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 اهليئة االستشارية للمجلة
 

o شوريا حمؿد عوامة   .د  .أ() 

o قطر يوشف الؼرضاوي .د.أ() 

o مالقزيا د إبراهقم حمؿد زين  .أ() 

o مالقزيا الؼاشؿي  حمؿد أبو الؾقث اخلر آبادي .د  .أ() 

o شوريا ة حمي الدين حمؿد عوام .د  .أ() 

o (يؿن) حسن حمؿد األهول  .د  .أ 

o مرص أمحد معبد عبد الؽريم  .د  .أ() 
o كويت( أ. د. بدر احلسن الؼاشؿي( 

o أمريؽا عابد اهلل غازي  .د  .أ() 

o باكستان حمؿد الغزايل                             .د  .أ() 

o اهلـد عزير أمحد الؼاشؿي  .د  .أ() 

o اهلـد حمؿد أعظم الؼاشؿي  .د  .أ() 

o (مرص) عبد ادفدي عبد الؼادر .د  .أ 

o دبئي محزة ادؾقباري  .د  .أ() 

o صارقة عبد السؿقع بن حمؿد األكقس  .د.أ() 

o (عراق) الؼزازعبد الرمحن ففؿي أمحد  .د  .أ 

o اهلـد رشف عامل الؼاشؿي  .د  .أ() 

o اهلـد شعود عامل الؼاشؿي  .د  .أ() 

o مالقزيا إرسار أمحد خان  .د  .أ() 

o (اهلـد) مسعود عامل الػالحي .د  .أ 
o السودان( أ. د. حمؿد موشى محاد( 
o أوزبؽستان( أ. د. حمؿد صادق( 
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 قواعد النشريف اجمللة
 بالـسبة لؾبحوث التي ترشل لؾـرش ذم ادجؾة يرجى مراعاة الؼواعد اآلتقة:

 إذا توافرت فقفا الرشوط التالقة: ، ل ادجؾة كرش البحوث بالؾغة العربقةتؼب  -6

 أن يتسم البحث باألصالة واالبتؽار، واجلدة العؾؿقة وادـفجقة، وشالمة االدماه.   -أ 
 أن يؾتزم بادـاهج واألدوات والوشائل العؾؿقة ادعتزة ذم جماله.   -ب
 التخريج. أن يؽون البحث دققؼًا ذم التوثقق و   -ج

 أن يتسم بالسالمة الؾغوية.   -د
األفضل أن يتـاول البحث موضوعًا جديدًا ذا صـؾة  بـالعؾوم اإلشـالمقة   -هـ

 وما إلقفا. واألدب اإلشالمي من التػسر والػؼه واحلديث واألدبقة 

الرجـا  مـن و  ،ثالثـني صـػحةوعرشين ومخس ومخس   بني البحث   يساوح نأ  -4

 .68عذ حجم   «Traditional Arabic Font» امالباحثني اشتخد

 .جفة أخرى من أجل الـرش يأال يؽون البحث قد شبق كرشه أو قدم أل   - 2

   يرفق بالبحث مؾخص له ذم حدود صػحتني. -2

 أن يؼر صاحب البحث بلن بحثه عؿل أصقل له.  -4

متخصصـة ختضع البحوث ادحؽؿة ذم ادجؾة إىل حتؽـقم جلـان عؾؿقـة أكاديؿقـة   -1

 وفق ادعاير ادعتزة.

حتتػظ ادجؾة بحؼفا ذم حذف أو إعادة صقاغة بعض الؽؾامت والعبارات التـي ال  -5

 تتـاشب مع أشؾوهبا ذم الـرش.
وال متثـل  جتفـادامم الوخصـقة،إتعز اآلرا  العؾؿقـة ادـوـورة عـن آرا  كاتبقفـا، و   -8

 ة التحرير أو ادجؾة. ئبالرضورة وجفات كظر هق
 ُيـرش فقه ادختار أو ادسجم من تراث شؾػـا الصالح.حمور  «إحقا  تراث السؾف»   -1

 وروث فصؾتني )مستؾتني( من بحثه ادـصاحب البح ىيعط -61

 :  طريقة تدوين اهلوامش يف البحث -66

 ُيرجى ذم ذلك مراعاة اخلطوات التالقة:
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 عـد ذكر ادرجع لؾؿرة األوىل: -أ

ر: الــارش، ـ)مؽـان الـوـ بخط غليظ، عـوان الؽتب : اشم ادملفالكتب 

: الؽاشاين، عال  الـدين مثلا  عدد الطبعة إن وجد، تاريخ الـرش(، ج، ص.

، حتؼقق: أبو الػضل، )بـروت: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائعالؽاشاين، 

 .65، ص 1م(، ج 6182/ ه6214، 4دار الؽتب العؾؿقة، ط

، اشـم "بني فاصـؾتني مـزدوجتني"ادؼال  : اشم ادملف، عـواناملقاالت

، الســـة، العــدد، الصــػحة. مــثاًل: حســـني أرصــد بخططط غلططيظادجؾــة 

طؾؼــة بــني أف حـقػــة والوــافعي دراشــة فؼفقــة ادالوكالــة "الؼاشــؿي، 

 .656، السـة األوىل، العدد األول، ص وحدة األمة، "مؼاركة

بع الطريؼـة اآلتقـة: ادرجـع عـد تؽرار ادرجع ذم اهلامش التايل مبارشة تت  -ب

 كػسه، ج، ص.

عـد تؽرار ادرجع ذم موضع آخر من البحـث، اشـم الوـفرة لؾؿملـف،   -ج

: مططثلا  ًرا، ج، ص.ـ(/ أو ادؼــال خمتصــبخططط غلططيظعـــوان الؽتــاب )

 .65، ص 1، ج بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائعالؽاشاين، 

لبحث، ولقس ذم اهلـوامش، ضريؼة ختريج اآليات: ختّرج اآليات ذم متن ا  -د

 (.44ويؽون التخريج كاآليت: )البؼرة: 

ضريؼة ختريج احلديث: أخرجه البخاري، حمؿد بن إشامعقل اجلعػـي، ذم    -هـ

(، 6188ه/6212، 2، )بروت: دار إحقا  الـساث العـرف، طصحيحه

 . 6862، رقم 84، ص 4كتاب الزكاة، باب: هل يوسي صدقته، ج

تعتؿـد ادجّؾـة عـذ وضـع اهلـوامش ذم حاصـقة كـّل موضع اهلـوامش:    -و

 صػحة، ولقس ذم هناية صػحات البحث.

 ل البحث إىل العـوان التايل:رشيُ   -ي

﴾     0﴿editorwahdatulummah@dud.edu.in/    
(3﴿hujjatulislamacademy3102@gmail.com 
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 ياتاحملتو
    ۹ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كلمة التحرير 

 حممد شكيب القامسي األستاذ

     حبوث ودراسات 

 21 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قضايا يف تنظيم الزكاة وحلوهلا    

 بهاء الدين أمحد فقهي د. عارف عمي عارف، و أ.أ. د. 

 4۳ــــــــ ــــــــــــــــــ دور القواعد الفقهّية يف إجياد احللول للمشكالت املعاصرة   
 خالد خميفة السعدأ. د. 

  08 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلجبار والية يف ثارهاآقضية الوالية يف نكاح املرأة و 

 حممد شكيب القامسي األستاذ

 69 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البيضاوي ومنهجه يف التفسري 

 نبين مبارك عجرة األستاذ

  231ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسالمية اإليف العقيدة النذر  

  عبدالرمحن عمي حممد ذويب أ.د.

 211 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منت احلديثضرورة بيان الضوابط واحلدودلنقد 
 األستاذ حممد جابر عمي اهلدوي

 180 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نهجه يف نقل مسائل اإلمجاعبن بطّال املالكي ومعامل مإ ةالعاّلم 
  براهيم عباسإاألستاذ            

            نقد وآراء         

 111 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يف ظالل كتاب أضواء على تاريخ احلركة العلمية 

 وري القامسيحممد نوشاد الناألستاذ

            إحياء تراث السلف 

  ً148ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والواقعاتلنوازل الشيخ املفيت حممد شفيع العثماين فقيها  
 القامسي شكيب حممداألستاذ 

  252 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ۔اهلل رمحه۔تويحجة اإلسالم اإلمام حممد قاسم النانو  

 أ.د. شرف عامل القامسي                                                                          
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 كلمة التحرير
 

احلؿد هلل رب العادني والصالة والسالم عذ أرشف األكبقاا  وادرلاؾني 

له وأصحابه أمجعاني وعاذ الباابعني و ان آقدكا وحبقبـا ادصطػى حمؿد وعذ ل

 تبعفم بإحسان إىل يوم الدين وبعد:

 كباراً  إن كرش البحوث بعد الدرالة والبؿحقص ُيْعبز حبى اآلن  حتادياً 

لؽثر  ن الباحثني وادحؼؼاني  مؿاك كثارة اد االت العؾؿقاة وتعاد   اا ت 

  الـرش    شؽؾة  يشؽون  الباحثني     نكثر  ُيرى  الـرش   إ ؽاكقات و البحوث 

يف طريا  البحاو والبحؼقا    اك أن   اديض   عن تعوقفم  ويعبزوهنا عؼبة  قد 

الباحثني إىل اخلوض مقفا والبعا ل  الػرص   واتقة واإل ؽاكقات  بوامرة   تدعو

  عفا بشؽل جقد.

 ة ها اةمرص ومؼـا  ن خالل هذه اد ؾة لبومر وكحؿد اهلل تعاىل عذ أكه

  لؾـرش يف البحوث والدرالات الؼائؿاة عاذ ادسابوى أ ام الباحثني وادحؼؼني

 البحثي الراقي السائد يف األولاط العؾؿقة ادعبزة.

تعؿاقم  اا ت البحاو  اكا  خطاوة يف طريا ك و ؾة وحادة األ اة 

وكان  ن الباحثني يف  ازال  لاعقة ورا  هذا اهلدف األصقل  والبحؼق   وهي 

 ان  –خمبؾف األقطار  ن أ رك   دى اجلفو  ادخؾصة لؾؿ ؾة يف هاذا  مالوروا 

بالثـا  العاطر عذ اد ؾاة  - ن أخرى –اد ؾة ببحووفم الؼقؿة  واهنالوا  –جفة 
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ؾني مقفا  م زاهم اهلل خر اجلزا   وكشؽرهم عذ تواصؾفم العؾؿي  عـاا والعا 

 و سامهاهتم البحثقة يف اد ؾة. 

بحاوث  لبعةعذ وآن أن تبحف اد ؾة قرا ها بعد ها اخلا س  شبؿال 

 عؾؿقة   ـفا:

لصااحبقه مضاقؾة األلابا   "قضايا يف تـظاقم الزكااة وحؾوهلاا"  البحث األول:

  وهاو بحاو عؾؿاي مؼاى أمحدبور هبا  الدين الدك عارف والدكبور عارف عيل

تطرق الباحثان إىل بقان قضاايا تبعؾا  ببـظاقم الزكااة وحؾوهلاا  وقاام البحاو 

 ببحؾقل اآلرا  و ـاقشبفا  ويف هناية البحو توصال إىل أهم الـبائج. 

 إجياا  احلؾاول لؾؿشاؽالت ادعاا ة  ور الؼواعد الػؼفقة يف" والبحث الثاين:

  أللابا  الادكبور خالاد خؾقػاة الساعدلػضاقؾة ا "مباوى الؼرضاوي أكؿو جا

و شاؽالهتا إجياا  احلؾاول لؾؿشاؽالت ادعاا ة و كر األلبا  الباحو أمهقة 

حاول أن يؼوم بالابعراض احلؾاول لؾؿساائل ورضوراهتا بللؾوب ققم  بني  و

 ادسب دة خمصصا إياه باجبفا ات الشقخ الػؼقه يولف الؼرضاوي.

واكعؼا   يف و ية اإلجبار قضقة الو ية يف كؽاح ادرأة وآوارها"والبحث الثالث: 

لؽاتا  الساطور هاذا. وتـااول هاذا البحاو بالدرالاة  "الزواج بعبارة الـسا 

والبحؾقل عد ا  ن آرا  الػؼفا  وأصوهلا  وتعارج  الباحاو عاذ  ؼاركاة آرائاه 

  اآلخرين دعرمة  اا هاي الاراج  واجبفا اته حول ادسللة  ك اجبفا ات العؾام

 مقفا.

 
 ااااااااااااااااااااااا
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البقضاوي و ـف ه يف البػسر ولب  ا عبـا  وادآخاذ وأهام ": والبحث الرابع

لصاحبه األلبا  كقبل  بارك ع رة  والبحاو حماولاة لؾؽشاف عان  "احلوايش

آخذ البي أخذت  ـفج اإل ام البقضاوي يف البػسر  ولب  اعبـا  العؾام  به واد

عؾقه  والبعريف ببعض احلوايش البي اهبؿ  باه  كاام أن البحاو أبارز ادؽاكاة 

 العظقؿة لإل ام البقضاوي بني ادػرسين.

لصاحبه الدكبور عباد الارمحن  "الـذر يف العؼقدة اإللال قة" والبحث اخلامس:

الصؾة عيل حمؿد  وي   وتـاول البحو  وضوع الـذر  ن كاحقة عؼدية و رالة 

 بني أقسام الـذر واحلا ت البي يبحؼ  مقفا الرشك األكز واألصغر أو البدعة.

رضورة بقان الضوابط واحلدو  لـؼد  بن احلديو يف ضاو  " والبحث السادس:

لصاحبه األلبا  حمؿد جابر عيل اهلدوي  والباحاو  "ادعارف والعؾوم العرصية

عاا   ويبـااول ادوضاوع  ان جواكباه ير ي إىل إشؽالقة كؼد ادبن يف الواقك اد

األربعة   ركزا عذ جفو  ادحدوني يف كؼاد  ابن احلاديو وحقادهتم وأ ااكبفم 

 العؾؿقة.

العال اة ابان بطاال اداالؽي و عااج  ـف اه يف كؼال ولاائل "البحث السابع: 

لصاحبه األلبا  إبراهقم عبااس  وهاو يبـااول  الاه صاؾة بادوضاوع  "اإلمجاع

 بشؽل  ؾحوظ.

وبعد هذا   أريد أن أحول  ون ا لبؿباع هبذه البحوث البؽر و امقفاا  

 ن  رالات وحتؼقؼات  لائال اهلل لابحاكه أن جيعال جفو كاا خالصاة لوجفاه 

 الؽريم ويبؼبؾفا  ـا ويومؼـا داحيبه ويرضاه.

 حممد شكيب القاسمي

  دير  ؿك ح ة اإللالم ورئقس البحرير
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 قضايا يف تنظيم الزكاة وحلوهلا

 

 * أ.د.عارف علي عارف

 *فقىهباء الدين أمحد أ.د.

   

 

 ملخص البحث

تْٚول هذا افبحٞ ؿوٚيٚ متًَِٜ بتْئؿ افزـٚة وحِقهلٚ مـ حٔٞ مسٗوفٜٔ 

. واظتّد جلًِٓؿ أهاًل دزاوفٜ ظِّٓؿافسِىٜ ظـ تْئّٓٚ, وتٖهٔؾ افًٚمِغ ظِٔٓٚ: 

دراشٜ ؾَرات هذا افبحٞ ظذ ادْٟٓ آشتَرائل: ذم تتبع آراء افٍَٓٚء افبحٞ ف

وأدفتٓؿ ذم ادسٚئؾ ادتًَِٜ بٚدقوقع, وادْٟٓ حتِٔع, بتحِٔؾ ومْٚؿنٜ أراء 

وترجٔح مٚ حيَؼ ادهِحٜ فألمٜ, وأهؿ ٕتٚئٟ افبحٞ هل: يْبٌل أن يُقن تْئؿ 

ظٍٚء مـ يدؾع افزـٚة مـ افرضيبٜ افزـٚة مـ واجبٚت افسِىٜ, وأن تؼع ؿقإغ إل

بَدر مٚ يدؾع مـ افزـٚة, ـل ٓ جيّع ظذ ادقاضـ واجبغ: افقاجٛ افؼظل بدؾع 

افزـٚة, وافقاجٛ افَٕٚقين بدؾع افرضيبٜ, ظذ ؽرار مٚ تًٍِف دوفف مٚفٔزيٚ: ٕن ظدم 

                                                 

 .شالمٜٔ افًٚدٜٔ بامفٔزيٚإلمًٜ اٚجلٚببروؾسقرذم ؿسؿ افٍَف وُاصقفف,  *

 yahoo.comarif_uia2@ آـسوين: افزيد

                                                     .جامعة سوران، عراق *

 حبوث ودراسات

mailto:arifuia۲@yahoo.com
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ائٛ ؿٔٚم افسِىٚت بّسٗوفٔتٓٚ دمٚه افزـٚة مَٚرٕٜ بٚهتاممٓٚ بنُؾ واشع بْيٚم افرض

وإفزام افْٚس بف ؿد أثر شًِبٚ ظذ تْئؿ افزـٚة, وـذفؽ ُتًّد َٕص اخلزاء وافٍُٚءات 

افًِّٜٔ ذم جمٚل افزـٚة مـ مًقؿٚت تْئّٓٚ, ؾ٘ن آهتامم بٚفًْٚرص افتل تسٚهؿ ذم 

تّْٜٔ اخلزات وافٍُٚءات فدى افًٚمِغ وهل: افتٖهؾ ادًرذم, وادْٓل, واخلىط 

 ؾ هذه ادنُِٜ.افتدريبٜٔ وشِٜٔ حل
 

 املقدمة

وافقاجباٚت  افًك,   احلٚيل ُتًّد مـ رضوريٚت  افًك  ذم   إن تْئؿ افزـٚة

ٚ ٕداء هذه افٍريواٜ بٕٚشاِقب افاذي رشاّف اإلشاالم, وهال أيًواٚ  ًَ افدئْٜ حتَٔ

رضورة اجتامظٜٔ وتْئّٜٔ واؿتهٚديٜ ذم افقؿاٝ ااتاف. وٓ حتَاؼ افزـاٚة مَٚصادهٚ 

تْئّٓٚ, إا إن ظِّٜٔ مجع افزـٚة ٓ يزال ؽر مْيّٜ, ويتؿ رصؾٓاٚ  ادرجقة إٓ ذم طؾ

بىريَٜ ظنقائٜٔ ذم ـثر مـ افبِدان اإلشالمٜٔ ٓ يساتقظٛ مجٔاع إصاْٚمل ادَاررة 

رشًظٚ, أمٚ ذم طؾ افتْيأؿ ؾٕ٘اف يُّاـ افقصاقل إػ حهأِٜ أـاز, ويُّاـ حتَٔاؼ 

 مل ادستحَٜ تقزيًٚ ظٚدٓ.أؽراض افزـٚة بٍُٚءة وؾٚظِٜٔ, وتقزيًٓٚ ظذ إصْٚ

وتُّـ أمهٜٔ افبحٞ ذم دراشٜ مٚ يًرؿؾ ظِّٜٔ تْئؿ افزـٚة, مـ حٔٞ 

اجلٕٚٛ ادًرذم, واجلٕٚٛ افتْئّل, وإجيٚد حِقل هلٚ: وؿد اؿتك افبٚحٞ ظذ هذيـ 

ٕيًرا ٓتساٚع ادقوقع افذي ـتبٝ ؾٔف بحقث وأضروحٚت, وـتٛ اجلٕٚبغ 

 افبحٞ.ومٗفٍٚت, وفالفتزام بىبًٜٔ 

مسٗوفٜٔ  ؿد جٚء افبحٞ ذم مبحثغ, وخٚمتٜ, أمٚ ادبحٞ إول ؾٓق بًْقانو

وافثٚين بًْقان تٖهٔؾ افسِىٜ ظـ تْئؿ افزـٚة, وتْئؿ افًالؿٜ بْٔٓٚ وبغ افرضيبٜ, 

 افًٚمِغ ظذ مجع افزـٚة وتقزيًٓٚ.
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 املبحث األول:
  مسؤولية السلطة عن تنظيم الزكاة

 الضريبة وبني وتنظيم العالقة بينها
إن تىبٔؼ افزـٚة ذم افًك احلٚيل متقؿػ ظذ إؿٚمٜ مٗشسٚت زـقيٜ مدظقمٜ 

َّٜٔ, وهل تًّد مـ  بَقة افَٕٚقن وافسِىٜ, بحٔٞ تِزم افْٚس بدؾع افزـٚة إػ اجلٜٓ ادًَْ

ٚ ٕداء هذه افٍريوٜ بٕٚشِقب افذي  ًَ رضوريٚت افًك, وافقاجبٚت افدئْٜ حتَٔ

 .(1)أيًوٚ رضورة اجتامظٜٔ وتْئّٜٔ واؿتهٚديٜ ذم افقؿٝ ااتف رشّف اإلشالم, وهل

وـذفؽ إنٌؾ مًيؿ ادسِّغ ذم هذه إيٚم بٖمر افرضائٛ وٕسقا حؼ اهلل 

ذم إمقال وحرمٜ آمتْٚع ظـ أدائٓٚ, وهذا خىٖ مْٓؿ, بؾ افقاجٛ ظذ إمٜ 

قز افتٓٚون بنٖهنٚ تىبٔؼ ؾريوٜ افزـٚة افتل اختهٝ هبذه إمٜ دون ؽرهٚ, وٓ جي

 مٓام ـٕٚٝ افيرومل وإووٚع, ٕهنٚ متس وإمٜ اإلشالمٜٔ.

ومـ إشبٚب افرئٔسٜ فًدم افتىبٔؼ اإلفزامل فِزـٚة ذم ـثر مـ افبِدان 

اإلشالمٜٔ هق ؿٔٚم ٕيٚمغ خمتٍِغ ذم ضبًٔتٓام وٓ يُّـ إمهٚل أحدمهٚ, أو دجمف ذم 

 :أخر: فذا يتُقن هذا ادبحٞ مـ مىِبغ

 املطلب األول: مسؤولية السلطة عن القيام بتنظيم الزكاة.
 املطلب الثاين: تنظيم العالقة بني الضريبة والزكاة.

                                                 
, مرـز التطبقق ادعارص لؾزكاة , مـ أبحٚث"ؿ اإلداري دٗشسٜ افزـٚةافتْئ"جٚهغ, حمّد حمّد,  (1)

 .5م, ص1998ديسّز  16-14صٚفح ظبداهلل ـٚمؾ فالؿتهٚد اإلشالمل جٚمًٜ إزهر, 
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 :المطلب األول: مسؤولية السلطة عن القيام بتنظيم الزكاة
مل يَك اإلشالم ؾرض افزـٚة وإجيٚهبٚ ظذ ادسِّغ بًًٔدا ظـ افسِىٜ, بؾ 

وٕٚط هبٚ ادسٗوفٜٔ ظـ إخراج أصحٚب إمقال فزـٚة  أؿٚمٓٚ حٚرًشٚ ظذ أحُٚمٓٚ

 أمقاهلؿ, وظـ رصمل حهِٔتٓٚ ذم مهٚرؾٓٚ افؼظٜٔ.

يتحتؿ ظذ ـؾ حُقمٜ تتبْك ٕيٚم اإلشالم ذم هذا افًك أن تًْك بٖمر »فذا  

افزـٚة, وأن تْنٖ إدارة, أو مهِحٜ, أو مٗشسٜ فتَقم بجبٚيٜ افزـٚة, حٔٞ أمر اهلل, 

ع اهلل, وأن تُقن حهِٔتٓٚ ؿٚئّٜ بٍْسٓٚ, ؾال ختِط بٚحلهٚئؾ وتكؾٓٚ حٔٞ رش

إخرى, وتذوب ذم ادٔزإٜٔ افًٚمٜ. هذا ؾرض ٓزم ذم ظْؼ احلُقمٚت افتل تْتّل 

أن تىٚفبٓٚ بذفؽ -بقاشىٜ جمٚفسٓٚ افْٔٚبٜٔ وؽرهٚ-إػ اإلشالم, وؾرض ظذ صًقهبٚ

 .(1)«وتسقؿٓٚ إفٔف بُؾ شبٔؾ مؼوع

ذم هذا ادىِٛ, حُؿ وٓيٜ افسِىٜ ظذ صٗون افزـٚة, وشٔبغ افبٚحٞ  

 وـذفؽ حُؿ شِىتٓٚ ظذ إمقال افيٚهرة وافبٚضْٜ.

 :الفرع األول: حكم والية السلطة على شؤون الزكاة
إن افدوفٜ ذم اإلشالم مسٗوفٜ ظـ افزـٚة جبٚيٜ ورصًؾٚ, وتتجذ هذه 

ئد إول فِدوفٜ اإلشالمٜٔ, بَقفف بٚظتبٚره افَٚ ادسٗوفٜٔ بٕٚمر ادقجف إػ افرشقل 

ْمَوالِهِهْ تًٚػ: 
َ
ووجف  ,[1٠3افتقبٜ: أيٜ ] َصَدكًَة ُتَطّهِرُُهْه َوتَُزّكِيهِْه بَِها ُخْذ وِْي أ

دفٔؾ ظذ وجقب وٓيتف صٗوهنٚ,  آشتدٓل بٚٔيٜ, أن إمر ادقجف إػ افرشقل 

                                                 
, )بروت: دار افًربٜ, مشؽؾة الػؼر وكقف عاجلفا اإلشالم, افَروٚوي  افَروٚوي, يقشػ (1)

 . 79-74د.ت(, ص.د.ط
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: وإمر يَتيض افقجقب مٚ مل يَسن بؾ تنٚرـف ؾٔف إمٜ وهذا إمر ؽر خمتص بف 

بَريْٜ, وفٔسٝ هْٚفؽ ؿريْٜ تكؾف إػ حُؿ آخر: وـذفؽ افًزة فٔسٝ بخهقص 

 افسبٛ وإٕام بًّقم افٍِظ. 

افداظل إػ اهلل وادبغ فرشٚفتف,   إٔف  وافٍٚئدة ذم تقجٔف اخلىٚب إػ افْبل 

. وافذي (1)مٚ يْتٓجف هلؿؾَدم اشّف فُٔقن شِقك إمٜ ذم رشائع افديـ ظذ حسٛ 

ظْدمٚ تًِؼ إٔٚس هبذه أيٜ, مستدفغ هبٚ ظذ أن وٓيٜ  يٗـده مقؿػ أيب بُر 

, وؿد اظسض دون ؽره, ؾٚمتًْقا ظـ دؾًٓٚ بًد وؾٚتف  افزـٚة خٚصٜ بٚفرشقل 

ظذ افؽ, وتقظد بَتٚل مـ يّتْع ظـ دؾًٓٚ, حٔٞ ؿٚل: واهلل فق مًْقين  أبق بُر 

 .(2)ٕؿٚتِْٓؿ ظذ مًْف ـٕٚقا يٗدوهنٚ إػ رشقل اهلل -روايٜ ظًَٚٓ  وذم-ظًْٚؿٚ

ؾٓذا خىٚب مْف تًٚػ فُؾ بٚفغ ظٚؿؾ مـ حر »ؿٚل ابـ حزم إثر هذه أيٜ: 

أو ظبد اـر أو إٔثك: ٕهنؿ ـِٓؿ مـ افذيـ آمْقا...ـِٓؿ حمتٚجقن إػ ضٓرة اهلل تًٚػ 

غ مـ افسِػ واخلِػ إػ أن ادراد . واهٛ مجٓقر ادسِّ(3)«هلؿ وتزـٔتف إيٚهؿ

 .(4)بٚفهدؿٜ ذم هذه أيٜ افزـٚة

                                                 
كقل األوضار من أحاديث شقد األخقار رشح مـتؼى , افنقـٚين  ّد بـ ظع بـ حمّدافنقـٚين, حم  (1)

 .177, ص4م( ج1973, )بروت: دار اجلٔؾ, د.ط, األخبار

ها(, 14٠1, )بروت, دار افٍُر, د.ط, تػسر ابن كثر, ابـ ـثر  ابـ ـثر, إشامظٔؾ بـ ظّر  (2)

 .287, ص2ج

, حتَٔؼ: جلْٜ إحٔٚء افساث افًريب, )بروت: دار ادحذ, ابـ حزم دابـ حزم, ظع بـ أمحد بـ شًٔ  (3)

 .2٠1, ص5د.ت(, ج .أؾٚق اجلديدة, د.ط

م(, 1988،ه14٠8, 2, )اجلزائر: مُتبٜ رحٚب, طفؼه الزكاة يوسف القرضاوي، افَروٚوي,  (4)

 .755, ص2ج
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َدكَاُت لِنُْفَلَراءِ َوالَْىَساكنِِي َوامَْعامِننَِي ووجف آشتدٓل ذم ؿقفف تًٚػ:  إِنََّىا الصَّ
 ِ بِيِل فَرِيَضًة وَِي  َعنَيَْها َوالُْىَؤمََّفةِ كُنُوبُُهْه َوِِف الّرِكَاِب َوامَْغارِوِنَي َوِِف َسبِيِل اّللَّ َوابِْي السَّ

ُ َعنِيٌه َحِكيهٌ  ِ َواّللَّ إٔف دل ظذ أن أخذ افزـٚة ظذ اإلمٚم, إا فق  ,[6٠افتقبٜ: أيٜ ] اّللَّ

 .(1)جٚز فِامفؽ أداءهٚ إػ ادستحَغ, دٚ احتٚج إػ ظٚمؾ جلبٚيتٓٚ

ؾ ذم ظٓد وأـدت افسَّْٜ افًِّٜٔ وافقاؿع افتٚرخيل افذي جرى ظِٔف افًّ

واخلٍِٚء افراصديـ مـ بًده, أن اإلمٚم أو ٕٚئبف هق افذي يتقػ مجع أمقال  افرشقل 

 . (2)افزـٚة ورصؾٓٚ

َْٖخزهؿ أن اهلل اؾسض ظِٔٓؿ صدؿٜ تٗخذ : »دًٚا  وصٚهد افؽ ؿقفف  ؾ

, ووجف آشتدٓل بٚحلديٞ, أن ـِّتل تٗخذ (3)«مـ أؽْٔٚئٓؿ وترد ظذ ؾَرائٓؿ

ظذ إٔف ٓبد مـ آخذ وراد, وٓ يُقن هذا أخذ إٓ ويل إمر, ومًٚا  وترد تدٓن

  مـ ؿبؾ افرشقل ًٚٔ ل هبذا احلديٞ ظذ أن بًٞ واف , وؿٚل ابـ حجر: ُيستدَّ

اإلمٚم هق افذي يتقػ مجع افزـٚة ورصؾٓٚ إمٚ بٍْسف أو بْٚئبف, ؾّـ امتْع مـ دؾًٓٚ 

 .(4)ُأِخذ مْف ظْقة
                                                 

م(, 1989ها, 14٠9, 1فٍُر, ط)دمنؼ: دار ا الػؼه اإلشالمي وأدلته,, افزحٔع افزحٔع, وهبٜ  (1)

 .888, ص2ج

, حتَٔؼ: تؾخقص احلبر يف أحاديث الرافعي الؽبرابـ حجر, أمحد بـ ظع أبق افٍوؾ افًسَالين,   (2)

 .159, ص2م(, ج1964,ها1384افسٔد ظبداهلل, )ادديْٜ ادْقرة, د.ط, 

مـ إؽْٔٚء وترد ذم صحٔح افبخٚري, ـتٚب افزـٚة, بٚب أخذ افهدؿٜ  خرجف افبخٚري ؾیأ  (3)

سِؿ, ـتٚب اإليامن, ادهحٔح ؾی اف سِؿد خرجف اأو :1496ؿؿ: ر ,5٠5, ص2افٍَراء, ج

 .19 رؿؿ ,19, ص1بٚب افدظٚء إػ افنٓٚدتغ, ج

 .36٠, ص3, جفتح الباريابـ حجر,   (4)
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 جٚء ٕٚس مـ إظراب إػ رشقل اهلل »ؿٚل:   وظـ جرير بـ ظبداهلل

: اروقا ؾَٚفقا: إن ٕٚشٚ مـ ادهدؿغ يٖتقْٕٚ ؾٔيِّقْٕٚ, ؾَٚل رشقل اهلل 

إٓ  مهدؿُٔؿ, ؿٚل جرير: مٚ صدر ظْل مهدق مْذ شًّٝ هذا مـ رشقل اهلل 

ادهدؿغ إػ اددن  . ووجف آشتدٓل بٚحلديٞ أن إرشٚفف (1)«وهق ظْل راض

َرى ٕخذ افزـٚة دفٔؾ ظذ وجقب وٓيٜ اإلمٚم أو ٕقابف ظِٔٓٚ. وادهدؿقن هؿ واف

افسًٚة أو افًٚمِقن ظذ افهدؿٚت ـام ؿٚل اإلمٚم افْقوي, إا يبًثٓؿ اإلمٚم إػ اددن 

 .(2)وافَرى فَبض أمقال ادسِّغ

, إػ افْبل -أو ؿٚل تدؾع-ـٕٚٝ ترؾع»واـر أبق ظبٔد ظـ ابـ شريـ ؿقفف: 

مـ أمر بف, وإػ أيب بُر, أو مـ أمر بف, وإػ ظّر, أو مـ أمر بف, وإػ ظثامن, أو مـ أو 

 .(3)«أمر بف

بكمل افزـٚة ادٍرووٜ مـ إمقال  وـذفؽ أؾتك بًض افهحٚبٜ 

افيٚهرة إػ اإلمٚم وافسٚظل, مْٓؿ ادٌرة بـ صًبٜ, وشًد بـ أيب وؿٚص, وابـ 

 .(4) ظّر, وأبق هريرة, وأبق شًٔد اخلدري

وَٕؾ ابـ ـثر ؿقل افهبٚح بـ شقادة افُْدي, شّع ظّر بـ ظبد افًزيز 

ََلةَ َوآ خيىٛ ويَقل إثر ؿقفف تًٚػ: كَاُموا الصَّ
َ
ََكةَ أ إهنٚ » [41احلٟ: أيٜ ] تَُوا الزَّ

                                                 

 .989 رؿؿ ,685, ص2, ـتٚب افزـٚة, بٚب إروٚء افسًٚة, ج الصحقح ادسؾمجف ا دسِؿ ؾی رو اخ  (1)

, )بروت: دار افٍُر, د.ط, ادجؿوع, افْقوي افْقوي, أبق زـريٚ حئك بـ رشمل بـ مري  (2)

 .73, ص5م(, ج1997

, حتَٔؼ: خِٔؾ حمّد هراس, )بروت: دار افٍُر, ألموالأبق ظبٔد, افَٚشؿ بـ شالم, ا  (3)

, مام مالكموضل اإل: مٚفؽ بـ إٔس أبق ظبداهلل إصبحل, 515, ص1م( ج1988ها/14٠8

 .675د.ت(, ص.حتَٔؼ: حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل, )مك: دار إحٔٚء افساث افًريب, د.ط

 .163-162, ص6جادجؿوع, افْقوي,   (4)
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فٔسٝ ظذ افقايل وحده, وفُْٓٚ ظذ افقايل وادقػَّ ظِٔف, أٓ إٔبئُؿ بام فُؿ ظذ افقايل 

, وبام فِقايل ظُِٔؿ مْف؟ إن فُؿ ظذ افقايل مـ افُؿ أن يٖخذـؿ بحَقق مـ افُؿ

 .(1)«اهلل ظُِٔؿ, وأن يٖخذ فبًوُؿ مـ بًض, وأن هيديُؿ فِتل هل أؿقم مٚ اشتىٚع

ًٚ ظـ شِػ وجٔال إثر جٔؾ-وأمجًٝ إمٜ ـِٓٚ ظذ أن افزـٚة ؾريوٜ -خٍِ

 .(2)دئْٜ جيٛ ظذ احلٚـؿ ادسِؿ افَٔٚم هبٚ

قؿػ إمر ظْد حد إجيٚب افزـٚة وؿٔٚم افسِىٜ ظذ صٗوهنٚ, وإٕام ومل يت

ًٔٚ ظذ مـ يّتْع ظـ أدائٓٚ: ٕن ادسِؿ فٔس حًرا بدؾع افزـٚة أو  ؾروٝ جزاء مٚف

ظدم دؾًٓٚ, بؾ هق مٖمقر بذفؽ, وجيٛ ظذ ويل إمر أخذهٚ مـ مًٕٚٔٓٚ مع افتٌريؿ 

ذم ـؾ إبؾ شٚئّٜ ذم ـؾ أربًغ ابْٜ »ٚل: ؿ أن افْبل  ادٚيل ظِٔٓؿ ؿًٓرا, ؾًـ مًٚا 

فبقن, ٓ تٍرق إبال ظـ حسٚهبٚ, مـ أظىٚهٚ مٗدمرا ؾِف أجرهٚ, ومـ أبك ؾٕ٘ٚ آخذوهٚ 

, ؾٍٔف دفٔؾ ظذ (3)«وصىر إبِف ظزمٜ مـ ظزمٚت ربْٚ ٓ حيؾ ٔل حمّد مْٓٚ يشء

 أخذهٚ ؿًٓرا مـ مًٕٚٔٓٚ مع افتٌريؿ بنىر مٚفف.

                                                 

 .227, ص3, جتػسر ابن كثرابـ ـثر,   (1)

, بداية ادجتفد: ابـ رصد, 228, ص2, جادغـي:ابـ ؿدامٜ, 29٠, ص5, جادجؿوع افْقوي  (2)

 .178, ص1ج

رؿؿ  ,1٠1, ص2ـتٚب افزـٚة بٚب ذم زـٚة افسٚئّٜ, ج, شـن أيب داودؾی  جف أبق داودرخأ  (3)

رؿؿ ,8, ص2, جمٕٚع افزـٚة, ـتٚب افزـٚة بٚب ظَقبٜ السـن الؽزى ؾی افْسٚئلو: 1575

2444. 
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افؼظل إصٔؾ أن تدؾع إػ بٔٝ مٚل ادسِّغ,  ؾىبًٜٔ افزـٚة وووًٓٚ»

 .(1)«وإػ مـ يع أمرهؿ مـ اخلٍِٚء وإمراء

ٚ ؾردًيٚ, وإٕام تْئؿ اجتامظل تؼمل ظِٔف افدوفٜ, »وافزـٚة:  ًٕ فٔسٝ إحسٚ

ويتقٓه جٓٚز إداري مْيؿ, يَقم ظذ هذه افٍريوٜ افٍذة, جبٚيٜ ممـ دمٛ ظِٔٓؿ, 

 .(2)«ورصؾٚ إػ مـ دمٛ هلؿ

وافذي تبغ مـ خالل هذا افًرض ذم ادسٖفٜ أن وٓيٜ صٗون افزـٚة مـ 

 واجبٚت افسِىٜ أو مـ يْقب ظْٓٚ.

 :الفرع الثاني: حكم والية اإلمام على األموال الظاهرة
ؿسؿ افٍَٓٚء إمقال افتل دمٛ ؾٔٓٚ افزـٚة إػ طٚهرة وبٚضْٜ, ورتبقا ظذ هذا 

 ِىٜ ظذ صٗون افزـٚة. افتَسٔؿ اختالؾٓؿ ذم ظّقم وٓيٜ افس

إن هذا افتَسٔؿ فألمقال مل يرد ذم افُتٚب وٓ ذم افسْٜ تكحًيٚ بف, وإٕام يرجع 

 .(3)افؽ إػ ظٓد اخلٍِٜٔ ظّر بـ ظبد افًزيز ذم آخر افَرن إول اهلجري

 أن إير مـ»ؿٚل أبق ظبٔد أن ظّر بـ ظبدافًزيز ـتٛ إػ زريؼ وهق ذم مك: 

مـ أمقاهلؿ ممٚ يديرون مـ افتجٚرات مـ ـؾ أربًغ خذ ممٚ طٓرمّر بؽ مـ ادسِّغ ؾ

 . (4) «ديًْٚرا ديًْٚرا...

                                                 

 1999ها/142٠د.ط, )بروت: دار افنٚمٜٔ,  األركان األربعة,, افْدوي  افْدوي, ظذ احلسْل  (1)

 .137م(, ص

 .747, ص2, جفؼه الزكاة,  افَروٚوي, يقشػ افَروٚوي  (2)

د.ط, دار افٍْٚئس, :)ظامنأبحاث فؼفقة يف قضايا اقتصادية معارصة,حمّد شِٔامن,إصَر  (3)

 .128, ص 1م( ج1998 ها/1418

 .255, ص1, جألموالأبق ظبٔد, ا       (4)
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ٚ ٓ يُّـ إخٍٚؤه ـٚفزرع وبٚضْٜ, ؾٚفيٚهرة مادزـٚةرضبٚن:طٚهرة ؾٕٚمقال»

 .(1)«وادقايش, وافبٚضْٜ مٚ أمُـ إخٍٚؤه مـ افذهٛ وافٍوٜ وظروض افتجٚرةوافثامر

ٕقظٚن: طٚهر وهق ادقايش, وادٚل افذي يّر بف مٚل افزـٚة »وؿٚل افُٚشٚين: 

 . (2)«افتٚجر ظذ افًٚرش, وبٚضـ وهق افذهٛ وافٍوٜ, وأمقال افتجٚرة ذم مقاوًٓٚ

وافبٚضْٜ ذم افزـاٚة  , ؾرق بغ إمقال افيٚهرةورد أن اخلٍِٜٔ ظثامن إن مٚ 

زـاٚة بًاده, جيّاع اف وماـشاْٜ افْبال اخلالؾٜشاٚرظذ داٚوػ فٔس صحًٔحٚ:ٕٕف

ويكؾٓٚ, يٖخذ ظامفف افزـٚة مـ إؽْٔٚء, ويٍرؿقهنٚ ظذ افٍَراء: إٓ إٔف دٚ رأى ـثارة 

 إمقال ذم أيدي ادسِّغ, وامتالء بٔٝ ادٚل بٚفزـٚة وافهدؿٚت, آثر أن يَتك ظاذ

ياٗدون افزروع وافثامر واحلٔقان, وأن ياسك افْاٚس مجع زـٚة إمقال افيٚهرة وهل:

افَْقد وظروض افتجٚرة: ؾُٖٕف ؾقض أداء زـاٚة إماقال افبٚضْٜ وهل:زـٚة أمقاهلؿ 

افبٚضْٜ إػ أصحٚب إمقال فُٔال يَقم بٚفتٍتٔش ظاذ ٕاقاح بٚضْاٜ, وهاق باذفؽ مل 

خيرج ظـ إصؾ مـ وجقب افقٓيٜ ظذ مجع افزـاٚة بٖٕقاظٓاٚ ـِٓاٚ ورصؾٓاٚ, وإاا 

ذم   هاذه إماقال  زـاٚة ؾاقا  فٔك ـٚن ؿد إٔٚب ظْف أصحٚب إمقال ؽر افيٚهرة 

مل بام يْٚشٛ زمٕٚف, وفق ثبٝ فف أن افْٚس ٓ يٗدون زـٚة َٕاقدهؿ  مهٚرؾٓٚ ؾَد َتكَّ

 .(3)ودمٚرهتؿ ٕجزهؿ ظذ أدائٓٚ
                                                 

)بروت: دار افُتٛ  ام السؾطاكقة والواليات الديـقة,األحؽادٚوردي, أبق احلسـ ظع بـ حمّد,   (1)

 .128, ص1م(, ج1985ها/14٠5 د.ط, افًِّٜٔ,

, 2, )بروت: دار افُتٚب افًريب, طبدائع الصـائع يف ترتقب الرشائعافُٚشٚين, ظالء افديـ,   (2)

 .35, ص2م(, ج1982

 ومٚ بًدهٚ. 32٠, ص1ج, فًريب, د.ط, د.ت(, )افَٚهرة: افٍتح اإلظالم افؼه السـةشٚبؼ, افسٔد,         (3)
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اتٍؼ مجٓقر افٍَٓٚء ظذ أن وٓيٜ زـٚة إمقال افيٚهرة مـ ادقايش وافزروع 

إلمٚم ضِبٓٚ بًّْك وٓيتف متقؿٍٜ ظذ وافثامر مْقضٜ بٚإلمٚم, إٓ ذم ؿقل فِحْٚبِٜ أن ف

, حٔٞ (1)ضِبف هلٚ وٓ جيٛ ظذ ادٚفؽ دؾًٓٚ فف ظْد ظدم ضِبٓٚ, وإٕام يستحٛ افؽ

يستحٛ فإلٕسٚن أن يع تٍرؿٜ افزـٚة بٍْسف فُٔقن ظذ يَغ مـ »ؿٚل ابـ ؿدامٜ: 

 . (2)«وصقهلٚ إػ مستحَٓٚ

مر اـرهٚ إٍٓٚ, ادتْٚوفٜ حُؿ واشتدل اجلّٓقر ظذ وٓيتف ظِٔٓٚ بٕٚدفٜ افتل 

وٓيٜ اإلمٚم ظذ صٗون افزـٚة ظّقًمٚ: ٕهنٚ ٕهٝ ظذ وجقب وٓيتف ظِٔٓٚ, 

وإمقال افيٚهرة وافبٚضْٜ متوّْٜ فِحُؿ مٍٓقمٚ, ؾخرجٝ إمقال افبٚضْٜ مـ 

حُّٓٚ بٚختالمل افٍَٓٚء ؾٔٓٚ, وبَٔٝ إمقال افيٚهرة داخِٜ ؾٔٓٚ. أمٚ مسٖفٜ 

هبٚ, ؾ٘هنٚ تًّد مـ افقاجبٚت ادٍُِٜ بف وٓ يدل ظدم مىٚفبتف ظذ  مىٚفبٜ اإلمٚم

 خروجٓٚ ظـ حُّٓٚ.

 :الفرع الثالث: حكم والية اإلمام على األموال الباطنة
 اختِػ افٍَٓٚء ذم هذه ادسٖفٜ, وتٍهِٔف ظذ افْحق أيت:

ٚ ذم ؿبض مجٔع إٔقاع افزـٚة شقاء أـٕٚٝ  ًَ مـ اهٛ ادٚفُٜٔ إػ أن فإلمٚم ح

إمقال افيٚهرة أو افبٚضْٜ, مـ ادقايش, أو افزروع, أو افَْقد, أو افبوٚئع افتجٚريٜ, 

أو ؽرهٚ. وإاا ـٕٚٝ إمقال مـ إًٕٚم واحلرث يبًٞ افًامل فتًدادهٚ وإحهٚئٓٚ, 

ويٖخذون زـٚهتٚ مبٚرشة, ؾٕٚمقال افَْديٜ ٓ حيتٚج إػ أن يبًٞ ٕقابف إلحهٚئٓٚ 

 .(3), بؾ جيٛ ظذ أربٚب هذا افْقع مـ إمقال ادجئ بزـٚهتٚ وتًدادهٚ فهًقبتٓٚ

                                                 
 .267-266, ص2, جادغـيابـ ؿدامٜ,   (1)

 .266, ص2ادهدر ٍٕسف, ج  (2)

 .11٠, ص1, جأبحاث فؼفقة يف قضايا الزكاة ادعارصةإصَر,   (3)
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ؿٚل افَرضبل: فٔس ب٘مُٚن ادٚفؽ أن يتقػ تقزيع زـٚتف بٍْسف, واـر ابـ 

 .(1)ادٚجنقن إشًْٚدا بٖن رصمل افزـٚة مْقط بٚإلمٚم دون أصحٚب إمقال

ـقيٜ ظذ وهذا مٚ يراه احلٍْٜٔ وافنٚؾًٜٔ وؽرهؿ إػ أن تَسٔؿ إمقال افز

 :(2)ٕقظغ

: إمقال افيٚهرة وهل ادقايش وافزروع وافثامر ومٚ يِحؼ هبٚ, الـوع األول

ؾِإلمٚم حؼ ادىٚفبٜ بزـٚهتٚ, وأخذهٚ مـ ادّتْع وفق ؿًٓرا, ورصؾٓٚ ظذ افقجف 

 افؼظل بٍْسف أو بْقابف.

ٚ, : إمقال افبٚضْٜ وهل افَْقد وأمقال افتجٚرة ومٚ يِحؼ هبوالـوع الثاين

 ؾِٔس فإلمٚم وٓيٜ أخذ زـٚهتٚ, بؾ دٚفُٓٚ إخراج زـٚهتٚ إػ ادستحَغ مبٚرشة.

فٔس فقايل افهدؿٚت ٕير ذم زـٚة ادٚل افبٚضـ, وأربٚبف أحؼ »ؿٚل ادٚوردي: 

ب٘خراج زـٚتف مْف, إٓ أن يبذهلٚ أربٚب إمقال ضقًظٚ ؾَٔبِٓٚ مْٓؿ, ويُقن ذم 

ًٕٚ هلؿ, وٕيره خمتص  بزـٚة إمقال افيٚهرة, يٗمر أربٚب إمقال بدؾًٓٚ تٍريَٓٚ ظق

 .(3)«إفٔف

وأمٚ افبٚضـ افذي يُقن ذم ادك ؾَد ؿٚل ظٚمٜ منٚخيْٚ إن »وؿٚل افُٚشٚين: 

ًٕٚ, ودٚ ـثرت  رشقل اهلل  ضٚفٛ بزـٚتف, وأبٚ بُر وظّر ضٚفبٚ, وظثامن ضٚفٛ زمٚ

تٍتٔنٓٚ رضًرا بٖربٚب  أمقال افْٚس ورأى أن ذم تتبًٓٚ حرًجٚ ظذ إمٜ, وذم

 .(4)«إمقال, ؾقض إداء إػ أربٚهبٚ

                                                 
, 8ج, ها(1372, 2, )افَٚهرة: دار افنًٛ, طتػسر الؼرضبيافَرضبل, حمّد بـ أمحد أبق بُر,   (1)

 .177ص

 .11٠, صأبحاث فؼفقة يف قضايا الزكاة ادعارصةإصَر,   (2)

 .128, ص1, جاألحؽام السؾطاكقةادٚوردي,   (3)

 .35, ص2, جبدائع الصـائعافُٚشٚين,   (4)
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 :الترجيح
بًد ظرض افبٚحٞ ٔراء افٍَٓٚء حقل وٓيٜ اإلمٚم ظذ إمقال افبٚضْٜ, 

ترجح فديَّ رأي افَٚئِغ, بٖن فإلمٚم حؼ ادىٚفبٜ بجّٔع إٔقاع افزـٚة دون اشتثْٚء 

وافؽ دسٕٚدة إدفٜ فف: ٕن مٚ ورد مـ شقاء أـٕٚٝ مـ إمقال افيٚهرة أم افبٚضْٜ: 

افْهقص حقل هذا ادقوقع مل يٍرق بغ افيٚهر وافبٚضـ, وـذفؽ صٚرت إمقال 

ـِٓٚ طٚهرة تَريًبٚ, ذم هذا افًك ؾٚدَْقٓت افتجٚريٜ حتل إيراداهتٚ ـؾ ظٚم, 

ا وافَْقد مقدع أـثرهٚ بٚدهٚرمل يُّـ افُنػ ظْٓٚ, إا مل تقجد هذه افقشٚئؾ وهذ

افّْط مـ افًٔش فِْٚس حْٔذاك. وٕن افْٚس ترـقا أداء افزـٚة ذم ـؾ إمقال 

طٚهرهٚ وبٚضْٓٚ, ؾِؿ يَقمقا بحؼ افقـٚفٜ ظـ اإلمٚم ذم افؽ, وؿد ؿرر افٍَٓٚء أن 

افسِىٜ إن ظِّٝ أن جٜٓ ٓ يٗدون زـٚهتؿ, أخذهتٚ مْٓؿ ؿًٓرا, ٓ ؾرق ذم افؽ بغ 

 .(1)إمقال افيٚهرة وافبٚضْٜ 

 :المطلب الثاني: تنظيم العالقة بين الضريبة والزكاة
حيٚول افبٚحٞ هْٚ حترير افَقل ذم افًالؿٜ بغ افرضيبٜ وافزـٚة, مبْٔٚ حُؿ 

ًٔٚ هبٚ ظـ  افرضائٛ ادٍرووٜ ظذ ادسِّغ, ومدى إمُٕٜٚٔ آـتٍٚء بٖدائٓٚ مستٌْ

 افزـٚة.

