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أوالً-ػذروطػاضظذر:ػ
.1

أن يتؼقد البحث بالضوابط الرشظقة والسقاشات التعؾقؿقة وإكظؿة ادرظقة لؾؿؿؾؽة العربقة لؾسعودية.

.2

أن يتصف البحث بإصالة واجلدة.

.3

التؼقد بؼواظد البحث العؾؿي ادتعارف ظؾقفا.

.4

ٍ
كتاب لؾباحث ،أو مستالً من رشالة كال هبا درج ًة ظؾؿق ًة.
يؿؽن لؾبحث أن يؽون جز ًءا من

.5

إذا كان البحث قد شبق كرشه ذم مـافذ كرش أخرى فال تتحؿل ادجؾة أية تبعات قاكوكقة حقال ذلك.

.6

أٓ يزيد ظدد كؾامت البحث ظن ظرشة آٓف كؾؿة ،وذم حال الزيادة ظذ ذلك فقعامل باظتباره أكثر من بحث.

.7

يشتؿل ادؾخص ظذ :ظـوان البحث ،ومشؽؾة البحث ،وأشئؾته ،وادـفج ادتبع ،وأهم الـتائج.

.8

تشتؿل مؼدمة البحث ظذ :ظـوان الدراشة ،مشؽؾة البحث ،أشئؾته ،ادـفج ادتبع ،الدراشات السابؼة ،واإلضافة
العؾؿقة ،ثم يذكر خمطط البحث وضريؼة ترتقبه.

ثاظغًا-ػتطضغطاتػاضظذر:ػ
 يؼدم الباحث ظؿؾه من خالل اإلرشال ظذ ادوقع اخلاص لؾؿجؾة ، https://itcsvc.kku.edu.sa/KKU_ScientificJournals/faces/login.xhtmlمدوكًا بـظام  wordوفق أيت:
 كوع اخلط Traditional Arabic

 كؿط ادتن  ،)16( :واهلوامش وادراجع  )12( :والعـاوين (.)18
 مؾخص بالؾغتني العربقة واإلكجؾقزية ٓ يزيد ظن ( )222كؾؿة.
 إرفاق ما يثبت اظتامد ترمجة ادؾخص بالؾغة اإلكجؾقزية من مركز متخصص ،بحقث يؽون اخلتم ظذ ذات السمجة
ذم الـ  pdfادرفق.
 مؾخص السرة الذاتقة ،يتضؿن( :آشم ،الدرجة العؾؿقة ،التخصص الدققق ،العؿل احلايل ،أهم اإلكجازات
العؾؿقة ،ظـوان ادراشؾة ،والزيد اإللؽسوين ،رقم اهلاتف).
 وضع هوامش كل صػحة ذم أشػؾفا؛ وتؽون أرقام احلوايش بني قوشني.
 كتابة أيات الؼرآكقة وفق الرشم العثامين ،معزوة ذم ادتن؛ ُ
وُت ََّؿل من خالل هذا الرابط:
https://nashr.qurancomplex.gov.sa/site

 جيب أن تؽون بقاكات ادراجع ادؾحؼة ذم آخر البحث كامؾ ًة وغر خمتنة لؽل مرجع ،وأن يؾتزم ذم كتابتفا
بلشؾوب MLA

ثاضثًا-ػإجراءاتػاضتحصغمػواضظذر:ػ
 ختضع مجقع البحوث لؾتحؽقم العؾؿي ،وفق الؾوائح وإكظؿة والضوابط العؾؿقة ادتعارف ظؾقفا.
 ترتقب البحوث ظـد كرشها خيضع ٓظتبارات فـقة ،وإصل ذم ذلك مراظاة الستقب الزمـي.
ُ تتػظ ادجؾة بحؼفا ذم كرش البحث ذم العدد ادـاشب ،أو إظادة كرشه ذم أي صورة كاكت.
 تعز ادواد ادـشورة ظن آراء كاتبقفا ،وٓ تعز بالرضورة ظن رأي ادجؾة.

يُهج اإلسالو يف انرؼايم يغ انضؼف انثشري
د .يها تُد جرٌس تٍ حمًد جرٌس (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)
ُّ َ ّ
َ ْ
ى انثرٌا وػالقرها تىتاء كىروَا (مجؼا ودراسح)
األحادٌث واَثار انىاردج يف َج ِ
د .ػثد انرمحٍ تٍ ػًر تٍ أمحد املدخهً (جايؼح جازاٌ)
ٌ
َ
َ
َؼًح،
يسيار ػُد
هؼىَاٌ يف اندٍَا
ىذاٌ ي
دراسح حدٌث (ص
ٍ
واَخرجِ :
ِ
ِ
ِ
َّ ٌ
يصٍثح)رواٌح ودراٌح
ورَح ػُد
ٍ
د .يىن تُد حسني تٍ أمحد آل ضٍف اهلل اََسً (جايؼح شقراء)
يا قٍم ػُه شرع يٍ قثهُا وَسخ يف شرػُا يٍ يسائم االػرقاد (آٌاخ
ً
انرىحٍد أمنىذجا) دراسح حتهٍهٍح اسرقرائٍح

د .ػفاف تُد حمًد تٍ إتراهٍى انراشد احلًٍد (جايؼح انقصٍى)

ُ ّ
ً
أحادٌث ػىف األػراتً املؼهح تاالخرالف ػُه يف ػهم اندارقطًُ (مجؼا ودراسح)
د .أمحد تٍ ذٌة تٍ محىد انؼرٍثً (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)
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ّ
واقغ ذؼسٌس اندػاج إىل اهلل نثقافح االدخار ػُد املدػىٌٍ يف ضىء

رؤٌح املًهكح ( 2030دراسح حتهٍهٍح ػهى ػٍُح يٍ خطة املسجد احلراو)

د .ػثري تُد خاند انشههىب (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)

انرصرف تاالسى انرجاري ،يف انُظاو انسؼىدي وانفقه اإلساليً (دراسح يقارَح)
د .أمحد تٍ ػثد اهلل سفراٌ (جايؼح املهك خاند)
يؼاجلح اإلسالو نهفقر يف ضىء انقرآٌ انكرٌى
د .نٍهى تُد حمًد سهًٍاٌ انؼقٍم (جايؼح األيريج َىرج تُد ػثد انرمحٍ)
اهلىٌح انىطٍُح يف ضىء رؤٌح املًهكح انؼرتٍح انسؼىدٌح  2030دراسح ػقدٌح
دَ .ادر تٍ تهار يرؼة انؼرٍثً (جايؼح شقراء)
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يؼهح ِفً ِكر ِ
د .صاحل تٍ ػثد اهلل آل َاصر ػسريي (اجلايؼح اإلساليٍح تاملدٌُح املُىرج)
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احلؿد هلل خالق اخلؾق ،وجمزل الـعم والعطايا ،وواهب الؽرامة اإلكساكقة كام قال ﷻ :ﱡﭐﱾ
ﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌ
ﲍ ﲎﱠ[اإلرساء ،]72 :والصالة والسالم ظذ أرشف اخلؾق قاضبة ،ومعؾم إمة إول :حمؿد
ٍ
وبعد:
بنحسان إىل يوم الدين.
الصادق إمني ﷺ وظذ آله وأصحابه الطاهرين والتابعني هلم
فن َّكه ما ِمن ٍ
ُ
البحث العؾؿي ذم تاريخ البرشية وبروز أثر ذلك؛ وٓ أدل
صك ذم ِظ َظم الدور الذي يؿثؾه
ٍ
ٍ
زمـقة باشم ظن الثورة العؾؿقة وظن التـوير وكحوها من
أحؼاب
ظذ هذا من تل ُثر آشم آصطالحي ذم
ِ
ِ
التػؽر ،بل والـظرة إىل الوجود بؿختؾف
مسار
التصـقػات التي جاءت كتقج ًة لتلثر الؽشف العؾؿي ذم
ٍ
ِ
أولويات وتوج َه آكتبا َه إىل
بؿثابة الثورة التي باشتطاظتفا أن ختؾق
كائـاته ،بحقث يليت البحث العؾؿي
ٍ
ِ
العؼل البرشي حتى صاء اهلل له ذلك.
بؼقت مغؿور ًة مل يطؾفا تل ّم ُل
معؾومات ْ
وهذه ادؼدمة توجب أمرين ذم غاية إمهقة:

أوهلام :رضورة تػريق الباحث العؾؿي ذم الدراشات الرشظقة بني مسائل العؾم ذم ذاته ،وتاريخ العؾم،
ٍ
ملمن من آكحقاز الالصعوري إىل
كشلت فقفا تؾك ادسائل وإفؽار؛ حتى يؽون ذم
وبالتايل السقاقات التي
ْ
ِ
ٍ
ٍ
واحلؼقؼة ذم ذاهتا ،بقـام هو
حاز إىل العؾم
مدرشة أو
ضائػة أو أيدلوجقا معقـة وهو ٓ يشعر ،بل لعؾه يظن بلكه مـ ٌ
ٍ
ٍ
ملمن من مراجعات البحث العؾؿي
صورة كؿطقة كرشتفا الذاكرة الشعبقة وجعؾتفا ذم
ظـد التحؼقق -أشراجلاد.
ِ
مسرة البحث العؾؿي الؼائم
مـح التؼدير الؽبر لؾؿعرفة التي َتـْتُج ظن
ثاكقفام :يتعني ظذ اإلكساكقة ُ
ظذ مرتؽزين مـفجقني مها :ادوضوظقة وتوصقف ادعؾوم كام هو ذم ذاته .وجزء كبر من تؼديرها يؽؿن ذم
آظساف بـتائجفا ،وآكطالق مـفا لبـاء الساكم ادعرذم السؾقم؛ وهذا يرجع إىل ٍ
أس فؾسػي وجودي
يتؾخص ذم :أن احلق واحد ٓ يتعدد ،وأ ٍ
س معرذم يؽؿن ذم رضورة الثؼة بالعؼل اإلكساين ،وأكه يستطقع
ِ
باتت ذم
الوصول إىل ادعؾوم كام يستطقع كؼؾه إىل غره ،من خالل الؾغة
والتجارب وغرها من أدواته التي ْ
ظن التؽـولوجقا واشع ًة ومتعددة.

ومن هـا تليت رضورة التلكقد ظذ اجلاكب ادتعؾق بشخصقة الباحث العؾؿي وأخالققاته ،التي تتؿثل
ذم :إماكة العؾؿقة ،والصز ،وامتالك ادفارات وإدوات الرضورية دجاله البحثي ،وأمهفا ظـدي هـا هو
الشغف بؿجاله العؾؿي؛ الذي يعـي ح َّبه ومحاشتَه واتصا َله الدائم بتطور ادعرفة ذم جماله ،بل واحلرص ظذ
ٍ
كتابات
متابعة ما يتعؾق بؿجاله من ظؾو ٍم ومعارف وخزات أخرى ،بحقث جيد الباحث ذاته فقام يؼدمه من

ٍ
ٍ
ِ
ودمارب...إلخ .وهذه السؿة -بحسب ادفتؿني بتعريف البحث العؾؿي وكقػقتهُ -تعد
وكدوات
وحمارضات

أحد أهم أركان صخصقة الباحث العؾؿي ،فـ"حتؿق ًا يعد ُتؿس الباحثني لالشتػسار حول ادشؽؾة التي تؽون
ذم حقز اهتاممفم من أهم الصػات ادؾحوطة لدى الـاجحني مـفم .فعـدما تستؿع هلم وهم يتحدثون حول
ٍ
أظامهلم ودمارهبم ،دمد أكه من السفل اكتؼال ما لدهيم من محا ٍ
صعور لقس
وُتػقز إىل أخرين .إذ يـتؼل إلقك
س
ٌ
فؼط فقام إذا كان ادوضوع يوحي بمء مثر وصقق ،ولؽن أيضا فقام يتعؾق بعالقة العؿل البحثي ذم جمآهتم
العؾ ؿقة بادجتؿع حوهلم .ومن ثم يبدو أن العامل الرئقس ادؿقز وراء قرار أولئك إفراد كي يصبحوا باحثني
وظؾامء هو :حبفم لؾامدة الدراشقة" التي هي جماهلم البحثي .والسكقز ظذ هذا اجلاكب الذايت ذم صخصقة
الباحث له دوره ادـعؽس ظذ رؤيته لؾبحث العؾؿي ذاته ،وإدراكه حلؼقؼة تلثره ذم احلؼل العؾؿي وآجتامظي
ٍ
وآقتصادي وكحوها؛ وبالتايل لن ِ
َ
كؿفـة ُتؼق الربح ادايل ،أو جمرد وطقػة متتاز
البحث العؾؿي
يامرس
ُ
اإلكسان بؿرور الوقت.
بالرتابة والروتني صلهنا صلن شائر ادفن التي يعتادها
لػت آكتباه إىل رضورة السكقز ظذ أثار السؾبقة ادستبة من الـظر والتعامل مع
وهذا يستدظي َ
ٍ
كؿفـة ُُتؼق الربح ادايل لؾباحث ٓ غر؛ والتي من أمهفا :فؼدان البحث العؾؿي لعـن اجلدة
البحث العؾؿي

ٍ
مشؽالت والؽشف ظن معؾومات جديدة وإبرازها ،كام شقػؼد البحث العؾؿي
الذي يـشل جراء البحث ظن
ظـن اخلقال واإلبداع ،ويػؼده الؾغة العؾؿقة العالقة وادـاهج ادالئؿة جلؿع وُتؾقل ادواد العؾؿقة التي تؼع بني
أيدي الباحثني؛ وهذا إثر الرجعي -كام تالحظ -يـشل ظن هذا اجلاكب الذايت العؿقق واخلػي ذم صخصقة
الباحث وكظرته إىل البحث العؾؿي.

ٍ
ِ
وطقػة يستوجب ظذ
كؿجرد
وأخر ًا فنن اإلصارة إىل هذا إثر السؾبي ظذ معامؾة البحث العؾؿي

الباحث أن يدرك ثؼل ادسمولقة ادؾؼاة ظذ ظاتؼه ،وحػظ إماكة العؾؿقة وآلتزام ادطؾق هبا ذم كل تعامؾه
ٍ
إخالص ودمرد.
العؾؿي ،بداي ًة من مـفجه ذم مجع وُتؾقل ادعؾومات واكتفا ًء بعرض كتائجه بؽل

رَئيـْـسُ التحريْـر
أ.د .خَالِدُ بْنُ مُحَمَّد القَرْنِيّ
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يؼاجلح اإلسالو نهفقر يف ضىء انقرآٌ انكرٌى
إػداد

د .نٍهى تُد حمًد سهًٍاٌ انؼقٍم

إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ملدص البخح
يٕمتؼم اًمٗم٘مر ُمـ أسمرز إُمراض آضمتامقمٞم٦م اًمتل قم٤مٟمك ُمٜمٝم٤م اًمٌنم ذم خمتٚمػ اًمٕمّمقر
وإزُمٜم٦م ،ومل يًتٓمع اًمٌنم أن يْمٕمقا ًمف احلٚمقل اًمتل شم٘ميض قمغم هذه اًمٔم٤مهرة إمم أن ضم٤مء
اإلؾمالم سمٛمٜمٝم٤مضمف اخل٤مًمد قمغم يقم اًمديـ ومقوع احلٚمقل اجلذري٦م اًمتل شم٘ميض قمغم هذه اًمٔم٤مهرة
إذا ُم٤م ـمٌؼ اعمًٚمٛمقن ُم٤م أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمف  ،وًم٘مد شمقصٚم٧م ذم اًمٌح٨م إمم قمدد ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م أسمرزه٤م:
-

قمدم وضمقد اًمٕمداًم٦م آضمتامقمٞم٦م يزيد ُمـ ُمٕمدٓت اًمٗم٘مر-

-

شمتٜمقع وشمتٕمدد ؾمٌؾ ووؾم٤مئؾ اًم٘مْم٤مء قمغم اًمٗم٘مر وًمٙمـ يٜمٌٖمل شمٗمٕمٞمٚمٝم٤م ُمـ ظمالل اعمً٤مضمد
واإلقمالم واًمدقم٤مة-
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

مؾٞمامن اًمٕم٘مٞمٚمد ؾمٛم حم٧مٜمغم سمٞ ًم- د:إقمداد

مريؿٙمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٚم اإلؾمالم ًم٦مجل٤ُمٕم

Abstract
Poverty is one of the most prominent social diseases that human beings
have suffered from in different eras and times. Human beings could not
devise solutions that eliminate this phenomenon until Islam came with its
approach developed radical solutions that eliminate such phenomenon if
Muslims implement what Allah Almighty has commanded. I have found in
my research a number of conclusions, most notably:
-

Lack of social justice increases poverty rates.

-

There are many ways and means to eradicate poverty, but they should
be activated through mosques, media and preachers.
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م4243 ,هـ3665  اًمٕمـدد إول,مُمـ قمـنم٤مد اًمثـٚاعمجـ

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمـقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمـٚم اعم٦مُمٕم٤م ضمـ٦مـٚجم

إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ



احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ،وقمغم آًمف وصحٌف
أمجٕملم -وسمٕمد<
ُمـ اعمٕمٚمقم ًمديٜم٤م ٟمحـ ,اعمًٚمٛملم ,أن اًمٖمٜمك واًمٗم٘مر إٟمام هق سمٞمد اهلل شمٕم٤ممم ،ي٘مقل شمٕم٤ممم:
يقؾمع قمغم ُمـ َيِم٤مء
ﭐﱡﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵﱠ[اًمرقمد ،]48 :ي٘مقل اًمٓمؼمي" :اهلل ّ
وي٘مؽم قمغم ُمـ يِم٤مء ُمٜمٝمؿ
ُمـ ظمٚم٘مف ذم رزىمف ،ومٞمًٌط ًمف ُمٜمف< ٕن ُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ ُي ّْمٚمحف إٓ ذًمؽِّ ،
ذم رزىمف وقمٞمِمف ،ومٞمْم ّٞم٘مف قمٚمٞمف< ٕٟمف ٓ يّمٚمحف إٓ اإلىمت٤مر" (-)3
وأيْم ً٤م ٟمٕمٚمؿ مت٤مم اًمٕمٚمؿ أن هلل شمٕم٤ممم طمٙمٛم٦م ذم ذًمؽ ،ومٚمق يم٤من اًمٕمٌ٤مد ؾمقاؾمٞم٦م ذم إرزاق
ًمٌٖمقا ذم إرض ،واًمٖمٜمك واًمٗم٘مر ُمـ اًمٗمتـ اًمتل خيتؼم هب٤م اهلل شمٕم٤ممم قمٌ٤مده-
وٟمحـ اعمًٚمٛملم ًمديٜم٤م قم٘مدي٦م راؾمخ٦م ،سم٠من اًمٖمٜمك واًمٗم٘مر إٟمام هق رزق سمٞمد اهلل شمٕم٤ممم ،ىم٤مل
ِ
احلٞم ِ٤مة اًمدُّ ْٟمٞم٤م وا ًْمٌ ِ
شمٕم٤ممم﴿ :اعمَْ ُ٤مل َوا ًْم ٌَٜم َ
٤مت َظم ْ ٌػم ِقمٜمْدَ َر ِّسم َؽ َصم َقا ًسم٤م َو َظم ْ ٌػم َأ َُم ًال﴾
٤محل ُ
٤مىم َٞم ُ
٤مت َّ
َ َ َ
ُقن ِزيٜمَ ُ٦م ْ َ َ
اًمّم َ
اًمر ْز َق عمَ ِ ْـ َي َِم٤م ُء َو َي ْ٘م ِد ُر َو ًَمٙمِ َّـ َأ ْيم َث َر اًمٜم ِ
[اًمٙمٝمػ ]68 :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفْ :
َّ٤مس َٓ
﴿ل إِ َّن َر ِّيب َي ٌْ ًُ ُط ِّ
قن﴾[ؾمٌ٠م ،]58 :وىم٤مل قمز ُمـ ىم٤مئؾ ﴿ َأ ُه ْؿ َي ْ٘م ًِ ُٛم َ
َي ْٕم َٚم ُٛم َ
مح َ٧م َر ِّسم َؽ ٟم َْح ُـ َىم ًَ ْٛمٜمَ٤م َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ
قن َر ْ َ
٤مت ًمِٞمت ِ
ض درضم ٍ
ٞمِمتَٝمؿ ِذم ْ ِ
ِ
َّخ َذ َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َسم ْٕم ًْم٤م ُؾم ْخ ِر ًّي٤م
َ
احل َٞم٤مة اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َو َر َوم ْٕمٜمَ٤م َسم ْٕم َْم ُٝم ْؿ َوم ْق َق َسم ْٕم ٍ َ َ َ
َ
َُمٕم َ ُ ْ
ِ
جي َٛم ُٕم َ
قن﴾[اًمزظمرف ]54 :وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت اًمداًم٦م قمغم أن ذًمؽ حلٙمٛم٦م
َو َر ْ َ
مح ُ٧م َر ِّسم َؽ َظم ْ ٌػم ممَّ٤م َ ْ
إهلٞم٦م-
واًمٗم٘مر ًمٞمس قمٞمٌ٤م ذم طمد ذاشمف ،وم٤مًمٖم٤مًمٌٞم٦م ُمـ أشمٌ٤مع إٟمٌٞم٤مء يم٤مٟمقا وم٘مراء ،وقمغم اًمرهمؿ ُمـ
وم٘مرهؿ اعم٤مدي إٓ أن اهلل شمٕم٤ممم أهمٜم٤مهؿ سم٤مإليامن سمف شمٕم٤ممم ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ذم حمٙمؿ آي٤مشمف قمغم ًمً٤من
ىمقم ٟمقح :ﭐﭐﱡﳦﳧ ﳨ ﳩ

