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 املًدص

عسض ايبشح يكط١ٝ اْٛاع ايطٝام يف ايكسإ ايهسِٜ, ٜٚطًط ايط٤ٛ عًٞ ايطٝام; نْٛ٘ 

 َٔ أبسش ايكسا٥ٔ املع١ٓٝ ع٢ً ؾِٗ ايٓص ٚتؿطريٙ تؿطريّا صشٝشّا ٜهػـ عٔ املساد َٓ٘

عسض ايبشح يتعسٜـ ايطٝام, ٚبٝإ َٓصيت٘ ٚفا٫ت٘, ٚبني إٔ نجريّا َٔ املؿطسٜٔ تٚ

ُعٓٛا ب٘ قدميّا ٚسدٜجّا, ٚأْصيٛٙ َٓصيت٘ بإشا٤ ايكسا٥ٔ ا٭خس٣, ٚطا٥ؿ١ أخس٣ ق١ًًٝ زمبا 

أًُٖت٘, أٚ ػاٚشت يف تٛظٝؿ٘, ؾٓتر عٔ ٖرا خًٌ يف ؾِٗ ايٓص, ٚقد بني ذيو نً٘ 

, ايطٝام ايكسآْٞ ىتًـ عٔ أٟ  ّاص ايبشح إىل إٔ يًطٝام اْٛاعٚخً با٭َج١ً ايكسآ١ْٝ

ضٝام آخس, ٚذيو أْ٘ َهٕٛ َٔ أزبع١ دٚا٥س َٔ ايطٝام بعطٗا داخٌ يف بعض َٚبين 

عًٝ٘. ٖٚرا َٔ أععِ َا ٜتُٝص ب٘ ايكسإٓ ايععِٝ, بٌ ٖٛ َٔ َعاٖس إعذاشٙ ٚب٬غت٘. 

 ٚذيو أْ٘ ٜٓكطِ إىل أزبع١ أْٛاع: 

 ٝام ايكسإٓ. ايٓٛع ا٭ٍٚ: ض

 ايٓٛع ايجاْٞ: ضٝام ايطٛز٠.

 ايٓٛع ايجايح: ضٝام ايٓص أٚ املكطع أٚ اٯٜات.

 ايٓٛع ايسابع: ضٝام اٯ١ٜ.

ٖٚرٙ ا٭ْٛاع ا٭زبع١ َ٪تًؿ١ ا٥ت٬ؾّا عذٝبّا ؾ٬ ػد بٝٓٗا تعازضّا, بٌ إْٗا َتها١ًَ 

ضس نٕٛ ايكسإٓ تها٬َّ, ٜٓتر عٓ٘ َعاْٞ َتعدد٠ ٚأغساض َتٓٛع١, ٖٚرا ٚاهلل أعًِ 

قت٬ُ يًٛدٛٙ ايهجري٠ ٚاملعاْٞ املتعدد٠, نُا قاٍ أبٛ ايدزدا٤ زضٞ اهلل عٓ٘: )إْو ئ 

تؿك٘ نٌ ايؿك٘ ست٢ تس٣ يًكسإٓ ٚدّٖٛا نجري٠( ٚنإ ملؿطسٟ ايكسإٓ ؾطٌ ايطبل يف 

ايهػـ عٔ دٚز ايطٝام مما ٜعٔ أْ٘ َٔ ْتاز ايدزاضات ايًطا١ْٝ اؿدٜج١, َٚٔ َبتهسات 

 .ؼًٌٝ اـطاب َدازع

 اغتٌُ ٖرا ايبشح عًٞ اـط١ ايتاي١ٝٚ

 املبشح ا٭ٍٚ: تعسٜـ ايطٝام يػ١ ٚاصط٬سّا, ٚاملساد بايطٝام ايكسآْٞ. 

 املبشح ايجاْٞ: أ١ُٖٝ ايطٝام َٚهاْت٘ يف ايتؿطري َٚٓصيت٘ َٔ قسا٥ٔ ايرتدٝض.

 املبشح ايجايح: أْٛاع ايطٝام يف ايكسإٓ.

 بط يف ايطٝام.املبشح ايسابع:  قٛاعد ٚضٛا

 اـاَظ: أدي١ اتصاٍ ايطٝام ٚاْكطاع٘.املبشح 

 .إيٝ٘املبشح ايطادع: نٝؿ١ٝ ايهػـ عٔ ايطٝام, ٚطسٜل ايٛصٍٛ 

 

 دزاض١ تؿطري١ٜ َٛضٛع١ٝ -ام يف ايكسإ ايهسِٜ ْٛاع ايطٝأ
 َاٍ ايطٝد قُد ا٫َنيآد.   

 اٯداب ايعًّٛ ٚ أضتاذ ايتؿطري ٚعًّٛ ايكسإٓ املطاعد به١ًٝ 

 ايطعٛد١ٜ -  داَع١ املًو خايد -غُٝظ َػٝط

D.amal@msn.com 
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 :َكد١َ 

اؿُد هلل ايرٟ ْصب يًشل دي٬ّٝ, ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ عًٞ ايٓيب ا٭َني أعًِ ايٓاع مبساد اهلل, ٚزضٞ اهلل 

 .عٔ صشاب١ زضٛي٘ ايهساّ ا٭َٓا٤ عًٞ ايٛسٞ, َٚٔ تبعِٗ بإسطإ, ٚبعد

ٌّ يف -َٚا شاٍ  -نإ تؿطري ايٓصٛص  فاٍ اختصاص٘; ٭ٕ ؾِٗ املساد َٔ  ايػػٌ ايػاغٌ يًعًُا٤, ن

ايٓص اهلدف ا٭ٚىل, ٚايػا١ٜ ايهرب٣; ملا ي٘ َٔ اٯثاز ٚايجُاز, ؾ٬ غسٚ بٗرا ا٫عتباز إٔ تتذ٘ ا٭ْعاز إىل تؿطري 

 .ايٓصٛص َٓر ٚددت

صاسب تؿطري ايٓصٛص تبأٜ يف ايٛضا٥ٌ ٚايػاٜات, ؾُٔ طا٥ؿ١ سسصت ع٢ً ايهػـ عٔ املساد َٔ ايٓص يف 

أتٝض هلا َٔ َعامل ٚقسا٥ٔ َع١ٓٝ ع٢ً ؾُٗ٘, ٚطا٥ؿ١ أخس٣ أُٖتٗا أغساضٗا; ؾػدت ع٢ً ايٓص تؿطسٙ  ض٤ٛ َا

نٝؿُا تس٣ أٚ وًٛ هلا, بعٝدّا عٔ ايطٛابط ٚايكسا٥ٔ, دا١ًٖ بٗا, أٚ َتذا١ًٖ هلا; ؾهاْت اؾٓا١ٜ ع٢ً 

 .ايٓص

٤ٕ ٚمجٕع إىل ٚضع فُٛع١ َٔ سسص أٌٖ ايػإٔ عًٞ اؿًٝٛي١ دٕٚ ايعبح بايٓصٛص; ؾعُدٚا بعد اضتكساٚ

ايكٛاعد ٚاملعامل اييت تعني ع٢ً ايتؿطري ايطًِٝ يًٓصٛص, ٚيتهٕٛ مبجاب١ املٝصإ ايرٟ ٜعسف ب٘ ايتؿطري 

 .املكبٍٛ َٔ غريٙ

يكد آتت ٖرٙ ايكٛاعد مثازٖا, ٚبسشت آثازٖا, ؾصاز هلا سطٛز َػٗٛز يد٣ َؿطسٟ ايٓصٛص, غاص١ َؿطسٚ 

 .ٛا بٗا َٓر ٚقت َبهس; تؿص٬ّٝ ٚتأص٬ّٝ ٚتطبٝكّا, ؾشاشٚا ؾطٌ ايطبل يف ذيو نً٘ايكسإٓ ايهسِٜ, ايرٜٔ عٓ

نإ ايطٝام َٔ أبسش ٖرٙ ايكٛاعد ٚايكرسا٥ٔ, ٚقرـ املؿطرسٕٚ عًر٢ دٚزٙ املتُٝرص, ؾرأْصيٛٙ َٓصيتر٘ اي٥٬كر١ بر٘ يف          ٚ

يطٝام, ٚعٔ َٓصيتر٘  اؾ١ًُ, َع غا٥ب١ َسدٖا اٱؾساط ٚايتؿسٜط أسٝاْا, ضٓعسض هلا ٚمٔ ْهػـ عٔ َع٢ٓ ا

ٚفا٫ت٘ ٚغاٜات٘, يف عح ٜدٚز سٍٛ أثس ايطٝام ايكسآْٞ يف ايهػـ عٔ املعاْٞ, ٚضٝهٕٛ ٖرا نً٘ يف ْطام َا 

بايطٝام,  ٜتطع ي٘ املكاّ َٔ بطط ٚضسب يٮَج١ً, يف قاٚي١ ٱبساش َا اْدثس, ٚمجع َا اْتجس َٔ َطا٥ٌ تتصٌ

, ٚتعررني عًررٞ اٱؾرراد٠ َٓرر٘ دٕٚ إؾررساط أٚ تؿررسٜط, ٖٚررٞ خطرر٠ٛ       يعًررٗا تعطررٞ مبذُٛعٗررا صررٛز٠ ٚاضررش١ املعررامل     

 .ضبكتٗا َٔ غريٟ خطٛات َتٓاثسات; ضٛغت يٞ ايهتاب١ يف ٖرا املٛضٛع

   ِ  .آَرررررررررررٌ إٔ تهررررررررررررٕٛ ٖرررررررررررررٙ ايدزاضررررررررررر١ خطرررررررررررر٠ٛ مررررررررررررٛ تؿطرررررررررررري ضررررررررررررًِٝ. ٚاهلل ضرررررررررررربشاْ٘ أعًرررررررررررر

 :ايطٝام: أُٖٝت٘ ٚفا٫ت٘

عامل, ضٛا٤ أناْت داخً٘ أّ خازد٘, ٚقد تٓب٘ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ٚامل -أٟ ْص  -ٜعتُد ؾِٗ ايٓص 

ٌّ يف فاٍ اختصاص٘  -هلا ايعًُا٤  ؾعسضٛا هلا تؿص٬ّٝ ٚتأص٬ّٝ; بػ١ٝ ايٛصٍٛ إىل تؿطري يًٓص  -ن

 .ٜهػـ عٔ املساد َٓ٘

ذات تأثري َباغس ع٢ً املع٢ٓ ايدقٝل يًهًُات "ٖٚرا  -ع٢ً تؿاٚت بٝٓٗا يف اٯثاز ٚايجُاز  -إٕ ٖرٙ ايعٛاٌَ 

ٜٚعد ايطٝام َٔ أبسشٖا, ٚأنجسٖا أثسا يف ؼدٜد املع٢ٓ; "٭ٕ ايًػ١  ,أَس مل ٜعازض ؾٝ٘ أسد َعازض١ دد١ٜ" 

ص, ضٛا٤ أنإ ٖرا 464, ص 2ظاٖس٠ ادتُاع١ٝ, ؾٝهٕٛ ايؿِٗ َتٛقؿّا ع٢ً ايٓعس إىل ايه٬ّ يف ض٤ٛ ايطٝام" ط
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 .غري ن٬َٞ  أّ ايطٝام ن٬َّٝا

تد ْؿٛذٙ ؾٝ٪ثس يف دٛاْب َتعدد٠ يف ايٓص, ؾٗٛ ٜطِٗ يف ؼدٜد املع٢ٓ ٚدؾع تتطع دا٥س٠ ايطٝام بعا١َ, ٚمي

ايًبظ, نُا يف ن١ًُ "ايطا٥ٌ"َج٬ّ, ؾؿٞ قٛيٓا: "ايدٚا٤ ايطا٥ٌ أضًِ يٮطؿاٍ. تهٕٛ "ايطا٥ٌ" اضِ ؾاعٌ َٔ 

ّْ ﴿ :"ضاٍ", ٚيف قٛي٘ تعايٞ ًُٛ َِٖع ِِ َسلٌّ  ٔٗ َٛأي َِ َٔ ٔؾٞ َأ ٌٔ * َٚاٖئرٜ ّٔ يًِّٖطا٥ٔ َُِشُسٚ ص تهٕٛ "ايطا٥ٌ" 25املعازز: ] ﴾ َٚاِي

اضِ ؾاعٌ َٔ "ضأٍ", ٚيف قٛيٓا: "ضا٥ٌ ايعًٝا٤ عٓا" ٜهٕٛ "ضا٥ٌ"ؾعٌ أَس, ٜٚعٛد ايؿطٌ يًطٝام يف ضبط ٖرٙ 

 .ايد٫٫ت يًه١ًُ ايٛاسد٠ , ٚدؾع َا قد ٜتِٖٛ َٔ يبظ

ؾس, ٚتٛايٞ ا٭ضداد , نُا وٍٛ يًطٝام نريو أثس يف ؼدٜد ايصَٔ ايٓشٟٛ ٚيف سٌ بعض َػانٌ ايتٓا

ص, إىل غري 148, ص6َطتك١ُٝ مّٜٛا ٫ٚ َع٢ٓ هلا, نكٛيٓا: تأنٌ ايتؿاس١ ايٛيد ط ايطٝام دٕٚ إْػا٤ مجٌ

 .[1]ذيو َٔ اجملا٫ت اييت ْعسض عٓٗا; ٭ْٗا خازز دا٥س٠ ٖرا ايبشح

ام سطٛز أميا سطٛز يف فاٍ تؿطري ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ, ٚهلرا تطامل زداٍ ايكإْٛ ع٢ً أْ٘ "هب إٔ يًطٝ

 تؿِٗ ايهًُات ايٛازد٠ يف ايٓص ايكاْْٛٞ, يف ض٤ٛ املع٢ٓ ايرٟ ٜعرب عٓ٘ ضٝام ايٓص" 

ِٗ ايٓص, يكد ُعين ايعًُا٤ بٓعس١ٜ ايطٝام نجريّا, ست٢ صازت عٓدِٖ ايسنٔ ايس٥ٝظ يف ؼًٌٝ اـطاب, ٚؾ

بسإٚ ٍٜٚٛ: "إٕ ايؿهس٠ ايكا١ً٥ بإَهإ  سني أدزنٛا أ١ُٖٝ ايطٝام يف ٖرا اجملاٍ, ٚيٛ َتأخسّا, ٚيف ٖرا ٜكٍٛ

ؼًٌٝ ضًط١ً يػ١ٜٛ )مج١ً َج٬ّ( ؼ٬ًّٝ نا٬َّ بدٕٚ َساعا٠ ايطٝام قد أصبشت يف ايطٓني ا٭خري٠ قٌ 

ؾإٕ عٓا١ٜ عًُا٥ٓا  -نُا ٜؿِٗ َٔ ايعباز٠ ايطابك١  - إذا نإ بسٚش ٖرا ا٫ٖتُاّ َتأخسّا عٓد غريْا غو

 .بايطٝام ناْت َصاسب١ يٓصٍٚ ايكسإٓ ايهسِٜ, ٚنإ ي٘ اضتشطاز َ٪ثس يف ؾِٗ ايٓص ايعسبٞ بعا١َ

وطٔ بٓا قبٌ إٔ ْؿصٌ ايكٍٛ ؾُٝا مٔ بصددٙ إٔ مدد املكصٛد َٔ ايطٝام ايرٟ ضٓعسض ي٘; "٭ٕ ٖرٙ 

دعت اؿاد١, ؾٝػٌُ اؾٌُ ايطابك١ ٚاي٬سك١, بٌ ٚايكطع١  ٠ َعاْٞ كتًؿ١ايه١ًُ اضتعًُت سدٜجّا يف عد

 .نًٗا, ٚايهتاب نً٘

ميهٔ يف ض٤ٛ َا تكدّ إٔ ْتؿِٗ دٚز ايطٝام ايكسآْٞ يف ايهػـ عٔ املعاْٞ ٚمٔ ْطتشطس إٔ تستٝب اٯٜات يف 

, ٚإٔ املٓاضب١ يف ا٭صٌ قا١ُ٥ بني ٖرٙ اٯٜات, ٖٚرا وٌُ ع٢ً ا٫ط٦ُٓإ إىل [2]ايطٛز ايكسآ١ْٝ تٛقٝؿٞ

ايٓتا٥ر اييت تطؿس عٓٗا َساعا٠ ايطٝام يف ْعِ َعذص تهًِ ب٘ اؿهِٝ اـبري, ٫ٚ غسٚ َٔ ذيو بعد إٔ ظٗست 

ا قاٍ أٚملإ: "إٕ ْعس١ٜ ايطٝام إذا اٯثاز اٱهاب١ٝ ملساعا٠ ايطٝام يف ؼًٌٝ اـطاب ايصادز عٔ ايبػس نُ

طبكت عه١ُ; متجٌ اؿذس ا٭ضاع يف عًِ املع٢ٓ, ٚقد قادت بايؿعٌ إىل اؿصٍٛ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر 

 .[61,ص1ايباٖس٠ بٗرا ايػإٔ" ط

ؾإذا نإ قد ظٗس ٖرا يف ن٬ّ ايبػس ٚايرٟ ٫ ىًٛ َٔ ْكص ٚخًٌ, ؾإْ٘ يف ن٬ّ اهلل تعاىل أغٗس ٚأظٗس, 

ِٕ َخٔبرٕي ﴿ . ظٌ متٝصٙ بٓعُ٘ املعذصيف ِٕ َسٔهٝ َٔٔ ٖيُد ًَِت  ِٖ ُؾصِّ ُ٘ ُث َٜاُت َُِت آ  .[1ٖٛد: ] ﴾ اَيس ٔنَتاْب ُأِسٔه

إٕ يهٌ ن١ًُ يف ايكسإٓ َع٢ٓ يف ض٤ٛ ضٝاقٗا, قد ٫ ٜصض ٖرا املع٢ٓ يطٝام آخس; ٭ٕص َساعا٠ َطام ايه٬ّ 

ّا; هلرا عد صاسب )املٓاز( ايطٝام أؾطٌ قس١ٜٓ تهػـ عٔ َٚٓش٢ ايكٍٛ َِٗ, ٚإٕ نإ املع٢ٓ اٯخس صشٝش

http://www.alukah.net/sharia/0/431/#_ftn1
http://www.alukah.net/sharia/0/431/#_ftn2
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سكٝك١ َع٢ٓ ايًؿغ تط٤ٞ ٖرا ايتٛد٘ ْعس٠ إىل نتب ا٭غباٙ ٚايٓعا٥س اييت مجعت يًه١ًُ ايٛاسد٠ يف 

ايًػ١ٜٛ, ذيو إٔ "د٫ي١  ايكسإٓ د٫٫ت َتعدد٠, ٜعٛد يًطٝام ايؿطٌ يف انتطابٗا هلرٙ املعاْٞ يف ض٤ٛ ايد٫ي١

ٌ َٛضع عطب ضٝاق٘, َٚا وـ ب٘ َٔ ايكسا٥ٔ ايًؿع١ٝ ٚاؿاي١ٝ" غاص١ إٔ د٫يت٘ ؽتًـ, ايًؿغ يف ن

نْٛ٘ َؿسدّا أٚ َكسّْٚا إٕ يه١ًُ "أَس" يف ايكسإٓ ايهسِٜ ضت١ عػس َع٢ٓ ٚيه١ًُ "ايسمح١" أزبع١ عػس َع٢ٓ , 

 .امٚيه١ًُ "ؾنت" أسد عػس َع٢ٓ  أدت نٌ ن١ًُ َٓٗا املع٢ٓ املساد ايرٟ ٜؿسض٘ ايطٝ

يكد ُعين املؿطسٕٚ َٓر ٚقت َبهس بايطٝام ايكسآْٞ; ملا ي٘ َٔ أثس ؾاعٌ يف ايهػـ عٔ َساد اهلل تعاىل يف 

سطٛز بازش إىل داْب ايكسا٥ٔ ا٭خس٣; نأضباب ايٓصٍٚ, ٚايًػ١, ٚايعُّٛ,  -ايطٝام  -نتاب٘, ٚنإ ي٘ 

ؾإْ٘ عٓد ايتؿاضٌ بني ٖرٙ ايكٛاعد; ٫بد َٔ ٚزمبا ُقدّ ع٢ً بعطٗا, أٚ ؼهِ بٗا; يتٛقـ املع٢ٓ ايعاّ عًٝ٘; "

 َساعا٠ ايطٝام دا٥ُّا, ؾٗٛ املكصٛد بٗرٙ ايكٛاعد, ست٢ ٜؿِٗ ع٢ً ٚدٗ٘" 

دعٌ ايػاطيب َساعا٠ ايطٝام َعٗسّا َٔ َعاٖس ا٫عتداٍ يف ايتؿطري املؿطٞ إىل ايؿِٗ ايطًِٝ, سني قاٍ: 

ع٢ً آخسٙ, ٚإذ ذاى وصٌ َكصٛد ايػازع يف ؾِٗ  "ؾ٬ قٝص يًُتؿِٗ عٔ زد آخس ايه٬ّ ع٢ً أٚي٘, ٚأٚي٘

املهًـ, ؾإٕ ؾسم ايٓعس يف أدصا٥٘; ؾ٬ ٜتٛصٌ ب٘ إىل َسادٙ, ٫ٚ ٜصض ا٫قتصاز يف ايٓعس ع٢ً بعض أدصا٤ 

 .[ايه٬ّ دٕٚ بعض

ٚظٗد  -إٕ ٖرا ايكإْٛ ايرٟ هعٌ ايطٝام قٌ اعتباز نإ مس١ صاسبت ايتؿطري َٓر بداٜات٘ ا٭ٚىل 

 .ٚإىل ايعصس اؿدٜح -َٔ غٝذ املؿطسٜٔ اٱَاّ ايطربٟ; تأص٬ّٝ ٚتطبٝكا َتُٝص 

ُٜعين بتؿطري املؿسد٠ ايكسآ١ْٝ, إ٫ أْ٘  ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ايتؿطري يف عٗد ايصشاب١ ايهساّ نإ ذا طابع ػص٦ٜٞ 

د عِٓٗ صساس١ َا مل ٜهٔ ٜػؿٌ ضٝاقٗا; ٚهلرا دا٤ تؿطريِٖ ضًُّٝا خايّٝا َٔ اـًٌ بعا١َ, ٚإٕ مل ٜهٔ قد ٚز

 -ٜعد تٛصٝؿّا يًطٝام ٚتأص٬ّٝ ي٘, عدا إغازات قد تدٍ عًٞ َا مٔ بصددٙ, َٓٗا إْهاز عبد اهلل بٔ عُس 

عًٞ اـٛازز, ْٚعت٘ هلِ بأِْٗ غساز اـًل, سني عُدٚا إيٞ آٜات ْصيت يف ايهؿاز;  -زضٞ اهلل عُٓٗا 

 .مؾذعًٖٛا يف املطًُني  ٖٚرا ٫ ٜهٕٛ إ٫ بتذاٌٖ ايطٝا

ٜتطُٔ تؿطري اٱَاّ ايطربٟ إغازات أخسٟ تدٍ عًٞ اضتشطاز ايطٝام يف ٚقت َبهس; ؾإٕ نجريّا َٔ 

, [3]زضٞ اهلل عُٓٗا -اختٝازات٘ يف ايتؿطري, ٚاييت دا٤ت يف ض٤ٛ ايطٝام نإ َٛاؾكا ؾٝٗا ٫بٔ عباع 

رٙ املطاي١ ٚضٛسّا مبا زٟٚ عٔ تابعٞ َتكدّ ز٣ٚ عٔ ابٔ عباع ٚتتًُر عًٝ٘, ذيهِ ٖٛ َطًِ بٔ ٜطاز ٚتصداد ٖ

ٖر, سني قاٍ ٖٚٛ ٜٓب٘ إيٞ ضسٚز٠ ا٫ٖتُاّ بايطٝام: "إذا سدثت عٔ اهلل; ؾكـ ست٢  100ايبصسٟ, املتٛؾ٢ ض١ٓ 

ايطٝام يف ؼدٜد املساد بايٓؿظ يف ٖر( ٜطتٓد إيٞ  106تٓعس َا قبً٘ َٚا بعدٙ"  ٖٚرا طاٚٚع بٔ نٝطإ )ت 

ْٗٔٝد ﴿ :قٛي٘ تعايٞ ََٚغ َٗا َضا٥ْٔل  ََٖع َِْؿٕظ   ٌٗ ص, ؾٝكٍٛ: "إمنا ٜساد بٗرا ايهاؾس, اقسأ َا بعدٖا 21م: ] ﴾ ََٚدا٤ِت ُن

 ٜديو ع٢ً ذيو" 

َتؿل عًٝٗا  ع٢ً تؿاٚت بِٝٓٗ; "٭ٕ د٫ي١ ايطٝام -يكد بكٞ ٖرا املٓٗر قٌ عٓا١ٜ املؿطسٜٔ قدميّا ٚسدٜجّا 

يف فازٟ ن٬ّ اهلل تعايٞ", ؾًِ ٜهٔ ٜطع أسدّا َِٓٗ ػاًٖٗا, ٚإٕ سصٌ غ٤ٞ َٔ ٖرا; عٛتب أصشاب٘, 
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 .ٚصازٚا َٛضع ْكد ٚاضتدزاى

ٖر( يف نتاب١ )فاش ايكسإٓ(; ؾإْ٘ عين يف َٛاطٔ 209ٖرا ايرٟ أغسْا إيٝ٘ ٚدد غ٤ٞ َٓ٘ عٓد أبٞ عبٝد٠ )ت 

كسآ١ْٝ َٔ اؾاْب ايًػٟٛ, دٚمنا اعتباز يطٝاقٗا ايكسآْٞ, ؾذا٤ت دزاضت٘ يف ٖرٙ َتعدد٠ َٓ٘ بدزاض١ املؿسد٠ اي

ايتؿطري املؿطٞ إيٞ ايهػـ عٔ َساد اهلل, ٚهلرا تعاقبت عًٝ٘  املٛاطٔ إىل ايبشح ايًػٟٛ أقسب َٓٗا إىل

 .[4]ا٫ضتدزانات, ٚاييت صاسبٗا تػٓٝع أسٝاّْا

يطٓا يف ٖرا املكاّ بصدد تكِٜٛ َٓٗر غدص بعٝٓ٘, ٚإمنا ْٗدف إىل بٝإ إٔ مث١ تٛدّٗا ظٗس يف ٚقت َبهس 

ُٜعٔ نجريّا بايطٝام, ٚزمبا أًُٖ٘, ؾتطسب اـًٌ إىل ايتؿطري َٔ ٖرا ايٛد٘, ٚئ ْعدّ أَج١ً هلرا  أٜطّا مل 

 .تهٔ ت٪يـ ظاٖس٠ َٔ تؿطري ايتابعني َٚٔ بعدِٖ, يهٓٗا مل

 -ٚايرٟ ُعين بتؿطري املؿسد٠ ايكسآ١ْٝ نُا أضًؿٓا  -إىل إٔ تؿطري ايصشاب١  -اسرتاشّا  -وطٔ ايتٓبٝ٘ 

ضًِ َٔ ٖرا اـًٌ; بطبب تٛاؾس فُٛع١ َٔ ايصؿات نإ ٜؿتكس إيٝٗا َٔ دا٤ بعدِٖ, ٖٚٞ أِْٗ تتًُرٚا 

ٚعاصسٚا تٓصٌٜ ايكسإٓ, ٚناْٛا عسبا خًصّا, ؾهاْٛا ع٢ً ايسضٍٛ صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ, ٚعاٜػٛا اؾا١ًٖٝ, 

 .أعسف ايٓاع مبكاصد ايكسإٓ ٚضٝاق٘ ايعاّ, ٚنإ تؿطريِٖ ع٢ً أ١ٜ ساٍ ق٬ًّٝ

ناْٛا ٜسغبٕٛ يف ػُٝع  -إضاؾ١ إىل َا تكدّ  -نإ ٖرا غ٬ف طا٥ؿ١ ممٔ دا٤ بعدِٖ; ؾإٕ ٖ٪٤٫ 

ٖرا إىل عدّ اؿسص ع٢ً ػاٚش َعاْٞ املؿسدات إىل َا ٖٛ ا٭قٛاٍ, ٚناْٛا سسٜصني ع٢ً تهجري املعاْٞ, ؾأد٣ 

 .أبعد َٔ ذيو, نتتبع ايطٝام

ًُٜشغ غ٤ٞ مما ذنسْا عٓد أبٞ عبٝد٠ ٚابٔ قتٝب١ ٚا٭خؿؼ َٔ املتكدَني, َٚٔ املتأخسٜٔ ْطبّٝا: ايبٝطاٟٚ 

ٛٗش; ٭ْٓا ٫ ْدعٞ أْٗا صادز٠ عٔ  تتبع ٚاضتكسا٤, ٚإمنا ٖٞ ٚاـاشٕ ٚابٔ اؾٛشٟ, ٖٚٞ أسهاّ ٫ ؽًٛ َٔ ػ

