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 ًَؼص 
 ٗاؾٝ ايٛاكؿ٠ ٗاأسهاَ بعضعٔ هٛك٠ املا٥ـ٠ ٚ َكـَتٜ٘ٗـف ٖقا ايبشح إىل َعلؾ١ بعض أسهاّ هٛك٠ املا٥ـ٠ ؾذا٤ يف 

 قاٖع  ٚكؿ ؾكـظ اٗاَلس ٚذبلِٜ اسالهل إسالٍ يف ًِاملو اٗب تنًّٜ إٔ ػبب اييت ايتٌلٜع ؾلٚع  َٔ  انجري سٛت اييت ،
ٔ  ٖعا ٚغري ٘ظايؿك نتبَٔ ٚ األسهاّ، تؿوري نتب ٚػاص١ ايتؿوري، نتب َٔ ايهتب اتٗأَ يف املٛضٛع  ايعيت  دعع لاامل َع

ٓ ٚايبشح إىل َكـ١َ ٚقوُني ٚػامت١.  ٚقوِ املاؿ٠، قٖٙ مجع يف اٗب اهتعإ ايباسح قا ايبشعح  ٖع يف  تبعع ار ايعقٟ  ٗاملع
ا َعع  ٖعنٚ اآلٜات ايكلآ١ْٝ إيٞ هٛكجبُع املٛاؿ ثِ ذبًًٝٗا ٚنقيو قاّ ايباسح بٞ ٚفيو ٥ًًٝٞ ايتشار االهتكلٗٛ املٖٓ

ُعا٤  ًتٛثٝل أقعٛاٍ ايع ، ١ًٝٚا األصٖربلٜر األساؿٜح َٔ َصاؿكٚفنل كقِ اآل١ٜ ٚاالهتـالٍ باآلٜات يف املٛضع املٓاهب 
 .١ًٝا األصَٖصاؿك ا إىلٗبإكداع
 َكـ١َ

ٚعًع٢ آيع٘ ٚصعشب٘ َٚعٔ تعبعِٗ       األْبٝا٤ ٚامللهًني ْبٝٓا ضبُعـ   اسبُـ هلل كب ايعاملني ٚايصال٠ ٚايوالّ ع٢ً ػامت
  :بعـ وإ إىل ّٜٛ ايـٜٔ أَابإس

يٝهٕٛ يًعاملني ْقٜلا،  ٚدععٌ ٖعقا ايهتعاب سذع١ عًع٢ اشبًعل،        أْنٍ اهلل تعاىل نتاب٘ ايهلِٜ ع٢ً ْبٝٓا ضبُـ ؾكـ 
ٚؿيٝاٟل إىل ايصلاط املوتكِٝ، ؾتًكاٙ املوعًُٕٛ بعايتععِٝ ٚايتبذٝعٌ ٚايـكاهع١ ٚايعتعًِ ٚاسبؿعغ ٚايؿٗعِ، ؾعإٕ أٚىل َعا          

ِ      اًتػٌ ب٘ ٕٓ ًعلف ايعًع ٌٓ، أل َعٔ ًعلف املعًعّٛ،     املٌتػًٕٛ، ٚهع٢ يف ذبصًٝ٘ املوًُٕٛ ٖٛ ايعًِ بهتعاب اهلل ععن ٚدع
٘          َٔ أِٖ ايعًّٛ ايتؿوري ٚعًِ اٌْعػٌ بعايكلإٓ   ظ ؾاملتع١ًكع١ بهتعاب اهلل تععاىل إف بع٘ ٜعكعٌ املوعًِ ععٔ اهلل تععاىل ػٛابع

 ٚأػق نٌ ؾلؿ َٔ ايكلإٓ بٓصٝب.  ايهلِٜ نٌ أؾلاؿ األ١َ صػاكٟا ٚنباكٟا، فنٛكٟا ٚإْاثٟا،



 هٛك٠ املا٥ـ٠ ٚبعض أسهاَٗا اييت اْؿلؿت بٗا َٔ غريٖا َٔ ايوٛك 
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ٌٓ ايٓعِ اييت أْعِ اهلل بٗا ع٢ً عباؿٙ، ْعُع١ إْعناٍ ايكعلإٓ ايهعلِٜ ْعٛكٟا ٖٚعـ٣ يًٓعاي، نُعا قعاٍ تععاىل:            ٕٓ َٔ أد  ﴿ؾإ
ّٓا َُٔبٝ ُّْٛكا   ِِ ِٝٝه َٓا إ٢ٜي َِْنٞي َٜٚأ  ِِ ِٔ َكٚبٝه َٔ  ْٕ َٖا ِِ ُبِل ـِ َدا٤َٝن ٖٓاُي ٜق َٗا اي ٜٗ  .174ايٓوا٤ :  ،﴾َٜاٜأ

ٕٓ ٖقا ايهتاب َباكى ُْٓا أْني٘ يٝتـٓبلٙ ايعباؿ، ٚيٝٓتؿععٛا اعا ؾٝع٘ َعٔ      ظأٟ نجري اشبري ٚايربن١ ظٚأػرب هبشاْ٘ أ ْٓ٘ إ ٚأ
ٝٓٓات، ؾكاٍ هبشاْ٘: ََٝتعَقن٤َل ٝأٚٝيعٛ اٞيٜبٞيَبعابٔ         ﴿ اآلٜات ٚايب َٚٔي  ٔ٘ َٜأتع ـٖٖبُلٚا آ َٝع ََُبعاَكى٠ ٔي ِٝعٜو  ُٙ إ٢ٜي َٓعا َِْنٞي ٚقعـ   .29ص:  ،﴾ٔنَتاْب ٜأ

ادتٗـ ايعًُا٤ األعالّ قـميٟا ٚسـٜجٟا يف تـٓبل نتاب اهلل، ٚايػٛص يف حبٛك َعاْٝ٘، ؾاهتؼلدٛا َٓع٘ ؿككٟا، ٚاهعتٓبٛٛا   
 .َٔ آٜات٘ أسهاَٟا غلكٟا، ٚاهتؿاؿٚا َٔ َٛاعع٘ ؿكٚهٟا ٚعربٟا

٘  ((ٚؿكاه١ بعض اسهاَٗا  طبتصل يف ))هٛك٠ املا٥ـ٠ ايبشح اؾٗق ٝٓٓت ؾٝع اًعتًُت  بتٛؾٝعل اهلل تععاىل األسهعاّ ايعيت      ب
نوا٥ل ايوٛك املـ١ْٝ داْب ايتٌلٜع  املـ١ْٝ اي١ًٜٛٛ، ٚقـ تٓاٚيِت ا٥ـ٠ َٔ ايوٛكوٛك٠ املظ ؾ١عًٝٗا ٖقٙ اآلٜات ايهلمي

نُعا   - املا٥عـ٠  ؾوعٛك٠ بإهٗاب، َجٌ هٛك٠ ايبكل٠، ٚايٓوا٤، ٚاألْؿاٍ، إىل داْب َٛضٛع ايعكٝـ٠، ٚقصص أٖعٌ ايهتعاب،   
ايعيت يٝوعت يف غريٖعا َعٔ     ٚ َٔ آػل َا ْنٍ َٔ ايكلإٓ، يٝى ؾٝٗا َٓوٛؾ ٚؾٝٗعا اعإ عٌعل٠ ؾلٜطع١     -اٍ ايعًُا٤ ق

 .(1)ايوٛك
َعٔ اسبـٜبٝع١، ٚمجاعٗعا ٜتٓعاٍٚ األسهعاّ ايٌعلع١ٝ، ألٕ ايـٚيع١ ا هعال١َٝ          ْنيت ٖقٙ ايوٛك٠ َٓصلف كهٍٛ اهلل 

بععاْٞ( ايععقٟ ٜعصععُٗا َععٔ اينيععٌ، ٜٚلهععِ هلععا  لٜععل ايبٓععا٤     ناْععت يف بـاٜعع١ تهٜٛٓٗععا، ٖٚععٞ حبادعع١ إىل )املععٓٗر ايل  
 ٚاالهتكلاك.

ٌٖ  -ْ٘ ميٚجٌ أًلف ايعًّٛ ٚأسٖبٗا إىل اهلل إ :ٛضٛعهبب اػتٝاك ٖقا امل ََٚد ، ٚأععِ َا ٜتكلب ب٘ ايعبـ إىل اهلل -َعَن 
-  ٌٖ ََٚد ١ ٖقٙ ايوعٛك٠  مشٛيٝ ٚ ب٘ ايباسجٕٛ.حبّجا ٚذبكٟٝكا ٚؿكاه١ ؾؼـ١َ نتاب اهلل ٖٛ ػري ٚأععِ َا اًتػٌ  -َعَن 

  ٚ َٕٓٔ االسهاّ ٚػاص١ إ اسهاَٗا نًٗا ضبه١ُ ٚيٝوت ؾٝٗا اسهعاّ َٓوعٛػ١ظ   ١ًع َٜٛٛعٔ ايوعٛك اي  هعٛك٠ ٖعٞ   ٖعقٙ   أ
ٝعٌ ٚايتشعلِٜ، ٚاألَعل    ٥ًع َعٔ ايتش الايكعلإٓ يؿعلٚع ايٌع    أمجعُع هعٛك٠ يف  ٚأْٗعا   .ٚأنجلٖا تٓٛععا يف األسهعاّ ٚايكصعص   

ا بصعٛك٠ أنجعل ٚضعٛسٟا    ٗع َٓ يالهعتؿاؿ٠  اٝٗاألسهاّ ايٛاكؿ٠ ؾ ام بعضلقا قصـت إبٚهل ظنيتْ آػل هٛك٠ ٘أْٚٞ؛ ٗٚايٓ
 ا.ٚاهتٝعاب

ِ    :  املٛضٛع ١أُٖٝ نُعا ٜهتوعب أُٖٝع١ بايػع١ َعٔ دٗع١ أػعل٣        ظ ٜهتوب املٛضٛع أُٖٝت٘ َعٔ أُٖٝع١ ايكعلإٓ ايهعلٜ
تهُٔ أ١ُٖٝ ٖقا املٛضٛع اا ذبٜٛ٘ َاؿت٘ ايجل١ٜ بايؿٛا٥ـ ٚايٌعلا٥ـ  ظ ٚتؿوريٖٚٛ عًِ اي سٝح ٜتعًل ببًلف ايعًّٛ

ّٝا ؾٝٗا اسبالٍ ٚاسبلاّ يف آٜات ٖقٙ ايوٛك٠ يفٜٛدـ ، نُا ايتؿورييف   ٗا.نجري َٔ األسهاّ ايؿك١ٝٗ صبً
ععٔ:  تهًُعت ؾٝٗعا    املكـَع١ ظ ؾٚػامتع١  ٚقوعُني  َكـَع١  يف -بععٕٛ اهلل ٚتٛؾٝكع٘    -ايبشعح   يكـ دل٣ :ػ١ٛ ايبشح

٤ هعٛك٠  َعلؾع١ أاعا   ٘ؾٝع  ٚبني ايباسعح عـ٠ َوا٥ٌ،  ؾاست٣ٛ ع٢ًظ ٚأَا ايكوِ األٍٚ هبب اػتٝاك املٛضٛع ٚأُٖٝت٘
 ٚأػععريا ممٝناتٗععاٚ ظؾطععًٗاٚ ظتٓاهععبٗا َععع هععٛك٠ ايٓوععا٤ ايععيت قبًععٗاٚ ظتلتٝععب ْنٚهلععا، ٚتلتٝبٗععا بععني ايوععٛكٚ املا٥ععـ٠ظ

 اييت دا٤ت يف ٖقٙ ايوٛك٠ املباكن١.   األسهاّؾٝ٘ بعض  ؾبني. ٚأَا ايكوِ ايجاْٞ ضبتٛاٖا ٚأغلاضٗا
بٗعا   ، ػايصع١ يٛدٗع٘ ايهعلِٜ، ٚإٔ ٜٓؿعع    ْاؾعع١  باكنع١ املإٔ ػبععٌ ٖعقٙ ايهًُعات ايكًًٝع١      تععاىل اهلل ٜوبٍ ايباسح َٔ ٚ

، ٚإٔ ٜٓؿع بٗا َٔ اْتٗت إيٝ٘؛ ؾإْ٘ ػري َوؤٍٚ، ٚأنلّ َبٍَٛ، ٖٚٛ سوبٓا ْٚععِ ايٛنٝعٌ،   ُاتامل، ٠ٚٝااسبيف ازبُٝع 
 ٢ً اهلل ٚهًِ ٚباكى ع٢ً عبـٙ ٚكهٛي٘ ْبٝٓا ضبُـ، ٚع٢ً آي٘ ٚأصشاب٘ أمجعني.ٚص

                                               
 .6/30ظ ٚايكل يبظ 4/167ظ ٚايبشل احملٝطظ 2/88اْعل: تؿوري اشبامٕظ ( 1)
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 ايكوِ األٍٚ: 
 ٤ هٛك٠ املا٥ـ٠أٚاٟل: أاا

 ثاْٟٝا: تلتٝب ْنٚهلا، ٚتلتٝبٗا بني ايوٛك
 ثايجا: تٓاهبٗا َع هٛك٠ ايٓوا٤ اييت قبًٗا

 كابعٟا: ؾطًٗا
 ػاَوٟا: ممٝناتٗا

 .هاؿهٟا: ضبتٛاٖا ٚأغلاضٗا

 أٚاٟل: أااؤٖا 

اعٓاٖعا ايكلآْعٞ، ٚأقعلب اآلكا٤ إىل ايصعٛاب، إٔ      (ايوعٛك٠ ن١ًُ )َٓ٘ ِت ػقٝأيعًُا٤ يف ذبـٜـ املع٢ٓ ايقٟ اػتًـ ا      
َبػٛف٠ َٔ هٛك٠ ايبٓا٤، أٟ ايكٛع١ َٓ٘، ؾهُا إٔ ايبٓا٤ ٜكّٛ هٛك٠ بعـ هعٛك٠، نعقيو ايكعلإٓ،     (ايوٛك٠ن١ًُ )تهٕٛ 

 ، َؿلقا يف ثالث١ ٚعٌلٜٔ عاَا، ست٢ انتٌُ بٓاؤٙ.ٛي٘ ؾاهلل عن ٚدٌ ْني٘ ع٢ً كه
ٚايوٛك٠ يف االصٛالغ:  ا٥ؿع١ َعٔ ايكعلإٓ َوعتك١ً، تٌعٌُ عًع٢ آٟ فٟ ؾاذبع١ ٚػامتع١، ٚأقًعٗا ثعالخ آٜعات. أٚ ٖعٞ:             

ايٛا٥ؿ١ َٔ ايكلإٓ املوُا٠ باهِ ػاص، بتٛقٝـ َٔ ايٓيب 
(8). 

ٚأَا أاا٤ ايوعٛك ؾكعـ دعًعت هلعا َعٔ عٗعـ ْعنٍٚ ايعٛسٞ، ٚاملكصعٛؿ َعٔ توعُٝتٗا تٝوعري امللادعع١               :(3)أٚاٟل: أااؤٖا
نإ ٜكٍٛ إفا ْنيت اآل١ٜ ضععٖٛا يف ايوعٛك٠ ايعيت ٜعقنل      ـٜح ايقٟ كٚاٙ ابٔ عباي إٔ ايٓيب اسبٚاملقانل٠، ٚقـ ؿٍ 

ا٥ـ٠ ايتوع١ُٝ إٔ تهعٕٛ اعا ميٝعن ايوعٛك٠ ععٔ       ؾٝٗا نقا، ؾوٛك٠ ايبكل٠ َجال ناْت بايوٛك٠ اييت تقنل ؾٝٗا ايبكل٠. ٚؾ
ٌ   غريٖا. ٚأصٌ أ يعيت ٜعقنل ؾٝٗعا نعقا، ثعِ ًعاع ؾشعقف املٛصعٍٛ         ايوعٛك٠ ا  اا٤ ايوٛك إٔ تهٕٛ بايٛصعـ نكعٍٛ ايكا٥ع

عٓ٘ ا ضاؾ١ ؾكايٛا هٛك٠ فنل ايبكعل٠ َعجال، ثعِ سعقؾٛا املطعاف ٚأقعاَٛا املطعاف إيٝع٘ َكاَع٘ ؾكعايٛا هعٛك٠             ٚعٛض
 ايبكل٠.  

أاا٤ ايوٛك إَعا إٔ تهعٕٛ ببٚصعاؾٗا َجعٌ ايؿاذبع١ ٚهعٛك٠ اسبُعـ، ٚإَعا إٔ تهعٕٛ با ضعاؾ١ يٌع٤ٞ اػتصعت             ٚاعًِ إٔ 
بقنلٙ عبٛ هٛك٠ يكُإ ٚهٛك٠ ٜٛهـ ٚهٛك٠ ايبكل٠، ٚإَا با ضاؾ١ ملا نإ فنلٙ ؾٝٗا أٚؾ٢ عبعٛ هعٛك٠ ٖعٛؿ ٚهعٛك٠     

 ٛ ك٠ سعِ عوعل، ٚهعٛك٠ سعِ ايوعذـ٠ نُعا ااٖعا        إبلاِٖٝ، ٚإَا با ضاؾ١ يهًُات تكع يف ايوٛك٠ عبٛ هٛك٠ بلا٠٤، ٚهع

                                               
 .1/13ظ عبـ اهلل بٔ ٜٛهـ بٔ عٝو٢ بٔ ٜعكٛب ايٝعكٛب ازبـٜع ايعٓنٟظ املكـَات األهاه١ٝ يف عًّٛ ايكلإٓ (2)

ُٖٝات املٛدٛؿ٠ اآلٕ ؾإْٗا ع٢ً ثالخ َلاتب:( األصٌ يف تو١ُٝ هٛك ايكلإٓ أْٗا َٔ ايٓيب 3)  ، أَا املو
 .َٓٗا َا ثبت توُٝت٘ عٔ ايٓيب  - 1
» ( إٔ هعٝـ بٔ دبري قاٍ: 3031َٓٗا َا ثبت توُٝت٘ عٔ ايصشاب١، َجٌ َا ٚكؿ يف صشٝض َوًِ، نتاب ايتؿوري، ٚكقِ اسبـٜح ) - 2

 ، ؾوُاٖا ابٔ عباي هٛك٠ بـك.«عباي عٔ هٛك٠ األْؿاٍ، ؾكاٍ: تًو هٛك٠ بـكهبيت ابٔ 
ُٖٔ ؿٕٚ ايصشابٞ بـ٤ٟا َٔ ايتابعني إىل َٜٛٓا ٖقا، ٚمما ًٜشغ أْ٘ ٜػًب عًٝٗا إٔ تو٢ُ ببـاٜات ايوٛك٠، َجٌ: هٛك٠  - 3 َٓٗا َا ثبت ع

هٛك٠ باهِ دا٥ن؛ ألْ٘ مل ٜلؿ ْٗٞ َٔ ايٓيب ص٢١ً اهلل عًٝ٘ )مل ٜهٔ(، هٛك٠ )أكأٜت(، هٛك٠ )عِ( ٖٚهقا، ٚاالصٛالغ ع٢ً تو١ُٝ 
ٚه١ًِ يف فيو، َٚا ماٍ ايعٌُ عٓـ املوًُني ع٢ً ٖقا َٔ عٗـ ايصشاب١ ٚايتابعني إىل َٜٛٓا ٖقا، ؾًٝى يف ٖقا إًهاٍ ٚال ْهري. اْعل: 

 .1/63يٛٝاك، ًلغ َكـ١َ ايتوٌٗٝ يعًّٛ ايتٓنٌٜ البٔ دنٟظ املؤيـ: ؿ َواعـ بٔ هًُٝإ بٔ ْاصل ا
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ِ )بعض ايوًـ، ٚهٛك٠ ؾا ل. ٚقـ اٛا صبُٛع ايوعٛك املؿتتشع١ بهًُع١ سعِ      ٚكاعا اعٛا ايوعٛكتني بٛصعـ      (آٍ سع
 ٚاسـ ؾكـ اٛا هٛك٠ ايهاؾلٕٚ ٚهٛك٠ ا ػالص املكٌكٌتني .

