ ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 
 .(97)ّٜٛ سٓني عٔ َمع١ ايٓػا٤( -عًٝ٘ ٚغًِ

ٖصٙ ايًفع١ )ّٜٛ سٓني( ؾاش٠ غري قفٛظ١ سٝح تفطز بٗا أسس ايطٚا٠ ٖٚٛ ٚ
 ٖٚا )خٝرب(.عبسايٖٛاب ايجكفٞ عٔ بك١ٝ ايطٚا٠، فبكٝمِٗ ضٚ

 :-ضمح٘ اهلل–قاٍ اؿافغ ابٔ سذط 

باملعذ١ُ أٚي٘ ٚايطا٤  –")ظَٔ خٝرب( ٖهصا ؾُٝع ايطٚا٠ عٔ ايعٖطٟ )خٝرب( 
إ٫ َا ضٚاٙ عبس ايٖٛاب ايجكفٞ عٔ و٢ٝ بٔ غعٝس عٔ َايو يف ٖصا اؿسٜح  -آخطٙ

ّٗا ع٢ً أْ٘ أخطد٘ ايٓػا٥ٞ ٚايساض قطين، ْٚب -مب١ًُٗ أٚي٘ ْْٚٛني-فإْ٘ قاٍ: "سٓني" 
ِٖٚ تفطز ب٘ عبس ايٖٛاب، ٚأخطد٘ ايساضقطين َٔ ططٜل أخط٣ عٔ و٢ٝ بٔ غعٝس 

 .(98)"فكاٍ: )خٝرب( ع٢ً ايكٛاب

ايصٟ ضٟٚ اؿسٜح َٔ  -ضمح٘ اهلل–قًت: مما ٜسٍ ع٢ً شيو إٔ َايو بٔ أْؼ 
 بًفغ: )خٝرب(. (99)ططٜك٘ قس ضٚاٙ يف َٛط٦٘
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تػ٢ُ أٜهّا غع٠ٚ أٚطاؽ،  ٚع٢ً فطض قش١ ٖصٙ ايطٚا١ٜ فإٕ غع٠ٚ سٓني
قاٍ أبٛ ايعباؽ ايكططيب: "غع٠ٚ أٚطاؽ ٖٞ غع٠ٚ سٓني ع٢ً َا قاي٘ أبٛ عُط، ٚناْت 
غع٠ٚ سٓني بعس فمض َه١ بأٜاّ، ٚشيو إٔ فمض َه١ نإ يعؿط بكني َٔ ؾٗط ضَهإ 

 .(100)غ١ٓ مثإ َٔ اهلذط٠، ٚناْت ٚقع١ سٓني يف أٍٚ ؾٛاٍ َٔ ايػ١ٓ املصنٛض٠"

 َٔ قاٍ إْٗا سطَت عاّ ايفمض أٚ عاّ أٚطاؽ أٚ عاّ سٓني; إش ف٬ َٓافا٠ بني
 ن٬ٖا يف عاّ ٚاسس.

 ٖـ(:9تبٛى )ضدب غ١ٓ  -6

ق٢ً اهلل عًٝ٘ -خطدٓا َع ضغٍٛ اهلل  :قاٍ -ضنٞ اهلل عٓ٘ -عٔ أبٞ ٖطٜط٠ 
قٌٝ:  (َا ٖصا؟)يف غع٠ٚ تبٛى، فٓعيٓا بج١ٝٓ ايٛزا ، فطأ٣ ْػا٤ ٜبهني! فكاٍ:  -ٚغًِ

: -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-بٗٔ أظٚادٗٔ ثِ فاضقٖٛٔ. فكاٍ ضغٍٛ اهلل  ْػا٤ متمع
 .(101)(سطَّّ أٚ ٖسّ املمع١: ايٓهاح ٚايط٬م ٚايعس٠ ٚاملرياخ)

: )ٚأَا قك١ تبٛى: فًٝؼ يف سسٜح أبٞ -ضمح٘ اهلل–قاٍ اؿافغ ابٔ سذط 
 ٖطٜط٠ ايمكطٜض بأِْٗ اغمُمعٛا َٓٗٔ يف تًو اؿاي١، فٝشمٌُ إٔ ٜهٕٛ شيو ٚقع

قسميّا ثِ ٚقع ايمٛزٜع َٓٗٔ س٦ٓٝص ٚايٓٗٞ، أٚ نإ ايٓٗٞ ٚقع قسميّا فًِ ٜبًغ بعهِٗ 
يمكسّ ايٓٗٞ يف شيو، ع٢ً إٔ  (102)ع٢ً ايطخك١، فًصيو قطٕ ايٓٗٞ بايغهبفاغمُط 

سسٜح أبٞ ٖطٜط٠ َكا٫ّ، فإْ٘ َٔ ضٚا١ٜ َ٪ٌَ بٔ إمساعٌٝ عٔ عهط١َ بٔ عُاض  يف
 .(103)نٌ َُٓٗا َكاٍ(ٚيف 

ضغٍٛ اهلل  -قاٍ: )خطدٓا َع  -ضنٞ اهلل عٓ٘ -دابط بٔ عبساهلل عٔٚدا٤ 
إىل غع٠ٚ تبٛى، سم٢ إشا نٓا عٓس ايعكب١ مما ًٜٞ ايؿاّ دا٤ت  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

 -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -ْػ٠ٛ قس نٓا متمعٓا بٗٔ ٜطفٔ بطسايٓا، فذا٤ ضغٍٛ اهلل 
 ٚأث٢ٓ عًٝ٘ ٢ْٗٚ عٔ املمع١، فصنطْا شيو ي٘، قاٍ: فغهب ٚقاّ خطٝبّا: فشُس اهلل
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ٚفٝ٘ عباز بٔ  ،(104)يف نماب٘ ا٫عمباض ٦َٜٛص فػُٝت ث١ٝٓ ايٛزا ( ضٚاٙ اؿاظَٞفمٛازعٓا 
 ٖٚٛ َرتٚى اؿسٜح. نجري

: )ٚأَا سسٜح دابط -ضمح٘ اهلل–ٚعًٝ٘ فاؿسٜح نعٝف دساًّ، قاٍ ابٔ سذط 
 .(105)ٜكض فإْ٘ َٔ ططٜل عباز بٔ نجري ٖٚٛ َرتٚى(ف٬ 

 ، ٚيٝؼ فٝ٘ شنط غع٠ٚبػٓس نعٝف (106)ايطرباْٞ يف املعذِ ا٭ٚغطٚضٚاٙ 
 .تبٛى

 (107)ايكشٝض عٓس َػًِ -ضنٞ اهلل عٓ٘–قًت: ٖٚٛ ىايف سسٜح دابط 
ق٢ً –ٚغريٙ: )نٓا ْػمُمع بايكبه١ َٔ ايمُط ٚايسقٝل ا٭ٜاّ ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل 

ح( فٗصا ٜسٍ ٚأبٞ بهط سم٢ ٢ْٗ عٓ٘ عُط يف ؾإٔ عُطٚ بٔ سطٜ -اهلل عًٝ٘ ٚغًِ
ضنٞ اهلل –إ٫ عٔ ططٜل عُط  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –ع٢ً أْ٘ مل ٜعًِ بٓٗٞ ايٓيب 

 نُا غبل بٝاْ٘ يف أٍٚ ايبشح. -عٓ٘

أْ٘ قاٍ: )٢ْٗ ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘ –عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ٚنصا دا٤ 
فمض يف غع٠ٚ تبٛى عٔ املمع١( شنط اؿافغ ابٔ سذط يف  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -

 أْ٘ َٔ ضٚا١ٜ إغشام بٔ ضاؾس عٔ قُس بٔ ؾٗاب ايعٖطٟ عٔ قُس (108)ايباضٟ
عٔ أبُٝٗا عٔ دسُٖا  -ضنٞ اهلل عٓ٘–بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب اٚعبساهلل ابين قُس 

 ب٘، ثِ قاٍ: ٖٚٛ خطأ أٜهّا أ.ٖـ.

ملدايف١ إغشام بٔ ضاؾس أقشاب ايعٖطٟ ايصٜٔ  ّافٝهٕٛ بٗصا اؿسٜح ؾاش
 ظَٔ خٝرب، ٚايؿاش َٔ أقػاّ ايهعٝف ف٬ ٜجبت، ٚإغشام بٔ ضاؾس ضٚٚٙ عٓ٘ أْ٘ يف

يف تكطٜب  -ضمح٘ اهلل–يف سسٜج٘ عٔ ايعٖطٟ بعض ايِٖٛ نُا قاٍ ابٔ سذط 
 .(109)ايمٗصٜب

 ٖـ(:10سذ١ ايٛزا  )غ١ٓ  -7



 ٖـ1436ضبٝع ايجاْٞ  2ز( 65يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اٱغ١َٝ٬، ايعسز )ف١ً داَع١ أّ ايكط٣    136

-أْ٘ قاٍ: خطدٓا َع ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ غرب٠ بٔ َعبس اؾٗين 
.. فًُا قسَٓا َه١ طفٓا بايبٝت .ملس١ٜٓ يف سذ١ ايٛزا َٔ ا -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ

ٚبني ايكفا ٚاملط٠ٚ، ثِ أَطْا مبمع١ ايٓػا٤، فطدعٓا إيٝ٘ فكًٓا: ٜاضغٍٛ اهلل إْٗٔ قس 
َّ بطز  أبني إ٫ إىل أدٌ َػ٢ُ. قاٍ: فافعًٛا. قاٍ: فدطدت أْا ٚقاسب يٞ، عً

عًت تٓعط إىل بطز قاسيب ٚعًٝ٘ بطز، فسخًٓا ع٢ً اَطأ٠ فعطنٓا عًٝٗا أْفػٓا، فذ
فرتاٙ أدٛز َٔ بطزٟ، ٚتٓعط إيٞ فرتاْٞ أؾب َٓ٘، فكايت بطز َهإ بطز ٚاخماضتين، 
فمعٚدمٗا عؿطّا بربزٟ، فبتُّ َعٗا تًو اي١ًًٝ، فًُا أقبشت غسٚت إىل املػذس 

 ٖٚٛ ع٢ً املٓرب ىطب ٜكٍٛ: َٔ نإ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-فػُعت ضغٍٛ اهلل 
إىل أدٌ فًٝعطٗا َا مسٞ هلا ٫ٚ ٜػرتدع مما أعطاٖا ؾ٦ّٝا،  َٓهِ تعٚز اَطأ٠

 ٚيٝفاضقٗا فإٕ اهلل تعاىل قس سطَٗا عًٝهِ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ.

ٚغريٙ َٔ ططٜل عبس ايععٜع بٔ عُط عٔ ايطبٝع بٔ غرب٠ عٔ  (110)ضٚاٙ أمحس
 ب٘. أبٝ٘

ُط قس خٛيف فٝ٘ ع٢ً ايطبٝع بٔ غرب٠، فكس ضٚاٙ عبسايععٜع بٔ ع ٖٚصا اؿسٜح
 بٔ عبسايععٜع عٔ ايطبٝع بٔ غرب٠ بًفغ )سذ١ ايٛزا (، ٚضٚاٙ مجاٖري أقشاب ايطبٝع

 بٔ غرب٠ عٓ٘ بًفغ )عاّ ايفمض(، ِٖٚ:

 ٚغريُٖا. (112)ٚأمحس (111)قُس بٔ ؾٗاب ايعٖطٟ نُا عٓس َػًِ  -1

، (113)ايٓػا٥ٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣عُط بٔ عبسايععٜع أَري امل٪َٓني نُا عٓس   -2
 .اٚغريُٖ (114)يهبريايطرباْٞ يف املعذِ اٚ

 ٚغريٙ. (115)عبساملًو بٔ ايطبٝع بٔ غرب٠ نُا عٓس َػًِ  -3

 ٚغريٙ. (116)عبسايععٜع بٔ ايطبٝع بٔ غرب٠ نُا عٓس َػًِ  -4

 ٚغريُٖا. (118)، ٚأمحس(117)عُاض٠ بٔ غع١ٜ ا٭ْكاضٟ نُا عٓس َػًِ  -5
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فبصيو تهٕٛ ضٚا١ٜ عبسايععٜع بٔ عُط اييت بًفغ )سذ١ ايٛزا ( ؾاش٠ ملدايفمٗا 
 ؾُاٖري أقشاب ايطبٝع بٔ غرب٠ ٚفِٝٗ ثكات أد٤٬ نايعٖطٟ ٚعُط بـٔ عبـسايععٜع  

، (119)ايمٗصٜبقسٚم ىط٧ نُا يف تكطٜب  بٔ عُط ، ٚعبسايععٜعٚعبساملًو بٔ ايطبٝع
 )فمض َه١(. فمهٕٛ يفع١ )سذ١ ايٛزا ( نعٝف١، ٚايكٛاب

ع٢ً ضٚا١ٜ عبسايععٜع بٔ عُط )سذ١  -ضمح٘ اهلل–ٚعًل اؿافغ ايبٝٗكٞ 
ٖٚٛ ِٖٚ َٓ٘، فطٚا١ٜ اؾُٗٛض عٔ ايطبٝع بٔ غرب٠ إٔ شيو نإ ظَٔ "ايٛزا ( قا٬ّ٥: 

 .(120)"ايفمض

ٚأَا سذ١ ايٛزا ، فٗٛ اخم٬ف ع٢ً ": -ضمح٘ اهلل –ٚقاٍ اؿافغ ابٔ سذط 
 .(121)"عٓ٘ أْٗا يف ايفمض أقض ٚأؾٗط بٔ غرب٠، ٚايطٚا١ٜايطبٝع 

 ٚغريُٖا َٔ ططٜل إمساعٌٝ بٔ أ١َٝ عٔ (123)ٚأبٛ زاٚز (122)ٚقس ضٚاٙ أمحس
 ايعٖطٟ عٔ ايطبٝع بٔ غرب٠ ب٘ بًفغ )سذ١ ايٛزا (.

َٔ  ّامجع فٝٗا إمساعٌٝ بٔ أ١َٝ ؾّص يف ٖصٙ ايًفع١، فكس خايف إٔ ٚيهٔ لس
 أقشاب ايعٖطٟ، ِٖٚ:

 .(125)، ٚاؿُٝسٟ يف َػٓسٙ(124)س ايساضَٞ يف َػٓسٙغفٝإ بٔ ع١ٓٝٝ نُا عٓ  -1

 ٚغريٙ. (126)قاحل بٔ نٝػإ نُا عٓس َػًِ  -2

 ٚغريُٖا. (128)ٚأمحس (127)َعُط بٔ ضاؾس نُا عٓس َػًِ  -3

 ٚغريٙ. (129)ايهبرياملعذِ ْٜٛؼ بٔ ٜعٜس ا٭ًٜٞ نُا عٓس ايطرباْٞ يف   -4

 .ٚغريٙ (130)قُس بٔ إغشام نُا عٓس ايطرباْٞ يف املعذِ ايهبري  -5

 .(131)ايهبري املعذِ ا٤ نُا عٓس ايطرباْٞ يفكَّيػَّعط ا  -6

ِِٖ فٝٗا إمساعٌٝ بٔ أ١َٝ،  َٚ فبصيو تهٕٛ يفع١ )سذ١ ايٛزا ( نعٝف١، قس 
 ٚايكٛاب )ّٜٛ ايفمض(.
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سهِ ع٢ً ضٚا١ٜ )سذ١ ايٛزا (  بعس إٔ -ضمح٘ اهلل –قاٍ ايؿٝذ ا٭يباْٞ 
يطٚاٜات اييت شنطْا تسٍ فٗصٙ ا)شنط بعض ايطٚاٜات اييت فٝٗا شنط ايفمض:ٚ بايؿصٚش،

ع٢ً ِٖٚ إمساعٌٝ بٔ أ١َٝ ع٢ً ايعٖطٟ يف قٛي٘ عٓ٘: "يف سذ١ ايٛزا "، ٚإٕ ايكٛاب 
ضٚا١ٜ اؾُاع١ عٔ ايعٖطٟ: "ّٜٛ ايفمض"، ٜٚ٪نس شيو إٔ ايعٖطٟ تابع٘ عًٝ٘ مجاع١ 

عٔ  :قايٛآَِٗ: عبس املًو ٚعبس ايععٜع ابٓا ايطبٝع بٔ غرب٠، ٚعُاض٠ بٔ غع١ٜ نًِٗ 
 .(132)"عاّ ايفمض"( :بٝعايط

: )ٚاؿسٜح ٚاسس يف قك١ ٚاسس٠ فمعّٝٔ -ضمح٘ اهلل–قاٍ اؿافغ ابٔ سذط 
ايرتدٝض، ٚايططٜل اييت أخطدٗا َػًِ َكطس١ بأْٗا يف ظَٔ ايفمض أضدض فمعّٝٔ 

 .(133)املكري إيٝٗا ٚاهلل أعًِ(

فُٔ خ٬ٍ ٖصا ايعطض ايػابل لس أْ٘ ٫ ٜكض َٔ ضٚاٜات ظَٔ ايمشطِٜ إ٫ 
َٔ خٝرب، ٚعاّ فمض َه١ ٚعاّ غع٠ٚ أٚطاؽ، ٚعًُٓا أْ٘ ٫ َٓافا٠ بني عاّ فمض َه١ ظ

 ٚعاّ غع٠ٚ أٚطاؽ ٚأُْٗا عاّ ٚاسس.

فبصيو تهٕٛ املمع١ قس سطَت َطتني، َط٠ يف ظَٔ خٝرب ثِ أبٝشت ؿاد١ يف 
عاّ فمض َه١ ملس٠ ث٬ث١ أٜاّ ثِ سطَت إىل ّٜٛ ايكٝا١َ نُا َط َعٓا غابكّا يف سسٜح 

 .-ضنٞ اهلل عٓ٘ –رب٠ اؾٗين غ

باس١ ناْا املدماض إٔ ايمشطِٜ ٚاٱ: )ٚايكٛاب -ضمح٘ اهلل–قاٍ اٱَاّ ايٟٓٛٚ 
ثِ أبٝشت ّٜٛ فمض َه١ ٖٚٛ  ،ثِ سطَت ّٜٛ خٝرب ،قبٌ خٝرب ٚناْت س٫ّ٬ ،َطتني

 إىل ّٜٛ ايكٝا١َ َ٪بسّا ثِ سطَت ٦َٜٛص بعس ث٬ث١ أٜاّ ؼطميّا ،ّٜٛ أٚطاؽ ٫تكاهلُا
 .(134)(باس١ ٚاهلل أع٫ًِٚ َاْع ميٓع تهطٜط اٱ ...اغمُط ايمشطِٜٚ
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ٚلس إٔ ضٚاٜات ظَٔ ايمشطِٜ غري َمػا١ٜٚ يف ايك٠ٛ; ٚبصيو ٫ ٜهٕٛ 
انططابّا يف ايطٚاٜات، بٌ سطَت يف خٝرب ثِ أبٝشت يف عاّ ايفمض ملس٠ ث٬ث١ أٜاّ ثِ 

 سطَت يّٝٛ ايكٝا١َ.

مشطِٜ فٗصا ٫ ٜكسح يف أقٌ ٚع٢ً فطض ا٫نططاب يف ضٚاٜات ظَٔ اي
ايمشطِٜ; ٭ٕ اؾُٝع اتفكٛا ع٢ً ايمشطِٜ نُا يٛ ؾٗس ضدٌ إٔ يف٬ٕ ع٢ً ف٬ٕ زٜٔ 

ٖـ، 1425زٜٓاض َٓص غ١ٓ  1000ٖـ، ٚؾٗس آخط إٔ ي٘ 1420زٜٓاض َٓص غ١ٓ  1000
ٖـ، فٗصا ا٫خم٬ف يف ظَٔ ايسٜٔ ٫ ٜكسح يف أقٌ 1430ٚؾٗس ثايح أْ٘ َٓص غ١ٓ 

 .(135)زٜٓاض ٬1000ٕ ع٢ً ف٬ٕ زٜٔ املػأي١ إٔ يف

بطٚا١ٜ اؿسٜح يف ظَٔ  -ضنٞ اهلل عٓ٘–: قٛي٘ إٔ اْفطاز غرب٠ اؾٗين ثاّْٝا
ايفمض ٜعمرب َغُعّا يف ايطٚا١ٜ غري قشٝض، فكس ضٚاٙ مجع َٔ أ١ُ٥ اؿسٜح ٚتًكم٘ ا٭١َ 

ٚأمجعت ا٭١َ ع٢ً  (136)قشش٘ اٱَاّ َػًِ سٝح أخطد٘ يف قشٝش٘ بايكبٍٛ، فكس
ٞ أسازٜح قشٝض َػًِ بايكبٍٛ غ٣ٛ أيفاظ ٜػري٠، ٚيٝؼ ٖصا اؿسٜح َٓٗا، تًك

ٚغريُٖا، ٚأٌٖ ايكٓع١  (137)ٚنصا قشش٘ اٱَاّ ابٔ سبإ سٝح أخطد٘ يف قشٝش٘
 أزض٣ بكٓاعمِٗ.

، فكس ض٣ٚ عٓ٘ َػًِ يف -ضنٞ اهلل–ثِ قس ٚافك٘ غ١ًُ بٔ ا٭نٛ  
عاّ أٚطاؽ يف  -ٚغًِ ق٢ً اهلل عًٝ٘–أْ٘ قاٍ: )ضخل ضغٍٛ اهلل  (138)قشٝش٘

 املمع١ ث٬ثّا ثِ ٢ْٗ عٓٗا(، ٚقس بٝٓا فُٝا غبل إٔ عاّ أٚطاؽ ٚعاّ ايفمض ٚاسس.

ٚع٢ً فطض ايمػًِٝ بهعف سسٜح غرب٠ اؾٗين فإٕ ؼطِٜ ْهاح املمع١ ٜ٪خص 
ضنٞ اهلل  –َٔ أسازٜح أخط٣: نشسٜح عُط بٔ اـطاب ٚغريٙ َٔ ايكشاب١ 

ابٔ عباؽ نُا َطَّ َعٓا يف املبشح ايجاْٞ عٓس ، ٚإْهاض بعض ايكشاب١ ع٢ً -عِٓٗ
 .شنط أزي١ َٔ قاٍ بمشطِٜ املمع١
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ٚظَٔ  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–: قٛي٘ بإٔ ايٓاؽ اغمُمعٛا يف ظَٔ ايٓيب ثايجّا
أبٞ بهط ٚظَٔ عُط سم٢ ٢ْٗ عٓ٘ يف آخط خ٬فم٘: قس ضززت عًٝ٘ عٓس شنطٟ ٫غمٓاز 

يف أزي١ َٔ قاٍ ظٛاظ املمع١، ف٬ ساد١  -ضنٞ اهلل عٓ٘–اجملٝعٜٔ ع٢ً سسٜح دابط 
 يًمهطاض ٖٓا.

: قٛي٘ بأْ٘ قاٍ ظٛاظٖا عًٞ بٔ أبٞ طايب ٚعُطإ بٔ سكني ٚابٔ ضابعّا
َُػَِّ فُٝا ٜمعًل بعًٞ بٔ أبٞ طايب  -ضنٞ اهلل عِٓٗ–عباؽ  ٚإٕ نإ ضّدض –غري 

 .-ضنٞ اهلل عُٓٗا–، ٚعُطإ بٔ سكني -ضدٛع٘ فُٝا بعس

بٞ طايب فٗٛ َٔ ضزَّ ع٢ً ابٔ عباؽ يف إباسم٘ يًُمع١، ٚض٣ٚ ي٘ أَا عًٞ بٔ أ
 سسٜح ؼطميٗا ظَٔ خٝرب نُا َطَّ َعٓا يف بسا١ٜ ايبشح.

بػٓسٙ عٔ اؿهِ بٔ عمٝب١ إٔ  (139)يف تفػريٙ -ضمح٘ اهلل–َٚا ضٚاٙ عٓ٘ ايطربٟ 
٢ْ إ٫ ٢ْٗ عٔ املمع١ َا ظ -ضنٞ اهلل عٓ٘-ي٫ٛ إٔ عُط : )-ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ–عًٝاًّ 
ٌّ ضنٞ –(، فٗصا سسٜح نعٝف غري ثابت ي٬ْكطا  بني اؿهِ بٔ عمٝب١ ٚعًٞ َؾِك

ٖـ 50ٖـ، ٚاؿهِ ٚيس غ١ٓ 40، فاؿهِ مل ٜسضى عًٝاًّ، فعًٞ اغمؿٗس غ١ٓ -اهلل عٓ٘
 .(140)ٖـ47ٚقٌٝ غ١ٓ 

١ٜ املمع١ آْعيت " :أْ٘ قاٍٚأَا عُطإ بٔ سكني فكس أٚضز ابٔ عاؾٛض ي٘ ضٚا١ٜ 
ق٢ً اهلل عًٝ٘ -بعسٖا آ١ٜ تٓػدٗا، ٚأَطْا بٗا ضغٍٛ اهلل   ٚمل ٜٓعٍيف نماب اهلل

، ٜعين عُط بٔ اـطاب سني ٢ْٗ عٓٗا يف ظَٔ َٔ "ثِ قاٍ ضدٌ بطأٜ٘ َا ؾا٤ ،-ٚغًِ
 .خ٬فم٘ بعس إٔ عًُٛا بٗا يف َععِ خ٬فم٘

فأقٍٛ ْعِ ٖٞ ثابم١ عٔ عُطإ بٔ سكني، ٚيهٓٗا يٝػت يف َمع١ ايٓػا٤، بٌ 
سٝح  (141)اؿر، بسيٌٝ َا دا٤ عٓ٘ يف ضٚا١ٜ أخط٣ يف ْفؼ ايكشٝض ملػًِ يف َمع١

ق٢ً اهلل -عًِ إٔ ضغٍٛ اهلل ا يمًُٝصٙ َططف بٔ عبس اهلل: -ضنٞ اهلل عٓ٘–قاٍ 
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ٚمل ٜٓٗٓا عُٓٗا ضغٍٛ اهلل  ،ثِ مل ٜٓعٍ فٝٗا نماب ،مجع بني سر ٚعُط٠ -عًٝ٘ ٚغًِ
 .ا ؾا٤قاٍ فٝٗا ضدٌ بطأٜ٘ َ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-

ٜعين -ْعيت آ١ٜ املمع١ يف نماب اهلل : (142)ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس َػًِ أٜهّا
ٚأَطْا بٗا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ ثِ مل تٓعٍ آ١ٜ تٓػذ آ١ٜ َمع١  -َمع١ اؿر

اؿر ٚمل ٜٓ٘ عٓٗا ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ سم٢ َات قاٍ ضدٌ بطأٜ٘ بعس َا 
 .ؾا٤

ايطٚا١ٜ اييت اغمسٍ بٗا ابٔ  -ايبداضٟ َٚػًِ-كشٝشني ٚقس أٚضز أقشاب اي
 -ضمح٘ اهلل–عاؾٛض ع٢ً َمع١ ايٓػا٤ يف نماب اؿر يف قشٝشُٝٗا، ٚأٚضزٙ ايبداضٟ 

أٜهّا يف نماب ايمفػري يف تفػري غٛض٠ ايبكط٠، يف تفػري آ١ٜ َمع١ اؿر: )فُٔ متمع 
ِِٖ بايعُط٠ إىل اؿر(; مما ٜسٍ ع٢ً إٔ ايطٚا١ٜ يف َمع١ اؿ َٚ ر ٫ يف َمع١ ايٓػا٤ نُا 

 .-ضمح٘ اهلل–بصيو ابٔ عاؾٛض 

فكس شنطْا َا ٜمعًل بايطز ع٢ً قٛي٘ يف َبشح  -ضنٞ اهلل عٓ٘–أَا ابٔ عباؽ 
 ايطز ع٢ً أزي١ َٔ أباح َمع١ ايٓػا٤ ف٬ ساد١ يًمهطاض ٖٓا.

ض إْاط١ إباسمٗا عاٍ ا٫نططاض، فاؾمب٘ ع٢ً ايطٚا٠ ؼكٝل عص : قٛي٘ بإٔخاَػّا
 غري َػَِّ. ايطخك١ بأْ٘ ْػذ

ىل ّٜٛ إ بمشطميٗا َ٪بسّا -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ- ايطغٍٛ فكس ٚضز تكطٜض َٔ
ق٢ً اهلل –إٔ ضغٍٛ اهلل  -ضنٞ اهلل عٓ٘–نُا دا٤ يف سسٜح غرب٠ اؾٗين  ايكٝا١َ

 ،ٜا أٜٗا ايٓاؽ إْٞ قس نٓت أشْت يهِ يف ا٫غمُما  َٔ ايٓػا٤قاٍ: ) -عًٝ٘ ٚغًِ
٫ٚ  ،فُٔ نإ عٓسٙ َٓٗٔ ؾ٤ٞ فًٝدٌ غبًٝ٘ ،قس سطّ شيو إىل ّٜٛ ايكٝا١َ ٚإٕ اهلل

بأْ٘ إشا تهطض ايػبب ف٬ ٜرتتب عًٝ٘  ٖٚصا إٜصإ"، (143)(تأخصٚا مما آتٝمُٖٛٔ ؾ٦ّٝا
 -ٚيٛ ػسز ايػبب-ٖٚٛ ميٓع ايكٍٛ با٫غمُطاض  ،٭ٕ ايٓػذ أبسٟ ;املػبب
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غمكشاب َازاّ قس قاّ ايسيٌٝ ع٢ً ف٬ هٛظ ايًذ٤ٛ إىل ٖصا ا٫ ،يًشاٍ اغمكشابّا
إٔ ْػذ اؿهِ ع٢ً  ع٢ً َا ٖٛ َكطض يف عًِ ا٭قٍٛ سهِ ايمشطِٜ ع٢ً ايمأبٝس

، ٚايع١ً َع١ٓ اؿه١ُ نُا ٖٛ َعًّٛ، َٚع٢ٓ ٜٛدب ْػذ ايع١ً اييت اقمهم٘ أٜهّا
٢ٓ عًٝٗا اؿهِ املٓػٛر، فًِ تُعس مث١ سه١ُ بعس ٖصا ْػدٗا إيغا٤ اؿه١ُ اييت ُب

 .(144)"٫ هٛظ ػسز اؿهِ بمذسز غبب٘: َٚٔ ٖٓا قًٓا ،ا٤ أبسّااٱيغ

ٚإٕ اهلل قس سطّ شيو إىل ّٜٛ : )-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–ثِ إٕ قٍٛ ايٓيب 
(، ٚأَا ٚإٕ اهلل قس سطّ شيو( ٜمهُٔ سهُّا ٚخربّا، فأَا اؿهِ فٗٛ قٛي٘: )ايكٝا١َ

ِ ا٭قٍٛ إٔ ا٭خباض ٫ تٓػذ; (، َٚٔ املمكطض يف عًإىل ّٜٛ ايكٝا١َاـرب فٗٛ قٛي٘: )
٭ٕ ْػدٗا ٜكمهٞ تهصٜب اـرب ا٭ٍٚ، ٖٚصا قاٍ يف ْكٛم ايٛسٞ: ايهماب 

 .(145)ٚايػ١ٓ

 -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–ٚيٛ ناْت املمع١ َباس١ يًهطٚض٠ ٭داظٖا ايٓيب 
ٍّ ع٢ً سطَمٗا ُّا مل هعٖا ي٘ ز  .(146)يًؿاب ايصٟ دا٤ٙ ٚطًب َٓ٘ اٱشٕ يف ايعْا، فً

–ع٢ً خ٬ف َا شنط ابٔ عاؾٛض  -ضنٞ اهلل عِٓٗ–عٌُ ايكشاب١ ثِ إٕ 

مل ٜبٝشا املمع١  -ضنٞ اهلل عُٓٗا–فٗصا عُط بٔ اـطاب ٚعجُإ بٔ عفإ  -ضمح٘ اهلل
ؾٝٛؾُٗا يف ايفمٛسات اٱغ١َٝ٬ ضغِ ايععٚب١ ٚاملؿك١، فًٛ ناْت املمع١ َباس١ 

ٓػا٤ سهِ قهِ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، يًُهطط ٭باساٖا هلِ; مما ٜسٍ ع٢ً إٔ ؼطِٜ َمع١ اي
ِِٖ َٔ بعض ايطٚا٠ نُا اّزع٢ ابٔ عاؾٛض  َٚ  .-ضمح٘ اهلل–٫ 

 ع٢ً َٔ قاٍ بإباسمٗا يًُهطط، فٝكٍٛ: -ضمح٘ اهلل-ٜٚطز اٱَاّ اؾكام

أْ٘ دعًٗا مبٓعي١ املٝم١ ٚؿِ  -ٜطٜس ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عٓ٘–)ُضٟٚ عٓ٘ 
ط، ٖٚصا قاٍ; ٭ٕ ايهطٚض٠ املبٝش١ يًُشطَات اـٓعٜط ٚايسّ، ٚأْٗا ٫ ؼٌ إ٫ ملهط

٫ تٛدس يف املمع١، ٚشيو ٭ٕ ايهطٚض٠ املبٝش١ يًُٝم١ ٚايسّ ٖٞ اييت ىاف َعٗا تًف 
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ايٓفؼ إٕ مل ٜأنٌ، ٚقس عًُٓا إٔ اٱْػإ ٫ ىاف ع٢ً ْفػ٘ ٫ٚ ع٢ً ؾ٤ٞ َٔ 
 .(147)أعها٥٘ ايمًف برتى اؾُا  ٚفكسٙ(

َٔ إباس١ َمع١ ايٓػا٤  -ضمح٘ اهلل -٘ ابٔ عاؾٛضٚبٗصا ٜمبّٝٔ نعف َا شٖب إيٝ
 يًُهطط، ٚبٝإ ْػدٗا إىل ّٜٛ ايكٝا١َ.

فٗٛ فمٗس ٜسٚض بني ا٭دط  -ضمح٘ اهلل–ٖٚصا ٫ ُٜٓكل َٔ قسض ابٔ عاؾٛض 
ٌّ ُٜ٪خص َٔ قٛي٘ ُٜٚطز إ٫ ضغٍٛ اهلل   .-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–ٚا٭دطٜٔ، ٚن
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 اخلــــــــامتـــة

ٚأؾهطٙ ع٢ً َا َٔ ب٘ عًٞ َٔ إمتاّ ٖصا  -عع ٚدٌ –س اهلل ٚيف اـماّ أمح
 ايبشح، ٚأبطظ َا تٛقًت إيٝ٘ َٔ ْما٥ر:

 املع٢ٓ املطاز با٫غمُما  يف آ١ٜ غٛض٠ ايٓػا٤ ٖٛ ايمًصش بايٓهاح ايسا٥ِ ايكشٝض.  -1

 ايكشٝض ْػذ إباس١ ْهاح املمع١، ٚأْٗا سطَت إىل ّٜٛ ايكٝا١َ.  -2

3-  َّ  َطتني: ظَٔ خٝرب ٚعاّ فمض َه١. ايمشكٝل إٔ ْهاح املمع١ ُسطِّ

ع٢ً سط١َ ْهاح املمع١ ْٚػذ إباسمٗا، عسا َا  -ضنٞ اهلل عُٓٗا–إمجا  ايكشاب١   -4
 ، ٚقس ضٟٚ ضدٛع٘ عٔ إباسمٗا.-ضنٞ اهلل عٓ٘–ٚضز عٔ ابٔ عباؽ 

 ضأٟ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ يف َػأي١ ْهاح املمع١. -ضمح٘ اهلل–خايف ابٔ عاؾٛض   -5

َٔ ْما٥ر يف ٖصا ايبشح، فإٕ أقبت فُٔ اهلل ٚسسٙ،  ٖصا أبطظ َا تٛقًت إيٝ٘
 ٚإٕ أخطأت فُين َٚٔ ايؿٝطإ ٚزٜٔ اهلل َٓ٘ بطا٤، ٚأغمغفط اهلل َٓ٘ َٚٔ نٌ ظيٌ.

 

 ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ٚباضى ع٢ً ْبٝٓا قُس

 ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ أمجعني
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 .19ايطغاي١ م ( 1)

(، ايمفػـري  2/146(، أسهـاّ ايكـطإٓ يًذكـام )   6/585اْعط تفػري داَع ايبٝإ يًطـربٟ ) ( 2)
(، اؾـاَع ٭سهـاّ ايكـطإٓ    1/389(، أسهاّ ايكـطإٓ ٫بـٔ ايعطبـٞ )   5/41ايهبري يًطاظٟ )

(، 2/52(، ظاز املػري ٫بٔ اؾٛظٟ )2/517(، احملطض ايٛدٝع ٫بٔ عط١ٝ )6/214يًكططيب )
(، تٝػـري ايبٝـإ   2/258(، تفػري ايكطإٓ ايععِٝ ٫بٔ نجري )1/475ضَٛظ ايهٓٛظ يًطغعين )

(، ضٚح املعـاْٞ  1/585(، فمض ايكسٜط يًؿـٛناْٞ ) 2/342ايكطإٓ ٫بٔ ْٛض ايسٜٔ ) ٭سهاّ
(، أنـٛا٤  5/12(، تفػـري املٓـاض )  5/9(، ايمشطٜط ٚايمٓـٜٛط ٫بـٔ عاؾـٛض )   5/5يٮيٛغٞ )

 (.1/380ايبٝإ )

 ( فٓػب ٖصا ايكٍٛ يًذُٗٛض.1/586يف تفػريٙ فمض ايكسٜط ) -ضمح٘ اهلل–ٚأخطأ ايؿٛناْٞ ( 3)
 (.5/9مشطٜط ٚايمٜٓٛط )اي( 4)
 (.5/14تفػري املٓاض )( 5)
 (.5/19املكسض ايػابل )( 6)

(، أسهـاّ ايكـطإٓ يًذكـام    6/589ٖٚٞ قطا٠٤ ؾاش٠ غري ثابم١. اْعط داَع ايبٝإ يًطـربٟ ) ( 7)
 (، ٚمل أدسٖا يف نمب ايكطا٤ات.2/148)

 .273ه٢ م، ٚاْعط ا٫ْمكاض يًؿطٜف املطت(3/166)ايمبٝإ يف تفػري ايكطإٓ ( 8)

(، ٚمل أدـس يف نمـب   2/148(، أسهاّ ايكطإٓ يًذكام )6/589اْعط داَع ايبٝإ يًطربٟ )( 9)
 ايكطا٤ات أٟ إؾاض٠ هلصٙ ايكطا٠٤.

 (.6/589( داَع ايبٝإ )10)
 (.2/148( أسهاّ ايكطإٓ )11)

 ( املطدع ايػابل.12)
 ٚقس تهٕٛ َٔ قبٌٝ ايكطإٓ املٓػٛر.( 13)
 (.5/14تفػري املٓاض )( 14)
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 (.1/476(، ٚاْعط ضَٛظ ايهٓٛظ يًطغعين )2/52ظاز املػري يف عًِ ايمفػري )( 15)

(، اؾــاَع ٭سهــاّ ايكــطإٓ 2/146(، أسهــاّ ايكــطإٓ يًذكــام )5/41ايمفػــري ايهــبري )( 16)
(، ا٫غمصناض ٫بٔ 10/121ايمُٗٝس ) (،2/52(، ظاز املػري ٫بٔ اؾٛظٟ )6/22يًكططيب )

(، بـسا٥ع  9/179، ؾـطح َػـًِ يًٓـٟٛٚ )   (9/166ٟ )فـمض ايبـاض   (،16/300عبس ايـرب ) 
(، ؼـطِٜ ْهـاح املمعـ١    10/46(، املغـين ) 9/328(، اؿاٟٚ يًُـاٚضزٟ ) 2/272ايكٓا٥ع )

 (.9/56َٚابعسٖا، ايفك٘ اٱغ٬َٞ ٚأزيم٘ يًعسًٝٞ ) 89يًُكسغٞ م

ــط ( 17) ــطإٓ يًذكــام ) اْع ــاّ ايك ــسا٥ع ايكــٓا٥ع )2/149أسه ــإ (2/272(، ب ــٛا٤ ايبٝ ، أن
(1/382( ،)5/844). 
ٚقس ٜكاٍ بإٔ ٖصٙ اٯ١ٜ َه١ٝ ٚؼًٌٝ املمع١ بايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ باملس١ٜٓ فٗٛ ٫سل يٓعٍٚ ٖصٙ اٯ١ٜ؟  

فٝذاب بإٔ ٖصٙ اٯ١ٜ عاَـ١ يف بٝـإ سطَـ١ مجـا  غـري ايعٚدـات أٚ ممًٛنـات ايـُٝني، ثـِ          
إىل ا٭قـٌ   ُخّككت بايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ يف إباس١ َمع١ ايٓػا٤ ثِ ُْػذ املدكل، فرتدـع املػـأي١  

 ايعاّ قبٌ ايمدكٝل ٖٚٛ سط١َ مجا  غري ايعٚدات ٚممًٛنات ايُٝني.

أسهاّ ايكـطإٓ يًذكـام    (،16/296ا٫غمصناض )(، 10/116اْعط ايمُٗٝس ٫بٔ عبسايرب )( 18)
(2/149.) 

عٔ ْهـاح   -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْٗٞ ايٓيب  ضٚاٙ ايبداضٟ( 19)
يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمعـ١ ٚبٝـإ أْـ٘    َٚػًِ ، (5155) ، بطقِاملمع١ أخريّا

 ( ٚغريُٖا.1407)بطقِ  أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ،

يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض ثـِ     ضٚاٙ َػًِ( 20)
 .(1406)  ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل

يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض ثـِ     ضٚاٙ َػًِ( 21)
 .(1405) ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ
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، ٚقشَّض (1963)ضٚاٙ ابٔ َاد١ يف ايػٓٔ، نماب ايٓهاح، باب ايٓٗٞ عٔ ْهاح املمع١، بطقِ ( 22)
(، ٚسػٓ٘ ا٭يباْٞ يف قشٝض غٓٔ ابٔ 3/154اؿافغ ابٔ سذط يف ايمًدٝل اؿبري )إغٓازٙ 
 (.1611َاد١ )

٣ّٛ إغــٓازٙ اؿــافغ ابــٔ سذــط يف 9295ضٚاٙ ايطرباْــٞ يف املعذــِ ا٭ٚغــط بــطقِ )( 23) (، ٚقــ
(: ضدايــ٘ ضدــاٍ 4/265، ٚقــاٍ اهلٝجُــٞ يف فُــع ايعٚا٥ــس )(3/154)ايمًدــٝل اؿــبري 

 بٔ غًُٝإ ٖٚٛ ثك١. ايكشٝض خ٬ املعاف٢

( ٚأقً٘ يف قشٝشٞ 14048ضٚاٙ عبس ايطظام يف املكٓف، نماب ايط٬م، باب املمع١، بطقِ )( 24)
 ( زٕٚ ظٜاز٠ )ثِ ْٗاْا عٓٗا...(.1404َٚػًِ بطقِ ) ،(4615)بطقِ ايبداضٟ 

، (، ٚايساضقطين يف غٓٓ٘، نمـاب ايٓهـاح، بـاب املٗـط    6625أخطد٘ أبٛ ٜع٢ً يف َػٓسٙ بطقِ )( 25)
(، ٚايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣، مجا  أبٛا  ا٭ْهش١ اييت ْٗٞ عٓٗـا، بـاب ْهـاح    3644بطقِ )
(، ٚقشش٘ ابٔ سبإ نُا يف اٱسػإ يف تطتٝب قشٝض ابـٔ سبـإ، نمـاب    7/207املمع١ )

(، ٚسػٓ٘ اؿافغ ابـٔ سذـط يف ايمًدـٝل اؿـبري     4149ايٓهاح، باب يف ْهاح املمع١، بطقِ )
( بؿاٖس ي٘، ٚسّػٓ٘ يف قـشٝض اؾـاَع   2402يباْٞ يف ايكشٝش١ )، ٚقشش٘ ا٭(3/154)
(7022.) 

(، ٚقـاٍ ا٭يبـاْٞ يف غًػـ١ً    3645ضٚاٙ ايساضقطين يف غٓٓ٘، نماب ايٓهاح، باب املٗط، بطقِ )( 26)
 (: إغٓازٙ ٫ بأؽ ب٘ يف ايؿٛاٖس ٚشنط ي٘ ؾاٖسّا.2402ا٭سازٜح ايكشٝش١ )

(، ٚإٕ نـإ يف غـٓسٙ نـعف إ٫ إٔ يـ٘ ؾـاٖسٜٔ:      5266) ضٚاٙ ايطرباْٞ يف املعذـِ ايهـبري  ( 27)
ايصٟ غبل يف ؼطِٜ املمع١  -ضنٞ اهلل عٓ٘–أسسُٖا قشٝض ٖٚٛ سسٜح عًٞ بٔ أبٞ طايب 

ٚاؿُط ا٭ْػ١ٝ ظَٔ خٝرب، ٚاٯخط فٝ٘ نعف ٖٚٛ سسٜح نعب بـٔ َايـو اٯتـٞ، فٝمكـ٣ٛ     
 .-ٚاهلل أعًِ–بُٗا ٜٚطتكٞ يسضد١ اؿػٔ يغريٙ 

( ٚيف غٓسٙ َٓكٛض بٔ زٜٓاض ٖٚـٛ نـعٝف   131( )19/68اْٞ يف املعذِ ايهبري )ضٚاٙ ايطرب( 28)
سسٜح عًـٞ بـٔ   –(، قًت: إ٫ أْ٘ ٜمك٣ٛ بؿٛاٖسٙ 5/63نُا شنط اهلٝجُٞ يف فُع ايعٚا٥س )

–فريتكٞ يسضد١ اؿػـٔ يغـريٙ    -ضنٞ اهلل عُٓٗا–أبٞ طايب ٚسسٜح ظٜس بٔ خايس اؾٗين 

 .-ٚاهلل أعًِ
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يف ايػٓٔ ايهـرب٣، مجـا  أبـٛا  ا٭ْهشـ١ ايـيت ْٗـٞ عٓٗـا، بـاب ْهـاح املمعـ١           ضٚاٙ ايبٝٗكٞ ( 29)
( ٚضداي٘ ثكات غ٣ٛ خٓٝؼ بٔ بهط بٔ خٓـٝؼ فكـس ٚثكـ٘ ابـٔ سبـإ يف ايجكـات       7/207)
َٝـعإ ا٫عمـساٍ    (9/302ز )ساتـاضٜذ بغـ  ٚنعف٘ قاحل بٔ قُس دعض٠ نُا يف ( 8/233)
(1/669). 

( ٜمك٣ٛ بٗا َٔ ططٜل آخط بًفغ: )إمنا ناْت 3/26ٞ اٯثاض)ٚي٘ َمابع١ عٓس ايطشاٟٚ يف ؾطح َعاْ
 َمع١ ايٓػا٤ يٓا خاق١(.

(، ٚفٝ٘ عبس اهلل بٔ هلٝع١، يهٔ يـ٘ ؾـاٖس ٜمكـ٣ٛ بـ٘     10/110ضٚاٙ ابٔ عبس ايرب يف ايمُٗٝس )( 30)
يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، بـاب   عٓس َػًِ -ضنٞ اهلل عٓ٘–َٔ سسٜح عبس اهلل بٔ َػعٛز 

ِ      ْهاح املمع١ ٚب  ٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػـذ ٚاغـمكط ؼطميـ٘ إىل ٜـّٛ ايكٝاَـ١، بـطق
(1404.) 

( عـٔ دـابط   1217) يف قشٝش٘، نماب اؿر، باب يف املمع١ باؿر ٚايعُط٠، بطقِ ضٚاٙ َػًِ( 31)
 عٓ٘. -ضنٞ اهلل عُٓٗا–بٔ عبس اهلل 

(، 17354معــ١، بــطقِ )ضٚاٙ ابــٔ أبــٞ ؾــٝب١ يف َكــٓف٘، نمــاب ايٓهــاح، بــاب يف ْهــاح امل ( 32)
 ( بأغاْٝس قشٝش14035.١ٚعبسايطظام يف املكٓف، نماب ايط٬م، باب املمع١، بطقِ )

ضٚاٙ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، مجـا  أبـٛا  ا٭ْهشـ١ ايـيت ْٗـٞ عٓٗـا، بـاب ْهـاح املمعـ١           ( 33)
(7/206.) 

 (.17355ِ )ضٚاٙ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓف٘، نماب ايٓهاح، باب يف ْهاح املمع١، بطق( 34)

( ٚقشش٘ قـاٍ:  3193ضٚاٙ اؿانِ يف املػمسضى، نماب ايمفػري، تفػري غٛض٠ ايٓػا٤، بطقِ )( 35)
ع٢ً ؾطط ايؿٝدني، ٚٚافكـ٘ ايـصٖيب، ٚنـصا ضٚاٙ ايبٝٗكـٞ يف ايػـٓٔ ايهـرب٣، مجـا  أبـٛا          

 (.207-7/206ا٭ْهش١ اييت ْٗٞ عٓٗا، باب ْهاح املمع١ )

يٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض ثـِ    يف قشٝش٘، نماب ا ضٚاٙ َػًِ( 36)
 (.1407)بطقِ  ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ،
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( ٚضدايـ٘  17358ضٚاٙ ابٔ أبٞ ؾٝب١ يف َكٓف٘، نماب ايٓهاح، باب يف ْهـاح املمعـ١، بـطقِ )   ( 37)
ٟ يف ايمـاضٜذ  ثكات َا عسا ابٔ ش٩ٜب ٖٚٛ قُس بٔ عبس ايطمحٔ ابٔ ش٩ٜب فكس شنـط ايبدـاض  

أْ٘ مسع َٔ ايعبري ٚمل ٜصنطا  (7/313ٚابٔ أبٞ سا  يف اؾطح ٚايمعسٌٜ ) (1/151ايهبري )
ٚقـس شنـط ايؿـٝذ قُـس عٛاَـ١ يف ؼكٝكـ٘ ملكـٓف ابـٔ أبـٞ ؾـٝب١            فٝٗا دطسّا ٫ٚ تعـس٬ّٜ. 

 ( إٔ ابٔ ش٩ٜب ؼطف يف ايٓػذ إىل ابٔ أبٞ ش٥ب ٖٚٛ خطأ.9/302)

يف مثـاض ايكًـٛب    -ضمحـ٘ اهلل –ٖٛ َا شنطٙ أبٛ َٓكٛض ايجعاييب  -هلل عُٓٗاضنٞ ا-َٚطاز ابٔ ايعبري 
 ،ٕ أبا دعس٠ نٓٝـ١ سػـ١ٓ يًـص٥ب ٖٚـٛ خبٝـح     أٜطٜس بكٛي٘: " 252يف املهاف ٚاملٓػٛب م 

 ".ٔ باغِ ايمعٜٚر ٢ٖٚ فاغس٠نصيو املمع١ ؼػَّ

ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض ثـِ    يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض  ضٚاٙ َػًِ( 38)
ضنٞ اهلل –ٖٚٛ بٗصا ٜعطِّض بابٔ عباؽ  ،(1406) ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ

 .-عُٓٗا

 (.3/27ؾطح َعاْٞ اٯثاض )( 39)

 (.2/152( أسهاّ ايكطإٓ )40)

 (.3/190ايػٓٔ ) َعامل( 41)

 (.1/390( املعًِ بفٛا٥س َػًِ )42)

 (.4/537إنُاٍ املعًِ بفٛا٥س َػًِ )( 43)

 (.2/714ايكبؼ )( 44)

 .(2/152أسهاّ ايكطإٓ يًذكام ) (، ٚاْعط3/27ؾطح َعاْٞ اٯثاض )( 45)

، إنُاٍ املعًـِ بفٛا٥ـس   (3/190ايػٓٔ ) ناـطابٞ ٚايكانٞ عٝاض ٚابٔ ايعطبٞ. اْعط َعامل( 46)
 (.2/714(، ايكبؼ )4/537َػًِ )

ّ   2/273( ٜٓعط بسا٥ع ايكٓا٥ع )47) ، فكـ٘  (32/108ابـٔ تُٝٝـ١ )   (، فُٛ  فمـا٣ٚ ؾـٝذ اٱغـ٬
 .(2/124ايػ١ٓ يػٝس غابل )
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(، ا٫غـمصناض  10/111(، ايمُٗٝـس ٫بـٔ عبـسايرب )   2/146اْعط أسهاّ ايكطإٓ يًذكام )( 48)
-9/173(، فـمض ايبـاضٟ )  9/179(، ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػـًِ ) ٫16/296بٔ عبس ايرب )

ــٓا٥ع ) 174 ــسا٥ع ايك ــاٚضزٟ ) 2/272(، ب ــاٟٚ يًُ ــ١  (، امل9/328(، اؿ ــٔ قساَ ــين ٫ب غ
ــبري ) 10/46) ــري ايه ــططيب ) 5/41(، ايمفػ ــري ايك ــٛظٟ  6/220( تفػ ــٔ اؾ ــري اب (، تفػ
(، 9/56، ايفك٘ اٱغ٬َٞ ٚأزيم٘ يًعسًٝـٞ ) 125(، ؼطِٜ ْهاح املمع١ يًُكسغٞ م2/52)

 (.275-2/272َٓٗاز ايكاؿني يًػٝس أبٞ ايكاغِ اـ٥ٛٞ )
(، 9/173إىل ايمشـطِٜ. اْعـط فـمض ايبـاضٟ )     ُْٚكٌ عٔ ابٔ دطٜر أْـ٘ تطادـع عـٔ اٱباسـ١     

 .(24/364ايمٛنٝض ٫بٔ املًكٔ )
أخطد٘ بٗصا ايًفغ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهرب٣، مجا  أبٛا  ا٭ْهش١ اييت ْٗٞ عٓٗا، باب ْهـاح  ( 49)

ِ   ( ٚأقً٘ يف قشٝض َػ7/206ًِاملمع١ )  ، نماب اؿر، باب يف املمع١ بـاؿر ٚايعُـط٠، بـطق
(1217.) 

يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض ثـِ     ػًِضٚاٙ َ( 50)
 (.1405) ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ

َُـٛا    } ضٚاٙ ايبداضٟ يف قشٝش٘، نماب ايمفػري، باب قٛي٘ تعاىل:( 51) ََُٓـٛا ٫َ ُتَشطِّ َٔ آ َٗا ايَّـِصٜ َٜا َأُّٜ
َّ اهلُل ََا َأَس ِِ َطَِّٝباِت  (، َٚػًِ يف قشٝش٘، نماب ايٓهـاح،  4615، بطقِ )ص87طاملا٥س٠:  {َيُه

باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بـطقِ  
 ( ٚايًفغ ي٘.1404)

 عٔ ْهـاح  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْٗٞ ايٓيب  ضٚاٙ ايبداضٟ( 52)
يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمعـ١   (، َٚػ5118ًِ)ٚ( 5117) املمع١ أخريّا، بطقِ

( ٚايًفغ 1405) ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ
 ي٘

ِ     َػًِ عٓس( 53)  يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػـذ ثـِ أبـٝض ثـ
 (.1405) ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ

 ( بػٓس قشٝض.14021ضٚاٙ عبس ايطظام يف َكٓف٘، نماب ايط٬م، باب املمع١، بطقِ )( 54)
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( ٚقـشض  1963ضٚاٙ ابٔ َاد١ يف ايػٓٔ، نماب ايٓهاح، باب ايٓٗٞ عٔ ْهاح املمع١، بطقِ )( 55)
(، ٚسػٓ٘ ا٭يباْٞ يف قشٝض غٓٔ ابٔ 3/154إغٓازٙ اؿافغ ابٔ سذط يف ايمًدٝل اؿبري )

 (.1611َاد١ )

يف قشٝش٘، نماب اؿر، باب دٛاظ تعًٝل اٱسطاّ ٖٚٛ إٔ وطّ بإسطاّ نإسطاّ  ( ض٣ٚ َػ56ًِ)
٘  –( ٚغريٙ عٓ٘ 1222) ف٬ٕ فٝكري قطَّا بإسطاّ َجٌ إسطاّ ف٬ٕ، بطقِ أْـ٘   -ضنـٞ اهلل عٓـ

قس فعً٘ ٚأقشاب٘، ٚيهٔ نطٖت إٔ ٜعًّـٛا   -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ–قاٍ: قس عًُت إٔ ايٓيب 
 غِٗ.َٚعطِّغني بٗٔ با٭ضاى، ثِ ٜطٚسٕٛ يف اؿر تكطط ض٩

 (.33/96( فُٛ  فما٣ٚ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ )57)

 (.2/152( أسهاّ ايكطإٓ )58)
، نماب اؾع١ٜ ٚاملٛازع١، باب اؾع١ٜ ٚاملٛازعـ١ َـع أٖـٌ ايصَـ١     أخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘( 59)

 (.3157( ٚ)3156) بطقِ ٚاؿطب،
(60 ) ٟ ِ         أخطد٘ ايبدـاض  يف قـشٝش٘، نمـاب ا٫غـم٦صإ، بـاب ايمػـًِٝ ٚا٫غـم٦صإ ث٬ثـّا، بـطق

 .(2153) يف قشٝش٘، نماب اٯزاب، باب ا٫غمٝصإ، بطقِ (، َٚػ6245ًِ)
(، 9/183(، ؾطح َػًِ يًٓـٟٛٚ ) 9/172، فمض ايباضٟ )(3/27ؾطح َعاْٞ اٯثاض )اْعط ( 61)

، ؼـطِٜ  191-190(، ْهاح املمع١ حملُـس ا٭ٖـسٍ م  5/51ٛشٟ ٫بٔ ايعطبٞ )عاضن١ ا٭س
 .161-159املمع١ يًُشُسٟ م

ٚفٝ٘ عُط بٔ سطٜـح بـسٍ عُـطٚ بـٔ سطٜـح ٚايمكـٜٛب َـٔ         ،(5/51( عاضن١ ا٭سٛشٟ )62)
، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبـٝض ثـِ ْػـذ ثـِ أبـٝض ثـِ ْػـذ        قشٝض َػًِ

 (.1405) ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل
، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ ٚاغـمكط  ٘قشٝشيف ( 63)

 (.1405) ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ
 (.3/27( ؾطح َعاْٞ اٯثاض )64)
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غـٞ  ؼـطِٜ ْهـاح املمعـ١ ٭بـٞ ايفـمض املكس      (،152-2/151أسهاّ ايكطإٓ يًذكام ) ( اْعط65)
 .135م

 يف ايػٓٔ ايهـرب٣، مجـا  أبـٛا  ا٭ْهشـ١ ايـيت ْٗـٞ عٓٗـا، بـاب ْهـاح املمعـ١          ( ضٚاٙ ايبٝٗكٞ 66)
(7/201.) 

(67 )(7/201.) 

نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ ٚاغـمكط ؼطميـ٘ إىل   يف ( 68)
 (.1404بطقِ )ّٜٛ ايكٝا١َ، 

إ يف تكطٜب قشٝض ابٔ سبإ ٫بٔ بًبإ، يف نمـاب ايٓهـاح، بـاب    ( يف اٱسػ4141بطقِ )( 69)
 ْهاح املمع١.

يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض ثـِ     ضٚاٙ َػًِ( 70)
 (.1405) ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ

 (.14048يف نماب ايط٬م، باب املمع١، بطقِ )( 71)

ََـا   } ، نماب ايمفػري، باب قٛي٘ تعاىل:شٝض ايبداضٟق( 72) َُٛا َطَِّٝبـاِت  ََُٓٛا ٫َ ُتَشطِّ َٔ آ َٗا ايَِّصٜ َٜا َأُّٜ
َّ اهلُل َِِأَس ، نمـاب ايٓهـاح، بـاب ْهـاح     (، ٚقشٝض َػ4615ًِبطقِ ) ،ص87طاملا٥س٠:  { َيُه

 (.1404) ايكٝا١َ، بطقِاملمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ 

يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض ثـِ     ضٚاٙ َػًِ( 73)
 (.1405) ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ

 .15اْعط م( 74)

(، ٚايطرباْٞ يف 3/191(، ٚاـطابٞ يف َعامل ايػٓٔ )2/17أخطدٗا ايفانٗٞ يف أخباض َه١ )( 75)
، نمـاب  (، ٜٚفِٗ شيـو َـٔ ضٚاٜـ١ أخطدٗـا ايبدـاضٟ يف قـشٝش٘      10601املعذِ ايهبري )

ِ -ايٓهاح، باب ْٗٞ ايٓيب  ِ      -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـً (، 5116) عـٔ ْهـاح املمعـ١ أخـريّا، بـطق
(، ٚظاز املعاز ٫بـٔ ايكـِٝ   3/19(، ٚتٗصٜب ايػٓٔ ٫بٔ ايكِٝ )9/171ٜٚٓعط فمض ايباضٟ )

 (.3/305أٜهّا )
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ثـِ   -أٟ املمعـ١ –(: )ٚقس نإ ابٔ عباؽ ٜكـٍٛ ظٛاظٖـا   2/714بٔ ايعطبٞ يف ايكبؼ )قاٍ ا( 76)
ثبت ضدٛع٘ عٓٗا، فاْعكس اٱمجا  ع٢ً ؼطميٗا(، ٚقاٍ ابـٔ بطـاٍ يف ؾـطس٘ عًـ٢ ايبدـاضٟ      

بأغـاْٝس نـعٝف١،    -أٟ إباس١ املمع١–أْ٘ ضدع عٓٗا  -أٟ ابٔ عباؽ–(: )ضٟٚ عٓ٘ 7/225)
 (.5/507اْعط ا٫غمصناض ٫بٔ عبسايرب )ٚإداظ٠ املمع١ عٓ٘ أقض(، ٚ

ِ   -يف نماب ايٓهاح، باب ْٗٞ ايٓيب ( 77) بـطقِ  عـٔ ْهـاح املمعـ١ أخـريّا،      -قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـً
(5116.) 

ًَِّّٔ، إٕ ٚقـفت بـ٘   7/40دا٤ يف يػإ ايعطب َاز٠ )ضخل( )( 78) (: ايطَِّخُل: ايؿ٤ٞ ايٓاعِ اي
١َُُ بؿطتٗا ٚضّقمٗا  ، ٚنصيو ضخاق١ أْاًَٗا: ِيُٝٓٗا.املطأ٠ فُطخكاْٗا: َِْع

(، ٚايطرباْـٞ يف  3/191(، ٚاـطابٞ يف َعامل ايػٓٔ )2/17أخطد٘ ايفانٗٞ يف أخباض َه١ )( 79)
 (.10601املعذِ ايهبري )

 (.3/191َعامل ايػٓٔ )( 80)

(، ٚعبـسايطظام يف  3365أخطد٘ ايٓػا٥ٞ يف ايػٓٔ، نماب ايٓهاح، باب ؼطِٜ املمعـ١، بـطقِ )  ( 81)
 (.14032ف، نماب ايط٬م، باب املمع١، بطقِ )املكٓ

 (.6/274ٌْٝ ا٭ٚطاض )( 82)
، ؼطِٜ ْهاح (9/332(، اؿاٟٚ ايهبري يًُاٚضزٟ )2/153( اْعط أسهاّ ايكطإٓ يًذكام )83)

 .188، ؼطِٜ املمع١ يف ايهماب ٚايػ١ٓ يًُشُسٟ م151املمع١ يًُكسغٞ م

(، ؼطِٜ ْهاح 9/332ٟ ايهبري يًُاٚضزٟ )(، اؿا2/152ٚ( اْعط أسهاّ ايكطإٓ يًذكام )84)
 .150املمع١ يًُكسغٞ م

 (.11-5/10( ايمشطٜط ٚايمٜٓٛط )85)

 .94-93عًّٛ اؿسٜح ٫بٔ ايك٬ح م( 86)

عٔ ْهـاح   -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْٗٞ ايٓيب ( ضٚاٙ ايبداضٟ 87)
اب ايٓهاح، باب ْهاح املمعـ١ ٚبٝـإ أْـ٘    يف قشٝش٘، نم َٚػًِ ،(5115) املمع١ أخريّا، بطقِ

 .(1407) أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ
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ضٚاٙ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، مجـا  أبـٛا  ا٭ْهشـ١ ايـيت ْٗـٞ عٓٗـا، بـاب ْهـاح املمعـ١           ( 88)
 ( بػٓس قشٝض.14148)

 (.844، باب َا دا٤ يف املمع١، بطقِ )، نماب ايٛقاٜاػٓٔاي( ضٚاٙ غعٝس بٔ َٓكٛض يف 89)

 (.14040ضٚاٙ عبسايطظام يف املكٓف، نماب ايط٬م، باب املمع١، بطقِ )( 90)

 (، ٚغٝأتٞ ايه٬ّ ع٢ً ايفمض ٚأٚطاؽ.9/170( فمض ايباضٟ )91)

يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض ثـِ     ( ضٚاٙ َػ92ًِ)
 .(1406) ط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِْػذ ٚاغمك

يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض ثـِ     ( ضٚاٙ َػ93ًِ)
 .(1406) ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ

ثـِ  يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثـِ أبـٝض    ( ضٚاٙ َػ94ًِ)
 .(1405) ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، بطقِ

 (.9/169(، فمض ايباضٟ )7/332(، ٚاْعط ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ )3/406ظاز املعاز )( 95)

 (.9/170( فمض ايباضٟ )96)

َٔ ططٜل عبسايٖٛاب  (،3367يف غٓٓ٘، نماب ايٓهاح، باب ؼطِٜ املمع١، بطقِ ) ( ضٚاٙ ايٓػا97ٞ٥)
٢ بٔ غعٝس عٔ َايو بٔ أْؼ عٔ ابٔ ؾٗاب عٔ عبساهلل ٚاؿػٔ ابـين قُـس   ايجكفٞ عٔ وٝ

 .ب٘ -ضنٞ اهلل عٓ٘–عٔ أبُٝٗا عٔ دسُٖا  -ضنٞ اهلل عٓ٘–بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 (.9/168( فمض ايباضٟ )98)

 .(2/542)يف نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ( 99)
 (.3/408(، ٚاْعط ظاز املعاز ٫بٔ ايكِٝ )4/96املفِٗ )( 100)
ٕ  -4149)يف قـشٝش٘ بـطقِ   ( أخطد٘ ابـٔ سبـإ   101) يف غـٓٓ٘، نمـاب    ٚايـساضقطين  ،(اٱسػـا

ٞ بسٕٚ ايككـ١،  ( 3644) ايٓهاح، باب املٗط، بطقِ يف ايػـٓٔ ايهـرب٣، مجـا  أبـٛا       ٚايبٝٗكـ
( عٔ َ٪ٌَ بٔ إمساعٝـٌ سـسثٓا عهطَـ١    7/207) ا٭ْهش١ اييت ْٗٞ عٓٗا، باب ْهاح املمع١

 .، ٚغٓسٙ نعٝفس املكربٟ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ب٘بٔ عُاض سسثٓا غعٝ
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 ٚغمأتٞ. -ضنٞ اهلل عٓ٘–( ٜؿري يطٚا١ٜ دابط 102)

 (.9/170( فمض ايباضٟ )103)

 .179( ا٫عمباض م 104)

 (.9/170( فمض ايباضٟ )105)

 ٚيف غٓسٙ قسق١ بٔ عبس اهلل ٖٚٛ نعٝف، ٚعًٝ٘ فاؿسٜح ٫ ٜكض.، (938)بطقِ ( 106)

ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ ٚاغمكط يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ( 107)
 .(1405)بطقِ ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، 

(108( )9/168.) 

 .40(، م350( تطمج١ ضقِ )109)

 .(15345)بطقِ ( 110)

يف قشش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْـ٘ أبـٝض ثـِ ْػـذ ثـِ أبـٝض ثـِ ْػـذ،         ( 111)
 .(1406)بطقِ ا١َ، ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝ

 .(15337)يف َػٓسٙ بطقِ ( 112)

 (.5520يف نماب ايٓهاح، باب ؼطِٜ املمع١، بطقِ )( 113)

 .(6527)بطقِ ( 114)

يف قشش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْـ٘ أبـٝض ثـِ ْػـذ ثـِ أبـٝض ثـِ ْػـذ،         ( 115)
 .(1406)بطقِ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، 

يٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْـ٘ أبـٝض ثـِ ْػـذ ثـِ أبـٝض ثـِ ْػـذ،         يف قشش٘، نماب ا( 116)
 .(1406)بطقِ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، 

يف قشش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْـ٘ أبـٝض ثـِ ْػـذ ثـِ أبـٝض ثـِ ْػـذ،         ( 117)
 .(1406)بطقِ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، 

 .(15346)يف َػٓسٙ بطقِ ( 118)

 (.4113، تطمج١ ضقِ )299( م 119)
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 (.7/204( ايػٓٔ ايهرب٣ )120)

 (.9/170( فمض ايباضٟ )121)

 .(15338)يف َػٓسٙ بطقِ ( 122)

 .(2072)يف غٓٓ٘، نماب ايٓهاح، باب يف ْهاح املمع١، بطقِ ( 123)

 .(2242)يف نماب ايٓهاح، باب ايٓٗٞ عٔ َمع١ ايٓػا٤، بطقِ ( 124)

 .(846)بطقِ ( 125)

ب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْـ٘ أبـٝض ثـِ ْػـذ ثـِ أبـٝض ثـِ ْػـذ،         يف قشش٘، نما( 126)
 .(1406)بطقِ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، 

يف قشش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْـ٘ أبـٝض ثـِ ْػـذ ثـِ أبـٝض ثـِ ْػـذ،         ( 127)
 .(1406)بطقِ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، 

 .(15337)يف َػٓسٙ بطقِ ( 128)

 .(6534)بطقِ ( 129)

 .(6527)بطقِ ( 130)

 .(6533) بطقِ( 131)

 (.314-6/313( إضٚا٤ ايغًٌٝ )132)
 (.9/171فمض ايباضٟ )( 133)
، ٚاْعط قشٝض ابٔ سبإ بعس اؿسٜح (9/181( املٓٗاز يف ؾطح قشٝض َػًِ بٔ اؿذاز )134)

يًكـططيب  (، املفٗـِ  1/389(، أسهاّ ايكطإٓ ٫بٔ ايعطبـٞ ) 16/289(، ا٫غمصناض )4141)
 (.3/156(، ايمًدٝل اؿبري )4/92)

 .97-96ؼطِٜ ْهاح املمع١ ٭بٞ ايفمض املكسغٞ م(، 2/151اْعط أسهاّ ايكطإٓ يًذكام )( 135)

يف نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ، ٚاغـمكط ؼطميـ٘   ( 136)
 (.1406بطقِ )إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، 
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يف اٱسػإ يف تكطٜب قشٝض ابٔ سبإ ٫بٔ بًبإ، يف نماب ايٓهاح، بـاب   (4146بطقِ )( 137)
 ْهاح املمع١.

يف نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثِ ْػذ، ٚاغـمكط ؼطميـ٘   ( 138)
 (.1405بطقِ )إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، 

 (.6/588داَع ايبٝإ )( 139)

 (.7/338( ٚ )2/434(، تٗصٜب ايمٗصٜب )20/488( ٚ )7/120اْعط تٗصٜب ايهُاٍ )( 140)

 (.1226بطقِ )يف نماب اؿر، باب دٛاظ ايمُمع، ( 141)

 (.1226بطقِ )يف قشش٘، نماب اؿر، باب دٛاظ ايمُمع، ( 142)

يف قشٝش٘، نماب ايٓهاح، باب ْهاح املمع١ ٚبٝإ أْ٘ أبٝض ثِ ْػذ ثِ أبٝض ثـِ   ضٚاٙ َػًِ( 143)
 (.1406) ايكٝا١َ،ْػذ ٚاغمكط ؼطمي٘ إىل ّٜٛ 

  .186-185( ؼطِٜ املمع١ يف ايهماب ٚايػ١ٓ يٝٛغف دابط احملُسٟ م144)

 .116تعطٜف ايط٬ب بأقٍٛ ايفك٘ يف غ٪اٍ ٚدٛاب يٛيٝس بٔ ضاؾس ايػعٝسإ م (145)

٘  -( بػٓس قشٝض عٔ أبٞ أَا١َ ايباًٖٞ 22211أخطز أمحس يف َػٓسٙ )( 146) إٔ  -ضنـٞ اهلل عٓـ
فكاٍ: ٜا ضغٍٛ اهلل: ا٥صٕ يٞ بايعْا، فأقبٌ ايكـّٛ   -٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِق-فم٢ّ ؾابّا أت٢ ايٓيب 

عًٝ٘ فعدطٚٙ ٚقايٛا: َ٘ َ٘. فكاٍ: )ازْ٘( فسْا َٓ٘ قطٜبّا، قاٍ: فذًؼ، فكاٍ: )أؼب٘ ٭َـو؟(  
فكاٍ: ٫ ٚاهلل دعًين اهلل فسا٤ى، قاٍ: )٫ٚ ايٓاؽ وبْٛ٘ ٭َٗاتِٗ(، قاٍ: )أفمشب٘ ٫بٓمـو؟(  

 ٜا ضغٍٛ اهلل دعًين اهلل فسا٤ى، قاٍ: )٫ٚ ايٓاؽ وبْٛ٘ يبٓاتِٗ(، قاٍ: )أفمشبـ٘  قاٍ: ٫ ٚاهلل
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 ًٜمفت إىل ؾ٤ٞ.
 (.2/148( أسهاّ ايكطإٓ )147)
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 159    ز. عبسايطمحٔ عبساهلل اؾطَإ    چ..ٺ  ڤ ڤ ڤچ  زضاغ١ تفػري١ٜ يكٍٛ اهلل تعاىل: 

 ايمشطٜط ٚايمٜٓٛط. ابٔ عاؾٛض، قُس ايطاٖط. )ز. ط(، تْٛؼ: زاض غشٕٓٛ، )ز. ت(.  -13
 ّ.1997، )ز. ٕ(، 1ؼطِٜ املمع١ يف ايهماب ٚايػ١ٓ. احملُسٟ، دابط ٜٛغف. ط  -14
ؼطِٜ ْهاح املمع١. املكسغٞ، ْكط بٔ إبطاِٖٝ. ؼكٝل: محاز ا٭ْكاضٟ. )ز. ط(، املس١ٜٓ املٓٛض٠:   -15

 ٖـ.1396َطبع١ املسْٞ، 
تعطٜف ايط٬ب بأقٍٛ ايفك٘ يف غ٪اٍ ٚدٛاب. ايػعٝسإ، ٚيٝس بٔ ضاؾس. )ز. ط(، )ز. ٕ(،   -16
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مثاض ايكًٛب يف املهاف ٚاملٓػٛب. ايجعاييب، عبساملًو بٔ قُس. )ز. ط(، ايكاٖط٠: زاض   -29

 املعاضف، )ز. ت(.
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  ِنعه اهلل تعاىل علٓ الزصٌل

 (حًٓالطُّكنا ًردت يف صٌرّ )
 )دراصْ مٌضٌعَْ(
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 (حًٓالطُّكنا ًردت يف صٌرّ )  ِنعه اهلل تعاىل علٓ الزصٌل

 )دراصْ مٌضٌعَْ(

 البحح ملدص

ٗاهص٩ٝ ٗاهظ٩َ عوٟ أػـش  لوـا اهلل تعـاىل طـٚذُا      اهعاملني،اؿٌذ هلل سب 
 :.. ٗبعذأمجعني.ِٚا قٌذ ٗعوٟ آهٕ ٗصشبٕ ُٗب

ْٓ  ؽٓصٗطشٙقٞ َعِشٔضٔا، فعوٟ اهشغٍ ًّ أُٔا  ٔآزٖ اهذساطٞ دذٙذٝ يف طشٔس إ
ععٌٞ ًٗلاُـٞ سطـ٘ي ٓـزٖ ا٪ًـٞ     عّ تلؼف هِا  إ٨ٓ أُٔا ،ىط٘سٝ ًّ ـ قصاس املفصٖ 

ِْ  ٗ ًِأصهٕ ا ،يف سعاٙٞ ٗعِاٙٞ اهلل تعاىل هٕ  ٞممٖجو ،ٗدى عِذ اهلل عض ٌَ هؼشٙفٞ اهيت َطـ
َ   وْ ًاضٕٚ ٗساضشٖ ًٗظققبوٕ سٚح مش بٕ  قبـى اهـ٘سٛ    ،عوٚـٕ اهصـ٩ٝ ٗاهظـ٩

    .ٗكبريّا ساي كُٕ٘ صػريّا ،ٗبعذٖ

ٌَُٚقٔا ٍٔ اهلل تعاىل عوٟ اهشط٘ي) ٗقذ أِط ، كٌا ٗسدت يف ط٘سٝ" ٗاهطـشٟ"(   َُٔع
    ّ ُْ دآذّٝ أْ أكٔؼف عّ ٓزٖ املِـاصي املقٌٓجوـٞ يف كـجرٕي ًـ امٔلـَِ  اٮيٚـٞ اهـيت     ٗساٗه

 .دْٗ أسذ ط٘اٖ ًّ اهبؼش اِلُقٓص بٔا اهِيب 

ـَٔصَِٚصٞ ٗاملِِٔضهٞ، سٚح  {ڄ  } ٗط٘سٝ تص٘س هِا ػ٣ّٚا ًّ ععٌٞ توم ا
ٕٞ ٗاسذٕٝ، ؼلٛ ًا أُعٍ اهلل تعاىل بٕ عوٟ عبذٖ  ِٗٔسذٕٝ ً٘ض٘عٚ ؼذثْ مجٚع آٙأتٔا عّ 

ٍٕ مٓجٞ قٌذ  ِْ سٚاتٕ ا٨دق،ًّ َُٔع ٔبُص٘سٝ هطٚفٞ  ،ٌاعٚٞ، ٗاهجقافٚٞ، ٗا٨ققصادٙٞمَشَو
َٔش يف عِاٙقٕ تعاىل هشط٘هٕ  ٗسعاٙقٕ هٕ، طٌأُِٚٞ هِفظٕ عوٕٚ اهص٩ٝ ٗاهظ٩َ  َتِع

ًِٔشٖ ًع ت٘دٕٚ اهذع٘ٝ ٮُؼا١ ع٩قات  َٗدِسشّا ٪عذا٢ٕ، ،ٗإع١ّ٩ هذِٕٙ ،ٗظٔ٘سّا ٪
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ٗتٔذ  ٓزٖ اهذساطٞ إىل  َسٔصِّٚ اهع٩قات، ٕعتٔذ  ٮُؼا١ فقٌ ،ادقٌاعٚٞ طوٌٚٞ
  :ًِٔا ،أٓذا  عذٝ

ًّ ُٔعٍ مشوقٕ ًِز ُؼأتٕ إىل  اه٘ق٘  عوٟ ًا أُعٍ اهلل تعاىل بٕ عوٟ سط٘هٕ  -1
 .ًا بعذ مماتٕ 

ًََذ٠ أثشٓا يف سٚاتٕ  -2 َّ ٓزٖ امٔلِّ ٗ  ًٔ  ٕٞ ًِٓٔ  .اه٘ق٘  عوٟ ِٗدٕ كَى 
ظ٘سٝ، ٗدفعٔا بامُلِجبـْ  كؼف ا٪ق٘اي اهطِّعٚفٞ ٗامُلِػٕشضٞ اه٘اسدٝ يف تفظري ٓزٖ اه -3

 يف اهصشٚ .

ــٞ،     -4 ــا ا٨دقٌاعٚ ــع د٘اُبٔ ــاٝ يف مجٚ ــِٔر اؿٚ ــ٘ ً ــشٍٙ ٓ ــشآْ اهل ــات أْ اهق إثب
َ٘ا١، فاـطـاب هوـِيب    ًُخأطبا اهفشد ٗاؾٌاعٞ عوٟ َسٕذ َط ٗا٨ققصادٙٞ، ٗاهجقافٚٞ، 

   .ًٕٓٔق  ٓ٘ ٔلطاب ٪

املبشح ،يف ث٩ثٞ ًباسحعٍ ق هذساطٞ توم اهِّاهباسجٞ إىل أْ تقطٓش َعَفٗٓزا ًا َد
ٍ اهلل فٔ٘ ٙؼٌى َُٔع :ٗأًا املبشح اهجاُٛ ،٘سٝ ًٗطوعٔااؿذٙح عّ اهٗظ ٗصخُي :ا٪ٗي

ٗٓٛ   ٔاب شٍ ُبؼَُِّٔع :ٌِٔاف ،وٞ كٌا ٗسدت يف اهظ٘سٝفٖصًُ  اهشط٘يتعاىل عوٟ 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ  چ  چ  چ چ ڃ ڃ } :اه٘اسدٝ يف ق٘هٕ

ٌَٓ ،ُؼأتٕ ًِز أساطْ بٕ  :لش٠ٍ ُأَعُٗٔ ,{ ڎ   ڎ  ژ ڈ }   :ِٔا ق٘هٕ تعاىلتط

اهباسجٞ إىل  َِْصُوثٍ َل { گ گ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ
ًقابى ًا   ًا أًش اهلل تعاىل بٕ ُبٕٚٚباؿذٙح عّ  يف املبشح اهجاهح لامتٞ اهظ٘سٝ

ًع ركش ، {ڻ ڻ ڻ ڻ} :ٗدى املقطٌّ ق٘هٕ عضٗ  ،أُعٍ بٕ عوٕٚ ًّ اهِٔعٍ
ًٌٔٞ رات  ذٝ ُقا٢َرٔعهوباسجٞ  ٍّٖ َعُث ،ملقعٓوقٞ ببعض آٙات اهظ٘سٝا بعض اهوطا٢ف

ٕٞ  .ًٗا ت٘فٚقٛ إ٨ باهلل ،باهذساطٞٔ صو
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The Blessings of Allah Al-Mighty On Our Prophet PBUH 

As mentioned in Surat Al-Duha 

Abstract 

This study is new in the theme that it deals with. Althoughit is 

concerned with one of the short verses, it reveals the greatness and 

dignity of our prophet (PBUH) with Allah Al-Mighty. It provides 

us with a pleasant prophetic biography about Allah's caring with his 

messenger (PBUH) as it has his past, present and future history 

after and before inspiration and during his early years and old age. 

The study is entitled "The Blessings of Allah Al-Mighty in his 

Prophet Muhammad "PBUH" as mentioned in Surat Al-Duha". The 

researcher tried hard to reveal the unique characteristics of our 

prophet, which are not available in the other human beings. 

Surat ((Al-Duha) depicts some of the great characteristics of 

our prophet, as it narrates the blessings of Allah Al-Mighty on his 

prophet Muhammad in terms of his social, cultural and economic 

life. It reveals the care of Allah Al-Mighty with his Prophet 

Muhammad. Furthermore, it calls for creating Sound social 

relations. The study aims to identify the followings:  

1- The blessings of Allah Al-Mighty on our prophet Muhammad 

(PBUH) since his early years until his death.  

2- Identify the effect of each of these blessings on his life.  

3- Identify the weak and tendentious statements in explaining this 

surat.  

4- Prove that the Holy Quran is the approach of life in its entire 

social, economic and cultural domains.  

This led the researcher to study these blessings within three 

searches. The first search is about the suraand its introduction. The 

second is about the blessings of Allah Al-Mighty on our prophet, 

and from such blessings are the blessings with which our prophet 
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get promised and which mentioned in the following verse (The 

Guardian-Lord Hath not forsaken thee, nor is He displeased, And 

verily the Hereafter will be better for thee than the present, And 

soon will thy Guardian-Lord give thee (that wherewith) thou shalt 

be well-pleased), as well as other blessings that he had since his 

early years as mentioned in the following verse (Did He not find 

thee an orphan and give thee shelter, And He found thee wandering, 

and He gave thee guidance and He found thee in need, and made 

thee independent). The researcher concluded with speaking about 

thanking such blessings and graces especially and all blessing 

generally (But the Bounty of thy Lord rehearse and proclaim). 

Finally, the researcher concluded with the important results of the 

study. 
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 املكدمْ:

ّٞ  زٜ أُضي اهقـشآْ ٓـذ٠ّ  اؿٌذ هلل آه ِْ  ،هوعـاملني  ٗسمحـ ٨ إهـٕ إ٨ اهلل   ٗأػـٔذ أ
  ٕ ْٓ ،ٗسذٖ ٨ ػـشٙم هـ ٕ    ٗأ  ،قٟبـاهقٗ  ٗأًشُـا بايـذ٠   دا١ُـا  ،قٌـذّا عبـذ اهلل ٗسطـ٘ه

 :ٗبعذ ،ُقٔقٕٚ هعوِاإىل اهقذبش يف آٙاتٕ  ُاٗأسػذ

ْٓ اهبشح يف اهقشآْ اهلشٍٙ ٨ ِٙقٔـٛ، ٗعذا٢بـٕ ٨    تِقطـٛ، فٔـ٘ كقـاب اهلل    فإ
ًٗا بني أٙذِٙا ًّ ٓزٖ اهذساطٞ، تلؼف هِـا   ،امُلِعَذض يف ط٘سٖ ٗآٙاتٕ ٗكوٌاتٕ ٗسشٗفٕ

 .اهلجري ًّ عذا٢ب ٓزا اهقِضٙى

 :   أهنَْ هذا البحح 

ٌَُٚقٔا ْٓ ٓزٖ اهٓذساطٞ ٗاهيت أِط ٍٔ اهلل تعاىل عوٟ اهشط٘ي) إ كٌا ٗسدت يف  َُٔع
ٗ َقِذس سعاٙقٕ هٕ،  ،ًَذ٠ ٔعِاٙٞ اهلل تعاىل بشط٘هٕ قٌذّا تِلٔؼف هِا  (ط٘سٝ" ٗاهطشٟ"

ِْ بٕ  ٌَ قبى بعجقٕ أٗ بعذٓا،  ،،ساي كُٕ٘ صػريّا أٗ كبريّاٗ ًِأصهٕ اهؼشٙفٞ اهيت َط
  ساضشّا كاْ أٗ ًظققب٩ّ.

دْٗ أسذ  ٗتبذٗ ٓزٖ املِاصي يف كجرٕي ًّ امٔلَِ  اٮيٚٞ اهيت ُاِلُقٓص بٔا اهِيب 
 .بؼشط٘اٖ ًّ اه

ًٓى يف ط٘سٝ  ـَٔصَِٚصٞ {ڄ  }ٗاملقأ  سٚح ،ُٙذسن ػ٣ّٚا ًّ ععٌٞ توم ا
ٕٞ ٗاسذٕٝ، ؼلٛ ًا أُعٍ اهلل تعاىل بٕ عوٟ عبذٖ  ِٗٔسذٕٝ ً٘ض٘عٚ ؼذثْ مجٚع آٙأتٔا عّ 

ٍٕ مٓجٞ قٌذ  ِْ سٚاتٕ ا٨دقٌاعٚٞ، ٗاهجقافٚٞ، ٗا٨ققصادٙٞ ،ًّ َُٔع ًقٌجوٞ يف  ،مَشَو
ًَذآا ُٗكِِٔٔا إ٨ اهلل تعاىل ،ٗسعاٙقٕ هٕ عِاٙقٕ تعاىل هشط٘هٕ   ،بص٘سٝ ٨ ٙعش  

ًِٔشٖ َٗدِسشّا  ،ٗإع١ّ٩ هذِٕٙ ،ٗرهم طٌأُِٚٞ هِفظٕ عوٕٚ اهص٩ٝ ٗاهظ٩َ، ٗظٔ٘سّا ٪
فاضٕى َسٔصِّٚ  ٕعكٌا أُٓٔا تٔٔذ  إىل إُؼا١ فقٌ ،٪عذا٢ٕ، كػريٓا ًّ ا٬ٙات اهقشآُٚٞ
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ٗٓزا  ،ات ادقٌاعٚٞ طوٌٚٞ بني مجٚع طبقات اجملقٌعاهع٩قات، باهٓذع٘ٝ إىل قٚاَ ع٩ق
 ًا ط٘  ٙقط  ًّ ل٩ي دساطيت ـ إْ ػا١ اهلل ـ 

 :أهداف هذي الدراصْ

  :ًِٔا ،ٗتٔذ  ٓزٖ اهذساطٞ إىل أٓذا  عذٝ

ًّ ُٔعٍ مشوقٕ ًِـز ُؼـأتٕ إىل    اه٘ق٘  عوٟ ًا أُعٍ اهلل تعاىل بٕ عوٟ سط٘هٕ  -1
   .ًا بعذ مماتٕ 

ًََذ٠ أثشٓا يف سٚاتٕ اه٘ق٘  عوٟ ِٗدٕ  -2 َّ ٓزٖ امٔلِّ ٗ  ًٔ  ٕٞ ًِٓٔ  .كَى 
ٗدفعٔا بامُلِجبـْ   كؼف ا٪ق٘اي اهطعٚفٞ ٗامُلِػٕشضٞ اه٘اسدٝ يف تفظري ٓزٖ اهظ٘سٝ، -3

 ٗ اهصشٚ .