ﳪ ﳫﳬﱠ[اًمِمٕمراء ،]333 :وىم٤مل ذم ُمقوع

آظمر:ﭐﱡ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ [هقد-]49 :

( )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،أسمق ضمٕمٗمر ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي (532 , 446هـ) ،دار اًمؽمسمٞم٦م واًمؽماث ُ ,مٙم٦م
اعمٙمرُم٦م ،د -ط ،ج ،38ص-652
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وقمٜمد ُمٓم٤مًمٕم٦م ؾمػمة اعمّمٓمٗمك ط ٟمجد أن ُمـ أشمٌ٤مقمف اًمٙمثػم ُمـ اًمٗم٘مراء اًمذيـ حتٛمٚمقا
اعمِم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وأيْم٤م يدًمٜم٤م اًمت٤مريخ قمغم أن يمثػما ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ محٚمقا أُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمقم
اًمنمقمٞم٦م وإيّم٤مهل٤م ًمٜم٤م هبذا اًمِمٙمؾ يم٤مٟمقا ُمـ اًمٕمٌ٤مد اًمزه٤مد اًمذيـ ٓ يتٓمٚمٕمقن إمم اعمٜم٤مص٥م
اًمدٟمٞمقي٦م ،وٓ إمم إُمقال اًمتل يم٤مٟم٧م هتدى إًمٞمٝمؿ ،ومٚم٘مد ضب ه١مٓء اًمًٚمػ أروع إُمثٚم٦م
قمغم أن اًمٗم٘مر ًمٞمس قمٞمٌ٤م ذم طمد ذاشمف سمؾ اًمٗم٘مر هق وم٘مر اإليامن-
وقمغم يمؾ طم٤مل وم٤مًمٗم٘مر فم٤مهرة ُمـ أهؿ اعمٕمْمالت وأىمدُمٝم٤م اًمتل شمٕم٤مين ُمٜمٝم٤م اًمٕمديد ُمـ
اعمجتٛمٕم٤مت ،وًم٘مد سملم اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ اًمٓمرق اًمقىم٤مئٞم٦م واًمٕمالضمٞم٦م هلذه اًمٔم٤مهرة اًمتل
شم١مرق اًمٕمديد ُمـ اعمجتٛمٕم٤مت< واًمًٌ٥م ذم ذًمؽ هق قمدم اشمٌ٤مقمٝم٤م عم٤م أٟمزل اهلل ــ شمٕم٤ممم ــ وقمدم
احلٙمؿ سمام ضم٤مء سمف حمٙمؿ اًمتٜمزيؾ ،وهذا جيٕمٚمٜم٤م ٟمتً٤مءل قمـ ُم٤مهٞم٦م اًمٗم٘مر ،وُم٤مهل طمدوده؟ ويمٞمػ
قم٤مًم٩م اإلؾمالم اًمٗم٘مر؟ وُمـ هٜم٤م يم٤من سمحثل سمٕمٜمقان "ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر"
أٍنٔ٘ املْضْع:
شم٠ميت أمهٞم٦م اًمٌح٨م ُمـ قمدة وضمقه:
 ,3اشمّم٤مل ُمقوقع اًمٌح٨م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ اشمّم٤مًٓ وصمٞم٘م ً٤م< طمٞم٨م ووع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمٓمرق
اًمقىم٤مئٞم٦م واًمٕمالضمٞم٦م ًمٚمٗم٘مر ،وم٤ميمتً٥م اعمقوقع أمهٞمتف ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمدى
اعمًٚمٛملم-
 ,4وضمقد اًمٙمثػم ُمـ اًمٗم٘مراء اًمذيـ أجل٠مهتؿ احل٤مضم٦م إمم اًمتًقل وـمرق إسمقاب ًمٚمحّمقل
قمغم يمٗم٤ميتٝمؿ ُمـ احل٤مضم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م-
 ,5احل٤مضم٦م ًمقوع طمد هلذه اًمٔم٤مهرة اًمتل سمدأت شمتزايد سمّمقرة يمٌػمة ذم أوٟم٦م إظمػمة-
أضباب اختٔازِ:
 ,3اًمرهمٌ٦م ذم سمٞم٤من ٟمٔمرة اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ،ويمٞمػ قم٤مًم٩م شمٚمؽ اعمِمٙمٚم٦م-
 ,4احل٤مضم٦م ًمٚمتٕمرف قمغم اًمٓمرق اًمٕمالضمٞم٦م اًمتل قم٤مًم٩م هب٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ فم٤مهرة اًمٗم٘مر-
 ,5وضمقب طم٨م اعمًٚمٛملم قمغم سمذل اًمزيم٤مة واًمّمدىم٤مت اًمتل شمٓمٝمر أُمقاهلؿ وشمٖمٜمل اًمٗم٘مراء ذم
سمٚمداهنؿ-
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 ,6اًمرهمٌ٦م ذم شمذيمػم اعمًٚمٛملم سم٤مًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ اعمؽمشم٥م قمغم شمٙم٤مومٚمٝمؿ اضمتامقمٞم ً٤م-
 ,7قمدم وضمقد دراؾم٦م ُمًت٘مٚم٦م ,سمحً٥م قمٚمؿ اًمٌ٤مطمث٦م ,ذم ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ-
تطاؤالت البخح:
ُ ,3م٤م أسمرز اًمٕمقاُمؾ اعم١مدي٦م إمم اًمٗم٘مر؟
ُ ,4م٤م وضمٝم٦م اًمٜمٔمر اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٗم٘مر واًمٗم٘مراء؟
 ,5يمٞمػ قم٤مًم٩م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ فم٤مهرة اًمٗم٘مر؟
أٍداف البخح:
 ,3سمٞم٤من ُمٗمٝمقم اًمٗم٘مر ،واًمٕمقاُمؾ اعم١مدي٦م إًمٞمف-
 ,4سمٞم٤من وضمٝم٦م اًمٜمٔمر اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٗم٘مر واًمٗم٘مراء-
 ,5سمٞم٤من اًمٓمرق اًمٕمالضمٞم٦م ًمٚمٗم٘مر ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ-
ميَج البخح:
ًم٘مد اٟمدرج هذا اًمٌح٨م حت٧م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل واعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل< ٕٟمف ُمـ أٟمً٥م اعمٜم٤مه٩م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت اًمت٠مصٞمٚمٞم٦م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م< وٕٟمف هيدف إمم شمتٌع اجلزئٞم٤مت ًمٚمقصقل إمم طمٙمؿ
قم٤مم يِمٛمٚمٝم٤م مجٞمٕم٤م -وىمد قمرومف اإلُم٤مم اًمٖمزازم" :هق أن شمتّمٗمح ضمزئٞم٤مت يمثػمة داظمٚم٦م حت٧م ُمٕمٜمك
يمكم ،طمتك إذا وضمدت طمٙمام ذم شمٚمؽ اجلزئٞم٤مت طمٙمٛم٧م قمغم ذًمؽ اًمٙمكم سمف" ( -)3وؾمٞمتؿ ذم وقء
هذا اعمٜمٝم٩م – سمٛمِمٞمئ٦م اهلل – شمتٌع اًمٜمّمقص وإدًم٦م ذات اًمٕمالىم٦م سم٠مهداف اًمٌح٨م ُمـ شم٘مديؿ
دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م شمؼمز ُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مر ويمٞمػ قم٤مجلٝم٤م اإلؾمالم وُم٤م هل أصم٤مر اعمؽمشمٌ٦م قمغم شمٚمؽ
اعمِمٙمٚم٦م ومردي ً٤م وجمتٛمٕمٞم ً٤م -يمام شمتٌٕم٧م اًمٓمرق اًمٕم٤مُم٦م ذم ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م ُمـ ٟم٘م٤مط:


آؾمتدٓل سم٤مٔي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وقمزو أي٤مت عمراضمٕمٝم٤م ُمـ اًمًقر ،وسمٞم٤من وضمف اًمدًٓم٦م ومٞمام
حيت٤مج ًمذًمؽ-

(ُ )3مٕمٞم٤مر اًمٕمٚمؿ ذم ومـ اعمٜمٓمؼ ،أسمق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اًمٓمقد (اعمتقرم727 :هـ) ،اعمح٘مؼ :اًمديمتقر ؾمٚمٞمامن دٟمٞم٤م ،دار
اعمٕم٤مرفُ ،مٍم 3;83 ،م ،ص-382
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إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

آؾمتدٓل سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م وخترجيٝم٤م ُمع آيمتٗم٤مء سم٤مًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م إذا ورد
ومٞمٝمام-



قمٜمد اًمتقصمٞمؼ ًمٚمٛمراضمع ،أذيمر سمٞم٤مٟم٤مت اًمٙمت٤مب يم٤مُمٚم٦م ،اؾمؿ اًمٙمت٤مبُ ،م١مًمٗمف ،اعمح٘مؼ،
اًمٓمٌٕم٦م ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌٕم٦م ،دار اًمٜمنم ،وطمٞمٜمام يرد ُمرة أظمرى ايمتٗمل سم٤مؾمؿ اًمٙمت٤مب وُم١مًمٗمف،
وقمٜمدُم٤م أٟم٘مؾ اعمٕمٚمقُم٦م يم٤مُمٚم٦م وم٠مٟم٤م أطمٞمؾ ًمٚمٛمرضمع ُمٌ٤مذة ذم احل٤مؿمٞم٦م ،سمٞمٜمام إن أوٗم٧م ،أو
قمدًم٧م ،أيمت٥م (يٜمٔمر)-

خط٘ البخح:
اًمٗمّمؾ إولُ :مٗمٝمقم اًمٗم٘مر واًمٗم٘مػم وطمدود اًمٗم٘مر وٟمٔمرة اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر-
اعمٌح٨م إولُ :مٗمٝمقم اًمٗم٘مر واًمٗم٘مػم وطمدود اًمٗم٘مر-
اعمٌح٨م اًمث٤مينٟ :مٔمرة اإلؾمالم إمم اًمٗم٘مر-
اًمٗمّمؾ اًمث٤مينُ :مٕم٤مجل٦م اًمٗم٘مر ومردي ً٤م-
اعمٌح٨م إول :اًمدقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر واًمًٕمل ًمٓمٚم٥م اًمرزق-
اعمٓمٚم٥م إول :اًمدقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اًمًٕمل ًمٓمٚم٥م اًمرزق-
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :اؾمتِمٕم٤مر ُمٜمزًم٦م اًمٗم٘مراء ذم اإلؾمالم-
اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨مُ :مٕم٤مجل٦م اًمٗم٘مر جمتٛمٕمٞم ً٤م-
اعمٌح٨م إول :دومع اًمزيم٤مة-
اعمٌح٨م اًمث٤مين :دومع اًمٙمٗم٤مرات-
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :سمذل اًمّمدىم٤مت-
اعمٌح٨م اًمراسمع :ومتح جم٤مٓت قمٛمؾ-
اعمٌح٨م اخل٤مُمس :يمٗم٤مي٦م اًمٗم٘مراء ُمـ ُم٤مل اًمدوًم٦م-
اخل٤ممت٦م-
اعمّم٤مدر واعمراضمع-
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الفصل األّل
مفَْو الفكس ّالفكري ّحدّد الفكس ّىظسٗ اسإضالو للفكس
املبخح األّل :مفَْو الفكس ّالفكري ّحدّد الفكس:
أّالً :تعسٓف الفكس:
الفكس يف اللػ٘:
ي٘مقل اسمـ وم٤مرس(":وم٘مر) اًمٗم٤مء واًم٘م٤مف واًمراء أصؾ صحٞمح يدل قمغم اٟمٗمراج ذم رءُ ،مـ
قمْمق أو همػم ذًمؽ" (-)3
وهق ود اًمٖمٜمك ،واًمٗم٘مر احل٤مضم٦م ،ورضمؾ وم٘مػم ُمـ اعم٤مل وىمد وم٘مر ومٝمق وم٘مػم ،واجلٛمع وم٘مراء
هلل
اًمٗم٘مػم ،واًمٗم٘مر ًمٖم٦م رديئ٦م"(" ،)5وأ ْهمٜمك ا ُ
وإٟمثك وم٘مػمة(" ،)4واوم َت َ٘مر ومالن واوم َ٘م َره اهلل ،وهق
ُ
ٗم٤مىمره< أي :وضمقه َوم ْ٘م ِره -وىمٞمؾ ذم َىمقًمف :رأي ُ٧م اًمٞمتَ٤مُمك ٓ شمًُدُّ ُوم ُ٘مقرهؿ< أيُ :م َٗم ِ
ِ
٤مىم ُرهؿ
َ
َ ْ
ْ
ُ ُ َ
َ
ُْ ُ ْ
َ
َُم َ
وضم ْق ُقمٝمؿ"-
ُ
الفكس اصطالحا:
قمرف اجلرضم٤مين اًمٗم٘مر سم٠مٟمف" :قمٌ٤مرة قمـ وم٘مد ُم٤م ُحيت٤مج إًمٞمف< أُم٤م وم٘مد ُم٤م ٓ طم٤مضم٦م إًمٞمف ومال
وم٘مرا" (-)6
يًٛمك ً

(ُ )3مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤مء اًم٘مزويٜمل اًمرازي ،أسمق احلًلم (اعمتقرم5;7 :هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٌد اًمًالم
حمٛمد ه٤مرون ،دار اًمٗمٙمر35;; ،هـ 3;9; ,م -ج ،6ص-665
( )4يٜمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل اعمٍمي ،دار ص٤مدر ،سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ج ،7ص82
( )5يمت٤مب اًمٕملم ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد سمـ قمٛمرو سمـ متٞمؿ اًمٗمراهٞمدي اًمٌٍمي (اعمتقرم392 :هـ) ،اعمح٘مؼ :د ُمٝمدي
اعمخزوُمل ،د إسمراهٞمؿ اًمً٤مُمرائل ،دار وُمٙمتٌ٦م اهلالل3;:7 ،م ،ج ،7ص-372
( )6اًمتٕمريٗم٤مت ،قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمزيـ اًمنميػ اجلرضم٤مين (اعمتقرم:38 :هـ) ،اعمح٘مؼ :وٌٓمف وصححف مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء
سم٢مذاف اًمٜم٤مذ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ً,مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 3625هـ 3;:5,م ،ص38:
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وًمٗمظ (اًمٗم٘مر) ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ُمٕمٜمٞملم رئٞمًلم ،وُمٕمٜمٞملم ومرقمٞملم ،هل وومؼ
أيت:
 ,3سمٛمٕمٜمك آومت٘م٤مر إمم اهلل شمٕم٤ممم ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ
ﲠﲡﱠ[وم٤مـمر.]37 :

 ,4سمٛمٕمٜمك اًمٗم٘مراء ُمـ قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄﱠ[حمٛمد:
-]5
 ,5سمٛمٕمٜمك اًمٗم٘مراء ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ظم٤مص٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐﱠ[اًمٌ٘مرة-]495 :
 ,6سمٛمٕمٜمك اًمٓمٕم٤مم ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱠ[اًم٘مّمص-]46 :
وذم حم٤موًم٦م ًمٚمٌٜمؽ اًمدوزم ًمقوع اًمتٕمريػ اًمِم٤مُمؾ ًمٔم٤مهرة اًمٗم٘مر ٟمجده يٕمرف اًمٗم٘مر سم٠مٟمف:
"اًمٗم٘مر هق قمدم اًم٘مدرة قمغم حت٘مٞمؼ احلد إدٟمك ُمـ ُمًتقى اعمٕمٞمِم٦م" ،وي١مظمذ قمغم هذا اًمتٕمريػ
اقمتامده سمدرضم٦م يمٌػمة قمغم ُمٗمٝمقُمل اعمًتقى اعمٕمٞمٌم واحلد إدٟمك ،وأيْم٤م اقمتامده اًمٙمٌػم قمغم
اعمجتٛمٕم٤مت اًمتل شمتؿ ومٞمٝم٤م طم٤مٓت اًمتقصٞمػ( ،)3واًمٗم٘مر اعم١مدي ًمٚمٛمقت خيتٚمػ اظمتالوم٤م يمٌػما قمـ
اًمٗم٘مر اًمذي يدل وم٘مط قمغم اًمتٌ٤ميـ ذم اًمتقزيع ًمٚمدظمقل أيمثر ُمـ إؿم٤مرشمف ًمٚمحرُم٤من اعمٓمٚمؼ،
وٟمجدٟم٤م ُمرة أظمرى أُم٤مم طم٘مٞم٘م٦م ٟمًٌٞم٦م اعمٗمٝمقم وشمِم٤مسمٙمف اًمِمديد-
يٕمرف اًمديمتقر قمٌد اًمرزاق اًمٗم٤مرس اًمٗم٘مر سم٘مقًمف" :هٜم٤مك ُمٙمقٟم٤من ُمٝمامن جي٥م إسمرازمه٤م ذم
ّ
أي شمٕمريػ ًمٚمٗم٘مر ،وهذان اعمٙمقٟم٤من مه٤م ُمًتقى اعمٕمٞمِم٦م واحلؼ ذم احلّمقل قمغم احلد إدٟمك ُمـ
اعمقارد"(-)4
يٛمٙمـ اًمتٕمٌػم قمـ ُمًتقى اعمٕمٞمِم٦م ُمـ ظمالل اؾمتٝمالك سمٕمض إـمٕمٛم٦مُ ،مثؾ اًمٓمٕم٤مم أو
اعمٚمٌس أو اعمًٙمـ ،واًمتل متثؾ آطمتٞم٤مضم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م ًمإلٟمً٤من ،مم٤م يًٛمح ٕي ؿمخص مل يّمؾ
إمم اهلدف أن ُيدرج ذم دائرة اًمٗم٘مر -أُم٤م احلؼ ذم احلّمقل قمغم احلد إدٟمك ُمـ اعمقارد ،ومٝمق ٓ
( )3اًمٌٜمؽ اًمدوزم ،شم٘مرير قمـ اًمتٜمٛمٞم٦م ذم اًمٕم٤مملُ ،،م١مؾمً٦م إهرام ،اًم٘م٤مهرة 3;;2 ،ص-63
( )4اًمٗم٘مر وشمقزيع اًمدظمؾ ذم اًمقـمـ اًمٕمريب ،قمٌد اًمرزاق اًمٗم٤مرسُ ،مريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
4223م ،ص44
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يريمز قمغم آؾمتٝمالك ،سمؾ قمغم اًمدظمؾ< أي :اًم٘مدرة قمغم احلّمقل قمغم هذه آطمتٞم٤مضم٤مت أو
احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م(-)3
أيْم٤م شمٕمري ًٗم٤م يِمػم ومٞمف اًمٗم٘مر إمم" :إؿمخ٤مص اًمذيـ يتؿ شم٘مٞمٞمد
وًم٘مد اىمؽمح جمٚمس أوروسم٤م ً
ُمقاردهؿ اعم٤مدي٦م أو اًمث٘م٤مومٞم٦م أو آضمتامقمٞم٦م ،واًمذيـ يتؿ اؾمتٌٕم٤مدهؿ ُمـ أؾمٚمقب طمٞم٤مة ُم٘مٌقل ذم
سمٚمد يٕمٞمِمقن ومٞمف"-
ويٕمٚمؼ "داٟمٞم٤مل وم٤مرضمل" قمـ هذا سم٘مقًمف" :قمغم اًمرهمؿ ُمـ هذه اجلٝمقد ٓ ،يزال اًمتٕمريػ
قمٛمٚم ًٞم٤م ًمٚمٖم٤مي٦م ،ظم٤مص ً٦م قمٜمدُم٤م يتٕم٤مرض ُمع اؾمتخدام اإلطمّم٤مئٞملم إوروسمٞملم"(-)4
ودمدر اإلؿم٤مرة إمم أٟمف قمغم اًمرهمؿ ُمـ وضمقد اظمتالوم٤مت واوح٦م ذم إجي٤مد شمٕمريػ واطمد
عمٗمٝمقم اًمٗم٘مر ،وم٢من ُمٕمٔمؿ اًمتٕم٤مريػ هل قمغم إىمؾ عمٗمٝمقم "اًمٗم٘مر اًمٜمًٌل" ًمٓمٌ٘م٦م اضمتامقمٞم٦م
وم٘مػما إٓ إذا اطمت٤مج إًمٞمف ،هٜم٤م أمهٞم٦م اعمًتقى اعم٤مدي ُمٝمٛم٦م
ُمٕمٞمٜم٦م -سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٗم٘مػم ًمٞمس سم٤مًمٌمء ً
سمِمٙمؾ ظم٤مص ذم شمٚمٌٞم٦م اطمتٞم٤مضم٤مت اًمٓمٕم٤مم واعمٚمٌس واعمًٙمـ ---إًمخ (-)5
وًم٘مد شمٕمرض قمٚمامء اًمتٗمًػم إمم اًمتٗمريؼ سملم اًمٗم٘مػم واعمًٙملمً ،مٌٞم٤من أهيام أؿمد طم٤مضم٦م ُمـ
أظمر ،وم٘مد قمرومقا اًمٗم٘مػم واعمًٙملم سمٕمدة شمٕمريٗم٤مت ُمٜمٝم٤م:
-