ٕٓ ؾٝٗعا قٓصع١ املا٥عـ٠ ايعيت هعبهلا اسبٛاكٜعٕٛ َعٔ        ايٖقٙ ايوٛك٠ ٓاٝت يف نتب ايتؿوري، ٚ ١ٓٓ، بوٛك٠: املا٥ـ٠؛ أل هتب ايو
، ٚقـ اػتٓصت بقنلٖا. ٚيف َوٓـ أمحـ بٔ سٓبعٌ ٚغعريٙ ٚقععت توعُٝتٗا هعٛك٠ املا٥عـ٠ يف نعالّ بععض         عٝو٢ 
 . ؾٗقا أًٗل أاا٥ٗا.(4)ايصشاب١

ٚٓهلا:       ٢ُٓ أٜطٟا هٛك٠ ايعكٛؿ: إف ٚقع ٖقا ايًؿغ يف أ ِٚٝؾٛا ٔباٞيُعٝكٛٔؿ ﴿قاٍ تعاىل:  ٚتو ُٓٛا ٜأ ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔقٜ ٜٗ  .(5)﴾ َٜاٜأ
٢ُٓ أٜطٟا املٓكق٠ظ كٟٚ عٔ ايٓيب  ْٓٗعا تٓكعق   (6))) هٛك٠ املا٥ـ٠ تعـع٢ يف ًَهعٛت ايوعُٛات املٓكعق٠ ((     قاٍ: ٚتو ظ أٟ أ

 .(7)صاسبٗا َٔ أٜـٟ َال٥ه١ ايعقاب
ٕٓ ايصشاب١  ُٕٓٛ هٛك٠ ٚنقيو أ  :(8)املا٥ـ٠ هٛك٠ األػٝاك. نُا قاٍ دلٜلناْٛا ٜو

ٕٓ ايبعٝح ٚعبـ آٍ َ  . (9) اعى ال ٜكلإٓ بوٛك٠ األػٝاككإ
 ثاْٟٝا: تلتٝب ْنٚهلا، ٚتلتٝبٗا بني ايوٛك 

ٚقـ عـت ايوعٛك٠ اسباؿٜع١ ٚايتوععني يف ععـؿ ايوعٛك عًع٢ تلتٝعب ايٓعنٍٚ، ْنيعت بععـ هعٛك٠ األسعناب ٚقبعٌ هعٛك٠               
ٜعات؛ يععٌ   اآلععـؿ  يف ٛك٠ يف املصشـ قبٌ هٛك٠ األْعاّ َعع إٔ هعٛك٠ األْععاّ أنجعل َٓٗعا      . ٚدعًت ٖقٙ ايو(10)املُتش١ٓ

فيو مللاعا٠ اًتُاٍ ٖقٙ ايوٛك٠ ع٢ً أغلاض تٌب٘ َا اًتًُت عًٝ٘ هٛك٠ ايٓوا٤ عْٛا ع٢ً تبٝني إسـاُٖا يألػل٣ 
أٜٗا ايٓاي(، ٚؾٝٗا اشبٛاب بقيو يف تكـِٜ ايٓوا٤ ٚتبػري املا٥ـ٠ ببٕ أٍٚ تًو )ٜا يأٜطا آػل يف تًو األغلاض. ٚٚد٘ 

َٛاضع، ٖٚٛ أًب٘ بتٓنٌٜ املهٞ، ٚأٍٚ ٖقٙ )ٜا أٜٗا ايقٜٔ آَٓٛا(، ٚؾٝٗا اشبٛاب بقيو يف َٛاضع، ٖٚٛ أًعب٘ خبٛعاب   
 .(11)املـْٞ، ٚتكـِٜ ايعاّ، أٟ ػٛاب ايٓاي ناؾ١ ًٚب٘ املهٞ أْوب

اذبـتا يف تكلٜعل األصعٍٛ َعٔ ايٛسـاْٝع١      ُاهًعُلإ، ؾت ذباؿ ْعري ايبكل٠ ٚآٍثِ إٕ ٖاتني ايوٛكتني يف ايتالمّ ٚاال
ٚايٓب٠ٛ ٚعبُٖٛا، ٖٚاتإ يف تكلٜل ايؿلٚع اسبه١ُٝ، ٚقـ ػتُت املا٥ـ٠ باملٓت٢ٗ َعٔ ايبععح ٚازبعنا٤، ؾهبُْٗعا هعٛك٠      

 ٚاسـ٠ ٚقـ اًتًُت ع٢ً األسهاّ َٔ املبـأ إىل املٓت٢ٗ. 
، بعـ هٛك٠ املُتش١ٓ، ؾٝهٕٛ ْنٚهلعا بععـ   (12)َٔ اسبـٜب١ٝ  ٖٚٞ َـ١ْٝ باتؿام، كٟٚ أْٗا ْنيت َٓصلف كهٍٛ اهلل

إىل املـٜٓع١ َعٔ صعًض اسبـٜبٝع١، ٚقعـ دا٤تع٘        اسبـٜب١ٝ اعـ٠؛ ألٕ هعٛك٠ املُتشٓع١ ْنيعت بععـ كدعٛع كهعٍٛ اهلل        

                                               
 (.6643ظ كقِ )2/176( َوٓـ أمحـ بٔ سٓبٌظ 4)

 .1( هٛك٠ املا٥ـ٠/ اآل١ٜ: 5)

 اسبـٜح َا عجلت عًٝ٘ ٚقـ فنلٙ املؿولٕٚ يف نتبِٗ. (6)

 .6/30تؿوري ايكل يب،  (7)

،  ّ(728-653ّٙ/ 110-33ٙ)دلٜل بٔ ع١ٝٛ بٔ اشبٛؿ٢ ٚاهِ اشبٛؿ٢ سقٜؿ١ بٔ بـك ابٔ ه١ًُ بٔ عٛف بٔ نًٝب بٔ ٜلبٛع  (8)
 .(297/ 2 بكات ؾشٍٛ ايٌعلا٤ ). اْعل: ظبـ ٚيـ يف باؿ١ٜ ًاعل

 .(318)ص:  ،ؿٜٛإ دلٜل (9)

 (226)ص:  ،عًٞ بٔ ْاٜـ ايٌشٛؿ، املؿصٌ يف َٛضٛعات هٛك ايكلإٓاْعل:  (10)
 (.6/97، )ضبُـ كًٝـ بٔ عًٞ كضا ( اْعل: تؿوري املٓاك،11)

 (.7/243ازباَع ألسهاّ ايكلإٓ، يًكل يب )( 12)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
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املؤَٓات َٗادلات، ٚ ًب َٓ٘ املٌلنٕٛ إكداعٗٔ إيِٝٗ عُال بٌعلٚط ايصعًض، ؾعبفٕ اهلل يًُعؤَٓني بععـّ إكدعاعٗٔ       
 ـ اَتشاْٗٔ.بع

ـٔ ﴿ك٣ٚ ابٔ أبٞ سامت عٔ َكاتٌ إٔ آ١ٜ:  ِٝ َٔ ايٖص َٔ  ٤ِٕٞ ٌَ ُ٘ ٔب ٤ً ُِ اي ْٖٝه َٛ ًٝ َِٝب ُٓٛا ٜي ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔقٜ ٜٗ ِْ.... ٜا ٜأ ظ ْنيت (13)﴾ َعقاْب ٜأٔيٝ
ٖعقٙ   عاّ اسبـٜب١ٝ ؾًعٌ فيو ايباعح يًقٜٔ قايٛا: إٕ هٛك٠ ايعكٛؿ ْنيت عاّ اسبـٜب١ٝظ ٚيعٝى ٚدعٛؿ تًعو اآلٜع١ يف    
 .(14)ايوٛك٠ اكتض إٔ ٜهٕٛ ابتـا٤ ْنٍٚ ايوٛك٠ هابكا ع٢ً ْنٍٚ اآل١ٜ إف قـ تًشل اآل١ٜ بوٛك٠ ْنيت َتبػل٠ عٓٗا

ِِ ﴿إْٗا ْنيت قبٌ هٛك٠ ايٓوا٤، ٚيهٔ صض إٔ آ١ٜ: «: ا تكإ»ٚيف  َٓٝه ِِ ٔؿٜ ًُٞت ٜيٝه َُ َّ ٜأٞن ِٛ َٝ ظ ْنيت ّٜٛ علؾ١ يف عاّ (15)﴾ اٞي
ٚال » اػتًؿعٛا يف إٔ ٖعقٙ ايوعٛك٠ ْنيعت َتتابعع١ أٚ َتؿلقع١، ٚقعاٍ ابعٔ عاًعٛك يف تؿوعريٙ:           ؛ ٚيعقيو  (16)سذ١ ايٛؿاع

 .(17)«ٜٓبػٞ ايرتؿؿ يف أْٗا ْنيت َٓذ١ُ 
ٚقـ كٟٚ عٔ عبـ اهلل بٔ عُلٚ ٚعا١ٌ٥ أْٗا آػل هٛك٠ ْنيت، ٚقـ قٌٝ: إْٗا ْنيت بعـ ايٓوا٤، َٚعا ْعنٍ بععـٖا إال    

هٛك٠ ْنيت، ٖٚٛ قٍٛ ايعربا٤ بعٔ ععامب ٚععٔ عبعـ اهلل بعٔ عُعلٚ، ٚأاعا٤ بٓعت           هٛك٠ بلا٠٤، بٓا٤ ع٢ً إٔ بلا٠٤ آػل
. قاٍ ايلبٝع بعٔ أْعى: ْنيعت    (18)ٜنٜـ: أْٗا ْنيت ٚكهٍٛ اهلل يف هؿل، ٖٚٛ ع٢ً ْاقت٘ ايعطبا٤، ٚأْٗا ْنيت عًٝ٘ نًٗا

. ٚععٔ  (19)ـ: أْٗا ْنيت آع٢ إىل سذ١ ايٛؿاع. ٚيف ًعب ا ميإ عٔ أاا٤ بٓت ٜنٜ هٛك٠ املا٥ـ٠ يف َوري كهٍٛ اهلل 
ضبُـ بٔ نعب: أْٗا ْنيت يف سذ١ ايٛؿاع بني َه١ ٚاملـ١ٜٓ. ٚععٔ أبعٞ ٖلٜعل٠: ْنيعت َلدعع كهعٍٛ اهلل َعٔ سذع١         

٣ّ    ﴿إٕ قٛي٘ تعاىل:سبذ١. ٚضعـ ٖقا اسبـٜح. ٚقـ قٌٝ:ايٛؿاع يف ايّٝٛ ايجأَ عٌل َٔ فٟ ا ِٛ ُٕ ٜقع َٓن ًَع  ِِ ٖٓٝه ََ َِٜذل٢ َٜٚيا 
ِِ ـٗٚٝن ِٕ َص ٢ّ ٜأ ـٔ اٞيَشَلا َُِؤذ ٢ٔ اٞي  .(21)ظ أْنٍ ّٜٛ ؾتض َه١(20)﴾ َع

َٚٔ ايٓاي َٔ ك٣ٚ عٔ عُل بٔ اشبٛاب: إٔ هٛك٠ املا٥ـ٠ ْنيت باملـ١ٜٓ يف ّٜٛ اثعٓني. ٖٚٓايعو كٚاٜعات نعجري٠ أْٗعا      
 ﴿٘ قعاٍ:  ْنيت عاّ سذ١ ايٛؿاع ؾٝهٕٛ ابتـا٤ ْنٚهلا باملـ١ٜٓ قبٌ اشبلٚز إىل سذ١ ايٛؿاع. ٚقـ كٟٚ عٔ صباٖـ: أْع 

ِِ ٓٔٝه ِٔ ٔؿٜ َٔ َٔ ٜنٜؿُلٚا  ٦ََٜٔى اي٤ٔقٜ  َّ ِٛ َٝ ِْ ..... اٞي ، ْنٍ ّٜٛ ؾتض َه١ظ َٚجً٘ عٔ ايطشاى، ؾٝكتطٞ قٛهلُا (22)﴾ ٜغٝؿْٛك َكٔسٝ
 إٔ تهٕٛ ٖقٙ ايوٛك٠ ْنيت يف ؾتض َه١ َٚا بعـٙ.

ٌَ ﴿ٚعٔ ضبُـ بٔ نعب ايكلظٞ: إٔ أٍٚ َا ْنٍ َٔ ٖقٙ ايوٛك٠ قٛي٘ تعاىل:  ِٖ ُٔ       َٜاٜأ ٚٝ َُٜبع َٓا  ِِ َكُهعٛٝي ـِ َدعا٤َٝن اٞئهَتعأب ٜقع
َٔ اٞئهَتععابٔ  َٔعع  َٕ ِِ ُتِؼٝؿععٛ ِٓععُت ُٖععا ٝن َٔ ِِ ٜنععٔجرّيا  ٣ِ .....ٜيٝهعع َُِوععَتٔكٝ ﴾ٔصععَلإط 

، ثععِ ْنيععت بكٝعع١ ايوععٛك٠ يف علؾعع١ يف سذعع١   (23)
 .(24)ايٛؿاع

                                               
 .94( هٛك٠ املا٥ـ٠/ 13)

 .(70/ 6) ل، البٔ عاًٛك،ايتشلٜل ٚايتٜٓٛ (14)

 .3( هٛك٠ املا٥ـ٠/ 15)

 .(101/ 1)، يًؿريمآباؿٟ، بصا٥ل فٟٚ ايتُٝٝن يف يٛا٥ـ ايهتاب ايعنٜن (16)

 .(70/ 6)، البٔ عاًٛك، ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل (17)

 .(176/ 2)، َوٓـ أمحـ، (212/ 5)، صشٝض ايبؼاكٟ (18)

  .(78/ 4) ، يًبٝٗكٞ،ًعب ا ميإ (19)

 .2( هٛك٠ املا٥ـ٠/20)

 .(117)ص:  ،يًُكلٟ، ايٓاهؽ ٚاملٓوٛؾ (21)

 .3هٛك٠ املا٥ـ٠/ (22)

 .16 -15( هٛك٠ املا٥ـ٠: 23)
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 فيو َا ٜـٍ عًع٢ إٔ كهعٍٛ اهلل    إٔ ٖقٙ ايوٛك٠ ْنٍ بعطٗا بعـ بعض هٛك٠ ايٓوا٤، ٚيف -ٚاهلل أعًِ  -ٚايقٟ ٜعٗل
قـ اهتكاّ ي٘ أَل ايعلب ٚأَل املٓاؾكني ٚمل ٜبل يف عٓاؿ ا هالّ إال ايٝٗٛؿ ٚايٓصاك٣. أَعا ايٝٗعٛؿ ؾألْٗعِ طبتًٛعٕٛ     
باملوًُني يف املـ١ٜٓ َٚا سٛهلا، ٚأَا ايٓصاك٣ ؾألٕ ؾتٛغ ا هالّ قـ بًػت ربّٛ ًَهِٗ يف سعـٚؿ ايٌعاّ. ٚيف سعـٜح    

ٚنإ َعٔ سعٍٛ كهعٍٛ اهلل قعـ اهعتكاّ يع٘ ٚمل ٜبعل إال ًَعو غوعإ بايٌعاّ نٓعا غبعاف إٔ             « : ٝض ايبؼاكٟصش»عُل يف 
.ٚيف هٛك٠ ايٓوا٤ ذبلِٜ ايوهل عٓـ ايصًٛات ػاص١، ٚيف هٛك٠ املا٥ـ٠ ذبلمي٘ بتاتا، ؾٗقا َتبػل عٔ بععض  (25)ٜبتٝٓا

    ٍ أػعل٣ بعٌ ػبعٛم إٔ تٓعنٍ هعٛكتإ يف َعـ٠        هٛك٠ ايٓوا٤ ال ضباي١ظ ٚيٝى ًٜنّ إٔ ال تٓنٍ هعٛك٠ ستع٢ ٜٓتٗعٞ ْعنٚ
ٚاسـ٠. ٖٚٞ، أٜطا، َتبػل٠ عٔ هٛك٠ بلا٠٤: ألٕ بلا٠٤ تٌتٌُ ع٢ً نجري َٔ أسٛاٍ املٓاؾكني ٚهٛك٠ املا٥ـ٠ ال تعقنل  

ٜؤفٕ ببٕ ايٓؿام سني ْنٚهلا قـ اْكٛعع، أٚ ػطعـت ًعٛن١ أصعشاب٘، ٚإف قعـ ناْعت هعٛك٠        ٖٚقا َٔ أسٛاهلِ إال َل٠ 
 اّ سر أبٞ بهل بايٓاي، أعين ه١ٓ توع َٔ اهلذل٠.بلا٠٤ ْنيت يف ع

ايٝعّٛ أنًُعت يهعِ    )ؾال دلّ إٔ بععض هعٛك٠ املا٥عـ٠ ْنيعت يف ععاّ سذع١ ايعٛؿاع، ٚسوعبو ؿيعٝال اًعتُاهلا عًع٢ آٜع١             
 .  (26)ؿٜٓهِ(، اييت اتؿل أٌٖ األثل ع٢ً أْٗا ْنيت ّٜٛ علؾ١، عاّ سذ١ ايٛؿاع، نُا يف ػرب عٔ عُل بٔ اشبٛاب

 :بٗا َع هٛك٠ ايٓوا٤ اييت قبًٗاثايجا: تٓاه
 َع٢ٓ املٓاهب١ يػ١، ٚاصٛالسا:

 ًع٤ٞ املٓاهب١ يػ١: قاٍ ابٔ ؾاكي يف َعذعِ َكعاٜٝى ايًػع١: ) ايٓعٕٛ، ٚايوعني، ٚايبعا٤، نًُع١ ٚاسعـ٠، قٝاهعٗا اتصعاٍ           
املوعتكِٝ،  ، َٓ٘ ايٓوب، اٞ التصاي٘، ٚيالتصاٍ ب٘ تكٍٛ: ْوبت أْوب. ٖٚٛ ْوٝب ؾالٕظ ٚايٓوعٝب: ايٛلٜعل   ب٤ٌٞ

 (27)التصاٍ بعط٘ َٔ بعض.(
ٚقاٍ يف يوإ ايعلب: ) ٚتكٍٛ: يٝى بُٝٓٗا َٓاهب١، أٟ: ٌَان١ً (ظ ٚاملٌان١ً اع٢ٓ: املُاث١ًظ تكٍٛ: ٖعقا ًعهٌ ٖعقا،    

 . ؾاملٓاهب١ يػ١ تعين: االتصاٍ، ٚاملكاكب١، ٚاملُاث١ً.(28)أٟ: َجً٘
ازبًُع١ ٚازبًُع١ يف اآلٜع١ ايٛاسعـ٠، أٚ بعني اآلٜع١ ٚاآلٜع١ يف         ٚاملٓاهب١ يف االصٛالغ: ٖعٞ بٝعإ: ) ٚدع٘ االكتبعاط بعني     

 . (29)اآلٜات املتعـؿ٠ ، أٚ بني ايوٛك٠ ٚايوٛك٠ (
 .(30)أٚ نُا ٜكٍٛ ايبكاعٞ: ) عًِ تعلف َٓ٘ عًٌ تلتٝب أدنا٤ ايكلإٓ (

كتإ، ٜعلبط بُٝٓٗعا   ٜٚبـٚ تٛاؾل املع٢ٓ ايًػٟٛ يًُع٢ٓ االصٛالسٞ يًُٓاهب١ظ ؾهالُٖا ٜعين: إٔ اآل١ٜ ٚداكتٗا ًعكٝ 
كباط َٔ ْٛع َا، نُا ٜلبط ايٓوب بعني املتٓاهعبني، غعري إٔ فيعو ال ٜععين إٔ تهعٕٛ اآلٜتعإ أٚ اآلٜعات َتُاثًع١ نعٌ           

                                                                                                                                                
 (225عًٞ بٔ ْاٜـ ايٌشٛؿ )ص: ، املؿصٌ يف َٛضٛعات هٛك ايكلإٓ (24)

اْعل: ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل، ابٔ . ٚ(346/ 19) ،5843، كقِ اسبـٜح: ٜتذٛم َٔ ايًباي ٚايبوط َا نإ ايٓب٢  /، بابصشٝض ايبؼاكٟ (25)
 .71-6/69عاًٛك، 

 .(18/ 1) ،4407، كقِ اسبـٜح: سذ١ ايٛؿاع/، بابصشٝض ايبؼاكٟ (26)
  .(423/ 5) ،بٔ ؾاكي ايكنٜٚين، الَكاٜٝى ايًػ١ (27)

 .(4405/ 6)، البٔ َٓعٛك، يوإ ايعلب (28)
 .(96)ص:  ،ملٓاع ايكٛإ ،َباسح يف عًّٛ ايكلإٓ (29)

 .(142/ 1) ، يًبكاعٞ،َصاعـ ايٓعل يإلًلاف ع٢ً َكاصـ ايوٛك (30)



 ؿ.عجُإ عًٞ عجُإ
 

 

 (٥83١)                                                     (81٥3) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ايتُاثٌ، بٌ كاا ٜهٕٛ بٝٓٗا تطاؿ، أٚ تباعـ يف املع٢ٓ، املِٗ إٔ ٖٓاى ص١ً، أٚ كابط َا ٜلبط بني اآلٜتني، أٚ ٜكاكب 
 ايعًُا٤ أّ ال، ؾكـ تعٗل أسٝاْا، ٚربتؿٞ أسٝاْا أػل٣، ٚيف ٖقا صباٍ يتوابل األؾٗاّ.بُٝٓٗا، هٛا٤ تٛصٌ إيٝٗا 

ٚؾٛا٥ـ َعلؾ١ املٓاهب١ بني اآلٜات تواعـ ع٢ً سؤ ايتبٌٜٚ، ٚؿق١ ايؿِٗ، ٚإؿكاى اتوام املعاْٞ بني اآلٜات، ٚتعلابط  
      ٚ األسهعاّ، ٚاألػععالم، ٚايعٛعغ، ٚايكصععص،   أؾهاكٖعا، ٚتعالؤّ أيؿاظٗععا، ؾعايكلإٓ ايهععلِٜ ؾٝع٘ نععجري َعٔ ؾٓعٕٛ ايعكا٥ععـ، 

ٚغريٖا َٔ َكاصـ ايكلإٓ اييت دعًٗا اهلل هبشاْ٘ ٖـا١ٜ يًبٌعل، ٚايعيت تعـٚك مجٝعٗعا عًع٢ ايعـع٠ٛ إىل اهلل، ٚايكعلإٓ        
ٜبح ٖقا املع٢ٓ َٔ ػالٍ املكاصـ، ٚاألغلاض املٛمع١ ع٢ً ناؾ١ اآلٜات ٚايوٛك، ؾًٛ مجع نعٌ ْعٛع عًع٢ سعـ٠، يؿكعـ      

 ععِ َناٜا ٖـاٜت٘ املكصٛؿ٠ .ايكلإٓ بقيو أ
ٚقاٍ ا َاّ اينكنٌٞ: ) ٚاعًِ إٔ املٓاهب١ عًِ ًلٜـ، ذبلم بٗا ايعكٍٛ، ٜٚعلف ب٘ قعـك ايكا٥عٌ ؾُٝعا ٜكعٍٛ ... ثعِ      

