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 إسيبهبث اإلببظْت يف علن ادلمبصذ

 _منٌرخب اطفّْش المطب  _

َكتص.   بغىاني من

 حامػت باجنت

واإلا
ّ
 :لخ

ّ ّ ؿيْ اإ أ٣ثة البحيه ضالسضاػية اإلا٠يكسيك أن 
و
يكس  ؤكرال ض ٌبر٠ي  طة ٓهم اإلا٠اإلاساضغ ال٠ٜهرك أث

رٝ اإلا٠يكس  ك اإلايل٥رك امهي   يع َصا اإلا٠ي٨ لر٥ـٝ  يهبي اً  ياهب اَ ميم اإلاسضػك ؤلابيهرك ديكّ ّض ب ُي

ٓ    ٔط ٚك اًٜيف: له ي اً أٓالم ؤلابيهرك   ٌٟب ألاتم ّلهصٍ السضاػك ٓهمتّ ادتةهي ّضاإ اىيهجهي الا مهيزيك  

ّ .٠ٛهه اإلا٠يكس 
Abstract 

It was widely spread in the domain of Makasid researches  and studies that the majority of Fikh  

schools enriched Makassed schools deeply as for as its application is concerned, especialy ;Maalikis 

researches. 

 This article was designed to reveal  one side of the ibadhi school concerns,since, it was not 

known before by scholars that this latter school was interested  in working with chariaa Maksid 

Ibadhi school employed Makasid concerns in its working syllabus.  

 As a sample to this research, we selected one famous Ibadhi’s scholor known as « atofish » 

chik to introduce (Fikh Almakassed) 

 

ا٠يكس الـطئك اً الٔهيم ؤلاػالارك التي ُهطة اإ ٓلط الصمليبك _ضضخي هللا ٓمهم_ ضاً بٔسَم 

ّ ٔٚطايضػهي ال يبٔين  ضل٥ً لم ت
 
ٓ   يس ايمل٥رم التةاص   زرث ضهٕ ٣ يبي بٔىيان  اللالا  التؼمرك اال

س ز٨   طاه ال٥ٜط ؤلاػالاي ٓ   ض يز اإلا٠يكس  ضزويضَي ٠ٜ٣ه اإ الا مهيزاة ضالٜ يض   يكسَي:.ضا٠ ٟض

ّك التي ٓييجيا بهي اذ هٝ اإلاـ٥الة التي ضا همهم.الليزضا اً ٓهميع ألاا ّ

س أػهمع ّ ٤ل ّ ٟض
 
  اإ ٥ٛط بٔى ٓهميتىي اإلاساضغ ال٠ٜهرك اإ اثطاع َصا البٔس اإلا٠يكس  اػهياي ًربي   ج 

م.  ل٥طاما حَة ٤ّييجي جي  ضال٘عا؛إ  ضابً  رمرك  ض همرصٍ ابً ٟرم ايجيظ ك  ضأبي اسمليٞ الـيًبي...ٗض

ّهجس أن  ضضٗم شل٧ 
 
ا؛   تـحّةعة ٓ   اإلاسضػك اإلايل٥رك  ضأزريهي أ٣ثة البحيه ضالسضاػية اإلا٠يكسيك  ض٣

ّ  ً ىي  اإلاـ٦هك ب٠رك اإلاصاَب ألادط   ل٥
 
ً أٛطز لهم ٟيال أض دط   لهم بيهرك _ ٓم ّال ه٦يز ؤثة _ديض  اإلاطا ٕ ؤلّاأه

ٜتّ الههم ّ  يضأيّت ّهيزضا اٜ ّ  ياال ه 
 
يل هي ال ي٦ين  حهرالة  ضاه ّ ك هيثٔك بحن  ٜيكرل اإلاصاَب ألادط   ٗض

ت
  مي ه٠يال

ٝ ؤلابيهرك اً اإلالاملكضاشا اي اػ ثىيىي لطأّ  أض اإلالييد   مي وؼت جي اً ال٠التل الصيً أؿيضضا ا؛  اٟي

أٛطز  اشاإ ٣ يبه  الاػ لالص ضاإلالييد اإلاطػهك اإ الـطئك ؤلاػالارك ضأكي٨ ٠ٛههي:   س العضٟيالٌٜي أزم

ّ بهي اؼؤلك اإلالييد لس  اإلاصاَب ألاكيلرك ضال٠ٜهرك اإ ؤلاػالم ا؛   ٠ٛطا اً أٟلط ال٠ٜطاة التي دم 
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س أ مل ال٠ي٨  ضاصَب ؤلابيهرك يجط  ٓ   ّض ايملسيث ًٓ اإلالييد ٓىس ؤلابيهرك: ٓييك اإلالييد اإلاطػهك  "ٟض

ّضتٔ دة اإ أكي٨ ٠ٛههم اً ألّا
 
ّ .1ك الصملرحك"زل

َطحا_( اَفّيل بؾًاماث ؤلاباي ت ف  غْ  اإلاقانض _القُب )ض ؤتي َصا البحث  لبرين  ياهب اً نم

اَ ميم اإلاسضػك ؤلابيهرك ب ؤكرل ض جؼرس ا٠يكس الـطئك اإ اىيهجهي الا مهيزيك  ض٣ىميش  ٓهاهي ٌٟب 

يف  ضأهي أضاي اً دال٨ ال٥ يبك اإ ٥ٍٛط اإلا٠يكس   ا؛  برين الي ه آلادط لهصا الٔيلم  ٠ٜ٣ره  ألاتمك اًٜ

اإ ٓلٍط   كم له٥ٜط ؤلاػالاي  ضؿرر لإلبيهرك ايمل٠ر٠رك ٣بايح٠ ّضأكي؛إ  ضا٠يكس   ضآٌيته ا٦يه ه اإلاؼ 
ّلصل٧ زيضلع  يَسا أن ال ي٦ين ٓم إ اجطّ 

ت
ك اإ شخلرك َصا ديكّ ٔيلم إلا يز ػطز لياٟٕ  يض خإ  بل اػ ٥ـيٛ

ك  ّض ّك ديكّ الط ل اإلايػٓي ٠ّٛه اإلا٠يكس ٓىسٍ ال تـحة الره  ط مك زري ه  بل هؼ يبٍ اػ يبيًي.  ضأن 

ّضآ مسة اإ ٓطن َصا اإلايهْي ٓ   ايخٌياة ال يلرك:

ال: عغاي  اإلاقانض ف  فقٌ ؤلاباي ت.  تؤ

َلضوي آزاعوي زناء الػْماء تزان ا: إلاد  غْ ٌ_. غن خ اة اَفيل_ م

 .فقٌ اإلاقانض غنض اَفيل  زالشا: مػال

ٍفيها النخاثج اإلا  بليها.  خَّنلزاجمت 

ال: عغايت اإلاقانض ف  فقٌ ؤلاباي ت  ؤ

ّ اإلاساضغ  أن ايملسيث ًٓ ا٠يكسيك ال٠ٜه ؤلابيضخي  لم يه١ الٔىييك ال٥بحةا التي زِرع به ال ؿ٧ 

م ه  ال٠ٜهرك ألادط   ٗض
 
ّا٠يكسيك  ضالسلرل ال يذهي ٠ٛه اً ػمية ضدليتم أه اإ اإلايضضه ؤلابيضخي  ٓ   أن 

ّ:ّاي يؤتية ًٓ ا٠يكس الـطئك اي هٔدّ 

١  ٠ؼرمية اذ هٜك  ضأػميع ا بييىك -1 ّ.2 ىيض٨ ؤلابيهرك ا٠يكس ألاز٦يم ٛض

ّ 3ابن بغلت٠ٛس ش٣ط  - اط اإلا :ال ٦هرٝ ثالثك أٟؼيم أن 
 
ٜٟؼم أ

 
اطضا بٜٔهه  ين بيٓ ٦ه

 
ؼم أ ٠يزٍ  ٟض

ّ
 
ؼم أ ّٟض

 
 .ٓىه اطضا بيل٥ٝ

اطضا بيٓ ٠يزٍ
 
ضاي أاطضا بٜٔهه ٛٔ    .ٛبثبية ال يزرس ضكٜية ال٥مي٨ هلل  ض ىدعحهه ًٓ الى٠م :ٛمي أ

ّ ٜ ؼم اإ أايالهم ٤يلع٤يا ضال٥ ؼم ٛاهمي ٤ييأٟؼيم  ٟؼم ٓ   أبساجهم ٤يللالا ضاللريم  ٟض  .ضايجهيزحج  يضا  ٟض

ّ
 

ّ:ٓىه  ٛٔ   ثالثك أٟؼيم ٣صل٧ ضاي أاطضا بيل٥ٝ

                                                 

ّضهسضا اهِط:  1   ىياجهي: ال٠ٜه ؤلاػالاي ضاإلاـت  ٌي  ة٢ ؤلاوؼيوي ضاإلالييد  اإلاسادهك: ٠ٛه اإلاـتة٢ ؤلاوؼيوي ٓىس ؤلابيهرك "  الٔهيم ال٠ٜهرك  ٓض

ف ؤلاايم احمس  يٚاحمس الـرر .ز .أهميش ي ضؤلاايم هيض السيً الؼيلمي"  أاًٜي  10ّ_9ّق     ضظاضا الـئضن السييرك ضألاٟض
رك بحن ال٠ٜهحن ؤلابيضخي ضاإلايل٦ي اً دال٨ ٣ يبي ؤلّا.د2 الٌٜي بً كييد يويص لهـميخإ ضأسايك اإلاجمهس البً ضؿس  ا٠يضهك اإ اإلا٠يكس الـٓط

 ّٓ ض الٔهيم ال٠ٜهرك اإ  ٌ 1427كٜط  21_18ٌّ:اإلاى٠ٔسا دال٨ الٜتةا 10ا؛  ال٠طن  7مين  اً ال٠طن بي ي  اً بحيه هسضا  ٌي 

ّم     اطا ٔك ض يؼر١: ايملي  ػهرمين بً ابطاَرم بيبع ع الياض الوي   2006ايضغ 21_18اإلايا١ٛ
٨ اً ٣ ب اإ أكي٨ ال٠ٜه اً َي أبي احمس ٓبس هللا بً احمس بً بط٣ك الؼهرمي ال ههي   اً ٣بيض ٓهميع ال٠طن الطابٕ التجط   هٔ دة أضّ  - 3

س  ط٢ آثيضا  " امهي: ايجيإ  "اى يضا أبي احمس"   هرهك  ؤلابيهرك  ٟض ّ.ضألاضن" ض"٣ يب اإلاب سأ اإ ده١ الؼميضاة ض"ال ٠ررس"  ض"ضػيلك ال ٔيٚض



    6102   أفشّل      – 14عذد   -رللّت دساسبث جلبهعت األغٌاغ
 

10 

ؼم  .هٜيػهم  ٤يلىري ًٓ ال٠ ل ضأ٤ل ايخبيتث ضالؼميم  ضؿطب ايخميض اإلاٜؼس له٠ٔل ٟؼم إلزريع ٟض
ؼم يملّٜ  .اإلاٜضخي ا؛  ال٠ٌرٔك ضالب٘ويع الت الٛهم ضاكالص شاة برمهم  ٣مهره ًٓ ال٘لب ضالِهم ضالـطّ  ٟض

 .أوؼيبهم ضتِٔرم احيضاهم  ٣مهره ًٓ العوي ضه٦يص شضاة اإلاحيضم
هم ٓىه ٣ ٜوّ م  ض ٜوّ ٓهاهم ٣ىٔم ه ٛرمي أبيزه لهاه ٦ٛيهع ؤم ه ٛرمي زطّ   ٜ م  هههه ٛرمي ٣ ٛرمي أاَط

ّ.1به

هي  ض الزّ ٓ    ٠ؼرمية ابً بط٣ك  ّأج 
 
رية أض الوطضض ية ايخمؽ  ضوإ السيً ضالىٜؽ ال  ذط  ًٓ ال٦ه

ٜهم اً  ه٧ ال ٠ؼرمية  ص بهي ٓهميع ألاكي٨ اإ  آلرٜهم.ضاليؼل ضال٠ٔل ضاإلاي٨  التي كطّ  ٣ّمي ي  أاط  ٤ل ّ أن 

صا اي بح ه الٔهميع اإ ٣الاهم ًٓ اؼيل٧ ال٥ـٝ ًٓ  ييية التـطيٕ  َض أضهري ي٥ـٝ ًٓ ا٠يكس ٗض

ّاإلا٠يكس.