ظل وبغ افرضيبٜ وفٔس ادَهقد مـ تَريره ادَٚرٕٜ بغ افزـٚة ـحُؿ رش

ـْيٚم ووًل, ؾِٔس مـ صٖن افْيٚم افقوًل أن يَػ مقؿػ ادسٚوي فِحُؿ 

افؼظل. وظِٔف شتُقن افدراشٜ مْهبٜ ظذ بٔٚن افًالؿٜ بْٔٓٚ ـٖحد أرـٚن اإلشالم, 

 وبغ افرضائٛ ـبديؾ يتًِؼ بٚفرضورة آؿتهٚديٜ.

                                                 
 .16٠م(, ص2٠٠9د.ط, )د.م: دار ادكيٜ,  فؼه الزكاة,حمٍقظ إبراهٔؿ ؾرج,  (1)



 

 
 حبوث ودراسات  يف تنظيم الزكوةوحوهلا ياقضا

 

___________________ ﴿11﴾ ___________________ 

 

 .(1)ٜ وأجرؿٚل ابـ حجر: افرضيبٜ مجًٓٚ رضائٛ, ويَٚل هلٚ خراج, وؽِ

مٚ يٖخذه اإلمٚم مـ مٔٚشر افبالد, »ؿٚل اجلقيْل: : وافرضيبٜ اصىالًحٚ

 . (2)«وادثريـ مـ ضبَٚت افًبٚد, بام يراه شًٚدا فِحٚجٜ

فق ؿدرٕٚ إمًٚمٚ مىًٚظٚ مٍتًَرا إػ تُثر اجلْقد فسد افثٌقر »وؿٚل افٌزايل: 

ٚت اجلْد إػ مٚ ئٍُٓؿ, ومحٚيٜ ادِؽ...وخال بٔٝ ادٚل ظـ ادٚل, وأرهَٝ حٚج

وخِٝ ظـ مَدار ـٍٚيتٓؿ أيدهيؿ, ؾِإلمٚم أن يقطػ ظذ إؽْٔٚء مٚ يراه ـٚؾٔٚ هلؿ 

 . (3)«ذم احلٚل

وهل مـ آؿتىٚظٚت ادٚفٜٔ افًْٜٔٔ مْٓٚ وافَْديٜ افتل تَتىًٓٚ افدوفٜ 

ٚمٜ, اإلشالمٜٔ مـ أمقال إؾراد ؿًنا, وبهٍٜ هنٚئٜٔ. وختهص فتٌىٜٔ افٍَْٚت افً

  .(4)وذم افقؿٝ ٍٕسف تستْد ؾرؤتٓٚ إػ إحُٚم وافَقاظد افُِٜٔ فِؼيًٜ اإلشالمٜٔ

 :الفرع األول: حكم فرض الضرائب في الفقه اإلسالمي

 اختِػ افًِامء ذم مسٖفٜ ؾرض افرضائٛ بغ جمٔزيـ ومًٕٚغ.

                                                 

 .458, ص4, جفتح الباريابـ حجر,   (1)

حتَٔؼ: ؾٗاد ظبد ادًْؿ غقاث األمم يف التقاث الظؾم, اجلقيْل, ظبد ادِؽ بـ ظبد اهلل بـ يقشػ,   (2)

 .275ها(, ص14٠1ط,.دوؽره, )اإلشُْدريٜ: دار افدظقة, 

, حتَٔؼ: أمحد صػاء الغؾقل يف بقان الشبه وادخقل ومسالك التعؾقلافٌزايل, حمّد بـ حمّد,   (3)

 .236م(, ص1971ها/139٠ ط,.د اإلرصٚد, افُبٔيس, )بٌداد: مىبًٜ

 اجلٔؾ,)بروت: دار ادالقة العامة والـظام ادايل اإلشالمي دراشة مؼاركة,ظْٚيٜ, ؽٚزي حسغ,   (4)

 .3٠7م(,  ص199٠ ط,.د
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 المجيزون لفرض الضرائب:
, وابـ (1)زايل مـ افنٚؾًٜٔافًِامء إػ جقاز ؾروٓٚ, مْٓؿ افٌ اهبٝ مجٚظٜمـ

, وافَرضبل وافنٚضبل مـ ادٚفُٜٔ, وإٕام (3), وابـ ظٚبديـ مـ احلٍْٜٔ(2)حزم افيٚهري

وإٕام مَٔد ومرتبط وفٔس ظذ إضالؿف, فف جٜ ادسِّغحٚإػ جقازه ظْد صٚروا

حتََٝ افرضورة افداظٜٔ هلٚ إتٍك ؾروٓٚ, ؾٍروٓٚ حيَؼ مهِحٜ برضورة بحٔٞ ـِام

يدور مع افًِٜ, فذا َٕؾ  واحلُؿًٚفٟ هبٚ افرضوريٚت افداظٜٔ هلٚ.إلشالمٜٔ, وتفألمٜ ا

ظذ إؽْٔٚء إاا ٕزفٝ اتٍٚق افًِامء ظذ أن اإلمٚم حيؼ فف تقطٔػ إمقال  افَرضبل

 .(4)حٚجٜ بٚدسِّغ

جيٛ ظذ افْٚس ؾداء أهاهؿ وإن اشتٌرق افؽ »وؿٚل اإلمٚم مٚفؽ: 

 . (5)«أمقاهلؿ, وهذا إمجٚع أيوٚ

 وافؼوط افتل ووًٓٚ افًِامء جلقاز ؾرض افرضائٛ هل: 

 أن يُقن ؾروٓٚ أمًرا ضٚرئٚ مرتبىٚ بيرومل مًْٜٔ داظٜٔ هلٚ.  -1

 أن يُقن اإلمٚم افذي يَقم بٍروٓٚ ظٚدًٓ مىًٚظٚ. -2

ًٔٚ ؽر شٚد حلٚجٚت ادسِّغ افىٚرئٜ.  -3  أن يُقن بٔٝ ادٚل خٚف

 احلٚجٜ ٓ تزيد ظِٔٓٚ. أن تُقن حدود تقطٍٔٓٚ بَدر -4
                                                 

, حتَٔؼ: حمّد ظبد افسالم, )بروت: ادستصػى يف عؾم األصولافٌزايل, حمّد بـ حمّد أبق حٚمد,   (1)

 .177, ص1ها(, ج1413  ط,.د ِّٜٔ,دار افُتٛ افً

 .281, ص4, جادحذابـ حزم,   (2)

 .33٠, ص5, جحاصقة ابن عابدينابـ ظٚبديـ,   (3)

 .242, ص2, جتػسر الؼرضبيافَرضبل,   (4)

 ادهدر ٍٕسف.  (5)
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 .(1)أن يُقن تىبٔؼ افزـٚة ؽر مٍرط بف -5

َوآََت الَْماَل لََعَ ُحبِِّه َذوِي  وأهؿ مٚ اشتدل بف أصحٚب هذا افَقل ؿقفف تًٚػ:
اَ   ََااَا ال َّ

َ
ََااِ  َوق ِِنَي َوِي الرِّ ااِِ ِبيِل َوالسَّ َة َوآََت الُْقْرََب َواْْلَتَاََم َوالَْمَساِكنَي َواْبَن السَّ

ََكةَ   .[177افبَرة: أيٜ ] الزَّ

وجف آشتدٓل بٚٔيٜ افُريّٜ, أن اهلل تًٚػ ظىػ ظذ إيتٚء افزـٚة اإلٍٕٚق 

مـ ضٔٛ افٍْس فذوي افَربك...ومـ صٖن ادًىقمل أن يُقن مٌٚيرا فًِّىقمل 

 ظِٔف فذا ثبٝ أن ذم ادٚل حَٚ شقى افزـٚة. 

دراد مـ هذا اإليتٚء ؾَٚل ؿقم إهنٚ افزـٚة, اختٍِقا ذم ا»ؿٚل اإلمٚم افرازي: 

ََكةَ وهذا ؤًػ وافؽ ٕٕف تًٚػ ظىػ افزـٚة ظِٔف بَقفف:  , ومـ حؼ َوآََت الزَّ

 . (2)«أن ادراد بف ؽر افزـٚة فثبت ادًىقمل وادًىقمل ظِٔف أن يتٌٚيرا

َٚ اشتدل بف مـ ؿٚل إن ذم ادٚل ح» :وؿٚل افَرضبل ذم تٍسره فميٜ افُريّٜ

شقى افزـٚة, وهبٚ ـامل افز. وؿٔؾ ادراد افزـٚة ادٍرووٜ, وإول أصح...ؾذـر 

ََكةَ افزـٚة مع افهالة, وافؽ دفٔؾ ظذ أن ادراد بَقفف تًٚػ:  فٔس افزـٚة  َوآََت الزَّ

 .(3)«ادٍرووٜ, ؾ٘ن افؽ ـٚن يُقن تُرارا

 ٚفٝ: ُشائؾ افْبال أمٚ اشتدٓهلؿ بٚفسْٜ افْبقيٜ ؾام روتف ؾٚضّٜ بْٝ ؿٔس ؿ

ٚ شقى افزـٚة»ظـ افزـٚة ؾَٚل:  ًَ , ثؿ تال هذه أيٜ مـ شاقرة افبَارة: «إن ذم ادٚل حل

 نانِننَِي َوِِف نبِيِل َوالسَّ َوآََت الَْىاَل لََعَ ُحّبِهِ َذوِي امُْلْرََب َواْْلََتاََم َوالَْىَساكِنَي َوابْنَي السَّ
ََلةَ َوآََت  كَاَم الصَّ

َ
ََكةَ  الّرِكَاِب َوأ   .(4)[177افبَرة: أيٜ ]الزَّ

                                                 
 .358, ص2د.ت(, ج.)مك: ادُتبٜ افتجٚريٜ افُزى, د.ط االعتصام, أبق إشحٚق افنٚضبل,  (1)

)بروت: دار افُتٛ افًِّٜٔ,  التػسر الؽبر أو مػاتقح الغقبفرازي, ؾخر افديـ حمّد بـ ظّر, ا  (2)

 .35, ص5م(, ج2٠٠٠ها/1421ط,.د

 .242-241, ص2, جتػسر الؼرضبيافَرضبل,   (3)

, حتَٔؼ: أمحد حمّد صٚـر شـن السمذي في ,افسمذي افسمذي, حمّد بـ ظٔسك أبق ظٔسكجف راخ  (4)

د.ت(, ـتٚب افزـٚة, بٚب مٚ جٚء ذم أن ذم .)بروت: دار إحٔٚء افساث افًريب, د.طوآخرون, 
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مـ ـٚن مًف ؾوؾ طٓر ؾًِٔد بف »ؿٚل:  وظـ أيب شًٔد اخلدري ظـ افْبل 

فف ؾوؾ مـ زاد ؾًِٔد بف ظذ مـ ٓ زاد فف, ؿٚل ؾذـر  ـٚن ومنظذ مـ ٓ طٓر فف, 

ن . ؾٚحلديثٚن يدٓ(1)«مـ أصْٚمل ادٚل مٚ اـر حتك رأيْٚ إُٔف ٓ حؼ ٕحد مْٚ ذم ؾوؾ

ٚ شقى افزـٚة, وؾرض افرضائٛ مبْل ظذ افؽ. ًَ  ظذ أن ذم ادٚل ح

 المانعون من فرض الضرائب:
يَٚبؾ افَقل إول بجقاز ؾرض افرضائٛ ؿقل ثٚين بّْع ؾروٓٚ, يرى 

أصحٚب هذا افَقل أن احلؼ افقحٔد ذم ادٚل هق افزـٚة, ؾّـ أخرج زـٚة مٚفف ؾَد 

تبٚرهٚ مُسٚ. ومـ هٗٓء صديؼ حسـ خٚن إا برئٝ امتف, وأن حتريّٓٚ مبْل ظذ اظ

 .(2)«ؾٓذا ظْد افتحَٔؼ فٔس هق إٓ ادُس مـ ؽر صؽ وٓ صبٜٓ»أـد افؽ بَقفف: 

 وؿد اـر افًِامء  صقًرا فُِّس مٚ ـٚن يًٍِف أهؾ اجلٚهِٜٔ: 

 .دراهؿ ـٕٚٝ تٗخذ مـ بٚئع افسِع ذم إشقاق 

 ٖخذ افزـٚة. دراهؿ ـٚن يٖخذهٚ ظٚمؾ افزـٚة فٍْسف بًد أن ي 

                                                                                                                          

 ذمافدارمل ظبداهلل بـ ظبدافرمحـ أبق حمّد, و. 659 , رؿؿ48, ص3ادٚل حَٚ شقى افزـٚة, ج

ها(, 14٠7, 1, حتَٔؼ: ؾقاز أمحد زمريل وؽره, )بروت: دار افُتٚب افًريب, طشـن الدارمي

 .1638, رؿؿ 471 , ص1ٚب مٚ جيٛ ذم مٚل شقى افزـٚة, جـتٚب افزـٚة, ب

, 3, ج1728 ب افَِىٜ, بٚب اشتحبٚب ادٗشٚة, رؿؿ, ـتٚالصقح ادسؾم ذمسِؿ, ادجف رخأ  (1)

 .5419, رؿؿ 238, ص12, ؾهؾ ذم إرشبٜ,  جصحقح ابن حبان: ابـ حبٚن, 1354ص

 ط،.د ِبل, )افَٚهرة: دار ابـ ظٍٚن,, حتَٔؼ: ظع حسغ احلالروضة الـديةصديؼ حسـ خٚن,   (2)

 .547, ص1م(, ج1999



 

 
 حبوث ودراسات  يف تنظيم الزكوةوحوهلا ياقضا

 

___________________ ﴿11﴾ ___________________ 

 

  دراهؿ ـٕٚٝ تٗخذ مـ افتجٚر إاا مروا, وـٕٚقا يَدروهنٚ ظذ إمحٚل أو

 وإفٔؽ أؿقال ادًٕٚغ مـ ؾروٓٚ:. (1)افرؤوس وٕحق افؽ

ادًٚيص وافذٕقب ادقبَٚت: وافؽ فُثرة  َ مـ أؿبح ادَْؽسإن »ؿٚل افْقوي: 

ف فِْٚس: وأخذ مىٚفبٚت افْٚس فف: وطالمٚهتؿ ظْده: وتُرر افؽ مْف: وإتٓٚـ

 .(2)«أمقاهلؿ بٌر حَٓٚ: ورصؾٓٚ ذم ؽر وجٓٓٚ

جبٚيٜ ادُقس وافدخقل ذم يشء مـ تقابًٓٚ, »وؿٚل ابـ حجر اهلٔثّل: 

داخؾ ذم أن ترد إفٔٓؿ إن تٔن, وهق إػ حَقق افْٚس هد حٍظبَالِٔٓٚـٚفُتٚبٜ ظ

ِ  ؿقفف تًٚػ: رِْض ب
َ
 .(3)[42افنقرى: أيٜ] َغْْيِ اْْلَقِّ َيْظنُِىوَن انلَّاَس َويَبُْغوَن ِِف اْْل

مـ ـٚن ٓ يَىع افىريؼ, وفُْف يٖخذ خٍٚرة أو رضيباٜ ماـ »ؿٚل ابـ تّٜٔٔ: 

 ظَقباٜ عؾقههمُاٚس أبْٚء افسبٔؾ ظذ افرؤوس وافدواب وإمحٚل وٕحق افؽ ؾٓذا 

ادُٚشغ, وؿد اختِػ افٍَٓٚء ذم جقاز ؿتِف, وفٔس هق مـ ؿىٚع افىريؼ ؾ٘ن افىريؼ 

 .(4)«يَْىع بف مع إٔف أصد افْٚس ظذابٚ يقم افَٔٚمٜ ٓ

                                                 

, )بروت: دار افُتٛ افًِّٜٔ, عون ادعبود رشح شـن أيب داودافًئؿ آبٚدي, حمّد صّس احلؼ,   (1)

 .111, ص8ج م(,1995, 2ط

)بروت: دار إحٔٚء  صحقح مسؾم برشح الـووي,افْقوي, أبق زـريٚ حئك بـ رشمل بـ مري,   (2)

 .2٠3, ص11ها(, ج1392, 2افًريب, ط افساث

, حتَٔؼ: مرـز افدراشٚت وافبحقث, )بروت: الزواجر عن اقساف الؽبائراهلٔثّل, ابـ حجر,  (3)

 .348, ص1م(, ج1999ها/142٠, 2ادُتبٜ افًكيٜ, ط

: بروت ), الراعي والرعقة يف إصالح  الرشعقة    السقاشة  ابـ تّٜٔٔ, أمحد بـ ظبد احلِٔؿ احلراين,  (4)

 .74, ص1د.ت(, ج.دار ادًرؾٜ, د.ط
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َِاُػ افتال : »مطالب أويل الـفىوجٚء ذم  َُ حيرم تًنر أماقال ادساِّغ, واف

 .(1)«بٌر ضريؼ رشظل إمجًٚظٚ ادِقك ظذ افْٚس رضهبا

ادُٚس مـ أـز أظقان افيِّٜ, بؾ هق مـ افيِّٜ إٍٔسآؿ: »وؿٚل افذهبل: 

 .(2)«تحؼ, ويًىٔف مـ ٓ يستحؼؾٕ٘ف يٖخذ مٚ ٓ يس

افذي يٖخذ ادُس مـ ؿبؾ افسِىٚن يُقن يقم افَٔٚمٜ ذم ٕاٚر : »وؿٚل ادْٚوي

جْٓؿ أي خمِدا ؾٔٓٚ إن اشتحِف: ٕٕف ـٚؾر وإٓ ؾًٔذب ؾٔٓٚ مع ظهٚة ادٗمْغ مٚ صٚء 

 . (3)«اهلل ثؿ خيرج ويدخؾ اجلْٜ

افتل تٗخذ مـ  صٚحٛ ادُس هق مـ يتقػ افرضائٛ»وؿٚل افنقـٚين: 

 .(4)«افْٚس بٌر حؼ

 وأهؿ مٚ اشتدل بف أصحٚب هذا افَقل:

دفْل ظذ ظّؾ إاا »ؾَٚل:  أن أظرابٔٚ أتك افْبل  مٚ رواه أبق هريرة 

ظِّتف دخِٝ اجلْٜ ؿٚل: تًبد اهلل وٓ تؼك بف صٔئٚ, وتَٔؿ افهالة ادُتقبٜ, وتٗدي 

يس بٔده ٓ أزيد ظذ هذا, ؾِام وػ افزـٚة ادٍرووٜ, وتهقم رموٚن, ؿٚل: وافذي ٍٕ

ه أن يْير إػ رجؾ مـ أهؾ اجلْٜ ؾِْٔير إػ هذاؿٚل رشقل اهلل   . (5)«: مـ هَّ
                                                 

)دمنؼ: ادُتٛ اإلشالمل, د.ط,  مطالب أويل الـفى يف رشح غاية ادـتفى,افسٔقضل, مهىٍك,   (1)

 .619, ص2م(, ج1961

 .112د.ت(, ص., )بروت: مىبًٜ افبٔٚن, د.طالؽبائرافذهبل, حمّد بـ أمحد ظثامن,   (2)

 د.ط,  )مك: ادُتبٜ افتجٚريٜ افُزى, الؼدير رشح اجلامع الصغر, فقض ادْٚوي, ظبد افرؤومل,  (3)

 .456, ص2ها(, ج1356

 .279, ص7, جكقل األوضارافنقـٚين,   (4)

, رؿؿ 5٠6, ص2جـتٚب افزـٚة, بٚب وجقب افزـٚة,  ,صحقح البخاريال ذم افبخٚريجف راخ  (5)

ٚن اإليامن افذي يدخؾ بف اجلْٜ, ٚب بٔ, ـتٚب اإليامن, بسؾمادصحقح ال ذم سِؿد ا جفراخ: 1333

 .14 , رؿؿ44, صج
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إاا »ؿٚل:  أن افْبل  واشتدفقا أيًوٚ بام روى افسمذي ظـ أيب هريرة 

 . (1)«أديٝ زـٚة مٚفؽ ؾَد ؿؤٝ مٚ ظِٔؽ

ؿٔس أهنٚ شًّتف تًْل رشقل  وبام رواه ابـ مٚجٜ ظـ افنًبل ظـ ؾٚضّٜ بْٝ

, وهق حديٞ ؤًػ ـام ؿٚل (2)«فٔس ذم ادٚل حؼ شقى افزـٚة»يَقل:  اهلل 

 افْقوي.

ووجف آشتدٓل بٕٚحٚديٞ ادذـقرة أهنٚ تدل ظاذ أن فأس ذم اداٚل حَاٚ 

شقى افزـٚة, وافرضائٛ رضب مـ احلَقق ظذ ادٚل, فاذا ٓ جياقز تقطٍٔٓاٚ. وماـ 

ٚفف مل يُـ ظِٔف حؼ ؾٔف وٓ يىٚفٛ با٘خراج يشء آخار ظاذ شابٔؾ ؿٙ مٚ ظِٔف ذم م

 افقجقب.

إن صاٚحٛ »يَاقل:  وبام ثبٝ ظـ رويٍع بـ ثٚبٝ حٔٞ شّع رشقل اهلل 

 .  (3)«ادُس ذم افْٚر

                                                 
, 353, ص1جافهالة, بٚب صٍٜ افتنٓد ووجقبف, , ـتٚب سـن السمذيال ذمافسمذي, جف راخ  (1)

 .12 رؿؿ

, حتَٔؼ: حمّد ؾٗاد ظبدافبٚؿل, شـن ابن ماجة ذمابـ مٚجٜ, حمّد بـ يزيد أبق ظبداهلل, جف راخ  (2)

, رؿؿ 57٠, ص1ج, بٚب زـٚة افقرق وافذهٛ, د.ت(, ـتٚب افزـٚة..ط)بروت: دار افٍُر, د

, 5, ج«ادٚل حؼ شقى افزـٚة ؾؤًػ جًداذم  لقسديٞ ح» :ادجؿوعؿٚل افْقوي ذم و :1788

وافذي يرويف أصحٚبْٚ ذم افتًٚفٔؼ, فٔس ذم ادٚل حؼ »: وؿٚل افبَٔٓل ذم افسْـ افُزى: 298ص

 .84, ص4, ج«اشقى افزـٚة, ؾِسٝ أحٍظ ؾٔف إشْٚدً 

د.ت(, .)مك: مٗشسٜ ؿرضبٜ, د.ط ,مسـد اإلمام أمحد بن حـبلابـ حْبؾ, أمحد أبق ظبداهلل,   (3)

 .17٠42 رؿؿ ,1٠9, ص4ج
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ٓ يادخؾ اجلْاٜ »يَاقل:  وبام ثبٝ ظـ ظَبٜ بـ ظٚمر إٔف شّع رشاقل اهلل 

 . (1)«صٚحٛ مُس

 أهنام يكحٚن بحرمٜ ادُس, وبسقء ادا ل ووجف آشتدٓل هبذيـ احلديثغ

 فِّتًٚمؾ مًف, فذا ٓ جيقز ؾرض افرضائٛ ٓظتبٚرهٚ مُسٚ.

 :الترجيح
تارجح   افرضائٛ, بًد ظرض افبٚحٞ دذاهٛ افٍَٓٚء حقل مسٖفٜ تقطٔػ 

فديف مٚ اهٛ إفٔف أصحٚب افَاقل إول بجاقاز تقطٍٔٓاٚ مَٔادة بتحَٔاؼ مهاِحٜ 

 وتَهرهؿ بٖحُٚم افزـٚة, وافؽ دٚ يع:  فألمٜ, وظدم تٍريط افْٚس

إمُٕٜٚٔ اجلّع بغ أدفٜ افَقفغ, وييٓر هذا اجلّع مـ خالل مٚ  ؿٚفف صٔخ 1-

فٔس ذم ادٚل حؼ جيٛ بسبٛ ادٚل شقى »اإلشالم ابـ تّٜٔٔ بنٖن افزـٚة, حٔٞ ؿٚل: 

وجٜ افزـٚة, وإٓ ؾٍٔف واجبٚت بٌر شبٛ ادٚل, ـام دمٛ افٍَْٚت فألؿٚرب وافز

ومحؾ افًٚؿِٜ وؿوٚء افديقن, وجيٛ اإلظىٚء ذم افْٚئبٜ, وجيٛ إضًٚم اجلٚئع وـسقة 

. ؾ٘ن مٚ اشتدل بف (2)«افًٚري ؾروٚ ظذ افٍُٚيٜ إػ ؽر افؽ مـ افقاجبٚت ادٚفٜٔ

ٚ شقى افزـٚة يُّـ محِف ظذ ثبقتف بٌر  ًَ أصحٚب افَقل إول ظذ أن ذم ادٚل ح

رب وافزوجٜ ومحؾ افًٚؿِٜ وؿوٚء افديقن وؽرهٚ. وادٚل شبٛ ادٚل ـٚفٍَْٚت فألؿٚ

 وشِٜٔ فتَرير هذه احلَقق وفٔس ؽٚيٜ.

                                                 
, حتَٔؼ: حمّد شـن أبو داودداود, شِٔامن بـ إصًٞ أبق داود افسجستٚين إزدي, أبقخرجف أ  (1)

اختٚا افُٚتٛ,  د.ت(, ـتٚب اخلراج, بٚب ذم..ط: دار افٍُر, دبروتحمٔل افديـ ظبد احلّٔد, )

 .2937رؿؿ  ,132, ص3ج

, حتَٔؼ: ظبد كتب ورشائل وفتاوى صقخ اإلشالم ابن تقؿقةابـ تّٜٔٔ, أمحد ظبد احلِٔؿ احلراين,    (2)

 .317, ص7, د.ت(, ج2: مُتبٜ ابـ تّٜٔٔ, طضافريٚافرمحـ, )



 

 
 حبوث ودراسات  يف تنظيم الزكوةوحوهلا ياقضا

 

___________________ ﴿11﴾ ___________________ 

 

إحٚديٞ افتل اشتدل هبٚ أصحٚب افَقل افثٚين ظذ حتريؿ ادُس, فٔس 2-

ٚ: ٕن ؾروٓٚ إاا ـٚن بسبٛ تٍريط افْٚس بٚفزـٚة ؾ ًَ ٔٓٚ مْع ؾرض افرضائٛ مىِ

وإحُٚم ادتًَِٜ هبٚ ؾٓذا يًّد مـ ادحدثٚت, وأهنٚ تتٍؼ مع مًْك ادُس افقارد ذم 

إحٚديٞ افتل اشتدل هبٚ أصحٚب افَقل افثٚين. أمٚ إاا ـٚن افداؾع وادَتيض 

ٚ دهٚفح ادسِّغ, و ًَ فٔس افداؾع فٍروٓٚ تٍريط افْٚس بٖحُٚم افزـٚة, فٍروٓٚ حتَٔ

ؾ٘هنٚ تًّد مـ ادهٚفح ادرشِٜ وأهنٚ ؽر داخِٜ وّـ مًْك ادُس افذي وردت 

 إحٚديٞ بتحريّف.

ظدم إمُٕٜٚٔ آشتدٓل بٚحلديٞ افذي رواه ابـ مٚجٜ ظـ ؾٚضّٜ: ٕن 3-

ٚ افٍَْٚت ظذ احلديٞ ؤًػ: وٕن هْٚك حَقؿٚ أخرى ذم ادٚل شقى افزـٚة مْٓ

إبقيـ ادحتٚجغ, وظذ افزوجٜ وظذ افرؿٔؼ, وظذ احلٔقان, وإضًٚم ادوىر 

 وؽرهٚ, وؿد ؿٚم اإلمجٚع ظذ افؽ.

وافَقل افقشط ذم هذه ادسٖفٜ هق جقاز ؾروٓٚ, وفُـ ذم إضٚر مٚ بْٔف  

 افبٚحٞ ظْد تٖصِٔف هلٚ.

وٓيٚت مٚفٔزيٚ ظذ وتْص ؿقإغ افزـٚة وفقائحٓٚ ادًّقل هبٚ ذم خمتِػ 

مقاد ؿٕٚقٕٜٔ ختقل مٗشستٓٚ صالحٜٔ مجع إٔقاع مًْٜٔ مـ افزـٚة بهقرة إفزامٜٔ, 

وظَقبٜ مًْٜٔ ظذ ـؾ مـ ارتُٛ خمٚفٍٜ مـ ادخٚفٍٚت افتل ٕهٝ افَقإغ ظِٔٓٚ, 

وهل خمٚفٍٚت بنٖن آمتْٚع ظـ أداء افزـٚة ادستحَٜ, وؿد أحسْٝ دوفٜ مٚفٔزيٚ 

ٚ حْٔام ؿرر ًً ت أن مـ يدؾع افزـٚة خيهؿ بَدرهٚ مـ افرضيبٜ حتك ٓ جيتًّقا ظذ صْ

 .(1)افْٚس افزـٚة وافرضيبٜ ذم آن واحد

                                                 
اإلضار ادمشيس لؾزكاة أبعاده ومضامقـه  , وؿٚئع مٗمتر"افزـٚة: دراشٜ حٚفٜ مٚفٔزيٚ"ؽزايل وؽره,  (1)

ها ادقاؾؼ 141٠صقال  15-12ٕيّف افبْؽ اإلشالمل فِتّْٜٔ ذم ـقآدبقر بامفٔزيٚ ذم افٍسة مـ 

 .5٠8م, ص199٠مٚيق 7-1٠
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 املبحث الثاني:
 :تأهيل العاملين على جمع الزكاة وتوزيعها

مـ أهؿ إظامل افتل حتتٚج إػ خزة افًٚمِغ ظذ افزـٚة ظّالن رئٔسٚن, 

افذيـ وجبٝ افزـٚة ذم أمقاهلؿ, وتقزيع هذه ومهٚ مجع افزـٚة مـ أصحٚب إمقال 

 إمقال ذم ادهٚرمل افتل اـرت ذم افَرآن افُريؿ.

وفُـ افتٌرات افُبرة وادستّرة ذم ادًٚرمل اإلٕسٕٜٚٔ افتل ؽىَّٝ خمتِػ 

ت افُثر مـ ادٍٚهٔؿ افًِّٜٔ وآؿتهٚديٜ, ومٚ يستٛ  جقإٛ احلٔٚة ادًٚرصة, ؽرَّ

الحَٜ ذم أشٚفٔٛ وضرق إدارة ادٗشسٚت, شقاء أـٕٚٝ مٗشسٜ ظْٓٚ مـ متٌرات مت

ربحٜٔ أم هٔئٚت خريٜ, وذم خوؿ هذه افتٌرات بدأ آهتامم بٚفُقادر افبؼيٜ 

 .(1)يتزايد ذم ادٗشسٚت ادًٚرصة

فذا ؾٕ٘ف يُّـ افَقل بٖن افًٚمِغ ظذ صٗون افزـٚة بحٚجٜ إػ تقاؾر صٍٚت 

هٚ افٍَٓٚء. وفًؾ جٚمع افؼوط افتل يْبٌل تقاؾرهٚ ذم أخرى افٔقم إوٚؾٜ إػ مٚ اـر

ادقطػ ذم صٗون افزـٚة هل: افٍُٚءة, وإمٕٜٚ, وآشتًداد فًِّؾ, واإلخالص 

ؾٔف, وهل افهٍٚت افقاردة ذم ؿقفف تًٚػ ظذ فسٚن ابْٜ صًٔٛ ظِٔف افسالم تهػ 

ٜ, وافِذان يْبٌل ٕبل اهلل مقشك ظِٔف افسالم, وهذان افقصٍٚن مهٚ: افَقة, وإمٕٚ

اظتبٚرمهٚ ذم ـؾ مـ يتقػ ظّاًل شقاء ب٘جٚرة أو ؽرهٚ, وأيًوٚ أن يتقؾر صٍتٚ اخلزة 

 .(2)وافٍُٚءة

                                                 
ٜ , )افَٚهرة: دار اجلٚمًاالجتاهات احلديثة يف إدارة ادوارد البرشيةافبٚؿل, صالح افديـ ظبد,  (1)

 .21م(, ص2٠٠2 .ط.د اجلديدة فِْؼ,

, حتَٔؼ: ظبد افرمحـ بـ تقسر الؽريم الرمحن يف تػسر كالم ادـانافسًدي, ظبد افرمحـ ٕٚرص,   (2)

 .614م(, ص2٠٠٠ها/142٠ط,.دمًال, )بروت: مٗشسٜ افرشٚفٜ, 
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 .(1)«هق ـؾ صخص فف درايٜ خٚصٜ بّسٖفٜ مـ ادسٚئؾ: »واخلبر اصطالًحا

ترـٔبااٜ مااـ ادًااٚرمل, وادٓااٚرات, واخلاازة, »وافٍُااٚءة اصااىالًحٚ هاال: 

متٚرس ذم إضٚر حمدد, وتتؿ مالحيتٓٚ مـ خالل افًّاؾ ادٔاداين, وافسِقـٔٚت, افتل 

وافذي يًىل هلٚ صٍٜ افَبقل, ومـ ثؿ ؾٕ٘ف يرجاع فِّٗشساٜ حتديادهٚ, وتَقيّٓاٚ, 

 .(2)«وؿبقهلٚ, وتىقيرهٚ

يْبٌل أن ٕجّع بغ افٍَف وفتقؾر اخلزاء وافٍُٚءات افًِّٜٔ ذم جمٚل افزـٚة, 

 تهٚديٜ.افؼظل, وافًِقم ادكؾٜٔ وآؿ

فذا يتْٚول افبٚحٞ ذم هذا ادبحٞ افًْٚرص افتال تساٚهؿ ذم تّْٔاٜ اخلازات 

 وافٍُٚءات فدى افًٚمِغ ظذ صٗون افزـٚة.

 ويتُقن هذا ادبحٞ مـ ثالثٜ مىٚفٛ: 

 ادىِٛ إول: افتٖهٔؾ ادًرذم. 

 ادىِٛ افثٚين: افتٖهٔؾ ادْٓل.

 ادىِٛ افثٚفٞ: اخلىط افتدريبٜٔ.

 :ول: التأهيل المعرفيالمطلب األ
ظْد حمٚوفٜ رؾع مستقى أداء ادقطٍغ ذم مٗشسٜ افزـٚة, بجّٔع 

ختههٚهتؿ وجمٚٓت ظِّٓؿ ظـ ضريؼ ؾتح برامٟ افتٖهٔؾ, ومْٓٚ افتٖهٔؾ 

                                                 
, 1د.ت(, ج.ط, )بروت: دار إحٔٚء افساث افًربٔق د.ادوشوعة اجلـائقةجْدي ظبدادِؽ,   (1)

 .222ص

 حمّد , )شُرة: جٚمًٜاإلكساكقة العؾوم جمؾة, "افٍُٚءات ادٗشسٜ ودور ذم افتٌٔر"حسـ,  رحٔؿ  (2)

 .11م(, ص2٠٠5, 7خٔرض افًدد
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ادًرذم يْبٌل أن يٗدي هذا افزٕٚمٟ إػ افزيٚدة ادًرؾٜٔ بٚفزـٚة, ودورهٚ, 

 وآثٚرهٚ وؾؼ ادٍٓقم ادًٚرص.

 تِؽ افًِّٜٔ ادْيّٜ وادستّرة افتل هتدمل إػ: هق طالًحاالتلهقل اصو

متُغ ؿدرة اإلٕسٚن ظذ آشتٍٚدة ممٚ تًِّف, أو جًؾ افنخص ؿٚدًرا ظذ 

مزاوفٜ مٚ تًِّف, وؿد يراد بٚفتٖهٔؾ افتدريٛ أو افتّريـ ؽر افتًِٔؿ, إا إن 

 .(1)ام ادًرؾٜافتًِٔؿ هق إـسٚب ادًرؾٜ, وافتٖهٔؾ هق إـسٚب افَدرة ظذ اشتخد

إدراك افقء ظذ مٚ هق ظِٔف, وهل مسبقؿٜ : »وادعرفة اصطالًحا هي

 .(2)« بجٓؾ بخالمل افًِؿ, وفذفؽ يسّك احلؼ تًٚػ بٚفًٚمل دون افًٚرمل

وادًرؾٜ اإلشالمٜٔ مـ حٔٞ إصؾ تَقم ظذ مبدأ افتُٚمؾ بغ افقحل 

فِْٓوٜ افًِّٜٔ مـ  وافُقن ـّهدريـ أشٚشغ هلٚ, ؾال مْٚص حْٔئذ دـ خيىط

 .(3)إظٚدة ربط افًِؿ افىبًٔل بٚفقحل

وؿد أصٚر ادتخههقن ذم صٗون مٗشسٚت افزـٚة إػ إمُٚن أن يتوّـ  

افتٖهٔؾ ادًرذم فًِٚمِغ ظذ صٗون افزـٚة ادبٚدئ افًٚمٜ فِْيٚم آؿتهٚدي 

 اإلشالمل, وأهؿ مٚ ئّزه ظـ إٕيّٜ افتَِٔديٜ, مٚ يٖيت:

                                                 
, )جمّقظٜ دفٜ افزـٜ, , بحوث يف ادعامالت واألشالقب ادرصفقة اإلشالمقةأبق ؽدة, ظبد افستٚر  (1)

 .319, ص6م(, ج2٠٠5ها/1426 ط,.د

, 1, جم(2٠٠7ها/ 1428 ط,., د, )بروت: دار ادًرؾٜالتعريػاتظع بـ حمّد,  اجلرجٚين,  (2)

, )افُقيٝ: ضبٚظٜ اات ادوشوعة الػؼفقة: وزارة إوؿٚمل وافنٗون اإلشالمٜٔ, 283ص

 .18, ص19ج ,م(1٠83ها, 14٠4, 2افسالشؾ, ط

)اخلرضقم: ادرـز افَقمل فإلٕتٚج  ة,كظرات يف تلصقل ادعرفتٔجٚين ظبد افَٚدر وآخرون,   (3)

 .12م(,  ص1995ها/1425اإلظالمل, 
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ظذ ؿٚظدة  اإلشالمٜٔتَقم ادًٚمالت ادٚفٜٔ م اإلشالمل فِربٚ: حتريؿ افْي1ٚ-

ادنٚرـٜ ذم افربح واخلسٚرة, ومـ إٔقاع مًٚمالهتٚ افبٔع وافؼاء وادنٚرـٚت 

واإلجٚرات وؽر افؽ مـ افًَقد افؼظٜٔ, بْٔام تَقم مًيؿ مًٚمالت ادٗشسٚت 

 ئد وهل افربٚ.ادٚفٜٔ افتَِٔديٜ ظذ ٕيٚم اإلؿراض وآؿساض بٚفٍقا

تَقم ادًٚمالت ادٚفٜٔ اإلشالمٜٔ ؾرض افْيٚم اإلشالمل فِزـٚة: بحٔٞ 2-

ظذ أداء ؾريوٜ افزـٚة مـ أمقال أصحٚب افْهٚب, ومـ أصحٚب احلسٚبٚت 

آشتثامريٜ, بْٔام ٓيقجد ذم ادًٚمالت ادٚفٜٔ افتَِٔديٜ مٚ يسّك بٚفزـٚة, وإن ـٚن 

 هْٚك ٕيٚم افرضائٛ ظْدهؿ.

هتدمل ادًٚمالت ادٚفٜٔ  قاظد إظٚدة تقزيع افثروة بغ افْٚس: حٔٞؿ3-

ٜ إػ حتَٔؼ مهٚفح اجتامظٜٔ مـ خالل مٗشسٚت افزـٚة, وادؼوظٚت اإلشالمٔ

آجتامظٜٔ, وافبٔئٜٔ, أمٚ ادًٚمالت ادٚفٜٔ افتَِٔديٜ ؾ٘هنٚ تسًك إػ حتَٔؼ إربٚح, ؾال 

 إٓ بهقرة هٚمنٜٔ. تَقم هبذه إظامل

افًدل وافتٔسر ادبٚدئ افًٚمٜ فإلدارة, مثؾ: مبدأ آفتزام إخالؿل: 4-

 اإلشالمٜٔوإمٕٜٚ وافهدق وآفتزام بٚفَٔؿ إخالؿٜٔ افتل هتدمل ادٗشسٚت ادٚفٜٔ 

 مبدأ افنقرى, ومبدأ افرؿٚبٜ افذاتٜٔ.إػ تقؾرهٚ ذم مًٚمالهتٚ, و

افتًريػ بٚفدور آؿتهٚدي, وـام يْبٌل أن يتىرق برٕٚمٟ مؼوع افزـٚة إػ 

وآجتامظل فِزـٚة, وبخٚصٜ حدهٚ فٍَِر, ثؿ افتًريػ بٕٚحُٚم افؼظٜٔ افًٚمٜ 

فِزـٚة, وضرق احتسٚب زـٚة إمقال, خهقًصٚ ادًٚرصة مْٓٚ, ـزـٚة افؼـٚت, 

 .(1)وإشٓؿ وؽرهٚ

                                                 
: صحٚتف, 12م(, ص1995, ط.د )جدة: مىبقظٚت ادًٓد ادواد العؾؿقة,, ؿحػ  ؿحػ, مْذر  (1)

بحقث ذم  ادحاشب وادراجع الؼاكوين اإلشالمي التلهقل العؾؿي واإلعداد ادفـي,حسغ حسغ, 

 .6مل, صافٍُر ادحٚشبل اإلشال
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 :المطلب الثاني: التأهيل المهني 
متىِبٚت هذه ادْٜٓ, وتتّثؾ هاذه  يتىِٛ افًّؾ ذم مٗشسٚت افزـٚة مراظٚة

ادتىِبٚت ذم آفتزام بٖحُٚم ومبٚدئ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ, وشقمل يتْٚول افبٚحاٞ ذم 

 هذا ادىِٛ ظْٚرص افتٖهٔؾ ادْٓل. 

جمّقظٜ مـ إظامل تتىِٛ مٓٚرات مًْٜٔ, يٗدهيٚ افٍرد » :وادفـة اصطالًحا

 .(1)«مـ خالل ممٚرشٚت تدريبٜٔ

 تٖهٔؾ جيٛ وجقدهٚ فبْٚء ؿدرات افًٚمِغ ادْٜٓٔ, أمهٓٚ:وهْٚك ظْٚرص فِ

مل تًد ادحٚشبٜ ظِؿ افتسجٔؾ  وجود خزاء ادحاشبة والتدققق والتؼويم:1-

ؾَط, وتبقيٛ افًِّٔٚت اات إثر ادٚيل ظذ ادٗشسٜ, بؾ أصبحٝ مـ أدوات 

ئٟ ظـ ضريؼ افبٕٔٚٚت افتحِٔؾ ادٚيل اهلٚدمل إػ افَٔٚم بٚفتقجٔف وافرؿٚبٜ, وتَٔٔؿ افْتٚ

ادٚفٜٔ افتل تَدمٓٚ ادحٚشبٜ ذم افقؿٝ ادْٚشٛ, وبٚفنُؾ ادالئؿ افذي يًُس تىقر 

ادٗشسٜ, وممٚ يسٓؾ تٖهٔؾ افَدرات ادىِقبٜ فدى افًٚمِغ, وجقد افْيٚم ادحٚشبل 

ادقحد افذي جيّع بغ تَْٔٚت افًِؿ, مـ ـقمبٔقتر, وبرجمٔٚت إػ ظِؿ ادحٚشبٜ 

ومبٚدًئٚ مع مراظٚة تٚمٜ فِخهقصٜٔ افؼظٜٔ. ومـ جٕٚٛ آخر ٓبد مـ أصقًٓ 

حهقل ادٗشسٜ ظذ ٕيؿ مراجًٜ وتدؿٔؼ, بحٔٞ تٗدي إػ افتحَؼ مـ افقوع 

 .(2)ادٚيل, وافؽ فدراشٜ ٕتٚئٟ إظامل افتل تٗدهيٚ ادٗشسٜ

                                                 
م(, 1986, ط.د )ظامن: مُتبٜ افرشٚفٜ احلديٞ أخالققات ادفـة,حمّد ظبد افٌْل ادكي,   (1)

 .  49ص

, )جدة: إصدارات جمّقظٜ دفٜ مسمولقة ادراجع وشؾوكقاته يف ضوء الؼواعد الػؼفقةأبق ؽدة,   (2)

 .42افزـٜ(, ص
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ٓبد أن يتوّـ ختىٔط ادٗشسٜ خىٜ  وجود خزاء التوعقة اإلعالمقة:2-

ٜٔ هلٚ, تَقم ظذ مٍٚهٔؿ منسـٜ. وأن فإلظالم أثًرا ودوًرا ـبًرا ذم ٕؼ افتقظٜٔ إظالم

افتل حيِّٓٚ, وافؽ مـ خالل آشتٍٚدة مـ افتىقرات ادتسٚرظٜ ذم هذا افًك. 

ويتًغ أن يتؿ تدريٛ هذه افٍُٚءات بحٔٞ تهبح ؿٚدرة ظذ افدظقة فِزـٚة, 

ٚدة افقظل بٖمهٜٔ افزـٚة, ودورهٚ ذم ختٍٔػ وإيهٚل رشٚفٜ ادٗشسٜ فًِّْغ هبٚ, وزي

حدة افٍَر وافبىٚفٜ. وـذفؽ تدريٛ هذه افٍئٜ مـ افُقادر ظذ ـٍٜٔٔ ؾٓؿ فٌٜ 

 .(1)افًك, واشتًامل أدوات ادًٚرصة بٍُٚءة

ٕن  وجود خزاء يف جاكب التحؾقل ادايل, ودراشة األوضاع االجتامعقة:3-

شسٜ: فرصد افؼائح افتل ظِٔٓٚ افزـٚة, هذا اجلٕٚٛ ذم ؽٚيٜ مـ إمهٜٔ فِّٗ

وادستحَغ هلٚ. وظذ ادٗشسٜ أن ترـز ظذ بْٚء ؿدرات ؾئٜ مـ ـقادرهٚ, مـ ٕٚحٜٔ 

دراشٜ أووٚع ادزـغ, وحتديد أوظٜٔ افزـٚة, شقاء أـٕٚٝ فِؼـٚت, أو ادٗشسٚت, 

 .(2)أو إؾراد: ومًرؾٜ مدى أحَٜٔ أؾراد ادجتّع بٚفزـٚة. ومٚ اـر إٍٓٚ

ٓبد أن هتتؿ مٗشسٜ  وجود خزاء يف صمون اإلدارة والتـظقم والتخطقط:4-

افزـٚة بٚفًٚمِغ مـ ٕٚحٜٔ افًِؿ بٕٚشس وادبٚدئ اإلداريٜ وإجراءاهتٚ, وأن تُقن 

هذه افٍُٚءات صٚمِٜ جلّٔع افذيـ يتّتًقن بهٍٚت افَٔٚدة, وادروٕٜ, واجلديٜ ذم 

ٕجٚح ادٗشسٜ مـ خالل حتَٔؼ أهداؾٓٚ, افًّؾ, وممـ هلؿ افرؽبٜ افهٚدؿٜ ذم 

 .(3)وختٍٔػ إظبٚء ادٚفٜٔ واإلداريٜظذ افْيٚم, وظذ أمقال افزـٚة, وفتحَٔؼ ادحٚؾيٜ

                                                 

َقم ظذ اإلفزام افَٕٚقين فِزـٚة حٚفٜ بٔٝ دراشٜ ٕٕنىٜ اهلٔئٚت افزـقيٜ افتل ٓ ت" افًجٔؾ,  (1)

 .98, صاإلضار ادمشيس مـ أبحٚث ,"افزـٚة افُقيتل

اجلواكب ادالقة واإلدارية , ورصٜ ظّؾ بًْقان "اإلحهٚء وافًّؾ اخلري"ظبد اهلل احلُٔؿ,   (2)

 .1٠م, ص2٠٠4, بروت ديسّز والتسويؼقة دمشسات الزكاة

 .5م, ص2٠٠4, بروت ديسّز اجلواكب ادالقة, ورصٜ "ٔط وإظداد ادقازٕٚتافتخى"ؾٚدي ٕقر افديـ,   (3)
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 :المطلب الثالث: الخطط التدريبية
اخلىط افتدريبٜ ذم مٗشسٜ افزـٚة تنّؾ اجلقإٛ افًِّٜٔ وافْيريٜ, واجلقإٛ إن 

 تَْٜٔ, دزاوفٜ افًّؾ ادٗشيس بّختِػ جقإبف. افتىبَٜٔٔ وافٍْٜٔ, وافقشٚئؾ اف

ظِّٜٔ خمىىٜ فتهحٔح إداء, وادًرؾٜ, وادٓٚرات, مـ خالل »وافتدريٛ: 

 . (1)«دمربٜ تًِّٜٔ هبدمل افقصقل إػ أداء أـثر ؾًٚفٜ

 ويُّـ إمجٚل أهؿ أهدامل اخلىط افتدريبٜٔ دٗشسٚت افزـٚة ظذ افْحق أيت:

دريبٜٔ: ٕن إهدامل افقاوحٜ تُقن بّثٚبٜ حتديد أهدامل اخلىط افت1-

خٚرضٜ افىريؼ, وادَٔٚس فتَٔٔؿ اخلىط افتدريبٜٔ ٍٕسٓٚ. وأهدامل هذه اخلىط 

ختتِػ بٚختالمل ضبًٜٔ ظّؾ ادٗشسٜ ادًْٜٔ, ومٗشسٚت افزـٚة حتُّٓٚ مبٚدئ 

 افؼيًٜ اإلشالمٜٔ.

دارة بُٚؾٜ إهدامل اإلداريٜ: بحٔٞ تسٚظد اخلىط افتدريبٜٔ ذم خدمٜ اإل2-

 مستقيٚهتٚ فتًّؾ بٍُٚءة أظذ, فتحَٔؼ مٚ ووع مـ خىط وشٔٚشٚت فِّٗشسٜ ادًْٜٔ.

إهدامل افٍْٜٔ: افتل تتًِؼ بزيٚدة وظل افًٚمِغ, بنٖن اشتخدام ادقارد 3-

 ادتٚحٜ, ظذ أؾوؾ وجف.