ُ
اًمً٤مئؾ ،وسمف ىم٤مل اإلُم٤مم
اعمحت٤مج
اعمتٕمٗمػ قمـ اعمً٠مًم٦م ،واعمًٙملم:
اعمحت٤مج
اًمٗم٘مػم:
ُ
ُ
ُ
ُ

-

اًم٘مرـمٌل(-)6
واعمًٙملم ِ
ِ
وذه٥م
اًمذي أؾمٙمٜمَ٦م اًمٕمد ُم
وم٘م٤مر ُه-
٘مر ،يم٠مٟمَّف
ُ
َ
َ
أص٤مب َ
اًمٗم٘مػم ا ًَّمذي َوم َ٘م َر ُه اًم َٗم ُ
ُ
سمحريمتِف(-)7

( )3اًمً٤مسمؼ ٟمٗمًف-
(ُ )4مٕمْمٚم٦م اًمٗم٘مر آصم٤مره٤م وُمٔم٤مهره٤م أ  .ؾم٤مُمٞم٦م ىمٓمقش ،ضمريدة اًمٌِم٤مئر اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،اجلٛمٕم٦م  45ؾمٌتٛمؼم 4233م-
( )5يٜمٔمر :شم٘مٞمٞمؿ ُمدى شمٓم٤مسمؼ اًمٌٕمد آضمتامقمل ذم ظمٓمط اإلصالح واًمتٜمٛمٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م (ُ )4235,422:مع أهداف إًمٗمٞم٦م،
ؾمٛمر حمٛمد أمحد ضمٕمص ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ،ضم٤مُمٕم٦م اًم٘مدس ،ومٚمًٓملم3657 ،هـ4236 ،م ،ص -55
( )6اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن = شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر اًم٘مرـمٌل (اعمتقرم893 :هـ) حت٘مٞمؼ :أمحد
اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م – اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م35:6 ،هـ3;86 ,م ،ج ،:ص -393
اًمٜمٞمً٤مسمقرى ،اعمح٘مؼ (رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م) :ؾمٕم٤مد سمٜم٧م ص٤مًمح سمـ
( )7سم٤مهر اًمؼمه٤من ذم ُمٕم٤مين ُمِمٙمالت اًم٘مرآن ،حمٛمقد سمـ أيب احلًـ
ّ
ؾمٕمٞمد سم٤مسم٘مل ،ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ُ ,مٙم٦م اعمٙمرُم٦م363; ،هـ3;;: ,م ،ج.3ص-7;:
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وىمد ىمًؿ اإلُم٤مم اًمٓمؼمي اًمٗم٘مراء ىمًٛملم وم٘م٤مل" :اعمتٕمٗمػ ُمٜمٝمؿ اًمذي ٓ يً٠مل ،واعمتذًمؾ
ُمٜمٝمؿ اًمذي يً٠مل"(-)3
وُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر ،شمٕمريػ اًمٗم٘مػم سم٠مٟمفُ" :مـ ٓ يٛمٚمؽ ؿمٞمئ٤م اًمٌت٦م أو جيد ؿمٞمئ٤م يًػما ُمـ
ُم٤مل أو يمً٥م ٓ ي٘مع ُمقىمٕم٤م ُمـ يمٗم٤ميتف"(-)4
ثاىٔاً :حدّد الفكس:
يِمػم اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل إمم اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم طمد اًمٗم٘مر اًمذي جيقز ُمٕمف إظمذ وم٘م٤مل" :سمٕمد
إمج٤مع أيمثر ُمـ حيٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،أن ُمـ ًمف دار وظم٤مدم ٓ يًتٖمٜمل قمٜمٝمام أن ًمف أن ي٠مظمذ
ُمـ اًمزيم٤مة ،وًمٚمٛمٕمٓمل أن يٕمٓمٞمف -ويم٤من ُم٤مًمؽ ي٘مقل :إن مل يٙمـ ذم صمٛمـ اًمدار واخل٤مدم ومْمٚم٦م قمام
حيت٤مج إًمٞمف ُمٜمٝمام ضم٤مز ًمف إظمذ وإٓ مل جيز ،ذيمره اسمـ اعمٜمذر -وسم٘مقل ُم٤مًمؽ ىم٤مل اًمٜمخٕمل
واًمثقري -وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦مُ :مـ ُمٕمف قمنمون ديٜم٤مرا أو ُم٤مئت٤م درهؿ ومال ي٠مظمذ ُمـ اًمزيم٤مة"(-)5
يٕمد اًمٗم٘مر ُمـ أيمثر اًمٔمقاهر آضمتامقمٞم٦م شمٕم٘مٞمدً ا ،ومٝمق ٓ ي٘متٍم قمغم ُمٜمٓم٘م٦م ضمٖمراومٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م،
سمؾ هق ضمزء ُمـ اعمٜم٤مـمؼ اًمريٗمٞم٦م واحليي٦م ،وهٜم٤مك ومجقات واوح٦م ،وىمد اىمتٍمت هذه
اًمٗمجقة قمغم وٛمـ ومجقة اًمٗم٘مر سملم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٜم٤مُمٞم٦م واًمدول اعمت٘مدُم٦م ،واًمٗم٘مر أيمثر ؿمٞمق ًقم٤م ذم
اعمٜم٤مـمؼ اًمريٗمٞم٦م أيمثر ُمٜمٝم٤م ذم اعمٜم٤مـمؼ احليي٦م-
و ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،قمغم اًمرهمؿ ُمـ وضمقد ىم٤مؾمؿ يم٤مُمؾ يٛمٙمـ اإلؿم٤مرة إًمٞمف ،إٓ أن هٜم٤مك
اًمٕمديد ُمـ آؾمتثٜم٤مءات ،قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملُ ،م٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمدول اًمٕمرسمٞم٦م همػم اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمتل شمٕمتٛمد
سمِمٙمؾ أؾم٤مد قمغم اًم٘مٓم٤مع اًمزراقمل ،متٙمٜم٧م اًمٌٚمدان اًمٖمٜمٞم٦م سم٤مًمٜمٗمط ذات قمدد اًمًٙم٤من إصٖمر

( )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،أسمق ضمٕمٗمر ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي (532 , 446هـ) ،دار اًمؽمسمٞم٦م واًمؽماث ُ ,مٙم٦م
اعمٙمرُم٦م ،د -ط ،ج ،33ص735
( )4يٜمٔمر :اًم٘م٤مُمقس اًمٗم٘مٝمل ًمٖم٦م واصٓمالطم٤م ،ؾمٕمدي أسمق ضمٞم٥م ،دار اًمٗمٙمر -دُمِمؼ– ؾمقري٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 362:هـ= 3;::
م ،ج ،3ص369
( )5اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن = شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر اًم٘مرـمٌل (اعمتقرم893 :هـ) ،ج ،:ص
-393
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ُمـ احلد ُمـ اًمٗم٘مر ذم اًمٌٚمد ٟمٗمًف ،واًمٗم٘مر ذم اعمدن أىمؾ ُمٜمف ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمريٗمٞم٦م ،واًمٗم٘مر سملم
اعمتٕمٚمٛملم أىمؾ ُمـ إُمٞملم(-)3
وجيدر سمٜم٤م أن ٟمِمػم إمم أن طم٤مٓت اًمٗم٘مر ذم اًمقـمـ اًمٕمريب ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٕمديد ُمـ اًمٕمقاُمؾ
إظمرى ،ومٌخالف آرشمٌ٤مط سم٤مًمدظمؾ اًمٗمردي وشمقزقمف ذم اعمجتٛمٕم٤متٟ ،مجد أن اًمٍماقم٤مت
واحلروب اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمداظمٚمٞم٦م هل٤م إصمر اًمٙمٌػم ذم شمزايد ُمٕمدٓت اًمٗم٘مر< وم٘مل اعمجتٛمٕم٤مت
اعمقسمقءة هبذه اًم ٔم٤مهرة ،وهٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ُمٜمٝم٤م طم٤مٓت اًمٗم٘مر ذم دول ُمثؾ
اًمٕمراق ،وًمٌٜم٤من واًمّمقُم٤مل واًمًقدان وومٚمًٓملم ،وأيْم٤م اعمٖمرب سمًٌ٥م ٟمزاقم٤مت اًمّمحراء،
وأيْم٤م اجلزائر سمًٌ٥م اًمٍماقم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م ----إًمخ-
ثالجاً :أضباب الفكس.
هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ إؾمٌ٤مب اعم١مدي٦م إمم اًمٗم٘مر ،واًمتل أمجٚمٝم٤م ص٤مطم٥م اعمٜم٤مر سم٘مقًمف" :وًمٚمٗم٘مر
أؾمٌ٤مب يمثػمة ُمٜمٝم٤م اًمْمٕمػ واًمٕمجز قمـ اًمٙمً٥م وُمٜمٝم٤م إظمٗم٤مق اًمًٕمل ،وُمٜمٝم٤م اًمٌٓم٤مًم٦م واًمٙمًؾ،
وُمٜمٝم٤م اجلٝمؾ سم٤مًمٓمرق اعمقصٚم٦م ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م شمًقىمف إىمدار ُمـ ٟمحق طمريم٤مت اًمري٤مح واوٓمراب
اًمٌح٤مر واطمتٌ٤مس إُمٓم٤مر ،ويمً٤مد اًمتج٤مرة ورظمص إؾمٕم٤مر"(-)4
صمؿ سملم ُم١مًمػ اعمٜم٤مر اًمٓمرق اًمٕمالضمٞم٦م ًمألؾمٌ٤مب اعم١مدي٦م إمم اًمٗم٘مر وم٘م٤مل" :وإهمٜمٞم٤مء
ُمتٛمٙمٜمقن ُمـ إزاًم٦م سمٕمض هذه إؾمٌ٤مب أو شمدارك ضره٤م وإوٕم٤مف أصمره٤م ،يم٢مزاًم٦م اًمٌٓم٤مًم٦م
سم٢مطمداث أقمامل وُمّم٤مًمح ًمٚمٗم٘مراء ،وإزاًم٦م اجلٝمؾ سم٤مإلٟمٗم٤مق قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ واًمؽمسمٞم٦م  ,شمٕمٚمٞمؿ ـمرق
اًمٙمً٥م واًمؽمسمٞم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ وآؾمت٘م٤مُم٦م واًمّمدق  ,وإذا يم٤من وم٘مر اًمٗم٘مػم إٟمام هق سم٤مجلري قمغم
ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ اهلل وم٢مزاًم٦م ؾمٌ٥م وم٘مره أو ُمً٤مقمدشمف قمٚمٞمف أو ومٞمف إٟمام جيري قمغم ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمٜمف شمٕم٤ممم
أيْم٤م يمام أن همٜمك اًمٖمٜمل يمذًمؽ ،وم٤مإلٟمٗم٤مق إلطمٞم٤مء ؾمٜم٦م اهلل وُمً٤مقمدة ُمـ يٜمتًٌقن إمم اهلل شمٕم٤ممم

( )3يٜمٔمر :اًمٗم٘مر وشمقزيع اًمدظمؾ ذم اًمقـمـ اًمٕمريب ،قمٌد اًمرزاق اًمٗم٤مرس ،ص98
()4شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ (شمٗمًػم اعمٜم٤مر) ،حمٛمد رؿمٞمد سمـ قمكم رو٤م سمـ حمٛمد ؿمٛمس اًمديـ سمـ حمٛمد هب٤مء اًمديـ اًم٘مٚمٛمقين احلًٞمٜمل
(اعمتقرم3576 :هـ) ،اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب 3;;2 ،م ،ج ،4ص-58:
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قمغم أهنؿ قمٞم٤مًمف  ,إذ ٓ همٜمك هلؿ سمٙمًٌٝمؿ وٓ طمقل هلؿ وٓ ىمقة  ,يٜمزل ُمٜمزًم٦م اإلىمراض ًمف شمٕم٤ممم
وم٤مًمٗم٘مراء قمٞم٤مل ،واهلل يٕمقهلؿ سم٠ميدي إهمٜمٞم٤مء ،ويٕمقل إهمٜمٞم٤مء سمتقومٞم٘مٝمؿ ٕؾمٌ٤مب اًمٖمٜمك"(-)3
زابعاً :مسادفات نلن٘ الفكس:
 ,3اًم َٕمٞمْ َٚم٦م:
ورد هذا اعمّمٓمٚمح ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم صمالصم٦م ُمقاوع:
 ,3ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﱠ[اًمٜمً٤مء-]5 :
 ,4ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱠ[اًمتقسم٦م-]4: :
 ,5ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲙﲚﲛﲜﱠ[اًمْمحك-]: :
واًم َٕم ْٞم َٚم٦م ,سم٤مًمٗمتح ,واًمٕم٤مًم٦م :اًمٗم٘مر واًمٗم٤مىم٦م ،ي٘م٤مل :قم٤مل اًمرضمؾ يٕمٞمؾ ،إذا
اومت٘مر( -)4وىمرأ قمٚم٘مٛم٦م وهمػمه ُمـ أصح٤مب اسمـ ُمًٕمقد "قم٤مئٚم٦م" وهق ُمّمدر يم٤مًم٘م٤مئٚم٦م ُمـ ىم٤مل
ي٘مٞمؾ( -)5وطمٙمك اًمٓمؼمي أٟمف ي٘م٤مل :قم٤مل يٕمقل ،إذا اومت٘مر ،وقمٞم٤مل اًمرضمؾُ :مـ يٕمقهلؿ ،وواطمد
اًمٕمٞم٤ملَ :قم ْٞمؾ ،واجلٛمع قمٞم٤مئؾ< وأقم٤مل اًمرضمؾ :يمثرت قمٞم٤مًمف ،ومٝمق َُم ِٕمٞمؾ ،واعمرأة ُمٕمٞمٚم٦م ،أي :ص٤مرا
ذا قمٞم٤مل( -)6وذم احلدي٨م ،ىمقًمف ط( :أن شمدع ورصمتؽ أهمٜمٞم٤مء ظمػم ُمـ أن شمؽميمٝمؿ قم٤مًم٦م يتٙمٗمٗمقن
اًمٜم٤مس)( <)7أي :وم٘مراء يً٠مًمقن اًمٜم٤مس ىمقت يقُمٝمؿ-

( )3شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ (شمٗمًػم اعمٜم٤مر) ،حمٛمد رؿمٞمد سمـ قمكم رو٤م سمـ حمٛمد ؿمٛمس اًمديـ سمـ حمٛمد هب٤مء اًمديـ اًم٘مٚمٛمقين
احلًٞمٜمل (اعمتقرم3576 :هـ) ،ج ،4ص-58:
( )4هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ،حمٛمد سمـ أمحد سمـ إزهري (اعمتقرم592 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد قمقض ُمرقم٥م ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب –
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم4223 ،م ،ج ،5ص-348
( )5اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن = شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر اًم٘مرـمٌل (اعمتقرم893 :هـ) ،ج،:
ص-329
( )6ومتح اًمٌٞم٤من ذم ُم٘م٤مصد اًم٘مرآن ،أسمق اًمٓمٞم٥م حمٛمد صديؼ ظم٤من اًمٌخ٤مري ِ
اًم٘مٜمَّقضمل (اعمتقرم3529 :هـ) ،اعمَٙمتٌ٦م اًمٕمٍم َّي٦م
ُ
ًمٚمٓم ٌَ٤مقم٦م واًمٜم ّْنمَ ،صٞمدَ ا – َسمػموت3634 ،هـ  3;;4 ,م ،ج ،7ص;-48
(ُ )7متٗمؼ قمٚمٞمف-
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 ,4اخلّم٤مص٦م:
ضم٤مء ُمّمٓمٚمح اخلّم٤مص٦م ذم آي٦م واطمدة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وهل ذم أي٦م اًمتل ُمدح اهلل
شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م إٟمّم٤مر ،وأؿم٤مد سمٛمقىمٗمٝمؿ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳌﳍ ﱠ[احلنم-]; :

وأصؾ َذًمِؽ ُمـ اخلَّم٤مص ّ
ُ
ويمؾ
واخلّم٤مص ذم اًمٚمٖم٦م :ومرج ُم٤م سملم إصم٤مذم ،واخلّم٤مص٦م،

ٍ
َظم َٚمؾ َأو َظم ْرق يٙمقن ِذم ُُمٜمْخؾ َأو ٍ
ؾمح٤مب َأو ُسمر ُىمع َوم ُٝم َق َظمّم٤مص ،واًمقاطمدة َظمّم٤مص٦م،
سم٤مب َأو
احل٤ملَ ،و ِذم اًم َّتٜم ِْزيؾ( :و ًَم ْق َ
يم٤من
ُ
وجيٛمع َظمّم٤مص٤مت( ،)3واخلَ َ
ّم٤مص ُ٦م واخلَّم٤مص٤م ُء :ا ًْمٗم٘مر َو ُؾمقء ْ َ
ِ
ّم٤مص ٌ٦م) وأصؾ َذًمِؽ ِذم اًمٗمرضم٦م َأو ْ
اًمٌمء إِذا اٟمٗمرج وهك واظمتؾ(َ -)4و ِذم
ِهبِ ْؿ َظم َ
اخل َّٚم٦مَٕ ،ن َّ ْ
ِ
ِ
ي٨م َومْم٤مًم٦م «يم َ ِ
طم ِد ِ
اًمّم َال ِة ُِم َـ ْ
واًمْمٕمػ-
جلقع َّ
اخلَ َّم َ
َ٤من َخي ُّر ِر َضم ٌ٤مل ُم ْـ َىم٤م َُمت ِٝم ْؿ ِذم َّ
َ
٤مص٦م"(َ )5أ ِي ا ُ
َ ِ
اًمٌم ِء(-)6
٘مر
وأص ُٚمٝم٤م اًم َٗم ُ
واحل٤مضم ُ٦م إ َمم َّ ْ

 ,5اإلُمالق:
أُمٚمؼ ُيٛمٚمؼ ،إُمال ًىم٤م ،ومٝمق ُممٚمِؼ ،واعمٗمٕمقل ُمم ْ َٚمؼ (ًمٚمٛمتٕمدِّ ي)،
اإلُمالق ذم اًمٚمٖم٦م :آومت٘م٤مر(َ ،)7

( )3هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ،حمٛمد سمـ أمحد سمـ إزهري (اعمتقرم592 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد قمقض ُمرقم٥م ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب –
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم4223 ،م ،ج ،8ص-4;4
()4اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ ،أسمق احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده اعمرد [ت67: :هـ] اعمح٘مؼ :قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي ،دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم3643 ،هـ4222 ,م ،ج ،6ص;;-6
( )5رواه اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ،ذم أسمقاب اًمزهد ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ُمٕمٞمِم٦م أصح٤مب اًمٜمٌل ــ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـــ ،طمدي٨م رىمؿ
( ،)458:ج ،6ص-7:5
( )6اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ،جمد اًمديـ أسمق اًمًٕم٤مدات اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اسمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمِمٞمٌ٤مين
اجلزري اسمـ إصمػم (اعمتقرم828 :هـ) حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر أمحد اًمزاوى  ,حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,سمػموت،
;;35هـ 3;9; ,م ،ج ،4ص-59
( )7خمت٤مر اًمّمح٤مح ،زيـ اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر احلٜمٗمل اًمرازي (اعمتقرم888 :هـ) ،اعمح٘مؼ :يقؾمػ
يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م  ,اًمدار اًمٜمٛمقذضمٞم٦م ،سمػموت – صٞمدا ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م3642 ،هـ 3;;; .م،
ص4;:
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أُمٚمؼ َّ
اًمنمور( ،)3وأصؾ اإلُمالق اإلٟمٗم٤مق-
خص :اومت٘مر "اإلُمالق ُمّمدر ًمٙمثػم ُمـ ّ
اًمِم ُ
ي٘م٤مل :أُمٚمؼ ُم٤م ُمٕمف إُمالىم٤م ،وُمٚم٘مف ُمٚم٘م٤م إذا أظمرضمف ُمـ يده ومل حيًٌف ،واًمٗم٘مر شم٤مسمع ًمذًمؽ،
وم٤مؾمتٕمٛمٚمقا ًمٗمظ اًمًٌ٥م ذم ُمقوع اعمًٌ٥م طمتك ص٤مر سمف أؿمٝمر -وذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م" :ويريش
ممٚم٘مٝم٤م"< أي :يٖمٜمل وم٘مػمه٤م -واإلُمالق :يمثرة إٟمٗم٤مق اعم٤مل وشمٌذيره طمتك يقرث طم٤مضم٦م ،وىمد أُمٚمؼ
وأُمٚم٘مف اهلل ،وىمٞمؾ :اعمٛمٚمؼ اًمذي ٓ رء ًمف -وذم احلدي٨م" :أن اُمرأة ؾم٠مًم٧م اسمـ قمٌ٤مس :أأٟمٗمؼ
ُمـ ُم٤مزم ُم٤م ؿمئ٧م؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ أُمٚم٘مل ُمـ ُم٤مًمؽ ُم٤م ؿمئ٧م" ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﱭ ﱮﱯ ﱠ[اإلهاء:
ُ ،]53مٕمٜم٤مه ظمِمٞم٦م اًمٗم٘مر واحل٤مضم٦م(-)4


