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 ايهسِٜ ايكسإٓ يف ٚا٫بتدا٤ َعاٜريايٛقـ

َعسؾ١ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ َتأند غا١ٜ ايتأنٝد، إذ ٫ٜتبني َع٢ٓ ن٬ّ اهلل 

ٚ ٜتِ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ إ٫ بريو، ؾسمبا قاز٨ ٜكسأ ٜٚكـ قبٌ متاّ املع٢ٓ، 

ؾ٬ ٜؿِٗ ٖٛ َا ٜكسأ َٚٔ ٜطُع٘ نريو، ٜٚؿٛت بطبب ذيو َا ٭دً٘ 

ٜكسأ نتاب اهلل تعاىل، ٫ٚ ٜعٗس َٔ ذيو اٱعذاش، بٌ زمبا ٜؿِٗ َٔ ذيو 

 غري املع٢ٓ املساد، ٖٚرا إؾطاد ععِٝ .

ًَا ع٢ً قاز٨ ايكسإٓ إٔ ٜتعسف ع٢ً َعاٜري ايٛقـ  َٚٔ ٖٓا نإ يصا

ًٓا ٚاب تدا٩ٙ نرايو، ست٢ ٜضٌ إىل ايػا١ٜ ٚا٫بتدا٤; يٝهٕٛ ٚقؿ٘ سط

املسد٠ٛ َٔ ت٠ٚ٬ ايكسإٓ، ٖٚٛ ايؿِٗ ملعاْٞ ن٬ّ اهلل، ٜٚرتتب ع٢ً ذيو 

 ؾٛا٥د نجري٠ ٚاضتٓباطات غصٜس٠، ٜٚ٪َٔ ا٫سرتاش َٔ ايٛقٛع  يف املػه٬ت .

ؾًٝظ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ إدسا٤ ٜكّٛ ب٘ ايكاز٨ نُا حيًٛ ي٘، بٌ ٖٛ عٌُ 

١ًُٝ دقٝك١، ٚي٘ أسهاَ٘ ايضاز١َ اييت سددٖا خيغع ملعاٜري ٚعٛابط ع

عًُا٤ ايكسا٤ات، ٚيف ٖرا ايبشح ػ١ًٝ هلرا ا٭َس، ٚايهػـ عٔ إدزاى 

ًٝا بني  سكٝكٞ يك١ُٝ ٖرا ايعًِ، ٚعسٚز٠ تعسٜـ ا٭دٝاٍ ب٘; يٝبك٢ س

 ايٓاع .

نُا ٜطع٢ ايبشح إىل إٔ ٜضٌ دٗٛد ايكسا٤ ظٗٛد ايًػٜٛني ٚايٓشا٠ َع 

ايؿكٗا٤ ٚاملتهًُني ٚايب٬غٝني، ٖٚٞ دٗٛد ٜهٌُ بعغٗا دٗٛد املؿطسٜٔ ٚ

بعًغا يف ؾِٗ ايٓط ايكسآْٞ، َٛظًؿا يف ذيو ق١ُٝ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف 

 تٛدٝ٘ املع٢ٓ

 

 ٖادٟ قُد حي٢ٝ فاٖد. د  

   املطاعد ٚعًَٛ٘ ايهسِٜ ايكسإٓ أضتاذ 

                                                                                    صٓعا٤ داَع١ ـ ايرتب١ٝ ن١ًٝ ـ ٚعًَٛ٘ ايكسإٓ قطِ

 املًدط
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  :املكد١َ

اؿُد هلل ايرٟ أْصٍ ع٢ً عبدٙ ايهتاب ٚمل جيعٌ ي٘ عًٛدا، ٚايض٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ْبٝٓا قُد ٚع٢ً آي٘ 

ًُا نجرًيا، ٚبعد.  ٚصشب٘ ٚضًِ تطًٝ

يكاز٨ ٯٟ ؾإٕ َٛعٛع ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ َِٗ يف أدا٤ ايعباز٠ ايكسآ١ْٝ، ؾٗٛ ٜٛعح نٝـ ٚأٜٔ جيب إٔ ٜٓتٗٞ ا

ايكسإٓ ايهسِٜ مبا ٜتؿل َع ٚدٛٙ ايتؿطري ٚاضتكا١َ املع٢ٓ ٚصش١ ايًػ١، َٚا تكتغٝ٘ عًَٛٗا َٔ مٛ 

ٚب٬غ١ ٚقسا٤ات ٚغريٖا، ست٢ ٜطتتِ ايكاز٨ ايػسض نً٘ َٔ قسا٤ت٘، ؾ٬ خيسز ع٢ً ٚد٘ َٓاضب َٔ 

ع٢ً أدا٤ ذيو ايتؿطري ٚاملع٢ٓ،  ايتؿطري ٚاملع٢ٓ َٔ د١ٗ، ٫ٚ خيايـ ٚدٛٙ ايًػ١ ٚضبٌ أدا٥ٗا، اييت تعني

 ٚبٗرا ٜتشكل ايػسض ايرٟ َٔ أدً٘ إٔ ٜكسأ ايكسإٓ، أ٫ ٖٚٛ ايؿِٗ ٚاٱدزاى.

ؾٝٓبػٞ يكاز٨ ايكسإٓ إذا قسأ إٔ ٜتؿِٗ َا ٜكس٩ٙ، ٜٚػػٌ قًب٘، ٜٚتؿكد ايكطع ٚا٥٫تٓاف، ٚحيسظ ع٢ً إٔ 

ًٓا.ٜؿِٗ املطتُعني يف ايض٠٬ ٚغريٖا، ٚإٔ ٜهٕٛ ٚقؿ٘ عٓد ن٬ّ َط  تػٔ أٚ غبٝ٘ ب٘، ٚإٔ ٜهٕٛ ابتدا٩ٙ سط

ٚغا١ٜ ٖرا ايبشح متهني ايكاز٨ إٔ ٜؿعٌ ذيو ، َٔ خ٬ٍ َعسؾت٘ مبعاٜري ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف نتاب اهلل 

عصٚدٌ. ٚزغِ اٖتُاّ عًُا٤ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ باملعٝاز١ٜ يف ٚقٛف ايكسإٓ، ٚاضتعُاهلِ هلا يف تؿطري ايٛقٛف، 

اؿدٜح يف أبٛاب أٚ َباسح َطتك١ً يف نتبِٗ، ٚإمنا دا٤ سدٜجِٗ ؾٝٗا فًًُا أٚ إ٫ أِْٗ مل ٜؿسدٖٚا ب

َتٓاثًسا أثٓا٤ عسعِٗ يًُٛاعع; يرا يصّ ايعٌُ ع٢ً مجع َا قاي٘ أٌٖ ايؿٔ ٚتبٝٝٓ٘، ٚإبساشٙ يف دزاض١ 

 َٓٗذ١ٝ َتها١ًَ تعٗس َؿّٗٛ املعٝاز١ٜ ٚأُٖٝتٗا َٚهْٛاتٗا ٚأثسٖا ٚتطبٝكاتٗا.

 ع١ املٛعٛع إٔ ػ٤ٞ دزاضت٘ يف متٗٝد ٚمخط١ َباسح ٚخامت١:ٚقد اقتغت طبٝ

 عين ايتُٗٝد باؿدٜح عٔ َضطًشات ايبشح يف ث٬ث١ ؾسٚع:   

 أًٚيا: تعسٜـ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤.

ًٝا: ايؿسم بني ايٛقـ ٚايكطع ٚايطهت.  ثاْ

ط١ َباسح، نإ ثِ تٛشعت بعد ذيو َهْٛات َعاٜري ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ع٢ً مخ ثايًجا: َؿّٗٛ املعاٜري

 اؿدٜح ؾٝٗا عٔ َؿّٗٛ املعٝاز ٚأُٖٝت٘ ٚصًت٘ بايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ٚأثسٙ ٚتطبٝكات٘، 

 ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:       

  املبشح ا٭ٍٚ: املعٝاز ايًؿعٞ: ٚؾٝ٘ مخط١ ؾسٚع تبني املت٬شَات ايًؿع١ٝ اييت ٫ جيٛش

 ايؿضٌ بُٝٓٗا، ٖٚٞ:

 أًٚيا: بني نٌ َعٍُٛ ٚعاًَ٘.

ًٝا  : بني نٌ ذٟ خرب ٚخربٙ.ثاْ

                                                             ثايًجا: بني نٌ ذٟ دٛاب ٚدٛاب٘.
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 زابًعا: بني نٌ ذٟ َٛصٍٛ ٚصًت٘.

 خاًَطا: يف ايتٛابع ٚايؿغ٬ت.

 :املبشح ايجاْٞ: املعٝاز املعٟٓٛ: ٚؾٝ٘ دٗات عد٠ َٛشع١ ع٢ً أزبع١ ؾسٚع 

 َٔ د١ٗ دؾع ايتِٖٛ. أًٚيا: َا ٜهٕٛ

ًٝا: َا ٜهٕٛ َٔ د١ٗ تٛضٝع املع٢ٓ.  ثاْ

 ثايًجا: َا ٜهٕٛ َٔ د١ٗ ايعكٝد٠.

 زابًعا: َا ٜهٕٛ َٔ د١ٗ ايؿك٘.

   :املبشح ايجايح: املعٝاز ايكسا٥ٞ: ٚقد تٛشعت ؾسٚع٘ ع٢ً أْٛاع ايه٬ّ ايج٬ث١ 

 أًٚيا: يف ا٭مسا٤.

ًٝا: يف ا٭ؾعاٍ.  ثاْ

 ثايًجا: يف اؿسٚف.

 بشح ايسابع: املعٝاز ايب٬غٞ: ٚدا٤ت صٛزٙ يف ث٬ث١ ؾسٚع:امل 

 أًٚيا: نُاٍ ا٫ْكطاع.

ًٝا: غب٘ نُاٍ ا٫ْكطاع.  ثاْ

 ثايًجا: غب٘ نُاٍ ا٫تضاٍ.

 :املبشح اـاَظ: َعٝاز١ٜ ز٩ٚع اٯٟ: ٚؾٝ٘ بسشت بعض ا٭غساض ايد٫ي١ٝ ع٢ً ث٬ث١ ؾسٚع 

 أًٚيا: تٛدٝ٘ ايٓعس.

ًٝا: ايتػٜٛل.  ثاْ

 ايتٓبٝ٘.ثايًجا: 

 .ض١ٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا ايدزاٚؾٝٗا أِٖ اي ٚأخرًيا اـامت١:       

 املبشح ايتُٗٝدٟ

 َضطًشات ايبشح

از ٜطًل ايٛقـ يف ايًػ١  ع٢ً عد٠ َعإ، َٓٗا: اؿبظ، ٜكاٍ: ٚقـ ا٭زض أٚ ايد أًٚيا: تعسٜـ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤:

ع٢ً املطانني أٚ يًُطانني ٚقًؿا، أٟ: سبطٗا، َٚٓٗا: ايطهٛت، ٜكاٍ: ٚقـ ايكاز٨ ع٢ً ايه١ًُ ٚقًٛؾا، أٟ 

ًٜا، أَا اي٬شّ ؾُضدزٙ ايٛقٛف  .1 ضهت، ٚأنجس أٌٖ ايًػ١ ع٢ً إٔ ايٛقـ َضدز يًؿعٌ ٚقـ إذا نإ َتعد

                                                           
1

ؼكٝل َٗدٟ املدصَٚٞ ٚإبساِٖٝ ايطاَسا٥ٞ، ط/ َهتب١ اهل٬ٍ، د.ت، يطإ  223/ 5ٖـ( 175ٜٓعس: ايعني: اـًٌٝ بٔ أمحد ايؿساٖٝدٟ )ت   -

، ط/ داز صادز، بريٚت، ا٭ٚىل د.ت، تاز ايعسٚع َٔ دٛاٖس ايكاَٛع: قُد 361 -360/ 9ٖـ( 711ايعسب: مجاٍ ايدٜٔ قُد بٔ َٓعٛز )ت 

 َٚا بعدٖا، ؼكٝل فُٛع١ َٔ احملككني، ط/ داز اهلدا١ٜ د.ت. 467/ 24ٖـ( 1205ين ايصبٝدٟ    )ت َستغ٢ اؿطٝ
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ٚايبد٤ ؾعٌ ايػ٤ٞ أًٚيا، ٚبدٜت بايػ٤ٞ: قدَت٘،  ،٤ًؾٝكاٍ: ابتدأت ايػ٤ٞ ؾعًت٘ ابتداٚأَا ا٫بتدا٤ يف ايًػ١،     

 . 1 َٚبدأ ايػ٤ٞ: ٖٛ ايرٟ َٓ٘ ٜرتنب أٚ َٓ٘ ٜتهٕٛ، ٚبدأ يف ا٭َس: أخر ؾٝ٘ ٚغسع

ًٓا ٜتٓؿظ ؾٝ٘ عاد٠ ب١ٝٓ اضت٦ٓاف ايكسا٠٤ ٚيف ا٫صط٬ح ٜعسف ايكسا٤ ايٛقـ بأْ٘:  قطع ايضٛت عٔ ايه١ًُ شَ

2. 

ضازِٖ ع٢ً اؾاْب ا٭دا٥ٞ، ٫ٚ ٜعين ٖرا إٔ ايكسا٤ مل ٜساعٛا املع٢ٓ، بٌ ٚٚاعح َٔ تعسٜـ ايكسا٤ يًٛقـ اقت

ايٛقـ َستبط عٓدِٖ أضاًضا باملع٢ٓ، ؾاملعٍٛ عًٝ٘ عٓدِٖ يف إداش٠ ايٛقـ ٚعدّ إداشت٘ ٖٛ ض١َ٬ املع٢ٓ أٚ 

 ؾطادٙ، َٚضٓؿاتِٗ يف ٖرا ايعًِ غاٖد٠ بريو.

   .3 كسا٠٤ بعد ايٛقـ، أٚ ٖٛ ايػسٚع يف ايت٠ٚ٬ بعد قطع أٚ ٚقـاضت٦ٓاف اي ٚأَا ا٫بتدا٤ ؾكد عسؾ٘ بعغِٗ بأْ٘:

َٚا قٌٝ يف تعسٜـ ايٛقـ َٔ ا٫قتضاز ع٢ً اؾاْب ا٭دا٥ٞ ٜكاٍ نريو يف تعسٜـ ا٫بتدا٤، ٚعًٝ٘ ميهٔ 

تعسٜـ نًًا َٔ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ بضٛز٠ أنجس مشٛي١ٝ بأُْٗا: عًِ ٜعسف ب٘ نٝؿ١ٝ أدا٤ ايكسا٠٤ بايٛقـ ع٢ً 

 ٛاعع اييت تتِ عٓدٖا املعاْٞ، ٚحيطٔ ا٫بتدا٤ مبا بعدٖا، عٝح تتؿل َع ٚدٛٙ ايتؿطري ٚصش١ ايًػ١.امل

ٖـ ( بكٛي٘: )) ٚقد قدَٛا ايٛقـ ع٢ً ا٫بتدا٤، 923ٚيف ع١ً تكدِٜ ايٛقـ ع٢ً ا٫بتدا٤ ؾطَّسٙ ايكطط٬ْٞ )ت 

 ٚا٫بتدا٤ ايٓاغ٧ عٔ ايٛقـ، ٖٚٛ بعدٙ. ٚإٕ نإ َ٪خًسا يف ايستب١; ٭ٕ ن٬َِٗ يف ايٛقـ ايٓاغ٧ عٔ ايٛصٌ،

أَا ا٫بتدا٤ اؿكٝكٞ ؾطابل ع٢ً ايٛقـ اؿكٝكٞ ـ أٟ ايكطع ـ ؾ٬ ن٬ّ ؾُٝٗا، إذ ٫ ٜهْٛإ إ٫ ناًَني، 

 .4 ((ٛز٠ ٚاـطب١ ٚايكضٝد٠، ٚأٚاخسٖا نأٍٚ ايط

ًٝا: ايؿسم بني ايٛقـ ٚايكطع ٚايطهت: ، ٫ٚ 5 يهًُات َساًدا بٗا ايٛقـأطًل عًُا٤ ايكسا٤ات املتكدَٕٛ ٖرٙ ا ثاْ

 ٜسٜدٕٚ بٗا غري ايٛقـ إ٫ َكٝد٠.

ؾايٛقـ نُا ضبل تعسٜؿ٘ أَا املتأخسٕٚ ٚغريِٖ َٔ احملككني ؾؿسقٛا بٝٓٗا ٚدعًٛا نًًا َٓٗا ملديٍٛ خاظ:  

ًٓا ٜتٓؿظ ؾٝ٘ عاد٠ ب١ٝٓ اضت٦ٓاف ايكسا٠٤ ٫ عٓد ايكسا٤ بأْ٘: ٜٚهٕٛ اٱعساض،  بٍُت عباز٠ عٔ قطع ايضٛت شَ

 .6 يف ز٩ٚع اٯٟ ٚأٚضاطٗا، ٫ٚ ٜأتٞ يف ٚضط ايه١ًُ ٫ٚ ؾُٝا اتضٌ زمًسا
                                                           

1
 .1/223ٜٓعس: يطإ ايعسب:   -

2
ؼكٝل عًٞ قُد ايغباع، ط/ املهتب١ ايتذاز١ٜ  1/240ٖـ( 833ٜٓعس: ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس: أبٛ اـري قُد بٔ قُد اؾصزٟ )ت  - 

ؼكٝل عاَس ايطٝد عجُإ ٚعبد ايضبٛز  248/ 1ٖـ( 923س٠ د.ت ، يطا٥ـ اٱغازات يؿٕٓٛ ايكسا٤ات: غٗاب ايدٜٔ ايكطط٬ْٞ )ت ايهرب٣، ايكاٖ

 ّ.1972-ٖـ 1382غاٖني، ط/ اجملًظ ا٭ع٢ً يًػ٦ٕٛ اٱض١َٝ٬، ايكاٖس٠ 
3

، ط/ داز ايؿذس اٱض١َٝ٬، املد١ٜٓ املٓٛز٠، ا٭ٚىل 1/392ٜٓعس: ٖدا١ٜ ايكازٟ إىل ػٜٛد ن٬ّ ايبازٟ: عبد ايؿتاح ايطٝد عذُٞ املسصؿٞ   -

 ّ.2001 -ٖـ 1421
 .1/249يطا٥ـ اٱغازات:  -4
5

 .1/239ايٓػس:  -
6

ؼكٝـل  طــ٘ عبد ايس٩ٚف ضعد، ط/ املهتب١ ايتٛقٝؿ١ٝ،  247/ 1ٖـ( 911ٜٓعس: اٱتكإ يف عًّٛ ايكسإٓ: د٬ٍ ايدٜٔ عبد ايسمحٔ ايطٝٛطٞ )ت  -

 ايكاٖس٠ د.ت.
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: قطع ايكسا٠٤ زأًضا، ؾٗٛ نا٫ْتٗا٤، ٖٚٛ ايرٟ ٜطتعاذ بعدٙ يًكسا٠٤ املطتأْؿ١، ٫ٚ ٜهٕٛ إ٫ ٚأَا ايكطع ؾٗٛ

 .1 ع٢ً زأع آ١ٜ

ًٓا ٖٛ دٕٚ شَٔ ايٛقـ عاد٠ َٔ غري تٓٚأَا ايطهت ؾٗٛ ، ٚذيو نطهتات سؿط ا٭زبع 2 ؿظ: قطع ايضٛت شَ

 ٖـ(:590املػٗٛز٠ َٔ طسٜل ايػاطب١ٝ، ٚؾٝٗا ٜكٍٛ ايػاطيب )ت 

 ٚضهت١ سؿط دٕٚ قطع يطٝؿ١         ع٢ً أيـ ايتٓــــٜٛٔ يف عٛدــــــًا ب٬

 3 ٚيف ْٕٛ َٔ زام َٚسقدْا ٫ٚ        ّ بٌ زإ ٚايباقٕٛ ٫ ضهت َٛص٬

ث١ ٜبدٚ يف أَسٜٔ: ا٭ٍٚ َد٠ ايكطع، ٚايجاْٞ ايكضد َٓ٘. ؾايؿسم بني ايٛقـ ٚايؿسم بني ٖرٙ املضطًشات ايج٬

ٚايطهت ٖٛ يف َد٠ ايكطع، ؾٗٛ يف ايطهت أقٌ َد٠ َٔ ايٛقـ، ٚأًٜغا ايتٓؿظ َع ايٛقـ ٚعدّ ايتٓؿظ َع 

 ايطهت، ٖٚٛ ؾسم تعازف عًٝ٘ مجٗٛز ايكسا٤.

٦ٓاف ايكسا٠٤، خ٬ًؾا يًكطع ايرٟ ٜكضد َٓ٘ ٚأخرًيا ٜتؿل ايٛقـ ٚايطهت يف خاص١ٝ ٚاسد٠ ٖٞ: ١ْٝ اضت

 ايتٛقـ ايتاّ َع عدّ ١ْٝ ا٫ضت٦ٓاف.

يػ١: مجع َعٝاز، َأخٛذ َٔ ايعٝاز، ٖٚٛ: نٌ َا تكدز ب٘ ا٭غٝا٤ َٔ نٌٝ أٚ ٚشٕ، َٚا ثايًجا: َؿّٗٛ املعاٜري: 

َٴتضَّٛز ملا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٛ ٕ عًٝ٘ ايػ٤ٞ، َٚٓ٘ ايعًّٛ اؽر أضاًضا يًُكاز١ْ، ٚيف ايؿًطؿ١: منٛذز َتشكَّل أٚ 

 .4 املعٝاز١ٜ، ٖٚٞ: املٓطل ٚا٭خ٬م ٚاؾُاٍ ٚمٖٛا

ٖٞ املٛاشٜٔ اييت ٜتعسف بٗا ع٢ً َٛاعع ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف ايكسإٓ  ٚاملكضٛد باملعاٜري يف َضطًح ايبشح:

َٓاضب َٔ  ايهسِٜ، ٚتهٕٛ أضاًضا يًُكاز١ْ بني َساتب ايٛقـ املدتًؿ١، عٝح ٫ خيسز ايكاز٨ عٔ ٚد٘

 ايتؿطري، ٫ٚ خيايـ ٚدٛٙ ايًػ١ ٚضبٌ أدا٥ٗا، َٚا تكتغٝ٘ عًَٛٗا َٔ قسا٤ات ٚإعساب ٚب٬غ١ ٚمٖٛا.