ببعٓام بععض، ؾٝكع٣ٛ بعقيو االكتبعاط، ٜٚصعري ايتعبيٝـ سايع٘ سعاٍ          اٜكٍٛ: ٚؾا٥ـت٘: دعٌ أدنا٤ ايهالّ بعطٗا آػق
   (31)األدنا٤.(ايبٓا٤ احملهِ، املتال٥ِ 

ٜٚكٍٛ اينطبٌلٟ يف نٌاؾ٘: ) ؾاْعل إىل بالغ١ ٖقا ايهالّ، ٚسؤ ْعُ٘، َٚها١ْ أضعُاؿٙ، ٚكصعاؾ١ تؿوعريٙ، ٚأػعق     
 . (32)بعط٘ حبذن بعض، نبمنا أؾلؽ إؾلاغا ٚاسـا، ٚألَل َا أعذن ايك٣ٛ، ٚأػلي ايٌكاًل(

 املٓاهب١ بني هٛك٠ املا٥ـ٠ ٚهٛك٠ ايٓوا٤: 
 َه١ًُ ملا تطُٓت٘ هٛك٠ ايٓوا٤ َٔ عكٛؿ األسهاّ ايوت١، ٚيقيو اؾتتشٗا بايتٛص١ٝ ع٢ً ايٛؾا٤ بٗا.  إ هٛك٠ املا٥ـ٠

ٚملا بني تعاىل ساي١ أٌٖ ايصلاط املوتكِٝ َٚٔ تٓهب عٔ ْٗذِٗ، َٚنٍ ايؿلٜكني َٔ املػطعٛب عًعِٝٗ ٚال ايطعايني،    
 عٞ فيعو األهعِٗ ايجُاْٝع١ ايعٛاكؿ٠ يف سعـٜح        ٚبني يعباؿٙ املتكني َا ؾٝ٘ ٖـاِٖ ٚب٘ ػالصِٗ أػقا ٚتلنا، ٚسصٌ

سقٜؿ١ َٔ قٛي٘: )ا هالّ ااْٝع١ أهعِٗ: ايٌعٗاؿ٠ هعِٗ، ٚايصعال٠ هعِٗ، ٚايصعّٛ هعِٗ، ٚاسبعر هعِٗ، ٚازبٗعاؿ هعِٗ،             
: بعين ا هعالّ عًع٢  عى، ٚقعـ ذبصعًت ٚذبصعٌ ممعا         ٚاألَل باملعلٚف هِٗ، ٚقـ ػاب َٔ ال هِٗ يع٘( ، ٚقعاٍ   

 ) ملؼايؿني ساٍ َٔ غطعب اهلل عًٝع٘ ٚيعٓع٘، ٚإٕ فيعو ببػعِٝٗ ٚععـٚاِْٗ ْٚكطعِٗ ايعٗعٛؿ        تكـّ أٜطا إٔ أهٛأ ساٍ ا
ِِ ُٖ ٖٓا ِِ ٜيَع ُٗ َٔٝجاٜق  ِِ ٢ٗ َْٞكٔط ِٚٝؾعٛا ٔبعاٞيُعٝكٛؿٔ       )، قاٍ اهلل تعاىل: يعباؿٙ املعؤَٓني:  ( ٜؾٔبُا  ُٓعٛا ٜأ ََ َٔ آ َٗعا اي٤عٔقٜ ٜٗ ألٕ ايٝٗعٛؿ   ( َٜعا ٜأ

يٛؾا٤ ْٚكض ايعٗٛؿ ؾشقك املؤَٓني. ٚهلقا ايػلض ٚاهلل أعًِ فنل ٖٓا ايعٗـ املٌاك ٚايٓصاك٣ إمنا أتٞ عًِٝٗ َٔ عـّ ا
ـٟٔ ﴿إيٝ٘ يف قٛي٘ تعاىل:  ِٗ ِٚٝؾٛا ٔبَع ٌَ ﴿ظ  ؾكاٍ تعاىل: (33)﴾ َٜٚأ ٓٔٞ إ٢ِهلا٥ٔٝ َٔٝجاَم َب  ُ٘ ٤ً ـِ ٜأَػَق اي ٌٖ    ﴿إىل قٛيع٘:   ﴾ َٜٚيٜك ـِ َضع ٜؾٜكع

 ٢ٌ َٛا٤َ ايٖؤبٝ ﴾َه
ِِ ﴿، ثِ بني ْكطِٗ ٚب٢ٓ ايًع١ٓ ٚنٌ ضب١ٓ ابتًٛا بٗا عًٝ٘ ؾكاٍ: (34) ُٗ ََٔٝجاٜق  ِِ ٢ٗ َْٞكٔط َُا  ٚفنل  (35)﴾ ٜؾٔب

ِِ ﴿تعاىل عٗـ اآلػلٜٔ ؾكاٍ:  ُٗ ََٔٝجاٜق َْا  ََْصاَك٣ ٜأَػِق ْٖا  َٔ ٜقاٝيٛا إ٢ َٔ اي٤ٔقٜ َٔ ﴾.... اآل١َٜٚ
، ثِ ؾصٌ تعاىل يًُؤَٓني أؾعاٍ (36)

ُٝا ْكطٛا ؾٝ٘ َٔ اؿعا٥ِٗ يف املوٝض َا اؿعٛا، ٚقعٛهلِ عبعٔ أبٓعا٤ اهلل ٚأسبعاؤٙ، ٚنؿٗعِ ععٔ       ايؿلٜكني يٝتبني هلِ ؾ
ؾتض األكض املكـه١، ٚإهلاؾِٗ يف ايكتٌ ٚغريٙ، ٚتػٝريِٖ أسهاّ ايتٛكا٠ إىل غري فيو مما فنلٙ يف أسهاّ ٖقٙ ايوعٛك٠  

                                               
 .(35/ 1) ، يًنكنٌٞ،عًّٛ ايكلإٓ ايربٖإ يف (31)

  .(392/ 3) ، يًنطبٌلٟ،ايهٌاف عٔ سكا٥ل ايتٓنٌٜ ٚعٕٝٛ األقاٌٜٚ يف ٚدٛٙ ايتبٌٜٚ (32)

 .40( هٛك٠ ايبكل٠/33)

 .12( هٛك٠ املا٥ـ٠/34)

 .13( هٛك٠ املا٥ـ٠/35)

 .14( هٛك٠ املا٥ـ٠/36)



 هٛك٠ املا٥ـ٠ ٚبعض أسهاَٗا اييت اْؿلؿت بٗا َٔ غريٖا َٔ ايوٛك 
 

 

 (81٥3) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥831)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

٢ِ يف ايبعـ عٔ االهتذاب١ ؾكاٍ تعاىل:  ٕٖ ٜأثِ بني تؿاٚتٗ ـَ ٠َٟٚ   ٜيَتٔذ ـَا ٖٓعاي٢ َعع ـٖ اي ﴾.... ًَع
ثعِ ْصعض عبعاؿٙ ٚبعني هلعِ       (37)

ـُٚا        ﴿أبٛابا َٓٗا ؿػٍٛ االَتشإ، ٖٚٞ هبب يف نٌ ابتال٤ ؾكاٍ تعاىل:  َٜٚيعا َتِعَتع  ِِ ُ٘ ٜيٝهع ٤ًع ٌٖ اي ََعا ٜأَسع َٝٚبأت  َُٛا ٜ  ٜيا ُتَشٚل
﴾
ُّ  ﴿ظ ٚأعكب فيو بكٛي٘: (38) َٚاٞيٜبِمٜيا َِْصاُب  َٚاٞيٜب ِٝٔوُل  َُ َٚاٞي ُُِل  َُا اٞيَؼ ْٖ ُٓٛا إ٢ ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔقٜ ٜٗ ﴾َٜاٜأ

ٌَ   عع ﴿ظ ثعِ قعاٍ تععاىل:     (39) َدَعع
 َّ َِٝت اٞيَشَلا ُ٘ اٞيٜهِعَب١ٜ اٞيَب ٤ً ﴾اي

، ؾٓب٘ عًع٢ هع٤ٛ ايعاقبع١ يف تتبعع ايبشعح ععٔ ايتعًٝعٌ، ٚ ًعب ايٛقعٛف عًع٢ َعا يعًع٘             (40)
ثعِ   ري فيعو، ٚدععٌ ٖعقا ايتٓبٝع٘ إميعا٤،     ًُ٘، َٚٔ ٖقا ايباب أتٞ ع٢ً بعين إهعلا٥ٌٝ يف أَعل ايبكعل٠ ٚغع     اهتبثل اهلل بع

ِِ ﴿ أعكب٘ اا ٜؿولٙ ِِ َتُوِؤٝن ـَ ٜيٝه ِٕ ُتِب َٝا٤َ إ٢ ًِ ِٔ ٜأ ُٓٛا ٜيا َتِوٜبٝيٛا َع ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔقٜ ٜٗ ﴾َٜاٜأ
(41). 

ٚقاٍ ايبكاعٞ: ملا أػرب تعاىل يف آػل هٛك٠ ايٓوا٤ إٔ ايٝٗٛؿ ملا ْكطٛا املٛاثٝل اييت أػقٖا عًِٝٗ سلّ عًِٝٗ  ٝبعات  
ٌٖ ٔفٟ ٝظٝؿعل٣  ﴿أسًت هلِ َٔ نجري َٔ ب١ُٝٗ األْعاّ املٌاك إيٝٗا بكٛي٘  َٓا ٝن َِ َٖاُؿٚا َسٖل  َٔ ٢ًٜ اي٤ٔقٜ ﴾ََٚع

، ٚاهعتُل تععاىل   (42)
ٕ ععٛاكِٖ إىل إٔ ػعتِ بنٜع١ يف ا كخ ايعقٟ اؾتعتض آٜاتع٘ باالٜصعا٤ ٚػتُٗعا ببْع٘ ًعاٌَ ايعًعِ،            يف ٖتو أهتاكِٖ ٚبٝا

ٌٗ َبٓاٙ ايكًعب ايعقٟ ٖعٛ عٝعب، ؾكعاٍ       ْاهب اؾتتاغ ٖقٙ ببَل املؤَٓني ايقٟ اًتـ ذبقٜلٙ هلِ َِٓٗ بايٛؾا٤ ايقٟ د
تادٕٛ إيٝع٘، ٚربصٝصعِٗ ٌَعري إىل إٔ َعٔ     ٌَريٟا إىل إٔ ايٓاي ايقٜٔ ػٛ بٛا ألٍٚ أهٓإ ا ميإ ٚٚصؿٛا اا ِٖ ضب

أٟ اؿععٛا   ﴾ ٜاأٜٗا ايعقٜٔ آَٓعٛا   ﴿ؾٛقِٗ َٔ األهٓإ عٓـٙ َا ٜػٓٝ٘ عٔ اسبٌُ ، ٚفيو أبعح ي٘ ع٢ً ايتـبل ٚاألَجاٍ 
أٟ صـقٛا فيو أسٌ أٚ سلّ أٚ ْـب ع٢ً هبٌٝ ايؿلض أٚ غعريٙ، ايعيت َعٔ مجًتٗعا ايؿعلا٥ض       ﴾أٚؾٛا﴿فيو ببيوٓتِٗ 
ًؿغ االٜصا٤ ايقٟ ٖٛ َٔ أععِ ايعٗٛؿ، ٚتعِ ها٥ل َا بني ايٓاي َٔ فيو، ست٢ َعا نعإ يف ازباًٖٝع١    اييت اؾتتشٗا ب

َٔ عكـ ٜـعٛ إىل بل، ٚأَا غري فيو ؾًٝى بعكـ، بٌ سٌ بٝـ ايٌلع ايك١ٜٛ، تقنريٟا اا أًاك إيٝ٘ قٛي٘ تعاىل يف سعل  
ِِ ﴿أٚي٦و :  ِٝٝه ًٜ ُُِت َع َِْع َٞ اي٤ٔتٞ ٜأ َُٔت ِْٔع ٢ٕ  اِفٝنُلٚا  َُٖبٛ َٟ ٜؾاِك ٜٖا َٚإ٢  ِِ ـٔٝن ِٗ ـٟٔ ٝأٚٔف ٔبَع ِٗ ِٚٝؾٛا ٔبَع ﴾َٜٚأ

ٚقاٍ ؿ. ٖٚب١ اينسًٝٞ  (43)
يف تؿوعريٙ: ) ٖٓععاى أٚدعع٘ تٌععاب٘ بٝٓٗععا ٚبععني هععٛك٠ ايٓوععا٤، الًععتُاٍ نععٌ َُٓٗععا عًعع٢ عععـ٠ عٗععٛؿ ٚعكععٛؿ ٚأسهععاّ  

عكعٛؿ ايعنٚاز ٚاألَعإ ٚاسبًعـ ٚاملعاٖعـ٠،      َٚٓاق١ٌ أٌٖ ايهتاب ٚاملٌلنني ٚاملٓاؾكني، ؾؿٞ هٛك٠ ايٓوعا٤ ايهعالّ عًع٢    
ٚايٛصاٜا ٚايٛؿا٥ع ٚايٛناالت ٚا داكات، ٚابتـأت هٛك٠ املا٥ـ٠ باألَل بايٛؾا٤ بعايعكٛؿ. َٚٗعـت هعٛك٠ ايٓوعا٤ يتشعلِٜ      
اشبُل، ٚسلَتٗا هٛك٠ املا٥ـ٠ بٓشٛ قا ع، ٚتطُٓت ايوٛكتإ َٓاق١ٌ أٌٖ ايهتاب ٚاملٌلنني ٚاملٓاؾكني يف عكا٥ـِٖ 

إٔ هٛك٠ ايٓوعا٤ قعـ اًعتًُت    » -نُا ٜكٍٛ اآليٛه٢ -.  ٚٚد٘ اتصاهلا بوٛك٠ ايٓوا٤(44)قؿِٗ َٔ ايلهاي١ احملُـ١ٜ (َٚٛا
ع٢ً عـ٠ عكٛؿ: صلؼبا ٚضُٓاظ ؾايصلٜض: عكٛؿ األْهشع١، ٚعكعـ ايصعـام، ٚعكعـ اسبًعـ، ٚعكعـ املعاٖعـ٠، ٚاألَعإ،         

َ٘         ٚايط٢ُٓ: عكعـ ايٛصع١ٝ، ٚايٛؿٜعع١، ٚايٛنايع١، ٚايعاكٜع١، ٚا       ٤ًع ٕٖ اي دعاك٠، ٚغعري فيعو ممعا ٜعـػٌ يف قٛيع٘ تععاىل: ) إ٢
ًٔٗا(. ِٖ ِٕ ُتَؤٗؿٚا اٞيٜبَاْأت إ٢ىل ٜأ ِِ ٜأ َُُلٝن  َٜٞب

                                               
 .82( هٛك٠ املا٥ـ٠/37)

 .89( هٛك٠ املا٥ـ٠/38)

 .91املا٥ـ٠/( هٛك٠ 39)

 .97( هٛك٠ املا٥ـ٠/40)

 .101( هٛك٠ املا٥ـ٠/41)

 .146( هٛك٠ األْعاّ/ 42)

 .(6/3)بكاعٞظ يً( اْعل: ْعِ ايـكك يف تٓاهب اآلٜات ٚايوٛك، 43)

 .(6/61 ، )ٖٚب١ بٔ َصٛؿ٢ اينسًٝٞيًـنتٛك  ( ايتؿوري املٓري يف ايعكٝـ٠ ٚايٌلٜع١ ٚاملٓٗرظ44)



 ؿ.عجُإ عًٞ عجُإ
 

 

 (٥832)                                                     (81٥3) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

بوٛك٠ َؿتتش١ باألَل بايٛؾا٤ بايعكٛؿ، ؾهبْ٘ قٌٝ: ٜعا أٜٗعا ايٓعاي أٚؾعٛا بعايعكٛؿ ايعيت       هٛك٠ ايٓوا٤ ؾٓاهب إٔ تعكب 
 .(45)عكٛؿ -أٜطا -نإ يف ٖقٙ ايوٛك٠ؾلؽ َٔ فنلٖا يف ايوٛك٠ اييت متت، ٚإٕ 

ٚإٔ َععِ هٛك٠ املا٥ـ٠ يف ضباد١ ايٝٗٛؿ ٚايٓصاك٣، َع ٤ًٞ َٔ فنل املٓاؾكني ٚاملٌعلنني، ٖٚعٛ َعا تهعلك يف هعٛك٠      
ايٓوا٤، ٚأ ٌٝ ب٘ يف آػلٖا، ؾٗٛ أق٣ٛ املٓاهعبات بعني ايوعٛكتني، ٚأظٗعل ٚدعٛٙ االتصعاٍ، نعبٕ َعا دعا٤ َٓع٘ يف ٖعقٙ            

ملا ؾُٝا قبًٗا. ٚيف نٌ َٔ ايوٛكتني  ا٥ؿ١ َٔ األسهعاّ ايعًُٝع١ يف ايعبعاؿات ٚاسبعالٍ ٚاسبعلاّ،       ايوٛك٠ َتُِ َٚهٌُ
َٚععٔ املٌععرتى َٓٗععا يف ايوععٛكتني: آٜتععا ايتععُِٝ ٚايٛضعع٤ٛ، ٚسهععِ سععٌ احملصععٓات َععٔ املؤَٓععات، ٚماؿ يف املا٥ععـ٠ سععٌ   

ٌععرتى يف ايٛصععاٜا ايعاَعع١: األَععل بايكٝععاّ احملصعٓات َععٔ أٖععٌ ايهتععاب، ؾهععإ َتُُععا ألسهععاّ ايٓهععاغ يف ايٓوععا٤. َٚععٔ امل 
بايكوط، ٚايٌٗاؿ٠ بايعـٍ َٔ غري ضبابا٠ ألسـ، ٚنقا ايٛص١ٝ بايتك٣ٛ، َٚٔ يٛا٥ـ ايتٓاهب ؾُٝٗا، إٔ هعٛك٠ ايٓوعا٤   
َٗـت ايوبٌٝ يتشلِٜ اشبُل، ٚهٛك٠ املا٥ـ٠ سلَتٗا أيبت١، ؾهاْت َت١ُُ ي٤ٌٞ ؾُٝعا قبًعٗا، ٚاْؿعلؿت هعٛك٠ املا٥عـ٠      

١ًًٝ يف ايٛعاّ ٚايصٝـ ٚا سلاّ، ٚسهِ ايبػا٠ املؿوـٜٔ، ٚسـ ايواكم، ٚنؿاك٠ ايُٝني، ٚأَجاٍ ٖعقٙ األسهعاّ   ببسهاّ ق
َٔ نُايٝات ايٌلٜع١ املؤف١ْ بتُاَٗا، نُا اْؿلؿت " ايٓوا٤ " ببسهاَٗٔ ٚأسهاّ ا كخ ٚايكتاٍ، ٖٚٞ مما نعإ ؼبتعاز   

 .(46)إيٝ٘ عٓـ ْنٚهلا

 كابعٟا: ؾطًٗا:
ؾط١ًٝظ ٚايؿط١ًٝ: ايـكد١ ايلؾٝع١ يف ايؿطٌ ػالف ايٓكص ٚايٓكٝص١ ٚؾٓطعً٘ عًع٢ غعريٙ تؿطعٝالظ     ايؿطا٥ٌ: مجع 

 .(47)أٟ: أثبت ي٘ َن١ٜ متٝنٙ عٔ غريٙ، ٚسهِ ي٘ بايتؿطٌٝ، ٚايتؿاضٌ بني ايكّٛ: إٔ ٜهٕٛ بعطِٗ أؾطٌ َٔ بععض 
ٌُ: ايٓنٜاؿ٠ عٔ االقتصاؿ، ٚفيو ضلبإ: ضبُٛؿ: نؿطعٌ اي  عًعِ ٚاسبًعِ، َٚعقَّٛ: نؿطعٌ ايػطعب      ٚقاٍ ايلاغب: ايٜؿِط

. ٚؾطا٥ٌ هٛكٙ ٚآٜات٘، يٝى ألسـ يف ٖقٙ األَٛك ادتٗاؿ، ٚقـ ٚكؿت أساؿٜح نجري٠ يف (48)ع٢ً َا ػبب إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘
، (49)ؾطا٥ٌ هٛك ايكلإٓ ايهلِٜ، بٝـ إٔ قوُا َٔ ٖقٙ األساؿٜح يٝى صشٝشا، نُا قعلك أٖعٌ ايعًعِ، قعاٍ ابعٔ تُٝٝع١      

يف ايتؿوععري َععٔ ٖععقٙ املٛضععٛعات قٛععع١ نععبري٠ َجععٌ اسبععـٜح ايععقٟ ٜلٜٚعع٘ ايععجعًيب ٚايٛاسععـٟ  كمحعع٘ اهلل تعععاىل: ) ٚ
 .(50)ٚاينطبٌلٟ يف ؾطا٥ٌ هٛك٠ ايكلإٓ هٛك٠ هٛك٠، ؾإْ٘ َٛضٛع باتؿام أٌٖ ايعًِ(

 تٓبٝ٘:

 ٞ ٍٚٓ، ٚبو٥ٛٗا َٔ ايجعاْ ٔٓ اهلل قعـ   َا َٔ أَل ؿٜين إي١ا ٚؼباٍٚ اػرتاق٘ بعض اسبُك٢، أٚ األعـا٤، حبؤ ١ْٝ َٔ األ ، يهع
 سؿغ ؿٜٓ٘، ؾٗـ٣ كداال إيٝٗا يٝتصـٚا هلا، ؾٝهٌؿٛا مٜؿٗا، ٚؼببٛٛا نٝـٖا.