(ُ )3مٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة ،أمحد خمت٤مر قمٌد احلٛمٞمد قمٛمر (اعمتقرم3646 :هـ) ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم364; ،هـ,
422:م ،ج ،5ص-4342
(ً )4مً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل اعمٍمي ،دار ص٤مدر ،سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم -ج ،32ص-56:
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املبخح الجاىٕ
ىظسٗ اسإضالو إىل الفكس
يٕمرف اًمٗم٘مػم قمغم أٟمف اًمِمخص اًمذي ٓ ُم٤مل ًمف ،وًمٞمس ًمف يمً٥م ٓئؼ سمف ٓ يٙمٗمل ًمًد
اطمتٞم٤مضم٤مشمف اًمٞمقُمٞم٦م ُمـ اعم٠ميمؾ واعمٚمٌس واعمنمب ،وؾم٤مئر اطمتٞم٤مضم٤مشمف ُمـ همػم هف وٓ إىمت٤مر (-)3
ٍ
درضم٤مت خمتٚمٗم٦م ومٛمٜمٝمؿ اًمٖمٜمل وُمٜمٝمؿ ُمتقؾمط احل٤مل ،وُمٜمٝمؿ اًمٗم٘مػم،
وًم٘مد ضمٕمؾ اهلل اًمٜم٤مس
وًمٞمس ُمٕمٜمك أن اهلل شمٕم٤ممم أٟمٕمؿ قمغم قمٌد ُمـ قمٌ٤مده أٟمف حيٌف ،أو ذم طم٤مل ىمدر اًمرزق قمغم أطمد ُمـ
قمٌ٤مده أٟمف يٜمت٘مص ُمٜمف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ
ﱨﱠ[اإلهاء ،]52 :وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇﲈﱠ[ اًمروم ،]59 :ومٗمل هذه أي٦م وُمثٞمالهت٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٌلم اهلل شمٕم٤ممم أن
ؾمٕم٦م اًمرزق أو شمْمٞمٞم٘مف قمغم سمٕمض ُمـ قمٌ٤مده ،إٟمام هق راضمع إمم أن اهلل قمٚمٞمؿ وظمٌػم سم٠مطمقال
قمٌ٤مده ،وأيْم ً٤م هذا اًمتٗم٤موت ذم اًمرزق إٟمام هق آي٦م ُمـ آي٤مت اهلل ًمٞمٕمتؼم قمغم أصمره٤م اعم١مُمٜمقن ،يمام أن
اًمٖمٜمك واًمٗم٘مر ومتٜمتٜم٤من ًمٞمختؼم هبام اهلل شمٕم٤ممم إهمٜمٞم٤مء واًمٗم٘مراء ،ومٞمختؼم إهمٜمٞم٤مء ذم إٟمٗم٤مىمٝمؿ ذم
ؾمٌٞمؾ اهلل ،وخيتؼم اًمٗم٘مراء ذم صؼمهؿ قمغم ىمدر اهلل ،قمالوة قمغم ذًمؽ يٌلم اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم أن ًمف
طمٙمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم هذا اجل٤مٟم٥م ،أٓ وهل أٟمف ذم طم٤مل سمًط اًمرزق جلٛمٞمع قمٌ٤مده وضمٕمٚمٝمؿ أهمٜمٞم٤مء ٓ
حيت٤مج سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م ٕدى ذًمؽ قمغم سمٖمل اًمٜم٤مس ،وإومً٤مدهؿ ًمألرض ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﲘﲙﲚ

ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﱠ[اًمِمقرى-]49 :
ي٘مقل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم هذه أي٦م" :أيً :مق أقمٓم٤مهؿ وومؼ طم٤مضم٤مهتؿ ُمـ اًمرزق حلٛمٚمٝمؿ
ظمػم
أذا
ً
وسمٓمرا -ىم٤مل ىمت٤مدة :يم٤من ي٘م٤ملُ :
ذًمؽ قمغم اًمٌٖمل واًمٓمٖمٞم٤من ُمـ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ً
اًمٕمٞمش ُم٤مٓ ُي ْٚمٝمٞمؽ وٓ يٓمٖمٞمؽ ،وأٟمف قمزوضمؾ يرزىمٝمؿ ُمـ اًمرزق ُم٤م خيت٤مره مم٤م ومٞمف صالطمٝمؿ
وهق أقمٚمؿ سمذًمؽ ومٞمٖمٜمل ُمـ يًتحؼ اًمٖمٜمك ويٗم٘مر ُمـ يًتحؼ اًمٗم٘مر يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م (إن ُمـ

( )3وؾم٤مئؾ ُمٕم٤مجل٦م اًمٗم٘مر ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي (أهؾ اًمّمٗم٦م أٟمٛمقذضم٤م)ُ ،م٤مضمد سمـ ص٤مًمح سمـ ُمِمٕم٤من اعمقىمد ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم
سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ,يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م  ,ىمًؿ آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل3658 ,3657 ،هـ -ص 4
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قمٌ٤مدي ُمـ ٓ يّمٚمحف إٓ اًمٖمٜمل وًمق أوم٘مرشمف ٕومًدت قمٚمٞمف ديٜمف وإن ُمـ قمٌ٤مدي ُمـ ٓ يّمٚمحف
إٓ اًمٗم٘مر وًمق أهمٜمٞمتف ٕومًدت قمٚمٞمف ديٜمف)" (-)4()3
إذا يٜمٔمر اإلؾمالم إمم اًمٗم٘مر ٟمٔمرة طمٙمٞمٛم٦م ومٞمٝم٤م ص٤مًمح اًمٗمرد اًمٗم٘مػم ،وحلٙمٛم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم
يمرم اهلل سمٜمل آدم يمٚمٝمؿ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:
وًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ اًمذًم٦م واعمٝم٤مٟم٦م ًمٚمٗم٘مػم ،يمٞمػ ذًمؽ وىمد ّ
ﱡﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏﱠ[اإلهاء-]92 :
يمام أن اًمٜمٙم٤مح ىمد يٙمقن ؾمٌٌ ً٤م ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٖمٜمك سمحً٥م اًمٜمٔمرة اًم٘مرآٟمٞم٦م ،ي٘مقل شمٕم٤ممم:
ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ

ﱓﱔﱠ[اًمٜمقر ،]54 :وسم٤مًمت٤مزم يٙمقن ؾمٌٌ٤م ُمـ أؾمٌ٤مب إزاًم٦م اًمٗم٘مر-
ي٘مقل اًمٓمؼمي" :إن يٙمـ ه١مٓء اًمذيـ ُشمٜمْٙمِحقهنؿ ُمـ أي٤مُمك رضم٤مًمٙمؿ وٟمً٤مئٙمؿ وقمٌٞمديمؿ
وإُم٤مئٙمؿ أهؾ وم٤مىم٦م ووم٘مر ،وم٢من اهلل يٖمٜمٞمٝمؿ ُمـ ومْمٚمف ،ومال يٛمٜمٕمٜمٙمؿ وم٘مرهؿ ُمـ إٟمٙم٤مطمٝمؿ"(-)5
وذم ؾمٞم٤مق أي٦م اًمٙمريٛم٦م ّسملم اًمٓمؼمي قمـ اسمـ قمٌ٤مس أن اًمٜمٙم٤مح ؾمٌ٥م ًمٚمٖمٜمل سمٕمد اًمٗم٘مر،
ي٘مقل اسمـ قمٌ٤مس" :أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمٜمٙم٤محَّ ،
يزوضمقا أطمرارهؿ
ورهمٌٝمؿ ومٞمف ،وأُمرهؿ أن ّ
وقمٌٞمدهؿ ،ووقمدهؿ ذم ذًمؽ اًمٖمٜمك"( -)6وإمم ذًمؽ ذه٥م اسمـ ُمًٕمقد أيْم٤م وم٘م٤مل" :اًمتٛمًقا
اًمٖمٜمك ذم اًمٜمٙم٤مح"(-)7

( )3احلدي٨م ذم ٟمقادر إصقل ،ذم إصؾ اًمث٤مين واًمًتلم واعمئ٦م (ذم وصػ إوًمٞم٤مء وطم٘مٞم٘م٦م اًمقٓي٦م واًمتحذير ُمـ إه٤مٟمتٝمؿ)
ٟ ،454.4مقادر إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل ط ،حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًـ سمـ سمنم ،أسمق قمٌد اهلل ،احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي
(اعمتقرمٟ :محق 542هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة ،دار اجلٞمؾ – سمػموت-
( )4شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ (اسمـ يمثػم) ،أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم996 :هـ)،
اعمح٘مؼ :حمٛمد طمًلم ؿمٛمس اًمديـ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 363; ,هـ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مُ ،مٜمِمقرات حمٛمد قمكم سمٞمْمقن –
سمػموت ،,ج ،7ص-88
( )5ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،أسمق ضمٕمٗمر ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي (532 , 446هـ) ،ج; ،3ص-387
( )6اًمً٤مسمؼ ٟمٗمًف ج; ،3ص-388
( )7اًمً٤مسمؼ ٟمٗمًف-
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وىمد يٙمقن اًمٗم٘مر واعمًٙمٜم٦م ؾمٌ ًٌ٤م ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمج٤مة ُمـ اًمٔم٤معملم ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐ ﲃ ﲄ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓﲔﱠ[اًمٙمٝمػ-]9; :
ي٘مقل اًمًٕمدي" :أي :يم٤من ُمرورهؿ قمغم ذًمؽ اعمٚمؽ اًمٔم٤ممل ،ومٙمؾ ؾمٗمٞمٜم٦م ص٤محل٦م متر قمٚمٞمف
ُم٤م ومٞمٝم٤م قمٞم٥م همّمٌٝم٤م وأظمذه٤م فمٚمام ،وم٠مردت أن أظمرىمٝم٤م ًمٞمٙمقن ومٞمٝم٤م قمٞم٥م ،ومتًٚمؿ ُمـ ذًمؽ
اًمٔم٤ممل"(-)3
وومٞمام قمدا احلٙمٛم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ُمـ إهمٜم٤مء اًمٌٕمض وضمٕمؾ اًمٌٕمض وم٘مػم ًا ،وم٘مد ؾم٤موى سملم ِّ
يمؾ ُمـ
اًمٖمٜمل واًمٗم٘مر ذم اًمٕمٌ٤مدات ،وم٤مًمٖمٜمل ي٘مػ ضمٜم ًٌ٤م إمم ضمٜم٥م ُمع اًمٖمٜمل ذم صػ واطمد ٕداء اًمّمالة
اعمٗمروو٦م قمغم يمٚمٞمٝمام ،وٟمجدهؿ ذم اًمٕمٛمرة واحل٩م يٚمًٌقن صمٞم٤مسم٤م سمنموط ُمٕمٞمٜم٦م ٓ ،يًتٓمٞمع اعمرء
أن يٗمرق هب٤م سملم اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم ،وأيْم ً٤م اًمتًقي٦م سملم اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم ذم إىم٤مُم٦م احلد قمغم ُمـ ي٘مؽمف
ذٟمٌ ً٤م يًتحؼ احلد ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل ؾم٤موى ومٞمٝم٤م اإلؾمالم سملم اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم-
سمنم اًمٜمٌل ط اًمٗم٘مػم اًمذي طمرم ُمـ قمٚمق اعمٙم٤مٟم٦م اعم٤مدي٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ،سم٠مٟمف
قمالوة قمغم ذًمؽ وم٘مد ّ
ذم أظمرة ًمف ُمـ اًمٕمٚمق اعمٕمٜمقي اًمٙمثػم ،وُمـ ذًمؽ اًمٕمٚمق أهنؿ يًٌ٘مقن أهؾ اجلٜم٦م دظمقًٓ إًمٞمٝم٤م،
ىم٤مل ط" :يدظمؾ وم٘مراء اعم١مُمٜملم اجلٜم٦م ىمٌؾ إهمٜمٞم٤مء سمٜمّمػ يقمَ -خًامئ٦م قم٤مم"( )4وذم رواي٦م
أظمرى (سم٠مرسمٕملم ظمري ًٗم٤م) ىم٤مل ومٞمٝم٤م ُمًٚمؿ(:وم٘مرا ُء اعمٝم٤مضمريـ)(-)6()5
( )3شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد اهلل اًمًٕمدي (اعمتقرم3598 :هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٌد
اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 3642هـ  4222,م -ص6:4
( )4رواه اسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اًمزهد ،سم٤مب ُمٜمزًم٦م اًمٗم٘مراء ،طمدي٨م رىمؿ ( )6344ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،حمٛمد سمـ يزيد أسمق قمٌد اهلل
اًم٘مزويٜمل ،حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار اًمٗمٙمر – سمػموت ،وإطم٤مدي٨م ُمذيٚم٦م سم٠مطمٙم٤مم إًمٌ٤مين قمٚمٞمٝم٤م ،ج،4
ص ( 35:4صحٞمح) ،ص ِحٞمح َّ ِ
اًمؽم ِهٞم٥م ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،اًمٓمٌٕم٦م إومم3643 ،هـ  4222 ,م،
اًمؽمهمٞم٥م َو َّ ْ
َ ُ ْ
ُمٙمتٌَ٦م اعمَٕم٤مرف ًمِٚمٜم ْ ِ
َنم واًمتقز ْيع ،اًمري٤مض  ,اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،ج ،5ص464
( )5رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمزهد واًمرىم٤مق ،سم٤مب طمدصمٜم٤م ىمتٞمٌ٦م سمـ ؾمٕمٞمد ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)9876اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمًٛمك صحٞمح
ُمًٚمؿ ،أسمق احلًلم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمً٤مسمقري ،دار اجلٞمؾ سمػموت  +دار إوم٤مق اجلديدة ـ سمػموت،
ج ،:ص 442
اًمًػموان ،،دار اًم٘مٚمؿ ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
( )6إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ،أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم :صحح سم٢مذاف قمٌد اًمٕمزيز قمز اًمديـ ّ
اًمث٤مًمث٦م ،-جُ ،6مـ ص 3:2:إمم -3:7
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الفصل الجاىٕ
معادت٘ الفكس فسدٓاً
املبخح األّل :الدعاّ ٛاالضتػفاز ّالطعٕ لطلب السشم:
املطلب األّل :الدعاّ ٛاالضتػفاز:
ُمـ أهداف اإلؾمالم طمؾ ُمٕمْمالت اإلٟمً٤من قمغم أؾم٤مس ُمٌ٤مدئ صم٤مسمت٦م وظمّم٤مئص ممٞمزة،
وشمِمٛمؾ هذه( :اًمرسم٤مٟمٞم٦م ،واًمِمٛمقًمٞم٦م واًمقاىمٕمٞم٦م) ،وهٜم٤م ٟم٘مدم ؾمٞم٤مؾم٦م اإلؾمالم ذم طمؾ إطمدى
اعمِمٙمالت (ُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مر) ،طمٞم٨م يًتخدم اإلؾمالم أؾم٤مًمٞم٥م ُمتٜمققم٦م ًمٚم٘مْم٤مء قمغم اًمٗم٘مرُ ،مٜمٝم٤م
اًمدقم٤مء وقمدم اًمًخط ُمـ ىمدر اهلل ُمع اًمًٕمل ًمٚمحّمقل قمغم اًمرزق ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:ﭐﱡﭐﱍﱎ

ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ[هم٤مومر:
-]82
ومٚم٘مد أُمر اهلل شمٕم٤ممم ذم هذه أي٦م قمٌ٤مده سم٤مًمدقم٤مء ،ووقمدهؿ سم٤مٓؾمتج٤مسم٦م ،وم٢مذا ٓزم اعمحت٤مج
اًمدقم٤مء ومٛمـ اعم١ميمد أن اهلل ؾمٞمٗمتح ًمف أسمقاب اًمرزق< أي" :اقمٌدوين وأظمٚمّمقا زم اًمٕمٌ٤مدة دون ُمـ
شمٕمٌدون ُمـ دوين ُمـ إوصم٤من وإصٜم٤مم ،وهمػم ذًمؽ ( َأؾمت ِ
٥م دقم٤مءيمؿ
٥م ًَمٙم ُْؿ) ي٘مقلُ :أ ِضم ْ
َج ْ
ْ
وم٠مقمٗمق قمٜمٙمؿ وأرمحٙمؿ" (-)3
ورمح٦م اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٗم٘مراء هق أن يرزىمٝمؿ ُمـ ومْمٚمف ُم٤م يًد طم٤مضمتٝمؿ ،ويٖمٜمٞمٝمؿ قمـ اعمً٠مًم٦م،
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏﱠ [ٟمقح-]34, 32 :
ي٘مقل اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه ًممي٦م" :ؾمٚمقا رسمٙمؿ همٗمران ذٟمقسمٙمؿ ،وشمقسمقا إًمٞمف ُمـ يمٗمريمؿ،
همٗم٤مرا ًمذٟمقب ُمـ
وقمٌ٤مدة ُم٤م ؾمقاه ُمـ أهل٦م ووطمدوه ،وأظمٚمّمقا ًمف اًمٕمٌ٤مدة ،يٖمٗمر ًمٙمؿ ،إٟمف يم٤من ً
أٟم٤مب إًمٞمف ،وشم٤مب إًمٞمف ُمـ ذٟمقسمف---ويً٘مٞمٙمؿ رسمٙمؿ إن شمٌتؿ ووطمدمتقه وأظمٚمّمتؿ ًمف اًمٕمٌ٤مدة
اًمٖمٞم٨م ،ومػمؾمؾ سمف اًمًامء قمٚمٞمٙمؿ ُمدرارا ُمتت٤مسمٕم٤م"(-)4

( )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،أسمق ضمٕمٗمر ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي (532 , 446هـ) ،ج ،43ص -628
( )4ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،أسمق ضمٕمٗمر ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي (532 , 446هـ) ،ج ،45ص -855
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جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

وي٘مقل اًمزضم٤مج ذم شمٗمًػمه ًممي٦م إن ـمٚم٥م ٟمقح

ُمٜمٝمؿ آؾمتٖمٗم٤مر واًمتقسم٦م واًمرضمقع إمم

اهلل شمٕم٤ممم إٟمام هق سمًٌ٥م إص٤مسمتٝمؿ سم٤مجلدب ذم ذًمؽ اًمقىم٧م(-)3
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲫﱠ[هقد ،]5 :ومٙمؾ ذًمؽ يدل قمغم أن ًمٚمدقم٤مء إصمر اًمٙمٌػم ذم طمؾ ُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مر-
ﲬ
ﲪ
وذم اًم٘مرآن أيْم٤م أُمرٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٗمرار إًمٞمف واًمٚمجقء إًمٞمف وـمٚم٥م اعمٖمٗمرة ُمٜمف شمٕم٤ممم واًمٌٕمد
قمـ اًمنمك وؾم١مال ُمـ ؾمقاه ،وم٘م٤مل قمغم ًمً٤من ٟمٌٞمف ط ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ

ﳚ ﳛ ﱠ[اًمذاري٤مت ،]72 :ومم٤م يدًمؾ قمغم ُم٤م ذهٌٜم٤م إًمٞمف أن اهلل شمٕم٤ممم ومٞمام يٚمٞمٝم٤م ُمـ آي٤مت سملم أٟمف
ٓ يريد أن يرزق أطمدً ا ُمـ قمٌ٤مده أظمريـ ،سمؾ اهلل هق اًمرزاق اًمذي يرزق اًمٗم٘مراء وإهمٜمٞم٤مء
قمغم طمد ؾمقاء ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ

ﱺﱻﱠ[اًمذاري٤مت-]7: – 79 :
وييب اًمٜمٌل ط اعمث٤مل اًمٕمٛمكم واًمتٓمٌٞم٘مل عم٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ُمـ وضمقب دقم٤مء اهلل شمٕم٤ممم عم٤م
يٕمرض ًمٚمٛمًٚمؿ ُمـ ُمِمٙمالت وُمٕمْمالت ذم طمٞم٤مشمف ،وُمٜمٝم٤م ُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مر ،ومدقم٤مء اعمًٚمؿ رسمف
شمٌ٤مرك شمٕم٤ممم أن يٖمٜمٞمف ويرزىمف وارد ذم اًمًٜم٦م أيْم٤م وم٘مد طم٨م اًمٜمٌل ط اعمًٚمٛملم قمغم أن يٓمٚمٌقا
اًمٖمٜمك ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وم٘مد ضم٤مء ُمـ دقم٤مء رؾمقل اهلل ط" :اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ اهلدى واًمت٘مك
واًمٕمٗم٤مف واًمٖمٜمك"(( -)4واًمٖمٜمك) اعم٘مّمقد ذم احلدي٨م هق همٜمك اًمٜمٗمس قمـ اًمٜم٤مس واؾمتٖمٜم٤مئٝم٤م قمام
ذم أيدهيؿ(-)5

(ُ )3مٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف ،إسمراهٞمؿ سمـ اًمني سمـ ؾمٝمؾ ،أسمق إؾمح٤مق اًمزضم٤مج (اعمتقرم533 :هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٌد اجلٚمٞمؾ قمٌده
ؿمٚمٌل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 362:هـ3;:: ,م ،قم٤ممل اًمٙمت٥م – سمػموت ،ج ،7ص;44
( )4رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ،سم٤مب اًمتٕمقذ ُمـ ذ ُم٤م قمٛمؾ وُمـ ذ ُم٤م مل يٕمٛمؾ ،طمدي٨م رىمؿ
( ،)4943ج ،6ص 42:9
( )5اًمٙمقيم٥م اًمقه٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ (اعمًٛمك :اًمٙمقيم٥م اًمقه٤مج واًمروض اًمٌٝم٤مج ذم ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج)،
حمٛمد إُملم سمـ قمٌد اهلل إُ َرُمل اًم َٕم َٚمقي اهل َ َرري اًمِم٤مومٕملٟ ،مزيؾ ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م واعمج٤مور هب٤م ُمراضمٕم٦م :جلٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء
سمرئ٤مؾم٦م اًمؼمومًقر ه٤مؿمؿ حمٛمد قمكم ُمٝمدي ،اعمًتِم٤مر سمراسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُ ,مٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،دار اعمٜمٝم٤مج – دار ـمقق
اًمٜمج٤مة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم3652 ،هـ422; ,م ،ج ،47ص-343
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جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