ؾًٝظ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ إدسا٤ ٜكّٛ ب٘ ايكاز٨ نُا حيًٛ ي٘، بٌ ٖٛ عٌُ خيغع ملعاٜري ٚعٛابط ع١ًُٝ دقٝك١، 

َّشــٚي٘ أسهاَ٘ اييت سددٖا عًُـــا ًٝا عٔ ابٔ فاٖد 338)ت  ـاع٤ ايكسا٤ات، ٜٚسٟٚ اي ٖـ( َا ٜؿٝد يف ٖرا سان

ٖـ( صاسب أٍٚ َ٪يـ يف ايكسا٤ات ايطبع أْ٘ قاٍ: )) ٫ ٜكّٛ بايتُاّ إ٫ مٟٛ عامل بايكسا٤ات، عامل 324)ت

بايتؿطري، عامل بايكضط ٚتًدٝط بعغٗا َٔ بعض، عامل بايًػ١ اييت ْصٍ بٗا ايكسإٓ. ٚقاٍ غريٙ: حيتاز 

                                                           
1

،           ط/ َضطؿ٢  8ٖـ( ظ 1111، َٓاز اهلد٣ يف بٝإ ايٛقـ ٚا٫بتـــــــدا٤: أمحـــد بٔ عبد ايهسٜــِ ا٭مشـــْٛٞ )ت  1/239ٜٓعس: ايٓػس:  - 

 ّ.1973 -ٖـ 1393ايبابٞ اؿًيب ٚأ٫ٚدٙ، َضس، ايجا١ْٝ 
2

ؼكٝل مجاٍ غسف ط/ داز ايضشاب١، طٓطا،  35ٖـ( ظ 1376ايغبـــاع )ت  ، اٱعا٠٤ يف بٝإ أصٍٛ ايكسا٠٤: قُد عًٞ 8ٜٓعس: َٓاز اهلد٣:  - 

 ّ.2002 -ٖـ 1422ايجا١ْٝ 
3

عبط /  66ٖـ( ظ 590َنت ايػاطب١ٝ امُلط٢ُ ) سسش ا٭َاْٞ ٚٚد٘ ايتٗاْٞ يف ايكسا٤ات ايطبع( ايكاضِ بٔ ؾرٍيٙ ابٔ خًـ أمحد ايػاطيب ) ت  -

 ّ.1996 -ٖـ 1417ملدٜٓــــ١ املٓٛز٠، ايجايج١  قُد متِٝ ايصعيب، ط/ َهتب١ داز اهلد٣، ا
4

 ّ.1972، فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ، ط/ املهتب١ اٱض١َٝ٬ تسنٝا 639/ 2ٜٓعس: املعذِ ايٛضٝط: إبساِٖٝ َضطؿ٢ ٚآخسٕٚ  -
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، ٚحيتاز أًٜغا إىل املعسؾ١ 1 إىل املعسؾ١ بأغٝا٤ َٔ اخت٬ف ايؿكٗا٤ يف أسهاّ ايكسإٓ(( صاسب عًِ ايتُاّ

 بأغٝا٤ َٔ عًّٛ ايكسإٓ نعًِ ايؿٛاصٌ ٚعًِ ايعدد.

ٖـ( ٚغريٙ ؾُٝا حيتاز إيٝ٘ َٔ سكل ايٓعس يف ايتُاّ ٖٞ يف اؿكٝك١ 324َٚا تكدّ َٔ اغرتاط ابٔ فاٖد )ت

ابط ايٛقـ ٚا٫بتدا٤، ٫ٚ ٜتشكل يٓا بٝإ ذيو إ٫ إذا ٚقؿٓا عًٝٗا بػ٤ٞ َٔ َٗاٌد ٚأصٌ ملعسؾ١ َعاٜري ٚعٛ

ح، ٚتهػؿ٘ عْٓٛات َباسج٘ ٜتػٝاٖا ٖرا ايبش ايتؿضٌٝ ٚايتشًٌٝ ٚايتطبٝل، ٖٚٞ ايػا١ٜ اييت

 ناٯتٞ:.ٖٚٞاـُط١،

 املبـشح ا٭ٍٚ

 املعٝــاز ايًؿعٞ

ٜٚكضد ب٘ اتضاٍ ايًؿغ مبا قبً٘ اتضاًيا ٜكع يف دا٥س٠ عًِ ايٓشٛ. ؾأنجس ايعًُا٤ ايرٜٔ أيؿٛا يف ٚقٛف 

ايكسإٓ ايهسِٜ ناْٛا ٜضدزٕٚ عٔ أصٌ مٟٛ، َؿادٙ: إٔ ايه١ًُ عٓدَا تدخٌ ايرتنٝب تكتغٞ نًُات 

 .2 ه٬ّ، ٚداش ايٛقـ عًٝ٘أخس٣، تًيب ساد١ َا ؼًُ٘ َٔ ٚظا٥ـ م١ٜٛ، ست٢ إذا َا نإ هلا ذيو متَّ اي

ٚايرٟ ٜديٌ ع٢ً ايضبػ١ ايٓش١ٜٛ يف نتب ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ نجس٠ اؿدٜح ؾٝٗا عٔ ت٬شّ ايعٛاٌَ 

 َٚع٫ُٛتٗا ت٬شًَا ميتٓع ٭دً٘ ايٛقـ ع٢ً أسدُٖا دٕٚ اٯخس.

سٝح أسهاّ  ٖـ( خطَّ ب٘ ايه٬ّ ع٢ً َا٫ ٜتِ ايٛقـ عًٝ٘ 328ََٔٚٔ ذيو باب طٌٜٛ عكدٙ ابٔ ا٭ْبازٟ )ت

ايعسب١ٝ، ؾٗٛ ٜكٍٛ يف أٚي٘: )) اعًِ أْ٘ ٫ ٜتِ ايٛقـ ع٢ً املغاف دٕٚ َا أعٝـ إيٝ٘، ٫ٚ ع٢ً املٓعٛت دٕٚ 

. إىل آخس تًو ايٛدٛٙ، ؾٝكتغٝٗا ست٢ ٜٓتٗٞ إىل ايتُجٌٝ ع٢ً نٌ 3 ايٓعت ٫ٚ ع٢ً ايساؾع دٕٚ املسؾٛع...((

 ٚد٘ مبا ٜٛعش٘ غا١ٜ ايتٛعٝح.

ُّ نتب ايٛقـ ٚا٫بتدا٤، فتص١٥ َٓ٘، ًَٚدض١ ي٘، ْٚاضذ١ ع٢ً َٓٛاي٘، نٚقد تٓاٚيت ٖرا اي ُا يف باب دٴ

)) ٚأَا َا٫ جيٛش ايٛقـ ؾؿٞ َٛادب٘ ْٚعا٥سٙ نجس٠، ٫ٚ بد َٔ ذنسٙ : إٔ ٫ ٖـ(: 560قٍٛ ايطذاْٚدٟ )ت

ثِ خيتتِ ٖرا املبشح ، ٜٚتبع نٌ ٚد٘ بايتُجٌٝ، 4 ٜٛقـ بني ايػسط ٚدصا٥٘، َكدًَا نإ اؾصا٤ أٚ َ٪خًسا ((

                                                           
يع١ًُٝ، بريٚت، ا٭ٚىل ؼكٝل أمحد ؾسٜد املصٜدٟ ط/ داز ايهتب ا 32ٖـ( ظ 338ايكطع ٚا٥٫تٓاف: أبٛ دعؿس أمحد بٔ قُد ايَّشاع )ت  -1

 ّ.2002 -ٖـ 1423
2

 ّ.2008 -ٖـ 1428، ط/ داز ايػٛثاْٞ يًدزاضــــات ايكسآ١ْٝ، دَػل، ا٭ٚىل 145ايٛقـ يف ايعسب١ٝ ع٢ً ع٤ٛ ايًطاْٝات: عبد ايبدٜع ايٓريباْٞ ظ  - 
3

َٚا بعدٖا، ؼكٝل  1/116ٖـ( 328٭ْبـازٟ ايٓشـٟٛ )ت إٜغاح ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف نتاب اهلل عصٚدٌ: أبٛ بهس قُد بٔ ايكاضِ بٔ بػـــــاز ا -

 ّ.1971 -ٖـ 1390قٞ ايدٜٔ عبد ايسمحٔ زَغإ، ط/ فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ، دَػل، 
4

َٚا بعدٖا ؼكٝل قُد بٔ عبد اهلل بٔ قُد ايعبٝدٟ، ط/ َهتب١  1/132ٖـ( 560)تعًٌ ايٛقٛف: أبٛ عبداهلل قُد بٔ طٝؿٛز ايطذاْٚدٟ  -

 ّ.2006 -ٖـ 1427يسٜاض ، ايجا١ْٝ ايسغد، ا
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برنس بعض َٔ خايؿ٘ َٔ أ١ُ٥ ايٓشٛ، ؾٝكٍٛ: ))ٚإمنا ذنس بعض ا٫خت٬ف ي٬٦ خيًٛ ايهتاب عٔ أقاٌٜٚ 

 .1 صٓع١ ايٓشٛ((

ٖـ( يف نتاب٘ 1111، ٚنرا ا٭مشْٛٞ )ت 2 ٖـ( يف نتاب٘ ايتُٗٝد833ٚضاز ع٢ً ٖرا ايٓٗر ابٔ اؾصزٟ )ت 

ٖـ( ؾكد انتؿٝا باٱغاز٠ إىل ا٭صٌ 444ٖـ( ٚايداْٞ )ت 833ـــإ ايٓشــاع )ت ، ٚأَــــا اٱَا3َ َٓـــــاز اهلد٣

، ٚيهٔ مل خيٌ نتاباُٖا َٔ 4 ايٓشٟٛ يف َعسؾ١ ايٛقٛف عُٔ ذنسُٖا قٛاعد َعسؾ١ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤

 تؿضٌٝ ايٛدٛٙ ايٓش١ٜٛ عٓد عسض املٛاعع ع٢ً اَتداد ايٓط ايكسآْٞ.

شّ ايًؿعٞ أٚ َا ٜعسف با٭صٌ ايٓشٟٛ إىل عدّ ايؿضٌ بني املتعًكات ٚقد اْطًل ايكسا٤ َٔ َعٝاز١ٜ ايت٬

 اٱعساب١ٝ، ٚاييت ميهٔ إمجاهلا يف ايٛدٛٙ ايتاي١ٝ: 

ؾ٬ ٜؿضٌ بني ا٭ؾعاٍ ايٓاضد١ َٚعُٛيٝٗا أٚ أسدُٖا، ٚبني اؿسٚف ايٓاضد١ أًٚيا: بني نٌ َعٍُٛ ٚعاًَ٘: 

) ايػسط(  ٓضٛب١، ٚبني َٛزؾُٝات اؾصا٤       عاهلا املَٚعُٛيٝٗا أٚ أسدُٖا، ٚبني َٛزؾُٝات ايٓضب ٚأؾ

 .5 ٚأؾعاهلا اجملص١َٚ، َٚٛزؾُٝات اؾس ٚفسٚزاتٗا، ٚبني ايؿعٌ ٚؾاعً٘ أٚ َؿعٛي٘

َّ( ايٓضب يف ا٫ضِ بعدٖا ٚايسؾع يف خربٖا، ٚتعٌُ )يف(  ؾهٌ ٖرٙ ثٓا٥ٝات متجٌ عاًًَا َٚعُٛي٘، سٝح تعٌُ )أ

 ٖهرا.اؾس يف ا٫ضِ بعدٖا... ٚ

َّ( ٚٚقؿٓا، دٕٚ ْطل ن١ًُ بعدٖا، ؾًٔ ٜؿِٗ غ٤ٞ; ٭ٕ املع٢ٓ قد برت، ٫ٚ ٜتِ إ٫ برنس  ًًا: )إ ؾإذا قسأْا َج

 چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ :َعُٛيٝٗا، امسٗا املٓضٛب ٚخربٖا املسؾٛع، ٚعٓد٥ر ٜهتٌُ املع٢ٓ يٝضري

 .]3٣إبساِٖٝ: [

ٚٚقؿٓا ع٢ً عاٌَ اؾس )َٔ( يبرت املع٢ٓ  چ ...  ٹ   ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  َٚجً٘ نريو إذا قسأْا:

 ٚمل ٜؿِٗ; يريو ٫ بد َٔ إمتاَ٘ برنس َعٍُٛ )َٔ( اجملسٚز، ٖٚٛ املسنب ايعسيف )سٛيو( يتضري اؾ١ًُ:

 . ]15٣آٍ عُسإ: [    چ ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ 

 ]4٣ايٓٛز: [ چھ  ھ    ے     ے    ۓ  ۓ  ھ  ھ  چ ٚأَا سسٚف اؾصا٤ دٕٚ ايؿعٌ ايرٟ ًٜٝٗا نكٛي٘ تعاىل:

ؾايٛقـ ع٢ً )إٕ( قبٝح; ٭ْٗا داش١َ يـ )ٜهٔ(، ُٖٚا مبٓصي١ سسف ٚاسد، ٚايٛقـ ع٢ً )ٜهٔ( غري تاّ; ٭ٕ 

                                                           
1

 .1/144املسدع ايطابل:  -
2

 -ٖـ 1422، ؼكٝل مجاٍ غسف  ط/ داز ايضشاب١، طٓطا، 79ٖـ( ظ 833ٜٓعس: ايتُٗٝد يف عًِ ايتذٜٛد: قُد بٔ قُد بٔ اؾصزٟ ) ت  -

2002.ّ 
 .17ٜٓعس: َٓاز اهلد٣:   -3
ؼكٝل مجاٍ غسف، ط/ داز  25ٖـ( ظ 444ـ ٚا٫بتدا٤: أبٛ عُسٚ عجُإ بٔ ضعٝد ايداْٞ )ت ، ٚاملهتؿ٢ يف ايٛق32ٜٓعس: ايكطع ٚا٥٫تٓاف:  -4

 ّ.2006 -ٖـ 1427ايضشاب١، طٓطا 
 17، َٓاز اهلد٣: 1/116ٜٓعس: اٱٜغاح:  -5
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ڃ  ڃ  چ  :، نكٛي٘ تعاىلٔفاعهّ )ٜأتٛا( دٛاب اؾصا٤، ٫ٚ ٜؿضٌ بني ٖرٙ املت٬شَات، َٚجً٘ بني ايؿعٌ

 .1 ؾايٛقـ ع٢ً )أعذب( ٫ ٜتِ; ٭ٕ )أعذب( زاؾع يًٓبات، ]2٢اؿدٜد: [ چچ  

ًٝا: بني نٌ ذٟ خرب ٚخربٙ  ٚا٭خباز يف ايعسب١ٝ ث٬ث١ ٖٞ:  :2 ثاْ

 خرب املبتدأ، ٖٚٛ َسؾٛع. - أ

 خرب ا٭ؾعاٍ ايٓاضد١، ٖٚٛ َٓضٛب. - ب

 خرب اؿسٚف ايٓاضد١، ٖٚٛ َسؾٛع. -ز            

يٍ ركٍُٓا، ٔأصحاب ْذِ  اسًٍت؛ بحٍث تكٌٕ ركًُا أساسًٍأتٕجد ْذِ األخبار داخم َطاق جًهت        
 أٔ يعًٕالتٓا ًْ عهى انتٕانً: األخبار

 انًبتدأ. - أ
 اسى انفعم انُاسخ. - ب

 اسى انحزف انُاسخ. -ج   
) خبز كاٌ أٔ خبز اسخ ٔانحزف انُاسخ، فُقٕل يثًها ٔنكٍ فً انفقزتٍٍ )ب، ج( َعزٔ األخبار إنى انفعم انُ

 ألخبار يسُد إنٍٓا اسى انعًم اإلعزابً دٌٔ اإلسُاد انذي ظم كًا ْٕ.نعم(؛ يع أٌ ْذِ ا

، ٚٚقؿٓا عٓد املبتدأ  )ٖرا(، عٝح ]12ؾاطس: [ چٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  ؾإذا قسأْا َج٬ً قٛي٘ تعاىل:

ٜؿِٗ  تؿضٌ بك١ٝ اؾ١ًُ، ملا ؾُٗٓا َٓ٘ غ٦ًٝا، نُا إٔ ا٫بتدا٤ باـرب )عرٌب ؾساٌت( ٫ ٜؿٝد غ٦ًٝا أًٜغا، ٫ٚ

املع٢ٓ إ٫ بٛصًُٗا ًَعا، ٚنريو َا أغبٗ٘ َٔ ايؿضٌ بني أمسا٤ ا٭ؾعاٍ ايٓاضد١ ٚأمسا٤ اؿسٚف ايٓاضد١ 

 .3 ٚبني أخبازٖا

 ٚا٭دٛب١ يف ايعسب١ٝ ٖٞ: ثايًجا: بني نٌ ذٟ دٛاب ٚدٛاب٘: 

 دٛاب ايػسط. - أ

 دٛاب ايكطِ. - ب

 دٛاب ا٭َس أٚ ايطًب. -ز   

 دٛاب ايٓٗٞ. -٤   

 ٙ ا٭ضايٝب ع٢ً ايرتتٝب، نكٛي٘ تعاىل:ٚا٭َج١ً هلر

 .]٩٨األعزاف: [ چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   چ  - أ

 .]٥٥األَبٍاء: [ چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ   چ  - ب

                                                           
1

 .136، 121/ 1ٜٓعس: اٱٜغاح: - 
 .126/ 1ٜٓعس: اٱٜغاح: -2
 ّ.2008، ط/ داز ؾسس١، املٓٝا، َضس، 75دٜح: أمحد عازف سذاشٟ ظ ٜٓعس: ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف ع٤ٛ عًِ ايًطاْٝات اؿ -3
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 .]٦٦غافز: [چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  -ج   

 .]١١٣ْٕد: [ چڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  چ  -ء   

ٛي٘: ) نرًبا( مل ٜتِ املع٢ٓ; ٭ٕ قٛي٘: ) إٕ عدْا( َتعًل بطٝام ايه٬ّ، ؾإذا ٚقؿٓا يف املجاٍ ا٭ٍٚ ع٢ً ق

ًَا نإ اؾصا٤ أٚ َ٪خًسا  .1 ٚا٫ؾرتا٤ َكٝد بػسط ايعٛد، ٫ٚ ٜٛقـ بني ايػسط ٚدصا٥٘، َكد

ٚنريو ا٭َس يف بك١ٝ ا٭َج١ً، ؾاملساد بعدّ ايؿضٌ بني نٌ ذٟ دٛاب ٚدٛاب٘ ٜعين: إمتاّ ْطل تًو 

 ٕ ؾضٌ بني أزناْٗا، ٖٚٞ أضايٝب َطتك١ً بٓؿطٗا يف اٱعساب ٚاملع٢ٓ.ا٭ضايٝب دٚ

ٚذٚ املٛصٍٛ ٖٛ ا٫ضِ عٓد ايٓشا٠ ايعسب، أٚ ايغُري املٛصٍٛ، ٖٚٛ عُري زابًعا: بني نٌ ذٟ َٛصٍٛ ٚصًت٘: 

َبِٗ ٫ ٜصاٍ إبٗاَ٘ إ٫ بغُري غدضٞ َٓؿضٌ أٚ َتضٌ، ؾإٕ نإ َتضًًا ؾٗٛ يف مج١ً ؾع١ًٝ، ٚإٕ نإ 

٢َّ ص١ً املٛصٍٛ، ٫ٚ قٌ هلا َٔ اٱعسابَٓ   .2 ؿضًًا ؾٗٛ يف مج١ً امس١ٝ، ٚنًتا اؾًُتني تٴط

ؾإبٗاّ ايغُري املٛصٍٛ ٫ ٜؿِٗ إ٫ ظ١ًُ بعدٙ ٖٞ مج١ً ايض١ً، ٚع٢ً ذيو ؾ٬ ميهٔ ؾِٗ املساد َٔ ٖرا 

ې  ې  ې   ى         ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې   چ  ؾؿٞ قٛي٘ تعاىل: ايغُري إ٫ برنس ٖرٙ اؾ١ًُ بعدٙ،

إذا ٚقؿٓا عٓد ايغُري املٛصٍٛ )ايرٜٔ( ٫ لد أ١ٜ د٫ي١ يف ايرٖٔ، بٌ ٫بد َٔ ، ]١٦٥انكٓف: [ چى  

تٛعٝح املساد َٔ ٖرا ايغُري، ٖٚٛ َا تؿطسٙ اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ )آَٓٛا(، اييت ٖٞ ايض١ً هلرا املٛصٍٛ، ٚايغُري 

(، ٫ٚ ٜتِ املع٢ٓ ٖٓا بايٛقـ ع٢ً مج١ً ايض١ً; يٛقٛع اـرب ايؿاع١ًٝ )ٚاٚ اؾُاع١ 3ايعا٥د ؾٝٗا َٛزؾِٝ

ؾ٬ بد َٔ ٚصًٗا مبا قبًٗا; ٫زتباطٗا باؿسف ، چې          ې  ې  ې   ى  ى      چ بعدٖا، ٖٚٞ مج١ً

َّ( ٚامسٗا املٛصٍٛ  .4ايٓاضذ )إ

ٕ ٚقؿٓا ، إ]١1ايصخسف: [  چ  ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ ٜٚتهسز ٖرا ايتشًٌٝ يف قٛي٘ تعاىل: 

مل ْؿِٗ املساد َٓٗا إ٫ إذا ٚصًٓا ظ١ًُ ) تػتٗٝ٘( اييت ٖٞ  -اييت ٖٞ عُري َٛصٍٛ -عٓد ن١ًُ )َا( 

 .5 مج١ً ايض١ً، ٚايغُري ايعا٥د ؾٝٗا ٖٛ َٛزؾِٝ املؿعٛي١ٝ املتضٌ ) اهلا٤(

                                                           
 .133 -1/132ٜٓعس: عًٌ ايٛقٛف:  -1
َٚا بعدٖا، ؼكٝل عبد ايط٬ّ ٖازٕٚ، ط/ داز اؾٌٝ،  2/105، 1/138ٖـ( 180ٜٓعس: ايهتاب: يطٝبٜٛ٘ ) أبٛ ايبػس عُسٚ بٔ عجُإ بٔ قٓرب )ت  -2

َٚا بعدٖا، ؼكٝل بدز ايدٜٔ ايػطاْٞ، ط/ داز  1/81ٖـ( 911غسح مجع اؾٛاَع: د٬ٍ ايدٜٔ ايطٝٛطٞ )ت  بريٚت، ا٭ٚىل، د.ت، ُٖٚع اهلٛاَع

 ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، د.ت.
 َضطًح يطاْٞ سدٜح، ٜطًل ع٢ً أصػس ٚسد٠ يػ١ٜٛ ذات َع٢ٓ. -3

 
 17، َٓاز اهلد134:٣ -1/133ٜٓعس: اٱٜغاح:  -4
5

 .1/134ٜٓعس: اٱٜغاح:  -
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تٛنٝد، ؾٗرٙ ؾ٬ ٜؿضٌ بني نٌ تابع َٚتبٛع٘، نايٓعت ٚايعطـ ٚايبدٍ ٚايخاًَطا: يف ايتٛابع ٚايؿغ٬ت: 

َت٬شَات يؿع١ٝ تتبع َا قبًٗا، ٚنرا ا٭َس يف ايؿغ٬ت، ناؿاٍ ٚايتُٝٝص، ؾ٬ ٜؿضٌ بني اؿاٍ ٚصاسبٗا، 

َّص عٓ٘   .1 ٫ٚ بني ايتُٝٝص ٚاملُ

ًًا قٛي٘ تعاىل: ، ٚٚقؿٓا ع٢ً       ]1١اؿر: [ چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ  ؾإذا قسأْا َج

َٳٔ( ايجا١ْٝ عطـ ع٢ً ا٭ٚىل ) ايطُٛات( ، َٚا بعدٖا َٔ املؿسدات عطـ عًٝٗا، ٫ٚ 2 ٫ ٜتِ املع٢ٓ; ٭ٕ )

تطتكٌ مبعٓاٖا سني ا٫بتدا٤ بٗا،  ؾايعطـ ٖٓا َؿسد ٚيٝظ مج١ً، ٖٚٛ ٜكتغٞ ايتػسٜو يف اؿهِ 

ٖرا َا ٜؿٝدٙ ٚاملتعًكات، أٟ إٔ ايطذٛد ٜػٌُ نٌ َٔ ذنس يف اٯ١ٜ َٔ أٌٖ ايطُٛات ٚا٭زض ٚغريِٖ، ٚ

ايٛصٌ ٖٚٛ املساد; غ٬ف ايؿضٌ ايرٟ خيط ايطذٛد مبٔ يف ايطُٛات ٚخيسز غريِٖ ممٔ ذنس يف اٯ١ٜ، 

  ٚؾطادٙ ظاٖس.