َاعح نيأاي  - يَي ٟيآس الـْط  ٠ٛس ػه٧ ػ رال آدط اإ  ٠ؼرمه لهم٠يكس  اش ػم ّ 2ؤبَ يػقَب ال

ي اإ: ّضزلَط

ّسا٨يلبٓية اإ ألاايا٨  ضال ٔيضن بّةضال د قأز٦يم ايملسضز ضال٠لي :ّأ زي ك الا  ميْ ال ـط     لن 

 .ضتٔيضن اإلالييد  ٜضخي ا؛  ال ىيْظ ضاللطاْ  ٛطزٓهم بهصٍ ألاز٦يم

 .الى٦يزية ضؤلا يضاة ضال٠طاهية ضاإلاؼيٟيا  لومين ػحة الييد ألاهيم ٓ   دحة اي يطام :ّب

ي  ذهرم ؤلاوؼيهرك اً ال هرمرية :ّ   .الىِيٛية ضالٌهيضاة  َض

ضالـرم ضاحيػً ألاٛٔي٨ ضالهمم  اً اللسٟية ضالع٤يا ضالهسايي  اي يئض٨ ا؛  ا٦يضم ألادالٞ :ّز

 ضالٔ يٟية  ل ذهرم الىٜيغ اً البذل ا؛  البص٨ ضالٜول

ّ.3الٔبيزاة البسهرك ضاي ٛاهي اً الييد ال يسض٣هي ال٠ٔل  ضال يلل الاهي بيل٠ريغ :ٌّ

أإلاح  يضال حؼيىية. ٣م يبسض أن الياض الوي أهيٚ ا؛  ٣الم ابً بط٣ك _ٛوال ًٓ الوطضض ية_ ايملي رية

ّ سض٢ ز٥م ه  ضال يجط  ٛره ال٠ريغ. تٔبّ  ّياي َاً ألاز٦يم  ا؛  أن 
 
 س  ال  

٠ٛس ػه٧ الىتج الص  ػيض ٓهره  مهيض ألاكيلرحن  ض ىيض٨  ٠ؼرم َصٍ اإلا٠يكس ا؛   الؿاإلايي أا ّ -

ىهطضض ية ضزي رية ض حؼريرية  بمي   ّ وم 
 
هرية ال٥دة  لهتـطيٕ  ا ه اً ال٦ه

 
زّٜ السيً ضال٠ٔل  ك اإم 

  ٣مي أؿيض ا؛  بٔى اإلابيزث اإلا٠يكسيك  ٣م٠ٔيلرك ألاز٦يم ضتٔبسَي   ط رح اإلالييد 4ضالىٜؽ ضاليؼل ضاإلاي٨

رٜه لامل٥م...  5ضاإلاٜيػس  ٟيٓسا  هب اإلالييد ضزضع اإلاٜيػس  ض٣ثةا  ُي

                                                 
ّ 128_127د  اإلاب سأ  ابً بط٣ك  1

ين لَل ال٠ٔي٨"  اإ ٓهم َد:  اإلا ٦هم ألاكي؛إ ال٠ٜره  570-500َي أبي ه٠ٔيب ييػٝ بً ابطاَرم بً اىيز الؼسضاتي الياض الوي    - 2 "السلرل ضالدَة

٨ّ ضؤلاهليٚ اإ أكي٨ ال٠ٜه ضالاد الٚ"."اط  البحط ً" اإ اإلاى١ٌ  ض" ط يب اؼىس الطأرٕ بً زبيب" اإ ايملسيث  ض٣ يب "الٔسض ال٥الم 

350_3/349م  1984ٌ _ 1404ضظاضا التةاه ال٠ياي ٓمين     الياض الوي ضالاهليٚ د الٔس٨ 3  

ضاي بٔسَي 2/118م   1981ٌ_ 1401ػهٌىك ٓمين   د ًهٔك الـمؽ  الؼيلمي  ضظاضا التةاه ال٠ياي  4  

2/145 2/129 2/201  256_169_47_1/4ّّد يىِط ا؛  اإلاط ٕ الؼيب١   5  
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- ّ س دم  هم  ضامهم  ٟض َ الػَاؽ ؤخمض الكمّ بٔو  ّ اخ ؤب  الٔطن ض ٔهه ا٠لست
َ
ػي  بيىمي ا ػيززّٜ

ّ آ دٍة ايجمهيض همً
 
ّ.1رك زّٜ اليؼل٤ه

هي  ضألاز٦يم ؤلالهرك: تٔهرل ألاٛٔي٨ -2
 
ال يذ هٝ ضأ  ؤلابيهرك اإ ال ٔهرل ًٓ ب٠رك آلاضاع ال٥الارك ٦ٛه

طان ٓ   أج  الاز ري   ًو زمل لّٜ ألٗا طان". َٛم ي اً ٟيٓسا "تٔهرل أٛٔي٨ هللا بيٗل
ت
هِطة ٛره اهٌالٟ

ًو ضأ  ٛره أج  ايمل٥م ضاإلالييد الٔيتسا ٓ   ؤلاوؼين  ضالاػ ٥مي٨ بيل٘حّة هٜي ال ٔهرل ًٓ ألاٛٔي٨ ؤلالهرك. ضَا

ف أث  ه ٛاهي  ٣مي َي اإلاؼ ٜيز اً ٟي٨ احمس  ّاًٜي   "اصَبىي ضاصَب ألاؿٔط ك ضاإلأترلك ضأ٣ثة ال٠ٜهيع  أن 

ّ
 
طان  أٛٔي٨ هللا ال تٔه هل بيٗل

 
يزض ٓ له    ٛٔل اي هـيع ب٘حة شخيع  ل٥ً ان ٓع  ض ل  ال يح ي  ا؛  شخيع  ٟض

طان" طان ايمل٥م ضالييد ايخه١  بد  تٔهرههي بيٗل صا َي الـيثٕ اإلا ساض٨ اإ ألازبرية 2أض س بيٗل . َض

ّ ةضن ًٓ الٔهل بييملِّ ِّ
ٔد  ا اي ه  ّؤلابيهرك  ٥ٛ حةت

َ
طان٥  اً ألٗا

ت
ّ.م ضاإلالييد بسال

ّ ضايمل٥مك ٓىسَم وإ بمٔج  " حلرل اإلالاملك  أض زٕٛ اإلاٜؼسا 
 
ا ضضػرهمهي  ضاإلاطاز ضاإلاطاز بيإلالاملك الهص

هه الؼيلمي ب٠يله: "ان ألّا س ٛل  صا َي ا٠ليز الـطاثٕ ببًالٞ  ٟض ّبيإلاٜؼسا ألالم ضضػره ه." َض
 
رك زل ك الـٓط

ّ
 
 ٣مي اإ ٟيله تٔي؛ :زال

ت
ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ       ڀ   ڀ  پٻ  پ  پچ  ك ٓ   آ بيض اإلالييد اٌه٠ي

 [220الب٠طا: ] چڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٺٺ
صا اإلأج  لهملاملك ليؽ بٔرسا ًٓ أىيَي ٓىس الٔعّ  ٛبً ٓبس الؼالم الص   َض ّ هي ب٠يله:ٓط 

 
ا أض " لص

ّ.3أض ػ به" ػب هي  أض ٛطزك أض ػب هي  ضاإلاٜؼسا ألم أض ػ به  أض ٗم ّ

ّزت    ال ؤلرٝ برمهم ك ٤يلٔس٨  ضاليزسا بحن اإلاؼهمحن ّضٔيا ّالسٓيا ا؛  بٔى اإلا٠يكس ال -3  آ دةضا أن 

ساي.الحة ألاا ّ  ك يسضض إ ضزستهي ض يزا ٓض

ّ ٠ٛ4س  ٔل أبي اسمليٞ مهه, ٟي٨: "ان  الـٔيب ضألازعاب لهي أايض ّض زريا ألاام اليزسا احيضا لٔهمه ٓض

ّ
 
ّ  ٟي

 
ّ ٝ ٓهاهي  اال ي ٤يلػ أن  ٠رم زريتهي  ٛ ؼياَي ال تؼ   يغ لهبىيع اإلاـرس ال يبع ألاض٤ينبٔوهي هطضض   َض

ّاإ أا ّ اضال ٔيضن  اي ُهّط الا حيزضال   مط هترجك يجهيزَي  ٛيلاطان ألاػيػرين َمي: 
 
ضهيلع اب ٘يَي اً  ك اال

ّ ال٥مي٨  ضاٟ ٔسة ا٠يٓسّض الِٔمك ّ الٔع 
 
ّ.5اجي٨" ٤ل ّ   اإضايجال٨  ض٤ين لهي ال٠سص اإلأ 

ّ
 
ّضأ٣  الٔمطان  ضأكل ػٔيزا ألاام زرث ٟي٨: ضال ٔيضن َمي أػيغ الا حيز س أبي اسمليٞ اإ ايهٕ آدط أن 

ّ هي ضال ٔيضن ٟهب ايملريا ضل ّ  الا حيز"اي زام  ّك اطزّ خيكّ ك ضائيا ّ ويرٕ اليا بية ال ٛبن  ز ٍ ا؛  التـس 

ك, ٥ٛرٝ بيليا بية خيكّ ضال ىيزط  ٛمً لم يسض٢ هطضضا ال ٔيضن ال يسض  ٣رٝ يحيّٛ ٓ   ضا بي ه اي

                                                 

2/120د ًهٔك الـمؽ  الؼيلمي   1  

10/162له٠طآن ال٥ط م   ح٠ر١ الـرر ابطاَرم بً احمس ًال   اإلاٌبٔك الٔطأرك  ٗطزايك ايجعاتط:  د  يؼحة ال ٜؼحة 2  

1/10د اهِط: ٟيآس ألاز٦يم اإ الييد ألاهيم   3  
ف َي ابطاَرم بً احمس ابطاَرم بً ييػٝ  - 4 اجهك اإلامهي  اإ ال٠يَطا  ضله ا٠يالة ػريػرك  أكسّضٓيلم ابيضخي  عاتط   أزيب  م:  1965 اًٜي 

 2الٔلط ايمليهط  ٓيز٨ هيحهى  ائػؼك هيحهى ال ٠يٛرك  بحةضة لبىين  يزت    ضا  ميٓرك ٣ حةا اهِط: اعجم أٓالم ايجعاتط اً كسض ؤلاػالم

ّم.1980ٌ_ 1400

ي ألابٔيز اإلاىتجرك ليزسا اإلاؼهمحن اإ ٥ٛط أبي اسمليٞ اًٜيف  اجهك اإلامهي  هميش ي  اه ٠ي أبي ه٠ال اً: احمس بيبي ٓم 1/55د اجهك اإلامهي : 13

م2010َد/ 1431اسمليٞ  ٗطزايك    
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ػٍ اً ألاضػيي ٛهل يجس  الاه ميع ا؛  ؤلاػالم هٜٔي اشا كيزب ه ضضص ك  ضال يسض  ٣رٝ هٔيف اإ ّضٔيا ّال

ل أا ّ ّ.1ا ٛرمي برمهي؟١ تٔيضهي ضا حيزّتح٠ ّك ال٠طآن اإ زي ك ا؛  زإٛ آدط ٗحة ال٠طآن ل الـ٠يٞ ضالاٛتةاٞ؟ َض

  ضلهصا ي ٓىسَم اإ ابيزث ؤلااياك  ضألااط بيإلأطضٚ ضالىري ًٓ اإلاى٥طي ًٓ ا٠لس الٔس٨  ٛرِهط  هرّ أا ّ

س ّض اإلا٠لس آثيٍض الياضد اإ ٛ يضاَم ضا مهيزاتهم  ضاإ أٟيالهم ىأٛٔيلهم  ٟض هميئهم   وم   ه ػحة أتممهم  ٓض

ّ.2ض٣  هم  ضوإ ٣ حةا

ىي٢  َٜض
 
ّية اٌيّ ائل

 
َي  ضؿطضي ؤلاايم  ضاياكٜية لك زي٨ ؤلااياك ضز٥مهي  ضؿطضًهي  ضاً ي يال

رك بيإلايم اإ زي٨ الٔسٓم ّ الٟك الٓط ٨ ضزي٨ ايجيض  ض٤ين لهمجمهسيً اإ بيب الياليك ضالدةاعا  ضأزساه يله  ٓض

ّ.3ك  حهرالة زٟر٠ك ضثطاع ٠ٛري دلبألاتم ّ

ي  ي ي لل بم٠لس الٔس٨ اؼؤلك ايخطض  ًٓ ؤلاايم الِيلم  التي اد هٝ اإلاؼهمين اإ ز٥مهي ضام ّ أا 

اػتر٠ىيا اً  ح٠ر١ اإلاطاز ببظازك ؤلابيهرك ٛال  ط  ض يب اإلا٠يم  ضال ض يب ايخطض   بل  ياظ ايخطض   اشا 

ي  الِهم  ضازريع ااياك الٔس٨  ّاشا ٗهب ٓ   ُمّ أا  ٛ ىك أ٣دة اً ُهم ؤلاايم  لم يجع ا؛    ايخطض  يئزّ  هم أن 

ّ. 4اً ال٠ ل لهم شل٧  اش ال يسٕٛ هطض بوطض أ٣دة ضالٜ ىك أؿس ّ

ه  اَ ميم ؤلابيهرك بم٠لس اليؼط ضضٕٛ ايملط   اش  -4
 
ٌٔرك  اإلأهياك اً السيً اً ألاايض ال٠أه

ّ أَم ّبيلوطضضا  ضاً   ٞ ّ ا٠يكس الـطئك ؤلاػالارك  ضاإ أىيٍ زٕٛ لهمـي    ض هب لهملييد ضاإلاىيٕٛ ضاإلاويض 

ّزت    ّ أن 
 
ٕ ايملط   الٔهميع ٓه رك ػياع اإ اجي٨ الٔبيزاة أض اإلأياالة ب ؤكرل ٛض هيا ال٥ حة اً ألاز٦يم الـٓط

ّ"  يع اإ ٣ يب   ياَط ال ٜؼحة::
 
ل ػبحيهه ضتٔي؛  بىيع السيً ٓ   أػيغ اليؼط ضضٕٛ ايملط  ضالٔؼط  ٣مي ٓه

ضا هه تٔهرل   [185]الب٠طا: چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋچ  ضدلك الٌٜط اإ ضاوين ب٠يله:

ٕ ايملط  ٣مي اإ ػيضا اإلايتسا" ضدلك ال رمم بٛط
5. 