إهدامل آؿتهٚديٜ وآجتامظٜٔ: وهل ظبٚرة ظـ زيٚدة ـٍٚءة إؾراد 4-

فتحَٔؼ أهدامل افزـٚة, وتٌٔر شِقـٓؿ بام يتْٚشٛ مع متىِبٚت افًّؾ,  افًٚمِغ:

 .(2)وحتسغ ادمٚهٚهتؿ بام يُّْٓؿ مـ آشتّرار ذم افًّؾ

                                                 
)افَٚهرة: إصدار افؼـٜ  جمؾة خالصات,, "تدريٛ ادقطٍغ فرؾع ـٍٚءة إداء"دئٍد أوشبقرن,   (1)

 م(.1998, 14افًربٜٔ فإلظالم افًِّل, افًدد 

, ط.د ,)افَٚهرة: مُتبٜ مدبقيل ى العامؾةدور التدريب ادفـي يف إعداد الؼومنًؾ شًقد افَٚيض,  (2)

 .15م(, ص1998
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وتتٖـد أمهٜٔ افتدريٛ افًٍٚل ادستّر, بحٔٞ يقاـٛ ادتٌرات ادستّرة ذم 

ٚ. وٓ هذا افًك, وأصبح تٖهٔؾ افُقادر افبؼيٜ مـ افرضوريٚت افتل ٓ ؽْك ظْٓ

ريٛ أن هذه إمهٜٔ فِخىط افتدريبٜٔ متثؾ رضورة أـثر إحلًٚحٚ بٚفْسبٜ فِّٗشسٜ 

 افزـقيٜ ٕيًرا فِّسٗوفٜٔ ادوٚظٍٜ افتل تتحِّٓٚ هذه ادٗشسٜ. 

 وللتدريب مرتكزات يقوم عليها، أهمها:
افتدريٛ وطٍٜٔ مستّرة, وإٕاف فأس جمارد حاؾق مٗؿاٝ دناُِٜ تقاجاف 1-

يؾق فإلدارة, وإٕام هق ٕنٚط, ووطٍٜٔ أشٚشأٜ ذم ادٗشساٜ, وفأس اإلدارة, أو حؾق بد

حاًل دنُِٜ ذم ظّؾ افٍرد: ٕن افتدريٛ فأس متًَِاٚ باٚفٍرد ااتاف, باؾ إٕاف يتًِاؼ 

بٚدٗشسٜ ـًِّٔاٜ, وـاذا بخىىٓاٚ ادساتَبِٜٔ. وفاذفؽ جياٛ ظاذ اإلدارة أن تًاّد 

 جياٛ أن يْيار إفٔاف افتدريٛ وطٍٜٔ أشٚشٜٔ, ومستّرة ضاقال حٔاٚة ادٗشساٜ, ـاام

 افًٚمِغ ظذ إٔف جزء مـ ظِّٓؿ.

افتدريٛ ٕيٚم متُٚمؾ مـ ٕاٚحٔتغ, ؾٓاق أوًٓ ٕياٚم متُٚماؾ ذم مدخالتاف 2-

ًٔٚ إٕف يتُٚمؾ مع إٕنىٜ إخرى إلدارة ادقارد افبؼيٜ, وـاذا  وإٔيّتف وخمرجٚتف, وثٕٚ

 ل هتدمل إػ افْٓقض بٚدٗشسٜ.إٕيّٜ افتْئّٜٔ, وادٚفٜٔ, واإلٕتٚجٜٔ, وافتسقئَٜ افت

افتدريٛ ٕنٚط متجدد, وٓبد أن يتالزم مقوقع افازامٟ ماع حمتقيٚتاف: 3-

ٕٕف فٔس ظبٚرة ظـ حمٚرضات تَِك ذم ؿٚظٚت, بؾ هق مٍٓقم متٌر وواشع يُّـ أن 

ينّؾ أصٔٚء ـثرة, فذفؽ جيٛ أن يتسع أؾؼ ادسٗوفٜٔ ذم افتدريٛ فُل ٓ يتجّد ذم 

 ؿقافٛ حمددة.

حتتٚج إدارة ظِّٜٔ افتدريٛ إػ خزات إداريٜ, وؾْٜٔ مـ جٕٚٛ ادسٗوفغ 4-

ظْٓٚ, مثؾ أيٜ إدارة أخرى, ؾال يُّـ أن يُقن هْٚك مدير مٚيل ؾًٚل مٚ مل يُـ ظْاده 

 .(1)إدٚم بٚفْقاحل افٍْٜٔ ذم ظِّف, مع إتَٕٚف فِجقإٛ اإلداريٜ

                                                 

: دار افٍُر افًريب, د.ط, بروت) إدارة ادوارد البرشية من الـظرية إىل التطبقق,أمغ شٚظٚيت,   (1)

 ومٚ بًدهٚ. 8٠م(, ص1998
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 اخلامتة

 

 نتائج البحث: توصل البحث إلى اآلتي: 
بناُؾ واشاع ه افزـاٚة مَٚرٕاٜ بٚهتاممٓٚدمٚظدم ؿٔٚم افسِىٚت بّساٗوفٔتٓٚ -أ 

شًِبٚ ذم مًرؾٜ افْٚس بٖحُٚم افزـٚة, فرضائٛ وإفزام افْٚس بف: ممٚ أثربْيٚم ا

 وادسٚئؾ افٍَٜٓٔ افتل رجحٓٚ افبٚحٞ حلؾ هذه ادنُِٜ ـٚٔيت:

 .ٜتْئؿ افزـٚة يْبٌل أن يُقن مـ واجبٚت افسِى 

 افيٚهرة وافبٚضْٜ فِزـٚة فِسِىٜ دون اشتثْٚء. إخوٚع إمقال 

 .ِٜاظتبٚر ؾرض افرضائٛ مـ ادهٚفح ادرش 

تًّد َٕص اخلزاء وافٍُٚءات افًِّٜٔ ذم جمٚل افزـٚة مـ مًقؿاٚت تْئّٓاٚ,  -ب 

ؾ٘ن آهتامم بٚفًْاٚرص افتال تساٚهؿ ذم تّْٔاٜ اخلازات وافٍُاٚءات فادى 

واخلىط افتدريبٜٔ وشِٜٔ حلاؾ هاذه افًٚمِغ وهل: افتٖهؾ ادًرذم, وادْٓل, 

 ادنُِٜ.

افرضيبٜ بَادر  مـ افًدل أن تؼع افدوفٜ ؿقإغ إلظٍٚء مـ يدؾع افزـٚة مـ  -ج 

مٚ يدؾع مـ افزـٚة, ـل ٓ جيّع ظذ ادقاضـ واجبغ: افقاجٛ افؼظل بدؾع 

 افزـٚة, وافقاجٛ افَٕٚقين بدؾع افرضيبٜ, ظذ ؽرار مٚ تًٍِف دوفف مٚفٔزيٚ.
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 دور القواعد الفقوّية

 يف إجياد احللول للنشكالت املعاصرة
 )فتاوى القرضاوي أمنوذًجا(

 

 خالد خليفة السعد أ.د.
*

 
 

 

 ملخص البحث

 يتٙمقن هذا اًمبح٨م ُمـ ُم٘مدُم٦م وصمالصم٦م ُمب٤مطم٨م وظم٤ممت٦م:

شمٜم٤موًم٧م ذم اعمبح٨م األول أهؿ اعم٘مدُم٤مت اًمٜمٔمري٦م اًمتل هم٤مًمب٤ًم ُما٤م شماذيمر سمالم 

قمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ُمـ طمٞم٨م اًمتٕمرياػ اا٤م وسمٞما٤من أهٞمتٝما٤م و  ا   يدي احلدي٨م

أضمريتٝما٤م ًمٕمادم ُماـ يمتا٥م  اًمٕمٚمام  ذم طمجٞمتٝم٤م. وذم اعمبح٨م اًمث٤مين حم٤موًم٦م اؾمت٘مرائٞم٦م

ٞم٦م يقؾمػ اًم٘مرض٤موي، أُمٙمٜمٜمل ُماـ ظمالاا٤م اًمتٕمارىل قماغم ُمقىمٗماف ُماـ اًمِمٞمخ اًمٗم٘م

د ظمّمّماتف ًمٕمادم ُماـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م واهتامُمف اًمب٤مًمغ ا٤م. أُم٤م اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م وم٘ما

اًمتٓمبٞم٘م٤مت اعمٕم٤مرصة ًمٚم٘مقاقمد، واًمتل ىمٛم٧م سم٤مؾمتخالصٝم٤م ُمـ سمٕمض أضمقسمتاف اًمتال 

شمْمٛمٜمٝم٤م يمت٤مسمف )ومت٤موى ُمٕم٤مرصة(، وسمٞمّٜم٧م أّن اًمِمٞمخ مل ي٘مػ قمٜمد طمدوم اًمتٜمٔمػم اذه 

                                                 

 . ُمس٤مقمد، ىمسؿ اًمد اؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، يمٚمٞم٦م اآلماب، ضم٤مُمٕم٦م اًمبحريـأؾمت٤مذ  *

   alsaad.khaled@yahoo.com  اًمؼميد االيمؽموين:

 حبوث ودراسات

mailto:alsaad.khaled@yahoo.com
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اًم٘مقاقمد وًمٙمٜمف قمٜمل سمتٗمٕمٞمٚمٝم٤م قمغم ٟمحق واؾمع ُماـ ظماالل اعمام ؾما٦م اًمٕمٛمٚمٞما٦م اا٤م ذم 

ذم اخل٤ممت٦م إمم رضو ة إقمامل اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمتسٝمؿ ذم اًمٗمتقى واالضمتٝم٤مم واٟمتٝمٞم٧م 

 .إجي٤مم احلٚمقل ًمٚمٛمِمٙمالت اعمٕم٤مرصة
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 دقمم امل

 احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمسالم قمغم  ؾمقل اهلل، وقمغم  ًمف وصحبف وُمـ اشّمبع هداه.

٤م قماغم اُمتادام وسمٕمد، وم٢مّن طمريم٦م االضمتٝم٤مم ذم اًمٗم٘مف اإلؾماالُمل مل شمتقىماػ يقًُما

شم٤م خيف وشمٕمّدم أموا ه، قماغم اًمارهمؿ ُماـ طما٤مالت اًمّريماقم واالٟمحسا٤م  اًمتال ؿماٝمده٤م 

اعمسٚمٛمقن ذم سمٕمض قمٝمقمهؿ، ومل يٕمادم شما٤م يخ اًمٗم٘ماف اإلؾماالُمل ذم خمتٚماػ أـماقا ه 

وُمراطمٚمف ُمـ وضماقم وم٘مٝما٤م  ذوي ُمقاها٥م وقم٘مٚمٞما٤مت ُمتٗمقىما٦م، اؾماتٓم٤مقمقا أن يادًمقا 

، وأن يسٝمٛمقا ذم إُمدام احلٞم٤مة سمام حتت٤مضماف سمدًمقهؿ ذم قمالج ُمِمٙمالت اعمجتٛمع وىمْم٤مي٤مه

 ُمـ وم٘مف وُمـ شمقضمٞمف ُمستٛمّد ُمـ طمٞم٤مض اًمنميٕم٦م اًمٗمٞم٤مض٦م.

يٚمحظ هذا يمؾ ُمـ ٟمٔمر سم٢مُمٕم٤من ذم يمتا٥م اًماؽماضمؿ أو اًمٗمتا٤موى، وظماؼم أىمادا  

 اًمٗم٘مٝم٤م  أو وىمػ قمغم يش  ُمـ أضمقسمتٝمؿ وأىمْمٞمتٝمؿ قمؼم اًمٕمّمق .

ٕما٤ممل اإلؾماالُمل يمٚماف ًم٘مد مظمؾ هذا اًمٗم٘مف سمالم احلْم٤م ات اًم٘مديٛم٦م، ووؾمع اًم

قمغم شمٜم٤مئل أـمراومف وشمٕمّدم أضمٜم٤مؾمف وشمٜمّقع سمٞمئ٤مشمف، ومام ض٤مق يقُم٤ًم سمٛمِمٙمٚم٦م أو أؿمٙمؾ قمٚمٞماف 

ذم واىمٕم٦م، وُم٤م وىمػ ُمٙمتقىل اًمٞمديـ، أو ُمٖمٚمقل اًمرضمٚملم، أُم٤مم وىم٤مئع احلٞما٤مة اعمتٖماػّمة، 

وإٟمام اؾمتٓم٤مع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أن يٗمل سمح٤مضم٤مت اعمجتٛمٕم٤مت اًمتل طمٙمٛمٝم٤م، وأن يٕما٤مًم٩م 
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اعمِمٙمالت ذم اًمبٞمئ٤مت اًمتل طمّؾ ا٤م: سمام ظمّّمف اهلل شمٕم٤ممم سماف ُماـ ظم٤مصاٞم٦م اًمٕمٛماقم، يم٤موم٦م 

ومٝمق ًمٙمؾ األضمٜم٤مس، وًمٙمؾ اًمبٞمئ٤مت، وًمٙمؾ األقمّما٤م ، وسماام أومع اهلل شمٕما٤ممم ومٞماف ُماـ 

قمقاُمؾ اًمسٕم٦م واعمروٟم٦م اًمتل أّهٚمتف عمقاضمٝم٦م يمؾ ـمريػ، وُمٕم٤مجل٦م يمؾ ضمديد، سمٖمػم قمٜم٧م 

ٟم٦م األصقل واًم٘مقاقماد اًمتال ىم٤مُما٧م قماغم ُمراقما٤مة وال إ ه٤مق، وسمام اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ ُمت٤م

اًمقاىمع وضمٚم٥م اعمّم٤مًمح وم   اعمٗم٤مؾماد سم٘ماد  اإلُمٙما٤من، ُما٤م ضمٕمٚماف ىما٤ممً ا قماغم اًمقوما٤م  

ًمٕمٚمامئف ُمـ طمّؼ االضمتٝما٤مم  سمح٤مضم٤مت اإلٟمس٤مٟمٞم٦م اعمتجّدمة واعمتٜمّققم٦م، وسمام رشقمف اهلل شمٕم٤ممم

مالًمتف، أو ُم٤م ًماٞمس ومٞمام ًمٞمس ومٞمف مًمٞمؾ ىمٓمٕمل ُمـ األطمٙم٤مم، أو ُم٤م يم٤من ومٞمف ٟمص فمٜمل ذم 

ومٞمف ٟمص ُمـ يمت٤مب أو ؾمٜم٦ّم، وهق جم٤مل  طم٥م شمرك قمٛمًدا ًمٞمٜمٗمسح ًمٚمٛمجتٝمديـ ًمٞمٛمٚما١موه 

سمام هق أصٚمح ًمٚمٛمٙمٚمٗملم وأًمٞمؼ سمح٤ماؿ وزُما٤ممؿ وُمٙما٤ممؿ، وهاق ُمٜمٓم٘ما٦م )اًمٕمٗماق( أو 

ُم٤م أطماؾ اهلل ذم يمت٤مسماف ومٝماق طماالل، وُما٤م »)اًمٕم٤مومٞم٦م( اًمتل أؿم٤م  إًمٞمٝم٤م احلدي٨م اًمنميػ: 

 (1)«٤م ؾمٙم٧م قمٜمف ومٝمق قم٤مومٞم٦م، وم٤مىمبٚمقا ُمـ اًمٕم٤مومٞم٦م، وم٢من اهلل مل يٙمـ ٟمسّٞم٤مطمّرم ومٝمق طمرام، وُم

 [64]ُمريؿ:  ﴾٦٤ اَوَيا ََكَن َربَُّك نَِسّي  ﴿صمؿ شمال هذه اآلي٦م: 

واالضمتٝم٤مم اًمذي رشقمف اهلل شمٕم٤ممم وأذن ومٞمف ًمٕمٚمام  األُّم٦م ًمٞمس ٟمققًم٤م واطماًدا سماؾ 

اًماٜمص اًمٔمٜمال اًمدالًما٦م ُماـ  ومٝمٜم٤مك اضمتٝم٤مم ًمٚمتقصؾ إمم احلٙمؿ اعمارام ُماـ :(2)هق أٟمقاع

                                                 

: وىما٤مل ؓ قمـ أيب اًمد ما    3419اًمرىمؿ واه احل٤ميمؿ ذم اعمستد ك قمغم اًمّمحٞمحلم، يمت٤مب اًمتٗمسػم   (1)

ُمّمآمٗمك قمباد اًم٘ما٤مم  قمٓما٤م.  :هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مم ومل خيرضم٤مه. وواوم٘ماف اًماذهبل، حت٘مٞماؼ

 ۔م(2002ها/1422، 2)سمػموت: ما  اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

، 5، )اًمٙمقي٧م: ما  اًم٘مٚمؿ، طمصادر الترشيع اإلسالمي فقام ال كص فقهاٟمٔمر: قمبد اًمقه٤مب ظمالىل،   (2)

 .8م(، ص1982ها/1402
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، وهٜم٤مك اضمتٝم٤مم ًمٚمتقصاؾ هماغم احلٙماؿ (1)ظمالل االؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًم٘مقاقمد األصقًمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م

    اًمنماع    أ ؿماد  اًمتال االؾماتٜمب٤مط    ـمارق ُمـ  ـمري٘م٦م   سم٤مؾمتخدام    ومٞمف  ٟمص   ومٞمام ال

الؾمتّمالح أو همػم هذا ُمـ اعمّما٤مم  اًمتال أـمٚماؼ ا، يم٤مًم٘مٞم٤مس أو االؾمتحس٤من أو  إًمٞمٝم٤م

 ٞمٝم٤م األصقًمّٞمقن: ُمّم٤مم  األطمٙم٤مم، أو أمًّم٦م األطمٙم٤مم.قمٚم

 وهٜم٤مك اضمتٝم٤مم ًمٚمتقصؾ إمم احلٙمؿ سمتٓمبٞمؼ ىمقاقمد اًمنمع اًمٙمٞمٚما٦م اًمتال أّصاٚمٝم٤م

اًمٗم٘مٝم٤م ، واالؾمتدالل ُمٜمٝم٤م واًمبٜم٤م  قمٚمٞمٝم٤م، وهل يمثػمة وا٤م شمٓمبٞم٘م٤مهت٤م اعمتٕمّدمة ذم اًمٗماروع 

  واًمٕما٤ممة حمّٙمٛما٦م،  يازال،  واًمّّض  سمٛم٘م٤مصده٤م،   اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م ُمثؾ ىمقاقمد: األُمق 

اًم٘مقاقماد اًمتال ال واعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمسػم، واًمٞم٘ملم ال يازال سم٤مًمِماؽ، وهماػم ذًماؽ ُماـ 

ومٞمف يمت٥م )اًم٘مقاقمد(  مم٤م أًّمٗم٧مع،  اًمنم وال ىم٤مض والسم٤مطم٨م ذم قمٚمقميستٖمٜمل قمٜمٝم٤مُمٗم٧م 

 ها(684)ل أؿم٤م  إًمٞمٝم٤م ؿمٝم٤مب اًمديـ اًم٘مراذموهل اًمت و)األؿمب٤مه واًمٜمّٔم٤مئر( و)اًمٗمروق(،

اًمتل اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤ماًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وذًماؽ ذم يمت٤مسماف األصقل  ُمـ ًم٘مسؿ اًمث٤مينذم ا

شمٕما٤ممم   اهلل  زام اعمحٛمديا٦م  اعمٕمٔمٛم٦م   اًمنميٕم٦م   وم٢مّن »   اعم٤مشمع )اًمٗمروق(، ي٘مقل  محف اهلل:

ُمٜم٤م ه٤م رشوم٤م وقمٚمّقا اؿمتٛمٚم٧م قمغم أصقل وومروع، وأصقا٤م ىمسامن: أطماده٤م: اعمساّٛمك 

: ىمقاقمد يمٚمٞم٦م، وم٘مٝمٞما٦م ضمٚمٞمٚما٦م، يمثاػمة اًمٕمادم، قمٔمٞمٛما٦م ؿ اًمث٤مينسم٠مصقل اًمٗم٘مف .... واًم٘مس

ُما٤م ال  اًمنميع    ذم اًمٗمروع   ُمـ  اعمدم، ُمِمتٛمٚم٦م قمغم أرسا  اًمنمع وطمٙمٛمف، ًمٙمؾ ىم٤مقمدة

حيَم، ومل يذيمر ُمٜمٝما٤م يش  ذم أصاقل اًمٗم٘ماف وإن اشمٗم٘ما٧م اإلؿما٤م ة إًمٞماف قماغم ؾمابٞمؾ 

                                                 
ٚمؼ سم٠مًمٗم٤مظ اًمٜمّمقص ُمـ ضمٝم٦م إوم٤ممهتا٤م ًمٚمٛمٕما٤مين ُمثاؾ: اخلا٤مص واًمٕما٤مم، واعمٓمٚماؼ هذه اًم٘مقاقمد شمتٕم  (1)

واعم٘مٞمد، واحل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مز، واًمٍميح واًمٙمٜم٤مي٦م.... اًماخ. وهال ُمساتٛمدة ُماـ اؾمات٘مرا  األؾما٤مًمٞم٥م 

اًمٕمرسمٞم٦م، ويتقصؾ سمٛمراقم٤مهت٤م إمم ومٝمؿ األطمٙم٤مم ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ومٝماًم صحٞمًح٤م يٓم٤مسمؼ ُم٤م يٗمٝمٛمف 

 و مت هذه اًمٜمّمقص سمٚمٖمتف.ُمٜمٝم٤م اًمٕمريب اًمذي 
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 (1).«اإلمج٤مل، ومب٘مل شمٗمّمٞمٚمف مل يتحّّمؾ

اإلؾماالُمل ـ شمٗمٕمٞمؾ هذه اًم٘مقاقمد اًمتال متّثاؾ قمّما٤م ة اًمٗم٘ماف اذا يم٤من ال سمّد ُم

اؾمتٜمب٤مط  و  اًمنمقمل    احلٙمؿ اؾمتٙمِم٤مىل   ؾمتٕم٤مٟم٦م ا٤م ذم واال  اًمتٜمٗمٞمذ، ُمقضع  وضٕمٝم٤م 

احلٚمقل اعمٜم٤مؾمب٦م ًمٚمٜمّقازل اًمٓم٤م ئ٦م، وهذا ُم٤م ٟمٗمت٘مده ًمدى اًمٕمديد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤م  اعمٕما٤مرصيـ، 

ي٦م ىمقاقمد رشقمٞم٦م ذم هم٤مي٦م األهٞم٦م، ويٓمٞمٚمقن إذ إمؿ يمثػًما ُم٤م ي٘مّر ون ذم م اؾم٤مهتؿ اًمٜمٔمر

 احلدي٨م قمـ ومقائده٤م، وُمع هذا يّمٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يٜمزًمقه٤م قمغم اًمقاىمع اًمذي يٕم٤ميِمقٟمف.

ومام مل شمتّؿ شمرمج٦م هذه اًم٘مقاقمد قمغم أ ض اًمقاىمع قمغم اًمٜمّحق اًماّلئؼ ا٤م وسمام يدقمؿ 

يمباػمة   ومرصا٦م  ؾماتٗمقت اًمٕمٍمي٦م،     اعمِمٙمالت  ُمٕم٤مجل٦م   قمغم  اإلؾمالُمل  ىمد ة اًمٗم٘مف

ًمالؾمتٗم٤ممة ُمـ هذه اًمثروة اًمت٘مٕمٞمدي٦م اًمتل يمِمٗم٧م قمـ حم٤مؾمـ وم٘مٝمٜما٤م اًمٕمٔماٞمؿ، وىم٤مسمٚمّٞمتاف 

عمقاضمٝم٦م اًمتٓمق  اًمبنمي واًمتٖمػم اًمزُم٤مين واعمٙم٤مين. يمام أفمٝمرت ُم٤م يم٤من يتٛمتع سمف وم٘مٝم٤مؤٟم٤م 

ُمـ يراقمف قمٚمٛمٞم٦م وم٤مئ٘م٦م، ُمّٙمٜمتٝمؿ ُمـ أن يرّموا ُمس٤مئؾ اًمٗم٘مف اعمٜمتثرة إمم قمدم  قمؼم اًمٕمّمق 

حمّمق  ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م، وهذا أُمر سم٤مت ذم قمٍمٟم٤م حمّؾ شم٘مدير واهاتامم سما٤مًمٖملم ُماـ 

ىمبؾ  ضم٤مل اًم٘م٤مٟمقن، اًمذيـ يٕمٜمقن سمّمٞم٤مهم٦م اًم٘مقاٟملم ذم ؿمٙمؾ ىمقاقمد ويمٚمٞم٤مت، أيمثر ُماـ 

 قمٜم٤ميتٝمؿ سم٤مًمٗمروع واجلزئٞم٤مت.

وًم٘مد رّسين أن يتْمّٛمـ اًمبٞم٤من اخلت٤مُمل اًمّم٤مم  قمـ اًمٜمدوة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل أىم٤مُمٝما٤م 

اًمتٛمٞمز اًمبحثل ذم وم٘ماف اًم٘مْما٤مي٤م اعمٕما٤مرصة( سمج٤مُمٕما٦م اإلُما٤مم حمٛماد سماـ ؾمإمقم  )ُمريمز

ها واًمتل هل سمٕمٜمقان: )ٟمحق 14/5/1431-13ذم اًمٗمؽمة ُمـ  –اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمري٤مض 

اًمادقمقة إمم شمٗمٕمٞماؾ ىمقاقماد  -ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل أصٞمؾ ًمد اؾم٦م اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞما٦م اعمٕما٤مرصة(

                                                 
 .3-2، ص1(، جم.ط.م.ت، )سمػموت: قم٤ممل اًمٙمت٥م، الػروقؿمٝم٤مب اًمديـ اًم٘مراذم،   (1)
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اًمتقصاٞم٤مت اًماٜمص اآل : )يارى  اًمٗم٘مف ذم واىمع احلٞم٤مة، وضم٤م  ذم اًمٗم٘مارة اًمت٤مؾمإم٦م ُماـ

اعمِم٤م يمقن ذم اًمٜمدوة أهٞم٦م إقمامل اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل صمبت٧م سم٤مالؾمات٘مرا  اًمّماحٞمح أو 

سمٜمّمقص رشقمٞم٦م ظم٤مص٦م، ذم اؾمتٜمب٤مط أطمٙما٤مم اًم٘مْما٤مي٤م اعمساتجّدة ُماع ُمراقما٤مة رشوط 

 إقماما٤م وضقاسمٓمٝم٤م(.

ذم إجيا٤مم وهذه اًمّمح٤مئػ اًمتل سملم أيديٜم٤م حم٤موًم٦م إلسمراز مو  اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞما٦م 

ال –احلٚمقل ًمٚمٛمِمٙمالت اعمٕم٤مرصة، ُمـ ظمالل جمٛمققم٦م ُمٜمت٘م٤مة ُمـ ومتا٤موى قما٤ممل ضمٚمٞماؾ 

 قم٤مًم٩م ا٤م سمٕمض ىمْم٤مي٤م واىمٕمٜم٤م اعمٕم٤مرص وُمٕمْمالشمف اًمٓم٤م ئ٦م. -يزال واحلٛمد هلل طمّٞم٤م يرزق

 وذم ؾمبٞمؾ إٟمج٤مح هذه اعمح٤موًم٦م ضم٤م ت حمتقي٤مت هذه اًمد اؾم٦م يمام يكم:

وسمٞم٤من أهٞمتٝم٤م وطمجّٞمتٝم٤م. وشمٜمد ج حتتف  : شمٕمريػ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦ماملبحث األول

 صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 اعمٓمٚم٥م األول: شمٕمريػ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م.

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: أهٞم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م.

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: طمّجّٞم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمّٞم٦م. وومٞمف ومرقم٤من:

 اًمٗمرع األّول:   ا  اًمٕمٚمام  ذم طمّجّٞمتٝم٤م واًم٘مقل اًمراضمح ذم ذًمؽ.

 ًمٞم٦م قمدم اإلومّم٤مح قمـ طمّجّٞم٦م اًم٘مقاقمد ذم يمت٤مسم٤مت اًمس٤مسم٘ملم.اًمٗمرع اًمث٤مين: إؿمٙم٤م

: ُمقىماػ اًمِماٞمخ اًم٘مرضا٤موي ُماـ اًم٘مقاقماد اًمٗم٘مٝمٞما٦م و أياف ذم املبحث الثاين

 طمّجّٞمتٝم٤م.

: ٟماامذج شمٓمبٞم٘مٞما٦م ًمالطمتجا٤مج سم٤مًم٘مقاقماد اًمٗم٘مٝمٞما٦م ُماـ ظماالل املبحث الثالثث

 جمٛمققم٦م ُمٜمت٘م٤مة ُمـ ومت٤موى اًم٘مرض٤موي.

 ين سمٕمقٟمف وشمقومٞم٘مف، إّٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م.واهلل أؾم٠مل أن يرزىمٜمل اًمّمقاب، ويٛمدّ 
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 :املبخث األّول

 تعريف القواعد الفقوّية وبيان أهّنّيتوا وحّجّيتوا

 المطلب األّول: تعريف القواعد الفقهّية:
)اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م( ُمريّم٥م وصٗمل، وشمٕمريٗمٝم٤م يستٚمزم شمٕمريػ ضمز هيا٤م اًمّٚماذيـ 

 ٦م( وهل اًمّمٗم٦م.شمريّمب٧م ُمٜمٝمام وه٤م: )اًم٘مقاقمد( وهل اعمقصقىل، و)اًمٗم٘مٝمٞم

 تعريف )القواعد( في الّلغة واالصطالح:
 ت اعمٕم٤مضمؿ اًمّٚمٖمقي٦م عم٤ممة )ىمٕمد( ُمٕم٤مين ُمتٕمّدمة أه٤م اصمٜم٤من:ذيمر

إّم٤م مجع ىم٤مقمد، وهل اعمرأة اعمسٜم٦ّم، ًمٙمقم٤م ذات ىمٕمقم، واُمرأة ىم٤مقمد أي قمـ  -1

ٌَ ٱهّنِسَ ﴿، وُمٜمف ىمقًمف شمٕما٤ممم: (1)احلٞمض وقمـ اًمزوج َِٰعُد ِي َََّٰٰوٱۡهَقَو ِِت ََل آءِ ٱل 
 [60]اًمٜمق : ﴾ ......ايَرُۡجوَن ٍَِكاح  

، واذا (2)إم٤م مجع ىم٤مقمدة، واًم٘م٤مقمدة هل: األؾم٤مس، وىمقاقمد اًمبٞم٧م: أؾم٤مؾمف -2

ٌَ ٱۡۡلَيۡ  ىُ  ِۧإَوۡذ يَۡرَفُع إِةَۡرَِٰه ﴿اعمٕمٜمك و م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ِيُن  ِت ٱۡهَقَواِعَد ِي  ِإَوۡسََّٰ َِٰ

ٛمٕمٜماك األؾما٤مس اًماذي [، وم٤مًم٘م٤مقمدة ذم هذه اآليا٦م سم127]اًمب٘مرة:  ﴾.....

 يرومع قمٚمٞمف اًمبٜم٤م .

                                                 
 :، ُما٤ممة ىم٤مقمادة361، ص3هاا(، ج1300، 1، )سمػموت: ما  ص٤مم ، طلسان العرباسمـ ُمٜمٔمق ،  (1)

م(، 1986هااا/1406، 1، )سمااػموت: ُم١مؾمساا٦م اًمرؾماا٤مًم٦م، طالؼثثام س املحثثق اًمٗمػموز سماا٤ممي، 

  مة ىمٕمد.ُم٤م، 397ص

، )اًم٘ما٤مهرة: املعجم ال سق  ملجؿع الؾغة العربقة ؛، ُم٤ممة ىمٕمد361، ص3ًمس٤من اًمٕمرب جاسمـ ُمٜمٔمق ،   (2)

 ، ُم٤ممة اًم٘م٤مقمدة.777، ص2، جم(1985ها/1405، 3ُمٓم٤مسمع رشيم٦م اإلقمالٟم٤مت اًمنمىمٞم٦م، ط
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وال ؿمّؽ أّن أىمرب اعمٕمٜمٞملم إمم اعمرام ُمـ اًم٘م٤مقمدة هٜم٤م هق اعمٕمٜماك اًمثا٤مين وهاق: 

 األؾم٤مس، ٟمٔمًرا السمتٜم٤م  األطمٙم٤مم قمٚمٞمٝم٤م يم٤مسمتٜم٤م  اجلد ان قمغم األؾم٤مس.

هاا( ذم )اعمّماب٤مح اعمٜماػم( وم٘ما٤مل: 770أُّم٤م ذم االصٓمالح وم٘مد قمّرومٝما٤م اًمٗمّٞماقُمل )

 (1).«االصٓمالح سمٛمٕمٜمك اًمّْم٤مسمط، وهل األُمر اًمٙمكم اعمٜمٓمبؼ قمغم مجٞمع ضمزئٞم٤مشمف واًم٘م٤مقمدة ذم»

 تعريف )الفقهّية( في اللغة واالصطالح:
، وقمغم (2))اًمٗم٘مٝمٞم٦م( ٟمسب٦م إمم اًمٗم٘مف، واًمٗم٘مف ذم اًمّٚمٖم٦م هق اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٌم  واًمٗمٝمؿ ًمف

ُُ َلثِي  ﴿هذا اعمٕمٜمك ضم٤م  ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ۡيُب َيا َجۡفَق َِ ا َتُقَّٰوُ   اقَالُواْ َيَُٰش  ً ]هاقم:  ﴾ .....ّمِ

[، أي ُم٤م ٟمٗمٝمؿ: ألٟمف يٕمٔمٝمؿ سمام ال قمٝمد اؿ سمٛمثٚمف ُمـ أُمق  هم٤مئب٦م يم٤مًمبٕم٨م واًمٜمِمق ، 91

 (3)وىمٞمؾ: ىم٤مًمقا ذًمؽ إقمراًض٤م قمـ ؾمامقمف واطمت٘م٤مً ا ًمٙمالُمف.

اًمٕمٚماؿ سم٤مألطمٙما٤مم »أُّم٤م ذم اصٓمالح اًمٕمٚمام  وم٤مًمٗم٘مف ذم أؿماٝمر اًمتٕمريٗما٤مت هاق: 

 (4)«ـ أمًّمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م.اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمٙمتس٥م ُم

 )القواعد الفقهّية( باعتبارها لقًبا لعلم مخصوص:
هٜم٤مك قمدة شمٕمريٗم٤مت عمٕمٜمك )اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م( ًمٕمدم ُمـ اًمٕمٚمام  اًماذيـ صاٜمّٗمقا 

                                                 
 ، ُم٤ممة ىمٕمد.510(، صم.ط.م.ت، )سمػموت: اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، املصباح املـريأمحد سمـ حمٛمد اًمٗمٞمقُمل،   (1)

، املعجم ال سثق  ملجؿثع الؾغثة العربقثةُم٤ممة اًمٗم٘مف،  1614، صالؼام س املحق اًمٗمػموز  سم٤ممي،   (2)

 ، ُم٤ممة وم٘مف.724، ص 2ج

م(، 1985ها /1405، م.ط، )سمػموت: ما  إطمٞم٤م  اًمؽماث اًمٕمريب، اجلامع ألحؽام الؼرآناًم٘مرـمبل،   (3)

 .91، ص9ج

مج٤مقما٦م ُماـ اًماديم٤مشمرة، )اًمٙمقيا٧م: ما   :، حت٘مٞمؼق  يف أص ل الػؼهالبحر املحسمد  اًمديـ اًمز يمٌم،   (4)

 .21، ص1م( ج1992ها/1413، 2اًمّمٗمقة، ط
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 ذم هذا اًمٕمٚمؿ ىمديام وطمديث٤م، أيمتٗمل هٜم٤م سمٜمٛمقذضملم ُمٜمٝم٤م:

٘ماد قماّرىل ها( ذم )األؿمب٤مه واًمٜمّٔم٤مئر(، وم771ُم٤م ىم٤مًمف شم٤مج اًمديـ اًمّسبٙمل ) -1

األُمر اًمٙمكم اًمذي يٜمٓمبؼ قمٚمٞمف ضمزئٞم٤مت يمثػمة يٗمٝمؿ »اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م سم٠مم٤م: 

 (1)« أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمٜمٝم٤م.

واعمالطمظ ُمـ هذا اًمتٕمريػ أّٟماف ىمريا٥م ُماـ اًمتٕمرياػ االصآمالطمل عمٕمٜماك 

)اًم٘م٤مقمدة( اًمذي أو مشمف  ٟمًٗم٤م ًمٚمٗمّٞمقُمل، ومٚمؿ خيتّص سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م سمؾ ؿماٛمؾ يماؾ ُما٤م 

 ٤موّم٦م اًمٕمٚمقم.يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ىم٤مقمدة ذم يم

ىمْمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م »أُّم٤م اًمديمتق  حمٛمد قمبد اًمٖمٗم٤م  اًمنميػ وم٘مد قمّرومٝم٤م سم٘مقًمف:   -2

 (2)«قمٛمٚمٞم٦م يمٚمٞم٦م يتٕمّرىل ُمٜمٝم٤م أطمٙم٤مم ضمزئٞم٤مهت٤م.

 وهذا اًمتٕمريػ أىمرب إمم اعم٘مّمقم وأيمثر متٞمٞمزًا ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ األول.

 المطلب الثاني: أهّمّية القواعد الفقهّية:
ٗم٘مٝمٞم٦م سمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اعمزاي٤م واعمح٤مؾمـ ٟمّقه ا٤م وٟمّبف قمٚمٞمٝما٤م يماؾ اظمتّّم٧م اًم٘مقاقمد اًم

 ُمـ صٜمّػ ذم هذا اًمٕمٚمؿ ذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م، ُمـ أسمرزه٤م:

أّم٤م شمٙمّقن وشمريّب ًمدى اًمب٤مطم٨م اعمٚمٙم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم١مّهٚم٦م ًمالؾماتدالل واًمؽمضماٞمح، 

 واًمتل ُمـ ؿم٠مم٤م أن شمس٤مقمده قمغم شمٚمّٛمس احلٙمؿ اًمنمقمل ًمٙمثػم ُمـ اعمسا٤مئؾ اعمٕمروضا٦م،

                                                 
قما٤ممل أمحاد قمباد اعمقضماقم وقماكم حمٛماد قماقض،  :، حت٘مٞماؼاألشباه والـظثاررشم٤مج اًمديـ اًمسبٙمل،   (1)

 .11، ص1م(، ج1991ها/ 1411، 1)سمػموت: ما  اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

حمٛمد اًمنميػ،   حت٘مٞمؼ:  ،املجؿ ع املذهب يف ق اعد املذهبٞمٙمٚمدي اًمٕمالئل، أسمق ؾمٕمٞمد ظمٚمٞمؾ سمـ يم  (2)

 .38، ص1م(، ج1994ها/ 1414، 1)اًمٙمقي٧م: ُمٓم٤مسمع اًمري٤مض، ط
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واؾمتٜمب٤مط احلٚمقل ًمٚمقىم٤مئع اعمستجّدة، ومتّٙمٜمف ُمـ ختري٩م اًمٗماروع سمٓمري٘ما٦م ؾماٚمٞمٛم٦م، و ّم 

اجلديد ُمـ احلقامث إمم ٟمٔمرائٝم٤م ذم اعم٤ميض، وُمٕمروم٦م وضماف اال شمبا٤مط سمٞمٜمٝما٤م. وإمم هاذه 

اقمٚمؿ أّن »ها( ذم )األؿمب٤مه واًمٜمٔم٤مئر( وم٘م٤مل: 911اًمٗم٤مئدة أؿم٤م  ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل )

ـّ األؿمب٤مه واًمٜمّٔم٤مئر  ـّ قمٔماٞمؿ، سماف يّٓمٚماع قماغم طم٘ما٤مئؼ اًمٗم٘ماف وُمدا يماف، وُم ظماذه وم وما

وأرسا ه، ويتٛمّٝمر ذم ومٝمٛمف واؾمتحْم٤م ه، وي٘متاد  قماغم اإلحلا٤مق واًمتخاري٩م وُمٕمروما٦م 

ل قماغم مماّر اأطمٙم٤مم اعمس٤مئؾ اًمتل ًمٞمس٧م سمٛمسٓمق ة، واحلقامث واًمقىم٤مئع اًمتل ال شمٜم٘مْم

 (1)«اًمّزُم٤من، واذا ىم٤مل سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م: اًمٗم٘مف ُمٕمروم٦م اًمٜمٔم٤مئر.

ذه اعمٚمٙم٦م اعم٘متد ة قمغم اًمت٘مٕمٞمد واإلحل٤مق واًمتخري٩م ٟمحـ اًمٞمقم أطمقج إًمٞمٝم٤م وه

ُمـ ذي ىمبؾ، ٟمتٞمج٦م عم٤م يقاضمٝمف وم٘مٝمٜم٤م اعمٕم٤مرص ُمـ اعمِمٙمالت اًمتل شمزظمار اا٤م طمٞم٤مشمٜما٤م ذم 

 خمتٚمػ جم٤مالهت٤م االىمتّم٤ممي٦م واالضمتامقمٞم٦م واًمسٞم٤مؾمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م وهمػمه٤م.

هلل أن شمرم يمؾ ىمْمٞم٦م شمقاضمٝمٝما٤م إمم ومبٝمذه اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمت٘مٕمٞمدي٦م شمستٓمٞمع أُمتٜم٤م سمٕمقن ا

اًمتٓماق ات  قمغم طمّد شمٕمبػم اإلُم٤مم اًمسٞمقـمل، وأن شمستققم٥م يماؾ هاذه (2))ضمقىل اًمٗمرا(

 احلٞم٤مشمٞم٦م اًمتل يّمٕم٥م طمٍمه٤م واؾمت٘مّم٤مؤه٤م.

إمم  -ظمالل اًمٕمّمق  اعم٤مضٞم٦م–وُمـ هٜم٤م ادمٝم٧م قمٜم٤مي٦م اًمٗم٘مٝم٤م  واعمٗمتلم واًم٘مْم٤مة 

أو ي١مؾمساقا –تٝمؿ ًمٞمادقمٛمقا اا٤م يذيمروا هذه اًم٘مقاقمد وي٘مرٟمقه٤م سمٗمتا٤مواهؿ وأىمْماٞم أن

                                                 
حمٛماد اعمٕمتّماؿ سما٤مهلل اًمبٖمادامي، )سماػموت: ما   :، حت٘مٞمؼاألشباه والـظاررضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل،   (1)

 .31م(، ص 1987ها/1407، 1اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، ط

ذم اعمثؾ: يمؾ صٞمد ذم ضمقىل اًمٗمرا، واًمٗمرا هق مح٤م  اًمقطمش، ومٙماؾ ؾماٞمد ًمّماٖمره يادظمؾ ذم ضماقىل   (2)

اجلام ، ومٞمّضب هذا اعمثؾ ًمٚمرضمؾ يٙمقن ًمف طم٤مضم٤مت ُمٜمٝم٤م واطمدة يمبػمة، وم٢مذا ىمْمٞم٧م شمٚمؽ اًمٙمباػمة مل 

 ، ُم٤ممة ومرأ(144، ص11ج  ، ًمس٤من اًمٕمرباسمـ ُمٜمٔمق ، يب٤مل أن ال شم٘م٣م سم٤مىمل طم٤مضم٤مشمف. )
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أطمٙم٤مُمٝمؿ، وم٤مالؿمتٖم٤مل ا٤م رضو ة وم٘مٝمٞما٦م ال همٜماك ًمٚمٗم٘مٞماف قمٜمٝما٤م:  -قمٚمٞمٝم٤م أو يٕمٚمٚمقا ا٤م

ألم٤م اًمقؾمٞمٚم٦م اًمتل شمٙمٗمؾ ًمف ضابط وماروع اًمٗم٘ماف وضمزئٞم٤مشماف، وخترجيٝما٤م قماغم أصاقا٤م، 

 وإحل٤مىمٝم٤م سمٙمٚمٞم٤مهت٤م.

 :حّجّية القواعد الفقهّية: المطلب الثالث
 علماء في حّجّيتها والقول الّراجح في ذلك:الفرع األّول: آراء ال

ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م ضمّدًا ىمبؾ اخلقض ذم اعمِمٙمالت اعمٕم٤مرصة واًم٘مقاقمد اًمتل أؾمٕمٗمتٜم٤م  

اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ًمٜمٕمارىل طمٙماؿ االؾماتدالل  سم٢مجي٤مم طمٚمقل ا٤م أن ٟمٕمرض سم٢مجي٤مز حلّجّٞم٦م

اًمتٕمٚمٞماؾ ا٤م، وهؾ يٛمٙمـ أن دمٕمؾ مًمٞماًل رشقمًٞم٤م يستٜمبط ُمٜمف طمٙمؿ رشقمل وي١مظمذ سمف ذم 

 واًمؽمضمٞمح؟

 للعلماء في هذه المسألة رأيان ألّخصهما فيما يأتي:
اًمرأي األول: إّٟمف ال يسقغ اقمتب٤م  اًم٘مقاقماد اًمٗم٘مٝمٞما٦م أمًما٦م رشقمٞما٦م الؾماتٜمب٤مط 

األطمٙم٤مم، وإٟمام هل ؿمقاهد ُمّم٤مطمب٦م ًمألمًم٦م يست٠مٟمس ا٤م ذم ختاري٩م األطمٙما٤مم ًمٚمقىما٤مئع 

ممّـ ىم٤مل اذا: اًمٕمٚمام  اًمذيـ يمّٚمٗمقا سم٢مقمادام اجلديدة ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم اعمس٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمدّوٟم٦م. و

هاا( طمٞما٨م ذيماروا ذم 1293) جمٚم٦م األطمٙم٤مم اًمٕمدًمّٞم٦م ُمـ ىمباؾ اًمدوًما٦م اًمٕمثامٟمٞما٦م ؾماٜم٦م

اًمنمع ُما٤م مل ي٘مٗماقا قماغم ٟم٘ماؾ رصياح ال  ومحٙم٤مم » شم٘مريرهؿ اًمذي صّد ت سمف اعمجٚم٦م: 

مم ُماـ ُماقام وذم اعما٤ممة األو (1).«حيٙمٛمقن سمٛمجّرم االؾمتٜم٤مم إمم واطمدة ُمـ هذه اًم٘مقاقمد

                                                 
 :294م(، ص 1986هاا /1406، 1، )مُمِمؼ: ما  اًم٘مٚماؿ، طالؼ اعد الػؼفقةاًمٜمدوي،  قمكم أمحد  (1)

، 4، )سماػموت: ُم١مؾمسا٦م اًمرؾما٤مًم٦م، طال جقز يف إيضاح ق اعد الػؼه الؽؾقةحمٛمد صدىمل اًمبق ٟمق، و

 .38م( ، ص 1996ها/ 1415
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إن اعمح٘م٘ملم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤م  ىمد أ ضمٕمقا اعمسا٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞما٦م »اعمجّٚم٦م أيمدوا  أهيؿ هذا سم٘مقاؿ: 

إمم ىمقاقمد يمٚمٞم٦م، يمؾ ُمٜمٝم٤م ض٤مسمط وضم٤مُمع عمس٤مئؾ يمثػمة، وشمٚمؽ اًم٘مقاقمد ُمسٚمٛم٦م ُمٕمؽمة ذم 

اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م شمتخذ أمًم٦م إلصمب٤مت اعمس٤مئؾ وشمٗمٝمٛمام ذم سما٤ممئ األُمار، وماذيمره٤م يقضما٥م 

 (1)«يٙمقن وؾمٞمٚم٦م ًمت٘مر ه٤م ذم األذه٤من.االؾمتئٜم٤مس، و

ؾمٚمٛم٧م ُمـ اعمٕم٤م ض شمّماػم طمجا٦م، وممّاـ  اًمرأي اًمث٤مين: إّن هذه اًم٘مقاقمد ُمتك

هاا( ذم يمت٤مسماف )اًمٗماروق( طمٞماٜمام ىمار  684رصح سمذًمؽ اإلُم٤مم ؿمٝم٤مب اًمديـ اًم٘مراذم )

ٟم٘مض اًمٗمتٞم٤م إذا ظم٤مًمٗم٧م اًم٘مقاقمد وم٘م٤مل: يمؾ يش  أومتك ومٞمف اعمجتٝمد ومخرضما٧م ومتٞما٤مه ومٞماف 

اجلاكم اًمسا٤ممل قماـ اعمٕما٤م ض،  اإلمج٤مع أو اًم٘مقاقماد أو اًماٜمص أو اًم٘مٞما٤مسقمغم ظمالىل 

أن يٜم٘مٚمف ًمٚمٜم٤مس وال يٗمتل سمف ذم ميـ اهلل شمٕم٤ممم، وم٢مّن هاذا احلٙماؿ ًماق  هعم٘مّٚمدزاًمراضمح جيق

 (2)« طمٙمؿ سمف طم٤ميمؿ ًمٜم٘مْمٜم٤مه.

وي١ميمد اإلُم٤مم اًمسٞمقـمل ٟمساب٦م هاذا اًمارأي ًمٚم٘ماراذم ومٞم٘ماقل: يٜمات٘مض ىمْما٤م  

إمج٤مقًم٤م أو ىمٞم٤مؾًما٤م ضمٚمًٞما٤م، ىما٤مل اًم٘ماراذم: أو ظما٤مًمػ اًم٘مقاقماد  اًم٘م٤ميض إذا ظم٤مًمػ ٟمًّم٤م أو

 (3)«اًمٙمٚمٞم٦م.

وم٤مًم٘مراذم  محف اهلل جيٕمؾ اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم م ضم٦م احلج٩م اًم٘مقي٦م اًمتل يٜمات٘مض 

 ألضمٚمٝم٤م طمٙمؿ اًم٘م٤ميض إذا طمٙمؿ سمخالومٝم٤م.