َٚع ذيو ؾإْ٘ ميهٔ ايؿضٌ بني ٖرٙ ايتٛابع ٚايؿغ٬ت إٕ دا٤ت مج١ً، ٚذيو ٭ٕ اؾ١ًُ تطتكٌ مبعٓاٖا 

 يف اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ، ٚاملبتدأ ٚاـرب يف اؾ١ًُ ا٫مس١ٝ.  عٓد متاّ زنٓٝٗا ا٭ضاضٝني، ُٖٚا ايؿعٌ ٚايؿاعٌ

ًًا ٜهٕٛ َؿسًدا ٚمج١ً، ٚاملؿسد ٜكتغٞ ايتػسٜو يف اؿهِ ٚاٱعساب ٚاملتعًكات نُا ضبل ذنسٙ،  ؾايعطـ َج

  ٖٚٛ غ٬ف ايكطع، إذ ايعطـ ٜؿٝد املػازن١ ٚايكطع ٜدؾع َع٢ٓ املػازن١.

ًٓا ايؿسم بني ايكطع ٚايعطـ بايٛاٚ، ؾٝكٍٛ: )) ٚتط٢ُ ٚاٚ 794ٚإىل ٖرا املع٢ٓ ٜػري ايصزنػٞ )ت  ٖـ( َبٝ

 ايكطع، ٖٚٞ اييت ٜهٕٛ بعدٖا اؾًُتإ، ؾا٫مس١ٝ نكٛي٘ تعــاىل:

 چہ  ہ  ہ      ہۀ   ۀچ  ٚايؿع١ًٝ نكٛي٘ تعاىل:، ] ٢األَعاو: [ چ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹچ 

 . 3 ٕ َا بعدٖا َٔ املؿسدات َعطٛف ع٢ً َا قبًٗا((، ٚإمنا مسٝت ٚاٚ ا٫ضت٦ٓاف; ي٬٦ ٜتِٖٛ أ]5اؿر: [

ٚٚاٚ ايكطع ٖرٙ ٖٞ اييت ٜطُٝٗا ايب٬غٕٝٛ ٚاٚ ايؿضٌ اييت )) تكع بني اؾًُتني يتؿضٌ بني َعُٓٝٝٗا، 

)) اييت ٜطُٝٗا ايٓشا٠ ٚاٚ ا٫ضت٦ٓاف، : ، 4ٖٞٚؾتهٕٛ نٌ ٚاسد٠ ذات َع٢ٓ َطتـــكٌ عٔ اٯخس َٚتُــٝص عٓ٘((

 .6 ، ٚتكتغٞ ٚقؿًا عٓد ايكسا5٤ بني اؾٌُ((ٚتهٕٛ يًعطـ 

 

                                                           
1

 .79َٚا بعدٖا، ايتُٗٝد:  1/134: عًٌ ايٛقٛف: ٜٓعس - 
 .1/124ٜٓعس: اٱٜغاح:  -2
ؼكٝل أبٞ ايؿغٌ إبساِٖٝ، ط/ املهتب١ ايعضس١ٜ، بريٚت،  4/265ٖـ( 794ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ: بدز ايدٜٔ قُد بٔ عبد اهلل ايصزنػٞ )ت  -3

 ّ.2004 -ٖـ 1425ا٭ٚىل،
4

 ّ.1997، ط/ َٓػأ٠ املعازف، اٱضهٓدز١ٜ، ايجا١ْٝ 92َٓري ضًطإ ظ ايؿضٌ ٚايٛصٌ يف ايكسإٓ ايهسِٜ:  -
 ّ.2004 -ٖـ 1425، ط/ َهتب١ ٖٚب١ ايكاٖس٠، ايجايج١ 324د٫٫ت ايرتانٝب ) دزاض١ ب٬غ١ٝ(: قُد قُد أبٛ َٛض٢ ظ  -5
 .61د٣:، َٓاز اهل1/179، عًٌ ايٛقٛف: 33، املهتؿ٢: 47، ايكطع ٚا٥٫تٓاف: 1/492ٜٓعس: اٱٜغاح:  -6
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 املبشح ايجاْٞ                                       
 املعٝاز املعٟٓٛ

، ٚاملساد 1 )) ايٛقـ َٓاشٍ ايكسإٓ((اهلل بٔ َطعٛد زعٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: ٖـ( ٚغريٙ: إٔ عبد 1053ْكٌ ايضؿاقطٞ )ت

ٕ خيتاز املكاطع اييت ٜٓصٍ ؾٝٗا، ٜٚكـ عٓدٖا، عٝح تهٕٛ تا١َ َٔ ٖرا ايتػبٝ٘: أْ٘ جيب ع٢ً قاز٨ ايكسإٓ أ

 املع٢ٓ، يٝطتؿٝد َٓٗا.

ٖـ( يف ايٓػس، سٝح 833ٚيعٌ مما ٜٛعح اعتباز املع٢ٓ يف ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ عٓد ايكسا٤ َا ذنسٙ ابٔ اؾصزٟ )ت 

٭ٖٛا٤ مما ٜكتغٞ ٚقًؿا ٜكٍٛ: ))يٝظ نٌ َا ٜتعطؿ٘ بعض املعسبني أٚ ٜتهًؿ٘ بعض ايكسا٤ أٚ ٜتأٚي٘ بعض ا

 ٚضام أَج١ً يريو. 2 أٚ ابتدا٤ ٜٓبػٞ إٔ ٜتعُد ايٛقـ عًٝ٘، بٌ ٜٓبػٞ ؼسٟ املع٢ٓ ا٭مت ٚايٛقـ ا٭ٚد٘((

ًًا:833ؾصزٟ)ت ٜٚعكِّب أضتاذْا ايدنتٛز أمحد نػو ع٢ً َا ذنسٙ ابٔ ا  )) ؾُساعا٠ املع٢ٓ ايد٫يٞ  ٖـ( قا٥

; يريو مل ٜهٔ غسًٜبا إٔ ٜضسح 3 كسا٤ دا٥ًُا يف ْعستِٗ إىل ايٛقـ((َع ايٛقـ ٖٓا ٚاعش١، ٖٚرا َا سسى اي

 .4 ايكسا٤ ب٘ قا٥ًني: )) إذ ايٛقـ تابع يًُع٢ٓ((

ٚقد أدزى املضٓؿٕٛ ايكدا٢َ ٖرٙ املعٝاز١ٜ يف ٚقٛف ايكسإٓ، ٚدا٤ت ْضٛصِٗ غاٖد٠ ع٢ً ذيو، َٓٗا: قٍٛ 

، ٖٚرا  ايٓط ايؿسٜد غا١ٜ يف 5 مل ٜعًِ ايكسإٓ(()) َٔ مل ٜعسف ايٛقـ  ٖـ( :255أبٞ سامت ايطذطتاْٞ )ت 

 ا٭١ُٖٝ ٜٛقؿٓا ع٢ً َد٣ ٚثٛم ايض١ً بني ايٛقـ ٚاملع٢ٓ.

)ايٛقـ ٚا٫بتدا٤(  ق١ بني ايٛقـ ٚاملع٢ٓ يف نتابٖ٘ـ( ٜ٪ند ع٢ً ٖرٙ ايع683٬َٚٔ ٖٓا لد ايٓهصاٟٚ )ت 

٭سد َعسؾ١ َعاْٞ ايكسإٓ، ٫ٚ اضتٓباط سني قاٍ: )) باب ايٛقـ ععِٝ ايكدز، دًٌٝ اـطس; ٭ْ٘ ٫ ٜتأت٢ 

 .6 ا٭دي١ ايػسع١ٝ َٓ٘، إ٫ مبعسؾ١ ايؿٛاصٌ((

ٖـ( عٓد تعسٜؿ٘ ايٛقـ بكٛي٘: )) ٖٚٛ ؾٔ دًٌٝ، ٚب٘ ٜعسف نٝـ أدا٤ 794ْٚكسا َجٌ ٖرا َا قاي٘ ايصزنػٞ )ت

ٜٚ٪َٔ ا٫سرتاش َٔ ايكسإٓ، ٜٚرتتب ع٢ً ذيو ؾٛا٥د نجري٠، ٚاضتٓباطات غصٜس٠، ٚب٘ تتبني َعاْٞ اٯٜات، 

 .7 ايٛقٛع يف املػه٬ت((

                                                           
تٓبٝ٘ ايػاؾًني ٚإزغاد اؾاًٖني عُا ٜكع هلِ َٔ اـطأ ساٍ ت٬ٚتِٗ يهتاب اهلل املبني: أبٛ اؿطٔ عًٞ بٔ قُد ايٓٛزٟ ايضؿاقطٞ  -1

 ّ.2005 -ٖـ 1426ؼكٝل مجاٍ ايدٜٔ قُد غسف، ط/ داز ايضشاب١، طٓطا،  126ٖـ( ظ 1053)ت
 .1/231ايٓػس:  -2
 ّ.2010، ط/ داز غسٜب، ايكاٖس٠ 230. أمحد نػو ظ ايٓشٛ ٚايطٝام ايضٛتٞ: د -3
 .9َٓاز اهلد٣:   -4
 .1/249يطا٥ـ اٱغازات:  -5
، ؼكٝل مجاٍ عبدايعصٜص أمحد، 1/49ٖـ( 683نتاب ا٫قتدا٤ يف َعسؾ١ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤: عبداهلل بٔ قُد بٔ أبٞ شٜد ) املعسٚف بايٓهصاٟٚ ت  -6

 ّ.1995 -ٖـ 1416دـــاَع١ ايكـــاٖس٠  –داز ايعـــًــّٛ أمحد، زضاي١ دنتٛزاٙ كطــــــٛط١ به١ًٝ 
١

 .1/241ايربٖإ:  - 
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ٖـ( ع٢ً َٔ ٜكٍٛ ببدع١ تكطِٝ ايٛقـ قا٬ً٥: )) ؾؿٞ َعسؾ١ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ايرٟ دْٚ٘ 643ٜٚسد ايطداٟٚ )ت 

ايعًُا٤ تبٝني َعاْٞ ايكسإٓ ايععِٝ، ٚتعسٜـ َكاصدٙ، ٚإظٗاز ؾٛا٥دٙ، ٚب٘ ٜتٗٝأ ايػٛظ ع٢ً دززٙ ٚؾسا٥دٙ، 

 .2 ٖـ( بٓض٘ يف ايتُٗٝد833، ْٚكً٘ ابٔ اؾصزٟ )ت 1 ١ ؾٓعُت ايبدع١ ٖرٙ((ؾإٕ نإ ٖرا بدع

ٚنإ ٖرا ايؿِٗ يض١ً ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ باملع٢ٓ قط أْعاز املتأخسٜٔ، ٚيف َضٓؿاتِٗ َا ٜبني ذيو 

ٖـ( يف تٓبٝ٘ ايػاؾًني: )) َٚعسؾ١ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ َتأند غا١ٜ 1053ٜٚٛعش٘، ؾُٔ ذيو قٍٛ ايضؿاقطٞ )ت 

ايتأنٝد، إذ ٫ ٜتبني َع٢ٓ ن٬ّ اهلل ٜٚتِ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ إ٫ بريو، ؾسمبا قاز٨ ٜكسأ ٜٚكـ قبٌ متاّ 

املع٢ٓ، ؾ٬ ٜؿِٗ ٖٛ َا ٜكسأ َٚٔ ٜطُع٘ نريو، ٜٚؿٛت بطبب ذيو َا ٭دً٘ ٜكسأ نتاب اهلل تعاىل، ٫ٚ 

 .3 اد ععِٝ((ٜعٗس َع ذيو اٱعذاش، بٌ زمبا ٜؿِٗ َٔ ذيو غري املع٢ٓ املساد، ٖٚرا إؾط

ٚدا٤ت عبازات احملدثني ٚايدازضني هلرا ايؿٔ َ٪ند٠ املعٝاز املعٟٓٛ يف ٚقٛف ايكسإٓ، ؾُٔ ذيو قٛهلِ: )) 

، 4يعٌ َٔ أخطس املعاٖس ايضٛت١ٝ ٚأُٖٗا يف ا٭دا٤ ايكسآْٞ، ظاٖس٠ ايٛقـ اييت ٜتٛقـ عًِٝٗ ؾِٗ املع٢ٓ((

 .5 ٛاعد ايتػسٜع ٚعًِ ايه٬ّ ؾُٝا ٜتضٌ بايكسإٓ((ٜتضٌ بكٖاّ ٭ْ٘ ٚقاٍ د. نػو: )) إٕ َعسؾ١ ايٛقـ 

ًًا، صٓؿت ؾٝ٘ املضٓؿات، ٚسٴسِّزت ايػإٔ  ٚدا٤ يف ايتكسٜس ايعًُٞ ملضشـ املد١ٜٓ: )) ٚقد صاز ٖرا ًُا دًٝ عً

َطا٥ً٘ ٚغٛاَغ٘، إ٫ أْ٘ َع ذيو ٜعد فاًيا ٚاضًعا ٱعُاٍ ايؿهس ٚايٓعس; ٭ْ٘ ٜٓبين ع٢ً ا٫دتٗاد يف ؾِٗ 

 .6 اٯٜات ايكسآ١ْٝ ٚاضتهػاف َساَٝٗا، ٚػ١ًٝ غٛاَغٗا((َعاْٞ 

ٜٴ٪ند ٖرٙ املعٝاز١ٜ يف ٚقٛف ايكسإٓ تكطِٝ ايكسا٤ يًٛقـ إىل َساتب َساعا٠ يًُع٢ٓ، )) ؾإٕ َسدع أْٛاع  ٚمما 

طع ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ايٓعس يف َعاْٞ اٯٜات، ٚتؿادٟ ػص١٥ املع٢ٓ ايٛاسد، ٚؼاغٞ ايبد٤ مبا ٜؿطد املع٢ٓ، ٜٚك

 .7 َٔ أٚصاٍ اٯ١ٜ ايٛاسد٠((

َٔ فُٛع ٖرٙ ايٓضٛظ سٍٛ املعٝاز املعٟٓٛ يًٛقـ ٚا٫بتدا٤ ميهٔ بٝإ ايض١ً بُٝٓٗا بايتشًٌٝ ٚايتُجٌٝ 

 َٔ خ٬ٍ دٗات عد٠، ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

                                                           
1

ؼكٝل عًٞ سطني ايبٛاب، ط/ َهتب١ ايرتاخ، َه١  2/553ٖـ( 643مجاٍ ايكسا٤ ٚنُاٍ اٱقسا٤: أبٛ اؿطٔ عًٞ بٔ قُد ايطداٟٚ )ت  -

 ّ.1987 -ٖـ 1408املهس١َ، ا٭ٚىل 
 .79ٜٓعس: ايتُٗٝد:  -2
 .125ايػاؾًني: تٓبٝ٘ -3
، عح َٓػٛز يف ف١ً ايبشٛخ ٚايدزاضات ايكسآ١ْٝ، ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ 102املعاٖس ايضٛت١ٝ ٚأثسٖا يف َكاصد ايتٓصٌٜ: د. ضًُٝإ بٔ عًٞ، ظ  -4

 ّ.2006 -ٖـ 1427اٱض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف بايطعٛد١ٜ، ط/ فُع املًو ؾٗد يطباع١ املضشـ ايػسٜـ، ايعدد ايجاْٞ 
 .226م ايضٛتٞ: ايٓشٛ ٚايطٝا -5
6

 ٖـ .1425، ط/ داز ابٔ اؾٛشٟ، ا٭ٚىل 11ْك٬ً عٔ ايٛقـ ا٫ختٝازٟ: مجاٍ إبساِٖٝ ايكسش ظ  -
 ّ.1972، ط/ َهتب١ ا٭لًٛ املضس١ٜ، ايكاٖس٠، ايسابع١، 221َٔ أضساز ايًػ١: إبساِٖٝ أْٝظ ظ  -١
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ايكسا٤ بـ )) َا يٛ ٚغايبًا َا ٜهٕٛ ٖرا يف َٛاعع ايٛقـ اي٬شّ، ايرٟ ٜعسؾ٘  أ٫ًٚ: َا ٜهٕٛ َٔ د١ٗ دؾع ايتِٖٛ:

 ، ؾاحملو يف يصّٚ ايٛقـ ٖٛ تِٖٛ َع٢ٓ غري َساد عٓد ايٛصٌ.1ٚصٌ طسؾاٙ ٭ِٖٚ َع٢ٓ غري املساد((

ٖٚٓاى َ٪يؿات َطتك١ً خاص١ بٗرا ايٓٛع َٔ ا٭ٚقاف، تتبع َٛاعع٘ ع٢ً اَتداد ايٓط ايكسآْٞ، َٔ ذيو: 

، 2 ايب٬غ١ٝ( يًدنتٛز إمساعٌٝ صادم عبد ايسسَِٝٛاعع٘ ٚأضسازٙ  –نتاب ) ايٛقـ اي٬شّ يف ايكسإٓ ايهسِٜ 

 .3 ٚنتاب ) ايٛقـ اي٬شّ يف ايكسإٓ ايهسِٜ( يًػٝذ مجاٍ إبساِٖٝ ايكسش

ٱ  ٻ  چ  ْٚهتؿٞ ٖٓا بعسض َٛعع ٜربش ايػا١ٜ َٔ ايٛقـ اي٬شّ يف دؾع ايتِٖٛ عٔ املع٢ٓ، نكٛي٘ تعاىل:

 .]٥١: انًائدة[چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  

ؾايٛقـ ع٢ً قٛي٘ تعاىل: )) أٚيٝا٤(( ا٭ٚىل ٫شّ، ٚا٫بتدا٤ بكٛي٘: )) بعغِٗ أٚيٝا٤ بعض((. ٚٚد٘ يصّٚ ايٛقـ 

ٖٓا: أْ٘ يٛ ٚصٌ ٭ِٖٚ إٔ اؾ١ًُ بعدٙ صؿ١ ٭ٚيٝا٤; ؾٝهٕٛ ايٓٗٞ عٔ اؽاذِٖ أٚيٝا٤ صؿتِٗ بعغِٗ أٚيٝا٤ 

را ايٛصـ داش اؽاذِٖ أٚيٝا٤، ٖٚٛ قاٍ، ٚإمنا ايٓٗٞ بعض، ٚايضؿ١ قٝد ٜتطًط ع٢ً املع٢ٓ، ؾإذا اْتؿ٢ ٖ

 .4 عٔ اؽاذِٖ أٚيٝا٤ َطًًكا

ٖـ(: ))قٛي٘ تعاىل: ))بعغِٗ أٚيٝا٤ بعض(( مج١ً َكطٛع١ عٔ ايٓٗٞ تتغُٔ ايتؿسق١ 541قاٍ ابٔ عط١ٝ )ت 

 ((. 5 بِٝٓٗ ٚبني امل٪َٓني

٢ٗ عبادٙ امل٪َٓني عٔ َٛا٠٫ ايٝٗٛد ٚايٓضاز٣ ٚاملع٢ٓ اٱمجايٞ ٜكسز ايٛقـ ٜٚٛعش٘: ؾاهلل تبازى ٚتعاىل ٜٓ

ايرٜٔ ِٖ أعدا٤ اٱض٬ّ ٚأًٖ٘ بإٔ ٫ ٜعتُدٚا ع٢ً ا٫ضتٓضاز بِٗ َتٛددٜٔ إيِٝٗ، ٚأ٫ ٜعاغسِٖٚ َعاغس٠ 

 امل٪َٓني.

ًٓا يف ٖرٙ اؾ١ًُ ا٫ضت٦ٓاؾ١ٝ ايع١ً املٛدب١ يًٓٗٞ  ثِ ابتدأ اؿل ضبشاْ٘ ؾكاٍ: ))بعغِٗ أٚيٝا٤ بعض(( َبٝ

 .6 ع٢ً امل٪َٓنيٚاملُا٭٠ َٛا٠٫ ايٝٗٛد ٚايٓضاز٣، ٚناغًؿا أَسِٖ، ٖٚٛ ادتُاعِٗ يف ايهؿس عٔ 

ؾٝتغح َٔ خ٬ٍ املع٢ٓ اٱمجايٞ ي١ٰٜ إٔ ايه٬ّ َٔ مجًتني: مج١ً ايٓٗٞ ٚمج١ً ايتعًٌٝ; ؾٝٓبػٞ ايؿضٌ 

ايٛصؿ١ٝ يف مج١ً ايتعًٌٝ، بُٝٓٗا سؿاًظا ع٢ً اْتعاّ املع٢ٓ ٚترب١٥ ايطٝام َٔ ا٫خت٬ٍ; إذ ايٛصٌ ِٜٖٛ 

 ٚذيو َؿطد يًُع٢ٓ; ٭ٕ ايضؿ١ قٝد، ٚايٓٗٞ إمنا ٖٛ ع٢ً اٱط٬م; يرا يصّ ايٛقـ.