وُمـ ذًمؽ أيْم٤م أن ضمٕمؾ اإلؾمالم اًمدقمقة ًمٚمٜم٤مس سمزي٤مدة اعم٤مل ووومرشمف دًمٞمال ُمـ أدًم٦م طم٥م
أظمريـ واسمتٖم٤مء اخلػم هلؿ :ومٚم٘مد أورد اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف أن رؾمقل اهلل ط دقم٤م ًمّم٤مطمٌف
وظم٤مدُمف" :اًمٚمٝمؿ أيمثر ُم٤مًمف وسم٤مرك ًمف"( -)3وهذا طمج٦م قمغم ضمقاز اًمدقم٤مء ذم شمٙمثػم اعم٤مل واًمقًمد،
ًمٙمـ ُمع اًمدقم٤مء سم٤مًمؼميم٦م وآضمتٝم٤مد ذم يمٗم٤مي٦م اًمٗمتٜم٦م ،وسمذًمؽ يمٛمؾ ٕٟمس ظمػمي اًمدٟمٞم٤م وأظمرة،
وهذا احلدي٨م قمٚمؿ ُمـ أقمالم ٟمٌقة اًمٜمٌل ط ٕٟمف اؾمتجٞمٌ٧م ًمف دقمقشمف ومٙمثر ُم٤مًمف ووًمده ،وسمختؿ
ُمـ اًمٗمتـ ،وذم احلدي٨م اًمتامس اًمدقم٤مء ُمـ أهؾ

اًمدقم٤مء سم٤مًمؼميم٦م مت٧م اًمدقمقة ،وظمٚمّمف اهلل
اخلػم(-)4


املطلب الجاىٕ
الطعٕ لطلب السشم
ًم٘مد طمثٜم٤م اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم قمغم اًمًٕمل واًمٕمٛمؾ ُمـ ظمالل اُمتٜم٤مٟمف قمغم قمٌ٤مدة سم٠من ؾمخر هلؿ
إرض وُم٤م ومٞمٝم٤م :وُمـ ذًمؽ ـمٚمٌف شمٕم٤ممم ُمـ اًمٜم٤مس أن يًتٗمٞمدوا ُمٜمٝم٤م وأن يٕمٛمروه٤م ويمؾ هذا
يٕمد ُمـ أوضمف اًمٕمٌ٤مدة هلل شمٕم٤ممم ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱠ

[إقمراف-]32 :
ي٘مقل اجلزائري" :هذه ٟمٕمٛم٦م أظمرى وهل أن ضمٕمؾ هلؿ ومٞمٝم٤م ُمٕم٤ميش وأرزاىم ً٤م يٓمٚمٌقهن٤م ومٞمٝم٤م
وحيّمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م وقمٚمٞمٝم٤م ىم٤مُم٧م طمٞم٤مهتؿ"(-)5
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ

[اعمٚمؽ-]37 :

( )3رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب دقمقة اًمٜمٌل ط خل٤مدُمف سمٓمقل اًمٕمٛمر وسمٙمثرة ُم٤مًمف ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)7;:6ج،7
ص ، 4558ورواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ضمقاز اجلامقم٦م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م ،واًمّمالة قمغم طمّمػم وَخرة
وصمقب ،وهمػمه٤م ُمـ اًمٓم٤مهرات ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)882ج ،3ص-679
( )4اًمٙمقيم٥م اًمقه٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ،ج; ،ص-344
( )5أين اًمتٗم٤مؾمػم ًمٙمالم اًمٕمكم اًمٙمٌػم ،أسمق سمٙمر ضم٤مسمر سمـ ُمقؾمك سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ ضم٤مسمر اجلزائريُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ،
اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :اخل٤مُمً٦م3646 ،هـ4225.م ،ج ،4ص-376
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جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ومٚم٘مد ضمٕمؾ اهلل إرض ُمًخرة ًمإلٟمً٤من ،وأُمرٟم٤م سم٤مًمًٕمل ذم دروهب٤م وؾمٌٚمٝم٤م يمًٌ٥م ُمـ
أؾمٌ٤مب احلّمقل قمغم اًمرزق< إ ًذا اًمًٕمل ؾمٌ٥م واًمرزق ٟمتٞمج٦م ،ي٘مقل اًمٓمؼمي" :وم٤مُمِمقا ذم
ٟمقاطمٞمٝم٤م وضمقاٟمٌٝم٤م ،وذًمؽ أن ٟمقاطمٞمٝم٤م ٟمٔمػم ُمٜم٤ميم٥م اإلٟمً٤من اًمتل هل ُمـ أـمراومف ،وىمقًمف:
(و ُيم ُٚمقا ُِم ْـ ِر ْز ِىم ِف) ي٘مقل :ويمٚمقا ُمـ رزق اهلل اًمذي أظمرضمف ًمٙمؿ ُمـ ُمٜم٤ميم٥م إرض"(-)3
َ
وىمد قمؼم اهلل شمٕم٤ممم قمـ اُمتٜم٤مٟمف قمغم ظمٚم٘مف ،مم٤م يِمٕمر أن ذم هذا إُمر ُمع اإلسم٤مطم٦م شمقضمٞمٝم ً٤م ،وطمث ً٤م
ًمألُم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ اجل٤مد ،وقمغم اًمًٕمل ،واًمٕمٛمؾ واجلد ،واعمٌم ذم ُمٜم٤ميم٥م إرض ُمـ يمؾ
ضم٤مٟم٥م< ًمتًخػمه٤م وشمذًمٞمٚمٝم٤م< مم٤م جيٕمؾ إُم٦م أطمؼ هب٤م ُمـ همػمه٤م(-)4

يمام ضمٕمؾ اهلل اًمٕمٛمؾ ُمـ إدًم٦م قمغم صدق اًمتقيمؾ قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وصم٘م٦م اًمٕمٌ٤مد سمققمده شمٕم٤ممم
ي٘مقل رؾمقل اهلل طً" :مق أٟمٙمؿ َشمقيمَّٚمقن قمغم اهلل طمؼ شمقيمٚمف ًمرزىمٙمؿ يمام يرزق اًمٓمػم شمٖمدو
َخ٤مص ً٤م وشمروح سمٓم٤مٟم ً٤م"(-)5
وًم٘مد قمدّ اهلل همٜمك اًمٜمٌل ط سمٕمد وم٘مره ُمـ اًمٜمٕمؿ اًمتل يٛمتـ هب٤م رسمٜم٤م شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم قمٚمٞمف ط،
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲙ ﲚ ﲛﲜﱠ[اًمْمحك ،]: :ومٝمذه ٟمٕمؿ ذيمره٤م ؾمٌح٤مٟمف ،وهذا ُمـ
أقمٔمؿ إُمقر ذم اًمدٟمٞم٤مُ ،مـ صٖمره إمم ؿمٌ٤مسمف ويمؼم ؾمٜمف ،صمؿ ظمروضمف ط سمٜمقر اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل
أو٤مءت اًمدٟمٞم٤م ،صمؿ طمٗمٔمف ط ُمـ اًمٜم٤مس ،صمؿ ٟمٍمه ط قمغم أقمداء اًمديـ ،وإفمٝم٤مر ديٜمف وإقمالء
يمٚمٛمتف(-)6
ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم َىمقًم ِ ِف شمٕم٤ممم:ﭐﱡﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ[اًمْمحك" ،]: :أي :يمٜم٧م وم٘مػما
ذا قمٞم٤مل ،وم٠مهمٜم٤مك اهلل قمٛمـ ؾمقاه ،ومجٛمع ًمف سملم ُم٘م٤مُمل ،اًمٗم٘مػم اًمّم٤مسمر واًمٖمٜمل اًمِم٤ميمر"(-)7
( )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،أسمق ضمٕمٗمر ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي (532 ,446هـ) ،ج ،45ص -735
( )4أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن ،حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل (اعمتقرم:
35;5هـ) ،ج ،:ص-45:
( )5رواه اًمؽمُمذي ،يمت٤مب اًمزهد ،سم٤مب اًمتقيمؾ قمغم اهلل ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)4566ج ،6ص ،795ىم٤مل أسمق قمٞمًك :هذا طمدي٨م
طمًـ صحٞمح ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ هذا اًمقضمف و أسمق متٞمؿ اجلٞمِم٤مين اؾمٛمف قمٌد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ ،وىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين :صحٞمح-
( )6أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن ،حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل (اعمتقرم:
35;5هـ) ،دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم و اًمتقزيع سمػموت – ًمٌٜم٤من ,اًمٓمٌٕم٦م3637 :هـ3;;7 ,م ،ج ،:ص-77:, 779
( )7شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم996 :هـ) ،ج ،:ص -635
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جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﭐﱡﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕﱠ[ىمريش ،]6 :ومٚم٘مد
يم٤مٟم٧م شم٠مشمٞمٝمؿ ُمـ يمٚمت٤م اًمرطمٚمتلم أُمقال وأرزاق< وًمذا أشمٌع اًمرطمٚمتلم سم٤مُمتٜم٤مٟمف قمٚمٞمٝمؿ :سم٠من
أـمٕمٛمٝمؿ ُمـ ضمقع(-)3

ودمدر اإلؿم٤مرة إمم شم٠ميمٞمد اًم٘مرآن قمغم أن اعم٤مل ُمـ إريم٤من اعمٝمٛم٦م ذم احلٞم٤مة واًمذي سمدوره
يًٝمؿ ذم إىم٤مُم٦م صحٞمح اًمديـ واًمٕمٞمش ذم اًمدٟمٞم٤م سمّمح٦م روطمٞم٦م وسمدٟمٞم٦م شمٕملم قمغم إىم٤مُم٦م اًمديـ،
ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:ﭐﭐﱡﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ[اًمٜمً٤مء-]7 :
ومٝمٜم٤م "طم٨م قمغم آطمتٞم٤مط ذم أُمر إُمقال< ًمٙمقهن٤م ؾمٌٌ٤م عمّم٤مًمح اعمٕم٤مش واعمٕم٤مد ،ويمؾ
ذًمؽ يدل قمغم اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمتقصٞم٦م سمحٗمظ اعم٤مل احلالل ،وصقٟمف قمـ اهلالك< ًمٞمتٛمٙمـ اإلٟمً٤من
سمقاؾمٓمتف ُمـ اإلٟمٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،واإلقمراض قمـ ُمً٤مظمط اهللُ :مـ اًمرسم٤م ،وهمػمه ،واعمقافمٌ٦م
قمغم شم٘مقى اهلل"(-)4
وظمالص٦م اًم٘مقل إن اإلؾمالم مل ي٘مػ قمٜمد اىمؽماح وضمٝم٤مت ٟمٔمر ومريدة ًمٚمٛمًٚمٛملم طمقل
اًمٗم٘مر ،سمؾ طمدد اًمًٚمقيمٞم٤مت وجم٤مٓت اًمًٚمقك اًمتل شمتٓمٚم٥م هذا اًمتّمقر ،وي٘مدم اإلؾمالم
ًمٚمٜم٤مس طمٚمقًٓ قمٛمٚمٞم٦م ًمتجٜم٥م أؿمٌ٤مح اًمٗم٘مر واحلرُم٤من ،وُم٤م شمِمٛمٚمف ُمـ اًمٕمقاىم٥م ،وُمـ ذًمؽ
اًمٕمٛمؾ واًمًٕمل< طمٞم٨م يٕمت٘مد اخلؼماء أن اًمٕمٛمؾ هق أؾم٤مس آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل ٕٟمف اعمّمدر
اًمرئٞمز ًمٚمدظمؾ احلالل -هذا اًمٕمٛمؾ هق ضمٝمد ُمٕم٘مقل سمذًمتف اًمٌنمي٦م ًمتح٘مٞمؼ سمٜم٤مء إرض اًمتل
ورصمٝم٤م ،وآؾمتٗم٤مدة ُمـ اؾمتخالف اإلٟمً٤من سم٠مرض اهلل ،طمتك يًتٗمٞمد هق وضمٜمًف ُمـ شمٚمٌٞم٦م
اطمتٞم٤مضم٤مشمف وإؿمٌ٤مقمٝم٤م-


( )3أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن ،حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل (اعمتقرم:
35;5هـ) ،ج ،4ص -674
()4اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب ،أسمق طمٗمص هاج اًمديـ قمٛمر سمـ قمكم سمـ قم٤مدل احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل اًمٜمٕمامين (اعمتقرم997 :هـ)،
اعمح٘مؼ :اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد واًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,سمػموت ً .مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم363; ،هـ 3;;:,م ،ج ،6ص-698

552
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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املبخح الجالح
اضتػعاز ميصل٘ الفكسا ٛيف اسإضالو
إن ُمـ اؾمتِمٕم٤مر ُمٜمزًم٦م اًمٗم٘مراء طمٗمظ طم٘مقق إضمراء واًمٕمامل ،وم٘مد ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
طمٙم٤مي٦م اهلل شمٕم٤ممم قمـ ىمقل اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح عمقؾمك

 :ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ

ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅﱠ[اًم٘مّمص <]49 :أي :أدظمؾ قمٚمٞمؽ ُمِم٘م٦م سمٛمٜم٤مىمِم٦م
وُمراقم٤مة أوىم٤مت وٓ ذم إمت٤مم قمنم وٓ همػم ذًمؽ(-)3
وًم٘مد طمثٜم٤م رؾمقل اهلل ط سم٠من ٟمالزم اًمٗم٘مراء واًمْمٕمٗم٤مء ،وأن ٟمجٚمس ُمٕمٝمؿ ،وم٢من ذم هذا
اًمٗمٕمؾ سمٕمدً ا قمـ اعمٔم٤مهر اًمدٟمٞمقي٦م ،واضمتٜم٤مب ومتٜمتٝم٤م ،ضم٤مء ذم صحٞمح ُمًٚمؿَ ،قم ِـ اعمْ ِ ْ٘مدَ ا ِم ْسم ِـ
ذ ْي ٍحَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،قم ْـ َؾم ْٕم ٍدَ ،ىم َ٤ملُ " :يمٜمَّ٤م َُم َع اًمٜمٌَِّ ِّل ط ِؾم َّت َ٦م َٟم َٗم ٍرَ ،وم َ٘م َ٤مل اعمُْ ْ ِ
نميم َ
ُقن ًمِٚمٜمٌَِّ ِّل ط :ا ْـم ُر ْد
َُ
ِ
ُقن َقم َٚمٞمٜمَ٤مَ ،ىم َ٤مل و ُيمٜم ُْ٧م َأٟمَ٤م واسمـ ُمًٕم ٍ
قدَ ،و َر ُضم ٌؾ ُِم ْـ ُه َذ ْي ٍؾَ ،وسمِ َال ٌلَ ،و َر ُضم َال ِن
َ ْ ُ َ ْ ُ
َ
جي َ ِؽمئ َ ْ
َه ُ١م َٓء َٓ َ ْ
س رؾم ِ
هلل ط َُم٤م َؿم٤م َء اهللُ َأ ْن َي َ٘م َع َوم َحدَّ َ
هلل :
ث َٟم ْٗم ًَ ُف َوم َ٠مٟم َْز َل ا ُ
قل ا ِ
ًَم ًْ ُ٧م ُأ َؾم ِّٛم ِٞمٝم َامَ ،وم َق َىم َع ِذم َٟم ْٗم ِ َ ُ
ِ
ِ
ٌم ُي ِريدُ َ
َو َٓ َشم ْٓم ُر ِد ا ًَّم ِذي َـ َيدْ ُقم َ
ون َو ْضم َٝم ُف" (" )4واعمٕمٜمك شم٘مرهبؿ إًمٞمؽ وشمًٛمح
قن َر َّ ُهب ْؿ سمِ٤م ًْم َٖمدَ اة َوا ًْم َٕم ِّ
هلؿ سم٤مجلٚمقس ذم جمٚمًؽ وٟمحـ ٓ ٟمجٚمس ُمٕمٝمؿ واـمردهؿ قمٜمؽ" (-)5
وقمـ ظمٌ٤مب  ىم٤مل" :ضم٤مء إىمرع سمـ طم٤مسمس اًمتٛمٞمٛمل وقمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ اًمٗمزاري،
ومقضمدا اًمٜمٌل ط ىم٤مقمدا ُمع سمالل وصٝمٞم٥م وقمامر وظمٌ٤مب ذم أٟم٤مس وٕمٗم٤مء ُمـ اعم١مُمٜملم ومٚمام
رأوهؿ طمقًمف طم٘مروهؿ وم٠مشمقه ومخٚمقا سمف وم٘م٤مًمقاٟ :مح٥م أن دمٕمؾ ًمٜم٤م ُمٜمؽ جمٚمً٤م شمٕمرف اًمٕمرب ًمف

( )3اًمناج اعمٜمػم ذم اإلقم٤مٟم٦م قمغم ُمٕمروم٦م سمٕمض ُمٕم٤مين يمالم رسمٜم٤م احلٙمٞمؿ اخلٌػم ،ؿمٛمس اًمديـ ،حمٛمد سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل
اًمِم٤مومٕمل (اعمتقرم;99 :هـ)ُ ،مٓمٌٕم٦م سمقٓق (إُمػمي٦م) – اًم٘م٤مهرة ،قم٤مم اًمٜمنم34:7 :هـ ،ج ،5ص-;6
( )4صحٞمح ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب ذم ومْمؾ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص  ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)4635ج ،6ص -3:9:
( )5اًمٙمقيم٥م اًمقه٤مج واًمروض اًمٌٝم٤مج ذم ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،حمٛمد إُملم سمـ قمٌد اهلل إُ َرُمل اًم َٕم َٚمقي اهل َ َرري
اًمِم٤مومٕمل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم3652 ،هـ422; ,م ،دار اعمٜمٝم٤مج  ,دار ـمقق اًمٜمج٤مة ،ج ،45ص -6:4
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ومْمٚمٜم٤م وم٢من وومقد اًمٕمرب شم٠مشمٞمؽ ،ومٜمًتحل أن شمراٟم٤م ىمٕمقدا ُمع ه١مٓء إقمٌد وم٢مذا ٟمحـ ضمئٜم٤مك
وم٠مىمٛمٝمؿ قمٜم٤م وم٢مذا ٟمحـ ومرهمٜم٤م وم٤مىمٕمد ُمٕمٝمؿ إن ؿمئ٧م---احلدي٨م" (-)3
ويًتٗم٤مد ُمـ إطم٤مدي٨م اًمً٤مسم٘م٦م وأؾمٌ٤مب ٟمزول أي٤مت ومٞمٝم٤م أن اهلل شمٕم٤ممم حيثٜم٤م قمغم
اؾمتِمٕم٤مر ُمِم٤ميمؾ اًمٗم٘مراء وُم٤م يٕم٤مٟمقٟمف< ًمٙمل شمرق ىمٚمقب إهمٜمٞم٤مء ويٌذًمقا اًمٕمٓم٤مء ًمٚمٗم٘مراء
وخيرضمقا ُمـ أُمقاهلؿ اًمزيم٤مة واًمّمدىم٤مت ،وسمذًمؽ حتّمؾ اًمٗم٤مئدة ًمٚمٓمروملم ،وم٤مٕهمٜمٞم٤مء ؾمتزيد
أُمقاهلؿ سمٗمْمؾ سمريم٦م اًمزيم٤مة واًمّمدىم٦م ،ويٜمتٗمع اًمٗم٘مراء هبذه إُمقال ًمًد اطمتٞم٤مضم٤مهتؿ-


( )3ومتح اعمٜمٕمؿ ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ،إؾمت٤مذ اًمديمتقر ُمقؾمك ؿم٤مهلم ٓؿملم اًمٓمٌٕم٦م إومم3645 ،هـ4224 ,م ،دار اًمنموق
ج; ،ص-567
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الفصل الجالح
معادت٘ الفكس زتتنعٔاً
املبخح األّل :دفع الصناٗ:
شمٕمرف اًمزيم٤مة سم٠مهن٤م" :طمؼ جي٥م ذم ُم٤مل ظم٤مصً ،مٓم٤مئٗم٦م خمّمقص٦م ،ذم وىم٧م خمّمقص،
وشمًٛمك صدىم٦م< ٕهن٤م دًمٞمؾ ًمّمح٦م إيامن ُم١مدهي٤م وشمّمدي٘مف< وهل أطمد أريم٤من اإلؾمالم ،وهل
واضمٌ٦م سم٤مإلمج٤مع"(-)3
وهل أطمد أريم٤من اإلؾمالم ومتثؾ احلد إدٟمك اًمث٤مسم٧م اعمٗمروض قمغم صمروة إهمٜمٞم٤مء ذم
اعمجتٛمع ًمٞمٕمقد قمغم وم٘مرائٝمؿ وإٟمقاع اًمثامٟمٞم٦م إظمرى اعمذيمقرة ذم اًم٘مرآن ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﲐﲑ
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ

ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩﱠ[اًمتقسم٦م-]82 :
وذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ئمٝمر أن دومع اًمزيم٤مة ومرض وواضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ سمٚمغ ُم٤مًمف اًمٜمّم٤مب
وطم٤مل قمٚمٞمف احلقل ،وشمٕمد اًمزيم٤مة ُمـ أهؿ اعمقارد اًمتل يًتح٘مٝم٤م إىم٤مرب وذوو إرطم٤مم ،يمام
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﱠ[اًمٜمً٤مءً <]58 :مت١ميمد طمؼ اجل٤مر ذم اإلطمً٤من
إًمٞمف-
ي٘مقل اًمٓمؼمي " :ومٛمـ شمرك إٟمٗم٤مق ُم٤م ًمزُمف ُمـ ذًمؽ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمغم ُم٤م ًمزُمف ،يم٤من ًمٚمٝمٚمٙم٦م
وم٠مي صٜمػ أقمٓمٞمتف ُمـ هذه إصٜم٤مف أضمزأك"(-)5
ُمًتًٚمام ،وسمٞمديف ًمٚمتٝمٚمٙم٦م ُمٚم٘مٞم٤م"(ّ " )4
و"ٓ جيقز دومٕمٝم٤م إمم ُمـ يٚمزم رب اعم٤مل ٟمٗم٘متف ٕهنؿ أهمٜمٞم٤مء سمام ي٠مظمذوٟمف ،وجيقز دومٕمٝم٤م إمم
أىم٤مرسمف اًمذيـ ٓ شمٚمزُمف ُم١موٟمتٝمؿ ،ويٙمره ًمف دومع مجٞمٕمٝم٤م إًمٞمٝمؿ ،وم٢من ومٕمؾ ضم٤مز ،ويًتح٥م أن يقزم
شمٗمري٘مٝم٤م همػمه ًمٞمًٚمؿ ُمـ اهلقى واعمٞمؾ وحمٌ٦م اعمحٛمدة واًمِمٙمر"(-)6
( )3اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع ،إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اسمـ ُمٗمٚمح ،أسمق إؾمح٤مق ،سمره٤من اًمديـ (اعمتقرم::6 :هـ)،
اًمٓمٌٕم٦م إومم363: ،هـ3;;9 ,م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،ج ،4ص4;3
( )4ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،أسمق ضمٕمٗمر ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي (532 , 446هـ) ،ج ،5ص-7;5
( )5اًمً٤مسمؼ ٟمٗمًف ،ج ،36ص-544
( )6اعمٕمقٟم٦م قمغم ُمذه٥م قم٤ممل اعمديٜم٦م «اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمسش ،أسمق حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ ٟمٍم اًمثٕمٚمٌل اًمٌٖمدادي اعم٤مًمٙمل
احلؼ ،اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦مُ ،مّمٓمٗمك أمحد اًمٌ٤مز ُ ,مٙم٦م اعمٙمرُم٦م أصؾ اًمٙمت٤مب :رؾم٤مًم٦م
(اعمتقرم644 :هـ) اعمح٘مؼ :محٞمش قمٌد ّ
ديمتقراة سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،ص-667
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املبخح الجاىٕ
دفع الهفازات
ي٠ميت سمٕمد اًمزيم٤مة ُمـ ُمّم٤مدر إُمقال اًمتل شمٕملم اًمٗم٘مراء قمغم ؾمد طم٤مضمتٝمؿ أُمقال دومع
اًمٙمٗم٤مرات ،وٟمٕمٜمل سم٤مًمٙمٗم٤مرات أهن٤م :اًمٕم٘مقسم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م اعمٙم ّٗمرة ًمٌٕمض اًمذٟمقب ،وُمٜمٝم٤م:


يمٗم٤مرة اًمٞمٛمـ :ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡﲢﲣﲤﲥﱠ[اعم٤مئدة-]:; :


يمٗم٤مرة اجلامع ذم هن٤مر رُمْم٤من :وهق اًمًٌ٥م ذم إسمٓم٤مل اًمّمٞم٤مم ،وإجي٤مب اًمٙمٗم٤مرة واًم٘مْم٤مء،
وًم٘مد سملم رؾمقل اهلل ط ذًمؽ ذم طمدي٨م اًمرضمؾ اًمذي ضم٤مُمع اُمرأشمف ذم هن٤مر رُمْم٤من ،وم٘م٤مل
ًمف" :هؾ دمد ُم٤م شمٕمتؼ رىمٌ٦م؟ هؾ شمًتٓمٞمع أن شمّمقم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم؟ ومٝم٤م دمد ُم٤م شمٓمٕمؿ
ؾمتلم ُمًٙمٞمٜم ً٤م؟"( -)3وىمقًمف" :هؾ دمد ُم٤م شمٕمتؼ؟" اؾمتدل سمف اًمِم٤مومٕمل وداود وأهؾ اًمٔم٤مهر
قمغم ُمذهٌٝمؿ ذم أٟمف ٓ يٚمزم ذم اجلامع قمغم اًمرضمؾ واعمرأة إٓ يمٗم٤مرة واطمدة )4( ،وقمغم هذا
اًمرأي ٟمجد أن هٜم٤مك وؾمٓمٞم٦م طمٞم٨م ًمزُمف اًمٙمٗم٤مرة ًمف وًمزوضمتف ،ومل حيرم ُمٜمٝم٤م اًمٗم٘مراء
واعمً٤ميملم أيْم٤م-



يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر :واًمٔمٝم٤مر هق ىمقل اًمرضمؾ ُٓمرأشمف :أٟم٧م قمكم يمٔمٝمر أُمل ،وىمد ّسملم اًم٘مرآن
اًمًٜمَّ٦م يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر ،ومٗمل اًم٘مرآن ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ويمذا ُّ
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦﱠ

[اعمج٤مدًم٦م-]6 , 5 :
( )3رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ،سم٤مب شمٖمٚمٞمظ حتريؿ اجلامع رم هن٤مر رُمْم٤من قمغم اًمّم٤مئؿ ووضمقب اًمٙمٗم٤مرة اًمٙمؼمى ،طمدي٨م رىمؿ
( ،)4873ج ،5ص-35:
( )4ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚم٘م٤ميض ِقمٞم٤مض اعمًٛمك إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ،قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض سمـ قمٛمرون
اًمٞمحّمٌل اًمًٌتل ،أسمق اًمٗمْمؾ (اعمتقرم766 :هـ) ،اعمح٘مؼ :اًمديمتقر .حيٞمك إؾمامقمٞمؾ ،دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم
واًمتقزيعُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم363; ،هـ 3;;: ,م ،ج ،6ص-75
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وٟمجد هٜم٤م أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ َّٟمقع ورشم٥م اًمٙمٗم٤مرات ذم اًمٔمٝم٤مر ،وومٞمٝم٤م اإلـمٕم٤مم وهق ُم٤م
يٕمقد قمغم اًمٗم٘مراء واعمً٤ميملم سم٤مًمٜمٗمع ،ودومع اًمير واحل٤مضم٦م قمٜمٝمؿ-
ومدي٦م ارشمٙم٤مب اعمٕمذور عمحٔمقر ُمـ حمٔمقرات اإلطمرام :ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ



ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﱠ[اًمٌ٘مرة-]3;8 :

وهٜم٤م أيْم٤م َّسملم اًم٘مرآن أن اًمّمدىم٦م ُمـ أٟمقاع اًمٗمدي٦م ،واًمّمدىم٦م ُمـ اعمٕمٚمقم أهن٤م ٓ شمٕمٓمك إٓ
ًمٚمٗم٘مراء واعمحت٤مضملم ،ومٝمذا ُمـ سم٤مب اًمتقؾمٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ ،وُمـ ىمٌٞمؾ اًمٓمرق اًمتل طم٤مرب هب٤م اإلؾمالم
اًمٗم٘مر-


ومدي٦م اًمّمٞم٤مم :ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱠ[اًمٌ٘مرة:
-]3:6
وسملم اسمـ قمٌ٤مس اعمراد ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م سم٘مقًمفً" :مٞمً٧م سمٛمٜمًقظم٦م ،هق اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم

واعمرأة اًمٙمٌػمة ٓ يًتٓمٞمٕم٤من أن يّمقُم٤م ومٚمٞمٓمٕمام قمـ يمؾ يقم ُمًٙمٞمٜم ً٤م" ،وهٜم٤مك ُمـ يرى أن شمْمؿ
إمم ٟمٗمس احلٙمؿ اعمرأة احل٤مُمؾ واعمرأة اعمروٕم٦م اعمٗمٓمرة< وذًمؽ ًمٚمخقف قمٚمٞمٝمام أو قمغم أسمٜم٤مئٝمام ُمـ
اًمير(-)3


اًمٜمذور :ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱠ

[اًمٌ٘مرة-]492 :
ويٜمدرج حت٧م اًمٜمذور قمدد ُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل ذم جمٛمٚمٝم٤م شمٕمٛمؾ قمغم إهمٜم٤مء اًمٗم٘مػم وًمق ؿمٞمئ٤م
يًػماُ ،مثؾ اهلدي ،وهل :اًمذسم٤مئح اًمقاىمٕم٦م وٛمـ ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م قمغم أن يٙمقن ًمٚمٗم٘مراء ُمٜمٝم٤م
ٟمّمٞم٥م وىمًٛم٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱠ[احل٩م-]58 :

اًمًٖمْدي ،طمٜمٗمل (اعمتقرم683 :هـ) ،اعمح٘مؼ :اعمح٤مُمل اًمديمتقر.
( )3اًمٜمتػ ذم اًمٗمت٤موى ،أسمق احلًـ قمكم سمـ احلًلم سمـ حمٛمد ُّ
صالح اًمديـ اًمٜم٤مهل ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م3626 ،هـ– 3;:6م ،دار اًمٗمرىم٤من ُ .م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  ,قمامن إردن  .سمػموت
ًمٌٜم٤من ،ج ،4ص-695
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وإوحٞم٦م :وهل ُم٤م يذسمح ذم قمٞمد إوحك ،وًم٘مد ىم٤مل ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل ط---" :ومٙمٚمقا
وادظمروا وشمّمدىمقا"(-)3
وُمٜمٝم٤م أيْم٤م اًمٕم٘مٞم٘م٦م ،وهلُ :م٤م يذسمحف اعمًٚمؿ قمـ يمؾ ُمقًمقد ذم يقُمف اًمً٤مسمع ،وُم٘مداره٤م،
ؿم٤مشم٤من ًمٚمٖمالم وؿم٤مة ًمٚمٌٜم٧م ،ويٙمقن ُمٜمٝم٤م ٟمّمٞم٥م وىمًٛم٦م ًمٚمٗم٘مراء واعمً٤ميملم-
أُم٤م إذا و٤مق اًمقوع ومل جيد اًمٜم٤مس وفم٤مئػ وأصٌحقا وم٘مراء وحمت٤مضملم ،وم٢من قمالج
اإلؾمالم هلذه اعمِمٙمٚم٦م هق اًمًامح ًمألهمٜمٞم٤مء سمٙمٗم٤مًم٦م أىم٤مرهبؿ اًمٗم٘مراء سمًٌ٥م ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ ُمـ إرطم٤مم
واًم٘مراسم٤مت ،واًمتل يّمٗمٝم٤م اهلل سم٠مهن٤م ُمـ احل٘مقق سملم إىم٤مرب ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﱠ[اًمروم-]5: :
احلؼ ،وشم َُرشمِّ٥م أوًمق َّي٤مت اًمتٙم٤مومؾ ًمدى يمؾ ُمًٚمؿ،
صمؿ شم٠ميت اًمًػمة اًمٜمٌق َّي٦م ظمػم شمٓمٌٞمؼ هلذا ِّ
َ
رؾمقل اهلل ط،
ومٕمـ ضم٤مسمر  أٟمف ىم٤مل :أقمتؼ رضمؾ ُمـ سمٜمل ُقم ْذرة قمٌدً ا ًمف قمـ ُد ُسم ٍر ،ومٌٚمغ ذًمؽ
وم٘م٤ملَ " :أ ًَم َؽ َُم ٌ٤مل َهم ْ ُػم ُه؟" وم٘م٤مل ،ٓ :وم٘م٤ملَُ " :م ْـ َي ِْم َ ِؽم ِيف ُِمٜمِّل؟" وم٤مؿمؽماه ٟمُٕمٞمؿ سمـ قمٌد اهلل
اًمٕمدوي سمثامٟمامئ٦م درهؿ ،ومج٤مء هب٤م رؾمقل اهلل ط ومدومٕمٝم٤م إًمٞمف ،صمؿ ىم٤مل" :ا ْسمدَ ْأ سمِٜمَ ْٗم ًِ َؽ َومت ََّمدَّ ْق
َقم َٚم ْٞم َٝم٤م) احلدي٨م(-)4


( )3رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب إو٤مطمل ،سم٤مب سمٞم٤من ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٜمٝمك قمـ أيمؾ حلقم إو٤مطمل سمٕمد صمالث ذم أول اإلؾمالم وسمٞم٤من
ٟمًخف وإسم٤مطمتف إمم ُمتك ؿم٤مء ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)7437ج ،8ص-:2
( )4رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب آسمتداء ذم اًمٜمٗم٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس صمؿ أهٚمف صمؿ اًم٘مراسم٦م ( ،)4582ج ،5ص-9:
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إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

املبخح الجالح
برل الصدقات
وٟمٕمٜمل سم٤مًمّمدىم٦م هٜم٤م ،اًمقاضم٥م اعم٤مزم اعمؽموك إليامن اًمٗمرد اعمًٚمؿ ،سمحً٥م ُم٤م شمراه ٟمٗمًف
اًمٙمريٛم٦م ُمـ قمٓم٤مء دون ُم٘م٤مسمؾ ،وإٟمٗم٤مق دون ؾم١مال ،واإليامن سم٠من اهلل خيٚمػ ذًمؽ قمٚمٞمف ،وأيْم٤م
اسمتٖم٤مء ُمرو٤مة اهلل وـمٛمٕم٤م ذم إضمر واعمثقسم٦م-
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ

ﲗ ﲘﲙﱠ[اعمزُمؾ <]42 :أيُ :مـ ٟمقاومؾ اًمٕمٌ٤مدة ُمـ اًمّمالة وصدىم٦م وصٞم٤مم وطم٩م
وهمػمه٤م( -)3ومٕمجٌ ً٤م عمـ ي٘مرأ هذه أي٦م ويٌخؾ قمغم اهلل ،مم٤م آشم٤مه اهلل وم٤مطمذر قم٤مىمٌ٦م اًمٌخؾ اعم٘مٞم٧م<
ومٕم٤مىمٌتف ذم اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٘مر وىمد أهمٜم٤مك اهلل ويمٗم٤مك ،وقم٤مىمٌتف ذم أظمرة اًمذل واحلرُم٤من( ،)4وىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﱡﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱠ[ؾمٌ٠م-]5; :
وُمـ أطم٤مدي٨م احل٨م قمغم اًمّمدىم٤مت ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري قمـ أيب هريرة  أن رؾمقل اهلل
ط ىم٤ملُ" :مـ شمّمدق سمٕمدل مترة ُمـ يمً٥م ـمٞم٥م ،وٓ ي٘مٌؾ اهلل إٓ اًمٓمٞم٥م ،وإن اهلل يت٘مٌٚمٝم٤م
سمٞمٛمٞمٜمف ،صمؿ يرسمٞمٝم٤م ًمّم٤مطمٌف ،يمام يريب أطمديمؿ ومٚمقه ،طمتك شمٙمقن ُمثؾ اجلٌؾ"(-)5
٤مت
وىمد طم٨م رؾمقل اهلل ط قمغم اًمّمدىم٤مت آظمتٞم٤مري٦م ،ىم٤مل رؾمقل اهلل ط" :إِ َذا َُم َ
٤من ا ْٟم َ٘م َٓم َع َقمٜمْ ُف َقم َٛم ُٚم ُف إِ َّٓ ُِم ْـ َصم َال َصم ٍ٦م :إِ َّٓ ُِم ْـ َصدَ َىم ٍ٦م َضم ِ
ِْ
اإلٟم ًَْ ُ
٤مر َي ٍ٦مَ ،أ ْو ِقم ْٚم ٍؿ ُيٜمْ َت َٗم ُع سمِ ِفَ ،أ ْو َو ًَم ٍد َص٤مًم ِ ٍح
َيدْ ُقمق ًَم ُف"(-)6
ويم٤من ٟمتٞمج٦م هذا اًمؽمهمٞم٥م ذم قمٔمٞمؿ إضمر وضمزيؾ اًمثقاب ،أن اؾمتج٤مب اعمًٚمٛمقن عم٤م ومٞمف
ُمّمٚمحتٝمؿ اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م ،وم٠مصٌح٧م اًمّمدىم٤مت اجل٤مري٦م ُمـ سمٜم٤مء ًمٚمٛمً٤مضمد ،وإقمامر

( )3أين اًمتٗم٤مؾمػم ًمٙمالم اًمٕمكم اًمٙمٌػم ،أسمق سمٙمر ضم٤مسمر سمـ ُمقؾمك سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ ضم٤مسمر اجلزائري ،ج ،7ص-683
( )4أووح اًمتٗم٤مؾمػم ،حمٛمد حمٛمد قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ اخلٓمٞم٥م (اعمتقرم3624 :هـ) ،اعمٓمٌٕم٦م اعمٍمي٦م وُمٙمتٌتٝم٤م ,اًمٓمٌٕم٦م :اًمً٤مدؾم٦م،
رُمْم٤من 35:5هـ  ,ومؼماير 3;86م ،ج ،3ص-939
( )5رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ٓ ي٘مٌؾ اهلل صدىم٦م ُمـ همٚمقل وٓ ي٘مٌؾ إٓ ُمـ يمً٥م ـمٞم٥م ،طمدي٨م رىمؿ (،)3632
ج ،4ص-32:
( )6رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمقصٞم٦م ،سم٤مب ُم٤م يٚمحؼ اإلٟمً٤من ُمـ اًمثقاب سمٕمد ووم٤مشمف ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)6532ج ،7ص-95
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ًمٌٞمقت اهلل ،وضمٕمؾ اًمً٘م٤مء ذم أُم٤ميمـ يمثػمة وهمػمه٤م ُمـ وضمقه اًمّمدىم٤مت اجل٤مري٦م ومخرا وُمٞمزة متٞمز
هب٤م اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل قمـ أي ٟمٔم٤مم آظمر ،وًم٘مد شمتٌع اعمًٚمٛمقن ُمٙم٤مُمـ احل٤مضم٤مت آضمتامقمٞم٦م
اًمٔم٤مهرة واخلٗمٞم٦م وم٠مرصدوا هل٤م إوىم٤مف اعمختٚمٗم٦م اًمتل ؿمٛمٚم٧م يم٤موم٦م اطمتٞم٤مضم٤مت اإلٟمً٤من
واحلٞمقان-
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املبخح السابع
فتح زتاالت عنل
ًم٘مد طم٨م اهلل شمٕم٤ممم اإلٟمً٤من قمغم اًمًٕمل ذم إرض وإيمؾ ُمـ رزق اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﱡﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢﱣﱠ[اعمٚمؽ:
-]37
ي٘مقل اًمِمٜم٘مٞمٓمل" :ومٛمـ شمًخػم اهلل شمٕم٤ممم ًمألرض أن ضمٕمٚمٝم٤م يمٗم٤مشم٤م ًمإلٟمً٤من ذم طمٞم٤مشمف
سمتًٝمٞمؾ ُمٕمٞمِمتف ُمٜمٝم٤م وطمٞم٤مشمف قمغم فمٝمره٤م ،وم٢مذا ُم٤مت يم٤مٟم٧م ًمف أيْم٤م يمٗم٤مشم٤م سمدومٜمف ومٞمٝم٤م ،وي٘مقلً :مق
ؿم٤مء اهلل جلٕمٚمٝم٤م طمديدا ،وٟمح٤مؾم٤م ومال يًتٓمٞمع اإلٟمً٤من أن حيرث ومٞمٝم٤م ،وٓ حيٗمر وٓ يٌٜمل ،وإذا
ُم٤مت ٓ جيد ُمدومٜم٤م ومٞمٝم٤م"-
ومم٤م يِمػم إمم هذه اعمٕم٤مين يمٚمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم :وم٤مُمِمقا ذم ُمٜم٤ميمٌٝم٤م ويمٚمقا ُمـ رزىمف< ًمؽمشمٌف قمغم
ُم٤م ىمٌٚمف سم٤مًمٗم٤مء< أي :سمًٌ٥م شمذًمٞمٚمٝم٤م سمتٞمًػم اعمٌم ذم أرضم٤مئٝم٤م ،وـمٚم٥م اًمرزق ذم أٟمح٤مئٝم٤م سم٤مًمتًٌ٥م
ومٞمٝم٤م ُمـ زراقم٦م وصٜم٤مقم٦م ودم٤مرة إًمخ(-)3
َ
اًمًٚمقك ومٞمٝم٤م ،وم٢مذا أُمٙمٜمٙمؿ اًمًٚمقك ذم ضمٌ٤مهل٤م ومٝمق
ؾمٝمؾ ًمٙمؿ
وي٘مقل اًمزضم٤مجُ" :مٕمٜم٤مه َّ
َأ ْسم َٚم ُغ ذم ْ
اًمتذًمِٞمؾ"(-)4
ًمذا وم٢من احلؾ اًمٜمٌقي هلذه اعمِمٙمٚم٦م هق طمؾ قمٛمكم وشم٘مدُمل ىم٤مئؿ قمغم شمٕم٤مًمٞمؿ وأطمٙم٤مم
اإلؾمالم ،سمدأ رؾمقل اهلل ط ذم شمِمجٞمع اًمٜم٤مس قمغم إقمامل واُمتٝم٤من اًمٕمديد ُمـ اعمٝمـ
واًمّمٜم٤مقم٤مت ،وم٘مد يم٤من أٟمٌٞم٤مء اهلل ,قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ,ىمدوة وُمثال أقمغم ذم اًمٕمٛمؾ واًمٙمً٥م ُمـ
قمٛمؾ اًمٞمد طمالٓ ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط قمـ ٟمٌل اهلل داود قمٚمٞمف اًمًالمَُ " :م٤م َأيم ََؾ َأ َطمدٌ َـم َٕم٤م ًُم٤م َىم ُّط
َظم ْ ًػما ُِم ْـ َأ ْن َي ْ٠ميم َُؾ ُِم ْـ َقم َٛم ِؾ َي ِد ِهَ ،وإِ َّن ٟمٌَِ َّل اهللَِّ َد ُاو َد يم َ
َ٤من َي ْ٠ميم ُُؾ ُِم ْـ َقم َٛم ِؾ َي ِد ِه"(-)5
وًم٘مد يم٤من رؾمقًمٜم٤م ط ىمدوة وُمثال أقمغم ي٘متدي سمف يمؾ ُمًٚمؿ ذم هذا اعمج٤مل ،وم٘مد يم٤من
يرقمك إهمٜم٤مم ،وقمٛمؾ سم٤مًمتج٤مرة ذم أُمقال اًمًٞمدة ظمدجي٦م – ريض اهلل قمٜمٝم٤م ,ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م اًمٜمٌقي٦م
( )3شمتٛم٦م أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن ،قمٓمٞم٦م حمٛمد ؾم٤ممل ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،3;:2 , 3622 ،ج ،:ص-626
(ُ)4مٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف ،إسمراهٞمؿ سمـ اًمني سمـ ؾمٝمؾ ،أسمق إؾمح٤مق اًمزضم٤مج (اعمتقرم533 :هـ) ،ج ،7ص-422
( )5رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب يمً٥م اًمرضمؾ وقمٛمٚمف سمٞمده ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)3;88ج ،4ص-952
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اًمنميٗم٦م ،طمٞم٨م يم٤من يرقمك اًمٖمٜمؿ ،و ُي َزاول اًمتج٤مرة سم٠مُمقال ظمدجي٦م