                                               
 .(3/221يآليٛهٞ، ) ايكلإٓ ايععِٝ ٚايوبع املجاْٞ، ( اْعل: كٚغ املعاْٞ يف تؿوري45)

 .(6/97، )ُـ كًٝـ بٔ عًٞ كضاحمل ( اْعل: تؿوري املٓاك،46)

 .(5/3428البٔ َٓعٛك، ) ظ ٚيوإ ايعلب،(5/1791يًذٖٛلٟ، ) ( اْعل: ايصشاغ تاز ايًػ١ ٚصشاغ ايعلب١ٝظ47)

 (.1/639يًلاغب األصؿٗاْٞ، ) ( اْعل: املؿلؿات يف غلٜب ايكلإٓظ48)

ًٝؽ ا هالّ عًِ اينٖاؿ ْاؿك٠ ايعصل تكٞ ايـٜٔ أبٛ ايعباي أمحـ بٔ عبـ اسبًِٝ بٔ عبـ ايوالّ بٔ عبـ اهلل بٔ أبٞ ايكاهِ ٖٛ  (49)
، هري أعالّ ايٓبال٤، 728ٚتٛيف كمح٘ اهلل بـٌَل ه١ٓ  661بٔ ضبُـ بٔ ت١ُٝٝ اسبلاْٞ اسبٓبًٞ، ٚنإ َٔ بٝت عًِ، َٛيـٙ ه١ٓ 

 .  (218/ 16)يًقٖيب، 

 .(354/ 13) ، البٔ ت١ُٝٝ،صبُٛع ايؿتا٣ٚ (50)



 هٛك٠ املا٥ـ٠ ٚبعض أسهاَٗا اييت اْؿلؿت بٗا َٔ غريٖا َٔ ايوٛك 
 

 

 (81٥3) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥833)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ؾطعا٥ٌ هعٛك٠ قلآْٝع١،    أساؿٜعح يف  نُعا صعلسٛا قعـ ٚضععٛا      -ٚأَل ؾطا٥ٌ ايوٛك، قـ  ايت٘ ٜـ اسبُك٢، ٚحبؤ ١ْٝ
 -يهٌ هٛك٠ يف ايكعلإٓ سوعب١  ٚع٢ً كأهِٗ كدٌ ٜـع٢ )أبا عص١ُ ازباَع(. ؾٛضع ؾطا٥ٌ  ْٚوبٖٛا إىل كهٍٛ اهلل 

ٓٓ٘ اكتهب ػٛب ؾاؿسا، ؾبها٤ إىل ْؿو٘ َٚٔ ػٛا ػٛٛٙ. ؾكـ أػعلز اسبعانِ يف املعـػٌ بوعٓـٙ إىل أبعٞ       -نُا اؿع٢ يه
ُٓاك امللٚمٟ، أْ٘ قٌٝ: ععٔ عهلَع١، ععٔ ابعٔ عبعاي يف ؾطعا٥ٌ ايكعلإٓ هعٛك٠          -َٔ أٜٔ يعو  -: -ألبٞ عص١ُ ازباَع -ع

 ا؟.هٛك٠، ٚيٝى عٓـ أصشاب عهل١َ ٖق
ؾكاٍ: إْٞ كأٜعت ايٓعاي قعـ أعلضعٛا ععٔ ايكعلإٓ، ٚاًعتػًٛا بؿكع٘ أبعٞ سٓٝؿع١، َٚػعامٟ ابعٔ إهعشام، ؾٛضععت ٖعقا                

ٔٓ تربٜلٙ ٖقا، َلؾٛض ًلعا، ٚعكال، ٚال ٜٓذٝ٘ َٔ املبثِ.(51)اسبـٜح سوب١  . يه
َٓعا سوعب١ نُعا ْٛعل        ٖٚٓاى َٓعا دٗعال، ٚإ بعقاى ايٛضعاعٕٛ.    تؿاهري قـ أٚؿع أصشابٗا ٖقٙ األنافٜب آػل نٌ هعٛك٠، إ

 َٚٔ ٖقٙ ايتؿاهري: ايٛاسـٟ. أبٛ ايوعٛؿ. ايهٌاف. ٚغريِٖ.
 ؾطٌ هٛك٠ املا٥ـ٠: 

٢ّ اٞيَعِطَبا٤ٔ  قايت: ) (53): إٔ ا َاّ أمحـ ك٣ٚ عٔ أاا٤ بٓت ٜنٜـ(52)فنل ابٔ نجري كمح٘ اهلل -1 ََا ْٚٞ ٜينٔػَق٠٠ ٔبن٢ َْاٜق١ٔ  -إ٢
٢ٍ اهلٔل  ِْن٢ٜيِت  َكُهٛ ٖٓاٜق١ٔإ٢ِف ٝأ ـٔ اي ـُٗم ٔبَعُط َٗا َت ًٔ ِٔ ٔثٜك َٔ َٗا ٜؾٜهاَؿِت  ٥ً ـ٠َٝ ٝن َُا٥ٔ ٘ٔ اٞي ِٝ ًٜ  .(54)( َع

٘ٔ ٚك٣ٚ ا َاّ أمحـ عٔ عبـ اهلل بٔ عُلٚ قاٍ: )  -2 ٤ً ٢ٍ اي ٢ًٜ َكُهٛ ِْن٢ٜيِت َع ٘ٔ،  ٝأ ًٜٔت ٢ًٜ َكأس َٛ َكأنْب َع ُٖ َٚ ـ٠َٔ  َُا٥ٔ ُهَٛك٠ٝ اٞي
ُٔ ِٕ َتِش ِٛٔع ٜأ ِِ َتِوَت ًٜ َٗاٜؾ ِٓ ٍَ َع ََٓن ُ٘، ٜؾ ًٜ)(55). 

َٔ قلأ هٛك٠ املا٥ـ٠ أع٢ٛ َٔ األدل عٌل سوٓات ٚضبٞ عٓ٘ عٌل ه٦ٝات ٚكؾع يع٘ عٌعل   )  :هلل ا ٍعٔ كهٛ -3
 (56)( ؿكدات بعـؿ نٌ ٜٗٛؿٟ ْٚصلاْٞ ٜتٓؿى يف ايـْٝا

 ػاَوٟا: ممٝناتٗا:

                                               
 (54)ص:  ، اسبانِ ايٓٝوابٛكٟ املعلٚف بابٔ ايبٝع،املـػٌ إىل نتاب ا نًٌٝ (51)

( ٚمل ٜٓؿلؿ ابٔ نجري يف إٜلاؿ ٖقٙ األساؿٜح سٝح أٚكؿٖا َؿولٕٚ آػلٕٚ أقـّ َٓ٘، َجٌ ايٛربٟ ٚايبػٟٛ ٚاينطبٌلٟ، َِٓٗ َٔ 52)
 . 3/3ا َِٚٓٗ َٔ أٚكؿ بعطٗا، َِٚٓٗ َٔ ماؿ عًٝٗاظ اْعل: تؿوري ابٔ نجريظ أٚكؿٖا مجٝعٗ

( أاا٤ بٓت ٜنٜـ بٔ ايوهٔ األْصاك١ٜ األٚه١ٝ ثِ األ١ًًٝٗ: َٔ أػٛب ْوا٤ ايعلب َٚٔ فٚات ايٌذاع١ ٚا قـاّ. نإ ٜكاٍ هلا: 53)
ٖع ؾهاْت  13ٚاعت سـٜج٘. ٚسطلت ٚقع١ ايريَٛى ه١ٓ يف ايو١ٓ األٚىل يًٗذل٠ ؾباٜعت٘  ػٛٝب١ ايٓوا٤. ٚؾـت ع٢ً كهٍٛ اهلل 

توكٞ ايعُا٤ ٚتطُـ دلاغ ازبلس٢، ٚاًتـت اسبلب ؾبػقت عُٛؿ ػُٝتٗا ٚاْػُلت يف ايصؿٛف ؾصلعت ب٘ توع١ َٔ ايلّٚ. 
 .8/21، ٚ ا صاب١ يف متٝٝن ايصشاب١، 4/1787ٚتٛؾٝت بعـ فيو بنَٔ  ٌٜٛ، اْعل: االهتٝعاب يف َعلؾ١ األصشاب، 

ٖٚٛ ابٔ أبٞ  -(، ٚاسبـٜح سؤ يػريٙ، ٖٚقا إهٓاؿ ضعٝـ يطعـ يٝح 27575، كقِ اسبـٜح: )(45/557)( كٚاٙ أمحـ يف َوٓـٙ، 54)
ِٖٓشٟٛ. ٚأػلد٘  -هًِٝ ِٝبإ: ٖٛ ابٔ عبـ ايلمحٔ اي ًَ ُٔ ايكاهِ، ٚ ِٖٓطل: ٖٛ اهلاًِ ب ًِٛب، ٚبك١ٝ كداي٘ ثكات. ٚأبٛ اي ٢ٔ َس ِٗل٢ ب ًَ ٚ

ِٝبإ، ب٘. ٚأػلد٘ نقيو 448/ )24" ايٛرباْٞ يف "ايهبري ًَ ( َٔ  لٜل دلٜل، عٔ 450/ )24( َٔ  لٜل اسبؤ بٔ َٛه٢ األًٝب، عٔ 
ًِٛب، ٖٚٛ ضعٝـ، ٚقـ ٚٓثل، 7/13يٝح، ب٘. ٚأٚكؿٙ اهلٝجُٞ يف "صبُع اينٚا٥ـ"  ُِٗل بٔ َس ًَ ، ٚقاٍ: كٚاٙ أمحـ ٚايٛرباْٞ بٓشٛٙ، ٚؾٝ٘ 

 .2/5ٚىل َٔ هٛك٠ املا٥ـ٠، ْٚكً٘ ابٔ نجري يف تؿوريٙ يآلٜات األ

 (.6643، كقِ اسبـٜح: )(11/218)( كٚاٙ أمحـ يف َوٓـٙ، 55)

 ظ ٚاسبـٜح ال أصٌ ي٘ َٛضٛع.(3/103) ظ ٚتؿوري أبٞ ايوعٛؿ،(1/729يًنطبٌلٟ، ) ( اْعل: تؿوري ايهٌاف،56)



 ؿ.عجُإ عًٞ عجُإ
 

 

 (٥834)                                                     (81٥3) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

اجملاؿي١ َع ايٝٗٛؿ، عُعا يف هعٛك٠ ايٓوعا٤، ممعا     ٚقـ اَتامت ٖقٙ ايوٛك٠ باتواع ْٛام اجملاؿي١ َع ايٓصاك٣، ٚاػتصاك 
ٜـٍ ع٢ً إٔ أَل ايٝٗٛؿ أػق يف تلادع ٖٚٚٔ، ٚإٔ االػتالط َع ايٓصاك٣ أصبض أًـ َٓ٘ َٔ فٟ قبٌ ٖٚٞ آػعل َعا   

 . (57) ْنيت يٝى ؾٝٗا َٓوٛؾ

 ِ ، أعُعٌ َجعٌ بعطع٘،    ٚفنلٚا إٔ ايهٓـٟ ايؿًٝوٛف قاٍ ي٘ أصشاب٘: أٜٗا اسبهِٝ اعٌُ يٓا َجٌ ٖقا ايكلإٓ، ؾكاٍ: ْعع
ؾاستذب أٜاَا نجري٠ ثِ ػلز ؾكاٍ: ٚاهلل َا أقـك، ٚال ٜٛٝل ٖقا أسـ، إْٞ ؾتشعت املصعشـ ؾؼلدعت هعٛك٠ املا٥عـ٠،      
ؾٓعلت ؾإفا ٖٛ قـ ْٛل بايٛؾا٤، ٢ْٗٚ عٔ ايٓهح، ٚسًٌ ذبًٝال عاَعا، ثعِ اهعتج٢ٓ اهعتجٓا٤، ثعِ أػعرب ععٔ قـكتع٘         

ٚاقؿعا بعلؾع١ ٚقعاٍ: ) ٜعا      ٚػٛعب ايعٓيب    .(58)ٗقا إال يف أدالؿ اْتٗع٢ ٚسهُت٘ يف هٛلٜٔ، ٚال ٜكـك أسـ إٔ ٜبتٞ ب
ٖعقٙ   أٜٗا ايٓاي إٕ هٛك٠ املا٥ـ٠ َٔ آػل ايكلإٓ ْنٚال ؾبسًٛا سالهلا ٚسلَٛا سلاَٗا (، ؾإٕ قٌٝ ملعا ػعص ايعٓيب    
هلعا ٚؼبعلّ   ايوٛك٠ َٔ بني هٛك ايكلإٓ بكٛي٘ ؾعبسًٛا سالهلعا ٚسلَعٛا سلاَٗعا ٚنعٌ هعٛك ايكعلإٓ ػبعب إٔ ؼبعٌ سال         

َٓعا    ﴿سلاَٗا، قًت ٖٛ نقيو ٚإمنا ػص ٖقٙ ايوٛك٠ ينٜاؿ٠ االعتٓا٤ بٗا ؾٗٛ نكٛي٘ تعاىل:  ٘ٔ اِث ٤ًع ـَ اي ِٓ ُٗٛك٢ ٔع ٌٗ ـ٠ٜٖ اي ٕٖ ٔع إ٢
ُٔ اٞي ـٜٚ ّْ َفٔيٜو اي َٗا ٜأِكَبَع٠١ ُسُل ِٓ َٔ َٚاٞيٜبِكَض  َٚأت  َُا ًَٜل ايٖو َّ َػ ِٛ َٜ  ٔ٘ ٤ً ِّٗلا ٔؾٞ ٔنَتأب اي ًَ ٌََل  ِِ    َع ِْٝؿَوعٝه ٖٔ ٜأ ٢ٗ ُُعٛا ٔؾعٝ ًٔ ًٜعا َتٞع ُِ ٜؾ ٚٝ  ٜك

﴾
ؾبنـ ادتٓاب ايعًِ يف ٖقٙ األكبع١ أًٗل ٚإٕ نإ ال ػبٛم ايعًِ يف ٤ًٞ َٔ مجٝع أًٗل ايو١ٓ ٚإمنعا أؾعلؿ ٖعقٙ     (59)

ٖعقٙ ايوعٛك٠ ألٕ ؾٝٗعا ااْٝع١ عٌعل سهُعا مل        األكبع١ األًٗل بايقنل ينٜاؿ٠ االعتٓا٤ بٗعا، ٚقٝعٌ إمنعا ػعص ايعٓيب      
 .(60)تٓنٍ يف غريٖا َٔ هٛك ايكلإٓ

َٚٔ ممٝناتٗا أٜطا قاٍ ايبػٟٛ: كٟٚ ععٔ َٝوعل٠ قعاٍ: ) إٕ اهلل تععاىل أْعنٍ يف ٖعقٙ ايوعٛك٠ ااْٝع١ عٌعل سهُعا مل           
ٌَ ايٖوُبُع إ٢ٜٓنهلا يف غريٖا ٖٚٞ قٛي٘: )  ََا ٜأٜن َٚ َٛٔٝش١ٝ  ٖٓ َٚاي  ١َٜٝ َُُتَلٚؿ َٚاٞي ِٛٝقَٛف٠ٝ  َُ َٚاٞي ٜٓٔك١ٝ  َِٓؼ ُُ ٢ًٜ َٚاٞي ََا ُفٔبَض َع َٚ  ِِ ُِٝت ََا َفن٤ ي٤ا 

( ،)٢ّ ُُٛا ٔباٞيٜبِمٜيا ِٕ َتِوَتٞكٔو َٜٚأ ُٓٗصٔب  ًبعٔبنَي (،    اي َُٜه َٛاك٢غ٢  َٔ اٞيَذع َٔ  ِِ ُُِت ٤ً ََا َع َٚ (       ( ،) ِِ ٌٙ ٜيٝهع َٔ ٝأُٚتعٛا اٞئهَتعاَب ٔسع ُّ اي٤عٔقٜ َٜٚ َععا
َٔ ٝأُٚتٛا اٞئهَتاَب(،  َٔ اي٤ٔقٜ َٔ َٓاُت  ُُِشَص ِِ إ٢ٜي٢ ايٖصال٠ٔ  متاّ بٝإ ايٛٗل يف قٛي٘: )َٚٚاٞي ُُِت َٚايٖواك٢ٜق١ٝ  (، )إ٢َفا ٝق اٜل  (، )َٚايٖواك٢ُم 

ّْ ِِ ُسُل َٜٚأُْت ـَ  ِٝ ًٝٛٞا ايٖص ٣ّ     (، ) َتٞكُت َٜٚيعا َسعا  ١ًٕٜ َٚٔصعٝ َٜٚيعا  َٜٚيا َهعا٥َٔب١ٕ  ِٔ َبٔشرَي٠ٕ  َٔ  ُ٘ ٤ً ٌَ اي ِِ   (، ٚقٛيع٘: )  ََا َدَع ٓٔٝه ِٝع َٗاَؿ٠ٝ َب إ٢َفا ًَع
ُِٛت َُ ُِ اٞي ـَٝن  .(61)(َسَطَل ٜأَس

 هاؿها: ضبتٛاٖا ٚأغلاضٗا
١ٓٝ ٚأُٖٗعا: أسهعاّ ايعكعٛؿ ٚايعقبا٥ض ٚايصعٝـ ٚايٛضع٤ٛ، ٚأَعلت           -1 ابتـأت ايوٛك٠ باسبـٜح عٔ بعض األسهاّ ايٌعلع

 ١ٜ  إىل ا هالّ .باالهتكا١َ ٚايعـٍ ٚفيو يبٝإ اسبالٍ ٚاسبلاّ، َقنل٠ بٓعِ اهلل تعاىل ازب١ًًٝ ع٢ً عباؿٙ باهلـا
فنلت املٝجام ايقٟ أػقٙ اهلل تعاىل ع٢ً أٌٖ ايهتاب ْٚكطعِٗ إٜعاٙ، َٚعاقبع١ اهلل تععاىل هلعِ بتوعًٝط بعطعِٗ عًع٢          -2

 بعض، ٚيف اآلٜات ؿع٠ٛ  إىل االٖتـا٤ بٓٛك ايكلإٓ.
اهلل بػري اسبعٓل، ٚؾعتض   فنلت قٓص١ ابين آؿّ قابٌٝ ٖٚابٌٝ، ٚعصٝإ ) قابٌٝ ( ٚقتً٘ ايٓؿى ايرب١٦ٜ اييت سلَٗا   -3

ـٓ ايولق١. ٝٓٓت س ٝٓٓت اآلٜات  عكاب ايطايني، نُا ب  باب ايتٛب١ يًتا٥بني ٚب

                                               
 . (388)ص: ، يًوؼاٟٚ، مجاٍ ايكلا٤ ٚنُاٍ ا قلا٤ (57)

 .(4/157ألبٞ سٝإ، ) ،( اْعل: تؿوري ايبشل احملٝط58)

 .36( هٛك٠ ايتٛب١/59)

 .(2/3) ( اْعل: تؿوري اشبامٕ،60)

 .(2/5) ( اْعل تؿوري ايبػٟٛ،61)



 هٛك٠ املا٥ـ٠ ٚبعض أسهاَٗا اييت اْؿلؿت بٗا َٔ غريٖا َٔ ايوٛك 
 

 

 (81٥3) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥841)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ٖٝٓعت اآلٜعات إٔ اهلل تععاىل         فنلت أَل املٓاؾكني ٚ ايٝٗٛؿ يف سوـِٖ يًٓيب  -4 ٚتلبصعِٗ بع٘ ٚببصعشاب٘ ايعـٚا٥ل، ٚب
 َٔ أسهاّ ْٛكا١ْٝ يف ًلٜع١ ايتٛكا٠ ٚا ظبٌٝ هٝعصِ كهٛي٘ َٔ ًٓلِٖ ٜٚٓذٝ٘ َٔ َهلِٖ، ثِ فنلت َا أْنٍ اهلل

ٚايكلإٓ ايهلِٜ ؾهًٗا نتب اا١ٜٚ ؾٝٗا سهِ اهلل تعاىل ٚقـ ْوؼٗا ايكلإٓ ايهلِٜ ٚدا٤ األَل ا هلٞ باٚتبعاع أٚاَعل اهلل   
 تعاىل ؾٝ٘.

ـٓؿت دلا٥ِ ايٝٗٛؿ َٚا اتُٗٛا ب٘ ايقات ا -5  هل١ٝ املكـه١ َٔ األقعٛاٍ  سٖقكت اآلٜات َٔ َٛاال٠ ايٝٗٛؿ ٚايٓصاك٣ ، ٚع
ٝٓٓت إٔ ايٓصاك٣ أيني َٔ ايٝٗٛؿ يف ايتعاٌَ َع املوًُني.  ايكبٝش١، ٚفنلت عـا٠ٚ ايٝٗٛؿ ايٌـٜـ٠ يًُوًُني، ٚب

عاؿت إىل األسهعاّ ايٌعلع١ٝ ؾعقنلت َٓٗعا: نؿ١عاك٠ ايعُٝني، ٚذبعلِٜ اشبُعل ٚاملٝوعل، ٚدعنا٤ قتعٌ ايصعٝـ يف سايع١               -6
ْٓ٘ كنن يف ايكًٛب تععُٝٗا. ا سلاّ  ٚإٔ اهلل تعاىل قـ  دعٌ ايهعب١ قٝاَٟا يًٓاي، ٚأ

١ٓٝ عٓـ ؿْٛ األدٌ ٚأَل ايٓاي بتك٣ٛ اهلل، ٚأػربت عٔ ّٜٛ ايكٝاَع١ ٚأٖٛايع٘، ٚهعؤاٍ اهلل تععاىل      -7 فنلت أ١ُٖٝ ايٛص
ّ. ٚفنعلت  ايلهٌ عٔ أممِٗ. ٚاْتكٌ اسبـٜح يإلػباك عٔ املعذنات اييت أٜـ بٗا اهلل عبـٙ ٚكهٛي٘ عٝو٢ عًٝ٘ ايوال

َعذن٠ املا٥ـ٠ اييت أْنهلا تعاىل ع٢ً بين إهلا٥ٌٝ َٔ ايوُا٤. ٚػتُت ايوٛك٠ ايهلمي١ بربا٠٤ املوٝض عٝو٢ بٔ َعلِٜ  
ْٖع       ﴿عًٝ٘ ايوالّ َٔ ؿع٣ٛ األي١ٖٝٛ، َٔ قٛي٘ تعاىل:  َٓعا إ٢ َِ ٜي ًٞع ِِ ٜقعاٝيٛا ٜيعا ٔع ََاَفا ٝأٔدِبعُت  ٍُ َٝٝكٛ ٌَ ٜؾ ُ٘ ايٗلُه ٤ً َُُع اي َِٜذ  َّ ِٛ ٜو َٜ

ُٝٛٔب ) ُّ اٞيُػ ٤ًا َِْت َع ـْٜٔل ) ﴿إىل قٛي٘ تعاىل:  ﴾ (109ٜأ ٤ِٕٞ ٜق ًَ  ٌٚ ٢ًٜ ٝن َٛ َع ُٖ َٚ  ٖٔ ٢ٗ ََا ٔؾٝ َٚ َٚاٞيٜبِكض٢  َٚأت  َُا ًٞٝو ايٖو َُ  ٔ٘ ٤ً ﴾( 120ٔي
(62).  