                                                           
 .9، َٓاز اهلد1/232:٣، ٜٚٓعس: ايٓػس: 1/108عًٌ ايٛقٛف:  -1
2

 ّ.2008 -ٖـ 1429ط/ داز ايبضا٥س، ايكاٖس٠، ا٭ٚىل   - 
 ٖـ.1427 -ٖـ 1426ط/ داز ابٔ اؾٛشٟ، ايدَاّ، ايطعٛد١ٜ، ا٭ٚىل   -3
 .121، َٓاز اهلد٣: 2/457ٜٓعس: عًٌ ايٛقٛف:  -4
بدايط٬ّ عبدايػايف قُد، ط/ داز ؼكٝل ع 5/127ٖـ( 541احملسز ايٛدٝص يف تؿطري ايهتاب ايعصٜص: عبداؿل بٔ غايب بٔ عط١ٝ ا٭ْديطٞ )ت  -5

 ّ.1993 -ٖـ 1413داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ا٫ٚىل 
ؼكٝل عادٍ أمحد عبد املٛدٛد ٚآخسٜٔ، ط/ داز ايهتب  3/519ٖـ( 745ٜٓعس: ايبشس احملٝط: قُد بٔ ٜٛضـ ايػٗري بأبٞ سٝإ ا٭ْديطٞ )ت  -6

 ّ.2001ٖـ 1422ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ا٭ٚىل 
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ًٝا: َا ٜهٕٛ َٔ د١ٗ تٛضٝع املع٢ٓ: َٚا ميظ املع٢ٓ بايتػٝري إٕ تكدٜس ايٛقٛف يف ايه٬ّ ؾسع ع٢ً املع٢ٓ،  ثاْ

ٖـ( 1393)ت جري املعاْٞ، ٜكٍٛ ابٔ عاغٛز      ته ايٛقـ نريو، ؾكد ٜهٕٛ تػري َٛعع ايٛقـ ضببًا يفميظ 

َٛعًشا ٖرا ا٭َس: )) ع٢ً إٔ ايتعدد يف ايٛقـ قد حيضٌ ب٘ َا حيضٌ بتعدد ٚدٛٙ ايكسا٤ات يف تعدد املع٢ٓ 

 .1 َع اؼاد ايهًُات((

ا ٚقد اْطًل ايكسا٤ َٔ َػسٚع١ٝ تكدٜس ايٛقٛف يف ٍْط َا; ٭ٕ نًًا َِٓٗ قد حياٍٚ يف قسا٤ت٘ ٚدًٗا مم

 خيتًـ ٭دً٘ املع٢ٓ.

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ َٔ ذيو قٛي٘ تعاىل: 

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹  ﮺ ﮻    ﮼   ﮽  ﮾  ﮿       ﯀  ﯁  

 .]٥آل عًزاٌ: [ چ  

ي١ )) اهلل ((، َٔ ٚقـ ع٢ً )) ٚايساضدٕٛ يف اختًـ ايكسا٤ يف ايٛقـ ٖا ٖٓا: ؾُِٓٗ َٔ ٚقـ ع٢ً يؿغ اؾ٬

 .4 ، ٚأٌٖ ا٭ص3ٍٛ ، ٚتبعِٗ نجري َٔ املؿطس2ٜٔايعًِ((

ٚاؿل إٔ ٖرا ايتعدد يف ايٛقـ ْاتر عٔ اخت٬ؾِٗ يف تأٌٜٚ املتػاب٘، إذ ٖٛ ْٛعإ: ْٛع اختط اهلل تعاىل 

 .5 بعًُ٘، ْٚٛع ميهٔ ٚصٍٛ اـًل إيٝ٘

ٛقـ ع٢ً يؿغ اؾ٬ي١ )) اهلل((; ٭ٕ سكا٥ل ا٭َٛز ٚنٓٗٗا ٫ ٜعًُٗا ع٢ً اؾ١ًٝ ؾإٕ أزٜد بايتأٌٜٚ ا٭ٍٚ ؾاي

إ٫ اهلل عصٚدٌ، ٚإٕ أزٜد بايتأٌٜٚ املع٢ٓ اٯخس ٖٚٛ ايتؿطري ٚايبٝإ، ؾايٛقـ ع٢ً ))ٚايساضدٕٛ يف ايعًِ((; 

 ب٘ بٗرا ا٫عتباز.خٛطبٛا  ٭ِْٗ ٜعًُٕٛ ٜٚؿُٕٗٛ َا

                                                           
 ّ.1984، ط/ ايداز ايتْٛط١ٝ، 1/83ٖـ( 1393ٜٓٛس: قُد ايطاٖس بٔ عاغٛز)ت ايتشسٜس ٚايت -1
 .1/361، عًٌ ايٛقٛف: 57، املهتؿ٢: 117، ايكطع ٚا٥٫تٓاف:2/565ٜٓعس: اٱٜغاح:   -2
ٖـ ، عس ايعًّٛ: أبٛ ايًٝح 1405، ط/ داز ايؿهس، بريٚت 3/81ٖـ( 310ٜٓعس َج٬ً: داَع ايبٝإ عٔ تأٌٜٚ آٟ ايكسإٓ: قُد بٔ دسٜس ايطربٟ )ت   -3

، ؼكٝل قُٛد َطسدٞ، ط/ داز ايؿهس، بريٚت، د.ت، ايهػاف عٔ سكا٥ل غٛاَض ايتٓصٌٜ ٚعٕٝٛ 220/ 1ٖـ( 373ْضس بٔ قُد ايطُسقٓدٟ )ت 

/ داز ايهتب ايع١ًُٝ ، ؼكٝل قُد عبد ايط٬ّ غاٖني، ط1/333ٖـ( 538ا٭قاٌٜٚ يف ٚدٛٙ ايتأٌٜٚ: أبٛ ايكاضِ داز اهلل قُٛد ايصكػسٟ )ت 

 ، ٚغريٖا َٔ نتب ايتؿطري.2/400، ايبشس احملٝط: 1/403ّ، احملسز ايٛدٝص: 1995 -ٖـ 1415بريٚت، ا٭ٚىل 
ٖـ 1415، ط/ َ٪ضط١ ايهتب ايجكاؾ١ٝ، بريٚت ا٭ٚىل 139-138ٖـ( ظ 606ٜٓعس َج٬ً: أضاع ايتكدٜظ يف عًِ ايه٬ّ: ؾدس ايدٜٔ ايساشٟ ) ت   -4

، ؼكٝل عبد ايسمحٔ ايٓذدٟ، 37-5/36ٖـ( 728ٚزضا٥ٌ ٚؾتاٟٚ غٝذ اٱض٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ: أمحد بٔ عبداؿًِٝ بٔ ت١ُٝٝ )ت  ّ، نتب1995 -

ٖـ 1391، ط/ املهتب اٱض٬َٞ، بريٚت، ايسابع١ 1/234ٖـ( 792ط/ َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ، ايجا١ْٝ، د.ت، غسح ايعكٝد٠ ايطشا١ٜٚ: أبٛ ايعص اؿٓؿٞ )ت 

، ؼكٝل غعٝب ا٭زْا٩ٚط، 53ٖـ( ظ 1033 تأٌٜٚ ا٭مسا٤ ٚايضؿات ٚاٯٜات احملهُات ٚاملتػابٗات: َسعٞ بٔ ٜٛضـ املكدضٞ )ت ،أقاٌٜٚ ايجكات يف

 ٖـ.1406ط/ َ٪ضط١ ايسضاي١، بريٚت، ا٭ٚىل 
 .402 -400/ 2، ايبشس احملٝط: 404 -1/403ٜٓعس: احملسز ايٛدٝص:   -5
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728ًٜٓكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ )ت ا ايٛقـ يف ايكسا٤تني: )) إٔ ٜهٕٛ يف اٯ١ٜ قسا٤تإ، قسا٠٤ َٔ ٜكـ ع٢ً قٛي٘: )) ٖـ( َبٝ

إ٫ اهلل ((، ٚقسا٠٤ َٔ ٜكـ عٓد قٛي٘: )) ٚايساضدٕٛ يف ايعًِ ((، ٚنًتا ايكسا٤تني سل، ٜٚساد با٭ٚىل املتػاب٘ 

رٟ ٜعسف ايساضدٕٛ تؿطريٙ، ٖٚٛ يف ْؿط٘ ايرٟ اضتأثس اهلل بعًِ تأًٜٚ٘، ٜٚساد بايجا١ْٝ املتػاب٘ اٱعايف اي

 .1 تأًٜٚ٘، َٚجٌ ٖرا ٜكع يف ايكسإٓ((

ٚبٗرا قسب اـ٬ف َٔ ا٫تؿام، ٚمت اؾُع بني اٯزا٤ اييت تبدٚ يف ظاٖسٖا كتًؿ١; ٚيرا ْكٌ عٔ ابٔ عباع 

ا ٜعًِ )) َٚ     ٚن٬ُٖا سل، )) ٚإذا عسؾت ٖرٙ اؾ١ٗ عسؾت إٔ ايٛقـ ع٢ً قٛي٘:  2زعٞ اهلل عٓ٘ ٖرا ٖٚرا

ًٗا سطبُا دٍ عًٝ٘  تأًٜٚ٘ إ٫ اهلل(( ٚٚصً٘ بكٛي٘: )) ٚايساضدٕٛ يف ايعًِ(( دا٥ص، ٚإٔ يهٌ ٚاسد َُٓٗا ٚد

 .3 ايتؿضٌٝ املتكدّ((

ًٝا ٜعط٢ ايكسا٠٤ َع٢ٓ خاصًا ـ أ١ُٖٝ يف  ثايًجا: َا ٜهٕٛ َٔ د١ٗ ايعكٝد٠: ًٜك٢ ايٛقـ ـ باعتبازٙ َطًًبا ضٝاق

ٚاملراٖب ايه١َٝ٬; )) إذ إٕ َعسؾت٘ تعٗس َرٖب أٌٖ ايط١ٓ َٔ َرٖب املعتصي١، َباسح ايعكٝد٠ بني ايؿسم 

، ؾايٛقـ ع٢ً ]6١ايكضط: [ چ  ىې  ې  ې  ې  ۉۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ نُا يف قٛي٘ تعاىل: 

))خيتاز(( ٖٛ َرٖب أٌٖ ايط١ٓ; يٓؿٞ اختٝاز اـًل، ٫ اختٝاز اؿل، ؾًٝظ ٭سد إٔ خيتاز، بٌ اـري٠ هلل 

 .4 تعاىل((

ًًا: )) ٚايضشٝح 514ٜٚ٪ند ٖرا َا ذنسٙ ايكػريٟ )ت  ٖـ( يف تٛدٝ٘ اـ٬ف بني ايؿسم سٍٛ ٖرٙ اٯ١ٜ قا٥

ا٭ٍٚ ـ أٟ إٔ تهٕٛ )َا( يف قٛي٘ تعاىل: )) َا نإ هلِ اـري٠(( يًٓؿٞ ـ ٱطباقِٗ ع٢ً ايٛقـ ع٢ً )خيتاز(، 

 .5 ٖٚٛ أغب٘ مبرٖب أٌٖ ايط١ٓ ((

بـ ) َا( ع٢ً أْٗا ْاؾ١ٝ، ٖٚٛ  ايٛقـ ع٢ً )خيتاز( ٚا٫بتدا٤ ٚمل ٜصٍ ايٓاع ٜكٛيٕٛ: إٕٚيف ايؿتٛسات اٱهل١ٝ: )) 

 .6 َرٖب أٌٖ ايط١ٓ((

701ًٓٚيًٓطؿٞ )ت   ا ع٬ق١ ايٛقـ ٖـ( عٓا١ٜ بٗرا املع٢ٓ يف تؿطريٙ َدازى ايتٓصٌٜ ٚسكا٥ل ايتأٌٜٚ، إذ ٜكٍٛ َبٝ

ل َا ٜػا٤، ٚزبو خيتاز َا ٜػا٤، )َا نإ هلِ )) ٜٚٛقـ ع٢ً )خيتاز(، أٟ: ٚزبو خيً باملع٢ٓ ايعكدٟ:

                                                           
 .17/382ؿطري: نتب ٚزضا٥ٌ ٚؾتا٣ٚ ابٔ ت١ُٝٝ يف ايت  -1
 .57َٚا بعدٖا، املهتؿ٢:  3/81ٜٓعس: داَع ايبٝإ:  -2
 .2/246اٱتكإ يف عًّٛ ايكسإٓ:  -3
 5َٓاز اهلد٣:  -4
5

 ، ط/ داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ، د.ت.13/305ٖـ( 671اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ: قُد بٔ أمحد ايكسطيب )ت  - 
، ط/ َطبع١ 3/205ٖـ( 1204يًدقا٥ل اـؿ١ٝ، املــعسٚؾ١ بـ )ساغ١ٝ اؾٌُ(: ضًُٝـــإ اؾـــٌُ )ت ايؿتٛسات اٱهل١ٝ بتٛعٝح تؿطري اؾ٬يني  -6

 اؿًيب، ايسابع١ د.ت.
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اـري٠( أٟ: يٝظ هلِ إٔ خيتازٚا ع٢ً اهلل غ٦ًٝا َا. َٚٔ قاٍ َعٓاٙ: ٚخيتاز يًعباد َا ٖٛ خري هلِ ٚأصًح ؾٗٛ 

 .1َا٥ٌ إىل ا٫عتصاٍ((

ٗا ؾكد نإ يًٛقـ ٖٓا ص١ً ٚثٝك١ يف بٝإ املٓصع ايعكدٟ سٍٛ َطأي١ ايض٬ح ٚا٭صًح اييت اْطًل َٓ

املعتصي١ يف تكدٜس ايكدز، ٚأٚدبٛا ؾٝ٘ َساعا٠ ا٭صًح يًعباد، َٔ خ٬ٍ إجيابِٗ ع٢ً اهلل إٔ ٜبني اؿل ٚاهلدا١ٜ 

; ٚيرا أٚدبٛا ايٛقـ ع٢ً )اـري٠( ٫ ع٢ً 2 يًعبد ٜٚٛؾس ي٘ أضبابٗا ٜٚصٌٜ َٛاْعٗا، ٖٚٛ َا ٜطُْٛ٘ بايعدٍ

 املطأي١.)خيتاز( يٝتؿل املع٢ٓ َع َرٖبِٗ ايه٬َٞ سٍٛ ٖرٙ 

ٚيف ا٫ػاٙ اٯخس ْس٣ أٌٖ ايط١ٓ ٜ٪ندٕٚ َا ذٖبٛا إيٝ٘ َٔ إط٬م اـري٠ هلل ٚسدٙ، ٚيٝظ ٭سد إٔ ٜٛدب 

 عًٝ٘ غ٤ٞ، ٚذيو بتعُدِٖ ايٛقـ ع٢ً )خيتاز(. 

ايع٬ق١ بني ايؿك٘ ٚايٛقـ ذات ص١ً ٚثٝك١; ٭ٕ آٜات ا٭سهاّ يف ايكسإٓ ايهسِٜ  زابًعا: َا ٜهٕٛ َٔ د١ٗ ايؿك٘:

 تؿِٗ إ٫ ع٢ً ع٤ٛ ع٬قات ايهًُات ٚاؾٌُ، اييت ؽتًـ سطب ايٛقٛف ٚا٫بتدا٫.٤ 

ًًا: )) يعًِ ايٛقـ ص١ً ق١ٜٛ بعًِ ايؿك٘; ٭ْ٘ قد ٜضسح  َٚٔ ٖٓا لد َٔ بٗرٙ ايع٬ق١ بني ايؿك٘ ٚايٛقـ قا٥

َّشاع )ت  3 خيتًـ يف ايٛقـ تبًعا ي٬خت٬ف يف اؿهِ ايؿكٗٞ(( ١ بٗرا ا٭َس يف نتاب٘ ٖـ( عٓا338ٜٚيٲَاّ اي

ايكطع ٚا٥٫تٓاف، سني ذنس َا حيتاز إيٝ٘ َٔ سكل ايٓعس يف ايتُاّ، ؾكاٍ: )) حيتاز صاسب عًِ ايتُاّ إىل 

 .4 املعسؾ١ بأغٝا٤ َٔ اخت٬ف ايؿكٗا٤ يف أسهاّ ايكسإٓ((

ْ٘ َٔ قاٍ َٔ ثِ ٜعكب ع٢ً ٖرٙ املعٝاز١ٜ بني ايؿك٘ ٚايٛقـ برنس َجاٍ ع٢ً ٚد٘ اٱمجاٍ، ؾٝكٍٛ: )) ٭

ٔإٌ تاب،  ]٤انُٕر: [ چ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ ايؿكٗا٤ ٫ تكبٌ غٗاد٠ ايكاذف ٚإٕ تاب، نإ ايٛقـ عٓد: 

َّثِ  ((، 5 َٚٔ قاٍ: ػٛش غٗادت٘ إذا تاب، نإ ايه٬ّ عٓدٙ َتضًًا، ٚايٛقـ عٓدٙ )) ؾإٕ اهلل غؿٛز زسِٝ(( ٔ ب

هلرٙ املعاْٞ إ٫ َٔ ٚقـ ع٢ً َراٖب ا٭١ُ٥ املػٗٛزٜٔ يف َٔ قاٍ َٔ أٌٖ ايعًِ بهٌ َٔ ايسأٜني، ٫ٚ ٜٛؾل 

 ايؿك٘ اٱض٬َٞ.

ٖٚٓاى دزاضات َطتك١ً سٍٛ ٖرا املٛعٛع، ٚإٕ نإ بعغٗا يف إطاز َرٖيب، َٔ ذيو دزاض١ يًدنتٛز عصت 

 ، ٚؾٝٗا تتبع ايباسح َٛقـ املرٖب6 غشات٘ نساز بعٓٛإ )ايٛقـ ايكسآْٞ ٚأثسٙ يف ايرتدٝح عٓد اؿٓؿ١ٝ(

                                                           
 ، ط/ داز ايهتاب ايعسبٞ، بريٚت، د.ت.2/654ٖـ( 701َدازى ايتٓصٌٜ ٚسكا٥ل ايتأٌٜٚ: أبٛ ايربنات عبداهلل بٔ أمحد ايٓطؿٞ )ت  -1
َٚا بعدٖا، ؼكٝل َضطؿ٢ ايطكا،  14/7ٖـ( 415ايتٛسٝد ٚايعدٍ: يًكاعٞ أبٞ اؿطٔ عبداؾباز بٔ أمحد املعتصيٞ )ت ٜٓعس: املػين يف ابٛاب  -2

 ّ.1965 -ٖـ 1385ط/ عٝط٢ ايبابٞ اؿًيب ٚغسناٙ، ايكاٖس٠ 
 -ٖـ ٬1427ّ ، ايكاٖس٠، ا٭ٚىل ، ط/ داز ايط54ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ٚصًتُٗا باملع٢ٓ يف ايكسإٓ ايهسِٜ: عبدايهسِٜ إبساِٖٝ عٛض صاحل، ظ  -3

2006.ّ 
 .32ايكطع ٚا٥٫تٓاف:  -4
 .32املسدع ايطابل:  -5
 ّ.2006 -ٖـ 1427ط/ َ٪ضط١ املدتاز، ايكاٖس٠، ايجا١ْٝ  -6
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اؿٓؿٞ َٔ ا٫ضتد٫ٍ بايٛقـ نُسدح يف املطا٥ٌ ايؿك١ٝٗ، ٚقد امضست دزاضت٘ يف عػس َطا٥ٌ َٔ ايؿسٚع 

 ايؿك١ٝٗ.

، 1 ٚيٓا عٓا١ٜ بٗرا املٛعٛع يف دزاضتٓا يًدنتٛزاٙ سٍٛ ظاٖس٠ ايٛقـ يف ايكسا٤ات ٚأثسٙ يف ايتؿطري ٚا٭سهاّ

بني ايٛقـ يف ايكسا٤ات ٚا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ، يف عٌُ سٝح أؾسدْا ؾضًًا َٔ ؾضٍٛ ٖرٙ ايدزاض١ يبشح ايع٬ق١ 

تطبٝكٞ ع٢ً اَتداد ايٓط ايكسآْٞ، ٜتذاٚش َسس١ً ؼًٌٝ املجاٍ إىل ايتطبٝل غب٘ ايهاٌَ، ٚقد ظٗس أثس 

 .ايٛقـ يف َطا٥ٌ َتعدد٠ تسبٛ ع٢ً ايعػسٜٔ َطأي١، َٛشع١ ع٢ً أبٛاب ايؿك٘ املدتًؿ١

 املبشح ايجايح

 املعٝاز ايكسا٥ٞ

٘ ا٭سسف ايكسا١ٝ٥ يف أدا٤ بعض ايهًُات ايكسآ١ْٝ، املس١ٜٚ عٔ ا٭١ُ٥ ايكسا٤ ايعػس٠ ٚغريِٖ، أٚ نُا ٜٚكضد ب

 . 2 )) ٖٛ عًِ بهٝؿ١ٝ أدا٤ نًُات ايكسإٓ ٚاخت٬ؾٗا بعصٚ ايٓاق١ً((ٖـ( بكٛي٘: 833ؾ٘ ابٔ اؾصزٟ )تعسَّ

ا ع٢ً ايعباد، َع َا ؾٝٗا َٔ نُاٍ اٱعذاش ؾايكسا٤ات ظاٖس٠ صٛت١ٝ أباح اهلل بٗا قسا٠٤ ايكسإٓ تٝطرًيا ٚؽؿًٝؿ

ٚمجاٍ اٱجياش، َٚٓٗا: َا يف ذيو َٔ ععِٝ ايربٖإ ٚٚاعح ايد٫ي١، إذ ٖٛ َع نجس٠ ٖرا ا٫خت٬ف ٚتٓٛع٘ 

مل ٜتطسم إيٝ٘ تغاد ٫ٚ تٓاقض ٫ٚ ؽايـ، بٌ نً٘ ٜضدم بعغ٘ بعًغا، ٜٚبني بعغ٘ بعًغا، ٜٚػٗد بعغ٘ 

 . 3 ٛب ٚاسديبعض، ع٢ً منط ٚاسد، ٚأضً

ٚايع٬ق١ بني عًِ ايكسا٤ات ٚعًِ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ذات ص١ً ٚثٝك١، ٖٚٓا ٫بد َٔ َعسؾ١ أصٍٛ َراٖب ا٭١ُ٥ 

ٌٍٍ َرٖب٘، ؾٓاؾع )ت ٚا٫بتدا٤ يٝعتُد ايكسا٤ يف ايٛقـ  ٖـ( نإ ٜساعٞ قاضٔ ايٛقـ 169يف قسا٠٤ ن

ا أْ٘ نإ ٜكٍٛ: ))إذا ٚقؿت يف ايكسإٓ ع٢ً قٛي٘ ٖـ( ز٣ٚ عٓ٘ ًْض120ٚا٫بتدا٤ عطب املع٢ٓ، ٚابٔ نجري )ت 

، ٚع٢ً ]1٢٣ا٭ْعاّ:  [           چېئ  ىئ  چ ، ٚع٢ً قٛي٘: ]١آٍ عُسإ: [ چ   ﮸﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷چ  تعاىل:

، مل ُأباٍ بعدٖا ٚقؿت أّ مل أقـ((، ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً أْ٘ نإ ٜكـ ]1٢3ايٓشٌ: [ چ  پٻ  پ  پچ  قٛي٘:

عٓ٘: أْ٘ نإ ٜساعٞ ايٛقٛف ع٢ً ز٩ٚع اٯٟ َطًًكا، ٫ٚ ٜتعُد يف أٚضاط اٯٟ سٝح ٜٓكطع ْؿط٘، ٚز٣ٚ 

 ٚقًؿا ض٣ٛ ايج٬ث١ املتكد١َ.