ًَشٛظات تتابعت َٔ َدا١َٚ ايٓعس يف نتبِٗ, ٚقد ٜػٗد هلا َا ضٝأتٞ َٔ أَج١ً يف ثٓاٜا ٖرا ايبشح, ٜس٣ 

اؿرام َٔ ايعًُا٤ إٔ يف ٖرا املطًو قصٛزّا; ٭ٕ بعض أصشاب٘ "زاعٛا فسد ايًؿغ, َٚا هٛش عٓدِٖ إٔ 

ُتهًِ ب٘ ٚضٝام ايه٬ّ )َؿسدات ايكسإٓ(, ؾكد أث٢ٓ ايصزنػٞ ٜسٜد ب٘ ايعسبٞ, َٔ غري ْعس إىل َا ٜصًض يً

ع٢ً َٓٗذ٘ ٖٚٛ ٜتشدخ عٔ تؿطري بعض آٟ ايكسإٓ ايرٟ مل ٜسد ؾٝ٘ ْكٌ, سٝح قاٍ: "ٚطسٜل ايتٛصٌ إىل 

ؾُٗ٘: ايٓعس إىل َؿسدات ا٭يؿاظ َٔ يػ١ ايعسب, َٚدي٫ٛتٗا, ٚاضتعُا٫تٗا, عطب ايطٝام, ٖٚرا ٜعتين ب٘ 

ّا يف نتاب )املؿسدات(, ؾٝرنس قٝدّا شا٥دّا ع٢ً أٌٖ ايًػ١ يف تؿطري َديٍٛ ايًؿغ; ٭ْ٘ اقتٓص٘ ايساغب نجري

 َٔ ايطٝام" 

ميهٔ ايكٍٛ ع٢ً ّٖد٣ مما تكدّ: إٕ ايطٝام قس١ٜٓ َتُٝص٠ يف فاٍ ؼًٌٝ اـطاب, ٚايهػـ عٔ املساد, إذا 

يبٓا٤ ايًػٟٛ; ٭ٕ ٖرا ٚسدٙ ٫ ٜسغد إىل أسطٔ اضتعُاي٘, ٚٚضع يف ْصاب٘, بإٔ ٫ ٌُٜٗ انتؿا٤ بتشًٌٝ ا

 .د٫ي١ ايه١ًُ, ٫ َؿسد٠ ٫ٚ َكس١ْٚ بػريٖا, ملا أضًؿٓا

اـسٚز بايطٝام عٔ َهاْت٘; بإٔ ٜكدّ ع٢ً غريٙ َٔ ايكسا٥ٔ َطًكّا, ٜعد ٖرا امساؾّا  -بإشا٤ ٖرا  -ٜعد 

٢ٓ هلا ع٢ً اٱط٬م خازز َهاْٗا يف بايطٝام عٔ دٚزٙ ٚٚظٝؿت٘, ٖٚرا َطًو ايرٜٔ ٜسٕٚ: "بإٔ ايهًُات ٫ َع
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, ٫ٚ غو إٔ يف ٖرا ايتٛد٘ َبايػ١ تط٤ٞ إىل ايطٝام أنجس مما ؼطٔ إيٝ٘, ٚايٓاظس يف نتب ايتؿطري ِايٓع

مث١ آٜات نجس يف ايكسإٓ ايهسِٜ يًطٝام أثس يف تؿطريٖا, ٚؼدٜد  ًٜشغ ٬ََض ا٫ػاٖات ايج٬ث١ باد١ٜ ؾٝٗا

ٖرا يف اٯٜات اييت تتطُٔ أيؿاظّا َػرتن١, ٚسطبٓا يف ٖرا املكاّ َجاٍ ٜٛضض َا  املع٢ٓ املساد َٓٗا, ٜٚهجس

 .مٔ بصددٙ; ٭ٕ أَج١ً ٖرا ايٓٛع أنجس َٔ إٔ ٜطتٛعبٗا عح نٗرا

إٕ ن١ًُ ايبًٛؽ يؿغ َػرتى, ٜطًل يف ايًػ١ ع٢ً املكازب١, ٚع٢ً ا٫ْتٗا٤ إىل ايػ٤ٞ, ٚقد ٚزد ٖرا ايًؿغ يف 

 .يًطٝام ايؿطٌ يف اختٝاز املع٢ٓ املٓاضب هلرٙ ايًؿع١ يف املٛضعني آٜتني َتذاٚزٜٔ, نإ

َُِعُسٕٚف ﴿ :دا٤ يف اٯ١ٜ ا٭ٚىل, قٛي٘ تعاىل ٖٔ ٔب ُٖ َِٔطُهٛ ٖٔ َؾَأ ُٗ ًَ َٔ َأَد ًَِػ َٖٓطا٤ َؾَب ُِ اي ًِٖكُت ص, 231ايبكس٠: ] ﴾ َٚٔإَذا َط

; ٭ٕ ا٭دٌ إذا اْكط٢ شاٍ ايتدٝري بني اٱَطاى  ؾاـطاب ٖٓا يٮشٚاز, ٚاملساد ببًٛؽ ا٭دٌ: قسب اْتٗا٤ ايعد٠

 .ٚايتطسٜض, ؾًُا خري ايصٚز دٍ ع٢ً إٔ املع٢ٓ َا ذنسْا باٱمجاع

َٔ  ﴿ :ْس٣ يف اٯ١ٜ ايتاي١ٝ إٔ ايطٝام وتِ محٌ املع٢ٓ ع٢ً ا٫ْكطا٤, ٖٚٞ قٛي٘ تعاىل ًَِػ َِّطا٤ َؾَب ُِ اي ًِٖكُت َٚٔإَذا َط

ُٖ ًُٛ ٖٔ َؾ٬َ َتِعُط ُٗ ًَ َُِعُسٚٔفَأَد ُِٗ ٔباِي َٓ ِٝ ِِٛا َب ٖٔ ٔإَذا َتَساَض ُٗ َٚاَد َٔ َأِش َٜٓٔهِش ص, ؾاـطاب ٖٓا يٮٚيٝا٤, 232ايبكس٠: ] ﴾ ٖٔ َإٔ 

ٚاملع٢ٓ: إٔ ايصٚز إذا طًل شٚدت٘, ٚاْكطت عدتٗا, ٚأزاد إٔ ٜٓهشٗا َٔ ددٜد; ؾًٝظ يٛيٞ أَسٖا إٔ مياْع, ؾًٛ 

ع ايصٚز َطًكت٘ دٕٚ ساد١ إىل ٚيٞ أَسٖا, ٚزسِ اهلل ايػاؾعٞ سني نإ َع٢ٓ بًٛؽ ا٭دٌ ٖٓا املكازب١; يساد

قاٍ: "دٍ ضٝام ايه٬َني ع٢ً اؾرتام ايبًٛغني" طؾكد دعٌ ايطٝام ايبًٛؽ يف اٯ١ٜ ا٭ٚىل مبع٢ٓ َػازؾ١ بًٛؽ 

 .ا٭دٌ, ٚدعً٘ يف اٯ١ٜ ايجا١ْٝ مبع٢ٓ اْتٗا٤ ا٭دٌ, ٚنٌ ايرٟ ذنسْا قٌ إمجاع املؿطسٜٔ
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 املبشح ا٭ٍٚ

 تعسٜـ ايطٝام يػ١ ٚاصط٬سّا, ٚاملساد بايطٝام ايكسآْٞ

 :طًب ا٭ٍٚ: ايطٝام يف ايًػ١امل

 أصٌ املاد٠: ضٛم, ٚزدت يف املعادِ مبعإ َرتادؾ١. 

 (.1)"ايطٝام املٗس... ٚتطاٚقت اٱبٌ تطاٚقّا إذا تتابعت ٚنريو تكاٚدت" :قاٍ ا٭شٖسٟ:

ايطني ٚايٛاٚ ٚايكراف أصرٌ ٚاسرد َعٓاٙ:سردٚ ايػر٤ٞ, َٚٓر٘ مسرٞ املٗرس ضرٝاقّا, ٚضرٛم ايدابر١,            " :ؾازع:ٚقاٍ ابٔ 

( 3)"ضٛم اٱبٌ: دًبٗا ٚطسدٖا, ٜكاٍ: ضكت٘ ؾاْطام:"ٚقاٍ ايساغب( 2)"ٚايطٜٛل; ٭ْطٝاب٘ يف اؿًل ب٬ َطؼ

قّا.. ٚقرد اْطراقت ٚتطراٚقت اٱبرٌ     ضٛم ايطٛم َعسٚف ضام اٱبٌ ٚغريٖا ٜطٛقٗا ضرٛقّا ٚضرٝا  "ٚقاٍ ابٔ َٓعٛز: 

 (.4) "تطاٚقّا إذا تتابعت

 ( 5)"ضٝام ايه٬ّ: تتابع٘ ٚأضًٛب٘ ايرٟ هسٟ عًٝ٘:"ٚقاٍ يف املعذِ ايٛضٝط

ٖرٙ أِٖ ايتعسٜؿات ايًػ١ٜٛ يًطٝام, ًْٚشغ َٔ ٖرٙ املعاْٞ إٔ ايٛضٝط ايًػٟٛ ا٫ضرتعُايٞ ايررٟ دازت سٛير٘    

ملتابعرر١ ٚايتكرراٚد ٚايتطًطررٌ ٚا٫ْتعرراّ( ٚإٔ نًُرر١ ضررام تعررين ؿررٛم غرر٤ٞ   دررٌ ايتعررازٜـ ٚا٫ضررتعُا٫ت ٖررٛ: )ا

 يػ٤ٞ آخس, ٚاتصاي٘ ب٘, ٚاقتؿا٩ٙ أثسٙ, نُا تعين ا٫زتباط ٚايتطًطٌ ٚا٫ْتعاّ يف ضًو ٚاسد.

 :جاْٞ: َؿّٗٛ ايطٝام عٓد ايعًُا٤املطًب اي

يف ايتعبري عٓ٘, ٚيٓا إٔ ْطتعسض غ٦ّٝا  بايٓعس إىل أقٛاٍ ايعًُا٤ يف ؼدٜد َؿّٗٛ ايطٝام لد أِْٗ َتؿاٚتٕٛ

 َٔ أقٛاهلِ يف ذيو يٝتبني املساد: 

 (. 6)"أَا ايطٝام ٚايكسا٥ٔ, ؾإْٗا ايداي١ ع٢ً َساد املتهًِ َٔ ن٬َ٘:"قاٍ ابٔ دقٝل ايعٝد

م, ايكس١ٜٓ اييت تكرتٕ بايًؿغ َٔ املتهًِ, ٚتهٕٛ ؾسقّا ؾُٝا بني ايٓص ٚايعاٖس ٖٞ ايطٝا:"(7ٚقاٍ ايطسخطٞ )

 (.8)"مبع٢ٓ ايػسض ايرٟ ضٝل ٭دً٘ ايه٬ّ

 (.10)"زبط ايكٍٛ بػسض َكصٛد ع٢ً ايكصد ا٭ٍٚ:"( يف تعسٜـ ايطٝام بأ9ْ٘ٚقاٍ ايطًذُاضٞ )

                                                           
 (.9/234( ))تٗرٜب ايًػ١(( )1)

 (.3/117( ))َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١(( )2)

 (.436( ))َؿسدات أيؿاظ ايكسإٓ(( )ص3)

 (..2/649( , ))ايكاَٛع احملٝط(( )10/166( اْعس ))يطإ ايعسب(( )4)

 (.490( ))املعذِ ايٛضٝط(( )ص5)

 (.2/21( ))إسهاّ ا٭سهاّ(( )6)

 5/315ٖر اْعس: ا٭ع٬ّ 483( قُد بٔ أمحد بٔ ضٌٗ, قاض َٔ نباز ا٭سٓاف, فتٗد, َات ض١ٓ 7)

 (.1/164( ))أصٍٛ ايطسخطٞ(( )8)

ٖر اْعس: املٛضٛع١ املٝطس٠  1057ايٛاسد بٔ قُد أبٛ اؿطٔ ا٭ْصازٟ, نإ آ١ٜ باٖس٠ يف مجٝع ايعًّٛ ٚمجٝع أسٛاي٘ نًٗا َسض١ٝ َات ض١ٓ ( عًٞ بٔ عبد9)

 2/471ٚ َعذِ امل٪يؿني 2/1626

 (.18( ))املٓصع ايبدٜع يف ػٓٝظ أضايٝب ايبدٜع(( )ص10)
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 (.2)"ايطٝام ٖٛ َا ٜدٍ ع٢ً خصٛص املكصٛد َٔ ضابل ايه٬ّ املطٛم يريو أٚ ٫سك٘:"(1ٚقاٍ ايبٓاْٞ )

يطررٝام ميهررٔ اـررسٚز بٓتٝذرر١ ٚاضررش١ إٔ ايطررٝام َ٪يررـ َررٔ عررد٠   بررايٓعس جملُررٛع َرراذنس ايعًُررا٤ يف تعسٜررـ ا 

 عٓاصس:

 أٚهلا: ٖٚٛ قٛزٙ ٚقطب زساٙ ٚعُدت٘: ايػسض ٚاملكصٛد َٚساد املتهًِ.

 ثاْٝٗا: تآيـ ايه٬ّ ٚتتابع٘ ٚدسٜاْ٘ ع٢ً أضًٛب ٚاسد.

 ثايجٗا: ايعسٚف احملٝط١ بايٓص, ٚأسٛاٍ املداطبني ؾٝ٘. 

صررس ٚاغررتُاي٘ عًٝٗررا ٖررٛ ايرررٟ ٜٛؾررل بررني املعرراْٞ املدتًؿرر١ ٚورردد ٖرررا املصررطًض   ٚاضررتٝعاب ايطررٝام هلرررٙ ايعٓا

 ايعاّ. 

ٚميهٔ إٔ نًص إىل ؼدٜد أدم يًطٝام بٓا٤ّ ع٢ً ذيو نً٘: بإٔ ايطٝام ٖٛ ايػرسض ايررٟ ٜٓرتعِ بر٘ مجٝرع      

 َاٜستبط بايٓص َٔ ايكسا٥ٔ ايًؿع١ٝ ٚاؿاي١ٝ. 

٫صررط٬سٞ, ٚبرر٘ هتُررع اخررت٬ف ايعًُررا٤ ٚاملؿطررسٜٔ يف تعسٜررـ    ٚبٗرررا اؿررد ٜتٛاؾررل املعٓرر٢ ايًػررٟٛ ٚاملعٓرر٢ ا   

ايطررٝام; ٚيرررا ؾإْرر٘ ميهررٔ إٔ ٜطًررل عًرر٢ عٓصررس َررٔ عٓاصررس ايطررٝام بأْرر٘ ايطررٝام باعتبرراز أْرر٘ دررص٤ َٓرر٘, ٚعًٝرر٘   

وٌُ إط٬م بعض املؿطسٜٔ يًطٝام, ٚغايب إط٬قِٗ يًطٝام َكصٛد ب٘ ايػسض ايرٟ ٚزد ايه٬ّ ٭دً٘ نُا 

 ِ ايطابك١تبني َٔ أقٛاهل

 ٚتأٜٝدّا ملا خًصت إيٝ٘ يف ؼدٜد ايطٝام أذنس َاقسزٙ بعض ايدازضني ملؿّٗٛ ايطٝام:  

ٖٚٓا ميهرٔ تًدرٝص ايكرٍٛ يف َؿٗرّٛ ايطرٝام يف ايررتاخ ايعسبرٞ يف ايٓكراط         :"قاٍ صاسب نتاب د٫ي١ ايطٝام 

ايهرر٬ّ... ايجاْٝرر١: إٔ ايطررٝام ٖررٛ   ايررج٬خ ايتايٝرر١: ا٭ٚىل: إٔ ايطررٝام ٖررٛ ايػررسض, أٟ َكصررٛد املررتهًِ يف إٜررساد      

ايعسٚف ٚاملٛاقرـ ٚا٭سرداخ ايريت ٚزد ؾٝٗرا ايرٓص أٚ ْرصٍ أٚ قٝرٌ بػرأْٗا, ايجايجر١: إٔ ايطرٝام ٖرٛ َرا ٜعرسف اٯٕ              

 (.3)"بايطٝام ايًػٟٛ ايرٟ ميجً٘ ايه٬ّ يف َٛضع ايٓعس ٚايتشًٌٝ, ٜٚػٌُ َا ٜطبل أٚ ًٜشل ب٘ َٔ ن٬ّ

ٚميهررٔ ْعررت عررح ايػرراطيب ملطررأي١ ايطررٝام بأْرر٘  :"يررد٫يٞ عٓررد ايػرراطيبٚقرراٍ صرراسب نترراب َررٓٗر ايرردزع ا  

 (.4)"َطتٛعب ملكتطٝات اـطاب اييت تتطًب ايٓعس يف فُٛع َا ٜستبط ب٘

ايطٝام ٜكتطٞ عٓاصس كتًؿ١, أ٫ّٚ عٓصس ذاتٞ ٖٚرٛ َعتكردات املرتهًِ    :"ٚقاٍ صاسب نتاب ايبشح ايًطاْٞ

ْٞ أمسٝ٘ عٓصسّا َٛضٛعّٝا ٖٚرٛ ايٛقرا٥ع اـازدٝر١ ايريت ه ؾٝٗرا ايكرٍٛ       ٚأٜطّا َكاصد املتهًِ, ثِ ايعٓصس ايجا

ٜعين ايعسٚف ايصَا١ْٝ ٚاملهاْٝر١. ثرِ ايعٓصرس ايررٟ أمسٝر٘ ايعٓصرس ايررٚاتٞ, ٚأقصرد بر٘ املعسؾر١ املػررتن١ برني             

 (.5)"املتداطبني

                                                           
 (( 2/86ٖر ))َعذِ امل٪يؿني 1198صٛيٞ ْصٌٜ َصس َات ض١ٓ ( عبد ايسمحٔ بٔ داد اهلل ايبٓاْٞ املػسبٞ ؾكٝ٘ أ1)

 (. 1/20( ))ساغ١ٝ ايبٓاْٞ ع٢ً مجع اؾٛاَع(( )2)

 (.51( ))د٫ي١ ايطٝام يسد٠ اهلل ايطًشٞ(( )ص3)

 (.165( ))َٓٗر ايدزع ايد٫يٞ عٓد اٱَاّ ايػاطيب(( )ص4)

 . 301, ص6بايسباط, ضًط١ً ْدٚات َٚٓاظسات زقِ ( ))ايبشح ايًطاْٞ يط٘ عبد ايسمحٔ(( َٓػٛزات ن١ًٝ اٯداب 5)
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ٕ ؾإْٓا نًرص إىل تعسٜرـ   ٚبعد ٖرا ايبٝا:"ٚقاٍ صاسب زضاي١ د٫ي١ ايطٝام ٚأثسٖا يف تٛدٝ٘ املتػاب٘ ايًؿعٞ

يًطٝام, ٖٚرٛ أْر٘: ايػرسض ايررٟ تترابع ايهر٬ّ ٭دًر٘, َردي٫ّٛ عًٝر٘ بًؿرغ املرتهًِ, أٚ ساير٘, أٚ أسرٛاٍ ايهر٬ّ, أٚ               

 (.1)"املتهًِ ْؿط٘, أٚ ايطاَع

    ٟ ٚبعررد ٖرررا ايهررِ َررٔ ايتعسٜؿررات ميهررٔ إٔ نًررص إىل     :"ٜٚكررٍٛ صرراسب زضرراي١ أثررس ايطررٝام يف ايٓعرراّ ايٓشررٛ

سٖا بكٛيٓا ٖٛ: )فُٛع١ ايكرسا٥ٔ ايًؿعٝر١ ٚاؿايٝر١ ايداير١ عًر٢ قصرد املرتهًِ َرٔ خر٬ٍ تترابع           تعسٜـ ىتص

 (.2)"ايه٬ّ ٚاْتعاّ ضابك٘ ٫ٚسك٘ ب٘

ايتعسٜـ املدتراز يًطرٝام  ايكسآْرٞ , ٖرٛ     :"ٜٚكٍٛ صاسب زضاي١ ايطٝام ايكسآْٞ ٚأثسٙ يف تؿطري املدزض١ ايعك١ًٝ

زدٝرر١ , هلرا أثرس ؾررري ؾُٗر٘ , َرٔ ضررابل أٚ ٫سرل بر٘ , أٚ سرراٍ َرٔ سرراٍ        َراوٝط برايٓص َررٔ عٛاَرٌ داخًٝر١ أٚ خا    

 (.3) "املٔدأطب, ٚاملداَطب, ٚايػسض ايرٟ ضٝل ي٘, ٚاؾٛ ايرٟ ْصٍ ؾٝ٘

 ًب ايجايح: َؿّٗٛ ايطٝام ايكسآْٞاملط

َررٔ  ٖررٛ دررص٤ َررٔ ايطررٝام بعَُٛرر٘ يف َعٓرراٙ ايعرراّ, إ٫ إٔ يرر٘ َهْٛررات خاصرر١ ٜتُٝررص بٗررا, ٫بررد      ايطررٝام ايكسآْررٞ

 اعتبازٖا ؾٝ٘, ٖٚٞ:

 أ٫ّٚ: َا بٓٝت عًٝ٘ اٯ١ٜ َٔ ا٭غساض. 

َررٔ أععررِ َررا متٝررص برر٘ ايكررسإٓ تطررُٓ٘ ٭غررساض َتعرردد٠ يف اٯٜرر١ ايٛاسررد٠, ٫ٚ غررو إٔ ٖرررا َررٔ نُرراٍ    

ايكرسإٓ, ؾإْر٘ قتُرٌ يًٛدررٛٙ عطرب اخرت٬ف ا٭غرساض ايرريت تطرُٓتٗا اٯٜر١, ٖٚررا ضررس تعردد املعراْٞ يف اٯٜرر١            

 هلرا ؾ٬بد َٔ اعتباز ٖرٙ اـاص١ٝ يف ايطٝام ايكسآْٞ. ٚا٭غساض اييت تتطُٓٗا اٯ١ٜ ٖٞ: ٚاخت٬ؾٗا, ٚ

 أغساض ايكسإٓ َٚكاصدٙ ايعع٢ُ. -1

 غسض ايطٛز٠. -2

 غسض املكطع ٚاٯٜات ايٛازد٠ يف َٛضٛع ٚاسد.  -3

 غسض اٯ١ٜ.  -4

٫ بٗرا, ٖٚرٞ َتآيؿر١    ؾهٌ ٖرٙ ا٭غساض ٫بد َٔ اعتبازٖا يف تؿطري اٯ١ٜ, ٫ٚ ٜعٗرس نُراٍ َعٓر٢ اٯٜر١ إ    

 َتها١ًَ َب١ٝٓ ع٢ً بٓا٤ ٚاسد. 

ٚايؿكرر٘ أخررص َررٔ ايؿٗررِ, ٖٚررٛ ؾٗررِ َررساد   "قرراٍ ابررٔ ايكررِٝ يف بٝررإ قُٝرر١ َعسؾرر١ ايػررسض َٚررساد املررتهًِ:    

املتهًِ, ٖٚرا قدز شا٥د ع٢ً فسد ٚضع ايًؿغ يف ايًػ١, ٚعطب تؿاٚت َساتب ايٓراع يف ٖررا, تتؿراٚت َرساتبِٗ     

 .(4)"يف ايؿك٘ ٚايعًِ

                                                           
 (.27( ))د٫ي١ ايطٝام ٚأثسٖا يف تٛدٝ٘ املتػاب٘ ايًؿعٞ يف قص١ َٛض٢, يًػٝذ ؾٗد ايػتٟٛ(( )1)

 (.79( ))أثس ايطٝام يف ايٓعاّ ايٓشٟٛ ع٢ً نتاب )ايبٝإ يف غسٜب إعساب ايكسإٓ ٫بٔ ا٭ْبازٟ( يًدنتٛز ْٛح ايػٗسٟ( )ص2)

 (.22ٝام ايكسآْٞ ٚأثسٙ يف تؿطري املدزض١ ايعك١ًٝ, يًدنتٛز ضعٝد ايػٗساْٞ(( )ص( ))ايط3)

 (.1/281( ))أع٬ّ املٛقعني(( )4)
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 ٚمما ٜدٍ ع٢ً إٔ ايػسض ٖٛ ا٭صٌ يف ايطٝام َا ديت عًٝ٘ ايط١ٓ يف اعتبازٙ يف ايه٬ّ ٚاؿهِ. 

 َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ذيو:

قراٍ ٜرّٛ ا٭سرصاب: ))٫ ٜصرًني أسرد ايعصرس إ٫ يف        َا دا٤ يف ايصشٝشني عٔ ابٔ عُس )إٔ ايرٓيب   -1

 ْصًٞ ست٢ ْأتٝٗرا, ٚقراٍ بعطرِٗ: برٌ ْصرًٞ,      بين قسٜع١(( ؾأدزى بعطِٗ ايعصس يف ايطسٜل, ؾكاٍ بعطِٗ: ٫

 ( 1ؾًِ ٜعٓـ ٚاسدّا َِٓٗ( ) مل ٜسد َٓا ذيو, ؾرنس ذيو يًٓيب 

ٚصًٛا يف ايطسٜل, ٚذيو يٓعسِٖ ملساد  ؾًُا نإ ايػسض ٖٛ ا٭َس باملبادز٠ خايـ بعطِٗ أَس ايٓيب 

 أسدّا َٔ ايؿسٜكني. مل ٜعٓـ  ٚهلرا قايٛا: ٫ ٜسٜد َٓا ذيو, ٜٚ٪ٜدٙ إٔ ايٓيب  ايٓيب 

ؾا٭ٚيٕٛ متطهٛا بعُّٛ اـطاب, ؾذعًٛا صٛز٠ ايؿٛات داخ١ً يف ايعُّٛ, ٚاٯخسٕٚ :"قاٍ غٝذ اٱض٬ّ

 (.2)"نإ َعِٗ َٔ ايديٌٝ َا ٜٛدب خسٚز ٖرٙ ايصٛز٠ عٔ ايعُّٛ, ؾإٕ املكصٛد املبادز٠ إىل ايكّٛ

سعهٔ ؿاقرّا برٞ أطرٛيهٔ ٜردّا(( قايرت:      ))أضر :  َا دا٤ يف ايصشٝشني عٔ عا٥ػ١ قايت قاٍ زضٍٛ  -2 

ٖٔ ٜتطاٚئ أٜتٗٔ أطٍٛ ٜدّا, قايت: ؾهاْت أطٛيٓا ٜدّا شٜٓب; ٭ْٗا ناْت تعٌُ بٝدٖا ٚتصدم()  (.3ؾه

ٖٓا سجٗٔ ع٢ً ايصدق١, ٚذيو ٭ٕ اعتباز طٍٛ ايٝد ٫ ؾا٥د٠ َٓ٘ ٚيٝظ ي٘ غسض يف   ؾُساد ايٓيب 

 ايٛصـ ايرٟ عًل ب٘ اؿهِ.

قاٍ املًٗب: يف اؿدٜح د٫ي١ ع٢ً إٔ اؿهِ يًُعاْٞ ٫ يٮيؿاظ; ٭ٕ ايٓط٠ٛ ؾُٗٔ َٔ :"قاٍ ابٔ سذس

 (.4)"طٍٛ ايٝد اؾازس١, ٚإمنا املساد بايطٍٛ نجس٠ ايصدق١

 ثاّْٝا: ايٓعِ ايكسآْٞ, ٚا٭ضًٛب ايبٝاْٞ املعذص. 

٤ احملهِ املتطل ايرٟ ٫غو إٔ ايٓعِ ايكسآْٞ, ٚا٭ضًٛب ايبٝاْٞ ايرٟ ا٥تًـ َٓ٘ ايكسإٓ ميجٌ ايبٓا

متٝص ب٘ ايكسإٓ عٔ ضا٥س ايه٬ّ, ٖٚٛ خاص١ٝ ١َُٗ يف ايطٝام ايكسآْٞ بٌ ٖٛ زنٔ ؾٝ٘; إذ ٫ ميهٔ تؿطري 

 ايكسإٓ إ٫ باعتبازٙ. 