ىمٌؾ سمٕمثتف< ومٕمـ أيب

وأٟم٧م؟ وم٘م٤مل:
هلل ٟمٌَِ ًّٞم٤م إَِّٓ َر َقمك ا ًْم َٖمٜم ََؿ" ،وم٘م٤مل أصح٤مسمف:
اًمٜمٌل ط أٟمف ىم٤ملَُ " :م٤م سم َٕم َ٨م ا َُّ
َ
هريرة ،قمـ ِّ
ىمر ِار َ
يط َٕ ْه ِؾ َُم َّٙم َ٦م"(-)3
"ٟم َٕم ْؿُ ،يمٜم ُْ٧م َأ ْر َقم َ
٤مه٤م َقم َغم َ
وًم٘مد يم٤من اًمٜمٌل ط يٜمٔمر إمم اًمٕمٛمؾ سمت٘مدير واطمؽمام ،أي٤م يم٤مٟم٧م ـمٌٞمٕم٦م ذًمؽ اًمٕمٛمؾ ـم٤معم٤م
أٟمف قمٛمؾ ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،ومٝمذا ظمػم ًمٚمٗم٘مػم ُمـ أن يً٠مل اًمٜم٤مس وشمٚمحؼ سمف اًمذًم٦م سملم أيدهيؿ،
احلَ َٓم ِ
يت سمِ ُح ْز َُم ِ٦م ْ
ُػ
٥م َقم َغم َفم ْٝم ِر ِه ،وم َٞمٌِٞم َٕم َٝم٤م ،وم َٞمٙم َّ
ي٘مقل اًمرؾمقل طْ َٕ" :ن َي ْ٠م ُظم َذ َأ َطمدُ يم ُْؿ َطمٌ َٚم ُف وم َٞم ْ٠م ِ َ
ِ
َّ٤مس َأ ْقم َٓم ْق ُه َأ ْو َُمٜم ُٕمق ُه"( -)4واًمٜمٔمرة اًمٜمٌقي٦م شمٗمرد سم٠مهن٤م راسمٓم٦م
اهللَُّ ِ َهب٤م َو ْضم َٝم ُف< َظم ْ ٌػم ًَم ُف ُم ْـ َأ ْن َي ًْ َ٠م َل اًمٜم َ
سملم اًمٕمٛمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م وصمقاب اهلل شمٕم٤ممم ذم أظمرة-
وًم٘مد قمٛمؾ اًمٜمٌل ط قمغم شمِمجٞمع اعمنموقم٤مت آىمتّم٤مدي٦م سملم أومراد اعمًٚمٛملم ،وىم٤مم
سمحثٝمؿ قمغم زراقم٦م إرض ،ويدل قمغم ذًمؽ ومٕمؾ إٟمّم٤مر ُمع اًمٗم٘مراء ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ،ومٕمـ أيب
هريرة أٟمف ىم٤مل :ىم٤مًم٧م إٟمّم٤مر ًمٚمٜمٌل" :اىمًؿ سمٞمٜمٜم٤م وسملم إظمقاٟمٜم٤م اًمٜم ِ
َّخ َٞمؾ ،وم٘م٤مل ،"ٓ" :وم٘م٤مًمقا:
َْ
ْ
َشم ْٙم ُٗمقٟمَ٤م اعمُْ ْ١مٟمَ٦م ،وٟم َْنميمٙمُؿ ذم اًمثٛمرة ،ىم٤مًمقاِ :
ؾمٛم ْٕمٜم٤م وأ َـم ْٕمٜم٤م"(-)5
َ َ ْ
وًم٘مد طمرم اهلل شمٕم٤ممم اًمرسم٤م< ٕضاره قمغم اًمٗم٘مراء ،وم٤مًمرسم٤م ُمـ أسمرز اًمٕمقائؼ اًمتل شم٘مػ أُم٤مم
اًمتٜمٛمٞم٦م واًمت٘مدم ٕي جمتٛمع ،يمام أن اًمرسم٤م يًٌ٥م اًمتخٚمػ قمـ اعمجتٛمٕم٤مت إظمرى ،ويٕمٛمؾ قمغم
زي٤مدة وم٘مر اًمٗم٘مػم ،وي١مدي ذم هن٤مي٦م إُمر إمم اهلالك ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

ﱛﱜﱠ[اًمٌ٘مرة-]497 :

وي١ميمد ذًمؽ رؾمقل اهلل ط سم٘مقًمف" :اضمتَٜمٌِقا اًمًٌع اعمُْقسمِ َ٘م ِ
٤مت" -ىم٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهللَّ ،وُم٤م
َّ ْ َ
ْ ُ

اًمر َسم٤م-)6("---
اًمنم ُك سمِ٤مهللََِّ ---و َأيم ُْؾ ِّ
ه َّـ؟ ىم٤ملْ ِّ " :

( )3رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اإلضم٤مرة ،سم٤مب رقمل اًمٖمٜمؿ قمغم ىمراريط ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)4365ج ،4ص ;-9:
( )4رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب آؾمتٕمٗم٤مف قمـ اعمً٠مًم٦م ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)3624ج ،4ص-757
( )5رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اعمزارقم٦م ،سم٤مب إذا ىم٤مل :ايمٗمٜمل ُمئقٟم٦م اًمٜمخؾ ---طمدي٨م رىمؿ ( ،)4422ج ،4ص;-:3
ِ
يـ َي ْ٠م ُيم ُٚم َ
قن َأ ُْم َق َال ا ًْم َٞمتَ٤م َُمك( --اًمٜمً٤مء )32 :طمدي٨م رىمؿ
( )6رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمقص٤مي٤م ،سم٤مب ىمقل اهلل ــ شمٕم٤ممم ــ :إِ َّن ا ًَّمذ َ
( )4837ج ،5ص ،3239ورواه ُمًٚمؿ يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب سمٞم٤من اًمٙمٌ٤مئر وأيمؼمه٤م ،طمدي٨م رىمؿ (; ،):ج ،3ص-;4
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إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ
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إن ؾمػمة اًمٜمٌل ط ُمٚمٞمئ٦م سم٤محلٚمقل اًمٙمثػمة عمِمٙمٚمتل اًمٗم٘مر واًمٌٓم٤مًم٦م ،ومٙم٤مٟم٧م ؾمػمشمف شمٓمٌٞم٘م٤م
قمٛمٚمٞم٤م ًم٘مٞمؿ اإلؾمالم وُمٌ٤مدئف اًمتل شمٕمتٜمل سم٤مًمٗم٘مراء واعمً٤ميملم ذم يمثػم ُمـ أطمٙم٤مُمٝم٤م ،ومٕمـ أٟمس سمـ
ِ ِ
ُم٤مًمؽ أن رضم ً
ر ٌء؟ش َىم َ٤ملَ :سم َغم! ِطم ْٚم ٌس
ال ُمـ إٟمّم٤مر أشمك اًمٜمٌل ط يً٠مًمف ،وم٘م٤مل" :أ َُم٤م ذم َسم ْٞمت َؽ َ ْ
َٟم ْٚمٌس سمٕمْمف و َٟمًٌ ُط سمٕمْمف ،و َىمٕم٥م ٟمَنمب ومِ ِٞمف ُِمـ اعمَْ ِ
٤مءَ ،ىم َ٤مل« :ائْتِٜمِل ِهبِ َامشَ ،ىم َ٤ملَ :وم َ٠مشمَ٤م ُه ِهبِ َام،
َ
َ ُ َْ َ ُ َ ُْ َْ َ ُ َ ْ ٌ َْ ُ
مه٤م َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ط سمِ َٞم ِد ِهَ ،و َىم َ٤ملَُ « :م ْـ َي ِْم َ ِؽمي َه َذ ْي ِـ؟ش َىم َ٤مل َر ُضم ٌؾَ :أٟمَ٤مُ ،
مه٤م سمِ ِد ْر َه ٍؿ،
آظم ُذ ُ َ
َوم َ٠م َظم َذ ُ َ
آظم ُذ ُ ِ
مه ْ ِ
َىم َ٤ملَُ « :م ْـ َي ِزيدُ َقم َغم ِد ْر َه ٍؿ َُم َّرشم ْ ِ
٤ممه٤م إِ َّي٤م ُه،
لم َوم َ٠م ْقم َٓم ُ َ
مه٤م سمِد ْر َ َ
َلمَ ،أ ْو َصم َال ًصم٤مشَ ،ىم َ٤مل َر ُضم ٌؾَ :أٟمَ٤م ُ َ
ِ ِ
مه ْ ِ
٤ممه٤م ْإَٟم َّْم ِ
مه٤م َـم َٕم٤م ًُم٤م َوم٤مٟمٌِْ ْذ ُه إِ َمم َأ ْهٚمِ َؽَ ،و ْاؿم َ ِؽم
٤مر َّيَ ،و َىم َ٤ملْ « :اؿم َ ِؽم سمِ َ٠م َطمد َ
لم َو َأ ْقم َٓم ُ َ
َو َأ َظم َذ اًمدِّ ْر َ َ
ِ ِ
سمِ ْ٤مٔ َظم ِر َىمدُ و ًُم٤م َوم ْ٠مشمِٜمِل سمِ ِف،شَ ،وم َ٠مشمَ٤م ُه سمِ ِفَ ،وم َِمدَّ ومِ ِٞمف َر ُؾم ُ
٥م
قل اهللَِّ ط ُقمق ًدا سمِ َٞمدهُ ،صم َّؿ َىم َ٤مل ًَم ُف« :ا ْذ َه ْ
َخً َ٦م َقم َنم يقُم٤مشَ ،وم َذه٥م اًمرضم ُؾ َ ِ
ِ
٤مب
ٞمعَ ،وم َج٤م َء َو َىمدْ َأ َص َ
٥م َو َيٌِ ُ
حيتَٓم ُ
٤مطمتَٓم ْ
َوم ْ
َ َ َّ ُ ْ
َ َْ ً
٥م َوسمِ ْعَ ،و َٓ َأ َر َيٜم ََّؽ َ ْ َ
َقم ْنم َة در ِ
ؽمى سمِ ٌَ ْٕم ِْم َٝم٤م َصم ْق ًسم٤مَ ،وسمِ ٌَ ْٕم ِْم َٝم٤م َـم َٕم٤م ًُم٤مَ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
اه َؿَ ،وم ْ
قل اهللَِّ طَ " :ه َذا َظم ْ ٌػم ًَم َؽ ُِم ْـ
٤مؿم َ َ
َ ََ
َأ ْن َ ِ
دمل َء اعمَْ ًْ َ٠م ًَم ُ٦م ُٟم ْٙم َت ً٦م ِذم َو ْضم ِٝم َؽ َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ،إِ َّن ا َْعم ًْ َ٠م ًَم َ٦م َٓ شم َّْم ُٚم ُح إِ َّٓ ًم ِ َث َال َصم ٍ٦مً :م ِ ِذي َوم ْ٘م ٍر ُُمدْ ِىمعٍَ ،أ ْو
ًم ِ ِذي ُهمر ٍم ُم ْٗمٔمِعٍَ ،أ ْو ًم ِ ِذي َد ٍم ُم ِ
قضم ٍع"(-)3
ُ
ْ ُ

ومٜمجد أن اًمٜمٌل ط قم٤مًم٩م اعمِمٙمٚم٦م قمالضم٤م قمٛمٚمٞم٤م ،واؾمتخدم ذم هذا اًمٕمالج يمؾ اًمٓم٤مىم٤مت
واإلُمٙم٤مٟم٤مت اًمتل شمقومرت ًمدى اًمٗم٘مػم ،وم٘مد قم ّٚمٛمف رؾمقل اهلل ط يمٞمػ ي٠ميت سمرزق طمالل ُمـ
ظمالل قمٛمؾ ذيػ-


( )3رواه أسمق داود ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ُم٤م دمقز ومٞمف اعمً٠مًم٦م ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)3863ج ،4ص -342وٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ
أيب داود ،ج ،4ص-348
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م

إقمداد :دً -مٞمغم سمٜم٧م حمٛمد ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمؾ

ُمٕم٤مجل٦م اإلؾمالم ًمٚمٗم٘مر ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

املبخح ارتامظ
نفآ٘ الفكسا ٛمً مال الدّل٘
وذم طم٤مل قمجز ُمقارد اًمزيم٤مة قمـ ؾمد ظمٚم٦م اًمٗم٘مراء ،وم٢من ظمزاٟم٦م اًمدوًم٦م اًمٕم٤مُم٦م (سمٞم٧م اعم٤مل)
شمٙمقن طمال ًمٕمالج ُمِمٙمٚمتل اًمٌٓم٤مًم٦م واًمٗم٘مر ،واحلؾ ًمٙمؾ وم٘مػم ،وًمذوي احل٤مضم٤متُ ،مـ اعمًٚمٛملم
وهمػمهؿ-
وذم طم٤مل سم٘م٤مء سمٕمض اًمٗم٘مراء اًمذيـ ٓ يًتٓمٞمٕمقن اًمٕمٛمؾ ذم اعمجتٛمع ،وم٢من ُمـ اًمقاضم٥م
قمغم اعمجتٛمع يمٙمؾ إظمراج اًمّمدىم٤مت رهمٌ٦م وـمٛمٕم٤م ذم ُمرو٤مشمف شمٕم٤ممم واسمتٖم٤مء صمقاسمف ،وهذا أطمد
اعمٞمزات اًمتل متٞمز هب٤م اًمديـ اإلؾمالُمل قمـ همػمه ُمـ احلٚمقل اًمٌنمي٦م هل٤مشملم اعمِمٙمٚمتلم ،ومٜمجد
اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ط يٕمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م أن يٜمٗم٘مقا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،ومٕمـ ضمرير سمـ قمٌد اهلل  أٟمف ىم٤مل:
ِ
ِ
ِ
َظم َٓم ٌَٜمَ٤م َر ُؾم ُ
٥مُ ،صم َّؿ إِ َّن
َّ٤مس َطمتَّك ُرئ َل ِذم َو ْضم ِٝمف ا ًْم َٖم َْم ُ
اًمّمدَ َىم٦مَ ،وم َ٠م ُْم ًَ َؽ اًمٜم ُ
قل اهللَِّ ط َوم َح َّثٜمَ٤م َقم َغم َّ
٤مر ضم٤مء سمِ ٍ
ِ
ِ
٤مه٤م إِ َّي٤م ُه---احلدي٨م"(-)3
ٍمةَ ،و َأ ْقم َٓم َ
َر ُضم ًال ُم َـ ْإَٟم َّْم َ َ ُ َّ
وىمٞمؿ اًمتٕم٤مون واًمتٙم٤مومؾ سملم اعمًٚمٛملم ،شمٕمٛمؾ قمغم مت٤مؾمؽ سمٜمٞم٤من اعمجتٛمع ،وشمقازن أريم٤مٟمف،
وٓ ي١مصمر ومٞمف إُمراض اًم٘مٚمٌٞم٦م ُمثؾ ُمرض احل٘مد واحلًد ،وهمػمه٤م ُمـ إُمراض ،ومٞمٛمأل اًمٌٕمض
سمٓمقهنؿ ،ذم طملم آظمريـ ٓ جيدون ُم٤م يًدون سمف رُم٘مٝمؿ ،أو يٌ٘مل قمغم طمٞم٤مهتؿ-
وًم٘مد ٟمجح اإلؾمالم ذم طمؾ ُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مر وُمِمٙمٚم٦م اًمٌٓم٤مًم٦م قمٛمٚمٞم٤م وواىمٕمٞم٤م ،وهذه اًمٓمري٘م٦م
اًمٗمريدة ذم طمؾ ه٤مشملم اعمِمٙمٚمتلم هلل ُمـ أسمٚمغ اًمدٓئؾ قمغم ٟمٌقشمف ط-
وًم٘مد ومرض اإلؾمالم قمغم وزم إُمر أو احل٤ميمؿ رقم٤مي٦م يم٤موم٦م اًمٜم٤مس اًمذيـ هؿ حت٧م وٓيتف
أو طمٙمٛمف ،وسمخ٤مص٦م اعمحت٤مضملم ُمٜمٝمؿ ،يمام أٟمف ُمً١مول قمٜمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲧﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﱠ[اًمٜمً٤مء:
قل َقم ْـ َر ِقم َّٞمتِ ِفَ ،وم ِ
 ،]7:وىم٤مل رؾمقل اهلل طَ " :أ َٓ ُيم ُّٚمٙم ُْؿ َرا ٍع َو ُيم ُّٚمٙم ُْؿ َُم ًْ ُئ ٌ
٤مإل َُم٤م ُم ا ًَّم ِذي َقم َغم
اًمٜم ِ
َّ٤مس َرا ٍع َو ُه َق َُم ًْ ُئ ٌ
قل َقم ْـ َر ِقم َّٞمتِ ِف -)4("---

(ُ )3مًٚمؿ :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب َُم ْـ ؾم َّـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م أو ؾمٞمئ٦م ---طمدي٨م رىمؿ ( ،)3239ج ،4ص-427:
( )4رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب اعمرأة راقمٞم٦م ذم سمٞم٧م زوضمٝم٤م ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)6;26ج ،7ص -3;;8
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ٜملم ِذم ِيم ِ
ت٤مب اهللَِّ وم٠م ُّيٙم ُْؿ َُم٤م
وًم٘مد أووح اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ط ذًمؽ وم٘م٤مل طَ " :أٟم٤م ْأومم سم٤معمُ ْ١م ُِم َ
شمَر َك َد ْيٜم ً٤م ْأو َو ْٞم َٕم ً٦م وم٤م ْد ُقم ِ
قين َوم َ٠مٟم٤م َوًم ِ ُّٞم ُف وأ ُّيٙم ُْؿ َُم٤م شم ََر َك َُم٤مٓ َوم ْٚم ُٞم ْ١مصمِ ْر سمِ َامًم ِ ِف َقم َّم ٌَ َت ُف َُم ْـ َ
يم٤من "(-)3
َ
أُم٤م قمـ اعمقارد اًمتل جي٥م قمغم وزم إُمر أن يًتخدُمٝم٤م ذم يمٗم٤مًم٦م ورقم٤مي٦م اعمحت٤مضملم
واًمٗم٘مراء وذوي آطمتٞم٤مضم٤مت ،ومٝمل:


زيم٤مة اعم٤مل :سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ[اًمتقسم٦م:
 ،]325وىمد أُمر اهلل شمٕم٤ممم أوًمٞم٤مء إُمر سمجٛمٕمٝم٤م ُمـ أهمٜمٞم٤مء اًمٌٚمد صمؿ يرده٤م قمغم اعمحت٤مضملم
واًمٗم٘مراء (-)4



اخلُٛمس ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ ،وهل :إُمقال اعم٠مظمقذة ُمـ اًمٙمٗم٤مر سمٕمد ىمت٤مل وُمِم٘م٦م ،ومٚمٌٞم٧م اعم٤مل
ُمٜمٝم٤م اخلٛمس ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱠ[إٟمٗم٤مل-]63 :


اًمٗملء ،وهقُ :م٤م همٜمٛمف اعمًٚمٛمقن سمدون اًم٘مت٤مل وٓ اعمِم٘م٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ

ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ[احلنم-]9 :
وهٜم٤مك اًمٙمثػم همػم ذًمؽ ُمـ ُمقاردُ ،مثؾ :ظمراج إرايض اًمزراقمٞم٦م ،واجلزي٦م ،واًمٕمِمقر،
وَخس اًمريم٤مز ،واًميائ٥م ----إًمخ-
وهذا إن دل وم٢مٟمام يدل قمغم أن اإلؾمالم أقمٓمك ًمقزم إُمر اًمٕمديد ُمـ اًمّمالطمٞم٤مت ذم
حتّمٞمؾ إُمقال اًمتل شمٚمزم اًمدوًم٦م ُمـ إهمٜمٞم٤مء ُمٞمًقري احل٤مل وٛمـ احلدود اًمتل شمٚمزم
ًمإلصالح سمدون ضمقر< ًمتح٘مٞمؼ اًمٙمٗم٤مف ُمـ اًمٕمٞمش ًمذوي آطمتٞم٤مضم٤مت واًمٗم٘مراء ،وعم٤م شمتٓمٚمٌف
اًمٌٚمد ُمـ ضوري٤مت يم٤مًمدوم٤مع قمـ أهؾ اًمٌٚمد ورد قمدوان إقمداء ،واومتداء إهى ---إًمخ-

( )3رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمٗمرائض ،سم٤مب ُمـ شمرك ُم٤مٓ ومٚمقرصمتف ،طمدي٨م رىمؿ (; ،)383ج ،5ص-345:
( ) 4احل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وهق ذح خمتٍم اعمزين ،أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م
اًمٌٍمي اًمٌٖمدادي ،اًمِمٝمػم سم٤معم٤موردي (اعمتقرم672 :هـ) اعمح٘مؼ :اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض  ,اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌد
اعمقضمقد ،اًمٓمٌٕم٦م إومم363; ،هـ  3;;;,م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،ج ،:ص-694
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وي١ميمد ُم٤م ؾمٌؼ ىمقل اسمـ طمزم" :وومرض قمغم إهمٜمٞم٤مء ُمـ أهؾ يمؾ سمٚمد أن ي٘مقُمقا
سمٗم٘مرائٝمؿ وجيؼمهؿ اًمًٚمٓم٤من قمغم ذًمؽ إن مل شم٘مؿ اًمزيم٤مة هبؿ ،ومٞم٘م٤مم هلؿ مم٤م ي٠ميمٚمقن ُمـ اًم٘مقت
اًمذي ٓسمد ُمٜمف ،وُمـ اًمٚمٌ٤مس ًمٚمِمت٤مء واًمّمٞمػ سمٛمثؾ ذًمؽ وسمٛمًٙمـ يٙمٜمٝمؿ ُمـ اعمٓمر واًمّمٞمػ
واًمِمٛمس وقمٞمقن اعم٤مرة"(-)3
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل" :واشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أٟمف إذا ٟمزًم٧م سم٤معمًٚمٛملم طم٤مضم٦م سمٕمد أداء اًمزيم٤مة وم٢مٟمف
جي٥م سف اعم٤مل إًمٞمٝم٤م -ىم٤مل ُم٤مًمؽ

 :جي٥م قمغم اًمٜم٤مس ومداء أهاهؿ وإن اؾمتٖمرق ذًمؽ

أُمقاهلؿ وهذا إمج٤مع أيْم ً٤م"(-)4


( )3اعمحغم ،أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اًمٔم٤مهري (اعمتقرم678 :هـ) ،دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م
واًمٜمنم واًمتقزيع ،ج ،8ص-378
()4اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن = شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ومرح إٟمّم٤مري اخلزرضمل ؿمٛمس اًمديـ
اًم٘مرـمٌل ،ج ،4ص-464
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ارتامت٘
دًم٧م اًمٕمديد ُمـ اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م ،واًمٕمديد ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م قمغم أمهٞم٦م
آهتامم سم٤مًمٗم٘مراء وووع طمد عمٕم٤مٟم٤مهتؿ ،واًمٕمالج اًمٜم٤مضمع عمِمٙمٚمتٝمؿ اًمتل يٕم٤مٟمقن ُمٜمٝم٤م ،وًم٘مد
سمٞمٜم٧م اًمٜمّمقص أيْم٤م اًمٓمرائؼ اعمثغم واعمتٜمققم٦م حلؾ ُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مراء واحل٤مضم٦م ،وشمؿ شمٓمٌٞمؼ هذه
احلٚمقل قمٛمٚمٞم٤م ذم اًمّمدر إول ًمإلؾمالم ،صمؿ اىمتدى اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ سمٓمري٘م٦م اًمٜمٌل ط ذم
طمؾ هذه اعمِمٙمٚم٦م -ويم٤من ُمـ أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصؾ إًمٞمٝم٤م اًمٌح٨م ُم٤م ي٠ميت:
أٍه اليتاٜج:
-

وم٘مرا-
اًمٗم٘مر قمٌ٤مرة قمـ وم٘مد ُم٤م ُحيت٤مج إًمٞمف ،أُم٤م وم٘مد ُم٤م ٓ طم٤مضم٦م إًمٞمف ومال يًٛمك ً

-

اًمٗم٘مػم هق اًمِمخص اًمذي ٓ ُم٤مل ًمف ،وًمٞمس ًمف يمً٥م ٓئؼ سمف يٙمٗمل ًمًد اطمتٞم٤مضم٤مشمف

-

اًمٞمقُمٞم٦م ُمـ اعم٠ميمؾ واعمٚمٌس واعمنمب ،وؾم٤مئر اطمتٞم٤مضم٤مشمف ُمـ همػم هف وٓ إىمت٤مر-
ٍ
درضم٤مت خمتٚمٗم٦م ومٛمٜمٝمؿ اًمٖمٜمل وُمٜمٝمؿ ُمتقؾمط احل٤مل ،وُمٜمٝمؿ اًمٗم٘مػم-
ضمٕمؾ اهلل اًمٜم٤مس

-

اًمٗم٘مر ىمد يٙمقن ؾمٌٌ ً٤م ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٖمٜمك سمحً٥م اًمٜمٔمرة اًم٘مرآٟمٞم٦م-

-

ىمد يٙمقن اًمٗم٘مر واعمًٙمٜم٦م ؾمٌ ًٌ٤م ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمج٤مة ُمـ اًمٔم٤معملم-

-

يًتخدم اإلؾمالم أؾم٤مًمٞم٥م ُمتٜمققم٦م ًمٚم٘مْم٤مء قمغم اًمٗم٘مرُ ،مٜمٝم٤م اًمدقم٤مء وقمدم اًمًخط ُمـ
ىمدر اهلل ُمع اًمًٕمل ًمٚمحّمقل قمغم اًمرزق-

-

ضمٕمؾ اهلل إرض ُمًخرة ًمإلٟمً٤من ،وأُمرٟم٤م سم٤مًمًٕمل ذم دروهب٤م وؾمٌٚمٝم٤م يمًٌ٥م ُمـ أؾمٌ٤مب
احلّمقل قمغم اًمرزق-

-

قم٤مًم٩م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مر سمٕمدد ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل شمٙمٗمل ًمًد طم٤مضم٦م اًمٗم٘مػم،
سمنمط أن شمقزع قمغم اًمٗم٘مراء سم٤مًمٕمدل ،وُمٜمٝم٤م (اًمزيم٤مة ،اًمّمدىم٤مت ،إوحٞم٦م-)----
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التْصٔات:
 ,3طم٨م اعمًٚمٛملم قمغم إظمراج زيم٤مة إُمقال ذم ُمقاقمٞمده٤م وقمدم شم٠مظمػمه٤م ،ومٞمف شمٞمًػم قمغم
اًمٗم٘مراء واعمحت٤مضملم وومؽ يمرسمتٝمؿ ،وؾمد اطمتٞم٤مضم٤مهتؿ-
 ,4شمققمٞم٦م اعمًٚمٛملم ذم ظمٓم٥م اجلٛمٕم٦م سم٠ممهٞم٦م ُمٕم٤مجل٦م فم٤مهرة اًمٗم٘مر قمـ ـمريؼ شمٙم٤مومٚمٝمؿ
اضمتامقمٞم٤م-
 ,5قمٛمؾ دراؾم٦م شمؼمز دور اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم اًم٘مْم٤مء قمغم فم٤مهرة اًمٗم٘مر-
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املصادز ّاملساجع
 -3اًم٘مرآن اًمٙمريؿ-
 -4اسمـ إصمػم ،جمد اًمديـ أسمق اًمًٕم٤مدات اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد" ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م
وإصمر" حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر أمحد اًمزاوي  ,حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,سمػموت،
(;;35هـ 3;9; ,م)-
 -5اسمـ اخلٓمٞم٥م ،حمٛمد حمٛمد قمٌد اًمٚمٓمٞمػ" ،أووح اًمتٗم٤مؾمػم" ط ،8اعمٓمٌٕم٦م اعمٍمي٦م
وُمٙمتٌتٝم٤م ،اًم٘م٤مهرة 35:5( ,هـ 3;86 ,م)-
 -6اسمـ طمزم ،أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد" ،اعمحغم" ،د-ط ،دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم
واًمتقزيع(د-ت)-
 -7اسمـ ؾمٞمده ،أسمق احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ" ،اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ" ،حت٘مٞمؼ :قمٌد
احلٛمٞمد هٜمداوي ،ط ،3دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت3643( ،هـ 4222 ,م)-
 -8اسمـ وم٤مرس ،أسمق احلًلم أمحدُ" ،مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م" ،سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
(د-ط) (;3;9م)-
 -9اسمـ يمثػم ،أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر" ،شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ" حت٘مٞمؼ :حمٛمد طمًلم
ؿمٛمس اًمديـ ،ط ،3دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مُ ،مٜمِمقرات حمٛمد قمكم سمٞمْمقن,سمػموت،
(;363هـ)-
 -:اسمـ ُم٤مضم٦م ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل" ،ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف" ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد
قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م  ,ومٞمّمؾ قمٞمًك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل-
; -اسمـ ُمٗمٚمح ،إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل" ،اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع" ،ط ،3دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ً ,مٌٜم٤من363:(،هـ 3;;9 ,م)-
 -32اسمـ ُمٜمٔمقر ،مج٤مل اًمديـً" ،مً٤من اًمٕمرب" ،ط ،3سمػموت ،دار ص٤مدر3636( ،هـ)-
 -33أسمق ضمٞم٥م ،ؾمٕمدي" ،اًم٘م٤مُمقس اًمٗم٘مٝمل ًمٖم٦م واصٓمالطم٤م" ،ط ،4دار اًمٗمٙمر -دُمِمؼ –
ؾمقري٦م362: ،هـ 3;:: ,م-
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 -34أسمق داود ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مق" ،ؾمٜمـ أيب داود" ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمل اًمديـ
قمٌد احلٛمٞمد ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،صٞمدا – سمػموت-
 -35إزهري ،حمٛمد سمـ أمحد" ،هتذي٥م اًمٚمٖم٦م" ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقض ُمرقم٥م ،ط ،3دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب  ,سمػموت4223( ،م)-
 -36إًمٌ٤مين ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ" ،صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م"ُ ،مٙمتٌَ٦م ا َعمٕم٤مرف ًمِٚمٜم ْ ِ
َنم
واًمتقز ْيع ،ط3643( ،3هـ 4222 ,م)-
 -37إًمٌ٤مين ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ" ،وٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود"ُ ،م١مؾمً٦م همراس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع –
اًمٙمقي٧م ،ط3645( ،3هـ)-
 -38اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌد اهلل" ،صحٞمح اًمٌخ٤مري" حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم سمـ
ٟم٤مس اًمٜم٤مس ،ط ،3دار ـمقق اًمٜمج٤مة (3644هـ)-
 -39اًمٌٜمؽ اًمدوزم" ،شم٘مرير قمـ اًمتٜمٛمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل"ُ ،م١مؾمً٦م إهرام ،اًم٘م٤مهرة3;;2(،م)-
 -3:اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًـ سمـ سمنمٟ" ،مقادر إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل ط"
حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة ،دار اجلٞمؾ – سمػموت-
; -3اجلرضم٤مين ،قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم" ،اًمتٕمريٗم٤مت" ،حت٘مٞمؼ :مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سم٢مذاف
اًمٜم٤مذ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ً,مٌٜم٤من ،ط3625( ،3هـ 3;:5,م)-
 -42اجلزائري ،ضم٤مسمر سمـ ُمقؾمك سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر" ،أين اًمتٗم٤مؾمػم ًمٙمالم اًمٕمكم اًمٙمٌػم (وُمٕمف
طم٤مؿمٞم٦م هنر اخلػم)" ،طُ ،7مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة (3646هـ4225.م)-
 -43ضمٕمص ،ؾمٛمر حمٛمد أمحد" ،شم٘مٞمٞمؿ ُمدى شمٓم٤مسمؼ اًمٌٕمد آضمتامقمل ذم ظمٓمط اإلصالح
واًمتٜمٛمٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م (ُ )4235,422:مع أهداف إًمٗمٞم٦م" ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ،ضم٤مُمٕم٦م
اًم٘مدس ،ومٚمًٓملم3657( ،هـ4236 ،م)-
 -44اًمرازي ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر" ،خمت٤مر اًمّمح٤مح" ،ط ،7اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م،
سمػموت3642(،هـ3;;; ,م)-
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 -45اًمزضم٤مج ،إسمراهٞمؿ سمـ اًمني سمـ ؾمٝمؾُ" ،مٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف" ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اجلٚمٞمؾ
قمٌده ؿمٚمٌل ،ط ،3قم٤ممل اًمٙمت٥م – سمػموت362:(،هـ 3;:: ,م)-
 -46ؾم٤ممل ،قمٓمٞم٦م حمٛمد" ،شمتٛم٦م أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن" ،ط– 3622( ،4
3;:2م)-
 -47اًمًٕمدي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد اهلل" ،شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم
اعمٜم٤من" ،طُ ،3م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت4222( ،م)-
 -48اًمنمسمٞمٜمل ،حمٛمد سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م" ،اًمناج اعمٜمػم ذم اإلقم٤مٟم٦م قمغم ُمٕمروم٦م سمٕمض ُمٕم٤مين
يمالم رسمٜم٤م احلٙمٞمؿ اخلٌػم"ُ ،مٓمٌٕم٦م سمقٓق (إُمػمي٦م) – اًم٘م٤مهرة34:7( ،هـ)-
 -49اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر" ،أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن"،
دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع سمػموت – ًمٌٜم٤من (3637هـ3;;7 ,م)-
 -4:اًمٓمؼمي ،اسمـ ضمرير" ،ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن" ،طُ ،3م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،دُمِمؼ،
(4222م)-
; -4قمٛمر ،أمحد خمت٤مر قمٌد احلٛمٞمدُ" ،مٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة" ،ط ،3قم٤ممل اًمٙمت٥م ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع ،اًم٘م٤مهرة364;( ،هـ 422: ,م)-
 -52اًمٖمزازم ،أسمق طم٤مُمد" ،إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ" ،صحح سم٢مذاف قمٌد اًمٕمزيز قمز اًمديـ
اًمًػموان ،ط ،5دار اًم٘مٚمؿ ،سمػموت-
ّ
 -53اًمٗم٤مرس ،قمٌد اًمرزاق" ،اًمٗم٘مر وشمقزيع اًمدظمؾ ذم اًمقـمـ اًمٕمريب" طُ ،3مريمز دراؾم٤مت
اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموت4223( ،م)-
 -54اًمٗمراهٞمدي ،اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد" ،يمت٤مب اًمٕملم" ،حت٘مٞمؼُ :مٝمدي اعمخزوُمل ،إسمراهٞمؿ
اًمً٤مُمرائل ،دار وُمٙمتٌ٦م اهلالل3;:7( ،م)-
 -55اًم٘مرـمٌل ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر" ،اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن = شمٗمًػم
اًم٘مرـمٌل" حت٘مٞمؼ :أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش ،ط ،4دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م – اًم٘م٤مهرة،
(35:6هـ3;86 ,م)-
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 -56ىمٓمقش ،ؾم٤مُمٞم٦مُ" ،مٕمْمٚم٦م اًمٗم٘مر آصم٤مره٤م وُمٔم٤مهره٤م" ضمريدة اًمٌِم٤مئر اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،اجلٛمٕم٦م
 45ؾمٌتٛمؼم 4233م-
 -57اًم٘مٚمٛمقين احلًٞمٜمل ،حمٛمد رؿمٞمد سمـ قمكم رو٤م" ،شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ (شمٗمًػم اعمٜم٤مر)"،
اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مبُ ،مٍم3;;2(،م)-
ِ
ومتح اًمٌٞم٤من ذم ُم٘م٤مصد اًم٘مرآن" اعمٙمتٌ٦م
 -58اًم٘مٜمَّقضمل ،أسمق اًمٓمٞم٥م حمٛمد صديؼ ظم٤من اًمٌخ٤مريُ " ،
اًمٕمٍم َّي٦م ًمٚمٓم ٌَ٤مقم٦م واًمٜم ّْنمَ ،صٞمدَ ا – َسمػموت3634( ،هـ 3;;4 ,م)-
ٓ -59ؿملمُ ،مقؾمك ؿم٤مهلم" ،ومتح اعمٜمٕمؿ ذح صحٞمح ُمًٚمؿ" ،دار اًمنموق ،ط،3
(3645هـ 4224 ,م)-
 -5:اعم٤موردي ،أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد" ،احل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل"
حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض  ,اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
سمػموت ً ,مٌٜم٤من ،ط363;( ،3هـ3;;;,م) -
; -5اعمقىمدُ ،م٤مضمد سمـ ص٤مًمح سمـ ُمِمٕم٤من" ،وؾم٤مئؾ ُمٕم٤مجل٦م اًمٗم٘مر ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي (أهؾ اًمّمٗم٦م
أٟمٛمقذضم٤م)" ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ,يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م  ,ىمًؿ آىمتّم٤مد
اإلؾمالُمل3658( ،هـ)-
 -62اًمٜمٕمامين ،أسمق طمٗمص هاج اًمديـ قمٛمر سمـ قمكم" ،اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب" حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ
قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد واًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،ط ،3دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ,
سمػموتً .مٌٜم٤من363;( ،هـ3;;:,م)-
اًمٜمٞمً٤مسمقرى ،حمٛمقد سمـ أيب احلًـ" ،سم٤مهر اًمؼمه٤من ذم ُمٕم٤مٟمك ُمِمٙمالت اًم٘مرآن" ،حت٘مٞمؼ:
-63
ّ
ؾمٕم٤مد سمٜم٧م ص٤مًمح سمـ ؾمٕمٞمد سم٤مسم٘مل ،رؾم٤مًم٦م ضم٤مُمٕمٞم٦م ،ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ُ ,مٙم٦م اعمٙمرُم٦م،
(;363هـ 3;;: ,م)-
 -64اًمٜمٞمً٤مسمقري ،أسمق احلًلم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج" ،اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمًٛمك صحٞمح ُمًٚمؿ"
د-ط ،دار اجلٞمؾ سمػموت  +دار إوم٤مق اجلديدة ـ سمػموت(،د-ت)-
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 -65اهل َ َرري ،حمٛمد إُملم سمـ قمٌد اهلل إُ َرُمل اًم َٕم َٚمقي" ،اًمٙمقيم٥م اًمقه٤مج واًمروض اًم ٌَٝم٤مج
ذم ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج"ُ ،مراضمٕم٦م :جلٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ،ط ،3دار اعمٜمٝم٤مج – دار
ـمقق اًمٜمج٤مة3652(،هـ 422; ,م)-
 -66اًمٞمحّمٌل اًمًٌتل ،قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض" ،ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚم٘م٤ميض ِقمٞم٤مض
اعمًٛمك إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ" ،حت٘مٞمؼ :اًمديمتقر حيٞمك إؾمامقمٞمؾ،ط ،3دار اًمقوم٤مء
ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيعُ ،مٍم363;( ،هـ 3;;: ,م)-
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treated as more than one research paper.
Arabic and English abstracts should include the following: research topic, research
problem, objectives, methodology, and the most important results.
Research introduction should present title, research problem, questions, methodology,
literature, main contribution, and plan.
Publication guidelines
Authors should submit their works through the journal's email: almajallah@kku.edu.sa
Font: Traditional Arabic.
Body Font Size: (16), footnotes and references: (12), titles: (18).

-

The researcher must attach the following:



A summary of up to (200) words in both English and Arabic. English summary should
be certified by accredited translation body.
Curriculum Vitae, including: (Name, scientific degree, area of specialization, current
employment, important scientific achievements, correspondence address, e-mail
address, mobile number)

-


-

Adherence to the following documentation and referencing methods of research
sources:




Citing the book title and author(s), including any publication information.
Inserting footnotes at the bottom of each page, and footnotes numbers should be
between brackets.
Writing the Quranic verses in accordance to the Uthmani script followed by their
reference, and can be downloaded from the following link: https://nashr.qurancomplex.gov.sa/site/
The bibliography attached at the end of the research paper must be complete and not
concise for each reference, and must be written in MLA style.
Review and Publication Process
All research will be subject to scientific review, in accordance to the widely
recognized scientific rules and regulations.
The order of research papers when published will be subject to technical and
chronological considerations.
The journal reserves the right to publish the research paper in the edition it deems
suitable, or republish it in any form if it considers that necessary.
The published material expresses the opinions of its authors and does not
necessarily reflect the opinion of the journal.
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