ــٞ      -4 ــا ا٨دقٌاعٚ ــع د٘اُبٔ ــاٝ يف مجٚ ــِٔر اؿٚ ــ٘ ً ــشٍٙ ٓ ــشآْ اهل ــات أْ اهق إثب
ٞ  ٗا٨ققصادٙٞ ٓـ٘   ٞ، فاـطـاب هوـِيب   ًُخأطبـّا فٚـٕ اهفـشد ٗاؾٌاعـ     ،ٗاهجقافٚـ

ًٓٔقٕ.    ٔلطاب ٪

 الدراصات الضابكْ: 

مبا فٚٔـا امل٘طـ٘عات اهعوٌٚـٞ     ،كُجشت اهذساطات ٗا٪عاخ بأُ٘اعٔا يف اهقفظري
فا٪عاخ  ،ٗاهيت ُعِْٚ باهقفظري امل٘ض٘عٛ يف اهقشآْ كا٩ًّ ،كامل٘د٘دٝ ظاًعٞ اهؼاسقٞ
 ا٪ٙــذٜ ًــابني اهذساطــات كــجريٝ ًٗقِاٗهــٞ بــني (ٗاهطــشٟ)ٗاهذساطــات يف طــ٘سٝ 

ــٞ ــٞ ،اهقشوٚوٚ ــٞ ،ٗاهقطبٚقٚ ــٞ   ،ٗامل٘ضــ٘عٚٞ ،ٗاهِعشٙ ــاُٛ اهوػ٘ٙ ــٞ باملع ــا ًٔقٌ ُٗدٓؤ
 ،ٗ با٪هفاظ ٗاهرتاكٚب اهبٚاُٚٞ ٗاهبذٙعٚٞ، ٗاه٘قـ٘  عوـٟ أطـشاس اهقعـبري     ٗاهقشا١ات،

 :ٗأطاهٚب اـطاب، ًِٗٔا

كوٚٞ اهوعـٞ   ،اهظاًشا٢ٛ ـ ملظات بٚاُٚٞ يف ط٘سٝ اهطشٟ ـ دساطٞ هػ٘ٙٞ ـ فاضى صال  
 .اهؼاسقٞ ،اهعشبٚٞ
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 .داًعٞ دًؼا ،ُعٍٚ اه٘ايف ـ دساطٞ ؼوٚوٚٞ ـ .ـ ُعشٝ ب٩غٚٞ يف ط٘سٝ اهطشٟ

   ٟ اهلوٚـٞ   ،عبـذ اهلـشٍٙ قٌـ٘د    ،ـ ًعآش أطو٘بٚٞ يف إدشا١ات تفظـري طـ٘سٝ اهطـش
 ا٪ُباس. ،اهرتب٘ٙٞ

داًعـٞ أَ   ،عح ًِؼ٘س ،ٓٚفا١ عجٌاْ فذا ،ـ تفظري ابّ ٓؼاَ ملفشدات ط٘سٝ اهطشٟ
   .اهقش٠

   :أصباب اختَار املٌضٌع

ُْ دآذٝ عشض ٓزٖ اهذساطٞ  بطشٙقٞ َعِشٕض دذٙذٝ ـ  (امل٘ض٘عٚٞ)ٗقذ ساٗه
ّٞ أكجش مب٘ض٘ع اهظ٘سٝ ًُعقِٚ ٗتقبع ،ًٗقاصذٓا،ؽقوف عّ طابققٔا ًّ اهذساطات ـ 

ًٞ، بعٚذٝ عّ اهٔعوى اهقؼشٙعٚٞ اه٘اسدٝ فٚٔا ٗاهيت تلؼف هِا عّ ععٌٞ سط٘ي ٓزٖ اُ٪
  .     ٗا٪طاهٚب ظدقا٢ا أطشاسا اهرتاكٚب ٗا٪هفا

ُْ عِ٘إُ ذٗق كٌا ٗسدت يف ط٘سٝ  َُٔعٍ اهلل تعاىل عوٟ اهشط٘ي ) :دعو
 (ٗاهطشٟ""

َٞ ًباسح، ٗلامتٞ: ٕٞ ٗ ث٩ث ُْ إىل تقظٍٚ ٓزٖ اهذساطٞ إىل ًقذً  ٗقذ اُقٔٚ

ٗلٓطـٞ اهبشـح ًِٗٔذـٕ،     اسٖ،ٗأطـباب القٚـ   ،فقؼٌى أٌٓٚٓـٞ امل٘ضـ٘ع   :فأًا املقٓذًٞ
 ٗطشٙقٞ اهٓظري فٕٚ.

ًٓا املبشح ا٪ٗي ٌّٓ ًطوبني: ٗأ  فٔ٘ يف: اؿذٙح عّ اهٓظ٘سٝ ًٗطوعٔا، ٗٙقط
ٗٓي: بني ٙذٜ اهٗظ٘سٝ. -  املطوب ا٪
 املطوب اهٓجاُٛ: اؿذٙح عّ ًطوع اهٗظ٘سٝ. -
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 ٗٙقطٌّ .اهشط٘ي وٟ ع بٔا اهلل تعاىلاهقٟ اًنٓت ٍ َِٔعآه :ٗأًا املبشح اهجاُٛ فٔ٘ يف
  :ًطوبني

ٗٓي:املطوب  -  . اهشط٘يٍ ُبؼِّش بٔا َُٔع ا٪
 .ًِز ُؼأتٕ بٕ  ٍِْ أساَطَُٔع اهجاُٛ:املطوب  -

ًََش اهلل تعاىل بٕ ُبٕٚٓ  :ٗأًا املبشح اهجاهح فٔ٘ يف  ،، ًقابى ًا أُعٍ بٕ عوًٕٚا أ
ٌٖ  :ّ ث٩ثٞ ًطاهبٗٙقط

 اهٚقٍٚ.ش ِٔٔٛ عّ َقاهِٓ ا٪ٗي:املطوب  -
 اهٖظا٢ى. ٔشِدٔٛ عّ َصاهِٓ اهجاُٛ:املطوب  -
 تعاىل.ٍ اهلل َعا٪ًش باهقشذخ عّ ُٔ اهجاهح:املطوب  -

 اـامتٞ:

ٍٓ   .ُقا٢ر ٓزا اهبشح ٗضٌِقٔا ًوخصّا ٪ٓ
ٍٓ ُٕ ث  .ٗاملصادس فٔشغ املشادعب رٙوق

 :منوذُ يف البحح

ٟ   ٗقــذ ــ ــا٢ٍ عو ــِٔر اه٘صــفٛ اهق ُْ يف ٓــزٖ اهذساطــٞ امل ــى  اطــقخذً اهقشوٚ
ٟ   املفظـشّٙ، بعض  ٗمجع أق٘اَي ،ٗاهشبط بني آٙات اهظ٘سٝ ،ٗا٨طقِباط  ٗاه٘قـ٘  عوـ

أٗ اؾٌـع ًـا    ،ٗعشض أق٘ايٍ ٗسذذٍٔ هورتدٚ  بِٚٔـا  ،بعض أٗدٕ اـ٩  بٍِٚٔ
اَ٪ِع٩َ،ٗاه٘ق٘  عوـٟ بعـض املعـاُٛ اهـيت ٙققطـٚٔا      عض هبمجٞ ًع اهرت ،أًلّ رهم

 .  املقعٓوقٞ بأسلاَ ا٬ٙات ٗاه٘ق٘  عوٟ بعض اهوطا٢ف ،املقاَ

 :خطٌات منوذُ يف البحح

 :ٗكاُْ عوٟ اهِش٘ اهقاهٛ
 عوٟ ركش املعِٟ اهعاَ ًّ ا٬ٙات. اققصشُت -1
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ُْ اققصشُت -2  .اهشاد  ًِٔا عوٟ ركش بعض اهقشا١ات ٗٗدٔ
3- ُْ ُْ سٓدِش ًا ٙوضًين ًّ بعض ا٪ق٘اي هق٘ضٚ   بني أق٘اي املفظشّٙ، ٗعشض

 املعِٟ.ٗتقشٙب 
4- ُْ  اه٘اسد ركشٍٓ يف اهبشح. ٩َِعه٫َ تشمج
5- ُْ  .، ًا أًلين رهمٔابزكش صوٞ ًِٗاطبٞ ا٬ٙات ببعٔط اعقِٚ
6- ُْ  إ٨ٓ ٔغٚٞٗاهب٩ اهبٚأُٚٞ٘س ه٭ٙات ٗاهٗص ٞػ٘ٙاهٓو٩ت اهقشوٚبعطّا ًّ كجريّا  ػِب

 املقاَ. ٗاققطاٖ هضًَا 
 ْ.ٗثُب يف ركش ا٪سادٙح عوٟ ًا صٓ  اققصشُت -7
 اًؽ ملا ُألز بقصش .ركشُت كوٌٞ )اُعش( يف اي -8
 ركشُت اطٍ اهلقاب يف اياًؽ دْٗ كوٌٞ )اُعش( ملا ُألز باهِٖص. -9
 .َعَضُٗت ا٬ٙات اهقشآُٚٞ -10

طا٢وٞ امل٘ىل عض ٗدى أْ ُٙؤٌين اهٖق٘فٚا ٗاهٓظذاد ٗأْ جيعى ٓزا اهعٌى لاهصـّا  
اهلشٍٙ ٗصٓوٟ اهلل عوٟ طٚذُا قٌذ ٗعوـٟ آهـٕ ٗصـشبٕ أمجعـني، ٗاؿٌـذ هلل       ه٘دٕٔ

 .ب اهعاملنيس
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 :ًٍتطّنن مطلبني

ٍَدِ الضٌُّرّ. ًّل: بني   املطلب األ

 املطلب الّجانُ: احلِدٍح عن َمْطِلع الضٌُّرّ.
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ًّل: بني ٍدِ الضٌُّرّ  املطلب اأَل

س بِـا أْ ُوقـٛ اهطـ١٘ عوـٟ     ذـذِ َٙ.{ڄ  }ساطٞ ملطـٌْ٘ طـ٘سٝ   قبى اهذِّ
ٗصوقٔا مبا قبؤا ًٗـا   ،ٗبٚاْ ًقاصذٓا ،ُٗ٘عٔا ٗعذد آٙاتٔا تظٌٚقٔا،ٗطبب  امٔسٔا،

  ري عِذ قشا١تٔا.ٔبِلٗاهٖق ،ٗطبب ُضٗيا ،ًٗا دا١ يف فطؤا ،بعذٓا ًّ اهظ٘س

   الضٌُّرّ:اصه 

ٌْٓٚ ط٘سٝ كٌا ٗسدت يف املصاسف اهعجٌاُٚٞ، ٗيف بعض كقب  {اهٗطَشٟ} ُط
اهبعض كاهضداز ٗاهِٚظاب٘سٜ ٗاـاصْ ٗاهبٚطـاٜٗ   ، كٌا ٗسد امسٔا عِذ (1)اهقفظري

 . (3){ڄ    ڄ ڄ }، ٗأٗسدٓا ابّ دشٙش بوفغ :(2){ڄ  }بإثبات اه٘اٗ 

   :صبب تضنَتوا

اهطُٓشٟ( ٪ْ ًقصـ٘دٓا ٓـ٘ اهٔذ٨هـٞ عوـٟ أْ اهلل     )إُٔا ُطٌْٚ بظ٘سٝ  :ٔقٚىٗ
ضّا ٨ ِٙفم عِـٕ يف  ٔس ،تعاىل سأضّٚا كى اهشضا عّ أَتِقٟ ا٪تقٚا١ عوٕٚ اهص٩ٝ ٗاهظ٩َ

ٌَاي اهبؼـٔشٜ اهـزٜ َِٙظـٔفش عـّ      ٔهٌا َتَشٓوٟ بٕ  ،اهذُٚا ٨ٗ يف ا٬لشٝ ًّ ٔصفات اهَل
ِٕ٘س    ًٓٔقٕ مجعا١، ػإُٔ يف رهم كاهٗطشٟ مبا هٕ ًـّ ُُـ رهم اهِٗ٘س املعِٜ٘ يف سٚاتٕ ٗسٚاٝ ُأ

  .(4) (شٟاهٗط)ب٘قْ ٪ُٔا افُقٔقشْ  :ٗٔقٚى ،ٔسظٛ ٗأثش كبري يف اهلْ٘

 :ًعدد آٍاتوا, نٌعوا

ٛ  ،ب٩ ل٩  )ًلٚٞ(٘سٝ ٗاهٗظ ّٞ    (11)ٗٓـ أسبعـْ٘  ( 40) ٗ ،إسـذ٠ عؼـشٝ آٙـ
ّٞ   .(6) ذش(ُٗضهْ بعذ ط٘سٝ )اهَف ،(5)٣ًٞ ٗاثِاْ ٗطبعْ٘ سشفّا ( 172) ٗ ،كوٌ
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 الضٌرّ:  مكاصد 

 ًقاصذ:٘سٝ عوٟ أسبعٞ اػقٌوْ اهٗظ
شاًٞ اٮيٚٞ هـٕ ًِـز   ش  ٗاهَلاهٖؼًّ اهعِاٙٞ ٗاهشعاٙٞ ٗ ًا هوشط٘ي  اهقظٍ عوٟ -1

 .صػشٖ 
 ٕ طٚلْ٘ يف ًظقأُف أًشٖ لريّا ًّ ًاضٕٚ.بأُٓ ،اه٘عذ اٮيٛ هوشط٘ي ـ  2
 .اهقٚاًٞ ٚٔا عوٕٚ إىل َٙ٘٘أهٕ طُٚاهلل تعاىل فٌٚا ًطٟ، ٗأُٓ ٔبِٔعٍ  ـ تزكريٖ 3
َعـٍ اهلل تعـاىل   اهقؼشٙع اٮيٛ يف سا اهٚقٍٚ ٗاهظا٢ى ًٗا جيب عوٟ امل٧ًّ سٚاي ُٔ ـ 4

  .عوٕٚ
  .عٍ اهشباُٚٞاهًِّا أُعٍ اهلل بٕ عوٕٚ ًّ توم عوٟ هلل تعاىل  لش ًِٕ طوب اهٓؼـ 5

 صلْ الضٌرّ مبا قبلوا:

ٌٖا ركش تعـاىل يف طـ٘سٝ   ٕ  {ڄ } َه ڀ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ} :ق٘هـ

سٚـح ٗصـفٕ اهلل تعـاىل "بـا٪تقٟ "      ٗكاْ طبب ُضٗيا يف أبٛ بلش اهٓصذٙا  {ٺ
ٌٖا كاْ عوٕٚ اهٓص٩ٝ ٗاهٓظـ٩َ ٓـ٘ طـٚٓذ     ٙبقاع اهطَٓعفٞ ًّ اهعبٚذ فُٚعققٍٔ،٪ُٕ كاْ  َٗه
 ، ٗمٓلـا أقظـٍ تعـاىل   (7)ُاطب أْ خيصٕ اهلل تعاىل ِٓا يف ٓـزٖ اهٗظـ٘سٝ باهـزِّكش    ،ا٪تقٚا١

( ٞ ٟ       باهٓوٚى ٗاهِٓٔاس( يف اهظ٘سٝ اهظـابق ٗكـاْ   عوـٟ صـ٩و ٗفـ٩و ًـّ أعطـٟ ٗاتقـ
ُاطب أْ ُٙقٔظٍ يف ٓزٖ اهظ٘سٝ عوٟ َطعادٝ َلِٚش  (، اذٙ)أب٘ بلش اهص :املقص٘د ٓ٘

ٗٓي اهِٓٔاس ٗأػشفٕ ٗٓ٘   اـوٚقٞ عوٟ اٮط٩ق ٗبأععٍ طـاعات اهوٚـى    (اهٓطشٟ)بأ
ْٓ طابققٔا ؼـذثْ عـّ عطـا١ اهلل تعـاىل ٪بـٛ بلـش        ٗأدٓؤا ٗٓٛ )آلشٖ( فط٩ّ عّ أ
ُٙعـذد ُعٌـٕ تعـاىل     فوزهم ُاطب بعذ رهم أْ ،ٗإُعإً عوٕٚ سقٟ ٙشضٟ اهصذٙا 

     .(8) (اهطشٟ)يف ط٘سٝ    عوٟ سط٘هٕ
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 :ًأما صلْ الضٌرّ مبا بعدها

ْٓ ِٓــان ٔصــوٞ ُكــ ٠ {ڄ  }ٗ {ۀ ہ  }ٗاملقأًــى يف طــ٘ستٛ ُٙــذسن أ
ْٓ اهٗظ٘ستني ,بٌِٚٔا َ   عوٟ سطـ٘هٕ   تعاىل ٍ اهللَععذاد هِٔٔت سٚح إ  عوٚـٕ اهصـ٩ٝ ٗاهظـ٩

)اهؼـشو( َتِفٔصـٚٓى ملـا ٗسد يف آلـش طـ٘سٝ       بى إْ ًقص٘د ط٘سٝ ,ٗطوب اهؼلش عوٚٔا
ْٖ   ،ٗ ػلشٓا باهِٓصب يف عبـادٝ اهلل  ()اهطشٟ( ًّ ا٪ًش باهقشذخ عّ)اهِعٌٞ كٌـا أ

أتٟ ًقابى توم اهِعٍ اهيت أُعٌٔا اهلل عوٟ سط٘هٕ ًّ اٮٙـ٘ا١    ػشو صذس اهشط٘ي
   .(9) ٗايذاٙٞ ٗاهػِٟ

ًٓا ًا ُسٜٗ   ـ  ٓزٖ اهظـ٘سٝ " :ق٘ٔهٌٔا ًّ (10)عّ طاٗٗغ ٗعٌش بّ عبذ اهعضٙضٗأ

كعــٞ يف اهٓش ٙقش١أٌُــاٗكاُــا " طــ٘سٝ ٗاســذٝ  {اهٗطــَشٟ}ٗ {ۀ ہ  }ٙقصــذاْ 

 {ۀ ہ ہ ہ  } :ْ ق٘هٕ تعاىل٪رهم  ٗ ،بٌِٚٔا باهبظٌوٞ دْٗ اهفصى ،اه٘اسذٝ

ــاهَع ــِٕطك ــٟ ق٘ه  (11) ٗمــٖ٘{ک ک ک   ڈ ژ ژ ڑ ڑ } :ف عو
 .فٔزا ق٘ي ًشدٗد ب٩ ػم

ًُ ط٘ستاْ ًِفصوقاْا ٌأُٔفٕٚ  ٗاؿا اهزٜ ٨ ًشٙٞ  ، قصوقني يف املعِٟٗإْ كاُقا 

ْٓ أْ اهق٘اتش ٗسدٗ  ًـّ اُقطـاع    ٌاَ سط٘ي اهلل ٔقُضهْ ساي اِغ {ڄ } ط٘سٝ إ
ًٔ ،اه٘سٛ لاُـْ يف سـاي اُؼـشاو    ف( ٗأًا ط٘سٝ )ا٨ُؼشاو ،ٚاِٞ ٗٔضِشفلاُْ ساهٞ 
 .(12) ؟ػقٌعاْفلٚف  ،صذسٖ 

 ٌرّ:الضُّهذي ًخصائص  ما داء يف فطل

قـاَُ ًعـار   ) قـاي:   ٗقذ ٗسد يف لصا٢ص ٓزٖ اهظ٘سٝ عّ دابش بّ عبـذ اهلل 
٘ٓي، فقاي اهِيب  ْْ ٙا ًعار) :فَصٓوٟ ا٬ٔلشٝ فط َْ عـّ طـبٔٓ  اطـٍ سبِّـم      ،َأَفٓقا أّٙ ُكِ

ْٓ ًـّ اهٗظـِٞ      .(13) ؟(ا٪عوٟ ٗاهٗطشٟ ٗإرا اهٓظٌا١ُ اُفطشت ٗاهؼآذ ًـّ اؿـذٙح أ
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ًٓا غري رهم ف ،ّ اهٔقصاس يف ص٩ٝ اهعؼا١ ؽفٚفّا عوٟ ا٪ًٓٞٗبِش٘ٓا ً اهقشا١ٝ بٔا وٍ ٗأ
 .(14)اهظ٘سٝ ى ٓزٖ ِطٙجبْ ػ١ٛ ًّ ا٪سادٙح اهصشٚشٞ يف َف

 :صبب نشًل الضٌرّ

ْٓ (15)ٗاٝ أمجع اهٓش اع يف َطـ ٘س ٗأُقُفـ ذٗخ ُُطبب ُضٗي ٓـزٖ اهظـ٘سٝ ُسـ    عوٟ أ
 ضُـاّ ْ عوـٟ رهـم سُ  ٔض٩َ َسـ ٩ٝ ٗاهٓظٕ عوٕٚ اهٓصٗأُٓ ،ُضٗي اه٘سٛ عوٟ سط٘ي اهلل 

 .ؼٚٞ أْ ٙلْ٘ رهم غطب ًّ سبٕ طبشإُ ٗتعاىلٔل ،ػذٙذّا

  .                   ِسٔقَبأطٕاُقطاع اه٘سٛ ٗاًٗذٝ ٗهلّ القوف٘ا يف طبب 

   :مهنا ،فأًا عّ طبب اُقطاع اه٘سٛ فقذ ٗسدت أق٘اي عذٝ

وـٛ  َذِـذب اهبَ عّ طفٚاْ بّ عِٕٚٚ عّ ا٪ط٘د بّ قـٚع عـّ دُ   :اهق٘ي ا٪ٗي
ٌٓدُِّٗ" قذ :املؼشكْ٘فقاي  ط٘ي اهلل سأبطا د ٙى عوٟ " قاي:  :تعـاىل فـأُضي اهلل  " ذ ع ق

ــادٝ   {ڃ ڃ چ چ چ   ڄ ڄ ڃ ڃ  ڄ ڄ } ــ٘ي ققـ ــزا اهقـ ٗرٓـــب إىل ٓـ
 .(16)ٗابّ عباغ شان ٗاهٓط

فوـٍ   اهلل  اػـقلٟ سطـ٘يُ  "  :إُٔ قـاي وٛ َذبشٗاٙٞ ألش٠ عّ اهَب :هق٘ي اهجاُٛا
ٌٓ" :فذا١ت اًشأٝ فقاهْ ، أٗ ث٩ثّاٙقٍ هٚوقني ِْذ إُٓٙا ق ٙلْ٘ ػـٚطاُم قـذ    ٛ ٪سد٘ أ

ٕ فأُضي  ،"مل أسٖ قشبم ًِز هٚوقني أٗ ث٩خ ،مَكَشَت ڄ ڄ ڃ  ڄ ڄ}:تعاىل ق٘هـ

  .(17){چ چ  ڃ ڃ چ  ڃ

ْٓ قٚى:ٗ َٓ يف ٓزا اؿـذٙح  املشأٝ املشاد ب إ  :ٗقٚـى  ،مجٚـى اًـشأٝ أبـٛ يـب     ٓـٛ أ
ٌٖ ِّاتٕ، أٗ بِات إسذ٠ ع  . (18) ٕع
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أبطأ د ٙـى   :شٗٝ عّ أبٕٚٗرٓب اؿظّ إىل ًا سٗاٖ ٓؼاَ بّ ُع :اهجاهحاهق٘ي 
ن مما ُش٠ ًـّ  ٩َأس٠ سبم قذ َق" إُٛ  :لذجيٞ دضعّا ػذٙذّا فقاهْ َعٔضَذَف عوٟ اهِيب 

ْ  :، قاي" َمضٔعَد ،ٗيف سٗاٙـٞ  {ڃ ڃ چ چ چ   ڄ ڄ ڃ ڃ  ڄ ڄ } فِضهـ
ْٓ لذجيٞ ق :هعبذ اهلل بّ ػذاد "ًـا أس٠ سٖبـم إ٨ٓ قـذ ق٩ن"فـأُضي اهلل      : اهـْ هوـِيب  أ
   .(19)ٗاهطشٟ ٗاهوٚى." 

ٙا سط٘ي اهلل ًا َأَس٠ صـاسبم إ٨ٓ   :ٗيف سٗاٙٞ عّ دِذب اهبذوٛ " قاهْ اًشأٝ 

ْٓ ٓزا اهظٚا ٗأػاس، (20){ڃ ڃ چ چ چ} :أِبَطَأن " فِضهْ ٙصو   قابّ سذش: إىل أ
ٗٓي   ـٔطاب ا٪ ِْ ٙلْ٘ ـذجيٞ ُدْٗ ا ْٓ ًا ٗسد يف اهق٘ي اهٓظابا"فذا١ت اًشأٝ " أ ـ ٙعين أ

ٗكاطبقٔا بَوِفغ  ،فإُٕ ٙصو  أْ ٙلْ٘ لطاب مٓحاهٞ اؿطب، هقعبريٓا باهؼٚطاْ ٗاهٓقشن
ٞ   ،"قٌذ" ْ      ،غ٩  ًا ٗسد يف اهشٗاٙـٞ اهجاُٚـ " أبطـأ"  :فقـذ أتـْ بوفـغ:" َصـأسبم " ٗقاهـ
ٍ  َٞطبٚى اهؼٌاتفأتٟ لطاب اُ٪ٗىل عوٟ  ،" ٙا سط٘ي اهلل" :ٗقاهْ َٔٗل ًٓـا اهجاُٚـٞ    ،ٗاهـق أ

َ٘ٗدع ٗاهَقأٓطففأتٟ عوٟ    .(21)َطٔبٚى اهٖق

ُْ ًع اهِيب :عّ دِذب اهبذوٛ قاي: اهق٘ي اهشابع ُٕ  كِ ِْ ُأِصـُبُع ًَٚٔ  يف َغإس َفَذ
ِْ  : )فقاي اهِيب ًَاهٔقٚـ ِْ، ٗيف َطـبٚى اهلل  ًَٚٔ ْٔ إ٨ٓ إِصَبْع َد فأبطـأ عوٚـٕ    :قـاي  (ٓى أُ

ڃ ڃ چ چ } :فـأُضي اهلل تعـاىل   ،ُٗدَِّع قٌـذ  :فقاي املؼشكْ٘ ،وٕٚ اهظ٩َد ٙى ع

 .(22){چ

ٌٔع دِذبّا ٙق٘ي ْٓ ا٪ط٘د بّ قٚع َط َٛ سطـ٘ي اهلل    " :ُٗسٜٗ أ ًٔـ ٔبَشَذـٕش يف   ُس
ْٔ : إِصَبٔعٕ فقاي ًٚٔ ْٔ إ٨ٓ إٔصبع َد ْٔ    ،" ٓى أُ ِٚٔى اهلل ًـا َهٔقِٚـ ٌََلـَح    ؟ََٗهٔفٛ َطـٔب قـاي: َف
ًـا أس٠ ػـٚطاُم إ٨ٓ قـذ تشكـم " فِضهـْ       :فقاهـْ هـٕ اًـشأٝ    ،َث٩ثّا ٨ َُٙقَ٘هٚوقني أٗ 
  .(23)()ٗاهطشٟ



 ٓـ1436سبٚع اهجاُٛ  2ز( 65اهذساطات اٮط٩ًٚٞ، اهعذد )فوٞ داًعٞ أَ اهقش٠ هعوَ٘ اهؼشٙعٞ ٗ    182

ِّٔـا    :عّ سفص بّ طعٚذ اهقشػٛ قاي :اـاًعاهق٘ي  ِّ ُأ ِّـٛ عـ  ــ  َسٓذَثقِٔٛ ُأ
ْ    ٗكاُْ َلأدًٞ سط٘ي اهلل ِٚـ َّٗا دَلـى اهَب ْٓ َدِش ًَـات،      ،" أ َفـَذَلى ؼـْ اهٖظـشِٙش ٗ

َِ٘هٞ)فقاي: ، أٙٓاًّا ٨ َِٙٔضي عوٕٚ اه٘سٛفٌَلَح ُٗبٛ اهلل ًا َسـَذَخ يف بٚـْ سطـ٘ي     :ٙا َل
ُْ؟اهلل َْ لـريا ًـّ ًِٙ٘ـا      :د ٙى عوٕٚ اهظ٩َ ٨ َٙأَتَِٚٔٛ!( فقو  ،ٗاهلل ًا أتٟ عوِٚـا َٙـ٘

ٕ   :فقوْ ،فألز ُبِشَدٖ َفَؤبظٕ ٗلشز َْ ٗكِظـق ُْ بامُلِلِظـٞ ؼـْ     ؟ه٘ ٓٚٓأُت اهبٚـ فأِٓ٘ٙـ
ْٕ      ،١ٛ َثٔقٚىفإرا ػ ،اهظشٙش ٕٗ ًٚٓـ  ٜفأَلِزُتـٕ بٚـذ   ،ففوٍ أصي سقـٟ ألشدُقـٕ فـإرا ٔبَذـِش

ٕ   فذا١ ُـيُب اهلل   ،فأهقُٚقٕ لِوف أؾَذاس ٗكـاْ إرا أتـاٖ اهـ٘ٔسٛ ألزُتـٕ      ،َتِشٔعـذ ٔهِشَُٚقـ
 "، (24)ٗاهطشٟ ٗاهوٚى إرا طذٟ( ) :فأُضي اهلل تعاىل (َدٓثٔشٙين :ٙا ل٘هٞ) :اهٖشِعذُٝ، فقاي
 .(25)ٗابّ صٙذ صٙذ بّ أطوٍ،اهق٘ي  ٗرٓب إىل ٓزا

ْٓ :قٚى :اهق٘ي اهظادغ ّ  اهـِيب   املؼشكني طـأه٘ا  أ ٗو رٜ اهقـشُني ٗ اهـشٓ   عـ
ّٔ ،ٗغري رهم  .(26)اه٘سٛ فأبطأ عِٕ ،ٗٗعذٍٓ عوٕٚ اهص٩ٝ ٗاهظ٩َ باؾ٘اب ٗمل ٙظقج

 َِْ٘قـ ٨ٗ ُٙ ،شٍٕٓ كاْ بني اهصشابٞ ًّ ٨ ُٙقوٌِّ٘ا أظأفٗس٠ٗ أُٓ :اهق٘ي اهظابع
فاسقبع بظببٍٔ اه٘سٛ عّ اهشط٘ي  ،بٍٔزْٗ ًّ ػ٘أس٨ٗ ٙأُل ،ٍَٔبٗأدَس

(27). 
   :اهرتدٚ  بني ا٪ق٘اي

 ٗعِذ اهِعش يف مجٚع ٓزٖ ا٪ق٘اي لذ أْ ا٪قـشب هوصـ٘اب ٓـ٘ اهـشأٜ ا٪ٗي    
ٜ   قـاي  ،، أ٨ّٗ هصـشٞ إطـِادٖ  (28) اهزٜ عوٕٚ مجٔ٘س املفظشّٙٗٓ٘   ":(29) :ابـّ اؾـضس

 ." (30)٨ ػم ٗفٕٚ ٞ ًِٔشَٙإطِاد ٨ 
ًُِشَتٔبطٞ كوٚٓٞ مبا اطق٘دبقٕ اهطبٚعـٞ   ُ٘ض٘و اهعوٞ ًّ ُضٗي ا٬ٙٞ، فِذذٓا  ٗثاُّٚا ه

    ٕ  ٗرهـم ،  اهبؼشٙٞ ًّ ُسضُٕ عوٕٚ اهص٩ٝ ٗاهظ٩َ سني َفَقـَش اهـ٘سٛ يف ُضٗهـٕ عوٚـ
فِضهْ ٓزٖ ا٬ٙات عِاٙـٞ ًـّ اهلل تعـاىل بشطـ٘ي ٓـزٖ       ،ٗػ٘قٕ هلل تعاىل ملضٕٙذ سبٕ 

دْٗ أْ ُٙوقٟ اهطٌأُِٚٞ يف قوبٕ عوٕٚ اهص٩ٝ  ٞ ًّ أْ ُِٙقَشن سضِّٙا ًّ ٔقٚوٞ املؼشكنيا٪ً
 ٗاهظ٩َ ٗاهفشو ٗاهظشٗس. ـ ٗاهلل أعوٍ ـ 
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ٗباؾٌع  ،ًّٗ دٔٞ ألش٠ ٙأتٛ صشٞ اهق٘ي اهجاُٛ، ف٩ تعاسض بني اهشٗاٙقني
ْٓ املشأٝ اهيت أتقٕ  فٌّ املعشٗ  أُٓٔـا ًـّ    (أَ مجٚى)ٗاهيت ٓٛ بٌِٚٔا ٌُٙلّ أْ ُٙقاي إ

ًُخاهفٞاملؼشكني ٪ٍُٔ قذ ُٙطٔوقْ٘ هفغ اؾٌع ٗٙلْ٘ اهقا٢ـى أٗ   ،، قاي ابّ سذش:"٨ٗ 
 (31)مبعِٟ أْ اهباقني ساضْ٘ مبا ٗقع ًّ رهم اه٘اسذ". ،اهفاعى ٗاسذّا

ْٓ  :ٗباهِعش يف بقٚٞ ا٪ق٘اي لذ أ
ْ   :اهق٘ي اهجاهح ْ  :قـاي فٌٚٔـا اؿـافغ بـّ سذـش     ، ٗسدت فٚـٕ سٗاٙقـا  " ٗٓـزا
ًُِشَط٩ْ فط٩ عّ أْ تعٚٓني املشأٝ اه٘اسدٝ يف اؿـذٙح  . (32)ٗسٗاتٌٔا ثقات "  ،طشٙقاْ 
 . (33)سضٛ اهلل عِٔا هٚع ٗاسدّا يف اهِٓص ٗهلِٕ ًّ تصٓش  اهشٗاٝ  (بأُٔا )لذجيٞ

ْٓ ٓزا اهق٘ي ٨ ٙوٚا ُظبقٕ ـذجيٞ سضٛ اهلل عِٔا ٗٓٛ اؿاُٚٞ  ٗكٌا أُِا ُُِذٔسن أ
َ٘ اهلل ٨ ُِٙخٔضَٙـم اهلل أبـذّا "     " أبٔؼـش،  :بق٘يا  ُضٗي اه٘سٛ عوٕٚسني   عوٕٚ  ،(34)فـ

ٍٓ ُٗسِضْ اهشطـ٘ي عوٚـٕ    ٍٓ َٗغ َٓ فلٚف َِٙصذس ًِٔا سض٘اْ اهلل تعاىل عوٚٔا ًا ٙضٙذٔ ًّ 
 .؟اهص٩ٝ ٗاهظ٩َ بقوم املق٘هٞ

ْٓ دِـذبّا مل   (اهرتًزٜ)ففٌٚا ٙقعوا بشٗاٙٞ  :أًا اهق٘ي اهشابع َِٙصـَشب  فاهجابْ أ
ًُقأٔلشّا ٪ُٕ كاْ ًّ ٔصػاس اهصشابٞ  اهِيب (35) إ٨ٓ 

,  ٞ ًُِشَطـَو  ,فعوٟ ٓزا تلْ٘ سٗاٙقٕ 
ٞ  )صاسب طفٚاْ بـّ عِٚٚـٞ    (ٗيف طِذٖ)ابّ أبٛ عٌش ًٓـا اهشٗاٙـٞ    ،(36) (ٗفٚـٕ غفوـ ٗأ

عادثـٞ    تفظـري ػـل٠٘ اهـِيب   : ٗهلّ اطقِلش فٚٔا ابّ سذش ،فٔٛ ً٘ص٘هٞ :اهجاُٚٞ
 :ٗقاي ،قٚاَ اهوٚى، ٪ُٔا مل َتٔشد بعِٚٔا يف اؿذٙح  ؤا طببّا هرتكٕٗدع ،َدًٛ ا٪صبع

ًْٔٚ مل ُٙٔصب "  ًَّ فظشٓا بإصبعٕ اهيت َد ْٓ ٓـزا  :ٗقاي ،(37)" ٗأْ  ّٓ بعُض اهُؼٓشاو أ " َفَع
ّٓ " ،بٚاْ هوؼلاٙٞ اجملٌوٞ يف اهصشٚ    .(38)ٗهٚع كٌا ُظ

ًُِشطـو  ٞ  ،ٞ ٪ُـٕ مل ضطـشٓا  ٗبٔزا ُٙجبْ ؾِذب سٗاٙقاْ، ا٪ٗىل: سٗاٙٞ   :ٗاهجاُٚـ
ٗعوٟ رهم ٨ تصو  مجٚعٔا أْ ٙلْ٘ طببا هِـضٗي   ،ً٘ص٘هٞ ٪ُٕ ػٔذٓا ًع اهِيب 
 .ٓزٖ اهظ٘سٝ هوقعوٚى اهظابا
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ًَُِلـشٝ ٨ٗ ُٙشـَقر بٔـا هعوـقني يف      : أًا اهق٘ي اـاًع فاه٘اض  أْ اهشٗاٙٞ فٚـٕ 
سفـص  )ضعف  ٗثاُّٚا:،فٔ٘هٞ (سفص بّ طعٚذ أَ)سٚح إْ  (اؾٔاهٞ)أ٨ّٗ: : اهظِذ

إىل أْ سٗاٙٞ إِبَطا١ د ٙـى بظـبب ٗدـ٘د دـشٗ اهلوـب       :ٗأػاس ابّ سذش( بّ طعٚذ
ُٔ٘سٝ    ؼْ طشٙش اهشط٘ي ًَِقَِـاّ   ،(39)ـ سغٍ أُٔا ٔسٗاٙٞ ًِؼ ِّ   ،ٗصشٚشٞ َطـِذّا ٗ هلـ

ًَِشُدٗد مبا ٗسد يفكُ٘ٔا طبب هِضٗي ٓزٖ اهظ٘سٝ      .(40)اهصشٚ  فٔ٘ َغٔشِٙب بى ٓ٘ َػار 

ْٓ أطباب اهِضٗي ًِٔـا ًـا ٓـ٘ "صـشٙ  يف اهظـببٚٞ "،      فط ْٓ ًّ املعوَ٘ أ ٩ عّ أ
ْٓ ٓزٖ اهشٗاٙـٞ قٌ٘هـٞ عوـٟ اهِـ٘ع اهجـاُٛ اهـزٜ ٨        ،ًِٗٔا ًا ٓ٘" ققٌى ٗاه٘اض  أ

ْٓ اهـ٘سٛ ٨      ،ُٙشٌى عوٟ طبب اهِضٗي ًُـ٧داٖ أ ْٓ سقٚقٞ ٓـزا اهقـ٘ي  كٌا أُِا ُوشغ أ
 .ٙق٘ي بٕ اهؼشع ٗ ٨ اهعقى ٨ٗ اٮمجاعٗٓزا مما ٨    ٙقِٓضي إ٨ٓ يف بٚقٕ

ٟ )"ٗركـش طـ٘سٝ    :قاي اؿافغ ابّ سذـش  :أًا عّ اهق٘ي اهظادغ  ِٓـا  (اهطـش
ِّ جي٘ص أْ ٙلْ٘ اهضًاْ يف اهقصقني ًققاسبـا ـ ٙقصـذ صًـّ أطـ٣وٞ املؼـشكني        ،بعٚذ هل

ٍٓ   :قـاي  ،ـ  (ٗاهطشٟ)ٗاهٚٔ٘د هوشط٘ي بعذ بعجقٕ اًقشاُّا هٕ، ٗصًّ ُضٗي ط٘سٝ  " فطـ
ٗإمنـا   ،ٗكى ًٌِٔا مل ٙلّ يف ابقـذا١ اهبعـح   ،عُض اهشٗاٝ إسذ٠ اهقصقني إىل ا٪لش٠ب

   .فعوٟ ٓزا مل تصى اهشٗاٙٞ هذسدٞ اهصشٞ (41)كاْ رهم مبذٝ ـ ٗاهلل أعوٍ ـ 

ْٓٔش َبـّٚٓ هعـذَ ت٘افقـٕ ًـع اهؼـشع        : ٗأًا عّ اهق٘ي اهظـابع   فاهٓطـعف فٚـٕ َظـا
ْٓ اهق٘ي بٔزا اهشأٜ ٙعين قا ،ٗاهعقى ٌٓـى   ،ٔبَذٔشِٙـَشٝ غِٚـٔشٖ   طبٞ اهشطـ٘ي  سٚح إ ٗؼ

٧ًًُّ كاْ أٗ  ،أٗصاس قًٕ٘ فإرا كاْ ٓزا ا٪ًش ًِشُف٘ض يف ػشٙعٞ اٮط٩َ ًع كى فِشد 

ًٓٞ َٗساُهٕ  (42) چژ  ڑ  ڑ  ک   کک  چ  :كافش هق٘هٕ عٓض ٗدٓى ٛٓ ٓزٖ اُ٪ ! فلٚف ٔبَِٔب
ٌَا ٓ٘ َأِػ ِٕٔذ باٮط٩َ ٗقذ َأَت٘ا ٔب َ ًع قَٕ٘  سذٙٔجٛ ع ًّٔ عـذ ٍ   َِع   ،َتِقٔوـٌٍٚٔ َ٪َظـأفشٓ

ِِٔقٚٞ َسٗأدَبٍٔ ٍ    ،ََٗت َ٘اسٕبٔ ًٔـّ َػـ َ٘ ُكفـَشٍٓ بـاهلل تعـاىل     ،ٗأِلـٔزٍٓ  ِٓـ ٗإٙـزا٢ٍٔ   ،َأ٨َ ٗ
   . ، ٗباهٓشغٍ ًّ رهم ُكوٕ مل ٙلّ ػ٤ْ ًِٕ طببّا يف فق٘س اه٘سٛ عِٕهشط٘ٔهٕ 
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  :ٍِٔ عذٝ أق٘ايفقذ ٗسد ع ،أًا عّ الق٩  املفظشّٙ عّ ًذٝ اُقطاع اه٘سٛ

 ْٓ ٗٓي (43)ًشتني، اه٘سٛ اُقطع عّ اهِيب ٗسد أ   :فقٚى عّ ا٨ُقطاع ا٪

ٗٓي ُضٗي اه٘سٛ بعـذ ُـضٗي طـ٘سٝ     كاْ يف فرتٝ ،ٗ قبـى ُـضٗي طـ٘سٝ    (اقـشأ )أ
َٛ سط٘ي اهلل ،املذثِّش() ٕ     ٗتوم اهفرتٝ ٓٛ اهيت َلٔؼ  ،أْ ٙلْ٘ اه٘سٛ قـذ اُقطـع عِـ

ٍٓ كاْ ا٨ُقطـاع   ،(44)كشطٛ بني اهظٌا١ ٗا٪سض ٗٓٛ اهقٟ سأ٠ عقبٔا د ٙى عوٟ  ث
ٗٓـزٖ ٓـٛ اهفـرتٝ اهـيت ُضهـْ فٚٔـا طـ٘سٝ         ،ٗرهم بعذ ُضٗي عذد ًّ اهظ٘س: اهجاُٛ
 .(ٗاهطشٟ)

ْٓ   ،ٗقذ فٓشق "اؿافغ بّ سذش" بني فرتتٛ اُقطـاع اهـ٘سٛ عـّ اهـِيب      سٚـح إ
شٙر إىل أُٔا اثِا عؼش ٗرٓب ابّ ُد ،أسبعٞ أٙاَُْ كا :داًْ أٙاًّا، فقٚى :اهفرتٝ ا٪ٗىل

ٗعـّ   ،مخظـٞ ٗعؼـشْٗ ًٙ٘ـاّ    :ٗقاي ابّ عباغ ،مخظٞ عؼش ًّٙ٘ا :ٗقاي اهلويب ،ًّٙ٘ا
 .(45) أسبعْ٘ ًّٙ٘ا :ذٜاهٗظ

ًٓا اهفرتٝ اهجاُٚٞ: ـ ٗٓٛ اهيت تِعِِٔا ِٓا ـ فوـٍ تلـّ إ٨ هٚوـقني أٗ ث٩ّثـا، كٌـا         ٗأ
ّٓ توم اهفرتات القوطْ عو(46) (دِذب) تقذَ يف سذٙح  .(47)ٟ بعض اهشٗاٝ ، ٗهل

ٕ ِفٗمما تط٣ٌّ إهٕٚ اهِٖ "إْ  :ع ًا رٓب إهٕٚ اٮًاَ ا٪ه٘طٛ يف سٗو املعاُٛ بق٘هـ
ٕ عوٚـٕ اهصـ٩ٝ   ِِـ ًٔ ٍ عوٟ اهقشقٚا إ٨ٓعَوا ٙقفاٗت اهعوٍ مببذ٢ٕ ٨ٗ ٙلاد ُٙى رهم مٓمِجًٔ

ًٔ َعِطَ اهَقَذفاه٘ادب َع ،ٗاهظ٩َ  .(48" )ـ  ٗاهلل أعوٍـ ى ٓزٖ ا٪لباس ِجيف 

 :{ڄ }صٌرّالتكبري عند قزاءّ 

ٌٔـ كـقوفني يف سُ  ،ظ٘سٝٓزٖ اه لبري عِذ قشا١ّٝ اهعوٌا١ اهٓقٗسد عّ اهلجري ً  ،ٕل
 . ٚػقٕعٕ ٗٔصًٗ٘ٔض
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  :كنىُح اأمَّ

بـّ  ااؿـافغ  قاي  ،فوٍ ٙجبْ فٕٚ ػ١ٛ ًّ اهصشٚ  أٗ اهطعٚف ًّ ا٪سادٙح
َٗٗمل ُٙ" :كجري ًٓا ًا ٗسد عـّ   (49)" فِعشلٍ عوٕٚ بصشٞ ٨ٗ َضيف رهم بإطِاد ُٙ ش ٕ أُٓـ ٗأ

ْٓػلشّا هلل ٓبش سني ُضهْ ٓزٖ اهظ٘سٝ َك عوٕٚ اهص٩ٝ ٗاهظ٩َ ، فٚٔا تلزٙبّا هولافشّٙ ٪
ْٓ ًٗا ُسٜٗ عّ  (50) ،اه٘سٛ بعذ أْ أبطأ عِٕ بِضٗي فشسّا ٗطشٗسّاٗ بـٛ  ُأ ابّ عبـاغ أ

ْٓٗأٖ بزهم، َشًَبّ كعب َأ  (اهبٓضٜ) ٞ تفٓشد بٔافلى رهم ُطِٓ،ٖ بزهمَشًََأ  اهِيب ل ٖ أ
َّ ِسفقـذ أَ  َىَعـ ًّ َف"ٗقاي اهِٚظاب٘سٜ:  (51) ٗٓ٘ َضعٚف ًَِلش اؿذٙح ،ٔبظِٔذٖ ،ًّٗ ظـ

ُْٞط( اهقلبري)"، ٗ (52)زَشتشن ف٩ َس ٔ   ٟ بوـؼ سـذٖ  عِذ أٓى ًلٞ سٓق ِ  (53) ٍاهقـ٘اتش هـذٙ
 ".(.54)قشآْ ٖبش يف قشا١ٝ اهباقني ٪ُٔا رسٙعٞ إىل اهضٙادٝ يف اهَل٨ٗ ُٙ :"قاي اهقشطيبٗ

 :كبريمٌضع الّت

ٗٓ بِّـ َلٞ ُٙعِذ أٓـى ًٓلـ  ، فلبريٗقذ القوف اهعوٌا١ يف ً٘ضع اهٓق ي طـ٘سٝ  ش ًـّ أ

إرا بوؼ آلش  :ٗعِذ ُأبٛ بّ كعب ط٘سٝ سقٟ خيقٍ اهقشآْ، ٓىعوٟ سأغ ُك {ڄ}
٨ٗ َٙٔصى آلش اهظ٘سٝ بقلـبريٝ بـى    ،كٓبش بني كى ط٘سٝ تلبريٝ إىل أْ خيقٍ (ٗاهطشٟ)

ِٕٞٙفٔصى بِٚ ٜ ٗ  .(55) ٌٔا ٔبَظِلق ٗٓ  :ٗركش ابّ اؾـضس ي ٓـ٘ ًـا رٓـب إهٚـٕ     أْ اهقـ٘ي ا٪
 .(56)اؾٌٔ٘س

  :َغتىًأما ِص

ف٘سد عّ ابـّ   ،ٚاغٞٗعوٕٚ القوف اهعوٌا١ يف اهصِّ،دٝصٚػٞ قٓذهوقلبري  ِدٔشفوٍ َت
، )٨ إهٕ إ٨ اهلل ٗاهلل أكـ   :ٗعّ اهبضٜ (، بظٍ اهلل اهشمحّ اهشسٍٚ)اهلل أك  :كجري ق٘ي

٨ إهـٕ إ٨ اهلل ٗاهلل   )اهلل أكـ   :ٗقٚـى  ،ك٩ٌٓا ًـع اه٘صـى   (بظٍ اهلل اهشمحّ اهشسٍٚ
  .(57)أك (
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 ٌرّع الضَُّلْطاحلدٍح عن َم الجَّانُ:الـنطلب 

ٌٕٔ {ڄ } ط٘سٝ اهلل تعاىل صٓذس ٞ    بَقَظ  ،بآٙقني ععٌٚقني ًـّ آٙاتـٕ اهلُ٘ٚـ

ّٞ)اهطُٓشٟ ٗاهوٚى(  :ٗٓٛ  ،ٕبشضاٖ تعـاىل عِـ  اسٝ هٕ َؼٔبٗ ،هقوب سط٘هٕ  رهم طٌأُِٚ
ِْ ٟ ِٙقٔـٛ املقـاَ بـأًشٖ    سٓقـ  ،عٍسٚح أُعٍ عوٕٚ بـاهلجري ًـّ اهـِّ    ٙلـْ٘ ػـاكشّا    أ

ق٘هـٕ:   .{ڄ ڄ ڃ   ڄ ڄ } :فقاي تعاىل يف ًطوـع ٓـزٖ اهظـ٘سٝ    ،(58)ٌُُٕٔعَ٪

ٗ قٚـى: فٚـٕ    ،(60)اٗٝ اهطشَٟشَٗض :فٕٚ تقذٙش :ٗقٚى ،(59)ٍَظهوَق :اه٘اٗ {ڄ }
 ،ا ٨ سادٞ هِا يـزا اهقأٗٙـى  أُِٓ ـٗاهلل أعوٍ  ـ ٗاه٘اض    ،اهطشٟ سٗبٗ :إضٌاس فاصٖ

ْٓ  .(61)ٍ بِفظٕ ٗمبا ػا١ ًّ كو٘قاتٕ ٔظِقُٙهلل تعاىل أْ  ٪

ٞ    :فقٚـى ،شٟ(ًعِٟ )اهٓطـ  ػٞ يفٗفٓصى أٓى اهٓو ِ٘ٝ ٗاهٓطـٔشٚ  :اهٗطـش٘ ٗاهٓطـَش
شٟ سـني  عـذ اهٓطـ  ٙلْ٘ ب :باهفق  ٗاملذ (اهٖطشا١)، ٗ(62)ٌع بعذ طو٘عٔااستفاع اهٓؼ

 .(63)اهؼٌع :باهطٍ ٗاهقصش (اهٗطشٟ)ٗ ،تؼشق اهؼٌع

  :ًًقتى (الطُّحٓ)معنٓ 

اهـ٘اسد   ٗٗقْ )اهٗطـشٟ(  القوف املفظشْٗ يف ًعِٟ ًّٗ توم املعاُٛ اهوػ٘ٙٞ
 :عذٝ أق٘اي ٟيف ا٬ٙٞ عو

ٗٓزا ، (64)ٔا عأعٛ بُؼؤقُٗت ٔاس سني تشتفع اهؼٌعس اهِِٓذَص :املشاد َْٓأ :اهق٘ي ا٪ٗي
 .(65)ٗسٗاٙٞ عّ ققادٝ  ٜذًا رٓب إهٕٚ ًقاتى ٗاهٗظ

ٗالقاسٖ  شانٓزا ًا رٓب إهٕٚ اهٓط ،(66)ٔاس كوٕاهِٖ( اهٓطشٟ) :قٚى :اهجاُٛاهق٘ي 
 .اهضداز

 .(67)َسٖشٓا  :ٗقٚى ،ابٔا١ اهؼٌع ٗاُبظاطٔ :ٗ قٚى املشاد :اهق٘ي اهجاهح



 ٓـ1436سبٚع اهجاُٛ  2ز( 65اهذساطات اٮط٩ًٚٞ، اهعذد )فوٞ داًعٞ أَ اهقش٠ هعوَ٘ اهؼشٙعٞ ٗ    188

 :اهرتدٚ  بني ا٪ق٘اي

ٗٓ  (68)  اهلجري ًّ املفظشّٙ سٓدٗ ٗاملعـشٗ  عِـذ    :قـاي اهقـشطيب   ،ياهقـ٘ي ا٪
ْٓ رهـم قوـ٩ّٚ، فـإرا صاد     ٗبعـذ  ٌعْ اهٓؼـ ِعـ َوٙلـْ٘ إرا طَ  (شٟاهٓط)ٗقْ  اهعشب أ
 . (69)باملذ  شا١(فٔ٘)اهٗط

ِع أٜ ٔدـ  ،ًّ غـري تعـٚني   (اهطشٟ) اهعآش أْ املشاد بٕ (70):قاي اهؼ٘كاُٛٗ
 .(71)اهطشٟ

 :{ڄ ڄ ڃ  } :دٓى ػإُٔثٍ أقظٍ تعاىل )باهوٚى( فقاي 

إرا  :ش طـازٕ ِشـ َٗب . شٝ اهطـشٓ فـاتٔ  :أٜ ٞٚأدَطـ  َِّْٚعـ  :قـاي ُٙ :{ڄ ڃ }:ق٘هٕ

ٕ   (72)ٟ بع٩ًٕٓط: إرا َغطإز طلّ، ٗهٕٚى  {ڄ ڃ } :، ٗعوٕٚ فٚلْ٘ املـشاد ًـّ ق٘هـ
ًَ ْٕهذ٠ عوٌا١ اهقفظري ٙقطٌّ ث٩ثٞ   :(73) عا

اهوٚى إرا اطـق٠٘  ٗ :إىل أْ املشاد (74) ٜذذ ٗاهٗظِٙفزٓب ققادٝ ٗاهطشان ٗابّ َص
 ،بع٩ًـٕ أٗ رٓـب   اهوٚـى  إرا أقبـى  :ٗقاي ابّ عباغ ٗاؿظّ ،ظ٩ًٕ ٗاطققٖش َِّلَٗط

ٕ   ٖطـ إرا َغ :ٗيف سٗاٙٞ عّ اهطشان( 75)ٗقاي طعٚذ بّ دبري ، (76) .ٟ كـى ػـ١ٛ بع٩ًـ
 .(77)ٗاه٘اض  أْ اهق٘ي ا٪ٗي ٓ٘ امل٘افا هوٌشاد عِذ أٓى اهوػٞ 
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 :ن مطلبنيًٍتطّن

ًّل:املطلب    الزصٌلُبشِّز بوا  عٌهِن األ

 .منذ نشأتى  بالزصٌل ِتأحاَط ٌهِنَع الّجانُ:املطلب 



 ٓـ1436سبٚع اهجاُٛ  2ز( 65اهذساطات اٮط٩ًٚٞ، اهعذد )فوٞ داًعٞ أَ اهقش٠ هعوَ٘ اهؼشٙعٞ ٗ    190

ٌَٗ  هِبٕٚ  (78)ٍ اهلل تعاىل عوٕٚ َظ٘سٝ مبا أِقني اهععٌٚني أتْ اهٗظبعذ رهم اهَقَظ
ساضشٖ ٗ ًظققبوٕ،ساي مجٚع أس٘اهٕ عوٕٚ اهص٩ٝ ٗاهظ٩َ ـ عٌٟ مشوْ ُع ٍَٕعًّ ُٔ

  چ  چ  چ چ ڃ ڃ } :فزكشٓا تعاىل بق٘هٕ ،بعذٖ ٗقبى اه٘سٛ  ،كبريّا ٗ ّاكُٕ٘ صػري

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ

 . { گ گ گ ک ک  ک ک

 ذسن أُٔا ٔقظٌاْ:ٍ ُٙٔعٗاملقأًى يف ٓزٖ اهِٓ

 . اهشط٘يبٔا  ٍ ُبؼشَِّعُٔ -

 .بٕ ًِز ُؼأتٕ ِْاَطأَس ٍَُعٗ ُٔ -

 :ٗٓزا ًا ط٘  ُبظط اهق٘ي فٕٚ إْ ػا١ اهلل يف املطوبني اهقادًني

ًّل:املطلب    الزصٌله ُبشِّز بوا َعِن األ

 :ًّٗ ٓزٖ اهِعٍ

 .اهلل تعاىل ٔىَبٕ ًّ ٔقٔطِػٕ أٗ ُبٔكِشعذَ َت :أ٨ّٗ

  .{چ   چ چ ڃ ڃ }:دٓى ػإُٔقاي اؿا 

َ٘امل :ٗٓ٘ ،ٙع٘ٔد(: ًّ اهٖقڃ) ،افُٚٞ (اًَ) { ڃ ڃ }:ق٘هٕ اع، ٖدباهػٞ يف اه
ْٓ ًًُّ ٖٗد ٪ ـَ :ٗاهذِّعٞ (79)مفاسقّا فقذ باهؼ يف تشٔكعم  ش تعاىل بٕ ِٓا عّ ،ٗعٓبُضِفا
ُْ :ٗرهم كق٘هِا ،شناهٓق " املادٝ :قاي اهفريٗص آبادٜ ،(80) ٗ تشكقٕ ُٕٚقٓوَل :ف٩ُّا أٜ ٗدع

 ـ (ٙقصذ )ٗٓدع ـ (81) وِٚٞخن ٗاهٓقِشتذي عوٟ اهٓق

اؾٌٔــ٘س، ٗقــشأ اهــبعض بــاهقخفٚف قــشا١ٝ  :ٓــٛٗ ،(ڃ) باهقؼــذٙذٗتقــشأ 
 .(83) ٓٛ مبعِٟ ٗاسذ ٗقشأ باهقؼذٙذ ٗاهقخفٚف ُت :ٗقاي ابّ سذش ،(82) (مَعَدَٗ)
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، ٗاهٔقوـٟ:  (84)ًـا قبوـٔا   هوِفٛ، ٗاؾٌوٞ ًعط٘فٞ عوٟ  :(ًا)  {:چ     چ } :ق٘هٕ
ّٟ ٗق٩ٖ ٙقٔو: قاي،ٙذتًُض، فإرا ُفقشْ اهقا  ِػػذٝ اهُب َٓإرا أبػَط ،١٩ٔق ٕٚ ٔقو ٕ ٕ ٗكش
ٓٔغاٙٞ اهَل ٕ ٗٔق ،شِذاَي يف :ق٩ٖ :ٗقٚى ،ٚٞشا  :(ٛأهاهَقـ ) :ض، قـاي ابـّ صٙـذ   ِػيف اهـبُ  :وٚـ

   :فٚلْ٘ ًعِٟ ا٬ٙٞ. (85)ػٔضِبامُل

ٌٖ :قاي ابّ عباغ ع ِطـ م َقَعـ َطًٗـا قَ  ،مم ًٗـا أبػَطـ  ذ سٗبـ أٜ ًا تشكم ٙا ق
م ًِـز  ػَطـ ِبن ٨ٗ َأفٌا تشكـم ًِـز ألقـاسَ    ،ع اه٘سٛ عِمَطِقأٗ مل َٙ ،قأسَفامُلع ٘دِّامُل

ْٜ :ٗقٚى املشاد ،(86) أسبم ٨ٗ  ،مّ أسٓبـ ّ أصـشابم ٨ٗ مٓمـ  ًٔـ  ًا تشكم ٗأبػطم أ
 .ِٙم إىل َٙ٘ اهقٚاًّٞ ٓ٘ عوٟ ٔدًٌٔ

 يف رهـم ٓـ٘:   ٗاهٔظـش  ،قذ ُسزفْ ًّ اـطاب ِٓـا  اهلا (ًّٗ امل٩سغ أْ )

ٗٓـزا   { ڃ ڃ }:ق٘هٕ ( ا٪ٗىل اه٘اسدٝ يفاهلا )ّهوٌعِٟ ً بفٍٔ اهظاًع ١ا٨كقفا

ٍ س٦ٗغ ْٚ هقِاُغٔػاُه :، ٗقٚى(87) {َِٗاهٖزأكَشأت  ۇۇۆ} :ق٘هٕ م٘
 .(88)يف اهظ٘سٝ( باهٚا١)ا٬ٙات

أتٟ اهِفٛ ًشتني عوٟ طبٚى املباهػـٞ، ٗرهـم    { چ  چ چ ڃ ڃ } :ٗيف ق٘هٕ
 ش عِـٕ اهـ٘سٛ   َقـ ٝ عِـذًا فَ ٓذكارٙـب ٗافـرتا١ات ٔعـ   ًّ أ ثري س٘هٕ ُأتِاطبا ًع ًا 

 .(89)بعَقٗاِس

ـَ  َٗعُذٖثاُّٚا:   :لشٜٗري اُ٪با

ٍٓ ؼـش٠ فخاطبـٕ   ٌأُِٚـٞ ٗاهبُ ر صـذسٖ ًـّ كٌـاي اهطٗ   ٔوِجمبا ُٙ َبٖؼش تعاىل ُبٕٚ  ث

 .{  ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ} :قا٩ّ٢
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 :صلْ اآلٍْ مبا قبلوا

ٗأثبْ بزهم إُٔ  ،٩َٖعٕ َٗقإُٔ ٖٗد هٕ فٟ تعاىل يف ا٬ٙٞ اهظابقٞ عّ سط٘ملا َُ
ٓزا ٩َ ٩ٝ ٗاهٓظاطقععٍ عوٕٚ اهٓص ،تعاىل ٨ ٙضاي ٙ٘اصوٕ باه٘سٛ ٗإُٔ سط٘هٕ ٗسبٚبٕ

فِاطب أْ  ،ًّ رهم دٗىٌٞ َأِعاًٞ ٨ٗ َُٔشسٚح ٨ َك ،ملا فٕٚ ًّ تؼشٙف ععٍٚ هٕ ا٪ًش
ش يف ِٚهٕ ًّ َل تعاىل ٖ اهللمبا أعذَٓ ٗرهم ،ٗ أػش  ٓ٘ أععٍ شٖ اهلل تعاىل مبابؼَُٓٙ

 .(90). ا٬لشٝ

ٗالقوف املفظشْٗ يف ً٘قع  ،اؾٌوٞ ًعط٘فٞ عوٟ ًا قبؤا {ڇ}:ق٘هٕ
٨َ  :ٗقٚى ،ُٔا ٨َ ا٨بقذا١إٗقٚى  ،ٔا ٗاقعٞ يف د٘اب قظٍ قزٗ فقٚى: إُٓ،)اه٩َ(
 .اهشأٜ ا٪ٗي (92)ٌني اؿويب ٗاهؼ٘كاُٛٗسد  اهٓظ، (91)اهقظٍ 

 أػٚا١،عوٟ أسبعٞ  اهظ٘سٝ أقظٍ يفاهلل تعاىل  ْاهِِٖفع، ٪ًا متٚى إهٕٚ ٗٓزا 
ًُ ،ٗق٩ٖ ت٘دٙعٕ ٗٓٛ: ٚاْ ِٔفًَ اثِاْ كْ٘ ا٬لشٝ لري هٕ  :ذاْ ٌٗٓااْ ٧ًكَٓبَقِجٗاثِاْ 

 . ٗإُٔ ط٘  ٙعطٕٚ ًا ٙشضٕٚ ،ًّ اهذُٚا

  :ا٬ٙٞاملشاد ًّ  عِٟاملٗ

ٗعّ ابّ  ،(93)ًا فٚٔاا٬لشٝ لري هم ًّ اهذُٚا ٗ يف اهذاساهلل هم  ًا أعٓذ
ًَ :إطشاق أٜ ِٛٓشًا عِذٜ يف  شاًٞ يف ًّ اهَل َهَم ٕوُقٓذمما َع َهَمٙا قٌذ لري  دعم إه

ٔاٙٞ أًشن لري ُٔ :ٗقٚى ،(95)باهِصش ٗاهعفش َٗعَذ اهلل ُبٕٚٓ :ٗعِذ ابّ عطٚٞ ،(94)اهذُٚا
 (.96)ٌايفعٞ ٗاهَلفإُٕ ٨ ٙضاي ٙقصاعذ يف اهشِّ ،ذاٙقًّٕ ٔب

ْٓ ٗاه٘اض : ْٓمجٚع املعاُٛ قشٙبٞ ًّ املشاد اهزٜ ُٙ أ لقاس هٕ ااهلل تعاىل  ؼري إىل أ
 ـ ٗاهلل أعوٍ  ـ ف٩بذ محى اهوفغ عوٟ اهعٌَ٘ ،ا٬لشٝ اهباقٚٞ
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 :ٟاهشَٔٓضا١ سقٟ َطثاهجّا: اهَع

 ،عوٕٚ اهص٩ٝ ٗاهظ٩َسقٟ سضاٖ  ش٠ بزهم اهعطا١ اهزٜ ميقٓذِؼُب اصداد  ثٍ

 .{  ڎ   ڎ ڌ ڌ } :فقاي تعاىل

 :بعدهالْ اآلٍْ مبا ِص

ٌٖا  ْٖ ّ تعاىل هِبٕٚٚ بَٚٓه ّ هٕ دسدٞ ا مل ٙبٚٓٗىل، ٗمٓلا٬لشٝ لري هٕ ًّ اُ٪ أ
ـَ ِْ ،ٙٞرٔياهقفاٗت يف توم ا بني ِٓا ًقذاس رهم اهقفاٗت سٚح إُٕ ِٙقٔٛ إىل ُٙ ُاطب أ

 .(97)َِٙشضاٖٗ ُٗٙشبٕ  غاٙٞ ًا ٙقٌِاٖ

 .{ ڎ   ڎ ڌ ڌ } :ق٘هٕ

ٗاهــ٩َ القوــف املفظــشْٗ يف ً٘قعٔــا  ،(98)فــٞ عوــٟ ًــا قبوــٔا اؾٌوــٞ ًعط٘
 .(99)ٍَظوَقه :ٗقٚى ،ٗقٚى: ه٩بقذا١ ،فقٚى: ٗاقعٞ يف د٘اب اهقظٍ ،اقٔكظابق

ّ ًـا أقظـٍ اهلل تعـاىل    ٌِ٪ُـٕ ٔضـ   اهصـ٘اب، ٗاهشأٜ ا٪ٗي ٙبذٗ إُٔ قشٙب ًّ 

 ٕ ٞ  :ٝاطـــاَعٗامُل ،اهقِــاٗي  :ُ٘طـــاهُع { ڌ ڎ} ،(100)عوٚــ  ١َاطـــٗاٮِع ،املِاٗهــ
 .(101)اهٞاٮَُ

ًَضّاٟ ٔسَضِٙش َٟٔضَس :قايٙ {  ڎ } ًَٔضِش، فٔ٘  ا اهعبذ عّ َضٗٔس ،ُ٘ضِشٛ ٗ
ٌٔشّآ٘ أْ ٙشاٖ  :ا اهلل عّ اهعبذَضٗٔس ،ٖأْ ٨ ٙلشٖ ًا جيشٜ بٕ قطا٦ُ :اهلل  ٧ًَُت

ًِ   .(103) { ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ } :قاي تعاىل ،(102)عّ ُٕٔٚ  ِقّٔٚاًُٖ،ٗٔش٪

 :ٗاملعِٟ املشاد ًّ ا٬ٙٞ

 ٗقٚى: ٟ،شضٕ يف ا٬لشٝ سقٟ َتٌَٔعم ًّ فطا٢ى ُٔعطٚم ٙا قٌذ سٗبٗهظ٘  ُٙ
  .(104) ٘اب يف ا٬لشُٝٚا ٗاهٖجق  يف اهٗذعطٚم سبم اهَفٗهظ٘  ُٙ
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  ؟ًَماَ ًِدى اِلننَّْ ِفَى؟ طاءٍكٌن هذا الَع لطَفْ/ متٓ

 ؟ـ قٟ ٙلًَْ٘ـ ١ طَاباهَع  فٕٚ ٔعَذُٗ اهعش  اهضًين اهزٜ ْ يفٗالقوف املفظشٗقذ 
  ؟ًٗا ٗدٕ املِٓٞ يف رهم اهعطا١؟ا٬لشٝيف داس  َِذُٚا َأٓى ٓ٘ يف داس اٗه

  :ف٘سد عٍِٔ ق٨ْ٘

ٗرهم ٪ُٕ تعاىل قاي يف ا٬ٙٞ  :ا٬لشٝداس ا١ يف َطباهَع ُٗعذ  إُٕ ا٪ٗي:اهق٘ي 

ـَٚٓثٍ َب {ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ }:اهظابقٞ  :شٗٙٞ بق٘هِٕلشٙٞ اُ٪ِّٚ ٗدٕ ٓزٖ ا

ٗٓزا ًا رٓب إهٕٚ ققادٝ  ،(105)يف ٓزٖ اهذاس ا٬لشٝ أٜ ،{ ڎ ڌ ڌ}
 ٜ. ذٗابّ عباغ ٗاؿظّ ٗاهٗظ

 : امِلنَّْ يف هذا العَطاءًًدى 

ْٓ ٓزا اهعطا١  ًّٗ  ،ٗ٪ًقٕ يف ا٬لشٝ ٕ ٖ اهلل تعاىل هِبًٚٓا أعٖذ َىٙؼٌى ُكأ
 :مجوٞ رهم

 . (106)َٟضِشَٙسقٟ  اعٞ يف أًقٕ َفاهٓؼ .1

كٌا ٗسد ،ٗابّ عباغ سضٛ اهلل عٍِٜٔ ذظّ ٗاهٗظٗٓ٘ املش٠ٗ عّ عوٟ ٗاؿ
ْٓ" :يف صشٚ  ًظوٍ عّ عبذ اهلل بّ عٌشٗ بّ اهعاص اهلل تعاىل يف  َ٘يا َقتَو يب اهَِٓ أ

 ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ  ڃڃ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڦ }: إبشآٍٚ

ًٖٔقٛ ٍٔ اهٓو) :قاي فشفع ٙذٕٙ {   ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ}:ٗق٘ي عٚظٟ{ ڇ ُأ
ًٖٔقٛ يف  َطُِِشٔضٚمإُا  :رٓب إىل قٌذ فقى هٕا :ٙا د ٙى" :ٗدٓى هلل عٓضفقاي ا ،َٟلَٗب ُأ
ٌٓ "ًّٔ ٔسَضا :ٗعّ ابّ عباغ قاي ،ٔفٍٚٔ(ن ١َُ٘ظ٨ٗ َُ ،ًُٓٔقمُأ ًّ  ْذَسَأى ذُلَٙ أ٨ٓ ذ ق
 .(107)  "اسٕ اهَِٓٔقِٚى َبَِٓأ
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ًٓقٕ فٚ ًٗا أعذٖ اهلل تعاىل هٕ، (108)َِٞٓاَؾ :ٗقٚى ًّ مجوٞ رهم اهعطا١ .2   . ٔاٗ٪

ًًّٔ إِك ٖ اهلل تعاىل هِبٕٚ ًا أعٓذ :ٗقٚى ٙؼٌى رهم .3  .(109) (شَثِ٘اهَل)ش ِٔبَِٕ شا

ٗاملقأًى يف مجٚع ٓزٖ ا٪ق٘اي ٙذسن أْ مجٚعٔا ػاًوٞ  :اهرتدٚ  بني ا٪ق٘اي
ٗبزهم مل ،فإرا َُاُه٘ا اهؼفاعٞ ضٌِ٘ا اؾِٞ بشمحقٕ تعاىل ،ٗ٪ًقٕ هوِعٍٚ ا٪لشٜٗ هٕ 
ٌُْ٘ باؾِٞ ًٗا فٚٔا ًّ ُعٍٚ اهل٘ثش،اهِاس َِٙذُلى أسْذ فٍٚٔ َِِع   .فَٚ

  :(110) اهذُٚا ُٗٔعذ باهَعطا١ يف داس إَُٕٓ  اهجاُٛ:اهق٘ي 

 : امِلّنْ يف هذا الَعَطاءًًدى 

ْٓ اهلل تعاىل أِغذق عوٟ ُبٕٚٓ  اهقٌلٔٓنيصش ٗ اهِٖك ،يف اهذُٚااهلجري ًّ اهِٔٓعٍ   َأ
 ،،دّااغ يف اهذّٙ أف٘اٗدل٘ي اهِٓ ،َٗٙ٘ فق  ًلٞ ،سِذَبش بأعذا٢ٕ َٙ٘ َفاهٖعٗ ،زَشٗاهَف
  عوٟ لوفا٢ٕ ٔقجشٝ امل٧ًِني، ًٗا ُف٘ اهذع٘ٝ َٗكُؼُٗف ،ش ًو٘ن اؾبابشٝ ٗا٪كاطشِٝسَٗد

عوٍ اهزٜ ٨ َٙاهٗذُٜٚ٘ ًّ اهج٘اب  رهم ٗغري ،اهشاػذّٙ يف أقطاس ا٪سض ًّ املذا٢ّ
  .(111)ِٕٔ إ٨ اهلل تعاىلُك

 :ق٘اياهرتدٚ  بني ا٪

ٜٓى ا٬ٙٞ عوٟ ظآشٓا مما تؼٌوٕ ًّ ٌَِس ـٗاهلل أعوٍ  ـٗاهشاد    اهذُُٓٚا َلري
  .(112)ًعّا، ٗٓزا ًا سدشٕ كجري ًّ املفظشّٙٗا٬لشٝ 

 .أتىنذ نِشُم ت باملصطفٓ ه أحاَطِنَع الّجانُ:املطلب 

ِْ  ِٕعَذٖ طبشإُ هٗٗ ، ٕاٖ عّ سط٘هَضتعاىل يف ٓزٖ اهظ٘سٝ ٔساهلل ركش  بعذ أ
ْٓ دٓى د٩هٕ دَ ِسات، َأسَدٗأعوٟ اهٖذ ،مَلشأتبا بأدىٔٓ ٓزا هٚع بعذٚب  رهم ببٚاْ أ
ٍَُِبى قذ َأ ،ػإُٔ ٖىًِٕ َد  ،سط٨ّ٘ ٙلْ٘ى أْ ِبٍ ععٌٚٞ َقِٔعٔب  اهلل تعاىل سط٘هٕ ع

 ؟ٖ هوشطاهٞعذَٓأ ِْبعذ َأعٓض ػإُٔ فلٚف ٙرتكٕ 
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 :ٗٓٛ ،ِعًٍّ توم اهٔٓ ث٩خعْ اهظ٘سٝ يف تعذاد فؼَش

َ٘ا١ :أ٨ّٗ  .قٍعذ اهَُٚب أٮٙ

 . {ڑ ژ ژ ڈ} :فقاي دٓى د٩هٕ

  .(113)قذ ٗدذن ٙقٌّٚا فآٗان :قاي تعاىلفلإُٔ  ،فٛايٌضٝ ٮُلاس اهِٖ {  ڈ}

ُ٘ { ژ} ٟ  ًّ اه ٍ  :د٘د اهـزٜ مبعِـ ٞ اهُٚـ  :{ ژ} ،(114)اهٔعوـ  :قٍ يف اهوػـ
ٍٗ ٛ اهزٜ اُقطع عّ أبٚـٕ  ٔباهصَٓ طوا عوُٟٗٙ ،د ًّ كى ػ١ِٛشاهَف :ٍٚٔقٗاهَٚ ،ا٨ُفشاد ٗاي

ٗقذ  ،(115) اََقع ٙقاًٟ ٗأٌِِٙٗاَؾ ،ًُٕٔٓأ اهزٜ اُقطع عّ ٗيف طا٢ش اؿٚ٘اُات ،و٘غٕى ُبَبَق
ٞ   (116)ًـشٝ   ّٙٗعؼـش  ّاث٩ثـ  (23)يف اهقشآْ  (اهٚقٍٚ)ٗسد هفغ   َفٌـشَٓٝ  ،بأطـاهٚب كقوفـ

  . (117)إهٕٚ ش باٮسظاًِْٗألش٠ باَ٪ ،ّ إهٕٚٔظِشش ًّ مل ُِٙدٝ بَضًٗٓش ،وٌٕباهِٔٛ عّ ُظ

إىل  ٠ََٗأ :ٙقـاي  ،إهٕٚ هـ٩ّٚ أٗ ُٔـاساّ   ٧ِ٠َكى ًلاْ ُٙ :املأ٠ٗ {ڑ} :ق٘هٕٗ
ٍٖاأٜ  :كزا ٠َٗ ،إهٕٚ ُط ، ٗعوـٟ ٓـزا قـشأ اؾٌٔـ٘س     (118)إهٕٚ ٙأٜٗ : دعى هٕ ًلاُّاَٗأ

٠َٗ،ٗقشأ اهبعض ){ ڑ}باعّٚا ُس ُْ :ٍ، ٙقائسَس :، مبع٩ِٟثّٚا( ُثَفَأ  :هف٩ْ أٜ أٗٙ
 .(120) ٗاؾٌوٞ عطف عوٟ ًا قبؤا ،(119)محقٕ س
ًُ :ًّ ا٬ٙٞٗاملعِٟ املشاد      ًُُٔ دّا عوٟ ُبٕٚ عذِّٙق٘ي تعاىل  أمل  ،شّا بآ٢٨ٕزكِّعٌٕ عوٕٚ ٗ

ًٔسٗب جيذن ٙاقٌذ ٌٖمم ًلاُّا ى َهذَعَف ؟صػريّا ٨ ًأ٠ٗ هَم ؟ّ أب٘ٙمم ٙقٌّٚا   َُٙط
ِِٔض٨ّ ًَ  .؟هٕٔضَِِت ٗ

ٗٓزا ًا  ،ٕ أب٘ طاهبٌُٕٓ َعَوَفسٚح َك ،ا٦ي عوٟ طبٚى اٮقشاسََٗصَذس ٓزا اهقظ
 .(121)بٕ اهلجري ًّ املفظشّٙ َزَلٗقذ َأ ،ٗدعفش اهصادق ،إهٕٚ عٌشٗ بّ اهعاصرٓب 

ًَ م ٨ ٔفَشيف َػ ٗاسذّا ذَنٔذأمل َٙ :اص، ٗاملشادَذٗرٓب فآذ إىل أْ ا٬ٙٞ فٚٔا 
، ٗمل أدذ ًّ املفظشّٙ ًّ ؟(122)ُطُ٘مٗضُ٘٘م اهلل بأصشاب ضفُع ٗاَنآف ،همري ٔعَُ

 .(123) "ٚذٗٓ٘ بٔع" :رٓب إىل ٓزا اهق٘ي، قاي اهؼ٘كاُٛ
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 :ْننََّيف ًدى هذي اِل /لطَفْ 

أتـْ   نْئَِدـ  ٗٓ٘ سٚح ت٘يف ٗاهذٖ  ،إًٔ ٗ أبٕٚب٘فاٝ  (قٍاهُٚ)  هوِيب سصى
ًِّٕعوٕٚ طقٞ أػٔش يف بطّ  ٗٓـ٘ يف   :ٗقٚـى  ،ٗٓ٘ ابّ مثاُٚٞ ٗعؼـشّٙ ػـٔشاّ   :ٗقٚى ،ُأ

ٗ  . ٗٓـزا ًـا عوٚـٕ أكجـش اهعوٌـا١     (124)ابّ ػٔشّٙ أٗ أكجَش ٔذِٔامَل أصـشاب   ٗاملفظـشّٙ 
ابّ مثـاْ   :ٗقٚى ،، ثٍ ًاتْ عِٕ إًٔ )آًِٞ بِْ ٗٓب( ٗٓ٘ ابّ طْ طِني(125)اهظري
ٍٓ ،فآهــْ سٚاتــٕ ًــع دــذٖ عبــذ املطوــب ،(.126)طــِني آهــْ كفاهقــٕ إىل عٌــٕ أبــٛ  ُثــ
 .(127)طاهب

ًِٔٗٓا تقشٓق ِّ آسٚح  تعاىل عوٕٚ  ٞ اهللِٖا  ًـّ اهلل   ٕ قف٘ظـاّ ِّـ ٕ إىل َعٗاٖ بطـ
 ،ٗأسظـٍِٔ لوقـاّ   ،ى قًٕ٘ ًـش١ّٗٝ َطفلاْ أِف ،اس اؾآوٚٞ ٗعاداتٔاَزعّ أِق تعاىل بعٚذّا
ٍُٓ عٌــ٩ّ ،قٍٔ ســذٙجّاَذٗأِصــ ٔدــ٘اسّا، ٗأععٌٔــٍ ٔسوٌــّا،ٗأعــٖضٍٓ  ٗأٗفــآٍ  ،ٗأبــٓش
 .(128)عٔذّا

 :٩يذاٙٞ بعذ اهٖطأي :ثاُّٚا

عوٚـٕ اهصـ٩ٝ    أْ كـاْ ضـا٨ّ  ٓذاٙقـٕ بعـذ    عٌـٕ تعـاىل عوـٟ سطـ٘ي     ًّٗ ُٔ

ٕ  .{ک کک} :فقاي تعاىل ،ٗاهظ٩َ اؾٌوـٞ ًعط٘فـٞ   {ک}:فق٘هـ

ٕ عوٟ ًا طبا ًّ املطاسع املِٔف ف عوـٟ اهلـ٩َ   ِطـ َع :،ٗقٚـى { ژ ڈ}:ٛ يف ق٘هـ
 . (129)٠ٗ ٗٗدذن ضا٨ّ فٔذ٠ آاهزٜ قبوٕ أٜ ٗدذن ٙقٌّٚا ف

اهؼ١ٛ ُٙٔطى ض٨ّ٩، أٜ:  قاي: ضٓىُٙ ن،٩َٚاع ٗ اَيٓطاه :هػٞاهط٩َٓي {ک}
َٓاع َض   .(130)ذ٠ٗاُي ػاداهٓش ٖذٔض ٗٓ٘: م،َوٗ

طـ٘ا١ أكـاْ    اهقـٍ٘ٙ، ٗاملِٔر  ذٗي عّ اهطشٙا املظققٍٚاهُع اصط٩سّا:اد بٕ َشُٙٗ
 .(131)ٙظريّا كاْ أَ كجريّا  طّٔ٘ا،عٌذّا أٗ 
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 ،(132)ٚـاْ  ٨هـٞ ٗاهبَ د ٗاهذِّػـا اهٖش :بطٍ ايـا١ ٗفـق  اهـذاي    ٠اُيَذ {ک }
، (134)طـف ُو٨هـٞ بٔ ٗقٚـى: ٓـٛ اهذِّ   ،(133)ى إىل املطوـ٘ب ٘ٔصٞ عوٟ ًا ٨َُٙهاهذِّ :ٗأيَذاٙٞ

 ٗٓٛ ضذ اهٓط٩ي.  

  :اهٓط٩ي ضشباْإىل أْ  (135) ٗ رٓب اهشاغب

كاهطــ٩ي مبعشفــٞ اهلل ٗٗسذاُٚقــٕ ًٗعشفــٞ اهِبــ٘ٝ   :اهِٖعشٙــ٩ٞي يف اهعوــَ٘ َضــ ـــ 1

ٕ ؼاس امل ٗمٌ٘ٓا،ٗٓ٘ ڑ ڑ ک ک ک ک }بق٘هـٕ تعـاىل:   إهٚـ

 .ذ٠ٗٓزا اهزٜ ٙقابوٕ اُي (136){گ گ گ گ ڳ ڳ

ٌَو٩ٞٚي يف اهعوَ٘ َٗض – 2  .(137)باداتشعٚٞ اهيت ٓٛ يف اهٔعكٌعشفٞ ا٪سلاَ اهٓؼ :اهَع

  :اه٘اسد يف ا٬ٙٞ (املشاد )باهٖط٩ي

 أق٘اي:عذٝ  ٗ رهم عوٟ ،٩ي( اه٘اسد يف ا٬ٙٞالقوف املفظشْٗ يف املشاد )باهٓط

ظـاْ  ِّٚٗاؿظـّ ٗابـّ كَ   بَ٘ػـ ش بـّ سَ ِٔرٓب اهضداز ٗاهطـشان َٗػـ   :اهق٘ي ا٪ٗي
ْٓٗفآذ إىل:   . (138)وٞ( ِف)اهَػ٩ي ِٓا املشاد باهٓط أ

ْٓ اهلل تعاىل :ٗاملعِٟ اهقشآْ ٨ٗ ػشا٢ع تعوٍ بب٘ٝ فوٍ تلّ أًش اهِٗ ٩ّ عّغأف َنَذَدَٗ أ

 ،(139) {پ پ ڀ ڀ ڀ} :ق٘هٕ تعاىل ٘عوٟ م ،هزهم طبشإُان ذاٮط٩َ، فٔ

 .(140){ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ }ٗق٘هٕ:

ْٓٗاهلويب  ٜذًا رٓب إهٕٚ اهٗظ :اهق٘ي اهجاُٛ ٕ يف ًِٔ٘عوٟ أًش َق إُٔ كاْ  :املشاد إىل أ
 .(141)  ب٘ٝاٖ اهلل باهِّفَٔذ ،ش أسبعني عاًّاِفاهُل

ْٓ املشادذٗظهوا١ ٗيف سٗاٙٞ ألش٠ ٓشاهَف عّاهق٘ي اهجاهح: ـ ٙا قٌذ ـ سُبم  َنَذَدَٗ :ٜ أ
 .(142)َم أٗٔب ،َميف قَ٘ ُض٩ٖي فٔذآٍ اهلل َه



 199            د. سٗضٞ قٌذ بّ ٙاطني...               ُٔعٍ اهلل تعاىل عوٟ اهشط٘ي 

سٚح كاْ عوٕٚ  َطأهب، اهٖطاي:ب( ٪ْ َوأْ املشاد باهط٩ي ِٓا )اهٓط :اهشابع ق٘ياه
 .(143)زهمهٕ يا فٔذاٖ اهلل تعاىل طاهبّا اهق٘ٓد، َٞوِباهص٩ٝ ٗاهظ٩َ ضا٨ّ يف أًش اهٔق

تعاىل  عّا يف قً٘م فٔذانضا٢ٔ سبم ٗدذن: ٚاع( أِٜٓا )اهٖط أْ املشاد :اهق٘ي اـاًع
  .(144)إهٕٚ 

ْٓإىل ًا رٓب إهٕٚ ابّ عباغ  :اهظادغهق٘ي ا ْٓ اهلل ٗدذن ٙاقٌذ يف ٔصػشن  :املشاد أ إ
 .(145)عبذ املطوب  نإىل دذِّ نٗسٖد ن تعاىلاَذََٔف ٔػَعاب ًلٞ ضا٨ّ يف

ف٘دـذن   سا٢ْٔش، فٚلـْ٘، املعِـٟ:   اهٓطاي:٪ْ  ٝ(،)اَؿِٚش٩ي املشاد باهٖط :اهظابعاهق٘ي 
 .(146)شّا يف بٚاْ ًا ُُٓضي عوٚم فٔذان إهٕٚ ا٢َٔس

 .(147)ب٘ٝ قاَ اهِٗملبٔا اهلجري ًّ املفظشّٙ هعذَ ًِاطبقٔا  ِٗٓان أق٘اي ألش٠ مل ٙعنٔت

  :اهرتدٚ  بني ا٪ق٘اي

  .(148) ِفوٞ(اهزٜ ٙقطٌّ ًعِٟ )اهَػٗ سٖد  كجري ًّ املفظشّٙ اهق٘ي ا٪ٗي،ٗ

  :ا٬ٙٞفٚلْ٘ ًعِٟ 

فعٓوٌم باه٘سٛ ٗاٮياَ  ،عوٟ غري اهزٜ أُْ عوٕٚ اهَٚ٘سُبم ٙا قٌذ  ٗٗدذن
َْ غأف٩ّ عِٕٗاهق٘فٚا   . ض٩همفأصاي  ،ًا كِ

ٗٓ٘ ًا كاْ يف )اهعوَ٘  اهٖط٩ي،يف َأِقظاَ  (اهشاغب)ٗٓزا ًا أػاس إهٕٚ 
 .(149) (عشٙٞاهعوَ٘ اهِٖ)اهٓط٩ي يف  :٬ٙٞاٗاِطَقبعذ أْ ٙلْ٘ املشاد ًّ ( اهعٌوِّٚٞ

 : حلِّ النيب يف )بالطَّالل( يف إمكانَْ الكٌل لِطَفْ/

ٌِذّا كاْ ٌََٓٗه قو٩ّٚ كاْ طّٔ٘ا،  أٗا كاْ ًفَٔ٘ اهٓط٩ي ٙقطٌّ تشن اهطشٙا َع
َِ  .طىٗاهٗشيف داُب ا٪ُبٚا١ ، َصٖ  أْ ُٙظقعٌى (150)كجريّا  أ
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عّ  فقاي يف ٙعق٘ب  ا٪ُبٚا٩،١ي إىل بعض ٓطٗهزهم ََُظب اهلل تعاىل اه

 گ گ ک  ک ک ک ڑ ڑ     ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎچ :ٔهظاْ أ٨ٗدٖ

ِِبّٚٔا  (152){ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ }     ٗقاي عّ هظاْ ً٘طٟ (151) َّ چگ َت
ْ٘ ْٓ رهم ًِٕ َطٔ  .عوٟ أ

ُٓذ٠ّ ٗسػاد ـ ٗاهعٚار باهلل ـ بىٔ   إُٔ :ٗهٚع ًعِٟ رهم ْٓكاْ عوٟ غري  اهلل  إ
ٓٔوٚٓٞ ّ بذّٙ ًّ اهقذٙٗ  اٖ ًِز ُؼأتٌَٕقذ َستعاىل  ٓٔاؾا  ٚٞيف عقا٢ذٓا ٗتص٘ساتٔا اه٘ا

ـَ ،فأعَشض عِٔا ى ٓزٖ ا٪باطٚى سقٟ مل ٙلّ عّ ُك ذ بعٚذّا١٩ ٗاهقعٗبُٗسٔبب إهٕٚ ا
  ّ هذٕٙ طشٙا ٗأضُٙل إ٨ٓ إُٔ عوٕٚ اهص٩ٝ ٗاهظ٩َ مل،ِٓان ػ١ٛ أبػض إهٕٚ ًِٔا

ًُ ٓٔذاٙٞ اهبؼشٙٓٞٔطَعٕ هعبادٝ سبُِّٙخ ِدٓذَشًِٗٔر  ٗ ٕ . 