 (.5)"أنجس احملككني َٔ عًُا٤ ايعسب١ٝ ٚايبٝإ ٜجبتٕٛ املٓاضب١ بني ا٭يؿاظ ٚاملعاْٞ:"قاٍ غٝذ اٱض٬ّ

ط ْعس املؿطس َساعا٠ ْعِ ايه٬ّ ايرٟ ضٝل ي٘, ٚإٕ خايـ أصٌ ايٛضع يٝهٔ ق:"قاٍ ايصزنػٞ

 (. 6)"ايًػٟٛ يجبٛت ايتذٛش

                                                           
 1770بسقِ  3/1391َٚطًِ  904بسقِ  1/321( أخسد٘ ايبدازٟ 1)

 (.20/252( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )2)

 2452زقِ  4/1907َٚطًِ  1354بسقِ  2/515( أخسد٘ ايبدازٟ 3)

 (.3/338)ؾتض ايبازٟ(( )( )4)

 (.20/418( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )5)

 (.1/36( ))ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ(( )6)
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ٖرا ايعًِ أععِ أزنإ املؿطس ؾإْ٘ ٫بد َٔ َساعا٠ َاٜكتطٝ٘ اٱعذاش َٔ اؿكٝك١ ٚ:"ٚقاٍ أٜطّا

ٓاؾس ٚغري ذيو... ر إىل إٔ ٜت ٚاجملاش ٚتأيٝـ ايٓعِ, ٚإٔ ٜٛاخ٢ بني املٛازد, ٜٚعتُد َاضٝل ي٘ ايه٬ّ ست٢ ٫

ٜكٍٛ ر ٚاعًِ إٔ ٖرٙ ايصٓاع١ بأٚضاعٗا ٖٞ عُد٠ ايتؿطري, املطًع ع٢ً عذا٥ب ن٬ّ اهلل, ٖٚٞ قاعد٠ 

 (.1)"ايؿصاس١ ٚٚاضط١ عكد ايب٬غ١

 .(2)"ع٢ً املؿطس َساعا٠ ايتأيٝـ ٚايػسض ايرٟ ضٝل ي٘:"ٚقاٍ ايطٝٛطٞ يف اٱتكإ

عِ ؾاؿادرر١ إىل ايجكاؾرر١ ٚاؿرررم ؾٝٗررا أنجررس ٭ْٗررا ؿرراّ ا٭يؿرراظ,  ٚأَررا زضررّٛ ايررٓ:"(3ٚقرراٍ اـطررابٞ )

 (.4)"ٚشَاّ املعاْٞ, ٚب٘ تٓتعِ أدصا٤ ايه٬ّ, ًٜٚت٦ِ بعط٘ ببعض

 ثايجّا: أضباب ايٓصٍٚ ٚا٭سٛاٍ اييت ْصيت ؾٝٗا اٯ١ٜ ٚأسٛاٍ املداطبني بٗا. 

ؼدٜد ايػسض ٚاملع٢ٓ املكصٛد يف  أضباب ايٓصٍٚ ٚا٭سٛاٍ اييت ْصيت ؾٝٗا اٯ١ٜ َٔ أععِ َا ٜدٍ ع٢ً

 اٯ١ٜ, ٚعًٝ٘ ؾ٬بد َٔ اعتباز ٖرٙ اـاص١ٝ يف ايطٝام ايكسآْٞ. 

إٕ املطاقات ؽتًـ باخت٬ف ا٭سٛاٍ, ٚا٭ٚقات :"قاٍ ايػاطيب يف ايطابط املعٍٛ عًٝ٘ يف ايؿِٗ

 (.5)"ٚايٓٛاشٍ, ٖٚرا َعًّٛ يف عًِ املعاْٞ ٚايبٝإ

اٍ ايٛاسدٟ: ٫ ميهٔ تؿطري اٯ١ٜ دٕٚ ايٛقٛف ع٢ً قصتٗا ٚبٝإ ق:"ٚقاٍ ايطٝٛطٞ يف اٱتكإ

 (.6)"ْصٚهلا

ٚضريت٘ َع أصشاب٘ ٚأعدا٥٘ ٚقت  ايٓعس يطٝام اٯٜات, َع ايعًِ بأسٛاٍ ايسضٍٛ :"ٚقاٍ ايطعدٟ

 (.7)"ْصٚي٘ َٔ أععِ َا ٜعني ع٢ً َعسؾت٘ ٚؾِٗ املساد َٓ٘

اٯ١ٜ, َعسؾ١ املداطبني باٯٜات, ؾإٕ َعسؾ١ املداطب  َٚٔ أععِ َا ٜدٍ ع٢ً ايػسض ٚاملع٢ٓ املكصٛد يف

 باٯ١ٜ ٚاملكصٛد بٗا ودد ايػسض َٔ اٯ١ٜ َٚعٓاٖا ايصشٝض.

 (.8)"دص٤ ايد٫ي١ َعسؾ١ املداطب:"قاٍ غٝذ اٱض٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ

 ٚع٢ً ٖرا ؾٝهٕٛ ايطٝام ايكسآْٞ َ٪تًؿّا َٔ ث٬ث١ عٓاصس أضاض١ٝ: 

 بين عًٝٗا ايٓص.أ٫ّٚ: ا٭غساض ٚاملكاصد اييت 

 ثاّْٝا: ايٓعِ ٚا٭ضًٛب ايكسآْٞ امل٪تًـ َٔ فُٛع ايه٬ّ ٚايتعبري ؾٝ٘. 

                                                           
 (.1/311( ))ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ(( )1)

 (.1/185( ))اٱتكإ يف عًّٛ ايكسإٓ(( )2)

 ((   404ٖر ))طبكات اؿؿاظ ص 388( محد بٔ قُد بٔ إبساِٖٝ بٔ خطاب ايبطيت نإ ثك١ َتجبتّا َٔ أٚع١ٝ ايعًِ َات ض١ٓ 3)

 (.36( ))إعذاش ايكسإٓ يًدطابٞ(( )ص4)

 (.4/266( ))املٛاؾكات(( )5)

 (.1/93( ))اٱتكإ(( )6)

 (.1/4( ))تٝطري ايهسِٜ ايسمحٔ(( )7)

 (.20/428( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )8)
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 ثايجّا: ا٭ضباب ٚا٭سٛاٍ اييت ْصيت ؾٝٗا اٯ١ٜ, ٚاملداطبٕٛ بٗا ؾٝٗا. 

ٚؽتًـ د٫ي١ ايه٬ّ تاز٠ عطب ايًؿغ املؿسد, ٚتاز٠ :"ٚقد مجع غٝذ اٱض٬ّ ٖرٙ ايعٓاصس مجٝعّا ؾكاٍ

يتأيٝـ, ٚنجري َٔ ٚدٛٙ اخت٬ؾ٘ قد ٫ ٜبني بٓؿظ ايًؿغ بٌ ٜسدع ؾٝ٘ إىل قصد املتهًِ, ٚقد ٜعٗس عطب ا

 (.1)"قصدٙ بد٫ي١ اؿاٍ

أَا ايطٝام ايكسآْٞ, ؾإْٓا ْكصد ب٘ :"ٚقاٍ صاسب د٫ي١ ايطٝام َٓٗر َإَٔٛ يتؿطري ايكسإٓ ايهسِٜ

ايكسإٓ إىل داْب ايٓعِ اٱعذاشٟ ٚا٭ضًٛب ا٭غساض ٚاملكاصد ا٭ضاض١ٝ اييت تدٚز عًٝٗا مجٝع َعاْٞ 

 (. 2)"ايبٝاْٞ ايرٟ ٜػٝع يف مجٝع تعبريات٘

ٚنًص َٔ ٖرا نً٘ إىل إٔ ايطٝام ايكسآْٞ ٖٛ ))ا٭غساض اييت بٓٝت عًٝٗا اٯ١ٜ, َٚا اْتعِ بٗا َٔ 

 ايكسا٥ٔ ايًؿع١ٝ ٚاؿاي١ٝ ٚأسٛاٍ املداطبني بٗا((. 

ٔ ايٓص١ٝ ٖٚٞ َا استٛاٙ ايٓص َٔ ايتعبري ٚايرتنٝب ٚا٫زتباط ٚاملكصٛد بايكسا٥ٔ ايًؿع١ٝ: ايكسا٥

 بني اٯٜات ٚمٖٛا. 

 ٚاملكصٛد بايكسا٥ٔ اؿاي١ٝ: ا٭ضباب ٚا٭سٛاٍ اييت ْصيت اٯ١ٜ ؾٝٗا. 

ٖٚرا املع٢ٓ ايرٟ ؼدد ب٘ ايطٝام ايكسآْٞ, ٚايعٓاصس اييت ا٥تًـ َٓٗا, زادع١ إىل عُّٛ َع٢ٓ ايطٝام 

 نُا تبني. ٚعٓاصسٙ ا٭ضاض١ٝ 

ٖٚٓا َطأي١ ١َُٗ َتعًك١ مبصطًض ايطٝام ٚإط٬م املؿطسٜٔ ي٘, ٖٚٛ إٔ بعض املؿطسٜٔ نجريّا َا 

ٜطتعٌُ ايطٝام بعبازات َسادؾ١ ٜطًكْٛٗا يف َع٢ٓ ايطٝام,َٚٓٗا: ْعِ اٯ١ٜ, ْطل اٯ١ٜ, زٚح اٯ١ٜ, ظاٖس 

ّ, اؾٛ ايعاّ, املع٢ٓ ايعاّ, ايكس١ٜٓ, املكاّ, اٯ١ٜ, ١َ٤٬َ ايه٬ّ, َكتط٢ ايه٬ّ, ؾش٣ٛ ايه٬ّ, اٱطاز ايعا

 (.3ٚمٖٛا, ٖٚرٙ املصطًشات نًٗا َعتُد٠ ع٢ً ايٓص ايرٟ ٖٛ َٓاط ايطٝام )

                                                           
 (.3/208( ))ايؿتا٣ٚ ايهرب٣(( )1)

 (.88كسإٓ(( )ص( ))د٫ي١ ايطٝام َٓٗر َإَٔٛ يتؿطري اي2)

 (.87( ))ايطٝام ايكسآْٞ ٚأثسٙ يف تؿطري املدزض١ ايعك١ًٝ(( )ص182( اْعس: ))ايتٓاضب ايبٝاْٞ(( )ص3)
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 املبشح ايجاْٞ

 أ١ُٖٝ ايطٝام ايكسآْٞ, َٚهاْت٘ يف ايتؿطري, َٚٓصيت٘ بني قسا٥ٔ ايرتدٝض

 املطًب ا٭ٍٚ: أ١ُٖٝ ايطٝام َٚٓصيت٘ يف ايتؿطري. 

سآْٞ أصٌ َٔ أصٍٛ عًِ ايتؿطري, ٫ غ٢ٓ يًُؿطس عٓ٘, ملا ي٘ َٔ أثس ظاٖس يف ؾِٗ ن٬ّ اهلل ايطٝام ايك

 تعاىل, ٚبٝإ املع٢ٓ ايصشٝض يف اٯ١ٜ. 

 ٚتعٗس أ١ُٖٝ ايطٝام يف أَٛز: 

 أ٫ّٚ: إٔ ايطٝام َٔ تؿطري ايكسإٓ بايكسإٓ. 

إٓ بٌ ٖٛ أع٢ً دزدات تؿطري ايكسإٓ ايطٝام َستبط سكٝك١ بايكسإٓ ْؿط٘ َٔ سٝح إْ٘ تؿطري يًكسإٓ بايكس

بايكسإٓ إذا نإ صسوّا; ٭ْ٘ تؿطري اٯ١ٜ مبا تطُٓت٘ َٔ ايد٥٫ٌ ٚايكسا٥ٔ ٚعطب َٓاضبتٗا ملا قبًٗا 

 ٚبعدٖا ٖٛ ايطٝام, ٚذيو ٜ٪ند أُٖٝت٘, ٚاعتبازٙ أص٬ّ يف ايتؿطري. 

ٚبعد طٍٛ تأٌَ يف ٖرا  :"سإٓ بايكسإٓقاٍ صاسب قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ يف ؼسٜسٙ ملؿّٗٛ َصطًض ايك

أْ٘ ٜٓكطِ إىل قطُني; أسدُٖا تٛقٝؿٞ: ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ يف ايه٬ّ يبظ  -ٚاهلل أعًِ  -املصطًض ظٗس يٞ 

ٚخؿا٤ ؾٝأتٞ مبا ٜصًٜ٘ ٜٚؿطسٙ, إَا بعدٙ َباغس٠ أٚ يف َٛضع آخس ٚازد َٛزد ايبٝإ ي٘, َٚٔ أَجًت٘ تؿطري 

ٕٖ ) اهلًٛع يف قٛي٘ تعاىل:  ًُٛعّا"ٔإ َٖ ًَٔل  َٕ ُخ ُ٘ ايٖػٗس َدُصٚعّابكٛي٘ بعدٙ + اِئإَْطا ََٖط ُٓٛعّا* ٔإَذا  ََ ُِٝس  ُ٘ اِيَد ََٖط ( " َٚٔإَذا 

ص.... ؾٗرا ايكطِ ٫ٚ غو أْ٘ أبًؼ أْٛاع ايتؿطري, ٫ٚ قٍٛ ٭سد َع٘, َٚجً٘ ٫ ٜتدًـ ؾٝ٘, 21-19طاملعازز 

ٓٓـ َٔ ايتؿطري باملأثٛز  (.1)"ٖٚٛ ايرٟ ٜص

 ٚايطًـ. ّا: أْ٘ أصٌ َعترب ظاٖس يف تؿطري ايٓيب ثاْٝ

ٚايطًـ ايصاحل َٔ بعدٙ. بٌ قد ػ٢ً ذيو يف × َٔ أععِ َا ٜدٍ ع٢ً أُٖٝت٘ أْ٘ ٚازد يف تؿطري ايٓيب 

 إْهازِٖ ع٢ً َٔ ؾِٗ اٯ١ٜ ع٢ً غري ايطٝام ٚايػسض ايرٟ ٚزدت ٭دً٘. 

 َا ًٜٞ: ؾُٔ أَج١ً اعتبازٙ يف تؿطري ايٓيب 

عٔ قٛي٘ × ا٭ٍٚ: يف اؿدٜح ايرٟ زٚاٙ ايرتَرٟ ٚصشش٘ عٔ عا٥ػ١ زضٞ اهلل عٓٗا أْٗا ضأيت ايٓيب املجاٍ 

َٕ") تعاىل:  ِِ َزأدُعٛ ٔٗ ِِ ٔإَي٢ َزبِّ ُٗ ْٖ ١ًَْ َأ َٚٔد  ِِ ُٗ ًُُٛب ُٖٚق ََا آَتٛا   َٕ ُِٜ٪ُتٛ  َٔ ص, ؾكايت: ِٖ ايرٜٔ ٜػسبٕٛ 60طامل٪َٕٓٛ  ( َٚاٖئرٜ

 ٜا بٓت ايصدٜل, ٚيهِٓٗ ايرٜٔ ٜصَٕٛٛ, ٜٚصًٕٛ, ٜٚتصدقٕٛ, ِٖٚ ىاؾٕٛ أ٫ اـُس ٜٚطسقٕٛ؟ قاٍ: ))٫

 (. 2ٜكبٌ َِٓٗ, أ٩ي٦و ايرٜٔ ٜطازعٕٛ يف اـريات ِٖٚ هلا ضابكٕٛ(( )

ِِ َع٢ٓ اٯ١ٜ بطٝاقٗا ٚذيو ٫ضتد٫ي٘ بآخس اٯ١ٜ بكٛي٘: + ؾكد بني ايٓيب  ُٖ َٚ َِٝسأت  َٕ ٔؾٞ اِيَد َُٜطأزُعٛ َِٚي٦َٔو  ُأ

َٗ ََٕي  ص ٖٚٛ َٛاؾل ٯخس اٯ١ٜ بصٜاد٠ ن١ًُ )ايرٜٔ(.61" طامل٪َٕٓٛ ا َضأبُكٛ

                                                           
 (.1/320( ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )1)

 2537( ٚصشش٘ ا٭يباْٞ يف صشٝض ايرتَرٟ زقِ 3175( زقِ )5/236( أخسد٘ ايرتَرٟ )2)
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 امال السيد محمد االميهد. 
 

ُ٘ ٔؾٞ اِيَبِشٔس َضَسبّا"املجاٍ ايجاْٞ: يف تؿطري قٛي٘ تعاىل: عٔ اؿٛت يف قص١ َٛض٢ ٚاـطس + ًَ طايهٗـ  َؾاٖتَدَر َضٔبٝ

ُ٘ ٔؾٞ اِيَبِشٔس َعَذبّا"ص ٚقٛي٘ تعاىل: +60 ًَ املساد بريو يف اؿدٜح  ص, ؾكد بني ايٓيب 63طايهٗـ  َٚاٖتَدَر َضٔبٝ

 (. 1ايطٌٜٛ ؾكاٍ: ))ؾهإ يًشٛت ضسبّا ٚملٛض٢ ٚيؿتاٙ عذبّا(( )

ٚإمنا سدد ايٓيب ذيو ٭ٕ اٯ١ٜ ا٭ٚىل ضٝاقٗا يف اؿدٜح عٔ اؿٛت, ٚايجا١ْٝ يف أَس َٛض٢ ٚغ٬َ٘ 

 ْٚطٝاُْٗا يًشٛت.

 َٚٔ أَج١ً اعتباز ايطٝام يف تؿاضري ايطًـ: 

ٓٔنَي +عٔ ٜطٝع ايهٓدٟ يف قٛي٘ تعاىل:جاٍ ا٭ٍٚ: َا أخسد٘ ابٔ دسٜس امل َٔ ٪ُُِ ٢ًَ اِي َٔ َع ًَِهأؾٔسٜ ُ٘ ٔي ٌَ ايًٓ َِٜذَع ََٚئ 

َٔ +دا٤ زدٌ إىل عًٞ بٔ أبٞ طايب ؾكاٍ: نٝـ ٖرٙ اٯ١ٜ:) قاٍ: ص,141طايٓطا٤ َضٔب٬ّٝ" ًَِهأؾٔسٜ ُ٘ ٔي ٌَ ايًٓ َِٜذَع ََٚئ 

ٓٔنَي َض َٔ ٪ُُِ ٢ًَ اِي ِ٘,َع ُْ ؾاهلل وهِ بٝٓهِ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚئ هعٌ اهلل, ّٜٛ ايكٝا١َ,يًهاؾسٜٔ  ٔب٬ّٝ"؟ ؾكاٍ عًٞ: اِد

 (. ؾكد ؾطس عًٞ زضٞ اهلل عٓ٘ اٯ١ٜ بطٝاقٗا ٖٚٛ َاقبًٗا.2(()ع٢ً امل٪َٓني ضب٬ٝ

َٗا َأٖيا َتِشاملجاٍ ايجاْٞ: قاٍ ضعٝد ابٔ دبري يف قٛي٘ تعاىل: + َٔٔ َتِشٔت َٖا  َٓاَدا َْٔٞؾ ص قاٍ: عٝط٢, أَا 24" طَسِٜ َص

٘ٔتطُع اهلل ٜكٍٛ + ِٝ  (. 3) زدش٘ ابٔ دسٜس زمح٘ اهلل َساعا٠ يًطٝام أٜطّا ٖٚرا َاص, 29" طَسِٜ َؾَأَغاَزِت ٔإَي

 "املجاٍ ايجايح: َا أخسد٘ ابٔ دسٜس عٔ اٱَاّ َايو ملا ضأي٘ ابٔ ٖٚب عٔ قٍٛ اهلل تعاىل +ؾسدا٫ّ أٚ زنباّْا

َٚاغّٝا, يٛ ناْت إمنا ع٢ٓ بٗا ايٓاع, مل تأت إ٫ زدا٫ّ, ٚاْكطعت اٯ١ٜ, إمنا ٖٞ زدا٫ّ َػا٠, قاٍ: )زانبّا 

َٕٔسٚقسأ +ٜ ِّ َضا ٢ًَ ُن ََٚع  (. 4ص قاٍ: ٜأتٕٛ َػا٠ ٚزنباّْا( )27" طاؿر ِأُتَٛى ٔزَدا٫ّ 

 ؾاضتدٍ بايسنبإ ع٢ً َع٢ٓ ايسداٍ بديٌٝ ذنس ايطاَس َع٘. 

سٙ غٝذ اٱض٬ّ عٔ ايكاضٞ أبٞ ٜع٢ً قٛي٘: )ٚقد اعترب أمحد ايكسا٥ٔ.. ؾكاٍ يف قٛي٘ املجاٍ ايسابع: َا ذن

ِِ"تعاىل: + ُٗ َٛ َزأبُع ُٖ ًَاَث١ٕ ٔإٖيا  ٣َٛ َث ِْٖذ  َٔٔ  ُٕ َُٜهٛ ص قاٍ: املساد ب٘ عًِ اهلل; ٭ٕ اهلل اؾتتض اٯ١ٜ بايعًِ 7طاجملادي١  ََا 

  (.5ٚختُٗا بايعًِ( )

سدٜج٘ عٔ ؾِٗ د٫٫ت ا٭يؿاظ أَج١ً مما ؾُٗ٘ بعض ايصشاب١ َٔ اٯٜات يف غرري َرا دٍ   ٚقد أٚزد ابٔ ايكِٝ يف 

       ٍ عًر٢ عُررس  × ٚقررد أْهرس ايررٓيب  :"عًٝر٘ يؿرغ اٯٜرر١ ٚضرٝاقٗا, ٖٚررٛ تكسٜرس َٗررِ يف ٖررا ايبرراب أذنرسٙ يٓؿاضررت٘, قرا

إْر٘ ٫ د٫ير١ يف ٖررا    ؾ(, 6( )إْو ضتأتٝ٘ ٚتطٛف ب٘()) ؾُٗ٘ إتٝإ ايبٝت اؿساّ عاّ اؿدٜب١ٝ َٔ إط٬م قٛي٘:

 ايًؿغ يف تعٝني ايعاّ ايرٟ ٜأتْٛ٘ ؾٝ٘.

                                                           
 2380َٚطًِ بسقِ  3220ِ بسق3/1246( أخسد٘ ايبدازٟ 1)

 (.5/264( اْعس: ))داَع ايبٝإ(( )2)

 (.8/327( اْعس: ))داَع ايبٝإ(( )3)

 (.2/590( اْعس: ))داَع ايبٝإ(( )4)

 (. 1/301/ب( ْك٬ّ عٔ ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )7يٛس١ 3( اْعس: ))ْكض أضاع ايتكدٜظ(( كطٛط )ز5)

 ٚصشش٘ ا٭زْ٪ٚط يف تعًٝك٘ ع٢ً صشٝض ابٔ سبإ 13بسقِ  20/9ٚايطرباْٞ يف املعذِ ايهبري  4872 بسق11/216ِ( زٚاٙ ابٔ سبإ 6)
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 ٚأْهس ع٢ً عدٟ بٔ ساه ؾُٗ٘ َٔ اـٝط ا٭بٝض ٚاـٝط ا٭ضٛد ْؿظ ايعكايني.

َٜٔطرريّا" +ع٢ً عا٥ػ١ إذ ؾُٗت َٔ قٛي٘ تعاىل:   ٚأْهس َُٜشاَضُب ٔسَطابّا  َِٛف   َعازضرت٘ يكٛير٘   ص8طا٫ْػركام   َؾَط

أٟ سطررراب ايعرررسض ٫ سطررراب  ٚبرررني هلرررا إٔ اؿطررراب ايٝطرررري ٖرررٛ ايعرررسض,  (,1(( )بَرررٔ ْرررٛقؼ اؿطررراب عرررر))

 املٓاقػ١.

َٕ": +ٚأْهس ع٢ً َٔ ؾِٗ َٔ قٛي٘ َِٗتُدٚ َٗ  ُِٖ َٚ  ُٔ َِ ُِ اَ٭ ُٗ َِٚير٦َٔو َي ِٕ ُأ ًِ ُِٗ ٔبُع َْ ًِٔبُطِٛا ٔإمَيا َٜ  ِِ ََٚي ُِٓٛا  ََ َٔ آ  اٖئرٜ

ِْ"+إيػسى ٚذنس قٍٛ يكُإ ٫بٓ٘ ٚبني أْ٘ ا صأْ٘ ظًِ ايٓؿظ باملعاصٞ,82ا٭ْعاّط ِْ َعٔعٝ ًِ طيكُإ  ٕٖ ايػِِّسَى َيُع

ٚمل ٜعًُٛا )مل ٜكٌ  َع إٔ ضٝام ايًؿغ عٓد إعطا٥٘ سك٘ َٔ ايتأٌَ ٜبني ذيو ؾإٕ اهلل ضبشاْ٘ص 13

ِٕ"+بٌ قاٍ ( أْؿطِٗ ًِ ُِٗ ٔبُع َْ ًِٔبُطِٛا ٔإمَيا َٜ  ِِ , مجٝع دٗات٘ٚيبظ ايػ٤ٞ بايػ٤ٞ تػطٝت٘ ب٘ ٚإساطت٘ ب٘ َٔ  ََٚي

  ٫ٚ ٜػطٞ اٱميإ ٚوٝط ب٘ ًٜٚبط٘ إ٫ ايهؿس.

ََا +ٚؾِٗ قدا١َ بٔ َععٕٛ َٔ قٛي٘ تعاىل:  ُُِٛا ٔإَذا  َُا َطٔع َٓاْح ٔؾٝ ًُِٛا ايٖصأيَشأت ُد ُٔ ََٚع ُِٓٛا  ََ َٔ آ ٢ًَ اٖئرٜ َِٝظ َع َي

ُِٓٛا" ََ ٖٚآ ٚيٛ تأٌَ ضٝام اٯ١ٜ . أْ٘ ٫ ٜتٓاٍٚ اـُس زؾع اؾٓاح عٔ اـُس ست٢ بني ي٘ عُسص 93طاملا٥د٠  اٖتَكِٛا 

ٚذيو إمنا ٜهٕٛ بادتٓاب َا سسَ٘  ؾإْ٘ إمنا زؾع اؾٓاح عِٓٗ ؾُٝا طعُٛٙ َتكني ي٘ ؾٝ٘, يؿِٗ املساد َٓٗا;

 ؾاٯ١ٜ ٫ تتٓاٍٚ احملسّ بٛد٘ َا. اهلل َٔ املطاعِ,

ِِ ٔإَي٢ ايٖت+ٚقد ؾِٗ َٔ قٛي٘ تعاىل:  ِٜٔدُٜه ًُِكِٛا ٔبَأ ًَُه١ٔ"٫ََٚ ُت اْػُاع ايسدٌ يف ايعدٚ ست٢ بني ي٘ أبٛ ص 195طايبكس٠  ِٗ

ٚإٔ  أٜٛب ا٭ْصازٟ إٔ ٖرا يٝظ َٔ اٱيكا٤ بٝدٙ إىل ايتًٗه١ بٌ ٖٛ َٔ بٝع ايسدٌ ْؿط٘ ابتػا٤ َسضات اهلل,

 (. 2أٖر)"ٖٛ تسى اؾٗاد ٚاٱقباٍ ع٢ً ايدْٝا ٚعُازتٗا اٱيكا٤ بٝدٙ إىل ايتًٗه١,

 أصٌ َعترب يف ايتؿطري عٓد ايعًُا٤. ثايجّا: إٔ ايطٝام

ٜعترب ايطٝام عٓد ايعًُا٤ ٚاملؿطسٜٔ أضاضّا يف ؾِٗ ايه٬ّ, ٚأص٬ّ وتهِ إيٝ٘, ٚغاص١ يف ن٬ّ اهلل تعاىل 

 ايرٟ بين ع٢ً أغساض َعترب٠, ْٚعِ َتشد, ٚقد تعاؾست ٚتٛاتست أقٛاٍ ايعًُا٤ يف تأنٝد ذيو ٚتكسٜسٙ. 

إٕ ٖرا ايكسإٓ ن٬ّ اهلل عص ٚدٌ, ؾطعٛٙ ع٢ً َٛاضع٘, ٫ٚ تتبعٛا ؾٝ٘ :" عٓ٘قاٍ عُس بٔ اـطاب زضٞ اهلل

 (.3)"أٖٛا٤نِ

 (.4)"إذا سٓدثت عٔ اهلل سدٜجّا ؾكـ! ست٢ تٓعس َا قبً٘ َٚا بعدٙ:"قاٍ َطًِ بٔ ٜطاز

د ايطٝام َسغ:"ٚقاٍ عص ايدٜٔ بٔ عبد ايط٬ّ يف ن٬ّ طٌٜٛ ٜدٍ ع٢ً إٔ ايطٝام أصٌ َعترب عٓد ايعًُا٤

إىل تبٝني اجمل٬ُت, ٚتسدٝض احملت٬ُت, ٚتكسٜس ايٛاضشات, ٚنٌ ذيو بعسف ا٫ضتعُاٍ, ؾهٌ صؿ١ ٚقعت يف 

                                                           
 2876بسقِ 4/2204َٚطًِ  103بسقِ  1/51( أخسد٘ ايبدازٟ 1)

 (.354-1/351( ))أع٬ّ املٛقعني(( )2)

 (. 7/330)( , ٚذنسٙ ايطٝٛطٞ يف ))ايدز املٓجٛز(( 46( أخسد٘ اٱَاّ أمحد يف ))ايصٖد(( )ص3)

 (.1/6( ))تؿطري ايكسإٓ ايععِٝ ٫بٔ نجري(( )4)
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(.ٚاضتطسد يف ذنس ا٭َج١ً ع٢ً 1)" ضٝام املدح ناْت َدسّا, ٚنٌ صؿ١ ٚقعت يف ضٝام ايرّ ناْت ذَّا..

 ذيو. 