رٝ اإلا٠يكس اإ التة رح بحن اإلالييد ضاإلاٜيػس  ا ال ٟي٨ هيض ا -5 ه  "آهم لسيً الؼيلمي: ُي
 
اشا أه

ّ ٓيضهع اإلالاملك التي  ٦ين ا٠ليزا لهمؼ س٨ اٜؼسا ضاجملك ٓهاهي  أض اؼيض ك لهي  شل٧ ي٦ين ٟيززي  ٛبن 

ه س٨ ّاإ ٟريغ اإلاؼ 
 
ي   ٛرجب ايململ ٓهره  أَم ّالاملك إ اٜؼسا اؼيض ك أض ضاجملك  لن زٕٛ الوطض  له ضأا 

ّاشا ٤يهع اإلاٜؼسا اط يزك ٛال  ٠سص  ا 
 
إ لهٔبيزا أٛول إلاي ٛره اً  ع٣رك أهٜؽ  ٛر٠ي٨ اإلأتةن يله: ال ذ 

ّ
 

سم ٣ٝ ّ ٛره اٜؼسا أٟي   ضوإ ٓسم ٣ؼط الـهيا  ٓض
 
سم ا  صا أضجد اً الييد الىِط  ٓض ذيش اليلس  َض

هبتة رح اإلالاملك  س٨ ّالٔبيزا  ٛرجرب اإلاؼ  ّ.  6ي يملّٜ السيً  ٛري أض؛  اً زّٜ اليؼل"لج 

                                                 

  1د اإلاط ٕ هٜؼه
ّاهِط: أثط ٠ٛه اإلا٠يكس ٓ   زط٣ك الا مهيز ضال ٠ىحن  ٓب - 2

 
م الٔع   اً هسضا ال ٠ىحن ضال جسيس اإ ال٠ٜه ؤلّاسال ّػالاي اإلأيكط هه بً زميز بً زَض

ّم2014ضأرٕ ال يوي ٓمين  29_28اإلاى٠ٔسا دال٨ الٜتةا

  3 1د اهِط:بحث كهك الا مهيز بيل٥ٜط ال٠ٔس  ضالؼريسخي ٓىس ؤلابيهرك  الٌٜي بي ي 

3/62ديلسلرل   الياض الوي   4  

2/27م  1986ٌ_1406د  ياَط ال ٜؼحة أهياض اً برين ال جريل  أزمس بً زمس ايخهر إ  5  

2/201الـمؽ:  د ًهٔك 6  
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 1ٍآزاعواَفّيل ة القُب زان ا: إلادت غن خ ا

هبه لهٔهم     ٓ   آثيٍض ضثىيع بٔى أٓطّ  ثم ّػؤٓطن  ط مك اي عا ًٓ اًٜيف  ايلسٍ  ضوـؤ ه ًض

ّ
 
ّط ً الصيً ٓيكطضٍ ضالصيً  يإضا اً بٔسٍ.الٔهميع ضاإلا٥ٜ

ٍنكإجٌ :  َلضو  ااحمس بً ييػٝ بً ٓيسخ  بً كييد بً ٓبس الطزمً بً ٓيسخ  بً اػميٓرل بً  َّيم

س بً  ف. ضاإ بٔى ٣ به يىري الـرر احمَّ ف ٓبس الٔع ع بً ب٥حة ايملٜوخي  اًٜيَّ وؼبه ا؛  أبي زٜم اًٜي 

ي أؿهط ٓيلم ابيضخي بيإلا٘طب ؤلاػالاي اإ الٔلط ايملسيث. ضلس  .ٓمط بً ايخٌيب ضؿهط ه ٌٟب ألاتمك. َض

 م. 1820ٌ /  1236بمسيىك ٗطزايك ػىك: 

ي ابً ثميوي ػىياة  زأدص ابيزة الٔهيم اإلا ثم ّ زّٜ ٣ يب هللا تٔي؛  َض لا ال  ٔس  ية ٤يلىحي ذل 

ي ػيٓسٍ ٓ   ال حلرل  اٟ ىيٍإ لبٔى دعاتً الٔهميع  امهي دعاهك الـرر ام ّّض ضاللٚط ضاإلاى١ٌ ضال٠ٜه 

ّسالهريع السيً ٓب س  عض  هي    ااطأا ٓهمٔع ع ال مرجي  ٟض ّ.ضثمهي ًٓ أباهيّض  مه٧ ا٥ بك ثط كأج 

ّّض ال ؤلرٝ ّض  هؽ له سضيؽ  زتّ  ضاي ٤يز يبهٙ الؼيزػك ٓـطا 
 
 عاب ي بهٙ الٔـط ً أكبح ٓيلم ضاز  اإلا

ّ.:الْٜطّض بهٙ زض ك الا مهيز اإلاٌه١ اإ ٣هيل ه  ٣مي يص٣ط شل٧ بىٜؼه اإ ٣ يبه  ؿيال ألاكل ثم ّ

يم ألاػبْي  زضضػه ًرهك أيّ  تؼ مطّ  التة٣حر اإ ال ه٠حن.ّض له اىتج اإ ال سضيؽ هٔ مس ٓ   اػ ٘ال٨ اليٟع 

ّاً ال
 
ّ .يع س زضضػي اإ اإلاؼيع بٔس الٔلط ثم ّ ييم ايجمٔك  و   ا؛  العضا٨  اال

 
 ال٘طأيع ضال يسض غ اإ الهرل اال

هٟحن  اإلا ٜيّ ّض الىجبيعّض
 
م٤ين ي له  الاػ ٜ يعاة اإلامهيًهك ٓهره ض الهرل له ؤلرٝ ضؤلا يبك ًٓ الطػيتل ذل 

ّ.أزريهي أزس ٓـط زضػي اذ هٜي اإ الريم غا  ًي ل الىٜؽ  ا ٜيهري اإ الٔهم  يسضّ ٤ين ٗع ط اإلايزّ ّض

ّ
 
ال يحيػب  الارصٍ ٓ   ال٘ريب أض ّض إ ٣ؤزاا له سضيؽ ٓىس الاٟ ويع ضيؼ ٔمل الهؼين الدةبط  اإلاح 

ص ٓمهم بمي يسٛٔهم ا؛  اليـييّض ؤلابٌيع  ك لػ هك  الارصٍ  ديكّ  ي؛إ ٓىييك ّض التة٣حر ّض اشا ضأ  امهم تٔبي ضض 

ّ.لي أثىيع السضغّض ال هعجع ًٓ الط ْي ا؛  اإلاليزض ّض ١ اؼيتههي ح٠ ّ ّض ٛر٥  هي

كسضضا ّض جهي٨ ٓهره الٌهبك اً اذ هٝ ألاٌٟيض ؤلاػالارك االؼٔك اإ الٔهم  ّض بهصا اإلاىتج اإ ال ٔهرم 

ّّض ٓىه 
 
ّ.اكالزيّض ٟويع ّض ٟريزا ّض تٔهرمي ّض هم ض ي٨ ٓياهين اإ اذ هٝ اياٟٕ ايملريا   ؤلرٜي ٤ه

م ضأهٙ ٓسز  الارصٍ الٔـطاة ف ابطاَرم  :عاباً ا :اً أؿهَط هع ل ال٠يَطا الٔيلم  أبي اسمليٞ اًٜي 

كييد  زاضز بً ػٔرس بً ييػٝ  ضاتس الصمليٛك الٔطأرك اإ ايجعاتط  ابطاَرم بً ٓيسخ  أبي الر٠ِين  ١ ح٠ ّاإلا

م ٣ حة حَة  ضاً ػهرمين بيؿي البيضضوي  ال٠هم السآركّض ضاً لر ري اإلاجيَس بيلؼرٝ  بً ٓمط لٔ إ  ٗض

ّ  يوؽ يعإ ضااً اإلاسيىك اإلاىيّ ّض خ ػٔرس بً تٔيض ع اإلائض  ّ.ً بهٙ اإلاـرذك٣ حة ام ّ مٗحَةّض .أزمس الٛط

ّ:اعودددددددددددددددددآز

ف آثيض الـرر  أَم ّضاً  ياًٜي  ّّض  آلرٜه التي أٗج  بهي اإلا٥ بك ؤلاػالارك ٣م  ي  ٠ٛس ٓس  ي٨: هٓي َي بٔوهم ٟض
ٝهي  بهٙ ثالثميتك اجّ 

 
ط ػ ّ ّض .ضػيلكّض ب  اي بحن ٣ يائل ك اتؼٕ له الٔمط  لرتة٢ َصا التةاه ايجهرل  ٠ٛس ٓم 

ه٤ين زط لي ٓ   ال٥ يبك  ال يتة٣هي اإ زوط ضال ػٜط  ضكٜه  همرصٍ أبي الر٠ِين ّض ي ضتؼٔحن ٓياتّ
 
"ال  بؤه

                                                 

بطاَرم بً ب٥حة بحيظد احمس بً ايسخ  بيبي ٓمي ا ٌ   مٕ اإلايزا ضال حط ّط15ا؛  ٞ ٌ  1د اهِط: اعجم أٓالم ؤلابيهرك  ٟؼم اإلا٘طب: اً 21ٞ

 2/71   مٔرك التةاه    اإلاٌبٔك الٔطأرك ٗطزايك1999د1420 1دملٌٜي بً احمس ؿط ٜي د الٌٜي بً كييد بي ي  ي
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ّ ٔٚطهّ 
 
ّ اال

 
اإ ض ظ أط ين  ضايحجيّض ضاض الن ّض ٝ اإ بجي هؼ٠ً  ضال٠طاضا اإ  سضيؽ ٓهم  أض  ؤلرٝ ٣ ب"  ٛؤل

ّالؼٜرىك ٟيكستّ ّاإلا٠ٔي٨.ّض ك  اإ اإلاى٠ي٨ّٔٛطؿمهع  آلرٜه اذ هٝ ٛطضْ اإلاّض .ا ايحج 

ّ: : له ثالثك  ٜيػحة وإف  جفؿحر القغآ 

1326ّبييجعاتط ػىك  ًبٔك ٟسيمك :جيؿحر الخفؿحر  -
 
ّٔ ّض ساة ضخمك ٌ اإ ػبٕ اجه مين ًبٔك ثيهرك ب

 .ٟس اه ر  اىهّض   ن ب ح٠ر١ الـرر ابطاَرم ًاّلئيز ًبٔه آلّاّض  ععا  14م اإ 1987م ا؛  1982اً ػىك 

ي آدط  ٜيػحٍة  هي  اش ٣ به بٔس هطجه الٔهمي.أَم ّّض َض

َم ألامل - ّ صاع  الػمل ل 
 
رل: اه ه  بسأٍ اً ايخي مك  ضاه ر  ا؛  ػيضا ه  ٜؼحة لم ي م ّ اذٌيي:  ٟض

ّ الطزمً  ضال
 
ي اإ اجه ّيعا٨ اذًٌي س بيبيٓمي البيز ين احم ّمله ألاػ يش الٌٜي بي ي  ضهبٌه س ٣بحة  بح 

 .َي يي ِط الٌبّٕض ضالٌٜي ؿط ٜي 

ّ 13: اٌبْي  ض ٠ٕ اإ ىم ا  الؼاص بد  صاع اإلاػاص -
 
ٓـطضن ّض له اً الٔمط أضبّٕض ا  بسأ اإ  ؤلرٜهستّاجه

 ػىك.

َيض ّ: ف  الخج

 .اذٌيي  يية اإلا ٔي٨ ه٠حن ال ي؛إ آ -

 .اذٌيي  يإ زٚط ضضؾ  -

ّ: ف  الخضيث

ا  ط يب اؼىس الطأرٕ بً زبيب  بٔس  ط يب أبي ه٠ٔيب ييػٝ الياض الوي  َي آيزّض  ط يب التة يب  -

.:   اٌبْي

:. ٠يزض ٌٓي  سالس ٓب ح٠ر١ احم ّ  يإ الـمل اإ أزيزيث دي م الطػل  -  اٌبْي

يع الوميهك بؤزاع ألاايهك   - :. ٛض  اٌبْي

َيت ّ:ف  الؿحرة النَ

 اذٌيي:. اؼيتل الؼحةا   -

س ٓهره أض يظا ضهٔهي ابً ضهين اإلا٘طبي اإ اسص دحة الدةيك احم ّ ضالىيهرك: اذٌيي ؿطص هيهرك اإلاسيح  -

 اللالا ضالؼالم.