ٗاؾٌٔ٘س ًّ اهعوٌا١ قذ اتفق٘ا عوٟ َإُٔ عوٕٚ اهص٩ٝ ٗاهظ٩َ ًا َكَفَش باهلل 
ّٞ ٗاسذّٝ، ٗعوٕٚ ُسٔفض ق٘ي ُك اهزٜ ٙقابوٕ  :٩ي( ِٓاإْ املشاد )باهطِّ :ى ًّ قايؿع

ُٗٔهذٗا عوٟ اهق٘سٚذ ٗاٮمياْ ْٓ ا٪ُبٚا١  ًُْ٘ ًّ اهُلفش  ،اُيذ٠ ٗاهٖشػاد، ٪ ًَِعُص٘  ٍٓٗ
 شن قبى اهِٗب٘ٝ ٗبعَذٓا.ٗاهؼِّ

  اِلننَّْ:يف ًدى هذي لِطَفْ / 

ًّٔ َػَش  اهٓشطاهٞ   يف ٓزٖ املِٓٞ ٙبذٗ هِا ًا أِغَذَقٕ اهلل تعاىل عوٟ سط٘هٕ
َٓذ٠ اهلل تعاىل بٔا اهبؼشٙٞ مجعا١ بعذ أْ أٗسٟ تعاىل  ٗاهُُِٓب٘ٝ ٗععٌٞ ٓزٖ اهذَٓع٘ٝ اهيت 

 ٗأًشٖ باهذع٘ٝ إهٚٔا.  ،بؼشعٔا  إهٕٚ

 :شِقذ اهَفِعٟ َبَِاهٔػ :ثاهجّا

  .{گ گ گ }:دى ٗع٩ قاي
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 {گ}:ٗ (153)اه٘اٗ هعطف اؾٌوٞ عوٟ ًا قبؤا  {گ} :فق٘هٕ

 :أٜ (154) { ڤ ڦ ڦ} :عوٟ م٘ ق٘هٕ تعاىل ،اهٔقوَٓٞاهفقش ٗ :وٞ( باهفق ََٚع)اه
وا عوٟ اهفقري إْ مل ٙلّ هٕ أُط ٍُٓث ،أعايإرا افققش ٗ (155)ٚوٞ رٗ اهَع :ىا٢ٔٗاهَع ،فقشّا
 (ٗقشأ اؾٌٔ٘س )عا٩ّ٢ ،(156)٨ٗ ُعوٍ بني أٓى اهوػٞ فٕٚ الق٩فّا  :قاي اهِشاغ ،ٚائع

 .(157)بلظش اهٚا١ املؼذدٝ (َع٩ّٓٚٔ)ٗيف قشا١ٝ اهبعض  ،بايٌض

 ق٨ْ٘: (اهعا٢ى) ٗقذ ٗسد يف تفظري

ْٓـ  1 )ٗٗدذن  :عباغيف ًصشف عبذ اهلل بّ عوٕٚ ًا  )اهفقري(، ٗٙذياملشاد بٕ  َأ
 .(158)املفظشّٙ  ٠ٗٓزا اهق٘ي ٓ٘ املؼٔ٘س هذ ،(عذميّا

ًٓٞ قٌذ )ٗاملشاد بٍٔ ِٓا  ،اهعٚاي كجري اهعا٢ى() :ٗقٚىـ  2  (.أ

 .(159)ٗٗدذن فقريّا فأغِان  :ًعِٟ ا٬ٙٞ عوٟ اهق٘ي املؼٔ٘س فٚلْ٘

 :يف ًدى هذي املّنْ لطَفْ/

ِْ املشاد يف سقٕ  أهػَِٟٕ ٗقذ القوف املفظشْٗ يف ٗد عوٟ ،كاْ فقريّا بعذ أ
 ٝ أق٘اي:عٓذ

 .(160)اهلل تعاىل مباي لذجيٞ سضٛ اهلل عِٔا ٗأبٛ بلش اهصذٙا ناَِأِغ املشاد :ـ فقٚى1

ٗيف ٓزا اهق٘ي  ،(161)فاسٍ ٗأً٘اي اهُلِا٢ًّٔ اهَػ معوٚ أفا١اهلل مبا  ناَِأِغ :ـ ٗقٚى2
ٌَٞا ُفٗإُٓ ،ًلٚٞ ٘سٝ٪ْ اهٗظ :ُعش  .(162) شض اؾٔاد باملذِٙ

 ،عِفان ًـّ قِاعـٞ اهـِٖ   مبا أسَضاهلل أغِان  :املشاد ْٖألويب ٗققادٝ ًٗقاتى إىل هـ ٗعّ ا3
ٟ ٗٓزٖ سقٚقٞ اهٔػ ،قوبم ِٟا٪ك  بٔػ ِٟاهٔػ َهَمٗدعى  ،صقٗأسضان مبا أعطان اهلل ًّ اهشِّ  ِـ

ّٓ اهٔػَشَجعّ َك َِٟ)هٚع اهٔػ :عوٟ م٘ ق٘هٕ   .(163)ع(ِفاهَِٓ ٟٔغَِ َِٟٝ اهَعَشض ٗهل
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ِْ َهَمأغِان اهلل مبػفشتٕ تعاىل  ـ ٗقٚى املشاد:4  َهـمَ ش ػَفَف سمحقٕ،فقريّا إىل  نذدٗ بعذ أ
 .(164)شًٗا تأٓل مَ ًّ رُبًا تقٓذ

ِْ ِرَذاهلل باُؿ ناَِأِغ ٗقٚى: ـ5  .(165) فقريّا ًِٔا ُِْك ٗاه آني بعذ أ

ّ مل  سٚـح  اهلل تعاىل بأًقـٕ   ناَِأِغ: ٗقٚى ـ6 بـني اهفقـري    َهـمَ ٚـاي، فذٌـع   را ٔع تلـ
 .(166)اكشاهٓؼٗاهػين  ،اهصابش

 :اهرتدٚ  بني ا٪ق٘اي

ٓٗ  :ِٓا ٓ٘ (ًّ أْ املشاد )باهٔػِٟ ،يرٓب اهلجري ًّ املفظشّٙ إىل اهق٘ي ا٪
 ًا ٙفٚذٖ ٗٓ٘اهٔػِٟ املادٜ، اهزٜ ٙع٘د إىل ًاي لذجيٞ ٗأبٛ بلشـ سضٛ اهلل عٌِٔا ـ 

 . (167)اهَِٓص ظآش

ٕ ٪ُٓ ،إىل اهلل تعاىل (ٗا٨فققاس )اهشَٔٓضٟ   اهفقش إىلَصِش (ابّ سذش)قذ سفض ٗ
  .(168)عّ املعِٟ اهعآش ه٭ٙٞبعٚذ 

   :ًّ ا٬ٙٞ عوٟ اهق٘ي اهشاد املشاد فٚلْ٘ 

َٓ ،مٌِٔقاهزٜ آٗان يف ُٙ ْٓإ ًِٔغَٗأ ،م٩ٔهان يف َضَذٗ شكـم يف  ِق٨ َٙ ،نٔشِقـ َف َِّان 
 . ظققبى أًشنًُ

ْٓ  ع ٗٗسٜٗ ّٞ ًقـاي: "طـأهْ اهلل    اهـِيب   ّ ابّ عباغ سضـٛ اهلل عٌِٔـا أ  ظـأه
 ،شت هظـوٌٚاْ اهـشٙ   َطـخَٓ  ٙا سبِّ :طى سبٛ فقوُْس ركشُت ،طأهقٕ أُكّٛ مل أُٓ ٗددُت
َْٗكٓو ٗعا٩ّ٢  َفٔذٙقم،ٗضا٨ّ  ؟فآٗٙقمن ٙقٌّٚا ِذٔدفقاي تباسن ٗتعاىل: أمل َأ ،ً٘طٟ ٌ
ِْ ُتٔدَ٘دُعٍ، َف :فقوْ :قاي ؟ِٚقَمفأِغ  .(169" )مل أطأهٕ أ

ِْ "كاُْ ٓزٖ ًِاصي اهشط٘ي  :قاي ققادٝ    .(170)ٙبعجٕ اهلل" قبى أ
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 :ًٍتطنن ثالثْ مطالب

 .الَتَه ِزِووُ عن َقالّن :لًّاملطلب اأَل

 اِئل.الّض ِزِدوُ عن َسالّن الّجانُ:املطلب 

 تعاىل.اهلل  ِهَعحدخ عن ِنز بالتَُّماأْل الّجالح:املطلب 
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ِْ َِ٘عًّ ُٔ عٌٕ اهج٩خ عوٟ سط٘هٕ تعاىل ُٔ َدٓذَع بعذ أ ايذاٙٞ  ا١ ٌٗٞ اٮٙ
ّٞبج٩خ ٗصاٙا ًقأب تعاىل ٘صُٕٚاطب ِٓا أْ ُٙ ،قش٩ي ٗاهَفٗاهٖط ٍِٔق،بعذ اهُٚاٮغِا١  و
ٔعٍ اهِّسا ٗ ،ا٢ىٍ ٗاهٖظٚاهٚق عٍ مبا ٙقِاطب ًع ساِّاهِّ لش تومإىل ُػ ٕ ُبٕٚٓ ف٘ٓد ،يا
ْٓ ،ٔاٍ عوٕٚ ٔبَعِِامُل فِٔاٖ  ،ًِٕ بق٘فٚا ًّ عِذ اهلل تعاىل ٗإسػإد إ٨ًٖا كاْ كى رهم  ٪

ًَ ،ىا٢ٔاهٖظ ٔشََُِٔٗ ،ٍٚٔقش اهَِٚٔتعاىل عّ َق  فاُّاِشلشّا ٗٔعُػ ،عٍخ بٔزٖ اهِّشذُِّٙ بأْٖ َشٗأ
 ا٬تٚٞ:ٓزا ًا ط٘  ُقشذخ عِٕ يف املطاهب اهج٩خ ٗ .باؾٌٚى

ًّل: الـنطلب ََ َقوزوُ عن الّن األ  َهِتال

أًشٖ بأْ ٙلْ٘ كزهم  ،بإٗا٢ٕقٌٕ ٍ عوٕٚ يف َُٙعأُِ مبا ٕ ش اهلل تعاىل ُبٚٓبعذ أْ رٖك
ًُٖ٘دٔـّا     ،هلى ٙقٍٚ ِْ كـاْ  ٞ أًقـٕ  لطـاب هلآفـ  فٔـ٘   ،هوشطـ٘ي  ٗٓزا اـطـاب ٗإ

اهفـا١ هوعطـف   {ڳ ڳ  }ق٘هـٕ:  :{ڳ ڳ ڳ ڳ  } :ـ فقاي ُآّٚا عبذٖ  نئفٖوَلامُل
ٍ  ،(171)ٚشٞٔصـ ٗٓٛ اهَف َ {ڳ ڳ  } ،شطَٚٞػـ  :ٗاملـٚ ٛ  :اهـ٩ ٗاؾٌوـٞ دـ٘اب    ،هؤِـ
َٔشف٩)باهقا ، ٗٓٛ قشا١ٝ اؾٌٔ٘س، ٗقشأ اهبعض{ڳ ڳ  }شأتُٗق، (172)اهؼشط ( َتِل

 .(173)اهلا  ٗ ٓٛ كزهم يف ًصشف ابّ ًظع٘دب
 :فقٚـى  ،ٔـش( ِلٔـش( ٗ)تَ ِقٌا١ بني اهوفغ باهقا  ٗاهلـا  )تَ ٗفٓشق بعض اهعو    

مبـا   ٗاهقظـٓوط ٞ َبـ َوش )باهقـا ( اهػَ ِٔـ اهَق :، ٗقٚى(174)ٌٓا هػقاْ مبعِٟ ٗاسذ عِذ اهعشب
 ،(176)ا٨سققاسٗ قٍ ش ٗاهٖؼِٔش ٗاهَقِدطوا عوٟ اهٖضفُٚ :ش )باهلا (ِٔأًا اهَل ،(175)٧رٜ ُٙ

 . (177)ًا عوٕٚ أكجش املفظشّٙ ٗٓ٘ (،َٞبهػَو)اعوٟ شِٔى اهَقٌِٗىل َسٗاَ٪ :قاي ا٪ه٘طٛ
 :ًّ ا٬ٙٞ فٚلْ٘ املشاد
ٌٓ عافّا ًِـم هـٕ، فققٔـشٖ عوـٟ     ِطـ ٔقػوبٕ ٗتزٓب عقٕ اِطُقذ ٨ تعوٍ اهٚقٍٚ َفٙا ق

ًٔوٕ، (178)ع ًاهٕ ِٚٓطَت  ۈئچ  :عوـٟ مـ٘ ق٘هـٕ تعـاىل     ،ممبجى ًا عاًوم بٕ سٗبـ  ٗعا

 .(180)يف ٗدٕٔ أٗ تظقزهٕ ع عبِّ، فُق، ٨ٗ ؼققشٖ(179) چىئ ېئ  ېئ ېئ
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ٗا٨عقِا١  ،ٗاٮسظاْ إهٕٚ ٔبشِّٖف باهٚقٍٚ ٗوِطْ ا٬ٙٞ عوٟ اهٌّدٓه :قاي اهقشطيب 
 .(181)بؼإُٔ 

    ز:ْكَه بالذِّيف اختصاص الَِت لطَفْ /

سٚح  ،اهلل تعاىل ش هٕ إ٨ٕٓ ٨ ُأص٪ُٓ ( باهزِّكش ِٓاهٚقٍٚا)اهلل تعاىل  ٗقذ لٓص
ِٔٔشٖ كٌا َغٖوغ يفؾآوٚٞ ّٚا يف اكاْ ُظوٌٕ ًقفٓؼ اهعق٘بٞ  فػٖوغ طبشإُ يف اهِّٔٛ عّ َق

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ  :ق٘هٕ عٓض ٗدى عوٟ َظاملٕ كٌا دا١ يف

 . (182) چک ک کک ڑ  ڑ ژ

ٗأْ  ،ٗاٮسظاْ إهٕٚ ،سٓح تعاىل سط٘هٕ با٨عقِا١ باهٚقٍٚٗعوٟ رهم فقذ 
َٗٙعاًوٕ مٔبجى ًا عاًوٕ اهلل تعاىل يف ٔصػشٖ   .َدذٖ ٙقٌّٚا فآٗاٖ،سٚح 

ب املصطفٟ عوٕٚ أفطى اهص٩ٝ ٗاهظ٩َ يف كفاهٞ اهٚقٍٚ سٓغفقذ ًٗقابى رهم 
ُ٘ططٟ َٗفشَٓز  ،أُا ٗكأفى اهٚٔقٍٚ يف اَؾَِٓٞ ٓلزا) :فقاي ،ٗسعاٙقٕ ٗأػاس باهَظٓبابٞ ٗاه

(.183) (بٌِٚٔا ػ٣ّٚا
 

 الّضاِئل.ز ِدوُ عن َساملطلب الجانُ: الّن

ِْ ،ِاٖ اهلل تعاىل٩ّ٢ فقريّا فأِغٔا٩َ َعٝ ٗاهٓظ٩عوٕٚ اهٓص ٗملا كاْ ٘صٕٚ ُٙ ُاطب أ

 .{ڱ ڱ ڱ ں  } :فقاي دٓى د٩هٕ ،بفقشٖ ريٖ ٔكا٢ى ًقابى تِزتعاىل باهٖظ

ًؼــقا ًــّ  :يف اهوػــٞ {ڱ}ٗ ،طــف عوــٟ ًــا قبوــٔاَع {ڱ  } ق٘هــٕ:
ًُش عـّ اهفقـري إرا كـا   ٗقذ ُٙعبَٓ ،(184)ُٟ ًّ ا٪عوٟب ا٪ِدَوٗٓ٘ َط ،٧اياهٗظ ّٚا قذٔعِظـ ْ 
ٛ اغـب  اهٓش قذ ٓس  " ٗ، كٌا ٗسد يف اهظ٘سٝ ،(185)(ا٢ىباهٖظ) هؼ١ٕٛ " اهظـ٧اي   ا٪صـبٔاُ
قابـٞ  كاهٔل اهٚـذ ب ٗأظـاْ  ٗٙلْ٘ د٘ابـٕ باهوِّ  ،إهٚٔا٧دٜ ا١ ًعشفٞ أٗ ًا َُٙعِذٔقاِط :ٓ٘ بإُٔ
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ٕ   ٔلِبٗقذ ٙلْ٘ هوَق ،اسٝٮَػا ًج٩ّ أٗ ٗتـاسٝ   ،(186){ ڤ ڦ ڦ  }:ٚـْ مـ٘ ق٘هـ

ــْ٘ ه٩ ــٙل ــِ٘عٔقِط ــاىل:  ٩َ م ــٕ تع ــْ٘   ،(187){وئ وئ ۇئ } ق٘ه ــذ ٙل ٗق

 .(188){ڭ ڭ ڭ ۇ} :،م٘ ق٘ه٧ٕٕٚدٜ إهذعا١ّ هوٌاي أٗ ًا ُٙٔقاِط( اهظ٧اي)

ــ ،اهــ٩َ هؤِــٛ :{ڱ ں  }:ٗق٘هــٕ ــ. ٗاهِٓ(189)شطٗاؾٌوــٞ دــ٘اب اهٓؼ  :شِٔ

ہ ہ ہ  }عوٟ مـ٘ ق٘هـٕ تعـاىل:     (191)مبػاهطٞ ش ِداهٓض ، ٗعِذ اهبعض:(190)شِداهٓض

 .(192) {ھ ھ ھ 

ش ِدٓ٘ اهضَٓ :سَٔأق٪ْ ا٨ُِ ،اهق٘ي هوظا٢ى ٩ٔظ"فٕٚ ُٟٔ عّ إِغ (193) قاي اؾصاص:
ِٔٔش عّ ُشِٔفأتٟ اهِٖ :ٗقاي ا٪ه٘طٛ ،(194)٩ظ اهق٘ي "ٗإِغ  .(195) اهَِٓ

 ق٘هني:ٗرهم عوٟ  ا٬ٙٞ،اه٘اسد يف  (٢ىٔاٗقذ القوف املفظشْٗ يف املشاد بـ )اهٖظ

ٜ  ٛٔٔطقِعِظٗٓ٘ امُل ،اهظا٢ى ًطوقّا أٗ ،ابٟ اهَبا٢ى عوٖظاه: املشاد قٚى -1  ،(196)امُلظـقِذٔذ

  .{گ گ گ  } :إصا١ ق٘هٕ تعاىل ٗٓزا

ًٓ :فٚلْ٘ املعِٟ ًٔٗأ ًُٔدّ رٜ سادٞ ف٩ تِضا ًّ طأهم  ٗ ،ّ ػ١ٛشٖ ًٌٔا ٙلّ 
ٗاركـش   ،ٕع يف ٗدٔـ عـبِّ ، ٨ٗ ُتنٕيٖ سدّا مج٩ّٚ بشمحٞ ٗٔهأٗ سٖد ،هٕ سادقٕ ًا أًلّ ٔضاِق
 .(197)داز ٗاهٓض ،ا١قاي بزهم ققادٝ، ٗاهفٓش ،م كِْ فقريّا فأغِان اهللأُٖ

 بـإصا١ ق٘هـٕ:  فٚلـْ٘   ،(198)املـاي  ّٙ ٨ طـا٢ى  ٍ ٗاهـذِّ ِوـ ى اهٔعا٢َٔط :٘ـ ٗقٚى: املشاد 2ٓ

 :، ٗاملـشاد (199)ٗاؿظّ ،٘سٜٗرٓب إىل رهم طفٚاْ اهٓج ,{ک ک ک}
ٕٞػِووٍ ٔبذ هؤعرتٔػٗاملِظ ِِٕٙى عّ أًش ٔدا٢ٔاهظَٓ ٖدُش٨ َت  ،ِّٕٚٗٔهـ  ٕاِفـ ٕ بٔشِبـ ٗأٔد ،ِٕ٘ٝفَٗد ع

 .(200)ع يف ٗدٕٔ عبِّٗعٓذى هٕ مبطو٘بٕ، ٨ٗ ُت
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 :اهرتدٚ  بني ا٪ق٘اي

 اْ،سٚٓٗأب٘  ٗاهبػٜ٘، ،كابّ دشٙش ٗألقاس اهق٘ي ا٪ٗي كجري ًّ املفظشّٙ
 .(201)شٍٓ٘كاُٛ ٗغُٚٗاهٖؼ ،ه٘طٛٗ ا٪ٗاـاصْ  شطيب،ٗاهُق

َْٓ ،ع ًّ اهق٘ي باملعِٚنيٕ ٨ ًأُُٓأ :ـٗاهلل أعوٍ  ـٗٙبذٗ  ْٛ ك٩ ٪  ا٪ًشّٙ ًِٔ
  .عِٕ

ْٛففط٩ّ عّ إُٔ أًش  ٜقذٔذِظش امُلِدَص فأًا ًَٕٞفقذ َأعِٕ،  ًِٔ  ش اهلل تعاىل يف آٙ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  } :َسدٖٔٓ، فقاي دٓى د٩هٕظّ اهق٘ي هٕ سني ُشألش٠ ٔب

ََْشإْ أِع :أٜ (202){ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  اهٚقاًٟ ٗ اهُقشبٟعّ رٜ  ض
أٗ ،ًّٖ٘ اهلل تعاىل تشُد ٕقِصٚٞ ٔسِػٍٔ املاهٛ ُبقَٓني ٗابّ اهظبٚى بعذَ إعطا٢ٍٔ َسٗاملظأك

ڭ ڭ } :يف ٓزا اهؼأْتعاىل ٗقاي ،ِّاّا مج٩ّٚ هٍِّٓ سٓدشدََٓف ،سادٞ َهَم قا٢ٌٞ

 .(203){ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ْٛابع هوصذقٞ ٠ اهقََٓركاْ اَ٪ ِْٔإف ٔٔ ِِ ا٢ى ا باهٖظوَشٜ ٠َٙ اهزَرفلٚف باَ٪ ؟عِٕ ًَ
 .؟عوٕٚ اهقصٓذقدْٗ 

فاٙــٞ عوــٟ ض ٔكِشفٌــّ املعــشٗ  أْ د٘ابــٕ َفــ ،ّٙعــّ اهــذٔٓ ا٢ىٗكــزهم اهٖظــ
ًٌّٓٗ ػآى رهم ٗٓ٘ ٙعوٍ فقذ َت ،(204)اهعأهٍ  ِٕ ًا سٗاٖ أب٘ ٓشٙـشٝ عـّ اهـِيب    ط
َٕؤذاهلل ٔب أَؾٌٕقٌٕ َلٍ َفِوًّ ُط٣ى عّ ٔع) :قاي ََس ًَّٙ ُٕا ا  .(205) (ٚاًٞاهٔق ٘

ْٓ ٔٔـ ِعـ ع َٗأعـبٓ  سنَي ٕ ب ُبٖٚاهلل تعاىل عاَت ٗاملعوَ٘ أ ٕ عـّ اهظـا٢ى   شض ب٘د
، فٌـا باهِـا ممـّ    (206) اهـٖذع٘ٝ ش ًِيف َأ  ٨ُؼػاهّٕٙ ُعشّا يف اهذٔٓ ه٩طٔقِشَػاداهزٜ أتٟ 
 .خفافّاٗاطٔق ا١َّفَٗد هّٚأاَعتشكٕ َت
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 :اح يف املضألْحَلكه اإِليف ُح /لطَفْ

ا يف رهم ًـّ  ٌَٔه ،او يف املظأهٞعّ اٮَؿ (ا٢َىاهٖظ) شُعاهٓؼ ًََُٟٔٗقابى رهم فقذ 
 ََ٘فـ  َٞٔهَأِظـ ٘ا يف امَلؤشُفـ ٨ ُت) :٩َ٩ٝ ٗاهٓظـ فقاي عوٕٚ اهٓص ،ذقٞعوٟ صاسب اهٓص تطٕٚٓا
ٌـا  َٚٔف َُٕه َناَسَبَُٚف ْٖأسَك ُٕا َهََُأَٗ ٣ّاٛ ػًِِٚٔٓٔ ُٕأهُقِظًَ َُٕه ُزٔشِخُقَف ٣ّٚاٍ َػُلًِِٔ ْذَسٛ َأِٔأُهِظ٨ َٙ اهلٔل
  .(207) (ُُٕقَِٚطِعَأ

 تعاىل.اهلل  ِهَعخ عن ِنحدِّاألمز بالّت الجالح:املطلب 

ٕ ٝ ُٙبعـذ ٕ ًّ إٙ٘ا٢ٔ ٩خ عوٟ سط٘ي عٌٕ اهٓجملا ركش تعاىل ُٔ ٕ  ،قٌـ بعـذ   ٗٓذاٙقـ
ٕ  لشّاٙقشذخ عّ إُعاَ سبٕ تعاىل عوٚـٕ ُػـ   ِْأًشٖ تعاىل َأ ،َفِقٔشٖبعذ  ٗإِغِا٢ٕٔ ،َض٩هٕ  ،هـ

 .{ڻ ڻ ڻ ڻ} :فقاي تعاىل

بلظش ( عٌٞاهِّ){ڻ ڻ ڻ } اؾٌوٞ ًعط٘فٞ عوٟ ًا قبؤا،{ڻ } :قوله  
قاي هوقوٚـى ٗاهلـجري، مـ٘    ِع، ُٙطوا هؤذٗٓٛ هفغ ُٙ ،(208)َِٞظاؿاهٞ اَؿٗٞ ِٖامٔل :اهِْ٘

 . (209) {ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  } ق٘هٕ:

ى إهٚـٕ ًـّ   َ٘صـ إرا كـاْ املُ  قـاي إ٨ٓ ٨ٗ ُٙ اهَػِٚـش، إىل  اٮسظاْإٙصاي  ٗاٮَُِعاَ:
 .(210)ٕشٔطعوٟ َف ٍََعأُِ ُٙقاي: ٩ََف اهِٓأطٔقني،ِع ٔد

 أق٘اي:عوٟ أسبعٞ  ِٓا (عٌٞباهِٔٓ)ٗقذ القوف املفظشْٗ يف املشاد

ُ٘ٓٝ :بٔااملشاد  :اهق٘ي ا٪ٗي  :(211) اهُِٓب

   ٕ دـاز  ٗاهٓض ابـّ دشٙـش  ٗالقـاسٖ   ،ٗابـّ إطـشاق   ،فآـذ  ٗٓزا ًـا رٓـب إهٚـ

َْٔطِسخ مبا ُأذَٔٓٗس َبؤِٓؼأٜ :{ڻ  }:ق٘هٕعوٕٚ ٙلْ٘ املشاد ًّ ٗ ،ٗاهِشاغ بٕ ًـّ   و
قـاي قٌـذ بـّ     ،(212)إهٚٔـا   ُعشٓـا ٗادِ ُكاِرَف ،آـا ب٘ٝ اهـيت أتـان اهلل إٖٙ  شاًٞ اهٌَِٓٞ َٗكِعُٔ
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ّ ًَـ ـ ّا إىل  ٖشٔطـ  (بـ٘ٝ اهِٖ)ا أُعـٍ اهلل عوٚـٕ ًـّ    مبخ شذُِّٙ عى سط٘ي اهلل َد" :إطشاق
ِٓ ٙط٣ٌّ إهٕٚ ًّ  .(213) ـ" ٕٔوأ

 :(214)( شآْ اهلشٍٙ)اهُق :باهِٓعٌٞ ِٓااملشاد  ٚىٔق :اهق٘ي اهجاُٛ

 ٗابّ أبٛ سامت. ،ا١ٗالقاسٖ اهفٓش ،اهلويبٗٗافقٕ  ،ٗٓٛ سٗاٙٞ ألش٠ عّ فآذ

قٕ ٗتبوٚػٕ قا٢ٔٗبٚاْ َس ،ٔهػِٚٔشٖٕ شا٢ٔٗإِق ٔقشا١تٕ: باهقشذٙح( هوقشآْ)املشاد ٙلْ٘ ٗ 
      . عٌٞ أُعٌٔا اهلل عوٟ اهشط٘يأععٍ ُٔ ، ٗٓ٘(215)اغهوَِٓ

ٗٓي ٗاهجاُٛ ِٙطٜ٘ عوٟ ًعِٟ:)فعوٟ ٓزا ٙلْ٘ هفغ  .(اهقبٔوٚؼ) اهقشٔذٙح( يف اهق٘ي ا٪

َ٘ ٓ٘ املشاد ْٓإ :قٚى :اهق٘ي اهجاهح  ذاٙٞٗأي ،ا١ًا ٗسد يف ٓزٖ اهظ٘سٝ ًّ ُعٌٞ اٮٙ
  :ٚوٞط٩ي ٗاهٔعقٍ ٗآها١، بعذ اهَُِٚٗاٮِغ

عٍ اهيت أُعٌٔا ش اهلل عوٟ ٓزٖ اهُِٓلِػا :أٜ {ڻ} :اد بق٘هٕٗعوٕٚ ٙلْ٘ املش
َٓ ٗاَنآعوٚم سٚح  ٗأب٘  ،ٗألقاسٖ اهضكؼشٜ ،ٗقاي بزهم ًقاتى، (216)انَِِغان َٗأَذٗ
 ٗا٪ه٘طٛ. ،ٗابّ كجري ،سٚاْ ٗاهشاصٜ

ْٓ :اهق٘ي اهشابع  :  عوٟ سط٘هٕ عٍ اهيت أُعٍ اهلل تعاىل بٔاٌَ٘ ٗمجٚع اهُِٓعاملشاد:  أ

 ،ٗاهؼ٘كاُٛ ،ٗاهضكؼشٜ ،ٗالقاسٖ اهِٚظاب٘سٜ ا ًا رٓب إهٕٚ اؿظّ،ٗٓز
ْٓ فٚلْ٘  ،(217)ٗا٪ه٘طٛ كش مجٚع أعٌاي ُؼش ٗٔر :(باهقشذٙح)املشاد عوٟ ٓزا املعِٟ أ

 .(218)اـري ٗإظٔاسٓا ٗاهقشذخ عِٔا ٗػلش اهلل تعاىل عوٚٔا

 :اهرتدٚ  بني ا٪ق٘اي

ْٓ ـٗاهلل أعوٍ  ـٗاه٘اض    :ٗاملشاد بٔا ،٘اب اهشأٜ ا٪لريٓصا٪قشب إىل اه أ
ٗبٔزا ٙلْ٘  ،ادٓا أٗ ُ٘ع ًّ أُ٘اعٔاشد ًّ أفَشَفٚص ٔهٔصعٍ ًّ غري ِؽٌٚع اهِٓٔد



 ٓـ1436سبٚع اهجاُٛ  2ز( 65اهذساطات اٮط٩ًٚٞ، اهعذد )فوٞ داًعٞ أَ اهقش٠ هعوَ٘ اهؼشٙعٞ ٗ    210

ًُ ٘ٓا٢ع َُُشًّ اهقشآْ َٗػ عٍ اهلل عوٟ ُبٕٚٓ قطٌِّا مجٚع ُٔاملعِٟ   ،ٌِٕٔقٕ ٗإٙ٘ا٢ٕ يف ُٙٔتب
ٌٓ،ٖٔشِقغِا٢ٕ بعذ َفٗا ،٩هَٕض َذِعٗٓذاٙقٕ َب ْٓ ،هم مجٚع أعٌاي اـريّ ركٌا ٙقط  سٚح إ

 اهق٘فٚا يا ًّ عِذ اهلل تعاىل.

اهعشبٛ" يف املشاد ًّ اهَقَشٗذخ باهِعٌٞ ـ ِٓا ـ كابّ "وٌا١ ع بعض اهُعٗقذ تٖ٘ط
قٛ ًّ ٗإظٔاسٓا باؾذٙذ ٗاهِٓ ،ٔبَكِشٌَٗاَه ٔعَبِؤُا تؼٌى إظٔاسٓا بامَلفأػاس إىل أ
 .(219)رهمٗغري  اهجٚاب،

 :عهنِّلخ باالتحدُّكه يف ُح /لطَفْ

ٙا١ بٕ اهشُٔٓٙقَصذ إرا مل  باهِِّعٌٞخ بعض اهظوف اهقشٓذ ٗعوٕٚ فقذ اطقشٓب
ٗه٘ مل ٙلّ فٕٚ  ،رت أفطى"ٗاهظٔٓ :ٗسفض اٮًاَ اهضكؼشٜ رهم بق٘هٕ ،(220)اسَخٔقٗا٨ِف
  .(221) ٟ بٕ"َفٞ هَلَعٌِٙا١ ٗاهٗظاهشٔٓ ٔىِٓؼبٕ بَأاهقَٓ إ٨َٓ

  ـٗاهلل أعوٍ  ـٗاه٘اض  

ّٞ تأطَّٚٓابق٘ي ًّ أداص  ُزِلَ٪ا ًٓ َْٓ) :بق٘هٕ  اهقشٗذخ بآهِٔعٍ عا ٍ َعاهلل إرا أُِ إ
ّٖٞ ُٔٔذِبَععوٟ  ِْ شٓبُٙ عٌ  .(222) (وٕٚعٌٞ َعش اهَِٓش٠ أَثَٙ َأ

ِْ ٙلْ٘ رهم اهقشذٙح  ِّ َٕقِّٚاهعبذ ُٔ َصَوِلإرا َأٗ ،َٞقاهجِّ ٔىِٓعِذ َأعوٟ َأ  بعٚذّا َع
َٔاس ا٨ِقٔقذا١ يف رهم َْٓأ ََّٓٗظ ،قِٕٞ اهٔفٔظِفعوٟ َُ ًََّٔأٗ ،ٌعٞٗاهٗظ اهشٔٓٙا١  اهقشذٔٓٙح ٗاٮػ
  .(223) بٕ

 .ٗصوٟ اهلل عوٟ طٚذُا ُٗبِٚٓا قٌذ ٗعوٟ آهٕ ٗصشبٕ أمجعني

 ٗاؿٌذ هلل آلش تفظري اهظ٘سٝ
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 ــنْاِتـــاخَل

عوٕٚ  ٟ اهللادق ا٪ًني صٓو٩َ عوٟ اهٓص٩ٝ ٗاهٓظٗاهٓص اهعاملني،اؿٌذ هلل سب 
 :.. ٗبعذأمجعني.ٍ، ٗعوٟ آهٕ ٗصشبٕ ٗطٓو

ِْ َٛٓ ًَّٖ فبعذ أ قا٢ر املقعوقٞ ْ هٛ بعض اهِِٓٓساطٞ َعبإمتاَ ٓزٖ اهٓذ اهلل تعاىل عو
 :أٌٓٔا باهبشح ٗاهيت ًّ

1- ْٓ ًَ غصا٢َص  ّإٚ قٌذُبَٓ اهلل تعاىل القٓص إ مل ميِشٔا  ،ًِز ُؼأتٕ َٕٞٚإٔي ٕ ِٔٗ
 .عبادٖهػريٖ ًّ 

ق٘س اه٘سٛ عِٕ ُفففٛ  ،بٔات املِػشٔضني بأْ اهقشآْ ًّ عِذ اهشط٘ي دِسض ُػ -2
 ٕاملؼشك٢ْ٘ٞ ُفظٕ مما ٗصفٕ بٕ ٔشِبعادضّا عّ َتعوٕٚ اهص٩ٝ ٗاهظ٩َ ، ٗٗق٘ف، 
ًَٔػٞ ذٞ ُؿ ًََدا  .ّ أُلش سطاهقٕ ُٗب٘تٕ عوٟ 

 ،اهٓؼخصٚٞ هِؼأتٕ ٗاضشّٞٓص٘سٝ بإعطا١  اعقِا١ اهقشآْ اهلشٍٙ بظريٝ اهشط٘ي  -3
ريتٕ ٔظٔه فظ٘سٝ )ٗاهطشٟ( ً٘ط٘عٞ ،ٗاهجقاف٨ٞٚققصادٙٞ ٗاا٨دقٌاعٚٞ  ٗساهقٕ
 اتٚٞاهٖز.  

هوفشد، ٨ٗ ٙققصش لطابٕ ملخاطبٞ اهعقى  اعقِا١ اهقشآْ اهلشٍٙ باؾاُب اهِفظٛ -4
 بى ٓ٘ خياطب اهعاطفٞ ٗاهفلش ٗاهؼع٘س ٗاٮدسان ٗاٮسظاغ.  ،فشظب

 .ٔاا ٔباهقعٓوفٚف ًّ خٓذ يف اهذُٚا ٗاهقَٓعوٟ اهٓض اؿٓح -5

6- ْٓ ٜٓؼٌى َلَٙ طا١ اٮيٛ هوشط٘ي اهَع إ  .اهذُٚا ٗا٬لشٝ ري

ذٖ ِبا طبشإُ اسقٚاز َعشٓقٙقٌّٚا سقٟ ُٙ ٙلْ٘ اهشط٘ي  ِْلقاس َأاإْ اهلل تعاىل  -7
 .إهٕٚ دْٗ غريٖ
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اهص٩ٝ ٗاهظ٩َ ـ ٗٓ٘  ٍا٪ُبٚا١ ـ عوٚٔا ٩ي( يف َسغ )اهٓطِف٘اص إط٩ق َهَد -8
 .اُيَذ٠ ٗاهٖشَػاد ـ ٗاهعٚار باهلل ـضذ  :بٕ ٗهٚع املشادٟ: )اهػفوٞ(، عِٙأتٛ مباهزٜ 

ٗاهبعذ  ،ُعٌٞ اهٓطٌأُِٚٞ ٗاهفشو ٗا٨طققشاس اهِِٓفٔظٛ ،ًّ أَدىِّ اهِٓعٍ عوٟ اهعبذ -9
 . عّ اؿضْ ٗاهلذس

 ٗسفض اؾضع ٗاهظخط. املِٔر اٮيٛ يف تشبٚٞ اهِف٘غ عوٟ اهشضٟ، -10

ًَِقْ ا٪دُٟ  ،جملقٌعسعاٙٞ اهقشآْ ؾٌٚع طبقات ا -11 فٔ٘ ُٙشٓبٛ اهِٓف٘غ عوٟ عذَ 
  .ُِٙشذخ َػِشْخ يف اجملقٌع  هلٛ ٨

 ٗإِر٨ٔهٕ.ٖ ٔشِٔٔٛ عّ َقهِٓكاشضٞ املقعوقٞ باهٚقٍٚ ٚٔات اهٖص٘ٔداهٓق -12

 .هٕ يف اهق٘ي اُظَوٖ ٗاٮِغٔشِداهِٔٛ عّ َصكى ا٢ٔاهق٘دٚٔات اهصشضٞ املقعوقٞ باهٓظ -13

 . أهقٕهٚع هوظا٢ى اٮؿاو يف ًظ -14

لاصٞ أٗ  ،ط٘ا١ أكاُْ صػريٝ أَ كبريٝ ٍ اهلل تعاىلَعشذخ عّ ُٔا٪ًش باهٓق -15
ًٞٓ َْٓ .عا  .هٕ عٓض ٗدٓىش ِلاهقشذخ بٔا ُػ ٪

 .سقٚقٞ ػلش اهِعٌٞ تقذوٟ يف ظٔ٘س أثشٓا عوٟ اهعبذ -16
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 :اتـًالتعلَك شـاهلٌام

، ٗتفظـري ابـّ أبـٛ سـامت     5/247، ٗإعـشاب اهقـشآْ هوِشـاغ    3/382ًعاُٛ اهقشآْ هوفشا١  .1
 .31/207، ٗاهقفظري اهلبري 5/586، ًٗعامل اهقِضٙى 10/2442

ــاز    .2 ــشآْ هوضد ــاُٛ اهق ــش      5/339ًع ــّ دشٙ ــري اب ــاًؽ تفظ ــٟ ٓ ــشآْ عو ــب اهق ، ٗغشا٢
ٗاهضدـاز ٓـ٘ : أبـ٘ إطـشاق      802،ٗتفظـري اهبٚطـاٜٗ :  4/385،ٗتفظري اـاصْ 30/105

إبشآٍٚ بّ اهظشٜ اهضداز ، عامل باهوػـٞ ٗاهِشـ٘ ، كـاْ خيـشط اهضدـاز ببػـذاد ، تـ٘يف عـاَ         
ّ  1/11: ٗفٚات ا٪عٚاْ  ٓـ(. اُعش311)  ،ٗاهِٚظاب٘سٜ ٓ٘: أب٘ اهقاطٍ لٍ اهذّٙ قٌـ٘د بـ

. هـٕ ًصـِفات عـذٝ ًِٔـا يف اٮعذـاص ، تـ٘يف مـ٘ عـاَ         أبٛ اؿظّ اهِٚظاب٘سٜ ًفظش هػٜ٘
، ٗاـاصْ ٓ٘ : عوٛ بّ قٌذ بّ إبشآٍٚ اهؼـٚشٛ عـ١٩   387بػٚٞ اه٘عاٝ :  ٓـ( اُعش :550)

ٓــ( اُعـش : اهـذسس    741،ًـّ عوٌـا١ اهؼـافعٚٞ ، تـ٘يف طـِٞ )      اهذّٙ ، عامل باهقفظري ٗاؿذٙح
اهؼــرياصٜ ُاصــش اهــذّٙ ، ٗاهبٚطــاٜٗ ٓــ٘: أبــ٘ طــعٚذ عبــذ اهلل بــّ عٌــش  3/97اهلاًِــٞ 
، قإض ًٗفظش ، ٗهذ بفاسغ ٗهٕ ٧ًهفات عذٝ ، ٗكقوف يف تاسٙخ ٗفاتٕ . اُعـش :  =اهبٚطاٜٗ

 .309/ 13، ٗاهبذاٙٞ ٗاهِٔاٙٞ 286بػٚٞ اه٘عاٝ : 
 .30/147ري اهط ٜ تفظ .3
 .1/525، ٗ بصا٢ش رٜٗ اهقٌٚٚض 8/452ُعٍ اهذسس يف تِاطب ا٬ٙات ٗاهظ٘س:   .4
 . 440، ٗإؼا  فط١٩ اهبؼش: 1/525، ٗبصا٢ش رٜٗ اهقٌٚٚض 452/ 8اُعش: ُعٍ اهذسس  .5
 .1/525بصا٢ش رٜٗ اهقٌٚٚض  .6
 .30/195، ٗ سٗو املعاُٛ 8/485ٗاهبشش احملٚط:  ،336أطباب اهِضٗي هو٘اسذٜ: .7
 .366، ٗاه ٓاْ يف تشتٚب ط٘س اهقشآْ: 452/ 8اُعش: ُعٍ اهذسس يف تِاطب ا٬ٙات ٗاهظ٘س  .8
، 32/2، ٗ اهقفظري اهلـبري  368، ٗاه ٓاْ يف تشتٚب ط٘س اهقشآْ:460/  8اُعش: ُعٍ اهذسس  .9

 .30/188ٗتفظري املشاغٛ 
اهقـابعني تفقٔـّا    طاٗٗغ: ٓ٘ أب٘ عبذ اهشمحّ طاٗٗغ بّ كٚظاْ اـ٨ُ٘ٛ ايٌذاُٛ، ًّ أكابش .10

ٓـ(. اُعش: تٔزٙب اهقٔزٙب 106يف اهذّٙ ٗسٗاٙٞ اؿذٙح، ُؼأ باهٌّٚ، ٗت٘يف ٗٓ٘ ساز عاَ )
 . 4/3، ٗسوٚٞ ا٪ٗهٚا١ 5/8
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 .32/2اُعش اهقفظري اهلبري   .11
 . 211/ 30، ٗسٗو املعاُٛ 32/2اُعش: اهقفظري اهلبري  .12
شا١ٝ يف اهعؼا١ ا٬لشٝ بظب  اطٍ يف كقاب ا٨فققاو، باب اهق 2/172ألشدٕ اهِظا٢ٛ يف طِِٕ  .13

 (.996سبم ا٪عوٟ، ٗصششٕ ا٪هباُٛ ضٌّ طوظوٞ ا٪سادٙح اهصشٚشٞ )سذٙح / 

، 4/280ٗسد يف فطى ٓزٖ اهظ٘سٝ بعض ا٪سادٙح، ركـش بعطـٔا اهضكؼـشٜ يف اهلؼـا        .14
م٘:  )ًّ قشأ ط٘سٝ "ٗاهطشٟ" دعوٕ اهلل فٌّٚ ٙشضـٟ حملٌـذ أْ    802ٗاهبٚطاٜٗ يف تفظريٖ: 

فع هٕ، ٗعؼش سظِات ٙلقبٔا اهلل بعذد كى ٙقٍٚ ٗطا٢ى( ٗم٘: )ٙا عوٛ ًّ قشأٓا أعطاٖ اهلل ٙؼ
ث٘اب اهِبٚني، ٗهٕ بلى أٙٞ قشأٓا ث٘اب املقصذق( ٙعين ط٘سٝ اهطشٟ، ٗ ركشٖ اهفريٗص آبـادٜ  

، ًّ سذٙح )أبٛ بّ كعـب( يف  1/239، فٔ٘ مما أٗسدٖ ابّ اؾ٘صٜ يف امل٘ض٘عات 1/525
ٗث٘اب ًّ قشأ ط٘سٝ كزا فوٕ أدش كزا(، ٗأٗسدٖ اهظٚ٘طٛ يف اه٭ه٤ املصِ٘عٞ  )فطا٢ى اهظ٘س

، قاي اهظٚ٘طٛ: ٗٓزا اؿذٙح امل٘ضـ٘ع س٠ٗ عـّ أبـٛ بـّ     1/326يف ا٪سادٙح امل٘ض٘عٞ 
كعب يف فطا٢ى اهقشآْ ط٘سٝ ط٘سٝ، ٗقذ ُٓبٕ أ٢ٌٞ اؿذٙح ٗسفاظٕ ُٗقادٖ قذميا ٗسذٙجا عوـٟ  

سدٖ ًّ املفظشّٙ يف تفاطريٍٓ، ٗأٗسدٖ ابّ عـشاق اهلِـاُٛ يف   إُٔ ً٘ض٘ع، ٗعاب٘ا عوٟ ًّ أٗ
 . 285اهؼِٚعٞ امل٘ض٘عٞ:  حتِضٕٙ اهؼشٙعٞ املشف٘عٞ عّ ا٪سادٙ

، ٗغشا٢ب اهقـشآْ ٗسغا٢ـب   3/272ًٗعاُٛ اهقشآْ هوفشا١  ،148/ 30اُعش: تفظري ابّ دشٙش .15
/ 8اهبشش احملٚط  ،209/ 32اهلبري ، ٗاهقفظري30/108اهفشقاْ عوٟ ٓاًؽ تفظري ابّ دشٙش 

ٗاؾاًع  ،30/200،  ٗسٗو املعاُٛ 710/ 8ٗفق  اهباسٜ  ،826/ 4،ٗتفظري ابّ كجري 485
،ًٗذاسن اهقِضٙى عوٟ ٓاًؽ تفظري اــاصْ  4/385ٗتفظري اـاصْ  ،20/92٪سلاَ اهقشآْ 

4 /386 . 

ًـّ أر٠   ، يف كقاب املػـاصٜ بـاب ًـا هقـٛ اهشطـ٘ي      12/156ألشدٕ ًظوٍ يف صشٚشٕ  .16
، ًٗعـامل  3/273، ًٗعاُٛ اهقشآْ هوفشا١ 10/148ؼشكني ٗاملِافقني، ٗاُعش: تفظري اهط ٜ امل

، ٗاهقفظـري  337، ٗأطـباب اهِـضٗي هو٘اسـذٜ:    4/826، ٗتفظري ابـّ كـبري   5/591اهقِضٙى 
. ٗطفٚاْ ٓ٘: أب٘ قٌذ طفٚاْ بّ عِٕٚٚ بّ ًٌْٚ٘ 30/200، ٗسٗو املعاُٛ 31/209اهلبري 

ًلٞ ٗسذخ باؿشَ، كاْ سافعّا ثقٞ هٕ اهعذٙذ ًّ امل٧هفات، ت٘يف مبلـٞ  اي٩هٛ اهل٘يف، طلّ 
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، ٗسوٚـٞ ا٪ٗهٚـا١   1/397، ًٗٚـضاْ ا٨عقـذاي   1/242اُعش: تـزكشٝ اؿفـاظ    ٓـ(.198عاَ )
أًا ا٪ط٘د: فٔ٘ أب٘ عٌشٗ، ا٪طـ٘د بـّ ٙضٙـذ بـّ قـٚع اهِخعـٛ، أدسن اؾآوٚـٞ          ،7/320

، ٗاٮصـابٞ  1/104ٓــ(، اُعـش: أطـذ اهػابـٞ     75ٗاٮط٩َ ًـّ فقٔـا١ اهل٘فـٞ، تـ٘يف عـاَ )     
، ٗدِذب ٓ٘: أب٘ عبذ اهلل دِذب بّ عبذ اهلل بّ طفٚاْ اهبذوٛ، طـلّ اهل٘فـٞ ثـٍ    1/106

، ٗاٮصـابٞ  10/346اهبصشٝ هٕ عذٝ أسادٙح، بقٛ إىل سذٗد طِٞ طبعني، اُعش: أطـذ اهػابـٞ   
ققادٝ بّ دعاًـٞ اهظذٗطـٛ   . ٗأًا ققادٝ فٔ٘ أب٘ اـطاب 3/174ٗطري أع٩َ اهِب١٩  1/248

ٓــ( اُعـش:   118اهبصشٜ، ًفظش سافغ ضشٙش أكٌٕ، أسفغ أٓى اهبصشٝ باؿذٙح تـ٘يف عـاَ )  
، ٗأًا اهطـشان فٔـ٘ أبـ٘ اهقاطـٍ اهطـشان بـّ ًـضاسٍ اهبوخـٛ         5/269طري أع٩َ اهِب١٩ 

 . 1/47( اُعش: ًٚضاْ ا٨عقذاي 105اـشطاُٛ كاْ ًفظشّا ٧ًٗدبّا، ت٘يف طِٞ )

اسٜ يف صشٚشٕ يف كقاب اهقفظـري بـاب تفظـري )طـ٘سٝ ٗاهطـشٟ(، ٗيف كقـاب       ألشدٕ اهبخ .17
اهقٔذذ، باب تشن قٚاَ اهوٚى، ٗيف كقـاب فطـا٢ى اهقـشآْ، بـاب كٚـف ُـضي اهـ٘سٛ، بأهفـاظ         

يف كقـاب   2/156، ٗألشدـٕ ًظـوٍ   9/3، 8/710ٗ،3/19ًٗققاسبٞ، اُعـش: فـق  اهبـاسٜ    
ٗاملِافقني، ٗألشدٕ ابّ دشٙـش يف تفظـريٖ   ًّ أر٠ املؼشكني  املػاصٜ، باب ًا هقٛ اهشط٘ي 

 .337، ٗاه٘اسذٜ يف أطباب اهِضٗي: 30/148
، كقاب اهقفظري باب تفظري )طـ٘سٝ ٗاهطـشٟ(   3/9اُعش: فق  اهباسٜ ػشو صشٚ  اهبخاسٜ  .18

 .5/456ٗفق  اهقذٙش  2/406اهقشا١ات اهعؼش ٗاهِؼش يف  31/209هقفظري اهلبري ٗا
، ٗاؿظّ ٓ٘: أبـ٘  337، ٗاه٘اسذٜ يف أطباب اهِضٗي: 30/148ألشدٕ ابّ دشٙش يف تفظري  .19

طعٚذ اؿظّ بّ ٙظاس اهبصشٜ اهقابعٛ اهفقٕٚ اهضآذ، ٗهذ باملذِٙٞ طـلّ اهبصـشٝ، تـ٘يف طـِٞ     
، ٗأًا عبذ اهلل بّ ػذاد، فٔ٘: أبـ٘ اه٘هٚـذ عبـذ اهلل بـّ     1/71ٓـ( اُعش: تزكشٝ اؿفاظ 110)

ٓــ( اُعـش:   82س٠ٗ عّ عا٢ؼٞ ٗغريٓـا، ُققـى عـاَ )   ػٓذاد ابّ اياد اهوٚجٛ، اهل٘يف، فقٕٚ،ثقٕ 
، ٗأًا ٓؼـاَ فٔـ٘: أبـ٘ املِـزس ٓؼـاَ بـّ       2/151، ٗتٔزٙب اهقٔزٙب 5/80اؾشو ٗاهقعذٙى

ٓــ( اُعـش:   146عشٗٝ بّ اهضبري بّ اهع٘اَ، ثبقّا ثقٞ كجري اؿذٙح، س٠ٗ عّ أبٕٚ، تـ٘يف عـاَ )  
افغ: " ٓـزاْ طشٙقـاْ ًشطـ٩ْ    . قاي اؿـ 6/34، ٗطري أع٩َ اهِب١٩ 6/580ٗفٚات ا٪عٚاْ 

 .8/711ٗسٗاتٌٔا ثقاٝ " فق  اهباسٜ 
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ألشدٕ اهبخاسٜ يف كقاب اهقفظـري، بـاب )ًـا ٗدعـم سبـم ًٗـا قوـٟ(، اُعـش فـق  اهبـاسٜ            .20
8/711. 
 اُعش: املشدع اهظابا.  .21
(، قاي عِٕ أبـ٘ عٚظـٟ:   81يف كقاب تفظري اهقشآْ باب ) 412/ 5ألشدٕ اهرتًزٜ يف اؾاًع  .22

صشٚ ، ٗيف إطِادٖ )ابّ ابٛ عٌش( ٍٗٓ: قٌذ بّ ضٛ اهعذُٛ )بـٕ غفوـٞ،    ٓزا سذٙح سظّ
 12/155، ٗألشدٕ ًظوٍ يف صشٚشٕ 12/96ٗهٕ سذٙجا ً٘ض٘عا( اُعش: طري أع٩َ اهِب١٩ 

 ًّ أر٠ املؼشكني ٗاملِافقني،بوفغ ًقاسب. يف كقاب املػاصٜ، باب ًا هقٟ اهِيب 

 .3442/ 10ألشدٕ ابّ أبٛ سامت يف تفظريٖ .23
، ٗقاي عِٕ ا٪هباُٛ يف طوظوٞ ا٪سادٙـح  249,636/ 24ألشدٕ اهط اُٛ يف املعذٍ اهلبري  .24

ًُلِش" ٗإطِادٖ ضعٚف، ٗسفص بّ طعٚذ )فٔـ٘ي(، ٗأٗسدٖ اه٘اسـذٜ يف أطـباب     اهطعٚفٞ: " 
، ٗاهـشاصٜ يف اهقفظـري اهلـبري    5/587ٗركـش مـٖ٘ اهبػـٜ٘ يف ًعـامل اهقِضٙـى       ،337اهِضٗي: 
 . 8/485، ٗأب٘ سٚاْ يف اهبشش 30/200 سٗو املعاُٛ ٗا٪ه٘طٛ يف 31/309

صٙذ ٓ٘: أب٘ عبذ اهلل صٙذ بـّ أطـوٍ اهعٌـشٜ، ثقٞ،سـذخ يف املظـذذ اهِبـٜ٘، هـٕ ٧ًهـف يف          .25
، ٗتـزكشٝ  3/395ٓـ(. اُعـش: تٔـزٙب اهقٔـزٙب    136اهقفظري، ًٗظِذ يف اؿذٙح ت٘يف عاَ )

ٌذ بّ صٙذ ػٔاب اهذّٙ،ًّ عوٌا١ ، ٗأًا ابّ صٙذ فٔ٘: أب٘ اهعباغ أمحذ بّ ق1/124اؿفاظ 
 .1/230ٓـ(.اُعش: ا٪ع٩َ 870اؿِابوٞ،هٕ عذٝ ًصِفات ت٘يف عاَ )

، يف كقاب اهقفظري، باب)ًا ٗدعم سبم ًٗا قوـٟ(  710/ 8ألشدٕ ابّ سذش يف فق  اهباسٜ  .26
، 30/209، ٗاهشاصٜ يف اهقفظري اهلـبري  5/587عّ ابّ اطشاق، ٗاهبػٜ٘ يف ًعامل   اهقِضٙى 

ّٔ( أٜ مل ٙقى: " إْ ػا١ اهلل ". 30/200ه٘طٛ يف سٗو املعاُٛ ٗا٪  . ًٗعِٟ )مل ٙظقج

. ٗاهشٗادــب ًفشدٓــا 20/93، ٗاؾــاًع ٪سلــاَ اهقــشآْ 31/210اُعــش: اهقفظــري اهلــبري  .27
)سادبٞ( ٗٓٛ: ًـا بـني عقـذ ا٪صـابع. اُعـش:  اهصـشاو، فصـى اهـشا١ )سدـب( ٗيف سٗاٙـٞ           

اهعقذ يف ظٔش ا٪صابع، اُعش املشدع اهظابا، فصـى اهبـا١   )بشأدٌلٍ( ًٗفشدٓا )ُبشمجٞ( ٗٓٛ: 
 )بشدٍ(.
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، ًٗعـاُٛ اهقـشآْ هوضدـاز    3/273، ًٗعـاُٛ اهقـشآْ هوفـشا١    10/147اُعش: تفظري اهط ٜ  .28
، ًٗذاسن 802، ٗتفظري اهبٚطاٜٗ: 31/209، ٗاهقفظري اهلبري 4/219، ٗاهلؼا  5/339

، ٗسٗو 2/406 اهقـشا١ات اهعؼـش   ، ٗاهِؼـش يف 4/386اهقِضٙى عوٟ ٓـاًؽ تفظـري اــاصْ    
 .10/201املعاُٛ 

ٗابّ اؾضسٜ ٓ٘: أب٘ اـري مشع اهذّٙ اهعٌشٜ اهذًؼقٛ اهؼافعٛ ًـّ سفـاظ اؿـذٙح هـٕ      .29
، 3/85ٓــ(. اُعـش: طبقـات اؿفـاظ     833عذٝ ًصِفات ت٘ىل قطا١ ػرياص ٗت٘يف   فٚٔا عاَ )

 . 2/24ٗغاٙٞ اهِٔاٙٞ يف طبقات اهقشا١ 
 . 2/406هعؼش اهِؼش يف اهقشا١ات ا .30
 .8/710فق  اهباسٜ  .31
 . 711/ 8املشسع اهظابا  .32
 .8/711اُعش فق  اهباسٜ  .33
 .12/351، اُعش: فق  اهباسٜ الشدٕ اهبخاسٜ يف كقاب اهقعبري، باب أٗي ًا بذ٥ باهشط٘ي .34
 .249/ 1اُطش: اٮصابٞ  .35
، ٗ طـري  218 ، ٗطبقات اؿفاظ:9/518، ٗتٔزٙب اهقٔزٙب 8/124اُعش: اؾشو ٗاهقعذٙى  .36

 .12/96أع٩َ اهِب١٩ 
 . 8/710فق  اهباسٜ  .37
 املشدع اهظابا. .38
يف كقاب اهوباغ ٗاهضِٙٞ، باب ؼـشٍٙ تصـ٘ٙش اؿٚـ٘اْ، ًـا      14/81ألشز ًظوٍ يف صشٚشٕ  .39

َٗاَعَذ سطـ٘ي اهلل   يف طـاعٞ ٙأتَٚـٕ    د ٙـى   ُسٜٗ عّ عا٢ؼٞ سضٛ اهلل عِٔا أُٓٔا قاهْ: 
ًّٔ ٙذٖ ٗقاي: " ًا ُِٙخٔوـُف اهلُل ِٗعـَذٖ    فٚٔا، فذا١ت توم اهظاعٞ ٗمل ٙأٔتٕ، ٗيف ٙذٖ عصا فأهقآا 

٨ٗ ُسُطُوٕ فاهقفْ فإرا َدشٗ كوب ؼْ طشٙشٖ، فقاي: )ٙا عا٢ؼٞ ًقٟ دَلَى ٓزا اهلوب ِٓٔا؟( 
: )ٗاعـذتين  فقاهْ: " ٗاهلل ًا دسْٙ، فـأًش ٔبـٕ، فـُأِلٔشز، فذـا١ د ٙـى، فقـاي سطـ٘ي اهلل        

ُْ هم فوٍ تِأٔت( فقاي: " ًِع ين اهلوب اهزٜ كاْ يف بٚقم، إُٓا ٨ ُـذلُى بٚقـّا فٚـٕ كوـْب     فذوظ
 يف كقاب ا٪دب، باب ؼشٍٙ تصـ٘ٙش اؿٚـ٘اْ،   106/ ٨ٗ5 ُص٘سْٝ "، ٗألشز بِشٖ٘ اهرتًزٜ 

 قاي عِٕ أب٘ عٚظٟ: سذٙح سظّ صشٚ  ٗكى ًٌِٔا مل ٙ٘سدا اؿذٙح طببا يف ُضٗي اهظ٘سٝ. 
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 باب )ًٗا ٗدعم سبم ًٗا قوٟ(.، كقاب اهقفظري، 710/ 8اُعش: فق  اهباسٜ  .40
 املشدع اهظابا. .41
 .7ط٘سٝ اهضًش، آٙٞ:  .42
 .12/360.اُعش فق  اهباسٜ  .43
ٍٓ فـرت َعِٓـٛ اهـ٘سٛ      إُٔ مسع اهِيب  ألشز اهبخاسٜ يف صشٚشٕ عّ دابش  .44 ٙق٘ي: )... ُثـ

ُْ َبَصشٜ ٔقَبى اهٓظٌا١، فـإرا املَ  ُْ ص٘تا ًّ اهظٌا١، َفَشفع ًِؼٛ مٔسع َِِٚا أُا أ َوـم اهـزٜ   فرتّٝ، َفَب
   ُْ َٓ٘ٙـ ًِٕٔ، سقـٟ   ُْ إىل ا٪سض، دا١ُٛ ٔبٔشَشا١ٕ قاعذ عوٟ ُكشطٛ بني اهظٌا١ ٗا٪سض، َفُشٔجِج

ًٓوُ٘ٛ. فأُضي اهلل تعاىل )ٙاأٙٔا املذثش( إىل ) ًٓوُ٘ٛ ص ُْ أٓوٛ فقوْ: ص فـآذش( اُعـش: فـق     َفٔذ٣ِ
يف غشٙب اؿذٙح فضعْ ًِٕ ٗلفْ( اُعش:اهقٔاٙٞ  ًٗعِٟ ) فذججْ ًِٕ أٜ:، 6/314اهباسٜ 
 (1/239ٗا٪ثش 

، ٗاهقفظري 5/587، ًٗعامل اهقِضٙى 3/273، ًٗعاُٛ اهقشآْ هوفشا١ 8/710اُعش: فق  اهباسٜ  .45
،ٗابّ دشٙر ٓ٘: أب٘ اه٘هٚذ عبـذ املوـم بـّ عبـذ     30/200،، ٗسٗو املعاُٛ 31/209اهلبري 

لِٕ ٙذهع، تـ٘يف طـِٞ   اهعضٙض بّ دشٙر، فقٕٚ اؿشَ امللٛ، أٗي ًّ صِف يف اهعوٍ كاْ ثبقّا، ه
،ٗأًا اهلويب فٔ٘: أب٘ اهِطش قٌذ بّ اهظا٢ب بّ بؼـش  1/160ٓـ( اُعش: تزكشٝ اؿفاظ 150)

ٓــ( اُعـش:   146اهلويب اهِٓظابٞ اهل٘يف، عامل يف اهقفظري ٗا٪لباس ٗأٙـاَ اهعـشب، تـ٘يف عـاَ )    
 .3/61، ًٗٚضاْ ا٨عقذاي 9/187تٔزٙب اهقٔزٙب 

 13ٙقٍ هٚوقني أٗ ث٩خ( اُعش: اهبشح ُفظٕ صفشٞ:  فوٍ سذٙح )اػقلٟ سط٘ي اهلل  .46
  12/360ٗ  8/710فق  اهباسٜ  .47
  . 200/  30سٗو املعاُٛ  .48
، ٗ ابّ كجري ٓ٘: أب٘ اهفذا١ عٌاد اهذّٙ إمساعٚى بـّ عٌـش بـّ كـجري     4/825تفظري ابّ كجري  .49

زٓب ٓـ(. اُعش: ػـزسات اهـ  774اهبصشٜ، سافغ ٧ًٗسخ ٗفقٕٚ هٕ ًصِفات عذٝ، ت٘يف عاَ )
6/231 . 

، ٗغشا٢ب اهقشآْ 20/103، ٗاؾاًع ٪سلاَ اهقشآ2/406ْيف اهقشا١ات اهعؼش  شاُعش: ٗاهِؼ .50
 .4/825، ٗتفظري ابّ كجري 10/105عوٟ ٓاًؽ تفظري اهط ٜ 
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يف كقاب ًعشفٞ اهصشابٞ،باب ركش ًِاقب أبٛ بّ كعب،  3/304ألشدٕ اؿاكٍ يف املظقذسن  .51
د ٗمل خيشداٖ، ٗتعقبٕ اهزٓيب يف اهقوخٚص عوـٟ ٓـاًؽ   قاي عِٕ اؿاكٍ: سذٙح صشٚ  ٮطِا

، بـاب  2/371بق٘هٕ: اهبضٜ ًقلوٍ فٕٚ، ٗألشدٕ اهبٚٔقٛ يف ػعب اٮمياْ  3/304املظقذسن 
. ٗأًـا أبـ٘   4/825يف تععٍٚ اهقشآْ، فصى اطقشباب اهقلبري عِذ اـقٍ، ٗابّ كجري يف تفظـري  

ٗ  باهبضٜ، ًّ ُقـٓشا١ ًلـٞ ٧ًٗرُٚٔـا، كـاْ     اؿظّ اهبضٜ، فٔ٘:أمحذ بّ قٌذ بّ اهقاطٍ املعش
، 1/119ٓــ( اُعـش: غاٙـٞ اهِٔاٙـٞ     250إًاًّا يف اهقشا١ات، ضعٚفّا، ًِلش اؿذٙح ت٘يف عـاَ ) 

 .12/50ٗطري أع٩َ اهِب١٩ 
   .10/114غشا٢ب اهقشآْ عوٟ ٓاًؽ تفظري اهط ٜ  .52

يف اهقـشا١ات اهعؼـش   ٗاهِؼـش   20/103، ٗاؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ 5/191اُعش: ًعامل اهقِضٙى  .53
2/41 . 

، ٗيف اؿذٙح عّ اهقلبري تفصٚى كبري بني اهعوٌـا١، اُعـش:   20/103اؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ    .54
، ٗاهقـشطيب  2/405،ٗاهِؼشيف اهقشا١ات اهعؼـش  391/ 2اهلؼف عّ ٗدٖ٘ اهقشا١ات اهظبع 

، هٕ ًصِفات ٓ٘: أب٘ عبذ اهلل قٌذ بّ أمحذ ا٪ُصاسٜ ا٪ُذهظٛ ًّ كباس ًفظشّٙ أٓى قشطبٞ
 .1/428ٓـ( اُعش: ُف  اهطٚب 671عذٝ ت٘يف مبصش عاَ )

/، ٗاؾـاًع  30، ٗغشا٢ب اهقشآْ، عوٟ ٓاًؽ تفظـري ابـّ دشٙـش   5/590اُعش: ًعامل اهقِضٙى  .55
 .103/  20٪سلاَ اهقشآْ 

، ٗ ٗغشا٢ب اهقشآْ هوِٚظاب٘سٜ، عوٟ ٓـاًؽ تفظـري   2/405اُعش: اهِؼش يف اهقشا١ات اهعؼش  .56
 .384، ٗاه٘ايف يف ػشو اهؼاطبٚٞ: 30/114ابّ دشٙش

، ٗ غشا٢ـب اهقـشآْ عوـٟ ٓـاًؽ تفظـري      391/ 2اُعش: اهلؼف عّ ٗدٖ٘ اهقشا١ات اهظـبع   .57
 .4/825، ٗتفظري ابّ كجري 10/114اهط ٜ 

 . 121اققباغ ًّ ق٘هٕ: )ػاكشّا ٪ُعٌٕ ادقباٖ ٗٓذاٖ إىل صشاط ًظققٍٚ( ط٘سٝ اهِشى آٙٞ /  .58

 .6/357اهذس املصْ٘:  .59
، ٗاؾـاًع ٪سلـاَ اهقـشآْ    5/587، ًٗعـامل اهقِضٙـى   5/339اُٛ اهقـشآْ هوضدـاز   اُعش: ًع .60

 .4/826، ٗتفظري ابّ كجري 20/1
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 . 19/237اُعش اؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ  .61
 اُعش: ًعذٍ اهصشاو فصى اهطاد )ضشا(. .62
اُعش: املصباو املِري كقاب اهطاد، باب اهطاد ًع اؿا١ ًٗا ٙجوجٌٔا )اهطـشا١(، ٗ املفـشدات يف    .63

 . 3/462غشٙب اهقشآْ كقاب اهطاد )ضشٟ( ٗبصا٢ش رٜٗ اهقٌٚٚض 
، ٗإعشاب اهقـشآْ هوِشـاغ   5/339، ًٗعاُٛ اهقشآْ هوضداز 10/147اُعش: تفظري اهط ٜ  .64

 . 4/218، ٗاهلؼا  4/301 ، ٗأسلاَ اهقشآْ ٨بّ اهعشب5/247ٛ

، 30/195ُٛ ، ٗ سٗو املعـا 4/826، ٗتفظري ابّ كجري 20/91اُعش: اؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ  .65
 5/457ٗفق  اهقذٙش 

، ٗاملفـشدات يف  4/301، ٗأسلاَ اهقشآْ ٨بّ اهعشبـٛ  5/339اُعش: ًعاُٛ اهقشآْ هوضداز:  .66
،ٗبصــا٢ش رٜٗ اهقٌٚٚــض 4/218غشٙــب اهقــشآْ، كقــاب اهطــاد بــاب: )ضــشٟ(، ٗاهلؼــا  

ٗتفظــري اـــاصْ  ،20/72، ٗاؾــاًع ٪سلــاَ اهقــشآْ 31/207، ٗاهقفظــري اهلــبري 3/462
4/385 . 

 .20/72اُعش: اؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ  .67
  ، ٗاهلؼـا 4/301، ٗأسلـاَ اهقـشآْ ٨بـّ اهعشبـٛ     5/339اُعش: ًعاُٛ اهقشآْ هوضداز:  .68

، ٗتفظــري اـــاصْ 20/72ٗاؾــاًع ٪سلــاَ اهقــشآْ ، 31/207، ٗاهقفظــري اهلــبري 4/218
4/385 . 

 20/72اؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ  .69

اهؼ٘كاُٛ ًّ كبـاس عوٌـا١ اهـٌّٚ، هـٕ ٧ًهفـات عـذٝ       ٗاهؼ٘كاُٛ ٓ٘: قٌذ بّ عوٛ بّ قٌذ  .70
  6/298ٓـ(، اُعش: ا٪ع٩َ 1205)ٍ صِعا١ ٗت٘ىل قطا١ٓا، ت٘يف عاَ سل

  5/457فق  اهقذٙش  .71
 ، ٗاملفشدات يف غشٙب اهقشآْ كقاب اهظني )طذٟ(6/537اُعش اهذس املصْ٘  .72

 طذٟ(. ، ٗاملفشدات يف غشٙب اهقشآْ كقاب اهظني )5/339ًعاُٛ اهقشآْ هوضداز  .73

ٗاهظذٜ ٓ٘: إمساعٚى بّ عبـذ اهـشمحّ، تـابعٛ سذـاصٜ طـلّ اهل٘فـٞ، صـاسب اهقفظـري          .74
 .1/308ٓـ( اُعش: اهِذَ٘ اهضآشٝ 128ٗاملػاصٜ ت٘يف طِٞ )



 221            د. سٗضٞ قٌذ بّ ٙاطني...               ُٔعٍ اهلل تعاىل عوٟ اهشط٘ي 

ٗطعٚذ ٓ٘: أب٘ عبذ اهلل طعٚذ بّ دبري ا٪طذٜ، تابعٛ سبؼٛ ألـز اهعوـٍ عـّ ابـّ عبـاغ       .75
 .4/11ٓـ( اُعش: تٔزٙب اهقٔزٙب 95ٗابّ عٌش، ت٘يف عاَ )

، ٗتفظـري ابـّ أبـٛ سـامت     5/339، ًٗعـاُٛ اهقـشآْ هوضدـاز    10/147اُعش: تفظري اهط ٜ  .76
، ٗاهقفظــري اهلــبري 5/587، ًٗعــامل اهقِضٙــى 3/273، ًٗعــاُٛ اهقــشآْ هوفــشا١ 10/3442
ــشآْ  31/207 ــاَ اهق ــاًع ٪سل ــاسٜ 20/91، ٗاؾ ــق  اهب ــاصْ ، 8/709، ٗف ــري اـ ٗتفظ
4/386. 

 . 5/457، ٗفق  اهقذٙش 5/92ْ اُعش اؾاًع ٪سلاَ اهقشآ .77

 5/588اهقِضٙـى   ، ًٗعـامل 5/339ًٗعـاُٛ اهقـشآْ هوضدـاز     10/147اُعش: تفظري اهط ٜ  .78
، ٗاهــذس 20/92، ٗاؾــاًع ٪سلــاَ اهقــشآْ 802، ٗتفظرياهبٚطــاٜٗ  :4/219ٗاهلؼــا  
 6/537املصْ٘ 

 .4/826، ٗتفظري ابّ كجري 8/485، ٗاهبشش احملٚط 5/588اُعش: ًعامل اهقِضٙى  .79
 اُعش: املفشدات يف غشٙب اهقشآْ، كقاب اه٘اٗ ًادٝ )ٗدع(. .80
، ٗاهفـريٗص آبـادٜ ٓـ٘: أبـ٘ طـآش قٌـذ بـّ ٙعقـ٘ب بـّ قٌـذ           5/186بصا٢ش رٜ اهقٌٚٚض  .81

ٗا٪دب ٗاهقفظري، طلّ )صبٚذ( ٗت٘ىل قطا١ٓا، تـ٘يف   صٜ اهفريٗص آبادٜ، ًّ أ٢ٌٞ اهوػٞاهؼريا
 .  1/273ٓـ( اُعش: بػٚٞ اه٘عاٝ 817عاَ )

، ٗاهقفظـري  20/94، ٗاؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ 4/219، ٗاهلؼا  8/710ُعش: فق  اهباسٜ ا .82
 . 31/209اهلبري 

كقاب اهقفظري باب )طـ٘سٝ ٗاهطـشٟ(، ٗابـّ سذـش ٓـ٘: أبـ٘ اهفطـى         8/710فق  اهباسٜ  .83
ػٔاب اهذّٙ أمحذ بّ عوٛ اهعظق٩ُٛ، ًّ أ٢ٌٞ اهعوٍ ٗاهقاسٙخ، ٗهـٕ يف ا٪دب ٗاهؼـعش، ثـٍ    

، 4ٓــ( اُعـش: اهـذسس اهلاًِـٞ: اـامتـٞ:     852ذٙح هٕ ًصـِفات عـذٝ، تـ٘يف عـاَ )    بشع يف اؿ
 . 1/178ٗا٪ع٩َ 

 .30/201اُعش: سٗو املعاُٛ  .84
، 10/147املفشدات يف غشٙب اهقـشآْ كقـاب اهقـا  ًـادٝ )قوـٟ(، ٗاُعـش: تفظـري اهطـ ٜ          .85

 .5/186، بصا٢ش رٜٗ اهقٌٚٚض 20/94ٗاؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ 
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، ًٗعـامل اهقِضٙـى   10/3442، ٗتفظري ابـّ أبـٛ سـامت    5/249آْ هوِشاغ اُعش: إعشاب اهقش .86
 .4/386، ٗتفظري اـاصْ 209/ 31، ٗاهقفظري اهلبري 5/588

 .35ط٘سٝ ا٪سضاب آٙٞ /  .87
، ٗإعـشاب اهقـشآْ هوِشـاغ    3/273، ًٗعاُٛ اهقشآْ هوفـشا١  10/147اُعش: تفظري اهط ٜ  .88

 ، ٗاهقفظـري 4/386ٗتفظري اــاصْ   ،802، ٗتفظري اهبٚطاٜٗ: 4/219، ٗاهلؼا  5/249
 .8/485ٗاهبشش احملٚط  6/537، ٗاهذس املصْ٘ 31/209اهلبري 

 اُعش: اهبشح ُفظٕ، املطوب ا٪ٗي ًّ املبشح ا٪ٗي )طبب ُضٗي اهظ٘سٝ(. .89

اــاصْ   ، ٗتفظـري 8/485ٗاهبشش احملٚط  31/210اهلبري  ، ٗاهقفظري4/219اُعش: اهلؼا   .90
 . 30/202ٗسٗو املعاُٛ ، 5/457، ٗفق  اهقذٙش 4/386

، ٗسٗو املعــاُٛ 5/457، ٗفــق  اهقــذٙش 6/538، ٗاهــذس املصــْ٘ 4/219اُعــش: اهلؼــا   .91
30/202 . 

، ٗاهظٌني اؿويب ٓ٘: أب٘ اهعباغ أمحذ بـّ  5/457ٗفق  اهقذٙش  ،6/538اُعش: اهذس املصْ٘  .92
سوب تـ٘يف  ٙ٘طف ػٔاب اهذّٙ املعشٗ  باهظٌني، ًفظش ٗعامل باهعشبٚٞ ٗاهقشا١ات، ًّ أٓى 

 .1/402، ٗبػٚٞ اه٘عاٝ 1/152ٓـ( اُعش: غاٙٞ اهِٔاٙٞ 756عاَ )
 .10/148اُعش: تفظري اهط ٜ   .93
، ٗابّ إطشاق ٓ٘ قٌذ بّ إطـشاق  4/386، ٗتفظري اـاصْ 20/95اؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ  .94

   ٞ ( بّ بٚاس املطويب، ًّ أقذَ ٧ًسلٛ اهعشب ًّ أٓى املذِٙٞ، ًّ أػٔش ٧ًهفاتـٕ )اهظـريٝ اهِب٘ٙـ
 .9/38ٓـ( اُعش: تٔزٙب اهقٔزٙب 151ت٘يف طِٞ )

، ٗابّ عطٚٞ ٓ٘: أب٘ قٌذ عبذ اؿا بّ غاهب بّ عطٚـٞ احملـاسبٛ،   8/485اُعش: اهبشش احملٚط  .95
 . 3/282ٓـ( اُعش: اٮع٩َ 542ًفظش فقٕٚ أُذهظٛ هٕ ًصِفات عذٝ ت٘يف عاَ )

 . 30/202، ٗسٗو املعاُٛ 802تفظري اهبٚطاٜٗ:  .96

 .31/211اهلبري اُعش: اهقفظري  .97
 . 30/203سٗو املعاُٛ  .98
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اهلـبري   ، ٗاهقفظـري 4/219  ، ٗ اهلؼـا 4/386اُعش: ًذاسن اهقِضٙى عوـٟ ٓـاًؽ اــاصْ     .99
، 30/203، ٗسٗو املعــاُٛ 802، ٗتفظــري اهبٚطــاٜٗ: 8/486، ٗاهبشــش احملــٚط 31/213

 . 6/538ٗاهذس املصْ٘ 

 ٕ:)ٗه٭لشٝ لري هم ًّ ا٪ٗىل(.اُعش: اهبشح ُفظٕ، املطوب ا٪ٗي ًّ املبشح اهجاُٛ. ق٘ه .100

 املفشدات يف غشٙب اهقشآْ، كقاب اهعني ًادٝ )عطا(.  .101

 31/212اُعش: املشدع اهظابا كقاب اهشا١ ًادٝ )سضٛ(، ٗاهقفظري اهلبري  .102

 .8ط٘سٝ اهبِٚٞ آٙٞ /  .103
 . 5/457، ٗفق  اهقذٙش 10/149اُعش: تفظري اهط ٜ  .104

، 20/95، ٗأسلاَ اهقشآْ 10/3443امت ، ٗتفظري ابّ أبٛ س10/149اُعش: تفظري اهط ٜ  .105
 . 4/386، ٗتفظري اـاصْ 5/588ًٗعامل اهقِضٙى 

، 5/588، ًٗعـامل اهقِضٙـى   10/3443، ٗتفظري ابّ أبٛ سامت 10/149اُعش: تفظري اهط ٜ  .106
 .31/211، ٗاهقفظري اهلبري 4/386ٗتفظري اـاصْ 

يف كقاب اٮميـاْ   3/78، ٗاؿذٙح ألشدٕ ًظوٍ يف صشٚشٕ 10/149اُعش: تفظري اهط ٜ  .107
 باب بؼاسٝ ا٪ًٞ. ٗأسادٙح اهؼفاعٞ كجريٝ ٗقذ ٗسدت يف كقب اهصشاو ٗغريٓا. 

 .10/243، ٗتفظري ابّ أبٛ سامت 8/486اُعش: اهبشش احملٚط  .108
 . 20/95، ٗاؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ 4/827اُعش: تفظري ابّ كجري  .109

، ٗاهلؼــا  486بشــش احملــٚط ، ٗاه3/212، ٗاهقفظــري اهلــبري5/588اُعــش: ًعــامل اهقِضٙــى  .110
 . 802، ٗتفظري اهبٚطاٜٗ: 4/219

 اُعش: املشادع اهظابقٞ.  .111

، ٗفـق  اهقـذٙش   8/486، ٗاهبشش احملٚط 4/386، ٗتفظري اـاصْ 5/588اُعش: ًعامل اهقِضٙى  .112
5/257 . 

 .30/205، ٗسٗو املعاُٛ 5/458فق  اهقذٙش  .113
، 31/214قفظـري اهلـبري   ، ٗاه4/219  ، ٗاهلؼـا 5/250اُعش: إعـشاب اهقـشآْ هوِشـاغ    .114

 .802ٗتفظري اهبٚطاٜٗ: 
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اُعش: املصباو املِري كقاب اهٚا١، باب اهٚا١ ًع اهقا١ ًٗا ٙجوجٌٔا، ٗاملفـشدات يف غشٙـب اهقـشآْ     .115
 )ٙقٍ(.  كقاب اهٚا١ ك٩ٌٓا:

 اُعش: املعذٍ املفٔشغ ٪هفاظ اهقشآْ باب اهٚا١ )ٙقٍ(. .116

 . 5/458اُعش: فق  اهقذٙش  .117

اٗ ٗاهٚا١، فصـى ا٪هـف )أٗا(، ٗاملفـشدات يف غشٙـب اهقـشآْ كقـاب       ًعذٍ اهصشاو باب اه٘ .118
 . 5/458ا٪هف )أ٠ٗ( ٗفق  اهقذٙش 

 .8/486اُعش: اهبشش احملٚط  .119
 .6/538اُعش: اهذس املصْ٘  .120
، ٗتفظـري ابـّ أبـٛ سـامت     3/274، ًٗعـاُٛ اهقـشآْ هوفـشا١    10/149اُعش: تفظري اهطـ ٜ   .121

، 20/96، ٗاؾاًع ٪سلاَ اهقـشآْ  4/219، ٗاهلؼا  5/588، ًٗعامل اهقِضٙى 10/3443
ٗدعفش اهصادق ٓ٘: أب٘ عبذ اهلل دعفش بّ قٌذ اهباقش ايامشٛ املوقب باهصادق ًّ اهقابعني، 

، 1/105ٓـ( اُعـش: ٗفٚـات ا٪عٚـاْ    148طادغ أ٢ٌٞ اٮثِٟ عؼش عِذ اٮًاًٚٞ، ت٘يف طِٞ )
 . 3/225ٗسوٚٞ ا٪ٗهٚا١ 

، ٗفآـذ  20/96، ٗاؾاًع ٪سلاَ اهقـشآْ  8/486 ، ٗاهبشش احملٚط4/219اُعش: اهلؼا   .122
ٓ٘: أب٘ اؿذاز فآذ بّ د ، تابعٛ ػٚخ اهقشا١ ٗ ًفظش أٓى ًلٞ، ألـز اهقفظـري ًـّ ابـّ     

 . 4/449ٓـ( اُعش: طري أع٩َ اهِب١٩ 103عباغ، ت٘يف طِٞ )

 .5/458فق  اهقذٙش  .123
ّ   1/167اُعش: اهظريٝ اهِب٘ٙٞ ٨بّ ٓؼاَ  .124 ، ٗاهلؼـا   45إطـشاق:   ، ٗاهظـري ٗاملػـاصٜ ٨بـ

 . 8/486، ٗاهبشش احملٚط 4/219

 (1، ٓاًؽ )1/167اهظريٝ اهِب٘ٙٞ ٨بّ ٓؼاَ  .125
، 1/50ٗد٢٨ـى اهِبـ٘ٝ    65، ٗاهظـري ٗاملػـاصٜ:   1/167اُعش: اهظـريٝ اهِب٘ٙـٞ ٨بـّ ٓؼـاَ      .126

 .8/486، ٗاهبشش احملٚط 4/219ٗاهلؼا  
 .5/339ًٗعاُٛ اهقشآْ هوضداز  ،3/474اُعش ": املشادع اهظابقٞ، ًٗعاُٛ اهقشآْ هوفشا١  .127
 .73، ٗاهظري ٗاملػاصٜ: 1/193اُعش ًفص٩ّ:سذٙح )اهشآب عريٜ( اهظريٝ اهِب٘ٙٞ  .128
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 .5/458فق  اهقذٙش  .129
اُعش: ًعذٍ اهصشاو فصى اهطاد )ضوى(، ٗاملصباو املِري كقاب اهطاد، باب اهطاد ًع اه٩َ  .130

 .3/481( ٗبصا٢ش رٜٗ اهقٌٚض ًٗا ٙجوجٌٔا، ٗاملفشدات يف غشٙب اهقشآْ كقاب اهطاد )ضى
، ٗبصا٢ش رٜٗ اهقٌٚـض  4/220اُعش املفشدات يف غشٙب اهقشآْ كقاب اهطاد )ضى( ٗاهلؼا   .131

3/48. 
اُعش: ًعذٍ اهصشاو فصى ايا١ )ٓذ٠(، ٗاملصباو املِري كقاب ايا١، باب ايا١ ًع اهذاي ًٗا  .132

  5/312ٙجوجٌٔا،ٗبصا٢ش رٜٗ اهقٌٚض 
 .256اهقعشٙفات:  .133
 شدات يف غشٙب اهقشآْ كقاب ايا١ )ٓذ٠(.اُعش: املف .134

اهشاغب ٓ٘: أبـ٘ اهقاطـٍ اؿظـني بـّ قٌـذ املفطـى ا٪صـبٔاُٛ )باهبـا١ أٗ باهفـا١( املوقـب            .135
باهشاغب، ًّ أكـ  سلٌـا١ ٗعوٌـا١ أصـبٔاْ، طـلّ بػـذاد ْ كقوـف يف ٗفاتـٕ، قٚـى طـِٞ           

 . 18/120ٓـ( اُعش: طري أع٩َ اهِب١٩ 502)

 .136ط٘سٝ اهِظا١ آٙٞ / .136
 ُعش: املفشدات يف غشٙب اهقشآْ كقاب باهطاد )ضى(. ا .137

، ٗتفظـري  4/220  ، ٗاهلؼـا 5/589، ًٗعامل اهقِضٙـى 5/340اُعش: ًعاُٛ اهقشآْ هوضداز  .138
، 5/458، ٗفق  اهقـذٙش  4/828،ٗتفظري ابّ كجري 1/215، ٗاهقفظري اهلبري387/ 4اـاصْ 

ّ اهعشاق، ػاًٛ ا٪صى، ًرتٗن اؿذٙح، طل ٗػٔش ٓ٘: ابّ س٘ػب ا٪ػعشٜ، فقٕٚ قاس٥،
، ٗأًا ابّ كٚظاْ فٔ٘: أب٘ اؿظـّ قٌـذ   4/369ٓـ(، اُعش: تٔزٙب اهقٔزٙب 100ت٘يف عاَ )

بّ أمحذ ابّ إبشآٍٚ املعشٗ  بابّ كٚظاْ، عامل باهعشبٚٞ، ًّ أٓـى بػـذاد، هـٕ عـذٝ ٧ًهفـات،      
 .2/232، ٗ ػزسات اهزٓب 170ٓـ(، اُعش: طبقات اهِش٘ٙني ٗاهوػ٘ٙني: 299ت٘يف عاَ )

 .52ط٘سٝ طٕ آٙٞ /  .139
 .3ط٘سٝ ٙ٘طف آٙٞ /  .140
ٗتفظـري   ،4/220،ٗاهلؼـا  5/340ًٗعاُٛ اهقشآْ هوضداز  ،10/149اُعش تفظري اهط ٜ .141

 .31/215ٗاهقفظري اهلبري ،4/387اـاصْ
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،ٗاؾـاًع ٪سلـاَ اهقـشآْ    3/274،ًٗعـاُٛ اهقـشآْ هوفـشا١    10/149اُعش تفظـري اهطـ ٜ    .142
 .5/458،ٗفق  اهقذٙش 20/96

، ٗفق  20/97املفشدات يف غشٙب اهقشآْ كقاب اهطاد )ضى(، ٗاؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ  اُعش: .143
 . 5/451اهقذٙش 

 .5/451، ٗفق  اهقذٙش 20/97ُعش: اؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ  .144
، ٗتفظـري اــاصْ   8/486، ٗاهبشـش احملـٚط   4/220، ٗاهلؼـا   5/589اُعش: ًعامل اهقِضٙى  .145

ض٩هٕ ٗضٚاعٕ )عوٕٚ اهصـ٩ٝ ٗاهظـ٩َ( ٗٓـ٘     ، ٗيف قص4/828ٞٗتفظري ابّ كجري  4/387
صػري سٗاٙات عذٝ يف كقب اهظري ٗاهقفاطري، ًّٗ أػٔشٓا سٗاٙٞ ابّ عباغ ٓـزٖ، ٗقٚـى أُـٕ    
َضٓى ًّ )سوٌٚٞ اهظعذٙٞ( ملا قذًْ بٕ إىل ًلٞ، ٗقٚى: ضٚاعٕ ًـّ عٌـٕ )أبـ٘ طاهـب( سـني      

ت اهظري. اُعش: تفصٚى رهم لشز ًعٕ يف قافوٞ )ًٚظشٝ( يف طشٙا اهؼاَ، ٗغري رهم ًّ سٗاٙا
 20/97، ٗاؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ 5/89، ًٗعامل اهقِضٙى 1/176اهظريٝ اهِب٘ٙٞ ٨بّ ٓؼاَ: 

 .4/387اُعش: املشدعني اهظابقني، ٗتفظري اـاصْ  .146
 .20/97اُعش:اؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ  .147
 ،5/589ًٗعـامل اهقِضٙـى    ،5/339ًعاُٛ اهقـشآْ هوضدـاز    ،10/149تفظري اهط ٜ  اُعش:  .148

ٗتفظـري اــاصْ    ،4/82ٗتفظـري ابـّ كـجري     ،31/215ٗاهقفظري اهلبري  ،4/220ٗاهلؼا  
ًٗـذاسن اهقِضٙـى عوـٟ ٓـاًؽ      ،5/458ٗفـق  اهقـذٙش    ،802 ٗتفظري اهبٚطاٜٗ: .4/387

 ٗاملفشدات يف غشٙب اهقشآْ كقاب اهطاد )ضى(.  ،4/387تفظري اـاصْ 
 اصط٩سا.تعشٙف اهط٩ي  اهجاُٛ:شح املطوب اهجاُٛ ًّ املب ُفظٕ،اهبشح  اُعش: .149
  أقظاَ اهط٩ي. اهجاُٛ:املطوب اهجاُٛ ًّ املبشح  ُفظٕ،اهبشح  اُعش: .150
 .8ط٘سٝ ٙ٘طف آٙٞ /  .151
 .20ط٘سٝ اهؼعشا١ آٙٞ /  .152
 .30/208اُعش: سٗو املعاُٛ  .153
 .28ط٘سٝ اهق٘بٞ آٙٞ /  .154
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فشدات يف غشٙب اهقـشآْ  اُعش: املصباو املِري كقاب اهعني، باب اهعني ًع اهٚا١ ًٗا ٙجوجٌٔا، ٗامل .155
كقاب اهقفظري بـاب )طـ٘سٝ ٗاهطـشٟ(، ٗتفظـري       8/709كقاب اهعني )عني(، ٗفق  اهباسٜ 

، 10/3443، ٗتفظـري ابـّ أبـٛ سـامت     5/250، ٗإعشاب اهقشآْ هوِشاغ 10/149اهط ٜ 
 . 6/539، ٗاهذس املصْ٘ 31/217، ٗاهقفظري اهلبري 6/539ٗاهذس املصْ٘ 

ٗاهِشاغ ٓ٘: أب٘ دعفش أمحذ بّ قٌذ املصشٜ، ًفظش ٗأدٙـب، هـٕ   ، 5/250إعشاب اهقشآْ   .156
 1/101، ٗإُباٖ اهشٗاٝ 3/300ٓـ( اُعش: اهِذَ٘ اهضآشٝ 338ًصِفات عذٝ ت٘يف عاَ )

، اؾاًع ٪سلاَ 8/486، ٗاهبشش احملٚط 31/217، ٗاهقفظري اهلبري 4/220اُعش: اهلؼا    .157
 .20/100اهقشآْ 

 .31/217اُعش: اهقفظري اهلبري   .158
، 5/589، ًٗعـامل اهقِضٙـى   3/274، ٗاُعش: ًعـاُٛ اهقـشآْ هوفـشا١    10/149تفظري اهط ٜ  .159

، ٗتفظـري ابـّ   20/99ٗاؾاًع ٪سلاَ اهقـشآْ   4/220، ٗاهلؼا  4/287ٗتفظري اـاصْ 
 .5/458، ٗفق  اهقذٙش 4/828كجري 

ٗفـق   ، 20/99، ٗاؾـاًع ٪سلـاَ اهقـشآْ    4/220، ٗاهلؼا  5/589اُعش: ًعامل اهقِضٙى  .160
 30/208، ٗسٗو املعاُٛ 5/458اهقذٙش 

 اُعش: املشادع اهظابقٞ. .161
 20/100اؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ  .162
، ٗاهلؼـا   50/589اُعش: املفشدات يف غشٙب اهقشآْ كقاب اهعني )عٚـى(، ًٗعـامل اهقِضٙـى     .163

، ٗاؿـذٙح ألشدـٕ   20/100، ٗاؾـاًع ٪سلـاَ اهقـشآْ    8/486، ٗاهبشش احملـٚط  4/220
ٗاهَعَشض: ًا  .11/271اهشقاق باب: اهٔػِٟ ٔغِٟ اهِفع، اُعش: فق  اهباسٜ  اهبخاسٜ يف كقاب

ِٙقفع بٕ ًّ ًقاع اؿٚاٝ، ٗقٚى: ًا ٙصٚبٕ اٮُظاْ ًّ سعٕ ًـّ اهـذُٚا، ٗاملـشاد: هـٚع سقٚقـٞ      
اهػِٟ كجشٝ املاي ٪ْ اهبعض ممّ ٗٓطع اهلل عوٍٚٔ يف املاي ٨ ٙققِع مبا ُأٗتٛ ًٗا ٙأتٕٚ، فٔ٘ فقري 

شصٕ ٨ٗ ٙضداد إ٨ٓ فقشّا، أًا اهَػِٔٛ: فٔ٘ اهزٜ اطقػِْ ُفظٕ مبا ُأٗتٛ، ٗمل ضشص عوٟ هؼذٝ س
 ا٨صدٙاد، فٔ٘ قاُع بقطا٢ٕ تعاىل ػاكشا ٪ُعٌٕ. 