 : بٝإ بعض االسهاّ اييت ٚكؿت يف ٖقٙ ايوٛك٠ املباكن١: ايكوِ ايجاْٞ
 متٗٝـ

املٓؼٓك١ ٚاملٛقعٛف٠ ٚاملرتؿٜع١ ٚايٓٛٝشع١ َٚعا     عٌل٠ ؾلٜط١ يٝوت يف غريٖا ٖٚٞ: "  ٞااْؾٝٗا ٖقٙ ايوٛك٠ املباكن١ 
ّ     ص،" 3املا٥ـ٠:  ["أنٌ ايوبع  ["َٚعا عًُعتِ َعٔ ازبعٛاكغ َهًعبني     "،" َٚا فبعض عًع٢ ايٓصعب ٚإٔ توتكوعُٛا بعاألمال
 ص،5املا٥ـ٠:  ["أٚتٛا ايهتاب َٔ قبًهِٚاحملصٓات َٔ ايقٜٔ ص " 5املا٥ـ٠:  ["ٚ عاّ ايقٜٔ أٚتٛا ايهتابص،" 4املا٥ـ٠: 

ال تكتًععٛا ايصععٝـ ٚأْععتِ ص،" 38املا٥ععـ٠: ["ٚايوععاكم ٚايوععاكق١ص،" 6املا٥ععـ٠:  ["إفا قُععتِ إىل ايصععال٠ٚمتععاّ ايٛٗععٛك" 
َا دعٌ اهلل َٔ حبري٠ ٚال ها٥ب١ ٚال ٚصع١ًٝ ٚال  ص ٚ" 95املا٥ـ٠:  ["عنٜن فٚ اْتكاّص إىل قٛي٘:" 95املا٥ـ٠:  ["سلّ
تاهعع١  ايص اآل١ٜ. ٚؾلٜطع١  106املا٥ـ٠:  [" ًٗاؿ٠ بٝٓهِ إفا سطل أسـنِ املٛتص. ٚقٛي٘ تعاىل:" 103املا٥ـ٠:  [" ساّ
ص يٝى يألفإ فنعل يف ايكعلإٓ إال يف ٖعقٙ ايوعٛك٠،     58املا٥ـ٠:  ["ٚإفا ْاؿٜتِ إىل ايصال٠عٌل٠ ٖٚٞ قٛي٘ عن ٚدٌ:" اي

 .(63)(يف ٖقٙ ايوٛك٠ عاّ زبُٝع ايصًٛاتٖٚٛ  أَا َا دا٤ يف هٛك٠" ازبُع١" ؾُؼصٛص بازبُع١،
 :املٓؼٓك١أٚال: 

ٚاشبٓعل: هعـ صبعاكٟ ايعٓؿى بايطعػط عًع٢ اسبًعل، أٚ بوعـٙ، ٚقعـ نعاْٛا            ،ٖٞ اييت علض هلعا َعا ؽبٓكٗعا    :ٚاملٓؼٓك١
ٚيعقيو   ؛ٜلبٕٛٛ ايـاب١ عٓـ ػٌب١ ؾلاا رببٛت ؾاغبٓكت ٚمل ٌٜعلٚا بٗا، ٚمل ٜهْٛٛا ؽبٓكْٛٗا عٓعـ إكاؿ٠ قتًعٗا  

قٌٝ ٖٓعا: املٓؼٓكع١، ٚمل ٜكعٌ املؼٓٛقع١ خبعالف قٛيع٘ ٚاملٛقعٛف٠، ؾٗعقا َعلاؿ ابعٔ عبعاي بكٛيع٘: نعإ أٖعٌ ازباًٖٝع١                
 .(64)ؽبٓكٕٛ ايٌا٠ ٚغريٖا ؾإفا َاتت أنًٖٛا

                                               
 ظ6/61ظؿ ٖٚب١ بٔ َصٛؿ٢ اينسًٝٞظ ايتؿوري املٓري يف ايعكٝـ٠ ٚايٌلٜع١ ٚاملٓٗرظ 6/74ٚاْعل: تؿوري ابٔ عاًٛك( 62)

 ..2/5ظ ٚايبػٟٛظ 6/31تؿوري ايكل يب، ( 63)

 .1/881احملٝطظ  ٚايكاَٛي ، 10/92، ٚيوإ ايعلب،2/382ظ، ٚأسهاّ ايكلإٓ يًذصاص6/48ظتؿوري ايكل يبٚ، 9/495ظتؿوري ايٛربٟ اْعل: (64)
 .6/91، ٚتؿوري ابٔ عاًٛك، 3/426ٚتؿوري ايبشل احملٝط، 



 ؿ.عجُإ عًٞ عجُإ
 

 

 (٥84٥)                                                     (81٥3) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ه١ُ ذبلِٜ املٓؼٓكع١ إٔ املعٛت باعببعاي ايعٓؿى ٜؿوعـ ايعـّ باستبعاي اسبعٛاَض ايؿشُٝع١ ايها٥ٓع١ ؾٝع٘ ؾتصعري             ٚٔس
ِ املٌتٌُ ع٢ً ايـّ َطل٠ آلنً٘. ٚػصٗا ايكلإٓ بايقنل بايلغِ َٔ ؿػٛهلا ذبت تعبري: املٝت١، ي٦ال ٜععٔ  أدنا٤ ايًش

ٚقعـ  ظ أْٗا َاتت بوبب أٚ بؿعٌ ؾاعٌ ٌٜب٘ ايتقن١ٝ، ٚمل متت ستـ أْؿٗا، ٚاملٗعِ ٖعٛ ايتقنٝع١ ايٌعلع١ٝ ٚمل ذبعـخ     
ـػٍٛ إىل ك٥تٝع٘ ؾإْع٘ ٜرتانعِ يف دوعُ٘ غعام ثعاْٞ       ثبت عًُٝا إٔ اسبٝٛإ إفا َات طبتٓكا أٟ آع األٚنوعذني يف ايع  

أنوٝـ ايهلبٕٛ ايواّ، نُا ترتانِ مجٝع ا ؾلامات ايوا١َ اييت ربلز عاؿ٠ َع ايتٓؿى يف ع١ًُٝ ايعنؾري، ٖٚعقٙ املعٛاؿ    
إفا استبوت ٚمل ربلز ععاؿت يتُتعص يف ازبوِ ٚؼبعـخ ايتوعُِ يف نعٌ األْوعذ١، ؾتعؤؿٟ إىل ايٛؾعا٠ )ؾٝتعبثل ايًشعِ         

ا ايتوُِ(، ٚبايتايٞ ؾإٕ أنعٌ سبّٛ ٖقٙ اسبٝٛاْات َعٓاٙ اْتكاٍ ٖقٙ املٛاؿ ايوا١َ إىل دوِ آنًعٗا ؾتوعبب أَلاضعا    بٗق
 .(65)ػٛري٠

  :املٛقٛف٠
ٚاملٛقٛف٠: املطلٚب١ حبذل أٚ عصعا ضعلبا متعٛت بع٘ ؿٕٚ إٖعلام ايعـّ، ٖٚعٛ اهعِ َؿععٍٛ َعٔ ٚقعق إفا ضعلب ضعلبا              

ٚسهُع١  ظ (66)ٚتبْٝح ٖقا ايٛصـ يتبًٜٚ٘ ببْع٘ ٚصعـ بُٗٝع١    ظققٙ اسبهِ ههٜٓ٘ٚكاٍ: ٚققٙ ايٓعاي غًب٘، ٚٚ، َجؼٓا
: ) ٚإفا صاؿ باملعلاض، أنعٌ َعا قتعٌ حبعـٙ، ٚال ٜبنعٌ َعا قتعٌ        ايكل يبقاٍ ٚ ذبلميٗا متاثٌ سه١ُ ذبلِٜ املٓؼٓك١.

 . (67)بعلض٘ (
 :املرتؿ١ٜ

ٖعٞ ايٛاقعع١ َعٔ عًعٛ نذبعٌ      ٚ ظبعٌ ؾتوعكط  ٖٚٞ اييت ترتؿ٣ َعٔ ازب ظ ٚاملرتؿ١ٜ: ٖٚٞ اييت ٚقعت يف ب٦ل أٚ َٔ دبٌ
 .(68)ٚسا٥ط، ٚهاق١ٛ يف عبٛ ب٦ل 

 :ايٓٛٝش١
ٚاملعلاؿ ايعيت ْٛشتٗعا     ،ٚايعٓٛض ضعلب اسبٝعٛإ فٟ ايكعلْني بكلْٝع٘ سٝٛاْعا آػعل        ،ؾع١ًٝ اع٢ٓ َؿعٛي١ :ٚايٓٛٝش١

ايٓٛٝشع١ ٚيف َجعٌ ٖعقا    أثبتت اهلا٤ يف ايٓٛٝش١ َع أْٗا يف األصٌ َٓٛٛسع١ ؾععـيٛا بٗعا إىل    ٚ .(69)ب١ُٝٗ أػل٣ ؾُاتت
املٛضع تهٕٛ اهلا٤ ضبقٚؾ١ تكٍٛ: نـ ػطٝب ٚعني نشٌٝ ٜعين نـ طبطٛب١ ٚعني َهشٛي١. إمنا ذبقف اهلعا٤ َعٔ   
ايؿع١ًٝ إفا ناْت صؿ١ ملٛصٛف ٜتكـَٗا، ؾعإفا مل ٜعقنل املٛصعٛف ٚفنعلت ايصعؿ١ ٚضععتٗا َٛضعع املٛصعٛف تكعٍٛ:          

هلعا٤ مل ٜععلف أكدعٌ ٖعٛ أّ اَعلأ٠. ؾعًع٢ ٖعقا، إمنعا ؿػًعت اهلعا٤ يف           كأٜت قب١ًٝ بين ؾالٕ باهلعا٤ ألْعو إٕ مل تعـػٌ ا   
 .(21)ايٓٛٝش١ ألْٗا صؿ١ ملٛصٛف غري َقنٛك ٖٚٛ ايٌا٠

                                               
ظ ٚايٛب ايٛقا٥ٞ يف االهالّ يًـنتٛك 44-40ص ظ ٚاْعل: ايٛب ايٛقا٥ٞ يف االهالّ يًـنتٛك أمحـ ًٛقٞ ايؿٓذلٟظ 6/79ظ ايتؿوري املٓري (65)

 .35َاٖل ساَـ اسبٛيٞظ ص

 .6/132ظ َٚكاٜٝى ايًػ١ظ 3/519ظ ٚيوإ ايعلبظ 6/48ظ ٚتؿوري ايكل يبظ 5/29ظ ٚتؿوري ابٔ نجريظ 9/497اْعل: تؿوري ايٛربٟ، ( 66)

ايصٝـ حبـٙ، ؾلاا ػلم ٚقتٌ، ؾٝباغ، ٚكاا ٌٜب٘ ايوِٗ، ؼبقف ب٘  ٖٚٛاملعلاض: عٛؿ ضبـؿ، ٚكاا دعٌ يف كأه٘ سـٜـ٠. ٚ (67)
 .6/48اْعل: تؿوري ايكل يبظ  أصاب بعلض٘، ؾكتٌ بجكً٘، ؾٝهٕٛ َٛقٛفا، ؾال ٜباغ.

  .140ص ظٚتؿوري غلٜب ايكلإٓظ 301/ 1 ظَٚعا٢ْ ايؿلا٤ظ 151/ 1 ظصبام ايكلإٓ (68)

ُٜٛض ؾتُٛت، ٚتؿوري غلٜب  ظ158/ 2 ظَٚعا٢ْ ايندازظ 301/ 1 ظَٚعاْٞ ايؿلا٤ظ 1/151 ظصبام ايكلإٓ (69) ِٓ ُٛٔض أٚ ُت ِٓ  قاٍ: ٢ٖٚ ايت٢ َت

 .1/120ظ املقنل ٚاملؤْح (70)



 هٛك٠ املا٥ـ٠ ٚبعض أسهاَٗا اييت اْؿلؿت بٗا َٔ غريٖا َٔ ايوٛك 
 

 

 (81٥3) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥848)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

: قـ تبتٞ ؾع١ًٝ باهلعا٤ ٖٚعٞ يف تبٜٚعٌ َؿععٍٛ بٗعا ربعلز طبعلز األاعا٤ ٚال ٜعقٖب بٗعا َعقٖب            (71)ٚقاٍ ابٔ ايوهٝت
 .بع َٚلكت بكب١ًٝ بين ؾالٕايٓعٛت عبٛ ايٓٛٝش١ ٚايقبٝش١ ٚايؿلٜو١ ٚأن١ًٝ ايو

ؾبَا اهلا٤ يف ايهًُات ايعيت تكعـَت أععين املٓؼٓكع١ ٚاملٛقعٛف٠ ٚاملرتؿٜع١ ٚايٓٛٝشع١، ؾإمنعا ؿػًعت عًٝٗعا، ألْٗعا صعؿات             
ملٛصٛف َؤْح ٖٚٛ ايٌا٠. نبْ٘ قاٍ: سلَت عًٝهِ ايٌا٠ املٓؼٓك١ ٚاملٛقٛف٠ ٚاملرتؿ١ٜ. ٚػصت ايٌا٠، ألْٗا َعٔ أععِ   

عٗعلت عالَع١ ايتبْٝعح يف ٖعقٙ األٚصعاف      ؾهالّ إمنا ؽبلز ع٢ً األعِ األغًب ثِ ًٜشل بع٘ غعريٙ.   َا ٜبنً٘ ايٓاي، ٚاي
 .(72)ٖٚٞ َٔ باب ؾعٌٝ اع٢ٓ َؿعٍٛ ألْٗا مل دبل ع٢ً َٛصٛف َقنٛك ؾصاكت آني١ األاا٤

 :َا أنٌ ايٖوُبُع
ٜٚعـٚ ع٢ً ايٓعاي ٚايعـٚاب ؾعٝؿرتي    َٚا أنٌ ايوبع: أٟ ب١ُٝٗ أنًٗا ايوبع، ٚايوبع اهِ ٜكع ع٢ً نٌ سٝٛإ ي٘ ْاب 

صعاك  بٓاب٘ ناألهـ ٚايق٥ب ٚايُٓل ٚايؿٗـ ٚعبٛٙ ٚيف اآل١ٜ ضبقٚف تكعـٜلٙ َٚعا أنعٌ ايوعبع َٓع٘ ألٕ َعا أنًع٘ ايوعبع         
ألٕ أن١ًٝ ايوبع متعٛت بػعري هعؿض     ؛ؾال سهِ ي٘، إمنا اسبهِ يًباقٞ َٓ٘، ؾشلّ ع٢ً ايٓاي نٌ َا قتً٘ ايوبع َؿكٛؿا

 .(73)ايـّ غايبا بٌ بايطلب ع٢ً املكاتٌ
ِِ): تعاىل ٚقٛي٘ ُِٝت اهتجٓا٤ َٔ مجٝع املقنٛك قبً٘ َٔ قٛي٘: سلَت عًٝهِ املٝت١ ألٕ االهتجٓا٤ ايٛاقع بعـ  (إ٢ي٤ا َا َفن٤

 األػري٠ إال عٓـ أبٞ سٓٝؿع١ ٚا َعاّ   أًٝا٤ ٜصًض ألٕ ٜهٕٛ ٖٛ بعطٗا، ٜلدع إىل مجٝعٗا عٓـ ازبُٗٛك، ٚال ٜلدع إىل
ٚاملقنٛكات قبٌ بعطٗا ضبلَات يقاتٗا ٚبعطٗا ضبلَات يصؿاتٗا. ٚسٝعح نعإ املوعتج٢ٓ سعاال ال فاتعا، ألٕ       .(74)ايلامٟ

ايقنا٠ ساي١، تعني كدٛع االهتجٓا٤ ملا عـا سبِ اشبٓنٜل، إف ال َع٢ٓ يتشلِٜ سبُ٘ إفا مل ٜقى ٚذبًًٝع٘ إفا فنعٞ، ألٕ   
 . (75)ِ مجٝع اسبٝٛإ عٓـ قصـ أنًٖ٘قا سه

َٔ املقنٛكات هعابكا ٚؾٝع٘ سٝعا٠ ٖٚعٛ املٌعٗٛك َعٔ        ؤُٙٗٛك ٖٚٛ كادع ع٢ً َا أؿكنت فنااالهتجٓا٤ املتصٌ عٓـ ازبٚ
ال تؤنعٌ ٚسهعاٙ يف املٛ عب ععٔ      َقٖب َايو ٖٚٛ أسـ قٛيٞ ايٌاؾعٞ أْ٘ إفا بًؼ ايوبع َٓٗا إىل َا ال سٝا٠ َعع٘ ؾإْٗعا  

ٕٛ االهتجٓا٤ ع٢ً ٖقا ايكٍٛ َٓكٛعا أٟ سلَت عًٝهِ ٖقٙ األًٝا٤ يهٔ َا فنٝتِ ؾٗٛ ايعق٣ ؼبعٌ   مٜـ بٔ ثابت ؾٝه
  .(76)ٚال ؼبلّ ٚاألٍٚ أٚىل

ٚأصٌ ايقنا٠ يف ايًػ١ ايتُاّ أٟ متاّ اهتهُاٍ ايك٠ٛ ٚايقنا٤ سـ٠ ايكًب ٚايقنا٤ هعلع١   ظايقبض :ٚايقنا٠ يف نالّ ايعلب
ٚاملعلاؿ ٖٓعا إال َعا أؿكنعتِ فناتع٘ عًع٢        ظَٚٓع٘ أفنٝعت اسبعلب ٚايٓعاك أٚ قعـتُٗا     ايؿ١ٓٛ ٚايقن٠ٛ َا تقن٢ َٓع٘ ايٓعاك   

 .(22)ايتُاّ

                                               
أصً٘ َٔ ػٛمهتإ )بني ايبصل٠ ٚؾاكي( تعًِ ببػـاؿ.  ظٜعكٛب بٔ إهشام، أبٛ ٜٛهـ، ابٔ ايوهٝت: إَاّ يف ايًػ١ ٚاألؿبٖٚٛ:  (71)
 .8/195. اْعل: االعالّ يًنكنًٞظ ايكًب ٚا بـاٍٚ ظاألضـاؿٚ ظاأليؿاظٚ ظَٔ نتب٘ " إصالغ املٓٛلٚ ٙ،244ٗا ه١ٓ َات بٚ

 .6/92ظ ٚتؿوري ابٔ عاًٛك، 2/8اْعل: تؿوري اشبامٕظ ( 72)

 .1/638ظ ٚايهٌافظ 6/92ظ ٚتؿوري ابٔ عاًٛكظ 3/438ظ ٚتؿوري ايبشل احملٝطظ 2/8اْعل: تؿوري اشبامٕظ ( 73)

ظ ٚتؿوري ايلامٟظ 2/384يًذصاصظ  أسهاّ ايكلإٓظ اْعل: كادع إىل بعض املقنٛك ؿٕٚ مجٝع٘ؾإْ٘ َعًّٛ إٔ االهتجٓا٤ قاٍ ازبصاص: ( 74)
2/2. 