ؾ٬ قٝص يًُتؿِٗ عٔ زد آخس ايه٬ّ : "ٚقاٍ ايػاطيب َبّٝٓا نٕٛ ايطٝام عُد٠ يف ؾِٗ ن٬ّ اهلل تعاىل

ع٢ً أٚي٘, ٚأٚي٘ ع٢ً آخسٙ, ٚإذ ذاى وصٌ َكصٛد ايػازع يف ؾِٗ املهًـ, ؾإٕ ؾسم ايٓعس يف أدصا٥٘ ؾ٬ ٜتٛصٌ 

 (.2)"ب٘ إىل َسادٙ, ٫ٚ ٜصض ا٫قتصاز يف ايٓعس ع٢ً بعض أدصا٤ ايه٬ّ دٕٚ بعض

ٚضٝاق٘, َٚا ٜبني َعٓاٙ َٔ ايكسا٥ٔ ٚايد٫٫ت, ؾٗرا ٜٓعس يف نٌ آ١ٜ ٚسدٜح غصٛص٘ :"ٚقاٍ غٝذ اٱض٬ّ

أصٌ ععِٝ َِٗ ْاؾع, يف باب ؾِٗ ايهتاب ٚايط١ٓ, ٚا٫ضتد٫ٍ بُٗا َطًكّا, ْٚاؾع يف َعسؾ١ ا٫ضتد٫ٍ 

 (.3)"ٚا٫عرتاض ٚاؾٛاب, ٚطسد ايديٌٝ ْٚكط٘.. ٚيف ضا٥س أدي١ اـًل

ّٜٓا ؾاْعس نٝـ نإ ايطٝام عٓد ابٔ ت١ُٝٝ ٖٛ ا٭صٌ ايعع ِٝ يف ؾِٗ ايهتاب ٚايط١ٓ, ٚيف نٌ ايعًّٛ أ

 ناْت, بٌ ٚيف مجٝع سذر اـًل ٚاضتد٫٫تِٗ. 

ٝٓٔ ي٘ املساد, ٚعسف اهلد٣ :"ٚقاٍ أٜطّا ؾُٔ تدبس ايكسإٓ, ٚتدبس َاقبٌ اٯ١ٜ َٚا بعدٖا, ٚعسف َكصٛد ايكسإٓ, تب

َا وتًُ٘ ايًؿغ اجملسد عٔ ضا٥س َا ٚايسضاي١, ٚعسف ايطداد َٔ ا٫مساف ٚا٫عٛداز, ٚأَا تؿطريٙ مبذسد 

 (.4)"ٜبني َعٓاٙ, ؾٗرا َٓػأ ايػًط َٔ ايػايطني

ؾا٥د٠: إزغادات ايطٝام: ايطٝام ٜسغد إىل تبٝني اجملٌُ, ٚايكطع بعدّ استُاٍ غري املساد, : "ٚقاٍ ابٔ ايكِٝ

ساد املتهًِ, ؾُٔ أًُٖ٘ ٚؽصٝص ايعاّ, ٚتكٝٝد املطًل, ٚتٓٛع ايد٫ي١, ٖٚٛ َٔ أععِ ايكسا٥ٔ ايداي١ ع٢ً َ

د٫ي١ ايطٝام أْهسٖا بعطِٗ, َٚٔ دٌٗ غ٦ّٝا أْهسٙ, " :(.ٚقاٍ ايصزنػ5ٞ)"غًط يف ْعسٙ, ٚغًط يف َٓاظست٘

 (.6)"ٚقاٍ بعطِٗ: إْٗا َتؿل عًٝٗا يف فازٟ ن٬ّ اهلل تعاىل

٢ ايًؿغ: ٚإٕ أؾطٌ قس١ٜٓ تكّٛ ع٢ً سكٝك١ َعٓ: "ٜٚكٍٛ قُد زغٝد زضا ْك٬ّ عٔ غٝد٘ قُد عبدٙ

 (.7)"َٛاؾكت٘ ملا ضبل ي٘ َٔ ايكٍٛ, ٚاتؿاق٘ َع مج١ً املع٢ٓ

إٕ ضٛابط َٓٗذٓا ا٫يتصاّ بصسٜض ايٓص ٚسهِ ايطٝام, ٚا٫يتصاّ بد٫٫ت ا٭يؿاظ :"ٚتكٍٛ بٓت ايػاط٧

 (.8)"نُا ٜعطٝٗا ا٫ضتكسا٤ ايهاٌَ يهٌ َٛاضع ٚزٚد ايًؿغ يف املصشـ ٚا٫ستهاّ إىل تٛدٝ٘ صسٜض ايطٝام

                                                           
 (.159( ))اٱَاّ يف بٝإ أدي١ ا٭سهاّ(( )ص1)

 (.3/855( ))املٛاؾكات(( )2)

 (.6/18( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )3)

 (.15/94( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )4)

 (.2/335( , ))ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ(( )4/9( ))بدا٥ع ايؿٛا٥د(( )5)

 (.ط ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ اٱض١َٝ٬ بايهٜٛت, ؼسٜس د. عبدايطتاز أبٛ غد٠ 6/52))ايبشس احملٝط يف أصٍٛ ايؿك٘(( ) (6)

 (.1/22( ))تؿطري املٓاز(( )7)

 (.30( ))ايكسإٓ ٚايتؿطري ايعصسٟ يبٓت ايػاط٧(( )ص8)
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ابعّا: إٔ ايطٝام ايكسآْٞ ٖٛ املعترب يف سٌ اـ٬ف ٚاٱغهاٍ ٚايتػاب٘ يف اٯٜات, ٖٚٛ ايداٍ ع٢ً املٓاضبات ز

 ٚأضساز ايتعبري يف اٯ١ٜ. 

َٔ أععِ َا تعٗس ب٘ أ١ُٖٝ ايطٝام َٚٓصيت٘ يف ايتؿطري أْ٘ َٔ أععِ ايكسا٥ٔ يف ايرتدٝض, ٚسٌ املػه٬ت 

 . (1ٚاملتػاب٘ َٔ اٯٜات ٖٛ ايطٝام)

َٚا ٜعني ع٢ً َعسؾ١ املع٢ٓ عٓد اٱغهاٍ.. د٫ي١ ايطٝام: ؾإْٗا تسغد إىل تبٝني اجملٌُ, :"قاٍ ايصزنػٞ

 (.2)" ٚايكطع بعدّ استُاٍ غري املساد...

َٔ أٚد٘ ايرتدٝض: إٔ ٜػٗد بصش١ ايكٍٛ ضٝام ايه٬ّ, ٜٚدٍ عًٝ٘ َا قبً٘ َٚا :"ٚقاٍ ابٔ دصٟ ايهًيب

٢ً املٓاضبات, ٚايهاغـ ٭ضساز ايتعبري يف اٯٜات إذ إٔ ايتعبري يف اٯ١ٜ ٚازد ع٢ً ٖٚٛ أٜطّا ايداٍ ع( 3)"بعدٙ

 سطب ايطٝام ٚايػس ض ؾٝٗا. 

 َٓصي١ ايطٝام َٔ قسا٥ٔ ايرتدٝض املطًب ايجاْٞ:

 يبٝإ َٓصي١ ايطٝام َٔ بني قسا٥ٔ ايرتدٝض ٫بد َٔ اعتباز أَٛز: 

(, ٚأْ٘ َعترب يف 4ن٬ّ اهلل تعاىل نُا قسز ذيو ايصزنػٞ) أ٫ّٚ: ا٫تؿام ع٢ً إٔ ايطٝام ايكسآْٞ هسٟ يف

ؾإٕ ايد٫ي١ يف نٌ َٛضع عطب ضٝاق٘, َٚا وـ ب٘ َٔ ايكسا٥ٔ :"نٌ َٛضع نُا قاٍ غٝذ اٱض٬ّ

 (. 5)"ايًؿع١ٝ ٚاؿاي١ٝ

 (. 6ثاّْٝا: إٔ ايطٝام أصٌ َعترب يف بٝإ املع٢ٓ نُا قسز ذيو غٝذ اٱض٬ّ ؾُٝا ضبل)

ٌْ يف بٝإ َعٓاٖا; ٭ْ٘ ٫ ٜتعازض ؾٝتكسز َٔ ذ يو إٔ ايطٝام ثابت يف نٌ آ١ٜ َٔ نتاب اهلل تعاىل, ٖٚٛ أص

 َع أٟ قس١ٜٓ َٔ ايكسا٥ٔ, ٫ٚ هٛش اـسٚز باٯ١ٜ عُا دٍ عًٝ٘ يؿعٗا ٚضٝاقٗا.

نٌ تؿطري يٝظ َأخٛذّا َٔ د٫ي١ أيؿاظ اٯ١ٜ : "ٜٚكسز ذيو صاسب قٛاعد ايرتدٝض يف قاعد٠ ١َُٗ ؾٝكٍٛ

 (.7)"ضٝاقٗا ؾٗٛ زد ع٢ً قا٥ً٘ٚ

                                                           
َِٜػٔؿُس َإٔ+  قٛي٘ تعاىل:( َٚٔ ا٭َج١ً املٛضش١ يريو, يف 1)  ٫َ َ٘ ًٓ ٕٖ اي ٘ٔ َؾَكٔد اِؾَتَس٣ ٔإِثُّا َعٔعُّٝا" ٔإ ًٓ ُِٜػٔسِى ٔباي  ََٔ َٚ ََٜػا٤ُ   َُٔ َٕ َذٔيَو ٔي ََا ُدٚ َِٜػٔؿُس  َٚ  ٔ٘ ص, 48ايٓطا٤ط ُِٜػَسَى ٔب

٘ٔ+ ٚقاٍ يف ْؿظ ايطٛز٠  ًٓ ُِٜػٔسِى ٔباي  ََٔ َٚ ََٜػا٤ُ   َُٔ َٕ َذٔيَو ٔي ََا ُدٚ َِٜػٔؿُس  َٚ  ٔ٘ ُِٜػَسَى ٔب َِٜػٔؿُس َإٔ   ٫َ َ٘ ًٓ ٕٖ اي ٌٖ َض٫ّ٬َ َبٔعٝدّا ٔإ ص. ْٚهت١ ذيو إٔ 116طايٓطا٤ "َؾَكِد َض

املػسنني ٫ٚ نتاب هلِ ٚض٬هلِ  ضٝام اؿدٜح عٔ ٚايجا١ْٝ يف ايٝٗٛد ِٖٚ ايرٜٔ اؾرتٚا ع٢ً اهلل َايٝظ يف نتاب٘,يف ضٝام اؿدٜح عٔ ا٭ٚىل 

 (. 1/36اْعس: ))َعرتى ا٭قسإ(( )أغد(.

 ( , ٖٚٛ ْص ن٬ّ ابٔ ايكِٝ ايطابل, ٚيعً٘ ْكً٘ َٓ٘. 2/335ٕ(( )( ))ايربٖإ يف عًّٛ ايكسآ2)

 (.1/9( ))ايتطٌٗٝ يعًّٛ ايتٓصٌٜ(( )3)

 (.6/52( اْعس: ))ايبشس احملٝط يف أصٍٛ ايؿك١ يًصزنػٞ(( )4)

 (.6/14( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )5)

 (.6/18( اْعس: ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )6)

 (.2/349)( ))قٛاعد ايتؿطري عٓد املؿطسٜٔ(( 7)
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ٚعًٝ٘ ؾٝهٕٛ ايطٝام أص٬ّ َطسدّا َتؿكّا َع مجٝع ايكسا٥ٔ ٚا٭دي١ يف اٯ١ٜ, ٚقد تكسز ٖرا يدٟ ٚاطسد يف 

ٞٓ َجاٍ ٚاسد يف تسدٝض َع٢ٓ  مجٝع تؿطري ضٛز٠ ايبكس٠ َٔ خ٬ٍ ايطٝام ٚنؿا بٗا غاٖدّا, ٚمل ميس عً

 ا َعطٛدّا بايكسا٥ٔ ا٭خس٣. كايـ يًطٝام, ٚإمنا ٜهٕٛ ايطٝام َطسد

ٜٚتكسز َٔ ٖرا بإٔ ايطٝام ٜأتٞ يف املستب١ ا٭ٚىل َٔ سٝح ا٫عتباز يف َع٢ٓ اٯ١ٜ, ٜٚهٕٛ ايكٍٛ ايرٟ ٜتٛاؾل 

 َع ضٝام اٯ١ٜ ٖٛ ايكٍٛ ايصشٝض املعتُد. 

يـ أصٌ يٝهٔ قط ْعس املؿطس َساعا٠ ْعِ ايه٬ّ ايرٟ ضٝل ي٘, ٚإٕ خا" :ٚقد قسز ذيو ايصزنػٞ بكٛي٘

 (.1)"ايٛضع ايًػٟٛ يجبٛت ايتذٛش

 (.2)"ايكٍٛ ايرٟ ت٪ٜدٙ قسا٥ٔ ايطٝام َسدض ع٢ً َا خايؿ٘" :ٜٚكسز ذيو صاسب قٛاعد ايرتدٝض ؾٝكٍٛ

ٚيهٔ ٖٓا َطأي١ ١َُٗ هب اعتبازٖا ٖٚٞ إٔ َعسؾ١ ايطٝام َب١ٝٓ ع٢ً ا٫دتٗاد ٚغًب١ ايعٔ, ٚعًٝ٘ ؾٝهٕٛ 

 (.3ّا, ٚهلرا ػد ا٫خت٬ف يف ؼدٜد ايطٝام يف اٯ١ٜ ايٛاسد٠ )ؼدٜد ايطٝام أَسّا ظّٓٝا ٫ قطعٝ

َٚٔ ٖرا ايباب اعتربت د٫ي١ ايطٝام قس١ٜٓ ظ١ٝٓ ميهٔ تسدٝض غريٖا عًٝٗا ساٍ ايتعازض, أَا ساٍ ثبٛت 

 ايطٝام ؾٗٛ ايعُد٠ يف ايتؿطري. 

 َطأي١ ١َُٗ: تٓاشع د٫ي١ ايطٝام َع غريٖا ي١ٰٜ.

 (. 4َتعًك١ بٗرا املطًب ٖٚٞ تٓاشع د٫ي١ ايطٝام َع د٫ي١ أخس٣ ي١ٰٜ )ذنس بعض ايباسجني َطأي١ 

 ٚذنس َٔ ذيو:

 أ٫ّٚ: تعازض د٫ي١ ايطٝام َع اؿدٜح أٚ َع تؿاضري مجٗٛز ايطًـ. 

َٖ٘ٔٚجٌ يريو بكٛي٘ تعاىل: + ًٔ َِٔج  ٢ًَ ٌَ َع ٓٔٞ ٔإِضَسا٥ٔٝ ِّٔ َب ْٖٔد  َٗٔد َغا ٔ دسٜس ص, ٚسه٢ َا ذنسٙ اب10" طا٭سكاف ََٚغ

 َٔ اـ٬ف يف اٯ١ٜ, ٚإٔ ؾٝٗا قٛيني: 

قايٛا: َٚجٌ ايكسإٓ ايرٟ ايكٍٛ ا٭ٍٚ: أْ٘ َٛض٢ بٔ عُسإ عًٝ٘ ايط٬ّ, ع٢ً َجً٘, ٜعين ع٢ً َجٌ ايكسإٓ, 

 غٗد عًٝ٘ َٛض٢ بايتصدٜل ايتٛزا٠.

ضسا٥ٌٝ ع٢ً َجٌ ٖرا قايٛا: َٚع٢ٓ ايه٬ّ ٚغٗد غاٖد َٔ بين إ ايكٍٛ ايجاْٞ: أْ٘ ع٢ٓ ب٘ عبد اهلل بٔ ض٬ّ,

 , ٖٚٛ ايٛازد عٔ مجٗٛز ايطًـ.ايكسإٓ بايتصدٜل. قايٛا: َٚجٌ ايكسإٓ ايتٛزا٠

ٚقد زدض ايطربٟ ايكٍٛ ا٭ٍٚ يد٫ي١ ايطٝام ثِ زدع إىل ايكٍٛ ايجاْٞ يهْٛ٘ قٍٛ أنجس أٌٖ ايتأٌٜٚ َٔ 

ذيو أغب٘ بعاٖس ايتٓصٌٜ;  ٚايصٛاب َٔ ايكٍٛ يف ذيو عٓدْا إٔ ايرٟ قاي٘ َطسٚم يف تأٌٜٚ:"ايطًـ. ؾكاٍ

                                                           
 (.1/317( ))ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ(( )1)

 (.2/299( ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )2)

 (.93( اْعس: ))أثس ايطٝام يف ايٓعاّ ايٓشٟٛ(( )ص3)

 (.1/66( ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )4)
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غري إٔ ا٭خباز قد ×.... ٭ٕ اٯ١ٜ يف ضٝام تٛبٝذ اهلل تعاىل ذنسٙ َػسنٞ قسٜؼ, ٚاستذادّا عًِٝٗ يٓبٝ٘ 

بإٔ ذيو عين ب٘ عبد اهلل بٔ ض٬ّ, ٚعًٝ٘ أنجس أٌٖ ايتأٌٜٚ, ِٖٚ × ٚزدت عٔ مجاع١ َٔ أصشاب زضٍٛ اهلل 

 (.1)"ؾٝ٘ ْصٍ ناْٛا أعًِ مبعاْٞ ايكسإٓ, ٚايطبب ايرٟ

ٚبايتأٌَ ْس٣ أْ٘ ٫ تعازض بني ايكٛيني; ٭ٕ ايكٍٛ ايجاْٞ داخٌ يف ايكٍٛ ا٭ٍٚ; إذ ٖٛ اضتػٗاد باٯ١ٜ عًٝ٘, 

 ٚيهٔ ايكٍٛ ا٭ٍٚ ٖٛ ا٭صٌ يف اٯ١ٜ ٫ٚ ميهٔ إغؿاي٘ يٛدٛٙ: 

 أ٫ّٚ: أْ٘ ضٝام ايطٛز٠ نًٗا ٚاٯ١ٜ يف خطاب املػسنني, نُا ذنس ابٔ دسٜس.

اـطاب َٔ َبتدأ ٖرٙ ايطٛز٠ إىل ٖرٙ اٯ١ٜ, ٚاـرب خسز " :دسٜس يف تأٌٜٚ اٯ١ٜ ايطابك١ هلرٙ اٯ١ٜقاٍ ابٔ 

ٌٓ خطابّا × يًُػسنني ٚخربا عِٓٗ, ٚتٛبٝدا هلِ, ٚاستذادا َٔ اهلل تعاىل ذنسٙ يٓبٝ٘  َٔ اهلل عٓص ٚد

 ٙ اٯ١ٜ ٚنسدٗا عٔ ضٝاقٗا. (. ؾإذا ناْت ايطٛز٠ نًٗا يف املػسنني, ؾُا ايرٟ هعًٓا نص ٖر2)"عًِٝٗ

ثاّْٝا: إٔ اٯ١ٜ ْاشي١ يف َه١, ٚعبد اهلل بٔ ض٬ّ مل ٜطًِ إ٫ بعد اهلذس٠, ؾٝهٕٛ تطُٔ اٯ١ٜ ي٘ ع٢ً ٚد٘ 

َا أْصيت إ٫  ,ٚاهلل َا ْصيت يف عبد اهلل بٔ ض٬ّ) ايعُّٛ. ٜٚ٪ند ذيو َا أخسد٘ ابٔ دسٜس عٔ َطسٚم قاٍ:

ََٚضًِٖ بٗا قَٛ٘ ,باملد١ٜٓمبه١, َٚا أضًِ عبد اهلل إ٫   ٔ٘ ِٝ ًَ  (. 3( )ٚيهٓٗا خص١َٛ خاصِ قُد َص٢ًٖ اهلل َع

ٚع٢ً ٖرا ؾ٬ ٜهٕٛ تؿطري ايطًـ كايؿّا يًطٝام, ٚيعٌ َا ٚزد عٔ ايطًـ يف تؿطري اٯ١ٜ َٔ باب دخٛي٘ يف 

 طًـ. اضتػٗد باٯ١ٜ عًٝ٘, ٚذنسٖا ؾٝ٘, ٖٚرا نجري يف تؿاضري اي دٓظ ايػاٖد أٚ إٔ ايٓيب 

ْٖٔد"ٚقٛي٘ تعاىل: +:"قاٍ غٝذ اٱض٬ّ َٗٔد َغا يٝظ املكصٛد غاٖدّا ٚاسدّا َعّٝٓا, ٚقٍٛ َٔ قاٍ: إْ٘ عبد اهلل  ََٚغ

 (.4)"بٔ ض٬ّ يٝظ بػ٤ٞ, ؾإٕ ٖرٙ ْصيت مبه١ قبٌ إٔ ٜعسف ابٔ ض٬ّ, ٚيهٔ املكصٛد دٓظ ايػاٖد

ؾإٕ ٖرٙ اٯ١ٜ َه١ٝ ْصيت قبٌ إض٬ّ عبد  ٙٚغري ٖٚرا ايػاٖد اضِ دٓظ ٜعِ عبد اهلل بٔ ض٬ّ:"قاٍ ابٔ نجري

 (.5)"اهلل بٔ ض٬ّ

ٚقٛاعد ايعُّٛ َكد١َ ع٢ً قٛاعد ايطٝام :"ثاّْٝا: تٓاشع د٫ي١ ايطٝام َع ايعُّٛ.قاٍ صاسب قٛاعد ايرتدٝض

 (.6)"ٚغريٖا, ؾكٛاعد ايعُّٛ أق٣ٛ َٔ قٛاعد ايطٝام

ٝٓٔ ؽصٝص ا يطٝام يًعُّٛ يف قاعد٠ أخس٣ ؾكاٍ: قاعد٠ )هب محٌ َٚع تكسٜسٙ هلرٙ ايكاعد٠ إ٫ أْ٘ قد ب

ْصٛص ايٛسٞ ع٢ً ايعُّٛ َا مل ٜسد ْص بايتدصٝص(, ثِ ٜبني املدصص بأْ٘ ايطٝام أٚ ايديٌٝ بكٛي٘: )إ٫ 

 (. 7إٔ ٜهٕٛ ايطٝام ٜكتطٞ ؽصٝصٗا ستُّا, أٚ ٜكّٛ ايديٌٝ ع٢ً ذيو()

                                                           
 ((.11/281( ))داَع ايبٝإ(( ))1)

 ((.11/277( ))داَع ايبٝإ(( ))2)

 (.11/278س: ))داَع ايبٝإ(( )( اْع3)

 (.1/177( ))ايٓبٛات(( )4)

 (.7/278( ))تؿطري ايكسإٓ ايععِٝ(( )5)

 (. 1/66( ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )6)

 (.2/528( ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )7)
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٭صٌ اعتباز ايطٝام ٚايػسض ايرٟ ْصيت ؾٝ٘ اٯ١ٜ, ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايكاعد٠ اييت قسزٖا قٌ ْعس, ٚذيو ٭ٕ ا

ٚايكٍٛ بايعُّٛ إخساز يًؿغ عُا اقتطاٙ ايػسض املكصٛد, إ٫ إٔ ٜهٕٛ ايعُّٛ َتؿكّا َٔ مجٝع ايٛدٛٙ َع 

 املع٢ٓ ايرٟ ْصٍ ؾٝ٘ ايٓص. 

ػؿٌ املع٢ٓ أَا سني ىتًـ ايعُّٛ َع ايػسض املكصٛد يف بعض ا٭سهاّ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ ؾًٝظ ٥٫كّا إٔ ْ

اـاص ْٚسدض املع٢ٓ ايعاّ; ٭ٕ تسدٝض املع٢ٓ ايعاّ ٜسد عًٝ٘ إغها٫ت يف َع٢ٓ اٯ١ٜ بعَُٛٗا, ٚىسدٗا عٔ 

 ايػسض املكصٛد بٗا.

املكصٛد َٔ اـطاب سصٍٛ ايؿِٗ, ٫ٚ ٜتٝطس :"قاٍ صاسب عح ايطٝام ايكسآْٞ ٚأثسٙ يف ايهػـ عٔ املعاْٞ

دّ بعض ايعًُا٤ ايطٝام ع٢ً قسا٥ٔ َتُه١ٓ.. ٜتأند ٖرا إذا أد٣ اؿٌُ ع٢ً ٖرا إ٫ مبساعا٠ ايطٝام, ٚهلرا ق

 (.1)"ايعُّٛ إىل إغها٫ت يف ايؿِٗ ٚقصٛز يف ايد٫ي١ ع٢ً اؿهِ

ِِ    ٚايرٟ ٜ٪ند اعتباز تكدِٜ ايطٝام عًر٢ ايعُرّٛ, َاأخسدر٘ ايبدرازٟ يف تؿطرري قٛير٘ تعراىل: +        ََٚير ُٓرِٛا  ََ َٔ آ اٖيرٔرٜ

َْ ًِٔبُطِٛا ٔإمَيا َِٜٕ ًِ , ٚقايٛا:  ص قاٍ ابٔ َطعٛد: ملا ْصيت ٖرٙ اٯ١ٜ غل ذيو ع٢ً أصشاب ايٓيب 82" طا٭ْعاّ ُِٗ ٔبُع

ٕٖ ايػِّرِسَى  : ))إْ٘ يٝظ بريو, أ٫ تطُع إىل قٍٛ يكُرإ ٫بٓر٘ +إٔ   أٜٓا مل ًٜبظ إمياْ٘ بعًِ؟ ؾكاٍ زضٍٛ اهلل 

"ِْ ِْ َعٔعٝ ًِ  (2ص(( )13طيكُإ  َيُع

ٝٓٔ ٭صش× ؾايٓيب  اب٘ إٔ اٯ١ٜ يٝطت ع٢ً عَُٛٗا بٌ ٖٞ كصٛص١ بايػسى, ٖٚرا َٛاؾل يًتدصٝص ب

بايطٝام; ٭ٕ ايطٝام ظاٖس يف ايػسى إذ اٯ١ٜ ٚازد٠ يف ضٝام قاد١ إبساِٖٝ يكَٛ٘. يف عباد٠ غري اهلل تعاىل, 

 (. 3ٚفاديتِٗ يف إبطاٍ غسنِٗ باؿذ١ ايعك١ًٝ)

 ٚىل, ٚإٔ ايعُّٛ يف اٯ١ٜ ٜ٪خر َٔ اٯ١ٜ بعد ذيو. ٚنًص َٔ ٖرا إىل إٔ تكدِٜ ايطٝام ٖٛ ا٭

ٌٖ ٜعد ايطٝام عٓد ايعًُا٤ كصصّا يًعاّ أّ " :قاٍ صاسب زضاي١ أضباب ايٓصٍٚ ٚأثسٖا يف بٝإ ايٓصٛص

 ؟. "٫

قًُا تعسض ايعًُا٤ هلرٙ املطأي١, ٚيهٔ ٚزد عٔ ايػاؾعٞ يف ايسضاي١ َا ٜكتطٞ ايتدصٝص بايطٝام, ؾإْ٘ بٛب 

َِْت َأٚؾكاٍ: )باب ايرٟ ٜبني ضٝاق٘ َعٓاٙ( ٚأٚزد ؾٝ٘ قٛي٘ تعاىل: +ع٢ً ذيو  ١َٜٔ اٖئتٞ َنا ٔٔ اِيَكِس ِِ َع ُٗ ِضَأِي

َٕ ٔؾٞ ايٖطِبٔت"" ؾإٕ ايطٝام أزغد إىل إٔ املساد أًٖٗا, ٖٚٛ قٛي٘ تعاىل: +َسأضَس٠َ اِيَبِشٔس َِٜعُدٚ ص( 163طا٭عساف   ٔإِذ 

ع َٔ ايكسا٥ٔ, ٫ٚ زٜب يف إٔ ايٓاع يف كاطباتِٗ ٜرتنٕٛ ايعاّ ٭دٌ َٚا ذٖب إيٝ٘ قٟٛ; ٭ٕ ايطٝام ْٛ

 (.4ايكس١ٜٓ ايداي١ ع٢ً إزاد٠ اـصٛص, ٚايػسع ىاطب ايٓاع عطب تعازؾِٗ )

                                                           
 يهػـ عٔ املعاْٞ((.عح ))ايطٝام ايكسآْٞ ٚأثسٙ يف ا 867ص 15( اْعس: ف١ً داَع١ املًو ضعٛد. فًد 1)

 124بسقِ  1/114ٚ َطًِ  32بسقِ  1/21( أخسد٘ ايبدازٟ 2)

 (.417( اْعس: ))أضباب ايٓصٍٚ ٚأثسٖا يف بٝإ ايٓصٛص(( )ص3)

 (.418( ))أضباب ايٓصٍٚ ٚأثسٖا يف بٝإ ايٓصٛص(( )ص4)



 

;; 
 

  2016 ويو  يو - يىاير  –العدد السابع                    جامعة الىاصرمجلة 

 دراسة تفسيرية موضوعية -اوواع السياق في القران الكريم 

 

 امال السيد محمد االميهد. 
 

 املبشح ايجايح

 أْٛاع ايطٝام يف ايكسإٓ

خٌ يف بعض ايطٝام ايكسآْٞ ىتًـ عٔ أٟ ضٝام آخس, ٚذيو أْ٘ َهٕٛ َٔ أزبع١ دٚا٥س َٔ ايطٝام بعطٗا دا

َٚبين عًٝ٘. ٖٚرا َٔ أععِ َا ٜتُٝص ب٘ ايكسإٓ ايععِٝ, بٌ ٖٛ َٔ َعاٖس إعذاشٙ ٚب٬غت٘. ٚذيو أْ٘ ٜٓكطِ 

 إىل أزبع١ أْٛاع: 

 ايٓٛع ا٭ٍٚ: ضٝام ايكسإٓ. 