قق ذم اًم٘مقاقماد: اًماديمتق  قمٍمٟم٤م اًمب٤مطما٨م اعمرُما وُمـ اعمٜم٤مميـ اذا اًمرأي ذم 

، ومٝمق يرى أن اًمٖمرض األهؿ اًمذي ألضمٚمف أضمٝمد اًمٕمٚمام  أٟمٗمساٝمؿ ذم يٕم٘مقب اًمب٤مطمسلم

                                                 
 .38اًمقضمٞمز، ص اًمبق ٟمق ، 290، ص اًمٜمدوي، اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  (1)

 .109، ص 2، ج  الػروقالؼرايف   (2)

 .208: ص األشباه والـظارر السق صي  (3)
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مجاع هاذه اًم٘مقاقماد وشمرشمٞمبٝما٤م وشمادويٜمٝم٤م ورشطمٝما٤م وسمٞما٤من ـم٤مئٗما٦م ُماـ أطمٙم٤مُمٝما٤م هاق 

االطمتج٤مج ا٤م واخت٤مذه٤م ُمّمدً ا ُمنموقًم٤م يتٕمرىل ُمٜمٝم٤م قمغم أطمٙما٤مم ُما٤م مل ياٜمص قمٚمٞماف، 

 (1)ف اًمذي يٕمٛمؾ ومٞمف.ويستٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اعمجتٝمد واعمٗمتل واًم٘م٤ميض وهمػمهؿ، يمؾ ذم جم٤مًم

 القول الراجح:
واًمذي يؽمضمح قمٜمدي وأ اه أىمرب إمم اًمّمقاب: هق أّن اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م يٛمٙمـ 

أن شمٕمّد مًمٞماًل حيت٩م سمف إذا يم٤من اا٤م أصاؾ ُماـ اًمٙمتا٤مب أو اًمساٜم٦م أو اإلمجا٤مع، يم٘م٤مقمادة 

إٟمام »)األُمق  سمٛم٘م٤مصده٤م( وم٢مّن االطمتج٤مج ا٤م ٟم٤مسمع ُمـ االطمتج٤مج سم٠مصٚمٝم٤م وهق طمدي٨م: 

، ويم٘م٤مقمدة )اًمّض  يزال( اًمتل شمرضمع إمم قمدم ُمـ اًمٜمّماقص ُمٜمٝما٤م (2)«ألقمامل سم٤مًمٜمٞم٤متا

 ، وهٙمذا ؾم٤مئر اًم٘مقاقمد اعمِم٤ما٦م.(3)«ال رض  وال رضا »طمدي٨م: 
                                                 

 اًمرياا٤مض  ورشيماا٦م  اًمرؿمااد   )اًمرياا٤مض: ُمٙمتباا٦م ، الؼ اعثثد الػؼفقثثةاٟمٔماار: يٕم٘مااقب اًمب٤مطمساالم،   (1)

 .280ص  م(، 1998ها /1418، 1ًمٚمٜمنمواًمتقزيع، ط

ما  اسماـ  ( واًمٚمٗمظ ًمف، )سمػموت:1ىمٓمٕم٦م ُمـ طمدي٨م  واه اًمبخ٤م ي ذم صحٞمحف، يمت٤مب سمد  اًمقطمل )  (2)

، )سمػموت: ما  1907 ىمؿ: م(. وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب اإلُم٤م ة 2003ها /1424، 1طمزم، ط

 .ؓؓ م(، يماله٤م قمـ قمٛمر 2002ها /1423، 1اسمـ طمزم، ط

( قمـ اسمـ قمب٤مس  يض اهلل قمٜمٝمام، ىم٤مل خمرضماقه: طمساـ، )اًمريا٤مض: ما  2865 واه أمحد ذم ُمسٜمده )  (3)

احلا٤ميمؿ ذم اعمساتد ك قماغم اًمّماحٞمحلم، يمتا٤مب اًمبٞماقع م(. و واه 2013ها /1434، 1اًمسالم، ط

، وصححف قمغم رشط ُمسٚمؿ وواوم٘مف اًماذهبل. وىما٤مل اًمٕمالئال: ؓ (، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلد ي 2345)

ًمٚمحدي٨م ؿمقاهد يٜمتٝمل جمٛمققمٝم٤م إمم م ضمف اًمّمح٦م أو احلسـ اعمحت٩م سمف. اٟمٔمر: اعمٜم٤موي، ومٞمض اًم٘مادير 

. 9899، سماارىمؿ 432-431، ص 6ج  ،.ت(م.ط.مرشح اجلا٤مُمع اًمّماٖمػم، )سمااػموت: ما  اعمٕمروما٦م، 

اًمّضا   سم٢ممظما٤مل   ُماـ رضه جي٤مزي  واحلدي٨م ُمٕمٜم٤مه: أال يّض اًمرضمؾ أظم٤مه ومٞمٜم٘مّمف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ طم٘مف، وال

 قمٚمٞمف، وم٤مألول إحل٤مق ُمٗمسدة سم٤مًمٖمػم ُمٓمٚمً٘م٤م، واًمث٤مين إحل٤مىمٝم٤م سمف قمغم وضمف اعم٘م٤مسمٚم٦م.
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وُمـ سم٤مب أومم إذا يم٤مٟم٧م اًم٘م٤مقمدة ٟمّم٤م ىمر ٟمٞما٤م أو طماديث٤م ٟمبقيا٤م، ومٝمال ىمباؾ أن 

اًمبّٞمٜما٦م قماغم اعماّدقمل »شمٙمقن ىم٤مقمدة يم٤مٟم٧م مًمٞماًل رشقمًٞم٤م، وُمـ أُمثٚم٦م هذا اًمٜمقع طمادي٨م: 

. ومٝمذا اًمٜمقع ُمـ اًم٘مقاقمد هق ذم األصؾ أمًما٦م، وىمقهتا٤م سم٘ماقة (1)«واًمٞمٛملم قمغم ُمـ أٟمٙمره

 هذه األمًم٦م ذاهت٤م، ومال ُمٜم٤مص ُمـ االطمتٙم٤مم إًمٞمٝم٤م.

أُّم٤م ُم٤م قمدا ذًمؽ ُمـ اًم٘مقاقماد، وهال اًمتال أؾمساٝم٤م اًمٗم٘مٝما٤م  ٟمتٞمجا٦م اؾمات٘مرا  

٤م ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل ال يقضماد ومٞمٝما٤م ٟماص. اعمس٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م وم٢مين أ ى إُمٙم٤مٟمٞم٦م االؾمتٜم٤مم إًمٞمٝم

وم٢مذا وضمدت اًم٘م٤مقمدة اًمتل شمِمٛمؾ شمٚمؽ اًم٘مْما٤مي٤م اعمساتٗمتل قمٜمٝما٤م ًمازم اًمتٕمقياؾ قمٚمٞمٝما٤م 

وإؾمٜم٤مم اًمٗمتقى إًمٞمٝم٤م، وال يٙمتٗمل سم٤مالؾمتئٜم٤مس ا٤م، وإال عم٤م اؾمتح٘م٧م هذه اًم٘مقاقمد يماؾ 

ة اًمٜمٗماع هذه اًمٕمٜم٤مي٦م واالقمتب٤م  اًمٚمذيـ ٟم٤مًمتٝمام ًمدى اًمٗم٘مٝم٤م  قمؼم اًمٕمّمق ، وًمٔمّٚم٧م ىم٤مرص

 حمدومة اًمٗم٤مئدة.

 الفرع الثاني: إشكالّية عدم اإلفصاح عن حّجّية القواعد في كتابات السابقين:
صم٤م  سمٕمض اًمب٤مطمثلم إؿمٙم٤مًمّٞم٦م شمتٕمّٚمؼ سمحّجّٞم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمّٞم٦م، شمٙمٛمـ ذم إها٤مل أ

اًمٗم٘مٝم٤م  اًمس٤مسم٘ملم اذا اعمقضقع وقمدم إقمٓم٤مئاف طم٘ماف ُماـ اًمد اؾما٦م، وأّن أيمثار اًماذيـ 

ا اًمٕمٚمؿ أو أؿم٤م وا إمم أهٞمتف، يم٤مٟم٧م قمب٤م اهتؿ إٟمِم٤مئٞم٦م وهمػم واضح٦م اعمٕم٤ممل ذم أؿم٤مموا اذ

 (2)اًمدًمٞمٚمّٞم٦م أو احلّجّٞم٦م.

ذًماؽ إمم اجل٤مٟما٥م اًمتٓمبٞم٘مال أو أّن   ومام ُمدى صح٦م هذه اعم٘مقًم٦م؟ وهؾ يرسي

 اإله٤مل اٟمحٍم ذم اجل٤مٟم٥م اًمٜمٔمري وطمده؟

                                                 
واًمبٞمٜم٤مت، قمـ قمبد اهلل سمـ قمب٤مس  ىمٓمٕم٦م ُمـ طمدي٨م  واه اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى، يمت٤مب اًمدقمقى  (1)

 .252، ص 10م(، ج 1992ها /1413، م.ط يض اهلل قمٜمٝمام، )سمػموت: ما  اعمٕمروم٦م، 

 .271ص  ،الؼ اعد الػؼفقةاٟمٔمر:   (2)
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ُما٤م أصاد وه ُماـ اًمٜم٤مفمر ومٞمام صٜمٗمف اًمٗم٘مٝم٤م  اعمت٘مدُمقن ُمـ ُمّمٜمٗم٤مت وم٘مٝمٞما٦م، و

أطمٙم٤مم وأىمْمٞم٦م، يٚمحظ أصمر هذه اًم٘مقاقمد ذم ومت٤مواهؿ وأضمقسمتٝمؿ، وأّمؿ اؾمتٕم٤مٟمقا اا٤م ذم 

شمٚمّٛمس احلٙمؿ اًمنمقمل، وـمّب٘مقه٤م سم٤مًمٗمٕمؾ قمغم ُم٤م ص٤ممومقه ُمـ ٟمقازل وُمِمٙمالت، وُما٤م 

و م إًمٞمٝمؿ ُمـ شمس٤مؤالت واؾمتٗمت٤م ات ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل مل جيدوا ا٤م ٟمّمقًصا٤م حيتٙمٛماقن 

 أو اًمسٜم٦م.إًمٞمٝم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب 

إمم قمدم  -وًمق ٟمٔمرة قم٤مسمرة–قمغم طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ ومٕمٚمٞمف أن يٜمٔمر وُمـ أ ام أن ي٘مػ 

ُمـ اعمّم٤مم  اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمِمٝمػمة، ال ؾمّٞمام اعمٓمّقًم٦م ُمٜمٝم٤م يمٙمت٤مب )سمدائع اًمّمٜم٤مئع( ًمٚمٙم٤مؾما٤مين 

هاا(، ومساقىل يساؽمقمل 676هاا( أو )اعمجٛماقع( ًمٚمٜمّاقوي اًمِما٤مومٕمل )587احلٜمٗمل )

ىمقاقمد وم٘مٝمٞم٦م ؾمٞم٘م٧م ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؾ ًمألطمٙم٤مم و سمط  اٟمتب٤مهف يمثرة ُم٤م اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف ُمـ

اًمٗمروع سم٤مألصقل، وًمق ذهبٜم٤م ٟمست٘ميص شمٚمؽ اعمقاضع اًمتل قمّٚمؾ ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤م  أطمٙما٤مُمٝمؿ 

سم٤مًم٘مقاقمد ًمْم٤مق سمٜم٤م اًمقىم٧م وسمٚمغ سمٜم٤م اجلٝمد هم٤ميتف، ًمذا ٟم١مصمر االىمتّم٤م  قمغم هذا اًم٘مد  ُمـ 

س٧م جمارم مقماقى شمادقمك يمال اًمٙمالم ذم هذه اجلزئٞم٦م، ألم٤م ذم فمٜمل طم٘مٞم٘م٦م ُم٤مصمٚم٦م، وًمٞم

 حتت٤مج إمم سمره٤من.

ومٝمذا هق طم٤مل اًم٘مقاقمد ذم اجل٤مٟم٥م اًمتٓمبٞم٘مل، أُم٤م ذم اجل٤مٟم٥م اًمٜمٔمري ومٝمق وإن مل 

يٙمـ سم٤مًم٘مد  اًمذي يٚمٞمؼ سمٛمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمٗم٘مف، وًمٙماـ ُما٤م موٟماقه ُماـ قمبا٤م ات شمٜمباف قماغم 

 يماام–صالطمٞم٦م هذه اًم٘مقاقمد ًمالؾمتدالل واالىمتدا  ُمـ ظمالا٤م قمغم اإلحل٤مق واًمتخري٩م 

ـّ األؿمب٤مه واًمٜمٔم٤مئر وُمٕمروم٦م أطمٙم٤مم اعمس٤مئؾ اًمتل ًمٞمس٧م  -شم٘مدم ذم يمالم اًمسٞمقـمل قمـ وم

سمٛمسٓمق ة واحلقامث واًمقىم٤مئع اًمتل ال شمٜم٘ميض قمغم مماّر اًمزُما٤من، أقمت٘ماد أّن ُمثاؾ هاذه 

اًمٕمب٤م ات اعمحر ة واًمٍمحي٦م ذم مالًمتٝم٤م يم٤مومٞم٦م ذم اًمتدًمٞمؾ قمغم أّن اًم٘مقاقماد اًمٗم٘مٝمٞما٦م ُماـ 

 ُمّم٤مم  االؾمتٜمب٤مط.
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أن أؿمػم ذم قمج٤مًم٦م إمم اًمسب٥م اًمذي يٛمٙمـ شمساقيٖمف ُماـ و ا  قمازوىل أو سم٘مل 

ًمٚمحادي٨م  -ومٞمام مّوٟمقه ُمـ يمتا٥م–اٟمٍماىل اًمٕمٚمام  اًمس٤مسم٘ملم قمـ إومرام ومّمقل ظم٤مص٦م 

قمـ مًمٞمٚمّٞم٦م هذه اًم٘مقاقمد، وهق أمؿ اقمتؼموا األُمر واضًح٤م ضمٚمّٞم٤م ذم أذه٤من ـمالب اًمٕمٚمؿ 

سم٤مًمت٤مزم مل يروا طم٤مضما٦م ًماذيمر ذًماؽ، أو ُمٗمٝمقُم٤م ًمدهيؿ، أو ًمٙمقمؿ يمتبقا يمتبٝمؿ ًمٚمٕمٚمام  و

 سّمام شمريمقا اإلومّم٤مح قمـ ذًماؽ شمقضّمسا٤م ُماـ أن يتخاذ ذ يٕما٦م ًماؽمك اًمٕمٜم٤ميا٦م سم٤مًمادًمٞمؾ 

 اخل٤مص، وظمِمٞم٦م أن يٙمقن ذًمؽ ؾمبب٤م ذم هتٛمٞمش اًمقطمل اًمرسم٤مين.

وقمغم يمؾ طم٤مل وم٢مّن اعمام ؾم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمقاؾمإم٦م واًمتٓمبٞم٘ما٤مت اًماقاومرة ًمٚم٘مقاقماد 

ٗم٘مٝمٞم٦م، شمٖمٜمل ذم فمٜمل إمم طمد يمبػم قمـ اًمٙمالم اًمٜمٔماري أو اًمتل اُمتألت ا٤م اعمّمٜمٗم٤مت اًم

سم٠مهٞما٦م اًم٘مقاقماد  -أو فمٜم٤م  اضمح٤ًم ذم أىمؾ شم٘مادير–اًمت٠مصٞمكم اذه اعمس٠مًم٦م، ويٙمسبٜم٤م ي٘مٞمٜم٤م 

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم اإلومت٤م  واًم٘مْم٤م  واالضمتٝم٤مم.

 اااااااااااااااااااااااااا

 :املبخث الثاني

 ى يف حّجّيتواموقف الشيخ القرضاوي من القواعد الفقوّية ورأي

وهيٛمٜم٤م هٜم٤م قمغم وضمف اخلّمقص أن ٟمتٕمرىل قمغم ُمقىمػ اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞماف يقؾماػ 

اًم٘مرض٤موي ُمـ االطمتج٤مج سم٤مًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ٟمٔمًرا ًمٙمقٟمف واطمدًا ُمـ اًمٕمٚماام  اًماذيـ ال 

متر يمٚمامهتؿ وومت٤مواهؿ مون أن شما١مصمر ذم األوؾما٤مط اًمٗم٘مٝمٞما٦م، وومتا٤مواه سم٤مًمٜمساب٦م ًمٚمابٕمض 

ب٦م ًمٚمبٕمض اآلظمر  ؤي٦م طمديث٦م ًمٞمٜم٤مسمٞمع اًمنمع اإلؾماالُمل أؾم٤مٟمٞمد وُمراضمع وم٘مٝمٞم٦م، وسم٤مًمٜمس

 اًمتل ال شمٜمْم٥م.
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واحلؼ أّن اًمِمٞمخ اًم٘مرض٤موي مل يٗمرم اذه اعمسا٠مًم٦م ُمبحًثا٤م ظم٤مصا٤ًم اا٤م، وًمٙماـ 

قمرض ا٤م ضٛمـ يمت٤مسم٤مت وُمقضققم٤مت ؿمتك ذم قمادم ُماـ شم ًمٞمٗماف، سمحٞما٨م يٛمٙمٜمٜما٤م أن 

 عمس٠مًم٦م، ومٛمـ ذًمؽ:ٟمٙمّقن ُمـ جمٛمقع شمٚمؽ اًمٙمت٤مسم٤مت اعمتٜم٤مصمرة ومٙمرة قمـ  أيف ذم هذه ا

ُم٤م أو مه ذم يمت٤مسمف )االضمتٝم٤مم ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م( ضٛمـ اًمنمائط اعمتٗمؼ  -1

قمٚمٞمٝم٤م اًمتل ال يستٓمٞمع اعمتٝمّل  ًمٚمٗم٘مف أن يٜم٤مل  شمب٦م االضمتٝم٤مم إال اا٤م وهاق: 

ٞم٦م وشم٘مديٛمٝم٤م قمغم اجلزئٞم٤مت، وٟم٘مؾ ذًمؽ قمـ سمٕماض ٚمُمالطمٔم٦م اًم٘مقاقمد اًمٙم

٤مم اًمسابٙمل ضمٕماؾ اإلطم٤مـما٦م األئٛم٦م يم٤مًمِم٤مومٕمل واًمٖمازازم، وذيمار أن اإلُما

سمٛمٕمٔمؿ ىمقاقمد اًمنمع رشـم٤م ُمست٘مال سمحٞم٨م يٙمتسا٥م اا٤م ىماقة يٗمٝماؿ اا٤م 

 (1)ُم٘مّمقم اًمِم٤م ع.

وذم يمت٤مسمف )رشيٕم٦م اإلؾمالم ص٤محل٦م ًمٚمتٓمبٞمؼ ذم يماؾ زُما٤من وُمٙما٤من( يارى  -2

وإذا مل »رضو ة اًمرضمقع إمم اًم٘مقاقمد قمٜمد وم٘مد اًمدًمٞمؾ ُمـ اًماٜمص ومٞم٘ماقل: 

٤م قماغم ضاق  اًم٘مقاقماد واعم٘م٤مصاد يقضمد ٟمّص ذم اعمس٠مًم٦م وضم٥م اًمٜمّٔمر ومٞمٝما

 (2).«اًمنمقمٞم٦م

وذم يمت٤مسمف )ذم وم٘مف األىمّٚمّٞم٤مت اعمسٚمٛم٦م( يٕمّدم شمسع  يما٤مئز أؾم٤مؾماٞم٦م جيا٥م أن  -3

يراقمٞمٝم٤م وم٘مف األىمّٚمّٞم٤مت اعمٜمِمقم أيمثر ُمـ همػمه ُماـ أٟماقاع اًمٗم٘ماف األظمارى، 

وذم اًمريمٞمزة اًمث٤مٟمٞم٦م ٟمجده يٜمص قمغم )ُمراقم٤مة اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م( اًمتل 
                                                 

، 1اًمٙمقيا٧م: ما  اًم٘مٚماؿ، ط ) ، اإلسالمقة  الرشيعة  يف االجتفاد   اًم٘مرض٤موي،  يقؾمػ  اٟمٔمر:          (1)

 .45م(، ص 1985ها/ 1406

، )اًم٘ما٤مهرة: ما  اًمّماح٦م، رشيعة اإلسالم صاحلة لؾتطبقق يف كل زمان ومؽانيقؾمػ اًم٘مرض٤موي،   (2)

 .114(، ص م.ط.م.ت
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ٝم٤م  اؾمتٛمدامًا ُماـ اًم٘مار ن واًمساٜم٦م، ويارى رضو ة اًمّرضماقع أّصٚمٝم٤م اًمٗم٘م

واالؾمتٜم٤مم إًمٞمٝم٤م واالؾمتدالل ا٤م واًمبٜم٤م  قمٚمٞمٝم٤م، صمّؿ يرسم سمٕمد ذًمؽ أ سمٕمالم 

 (1)ىم٤مقمدة ُمـ هذه اًم٘مقاقمد اعمٝمٛم٦م ًمٚمٗم٘مٝم٤م  واعمٗمتلم واًم٘مْم٤مة.

وذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف )ز اقم٦م األقمْم٤م  ذم ضق  اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م( يٜمّقه اذه  -4

٤مًمدة اًمتل أىم٤مُمٝما٤م اهلل قماغم  قم٤ميا٦م ُمّما٤مًمح اًمٕمبا٤مم ذم اعمٕما٤مش اًمنميٕم٦م اخل

واعمٕم٤مم، وأومقمٝم٤م ُماـ اعمبا٤ممئ واعمٕما٤مين ُما٤م ضمٕمٚمٝما٤م صا٤محل٦م ًمٙماؾ زُما٤من 

وُمٙما٤من، إُّماا٤م سمٜمّمقصاٝم٤م اًمٜم٤مـم٘ماا٦م، وإُّماا٤م سم٤مالضمتٝما٤مم سم٤مًم٘مٞماا٤مس قمٚمٞمٝماا٤م أو 

سمٛمراقم٤مة اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م، أو سمٖمػم ذًمؽ ُمـ ـمرق االضمتٝم٤مم، وإُّما٤م سما٢مقمامل 

نمقمٞم٦م اًمتل اؾمتٜمبٓمٝم٤م اًمٕمٚمام  ُمـ شمدسّمر اًمٜمّمقص وُمـ اؾمات٘مرا  اًم٘مقاقمد اًم

رح سم٘مقًماف: ااألطمٙم٤مم اجلزئٞم٦م، وسمٕمد أن يسقق ٟمبذة ُمـ هذه اًم٘مقاقمد يّما

اًم٘مقاقماد اًمٙمٚمٞما٦م واعمبا٤ممئ وُمـ اعمٕمروىل أّن سمٜم٤م  األطمٙم٤مم اجلزئٞم٦م قماغم »

رع ذم ااًمٕم٤مُم٦م ُمسٚمؽ أصقزم ُمٕمتّد سمف قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤م ، شمٕمرىل سمف أطمٙما٤مم اًمِما

اًمنميٕم٦م اخل٤مًمادة ُمروٟما٦م وؾمإم٦م، سمحٞما٨م ال  اًمٜم٤مزًم٦م، وهق يٕمٓمل  اًمقىم٤مئع

 (2).«شمِمٞمؼ ذ قم٤م سمجديد، وال شمٕمجز قمـ إجي٤مم طمّؾ ًمٙمؾ ُمِمٙمٚم٦م

ضق  ٟمّمقص اًمنميٕم٦م وُم٘م٤مصاده٤م(  ذموذم ظم٤ممت٦ميمت٤مسمف)اًمّسٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م -5

يدقمق إمم اقمتامم قمدم ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞما٦م اعمساٚمؿ اا٤م واعمجٛماع قمٚمٞمٝما٤م، 

ٜمد االدم٤مه إمم اًمتٖمٞمػم ألوض٤مقمٜم٤م وأٟمٔمٛمتٜما٤م احل٤مًمٞما٦م ووضٕمٝم٤م ذم االقمتب٤م  قم

                                                 
ها/ 1422، 1ط  ما  اًمنموق، اًم٘م٤مهرة:  ، )يف فؼه األقؾقات املسؾؿةاٟمٔمر: يقؾمػ اًم٘مرض٤موي،        (1)

 .44-42م(، ص 2001

، 1روق، طا، )اًم٘ما٤مهرة: ما  اًمِمارشيعة اإلسالمقةزراعة األعضاء يف ض ء اليقؾمػ اًم٘مرض٤موي،   (2)

 .10م(، ص2010
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إمم أوض٤مع وأٟمٔمٛم٦م إؾمالُمٞم٦م، يم٘م٤مقمدة  قم٤مي٦م اًمّّضو ات وىم٤مقمدة ا شمٙم٤مب 

ضمٕماؾ اا٤م  و اًمنمع    أظمّػ اًمّض يـ، وه٤م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمتل اقمؽمىل ا٤م

أطمٙم٤مُمٝم٤م، مم٤م ي١ميّمد واىمٕمٞم٦م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل ال حتّٚماؼ سم٤مإلٟمسا٤من ذم 

عم٦م شمرومرىل ذم اًمسام  وال شمٜمزل إمم األ ض، سمؾ شمٕمؽمىل سمْماٖمط ُمث٤مًمٞم٤مت طم٤م

 (1)احلٞم٤مة وىمٝمر اًمٔمروىل وضٕمػ اإلٟمس٤من، وشمٚمبس ًمٙمؾ طم٤مًم٦م ًمبقؾمٝم٤م.

اًمنميٕم٦م ُمـ ىمْم٤مي٤م ُمقىمػ اإلؾمالم( يبلّم  قم٤مي٦م اًمبٞمئ٦م ذم رشيٕم٦م)وذم يمت٤مسمف -6

اًمبٞمئ٦م وإصالطمٝم٤م واعمح٤مومٔما٦م قمٚمٞمٝما٤م، وأّن ًمٚمبٞمئا٦م صاٚم٦م قمٛمٞم٘ما٦م وواؾمإم٦م 

اًمِماٞمخ   ويرسم اًمٙمٚمٞم٦م،  وىمقاقمده٤م   أسمقاسمف  ُمـ  وسمٙمثػم  ُملسم٤مًمٗم٘مف اإلؾمال

قمدمًا ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمّٞم٦م اًمِمٝمػمة اًمتال شمادظمؾ ذم أُمار اًمبٞمئا٦م وشمٜمّٔمٛمٝما٤م 

وهاذه »وحتٛمٞمٝم٤م وشمقومر ا٤م اًمرقم٤مي٦م اعمٜمِمقمة، صمؿ يِمػم إمم أهٞمتٝما٤م ومٞم٘ماقل: 

أن  اًم٘مقاقمد وأُمث٤ما٤م وهل يمثػمة ُمٕمرووم٦م، ا٤م وزما٤م وأهٞمتٝما٤م طمٞماٜمام ٟمرياد

ٟم٘مٜمـ األطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سمرقم٤مي٦م اًمبٞمئ٦م واحلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م، ومسٜمرى أّٟمٜما٤م ذم أؿماد 

احل٤مضما٦م إًمٞمٝما٤م قمٜماد إصاادا  شم٘مٜمالم طمادي٨م ًمٚمٕمٜم٤مياا٦م سم٤مًمبٞمئا٦م ُماـ ُمٜمٔمااق  

 (2).«إؾمالُمل

وذم يمت٤مسمف )ُمالُمح اعمجتٛمع اعمسٚمؿ اًمذي ٟمٜمِمده( اقمتؼم اًمِمٞمخ اًم٘مرضا٤موي  -7

ٝمؿ واًمالزُما٦م ًمالؾماتٜمب٤مط، اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ مجٚم٦م اًمٕمٚمقم اعمٕمٞمٜم٦م قمغم اًمٗم

                                                 
، )اًم٘ما٤مهرة: ومؼاصدها  كص ص الرشيعة يف ض ء   السقاسة الرشعقةاٟمٔمر: يقؾمػ اًم٘مرض٤موي،      (1)

 .326م(، ص 1998ها/1419، 1ُمٙمتب٦م وهب٦م، ط

ها / 1421، 1ًمنموق، طما  ا )اًم٘م٤مهرة:   ، اإلسالم  رشيعة يف   البقئة  رعايةيقؾمػ اًم٘مرض٤موي،   (2)

 42م(، ص 2001
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وُمـ صمّؿ وضماد قمٚماؿ أصاقل اًمٗم٘ماف، وىمقاقماد اًمٗم٘ماف، وأصاقل » ومٞم٘مقل:

احلاادي٨م، وأصااقل اًمتٗمسااػم، وٟمحقهاا٤م ُمااـ اعمٕمٞمٜماا٤مت اًمالزُماا٦م ًمٚمٗمٝمااؿ 

 (1).«واالؾمتٜمب٤مط

اًمنميٕم٦م   ذم اعمروٟم٦م  و   اًمسٕم٦م وحيّدم اًمِمٞمخ اًم٘مرض٤موي ذم يمت٤مسمف )قمقاُمؾ  -8

 ًمتل أّمت إمم ؾمٕم٦م اًمنميٕم٦م وىم٤مسمٚمٞمتٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م( قم٤مُماًل ُمٝمام ُمـ اًمٕمقاُمؾ ا

ُمراقم٤مهتا٤م   وهاق:  واعمٙما٤مين،  واًمٖماػم اًمزُما٤مين  ي اًمبنم  اًمتٓمق    عمقاضمٝم٦م

اًمّضو ات واحل٤مضم٤مت واألقمذا  اًمتل شمٜمزل سم٤مًمٜما٤مس، وُماـ صماّؿ شم٘مار ت 

قمّدة ىمقاقمد ؿمٝمػمة، يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م قمؼّمت قمـ ُمٙمرُم٦م ُماـ ُمٙما٤م م هاذه 

، يم٘م٤مقمادة )اعمِما٘م٦م دمٚما٥م اًمتٞمساػم(، اًمنميٕم٦م وُم٠مصمرة ُمـ ُم صمره٤م اًمرومٞمٕما٦م

ويم٘م٤مقمدة )اًمّضو ات شمبٞمح اعمحٔمق ات(، وُم٤م يٙمّٛمٚمٝم٤م يم٘م٤مقمدة )ُم٤م أسماٞمح 

وهال –ًمٚمّضو ة ي٘مّد  سم٘مد ه٤م(، وذم ُمقضع  ظمر يٕمرض عمٜمٓم٘ما٦م اًمٕمٗماق 

ويِماػم إمم شمٕماّدم ُمسا٤مًمؽ اًمٗم٘مٝما٤م   -ُمٜمٓم٘م٦م اًمٗمراغ ُمـ اًمٜمّمقص اعمٚمزُم٦م

سمٕمْماٝمؿ إمم اًمٕمارىل،  وشمٜمّقع ُم ظمذهؿ ذم ُمؾ  هذا اًمٗماراغ، طمتاك قمٛماد

واؾمتِمٝمدوا ًمف سمبٕمض اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمِمٝمق ة ُمثاؾ: )اًمٕما٤ممة حمٙمٛما٦م( 

روط رشـما٤م( و)اًمتٕمٞمالم سما٤مًمٕمرىل اوُمـ ومروقمٝم٤م: )اعمٕمروىل قمروم٤م يم٤معمِما

 (2)يم٤مًمتٕمٞملم سم٤مًمٜمص( و)اعمٛمتٜمع قم٤ممة يم٤معمٛمتٜمع طم٘مٞم٘م٦م(.

                                                 
هاا/ 1414، 1، )اًم٘م٤مهرة: ُمٙمتب٦م وهب٦م، طمالمح املجتؿع املسؾم الذي كـشدهيقؾمػ اًم٘مرض٤موي،   (1)

 .184-183م( ص 1993

، )اًم٘ما٤مهرة: ما  اًمّماحقة، ع امل السعة واملروكة يف الرشيعة اإلسالمقةاٟمٔمر: يقؾمػ اًم٘مرض٤موي،   (2)

 .69-65، ص 33-31م(، ص 1985ها /1406، 1ط
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ومم٤م ي١ميمد أّن اهتامم اًمِماٞمخ سم٤مًم٘مقاقماد مل يٙماـ وًمٞماد اًمٞماقم: ُما٤م يٚمحٔماف   -9

اًماذي يٕماّد سما٤ميمق ة يمتباف –اًم٘م٤م ئ ًمٙمت٤مسمف )احلالل واحلرام ذم اإلؾمالم( 

ُمـ ىمقاقمد ؾم٤مىمٝم٤م ذم ُمقاضع ُمتٕمدمة ًمتٕمٚمٞماؾ األطمٙما٤مم  -وإٟمت٤مضمف اًمٕمٚمٛمل

اًمتل أو مه٤م ذم خمتٚمػ اعمقضققم٤مت اًمتل شمٜم٤موا٤م ذم هذا اًمٙمتا٤مب، إضا٤موم٦م 

ًمبا٤مب إمم أٟمف صّد  يمت٤مسمف سمجٛمٚم٦م ُمـ اعمب٤ممئ اًمتنميٕمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م وأومارم اا٤م ا

األول، وىمد ضمٕمؾ هذه اعمب٤ممئ اًمتل سمٚمٖم٧م )إطمدى قمنمة( سمٛمث٤مسم٦م اًمريما٤مئز 

اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م أُمر احلالل واحلرام ذم اإلؾمالم، ُمٜمٝم٤م صمالث ىمقاقمد وم٘مٝمٞم٦م 

ُمتداوًم٦م: األصؾ ذم األؿماٞم٤م  اإلسم٤مطما٦م، ُما٤م أمى إمم احلارام ومٝماق طمارام، 

اًمّضو ات شمبٞمح اعمحٔماق ات، هاذا قمادا اًم٘مقاقماد اًمتال و مت ضاٛمـ 

رع قمبا٤ممة إالّ ايمالُمف ذم هذا اًمب٤مب ُمثؾ: اًمّضو ة شم٘مد  سم٘ماد ه٤م، أالّ شمِما

 (1)سمنمع اهلل وال حترم إالّ سمتحريؿ اهلل .... اًمخ.

ويتْمح ُمقىمٗمف ُمـ طمجٞم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞما٦م سمِماٙمؾ رصياح ذم يمت٤مسماف  -10

)اًم٘مقاقمد احل٤ميمٛم٦م ًمٗم٘مف اعمٕم٤مُمالت(، وي٘مر  أٟمف ال يستٖمٜمل مو اضمتٝم٤مم قماـ 

ويمااام أن اًمٗم٘مااف حيتاا٤مج إمم اًمٜمّمااقص اجلزئٞماا٦م »: اًمرضمااقع إًمٞمٝماا٤م ومٞم٘مااقل

اعمتٕمٚم٘ما٦م   اًمنمقمٞم٦م اعم٘م٤مصد   اعمٕمّمقُم٦م ُمـ اًم٘مر ن واًمسٜم٦م حيت٤مج إمم ُمٕمروم٦م

سم٤معم٤مل.... وحيت٤مج أيًْم٤م إمم اًم٘مقاقماد اًمٙمٚمٞما٦م اًمتال شمٜماد ج حتتٝما٤م أطمٙما٤مم 

ضمزئٞم٦م ؿمتك شمٜمتٔمؿ أسمقاب اًمٗم٘مف، ويرضماع إًمٞمٝما٤م اًمٕمٚماام  اعمجتٝمادون وماٞمام 

طمٙم٤مم اعمٕم٤مُمالت، أو ومٞمام يرضمحقٟمف ُماـ اًمٗم٘ماف اعماق وث يستٜمبٓمقٟمف ُمـ أ

                                                 
، 14، )سماػموت: اعمٙمتا٥م اإلؾماالُمل، طاحلثالل واحلثرام يف اإلسثالماٟمٔمر: يقؾمػ اًم٘مرضا٤موي،   (1)

 .40-19م(، ص1985ها /1405
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اًمذي يتٛمٞمز سمٙمثرة األىمقال واخلالىل .... ومال  ي٥م أن جياد اًمب٤مطما٨م هٜما٤م 

قمدة ىمقاقمد ُمٝمٛم٦م ىمر ه٤م قمٚمامؤٟم٤م ًمتٙمقن طم٤ميمٛم٦م عمٕم٤مُمالت اًمٜم٤مس، ويٜمبٖمل 

ًمٚمذيـ يتٕمرضقن ًمٚمٗمتقى ذم ُمٕم٤مُمالت اعمساٚمٛملم اعمٕما٤مرصة أن يْمإمقه٤م 

اًمنمقمل اًمّماحٞمح، اًماذي ي٘ماقم  قمغم شمبلم احلٙمؿ ٟمّم٥م أقمٞمٜمٝمؿ ًمتٕمٞمٜمٝمؿ 

قمغم طمسـ االؾمتٜمب٤مط ُمـ اًمٜمص وطمسـ شمٜمزيٚمف قمغم اًمقاىمع اعمٕماٞمش، وىماد 

ال يقضمد ٟمص ضمزئل ومٞمٚمج٠م اًمٗم٘مٞمف إمم اًم٘مقاقمد ومٞم٠مظمذ ُمٜمٝما٤م احلٙماؿ، وهاق 

ُمسٚمؽ أصقزم ُمٕمروىل قمٜمد وم٘مٝم٤م  األُم٦م، سمؾ هق حمت٤مج إمم اًم٘م٤مقمدة اًمٙمٚمٞم٦م 

 (1).«ُمع وضمقم اًمٜمص اجلزئل

ذه أهّؿ اعمقاضع اًمتل قمرض ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ اًم٘مرضا٤موي ًمبٞما٤من أهٞما٦م اًم٘مقاقماد ه

اًمٗم٘مٝمٞم٦م ورضو ة اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م ذم اًمٗمتقى واالضمتٝم٤مم، وهل شم١ميمد ًمٜما٤م اقمتٜما٤م ه اًمبا٤مًمغ 

 واطمتٗم٤م ه اذه اًم٘مقاقمد ذم يمتبف وومت٤مواه، سمام ال يدع جم٤مالً ًمٚمِمؽ واعمرا .

 ااااااااااااااااااااااااااا
 

 :املبخث الثالث
 مناذج تطبيقّية لالحتجاج بالقواعد الفقوّية
 من خالل جمنوعة منتقاة من فتاوى القرضاوي

خمت٤م ة ُمـ ومت٤موى اًمِمٞمخ اًم٘مرضا٤موي اًمتال  ٟمستٕمرض ذم هذا اعمبح٨م جمٛمققم٦م

اؾمتٜمد ومٞمٝم٤م إمم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمغم ٟمحق فم٤مهر، ويما٤من همرضاف اًمتقصاؾ إمم األطمٙما٤مم 
                                                 

 ، م(2010، 1ط   ما  اًمنموق، )اًم٘م٤مهرة:  ،املعامالت  لػؼه  احلاكؿة  الؼ اعديقؾمػ اًم٘مرض٤موي،   (1)

 .14-13ص 
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وجيٚم٥م ًمٚمخٚمؼ ُمٜم٤مومٕمٝمؿ ويدومع قمٜمٝمؿ اعمْم٤مّ  اًمنمقمٞم٦م قمغم وضمف حي٘مؼ ُم٘مّمقم اًمِم٤م ع، 

 ذم ميٜمٝمؿ ومٟمٞم٤مهؿ.

ًم٘مد اؾمتٓم٤مع اًمِمٞمخ ُمـ ظمالل ومت٤مواه أن ي٘مّدم أٟمٛمقذضم٤م حيتذى ذم شمٗمٕمٞماؾ هاذه 

اًم٘مقاقمد، وطمساـ شمقفمٞمٗمٝما٤م، واؾماتدقم٤مئٝم٤م ًمتساٝمؿ ذم قماالج اًمٕمدياد ُماـ ُمِماٙمالت 

اًمٕمٍم، سمٕمدُم٤م فمٚم٧م ُمٕمٓمٚم٦م ذم سمٓمقن اًمٙمت٥م أو طمبٞمس٦م اعم٤ميض، ىمّٚمام يٜمتٗمع اا٤م اعمٗمتاقن 

 اعمٕم٤مرصون أو يٕمتٛمدوم٤م ذم ُمٜم٤مهجٝمؿ.

–قمـ ـمريؼ هذه اًمٗمت٤موى أن يٜمت٘مؾ سم٤مًم٘مقاقمد ُمـ ُمرطمٚما٦م اًمتٜمٔماػم  يمام اؾمتٓم٤مع

إمم اعمام ؾم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ا٤م وشمٓمبٞم٘مٝما٤م قماغم اًمقاىماع اعمٚمٛماقس، ومح٘ماؼ  -اًمتل ُمّرت سمٜم٤م  ٟمًٗم٤م

سمذًمؽ ُم٤م يم٤من ي٠مُمٚمف ويٜم٤ممي سمف اًمٕمٚمام  اعمختّّمقن ُمـ رضو ة ُمالطمٔم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞما٦م، 

 ًمٞمٝم٤م ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل ال ٟمص ومٞمٝم٤م.وإقمٓم٤مئٝم٤م طم٘مٝم٤م ذم االؾمتدالل ا٤م واًمرضمقع إ

وهذه اًمٗمت٤موى اعمخت٤م ة ـمقيٚم٦م ذم أهمٚمبٝم٤م يمام هل قم٤ممة اًمِمٞمخ ذم إقمٓم٤م  اًمٗمتقى 

طم٘مٝم٤م ُمـ اًمنمح واإليْم٤مح، ًمذا مل أضمد سمّدا ُمـ اظمتّم٤م ه٤م واًمتٍمىل ومٞمٝم٤م، شمٗم٤ممي٤م ُماـ 

قمغم ُما٤م اًمتٓمقيؾ اًمذي ال ماقمل ًمف ذم هذا اعمبح٨م، إذ اعمٖمزى اعمٝمؿ ُمـ و ائف هق اًمتٜمبٞمف 

ظمّّم٧م سمف هذه اًمٗمت٤موى ُمـ اقمتٜم٤م  اذا اًمٚمقن ُمـ األمًم٦م، وإسمراز اعمقاضع اًمتل اطماتٙمؿ 

 ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ إمم شمٚمؽ اًم٘مقاقمد اعم٘مر ة.

 ويٜمحٍم اًم٘مقل ومٞمام ي٠م  إن ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم ذم اصمٜمتل قمنمة ُمس٠مًم٦م:

 (1)األولى: هل ينفق من الزكاة على األعمال اإلدارية؟

اًم٘مرض٤موي ُمـ مجٕمٞم٦م ىمٓمر اخلػمي٦م، وم٠مضم٤مب ومْمٞمٚمتف  هذا ؾم١مال و م إمم اًمِمٞمخ

                                                 
-253، ص 3(، ج، م.ت1، )اًم٘ما٤مهرة: ما  اًم٘مٚماؿ، طةفتاوى معثاراٟمٔمر: يقؾمػ اًم٘مرض٤موي،   (1)

254. 
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ذم  وقمنمة    سمجقاز االؾمت٘مٓم٤مع ُمـ إيرامات اجلٛمٕمٞم٦م اًمٜمسب٦م اعم٘مؽمطم٦م وهل ُم٤م سملم مخس٦م

اعم٤مئ٦م ًمإلٟمٗم٤مق قمغم اعمٍمووم٤مت اًمالزُم٦م، سم٤مقمتب٤م  اجلٛمٕمٞم٦م ذم هذه احل٤مًما٦م ُماـ )اًمٕما٤مُمٚملم 

وذم رصوماف وشمقزيٕماف قماغم قمٚمٞمٝم٤م( ومٝمل شم٘مقم ُم٘ما٤مم اًمدوًما٦م ذم دمٛمٞماع اعما٤مل وحتّماٞمٚمف 

اعمستح٘ملم، ُمع احلذ  ُمـ اًمتقؾمع ذم ذًمؽ، سمحٞم٨م ال يٜمٗمؼ إال ومٞمام ال سمّد ُمٜمف، صمّؿ أ مىل 

إضم٤مسمتف سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمنمقمٞم٦م اًمتل شم٘مقل: )ُم٤م ال يتؿ اًمقاضم٥م إال سمف ومٝمق واضم٥م(، وشمٓمبٞم٘ما٤م 

ىمٞمؼ، قمٚمٞمٝم٤م يقضح اًمِمٞمخ سم٠مّٟمف ال يٛمٙمـ أن يتّؿ هذا سمٖمػم اإلما ة اجلٞمدة واإلرشاىل اًماد

حلسـ شمٞمسٞمػم اًمٕمٛماؾ وضاامن اؾماتٛمرا ه قماغم اًمقضماف  وذًمؽ يتٓمّٚم٥م ٟمٗم٘م٤مت رضو ي٦م

اعمٜمِمقم، وسمِمٙمؾ يٓمٛمئـ أصح٤مب األُمقال قماغم ؾماالُم٦م وصاقا٤م إمم أهٚمٝما٤م وطمساـ 

 شمقفمٞمٗمٝم٤م ذم جم٤ما٤م قمغم اًمقضمف اعمريض.

 (1)الثانية: حول الكوارث المتكررة في رمي الجمرات:

 ٦م اذه اعمِمٙمٚم٦م اعمتٙمر ة، ُمٜمٝم٤م:شم٘مدم اًمِمٞمخ اًم٘مرض٤موي سمحٚمقل ُمٜم٤مؾمب

شم٘مٚمٞمؾ قمدم احلج٤مج إن أُمٙمـ، وحتديد قمدم اًمذيـ حيجقن ُمـ ماظمؾ اعمٛمٚمٙما٦م 

ومٝمؿ يِمٙمٚمقن مّج٤م همٗمػما ويماّم يمباػما، وشمقؾماٞمع زُماـ اًمرُمال يماام أومتاك سماذًمؽ سمٕماض 

 اًمٗم٘مٝم٤م .

صمؿ أّيد يمالُمف سمٕمدة ىمقاقمد ىمر ه٤م اًمٕمٚمام  يمٚمٝما٤م يٜمٗمٕمٜما٤م ذم هاذه اًم٘مْماٞم٦م، ُمٜمٝما٤م 

ٙمٚمٞماػ سمحسا٥م اًمقؾماع، اعمِما٘م٦م دمٚما٥م اًمتٞمساػم، إذا ضا٤مق األُمار اشّمساع، ىمقاؿ: اًمت

 اًمّضو ات شمبٞمح اعمحٔمق ات، ال رض  وال رضا .

                                                 
 .275-266، ص 3اٟمٔمر: اعمّمد  اًمس٤مسمؼ، ج  (1)



 

 
 حبوث ودراسات  دور القىاعد الفقهية يف إجياد احللىل للمشكالت املعاصرة

 

___________________ ﴿54﴾ ___________________ 

 

  (1)الثالثة: كلمة هادئة حول زواج المسيار:

ُما٤م ؾماّٛمل )زواج صم٤م ت ضج٦م ذم اخلٚمٞم٩م وذم اًمبالم اًمٕمرسمٞما٦م قم٤مُما٦م طماقل ُما٤م 

اعمرأة وال شمٜمت٘مؾ اعمارأة إمم سمٞما٧م اعمسٞم٤م (، وهق اًمزواج اًمذي يذه٥م ومٞمف اًمرضمؾ إمم سمٞم٧م 

اًمرضمؾ، وذم اًمٖم٤مًم٥م شمٙمقن هذه زوضم٦م صم٤مٟمٞم٦م، ومروح هذا اًمزواج هق إقمٗم٤م  اًمازوج ُماـ 

واضم٥م اًمسٙمـ واًمٜمٗم٘مف واًمتساقي٦م ذم اًم٘مساؿ سمٞمٜمٝما٤م وسمالم زوضمتاف األومم شمٜما٤مزالً ُمٜمٝما٤م 

 سمٛمحض إ امهت٤م واظمتٞم٤م ه٤م، ومٝمل شمريد  ضماًل يٕمٗمٝم٤م وي١مٟمسٝم٤م وإن مل شمٙمٚمٗمف ؿمٞمئ٤ًم.

أنَّ اًمِمٞمخ ًمٞمس ُمـ مقم٤مة هذا اًمٚمقن ُمـ اًمزواج وال ُماـ اعمارهّمبلم ومٞماف،  و همؿ

اعمٜمِماقم، وًمٙمٜمّاف اًمازواج اعمٛمٙماـ واًماذي أوضمبتاف  وًمٞمس هق ذم  أياف اًمازواج اعمثا٤مزم

رضو ات احلٞم٤مة وفمروىل اًمٕمٞمش، وقمدم حت٘مٞمؼ يمؾ األهاداىل اعمرضماقة ال يٚمٖمٞماف وال 

قومٞم٤م أل يم٤مٟماف ورشوـماف ومٝماق زواج يبٓمٚمف، ويرى أّن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمزواج ُم٤م مام ُمست

صحٞمح رشقم٤ًم، وأّن شمٜم٤مزل اعمرأة ومٞمف قماـ سمٕماض طم٘مقىمٝما٤م ال يٓمٕماـ ذم صاحتف، ومٝمال 

إٟمس٤من ُمٙمٚمػ وهل أم ى سمٛمّمٚمحتٝم٤م، وىمد شمرى ذم ضق  وم٘مف اعمقازٟم٤مت سمالم اعمّما٤مًمح 

واعمٗم٤مؾمد أّن زواضمٝم٤م ُمـ  ضمؾ ي٠م  إًمٞمٝم٤م ذم سمٕمض األوىما٤مت أومم وأومْماؾ ُماـ سم٘م٤مئٝما٤م 

أسمد اًمدهر، وهاذا ُما٤م شم٘متْماٞمف اًم٘مقاقماد اًمٗم٘مٝمٞما٦م ُمثاؾ: )خيتا٤م  أهاقن وطمٞمدة حمروُم٦م 

 اًمنميـ( و)يرشمٙم٥م أظمػ اًمّض يـ( و)يٗمّقت أمٟمك اعمّمٚمحتلم(.

ويرى اًمِمٞمخ أيْم٤ًم أّن شمسٛمٞم٦م هذا اًمٚمقن ُمـ اًمزواج سم٤معمسٞم٤م  ال ي١مصمر ذم احلٙمؿ، 

ٕمٜما٤مويـ واًم وم٤معمٝمؿ هق أن شمتح٘مؼ أ يم٤مٟمف ورشوـمف، اًمٕمؼمة ذم األطمٙم٤مم ًمٞمس٧م سم٤مألؾماام 

وًمٙمـ سم٤معمسّٛمٞم٤مت واعمْم٤مُملم، اؾمتٜم٤ممًا إمم اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمِمٝمػمة: )اًمٕماؼمة ذم اًمٕم٘ماقم 

 ًمٚمٛم٘م٤مصد واعمٕم٤مين ال ًمألًمٗم٤مظ واعمب٤مين(.

                                                 
 .304-287، ص 3اٟمٔمر: اعمّمد  اًمس٤مسمؼ، ج   (1)
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  (1)الرابعة: إسالم المرأة دون زوجها هل يفّرق بينهما:

وهق ُم٤م شمبٜما٤مه  –وُمـ اًمٗمت٤موى اعمستٜمدة إمم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م: ُم٤م أومتك سمف اًمِمٞمخ 

ُمع زوضمٝما٤م اًمٙمتا٤ميب إذا أؾماٚمٛم٧م  وهق سم٘م٤م  اعمرأة -اعمجٚمس األو يّب ًمإلومت٤م  واًمبحقث

وهق سم٤مق قمغم ميٜمف. قمغم اًمرهمؿ ُماـ خم٤مًمٗما٦م هاذه اًمٗمتاقى ًمٚمارأي اًمسا٤مئد ذم اعماذاه٥م 

األ سمٕم٦م واعمِمٝمق  واعمتٕم٤ممل قمٜمد اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م واًمٕمٚمام  ظم٤مص٦م: أن اعمرأة إذا أؾمٚمٛم٧م جي٥م 

أو سمٕمد اٟمتٝما٤م  قماّدهت٤م أو سمٕماد أن يٕمارض اإلؾماالم قماغم ذم احل٤مل  –أن شمٗم٤م ق زوضمٝم٤م 

ألّن اإلؾمالم ومرق سمٞمٜمٝمام وال سم٘م٤م  عمسٚمٛم٦م ذم قمّمٛم٦م يم٤مومر، ويمام ال جياقز  -اًمزوج ومٞم٠مسمك

 ا٤م أن شمتزوج همػم اعمسٚمؿ اسمتداً  ومٙمذًمؽ ال جيقز ا٤م االؾمتٛمرا  ُمٕمف سم٘م٤م .

 قم٘مبا٦م وًمٙمـ ضمّدت ذم اًمس٤مطم٦م ُمِمٙمٚم٦م قمقيّم٦م: وهل أّن هذا اًمرأي حتاقل إمم

شم٘مػ ذم ـمريؼ إؾمالم سمٕمض اًمٜمسقة ذم أو سّما٤م وهمػمها٤م، قماغم اًمارهمؿ ُماـ  همباتٝمـ ذم 

اًمدظمقل ذم اإلؾمالم سم٤مًمٗمٕمؾ، ويِمّؼ قمغم اعمسٚمٛم٦م احلديث٦م اًمٕمٝمد سم٤مإلؾمالم أن شمٗمٕمٚمف وال 

 ؾمّٞمام أّن سمٞمٜمٝم٤م وسملم زوضمٝم٤م قمنمة ـمٞمب٦م ـمقيٚم٦م و سمام يم٤من سمٞمٜمٝمام أوالم وذ ي٦م.