 .9/502ظ ٚايٛربٟظ 6/92ظ ٚابٔ عاًٛكظ 3/438اْعل: تؿوري ايبشل احملٝطظ ( 75)

 .8/390ظ طبتصل املنْٞظ 3/114ظ املٓتك٢ ًلغ املٛ إظ 4/128ٚاْعل: ايقػري٠ يًكلايفظ ( 76)

 .2/699ظ ايصشاغ تاز ايًػ١ ٚصشاغ ايعلب١ٝ ، 14/288ٚيوإ ايعلب، ( 77)



 ؿ.عجُإ عًٞ عجُإ
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ٚايتقن١ٝ يف ايٌلع عباك٠ عٔ إْٗاك ايـّ ٚؾلٟ األٚؿاز يف املقبٛغ ٚايٓشل يف املٓشعٛك ٚايعكعل يف غعري املكعـٚك َكلْٚعا       
َََذاك٣: اسبًكّٛ، . ٚبايكصـ هلل ٚفنل اا٘ عًٝ٘ ٖٓؿى، َٚٔ ػًؿ٘ املل٤ٟ، ٖٚعٛ صبعل٣   ايلقب١ ؾٝٗا أكبع١  ٖٚٛ صبل٣ اي

    ٟ َعُٗعا ايعـّ، ؾايٛادعب، قٛعع اسبًكعّٛ ٚاملعل٤ٟ،        ايٛعاّ ٚايٌلاب، ٚعٔ داْيب ايلقب١ ايٛؿدعإ: ُٖٚعا علقعإ ػبعل
ْٖ٘ ؼبصٌ بكٛعُٗا نُاٍ ايٓنٜـ، ٚ ٗاك٠ املقبٛغ، ٚهلع١ إكاست٘  .(23)ٚاألؾطٌ: إٔ ٜكٛع َعُٗا ايٛؿدني، أل

١ُٖ ؾٝٗا ٌٖعاؾعٞ ٚأمحعـ: ايٛادعب قٛعع اسبًكعّٛ ٚاملعل٤ٟ، ٚعٓعـ أبعٞ سٓٝؿع١: مٜعاؿ٠ قٛعع أسعـ              ٚيأل٥ ػالف؛ ؾعٓـ اي
ـٖ َٔ قٛع األكبع١ ـ٘ا، ؾكـ ُع .(79)ايٛؿدني، ٚعٓـ َايو: الب ٕٖ إػلاز ٚقٍٛ ا ٢َاّ َايو دٝـ د ًِ َٔ أصشاب اشبرب٠ أ

 يـّ.ايـّ ْٚنٜؿ٘ ال ٜهٕٛ إال٤ بكٛع ايٛؿدني اي٤ًقٜٔ ُٖا صبل٣ ا
ٚأَا اآلي١ اييت تكع بٗا ايقنا٠ ؾقٖب ازبُٗٛك إىل إٔ نٌ َٔ َا أْٗل ايـّ ٚؾل٣ األٚؿاز ؾٗٛ آي١ يًعقنا٠ َعا ػعال ايوعٔ      

 .(80)ٚايععِ ٚبٗقا دا٤ت األساؿٜح ايصشٝش١
َٖا ايٛلم اسبـٜج١  مٖام كٚغ اسبٝٛإ نايصععل بايهٗلبعا٤، ٚضعلب املعؽ باملوعـي، ٚتػٛعٝى ايٛٝعٛك باملعا٤، ٚؾتع          ٌ أ

ٕٖ اسبٝعٛإ بايتعـٜٚؽ      -١عاييت سلَتٗا ايٌلٜ-أعٓاقٗا، َٚا إىل فيو َٔ ايٛلم، ؾٗٞ   لم عك١ُٝ َطل٠ بايصعش١؛ ؾعإ
ُٜصاب قبٌ إمٖام كٚس٘ بايًٌٌ، ٜٚوبب استكإ ايـّ بايًشِ ٚايعلٚم، سٝح ال ػبـ َٓؿعّقا، ٚاستكعإ ايعـّ     ٚايصعل 

 تػري يْٛ٘.يف ايًشِ ٜطل بصش١ ا ْوإ، نُا ٜوبب تعؿٔ ايًشِ، ٚ
ُٖع ايؿكٗٞ ا ٢هالَٞك اقل  :اجمل
ِٖ بععـ فيعو مٖت فحبع٘ أٚ عبعٛٙ، ٚؾٝع٘ سٝعا٠، ؾكعـ فنعٞ فنعا٠ٟ              ))  ٖٚاٟل: إفا صعل اسبٝٛإ املعبنٍٛ بايتٝعاك ايهٗلبعا٥ٞ، ثع أ

ٌٖ أنًعع٘؛ يعُععّٛ قٛيعع٘ تعععاىل:   ِٓن٢ٜععل٢ }ًععلع١ٝ، ٚسعع ُِ اٞئؼ َٜٚيِشعع  ُّ ـٖ َٚايعع َِٝتعع١ٝ  َُ ُِ اٞي ِٝٝه ًٜعع ََععِت َع ٘ٔ   ُسٚل ٘ٔ ٔبعع ٤ًعع ِٝععل٢ اي ٌٖ ٔيَػ ٖٔعع ََععا ٝأ َٚ
ِِ ُِٝت ََا َفن٤ ٌَ ايٖوُبُع إ٢ال٤  ََا ٜأٜن َٚ َٛٔٝش١ٝ  ٖٓ َٚاي  ١َٜٝ َُُتَلٚؿ َٚاٞي ِٛٝقَٛف٠ٝ  َُ َٚاٞي ٜٓٔك١ٝ  َِٓؼ ُُ  ص.3طاملا٥ـ٠:  {َٚاٞي

ْٖع٘ َٝتع١ ؼبعلّ          ّٝا: إفا مٖكت كٚغ اسبٝٛإ املصاب بايصععل ايهٗلبعا٥ٞ قبعٌ فحبع٘ أٚ عبعٛٙ، ؾإ أنًع٘؛ يعُعّٛ قٛيع٘    ثاْ
َِٝت١ٝ}تعاىل:  َُ ُِ اٞي ِٝٝه ًٜ ََِت َع  .{ُسٚل

ٖٛ تععقٜب يًشٝعٛإ قبعٌ فحبع٘ أٚ عبعٛٙ، ٚا ٢هعالّ ٜٓٗع٢ ععٔ          -عايٞ ايطػط-ثايّجا: صعل اسبٝٛإ بايتٝاك ايهٗلبا٥ٞ 
ٖٓيب  ٕٖ ا -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚهًِ-ٖقا، ٜٚبَل بايلمح١ ٚايٖلأؾ١ ب٘، ؾكـ صٖض عٔ اي ْٖ٘ قاٍ: "إ ٌٚ    أ هلل نتب ا سوعإ عًع٢ نع

طكٚاٙ  (3٥)٤ًٕٞ، ؾإفا قتًتِ ؾبسوٓٛا ايكت١ً، ٚإفا فحبتِ ؾبسوعٓٛا ايقحبع١، ٚيٝشعـ أسعـنِ ًعؿلت٘، ٚيعريغ فبٝشتع٘"       
 َوًِص.

                                               
 .60/  5بـا٥ع ايصٓا٥ع  (78)

ظ 8/193ظ ايبشل ايلا٥ل ًلغ نٓن ايـقا٥لظ 6/104ظ َػين احملتاز إىل َعلؾ١ َعاْٞ أيؿاظ املٓٗاز ظ3/106بظ املٓتك٢ ًلغ املٛ اْعل:  (79)
 .13/303ٚاملػين البٔ قـا١َ، 

أعذٌ أٚ أك٢ْ َا أْٗل ايـّ ٚفنل اهِ اهلل » : عٔ كاؾع بٔ ػـٜر قًت ٜا كهٍٛ اهلل إْا القٛ ايعـٚ غـا ٚيٝوت َعٓا َـ٣ قاٍ  (80)
ال ٜقن٢  /باب(، 5187، كقِ)5/2097اػلد٘ ايبؼاكٟ، «.ؾهٌ يٝى ايؤ ٚايعؿل ٚهبسـثو أَا ايؤ ؾععِ ٚأَا ايعؿل ؾُـ٣ اسبب١ٌ 

 .دٛام ايقبض بهٌ َا أْٗل ايـّ إال ايؤ ٚايعؿل ٚها٥ل ايععاّ /باب(، 5204، كقِ )6/78٘، صشٝشيف  ظ َٚوًِبايؤ ٚايععِ ٚايعؿل

 .اب األَل بإسوإ ايقبض ٚايكتٌ ٚذبـٜـ ايٌؿل٠(ظ ب5167ظ كقِ)6/72كٚاٙ َوًِ يف صشٝش٘ظ  (81)
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كابّعا: إفا نعإ ايتٝعاك ايهٗلبعا٥ٞ َعٓؼؿض ايطعػط، ٚػؿٝعـ املعى حبٝعح ال ٜععٖقب اسبٝعٛإ، ٚنعإ يف فيعو َصعًش١،              
 .(( (82)ٚتٗـ١٥ عٓؿ٘ َٚكاَٚت٘، ؾال ببي بقيو ًلّعا، َلاعا٠ يًُصًش١، ٚاهلل أعًِنتؼؿٝـ أمل ايقبض عٓ٘، 
  :َٚا فبض ع٢ً ايٓصب

ٜعين ٚسلّ َا فبض ع٢ً ايٓصب. ٚايٓصب ؼبتٌُ إٔ ٜهٕٛ مجعا ٚاسـٙ ْصاب ٚإٔ ٜهٕٛ ٚاسـا ٚمجع٘ أْصاب ٖٚٛ 
نعإ أٖعٌ ازباًٖٝع١ ٜعبعـْٚٗا ٜٚععُْٛٗعا      اي٤ٌٞ املٓصٛب. قٌٝ: نإ سٍٛ ايهعب١ ثالاا٥ع١ ٚهعتٕٛ سذعلا َٓصعٛب١     

ٜٚقحبٕٛ هلا ٚيٝوت ٖقٙ اسبذاك٠ ببصٓاّ إمنعا األصعٓاّ ايصعٛك املٓكًٛع١. ٚقعاٍ ابعٔ عبعاي: ٖعٞ األصعٓاّ املٓصعٛب١.           
ٚاألصعض إٔ ايٓصعب ٖعٛ سذعاك٠ غعري َكصعٛؿ َٓٗعا أْٗعا متجعاٍ          ظ ٚاملع٢ٓ: َٚا فبض ع٢ً اهِ ايٓصب أٚ ألدعٌ ايٓصعب  

ألٕ تعقبض عًٝٗعا ايكعلابني ٚايٓوعا٥و ايعيت ٜتكعلب بٗعا يآلهلع١ ٚيًذعٔ، ؾعإٕ األصعٓاّ ناْعت             يآلهل١، بٌ ٖعٞ َٛضعٛع١   
َعـٚؿ٠ ٚهلا أاا٤ ٚناْت يف َٛاضع َع١ٓٝ تكصـ يًتكلب. ٚأَا األْصاب ؾًِ تهٔ َعـٚؿ٠ ٚال ناْت هلعا أاعا٤ ٚإمنعا    

اْٛا ٜععُعٕٛ ايهعبع١، ٖٚعِ ٚيعـ     ٜتكلبٕٛ عٓـٖا، ؾكـ ك٣ٚ أ١ُ٥ أػباك ايععلب: إٔ ايععلب نع    -ٜتؼقٖا نٌ سٞ -ناْٛا
إااعٌٝ، ؾًُا تؿلم بعطِٗ ٚػلدٛا َٔ َه١ عععِ عًعِٝٗ ؾعلام ايهعبع١ ؾكعايٛا: ايهعبع١ سذعل، ؾعٓشٔ ْٓصعب يف          

بطعِ   -أسٝا٥ٓا سذاك٠ تهٕٛ يٓا آني١ ايهعب١، ؾٓصبٛا ٖقٙ األْصعاب، ٚكاعا  عاؾٛا سٛهلعا، ٚيعقيو ٜوعُْٛٗا ايعـٚاك       
قحبٕٛ عًٝٗا ايـَا٤ املتكعلب بٗعا يف ؿٜعِٓٗ. ٚنعاْٛا ًٜٛبعٕٛ يعقيو أسوعٔ اسبذعاك٠.         ٜٚ -ايـاٍ املٌـؿ٠ ٚبتٌـٜـ ايٛاٚ
نٓا ْعبـ اسبذل ؾعإفا ٚدعـْا سذعلا ػعريا َٓع٘ أيكٝٓعا األٍٚ ٚأػعقْا        « : صشٝض ايبؼاكٟ»ٚعٔ أبٞ كدا٤ ايعٛاكؿٟ يف 

ٓاٖعا عًٝع٘ يٝصعري ْععري     دج٠ٛ َٔ تلاب ثعِ د٦ٓعا بايٌعا٠ ؾشًب    اآلػل ؾإفا مل ظبـ سذلا )أٟ يف بالؿ ايلٌَ( مجعٓا
 .(83)اسبذل ثِ  ؿٓا ب٘

ٚٚد٘ عٛـ َٚا فبض ع٢ً ايٓصب ع٢ً احمللَات املقنٛك٠ ٖٓا، َع إٔ ٖقٙ ايوٛك٠ ْنيت بعـ إٔ َطت هعٓني نعجري٠   
ع٢ً ا هالّ ٚقـ ٖذل املوًُٕٛ عباؿ٠ األصٓاّ، إٔ يف املوًُني نجرئٜ ناْٛا قعلٜيب عٗعـ بايعـػٍٛ يف ا هعالّ، ٖٚعِ      

ٜعًُٕٛ بٛالٕ عباؿ٠ األصٓاّ، أٍٚ َا ٜعًُْٛ٘ َٔ عكٝعـ٠ ا هعالّ، ؾكعـ نعاْٛا َعع فيعو َعـ٠ ازباًٖٝع١ ال         ٚإٕ ناْٛا 
ؽبتص ايقبض ع٢ً ايٓصب عٓـِٖ بقبا٥ض األصٓاّ ػاص١، بٌ ٜهٕٛ يف فبا٥ض ازبٔ ٚعبٖٛا َٔ ايٌٓلات ٚفبا٥ض ؿؾعع  

أْؿوِٗ ايربص ٚازبقاّ َٚى ازبعٔ، ٚخباصع١    األَلاض ٚؿؾع ايتابع١ عٔ ٚيـاِْٗ، ؾكايٛا: ناْٛا ٜوتـؾعٕٛ بقيو عٔ
 .(84)ايصبٝإ

  :إٔ توتكوُٛا باألمالّ
ايٌععبٕ يف املعٛععـ ايتٓاهععب بععني املتعا ؿععات، ؾععال دععلّ إٔ ٖععقا  (: ٚإٔ توتكوععُٛا بععاألمالّ فيهععِ ؾوععلقٛيعع٘ تعععاىل: )

يًشعِ ايعقٟ ٜوتكوعُٕٛ عًٝع٘     املعٛٛف َٔ ْٛع املتعا ؿات اييت قبً٘، ٖٚٞ احمللّ أنًٗا. ؾامللاؿ ٖٓا ايٓٗعٞ ععٔ أنعٌ ا   
باألمالّ، ٖٚٛ سبِ دنٚك املٝول ألْ٘ ساصٌ باملكاَل٠، ؾتهٕٛ ايوني ٚايتا٤ يف توتكوُٛا َنٜـتني نُا ُٖا يف قعٛهلِ:  

 اهتذاب ٚاهرتاب. ٚاملع٢ٓ: ٚإٔ تكوُٛا ايًشِ باألمالّ.

                                               
ُٖع ايؿكٗٞ ا ٢هالَٞ بلاب١ٛ ايعامل ا ٢هالَٞ يف ؿٚكت٘ ايعاًل٠  (82) صؿل  24املٓعكـ٠ اه١ املهل١َ يف ايؿرت٠ َٔ ّٜٛ ايوبت صبًى اجمل

 .ّ 1987أنتٛبل  21ٖع، املٛاؾل  1408صؿل  28ّ، إىل ّٜٛ األكبعا٤  1987أنتٛبل  17ٖع، املٛاؾل  1408

 .1/638ظ  ٚايهٌافظ 3/439ظ ٚتؿوري ايبشل احملٝطظ 6/93ظ ٚتؿوري ابٔ عاًٛكظ 2/9اْعل: تؿٝول اشبامٕظ ( 83)

 ظ6/95وري ابٔ عاًٛكظ اْعل: تؿ (84)



 ؿ.عجُإ عًٞ عجُإ
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ٌ: ٖعٞ ايٌعٛلْر.   ٝع ٚنععاب ؾعاكي، ٚق  أْٗعا هعٗاّ ايععلب،    قٝعٌ  ٚ ظٖٞ نعاب ؾاكي ٚايلّٚ اييت نعاْٛا ٜتكعاَلٕٚ بٗعا   ٚ
أسعـٖا: ايجالثع١    :ٚقٌٝ: األمالّ سص٢ ناْٛا ٜطلبٕٛ بٗا، ٚكٟٚ ٖقا عٔ ابٔ دبري قعايٛا: ٚأمالّ ايععلب ثالثع١ أْعٛاع    

اييت ٜتؼقٖا نٌ إْوإ يٓؿو٘ يف أسـٖا اؾعٌ ٚيف اآلػعل ال تؿععٌ ٚايجايعح غؿعٌ ؾٝذعًعٗا يف ػلٜٛع١، ؾعإفا أكاؿ ؾععٌ         
 .(3١)ل١ٜٛ َٓواب١، ٚا٥تُل اا ػلز ي٘ َٔ اآلَل أٚ ايٓاٖٞ. ٚإٕ ػلز ايػؿٌ أعاؿ ايطلب٤ًٞ ؿػٌ ٜـٙ يف اشب

ٚايجععاْٞ: هععبع١ قععـاغ ناْععت عٓععـٖا يف دععٛف ايهعبعع١، يف أسععـٖا ايعكععٌ يف أَععل ايععـٜات َععٔ ؼبًُعع٘ َععِٓٗ ؾٝطععلب    
أَعلٟا ضعلب ؾٝتبعع َعا     بايوبع١، ؾُٔ ػلز عًٝع٘ قعـغ ايعكعٌ ينَع٘ ايعكعٌ، ٚيف آػعل تصعض، ٚيف آػعل ال، ؾعإفا أكاؿٚا          

ِّ َعٔ غريٖعِ ضعلبٛا       ؽبلز، ٚيف آػل َٓهِ، ٚيف آػل َٔ غرينِ، ٚيف آػل ًَصل، ؾإفا اػتًؿٛا يف إْوإ أٖعٛ َعِٓٗ أ
ؾاتبعٛا َا ػلز، ٚيف ها٥لٖا ألسهاّ املٝاٙ إفا أكاؿٚا إٔ ؼبؿلٚا يًٛب املٝاٙ ضلبٛا بايكـاغ، ٚؾٝٗا فيو ايكـاغ، ؾشٝعح  

يوبع١ أٜطٟا َتؼق٠ عٓـ نٌ نأٖ َٔ نٗإ ايعلب ٚسهاَِٗ ع٢ً َا ناْت يف ايهعب١ عٓعـ  َا ػلز عًُٛا ب٘. ٖٚقٙ ا
 .ٖبٌ. ٚايجايح: قـاغ املٝول ٖٚٞ عٌل٠

ٚا ًاك٠ يف قٛي٘: فيهِ ؾول كادع١ إىل املصـك ٖٚٛ إٔ توتكوُٛا. ٚد٤ٞ با ًعاك٠ يًتٓبٝع٘ عًٝع٘ ستع٢ ٜكعع اسبهعِ       
   .(86)ٚعٔ اشبري ٚايؿول: اشبلٚز عٔ ايـٜٔ، ع٢ً َتُٝن َعني.

ٚدعٌ اهلل االهتكواّ ؾوكا ألٕ َٓ٘ َا ٖٛ َكاَل٠، ٚؾٝ٘ َا ٖٛ َٔ ًلا٥ع ايٌلى، يتًٛب املوببات َٔ غري أهعبابٗا،  
ًلعٝا، ؾتُشض ألٕ ٜهٕٛ اؾرتا٤، َع إٔ َا ؾٝ٘ َعٔ تعِٖٛ ايٓعاي     إف يٝى االهتكواّ هببا عاؿٜا َطبٛ ا، ٚال هببا

يهقب ع٢ً اهلل، ألٕ اهلل ْصب ملعلؾع١ املوعببات أهعبابا عكًٝع١: ٖعٞ ايعًعّٛ ٚاملععاكف        إٜاٙ ناًؿا عٔ َلاؿ اهلل بِٗ، َٔ ا
املٓتنع١ َٔ ايعكٌ، أٚ َٔ أؿيتع٘، نايتذلبع١، ٚدععٌ أهعبابا ال تععلف هعببٝتٗا إال بتٛقٝعـ َٓع٘ عًع٢ يوعإ ايلهعٌ:            

اٍ ؾكٗاؤْعا جبلسع١ َعٔ    نذعٌ اينٚاٍ هببا يًصال٠. َٚا عـا فيو نقب ٚبٗتإ، ؾُٔ أدٌ فيو نعإ ؾوعكا، ٚيعقيو قع    
   .(87)ٜٓتشٌ اؿعا٤ َعلؾ١ ايػٝٛب

 :َٚا عًُتِ َٔ ازبٛاكغ َهًبني تعًُْٛٗٔ مما عًُهِ اهلل
ػبعٛم إٔ ٜهعٕٛ عٛؿعا عًع٢ ايٛٝبعات عٛعـ       ( َٚا عًُتِ َٔ ازبٛاكغ َهًبني تعًُْٛٗٔ مما عًُهِ اهللقٛي٘ تعاىل: )

 ٔ ازبٛاكغ، ٜـٍ عًٝ٘ قٛي٘: ؾهًٛا مما أَوهٔ عًٝهِ.املؿلؿ، ع٢ً ١ْٝ َطاف ضبقٚف، ٚايتكـٜل: ٚصٝـ َا عًُتِ َ
ؾُا َٛصٛي١ ٚؾا٤ ؾهًٛا يًتؿلٜع. ٚػبعٛم إٔ ٜهعٕٛ عٛعـ مجًع١ عًع٢ مجًع١، ٚتهعٕٛ )َعا( ًعل ١ٝ ٚدعٛاب ايٌعلط            

 .(33)ؾهًٛا مما أَوهٔ
ٚػص بايبٝإ َٔ بني ايٛٝبات ألٕ  ٝب٘ قعـ ؽبؿع٢ َعٔ دٗع١ ػؿعا٤ َعٓع٢ ايعقنا٠ يف دعلغ ايصعٝـ، الهعُٝا صعٝـ            

 .(89)ازبٛاكغ، ٖٚٛ ضبٌ ايتٓبٝ٘ ٖٓا اشباص بصٝـ ازبٛاكغ

                                               
 .3/439تؿوري ايبشل احملٝطظ ( 85)

 .97-6/96ظ ٚابٔ عاًٛكظ 3/440ظ ٚايبشل احملٝطظ 9/513اْعل: ايٛربٟظ ( 86)

 .6/97اْعل: تؿوري ابٔ عاًٛك، ( 87)