 .:اٌبْي الؼحةا ايجيأك اً اإلاعجعاة الالأك   -

 .:اٌبْي ال٘ؼي٨ اإ أػميع الطػي٨   -

ٜ: ف  الخَخ ض
 
 ية ٣ حةا امهي:ائل

يٞ البيًل بيلٔهم الهيًل  - : اَظ ين ايج إ اإ الطزّ   . اٌبْي  .اذٌيي: طبي ٓ إ  ٓ   ايج _ الدَة

ىّ  - :  كىّ ك اإ ضكٝ ايَجّايج  ّ          . اٌبْي :   ك اإ ال يزرس بل  ٠هرسج ّك اإ برين اإلاَحّج ّ_ ايح   .اٌبْي

:. _ الصدط ألاػج  اإ أػميع هللا ايملؼج    - :   ٓ   ؤلاهجهحر  الٌيًٓ اإ السيً الطزّ  اٌبْي  .اٌبْي

:.        _اض ٓ   اللٜط ك الطزّ  - ك   اٌبْي :. ٓ   ال٠ٔبي   لطزّ ألاظاٟض  اٌبْي



    6102   أفشّل      – 14عذد   -رللّت دساسبث جلبهعت األغٌاغ
 

15 

ي ؿطص  - اكال٠ي٨ اإلا حن  َض ي   ا٠س  : الـرر  يب٘يض ً بً ٓيسخ  اإلاهـًي  .اٌبْي

  اذٌيي:.    ممهي لهملٔبيّض ال ٠ط طاة ٓ   زيؿرك السييهية لهؼسض ٥صخي  -

 :َي أضػٕ اجيالة  ؤلرٜه  هص٣ط امهيّض : ف  الفقٌ 

ضاع اإلاصاَب ؤلاػالارك  ي٠يضن ٛاهي بحن ك آّلايػيٓك ٠ٛهرك  يأ ؿٜيع الٔهرل ّض ؿطص ٣ يب الىرل -
ّّض حك ألاٟيا٨ بطضص ا ٜ ّ  د اي يطاٍ بييح  ّّض كج ّ طج 

 
 ٕ اطاضا بِّّالسلرل  َصا ال٥ يب أ مس ؤلابيهرك اإ ال٠ٜه  ً

ية ال٠ٜه ؤلاػالاي اإ الط  ٔٚطأياػٌ ه تّض الٔيلم ؤلاػالاي ٓ   ال٠ٜه ؤلابيضخي  ضآ مس ه يجين ايػٓي

 : ٣ّمضال٦ي ع اٌبْي س ي أن  ساز الٜهيضغ الـياهك لـطص الىرل  ٟض ًبٔع ايجعع   مٔرك التةاه  جمهس إٓل

ّاي  .بيلٜهيضغ ال ٠ىرك  ضأ٠ي ٛهطغ اإلاؼيتل ال٠ٜهرك خيق 

:.     _ّض اًيلك ايجيّض - :الصَب ايخيلم اإلاىيّ  اظالك الٜجيض   اٌبْي  .ٍ بيلٔهم ال٠يلم اٌبْي

 .اذٌيي:  ذليب ال٠هب ايجسيبّض  ط يب  حٜك السيب -

- ّ
 
ٝإلا ٠ية  ط يب ٣ يب اإلأه

 
: اجهي٨  ئل  . اٌبْي

  اذٌيي: هك ال٥دة  لبي ٗيهم بـط بً ٗيهم ايخطاػيوي   ط يب اإلاسضّ  -

  .ك ؤلابيهركوإ اجميٓك أ يأك ضضػيتل لبٔى أتم ّّض   اذٌيي:   ط يب هياظ٨ هٜيػك -

ي   اإ اًيض ضػيلك زضػهي ألاػ يش ب٥حة بً يحح  الـرر بييملّض ٠هيز٠ ّاٌبْي   الؼٔيي ّض ز٥م السدين -

  اإلاي ؼ حة بمٔهس أكي٨ السيً بييجعاتط

 .: اٌبْي الْٜط ّض ؿيال ألاكل -

ّ.:اٌبْي   ال٠ىيان الساهرك اإ اؼؤلك السييان الٔيهرك -

ّ: ف  الخاعيش

تةان ٓ   ا - : .ّّّّّ_:اٌبْي بين  ا٠ي آ٨ ح٠ ّاظالك الٓا  .اإلا٦ين ٛرمي  يظ أن ي٦ين أض ٤ين   اٌبْي

ّ اىه وسخك اذ لطا بٔى  ياض ر ضاز  احراب  الطػيلك الـيٛرك اإ - :  ضأدط  ايػ  ٔك   اٌبْي

 . اذٌيي:

 َ ى الْغتٍ  ف  الند ٜ: ٍالػٍغ
 
ّية امهي:ائل

    اذٌيي: برين البرين _ّّّّ.اذٌيي:  ايويص السلرل ا؛  ٓهم ايخهرل -

ه ايملي  َي ال يعا٨ يت همص ٓ   أدرّض اذٌيي:  ضهٔه ايمليؿرك ال يهرك ٓ   ؿطص أبي ال٠يػم الساضّ  -

 .ابطاَرم

ي بلسز ال ح٠ر١  اإ اًيض ضػيلك اي ؼ حة  -  .اذٌيي: ال٦ياإ اإ ال لط ٝ  َض

 ..اذٌيي: اإلاؼيتل ال ح٠ر٠رك اإ برين ال حٜك ألا طضارك   -

ي اإ دمؼك آلٝ بيع هِمه ضله  البً َـيم  ٟلرسا ال٘ط ب هِم اتن ا٘جي الهبيب  -  اذٌيي:  َض

  اً الٔمط ػع ٓـطا ػىك

ّ: ف  الَ غت
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 . اذٌيي:  _ضأرٕ اإلاسيح اإ ٓهم البسهٕ        .اذٌيي:  ذهرم الٔيوي اً ضأ٠ك  هل اإلأيوي   -

 : ف  اإلانُق

ّ. اذٌيي:  ايويص اإلاى١ٌ اإ بهس اإلاـٞط  _ّّّّ.اذٌيي: ؿطص ػهم ايخوط    _

ّ: الخؿابٍ  الفْوٍ  ف  الُّب 

_ ّ ّ  حٜك ايملب  :   اإ أكل الٌب  ّ.:اذٌيي ٜه٧  اٌهٕ اإلاه٧ اإ ًٛ ال _ّّّّ.اٌبْي

ّ. اذٌيي:  ؿطص ال٠هليز   _ّّّّّّّّّّّّّّّّ. اذٌيي:  اؼه٧ الٜه٧  _

ّ: اساتح  ضايآّ امهيّض : له ٟليتس ٓسيسا اإ اياهرٕ  طأي ك  ف  الكػغ

: _زييان هِم   ّ.اذٌيي: _ٟليتس ال٠ٌب                      .اٌبْي

ّ.عجعاة   اذٌيي:_ٟلرسا اإلا           .اذٌيي: ال٠لرسا ايحجيظ ك   _

ّ. اذٌيي: _ٟلرسا بسض      . اذٌيي: همً اجمْي ٟليتس  ٟلرسا بيترك  _

ّ. اذٌيي: _اجمْي ٟليتس ضأ يأك  

 
ّ
ّ: ف  الخِ

ّ.:اٌبْي ٣ يب الطػم   _

َاي ؼ مسخْفت ّ: م

:.        _دٌب الٔرسيً   اذٌيي  ٜؼحة أل٘يظ   _ ّ.اذٌيي: .   _ؿطص اإلاذمؼك  :اٌبْي

:  ع  _ؿطص ل٘ع اإلاي ي  اٌبْي ّ زل َّض
 
ّ.ه ٓهميع الٔيلمله٘ع هي٨ به ضػياي ٓيإلاري  ئجع ًٓ زه

طدي ّام ّ    اْل  اهمي بـت  الٔهيم  ل٥ىه يط٣ع بـ٦ل  ي ػب١ أن  ال٠ٌب ٤ين ؿمي؛إ ال ٥ٜحة  ضاػٕ الًا

ٝ همً ال٠ٜهيع ضألاكيلرحن بل ضاإلا٠يكسيحن ضاإلاٜؼط ً.  هره كى  ّضاضد ٓ   ٓهيم الـطئك ؤلاػالارك  ٓض

ىييك    ّٓض
 
ّ هي  ط ٕ ا؛ ال٠ٌب ال٥بحةا بيل ؤلرٝ  لٔه

 
ٍ ٓبس الٔع ع ال مرجي  الص  اؿ ٘ل شيٍط بـرر أػ  ؤث

ّ  بيل ؤلرٝ  َصا اً  هك
 
ضا له ؤلرٝ اإ ٓلٍط  ك ٓهميع اإلاصَب ؤلابيضخي الصيً  لس ّضاً  هك أدط  ا؛  ٟه

ل شل٧ اليا ب ال٥ٜيثي ال ٘طا  ض  حم ّ ه٧  ا  ميٓرك ٛحيض٨ أن هؼس ّ هيمّ ك اإ اإلا٘طب  الوـ٘يلهم بمديكّ 

 أن »..ًٓ ٗحٍة  زرث ي٠ي٨ اإ ضػيلك بٔثهي ا؛  ٓهميع ٓمين: 
 
اهي ٣ٜرىي٣م ائضهك ال ؤلرٝ  ٛمي ٓهر٥م اال

ّ«.ّ ٠طأضا اش ضأ    بالصجطا ؤلاػالارك التي ٗطػهي أكبحع  ئتي أ٤ههي الٌرّ  ضبٔس  هيز اؼ مرع ضأ  بٔرىه أن 

ّ ب أن 
 
ّٔ ه ٟيّ ًال ّيلك اا ٛ  ً ٟويع هللا ال اىيق  إ المهوك ؤلاػالارك ايملسي ك اإ ٓمين ضالط ضاإلا٘طب الٔطبي  ل٥

ّاىه بحرث آ هع بمل ّ ّ يم ٤ياهك ٛا ثميهرك أيّ   التي  ٔه ه ًط ح الٜطاؾ إلاس ّ ه بييملم 
 
يٍ هللا اإ ييم الؼ ع ٛي

ّ.1هه ىيٛؼرح ٛطزمه هللا ضأػ٥ىه  -م1914اإلايا١ٛ إلايضغ  َد1332ال يوي  ضأر23ٕ

  ناء الػْماء غْ ٌ:ز

ف ٤ين ال٠ٌب  ا ببػالاه  ٗريضا ٓ   زيىه  ٠ٛس أَسيع له الىريؿحن  ضؿهيزاة ال ٠سيط اً اًٜي  أتر 

 هيـين ايملي٣م 
َّ
ال ل َصٍ الهسايي  اِّ ي أ يب ٓ   ل٘ع اإلايع  ٠ٛبِّ

َ
ك إلا ِّ  ضأذيكَّ

اذ هٝ ػالًحن الٔيلم ؤلاػالاي 

ّ
 
ه بِّ

َ
ٛ  ِّ

ي  يع االٜطوسخي 
َ
له  إلا

 
ي ايمل٦ّي م 

 َ
٠ه ٓهره  َضإلا ِّ

 
َم له ًٚط ضزاته الؼٜ إَّ لرٔه سَّ

َ
د كسض الـرر به  ٟ ِّ

 
اك لريش

                                                 

ف ضهٔيا بلميتهم  اسجس ال ٠ي  ٗطزايك  الـرر احمس بً ييػٝ  د ػهؼهك شخلرية   1 ال٠ٌب:اًٜي 
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ال يػى  غْ ٌػ ل ًٓ شل٧ ٟي٨:  مين بددددد: :  ؤلاؾ م يػَْ   ٔ ز  الٔهم ب ِّ
به الـرر هيض السيً الؼيلمي اجس  ضل٠َّ

ّ ك:. ٌٟب ألاتم ّ

ّ
 
 يوؽ ضأؿيض ٓ   أَل  يإ الع  يهك  اك الـرر احمس ٓبسٍ اً الط اإ ؿؤهه_اًٜيف_ ا؛ _  يع الٔال

رك  ض ط ٔيا الره اإ اإلاـ٥الة ٠ٛي٨: ّ أن هؼؤلٍي اإ اإلاؼيتل الـٓط
 
ي ي وؼؤله اً الط  ضأه م أٟطب الره اىّ "اه

ّ ٠ٛ1يليا: ؤم"

2ّ_ ٟي٨ الـرر هيكط بً احمس اإلاطايض  ف الـرر  :  ان  م  ضزمه هللا اً ألاٛصاش الصيً ي٠ل ّاًٜي  هِطاَإ

ّ ٓدة ال يض ر
 
ه ٛهي يجمٕ ا؛  ػٔك الٔهم  زٟ به هللا ٓمطا ًي ال اإ دساك الٔهم ضضٟظ ك الىِط ضكسٞ ايمل٥م  َض

ّ
 
ر١ ضزال ّال ٛي س زس  ثىي اـييذىي الصيً   همصضا ٓهره الصخيع ال٥ حة ًٓ ٍ بيليضْ ضال ياهٕ ضالاػ ٠ياك  ٟض

ّ رياه بيا ب ألااط بيإلأطضٚ ضالىري ًٓ اإلاى٥ط  ض ِّ ه ٟض ّ.3إ دساك الٔهم:ٍ اس ّاػ ٠يا ه ضضٓض

ّ _ٟي٨  همرصٍ أبي الر٠ِين ضاكٜي ؿميتهه ألادالٟرك: ؤا ٓ   الٜؼ  يٞ ضالٔليا  آاطا "٤ين ؿسيس الًي

ي ٓ   ال٠ٜطاع ضاإلاؼي٣حن  ٣ط م الىٜؽ  ػخإ  بيإلأطضٚ  هيَري ًٓ اإلاى٥ط  ال  ؤدصٍ اإ هللا لياك التم  ؿٜٟي

ّ
 
ي ٓ   اإلاههٚي  ي٥ٜ لم ؤلاػالاي يٜطص يأضػٕ آٛيٟه  ؿسيس الاَ ميم بؤزيا٨ الٔط  ٥ٜحةا اوؼيهري اإ الرس  ٌٓٛي

4ّلٜطزهم  ض حعن يملعجهم".