 ايٓٛع ايجاْٞ: ضٝام ايطٛز٠.

 ايٓٛع ايجايح: ضٝام ايٓص أٚ املكطع أٚ اٯٜات.

 ايٓٛع ايسابع: ضٝام اٯ١ٜ.

ا٭ْٛاع ا٭زبع١ َ٪تًؿ١ ا٥ت٬ؾّا عذٝبّا ؾ٬ ػد بٝٓٗا تعازضّا, بٌ إْٗا َتها١ًَ تها٬َّ, ٜٓتر عٓ٘ َعاْٞ ٖٚرٙ 

َتعدد٠ ٚأغساض َتٓٛع١, ٖٚرا ٚاهلل أعًِ ضس نٕٛ ايكسإٓ قت٬ُ يًٛدٛٙ ايهجري٠ ٚاملعاْٞ املتعدد٠, نُا قاٍ 

 (. 1س٣ يًكسإٓ ٚدّٖٛا نجري٠( )أبٛ ايدزدا٤ زضٞ اهلل عٓ٘: )إْو ئ تؿك٘ نٌ ايؿك٘ ست٢ ت

ٚقد سكل ٖرا ايتٓٛع يف ضٝام ايكسإٓ صاسب نتاب )د٫ي١ ايطٝام َٓٗر َإَٔٛ يتؿطري ايكسإٓ ايهسِٜ(  

ايطٝام قد ٜطاف إىل فُٛع١ َٔ اٯٜات اييت تدٚز سٍٛ غسض أضاضٞ ٚاسد, نُا أْ٘ قد ٜكتصس : "ؾكاٍ

اد يف ايطٛز٠ نًٗا, بعد إٔ ميتد إىل َا ٜطبك٘ ًٜٚشك٘, ٚقد ع٢ً آ١ٜ ٚاسد٠, ٜٚطاف إيٝٗا, ٚقد ٜهٕٛ ي٘ اَتد

ٜطًل ع٢ً ايكسإٓ بأمجع٘,ٜٚطاف إيٝ٘, مبع٢ٓ إٔ ٖٓاى: ضٝام آ١ٜ, ٚضٝام ايٓص, ٚضٝام ايطٛز٠, ٚايطٝام 

 (.2)"ايكسآْٞ, ؾٗرٙ دٚا٥س َتداخ١ً َتهاؾ١ً سٍٛ إٜطاح املع٢ٓ

 ايب ايتاي١ٝ:ٚضٓكـ َع نٌ ْٛع يتشسٜس املساد َٓ٘ بإمجاٍ يف املط

                                                           
 (.1/193ّٛ ايكسإٓ(( )( , ٚاْعس: ))ايربٖإ يف ع20473ً( زقِ )11/255( أخسد٘ عبد ايسشام يف املصٓـ )1)

 (.88( ))د٫ي١ ايطٝام َٓٗر َأٍَٛ يتؿطري ايكسإٓ ايهسِٜ(( )ص2)



 

888 
 

  2016 ويو  يو - يىاير  –العدد السابع                    جامعة الىاصرمجلة 

 دراسة تفسيرية موضوعية -اوواع السياق في القران الكريم 

 

 امال السيد محمد االميهد. 
 

 املطًب ا٭ٍٚ: ضٝام ايكسإٓ

املساد بٗرا ايٓٛع َٔ ايطٝام ايكسآْٞ, َكاصد ايكسإٓ ا٭ضاض١ٝ, ٚاملعاْٞ ايه١ًٝ اييت تط٢ُ بايهًٝات يف ايكسإٓ, 

 ٚا٭ضايٝب املطسد٠ يف ايكسإٓ اييت تط٢ُ بعاد٠ ايكسإٓ. ٚع٢ً ٖرا ؾُٝهٔ تكطِٝ ٖرا ايٓٛع إىل ٚدٛٙ: 

 صد ايكسإٓ ايعع٢ُ. ايٛد٘ ا٭ٍٚ: َكا

ايكسإٓ َبين ع٢ً أغساض َٚكاصد أضاض١ٝ, ٖٚرٙ ا٭غساض ٚاملكاصد َعترب٠ يف تؿطري ن٬ّ اهلل تعاىل نً٘, 

 بٌ هب ا٫عتُاد عًٝٗا يف نٌ ضٛز٠ ٚآ١ٜ َٓ٘ سطب َا ٜكتطٞ املكاّ ؾٝٗا. 

 َٚكاصد ايكسإٓ ظاٖس٠ ؾٝ٘, ٚقد سسزٖا ايعًُا٤:

, ٚث٬ث١ تت١ُ ث٬ث١ ١َُٗ, ايػصايٞ يف خٛاص ايكسإٓ َكاصد ايكسإٓ ضت١: ٚقاٍ:"قاٍ ايطٝٛطٞ يف اٱتكإ

ٚتعسٜـ  ٚقد صسح ب٘ ؾٝٗا, ٚتعسٜـ ايصساط املطتكِٝ, يٝ٘ بصدزٖا,إنُا أغري  يٝ٘,إ تعسٜـ املدعٛ: ا٭ٚىل

ٔٔإنُا أغري  ٖٚٛ اٯخس٠, يٝ٘ تعاىل,إاؿاٍ عٓد ايسدٛع  ّٔ ايدِّٜ ِٛ َٜ ََأئو  ص. 4طايؿاؼ١ "يٝ٘ بكٛي٘ تعاىل: +

َٔإنُا أغاز  ,تعسٜـ أسٛاٍ املطٝعني: ٚا٭خس٣ َٗٔع أْعَُت يٝ٘ بكٛي٘ تعاىل: +ايرٜ ٚتعسٜـ ص, 7"طايؿاؼ١ًِٝ

 (.1)" ص5"طايؿاؼ١ طتعنُيَْ ٜاَىإٚ ُدعُبَْ ٜاَىإيٝ٘ بكٛي٘ تعاىل: +إنُا أغري  َٓاشٍ ايطسٜل,

: ا٭ٍٚ: إص٬ح ا٫عتكاد, ايجاْٞ: تٗرٜب ا٭خ٬م, ٚقد أمجٌ ابٔ عاغٛز َكاصد ايكسإٓ نًٗا يف مثا١ْٝ َكاصد

ايجايح: بٝإ ايتػسٜع, ايسابع: ضٝاض١ ا٭١َ ٚص٬سٗا ٚسؿغ ْعاَٗا, اـاَظ: ايكصص ٚأخباز ا٭َِ 

ايطايؿ١ يًتأضٞ بصاحل أسٛاهلِ, ايطادع: ايتعًِٝ مبا ٜٓاضب ساي٘ عصس املداطبني, َٚا ٜ٪ًِٖٗ إىل تًكٞ 

: املٛاعغ ٚاٱْراز ٚايتشرٜس ٚايتبػري, ايجأَ: اٱعذاش بايكسإٓ يٝهٕٛ آ١ٜ داي١ ع٢ً ايػسٜع١ ْٚػسٖا, ايطابع

 (. 2صدم ايسضٍٛ)

أععِ ضٛز٠ يف نتاب اهلل, ٚاعتباز  ٚديٌٝ اعتباز َكاصد ايكسإٓ نً٘ َا دا٤ يف ايط١ٓ َٔ اعتباز ضٛز٠ ايؿاؼ١

٬ص تعدٍ ثًح ايكسإٓ, ٖٚرا إمنا ٜهٕٛ بايٓعس ملعاْٞ ٖرٙ ايطٛز بايٓطب١ ضٛز٠ ايبكس٠ ضٓاّ ايكسإٓ, ٚضٛز٠ اٱخ

 ملعاْٞ ايكسإٓ نً٘. 

ٖٚٞ ص٬ح  ايكصد َٔ ايكسإٓ إب٬ؽ َكاصدٙ ا٭ص١ًٝ,: "قاٍ بٔ عاغٛز يف بٝإ َاتطُٓت٘ ضٛز٠ ايؿاؼ١

س ٚايٓٛاٖٞ ع٢ً َعسؾ١ اٯَس ٚأْ٘ اهلل ايٛادب ٚدٛدٙ ايدازٜٔ ٚذيو وصٌ با٭ٚاَس ٚايٓٛاٖٞ ٚملا تٛقؿت ا٭ٚاَ

خايل اـًل يصّ ؼكٝل َع٢ٓ ايصؿات ٚملا تٛقـ متاّ ا٫َتجاٍ ع٢ً ايسدا٤ يف ايجٛاب ٚاـٛف َٔ ايعكاب يصّ 

 (.3)"ؼكل ايٛعد ٚايٛعٝد. ٚايؿاؼ١ َػت١ًُ ع٢ً ٖات٘ ا٭ْٛاع

                                                           
 (. 425/ 2( )اٱتكإ(( )1)

 (.1/8( اْعس: ))ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس(( )2)

 (. 1/75( ))ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس(( )3)
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ز٠ ايهسمي١ يهْٛٗا ضٓاّ ايكسإٓ ذنس ؾٝٗا نًٝات ٚايطٛ" :ٚقاٍ ا٭يٛضٞ يف بٝإ َا مجعت٘ ضٛز٠ ايبكس٠

 (.1)"ا٭سهاّ ايد١ٜٝٓ َٔ ايصٝاّ ٚاؿر ٚايص٠٬ ٚاؾٗاد ع٢ً منط عذٝب

 ايٛد٘ ايجاْٞ: املعاْٞ ايه١ًٝ.

ٚاملكصٛد باملعاْٞ ايه١ًٝ ٖٛ َا ٜسد يف ايكسإٓ َٔ ا٭يؿاظ اييت ٜطسد أٚ ٜػًب َعٓاٖا يف مجٝع ايكسإٓ, 

 ع٢ٓ ٚاسد غايبّا, ٖٚرا َا ٜط٢ُ بهًٝات ايكسإٓ. ؾٝطتعًُٗا ايكسإٓ مب

إذا نإ يف ٚدٛب غ٤ٞ ْصاع بني ايعًُا٤, ٚيؿغ ايػازع قد اطسد يف َع٢ٓ, مل هص إٔ " :قاٍ غٝذ اٱض٬ّ

 (.2)"ٜٓكض ا٭صٌ املعسٚف َٔ ن٬ّ اهلل تعاىل ٚزضٛي٘ بكٍٛ ؾٝ٘ ْصاع

 ايعكد.َٚٔ أَج١ً ذيو َع٢ٓ ايٓهاح ؾإٕ املساد ب٘ يف ايكسإٓ 

َُِػٔسَن١ّ"قاٍ ايصكػسٟ يف بٝإ املساد بايٓهاح يف قٛي٘ تعاىل: +  ِٚ ١َّٝ َأ ْٔ َٜٓٔهُض إٖيا َشا ْٔٞ َيا  قٌٝ املساد  :"ص3طايٓٛز  ايٖصا

بايٓهاح ايٛط٤, ٚيٝظ بكٍٛ, ٭َسٜٔ; أسدُٖا: إٔ ٖرٙ ايه١ًُ أُٜٓا ٚزدت يف ايكسإٓ مل تسد إ٫ يف َع٢ٓ 

 (.3)" ايعكد...

 ايصكػسٟ قد بني َع٢ٓ ايٓهاح َعتُدّا ع٢ً ضٝام ايكسإٓ يف يؿغ اضتعُاٍ ايٓهاح. ؾٓذد إٔ 

ٚايػايب يف ايكسإٓ ٖٛ اضتعُاٍ ايػًب١ بايطٝـ " :َٚٔ ا٭َج١ً َاذنسٙ ايػٓكٝطٞ يف َع٢ٓ ايػًب١ قاٍ

 (.4)"ٚايطٓإ

 ايٛد٘ ايجايح: ا٭ضايٝب املطسد٠:

سإٓ َٔ ا٭ضايٝب, ٜٚطسد يف ايكسإٓ نً٘, ٖٚرا َاٜط٢ُ بعاد٠ ٚاملكصٛد با٭ضايٝب املطسدٙ ٖٛ َاٜطتعًُ٘ ايك

 ايكسإٓ. 

١ََٔ"َٚٔ أَج١ً ذيو: َاذنسٙ ابٔ عاغٛز عٓد تؿطريٙ يكٛي٘ تعاىل: + َٝا َّ اِئك ِٛ َٜ  ِِ ُٗ َِٛق َٔ اٖتَكِٛا َؾ طايبكس٠  َٚاٖئرٜ

ِِ"+ٚقٛي٘: : "ص ؾكا212ٍ ُٗ َِٛق َٔ اٖتَكِٛا َؾ ٭ٕ  ;ا امل٪َٕٓٛ ايرٜٔ ضدس َِٓٗ ايرٜٔ نؿسٚاأزٜد َٔ ايرٜٔ اتكٛ َٚاٖئرٜ

ٔٓ. أٚي٦و امل٪َٓني ناْٛا َتكني. ُِٓٛا+با٫ضِ ايرٟ ضبل أعين  ٚيهٓ٘ مل ٜه ََ يكصد ايتٓبٝ٘ ع٢ً َص١ٜ  "اٖئرٜٔ آ

ٚنْٛٗا ضببّا ععُّٝا يف ٖرٙ ايؿٛق١ٝ, ع٢ً عاد٠ ايكسإٓ يف اْتٗاش ؾسص اهلد٣ ٚاٱزغاد يٝؿٝد ؾطٌ  ايتك٣ٛ,

ع٢ً ايرٜٔ نؿسٚا, ٜٚٓب٘ امل٪َٓني ع٢ً ٚدٛب ايتك٣ٛ يتهٕٛ ضبب تؿٛقِٗ ع٢ً ايرٜٔ نؿسٚا ّٜٛ  امل٪َٓني

                                                           
 (.2/162( ))زٚح املعاْٞ(( )1)

 (.7/35( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )2)

 (.3/207( ))ايهػاف(( )3)

 (.3/376( ))أضٛا٤ ايبٝإ(( )4)
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ايكٝا١َ, ٚأَا امل٪َٕٓٛ غري املتكني ؾًٝظ َٔ غسض ايكسإٓ إٔ ٜعبأ برنس ساهلِ يٝهْٛٛا َدَّٚا بني غد٠ اـٛف 

 (.1)"ٚقًٌٝ ايسدا٤, ٖٚرٙ عاد٠ ايكسإٓ يف َجٌ ٖرا املكاّ

ٚمل ٜتذاٚش ايكسإٓ ذنس ٖرا ايسدٌ بأنجس َٔ يكب٘ املػتٗس ب٘ إىل تعٝني " :قص١ ذٟ ايكسْنيٚقاٍ أٜطّا يف 

امس٘ ٚب٬دٙ ٚقَٛ٘; ٭ٕ ذيو َٔ غ٪ٕٚ أٌٖ ايتازٜذ ٚايكصص ٚيٝظ َٔ أغساض ايكسإٓ, ؾهإ َٓ٘ ا٫قتصاز 

ٌِ َض+ع٢ً َا ٜؿٝد ا٭١َ َٔ ٖرٙ ايكص١ عرب٠ ٔسه١ُّٝ أٚ ُخًك١ّٝ ؾًريو قاٍ اهلل:  ُ٘ ُق َٓٔ ُِٝهِ  ًَ ًُٛا َع َأِت

 (.2)"ص83طايهٗـ "ّٔذنسا

نٌ ا٭ض١ً٦ املتعًك١ بتٛسٝد ايسبٛب١ٝ اضتؿٗاَات تكسٜس, ٜساد َٓٗا أِْٗ إذا أقسٚا زتب هلِ " :ٚقاٍ ايػٓكٝطٞ

 ايتٛبٝذ ٚاٱْهاز ع٢ً ذيو اٱقساز; ٭ٕ املكس بايسبٛب١ٝ ًٜصَ٘ اٱقساز با٭ي١ٖٝٛ ضسٚز٠, مٛ قٛي٘ تعاىل: +أيف

ٝٔٔس اهلَل أبػٞ َزبّا"طا٭ْعاّ 10طإبساِٖٝ "اهلٔل غْو  (.3)"ص 164ص, ٚقٛي٘ تعاىل: +ُقٌ َأغ

 املطًب ايجاْٞ: ضٝام ايطٛز٠

َٔ أععِ د٥٫ٌ اٱعذاش يف ٖرا ايكسإٓ ايععِٝ, أْ٘ بين ع٢ً ضٛز َتؿسق١ يهٓٗا َتٓع١ُ يف بٓا٤ ٚاسد قهِ, 

 غسض ٚاسد ٜط٢ُ بٛسد٠ ايطٛز٠ أٚ ضٝاقٗا.  ٚنٌ ضٛز٠ َٓٗا ٚسد٠ َتها١ًَ َتٓاضك١, هُعٗا

ٚٚسد٠ ايطٛز٠ أٚ ضٝاقٗا ايعاّ ٖٛ ايرٟ ٜطًع ايكاز٨ ع٢ً َطُٕٛ ايطٛز٠ نًٗا, ٚيٛ تدبس ايكاز٨ ٚتؿشص 

ٚتبصس يف ضٛز٠ ٚاسد٠ يسأ٣ قسآْا عذبّا ذيو مبا ضٝتذ٢ً ي٘ َٔ تسابط ايطٛز٠ ٚق٠ٛ بٓا٥ٗا ٚاْتعاَٗا يف 

 (. 4ٖٚٛ ن٬ّ زب ايعاملني ايرٟ أتكٔ نٌ غ٤ٞ )خٝط ٚاسد, ٚنٝـ ٫ٜهٕٛ ذيو 

إٕ َعسؾ١ َٓاضبات اٯٜات يف مجٝع ايكسإٓ, َرتتب١ ع٢ً َعسؾ١ ايػسض أٚ ا٭غساض اييت ضٝكت " :قاٍ ايبكاعٞ

 (.5) "هلا ايطٛز٠

أععِ ٚسني ْس٣ ايعٓا١ٜ بٗرا ايعًِ ايععِٝ ْس٣ إٔ نجريّا َٔ املؿطسٜٔ أغؿًٛٙ ٚمل ًٜكٛا ي٘ با٫ّ َع أْ٘ َٔ 

 َاٜعني ع٢ً ؾِٗ نتاب اهلل تعاىل. 

ٚممٔ َع٢ٓ بٗرا اجملاٍ غٝذ اٱض٬ّ ٚتًُٝرٙ ابٔ ايكِٝ ايًرإ أبدعا يف تؿطري نتاب اهلل تعاىل ٚاضتدساز 

 دقا٥ك٘.

                                                           
 (.2/240( ))ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس(( )1)

 (.421/ 8( ))ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس(( )2)

 (.3/376( ))أضٛا٤ ايبٝإ(( )3)

ٚاهلل أعًِ  -اهلل تعاىل؟ أقٍٛ  ٭َت٘ يهٞ تهٕٛ ع٢ً عًِ بهتاب× ( قد ٜسد تطا٩ٍ يف ٖرا ٖٚٛ: إذا نإ ٖرا ايعًِ صشٝشّا ؾًِ مل ٜصسح ب٘ ايكسإٓ أٚ ٜبٝٓ٘ ايٓيب 4)

ص ؾٝبك٢ ٖرا 29طص "إٕ ذيو ؿهِ عع١ُٝ تسدع إىل أَس اهلل تعاىل بايتدبس يف آٜات ايكسإٓ نُا قاٍ تعاىل +نتاب أْصيٓاٙ إيٝو َبازى يٝدبسٚا آٜات٘ -

ْساٙ َٔ إظٗاز َتذدد ٱعذاش ايكسإٓ َٚا ادخسٙ َٔ ايكسإٓ َدخسّا يهٓٛش َٔ املعاْٞ تطتدسدٗا ا٭١َ ع٢ً َس ايعصٛز ؾٝبك٢ َتذددّا. ٜٚ٪ند ذيو َا 

 املعاْٞ ٚا٭سهاّ. 

 (.1/17( ))ْعِ ايدزز(( )5)
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ٚقد ذنست يف َٛاضع " :ؾٓس٣ َج٬ّ غٝذ اٱض٬ّ ٜربش ٚسد٠ ضٛز٠ ايبكس٠ ٚودد ضٝاقٗا ٚغسضٗا ايعاّ ؾٝكٍٛ

 (.1)"ضٛز٠ ايبكس٠ َٔ تكسٜس أصٍٛ ايعًِ ٚ قٛاعد ايدٜٔ َا اغتًُت عًٝ٘

يف ْصس٠ اهلل ي٘ ٖٚصمي١ ا٭سصاب  ٜٚبني ضٝام ضٛز٠ ا٭سصاب ٚغسضٗا ايعاّ, ؾري٣ أْٗا تتشدخ عٔ ايٓيب 

٢ٖٚ " :, قاٍ"ايرٜٔ ؼصبٛا عًٝ٘, ٚذنس خصا٥ص٘ ٚسكٛق٘; ٚهلرا اؾتتشت بٓدا٥٘ بكٛي٘ تعاىل: +ٜاأٜٗا ايٓيب

بٛا صعص ؾٝٗا دٓدٙ امل٪َٓني ٖٚصّ ا٭سصاب ايرٜٔ ؼأْصس اهلل ؾٝٗا عبدٙ ٚ ضٛز٠ تطُٓت ذنس ٖرٙ ايػصا٠ اييت

ذنس ؾٝٗا خصا٥ص زضٍٛ اهلل ٚسكٛق٘ ٚسسَت٘ ٚسس١َ  ٚ عًٝ٘ ٚسدٙ بػري قتاٍ بٌ بجبات امل٪َٓني بإشا٤ عدِٖٚ

 (.2)"ٌٖ بٝت٘ ملا نإ ٖٛ ايكًب ايرٟ ْصسٙ اهلل ؾٝٗا بػري قتاٍأ

ْٚس٣ أٜطّا ابٔ ايكِٝ ايرٟ نإ بازعّا يف اضتدساز دقا٥ل ايكسإٓ ٚأضسازٙ, ٜبني ضٝام ضٛز٠ ايتشسِٜ ٚأْٗا يف 

ٞٗٚأشٚاد٘ ٚؼرٜسٖٔ َٔ ايتعاٖس عًٝ٘ ٚهلرا اؾتتشت بٓدا٥ٗا بكٛي٘ تعاىل: + بٝإ َكاّ ايٓيب  ٖٓٔب َٗا اي ٜٗ ", َٜا َأ

 ٜع١ َا ٜٓاضب ضٝام ايطٛز٠, ؾإْٗا ضٝكت يف ذنس أشٚاز ايٓيب يف ٖرٙ ا٭َجاٍ َٔ ا٭ضساز ايبد" :قاٍ

ٚايتشرٜس َٔ تعاٖسٖٔ عًٝ٘, ٚأْٗٔ إٕ مل ٜطعٔ اهلل ٚزضٛي٘ ٜٚسدٕ ايداز اٯخس٠ مل ٜٓؿعٗٔ اتصاهلٔ بسضٍٛ 

 (.3)"نُا مل ٜٓؿع اَسأ٠ ْٛح ٚيٛط اتصاهلا بُٗا اهلل 

اسب نتاب )ايٓبأ ايععِٝ( ؾُشُد دزاش, َٚٔ أغٗس َٔ تٓاٍٚ ٖرا ايعًِ َٔ ايطٝام ٚبسع ؾٝ٘ ص

 ٚصاسب ايع٬ٍ ضٝد قطب, قد مح٬ زاٜت٘,ٚأبدعا ؾٝ٘.

يٛ عُدْا إىل :"أَا قُد دزاش ؾكد أبدع يف دزاضت٘ يطٛز٠ ايبكس٠ ٚاضتهػـ غسضٗا. ٜٚكٍٛ يف َكدَت٘

تدبسْاٖا نٝـ ضٛز٠ َٔ تًو ايطٛز اييت تتٓاٍٚ أنجس َٔ َع٢ٓ, َٚا أنجسٖا ! ٚتتبعٓاٖا َسس١ً َسس١ً, ٚ

بد٥ت, ٚنٝـ ختُت, ٚنٝـ تكابًت أٚ ضاعٗا ٚتعاديت, ٚنٝـ ت٬قت أزناْٗا ٚتعاْكت.. يٛ تدبسْا ذيو 

 (.4)"يٛددْا ا٥ت٬ؾّا ٚتٓاضبّا بني املعاْٞ ٚاملباْٞ, ٚيبدت يٓا ايطٛز٠, ٚنأْٗا ْصيت يف لِ ٚاسد

أضػاثّا َٔ املعاْٞ ُسػٝت سػّٛا,  إْو يتكسأ ايطٛز٠ ايط١ًٜٛ املٓذ١ُ وطبٗا اؾاٌٖ" :ٚقاٍ أٜطّا

ٚأٚشاعّا َٔ املباْٞ مجعت عؿّٛا, ؾإذا ٖٞ يٛ تدبست ب١ٝٓ َتُاضه١ قد بٓٝت َٔ املكاصد ايه١ًٝ ع٢ً أضظ 

ٚأصٍٛ, ٚأقِٝ ع٢ً نٌ أصٌ َٓٗا غعب ٚؾصٍٛ, ٚاَتد َٔ نٌ غعب١ َٓٗا ؾسٚع تكصس أٚ تطٍٛ, ؾ٬ تصاٍ 

ٚأؾ١ٝٓ يف بٓا٤ ٚاسد قد ٚضع زمس٘ َس٠ ٚاسد٠.. ٚملاذا ْكٍٛ إٕ  تٓتكٌ بني أدصا٥ٗا نُا تٓتكٌ بني سذسات

ٖرٙ املعاْٞ تتطل يف ايطٛز٠ نُا تٓتطل اؿذسات يف ايبٓٝإ؟ ٫ بٌ إْٗا يتًتشِ ؾٝٗا نُا تًتشِ ا٭عطا٤ 

يف دطِ اٱْطإ.. َٚٔ ٚزا٤ ذيو نً٘ ٜطسٟ يف مج١ً ايطٛز٠ اػاٙ َعني, ٚت٪دٟ مبذُٛعٗا غسضّا خاصّا, 

 (.5)"ٜأخر اؾطِ قٛاَّا ٚاسدّا, ٜٚتعإٚ ظًُت٘ ع٢ً أدا٤ غسض ٚاسد, َع اخت٬ف ٚظا٥ؿ٘ ايعط١ٜٛنُا 

                                                           
 (.14/41( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )1)

 (.28/433( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )2)

 (.57( ))ا٭َجاٍ يف ايكسإٓ(( )ص3)

 (.144/ 1( ))ايٓبأ ايععِٝ(( )4)

 (.155-154( ))ايٓبأ ايععِٝ(( )ص5)
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أَا ضٝد قطب ؾكد ضًو ٖرا املطًو يف تؿطريٙ ايع٬ٍ, ٚدعٌ َٔ َٓٗذ٘ إٔ ٜكدّ بني ٜدٟ نٌ ضٛز٠ 

َ٘ عٔ ضٛز٠ ايبكس٠: بٛسدتٗا املٛضٛع١ٝ ٚضٝاقٗا ايعاّ. ٚيعًٓا ْعسض ملجاٍ ٚاسد َٔ ذيو, ٜكٍٛ يف أٍٚ ن٬

ًٜشغ َٔ ٜعٝؼ يف ظ٬ٍ ايكسإٓ إٔ يهٌ ضٛز٠ َٔ ضٛزٙ غدص١ٝ َتُٝص٠, غدص١ٝ هلا زٚح ٜعٝؼ َعٗا "

ايكًب نُا يٛ نإ ٜعٝؼ َع زٚح سٞ ممٝص امل٬َض ٚايطُات ٚا٭ْؿاع, ٚهلا َٛضٛع ز٥ٝطٞ أٚ عد٠ 

ٕ مجٝعّا, ٫ٚ ٜػر عٔ ٖرٙ ايكاعد٠ َٛضٛعات ز٥ٝط١ٝ َػدٚد٠ إىل قٛز خاص.. ٖٚرا طابع عاّ يف ضٛز ايكسآ

 (.1)"طٛاٍ ايطٛز نٗرٙ ايطٛز٠

 ٜٚدخٌ يف ضٝام ايطٛز٠ ا٫ضتد٫ٍ مبا غًب ٚزٚدٙ يف ايطٛز٠ نًٗا. َٚٔ أَج١ً ذيو:

َٜأضنَي"َاذنسٙ ابٔ دسٜس يف تسدٝض َاٚزد َٔ ايكسا٤ات يف قٛي٘ تعاىل: +  ٍِ ٢ًَ ٔإ ّْ َع ًَا ص, ٚٚزدت 130طايصاؾات  َض

ٚايصٛاب َٔ ايكسا٠٤ يف ذيو عٓدْا: " :( ؾسدض ا٭ٚىل بد٫ي١ ضٝام ايطٛز٠ ؾكا2ٍ)"+آٍ ٜاضني قسا٠٤ بًؿغ

َٜأضنَي"قسا٠٤ َٔ قسأ +  ٍِ ٢ًَ ٔإ ّْ َع ًَا بهطس أيؿٗا, ع٢ً َجاٍ إدزاضني; ٭ٕ اهلل تعاىل ذنسٙ إمنا أخرب عٓد نٌ  َض

طٛز٠ بإٔ عًٝ٘ ض٬َّا ٫ ع٢ً آي٘, ؾهريو يف ٖرٙ اي -صًٛات اهلل عًِٝٗ  -َٛضع ذنس ؾٝ٘ ْبّٝا َٔ أْبٝا٥٘ 

 (.3)"ايط٬ّ يف ٖرا املٛضع, ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً إيٝاع, نط٬َ٘ ع٢ً غريٙ َٔ أْبٝا٥٘, ٫ ع٢ً آي٘

 املطًب ايجايح

 ضٝام ايٓص 

ضٝام ايٓص ٜأتٞ نذص٤ ٚٚسد٠ َٔ مج١ً ايطٛز٠, ٜهٕٛ َٛضٛع٘ ٚاسدّا ٚغسض٘ ٚاسدّا يهٓ٘ ٜتٓاضل ٜٚتٓاضب 

ايطٛز٠ ايعاّ. ٜٚعٗس ايٓص غايبّا يف ضٝام ايكصص, ٚبعض ايتػسٜعات, ٚاملٛضٛعات. نكص١ آدّ,  َع ٚسد٠

 ٚآٜات بين إضسا٥ٌٝ, ٚآٜات ايكب١ً, ٚآٜات اؿر يف ضٛز٠ ايبكس٠. 