ٖـ( ؾسٟٚ عٓ٘: أْ٘ نإ ٜتعُد ايٛقـ ع٢ً ز٩ٚع اٯٟ، ٜٚكٍٛ: ٖٛ أسب إيٞ، ٚز٣ٚ عٓ٘ 154ٚأَا أبٛ عُسٚ )ت 

 نريو: أْ٘ نإ ٜساعٞ سطٔ ايٛقـ ٚسطٔ ا٫بتدا٤.

                                                           
 ّ.2010 -ٖـ 1431كطٛط١ به١ًٝ داز ايعًّٛ، داَع١ ايكاٖس٠  -1
، ؼكٝل شنسٜا عُريات ، ط/  داز ايهتب ايع١ًُٝ، 9ٖـ( ظ 833ؾصزٟ )ت َٓذد املكس٥ني َٚسغد ايطايبني: أبٛ اـري قُد بٔ قُد بٔ ا -2

 ّ.1999  -ٖـ 1420بريٚت، ا٭ٚىل 
 َٚا بعدٖا. 1/49ٜٓعس: ايٓػس:  -3
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ٖـ(: ؾهاْا ٜطًبإ ايٛقـ َٔ سٝح ٜتِ ايه٬ّ، ٚز٣ٚ عٔ عاصِ: أْ٘ 189ٖـ( ٚايهطا٥ٞ )ت 128ٚأَا عاصِ )ت 

 نإ ٜساعٞ سطٔ ا٫بتدا٤. 

ٚأَا محص٠ اتؿكت ايسٚا٠ عٓ٘: أْ٘ نإ ٜكـ عٓد اْكطاع ايٓؿظ، ؾكٌٝ: ٭ٕ قسا٤ت٘ ايتشكٝل ٚاملد ايطٌٜٛ، ؾ٬ 

ز٠ ايٛاسد٠. ٚايباقٕٛ َٔ ايكسا٤ ناْٛا ٜساعٕٛ سطٔ ٜبًؼ ايتُاّ ٫ٚ ايهايف، أٚ ٭ٕ ايكسإٓ عٓدٙ نايطٛ

 .1 اؿايتني ٚقًؿا ٚابتدا٤

ٚتعترب ايكسا٤ات َعٝاًزا ًَُٗا يف تعٝني ايٛقـ ٚا٫بتدا٤، )) ؾكد ٜ٪دٟ اخت٬ف ايكسا٤ يف أدا٤ بعض نًُات 

 .2 ايكسإٓ إىل اخت٬ف يف َؿاصٌ ايه٬ّ، اييت جيٛش عٓدٖا ايٛقـ((

ظ عٔ أ١ُ٥ ٖرا ايؿٔ باعتُاد املعٝاز ايكسا٥ٞ يف ٚقٛف ايكسإٓ، َٔ ذيو َا ذنسٙ ٖٚٛ َا صسست ب٘ ايٓضٛ

َّشاع )ت  ٖـ( يف ايكطع ٚا٥٫تٓاف ؾُٝا حيتاز إيٝ٘ َٔ سكل ايٓعس يف ايتُاّ، ؾكاٍ: )) ٚحيتاز إىل 338اي

ٚإٕ عِ  نإ ٖرا ايتُاّ عٓدٙ، ]22ايؿسقإ: [ چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ  املعسؾ١ بايكسا٤ات; ٭ْ٘ إذا قسأ:

ؾايٛقـ عٓد: ) ٜٚكٛيٕٛ سذًسا(، ْٚكٌ عٔ ابٔ فاٖد )ت  -ٖـ(110ٖٚٞ قسا٠٤ اؿطٔ ايبضسٟ )ت  –اؿا٤ 

 .3 ٖـ( قٛي٘: ٫ ٜكّٛ بايتُاّ إ٫ مٟٛ عامل بايكسا٤ات...((324

ًًا: )) ٚقد ٜهٕٛ ايٛقـ سطًٓا ع ٢ً ْٚكسأ َجٌ ٖرا َا ذنسٙ صاسب َٓاز اهلد٣ عٓد بٝاْ٘ ملساتب ايٛقـ قا٥

 .4قسا٠٤، غري سطٔ ع٢ً أخس٣((

َٚٔ مل ٜضسح بٗرٙ املعٝاز١ٜ يف ٚقٛف ايكسإٓ َٔ أ١ُ٥ ٖرا ايؿٔ، ؾًِ تػؿً٘ ْضٛصِٗ ٚأسادٜجِٗ َٔ خ٬ٍ 

 مناذز ايٛقـ يدِٜٗ ع٢ً آٟ ايكسإٓ.

ڃ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ         ٖـ( عٓد ؼًًٝ٘ ملٛعع ايٛقـ يف قٛي٘ تعاىل:328َٔ ذيو َا أٚزدٙ ابٔ ا٭ْبازٟ )ت 

، ؾكد ذنس َٔ قسأ بايسؾع أٚ اـؿض يف يؿغ اؾ٬ي١، ثِ بني   ]٢إبزاٍْى: [ چ  چڃ  چ  چ  چ

ًًا: )) ؾُٔ قسأ بايسؾع ٚقـ ع٢ً )اؿُٝد(، َٚٔ قسأ باـؿض ٚقـ ع٢ً  َٛعع ايٛقـ ع٢ً نًتا ايكسا٤تني قا٥

 .5 )َا يف ا٭زض( ((

ڻ  چ                       ٛعٞ ايٛقـ عطب ايكسا٠٤، عٓد قٛي٘ تعاىل: ٖـ( سني ؾسم بني 444َْٚجً٘ أًٜغا َا ذنسٙ ايداْٞ )ت 

﮻  ﮼  ﮽    ﮺﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮲ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہ

                                                           
 .263-262/ 1، ٚيطا٥ـ اٱغازات: 238/ 1ٜٓعس: ايٓػس:  -1
 .173ايٛقـ يف ايعسب١ٝ:  -2
 .33 -32ايكطع ٚا٥٫تٓاف:  -3
 .12َٓاز اهلد٣:  -4
 .2/739اٱٜغاح:  -5
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، ؾكاٍ: )) َٔ خػ١ٝ اهلل(( ناف ع٢ً قسا٠٤ َٔ قسأ: ))َٚا اهلل بػاؾٌ عُا ]١4ايبكس٠: [ چ﮾  ﮿   ﯀  

َتضٌ باـطاب املتكدّ يف قٛي٘: )) ثِ قطت قًٛبهِ((، َٚٔ قسأ ذيو بايٝا٤ ؾايٛقـ  تعًُٕٛ(( بايتا٤; ٭ْ٘

 .1 ع٢ً ))َٔ خػ١ٝ اهلل(( تاّ; ٭ٕ َا بعدٙ اضت٦ٓاف إخباز َٔ اهلل عصٚدٌ بريو، ؾٗٛ َٓكطع مما قبً٘((

ٖرا ايعًِ، ؾٗٓاى ٚتتأند َعٝاز١ٜ ايكسا٤ات يف ٚقٛف ايكسإٓ ايهسِٜ عٓد ايدازضني احملدثني ايرٜٔ أيؿٛا يف 

دزاضات ع١ًُٝ َتدضض١ اضتكًت ببٝإ ٖرٙ ايع٬ق١ بني عًِ ايكسا٤ات ٚعًِ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤، َٓٗا: زضاي١ 

، ٚأًٜغا زضاي١ 2 عًٞ أمحد ب٬ٍ بعٓٛإ )أثس اخت٬ف ايكسا٤ يف ايٛقـ ٚا٫بتدا٤(اؾًٝٞ  ايدنتٛزاٙ يًدنتٛز/

 .3 ٕ )ايٛقـ يف ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ٚأثسٙ يف ْعاّ اؾ١ًُ(ايدنتٛزاٙ يًدنتٛز/ قُٛد قُد زَغإ بعٓٛا

 ٚقد اْتعُت ٖرٙ ايع٬ق١ بني ايٛقـ ٚايكسا٤ات أْٛاع ايه٬ّ ايج٬ث١، ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: 

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  چ  نكٛي٘ تعاىل: أًٚيا: يف ا٭مسا٤:

، سٝح قسأ ابٔ عاَس بسؾع ]54ا٭عساف: [ چ  ڱگ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 .4 ا٭زبع١ ا٭مسا٤ يف ) ايػُظ ٚايكُس ٚايٓذّٛ َطدسات( ، ٚقسأ ايباقٕٛ بايٓضب يف نًٗا

، ٚؼدخ 5 ؾايكسا٠٤ بايسؾع ؾٝٗا نًٗا ع٢ً ا٫بتدا٤ ٚاـرب، أٟ: اٱخباز عٔ ٖرٙ املدًٛقات ايبدٜع١ بايتطدري

دا٤ َٔ سٝح ايٛقـ ٚا٫بتدا٤، تبًعا يتكدٜس املع٢ٓ، ؾؿٝٗا ٜهٕٛ ايٛقـ ع٢ً قٛي٘ ٖرٙ ايكسا٠٤ أثًسا يف نٝؿ١ٝ ا٭

ًٓا; ٭ْ٘ اضتأْـ ايه٬ّ ٚقطع٘ مما قبً٘، ؾسؾع با٫بتدا٤، ٚعطـ بعض ا٭مسا٤ ع٢ً بعض  تعاىل )سجًٝجا( سط

طدري ٚاضتُسازٙ يف ٚدعٌ )َطدسات( خرًبا ي٬بتدا٤، ٚيف ٖرا ايكطع ٚا٫ضت٦ٓاف بٝإ ددٜد يٲع٬ّ ببكا٤ ايت

٫ٚ ٜٛقـ ع٢ً قسا٠٤ اؾُٗٛز بايٓضب  عٙ اؾ١ًُ ا٫مس١ٝ يف قسا٠٤ ايسؾٖرٙ ا٭دساّ ايعع١ُٝ، ٖٚٛ َا تؿٝد

 .6 ع٢ً قٛي٘ تعاىل ) سجًٝجا(; ٫تضاٍ ايه٬ّ بعغ٘ ببعض; ٭ٕ َا بعدٙ ْطل ع٢ً َا قبً٘ ؾ٬ ٜكطع َٓ٘

ًٝا: يف ا٭ؾعاٍ:         چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۆڭ  ۇ  ۇچ  نكٛي٘ تعاىل: ثاْ

ٕٳ(، ٚقسأ ايباقٕٛ بسؾع٘]11١ايبكس٠: [  .7 ، سٝح قسأ ابٔ عاَس بٓضب ايؿعٌ يف )ؾٝهٛ

                                                           
 .40املهتؿ٢:  -1
 ّ.2007ط/ داز ايكًِ، دبٞ، اٱَازات، ا٭ٚىل  -2
 ّ.1997كطٛط١ ظاَع١ اـسطّٛ، ايطٛدإ  -3
 .2/269ايٓػس:   -4
ايع١ًُٝ،  ، ؼكٝل ناٌَ َضطؿ٢ اهلٓداٟٚ، ط/ داز ايهتب2/241ٖـ( 377ٜٓعس: اؿذ١ يًكسا٤ ايطبع١: أبٛ عًٞ اؿطٔ بٔ أمحد ايؿازضٞ ) ت  -5

املصٜدٟ، ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ،  ، ؼكٝل أمحد ؾسٜد181ٖـ( ظ 370ّ، َعاْٞ ايكسا٤ات: أبٛ َٓضٛز ا٭شٖسٟ )ت 2001ايع١ًُٝ، بريٚت، ا٭ٚىل 

 ّ.1999بريٚت،
6

 .147-146، َٓاز اهلد٣: 186ٜٓعس: املهتؿ٢:  -
 .2/220ايٓػس:  -١
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ايكسا٠٤ بايٓضب دٛاًبا ع٢ً يؿغ )نٔ(، سٝح أدسٟ فس٣ دٛاب ا٭َس، ٚايكسا٠٤ بايسؾع ع٢ً ا٫ضت٦ٓاف، 

 .1 ٚاملع٢ٓ: ؾٗٛ ٜهٕٛ

ًٗا َٔ ايٛقـ ػٝصٙ قسا٠٤ ايسؾع، ؾع٢ً قسا٠٤ ابٔ عاَس بايٓضب ٫ جيٛش ايٛقـ ٖٚٓا متٓع ايكسا٠٤ بايٓضب ٚ د

ع٢ً )نٔ( يتعًك٘ مبا بعدٙ َٔ سٝح نْٛ٘ دٛاًبا; إذ ٫ ٜضح قطع ايػسط عٔ دٛاب٘، نُا ٖٛ َكسز يف 

 .2 املت٬شَات ايًؿع١ٝ، ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ايٛقـ ع٢ً )ؾٝهٕٛ( ٖٚٛ ايتُاّ ع٢ً ايكسا٤تني

)نٔ( ع٢ً قسا٠٤ اؾُٗٛز; ٭ٕ َا بعدٙ َطتأْـ، ؾٝهٕٛ خرب َبتدأ قرٚف، تكدٜسٙ: ؾٗٛ، ٚداش ايٛقـ ع٢ً 

أٟ: ؾٗٛ ٜهٕٛ، ٚقد دعٌ بعغِٗ ٖرا ايكطع ٚادب ملع٢ٓ عكدٟ، ٚذيو يًؿضٌ بني أشي١ٝ ايه٬ّ ٚسدٚخ 

 .3 ايتهٜٛٔ; ٭ٕ ايكٍٛ قدِٜ ٚايتهٜٛٔ سادخ، ؾ٬ ٜضح عطؿُٗا

أ ايهطا٥ٞ ، سٝح قس]4٣ايدخإ: [ چڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  ک  چ  :نكٛي٘ تعاىل ثايًجا: يف اؿسٚف:

 بؿتح اهلُص٠ يف )إْو(،

 .4 ٚقسأ ايباقٕٛ بهطسٖا

ايكسا٠٤ بؿتح اهلُص٠ ع٢ً َع٢ٓ: ذم ٭ْو نٓت تكٍٛ ٖرا، أٟ: ع٢ً قٛيو، ٚقسا٠٤ اؾُٗٛز بهطس اهلُص٠ 

ٚقٛيٛا ي٘: نٝت ٚنٝت، ؾشه٢ اهلل قٛي٘ ع٢ً َا ع٢ً ا٫ضت٦ٓاف ع٢ً د١ٗ اؿها١ٜ بايكٍٛ املكدز، أٟ: اعتًٛٙ 

 . 5 نإ ًٜؿغ ب٘ شٜاد٠ يف تعرٜب٘ بايتٛبٝذ ٚايتكسٜع

ؾؿٞ ؾتح اهلُص٠ ٚنطسٖا أثس يف تعدٌٜ املع٢ٓ مما أثَّس بدٚزٙ ع٢ً َٛعع ايٛقـ ٚا٫بتدا٤، ؾ٬ ٚقـ ع٢ً 

ًًا ملا قبً ٘; يٝدٍ ع٢ً ايطبب املٛدب يًعراب، َٚا ايكسا٠٤ بؿتح اهلُص٠ ع٢ً )ذم(; يتعًك٘ بـ )إْو( ؾٝهٕٛ تعًٝ

 سٌ ب٘ َٔ ايٓك١ُ ٚايعكاب.

ًٝا َّو أْت ايعصٜص ايهسِٜ( ع٢ً 6 ٚع٢ً قسا٠٤ اؾُٗٛز تهطس اهلُص٠، ؾٝهٕٛ ايٛقـ ع٢ً )ذم( ناؾ ، ٜٚبتدأ )ِإ

يديٌٝ د١ٗ ا٫ضت٦ٓاف; يتضٜٛس َا ٖٛ عًٝ٘ َٔ املٗا١ْ ٚايري١، )) ؾٗٛ نٓا١ٜ عٔ كاطبت٘ باـط١ َع إقا١َ ا

 .7 ع٢ً ذيو مبا ؾٝ٘ َٔ املٗايو((

 

                                                           
 .1/536يبشس احملٝط: ، ا1/372، اؿذ١: يًؿازضٞ: 61ٜٓعس: َعاْٞ ايكسا٤ات:  -1
 .80، ايكطع ٚا٥٫تٓاف:1/530ٜٓعس: اٱٜغاح:  -2
 .1/202ٜٓعس: احملسز ايٛدٝص:  -3
 .2/371ايٓػس:  -4
 .16/105، اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ: 3/387، اؿذ١: يًؿازضٞ:444َعاْٞ ايكسا٤ات:  -5
 .323، املهتؿ٢: 476، ايكطع ٚا٥٫تٓاف: 2/889ٜٓعس: اٱٜغاح:  -6
، ط/ َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ، ايكاٖس٠، ا٭ٚىل 18/47ٖـ( 885ايدزز يف تٓاضب اٯٜات ٚايطٛز: بسٖإ ايدٜٔ أبٛ اؿطٔ إبساِٖٝ بٔ عُس ايبكاعٞ )ت  ْعِ -١

 ّ.1969 -ٖـ 1389
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 املبشح ايسابع

 املعٝاز ايب٬غٞ

ًٝا ٜعني نجرًيا ع٢ً تسدٝح َا ٖٛ ا٭قسب إىل ايطداد يف اؿهِ بًصّٚ  إٕ تعًٌٝ ايٛقـ ٚايٛصٌ، ٚتٛدُٝٗٗا ب٬غ

ٌ ٚدٚزُٖا يف ، ثِ ٖٛ ٜهػـ عٔ ٚظٝؿ١ ايٛقـ ٚايٛص –بأسٛاٍ اؾٛاش ايج٬ث١  –ايٛقـ أٚ اَتٓاع٘ أٚ دٛاشٙ 

عًِ ايٛقـ ٜتػٝاٖا  ايػا١ٜ اييت –يف ايتشًٌٝ ا٭خري  -ايتُهني َٔ إدزاى املع٢ٓ، ٚض١َ٬ ايتأد١ٜ، ُٖٚا 

 .1 ٚا٫بتدا٤

يرا مل ٜهٔ غسًٜبا إٔ ٜهٕٛ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف ايكسا٤ات ٖٛ أصٌ ايؿضٌ ٚايٛصٌ يف ايب٬غ١، ثِ اتػح 

إٔ )ايؿضٌ ٚايٛصٌ( قد ْػأ يف عًِ ايكسا٤ات، ذيو ايعًِ ايرٟ  بٛغاسٗا، بٌ إٕ ايدنتٛز َٓري ضًطإ ٜ٪ند

 .2 ٜستبط بايب٬غ١ ازتباًطا ٚثًٝكا

ٚٴصـ إٔ ايعًِ مبا ٜٓبػٞ إٔ ٜضٓع يف اؾٌُ َٔ عطـ بعغٗا ع٢ً بعض أٚ تسى ايعطـ ؾٝٗا ٚاجمل٤ٞ  ٚقد 

َس يف ذيو أِْٗ دعًٛٙ سًدا بٗا َٓجٛز٠ تطتأْـ ٚاسد٠ َٓٗا بعد أخس٣ َٔ أضساز ايب٬غ١، بٌ بًؼ َٔ ق٠ٛ ا٭

 .3 يًب٬غ١، ؾكد دا٤ عٔ بعغِٗ أْ٘ ض٦ٌ عٔ ايب٬غ١؟ ؾكاٍ: َعسؾ١ ايؿضٌ َٔ ايٛصٌ

يف صٛز٠ ٬َسعات  –نُا ؼدثٓا بريو نتب ا٭دب  –ٚايبشح ايب٬غٞ سٍٛ ٖرا املضطًح ظٗست بٛادزٙ 

ْٴكٌ عا١َ، ْٚضا٥ح أٚي١ٝ تكّٛ ع٢ً َساعا٠ ايتٓاضب بني املعاْٞ، ٚا٫ٖتُا ّ مبكاطع ايه٬ّ، ٚيعٌ أٚعح تطبٝل 

إيٝٓا يريو املبدأ ٖٛ َا ٜتُجٌ يف أدا٤ ايٓط ايكسآْٞ ٚت٬ٚت٘، ٚذيو ؾُٝا ٜعسف بؿٔ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف عًِ 

 .4 ايتذٜٛد

ٚايٛاقع إٔ ايرٟ ٜكسِّب بني املٓصعني سًكا يف تٓاٍٚ ٖرا ايؿٔ ٖٛ سدٜح عًُا٤ ا٭دا٤ عٔ َساتب ايٛقـ ٚطبٝع١ 

قاتٗا مبا قبًٗا ٚمبا بعدٖا َٔ د١ٗ ايًؿغ ٚاملع٢ٓ، ٖٚٞ ع٬قات تتؿاٚت بتؿاٚت ا٭ٚد٘ اٱعساب١ٝ ٚايؿك١ٝٗ ع٬

ًَا إذا اْكطع َا بعدٙ عُا قبً٘ يؿًعا َٚع٢ٓ، ؾإذا َا تعًل املٛقٛف  ٚايكسا١ٝ٥ ٚاملع١ٜٛٓ، سٝح ٜهٕٛ ايٛقـ تا

ًٝا، ٜٚهٕٛ ا ًٓا إذا تعًل َا بعدٙ مبا قبً٘ يؿًعا بػسط عًٝ٘ مبا قبً٘ َع٢ٓ ٫ يؿًعا نإ ايٛقـ ناؾ يٛقـ سط