اًم٘مرضا٤موي، وما٠مومتك سما٤مًم٘مقل اًماذي ذيمرشماف  هذه اعمِمٙمٚم٦م قمرض٧م قمغم اًمِمٞمخ

ؾمٚمٗم٤م، وإن يم٤من يِمّؼ قمغم اًمٙمثػميـ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ: ألٟمف ظماالىل ُما٤م أًمٗماقه وشمقا صماقه، 

واًم٘م٤مقمدة اًمتل اؾمتٜمدت إًمٞمٝم٤م اًمٗمتقى هٜم٤م وأؾمٕمٗمتٜم٤م سمٕمالج اذه اعمِمٙمٚم٦م هل: )يٖمتٗمر ذم 

واا٤م شمٓمبٞم٘ما٤مت  ُم٤م ال يٖمتٗمر ذم االسمتدا (، وهل ىم٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦م ُم٘مر ة -أو اًمدوام–اًمب٘م٤م  

ومٜمحـ ُمٜمٝمٞمقن اسمتدا  أن ٟمزوج اعمرأة ًمٙم٤مومر يمام ىما٤مل شمٕما٤ممم: »ومرقمٞم٦م يمثػمة، وسمٜم٤م  قمٚمٞمٝم٤م: 

ۡۡشِكنَِي وَ ﴿ ًُ ۡ ۡتد  ََل تَُِمُحواْ ٱل َِ ْْۚ َوهَ َُوا َٰ يُۡؤِي ٌٌ َخۡي  يُّ  َحِت  ۡۡشِك   ۡؤِي ۡعَجََّٰتُكۡى  َولََّٰۡو  ّيٌِ يُّ
َ
 ﴾أ

                                                 
 .622-605، ص 3اٟمٔمر: اعمّمد  اًمس٤مسمؼ، ج   (1)
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ومٞمف، ومال ٟمزوج ُمسٚمٛم٦م اسمتادا  ًمٖماػم ُمساٚمؿ، [. وهذا مم٤ّم ال جيقز اًمتٝم٤مون 221]اًمب٘مرة: 

وًمٙمـ ٟمحـ هٜم٤م مل ٟمزوضمٝم٤م سمؾ وضمدٟم٤مه٤م ُمتزوضم٦م ىمبؾ أن شمدظمؾ ذم ميٜمٜم٤م وحيٙماؿ قمٚمٞمٝما٤م 

 .«رشقمٜم٤م، ومٞمختٚمػ األُمر ذم اًمب٘م٤م ، قمٜمف ذم االسمتدا 

  (1)الخامسة: موقف اإلسالم من التأمين الصحي:

ل إمم اًمِماٞمخ قماـ شم٘مّدم اإلظمقة ذم ُمقىمع )إؾمالم أون الياـ( سم٤مًم٘ما٤مهرة سمسا١ما

 اًمت٠مُملم اًمّمحل عمقفمٗمل اعمقىمع ذم رشيم٤مت اًمت٠مُملم اًمت٘مٚمٞمدي٦م.

وم٠مضم٤ماؿ سم٠مّن األصؾ ذم ُمثؾ هذه اًمنميم٤مت اًمتل ال شمٚمتزم األطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم 

ُمٕم٤مُمالهت٤م أّٟمف طمرام، عم٤م ومٞمف ُمـ همر  وىمد يدظمٚمف اًمرسم٤م وهماػمه، صماّؿ ٟمباف إمم أّٟماف ال جياقز 

سم٘م٤مقمدة )اًمّضو ات شمبٞمح اعمحٔمق ات( وهل ىم٤مقمدة  ا شمٙم٤مب احلرام إالّ ًمّضو ة قمٛمالً 

ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُم٠مظمقذة ُمـ مخس  ي٤مت ُمـ اًم٘مر ن اًمٙمريؿ، وذيمار أّن اًمٕمٚماام  ىماد أصاٚمقا 

ىم٤مقمدشملم ُمٚمح٘متلم اذه اًم٘م٤مقمدة جي٥م أن ٟمالطمٔمٝمام قمٜمد اًمٗمتقى وقمٜمد اًمتٓمبٞمؼ: األومم: 

٦م وؿماديدة. واًمث٤مٟمٞما٦م: أّن )احل٤مضم٦م شمٜمزل ُمٜمزًم٦م اًمّضو ة( وال ؾمّٞمام إذا يم٤مٟم٧م طم٤مضم٦م ُم٤مؾم

أن )ُم٤م أسمٞمح ًمٚمّضو ة ي٘مّد  سم٘مد ه٤م( وال يٜمبٖمل أن يتقؾمع ومٞمٝم٤م أو يازام قمٚمٞمٝما٤م، ًمتٔماؾ 

اؾمتثٜم٤م ، وال شمّمابح ىم٤مقمادة ُم٘مار ة وُم٘مبقًما٦م  -وُمثٚمٝم٤م احل٤مضم٦م اعمٚمح٘م٦م ا٤م –اًمّضو ة 

 سم٤مؾمتٛمرا .

٦م إؾماالُمٞم  رشيم٤مت  ُمٍم  ذم   إذا مل يٙمـ »  وسمٜم٤م  قمغم هذه اًم٘مقاقمد ي٘مر  أّٟمف:  

ًمٚمت٠مُملم يٛمٙمـ اًمتٕم٤مىمد ُمٕمٝم٤م، ويم٤من هذا اًمت٠مُملم ُمـ احل٤مضم٤مت اعمٚمحا٦م واعم٤مؾما٦م سم٤مًمٜمساب٦م 

                                                 
 .618، ص 4اٟمٔمر: اعمّمد  اًمس٤مسمؼ، ج   (1)
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وظمّمقصا٤م –عمقفمٗمل اعمقىمع، ومٞمٛمٙمٜمٝمؿ سمٜم٤م  قمغم ذًمؽ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمنميم٤مت اعمقضماقمة 

ََّٰن مومٕم٤م ًمٚمحرج قماـ اعمساٚمٛملم، وىماد ىما٤مل شمٕما٤ممم:  -ُم٤م يم٤من أىمرا٤م ًمٚمحالل َِ  َوَيَّٰا َج
 ٌۡ ٌِ ِي  .«[78]احل٩م: َحَرج   َعوَۡيُكۡى ِِف ٱّلِي

  (1)السادسة: تقديم الخمور لنزالء الفنادق:

و م إمم اًمِمٞمخ اًم٘مرض٤موي ؾم١مال ُمـ  ئٞمس جمٚمس إما ة رشيم٦م ؾمٞم٤مطمٞم٦م شمٕمٛمؾ 

ذم جم٤مل اًمٗمٜم٤ممق واًم٘مرى اًمسٞم٤مضمٞم٦م طمقل ُمدى ُمنموقمٞم٦م ىمٞم٤مم ؿمخص أضمٜمبال سمٕمٛمٚمٞما٦م 

واخلدُما٦م   واًمنما  رشا  اخلٛمق  وشم٘مديٛمٝم٤م وسمٞمٕمٝم٤م ماظمؾ اًمٗمٜم٤ممق، وشمٙمقن قمٛمٚمٞم٦م اًمبٞمع

 واإلرشاىل قمغم سمٞمٕمٝم٤م قمـ ـمري٘م٦م هق، وًمـ شم٘مقم اًمنميم٦م سمت٘م٤ميض أي٦م ُمب٤مًمغ ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ.

وم٠مضم٤مب اًمِمٞمخ سم٠مّن ًمإلؾمالم ومٚمسٗم٦م ُمٕمٚمقُم٦م ذم حم٤م سم٦م اعمٜمٙمر واًمٗمس٤مم شم٘مقم قمغم 

واعمٜمٙمر سماؾ   سمتحريؿ اًمنم يٙمتػ  طمّم٤م ه وإهمالق األسمقاب موٟمف سمٙمؾ ؾمبٞمؾ، واذا مل 

ي إًمٞمف أو يس٤مقمد قمٚمٞمف، واًمنميم٦م سم٢مشم٤مطمتٝم٤م رشب اخلٛمر ذم ومٜم٤ممىمٝم٤م شمٕملم طمّرم يمؾ ُم٤م ي١مم

 قمغم رشا٤م وشمٜم٤موا٤م.

وىمد ضمٕمؾ اًمِمٞمخ ُمٕمتٛمده ذم هذه اإلضم٤مسم٦م إطمدى اًم٘مقاقمد األؾم٤مؾماٞم٦م ذم ؿما٠من 

 احلالل واحلرام وهل اًم٘م٤مقمدة اًمتل شم٘مقل: )ُم٤م أمى إمم احلرام ومٝمق طمرام(.

  (2)حة:السابعة: جواز نبش المقبرة القديمة لمصل

و م إمم اًمِمٞمخ ؾم١مال ُمـ ُمدير سمٚمدي٦م ميب طمقل ُمِمٙمٚم٦م شمٕمؽمض اًمبٚمدي٦م هٜما٤مك 
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ومٞمام خيتص سمٛمنموع ًمٚمٛمجا٤م ي اًمٕم٤مُما٦م ضمارى اًمٕمٛماؾ ومٞماف ُماـ ؾماٜملم، طمٞما٨م أمجاع 

اعمٝمٜمدؾمقن واًمٗمٜمٞمقن اًمذيـ ينمومقن قمغم شمٜمٗمٞمذه قمغم رضو ة ُمرو  األٟم٤مسمٞم٥م ُمـ ُم٘ماؼمة 

اعمجا٤م ي  . وسمٕمٙمس ذًمؽ وم٢مّن ُمارو ما ؾم٦م ىمديٛم٦م مل شمستٕمٛمؾ ُمٜمذ أيمثر ُمـ قمنم ؾمٜملم

ذم ُمدظمؾ اعمديٜم٦م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م أرضا  ضمسٞمٛم٦م شمٚمحؼ األذى سم٤معمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م، وشمٕمّرض 

طمريم٦م اًمسػم ذم اعمديٜم٦م إمم ؿمٚمؾ يمكم يٕمٓمؾ طمريم٦م اًمٕمٛماؾ واًمتجا٤م ة سم٤معمديٜما٦م ويٚمح٘مٝما٤م 

 واًمبٜم٤مي٤مت اعمح٤مذي٦م ًمٚمحٗمري٤مت سم٠مظمٓم٤م  هتدمه٤م سم٤مألذى.

أن األصؾ ذم ٟمبش اًم٘مبق  وإظمراج اعمقشمك ُمٜمٝم٤م  وم٠مضم٤مب اًمِمٞمخ سمجقاب ىمر  ومٞمف

قمدم اجلقاز طمٗم٤مفم٤م قمغم يمراُم٦م اعمٞم٧م وطمرُمتف، إالّ إذا وضمد ؾمب٥م ي٘متيض ذًماؽ، وأو م 

 اًمِمٞمخ قمدمًا ُمـ هذه األؾمب٤مب اًمنمقمٞم٦م أىمتٍم هٜم٤م قمغم ؾمببلم ُمٜمٝم٤م:

األول: أن شمتٕمّٚمؼ سم٤مأل ض اعم٘متٓمٕم٦م ُمـ اعم٘مؼمة ُمّمحٚم٦م قم٤مُّم٦م رضو ي٦م جلامقما٦م 

 ال يتؿ حت٘مٞم٘مٝم٤م إالّ سم٠مظمذ أ ض اعم٘مؼمة أو ضمز  ُمٜمٝم٤م وٟم٘مؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُماـ  وما٤مت. اعمسٚمٛملم

وذًمؽ أّن ُمـ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م: أّن )اعمّمحٚم٦م »ي٘مقل اًمِمٞمخ ُمٕمٚمال اذا اًمسب٥م: 

اًمٙمٚمٞم٦م ُم٘مدُم٦م قمغم اعمّمٚمح٦م اجلزئٞم٦م( وأّن )اًمّض  اخل٤مص يتحّٛمؾ ًمدومع اًمّض  اًمٕم٤مم(، 

رع ًمٞمجٞماز ٟمازع ُمٚمٙمٞما٦م أ ضاف وما ه اطمتاك أّن اًمِما – وم٢مذا يم٤من هذا يٓمبؼ قمغم احلال

وإظمراضمف ُمـ ُمسٙمٜمف ُمـ أضمؾ طمٗمر مر أو إٟمِم٤م  ـمريؼ أو إىم٤مُم٦م ُمساجد أو شمقؾمإم٦م أو 

وم٠مومم أن يٓمبؼ قمغم اعمٞم٧م اًمذي ًمق يم٤من طمٞم٤م ُم٤م  يض أن ي١مذى إظمقاٟمف ُماـ  -ٟمحق ذًمؽ

 .«أضمٚمف

  يمثاػمة اًمسب٥م اًمث٤مين: هق ُمّمٚمح٦م اجلامقما٦م ذم اعمديٜما٦م اًمتال شمتٕمارض ألرضا

اًمٗمٜملم ذم صمامٟمٞم٦م، وىمد ضم٤م ت اًمنميٕم٦م سما) ومع اًمّض  ومومٕماف ُما٤م أُمٙماـ(، قمّدمه٤م شم٘مرير 
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اًمّض يـ ًمادومع أيمؼمها٤م(، و)شمٗمقيا٧م أمٟماك اعمّماٚمحتلم ًمتحّماٞمؾ    و)اطمتامل أظمػ

 أقماله٤م(، وهذا ُمـ أصقل اًمنميٕم٦م اًمتل ال ظمالىل قمٚمٞمٝم٤م.

يما٤من إسم٘ما٤م  اعم٘ماؼمة يماام وم٢مذا »وسمٜم٤م  قمغم ُم٤م شم٘مر  ُمـ ىمقاقمد أومتك اًمِمٞمخ سمام يكم: 

هل يّض سمٛمجٛمقع اعمساٚمٛملم األطمٞما٤م ، شمرضمحا٧م ُمّماٚمح٦م األطمٞما٤م  وضما٤مز االٟمتٗما٤مع 

 .«سم٤معم٘مؼمة وٟم٘مؾ ُم٤م سم٘مل ومٞمٝم٤م إمم ُم٘مؼمة أظمرى

  (1)الثامنة: ترك األضحية في أروبّا النتشار األمراض الوبائية في البقر والغنم:

: هؾ يسٕمٝمؿ شمرك ؾمٜم٦م ؾم٠مل مج٤مقم٦م ُمـ اعمسٚمٛملم ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م اًمِمٞمخ اًم٘مرض٤موي

األضحٞم٦م ذم سمٕمض األقمقام ظمقوم٤م ُمـ اإلص٤مسم٦م سم٤مألُمراض اًمقسم٤مئٞما٦م ُمثاؾ ضمٜماقن اًمب٘مار 

 واحلٛمك اًم٘مالقمٞم٦م ذم اًمٖمٜمؿ وهمػمه٤م؟

اًمٜما٤مس قماغم  وم٠موضح اؿ اًمِمٞمخ أّن اإلؾمالم رشع األضاحٞم٦م ذم اًمٕمٞماد ًمٞمقؾماع

ّن ذم أٟمٗمسٝمؿ وأىم٤م اؿ وضماػمامؿ وقماغم أهاؾ اًمٗم٘مار واًمٕماقز ُماٜمٝمؿ، وًمٙماـ إذا صمبا٧م أ

احلٞمقاٟم٤مت اًمتل ؾمٞمْمحك ا٤م أُمراض٤م يٛمٙمـ أن شم١مذي اإلٟمس٤من إذا أيمٚمٝما٤م، أو شمٜم٘ماؾ إًمٞماف 

اًمٕمدوى ُمٜمٝم٤م، أو همػم ذًمؽ ُمـ األرضا  اًمٔم٤مهرة أو اخلٗمّٞم٦م، احل٤مرضة أو اعمسات٘مبٚم٦م، وما٢مّن 

اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٘مر ة سم٢ممج٤مع األُم٦م: )ال رض  وال رضا ( ىمْم٧م سم٠مّٟمف ال جيقز ًمٚمٛمار  أن 

 ، أو يْم٤م  همػمه، وهل ىم٤مقمدة ُم٘مٓمقع ا٤م ألّم٤م ُم٠مظمقذة ُمـ اًم٘مر ن واًمسٜم٦م.يّض ٟمٗمسف

وسم٤مالؾمتٜم٤مم إمم اًم٘م٤مقمدة اعمذيمق ة ي٘مر  اًمِمٞمخ: أّٟمف إذا صمبا٧م أّن ذم شمٜما٤مول هاذه 

اًمٚمحقم أرضا ًا قمغم اإلٟمس٤من، ومحرام قمٚمٞمف شمٜم٤موا٤م، ألّن ٟمٗمساف وطمٞم٤مشماف وميٕما٦م ُماـ اهلل 

أو إيذاؤه٤م سمٖمػم طمؼ، وذم األضحّٞم٦م يٙمقن اًماؽمك ًمديف، ومال حيؾ ًمف اًمتٗمريط ذم طم٘مقىمٝم٤م 
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أوضم٥م، ألّٟمف يٕمٓمل ُمٜمٝم٤م همػمه ُمـ اجلػمان  واًمٗم٘مرا ، وم٤مًمّض  ًمٞمس ُم٘مّمق ًا قمٚمٞمف، سماؾ 

 هق رض  ُمتٕمد إمم همػمه، ومتٙمقن احلرُم٦م أويمد.

ٟماقع ُماـ  حلاقم   ذم  اًمّض  صمّؿ وضمف اًمِمٞمخ اإلظمقة اًمس٤مئٚملم إمم أّٟمف إذا صمب٧م  

أن يٜمت٘مؾ إمم همػمه، وم٢مذا صمب٧م اًمّض  ذم مجٞمٕمٝما٤م ذم سمٚماد ُما٤م، األض٤مطمل ومٞمٛمٙمـ ًمٚمٛمسٚمؿ 

وم٢مّن اعمسٚمؿ يستٓمٞمع أن ي٘مٞمؿ هذه اًمِمٕمػمة ذم أي سمٚمد  ظمار يقيماؾ قمٜماف ُماـ ياذسمح قمٜماف 

 ويدومع ًمف صمٛمـ األضحٞم٦م، وهذا ُم٤م شم٘مقم سمف اجلٛمٕمّٞم٤مت اخلػمي٦م ذم سمالم ؿمتك.

  (1)التاسعة: تطعيم األطفال باللقاح الواقي من الشلل:

 اًمِمٞمخ ظمٓم٤مب ُمـ اعمدير اإلىمٚمٞمٛمل عمٜمٔمٛما٦م اًمّماح٦م اًمٕم٤معمٞما٦م )ُمٙمتا٥م و م إمم

اًمنمق األوؾمط(، يٕمؼّم ومٞمف قمـ اؾمتٞم٤مئف ُمـ حتٗماظ سمٕماض ُمِما٤ميخ اعمساٚمٛملم ذم سمٕماض 

اًمبٚمدان اإلؾمالُمٞم٦م قمغم اؾمتخدام ًم٘م٤مح ؿمٚمؾ األـمٗم٤مل، سمحج٦م اطمتقائف قمغم ُمقام يمٞماموي٦م 

م قمٗمٜم٦م ُمٜمتٜم٦م ال جياقز إمظم٤ماا٤م إمم وهرُمقٟمٞم٦م ذات  صم٤م  ضم٤مٟمبٞم٦م ض٤م ة أو اطمتقائف قمغم ُمقا

اًمبدن، فمٜم٤م ُمٜمٝمؿ أّن اجلراصمٞمؿ أو اًمٗمػموؾم٤مت اًمتال شمقضماد ذم هاذه اًمٚم٘م٤مطما٤مت شمٜمٓمباؼ 

 قمٚمٞمٝم٤م هذه اًمّمٗم٦م.

ًمذا طمرُمقا قمغم أـمٗم٤مل اعمسٚمٛملم أن يٓمٕمٛمقا هذا اًمٚم٘م٤مح، األُمر اًمذي ٟمجؿ قمٜمف 

ٚمؾ واًمتٕمقياؼ اٟمتِم٤م  وسم٤م  ؿمٚمؾ األـمٗم٤مل وم٠مص٤مب صمالصمامئ٦م وصمالصم٦م ومخسالم ـمٗماال سم٤مًمِما

اًمدائؿ، يمام شمسب٥م ذًمؽ ذم اٟمت٘م٤مل ومػموس اعمرض ُمع اعمس٤مومريـ إمم صمامين سمٚمدان جما٤مو ة 

 ضمٚمٝم٤م إؾمالُمٞم٦م.

وىمد قمؼّم اًمِمٞمخ ذم ضمقاسمف قمـ مهِمتف واؾمتٖمراسمف سمؾ اؾمتٜمٙم٤م ه عمقىماػ ها١مال  
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قماـ ٟمٗمساف سم٘ماد  ُما٤م   اًمّض   اعمِم٤ميخ، وأيمد قمغم أّن اًمقاضم٥م قمغم يمؾ ُمسٚمؿ أن يدومع 

يٚم٘مل سمٞمده إمم اًمتٝمٚمٙم٦م أو ي٘مدم قمغم أُمر ي٘متؾ سمف ٟمٗمسف، وم٢مذا يم٤من ذم اإلُمٙم٤من  يٛمٙمٜمف، وال

شمٗم٤ممي ذًمؽ اعمرض إمم األسمد سمتٜم٤مول ضمرقم٦م ُمـ )اًمّٚم٘م٤مح اًماقاىمل( ومٞمت٘ماك اا٤م رش ذًماؽ 

اًمقسم٤م  اخلٓمػم، يم٤من قمغم األب أن يسٕمك إلقمٓم٤مئٝم٤م ًمقًمده وومٚمذة يمبده ًمٞمجٜمباف اإلصا٤مسم٦م 

 اذا اًمدا .

ف هذا إمم قمدم ُمـ ٟمّمقص اًم٘مر ن واًمساٜم٦م، وإمم قمادم وؾمتٜمد اًمِمٞمخ ذم ضمقاسم

اإلُمٙما٤من(،  سم٘ماد    يدومع   اًمّض  )   ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمستٜمبٓم٦م ُمٜمٝمام، ُمثؾ ىم٤مقمدة:

 وىم٤مقمدة: )مومع اعمٗمسدة ُم٘مدم قمغم ضمٚم٥م اعمّمٚمح٦م(.

  (1)العاشرة: طلب الغنى بطريق حرام:

 اه ذم ااٜمدؾما٦م شم٘مدم ُمٝمٜمدس إٟمِم٤م ات يٕمٞمش ذم أُمريٙم٤م وطم٤مصؾ قمغم اًمديمتق

سمس١مال يستقضح ومٞمف قمـ طمٙماؿ اًمادظمقل ذم رشيما٦م ُماع ُمٝمٜمادس ُمٕماام ي أُمريٙمال 

ًمت٠مؾمٞمس رشيم٦م هٜمدؾمٞم٦م هٜم٤مك، وهذا األُمر يتٓمٚم٥م ُمٜماف االىماؽماض ُماـ أطماد اًمبٜماقك 

اًمرسمقي٦م، وهق يٕمرىل أّن هذا طمرام وًمٙمـ ىمد يٙمقن سم٤مًمٜمسب٦م ًماف رشًا ال ُمٗماّر ُمٜماف، وهاق 

 ن يْمٞمع هذه اًمٗمرص٦م.ؿم٤مب يريد أن يّمبح همٜمٞم٤ًم وال يريد أ

وم٠موم٤مم اًمِمٞمخ ذم ومتقاه سم٠مّٟمف ال طمرج قمغم اعمسٚمؿ أن يٓمٚم٥م اًمٖمٜمال ويسإمك إًمٞماف، 

وًمٙمـ ُمـ همػم اؾمتٕمج٤مل ًمف ىمبؾ أواٟمف، ألٟمف ُمـ أطمٙم٤مم اهلل اًم٘مد ي٦م واًمنمقمٞم٦م: أّن )ُماـ 

اؾمتٕمجؾ اًمٌم  ىمبؾ أواٟمف قمقىم٥م سمحرُم٤مٟمف(. وال سمّد أن يراقمل رشوط ايمتسا٤مب اعما٤مل 

 إٟمٗم٤مىمف، وال يتس٤مهؾ ومٞمام ال سمّد ُمٜمف رشقم٤م.ورشوط شمٜمٛمٞمتف و
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وطمقل مقمقى اًمّضو ة اًمتل أوُم٠م إًمٞمٝم٤م اًمسا٤مئؾ يٜمباف اًمِماٞمخ ذم ومتاقاه إمم أّن 

هٜم٤مك ىم٤مقمدة ال ظمالىل قمٚمٞمٝم٤م وهل: أّن ًمٚمّضو ات أطمٙم٤مُمٝم٤م اعم٘مر ة رشقم٤م، رشيٓم٦م أن 

شمتح٘مؼ اًمّضو ة سم٤مًمٗمٕمؾ وال يٙمقن ذًمؽ جمرم مقمقى الؾمتحالل احلرام اًمٍميح، وأن 

شمٖمٚمؼ أُم٤مم اعمْمٓمر أسمقاب احلالل يمٚمٝم٤م وال شمقضمد سمدالئؾ رشقمٞما٦م شمساد طم٤مضمتاف، وأالّ 

شمّمبح اًمّضو ة أصاًل سمؾ هل اؾمتثٜم٤م  ُم١مىم٧م يزول سمزواا٤م، وااذا أضا٤مىل اًمٕمٚماام  إمم 

ىم٤مقمدة )اًمّضو ات شمبٞمح اعمحٔمق ات( ىم٤مقمدة أظمارى ُمٙمٛمٚما٦م وضا٤مسمٓم٦م وُم٘مٞمادة اا٤م، 

ٌِ ﴿، وهل ُم٠مظمقذة ُمـ ىمقًمف شمٕما٤ممم: وهل ىم٤مقمدة )ُم٤م أسمٞمح ًمٚمّضو ة ي٘مد  سم٘مد ه٤م( َّٰ ًَ  َف
َ َغُفور  فَََلٓ إِۡثَى َعوَۡيُِ  إِن  ٱ َوََل ََعد   ٱۡضُطر  َغۡيَ ةَاغ    [173.]اًمب٘مرة: ﴾١٧٣ ر ِحيىٌ  َّلل 

  (1)الحادية عشرة: بناء ضريح ومسجد في أرض مملوكة بغير إذن أصحابها:

أو ُمـ ىما٤مُمقا اعمتقرم ؾمئؾ قمـ طمٙمؿ اًمّضيح اًمذي أىمٞمؿ قمغم أ ض ال يٛمٚمٙمٝم٤م 

اًمّضيح  سمدومٜمف، وطمٙمؿ اًمز ع اًمذي شمٚمػ سمٗمٕمؾ ذًمؽ، وهؾ ًمّم٤مطم٥م اعمز قم٦م أن يزيؾ 

 اًمذي ٟمبل ذم أ ضف سمٖمػم إذٟمف؟

وم٠موم٤مم اًمِمٞمخ ذم ضمقاسمف سم٠مّن ُماـ طماؼ صا٤مطم٥م اعمز قما٦م أن يٓم٤مًما٥م اعمتساببلم 

 واًمسٚمٓم٦م ُمٕمٝمؿ سمتٕمقيْمف قماّم أص٤مسمف ُماـ أرضا  وُماـ إشماالىل سمٕماض اًماز ع اًم٘ما٤مئؿ،

وسمٜمك ومتاقاه   اًمنمقمل،   ٞمؾ ضمز  ُمـ األ ض قمـ اًمز اقم٦م وُمـ قمدوان قمغم ُمٚمٙمفوشمٕمٓم

قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمنمقمٞم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م، اًمتل صمبت٧م سم ي٤مت قمديدة ُمـ اًم٘مر ن وسمٍميح احلادي٨م 

اًمٜمبقي وسم٤مؾمت٘مرا  أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م، واشمٗمؼ قمٚمٞمٝما٤م أئّٛما٦م اعماذاه٥م يم٤موما٦م: )ال رض  وال 
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 -ُمسٚمام يم٤من أو ذُمٞم٤م –قاـمـ ذم ما ا اإلؾمالم ومال جيقز عم»رضا ( ذم اإلؾمالم، صمؿ ىم٤مل: 

أن يْم٤م  ذم ٟمٗمسف أو ُم٤مًمف سمٖمػم طمؼ قمٚمٞمف وال ذٟم٥م ضمٜمتف يداه، وإذا طمدث ذًمؽ جي٥م أن 

 .«يزال اًمّض  سم٘مد  اإلُمٙم٤من ووم٘م٤م ًم٘م٤مقمدة )اًمّض  يزال(

وال »ويسؽمؾمؾ اًمِمٞمخ ذم ضمقاسمف ُمستٜمدا إمم مجٚم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ومٞم٘ماقل: 

اًمّض  قمـ ص٤مطم٥م األ ض ال شمتح٘مؼ إالّ سمّض   ظمر وهق إزاًما٦م اًم٘ماؼم ي٘م٤مل: إّن إزاًم٦م 

(، ألٟمٜم٤م ٟم٘ماقل: إّن اًمٗم٘مٝما٤م   ال يزال سم٤مًمّض   اًمّض  وإيذا  اعمٞم٧م وىمد ىمر  اًمٗم٘مٝم٤م  أّن )

ىمر وا أيْم٤م أّن )اًمّض  األمٟمك حيتٛمؾ ُمـ أضمؾ موماع أو إزاًما٦م رض  أقماغم(، ويماذًمؽ 

(. وهٜم٤م اًمّض  اًمقاىمع قمغم احلل أهّؿ )اًمّض  اخل٤مص حيتٛمؾ ُمـ أضمؾ مومع اًمّض  اًمٕم٤مم

وأقمٔمؿ ُمـ اًمّض  اًمقاىمع قمغم اعمٞم٧م، ألّن اعمٞم٧م ال يّضه أن شمٜم٘مؾ قمٔم٤مُمف ُمـ ُمٙم٤من إمم 

 ظمر، وىمد أضم٤مزوا ٟمٞمش اًم٘مؼم عم٤م هق مون ذًمؽ، وال ؾمّٞمام إذا يم٤من اعمٞم٧م هق اعمتساب٥م ذم 

 .«ذًمؽ طملم أوىص سمام ال حيؾ ًمف، واؾمتب٤مح ُمٚمؽ اًم٘مؼم سمٖمػم طمؼ

  (1)عشرة: انخراط األقليات اإلسالمية في الحياة السياسية الغربية: الثانية

س٤مؤالت اًمتال شمادو  قماغم أًمساٜم٦م أسمٜما٤م  شمٚم٘مك اًمِمٞمخ اًم٘مرض٤موي قمدمًا ُمـ اًمت

األىمٚمٞم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم أو سّما٤م وهمػمها٤م طماقل االٟمخاراط ذم اًمسٞم٤مؾما٦م، واعمِما٤م يم٦م ذم 

 االٟمتخ٤مسم٤مت ومظمقل اعمج٤مًمس اًمتنميٕمٞم٦م واًمبٚمدي٦م.

ىمٚمٞم٤مت حتت٤مج إمم أصاقات ًمِمٞمخ إضم٤مسم٦م ُمٗمّمٚم٦م ظمالصتٝم٤م: أن هذه األوم٠مضم٤مب ا

دمق  قمٚمٞمٝما٤م،  شمنميٕم٤مت الشمّمد   طمتكهذه اعمج٤مًمس، وشمداومع قمـ طم٘مقىمٝم٤م قمٜمٝم٤مذمشمٕمؼم
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وحترم قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م أطمؾ اهلل، أو شمٕمقىمٝم٤م قمـ أما  ُم٤م ومارض اهلل، أو شمٚمزُمٝما٤م سما٠مُمق  يٜمٙمرها٤م 

قماـ طمرُما٤مهتؿ واعمح٤مُما٤مة قماـ اًمنمع، وُمـ اخلػم اؿ وضمقم ُمسٚمٛملم ُمٜمتخبلم ًمٚمذوم 

 طم٘مقىمٝمؿ.

وىمد سمٜمك اًمِمٞمخ ومتقاه قمغم مجٚم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م اعمرؿمدة ذم هاذه اعمساػمة 

 ُمـ سمٞمٜمٝم٤م:

ىم٤مقمدة: )ُم٤م ال ياتؿ اًمقاضما٥م إال سماف ومٝماق واضما٥م(، وما٢مذا يما٤من طمّماقل  -1

اعمسٚمٛملم قمغم طم٘مقىمٝمؿ اًمديٜمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م وهمػمها٤م ال ياتؿ إال سم٤معمِما٤م يم٦م ذم 

 ٟمتخ٤مسم٤مت وم٢مّن هذا يّمبح واضمب٤ًم قمٚمٞمٝمؿ.اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ومظمقل اال

ىم٤مقمدة: )األُمق  سمٛم٘م٤مصده٤م(، وهال ىم٤مقمادة ُمتٗماؼ قمٚمٞمٝما٤م ُما٠مظمقذة ُماـ  -2

ٟمّمقص يمثاػمة، ومٛماـ ىمّماد سم٤معمِما٤م يم٦م اًمسٞم٤مؾماٞم٦م اًمادوم٤مع قماـ طم٘ماقق 

اعمسااٚمٛملم وطمااريتٝمؿ اًمديٜمٞماا٦م وهااقيتٝمؿ اًمث٘م٤مومٞماا٦م وُمّماا٤محلٝمؿ اجلامقمٞماا٦م، 

ُم٠مضمق  قمغم ذًمؽ قمٜماد  ويمذًمؽ اعمس٤مه٦م ذم اخلػم اًمٕم٤مم ًمٚمجامقم٦م يمٚمٝم٤م، ومٝمق

 اهلل وحمٛمقم قمٜمد اعمسٚمٛملم.

رو ة اىم٤مقمدة: )اًمّضو ات شمبٞمح اعمحٔمق ات( و)احل٤مضم٦م شمٜمزل ُمٜمزًم٦م اًمْما -3

قم٤مُم٦م يم٤مٟم٧م أو ظم٤مص٦م(، وم٢مذا يم٤من سم٤مجلامقما٦م اعمساٚمٛم٦م ذم هماػم اعمجتٛمٕما٤مت 

اإلؾمااالُمٞم٦م رضو ة أو طم٤مضماا٦م إمم ُمااـ يااداومع قمااـ طم٘مقىمٝماا٤م ذم سمااالم 

سمٕمض ُما٤م خيِماك ُماـ اعمحٔماق ات اًمديٛم٘مراـمٞم٤مت، ويم٤من ُمـ و ا  ذًمؽ 

ُمثؾ اًم٘مسؿ قمغم اطمؽمام اًمدؾمتق  اًمذي ىمد يتْمٛمـ ُم٤م خي٤مًمػ اًمنمع وٟمحق 

ذًمؽ، مم٤ّم يتحرج ُمٜمف سمٕمض اعمتديٜملم وم٢مّن هذا احلٔمر يرومع سمحٙمؿ اًمّضو ة 
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ٌِ ٱۡضُطر  َغۡيَ ةَاغ  ﴿أو احل٤مضما٦م:  ًَ َ َغُفَّٰور  فَََلٓ إِۡثَى َعوَۡيُِ  إِن  ٱ َوََل ََعد   َف  َّلل 
 [173.]اًمب٘مرة: ﴾١٧٣ِحيٌى ر  

وذم ضااق  هااذه اًم٘مقاقمااد ياارى اًمِمااٞمخ أّن األومم سم٤معمسااٚمٛملم أن يِماا٤م يمقا ذم 

 اًمسٞم٤مؾم٦م، حت٘مٞم٘م٤م عمّمٚمحتٝمؿ اًمديٜمٞم٦م واجلامقمٞم٦م، وم  ا ًمألظمٓم٤م  واعمٗم٤مؾمد قمٜمٝمؿ.

هٙمذا يم٤من ُمسٚمؽ اًمِمٞمخ ذم يمثػم ُمـ أضمقسمتف وومت٤مواه، وهٙمذا يم٤من شمٕم٤مُمٚمف ُماع 

أن يّمد  ُم٤م يٜم٤مؾمبٝم٤م ُمـ األطمٙم٤مم، ُمستٕمٞمٜم٤ًم سم٘مقاقماد  ٤مولاًمٜمقازل واعمستجدات، ومٝمق حي

اًمٗم٘مف يمٚمام أشمٞمح ًماف ذًماؽ، وهاق ظمٓماقة ُمٝمٛما٦م ذم شمٕمٛمٞماؼ اًمبحا٨م اًمٗم٘مٝمال اعمٕما٤مرص، 

واالٟمت٘م٤مل سمف إمم ُمستقى اًمت٘مٕمٞمد واًمت٠مصٞمؾ، طمتك يستٓمٞمع اؾمتٞمٕم٤مب اًمتٓمق ات احلٞم٤مشمٞم٦م 

 وصبٖمٝم٤م سم٤مًمّمبٖم٦م اًمنمقمٞم٦م.

 

 

 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 اخلامت 

قمالوة قمغم إسمراز ُمقىمػ أطمد األقمالم –ًم٘مد يم٤مٟم٧م اًمٖم٤مي٦م ُمـ و ا  هذا اًمبح٨م 

 -اعمٕم٤مرصيـ دم٤مه اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م واقمتٜم٤مئف ا٤م وشمٓمبٞم٘مٝم٤م قمغم ُم٤م ص٤ممومف ُماـ ُمِماٙمالت

اإلؾمٝم٤مم ذم سمٞم٤من أهٞما٦م هاذه اًم٘مقاقماد اًمتال أضمٝماد اًمٕمٚماام  أٟمٗمساٝمؿ ذم اؾمتخالصاٝم٤م 

٦م واىمٕمٞم٦م وىمْم٤مي٤م قمٍمي٦م ىم٤مئٛم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ يم٤من ًمٚم٘مقاقماد مو ها٤م ورشطمٝم٤م، ُمـ ظمالل أُمثٚم

ذم إجي٤مم احلٚمقل ا٤م، وُمـ صمّؿ االٟمٓمالق ااذه اًم٘مقاقماد إمم ُمٞما٤مميـ أ طما٥م ُماـ شمٚماؽ 

اجلزئٞم٤مت واًمٗمروع اًم٘مديٛم٦م واعمٙمر ة اًمتل ؿمٛمٚمتٝم٤م يمت٥م األؿمب٤مه واًمٜمٔما٤مئر أو اًمٗماروق 

 ت، وطمٞم٤مة شمبدًم٧م.أو اًم٘مقاقمد، واًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمؼم قمـ زُمـ اٟم٘م٣م، وسمٞمئ٦م شمٖمػم

وُمـ أهؿ ُم٤م دمغّم ًمٜم٤م ُمـ ظمالل هذه اعمح٤موًم٦م: أّٟمٜم٤م يمٚمام ىمٓمٕمٜم٤م ؿمقـم٤م ذم م اؾما٦م 

اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل دمسدت ًمٜم٤م أهٞم٦م هذه اًم٘مقاقمد أيمثر وم٠ميمثر، وايمتِمٗمٜم٤م جم٤مالت ضمديادة 

ذم سمٜما٤م  مْما٦م  -سمجقا  أمًّم٦م اًمٗم٘مف األظمرى –شمتٞمح ا٤م اًمٔمٝمق  واإلؾمٝم٤مم سمٜمّمٞم٥م واومر 

شمرقمك ُمّم٤مًمح اخلٚمؼ سمحٞمقّي٦م واىمتدا ، ويم٠مّن هذه اًم٘مقاقمد شمريد أن شمثبا٧م وم٘مٝمٞم٦م طمديث٦م 

ضمدا هت٤م، وشم١ميمد ًمٚمٕمٚمام  واًمب٤مطمثلم اعمٕم٤مرصيـ أهٞمتٝم٤م ذم اعمٜمٔمقُم٦م اًمٗم٘مٝمٞما٦م، يمٚماام  أت 

ُمٜمٝمؿ شمقاٟمٞم٤م أو اؾمؽمظم٤م  ذم اًمٚمجق  إًمٞمٝم٤م، واالؾمتٕم٤مٟم٦م اا٤م ذم اًماتامس احلٚماقل اعمٜم٤مؾماب٦م 

 ًمٚمٛمٕمْمالت اًمتل شمٕمؽمض ـمري٘مٝمؿ.
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 وآثارها  املرأة احنك يف الوالية قضية 

 النساء بعبارة الزواج وانعقاد اإلجبار والية يف
 
 

 *قامسيال شكيب حممد األستاذ
 

 

 ملخص البحث

متصؾة بلمر إن افوٓية ظذ ادرأة يف افـؽاح من أهم أبواب افـؽاح، وفؽوهنا 

ؽون واضحة افعؾة، مـؼحة ادـاط، هام يؽثر وؿوظه وتشتد احلاجة إفقه ـان جيب أن ت

ال ظؾم، ـثر ادتػؼفون ادتػقفؼون افذين يػتون بويف هذه إيام ظذ وضوحفا، وتبؼى 

تي ٓمتت إػ كص وٓ إػ اجتفاد ؾجاءت بعض افػتاوى افون بالوؿود، رضموي

خرجت من ظاضػة جقاصة ٓيؿدها افعؾم وٓ افعؼل: ؾلردت صحقح: وإكام هي ـؾؿة 

ادوضوع، وأوضح ما ـتبه افػؼفاء وافعؾامء يف ؿضقة افوٓية ظذ ادرأة وما أن آتى 

يستب ظؾقفا من آثار، وٓ حيؿل افبحث كوظا من آجتفاد اجلديد: وإكام يؽشف 

                                                 
*  ّمدةوحددة األ’’ةجمؾ رورئقس افتحري افعؾوم وؿف ديوبـددار شالمقةاإلاجلامعة بشالم اإلحجةمديرجمؿع‘‘. 

آـسوين:افزيد  shakaib8@yahoo.com 

 حبوث ودراسات
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وأكا يف ضرح ادوضوع واشتقعاب افعؾل افصحقحة افتي ٓذ هبا افعؾامء وصدروا ظـفا، 

وآرائفا ب افػؼفقة إربعة ادتبوظة، آشتػادة من ادذاهظذ  جواكبه حرصت  

 وما إفقفا من إمور ادتصؾة بادوضوع.وأصوهلا، 

 ةــاملقدم

احلؿد هلل افذي أكزل افؼرآن ظذ ظبده ومل جيعل فه ظوجًا، ؾقه هدى وكور 

ظن  ، ؾعجزواؾرشان افبقان وبؾغاء افؽالمافعرب أكزفه بؾسان ظريب مبغ، وحتدى به 

م أن يـاؾسوه، ثم جعل ذيعته أحسن افؼائع حقث ؿال أن حياـوه، بعد ظجزه

فَُحْكهََ تعاػ:
َ
ْحَسيَََُوَويَََْيبُْغِنَََاْْلَاَِنِيَّةََِأ

َ
ِْمَ َُحْكىا ََالّلََِوِيَََأ ِكٌُِِنَََمَِّل  يُ

ؾؾقس ثؿة ذيعة أحسن من ذيعته ظز وجل، وهي ذيعة شارية  ،[55:املائدة]

 ان يف حقاته، صاحلة فؽل زمان ومؽان.بعؼول افبؼ، جارية بام حيتاجه ـل إكس

وافصالة وافسالم ظذ شقد ادرشؾغ خاتم إكبقاء وإمام ادرشؾغ شقد 

اخلالئق وافبؼ، افذي أرشؾه اهلل باهلدى ودين احلق فقظفره ظذ افدين ـؾه وفو ـره 

افؽاؾرون، وفو ـره ادؼـون. وهو افذي أيده بافؼرآن افعظقم، وأظطاه اهلداية 

ثم افسعادة يف حقاهتم افدكقوية  هن افتؼيع فقفتدي به افـاس وفقـافوا وأحس

وإخروية حقث جاء بلحسن ذيعة وأمتفا. ؾؼد أخرج افبخاري بسـده ظن خمارق 

إن أحسن احلديث ـتاب اهلل تعاػ، وأحسن "ؿال: شؿعت ضارؿا ؿال: ؿال ظبد اهلل: 

جابر بن ظبد اهلل ؿال: ؿال  . وأخرج أبو يعذ بسـده ظن"(1)اهلدي هدي حمؿد 

                                                 
، اجلامع املسند الصحوحأخرجه افبخاري، أبو ظبد اهلل حمؿد بن إشامظقل بن إبراهقم اجلعػي يف   (1)

، 5م(، ج1987ه/1447، 3مصطػى ديب افبغا، )بروت: دار ابن ـثر وافقاممة، ط :حتؼقق

 .5747، رؿم2262ص
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أما بعد! ؾنن خر اهلدي هدي حمؿد، وذ إمور حمدثاهتا، وـل : »رشول اهلل 

 .(1)شبدظة ضالفة

 لغة واصطالحا: الوالية

ؾطان. وافَوٓية  -بؽرس افواو-افِوٓية فغة:   -هي اخلطَّة، واإلمارة، وافسُّ

ٌَالَِمَ فؼوفه تعاػ:افـرصة  -بػتح افواو َََُْ ََليَةَُال َََِِ أي [ 44:الكهف] اْْلَقََِّلِلَّ

أي "ادصدر، وافِوٓية  "أي بافػتح". ؿال شقبوبه: افَوٓية (2)افـرصة فه تعاػ وحده

آشم مثل اإلمارة وافـِّؼابة: ٕكَّه اشم دا توفقته وؿؿت به، ؾنذا أرادوا  "بافؽرس

فتدبر وافؼدرة وافػعل، وما مل وـلن افوٓية تشعر با وؿال ابن إثر:.(3)ادصدر ؾتحوا

ـّل من ؿام ". وؿال ابن ؾارس وؽره: (4)جيتؿع ذفك ؾقفا مل يـطؾق ظؾقه اشم افواػ

 .(5)"بلمر صخص ؾفو وفّقه

                                                                                                                          
 

حسغ شؾقم أشد، )دمشق:  :، حتؼققاملسندأبو يعذ، أمحد بن ظع بن ادثـى ادوصع يف أخرجه  (1)

 .2119، رؿم94، ص4م(، ج1984ه/1444، 1دار ادلمون فؾساث، ط

 ،، )بروت: دار صادرلسان العرباكظر: ابن مـظور، حمؿد بن مـظور بن مؽرم إؾريؼي ادرصي،   (2)

 . 445، ص15(، جد. ط. د. ت

 ادصدر افسابق.   (3)

ضاهر أمحد افزواوي  :، حتؼققالنهاية يف غريب احلديثابن إثر، أبو افسعادات ادبارك بن حمؿد،   (4)

 . 359، ص9د. ت(، ج .وحمؿود حمؿد افطـاحي، )بروت: دار افػؽر، د. ط

دافؽي اكظر: ابن ؾارس، أبو احلسغ أمحد بن ؾارس بن زـريا بن حمؿد بن حبقب ادعروف ا  (5)

 .141، ص6(، ج.تد، د.ط.، )بروت: دار ادعرؾةمؼايوس الؾغةافؼزويـي افرازي، 
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 الوالية شرعا:

وؿال حق يستطقع اإلكسان به تـػقذ ؿوفه، ريض ؽره أم أكؽر. افوٓية ذظا: 

ٓية هي افؼدرة ظذ مباذة افترصف ويؿؽن أن كؼول: افو"افدـتور وهبة افزحقع: 

 . ومـه ؿوفه تعاػ:"افويل"من ؽر توؿف ظذ إجازة أحد. ويسؿى متويل افعؼد 
ََِبِامَْعْدل ٍُ  .(1) [282البقرة: ] فَنْيُْىنِْلََوِِلُّ

وافتعريف إول أؿرب أن يؽون ملخوذا من ادعـى افؾغوي فؾوٓية وهو 

 ال َمْن حتت يده، ويـػذ أحؽامه ظؾقفم.اإلمارة: ٕن إمر يترصف يف أحو

 (2):أقسام الوالية

 فؼد ذهب احلـػقة إػ أن فؾوٓية ثالثة أؿسام:

شؾطة افويل افتي تتعؾق بـػس ادوػ ظؾقه من صقاكته  افوٓية ظذ افـػس: -1

وحػظه وتلديبه وتعؾقؿه افعؾم أو احلرف وتزوجيه. وهي تثبت فألب واجلد وشائر 

 هو حمل بحثـا. وهذاإوفقاء، 

تدبر صمون افؼاس ادافقة من اشتثامر وترصف وحػظ  افوٓية ظذ ادال: -2

 وإكػاق. وهي تثبت فألب واجلد ووصقفام. وويص افؼاىض. ؿافه افزحقع.

تشؿل هذه افوٓية افشمون ـؾفا صخصقة  افوٓية ظذ افـػس وادال معا: -3

 ـاكت أو مافقة. وهي تثبت فألب واجلد ؾؼط.

                                                 
 .186، ص7ج د. ت(، .د. ط  )دمشق: دار افػؽر،الػؼه اإلسالمي وأدلته، وهبة افزحقع،   (1)

 .187، ص7ج، ادصدر افسابق  (2)



 

 
 لقامسيحممد شكيب ا  م  103 6 ينايرهـ /3417 ربيع األول، اخلامسالعدد  - وحدة األمة

 

_____________________ ﴿08﴾ _____________________ 

 

ؾـتوشع ؾقفا ؿؾقال  -ـام ؿؾـا–وحقث إن حمل بحثـا هو افوٓية ظذ افـػس 

 .(1)بلن كذـر أكواظفا، وهي ظذ كوظغ: وٓية إجبار، ووٓية اختقار أو وٓية كدب

، ؾقزّوجه وفّقه (2)وٓية اإلجبار: وهي افتي ٓ يعتز ؾقفا إذن ادوػَّ ظؾقه -أ

 صاء أم أبى.

جه وفّقه حتى وٓية آختقار: وهي ا فتي يعتز ؾقفا إذن ادوػَّ ظؾقه، ؾال يزوِّ

 يستلذكه.

 :حكمة مشروعية الوالية في النكاح

افوٓية مؼوظة يف افـؽاح شواء ـاكت وٓية جز أو وٓية كدب: ٕن بعض 

إزواج ؿد ٓ يدرك وجه ادصؾحة فؼصوره، وفقس من أهل افترصف وافوٓية. 

افـؽاح بـػسفا تـسب إػ شوء افسبقة ظذ وجه يواجه  وٕن ادرأة فو باذت ظؼد

أوفقاؤها وأهؾفا افعار، وباجلؿؾة ؾنن افـؽاح مؼوع دؼاصد جؾقؾة، وافتػويض إػ 

افـساء ؿد خيل هبذه ادؼاصد: ٕهنن يؿؽن أن خيسن من ٓ يصؾح هلن، ؾؽاكت 

 ادصؾحة يف مباذة إوفقاء.

                                                 

(، . تدد.ط. ،وت: دار افػؽربرالدر املختار، )احلصػؽي، حمؿد ظالء افدين بن ظع بن حمؿد،  (1)

 .64، ص3ج

: بضم ادَْْويِلّ   (2) : هو بػتح ادقم، وإشؽان افواو، وـرس افالم، وتشديد افقاء. ويؼال أيًضا: ادْ َوػَّ

هتذيب األسامء ادقم، وؾتح افواو، وتشديد افالم ادػتوحة مثل ادْ صذَّ ظؾقه. اكظر: افـووي، 

 .1486، ص1، جوالؾغات
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 :حقيقة النكاح ومشروعيته وحكمته
فـؽاح فغة: ادخافطة وافضم. يؼال: كؽح ادطر إرض أي اختؾط يف ثراه ا. ا

ويؼال: تـاـحت إصجار: أي اكضم بعضفا إػ بعض. ويراد بافـؽاح افزواج يؼ ال: 

كؽح ؾالن امرأة يـؽحفا كؽاحًا إذا تزوجفا ويراد به افوطء. ويؼال: كؽحفا ويـؽحف ا 

 أي باضعفا.