ف "اػ ٌيْ الـرر  :5_ٟي٨ ٓىه ألاػ يش الٌٜي ضهتن ٝ اىه  أن يلبيَ مياه باًٜي  طأ  آلادط ضاإلاٟي

ؼهم اإ ايملياض اإلاصَبي اإ ايجعاتط  ضالٔي الٟي ه ّضله  ٜم ؤلاػالاي  اً دال٨ اطاػال ه ٓض
 
  ضأن يٜاد اإ ي هائل

ّ.6 طأرك  رل اً  الارصٍ اػ مطضا ٓ   هتجه  ضاػ جيبيا لساعإ اليزسا"

ٜ"ل٠س به٘ع 7_ٟي٨ ٓىه ألاػ يش الٌٜي بي ي:
 
ظزَطة اإ ٓهسٍ ا ا حن  ضهيَر٧ به ٠ٛس اي ه ٓس ّائل

ّايملريا الٔهمرك بم
 
اهتـطضا اإ ع اً اذ هٝ ٟط  الياز   عاب   سضيؼي ض ؤلرٜي  ض ذط   اً اسضػ ه ٓهميع أ ال

ّ 8ايجىيب ضالـمي٨  ض٤يهع لهم اللساضا الٔهمرك"

                                                 

يّ   ؤلابيهرك يي ٠ٓبي يي  عاتط   ال٠ٌب اًٜيف ٔٚطضػيلك ان لم ت مِّ يلِّ    تٔهر١ هيضِّ السيً الؼَّ
 
يَظا ضو  

 
ي أ ََ

ِّٝ ايمل٠ر٠ك»ضأآدطِّ
و

ـ
َ
ٟيم   «٣ّ   23- 

َميٓرل   1/11 َد 1328  ب صملرحهي إ أدره الٌٜي بً اػو

س بً بيزمس بً ابطاَرم اإلاطايض  2   1927ضلس ػىك .د  هيكط بً احم 
ت
دي  ضائض 

ت
٠اهي  ٛض

ت
 ضأزيبي

ت
اطؿسا ضضآِي   بمسيىك ال٠طاضا  اسضػي  ؿيٓطا

دةا ًٓ زريا الـرر الىيكط اإلاطاّي. دٌرب  مٔك بيإلاسجس ال٥بحة ال٠طاضا .اٜ ري الاي: ٟيػم بحميوي الطاعإ/ ػحةا ٓض ض    ًٓ الـرر يىِط ا؛  ؤلٓا

م بمىيػبك آساز ضأيض ي  زي٨ شخلي ه ل٠ىيا ال٠طآن ال٥ط م 2010أضة  13َد اإلايا١ٛ لد  1431ضاوين  03اإ اجرله بيل٠طاضا ك رحك ييم ايجمٔك 

ّم 2010ػ  مدة  03َد اإلايا١ٛ لد 1431ضاوين  24 حوحةا ل ٥ط مه اإ زلك ٛطػين ال٠طآن ال٥ط م ييم ّض بيل هٜع ين ايجعاتط  

ّاإلاط ٕ الؼيب١ اسجس ٗطزايك - 3

1/67م  1994ٌ 1414 1ي  هٜحية اً الؼحة  آيؿع  ب٥حة ػٔرس  ايجٔبحة   ٛطزية بً ٓ إ  اؼ٠ٍ - 4  

  5  له أبحيه ض٣ ب ايـيضا.ٗطزايكم ب٘طزايك  اسضغ بجيأك 1966د بيزث  عاتط  اً ايالرس 

331 ق 14/2011الٔسز   47000  455اإلاط٣ع ايجياعإ ٗطزايك  ق ب د اجهك اليازية لهبحيه ضالسضاػية  ٟؼم الٔهيم ؤلاػالارك   6 

م ب٘طزايك  زض غ بجيأك ألااحة ب٠ؼىٌرىك  ض٣صا بؼهٌىك ٓمين  له أبحيه ضا٠يالة ٓسا  ض٣ ب ايـيضا  ٠ٛ1964ره  عاتط   اً ايالرس - 7

ّضز٠ ّ
 
ىرك ضزضلرك  ض ٠ه ك اً ال٥ ب  ٣مي ؿيض٢ اإ اه ٠رية ضهسضاة ًض ّيتٝ ازاض ك ٣ حةا بييجيأكس ُض١ اجمٓي

1/86  د احيهطاة الب٥ط  اإ الٔهم ضالٔهميع آساز ض ٠سيم ض ذط ج الٌٜي بي ي  وـط  مٔرك المهوك الٌٔٝ ٗطزايك  8  
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"ض٤يهع ا٥   ه  ح ي  ٓ   آالٚ اً هٜيثؽ ال٥ ب  ل٠س اػ ٌيْ : 1س ٓ إ زبيّظ_ ٟي٨ ٓىه ألاػ يش احم ّ

ع بجس ّ طااه ضؿٜ٘ه بيلٔهم أن يمه٧ اً ال٥ ب الىٜيؼك اإ أٓميٞ الصملطاع اإ ٟض ع م ه الٜيالشيك  ٗض ٍ ٓض

ّالٜتن ضكٔيأك اإلا
 
ه ّك اإلاٌيبٕ اي لم يمه٥ه أٗهب الٔهميع ايجيأرحن الريم".ياكالة  ٟض

ّأزس ض ي٨ ال٠ٜه ضال٠ويع اإ ايجعاتط اإ  س  الص  هٔس ّ_ ي٠ي٨ ألاػ يش ب٦يؾ ي إ بً احم ّ  ال٠ٌب: ز١ 

"ّ ٜه ال٠ٌب بح٥م اٌيلٔ ه ال٥ حةا  اشا ض س بٔس شل٧ اإ اإلاؼؤلك شاتهي ضأيي إلايم  أض ؿيَس يئ ّ  ان  اإ س اٟي

ّ ٣ يب 
 
 2ز اإ  ي ره ايملمس هلل تٔي؛  ٓ    يٛر٠ه  ضلي ٤ين اذيلٜه اإ اإلاصَب"ه ال يتةزّ ٛبه

ّ س٨ ّاييل: زالشا: مػال  فقٌ اإلاقانض غنض اَفيّ  ف له٠ٌب  ٓ   أن  ّ:إاي ي هِطاة ا٠يكسيك اًٜي 

طانض ة بيل٘طني هٔدّ ضأزريهّت ز ٣ حةا لّٜ اإلا٠لس  ضاإلا٠ليز  ضال٠لس ٤ين يطزّ _ 1 ا اي ضهيزضّت  ألٗا

ّ :ضاإ ٟيله أيوي   3"ضله٥الم ا٠يكس "  :ّٟيله اإ هؼ ٔمل لّٜ ا٠يكس ٣مي
 
 ك اشا ٤ينرا٠يكس العض  م  مي  "اه

ّضازس اً العض حن اطآري  ٤ل ّ ٤ين ّ. 4آلادط  الاملي لزياله ا ل ًهب اليؼل ض طأرك اليلس"  ز١ 

ّ :ٛجيع اإ ٟيله ٓىس زسي ه ًٓ اإلاـط٣حن الغغى ٍألاغغاىي لّٜ أا ّ
 
ٟع أٓميلهم ا؛  أٗطاههم مي  ٜطّ "اه

ي هلل " ّ 5ٟلسَض

ّ:ٛيػ ٔمهه اإ اياهٕ امهيّلفظ القهضي ا ّأ

" يظ ٓىس  اػ ميْ ال٘ىيع اً ٗحة ااطأا بجيتع ٓ   ٟلس أن يذـٕ هلل  :ّ_ٟي٨ اإ زسي ه ًٓ ز٥م ال٘ىيع

ّ
 
6ّ.." .ط آلادطاضئٜي ضتؼمح هٜؼه ض  ص٣

ي٨: _ ّ 7..".ٟرل ي٥ٍط اال لص  ػهٌينّض  م اشا ٟلس الع ىك ٟهرل اً الٔهميع ل ؽ ايخي ٣ٍّط»ٟض

ي٨ ي :_ٟض حَة 8ّ.." ."ي٥ٍط ال٠لس ا؛  آيك السجسا بال ٟطاعا شخيع ٟبههي ضال بٔسَي اإ اللالا ٗض

ي٨ اإ  حط م يملم ايخجريط ّ :_ٟض هالاملم بيلص٣ط  "دم 
 
حٍة  بٕ له له 9ّ.." .أِٓم اي ي٠لس اىه ٗض

ّ:ّ_ٟي٨
 
هاط ٜٕ ٛجيع ض ل ٛيت م  به بملع كالتهمي   ؤلاوؼين لىٜؼه اإ "ان ك 

 
 ض ٜيْلم ي٠لس الّا له

10ّ.." .ٓ   اإلاؤايم  ضان دٌط له ال٠لس اإ َصٍ الليضا هٜيٍ

                                                 

ٜم  اً 1981م ب٘طزايك  ض ياإ ػىك 1919ائضخ  عاتط   ضلس ػىك  - 1
 
المهوك  - ي ه:  يض ر اإلا٘طب الٔطبي ال٥بحة  أٓالم ؤلاكالص اإ ايجعاتط ائل

ّايجعاتط ك ايملسي ك ضثيضتهي اإلابيض٣ك

1/72د هٜحية اً الؼحة:  2  

288/ 2د  يؼحة  ٜؼحة  3  

2/354م  1981د َمرين العاز ا؛  زاض اإلأيز  ضظاضا التةاه ال٠ياي ضال ٠يٛك  ٓمين   4  

9/315د اإلاط ٕ الؼيب١  5  

1/72د ؿيال ألاكل ضالْٜط  6  

1/95د اإلاط ٕ الؼيب١  7  

2/169الؼيب١ د اإلاط ٕ 8  

3/60د  يؼحة ال ٜؼحة 9  

2/227د ؿيال ألاكل  10  
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ي  ّلفظ اإلاقهض ضأا  "ان  ه ًٓ هجيػك ال٘دةا ضالسدين ضالىيض ضالط ح  ٠ٛي٨:ِٛهط ٓىس الـرر ٓىساي  حس 

ّؽ بهي ٛيللالا اإ هيته ٤ٗين الىجؽ ار ك أض اي  ىج ّ
 
  اإ هيته اضازا حة ٛيػسا لٔسم هجيػ ه  ضل٥ً ان ك 

ّ 1..".لاله ٜيْ بويته زطم ٓهره َصا اإلا٠لس

ي  َصضأا  ّّلفظ اإلاقه
 
ّٜه اإ اياًً امهي:ُٛي

ّ ايجْي الؼس ّ _ٟي٨ :"اإلا٠ليز بيلع٤يا ػس ّ ّضشل٧ بيإلأ يز اإلاس ّ  ال٠ي  
َ
ضشل٧ بيإلا٠ ية  ط  أض اٌه١ الؼس ّد

ّ 2دط"ضلي ٤ين ال يس ّ

طاٚ: چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ چ   ٜؼحة ٟيله تٔي؛ : _ٟي٨ اإ "ال يٌه١ ال ٠ل اإ  [8]ألٓا

ّ
 
مي٨ اال هٓ   اللييملية  ال٠طآن ٓىس ألٓا

 
الٞ ٓ   اليظن  ضشل٧ ٓىس ٓسم ش٣ط الؼيّ  له 3ّ.." . يةاإلا٠ليز بيإًل

3ّ

2_ ٚ  :ّايمل٥مك ضش٣ط ال٥ حة اً ايمل٥م ضال ٔهرالة لهٔبيزاة ضاإلأياالة ضاً شل٧ ا ال ٓط 

ي ضاػ ٥مي٨ الىٜؽ بيلٔهم  ضالٔمل ضاللياب اإ ّ_ٟي٨:"ايمل٥مك هم أيوي ال٥ ب ضأػطاَض الٔهم ٛض

ّ  4الؼحةا" 

ه"تٔهرل لاجعاع  [139]ألاؤيم: چڍ     ڌ  ڌ  ڍڇ  ڇچ  :_ٟي٨ اإ  ٜؼحة ٟيله تٔي؛ 
 
 له

ّ
 
ّ 5حهمههم" ز٥رم اإ كىٔه  ٓهرم بذه٠ه ال يذٜي ٓىه شخيع  ضاً ايمل٥مك أال

ي٨ ي أي _ ٟض ّ:وت ١ ٓهره اشا ٤ين ال وير١ ز٥مك  هللا ي ؼٍ لإلوؼين اشا ٤يهع ايمل٥مك ال ؼٍ  ض ورّ  "ان 
١6ّ ٓ   آلادط  بحؼب ايمل٥مك " ض  ؼٍ لهصا ض ورّ 

ّ:س لهلالايبك اإ التـهّ _ٟي٨ اإ  حط ٧ الؼبّ 
 
هيا شل٧ بيإلؿيضا ا؛  ال٠لس  أض ب٠مٕ الـرٌين أض "ٓه

ّبّ ع الؼبيؿ ٘ي٨ ًٓ الؼهي دالٚ  ضاد لّ 
 
ّ 7.." .هلي٨ ٓطضٟهي ببيًً ال٠هب ٛرجرئج ال٠هب ض  يبّ يبك  ال 

ّ_ ضهجسٍ أزريهّت
 
ي الٔسز ٟي٨ _زت    لي هٔه ّ ٓ   زسيث  لي هٔهم اإلايضّ تٔهر٠ت

 
ل٦ين   إ ايشا ٓهرهبحن يس  اإلال 

هي  " ضز٥مك ال ذلرم بيلضبٔحن:_8بحن يسيه: أن ي٠ٝ أضبٔحن دحةا له اً أن يمطّ  ٤يلىٌٜك أًياض ؤلاوؼين أج 