 اُعش: املفشدات يف غشٙب اهقشآْ كقاب اهعني )عٚى(. .164
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 .5/458، ٗفق  اهقذٙش 20/100اُعش: اؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ  .165
كقــاب اهقفظــري بــاب )طــ٘سٝ ٗاهطــشٟ(، ٗتفظــري ابــّ كــجري   8/709اُعــش: فــق  اهبــاسٜ  .166

 .802، ٗتفظري اهبٚطاٜٗ: 40/828
، ٗفـق   20/99، ٗاؾـاًع ٪سلـاَ اهقـشآْ    4/220، ٗاهلؼا  5/589اُعش: ًعامل اهقِضٙى  .167

 .5/458، فق  اهقذٙش 30/208، ٗسٗو املعاُٛ 5/458اهقذٙش 
 طشٟ(.كقاب اهقفظري باب )ط٘سٝ ٗاه 8/709اُعش: فق  اهباسٜ  .168
، يف كقاب اهقفظري باب تفظري ط٘سٝ )ٗاهطـشٟ(، ٗقـاي   2/526ألشدٕ اؿاكٍ يف املظقذسن  .169

ٓزا سذٙح صشٚ  اٮطِاد ٗمل خيشداٖ. ٗبِشـٖ٘ ركـشٖ اهـزٓيب يف اهقوخـٚص، عوـٟ ٓـاًؽ       
كقاب اهقفظري، باب طـ٘سٝ )ٗاهطـشٟ(، ٗركـشٖ ا٪هبـاُٛ ضـٌّ طوظـوٞ        2/526املظقذسن 

، ٗاهبػـٜ٘ يف  10/3443ٗأٗسدٖ ابـّ أبـٛ سـامت يف تفظـريٖ     (، 2538ا٪سادٙح اهصشٚشٞ )
ٗمجٚعٍٔ بوفغ ًقاسب ًّ اهطشٙا  339، ٗاه٘اسذٜ يف أطباب اهِضٗي: 5/588ًعامل اهقِضٙى 

 ُفظٕ.
 . 4/828، ٗتفظري ابّ كجري 10/149تفظري اهط ٜ  .170
، ، ٗاهفا١ اهفصٚشٞ ٓٛ: هوفص  ٗاهبٚاْ ٗاهلؼـف عـّ احملـزٗ    6/539اُعش: اهذس املصْ٘  .171

. ٗطبا تعشٙف اهٚقـٍٚ، اُعش:اهبشـح ُفظـٕ، املطوـب اهجـاُٛ ًـّ       3/636اُعش: اهِش٘ اه٘ايف 
 املبشح اهجاُٛ.

 . 6/539اهذس املصْ٘  .172
، ٗاهـذس املصـْ٘   802، ٗتفظـري اهبٚطـاٜٗ:   8/486، ٗاهبشش احملٚط 4/220اُعش: اهلؼا   .173

6/539. 
 .20/100ًعذٍ اهصشاو فصى اهلا  )كٔش(، ٗاؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ  .174
، ٗاهبشـش  20/100املفشدات يف غشٙب اهقشآْ كقاب اهقا  )قٔش(، ٗاؾـاًع ٪سلـاَ اهقـشآْ     .175

 .8/486احملٚط 
، ٗاهذس املصْ٘ 20/100اُعش: ًعذٍ اهصشاو فصى اهلا  )كٔش(، ٗاؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ  .176

، ٗيف رهم املعِٟ ٗسد سذٙح ًعاٗٙٞ بّ اؿلـٍ اهظـوٌٛ قـاي:    5458، ٗفق  اهقذٙش 6/539
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: )... ف٘اي اهلل ًا كٔشُٛ ٨ٗ ضشبين ٨ٗ ػـقٌين( قـاي ٮًـاَ ًظـوٍ: ًـا      اهشط٘ي  يف ػأْ
يف كقاب املظادذ، باب ؼشٍٙ  5/20كٔشُٛ: أٜ ًا أُقٔشُٛ، ألشدٕ اٮًاَ ًظوٍ يف صشٚشٕ 

 اهل٩َ يف اهص٩ٝ.
 .30/209سٗو املعاُٛ  .177
ٛ 3/274، ًٗعاُٛ اهقـشآْ هوفـشا١   10/149اُعش: تفظري اهط ٜ   .178 اهقـشآْ هوضدـاز    ، ًٗعـاُ

، ٗأسلـاَ اهقـشآْ   4/828، ٗتفظـري ابـّ كـجري    10/3444، ٗتفظري ابّ أبٛ سـامت  5/340
 4/387، ٗتفظري اـاصْ 4/220، ٗاهلؼا  3/473هوذصاص 

 77ط٘سٝ اهقصص إٓٙ /  .179
، ٗاهذس املصـْ٘  4/220، ٗاهلؼا  31/219، ٗاهقفظري اهلبري 5/590اُعش: ًعامل اهقِضٙى  .180

، ٗاهِٔاٙٞ يف غشٙب اؿذٙح ٗا٪ثش، باب اهلا  ًـع ايـا١   30/209، ٗسٗو املعاُٛ 6/539
 )كٔش(.

 .20/100اؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ  .181
 .10ط٘سٝ اهِظا١ آٙٞ / .182
 .9/439ألشدٕ اهبخاسٜ يف كقاب اهط٩ق، باب اهوعاْ، اُعش: فق  اهباسٜ  .183
 .123اهقعشٙفات:  .184
 اُعش املفشدات يف غشٙب اهقشآْ كقاب اهظني )طأي(. .185

 .8ش: آٙٞ / ط٘سٝ اهقل٘ٙ .186
 .85ط٘سٝ اٮطشا١ آٙٞ /  .187
 املفشدات يف غشٙب اهقشآْ كقاب اهظني )طأي(. ٗاُعش: .32ط٘سٝ اهِظا١ آٙٞ /  .188
 .6/539اُعش: اهذس املصْ٘  .189
 هظاْ اهعشب )ُٔش(، ٗاملصباو املِري كقاب اهِْ٘، باب اهِْ٘ ًع ايا١ ًٗا ميجؤٌا )ُٔش(. .190
، ٗاهقفظري اهلبري 50/590)ُٔش(، ًٗعامل اهقِضٙى اُعش: املفشدات يف غشٙب اهقشآْ كقاب اهِْ٘  .191

 .8/486ٗاهبشش احملٚط 31/219
 .23ط٘سٝ اٮطشا١ آٙٞ / .192
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اؾصاص ٓ٘: أب٘ بلش أمحذ بّ عوٛ اهشاصٜ اؾصاص، طلّ بػذاد ٗ اًقِع عّ اهقطـا١، هـٕ    .193
 .1/171ٓـ( اُعش:  ا٪ع٩َ  370ًصِفات عذٝ، ت٘يف عاَ )

 .3/473أسلاَ اهقشآْ  .194
 30/209 سٗو املعاُٛ .195
، 8/486، ٗاهبشـش احملـٚط   3/275، ًٗعـاُٛ اهقـشآْ هوفـشا١    50/590اُعش: ًعـامل اهقِضٙـى    .196

 . 4/220، ٗاهلؼا  4/388ٗتفظري اـاصْ 
، ًٗعـاُٛ اهقـشآْ هوفـشا١    5/590، ًٗعـامل اهقِضٙـى   10/3444اُعش: تفظري ابـّ أبـٛ سـامت     .197

ؾـاًع ٪سلـاَ اهقـشآْ    ، ٗا8/486، ٗاهبشش احملٚط5/340، ًٗعاُٛ اهقشآْ هوضداز 3/275
20/102 . 

، 31/129، ٗاهقفظري اهلبري 50/590، ًٗعامل اهقِضٙى 10/3444اُعش: تفظري ابّ أبٛ سامت  .198
 .8/486ٗاهبشش احملٚط 

ٗطفٚاْ ٓ٘: أب٘ عبذ اهلل طفٚاْ بّ طعٚذ بّ ًظشٗق اهجـ٘سٜ، طـٚٓذ أٓـى صًاُـٕ يف اؿـذٙح       .199
ٓــ( اُعـش: سوٚـٞ ا٪ٗهٚـا١     161 عـاَ ) ٗعوَ٘ اهذّٙ،ُؼأ يف اهل٘فٞ، هٕ ًصِفات عـذٝ، تـ٘يف  

 .4/11، ٗتٔزٙب اهقٔزٙب 6/393
، 4/220، ٗاهلؼــا  5/590، ًٗعــامل اهقِضٙــى 10/3444اُعــش: تفظــري ابــّ أبــٛ ســامت   .200

، ٗتفظري ابّ كـجري  4/388، ٗتفظري اـاصْ 8/486، ٗاهبشش حملٚط31/129ٗاهقفظري اهلبري 
 30/209املعِٟ  ٗسٗو 4/302، ٗأسلاَ اهقشآْ ٨بّ عشبٛ 828/  4

، ٗاؾـاًع  8/486، ٗاهبشـش احملـٚط   5/590، ًٗعامل اهقِضٙى 10/149اُعش: تفظري اهط ٜ،  .201
ٗفـق  اهقـذٙش    30/209، ٗسٗو املعـاُٛ  4/388ٗتفظـري اــاصْ    20/101٪سلاَ اهقشآْ 

ٗاهط ٜ ٓ٘: أب٘ دعفش قٌذ بّ دشٙش اهط ٜ، ًّ كباس ا٪٢ٌٞ املفظشّٙ مجـع ًـّ    ،5/459
ٓــ( اُعـش: طبقـات املفظـشّٙ     310ا مل ٙؼاسكٕ فٚـٕ أسـذ ًـّ عصـشٖ، تـ٘يف عـاَ  )      اهعوَ٘ ً
، ٗاهبػٜ٘ ٓ٘: أب٘ قٌذ اؿظني بّ طع٘د اهفـشا١ اهبػـٜ٘، ٙوقـب مبشٚـٛ     2/106هوذاٗٗدٜ 

 ،.1/145ٓـ( اُعش: ٗفٚات ا٪عٚاْ 510اهظِٞ، فقٕٚ ٗقذخ ًٗفظش، ت٘يف طِٞ )
 .28ط٘سٝ اٮطشا١ آٙٞ /  .202
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 .263 ط٘سٝ اهبقشٝ آٙٞ / .203
 4/302أسلاَ اهقشآْ ٨بّ اهعشبٛ  .204
، يف كقاب اهعوٍ باب كشآٚٞ ًِع اهعوٍ، ٗاهرتًزٜ يف طـِِٕ  3/321ألشدٕ أب٘ داٗد يف طِِٕ  .205

يف كقاب اهعوٍ باب ًا دا١ يف  كقاب اهعوٍ بوفغ ًقاسب. قاي أب٘ عٚظٟ: سذٙح أبـ٘   5/29
 ط اهؼٚخني ٗمل خيشداٖ. ٓشٙشٝ سذٙح سظّ، ٗقاي اؿاكٍ عِٕ يف املظقذسن: صشٚ  عوٟ ػش

يف كقاب اهقفظري، باب: تفظري ط٘سٝ )عبع ٗت٘ىل(، عـّ   514/ 2ألشز اؿاكٍ يف ًظقذسكٕ  .206
عا٢ؼٞ سضٛ اهلل عِٔا قاهْ: " أُضهْ عبع ٗت٘ىل يف ابّ أَ ًلقَ٘ ا٪عٌـٟ، فقاهـْ: أتـٟ إىل    

، قاهـْ:  ًّ ععٌا١ املؼشكني فذعى ٙق٘ي: أسػذُٛ، قاهْ: ٗعِذ سط٘ي اهلل  سط٘ي اهلل 
ُٙعشض عِٕ ُٗٙقبى عوٟ ا٬لش، ٗٙق٘ي: أتش٠ مبا أق٘ي بأطـا؟ فٚقـ٘ي: ٨ "   فذعى سط٘ي اهلل 

 قاي اؿاكٍ: سذٙح صشٚ  عوٟ ػشط اهؼٚخني ٗمل خيشداٖ.

يف كقاب اهضكاٝ باب اهِٔٛ عـّ املظـأهٞ، ٗبِشـٖ٘ ألشدـٕ      7/128ألشدٕ ًظوٍ يف صشٚشٕ  .207
باب سلٍ قب٘ي ايذاٙا، قاي اؿاكٍ: صشٚ  عوـٟ  يف كقاب اهبٚ٘ع  2/62اؿاكٍ يف املظقذسن 

 ػشط اهؼٚخني ٗمل خيشداٖ. 
 ًعذٍ اهصشاو فصى اهِْ٘ )ُعٍ(. .208
 .18ط٘سٝ اهِشى آٙٞ/ .209
 .242اهِْ٘ )ُعٍ(، ٗاهقعشٙفات:  باُعش: املفشدات يف غشٙب اهقشآْ، كقا .210
،ًٗعـــاُٛ اهقـــشآْ 5/340،ًٗعـــاُٛ اهقـــشآْ هوضدـــاز10/149اُعـــش: تفظـــري اهطـــ ٜ  .211

 .5/250هوِشاغ
، 4/388ٗتفظـري اهلؼـا     5/59، ًٗعـامل اهقِضٙـى   5/340اُعش: ًعاُٛ اهقـشآْ هوضدـاز    .212

، ٗاؾـاًع  8/487، ٗاهبشـش احملـٚط   4/828، ٗتفظـري ابـّ كـجري    31/220ٗاهقفظري اهلـبري  
 .20/102٪سلاَ اهقشآْ 

 .4/828تفظري ابّ كجري  .213
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، ًٗعـامل اهقِضٙـى   10/3444، ٗتفظـري ابـّ أبـٛ سـامت     3/275اُعش: ًعاُٛ اهقـشآْ هوفـشا١    .214
، ٗاؾاًع 31/220، ٗاهقفظري اهلبري 8/487، ٗاهبشش احملٚط 4/388، ٗاهلؼا  50/590

 .4/428، ٗتفظري ابّ كجري 20/102٪سلاَ اهقشآْ 
 .30/210سٗو املعاُٛ  .215
، ٗاهقفظـري اهلـبري   8/487، ٗاهبشش احملـٚط  4/220، ٗاهلؼا  5/590اُعش: ًعامل اهقِضٙى   .216

 .30/210، ٗسٗو املعاُٛ 4/828ابّ كجري ، ٗتفظري 31/220
، ٗابـّ كـجري   4/220، ٗاهلؼـا   4/388اُعش: سقا٢ا اهقِضٙى عوٟ ٓـاًؽ تفظـري اــاصْ     .217

، ٗسٗو املعـاُٛ  459/ 5، ٗفـق  اهقـذٙش   40/302اهقـشآْ ٨بـّ اهعشبـٛ     َ، ٗأسلا4/828
30/210 . 

َ اهقشآْ ٨بّ اهعشبٛ ، ٗأسلا20/102، ٗاؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ 5/590اُعش: ًعامل اهقِضٙى  .218
 .30/210، ٗسٗو املعاُٛ 40/302

 .4/303اُعش: أسلاَ اهقشآْ ٨بّ اهعشبٛ  .219
، ٗاؾاًع ٪سلـاَ اهقـشآْ   31/220، ٗاهقفظري اهلبري 10/3444اُعش: تفظري ابّ أبٛ سامت  .220

 .4/220، ٗاهلؼا  4/428، ٗتفظري ابّ كجري 20/102
٘د بّ عٌش اـ٘اسصًٛ اهضكؼشٜ، بـشع يف  ، ٗاهضكؼشٜ ٓ٘: أب٘ اهقاطٍ ق4/220ٌاهلؼا   .221

 . 120ٓـ( اُعش: طبقات املفظشّٙ هوظٚ٘طٛ:538ا٪دب ٗاهِش٘ ٗاهوػٞ،ًعقضي ت٘يف عاَ )
ضـٌّ صـشٚ  اؾـاًع     1/352، ٗصـِٓفٕ ا٪هبـاُٛ   2/474ألشدٕ اٮًاَ أمحـذ يف ًظـِذٖ     .222

 (. 1712اؿذٙح ) ٍاهصػري، سق

ٗأسلاَ اهقشآْ ٨بّ اهعشبـٛ   20/102َ اهقشآْ ، ٗاؾاًع ٪سلا5/590اُعش: ًعامل اهقِضٙى  .223
   .30/210، ٗسٗو املعاُٛ 40/302



 233            د. سٗضٞ قٌذ بّ ٙاطني...               ُٔعٍ اهلل تعاىل عوٟ اهشط٘ي 

 املصادر ًاملزادع:

ٓــ(  911)ت اٮتقاْ يف عوَ٘ اهقشآْ:عبذ اهشمحّ بّ أبٛ بلش بّ قٌذ د٩ي اهذّٙ اهظـٚ٘طٛ،  .1
 اهعصشٙٞ.امللقبٞ ، ٓـ 1432 :طبعٞ ؼقٚا:قٌذ أب٘ اهفطى إبشآٍٚ،

 ـٓــ( عـامل اهلقـب     468ّ أمحذ اه٘ اسذٜ اهِٚظاب٘سٜ، أب٘ اؿظـّ، )ت  أطباب اهِضٗي:عوٛ ب .2
 بريٗت.

أطذ اهػابٞ يف ًعشفٞ اهصشابٞ: عوٛ بـّ قٌـذ اؾـضسٜ املعـشٗ  بـابّ ا٪ثري،أبـ٘ اؿظـّ )ت         .3
 املعشفٞ.ٓـ( ؼقٚا لوٚى ًأًْ٘ ػٚشا، اهطبعٞ: ا٪ٗىل ـ داس 630

اهعظق٩ُٛ، ػٔاب اهذّٙ أب٘ اهفطى  اهلقاُٛاٮصابٞ يف متٚٚض اهصشابٞ: أمحذ بّ عوٛ بّ قٌذ  .4
 ا٪ٗىل. اهطبعٞ:ٓـ( داس اهعوَ٘ اؿذٙجٞ، 852املعشٗ  بابّ سذش،)ت

ٓــ(، ؼقٚـا صٓـري    338اهِشـاغ، أبـ٘ دعفـش،)ت     إمساعٚىإعشاب اهقشآْ: أمحذ بّ قٌذ بّ  .5
 غاصٜ صآذ، اهطبعٞ: اهجاهجٞ، عامل اهلقب 

 ٓـ( داس اهعوٍ هو٩ٌٙني ـ بريٗت. 1396، )تٛهضس كوالري اهذّٙ بّ قٌ٘د بّ قٌذ  ا٪ع٩َ: .6

ٓــ، داس  1369ٓــ(، طبعـٞ   646إُباٖ اهشٗاٝ عوٟ أُباٖ اهِشاٝ: عوـٟ بـّ ٙ٘طـف اهقفطـٛ، )ت     .7
 اهلقب املصشٙٞ.

 ـٓـ( داس اهفلـش   754اهبشش احملٚط: قٌذ بّ ٙ٘طف بّ عوٟ اهؼٔري بأبٛ سٚاْ ا٪ُذهظٛ، )ت  .8
 بريٗت. 

ٓـ(، ؼقٚا: قٌـذ  708شآْ: أمحذ بّ ابشآٍٚ بّ اهضبري اهػشُاطٛ )تاه ٓاْ يف تشتٚب ط٘س اهق .9
 ٓـ1410ػعباُٛ، طبعٞ: 

بصا٢ش رٜٗ اهقٌٚٚض يف هطا٢ف اهلقاب اهعضٙض: فذ اهذّٙ قٌـذ بـّ ٙعقـ٘ب اهفـريٗص آبـادٜ،       .10
 امللقبٞ اهعوٌٚٞ ـ بريٗت ـ ٓـ(، ؼقٚا: قٌذ عوٟ اهِذاس، 817)ت

اهِشاٝ: عبذ اهشمحّ بـّ أبـٛ بلـش بـّ قٌـذ دـ٩ي اهـذّٙ        ػٚٞ اه٘عاٝ يف طبقات اهوػ٘ٙني ٗب .11
 ٓـ ـ ًصش  1326ٓـ( طبعٞ: 911اهظٚ٘طٛ، )ت
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 صكٛ اهذّٙ عبذ اهععٍٚ بـّ عبـذ اهقـٜ٘ املِـزسٜ،    : اهرتغٚب ٗاهرتٓٚب ًّ اؿذٙح اهؼشٙف .12
اهجاهجـٞ ـ داس إسٚـا١ اهـرتاخ     ، اهطبعٞ: عٌاسٝ ٓـ(، ضبط ٗتعوٚا: ًصطف656ٟ)ت  أب٘ قٌذ،
 اهعشبٛ.

ٓــ(، طبعـٞ:   748زكشٝ اؿفاظ: قٌذ بّ أمحذ بّ عجٌاْ مشع اهذّٙ اٮًـاَ اهـزٓيب، )ت   ت .13
 ٓـ ـ سٚذس آباد. 1333

ٓــ( اهطبعـٞ: ا٪ٗىل، داس اهلقـب اهعوٌٚـٞ ـ      816عوٛ بـّ قٌـذ اؾشدـاُٛ،)ت     اهقعشٙفات: .14
 بريٗت 

ـ(، ؽشٙر 774ٓتفظري ابّ كجري: إمساعٚى بّ عٌش أب٘ اهفذا١ اؿافغ ابّ كجري اهذًؼقٛ، )ت .15
 ا٪سادٙح ٗضبط اي٘اًؽ سظني بّ إبشآٍٚ صٓشاْ، ًلقبٞ اهفٚصوٚٞ ـ ًلٞ امللشًٞ.

ٓــ( داس  685أبـ٘ اــري، )ت    ُاصش اهذّٙ عبذ اهلل اهؼـرياصٜ اهبٚطـاٜٗ،   اهبٚطاٜٗ:تفظري  .16
 اهفلش ـ بريٗت.

ٍ عوٛ بّ قٌـذ بـّ    اـاصْ:بقفظري  .17 ت ) اهبػـذادٜ عـ١٩ اهـذّٙ املعـشٗ  باــاصْ،      إبـشآٚ
 ٓـ( داس املعشفٞ ـ بريٗت. 741

ٓـ، داس 1398ٓـ( طبعٞ: 310قٌذ بّ دشٙش بّ ٙضٙذ اهط ٜ، أب٘ دعفش، )ت اهط ٜ:تفظري  .18
 اهفلش ـ بريٗت.

ٓــ( ؼقٚـا: أطـعذ قٌـذ     327)ت تفظري اهقشآْ اهععٍٚ: عبذ اهشمحّ بّ قٌذ بّ أبٛ سامت، .19
 هطبعٞ: ا٪ٗىل ًلقبٞ اهباص ـ اهشٙاض. ااهطٚب 

ٓـ(، اهطبعٞ: 606اهلبري: قٌذ بّ عٌش بّ اؿظّ،أب٘ عبذ اهلل فخش اهذّٙ اهشاصٜ )ت اهقفظري .20
 ـ بريٗت.  داس إسٚا١ اهرتاخ اهجاهجٞ،

 ٓـ( اهطبعٞ: اهجاهجٞ، داس اهفلشـ بريٗت 1371تفظري املشاغٛ:أمحذ بّ ًصطفٟ املشاغٛ، )ت .21
عوـٟ ٓـاًؽ    ٓــ( 748)ت  اهقوخٚص: قٌذ بّ أمحذ بّ عجٌاْ مشع اهذّٙ اٮًاَ اهزٓيب، .22

 املظقذسن هوشاكٍ اهِٚظاب٘سٜ داس املعشفٞ ـ بريٗت.

اهؼِٚعٞ امل٘ض٘عٞ: عوٛ بّ قٌذ عـشاق اهلِـاُٛ، أبـ٘     ٪سادٙحتِضٕٙ اهؼشٙعٞ املشف٘عٞ عّ ا .23
 : ا٪ٗىل، ًلقبٞ اهقآشٝ.ٞ، اهطبعٓـ(،ؼقٚا:عبذ اه٘ٓاب عبذاهوطٚف 963اؿظّ )ت 
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ٛ   تٔزٙب اهقٔزٙب: أمحذ بّ عوٛ بـّ قٌـذ   .24 ػـٔاب اهـذّٙ أبـ٘ اهفطـى      ،اهلِـاُٛ اهعظـق٩ُ
 سٚذس آباد. ـ  ٓـ( 852)ت املعشٗ  بابّ سذش،

قٌــذ بــّ عٚظــٟ بــّ طــ٘سٝ، أبــ٘ عٚظــٟ اهرتًــزٜ،   اؾــاًع اهصــشٚ ، طــِّ اهرتًــزٜ: .25
 امللشًٞ. ًلٞ  اهفٚصوٚٞ ـ  طبعٞ: ٓـ(، ؼقٚا أمحذ ػاكش،279)ت

ٓــ(  671صاسٜ اهقشطيب، أب٘ عبـذ اهلل )ت اؾاًع ٪سلاَ اهقشآْ: قٌذ بّ أمحذ بّ فشو ا٪ُ .26
 داس اهفلش ـ بريٗت.

سذا٢ا ا٪ُ٘اس ًٗطاهع ا٪طشاس يف طريٝ اهِيب املخقاس: عبذ اهـشمحّ بـّ عوـٛ بـّ قٌـذ ابـّ        .27
ًطبعٞ قٌـذ ٓاػـٍ    ٓـ( ؼقٚا: عبذ اهلل ا٪ُصاسٜ،944اهذٙبع، اهؼٚباُٛ، ٗدٕٚ اهذّٙ، )ت 

 اهلقيب ـ دًؼا. 

ٓـ( 430ا٪صفٚا١: امحذ بّ عبذ اهلل بّ أمحذ ا٪صفٔاُٛ، أب٘ ُعٍٚ )تسوٚٞ ا٪ٗهٚا١ ٗطبقات  .28
 داس اهلقب اهعوٌٚٞ ـ بريٗت. 

اهذسس اهلاًِٞ يف أعٚاْ امل٣ٞ اهجاًِٞ: أمحذ بّ عوٛ بّ قٌذ اهلِاُٛ اهعظق٩ُٛ، ػٔاب اهـذّٙ   .29
 ٓـ( ـ سٚذس آباد.852أب٘ اهفطى املعشٗ  بابّ سذش )ت

أمحذ بّ ٙ٘طف بّ عبذ اهذاٍٙ اؿويب، ػـٔاب اهـذّٙ    امللِْ٘:اهذس املصْ٘ يف عوَ٘ اهلقاب  .30
ٓـ(، ؼقٚا: عوٛ قٌـذ ًعـ٘ض ٗآلـشْٗ، داس    756أب٘ اهعباغ املعشٗ  بابّ اهظٌني، )ت 

 اهلقب اهعوٌٚٞ ـ بريٗت. 

 عامل اهلقب. ٓـ(430ا٪صبٔاُٛ اهؼٔري بأبٛ ُعٍٚ،)ت  عبذ اهللد٢٨ى اهِب٘ٝ: أمحذ بّ  .31

اهقشآْ اهععـٍٚ ٗاهظـبع املجـاُٛ: قٌـ٘د ا٪ه٘طـٛ اهبػـذادٜ، ػـٔاب        سٗو املعاُٛ يف تفظري  .32
 بريٗت.   ـٓـ، داس اهفلش  1403ٓـ( طبعٞ: 1270اهذّٙ، )ت

ٓــ( طبعـٞ:   748طري أع٩َ اهِب١٩: قٌذ بّ أمحذ بّ عجٌاْ مشع اهذّٙ اٮًاَ اهزٓيب، )ت .33
 ، ٧ًطظٞ اهشطاهٞ.1417

ٓـ(، امللقب  1420از ُ٘و ا٪هباُٛ، )ت اؿ ُّاصش اهذٙقٌذ  اهصشٚشٞ:طوظوٞ ا٪سادٙح  .34
  اٮط٩ًٛ ـ بريٗت.
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(، ًطبعـٞ:  330طِّ اهِظا٢ٛ: أمحـذ بـّ ػـعٚب بـّ عوـٛ اهِظـا٢ٛ، أبـ٘ عبـذ اهـشمحّ، )ت          .35
 اهفٚصوٚٞ ـ ًلٞ امللشًٞ.

ٓـ( ؼقٚا ٗضبط: ًصطفٟ 218اهظريٝ اهِب٘ٙٞ: عبذ املوم بّ ٓؼاَ بّ أٙ٘ب اؿٌريٜ، )ت  .36
 ًطبعٞ ًصطفٟ اهباُٛ اؿويب ـ ًصش.  ٓـ،1355اهظقا ٗآلشْٗ، طبعٞ 

ٓــ(   150قٌذ بّ اطشاق بـّ ٙظـاس املطوـيب، اهؼـٔري بـابّ اطـشاق، )ت        اهظري ٗاملػاصٜ: .37
  ؼقٚا: طٔٚى صكاس، اهطبعٞ: ا٪ٗىل، داس اهفلش ـ بريٗت.

ػزسات اهزٓب يف ألباس ًّ رٓب: عبذ اؿٛ بّ أمحذ بّ قٌذ بّ اهعٌاد اهعلشٜ اؿِبوـٛ،   .38
 َ( داس ابّ كجري ـ بريٗت1089)ت 

ٓــ( اهطبعـٞ: ا٪ٗىل، ًلقبـٞ    261ًظوٍ: ًظوٍ بّ اؿذاز اهقؼريٜ، أب٘ اؿظّ )ت  صشٚ  .39
 اهفٚصوٚٞ ـ ًلٞ. 

ٓـ( طبعـٞ:  911طبقات اؿفاظ: عبذ اهشمحّ بّ أبٛ بلش بّ قٌذ د٩ي اهذّٙ اهظٚ٘طٛ، )ت .40
 غ٘طا. 

ٓـ( طبعٞ: 771أب٘ ُصش )ت  لٛ،طبقات اهؼافعٚٞ: عبذ اه٘ٓاب بّ عوٟ بّ عبذ اهلايف اهظب .41
 ٓـ ـ ًصش1324

ٓــ( طبعـٞ:   230اهطبقات اهل ٠: قٌـذ بـّ طـعذ بـّ ًِٚـع اهضٓـشٜ، أبـ٘ عبـذ اهلل، )ت          .42
 ٓـ 1321

ٓــ( داس اهلقـب   45طبقات املفظشّٙ: قٌذ بّ عوٛ بّ أمحذ مشـع اهـذّٙ اهـذاٗٗدٜ )ت     .43
 اهعوٌٚٞ ـ بريٗت.

ٓــ(،  379اهضبٚـذٜ ا٪ُذهظـٛ، أبـ٘ بلـش، )ت    طبقات اهِش٘ٙني: محذ بّ اؿظّ بّ عبٚذ اهلل  .44
 ٓـ ـ ًصش.1373 طبعٞ:

غاٙٞ اهِٔاٙٞ يف طبقات اهقشا١: قٌذ بّ قٌذ بّ ٙ٘طف، أب٘ اـري مشع اهذّٙ ابّ اؾـضسٜ،   .45
 ـ ًصش.  1351ٓـ( طبعٞ: 833)ت

)ت  اؿظّ بّ قٌذ بـّ سظـني اهِٚظـاب٘سٜ ُعـاَ اهـذّٙ،      :غشا٢ب اهقشآْ ٗسغا٢ب اهفشقاْ .46
 بريٗت.  ـٓـ، داس اهفلش 1398ٓاًؽ داًع اهبٚاْ هوط ٜ، طبعٞ:  ٓـ( عو850ٟ
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فق  اهباسٜ ػشو صشٚ  اهبخاسٜ: أمحذ بّ عوٛ بّ قٌذ اهلِاُٛ ابّ سذش اهعظق٩ُٛ، )ت  .47
 بريٗت.  ـٓـ( داس املعشفٞ 852

اهفق  اهظٌاٜٗ بقخشٙر أسادٙح تفظري اهقاضٛ اهبٚطاٜٗ: صّٙ اهذّٙ عبذ اهش١ٗ  املِاٜٗ،  .48
 اهشٙاض.  ــ( دساطٞ ٗؼقٚا: أمحذ فقيب اهظوفٛ، اهطبعٞ: ا٪ٗىل، داس اهعاصٌٞ 1031ٓ)ت

فق  اهقذٙش اؾاًع بـني فـين اهشٗاٙـٞ ٗاهذساٙـٞ ًـّ عوـٍ اهقفظـري:قٌذ بـّ عوـٛ بـّ قٌـذ             .49
 بريٗت.  ـٓـ، داس اهفلش  1403 ٓـ( طبعٞ:1250اهؼ٘كاُٛ، )ت

ّ    اهلؼا  عّ سقا٢ا اهقِضٙى ٗعْٚ٘ ا٪قاٗٙـى يف ٗدـٖ٘ ا   .50 عٌـش   هقأٗٙـى: دـاس اهلل قٌـ٘د بـ
 ٓـ( داس املعشفٞ ـ بريٗت. 538اهضكؼشٜ اـ٘اسصًٛ، أب٘ اهقاطٍ )ت 

ٓــ(،  437اهلؼف عّ ٗدٖ٘ اهقشا١ات اهظبع:ًلٛ بّ أبـٛ طاهـب اهقٚظـٛ، أبـ٘ قٌـذ )ت      .51
 ٧ًطظٞ اهشطاهٞ، اهطبعٞ: اهجاُٚٞ ـ بريٗت ـ

بّ أبٛ بلش بّ قٌذ اهظٚ٘طٛ، د٩ي اه٭ه٤ املصِ٘عٞ يف ا٪سادٙح امل٘ض٘عٞ: عبذ اهشمحّ   .52
 ٓـ( اهطبعٞ:اهجاهجٞ،داس املعشفٞ ـ بريٗت.911اهذّٙ، )ت 

ٓــ(،  711)ت  ًِعـ٘س،  ّاهذّٙ ابـ هظاْ اهعشب: قٌذ بّ ًلشَ بّ عوٛ، أب٘ اهفطى مجاي   .53
 اهطبعٞ: ا٪ٗىل.

عـشٗ   هظاْ املٚضاْ: أمحذ بّ عوٛ بّ قٌذ اهلِاُٛ اهعظق٩ُٛ، ػٔاب اهذّٙ أب٘ اهفطـى امل   .54
  سٚذس آباد. ٓـ، 1331 ٓـ(، طبعٞ:852)ت بابّ سذش،

املظقذسن عوٟ اهصشٚشني: قٌذ بّ قٌذ بّ أمحـذ اؿـاكٍ اهِٚظـاب٘سٜ، أبـ٘ عبـذ اهلل،)ت        .55
 ٓـ(، داس املعشفٞ ـ بريٗت.378

ٓــ( ًطبعـٞ: ًصـطفٟ    770املصباو املِري: أمحذ بّ قٌذ بّ عوٟ اهفًٚ٘ٛ، أبـ٘ اهعبـاغ )ت   .56
 . ًصش ـاهبابٛ اؿويب 

)ت  ًعامل اهقِضٙى يف اهقفظري ٗاهقأٗٙى: اؿظني بّ ًظع٘د بّ قٌذ اهفشا١ اهبػٜ٘، أب٘ قٌذ،  .57
 ٓـ، داس اهفلش ـ بريٗت.  1405 ٓـ( طبعٞ:510

بـ٘ اؿظـّ )ت   أًعاُٛ اهقشآْ: طـعٚذ بـّ ًظـعذٝ اهبوخـٛ اجملاػـعٛ املعـشٗ  بـا٪لفؽ          .58
 عامل اهلقب.ا٪ٗىل،  :طبعٞٓـ( دساطٞ ٗؼقٚا: عبذ ا٪ًري قٌذ اه٘سد، اه215
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ٓـ( ؼقٚا: أمحـذ ٙ٘طـف   207ًعاُٛ اهقشآْ: ضٟٚ بّ صٙاد بّ عبذ اهلل اهفشا١، أب٘ صكشٙا )ت  .59
 لاتٛ ٗآلشْٗ ـ داس اهظشٗس. 

عـشٗ  باهضدـاز، أبـ٘ إطـشاق، )ت     ًعاُٛ اهقشآْ ٗإعشابٕ: إبشآٍٚ بّ اهظشٜ بـّ طـٔى امل   .60
 عامل اهلقب ـ بريٗت.  ا٪ٗىل، ٞ:ٓـ( ػشو ٗؼقٚا: عبذ اؾوٚى ػويب، اهطبع311

ٓـ( ؼقٚا: أمحذ عبذ اهػفـ٘س  393أب٘ ُصش )ت ًعذٍ اهصشاو: إمساعٚى بّ محاد اؾ٘ٓشٜ، .61
 عطاس، اهطبعٞ: اهجاُٚٞ.

 َ.1984 ٓـ( طبعٞ:1388املعذٍ املفٔشغ ٪هفاظ اهقشآْ اهلشٍٙ: قٌذ ف٧اد عبذ اهباقٛ،)ت  .62
 امللقبٞ اٮط٩ًٚٞ ـ اطقاُب٘ي.

قٌذ بّ أمحذ بّ عجٌاْ مشـع اهـذّٙ اٮًـاَ     :١ اهلباس عوٟ اهطبقات ٗا٪عصاسًعشفٞ اهقشا .63
ٗ    748)ت اهزٓيب، ٞ   ،ٓـ( ؼقٚـا: بؼـاس عـ٘اد ًعـش ا٪ٗىل،٧ًطظـٞ داس اهشطـاهٞ ـ    : اهطبعـ
 بريٗت.

املفــشدات يف غشٙــب اهقــشآْ: اؿظــني بــّ قٌــذ املعــشٗ  بــّ املفطــى املعــشٗ  باهشاغــب  .64
 . ًصش –اهبابٛ اؿويب  ـ( ؼقٚا قٌذ طٚذ ك٩ُٚٛ، ًلقبٞ:502ٓا٪صفٔاُٛ، أب٘ اهقاطٍ )ت 

ٓـ( ؼقٚا: عبذ 597امل٘ض٘عات: عبذ اهشمحّ بّ عوٛ بّ قٌذ بّ اؾ٘صٜ، أب٘ اهفشز، )ت  .65
 اهشمحّ عجٌاْ، اهطبعٞ: ا٪ٗىل. 

ًٚضاْ ا٨عقذاي يف ُقذ اهشداي: قٌذ بّ أمحذ بّ عجٌاْ اهزٓيب مشع اهذّٙ، أبـ٘ عبـذ اهلل،    .66
 ٓـ ـ ًصش. 1325 ٓـ(، طبعٞ:748)ت 

ٓـ( عوٟ ٓـاًؽ  468اهِاطخ ٗاملِظ٘خ: عوٛ بّ أمحذ اه٘اسذٜ اهِٚظاب٘سٜ، أب٘ اؿظّ، )ت .67
 أطباب اهِضٗي، عامل اهلقب ـ بريٗت 

اهِذَ٘ اهضآشٝ يف ًو٘ن ًصش ٗاهقآشٝ: ٙ٘طف بّ تػشٜ بشدٜ اهعـآشٜ، أبـ٘ احملاطـٍ )ت     .68
 ٓـ( ـ داس اهلقب املصشٙٞ. 874

 ٓـ(، اهطبعٞ: اـاًظٞ، داس املعاس  ـ ًصش.1398يف: عباغ سظّ ًصطفٟ )ت اه٘ا اهِش٘ .69

(، 833اهِؼش يف اهقشا١ات اهعؼش: قٌذ بّ قٌذ اهذًؼقٛ أب٘ اـري اهؼٔري بابّ اؾ٘صٜ )ت  .70
 داس اهفلش.
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ُعٍ اهذسس يف تِاطب ا٬ٙات ٗاهظ٘س: إبشآٍٚ بّ عٌش اهبقاعٛ، بشٓاْ اهذّٙ أب٘ اؿظـّ )ت   .71
 ع س٘اػٕٚ:عبذ اهشصاق املٔذٜ، اهطبعٞ: اهجاهجٞ، داس اهلقب اهعوٌٚٞ ـ بريٗت.ٓـ( ٗ ٗض885

قٌـذ بـّ قٌـذ اهقشػـٛ اهؼـٔري بـاملقشٜ، )ت        ُف  اهطٚب ًّ غصّ ا٪ُـذهع اهشطٚـب:   .72
 ٓـ ـ ًصش.1302ٓـ( طبعٞ: 758

اهِٔاٙٞ يف غشٙب اؿذٙح ٗا٪ثش: املباسن بّ قٌذ بّ قٌذ بّ عبذ اه٘اسذ اهؼـٚباُٛ اؾـضسٜ    .73
 ٓـ(، داس اهفلش ـ بريٗت.606)ت  املعشٗ  بابّ ا٪ثري

اهِٔش املاد ًّ اهبشش: قٌذ بّ ٙ٘طف بّ عوٛ ابّ سٚاْ ا٪ُذهظٛ، أثري اهذّٙ أب٘ سٚاْ، )ت  .74
 ٓـ( داس اهفلش ـ بريٗت. 745

ٓــ( مجعٚـٞ   764)ت  اه٘ايف باه٘فٚات: لوٚى بّ آٙبم بّ عبذ اهلل اهصـفذٜ، صـ٩و اهـذّٙ،    .75
 اُٚٞ.املظقؼشقني ا٪مل

(، 1403)ت اه٘ايف يف ػشو اهؼاطبٚٞ يف اهقشا١ات اهظبع: عبـذ اهفقـاو عبـذ اهػـين اهقاضـٛ،      .76
 ًلقبٞ اهذاس،اهطبعٞ: ا٪ٗىل ـ املذِٙٞ املِ٘سٝ.

ابّ لولاْ، أب٘ اهعباغ مشـع   إبشآٍٚٗفٚات ا٪عٚاْ ٗأُبا١ أبِا١ اهضًاْ: أمحذ بّ قٌذ بّ  .77
 ٓـ ـ ًصش.1310 ٓـ( طبعٞ:681)ت اهذّٙ
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 مفهىم التجديد يف اخلطاب الديين

 بني اإلفراط والتفريط 

 

 البخث ملخص

 ٚايلـ٠٬ ٚايػـ٬ّ  ًـ٢ غـٝس املطغـً       اؿُس هلل ايٛاصس املارس ضب ايعـامل  
ٚخامت ايٓب  ٚ ٢ً آي٘ ٚصضب٘ ايطٝب  ايطاٖطٜٔ ٚ ٢ً َٔ ةـبعِٗ بحصػـإ  ي ٜـّٛ    

 ايسٜٔ

ؾحٕ عخٞ بعٓـٛإ َؿٗـّٛ ايتزسٜـس يف اـطـاب ايـسٜين بـ  اإلؾـطا          ;أَا بعس
َطاز يهْٛ٘ ٜعـا  قيـ١ٝ أؾـػًث فـط٣ ايؿهـط اإلغـ٬َٞ املعاصـط  ًـ٢         ،ٚايتؿطٜط

َؿٗـّٛ ايتزسٜـس    ٚهلصا صاٚيث رـاز٠ إٔ أبـطظ   ،ف َؿاضب٘ َٚٓاٖس املٓتُ   يٝ٘اخت٬
ايلضٝظ ايصٟ ْٖٛث بؿأْ٘ ةباؾري ايس ٠ٛ ايػًؿ١ٝ  ًـ٢ َـط ا٭ظَٓـ١ اإلغـ١َٝ٬ َـع      
ايهؿـ  ٔ قا٫ٚج ٜا٥ػ١ َٔ ايٓزاح اغرتغـًث يف كايؿـ١ املـٓٗس ٭رـٌ اي ٗـٛض      

 .ب٘ فا٫ج ايتؿهري ا٫غ٬َٞبس ٛاج كايؿ١ مث َٓض٢ ا٫بتساع ايصٟ ظمخث 

ٚ٭رٌ شيـو زاض َٛوـٛع عخـٞ يف قـٛضٜٔ احـٓ  ا٭ٍٚ / َعطؾـ١ ايتزسٜـس        
ايلضٝظ ايصٟ بؿطج ب٘ ا٭صازٜـد ايلـضٝض١ ٚايـصٟ  ٗـط قككـا َيـاَ  ز ـ٠ٛ        
امللطؿ٢ ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ  ٢ً َط أظ١َٓ ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ ٚايهؿــ  ـٔ أٖـِ    

 .قٛا سٙ ٚبٛا خ٘ مبا

ايتزسٜس املكلٛز٠ ٖٓا  طوث أَخ١ً يـس ٛاج غـًؿ١ٝ    ةتز٢ً صكٝك١ٚ٭رٌ إٔ 
ٚشيـو يف ز ـ٠ٛ اإلَـاّ ابـٔ ةُٝٝـ١ ٚز ـ٠ٛ        ،أص١ًٝ َخًث أمنٛشش ايتزسٜس املؿاض  يٝ٘

 .اإلَاّ قُس بٔ  بس ايٖٛاب
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ؾًُدل٘ ايٛقٛف  ٢ً أصـٍٛ ا٫مـطاف َٚ ـاٖطٙ يف فـاٍ      ،أَا احملٛض ايخاْٞ
ؿطٜط عٝد ةتز٢ً َعا ِ املٓضطؾ  يف ػسٜس ايـسٜٔ  ايس ٛاج ايتزسٜس١ٜ ب   ؾطا  ٚة

ؾاغتس ٢ ؼكٝل ايبضد يف ٖصا احملٛض  طض أبـطظ  .ؾ٬ خيؿ٢ ظٜؿٗا  ٢ً  اقٌ َٓلـ
املدايؿاج ايعكس١ٜ اييت زاخًث َؿّٗٛ ايتزسٜس  ٓس ٖ٪٤٫ املدايؿ  َٔ خ٬ٍ  طض 

 .قٛا س َٚباز٤٣ ايتزسٜس املعتُس٠  ٓسِٖ

تزسٜس قـ٬ يًدـطٚش  ًـ٢ قٛا ـس ايـسٜٔ ٚنـ ٣       ٚنإ ايتؿطٜط يف َؿّٗٛ اي
نُا إٔ ا٫ؾـطا  يف   .َػا٥ٌ ا٫ تكاز صٝد ا٫خ٬ٍ يف ؼكٝل اإلميإ ٚا٫ةباع ٚايطا ١

قياٜا ايتزسٜس ْأج بٗا  ٔ أصاي١ ايٛغط١ٝ  ي ضزٖاج ايبسع ٚاملؿاضقـاج ا٫ تكازٜـ١   
 اٚ ايػًٛنٞ.
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Research Summarization 

Praise to be Allah,Lord of the worlds per Al Majed.peace and 

blessings on the messengers ring of the prophets.After,reseach 

entitled the concept of renewal in the religious discourse between 

the excessive and negligence.intented for being an issue occupied 

the course of Islamic thought of contemporay on the different 

thoughts and methods of belonging to it.so I tried hard to the most 

prominent the concept of renewal which noted on it heralds the call 

of the salafi over the Islamic times with the disclosure of desperate 

attempts of success explained in violation of the curriculum for 

appearing with calls for violation under oriented innovation which 

filled by the areas of Islamic thinking.so my research topic was in 

two axes, first knowledge of the renewal which heralded by the 

correct conversation which is the back of achieving the contents of 

the prophet invitation peace be upon him to see the times of Islamic 

history disclosure of the most important rules in order to reflect the 

fact of renewal hres I presented examples of calls for salafi authenic 

represented yhe model of renewal referred to in the invitation of 

Imam Ibn Taymiah and Imam mohammad bin AbdulWahab 

The second axis stand on the reasons for deviation and 

manifestation in the areas of referrals renewal between the 

excessive and inattentive so that it reflected allegations of 

deliquents in the renewal of religion it does not hide its false on 

wise.fair summoned to achieve this axis the most prominent 

irregularities.streptococcus which joined the concept of renewal 

when these offenders through the view principles and rules renewal 

they have approved  

It was to alienate in the concept of renewal a situation to get 

out for the concept of the rules of religion and major issues of the 

belief where prejudice to the achievments of faith, followers and 

obedience as that over in cases of renewal took it away out 

authenticity of moderation to the red hat fads believe and 

behavioural paradoxes  
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 املقدمة:

 ٕ اؿُس هلل مُسٙ ْٚػتعٝٓ٘ ْٚػتػؿطٙ ْٚػتٗسٜ٘; ْٚعٛش ب٘ َٔ ؾـطٚض أْؿػـٓا   
َٚٔ غ٦ٝاج أ ُايٓا َٔ ٜٗسٙ اهلل ؾ٬ َيٌ ي٘ َٚٔ ٜيًٌ ؾ٬ ٖازٟ ي٘ ٚأؾـٗس إٔ ٫  

ٚأؾٗس إٔ قُسا  بسٙ ٚضغٛي٘ صـ٢ً اهلل  ًٝـ٘ ٚ ًـ٢    ، ي٘  ٫ اهلل ٚصسٙ ٫ ؾطٜو ي٘
 آي٘ ٚصضب٘ ٚغًِ أَا بعس

ةطاٍٚ ايعٗس ٚ ٗٛض ايهخري َٔ املتػرياج ٚاملػتزساج اييت أحطج يف فـط٣  َع 
ــطٟ      ــس َؿه ــاز  ٓ ــس ٚا٫رتٗ ــاج ايتكعٝ ــ٢ ةبع ــ٘ ةًك ــصٟ  ًٝ ــٞ ٚاي ــتؿهري املٓٗز اي

اييت ةطَٞ  ي ةلضٝظ ايعٛز٠ يؿِٗ  باةث اييطٚض٠ ًَض١ يتُضٝص ايس ا٣ٚ;اإلغ٬ّ
ايـصٟ ةـٓعهؼ  ًـ٢ أضوـ٘      كٝس٠ اإلغ٬ّ َلسضا َٚٓٗزا ٚةطبٝكا; يف و٤ٛ ايٛاقع 

 .ض٣٩ ايتضسٜد ٚاملعاصط٠

ٚنإ َٔ ب  ٖصٙ ايس ا٣ٚ ز ٣ٛ ايتزسٜس يف اـطاب اإلغـ٬َٞ، ةًـو ايـيت    
ةب٢ٓ ةٓ ريٖا ؾطقا٤ َتعسزٕٚ محًٛا يف طٝاج َٛاقؿِٗ املتبا١ٜٓ ض٣٩ كتًؿ١ اغتٓسج  ي 

ٌ َـا  أٚيٜٛاج َٚػًُاج بصٍ نٌ َِٓٗ قا٫ٚج ٚرٗٛزا يف ةكطٜطٖـا ٚقاٚيـ١ ضز نـ   
  .ٜؿهٌ  كب١ يف غبٌ ايتػًِٝ هلا

ؾايتزسٜس ايصٟ بؿطج ب٘ ا٭صازٜد ايٓب١ٜٛ ٜعين ايعٛز٠ ظٌٝ ا٭َـ١  ي َٛاؾكـ١   
ٖسٟ ايكطٕٚ املؿي١ً يف اةباع ايٓيب صـ٢ً اهلل  ًٝـ٘ ٚغـًِ،  كٝـس٠ ٚؾـطٜع١ َٓٗزـا       
ٚغًٛنا، أَا َؿّٗٛ ايتزسٜس نُلطًظ َعاصط ؾكس زاخً٘ امطاؾـاج ؾهطٜـ١ َتبا ـس٠    

زــث  ــٔ اخــت٬  يف  زضاى ايخٛابــث ايعكسٜــ١ ايــيت ٫ ةكبــٌ ايتؿــهٌٝ ٚايتٓــاظٍ  ْت
 .ٚاملتػرياج اييت ٖٞ َٓا  املط١ْٚ ٚايتهٝٝـ

٫ٚؾو إٔ ٖصا اـًط يف ايخٛابث ٚ منا ٖٛ ةعبري  ٔ صاي١ ا٫وططاب ايعكسٟ 
ايصٟ ؾهٌ بسٚضٙ خططا نبريا  ٢ً صكٝك١ ايسٜٔ ايـصٟ ًٜـعّ املػـًُ  ايتُػـو بـ٘      
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ٚأ ين بصيو إٔ ايتزسٜس  منـا ٜػـتُس ْكـا٤ٙ     .ت٘ اييت بٗا  طف ايٓيب أَت٘ ٚ طفٚنْٝٓٛ
َٔ صؿا٤  كٝس٠ اجملسز ْٚكا٤ٖـا ٚ ٕ  ٗـط َتعـسز ا٫ػاٖـاج َتػـاٜط اهلٜٛـاج  ٫ إٔ       
ايخباج  ٢ً ايعكٝس٠ ايلضٝض١ ميخٌ لاصا  اٖطا ٚةؿٛقا يف ػسٜس ايسٜٔ ٖٚٛ اغت٬ٍٗ 

 .اصٝ٘ ايعكس١ٜ ٚايتؿطٜع١ٝ ٚنصيو ايػًٛن١ٝبايخباج  ٢ً أصٍٛ ايسٜٔ يف نٌ َٓ

َٚٔ ٖٓا ؾحٕ اؿسٜد  ٔ ايتزسٜس َٔ َٓطًل  كسٟ َٚٛقـ غًؿٞ ٜعـين ْبـص   
ٚاؿؿا   ٢ً أصٌ ايسٜٔ ٖٚٛ ايتٛصٝس بعٝـسا  ـٔ املدايؿـاج     ،ايبسع ٚقُع املبتس  

اييت ة ظ نٓتا٥س خاط١٦  ٔ قلٛض يف  زضاى ايتزسٜس ايصٟ ٖـٛ صكٝكـ١ ايخبـاج  ًـ٢     
  .١ ايػًـ ضوٛإ اهلل  ًِٝٗططٜك

ٚاختٝاض املٓٗس املعتسٍ ٚاملػًو ايٛغط يف ؼطٜط اؿل  ٓس  طض ٖصٙ ايكيـ١ٝ  
ؾـحٕ َؿٗـّٛ    ،ؾ٦ٝا َٔ ايتعطٜس  ي بٝإ املػـايو املٓضطؾـ١ يف قيـ١ٝ ايتزسٜـس     ٜػتًعّ

 )ػسٜس اـطاب ايسٜين( ةتٓاظ ٘ ؾ٦تإ ُٖا  ٢ً ططيف ْكٝض:

زسٜس يف اـطاب ايسٜين ٚيهٓٗا ة ٔ أْـ٘ ٫ ػسٜـس   ا٭ٚي: ؾ١٦ ةعتكس بأ١ُٖٝ ايت
 ٫ بتُٝٝع ايخٛابث ايعكس١ٜ اييت ميخًٗا صل ايٓيب ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ يف اةبا ٘ ٚطا ت٘ 
ٚؼطٜـ ايهًِ ٚةبسٜس صكا٥ل ايسٜٔ بتطًعاج ؾطز١ٜ ةٗسف  ي َٛانب١ ايعلط َٚٓاظ ١ 

٬ يتؿطب املـصاٖا ايؿهطٜـ١   اؿياض٠ ايػطب١ٝ قُٝٗا ٚأخ٬قٗا. ٖٚصٙ بسٚضٖا ناْث ق
ايٛاؾس٠ املٓضطؾ١ ٚاييت محًث ايهخري َٔ املدايؿاج ايعكا٥س١ٜ ب  نؿط ٚابتـساع املدايؿـ١   

  .يعكٝس٠ اإلغ٬ّ نُا ٚضح٘  ًُا٤ املػًُ   ٔ رٌٝ ايلضاب١ ٚايتابع 

ايخا١ْٝ: مجا اج  غ١َٝ٬ ة ٔ يف َؿّٗٛ ايتزسٜس  طاص١ غطاب ايـسٜٔ ْٚـعٚع   
 .1ٔ َباز٥٘ ٚأغػ٘مٛ ايتضطض َ
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ٚاؿل إٔ ايتزسٜس يف اـطاب ايسٜين وطٚض٠ ةكتيٝٗا أ١ُٖٝ اؿؿا   ًـ٢ ْكـا٤   
ؾ٬ بس يػ١َ٬ ايعكٝس٠ إٔ ةبك٢ ْك١ٝ  ،ٚصض١ املٓٗس ايتؿطٜعٞ ،ايعكٝس٠ اإلغ١َٝ٬ أ٫ٚ

 َػتُس٠ َٔ َلازض ايتًكٞ ايهتاب ٚايػ١ٓ.

 ٟ بعـد بـ٘ امللـطؿ٢     ٚ شا نإ صؿا٤ ايعكٝس٠ أصٌ ا٫غتكا١َ  ٢ً ايسٜٔ ايـص
ٚصطظ   ِٝ ٜكٞ َـٔ ا٫مـطاف    ،ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ بأغػ٘ َٚباز٥٘ ٚةعايُٝ٘ نًٗا

يف اةباع ا٫صهاّ َٚػا٥ٌ ايسٜٔ ؾحٕ اؿطص  ٢ً ػسٜس ايسٜٔ بتلضٝظ ايعكٝس٠ ٜعـس  
صطصا ؾاكا يف رٗٛز ايعًُا٤ ايصٜٔ بسزج طاقاةِٗ بسع املدايؿ  ٚقُعث َ٪يؿـاةِٗ  

 ا٫مطاؾاج.ايٛإ اـطاؾاج ٚ
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 )املبخث األول(

 حقًقة التجديد يف اخلطاب الديين

 )املطلب األول(

 تعريف التجديد و اخلطاب الديين 

"ايؿـ٤ٞ "ٜجَزـس "   :ايتزسٜس يف ايًػ١ ةلري ا٭َط رسٜسا بعس اْسضاغـ٘، ٚيف امللـباح  
ُٙ"  شا  بايهػط "َرس ٠ً" ؾٗٛ "رجَسٌٜس" ٖٚٛ خ٬ف ايكسِٜ ٚ"رجس زج" ؾ٬ٕ ا٭َـط ٚ"أجرجـ   ُٙ" ٚ"اْغـتجزجس  س 

 2.أصسح٘ "ؾجتجزجس زج"

 .3"ٚػس ز ايؿ٤ُٞ صاض رسٜسًا ٚأجرجس ٙ ٚرجس زٙ ٚاْغتجزجس ٙ أجٟ صجٝ طجُٙ رسٜسًا"

 .4"٫ٚ ٜهٕٛ ايتزسٜس  ٫ّ بعس اغتٗساّ"

ؾٗٛ احملاٚض٠ ٚاحملازح١ ب  ططؾ ، ٜكاٍ: خاطب٘ بايه٬ّ كاطب١  أَا يؿ ١ اـطاب
ِ      ،5ٚخطابا  ،ٖٚٞ َٔ املؿطزاج ايعطبٝـ١ ايـيت اغـتعًُٗا  ًُـا٤ ا٭صـٍٛ يف ةعطٜؿـاةٗ

اقتيـا٤ أٚ ؽـٝريا أٚ    ،" خطاب اهلل ةعاي املتعًل بأؾعاٍ املهًؿ :نتعطٜؿِٗ يًضهِ بأْ٘
 .6ٚوعا"

ٚقـس ٜهـٕٛ    ،ٚيف اغتعُاي٘ ٖٓا ٜٓلطف  ي َع٢ٓ أٚغع مما  ٗسٙ ا٭قسَٕٛ َٓ٘
ٔ ايلعٛب١ مبهإ ٭ٕ اغتعُاي٘ َـٔ اإلغـ٬َٝ   ًـ٢    ؼسٜس املطاز ب٘ بعباض٠ كتلط٠ َ

ةعسز َٓاٖزِٗ أوؿث  ٢ً َؿطزاة٘ أبعاز ب١ٜٛٝٓ ٜلعا َعٗـا صـب٘ يف قايـا يػـٟٛ     
ؾاـطـاب ٖٓـا ٜعـين اغـتدساّ      ،ٚيهٔ ٫ ميٓع ٖصا َـٔ ةكطٜـا املـطاز بـ٘ ٖٓـا      ،َع 

يـس ٟٛ يبٓـا٤   املؿطزاج ايس١ٜٝٓ املعطؾ١ٝ عػا ايتٛرٗاج املدتًؿ١ يف  ١ًُٝ ايتٛاصٌ ا
 .ضنا٥ع َع١ٓٝ أٚ بعد صكا٥ل غا٥ب١ ٜٗسف صاصا اـطاب ةطغٝدٗا يف ٚ ٞ ا٭١َ
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ــ٢ َلــازض ايتًكــٞ يف    ــ٘  ي ا تُــازٙ  ً ــس ٜػــتٓس يف صزٝت ٚاؿــل إٔ ايتزسٜ
َُٓٗـا ٜػـتُس أُٖٝتـ٘ َٚهاْتـ٘ يف ةطؾـٝس       ;ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػـ١ٓ املطٗـط٠   ،اإلغ٬ّ

ةعايُٝ٘ املتعًكـ١ با٫ تكـاز ٚايتؿـطٜع; ايٓابعـ١     ايس ٠ٛ ٚ ي ايتُػو بأصهاّ اإلغ٬ّ ٚ
قهّٛ بارتٗـاز ايبؿـط ٚقسٚزٜـ١     ،ؾاـطاب ايسٜين ،َُٓٗا ْلا أٚ اغتٓباطا أٚ َٛاؾك١

قسضاةِٗ ٚيهٔ صازق٘ ْابع َٔ صـُِٝ ا٫ تكـاز بهؿاٜـ١ َلـازض ايتًكـٞ يف اإلغـ٬ّ       
 .هلسا١ٜ ايٓاؽ ٚ قا١َ صٝاةِٗ  ٢ً أغؼ اؿل ٚاـري

ّ  ايعكٌ  ي ٜػتٓس ايصٟ ايٛوعٞ يًدطاب َكاب٬ً ايسٜين اـطاب ٜٚعت   احملهـٛ
ٌ   ي ايٓ ط يف مبلازضٙ ٚاحملسٚز بكسضاة٘ ٍ  ايٛرـٛز  َػـا٥  ٚاؿٝـا٠،   ًٝٗـا،  ٚا٫غـتس٫

 . شيو غري  ي َٚلريٙ ٚاإلْػإ

ٚبٗصا ؾحْ٘ ٜعِ ايهخري ممـا ٜططصـ٘ ايعًُـا٤ ٚايـس ا٠ ٚاملٓتُـٕٛ  ي امل٪غػـاج       
اإلغ٬ّ ٚايؿطٜع١، غٛا٤ نإ شيو َٔ خ٬ٍ اـطا أٚ احملاوطاج اإلغ١َٝ٬ يف بٝإ 

أٚ ايتأيٝـ أٚ اي اَس اإل ١َٝ٬ ا٭خط٣، ٚقس ٜسخٌ يف شيو املٓاٖس ايسضاغ١ٝ ايس١ٜٝٓ 
يف املساضؽ ٚاؾاَعاج ايؿط ١ٝ، بٌ ميهٔ إٔ ٜٛغع َؿٗـّٛ اـطـاب ايـسٜين يٝؿـٌُ     

اإلغــ١َٝ٬ ٚامل٪غػــاج ايٓؿــا  اإلغــ٬َٞ ٚايٓؿــا  ايــس ٟٛ ٚ ُــٌ اؾُا ــاج  
 اإلغ١َٝ٬ بؿهٌ  اّ ايؿكٗٞ َٓٗا ٚايعًُٞ ٚايس ٟٛ ٚايرتبٟٛ

ٛ  ٖٓـا;  ا٭ٍٚ املكلٛز نإ ٚ شا  ٚططٜكـ١  ايلـضٝظ  ايـسٜين  اـطـاب  َعطؾـ١  ٖـ
ـ  َٓٗس  ي ا٭١َ ةلري عٝد ؾٝ٘ ايتزسٜس ٌ  ايػـً ِ  يف ا٭ٚا٥ـ ٞ  ؼهـٝ ٘  ايـٛص  َٚؿُٗـ

  ي ايـس ٠ٛ  ;ايسٜين اـطاب َػع٣ إٔ ىْسض ؾكس ٚاـطاؾاج ايبسع  ٔ بعٝسا ْكٝا ؾُٗا
ٔ  ايٛغـع  يف َـا  نٌ ٚبصٍ بأْٛا ٘ ايؿطى ٚقاضب١ ٚةٛصٝسٙ ةعاي باهلل اإلميإ ٌ  َـ  أرـ
  يٝٗا ٖاز١ٜ ٚايػ٬ّ ايل٠٬  ًِٝٗ ا٭ْبٝا٤ ز ٠ٛ أةث اييت ايع ١ُٝ املكاصس ٖصٙ ؼكٝل

 .ٚةطبٝكٗا ؼكٝكٗا غبٌ  ٢ً زاي١
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ا  ِ ايٓعِ  ٢ً َٔ اضاز اهلل ب٘ خـريا إ اصٝـاٙ   " إ َٔ :ٜكٍٛ اإلَاّ ابٔ ة١ُٝٝ
 ي ٖصا ايٛقث ايصٟ جيسز اهلل ؾٝ٘ ايسٜٔ ٚحي٢ٝ ؾٝ٘ ؾعاض املػـًُ  ٚاصـٛاٍ املـ٪َٓ     
ٚاجملاٖسٜٔ صت٢ ٜهٕٛ ؾبٝٗا بايػابك  ا٭ٚي  َٔ املٗارطٜٔ ٚا٭ْلـاض ؾُـٔ قـاّ يف    

  ـِٓٗ ٚضوـٛا  ٓـ٘    ٖصا ايٛقث بصيو نإ َٔ ايتابع  هلِ بحصػإ ايصٜٔ ضوـ٢ اهلل 
 .7ٚا س هلِ رٓاج ػط٣ َٔ ؼتٗا ا٭ْٗاض خايسٜٔ ؾٝٗا ابسا شيو ايؿٛظ ايع ِٝ"

ِ  ةلسٜكا ايطغٌ ب٘ را٤ مبا اإلميإ ؼكٝل ٜكلس ايسٜين اـطاب ؾتزسٜس  مبهـاْتٗ
ٌ   ي ز ـٛا  َـا  بهٌ ٜكٝٓٝا أمياْا ،ٚةػًُٝا ٚاةبا ا ٚةع ُٝا صبا ٔ  ايعُـ ٘  َـ  ضرـا٤  أرًـ

 .ٚايعكاب ٚاؾعا٤ ٚايٛ ٝس ايٛ س صكا٥ل َٔ ٚخٛؾا

ٞ  ؾايعكٝـس٠  ايـسٜين  اـطـاب  رٖٛط ٖٛ ٖٚصا ٌ  ضٚح ٖـ ٞ  ايعُـ ٘  اإلميـاْ  ٚأصـً
 .ٚأغاغ٘

ِ  ؾكـس  ايع ١ُٝ ا٭صٍٛ ٖصٙ  ي بايس ٠ٛ ايسٜين اـطاب ةعًل ٚنُا ّ   ـ  يعُـٛ
ٌ  ا٭صهاّ  ٢ً ةطبٝكاةٗا  ي ؾاػ٘ ،اإلغ٬ّ ؾطٜع١ ٞ  ٚا٭َـط  ايتؿـطٜع  َٚػـا٥  ٚايٓٗـ

 .ٚاجملتُع ايؿطز ْطام  ٢ً املٓؿٛز ايهُاٍ ؼكٝل  ي ٚايػعٞ

ِ  ٚاضةيـاٙ  يعبـازٙ،  اهلل ؾـط ٘  مما ٜٓطًل ايصٟ ايسٜين اـطاب ٖٛ ٖصا ٔ  هلـ   ـ
 ٖٚساٜــ١ ٭بلــاضِٖ، ْٚــٛضًا أْؿػــِٗ، ؾٗــِ  ًــ٢  ْٛــًا هلــِ يٝهــٕٛ ايطغــٌ ططٜــل

 : ةعاي يكٛي٘ َلساقًا ؿٝاةِٗ، ٚضؾع١ ٭خ٬قِٗ، ٚمسًٛا يعكٛهلِ ٚةٛرًٝٗا يبلا٥طِٖ،
ٔ  اهلل ب٘ ٜٗسٟ* َب  ٚنتاب ْٛض اهلل َٔ را٤نِ قس) ٘  اةبـع  َـ ٌ  ضوـٛاْ ّ  غـب  ايػـ٬

ِ  بحشْ٘ ايٓٛض  ي اي ًُاج َٔ ٚخيطرِٗ ِ  صـطا    ي ٜٚٗـسٜٗ -15: املا٥ـس٠ ( )َػـتكٝ
 ـٔ أبـٞ    :املطٗـط٠  ايػـ١ٓ  بٗـا  بؿـطج  ايتزسٜـس  أ١ُٖٝ يف ايع ١ُٝ اؿكٝك١ ٖٚصٙ (16

 ٕ اهلل ٜبعد $  :أْ٘ قاٍ -ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ-اهلل ضوٞ اهلل  ٓ٘  ٔ ضغٍٛ  ،ٖطٜط٠
 .8# هلصٙ ا٭١َ  ٢ً ضأؽ نٌ َا١٥ غ١ٓ َٔ جيسز هلا زٜٓٗا 
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١ٍَ  أ١َ اإلراب١ بكط١ٜٓ  واؾ١ ايسٜٔ  يِٝٗ. ،ٚرا٤ يف ؾطح اؿسٜد إٔ املطاز با٭

ٚػسٜس ايسٜٔ  منا ٜتِ بتعاٖـس ٖـصٙ ايططٜكـ١ اإلغـ١َٝ٬ ٚاملبايػـ١ يف ا٫صتٝـا        
 ٚةبٝٝٓٗا يًٓاؽ ،ٚةأٜٝس غٓٓٗا ،بح ٤٬ أ ٬َٗا ٚ صهاّ أصهاَٗا ٚضؾع َٓاضٖا ; ٗاؿؿ

 .9أٟ ٜب  ايػ١ٓ َٔ ايبس ١ ٜٚصٍ أًٖٗا ؾاجملسز جيٍسز هلا زٜٓٗا

٫ٚ ٜتُٝع ايتزسٜس  ٫ َع ا٫خت٬ف ٚايتبا س  ـٔ صكـا٥ل ايـسٜٔ ٚ منـا ةتـب       
ٜكـٍٛ ؾـٝذ اإلغـ٬ّ ابـٔ      10صكا٥ل ايتزسٜس بعس ايسضٚؽ; ٚشاى ٖٛ غطب١ اإلغـ٬ّ. 

" ؾٗهصا ٜتػطب يف نخري َٔ ا٭َه١ٓ ٚا٭ظ١َٓ حِ ٜ ٗط صت٢ ٜكُٝ٘ اهلل  ع ٚرـٌ   :ة١ُٝٝ
نُا نإ  ُط بٔ  بس ايععٜع ملا ٚي قس ةػطب نخري َٔ اإلغ٬ّ  ٢ً نخري َـٔ ايٓـاؽ   

 11صت٢ نإ َِٓٗ َٔ ٫ ٜعطف ؼطِٜ اـُط; ؾا ٗط اهلل ب٘ يف اإلغ٬ّ َا نإ غطٜبا ".

ٚقس ارتٗس ايهخري َٔ ايعًُا٤ يف ؼسٜـس فـسز نـٌ قـطٕ ٚاملٗـِ ٖٓـا إٔ قـٛض        
ارتٗازِٖ يف اختٝاض اجملسز زاض  ٢ً صكٝك١ ٚاصس٠ ٖٚٞ أحـطٙ يف ايعـٛز٠ باملػـًُ   ي    

بتضكٝل ايتٛصٝس ٚاإلميإ ٚهلصا نإ أنـ  آحـاض اجملـسزٜٔ قُـع ايبـسع       ،صكٝك١ اإلغ٬ّ
 .تعاّ َٓٗس ا٭ْبٝا٤ يف اإلميإ بـاهلل ةعـاي ٚةٛصٝـسٙ   ٚأيٛإ ايؿطى ٚز ٠ٛ ايٓاؽ  ي اي

يصا ضأ٣ اٌٖ ايعًِ  سّ صلطٙ يف ؾدص َع  ٚأْ٘ ٜلسم  ٢ً نٌ َٔ ْؿـع ا٭َـ١   
 12 .بايس ٠ٛ  ي صؿظ ايػ١ٓ ٚقُع ايبس ١

"جيسز هلا زٜٓٗا"; أٟ "ٜب  ايػ١ٓ َٔ ايبس ١ ٜٚهخط ايعًِ ٜٚٓلـط أًٖـ٘ ٜٚهػـط     ؾـ
٫ٚ ٜهٕٛ  ٫  املا بايعًّٛ ايس١ٜٝٓ اي اٖط٠ ٚايباط١ٓ قاٍ ابـٔ  أٌٖ ايبس ١ ٜٚصهلِ قايٛا 

قس از ٢ نٌ قّٛ يف  َاَِٗ أْ٘ املطاز بٗصا اؿسٜد ٚاي اٖط أْـ٘ ٜعـِ مجًـ١ َـٔ      :نخري
ٝــ٘ ٚمــٟٛ ٚيػــٟٛ ايعًُــا٤ َــٔ نــٌ طا٥ؿــ١ ٚنــٌ صــٓـ َــٔ َؿػــط ٚقــسذ ٚؾك

 13".ٚغريِٖ
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  )املطلب الثانٌ(

 طاب الديينمناذج مو التجديد السلفٌ يف اخل

نأمنٛشش ي٬رتٗاز يف  ،ٚأوطب يصيو َخا٫ بس ٠ٛ اإلَاّ ابٔ ة١ُٝٝ ضمح٘ اهلل
ػسٜس ايسٜٔ اإلغ٬َٞ ٚايعٛز٠ با٭١َ  ي ؼكٝل ايعكٝس٠ ايلاؾ١ٝ ؾكس نإ فسزا َ ظا 
ؾتظ اهلل  ٢ً ٜسٙ بابا مل ٜهٔ َعٗٛز ايٛيٛش يف ةبًٝؼ ايسٜٔ ٚايصب  ٔ  كٝسة٘ َٔ 

 .قبً٘

ضمسـث َٓٗزـا غـًؿٝا     زسٜس ايؿص٠ اييت أة٢ بٗـا اإلَـاّ ضمحـ٘ اهلل;   ٚصكٝك١ ايت
 ُٝكا َػتٓريا عكا٥ل ايتػًِٝ يهـٌ َـٔ خطـ٢ خطـٛٙ يف ؼطٜـط ايعكٝـس٠ ٚضز ايبـسع        

ؾكس اغتُسج ْكا٤ٖا َٔ صسم املتابع١ ٚا٫رتٗاز اي اٖط يف ايتعاَٗا .ٚاملدايؿاج  ٓٗا
اةبـا ِٗ يًـٓيب  ًٝـ٘ ايلـ٠٬      ؾ ٗطج َٛاؾكتٗا ملٓٗس ايػًـ ضوـٛإ اهلل  ًـِٝٗ يف  

 .ٚايػ٬ّ يف ايباطٔ ٚاي اٖط

َٚعامل ايٓزاح يف ػسٜس اـطاب  ٓس اإلَاّ ٜٓعث َـٔ ؼكٝكـ٘ ملـٓٗس ايتأصـٌٝ     
ايصٟ ايتعَ٘ يتضطٜـط َػـا٥ٌ ا٫ تكـاز ؾـ٬ ٜهـاز ٜـصنط اصـ٬ أٚ َػـأي١  ٫ بأزيتٗـا          

ا ٚرس قب٫ٛ  زٝبا  ٓس مب .ايلضٝض١ ايخابت١ ايلطحي١ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ املطٗط٠
  ا١َ ايػًؿٝ  املع ُ  يٮحط ٚايػ١ٓ

ٚصٝد  ٗط ا٫بساع يف ؽسِٜ ايعكٌ ؿكا٥ل ايٛصٞ، متٝع ػسٜس اإلَاّ ضمح٘ اهلل 
  ٔ ؾـايؿهط ا٭صـٌٝ ايـصٟ ؽطـ٢ زٜـسٕ       ;مبا مل ٜهٔ َعٗٛزا َٔ قبٌ يف رٗـٛز اجملـسزٜ

 .عكٝس٠ ٚايصب  ٓٗاا٭ٚا٥ٌ يف ايتأيٝـ أصسذ ةػٝريا ؾصا يف َٓٗس ؼطٜط اي

ؾتُث  ٢ً ٜسٜ٘ قٛيب١ املٓٗس ايػًؿٞ مبٓطل َ٪صٌ رسٜـس ٜعـتين أؾـس ايعٓاٜـ١     
 باغتٓبا  ايكٛا س ٚا٭صٍٛ املٓٗز١ٝ يًػري  ًٝٗا يف ةأصٌٝ اؿل ٚضز ايباطٌ ٚؾبٗ٘.
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ٚناْث ططٜكت٘ خاز١َ ملكاّ ا٫ةباع صٝد ايتػًِٝ ؿكا٥ل َا را٤ج ب٘ ايٓب٠ٛ 
يعك١ًٝ آْصاى، ٚ ٗط َ٪يؿ٘ ايعُِٝ ايٓؿع " زؾع ةعاضض ايعكٌ يٝكاّٚ بسع املدايؿ  ا

ٚب  أٖٛا٤  ،ٚايٓكٌ "، يٝهٕٛ ؾل٬ ب  ٖٛاةـ ايتزسٜس ايعكًٞ ايؿط ٞ ايلضٝظ
 ايعكٍٛ ٚؾبٗاةٗا اييت ةس ٞ ػسٜس ايسٜٔ بحصساذ ايبسع بأغايٝا غري َعتاز٠

ايعٛز٠  ي ؾاملكٝاؽ ايلضٝظ ايصٟ ب٘ متضص اٯضا٤ يٝضكل َكاّ ايتزسٜس ٖٛ 
صٝد ايتٛا٩ّ ايبسٜع ب  ايعكٌ ايلضٝظ ٚايٓكٌ ايلطٜظ يٝتِ ايتػًِٝ  ،ططٜك١ ا٭ْبٝا٤

بأَط اهلل ةعاي ٚأَط ْبٝ٘ ايهطِٜ ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ، ٚبٗصا صطح َٖٓٛا بؿإٔ 
نٌ َا نإ" َٛاؾكا ملا را٤ج ب٘ ايطغٌ ٚايهتاب ٚايػ١ٓ َٔ ْؿٞ   ايططٜك١ ايػًؿ١ٝ، بإٔ

ا ب٘، ٚ ٕ نإ باط٬ كايؿا ملا را٤ ب٘ ايهتاب ٚايػ١ٓ َٔ ْؿٞ أٚ  حباج أٚ  حباج قًٓ
َٓعٓا ايكٍٛ ب٘، ٚضأٚا إٔ ايططٜك١ اييت را٤ بٗا ايكطإٓ ايهطِٜ; ٖٞ ايططٜك١ املٛاؾك١ 

  .14يلطٜظ املعكٍٛ ٚصضٝظ املٓكٍٛ، ٢ٖٚ ططٜك١ ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغً "

هلازٟ ايصٟ ٜػًِ ملارا٤ج ب٘ يكس أضغ٢ اإلَاّ قٛا س ايتؿهري ايٓبٟٛ ايػًِٝ ا
" اهلس٣ اؿاصٌ ٭ٌٖ ا٭ضض  منا ٖٛ  :ايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤  ٔ ايطب ةباضى ٚةعاي، ؾحٕ

َٔ ْٛض ايٓب٠ٛ، ٚأٌٖ اهلسٟ ٚايؿ٬ح ِٖ املتبعٕٛ يٮْبٝا٤، ِٖٚ املػًُٕٛ امل٪َٕٓٛ يف 
 . 15نٌ ظَإ َٚهإ، ٚأٌٖ ايعصاب ٚايي٬ٍ ِٖ املهصبٕٛ يٮْبٝا٤ "

ٜكطع َػاَع ايتاضٜذ يف ةٓك١ٝ ايؿهط ٚايعٛز٠ ب٘ يٓٛض ايعكٝس٠ ايلاؾ١ٝ   ْ٘ يتزسٜس
َٔ قٛاْ  ايبسع ايعك١ًٝ اييت ةػًػًث يف َٓاٖس ا٫غ٬َ  آْصاى ٚصهُث ؾٝٗا 

 .16مبٓا٠٤ٚ َػايو ا٫ةباع ٚاخت٬م ايؿٛاضم ب  ايعباز٠ ٚايؿهط ايسٜين ا٫ تكازٟ

٘ ظٜـ ايـطأٟ بلـسم ايتعكـٌ    ؾأبطظ رٗسا   ُٝا يٝزسز خطاب ايؿهط ؾريز  ٓ
ايؿهطٟ املتبع قككا بصيو َكـاّ املتابعـ١ يف ؼطٜـط أصـٍٛ اإلميـإ ٚايتٛصٝـس ٚايكـسض        

   .ْاؾٝا  ٓٗا أْٛاع ايبسع ٚايي٫٬ج َٔ ؾت٢ املصاٖا املٛرٛز٠ آْصاى ،ٚايؿطع
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َٚٔ َ اٖطٙ ايتعاّ أيؿا  ايؿاضع ٚ سّ اؿٝـس٠  ٓٗـا أ٫ٚ ٚيف ؾُٗٗـا ٚنٝؿٝـ١     
َطبكا بـصيو قا ـس٠ ا٫ تلـاّ ايـيت  ًٝٗـا بٓٝـث صكـا٥ل ايـسٜٔ مجًـ١           ،اةطبٝكٗا حاْٝ

ٜكٍٛ اإلَاّ:" ؾحٕ نإ اإلْػإ يف َكاّ زؾع َٔ ًٜعَ٘ ٜٚأَطٙ ببس ١ ٜٚـس ٛٙ   ٚةؿل٬ٝ
 يٝٗا; أَهٓ٘ ا٫ تلاّ بايهتاب ٚايػ١ٓ، ٚإٔ ٜكٍٛ ٫ أرٝبو  ٫  ي نتـاب اهلل ٚغـ١ٓ   

ٔ ز ا  ي ؾ٤ٞ َٔ ايـسٜٔ بـ٬ أصـٌ َـٔ     ضغٛي٘، بٌ ٖصا ٖٛ ايٛارا َطًكا، ٚنٌ َ
نتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘; ؾكس ز ـا  ي بس ـ١ ٚوـ٬ي١، ٚاإلْػـإ يف ْ ـطٙ َـع ْؿػـ٘        
َٚٓا طة٘ يػـريٙ;  شا ا تلـِ بايهتـاب ٚايػـ١ٓ ٖـساٙ اهلل  ي صـطاط٘ املػـتكِٝ، ؾـحٕ         

 17ايؿطٜع١ َخٌ غؿ١ٓٝ ْٛح  ًٝ٘ ايػ٬ّ; َٔ ضنبٗا لا َٚٔ ؽًـ  ٓٗا غطم". 

اشش ايتزسٜس ايػًؿٞ املباضى; َاصكك٘ اإلَاّ قُس بٔ  بس ايٖٛاب ضمح٘ َٚٔ من
ؾكس غعث  ،َٔ زؾاع  ٔ ايعكٝس٠ ٚ َاط١ َاؿكٗا َٔ كًؿاج اؾٌٗ ٚا٫بتساع ،اهلل

رٗٛزٙ املباضن١  ي ؼكٝل اإلغ٬ّ، نُا ميهٔ إٔ ٜؿِٗ َٔ ةعايِٝ ٚغري٠ ضراٍ ايػًـ 
 .ايلاحل

ايتزسٜس١ٜ ٚاييت ٜعٛز اغتٝضا٩ٖا يف صكٝك١  ٚةيُٓث رٗٛزٙ  سزا َٔ ايعٓاصط
  .ا٭َط  ي أصاي١ املٓٗس ايػًؿٞ ايصٟ اغتكث َٔ ٖصٙ اؿطن١ َباز٥ٗا ٚأغػٗا

َتأحطا َتأغٝا  ،ؾكس قسّ منٛشرا صٝا ٭١َ َػ١ًُ ؼهِ ؾطٜع١ اهلل ٚضغٛي٘
ظج املباضن١ بط ٚرٗٛز اإلَاّ ،مبػًو ايػًـ ايلاحل ناإلَاّ أمحس ٚاإلَاّ ابٔ ة١ُٝٝ

ؾًِ ة ظ يف  ،يف ؼكٝل ايتٛصٝس ْٚؿٞ َا ًل باملعتكساج َٔ ؾطى ٚبسع يف ايٛاقع اؿٞ
  .امل٪يؿاج نُا بطظج ص١ٝ َؿطق١  اؾٗا ايٓاؽ ٚاقعا ٜعٝس ا٭١َ  ي ؼكٝل فسٖا ايتًٝس

أٟ يف ايكطإٓ  ،ؾهإ رٗسٙ قكا يف صلط ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ يف ٜس اهلل ٚضغٛي٘
ؾُٝا ٜتعًل بتضهِٝ ايؿطٜع١ ٖٚصا َٔ أ ُل  ٓاصط  ٚضؾض أٟ ةػاٌٖ ،ٚايػ١ٓ

ؾكس  ،ايتزسٜس يف ايٓٛاصٞ ايعكس١ٜ صٝد أ از أصاي١ ايتػًِٝ ؿكٝك١ اإلميإ باهلل ةعاي
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ٚايصٟ  ،ا رت٣ ؾُٗٗا يف ةًو اٯ١ْٚ وعـ ٚقلٛض هل١ُٓٝ ايؿهط اإلضرا٥ٞ آْصاى
 .18َا يف ايكًا ٜط٣  ضرا٤ ايعٌُ  ٔ َػ٢ُ اإلميإ بس ٣ٛ إٔ اإلميإ ٖٛ فطز 

 املطلب الثالث

 ضىابط التجديد يف اخلطاب الديين

اختًؿث ايط٣٩ يف ؼسٜس اجملسزٜٔ ٚةٓـاحطج أقـٛاهلِ يف ةٛرٝـ٘ أقـٛاٍ ايعًُـا٤      
ؾ٬بس َٔ ٚرـٛز وـٛابط ٚاوـض١ ةـٛظٕ بٗـا ا تبـاضاج        ،ايػابك١ ٚاي٬صك١ يف شيو

 ،ث قـٛضٜٔ أغاغـ   ٚميهٔ  مجاهلا ؼـ  ،ايباصخ  يف ةطرٝظ أصاي١ اـطاب ايتزسٜسٟ
 :ُٖٚا

 ـ ايخٛابث ٚاملتػرياج يف اـطاب ايسٜين

 ـ ؾطٚ  اجملسز ايسٜين

ٚايخاْٞ مبٔ ٜتلس٣ ٫ختٝاض َؿطزاج اـطـاب   ،ؾا٭ٍٚ َتعًل باـطاب ايسٜين
 ايسٜين.