 .2/413ظ إعلاب ايكلإٓ ٚبٝاْ٘ (88)

 .6/114اْعل: تؿوري ابٔ عاًٛك،  (89)
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 (81٥3) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥841)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ألٕ ايعـٚاب َلاعع٢ ؾٝٗعا تبْٝعح مجعٗعا، نُعا قايعت ايععلب          ؛ل٣ ع٢ً صٝػ١ مجع ؾاعًع١ دٚازبٛاكغ ، مجع داكس١، 
ِِ     ﴿ٖٚٞ ايهٛاهب َعٔ ايٛٝعٛك ٚايوعباع، َعٔ )دعلغ( إفا نوعب نُعا قعاٍ تععاىل:          ، يًوباع: ايهٛاهب ُِ َعا َدعَلِسُت ًٜع َِٜع َٚ

ٖٓٗاك٢ ٔب ﴾اي
٦ٚٝأت ﴿أٟ نوبتِ ٚقاٍ:  (90) َٔ اِدَتَلُسٛا ايٖو  أٟ انتوبٛا. (91)﴾ اي٤ٔقٜ

ٚاملهًبٕٛ مجع َه١ًب، ٖٚٛ ايقٟ ٜؤٓؿب ايهالب ٚغريٖا، ٜٚعًُٗا إٔ تصٝـ ألصشابٗا، ٚإمنا اًتل االهِ َعٔ ايهًعب َعع    
ٕٓ ايتبؿٜب أنجل َا ٜهٕٛ يف ايه ٌٓ َا ٜصعاؿ بع٘ َعٔ ايوعبع ٚايهًعب ٚايصعكل       أْ٘ ٜع١ًِ ايهالب ٚايبنا٠ ٚغريٖا، أل الب، ؾه

ٚايبامٟ ؼبٌ أنٌ صٝٛؿٙ، ٚإٕ مل تـكى فناتٗا، ٖٚٛ َقٖب ازبُٗٛك ٚقٌٝ: ال ؼبٌ إال َا صاؿٙ ايهعالب متٓوعها بكٛيع٘    
ًبٔبنَي)تعاىل:   أَعا َعا ٜصعاؿ بع٘ َعٔ ايبعنا٠ ٚغريٖعا َعٔ ايٛعري ؾُعا          ٚ .(92)ابٔ عُل، سه٢ عٓ٘ ابٔ املٓعقك ( ٖٚٛ قٍٛ َُٜه

 .(93)أؿكنت فنات٘ ؾقن٘ ؾٗٛ يو سالٍ ٚإال ؾال تٛعُ٘. ٖٚقا أٜطا قٍٛ ايطشاى ٚايوـٟ
ؾبَا ايهالب ؾال ػالف يف إباس١ عُّٛ صٝـ املعًُات َٓٗا، إال َا ًق َٔ قٍٛ اسبؤ ٚقتاؿ٠ ٚايٓؼععٞ بهلاٖع١ صعٝـ    

 .ٖٚٛ استذاز ضعٝـ (94)«إايهًب األهٛؿ ًٝٛ »: بكٍٛ ايٓيب  ايهًب األهٛؿ ايبِٗٝ، أٟ عاّ ايوٛاؿ، ضبتذني
َٔ اٞيَذٛاك٢غ٢ ﴿ٚمتوو ازبُٗٛك بعُّٛ قٛي٘ تعاىل:  َٔ  ِِ ُُِت ٤ً ؾإْ٘ ٌٌُٜ ايهالب ٚغريٖا، غا١ٜ األَل أْ٘ ؼبتعاز إىل   ﴾ ََٚا َع

ًبٔبنَي)ْهت١ يًتعبري بكٛي٘:  ٢ُٓ نًبا، نُا (َُٜه ٕٓ نٌ هبع قـ ٜو ١ًط    » :قاٍ يف ابٔ أبٞ هلب ٚكؿ أْ٘  ٚأ عًٝع٘  ايًعِٗ هع
 ؾبنً٘ األهـ يف  لٜك٘ إىل ايٌاّ. (95)« نًبا َٔ نالبو

 :ٚ عاّ ايقٜٔ أٚتٛا ايهتاب
ٚايٛعاّ يف نالّ ايعلب َا ٜٛعُ٘ املل٤ ٜٚبنً٘، ٚإضاؾت٘ إىل أٌٖ ايهتاب يًُالبو١، أٟ َا ٜعازب٘ أٌٖ ايهتاب بٛعبؽ أٚ  

ٕٓ َا نا ؛ٛعاَِٗ ٖٓا ٖٞ ايقبا٥ض نقا قاٍ َععِ أٌٖ ايتؿوريؾفبض.  ٕ َٔ ْٛع ايرب ٚاشببن ٚايؿان١ٗ َٚعا ال ؼبتعاز   أل
ؾٝ٘ إىل فنا٠ ال ؽبتًـ يف سًٗا باػتالف ساٍ أسـ، ألْٗا ال ذبلّ بٛد٘ هٛا٤ نإ املباًعل٠ هلعا نتابٝعٟا، أٚ صبٛهعٟٝا، أّ     

ٜع١  غري فيو. ٚأْٗا ال ٜبك٢ يتؼصٝصٗا ببٌٖ ايهتاب ؾا٥ـ٠، ٚألٕ َا قبٌ ٖقا يف بٝإ ايصٝـ ٚايعقبا٥ض ؾشُعٌ ٖعقٙ اآل   
ٕٓ امللاؿ بكٛي٘: ٚ عاّ، مجٝع َٛاعُِٗ قعاٍ ابعٔ عٛٝع١: ايٛععاّ ايعقٟ ال ضباٚيع١        ع٢ً ايقبا٥ض أٚىل. ٚفٖب قّٛ إىل أ
ؾٝ٘ نايرب ٚايؿان١ٗ ٚعبُٖٛا ال ٜػريٙ متًو أسـ ي٘، ٚايٛعاّ ايقٟ تكع ؾٝ٘ ضباٚي١ صٓعت٘ ال تعًعل يًعـٜٔ بٗعا نؼبعن     

ايتكعقك. ٚايتقنٝع١ ٖعٞ احملتادع١ إىل ايعـٜٔ ٚايٓٝع١، ؾًُعا         ؾع٢ً دٗع١ ايـقٝل ٚعصل اينٜت. ؾٗقا إٕ دبٓب َٔ ايقَٞ 
ٖعقٙ ايلػصع١ َعٔ املٓع١     ٚ ظنإ ايكٝاي إٔ ال دبٛم فبا٥شِٗ كػص اهلل ؾٝٗعا عًع٢ ٖعقٙ األَع١ ٚأػلدٗعا ععٔ ايكٝعاي       
 ٍٚأكاؿ بايكٝعاي قٝعاي أسعٛا    يهجل٠ طباي١ٛ املوًُني أٖعٌ ايهتعاب ؾًعٛ سعلّ اهلل عًعِٝٗ  ععاَِٗ يٌعل فيعو عًعِٝٗ.         

فبا٥شِٗ ع٢ً أسٛاهلِ املؼايؿ١ ألسٛايٓا، ٚهلقا قاٍ نجري َٔ ايعًُا٤: أكاؿ اهلل ٖٓا بايٛعاّ ايقبا٥ض، َع اتؿاقِٗ ع٢ً إٔ 
غريٖا َٔ ايٛعاّ َباغ، ٚيهٔ ٖؤال٤ قايٛا: إٕ غعري ايعقبا٥ض يعٝى َعلاؿا، أٟ ألْع٘ يعٝى َٛضعع تعلؿؿ يف إباسع١ أنًع٘.           

                                               
 .60 اآل١ٜ: ،األْعاّهٛك٠ ( 90)

 .21 اآل١ٜ: ،ازباث١ٝ هٛك٠ (91)

 .1/350ظ ًواٜىظ يتؿوري آٜات األسهاّ (92)

 .6/67تؿوري ايكل يب، ( 93)

 .قـك َا ٜورت املص٢ً /باب(، 1165ظ كقِ )2/59ظ أػلد٘ َوًِ (94)

 /.7/268(ظ ٚايبػٟٛ يف ًلغ ايو١ٓظ 10052ظ كقِ )5/346كٚاٙ ايبٝٗكٞ يف هٓٔ ايهرب٣ظ  (95)



 ؿ.عجُإ عًٞ عجُإ
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ٌ  عاّ قـ ٜعٔ أْ٘ ضبلّ عًٝٓعا إف تـػًع٘ صعٓعتِٗ، ٖٚعِ ال ٜتٛقعٕٛ َعا       ٚاألٚىل محٌ اآل١ٜ ع٢ً عَُٛٗا ؾتٌٌُ ن
 ْتٛق٢، ٚتـػً٘ فناتِٗ ِٖٚ ال ٌٜرت ٕٛ ؾٝٗا َا ٌْرت ٘. ٚؿػٌ يف  عاَِٗ صٝـِٖ ع٢ً األكدض.

إىل اتبعاع   -عًُٝٗعا ايوعالّ   -ٚايقٜٔ أٚتٛا ايهتاب: ِٖ أتباع ايتٛكا٠ ٚا ظبٌٝ، هعٛا٤ نعاْٛا ممعٔ ؿععاِٖ َٛهع٢ ٚعٝوع٢      
ؿععٛا بعين إهعلا٥ٌٝ ػاصع١، ٚقعـ       -عًُٝٗعا ايوعالّ   -يـٜٓٝني اػتٝاكا ؾإٕ َٛه٢ ٚعٝو٢ ايـٜٔ، أّ ناْٛا ممٔ اتبعٛا ا

تٗٛؿ َٔ ايعلب أٌٖ ايُٝٔ، ٚتٓصل َعٔ ايععلب تػًعب، ٚبٗعلا٤، ٚنًعب، ٚشبعِ، ٚظبعلإ، ٚبععض كبٝعع١ ٚغوعإ، ٚأَعا            
ٔ دعًعِٗ أٖعٌ نتعاب. ٚأَعا املٌعلنٕٛ ٚعبعـ٠ األٚثعإ        اجملٛي ؾًٝوٛا أٌٖ نتاب با مجاع، ؾال تؤنٌ فبا٥شِٗ، ًٚق َ

 ؾًٝوٛا َٔ أٌٖ ايهتاب ؿٕٚ ػالف.
ٚسهُعع١ ايلػصعع١ يف أٖععٌ ايهتععاب: ألْٗععِ عًعع٢ ؿٜععٔ إهلععٞ ؼبععلّ اشببا٥ععح، ٜٚتكععٞ ايٓذاهعع١، ٚهلععِ يف ًععؤِْٚٗ أسهععاّ 

 .  (96)ٚثإال تعٔ بِٗ طبايؿتٗا، ٖٚٞ َوتٓـ٠ يًٛسٞ ا هلٞ، خبالف املٌلنني ٚعبـ٠ األ َطبٛ ١ َتبع١
 :ٚاحملصٓات َٔ ايقٜٔ أٚتٛا ايهتاب

  ألٕ فيو ٜكتطٞ ًـ٠ املؼاي١ٛ َعِٗ يتنٚز ْوا٥ِٗ ٚاملصاٖل٠ َعِٗ. 
ٞ اي١ال ا٤ٚامٝلشصعٓات : ايٓوع  ٚا سصإ إٔ ٜهٕٛ با هالّ ٚبايتنٜٚر، ٚميتٓعإ ٖٓا، ٚباسبل١ٜ ٚبايعؿ١.  ٔٓ َعا    ٥ع ُٗ َٓ أِسَصع

ٔٓ عٔ اشبٓا أٚ ع ٔٓ ، أٟ َٓعٗ ُٗ َٓ  ٔ ايلٜب ، ؾب ًل ا سصإ : ع٢ً املعصَٛات بعصع١ُ األمٚاز نُعا يف قٛيع٘ تععاىل    أِسَص
َٓٚوعا٤ٔ ) :عٛؿٟا ع٢ً احملٓلَات َٔ اي َٔ َٓاُت  ُُِشَص ََٚمَعٗعٔ ععٔ اشبٓعا       (97)(َٚاٞي ٕٓ ا هعالّ  ؾكعاٍ عُعل بعٔ     ظ؛ ٚعًع٢ املوعًُات أل

١ٜٓ، ؾال ػبٛم ْهاغ األ١َ ايهتاب١ٝ. ٚقاٍ مجاع١: َِٓٗ صباٖـ،  اشبٛاب، ٚصباٖـ، َٚايو، ٚمجاع١: ا سصإ ٖٓا اسبل
ٚايٌعيب، ٚأبٛ َٝول٠، ٚهؿٝإ، ا سصإ ٖٓا ايعؿ١، ؾٝذٛم ْهاغ األ١َ ايهتاب١ٝ. َٚٓع بععض ايعًُعا٤ َعٔ ْهعاغ غعري      
ايعؿٝؿ١ بٗقا املؿّٗٛ ايجاْٞ. قاٍ اسبؤ: إفا ا ًعع ا ْوعإ َعٔ اَلأتع٘ عًع٢ ؾاسٌع١ ؾًٝؿاكقٗعا. ٚععٔ صباٖعـ: ؼبعلّ           

َععٔ املؤَٓععات َٚععٔ أٖععٌ ايهتععاب. ٚقععاٍ ايٌعععيب إسصععإ ايٝٗٛؿٜعع١ ٚايٓصععلا١ْٝ إٔ ال تنْععٞ، ٚإٔ تػتوععٌ َععٔ   ايبػاٜععا
ٔٓ ايهجعل٠، ؾنايعت اسبادع١     ازبٓاب١. ٚقاٍ عٛا٤: كػص يف ايتنٜٚر بايهتاب١ٝ، ألْ٘ نإ يف املوًُات ق١ً، ؾبَا اآلٕ ؾؿٝٗ

َصعاك يف إباسع١ ْهعاغ اسبلا٥عل ايهتابٝعات، ٚاتؿعل عًع٢        إيٝٗٔ. ٚايلػص١ يف تنٚػبٗٔ ٚال ػالف بني ايوًـ ٚؾكٗا٤ األ
 فيو ايصشاب١ إال ٦ًٟٝا كٟٚ عٔ ابٔ عُل.

ٚتنٚز عجُإ بٔ عؿإ كضٞ اهلل عٓ٘ ْا١ًٜ بٓت ايؿلاؾص١ ايهًب١ٝ ع٢ً ْوا٥٘، ٚتعنٚز  ًشع١ بعٔ عبعـ اهلل ٜٗٛؿٜع١      
 َٔ ايٌاّ، ٚتنٚز سقٜؿ١ ٜٗٛؿ١ٜ. 

( صبامٟا يف َع٢ٓ األِعٛاض عٔ املٓاؾع اسباص١ً َٔ آثاك ُعكـ٠ ايٓهاغ، عًع٢ ٚدع٘    ٚاألدٛك: املٗٛك، ٖٚاٝت ٖٓا ) أدٛكٟا
ًٔعاك َتكاؿّ يف ايبٌل يًتؿلق١ بني ايٓهاغ ٚبعني املؼاؿْع١. ٚيعٛ ناْعت املٗعٛك أدعٛكٟا        ِٗل  ِٚ اجملام امللهٌ. ٚامٜل االهتعاك٠ أ

ُٖا تٓٓنٙ عٓ٘  َٔ ـ٠ٓ االْتؿاع َٚكـاك٢ٙ ٚفيو   .(98)عكـ٠ ايٓهاغسكٝك١ يٛدب ذبٞـٜـ َ

 اشبامت١

اسبُـ هلل كب ايععاملني، ٚايصعال٠ ٚايوعالّ عًع٢ أًعلف األْبٝعا٤ ٚامللهعًني ْبٝٓعا ضبُعـ ٚعًع٢ آيع٘ ٚأصعشاب٘ ايٛٝعبني              
 ايٛاٖلٜٔ ٚع٢ً َٔ تبعِٗ بإسوإ إىل ّٜٛ ايـٜٔ. أَا بعـ؛

                                               
 ظ 6/76، ٚايكل يبظ 5/77ظ  ٚابٔ نجريظ 9/5725اْعل: تؿوري ايٛربٟظ ( 96)

 . 24 اآل١ٜ: /هٛك٠ ايٓوا٤ (97)

 .2/15ظ ٚايٌٛناْٞظ 6/73ظ ٚابٔ عاًٛكظ 3/447اْعل: تؿوري ايبشل احملٝط ألبٞ سٝإظ ( 98)



 هٛك٠ املا٥ـ٠ ٚبعض أسهاَٗا اييت اْؿلؿت بٗا َٔ غريٖا َٔ ايوٛك 
 

 

 (81٥3) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥843)
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 يف ايٓكاط اآلت١ٝ: املب١ٓٝٓتا٥ر مج١ً َٔ ايإىل  ايباسح ؾُٔ ػالٍ ٖقا ايبشح تٛصٌ
 ..ٖاغريٚ ايـّ، ِْٜذبل َٔ ٚاسبه١ُ ،ٜلاشبٓن سبِ ِْٜذبل َٔ ناسبه١ُ ِْٜايتشل َٔ اسٔبهِ بعض ع٢ًايتعلف  -1
 ،اٗٝؾ دا٤ َْا يف ٝلايتـق يًكاكئ َْهٔ يقيو ِٜايهل ايكلإٓ هٛك َٔ َٓؿلؿ٠ أسهاّ َٔ ْٗاؾٝ َا إهتٓباط َٔ ؾاؿ٠اال -2

 .ٚعالق١ بعطِٗ بعطا ِٓٗٝب َا يف َٚعاؿِٖ ، َعاًِٗ يف ايعباؿ َصاحل ع٢ً إًتًُت ايوٛك٠ ألٕ
اثٓتعإ ٚعٌعلٕٚ   ٚعٌلٕٚ آ١ٜ عٓـ ايهٛؾٝني ٜٚل٣ اسبذامٜٕٛ ٚايٌإَٝٛ إٔ ععـؿ آٜاتٗعا َا٥ع١    ٚعـؿ آٜاتٗا َا١٥  -3

 آ١ٜ، ٜٚل٣ ايبصلٜٕٛ إٔ عـؿ آٜاتٗا َا١٥ ٚثالخ ٚعٌلٕٚ آ١ٜ.
  : املا٥ـ٠.يعكٛؿ ٚاملٓكق٠ ٚاالػٝاك ٚيهٔ أًٗلٖاَجٌ اهلقٙ ايوٛك٠ ايهلمي١ أاا٤  -4
 . إٔ ايوٛك٠ ايهلمي١ ماػل٠ باألسهاّ ايٌلع١ٝ املتٓٛع١ -5
ٕ ايقٟ ٜٓععل يف األسهعاّ ٚايتٌعلٜعات ٚايتٛدٝٗعات ايعيت اًعتًُت عًٝٗعا هعٛك٠ املا٥عـ٠ ٜلاٖعا متتعام ببْٗعا أسهعاّ              إ -6

 ال تكبٌ ايٓوؽ. قٛع١ٝ
 عَ٘لادايبشح ٚاملصاؿك 

عطعٛ زبٓع١    -ل: ضبُعـ صعاؿم ايكُشعاٟٚ    ٝع كذبظ ٖعع( 370أمحـ بٔ عًٞ أبٛ بهل ايعلامٟ ازبصعاص اسبٓؿعٞ )املتعٛؾ٢:     ظ أسهاّ ايكلإٓ يًذصاص -1لإٓ ايهلِٜبعـ ايك
 .عٖ 1405ظ بريٚت –ؿاك إسٝا٤ ايرتاخ ايعلبٞ ظَلادع١ املصاسـ باألمٖل ايٌلٜـ

ٟ   ذبكٝعل ظ ٖعع( 463اهلل بٔ ضبُـ بٔ عبـ ايرب بٔ عاصِ ايُٓلٟ ايكل يب )املتٛؾ٢: أبٛ عُل ٜٛهـ بٔ عبـ االهتٝعاب يف َعلؾ١ األصشابظ  -2 ظ : عًعٞ ضبُعـ ايبذعاٚ
 .ّ 1992 -ٖع  1412ايٛبع١: األٚىل، ظ ؿاك ازبٌٝ، بريٚت

ٍ أمحـ عبـ املٛدٛؿ ٚعًع٢ ضبُعـ   ذبكٝل: عاؿظ ٖع(852بٛ ايؿطٌ أمحـ بٔ عًٞ بٔ ضبُـ بٔ أمحـ بٔ سذل ايعوكالْٞ )املتٛؾ٢: أ ا صاب١ يف متٝٝن ايصشاب١ظ -3 
 .ٖع 1415 -ايٛبع١: األٚىل ظ بريٚت –ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ ظ َعٛض

 .ّ 2002 ،ايٛبع١: اشباَو١ عٌل ظ ؿاك ايعًِ يًُالٜنيظ ٖع(1396ػري ايـٜٔ بٔ ضبُٛؿ بٔ ضبُـ بٔ عًٞ بٔ ؾاكي، اينكنًٞ ايـٌَكٞ )املتٛؾ٢:  االعالّ يًنكنًٞظ -4 
 -ؿٌَعل   -هعٛك١ٜ ، )ؿاك ايُٝاَع١    -محعص   -ؿاك ا كًعاؿ يًٌع٦ٕٛ ازباَعٝع١    ظ ٖعع( 1403ضبٝٞ ايـٜٔ بٔ أمحـ َصعٛؿ٢ ؿكٜٚعٍ )املتعٛؾ٢ :    ظ اْ٘إعلاب ايكلإٓ ٚبٝ -5

 .ٖع 1415ايٛبع١ : ايلابع١ ، ظ بريٚت( -ؿٌَل  -بريٚت( ، ) ؿاك ابٔ نجري 
 . بريٚت -ؿاك إسٝا٤ ايرتاخ ايعلبٞ ظ ٖع(982ضبُـ بٔ ضبُـ بٔ َصٛؿ٢ )املتٛؾ٢:  أبٛ ايوعٛؿ ايعُاؿٟظ ِكًاؿ ايعكٌ ايوًِٝ إىل َناٜا ايهتاب ايهلٜإ -6
ٚيف آػعلٙ: تهًُع١ ايبشعل ايلا٥عل حملُعـ بعٔ       ظ ٖعع( 970مٜٔ ايـٜٔ بٔ إبلاِٖٝ بٔ ضبُـ، املعلٚف بعابٔ ظبعِٝ املصعلٟ )املتعٛؾ٢:     ظ ايبشل ايلا٥ل ًلغ نٓن ايـقا٥ل -7 

 .ؿاك ايهتاب ا هالَٞظ ٚباسبا١ًٝ: َٓش١ اشبايل البٔ عابـٜٔظ  ( ٖع 1138بعـ  سوني بٔ عًٞ ايٛٛكٟ اسبٓؿٞ ايكاؿكٟ )ت
 .ذبكٝل: ضبُـ أبٛ ايؿطٌ إبلاِٖٝظ 1391بريٚت،  -ؿاك املعلؾ١ ظ ضبُـ بٔ بٗاؿك بٔ عبـ اهلل اينكنٌٞ،  ايربٖإ يف عًّٛ ايكلإٓ -8 

اجملًعى األعًع٢   ظ : ضبُـ عًٞ ايٓذعاك ذبكٝلظ ٖع(817)املتٛؾ٢:  ٟ اٖل ضبُـ بٔ ٜعكٛب ايؿريٚمآباؿصبـ ايـٜٔ أبٛ ، بصا٥ل فٟٚ ايتُٝٝن يف يٛا٥ـ ايهتاب ايعنٜن -9
 .زب١ٓ إسٝا٤ ايرتاخ ا هالَٞ، ايكاٖل٠ -ي٦ًٌٕٛ ا هال١َٝ 

 -تعْٛى   -ك هعشٕٓٛ يًٌٓعل ٚايتٛمٜعع    ؿاك ايٌٓعل: ؿا  ظٖع(1393ضبُـ ايٛاٖل بٔ ضبُـ بٔ ضبُـ ايٛاٖل بٔ عاًٛك ايتْٛوٞ )املتٛؾ٢: ، تؿوري ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل -10
1997 ّ  . 