9ّ.. " .هي ألاؿسضأجّ ضاإلاو٘ك ضالٔه٠ك 

ّايمل٥مك اإ  "ضلٔل ّ:ّ_ٟي٨ اإ اػ حبيب ٓريزا اإلاط ى _اإ الـ يع لرال  ضاإ اللرٝ جهيضا_ اإلاط ى  شل٧ أن 
ّ    1.."  .ض بٌي٨ الهرل اإ الـ يع  ضأٌي٨ المهيض اإ اللرٝ ٛ حلل له بيلٔريزا ضازكي وطّ 

                                                 

1/184د اإلاط ٕ الؼيب١  1  

221د الصَب ايخيلم  2  

3/99د  يؼحة ال ٜؼحة  3  

2/366د اإلاط ٕ الؼيب١  4  

3/54د  يؼحة ال ٜؼحة  5  

7/492د اإلاط ٕ الؼيب١   6  

2/124د ؿيال ألاكل  7  
ّ اثم اإلايضّ  أدط ه البذيض  اإ ٣ يب اللالا  بيب - 8

 
م بحن يس  اإلال  ّ   ضاؼهم اإ ٣ يب اللالا  بيب اىٕ اإلايضّ 480إ بٟط

 
م بحن يس  اإلال  ّ.785إ بٟط

2/174د اإلاط ٕ الؼيب١ 9  
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ّ
 
ع اإلا_ٓه ّل هري اإلاطأا أن  ذط  ٟض هاإلاٌط اع ً  ضزاْ ا؛  تـمحة ال يب  ٌط  بؤن 

 
ي أن يىتـط الط ي٨ اا ّ له

ّ.   2ايخيض  ٛ ذيٚ ٓ   هٜؼهي" ي أن ي٠ل ّٛره ٛ ذ هٍ أهم  ضاا ّ

ّ:اؿيض ه لهوطضض ية ايخمؽ  ضبٔى  ٌبر٠ي ه ٓهاهي_ 3

ه  يالزّ ٓ   الـرر 
 
ح لهي  أه ّلم يلطص بهصٍ الوطضض ية ضل٥ً ٤ين يهم  هي اً ال٥بيتط أض اإلاؼيغ ب ضأن 

ّ:ّاإلاحطاية ضاً ٠ٛهه لهوطضض ية

ية  ضهري إلب٠يع الىٜؽ أض ال٠ٔل به ضهسب بيإلاؼ حبّ  م  "... ال ٦هرٝ أاط ايجيب بيلٜطاتى ضاي  : ٟيله

ٔمك ال٠ي هك ضالؼم ّ ضؿطب ايخمط  أض لأللٜك ٤يلىري ًٓ ال٘وب  ٤يلىري ًٓ ال٠ ل ضأ٤ل ايخبيث اً ألًا

ّضالِهم  أض يملّٜ اليؼب  ّ    3.." .  شضاة اإلاحيضم٤يلىري ًٓ العوي  أض ل ِٔرم ايملطاك ٤يلىري ًٓ  عض 

ه  يٜهم اً ٣الاه
 
ّهـحة ا؛  الوطضض ية ايخمؽ أه لايجيب الٜطاتى   ٓ   أن 

 
زّٜ  ثم ّ زّٜ السيً  م 

ه  زّٜ اليؼب. بملرح ثم ّ زّٜ ال٠ٔل  ثم ّ  الىٜؽ
 
 لم يص٣ط زّٜ اإلاي٨ ل٥ً له اؿيضاة اإ أاي٣ً أدطّ أه

ه  ٣مي .اً ٣ يبي ه
 
ّي ٓ   ًط ٠ك الٔهميع.لم يطاْ  ط يب َصٍ الوطضض ية  ط ّتأه

س ٓس   ف ٟض ؼمهي ا؛  ٣بحةا اإ  ىب ايخيل١ ٣تة٢ ٛطن  اًٜي  اإلاؼيغ بؤزس َصٍ الوطضض ية ٣بحةا  ٟض

ّ  4ض٣بحةا اإ  ىب اإلاذهٞي اإ بسهه أض ايله أض ٓطهه "  

صٍ بٔى الىليق التي   ّلـرر لهوطضض ية ايخمؽ:ٓ    ٌبر٠ية ا س٨ َّض

ال: خف ٍّ ف ضاع  الضيني  ظؤ ّاًٜي 
 
صا ٤ه يَي  الاملك السيً: ضأزريهي  الاملك ؤلاػالم:  َض رك السيً  ضػم 

ّاً دال٨ َصٍ الىليق:

ّ
 
 بسيىه  ضال تٌٔي لٜيػ١ اىمه٧ يملطاية هللا  ضديلٝ بٔوهم  _ ٟي٨ :"الع٤يا ال تٌٔي اال

 
  اٚي

 
إلا ي؛

ّ         5ضاؼ٥حن اً اإلاؼهمحن" ٠ٛحة  ٛؤ يظ  آٌيعَي ل٦ل ّ

س_ٟي٨ أيوي:" ضلي  ٔحن هٔرٜي يط س اي هج  ٟض يض حج  أضصخ  ل٘حٍة بؤن ه  أض يلاد بهي ًط ٠ي أض  ى١ٜ ٓ   ٓم 

ّ    6شل٧ الاملك لإلػالم ضاإلاسجس أيوي"  اإلاسجس...  يظ لن 

ّ ي ي حس  ّ:ه ًٓ اٜيػس ايخمط ضاإلايؼط_ٟي٨ َض ض ٠يٚض ألٜيَ الـط٢  ض ل ّٓع  ؿيضأه هللا  "...٣ حةا اي هؼب 

ّض٣الَمي ٣ٔبيزا اللىم اإ اض ٦يب اإلاحطّ 
 
ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ س  حط مهي بييمللط اية ضأ٣

ه  [91]اإلايتسا: چٹ  ٹ  ڤ   ڤ
 
ّ بؤه

 
اي٠يْ الٔساضا ضالب٘ويع  اي أضاز الـرٌين بهي  ايخمط ضاإلايؼط: اال

ّ 7.. اً أايض السيً ".الآً الل ًٓ ش٣ط هللا ضاللس ّ ضاللس ّ  اً أايض السهري

                                                                                                                                                                  

1/123د اإلاط ٕ الؼيب١  1  

1/149د اإلاط ٕ الؼيب١  2  

30د الصَب ايخيلم  3  

1/64د ؿيال ألاكل  4  

236د الصَب ايخيلم  5  

24/18د ؿطص الىرل  6  

2/337يؼحة ال ٜؼحة د   7  
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ي _ٟي٨  :"أج  اٟياك السيً ال يزرس [13]الـيض : چ ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کچ  ٓ   ٟيله تٔي؛ :تٔهر٠ت

ّ 1ضالٔبيزا  ضؤلايمين بيل٥ ب ضالطػل ضالبٔث  ضؿمل شل٧ ألاكي٨ ضاي أاطضا به اً الٜطضْ"

ف _آ دة  ّاًٜي  ّ اّل»٨: ٠ٛيهلب ؤلاايم اً ألاايض التي  حّٜ السيً   أن 
 
بي يز  ػ رل ا؛  اٟياك السيً اال

اال بي يز اايم    بٔوهم ٓ   بٔى  ضشل٧ ال يصد ّؤلااياية ٓ   أهٜؽ الىيغ ضأَههم ضأايالهم  ضاىٕ تٔس ّ

اليا ب اال به  ٛهي ضا ب   م  يذيٛين ػٌي ه  ض ط ين ضزم ه  ض ط ٔين الره  ض ج مٔين ٓهره  ضاي ال ي

ّ  2ٛىلب ؤلاايم ضا ب..."

كٓىس الـرر "بيل ٔٚطأض اي ه : النفـ خفظ* "  ضأزريهي يجمٕ برمهي ضأحن ال٠ٔل. ٟي٨ :"ايجميْ صمل 

ّ
 
كب ٓهره زّٜ الٓبيزا  يتة ب ٓهره زضام الىْي ؤلاوؼيوي ا؛  أن يؤشن هللا تٔي؛  بيه٠طان السهري  ض تة   صمل 

ّ ضال٠ٔل  ويع ٛبن  ّ ...از ٠ين اإلاجي يحسه اليػياغ ضايجىين ضاللطاْ ضهٔٝ ألٓا
 
ه ّٟض

 
ه ك ك اؿمهيع الٌٔيم ٟض

ّ س٨ ّي ييص٣ط الييد أدط  لاجميْ اإ أ٣ثة اً كٜح حن  ٠ط بي  ام ّ ثم ّ  3..".َومه   يٓمر٠تّ الهـرر هِطّت ٓ   أن 

ّيٓمر٠تّ ٝ الٌب 
 
ّ   اش ُض

 
  شل٧ بيهيص اإ ٣ يبه  السٓييك ا؛  ضأٟيا٨  هيبص ه اإ  ح٠ر١ اىيي الـطئك  ض  ج 

ّػ رل اإلائاىحن:  ضلم يح ؽ هٜؼه ٓ   ا . ٛوال ًٓ شل٧ ٠ٛس 4سَي اإ ضاٟٕ ٓم إل٠يآس الىِط ك  بل  ؼ 

ٜضهٕ 
 
ّي ػم ّائل ّ يٍ   حٜك ايملب  :  همىه ضكٜية ًربك  إ ٓطن ايمليالة اإلاطهرك التي  ي يب اإ أكل الٌب 

ؤلاوؼين ضايملريان  ض الزّ ٛره  ط٣حٍر ٓ   ايجياهب الىٜؼرك ضالطضزرك  ٦ٛين هؼتـهس بيآليية ال٠طآهرك 

ّ.5الىبي ك ضألازيزيث

ف _ٟي٨  ي اًٜي  ه  اً  يهب خل ّ:" يح مل  ٜورل اي6"خّل ػ  ؤلاصام النِ "ٓ   ايملسيث تٔهر٠ت
 
أزٕٛ أه

ّ كالبًٌ ضزّٜ ال لألضػيخ ضزضاب  ّ 7".صمل 
ي ي _ٟي٨ أيوّت ٍاء لهّل " :ٓ   زسيثتٔهر٠ت ّ "اإ ايملسيث  ٠ي ك لىٜؽ اإلاط ى ضالٌبيب  :8"صاء ص

 
ٓ    ضزث

ّ ٓهره  ًهب شل٧ السضاع ضال ىٜيؽ
 
ّٛبه ّ ه اشا اػتـٔطة هٜؼه أن 

 
١ ٟهبه بطضص الط يع... لساته زضاع يع هه تٔه

ي ع ضضزه ضاهبٔ ع زطاض ه ال٘ط عا ّ.   9.. ض٤ين شل٧ ػ بي اإ ٟهط اإلاطن ضزٛٔه".ٟض

ه  ف  يجسٕ آلثيض اًٜيّ : اإلا تبّ خفظ الػقل
 
ّأه

 
الوطضض ية  ٠ٛس  أَم ّي ٓ   ال٠ٔل  ض جٔهه اً ع زاتمتّيط٣

ٛ ٢ ضالؼ٦ين أٛٔي٨ ا ضألحةا اإ ال٠هب ٤يلبلط اإ الٔحن  بل َي ال مرحر ضايملّٜ ضال حطّ "َي ٟيّ  ب٠يله:ه ٓط 
ّ 10ا ضالبلحةا".لإلوؼين اإ زادهه بهي  يبٔث ال٠يّ 
                                                 

9/358د  يؼحة ال ٜؼحة   1  

10/172د اإلاط ٕ الؼيب١  2  

  3 1/115د ؿيال ألاكل 

79_72ّّد الصَب ايخيلم  4  

1/110ٓسضن  هالن    د اهِط: ال٥ٜط الؼريسخي ٓىس ؤلابيهرك 5  
م: 1622/ 3بملرح اؼهم - 6 ّ.2052  بٟط

1/104د ؿيال ألاكل  7  
م  اؼهمضضاٍ  - 8 ّ- 2204بٟط

1/127اإلاط ٕ  الؼيب١  د 9  

4د الصَب ايخيلم  10  
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ي٨ أيوي:" ال٠ٔل ازضا٢ اي ّٟض هض مرحٍر اً البيًل  ضازضا٢ ايملؼً ضال٠بح   مل١ 
 
ي ي٠بح ًٓ ايوٕ ٓم ّ له

ّ 1ّي يحؼً ٓض   ايخحة بٔس أن يسض٣همي اً الـْط  ض٣صا ايملؼً ضايخحة اإلابيزحن..."م ّ  ضزيبؽ ٓالبيًل ضالـط 

هره ّ ٓض ّ ٛبن  ايملؼً ضال٠بح بحؼب ال٠ٔل  بل الـْط ٓىسٍ زي٣م  الـرر ال يط  اي  طاٍ اإلأترلك اً أن 

ف ضآ دة  ٓ   ال٠ٔل. ّهللا ٓ   ٓبيزٍ اإ ض يز هللا ضضزساهي كهج ّ»ٟي٨: ك  زرث ال٠ٔل هج ّاًٜي 
ت
   ه ا ميال

س ي٠ي٨ ال٠ٔل ضزسٍ هج ّ ّال٠ٔل بيلىِط اإ بسن كيزبه ضأزياله  ضاإ ػيتط ايخه١ ضأزيالهم ...ٟض  ك اإ أن 