 .5 متاّ ايه٬ّ عٓد املٛقٛف عًٝ٘

ٖٚرٙ عٛابط تػب٘ إىل سد بعٝد سدٜح ايب٬غٝني عٔ ع٬ق١ ايتٓاضب أٚ اؾُع ايرٟ ٜطٛؽ ايؿضٌ أٚ ايٛصٌ 

طاع ٚغب٘ نُاٍ بني املؿسدات ٚاؾٌُ، بٌ زمبا ناْت َٗاًدا ٚأصًًا ي٘، ٚنأْٓا ْطُع بريو عٔ نُاٍ ا٫ْك

                                                           
 .-ت -ايٛقـ اي٬شّ: إمساعٌٝ صادم: املكد١َ -1
 .15ايؿضٌ ٚايٛصٌ: -2
 ّ.1980، ؼكٝــــل قُــد عبـد املٓعِ خؿادٞ  ط/ داز املهتب١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠ 222ٖـ( ظ 471ٜٓعس: د٥٫ٌ اٱعذاش: عبد ايكاٖس اؾسداْٞ )ت  -3
 ّ.2000 -ٖـ 1421، ط/ َهتب١ اٯداب، ايكاٖس٠، ايجا١ْٝ  358ايتٛدٝ٘ ايب٬غٞ يًكسا٤ات ايكسآ١ْٝ: أمحد ضعد قُد، ظ  -4
 .10-9: ، َٓاز اهلد1/226٣َٚا بعدٖا، ايٓػس:  19ٜٓعس: املهتؿ٢:  -5
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إىل ايكٍٛ  –نُا متت اٱغاز٠ ضابًكا  -ا٫ْكطاع، سطبُا ازتأ٣ ايدنتٛز َٓري ضًطإ، ٖٚٞ ز١ٜ٩ أضًُت٘ 

 .1 بإٔ َضطًح ايؿضٌ ٚايٛصٌ يف ايب٬غ١ َضدزٙ عًِ ايكسا٤ات بديٌٝ ضبك٘ إيٝ٘ ٚتػاب٘ املديٍٛ ٚايػسض

ًْا يبشج٘، نُا ؾعٌ ايدنتٛز/ ٖٚٓا لد َٔ ٜٓط ع٢ً ٖرا املعٝاز ايب٬غٞ يف ٚقٛف ايكسآ ٕ، بٌ ٜٚضدزٙ عٓٛا

، ٖٚٞ دزاض١ ملا قاي٘ عًُا٤ 2 صبشٞ زغاد عبدايهسِٜ يف عج٘ املٛضّٛ بـ )) ايٛقٛف ايكسآ١ْٝ ٚاملعاٜري ايب٬غ١ٝ((

ايٛقـ، ٜتعسف َٓٗا ع٢ً أٟ أضاع ٚععت ع٬َات ايٛقٛف، َٚا ٖٞ املعاٜري ايب٬غ١ٝ اييت تب٢ٓ ع٢ً أضاضٗا، 

 سهاّ ايٛقـ.ؾتعًِ أ

ٚنريو صسح ايدنتٛز/ قُد ضامل قٝطٔ يف نتاب٘ ) ايهػـ عٔ أسهاّ ايٛقـ ٚايٛصٌ يف ايعسب١ٝ( 

باملكٝاع ايب٬غٞ نأسد املكاٜٝظ ا٭زبع١ اييت اعتُد عًٝٗا ايكسا٤ أثٓا٤ ْعستِٗ ٚتتبعِٗ يًٛقـ ع٢ً بعض 

 .3 نًُات ايكسإٓ ايهسِٜ

ا يف ٖرا ايؿٔ ؾهاْت ْعستِٗ إىل املعٝاز ايب٬غٞ ساعس٠ عٓد ؼًًِٝٗ ٚأَا عًُا٤ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ايرٜٔ أيؿٛ

يًُٛاعع ٚأسادٜجِٗ ع٢ً مناذز آٟ ايكسإٓ، إذ ناْٛا ٜضسسٕٛ ببعض ايٛدٛٙ ايب٬غ١ٝ عٓد اؿهِ ع٢ً بعض 

 .5 ٖـ(1111، ٚا٭مشْٛٞ )ت 4 ٖـ(560أْٛاع ايٛقـ، نُا ؾعٌ ايطذاْٚدٟ )ت 

كسإٓ اييت ازتبطت ببعض ايضٛز ايب٬غ١ٝ ؼت َٓعاز ايٛقٛف ايكسآ١ْٝ، ٖٚٓا ْػري إىل بعض مناذز آٟ اي

 ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: 

٢ًٓ ؾكط، ٖٚرٙ ٖٞ ايضٛز٠  ٖٚٛ:أًٚيا: نُاٍ ا٫ْكطاع:  ٢ًٓ، أٚ َع إٔ ؽتًـ اؾًُتإ خرًبا ٚ إْػا٤ً، يؿًعا َٚع

ٕ ايعطـ ٫بد ي٘ َٔ َٓاضب١ َع١ٓٝ ا٭ٚىل، ٚايضٛز٠ ايجا١ْٝ: أ٫ ٜهٕٛ بني ايه٬َني داَع ٜضشح ايعطـ; ٭

 .6 بني طسيف مجًتٝ٘ َٚا ٜتعًل بِٗ

  ڃڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  َٚٔ أَجًت٘ قٛي٘ تعاىل:

، ٚٚصؿ٘ 7 ، ؾايٛقـ ع٢ً ) ايرٜٔ آَٓٛا( باتؿام ايكسا٤]212ايبكس٠: [ چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ   چ  

ايٛصٌ إٔ َا بعدٙ َعطٛف ع٢ً َا قبً٘، ؾٝضري املع٢ٓ إىل ٚقٛع ايطدس١ٜ َٔ ايبعض باي٬شّ; ي٬٦ ِٜٖٛ 

                                                           
 .19ٜٓعس: ايؿضٌ ٚايٛصٌ: -1
 ّ.1988 -ٖـ 1408َضس، ايعدد ايجأَ  –املٓٛؾ١ٝ  –عح َٓػٛز عٛي١ٝ ن١ًٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ  -2
 ّ.1992 -ٖـ 1412، ط/ داز اؾٌٝ، بريٚت، ا٭ٚىل 51ٜٓعس: ظ  -3
 ٚغريٖا. 310، 269، 1/171ٜٓعس: عًٌ ايٛقٛف:  -4
 ٚغريٖا. 65، 61، 38ٜٓعس: َٓاز اهلد٣:  -5
، 285 – 284ٖـ( ظ 1383ٖـ( تأيٝـ عبد املتعاٍ ايضعٝدٟ )ت 739ٜٓعس: بػ١ٝ اٱٜغاح يتًدٝط املؿتاح يف عًّٛ ايب٬غ١ )يًدطٝب ايكصٜٚين ت  -6

 ّ.2005 -ٖـ 1426ط/ َهتب١ اٯداب،  ايكاٖس٠، ايطابع١ عػس٠ 
 .58، َٓاز اهلد٣: 1/292ايٛقٛف: ، عًٌ 50، املهتؿ٢: 97، ايكطع ٚا٥٫تٓاف: 1/549ٜٓعس: اٱٜغاح:  -١
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ايهاؾسٜٔ ع٢ً امل٪َٓني يف ايدْٝا ٚاٯخس٠، ٚيٝظ ا٭َس نريو; ٭ٕ ايطدس١ٜ ٚاقع١ َٔ ايهاؾسٜٔ ع٢ً امل٪َٓني 

 .1 يف ايدْٝا ؾكط، أَا يف اٯخس٠ ؾإٕ امل٪َٓني ِٖ ايرٜٔ ٜطدسٕٚ َٔ ايهؿاز

ؿضٌ ٖٓا يـ )) نُاٍ ا٫ْكطاع(( بضٛزت٘ ايجا١ْٝ، ؾٗرإ سا٫ٕ كتًؿإ: ساٍ ايهاؾسٜٔ ٚهلِ ٚايب٬غ١ تس٣ اي

)) تكع بني    غأِْٗ، ٚساٍ امل٪َٓني ٚهلِ غأِْٗ، ؾايٛاٚ يف قٛي٘: )) ٚايرٜٔ اتكٛا(( ي٬ضت٦ٓاف، ؾٗٞ أدا٠ ؾضٌ 

 .2 اؾًُتني يتؿضٌ بني َعُٓٝٝٗا، ؾتهٕٛ نٌ ٚاسد٠ ذات َع٢ٓ َطتكٌ عٔ اٯخس َٚتُٝص عٓ٘((

ٜكٍٛ ايدنتٛز أبٛ َٛض٢: )) ٚقد تكع ايٛاٚ بني أَجاٍ ٖرٙ اؾٌُ اييت تؿضٌ يـ )) نُاٍ ا٫ْكطاع (( ٚس٦ٓٝر 

عطـ قض١ ع٢ً قض١، أٚ َغُٕٛ  تط٢ُ ٚاٚ ا٫ضت٦ٓاف، ٚيٝطت ٚاٚ ايعطـ يؿكدإ غسط٘، ٚإمنا ٖٞ ٚاٚ

ًَا; يـ ))نُاٍ ا٫ْكطاع(( بني اؾًُتني.3ن٬ّ ع٢ً َغُٕٛ ن٬ّ آخس((  ، ٚع٢ً ٖرا ٜهٕٛ ايٛقـ ٫ش

ًٝا: غب٘ نُاٍ ا٫ْكطاع:  .4 ٖـ(: نٕٛ ايجا١ْٝ مبٓصي١ املٓكطع١ عٔ ا٭ٚىل739ٖٚٛ نُا عسؾ٘ اـطٝب )ت  ثاْ

ٍ: )) ؾػب٘ نُاٍ ا٫ْكطاع إًذا إٔ ٜهٕٛ ايعطـ ع٢ً مج١ً ٜٚؿضٌ ايدنتٛز اـؿادٞ ٖرا ايتعسٜـ، ؾٝكٛ

صشًٝشا َٚعكًٛيا، إ٫ أْ٘ َع٘ استُاٍ عطـ غري َكضٛد ع٢ً مج١ً أخس٣، ؾٝرتى ايعطـ بتاًتا دؾًعا هلرا 

 .5 ا٫ستُاٍ((

، ]26: ايعٓهبٛت[ چڌ  ڎ     ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک    ک      گ     گ    چ  َٚٔ أَجًت٘ قٛي٘ تعاىل:

ٖـ( باي٬شّ; ٭ٕ 560، ٚٚصؿ٘ ايطذاْٚدٟ )ت 6 ؾايٛقـ ع٢ً )يٛط( عٓد أنجس ايكسا٤، ٚإٕ اختًؿٛا يف دزدت٘

 .7 قٛي٘ )ٚقاٍ( ؾاعً٘ إبساِٖٝ، ٚيٛ ٚصٌ ٭ِٖٚ اؼاد ايؿاعٌ، ٚإمنا آَٔ يٛط، ٚقاٍ إبساِٖٝ

إىل زبٞ(( ع٢ً مج١ً ))ؾآَٔ ي٘ ٚايب٬غ١ تس٣ ايكٍٛ بًصّٚ ايؿضٌ، سٝح إٕ عطـ مج١ً ))ٚقاٍ إْٞ َٗادٌس 

يٛط(( ٜ٪دٟ إىل استُاٍ عطـ غري َكضٛد; سٝح ؽتًط ايغُا٥س; يرا ًٜصّ ايؿضٌ ٖٓا، ٜٚتِ املع٢ٓ عٓد 

قٛي٘ )) ؾآَٔ ي٘ يٛط((، ثِ ٜطتأْـ ايكاز٨ َع٢ٓ ددًٜدا ٖٛ: )) ٚقاٍ إْٞ َٗادس إىل زبٞ((، ؾايؿضٌ ٖٓا ع٢ً 

ستُاٍ ايعطـ ايرٟ جيعٌ املع٢ٓ املؿّٗٛ غري املساد، ٚيعٌ ٖرا املٛعع إٔ ايٛاٚ ي٬ضت٦ٓاف ٜرب٨ ايطٝام َٔ ا

 .8 ٜٓطبل عًٝ٘ ايٛقـ يـ )) غب٘ نُاٍ ا٫ْكطاع((

                                                           
 .115ٜٓعس: ايٛقـ اي٬شّ: إمساعٌٝ صادم:  -1
 .92ايؿضٌ ٚايٛصٌ:  -2
 .333دزاض١ ب٬غ١ٝ(:د٫٫ت ايرتانٝب ) -3
 ، ط/ َهتب١ ايهًٝات ا٭شٖس١ٜ، ايجا١ْٝ، د.ت.117ٜٓعس: اٱٜغاح بػسح د. اـؿادٞ: ظ  -4
 اؿاغ١ٝ. 118املسدع ايطابل:  -5
 .296، َٓاز اهلد٣: 2/788، عًٌ ايٛقٛف: 394يكطع ٚا٥٫تٓاف: ٜٓعس: ا -6
 .2/788ٜٓعس: عًٌ ايٛقٛف:  -١
 .219 -218ايٛقـ اي٬شّ: إمساعٌٝ صادم  -١
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إٔ تهٕٛ اؾ١ًُ ايجا١ْٝ دٛاًبا عٔ ض٪اٍ ثايًجا: غب٘ نُاٍ ا٫تضاٍ: أٚ َا ٜط٢ُ با٫ضت٦ٓاف ايبٝاْٞ، ٖٚٛ: 

 .1 ا١ْٝ عٓٗا نُا ٜؿضٌ اؾٛاب عٔ ايط٪اٍاقتغت٘ اؾ١ًُ ا٭ٚىل، ؾتٓصٍ َٓصيت٘، ؾتؿضٌ ايج

         چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  چ  َٚٔ أَجًت٘ قٛي٘ تعاىل:

ٖـ( باي٬شّ; ٭ْ٘ يٛ ٚصٌ 728، ٚٚصؿ٘ ايٓٝطابٛزٟ )ت 2 ، ؾايٛقـ ع٢ً )بعض( نُا سهاٙ ايكسا٤]253ايبكس٠: [

ؾٝٓضسف بٝإ تؿغٌٝ ايسضٌ إىل )بعض(، ؾٝهٕٛ َٛض٢ عًٝ٘ ايط٬ّ  صاز اؾاز َٚا دخٌ عًٝ٘ صؿ١ يبعض،

 .3 َٔ ٖرا ايبعض املؿغٌ عًٝ٘ غريٙ، ٫ َٔ املؿغٌ ع٢ً غريٙ بايتهًِٝ

ٖرا ٚقد تس٣ ايب٬غ١ يف تعًٌٝ يصّٚ ايٛقـ ع٢ً )بعض( إٔ املٛعع َٔ َٛاعع ايؿضٌ ي٬ضت٦ٓاف ايبٝاْٞ;  

ًًا 4 سٝح قاٍ ب٘ نجري َٔ ايكسا٤ ٚاملؿطسٜٔ ، ؾاؾ١ًُ ايتاي١ٝ )َِٓٗ َٔ نًِ اهلل ( مج١ً َطتأْؿ١ ٚنإٔ ضا٥

ًًا ض٦ٌ: َٔ ٖ٪٤٫ ايرٜٔ ؾغًٛا؟ ٚمبا ؾغًِٗ زبِٗ؟ ؾهإ اؾٛاب: )َِٓٗ َٔ نًِ اهلل(; ٚهلرا ؾضًت  ضا٥

ٜٴط٢ُ عٓد ايب٬غٝني بـ ))غب٘ نُاٍ  اؾ١ًُ ايجا١ْٝ عٔ ضابكتٗا نُا ٜؿضٌ اؾٛاب عٔ ايط٪اٍ، ٖٚرا َا 

 ا٫تضاٍ((.

 املبشح اـاَظ

 َعٝاز١ٜ ز٩ٚع اٯٟ

 .5 ٜٚكضد ب٘ ايؿٛاصٌ اييت ؽتِ بٗا اٯٜات، ٜٚعرب عٓٗا بس٩ٚع اٯٟ، ٚايؿاص١ً آخس ن١ًُ يف اٯ١ٜ

. ٚأبإ ا٭ضتاذ 6 ٚقد ذنسٚا يف تعسٜـ ايؿٛاصٌ: )) أْٗا سسٚف َتػان١ً يف املكاطع ٜكع بٗا إؾٗاّ املعاْٞ((

ًًا: )) ٚاملساد بكٛهلِ ٜكع بٗا إؾٗاّ املعاْٞ: أْٗا تعكٝب ع٢ً املعاْٞ عبدايهسِٜ اـطٝب عٔ ٖرا ايتعسٜ ـ قا٥

ًْا، ٚإذ ذاى تهٕٛ  ٌ٘ ددٌٜد يتًو املعاْٞ ؾتصداد ٚعًٛسا ٚبٝا ٜٴس٣ ٚد اييت تغُٓتٗا اٯ١ٜ، ٚيف ٖرا ايتعكٝب 

ز٠ َغ١٦ٝ إىل َسنص ٚظٝؿ١ ايؿاص١ً تًدٝط َع٢ٓ اٯ١ٜ تًدًٝضا ٜربش ب٘ املع٢ٓ املساد، أٚ َع٢ٓ آخس: ٖٞ إغا

ؾإٕ ايه١ًُ أٚ اؾ١ًُ اييت ؽتِ بٗا اٯ١ٜ ايكسآ١ْٝ، أٚ خيتِ بٗا املٛقـ يف ايٓط ايكسآْٞ ذات  7 ايجكٌ يف اٯ١ٜ((

ذات ق١ُٝ خاص١; ٭ْٗا تتضٌ مبع٢ٓ اٯ١ٜ َٔ ْاس١ٝ ٚتتُ٘، َٚٔ ْاس١ٝ أخس٣ تتضٌ بٓعاّ ايؿٛاصٌ ْٚطكٗا، 

                                                           
 .293بػ١ٝ اٱٜغاح:  -1
 .62، َٓاز اهلد٣: 1/325ٜٓعس: عًٌ ايٛقٛف:  -2
ؼكٝل إبساِٖٝ عط٠ٛ عٛض،  3/9( 728اؿطني ايكُٞ ايٓٝطابٛزٟ )ت  ٜٓعس: غسا٥ب ايكسإٓ ٚزغا٥ب ايؿسقإ: ْعاّ ايدٜٔ اؿطٔ بٔ قُد بٔ -3

 ّ.1962-ٖـ 1381عٛض، ط/ َهتب١ َضطؿ٢ ايبابٞ اؿًيب ٚأ٫ٚدٙ مبضس، ا٭ٚىل 
 .2/283، ايبشس احملٝط: 3/9غسا٥ب ايكسإٓ: 1/293، ٚايهػاف: 62، َٓاز اهلد٣: 62، املكضد: 1/232، ايٓػس: 325/ 1ٜٓعس: عًٌ ايٛقٛف:  -4
 ّ.2000 -ٖـ 1421، ط/ داز عُاز، عُإ، ايجا١ْٝ 138عس: ايؿاص١ً يف ايكسإٓ: قُد اؿطٓاٟٚ  ظ ٜٓ -5
 ّ.1977، ط/ داز ايعازف، َضس   ايسابع١ 270ٖـ( ظ 403إعذاش ايكسإٓ: أبٛ بهس قُد بٔ ايطٝب ايباق٬ْٞ ) ت  -6
 ّ.1964 -ٖـ 1383 ضس، ا٭ٚىل، ط/ داز ايهتاب ايعسبٞ، 2/206َإعذاش ايكسإٓ: عبدايهسِٜ اـطٝب   -١
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يف ايًػ١، ٖٚٛ دص٤ مما اْؿسد ب٘ ايكسإٓ، ٚد٫ي١ ع٢ً اٱعذاش يف  )) طسٜك١ ا٫ضتٗٛا٤ ايضٛتٞ ٜٚط٢ُ ذيو 

 .1 ايٓعِ املٛضٝكٞ((

ٜٴعسف بس٩ٚع اٯٟ ؾكد اختًـ ايعًُا٤ يف ذيو، ٚزدشٛا ايٛقـ ع٢ً ز٩ٚع  ٚسٍٛ َعٝاز١ٜ ايؿٛاصٌ أٚ َا 

ٜح أّ ض١ًُ زعٞ اهلل اٯٟ، ٚقايٛا: ا٭ؾغٌ ايٛقٛف ع٢ً ز٩ٚع اٯٜات، ٚإٕ تعًكت مبا بعدٖا; عًًُا بايط١ٓ ؿد

عٓٗا قايت: )) نإ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٞ ٚضًِ ٜكطع قسا٤ت٘، ٜكٍٛ )) اؿُد هلل زب ايعاملني(( ثِ ٜكـ )) 

ٝٴعًِ 2 ايسمحٔ ايسسِٝ(( ثِ ٜكـ(( ، أٟ ٜكـ ع٢ً نٌ آ١ٜ، ٚإمنا ناْت قسا٤ت٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ نريو ي

 .3 ز٩ٚع اٯٟ

يٛقـ عٓد ز٩ٚع اٯٟ، ست٢ عدت ٖرٙ ايكسا٠٤ ايط١ٓ املطتشب١ يف أدا٤ ايٓط ٖٚرا اؿدٜح أصٌ ٜعتُد يف ا

 .4 ايكسآْٞ

ٖـ( خامت١ احملككني يف ايكسا٤ات باًبا يف ايٛقـ ع٢ً ز٩ٚع اٯٟ، ٚذنس أْ٘ 833ٚقد عٕٓٛ ابٔ اؾصزٟ )ت 

 .5 َرٖب أنجس ايكسا٤ ٚأٌٖ ا٭دا٤، ْٚكٌ عِٓٗ ْضًٛصا يف ذيو

، ٖٚٞ ا٭َانٔ اييت حيطٔ قطع 6 ٕ َٔ ؾٛا٥د ايؿٛاصٌ )) د٫يتٗا ع٢ً املكاطع((ٖـ( أ384ٚذنس ايسَاْٞ )ت 

 ايضٛت عٓدٖا.