يف ـالم افعرب افوطء. وؿقل فؾتزويج كؽ اح: أصل افـِّؽاح "ؿال إزهري: 

 ."ٕكَّه شبب افوطء ادباح

 .(1)وؿال افػروزآبادي: افـِّؽاح افوطء وافعؼد فه

افـؽاح ذظا: ظرؾه احلـػقة بلكه ظؼد يػقد مؾك ادتعة أي حل اشتؿتاع افرجل 

ذ جم رد : افـؽاح ظؼد ظ(3). وؿال ابن ظرؾة(2)من امرأة مل يؿـع من كؽاحفا ماكع ذظي

متعة افتؾذذ بآدمقة، ؽر موجب ؿقؿتفا ببقـة ؿبؾه، ؽر ظامل ظاؿده حرمتف ا إن حرمف ا 

افؽتاب ظذ ادشفور أو آمجاع ظذ أخر. وظرؾه افشاؾعقة بلكه ظؼد يتض ؿن إباح ة 

 .(4)وطء بؾػظ إكؽاح أو تزويج َأْو َتْرمَجَتِهِ 

                                                 
)بروت: الؼاموس املحوط،  روز آبادي، جمد افدين أبو ضاهر حمؿد بن يعؼوب افشرازي،افػ  (1)

 .263، ص1ج ،(. تد، د. ط. ممشسة افرشافة

 .3، ص3، جالدر املختار احلصؽػي،  (2)

، ؾؼقه مافؽي ه843وتويف شـة ه 716هو أبو ظبد اهلل حمؿد بن حمؿد بن ظرؾة افورؽؿي، وفد شـة  (3)

 زيتوكة وخطقبه، يف افعفد احلػيص.  وإمام جامع اف

، مغني املحتاج إىل معرفة ألػاظ املنهاجاخلطقب افؼبقـي، صؿس افدين حمؿد بن أمحد افشاؾعي،   (4)

 .16، ص12د. ت(، ج .)بروت: دار افػؽر، د. ط
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 مجاع.إن مؼوظقة افـؽاح ؿد ثبتت بافؼرآن، وافسـة، واإل

َوٌُِكْهَ أما افؼرآن ؾآيات ـثرة مـفا: ؿوفه تعاػ: يَاََم
َ
َاْْل ِا ًِكُح

َ
َوأ

اِْلنَِيَوِْيَِعبَادُِكْهَِإَوَوائُِكه ََْواََطاَبَ وؿوفه تعاػ: .[32]النور: َوالصَّ ِا فَاًِكُح
 .[3]النساء: مَُكهَّوَِيَامنَِّساءََوثََْنََوثاُلََثََوُربَاعََ

يا معؼ افشباب! من اشتطاع افباءة ؾؾقتزوج: ؾنكه » : وأما افسـة: ؾؼوفه

. وؿال (1)شأؽض فؾبرص، وأحصن فؾػرج، ومن مل يستطع ؾعؾقه بافصوم: ؾنكه فه وجاء

 .(2)شافدكقا متاع، وخر متاع افدكقا ادرأة افصاحلة»:  افـبي
 . (3)وأما اإلمجاع: ؾؼد اتػؼت مجؾة افعؾامء ظذ مؼوظقته

 يستب ظؾقه من ادـاؾع افعظقؿة، مـفا:ذع افـؽاح دا 

أكه شبب فصقاكة افـػس ظن افػاحشة، وإوٓد ظن اهلالك: ؾنكه فوٓ  -1

افـؽاح ٓختؾطت ادقاه ؾتشتبه إكساب وتضقع إوٓد فعدم من يّدظقفا، وهذا هو 

 ؿتل افـػس معـى، بل أصد أكواع افؼتل.

ؽـى وافؾباس: ٕن ادرأة أكه شبب فصقاكة ادرأة ظن اهلالك بافـػؼة وافس -2

ظاجزة ظن افؽسب، ٓ تؼوى ظذ ما يلتقه افرجال من رضوب افسعي وحتؿل ادشاق 

 يف شبقل احلصول ظذ افزاد.

                                                 
 .1846، رؿم673، ص2، جاجلامع املسند الصحوحيف  ،أخرجه افبخاري (1)

 :، حتؼققاملسند الصحوحن احلجاج أبو احلسغ افؼشرى افـقسابوري يف أخرجه ادسؾم، مسؾم ب  (2)

 .178، ص4(، ج.تدد.ط. ،حمؿد ؾماد ظبد افباؿي، )بروت: دار إحقاء افساث افعريب

، املغني يف فؼه اإلمام أمحد بن حنبل الشوباينابن ؿدامة، أبوحمؿد ظبد اهلل بن أمحد بن ؿدامة ادؼدد،   (3)

 .3، ص7، جه(1445، 1ػؽر، ط)بروت: دار اف
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أكه شبب فؾتوافد وافتـاشل وتؽثر ظدد ادسؾؿغ وادوحدين فؾؿوػ  -3

 شبحاكه يف أرضه ظذ وجه يزيد يف ظؿراهنا وصالحفا.

 افؾذة بطريؼة جائزة. أن ؾقه ؿضاء افشفوة وحتصقل -4

وباجلؿؾة ؾنن يف افـؽاح حػظ افػروج، ودؾع افتباؽض وافتحاشد، وؿطع افتزاحم 

ادػيض إػ حدوث افػتن وآؿتتال، ؾػقه حػظ افـوع اإلكساين ظن اهلالك 

 وآكؼراض.

 :بيان الخالف في علة والية اإلجبار وانعقاد الزواج بعبارة النساء
ية اإلجبار، ؾذهب ادافؽقة وافشاؾعقة واحلـابؾة إػ اختؾف افعؾامء يف ظؾة وٓ

أن ظؾة وٓية اإلجبار هي افبؽارة. وهذا هو ؿول افػؼفاء افسبعة من افتابعغ وؿول 

. وذهب احلـػقة وافظاهرية إػ أن ظؾة اإلجبار هي (1)ظطاء، وافشعبي، وافـخعي

رضاها: وإن مل يعؼد ظؾقفا يـعؼد كؽاح احلّرة افعاؿؾة افبافغة ب"افصغر، ؾػي اهلداية: 

. ؾعؾم أن ظؾة (2)"ويّل، بؽرًا ـاكت أو ثّقبًا ظـد أيب حـقػة وأيب يوشف يف طاهر افّرواية

 وٓية اإلجبار هي افصغر ظـدهم. واختاره ابن تقؿقة وابن افؼقم. 

ؾتظفر ثؿرة اخلالف يف افبؽر افبافغة افعاؿؾة بلن جيوز فؾويل إجبارها ظذ 

ا بغر إذهنا ظـد ادافؽقة وافشاؾعقة واحلـابؾة، وٓ جيوز ظـد احلـػقة افـؽاح، وتزوجيف

                                                 
حمؿد ظبد افؼادر ظطا، )بروت: دار  :، حتؼققالسننافبقفؼي، أبو بؽر أمحد بن احلسغ بن ظع،   (1)

 .214، ص2(، ج.تد، د.ط.افػؽر

)بروت: ادؽتبة  اهلداية رشح بداية املبتدئ،ادرؽقـاين، ظع بن أيب بؽر بن ظبد اجلؾقل أبو احلسغ،   (2)

 .191(، ص.تدد.ط.، اإلشالمقة
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وافظاهرية: ٕن افوٓية ظذ افصغر وافصغرة إكام ثبتت فؼصور افعؼل، وبعد افبؾوغ 

 يؽؿل افعؼل بدفقل توجه اخلطاب إفقفا. 

ح ظـد ؾؾوفّقفا إجبارها ظذ افـّؽا -شواء أـاكت بؽرًا أم ثّقبًا  -وأّما افّصغرة 

احلـػقة وافظاهرية: ّٕن وٓية اإلجبار ظـدهم تدور مع افّصغر وجودًا وظدمًا. وٓ 

جيوز فؾويل إجبار افثقبة افصغرة ظذ افـؽاح ظـد ادافؽقة وافشاؾعقة واحلـابؾة: ٕن 

 ظؾة افوٓية ظـدهم هي افبؽارة، وؿد زافت.

 التنبيه:
 :وهي، (1)فتزويج إب بغر إذهنا ذوط

 يؽون بغ إب وبغ بـتفا افباـرة ظداوة طاهرة. أن ٓ -1

 أن يزوجفا من ـفء. -2

 أن يزوجفا بؿفر مثؾفا. -3

 أن يؽون من كؼد افبؾد. -4

 أن ٓ يؽون افزوج معرسا بادفر. -5

 أن ٓ يزوجفا بؿن تترضر بؿعاذته ـلظؿى وصقخ هرم. -6

بلمور : احتج إئؿة افثالثة "إن ظؾة وٓية اإلجبار هي افبؽارة"أدفة من ؿال: 

 ظديدة، مـفا: 

افثقب أحق بـػسفا من وفقفا، وافبؽر » : ظن ابن ظباس، ظن افـَّبِّي  -1

. هذا احلديث يدل ظذ أن افبؽر (2)شيستلمرها أبوها، ؾصؿتفا إؿرارها
                                                 

 .133، ص12، جمغني املحتاج إىل معرفة ألػاظ املنهاج، اخلطقب افؼبقـي  (1)

محدي بن ظبد  :، حتؼققاملعجم الؽبريأخرجه افطزاين، أبو افؼاشم شؾقامن بن أمحد بن أيوب يف  (2)

 .14747، رؿم347، ص14(، ج.تد، د.ط.ادجقد افسؾػي، )ادوصل: مؽتبة افعؾوم واحلؽم
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بخالف افثقب، ؾقحؿل ـل ما ورد من اشتئذان افبؽر واشتئامرها ظذ 

 آشتحباب. 

هي جاهؾة هبا، وهلذا يؼبض  وٕن افباـرة ٓ تعرف أمور افـؽاح بل -2

 إب مفرها بغر أمرها.

َجَفا َأب وَها» وٕكه ورد يف بعض افروايات: -3 َزوِّ ؿد زاده ابن  شَواْفبِْؽر  ي 

 يبغ أن إمر فألب يف افبؽر. ، ؾفذا(1)يف حديثه ؿافه اإلمام افشاؾعيظققـة

من  : واشتدل احلـػقة بؽثر"إن ظؾة افوٓية هي افصغر"أدفة من ؿال: 

 افروايات، مـفا:

ظن خـساء بـت خذام ؿافت: أكؽحـي أيب وأكا ـارهة وأكا بؽر، ؾشؽوت  -1

 .(2)«ٓ تـؽحفا وهي ـارهة» ، ؾؼال:ذفك فؾـبي 
 أن رجال زوج ابـته وهي بؽر من ؽر أمرها، ؾلتت افـبي » ظن جابر: -2

 .(3)«ؾػرق بقـفام
حتى تستلمر،  ٓ تـؽح افثقب: »ظن أيب هريرة ؿال: ؿال رشول اهلل  -3

 .(4)شوٓ تـؽح افبؽر حتى تستلذن، وإذهنا افصؿوت

                                                 

 .14434، رؿم418، ص2، جالسننأخرجه افبقفؼي يف   (1)

ظبد افغػار شؾقامن افبـداري  :، حتؼققالسننأخرجه افـسائي، أبو ظبد افرمحن أمحد بن صعقب يف   (2)

، 227، ص3م(، ج1991ه/1411، 1وشقد ـرسوي حسن، )بروت: دار افؽتب افعؾؿقة، ط

 .5382رؿم

 .5384، رؿم227، ص3، جالسننأخرجه افـسائي يف   (3)

اجلامع  أبو ظقسى حمؿد بن ظقسى بن شورة بن موشى بن افضحاك افسؾؿي يف أخرجه افسمذي،  (4)

، 3، ج(.تد، د.ط.أمحد حمؿد صاـر، بروت: )دار إحقاء افساث افعريب :حتؼققالصحوح، 

 .1147، رؿم174ص
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 وأجاب احلـػقة ظن أدفة خمافػقفم:

ٓ تؼاس هذه ادسئؾة ظذ مسئؾة ادفر أن افعادة ؿد جرت بؼبض أباء  -1

مفر افباـرة ٓشتحقاء افبـات من ادطافبة وآؿتضاء، ؾوجد إذن دٓفة 

 كظرا إػ ما ذـركا. 

افّثّقب أحّق بـػسفا من وفّقفا، وافبؽر »فوا من هذه افرواية: وأما ما اشتد -2

حقث إكه خص افثقب، ؾؾزم أن افبؽر فقست ش يستلمرها أبوها يف كػسفا

أحق بـػسفا مـه، ؾال كعتزها: ٕن هذا يستػاد من ادػفوم ادخافف، 

 وهو فقس بحجة ظـدكا.

 :الخالف في انعقاد الزواج بعبارة النساء
سؾؿغ وافعؾامء افؽرام ؿد اتػؼوا ظذ أن فؾؿرأة أن تباذ مجقع إن ؾؼفاء اد

افعؼود بـػسفا أصقؾة أو وـقؾة، ؾقام ظدا ظؼد افزواج، ؾؼد اختؾػوا ىف مباذهتا إياه 

 فـػسفا أو فغرها، وؿد اختؾػوا يف هذه ادسلفة ظذ رأيغ:

ارة افـساء، فؽن فو ؾذهب اإلمامان أبو حـقػة وأبو يوشف إػ جواز اكعؼاد افـؽاح بعب

وضعت كػسفا ظـد ؽر ـفء ؾألوفقائفا آظساض. وذهب اإلمام حمؿد إػ أكه 

يـعؼد فؽن موؿوؾا، وذهب إئؿة افثالثة إػ ظدم صحة هذا افعؼد وؿافوا: ٓ يـعؼد 

 .(1)افـؽاح بعبارة افـساء أصال، وهذا هو ؿول افعامة بادديـة ومؽة

 أدفة اجلؿفور: اشتدل اجلؿفور بافؼرآن، وافسـة، واإلمجاع.

                                                 
 .235، ص7(، ج.تد.ط.، دبروت: دار افػؽراألم، )افشاؾعي، أبو ظبد اهلل حمؿد بن إدريس،  (1)
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  أما افؼرآن:

يَََّفاَلََ ؿال تعاػ: -1 َُ نََتْعُضنُِ
َ
يَََّيٌَِكْحيَََأ ُُ ْزَواَج

َ
ََْإِذَاَأ ِْا ُُهَتََراَض َبَيٌَْ

 .[232 :البقرة] بِالَْىْعُروِفَ
ََْإِذَا ؿال اهلل تعاػ:  -2 ِْا هَتََراَض ُُ راد بادعروف ما واد، بِالَْىْعُروِفََبَيٌَْ

 .(1)تـاوفه افعرف بآختقار وهو افويل وافشاهدان

 أما افسـة:

 .(2)شٓ كؽاح إّٓ بويلّ »ؿال:  ظن أيب موشى، أّن افـّبّي  -1

 .(3)شٓ كؽاح إّٓ بلربعة: ويّل، وصاهدين، وخاضب»ؿال: ظن ابن ظباس، -2

كؽحت بغر  أيام امرأة»، أّكه ؿال: ظن ظائشة ريض اهللّ ظـفا، ظن افـّبّي  -3

 .(4)شإذن وفّقفا ؾـؽاحفا باضل ثالثا

 ٓ تـؽح ادرأة ادرأة، وٓ تـؽح: »ظن أيب هريرة ؿال: ؿال رشول اهلل  -4

 .(5)شادرأة كػسفا، إن افتي تـؽح كػسفا هي افبغي

                                                 

 .252، ص8ج (،.تد، د.ط.دار افػؽر، )بروت: احلاوي الؽبرياداوردي، افعالمة أبو احلسن،   (1)

افسجستاين شؾقامن بن إصعث بن إشحاق بن بشر بن صداد بن ظؿرو إزدي أخرجه أبو داؤد،   (2)

، 2(، ج.تد، د.ط.رحمؿد حمقي افدين ظبد احلؿقد، )بروت: دار افػؽ :، حتؼققالسننيف 

 .2487، رؿم 191ص

 .2481، رؿم214، ص2، جالسننأخرجه افبقفؼي يف   (3)

، ، )بروت: دار افؽتب افعؾؿقةاملسندأخرجه افشاؾعي، أبو ظبد اهلل حمؿد بن إدريس يف   (4)

 . 1492، رؿم224(، ص.تدد.ط.

افسقد  :، حتؼققالسننعود يف افدارؿطـي، أبو احلسن ظع بن ظؿر بن أمحد بن مفدي بن مسأخرجه   (5)

 .159، رؿم194، ص3(، ج.ت، د.ط.دظبد اهلل هاصم يامين اددين، )بروت: دار ادعرؾة
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 أما اإلمجاع:

ؾؼد أمجع ـثر من افصحابة ظذ ظدم صحة افـؽاح بعبارة افـساء، ـعؿر 

باس من افؽبار افصحابة رضوان اهلل ظؾقفم أمجعغ، وشعقد بن وظع وظائشة وابن ظ

ادسقب واحلسن من افتابعغ، ؾؼد روي ظن افشعبي أّكه ؿال: مل يؽن يف افّصحابة أصّد 

 .(1)يف افـّؽاح بغر ويّل من ظّع بن أيب ضافب

 أما افعؼل:

إن افزواج ظؼد خطر دائم ذو مؼاصد متعددة من تؽوين أرسة، وحتؼقق 

كقـة واشتؼرار وؽرها، وافرجل بام فديه من خزة واشعة يف صمون احلقاة أؿدر ضؿل

ظذ مراظاة هذه ادؼاصد، أما ادرأة ؾخزهتا حمدودة، وتتلثر بظروف وؿتقة، ؾؿن 

 .(2)ادصؾحة هلا تػويض افعؼد فوفقفا دوهنا

 أدفة احلـػقة: اشتدل احلـػقة بلمور ـام اشتدل اجلؿفور، وهي:

 :أما افؼرآن

ًُفِسُِيَََِّفَََفَعنْيَََفِيَىاََعنَيُْكهََُْجٌَاحَََفاَلََ  ؿال اهلل تعاػ: -1
َ
 بِالَْىْعُروِفََأ

 [.234]افبؼرة:
ََ وؿال تعاػ: -2  [.234]افبؼرة: َغْْيَهَََُزوْجا ََتٌَِكحََََحّتَّ
يَََّفاَلََ  وؿال تعاػ: -3 َُ نََتْعُضنُِ

َ
يَََّيٌَِكْحيَََأ ُُ ْزَواَج

َ
ََْإِذَاَأ ِْا َُُهبَيٌَََْتََراَض

 [.232]افبؼرة: بِالَْىْعُروِفَ
ؾفذه أيات ـؾفا تدل ظذ أهنا متؾك ادباذة: ٕن افعؼد كسب إفقفا يف هذه 

 أيات افثالث.

                                                 

 .86، ص9، جاحلاوي الؽبري ،اداوردي (1)

 .184، ص9، جالػؼه اإلسالمي وأدلتهوهبة افزحقع،   (2)
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 أما إحاديث:

إيم أحق بـػسفا من وفقفا، : »ظن ابن ظباس ؿال: ؿال رشول  -1

 . إن فػظ إيم يطؾق ظذ(1)شوافبؽر تستلمر يف كػسفا، وإذهنا صامهتا

 .(2)امرأة ٓ زوج هلا، بؽرا ـاكت أو ثقبا. واختاره اإلمام افؽرخي

فقس فؾويل مع افثقب أمر، وافقتقؿة »ؿال:  ظن ابن ظباس، ظن افـبي  -2

 .(3)شتستلمر، ؾصؿتفا إؿرارها
وفؽـي أردت أن ": وحديث اخلـساء حقث ؿافت بغ يدي رشول اهلل  -3

 ."هتم رءتعؾم افـساء أن فقس إػ أباء من أمور بـا

ظن ظبد افرمحن بن افؼاشم، ظن أبقه أن ظائشة رىض اهلل تعاػ ظـفا  -4

زوجت حػصة بـت ظبد افرمحن بن أيب بؽر ادـذر بن افزبر وظبد 

 .(4)افرمحن ؽائب، ؾؾام ؿدم أكؽر ذفك ثم أؿره

 أما افعؼل:

ٕهّنا ترّصؾت يف خافص حّؼفا وهي من أهؾفا: ٕن ظـدها أهؾقة ـامؾة يف 

ة مجقع افترصؾات ادافقة فؽوهنا ظاؿؾة بافغة ممقّزة، ؾتؽون أهال دباذة زواجفا ممارش

 بـػسفا، وإّكام يطافب افويّل بافّتزويج ـي ٓ تـسب إػ افوؿاحة.

                                                 

 .2498، رؿم638، ص1، جالسننأخرجه أبو داود يف   (1)

، حتؼقق املغرب يف ترتوب املعربأبو افػتح كاس افدين بن ظبد افسقدبن ظع بن ادطرز،  ادطرزي،  (2)

 .52، ص1م(، ج1979، 1حمؿود ؾاخوري وظبد احلؿقد خمتار )حؾب: مؽتبة أشامة بن زيد، ط

 .3263، رؿم393، ص6، جالسننأخرجه افـسائي يف   (3)

حتؼقق: حمؿد ؾماد ظبد بروية حيقى افؾقثي،  ملوطأا يف بن أكس أبو ظبد اهلل إصبحي أخرجه مافك  (4)

ـتاب افطالق، باب ما ٓ يبغ من  (،د.ت.د.ط. ،مرص: دار إحقاء افساث افعريبافباؿي، )

 .1164، رؿم555، ص2افتؿؾقك ج
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 واظسض احلـػقة ظذ مستدٓت اجلؿفور بام يليت:

ٓ يؿؽن أن تستدل بحديث ظائشة ريض اهلل ظـفا: ٕن ظؿؾفا خمافف  -1

 ذـر يف احلديث آكػا.فػتواها ـام 

وأيضا مدار هذا احلديث افزهري، وؿد روى ابن ظؾقة ظن ابن جريج أكه  -2

 ؿال: فؼقت افزهري ؾسلفته ظـه ؿال: ٓ أظرؾه، أي أكؽره افزهري.

وإن حديث ظائشة ادذـور حمؿول ظذ إمة إذا زوجت كػسفا بغر إذن  -3

ر إخبار افتي موٓها، أو ظذ افصغرة، أو ظذ ادجـوكة. وـذفك شائ

رووا ظذ هذا حتؿل، أو ظذ بقان افـدب، أن ادستحب أن ٓ تباذ ادرأة 

 .(1)افعؼد، وفؽن افويل هو افذي يزوجفا

 أجاب اجلؿفور ظن هذه آظساضات:

إن ما روته ظائشة ريض اهلل تعاػ ظـفا من احلديث أثبت ظـد أصحاب احلديث  -1

 .(2)مما روي ظـفا من كؽاح ابـة أخقفا

 إن افزهري أكؽر شؾقامن بن موشى ؾؼال: ٓ أظرؾه، وما تؽؾم ظن احلديث، -2

فقس جفل ادحدث بافراوي ظـه ماكعا من ؿبول روايته ظـه، وٓ معرؾته ذضا و

 .(3)يف صحة حديثه

ٓ يؿؽن أن حيؿل حديث ظائشة ظذ إمة، ٕكه ورد يف آخر اخلز: ؾنن اصتجروا  -3

 .(4)سؾطان ٓ يؽون وفقا فألمةؾافسؾطان ويل من ٓ ويل فه واف
                                                 

، ، )بروت: دار ادعرؾةاملبسوطافرسخز، صؿس إئؿة أبو بؽر حمؿد بن أمحد بن أيب شفل،  (1)

 .56، ص6(، جد.ط.د.ت

 .88، ص9، جاحلاوي الؽبرياداوردي،  (2)

 .87، ص9، جاحلاوي الؽبرياداوردي،  (3)

 .89، ص9، جدرجع افسابقا (4)
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 اخلامتة:

وجدكا أن أؿوال افعؾامء وآراءهم تتعارض بعضفم بعضا، ؾـجد أن إمة 

إػ أن ظؾة وٓية  -ظؾة وٓية آجبار يف افـؽاح-افثالثة ذهب يف ادسئؾة إوػ وهي 

وأما اإلجبار هي افبؽارة، وذهب احلـػقة وافظاهرية إػ أن ظؾة اإلجبار هي افصغر، 

ؾذهب اإلمامان أبو حـقػة وأبو  -اكعؼاد افزواج بعبارة افـساء-ادسلفة افثاكقة وهي

يوشف إػ جواز اكعؼاد افـؽاح بعبارة افـساء، فؽن فو وضعت كػسفا ظـد ؽر ـفء 

ؾألوفقائفا آظساض. وذهب اإلمام حمؿد إػ أكه يـعؼد فؽن موؿوؾا، وأما إئؿة 

عؼد افـؽاح بعبارة افـساء أصال، ؾوصؾـا بعد مـاؿشة آراء افثالثة ؾفم ؿافوا: ٓ يـ

افػؼفاء افعظام إػ أن رأي احلـػقة صواب يف ـؾتا ادسئؾتغ ادذـورتغ فؼوة أدفتفم 

 ومستدٓهتم ـام ثبت أثـاء ادـاؿشة.
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 البيضاوي ومههجه يف التفشري
 وسبب االعتهاء واملآخذ وأهم احلواشي

 

 نبيل مبارك عجرةاآلستاذ 
*

 
 

 
 

 ملخص البحث

مـ ادتٍؼ ظِٔف بغ ادسِّغ أن افَرآن افُريؿ هق ادهدر إول مـ مهاٚدر 

ظِاء   افتؼيع اإلشالمل، وهلذه ادْزفٜ افًئّٜ ـٚن وٓ يزال حمؾ ظْٚياٜ ـريارة ماـ

ًٚ، وادٍنيـ ظذ وجف اخلهقص، وـاٚن مآْؿ اإلماٚم افَاٚو أباق  ادسِّغ ظّقم

اخلر ظريد اهلل بـ ظّر افرئوٚوي )رمحف اهلل تًٚػ(، وؿد ـٕٚٝ إشآٚمٚت هاذا اإلماٚم 

ًٚ فتِؽ افَقاظد  واوحٜ: ٕهنٚ أصريحٝ ؿقاظد ٕيريٜ جمّقظٜ ذم ـتريف، وأظءًٓ وتىرئَ

وهذا افريحٞ حمٚوفٜ فُِنػ ظاـ مآْٟ اإلماٚم افرئواٚوي ذم  ذم ثْٚيٚ ـتريف افُثرة،

افتٍسر، وشريٛ اظتْٚ  افًِاء  باف وادذخاذ افتال أخاذت ظِٔاف، وافتًرياػ باريًض 

ِّؿ فاف  احلقار افتل اهتّٝ بف ظذ اظتريٚر أن اإلمٚم افرئوٚوي مـ أبرز إئّٜ، وادسا

 بٚفتَدم وادتُّـ ذم صًْٜ افَرآن وظِقمف.

 فريحٞ إػ مريحثغ، وحتٝ ـؾ مريحٞ مىٚفٛ.وؿد ؿسّٝ هذا ا

                                                 

 .اهلْد .ة اإلشالمٜٔاظُِٔر افىٚفٛ بجٚمًٜ *

   nabilagrah@gmail.com  افزيد آـسوين: 

 ساتحبوث ودرا

mailto:nabilagrah@gmail.com
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 :األول ملبحثا
 (1)التعزيف باإلمام البيضاوي 

 نسبو وكنيتو ومولده:و  المطلب األول: اسمو
هق اإلمٚم افَٚو ادٍن افًالمٜ ٕٚس افديـ أبق شًٔد أو أبق اخلر ظرياد اهلل 

                                                 

، حتَٔاؼ: حمّاد صبقات الشافعوة الكربى افسريُل، تٚج افديـ ظريد افقهٚب بـ ظع بـ ظريد افُٚذم،  (1)

هاا(، 1413، 2حمّقد افىْٚجل، وظريد افٍتٚح احلِق، )اجلٔزة: هجر فِىريٚظٜ وافْؼ وافتقزياع، ط

، الشافعوةصبقات : وابـ ؿٚو صٓريٜ، بدر افديـ حمّد بـ أمحد افدمنَل افنٚؾًل، 157، ص8ج

: وحمّاد 172، ص2ها(، ج1447، 1حتَٔؼ: احلٚؾظ ظريد افًِٔؿ خٚن، )بروت: ظٚمل افُتٛ، ط

، 5م(، ج1991ه/1411، 1، )باروت: افادار اإلشاالمٜٔ، طروضاات اننااتبٚؿر ادقشقي، 

، )باروت: دار افٍُار البداية والنهاياة : وابـ ـثر، أبق افٍدا  إشءظٔؾ بـ ظّر افَرر،127ص

: وافٔٚؾًل، أبق حمّد ظريد اهلل باـ أشاًد باـ ظاع افّْٔال 349، ص13، د. ط. د. ت(، جافًريب

، )بااروت: مٗشسااٜ إظِّاال وعااربة الوقنااان ر معةفاة حااوااث ال مااانمااة ة اننااان  ادُال،

: وحٚجل خٍِٜٔ، مهىٍك باـ ظرياد اهلل 226، ص2م(، ج1974ها/1394، 2فِّىريقظٚت، ط

، حتَٔاؼ: حمّاد ذا افاديـ، )ضٓاران: الكتب والفنون كشف الننون عن أسامي ـٚتٛ صِريل،

: واحلّقي، يٚؿقت باـ ظرياد اهلل أباق 186، ص1م(، ج1967ه/2378، 3ادُتريٜ اإلشالمٜٔ، ط

: 529، ص1م(، ج1955هااا/1374، )بااروت: دار صااٚدر، د. ط، معجااا البلاادانظريااد اهلل، 

)افَاٚهرة: مىريًاٜ ـقشاتٚ ، األعامم، بـ حمّاقد باـ حمّاد باـ افدمناَلوافزرـع، خر افديـ 

، واجلْدي، هبٚ  افديـ أبق ظريد اهلل يقشػ بـ يًَقب، 248، ص4ها(، ج1374، 2تسقمٚس، ط

، حتَٔؼ: حمّد بـ ظع إـقع، )صًْٚ : مُتريٜ اإلرصاٚد، د. ط، السلوك ر صبقات العلامء وامللوك

  افاساث ، )باروت: دار إحٔاٚمعجاا املاًلفن: وـحٚفٜ، ظّر رواٚ، 436، ص1م(، ج1995

 صبقاات  باـ أمحاد، : وافداودي، صّس افديـ حمّد بـ ظاع 97، ص6افًريب، د. ط. د. ت(، ج

 .248، ص1د. ط. د. ت(، ج )بروت: دار افُتٛ افًِّٜٔ،   ،املفرسين
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 افنٚؾًل.بـ أيب افَٚشؿ ظّر بـ حمّد بـ أيب احلسـ ظع افرئوٚوي افنرازي 

ْٔوٚ  "افرئوٚوي"وٕسريٜ  ، وهق بِد ظذ مرحِٜ ماـ صاراز: إذ خارج إػ افرَي

جده مْٓٚ، وشُـ صراز مديْٜ ادِؽ ذم بِد ؾٚرس، مْذ أحدثٓٚ حمّد باـ حمّاد باـ 

وهل مديْٜ ؿرب صراز بريالد ؾٚرس )جْقب إيران(. ؿٔؾ:  افَٚشؿ افثٍَل إػ ظكٕٚ،

دار "تريغ مـ بًٔاد، وـاٚن اشآّٚ أياٚم افٍارس شّٔٝ افرئوٚ  ٕن هلٚ ؿًِٜ بٔوٚ  

 "بٔواٚ "فِّاذـر، و "أبأض"مًْٚهٚ  "شٍٔد": ٕن ـِّٜ (1)، ؾًربٝ بٚدًْك"شٍٔد

 ."فِّٕٗٞ

، وال تعؾم شـة والدته حتديدًد،، و،لغللدأ  ن لولدده   وفد ذم مديْٜ افرئوٚ 

حمّاد ؾؿقدذه هد(، ويستـبط ذلك لن ذكر ت646بد،ية ،لؼرن ،لسلبع،  ي لل بعد شـة )

وكلن عؿره عـد وفلته  (،هد696ه  و 696)عن شـة وفلته بلهنل  بـ إشءظٔؾ افزٕجٚين

 (6).تسعل و ربعني شـة

 وشيوخو: شأتون المطلب الثاني:
فَد ٕنٖ افرئوٚوي ذم بٔٝ ظِؿ وبرـٜ، ؾٖخذ افًِؿ ظـ وافده ـء تتِّذ ظاذ 

ذي بف، وتدرج ؾٔاف إػ أن صٔقخ ظكه ذم خمتِػ ادجٚٓت، ؾسبك ذم مٓد افًِؿ وؽ

بِغ ؾٔف درجٜ، مجع ؾٔٓٚ افَرآن وظِقمف، وافٍَف وأصقفف، وافٌِٜ وظِقمٓاٚ، ـاء بارع 

 ذم ظِؿ افُالم واجلدل وادْىؼ وافتٚريخ وافٍِسٍٜ.

                                                 
 .529، ص1، جمعجا البلداناحلّقي،   (1)

 .436، ص4، جالسلوك ر صبقات العلامء وامللوكاجلْدي،   (2)
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رحؾ افرئوٚوي مع وافده إػ صراز ظٚصّٜ باالد ؾاٚرس، ؾَاد ـاٚن افًاٚمل 

 ،لبقضلوي   صر،ز  لؾدأ . قىضاإلشالمل ذم اوىراب وخقا مـ هجءت افتتٚر

حقلته، ومل حيتج إىل ،لرحؾة   ضؾأ ،لعؾدم، إذ ععدش صدر،ز  كدلبر ،لعؾدتل   تؾدك 

ويل ؿوٚ  افَوٚة بنراز، ودخؾ تزياز وٕاٚطر هباٚ، وصاٚدا دخقفاف إفٔٓاٚ  ،لػسة.

جمِس درس ؿد ظَد هبٚ فريًض افٍوال ، ؾجِس افَاٚو ٕاٚس افاديـ ذم أخرياٚت 

ًِؿ بف أحد، ؾذـر اددرس ُٕتٜ زظؿ أن أحدا مـ احلٚرضيـ ٓ يَدر افَقم، بحٔٞ مل ي

ظذ جقاهبٚ، وضِٛ مـ افَقم حِٓٚ واجلقاب ظْٓٚ، ؾ٘ن مل يَدروا ؾٚحلؾ ؾَط، ؾا٘ن مل 

يَدروا ؾ٘ظٚدهتٚ، ؾِء إتٓك مـ ذـرهٚ ذع افَٚو ٕٚس افديـ ذم اجلقاب، ؾَٚل فف: 

إظٚدهتٚ بٍِيٓٚ أو مًْٚهٚ، ؾريٓٝ اددرس ٓ أشّع حتك أظِؿ إٔؽ ؾّٓتٓٚ، ؾخره بغ 

وؿٚل: أظدهٚ بٍِيٓٚ، ؾٖظٚدهٚ ثؿ حِٓٚ، وبغ أن ذم ترـٔرياف إيٚهاٚ خِااًل، ثاؿ أجاٚب 

ظْٓٚ، وؿٚبِٓٚ ذم احلٚل بّثِٓٚ، ودظٚ ادادرس إػ حِٓاٚ، ؾتًاذر ظِٔاف ذفاؽ، ؾٖؿٚماف 

وي، وإٔف جاٚ  افقزير مـ جمِسف، وأدٕٚه إػ جٕٚريف، وشٖفف مـ إٔٝ؟ ؾٖخزه إٔف افرئوٚ

 .(1)ذم ضِٛ افَوٚ  بنراز، ؾٖـرمف وخِع ظِٔف ذم يقمف، ورده وؿد ؿٙ حٚجتف

 وؿد ـٚن فإلمٚم افرئوٚوي ظدد ـرير مـ افنٔقخ، مْٓؿ:

وافده اإلمٚم ؿٚو افَوٚة أبق افَٚشؿ ظّر بـ حمّد بـ ظع افرئواٚوي،  -1

ًٚ متري675)ت حرًا مجع بغ افًِاؿ ها( أخذ ظْف افٍَف ظذ مذهٛ افنٚؾًل، وـٚن إمٚم

وافتَقى، وتَِد افَوٚ  بنراز شْغ، درس وأشّع، وحدث وروى ظـ صٔخف ظريد 

، وؿد تٖثر بف افرئواٚوي ـثاًرا، وـاٚن ينار إػ (2)افرحٔؿ بـ ظريد افرمحـ افسجستٚين

 أؿقافف ذم ثْٚيٚ ـتريف.

                                                 

 .157، ص8، جبقات الشافعوة الكربىصافسريُل،  (1)

ادُتريٜ اإلشالمٜٔ،  حتَٔؼ: حمّد ؿزويْل، )ضٓران:، شد اإلزار وحط األوزارمًغ افديـ صرازي،   (2)

 .436، ص1، جالسلوك ر صبقات العلامء وامللوكاجلْدي، و :294، صه(1328 د. ط، 
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افنٔخ حمّد بـ حمّد افُحتٚئل افهقذم، صحريف افرئواٚوي وأخاذ ظْاف  -2

، واؿتدى بف ذم افزهد وافًريٚدة. ذـر افسريُل: أن افرئوٚوي ظْدمٚ سا ظـ افىريَٜ

ؿوٚ  صراز دخؾ تزيز ومُٞ هبٚ، ؾٚشتنٍع مـ افنٔخ حمّد باـ حمّاد افُحتاٚئل 

فألمر ذم ضِٛ افَوٚ ، ؾِء أتٚه ظذ ظٚدتف ؿاٚل: إن هاذا افرجاؾ ظاٚمل ؾٚواؾ يرياد 

مُْؿ مَدار شاجٚدة ذم افْاٚر، وهال  آصساك مع إمر ذم افسًر، يًْل إٔف يىِٛ

جمِس احلُؿ، ؾتٖثر افرئوٚوي مـ ـالمف، وترك ادْٚصٛ افدٕٔقيٜ، وٓزم افنأخ إػ 

 (1).أن مٚت وصْػ افتٍسر ب٘صٚرة صٔخف، ودٚ مٚت دؾـ ظْد ؿزه

ها(، ؿاٚل صاٚحٛ 684افنٔخ ذا افديـ ظّر افريقصُٚين افزـل )ت -3

ظّر افزـال افريقصاُٚين أشاتٚذ افًِاء  ومرجاع صد اإلزار: هق مقٕٓٚ ذا افديـ 

افٍوال ، ومِجٖ إـٚبر ذم ظٓده، وجٚمع أؿساٚم افًِاقم ماـ ادَْاقل وادًَاقل، مل 

ًٚ إٓ درشف، وظًِء إٓ مٚرشف، وـٚن مع ذفؽ أحد افًريٚد ادرتوغ، يهاع ـاؾ  يسك ؾْ

ًٚ، مل طاط ؿاط يقم وفِٜٔ صِقات ـثرة، وجيتٓد ذم أمر ووقئف وضٓٚرتف اجتٓٚدًا بِ ٌٔا

خىقة إٓ ذم روٚ اهلل تًٚػ، ومل يتُِؿ بُِّٜ هجر مدة ظّره، وـٕٚٝ فف شدة جيِاس 

ظِٔٓٚ متك درس، تًئًء فًِِؿ ومُٕٚتف، وـٚن أـاٚبر افًِاء  يتتِّاذون ظِٔاف. ـاٚن 

، وداٚ تاقذم (2)افَٚو ٕٚس افديـ ظريد اهلل بـ ظّر افرئوٚوي ؿد تٖدب بف وخترج فديف

 وي بَهٔدة ضقيِٜ ـٕٚٝ مُتقبٜ ظذ مرؿده.رثٚه افرئوٚ

                                                 
، 5، جروضات انناانادقشقي، : وحمّد بٚؿر 158، ص8، جصبقات الشافعوة الكربىافسريُل،   (1)

 .128ص

 .298، صشد اإلزارصرازي،   (2)
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إٔاف ماـ  (1)ٕهر افديـ افىقد: ذـر اخلقإسٚري ذم روواٚت اجلْاٚت -4

صٔقخ افرئوٚوي افذيـ تتِّذ ظِٔٓؿ حمّد بـ حمّد بـ ظريد اهلل افىاقد، ـاٚن يَاٚل 

اؾ ظِاؿ  فف: ادقػ ٕهر افديـ، ويَٚل اخلقاجٚ ٕهر افديـ، اصتٌؾ ذم صارئريتف، وحهل

 ئؾ حتهٔاًل جٔدًا، وصْػ ذم ذفؽ ذم ظِؿ افُالم، وذح اإلصٚرات ٓبـ شْٔٚ.إوا

ها( هق ظّر بـ حمّد بـ ظريد اهلل بـ 634صٓٚب افديـ افسٓروردي )ت -5

حمّد بـ حمّد بـ محقيف صٚحٛ ظقارا ادًٚرا، صٔخ افهقؾٜٔ بريٌداد، وـاٚن ماـ 

فِِّٓاقؾغ، وأمار  ـريٚر افهٚحلغ وشٚدات ادساِّغ، وـٕٚاٝ ؾٔاف مارو ة وإؽٚثاٜ

بٚدًروا وهنل ظـ ادُْار، وـاٚن واظًياٚ، ؿارأ افٍَاف واخلاالا وافًربٔاٜ، وشاّع 

 .(2)احلديٞ، ثؿ إَىع وٓزم اخلِقة، وداوم افهقم وافذـر وافًريٚدة

ِٓؿ، ويريدو أن صآرة  هٗٓ  افنٔقخ مـ مجِٜ مـ تتِّذ ظِٔف افرئوٚوي، وفٔسقاـ 

ثر مـ أشء  صٔقخ  (3).ف، ؾنٚع ذم افتٚريخ ذـره دون ذـرهؿافرئوٚوي ؽىٝ ظذـ 

 مصنفاتو:و  المطلب الثالث: تالميذه
 أوال: تالميذه:

حل ـثارة ماـ افتالماذة، إذ ـٕٚاٝ فاف اأخذ ظـ اإلمٚم افرئوٚوي مـ ٓ ي

                                                 
 .129، ص5، جروضات انناتادقشقي،   (1)

: 157، ص8، جصبقات الشافعوة الكاربىافسريُل، : و349، ص13، جالبداية والنهايةابـ ـثر،   (2)

 .129، ص5، جروضات انناتوادقشقي، 

، رشاٚفٜ مَدماٜ فْٔاؾ درجاٜ افادـتقراه، )مُاٜ ر التفسري البوضاوي ومنهجهيقشػ أمحد ظع،   (3)

 .24ادُرمٜ: جٚمًٜ أم افَرى، د. ط. د. ت(، ص
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افدروس وحَِٚت افًِؿ، وفُـ ـتٛ افساجؿ مل تذـر فْٚ إٓ افَِٔؾ مْٓؿ، وافساريٛ 

تل صٌِٝ افًِء  ظـ ؽره. ومـ تالمذتف افذيـ ذم ذفؽ يرجع إػ صٓرة افرئوٚوي اف

 اصتٓروا بٕٚخذ ظْف:

ا افنأخ اإلماٚم ؾخار افاديـ أباق ادُاٚرم أمحاد باـ احلساـ اجلاٚربردي 1

( رشح ،دـفلج    صول ،لػؼه لشقخه، وترصيف ،بدن ،الجدأ، وقطعدة ها746)ت

ًٚ ـٚن ؾٚواًل "ؿٚل افسريُل:  لن ،الوي، وله حو،يش لشفورة عذ ،لؽشلف. ًٚ متٍْ ديْ

ًٚ ظذ افنٌؾ بٚفًِؿ وإؾٚدة افىِرياٜ. بٌِْاٚ إٔاف اجتّاع بٚفَاٚو ٕاٚس افاديـ  مقاطري

 (1)."افرئوٚوي وأخذ ظْف

ا افنٔخ ـءل افديـ أبق افَٚشؿ ظّار باـ إفٔاٚس باـ ياقٕس ادراؽال أباق 2

ؿارأ ظِٔاف ادْٓاٚج وافٌٚياٜ  هدد(،766هد وتو  بعدد 646)ولد علم افَٚشؿ افهقذم 

 .فىقافعافَهقى وا

ا افنٔخ مجٚل افديـ حمّاد باـ أيب بُار باـ حمّاد ادَارئ، ـاٚن صاٚحٛ 3

ـٚن ماـ افًِاء  ادناٚيخ بناراز تتِّاذ ظاذ افَاٚو إماٚم افاديـ  .تهٕٚٔػ ؾٚئَٜ

افرئوٚوي درس افُتٛ، وفف تهٕٚٔػ ؾٚئَٜ مْٓٚ: ـتٚب ٕقر اهلدى ذم ذح مهٚبٔح 

ذم إحٚجل وؽرهٚ، وـاٚن يًاظ افدجك، وـتٚب افْجؿ ذم إصقل، وشر افَرائح 

 (2).افْٚس ويدظقهؿ إػ اهلل تًٚػ

ا افنٔخ روح افاديـ باـ افنأخ جاالل افاديـ افىٔاٚر تَِاك افًِاؿ ظاذ 4

ًٚ ذم افُالم، تقذم ذم شْٜ ٕٔػ  ًٚ، وصْػ ـتٚب ًٚ واؾٔ افرئوٚوي وذح ـتٚبف ادهريٚح ذح

                                                 
 .157، ص8، جصبقات الشافعوة الكربىافسريُل،   (1)

 .117، صشد اإلزارصرازي،   (2)



 

 
 نبيل مبارك عجرة  م 1036 ينايرهـ /3417 ربيع األول، اخلامسالعدد  - وحدة األمة

 

___________________ ﴿012﴾ ___________________ 

 

 (1).تًٚػ ظِٔٓؿ أمجًغ وتسًءئٜ، ودؾـ بجقار وافده افنٔخ جالل افديـ رمحٜ اهلل

(، كدلن ها707)تا افَٚو رزيـ افديـ ظع بـ روزهبٚ بـ حمّد اخلْجل 5

وذح وادَْاقل وصاْػ ذم افٍاروع وإصاقل،  علدل ورًعل صلاًل عع بني ،دعؼول

ادختك ٓبـ احلٚجٛ، وـتٚب افْٓٚيٜ ذم ذح افٌٚياٜ فنأخف افرئواٚوي، وـتاٚب 

 افَقاظد ذم افْحق. افنُقك ظذ افُٚؾٜٔ وـتٚب

 ،لؼصوى كذلك.(، رشح كتلب ،لغليةھ756)تا افَٚو روح افديـ أبق ادًٚيل 6

ا تٚج افديـ اهلُْل ذـره افساريُل ذم ترمجاٜ اإلجيال ؾَاٚل: واصاتٌؾ ظاذ 7

 (6).افنٔخ تٚج افديـ اهلُْل تِّٔذ افَٚو ٕٚس افديـ افرئوٚوي

 ثانيا: مصنفاتو:

ٍٔف افريديًاٜ ادنآقرة وافتال تْقظاٝ ؾْقهناٚ، امتٚز اإلمٚم افرئوٚوي بتهٕٚ

 وادنٓقر مْٓٚ:

اصاتٓر وهبار وتَِاٚه ، " كو،ر ،لتـزيل و رس،ر ،لتلويدل"ا افتٍسر ادسّك با1

افًِء  بٚفَريقل، وذاع ذـره ذم شٚئر إؿىٚر، وشٚر مسار افناّس ذم رابًاٜ افْٓاٚر، 

ٕزهر وؽاره ماـ مًٚهاد واصتٌؾ بف افًِء  إؿراً  وتدريًسٚ وذًحٚ، وطؾ يدرس باٚ

ًٕٚ ظديدة، وؿد أفٍف ذم شْٜ )  (3).ها( ومٚ بًده654ٚافًِؿ ؿرو
                                                 

 ٍٕس ادرجع.  (1)

 .157، ص8، جصبقات الشافعوة الكربىافسريُل،   (2)

 افَااٚهرة: جمّااع افريحااقث اإلشااالمٜٔ، د. ط.، )التفسااري ورجالااهصااقر، حمّااد افٍٚوااؾ ابااـ ظٚ  (3)

  .92م(، ص1974/اه1394
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، وهق خمتك مرتاٛ ظاذ :    صول ،لػؼها مْٓٚج افقصقل إػ ظِؿ إصقل2

وؿد اظتْك بف افًِء ، وظِٔف ذوح ـثرة مـ  ، و،دـفلج لتن لشفور،مَدمٜ وشريًٜ ـتٛ

ْػ، وذح افنٔخ هاج افديـ افَارر ادخزومال أوائِٓٚ ذح اجلٚربردي تِّٔذ اده

، "توضدق  ،ددبفم و،دجفدول   رشح لـفدلج ، صدول"( وشؿى رشحده ها866)ت

، ولدن  صدفرهل رشح "،إلهبلج رشح ،دـفلج"وشءه  ورشحه ،لشقخ تلج ،لدين ،لسبؽي

هاا، 6666، وقد ضبع هذ، ،دتن بؿطبعة كردشتلن علم "هنٚيٜ افسقل"،دسؿى  أشْقي،ل

 .جمّقظٜ متقن أصقفٜٔ مع

. وهو لتن لتني، قلل عـه ،لسبؽي: وهو  جل ا ضقافع إٕقار ذم أصقل افديـ3

ورشًحدل، وكدلن لدن  خمترص صـف   عؾم ،لؽالم، وقد ،عتـى ،لعؾتل به إقر،ل وتدريًسدل

،لرشيف   رشحه ممن  و ،ضويؾةتدريس عؾم ،لؽالم بلجلللع ، زهرلدة  ،لؽتأ ،دعتؿدة

س افاديـ أيب افثْاٚ  ذوحف ذح صّ (، ولن  صفرھ746)تبللعزي،لػرللين ،لشفر

لطللع ، كظدلررشح لطدللع "،دسؿى (ھ 759 -674)افرمحـ إصٍٓٚين حمّقد بـ ظريد

 .ھ6666تن بلدطبعة،يخرية بؿرص ضبع لع ،د،وقد"، كو،ر

ا افٌٚيٜ افَهقى ذم درايٜ افٍتقى ظذ مذهٛ افنٚؾًٜٔ واظتْاك باف ؾَٓاٚ  4

ذحاف  ( كدتها746وقد رشحه ،لرشيف ،لػرللين )ت ،(1)ٜ، وـثرت ذوحفافنٚؾًٔ

افنٔخ ؽٔٚث افديـ حمّد بـ حمّد بـ ظرياد اهلل باـ حمّاد افقاشاىل ادًاروا باٚبـ 

( وقد ضبع ،لؽتلب   جمؾدين بتحؼقق: عيل حمقي ،لدين ها796)تافًٚؿقيل افنٚؾًل 

 ،لؼرة د،لي وضبع بد،ر ،إلصالح.

                                                 
 .91ص ادرجع افسٚبؼ، (1)
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 .صقل افٍَف فِرازيا ذح ادحهقل ذم أ5

دختك اباـ احلٚجاٛ ذم  ا مرصٚد إؾٓٚم إػ مريٚدئ إحُٚم وهق ذح 6

 .إصقل

  .ا اإليوٚح ذم أصقل افديـ، وفًِف ذح فُتٚب ادهريٚح فِّهْػ7

 .ا ذح افتْرئف ٕيب إشحٚق افنرازي ذم افٍَف افنٚؾًل ذم أربًٜ جمِدات8

 .ر افديـ افرازيا ذح ادْتخٛ ذم أصقل افٍَف فإلمٚم ؾخ9

ا فٛ افِريٚب ذم ظِؿ اإلظراب وهق خمتك ـٚؾٜٔ ابـ احلٚجٛ، وهق مْىق 14

( وهو ،دعدروف ها986)تظذ ؾقائد جِٜٔ، ذحف مقٕٓٚ حمّد بـ بر ظع افريرـع 

 بللتحلن ، ذكقلل، وله رشوح  خرى. و،لؽتلب.