ٚيٛ تدبست نٌ ضٛز٠ يٛددتٗا تتذصأ إىل عد٠ َكاطع نٌ َكطع ٜتطُٔ غسضّا َطتك٬ّ. ٚقد ػ٢ً ذيو يف 

 ٠.دزاضيت يطٛز٠ ايبكس

ؾُٔ أَج١ً ذيو آٜات ايٓؿك١ ٚايسبا ٚاملدآٜات يف ضٛز٠ ايبكس٠ نٌ َٛضٛع دا٤ يػسض, ٚقد ادتُعت نًٗا يف 

 غسض ٚاسد ٚضٝام ٚاسد ٖٛ سؿغ ا٭َٛاٍ ٚبٓا٤ ايٓعاّ ا٫قتصادٟ يٮ١َ. 

صٍٛ, ْعِ ايكسإٓ أِٖ أصٍٛ سؿغ َاٍ ا٭١َ يف ضًو ٖات٘ اٯٜات, ؾابتدأ بأععِ تًو ا٭" :قاٍ ابٔ عاغٛز

 (.4)" ٖٚٛ تأضٝظ َاٍ يٮ١َ ب٘ قٛاّ أَسٖا..

َٓر اٯٕ إىل قسب ْٗا١ٜ ايطٛز٠ ٜتعسض ايطٝام ٱقا١َ قٛاعد ايٓعاّ ا٫قتصادٟ " :ٚقاٍ صاسب ايع٬ٍ

 (.5) "ا٫دتُاعٞ ايرٟ ٜسٜد إٔ ٜكّٛ عًٝٗا اجملتُع املطًِ, ٚإٔ تٓعِ بٗا سٝا٠ اؾُاع١ املط١ًُ

                                                           
 (.1/27))يف ظ٬ٍ ايكسإٓ(( )( 1)

 (.594( , ))ايطبع١(( )187( اْعس: ))ايتٝطري(( )ص2)

 (.10/523( ))داَع ايبٝإ(( )3)

 ( باختصاز.3/78( ))ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس(( )4)

 (.1/304( ))يف ظ٬ٍ ايكسإٓ(( )5)
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يف ختاّ ضٛز٠ ايبكس٠ اييت متجٌ خٛاتِٝ ضٛز٠ ايبكس٠, ٚقد دا٤تا نايٓتٝذ١ ملا  َٚٔ أَج١ً ذيو أٜطّا اٯٜتإ

 ٚزد يف ايطٛز٠ َٔ ا٭سهاّ ٚايتػسٜع, ٚايديٌٝ ع٢ً ؼكل ايػسض اييت ضٝكت ايطٛز٠ ٭دً٘.

ملا ذنس اهلل عص ٚدٌ ؾسض ايص٠٬ ٚايصنا٠ ٚايط٬م ٚاؿٝض ٚاٱ٤٬ٜ ٚاؾٗاد " :قاٍ ايصداز

ٚامل٪َٓني ظُٝع ذيو × ٚايدٜٔ ٚايسبا ختِ ايطٛز٠ برنس تععُٝ٘ ٚذنس تصدٜل ْبٝ٘  ٚأقاصٝص ا٭ْبٝا٤

َٕ"ؾكاٍ + ُٛٓ َٔ ٪ُُِ َٚاِي  ٔ٘ َٔٔ ٖزبِّ  ٔ٘ ِٝ ٍَ ٔإَي َُا ُأْٔص ٍُ ٔب َٔ ايٖسُضٛ ََ  ص. 285( طايبكس٠ 1)"آ

 املطًب ايسابع: ضٝام اٯ١ٜ

ٖرٙ ايؿٛاصٌ بني اٯٜات, ٚقد ػ٢ً ذيو يف نٌ آ١ٜ يف نتاب اهلل تعاىل ؼٌُ غسضّا َطتك٬ّ, ٚإ٫ ؾُا ضس 

دزاضيت يطٛز٠ ايبكس٠, ؾسأٜت إٔ نٌ آ١ٜ هلا غسض قد تػرتى ؾٝ٘ َع ضابكتٗا أٚ ٫ سكتٗا يهٓٗا ؽتص 

 ظاْب َٓ٘. 

ٚقد تٓاٍٚ املؿطسٕٚ ٖرا ايٓٛع نجريّا يف بٝاِْٗ يتؿطري ن٬ّ اهلل ٚايرتدٝض بني املعاْٞ ؾٝ٘, َٚٔ ع٢ً ا٭َج١ً 

 يف ذيو:

ََا َاذنسٙ بعض املؿطسٜٔ يف املساد باٱسصإ يف قٛي٘ تعاىل: + ـُ  ِْٔص  ٖٔ ٔٗ ِٝ ًَ َٔ ٔبَؿأسَػ١ٕ َؾَع ِٝ ِٕ َأَت ٖٔ َؾٔإ َؾٔإَذا ُأِسٔص

َٔ اِيَعَرأب" َٔ َٓأت  ُُِشَص ٢ًَ اِي  ص.25طايٓطا٤  َع

 ؾكد زدض ابٔ نجري ٚايػٓكٝطٞ إٔ املساد باٱسصإ يف اٯ١ٜ ايتصٜٚر يد٫ي١ ايطٝام. 

إٔ املساد باٱسصإ ٖا ٖٓا ايتصٚز; ٭ٕ ضٝام اٯ١ٜ ٜدٍ عًٝ٘, سٝح  -ٚاهلل أعًِ  -ٚا٭ظٗس " :قاٍ ابٔ نجري

ِّٔ ٜكٍٛ اهلل تعاىل + ُُْهِ  َُا ِٜ ًََهِت َأ ََ ِّا   ُٔٔ َٓأت َؾ َٔ ٪ُُِ َٓأت اِي ُُِشَص َٜٓٔهَض اِي ٫ِّٛ َإٔ  ِِ َط َُٔٓه َِٜطَتٔطِع   ِِ ََٔ ٖي َٚ

ُُ ُِ اِي َٝأتُه َٓأت"َؾَت َٔ َؾٔإَذا ص ٚاٯ١ٜ ايهسمي١ ضٝاقٗا يف ايؿتٝات امل٪َٓات, ؾتعني إٔ املساد بكٛي٘ تعاىل: +25طايٓطا٤ ِ٪

"ٖٔ  (.2)"أٟ تصٚدٔ نُا ؾطسٙ ابٔ عباع َٚٔ تبع٘ ُأِسٔص

ٖٔ"قٛي٘ تعاىل: +" :ٚقاٍ ايػٓكٝطٞ ٱسصإ يف أٟ: ؾإذا تصٚدٔ, ٚقٍٛ َٔ قاٍ َٔ ايعًُا٤: إٕ املساد با َؾٔإَذا ُأِسٔص

ٖٔ"قٛي٘ تعاىل: + اٱض٬ّ خ٬ف ايعاٖس َٔ ضٝام اٯ١ٜ; ٭ٕ ضٝام اٯ١ٜ يف ايؿتٝات امل٪َٓات سٝح قاٍ  َؾٔإَذا ُأِسٔص

+"٫ِّٛ ِِ َط َُٔٓه َِٜطَتٔطِع   ِِ ََٔ ٖي  (.3) "اٯ١ٜ َٚ

 َٚٔ ا٭َج١ً يف تعٝني غسض اٯ١ٜ: 

َٛقٛي٘ تعاىل: +-1 َِ َٕ َأ ُٜٓٔؿُكٛ  َٔ ٌُ اٖئرٜ ١ُ٦َِّ ََٖج  ١ًَٕ ِّ ُضُٓب ٌَ ٔؾٞ ُن َٓأب ٌٔ َسٖب١ٕ َأَْبَتِت َضِبَع َض ََُج ٘ٔ َن ًٓ ٌٔ اي ِِ ٔؾٞ َضٔبٝ ُٗ اَي

ِْ ًٝٔ َٚأضْع َع  ُ٘ َٚايًٓ ََٜػا٤ُ   َُٔ ـُ ٔي َُٜطأع  ُ٘ ًٓ َٚاي  ص 261" طايبكس٠ َسٖب١ٕ 

 اهلل تعاىل. غسض ٖرٙ اٯ١ٜ ٖٛ بٝإ غسف ايٓؿك١ َٚطاعؿ١ أدسٖا, ؼسٜطّا ع٢ً اٱْؿام يف ضبٌٝ 

                                                           
 (.1/368( ))َعاْٞ ايكسإٓ ٚإعساب٘(( )1)

 (.1/631( ))تؿطري ابٔ نجري(( )2)

 (.280/ 1ضٛا٤ ايبٝإ(( )( ))أ3)
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ٖرٙ اٯ١ٜ يؿعٗا بٝإ َجٌ بػسف ايٓؿك١ يف ضبٌٝ اهلل ٚعطٓٗا, ٚضُٓٗا ايتشسٜض ع٢ً " :قاٍ ابٔ عط١ٝ

 (.1)"ذيو

ُٖقٛي٘ تعاىل: + -2 ِِ َأِدُس ُٗ ٫ََٚ َأّذ٣ ٖي ّٓٓا  ََ ََا َأَْؿُكُٛا   َٕ ُِٜتٔبُعٛ  ٫َ ِٖ ٘ٔ ُث ًٓ ٌٔ اي ِِ ٔؾٞ َضٔبٝ ُٗ َٛاَي َِ َٕ َأ ُٜٓٔؿُكٛ  َٔ ِِ ٔعَٓد اٖئرٜ

"َٕ ُْٛ َِٜشَص  ِِ ُٖ  ٫ََٚ  ِِ ٔٗ ِٝ ًَ ِْٛف َع ٫ََٚ َخ  ِِ ٔٗ  ص262طايبكس٠  َزبِّ

 غسض اٯ١ٜ ٖٛ بٝإ صؿ١ ايٓؿك١ املطاعؿ١, ٚايتشرٜس َٔ َبط٬تٗا. 

ٖرا بٝإ يًكسض اؿطٔ َا ٖٛ؟ ٚإٔ ٜهٕٛ يف ضبًٝ٘ أٟ يف َسضات٘, ٚايطسٜل املٛص١ً إيٝ٘, " :قاٍ ابٔ ايكِٝ

 (.2)"اد, ٚإٔ ٫ٜتبع صدقت٘ مبٔ ٫ٚ أذ٣َٚٔ أْؿعٗا اؾٗ

ٖرٙ ٖٞ أْٛاع ايطٝام ايكسآْٞ, ٖٚٞ مبذُٛعٗا تٓب٦و عٔ عع١ُ ايكسإٓ يف تسابط٘ ٚبٓا٥٘ ٚإسهاَ٘, ٚتطًعو 

يف دزاضيت  -عُد اهلل ٚتٛؾٝك٘  -ع٢ً َٓٗر ععِٝ يدزاض١ ايكسإٓ ايععِٝ ٚتؿطريٙ, ٚقد ضًهت ٖرا املٓٗر

 ُد أ٫ّٚ ٚ آخسّا. يطٛز٠ ايبكس٠ نًٗا. ؾًً٘ اؿ

                                                           
 (.1/355( ))احملسز ايٛدٝص(( )1)

 (.541( ))طسٜل اهلذستني(( )2)
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  املبشح ايسابع

 قٛاعد ٚضٛابط يف ايطٝام

ملا نإ ايطٝام أص٬ ععُّٝا يف تؿطري ن٬ّ اهلل تعاىل ٚبٝإ َعٓاٙ, ؾكد تٛد٘ بعض ايدازضني ٫ضتد٬ص 

ايكٛاعد ٚايطٛابط املتعًك١ بايطٝام َٔ ن٬ّ املؿطسٜٔ ٚايعًُا٤ احملككني يٝهٕٛ َٓٗذّا ثابتّا هب َساعات٘ 

  تؿطري ن٬ّ اهلل تعاىل, َٚٔ ايهتب اييت اعتٓت ظُع قٛاعد ايتؿطري, َٚٔ ضُٓٗا قٛاعد ايطٝام َا ًٜٞ:. يف

 )قٛاعد ايتؿطري( يًدنتٛز خايد ايطبت. ٚقد ع٢ٓ ظُع نٌ َاميهٔ إؿاق٘ بايتؿطري َٔ ايكٛاعد. -1

ٜتعًل بايرتدٝض يف ايتؿطري )قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ( يًدنتٛز سطني اؿسبٞ. ٚقد ع٢ٓ بهٌ َا -2

 َٔ ايكٛاعد. 

)د٫ي١ ايطٝام ايكسآْٞ ٚأثسٖا يف ايتؿطري َٔ خ٬ٍ تؿطري ابٔ دسٜس( يًػٝذ عبد اؿهِٝ ايكاضِ. ٚقد -3

 ع٢ٓ باضتد٬ص قٛاعد ايتؿطري املتعًك١ بايطٝام َٔ خ٬ٍ تؿطري ابٔ دسٜس. 

ٝام َٔ ايكٛاعد مما ذنسٙ أصشاب ايهتب ٭ِٖ َا ٜتعًل بايط -بإذٕ اهلل  -ٚضأعسض يف ٖرا املبشح 

 ايطابك١ أٚ مما اضتدًصت٘ خ٬ٍ دزاضيت يطٛز٠ ايبكس٠: 

 ٚضأقطِ ايكٛاعد إىل أقطاّ: 

 ايكطِ ا٭ٍٚ: ايكٛاعد ٚايطٛابط ايعا١َ يف ايطٝام: 

 أ٫ّٚ: إٔ ايطٝام ايكسآْٞ أصٌ َعترب يف تؿطري ن٬ّ اهلل تعاىل. 

 م, ؾأٍٚ َا هب اعتبازٙ يف ايطٝام أَسإ: ٖرٙ ايكاعد٠ ٖٞ أضاع قٛاعد ايطٝا

 أْ٘ ثابت داز يف ن٬ّ اهلل تعاىل; إذ ٫ ىًٛ ن٬ّ َٔ ضٝام ٜدٍ ع٢ً َساد املتهًِ. ٖٚرا أَس َتؿل عًٝ٘.  -1

د٫ي١ ايطٝام أْهسٖا بعطِٗ, َٚٔ دٌٗ غ٦ّٝا أْهسٙ, ٚقاٍ بعطِٗ: إْٗا َتؿل عًٝٗا يف " :قاٍ ايصزنػٞ

 (.1)"ىلفازٟ ن٬ّ اهلل تعا

أْ٘ َٔ أععِ ٚأٍٚ َا هب اعتبازٙ يف ايتؿطري نُا تكسز يف َبشح َٓصي١ ايطٝام بني قسا٥ٔ ايرتدٝض. -2

 ٚقد قسز ذيو ايعًُا٤. 

يٝهٔ قط ْعس املؿطس َساعا٠ ْعِ ايه٬ّ ايرٟ ضٝل ي٘, ٚإٕ خايـ أصٌ ايٛضع ايًػٟٛ " :قاٍ ايصزنػٞ

 (. 2)"يجبٛت ايتذٛش

ِ أععِ أزنإ املؿطس ؾإْ٘ ٫بد َٔ َساعا٠ َاٜكتطٝ٘ اٱعذاش َٔ اؿكٝك١ ٚاجملاش ٖرا ايعًٚ" :ٚقاٍ أٜطّا

ٜتٓاؾس ٚغري ذيو... ر إىل إٔ ٜكٍٛ ر  ضٝل ي٘ ايه٬ّ ست٢ ٫ ٚتأيٝـ ايٓعِ, ٚإٔ ٜٛاخ٢ بني املٛازد, ٜٚعتُد َا

                                                           
 (.ط وزارة الشؤون اإلسالميت بالكويت، تحرير د. عبدالستار أبو غدة.6/25( ))البحر المحيط في أصول الفقه(( )1)

 (.1/66( ))البرهان في علوم القرآن(( )5)
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ٞ قاعد٠ ايؿصاس١ ٚاعًِ إٔ ٖرٙ ايصٓاع١ بأٚضاعٗا ٖٞ عُد٠ ايتؿطري, املطًع ع٢ً عذا٥ب ن٬ّ اهلل, ٖٚ

 (.1)"ٚٚاضط١ عكد ايب٬غ١

 (.2)"ع٢ً املؿطس َساعا٠ ايتأيٝـ ٚايػسض ايرٟ ضٝل ي٘" :ٚقاٍ ايطٝٛطٞ يف اٱتكإ

 ثاّْٝا: إٔ ايطٝام ٜسغد إىل املطًو ايصشٝض ايرٟ ٜٛصٌ إىل ؾِٗ َساد اهلل تعاىل يف ن٬َ٘. 

َٓصي١ ايطٝام يف ايٛصٍٛ يًُع٢ٓ ايصشٝض ايرٟ  ٖٚرٙ ايكاعد٠ َٔ أِٖ ايكٛاعد املتعًك١ بايطٝام, ٖٚٞ تبني

ٖٛ َساد اهلل تعاىل يف ن٬َ٘, ٚذيو ٭ٕ ايطٝام ٖٛ ايرٟ هعٌ ايه٬ّ َتٓاضكّا َٓتعُّا, ٖٚرا ٖٛ املتٛاؾل َع 

نتاب اهلل احملهِ املعذص ايرٟ اْتعُت ضٛزٙ ٚآٜات٘ ٚمجً٘. ٚتؿطري ن٬ّ اهلل ع٢ً ٚد٘ ٜساعٞ اْتعاَ٘ أععِ 

ريٙ, ٚأدع٢ إىل ايٛصٍٛ ملساد اهلل ؾٝ٘, ٚبطد ذيو ؾإٕ اٱعساض عٔ ايطٝام هعٌ ايه٬ّ َطًو يف تؿط

 َتٓاؾسّا َٓكطع١ أدصا٩ٙ مما هعٌ ن٬ّ اهلل َتٓاؾسّا, ٖٚٛ ايرٟ ٜٛقع يف اـطأ يف ايتؿطري. 

ٚؽصٝص ايعاّ, ايطٝام ٜسغد إىل تبٝني اجملٌُ, ٚايكطع بعدّ استُاٍ غري املساد, " :قاٍ ابٔ ايكِٝ زمح٘ اهلل

ٚتكٝٝد املطًل, ٚتٓٛع ايد٫ي١, ٖٚٛ َٔ أععِ ايكسا٥ٔ ايداي١ ع٢ً َساد املتهًِ, ؾُٔ أًُٖ٘ غًط يف ْعسٙ, 

 (.3)"ٚغايط يف َٓاظست٘

٫ٚ غو إٔ ضٝام ايه٬ّ ٜعطٞ د٫ي١ صشٝش١ يًُع٢ٓ, ٚإٔ " :قاٍ صاسب نتاب ا٭قٛاٍ ايػاذ٠ يف ايتؿطري

ؾطد املع٢ٓ... ٚاملكصٛد إٔ إغؿاٍ ايطٝام ٭ٟ ضبب نإ ٖٛ َع١ٓ يًدطأ يف اْتصاع ايه٬ّ عٔ ضٝاق٘ زمبا أ

ٍٓ عًٝ٘ ايطٝام, ٜٚسٕٚ إٔ َٔ أضباب ضعـ قٍٛ َا أْ٘  ايكٍٛ, ٚيرا ػد املؿطسٜٔ ٜسدشٕٛ َٔ ا٭قٛاٍ َا د

 (. ٚضسب يريو أَج١ً َٔ ايتؿاضري اـاط١٦ بطبب إغؿاٍ ايطٝام. 4)"نإ كايؿّا يًطٝام

 عٝني ايطٝام َبين ع٢ً ا٫دتٗاد ٚايعًِ بأصٛي٘ ٚقٛاعدٙ. ثايجّا: إٔ ت

ثابت أص٬ّ يف ن٬ّ اهلل تعاىل, يهٔ تعٝٝٓ٘ ىتًـ عطب ؾِٗ املؿطس ي٘ ٚقدزت٘  -نُا تكسز  -ايطٝام 

ع٢ً ايٛصٍٛ إيٝ٘ بكسا٥ٔ ايطٝام املعترب٠ ٚأزناْ٘, ؾايبشح عٔ ايطٝام ٖٛ عح عٔ قس١ٜٓ, ٚايكس١ٜٓ َٛدٛد٠ 

(, ٚيرا ػد ا٫خت٬ف بني املؿطسٜٔ ع٢ً تعٝني ايطٝام يف اٯ١ٜ 5ًُٗا ٚدًٗٗا َٔ دًٗٗا)عًُٗا َٔ ع

 ايٛاسد٠. 

ٖٚرٙ ايكاعد٠ ١َُٗ تبني يٓا أْ٘ ٫ هب اعتباز ايطٝام ٚتعٝٝٓ٘ إ٫ بديٌٝ ظاٖس, نإٔ ٜهٕٛ ايطٝام ظاٖسّا يف 

َٚايٖطأزٔماٯ١ٜ نكٛي٘ تعاىل: + َُا٤  ََا َأِدَزاَى * َٚايٖط ُِ ايٖجأقُب"*  ََا ايٖطأزُم َٚ ِٖٓذ ص ؾايطٝام ٖٓا 3-1طايطازم  اي

 ظاٖس َتعني يف بٝإ املساد بايطازم ٚأْ٘ ايٓذِ ايجاقب. 

                                                           
 (.1/311( )( ))ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ(1)

 (.1/185( ))اٱتكإ يف عًّٛ ايكسإٓ(( )2)

 (.4/9( ))بدا٥ع ايؿٛا٥د(( )3)

 (.276-275( ))ا٭قٛاٍ ايػاذ٠ يف ايتؿطري(( )ص4)

 (.94( ))أثس ايطٝام يف ايٓعاّ ايٓشٟٛ(( )ص5)
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ٚد٫ي١ ايطٝام ٫ ٜكاّ عًٝٗا ديٌٝ, ٚذيو يٛ ؾِٗ املكصٛد َٔ ايه٬ّ, ٚطٛيب بايديٌٝ " :قاٍ ابٔ دقٝل ايعٝد

 (.1)"عًٝ٘ يعطس ؾايٓاظس ٜسدع إىل ذٚق٘

 زابعّا: ٫ هٛش صسف ايه٬ّ عٔ ضٝاق٘ إ٫ عذ١ هب ايتطًِٝ هلا. 

صسف ايه٬ّ عٔ ضٝاق٘ ايرٟ ٚزد ٭دً٘ ٫ هٛش, يهْٛ٘ كايؿّا ملساد املتهًِ, إ٫ إٔ ٜسد ديٌٝ صشٝض ٜدٍ ع٢ً 

 صسف ايه٬ّ عُا دٍ عًٝ٘ ايطٝام, نإٔ ٜجبت يف اٯ١ٜ ْطذ. 

ؾػري دا٥ص صسف ايه٬ّ عُا ٖٛ " :عًٝٗا يف تؿطريٙ, ؾكاٍ يف تكسٜسٖاٚقد قسز ٖرٙ ايكاعد٠ ابٔ دسٜس ٚاعتُد 

تكّٛ ب٘ سذ١, × يف ضٝاق٘ إىل غريٙ, إ٫ عذ١ هب ايتطًِٝ هلا َٔ د٫ي١ ظاٖس ايتٓصٌٜ, أٚ خرب عٔ ايسضٍٛ 

 (.2)"ؾأَا ايدعا٣ٚ, ؾ٬ تتعرز ع٢ً أسد

 (.. 3خاَطّا: ايعرب٠ بعُّٛ ايًؿغ ٫ غصٛص ايطبب)

د٠ ا٭صٛي١ٝ تعترب قاعد٠ يف ايطٝام َٔ د١ٗ أْ٘ ٫ عرب٠ غصٛص ايطٝام ايرٟ ْصيت ؾٝ٘ اٯ١ٜ, ٖرٙ ايكاع

 ٚإمنا ايعرب٠ بطٝاقٗا ايعاّ ٖٚٛ َا دٍ عًٝ٘ غسضٗا ٚسهُٗا ايعاّ, ٚهلرا دا٤ت أيؿاظ ايكسإٓ عا١َ. 

بطبب٘ أّ ٫؟ ؾًِ ٜكٌ أسد ٚايٓاع ٚإٕ تٓاشعٛا يف ايًؿغ ايعاّ ايٛازد ع٢ً ضبب, ٌٖ ىتص " :قاٍ غٝذ اٱض٬ّ

َٔ عًُا٤ املطًُني إٕ عَُٛات ايهتاب ٚايط١ٓ ؽتص بايػدص املعني, ٚإمنا غا١ٜ َا ٜكاٍ: إمنا ؽتص بٓٛع 

 (.4)"ذيو ايػدص ؾتعِ َا ٜػبٗ٘

ؾإذا ناْت اٯ١ٜ ْاشي١ يف ضبب َعني ؾإٕ ٖرا ٜبني املع٢ٓ املساد يهٓ٘ ٫ ٜعين عاٍ قصس اؿهِ يف اٯ١ٜ ع٢ً 

 ص ضببٗا.خصٛ

ؾدصٛص ايطبب عُد٠ يف ؾِٗ املع٢ٓ, ٚعُّٛ ايًؿغ عُد٠ يف سهِ اٯ١ٜ, إ٫ إٔ َا ْصيت اٯ١ٜ غصٛص٘ 

 قطع١ٝ ايدخٍٛ يف َع٢ٓ اٯ١ٜ إذ ٖٞ ا٭صٌ ؾٝٗا, يهٔ اٯ١ٜ تػٌُ غريٙ َٔ د١ٗ ايكٝاع ع٢ً ٚصؿ٘. 

ي٘, ؾ٬ ٜجبت ب٘ َاٖٛ َٛدب ٚقاٍ بعطِٗ: ايٓص ٜهٕٛ كتصّا بايطبب ايرٟ نإ ايطٝام " :قاٍ ايطسخطٞ

ايعاٖس, ٚيٝظ نريو عٓدْا, ؾإٕ ايعرب٠ يعُّٛ اـطاب ٫ ـصٛص ايطبب, ؾٝهٕٛ ايٓص ظاٖسّا يصٝػ١ 

 (.5)"اـطاب, ْصّا باعتباز ايكس١ٜٓ اييت نإ ايطٝام ٭دًٗا

اص١, ٚتٛضع إٕ صٛز٠ ايطبب قطع١ٝ ايدخٍٛ يف ايعاّ, ٚقد تتٓصٍ اٯٜات ع٢ً ا٭ضباب اـ" :ٚقاٍ ايطٝٛطٞ

 (.6)"َع َا ٜٓاضبٗا َٔ اٯٟ ايعا١َ زعا١ٜ يٓعِ ايكسإٓ ٚسطٔ ايطٝام

                                                           
 (.2/130( ))إسهاّ ا٭سهاّ(( )1)

 (.4/356( ))داَع ايبٝإ(( )2)

 (.31/44( , ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )241د ا٭صٛي١ٝ(( )ص( اْعس: ))ايكٛاعد ٚايؿٛا3٥)

 (.13/338( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )4)

 (.1/164( ))أصٍٛ ايطسخطٞ(( )5)

 (.1/65( ))ا٫تكإ(( )6)
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َٗا اِيَأِتَك٢ٚضسب يريو َج٬ّ بكٛي٘ تعاىل: + ُٖٓب َُٝذ ََٜتَصٖن٢ * ََٚض  ُ٘ ََاَي ُِٜ٪ٔتٞ  ص ؾإْٗا ْاشي١ 18-17" طايًٌٝ اٖئرٟ 

إٔ ايصٝػ١ ايعا١َ اييت ٚزدت ؾٝٗا تؿٝد إٔ ٖرا  (, َٚع نْٛٗا ؾٝ٘ ثٓا٤ عًٝ٘ إ1٫يف أبٞ بهس ايصدٜل باٱمجاع )

 اؿهِ يٝظ َكصٛزّا عًٝ٘.