ٖـ(: )) ؾإٕ ٖرا ايؿٛاصٌ إمنا أْصٍ ايكسإٓ بٗا يٝٛقـ عًٝٗا، ٚتكابٌ أختٗا، ٚإ٫ ؾُا 643ٚقاٍ ايطداٟٚ )ت 

، ]21ايػاغ١ٝ: [      چ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉچ  تكابٌ ]22ايػاغ١ٝ: [ چې    ې  چ  املساد بٗا ؟ أ٫ تس٣ إٔ

 .7 (( ]23ايػاغ١ٝ: [ چى  ائ  ائ  ەئ  چ  متاثٌ ]24ايػاغ١ٝ: [ چۇئ      چ  ٚنريو

; ٭ْ٘ زأع ]2ايبكس٠: [ چڀ   ڀ  ڀ  چ  ٖـ( عٔ بعغِٗ: أْ٘ ٜطتشب ايٛقـ ع٢ً قٛي٘:338ٚسه٢ ايٓشاع )ت 

 .8 آ١ٜ، ٚإٕ نإ َتعًًكا مبا بعدٙ

                                                           
 .64ايؿاص١ً يف ايكسإٓ:  -1
، ٚٚاؾك٘ 2/232ٚصشش٘ اؿانِ يف املطتدزى: نتاب ايتؿطري  5/185 –باب يف ؾاؼ١ ايهتاب  –أخسد٘ ايرتَرٟ يف ضٓٓ٘: نتاب ايكسا٤ات  -2

 .ايرٖيب
 .253 -1/252اٱغازات يؿٕٓٛ ايكسا٤ات:  ، يطا٥ـ554 – 553/ 2، مجاٍ ايكسا٤ ٚنُاٍ اٱقسا٤: 31، 22ٜٓعس: املهتؿ٢:  -3
 .1/246ٜٓعس: ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ:  -4
 َٚا بعدٖا. 1/226ٜٓعس: ايٓػس:  -5
ؼكٝل قُد خًـ اهلل  91ٖـ( ظ 384ايٓهت يف إعذاش ايكسإٓ ) َٔ نتاب: ث٬خ زضا٥ٌ يف إعذاش ايكسإٓ(: ع٢ً بٔ عٝط٢ ايسَاْٞ   )ت  -6

 عازف، َضس، ا٭ٚىل، د.ت.ٚقُد شغًٍٛ، ط/ داز امل
 .2/553مجاٍ ايكسا٤:  -١
 44ايكطع ٚا٥٫تٓاف: -١
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يكسإٓ ايهسِٜ َٔ عدٍٚ يف َٛاعع َٓ٘، اعتٓا٤ بايؿٛاصٌ يتهٕٛ ض١ٓ ٚاسد٠ ٚقد تٓب٘ بعض ايعًُا٤ ع٢ً َا يف ا

 .1 ٖـ( ايرٟ أيـ يف ذيو نتاًبا مساٙ ) إسهاّ ايساٟ يف أسهاّ اٯٟ(776يف ايٛقـ، َٚٔ ٖ٪٤٫ ابٔ ايضا٥ؼ )ت 

ع٢ً املع٢ٓ، ٚمما ٜ٪ند ٖرٙ املعٝاز١ٜ يف ٚقٛف ايكسإٓ: َعطٝات ايٛقـ ا٭زبع١ املعتُد٠ املطتُد٠ َٔ ايٛقـ 

ُٖٚا بايرتتٝب أٚىل أقطاّ ايٛقـ َأيٛؾإ يف ايؿٛاصٌ، ))ؾأنجس   -ايتاّ ٚايهايف  -ؾايكطُإ ا٭٫ٕٚ 

 .3 ٖـ(207، ٚاؿطٔ أصً٘ ز٩ٚع اٯٟ نُا قاٍ ايؿسا٤ )ت 2 أٚاخس اٯٟ يف ايكسإٓ تاّ أٚ ناف((

ٍ ايٛقٛف ع٢ً ز٩ٚع اٯٟ، ست٢ ٚإٕ ٚتتأند ٖرٙ املعٝاز١ٜ با٭غساض ايد٫ي١ٝ اييت ميهٔ إدزانٗا َٔ خ٬

بدت كايؿ١ يكٛاعد اٱعساب، ))ؾإٕ ايعسب قد ؼٌُ ع٢ً أيؿاظٗا ملعاْٝٗا ست٢ تؿطد اٱعساب يضش١ 

 ٹ  ڤ  ڤچ  يف قٛي٘ تعاىل: 5 ٖـ( عٓد تٛدٝٗ٘ يًكسا٠٤ بٗا٤ ايطهت392، ٖهرا قاٍ ابٔ دين )ت 4 املع٢ٓ((

ايًػ١ يف غا١ٜ ا٭١ُٖٝ، ٜعٗس َد٣ اٖتُاّ ايعسب باملعاْٞ،  ٖٚرا ْط ؾسٜد َٔ إَاّ يف ]٣٦ٌس: [    چ ڤ

ٚميهٔ إعاد٠ ايٓط بهاًَ٘ نُا دا٤ يف احملتطب; يٝتغح ا٭َس أنجس، سٝح ٜكٍٛ: )) إٕ قسا٠٤ َٔ قسأ )ٜا 

باهلا٤ ضان١ٓ إمنا ٖٛ يتك١ٜٛ املع٢ٓ يف ايٓؿظ، ٚذيو أْ٘ يف َٛعع ٚعغ ٚتٓبٝ٘، ٚإٜكاظ     سطس٠ ع٢ً ايعباد(

ٜس، ؾطاٍ بايٛقٛف ع٢ً اهلا٤ نُا ٜؿعً٘ املطتععِ يٮَس املتعذب َٓ٘ ايداٍ ع٢ً أْ٘ قد بٗسٙ، ًَٚو ٚؼر

عًٝ٘ يؿع٘ ٚخاطسٙ، ثِ قاٍ َٔ بعد )ع٢ً ايعباد( عاذًزا ْؿط٘ يف ايٛقٛف ع٢ً املٛصٍٛ دٕٚ صًت٘ ملا نإ ؾٝ٘، 

 -اٱعساب ٚؼذسٙ ع٢ً مجًت٘  ع٢ً ساد١ املٛصٍٛ إىل صًت٘ ٚععـ –ٚداًيا يًطاَع ع٢ً أْ٘ ػػِ ذيو 

 يٝؿٝد ايطاَع َٓ٘ ذٖاب ايضٛز٠ بايٓاطل.

٫ٚ جيـ ذيو عًٝو ع٢ً َا ب٘ َٔ ظاٖس اْتكاظ صٓعت٘، ؾإٕ ايعسب قد ؼٌُ ع٢ً أيؿاظٗا ملعاْٝٗا ست٢ 

 .6 تؿطد اٱعساب يضش١ املع٢ٓ((

يت جيٛش عٓدٖا قطع ايطًط١ً ٚتتبع ٖرٙ املكاصد ٚا٭غساض َٔ خ٬ٍ ؾٛاصٌ ايكسإٓ ايهسِٜ يف املٛاعع اي

ٜٴطٔ، ميهٔ ذنس بعغٗا ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:  ايٓطك١ٝ بٌ 

                                                           
 .2/946ٜٓعس: اٱتكإ:  -1
 .1/246ايربٖإ:  -2
 .44-43/ 1ٜٓعس: َعاْٞ ايكسإٓ:  -3
ْاصـ ٚآخسٜٔ، ط/ ؼكٝل عًٞ ايٓذدٟ  2/211ٖـ( 392احملتطب يف تبٝني ٚدٛٙ غٛاذ ايكسا٤ات ٚاٱٜغاح عٓٗا: أبٛ ايؿتح عجُإ بٔ دين )ت  -4

 ّ.2004 -ٖـ 1424ٚشاز٠ ا٭ٚقاف ايكاٖس٠ 
، ط/ َهتب١ 125ٖـ( ظ 370ٖٚٞ غاذ٠، ٚتٓطب يٮعسز. كتضس يف غٛاذ ايكسإٓ َٔ نتاب ايبدٜع: أبٛ عبداهلل اؿطني بٔ أمحد بٔ خايٜٛ٘ )ت  -5

 َهتب١ املتٓيب، ايكاٖس٠، د.ت.
 .211-2/210احملتطب:  -6
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َّ دص٤ سكٝل بايتٛقـ ٚايتأٌَ ؾٝ٘، مٛ ايٛقـ  أًٚيا: تٛدٝ٘ ايٓعس: نإٔ جيصأ ايه٬ّ بايٛقـ يًٝؿت ب٘ إٔ ن

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ     ڻ  چ  ع٢ً ) ٜطشبٕٛ( يف قٛي٘ تعاىل:

، ٚيهٔ 1 ؾإٕ ٖرا ايٛقـ َٔ ايٓاس١ٝ ايًؿع١ٝ غري دا٥ص; ٭ٕ َا بعدٙ ظسف يًطشب ]٥٢ – ٥١غافز: [ چڻ  

ٜٴطٔ، ٚغسض ايٛقـ ٖٓا يؿت ايٓعس إىل إٔ عراب ٖ٪٤٫ ايرٟ خيرب ب٘ ايكسإٓ ٖا ٖٓا  نْٛ٘ زأع آ١ٜ ٜضح بٌ 

ساٍ ايٛصٌ، ؾغًًا عُا يف ايٛقـ إمنا ٖٛ عرابإ: ايطشب بايط٬ضٌ، ٚأْ٘ يف اؾشِٝ، ٖٚٛ َا قد ٜػؿٌ عٓ٘ يف 

ع٢ً )ٜطشبٕٛ( َٔ ا٫بتدا٤ بـ ) يف اؿُِٝ(، ٚيف ٖرا ا٫بتدا٤ َٔ ايتدٜٛـ باؾتتاح ايه٬ّ برنس اؾشِٝ َا 

 .2 ؾٝ٘

ًٝا: ايتػٜٛل: پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   چ  نكٛي٘ تعاىل: ثاْ

 . ]١ايتشسِٜ: [چ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

)) ٭ٕ ا٥ص َٔ ايٓاس١ٝ ايًؿع١ٝ; ، ٚايٛقـ ٖٓا غري د3 ٤ ايعٍد اؿُضٕٝٛ ٜعدٕٚ يؿغ )ا٭ْٗاز( زأع آ١ٜعًُا

، ٚيهٔ قد ٜهٕٛ ايٛقـ عًٝٗا نؿاص١ً يًتػٜٛل ٚايط٪اٍ عٔ 4 قٛي٘: ) ّٜٛ ٫ خيصٟ اهلل ايٓيب ( ظسف ملا قبً٘((

 ايٓيب ٚايرٜٔ آَٓٛا َع٘(، ٚنُا ْعًِ عٔ ) أٚ ايتؿهري يف ( َٛعد دخٛهلا، ؾٝهٕٛ اؾٛاب )ّٜٛ ٫ خيصٟ اهلل

ؾا٭ْٗاز َتػان١ً َع َا قبًٗا َٚا بعدٖا َٔ ؾٛاصٌ، إ٫ إٔ ايعسف ٖٚٛ )ّٜٛ ٫ خيصٟ اهلل ايٓيب ٚايرٜٔ آَٓٛا 

ٜٴطأٍ عٓ٘ بًٗؿ١، ؾتهٕٛ اٱداب١ املٓتعس٠ عٓ٘ ٚاملرتقب١، ٖٚرا أضًٛب تسبٟٛ غري خاف  .5 َع٘( 

﮽    ﮼ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹                 ﮺  ﮻  ھ  ے  ےچ  َٚجً٘ قٛي٘ تعاىل:

                                         ﮾      ﮿  ﯀  ﯁  

ؾايٛقٛف ٖٓا ع٢ً ز٩ٚع اٯٟ غري دا٥ص َٔ ايٓاس١ٝ ايًؿع١ٝ; ٭ٕ َا بعدٖا َتعًل مبا . ]٥ – ٢انزٔو: [چ

َّش ايٛقٛف ، 6٫ٚ قبً٘; نْٛ٘ ظسًؾا أٚ ص١ً ٜٴذ  ٜؿضٌ بني ٖرٙ املت٬شَات ايًؿع١ٝ، ٚيهٔ ف٦ٝٗا نؿٛاصٌ 

 عٓدٖا.

                                                           
 .341، َٓاز اهلد٣: 3/895، عًٌ ايٛقٛف: 456ٜٓعس: ايكطع ٚا٥٫تٓاف:  -1
2

 .185ٜٓعس: ايٛقـ يف ايعسب١ٝ: -
، ؼكٝل قُد عبدايكادز غاٖني، ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ، 287ٖـ( ظ 1118ٜٓعس: غٝح ايٓؿع يف ايكسا٤ات ايطبع: عًٞ ايٓٛزٟ ايضؿاقطٞ )ت  -3

 ّ.1999 -ٖـ 1419بريٚت، ا٭ٚىل 
 .398َٓاز اهلد٣:  -4
 ّ.2008 -ٖـ 1429، ط/ داز ايضشاب١، طٓطا ا٭ٚىل 43عذاش ٚايبٝإ يف ؾٛاصٌ ايكسإٓ ايهسِٜ: أمحد قُد صربٟ ظ ٜٓعس: اٱ -5
6

 .298، َٓاز اهلد٣: 2/797، عًٌ ايٛقٛف: 399ٜٓعس: ايكطع ٚا٥٫تٓاف:  -
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ٜٴت٢ً، ؾإٕ املس٤ إذا مسع قٛي٘ تعاىل:  )غًبت ايسّٚ(  ٚايػسض َٔ ٖرٙ ايٛقٛف ايتػٜٛل إىل مساع قض١ َا 

ٕٛ( تطا٤ٍ: )يف أد٢ْ ا٭زض(، ٚإذا مسع: )ِٖٚ َٔ بعد غًبِٗ ضٝػًب تطا٤ٍ أٜٔ ٚقع ٖرا؟ ؾٝأتٝ٘ اؾٛاب:

َٚت٢ ذيو؟ ؾٝأتٝ٘ اؾٛاب: ) يف بغع ضٓني(، ٚإذا مسع: )٦َٜٛٚر ٜؿسح امل٪َٕٓٛ( تطا٤ٍ: مب؟ ؾٝأتٝ٘ اؾٛاب: 

 .1 )بٓضس اهلل(، ؾٝصداد ٭دٌ ذيو إقباٍ ايطاَع ع٢ً َا ٜطُع

 چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  چ  نكٛي٘ تعاىل: ثايًجا: ايتٓبٝ٘:

ًًا: )) ) مبا تعًُٕٛ( غري دا٥ص; ٭ٕ 1111، ؾكد بني ا٭مشْٛٞ )ت ]134 – 132ايػعسا٤: [ ٖـ( ايٛقـ ٖٓا قا٥

اؾ١ًُ ايجا١ْٝ بٝإ ٚتؿطري يٮٚىل، أٚ إٔ قٛي٘ )بأْعاّ( بدٍ َٔ قٛي٘ )مبا تعًُٕٛ(، ٚن٬ُٖا ٜكتغٞ عدّ 

 .2 ايٛقـ، َٚٔ سٝح نْٛ٘ زأع آ١ٜ جيٛش((

ًَا بػإٔ ٖرا ايتٓبٝ٘; ٭ْ٘ إٜكاظ ٚايػسض َٔ ايٛقـ ٖٓا ايتٓبٝ٘ ع٢ً  ْعِ اهلل ضبشاْ٘، ٚاملكاّ ٜكتغٞ اٖتُا

يًػاؾًني َٔ ض١ٓ غؿًتِٗ عٔ ْعِ اهلل تعاىل، ٚيٝظ َٔ غو إٔ اؾ١ًُ ايجا١ْٝ أٚؾ٢ بتأد١ٜ ٖرا املساد يد٫يتٗا 

ا١ْٝ َٔ ايٓعِ عًٝ٘ تؿض٬ٝ، ٚإمنا ناْت اؾ١ًُ ايجا١ْٝ بدٍ ايبعض َٔ ا٭ٚىل; ٭ٕ َا ذنس يف اؾ١ًُ ايج

 .3 ا٭زبع بعض َا ٜعًُٕٛ

    چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  چ  ٚغبٝ٘ بٗرا ايٛقـ يف ايػسض قٛي٘ تعاىل:

 . 4 ، بايٛقـ ع٢ً )يًُضًني( يًتٓبٝ٘ ع٢ً إٔ تأخري ايض٠٬ عٔ ٚقتٗا إثِ ععِٝ]5 – 4املاعٕٛ: [

إثاز٠ ايتطا٩ٍ; ملاذا نإ ايٌٜٛ يًُضًني؟ ٚايٛاقـ ٖٓا )) حيح بٛقٛؾ٘ ع٢ً تٓػٝط ايرٖٔ ٚإعُاٍ ايؿهس ٚ

٭ِْٗ بهٌ بطاط١ صًٛا دٕٚ إٔ ٜكُٝٛا ص٬تِٗ ؾذعًٖٛا َا١ً٥ َعٛد١، خاي١ٝ َٔ َغُْٛٗا يٝطت إ٫ صٛز٠ 

ؾذ١، ٚيٛ أقاَٖٛا َا ناْٛا َسا٥ني ٚملا عٴدُّٚا ضاٖني ٚيًُاعٕٛ ايرٟ ٜطتعني ب٘ ايٓاع ع٢ً قغا٤ سٛا٥ذِٗ 

 .5 َاْعني((

 :حْتا٥ر ايبش

يف ْٗا١ٜ ٖرا ايبشح سٍٛ )َعاٜري ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف ايكسإٓ ايهسِٜ( أٚد إٔ أـط أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصٌ 

 إيٝٗا ايبشح، ٚذيو يف ايٓكاط اٯت١ٝ:

أًٚيا: تعسٜـ ايكسا٤ يًٛقـ ٚا٫بتدا٤ دا٤ َكتضًسا ع٢ً داْب ا٭دا٤ ٚأغؿٌ داْب املع٢ٓ، َع إٔ تطبٝكاتِٗ 

 مل تػؿٌ ٖرا اؾاْب; يرا خًط ايبشح إىل تعسٜـ ٜػٌُ ا٭َسٜٔ ًَعا. ع٢ً مناذز آٟ ايكسإٓ

                                                           
 .185ٜٓعس: ايٛقـ يف ايعسب١ٝ:  -1
 .280َٓاز اهلد٣:  -2
 .202ايعسب١ٝ: ايهػـ عٔ أسهاّ ايٛقـ ٚايٛصٌ يف  -3
 .187ايٛقـ يف ايعسب١ٝ:  -4
 .22اٱعذاش ٚايبٝإ يف ؾٛاصٌ ايكسإٓ ايهسِٜ:  -5
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ًٝا: ع٢ً طسٜك١ ؼدٜد املضطًشات أندت ايدزاض١ ايؿسم بني ايٛقـ ٚايكطع ٚايطهت ٚإٔ يهٌ َضطًح  ثاْ

َديٛي٘ اـاظ يف ايتعاٌَ َع ايكسا٠٤، ٚنرا بٝٓت ايدزاض١ َؿّٗٛ املعاٜري نُضطًح يًبشح، ٖٚٞ أضاًضا 

 بعًّٛ كتًؿ١.َستبط١ 

ٜٴعد ايبرٚز ا٭ٚىل  ٜٴعترب ن٬ُسعات أٚي١ٝ ٚ ثايًجا: َا ذنسٙ ابٔ فاٖد ٚغريٙ ؾُٝا جيب ع٢ً صاسب ايتُاّ 

 يف ؼكٝل ايٓعس سٍٛ َعٝاز١ٜ ايٛقٛف يف ايكسإٓ ايهسِٜ.

سدٜجِٗ زابًعا:  أنجس ايعًُا٤ ايرٜٔ أيؿٛا يف ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ناْٛا ٜضدزٕٚ عٔ أصٌ مٟٛ، ٜدٍ ع٢ً ذيو 

عٔ املت٬شَات ايًؿع١ٝ، ٜٚعد ابٔ ا٭ْبازٟ صاسب ايطبل يف تؿضٌٝ ٖرا املعٝاز ٚتٛعٝش٘، سٝح عكد ؾٝ٘ باًبا 

 ؽطؿت٘ دٌ نتب ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ًَدض١ ي٘ ْٚاضذ١ ع٢ً َٓٛاي٘.

را َا سسَّى خاًَطا: ٜعد املعٝاز املعٟٓٛ ايسنٔ ايسنني يف ؼدٜد ايٛقـ ٚا٫بتدا٤، إذ ايٛقـ تابع يًُع٢ٓ، ٖٚ

ًُا يف ْعستِٗ يًٛقـ، ٚأمجعت عًٝ٘ ْضٛظ أٌٖ ايؿٔ قدمًيا ٚسدًٜجا.  ايكسا٤ دا٥

ضادًضا: نػؿت ايدزاض١ عٔ دٗات َتعدد٠ يف ع٬ق١ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ باملع٢ٓ، مما جيعٌ َٛعٛع ايٛقـ 

 ا ايعًِ.ٚا٫بتدا٤ يف نتاب اهلل تعاىل ذا أ١ُٖٝ خاص١ ٫ ٜكدز عًٝ٘ إ٫ َٔ ؼككت ؾٝ٘ غسٚط ٖر

ًُا يف تعٝني ايٛقـ ٚؼدٜدٙ، ؾكد ٜ٪دٟ اخت٬ف ايكسا٤ يف أدا٤ بعض نًُات  ضابًعا: تعترب ايكسا٤ات َعٝاًزا َٗ

ايكسإٓ إىل اخت٬ف يف َٛاعع ايٛقـ ٚا٫بتدا٤، ٚقد اْتعُت ٖرٙ ايع٬ق١ بني ايٛقـ ٚايكسا٤ات أْٛاع ايه٬ّ 

 ايج٬ث١.

ًٓا: تعًٌٝ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ٚتٛدٗٝ ًٝا ٜعني ع٢ً تسدٝح َا ٖٛ ا٭قسب إىل ايطداد يف اؿهِ ع٢ً ْٛع ثاَ ُٗا ب٬غ

 ايٛقـ.

تاضًعا: ٜعد عًِ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف ايكسا٤ات أصٌ ايؿضٌ ٚايٛصٌ يف ايب٬غ١، بديٌٝ ضبك٘ إيٝ٘ ٚتػاب٘ 

 املديٍٛ ٚايػسض.

اصٌ ٚإٕ تعًكت مبا بعدٖا; عًًُا عاغًسا: سٍٛ َعٝاز١ٜ ز٩ٚع اٯٟ اْتٗت ايدزاض١ إىل تسدٝح ايٛقٛف ع٢ً ايؿٛ

 بايط١ٓ، ٚق٠ٛ املع٢ٓ يف ؾٛاصٌ ايكسإٓ ٚإٕ بدت كايؿ١ يكٛاعد اٱعساب.

ٚأخرًيا: َٛعٛع ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٫ حيطٔ ايكٝاّ ب٘ إ٫ َٔ أٚتٞ سًعا َٔ عًِ بايًػ١ 

 يكسإٓ.ٚايكسا٤ات ٚايتؿطري، ٚغ٦ًٝا َٔ املعسؾ١ بايؿك٘ ٚايعكٝد٠ ٚعًّٛ ا

 :قا١ُ٥ املضادز ٚاملسادع      

ٖـ( ؼكٝل  ط٘ عبد ايس٩ٚف ضعد، 911اٱتكإ يف عًّٛ ايكسإٓ: د٬ٍ ايدٜٔ عبد ايسمحٔ ايطٝٛطٞ )ت  -1

 ط/ املهتب١ ايتٛقٝؿ١ٝ، ايكاٖس٠ د.ت.