حمّاد ا مهريٚح إرواح ذم افُالم، وؿاد ذحاف افَاٚو ظرئاد اهلل باـ 11

 . و،لؽتلب.افٍرؽٚين افًزي

 .ا مْتٓك ادْك ذم ذح أشء  اهلل احلسْك12

 .ا حتٍٜ إبرار ذم ذح مهٚبٔح افسْٜ فِريٌقي13

 .ا رشٚفٜ ذم مقوقظٚت افًِقم وتًٚري14ٍٚٓ

ا ٕيٚم افتقاريخ، وهاق ظاـ تاٚريخ افدوفاٜ افٍٚرشأٜ وؿاد ـترياف بٚفٌِاٜ 15

 .افٍٚرشٜٔ

افُقاـٛ افدريٜ تسرئع افزدة افريقصريٜ ذم مادح ،دسؿى:  ا تسرئع افزدة16

.. )،هلل يعؾدم لدل بللؼؾدأ لدن  مل... خر افزيٜ، وهق تسرئع فِزدة ادريٚرـٜ، يريتدأ ؾٔٓٚ

ولن لر،م بلحشلل ولن شؼم.. ،لخ(. ،لـلرش د،ر ، كصلر لؾطبلعة و،لـرش و،لتوزيدع، 

 لقد،ن لوالكل ،إلللم ،اسني، ،لؼلهرة.
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 (1).خالق: وهق ـتٚب أفٍف ذم افتهقاا افتٓذيٛ وا17ٕ

 (.546ا ذح افُٚؾٜٔ: ذم افْحق ٓبـ احلٚجٛ ادٚفُل )ت18

 (2).ا ذح افٍهقل: ؾهقل اخلقاجٜ ٕهر افديـ افىقد19

  ا خمتك ذم اهلٔئٜ.24

 (3).ا ذح ادحهقل ذم أصقل افٍَف فإلمٚم ؾخر افديـ افرازي21

 علماء عليو:المطلب الرابع: وفاتو وصفاتو وثناء ال
 أوال: وفاتو:

وهدذ،  (م6696،دو،فدق عدلم  ها685)تقذم اإلمٚم افرئوٚوي بتزيز ذم شْٜ 

وهاذا ؿاقل: ( هاا696. وققل: شـة )(4)ابـ ـثر ذم تٖرطف وافُتريل وابـ حرئٛ قول:

 افسريُل وإشْقي، وأمهِف افذهريل ذم افًز وذم افُرير، وابـ ـثر ذم ضريَٚتف.

. (5)ـٕٚٝ وؾٚتف ذم بِدة تزيز شْٜ مخس وثءن وشتءئٜ ؿٚل افهالح افهٍدي:

                                                 
 ذـره إشْقي ذم ديريٚجتف ظذ ادْٓٚج.  (1)

، 1، جكشاف النناون: وحاٚجل خٍِٔاٜ، 127، ص5، جروضات اننااتحمّد بٚؿر ادقشقي،   (2)

 .96، ص6، جمعجا املًلفن: وـحٚفٜ، 248، ص4، جاألعمم: وافزرـع، 186ص

: 92، صالتفسري ورجالهحمّد افٍٚوؾ ابـ ظٚصقر، : و349، ص13، جالبداية والنهايةابـ ـثر،   (3)

 .248، ص1، جصبقات املفرسينوافداودي، 

: وافاذهريل، 349، ص13، جالبداياة والنهاياة: وابـ ـثار، 96، ص6، جمعجا املًلفنـحٚفٜ،   (4)

 .211، ص1، )افَٚهرة: مُتريٜ وهريٜ، د. ط. د. ت(، جالتفسري واملفرسونحمّد حسغ، 

، حتَٔؼ: شِٔءن بـ صاٚفح اخلازي، )ادديْاٜ ادْاقرة: صبقات املفرسينإدٕروي، أمحد بـ حمّد،   (5)

 .254، ص1م(، ج1997، 1مُتريٜ افًِقم واحلُؿ، ط
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أو  691وظْد افتحَٔؼ ٕجد أن أؿرب هذه إؿقال افَقل بٖن وؾٚتاف ـٕٚاٝ ذم شاْٜ )

ها( دٚ ذـره هبٚ  افديـ اجلْدي ذم ـتٚبف افسِقك ذم ضريَٚت افًِء  وادِاقك ظاـ 692

ؾَاٚل:  ـار وؾاٚة صأخفتِّٔذ اإلمٚم افرئوٚوي حمّد بـ إشءظٔؾ افزٕجاٚين، ؾَاد ذ

وهل مديْٜ مـ أظاءل أذر بٔجاٚن وـاٚن فْٔاػ وتساًغ  وـٕٚٝ وؾٚتف بّديْٜ صراز

ًٚ وأربًغ شْٜ وأمٚ ؿقل افنٓٚب اخلٍٚجل ذم حٚصٜٔ . (1)وشتءئٜ بًد أن بِغ ظّره تسً

 -،إلللم ،لبقضلوي- هد( فؿت ال يعول عؾقه، وقد  وىص769شْٜ ) : إكه تو افتٍسر

و،هلل  .ي  ن يدفن بجلكبه، فدفن   خر،كد،ب بتزيز بجلكأ ،لشر،زيلؾؼطأ ،لشر،ز

 (6). عؾم

 ثانيا: صفاتو ثناء العلماء عليو:
ٚ، مازًزا ٕياًٚرا خاًرا صاٚحلًٚ متًرياًدا،  ًٍ ـٚن اإلمٚم افرئوٚوي إمًٚمٚ بٚرًظٚ مهْ

ٚ مٍتًٔٚ ؿٚؤًٚ، ؾريد ظ ًّٚٔ متًُِء مًٍنا حمدًثٚ أديريًٚ ٕحقيًّ ٚ أصقف ًٓ كه، ووحٔاد دهاره، ؾَٔ

أثْك ظذ ظِّف وؾوِف ؽر واحد، وهق ؿٚو ؿوٚة صراز، وظٚمل أذربٔجٚن وٕقاحٔٓٚ، 

ى شْغ ضقيِٜ فٍِتٔٔٚ وافتدريس، برع ذم افٍَف وإصاقل، ومجاع باغ ادًَاقل  وتهدل

وادَْقل، تُِؿ إئّٜ بٚفثْٚ  ظذ مهٍْٚتف افتل تنٓد فف برشقخ افَدم وظِاق افًُاٛ، 

رظٜٔ باٚٓحسام اف افْٚس وبتهٍٕٚٔف، وويل ؿوٚ  صراز، وؿٚباؾ إحُاٚم افناوإتٍع ب

 وآحساز، ثؿ سا ظـ افَوٚ ، ؾرحؾ إػ تزيز، حتك تقذم ؾٔٓٚ.

 (6)."خرا صٚحلٚ متًريدا زاهدا كلن إلللل لزز، كظلر، "قلل ،لسبؽى: 

                                                 
 .436 – 435، ص2، جالسلوك ر صبقات العلامء وامللوكاجلْدي،   (1)

 .349، ص13، جالبداية والنهايةابـ ـثر،   (2)

 .157، ص8، جصبقات الشافعوة الكربىافسريُل،   (3)
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ؽن له لر تؽؾم كل لن ، ئؿة بللثـلل عذ لصـػلته، ولو مل ي": حرئٛ قلل ،بن

 (1)."،دـفلج ،لوجقز لػظه ،دحرر لؽػله

ًٚ بٚفٍَف وافتٍسر وإصِغ وافًربٔاٜ "ؿٚل افداودي:  ًٚ ظالمٜ، ظٚرؾ ـٚن إمٚم

 (2)."وادْىؼ، ّٕيٚرًا صٚحلًٚ 

ـٚن ادذـقر ظٚدٚ بًِقم ـثرة، صٚحلٚ خرا، صاْػ افتهإٚٔػ اداذـقرة ذم 

ر افقشأط ذم افٍَاف اوخمتها  ،"افَاٚو تٍسر"إٔقاع افًِقم، مْٓٚ خمتك افُنٚا 

ادسّك بٚفٌٚيٜ، وضقافع إٕقار ذم افتقحٔاد، ومْٓاٚج افقصاقل إػ ظِاؿ إصاقل، 

 (3).وضِٛ افِريٚب ذم ظِؿ اإلظراب، وٕيٚم افتقاريخ وتًٚريٍٓٚ

ودٚ بٌِْل ؾوؾ إمٚمف، ووؿٍٝ ظذ ر  ماـ "ؿٚل ادٗرخ  هبٚ  افديـ اجلْدي: 

ذ صحٜ مٚ بٌِْل شٖفتف ظْف، ؾَٚل: هق ظريد اهلل بـ ظّر بـ حمّاد ـتريف ممٚ اشتدفِٝ بف ظ

افرئوٚوي، وـٚن أبقه ؿٚو ؿوٚة صراز ؿريِاف، ؾَِرياف ٕاٚس افاديـ، وفَاٛ أباٚه إماٚم 

را افديـ شًٔد اافديـ، ؾسٖفتف ظّـ تٍَف؟ ؾَٚل: ذم ادَْقٓت بٖبٔف، وذم ادًَقٓت بن

 (4)."أوحد ظِء  صراز

ال شقت  كدو،ر "وي   لؼدلة حلصقته عذ تػسر ،لبقضلوي: يؼول ،لعاللة ،لؼوك

،لتـزيل و رس،ر ،لتلويل لإلللم ،لعاللة، و،از ،لػفللة، وصقخ لشدلنـل ،لؽدر،م، وشدقد 

                                                 
 .245، ص1، جصبقات املفرسينإدٕروي،   (1)

 .242، ص1، جصبقات املفرسينافداودي،   (2)

، 1، ط، )باروت: دار افُتاٛ افًِّٔاٜهناية السًل رشح منهاج الوصاولمجٚل افديـ إشْقي،   (3)

 .2، ص1م(، ج1999ها/1424

 .436، ص1، جالسلوك ر صبقات العلامء وامللوكاجلْدي،   (۴)
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 عقلن ،لـبالل ،لعظلم،  شوة ،دددقؼني وقددوة ،دحؼؼدني، وفخدر قدروم ، خبدلر، وشدـد 

ؿد بن  يب ،يخدر ،لؼدلن كدلل ،لددين شلد،ت ، بر،ر،  يب شعقد عبد ،هلل بن عؿر بن حم

 (6)."،لبقضلوي

كلن ،لبقضلوي كلصئًل عذ تؾك ،لطريؼة ،لشلفعقة، ،دخططدة "يؼول ،بن علصور: 

عذ لـفج ،جلؿع بني عـلل ،لثؼلفة ،إلشاللقة، وختطقطًل  صؾه ،جلؿع بني  صدول ،لددين 

 (6)."ؽؿةريعة و،ادو صول ،لػؼه، وضم عؾوم ،لعربقة و، دب إىل عؾوم ،لش

صلحأ ،دصـػلت، وعدلمل  ذربقجدلن، وصدقخ "يؼول  بو صفبة   ،لطبؼلت: 

 (6)."تؾك ،لـلحقة

،إلللم عؾم ،هلدى عاللة ،لورى، ،لذي  ضبدق "يؼول ،لشقخ حمي ،لدين ز،دة: 

عؾتل ، لة عذ عؾو صلكه، ورفعة لـزلته ولؼدد،ره،  عـدي بده كدلل ،ادق و،لددين، 

،  شؽـه ،هلل تعلىل حظدلئر ،لؼددس لدع ،لعؾدتل ، بدر،ر، ،دعروف بللؼلن ،لبقضلوي

 (4)."و،لسعد،ل ، خقلر، آلني

___________________ 

                                                 
، ومًاف حٚصأٜ اباـ افتّجٔاد، حاشوة القوىوي عىل تفسري اإلمام البوضاويظهٚم افديـ احلٍْل،   (1)

 . 23، ص1م(، ج2441ها/1422، 1ط ،افًِّٜٔبروت: دارافُتٛ حتَٔؼ: ظريد اهلل حمّقد، )

 . 92، صالتفسري ورجالهحمّد افٍٚوؾ ابـ ظٚصقر،   (2)

 .254، ص1، جصبقات املفرسينإدٕروي،   (3)

، حتَٔاؼ: حمّاد ظرياد افَاٚدر حاشوة حمي الدين شوخ زااهحمّد بـ مهِح افديـ افَقجل احلٍْل،   (4)

 .3، ص1م(، ج1999ها/1419 د.ط، صٚهغ، )بروت: دار افُتٛ افًِّٜٔ،
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 :الثاني بحثامل

 التعزيف بتفشري أنوار التهزيل

 المطلب األول: منهج البيضاوي في التفسير: 

فَد ذـر افرئوٚوي مْٓجف ذم افتٍسر ذم مَدمٜ تٍسر إٔاقار افتْزياؾ ؾَاٚل: 

ًٚ  – افتٍسار يًْال –ىٚدٚ أحدث ٍٕز أن أصْػ ذم هذا افٍـ وف"  ظاذ حيتاقي ـتٚبا

 افساِػ ماـ دوهناؿ وماـ افتاٚبًغ، وظِاء  افهاحٚبٜ، ظياء  مـ بٌِْل مٚ صٍقة

 ماـ ؿاريع وماـ إٔاٚ اشتْريىٓٚ رائًٜ، وفىٚئػ بٚرظٜ، ُٕٚت ظذ ويْىقي افهٚحلغ،

ه افَرا ات ادنٓقرة ادًزيٜ إػ ٖخريـ، وأمٚثؾ ادحََغ، ويًرب ظـ وجقادت أؾٚوؾ

إئّٜ افثءٕٜٔ ادنٓقريـ، وافنقاذ ادرويٜ ظـ افَرا  ادًتزيـ، إٓ أن ؿهقر بوٚظتل 

يثريىْل ظـ اإلؿادام، ويًّْْال ظاـ إٓتهاٚب ذم هاذا ادَاٚم، حتاك شاْح يل بًاد 

ًٚ أن آشتخٚرة مٚ صّؿ بف ظزمل ظذ افؼوع ؾٔء أوردتف، واإلتٔٚن بء ؿهادتف، ٕٚو يا

ظذ أصقل أهؾ افسْٜ واجلءظٜ افناٚؾًٜٔ،  ،(1)"أشّٔف )إٔقار افتْزيؾ وأهار افتٖويؾ(

إٔف أظّاؾ ؾٔاف ظَِاف  وضم إىل ذلك بعض ،آلثلر ،لو،ردة عن ،لصحلبة و،لتلبعني، كت

ًٚ بٚرظٜ، وفىٚئػ رائًٜ، واشتْريٚضٚت دؿَٔاٜ، ـاؾ هاذا ذم أشاِقب رائاع  ؾوّْف ُٕت

ـاذفؽ ٕجاد ًٚ وختٍك إٓ ظذ ذي بهرة ثٚؿريٜ، وؾىْٜ ٕرة، مقجز، وظريٚرة تدق أحٕٔٚ

افرئوٚوي ـثرًا مٚ يَرر مذهٛ أهؾ افسْٜ، ومذهٛ ادًتزفٜ ظْدمٚ يًرض فتٍسر آيٜ 

                                                 
، إظداد وتَديؿ: حمّد ظريد افرمحـ أىوار التن يل وأرسار التيويلافديـ أبق اخلر،  افرئوٚوي، ٕٚس  (1)

 .23، ص1ادرؽق، )بروت: دار إحٔٚ  افساث افًريب، د. ط. د. ت(، ج
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هلٚ صِٜ بَْىٜ مـ َٕط افْزاع بْٔٓؿ. ثؿ إن افرئوٚوي إذا ظرض فميٚت افُقٕٜٔ، ؾٕ٘ف 

، وفًؾ هذه افيٚهرة هت إفٔف ٓ يسـٓٚ بدون أن طقض ذم مريٚحٞ افُقن وافىرئًٜ

واإلهائِٔٔاٚت ذم هاذا افتٍسار ؿِِٔاٜ جادًا. وهاق ماـ مـ ضريؼ افتٍسر افُريار. 

، ؾٓق مجٔؾ إشِقب حِق افًرياٚرة رصاغ 1افتٍٚشر افهٌرة احلجؿ افًئّٜ افٍٚئدة

وؿد صٚغ اإلمٚم افرئوٚوي تٍسره صٔٚؽٜ حمُّٜ دؿَٜٔ، ؾٓق ٓ يوع افُِّٜ  افتًرير.

يذـر اشؿ افسقرة ثؿ ٕسريتٓٚ إػ ماقضـ  بّٔزان، وٕحٚ ؾٔف مْحك اإلجيٚز وافسـٔز،إٓ 

افْزول ثؿ يريدأ بتٍسر أيٚت آيٜ آيٜ وذم آخر افسقرة يذـر احلديٞ ادروي ذم برـٜ أو 

. (2)ؾوؾ افسقرة، مل يًتّد ظذ احلديٞ ذم تٍسار أياٚت وجاؾ اظاتءده ظاذ افٌِاٜ

 هاًل:وإفٔؽ مْٓجف ذم افتٍسر مٍ

 أواًل: منهجو في تفسير القرآن بالقرآن:
ؿٚل ابـ ـثر: ؾ٘ن ؿٚل ؿٚئؾ ؾء أحسـ ضرق افتٍسار؟ ؾاٚجلقاب: إن أصاح  

افىرق ذم ذفؽ أن يٍن افَرآن بٚفَرآن ؾء أمجؾ ذم مُٚن ؾٕ٘ف ؿد ؾن ذم مقوع آخر، 

واٚوي . وفذا ؾ٘ن مـ مهٚدر افرئ(3)ومٚ اختك ذم مقوع ؾٕ٘ف ؿد بسط ذم مقوع آخر

ذم تٍسر افَرآن افَرآن ٍٕسف. ؾَد ـٚن يٍن افَرآن بٚفَرآن ذم ـثر مـ ادقاوع، وفاف 

ذم ذفؽ ضرق خمتٍِٜ، ؾّرة يٍن أيٜ ويرياغ اداراد مْٓاٚ ظاذ ماٚ طٓار ماـ مًْٚهاٚ 

افٌِقي، ويٗيد تٍسره بذيٜ مـ افَرآن افُريؿ تًود مٚ ذهاٛ إفٔاف ذم تٍسار أياٜ. 

ةًََداِشرهَِ َفََ ﴿ؾًْد ؿقفف تًٚػ:  ََ ٔاَكِرَر َُنُُٔ ًْ ُٓ َ َِاَل َكُيْ ُّ ٔاََخِْ ُٓ اَُج ٌَ َ َْ ْٔاََخ اََخَخ ٍَّ  ﴾(166)يَ
                                                 

 .216-211، ص1، جالتفسري واملفرسونافذهريل،   (1)

 .92، صالتفسري ورجالهحمّد افٍٚوؾ ابـ ظٚصقر،   (2)

، حتَٔؼ: شٚمل بـ حمّد شالمٜ، )افَٚهرة: دار تفسري القة ن العنواافٍدا  إشءظٔؾ، بـ ـثر، أبق ا  (3)

 .8، ص1، جه(1424، 2ضٔريٜ فِْؼ وافتقزيع، ط
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[. ؿٚل افرئوٚوي: ظتقا تُزوا ظـ ترك مٚ هناقا ظْاف ـَقفاف تًاٚػ: 166]إظراا:

﴿ًَْ ِٓ ِ ْمرََِرّب
َ
َأ َْ ْٔاََخ ُ َر[. وؿِْٚ هلؿ ـقٕقا ـَقفف تًٚػ: ﴿44﴾ ]افذاريٚت:َذَػَخ ْٔ راَكَ ٍَ اَإِجَّ

ََذَيُهُٔنَ َْ َُز ْنََجُلَٔلَََلُ
َ
ََُْاهَُأ َر

َ
ٍءَإَِذاَأ  [.44]افْحؾ:﴾ (40)لََِشْ

ومرة يٍن أيٜ بذـر آيٜ متٚثِٓٚ ذم ادًْك مـ ؽر أن يذـر تٍسرًا مـ ظْاده. 

َمََومـ أمثِٜ مهٚدره ذم تٍسر افَرآن بٚفَرآن مٚ جٚ  ذم تٍسر ؿقفف تًٚػ: ﴿ ََ َ يَاَةَِِنَآ
ُْزََ

َ
َكَْدَأ َْ ٌِر ََذلِرَمَ ىََذلَِمََدْْيٌ َٔ ََورِيًشاََوِِلَاُسَاتلَّْل ًْ آَحُِس ْٔ َٔارِيََش َِِلَاًشاَيُ ًْ ْ َاََغيَيُْس

ُروَنَ نَّ َيَذَّ ًْ ُٓ َِىََػيَّ ََ[ ؿٚل افرئوٚوي: ﴿26﴾ ]إظراا:(26)آَيَاِتَاَّللَّ ًْ َُْزْ َاََغيَيُْس
َ
أ

ُْرَزَلَ ه ؿقفاف تًاٚػ: ﴿﴾: أي خَِْٚه فُؿ بتدبرات شءويٜ وأشريٚب ٕٚزفٜ، وٕير
َ
َوأ

جَْػامَِ
َ
َاْْل ََ ٌِ َ ًْ َُْزْ َاَاْْلَِديدََ [ وؿقفف تًٚػ: ﴿6﴾ ]افزمر: ىَُس

َ
  [.25﴾ ]احلديد: َوأ

ًٚ، وياٖي بذياٜ  ومرة تدل أيٜ ظذ حُؿ ؾَٓل، ؾٔتخذ افرئواٚوي ؾٔاف ماذهري

اَ﴿ٚػ: ومـ أمثِتف تٍسر ؿقفف تًأخرى دفٔاًل ظذ مٚ ذهٛ إفٔف مـ احلُؿ افٍَٓل.  ٍَ إِجَّ
َصانِِ َ ٍَ ْ ََوال َدكَاُتَلِيُْفَلَراءِ [. ؿٚل افرئوٚوي: افٍَر مـ ٓ ماٚل فاف 64]افتقبٜ: ﴾الصَّ

ًٚ مـ حٚجتف، مـ افٍَٚر ـٖٕف أصٔٛ ؾَٚره، وادسُغ مـ فف ماٚل  وٓ ـسٛ يَع مقؿً

َِثَُ أو ـسٛ ٓ ئٍُف ـٖن افًجز أشُْف ويدل ظِٔف ؿقفف تًٚػ: ﴿ رفِي راَالصَّ ٌَّ َ
فَََكَُرْجََأ

ئَُنَِِفَاِْلَْحرَِ ٍَ َصانَِ ََحْػ ٍَ ِ  [.79]افُٓػ:﴾  ل

ومرة يذـر ادًْك جمّاًل ذم آيٚت مـ افَرآن افُريؿ، ثاؿ ياذـر أياٚت افتال 

. ًٜ َ مثٚل ذفؽ مٚ ورد ذم تٍسر ؿقفف تًٚػ: ﴿ ورد ؾٔٓٚ مٍهِ َلََمََحرىَّ ََ ٌِ َُُْؤ َْ ٔاَىَ ُ َوكَال
رِْضَ

َ
َاْْل ََ ٌِ اَرََ(90)يَنُْتًًٔعَََتْفُجَرََ َاَ َٓ جْ

َ
َرَاْْل ٍَِبََذُخَفّجِ َََنِيٍوَوَِغ َْ ٌِ ٌثَ َِّ ْوَحَُسَٔنَلََمََج

َ
أ

اََتْفِجًْيَا َٓ َ ََلنَِهثََِ(91)ِدََلل ٍَ ْ ََِوال َةِاَّللَّ ِِتَ
ْ
ْوَحَأ

َ
َِاَنَِصًفاَأ ٍَْجََغيَيْ اَزََخ ٍَ اءَََن ٍَ ْوَتُْصلَِطَالصَّ

َ
أ

ٌََِ(92)كَتِيًَلَ ْوَيَُسَٔنَلََمََبيٌْجَ
َ
َأ َلُِررِّيَِمََحرىَّ ََ ٌِ َُُْؤ َْ اءََِوىَ ٍَ ْوَحَْرََقَِِفَالصَّ

َ
َزُْدُرٍفَأ َْ

َِلَ َِاَنَِخاةًاََجْلَرُؤهََُُتَنّ َََُشتَْحانَََكُْوَََََغيَيْ وَََََْرّبِ َََُنُِْجََََْ اََإِّلَّ ﴾   (93)ََرَُشًّٔلَََبَََشً
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 ـساٚئر [. ؿٚل افرئوٚوي: هؾ ـْٝ إٓ بؼًا ـسٚئر افريؼ، رشقًٓ 93-94]اإلها :

افرشؾ، وـٕٚقا ٓ يٖتقن ؿقمٓؿ إٓ بء ييٓره اهلل ظِٔٓؿ ظذ مٚ يالئؿ حٚل ؿقمٓؿ، ومل 

يُـ أمر أيٚت إفٔٓؿ وٓ هلؿ أن يتحُّقا ظذ اهلل حتك يتخروهنٚ. هذا هق اجلاقاب 

ْ َراََغيَيْرَمَنَِخاةًراَ ادجّؾ، وأمٚ افتٍهٔؾ ؾَد ذـره ذم آيٚت أخر ـَقفف: ﴿ ََُزَّ ْٔ َ ِِفََول
تِررٌ َ ٌُ َِشرْحٌرَ رَذاَإِّلَّ َْ ََزَفررُرواَإِْنَ ََ ِير ََّ َىََلراَلَا ًْ ِٓ يْررِدي

َ
ٔهَُةِي ُصر ٍَ ﴾  (7)كِْرَظراٍسَفَيَ

ٔاَذِيرََِّحْػرُُجرَٔنَ[، وؿقفف تًٚػ: ﴿7]إًٕٚم: اءََِذَظيُّر ٍَ َالصَّ ََ ٌِ َةَاةًاَ ًْ ِٓ َِاََغيَيْ ََذَخْح ْٔ َ َول
 [.15، 14﴾ ]احلجر: (14)

 ر القرآن بالسنة:ثانياً: منهجو في تفسي
ؿٚل اإلمٚم افزرـق: اظِؿ أن افَرآن واحلديٞ أبدًا متًٚودان ظذ اشاتٍٔٚ   

احلؼ واشتخراجف مـ مدارج احلُّٜ، حتك أن ـؾ واحد مْٓء طهص ظّقم أخار 

، ؾّـ مهٚدر اإلمٚم افرئوٚوي ذم تٍسره افساْٜ افْريقياٜ، ؾُاٚن ياقرد (1)ويريغ إمجٚفف

ٓٚ، ومًِقهلاٚ، ووأًٍٓٚ. ويستنآد هباٚ ذم تٍساره إحٚديٞ صاحٔحٓٚ، وحساْ

فميٚت. وظذ افرؽؿ مـ أن تٍسره ٓ يًد تٍسرًا بٚدٖثقر، حٔاٞ إٕاف ـاٚن فاف ظِاؿ 

، وفُْف ياقرد إحٚدياٞ (2)وأصحٚبف بٚدًَقل وفٔس فف ظِؿ بٚدَْقل ظـ افرشقل 

 ٕؽراض ذم افتٍسر. 
                                                 

، حتَٔؼ: حمّد أباق افٍواؾ إباراهٔؿ، )باروت: دار الربهان ر علوم القة نافزرـق، بدر افديـ،   (1)

 .129، ص1م(، ج1957ها/ 1367، 1إحٔٚ  افُتٛ افًريب، ط

، 1، )فْادن: جمِاٜ احلُّاٜ، طةة ر تةاجا أئماة التفساريااملوسوعة املوسافزبري، وفٔد بـ أمحد،   (2)

املفرسون بن التيويل واإلثبات : وادٌراوي، حمّد بـ ظريد افرمحـ، 1378م(، ص2443ه/1424

 .978م(، ص2444ه/1424، )بروت: مٗشسٜ افرشٚفٜ، ر  يات الصفات
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ياٜ. مثاؾ ذفاؽ ذم تٍسار ؿقفاف مْٓٚ إٔف يقرد احلديٞ فرئٚن مٚ تدل ظِٔاف أ

َِكَرراُِ َِ َ تًااٚػ: ﴿ ٔاََّلِلَّ ُْٔشررَعََُوكُُٔمرر ْ ررََلةَِال َٔاِتََوالصَّ رريَ َالصَّ ٔاََىَ ﴾  (238)َحررافُِظ
صاٌِقٕٚ »يقم إحزاب:  هل صالة افًك فَقفف "[ ؿٚل افرئوٚوي: 238]افريَرة:

 (1).شر مأل اهلل بٔقهتؿ ٕٚراً اظـ افهالة افقشىك صالة افًه

مهٚدر افرئوٚوي مـ افسْٜ افْريقيٜ إٔف يقرد احلديٞ فتسٓٔؾ ؾٓؿ أياٜ  ومـ

اَةِرَمََوتقؤح مًْٚهٚ. مثٚل ذفؽ مٚ جٚ  ذم ؿقفف تًٚػ ذم صٖن مريؿ: ﴿ َْ ِخيُذ
ُ
َأ ِإَوّّنِ

َ ًِ يَْعاِنَالررَِّجي َالشَّ ََ ٌِ اَ َٓ َخ [. ؿاٚل افرئواٚوي: أجرهاٚ 36﴾ ]آل ظّاران: َ(٣٦)َوُذّرِيَّ

افنٔىٚن افرجٔؿ ادىرود، وأصؾ افرجؿ افرمل بٚحلجٚرة. وظـ  بحٍيؽ وذريتٓٚ مـ

مٚ مـ مقفقد يقفد إٓ وافنٔىٚن يّسف حاغ يقفاد ؾٔساتٓؾ ماـ مساف إٓ : »افْريل 

 (2).شمريؿ وابْٓٚ

ومْٓٚ إٔف يقرد احلديٞ فًٔود بف حجتف ويٗيد مٚ ذهٛ إفٔف مـ ؿقفف ويرد بف 

َ : ﴿ظذ مـ خٚفٍف. مثؾ ذفؽ ذم تٍسر  ؿقفف تًاٚػ ََّ ِٓ جُْفِصر
َ
َةِي ََ بَّْصر َعيََّلراُتََحَرَ ٍُ ْ َوال

وؿرو  مجع ؿر ، وهق يىِاؼ فِحأض "[ ؿٚل افرئوٚوي: 228﴾ ]افريَرة:ثَََلثََثَكُُروٍءَ

 (3).شدظل افهالة أيٚم أؿرائؽ: »ـَقفف 

                                                 
حتَٔاؼ: مهاىٍك دياٛ افريٌاٚ،  الصايو، ظريد اهلل حمّد بـ إشاءظٔؾ اجلًٍال، ذم  افريخٚري، أبق  (1)

: ومساِؿ باـ 2773، رؿاؿ1471، ص3ج م(،1987ه/1447، 3)وبروت: دار ابـ ـثار، ط

 .1435رؿؿ 1223،ص3، )بروت: دار اجلٔؾ، د. ط. د. ت(، جالصيو،احلجٚج، 

 .6282مسِؿ، رؿؿاخرجف : و4548افريخٚري، رؿؿ فجخرا  (2)

، حتَٔاؼ: ظرياد ادًىال أماغ، )بٚـساتٚن: جٚمًاٜ افدراشاٚت السنن الصارةىافرئَٓل، أبقبُر،   (3)

، ذم: وافادارؿىْل، أباق احلساـ ظاع باـ ظّار2162م(، رؿؿ1989ه/1414، 1اإلشالمٜٔ، ط

 .822، )بروت: مٗشسٜ افرشٚفٜ، د. ط. د. ت(، رؿؿالسنن
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وؿد يٖي افرئوٚوي بٚحلديٞ فرئٚن مٚ ٓ يًِؿ إٓ مـ افَْؾ، وفأس فًَِاؾ، 

 ، وذفؽ ظذ رضبغ:وٓ فِرأي ؾٔف جمٚل

أحدمهٚ: اإلخريٚر ظـ ؿهٜ ذم افًهاقر افساٚبَٜ حادثٝ ذم زماٚن ٕريال ماـ 

إٕرئٚ  ؾٖٔي إثر هلٚ ومٚ وؿع ؾٔٓٚ مـ أحداث. مثٚفف مٚ جٚ  ذم ؿهٜ مقشك مع افًريد 

 افهٚفح اخلرض ظِٔٓء افسالم. 

 وافثٚين: اإلخريٚر ظـ منٓد مـ منٚهد افَٔٚمٜ ومٚ شٔحدث ذم افٔقم أخار

حَُٔنَ مـ افًرض واحلسٚب. مثٚفف مٚ جٚ  ظْد ؿقفف تًٚػ: ﴿
ْ
رٔرََِذَخري ئََْمَُحَِْفُخَِِفَالصُّ

َٔاًجاَ فْ
َ
مجٚظٚت مـ افَريقر إػ ادحؼ. روي إٔاف "[ ؿٚل افرئوٚوي: 18﴾ ]افْريٖ:(18)أ

حتؼ ظؼة أصْٚا مـ أمتل بًوٓؿ ظذ صقرة ؿردة وبًوٓؿ »شئؾ ظْف ؾَٚل: ص 

 (1)."احلديٞش وبًوٓؿ مُْسقن يسحريقن ظذ وجقهٓؿ ظذ صقرة اخلْٚزير

ومْٓٚ إٔف يذـر احلديٞ فترئغ شريٛ ٕزول أيٜ، ومثٚل ذفؽ ذم شريٛ ٕازول 

ّيَِئاِتَؿقفف تًٚػ: ﴿ َالصَّ َِاِتَيُْذِْْْبَ َص َاْْلَ َاليَّيِْوَإِنَّ ََ ٌِ ارََِوُزىًَفاَ َٓ َا َّ ََلةَََظَرََفِ َالصَّ ًِ كِ
َ
َوأ
ََذلَِمَذِْنَرىَلِلََّ ََ وذم شاريٛ افْازول، أن "[ ؿٚل افرئوٚوي: 114﴾ ]هقد:(114)انِرِي

 (2)."ؾَٚل: إين ؿد أصريٝ امرأة ؽر أين مل آهتٚ ؾْزفٝ رجاًل أتك افْريل 

ومـ اشتدٓل افرئوٚوي بٚحلديٞ ذم تٍسره، إٔف يذـر احلديٞ فِدٓفٜ ظاذ 

 قع.ؾوؾ افسقرة، وهق ذم ذفؽ ٓ يتحرج ذم ذـر احلديٞ افؤًػ وادقو

                                                 
، حتَٔؼ: الساموي بتخةيج أحاايث القايض البوضاوي الفت،ادْٚوي، زيـ افديـ حمّد ظريد افرزاق،   (1)

َِريِاّل َواْباـ "ؿٚل: : 1476، ص3أمحد جمتريك، )افريٚض: دار افًٚصّٜ، د. ط. د. ت(، ج ًْ َرَواُه افثل

ٚذ بـ جريؾ ًَ  . "مْرَدَوْيف مـ َحِديٞ اْفَزا  بـ َظِٚزب َظـ م

 .7277ه(، رؿؿ1344 د. ط،ِس دائرة ادًٚرا، ، )حٔدر آبٚد: جمالسنن الكربىافرئَٓل، أبقبُر، اخرجف    (2)
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 ثالثاً: منهجو في تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين:
جًؾ افرئوٚوي مـ أؿقال افهحٚبٜ وافتٚبًغ مهدرًا مـ مهٚدر تٍسره، 

ؾًْدمٚ يٍن أيٜ، ويريغ رأيف ؾٔٓٚ، يدظؿ مٚ ؿٚفف بَقل بًض افهحٚبٜ أو افتٚبًغ 

ًٚ ف ذم حلكٔؾ ادثٚل ٓ امـ ذفؽ ظذ شري ًِّْك أو تًؤدًا دٚ ؿٚل، وٕذـرتقؤح

ارَِتٍسر ؿقفف تًٚػ: ﴿ َّٓ َٔاِحِدَاىَْل ْ َِال َٔاُتََوبََرُزواََّلِلَّ ٍَ رِْضََوالصَّ
َ
َاْْل رُْضََدْْيَ

َ
ُلَاْْل َْٔمَُتتَدَّ يَ

[ ؿٚل افرئوٚوي: وافتريديؾ يُقن ذم افذات، ـَقفؽ: بدفٝ 48﴾ ]إبراهٔؿ:(48)

َافدراهؿ بٚفدٕٕٚر وظِٔف ؿقفف: ﴿ ًْ ُْ ْ َا َاىَْػَذاَبَةَدَّ ٔا َِِلَُذوكُ ا َْ ََدْْيَ ًَا  ﴾ُجئُ

ًٚ، إذا أذبتٓٚ وؽرت صُِٓٚ 56]افْسٚ : [. وذم افهٍٜ ـَقفؽ بدفٝ احلَِٜ خٚمت

ََحَصَِاٍتَوظِٔف ؿقفف: ﴿ ًْ ََشيِّئَاحِِٓ ُ َاَّللَّ ُل [. وأيٜ حتتِّٓء، ؾًـ 74﴾ ]افٍرؿٚن: ُحتَّدِ

ًٚ مـ ؾوٜ وشّقات مـ ذهٛ. وظـ ابـ ظع  مسًقد وإٔس رو اهلل : تريدل أرو

ظْٓء: حيؼ افْٚس ظذ أرض بٔوٚ  مل طىئ ظِٔٓٚ أحد خىٔئٜ. وؿد تْقظٝ أشٚفٔٛ 

افرئوٚوي ذم إيراد أؿقال افهحٚبٜ وافتٚبًغ، وؿد يٍهح ظـ ذـر أشءئٓؿ وؿد يذـر 

 أؿقاهلؿ مـ ؽر ذـر أشء ، وؿد يتريْك أؿقاهلؿ.

 لتفاسير قبلو:رابعاً: منهجو في تفسير القرآن باألخذ من ا

تٖثر اإلمٚم افرئوٚوي بّـ شريَف مـ ادٍنيـ، وَٕؾ ظْٓؿ ذم تٍساره َٕاقًٓ 

(، ولؽـده تدرك لدل فقده لدن افُناٚا)متٍٚوتٜ ـثرة وؿِٜ، وؿد اختك تٍساره ماـ 

وفاذفؽ ،عتز،الت، وإن كلن  حقلكًل يذهأ إىل لدل يدذهأ إلقده صدلحأ ،لؽشدلف، 

ذا ٕجاد افرئواٚوي يِخاص ـاالم ر افُناٚا. وهُاايسّٔف بًاض افًِاء  خمتها

ًٚ، ؾّثاًل ٕجده طٚفٍاف ذم مًْاك احلّاد، ؾَاٚل  ًٚ ويقاؾَف أحٕٔٚ افزخمؼي، ؾٔخٚفٍف حْٔ
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. وؿٚل افزخمؼي: هاق افثْاٚ  وافْادا  (1)افرئوٚوي: هق افثْٚ  ظذ اجلّٔؾ آختٔٚري

تٔح مٍاٚكت ،شتؿد لن ،لتػسدر ،لؽبدر ،دسدؿى بدد) . (2)ظذ اجلّٔؾ مـ ًّٕٜ وؽرهٚ

ًٚ ـء ـٚن يِخاص ماـ هد(606( لإلللم ،لر،زى )تافٌٔٛ ، ؾَد ـٚن يِخص مْف أيو

وأماٚ تاٖثره هدد(، 506لؾر،لدأ ، صدػفلين )ت (لػرد،ت ،لؼدرآن). ولن افُنٚا

ِإَوذَْكَراَلََربُّرَمَبٚفراؽٛ إصآٍٚين ؾٔيٓار بقواقح ـاء ذم تٍسار ؿقفاف تًاٚػ: ﴿
َ
َ
ََجاِغٌوَِِفَاْْل ََلنَِهثَِإِّّنِ ٍَ  [.34﴾ ]افريَرة:رِْضََديِيَفًثَلِيْ

 خامساً: منهجو في تفسير آيات األحكام:

ًٚ ذم تْٚوفف فِّسٚئؾ افٍَٜٓٔ،      ًٚ وشى ذم   ينا  ؾِؿ شِؽ افرئوٚوي مْٓج

ذـرهٚ وهد أؿقال افٍَٓٚ  واختالؾٚهتؿ، ومل طؾ ـتٚبف مْٓٚ دٚ هلٚ مـ أمهٔاٜ بٚفٌاٜ ذم 

د أن افرئوٚوي ـاٚن ذم َِٕاف فألحُاٚم افٍَٓٔاٜ تٍسر افَرآن وتقؤحف، وبٚفتتريع دم

يًتّد ظذ ؾَف افنٚؾًٜٔ واحلٍْٜٔ، وٓ يذـر شقامهٚ إٓ ؿِٔاًل، وفًؾ ذفاؽ يرجاع إػ 

أهنء ادذهريٚن افسٚئدان ذم تِؽ ادْٚضؼ مـ بالد ؾٚرس وخراشٚن. ـء إٔف يتًرض ظْد 

وإن ـٚن ييٓر فْٚ إٔاف آيٚت إحُٚم فريًض ادسٚئؾ افٍَٜٓٔ بدون تقشع مْف ذم ذفؽ، 

ًٚ فتٖئد مذهريٜ وتروجيف ومـ أمثِٜ ذفؽ ماٚ جاٚ  ذم تٍسار ؿقفاف تًاٚػ:  .(3)ئّؾ ؽٚفري

اِنَِِفَاْْلَرْثَِ﴿ ٍَ اَنَإِذَََْيُْه ٍَ َوَُشيَيْ ََ اُوو ََ [ ؿٚل افرئوٚوي: وحُّف ذم 78﴾ ]إٕرئٚ : َو

فادواب فأاًل. ذظْٚ ظْد افنٚؾًل، وجقب وءن ادتِػ بٚفِٔاؾ، إذ ادًتاٚد واريط ا

                                                 
 . 42، ص1، جالتفسريافرئوٚوي،   (1)

 . 8، ص1، جالكشاف افزخمؼي،  (2)

 .211، ص1، جالتفسري واملفرسونافذهريل،   (3)



 

 
 حبوث ودراسات  يف التفسري البيضاوي ومنهجه

 

_____________________ ﴿009﴾ _____________________ 

 

ًٚ وأؾسدتف ؾَٚل:  وـذفؽ ؿٙ افْريل  ظذ أهؾ إماقال »دٚ دخِٝ ٕٚؿٜ افزا  حٚئى

. وظْد أيب حٍْٔاٜ، ٓ واءن إٓ أن (1)شحٍيٓٚ بٚفْٓٚر وظذ أهؾ ادٚصٜٔ حٍيٓٚ بٚفِٔؾ

. وييٓار ترجٔحاف دذهرياف (2)شجارح افًجاء  جرياٚر: »يُقن مًٓاٚ حاٚؾظ فَقفاف 

ٗل إحٚديٞ افتل تًٚرض ماٚ ذهاٛ إفٔاف. ؾًْاد تٍسار ؿقفاف وإتهٚره فف ظْدمٚ ي

َتًٚػ: ﴿ ََ ِير ََّ َا ًُ َُِس ْنََحْفخِر
َ
َأ ًْ ََلةَِإِْنَِدْفُخ َالصَّ ََ ٌِ واَ ْنََتْلُُصُ

َ
َِاٌحَأ َُج ًْ فَيَيَْسََغيَيُْس

[ ؿٚل افرئوٚوي: وإذا رضباتؿ ذم إرض: شاٚؾرتؿ، ؾِأس 141﴾ ]افْسٚ :َزَفُروا

افهالة: بتْهٔػ رـًٚهتٚ، وٍٕل احلارج ؾٔاف يادل ظاذ  ظُِٔؿ جْٚح أن تَكوا مـ

أتؿ ذم افسٍر، وأن ظٚئنٜ رو اهلل ظْٓٚ اظتّارت  جقازه دون وجقبف، ويٗيده إٔف 

َٝ وأؾىرُت؟ ؾَٚل: مع رشقل اهلل  ، وصّ ُٝ ، وؿٚفٝ: يٚ رشقل اهلل! ؿكَت وأمتّ

فسٍر رـًتٚن تٚمتٚن ا  صالة "  وأوجريف أبق حٍْٜٔ فَقل ظّر: .  (3)شأحسْٝ يٚ ظٚئنٜ»

أول ؾرواٝ افهاالة، ؾرواٝ "وفَاقل ظٚئناٜ:  ،"ؿك ظذ فساٚن ٕريأُؿ  ؽر

. وطٚهرمهاٚ طاٚفػ أياٜ (4)"رارـًتغ رـًتغ، ؾٖؿرت ذم افسٍر وزيادت ذم احلوا

                                                 

: وأباق 23747، حتَٔؼ: أمحد حمّد صٚـر، )افَٚهرة: دار احلديٞ، د. ط. د. ت(، رؿؿاملسندأمحد،   (1)

َٔؼ: إفريٚين، اظتْك هبٚ: منٓقر حسـ، )افريٚض: مُتريٜ ادًٚرا، د. ط. د. ت(، ، حتالسننداود، 

 .357رؿؿ

، د. 2بروايٜ حمّد بـ احلسـ، )اجلّٓقريٜ افًربٜٔ ادتحادة: جلْاٜ إحٔاٚ  افاساث، ط املوصي مٚفؽ،  (2)

، حتَٔاؼ: السانن: وافْسٚئل، 4562، ومسِؿ، رؿؿ14143، رؿؿاملسند : وأمحد،1564ت(، رؿؿ

 .2497فريٚين، اظتْك هبٚ: منٓقر حسـ، )افريٚض: مُتريٜ ادًٚرا، د. ط. د. ت(، رؿؿإ

 ، ؿٚل إفريٚين: مُْر.1456رواه افْسٚئل، رؿؿ  (3)

، حتَٔاؼ: إفرياٚين، اظتْاك هباٚ: منآقر حساـ، السانن: وابـ مٚجاف، 1424رواه افْسٚئل، رؿؿ  (4)

 .1194)افريٚض: مُتريٜ ادًرا، د.ط. د. ت(، رؿؿ
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افُريّٜ، ؾ٘ن صحٚ ؾٕٚول مٗول بٖٕف ـٚفتٚم ذم افهحٜ واإلجازا . وافثاٚين ٓ يٍْال 

تٖويؾ أيٜ بٖهنؿ أفٍقا إربع، ؾُٕٚاٝ ميْاٜ ٕن طىار  جقاز افزيٚدة، ؾال حٚجٜ إػ

رًا ظاذ طآْؿ، وٍٕال ابريٚهلؿ أن رـًتل افسٍر ؿك وَٕهٚن، ؾسّل اإلتٔٚن هبء ؿه

اجلْٚح ؾٔف فتىٔٛ بف ٍٕقشٓؿ، وأؿؾ شٍر تَك ؾٔف أربًٜ برد ظْادٕٚ، وشاتٜ ظْاد أيب 

 حٍْٜٔ.

مذهٛ، ويسك فَِاٚرئ  وؿد يذـر أؿقال افٍَٓٚ  مـ ؽر ترجٔح وٓ مْٚسة

إخذ بٖهيٚ صٚ  مع ذـر افرأي إؿقى أوًٓ ثؿ افاذي ئِاف إػ آخار إؿاقال. مثٚفاف 

ِيَتٍسره ظْد ؿقفف تًٚػ: ﴿ َِ ََولِيرَُّشِٔلََو ُّ َُُِخَُص ََّلِلَّ نَّ
َ
ٍءَفَأ َََشْ َْ ٌِ ًَْ ٍْخُ اََغِِ ٍَ جَّ

َ
ٔاَأ ٍُ َواْغيَ

َصانِِ َوََ ٍَ ْ بِيوَِاىُْلْرَبََواِْلََخاََمََوال َالصَّ َِ [ ؿٚل افرئوٚوي: ادراد ؿساؿ 41﴾ ]إٍٕٚل:اةْ

إػ هاقٓ إخهاغ   يكا  اخلّس ظذ اخلّسٜ ادًىقؾغ ؾُٖٕف ؿٚل: ؾ٘ن هلل مخسف

ماـ   إفٔف  يكا  ـٚن مٚ  يكا إػ   بف، وحُّف بًد بٚق، ؽر أن شٓؿ افرشقل 

وؿٔؾ: إػ اإلمٚم. وؿٔؾ: إػ  مهٚفح ادسِّغ ـء ؾًؾ افنٔخٚن رض اهلل تًٚػ ظْٓء.

إصْٚا إربًٜ. وؿٚل أبق حٍْٜٔ رمحف اهلل تًٚػ: شَط شّٓف وشآؿ ذوي افَرباك 

ًٚ إػ افثالثٜ افريٚؿٜٔ. وظـ مٚفؽ رمحف اهلل: أمر ؾٔف مٍقض  بقؾٚتف، وصٚر افُؾ مًروؾ

 إػ رأي اإلمٚم يكؾف إػ مٚ يراه إفخ. 

 لقراءات:سادساً: منهجو في تفسير القرآن با

ظْل اإلمٚم افرئوٚوي بٚفَرا ات افَرإٜٓٔ، وأوردهٚ ذم تٍسره، ووجٓٓٚ ماـ 

ًٚ بذـر افَرا ات، وفُْف ٓ يِتزم ادتقاتر مْٓٚ، ؾٔذـر افنٚذ ذم  افًربٜٔ، وهق هيتؿ أحٕٔٚ

بًض إحٔٚن، ـجز  مـ افَرا ت ادتٍؼ ظِٔٓٚ، ـَرا ة يًَقب احلرضمل مع افًِاؿ 
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ر ذم افثالثٜ ادختِػ ؾٔٓؿ. ؾَٚل ذم أول افُتٚب مرئْاٚ مْٓجاف أن يًَقب ظْد اجلّٓق

ظاـ وجاقه افَارا ات  -أي تٍساره-ذم تٍسره ذم ذـر أخذه باٚفَرا ات: ويًارب 

ادنٓقرة ادًزوة إػ إئّٜ افثءٕٜٔ ادنٓقريـ، وافنقاذ ادرويٜ ظـ افَارا  ادًتازيـ. 

ًٚ ظااذ ؿااقل افرئوااٚوي ادتَاادم: و افثءٕٔااٜ هااؿ افَاارا  افسااريًٜ ؿااٚل افناآٚب مًَِاا

ادنٓقرون، وافثٚمـ يًَقب بـ إشحٚق احلرضمل افريكي، وراوياٚه روح باـ ظرياد 

هاا( وروياس بٚفتهاٌر واشاّف حمّاد باـ ادتقـاؾ 235ادٗمـ اهلذيل افريكي )ت

وأحُٚماف  افًؼة   ؾقق مٚ   إٔف  ها(. ؿٚل: وافنٚذ مٚ ورا  افسريًٜ، وإصؾ238)ت

راََرَخرَوََآء َفََجزََمثٚل ذفؽ ذم شقرة ادٚئدة ظْد ؿقفف تًٚػ: ﴿. 1مريسقضٜ ذم حمِٓٚ ٌَ ِۡثُوَ ٌّ

ًَِ َٱ ََّػ ََ [. ؿاٚل افرئواٚوي: برؾاع اجلازا  وادثاؾ ؿارا ة افُقؾٔاقن 95﴾ ]ادٚئادة:ٌِ

 ويًَقب بًّْك ؾًِٔف أو ؾقاجريف جزا  يءثؾ مٚ ؿتؾ مـ افًْؿ. 