 )املسألةاألوىل( 

 الثىابت واملتغريات يف اخلطاب الديين 

ٕ  َـثحط   ي باملػـًُ   ايعـٛز٠  أمثـطج  املؿـطٚع  ايتزسٜس صكٝك١ إٔ ةب   ايكـطٚ
 َباز٨  ٢ً ٜكّٛ ا٭صٌٝ اإلغ٬َٞ ؾاـطاب ،ٚةطبٝكا َٓٗزا ٚؾطٜع١  كٝس٠ املؿي١ً
ٌ   يٝٗا ٜتططم إٔ ميهٔ ٫، َٚٓاٖس ٞ  ٖٚـصٙ  ةلـضٝظ  أٚ ةعـسٜ   ًٝٗـا  ٜطًـل  ايـيت  ٖـ
 يًدطـاب  اإلغ١َٝ٬ اهل١ٜٛ أصاي١  ٢ً بطٖإ ٚصؿا٤ٖا بكا٤ٖا ٭ٕ ،ايخٛابث َلطًظ

 .ايسٜين
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ٞ  ةبًٝػٗا يف ايبؿطٟ اؾٗس ٜتسخٌ إٔ ميٓع ؾ٬ شيو َٚع  ايػـاَع  أًٖٝـ١  ؾريا ـ
 ةتسخٌ ٖٚٓا ،امللًض١ ةطرٝظ نكا س٠ ،املٓٗزٞ ايتلضٝظ ٚقٛا س ا٭ٚيٜٛاج ٚةكسِٜ

 يعـٛاضض  ٚ خيـا ٗا  ايخٛابث  ٢ً امللازض٠ أرٌ َٔ ٫ ايسٜين اـطاب يف املتػرياج
 ٜكٍٛ ،َٓٗا املطاز٠ امللًض١ َٔ زضر١ أ ٢ً ؼكٝل أرٌ َٔ ٚيهٔ ايٓػب١ٝ ا٫رتٗازاج

 ػا ٚقس ا٫ تكاز ٚارب١ ةهٕٛ قس ايع١ًُٝ اـ ١ٜ املػا٥ٌ  ٕ" :اهلل ضمح٘ اإلغ٬ّ ؾٝذ
 ةػـتضا  ٚقـس  ٚاربـ١  غري َػتضب١ ةهٕٛ ٚقس قّٛ زٕٚ قّٛ ٚ ٢ً صاٍ زٕٚ صاٍ يف

 ٛظجيـ  ؾـ٬  ايٓاؽ يبعض َيط٠ َعطؾتٗا ةهٕٛ ٚقس غٛا٤ نا٭ ُاٍ صاٍ يف أٚ يطا٥ؿ١
ٕ  مبا ايٓاؽ صسحٛا  ٓ٘ اهلل ضوٞ  ٢ً قاٍ نُا بٗا ةعطٜؿ٘ ٕ  َـا  ٚز ـٛا  ٜعطؾـٛ  ٜٓهـطٚ
٘  اهلل ضوٞ َػعٛز ابٔ ٚقاٍ ٚضغٛي٘ اهلل ٜهصب إٔ أؼبٕٛ ٔ  َـا   ٓـ ٌ  َـ  حيـسذ  ضرـ

  .19" يبعيِٗ ؾت١ٓ نإ  ٫  كٛهلِ ةبًػ٘ ٫ صسٜخا قَٛا

 ةـطةبط  ايبكـا٤  ١ٜٛأٚي َٓاظ تٗا ٚ سّ ايخٛابث  بكا٤ ٖٚٞ ايع ١ُٝ اؿكٝك١ ٖٚصٙ
ٕ  صـسٚز  ٜتزاٚظ ٫ غطاب  يٝٗا ايس ٠ٛ يف ٚةتُخٌ ،أ١ُٖٝ  ٓٗا ةكٌ ٫ صكٝك١ ب٘  ايبٝـا

٘  ايؿب٘ ْٚؿٞ ٚبٝاْ٘ ةكطٜطٙ غبٌ يف ةتُضٛض ؾٝ٘ اجملسز  ٌُ ؾػا١ٜ ،ٚاإلؾٗاّ ٍ  ، ٓـ  ٜكـٛ
ّ   ٢ً ايتأٌٜٚ ٜػًط ؾهٝـ" :ايكِٝ ابٔ اإلَاّ ٔ  نـ٬ ٘  جيـٛظ  ٫ َـ  ٚايػًـط  اـطـأ   ًٝـ

 أْـٛاع  أ ًـ٢   ٢ً قسضة٘ ٚنُاٍ  ًُ٘ نُاٍ َع ٖصا ٚاإلضؾاز ايبٝإ ٚوس اقضٚايتٓ
 ...ٚاإليػاظ ايتع١ُٝ ٫ ٚايبٝإ اإلؾٗاّ ٚقلسٙ ٚ صػاْ٘ ٖٚساٙ ْلض٘ ٚنُاٍ ايبٝإ

ٔ  ؾػـس  ايؿـطع  ْلـٛص   ًـ٢  ايباطًـ١  ايتأ٬ٜٚج احملطؾٕٛ غًط ملا ٚهلصا  ايـسٜ
٘  ٚأقاّ عؿ ٘ ةهؿٌ غبضاْ٘ اهلل إٔ ي٫ٛ ؾػازا ِ  صطغـا  يـ ٘  ٚنًـٗ ٔ  عُاٜتـ ٌ  َـ  ةأٜٚـ

٘  اهلل ٚيهٔ ايػايؿ١ ا٭زٜإ  ٢ً رط٣ َا  ًٝ٘ ؾط٣ املبطً  ٚاْتضاٍ اؾاًٖ   بطمحتـ
 ٫ٚ  زٜٓٗـا  هلـا  جيسز َٔ ايبس ١ ٚ ٗٛض ايػ١ٓ زضٚؽ  ٓس هلا ٜبعد ا٭١َ بٗصٙ ٚ ٓاٜت٘

  ٢ً ًطغ  ٕ ايتأٌٜٚ إٔ ٚنُا ،ٚ ٬ُ  ًُا ؾٝ٘ ٜػتعًُِٗ غطغا زٜٓ٘ يف ٜػطؽ ٜعاٍ
ٌ   شا ؾهصيو أؾػسٖا اـ٥٬ل  ًّٛ ِ  يف اغـتعُ ّ  أؾػـس  كاطبـاةٗ ِ  ا٭ؾٗـا  ٚمل ٚايؿٗـ
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ٕ  اهلل  ًُ٘ ايصٟ ايبٝإ وس ؾحْ٘ أبسا  ًٝ٘ ةعٝـ إٔ ٭١َ ميهٔ ّ  اإلْػـا  َلـاؿ٘  يكٝـا
 20ايهؿا١ٜ ؾٝ٘ مبا شيو ةكطٜط ةكسّ ٚقس َٚعازٙ َعاؾ٘ يف

 اؿارـ١  ٜ ٗـط  اـ ٜـ١  ا٥ٌاملػـ   ـطض  يف املتػرياج يٛرٛز اؿار١ ة ٗط ٚنُا
 اـطـاب  ػسٜـس   ي ايس ٠ٛ ؾحٕ ٚيصيو ،با٭صهاّ املتعًك١ ايتؿطٜع١ٝ ايٓٛاصٞ يف  يٝٗا

  ًٝٗا خ٬ف ٫ اييت;ايؿطٜع١ ٚأصٍٛ ايعكٝس٠ بخٛابث املػاؽ صاٍ بأٟ ٜعين ٫ ايسٜين
ٕ  ايتزسٜـس  ٚ منا ةعس٬ٜج أٚ ةػرياج ةكبٌ ٫ ٚاييت  يتايـ  ٚاملـتػرياج  ايؿـطٚع  يف ٜهـٛ
ٞ  ايٛاقع  ٢ً ةططأ ٌ  يف َٚعاصـط٠  رسٜـس٠  ض٩ٜـ١   ي ٚؼتـاش  اإلغـ٬َ  َعٗـا،  ايتعاَـ

ٌ  ٚاغـتٝعاب  يًتزسٜـس  ٚقابًٝـ١  َطْٚـ١  ايػُا١ٜٚ ايؿطا٥ع أنخط اإلغ٬ّ إٔ ٚغاص١  نـ
 َؿـطٚ ١  نثيٝـ١  ا٫رتٗـاز  اإلغ٬ّ أقط يصيو ٚا٫ْػ٬م، اؾُٛز ٜٚطؾض املػتزساج

 .ايعلٛض نٌ َٚٛانب١ ٚاإلبساع اضي٬بته نا١ًَ ايؿطص١ املػًُ  يٝعطٞ
 )املسألة الثانًة(

 شروط اجملدد يف اخلطاب الديين

ايتزسٜس ٖٛ ١َُٗ ايعًُا٤ ايعاًَ  ايصٜٔ اغتضكٛا ؾـطف َتابعـ١ ايـٓيب صـ٢ً     
ؾحٕ يف بؿط٣ ايٓيب ص٢ً اهلل  ًٝ٘  ،اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ يف ةلضٝظ ايعكا٥س ٚ قا١َ ايؿطا٥ع

اي ب٘  ٢ً أٌٖ اإلغ٬ّ َٔ ا٭١ُ٥ اهلسا٠ يٮْاّ  ًـِٝٗ  ٚغًِ "  ؾاض٠  ي َا َٔ اهلل ةع
جيسز بِٗ َـٔ اٯحـاض ٜٚٛوـظ     ;ايػ٬ّ َٚٔ غا٥ط ايعًُا٤ ا٭ ٬ّ ٚايلاؿ  ايهطاّ

بِٗ َٔ املؿه٬ج ٜٚب  بِٗ َٔ ايس٫٫ج ٜٚطز بعًَِٛٗ َٔ اؾٗا٫ج ٜٚ٪ٜـس بٗـِ   
    ِ اٯٜـاج ٚصـضٝظ    َٔ ايهطاَاج ٚصازم املبؿطاج َٔ ض٩ٜـا اؿـل ايـٛاضز٠ يف قهـ

: ٖٚـِ )أٖـٌ ايػـ١ٓ ٚاؾُا ـ١(     ،ؾايتزسٜس ٖـٛ  ُـٌ )ايؿطقـ١ ايٓارٝـ١(     21ايطٚاٜاج "
يف ا٫ تكاز  - ًِٝٗ ايل٠٬ ٚايػ٬ّ  -ٚايؿطق١ ايٓار١ٝ ٖٞ ايػا٥ط٠  ٢ً ْٗس ايطغٌ 

، اغـتضكث ايٓزـا٠ باةبا ٗـا غـبٌٝ     22ٖٚٞ ؾطق١ َٔ ح٬ذ ٚغـبع  ؾطقـ١    ،ٚيف غريٙ
ٖٚصا ٜعين َٛاؾكـ١   ،23ؿسٜد يف بٝاْٗا:)َا أْا  ًٝ٘ ٚأصضابٞ(ؾكس ٚضز يؿظ ا،امل٪َٓ 
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  ٍ  ،غ١ٓ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ ٚغ١ٓ أصضاب٘ املٛاؾك١ هلا يف ا٭قـٛاٍ ٚا٭ؾعـا
 ؾٗٛ َٓٗس َعًّٛ  اٖط ايتعاَ٘ َٓا  اهلسا١ٜ ٚايٓزا٠.

      ٘ ڦ   ڦ  ٹ ٹ چ  ،ٚقـس ةعًـل ايٛ ٝـس مبدايؿــ١ ٖـصا املـٓٗس ٚايبعـس  ٓــ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 (115)ايٓػا٤:چڇ   ڍ

َٚـٔ   :"ؾٗهصا َؿاقا٠ ايطغٍٛ ٚاةبـاع غـري غـبٌ املـ٪َٓ      ٜكٍٛ ؾٝذ اإلغ٬ّ:
ؾحْـ٘   ،َٚٔ اةبع غري غبًِٝٗ ؾكس ؾـاق٘ أٜيـا  ، ٖٚصا  اٖط ،ؾاق٘ ؾكس اةبع غري غبًِٗ

ؾُـٔ خـطش  ـٔ     ،صّؾسٍ  ٢ً أْ٘ ٚصـ َـ٪حط يف ايـ   ،قس رعٌ ي٘ َسخ٬ يف ايٛ ٝس
 2425 مجا ِٗ ؾكس اةبع غري غبًِٝٗ قطعا"

ٕ  :"  ٕ ايتزسٜس ٫بٍس إٔ ٜٓطًل َٔ ٚوـٛح يف ا٫ تكـاز    ٚيف ةٛصٝـس   ،يف اإلميـا
عٝـد ٜهـٕٛ َـصٖا أٖـٌ      ،ٚايتؿطٜع ،ٚايعباز٠ ،ٚاي٤٫ٛ ٚاي ا٤ ،ا٭مسا٤ ٚايلؿاج

 .26ايػ١ٓ ٚاؾُا ١ يف مجٝع شيو ٖٛ املٓطًل ا٭غاغٞ يًتزسٜس "

هٔ اإلؾاض٠  ي أِٖ َا جيـا إٔ ٜتلــ بـ٘ اجملـسز يف وـ٤ٛ ايبٝـإ املػـبل        ٚمي
 :ؿكٝك١ ايتزسٜس املؿطٚع يف اـطاب ايسٜين

ؾكس شنط ايعًُا٤ إٔ ٖصا ٖٛ أِٖ َا ٜتُٝع ب٘ اجملسز صٝـد   ،ايعًِ ايؿط ٞ ايلضٝظ ـ1
ٛ :ٚرا٤ يف  ٕٛ املعبٛز ،اإلملاّ ايٛاغع بأصٍٛ ايؿطٜع١ ٚؾطٚ ٗا ٕ  ٫ "اجملسز ٫ ٜهـ

 َٔ نإ  املا بايعًّٛ ايس١ٜٝٓ"

" ايعامل بهتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ ٚأقـٛاٍ ايلـضاب١ ؾٗـٛ     :ٜكٍٛ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ
اجملتٗس يف أصهاّ ايٓٛاظٍ ٜكلس ؾٝٗا َٛاؾكـ٘ ا٫زيـ١ ايؿـط ١ٝ صٝـد ناْـث ٫ٚ ٜٓـايف       

 27ارتٗازٙ ةكًٝسٙ يػريٙ أصٝاْا ".
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ػـًُ  عٝـد ٜؿطـٔ  ي َـٛاطٔ اـًـٌ يف      ـ اـ ٠ بٛاقع ا٭١َ ٚايعًـِ بـأصٛاٍ امل  2
ٜكـٍٛ ؾـاضح   ،ٜٚعٌُ بارتٗاز إلص٬ح َا ؾػس يف نـٌ شيـو   ;ا٫ تكاز أٚ ايػًٛى

" َٔ نإ  عَ٘ ُٖٚت٘ آْا٤ ايًٌٝ ٚايٓٗاض  صٝا٤ :غٓٔ أبٞ زاٚز يف بٝإ صؿاج اجملسز
ٚ َاة١ ايبسع ٚقسحاج ا٭َٛض ٚقٖٛا ٚنػط أًٖـٗا   ،ايػٓٔ ْٚؿطٖا ْٚلط صاصبٗا

 ،َٚٔ ٫ ٜهٕٛ نصيو ٫ ٜهٕٛ فسزا ايبت١ ،أٚ ةلٓٝـ ايهتا ٚايتسضٜؼ ،ًػإباي
 .28ٚ ٕ نإ  املا بايعًّٛ َؿٗٛضا ب  ايٓاؽ "

 )املبخث الثانٌ( 

 االجتاهات املخالفة يف حقًقة التجديد للخطاب الديين

 )املطلب األول(

 مفهىم جتديد اخلطاب يف االجتاه الغالٌ 

أٟ ةػـٝري اـطـاب    ،س  ًـ٢ أْـ٘ ايتػـٝري أٚ ايتطـٜٛط    ٖٚصا ا٫ػاٙ ٜؿِٗ ايتزسٜـ 
عٝد ةلـري َُٗـ١ اـطـاب     ،ٚيٝؼ ايططٜك١ أٚ ا٭غًٛب ،احملت٣ٛ ٚامليُٕٛ :ايسٜين
ٚشيـو   ، قطاض ايٛاقع أٚ  جياز امل ضاج ي٘ مبضاٚي١  وؿا٤ ايلبػ١ ايؿط ١ٝ  ًٝ٘ :ايسٜين

ؾٗٛ ٜلـطح أ٫ٚ بٓبـص    ،طبس ٣ٛ  سّ ايكسض٠  ٢ً َٛار١ٗ ةٝاض ايعٛمل١ ايتطبٝعٞ ايكاٖ
ةكسٜؼ ا٫ةباع ٚططح ايتعاّ َٓٗس ايعبٛز١ٜ املؿطع َٔ اهلل ةعاي ٚاملبًؼ َٔ رٗـ١ ْبٝـ٘   

ٜكٍٛ  ابس اؾابطٟ "يكس ناْث ايػًؿ١ٝ ناؾٝـ١ ٚؾعايـ١ ٚ رطا٥ٝـ١     ،ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ
 أَا ٚقـس أصـبضٓا رـع٤ا يف    ،ّٜٛ نٓا ٚصسْا يف بٝث ٖٛ بٝتٓا ٚبٝث يٓا يف ْؿؼ ايٛقث

نٌ ؾحٕ ايططٜل ايٛصٝس إلحباج ٚرٛزْا ٚاؿؿا   ٢ً خلٛصٝتٓا زاخٌ ٖصا ايهٌ ٖٛ 
 .29َٓطك٘ ٖٛ " ،ططٜل ايتعاٌَ َع٘ باملٓطل ايصٟ ٜ٪حط ؾٝ٘

نٓٛع َٔ ؼسٜد ا٭يؿا  ايًػ١ٜٛ ٚؼسٜخٗا  ،ٚ ٔ اغتدساَِٗ مللطًظ ايتزسٜس
اـطري اييت ةعٌُ  يٝهٕٛ زا٫  ٢ً َباز٥ِٗ املع١ًٓ أٚ اـؿ١ٝ ؾٗصا َٔ أِٖ املساخٌ

 ، ٢ً ةًيب اؿل بايباطٌ ٚ وؿا٤ ْٛع َٔ اؾُاٍ املطرعٞ  ي أغايٝا ايتعٜٚط املٓٗزٞ
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نٞ ٜع   ٔ ْؿػ٘  ،"  ٕ فطز ػسٜس ايًؿظ بح طا٤ ؾطص١ يًؿهط:ٜكٍٛ صػٔ صٓؿٞ
ٚقس ٫ ٜهٕٛ املع٢ٓ  ،بًؿظ رسٜس ٜهؿـ  ٔ َٛاطٔ يف ايؿهط أخطأٖا ايؿظ ايكسِٜ

بٌ قس ٜهٕٛ  غكاطا َٔ ايطٚح  ،َٛرٛزا بايؿعٌ يف ايؿهط ايكسِٜ املهتؿـ يف ايًؿظ
ٚ شا مل ػس ؾٝ٘ أٟ قطا٠٤ رسٜس٠ هلصا ايًؿظ ايكسِٜ، ؾًٛ  ،املعاصط٠  ٢ً ايًؿظ ايكسِٜ

ٚبتطٛض ا٭ؾهاض ٚػسزٖا  ،صسذ شيو يهإ ؾ٦ٝا طبٝعٝا ؾايًػ١ ناؿياض٠ َتطٛض٠
بٌ ٖٛ  ٌُ ميؼ  ،يٝؼ  ٬ُ ؾهًٝاؾايتزسٜس  ٔ ططٜل ايًػ١ ،ةتطٛض ا٭يؿا  ٚةتزسز

  .30امليُٕٛ "

قطا٠٤ ايعلط بًػ١ قسح١ ةٓؿط َٔ َٛاؾك١  :ؾايتزسٜس  ٓس ٖصٙ ايطا٥ؿ١ ٜعين
بس ٣ٛ ايتٛا٤ّ َع ةطًعاج  ٚؼهُٝٗا يف نٌ صػري٠ ٚنبري٠، ،ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬

ايط٣٩  أٚ ،ايعلط ملٛانب١ اؿياض٠ ايػطب١ٝ ٚ سّ اـطٚش  ًٝٗا يف املياَ  اؿياض١ٜ
 ايؿهط١ٜ ٚا٫رتُا ١ٝ املتعًك١ بٗا.

ٚبايتايٞ ؾٗٞ ةٓؿـٞ  َهاْٝـ١ ةطبٝـل َيـُٕٛ اـطـاب اإلغـ٬َٞ نُـا ؾُٗـ٘         
ٚةس ٛ  ي  ميإ  لطاْٞ حياٍٚ اصساذ ةٛا٩ّ  ،ايػًـ غابكا ٚطبكٛٙ يف ٚاقع صٝاةِٗ

 ر١ٝإلصساذ اةؿاق١ٝ  ٜسًٜٛ ب  صسٜد ايؿطط٠ يف ايه١ْٛٓٝ ايبؿط١ٜ ٚب  ةطًعاج ايعامل
ٚةطَٞ  ي ةطبٝع ايع٬قـاج بـ  ا٭َـِ مبـا خيـسّ       ،)ؾهط١ٜٚ( ةطا ٞ امللاحل املؿرتن١

 .امللاحل ايػطب١ٝ

ٖٚصٙ َباضظ٠  اٖط٠ ملٓٗس ا٫ةباع ٚايتضهِٝ يؿطع اهلل ةعـاي ايكـا٥ِ  ًـ٢ متـاّ     
ؾؿٝ٘ كايؿ١  اٖط٠ ؿكا٥ل  كس١ٜ ن ٣ ةـ ظ يف  ـسّ    ،ايتػًِٝ ٭َط اهلل ةعاي ٚضغٛي٘

ايصٟ ٜكّٛ  ٢ً َٓٗس ا٫غتػ٬ّ ايتاّ ملا بًؼ  ٠ صكٝك١ ايتٛصٝس ايعًُٞ ٚايعًَُٞطا ا
   ٘ ؾـ٬ ٚضبـو ٫ ٜ٪َٓـٕٛ صتـ٢     ) :قـاٍ ةعـاي   ،ب٘ ايٓيب ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغـًِ  ـٔ ضبـ

 قيٝث ٜٚػًُٛا ةػًُٝا(  حيهُٛى ؾٝا ؾزط بِٝٓٗ حِ ٫ جيسٚ يف أْؿػِٗ صطرا مما
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ملٓاٖض ؿكا٥ل اإلميإ مبٓٗس َبتسع ًٜتعّ ٚنُا أْٗا قٛيب١ يتٝاض ايعٛمل١ ايؿهطٟ ا
أَا كايؿت٘  ،أيؿ ا  غ١َٝ٬، خيايـ يف أصً٘ َعتكس ا٫ميإ باهلل ةعاي ْٚبٝ٘ املبًؼ  ٓ٘

ؾٮٕ اإلميإ بهْٛ٘ ةعاي خايكا ٫ ٜلظ  ٫ باإلميإ بأْ٘  ;ؿكٝك١ اإلميإ باهلل ةعاي
أَا كايؿت٘ ؿكٝك١ اإلميإ بايٓيب ص٢ً ٚ ،أ٫ ي٘ اـًل ٚا٭َط()قاٍ ةعاي  ،ايطب املؿطع

ؾٮٕ اإلميإ ب٘ ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ قا٥ِ  ٢ً متاّ ا٫ةباع ٫ تكاز  ،اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ
 . ٚٚؾل قٛيبتِٗ ٖصٙ مل ٜبل ملؿّٗٛ ا٫ةباع َهاْا ،نؿاٜت٘ يف ايتبًٝؼ

   ٘  ؾحٕ املتابع١ شاج ايعٌُ ايصٟ ٜٓاصـ ايتلسٜل يف صكٝك١ اإلميإ; ؾـ٬ قٝـاّ يـ

  ٘ ڇ  ڇ    ٹ ٹ چ ، ٫ بٗا، ؾايعٌُ  شا مل ٜطاع ؾٝ٘ ؾط  اإلةباع اْتؿ٢ صهـِ قبٛيـ

 ط33عقُس:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  

ٚاْتؿا٤ ٖصا اؿهِ ؾٝ٘ ٜكيـٞ ببس ٝتـ٘، ٭ٕ ايبس ـ١ َـطزٚز٠; هلـصا ٚرـس َـٔ        
ايعًُا٤ َٔ صطص  ٢ً  واؾ١ ايػ١ٓ يف ةعطٜـ اإلميـإ; يعٜـاز٠ ايتأنٝـس  ًـ٢ أُٖٝـ١      

إلةباع يف ؼكٝل اإلميإ َٔ ا٭ ُاٍ، ؾض " غـ٦ٌ غـٌٗ بـٔ  بـس اهلل ايتػـرتٟ  ـٔ       ا
  ٛ  اإلميإ َا ٖٛ؟ ؾكاٍ: قٍٛ ٚ ٌُ ١ْٝٚ ٚغ١ٓ، ٭ٕ اإلميإ  شا نإ ق٫ٛ ب٬  ُـٌ ؾٗـ

نؿط، ٚ شا نإ ق٫ٛ ٚ ٬ُ ب٬ ١ْٝ ؾٗٛ ْؿام، ٚ شا نإ ق٫ٛ ٚ ٬ُ ١ْٝٚ ب٬ غ١ٓ ؾٗـٛ  
 31بس ١ ".

جيا ايتٓب٘  ي إٔ ؼكٝكِٗ هلصٙ ا٭ٖساف أٚ بعيٗا يف ايٛاقـع   ٚبٓ ط٠ راز٠ ؾحْ٘
ٚيهٓ٘ مل ٜتعٗس عؿـظ   ،ؾاهلل  ع ٚرٌ ةعٗس عؿظ ايصنط ;يٝؼ َػتض٬ًٝ ؾطً ا أٚ  ك٬ً

َٚػـري٠ ا٫مـطاف يف ؾٗـِ ايهتـاب ٚايػـ١ٓ       ،َعاْٝ٘ يف ناؾ١  كٍٛ املػًُ  ٚقًٛبِٗ
َٚـٔ ٖٓـا    ،ّ لاصاج ٫ ٜػتٗإ بٗـا صكل ؾٝٗا أ سا٤ اإلغ٬ ،ٚةطبٝكُٗا َػري٠ قسمي١

ٛ ٍ  ًٝـ٘ يف اؿؿـا   ًـ٢ ٖـصٙ املعـاْٞ َـٔ ايتضطٜــ ٚايتبـسٌٜ          :ميهٔ ايكٍٛ  ٕ املع
ٖٛ َا ٜكّٛ ب٘ أٌٖ اؿل أْؿػـِٗ   :ٚةطبٝكٗا يف ٚاقع املػًُ  يف أٟ ٚقث ٚأٟ َهإ
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ْٞ ٚيٝؼ ٚؾل ا٭َا ،عػا رٗسِٖ ٚٚؾل غٓٔ ايتػٝري اييت ةػري بٗا صطن١ اجملتُعاج
 .32ٚايٓٝاج

٫  ،)٫ةـعاٍ طا٥ؿـ١ َـٔ أَـيت  ـاٖطٜٔ  ًـ٢ اؿـل       :قاٍ ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ
"ٚاؿـل حيتـاش يف َعطؾتـ٘  ي     ،33 ِٖٚ نـصيو(  ،ٜيطِٖ َٔ خصهلِ صت٢ ٜأةٞ أَط اهلل

ؾايؿـٗاز٠ هلـصٙ   ،نُا حيتاش ملعطؾ١ َٛاظٜٔ ا٫رتٗاز ٚقٛا سٙ ايلضٝض١ ،ؾك٘ ايٓلٛص
ٍ    ؾٗاز٠  ،ايطا٥ؿ١ أْٗا  ٢ً اؿل ٚطـطم   ،هلا مبعطؾ١ َٝـعإ اؿـل يف ايعكا٥ـس ٚا٭صـٛ

ٚشيو ؾٗاز٠  ٢ً ٚرٛز املٝعإ يف  ،صت٢ ٚقث ايػا ١ ،ا٫رتٗاز يف ا٭َٛض املػتزس٠
 34ٖصٙ ا٭١َ ٚبكا٥٘" 

 )املسألة األوىل( 

 أبرز قىاعد االجتاه الغالٌ

ػس  ٕ ٖصٙ ا٫ػاٖاج ايؿهط١ٜ اؾسٜس٠ َٔ أرٌ إٔ ؼكل َا ٜطْٛ  يٝ٘ أصضابٗا 
يف ططٜكٗا  كباج ن٪ٚز ةػتًِٗ بكا٤ٖا َٔ  ُل ايتـاضٜذ ٚأصـاي١ ايـرتاذ ٚوـدا١َ     

ؾًٝؼ َٔ ايٝػري  ٢ً ٖ٪٤٫ إٔ ٜصبصبٛا قٓا اج ضاغـد١ يف وـُري    ،ايطصٝس املٛضٚذ
ايعكٌ ايٛا ٞ بسٜٔ اهلل، هلصا  ُسٚا  ي صٓع أيػاّ ٜٓا  بٗا أصساذ حكٛب يف قا ـس٠  

 ٕ صظ اؾُع بُٝٓٗـا أضازٚا بـ٘    ،سحٛا ةٓ ِٝ  بخٞؾأص ،35ايبٓا٤ صت٢ ٜػٌٗ ا٫خرتام
   ِ ؾاَتـسج  كـٛهلِ يتٓـاٍ َـٔ ضنـا٥ع       ،اإلغكا   ٢ً ن ٣ ايكيـاٜا ٚأ ُـل املؿـاٖٝ

اـطاب ايسٜين املػتكِٝ يتعبد بكٛا سٙ غًـل أٚوـاع  بخٝـ١ ةٗـسز ايخٛابـث ٚةطَـٞ       
 ٚاـيـٛع يًتبعٝـ١   ،املػًُاج بس ٣ٛ ايتثيا  ٢ً صـٝاغ١ اـطـاب ٚؾـل ا٭ٖـساف    

ؾتثَطج  ٢ً خًع َطرع١ٝ ؾط ١ٝ  ًـ٢ ةًـو ا٭ٚوـاع     ايؿهط١ٜ امل١ُٓٝٗ يف ٚغط َا،
ؾًـِ   ،َُٓك١ بس ٣ٛ ا٫ٖتُاّ بامللاحل ٚايعٌُ َـٔ أرـٌ املكاصـس    ،ايؿهط١ٜ اؾسٜس٠

ةكٓع بايتػًِٝ هلٝب١ ايٓص ايؿط ٞ بٌ نًؿث ايعكٍٛ إٔ ةؿـتظ بابـا يًتأٜٚـٌ ةًـس َٓـ٘      
يتلٗط  كباج اـ٬ف املٛضٚذ َع ايػطب  ;ػتٓري٠عزس ا٫رتٗاز املؿتٛح ٚايكطا٠٤ امل
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ٚيعًٞ أؾري  ي أِٖ ةًـو   ،ؾ٬ ةبك٢ حٛابث ةلس ٫ٚ َػًُاج ةطز ،يف بٛةك١ ايتزسٜس
 :ايكٛا س َع بٝإ خططٖا  ٢ً ايسٜٔ ٚايعكٝس٠ ٖٓا

صٝد جيس ايعكٌ  ٓس ٖ٪٤٫ اجملسزٜٔ  ،قطا٠٤ ايٓص ايؿط ٞ بكٛا س  ك١ًٝ شاة١ٝـ 1
ٜؿػظ ي٘ اجملاٍ يف ةأٌٜٚ ايٓص ةأ٬ٜٚ ًٜػٞ َكَٛاج ايبٝإ  ةكسٜطا نبريا قس

ؾتؿػري ايلضاب١ ضوٛإ اهلل  ًِٝٗ ٚايتابع  ٚرٗٛز ايعًُا٤  ،ايؿط ٞ ؾٝ٘
املكطٛع بحَاَتِٗ  ٢ً َط ايعَٔ َا ٖٞ  ٫ قطا٤اج بؿط١ٜ ٜلظ  ًٝٗا ايعٜاز٠ 

إٔ ٜهٕٛ  ؾ٬ ٜعسٚ ايٓص بعس شيو  ٫ ،ٚاؿصف بٌ ٚايٓكض أٜيا  شا رس ا٭َط
ْاؾص٠ ًٜس َٓٗا ملا ٜطٜس ةكطٜطٙ  ٢ً ايططٜك١ ايتزسٜس١ٜ ايعلط١ٜ، ٖٚ٪٤٫ اجملسزٕٚ 
 ٢ً ةؿاٚج يف   ُاٍ ٖصا املبسأ ايعك٬ْٞ يف ةكعٝس ايٓص ايسٜين ٚؾل ةٛرٗاج 

 .ةٜٓٛط١ٜ  ًُا١ْٝ

"ٖٛ  " ٜتؿل َع ِ املػتٓرئٜ يف ٖصا اؿٛاض  ٢ً إٔ"اـطاب ايسٜين :ٜكٍٛ أصسِٖ
 "ايـٓص املكـسؽ"، أَـا    ؾايسٜٔ ٖٛ شيو ايتٓعٌٜ اإلهلٞ ايػُاٟٚ املتزًـٞ يف  سٜٔ""اي غري

َـٔ ةؿػـرياج    -ٚصٛيـ٘   -"ايـٓص املكـسؽ"    ؾٗٛ َا ةطانِ  ٢ً ٖـصا  " "اـطاب ايسٜين
ٚةــأ٬ٜٚج ٚؾــطٚصاج، أْتزٗــا ؾكٗــا٤ َٚؿػــطٕٚ َٚؿهــطٕٚ،  لــطا ٚضا٤  لــط، 

 َٚطص١ً ٚضا٤ َطص١ً.

ط٣، َٔ صٝد ٖٛ قطا٠٤ بؿط يًٓص ا٭صًٞ، اـطاب ايسٜين،  شٕ، ٖٛ ؾعٌ بؿ
ٚةأٌٜٚ بؿط يًُنت املكسؽ، ٖٚـٛ بـصيو قابـٌ يًدطـأ ٚايلـٛاب، ٚ طوـ١ يتـسخٌ        

"ايػٝاغ١ٝ أٚ ا٫رتُا ١ٝ أٚ ا٭زب١ٝ"، نُا أْ٘  طوـ١ يػـ٤ٛ ايؿٗـِ أٚ ييـٝك٘،      امللًض١
 "ؾي٬  ٔ أْ٘ ْػب٢، ٚيصيو نً٘: ٜػط٣  ًٝ٘ ايتعسٌٜ ٚايتطٜٛط ٚايتزسٜس"بٌ ٚايٓكض

 36ايصٟ ٜػطٟ  ٢ً نٌ ؾعٌ بؿطٟ"
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ِ  ،ٚقس ٜػتسٍ هلصا املػًو به٬ّ ابٔ  طبٞ ايياٍ " ٚمبـا إٔ يػـ١   :ٜكٍٛ أصـسٖ
ٍ  :ٚأٚ نُا ٜكٍٛ ابٔ  طبٞ ،ايٓص  طو١ يًتأٌٜٚ .ؾُـٔ  ." ؾُا يف ايهٕٛ ن٬ّ ٫ ٜتـأٚ

ٚ ٕ نإ ايتأٜٚـٌ  صـاب١ يف نـٌ ٚرـ٘ غـٛا٤       ،ايتأٌٜٚ َا ٜهٕٛ خطأ  ٔ َطاز املتهًِ
ٌ  ،از املتهًِ أٚ أصابأخطأ َط  ،ؾُا َٔ أَط  ٫ ٜٚكبٌ ايتعبري  ٓ٘ " ـ ٜٚٛ ـ ٖصا ايٓك

يٝكٍٛ:" ٖٚٓا ةهُٔ ا٭ظ١َ ؾٗـٌ حبـاج ايـٓص ايـسٜين ايـصٟ ٜتبٓـاٙ ايػـًؿٕٝٛ ايـصٜٔ         
ٜبضخٕٛ  ٔ ايٓص ٚططٜك١ ةطبٝك٘ ٖٛ ا٭صٌ أّ قابًٝـ١ ايـٓص يًتأٜٚـٌ ٚةػـري طـطم      

تعاقب١ "ٚبٗصا ٜلٌ  ي َا ٜطٜـس اإلؾـاز٠ بـ٘:"يف    ةطبٝك٘ ٚيٝؼ حباةٗا يف ؾرتاج ايتاضٜذ امل
صٝد أصبظ ايـتؿهري ايػـًؿٞ صبـٝؼ     ،ايٛاقع إٔ اـٝاض ا٭ٍٚ ٖٛ ايصٟ غبا ا٭ظ١َ

ايؿهط ايعكا٥سٟ اييٝل مما ودِ اؿػاغ١ٝ ايعكس١ٜ يبعض ايػًؿٝ  ؾزعًـِٗ أغـط٣   
 .37يؿهًٝاج ايتسٜٔ ٚقياٜا ايػٝا "

نخري َٔ ا٭صٍٛ ا٫ تكاز١ٜ; َ٪زاٖا ٚبٗصا خيطش ٖ٪٤٫  ٔ َٓٗس ايػًـ يف 
طعٔ يف ؾٗاز٠ اإلغ٬ّ ؾحٕ ؾٗاز٠ اإلغ٬ّ ةكّٛ  ٢ً أصً  ةٛصٝس اهلل ةعاي 

 ٚاإلميإ بطغاي١ ْبٝ٘ ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ.

صٝد ضزٚا صكٝك١ ا٫ةباع ايٓبٟٛ اي اٖط٠ يف َٓٗس ايتًكٞ  ٓس أٌٖ ايػ١ٓ 
عاٜري املعتُس٠  ٓس ا٭ةباع نثي١ٝ ٚقاَٛا ٭رٌ شيو بهػط ايكٛاْ  ٚامل ،ٚاؾُا ١

َطرع١ٝ يؿِٗ ايٓلٛص ايؿط ١ٝ يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ، ٜٚعزاز بعيِٗ يف ةكطٜط ٖصٙ 
ا٭غؼ صت٢ ٜعطٟ اجملسز  ٔ أٟ َػ٪ٚي١ٝ َٓٗز١ٝ يف ا تباض ؾُٗ٘ ٚاغتٓباط٘ َٔ 

 ايٓص املكسؽ.

د ايب٬ؽ ايٓبٟٛ ايؿطٜـ، صٝـ  ٫ٚ خيؿ٢ َا يف ططٜكتِٗ ٖصٙ َٔ طعٔ يف َها١ْ
ؾًـٝؼ ٖٓـاى خطـاب     ،أؾػسٚا ز٫ي١ أخباضٙ ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ بإٔ رعًٖٛـا  ٓٝـ١  

ٚبايتايٞ ؾكس  ُسٚا  ي ا٫غتػٓا٤  ،صكٝكٞ ؾط ٞ ٜطرع  يٝ٘ يؿِٗ املطاز ايلضٝظ َٓٗا
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بأزيتِٗ ايعك١ًٝ امل١َٖٛٛ، ٖٚصا بصاة٘ طعٔ يف اإلميإ بطغاي١ امللطؿ٢ صٝد ايكسح يف 
ؾايٓيب  ًٝ٘ ايل٠٬ ٚايػـ٬ّ بًـؼ ايـسٜٔ ب٬غـا ةاَـا       ،املب أِٖ َكَٛاةٗا ٖٚٛ ايب٬ؽ 

)ايّٝٛ :ٚهلصا ؾٗس بايب٬ؽ ٚأؾٗس  ًٝ٘ ٚؾٗس ي٘ ايطب ةعاي بٗصٙ اؿكٝك١ ايه ٣ ؾكاٍ
ؾهُـاٍ ايـسٜٔ   (أنًُث يهِ زٜٓهِ ٚأمتُث  ًٝهِ ْعُيت ٚضوٝث يهِ اإلغ٬ّ زٜٓـا 

ين صلٍٛ اهلساٜـ١ بـ٘ ٫ٚميهـٔ    ٜكيٞ ب١ُٓٝٗ أغباب بكا٥٘ ٭ْ٘ ايسٜٔ احملؿٛ  ٖٚصا ٜع
  َط ا٭ظَإ إٔ ٜتضكل ٖصا ا٭صٌ  ٫ بهُاٍ ؾِٗ صكا٥ك٘ ٚحباةٗا  ٢ً

" ؾ٬ ػس أصسا ممٔ ٜكسّ املعكٍٛ َطًكا  ٢ً خ  ايطغٍٛ :ٜكٍٛ اإلَاّ ضمح٘ اهلل
 ٫ ٚيف قًب٘ َطض يف  مياْ٘ بايطغٍٛ; ؾٗصا قتاش أ٫ٚ  ي إٔ ٜعًـِ إٔ قُـسا ضغـٍٛ    

امللسٚم; ايصٟ ٫ ٜكٍٛ  ٢ً اهلل  ٫ اؿل، ٚأْ٘ بًؼ ايب٬ؽ املـب ، ٚأْـ٘   اهلل ايلازم 
 .38َعلّٛ  ٔ إٔ ٜكطٙ اهلل  ٢ً خطأ ؾُٝا بًػ٘ "

ٚأْٗا ؽتًـ باخت٬ف ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ  ي غري ٚايتأنٝس  ًٝٗا;  ا٫ٖتُاّ بامللاحلـ 2
َـٔ صٝـد   شيو َٔ مساج امللاحل، صت٢ ٜتأة٢ هلِ بتكطٜـط ا تبـاض ايؿـاضع هلـا     

اؾ١ًُ; َعاضو١ ايسيٌٝ ايؿـط ٞ ايتؿلـًٝٞ " ؾٝزعًـٕٛ َطًـل امللـًض١ أصـ٬       
 39ٜؿط ٕٛ  ًٝ٘ "

ٚبٗصا جيسٕٚ املػٛؽ هلِ يف ةطٜٚس ايهخري َٔ ا٭غايٝا ٚايكـِٝ ايعلـط١ٜ ايـيت    
" ؾحشا اْطًكٓا َٔ إٔ  :ٜكٍٛ قُس  ابس اؾابطٟ.ؽايـ أصهاّ ايؿطٜع١ املع١ًَٛ وطٚض٠

ٍ يف ْٗاٜـ١ ايتضًٝـٌ  ي ا تبـاض امللـًض١ ايعاَـ١ ٚإٔ ايٓلـٛص       َكاصس ايؿطٜع١ ة٪ٚ
ايؿط ١ٝ شاةٗا  منا ةٗسف  ي ض اٜتٗا صاضج امللًض١ ايعا١َ ٖٞ املبسأ ايـصٟ جيـا إٔ   

َُٚٗا ٜهٔ ؾحْـ٘ ٫ رـساٍ ؾٝـ٘ إٔ امللـًض١ ايعاَـ١ ةتًـٕٛ بًـٕٛ         ،ٜػٛز نٌ َا  ساٙ
يـصٟ ٜعتُـسٖا ٜٚٓطًـل َٓٗـا     اي طٚف ٚاملعطٝاج اؿياض١ٜ ٚبايتايٞ ؾـحٕ ا٫رتٗـاز ا  

 . 40غٝؿكس َعٓاٙ ٚرسٚاٙ  شا مل ٜهٔ ارتٗازا َتضطنا َتزسزا " 
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ٚأوطب يصيو َخا٫ مبٛقـ  ابس اؾابطٟ َٔ قاضب١ ؾطْػا ؿزاب املػـًُاج  
يف املساضؽ، ؾحْ٘ ٜكط قاضب١ اؿزاب ٚحيتس بإٔ ايتعلا يٓٛع خاص َٔ اؿزـاب ٫  

ٔ ايػرت ٚيـٛ نـإ بػـٝطا ٜلـظ إٔ ٜػـ٢ُ      أصٌ ي٘ ٚإٔ أٟ يباؽ حيلٌ َٓ٘ ؾ٤ٞ َ
   ٫ٚ ؾو إ ٖـصٙ َهـابط٠ ٚقاٚيـ١ يتُٝٝـع صكـا٥ل ايـسٜٔ بـس ٣ٛ ايتزسٜـس         ،صزابا
"  ْ٘ َٔ اؾا٥ع ٭ٟ فتٗس ٚيف أٟ  لط ايكٍٛ يف ٖصٙ املػأي١ نُا يف غريٖا َـٔ   :ٜكٍٛ

٬قـ١ بايـسٜٔ   يهٔ ا٫رتٗاز يف َػأي١ هلـا    .مبا ٜعتكس أْ٘ ٜلًظ يعَاْ٘ املػا٥ٌ املُا١ً٥
 41بٌ ٖٛ ارتٗاز يف ؾِٗ ايٓص ٚاْط٬قا َٓ٘ ".  ،يٝؼ ق٫ٛ بايطأٟ املطًل

ٖٚــصا ميخــٌ خطٚرــا ٚاوــضا  ًــ٢ املعٗــٛز َــٔ صكٝكــ١ اؿزــاب يف ايعــطف 
ؾكس  ،ٚقاٚي١ يف ةأصٌٝ ٖصا اـطٚش  ٢ً قٛا س ؼاٍٚ ا٫قرتاب َٔ ايؿطع ،ايؿط ٞ

قسص٘  ، ي ٖصا ايططح ايتزسٜسٟ ٚأٍٚ ْكس ٜٛر٘.از ٢ صلط ا٫رتٗاز يف ؾِٗ ايٓص
ملكاّ املتابع١ ؾحٕ ةع ِٝ ؾإٔ املكاصس ٚايعٓا١ٜ بٗا ٚةؿدِٝ ايه٬ّ يف امللًض١ ٫ بس إٔ 
ٜأةٞ َتؿكا َع َكاّ املتابع١ ْابعا َٓٗا قككا ملكتياٖا ٚ ٫ نإ َٓاظ ١ يًتؿطٜع ٚقـسصا  

مللطؿ٢ ص٢ً اهلل  ًٝـ٘  ؾحٕ َتابع١ ا ،يف صكٝك١ اإلميإ بايطغٍٛ  ًٝ٘ ايل٠٬ ٚايػ٬ّ
)قٌ  ٕ نٓتِ ؼبٕٛ اهلل ؾـاةبعْٛٞ حيبـبهِ اهلل   :قاٍ ةعاي ،ٚغًِ قٛاّ اإلميإ املأَٛض ب٘

املٓاط١ بػٓت٘ ةعين;" ؾعٌ َخٌ َا ؾعـٌ،  ًـ٢    َٚتابع١ امللطؿ٢ ( ٜٚػؿط يهِ شْٛبهِ
 .ايٛر٘ ايصٟ ؾعٌ"

ٔ مل ٜعتكس املٓٗس ٚايتطبٝل، ؾُ ٫بس إٔ ةؿٌُ ٚشيو إٔ َتابع١ امللطؿ٢ 
مل ٜهٔ يف  ساز امل٪َٓ ، َٚٔ مل حيككٗا يف  ًُ٘ مل ٜأج باإلميإ  بٛرٛب َتابعت٘ 

  .ايصٟ ب٘ ٜؿاضم أٌٖ ايهؿط ٚايي٬ٍ

عآٍ  ُطإ:  چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈٹ ٹ چ 
 .ط32
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 ؾُٔ صكا٥ل اإلميإ باهلل ٚضغٛي٘;" اإلميإ بأْ٘ ايٛاغط١ ب  اهلل ٚب  خًك٘ يف
ةبًٝؼ أَطٙ ْٚٗٝ٘، ٚٚ سٙ ٚٚ ٝسٙ، ٚص٬ي٘ ٚصطاَ٘، ؾاؿ٬ٍ َا أصً٘ اهلل ٚضغٛي٘، 
ٚاؿطاّ َا صطَ٘ اهلل ٚضغٛي٘، ٚايسٜٔ َا ؾط ٘ اهلل ٚضغٛي٘، ؾُٔ ا تكس إٔ ٭صس َٔ 

 42ا٭ٚيٝا٤ ططٜكا  ي اهلل َٔ غري َتابع١ قُس; ؾٗٛ ناؾط َٔ أٚيٝا٤ ايؿٝطإ".

﮳  ﮴   ﮵  ﮶    ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ٹ ٹ چ 

 ط 15ا٭١ٜ:  -عغٛض٠: اؿزطاج  چ﮷  ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  

خلٛصا اـًؿا٤  ٚ منا ةسضى ٖصٙ اؿكا٥ل َٔ ر١ٗ ةطبٝل ايلضاب١ ايهطاّ 
 با٫قتسا٤ بِٗ; يهُاٍ َتابعتِٗ امللطؿ٢  ا٭ضبع١ ايطاؾسٜٔ ايصٜٔ أَط امللطؿ٢ 
ايكطٕٚ ايكطٕ ايصٟ بعخث ؾِٝٗ، حِ  : )خري اٖطا ٚباطٓا ؾِٗ خري ايكطٕٚ; قاٍ 

  43(.ايصٜٔ ًِْٜٛٗ، حِ ايصٜٔ ًِْٜٛٗ

: ؾيًٛا بايطا ١ ٚصػٔ ايتأغـٞ، اَتـسصِٗ ايبـاضٟ ٚأحٓـ٢  ًـِٝٗ، ؾكـاٍ       

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ

ط; ؾطوٞ  ٔ ايػابك  ا٭ٚي  ضوـا َطًكـا ٚضوـٞ  ـٔ     100عايتٛب١:  چڀ  ڀ
: )َٔ نإ َٓهِ َػتٓا ؾًٝػـنت مبـٔ   س اهلل بٔ َػعٛز قاٍ  ب ايتابع  هلِ بحصػإ.

قس َاج; ؾحٕ اؿٞ ٫ ة٪َٔ  ًٝ٘ ايؿت١ٓ، أٚي٦و أصضاب ضغـٍٛ اهلل أبـط ٖـصٙ ا٭َـ١     
قًٛبا ٚأ ُكٗا  ًُا ٚأقًٗا ةهًؿا، قّٛ اختاضِٖ اهلل يلضب١ ْبٝ٘ ٚ قا١َ زٜٓ٘; ؾـا طؾٛا  

 44.ػتكِٝ(هلِ صكِٗ، ٚمتػهٛا بٗسِٜٗ، ؾحِْٗ ناْٛا  ٢ً اهلس٣ امل

 ،ٚبٗصا ؾ٬ مجع ب  ا٫ةباع ٚا٫رتٗاز بس ٣ٛ اؼازُٖا يف ايس٫ي١  ٢ً اؿهِ
ٚبٗصا ٜعكٌ نٝـ إٔ ٖصٙ  ،ؾ٬بس إٔ ٜهٕٛ ا٫رتٗاز خازَا ي٬ةباع ْابعا َٔ أصً٘

ٚقس  ،45 ٫ ارتٗاز َع ايٓصٖٚٞ  ،املكٛي١ ؾٝٗا َلازض٠  ٢ً قا س٠ أصٛي١ٝ   ١ُٝ
٭خري٠ عز١ إٔ ايكا س٠ ا٭صٛي١ٝ ٖصٙ ةلازض صل ٖصٙ ايس ٣ٛ يف اٯ١ْٚ ا  ٗطج
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ٚإٔ َٔ صل ايعكٌ إٔ جيتٗس ٜٚط٣ ضأٜ٘ صت٢ َع ٚرٛز  ،ايعكٌ يف ايعٌُ ٚا٫رتٗاز
 46ايٓص.

ؾحٕ فاٍ ا٫رتٗاز يف ايؿطٜع١ قلٛض يف نٌ َا مل ٜطز ؾٝ٘ ْص قـاطع أٚ  مجـاع   
٥ط٠ ٖـٞ ايـيت ٜتـِٖٛ    ٖٚصٙ َٔ اجملا٫ج املط١ْ يف ؾطٜع١ اإلغ٬ّ " ٖٚصٙ ايسا 47صطٜظ 

ؾـحٕ   ،ايعًُإْٝٛ أْٗا ايسا٥ط٠ اـًؿ١ٝ يًٛيٛش  ي ةبسٌٜ ايؿطع، يهٔ املٓـاٚض٠ َهؿـٛؾ١  
ا٫رتٗاز ٫ ٜهٕٛ َكب٫ٛ صت٢ ةتضكل ؾٝ٘ ؾطٚ  ا٫رتٗاز َٔ ايعًِ ٚايٛضع ٚايعساي١ 

 48ٚا٫بتعاز  ٔ اٯضا٤ ايؿاش٠

أ٥ُـ١ ايػـًـ يف ةؿػـري    ٖٚٓا ػسض اإلؾاض٠  ي ايططٜك١ املخ٢ً اييت غـاض  ًٝٗـا   
ايتؿػري  َـا   : ش ا٭صٌ املعتُس ايصٟ ةكّٛ  ًٝ٘ ايططٜك١ ايلضٝض١ ٖٛ ،ايكطإٓ ايهطِٜ

 َٚا غٛاُٖا ؾباطٌ. ،أٚ ضأٟ صا٥ا ،بٓكٌ حابث

ٜٚطرع ٖصا ا٭صٌ َٔ صٝد املػتٓس  ي َا ةٛاةط َـٔ ز٥٫ـٌ ايهتـاب ٚايػـ١ٓ     
   .ٚأقٛاٍ ايػًـ

 ـس املتعًكـ١ بـأْٛاع ايٓكـٌ ٚةطةٝبٗـا      ٜٚٓسضش ؼث شيو ا٭صٌ  سز َـٔ ايكٛا 
٘  ،صػا ا٭١ُٖٝ نُـا   ،ؾ٬ ةلظ فاٚظ٠ قٍٛ ايٓيب  ي قٍٛ غريٙ َع ايتٝكٔ َٔ صـضت

ٚ شا اختًـ يف املػأي١  ٢ً  ،٫ ٜعسٍ  ٔ ايكٍٛ ايلضابٞ  ي َٔ ٖٛ زْٚ٘ َع ٚرٛزٙ
 . ي غري شيو ،قٛي  ٜٓ ط يف أزي١ نٌ َُٓٗا ٚحبٛةٗا َٔ صٝد ايػٓس

ؾحْـ٘ ٜطرـع  ي    ;رٛز ةؿػري يًٓص َٔ ا٭صازٜد ٚا٭خباض ٚاٯحاضَٚع  سّ ٚ
صٝد ٜعُـٌ   ;َٚٔ ٖٓا ٜهٕٛ َسخٌ ايطأٟ ايلا٥ا ،ةؿػري ايكطإٓ بايًػ١ اييت ْعٍ بٗا

ٚأؾلض٘ َٔ َعاْٞ ايًػـ١ ايعطبٝـ١ يف وـ٤ٛ َـا      ،ٚأصض٘ ،ز٫ي١ ايًػ١  ي أقطب َع٢ٓ
َعٗٛز ايؿاضع يف َـطازٙ   ؾ٬ خيطش  ٔ .ٜطةبط ب٘ َٔ ْلٛص ؾػطج بايٓكٌ ايلضٝظ

   .49َٔ ايٓلٛص يف ايػايا
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أَا اؾرتا  ايعًِ باملكاصس ؾًِ ٜهٔ مما  ٗس  ٓس ايعًُا٤ اؾـرتاط٘ ٭ٕ ايتعًـل   
ٜكـٍٛ  ـٔ نتابـ٘     بعًِ املكاصس ١َُٗ ايعًُا٤ ايطاغد ، ؾايؿاطيب ٖٚٛ  َاّ املكاصـس 

ٓا ط يف ٖـصا ايهتـاب   املٛاؾكاج ايصٟ مل ٜػبك٘  يٝ٘ أصس يف  ًِ املكاصس: "٫ٚ ٜػُظ يً
إٔ ٜٓ ط ؾٝ٘ ْ ط َؿٝس أٚ َػتؿٝس صت٢ ٜهٕٛ ضٜإ َٔ  ًِ ايؿطٜع١ أصـٛهلا ٚؾطٚ ٗـا   

 50َٓكٛهلا َٚعكٛهلا غري كًس  ي ايتكًٝس ٚايتعلا يًُصٖا" 

ٚاييت حيتهِ  يٝٗا نٌ َػًِ ٜـ٪َٔ بـاهلل ضبـا     اـطٚش  ٢ً َلازض ايتًكٞ املعتُس٠ـ 3
ٖٚصا ٚاوظ َٔ خ٬ٍ َا غبل ؾحِْٗ بيطب  ،ايل٠٬ ٚايػ٬ّٚمبضُس ْبٝا  ًٝ٘ 

ْلٛص ايؿطع بػ١ٝ ةكـسِٜ امللـًض١ ٚ  ُـاٍ املكلـس ايـصٟ ٜطرضْٛـ٘ َٓاغـبا        
يًٛقث ٚايعَإ ٜعُسٕٚ  ي  يػا٤ ايهـخري َـٔ اؿكـا٥ل ايؿـط ١ٝ ايتؿلـ١ًٝٝ ايـيت       
 ًُث بيطٚض٠ ايتسٜٔ ايلضٝظ ؾتًكاٖا املػـًُٕٛ رـ٬ٝ بعـس رٝـٌ َـٔ َعـ        

ّ    ايٛص ؾـأخًؿِٗ  ًـ٢    ;ٞ بأٜسٟ بطض٠ أطٗاض خًؿٛا ايـٓيب  ًٝـ٘ ايلـ٠٬ ٚايػـ٬
 .َػايو اهلس٣ ٚايطؾاز

ٚبٗصا ةتيظ كايؿتِٗ يًُٓٗس ايػًؿٞ ايٛوا٤ ايصٟ صسز ططٜك١ ايتًكٞ ٚبٝٓٗـا  
ٚايٓٗس اؿل ايـصٟ بـ٘    ؾكس أر٢ً اإلَاّ صكٝك١ اإلميإ بطغاي١ امللطؿ٢  ،نُا جيا

ٜكٍٛ: " ٚبٗصا ٜتب  إٔ أصل ايٓاؽ بإٔ ةهٕٛ ٖـٞ ايؿطقـ١    ،اغتضل امل٪َٕٓٛ بٗا ايٓزا٠
ايٓار١ٝ; أٌٖ اؿسٜد ٚايػ١ٓ ايصٜٔ يٝؼ هلِ َتبٛع ٜتعلبٕٛ ي٘  ٫ ضغٍٛ اهلل، ٖٚـِ  
أ ًِ ايٓاؽ بأقٛاي٘ ٚأصٛاي٘، ٚأ  ُِٗ متٝٝعا ب  صضٝضٗا ٚغكُٝٗا، ٚأ٥ُتِٗ ؾكٗـا٤  

ُـ٬ ٚصبـا َٚـٛا٠٫ ملـٔ ٚا٫ٖـا      ؾٝٗا، ٚأٌٖ َعطؾ١ مبعاْٝٗا ٚاةبا ـا هلـا; ةلـسٜكا ٚ    
  51َٚعازا٠ ملٔ  ازاٖا ". 

َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ايٓص ةتب  صكٝك١ ايتػًِٝ يف َٓٗس ٖصٙ ايطا٥ؿ١ ايٓار١ٝ، ؾكـس  
، ٖٚـصا يف صكٝكتـ٘ ايتـعاّ    أمجً٘ اإلَاّ يف نُاٍ ايتًكٞ ٚا٭خص مبا را٤ ب٘ ايطغـٍٛ  
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اي. ؾبًـؼ  ـٔ اهلل بٓـٛض اهلل     منا ؾطع ايسٜٔ مبا ةًكاٙ  ٔ اهلل ةعـ  زٜٔ اإلغ٬ّ، ؾٗٛ 
يف ةًكـٞ  ًـّٛ ايـسٜٔ     ةعاي، ٚ بس اهلل ةعاي بٓٛض اهلل، ؾؿٞ ايتعاّ ططٜك١ امللطؿ٢ 

ٚأصٛي٘ ٚؾطٚ ٘ ايكا٥ِ  ٢ً نُاٍ ايتػًِٝ يف نٌ صـػري٠ ٚنـبري٠; ٜتضكـل ايتلـسٜل     
 بطغايت٘ ٚاإلميإ بٗا

ٻ  ٻ    ٻ           ٱ  ٻچ  :ٚهلصا قاٍ ةعاي يف صكٝك١  ميإ ايلضاب١ ايهطاّ 

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     

 ط36عا٭صعاب:  چٹ

ؾض  ْؿ٢ ا٫ختٝاض أحبث نُاٍ ايتػًِٝ بطغاي١ امللطؿ٢ ٚص   ًك٘ باإلميإ 
 زٍ  ٢ً إٔ اإلميإ ٖٛ نُاٍ ايتػًِٝ مبا را٤ ب٘  ٔ اهلل ةعاي.

يف ةًكٞ ايٛصٞ ٚب٬غ٘; ٖٚصا َٔ أصٍٛ َعلّٛ  ٚأصٌ شيو إٔ امللطؿ٢ 
اإلميإ بأْ٘ ضغٍٛ اهلل ةعاي،  ًِ صسق٘ با٭زي١ ايٝك١ٝٓٝ ايهاؾ١ٝ، ةابع أَط اهلل ةعاي ي٘ 

ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ٹ ٹ چ بهُاٍ ايتًكٞ  ٓ٘ ٚصػٔ ايب٬ؽ، 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  

 ط48عاملا٥س٠:  چ ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  
 (املسألة الثانًة)

 مقاصد االجتاه الغالٌ

ؾٝعُسٕٚ  ي ايتكًٌٝ َٔ ؾطٚ  ا٫رتٗاز  ،ةطبٝع ا٫رتٗاز مبا ٥٬ِٜ ايعلطـ 1
ٚقس  ًِ اؿل يف َاشٖا  يٝ٘ ايعًُا٤  ،ٚايتأنٝس  ٢ً راْا ايعكٌ ٚأُٖٝت٘

ملخابط٠ ايػابكٕٛ يف باب ا٫رتٗاز ٚايتأنٝس  ٢ً راْا ايعًِ ٚايتضلٌٝ ٚا
٬َٚظ١َ ايطاغد  يف شيو، َٚعطؾ١ ايكٝاؽ بأضناْ٘ ٚؾطٚط٘ ٚأقػاَ٘، ٚ ًٌ 
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 ،ٚأصٍٛ ايؿطع ايه١ًٝ ،ا٭صهاّ ٚططم اغتٓباطٗا َٔ ايٓلٛص َٚلاحل ايعباز
ٚقس قطض ايؿاؾعٞ ضمح٘ اهلل إٔ  ،ؾحٕ ايكٝاؽ َٓا  ا٫رتٗاز  ش ٜتؿعا ايؿك٘ َٓ٘

 .١52 ا٫رتٗازا٫رتٗاز ٖٛ ايكٝاؽ صت٢ ٜٓاٍ ايعامل زضر

أَا ةعطٜـ اجملتٗس  ٓس ٖ٪٤٫ ؾحْ٘:"ايؿدص املػتٓري ايعك٬ْٞ ايصٟ ٜتعاٌَ َع 
٫ٚ  ،ايٓلٛص بٓ ط٠ صياض١ٜ بعٝسا  ٔ ايتعَث ٚا٫ْػ٬م ايصٟ ٜٓ ط  ي املكاصس

ٚايصٟ ٜػبظ يف ؾيا٤ ايعكٌ ايٛاغع بعٝسا  ٔ ا٫يتعاّ مبٓاٖس  ،ٜكٝس ْؿػ٘ بايٓلٛص
  ١ُ53 ايسٜٔ"ايلضاب١ ٚايتابع  ٚأ٥

"َٚٔ ٖٓا ٜبسٚ ٚاوضا إٔ املٓازا٠ با٫رتٗاز :ٜكٍٛ قُس  ابس يف صها١ٜ َٓٗز٘  
ٚؾتظ باب ا٫رتٗاز غت ٌ ن٬َا يف اهلٛا٤ َامل ٜؿتظ ايعكٌ ايصٟ ةكع  ًٝ٘ ١َُٗ 

شيو ٭ٕ باب ا٫رتٗاز مل ٜػًل ٚ منا اْػًل  ٓسَا اْػًل ايعكٌ ايصٟ نإ  ،ا٫رتٗاز
 54مياضغ٘"

٢ َا ؼًُ٘ ٖصٙ ايهًُاج َٔ َعإ خطري٠ ةٓايف صكـا٥ل اإلميـإ بـاهلل    ٫ٚ خيؿ  
ضبا َؿط ا ٚبٓبٝ٘ ضغ٫ٛ َبًػـا، ؾاإلميـإ بـاهلل ةعـاي ٫ ٜـتِ  ٫ َـع اإلقـطاض بأصكٝـ١         
ةؿطٜع٘ ٚنصيو اإلميإ بطغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ ٫ ميهـٔ إٔ ٜتضكـل  ٫ َـع    

ــ٘ املبًــؼ  ــٔ اهلل ةعــاي ٚؾــط   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ  ،ت٘ايتلــسٜل بأْ

 ط.18عاؾاح١ٝ:  چڱ

ؾ٬ بس يف ايؿطع ايصٟ ٖٛ صكٝك١ اإلميـإ ٚأصـً٘ ايخابـث ؾٝـ٘ ؾعـ٬ ٚةطنـا إٔ       
ايصٟ بًػ٘  ٔ اهلل ةعاي  ي أَت٘ ٚاغـتكط أَـط    ٜهٕٛ ٖٛ ايؿطع املٓعٍ  ٢ً ايطغٍٛ 

ًؿـ  بـ    هلل بطا ١ ايطغٍٛ  ٢ً صكا٥ك٘، ٚبٗصا ؾطم اإلَـاّ ابـٔ ةُٝٝـ١ يف صـل امله    
ايؿطع املٓـعٍ، ٚايؿـطع املـ٪ٍٚ، ٚايؿـطع املبـسٍ، ٚبـ  إٔ َٓـا  ايتهًٝــ بايطا ـ١          

يـٝؼ ايؿـطع املبـسٍ نتبـسٌٜ ايٓلـاض٣       ٚا٫ةباع ٖٛ ايؿطع املٓـعٍ  ًـ٢ ايطغـٍٛ    
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ٚايٝٗٛز يؿطٜعتِٗ ٫ٚ ايؿطع امل٪ٍٚ با٫رتٗاز ايلضٝظ أٚ اـاط٧، ؾـحٕ اجملتٗـس ٚ ٕ   
" ايؿطٜع١  منـا ٖـٞ نتـاب    :ٕ اإلةباع ٫ ٜٓا  ب٘. ٜكٍٛ اإلَاّْاي٘ ايعؿٛ حملٌ خط٦٘  ٫ أ

اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ َٚا نإ  ًٝ٘ غًـ ا٭١َ يف ايعكا٥س ٚا٭صٛاٍ ٚايعبازاج ٚا٭ ُاٍ 
ٚايػٝاغاج ٚا٭صهاّ ٚاي٫ٜٛاج ٚايعطٝاج حِ ٖٞ َػـتع١ًُ يف نـ٬ّ ايٓـاؽ  ًـ٢     

َتـأٍٚ ٖٚـٛ َـا غـاؽ ؾٝـ٘       ح٬ح١ أما٤; ؾطع َٓعٍ ٖٚٛ َا ؾط ٘ اهلل ٚضغٛي٘، ٚؾطع
ا٫رتٗاز، ٚؾطع َبسٍ ٖٚٛ َا نإ َٔ ايهصب ٚايؿزٛض ايصٟ ٜؿعً٘ املبطًٕٛ ب ـاٖط  

 .55َٔ ايؿطع أٚ ايبسع أٚ ايي٬ٍ "

ؾُٔ ةٛي  ٔ ايؿطع املٓعٍ ةٛي  ٔ صل ايطا ١ اييت ٖٞ َٓا  اإلميـإ بطغـاي١   

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ٹ ٹ چ  ايٓيب ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغـًِ، 

 ط47عايٓٛض:  چگ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

ٚيٛ ةأٌَ املٓلـ يٛرس نٌ  باضاج اجملسزٜٔ املٓؿـتض  قاٚيـ١ يًـتًُص َـٔ     
صل ايطا ١ بتعٜٝـ ايؿهط ٚةًٜٛٓ٘ بايؿـب٘ ايؿاغـس٠،  ْٗـا ز ـ٠ٛ يًتؿًـث َـٔ صكـا٥ل        

 ب١ُُٗٗ ايعك١ْٝ٬ ٚا٫ْؿتاح ;اإلميإ باهلل ةعاي ٚغٛي٘ ٚنتاب٘ ٚغ١ٓ ْبٝ٘

ه٬ّ َٔ اؾابطٟ ٚأَخاي٘ قاٚي١ يتُٝٝع اؿكا٥ل ٚأصٍٛ ايسٜٔ بحصساذ ٖٚصا اي
ايبسع ايؿهط١ٜ صٝد ا٫غتدساّ ايؿاغس يًكٝاؽ ايعكًٞ; ٚنصيو أصٍٛ غايـا ايبـسع   
ايعك١ًٝ يصيو صصض ايعًُا٤ َٓ٘ ٚبٝٓٛا إٔ َٔ طًا ايعًِ ؾٝٗا ؾحْ٘ ئ خيطش  ٔ زا٥ـط٠  

ٚضمبـا طًـا ططٜـل آخـط يف      ،ايٓبٜٛـ١  اؾٌٗ ٚغٝهٕٛ غببا يلسٙ  ٔ ايػ١ٓ ٚايططٜك١
"ٚهلـصا نـإ نـخري ايـصّ هلـصٙ       :ٜكٍٛ ا٫َاّ ابٔ ة١ُٝٝ ،غريٖا ظازٙ بعسا  ٔ ططٜل اؿل

اؿٛا٥ٌ ٚيططٜك١ ايعًِ; ٚ منا شاى يعًُ٘ ايصٟ غًه٘ ٚايـصٟ صزـا بـ٘  ـٔ صكٝكـ١      
ـ نُـا قـاٍ ايػـً    ،املتابع١ يًطغاي١ ٚيٝؼ ٖٛ بعًِ; ٚ منا ٖٛ  كا٥س ؾًػـؿ١ٝ ٚن٬َٝـ١  

 .56ايعًِ بايه٬ّ ٖٛ اؾٌٗ، ٚنُا قاٍ أبٛ ٜٛغـ َٔ طًا ايعًِ بايه٬ّ ةعْسم"
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 :ٚضبطٗا مبعاٜري أخط٣ ،ايكٍٛ بٓػب١ٝ ايخٛابثـ  2

ٖٚٓا ٜخري أصضاب ٖصا ا٫ػاٙ ٖا٫ج َٔ ايصبصب١ صٍٛ ا٭غؼ املعتُس٠ 
  ؾٝضتزٕٛ بعسّ ايتعاّ َٓٗس َٛصس يف ةعطٜـ ايخٛابث يس٣ املعٓٝ ،يلض١ ايتزسٜس

 . ش خيتًـ َؿّٗٛ ايخٛابث باخت٬ف َٓٗس صاصا اـطاب ،بتٛرٝ٘ اـطاب ايسٜين

صٝد ةتسخٌ ٚرٗاج ايٓ ط ٚا٫رتٗازاج ايؿطز١ٜ ٚاـًؿٝاج املٓٗز١ٝ يف ؼسٜس 
ؾ٬ ميهٔ ؼسٜـس صكٝكـ١ حابتـ١ ةعتُـس يف بٝـإ       ،ايخٛابث ٚضبطٗا با٭صهاّ املب١ٝٓ  ًٝٗا

ٛ اهلسف املٓؿٛز َٔ اـطاب ٚبٗصا ةؿكس حبٛةٗا ٚةبك٢  ش املٓطًل يف  زضانٗا ٖ ،َاٖٝتٗا
يف مج١ً اؿكا٥ل ايٓػب١ٝ اييت ةتبـع املٓـاٖس املتػـاٜط٠ ٚا٭ؾهـاض املًْٛـ١ بًـٕٛ املـ٪حطاج        

 . 57املدتًؿ١ 

ٚبٗصٙ املعار١ً ايؿهط١ٜ ٜطؾض ٖـ٪٤٫ َبـسأ ا٫صتزـاش بايخٛابـث عزـ١  ـسّ       
ممـا ٜـسؾع َؿهـطِٖٚ  ي     ،٨ َٛصـس٠ اةؿام ايتٝاضاج املٛرٛز٠ يف أٟ فتُع  ٢ً َبـاز 

 58.اغتعُاٍ اإلٜٗاّ بإ َا ٜكطضْٚ٘ ٜعس َٓطًكا ضاغدا ٫ رساٍ ؾٝ٘

ٜٚ٪نس ٖ٪٤٫  ٢ً إٔ ٖصٙ اـًؿ١ٝ املٓٗزٝـ١ ايٓػـب١ٝ يف  زضاى َؿٗـّٛ ايخٛابـث     
ٚ  ُاهلــا ؼــٍٛ زٕٚ ةطبٝــل ا٫رتٗــاز مبعٓــاٙ ايؿيــؿاض ايــصٟ ٜعتُسْٚــ٘ يف ة ٜــط 

نُا ضأٜٓا َٔ َٛقـ  ابس اؾابطٟ  ظا٤  ،كِٝ ايس١ٜٝٓ املٛضٚح١أصهاَِٗ ٚاـطٚش  ٢ً اي
ٚبصيو ايتعُِٝ يف زؾع ْكا٤ َؿّٗٛ ايخٛابث يس٣ ا٭١َ ٜتؿًث أصضاب  ،اؿزاب َخ٬

ٖصا ا٫ػاٙ َٔ ايتعاّ ايتأصٌٝ املٓطًل َٔ ا٫ٖتُاّ بايخٛابث ٚا٫ تُـاز  ًٝٗـا نثيٝـ١    
 .  59ايصٟ ٖٛ َٓا   ٌُ اجملسز اؿلَطرع١ٝ ٜعتُس  ًٝٗا يف ايتعاّ َػًو اإلةباع 

ٚاملطاز ٖٓا ايهؿـ  ٔ أغايٝا ٖ٪٤٫ يف وطب أ  ِ ضنٝع٠ ٜكّٛ  ًٝٗا َٓٗس 
      ّ  ،ايتلضٝظ ٚايتكعٝس ٚبعد َؿّٗٛ ايتزسٜـس يف َٝـازٜٔ ايـس ٠ٛ اــاص َٓٗـا ٚايعـا

ؾٛرٛز ايخٛابث ٚاملػـًُاج يف اـطـاب ايـسٜين مبخابـ١ ايطنـا٥ع ٚايكٛا ـس ايـيت  ًـ٢         
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ٚاييت ةؿٝس يف بٓا٤ املٓٗس ٚةـٓ ري املكـسَاج   ،ين َؿطزاج اـطاب ايتزسٜسٟأغاغٗا ةٓب
ؾاؿارـ١  ، أٚ يف نًُٝٗا َعا،أٚ يف فا٫ج ايتطبٝل ايتٛ ٟٛ املؿرتى ب  ايعًِ ٚايعٌُ

٭ٕ اإلؾهاي١ٝ  ٓس ٖـ٪٤٫ ٫ ةتُخـٌ يف صارـ١     ; ي َعطؾ١ ايخٛابث ٫ٚ أقٍٛ ٚرٛزٖا
انٗا نضكٝك١ حابت١ ةهٝــ اـطـاب ٫ٚ ةتهٝــ    اـطاب يٛرٛز ايخٛابث ٚيهٔ يف  زض

ؾهٌ احملاٚض ايـيت زاض صـسٜد ٖـ٪٤٫    ،أقٍٛ اؿار١  ي بٝاْٗا َٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ .عػب٘
ػٍٛ يف ؾًو ٚاصس ٖٚـٛ خسَـ١ ايؿهـط     ،صٛهلا يتؿتٝث ٚصس٠ ايخٛابث َٓٗزا ٚةطبٝكا

١ َـٔ خًـل   ايًٝ ايٞ يف ةعُٝل َؿّٗٛ ايٓػب١ٝ يٝتُهٔ ب٘ أصـضاب اؿطٜـاج املع َٛـ   
ٖا٫ج وباب١ٝ ةعٌُ  ٢ً شبصب١ ؾهط املتًكٞ ؾتضٍٛ زٕٚ ايكبٍٛ املٓطكٞ ايصٟ ٜؿطو٘ 

ؾهطٜـ١ أٚ  ،ةتابع املكسَاج ايعا١َ ٚاييت ٜطًل  ًٝٗا بايخٛابث يتعسٌٜ اغـتزاب١ غـًٛن١ٝ  
١ًُٝ . 

ٚاملِٗ ٖٓا إٔ ْ٪نس  ٢ً صكٝك١ ايخٛابث يف ب١ٝٓ اـطاب ايتزسٜسٟ ٚأْ٘ ٫ 
ة٘ يتضكٝل َكاصس ايؿاضع  ٫ بخباج ٖصٙ اؿكٝك١ يف َٓٗس صاْع ميهٔ ةعسٌٜ َؿطزا

ٚ ٕ ةؿاٚةا َٔ صٝد ايكاب١ًٝ  ،اـطاب َٚتًكٝ٘ ؾهًُٝٗا ٜؿرتى يف أ١ُٖٝ ٖصٙ املعطؾ١
أَا اـًٌ ايعاظٍ ايصٟ ٜسضن٘ صاْع اـطاب  ،ةبعا يًتؿاٚج يف َٓاصٞ ايعًِ ٚايتٓ ري

ساضن٘ مبٓٗز١ٝ  ١ًُٝ بٓا٠٤ ةتؿل َع َبازضاة٘ يف ؾهط املتًكٞ مٛ ٖصٙ اؿكٝك١ ؾ٬بس إٔ ٜت
 ايتزسٜس١ٜ يف ؼكٝل أصهاّ ايؿاضع َٚكاصسٙ.

ٚ ٕ نـإ َلــطًظ ايخٛابــث َــٔ امللـطًضاج املػــتزس٠ يف  ــطض َيــاَ    
بٌ ٖٞ أص١ًٝ يف صسٜد ايعًُـا٤   ،اـطاب ايسٜين ؾ٬ ٜعين إٔ ز٫يت٘ َػتضسح١ عسٚح٘

 ّ ٗ    ;َٓص ايكـس ٚيـٛ ةأًَٓـا َٓـاٖس     ،ِ يف ايتعـبري  ٓٗـا  ٚ ٕ ةعـسزج  بـاضاةِٗ ٚأيؿـا 
ايػابك  يف ؼًٌٝ ايٓٛاظٍ ايؿهط١ٜ ٚايع١ًُٝ يًضهِ  ًٝٗـا يف  لـطِٖ يٛرـسْا ٖـصٙ     
اؿكٝك١ َٓٗزا ضاغدا ميتس  طوا يف رٗٛز املػبك  َٔ أنابط ايعًُا٤ ايـصٜٔ ضغـدث   

  .   ُُِٖٗ يف ايس ٠ٛ هلصا ايسٜٔ ٚايعٌُ َٔ أرٌ  قا١َ ؾط ت٘
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بتػُٝتٗا حٛابث ٜتٓعٍ اؿهِ بٓا٤  ًٝٗـا ٫ ٜعـين عـاٍ  غؿاهلـا      ٚ سّ ايتلطٜظ
ؾًٛ غًُٓا  ،ٚايتكًٌٝ َٔ ؾأْٗا ؾاملِٗ ٖٛ ةٛرٝ٘ ايتٓاظع يلاحل ا٫ةؿام ٚيٝؼ ايعهؼ

عسٚذ امللطًضاج ؾ٬ ْػًِ عسٚذ َسي٫ٛةٗا  ش املتؿل  ًٝ٘ َعٓـ٢ ٚأٟ َلـطًظ   
ط ٜـطز  ًـ٢ ْؿـؼ املعٓـ٢     يؿ ٞ ٜٓطبل  ًٝ٘ ٫ ٜلظ إٔ ٜهٕٛ َلازض٠ مللـطًظ آخـ  

 .ٜٚلظ ايتعبري ب٘  ًٝ٘

ٚقس ناْث َٛا٥س ايعًُا٤ ةتػع ٫غتٝعاب اـ٬ؾاج ايًؿ ١ٝ بػ١ٝ ةطبٝل اؿهـِ  
  ٢ً اؾع٥ٝاج املتُاح١ً.

 )املطلب الثانٌ(

 مفهىم التجديد عهد االجتاه اجلايف

س١ٜٝٓ  ٕ ايتزسٜس يف اـطاب ايسٜين ةتٛصس يف اإلقطاض بأُٖٝت٘ مجٝع اجملا٫ج اي
صٝد ةتٛا٤ّ غبًٗا َع َكتيٝاج ايتزسٜس ايصٟ ٜؿطو٘ ١ُٖٓٝ ايسٜٔ  ٢ً كتًـ 

ؾ٬ ميهٔ عاٍ إٔ ٜبك٢ َُٗٝٓا  ٫ َع حباج َؿّٗٛ ايتزسٜس يف  ،ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ
ٖٚصا َكتي٢ َا بؿط  ،َٓٗس ايعاًَ  ب٘ ٚايسا    يٝ٘  ٢ً ر١ٗ ا٫ تساٍ ٚايتٛغط

 .اؿسٜد ايؿطٜـ ب٘ ايٓيب ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ يف

ٚصت٢ ةتؿل قاٚض ٖصا ايبضد يف ةعُٝل ٖصٙ اؿكٝك١ ٚضز ايؿبٗاج اييت أحـريج  
صٛهلا بس ٣ٛ ةطبٝل املؿّٗٛ َٔ أرٌ متٝٝع املباز٨ ٚايتزسٜـ مٖٛـا، غـأيكٞ بعـض    
ايي٤ٛ  ٢ً ٚاقع ؾهطٟ َعاٜـ يًس ٠ٛ اإلغ١َٝ٬ ٜ٪َٔ بايتزسٜس ٚيهٔ َـٔ َٓطًـل   

ٞ  ٜيٝل ب٘ صت٢ ٫ ٜهاز ٜٓب٧    ،ٔ قبٍٛ َٓٗزٞ يبٛا د ايتزسٜس يف ايؿهـط اإلغـ٬َ
 ٕ ٖصٙ ايٓ ط٠ احملسٚز٠ ا٭ؾل ةعٌُ  ٢ً ةٓؿري ؾطحي١ ٚاغـع١   نضكٝك١ ةٓطًل َٔ ٚ ٞ

َٔ املتـسٜٓ  ايـصٜٔ ٜ٪َٓـٕٛ بايخٛابـث ٜٚتطًعـٕٛ  ٫ اؿؿـا   ًٝٗـا يف  ـٌ   ُـاٍ          
  ٕ ٚايخبـاج  ًـ٢    ايكٛا س املػتٓري٠ مبٓٗس ةلضٝضٞ جيسز اـطاب ٚؾل ٖٛاةــ اإلميـا

ؾا٭َط نُـا أؾـطج  ي    ،ايعكٝس٠ يف  ٌ اإلةباع ٚايتعاّ احملز١ ٚضغٛر ايكسّ يف اؿز١
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شيو غابكا ٫ ٜػتكٞ ةبعاة٘ َٔ ارتٗازاج ؾطز١ٜ رع١ٝ٥ بٌ َـٔ صكـا٥ل نًٝـ١ حابتـ١ يف     
وُري ايٛ ٞ ايسٜين املتُخٌ عطناج اإلص٬ح اييت قسَٗا ايعًُـا٤ ايعـاًَ   ًـ٢ َـط     

 ١ًُ.ا٭ظ١َٓ املػ

 ،ٖٚصا ا٫ػاٙ اؾاَس يف ؾِٗ ايتزسٜس ةتبٓاٙ طٛا٥ـ َتعسز٠ ا٫ْتُا٤اج املصٖبٝـ١ 
ٚاملٗـِ ٖٓـا إٔ ْعـٞ َهُـٔ ايكلـٛض يف       ،ب  َٛاؾك١ يطٚح املصٖا اؿل أٚ َا١ً٥  ٓ٘

ؾطمبا ٜكطب بعيِٗ َٔ اؿل يف ايهخري َٔ اؾٛاْا ٚيهٔ  ،َؿّٗٛ ايتزسٜس  ٓس ٖ٪٤٫
ؿ١ ْٗس ايتٛغط ؾٝدطش مبدايؿاج  كس١ٜ ٚأخط٣ غـًٛن١ٝ  وٝل ا٭ؾل حيًُ٘  ٢ً كاي

قس ٜٓتس  ٓٗا َعايل خطري٠ يف صعٝس ايعٌُ ايتزسٜـسٟ يًدطـاب ايـسٜين ٚايـصٟ بـ٘      
   ،ؼؿظ ايعكٝس٠ ٚةطبل ايؿطٜع١ يف ٚاقع ا٭١َ املػ١ًُ

ؾطًب١ ايعًِ ايصٜٔ ٫ ًٜتؿتٕٛ  ي ٚاقع أَتِٗ ؾٝعًُٕٛ  ٢ً ْؿط َا  ًُٛٙ بًػ١ 
أٚ ٜكبعٕٛ يف غطف ايسضاغ١ ٚايتضلٌٝ بعٝسا  ٔ ٚاقع أَتِٗ َٚعطؾ١ َـا   ،ةؿٝس ايعا١َ

ٜٚٓؿػًٕٛ بايتعلـا  ،ٜهٝس هلا أ سا٩ٖا ٚايعٌُ يف غبٌٝ َٛار١ٗ ٖصا ايهٝس ٚايعس٠ ي٘
ملػا٥ٌ ؾط ١ٝ ارتٗاز١ٜ َٚٔ أرًٗا ٜٛ ؿٕٛ َؿا طِٖ صبا ٚبػيا ٤٫ٚ ٚبـطا٤، ٚضمبـا   

سضرٕٛ يف ٖـصا ا٫ػـاٙ اؾـايف ٜكـٍٛ     ٜكط ٕٛ ٭رٌ شيو أبٛاب ايتهؿري ٚايتبـسٜع ٜـ  
" ؾتضٍٛ ايط٬ب  ي صؿ ١ ٫ َؿهطٜٔ ٜتعامل ايٛاصس َِٓٗ مبكساض َـا حيؿـظ   :صؿ ٘ اهلل

 ،ٚيهٓ٘ ٫ ٜؿهط يٓؿػ٘ ٫ٚ ٜؿهط بٓؿػ٘،َٔ املتٕٛ ٚايؿطٚح ٚاؿٛاؾٞ

بٌ ٚأوٝـ  ي شيو  ،ؾؿكس ايعًُا٤ أصاي١ ايعًِ ٚأصبضٛا فطز ْك١ً َكًسٜٔ
ٚجيعٌ  ،ايصٟ  ِ ايساضغ  نٌ ٜتعلا ملصٖب٘ ايصٟ ْؿأ  ًٝ٘ ايتعلا املصٖيب

قلاض٣ رٗازٙ َٔ أرٌ زٜٓ٘ إٔ ٜخبث ةؿٛم َصٖب٘ ٚؾٝٛخ٘  ٢ً املصاٖا ا٭خط٣ 
ٚإٔ ٜسخٌ يف َعاضى َٔ أرٌ املصٖا ةتزاٚظ يف نخري َٔ ا٭صٝإ صس ،ٚؾٝٛخٗا

تهؿري ٚايطَٞ بايؿػل بٌ ضمبا  ي  ١ًُ اي ،اؾسٍ بايًػإ  ي ايتساؾع با٭ٜسٟ ٚا٭بسإ
ٚا٫بتساع ؾؿؿث ايؿطق١ ٚايتٓابص ب  أصضاب املصاٖا املدتًؿ١ صت٢  ٕ أصسِٖ قس 
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ٜطؾض إٔ ٜلًٞ خًـ  َاّ َٔ غري َصٖب٘ بٌ قس ٜكاةٌ أخاٙ يف ايل٠٬ ٭ْ٘ ضآٙ  ي 
  60رٛاضٙ ٜطؾع ٜسٜ٘ أٚ ٜيعُٗا  ٢ً صسضٙ مبا خيايـ َصٖب٘ 

زضاى ايؿطم ب  ايخٛابث اييت ٫ ةكبـٌ   ٕ َهُٔ ٖصا ايكلٛض ٖٛ ايععٚف  ٔ  
ايتٓاظٍ ٚب  املتػرياج اييت ٚغع ايؿاضع يف ؾأْٗا ؾًٝػث ٖٞ ايعط٠ٚ ايٛحك٢ اييت ةكاّ 

ٚقس أؾاض ايٓيب ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ  ي خطط ٖصا املعيـل   . ًٝٗا  كٝس٠ اي٤٫ٛ ٚاي ا٤
      ِ ٝـد صـصض َـٔ    ص ،ْٚب٘  ي خطٛض٠ ؾـأْ٘  ًـ٢ أٚغـا  املـ٪َٓ  املتُػـه  بـسٜٓٗ

 ،اـٛاضش ْٚب٘  ي صؿاةِٗ اييت   ج  ٔ امطاؾِٗ َع ا٭غـباب ايـيت أزج  ي شيـو   
خيـطش يف ٖـصٙ   )قاٍ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغـًِ:   ،ٜكٍٛ ، ٔ أبٞ غعٝس اـسضٟ

ا٭َــ١ قــّٛ ؼكــطٕٚ صــ٬ةهِ َــع صــ٬ةِٗ ٜكــط٩ٕٚ ايكــطإٓ ٫ جيــاٚظ صًــٛقِٗ أٚ 
ػِٗ َٔ ايط١َٝ ؾٝٓ ط ايطاَٞ  ي غُٗ٘  ي ْلـً٘  صٓارطِٖ ميطقٕٛ َٔ ايسٜٔ َطٚم اي

  61 ( ي ضصاؾ٘ ؾٝتُاض٣ يف ايؿٛق١ ٌٖ  ًل بٗا َٔ ايسّ ؾ٤ٞ

ٚ ٕ   ج ٖصٙ ايلٛض٠  ٔ غًٛ َكٝث  ٗط ببس ١ ا تكاز١ٜ أْبأج  ٔ خًٌ يف 
ٖـصا املٓضـطف َـع قًـ١      ؾًطمبا ٜتزاٚظ ،ؾِٗ أصٍٛ ايسٜٔ ٚصكا٥ل ايخباج ٚاملط١ْٚ ؾٝ٘

ايس ا٠ اجملسزٜٔ  ٢ً َط ايعلٛض ايصٜٔ  ًُـٛا ؾعًُـٛا َـٔ أرـٌ  قاَـ١      اـ ٠ بٛاقع 
ؾًِ ةهـٔ ُٖـتِٗ َٓلـطؾ١  ي ايتضلـٌٝ بعٝـسا  ـٔ اإلزضاى        ،ايؿطٜع١ يف فتُعاةِٗ

ٚايتطبٝل بتٓعٌٜ قت٣ٛ ا٫ تكاز ٚاإلميإ يف قايـا َـطٕ ٜٗٝـ٧ اجملتُـع يًعُـٌ بٓاػـ٘       
 .املعطيف ايػًِٝ

ٝك١ ايتزسٜس مبٓٗز١ٝ ةٓضطف مٛ اؾُٛز ٖٚصا أمنٛشش ْاةس  ٔ  زضاى صك
َٚٔ ٖٓا ميهٔ إٔ ْكـ ٚقؿاج َع ٖصا املػًو نُا غبل  ٓس بٝإ املٓٗس  ،ٚا٫ْػ٬م

 املؿط  ايػابل.
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 )املسألة األوىل( 

 أسبابه ومظاهره

 ٓس َطايع١ بٛا د ٖـصا ايؿهـط  ًـ٢ كتًــ اػاٖاةـ٘ ايتطبٝكٝـ١ غـٛا٤  ًـ٢         
غايبٗا ْاةس  ٔ خًؿٝاج ةكًٝس١ٜ َٛضٚح١ أٚ رٗـٌ   ايلعٝس ايعًُٞ أٚ ايس ٟٛ لس إٔ

  :ٚقس أؾري  ي أُٖٗا ٖٓا ،عكا٥ل ؾط ١ٝ حابت١  َا يف َٓٗس اؿهِ أٚ ايعٌُ

 اوططاب يف َٓٗس ايتًكٞ ٚا٫رتٗاز:  ـ1

غبل ٚإٔ ؼسحث يف بعض ايٛقؿـاج ايػـابك١  ـٔ أُٖٝـ١ ا٫رتٗـاز ٚأْـ٘ َـٔ        
عٛز٠ بايٓـاؽ  ي صكٝكـ١ ايتـسٜٔ املـأَٛض بـ٘      ا٭غؼ اييت ٜػتكٞ َٓٗا اجملسز  ًُ٘ يف اي

 قا١َ ؾطع اهلل ةعاي ٚةطبٝك٘ ٚإٔ ٖصا ا٫رتٗاز صت٢ ٜلظ ا تُازٙ ٫بس إٔ  املتُخٌ يف
ةتضكل ؾٝ٘ ؾط  َٓٗا َا ٜتعًل بأ١ًٖٝ اجملتٗس َٚٓٗا َا ٜتعًل باملػـا٥ٌ ايـيت أْـٝط بٗـا     

صٙ ايؿطٚ  أز٣  ي ؾػـاز  َٚٔ خ٬ٍ َا ةكسّ ةب  إٔ اـًٌ يف  زضاى ٖ ، ٌُ اجملتٗس
ٚضمبا أز٣ شيو اــطم يف ايتٛغـع ٚ ؾػـاح     ، طٜض  ٢ً ايلعٝس ايؿهطٟ ٚايتطبٝكٞ

اجملاٍ  ي ضز٠ ؾعٌ يف ا٫ػاٙ املكابٌ صٝد ٚرس بعض اإلغ٬َٝ  إٔ ايكٍٛ با٫رتٗـاز  
أز٣  ي خًٌ يف املٓـاٖس صٝـد ضز  يٝـ٘ نـٌ َبتـسع أٚ َتـثَط  ًـ٢ َبـاْٞ ايؿـطٜع١          

ؾٛرـسٚا يف اؿهـِ بحغ٬قـ٘ أٚ     ،٘ شيـو  ي بـاب ايتٛغـع يف ا٫رتٗـاز    ٚؾطٚ ٗا ؾعً
ايتكًٌٝ َٔ ؾأْ٘ َا ٜعتُس  ًٝ٘ يف زصط ةًو ايس ٣ٛ ؾطمبا خًط بعيِٗ بـ  أخطـا٤   

ؾا تُس ٖصا ايططٜل يف اؿهِ  ٢ً نٌ ةلطف خيايـ املـٛضٚذ   ،اجملتٗس ٚب  ا٫بتساع
ٝٗا اؿؿا   ٢ً شيو املٛضٚذ َٔ ايتؿلًٝٞ ٚيٛ نإ َٔ أِٖ ا٭غباب اييت ٜرتةا  ً

 .صٝد اؾ١ًُ

ؾطعٓٛا يف بعض اؾٗٛز ايتزسٜسٜـ١ املخُـط٠ عزـ١ ٚرـٛز بعـض ا٫رتٗـازاج       
     ؾطٚط٘. ٚاؿل إٔ ا٫رتٗاز ٫ ٜعين باييطٚض٠ إٔ ٜلظ اؿهِ ايٓاةس  ٔ   ُاٍ ،اـاط١٦
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عـٓ   ٫ٚؾو إٔ ايٓٛاظٍ اييت ؼسذ يف ٚاقع ا٭١َ املػ١ًُ ةٛرا  ٓا١ٜ َـٔ امل 
بحقا١َ ايعًِ ايؿط ٞ ٖٚ٪٤٫ قس ٜيططِٖ رس٠ ا٭َـط ٚصسٚحـ٘  ي ا٫يتزـا٤ يطـطم     
ا٫رتٗاز املتؿعب١ ٚاييت ةًزأ أصٝاْـا  ي ا تُـاز امللـاحل ٚاملكاصـس يف ةٓعٜـٌ اؿهـِ       
املتعًل بٗا  ٢ً أزي١ ايؿطع ايتؿل١ًٝٝ، زٕٚ ْعٚع يتعطٌٝ أٟ صهِ  ًُـٞ أٚ  ًُـٞ   

 .  ب أٚ ايػ١ٓ أٚ اإلمجاعاغتكطج ز٫يت٘ َٔ ٚصٞ ايهتا

ٖٚصا ٜكٛزْا  ي اؿسٜد  ٔ ةعطٜـ امللاحل املطغ١ً اييت ضمبا نإ اإلؾـهاٍ يف  
ؾامللًض١ املطغ١ً ٖٞ ا٭ٚصـاف ايـيت ة٥٬ـِ     ،َعطؾتٗا قٛض ايٓعاع اؿاصٌ يف املػأي١

ٚيهٔ مل ٜؿٗس هلـا زيٝـٌ َعـ  َـٔ ايؿـطع با٫ تبـاض أٚ        ،ةلطؾاج ايؿاضع َٚكاصسٙ
 ٚحيلٌ َٔ ضبط اؿهِ بٗا رًا َلًض١ أٚ زؾع َؿػس٠  ٔ ايٓاؽ " ،اإليػا٤

ٚقـاٍ  .ٚاملطاز بامللًض١ ٖٓا "احملاؾ ١  ٢ً َكلٛز ايؿطع بسؾع املؿاغس  ٔ اـًل"
"ٖٞ إٔ ٜٛرس َع٢ٓ ٜؿعط باؿهِ َٓاغـا يـ٘  كـ٬ ٫ٚ ٜٛرـس أصـٌ َتؿـل       :ايػعايٞ

"ً٘ٝ 62.   