 اٱَازات، ا٭ٚىل أثس اخت٬ف ايكسا٤ يف ايٛقـ ٚا٫بتدا٤: اؾًٝٞ عًٞ أمحد ب٬ٍ، ط/ داز ايكًِ، دبٞ -2

2007.ّ 
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ٖـ( ط/ َ٪ضط١ ايهتب ايجكاؾ١ٝ، بريٚت ا٭ٚىل 606أضاع ايتكدٜظ يف عًِ ايه٬ّ: ؾدس ايدٜٔ ايساشٟ ) ت  -3

 ّ.1995 -ٖـ 1415

ٖـ(   ؼكٝل مجاٍ غسف ط/ داز ايضشاب١، 1376اٱعا٠٤ يف بٝإ أصٍٛ ايكسا٠٤: قُد عًٞ ايغباع )ت  -4

 ّ.2002 -ٖـ 1422طٓطا، ايجا١ْٝ 

 ّ.1977َضس، ايسابع١  عازفٖـ( ط/ داز امل403بهس قُد بٔ ايطٝب ايباق٬ْٞ ) ت  إعذاش ايكسإٓ: أبٛ -5

 ّ.1964 -ٖـ 1383 إعذاش ايكسإٓ: عبدايهسِٜ اـطٝب، ط/ داز ايهتاب ايعسبٞ، َضس، ا٭ٚىل -6

ٖـ 1429اٱعذاش ٚايبٝإ يف ؾٛاصٌ ايكسإٓ ايهسِٜ: أمحد قُد صربٟ، ط/ داز ايضشاب١ طٓطا، ا٭ٚىل  -7

- 2008.ّ 

أقاٌٜٚ ايجكات يف تأٌٜٚ ا٭مسا٤ ٚايضؿات ٚاٯٜات احملهُات ٚاملتػابٗات: َسعٞ بٔ ٜٛضـ املكدضٞ )ت  -8

 ٖـ.1406ٖـ(  ؼكٝل غعٝب ا٭زْا٩ٚط، ط/ َ٪ضط١ ايسضاي١ بريٚت، ا٭ٚىل 1033

إٜغاح ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف نتاب اهلل عصٚدٌ: أبٛ بهس قُد بٔ ايكاضِ بٔ بػاز ا٭ْبازٟ ايٓشٟٛ )ت  -9

 ّ.1971 -ٖـ 1390ٖـ( ؼكٝل قٞ ايدٜٔ عبد ايسمحٔ زَغإ، ط/ فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ، دَػل، 328

 ت. .اٱٜغاح بػسح د. اـؿادٞ: ط/ َهتب١ ايهًٝات ا٭شٖس١ٜ، ايجا١ْٝ، د -10

ٖـ(  ؼكٝل قُٛد َؿسدٞ، ط/ داز 373عس ايعًّٛ: أبٛ ايًٝح ْضس بٔ قُد ايطُسقٓدٟ )ت  -11

 ايؿهس، بريٚت، د.ت.

ٖـ( ؼكٝل عادٍ أمحد عبد 745يبشس احملٝط: قُد بٔ ٜٛضـ ايػٗري بأبٞ سٝإ ا٭ْديطٞ )ت ا   -12

 ّ.2001ٖـ 1422املٛدٛد ٚآخسٜٔ، ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ا٭ٚىل 

ايؿغٌ  ٖٞـ( ؼكٝل أب794ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ: بدز ايدٜٔ قُد بٔ عبد اهلل ايصزنػٞ )ت  -13

 ّ.2004 -ٖـ 1425ضس١ٜ، بريٚت، ا٭ٚىل،إبساِٖٝ، ط/ املهتب١ ايع

ٖـ( تأيٝـ عبد املتعاٍ 739بػ١ٝ اٱٜغاح يتًدٝط املؿتاح يف عًّٛ ايب٬غ١ )يًدطٝب ايكصٜٚين ت  -14

 ّ.2005 -ٖـ 1426ٖـ( ط/ َهتب١ اٯداب،  ايكاٖس٠، ايطابع١ عػس٠ 1383ايضعٝدٟ )ت 

ٖـ( ؼكٝل 1205)ت             تاز ايعسٚع َٔ دٛاٖس ايكاَٛع: قُد َستغ٢ اؿطٝين ايصبٝدٟ  -15

 فُٛع١ َٔ احملككني، ط/ داز اهلدا١ٜ د.ت.

 ّ.1984ٖـ( ط/ ايداز ايتْٛط١ٝ 1393ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس: قُد ايطاٖس بٔ عاغٛز)ت  -16

ٖـ( ؼكٝل مجاٍ غسف، ط/ داز 833ايتُٗٝد يف عًِ ايتذٜٛد: قُد بٔ قُد بٔ اؾصزٟ ) ت  -17

 ّ.2002 -ٖـ 1422ايضشاب١، طٓطا، 
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بٝ٘ ايػاؾًني ٚإزغاد اؾاًٖني عُا ٜكع هلِ َٔ اـطأ ساٍ ت٬ٚتِٗ يهتاب اهلل املبني: أبٛ اؿطٔ تٓ -18

ٖـ(  ؼكٝل مجاٍ ايدٜٔ قُد غسف، ط/ داز ايضشاب١، 1053عًٞ بٔ قُد ايٓٛزٟ ايضؿاقطٞ )ت

 ّ.2005 -ٖـ 1426طٓطا، 

ٖـ 1421 داب، ايكاٖس٠ ايجا١ْٝايتٛدٝ٘ ايب٬غٞ يًكسا٤ات ايكسآ١ْٝ: أمحد ضعد قُد، ط/ َهتب١ اٯ -19

- 2000.ّ 

 ٖـ 1405ٖـ( ط/ داز ايؿهس، بريٚت 310داَع ايبٝإ عٔ تأٌٜٚ آٟ ايكسإٓ: قُد بٔ دسٜس ايطربٟ )ت  -20

 ٖـ( ط/ داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ، د.ت.671اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ: قُد بٔ أمحد ايكسطيب )ت   -21

ٖـ( ؼكٝل عًٞ سطني 643بٔ قُد ايطداٟٚ )ت مجاٍ ايكسا٤ ٚنُاٍ اٱقسا٤: أبٛ اؿطٔ عًٞ  -22

 ّ.1987 -ٖـ 1408ايبٛاب، ط/ َهتب١ ايرتاخ، َه١ املهس١َ، ا٭ٚىل 

ٖـ( ؼكٝل ناٌَ َضطؿ٢ 377اؿذ١ يًكسا٤ ايطبع١: أبٛ عًٞ اؿطٔ بٔ أمحد ايؿازضٞ ) ت  -23

 ّ.2001اهلٓداٟٚ، ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ا٭ٚىل 

١ ب٬غ١ٝ(: قُد قُد أبٛ َٛض٢، ط/ َهتب١ ٖٚب١ ايكاٖس٠، ايجايج١ د٫٫ت ايرتانٝب ) دزاض -24

 ّ.2004 -ٖـ 1425

ٖـ( ؼكٝل قُد عبد املٓعِ خؿادٞ، ط/  داز 471د٥٫ٌ اٱعذاش: عبد ايكاٖس اؾسداْٞ )ت    -25

 ّ.1980املهتب١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠ 

 ٖـ .1391ض٬َٞ، بريٚت، ايسابع١ ٖـ( ، ط/ املهتب اٱ792غسح ايعكٝد٠ ايطشا١ٜٚ: أبٛ ايعص اؿٓؿٞ )ت  -26

بٔ عبد اهلل بٔ اٖـ(  ؼكٝل قُد 560)تعًٌ ايٛقٛف: أبٛ عبداهلل قُد بٔ طٝؿٛز ايطذاْٚدٟ  -27

 ّ.2006 -ٖـ 1427قُد ايعبٝدٟ، ط/ َهتب١ ايسغد، ايسٜاض ، ايجا١ْٝ 

سا٥ٞ، ط/ ٖـ( ؼكٝل َٗدٟ املدصَٚٞ ٚإبساِٖٝ ايطا175َايعني: اـًٌٝ بٔ أمحد ايؿساٖٝدٟ )ت  -28

 د.ت. َهتب١ اهل٬ٍ

غسا٥ب ايكسإٓ ٚزغا٥ب ايؿسقإ: ْعاّ ايدٜٔ اؿطٔ بٔ قُد بٔ اؿطني ايكُٞ ايٓٝطابٛزٟ )ت   -29

-ٖـ 1381( ؼكٝل إبساِٖٝ عط٠ٛ عٛض، ط/ َهتب١ َضطؿ٢ ايبابٞ اؿًيب ٚأ٫ٚدٙ مبضس، ا٭ٚىل 728

1962.ّ 

ٖـ(  ؼكٝل قُد عبدايكادز 1118ت غٝح ايٓؿع يف ايكسا٤ات ايطبع: عًٞ ايٓٛزٟ ايضؿاقطٞ ) -30

 ّ.1999 -ٖـ 1419غاٖني، ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ا٭ٚىل 

 ّ.2000 -ٖـ 1421ايؿاص١ً يف ايكسإٓ: قُد اؿطٓاٟٚ، ط/ داز عُاز، عُإ، ايجا١ْٝ  -31

ايؿتٛسات اٱهل١ٝ بتٛعٝح تؿطري اؾ٬يني يًدقا٥ل اـؿ١ٝ، املعسٚؾ١ ب)ساغ١ٝ اؾٌُ(: ضًُٝإ  -32

 ، د.ت.ٖـ( ط/ َطبع١ اؿًيب، ايسابع1204١ؾٌُ )ت ا
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 ّ.1997اٱضهٓدز١ٜ، ايجا١ْٝ   ضًطإ، ط/ َٓػأ٠ املعازف ايؿضٌ ٚايٛصٌ يف ايكسإٓ ايهسِٜ: َٓري -33

َّشاع )ت -34 ٖـ( ؼكٝل أمحد ؾسٜد املصٜدٟ، ط/ داز 338ايكطع ٚا٥٫تٓاف: أبٛ دعؿس أمحد بٔ قُد اي

 ّ.2002 -ٖـ 1423ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ا٭ٚىل 

) املعسٚف بايٓهصاٟٚ ت  نتاب ا٫قتدا٤ يف َعسؾ١ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤: عبداهلل بٔ قُد بٔ أبٞ شٜد -35

داَع١ ايكاٖس٠  –ٖـ(، ؼكٝل مجاٍ عبدايعصٜص أمحد، زضاي١ دنتٛزاٙ كطٛط١ به١ًٝ داز ايعًّٛ 683

 ّ.1995 -ٖـ 1416

ٖـ( ، ؼكٝل عبد ايط٬ّ ٖازٕٚ، ط/ داز 180)ت  قٓربايهتاب: يطٝبٜٛ٘ ) أبٛ ايبػس عُسٚ بٔ عجُإ بٔ  -36

 اؾٌٝ، بريٚت، ا٭ٚىل، د.ت.

ٖـ( ؼكٝل 728)ت  ١ُٝ: أمحد بٔ عبداؿًِٝ بٔ ت١ُٝٝنتب ٚزضا٥ٌ ٚؾتاٟٚ غٝذ اٱض٬ّ ابٔ تٝ -37

 عبد ايسمحٔ ايٓذدٟ، ط/ َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ، ايجا١ْٝ، د.ت.

أبٛ ايكاضِ داز اهلل قُٛد  ٚدٛٙ ايتأٌٜٚ: ايهػاف عٔ سكا٥ل غٛاَض ايتٓصٌٜ ٚعٕٝٛ ا٭قاٌٜٚ يف  -38

ٖـ 1415ٖـ( ؼكٝل قُد عبد ايط٬ّ غاٖني، ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت، ا٭ٚىل 538ايصكػسٟ )ت 

- 1995.ّ 

ايهػـ عٔ أسهاّ ايٛقـ ٚايٛصٌ يف ايعسب١ٝ: قُد ضامل قٝطٔ، ط/ داز اؾٌٝ، بريٚت، ا٭ٚىل    -39

 ّ.1992 -ٖـ 1412

 ٖـ( ط/ داز صادز، بريٚت، ا٭ٚىل د.ت.  711مجاٍ ايدٜٔ قُد بٔ َٓعٛز )ت يطإ ايعسب:   -40

ٖـ( ؼكٝل عاَس ايطٝد عجُإ 923يطا٥ـ اٱغازات يؿٕٓٛ ايكسا٤ات: غٗاب ايدٜٔ ايكطط٬ْٞ )ت   -41

 ّ.1972-ٖـ 1382ٚعبد ايضبٛز غاٖني، ط/ اجملًظ ا٭ع٢ً يًػ٦ٕٛ اٱض١َٝ٬، ايكاٖس٠ 

بٔ خًـ  ٙسش ا٭َاْٞ ٚٚد٘ ايتٗاْٞ يف ايكسا٤ات ايطبع( ايكاضِ بٔ ؾريٳَنت ايػاطب١ٝ امُلط٢ُ ) س -42

ٖـ( عبط / قُد متِٝ ايصعيب، ط/ َهتب١ داز اهلد٣، املد١ٜٓ املٓٛز٠، ايجايج١، 590أمحد ايػاطيب ) ت 

 ّ.1996 -ٖـ 1417

ٖـ( 392)ت  بٔ دينا      احملتطب يف تبٝني ٚدٛٙ غٛاذ ايكسا٤ات ٚاٱٜغاح عٓٗا: أبٛ ايؿتح عجُإ  -43

 ّ.2004 -ٖـ 1424ؼكٝل عًٞ ايٓذدٟ ْاصـ ٚآخسٜٔ، ط/ ٚشاز٠ ا٭ٚقاف ايكاٖس٠ 

ٖـ( ؼكٝل 541احملسز ايٛدٝص يف تؿطري ايهتاب ايعصٜص: عبداؿل بٔ غايب بٔ عط١ٝ ا٭ْديطٞ )ت  -44

 ّ.1993 -ٖـ 1413عبدايط٬ّ عبدايػايف قُد، ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت ا٫ٚىل 

    ٖـ( 370غٛاذ ايكسإٓ َٔ نتاب ايبدٜع: أبٛ عبداهلل اؿطني بٔ أمحد بٔ خايٜٛ٘ )ت كتضس يف   -45

 ط/ َهتب١ املتٓيب، ايكاٖس٠، د.ت. 
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ٖـ( ط/ داز ايهتاب 701َدازى ايتٓصٌٜ ٚسكا٥ل ايتأٌٜٚ: أبٛ ايربنات عبداهلل بٔ أمحد ايٓطؿٞ )ت  -46

 ايعسبٞ، بريٚت، د.ت.

ٖـ( ؼكٝل 405)ت اهلل بٔ ايبٝع ايٓٝطابٛزٟ بٔ عبداملطتدزى ع٢ً ايضشٝشني: اؿانِ قُد  -47

 ٜٛضـ عبدايسمحٔ املسعػًٞ، ط/ داز املعسؾ١، بريٚت، د.ت.

املعاٖس ايضٛت١ٝ ٚأثسٖا يف َكاصد ايتٓصٌٜ: د. ضًُٝإ بٔ عًٞ، عح َٓػٛز يف ف١ً ايبشٛخ  -48

ًو ؾٗد يطباع١ املضشـ ٚايدزاضات ايكسآ١ْٝ، ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ اٱض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف بايطعٛد١ٜ ط/ فُع امل

 ّ.2006 -ٖـ 1427ايػسٜـ، ايعدد ايجاْٞ 

دٟ ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ، صٜامل ٖـ( ؼكٝل أمحد ؾسٜد370َعاْٞ ايكسا٤ات: أبٛ َٓضٛز ا٭شٖسٟ )ت  -49

 ّ.1999 بريٚت

املعذِ ايٛضٝط: إبساِٖٝ َضطؿ٢ ٚأخسٕٚ، فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ، ط/ املهتب١ اٱض١َٝ٬، تسنٝا  -50

1972.ّ 

ٖـ( 415بٛاب ايتٛسٝد ٚايعدٍ: يًكاعٞ أبٞ اؿطٔ عبداؾباز بٔ أمحد املعتصيٞ )ت أاملػين يف    -51

 ّ.1965 -ٖـ 1385ؼكٝل َضطؿ٢ ايطكا، ط/ عٝط٢ ايبابٞ اؿًيب ٚغسناٙ ايكاٖس٠ 

ٖـ(  ؼكٝل مجاٍ غسف، ط/ 444املهتؿ٢ يف ايٛقـ ٚا٫بتدا٤: أبٛ عُسٚ عجُإ بٔ ضعٝد ايداْٞ )ت   -52

 ّ.2006 -ٖـ 1427ب١، طٓطا داز ايضشا

 ّ.1972َٔ أضساز ايًػ١: إبساِٖٝ أْٝظ، ط/ َهتب١ ا٭لًٛ املضس١ٜ، ايكاٖس٠، ايسابع١  -53

ٖـ(، ط/ َضطؿ٢ 1111َٓاز اهلد٣ يف بٝإ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤: أمحد بٔ عبد ايهسِٜ ا٭مشْٛٞ )ت  -54

 ّ.1973 -ٖـ 1393ايبابٞ اؿًيب ٚأ٫ٚدٙ، َضس، ايجا١ْٝ 

ٖـ( ؼكٝل شنسٜا 833َٚسغد ايطايبني: أبٛ اـري قُد بٔ قُد بٔ اؾصزٟ )ت َٓذد املكس٥ني  -55

 ّ.1999 -ٖـ 1420، ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ا٭ٚىل  عُريات

 .2010ّ : أمحد نػو، ط/ داز غسٜب، ايكاٖس٠ٛتٞايٓشٛ ٚايطٝام ايض -56

( ؼكٝل عًٞ قُد ٖـ833ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس: أبٛ اـري قُد بٔ قُد اؾصزٟ )ت   -57

 ايغباع، ط/ املهتب١ ايتذاز١ٜ ايهرب٣، ايكاٖس٠ د.ت.

ٖـ( 885ْعِ ايدزز يف تٓاضب اٯٜات ٚايطٛز: بسٖإ ايدٜٔ أبٛ اؿطٔ إبساِٖٝ بٔ عُس ايبكاعٞ )ت  -58

 ّ.1969 -ٖـ 1389ط/ َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ، ايكاٖس٠، ا٭ٚىل 

)ت      ذاش ايكسإٓ(: ع٢ً بٔ عٝط٢ ايسَاْٞ ايٓهت يف إعذاش ايكسإٓ ) َٔ نتاب: ث٬خ زضا٥ٌ يف إع -59

 ٖـ( ؼكٝل قُد خًـ اهلل ٚقُد شغًٍٛ، ط/ داز املعازف، َضس، ا٭ٚىل، د.ت.384
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ٖدا١ٜ ايكازٟ إىل ػٜٛد ن٬ّ ايبازٟ: عبد ايؿتاح ايطٝد عذُٞ املسصؿٞ، ط/ داز ايؿذس   -60

 ّ.2001 -ٖـ 1421اٱض١َٝ٬، املد١ٜٓ املٓٛز٠، ا٭ٚىل 

ٖـ( ؼكٝل بدز ايدٜٔ ايػطاْٞ، 911اَع غسح مجع اؾٛاَع: د٬ٍ ايدٜٔ ايطٝٛطٞ )ت ُٖع اهلٛ  -61

 ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، د.ت.

 ٖـ 1425ايٛقـ ا٫ختٝازٟ: مجاٍ إبساِٖٝ ايكسش ، ط/ داز ابٔ اؾٛشٟ، ا٭ٚىل   -62

كاٖس٠، ايجا١ْٝ ايٛقـ ايكسآْٞ ٚأثسٙ يف ايرتدٝح عٓد اؿٓؿ١ٝ: عصت غشات٘، ط/ َ٪ضط١ املدتاز اي -63

 ّ.2006 -ٖـ 1427

ايٛقـ اي٬شّ  يف ايكسإٓ ايهسِٜ: مجاٍ إبساِٖٝ ايكسش، ط/ داز ابٔ اؾٛشٟ ايدَاّ، ايطعٛد١ٜ، ا٭ٚىل  -64

 ٖـ.1427 -ٖـ 1426

: إمساعٌٝ صادم عبدايسسِٝ، ط/ داز (َٛاعع٘ ٚأضسازٙ ايب٬غ١ٝ)ايٛقـ اي٬شّ يف ايكسإٓ ايهسِٜ  -65

 ّ.2008 -ٖـ 1429ايبضا٥س، ايكاٖس٠، ا٭ٚىل 

ايٛقـ يف ايعسب١ٝ ع٢ً ع٤ٛ ايًطاْٝات: عبد ايبدٜع ايٓريباْٞ ط/ داز ايػٛثاْٞ يًدزاضات ايكسآ١ْٝ،  -66

 ّ. 2008 -ٖـ 1428دَػل، ا٭ٚىل 

كطٛط١ ظاَع١ ايٛقـ يف ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ٚأثسٙ يف ْعاّ اؾ١ًُ: قُٛد قُد زَغإ  -67

 ّ.1997اـسطّٛ، ايطٛدإ 

كطٛط١ به١ًٝ داز ٤ات ٚأثسٙ يف ايتؿطري ٚا٭سهاّ: فاٖد حي٢ٝ قُد ٖادٟ ايٛقـ يف ايكسا -68

 ّ.2010 -ٖـ 1431ايعًّٛ، داَع١ ايكاٖس٠ 

ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف ع٤ٛ عًِ ايًطاْٝات اؿدٜح: أمحد عازف سذاشٟ، ط/ داز ؾسس١، املٓٝا، َضس    -69

2008.ّ 

ايهسِٜ إبساِٖٝ عٛض صاحل، ط/ داز ايط٬ّ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ٚصًتُٗا باملع٢ٓ يف ايكسإٓ ايهسِٜ: عبد -70

 ّ.2006 -ٖـ 1427، ايكاٖس٠، ا٭ٚىل 

عح َٓػٛز عٛي١ٝ ن١ًٝ ايًػ١ ايٛقٛف ايكسآ١ْٝ ٚاملعاٜري ايب٬غ١ٝ: صبشٞ زغاد عبدايهسِٜ،  -71

 ّ.1988 -ٖـ 1408َضس، ايعدد ايجأَ،  –املٓٛؾ١ٝ  –ايعسب١ٝ 

 

 

 

 

 

 

 