ٚهلرا ؾإْ٘ نجريّا َا تهٕٛ اٯٜات ْاشي١ عاٍ َعني أٚ سدخ خاص أٚ غدص َكصٛد, إ٫ أْٗا تأتٞ بصٝػ١ 

 بٝإ ايعُّٛ ؾتعِ غريٙ َٔ د١ٗ ايٛصـ; ٭ٕ ايكسإٓ عاّ يف سهُ٘, إ٫ أْ٘ هب اعتباز َا ْصيت ؾٝ٘ اٯ١ٜ يف

 املع٢ٓ ابتدا٤ّ; ٭ْ٘ احملدد يًٛصـ ٚيًػسض َٔ اٯ١ٜ. 

قاعد٠: ٚتدبس ٖرٙ ايٓهت١ اييت ٜهجس َسٚزٖا بهتاب اهلل تعاىل; إذا نإ ايطٝام يف قص١ َع١ٓٝ, " :قاٍ ايطعدٟ

أٚ ع٢ً غ٤ٞ َعني, ٚأزاد اهلل إٔ وهِ ع٢ً ذيو املعني عهِ ٫ ىتص ب٘, ذنس اؿهِ ٚعًك٘ ع٢ً ايٛصـ 

عاّ, يٝهٕٛ أعِ, ٚتٓدزز ؾٝ٘ ايصٛز٠ اييت ضٝل ايه٬ّ ٭دًٗا, يٝٓدؾع اٱٜٗاّ باختصاص اؿهِ بريو اي

 (.2)"املعني

 ايكطِ ايجاْٞ: ايكٛاعد املتعًك١ برتدٝض ايطٝام. 

 أ٫ّٚ: إٔ ايكٍٛ املعترب يف ايتؿطري ٖٛ املٛاؾل يًطٝام. 

, ٚأْ٘ ٖٛ ايداٍ ع٢ً املع٢ٓ ايصشٝض, ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايكٍٛ تكسز إٔ ايطٝام ايكسآْٞ أصٌ َعترب يف ن٬ّ اهلل تعاىل

 ايرٟ ٜتٛاؾل َع ايطٝام ٖٛ ايكٍٛ املعترب ٚايسادض. 

 ٖٚرٙ ايكاعد٠ َٔ أِٖ قٛاعد ايرتدٝض يف ايتؿطري. 

 ٚقد اعترب ايطًـ ٚايعًُا٤ ٖرٙ ايكاعد٠ يف تؿطريِٖ, َٚٔ ذيو: 

ىتاز َٔ املعاْٞ " :كسٜس ايكٛاعد املعترب٠ عٓد ابٔ دسٜسَا قاي٘ صاسب زضاي١ د٫ي١ ايطٝام عٓد ابٔ دسٜس يف ت

 (. 4(, ٚأٚزد يريو أَج١ً َٔ تؿطري ابٔ دسٜس )3) "َا اتطل ٚاْتعِ َع٘ ايه٬ّ

ٚقد قسز ٖرٙ ايكاعد٠ غٝذ اٱض٬ّ أه تكسٜس يف َعسض زدٙ ع٢ً ْؿا٠ ايصؿات ايرٜٔ ٜ٪ٚيٕٛ ايصؿات اضتد٫ّ٫ 

ُِ آخس, نتأٌٜٚ إتٝاْ٘ تعاىل بإتٝإ عراب٘ اضتد٫ّ٫ بكٛي٘ تعاىل: + بٓصٛص أخس٣ دٍ ضٝاقٗا ع٢ً َع٢ٓ ُٖ َؾَأَتا

َِٜشَتٔطُبٛا"  ِِ ُِٝح َي ِٔ َس َٔ  ُ٘ ًٖ ملا زأٚا بعض ايٓصٛص تدٍ ع٢ً ايصؿ١, دعًٛا نٌ آ١ٜ ؾٝٗا َا "ص ؾكاٍ: 2طاؿػس  اي

٘ٔ"ىل: +َٔ آٜات ايصؿات نكٛي٘ تعا -إضاؾ١ صؿ١  -ٜتُٖٕٛٛ إٔ ٜطاف إىل اهلل تعاىل  ًٖ  َؾٖسطُت ٔؾٞ َدٓٔب اي

                                                           
 (.721( اْعس: ))أضباب ايٓصٍٚ يًٛاسدٟ(( )ص1)

 (.1/682( ))تٝطري ايهسِٜ ايسمحٔ(( )2)

 (.219طري(( )ص( ))د٫ي١ ايطٝام ايكسآْٞ ٚأثسٖا يف ايتؿ3)

 .(221-220( ))د٫ي١ ايطٝام ايكسآْٞ ٚأثسٖا يف ايتؿطري(( )ص4)
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ص ٖٚرا ٜكع ؾٝ٘ طٛا٥ـ َٔ املجب١ ٚايٓؿا٠, ٖٚرا َٔ أنرب ايػًط, ؾإٕ ايد٫ي١ يف نٌ َٛضع عطب 56طايصَس 

 (.1) "ضٝاق٘, َٚا وـ ب٘ َٔ ايكسا٥ٔ ايًؿع١ٝ ٚاؿاي١ٝ

يرٟ ت٪ٜدٙ قسا٥ٔ يف قاعد٠: ايكٍٛ ا" :ٚقد قسز صاسب قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ ٖرٙ ايكاعد٠ بكٛي٘

 (. 2. ٚأٚزد ا٭َج١ً ٚا٭قٛاٍ ايداي١ عًٝٗا)"ايطٝام َسدض ع٢ً َا خايؿ٘

 ثاّْٝا: ظب محٌ ن٬ّ اهلل ع٢ً املعاْٞ ٚا٭ٚد٘ اي٥٬ك١ بايطٝام ٚاملٛاؾك١ ٭ضًٛب ايكسإٓ.

١ ٚايب٬غ١ٝ اي٥٬ك١ ٖرٙ ايكاعد٠ تعين أْ٘ هب محٌ ن٬ّ اهلل تعاىل ع٢ً املعاْٞ ٚا٭ٚد٘ ايًػ١ٜٛ ٚاٱعسابٝ

بطٝام اٯ١ٜ ٚاملٛاؾك١ ٭ضًٛب ايكسإٓ, دٕٚ ا٭ٚد٘ ايكاصس٠ عٓ٘, ٚيٝظ نٌ َا ثبت يف ايًػ١ صض محٌ آٜات 

(. إذ ايكسإٓ ٖٛ أععِ ايه٬ّ, ؾ٬ بد َٔ محً٘ ع٢ً أنٌُ ايٛدٛٙ ٚأععُٗا, ٫ٚ هٛش محً٘ 3ايتٓصٌٜ عًٝ٘)

 (. 4ٚاٱعسابٞ )ع٢ً املعاْٞ ايكاصس٠ مبذسد ا٫ستُاٍ ايٓشٟٛ 

ٚع٢ً اؾ١ًُ ؾايكاعد٠ يف ذيو إٔ وٌُ ايكسإٓ ع٢ً أصض املعاْٞ, ٚأؾصض ا٭قٛاٍ, " :قاٍ ايعص بٔ عبد ايط٬ّ

 (.5)"ؾ٬ وٌُ ع٢ً َع٢ٓ ضعٝـ, ٫ٚ ع٢ً يؿغ زنٝو

ٛش إٔ ٜٚٓبػٞ إٔ ٜتؿطٔ ٖٗٓا ٭َس ٫ بد َٓ٘ ٖٚٛ أْ٘ ٫ ه" :ٚقاٍ ابٔ ايكِٝ َكسزّا ٖرٙ ايكاعد٠ به٬ّ ؾصٌ

عسابٞ ايرٟ وتًُ٘ تسنٝب ايه٬ّ ٜٚهٕٛ وٌُ ن٬ّ اهلل عص ٚدٌ ٜٚؿطس مبذسد ا٫ستُاٍ ايٓش٣ٛ اٱ

ؾإِْٗ ٜؿطسٕٚ اٯ١ٜ ٜٚعسبْٛٗا مبا  ؾإٕ ٖرا َكاّ غًط ؾٝ٘ أنجس املعسبني يًكسإٓ, ايه٬ّ ب٘ ي٘ َع٢ٓ َا,

را غًط ععِٝ ٜكطع ايطاَع بإٔ ٖٚ وتًُ٘ تسنٝب تًو اؾ١ًُ ٜٚؿِٗ َٔ ذيو ايرتنٝب أٟ َع٢ٓ اتؿل,

ؾإْ٘ ٫ ًٜصّ إٔ وتًُ٘  ٚإٕ استٌُ ذيو ايرتنٝب ٖرا املع٢ٓ يف ضٝام آخس ٚن٬ّ آخس,, َساد ايكسإٓ غريٙ

ِِ َزٔقٝبّا+ايكسإٓ َجٌ قٍٛ بعطِٗ يف قسا٠٤ َٔ قسأ  ُِٝه ًَ َٕ َع َ٘ َنا ًٓ ٕٖ اي َّ ٔإ َٚجٌ  باؾس أْ٘ قطِ, ص 1" طايٓطا٤ َٚاَ٭ِزَسا

ّٔ"+ِٗ يف قٛي٘ تعاىل: قٍٛ بعط َُِطٔذٔد اِيَشَسا َٚاِي  ٔ٘ َُٚنِؿْس ٔب  ٔ٘ ًٓ ٌٔ اي إٕ املطذد فسٚز  ص 217طايبكس٠  ََٚصدٌّ َعٔ َضٔبٝ

ِِ +َٚجٌ قٍٛ بعطِٗ يف قٛي٘ تعاىل: , بايعطـ ع٢ً ايطُري اجملسٚز يف ب٘ ُٗ ِٓ َٔ  ِٔ ًِ َٕ ٔؾٞ اِئع ٔٔ ايٖسأضُدٛ ٖيرٔه

َٕ ٔب ُٛٓ َٔ ٪ُِٜ  َٕ ُٛٓ َٔ ٪ُُِ ُٔنَي ايٖص٠َ٬َ"َٚاِي ُُٔكٝ َٚاِي ًَٔو  َٔٔ َقِب  ٍَ ََا ُأْٔص َٚ ٍَ ٔإَيَٝو  املكُٝني فسٚز  إٕص 162طايٓطا٤  َُا ُأْٔص

 . ْٚعا٥س ذيو أضعاف أضعاف َا ذنسْا ٚأ٢ٖٚ بهجري ,بٛاٚ ايكطِ

 ٘ٔ َعاْٝيًكسإٓ عسف خاص َٚعإ َعٗٛد٠ ٫ ٜٓاضب٘ تؿطريٙ بػريٖا ٫ٚ هٛش تؿطريٙ بػري عسؾ١ ٚاملعٗٛد َبٌ 

ؾهُا إٔ أيؿاظ٘ ًَٛى ا٭يؿاظ ٚأدًٗا  إىل املعاْٞ نٓطب١ أيؿاظ٘ إىل ا٭يؿاظ بٌ أععِ, ٘ؾإٕ ْطب١ َعاْٝ

                                                           
 (.14/ 6( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )1)

 (.1/299( اْعس: ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )2)

 (.2/635( اْعس: ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )3)

 (.197( اْعس: ))أثس ايطٝام يف ايٓعاّ ايٓشٟٛ(( )4)

 (.220))اٱغاز٠ إىل اٱهاش(( )ص (5)
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أدٌ املعاْٞ ٚأععُٗا  ٘ؾهريو َعاْٝ ٚأؾصشٗا ٚهلا َٔ ايؿصاس١ أع٢ً َساتبٗا اييت ٜعذص عٓٗا قدز ايعاملني,

ؾ٬ هٛش  بٌ غريٖا أععِ َٓٗا ٚأدٌ ٚأؾدِ, تًٝل ب٘,ؾ٬ هٛش تؿطريٙ بػريٖا َٔ املعاْٞ اييت ٫  ٚأؾدُٗا,

 .محً٘ ع٢ً املعاْٞ ايكاصس٠ مبذسد ا٫ستُاٍ ايٓشٟٛ اٱعسابٞ

ٚيتهٔ َٓو ع٢ً باٍ ؾإْو تٓتؿع بٗا يف َعسؾ١ ضعـ نجري َٔ أقٛاٍ املؿطسٜٔ ٚشٜؿٗا  ؾتدبس ٖرٙ ايكاعد٠,

ٕ غا٤ اهلل تعاىل بٝاْا ٚبططا يف ايه٬ّ ع٢ً أصٍٛ ٚضٓصٜد ٖرا إ ٚتكطع أْٗا يٝطت َساد املتهًِ تعاىل به٬َ٘,

 (.1)"ايتؿطري ؾٗرا أصٌ َٔ أصٛي٘ بٌ ٖٛ أِٖ أصٛي٘

 ثايجّا: نٌ تؿطري خازز عٔ د٫٫ت ا٭يؿاظ ٚايطٝام باطٌ َسدٚد. 

ٖرٙ ايكاعد٠ ْتٝذ١ يًكاعد٠ اييت قبًٗا, ؾإذا ٚزد تؿطري خسز مبعاْٞ نتاب اهلل تعاىل عُا تدٍ عًٝ٘ أيؿاظ٘ 

ٍٓ ايًؿغ ع٢ً ٖرا املع٢ٓ بأٟ ْٛع َٔ ايد٫ي١: َطابك١, أٚ تطُّٓا أٚ ايتصاَّا, أٚ َؿَّٗٛا, أٚ  ٚضٝاق٘ ٚمل ٜد

 (. 2َٛاؾكّا, أٚ َؿَّٗٛا كايؿّا, ؾٗٛ َسدٚد)

 ٖٚرٙ ايكاعد٠ َتكسز٠ عٔ ضًـ ا٭١َ ٚعًُا٥ٗا. 

طعٛٙ ع٢ً َٛاضع٘, ٫ٚ تتبعٛا ؾٝ٘ قاٍ عُس بٔ اـطاب زضٞ اهلل عٓ٘: )إٕ ٖرا ايكسإٓ ن٬ّ اهلل عص ٚدٌ ؾ

 (. 3أٖٛا٤نِ( )

َٓا"ٚقاٍ ابٔ عباع يف تؿطري قٛي٘ تعاىل: + ِٝ ًَ َٕ َع ِٛ َِٜدَؿ َٓا َيا  َٜأت َٕ ٔؾٞ آ ًِٔشُدٚ ُٜ  َٔ ٕٖ اٖئرٜ ص: )اٱؿاد يف 40طؾصًت  ٔإ

 (. 4آٜات اهلل: إٔ ٜٛضع ايه٬ّ ع٢ً غري َٛضع٘( )

ؾؿٝ٘ ايسد ع٢ً َٔ تعاط٢ تؿطري ايكسإٓ مبا ٫ ٜدٍ عًٝ٘ دٖٛس " :باعقاٍ ايطٝٛطٞ بعد َا أٚزد تؿطري ابٔ ع

 (.5)"ايًؿغ, نُا ٜؿعً٘ ايباط١ٝٓ, ٚا٫ؼاد١ٜ, ٚامل٬سد٠, ٚغ٠٬ املتصٛؾ١

قاٍ قُد بٔ نعب ايكسظٞ يف زدٙ ع٢ً املبتدع١ ايرٜٔ ٜكطعٕٛ اٯ١ٜ عٔ ضٝاقٗا ايرٟ ٚزدت ٭دً٘ اضتد٫ّ٫ 

٤ ايكدز١ٜ, ٫ٚ ػايطِٖٛ.. ٚايرٟ ْؿظ قُد بٝدٙ يٛددت إٔ ميٝين تكطع ع٢ً يبدعتِٗ: )٫ ؽاصُٛا ٖ٪٫

نرب ضين,ٚأِْٗ أمتٛا آ١ٜ يف نتاب اهلل عص ٚدٌ, ٚيهِٓٗ ٜأخرٕٚ بأٚهلا ٜٚرتنٕٛ آخسٖا, ٜٚأخرٕٚ بآخسٖا 

 (. 6ٜٚرتنٕٛ أٚهلا()

 ملكصٛد بايكاعد٠. ؾٓذد أْ٘ زمح٘ اهلل أثبت إٔ املع٢ٓ ٫ٜتِ إ٫ بايطٝام نا٬َّ. ٖٚرا ٖٛ ا 

                                                           
 (.3/27( ))بدا٥ع ايؿٛا٥د(( )1)

 (.2/349( اْعس: ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )2)

 (. 7/330(. ٚاْعس: ))ايدز املٓجٛز(( )46( أخسد٘ اٱَاّ أمحد يف ايصٖد )ص3)

 (.114/ 11( اْعس: ))داَع ايبٝإ(( )4)

 (.352)ص ( ))اٱنًٌٝ يف اضتٓباط ايتٓصٌٜ((5)

 (.222( اْعس: ))ايػسٜع١ يٰدسٟ(( )ص6)
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أَا ايٓٛع ايجاْٞ َٔ ضبيب ا٫خت٬ف ٖٚٛ َا ٜعًِ ٚ" :قاٍ غٝذ اٱض٬ّ يف ن٬ّ ؾصٌ يف ٖرٙ ايكاعد٠

ِٗ ٝا بعد تؿطري ايصشاب١ ٚايتابعني ٚتابعتؾٗرا أنجس َا ؾٝ٘ اـطأ َٔ دٗتني سدث با٫ضتد٫ٍ ٫ بايٓكٌ,

 : ٚايكا٥ًٕٛ باؾٗتني املتكدّ ذنسُٖا قطُإ.. بإسطإ.

 أسدُٖا: قّٛ اعتكدٚا َعاْٞ ثِ أزادٚا محٌ أيؿاظ ايكسإٓ عًٝٗا

ٚايجاْٞ: قّٛ ؾطسٚا ايكسإٓ مبذسد َا ٜطٛؽ إٔ ٜسٜدٙ به٬َ٘ َٔ نإ َٔ ايٓاطكني بًػ١ ايعسب َٔ غري ْعس 

 .إىل املتهًِ بايكسإٓ ٚاملٓصٍ عًٝ٘ ٚاملداطب ب٘

ٚاٯخسٕٚ زاعٛا  تطتشك٘ أيؿاظ ايكسإٓ َٔ ايد٫ي١ ٚايبٝإ,ؾا٭ٚيٕٛ: زاعٛا املع٢ٓ ايرٟ زأٚٙ َٔ غري ْعس إىل َا 

ثِ  فسد ايًؿغ َٚا هٛش عٓدِٖ إٔ ٜسٜد ب٘ ايعسبٞ َٔ غري ْعس إىل َا ٜصًض يًُتهًِ ب٘ ٚضٝام ايه٬ّ,

نُا إٔ  َا ٜػًطٕٛ يف استُاٍ ايًؿغ يريو املع٢ٓ يف ايًػ١ نُا ٜػًط يف ذيو ايرٜٔ قبًِٗ, ٖ٪٤٫ نجريّا

ٚإٕ نإ ْعس  َا ٜػًطٕٛ يف صش١ املع٢ٓ ايرٟ ؾطسٚا ب٘ ايكسإٓ نُا ٜػًط بريو اٯخسٕٚ, ريّاا٭ٚيني نج

 . ضبل ْٚعس اٯخسٜٔ إىل ايًؿغ أضبلأا٭ٚيني إىل املع٢ٓ 

ٚيف ن٬ , ٚتاز٠ وًُْٛ٘ ع٢ً َا مل ٜدٍ ب٘, ٚأزٜد ب٘ٝ٘ ٚا٭ٚيٕٛ صٓؿإ: تاز٠ ٜطًبٕٛ يؿغ ايكسإٓ َا دٍ عً

 ٚقد ٜهٕٛ سكّا ؾٝهٕٛ خط٪ِٖ يف ايديٌٝ ٚاملديٍٛ, ا قصدٚا ْؿٝ٘ أٚ إثبات٘ َٔ املع٢ٓ باط٬ّا٭َسٜٔ قد ٜهٕٛ َ

ؾايرٜٔ أخط٦ٛا يف ايديٌٝ ٚاملديٍٛ َجٌ طٛا٥ـ َٔ أٌٖ ايبدع  ؾٝهٕٛ خط٪ِٖ ؾٝ٘ يف ايديٌٝ ٫ يف املديٍٛ.

, نطًـ ا٭١َ ٚأ٥ُتٗا اعتكدٚا َرٖبا ىايـ اؿل ايرٟ عًٝ٘ ا٭١َ ايٛضط ايرٜٔ ٫ هتُعٕٛ ع٢ً ض٬ي١

ٚعُدٚا إىل ايكسإٓ ؾتأٚيٛٙ ع٢ً آزا٥ِٗ: تاز٠ ٜطتديٕٛ بآٜات ع٢ً َرٖبِٗ ٫ٚ د٫ي١ ؾٝٗا ٚتاز٠ ٜتأٚيٕٛ َا 

 (.1)"...ىايـ َرٖبِٗ مبا وسؾٕٛ ب٘ ايهًِ عٔ َٛاضع٘

 (. 2زابعّا: محٌ ن٬ّ اهلل ع٢ً ايػايب َٔ عسؾ٘ َٚعٗٛد اضتعُاي٘ أٚىل َٔ اـسٚز ب٘ عٔ ذيو )

ٚعسف ايكسإٓ َٚعٗٛد اضتعُاي٘ مما ٜتطُٓ٘ ايطٝام َٔ د١ٗ إٔ ايكسإٓ ٚازد ع٢ً أضًٛب َٓتعِ َ٪تًـ, َٚٔ 

د١ٗ إٔ ذيو داخٌ يف ايطٝام ايكسآْٞ, ؾا٭ٚىل إٔ ٜسدض ايكٍٛ ايرٟ ٜٛاؾل عاد٠ ايكسإٓ َٚعٗٛد اضتعُاي٘ 

 ع٢ٓ آخس َطتكٌ. ٚضٝاق٘ ايعاّ, إ٫ إٔ ٜدٍ ديٌٝ َٔ ضٝام اٯ١ٜ أٚ ديٌٝ آخس ع٢ً َ

إذا نإ يف ٚدٛب غ٤ٞ ْصاع بني ايعًُا٤, ٚيؿغ ايػازع قد اطسد يف َع٢ٓ, مل هص إٔ " :قاٍ غٝذ اٱض٬ّ

 (.3)"ٜٓكض ا٭صٌ املعسٚف َٔ ن٬ّ اهلل ٚزضٛي٘ بكٍٛ ؾٝ٘ ْصاع بني ايعًُا٤

٢ أسد املعاْٞ ايداخ١ً يف َٚٔ أْٛاع ايبٝإ املرنٛز يف ٖرا ايهتاب املبازى ا٫ضتد٫ٍ عً" :ٚقاٍ ايػٓكٝطٞ

 (.4)"َع٢ٓ اٯ١ٜ بهْٛ٘ ٖٛ ايػايب يف ايكسإٓ, ؾػًبت٘ ؾٝ٘ ديٌٝ ع٢ً عدّ خسٚد٘ َٔ َع٢ٓ اٯ١ٜ

                                                           
 (.13/355( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )1)

 (.1/172( اْعس: ))قٛاعد ايطٝام عٓد املؿطسٜٔ(( )2)

 (.7/35( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )3)

 (.1/51( ))أضٛا٤ ايبٝإ(( )4)
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َٚٔ أَج١ً ذيو َاذنسٙ غٝذ اٱض٬ّ يف بٝإ زدٙ ع٢ً َٔ دعٌ ايطساح ٚايؿسام صسوّا يف ايط٬م َطتد٫ّ 

إٔ ٖرٙ ا٭يؿاظ أنجس َا دا٤ت يف ايكسإٓ يف غري  ايٛد٘ ايجاْٞ: ٖٚٛ ايكاصِ:" :بػايب اضتعُاٍ ايكسإٓ

 (.1)"ايط٬م

٘ٔ َيَكأدْز"َٚٔ ا٭َج١ً أٜطّا َاذنسٙ ابٔ ايكِٝ يف َعسض تسدٝش٘ ملع٢ٓ ايسدٛع يف قٛي٘ تعاىل: + ٢ًَ َزِدٔع ُ٘ َع ْٖ  ٔإ

ٖٛ املعٗٛد َٔ  ٚايكٍٛ ايصٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ يٛدٛٙ: أسدٖا: أْ٘" :ص ع٢ً أْ٘ ايسدٛع إيٝ٘ ّٜٛ ايكٝا8١َطايطازم 

 (.2)"طسٜك١ ايكسإٓ َٔ ا٫ضتد٫ٍ باملبدأ ع٢ً املعاد

 (. 3خاَطّا: تٛسٝد َسدع ايطُا٥س يف ايطٝام ايٛاسد أٚىل َٔ تؿسٜكٗا )

إذا دا٤ت ضُا٥س َتعدد٠ يف ضٝام ٚاسد, ٚاستًُت يف َسدعٗا أقٛا٫ّ َتعدد٠, ؾتٛسٝد َسدعٗا ٚإعادتٗا إىل  

 ّ ايٓعِ, ٚاتطام ايطٝام غ٤ٞ ٚاسد أٚىل ٚأسطٔ; ٭ْطذا

ٚقد اعتُد ٖرٙ ايكاعد٠ أ١ُ٥ ايًػ١ َٔ املؿطسٜٔ نابٔ دسٜس, ٚايصكػسٟ, ٚابٔ عط١ٝ, ٚأبٞ سٝإ ٚغريِٖ 

(4 .) 

ِٓ  :ص39طط٘ "قاٍ ايصكػسٟ يف تسدٝش٘ يعٛد ايطُري إىل َٛض٢ دٕٚ ايتابٛت يف قٛي٘ تعاىل: +ؾاقرؾٝ٘ يف ايٝ

دٛع بعطٗا إيٝ٘, ٚبعطٗا إىل ايتابٛت ؾٝ٘ ٖذ١ٓ, ملا ٜ٪دٟ إيٝ٘ َٔ تٓاؾس ٚايطُا٥س نًٗا زادع١ إىل َٛض٢, ٚز"

 (.5)"ايٓعِ... َٚساعات٘ أِٖ َا هب ع٢ً املؿطس

 (.6)"ٚتٓاضل ايطُا٥س يػ٤ٞ ٚاسد أٚضض" :ٚقاٍ أبٛسٝإ

 (.7)"إذا ادتُع ضُا٥س, ؾشٝح أَهٔ عٛدٖا يٛاسد ؾٗٛ أٚىل َٔ عٛدٖا ملدتًـ" :ٚقاٍ ايصزنػٞ

 (. 8يكٍٛ با٫ضتك٬ٍ َكدّ ع٢ً ايكٍٛ باٱضُاز, إ٫ إٔ ٜدٍ ايطٝام ع٢ً اؿرف )ضادضّا: ا

ا٭صٌ يف ن٬ّ اهلل تعاىل إٔ ٜهٕٛ نا٬َّ ٫ وتاز إىل تكدٜس, إ٫ إٔ ٜدٍ ايطٝام ع٢ً اؿرف; ٭ٕ اٱضُاز 

 (. 9ٚاؿرف ٚايتكدٜس خ٬ف ا٭صٌ)

 

                                                           
 (.15/450( ))فُٛع ايؿتا٣ٚ(( )1)

 .(279( ))ايتبٝإ يف أقطاّ ايكسإٓ(( )ص2)

 (.613/ 2( اْعس: ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )3)

 (.613/ 2( اْعس: املصدز ايطابل )4)

 (.2/536( ))ايهػاف(( )5)

 (.8/189( ))ايبشس احملٝط(( )6)

 (.4/35( ))ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ(( )7)

 (.2/424( اْعس: ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )8)

 (.2/599)( اْعس: ))َػين ايًبٝب(( 9)
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ز ٫ٚ اؾتكاز نإ أٚىل َٔ إٔ ٜطًو ب٘ اٱضُاز َت٢ أَهٔ محٌ ايه٬ّ ع٢ً غري إضُا" :قاٍ أبٛ سٝإ

ٚا٫ؾتكاز, ٖٚهرا تهٕٛ عادتٓا يف إعساب ايكسإٓ ٫ ْطًو ؾٝ٘ إ٫ اؿٌُ ع٢ً أسطٔ ايٛدٛٙ, ٚأبعدٖا عٔ 

 (.1)"ايتهًـ, ٚأضٛغٗا يف يطإ ايعسب

 ٫ٚ ٜكاٍ باؿرف يف ن٬ّ اهلل تعاىل إ٫ بديٌٝ َٔ ايطٝام ٜدٍ عًٝ٘.