ٖٚٓا ٫بس َٔ  ،يؿٗا يف ايؿطعٚقس مسٝث باملطغ١ً يعسّ ٚرٛز َا ٜٛاؾكٗا أٚ خيا
ٖٚصا َا بٝٓـ٘ ؾـٝذ اإلغـ٬ّ     ، زضاى اييابط ايصٟ ةتُٝع ب٘ امللًض١  ٔ  ُّٛ ايبسع

صٝد ا تُس ايٓ ط  ي ايػبا املٛرا يإلصساذ نسيٌٝ ٜػتٓس  يٝـ٘ يف   ،ضمح٘ اهلل ةعاي
٘ ؾُا نإ ايسا ٞ  يٝ٘ ٫ ٜكتيٞ قسصا يف ب٬ؽ ايطغٍٛ صـ٢ً اهلل  ًٝـ   ،ايؿلٌ بُٝٓٗا

حِ اغتزسج اؿار١ ي٘ بعس شيـو ؾـ٬ ٜعـس غـسٖا َـٔ قبٝـٌ        ،ٚغًِ يعسّ اؿار١ ي٘
ٍ    :ٜكٍٛ ضمح٘ اهلل ،ايبسع  ٕ ايٓـاؽ ٫ حيـسحٕٛ    :" ٚاييابط يف ٖـصا ٚاهلل أ ًـِ إٔ ٜكـا

 ش يٛ ا تكسٚٙ َؿػس٠ مل حيسحٛٙ ؾحْ٘ ٫ ٜس ٛ  يٝـ٘  كـٌ    ،ؾ٦ٝا  ٫ ٭ِْٗ ٜطْٚ٘ َلًض١
 .٫ٚ زٜٔ
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ٛش  يٝ٘ أَطا صسذ بعس ايٓيب ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ يهٔ َٔ ؾحٕ نإ ايػبا احمل
 .غري ةؿطٜط َٓ٘ ؾٗٓا قس جيٛظ  صساذ َا ةس ٛ اؿار١  يٝ٘

ٚنصيو  شا نإ املكتيٞ يؿعً٘ قا٥ُا  ٢ً  ٗس ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل  ًٝ٘ 
 يهٔ ةطن٘ ايٓيب ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ ملعاضض ظاٍ مبٛة٘. ،ٚغًِ

أٚ نإ ايػبا احملٛش  ًٝ٘ بعض شْٛب ،ش  يٝ٘ٚأَا َا مل حيسذ غبا حيٛ
 ؾٗٓا ٫جيٛظ اإلصساذ. ،ايعباز

ؾهٌ أَط ٜهٕٛ املكتيٞ يؿعً٘  ٢ً  ٗس ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ 
 .َٛرٛزا يٛ نإ َلًض١ ٚمل ٜؿعٌ ٜعًِ أْ٘ يٝؼ مبلًض١

ٚأَا َا صـسذ املكتيـٞ يـ٘ بعـس َٛةـ٘ َـٔ غـري َعلـ١ٝ اــايل ؾكـس ٜهـٕٛ            
 .63َلًض١"

ـ      ٫ٚ  ، ٜهٕٛ ٖصا  ٫ يف باب املعا٬َج أَـا ايعبـازاج ؾـحٕ َبٓـاٙ  ًـ٢ ايتٛقـ
ؾايتلطف يف ايعبازاج َٔ ططٜل امللاحل املطغ١ً ٜؿتظ باب ايبسع ٜٚسخٌ بايٓـاؽ يف  

 .64و٬ٍ بعٝس 

  ي اٯةٞ: ،ٚضمبا قاز ا٫وططاب يف اؿكا٥ل ايػابك١ املتعًك١ با٫رتٗاز ٚا٫ةباع

 ةباع ـ اوططاب يف َؿاِٖٝ ا2٫

ٚاملكلٛز يف ٖصا ايبـاب إٔ ٖـ٪٤٫ ملـا مسعـٛا أصازٜـد ايٓٗـٞ  ـٔ ا٫بتـساع         
ٚايتضصٜط َٓٗا ٚبٝإ وطضٖا  ٢ً ايسٜٔ مج١ً ٚةؿل٬ٝ  ٓـٛا إٔ نـٌ أَـط َػـتزس يف     
  ُاٍ قٛا س ايسٜٔ أٚ ةؿل٬ٝة٘ ؾحْ٘ ٜٓلطف  يٝ٘ صهـِ ا٫بتـساع املٓٗـٞ  ٓـ٘ يعـسّ      

ايتزسٜس يف اـطـاب ايـسٜين صتـ٢ ؼـٛظ     خًٛص٘ َٔ بعض ا٭خطا٤، ؾٝتكاصط َؿّٗٛ 
 .َؿطزاة٘ ٚة٪يـ بٝٓٗا نًُا ز ث اؿار١ ظا١ٜٚ ايتكًٝس ٚايتبع١ٝ
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ٖٚصا اؾاْا قس ٜتػع  ٓسِٖ يف ةلٓٝـ َٓاٖس ايٓاؽ ٚؾل ةًـو املعـاٜط ايـيت    
 ٢ً ضزٖا  ي ا٭صازٜد ايٓب١ٜٛ أٚ أقٛاٍ  أخصج  ٔ َٛرِٗٝٗ، ؾ٬ ٜػتكط ا٭َط ؾكط

ٚبصيو ٜتعا ِ َٓٗس ا٫ةباع  ٓس ٖ٪٤٫ صت٢ ٜؿٌُ رٛاْا قس ٫  ،ايلضاب١ ٚأؾعاهلِ
ؾاإلةباع اؿـل ٫ ٜهـٕٛ  ٫ يًُـٓٗس ايٓبـٟٛ      ،ةتؿل ٚأصٍٛ يًططٜك١ ايػًؿ١ٝ َٚباز٥ٗا
ؾ٬ ةكسٜط ٭صس  ٫ َٔ  ()َا أْا  ًٝ٘ ٚأصضابٞ:ايصٟ زٍ  ًٝ٘ َٓطٛم ايٓص ايؿطٜـ

٤ يًُـصٖا أٚ ايؿـٝذ ؾـ٬ خيـطش     ٚبٗصا ةٗصب َؿا ط اي٫ٛ ،َٓطًل َٛاؾك١ ٖصا املبسأ
اؿهِ  ٢ً ا٫رتٗـازاج املدايؿـ١ يف بعـض ايؿـطٚع ايعًُٝـ١  ي ايطَـٞ بايتبـسٜع أٚ        
ايتهؿري أصٝاْا ـ نُا ٜلسض َٔ ايبعض ـ  شا مل ةعاضض َطًل ا٫ةباع يًُـٓٗس ايٓبـٟٛ     

 .ٖٚصا ٖٛ َعتُس أٌٖ ايػ١ٓ يف اؿهِ  ٢ً املٓاٖس بايكبٍٛ أٚ ايطز ،يف آصاز ايعٌُ

)َٔ  ٌُ  ٬ُ :اؿسٜد ايؿطٜـ ايصٟ قاٍ ؾٝ٘ ايٓيب ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِؾ
ٜسٍ  ٢ً إٔ" َٔ نإ  ًُ٘ خاضرا  ٔ ايؿطع يٝؼ َتكٝسا  65يٝؼ  ًٝ٘ أَطْا ؾٗٛ ضز(

أَا َٔ ةكٝس ب٘ ؾلاض َٓٗزا ي٘ ؾ٬ ٜعٌُ  ٫ مبا ٜٛاؾل أضناْ٘ 66بايؿطع ؾٗٛ َطزٚز " 
اييت ٫ خيًٛ َٓٗا رٗس بؿطٟ ٫َتٓاع ٚصـ ٚحٛابت٘ ؾ٬ ةبس ٘ بعض ا٭خطا٤ ايع١ًُٝ 

 .ايعل١ُ يف صك٘

َٚٔ ر١ٗ أخط٣ ؾكس ٜتؿا٢ْ ٖ٪٤٫ يف ايتُػـو باإلةبـاع املطًـل يًُـصٖا أٚ     
ٚقـس   ،ؾـ٬ ٜهـاز ٜؿـطم بُٝٓٗـا     ،ايؿٝذ ٚايصٟ خيًط ب  اؿل ٚب  املـصٖا ٚايؿـٝذ  

املطًـل  ي  ؾٝػـٛقِٗ ايـ٤٫ٛ    ،أؾطج  ي شيو غابكا  ٓس بسأ صسٜخٞ  ٔ ٖـصا ا٫ػـاٙ  
 .ا٫ْتلاض يًططٜك١ ٚاملٓٗس أنخط َٔ ا٫ْتلاض يًضكٝك١

 ـ وعـ املٛاظ١ْ ب  امللاحل ٚاملؿاغس 3

ٖٚصا ٜتز٢ً يف ايتكًٌٝ َٔ ؾإٔ بعض امللاحل املطةبط١ بتضسٜد ايٛغا٥ٌ ٚؾل 
 ٚيٛ ناْث َٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ ٫ ٜؿو يف ةكسمي٘ ٚأٚيٜٛت٘.،ايتزسٜس قٛا س
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 )املسألة الثانًة(

 طره على اإلسالمخ 

 :ـ وُٛض يف فاٍ ايتطبٝل ٚايع1ٌُ

 ٕ ٖصا اؾُـٛز ٚوـٝل ا٭ؾـل يف  زضاى صكٝكـ١ ايتزسٜـس ايـيت ٜٓطـٟٛ  ًٝٗـا         
َؿطزاج اـطاب ايسٜين نإ غببا يف ةػٝا ايهخري َـٔ اؿكـا٥ل ايؿـط ١ٝ  ـٔ ايٛاقـع      

ْـٛاصٞ   ؾأْتس وعؿا  اٖطا يف َػـاٜط٠ املػـتزساج ايٓاظيـ١ يف    ،ايعًُٞ يف صٝا٠ ا٭١َ
ايؿهط ٚايتطبٝل مبا ٜعسهلا ٜٚكَٛٗا أٚ ٜؿطض بس٫  ٓٗا أٚ ٜعاضوٗا مبا ٥٬ٜـِ ٖٛاةــ   

 .ايتزسٜس اييت ٜؿطوٗا ةٝاض ايعلط ٚؾل قٛا س ايؿطٜع١ ٚحٛابتٗا

ٚيٓيطب يصيو َخ٬ مبا أْتز٘ اؾُٛز ٚا٫ْػـ٬م يف اةبـاع املـصٖا ؾكـس شنـط      
٭ن   ٔ  قلا٤ ايؿطٜع١ اإلغـ١َٝ٬  بعض ايباصخ  إٔ ايتعلا املصٖيب ٖٛ املػ٪ٍٚ ا

يف َٝسإ ايكيا٤ ٚايكإْٛ ٚاؿهـِ يف نـخري َـٔ ايـب٬ز اإلغـ١َٝ٬ ٚ صـ٬ٍ ايكـإْٛ        
ا٭رٓيب قً٘ نُا ٜعطف شيو َ٪ضخـٛ ا ايكـإْٛ املعاصـط نا٭غـتاش َلـطؿ٢ ايعضقـا       
ايصٟ بـ  يف نتابـ٘ )املـسخٌ ايؿكٗـٞ ايعـاّ(،" نٝــ نـإ مجـٛز املؿـاٜذ ٚةعلـبِٗ           

ا اؿٓؿٞ ايصٟ نإ ٜعُـٌ بـ٘ يف ايعٗـس ايعخُـاْٞ غـببا يف اغـتبساٍ ايكـإْٛ        يًُصٖ
ؾكس ضأ٣ غ٬ط  ايسٚي١ ايعخُاْٝـ١ ٚاملػـ٦ٛيٕٛ ؾٝٗـا يف     ،ا٭رٓيب بايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬

ايكطْ  ا٭خرئٜ إٔ َا يف ف١ً ا٭صهاّ ايع١ًٝ ٫ ٜؿٞ مبػتًعَاج اؿٝـا٠ اؾسٜـس٠ ٚيف   
١ٝ ؾعطوٛا  ٢ً ايكيـا٠ ٚاملؿـت  آْـصاى إٔ ٜأخـصٚا     ايعٌُ ب٘ َؿك١ ٚوطض  ٢ً ايط 

ؾطأ٣  ،بعض ا٭صهاّ َٔ املصاٖا ا٭خط٣ ؾطؾض ٖ٪٤٫ ضؾيا باةا ٚةؿبخٛا مبصٖبِٗ
 . 67اؿهاّ إٔ ٜٓلطؾٛا ؾ٦ٝا ؾؿ٦ٝا ٜٚأخصٚا بايكٛاْ  ا٭رٓب١ٝ "

ٖٚصا محٌ بعض املدًل  يف ايبًسإ ا٭خط٣ نايؿٝذ  ًٞ ايطٓطاٟٚ إٔ 
املصاٖا اإلغ١َٝ٬ ؾأخصٚا بطأٟ ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ة١ُٝٝ يف َػاي١  ٜأخصٚا َٔ ؾت٢
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ايط٬م ٚغريٖا خٛؾا َٔ  قلا٤ ايؿطٜع١  ٔ آخط َٝسإ هلا يف ايتطبٝل ٖٚٛ قإْٛ 
  .ا٭صٛاٍ ايؿدل١ٝ

ٖٚصا اييُٛض ايعًُٞ يف أزا٤ اـطاب ايـسٜين  ٓـس ٖـ٪٤٫ ٫ ٜكــ  ٓـس صـس       
بٌ ةعـساٙ  ي فـا٫ج    ،طٜع١ ٚةطبٝل أصهاَٗااإلخ٬ٍ مبؿطزاج ايتطبٝل يف َٝازٜٔ ايؿ

ــٛاظٍ      ــل ايٓ ــاب ٚؾ ــس اـط ــ٪٤٫ بتزسٜ ــٝل ٖ ــ  ٜي ــ١ ؾض ــبًٗا املدتًؿ ــس ٠ٛ ٚغ اي
ٚاملػتزساج ؾامل٪غػاج اإل ١َٝ٬  ٢ً كتًـ ْٛاصٝٗا ػس َٔ ٖـصا ا٫ػـاٙ قلـٛضا    

يتطبٝعٗـا ٚؾـل    ،ٚاوضا  ٔ َٛانب١ اؿار١  ي اغتع٤٬ َٓاٖزٗـا ٚغـبًٗا َٚطاصًـٗا   
٫ٚ خيؿ٢ َا ةػسٜ٘ ٖصٙ املٓاؾـص   ،كاٜٝؼ اإلغ١َٝ٬ ايلضٝض١ املٛظ١ْٚ بايؿطع املطٗطامل

َٔ خسَاج ر١ًًٝ يف ْؿط ايتٛصٝس ٚايـس ٠ٛ  يـٞ ٚةبلـري ايٓـاؽ مبـٛاطٔ ايعيـٌ يف       
ؾًٝؼ َٔ ايعسٍ إٔ ةػؿٌ ٖصٙ املٓاؾع ملدايؿاج ْػب١ٝ ٫ خيًـٛ َٓٗـا    ،ا٭ؾهاض ٚاملٓاٖس

ٔ قبٌٝ ا٫رتٗازاج ايؿطز١ٜ اييت ٜػٛؽ ؾٝٗا اــ٬ف   ٌُ بؿطٟ ؾ٬ ةعسٚ إٔ ةهٕٛ َ
 .ؾ٬ ٜس ٛ  ي ايتؿطم ٚاملٓابص٠

ٚ منـا  ،ؾًٝؼ اؿٌ ٖٛ ايتكًٌٝ َٔ أ١ُٖٝ ٖصٙ ايػـبٌ يف ػسٜـس اـطـاب ايـسٜين    
ايلٛاب إٔ ٜعٌُ املٓلؿٕٛ  ٢ً ايٓلظ ٚاحملاٚي١ اؾاز٠ يف ةكطٜا ٚرٗاج ايٓ ـط يف  

تزسٜس املعتسٍ اهلازف ايبٓا٤ ايصٟ ةبًـٛضٙ َعـامل   صٝاغ١ َؿطزاج اـطاب ايسٜين مٛ اي
 ا٫غتكا١َ  ٢ً زٜٔ اهلل ٚايطز  ي رٓاب٘ ايع ِٝ يف نٌ صػري٠ ٚنبري٠.

 ةٛغٝع زا٥ط٠ ايتؿطم ٚا٫خت٬ف:ـ 2

ؾض  ةسٚض  كس اي٤٫ٛ ٚاي ا٤ َع ا٫ْتُا٤ يًُصٖا ٚاؿعب ٚة ٗـط ايعلـب١ٝ   
ٚؼتـٌ املػـُٝاج    ،٢ صػاب ايًبابؾتتعا ِ ايكؿٛض  ً ،يس٣ صاْعٞ اـطاب ايسٜين

   ٍ ةػـٛز صـؿضاج اـطـاب عـ  ايتُـعم       ،ٚامللطًضاج أٚيٜٛـ١ ايخٛابـث ٚا٭صـٛ
 .ٚا٫خت٬ف ٭ةؿ٘ ا٭غباب ٚأبعسٖا  ٔ املٛوٛ ١ٝ ٚاإلْلاف
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ٜ٪زٟ  ي ةؿههٗا ٚةلاضع املٓـتُ    ،ٖٚصا خًٌ نبري يف ةطابط ا٭١َ ٚارتُا ٗا
ْتُــا٤  ي ايلـــ اإلغــ٬َٞ ٚاؾُا ــ١ ؾتضزــا ٖــصٙ ايعلــبٝاج صكٝكــ١ ا٫ ، يٝٗــا

ؾٝ ٗـط   ،ؾ٬ ٜلظ  ٌُ ٫ٚ ٜتٛر٘ ؾهط أٚ ْ ط  ٫ باْتُا٤ يًضعب ٚاملـصٖا  ،ايه ٣
ايؿكام ٚايتٓاظع ٚةٓلٗط َ اٖطٙ يف بٛةك١ آ٫ّ ا٭َـ١ بـس٫ َـٔ إٔ ٜهـٕٛ َاصٝـا هلـا       

 .كؿؿا  ٓٗا

ايؿ١ َػُٝاةٗا ؾتلبظ بطاقاج ا٫ْتُا٤  ي ا٭صعاب ٖٞ قٌ ا٫ةؿام املخُط ٚك 
بحبطاظ ةًو ايبطاق١  ٓس َعاٚي١ ايس ٠ٛ  ٢ً ايسٜٔ ةٓع٢  ي أصضابٗا رٗـٛزِٖ َُٗـا   

 .أرازج ٚأمثطج يف صكٌ ايتزسٜس ٚايتلضٝظ

ؾهِ ناْث اؿعب١ٝ صزابا  ٔ َعطؾ١ اؿـل يـسا٤ ايتعلـا هلـا ٚزاؾـع ايهؿـاح       
 تكاٍ ايؿهطٟ ٖٚصا ا٫ ،ٚنِ ناْث غببا إلوعاف ايػري٠  ٢ً ايتٛصٝس اـايص ، ٓٗا

ايصٟ أصسح٘ قٛيب١ املباز٨ مبخٌ ٖصٙ ايعلبٝاج أؾطظ يف َكابً٘ اإلضٖـاب ايؿهـطٟ  ـٔ    
ٚضمبـا رـط  ي    ،َعطؾ١ َا يس٣ اٯخـطٜٔ ي٬غـتؿاز٠ َـٔ ايتزـاضب ٚةلـضٝظ املػـاض      

ٚأ  ـِ َٛيـساج ٖـصا اإلضٖـاب     .بـٌ ٚبـايتهؿري أصٝاْـا    ايتٓكص بايتبـسٜع ٚاــطٚش  
 .١ ٚايتُضٛض يف ؾهط١ٜ اؾُا ١ ٚا٫ْػ٬م يف قايبٗاا٫ْكطاع  ٔ ٖسٟ ايهتاب ٚايػٓ

 ش ٜطػ٢ ا٫ٖتُاّ بايكٝـاز٠ ٚايع اَـ١  ًـ٢ ايؿهـط٠ ٚاملـٓٗس ٚا٭صـٍٛ ٖٚـٞ        
ايخٛابث اييت متخٌ ضنٝع٠ ايتزسٜس يف اـطاب ايسٜين ٚ ًٝٗا ٜسٚض لاح ايس ٠ٛ  ي  قا١َ 

ع١ٝ َاغـد١ ـطـٛاج   ٖٚصا ٜ٪ٍٚ يف ْٗا١ٜ املطاف  ي  صساذ ةب ،ايسٜٔ مج١ً ٚةؿل٬ٝ
اـطاب ايسٜين، صٝد جيٓس ا٭ؾطاز ـسَـ١ اؿعبٝـاج ٚا٭ؾـداص ٫ اهلـسف      صاْعٞ

  68. ٚايػا١ٜ ٚاملٓٗس املأصٌ بخٛابث اإلغ٬ّ

ٚيف  ٌ ةعايِٝ اإلغ٬ّ ْسضى أْ٘ ٫ اؾرتام يف ٚصس٠ اؾُا ١ ؾٗٞ املع١ٝٓ 
ػاق٘ َع كايؿ١ ا٭ٖٛا٤ بايٓزا٠ َٔ غا٥ط ايؿطم ؾا٫رتُاع ؾٝٗا َطاز يصاة٘ َتضكل باة
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ؾأٟ َؿاق١ يٛصس٠ ٖصٙ اؾُا ١ ٜعس َتابع١  ،ٚايؿطم ايياي١ املٛ ٛز٠ بايٓبص ٚاهل٬ى
 .يػري غبٌٝ امل٪َٓ  ٚةػطري يًدطاب ايسٜين ع  ايتُعم ٚا٫خت٬ف

٫ٚ ٜعين  غؿاٍ باب ايطز ٚايس ٠ٛ  ي اؿل ؾُٔ اؿؿا   ٢ً ٚصس٠ ايلـ 
ؿظ ايسٜٔ َٚٓ٘  ْهاض املدايؿاج ايػًٛن١ٝ ٚايعكس١ٜ صت٢ ٚمجع ايه١ًُ ةٜٓٛط ايػبٌ ع

 .٫ ٜتؿاقِ ا٭َط ٜٚه  اـطم  ٢ً ايطبإ ؾ٬ ٜٓؿع ْلظ ٚ ضؾاز

 ـ ا٫ْؿػاٍ  ٔ َٛار١ٗ ايعسٚ اؿكٝكٞ َٔ خاضش ا٭١َ ٚزاخًٗا:3

 ش غا١ٜ َا ٜتُٓاٙ ا٭ سا٤  ،ٖٚصٙ صكٝك١ ن ٣ ْب٘  يٝٗا أٌٖ ايعًِ َٓص ايكسّ
غ٬َٞ بتٖٛ  صؿٛف املػًُ  صت٢ ًٜس أٚي٦و َٔ أٟ ايخػطاج وطب ايعٌُ اإل

غع١  ي صُاّ ا٭َٔ ٚايٛصس٠ ؾٝعبخٕٛ ب٘ مبا ٜخري أ اصري ايؿنت اهلٛرا٤ اييت ةكتضِ 
 69نٝإ ا٭١َ مبا ٜلطؾٗا  ٔ َٛار١ٗ ا٭خطاض احملسق١ بٗا َٔ نٝس ا٭ سا٤ املرتبل .
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 ةــاماخل

ٚبعس ٖصا اؾٗس  ، ٢ً َٔ ٫ ْيب بعسٙاؿُس هلل ٚصسٙ ٚايل٠٬ ٚايػ٬ّ 
املتٛاوع يف  طض قي١ٝ َعاصط٠ ةعس َٔ أخطط ايكياٜا  ُكا يتعًكٗا مبلازض ايتًكٞ 

ؾحْٞ ; ٓس املػًُ ، ٚ٭ٕ اؿسٜد ؾٝٗا ٜطةبط َباؾط٠ أصٍٛ ا٫ تكاز ٚضنا٥ع ايؿطٜع١
 :سز٠غا١ً٥ املٛي ةعاي ايتٛؾٝل ٚايػساز ٚؾل ْكا  ق ;أ طض بعض َا اغتدًلت٘

ايـيت باةـث متخـٌ  غـكاطا َكلـٛزا َـٔ        ،ـ أ١ُٖٝ ايهؿـ  ٔ امللطًضاج املعاصـط٠ 
ؾكس اغتُايث غًط غـٛابل ؾهطٜـ١    ،ايلـ ايساخًٞ املُاي٧ يًعسٚ مج١ً أٚ ةؿل٬ٝ

َٚػًُاج َٓٗز١ٝ يف رٛاْبٗا ايهخري َٔ ايعكـٍٛ املؿهـط٠ ايـيت اقتٓعـث مبـا ٜكسَـ٘       
ٚةبػٞ اإلص٬ح َا اغتطا ث يف  طاض َطٚرٖٛا َٔ َساخ٬ج غ١ًُٝ ةٓسز بايعبد 

 .ا٫ْؿتاح ايعٛملٞ املسبًس بأخ٬قٝاج ايػطب َٚٓاٖزِٗ ايتضطٜط١ٜ

ـ  ٢ً ايطغِ َٔ أغبك١ٝ ايتزسٜس يف  ُـل ايهٝـإ ايػـًؿٞ املُتـس  ـ  ايكـطٕٚ َـٔ        
 ٫ إٔ َا أصسح٘ ا٫وططاب ايؿهـطٟ ايٓـارِ    ،ا٭ظ١َٓ املؿي١ً ٚصت٢ ٚقتٓا اؿاوط

املتعًل بايؿهط ايسٜين بايتٛر٘ ايعًُاْٞ امل٪غًِ ٚؾل ايتطًعـاج    ٔ اصطساّ ايتطًع
أٚرا   از٠ ايٓ ط يف ايكي١ٝ ببٝـإ اؿـل يف  ـطض ايكيـ١ٝ َـٔ َٓ ـٛض        ،ايػطب١ٝ

يًهؿـ  ٔ ا٫مطاؾـاج ايٓاة٦ـ١ بـساؾع ا٫غـتزاب١ يتًـو ايـس ٛاج        ،غًؿٞ أصٌٝ
 .ايٓا١ٝ٥

ا٠٤ ايٛا ٝـ١ ٭ ُـاٍ اجملـسزٜٔ يف    املؿّٗٛ ايػًِٝ يتزسٜس اـطاب ايسٜين ةلٓع٘ ايكـط  ـ
 .صٝا٠ غًـ ا٭١َ

ـ  ٕ َؿّٗٛ ايتزسٜس يف اـطاب ايسٜين أ از ي٘ ايؿهط خط امطاف آخط يف َكابٌ خـط  
 .ا٫مطاف ايٓاؾ٧  ٔ ايتبع١ٝ يًػطب ٚا٫لطاف يف غًِ ايتطبٝع ٚايعٛمل١
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١ ايخٛابـث يف  ـ  ٕ نٌ َا ٜس ٝ٘ املدايؿٕٛ يف ايتزسٜس ميهٔ زصي٘ بايرتنٝع  ٢ً صكٝك
 طبٝع١ اـطاب ايسٜين  

ـ  سّ ايتكًٌٝ َٔ ؾإٔ ضزٚز ا٭ؾعاٍ اػاٙ املخرياج ايؿهط١ٜ ايـيت ةبعـد ايػـري٠  ًـ٢     
ؾكـسميا ْؿـأج ؾطقـ١ َـٔ أ ٗـط ايؿـطم        ،ممتًهاج ا٭١َ املتُخ١ً بعكٝسةٗا َٚٓٗزٗـا 

اإلغ١َٝ٬  ٢ً صعٝس ايؿهط اإلغ٬َٞ ٖٚٞ ؾطق١ املطر١٦ يف َكابـٌ غًـٛ اــٛاضش    
 .ٚةعَتِٗ
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 نتائج البخث

ؾٝعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ٖصا ايبضد أٚز يؿث  ،اؿُس هلل ايصٟ بٓعُت٘ ةتِ ايلاؿاج
 ا٫ْتباٙ  ي أِٖ ايٓتا٥س ؾٝ٘ ٖٚٞ نايتايٞ:

ـ ا٫ تساٍ ٚايتٛغط ايصٟ ٖٛ َٓٗس أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُا ١ ٜعطٞ ْتا٥س غ١ًُٝ ْٚاؾع١ 
 . َُٛايف فاٍ ايتزسٜس ايعكسٟ خلٛصا ٚايسٜين ايتؿطٜعٞ 

ـ ز ٛاج ا٫ص٬ح ايػًؿ١ٝ املُخ١ً بس ٠ٛ اإلَاّ ابٔ ة١ُٝٝ ضمح٘ اهلل ٚز ٠ٛ اإلَاّ 
 قُس بٔ  بس ايٖٛاب ةعطٞ أمنٛشرا ؾطٜسا يف فاٍ ايتزسٜس َٚٓاؾع٘ ٚمثاضٙ.

ـ ايتٓضٞ  ٔ َلازض ايتًكٞ املعتُس٠ ٖٚٞ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ َٚٓٗس ايلضاب١ ٚايػًـ 
َٚػايو اجملسزٜٔ َُٚٗا صاٚيٛا بًٛؽ ٖصٙ املٓعي١  ٜٓؿٞ ايلض١ ٚايػ١َ٬  ٔ َٓاٖس

ايع١ًٝ ؾحٕ و٬ٍ املبسأ حيتِ غٛا١ٜ ايٓتٝز١ ٚ ٕ  ٗطج رٗٛزِٖ نبري٠ ؾحٕ قلًتٗا 
 غطاب حيػب٘ اي ُثٕ َا٤.

ـ غ١َ٬ اي١ٝٓ ٚصض١ املكلس غري ناؾ١ٝ يف ايٛصٍٛ  ي  ٌُ  غ٬َٞ جيسز أَط ايعكٝس٠ 
اييت نإ  ًٝٗا غًـ ا٭١َ َٔ أ  ِ َا حيطظ ب٘  يف ْؿٛؽ ا٫ةباع  ش  يتعاّ احملز١

 ايٓزاح.

ـ إٔ ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ ؾٗس قا٫ٚج نخري٠ يٌٓٝ ؾطف ايتزسٜس َٔ  ًُا٤ َٚٓتػب  
يًعًِ َٚٔ غًؿ  أصًٝٞ املٓٗس َٚٔ غريِٖ ممٔ ؾابت٘ ؾا٥ب١ ايه٬ّ ٚايبسع َٚع 

َٔ ايتعّ َػًو ا٭ٚي   شيو ؾحٕ نخط٠ املس   ٫ ٜكيٞ بخبٛج ايب١ٓٝ ؾحٕ ايب١ٓٝ َع
 َٔ  ًُا٤ ايػًـ ايلاحل.
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ـ إٔ ايتزسٜس يف ايسٜٔ  كٝس٠ ٚؾطٜع١ صل بؿطج ب٘ ا٭زي١ ايلضٝض١ ٚؾٗسج ب٘ 
ٚإٔ قاٚي١ خًط اؿكا٥ل ٚمتٜٛ٘ امللطًضاج ٫  .أ ُاٍ ايعًُا٤ ايعاًَ  امل ظ٠

  .ٜبطٌ اؿل ٫ٚ حيل ايباطٌ

غع١ يؿـُٛي١ٝ ايـسٜٔ ٚ َُٛٝتـ٘ ٚصـ٬ص١ٝ     ـ إٔ فا٫ج ايتزسٜس ايسٜين اإلغ٬َٞ ٚا
ايتسٜٔ ب٘  ٢ً َط ا٭ظَـإ َٚـع شيـو ٫بـس َـٔ  زضاى أُٖٝـ١ ايتزسٜـس يف اجملـاٍ         

      ِ ؾـحٕ   ،ا٫ تكازٟ ئ ٖصٙ ٖٞ َُٗـ١ ا٭ْبٝـا٤ ٚايطغـٌ ا٭صـ١ًٝ يف ز ـٛةِٗ يٮَـ
 اْسضاؽ اؿل يف املعتكس أغاؽ ايي٬ٍ يف ايعباز٠ ٚايتؿطٜع.
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 . 204ٓاض ٚٚاصس٠ يف اؾ١ٓ ٖٚٞ اؾُا ١(، صضض٘ ا٭يباْٞ يف ايػًػ١ً: اي

 .5343(ٚصػٓ٘ ا٭يباْٞ يف اؾاَع:7/399أخطر٘ ايرتَصٟ:) 23

 (.19/193فُٛع ايؿتا٣ٚ:) 24

 .45َا أْا  ًٝ٘ ٚأصضابٞ، أمحس غ٬ّ،  ا٭ٚي، زاض ابٔ صعّ:  25

 .1:ايتزسٜس يف اإلغ٬ّ،بتلطف ٜػري; ف١ً ايبٝإ ايعسز 26
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ـ صكٛم امللطؿ٢ ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ يف و٤ٛ َ٪يؿاج ابـٔ ةُٝٝـ١، أمسـا٤ بطنـاج، زاض ابـٔ      48
 اؾٛظٟ

 ـ آضا٤ ايلاٟٚ يف ايعكٝس٠ ٚايػًٛى، أمسا٤ بطناج، ايٓاؾص٠. 49

 ـ ا٫ْلاف، يًباق٬ْٞ، ج  ُاز صٝسض،   ا٭ٚي،  امل ايهتا بريٚج.50

 ـ اإلضؾاز يًزٜٛين، ج قُس َٛغ٢، َهتب١ اـالٞ.51

 ـ بعض املٛاقع  ٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛة١ٝ.52

 ـ غٓٔ ابٞ زاٚز ايػزػتاْٞ، ج قُس  ٛا١َ،   ا٭ٚي، َ٪غػ١ ايطٜا53ٕ



  : التاريخ واحلضارة اإلسالميةخامسًا





 مناذج

 مكيات ىساء إشراقات

 و 02 – 41/  ٍـ 41 – 9 الكرٌ مً





 305         ْٛاب قُس عٛاطـ .ز..            .ايكطٕ َٔ َهٝات ْػا٤ إؾطاقات مناشز 

 و 02 – 41/  ٍـ 41 – 9 الكرٌ مً مكيات ىساء إشراقات مناذج

 املكدمة:

ِ  ،ايـٓع   َٓكطـع  عًُٝـا   سطانـا   ؾ١املؿـط  َه١ ؾٗست ٘  يف أغـٗ  ٚدـٛز  ضٚادـ
 إلزا٤ املػًُني مجٛع َٔ ٚغ ِٖ ،اإلغال١َٝ األ١َ عًُا٤ يهاؾ١ اؾاشب اؿطاّ املػذس
 ايعاقـ١ُ  َهاْـ١  ضؾع مما ;ْٚػا٤ً ضداال  املهٝني ايعًُا٤ ٚدٛز إىل إناؾ١ .اؿر ؾطٜه١

 يف ْؿاطا  أنربٖا َٔ تهٔ مل إٕ ،الَٞاإلغ ايعامل يف ايهرب٣ املطانع َكاف إىل املكسغ١
 َـع  أخـط٣  َـط٠  يتكسٜطٖا َٚطنعا  غٜٓٛا  ايكاز١َ يًعًّٛ َكب ؾٗٞ ،ايع١ًُٝ اؿطن١
 قـس  ايـ   اجملاٚض٠ ؾرت٠ إْكها٤ بعس أٚ اؿر ؾطٜه١ أزا٤ بعس ألٚطاِْٗ ايعا٥سٜٔ ايعًُا٤

 اؿطنـ١  ٢َٗٚٓت َبسأ بصيو املؿطؾ١ َه١ ٚنإٔ .اجملاٚض٠ ظطٚف سػب تككط أٚ تطٍٛ
   .اإلغالَٞ ايعامل يف ايع١ًُٝ

٘  ظٗٛز عًُٝا  ٜٓٗض ال فتُع أٟ إٕ ٌ  ،ؾكـ   ضدايـ ٔ  بـس  ال بـ  زٚض ٚدـٛز  َـ
ِ  بصض٠ ٚايػاضغات األٍٚ اؿانٔ ؾٗٔ ;يًٓػا٤  بايعٓاٜـ١  هلـا  ٚاملتعٗـسات  ،األٚىل ايعًـ

ِ  شيو بعس ؾشًكت .قػطِٖ َٓص ٚعاملات عًُا٤ أبٓا٥ِٗ ْؿٛؽ يف ٚايطعا١ٜ  أمسـاهٖ
ِ  نتب َِٓٗ ؽٌ مل عٝح ،األؾام يف  ٚاإلدـاظات  1ٚاملػًػـالت  ٚاملؿـٝدات  ايرتادـ

 َهـ١  عًُـا٤  سـطم  إش ;املهٝـات  ايعاملـات  ٚخاقـ١  ;اإلغـال١َٝ  األقطـاض  يف ايع١ًُٝ
ٛ  يف اإلدـاظات  ٌْٚٝ ،َُٓٗٔ ايعًِ تًكٞ ع٢ً اجملاٚضٜٔ َٔ ٚغ ِٖ املؿطؾ١  خـال  دـ

 عا٥ؿـ١  ايػـٝس٠  املـمَٓني  أّ َٛقـ ِٗأعٝٓ ْكب ٚانعني ،ٚأْج٢ شنط بني ايتؿطق١ َٔ
 أغ١ً٦ ع٢ً ػٝب ناْت عٓسَا ;مجٝعا  هلٔ قس٠ٚ عُٓٗا اهلل ضن٢ ايكسٜل بهط أبٞ بٓت

ٔ  ٚاغتؿهٌ غُض َا ٚتكشح ،أمجعني عًِٝٗ اهلل ضنٛإ ايكشاب١ ٚإغتؿػاضات  َـ
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ِ  عًٝ٘ اهلل قٌ ايٓيب أؾعاٍ َٔ ٚايكشٝح ،ايؿك١ٝٗ األَٛض ٔ  ;ٚغـً  ضٚاٙ َـا  شيـو  ؾُـ
 ايـٓيب  أعتُطٖـا  ايـ   املطات عسز يف عُٓٗا اهلل ضنٞ ايعب  بٔ عط٠ٚ َع٘ ٚنإ سفاٖ
ٔ  بـايكطب  دًٛغا  ٚناْٛا ،ٚغًِ عًٝ٘ اهلل قٌ  عا٥ؿـ١  ايػـٝس٠  املـمَٓني  أّ سذـط٠  َـ

 أَاٙ ٜا :عط٠ٚ ؾكاٍ اؿذط٠ يف املمَٓني أّ عا٥ؿ١ إغتٓإ ٚمسعٓا"  :ؾكاٍ عٓٗا اهلل ضنٞ
ٍ  َـا  :قايـت  ؟ايطمحٔ عبس أبٛ ٜكٍٛ َا تػُعني أال املمَٓني ٜأّ ٍ  ؟ٜكـٛ ٍ  قـا  إٕ :ٜكـٛ

ِ  :قايت .ضدب يف إسسأٖ ُعُطات أضبع أعتُط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل قٌ اهلل ضغٍٛ  ٜـطس
 .2" ق  ضدب يف أعتُط َٚا ،ؾاٖسٙ ٖٚٛ إال ُعُط٠ أعتُط َا ،ايطمحٔ عبس أبا اهلل

ٔ  منـاشز  عًـ٢  ايه٤ٛ بعض غًٓكٞ ايبشح ٖصا يف ٞ اي املهٝـات  ايٓػـا٤  َـ  آلتـ
 تاضرنٝـا   ْتـسضز  ٚغٛف ،ٚايرتادِ ايتاضٜذ نتب َٔ ايهج  طٝات يف امسا٥ٗٔ أؾطقت

٘  خاق١  .اؿاٍ عًٝ٘ نإ عُا ٚانش١ قٛض٠ إلعطا٤ اإلَهإ قسض  يف غـبك   قـس  ٚأْـ
ٞ  أمحـس  بٓـت  ملٝا٤ ايسنتٛض٠ األغتاش٠ املهٝات يًٓػا٤ ايعًُٞ ايٛنع عٔ ايهتاب١  ؾـاؾع
ٔ  َجـاال   ايطربٜـات  املهٝـ١  ايػاس١ يف ايع١ًُٝ ملطأ٠ا َها١ْ) بـ املٛغّٛ ببشجٗا ٕ  َـ  ايكـط
ّ  ايكـط٣  أّ داَعـ١  َٓؿٛضات نُٔ ٚنإ (اهلذطٟ عؿط ايجاْٞ ايكطٕ إىل ايػابع  عـا
 اآلخـط  ايبشح ٚأَا .اإلغال١َٝ ايجكاؾ١ عاق١ُ املؿطؾ١ َه١ اختٝاض مبٓاغب١ .ٖـ 1426

ٞ  قُـس  ؾٛظٟ ايسنتٛض يألغتاش ؾٗٛ ٘  ايػـاعات ٌ َٓ) ٚعٓٛاْـ ِ  اٖـ ّ  بايبًـس  ايعًـ  اؿـطا
ٍ  املهٝـات  ٚأعالّ ٞ  ايعكـط  خـال "  ّ 1517 – 1250/  ٖــ  923 – 648"  املًُـٛن
 ايػًػـ١ً  أنٌُ ٖصا ببشجٞ ٚيعًٞ .األزبٞ ايجكايف املهط١َ َه١ ْازٟ َطبٛعات نُٔ
  .ٜهًُٗا أٚ عًٝٗا ٜهٝـ َٔ شيو بعس ٜأتٞ ٚضمبا .املؿطؾ١ َه١ يعاملات ٚؾا٤ا 

 عًـ٢  يًتأنٝـس  إمنـا  اؾاْب هلصا تططقت اي  األعاخ َٔ ٙٚغ  ايبشح ٖصا إٕ
ٔ  نإ سني يف ب٘ ْٚٗهٔ .املهٞ اجملتُع يف أثطٕ َهٝات ْػا٤ ٚدٛز إغتُطاض١ٜ  غ ٖـ

 ٚمل ظٗـطت  ْازض٠ ساالت يف إال اؾٌٗ َٔ ٜعاْني ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ؾب٘ َٓاطل ْػا٤ َٔ
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ٞ  زٚضٖا ٚخبا خؿت إٔ تًبح ٞ  ايعًُـ  ػـس  مل ألْٗـا  إال شاى َـا ٚ ،املـمثط  ٚاالدتُـاع
 .املهٞ اجملتُع يف اؿاٍ ٖٛ نُا ،داْبٗا إىل ٜكـ ايصٟ ايػٓس

  - :املكي اليساء دلتنع

ٕ  ،ايٓػـا٤  أطٝاف بهاؾ١ املهٞ اجملتُع سؿٌ ٔ  باألسـساخ  َتـأثطات  ؾٓؿـأ  ،سـٛهل
ٔ  بتكايٝس َتُػهات ٔ  ;فـتُعٗ  ؾهاْـت  .فاهلـا  يف نـال   أزٜٓٗـا  ضغـاي١  قـاسبات  ؾهـ
ٔ  املتعًُـات  اعتـازت  إش ،َتعًُات َٔٓٗ ايهج ات ٔ  ؾـتح  عًـ٢  َـٓٗ ِ  َٓـاظهل  يتعًـٝ

ٔ  ;3ٚايهتاب١ ايكطا٠٤ ايكػ ات ايؿتٝات ٔ  املهٝـات  ايٓػـا٤  َٚـ ٔ  َـ ِ  يف ؽككـ  تعًـٝ
ٔ  ايعسٜـس  ؾُعطف ;4ايهطِٜ ايكطإٓ ٚػٜٛس سؿغ ايكػ ات ايؿتٝات ٕ  تايٝـات  َـ  ايكـطآ
  .5املهٝات ايهطِٜ

  - :الكريه آٌللكر وتاليتات دلودات مكيات مناذج

 - :ايهطِٜ ايكطإٓ تال٠ٚ ٚدٛز٠ عػٔ ُعطؾٔ ايآلتٞ املهٝات أؾٗط َٔ

ٔ  ٖاؾِ بٔ عًٞ بٓت ؾاط١ُ ٕ  بـ ٕ  قاض٥ـ١  ناْـت  ،املهٝـ١  اهلامشٝـ١  غـعٚا  يًكـطآ
  .6ّ 1462/  ٖـ 867 عاّ تٛؾٝت خ ٠ ايهطِٜ

ٔ  أمحس بٔ ايكاغِ أبٞ املكطئ بٓت َطِٜ  ٚناتبـ١  قاض٥ـ١  ناْـت  ،ايكـُس  عبـس  بـ
  .1423ّ7/  ٖـ 826 عاّ تٛؾٝت ؾٗس ابٔ ايتكٞ عٓٗا ض٣ٚ ١ٚقسث

ٌ  أبٞ ايهُاٍ ايكانٞ بٓت ظٜٓب ٟ  قُـس  ايؿهـ  تايٝـ١  ،عاقًـ١  ناْـت  ،ايٓـٜٛط
ِ  يًكطإٓ ٟ  اخباضٜـ١  ايهـطٜ ّ  تٛؾٝـت  اؿػـ١ٓ  ٚاألؾـعاض  االخبـاض  تـطٚ /  ٖــ 823 عـا
1428ّ8.  

 عبـس  بٓـات  ;ٚػٜٛـسا   ٚتـال٠ٚ  سؿعا  ٜسٜٗا ع٢ً ؽطز ٚاي  ايؿكٝٗات أؾٗط أَا
 ;ٚػٜٛـسا   تال٠ٚ ايهطِٜ يًكطإٓ اؿاؾع١ ْع١ُ ايؿك١ٗٝ ;ايطربٟ ذن٢ٝ بٔ قُس بٔ ايكازض
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ٔ  يًكـازضات  متٗٝـسا   ٚشيو. 9عٓٗا أنجط َعًَٛات ع٢ً اؿكٍٛ ْػتطٝع مل ٚيهٔ  َـٓٗ
ٔ  إٔ بعس ايعًِ َٛاق١ً ع٢ً ٘  أتكـ ٌ  ،أغاغـٝات  ايكاض٥ـات  ايهاتبـات  األَٗـات  جنـس  بـ

 ٚػٜٛـس  ٚسؿـغ  ٚايهتابـ١  ايكطا٠٤ بٓاتٗٔ تعًِٝ ع٢ً ذنطقٔ هطِٜاي يًكطإٓ اؿاؾعات
ِ  ;املهٝات ايؿتٝات تعًِٝ يف األغاؽ ٖصا ؾهإ .10ايهطِٜ ايكطإٓ ٞ  ثـ  أٚيٝـا٤  زٚض ٜـأت

ٔ  أظٚاز أٚ أبا٤ َٔ أَٛضٖٔ ٌ  ايعًُـا٤  عًـ٢  بعطنـٗ  ايـ   11ايعًُٝـ١  اإلدـاظات  يٓٝـ
 احملب بٓت نًجّٛ أّ َع سسخ َجًُا ;عًٝٗٔ ايعًُا٤ ٚأخص يًتسضٜؼ يًتكسض تمًٖٗٔ

 ملهـ١  قـسَٛا  ايصٜٔ ايعًُا٤ َٔ ُٚأدٝعت أداظت ممٔ ؾهاْت .12ايطربٟ أمحس بٔ قُس
 َـا  يتعـٜٛض  تبـازض  قػ ٠ ايتعًِٝ يف اؿغ ٜػعؿٗٔ مل ٚممٔ .13ايؿرت٠ تًو يف املؿطؾ١

 مج١ً عٔ أخصت ؾكس .14ايطربٟ احملب بٓت غ١ًُ أّ :َجٌ ظٚدٗا َٓعٍ يف نب ٠ ؾاتٗا
 .15َِٓٗ يًعسٜس ٚأداظت ُا٤ايعً َٔ

ٕ  ؾكـس  ،املهٝـات  ايٓػـا٤  بـني  ايعًٝـا  املهاْـ١  اؿـسٜح  يعًِ نإ ٘  بـطظ  عًـ٢  ؾٝـ
ٔ  ٚعال اـكٛم ٔ  ٚغطبـا   ؾـطقا   قـٝتٗ  ٚغـٛف  .17ٚاملػـٓسات  16باحملـسثات  ٚعـطؾ

 .ايكاز١َ ايكؿشات يف بعهٗٔ ْتٓاٍٚ

  - :احلديث عله

  - :َٚٓٗٔ ،جنُٗٔ ٚعال املهٝات ايٓػا٤ ؾٝ٘ تكسضت اي  ايعًّٛ َٔ

 قًـب  ظٗط عٔ ناَال  ايهطِٜ ايكطإٓ سؿعت .ّ 1610/  ٖـ 1019 عاّ ٚيست
 ٚعٔ ايبابًٞ اؿاؾغ ٚعٔ عٓ٘ ٚضٚت ،ٚايسٖا ٜس ع٢ً ايعًِ تًكت ،ْع١ُ ايؿك١ٗٝ ع٢ً
 نتب عًٝٗا ُقط٥ت ،باؿسٜح عامل١ ؾك١ٗٝ ؾهاْت ،18اؿكاضٟ ايٛاسس عبس ٚايسٖا ؾٝذ

 بايعاملـ١  ٚقـؿت  .َٚباضنـ١  ايؿطف ظٜٔ أختٝٗا عٔ باإلداظ٠ ضٚت ،َٓعهلا يف اؿسٜح
ِ  عًـ٢  قٜٛت ايصٜٔ ايػبع١ اؿذاظ َػاْٝس أسس عس٠ .ايكاؿ١ ايؿا١ُٖ  ؾـٛنت  ٜـسٜٗ
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 اؿـر  َٛغِ يف ٚايكازَني ٚاجملاٚضٜٔ األؾام عًُا٤ سطم ;ضاٜت٘ ٚعًت اؿسٜح عًِ
ٕ  إش ;املؿـطؾ١  َهـ١  قـسثات  عًـ٢ ٚ ،عًٝٗا األخص ع٢ً ٔ  ؾطقـ١  ٜكتٓكـٛ  مبهـ١  بكـا٥ٗ

ٔ  ؾًٝٓٗٔ اؿر ؾطٜه١ إلزا٤ أٚ يًُذاٚض٠ املؿطؾ١ ِ  َـ  ;املهٝـات  ايعاملـات  أٚي٦ـو  عًـ
 .19ايصٖب بػًػ١ً اؿسٜح عًِ يف نعبٗٔ يعًٛ ٚعسٖٚٔ ،ايطربٜات ٚخاق١

ِ  مسـا٤  يف ِٖ َٚٔ اإلغال١َٝ األ١َ عًُا٤ ٚنإ  اتيعاملـ  تالَٝـص  قًكـني  ايعًـ
 ٚض٣ٚ .21ايطرب١ٜ قطٜـ عٔ ض٣ٚ 20ايعذُٝٞ عًٞ بٔ سػٔ املػٓس ؾاحملسخ ;َهٝات

ٟ  ؾـا   ايؿـٝذ  :عٓٗا ٚقاٍ .22ايبسٜطٟ قُس بٔ قُس ساَس أبٛ أٜها  عٓٗا  23ايعـاٖط
 أٚ 24املكسغـ١ٝ  عا٥ؿ١ أٚ ايطرب١ٜ قطٜـ سهطت يٛ"  :قاٍ املطأ٠ إَا١َ عٔ ؼسخ عٓسَا
 َؿـهو  ٚال َطتـاب  غ  ٚضا٤ٖٔ يكًٝت ػٓساتامل ايٓػ٠ٛ َٔ ٖٚٔ 25املطٚظ١ٜ نطمي١

ٔ  أنجط ؾٝٛخ٘ نُٔ َٔ نإ ؾكس ايػٝٛطٞ اؿاؾغ أَا .26"  ;َهٝـات  عاملـات  تػـع  َـ
 بٔ اهلل داض بٓت آغٝا :ٖٔ َهٝات ْػا٤ غت عٔ يًؿ ٚظآبازٟ ايكاَٛؽ نتاب ٚأخص
ٟ  عبـس  بٓت ضق١ٝ ٚ ;28امله١ٝ ٜاقٛت بٓت قؿ١ٝ ٚ ;27ايطربٟ قا  ٔ  ايكـٛ  قُـس  ابـ

ٔ  أمحس بٓت نُاي١ٝٚ ،30ايؿٛبهٞ َٛغ٢ بٔ أمحس بٓت سبٝب١ قُس ٚأّ ،29ازٟايبذ  بـ
 ٚأخـص  قـطأ  نُـا  32املكسغ١ٝ ايؿطف بٓت ٖادط ايؿهٌ ٚأّٚ ،31املهٞ ْاقط بٔ قُس

  33املطٚظ١ٜ نطمي١ ع٢ً املؿطؾ١ مبه١ اـطٝب

ٔ  يف ٖٚٞ ألخصي دًػت ،عس٠ إداظات ع٢ً سكًت ؾان١ً قسث١  قـػ ٠  غـ
ٔ  ايعًُا٤ َٔ غ ٖا يس٣ يٝؼ بطٚا١ٜ أْؿطزت ،عكطٖا عًُا٤ أعالّ أداظٖا  املعاقـطٜ

ٕ  عًٝٗـا  ؾتٗاؾـت  ;ْٚػـا٤ً  ضدـاال   هلا ّ  تٛؾٝـت  عٓٗـا  يألخـص  احملـسثٛ /  ٖــ 846) عـا
1442ّ)34.  
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 هلا ،أدال٤ عًُا٤ عٓٗا ٚأخص ;املؿطؾ١ َه١ ٚعًُا٤ ٚايسٖا ٜس ع٢ً ايعًِ أخصت
٘  ايكـازض  عبس يألَاّ أداظٖا اي  اؿكاضٟ ايٛاسس عبس اإلَاّ َٔ عا١َ إداظ٠  .ٚشضٜتـ
 .عًٝٗا أخص .35،36اؿٓؿٞ ايطغٍٛ عبس بٔ عُط ايؿٝذ إٔ إال املصٖب ؾاؾع١ٝ أْٗا َٚع

ٔ  نـاي١  ؾاؿهُـ١  ;ايٛقـت  شيـو  يف ايعًُا٤ أخالم مساس١ َس٣ ٜٛنح ٖٚصا  املـمَ
  اهلذطٟ عؿط ايجايح ايكطٕ أٚا٥ٌ تٛؾٝت .أخصٖا ٚدسٖا سٝجُا

"  ابٓٗـا  سالٖـا  .1740ّ/  ٖــ 1153 عاّ ٚيست ،اؿطَني َؿاٜذ بؿٝد١ يكبت
ٔ  بُٗا اآلٕ ٚدس َٚٔ ،اؿطَني َؿاٜذ بؿٝد١  أٚ بٛاغـط١  عٓٗـا  ٜأخـص  ملسضغـني ا َـ

ِ  ايكطإٓ سؿعت ،ٚاملؿّٗٛ املٓطٛم عًّٛ يف ٚسٝس٠ٌ ،أنجط أٚ بٛاغطتني  بايعؿـط  ايهـطٜ
  .37" غٓني غبع بٓت ٖٚٞ ايؿٕٓٛ غا٥ط َٔ َتٓا  ٚعؿطٜٔ ٚمخػ١

ِ  ايعاملات ٖمال٤ تًكٞ نٝؿ١ٝ ايرتادِ نتب غذًت ٚقس ٖصا  ،ٚاإلدـاظات  ايعًـ
ٔ  ٜٚكـطأ  ايٓػـا٤  ذنـسخ . " 38ٟايعبٝـس  َطتهـ٢  نإ :شيو َٚجاٍ  اؾُاعـ١  عهـٛض  هلـ

 ايهاتب ٜٚهتب ،ايػتاض خًـ َٔ ْٚػاهٙ ٚأٚالزٙ ٚأسباب٘ ٚأقشاب٘ املٓعٍ ٚقاسب
 .39"ٚايتاضٜذ ٚايّٝٛ ٚايبٓات ٚايكبٝإ ايٓػا٤ ست٢ ٚايػاَعني اؿانطٜٔ امسا٤

 ٖـ 1206 عاّ اؿٝا٠ قٝس ع٢ً اْتن .40غٓبٌ غعٝس قُس احملسخ ايعال١َ ظٚد١
 املتؿٓٓـ١  املـاٖط٠  املتكٓـ١  ايعالَـ١ "  بــ  ٚٚقـؿٗا  عًٝٗـا  أخصٙ ظٚدٗا اثبت .ّ 1791/ 

 .41" باٖط٠ عًّٛ ع٢ً اؿا٥ع٠
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 ْٚعتـت ، ايؿهـ١ًٝ  بايؿٝد١ ُعطؾت .ّ 1785/  ٖـ 1200 عاّ ايعب  يف ٚيست

٘  ،ٚاؿـسٜح  ،ايتؿػ  يف بطعت ،ايعاٖس٠ يعامل١ا بايكاؿ١  تعًُـت  ،ٚايتكـٛف  ،ٚايؿكـ
 ؾأمسعت ;ايعًِ ؾٕٓٛ غا٥ط يف ٚنج ٠ د١ًًٝ نتبا  غطٗا ٚنتبتت ،ٚأتكٓت٘ قػ ٠ اـ 

ٔ  ٚمسعت ايهج ٜٔ ٔ  َـ  سذـت  ،ايعًُـا٤  ٚضاغـًٗا  عكـطٖا  يف أؾـتٗطت  ;ايهـج ٜ
ٍٍ يف اؿطاّ املػذس ٚداٚضات  ايهعب١ َٓ٘ تط٣ ٚناْت ايعٜاز٠ ببا عٓس ي٘ َالقٍل َٓع

 .1831ّ/  ٖـ1247 عاّ املؿطؾ١ مبه١ تٛؾٝت إٔ إىل املؿطؾ١

 َٓٗـا  ؾػـُعٛا  ،عًٝٗـا  يألخـص  ٚتـطززٚا  ايعًُـا٤  عًٝٗـا  ٚؾـس  ،ٖـصا  َٓعهلـا  ٚيف
 .املػًػالت َٔ يهج  َػٓس٠ ٚناْت ;ٚأمسعٖٛا

 بططٜك١ ٗٔٚتعًُٝ تكٛميٗٔ يف ٚؾطعت ;سٛهلا ؾأيتؿؿٔ املهٝات ايٓػا٤ ْؿعٗا عِ
ٕ  ،َٓٗا ٚاْتؿعٔ ٚالظَٓٗا َٓٗٔ نجٌ  ؾتبعٗا ;داشب١ قبب١ ٔ  هلـا  ٚنـا  يف نـب   زٚض َعٗـ
 عًـ٢  ٚاملٛاظب١ ٚايٛضع ٚايتك٣ٛ ايسٜٔ هلا املالظَات عٔ ُٚعطف ،ٚايكالح اـ  ْؿط

٘  اإلغـال١َٝ  باآلزاب ٚايتأزب ٚايكرب ٚايكٓاع١ ايسٜٔ ؾطا٥ض  عًـ٢  ٚاؿـطم  ٚايتؿكـ
 ٚمل ،ايٓػا٤ ٚؾدط ايعَإ عذا٥ب َٔ ُعست املهٞ اجملتُع يف تأث ٖا ٚيؿس٠ ;اـ  ؾعٌ

 طًبـ١  عًـ٢  - نـج ا   ؾـ٦ٝا   ٚناْـت  - نتبٗا أٚقؿت بٌ ;اؿس ٖصا عٓس قاغٓٗا تتٛقـ
 .42ٚؾاتٗا بعس ايعًِ

ّ  ٚيـست  ،املؿطؾ١ مبه١ اجملاٚض43ايسًٖٟٛ املؿػط احملسخ ٚايسٖا /  ٖــ 1230 عـا
ٔ  ٚغـ ٙ  ٚايتٛسٝـس  ٚايؿك٘ اؿسٜح عًِ تًكت .1814ّ ّ  َـ  ٚايـسٖا  ٜـس  عًـ٢  ايعًـٛ
ٔ  بايكـالح  ُعطؾت .44ٜعكٛب ٚعُٗا ٌ  ناْـت  ;ايعبـاز٠  ٚسػـ ِ  طـالب  تػـتكب  ايعًـ

ِ  َعطؾتٗا بػبب ٖصا نإ ٚضمبا ;اهلٓس َٔ ايعًِ طًب١ ٚؾٛز ٚخاق١ ،ٚتؿٝسِٖ  بًػـاْٗ
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ٔ  سايعسٜ عًٝٗا أخص نُا .َعِٗ ايتٛاقٌ أَط ٖصا ؾػٌٗ ٞ  ايعـامل  طـالب  َـ  اإلغـالَ
 .45ّ 1892/  ٖـ 1310 عاّ تٛؾٝت ٚاغتؿازت ؾأؾازت ;ٚقتٗا

ٟ  عؿط ايجايح ايكطٕ أٚاغ  يف ٚيست ٕ  قـطأت  ،اهلذـط ٘  ايكـطآ  تًكـت  ،ٚدٛزتـ
 َـع  ،ٚايعاّ اـام يس٣ عًُٗاٚ قٝتٗا شاع ،اؿسٜح نتب َٔ ايهج  ٚايسٖا ٜس ع٢ً

  .46طٜٛال  عُطت ،ٚعًُٗا بؿهًٗا اعرتاؾِٗ

  - :واعظات مكيات مناذج

ٕ  املهٝـات  عٓـس  َهاْـ١  اؿـسٜح  يعًِ ٚنُا  إش ،ْكـٝب  ٚاإلضؾـاز  يًـٛعغ  نـا
ٔ  ؾكس َٓٗٔ ايعًِ ألخص ٜككسٕ ،قتػبات ٚاععات عاملات ٚدست  بايكـالح  ٚقـؿ

 تٓكطـع  ال ٚثٝكـ١  قالت ع٢ً ٚنٔ ٚايهتاب١ ٠ايكطا٤ ٚإتكإ ٚايعًِ ٚايؿه١ًٝ ٚايتك٣ٛ
  - :َجٌ 47ٚتالَٝصٖٔ َؿارنٗٔ َع َطاغالتٗٔ

 ناتب١ قاض١٥ أزٜب١ أْٗا إىل باإلناؾ١ ;بايؿكطا٤ باض٠ يؿعً٘ َػاضع١ يًد  قب١ ناْت
 .  1492ّ48/  ٖـ 898 عاّ تٛؾٝت

ٍ  نإ ٖهصا ٞ  اجملتُـع  سـا ٌ  َتهـاَال   فتُعـا   املهـ ٘  عُـ ٍ  ؾٝـ  ،ٚايٓػـا٤  ايطدـا
 .ٚعًِ إؾعاٍع َطنع غسا ست٢ اآلخط َُٓٗا نال  ٚأغتٛعب
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  - :املياسك عله

ٍ  ايعًِ ٖصا إٔ ٜبسٚ ّ  ْـا ٔ  ;املهٝـات  بعـض  إٖتُـا ٌ  ٚيهـ ٔ  قـ  نتـب  يف شنـطٖ
ٔ  عسّ ٖصا ٜع  ٚال ،ٚايرتادِ ايتاضٜذ  ال أنجـط  حايبشـ  يف أَعٓـا  إشا ٚضمبـا  ،ٚدـٛزٖ

 ؾٝ٘ بطع بٌ ،ؾشػب ايطداٍ ع٢ً قاقطا  ٜهٔ مل ايعًِ ؾٗصا ;َٓٗٔ ايعسٜس غٓذس ؾو
 1918/  ٖــ  1336 عاّ املتٛيف املكطٟ اهلل ؾتح محع٠ ايػٝس أؾاض ؾكس ،املهٝات أٜها 

  - :إىل"  اإلغالّ يف ايٓػا٤ سكٛم ع٢ً ايهالّ بانٛض٠"  َميؿ٘ يف .ّ

ٔ  ٜعٜس فًس ضأ٣ أْ٘ :ٚقاٍ  املـصاٖب  عًـ٢  اؿـر  َٓاغـو  يف نطاغـ١  غـتني  عـ
 أطًـع  ٚقـس  .ّ 1805/  ٖــ  1220 تأيٝؿ٘ ٚتاضٜذ ;ظٜٓب تػ٢ُ َه١ٝ يؿك١ٗٝ األضبع١

ٍ  ْػـتطٝع  ٚمل .49اؾاْـب  ٖصا يف ٚؾهًٗا عًُٗا بػعاض٠ هلا ٚؾٗس عًٝ٘  عًـ٢  اؿكـٛ
 .اإلؾاض٠ ٖصٙ َٔ أنجط َٚميؿٗا ايؿك١ٗٝ ايعامل١ ٖصٙ عٔ تؿٝسْا َعًَٛات

٘  ٚقـًٓا  َا تٓاغب امسا٤ عًٝٗٔ أطًكت املهٝات ايعاملات قسض ٚيععِ ٔ  إيٝـ  َـ
 ،اؾُٝـع  غـت  ،ايتكـ٢  غـت  ،ايتذـاض  غت ،األٌٖ غت) :َجٌ ايعًِ يف ايطؾٝع املكاّ
ـ  غـت  ،ايعُا٥ِ غت ،ايعطب غت ،ايؿطف غت ،اـًؿا٤ غت ٌ  غـت  ،قـطٜ  ،ايهـ
 .50(ٜطاٖا َٔ غت ،ايكها٠ غت

   - :العلنية ملكتباتا على الكائنات

ٕ  ْٗا١ٜ يف ايهتب بٝع سطؾ١ أسرتؾٔ ايآلتٞ ايٓػا٤ بعض املؿطؾ١ مبه١ ٚدس  ايكـط
 تـسع٢  غٝس٠ املجاٍ غبٌٝ ع٢ً َٚٓٗٔ ;اهلذطٟ عؿط اـاَؼ ايكطٕ ٚبسا١ٜ عؿط ايطابع

 عبـس ) يعٚدٗـا  َهتبـ١  عًـ٢  قا٥ُـ١  ٚناْت اهلل ضمحٗا (زٖإ ع٢ً قُس بٓت إْؿطاح)
ٕ  بٔ عجُإ ايطاؾس اـًٝؿ١ إىل ْػب٘ ٜعٛز ٚايصٟ - اهلل ضمح٘ (عؿإ قُس ايطمحٔ  عؿـا
٘  تػـاؾط  ٚناْت ،ايباظإ َكابٌ غٜٛك١ يف تكع املهتب١ ٖصٙ ٚناْت – عٓ٘ اهلل ضنٞ  َعـ
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ٞ  ٚايؿـطا٤  ايبٝـع  تباؾـط  ٚناْـت  ،ايهتـب  قؿكات يعكس ٚغٛضٜا َكط إىل  ٚبٓاتٗـا  ٖـ
ٌ  ،ٚنًُٝٝا ،ٚأ١َٓٝ ،أَ ٠) ٖٚٔ ايكػاض اـُػ١ ٔ  (ٚعـب   ،ٚأَـ ٔ  ٚنـ ـ  ٜكُـ  بتٓعٝـ
ٕ  ايـ   يًهتب ايؿاضٜٔ َٚٓاٚي١ األضؾـ ع٢ً ٚضقٗا ايهتب  نُـا  ،ؾـطا٥ٗا  يف ٜطغبـٛ
ٕ  َُٗـا  املٓعٍ إىل َٜٛٝا  ايبٝع سكاز ذنٌُ ايؿتٝات ناْت ٕ  ؾكـس  ;نـب ا   املبًـؼ  نـا  نـا

ٔ  اإلعتُاز ٔ  إٔ ٚايػطٜـب  ;املهتبـ١  أَـط  يف نـب ا   عًـٝٗ ٔ  مل ٚايـستٗ  ايكـطا٠٤  ػٝـس  تهـ
 إىل تؿـ   ٚناْت ،شٖٓٝا  اؿػاب١ٝ األعُاٍ ػٝس َتُٝع٠ نتب ػاض٠ ناْت ٚإمنا هتاب١ٚاي

 ايهتاب قتٜٛات تعطف ٚناْت ،أَٝتٗا َٔ بايطغِ ;ايكشٝح قً٘ يف املطًٛب ايهتاب
ٔ  ألٕ ايهتـب  بعـض  بؿشـ٣ٛ  إطـالع  عًـ٢  نٔ ؾكس بٓاتٗا أَا ،ب٘ ُأخربت إشا  ٚايـسٖ

 ٚؾـطا٤  بٝع يف ايعٌُ عٔ إْؿطاح ايػٝس٠ تكاعس مت ٚقس ،ٚاإلطالع ايكطا٠٤ ع٢ً ذنجشٔ
ّ  ظٚدٗـا  ٚؾـا٠  بعس ايهتب ٍ  .ّ 1985/  ٖــ  1406 عـا ٌ  إىل بٓاتٗـا  ٚٚقـٛ  املطاسـ

   .اؾاَع١ٝ

 يبٝـع  نب ٠ َهتب١ متًو (أ١َٓٝ) ٖٚٞ ايبٓات أٚي٦و إسس٣ إٔ شنطٙ اؾسٜط َٚٔ
ٔ  بايهتـ  ٚؼهـط  ايبٝـع  قـؿكات  تعكـس  اي  ٖٚٞ ايٓب١ٜٛ املس١ٜٓ يف ايهتب  خـاضز  َـ
   51اآلٕ إىل ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١
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  - :والشاعرات الشعر مً مناذج

ٔ  املؿـطؾ١  َه١ ؽٌ مل ٔ  ٚدـس  ،ؾـاعطات  ٚدـٛز  َـ  نتـب  يف َٓتجـط٠  أؾـعاض  هلـ
   .األزبٞ ايؿٔ ٖصا يف ْكني هلٔ ٜهٔ مل بٗا ايٓػا٤ إٔ األٚىل يًٛهل١ ٜٛسٞ مما ،ايرتادِ

 هلـا  ٜطَعٕٚ ،ْػا٥ٗا بإسس٣ ٜتػعيٕٛ عٓسَا ،املؿطؾ١ َه١ ؾعطا٤ جنس املكابٌ ٚيف
ٔ  هلـا  قْٛا  ;(غطب١ٝ) يكب أٚ باغِ ٕ  ؾطمبـا  ٕ تعـطف  إٔ َـ  أٚ ايعاملـات  إسـس٣  تهـٛ

ٔ  ;ٚايعًُٝـ١  االدتُاع١ٝ ٚملهاْتٗا هلا إسرتاَا  املؿٗٛضات ٍ  شيـو  ؾُـ ٔ  تـاز  قـٛ  ايـسٜ
  - :52املايهٞ

ــا ــك٢ ٜـ ــ١  اهلل غـ ــا ضٚنـ  أطًكٗـ
 

ــ١   ــِ زٚسـ ــاض ُتطعـ ــ١ٝٗ ايجُـ  ايؿـ
ــٞ  ــ١ٌ ؾٗـ ــا ظٜتْٛـ ــرب نُـ  اهلل أخـ

 
ــاىل  ــا تعــ ـــ١) يهٓٗــ  53(غطبٝـــــ

 األَـطا٤  َـسح  يف ايككـا٥س  األزٜبـات  ايؿاعطات تٓعِ إٔ َػتٗذٓا  ٜهٔ مل نُا 
ٍ  ايكانٞ بٓت غتٝت٘ ٚتسع٢ ْاد١ٝ هلا ٜكاٍ ٚمبا ؾاط١ُ ؾاألزٜب١ ،ٚايكها٠ ٔ  نُـا  ايـسٜ

ِ  يف باضعـ١  ناتبـ١  قاض٥ـ١  ناْـت  اجملـاٚض٠  اؿٓؿٞ ؾ ٜٔ ابٔ قُٛز ّ  تٛؾٝـت  ايـٓع  عـا
  - :َٓٗا ي٘ ١٦َٓٗ بطنات ايؿطٜـ َسح يف زاي١ٝ قكٝس٠ ْعُت .1534ّ/  ٖـ941
 غـٓس  ي٘ قشٝشا  قٛال  ٚأمسعٛا قؿٛا

 
 ٜعتُــس عٓــ٘ َــا ايػــٛضٟ األؾــطف عــٔ 

ـ  َٛالْا ْاٍ َٚا  ٔ  ايؿـطٜ  ايعطـا  َـ
 

 أســـــس قبًـــــ٘ َاْاهلـــــا مثاْٝـــــ١ 
ــا  ــسع٢ ؾأٚهلـــ ــ٘ ٜـــ ــ٘ يـــ  مبكاَـــ

 
ٕ  ٜسع٢ نُا  ٘  ٖـصا  يًػـًطا  إْؿـطز  بـ

ٔ  ايعًُـا٤  َٔ غؿ  مجٌع األزٜب١ ايعامل١ ٖصٙ تالَٝص مج١ً َٔ نإ ٚقس  ِ  َـ  مجًـتٗ
 مبهـ١  َطات عس٠ داٚضت اي  ايعامل١ هلصٙ املكاّ طاب ٚقس .54ؾٗس ابٔ اهلل داض ايعال١َ
 قكـا٥س  يعًُا٥ٗـا  تبعـح  ؾهاْـت  ;ٚقهاتٗا بعًُا٥ٗا زا١ُ٥ ق١ً ع٢ً ؾهاْت ،املؿطؾ١
  - :َطًعٗا املؿطؾ١ َه١ قها٠ أسس يف ْعُتٗا قكٝس٠ شيو ؾُٔ ،ؾٝٗا متسسِٗ ؾعط١ٜ

ــا ــسض ٜ ــِ ب ــٔ ايؿــو أظاٍ ق  ضأٟ ع
 

ــِ  ــطب أْع ــب بك ــو سبٝ ــٔ ؾٝ  55ضأٟ ع
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 مسا٥ٗـا  أْطٕ ايآلتٞ عاملاتٗا يربٚظ َٓاغبا  ايعًُٞ املؿطؾ١ َه١ َٓار نإ ٖهصا
 ايعاملات أٜها  بأغتكط بٌ ،تاضرنٗا ؾرتات َٔ ؾرت٠ أٟ يف ٚدٛزٖٔ تعسّ ؾًِ ،بايعًِ

ِ  ايتـاضٜذ  نتـب  يف ٚدـس  َٚـا  ;بٗـا  يًُذـاٚض٠  املدتًؿ١ اإلغال١َٝ ايبالز يف  ٚايرتادـ
ٔ  غـٛا٤  ;هلٔ ٚاإلسرتاّ ايتكسٜط ْعط٠ ٜٛنح ٚاملؿٝدات ٚاملػًػالت  أٚ ظٚدـات  نـ

ٟ  ٚايؿـطٜو  ايٓس ْعط٠ إيٝٗٔ ؾٓعطٚا ،بٓات ٔ  ال ايـص ٘  ميهـ ٘  غُهـ ٌ  ،سكـ  ٚدـٛب  بـ
 .  بؿهًٗٔ اإلعرتاف

 - :الطبية باألمور دراية لديًَ كياتم مناذج

  - :َجٌ ايطب١ٝ ايٓػا٤ بؿمٕٚ ٜكُٔ ايآلتٞ ايكابالت ،ايعاملات داْب إىل ٚدس

 داْب إىل ؾهاْت ،باملطط١ٜ املعطٚؾ١ املططٟ قُس بٔ قُس بٔ أمحس بٓت اـ  أّ
 .56التايكاب َٔ غ ٖا إىل باإلناؾ١ ،ايعًُا٤ َٔ عسٌز هلا أداظ عامل١ خ ٠ ٖصا عًُٗا

 عطؾتٗـا  طبٝبـ١  أٍٚ"  بأْٗـا  ضؾٝـع  ٚقـؿٗا  اي  ;ايطبٝب١ ٖصٙ عٔ ايهج  ٜعطف ال
ٍ  ٜعٛز ايصٟ ٚايسٖا عٔ ايطب ١َٓٗ مج١ًٝ ايطبٝب١ ٚضثت .57"َه١  ؾكـس  ،ٖٓسٜـ١  ألقـٛ

 عٗـس  عاقـطت ، ٚاملعـادني  اؿبٛب :َجٌ ،َٓٗا ٚاملطنب١ ايٓبات١ٝ بايعكاق  تعاجل ناْت
ٍّ  تػـتعني  ناْت إش َٛغط٠ أْٗا ٜٚبسٚ ،اؿذاظ قاسب عًٞ بٔ اؿػني ايؿطٜـ  غـاز

ـ  محـاض  عًـ٢  ضانب١ ٖٚٞ ،ٜسٜٗا بني ٚميؿٞ األز١ٜٚ سكٝب١ هلا ذنٌُ ٘  َـعضن  يف ٚؾاَـ
ّ  متاّ يف ٖٚٞ ،َطناٖا ظٜاض٠ عٓس تٓكالتٗا يف ٚتػتدسَ٘ بٓؿػٗا تػٛق٘ ٜسٖا  اإلستؿـا

 اؿسٜج١ ايطب١ٝ بايعكاق  ٚتساٟٚ ;ايطب١ٝ ايػُاع١ تعٌُتػ ٚناْت .ؾ٤ٞ َٓٗا ٜعٗط ال
 يف ٚضٚاز ،سػـ١ٓ  مسعـ١  أنػـبٗا  ممـا  ;َطنـاٖا  عـالز  يف ٚٚؾكـت  ;ايٛقت شيو يف

 .58َٗٓتٗا
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ـ  يف املؿطؾ١ مبه١ ايكابالت أؾٗط ٕ  َٓكـ ٟ  عؿـط  ايطابـع  ايكـط  ٚناْـت  ،اهلذـط
 اؿـاالت  يف خاقـ١   ;ايٓػـا٤  تٛيٝـس  ،ٗاضتٗـا مب ٚأغـتطاعت  ،ايػًُٝا١ْٝ سٞ يف تػهٔ

ٌ  بايٓػـا٤  اـاقـ١  ايعكـاق   ألْـٛاع  ملعطؾتٗا ٚنإ ،ايكعب١ ّ  ناْـت  ايـ   اؿٛاَـ  تكـٛ
ٔ  ايهـج   َساٚا٠ يف تٛؾٝكٗا َٔ ظاز برتنٝبٗا  ،ايعكـاق   إعـساز  يف ٜٚعاْٚٗـا  ،ايٓػـا٤  َـ
 ايـ   ايعكـاق   عأْـٛا  بتشهـ   تاَـ١  َعطؾ١ ع٢ً ؾهاْٛا ;بٓات تٓذب مل ألْٗا أٚالزٖا
 بتٛيٝـس  قاَـت  قـس  أْٗـا  قًٓـا  إش ْبـايؼ  ٚال. َٓٗا شيو تعًُٛا إٔ بعس ٚايستِٗ ؼتادٗا

 ;األقساّ ع٢ً َؿٝا  املٓاظٍ إىل تصٖب ٚناْت ،ايٛقت شيو يف املؿطؾ١ َه١ ْػا٤ َععِ
 َهـ١  أسٝـا٤  ٚيكـطب  ;ايٛقـت  شيـو  يف اؿسٜجـ١  املٛاقالت ٚغا٥ٌ ٖٓاى تهٔ مل ألْ٘

 .هٗابع َٔ املؿطؾ١

 َسٜطٜـ١  َٔ ؾٗاز٠ ع٢ً سكًت (;َاالٖاٙ َٓ٘) ايكاب١ً إٔ بايصنط دسٜط ٖٛ ٚمما
  .59امل١ُٗ امل١ٓٗ ٖصٙ َعاٚي١ سل متٓشٗا ;ايٛقت شيو يف ايكش١

 ٚضزت ؾكس ،املهٝات ٚايكابالت ايطبٝبات ٜؿهًٕٛ املؿطؾ١ َه١ أٖايٞ إٔ ٜٚبسٚ
ٞ  ايبـاب  َٔ َطاغ١ً ّ  اؿذـاظ  ٚالٜـ١  إىل ايعـاي  – َؿازٖـا  .1873ّ/  ٖــ 1290 عـا
 إٔ ٚتكايٝـسٖا  املٓطكـ١  بعـازات  إملاّ هلِ ايصٜٔ األؾدام بعض َٔ َعًَٛات ٚقٍٛ
 ال يـصا  ;األسٝإ َععِ يف عٌُ بسٕٚ ٜبكني ايكازَات ٚإٔ ;احملًٝات ٜؿهًٕٛ األٖايٞ

 .- 60املٓطك١ خاضز َٔ قابالت يتعٝني ساد١
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     - :واإلحساٌ الرب بأعنال وقائنات تاجرات مناذج

ٔ  بٓؿػـٗا  ػاضتٗـا  املباؾـط٠  ايتادط٠ ٚدس  ٞ  ايػـٛم  سادـات  إغـت از  َـ  املهـ
  ؾذاْـب  .62ؾهجـط  ايٝػـاض  شٚات احملػـٓات  ايٓػا٤ أَا .61سادت٘ عٔ ايؿا٥ض ٚتكسٜط

  - :ٖمال٤ ؾُٔ اـ ٠ طبٝعتٗٔ الَؼ ٚاإلسػإ ايرب

ٞ  عط١ٝ بٔ اهلل عبس بٔ عًٞ بٓت عا٥ؿ١  ؾـاضنت  ;بايعاٖطٜـ١  املعطٚؾـ١  ايطؾـاع
ٍّ  إعـساز  ع٢ً ٚاظبت نُا ،بامسٗا عطف املؿطؾ١ َه١ بأغؿٌ ضباط إْؿا٤ يف هلامبا  طعـا

  - :ٚنصيو.63يًُشتادني غبت ّٜٛ نٌ

ٔ  قُس ايسٜٔ ْاقط بٓت غتٝت٘ أٜها  ٚتسع٢ ؾاط١ُ  املعطٚؾـ١  أمحـس  ايؿـٗاب  بـ
 بأدٝـاز  األميـات  ايٓػـا٤  عًـ٢  .1408ّ/  ٖـ811 عاّ ضباطا  أٚقؿت ؾكس ;باملػٝه١ٓٝ

٘  يًُشتـادني  املـا٤  ٚغبًت ;بٗٔ اـاق١ ايعٚاٜا بعهٗٔ أقاَت نُا .64ايهب   .65إيٝـ
 .املؿطؾ١ مبه١ ععٜعا  املا٤ نإ إٔ ّٜٛ

٘  دـازت  َـا  إال احملػـ١ٓ  ٖـصٙ  عٔ ايهج  ٜعطف ال ٘  عًـ٢  بـ  ايتـاضٜذ  نتـب  قًتـ
 ٚاملػـانني  ايهـعؿا٤  ملػـاعس٠  ضعتٗاَٚػـا  اـ  يؿعٌ قبتٗا :عٓٗا قٌٝ ؾُا ;ٚايرتادِ

 ،أمحـط  أؾـطيف  (1200) َكساضٙ ٚنإ ،ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ َٔ هلا خكل ايصٟ ;َاهلا َٔ
 قـطف  إٔ .ّ 1676/  ٖــ  1087 غ١ٓ يف ٚسسخ .سب أضزب (600) إىل باإلناؾ١

ـ  املؿطؾ١ َه١ ؾطٜـ بأَط اؿب َكساض ْكـ عٓٗا َٚٓع املاٍ هلا ٔ  بطنـات  ايؿـطٜ  بـ
 يف ايعجُا١ْٝ ايػًط١ٓ ٚخاطبت ;ناَال  ٚطايبتبٓكٝبٗا ايٓكـ إغتالّ تؾطؾه. 66قُس
ٕ  َػـاضع١  إىل از٣ مما ;ناَال  ْكٝبٗا بكطف ايػُاح عسّ ٞ  ايػـًطا  إغتكـساض  يف ايعجُـاْ
ٔ  ناًَـ١   َػتشكاتٗا بسؾع .1678ّ/  ٖـ1089 عاّ يف دس٠ يكاسب غًطاْٞ أٍَط  َـ
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 أغـ أؾتس ٚقس .1683ّ/  ٖـ1095 عاّ عُط٠ ايؿطٜؿ١ تٛؾٝت .ايػ١ٓ تًو ٚاضزات
 .67ٚإسػاْٗا بطٖا َٔ ٜكًِٗ نإ ٚملا بٝها٤ أٜازٟ َٔ هلا ملا عًٝٗا ٚسعِْٗ ايٓاؽ

ٍ  سبُٗا عُٓٗا عطف  ٚناْـت  ،ٚايتكـ٣ٛ  ايكـالح  عًـ٢  عـال٠ٚ  ،اــ   ألعُـا
 مبهـ١  أشاخـط  يف نـب ا   بػـتاْا   تًـو مت ناْـت  ؾكـس  ،األَالى شٚات َٔ غعس١ٜ ايؿطٜؿ١
  68ايٛقت بعض ؾٝ٘ متهٞ املؿطؾ١

ٌ  ؾأزضْٗـا  األٚقـاف  ْعـاض٠  بإزاض٠ إْؿطزٕ َٔ املهٝات َٚٔ ٌ  ;69إقتـساض  بهـ  َجـ
ٟ  أمحس بٔ قُس ايؿهٌ أبٞ ايهُاٍ ايكانٞ بٓت ظٜٓب  ايؿـطٜؿ١  ٚنـصيو  ;70ايٓـٜٛط
ٌ ت ٚناْـت  ،طـٜٛال   عُـطت  غايـب  بٔ املطًب عبس ايؿطٜـ بٓت عذع٠  ايعطاٜـا  طغـ

ٔ  املؿطؾ١ َه١ أَطا٤ ٚنإ ;املػتٛضٜٔ ٚايعًُا٤ ايبٝٛت ألضباب ٚايكالت ٕ  آٍ َـ  عـٛ
ـ  ع٢ً ْاظط٠ ٚناْت ،ٚتسب ٖا عكًٗا يطداس١ ٜهطَْٛٗا  تٛؾٝـت  ٚعٓـسَا  ;ظـس٠  ٚقـ

 .71مشػ١ ايؿطٜؿ١ أختٗا ايٓعاض٠ يف ٚخًؿتٗا .1915ّ/  ٖـ 1334 عاّ

  - :التصرف وحسً العكل ورجاحة احلكنة

  - :ايٛاؾط٠ ٚاؿؿ١ُ ايطادح بايعكٌ عطؾٔ ايآلتٞ املهٝات َٔٚ

ـ  أخاٖـا  نإ ٚقس .72ّ 1470/  ٖـ 875 عاّ تٛؾٝت  ٜٓػـب  73قُـس  ايؿـطٜ
 .74" ؾاط١ُ أخٛ أْا"  :قا٥ال  سطٚب٘ يف إيٝٗا ْؿػ٘
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  َعٗٔ ٚايتؿاٚض يًشسٜح كسٕٜك بٌ ،ايػسٜس ٚايطأٟ بايسٜٔ أؾتٗطٕ ٚممٔ

 ؾاطُـ١  ظٚدت٘ ٚناْت ;ٚق ؾٝا  عطاضا  ٚنإ ،بطن١ بٔ سػني بٔ قُس تعٚدٗا
ـ  نإ َا ٚنج ا  .ّ 1461/  ٖـ 866 عاّ تٛؾٝت ،ٚٚقاض َٚٛز٠ سؿ١ُ شات  ايؿـطٜ

 ع٢ًأ ٖٚٛ .76ٚايطأٟ املؿٛض٠ ٚأخص يًشسٜح ٜككسٖا 75عذالٕ بٔ سػٔ بٔ بطنات
 .املؿطؾ١ مبه١ غٝاغ١ٝ غًط١

 ضابطـ١  اؿاظَـ١  األّ زٚض املهٝات ايٓػا٤ بٗا قاَت اي  امل١ُٗ األزٚاض َٔ ٚيعٌ
ـ  ايـ   اؾأف ـ  أقـعب  يف ابٓٗـا  ٚضا٤ تكـ ـ  َٚٓٗـا  ;املٛاقـ  أضض يف اؿـطب  َٛقـ
 :ؾعًت َجًُا ;ايٓكط مثاض ٚقطـ اإلقساّ ع٢ً ؼج٘ ،املعطن١