٨ّلهمي يزاة ديل٠ي اي يزا أض سَي ال  ه  ٔٚطله ضال آدط  ضي أض 
 
٧ ضضػي٨...أه

َ
ّ 2هللا بهصا الاػم بمىبه ٣َمه

ّضيملّٜ ال٠ٔل اً  يهب الٔسم  أؿيض الـرر ا؛  اإلاٜؼسا
 
ه ٤يلسدين ب ط ٓ   ال٠ٔل ض وطّ ة التي  ئث

مي ٠ٛي٨: حَة ههٔ دة السدين اً ايخبيتث  ٛهي زضن ايخمط  أض َي ٤ييخمط " ضايخمط ٗض
 
ّ له

 
ة لألٓويع  ض هعم اٜت

رب ٠ٓل إلاً آ يزٍ" ي٨ 3ٓطأسا ٗض ّ يأا ّ»أيوي: . ٟض ّ كس  ّ.     4ال٠ٔل يصَب بهي" ايخمط ًٓ الص٣ط هلل ضاللالا  ٛألن 

ّ.     4بهي"

ٍاإلااى:خفظ الن  ؿل 

ّ
 
ف تهي هجس ك  ضتِٔرم ٟيّ ي ٤ين اليؼل يحّٜ الىْي ال ـط  ض ٥ثة به ػياز ألاا ّإلا  زألاضاّل»زضاي: ز يطزّ اًٜي 

رك  ضّل5ؤمك اً  هللا تٔي؛  يجب ؿ٥ط هللا ٓهاهي" ياتسٍ ايجم ّ َم  ك ضالتي أِٓمهي اليؼل ٟي٨ العضا  ٛض

ّ ّ اًٜيف:"الصملرح  حط م الٔع٨ لن 
 
ض وإ إلاي ب ا ل  الز١ زمل ٓ   زمل  ٛ  وطّ  ٛره ٌٟٕ اليؼل  اال

ي٨ أيوي:" ز٥مك ايجميْ اليؼل ضال آلٝ"6ضايجىحن أض أزسَمي" ّ .7  ٟض
ه  ف  يجسٕ لٟيا٨ اًٜيّ ضاإلا تبّ 

 
ّي٠طن زاتمتّأه ألاايا٨ ضالبىحن ٣صخيع  ي بحن زّٜ اإلاي٨ ضزّٜ اليؼل  لن 

ّ. 8ض بٔسم اإلاي٨ا   ٥س ّض بٔسم اليلس  ضاليالزضازس اإ اإلاحبيأرك  ضاإلاي٨ ي ٥س ّ

ركضّل ٔس ّ-اإلاي٨ اإ زريا ؤلاوؼين  َم  ف ٟي٨  -ؿط يجهي اش ه  چ  چ   چ  چ  اإ  ٜؼحة ٟيله تٔي؛ :اًٜي 

ڑ   ڑ    ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

م ألاايا٨ يملطق أ٣ثة الىيغ ٓهاهي  [72]ألاهٜي٨: چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ م هأجّ زت    ٟس 

ّ
 
ّ   9ه تهين أهٜؼهم بيلىِط ا؛  اإلاي٨.حهه٦ين أهٜؼهم اإ ؿؤجهي  ٣ؤه

                                                 

1/289د َمرين العاز  1  

190/ 4د اإلاط ٕ الؼيب١  2  

252د الصَب ايخيلم  3  

4/392د َمرين العاز  4  

  5 9/27د  يؼحة ال ٜؼحة

12/213د اإلاط ٕ الؼيب١  6  

335د الصَب ايخيلم  7  

11/406د  يؼحة ال ٜؼحة 8  

  9د اإلاط ٕ هٜؼه
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ي٨ اإ  ٜؼحة: هك ايجىّ  اإلاطاز  ى ين  ضاٟ لط ٓ   شل٧  1" ٧دحةا اً  ىّ " ٟض أايا٨ شل٧ اإلاٜ ذط   ي أٓعّ لج 
ّ ك اٌه١ اي ي م ٕ به  ٛرتىيض٨ ألاايا٨اإلاٜ ذط  أض اإلاطاز بييجىّ 

 
يع إ هي  ضألاضالز  ضلم يص٣ط ألاضالز ا٣ ٤ٜه

2ّاضازتهي  أض ل٦ين الاٛ ذيض بيإلاي٨ أ٣ثة...

3ّضاإ اياهٕ أدط  آ دة ألاايا٨ أ٣ثة ٛ ىك اً ألاضالز
 
ك  ٠سيم هللا أزريهي ألاايا٨ ٓ   ألاضالز اإ   ضش٣ط ٓه

ّ ٨ّاإلايا٨  الص٣ط  أن  ّ.4اي يْٜع الره ٓىس ايخٌيب  ض ٠ية بهي ألاضالز أض 

ك اليا ب اطآيتهي بحن الىيغ اإ ٔيا ّهه ا؛  ألادالٞ التٔطّ    ضشل٧ اً دال٨بقاعجٌ بد  الخدؿ ن اث_4

زاإلاج مٕ ؤلاػالاي  ا ١ ال٥ يب ضالؼىك  ٠ٛس حس  ما الٔالٟية ؤلاوؼيهرك ٛض كٜحية اً ٣ يبه  الصَب  دل 

ك  ضاإ زسي ه ًٓ آلازاب ٓييج بٔى أز٦يم ال٠ٜه الا  ميعإ  ٔيا ّايخيلم: لامل٠ٞي ضاإلاِيلم  ضألادالٞ ال

ىي آزابهي ضاي هؼ حؼً ٛاهي اً أايض  بحؼب ألا٤ل  ضالـطب  ضايجميْ ضالٔالٟية العض رك  ابيّ ٤يلهبيغ  ض

تٔيلرم الـطئك ؤلاػالارك  ٣مي أض؛  ٓىييك بيل٘ك  إلاطآيا ألادالٞ ضالٜويتل اإ ألاز٦يم ضاإلأياالة  ضالػرمي 

يع بيلٔهس  ضأزاع ألاايهك  ض ط٢ ايخريهك  ضزّٜ ايجيض... 5ّامهي الٛي

5_ 
ْ
ٍحػَحرو ؤخ ان ٍصعء اإلافاؾض:اغخنائو باإلاهالري  ّا بقاغضة حْب اإلاهالر 

ّ ي   لن  َط هجس أن  البحث اإ اؼؤلك اإلالييد ضاإلاٜيػس  َي بحث اإ لب  ا٠يكس الـطئك ؤلاػالارك ض َي

ف الـرر  ّك.ديكّ اػ ٔمل ٣ حةا لّٜ اإلالاملك  ض٣صا ٓبيضا  هب اإلالييد ضزضع اإلاٜيػس اإ  ٜؼحٍة اًٜي 

ّأٟياله اإ اإلالاملك ٛري: يأا ّ

ّ
 
ّ_ٟي٨ اًٜيف:"ضػهم ضػي٨ هللا _ ك 

 
ي ه يلٚط   هللا ٓهره ضػه ه اإ زري ه ٓم_ بٔس ٛض    اي٤ين يلٛط

ّ.6اً الييد اإلاؼهمحن"
ّ 7ك بيلٔس٨"خيكّ ك ضائيا ّي:" ٛبٔهمه تٔي؛  يسيط الييد ال_ٟي٨ أيوّت

ّ ن أن  ّ _٣مي بح  ي هٜٕ لهىيغ  ّضهللا أهع٨ ال٠طآ اإ ال٠طآن الييد ٠ٛي٨:" ان  ّن َض ٛره الييد زيمهم  شل٧ أن 

8ّضزهريَم ضأدطاَم"

ّ
 
ي٨ اإ أطن زسي ه ًٓ هياه _ ك  ّ_ٟض

 
ّم _  هللا ٓهره ضػه

 
ّ الصمليبك:ضأه ّ ه ٤ين أزريهي ال يٟي ٟهبه  "ان 

ّ
 
ّ_ك 

 
ع ل٥ً  ط٢ آالاهم إلالاملك التـطيٕ..."  هللا ٓهره ضػه ّ 9م ي٠ِين ٓيلم بذطض  الٟي

ّ تٔي؛  ضجهره"ضأاط هللا  _ ٟي٨:
 
ي بصل٧  ي٠ط  ض 1هي الاملك لهٔبس"٤ه س  َض

 
أيىمي ٤يهع " ا٠يلك ابً ال٠رم:  ئ٣

ّ.2ؿْط هللا" ٤يهع اإلالاملك ٛ م ّ

                                                 

40د ػيضا ال٥هٝ  1  

5/372د  يؼحة ال ٜؼحة  2  

11/225ديإلاط ٕ الؼيب١  3  

11/406د اإلاط ٕ الؼيب١  4  

313ا؛   291م:لديلصَب ايخي 5  

3/348د اإلاط ٕ الؼيب١ 6  

4/318د اإلاط ٕ الؼيب١ 7  

9/171د اإلاط ٕ الؼيب١  8  

1/110د ؿيال ألاكل  9  
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ٜ ّ _ٟي٨ أيوي: مؽ اريَهم ضاٛؼيز ظضٓهم  "يجيظ ازطاٞ هذل ال٥ م ًض سم زييَض ٌٔهي َض م ٟض يض ضشجَط

ّ   3ضان ُهطة الاملك اإ اب٠يع شل٧  أب٠ي"

ّ سا  هب اإلالييد ضزضع اإلاٜيػس  ٛري ٣ حةا ي اػ ٔميال ه ل٠يٓأا ّ
 
سهي  ٤ه

 
الىِطا اإلا٠يكسيك ال ٌبر٠رك  ئ٣

ّ
 
ّلٝ بهي الـرر ضوإ:التي ا 

ي _ ٟي٨  ّ:" [27ايملسيس: ] چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ ٓ   ٟيله تٔي؛ : تٔهر٠ت الطأٛك  ان 

م الطأٛك ٓ   اكالص الٜؼيز  ضالطزمك  هب ايّض هي اي ٛره زٕٛ الـّطٛبجّ  اشا ش٣طة إ الطزمك  خحة  ٛ ٠س 
ّ.4اً  هب اإلالييد" هي  ذهرك  ضوإ ٟبل ال حهرك  ضزٕٛ اإلاٜيػس أؿس ّالطزمك  لجّ 

ي ٟي٨  ڃ   چ  چ   چ      چ  ڇ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃچ ٓ   ٟيله تٔي؛ :تٔهر٠ت

ک  ک  ک  ک  گ     ڑڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڇ  ڇ

م ؤلاهجيع :[81_80ًه: ]چگ ي  "ٟس  اً  هب اإلاىيٕٛ  ضال ذ إ ٟبل  أَم ّاً الٔسض لهه اً زٕٛ اإلاويض  َض

ّال 
 
ّ.5إ"ح 

ي _ٟي٨  م [12اإلاه٧:] چی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ      يئ    جبچ  ٓ   ٟيله تٔي؛ :تٔهر٠ت :" ٟس 

ّ.6لهىيغ اً  هب اإلاىيٕٛ" أَم ّاإلاٜ٘طا ٓ   ألا ط ل٠يٓسا أن ال ذهرك ٟبل ال حهرك  ضلن زٕٛ اإلاويض 

ي ٟي٨ ّض :"أ  [28الصاض ية: ] چجئ  حئ  مئ  یی  ی  ی  ىئېئ  ىئ  ىئچ  ٓ   ٟيله تٔي؛ :تٔهر٠ت

اً  هب اإلاىٜٔك  أَم ّبـطضٍ  لن ال ذهرك ٟبل ال حهرك  ضزٕٛ اإلاٜؼسا ضاإلاوطا  ثم ّ أوؼٍي أضال ببظالك ايخٚي 

ّ.7ضاإلالاملك"

 غ_جْم داجٌ 6
ّ
 الَؾاثل زاصمت لْمقانض ى  ؤ 

ي _ٟي٨  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  چ  ٔي؛ :ٓ   ٟيله تتٔهر٠ت

ّ[78الىحل: ] چۆئ  ۆئ  ۇئوئ  ۇئ
 
م الؼمٕ له ّ:"ٟس  ط ال٠هيب  لن 

 
 ه أؿٚط اً البلط  ضأد

اكالؼمٕ ضالبلط ضػره ين  ضاليػيتل  م  أض بٔبيضا أدط  أجهمي ديزاين له  ضايخسم اا٠س  بحن يس    ٠س 

ّ.8الؼيزاة"

                                                                                                                                                                  

1/250د  يؼحة ال ٜؼحة  1  

ّ
 
ّاإلاٟي 4/473م  1991ٌ_1411س ٓبس الؼالم ابطاَرم  زاض ال٥ ب الٔهمرك  بحةضة  الٔيإلاحن  ح٠ر١ احم ّ ٔحن ًٓ ضب  آالم  -  2 

11/127د  يؼحة ال ٜؼحة  3  

11/94د  يؼحة ال ٜؼحة  4  

6/125د  يؼحة ال ٜؼحة  5  

11/266د  يؼحة ال ٜؼحة  6  

10/308د  يؼحة ال ٜؼحة  7  

5/139د  يؼحة ال ٜؼحة  8  
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ي٨ ي  _ ٟض ي أيوت ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ  ي؛ :ٓ   ٟيله تٔتٔهر٠ت

: ل ٜيضة اي بحن  ثم ّ "أ  ػحةضا ض يأي ل٠لس الىِط  :[11ألاؤيم:]چڄ اهِطضا اشا ضكه م ضضأي م   ٛ م 

هاليا بحن  ضالؼحة ض ب لتة ب الىِط ٓهره  ضلهيػيتل ز٥م اإلا٠يكس  ضالىِط أض ب اىه 
 
شاتي  ضالؼحة  له

 .1السلي إلاً ال يجس اإلايع لهيهيع ا ال اال به" لهىِط ضػرهك  ضشل٧ ٣مي ض ب آساز

َلت اإلاػجى_7 ٍمػق  :جقؿ مٌ لألخهام بدؿب حػْ ًْا بى  ؿمح ي حػَضيت 

ّ  ٛوال ًٓ الىِط ا؛  ألاز٦يم ضا٠ليزَي   اً ألاػؽ التي  ٠يم ٓهاهي ا٠يكس الـطئك ؤلاػالارك ٛبن 