اؿادٟ عػس: تكدِٜ ا٫ضتك٬ٍ ع٢ً " :سض ذنسٙ ٭ٚد٘ ايرتدٝض اييت قسزٖاقاٍ ابٔ دصٟ يف َع

 (.2)"اٱضُاز إ٫ إٔ ٜدٍ ديٌٝ ع٢ً اٱضُاز

إْو ػد يف نجري َٔ تسانٝب ايكسإٓ سرؾّا, ٚيهٔ ٫ تعجس ع٢ً سرف ىًٛ ايه٬ّ َٔ " :ٚقاٍ ابٔ عاغٛز

 (.3)"ديٌٝ عًٝ٘ َٔ يؿغ أٚ ضٝام

 بعد ايكٍٛ.  َث٬ََث١ْ"ص ؾإٕ اؿرف ٖٓا ظاٖس يد٫ي١ زؾع +171طايٓطا٤  ٫َ َتُكُٛيِٛا َث٬ََث١ْ"ََٚٚجاٍ ذيو قٛي٘ تعاىل: +

ٚزؾعت ايج٬ث١ مبشرٚف دٍ عًٝ٘ ايعاٖس, ٖٚٛ )ِٖ(, َٚع٢ٓ ايه٬ّ: ٫ٚ تكٛيٛا ِٖ " :قاٍ ابٔ دسٜس

 اٯ١ٜ (.ؾٓذد إٔ ابٔ دسٜس اضتدٍ ع٢ً ٚدٛد اؿرف بايطٝام, ٚقدزٙ عطب ضٝام 4)"ث٬ث١

ٖيَكِد َنَؿَس ( ٚغريٙ ايتكدٜس: ٖٛ ثايح ث٬ث١, ملٛاؾكت٘ ملا ظٗس يف ايكسإٓ يف قٛي٘ تعاىل: +5ٚقاٍ أبٛ عًٞ ايؿازضٞ)

َ٘ َثأيُح َث٬ََث١ٕ" ًٓ ٕٖ اي َٔ َقاُيِٛا ٔإ  ص ٖٚرا أٚىل 73(.طاملا٥د٠ 6) اٖئرٜ

إذا دٍ ايطٝام ع٢ً سرف يف ك١ بايطٝام. ٢ً أنٌُ ايٛدٛٙ اي٥٬ضابعّا: مجٝع سرٚف ايكسإٓ ٫ تكدز إ٫ ع

 اٯ١ٜ, ؾإْ٘ ٫ ٜكدز إ٫ أؾصض ايتكدٜسات ٚأْطبٗا يًطٝام ٚايػسض, أٚ َادٍ عًٝ٘ ضٝام آ١ٜ أخس٣. 

مجٝع سرٚف ايكسإٓ َٔ املؿاعٌٝ ٚاملٛصٛؾات ٚغريٖا ٫ٜكدز إ٫ أؾصشٗا ٚأغدٖا " :قاٍ ايعص بٔ عبد ايط٬ّ

 (.7) "ٕ إ٫ َايٛ يؿعٛا ب٘ يهإ أسطٔ ٚأْطب يريو ايه٬َّٛاؾك١ يًػسض; ٭ٕ ايعسب ٫ٜكدزٚ

 (.8)"٫ ٜكدز ؾٝ٘ َٔ احملرٚؾات إ٫ أسطٓٗا ٚأغدٖا َٛاؾك١ ١َ٤٬َٚ يًطٝام" :ٚقاٍ أٜطّا

 ثآَّا: محٌ ايًؿغ ع٢ً َع٢ٓ ددٜد أٚىل َٔ محً٘ ع٢ً ايتأنٝد, إ٫ إٔ ٜدٍ ايطٝام ع٢ً ايتأنٝد. 

                                                           
 (.61/ 1( ))ايبشس احملٝط(( )1)

 (.1/9( ))ايتطٌٗٝ(( )2)

 (.1/122( ))ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس(( )3)

 (.6/37( ))داَع ايبٝإ(( )4)

 ( 1/642ٖر ))املٛضٛع١ املٝطس٠(( )377( اؿطٔ بٔ أمحد بٔ عبد ايػؿاز ايؿازضٞ صٓـ نتبا عذٝب١ سط١ٓ مل ٜطبل إىل َجًٗا َات ض١ٓ 5)

 (.4/144))ايبشس احملٝط(( )( اْعس: 6)

 (.4( ))اٱغاز٠ إىل اٱهاش(( )ص7)

 (.2( ))اٱغاز٠ إىل اٱهاش(( )ص8)
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إٔ ٜهٕٛ َؿٝدّا َع٢ٓ ددٜدا مل ٜطبل يف ايه٬ّ, أٚ ٜهٕٛ َ٪ندّا يًؿغ أٚ  إذا استٌُ ايًؿغ يف ايطٝام بني

 مج١ً ضابك١, ؾشًُ٘ ع٢ً اٱؾاد٠ أٚىل َٔ اٱعاد٠ إ٫ إٔ ٜدٍ ايطٝام ع٢ً نْٛ٘ تأنٝدّا. 

محٌ ايًؿعني ع٢ً ؾا٥دتني, َٚعٓٝني أٚىل َٔ محًُٗا ع٢ً ايتهساز مبع٢ٓ " :قاٍ َهٞ بٔ أبٞ طايب

 (.1)"ٚاسد

إٕ املكسز يف ا٭صٍٛ أْ٘ إذا داز ايه٬ّ بني ايتأنٝد ٚايتأضٝظ َعّا, ٚدب محً٘ ع٢ً " :يػٓكٝطٞٚقاٍ ا

 (.2)"ايتأضٝظ, ٫ٚ هٛش محً٘ ع٢ً ايتأنٝد إ٫ يديٌٝ هب ايسدٛع إيٝ٘

ٚقد ذنس صاسب قٛاعد ايرتدٝض ٖرٙ ايكاعد٠ َٔ غري إٔ ٜرنس زدشإ ايتأنٝد ساٍ د٫ي١ ايطٝام عًٝ٘, 

 (.3)"د٠: إذا داز ايه٬ّ بني ايتأضٝظ ٚايتأنٝد ؾشًُ٘ ع٢ً ايتأضٝظ أٚىلقاع" :ؾكاٍ

                                                           
 (.219( ))اٱٜطاح يٓاضذ ايكسإٓ َٚٓطٛخ٘(( )ص1)

 (.3/355( ))أضٛا٤ ايبٝإ(( )2)

 (.2/473( ))قٛاعد ايرتدٝض عٓد املؿطسٜٔ(( )3)
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 املبشح اـاَظ

 أدير١ اتصاٍ ايطٝام ٚاْكطاعر٘

ثابت َٚٛدٛد يف ن٬ّ اهلل تعاىل, ٚا٭صٌ ؾٝ٘ ا٫تصاٍ, ٫ٚ ٜكاٍ باْكطاع٘ إ٫  -نُا تكسز  -ايطٝام 

 بديٌٝ ٜدٍ عًٝ٘ َٔ ايطٝام. 

 دي١ ايداي١ ع٢ً اتصاٍ ايطٝام ٚاْكطاع٘. ٚضأعسض يف ٖرا املبشح يٮ

 املطًب ا٭ٍٚ: أدي١ اتصاٍ ايطٝام

 ٫تصاٍ ايطٝام أدي١ تدٍ عًٝ٘ ٖٚٞ: 

ايػسض ٖٛ أصٌ ايطٝام ٚزنٓ٘ ا٭ضاع, ؾإذا َا ناْت اٯٜتإ يػسض بني اٯٜتني أٚ بني اٯٜاتو أ٫ّٚ: اؼاد ا

ام ضٝام َعني. َٚت٢ َا اختًـ ايػسض اْكطع ايطٝ أٚ ايٓص َتؿكّا يف غسض َعني ؾٗرا داٍ ع٢ً اتصاي٘ يف

َٚجاٍ ذيو: اؼاد ايػسض يف آٜات ايسبا. ٚاْكطاع ٖرا ايػسض إىل غسض آخس اـاص ي٬ْتكاٍ إىل ضٝام آخس 

ساٍ ا٫ْتكاٍ إىل آ١ٜ املدآٜات, يهٔ املكطعإ َتص٬ٕ بطٝام عاّ ٖٚٛ سؿغ ا٭َٛاٍ. ٖٚهرا بني نٌ آ١ٜ ٚآ١ٜ, 

ٝام خاص, ٖٚٛ دص٤ َٔ ضٝام أعِ ٖٚٛ ضٝام ايٓص, ٚضٝام ايٓص دص٤ َٔ ضٝام أعِ َٓ٘ ٖٚٛ ؾهٌ آ١ٜ هلا ض

 ضٝام ايطٛز٠. ؾجبت بريو إٔ ايطٝام َتصٌ بعَُٛ٘, َٚٓكطع يف أدصا٥٘. 

إذا أتت اٯ١ٜ يف خطاب َعني أٚ َٛضٛع َعني, أٚ قص١ َع١ٓٝ, ؾٗرا اد املٛضٛع أٚ اـطاب أٚ ايكص١: ثاّْٝا: اؼ

تصاٍ ايطٝام بٝٓٗا. ٚاْكطاع اـطاب أٚ املٛضٛع أٚ ايكص١; ديٌٝ ع٢ً اْكطاع ايطٝام اـاص بٗا, داٍ ع٢ً ا

 ٖٚرا ي٘ ص١ً مبا قبً٘ إذ إٔ نٌ قص١ هلا غسض َعني ضُٔ آٜات ايطٛز٠ نًٗا. 

َٚجاٍ ذيو: اؼاد اـطاب عٔ امل٪َٓني يف أٍٚ ضٛز٠ ايبكس٠ ٚاْكطاع٘ ببٝإ صؿات ايهاؾسٜٔ بكٛي٘ تعاىل: 

+"ِِ ٔٗ ِٝ ًَ َٛا٤ْ َع َٔ َنَؿُسِٚا َض ٕٖ اٖئرٜ ص يهٔ ٖرا ا٫ْكطاع اْتكاٍ َٔ خطاب إىل خطاب يف إطاز غسض عاّ 6طايبكس٠  ٔإ

 هُع بُٝٓٗا, ٖٚٛ ٖٓا بٝإ َٛاقـ ايٓاع ٚأصٓاؾِٗ َع ايكسإٓ ٖٚداٜت٘. 

ا٫تصاٍ يف اٯ١ٜ ايسٚابط َٚٔ أدي١  ثايجّا: ٚدٛد ديٌٝ يف ايطٝام ايًؿعٞ ٜدٍ ع٢ً ا٫تصاٍ أٚ ا٫ْكطاع. 

 ايٓش١ٜٛ, ٖٚٞ نجري٠, َٓٗا: 

 ايطُري. -1

 ايعسف -2

 ا٫ضِ املٛصٍٛ. -3

 ايتعًٌٝ  -4

 ا٫ضتؿٗاّ  -5

 ايعطـ عسٚؾ٘ املدتًؿ١ ٚأْٛاع٘.  -6

 أمسا٤ اٱغاز٠.  -7
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 ا٫ضتجٓا٤  -8

 ايكطِ املعطٛف يف َٛضع. -9

 ايتػبٝ٘. -10

 اؾاز ٚاجملسٚز.  -11

 املطًب ايجاْٞ: أدي١ ا٫ْكطاع

 ٝام: َٔ أدي١ اْكطاع ايط

ٖٚرا ٫ ٜعترب اْكطاعا نًّٝا ٚإمنا ٖٛ اْتكاٍ َٔ  أ٫ّٚ: اْتٗا٤ اٯ١ٜ, أٚ املكطع, أٚ ايكص١, أٚ املٛضٛع, أٚ ايطٛز٠.

 غسض إىل غسض يف إطاز غسض عاّ. 

. َٚجاٍ ذيو قٛي٘ تعاىل: ع٢ً يطإ َٛض٢ يف كاطبت٘ ثاّْٝا: تٓػري املتهًِ أٚ املداطب يف إطاز ايطٝام ايعاّ

ََا٤ّ"+ يؿسعٕٛ َُا٤ٔ  َٔ ايٖط َٔ  ٍَ ََٚأَْص َٗا ُضُب٬ّ  ِِ ٔؾٝ ًََو َيُه ََٚض ِٗدّا  ََ ُِ اِيَأِزَض  ٌَ َيُه ص ثِ اْتكٌ ايه٬ّ 53طط٘ اٖئرٟ َدَع

َْٖبإت َغٖت٢"َٔ اهلل تعاىل َباغس٠ يف ْؿظ اٯ١ٜ ؾكاٍ +  ِّٔ َٚادّا  ٘ٔ َأِش َٓا ٔب ص ٖٚرا اْكطاع دص٥ٞ يف 53طط٘  َؾَأِخَسِد

 طٝام ايعاّ يٰٜات دع٢ إيٝ٘ غسض َعني.  إطاز اي

, ٚاتصاي٘ بايطٝام ايعاّ ايرٟ ٚضعت اٯ١ٜ ؾٝ٘, ٚذيو بإٔ ثايجّا: اْكطاع ايطٝام اـاص ايرٟ ْصيت ؾٝ٘ اٯ١ٜ

تهٕٛ اٯ١ٜ ْاشي١ يف غدص, ؾتدٍ ع٢ً سهِ ىص َٔ ْصيت ؾٝ٘, ؾإذا ٚضعت يف َٛضعٗا َٔ نتاب اهلل اْتكٌ 

َٕ َسٖت٢َ . َٚجاٍ ذيو َا ذنسٙ ابٔ دسٜس يف تؿطري قٛي٘ تعاىل: +ايطٝام إىل ضٝام اٯٜات ُٛٓ َٔ ٪ُِٜ ََٚزبَِّو ٫َ  َؾ٬َ 

ِِ ُٗ َٓ ِٝ َُا َغَذَس َب َُُٛى ٔؾٝ اختًـ أٌٖ ايتأٌٜٚ ؾُٝٔ عين بٗرٙ اٯ١ٜ ٚؾُٝٔ ْصيت, ؾكاٍ " :ص قا56ٍ" طايٓطا٤ َُٜشهِّ

(.. ٚقاٍ 1يف بعض ا٭َٛز ) ختصُا إىل ايٓيب بعطِٗ: ْصيت يف ايصبري بٔ ايعٛاّ ٚخصِ ي٘ َٔ ا٭ْصاز, ا

َٔ آخسٕٚ: بٌ ْصيت ٖرٙ اٯ١ٜ يف املٓاؾل ٚايٝٗٛدٟ ايًرٜٔ ذنس اهلل صؿتُٗا يف قٛي٘ تعاىل: + ِِ َتَس ٔإَي٢ اٖئرٜ َأَي

ََٜتَش َٕ َإٔ  ُٜٔسُٜدٚ ًَٔو  َٔٔ َقِب  ٍَ ََا ُأْٔص َٚ َِٝو  ٍَ ٔإَي َُا ُأْٔص ُِٓٛا ٔب ََ ِِ آ ُٗ ْٖ َٕ َأ ُُٛ ُُِٛا ٔإَي٢ ايٖطاُغٛٔت"َِٜصُع ص... 60طايٓطا٤  اَن

ايًرإ ٚصـ اهلل غأُْٗا  -قاٍ أبٛ دعؿس: ٖٚرا ايكٍٛ: أعين قٍٛ َٔ قاٍ: ع٢ٓ ب٘ احملتهُإ إىل ايطاغٛت 

َٔٔيف قٛي٘ تعاىل: +  ٍَ ََا ُأْٔص َٚ َِٝو  ٍَ ٔإَي َُا ُأْٔص ُِٓٛا ٔب ََ ِِ آ ُٗ ْٖ َٕ َأ ُُٛ َِٜصُع  َٔ ِِ َتَس ٔإَي٢ اٖئرٜ ًَٔو" َأَي  أٚىل بايصٛاب; ٭ٕ َقِب

ِِ"+قٛي٘:  ُٗ َٓ ِٝ َُا َغَذَس َب َُُٛى ٔؾٝ َُٜشهِّ َٕ َسٖت٢َ  ُٛٓ َٔ ٪ُِٜ ََٚزبَِّو ٫َ  يف ضٝام قص١ ايرٜٔ ابتدأ اهلل اـرب عِٓٗ  َؾ٬َ 

َِٝو" ٫ٚ د٫ي١++بكٛي٘:  ٍَ ٔإَي َُا ُأْٔص ُِٓٛا ٔب ََ ِِ آ ُٗ ْٖ َٕ َأ ُُٛ َِٜصُع  َٔ ِِ َتَس ٔإَي٢ اٖئرٜ تدٍ ع٢ً اْكطاع قصتِٗ ؾإؿام  َأَي

ؾإٕ ظٔ ظإ إٔ يف ايرٟ زٟٚ عٔ ايصبري ٚابٔ .. أٚىل -َا مل تأت د٫ي١ ع٢ً اْكطاع٘  -بعض ذيو ببعض 

َٕ +ٚقٍٛ َٔ قاٍ يف خربُٖا: ؾٓصيت (, 2)ايصبري َٔ قصت٘ ٚقص١ ا٭ْصازٟ يف غساز اؿس٠ ُٛٓ َٔ ٪ُِٜ ََٚزبَِّو ٫َ  َؾ٬َ 

َُ َُُٛى ٔؾٝ َُٜشهِّ ِِ"َسٖت٢َ  ُٗ َٓ ِٝ َا ٜٓب٤٢ عٔ اْكطاع سهِ ٖرٙ اٯ١ٜ ٚقصتٗا َٔ قص١ اٯٜات قبًٗا ؾإْ٘   ا َغَذَس َب

غري َطتشٌٝ إٔ تهٕٛ اٯ١ٜ ْصيت يف قص١ احملتهُني إىل ايطاغٛت ٜٚهٕٛ ؾٝٗا بٝإ َا استهِ ؾٝ٘ ايصبري 

                                                           
 (.302. اْعس: ))أضباب ايٓصٍٚ يًٛاسدٟ(( )ص2357بسقِ  4/1829طًِ , 3231َٚبسقِ 2/832( اؿدٜح أخسد٘ ايبدازٟ 1)

 (.2/1130ايطٌٗ. اْعس: ))ايٓٗا١ٜ يف غسٜب اؿدٜح(( ) إىلاؿس٠  َٔ املا٤( ايػسد١: َطٌٝ 2)
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م َع٢ٓ بعض ذيو ٚإذ نإ ذيو غري َطتشٌٝ نإ إؿا ٚصاسب٘ ا٭ْصازٟ إذ ناْت اٯ١ٜ د٫ي١ داي١,

ببعض أٚىل َا داّ ايه٬ّ َتطك١ َعاْٝ٘ ع٢ً ضٝام ٚاسد إ٫ إٔ تأتٞ د٫ي١ ع٢ً اْكطاع بعض ذيو َٔ بعض 

ؾٓس٣ ابٔ دسٜس زمح٘ اهلل قد زدض ايكٍٛ ايرٟ ٜدٍ عًٝ٘ ضٝام اٯ١ٜ ع٢ً ( 1)"ؾٝعدٍ ب٘ عٔ َع٢ٓ َا قبً٘

ابتدا٤ّ. ٖٚرا ميهٔ تطُٝت٘ بايطٝام اـاص إذ أْٓا  ايرٟ دٍ عًٝ٘ ْصٚهلا, َع إَها١ْٝ تطُٓٗا ملٔ ْصيت ؾٝ٘

قسزْا بإٔ ايطٝام ٜتطُٔ ا٭سٛاٍ اييت ْصيت ؾٝٗا اٯ١ٜ َٚٓٗا ضبب ايٓصٍٚ, ٖٚرا املع٢ٓ ٜصٌٜ نٌ إغهاٍ بني 

ضبب ايٓصٍٚ ٚضٝام اٯ١ٜ َع اٯٜات اييت ٚزدت ؾٝٗا; ٭ٕ اٯ١ٜ قد تهٕٛ ْاشي١ ؿادث١ َع١ٓٝ, ؾتٛضع يف ضٛز٠ 

ؾتدٍ ع٢ً َع٢ٓ ٫ ىتًـ َع ايػسض ايرٟ ْصيت ؾٝ٘ بٌ اختًـ املٛضع ٚايكص١, ٚاؿهِ ٚاسد. ٖٚرا َع١ٓٝ 

 ٜػٌُ نٌ آ١ٜ ْصيت يف ضبب خاص ؾٝتعني بٗا ابتدا٤ّ ثِ ٜٓتكٌ اؿهِ إىل نٌ َٔ اتصـ عاي٘. 

اع٘ عٓد ابٔ ذنس أسد ايباسجني يد٫ي١ ايطٝام عٓد ابٔ دسٜس دزاض١ ٫تصاٍ ايطٝام ٚاْكطاضتدزاى َِٗ:  

ٚيف ٖرا املطًب ضأتهًِ عٔ أدي١ ا٫ْكطاع, اييت ْص "دسٜس. ٚصسح باْكطاع ايطٝام يف أسٛاٍ َع١ٓٝ ؾكاٍ: 

 عًٝٗا ايطربٟ زمح٘ اهلل, ٚقد قُت بإسصا٥ٗا ؾٛددتٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 

 ْص اٯ١ٜ. -1

 ايط١ٓ. -2

 قٍٛ ايصشاب١. -3

 اٱمجاع. -4

 ضبب ايٓصٍٚ.  -5

 ايًػ١. -6

 .تسدٝض املع٢ٓ ا٭غًب -7

 (.2) "اٱعساب -8

ٚبايتأٌَ لد إٔ َا ذنسٙ ايباسح عٔ ابٔ دسٜس ؾُٝا ْص ع٢ً اْكطاع٘ ٫ ٜعترب اْكطاعا يًطٝام ايهًٞ 

ي١ٰٜ, ٚإمنا ٖٛ اخت٬ف يف اـطاب أٚ اْتكاٍ َٔ ضبب خاص ي١ٰٜ إىل سهِ عاّ نُا ذنست. ٚايطبب يف 

أدصا٤ ايطٝام ايهًٞ ٖٚٛ َاقبٌ اٯ١ٜ َٚا ذيو إٔ ابٔ دسٜس زمح٘ اهلل ٜطًل ايطٝام أسٝاّْا ع٢ً دص٤ َٔ 

بعدٖا دٕٚ اعتباز ايػسض ايعاّ, أٚ ٜطًك٘ ع٢ً َٛضٛع اٯ١ٜ نإٔ ٜكٍٛ اٯ١ٜ يف ايصٝاّ, أٚ إط٬ق٘ ع٢ً 

اـطاب نإٔ ٜكٍٛ اـطاب يف ايٝٗٛد. ٖٚهرا, ٚقد تكسز إٔ ايطٝام غاٌَ يريو نً٘ َٚبٓاٙ ع٢ً ايػسض, 

 ب ؾٝٗا. ٚإٕ اختًـ َٛضٛع اٯ١ٜ أٚ اـطا

ٚيعٌ ايطبب ؾُٝا ذٖب إيٝ٘ ايباسح ٖٛ أْ٘ سصس ايطٝام بايٓص دٕٚ َاٚزا٤ٙ َٔ ايػسض ٚا٭سٛاٍ اييت ْصيت 

ٚنإٔ " :قاٍ ايباسح يف تعسٜؿ٘ يًطٝامػٟٛ أٚضع َٔ َع٢ٓ ايطٝام ايػسعٞ ؾٝٗا اٯ١ٜ, ٚزدض بإٔ ايطٝام ايً

ني, ٚايؿكٗا٤ ىتص بايٓص دٕٚ َاٚزا٤ٙ, ؾ٬ ايطٝام عٓد عًُا٤ ايػسٜع١: ا٭صٛيٝني ٚاملؿطسٜٔ, ٚاحملدث

                                                           
 (. 4/160( ))داَع ايبٝإ(( )1)

 (.149( ))د٫ي١ ايطٝام ٚأثسٖا يف ايتؿطري َٔ خ٬ٍ تؿطري ابٔ دسٜس(( )ص2)
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َٚا ذنسٙ ( 1)"ٜعدٕٚ َٔ ايطٝام أضباب ايٓصٍٚ, َٚٓاضب١ اؿدٜح َٚكاّ ايه٬ّ, َع اٖتُاَِٗ بريو نً٘

ايباسح مما ْطب٘ إىل عًُا٤ ايػسٜع١ ؾٝ٘ ْعس, ؾكد تكسز يف بٝإ َؿّٗٛ ايطٝام عٓد ايعًُا٤, إٔ َٔ أععِ 

 يت ْصٍ ؾٝٗا, نُا تكسز ؾُٝا ضبل.  عٓاصسٙ ايػسض, ٚا٭سٛاٍ اي

أَا َاذنسٙ َٔ إٔ ايطٝام ايًػٟٛ أٚضع َٔ َع٢ٓ ايطٝام عٓد أٌٖ ايػسٜع١ ؾؿٝ٘ ْعس, ذيو إٔ ايكسإٓ ْصٍ 

بًطإ عسبٞ َبني, بٌ إٕ ضٝام ايكسإٓ ٜصداد ق٠ٛ باتطاع ايٓعس يف آٜات ايكسإٓ ٚؾِٗ َكاصدٙ ٚأضًٛب٘,ٚزبط 

طًـ ي٘... ٖٚرٙ ايٓعس٠ املٛضع١ يًطٝام ٖٞ اييت اضتجُسٖا املؿطسٕٚ يف ذيو نً٘ بأضباب ايٓصٍٚ ٚؾِٗ اي

ٚع٢ً ٖرا ؾػايب َا ذنسٙ ايباسح ؾُٝا ( 2تؿطري ن٬ّ اهلل, ٖٚٛ َا أمساٙ بعض ايباسجني بايطٝام ا٭نرب)

 أٚزدٙ َٔ أدي١ اْكطاع ايطٝام عٓد ابٔ دسٜس زادع إىل أَٛز: 

 (.3اٯ١ٜ إىل آخس)أ٫ّٚ: إٔ ٜهٕٛ اْتكاٍ َٔ ضٝام خاص يف 

ثاّْٝا: إٔ ٜهٕٛ اْتكا٫ َٔ ايطٝام اـاص ايرٟ ْصيت ؾٝ٘ اٯ١ٜ إىل ايطٝام ايعاّ ايرٟ دٍ عًٝ٘ َٛضعٗا يف 

 ايطٛز٠. 

أٚ ايصشاب١ يػدص أٚ أغداص َعٝٓني تتطُِٓٗ اٯ١ٜ بد٫ي١   ثايجّا: إٔ تهٕٛ اٯ١ٜ عا١َ اضتدٍ بٗا ايٓيب 

َُٝعٔ اْكطاع ايطٝام ب َٖٔب يًشطٔ بكٛي٘ تعاىل: + ريو, نُا اضتػٗد ايٓيب ايتطُٔ, ؾ ُِٝر ُ٘ ٔي ًٖ ُٜٔسُٜد اي َُا  ْٖ ٔإ

ِٝٔت ٌَ اِيَب ِٖ ُِ ايسِِّدَظ َأ بد٫ي١ ضٝام اٯٜات, يهٓٗا َتط١ُٓ  ص َع إٔ اٯ١ٜ ْاشي١ يف أشٚاز ايٓيب 33" طا٭سصاب َعُٓه

 (. 4قسابت٘ َٔ باب أٚىل نُا زدض ذيو ابٔ نجري )

باسح ْص ع٢ً تصسٜض ابٔ دسٜس يف ايكٍٛ باْكطاع ايطٝام, َع إٔ مجٝع ا٭َج١ً اييت ذنسٖا ٫ زابعّا: إٔ اي

تصسٜض ؾٝٗا ٫بٔ دسٜس باْكطاع ايطٝام, ٚغايب يؿغ ابٔ دسٜس تسدٝض يكٍٛ باعتباز ديٌٝ ٫ ٜٓايف ايطٝام 

ٓٔٞ : +سكٝك١, ٚإمنا يهْٛ٘ ضبب ْصٍٚ, أٚ ٖٛ املػٗٛز عٔ ايطًـ. َجٌ تسدٝش٘ يكٛي٘ تعاىل ِّٔ َب ْٖٔد  َٗٔد َغا ََٚغ

"ٔ٘ ًٔ َِٔج  ٢ًَ ٌَ َع بأْ٘ عبد اهلل بٔ ض٬ّ, يتٛاتس ا٭خباز ايٛازد٠ عٔ ايطًـ يف ذيو, ٖٚرا يٝظ إثباتّا  ٔإِضَسا٥ٔٝ

٫ْكطاع ايطٝام, ٚإمنا تسدٝض يكٍٛ داخٌ يف ايطٝام, َع إٔ ايسادض يف اٯ١ٜ أْ٘ َٛض٢ ٜٚدخٌ ؾٝ٘ نٌ َٔ 

 َِٚٓٗ عبد اهلل بٔ ض٬ّ. نُا تكسز.  ايٓيب آَٔ َٔ بين إضسا٥ٌٝ ب

ؾجبت بريو إٔ ايكٍٛ باْكطاع ايطٝام َطًكّا غري َطابل يًٛاقع, ٚأْ٘ ميهٔ ايكٍٛ بريو يف دص٤ َٔ 

 (.5ايطٝام, ٚاهلل أعًِ)

 

                                                           
 (.63ي١ ايطٝام ٚأثسٖا يف ايتؿطري(( )ص( ))د1٫)

 (.184( ))أثس ايطٝام يف ايٓعاّ ايٓشٟٛ(( )ص2)

 (.150( ))د٫ي١ ايطٝام ٚأثسٖا يف ايتؿطري(( )ص3)

 (.3/465( اْعس: ))تؿطري ابٔ نجري(( )4)

 سب ايسضاي١ ع٢ً ايباسح َاذٖب إيٝ٘ َٔ اْكطاع ايطٝام.(.ؾكد اضتدزى صا22( اْعس: ))د٫ي١ ايطٝام ٚأثسٖا يف تٛدٝ٘ املتػاب٘ ايًؿعٞ يف قص١ َٛض٢(( )ص5)