 ٚملـا  ،األعطاب بعض عًٝ٘ خطز عٓسَا ;77از٠قت بٔ اؿػٔ غعس أبٛ ايؿطٜـ أّ
٘  إيٝ٘ تكسَت اؿػِ غاع١ إقرتبت ٌ  بطداسـ١  أتكـؿت  ايـ   ٚايستـ ٔ  ايعكـ ٍٍ  َـ  أقـٛ
ـٍ يف ٚقؿت أْو إعًِ"  :ي٘ ؾكايت سبؿ١ٍٝ  ظؿـط  :ايٓاؽ قايت قتًت أٚ ظؿطت إٕ َٛق

 أٟ ؾأْعط ;ايػٛزا٤ ابٔ ٖطب :قايٛا ٖطبت ٚإٕ ;اهلل ضغٍٛ ابٔ قتٌ أٚ اهلل ضغٍٛ ابٔ
 ظؿـط  ست٢ قاتٌ ثِ"  ؾأبًػِت ْكشِت خ ا  اهلل دعاى :هلا ؾكاٍ ،ٜكاٍ إٔ ؼب األَطٜٔ

   .78قايت نُا ايٓاؽ ؾكاٍ

 َـع  سطب٘ يف79اؿػٔ بٔ إزضٜؼ ايؿطٜـ أخٝٗا دٛاض إىل ظٜٓب ايؿطٜؿ١ ٚقؿت
ٔ  أْؿـض  إٔ عـس ب بٓكـش٘  ٚقاَـت . 80اؿػـني  بٔ قػٔ ايؿطٜـ أخٝ٘ ابٔ ٘  َـ  سٛيـ

ٔ  زعٗـا  ،ٚايعٓا٤ اؿعٕ شا عالّ"  :ي٘ قا١ً٥ أَٛضٙ إيٝ٘ آيت َا ع٢ً ٚسعْ٘ األْكاض  البـ
 أخٝ٘ إلبٔ املؿطؾ١ َه١ إَط٠ عٔ ٚتٓاظٍ يٓكشٗا ؾاغتذاب"  طٜٛال  ٚيٝتٗا ؾكس ،أخٝو
   . املؿطؾ١ َه١ يف اؿطب ْاض ٚأمخست سػُت ٖصا ٚمبٛقؿٗا .81اؿػني بٔ قػٔ



 321         ْٛاب قُس عٛاطـ .ز..            .ايكطٕ َٔ َهٝات ْػا٤ إؾطاقات مناشز 

ٔ  املهٝات ايٓػا٤ إيٝ٘ ٚقًت َا ع٢ً ٚانش١ زالي١ يٝسٍ أَج١ً َٔ لغب ٚمما  َـ
   .ايٓاؽ عا١َ َٔ أٚ ،ثطٜات أٚ ،أَطا٤ بٓات أٚ ،عاملات نٔ غٛا٤ ،ضؾٝع١ٍ َها١ٍْ

٘  ٜعًٛ ايصٟ اجملتُع إٔ ؾو ال إش ٕ  ؾٝـ ِ  َتـسثط  فتُـعٌ  ;عًُٝـا   املـطأ٠  ؾـأ  بـايعً
 تعًِٝ ع٢ً سطقٔ ؾاألَٗات ،ؾ١ٚاملعط ايعًِ ٌْٝ ع٢ً نالُٖا سطم ،ْٚػاهٙ ضداي٘

ٞ  ذنٝـ٢  بٔ عًٞ بٔ سػٔ َٚػٓسٙ اؿذاظ قسخ أّ ؾٓذس ;أٚالزٖٔ  املتـٛيف  ايعذُٝـ
 يف ؾأمت٘ ايهطِٜ ايكطإٓ ؼؿٝع٘ ع٢ً سطقت ٚايسٙ ٚؾا٠ بعس .1701ّ/  ٖـ1113 عاّ

ِ  أٚالزِٖ تعًِٝ ع٢ً اؿطم يف األَٗات األبا٤ ٜٚؿاطط .82عُطٙ َٔ ايتاغع١  ٚبٓـاتٗ
ِ  اإلداظات ٚأخص عكطِٖ عًُا٤ نباض ع٢ً إمساعِٗ خالٍ َٔ ٚشيو  ؾٝٓؿـما  83هلـ

ِ  إىل سطقِٗ إَتس بٌ ،ؾشػب ٖصا ٚيٝؼ ،ايعًُٞ باؾٛ َتؿبعني قػطِٖ َٓص  تعًـٝ
 .84أٜها  هلٔ اإلداظات ٚأخص اؿسٜح ٚإمساعٗٔ اؾٛاضٟ

ٍٞ مبطنٍع املؿطؾ١ َه١ سعٝت ٚهلصا ٔ  إيٝٗا ٜكسَٕٛ ؾايعًُا٤ ،ممٝع عًُ  أقـكاع  َـ
ٌ  ،ؾشػب ٖصا ٚيٝؼ ،ضضاأل ٞ  ايعاملـات  أٜهـا   بـ ٕ  يًُذـاٚض٠  ٜـبكني  ايآلتـ  ٜٚٓتٗـع

ٔ  عًُا٤ٖـا  ع٢ً ٚاإلداظات ايعًِ يٌٓٝ ايؿطق١ ٔ  ٚاجملـاٚضٜ  ؾُهـ١  85عًٝٗـا  ٚايٛاؾـسٜ
ٕ  ،اإلغـال١َٝ  األ١َ دػس يف بايعًِ ايٓابض ايكًب املؿطؾ١ ٘  أسـس  ايٓػـا٤  ٚنـا  ؾـطآٜٝ
 .إغؿاي٘ ميهٔ ال باضظ ثكايف زٚض بأزا٤ قُٔ امل١ُٗ
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  - :املكيات كرو مً مناذج

  - :خًكٗا ٚمساس١ يًهٝٛف ٚقطاٖا بهطَٗا أؾتٗطت َٔ أَا

 نطَٗا مشٌ ٚقس ،ضَٝج١ بٔ ثكب١ ايؿطٜـ املؿطؾ١ َه١ أَ  بٓت ؾاط١ُ ايؿطٜؿ١
  .86َاهلا َٔ بؿ٤ٞ هلِ أٚقت إش ٚؾاتٗا بعس عتكا٥ٗا

ٔ  سػـني  ايػـٝس  ظٚدـ١  ٚناْـت  ،نطَٗـا  بؿس٠ ُعطؾت ٔ  بـ ٔ  ظٜـ ٌ  ايعابـسٜ  ٚنٝـ
ّ  ٚيف ،ايطا٥ـ يف 87قُس بٔ ايهطِٜ عبس ايؿطٜـ  قـعس  .ّ 1709/  ٖــ  1121 عـا
٘  ٚأسػٓت ،زاضٖا يف عُط٠ ايؿطٜؿ١ إغتهاؾت٘ ايطا٥ـ إىل ايهطِٜ عبس ايؿطٜـ  نـٝاؾت

 أمحـط  أؾـطيف  اآلف عؿـط٠  ؼَبً ٜعطٝٗا ايهطِٜ عبس ايؿطٜـ دعٌ ايصٟ األَط ،ٚقطاٙ
 .88ساؾ١ً نٝاؾ١ َٔ قسَت٘ َا دعا٤

  - :احلسية الشفاعة يف املكية دور مً مناذج

ٌٟ املهٝات يًٓػا٤ نإ ّ  تـط٣  ؾشُٝٓـا  ،ب٘ ٜعتس َػٌُٛع ضأ  يطًـب  تسخًـٗا  يـعٚ
ٔ  إٔ إسػاغـٗا  عٓـس  أٚ ،يكطابتٗا غٛا٤ ايسٚض بٗصا يًكٝاّ تبازض ;ايؿؿاع١  ٜكـع  إٔ ميهـ

  - :شيو ؾُٔ اَ ؾدٍل ع٢ً ظًِ

ـ  سهِ ؾرت٠ يف سسخ َا  ٔ  أمحـس  ايؿـطٜ ّ  املؿـطؾ١  َهـ١  عًـ٢  89غايـب  بـ  عـا
ٔ  غايـب  بٔ أمحس ايؿطٜـ إىل إَطأ٠ ؾهت .1688ّ/  ٖـ1100 ٍِ  َـ ٔ  ؿكٗـا  ظًـ  َـ
ٌ  ،ٜٓكـؿٗا  مل ايصٟ ،ؾهٌ بٔ َباضى بٔ بؿ  ايػٝس ٚظٜطٙ ٘  يف عًٝٗـا  دـاض  بـ  ،سهُـ
٘  ظٚدٗا ظًِ إيٝ٘ ؾهت عٓسَا ـ  ؾـطأ٣  ;َعاًَتٗـا  يف ٚتعػـؿ  اؿـل  إٔ أمحـس  ايؿـطٜ
 ايػـٝس  بـٛظٜطٙ  ايؿتـو  ع٢ً ايععّ ٚعكس ;هلا ٚظًُ٘ يتأزٜب٘ ظٚدٗا بهطب ؾأَط ،َعٗا
 ;ٚإقـطاضٙ  ععَ٘ َع١ٜٓ ايؿطٜؿ١ ضأت ٚعٓسَا ،ٜٓكؿٗا ٚمل املطأ٠ تًو ظًِ ايصٟ ،بؿ 
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 ايػـُاح  َٓ٘ ٜٚطًب أمحس ايؿطٜـ ع٢ً ايٛظٜط ُٜسخٌ بإٔ طايب أبا ايػٝس ابٓٗا أَطت
 .90عٓ٘ ٚعؿا شيو ؾكبٌ ،بؿؿاعتٗا

  - :أٜها  ايؿؿاعات َٚٔ

ِ  ؼـت  اؿذاظ أقبح عٓسَا ٞ  قُـس  سهـ ٞ  باؾـا  عًـ  بهـب   أَـط  ;َكـط  ٚايـ
ٕ  ستـ٢  ;َكط إىل ٚإضغاي٘ غايب بٔ ذن٢ٝ ايؿطٜـ  أَـط  ذنـسخ  ٚال ْعـطٙ  ؼـت  ٜهـٛ

ّ  َكـط  يف ٚسذعٙ عًٝ٘ ؾكبض ;اؿذاظ ع٢ً غٝططت٘ ٜعٛم ّ  بـاإلنطا  سٚبعـ  ،ٚاإلْعـا
 بٓـت  َعٜٓـ١  ايؿـطٜؿ١  أخت٘ املؿطؾ١ َه١ إىل عٛزت٘ يف تؿؿعت ;سذعٙ ع٢ً غ١ٓ َهٞ
 .91املؿطؾ١ َه١ إىل ٚأعازٙ ؾؿاعتٗا باؾا ع٢ً قُس ؾكبٌ .غايب

  - :الفنت بعض سبب كً ىساء

 يف غـببا   ناْت َٔ ُٚدس ؾكس ،َعٗا ٚملٔ بػببٗا اـ  ُٜٓاٍ ممٔ ايٓػا٤ نٌ تهٔ مل
 ٖــ  1108 عاّ ؾٛاٍ ؾٗط يف سسخ َا شيو ؾُٔ ;األْؿؼ بعض ؾٝٗا تعٖل ؾت١ٍٓ قٝاّ
 عًــ٢ تؿطٜكٗــا أثٓــا٤ اهلٓسٜــ١ ايكــسق١ أَــني عًــ٢ ايٓــاؽ تهــاثط عٓــسَا .ّ 1696/ 

 تطٜـس  إَطأ٠ ؾذا٤ت ;األَط يتٓعِٝ ايؿطٜـ عبٝس بعض ايباب ع٢ً ؾأٚقـ ،َػتشكٝٗا
٘ ي سسخ مبا ظٚدٗا مسع ٚملا ،ايعبٝس قبٌ َٔ ُٚنطبت ُؾعٚمحت ،ْكٝبٗا  دـا٤  ;عٚدتـ
ٌ  إىل أز٣ ممـا  ،ايعبٝـس  َـع  اإلؾـتباى  ؾشـسخ  ،ٜٓاقطْٚ٘ َٔ َٚع٘ َػطعا   ثالثـ١  َكتـ

 ايػٛم ٚأغًل ايٓاؽ ؾداف ;سٝٓٗا َتٛادسا  نإ ممٔ قػ  ٚقيب ،ٚإَطأ٠ ،أؾدام
 .92ايؿت١ٓ تًو غهٓت إٔ تًبح مل ٚيهٔ ،األغٛأ ٚٚقٛع ،األَط تطٛض َٔ ؼػبا 
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  - :والتعليه العله

 ايكـؿشات  يف ضأٜٓـا  ؾهُـا  إْكطاع بسٕٚ املؿطؾ١ َه١ يؿتٝات ايتعًِٝ أغتُط يكس
ٔ  عًـ٢  ٜكع املتعًُات املهٝات ايٓػا٤ ناْت نٝـ ايػابك١ ِ  عـاتكٗ ٔ  تعًـٝ ٔ  غ ٖـ  َـ
  ايؿتٝات تعًِٝ ع٢ً ايكا١ُ٥ ٚتػ٢ُ يتعًُٝٗٔ َٓاظهلٔ ؾؿتشٔ ;ايكػ ات ايؿتٝات

ٕ  بساٜـ١  يف ٚدـس  ٚقـس  (ايهتاتٝب) تًو ايتعًِٝ َٓاظٍ ٚتػ٢ُ ;(ايؿك١ٗٝ)  ايكـط
ٌ  يف ايساضغـات  ايؿتٝات عسز ٚتطاٚح ،نتابا  (16) عٔ ٜعٜس َا اهلذطٟ عؿط ايطابع  نـ
ِ  يف ايطاغبـات  َٔ ؾتا٠ (60 – 30) بني َا نتاب  تًـو  ايهتاتٝـب  َٚطسًـ١  .93ايتعًـٝ
 .ايٓعاَٞ اؿهَٛٞ ايتعًِٝ َطس١ً ع٢ً غابك١ ناْت

ٔ  دٝسا  سعا  ْايت قس تهٕٛ ٕأ ايهتاتٝب يف ايتعًِٝ ع٢ً ايكا١ُ٥ ؾطٚط َٚٔ  َـ
ِ  تتكسض إٔ تػتطٝع ست٢ ،ناَال  ايهطِٜ ايكطإٓ ٚسؿعت ،ايس١ٜٝٓ يًعًّٛ املعطؾ١  يتعًـٝ

ٔ  ٚأَـٛض  ،ٚايهتاب١ ايكطا٠٤ ايؿتٝات  ؾـإشا  ،اؿػـاب  َٚبـازئ  ،ٚاإلَـال٤  ٚاــ   ،ايـسٜ
ٔ  ;شيـو  ايؿتٝات أتكٓت ِ  َطسًـ١  إىل أْـتكً ٍ  ،ايٓػـٝر  تعًـ  ٚتعطـ٢  ،ايتططٜـع  ٚأعُـا

  .94ايتعًِٝ ع٢ً ايكا١ُ٥ ٖٚٞ ،ايؿك١ٗٝ َٔ إداظ٠ املطس١ً ٖصٙ اْٗني ايآلتٞ ؿتٝاتاي

ٞ  املػٓٝـات  أٜهـا   ٚدـست  ؾكس َتهاٌَ فتٌُع املهٞ ايٓػا٥ٞ اجملتُع ٚألٕ  ايآلتـ
ٌِ هلٔ ٚنإ ;امله١ٝ األؾطاح ٜكُٔ  بأَطٖا ٜأمتطٕ ض٥ٝػ١ إىل أَطٖٔ ؾٝ٘ ٜطدع خام تٓعٝ
 ُعـطف  ٚقـس  ;املٓاظعات يف بٝٓٗٔ ٚتؿكٌ بؿمْٚٗٔ ت تع بسٚضٖا ٖٚٞ ،املػٓٝات مجٝع

 عـطف  ٚقـس  ;أق١ًٝ ٚاملػ١ٝٓ ،أقًِٝ ٚأَٗا ايػال١ٜٚ ؾاط١ُ َجٌ ٚايجطا٤ بايػ٢ٓ بعهٗٔ
  .95ٚايكالح ٚايرب اـ  حن١ًٝ بٓت خسدن١ املػ١ٝٓ عٔ
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  - :املشرفة مبكة مديرة وأول أٍلية مدرسة أول

 َه١ ؾتٝات مجٝع بني ٚاغع ْطام ع٢ً ِايعً ْؿط بػطض تؿٞ ايهتاتٝب تعس مل ملا
 َسضغـ١  إْؿـا٤  يف ;املؿـطؾ١  مبهـ١  ايسٜٓٝـ١  ايعًّٛ زاض َٚسضغٞ َمغػٞ ؾهط ،املؿطؾ١
 ٚأطًـل  1943ّ/  ٖــ 1362 عاّ يًبٓات أ١ًٖٝ َسضغ١ أٍٚ ؾأْؿأٚا ،يًؿتٝات خاق١
  - :ٖٞ َسٜط٠ أٍٚ هلا ُٚعني (األ١ًٖٝ ايبٓات َسضغ١) َػ٢ُ عًٝٗا

ّ  ٚيست ،سػني قاؿ١ األغتاش٠ ؾٗطتٗا  َسٜٓـ١  يف .ّ 1906/  ٖــ  1324 عـا
ّ  يف املعًُـات  إعـساز  زبًّٛ ؾٗاز٠ ع٢ً سكًت ،بأْسْٚٝػٝا ؾًُبإ /  ٖــ 1342 عـا
 ٚأْتكًت .1926ّ/  ٖـ1345 عاّ ؾًُبإ سػني قُس ايؿٝذ َٔ تعٚدت .1923ّ
ّ  يف يًبٓات أ١ًٖٝ َسضغ١ ألٍٚ ٜط٠َس ُٚعٝٓت ،املؿطؾ١ مبه١ َع٘ يًعٝـ  ٖــ 1362 عـا

ّ  ٚيف ،غـٓٛات  مخـؼ  ملـس٠  إزاضتٗا يف ٚاغتُطت .1943ّ/   .1947ّ ٖــ 1367 عـا
ٔ  ؾعايـ١  مبػا١ُٖ (األ١ًٖٝ ايؿتا٠ َسضغ١) ؾًُبإ سػني قُس ايؿٝذ ظٚدٗا ٚأغؼ  َـ
ٔ  اـرب٠ انتػبت اي  ;سػني قاؿ١/  األغتاش٠ ظٚدت٘  ملسضغـ١ ) ايػـابك١  إزاضتٗـا  َـ
 ،ايسٜٓٝـ١  املـٛاز  بتـسضٜؼ  قٝاَٗـا  إىل باإلنـاؾ١  ،املسضغ١ إزاض٠ ؾتٛيت (;األ١ًٖٝ ايبٓات

ّ  إىل .ّ 1947/  ٖــ  1367 عاّ َٔ ٚاؿػاب  يبًٛغٗـا  .ّ 1967/  ٖــ  1387 عـا
ّ  اإلؾطاف ع١ًُٝ ؾتٛيت ،املسضغ١ عٔ تتدٌ مل ٚيهٓٗا ،ايتكاعس غٔ  بعـس  عًٝٗـا  ايعـا
 إٔ ٚإىل .ّ 1978/  ٖــ  1399 عاّ املسضغ١ َمغؼ سػني قُس ايؿٝذ ظٚدٗا ٚؾا٠

ٔ  اهلل ضمحٗـا  .ّ 1986/  ٖـ 1407 عاّ ضبٗا دٛاض إىل اْتكًت  ;غـ١ٓ  (83) عُـط  عـ
  .اؿػ١ٓ ٚاألخالم ايتعًِٝ ْٚؿط ،ٚأًٖ٘ ايعًِ خس١َ يف َععُٗا قهت

ٔ  ضمس١ٝ زع٠ٛ تًكت ،امله١ٝ ايؿان١ً ايػٝس٠ إٔ ;ٖٓا شنطٙ اؾسٜط َٚٔ  ٚظاض٠ َـ
ّ  األْسْٚٝػـ١ٝ  ٚاؿـر  ١ٝايسٜٓ ايؿ٦ٕٛ ـ  .ّ 1976/  ٖــ  1397 عـا ٔ  يتعطٜـ  ايعا٥ـطٜ
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 ْؿـط  يف ايػـعٛز١ٜ  ايعطب١ٝ املًُه١ ٚزٚض ،اإلغال١َٝ ٚاملمغػات ٚاملساضؽ باؾاَعات
ٌ  ٖٓـاى  ايـٛظاض٠  نـٝؿات  إسـس٣  ؾهاْت ;ايكشٝش١ اإلغال١َٝ ايسع٠ٛ  اؿؿـا٠ٚ  ٚقـ

  .96ٚايتهطِٜ

  - :والصخافة العله رائدة

 ،ايكـاٖط٠  إىل ٚايـسٜٗا  َع اْتكًت .1926ّ/  ٖـ1345 عاّ املؿطؾ١ مبه١ ٚيست
 ٖـ1361 عاّ األٍٚ ؾماز داَع١ َٔ ايتٛيٝس زبًّٛ ع٢ً ؾشكًت ،ٖٓاى ايعًِ ٚتًكت

 عؿـط  غـت١  َـس٣  ع٢ً ايؿتٝات ٚتعًِٝ ايعًِ ْؿط غبٌٝ يف نج ا  ناؾشت .1942ّ/ 
 ٚشيو ،ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ يف هلٔ املساضؽ ٚؾتح ،ايؿتٝات عًِٝبت ٚطايبت ;عاَا 
 ،ٚعهـاظ  ،ٚايبالز ،ايٓس٠ٚ دطٜس٠ :َجٌ احمل١ًٝ اؾطا٥س قؿشات ع٢ً ايهتاب١ خالٍ َٔ

ّ  اؿه١َٝٛ املساضؽ ُأٚىل بؿتح َٓاؾساتٗا ٚتٛدت .ٚاملس١ٜٓ  .1960ّ/  ٖــ 1380 عـا
 ض٥ٝػـ١   ُعٝٓـت  ثِ ;ايػطب١ٝ باملٓطك١ ايبٓات ِيتعًٝ ايعا١َ ايط٥اغ١ يف َؿتؿ١ أٍٚ ُٚعٝٓت

ٔ  أٍٚ بـصيو  ؾهاْـت  ;االدتُاعٞ يإلؾطاف  قـؿشات  عًـ٢  بايهتابـ١  هلـا  مسـح  َـ
 اهلل ضمحٗـا  تٛؾٝـت  .عَُٛـا   ايػـعٛزٜات  ايٓػـا٤  َٔ ضمسٝا  تٛظـ َٔ ٚأٍٚ ;اؾطا٥س

ّ  ايططٜـل  َٗـست  إٔ بعـس  .1976ّ/  ٖـ1397 عاّ تعاىل  ايػـعٛزٜات  ايؿتٝـات  أَـا
  .97أٜها  اؿهَٛٞ ٚايعٌُ بٌ ،اؾطا٥س قؿشات ع٢ً ٚايهتاب١ يًتعًِٝ
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 ةـــاخلامت

 ،امسا٥ٗٔ غططت َهٝات ْػا٤ ٚدٛز ;تاضرنٗا َط ع٢ً املؿطؾ١ َه١ تعسّ مل
 ٜػؿٌ مل اي  ،ٚايرتادِ ايتاضٜذ نتب َٔ ايعسٜس يف ،ايع١ًُٝ ٚؽككاتٗٔ ٚأعُاهلٔ
 يف املػاُٖات ؾُٓٗٔ ،املهٞ جملتُعٗٔ خسَات َٔ ب٘ قُٔ َٚا شنطٖٔ عٔ َميؿٖٛا
 .اإلغالَٞ ايعامل عًُا٤ أْعاض ق  ٚنٔ ايتعًِٝ

 املؿٗٛض٠ َٚٓٗٔ ،ٚايرب اـ  إلعُاٍ ثطٚتٗا َٔ دع٤ً قسَت اي  ايجط١ٜ َٚٓٗٔ
 َه١ زاخٌ اؿهاّ يس٣ ؾؿاعتٗا املكبٍٛ َٚٓٗٔ ،ايهٝـ ٚإقطا٤ ،ٚايهطّ باؾٛز
 غًط١ أع٢ً قبٌ َٔ املالَات يف اضٜػتؿ اي  ايعكٌ ٚايطادش١ ،ٚخاضدٗا املؿطؾ١
 ٚايكاض١٥ .املاٖط٠ ٚايكاب١ً ايطبٝب١ ٚدس ٚنصيو .ايٛقت شيو يف املؿطؾ١ َه١ يف سان١ُ
 ممٔ ٚغ ٖٔ ،املػ١ٝٓ بٌ ،ٚايؿاعط٠ األزٜب١ ،ايهطِٜ يًكطإٓ اجملٛز٠ ٚايتاي١ٝ ايهاتب١
 . ايػابك١ ايكؿشات يف شنطٕ

ٟ  َـا  ،ب٘ خنتِ ايصٟ اآلٕ ٚايػماٍ  عاملـات  ٚ بـاضظات  ْػـا٤  ٖٓـاى  ٌدعـ  ايـص
ٔ  ٜٚككسٕ ،بعًُٗٔ تعر املؿطؾ١ َه١ مسا٤ دعًٔ ٌ  اإلغـال١َٝ  األقطـاض  َـ ٔ  يًٓٝـ  َـ

 ؟عًُٗٔ

 ٚايٛعٞ ،املهٞ اجملتُع غاز ايصٟ ايتػاَح يف جنسٙ ايتػاهٍ ٖصا ع٢ً ٚيإلداب١
 أ١ُٖٝ ٚإزضاى ;اجملتُع يف ٚزٚضٖٔ ايٓػا٤ أ١ُٖٝ ٚإزضاى ،ْٚػاهٙ ضداي٘ ب٘ ؼ٢ً ايصٟ
 يف دنتٗس ؾاألب .اؾُٝع ْؿٛؽ يف األَط ٖصا ٚغطؽ ،يًٓٝ٘ ايػعٞ ٚٚدٛب ايعًِ
 ألٕ املعطؾ١ يهػب ظٚدت٘ ظاْب ٜكـ ٚايعٚز ،بِٝٓٗ تؿطق١ بسٕٚ ٚبٓات٘ أبٓا٤ٙ تعًِٝ
ٌِ ؾاجملتُع ،ايعًِ ٜطًب اؾُٝع ؾٛقـ ;أبٓا٥ٗا تعًِٝ شيو بعس عًٝٗا  ايٓػا٤ ع٢ً قا٥

 َطانع َٔ َطنعا  ايػابك١ ايكؿشات يف ضأٜٓاٖا نُا ؿطؾ١امل َه١ ناْت ٚهلصا ،ٚايطداٍ
 .ايٛقت شيو عػب ايهرب٣ ٚايجكاؾ١ ايعًِ
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 سني إىل األَط أٍٚ يف أًٖٗا ظٗٛز ايٓػٟٛ ايتعًِٝ َس اؿُس ٚهلل ٚاغتُط
 شيو يف ايكػ ات ؾاْتعُت ،ايعَٔ تطٛض َع اؿهَٛٞ ايٓعاَٞ ايتعًِٝ ظٗٛض

 ،ايبالز َٓاطل َٔ غ ٖٔ عٔ ايػباقات ٚنٔ ،١ُٖ بهٌ ايبٓات َساضؽ يف ايٛقت
 ٜهتؿني ٚمل ،أَاَٗٔ أبٛابٗا اؾاَعات ؾتشت عٓسَا اؾاَعٞ تعًُٝٗٔ ٚٚاقًٔ
 ؾطسًٔ ،ٚقت٦ص َتٛؾطا  ٜهٔ مل ايصٟ ،ايعايٞ ايتعًِٝ إىل تعساٙ بٌ ،اؾاَعٞ بايتعًِٝ

 ،طق١ايؿ هلٔ تٗٝأت ايآلتٞ ايعسٜسات َٓٗٔ ْٚبؼ .ايٛطٔ سسٚز خاضز َٔ يًٓٝ٘
 َعكٌٛز ٚاألٌَ ;أٜها  خاضدٗا بٌ ،ؾشػب ايبالز زاخٌ يٝؼ امل١ُٗ املٓاقب ٚتبٛإٔ

 اي  ،ايع١ًُٝ ايػًػ١ً ؾٝهًُٔ ايعاملات َٔ ايهج  إجناب يف املؿطؾ١ َه١ تػتُط بإٔ
  .تٓكطع ال إٔ تعاىل اهلل إىل ْبتٌٗ

 رتادِاي ٚنتب ،املؿطؾ١ َه١ َمضخٞ يهتب املتكؿح إٔ ٖٓا شنطٙ اؾسٜط َٚٔ
 املهٞ يًُذتُع قسَٓ٘ َٚا ايٓػا٤ أمسا٤ َٔ ؽًٛ ال دنسٖا ;ٚاـام ايعاّ ٚايتاضٜذ

 .ايٛقت شيو يف هلٔ تٗٝأ َا سػب ع٢ً شيو ٚغ  ،ادتُاعٝا  أٚ ،عًُٝا  نإ غٛا٤
  - :ايهتب ٖصٙ أَج١ً َٚٔ

 يف أؾطز ايصٟ ،يًػداٟٚ ايالَع ايه٤ٛ ٚنتاب ،يًؿاغٞ ايجُني ايعكس نتاب
 ٚنصيو ،ؾٗس ابٔ تًُٝصٙ َٔ َعًَٛات٘ أغتك٢ ،املهٝات يًعاملات يًرتمج١ ٤ًدع نتاب٘

 اؿسٜج١ ايهتب َٚٔ .يؿٝدات٘ ؾٝ٘ تطدِ ؾكال  ؾٝ٘ أؾطز ايصٟ ؾٗس ابٔ ؾٝٛر َعذِ
 ايع١ًُٝ سٝاتٗٔ عٔ ْبص ست٢ أٚ ايعاملات غ  ع٢ً احملاؾع١ يف غبل َا ٚقًت اي 

 .ايهتب َٔ ٚغ ٖا ;يهشاي١ ا٤ايٓػ أعالّ نتاب ;ايهٝاع َٔ ٚاالدتُاع١ٝ

 تعاىل اهلل عُس مت
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 :اتـوالتعليك شـاهلوام

 ٚقـؿات  أخـط٣  تاض٠ ٚيًطٚا١ٜ تاض٠ يًطٚا٠ ساي١ٍ أٚ قؿ١ٍ ع٢ً إغٓازٙ ضداٍ تتابع ٖٛ: املػًػٌ - 1
ٔ  عبـس  ايسٜٔ دالٍ اؿاؾغ، ايػٝٛطٞ. نج ٠ ٚأْٛاع. أؾعاٍ أٚ أقٛاٍ إَا ايطٚا٠ ٔ  ايـطمح ٞ  بـ  أبـ

٘ ، ٟٚايٓـٛا  تكطٜب ؾطح يف ايطاٟٚ تسضٜب(: ّ 1505/  ٖـ 911) بهط ٘  ٚضادـع  سككـ  أقـٛي
 – بـ ٚت ، ايٓبٜٛـ١  ايػـ١ٓ  اسٝـا٤  زاض. ّ 1979/  ٖـ 1399، 2 ط، ايًطٝـ عبس ايٖٛاب عبس

 .187 م، 2 ز. يبٓإ

 ضقُ٘، ايبداضٟ قشٝح ؾطح ايباضٟ ؾتح(: ّ 1448/  ٖـ 852 ت) عًٞ بٔ أمحس، سذط ابٔ - 2
ٞ  عبس ؾماز قُس ٚأخطد٘ ٔ  ٚقـب  ايبـاق ، 599 م، 3 ز، ت. ز، ١املعطؾـ  زاض، اـطٝـب  ايـسٜ

 .1776 – 1775 ضقِ سسٜح

ِ  بٔ ايععٜع عبس ايعع، ؾٗس ابٔ - 3 ٔ  ايـٓذ ٌ  يف ايكـط٣  بًـٛؽ (: ّ 1517/  922 ت) قُـس  بـ  شٜـ
ٛ  سػـني  ايطمحٔ ٚعبس إبطاِٖٝ خًٌٝ بٔ ايسٜٔ قالح ؼكٝل، ايكط٣ أّ بأخباض ايٛض٣ إؼاف  أبـ
 ز. ّ 2005/  ٖـ 1425، 1 ط، ايكاٖط٠، ٠ايكاٖط زاض، اؿًبسٟ ايًعايٞ عبس بٔ ٚعًٝإ اـٝٛض

 . 1896 م، 3

 .352،561 م، 1 ز، ايكط٣ بًٛؽ: ؾٗس ابٔ ايعع - 4

 ألٌٖ ايالَع ايه٤ٛ(: ّ 1497/  ٖـ 902 ت) ايطمحٔ عبس بٔ قُس ايسٜٔ مشؼ، ايػداٟٚ - 5
 .151 م، 6 ز. ّ 1992/  ٖـ 1412، يبٓإ – ب ٚت، اؾٌٝ زاض، ايتاغع ايكطٕ

 .97 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 6

 . 125 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 7

 .46 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 8

 َجـاال   ايطربٜـات  امله١ٝ ايػاس١ يف ايع١ًُٝ املطأ٠ َها١ْ: اهلل عبس بٔ امحس بٓت ملٝا٤. ز. أ، ؾاؾعٞ - 9
 ايهرب٣ ايٓس٠ٚ إىل املكس١َ األعاخ نُٔ عح، اهلذطٟ عؿط ايجاْٞ ايكطٕ إىل ايػابع ايكطٕ َٔ
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 ضسـاب  يف املٓعكس٠. ٖـ 1426 يعاّ اإلغال١َٝ ايجكاؾ١ عاق١ُ املهط١َ َه١ اختٝاض مبٓاغب١ املكا١َ
 19 – 17 املٛاؾـل  ٖــ  1426/  8/  15 – 13 َٔ ايؿرت٠ خالٍ املهط١َ مبه١ ايكط٣ اّ داَع١

 م. املهطَـ١  َهـ١  يف ١ٚايجكاؾٝـ  ايع١ًُٝ اؿطن١) ايجاْٞ اؾع٤/  ايجايح احملٛض. ّ 2005/  9/ 
149 ،171 ،183 ،198 ،203  

 . 140 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 10

ٌ  نتاب(: ّ 1547/  ٖـ 954 ت) عُط ايٓذِ بٔ ايععٜع عبس بٔ قُس اهلل داض، ؾٗس ابٔ - 11  ْٝـ
ٕ  َمغػـ١ ، اهلًٝـ١  اؿبٝـب  قُـس  ؼكٝـل ، ايـٛض٣  إؼاف يته١ًُ ايكط٣ بًٛؽ بصٌٜ امل٢ٓ  ايؿطقـا
 . 217 م، 1 ز. ّ 2000/  ٖـ 1420، 1 ط، ٚاملس١ٜٓ َه١، اإلغالَٞ خيًرتا

 احملـب  قُـس  بٔ ايطنٞ قُس بٓت ٚض٥ٝػ١، َٚباضن١، ٚغعٝس٠، ؾاط١ُ أٜها  ٚتػ٢ُ نًجّٛ أّ - 12
ّ  تٛؾٝـت ، قابط٠ َتعؿؿ١ َباضن١ ٚناْت، عكطٖا أنابطعًُا٤ ع٢ً زضغت، ايطرب١ٜ أمحس بٔ  عـا
: َـطزاز  اهلل عبـس ، اـ  أبٛ; 99 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ(. ّ 1518/  ٖـ 924)

ٕ  إىل ايعاؾط ايكطٕ َٔ َه١ أؾانٌ تطادِ يف ٚايعٖط ايٓٛض ْؿط نتاب َٔ املدتكط  ايطابـع  ايكـط
، ٚايتٛظٜـع  يًٓؿـط  املعطؾـ١  عامل 2 ط، ع٢ً ٚأمحس ايعاَٛزٟ غعٝس قُس ٚتطتٝب اختكاض، عؿط

ٌ : عبـسٙ  قُس ؾٛظٟ/  ز .أ، ايػاعاتٞ; 138 م. ّ 1986/  ٖـ 1406 ِ  َٓاٖـ  بايبًـس  ايعًـ
ّ  اؿطاّ ٍ  املهٝـات  ٚأعـال ٞ  ايعكـط  خـال (، ّ 1517 – 1250/  ٖــ  923 – 648) املًُـٛن

 – 123 م، املهطَـ١  َهـ١ . ّ 2009/  ٖـ 1430، 1 ط، األزبٞ ايجكايف َه١ ْازٟ َطبٛعات
 م، املهٝـ١  ايػـاس١  يف ٝـ١ ايعًُ املـطأ٠  َها١ْ: اهلل عبس بٔ أمحس بٓت ملٝا٤/  ز. أ، ؾاؾعٞ; 125
156 – 158 . 

 – 156 م، ايع١ًُٝ املطأ٠ َها١ْ: ؾاؾعٞ، 138 م، ايٓٛض ْؿط نتاب َٔ املدتكط: اـ  أبٛ - 13
158 . 

 ايطربٜـ١  اؿػ١ٝٓ أمحس ايؿٗاب بٔ قُس احملب ابٔ قُس ايطنٞ ابٔ قُس احملب بٓت غ١ًُ أّ - 14
ٔ  أمحس ايؿكٝ٘ تعٚدٗا عكطٖا عًُا٤ َٔ ظاتاإلدا َٔ ايعسٜس ع٢ً سكًت، ايؿاؾع١ٝ امله١ٝ  بـ
 ْؿط نتاب َٔ املدتكط: اـ  أبٛ(. ّ 1507/  ٖـ 913) عاّ تٛؾٝت تٓذب ٚمل املطؾسٟ عُط
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ٞ ; 152 – 151 م، ايعًُٝـ١  املطأ٠ َها١ْ: ؾاؾعٞ; 137 م، ايٓٛض ٌ : ايػـاعات ِ  َٓاٖـ ، ايعًـ
  121 م

 – 151 م، ايع١ًُٝ املطأ٠ َها١ْ: ؾاؾعٞ ;137 م، ايٓٛض ْؿط نتاب َٔ املدتكط: اـ  أبٛ - 15
152 . 

ٛ ، ٚاملتٕٛ ايطداٍ ٚأمسا٤ اؿسٜح بططم ايعامل ؾٗٛ، املػٓس َٔ َها١ْ  اضؾع ٜهٕٛ: احملسخ - 16  ؾٗـ
ٞ . اجملطز ايػُاع ع٢ً ٜكتكط ال بصيو ٞ  عبـس ، ايهتـاْ ٔ  اؿـ  ايؿٗـاضؽ  ؾٗـطؽ : ايهـب   عبـس  بـ

ٕ /  ز إعتٓـا٤ ، ٚاملػًػـالت  ٚاملؿٝدات املعادِ َٚعذِ ٚاإلثبات  ايػـطب  زاض، عبـاؽ  إسػـا
 .71 م، 1 ز. ّ 1982/  ٖـ 1402، 2 ط، يبٓإ – ب ٚت، اإلغالَٞ

ِ  ي٘ يٝؼ أٚ ب٘ عًِ ي٘ نإ غٛا٤، بإغٓازٙ اؿسٜح ٜطٟٚ َٔ: ٖٛ ايٕٓٛ بهػط: املػٓس - 17  إال عًـ
 . ٚايكؿش١ ٚاؾع٤ ايػابل املكسض. ايطٚا١ٜ فطز

 عاملٞ يف ايٓػا٤ أعالّ: ضنا عُط، نشاي١; 943 – 941 م، 2 ز، ايؿاضؽ ؾٗطؽ: ايهتاْٞ - 18
; 206 م، 4 ز، ّ 1991/  ٖــ  1412، ب ٚت، 10 ط، ايطغاي١ َمغػ١، ٚاإلغالّ ايعطب
 .200 – 198 م، ايع١ًُٝ املطأ٠ َها١ْ: ؾاؾعٞ

 . 943 م، 2 ز; 252 م، 1 ز، ايؿٗاضؽ ؾٗطؽ: ايهتاْٞ - 19

/  ٖـ 1113) عاّ بايطا٥ـ تٛؾ٢ اؿذاظ َػٓس ايعذُٝٞ قُس بٔ عًٞ بٔ سػٔ األغطاض أبٛ - 20
 . 811 – 810 م، 2 ز، ايؿٗاضؽ ؾٗطؽ: ايهتاْٞ(. ّ 1701

 . 811 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 21

ٞ  ايسَٝاطٞ اؿػٝ  ايبسٜطٟ أمحس بٔ قُس بٔ قُس بٔ قُس ساَس أبٛ املػٓس احملسخ - 22  ايؿـاؾع
 ز، ايػـابل  املكـسض (. ّ 1727/  ٖــ  1140) عاّ تٛيف ٞايؿاَ ٚبايربٖإ املٝت بابٔ املعطٚف

 . 217 – 216 م، 1
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ٟ  ؾا  بٔ اهلل عبس بٔ قُس بٔ ؾا  ايٝؼ أبٛ - 23 ; اؿذـاظ  يف ايعـٛاٖط  قبًٝـ١  إىل ْػـب١  ايعـاٖط
ّ  ايٓب١ٜٛ باملس١ٜٓ تٛؾ٢ ٚؾٓ٘ اؿسٜح بؿك٘ ايعاضف َٚػٓسٖا ايٓب١ٜٛ املس١ٜٓ قسخ  ٖــ  1328) عـا

 . 898 – 895 م، 2 ز، ايػابل سضاملك(. ّ 1910/ 

 آخـط  يف أْؿـطزت  عكطٖا يف احملسثني غٝس٠ قُس أّ املكسغٞ اهلازٟ عبس بٔ قُس بٓت عا٥ؿ١ - 24
 ٚناْـت  ٚاإلقـطا٤  ايتعًِٝ يف األغًٛب غ١ًٗ ناْت. سذط ابٔ عٓٗا ض٣ٚ اؿسٜح بعًِ عُطٖا

ّ : ٞايعضنًـ (. ّ 1413/  ٖــ  816) عاّ تٛؾٝت، عكطٖا يف األضض أٌٖ أغٓس ، 3 ز، األعـال
 . 241 م

ٛ  إيٝٗـا  اْت٢ٗ قسث١ ايهطاّ ٚغت نطاّ هلا ٜكاٍ املطٚظ١ٜ قُس بٔ أمحس بٓت نطمي١ - 25  اإلغـٓاز  عًـ
ّ  املؿطؾ١ مبه١ تٛؾٝت غ١ٓ َا١٥ َٔ قطٜبا  عاؾت يًكشٝح  املطدـع (. ّ 1070/  ٖــ  975) عـا

 . 225 م، 5 ز، ايػابل

 . 942 م، 2 ز، ايؿٗاضؽ ؾٗطؽ: ايهتاْٞ - 26

 ايػٝٛطٞ تالَٝصٖا َٚٔ، عكطٖا عًُا٤ أداظٖا ايطربٟ أمحس بٔ قا  بٔ اهلل داض بٓت آغٝا - 27
 م، ايع١ًُٝ املطأ٠ َها١ْ: ؾاؾعٞ(. ّ 1468/  ٖـ 873) عاّ املؿطؾ١ مبه١ تٛؾٝت، ٚايػداٟٚ

139 – 140. 

 عًُـا٤  باضن َٔ اإلداظات ْٚايت قػ ٠ ايعًِ تًكت; اؿبؿٞ اهلل عبس بٔ ٜاقٛت بٓت قؿ١ٝ - 28
. املؿـطؾ١  مبهـ١ ( ّ 1467/  ٖـ 872) عاّ تٛؾٝت. ٚايػداٟٚ ايػٝٛطٞ تالَٝصٖا َٔ عكطٖا

 . 82 م، ايعًِ َٓاٌٖ: ايػاعاتٞ

ٔ  ايعسٜـس  أداظٖـا  احملسث١ ايبذا٥ٞ قُس بٔ ايكٟٛ عبس ايؿٝذ بٓت ضق١ٝ - 29  ٚأدـاظت  ايعًُـا٤  َـ
 .63 م، ايعًِ َٓاٌٖ: ايػاعاتٞ. ٚايػٝٛطٞ يًػداٟٚ

 َٔ ايعسٜس ْايت، قػ ٠ ايعًِ تًكت، ايؿٛبهٞ َٛغ٢ بٔ قُس بٔ أمحس بٓت ظٜٓب سبٝب١ أّ - 30
. ايجُـاْني  دـاٚظت  ٚقـس  املؿـطؾ١  مبه١( ّ 1481/  ٖـ 886) عاّ تٛؾٝت، ٚسسثت اإلداظات
 . 40 – 39 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ
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ٔ  قُس بٔ أمحس بٓت نُاي١ٝ - 31 ٔ  ْاقـط  بـ ٞ  بـ ٞ  عًـ  ٚأدـاظت  عكـطٖا  ُـا٤ عً أداظٖـا  ايهٓـاْ
 . 99 م، ايعًِ َٓاٌٖ: ايػاعاتٞ. ؾٗس بٔ ٚايٓذِ ايػداٟٚ

ٌ  أّ ايععٜـع  عبـس  بٔ بهط ابٞ بٔ قُس بٔ قُس بٓت ععٜع٠ اٜها  ٚتسع٢ ٖادط - 32  احملسثـ١  ايؿهـ
 1469/  ٖـ 874) عاّ املؿطؾ١ مبه١ تٛؾٝت، يًػداٟٚ ٚأداظت ؾٗس بٔ ايعع َٓٗا مسع امله١ٝ

 . 108 م، ايعًِ ٌَٓاٖ: ايػاعاتٞ(. ّ

  909، 1047، 1015 – 1014 م، 2 ز، ايؿٗاضؽ ؾٗطؽ: ايهتاْٞ - 33

 . 69 م، ايعًِ َٓاٌٖ: ايػاعاتٞ; 294 م، 1 ز، ايػابل املكسض - 34

، ايٓٛض ْؿط نتاب َٔ املدتكط: اـ  ابٛ; 223 – 222 م، ايٖٛاب املًو ؾٝض: ايكسٜكٞ - 35
 إىل ايتاغع ايكطٕ َٔ املهٝني أعالّ: ايطسِٝ عبس بٔ ايطمحٔ عبس بٔ اهلل عبس، املعًُٞ; 188 م

. ّ 2000/  ٖــ  1421، 2 ط، اإلغالَٞ يًرتاخ ايؿطقإ َمغػ١، اهلذطٟ عؿط ايطابع ايكطٕ
 . 165 م، ايع١ًُٝ املطأ٠ َها١ْ: ؾاؾعٞ; 638 م، 2 ز

 َه١ ٤َٓعًُا غؿ  مجٍع ع٢ً ايعًِ أخص، ايطغٍٛ ضب عبس بٔ ايهطِٜ عبس بٔ عُط سؿل ابٛ - 36
 عاّ املؿطؾ١ مبه١ تٛؾ٢. اإلغالَٞ ايعامل عًُا٤ أنابط ٜسٜ٘ ع٢ً ٚتتًُص; عًٝٗا ٚايٛاؾسٜٔ املؿطؾ١

 . 380 – 378 م، ايٓٛض ْؿط نتاب َٔ املدتكط: اـ  أبٛ(. ّ 1831 ّ ٖـ 1247)

 .904 م، 2 ز، ايػابل املكسض - 37

 تـاز  نتـاب  قاسب ايعبٝسٟ طته٢َ بايػٝس املؿٗٛض ايطظام عبس بٔ قُس بٔ قُس بٔ قُس - 38
ّ  تٛؾ٢ ايكاَٛؽ دٛاٖط يف ايعطٚؽ ٟ (. ّ 1790/  ٖــ  1205) عـا  َطتهـ٢  ايػـٝس ، ايعبٝـس
 عبـس  ؼكٝـل ، ايكـاَٛؽ  دٛاٖط يف ايعطٚؽ تاز(: ّ 1790/  ٖـ 1205 ت) ايعبٝسٟ اؿػٝ 
 َطبعـ١ . ّ 1965/  ٖـ 1385، ٚاألْبا٤ اإلضؾاز ٚظاض٠ َٔ ؾ١ٝٓ ؾ١ٓ ضادعت٘، ؾطاز أمحس ايػتاض

 . بو – ٟٚ م، 1 ز، ايهٜٛت سه١َٛ

 . 528 م، 1 ز، ٚاإلثبات ايؿٗاضؽ ؾٗطؽ: ايهتاْٞ; ط٢ م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 39
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 تًكـ٢  ظَاْ٘ يف اؿذاظ ٚؾٝذ بايؿكٝ٘ ايؿٗ  املهٞ ايؿاؾعٞ غٓبٌ قُس ايؿٝذ بٔ غعٝس قُس - 40
 املدتكط: اـ  أبٛ(. ّ 1761/  ٖـ 1175) عاّ بايطا٥ـ تٛيف عكطٙ عًُا٤ أعالّ ع٢ً ايعًِ

 . 442 م، ايٓٛض ْؿط نتاب َٔ

 .136 م، ايػابل املكسض - 41

، اؿٓابًـ١  نـطا٥ح  عًـ٢  ايٛابًـ١  ايػشب: ايٓذسٟ محٝس بٔ اهلل عبس بٔ قُس ايؿٝذ، اؿٓبًٞ - 42
ٔ  املدتكـط : اــ   أبٛ; 515 – 512 م. ّ 1989/  ٖـ 1409، 1 ط، أمحس اإلَاّ َهتب١  َـ
 .388 – 387 م، ايٓٛض ْؿط نتاب

٘  ايعامل، ايسًٖٟٛ ايعُطٟ أؾهٌ قُس بٔ إغشام غًُٝإ أبٛ - 43  أخـص . احملـسخ  ايكـا   ايؿكٝـ
ٛ (. ّ 1845/  ٖــ  1262) عاّ املؿطؾ١ مبه١ تٛؾ٢. ٚأؾاز زضؽ، عكطٙ قسثٞ ع٢ً : اــ   أبـ

 . 127 م، ايٓٛض ْؿط نتاب َٔ املدتكط

ِ  ْؿـط ، ٚضعـا   قككا  ؾكٝٗا  عاملا  نإ املهٞ ثِ ،ايسًٖٟٛ ايعُطٟ أؾهٌ قُس بٔ ٜعكٛب - 44  ايعًـ
ٕ ، بٗا ٚزضؽ املؿطؾ١ مبه١ ٘  يتـٛؾ   ايتذـاض٠  َٗٓـ١  ٜتعـاط٢  نـا ّ  تـٛؾ٢ . عٝؿـ  ٖــ  1283) عـا

 . 517 م، ايػابل املكسض(. ّ 1866/

 .188 م، ايػابل املكسض - 45

 . 1300 – 1299 م، 2 ز، ايٖٛاب املًو ؾٝض: ايكسٜكٞ - 46

 .144، 97، 9 م، 6 ز، ايالَع ه٤ٛاي: ايػداٟٚ - 47

 .120 – 119 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 48

 أعــالّ: املعًُــٞ; 45، 2 ز، ايٓػــا٤ أعــالّ: نشايــ١; 280 م، 2 ز، األعــالّ: ايعضنًــٞ - 49
 .490، 1 ز، املهٝني

 . 59، 56 – 53 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 50
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 أَـا ; ايبٝـع  ملاؾط٠ املهتب١ يف باؾًٛؽ ُٜٔك ٖٚٔ ٚبٓاتٗا ايػٝس٠ ٖصٙ ٚؾاٖست عاقطت يكس - 51
 . اهلاتـ بٛاغط١ عؿإ أٌَ ٖٚٞ ايبٓات إسس٣ َٔ عًٝٗا سكًت ؾكس املعًَٛات بك١ٝ

ّ  تـٛؾ٢  املؿطؾ١ َه١ َٚؿ  قانٞ ٚاملؿػط احملسخ األدال٤ ايعًُا٤ أسس املايهٞ ايسٜٔ تاز - 52  عـا
 . 149 م، ٛضايٓ ْؿط نتاب َٔ املدتكط: اـ  أبٛ(. ّ 1552/  ٖـ 960)

٘  بٔ عا٥ض. ز، ايطزازٟ - 53 ٟ  ايؿـعط : بٓٝـ ٕ  يف اؿذـاظ ٟ  ايكـط ٟ  عؿـط  اؿـاز  – 1591) اهلذـط
 . 452 – 451 م، 1 ز، ايؿطٜـ َطابع. ّ 1992/  ٖـ 1413، 2ط(، ّ 1688

 م، 1 ز، املٓـ٢  ٌْٝ: ؾٗس ابٔ اهلل داض; 112 – 107 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 54
 ايكطٕ بعس َٔ مبشاغٔ ايطايع ايبسض(: ّ 1834/  ٖـ 1250 ت) عًٞ بٔ قُس، ايؿٛناْٞ; 9

 .26 – 25 م، 2 ز، ت. ز، ٚايٓؿط يًطباع١ املعطؾ١ زاض، يبٓإ – ب ٚت، ايػابع

 . 25 م، 2 ز، ايطايع ايبسض: ايؿٛناْٞ - 55

ٞ  اهلامشٞ ؾٗس بٔ عُط، ؾٗس ابٔ - 56 ِ (: ّ 1480/  ٖــ  885 ت) املهـ  ؼكٝـل ، ايؿـٝٛر  َعذـ
 يًبشـح  ايُٝاَـ١  زاض َٓؿـٛضات ، اؾاغـط  محـس  أقً٘ ع٢ً ٚقابً٘ ضادع٘، ايعاٖٞ قُس ِٚتكسٜ

، 144، 114، 31 م، 6 ز، ايالَـع  ايه٤ٛ: ايػداٟٚ; 304 م. ت. ز، ايطٜاض، ٚايرتمج١
168 . 

ٟ  عؿط ايطابع ايكطٕ يف َه١: عُط قُس: ضؾٝع - 57 ٟ  َٓؿـٛضات ، اهلذـط ، 1 ط، ايجكـايف  َهـ١  ْـاز
  227 م .ّ 1981/  ٖـ 1401

 .ٚايكؿش١ ايػابل املكسض - 58

ٞ  سػني بٓت ْا١ًٜ ٚايستٞ َٔ َؿاؾ١ٗ عًٝٗا سكًت َعًَٛات - 59  ؾكـس ، اهلل سؿعٗـا  إغـهٓسضاْ
 .ايؿرت٠ تًو يف بتٛيٝسٖٔ قاَت ْػا٤ َٔ َٗاضتٗا عٔ ٚمسعت ؾاٖستٗا

 ايعٝٓٝات زؾرت ايعجُاْٞ األضؾٝـ يف اؿذاظ ٚال١ٜ إىل ايعايٞ ايباب َطاغالت: غٌٗٝ، قابإ - 60
 .337 م(، ّ 1875 – 1866/  ٖـ 1291 – 1283) 873 ضقِ ايعٝٓٝات ضقِ
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 .82، 54، 19، 13 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 61

 .147، 129، 90، 87، 69، 28 – 27 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 62

 .77 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 63

 . 102 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 64

 . 147 م، ٚاؾع٤ ايػابل سضاملك - 65

 1083) عاّ َه١ أَط ٚيٞ ايجاْٞ منٞ أبٞ بٔ بطنات بٔ إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ بطنات ايؿطٜـ - 66
ٔ  خ ، ايعضنًٞ(. ّ 1683/  ٖـ 1094) عاّ تٛؾ٢(. ّ 1672/  ٖـ ّ : ايـسٜ  قـاَٛؽ  األعـال

ٔ  ٚايٓػـا٤  ايطداٍ ألؾٗط تطادِ ِ ايع زاض، ٚاملػتؿـطقني  ٚاملػـتعطبني  ايعـطب  َـ ، يًُالٜـني  ًـ
 .49 م، 2 ز. ّ 1986، 7 ط، يبٓإ – ب ٚت

ّ  َٓـا٥ح (: ّ 1713/  ٖـ 1125 ت) ايسٜٔ تكٞ بٔ ايسٜٔ تاز بٔ عًٞ، ايػٓذاضٟ - 67  يف ايهـط
ٌ  َادـس٠ /  ز ٚؼكٝـل  زضاغـ١ ، اؿطّ ٚٚال٠ ٚايبٝت َه١ أخباض  ْؿكـ١  عًـ٢  طبـع ، ظنطٜـا  ؾٝكـ

 1998/  ٖــ  1419، 1 ط، املهطَـ١  ه١َ، ايكط٣ أّ داَع١، ضٜاف أبٛ قا  َٓكٛض ايؿطٜـ
 .454، 451 – 450، 427 م، 4 ز. ّ

 . 333 م، اـٝاط قُس ًَو/  ز ؼكٝل، 5 ز، ايػابل املكسض - 68

 .114، 77، 46، 16 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 69

 .46 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 70

ٞ  ايؿـٝذ  ايٓػـاب١  ايطا١ٜٚ املػٓس املمضر ايعال١َ، ايكسٜكٞ - 71 ٔ  ايػـتاض  عبـس  ايؿـٝض  أبـ  عبـس  بـ
ٞ  املهٞ اهلٓسٟ ايكسٜكٞ ايبهطٟ ايٖٛاب  ايٖٛـاب  املًـو  ؾـٝض (: ّ/  ٖــ  1355 ت) اؿٓؿـ
 بٔ اهلل عبس بٔ املًو عبس. ز. أ ٚؼكٝل زضاغ١، ٚايتٛايٞ عؿط ايجايح ايكطٕ أٚا٥ٌ بأبٓا٤ املتعايٞ
ٔ  ٜطًـب . ّ 2009/  ٖــ  1430، 2 ط، زٖٝـ ٟ  َهتبـ١  َـ  م، 2 ز املهطَـ١  هـ١ مب، األغـس
1044. 
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 .90 م ،6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 72

ّ  ٚايـسٙ  ٚؾـا٠  بعـس  املؿـطؾ١  َهـ١  أَط تٛىل عذالٕ بٔ سػٔ بٔ بطنات بٔ قُس ايؿطٜـ - 73  عـا
ّ  تـٛؾ٢  نـج ا   ْؿـٛشٙ  أتػـع  ملدايؿٝ٘ ايكتاٍ نج  ٚنإ( ّ 1454/  ٖـ 859) /  ٖــ  903) عـا

 مسـ  (: ّ 1699/  ٖــ  1111 ت) املًو عبس بٔ ػنيس بٔ املًو عبس، ايعكاَٞ(. ّ 1497
 – 276 م، 4 ز. ت. ز، ايكـاٖط٠ ، ايػـًؿ١ٝ  املهتب١، ٚايتٛايٞ األٚا٥ٌ اْبا٤ يف ايعٛايٞ ايٓذّٛ

279 . 

 . 90 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 74

ٔ  ايهـج   ي٘ املؿطؾ١ َه١ ؾطٜـ عذالٕ بٔ سػٔ بٔ بطنات ايؿطٜـ - 75  ايعًُٝـ١  اإلدـاظات  َـ
 اهلامشٞ ؾٗس بٔ عُط، ؾٗس ابٔ( ّ 1454/  ٖـ 859) عاّ تٛيف املؿطؾ١ مبه١ املآثط َٔ ايعسٜسٚ

 زضاغـ١ ، األَـني  ايبًس تاضٜذ يف ايجُني ايعكس بصٌٜ ايهُني ايسض(: ّ 1480 ٖـ 855 ت) املهٞ
ٔ  اهلل عبـس  بٔ املًو عبس. ز. أ ٚؼكٝل ـ  بـ  2000/  ٖــ  1421، 1 ط، ايٓٗهـ١  َهتبـ١ ، زٖـٝ

 .654 – 647 م، 1 ز، يبٓإ – ب ٚت، ٚايٓؿط يًطباع١ خهط زاض.ّ

 . 92 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 76

ّ  املؿـطؾ١  َه١ أَط ٚيٞ قتاز٠ بٔ اؿػٔ غعس أبٛ ايؿطٜـ - 77 ٕ ( ّ 1248/  ٖــ  646) عـا  ٚنـا
ٞ ( ّ 1253/  ٖــ  651) عاّ قتٌ ٚايعٌُ ايعًِ َع اؿٝا٤ ؾسٜس نطميا  ؾذاعا   مسـ   ايعكـاَ
 . 220 – 219 م، 4 ز، ايٓذّٛ

 .219 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 78

 بٔ قػٔ أخٝ٘ ابٔ َع أختًـ، املؿطؾ١ َه١ أَطا٤ أسس منٞ أبٞ بٔ سػٔ بٔ إزضٜؼ ايؿطٜـ - 79
 َهـ١  أَطا٤ تاضٜذ: ايػ  عبس(. ّ 1611/  ٖـ 1020) عاّ تٛؾ٢ املؿطؾ١ َه١ أَط ي٘ ٚتطى ظٜس

 .715 – 713 م، املهط١َ

 ٚمثا١ْٝ غٓني ثالخ ٚالٜت٘ َس٠، املؿطؾ١ َه١ أَطا٤ أسس منٞ أبٞ بٔ اؿػٔ بٔ ػٔق ايؿطٜـ - 80
 . 719 – 717 م، ايػابل املطدع( ّ 1628/  ٖـ 1038) عاّ تٛيف أؾٗط
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ٔ  اهلل عبـس  ايؿٝذ املمضر املػٓس احملسخ ايعال١َ، ايػاظٟ - 81 ٟ  قُـس  بـ ٞ  ايػـاظ ٞ  املهـ  ت) اؿٓؿـ
، ايهالّ بإمتاّ املػ٢ُ تعًٝك٘ َع اؿطاّ اهلل بًس أخباض بصنط األْاّ إؾاز٠(: ّ 1945/  ٖـ 1365
 ط، املهطَـ١  َهـ١ ، األغسٟ َهتب١، زٖٝـ بٔ اهلل عبس بٔ املًو عبس. ز. أ َعايٞ ٚؼكٝل زضاغ١

 .348 م، 3 ز. ّ 2009/  ٖـ 1430، 1

 . 168 م، ايٓٛض ْؿط نتاب َٔ املدتكط: اـ  أبٛ - 82

 . 308 م، 1 ز، امل٢ٓ ٌْٝ: ؾٗس ابٔ اهلل داض; 132 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 83

 . 133 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 84

 .156 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 85

 . 90 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 86

٘  َـس٠  ناْـت  املؿـطؾ١  َهـ١  أَطا٤ أسس، ٜعًٞ بٔ قُس بٔ ايهطِٜ عبس ايؿطٜـ - 87  ثـالخ  ٚالٜتـ
ّ  مبـل  بايطاعٕٛ تٛيف. ؿطقاتَت ٚالٜات : عـاضف ، ايػـ   غبـس (. ّ 1718/  ٖــ  1131) عـا

ٔ  املهطَـ١  َه١ أَطا٤ تاضٜذ /  ٖــ  1413، 1 ط، زَؿـل ، ايبؿـا٥ط  زاض، ٖــ  1344 - ٖــ  8 َـ
 . 778 – 772 م. ّ 1992

 .474 م، 5 ز، ايهطّ َٓا٥ح: ايػٓذاضٟ - 88

 َـس٠ ، املؿـطؾ١  َهـ١  أؾـطاف  أسس، ٞمن أبٞ بٔ اؿػٔ َػعٛزبٔ بٔ قُٛز بٔ غايب بٔ أمحس - 89
 األؾـطاف  ٚبني بٝٓ٘ تٓاؾط سسخ، سهُ٘ ؾرت٠ يف سسخ، َٜٛا  ٚعؿطٜٔ أؾٗط ٚتػع١ غ١ٓ ٚالٜت٘

ّ  ٖٓـاى  تـٛؾ٢  سٝـح  ايطّٚ بالز إىل ثِ ايُٝٔ إىل بعسٖا خطز ظٜس شٟٚ َٔ /  ٖــ  1106) عـا
 . 764 – 763 م، َه١ أَطا٤ تاضٜذ: ايػ  عبس. ّ 1694

 .87 – 86 م، 5 ز، ايهطّ ا٥حَٓ: ايػٓذاضٟ - 90

 . 77، 4 ز، األْاّ إؾاز٠: ايػاظٟ - 91

 .231 – 230 م، 5 ز، ايهطّ َٓا٥ح: ايػٓذاضٟ - 92
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 َهتبـ١ ، سٛهلُـا  َٚـا  ايؿـطٜؿني  اؿـطَني  يف ايهتاتٝـب : اهلل عبس بٔ ايًطٝـ عبس، زٖٝـ بٔ - 93
 . 37 – 32 م، املهط١َ َه١. ّ 1986/  ٖـ 1406، ايٓٗه١ َٚطبع١

 األقـاي١  املهطَـ١  مبهـ١  األًٖٝـ١  ايؿتـا٠  َسضغ١: ايػ  عبس بٔ سػني قُس بٔ سػاّ، ُبإؾً - 94
 يف املادػـت   زضدـ١  يٌٓٝ َػتؿٝض عح عٔ َٛدع٠ زضاغ١، ٚايرتب١ٝ ايعًِ َػ ٠ يف ٚاملعاقط٠

 20، 17 م، ٕ. ز. ٖــ  1425/  1424، ايكـط٣  أّ داَع١، ايرتب١ٝ ن١ًٝ َٔ اإلغال١َٝ ايرتب١ٝ
– 22 . 

 .89، 32، 7 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 95

ٔ  قطٕ ْكـ ايؿتا٠ َػ ٠: األ١ًٖٝ اؾتا٠ َسضغ١ - 96  قُـس  ايؿـٝذ  أبٓـا٤  اعـسٙ  نتـاب ، ايعطـا٤  َـ
، 50 م، األ١ًٖٝ ايؿتا٠ َسضغ١: ؾًُبإ; 36 م، ت. ز، ٕ. ز، املسضغ١ َمغؼ ؾًُبإ سػني
 . 1 ٖاَـ

 . 2 اَـٖ، 50 م، األ١ًٖٝ ايؿتا٠ َسضغ١: ؾًُبإ - 97





 كتـــــاب

درر العقود الفريدة يف تراجه األعياٌ املفيدة" " 

 للنقريزي مصدٌر مً مصادر تاريخ مكة 
 اليصف األول ، ويف اليصف الجاىي مً القرٌ الجامً

 و 41 -41التاسع اهلجريني/  مً القرٌ

 إعــــداد

 املشارك اإلسالميأستاذ التاريخ 

 جامعة أم القرى - قسم التاريخ
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 دة يف تراجه األعياٌ املفيدة" للنقريزي مصدٌر ـود الفريـب "درر العقـــــاكت

 اليصف األول ، ومً مصادر تاريخ مكة يف اليصف الجاىي مً القرٌ الجامً

 و 41 -41مً القرٌ التاسع اهلجريني/ 

 

 املقدمة:

ًٞ هوعاملنيٗ ٝاهك٩، ٗاؿٌس هلل اهععٙع اه٘ٓاب عوٟ ، ٗاهػ٩َ عوٟ املبع٘خ ضمح
 . قشبٕ أمجعنيٗ أهٕ

 ٞ يف كـى رتـ ٝ ًـّ    ، ٙعخط تاضٙذ ًلٞ امللطًٞ باهعسٙس ًّ املكازض ا٪ٗهٚٞ املٌٔـ
، أض٠ ًّ توم املكازض كتاب " زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ " هوٌقطٙعٜ، ٗرت ات تاضخيٚٔا اهعآط

 . املطادعٗ قا٢ٌٞ باملكازض، ٍٗ خامتٞث، ًنت، ٗمتٔٚس، ًٗقسًٞ :قس قػٌت عجٛ إىلٗ

 :التنَيد

 . : امل٧هفٗا٪خري. اهلتاب :ا٪ٗي، ٗ حيتٜ٘ ًبشجني

  :أواًل: الكتاب

ٓـ٘ أسـس   ٗ "زضض اهعقـ٘ز اهفطٙـسٝ يف تـطادٍ ا٪عٚـاْ املفٚـسٝ      ٓ٘ امل٘غَ٘ بـ " ٗ
    ٜ ٓـ٘ هـٚؼ ًـّ كتبـٕ     . ٗاهلتب اهيت خطتٔا ٙطاع امل٧ضر اهلـبري: تقـٛ اهـسّٙ املقطٙـع

ا٨عتبـاض  ٗ أٗ ستـٟ املـ٘اع   ، أٗ اتعاظ اؿِفـا١ ، أٗ املقفٟ اهلبري، كاهػو٘ن، ؿٔ٘ضٝامل
هلِٕ ٙتٌٚع عّ غريٖ ًّ كتـب  ، اهباسجني هصهم قس ٙػفى عِٕ بعض. )اـطط املقطٙعٙٞ(

ٍ   ، املقطٙعٜ بإُٔ كتاب تطادٍ رتٔـ٘ ٨ ِٙقـى عـّ    ، تطدٍ رتٕٚ امل٧هـف ٪عـ٩َ عاقـطٓ
٨ تلاز ؽطز عـّ ٓـصا اهؿـط     ، ٗآساتٕ أٗ مساعًٕ٘اضز ًازتٕ ًتٌجى يف ًؿ، ٗغريٖ

 . إ٨ يف أنٚق ُطاق
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ستٟ ٙت٘قف عّ اهلتابٞ ، 1358َٓـ/  760ف ملّ كاْ سًٚا غِٞ ٙ دٍ امل٧هٗ
ٓـ ٪ُٕ ٗهس بعس ٓصا 760اختٚاضٖ هػِٞ ٗ َ(1441ٓـ/ 845)غِٞ  قبٚى ٗرتاتٕ بقوٚى

اهؿاَ ٗاؿذاظ، خ٩ي ، ٗكإُٔ ٙطقس سطكٞ اهتاضٙذ يف ًكط ٗب٩ز 1اهتاضٙذ بقوٚى
مثاُني غِٞ، عاقطٓا بِفػٕ، هلّ ًّ ٗدٔٞ اهِظط اهعوٌٚٞ، رتاهلتاب ٙتِاٗي رت ٝ 

 . 2أط٘ي ًّ شهم، قس تكى إىل ًا٢ٞ  ٗث٩ثني غِٞ

قاضب اـٌػني، أٜ س٘اهٛ غِٞ  ٗؾطع امل٧هف يف مجع ًازتٕ ٗعٌطٖ قس
ٓـ، 845رتاتٕ غِٞ بٚى َٗ، ٗاغتٌط يف تِقٚشٔا، ٗا٨نارتٞ عوٚٔا ستٟ ق1407ٓـ/816

 . 3رتٚلْ٘ اغتػطق ث٩ثني غِٞ يف عٌوٕ يف ٓصا اهلتاب

َ، أٜ قبى ٗرتاٝ 1440ٓـ/844ٍ هبعض ًّ ًات٘ا غِٞ ٗيف اهلتاب تطاد
. بى تطدٍ ٪عٚاْ مل ٙصكط ٗرتاتٍٔ، ٪ُٕ ت٘يف قبؤٍ، ٗعطرتِا ًّ 4امل٧هف بػِٞ أٗ أقى

 يف قفشات تاهٚٞ. ًكازض تطمجتٍٔ اهتاهٚٞ هٕ، أٍُٔ ت٘رت٘ا بعسٖ، كٌا ٙتهح 

ٗاهلتــاب ككــل ه ادــٍ " ا٪عٚــاْ" هــصا ٨ ػــس رتٚــٕ تــطادٍ هوشــطرتٚني، أٗ  
أقشاب اهكِاعات، أٗ اهف٩سني، ٗمٍ٘ٓ. ٗغبقت ا٨ؾاضٝ إىل أْ امل٧هف اعتٌس يف 
مجع ًازتٕ عوٟ اتكـا٨تٕ ٩ًٗسظاتـٕ اهؿدكـٚٞ عـّ ا،تٌـع، ٗغاقـٞ عـّ ضدـاي         

، ٗبعض اهتذاض، ٗحيتٜ٘ اهلتاب عوـٟ اؾـاضات   اؿلٍ، ٗاهقهاٝ، ٗاهعوٌا١ اهؿطعٚني
" إْ ٓصا اهلتاب رتطٙس كٌا مسـاٖ ٧ًهفـٕ "    .عّ أس٘اي اقتكازٙٞ، ٗادتٌاعٚٞ، ٗغٚاغٚٞ

زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ يف تطادٍ ا٪عٚاْ املفٚـسٝ" رتٔـ٘ ٙتهـٌّ ضٗاٙـٞ ٗقـا٢ع ؾـٔسٓا أٗ       
زاضٙــٞ ضارتقٔــا كــجريْٗ رــّ ٗضزت تــطامجٍٔ رتٚــٕ، ٗٙعلــؼ اهظــطٗ  اهػٚاغــٚٞ ٗا٨ 

 .  5ٗاهقها٢ٚٞ ٗاهجقارتٚٞ ٗا٨دتٌاعٚٞ ٗا٨قتكازٙٞ آُصان"



 345    ًتعب بّ سػني اهقجاًٛ"...     كتاب "زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ يف تطادٍ ا٪عٚاْ املفٚسٝ 

 ثاىيًا: املؤلف: 

ٓ٘ تقٛ اهسّٙ أمحس بّ عوٛ املقطٙعٜ، ُػبتٕ إىل ساضٝ " املقاضظٝ" يف بعوبم 
َ. ٗٓ٘ ٧ًضر ًؿٔ٘ض، بى إًاَ 1365ٓـ/ 766اهقآطٝ، س٘اهٛ غِٞ بوبِاْ. ٗهس يف 

: اهػو٘ن يف ًعطرتٞ زٗي املو٘ن، ٗاملقفٟ اهلبري، يف اهتاضٙذ، هٕ رتٕٚ كتب ًؿٔ٘ضٝ، ًِٔا
ٗاتعاظ اؿِفا١ يف أخباض اهسٗهٞ اهفاطٌٚٞ، ٗامل٘اع  ٗا٨عتباض يف شكط اـطط ٗا٬ثاض. 

 . 6ٗغريٓا، ٗتطمجتٕ ًبػ٘طٞ يف كجري ًّ املكازض اهيت أهفت بعس ٗرتاتٕ

جاُٛ ًّ زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ ًكسٌض ًّ ًكازض تاضٙذ ًلٞ امللطًٞ يف اهِكف اه
 َ. 15 -14اهقطْ اهجاًّ ٗاهِكف ا٪ٗي ًّ اهقطْ اهتاغع اهلذطٙني/ 

 أواًل: أٍنية الكتاب كنصدر مً مصادر تاريخ مكة: 

ًّ خ٩ي ا٨غتعطاض أع٩ٖ، تتهح أٌٓٚٞ ٓصا اهلتاب اهعاًٞ، ٗتفطزٖ يف بابٕ. 
اقٞ. هلّ مثٞ ًعاٙري أخط٠ دعوتِا ُكٍِفٕ عوٟ إُٔ ًكسٌض ًّ ًكازض تاضٙذ ًلٞ خ

رتعٙازٌٝ عوٟ أْ ٧ًهفٕ ؾآس عٚاْ ملا ٙلتب، ًٗعظٍ ًّ تطدٍ هلٍ رتٕٚ عاقطٍٓ، أٗ 
اهتقٟ بٍٔ، ٗعاف ًعٍٔ رت ٝ ًّ اهعًّ، إنارتٞ إىل شهم رتإْ رتٕٚ را خيل ًلٞ ًا 

 ٙوٛ: 

امل٧هف )املقطٙعٜ( عاف ظٓا١ مثاُني عاًـًا، ٗاغـتٌط يف اهلتابـٞ ٗاهتـأهٚف ستـٟ       -1
. رتٔ٘ رّ عاؾـ٘ا  7داٗض يف ًلٞ امللطًٞ أضبع ًطاتٗرتاتٕ، ٗقس سٍر عسٝ ًطات، ٗ

، ٗغذى ًا ؾآس أٗ مسع رتٚٔا. هصهم ػس ًـازًٝ غعٙـطٝ   8يف ًلٞ، ٗأقتِٟ رتٚٔا بٚتًا
 تتعوق مبلٞ امللطًٞ.  

ٗضز شكط ًلٞ يف ٓصا اهلتاب س٘اهٛ ث٩مثا٢ٞ ًـطٝ. ٗٓـٛ يف املطتبـٞ اهجاهجـٞ، بعـس       -2
ٝ، ٗزًؿق اهيت دا١ت ثاُٚـٞ، مبـا ٙعٙـس    اهقآطٝ اهيت دا١ت أ٨ًٗ ع٘اهٛ غتٌا٢ٞ ًط

 قو٩ًٚ عوٟ مخػٌا٢ٞ ًطٝ.  
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تطدٍ امل٧هف ٪كجط ًّ ًا٢يت ؾدكٚٞ ًّ أعٚاْ ًلٞ، ًـّ اهطدـاي ٗاهِػـا١. )ٗ     -3
ٙؿٌى شهم: ًّ ٗهس يف ًلٞ، أٗ ًات بٔـا، أٗ دـاٗض بٔـا، أٗ أخـص اهعوـٍ عوـٟ       

 شهم(  عوٌا٢ٔا، أٗ عٍوٍ يف اؿطَ، أٗ اًتس ُف٘شٖ اهػٚاغٛ إهٚٔا، ٗم٘

: حيٜ٘ اهلتاب ًازٝ غعٙطٝ دسًا عّ ا،اٗضّٙ يف ًعوً٘ات عّ ا،اٗضّٙ يف ًلٞ =
 ًلٞ امللطًٞ، ٗأثطٍٓ ٗتأثريٍٓ عوٟ اؿٚاٝ رتٚٔا. 

: أٙهًا ٙهٍ اهلتـاب  ًعوً٘ـاُت كـجريُٝ عـّ     ًعوً٘ات عّ أضباب اه٘ظا٢ف يف ًلٞ =
ان اهقهـاٝ،  أضباب اه٘ظا٢ف يف ًلـٞ خـ٩ي اهفـ ٝ اهـيت ٙػطـٛ س٘ازثٔـا، رتِٔـ       

ٗاملسضغْ٘، ٗأقشاب اه٘ظا٢ف زاخى اؿطَ، كا٪٢ٌٞ، ٗاملـ٧شُني، ٗاهفطاؾـني،   
. ٗم٘ شهم، رتٔ٘ ٙصكط اهػابق ًٍِٔ ٗاه٩سق، ٗت٘اضٙذ اغت٩ًٍٔ 9ٗغقاٙٞ ظًعَ

عٚـح ٙعطـٛ قـ٘ضٝ     ًٔأًٍ، ٗت٘اضٙذ ععهلٍ، أٗ ٗرتاتٍٔ، ًٗـّ دـا١ بعـسٍٓ.   
 .  10ع اهبشحٗانشٞ عٌّ ؾػو٘ا توم اه٘ظا٢ف يف اهف ٝ ً٘ن

: ٙوقٛ اهلتـاب ًعٙـسًا ًـّ اههـ١٘ عوـٟ      ًعوً٘ات عّ ا٪ٗناع اهػٚاغٚٞ يف ًلٞ =
ا٪ٗناع اهػٚاغٚٞ يف ًلٞ امللطًٞ، ًّ خ٩ي اه ادٍ اـاقـٞ بـأًطا١ ٗأؾـطا     

      ٛ -760) ًلٞ، ٗاهكطاعات رتٌٚا بٍِٚٔ عوـٟ اهػـوطٞ، خـ٩ي اهفـ ٝ بـني عـاً
 11ٗا٨عتقـاي، ٗتلشٚـى  ٗاهيت ٗقـوت إىل ا٪غـط،    َ(1436 -1358ٓـ/839

. ٗتسخى ا٪طـطا  اـاضدٚـٞ املعاقـطٝ هلـٍ يف ؾـ٣ْ٘      12اهعْٚ٘، بى ستٟ اهقتى
ًلـٞ، ًــّ املٌاهٚــم يف ًكـط، إىل سلــاَ اهــٌّٚ، ٗاهعـطاق، ٗاهلِــس، ٗاملػــطب،    

ٗاهعجٌاُٚني، ٗغريٓـٍ، ٗاُعلـاؽ    )ًاهٛ، ٗاهتلطٗض، ٗاؿبؿٞ، ٗغريٓا( ٗأرتطٙقٚا
 .  13س اؿطاَشهم كوٕ عوٟ أس٘اي اهِاؽ يف اهبو

را ٙوفت اهِظط يف توم اؿ٘ازخ اهيت أٗضزٓا املقطٙعٜ، ؼسٙسٖ هلا بسقٞ كبريٝ، ٗ
 سٚح ٙصكط يف كجري ًّ ا٪سٚاْ، اهَٚ٘، ٗاهتاضٙذ، ٗاهؿٔط، رته٩ً عّ اهػِٞ. 
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= ًعوً٘ــات عــّ ا٪ٗنــاع ا٨دتٌاعٚــٞ، ٗاؿطكــٞ اهعوٌٚــٞ: ٙكــ٘ض اهلتــاب اؿٚــاٝ 
قارتٚٞ ٗاهعوٌٚٞ، رتٔ٘ عِسًا ٙ دٍ ٪سـس اهعوٌـا١،   ا٨دتٌاعٚٞ، ٗٙطقس اؿطكٞ اهج

ٙػتفٚض يف شكط ؾٚ٘خٕ، ًٗلاْ اهتقا٢ٕ بٍٔ، ٗأسٚاُـًا تـ٘اضٙذ توـم اهوقـا١ات،     
ٗاهلتب اهيت زضغٔا عوٟ كى ًٍِٔ، ثٍ ٙصكط ت٩ًٚصٍٓ املؿٔ٘ضّٙ، ًٗكـِفاتٍٔ،  
      ّ  بى أسٚاًُا ٙصكط اهلتب اهيت ُػد٘ٓا بأٙـسٍٙٔ، ًٗجـاي شهـم قـ٘ي امل٧هـف، عـ

لٞ، ٗاملت٘رتٟ بٔـا  ٌس بّ إمساعٚى بّ ٙ٘غف، املقط٥، ا،٘ز، اؿو،ي، ا،اٗض مب)ق
ٗشكط  ... كتب غطٕ كجريًا، ... ٗكاْ ِٙػذ املكاسف، ..َ(".1411ٓـ/ 814غِٞ

إُٔ كتب ًكشفًا عوٟ اهطغٍ اهعجٌاُٛ، يف مثاُٚٞ عؿط ًًٙ٘ا بوٚاهٚٔـا، ٗأُـٕ كتـب    
ًٞ عوٟ اهطغٍ اهعجٌاُٛ، مجٚع شهم ًّ قـسضٖ،   ًا٢ٞ ٗأضبعٞ ٗمثاُني ًكشفًا ٗضبع

ٗأْ أظٙس ًّ ضبع شهم ًلت٘ب باهقطا١ات اهػبع، ٗعسٝ عوَ٘ كتابٔا زٙبادٞ هلى 
ًكشف، ٗإُٔ كتب ًسٝ يف كى أضبعني ًًٙ٘ا ًكشفًا، ثٍ كتب بٚسٖ يف كى ث٩ثني 

 .  14ًًٙ٘ا ًكشفًا

ٛ"         ٗقاي عّ ٓــ/  823-787)قٌس بـّ ً٘غـٟ بـّ عوـٛ املطاكؿـٛ ثـٍ امللـ
 . 15ٗكتب اـط املوٚح" ..َ"(".1420 -1357

ٗيف تطمجتٕ ٨بّ رتٔس اهقطؾٛ، قاي: " ملا داٗضت مبلٞ غِٞ أضبع ٗث٩ثني ٗمثاُٛ 
ٍٛ )ٙعين قٌس بّ رتٔس ٗاهس اهِذٍ عٌط بّ رتٔس( كتاب " اًتاع ا٪مساع مبا  ٣ًٞ، قطأ عو

ٖ عٌط " ٗكتب ًِٕ ُػدٞ غط ٗهسهوطغ٘ي ًّ ا٪بِا١ ٗا٪خ٘اي ٗاؿفسٝ ٗاملتاع 
. ِٗٓا رتا٢سٝ 16"املصك٘ض، قبى أْ أكٌوٕ، ثٍ ٙػط اهلل تعاىل اكٌاهٕ بعس ع٘زٜ إىل اهقآطٝ

ٗٓٛ أْ املقطٙعٜ مل ٙلٌى كتابٕ " اًتاع ا٪مساع" إ٨ يف اهقآطٝ، بعس ع٘زتٕ ًّ ًلٞ 
 ٓـ. ٗإُٔ كاْ ٙسضؽ ًِٕ يف ًلٞ ٗٓ٘ ملٍا ٙلتٌى بعس.  834غِٞ 

مبلٞ، ٗاملت٘رتٟ بٔـا بعـس    سًطادٛ اهلِسٜ، ا،اٗضٗيف تطمجتٕ هـ)قٌس بّ قٌس اه
ٞ  ٗ .17"ٗٙ٘اظب عوٟ كتابٞ كتب اهعوٍ ..َ( قاي: ".1360ٓـ / 790غِٞ   قـاي يف تطمجـ
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ٙلتب اــط   ...َ(: "1360 -1315ٓـ/  790 -715ٚ٘طٛ، " )إبطآٍٚ بّ قٌس ا٪ً
 -709طبٚـٞ، "  اهع. ٗيف تطمجٞ )أمحس بّ قٌس اـعضدٛ، إًاَ أٓى ًلٞ يف 18"املوٚح كجريًا

ٗقـاي   .19"ٗكتب اـط اؾٚس، ُٗاب يف اهعقـ٘ز  ...َ"( قاي: "1358 -1309ٓـ/  788
ٗكتـب   ..)قٌس بّ قٌس اهلِسٜ، املت٘رتٟ مبلٞ بعس غِٞ غـبعني ٗغـبعٌا٢ٞ(".   يف تطمجٞ

ٍٖ٘    . 20ٗ"غطٕ كتبَا كجريًٝ يف اهفقٕ ٗغريٖ، ٗٗقفٔا مجٚعـًا بطبـا  اهػـسضٝ     كٌـا تـط٠، ِٙـ
ٍ. ٗٓصا دٔس دباض قاَ بٕ امل٧هف، هصهم ٨ غطٗ إشا قوِا أْ كتابٕ ٓـصا  عػّ خط٘طٔ

كِع ًّ كِ٘ظ املعطرتٞ. أًا عوٟ ًػت٠٘ ًلٞ امللطًٞ، ٗزاخـى املػـذس اؿـطاَ ؼسٙـسًا،     
رتإُٕ أرتاض يف شكط اهعوٌا١ ا،اٗضّٙ، ٗاملقٌٚني ًّ أٓى ًلٞ، ٗاهقازًني عوٚٔـا هوشـر   

خص اهعوٍ عٍِٔ، ٗاهلتب اهيت كاُ٘ا ٙسٍضغـُ٘ٔا،  ، ٗاقباي اهِاؽ عوٍٚٔ، ٪21أٗ اهعٌطٝ
 ٍ . كٌـا أؾـاض إىل بعـض املـساضؽ، ًٗـّ تكـسٗا       22ًٗس٠ اغتفازٝ ا،تٌع امللٛ ًـِٔ

 . 23هوتسضٙؼ رتٚٔا

= ًعوً٘ات عّ اهعقٚسٝ ٗاؿاهٞ اهسِٙٚٞ: ٗرتٕٚ ًعوً٘ات عّ "اهعقا٢س "، سٚح أؾاض إىل 
ٗدؤا مياضغٔا أقشاب ًعتقسات غري قشٚشٞ، مياضغٔا اهِاؽ، ٧ًِْٙٗ٘ بٔا، 

اهططق اهك٘رتٚٞ، ٗكاُت ًِتؿطٝ يف ًلٞ، ًجؤا ًجى كجري ًّ أقاهٍٚ اهعامل اإلغ٩ًٛ 
  . ًّٗ أًجوٞ شهم، ق٘ي امل٧هف:24آُصان 

 . 25"ٗكاْ ٙتربن بٕ ...داٗض مبلٞ ظٙازًٝ عوٟ ث٩ثني غِٞ، ..." --

اؿطَ، ٨ ٙربح ًّ  أقاَ مبلٞ ًا ِٙٚف عوٟ ث٩ثني غِٞ، بني زرتتني ًّ أب٘اب ..." --
ِٓان، ٗعوٕٚ ثٚاب خوقٕ. ٗكاْ ك٩ًٕ عوٟ ططٙق اؿطارتٚـ مبكط، اهصّٙ ٙعطرتْ٘ 

 –باؾعٚسٙٞ، ٗكاْ هوِاؽ رتٕٚ اعتقاز كبري، ستٟ هقس مسعت املتعكبني هٕ ٙق٘هْ٘ 
 . 26": اهلعبٞ تط٘  بٕ-كٌا ٓٛ عازتٍٔ ًّ اهػو٘



 349    ًتعب بّ سػني اهقجاًٛ"...     كتاب "زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ يف تطادٍ ا٪عٚاْ املفٚسٝ 

زرتّ باملع٩ٝ، ٗبٚعت ثٚابٕ بأغوٟ ٗ ...ت٘يف مبلٞ بعس ًا أقاَ بٔا عسٝ غِني، ..". --
 . 27" ا٪مثاْ

 . 28"ٗكاْ ٙعتقس خريٖ ٗبطكتٕ  ...ٗداٗض مبلٞ غِني، ..". --

إ٨  ...ٗأقاَ مبلٞ مخػًا ٗث٩ثني غِٞ، ٙعتٌط يف كى َٙ٘ عٌطٖ ًّ اهتِعٍٚ !!، ..". --
. 29"إُٔ ٙقع يف اإلًاَ اهؿارتعٛ باهػب  ٗاهوعّ، ٗٙط٠ شهم عبازٝ، رت كتٕ هصهم

ِا ٩ُس  تِٕ٘ٙ امل٧هف غطأ ًا مياضغٕ ٓصا اهطدى عق اإلًاَ اهؿارتعٛ، ًع ٗٓ
 كجطٝ ًا ٙقَ٘ بٕ ًّ عبازات ظآطٝ، ٗإُٔ قطض تطكٕ ٗا٨بتعاز عِٕ. 

ٗهٕ فاٗضات عسٙسٝ مبلـٞ ٗاملسِٙـٞ، ٗتـ٧ثط هـٕ كطاًـات، ٗأخبـاض باملػٚبـات،         ..." --
كــاْ امل٧هــف ٙبــسٜ . 30ٗ"رٙػــِسٓا تــاضًٝ إىل املِاًــات، ٗتــاضًٝ إىل بعــض اهؿــٚ٘

. ٗمل خيـى  ا،تٌـع رـّ    31اغتِلاضٖ هبعض توم املعتقسات، ٗٙػلت عـّ بعهـٔا  
كـى شهـم ٙـأتٛ يف ثِاٙـا تـطادٍ ا٪عٚـاْ. ٗدـا١ يف         ،32ِٟٙٔ عّ توم "املِلطات"

يف إسـساخ تػـٚري يف    -إْ قح اهتعـبري  –إسس٠ اه ادٍ، أثط " اهطأٜ اهعاَ امللٛ" 
٘ أسس قهاٝ ًلٞ ٗخطبا٢ٔا، مل ِٙٔـأ ب٘ظٚفتـٕ أكجـط    ًت٘هٛ بعض اه٘ظا٢ف، رتٔا ٓ

كج ط عوٕٚ رتٚٔا تؿـِٚع أٓـى ًلـٞ، ًـّ أدـى هِٚـٕ،        ...ًّ غِٞ ٗبهعٞ أؾٔط، إش "
  عّ شهم" ضغـٍ أْ اهقانـٛ   ٗتقسٍٙ أقاضبٕ، ٗكِت إش شان فاٗضًا مبلٞ، ثٍ قط

هٕ ًـّ   رتوٍ ميِع تعظٍٚ اهِاؽ ."33كاْ كجري احملاغّ، ًعظًٌا عِس اهِاؽ ..".املصك٘ض
 أْ ِٙتقسٗا " هِٕٚ" ٗقاباتٕ ٪قاضبٕ. 