ؿاك  ٝبع١ يًٌٓعل   ظ : هاَٞ بٔ ضبُـ هال١َذبكٝلظ ٖع(774أبٛ ايؿـا٤ إااعٌٝ بٔ عُل بٔ نجري ايكلًٞ ايبصلٟ ثِ ايـٌَكٞ )املتٛؾ٢: ، ايكلإٓ ايععِٝتؿوري  -11
 .ّ 1999 -ٖع 1420ايٛبع١: ايجا١ْٝ ظ ٚايتٛمٜع

 .ّ 2001 -ٖع  1422 ،ايٛبع١: األٚىل -يبٓإ/ بريٚت  -ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ ظ ـ بٔ ٜٛهـ ايٌٗري بببٞ سٝإ األْـيوٞضبُ تؿوري ايبشل احملٝط، -12

َلادعع١  ظ ذبكٝعل: ا َعاّ أبعٞ ضبُعـ بعٔ عاًعٛك      ظ ٖعع( 427أمحـ بٔ ضبُـ بٔ إبلاِٖٝ ايعجعًيب، أبعٛ إهعشام )املتعٛؾ٢:     ظ تؿوري ايهٌـ ٚايبٝإ عٔ تؿوري ايكلإٓ -13
 .ّ 2002 -، ٖع 1422ايٛبع١: األٚىل ظ يبٓإ –ؿاك إسٝا٤ ايرتاخ ايعلبٞ، بريٚت ظ األهتاف ْعري ايواعـٟٚتـقٝل: 

أبٛ عبـ اهلل ضبُـ بٔ عُل بٔ اسبؤ بٔ اسبوني ايتُٝعٞ ايعلامٟ املًكعب بؿؼعل ايعـٜٔ ايعلامٟ ػٛٝعب ايعلٟ )املتعٛؾ٢:          ظ َؿاتٝض ايػٝب = ايتؿوري ايهبريتؿوري  -14
 .ٖع 1420 -ايٛبع١: ايجايج١ ظ بريٚت –إسٝا٤ ايرتاخ ايعلبٞ ؿاك ظ ٖع(606
ٕ تؿوعري   -15 : أمحععـ ضبُععـ ذبكٝععلظ ٖععع(310أبععٛ دعؿععل ايٛععربٟ ضبُععـ بعٔ دلٜععل بععٔ ٜنٜععـ بعٔ نععجري بععٔ غايععب اآلًَععٞ، )املتعٛؾ٢:    ظ دععاَع ايبٝععإ يف تبٜٚععٌ ايكعلآ

 .ّ 2000 -ٖع  1420ايٛبع١: األٚىل، ظ َؤهو١ ايلهاي١ظًانل
 .ّ 1990ه١ٓ ايٌٓل: ظ اهل١٦ٝ املصل١ٜ ايعا١َ يًهتابظ ٖع(1354ضبُـ كًٝـ بٔ عًٞ كضا )املتٛؾ٢: ظ يكلإٓ اسبهِٝ )تؿوري املٓاك(تؿوري ا -16

 .ٖع 1418ايٛبع١ : ايجا١ْٝ ، ظ ؿٌَل –ؿاك ايؿهل املعاصل ظ ٖٚب١ بٔ َصٛؿ٢ اينسًٝٞيًـنتٛك  تؿوري املٓري يف ايعكٝـ٠ ٚايٌلٜع١ ٚاملٓٗرظ -17

ايٛبعع١  ظ ايكعاٖل٠  –ؿاك ايصعشاب١ يًعرتاخ بٛٓٛعا     ظذبكٝل : ؿ.ؾتشٞ أْٛك ايـابٛيٞظ ًٗاب ايـٜٔ أمحـ بٔ ضبُـ اهلا٥ِ املصلٟ ظايتبٝإ يف تؿوري غلٜب ايكلإٓ  -18
 .1992األٚىل ، 
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ذبكٝعل: أمحعـ ايربؿْٚعٞ    ظ ٖعع( 671يكعل يب )املتعٛؾ٢:   أبٛ عبـ اهلل ضبُـ بٔ أمحـ بٔ أبٞ بهل بٔ ؾلغ األْصاكٟ اشبنكدٞ مشى ايـٜٔ ا ظازباَع ألسهاّ ايكلإٓ -19
 .ّ 1964 -ٖع 1384ايٛبع١: ايجا١ْٝ، ظ ايكاٖل٠ –ؿاك ايهتب املصل١ٜ ظ ٚإبلاِٖٝ أ ؿٍٝ

ذبكٝعل: ؿ. َعلٚإ   ظ ٖعع( 643عًٞ بٔ ضبُـ بٔ عبـ ايصُـ اهلُـاْٞ املصلٟ ايٌاؾعٞ، أبعٛ اسبوعٔ، عًعِ ايعـٜٔ ايوعؼاٟٚ )املتعٛؾ٢:       ، مجاٍ ايكلا٤ ٚنُاٍ ا قلا٤ -20
 ١ٖٝ  .ّ 1997 -ٖع  1418ايٛبع١: األٚىل ظ بريٚت –ؿٌَل  -ؿاك املبَٕٛ يًرتاخ ظؿ. ضبؤ ػلاب١ -ايعٛ

ٟ : عًعٞ عبعـ ايبعاك   ذبكٝعل ظ ٖعع( 1270املؤيـ: ًٗاب ايـٜٔ ضبُٛؿ بٔ عبعـ اهلل اسبوعٝين األيٛهعٞ )املتعٛؾ٢:     ظ كٚغ املعاْٞ يف تؿوري ايكلإٓ ايععِٝ ٚايوبع املجاْٞ -21
 .ٖع  1415ايٛبع١: األٚىل، ظ بريٚت –ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ ظ ع١ٝٛ

ٞ  13، 8، 1دن٤  :ذبكٝلظ ٖع(684بٛ ايعباي ًٗاب ايـٜٔ أمحـ بٔ إؿكٜى بٔ عبـ ايلمحٔ املايهٞ ايٌٗري بايكلايف )املتٛؾ٢: ايقػري٠ يًكلايفظ أ -22 دعن٤  ظ : ضبُعـ سذع
 .ّ 1994ايٛبع١: األٚىل، ظ بريٚت -ؿاك ايػلب ا هالَٞظ ػبن٠ : ضبُـ ب12ٛ - 9، 7، 5 - 3دن٤ ظ : هعٝـ أعلاب6، 2
ُِٜام ايقٖيب )املتٛؾ٢ : ، يًقٖيب، هري أعالّ ايٓبال٤ -23 ني بإًلاف ذبكٝك: صبُٛع١ َٔ  ذبكٝلظ ٖع(748: مشى ايـٜٔ أبٛ عبـ اهلل ضبُـ بٔ أمحـ بٔ عجُإ بٔ ٜقا

 .ّ 1985ٖع /  1405بع١ : ايجايج١ ، ايٛظ ايٓاًل : َؤهو١ ايلهاي١ظ ايٌٝؽ ًعٝب األكْاؤٚط

 .ٖع 1431ايٛبع١: األٚىل، ظ ؿاك ابٔ ازبٛمٟظ ًلغ َكـ١َ ايتوٌٗٝ يعًّٛ ايتٓنٌٜ البٔ دنٟظ ؿ َواعـ بٔ هًُٝإ بٔ ْاصل ايٛٝاك -24
ِٚٔدلؿٟ اشبلاهعاْٞ، أبعٛ بهعل ايبٝٗكعٞ         ، يًبٝٗكٞظًعب ا ميإ -25 سككع٘ ٚكادعع ْصٛصع٘ ٚػعلز     ظ ٖعع( 458)املتعٛؾ٢:  أمحـ بٔ اسبوني بٔ عًٞ بعٔ َٛهع٢ اشٝبِوعَل

ـ  –أًلف ع٢ً ذبكٝك٘ ٚربعلٜر أساؿٜجع٘: طبتعاك أمحعـ ايٓعـٟٚ، صعاسب ايعـاك ايوعًؿ١ٝ ببَٛبعاٟ          ظ أساؿٜج٘: ايـنتٛك عبـ ايعًٞ عبـ اسبُٝـ ساَـ َهتبع١  ظ اهلٓع
 .ّ 2003 -ٖع  1423األٚىل، ايٛبع١: ظ ايلًـ يًٌٓل ٚايتٛمٜع بايلٜاض بايتعإٚ َع ايـاك ايوًؿ١ٝ ببَٛباٟ باهلٓـ

 –ؿاك ايعًعِ يًُالٜعني   ظ ذبكٝل: أمحـ عبعـ ايػؿعٛك عٛعاك   ظ ٖع(393أبٛ ْصل إااعٌٝ بٔ محاؿ ازبٖٛلٟ ايؿاكابٞ )املتٛؾ٢:  ايصشاغ تاز ايًػ١ ٚصشاغ ايعلب١ٝظ -26
 .ّ 1987 - ٖ ع 1407ايٛبع١: ايلابع١ ظ بريٚت

 .198 – 1407ايٛبع١ ايجايج١، ظ بريٚت –ؿاك ابٔ نجري، ايُٝا١َ  ظذبكٝل: ؿ. َصٛؿ٢ ؿٜب ايبػاظ  ايبؼاكٟ ازبعؿٞضبُـ بٔ إااعٌٝ أبٛ عبـاهلل، صشٝض ايبؼاكٟ -27

 . بريٚت –ؿاك إسٝا٤ ايرتاخ ايعلبٞ ظ : ضبُـ ؾؤاؿ عبـ ايباقٞذبكٝلظ ٖع(261صشٝض َوًِ، َوًِ بٔ اسبذاز أبٛ اسبؤ ايكٌريٟ ايٓٝوابٛكٟ )املتٛؾ٢:  -28

 .1990 - 1410ظ ؿاك إسٝا٤ ايعًّٛظ ذبكٝل: أمحـ كؾعت ايبـكاٟٚ هالّ يًـنتٛك أمحـ ًٛقٞ ايؿٓذلٟظٛقا٥ٞ يف االايٛب اي -29
 .دـ٠ –ؿاك املـْٞ ظ: ضبُٛؿ ضبُـ ًانلذبكٝلظ ٖع(232أبٛ عبـ اهلل ضبُـ بٔ ه١ًاّ )بايتٌـٜـ( بٔ عبٝـ اهلل ازبُشٞ بايٛال٤، )املتٛؾ٢: ظ  بكات ؾشٍٛ ايٌعلا٤ -30

بإًلاف: ضبُـ ْععِٝ  ظ ذبكٝل: َهتب ذبكٝل ايرتاخ يف َؤهو١ ايلهاي١ظ ٖع(817صبـ ايـٜٔ أبٛ  اٖل ضبُـ بٔ ٜعكٛب ايؿريٚمآباؿ٣ )املتٛؾ٢: احملٝطظ  ايكاَٛي -31
 .ّ 2005 -ٖع  1426ايٛبع١: ايجا١َٓ، ظ يبٓإ –َؤهو١ ايلهاي١ يًٛباع١ ٚايٌٓل ٚايتٛمٜع، بريٚت ظ ايعلقُوٛهٞ

ذبكٝعل:  ظ بعريٚت  –ؿاك إسٝا٤ ايعرتاخ ايعلبعٞ   ظ أبٛ ايكاهِ ضبُٛؿ بٔ عُل اينطبٌلٟ اشبٛاكمَٞ، سكا٥ل ايتٓنٌٜ ٚعٕٝٛ األقاٌٜٚ يف ٚدٛٙ ايتبٌٜٚايهٌاف عٔ  -32
 .عبـ ايلمام املٗـٟ

ايٛبع١: ايجايج١ ظ بريٚت –ؿاك صاؿك ظ ٖع(711ضبُـ بٔ َهلّ بٔ ع٢ً، أبٛ ايؿطٌ، مجاٍ ايـٜٔ ابٔ َٓعٛك األْصاكٟ ايلٜٚؿع٢ ا ؾلٜك٢ )املتٛؾ٢: ، يوإ ايعلب -33 
 .ٖع 1414 -

 .2000ّ -ٖع1421ايٛبع١ ايجايج١ ظ َهتب١ املعاكف يًٌٓل ٚايتٛمٜعظٖع(1420َٓاع بٔ ػًٌٝ ايكٛإ )املتٛؾ٢:  ،َباسح يف عًّٛ ايكلإٓ -34

 .عٖ 1381ايٛبع١: ظ ايكاٖل٠ –َهتب١ اشباظب٢ ظ ٜٔگ: ضبُـ ؾٛاؿ هنذبكٝلظ ٖع(209بٛ عبٝـ٠ َعُل بٔ املج٢ٓ ايت٢ُٝ ايبصلٟ )املتٛؾ٢: أظ صبام ايكلإٓ -35
ُٖع ايؿكٗٞ ا ٢هالَٞ بلاب١ٛ ايعامل ا ٢هالَٞ يف ؿٚكت٘ ايعاًل٠ املٓعكـ٠ اه١ املهل١َ يف ايؿرت٠ َٔ ٜعّٛ ايوعبت    -36 أنتعٛبل   17ٖعع، املٛاؾعل   1408صعؿل   24صبًى اجمل

 .ّ 1987أنتٛبل  21ملٛاؾل ٖع، ا 1408صؿل  28ّ، إىل ّٜٛ األكبعا٤ 1987

ٞ   ذبكٝعل ظ ٖعع( 807أبٛ اسبؤ ْٛك ايـٜٔ عًٞ بٔ أبٞ بهل بٔ هًُٝإ اهلٝجُعٞ )املتعٛؾ٢:   ظ صبُع اينٚا٥ـ َٚٓبع ايؿٛا٥ـ -37 َهتبع١ ايكـهعٞ،   ظ : سوعاّ ايعـٜٔ ايكـهع
 .ّ 1994ٖع،  1414عاّ ايٌٓل: ظ ايكاٖل٠

صبُعع املًعو ؾٗعـ    ظ : عبـ ايلمحٔ بٔ ضبُـ بٔ قاهِذبكٝلظ ٖع(728اسبًِٝ بٔ ت١ُٝٝ اسبلاْٞ )املتٛؾ٢:  تكٞ ايـٜٔ أبٛ ايعباي أمحـ بٔ عبـ، صبُٛع ايؿتا٣ٚ -38
 .1995ّٖع/1416ظ يٛباع١ املصشـ ايٌلٜـ، املـ١ٜٓ ايٓب١ٜٛ، املًُه١ ايعلب١ٝ ايوعٛؿ١ٜ
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 .ّ 1987 -ٖع  1408ايٛبع١: األٚىل ظ ايلٜاض –ؿاك ايٌٓل: َهتب١ املعاكف ظ ٖع(885بهل ايبكاعٞ )املتٛؾ٢: 

ٌ  ذبكٝعل ظ ٖع(311أبٛ إهشام اينداز )املتٛؾ٢:  إبلاِٖٝ بٔ ايولٟ بٔ هٌٗ،ظ َعاْٞ ايكلإٓ ٚإعلاب٘ -44  ايٛبعع١:  ظ بعريٚت  –ععامل ايهتعب   ظ عبعـٙ ًعًيب   : عبعـ ازبًٝع
 .ّ 1988 -ٖع  1408األٚىل 



 هٛك٠ املا٥ـ٠ ٚبعض أسهاَٗا اييت اْؿلؿت بٗا َٔ غريٖا َٔ ايوٛك 
 

 

 (81٥3) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥111)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

/ عبعـ  : أمحعـ ٜٛهعـ ايٓذعاتٞ / ضبُعـ عًعٞ ايٓذعاك       ذبكٝعل ، ٖعع( 207أبٛ منلٜا ؼب٢ٝ بٔ مٜاؿ بٔ عبـ اهلل بٔ َٓعٛك ايـًُٜٞ ايؿلا٤ )املتٛؾ٢:  ظَعاْٞ ايكلإٓ -45
 .ايٛبع١: األٚىلظ  َصل –ؿاك املصل١ٜ يًتبيٝـ ٚايرتمج١ ، ايؿتاغ إااعٌٝ ايًٌيب

ايٛبعع١:  ظ بعريٚت  ؿاك ايهتعب ايعًُٝع١  ظ ٖعع( 977مشى ايـٜٔ، ضبُـ بٔ أمحـ اشبٛٝب ايٌلبٝين ايٌاؾعٞ )املتعٛؾ٢:  ظ َػين احملتاز إىل َعلؾ١ َعاْٞ أيؿاظ املٓٗاز -46
 .1994ّ -ٖع 1415األٚىل، 

ذبكٝل: ايـنتٛك عبعـ اهلل بعٔ عبعـ احملوعٔ ايرتنعٞ،      ظ ٖع(620أبٛ ضبُـ َٛؾل ايـٜٔ عبـ اهلل بٔ أمحـ بٔ ضبُـ ، ايٌٗري بابٔ قـا١َ املكـهٞ )املتٛؾ٢ : املػينظ  -47
 .1997ّ -ٖع 1417ظ ايٛبع١: ايجايج١ ايوعٛؿ١ٜ، -ط: عامل ايهتب، ايلٜاض ظ ٚايـنتٛك عبـ ايؿتاغ ضبُـ اسبًٛ
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 ثوختة
ئامانج لةم توَيذيهةوة زانيين هةندَيك لةةو ووماانةةك مةة لةة تةومةتد مائةدة هةاتوويَ لةة ثَياةةميدا  اتةد ئةةم            
تومةتة مراوة وهةنةدَيك لةة ووماةةماندَ مةة زةم لةة ليةةماند تةةميخةتد لةةخ كرتووةَ مةة ثَيويمةتة موتةم ااي            

ئةةم  ا ةتانةة لةة    ة ثَييةايَ لةة  ةة وةةل ان نانةاند وةل ال ةةماند و ةة وةةمام نانةاند وةمامةةماندَ و          ثةيوةتت  َيةت  
 ةتايبةتد تةفمةريك ئةةوكام واتةا ئةةو ئايةتانةةك      ة ثةمتومة تةمةميةماي  اتكراويَ وةك ثةمتومةماند تةفمري و

 وَيذيهةةوة مةة  ةتةكراوة  ة  ثَياةةمد      اتد وومم نةمةيَ مة توَيذةم ثايت ثَيياي  ةتتووة لة م مرننةوةك ئةم ت
وم تةةايدو وئةةةو مةنيةكةةةك مةةة مة ةةاومراوة  ريتيةةة لةةة خوَيهدنةةةوة وتةةيكرننةوةَ ئةةةوةي   ةةة        نوو  ةةة و

 ةةةمامهَيهاند ة ئايةتةةةماي  ةة  نةةاوك تةةومةتةمايَ و  كم مرننةةةوة مةةاننة وتةةيكرننةوةياي وهةةةموةها كةماندنةةةوة 
 ةمةتةي مرنند وتةةماي ئةةوي     مد خ يايَ وووةك فةمموونةماي    ثةمتكَيرانة  ةل طةماي لة توَيين كوجناونا و

  ة كةماندنةوةياي    تةم اوة  هةمةتيةمايو
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to know some of the provisions of Surat Al-
Maa'idah. In this introduction, it appears in the introduction to Surah Al-
Maa'idah and some of its provisions contained in it, which hides many of the 
branches of legislation that must be adhered to by the Muslim in halalization 
and haraam haraam. Books of interpretation of the provisions, books of 
jurisprudence, and other references that the researcher used to collect this 
article, and the research section to the introduction and two sections and a 
conclusion. The methodology followed in this research is the analytical 
inductive method by collecting the material and then analyzing it. The 
researcher also attributed the Quranic verses to the Qur'an with the mention 
of the verse number and the interpretation of the verses in the appropriate 
place. And documenting the scholars' statements by returning them to their 
original sources. 
 