ي ضزٔٛطالىِط ا؛  أيوي الىليق  ضشل٧ ب ٔهرههي  ضا ي.ك أػطاَض يٚ ٓىس ُياََط ٥ّمهي  زضن الٟي

هميع ألاكي٨ ٓ   زس ّ ػياع  تٔهرل أٛٔي٨ هللا تٔي؛   اً ال٠وييي التي دين ٛاهي ٓهميع ال٥الم  ٓض

هي الـرر  ف ضأز٦ياه  ضوإ اإلاؼؤلك التي ًٟط ّ ٠ٛي٨:اًٜي  أٛٔي٨  "ضاصَب ألاؿٔط ك ضاإلأترلك  ضأ٣ثة ال٠ٜهيع أن 

ّ
 
طان  هللا ال تٔه هل بيٗل

 
يزض ٓ   ٛٔل اي هـيع  ب٘حة شخيع  ل٥ً ان أض س  ض ل ّٓع   له ال يح ي  ا؛  شخيع  ٟض

طان ايمل٥م ضالييد ايخه١ بد ّ طان" بيٗل ّ.  2تٔهرههي بيٗل

ّ الـرر ال ٔهرل اإلا٠ليز ٛر٠ي٨: ٔط ٚه ثم ّ
 
ب ٓ   ٛٔهه تٔي؛  الييد  ضان لم  ٥ً ٗيترك  ٛح٠ر٠ك "ض تة 

ّ س٨ ّال ٔهرل برين ايي
 
ّ.3بك ٓ   الٜٔل"ٓ   اإلالاملك اإلاتة 

ل الـرر شل٧ اإلأج  أ٣ثة اإ ايهٕ آدط  ٛر٠ي٨: ّ ض ٜل  ّ "اإلاـهيض أن 
 
طان  أٛٔي٨ هللا ال تٔه ل بيٗل

ّضاي طان إ ب٠يع ال٘ج  الصاتي ٓض   اإلاىٕ  ٛمٔج  ال ٔهرل مل١  ه   ياظ تٔهرههي بيٗل
 
لده٠هم ٓ   ض ه يأه   يك 

ٝ امهم ا؛  ٓبيز ه  ض ٦ين ٗييك لصل٧ ال
 
ه  ي ه  ضليؽ اإلاطازبه اً ٤ه

 
ّ أضاز امهمأه

 
ٜهم الٔبيزا  أٓجي اإلا٤ه

 
حن ٦ه

ه
 
ّ له

 
بسٍضلي أضازَي لم   ذه ّ ٝ  ٓض

 
٤ّه

 
ّهم  ضاإلاي يز ٗحة شل٧  ضاه

 
ه  ٜه أاٍط ضجهره  بمٔج مي الص  يم٥ً  ذه

 
أه

م ٛهم يؤ مطضا ّ أاَط
 
ّ هم  ضجهيَم ٛهم يىمهيا٤ه

 
ّ.4هم بل بٔوهم..."٤ه

م اإ ال ٜط ١ بحن ألاايض ضبٔس شل٧ هحي الـرر اى    حَة ٓهميع اإلا٠يكس ٤يل٘عا؛إ ضالـيًبي ضابً ٓيؿيض ٗض

ع ي  ال ٔبسيك ي  ضل٥ً اإ هٜؽ الٟي حَة ّضضألاايض السهري ك اً اإلأياالة ٗض ف  ٠ط  ّاًٜي  َىي٢ اػ ثىيعاة  أن 
يم اإلا٠ٔيلك اإلأج   س  ض هك اإلا٠ٔيلرك  ض٣صا ايملي٨ بيليؼبك لألز٦سيك لهي  ه ين   هك ال ٔبّ  جٔل ألاايض ال ٔبّ 

صا  ط ي ٓ   ًط ٠ك ٓهميع اإلا٠يكس اإ شل٧" ّٛحتّ   َض    الـيًبي هٜؼه  أث ع اً دال٨ الياٟٕ ال٠ٜري  أن 

ّ
 
ّسيك  ليؽ أعضال ًٓ الىِط الا مهيز  الؼسيس  ١ بيلٛٔي٨ ال ٔبّ ايمل٥م اإلا ٔه ٤ين الٜٔل اً الٔبيزاة ال  ضأن 
"ٜٔل ال ٔبّ ا بحن شل٧ الا  أض ييصخيع ػس ّي٠رم زي عّت ٥ٍط ّ.5س   ضأحن هِط اإلاجمهس ٛض

صٍ أٟيا٨ الـرر اإ اإلاؼؤلك: َّض

                                                 

2/392د  يؼحة ال ٜؼحة  1  

10/162الؼيب١  د اإلاط ٕ 2  

3/12د اإلاط ٕ الؼيب١  3  

336/ 10د إلاط ٕ الؼيب١  4  

240_239د ٟيآس اإلا٠يكس  ال٥رالوي   5  
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ط لهلالا ًيٓك هلل ضلطػيله "ال ٌهّ  الٔبيزا ٗحة ا٠ٔيلك اإلأج   ضالٔبيزا ا٠ٔيلك اإلأج   ٠ٛي٨: ٓط ٚ_

ي ٓىس ايجمهيض  ٓبيزا ٗحة ا٠ٔيلك اإلأج  ضوإ اي لم  ِهط الاملمهي ضلم   ن _ٓهره اللالا ضالؼالم_ َض تبح 

ه  ٛيتستهي  ٓض   آ بيّض
 
ىع ٛيتستهي ضوإ الىِيٛك..."  ٓبيزا ا٠ٔيلكأه ّ.1ضوإ اي ُهطة الاملمهي  ض بي 

ّك: ك  ضالصملرح ض يبهي  الىرّ مم ٤يليهيع ايالاا  ض ط يبي  ضهرّ "ال رّ  _ٟي٨:
 
ه ٗحة ا٠ٔي٨ اإلأج   ضاً ٓ   أه

ّ ٟي٨ ا٠ٔي٨ اإلأج  بىيعّت ي بس٨ اىه لم هـتةي الىرّ ّض  اليهيع ا٠ٔي٨ اإلأج  ٓ   أن  ّ.2ك"َي الىِيٛك َض

ّ  "اللسٟك ٓبيزا ا٠ٔيلك اإلأج  _ٟي٨:
 
سز ٟس ي٠ي٨ َصا الظم له ال ٓه ك  ضاً زرث  ذلرله بيٟع ٓض

ّ.3س"أهياحن تٔبّ 

ّ ّ ال  صد 
 
ّٓبيزا ٗحة اٌ

 
سزهي تٔبّ ٛبجّ  ك بيرّ  هٕ ٓ   ز٥ممهي ٤يللالا اال ية ٓض   س بيلىِط ا؛  ال ذلرم بؤٟض

طاعا ّض هي  ىر  ًٓ الٜحـيع ضاإلاى٥ط  ل٥ً ٟس ي٠ي٨ َصا الظم لهي ال ا؛  أجّ ض هط  ضلي ٠ٓل أىيَي بيلىِط  ػطّ ٟض

ّ
 
ّك  ضلي ٤ين ٟس هٔدّ ٓه

 
ّ.4ك"ة ٓىه بيلٔه

ّ جََ فٌ ألنل اغخَاع اإلاأى_8
 
رك  ض  ج    شل٧ اً ٓىس اػتةؿيزٍ أثىيع  جريل ألاز٦يم ببٔى ألاكي٨ الـٓط

ّدال٨ بٔى ال ٌبر٠ية امهي:

"ال ي ذيكمين ٛره ٓىس ايملي٣م  ضامهم اً ي٠ي٨  ٟي٨ اًٜيف::لىري ًٓ اٟياك ايملسضز اإ اإلاسجس_ا

ّ
 
ّديض تّ ي ذيكمين ٛره  ضال يح٥م ضال يوطب اال

 
يحسه اً اإلاوطضب اي  ي اىه  ٛهصا ٛرمي يي به الىِط ل ال

ّ.5اإلاسجس" يوطّ 

ّي الصيً أ يظضٍ اً ؤلابيهرك  ٠ٛس "أا ّ _برٕ الٔرىك: ٟي٨ اًٜيف:
 
ك  ياظ برٕ ال صْض  اشا ٤ين اي ش٣طضا ٓه

٨ّي ال يجيظ ٗحة ابجي ٓهره البرٕ اً آ٨  الره ام ّ ّ أض 
 
ّ. 6يحمل الىيغ ٓ   المهمك" ألااط اإ الِيَط  ل ال

ٚ اإ شخيع لىٜؼه   يظ له أن يىيب ٛره اً  يظ له ال لطّ  ٤ل ّ ٓىس ؤلابيهرك _ ي٣رل ال٦يٛط اإ أياهك اي:

ا لهصضئك  ي٠ي٨ ل٦يٛط اإ برٕ  أض ؿطاع اصملٝ  أض ػهم  أض ٟبى اً اإلاؼهمحن ػس ًّٓ ٗحٍة  ايٓسا  ي٣رل ا

ّ.7"ل ال ئٜل ايملطام أض هؼ ٔ إ ٓ   اإلاؼهمحن" اًٜيف:

وييي ال يزرس. ٟي٨ _ الخفاجٌ بد  مقانض الػقاثضي 9 ضوإ  ه٧ ال٘ييية التي  ٦ين اإ ػريٞ آيية ال٠ٔيتس  ٟض

ع ايجعاع بهمي ٛ ح بيب اً ايجىّ ك ضال"ايمل٥مك اإ ده١ ايجىّ  اًٜيف: ّٔ ىيض  ٟبل ٟض مه ك لهؼٔرس اإ ٟدٍة ض ى
ّ يٛاهي...ضأيب اً الىيض لحة  ا٦يهه الص  هجيٍ هللا اىه  ٛض ح بيبّت ّ اً الىيض لهـ٠ي 

 
ب بهي...ضال ه٠ي٨ بي يب هٔص

ييك اإلالاملك اش ال ضا ب ٓ   هللا" ٓض
8.ّ

                                                 

104_103د الصَب ايخيلم   1  

123د اإلاط ٕ الؼيب١   2  

241د اإلاط ٕ الؼيب١   3  

143د اإلاط ٕ الؼيب١   4  

313_7/312ّد ؿطص الىرل   5  

8/73د اإلاط ٕ الؼيب١  6  

9/498ؼيب١  ديإلاط ٕ ال 7  

15د الصَب ايخيلم   8  
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ّلثرة خضيشٌ غن الَضعي _10ّ
 
س اػ ٌيْ أن يحيضب  ه ّهي ض ٠ضخي ٓهاهي  امهي:ٟض

ّ.ىٜٕ ٛاهم  ضالبىيع ٓ   ال٠بيّضالآ ٠يز الوطض ّضّض _ ٠سهؽ بٔى ألااياة
ّك.ك أَل ايجىّ ك اإ اإلاج مٕ بس٨  حرّ _ؿرْي أهياْ اً ال حرّ 

 الخاجمت: 

ّضبٔس َصٍ العجيلك  يم٥ً اػ ذالق آلاتي:

- ّ ية  بح ايهْي اإلا٠يكس ٓىس ؤلابيهرك  ال يعا٨ اً أٟل ّ ان  ل ي ضزضاػك اً ٟبل اإلا اإلايهٓي حن اإ ذل 

ّ هره ٛيإلايهْي ال يعا٨ بحي ك ايػ  ّا.٠ك ض يزّ ك ا؛  زضاػية أم ّال٥ٜط اإلا٠يكس   ٓض

ف ٤ين ال٠ٌب  - ي ٓ   اإلاٌيلٔك ك  زط لّتٔٛطي  هٔ مس ٓ   هٜؼه اإ  حلرل الٔهم ضاإلآليارّتاًٜي 

ن ا٥ بك ٛط سا اً هيٓهي اإ شل٧ الٔلطزت    له٥ ب  ّ.٤ي 

تّة - هم أكي٨ ال٠ٜه الريم بحي ك ا؛  ألادص الٓا وههم  جيٍ ٓهم اإلا٠يكس  ٓض اٚ بجهيز ٓهميع ايجعاتط ٛض

ٚي ٓ    ٜبآضاع َئالع الٔهميع  ضالٟي
 
م.ائل ّيتهم  ضالٔمل بؤ٦ٛيَض

لغ اٜطزاة ا ضلصل٧ أٟتةص أن  سضّ  ك بيل٠ٜه ؤلابيضخي اإ اطازل ال ٔهرم اإلاذ هٜك  ضأن يمع  بحن ذل 

ّضال ٌبر٠رك.السضاػك ال ؤكرهرك 

ّ ٣مي أضصخي ال٠يتمحن ٓ  
 
ٜإلارية الـطئك اإ  مرٕ ايجيأية أن يجٔهيا ٤ه

 
ية ال٠ٌب هليبي اً ئل

طضزية اإلا اكاص٣طاة ال ذط   ضالطػيتل ضألًا ٜ  هِطا إلاي  حي ه َصٍ اإلا٠س 
 
ّية اً ٛياتس  مك.ئل

ر١ ضالؼساز  ضك   هللا ٓ   ػرسهي احمس ٓض   آله  ضبملبه أ مٔحن  ضايملمس هلل ضأدحةا أػؤ٨ هللا ال ٛي

ّ ّالٔيإلاحن. ضب 

ّ

ّ

ّ  