:أٙهًا ِٓان ًعوً٘ات ًفٚسٝ دسًا عّ ا٪ٗنـاع  ًعوً٘ات عّ ا٪ٗناع ا٨قتكازٙٞ =
ا٨قتكازٙٞ، سٚح تطدٍ هبعض اهتذاض، كٌا تططق إىل ًػـاعسات ٗٓبـات كـاْ    

. 34ٙبعح بٔا ًو٘ن اهعامل ا٨غـ٩ًٛ آُـصان إىل بـ٩ز اؿـطًني، ٗكٚفٚـٞ ت٘ظٙعٔـا      
ضزت ًعوً٘ات عـّ ًلـ٘ؽو ٗنـطا٢ب ٙػـتشسثٔا أقـشاب اهػـوطٞ عوـٟ        ٗٗ
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، ٗعٌوٚـات ُٔـب ٗغـوب،    35اهتذاض ٗاهعٗاض، ًٗكازضاُت ٪ً٘اي بعض اهتذاض
ًٞ ه٩نـططابات اهػٚاغـٚٞ، ٗاهِـعاع بـني       ه٫غ٘اق يف ًلٞ ًِٗٚا٢ٔا )دـسٝ(  ُتٚذـ

 . ِٗٙتر عِٔا أظًـات اقتكـازٙٞ، ٙـِعلؼ   36أرتطاز أغطٝ ا٪ؾطا  اؿاكٌٞ يف ًلٞ
    ًٞ أثطٓا عوٟ اهِاؽ يف ًلٞ امللطًٞ. ٗأسٚاًُا ٙتٍ اهػا٦ٓا، ِٗٙـتٔر ا٪ًـطا١ غٚاغـ

  ٞ ًٞ ًطُٞ، رتتِفطز ا٪ظًٞ، ٗتتشػّ ا٪ٗنـاع ا٨قتكـازٙ . رتعوـٟ غـبٚى   37اقتكازٙ
ْ  -املجاي  -1358ٓــ/  788-760) يف تطمجٞ أًري ًلٞ اهؿطٙف أمحس بّ عذـ٩

اض، سٚح كاْ ًلطًـًا هلـٍ،   أؾاز امل٧هف عػّ تعاًى ا٪ًري ًع اهتذ -َ(1386
ًػاقًا هلٍ بلجري را هٕ عوٍٚٔ ًّ اههطا٢ب، رتلجط اهتذاض مبلٞ، ٗسكى هٕ بلجطٝ 
تطززٍٓ إهٚٔا ًاٌي دعٙى، مباهٕ ًّ اههطا٢ب عوٍٚٔ، ٗمبا ٙٔسٖٗ إهٚـٕ، ٗكـاْ قـس    
توطف بٍٔ، ستٟ قطضٗا هٕ ًّ قبؤٍ نطا٢ب ًعطٗرتـٞ بِٚـٕ ٗبٚـٍِٔ، رتوـٍ ٙلـّ      

ا، ٗمسح هلٍ باهتذاٗظ عّ أؾٚا١، رتلاُـت ُ٘ابـٕ يف دـسٝ يف    ٙأخص ًٍِٔ أكجط ًِٔ
أضغس عٚـ، ٪ٍُٔ كـاُ٘ا ٙلـاضًْ٘ اهتذـاض، بـاهتدفٚف عـٍِٔ رـا عوـٍٚٔ ًـّ         

ًٞ إىل غٚاغـتٕ املتػـاقٞ ًـع أبِـا١        اههطا٢ب، )رتتلاضًٍٔ( اهتذاض باهلـساٙا، إنـارت
ا١ بـين  عًٌ٘تٕ ًّ ا٪ؾطا ، ٗعسهٕ يف ضعٚتٕ " رتٌوم ًا مل ميولـٕ غـريٖ ًـّ أًـط    

 . 38" سػّ قبوٕ

= ًعوً٘ات عّ اهعٌطاْ ٗاملِؿآت اؿهاضٙٞ:يف اهلتاب ًعوً٘ات عّ " اهعٌطاْ"، 
 . 39ٗبِا١ املساضؽ، ٗا٪ضبطٞ، ٗم٘ٓا

= ًعوً٘ات عّ اهِاسٚٞ اهكشٚٞ: ٙوٌـح اهباسـح يف اهلتـاب، داُبـًا عـّ ا٪ٗنـاع       
دـاٗض يف   اهكشٚٞ يف ًلٞ، يف اهف ٝ ً٘نع اهبشح، سٚح تطدٍ امل٧هف هطبٚـب 

ًلــٞ امللطًــٞ، إش قــاي: " قٌــس بــّ أمحــس بــّ عبــس اهلل، اهطبٚــب اهفانــى، ابــّ 
، َٗؾـَطسٕ،  42" ٨بـّ اهِفـٚؼ  41ًاي إىل عوٍ اهطـب، رتشفـ  "املـ٘دع    ...40اهكَُّػْٚط

ٗدـاٗض مبلـٞ، ٗتعوـق بعكـٛ اهـسّٙ اـطٗبـٛ        ...ٗتكط  يف ًعاؾـٞ املطنـٟ،  
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سٚـح أُـٕ ٗقـع هـٕ يف ًـطٝ يف      ، ٗداٗض ًعٕ مبلٞ، رتأدعي هٕ ًّ املـاي،  43اهتادط
 ".  46، يف زرتعٞ ٗاسس45ًّٝ اهصٓب املكطٜ اهلطد44ٞفاٗضتٕ ًعٕ مبلٞ، أهف ًجقاي

)ظكٛ اهسّٙ ابّ اـطٗبٛ( جيعي اهعطا١  ًّٗ امل٩س  ِٓا، أْ اهتادط
هوطبٚب ابّ اهكػري، أثِا١ فاٗضتٌٔا مبلٞامللطًٞ، ٗٙبسٗ إُٔ ٙؿذعٕ، ٗٙلارت٣ٕ، 

ـسًٞ املطنٟ ٗاحملتادني، قتػبًا شهم عِس اهلل عوٟ ًا ٙقَ٘ بٕ ًّ عٌى، 
غبشإُ ٗتعاىل، ًتقطبًا إهٕٚ بٕ. ٗٓصا كوٕ ِٙسضز ؼت بِس:أثط ا،اٗضّٙ عوٟ 

 أس٘اي اهِاؽ يف ًلٞ امللطًٞ. 
ٗرا ٙتعوق باهِ٘اسٛ اهكشٚٞ أٙهًا، ًا أؾاض إهٕٚ امل٧هف، ًّ اُتؿاض "ٗبـا١" يف  

ٓــ/ ًِتكـف ُـ٘رتٌرب، غـِٞ     827ِٞ طًٞ، ًّ ًِتكـف شٜ اؿذـٞ، غـ   ًلٞ املل
 . 47َ، ًات رتٕٚ ظٙازٝ عوٟ ث٩ثٞ آ٨  إُػا1424ْ

 . 48ًِٕٗ أٙهًا، اقابٞ بعض ا٪عٚاْ امللٚني امل دٍ هلٍ بسا١ " اه٘غ٘اؽ"

ًعاقطٝ امل٧هف ه٫عٚاْ امل دـٍ هلـٍ: كـجري ًـّ ا٪عٚـاْ املـصك٘ضّٙ اهتقـٟ بٔـٍ          = 
تـٕ اهعسٙـسٝ. إش ًلـٞ ٓـٛ ًطكـع اهعـامل       امل٧هف يف ًلٞ، إًا يف اؿر، أٗ يف فاٗضا

ا٨غ٩ًٛ، ًّ ًؿطقٕ إىل ًػطبٕ. رتٌعظٍ ًّ تطدٍ هلٍ ٍٓ ًعاقـطْٗ هـٕ، ٗٓـ٘    
ٙعتٌس عوٟ ًؿآستٕ، أٗ مساعٕ، ُٗازضًا ًا ٙصكط إُٔ ُقى عّ ًكـسض غـابق. بـى    
إُٕ تطدٍ ٪عٚاْ ت٘رت٘ا بعسٖ، هصهم مل ٙصكط هلـٍ تـاضٙذ ٗرتـاٝ، ٗإوـا ٗقفِـا عوـٟ       

 . ٗإهٚم تفكٚى يف املػأهٞ: 49ٍ ًّ املكازض اهتاهٚٞ هٕت٘اضٙذ ٗرتاتٔ

يف ساهٞ اعتٌاز امل٧هف عوٟ ًؿآساتٕ، ًٗعاؾطتٕ ملّ ٙ دٍ هٕ، رتإُٕ ٙكطح  -أ
 : 50بصهم، ًػتدسًًا عباضات ًّ ًجاي

يف غِٞ غبع ٗمثاُني ٗغبع ٣ًٞ يف ًِعهٛ بٔا، ٗقس دا١  ادتٌع بٛ ملا قسًت ًلٞ ..".=
ٍٛ رتكشبتٕ ًّ سِٚ )قشٚح اهبداضٜ(  مسعت عوٕٚٗ ..." = ٣51ص "هوػ٩َ عو
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ٗكاْ إًاًًا يف  ...ٗ)ًػوٍ( مبلٞ يف غِٞ ث٩خ ٗمثاُني ٗغبع ًا٢ٞ، ًٗات مبلٞ،
اهفقٕ، ًآطًا يف اهِش٘، عاضرتًا با٪ق٘ي، رتكٚشًا، شكًٚا، كطميًا، ٙلتب اـط املوٚح 

 52" ....كجريًا. ٗ.

مسعت ، 53ٗتعاىل، ٗعٌى بٔا املٚعاز أكجط ًّ اؿر ٗا،اٗضٝ مبلٞ، ؾطرتٔا اهلل ..". =
 بقطا١تٕ يف ًلٞ ؾطرتٔا اهلل  ٗكطًٔا أٙاَ فاٗضتٛ بٔا يف ث٩خ ٗمثاُني ٗغبع ٣ًٞ

مجٚع كتاب)اهؿفا١ بتعطٙف سق٘ق املكطفٟ 
(، ًّ تأهٚف اهقانٛ أبٛ اهفهى 54

ٗمجٚع اهلتاب)اهكشٚح( ًّ ؽطٙر اإلًاَ أبٛ اؿػني  ...، ضمحٕ اهلل55عٚاض
ٗمسعت ًٚعازٖ غري ًٍطٝ، رتوٍ أمسع ًٚعازًا  ...ذاز، ضمحٕ اهلل تعاىل،ًػوٍ بّ اؿ

ًجوٕ، د٘زٝ قطا١ُٝ، ٗسػّ أزا١، َٗطَٚب ُػٌٞ، ٗؾذا قُ٘ت، ًع اهط٩ٗٝ، ٗاهقب٘ي، 
ً ٩سٞ اه٘دٕ. ٗأًتشّ ضمحٕ اهلل، يف غِٞ إسس٠ ٗمثاُني ٗغبع ٣ًٞ، ٗكاْ حملِتٕ  ٗ

 " 56 ...غبباْ: أسسٌٓا باطّ ٗا٪خط ظآط.

، ُٗعـٍ اهطدـى ٓـ٘ يف زِٙـٕ     ضأٙتٕ مبلٞ عوٟ ططٙقٞ مجوٚٞ، ٗادتٌعت بٕ ًـطاضاً  ..." =
ــصاكط بفقــٕ    ــٍ املٚقــات، ٗٙ ــٍ اه كــات، ٗيف عو ــس اُفــطز مبلــٞ يف َقْػ ٗعوٌــٕ، ٗق

 ".  57..ٗغريٖ.

 ". 58 ..كاْ سػّ املصاكطٝ، كجري ا٨غتشهاض هوتاضٙذ.هقٚتٕ مبلٞ، ٗ ..". =

ٍٛ أٙاَ فاٗضتٛ مبلٞ، عاَ غبع عِس اهِاؽ،  ٗكاْ كجري احملاغّ، ًعظًٌا .". = تطزز إه
 ". 59رتبو٘ت ًِٕ رته٩ً، ٗعوًٌا كجريًا ٗمثاُني ٗغبع ٣ًٞ، 

قشبتٕ ًّ غِٞ ثِتني ٗمثاُني ٗغبع ٣ًٞ، ٗضارتقتٕ يف ا،اٗضٝ غِٞ ث٩خ ٗمثاُني  ..". =
بًا ، ٗكاْ مجٚى احملانطٝ، سػّ املعاؾطٝ، كجري اهتأهٕ، قٗغبع ٣ًٞ مبلٞ املؿطرتٞ

٪ٓى اهك٩ح، ًعتقسَا اـري يف اهفقطا١، ٙطد٘ بكشبتٍٔ اهربكٞ، ٗٙعتقس يف قبتٍٔ 
غاًٛ اهِفؼ، ًقب٘ي  ...ا٪دط، ًؿػ٘رتًا باهػٌاع عوٟ ططٙق اهقَ٘ ًّ املتك٘رتٞ،
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اهطوٚعٞ، ًصاكطًا بأخباضو ًٗعاض ، ًؿاضًا إهٕٚ مبعطرتٞ قٍٚ اؾ٘ٓط، ًعاًُٚا هوٌتذط 
 ". 60ضمحٕ اهلل رتٕٚ، ًعتقسًا رتٕٚ اـري، 

أٗي ًا عطرتتٕ مبلٞ ملا داٗضت بٔا يف غِٞ غبع ٗمثاُني ٗ ...ت٘يف مبلٞ غِٞ ..". =
ٍٛ ًػوًٌا ٍٛ ملا  ...يف خسًٞ قانٛ املاهلٚٞ بسًؿق ٗغبع ٣ًٞ، زخى عو ثٍ تعٍط  إه

 ". 61 ..زخوت زًؿق.

ًلٞ ثٍ إُٕ ت٘دٕ إىل ًلٞ ٗداٗض بٔا، رتٌات عوٟ أمجى ططٙقٞ ًّ اهعبازٝ يف  ..." =
 ". 62 ..رتوٍ أَض إ٨ٍ خريًا، ًّٗ قاغِٕ. قشبتٕ غِنيٗمل أَض يف ًعِاٖ ًجوٕ،  ...َٙ٘

ٍٛ بعـض كتـاب   رتوقٚين بٔا غِٞ تػع ٗث٩ثني، ٨ٗظًينٗداٗض مبلٞ،  ..". = ، ٗمسع عو
. ُٗعـٍ  )اًتاع ا٪مساع مبا هوطغـ٘ي ًـّ ا٪بِـا١ ٗا٪خـ٘اي ٗاؿفـسٝ ٗاملتـاع(       

 ". 63اهطدى كاْ 

يف ًسٝ غوطِتٕ إىل اؿطًني م٘ مثاُني أهف زِٙاض. قطرتت يف بِا١ ًسضغٞ  ٗبعح ..". =
مبلٞ، ًٗسضغٞ باملسِٙٞ، ٗعٌى ًِٔا أٗقا  هلٌا، ٗرتطق باقٚٔـا عوـٟ اهِـاؽ. ًٗـع     

قس هقٚتٕ مبلٞ، يف فاٗضتٛ بٔا غِٞ تػع ٗث٩ثـني  ٗ ..شهم أخربُٛ اهػٚس اهؿطٙف.
ٙف قسَ إىل ًلٞ ًّ سهـط ٓـصا   ٗٓصا اهؿط ..، قاي: مسعت اهػوطاْ.ٗمثاُٛ ٣ًٞ

ٍٍ رتطقٕ يف أٓى اؿطًني، ٗنطب مبلٞ قِس٩ًٙ ًّ شٓـب،   اهػوطاْ قبى ً٘تٕ مبايو د
ظٙازًٝ عوـٟ أضبعـٞ آ٨  ًجقـايو ًـّ اهـصٓب، ٗمحوـٕ إىل        -عه٘ضٜ –بوػت ظُتٕ 

 ". 64 ..املسِٙٞ اهِب٘ٙٞ.

 . "65 ..، ٗغٚأتٛ شكط أبٕٚ ٗابِٕ.قشبين مبلٞ أٙاَ فاٗضتٛ بٔا ..". =

ٗاُتفع بٕ اهِاؽ  ..تكسض بٔا )ًلٞ( إلرتازٝ اهِش٘ ٗاهعطٗض، ٗكاْ باضعًا رتٌٚٔا. ..". =
ٗكاْ سػّ ا٪خ٩ق، غوٍٚ  ..ؿػّ تعوٌٕٚ، ٗكتب اـط اؾٚس، ُٗاب يف اهعق٘ز.

 ".  66 هقٚتٕ مبلٞ ٗأخصت عِٕاهباطّ، ًت٘ززًا إىل اهِاؽ، ً٘اظبًا عوٟ اـري، 
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َ(، رتاغتٌط  1416ٓـ/  819ؼ شٜ اؿذٞ ًِٔا )غِٞ ثٍ ق ط  باحملب يف خاً ..". =
ٗأٓس٠  تطزز إهٛ ملا قسًت ًلٞ سادًا يف غِٞ مخؼ ٗعؿطّٙ ...قانًٚا ستٟ ًات

ُٞ، ٗمجٚى  إهٛ، ٗكاْ ُعٍ اهِاؽ ُعآٞ، ٗزٙاُٞ، ٗخريًا، ٗإُكارتًا، ٗسػّ رتهٚو
 ". 67قانطٝ 

ا٪سلاَ، ٗٗهٛ ثٍ ُاب عِٕ يف  ...سسخ، ٗتفقٕ، ٗزضؽ، ُٗاب يف اهعق٘ز ..". =
ثٍ أعٚس  ...رتِاب يف اؿلٍ ..قها١ اؿِفٚٞ مبلٞ يف غِٞ غت ٗمثاُٛ ٣ًٞ، ٗععي.

ثٍ أعٚس يف غِٞ عؿط،  ...إىل قها١ اؿِفٚٞ يف غِٞ غبع ٗمثاُٛ ٣ًٞ، ٗععي يف
ًٞ أكٚسٝ، يف أٙاَ فاٗضتٛ مبلٞ غِٞ ٗ ..ٗاغتٌط ستٟ ًات هٚوٞ. كاْ بٚين ٗبِٕٚ قشب
، ُٗعٍ اهطدى كاْ. ٗغٚأتٛ شكط أبٕٚ ٗأخٕٚ، ٗٓ٘ أٗي ًّ غبع ٗمثاُني  ٗغبع ٣ًٞ

 . 68ٗهٛ قها١ اؿِفٚٞ مبلٞ ضرتٚقًا هقانٚٔا اهؿارتعٛ"

ٗهٛ غقاٙٞ ظًعَ بعس أبٕٚ، ستٟ ًات  ..مبلٞ ؾطرتٔا اهلل تعاىل، ٗ. ...ٗهس غِٞ ..". =
  ."69، ُٗعٍ اهطدى كاْأُؿسُٕٚ ًطاضًامبلٞ، ٗزرتّ باملع٩ٝ. ٗهٕ ؾعط  ...َٙ٘

أقاَ يف ًلٞ ًا ِٙٚف عّ ث٩ثني غِٞ، بني زرتتني ًّ أب٘اب اؿطَ، ٨ ٙربح ًّ  ..". =
مبكط اهصّٙ ٙعطرتْ٘  70ِٓان، ٗعوٕٚ ثٚاب خوقٕ، ٗك٩ًٕ عوٟ ططٙق اؿطارتٚـ

، ٗكاْ هوِاؽ رتٕٚ اعتقاز كبري، ستٟ هقس مسعت املتعكبني هٕ ٙق٘هْ٘ 71باؾعٚسٙٞ
قس ضأٙتٕ ًطاضًا يف فاٗضاتٛ مبلٞ، بٕ. ٗ 72كٌا ٓٛ عازتٍٔ ًّ اهػو٘: اهلعبٞ تط٘ 

عّ غتني غِٞ رتٌا  .... ٗكاُت ٗرتاتٕ مبلٞ يفٗادتٌعت بٕ، ٗأُؼ بٛ، ٗزعا هٛ
 ". 73 ..رت٘قٔا، ٗزرتّ باملع٩ٝ، ٗبوػين إُٔ تعٗز ٗدا١ٖ ابّ مساٖ عوًٚا، ٗهٕ ابِٞ أٙهًا.

ضتٛ غِٞ رتوقٚتٕ مبلٞ يف فاٗٗغلّ اؿطًني غِني،  ...أسس أعٚاْ ػاض اهعذٍ، ..". =
ٗٓ٘ ٗاهس  ..كاُت هٕ بٔا قسقات زاٍضٝ ًػتٌطٝ، ٗبٔا ًات يف.غبع ٗمثاُني ٗ

 " 74غٚاخ اهسّٙ املصك٘ض يف احملٌسّٙ
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كتب هوؿطٙف سػّ بّ ٗبطع يف اهفقٕ ٗاهعطبٚٞ ٗغري شهم، ٗأرتتٟ، ٗزضؽ، ٗ ..". =
، ٗكاْ هٕ س  ًّ اهعبازٝ، ُٗظٍ اهؿعط، ٗعين باهقطا١ات، ٗأقطأ عذ٩ْ ٗغريٖ

قشبين ًسٝ أع٘اَ باهقآطٝ ًٗلٞ، ٗكاْ هٛ بٕ أُؼ، ٗ ...اؽ مبلٞ، بقطا١اتٕاهِ
كتب إهٛ ًّ ًلٞ ًع ٓسٙٞ بعح بٔا  ...، ٗقاض ًػِس اؿذاظ، ستٟ ًاتٗرت٘ا٢س
 :ٍٛ  إه

  ٞ ــ ــّ أباطـــح ًل ـــٔساٙا ً ـــط  اه  خٚـ
 

 قـفا  زع٘ات قـسقو ًّ أر هم قس 
 ٗقت اهط٘ا  ٗيف اهػـذ٘ز ٗعِـسًا   

 
 "75باب اهكـفا   ميهٛ إىل املػعاٝ ًّ 

كتب اـط املوٚح، ٗعط  قِاعٞ اه٘ضاقٞ، ٗتلػب بتشٌى اهؿٔازٝ يف س٘اُٚت  ..". = 
، ثٍ داٗض مبلٞ غِني، ٗبٔا عطرتتٕ، أٙاَ فاٗضتٛ بٔا غِٞ غبع ٗمثاُنياهؿٔ٘ز، ٗ

 " 76ُٗعٍ اهطدى كاْ ...عاز إىل اهقآطٝ،

، ٗكاْ رتكشبتٕ بٔا داٗض مبلٞ، يف غِٞ ث٩خ ٗمثاُني ٗغبع ٣ًٞ،كاْ قس  ..". =
ٗضأٙا رتٚٔا ًّ اهعع ٗاضتفاع اهقسض ُٗف٘ش اهلوٌٞ  ..ٗٗظاضٝ خاهٕ. ...هوسٗهٞ ب٘ظاضتٕ

 " 77ًا مل ٙطٖ ٗظٙط قبؤٌا ٨ٗ بعسٌٓا 

ٍٜ، رتاُتعـ بٕ، ٗ. ...ثٍ أٗقوٕ اهلل بـ ..". = بتِا عِسٖ هٚاهٛ عسٙسٝ، ٗ ..عوٟ ٙس
 ..ْ ؾآس تطكٞ دسٜ ٪ًٛ.رتإُٕ كاٗكاُت هٛ بٕ ًعطرتٞ ًّ غِٞ غت   ٗغبعني، 

 ثٍ قشبتٕٗتطزز إىل أبٛ كجريًا بػبب شهم، رتإُٕ كاْ ٗقٍٕٚ عوٟ أ٨ٗزٖ أخ٘اهٛ، 
ٗقشبين، رتبو٘ت ًِٕ عوًٌا مجًا، ًع اهجقٞ ٗاههبط ٗا٨تقاْ، ٗكجطٝ ا٨غتشهاض، 

اُتفعت مبا اغتفستٕ ًِٕ رتقسٖ، ٗ 78أٗسؿينضمحٕ اهلل، رتٌا خوف بعسٖ ًجوٕ، ٗقس 
ملا اغتذعتٕ أدوين عّ شهم، ٗٓهٍ ُفػٕ، رتٌا هت ستٟ أداظُٛ ٗضٗٙتٕ عِٕ، ٗ
 ".  79ظٌٚع ًطٗٙاتٕ 
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ت٘يٍف ٗأُا مبلٞ، يف َٙ٘ ا٨ثِني سازٜ  ...بطع يف اهفقٕ ٗاهعطبٚٞ، ٗؾاضن يف رتِْ٘، ..". =
، ٗكاْ اؾٌع بٔا عؿط ؾعباْ، غِٞ تػع  ٗث٩ثني ٗمثاُٛ ٣ًٞ، ٗؾٔست دِاظتٕ

جريًا، ستٟ زرتّ باملع٩ٝ، ضمحٕ اهلل، ٨ٗ أعوٍ بعسٖ مبلٞ ً٘رت٘ضًا، ٗثِا١ اهِاؽ عوٕٚ ك
 ". 80ًجوٕ يف ًعِاٖ 

يف ساهٞ كْ٘ امل٧هف مل َٙط قاسب اه مجٞ، رتإُٕ ِٙقى عّ ؾٚ٘خٕ، اهصّٙ ٍٓ ًـّ   -ب
. ٗكـصهم  81ط٩ب امل دٍ هٕ. ٗقس قطح باهِقى كجريًا عّ ؾـٚدٕ )ابـّ غـلط(   

. رتِذـس  82ٗقاسب اهعقس اهـجٌني رتعى " قاسبٕ " تقٛ اهسّٙ اهفاغٛ، ٧ًضر ًلٞ، 
تطمجتني هعوٍ ٗاسس، عِس املقطٙـعٜ يف " زضضٖ" ٗعِـس اهفاغـٛ يف " عقـسٖ" هلـّ أٜ      
ًٌِٔا مل ٙكطح باهِقى عّ ا٪خط، ٗأظٌِٔا مل ٙقً٘ا بصهم رتع٩ً، هلّ ًكـسضٌٓا  
عّ امل دٍ هٕ ٗاسس، ٗٓ٘ ؾـٚدٌٔا ابـّ غـٍلط املـصك٘ض، ُٗقـى املقطٙـعٜ عِـٕ        

ًـع ًطاعـاٝ متٍٚـع اهفاغـٛ     83رتصكط إُٔ ُقى ًّ خطـٕ أٙهـًا.    ًؿارتٔٞ، أًا اهفاغٛ
باإلطاهــٞ يف اه ادــٍ، بعلــؼ املقطٙــعٜ، هلــّ ٨ غِــٟ هوباســح عــّ اهطدــ٘ع 
هو مجتني، ٪ٌُٔا ًلٌوتاْ هبعهـٌٔا، سػـبٌا تـطدح عِـسٜ ًـّ خـ٩ي ٓـصٖ        

 اهسضاغٞ، ٗاهلل أعوٍ. 

ًٞ عوٛ تكطٙح املقطٙعٜ   ؾٚدٕ ابّ غلط:باهِقى عّ  –يف زضضٖ  –ٗ إهٚم أًجو

. ت٘يف مبلٞ غـِٞ  مسعٕ ًِٕ ؾٚدِا ابّ غلط ًطتنيٗأمسَع " تاضٙذ املسِٙٞ " ًطاضًا،  ..." =
 " 84اثِتني ٗغتني ٗغبع ٣ًٞ، ٗكاْ رتعًا بػٌعٕ ٗبكطٖ إىل سني ٗرتاتٕ 

، تـ٘يف مبلـٞ يف أٗا٢ـى ؾـ٘اي، غـِٞ      سٍسثِا عِٕ ابّ غلطٗأمسع مبلٞ ٗاهٌّٚ،  ..". = 
 ".  85ٞغت ٗغبعني ٗغبع ٣ً

أُـٕ ملـا دـاٗض     س سثت عِٕ ..ُقى عّ أؾدام مل حيسزٍٓ، ًجاي شهم ق٘هٕ: ".ٗ
 ". 86مبلٞ، كاْ ٙتو٘ يف كى َٙ٘ ٗهٚوٞ غت ختٌات 
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يف سا٨ت ُازضٝ، ِٙقى امل٧هف عّ ًكازض ًتقسًٞ، إشا كاْ هوٌ دٍ هٕ تطمجٞ  - ت
 . 87يف توم املكازض

 املكازض املعاقطٝ هٕ: ًقاضُٞ بني كتاب " زضض اهعق٘ز " ٗبعض  ثاًُٚا:

 كتاب " اهعقس اهجٌني يف تاضٙذ اهبوس ا٪ًني" هتقٛ اهسّٙ اهفاغٛ:   -1

َ، يف ًلٞ امللطًٞ، ٗت٘يف بٔا غِٞ 1375ٓـ /  775تقٛ اهسّٙ اهفاغٛ ٗهس غِٞ  -أ
تطزز َ. تطدٍ هٕ املقطٙعٜ يف زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ، ٗشكط إُٔ 1428ٓـ/  832

ٍ ٗكِع رت٘ا٢س ". " ٗمل خيوف باؿذاظ ًجوٕ ". ٗشكط ، ٗٗقفٕ بإُٔ " عط عوعوٕٚ مبلٞ
، 88)اهعقس اهجٌني يف تاضٙذ اهبوس ا٪ًني( يف مخؼ فوسات تكاُٚفٕ ًِٗٔا " كتاب

ٓصا ٙسي عوٟ أْ املقطٙعٜ ٗ. 89ٙؿتٌى عوٟ تطادٍ، ٗض ٍتبت عوٟ سطٗ  املعذٍ"
 . هلِٕ مل ٙكطح باهِقى عِٕ، أٗ ا٨غتفازٝ ًِٕ امجا٨ً .ضأ٠ كتاب اهفاغٛ

اؾتٔط بني اهعوٌا١ أْ املقطٙعٜ يف " زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ " اعتٌـس عوـٟ ًؿـآساتٕ،     -ب
ٗمساعٕ، يف مجع ًـازٝ كتابـٕ، رتوـٍ ٙكـطح باهِقـى عٌـّ غـبقٖ٘، رتهـ٩ً عٌـّ          
عاقطٖٗ، إ٨ يف ً٘انع ٙػريٝ، عِسًا ٙع٘ز هصكط تـاضٙذ أغـطٝ امل دـٍ هـٕ، إشا     

 كاْ ًّ أغطٝ ساكٌٞ.  

أْ املقطٙعٜ مل ِٙقى عّ اهفاغٛ، بِا١ً  –اهبشح  ًّ خ٩ي –اتهح هوباسح  -ت
 عوٟ: 

مل ٙكطح املقطٙعٜ باهِقى عّ اهفاغٛ ًطوقًا، ًع إُٔ تطدٍ هٕ، ٗشكط كتبٕ، ٗأؾاز بٕ  =
ٗبٔا، ٗه٘ ُقى عِٕ ملا تطزز يف بٚاْ شهم، خاقٞ ٗإُٔ قطح يف ً٘انع اهِقى عٌّ 

 ُقى. 

ٌا قس ٙلْ٘ ٗاسسًا، خاقٞ عِسًا تؿابٕ اه ادٍ يف اهلتابني ًطزٖ إىل أْ ًكسضٓ =
  .ٙكطح ا٨ثِاْ أٌُٔا ِٙق٩ْ عّ ؾٚدٌٔا )ابّ غلط(
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تطن املقطٙعٜ شكط ت٘اضٙذ ٗرتاٝ بعض امل دٍ هلٍ، ًع أْ اهفاغٛ شكط ت٘اضٙذ  =
 ٗرتاتٍٔ، رتو٘ كاْ املقطٙعٜ ِٙقى عِٕ ٨غتسضن شهم. 

، ضغٍ أُـٕ عِـسًا   91"ٗٗقفٕ بـ " قاسبِا  90= تطدٍ املقطٙعٜ هوفاغٛ يف زضض اهعق٘ز، 
أٗ اـاًػـٞ   –َ( كـاْ املقطٙـعٜ يف اهعاؾـطٝ    1375ٓــ/ 775ٗهس اهفاغـٛ )غـِٞ   

ٓـ( مبعِٟ أُـٕ طوـب   766ٓـ، ٗقٚى غِٞ 760هس بعس غِٞ )قٚى ٗ ًّ عٌطٖ –عؿط
اهعوٍ قبوٕ. ٗٓ٘ يف طبقٞ ؾٚ٘خٕ. ٗٙ دح ا٪ًط أكجط، إشا عوٌِا أْ اهفاغٛ ًطض 

عٜ رتأعطاٖ اهلل ط٘ي اهعٌـط، ٗاسـتف  بكـشتٕ،    أخط سٚاتٕ، ٗكف بكطٖ. أًا املقطٙ
 ٗاغتٌط ٙلتب ستٟ قبٚى ٗرتاتٕ، ٗقس ُآع اهجٌاُني ًّ عٌطٖ. 

 -1320ٓــ/   802 -720هِشـٜ٘ "  = يف تطمجٞ )قٌس بّ قٌس بّ عوـٛ اهػٌـاضٜ ا  
)اهسض اهلٌني( عوـٟ ؾـٚدٕ اهفاغـٛ،     َ"( ٗاهيت اغتسضكٔا اهِذٍ ابّ رتٔس يف1417

ؾٚدٕ اهفاغٛ عّ ٓصا اهَعَوٍ، ًع إُٔ داٗض مبلـٞ غـِٚني،   أبس٠ اغتػطابٕ ًّ غٔ٘ 
 . 93، ٗٓ٘ رّ أخصٗا ع92ِٕٗتطدٍ هٕ املقطٙعٜ يف زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ

 ُػتِتر را شكطٖ ابّ رتٔس، ًا ٙوٛ:

 ضمبا ُقى اهفاغٛ عّ املقطٙعٜ يف كتابٕ، هصهم ًّ اهػطٙب إُٔ مل ِٙقى ٓصٖ اه مجٞ.  -أ

٪عٚاْ ًلٚني مل ٙصكطٍٓ اهفاغٛ، ٗٓصا ٗانح ًّ  أْ املقطٙعٜ تفطز ب ادٍ -ب
خ٩ي ًطاهعٞ كتابٕ زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ، خاقٞ أْ ملقطٙعٜ عاف بعس اهفاغٛ 

 س٘اهٛ اثِيت عؿطٝ غِٞ، ٗاغتٌط يف اهلتابٞ إىل قبٚى ٗرتاتٕ. 

ٗٙطٚب هٛ يف ختاَ ٓصا املبشح، أْ أعقس ًقاضُٞ بني تطمجتني ٗضزتا عِس املقطٙعٜ    
 فاغٛ، قطسا رتٌٚٔا بأٌُٔا ٙأخصاْ عّ ؾٚدٌٔا "ابّ غٍلط". ٗعِس اه
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 : اهعقس اهجٌني هوفاغٛكتاب : زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ هوٌقطٙعٜكتاب
عوٛ بّ عبس اهلل بّ عوٛ بّ عبس اهػ٩َ، ُـ٘ض  
ــٛ قٌــس    ــٍطٙؼ أب ــّ اه ــ٘ اؿػــّ اب ــسّٙ أب اه

املــ٧شْ اهلــاَظض ُٛ دــٍس أبٚــٕ امللــٛ اهؿــارتعٛ، 
باؿطَ اهؿطٙف ٗامل٧قت بـٕ ٓـ٘  ٗغـوفٕ. )ز    

 (506-505، م 2

عوٛ بّ عبس اهلل بّ عوـٛ بـّ قٌـس بـّ عبـس      
اهػ٩َ بّ أبٛ املعاهٛ اهلاظضُٗٛ، أبـ٘ اؿػـّ   

 (266، م 5امللٛ، املوقب ُ٘ض اهسّٙ. )ز 

أخربُٛ ب٘رتاتٕ ٗهـسٖ بٔـا١ اهـسّٙ عبـس اهلل بـّ       ٗ هس غِٞ مثاْ ٗغبع ٣ًٞ مبلٞ. 
ض٢ٚؼ امل٧شُني باؿطَ اهؿطٙف، ٗأخربُٛ  عوٛ،

 . 94إُٔ ٗهس غِٞ مثاْ ٗغبعٌا٢ٞ مبلٞ
تـ٘يف ثاهـح مجـاز٠ ا٪ٗىل غـِٞ مخـؼ ٗغـتني          ٗغتني ٗغبع ٣ًٞ.  ...95ت٘يف غِٞ 

ٗغبعٌا٢ٞ مبلٞ، ٗزرتّ باملع٩ٝ، أخربُـٛ ب٘رتاتـٕ   
  ..ٗهسٖ بٔا١ اهسّٙ.

ُـٕ أدـاظ هـٕ، قـاي:     ٗ شكط ؾٚدِا ابّ غـلط، أ  سسثِا عِٕ ابّ غلط أٙهًا. 
 ٗكاْ ضد٩ً قاؿًا. اُتٟٔ. 

امل٧ضر امللٛ، اهِذٍ عٌط بّ رتٔس، ٧ًهف " اؼا  اه٘ض٠ بتاضٙذ أَ اهقط٠" ٗ" اهسض  -2
 اهلٌني يف شٙى اهعقس اهجٌني بتاضٙذ اهبوس ا٪ًني" 

اطوع عوٟ كتاب زضض  َ(1480ٓـ/ 882)ت  ًّ اهجابت أْ اهِذٍ ابّ رتٔس
، خاقٞ يف كتابٕ " اهسض 97، غ٘ا١ً شكط شهم أَ مل ٙصكط96ًِٖٕاهعق٘ز اهفطٙسٝ، ٗاغتفاز 

اهلٌني يف اهصٙى عوٟ اهعقس اهجٌني ". ٗمل ٙطز اغٍ اهلتاب " زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ " يف 
كتاب " اؼا  اه٘ض٠ بتاضٙذ أَ اهقط٠" هوِذٍ ابّ رتٔس اهبتٞ. هلِٕ ٗضز يف كتابٕ ا٬خط " 

ملقطٙعٜ ًّ ؾٚ٘ر ابّ رتٔس، ٗشكطٖ ا٪خري يف اهسض اهلٌني يف شٙى اهعقس اهجٌني ". ٗا
يف ثِاٙا  –. ٗاهعذٚب أْ املقطٙعٜ تطدٍ هوِذٍ ابّ رتٔس 98كتابٕ " ًعذٍ اهؿٚ٘ر "

ٗأؾاز بٕ، ٗت٘قع أْ ٙلْ٘ هٕ ؾأًُا يف ًػتقبى أٙإً،  -تطمجتٕ ه٘اهسٖ قٌس بّ رتٔس
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ٌط ٌٓا قسثا )ٙعين ٗاهس اهِذٍ عٌط بّ رتٔس( ٗٗهسٖ ع ٗقاي ًا ُكٕ: " ٗابّ رتٔس ٓصا
اؿذاظ، ٗٓ٘ ٗٗهسٖ عٌط كجريٜ ا٨غتشهاض، ٗأضد٘ أْ ٙبوؼ ابِٕ عٌط يف ٓصا اهعوٍ 

 . 99ًبوػًا عظًٌٚا، هصكا٢ٕ، ٗاعتِا٢ٕ باؾٌع ٗاهػٌاع ٗاهقطا١ٝ، باضن اهلل هٕ رتٌٚا أتاٖ" 

ٗٓا ِٓا رتا٢سٝ توفت اهِظـط، ٗٓـٛ أْ ًـّ خكـاي املقطٙـعٜ قـسق اؿـسؽ،        
أْ ٙلْ٘ هوِذٍ عٌط بّ رتٔـس ؾـأًُا يف اؿٚـاٝ اهعوٌٚـٞ يف     ٗسػّ اهت٘قع، سٚح ت٘قع 

 اؿذاظ، رتأثبتت ا٪ٙاَ قشٞ شهم. 

ًعظٍ ًّ ت٘يف بعس املقطٙعٜ ًّ اهعوٌـا١ ٗاملـ٧ضخني ثبـت أُٔـٍ ُقوـ٘ا عِـٕ،        
ّ: اؿـارت  ابـّ سذـط )ت    ٌِٗٙٔا كتابٕ " زضض اهعق٘ز" سٚح اع   باهِقى عِٕ كـى ًـ  

ٌـط، ٗاهـسضض اهلاًِـٞ، ٗضرتـع اإلقـط عـّ قهـاٝ        َ( يف كتبٕ: إُبا١ اهػ1448ٓـ/852
َ( يف كتابٚـٕ: اهتـاضٙذ، ٗطبقـات    447ٓــ/  851. ٗابـّ قانـٛ ؾـٔبٞ )ت    100ًكط

 101اهؿارتعٚٞ
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 اخلامتة

هقس خول اهبشح إىل أْ كتاب " زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ يف تطادٍ ا٪عٚاْ املفٚـسٝ "  
جـاُٛ ًـّ اهقـطْ    يف اهف ٝ اه٘اقعٞ بني اهِكـف اه ، ًكسض أٗهٛ ًّ ًكازض تاضٙذ ًلٞ

تطدٍ رتٕٚ ٧ًهفٕ هلجري ًّ أعٚـاْ ًلـٞ يف   . ٗاهِكف ا٪ٗي ًّ اهقطْ اهتاغع، ٗاهجاًّ
داٗض بٔـا  ٗ سٚح سر، سانطًا بِفػٕ يف ًلٞ، ٗكاْ امل٧هف ؾآس عٚاْ، ٗٓصٖ اهف ٝ
ًـّ   –خـ٩ي اهفـ ٝ املؿـاض إهٚٔـا      –٨ غِٟ هوبـاسجني يف تـاضٙذ ًلـٞ    . ٗعسٝ ًطات

ٕ  ، ضاهطد٘ع إىل ٓصا املكس سٚـح ٙعلـؼ قـ٘ضٝ عـّ أسـ٘اي ًلـٞ       ، اهجـطٜ مبعوً٘اتـ
 . اهجقارتٚٞ، ٗا٨دتٌاعٚٞ، ٗا٨قتكازٙٞ، ٗاهػٚاغٚٞ، امللطًٞ

هتذطٙس ًا خيل ًلٞ امللطًٞ يف ، بأْ ٙتكس٠ طوبٞ اهعوٍ، ٙ٘قٛ اهباسحٗ
خاقٞ كتاب اهفاغٛ ، ًقاضُتٕ باملكازض امللٚٞ املعاقطٝ، ٗتطتٚبٕ، ٗٓصا املكسض اهقٍٚ

ًقاضُٞ ٗ ميلّ ًّ خ٩ي اؾٌع بٌِٚٔا، ٗرتإْ اهلتابني ًل٩ٌْ هبعهٌٔا .هجٌني"اهعقس ا"
اؿك٘ي عوٟ ق٘ضٝ ٗانشٞ عّ أس٘اي ًلٞ امللطًٞ يف اهف ٝ املبِٚٞ يف ، ًعوً٘اتٌٔا

 . اهعِ٘اْ

 . أخط زع٘اُا أْ اؿٌس هلل ضب اهعاملنيٗ



 ٓـ1436ضبٚع اهجاُٛ  2ز( 65اهعسز )، داًعٞ أَ اهقط٠ هعوَ٘ اهؿطٙعٞ ٗاهسضاغات اإلغ٩ًٚٞفوٞ     362

 :اتـوالتعليق شـاهلوام 

بعٌا٢ٞ، ٗاهبعض ٙقـ٘ي  مل ٙطز تاضٙذ قاطع ب٨٘زتٕ، ستٟ ٓ٘ كاْ ٙق٘ي إُٕ ٗهس بعس اهػتني ٗاهػ - 1
إُٕ ٗهس غِٞ غت ٗغتني ٗغبعٌا٢ٞ. املقطٙعٜ: زضض اهعق٘ز اهفطٙـسٝ يف تـطادٍ ا٪عٚـاْ املفٚـسٝ.     

َ.  2002ٓـ/  1423، 1سققٕ ٗعوق عوٕٚ: قٌ٘ز اؾوٚوٛ. زاض اهػطب ا٨غ٩ًٛ، بريٗت،   
َ( 1449ٓــ/   852سّٙ أمحس بـّ عوـٛ، ت   ;ابّ سذط)ؾٔاب اه14، م 1ًقسًٞ احملقق، ز 

إُبا١ اهػٌط بأبِا١ اهعٌط. ؼقٚق ٗتعوٚق:سػّ سبؿٛ، ٗظاضٝ ا٪ٗقا  املكطٙٞ، ا،وـؼ ا٪عوـٟ   
، م 4َ. ز  1972ٓــ/ 1392هوؿ٣ْ٘ اإلغ٩ًٚٞ، ؾِٞ إسٚـا١ اهـ اخ اإلغـ٩ًٛ، اهقـآطٝ،     

َ( ًعذـٍ  1480ٓــ/   885)لٍ اهسّٙ عٌط بّ رتٔس اهقطؾٛ، ت  ;ابّ رتٔس اهِذ187-188ٍ
تقسٍٙ:قٌس اهعآٛ، ضادعٕ ٗقابوٕ عوـٟ أقـوٕ:محس   ٗ ؼقٚق "( 1خ٘ ًلٞ " )غوػوٞ ٧ًض اهؿٚ٘ر

اهت٘ظٙع، اهطٙاض;اهػداٜٗ)مشؼ اهسّٙ قٌس بّ عبـس  ٗ اؾاغط، ًِؿ٘ضات زاض اهٌٚاًٞ هوِؿط
َ( اهه١٘ اه٩ًع ٪ٓى اهقطْ اهتاغـع. زاض اهلتـاب اإلغـ٩ًٛ،     1496ٓـ/  902اهطمحّ، ت 
 . 21، م 2اهقآطٝ، ز 

 . 6-5، م 1ًقسًٞ احملقق، ز ، ٙعٜ: زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝاملقط - 2

 . 6، م 1املكسض اهػابق، ز - 3

، "... ٗشهم كوٕ يف غِٞ أضبع ٗأضبعـني ٗمثـاُٛ ٣ًـٞ، ٨ٗ    260قاي امل٧هف يف اؾع١ ا٪ٗي، م  - 4
 ٙظوٍ ضبم أسسًا ". 

 . 7، م 1املكسض ُفػٕ، ز  - 5

 . 7-6، ًقسًٞ احملقق، م 1زضض اهعق٘ز، ز  - 6

/ ٓــ  839 َ; 1431ٓـ/  834 َ; 1385ٓـ/  787َ; 1381ٓـ/  783) ٗشهم يف غِ٘ات: - 7
 . 23(املكسض اهػابق، ًقسًٞ احملقق، م َ 1436

قاي امل٧هف ًا ُكٕ: "... ادتٌع بٛ ملا قسًت ًلٞ يف غِٞ غبع ٗمثـاُني ٗغـبع ٣ًـٞ، يف ًِعهـٛ      - 8
 . 75، م 1بٔا". ز 
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 . 407، م 1ز  - 9

، 121، 35، م 3; ز 524، 511، 506، 464، 433، 335، 330، 267، م 2ز  -10
129 . 

اهتلشٚى: ًّ أُ٘اع اهعق٘بات، تِفص مبٚى سسٙس قٌـٟ يف اهِـاض، ٙلشوـْ٘ بـٕ عٚـْ٘ املـصُب،        -11
رتٚفقس بكطٖ. أُظط: زٌٓاْ، قٌس أمحس: ًعذٍ ا٪هفاظ اهتاضخيٚٞ يف اهعكط املٌو٘كٛ، زاض اهفلط، 

ا٪هقـاب  ٗ ٚب، ًكـطفٟ عبـس اهلـطٍٙ: ًعذـٍ املكـطوشات     اـط;48َ، م  1990زًؿق، 
 . 109م ، َ 1996ٓـ/ 1416اهتاضخيٚٞ، ٧ًغػٞ اهطغاهٞ، بريٗت، 

هعسز ًّ أؾطا  ًلٞ اهصّٙ سلٌ٘ا رتٚٔا، ًع ٩ًسظٞ تساخى رت ات سلٍ كـى  تطدٍ امل٧هف  -12
ًلـٞ أكجـط    ًٍِٔ ًع غوفٕ أٗ خوفٕ، إش سفوت ٓصٖ اهف ٝ بانططابات كجريٝ، ٗتساٗي اؿلٍ يف

 ًّ أًري، ٗضمبا اؾ ن أكجط ًّ ٗاسس يف رت ٝ ٗاسسٝ. ًٍِٗٔ: 

 َ(.  1359-1358ٓـ/  761-760= قٌس بّ عطٚفٞ ) 

 َ(.  1386 -1358ٓـ/  788-760= أمحس بّ عذ٩ْ ) 

 َ(.  1386-1378ٓـ/  788-780= قٌس بّ أمحس بّ عذ٩ْ ) 

 َ(. 1402 ،1392-1386ٓـ/  805، 894-788= عِاْ بّ ًػاًؼ ) 

 َ(.  1397-1387ٓـ/  799-789= عوٛ بّ عذ٩ْ ) 

 َ(.  1397-1396ٓـ/  799 -798= قٌس بّ قٌ٘ز بّ أمحس ) 

 172، 163، م 3;ز 465، 425، م 2;ز 319، م 1، أُظط: ز ملعٙس ًّ اهتفكٚى 

، م 2;، ز 569، 471، 467، 466، 465، 402، م 1عوٟ غبٚى املجـاي، أُظـط: ز   13-
425 ،426 ،465 ،472 ،489 ،491 ،547 ،563 . 

 . 92-91، م 3ز  -14

 360، م 3ز  -15

 . 382، م 3ز  -16
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 . 171، م 3ز  -17

 . 101، م 1ز  -18

 . 346، م 1ز  -19

 . 263، م 3ز  -20

 . 346، م 1أُظط: ز  -21

، 501، 480، 4243، 371، 366، 355، 340، 338-337، م: 3املكـــسض ُفػـــٕ، ز   -22
527553 . 

 . 101 م ،1ُفػٕ، ز  -23

 . 317، م 2ز  -24

 . 317، م 2ز  -25

 . 352، م 2ز  -26

 . 363، م 2ز  -27

 . 92، م 3ز  -28

 . 171، م 3ز  -29

 436، م 3ز  -30

 . 171 ، م3أُظط: ز  -31

 . 330، م 1ز  -32

 . 172، م 1ز  -33

 . 291، 143، م 2; ز283، 147، م 1أُظط: ز  -34

 . 111، م 1ًجاي شهم، أُظط: ز  -35

 564، م 2ز  ;141، م 1ج٩ً: ز أُظط ً -36
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 . 467، 466، 346، 322، 319، 291، م 2ز  -37

 . 315، م 1أُظط: ز  -38

 . 263، 166، 154، م 3ز  ;216، 120، م 2; ز 428، م 1أُظط ًجاي شهم:ز  -39

=  745-5-15قٌس بّ أمحس بّ عبس اهلل، املعـطٗ  بـابّ اهكُّـَػْٚط:ٓلصا نـبطٔا امل٧هـف، )      -40
، 3أُظط تطمجتـٕ: زضض اهعقـ٘ز، ز   . َ( 1420-10-16=  1344-10-1ـ/ ٓ 10-10-823

 . 440-439م 

41-  ٛ )خـري   كتاب امل٘دع: " ً٘دع اهقاُْ٘" أٗ " امل٘دع يف اهطب "اختكط بٕ قاُْ٘ ابّ غِٚا. اهعضكوـ
 . 271-270، م 4َ، ز  1986، 7اهسّٙ(: ا٪ع٩َ، زاض اهعوٍ هو٩ٌٙني، بريٗت،   

 687ُػبٞ إىل بوـسٝ َقـْطف، رتٌٚـا ٗضا١ اهِٔـط، )ت      –بّ أبٛ اؿعَ اهقْطؾٛ ابّ اهِفٚؼ: عوٛ  -42
َ( املوقب بابّ اهِفٚؼ: أعوٍ أٓى عكطٖ باهطب. أُظط: اهعضكوٛ، ًطدع غابق، ز  1288ٓـ/ 

 . 271-270، م 4

ظكٛ اهسّٙ اـطٗبٛ: أب٘ بلط بّ عوٛ، ٗقفٕ املقطٙعٜ بق٘هٕ: " ٗٓـ٘ أسـس ا٪رتـطاز يف اهتذـاض      -43
أزضكتٍٔ، هلجطٝ ًط١ٗتٕ، ٗغ٧ززٖ، ُٗبوٕ" ت٘يف باهقآطٝ، َٙ٘ اـٌـٚؼ تاغـع احملـطَ، غـِٞ      اهصّٙ
 . 148-147، م 1َ. زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ، ز  1385-2-28ٓـ /  787

املجقاي: ًجقاي اهؿ١ٛ ًجوٕ يف ٗظُٕ. ٗٓ٘ ًـّ ٗسـسات اهـ٘ظْ، تعـازي زضٌٓـًا ٗث٩ثـٞ أغـباع         -44
 1392خطْٗ: املعذٍ اه٘غٚط. اهطبعـٞ اهجاُٚـٞ، ضبٚـع ا٪ٗي    اهسضٍٓ. أُظط: أُٚؼ، إبطآٍٚ، ٗآ

 . 119َ. اهقآطٝ. م  1972ٓـ/ ًاٙ٘ 

اهلطدٞ: )اهسِٙاض اهلطدٞ( غبٚلٞ ًّ اهصٓب هلا عٚاض كك٘م ٨ بس أْ ػـ٘ظٖ ٗإ٨ ٨ تعتٌـس،    -45
 1722ٓـ/ 1134رتإشا داظتٕ نطبت زُاُري شٓبٚٞ. أُظط: اهلاًوٛ )ًِك٘ض بّ بعطٝ اهصٓ،ي، ت 

ٗظاضٝ ا٪ٗقـا   َ(: كؿف ا٪غطاض اهعوٌٚٞ بساض اههطب املكطٙٞ. ؼقٚق:عبـس اهـطمحّ رتٌٔـٛ،    
-67َ، م  1966، ا،وؼ ا٪عوٟ هوؿ٣ْ٘ اإلغ٩ًٚٞ، ؾِٞ اسٚـا١ اهـ اخ. اهقـآطٝ،    املكطٙٞ

 . 3، ساؾٚٞ 100، م 14. ابّ تػطٜ بطزٜ: اهِذَ٘ اهعآطٝ، ز 71

 . 350 – 349، م 3ز  -46
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 . 472، م 2ز  -47

. ٗاه٘غ٘اؽ: ًطض حيسخ ًّ غوبـٞ اهػـ٘زا١، خيـتوط ًعـٕ     365، م 3; ز330، م 1ز  -48
ٓـ/ ًـاٙ٘   1392اهصّٓ. أُٚؼ، إبطآٍٚ، ٗآخطْٗ: املعذٍ اه٘غٚط. اهطبعٞ اهجاُٚٞ، ضبٚع ا٪ٗي 

 . 1076َ. اهقآطٝ، م  1972

 . 395. 386، 187، م 3; ز 127، م 1أُظط ًج٩ً: ز  -49

 اهلتاب اهج٩ثٞ كجريًا. ًٗا يف املنت رتٔ٘ عوٟ غبٚى املجاي ٨ اؿكط.  ٗتلطضت يف أدعا١ -50

، )بطٓاْ اهسّٙ، أب٘ غامل إبطآٍٚ بّ قٌس اهكـِٔادٛ، ٗهـس يف   16; تطمجٞ ضقٍ 75، م 1ز  -51
.( هٕ تطمجٞ عِـس:  َ 1393/ ٓـ 796ت٘يف يف ضبٚع ا٪ٗي غِٞ َ، ٗ 1318/ٓـ 718زًؿق غِٞ 

(:تـاضٙذ ابـّ   َ 1447ٓــ/   851أب٘ بلط بّ أمحس اهسًؿقٛ، ت ابّ قانٛ ؾٔبٞ )تقٛ اهسّٙ 
 ابـّ سذـط  524، م 3َ. ز  1994-1977قانٛ ؾـٔبٞ، ؼقٚق:عـسُاْ زضٗٙــ، زًؿـق،     

يف أعٚاْ املا٢ٞ اهجاًِـٞ.   َ(:اهسضض اهلاًِٞ 1449ٓـ/  852عوٛ، ت  ◄)ؾٔاب اهسّٙ أمحس بّ
إُبـا١ اهػٌـط،    ;31، م 1، ز1966ؼقٚق:قٌس غٚس داز اؿق، اهقآطٝ، زاض اهلتب اؿسٙجـٞ،  

 ;478-477، م 1ز

، )مجاي اهسّٙ إبطآٍٚ بّ قٌـس بـّ عبـس اهـطسٍٚ ا٪ًٚـ٘طٛ      33; تطمجٞ ضقٍ 101، م 1ز  -52
. ٗت٘يف مبلـٞ، ٙـَ٘ اهج٩ثـا١ اهجـاُٛ ًـّ      َ 1315/  ٓـ 715اهؿارتعٛ، ٗهس باهقآطٝ، يف ؾ٘اي 
اهفاغٛ )تقٛ اهسّٙ قٌس بـّ أمحـس   ( هٕ تطمجٞ يف: َ 1388/ ؾٔط ضدب غِٞ تػعني ٗغبع ٣ًٞ

اهعقس اهـجٌني يف تـاضٙذ اهبوـس ا٪ًـني. ؼقٚـق ٗتعوٚـق       : (1428َٓـ/  832اؿػين امللٛ، ت 
َ.  1998ٓــ/   1419، 1عبس اهقازض عطا. زاض اهلتب اهعوٌٚٞ، بريٗت،    ◄قٌس  :ٗزضاغٞ

محـس بـّ   )ؾٔاب اهـسّٙ أ  ; ابّ سذط251، م 3; تاضٙذ ابّ قانٛ ؾٔبٞ، ز162، م 3ز 
ي اهسّٙ )مجا ; ابّ تػطٜ بطز62ٜ، م 1ز ...، اهسضض اهلاًِٞ َ(: 1449ٓـ/  852عوٛ، ت 

املِٔى اهكايف ٗاملػت٘يف بعس اه٘ايف، سققٕ ٗٗنع  :َ(1470 ٓـ /874أب٘ احملاغّ ٙ٘غف، ت 
ٓــ/  1420س٘اؾٕٚ: قٌس قٌس أًني، اهل٣ٚٞ اهعاًٞ هـساض اهلتـب ٗاه٘ثـا٢ق اهقً٘ٚـٞ، اهقـآطٝ،      

 . 162-157، م 1َ، ز  2009
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ابّ أٗ امل٘عس، ػٌع عوٟ ً٘اعٚس، ٗٓٛ زضٗؽ اه٘ع  اهسٗضٙٞ، املتفق عوٟ ً٘اعٚسٓا. املٚعاز:  -53
اهِذَ٘ اهعآطٝ يف تاضٙذ َ(: 1470ٓـ / 874)مجاي اهسّٙ أب٘ احملاغّ ٙ٘غف، ت تػطٜ بطزٜ

، م 16ز ٌـا بعـس.   َ رت 1963ًكط ٗاهقآطٝ. امل٧غػٞ املكطٙٞ هوتأهٚف ٗاه مجـٞ. اهقـآطٝ.   
 . 3، ساؾٚٞ 347

 هوقانٛ عٚاض، ًطب٘ع، ًٗتساٗي.  كتاب -54

َ" عـامل املػـطب،    1149-1083ٓــ/   544-476عٚاض بّ ً٘غٟ اهػبيت "  اهقانٛ عٚاض: -55
 . 99، م5ًاهلٛ ًؿٔ٘ض. اهعضكوٛ: ًطدع غابق، ز 

/ ٓــ  791ت )بطٓاْ اهسّٙ إبطآٍٚ بّ عوـٛ اؿوـ٘اُٛ،   36. تطمجٞ ضقٍ 107 -106م 1ز -56
; ابـّ تػـطٜ بـطزٜ: املِٔـى     43، م 1( هٕ تطمجٞ يف: ابّ سذط: اهـسضض اهلاًِـٞ، ز   َ 1389

 . 122، م 1اهكايف، ز 

)بطٓاْ اهسّٙ إبـطآٍٚ بـّ عوـٛ اهعًعًـٛ اهبٚهـاٜٗ امللـٛ        46. تطمجٞ ضقٍ 127، م 1ز -57
ٜ  ... َ"-1375/ ... -ٓـ 777اهؿارتعٛ، "  ، م 1ق، ز املكـسض اهػـاب   :( تطمجتـٕ يف: اهػـداٗ

86 . 

)أب٘ بلط بّ اهقاغٍ اـعضدٛ امللٛ املعـطٗ  باؿذـاظٜ، ت    55. تطمجٞ ضقٍ 132، م 1ز -58
 . 274، م 2( تطمجتٕ يف: ابّ سذط: إُبا١ اهػٌط، ز َ 1403/ٓـ 806

 - 718)ؾـٔاب اهـسّٙ، أبـ٘ اهعبـاؽ أمحـس بـّ ظٔـريٝ، "         102. تطمجٞ ضقٍ 172، م 1ز  -59
ٖ امل٧هف غطٕ ٓلصا)ُظٔريٝ( بكٚػٞ اهتكػري. ٗاحملفـ٘ظ بفـتح   "( ٗقٚس1389َ-1318/ ٓـ792

: " ٗبِـ٘ ظٔـريٝ،   -اهظا١ املعذٌٞ ٗكػط اهطا١، قاي اهعبٚسٜ يف " ظٔط" يف قاً٘غٕ: تـاز اهعـطٗؽ   
كػفِٚٞ، قبٚوٞ مبلٞ، ًٍِٔ سفاظ ٗعوٌا١ ٗقسثْ٘، ٗقـس تلفـى بٚـاْ أسـ٘اهلٍ كتـاب: " اهبـسٗض       

. قوـت: ِٓـا مثـٞ غـ٧اي     171، م 1زضض اهعق٘ز، ز  (1ساؾٚٞ ) املِريٝ يف اهػازٝ بين ظٔريٝ ".
عِس تطمجتٕ ٪رتـطاز   –قٚػٞ اهتكػري  –ٙفطض ُفػٕ، ملاشا كجريًا ًا ٙػتدسَ امل٧هف ٓصٖ اهكٚػٞ 

ٓـى  ٗ ًّ بين ظٔريٝ؟ عوًٌا بإُٔ اهتقٟ ببعهٍٔ، ٗؼسخ ًعٍٔ. ٓـى ٓـٛ اهكـٚػٞ اهكـشٚشٞ؟    
 !!؟ مسعٔا ًٍِٔ
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 – 725٘ٓطٜ، " )ؾٔاب اهسّٙ أمحس بّ عٌـط اهبػـسازٜ اؾـ    121. تطمجٞ ضقٍ 191، م 1ز -60
اهػـداٜٗ:   ;361، م 2"( تطمجتٕ عِس: ابّ سذط: إُبـا١ اهػٌـط، ز   1406َ-1324/ٓـ809

 . 55، م 2املكسض اهػابق، ز 

 760اهلل اهػعٜ اهؿارتعٛ "  )ؾٔاب اهسّٙ أمحس بّ عبس 161. تطمجٞ ضقٍ 250-249، م 1ز -61
ابـّ سذـط:    ;34، م3هٕ تطمجٞ عِس اهفاغٛ: املكسض اهػابق، ز "(1419َ-1358/ٓـ822 –

 . 351-350، م 1; ابّ تػطٜ بطزٜ: املِٔى اهكايف، ز 203، م3إُبا١ اهػٌط، ز 

/ ٓــ  811-745)أمحـس بـّ عوـٛ بـّ اهظطٍٙـف املـاهلٛ، "        164. تطمجٞ ضقٍ 257، م 1ز -62
; اهػــداٜٗ: املكــسض 406، م 2"( تطمجــٞ يف: ابــّ سذــط: إُبــا١ اهػٌــط، زَ 1344-1408

 . 14، م 2اهػابق، ز 

/ ٓـــ 843-792)أمحــس بــّ قٌــس بــّ عٚػــٟ اهوذــا٢ٛ، " 190. تطمجــٞ ضقــٍ 276، م 1ز -63
 . 163، م 2"( هٕ تطمجٞ عِس اهػداٜٗ: املكسض اهػابق، ز َ 1389-1439

 283، م 1ز -64

 3115، م 1ز -65

عطـٛ، ا٪ُكـاضٜ، املـاهلٛ،    )أمحس بّ قٌس بّ عبس امل255ضقٍ . تطمجٞ 346-345، م 1ز -66
( تطمجتـٕ يف: ابـّ سذـط: إُبـا١     َ 1386-1309/ ٓــ  788 -709إًاَ أٓى ًلٞ يف اهعطبٚـٞ،  

 . 164، م 13رتٌا بعس، ز ، اهػٌط، ز، م; ابّ تػطٜ بطزٜ:اهِذَ٘ اهعآطٝ

بّ ُظٔريٝ )قب اهسّٙ أب٘ اهعباؽ أمحس بّ قٌس بّ عبس اهلل  258. تطمجٞ ضقٍ 347، م 1ز -67
"( تطمجتـٕ عِـس اهفاغـٛ:    1424َ/ 27/3 -30/5/1387/ ٓـ827/ 18/4 -789/ 4/5" 

، 2اهػـداٜٗ: املكـسض اهػـابق، ز    ;ز، م إُبا١ اهػٌـط،   املكسض اهػابق، ز، م; ابّ سذط:
 . 34م

)أب٘ اـري ؾٔاب اهسّٙ أمحس بّ قٌس بـّ قٌـس بـّ غـعٚس      284. تطمجٞ ضقٍ 365، م 1ز -68
ــٛ )   ــٛ اؿِف ــسٜ املل ـــ 14/3/825 – 16/3/749اهلِ ــٕ يف: َ 21/6/1348/ ٓ ( تطمجت
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-179، م 2; ابّ تػطٜ بطزٜ: املِٔـى اهكـايف، ز   107، م 3اهفاغٛ: املكسض اهػابق، ز 
 . 179، م 2; اهػداٜٗ: املكسض اهػابق، 183

 – 767)إمساعٚى بّ عوٛ اهبٚهاٜٗ ثٍ امللـٛ اهعًعًـٛ "    331. تطمجٞ ضق407ٍ، م 1ز  - 69
، م 3( تطمجتٕ يف: ابّ سذـط: إُبـا١ اهػٌـط، ز    َ 20/5/1435-1366/ٓـ 13/10/838

 . 302، م 2. اهػداٜٗ: املكسض اهػابق، ز 556

اؿطارتٚـ، مجع ًفطزٖ: سطرت٘ف: مجاعٞ ًّ أزُٟ طبقات ا،تٌـع، أكجـطٍٓ ًـّ اهؿـشاشّٙ،     ٗ -70
ٍ هوج٘ضٝ ٗاملع٘قني، ٗاملكابني بعآات، متٚعٗا بأهبػتٍٔ اهطثٞ، ُٗععتٍٔ إىل اهلططقٞ، ٗاغتعسازٓ

ٗاهفتِٞ، يف كى ظط ، ٍٗٓ عوٟ ؾلى مجاعات ؾبٕ ًِظٌٞ. كاْ بعـض اهػـ٩طني ٙت٘دػـْ٘    
ًٞ، رتاغتشسث٘ا هلبريٍٓ ًِكبًا، " غوطاْ اؿطارتٚـ". ٗأٗكو٘ا إهٕٚ سفـ  أًـط اؾٌاعـٞ،     ًٍِٔ خٚف
   ٛ  ًّ باب اؿس ًّ طػٚأٍُ ػاٖ اهسٗهٞ. ٗضغٍ ظٔ٘ض ٓصٖ اؾٌاعٞ ب٘نـ٘ح يف اهعكـط ا٪ٙـ٘ب

(إ٨ إُٔ ٙعتقس أُٔـٍ ظٔـطٗا ًِـص ٗقـت ًبلـط يف اهتـاضٙذ       َ 1251-1174ٓـ/ 648 – 569)
اإلغ٩ًٛ، هلّ محوت اؾٌاعٞ ًػٌٚات أخط٠، ًِٔـا: اهعٚـاضْٗ، اهؿـطاض، اهععـط، ٗغريٓـا.      

(: إع٩ْ اهـ٘ض٠ مبـّ ٗهـٛ    َ 1546ٓـ/ 953ت اهسًؿقٛ،  عوٛأُظط: ابّ ط٘هْ٘ )قٌس بّ 
َ، 1984ٌاْ، زاض اهفلط، زًؿق، اهلرب٠. ؼقٚق: قٌس أمحس زُٓا٢بًا ًّ ا٪تطان بسًؿق اهؿاَ 

َ، 1982ثـٞ، اهطبعـٞ اهجاُٚـٞ، بـريٗت،     نً٘ط، أُط٘اْ: اهسٗهٞ املٌو٘كٚـٞ، زاض اؿسا  ;227م
أُظـط أٙهـًا ًبشجـًا بعِـ٘اْ:     . 141ٗ، م ًطدع غـابق اـطٚب، ًكطفٟ عبس اهلطٍٙ:  ;382

اهؿطبٚين، اهبًٚ٘ٛ إمساعٚى:ًكازضٝ ا٪٩ًن ًكازضات باقٛ ط٘ا٢ف اهؿعب، " اؿطارتٚـ" عِس: 
َ، ٣ٚ1997ٞ املكطٙٞ اهعاًـٞ هولتـاب،   يف اهسٗهٞ اإلغ٩ًٚٞ )عكط غ٩طني املٌاهٚم(، ًطابع اهل

 . 306 -302، م 1ز

  اؾعٚسٙٞ: ًكطوح ًطاز  هوشطارتٚـ، ٗاهععط. أُظط: ٗ -71
  Dozy (R.) ;Supplement Aux Dictionnaires Arabes (Leyden, 1881). 

ٜ  ((اهصٙى عوٟ املعادٍ اهعطبٚٞ  َ(:1442ٓــ / 845هـسّٙ أمحـس بـّ عوـٛ ت     )تقـٛ ا  املقطٙـع
٘ض. ًطبعٞ زاض اهػو٘ن ملعطرتٞ زٗي املو٘ن. ؼقٚق: قٌس ًكطفٟ ظٙازٝ، ٗغعٚس عبس اهفتاح عاؾ

 (3) ، ساؾٚٞ ضق1037ٍ، م 2، ق 4، ز1972َ-1956ٓـ/ 1392 – 1376اهلتب 
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يف ٓصا  –ٕ ًّ اهِاؽ، ًّ اعتقاز خاط٤ يف ٓصا اهطدى، ٗٙظٔط ظ١٩ ِٓا ِٙقى امل٧هف ًا مسع -72
ًٞ يف ا،تٌع آُصان. ُٗبـٕ   –اهِل  ًباهػات أتباع اهططق اهك٘رتٚٞ، ٗرتػاز اعتقازٍٓ، ٗكاُت رتاؾٚ

امل٧هف إىل ٓصٖ املباهػٞ، هلِٕ مل ٙـعز عوـٟ شهـم، ٗكـاْ ا٪ٗىل أْ ِٙػـف ٓـصٖ اـطارتـات ًـّ         
 . أغاغٔا

)عبس اهلل بّ غعس املكطٜ، ُعٙى ًلٞ، املعطٗ  باهؿٚذ عبٚـس  681طمجٞ ضقٍ ، ت352، م 2ز -73
; ابـّ  361، م 4تطمجتٕ يف: اهفاغٛ: املكـسض اهػـابق، ز    (َ 1399/ٓـ 801اؿطرت٘ف، ت 

 . 2، م 5ز   اهػداٜٗ:املكسض اهػابق، ;73، م 2سذط: إُبا١ اهػٌط، ز 

ــٍ 467، م 2ز  -74 ــطٗ  غ 786. تطمجــٞ ضق ــّ لــٍ املع ــٛ ب ــ )عو ــٛ اهل٩ُٚ ــا عو ٛ، ت ٘اد
; ابّ سذط: إُبا١ اهػٌط، 316، م 5( تطمجتٕ يف: اهفاغٛ: املكسض اهػابق، ز 1394َ/ٓـ797

 . 538، م 1ز 

)ُ٘ض اهسّٙ أب٘ اؿػّ عوـٛ بـّ أمحـس بـّ قٌـس بـّ        822. تطمجٞ ضقٍ 512-511، م 2ز -75
   ٛ ــ ــٕ املل ــوٌٛ، اهفقٚ ــ٩ًٞ، اهػ ــسٗز   غ ــارتعٛ، " س ـــ14/10/828 -720اهؿ ٓ/1320-

; ابّ سذط: إُبا١ اهػٌط، 240، م 5"( هٕ تطمجٞ يف: اهفاغٛ: املكسض اهػابق، ز 6/9/1425َ
 . 183، م 5; اهػداٜٗ: املكسض اهػابق، ز 357-356م  3ز 

( ابّ َ 1400/ٓـ 802 )عوٛ بّ عبس اهطمحّ، ُ٘ض اهسّٙ، ت871. تطمجٞ ضق553ٍ، م 2ز -76
 . 238، م 5كسض اهػابق، ز ، اهػداٜٗ: امل123، م 2سذط: إُبا١ اهػٌط، ز 

)ُاقط اهسّٙ قٌس بّ ضدب اه كٌاُٛ، املعـطٗ  بـابّ كوفـت،    946ضقٍ . تطمج70ٞ، م3ز -77
، 2، ق3اهػـو٘ن، ز  املقطٙعٜ يفعِس "( هٕ تطمجٞ 7/12/1395َ -/... ٓـ16/2/798 –"... 
 . 520م 1; ابّ سذط: إُبا١ اهػٌط، ز600 ، م3; تاضٙذ ابّ قانٛ ؾٔبٞ، ز865م

 ٌٞ عاًٚٞ زاضدٞ ظًّ امل٧هف، ٗاغتدسًٔا ِٓا، ٗهلا ًج٩ٚت أخط، يف ٓصا اهلتاب. كو -78

ضقٍ )تقٛ اهسّٙ أب٘ بلط قٌس بّ قٌس بّ عبس اهـطمحّ   985ضقٍ . تطمج100ٞ-99، م 3ز  -79
ــْ٘ "    ــاسب اهفِ ــارتعٛ ق ــسدٜ٘ اهؿ ـــ 18/5/809 – 737اه ٓ/1336-8/11/1406َ)"  
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; 374، م 2ابّ سذط: إُبـا١ اهػٌـط، ز   ;48، ، م1ق ، 4 اهػو٘ن، ز تطمجتٕ يف: املقطٙعٜ:
 . 91، م9اهػداٜٗ: املكسض اهػابق، ز

)مجاي اهسّٙ أب٘ احملاغـّ قٌـس بـّ إبـطآٍٚ اهفـٜ٘      1358ضقٍ  . تطمج415ٞ-414، م 3ز -80
/ 29/10/ ٓـــ839/ 11/9 -770/ 8/3اؿِفــٛ" ا٪قــى، املعــطٗ  باملطؾــسٜ، امللــٛ،  

ابّ تػطٜ بطزٜ:  ;33م  ;4ز  إُبا١ اهػٌط،  ابّ سذط: "( هٕ تطمجٞ يف:1368-6/4/1436َ
 . 241، م 6; اهػداٜٗ: املكسض اهػابق، ز 201202، م 9ز   املِٔى اهكايف،

/   "19/3ًّ شضٙٞ أبٛ بلـط اهكـسٙق    -ٗهقبٕ غٍلط –ٓ٘: قٌس بّ عوٛ بّ قٌس بّ عوٛ  -81
ا٪سازٙــح " مســع كــجريًا ًــّ َ 13/11/1398-17/5/1319/ٓـــ 801/ 25/2 – 719

" َ 1347/ٓــ  748اهِب٘ٙٞ، أخص اهعوٍ عوٟ مجاعٞ ٙكعب سكطٍٓ هلجطتٍٔ. غلّ ًلٞ غـِٞ  
هعًتٕ ًسٝ فاٗضتٛ مبلٞ يف غِٞ غـبع ٗمثـاُني ٗغـبع ٣ًـٞ،... ٗكـاْ أسـس ًـّ ؾـآستٕ ًـّ          

، 2; ٗأُظط:اهفاغٛ: املكسض اهػابق ز 46-43، م 3ا٪رتطاز... " ًّ تطمجتٕ يف زضض اهعق٘ز، ز 
، 19، م 9; اهػـداٜٗ: املكـسض اهػـابق، ز    85، م 2إُبا١ اهػٌط، ز سذط: ابّ;301م 

 ٗغريٓا. 

 . 72، م 3ًّ أًجوٞ ُقى اهفاغٛ عّ ؾٚدٕ ابّ غلط، أُظط: اهعقس اهجٌني، ز  -82

 . قاي اهفاغٛ: "... ٗٗدست غط ؾٚدِا ابّ غلط إُٔ... ". 71، م 3اهعقس اهجٌني، ز  -83

اَ ؾٔاب اهسّٙ أمحس بّ عوٛ اهػذػتاُٛ، امللـٛ، إًـاَ   )اإل192ً. تطمجٞ ضق277ٍ، م 1ز -84
"( تطمجتـٕ يف: اهفاغـٛ: املكـسض    َ 1361-1274/ٓـ76 – 673ًقاَ اؿِفٚٞ باملػذس اؿطاَ. " 

ٗٓصٖ اه مجـٞ تكـوح    . قوت:ٓـ 762تاضٙذ ابّ قانٛ ؾٔبٞ، ٗرتٚات  ;71، م 3اهػابق، ز 
 ٩ْ عّ ؾٚدٌٔا ابّ غلط. هوٌقاضُٞ بني كتابٛ املقطٙعٜ، ٗاهفاغٛ، ٪ٌُٔا ِٙق

)ؾٔاب اهسّٙ أب٘ اهعباؽ أمحس بّ قٌس، غبط اهؿـٚذ  193. تطمجٞ ضقٍ 278-277، م 1ز -85
"( 1375ًَـاضؽ   -1307/ ٙ٘هٚ٘ ٓـ776ؾ٘اي  – 707قطَ عفٚف اهسّٙ اهس٨قٛ املقط١٠ " 

 ،1ابـّ سذـط: اهـسضض اهلاًِـٞ، ز     ،106، م 3هٕ تطمجـٞ عِـس: اهفاغٛ:املكـسض اهػـابق، ز     
 . 320م
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، 295، 278، 277، م 1ّ ؾٚدٕ ابـّ غـلط، أُظـط:ز    عامل٧هف  ُٕقورا  ملعٙس ًّ اهتفاقٚى
 . 556 ،389، 311، 232، 230، 168، 148، 15، 6، 5، م 3، ز 506، 468، م 2; ز346

وٚـى اهػـطايف   س بـّ خ )اهؿٚذ مشـؼ اهـسّٙ قٌـس بـّ قٌـ      135. تطمجٞ ضق394ٍ، م 3ز  -86
عّ م٘ غبعني غِٞ( أُظـط تطمجتـٕ يف: املقطٙـعٜ:     "8/11/1413َ/ ٓـ816/ 5/8اهؿارتعٛ. " 
عوٍٚ خـاْ، بـريت،   ابّ قانٛ ؾٔبٞ: طبقات اهؿارتعٚٞ. ؼقٚق: عبس اه ;275، م 4اهػو٘ن، ز
 . 380، م2ز، 1987َزاض اهِسٗٝ 

 . 415، م 3، ز 511، 299، م 2; ز 272، 255، م 1أُظط ًج٩ً: ز  -87

شكط اهِذٍ عٌط بّ رتٔس يف كتابٕ اهسض اهلٌني يف شٙى اهعقس اهجٌني يف تـاضٙذ اهبوـس ا٪ًـني، ز     -88
، أْ عسز فوسات كتاب اهعقس اهجٌني هوفاغٛ أضبعٞ، رت٩ أزضٜ ٓـى ٓـٛ ُػـدٞ غـري     8، م 1

 توم اـٌؼ اهيت شكطٓا املقطٙعٜ، أَ أْ ِٓان ُقل يف ا،وسات؟. 

 . 124-123، م 3ز  -89

 . 124-123، م 3ز -90

 . 395، م 3ُفػٕ، ز  -91

 . 76، م 3ز -92

(: اهسض اهلٌني بصٙى 1480َٓـ / 885اهِذٍ ابّ رتٔس )لٍ اهسّٙ عٌط بّ قٌس بّ رتٔس، ت  -93
. َ 2004ٓـ/  1425، 2اهعقس اهجٌني يف تاضٙذ اهبوس ا٪ًني، ؼقٚق: عبس املوم بّ زٓٚـ،   

اؿػّ، غعاز بِت إبطآٍٚ بّ قٌس: اهِذٍ ابـّ   ;335 -332، م 1ًلتبٞ ا٪غسٜ مبلٞ. ز 
 . 461ٓـ. م 1415رتٔس ٧ًضخًا. ضغاهٞ زكت٘ضاٖ غري ًِؿ٘ضٝ، داًعٞ أَ اهقط٠، ًلٞ امللطًٞ، 

ِٓا ٙكطح اهفاغٛ بإُٔ عط  تاضٙذ ٨ٗزٝ امل دٍ هٕ، ٗتاضٙذ ٗرتاتٕ، ًّ ابِـٕ اهـصٜ خوفـٕ يف     -94
 ا٪شاْ يف اؿطَ. 

 ، ًّ اهعقس اهجٌني. 2ُقى احملقق تاضٙذ ٗرتاتٕ يف اؿاؾٚٞ ضقٍ بٚاض يف ا٪قى، ٗ -95
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ٓـ، عٚح إْ  839قاي ققق اهلتاب "... ِٓان ًا ٙسي عوٟ أْ اهلتاب قس ألع ًعظٌٕ يف غِٞ  -96
امل٧ضر ابّ رتٔس قس كتب يف توم اهػِٞ عوٟ ُػدٞ امل٧هف:إُٕ طاهعٕ ًّ أٗهٕ إىل أخطٖ ًػـتفٚسًا  

 . 6، ًقسًٞ احملقق، م 1املقطٙعٜ:زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ، ز . ا١"ًِٕ زاعًٚا مل٧هفٕ باهبق

شكط اهِذٍ ابّ رتٔس كتابٕ " ًعذٍ اهؿٚ٘ر" ًا ُكـٕ: " ٗكتـاب )زضض اهعقـ٘ز اهفطٙـسٝ يف تـطادٍ       -97
ا٪عٚاْ املفٚسٝ( أضبع فوسات، اؾتٌى عوٟ تـطادٍ ًؿـآري ًـّ عاقـطٍٓ ًـّ أٓـى اهؿـطق        

 . 66ٗاهػطب ٗاهؿٌاي ٗاؾِ٘ب". أُظط: م 

 . 66م  -98

  .386- 375، م 3ز  -99

تطدٍ املقطٙعٜ يف زضضٖ هوشارت  ابّ سذط، ٗأؾـاز بـٕ، ٗشكـط بعـض     . 31ٗ-30، م 4ز  -100
 . 202-194، م ٧ً1هفاتٕ. ز 

 . 32، م 4املكسض اهػابق، ز  -101
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 قائنة املصادر واملراجع

 َ(1470ٓـ / 874)مجاي اهسّٙ أب٘ احملاغّ ٙ٘غف، ت = ابّ تػطٜ بطزٜ 

ِٔى اهكايف ٗاملػت٘يف بعس اه٘ايف، سققٕ ٗٗنع س٘اؾٕٚ: قٌس قٌس أًني، اهل٣ٚـٞ اهعاًـٞ   امل   -1
 َ اهِذَ٘ اهعآطٝ يف ًو٘ن2009ٓـ/ 1420هساض اهلتب ٗاه٘ثا٢ق اهقً٘ٚٞ، اهقآطٝ، 

اهِذَ٘ اهعآطٝ يف تاضٙذ ًكط ٗاهقآطٝ. امل٧غػٞ املكطٙٞ هوتأهٚف ٗاه مجٞ. اهقآطٝ.    -2
 َ رتٌا بعس. 1963

 َ(. 1449ٓـ/ 852)ؾٔاب اهسّٙ أمحس بّ عوٛ، ت = ابّ سذط ابّ سذط 

إُبا١ اهػٌط بأبِا١ اهعٌط. ؼقٚق ٗتعوٚق: سػـّ سبؿـٛ، ٗظاضٝ ا٪ٗقـا  املكـطٙٞ، ا،وـؼ         -3
َ. ز 1972ٓــ/ 1392ا٪عوٟ هوؿ٣ْ٘ اإلغ٩ًٚٞ، ؾِٞ إسٚا١ اه اخ اإلغ٩ًٛ، اهقآطٝ، 

 .206، م 1

املا٢ٞ اهجاًِٞ. ؼقٚق: قٌس غٚس داز اؿق، اهقآطٝ، زاض اهلتب اهسضض اهلاًِٞ يف أعٚاْ    -4
 َ. 1966اؿسٙجٞ، 

  (:1546َٓـ/953ت اهسًؿقٛ، عوٛ )قٌس بّ ابّ ط٘هْ٘ = 

إع٩ْ اه٘ض٠ مبّ ٗهٛ ُا٢بًا ًّ ا٪تطان بسًؿق اهؿاَ اهلرب٠. ؼقٚق: قٌس أمحس زٌٓاْ،    -5
 ;227َ، م  1984زاض اهفلط، زًؿق، 

 َ(1480ٓـ/885)لٍ اهسّٙ عٌط بّ رتٔس اهقطؾٛ، ت  هِذٍ= ابّ رتٔس ا

، 2اهسض اهلٌني بصٙى اهعقس اهجٌني يف تاضٙذ اهبوس ا٪ًني، ؼقٚق: عبس املوم بّ زٓٚـ،      -6
 . 335 -332، م1َ، ٙطوب ًّ ًلتبٞ ا٪غسٜ مبلٞ. ز2004ٓـ/ 1425

ضادعٕ ٗقابوـٕ عوـٟ    "( ؼقٚق ٗتقسٍٙ: قٌس اهعآٛ،1ًعذٍ اهؿٚ٘ر )غوػوٞ ٧ًضخ٘ ًلٞ "   -7
 اهطٙاض. ًِؿ٘ضات زاض اهٌٚاًٞ هوِؿط ٗاهت٘ظٙع،أقوٕ: محس اؾاغط، 

 َ(1447ٓـ/  851)تقٛ اهسّٙ أب٘ بلط بّ أمحس اهسًؿقٛ، ت = ابّ قانٛ ؾٔبٞ 

 َ. 1994 -1977تاضٙذ ابّ قانٛ ؾٔبٞ، ؼقٚق: عسُاْ زضٗٙـ، زًؿق،    -8
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 َ. 1987ت، زاض اهِسٗٝ طبقات اهؿارتعٚٞ. ؼقٚق: عبس اهعوٍٚ خاْ، بري   -9

 َ( 1496ٓـ/  902)مشؼ اهسّٙ قٌس بّ عبس اهطمحّ، ت  = اهػداٜٗ

 . 21، م 2اهه١٘ اه٩ًع ٪ٓى اهقطْ اهتاغع. زاض اهلتاب اإلغ٩ًٛ، اهقآطٝ، ز  -10

 َ( 1428ٓـ/  832)تقٛ اهسّٙ قٌس بّ أمحس اؿػين امللٛ، ت  = اهفاغٛ

ؼقٚق ٗتعوٚق ٗزضاغٞ: قٌس عبس اهقـازض عطـا. زاض    اهعقس اهجٌني يف تاضٙذ اهبوس ا٪ًني. -11
 َ. 1998ٓـ/ 1419، 1اهلتب اهعوٌٚٞ، بريٗت،  

 َ(1722ٓـ/1134)ًِك٘ض بّ بعطٝ اهصٓ،ي، ت = اهلاًوٛ 

كؿف ا٪غطاض اهعوٌٚٞ بساض اههطب املكطٙٞ. ؼقٚق:عبس اهطمحّ رتٌٔٛ، اهقآطٝ، ا،وؼ  -12
 1966َاخ. ا٪عوٟ هوؿ٣ْ٘ اإلغ٩ًٚٞ، ؾِٞ اسٚا١ اه 

 َ(: 1442ٓـ / 845)تقٛ اهسّٙ أمحس بّ عوٛ ت = املقطٙعٜ 

زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ يف تطادٍ ا٪عٚاْ املفٚسٝ. سققٕ ٗعوـق عوٚـٕ: قٌـ٘ز اؾوٚوـٛ. زاض      -13
 َ. 2002ٓـ/ 1423، 1اهػطب اإلغ٩ًٛ، بريٗت،  

اؾـ٘ض.  اهػو٘ن ملعطرتٞ زٗي املو٘ن. ؼقٚق: قٌس ًكطفٟ ظٙازٝ، ٗغـعٚس عبـس اهفتـاح ع    -14
 َ. 1972-1956ٓـ/ 1392 – 1376ًطبعٞ زاض اهلتب 

 

 ثاىيا: املراجــــــع 

 أُٚؼ، إبطآٍٚ، ٗآخطْٗ:  -

 َ. اهقآطٝ. 1972ٓـ/ ًاٙ٘ 1392املعذٍ اه٘غٚط. اهطبعٞ اهجاُٚٞ، ضبٚع ا٪ٗي  -1

  غعاز بِت إبطآٍٚ بّ قٌس:، اؿػّ -

 ٓـ. 1415داًعٞ أَ اهقط٠،  اهِذٍ ابّ رتٔس ٧ًضخًا. ضغاهٞ زكت٘ضاٖ، قػٍ اهتاضٙذ،  -2

 اـطٚب، ًكطفٟ عبس اهلطٍٙ:  -

  .1996َٓـ/ 1416ًعذٍ املكطوشات ٗا٪هقاب اهتاضخيٚٞ، ٧ًغػٞ اهطغاهٞ، بريٗت،  -3
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  قٌس أمحس:، زٌٓاْ -

 1990ًَعذٍ ا٪هفاظ اهتاضخيٚٞ يف اهعكط املٌو٘كٛ، زاض اهفلط، زًؿق،  -4

 : اهعضكوٛ )خري اهسّٙ( -

 َ. 1986، 7هو٩ٌٙني، بريٗت،   ا٪ع٩َ، زاض اهعوٍ -5

  اهؿطبٚين، اهبًٚ٘ٛ إمساعٚى: -

ًكازضٝ ا٪٩ًن يف اهسٗهٞ اإلغ٩ًٚٞ )عكط غ٩طني املٌاهٚم(، ًطابع اهل٣ٚٞ املكطٙٞ اهعاًٞ  -6
 . 1َ. ز1997هولتاب، 

 نً٘ط، أُط٘اْ:  -

 َ. 1982اهسٗهٞ املٌو٘كٚٞ، زاض اؿساثٞ، اهطبعٞ اهجاُٚٞ، بريٗت،  -7

-Dozy (R.) ;  

 اهصٙى عوٟ املعادٍ اهعطبٚٞ
8- Supplement Aux Dictionnaires Arabes. (Leyden, 1881).  
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