ًٚ وٓ يُثر مـ ذـرهاٚ وأمٚ افَرا ات افنٚذة ؾَد ـٚن افرئوٚوي يذـرهٚ أحٔ ٕٚ

ًٚ مٚ يذـر ؿرا ة احلسـ افريكي ذم آخر ذـاره فَِارا ات  وٓ ينر إػ أصحٚهبٚ، وؽٚفري

َيذـرهٚ مـ ؽر أن يًزوهٚ فف. مثٚل ذفؽ ذم ؿقفف تًٚػ: ﴿ َٔ ر ُْ َِِفَاْْلِيَْيرثََِو
ُ
أ َيُنَشَّ َْ ٌَ َو

َ
أ

تِ ٍَ ٌُ َ أ محزة وافُسٚئل وحٍص [، ؿٚل افرئوٚوي: ؿر18﴾ ]افزخرا:ِِفَاْْلَِصاِمََدْْيُ

 يْنٖ، أي يريب وؿرئ يْنٖ ويْنٖ بًّْٚه وٕير ذفؽ أظاله وظاله وظٚٓه بًّْك.

وؿد يذـر افرئوٚوي إحرا افتل أمر اخلٍِٜٔ ظاثءن بحرؿٓاٚ، وهال افتال 

ختٚفػ ادهحػ افذي اجتّع ظِٔف افهاحٚبٜ ـحارا أيب باـ ـًاٛ واباـ مساًقد 

                                                 
، )باروت: دار صاٚدر، د. ط. د. ت(، حاشوة الشهاب عىل تفسري البوضااويافنٓٚب اخلٍٚجل،   (1)

 . 17، ص1ج
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ًٚ مْٓاٚ ذم ، ؾَد تًرض افرئوٚويوظٚئنٜ وؽرهؿ  ي فذـر هذه افَرا ات ؾذـر بًو

ًٚ مٚ يذـر ؿرا ة أيب بـ ـًٛ واباـ مساًقد.  تٍسره ظذ شرئؾ آشتئْٚس، ؾُٚن ؽٚفري

ٓ َمثٚل ذفؽ مٚ جاٚ  ذم ؿقفاف تًاٚػ: ﴿ ُّ َُ ُجر ۡز
َ
َوأ َأ ًۡ ِٓ ُُفِصر

َ
َأ َۡ ٌِر َ ٌَِِِ ۡؤ ٍُ ۡ َةِرۡل ۡوَى 

َ
َأ ٱ َّرِيُّ

َ ًۡ ُٓ َه ُخ ٌَّ ُ
أي مـ افديـ: ؾ٘ن ـؾ  "وهق أب هلؿ"ٚوي: ؿرئ [ ؿٚل افرئو6﴾ ]إحزاب:أ

هل ؿرا ة أيب بـ ـًٛ وابـ ظرياٚس وظُرماٜ  "وهق أب هلؿ"ٕريل أب ٕمتف. وؿرا ة 

بـ أيب جٓؾ. وؿد ـٚن فِرئواٚوي مناٚرـٜ حاقل افَارا ات افتال اظاسض بًاض 

افْحقيغ ظِٔٓٚ، وذفؽ فسًٜ أؾَف وظِّف بٌِٜ افًرب، وـٚن مـ أوفئؽ افذيـ أدفاقا 

ًٚ يقاؾؼ فٌٜ افًرب. ؾٍل ؿقفاف تًاٚػ: ﴿بدفق َّۡهؿ ذم تقجٔف افَرا ة تقجٔٓ رِۡجر
َ
ٔٓاَْأ ُ َكَرال

َ ََ ََح َِشِي َِ ِ َدآن ٍَ ۡ رِۡشۡوَِِفَٱل
َ
َداهََُوأ

َ
[ ؿاٚل افرئواٚوي: اإلرجاٚ  111﴾ ]إظراا:١١١َوأ

افتٖخر أي أخر أمره وأصِف أرجئف، ـء ؿرأ أبق ظّرو وأبقبُر ويًَقب مـ أرجٖت، 

ئٓؿ ظذ ؿرا ة ابـ ـثر وهنٚم ظـ ابـ ظاٚمر ظاذ إصاؾ ذم افواّر، وـذفؽ أرج

وأرجٓك مـ أرجغ ـء ؿرأ ٕٚؾع ذم روايٜ ورش وإشءظٔؾ وافُسٚئل. وأمٚ ؿرا تف ذم 

روايٜ ؿٚفقن أرجف ؾِالـتٍٚ  بٚفُنة ظْٓٚ، وأمٚ ؿرا ة محزة وحٍاص أرجاف بساُقن 

إشُٚن وشىف. وأمٚ ؿرا ة ابـ ظٚمر  اهلٚ  ؾِتنرئف ادٍْهؾ بٚدتهؾ وجًؾ جف ـ٘بؾ ذم

ر إٓ إذا ـاٚن ؿريِٓاٚ اأرجئف بٚهلّزة وـن اهلٚ  ؾال يرتؤف افْحٚة، ؾ٘ن اهلاٚ  ٓ تُسا

ـنة أو يٚ  شٚـْٜ، ووجٓف أن اهلّزة دٚ ـٕٚٝ تَِٛ يٚ  أجريٝ جمراهٚ. وافنٚهد ذم 

ذه أيٜ ؿرا ة ابـ ظٚمر بٚهلّزة وـن اهلٚ  وهل ؿرا ة ٓ يرتؤٓٚ افْحاٚة ٕن اهلاٚ  ه

ظْدهؿ ٓ تُن إٓ إذا ـٚن ؿريِٓٚ ـنة أو يٚ  شٚـْٜ. ؿٚل شٔريقيف ذم افُتاٚب: ؾٚهلاٚ  

 (1).تُن إذا ـٚن ؿريِٓٚ يٚ  أو ـنة، ٕهنٚ خٍٜٔ
                                                 

، حتَٔؼ: ظريد افسالم حمّد هٚرون، )بروت: دار اجلٔاؾ، الكتابشٔريقيف، ظّرو بـ ظثءن بـ ؿْز،   (1)

 .195، ص4د. ط. د. ت(، ج
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 سابعاً: منهجو في تفسير القرآن من كتب األصول:
افرئوٚوي مـ ـتٛ إصقل ـثرًا ذم آشتدل ظذ إحُٚم إصقفٜٔ،  أخذ

وـٚن تٖثره بٖؿقال افذيـ ٕٚؿنقا آشاتدٓل بتِاؽ أياٚت، وردوا ظاذ ادًسواغ 

ـثرًا، وأهؿ ـتٚب اظتّد ظِٔف افرئواٚوي ذم ذفاؽ هاق ـتاٚب )ادحهاقل( فٍِخار 

ََافرازي. ؾٍل ؿقفف تًاٚػ: ﴿ ٌَ َيَُشاكِِقَٱلرَُّشَٔو ََوَي َّتِۡعََدْۡيَ َدى  ُٓ ۡ َٱل َََلُ َ اَحَبَ َّ ٌَ ََبۡػِدَ َۢ ٌِ ََلَ
وََشآَءۡتََمِصًْيا َأ ًَ َِّ َٓ ََوُُۡصيِِّۦََج ىَّ  َٔ اَحَ ٌَ ِۦَ َّلِ َٔ َُُ ٌَِِِ ۡؤ ٍُ ۡ [ ؿٚل: 115﴾ ]افْسٚ :١١٥ََشبِيِوَٱل

أيٜ تدل ظذ حرمٜ خمٚفٍٜ اإلمجٚع: ٕٕف شريحٕٚف وتًٚػ رتاٛ افقظٔاد افناديد ظاذ 

نٚؿٜ واتريٚع ؽر شرئؾ ادٗمْغ، وذفؽ إمٚ حلرماٜ ـاؾ مآْء أو أحادمهٚ أو اجلّاع اد

بْٔٓء، وافثٚين بٚضؾ إذ يَريح أن يَٚل مـ ذب اخلّر وأـاؾ اخلرياز اشاتقجٛ احلاد، 

وـذفؽ افثٚفٞ ٕن ادنٚؿٜ حمرمٜ وؿ إفٔٓٚ ؽرهٚ، أو مل يواؿ، وإذا ـاٚن اترياٚع ؽار 

ًٚ، ـٚن اتريٚع شرئِٓ ًٚ: ٕن ترك اتريٚع شارئِٓؿ مماـ ظارا شارئِٓؿ شرئِٓؿ حمرم ؿ واجري

 اتريٚع ؽر شرئِٓؿ. وهذا ٍٕس ـالم افرازي فُـ ـء يَٚل بتكا.

 ثامناً: منهجو في تفسير القرآن باإلسرائيليات:
فَد ـٚن افرئوٚوي بهٍٜ ظٚمٜ ؿِٔؾ افَْؾ فإلهائِٔٔٚت، وٓ يقردهاٚ إٓ ذم 

َٰٓءِيَوَِِفَ﴿افْٚدر، ؾّثاًل ذم تٍسر ؿقفف تًٚػ:  َإِۡشَر َةَِِنٓ َِآَإََِل  َِِفََوكََضۡي ََٱۡىِهََٰ ِبَتَلُۡفِصرُدنَّ
 َّٔ َُغيُ ََّ ََوتَلَۡػيُ َتۡ ِ ۡرِضََمرَّ

َ
[ ؿٚل: شِط اهلل ظِٔٓؿ افٍرس مرة 4﴾ ]اإلها :٤َاَنتِْيَ َاٱْۡل

أخرى، ؾٌزاهؿ مِؽ بٚبؾ مـ مِقك افىقائػ اشّف جقدرن، وؿٔؾ: حردس، وؿٔؾ: 

ًٚ يٌاع، ؾساٖهلؿ ظْاف ؾَاٚفقا: دم  دخؾ صٚحٛ اجلٔش مذبح ؿرأ بْٔٓؿ ؾقجد ؾٔف دما

ًٚ مْٓؿ ؾِؿ هيدأ افدم، ثؿ ؿٚل: إن  ؿربٚن مل يَريؾ مْٚ، ؾَٚل: مٚ صدؿقين، ؾَتؾ ظِٔف أفقؾ

مل تهدؿقين مٚ ترـٝ مُْؿ أحدًا، ؾَٚفقا إٕف دم حئاك ؾَاٚل: دثاؾ هاذا يْاتَؿ ربُاؿ 
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مٚ أصٚب ؿقمؽ مـ أجِؽ، ؾٚهادأ با٘ذن  مُْؿ، ثؿ ؿٚل: يٚ حئك! ؿد ظِؿ ريب وربؽ

 اهلل تًٚػ ؿريؾ أن ٓ أبَل أحدًا مْٓؿ، ؾٓدأ.

وذم مقاوع أخر ٕجد افرئوٚوي يستخػ بٚفروايٚت اإلهائِٔٔاٜ، ثاؿ يٗهلاٚ 

اَزََظذ مٚ يراه. ؾًْد ؿقفف تًٚػ: ﴿ ٌَ َو َأ ََ َُمۡيِمَُشيَۡيَم  َي ِعُ ََىَ  ٔاَْٱلشَّ اََتۡخيُ ٌَ ٔاَْ َتُػ ََفرَََوٱتَّ
َْ َي ِعَ ََزَفُروا َٱلشَّ ََّ ََوَل ِس َُ [ ؿاٚل افرئواٚوي ظاـ هاٚروت 142﴾ ]افريَارة: ُشيَۡيَم 

ومٚروت: مهٚ مُِٚن إٔزٓ فتًِٔؿ افساحر اباتال  ماـ اهلل فِْاٚس ومتٔٔازًا بْٔاف وباغ 

ادًجزة. ومٚ روي أهنء مثال بؼيـ، ورـٛ ؾٔٓء افنٓقة، ؾتًروٚ ٓمارأة يَاٚل هلاٚ 

وافؼك، ثاؿ صاًدت إػ افساء  باء تًِّاٝ مآْء،  ادًٚيص  زهرة، ؾحِّتٓء ظذ

 ؾّحُل ظـ افٔٓقد، وفًِف مـ رمقز إوائؾ، وحِف ٓ طٍك ظذ ذي افريهٚئر.

وذم مقاوااع أخاار ٕجااد افرئوااٚوي يرياادأ بااذـر افهااحٔح مااـ افروايااٚت 

وأصٓرهٚ، وفُْف يٖي ويذـر افؤًػ مْٓٚ بًد ذفؽ، وٓ يْرياف ظاذ واًٍف، وفُاـ 

َُنۡرِشرّيِِّۦَبٍِظ ؿٔؾ، ؾٍل تٍسر ؿقفف تًٚػ: ﴿يذـره  َِراََىَ  ۡىَلۡي
َ
ََوأ ََ َِّاَُشريَۡيَم  َوىََلۡدََذَخ

َُاَبَ
َ
َأ ًَّ اَُث ََبۡػِدٓيَ ٣٤ََجَصد  َۢ ِ ٌّ َحٖدَ

َ
َيَۢنَتِِغَِْل َّلَّ ۡبََِلَُمۡيَك  َْ َٱۡغفِۡرََِلََو َُجََكَاَلََرّبِ

َ
إََُِّمَأ

اُبَ َّْ َٔ ۡ ًٚ إٔاف [. ؿٚل افرئو35، 34﴾ ]ص:٣٥ٱل ٚوي: وأطٓر مٚ ؿٔؾ ؾٔف مٚ روي مرؾقظ

ٕضقؾـ افِِٜٔ ظذ شريًغ امرأة، تٖي ـؾ واحدة بٍٚرس جيٚهاد ذم شارئؾ اهلل، "ؿٚل: 

ومل يَؾ: إن صٚ  اهلل، ؾىٚا ظِٔٓـ، ؾِؿ حتّؾ إٓ امرأة جٚ ت بنؼ رجاؾ، ؾقافاذي 

 ًٚ د فف ابـ ؾٚجتًّٝ . وؿٔؾ: وف(1)"ٍٕس حمّد بٔده! فق ؿٚل: إن صٚ  اهلل جلٚهدوا ؾرشٕٚ

افنٔٚضغ ظذ ؿتِف، ؾًِؿ ذفؽ، ؾُٚن يٌزوه ذم افسحٚب، ؾء صاًر إٓ أن أفَال ظاذ 

                                                 
: 3831افْساٚئل، رؿاؿأخرجاف : و4376مساِؿ، رؿاؿأخرجاف : و2819افريخٚري، رؿؿ أخرجف  (1)

، حتَٔاؼ: إفرياٚين، اظتْاك هباٚ: منآقر حساـ، )افرياٚض: مُترياٜ السننذم افسمذي، أخرجف و

 .1532ادًٚرا(، رؿؿ
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ًٚ ؾتْريف ظذ خىئف بٖن مل يتقـؾ ظذ اهلل إفخ.  ـرشٔف مٔت

وآهائِٔٔٚت ادتقؿػ ؾٔٓٚ أورد افرئوٚوي مْٓٚ ٕءذج، ـء ذم تٍساره ظْاد 

َ﴿ ؿقفف تًٚػ:
َ
ََجَتأ ًۡ ِٓ َباَكُۡرَباجَ َوٱحُۡوََغيَۡي َإِۡذَكَرَّ ّقِ َمَةِْۡۡلَ ََ ََءا َاََذُخُلّتَِوَٱۡبَِنۡ ًۡ اََولَر ٍَ َحِدِْ

َ
َأ َۡ ٌِ

خَّلَِ َ ٍُ ۡ َٱل ََ ٌِ َ ُ اََحَخَلتَُّوَٱَّللَّ ٍَ كَاَلَإِجَّ ََِّمَأ ۡرُخيَ
َ
َٱٓأۡلَدرَِكَاَلََْل ََ ٌِ ؿٚل  [27﴾ ]ادٚئدة:٢٧ُحَخَلتَّۡوَ

شاريحٕٚف وتًاٚػ إػ آدم أن يازوج ـاؾ افرئوٚوي: ابْل آدم ؿٚبٔؾ وهٚبٔؾ، أوحك اهلل 

واحد مْٓء تقأمٜ أخر، ؾسخط مْف ؿٚبٔؾ ٕن تقأمتف ـٕٚٝ أمجؾ، ؾَٚل هلء آدم: ؿربٚ 

ًٚ ؾّـ أيُء ؿريؾ تزوجٓٚ. ؾَريؾ ؿربٚن هٚبٔؾ بٖن ٕزفٝ ٕٚر ؾٖـِتاف، ؾاٚزداد ؿٚبٔاؾ  ؿربٕٚ

ًٚ، وؾًؾ مٚ ؾًؾ. وؿٔؾ: ـاٚن ؿٚبٔاؾ صاٚحٛ زرع، وؿارب أردأ ؿّاح ظ ْاده، شخى

ًٚ. وتقظده أخقه بٚفَتؾ فٍرط احلساد فاف،  وهٚبٔؾ صٚحٛ رضع، وؿرب ظجاًل شّْٔ

ظذ تَريؾ ؿربٕٚف، وفذفؽ ؿٚل: إٕء يتَريؾ اهلل مـ ادتَغ ذم جقابف أي إٕء أتٔٝ مـ ؿرياؾ 

ٍٕسؽ بسك افتَقى، ٓ مـ ؿريع، ؾِؿ تَتِْل؟ وؾٔاف إصاٚرة إػ أن احلٚشاد يْريٌال أن 

ًٚ، ٓ ذم إزافاٜ  يرى حرمٕٚف مـ تَهره، وجيتٓد ذم حتهٔؾ مٚ بف صٚر ادحسقد حميقط

حيف ذم ذفؽ ممٚ يرضه وٓ يًٍْف، وأن افىٚظٜ ٓ تَريؾ إٓ ماـ ماٗمـ متاؼ. إػ آخار 

افروايٚت افتل شٚؿٓٚ ظْد تٍسار هاذه أياٚت. هُاذا ياقرد افرئواٚوي افرواياٚت 

ر افاريًض، اوطتها وافَهص اإلهائِٜٔٔ بحذر، ؾْٔريف ظذ بًوٓٚ، ويسك إخرى،

 ويذـر افهحٔح ذم أـثر إحٔٚن.

 تاسعاً: منهج البيضاوي في تفسير القرآن بأسباب النزول:

فَد ذـر افرئوٚوي افروايٚت افتل جٚ  ؾٔٓٚ شريٛ ٕزول أياٚت ظاذ أؿساٚم 

مْٓٚ افهحٔح، أو ادقاؾؼ فهحٔح، وؿسؿ خمٚفػ فف. ؾّثٚل افهحٔح ماـ افرواياٚت 

َََ﴿ فَرآن مٚ جٚ  ذم شريٛ ٕزول ؿقفاف تًاٚػ:افتل يسقؿٓٚ فتٍسر ا ٌِر ۡحَصرَ  ُجَ ٍُ ۡ ََوٱل



 

 
 نبيل مبارك عجرة  م 1036 ينايرهـ /3417 ربيع األول، اخلامسالعدد  - وحدة األمة

 

___________________ ﴿014﴾ ___________________ 

 

 َ ًۡ ََِغيَۡيُس نََِٰ َبَٱَّللَّ َأ ًۡ ُُِس يَۡم 
َ
اََميََهۡجَأ ٌَ َ [. ؿٚل افرئوٚوي: 24﴾ ]افْسٚ :ٱىنَِّصآءَِإِّلَّ

يريد مٚ مُِٝ أيءُٕؿ مـ افالي شريغ وهلـ أزواج ـٍٚر، ؾٓـ حالل فِسٚبئغ وافُْاٚح 

ًٚ يقم أوضٚس وهلاـ أزواج، مرتٍع بٚفسريل،  ؾُرهْاٚ أن َٕاع فَقل أيب شًٔد: أصريْٚ شرئ

ِإَوَذاَ. ومْٓٚ مٚ جٚ  ذم شريٛ ٕزول ؿقفف تًٚػ: ﴿(1)ؾْزفٝ أيٜ ظِٔٓـ، ؾسٖفْٚ افْريل 
ِر ٌّ ََِدرْۡي َ اَِغِرَدَٱَّللَّ ٌَ كُۡوَ  َ ا  ٍ ِ اََوحََرُكَٔكَكَآن َٓ ٔٓاَْإَِِلۡ ًٔاَٱَُفضُّ ۡٓ َ ۡوَل

َ
ۡواَْحَِج َرةًَأ

َ
ََرأ ََ ٌِر رََِٔو ۡٓ َٱليَّ ََ

َٱىرَّ زِرَِ َ ََدْۡيُ ُ َوٱَّللَّ َِِۚ ـاٚن  [. ؿاٚل افرئواٚوي: روي إٔاف 11﴾ ]اجلًّاٜ:١١ٱتّلَِج َرة

 (2)ٝ.ر ؾْزفاطىٛ فِجًّٜ ؾّرت ظر حتّؾ افىًٚم ؾخرج افْٚس إفٔٓؿ إٓ اثْل ظن

 وأمٚ افروايٚت افتل أوردهٚ خمٚفٍٜ دٚ ذم افهحٚح: مْٓٚ مٚ جٚ  ذم شريٛ ٕزول

ؿقفف تًاٚػ: ﴿
ََََكَنََغُدّوَ  ٌَ كَ راَّىَِكُۡوَ َُِمَصّدِ َكَۡيتَِمَبِإِۡذِنَٱَّللَّ ََلُ ََىَ  ُّ ََُزَّ اَِجۡۡبِيَوَفَإَُِّ ٍَ ِ ّ اَل

دَ  ُْ َيََديََِّۡو ٌِِِ ََىََبۡ َ ۡؤ ٍُ َلِۡي ى  [. ؿٚل افرئوٚوي: ٕزفٝ ذم ظرياد 97﴾ ]افريَرة:٩٧ََوبَُۡشَ

، ؾَاٚل: ذاك شجزياؾ»زل ظِٔاف، ؾَاٚل: ظّاـ يْا اهلل بـ صقريٚ، شٖل رشقل اهلل 

،  بختْك  شٔخربف   ادَدس أن بٔٝ  مرارًا، وأصدهٚ إٔف إٔزل ظذ ٕرئْٚ  ظٚدإٚ  ظدوٕٚ 

ؾريًثْٚ مـ يَتِف، ؾرآه بريٚبؾ ؾداؾع ظْف جزيؾ، وؿٚل: إن ـٚن ربُؿ أمره هبالـُؿ ؾاال 

مٚ جٚ  ذم افهحٚح مـ  . افروايٚت افتل ختٚفػ(3)يسِىُؿ ظِٔف، وإٓ بء تَتِقٕف؟ إفخ

  أهنٚ ٕزفٝ ذم ظريد اهلل بـ شالم.

                                                 
 .1132: وافسمذي، رؿؿ3684مسِؿ، رؿؿأخرجف : و11631، رؿؿاملسندأمحد ذم  أخرجف   (1)

 .11529، رؿؿالسنن الكربىافرئَٓل ذم  أخرجف: و11593، رؿؿالسنن الكربىرواه افْسٚئل ذم   (2)

مل أؿػ فف ظذ شْد. وأورده افثًِريل، وافريٌاقي، وافقاحادي، ذم "ؿٚل افنٔخ ويل افديـ افًراؿل:   (3)

إٕف أشاِؿ ثاؿ  "أشريٚب افْزول بال شْد، وظريد اهللّ بـ صقريٚ ـٔقريٚ إظقر مـ أحريٚر افٔٓقد. ؿٔؾ

: وافنآٚب 286، ص2، جاحلاشوة : وافسٔقضل،366، ص1، جالتفسري. يْير افرئوٚوي، "ـٍر

 .249، ص2، جحاشوته عىل البوضاوياخلٍٚجل، 
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 عاشراً: منهج البيضاوي في تفسير القرآن باللغة والنحو والبالغة:
مجع اإلمٚم افرئوٚوي بغ افتٍسر وافتٖويؾ ظذ مَتٙ ؿقاظد افٌِٜ افًربٜٔ، 

ٓٚ إٔف َٕؾ واهتؿ بٚفْٚحٜٔ افٌِقيٜ ذم تٍسره وؿد صّؾ اهتءمف ظدة ٕقاحل فٌقيٜ، ؾّْ

ظـ أصٓر أئّٜ افٌِٜ، وؿرر ؾٔف إدفٜ، وَٕؾ ظْٓؿ، ؾَْؾ ظاـ اخلِٔاؾ وشأريقيف وثًِاٛ 

وافزجٚج وادزد وإزهري وؽرهؿ. ؾُٚن يذـر مـ أخذ ظْاف ذم بًاض إحٔاٚن، وذم 

أحٔٚن ـثرة ٓ يذـر. وتٖثر افرئوٚوي بٖيب افريَٚ  افًُزي مـ ٕٚحٜٔ افٌِاٜ واإلظاراب ذم 

مل   .(1)تريْك افرئوٚوي ذم إخذ بٚفٌِٜ بّذهٛ افريكيغ، وردل ظذ أهؾ افُقؾاٜ افتٍسر. و

اذـر مثٚٓ ظذ مآْٟ افرئواٚوي بتٍسار افَارآن بٚفٌِاٜ وافْحاق وافريالؽاٜ، فُثارة 

 وجقدهٚ ذم تٍسره، إذ أن تٍسر افرئوٚوي يهْػ مـ ؿسؿ افتٍسر بٚفرأي.

 البيضاوي:المطلب الثاني: سبب اعتناء العلماء بتفسير 
يَدم افرئوٚوي رمحف اهلل افىريَٜ افتل اختٚرهٚ، وجًؾ ظِٔٓٚ تٍسره، وهال 

افتقشط وآظتدال، وهذه افهٍٜ واواحٜ ذم تٍساره، بحٔاٞ دمارد ظاـ ادريٚحاٞ 

ادٍهِٜ وادقوقظٚت افىقيِٜ. وؿد أدرك مـ اضِاع ظاذ تٍساره ماـ افًِاء  هاذه 

وهبذا يُقن تٍسره فِّساتقيٚت ادختٍِاٜ  افهٍٜ، وؿرروا إٔف مـ افتٍٚشر ادتقشىٜ.

مـ افَرا ، وفٔس فىريَٜ مًْٜٔ، ؾَد ابتًد ظـ ادريٚحٞ افًِّٜٔ اخلٚصاٜ باٚفًِء ، ـاء 

دمْٛ اإلضٚفٜ وافتٍهٔؾ، واـتٍك مـ افتٍسر بء يقوح آيٚت افَرآن، ويُناػ ظاـ 

ظذ تٍسره  أهداؾف ومَٚصده، ؾٓق ـء شءه )إٔقار افتْزيؾ وأهار افتٖويؾ(، ويالحظ

آبتًٚد ظـ ذـر افتٍٚصأؾ وآشسشاٚل ذم ادساٚئؾ افٍرظٔاٜ، وبًاده ظاـ احلناق 

 وافتُرار. 
                                                 

 .89، صالبوضاوي ومنهجه ر التفسري ،يقشػ أمحد ظع  (1)
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مناٌِٜ افدارشاغ ذم اجلٚمًاٚت  -وٓ يازال-وؿد ـاٚن تٍسار افرئواٚوي 

اإلشالمٜٔ أحَٚبٚ مـ افزمٚن، وحريٛ افْٚس ؾٔف خِقه مـ افْزظاٚت آظتزافٔاٜ افتال 

نٚا، افذي هق ـٖصِف. تًِؼ افًِء  بتٍسر افرئوٚوي ٍٕرت افُثريـ مـ تٍسر افُ

واختٔٚره ظذ ؽاره ماـ افتٍٚشار، واختاذوه ـتاٚب دراشاٜ وتادريس ذم ادساٚجد، 

ًٚ ذم إؿىٚر اإلشالمٜٔ، ؾَؾل أن ختِق مُتريٜ مـ  واددارس، ؾٕٚتؼ ٕسخف إتنٚرًا واشً

وداٚ رأى افًِاء   ادُٚتٛ افتل تَتْل ادخىقضٚت مـ ٕسخٜ مـ تٍسار افرئواٚوي،

إتنٚر هذا افتٍسر بغ ضِريٜ افًِؿ أرادوا أن يَربقه هلؿ، ويوأٍقا إػ ذفاؽ ماٚ رأوه 

ًٚ فَِّٚم مـ حتَٔؼ مسٖفٜ تٍسريٜ أو حديثٜٔ، أو فٌقيٜ، أو ٕحقياٜ، أو سؾٔاٜ،  مْٚشري

  أو بالؽٜٔ، حتك يُّؾ افُتٚب.

و ظِٔاف ماـ ؿٚل ابـ ظٚصقر: وفاذفؽ ؾا٘ن تٍسار افرئواٚوي ظاذ ماٚ يرياد

ًٚ فُِِّٚت افراشخٜ، وهل ٓ فَقة افًاقارض، وٍٕاقذ  اختهٚر، أصريح تدريسف مٔدإ

ًٚ ؾزياٚدة ظاذ افُتاٛ  ًٚ، وتٖفٍٔا ًٚ، وخترجي إٕيٚر، وشّق افرئٚن، وتتٚبع افًْٚيٜ بف تدريس

افتل ترجع إفٔف أصٚفٜ مـ احلقار وافتًٚفٔؼ، افتل ٓ تُٚد تدخؾ حتٝ حك، ؾٕ٘اف ماٚ 

 (1).رآن ذم افَرن افسٚبع ومٚ بًده إٓ وتٍسر افرئوٚوي ذم ضًِٜٔ مراجًفمـ مٍن فَِ

وهْٚك شريٛ مٓؿ ٕٓتنٚر هذا افتٍسر ادريٚرك إتنٚر افْٚر ذم اهلنٔؿ، يتواح 

حقا باف، أٓ وهاق أن  يك   إن مل  و فؽ مـ جمّؾ ـالم مـ ترجؿ فإلمٚم افرئوٚوي: 

دذهٛ افنٚؾًل، وذم إصاقل بٚفىريَاٜ اإلمٚم افرئوٚوي ـٚن متّذهريٚ ذم افٍروع بٚ

إصًريٜ، فذفؽ ؾَد تريْٚه خٍِٚ  وأمارا  افدوفاٜ افًثءٕٔاٜ، وؿاد ـإٚقا يقاؾَقٕاف ذم 

 ًٚ ادذهٛ وافىريَٜ، بؾ وؾروقا ظذ ـؾ مـ أراد افتدريس ذم اددارس أن يُتٛ تًَِٔ

                                                 
 .95، صالتفسري ورجالهابـ ظٚصقر،   (1)
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ذم افُنػ ظـ ظذ هذا افتٍسر، ممٚ جًؾ افًِء  يتريٚرون إلطٓٚر مقاهريٓؿ، ويتٍْْقن 

 حمتقى مٚ ذم هذا افتٍسر مـ افٍقائد وافنقارد.

 المطلب الثالث: ما أخذ على اإلمام البيضاوي في تفسيره:
وممٚ أخذ ظِٔف: اصتءفف ظذ بًض افروايٚت ادقوقظٜ افتل ٓ تدرك بٚفًَاؾ 

فضلئل ،لسدور، وافْير، وإٕء يًرا حََٔتٓٚ حٍٚظ احلديٞ وَٕٚده، وٓ شٔء ذم بٚب 

ؾم يسؾم ممل وقع فقه صلحأ ،لؽشلف قبؾه لن ذكره هذه ، حلديث لدن لدر بقدلن ف

، وهاق أمار وؿاع ؾٔاف مًياؿ درجتفل لن ،لصحة  و ،اسدن  و ،لضدعف  و ،لوضدع

ادٍنيـ ممـ فٔسقا مـ أهؾ افًِؿ بٚحلديٞ روايٜ ودرايٜ، وؿد ـٍٚه، وـٍك افدارشغ 

ه(، فللف كتلبًل شته 956ت)ادْٚوي هلذا افُتٚب اإلمٚم ادحدث افنٔخ ظريد افرؤوا 

، وفِنٔخ ادحدث حمّد مهٚت زادة (6)"ذم ختريٟ أحٚديٞ افرئوٚوي ،لػت  ،لستوي"

ًٚ شاءه 6675بـ حسـ مهٚت زاده )ت ذم ختاريٟ أحٚدياٞ  حتػدة ،لدر،وي"ه(ا ـتٚبا

، وـذفؽ ؿٚم اإلمٚم اخلٍٚجل برئاٚن بًاض هاذه افرواياٚت ادقواقظٜ (6)"افرئوٚوي

 .وافؤًٍٜ

إكه حيوي فـوكًل لن "فؼلل:  "كشف ،لظـون"أخذ ظِٔف حٚجل خٍِٜٔ مٗفػ و

ًٚ مـ افَقاظد خمتٍِٜ افىرائؼ ،لعؾم وعرة ،دسللك، ، ذلك  ن ،لبقضلوي كلن "وإٔقاظ

ـ  دًرؾاٜ ماراده يعؿد  حقلكًل إىل آختهٚر افنديد حتك حيتٚج ـالمف إػ متًا
"
ؾَاد  .(3)

                                                 
، 4، )افَاٚهرة: مُترياٜ افساْٜ، طالتفسارياإلرسائيليات وااوضواضتت وكوب ا وحمؿد  بو صفبة،   (1)

 .666صها(، 6408

 . 449ص ه(،6404بروت: دار افُتٚب افًربك، د. ط،  ، )احلديثوااوحدثضنحمؿد  بو زهرة،   (2)

 .186، ص1، جكشف الننونحٚجل خٍِٜٔ،   (3)
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يُقن ذم ؽٚيٜ آختهٚر وفذا ؾَاد يترياٚدر دتْٚوفاف مْٟٓ افرئوٚوي ذم تٍسره أن  ـٚن

ًٚ ظّٔؼ افٌقر، صًٛ ادراس، ثري ادىٚوي،  بٚدئ افرأي مـ بسٚضٜ إٔف ؿد أصريح ـتٚب

ًٚ فتَريره إػ افرجقع إػ مقرده ممٚ جيًؾ تْٚوفف حمهقرا ظاذ ادتًَّاغ ذم ظِاؿ  حمتٚج

 افْحق وافريالؽٜ.

ًٚ بريًض ؾروع افًِاؿوؿد أخذ ظِٔف إٔف مل يتحّر افّدؿٜ أحٔ ًٚ تٚم ًٚ، ومل يِّؿ إدٚم ٕٚ 

فِٓجااٚت، : ،لتػسددر ،لتددلرني، وتصددـقف ،دعجددتت، و،افتاال اصااتٌؾ هبااٚ، وهاال

 ادختٍِٜ. وافَرا ات

 المطلب الرابع: التعريف بأىم الحواشي على تفسير البيضاوي:

إن ـتٛ احلقار بٚب مـ أبقاب افتٖفٔػ ذم افًِقم، وأشِقب ماـ أشاٚفٔٛ 

ٔػ ؾٔٓٚ، وهل تًَِٔٚت ظذ ـتٛ افتٍسر، وذوح ادتاقن افًِّٔاٜ. وهال ذم افتهْ

إصؾ: ظريٚرة ظـ أضراا افُتٚب، ثؿ صٚرت ظريٚرة ظء يُتٛ ؾٔٓٚ، ومٚ جيارد مْٓاٚ 

ًٚ، ويَٚل هلٚ: تًَِٜٔ أيوًٚ  ًٚ مستَاًل متًَِ . وهل طٚهرة برزت ذم (1)بٚفَقل ؾٔدون تدويْ

 إٔقاع افتٖفٔػ، وافٌرض مـ هذه احلقار افَرن افسٚبع، ثؿ ازدادت حتك ضٌٝ ظذ

تسٓٔؾ افُتٛ افدراشٜٔ ادتداوفٜ بتقؤح ؽٚموآٚ، وتُّٔاؾ ٕٚؿهآٚ، واشاتدراك 

ؾٚئتٓٚ. ودٚ رأى افًِء  إتنٚر هذا افتٍسار باغ ضِرياٜ افًِاؿ أرادوا أن يَرباقه هلاؿ، 

ًٚ فَِّٚم مـ حتَٔاؼ مساٖفٜ تٍساريٜ، أو  حديثٔاٜ، أو ويؤٍقا إػ ذفؽ مٚ رأوه مْٚشري

فٌقيٜ، أو ٕحقيٜ، أو سؾٜٔ، أو بالؽٜٔ، حتك يُّؾ افُتٚب هبذه احلقار، ـؾ ظاذ 

 مَدار مٚ أوي مـ حظ ذم هذا افًِؿ. 

                                                 
 .188، ص1ادرجع ٍٕسف، ج  (1)
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وفَد حنٔٝ حتنٔٚت ظذ ؽر واحد مـ ـتاٛ افتٍسار، ؾّْٓاٚ حاقار ظاذ 

شار افُنٚا، وظذ افرئوٚوي، وظذ افْسٍل واجلالفغ وأيب افسًقد. وأـثر هاذه افتٍٚ

احلقار افتل ووًٝ ظذ تٍسر اإلماٚم افرئواٚوي، ؾَاد أوصآِٚ حاٚجل خٍِٔاٜ إػ 

ؾَد أيد اهلل تًٚػ يد اإلمٚم افرئوٚوي افرئواٚ  ذم تساقيد وجاقه شاحر  .(1)( حٚص47ٜٔ)

افرئٚن، وترئٔض ؽرر افدرر وأيل مـ إظجاٚز ٕياؿ افَارآن، ؾَاد مجاع باٚفٍِظ افاقجٔز 

افٍقائد ظزيزة افًقائد رصَٜٔ ـٖهنٚ شحر ظجٚب. يتحر مْف وافًريٚرة إَٕٜٔ مًٚين ـثرة 

أوفق إفريٚب، وبِغ افْادى إشاّك ذم تاٖٕؼ صاَٚئؼ حَاٚئؼ افَارآن، ووصاؾ ادادى 

إشّك ذم تًّؼ دؿٚئؼ افٍرؿٚن، حتك أدرـف ذم شء  افريالؽٜ أؿءرهٚ وصّقشٓٚ، وذفاؾ 

دبٜٔ أؿقاهٚ وأظالهٚ، ؾاْيؿ ذم موءر افزاظٜ مجقحٓٚ وصّقشٓٚ، ومـ ؿقإغ افًِقم آ

ًٚ ذم ذفؽ ـءل آرتريٚط وآفتئٚم. ؾٚظتّاد ظِٔاف  جقاهر احلَٚئؼ ذم شِؽ إٓتيٚم مراظٔ

أوفق إبهٚر مـ افٍحقل افًيء  ذم مجٔع إؿىٚر وإمهٚر. ثؿ إن هاذا افُتاٚب رزق 

و، عؾقده شبحلكه وتعلىل بحسن ،لؼبول عـد عفور ، فلضل و،لػحول، فعؽػمـ ظْد اهلل 

ولـفم لن كتأ عذ بعدض بللدرس و،لتحشقة، فؿـفم لن عؾق تعؾقؼة عذ شورة لـه، 

وحؾ رماقزه. وٓ أضٔاؾ   فؼح دؿٚئَف؛ تٚمٜ ، ولـفم لن حشى حتشقة(6)لو،ضع لـه

بذـرهٚ، ومـ صٚ  آضالع ظذ ذفؽ ؾِرجاع إفٔاف ذم مقاواًف. وحساريل أن أذـار 

ًٚ، وماٚ وؿٍاٝ ظِٔاف مْٓاٚ ماـ مىرياقع أصٓر هذه احلقار، وأـثرهاٚ تاداوًٓ وٍٕ ًا

 وخمىقط، وبسط افُالم ظذ أصٓرهٚ تداوًٓ ذم أيدي افَرا ، وهل ـٚٔي:

،اسدلم ،ددلن "( ،دسدتة هاا764)تحٚصٜٔ أيب بُر باـ افهاٚئغ احلْاريع 

                                                 
 .194 - 188، ص1ادرجع ٍٕسف، ج  (1)

 .188، ص1ادرجع ٍٕسف، ج  (2)
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 إفٔاف ذح ؾٔاف ؽريرياف، وواؿ، ،حتوت عذ عؾوم عة، و"وإيضلح لو،لض ،لؼلن

 فو،ئد كثرة. 

( وهدي لدن  حسدن ها785حمؿد بن قرة لـال ،يخرسو،ين )ت حلصقة ،لشقخ

 ،لتعللقق و رجحفل.

 ذم جمِد. ه( 775صّس افديـ حمّد بـ يقشػ افُرمٚين )تحلصقة 

افرمحـ افَٚهري افناٚؾًل باـ إماٚم افُٚمِٔاٜ  حلصقة حمؿد بن حمؿد بن عبد

 ( وهي لطولة ،صتفرت وتد،وهلل ،لـلس كتلبة وقر،لة.ها864)ت

اهلل افنٔخ افٍٚوؾ صريٌٜ اهلل، وهل ـزى وصٌرى، مجع ماـ وحٚصٜٔ صريٌٜ 

 ثءين ظؼة حٚصٜٔ.

وحٚصٜٔ افؼواين افًٚمل افٍٚوؾ حمّد بـ مجٚل افديـ بـ رموٚن افؼواين ذم 

 جمِديـ.

افنٔخ  حمّقد بـ احلسغ إؾوع احلٚذؿل افنٓر  حٚصٜٔ افهٚدؿل افُٔالين

قرة إظراا إػ آخر افَارآن، شاءهٚ . وهل مـ: ش(1)ه(974بٚفهٚدؿل افُٔالين )ت

)هدايٜ افرواة إػ افٍٚروق ادداوي فًِجز ظـ تٍسر افرئوٚوي(، وؾرغ ماـ حتريرهاٚ 

 شْٜ ثالث ومخسغ وتسًءئٜ.

 .(تؼشر ،لتػسر)شتهل  (هد 876ت)حلصقة كور ،لدين محزة ،لؼر،للين، 

فتّجٔاد افًٚمل مهِح افاديـ مهاىٍك باـ إباراهٔؿ ادنآقر باٚبـ احلصقة 

ًٚ خلهآٚ ماـ 884)ت (، مًِؿ افسِىٚن حمّد خٚن افٍٚتح، وهل مٍٔدة وجٚمًٜ أيو

 حقار )افُنٚا( ذم ثالث جمِدات.

                                                 
 .168، ص6، جاألعممافزرـع،   (1)
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 .(هد 900ت)حلصقة بلبل كعؿة ،هلل ،لـخؿو،ين 

( وهال 914حٚصٜٔ افٍٚوؾ افَٚو زـريٚ بـ حمّد إٕهٚري ادكي )ت

 (1).تْزيؾ(ذم جمِد، شءهٚ )ؾتح اجلِٔؾ برئٚن خٍك إٔقار اف

حلصقة ،لسقوضي عبد ،لرمحن بن  يب بؽر بن حمؿد  يب ،لػضدل جدالل ،لددين 

، وهي حلصقة ققؿدة لتعدددة ،دصدلدر، ولتـوعدة ،در،جدع، قدد (966ت)،لسقوضي 

،شتؿدت لن لئلت ،دصلدر   فـون ،لعؾم، و بو،ب ،دعرفة لن ،لتػسر وعؾوم ،لؼرآن 

لػؼده، و،لعربقدة لدن لغدة و دب وكحدو و،اديث وعؾوم ،اديث، و،لػؼه و صدول ،

ولف وباللة ولرهل، لعتـقة بتخريج ، حلديث و،آلثلر بدـػس ،دحددث ،لبصدر 

بؿدوكلت ،اديث، بحقث كلن لن بعده لن ،دخرجني  حلديثه وآثدلره كلدـدلوي   

،لػت  ،لسدتوي بتخدريج  حلديدث تػسدر ،لبقضدلوي، و،دحشدني عؾقده كللشدفلب 

ة ،لؼلن وكػلية ،لر،ن، عللة عؾقه   هذ، ،لبدلب، لفتؿدة بدللردود ،يخػلجي   عـلي

عذ ،لزخمرشي و،لبقضلوي    خطلئفت ،لعؼدية وإشلل،هتت ، دبقة، وددل كدلن تػسدر 

،لؽشلف عن حؼلئق ،لتـزيل وعقدون )خالصة تػسر  ( كو،ر ،لتـزيل و رس،ر ،لتلويل)

        ة حدو،يش ،لؽشدلف، فؽال دل فإن حلصقة ،لسقوضي هدذه حقـئدذ خالصد (، قلويل

لدن تػسدر  خمترصً،   . ودل كلن تػسر ،لبقضلوي(6)خالصة -،الصقة و،دحشى عؾقه-

ر،ته، فدلكثر د،لؽشلف كلكش لعظم ،دصلدر ،لتي رجع إلقفل حو،يش ،لؽشلف وخمتصد

لن ،لـؼل عن حلصقة ،لرشيف ،جلرجلين، وحلصقة شدعد ،لددين ،لتػتدلز،ين، وحلصدقة 

، وحلصدقة (فتوح ،لغقأ   ،لؽشف عدن قـدلا ،لريدأ)دين ،لطقبي ،دسته بدرشف ،ل
                                                 

 .189، ص1حٚجل خٍِٜٔ، ـنػ افيْقن، ج  (1)

 .1، صحاشوة ىواهد األبكارافسٔقضل،  (2)
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 كؿل ،لدين ،لبلبريت، وحلصقة قطأ ،لدين ،لشر،زي، وحلصقة صقخ ،إلشدالم رس،ج 

،لدين ،لبؾؼقـي ،دستة بللؽشلف عذ ،لؽشلف، وحلصقة كلل ،لدين ،بن ،دـدر ،دسدته 

بلإلكصلف   لسدلئل ،يخدالف بدني )ستة بلالكتصلف، وحلصقة عؾم ،لدين ،لعر،قي ،د

فر،ئدد   ،لؽشدلف:  خمترصي و  ،لعر،قي، ،لدين  ويل   ، وحلصقة(،لزخمرشي و،بن ،دـر

،لتػسر لؾتبركلبلدي، و،لتؼريأ   ،لتػسر لؼطأ ،لدين ،لشر،زي، ففذه ،دصلدر هي 

 ،دصلدر ،لتي  كثر لن ،لـؼل عـفل   ،لدرجة ، وىل.

صددديؼي ،يخطقددأ ،إللددلم ،لعددلمل ،لػلضددل ،لؽددلزروين حلصددقة ،لشددقخ ،ل

وهل: حٚصٜٔ فىٍٜٔ ذم جمِد أورد ؾٔٓاٚ : ماـ افادؿٚئؼ واحلَاٚئؼ ماٚ ٓ  (ها940)ت

ظذ اختهٚرهٚ ٓ ختِق مـ افٍقائد اجلِِٜٔ وافتْرئٓٚت افًَّٜٔ افتل ٓ يستٌْل و حيل

بطفدر،ن عدلم  (  جدز،ل5وقد ضبعش لدع ،لتػسدر   ) ظْٓٚ ضٚفٛ افًِؿ ذم افتٍسر،

. وضبعة بؿطبعة د،ر ،لؽتأ ،لعربقدة (هد6660)، ثم بؿطبعة ،دقؿـقة علم (هد6676)

 ،لؽزى بؿرص   مخسة جمؾد،ت لقسش بللؽبرة.

ـاٚن وجٔٓاٚ ذم  حلصقة وجقه ،لدين بن كرص ،هلل ،لعؾوي ،لغجدر،يت ،هلـددي،

، وتاقذم شاْٜ هاا 911افدٕٔٚ وأخرة وظٚدٚ ظٚرؾاٚ ذا ادْٚؿاٛ افٍاٚخرة. وفاد شاْٜ 

ها. وهذه احلٚصٜٔ ٓ تزال ذم ظداد ادخىقضٚت، مْٓٚ ٕساخٜ بجٚمًاٜ ظُِٔاراه 998

اإلشالمٜٔ، وإخرى ذم مٗشسٜ ٕؼ وحتَٔؼ تراث آل افرئاٝ، وهال حٚصأٜ ـثارة 

افٍقائد ظذ صٌر حجّٓٚ، ؾَد حقت مـ افًِقم مٚ يريٓر، ومـ افٍْقن مٚ يذهؾ، وؿد 

فُناٚا، حٔاٞ إٕاف أصاؾ فتٍسار افرئواٚوي، وماـ اظتّد ذم حٚصٔتف ـثرًا ظاذ ا

احلقار افتل يَْؾ مْٓٚ ـثرا حٚصأٜ شاًد افاديـ افتٍتاٚزاين ظاذ افُناٚا، وماـ 

حٚصٜٔ ٕقاهد إبُٚر فِسٔقضل، وحٚصٜٔ افؼيػ ظذ افرئوٚوي، وأـثر مٚ يَْاؾ ذم 

 مسٚئؾ افًربٜٔ ظـ افرو ذم ذحف ظذ افنٚؾٜٔ.
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بلهلل ،لشقخ لصؾ  ،لدين ،لؼوجدوي ،لشدفر  حلصقة حمؿد بن ،لشقخ ،لعلرف

(، وهي لن  عظدم ،ادو،يش كػًعدل و كثرهدل فلئددة و شدفؾفل ها956بشقخ ز،ده )ت

بعد ذلدك،  ،خترصهل  ثم   جمؾد،ت،  (8عبلرة، كتبفل عذ شبقل ،إليضلح و،لبقلن   )

ت جمؾدد، (6واشتًِّٓٚ افًِء ، وإتٍع هبٚ افىالب، وؿد ضريًاٝ ذم )فعؿش بركتفل، 

بلعتـدلل وضدبط ،لشدقخ قةطادة ،لعددوي. وضبعدش   ثالثدة  (هد6666)ببوالق علم 

كتدأ تػسدر ،لبقضدلوي    (6606)جمؾد،ت كبرة   ،دطبعة ،لـػقسة ،لعثتكقة عدلم 

 ،لوشط، وحولقه حلصقة ،لشقخ ز،دة بخط  كقق و،ض .

ؾَِد ووح رمحاف اهلل  (ها6067حلصقة ،لؼلن عبد ،اؽقم ،لسقللؽويت )ت

تًٚػ ذم هذه احلٚصٜٔ مٌَِٚتف، ؾًِّري إن تِؽ احلقار، مزيِٜ افٌقار، ذم رياٚض 

ـتٛ افتٍسر جْٜ ظٚفٜٔ، ؿىقؾٓاٚ دإٔاٜ، ٓ تساّع ؾٔٓاٚ ٓؽٔاٜ، ؾٔٓاٚ ماـ افتحَٔاؼ 

ومقوحٚت افًقيهٚت ظاغ جٚرياٜ، افتال شاٚرت ماثاًل ذم افتحَٔاؼ، وافتحِٔاؾ، 

اإلصااٚرة، حتااك اظتاازت ظَْااٚ  وصااقاب افْياار، ورصااٚؿٜ افًريااٚرة، واإلؽااراق ذم 

 هد(. 6676شـة)ضبعش   ،لؼسطـطقـقة  .(1)افدارشغ، وآبدة افْٚطريـ

 ،درصي  ،يخػلجي  حمؿد بن    محد  ،لدين صفلب  ،لعاللة  ،لشقخ   حلصقة      

وهال ماـ أظياؿ احلاقار ، "عـلية ،لؼلن وكػلية ،لدر،ن"( ،دستة ها6069)ت

ًٚ وأشِٓ ٕيّتٓاٚ ذم ": حٚصٔتف ٓٚ ظريٚرة، وؿد ؿٚل افنٓٚب ذم مَدمٜؾٚئدة وأـثرهٚ ًٍٕ

تَِٔادًا،   افًٚضؾ  افًك  جٔد هذا هبٚ  أؿِد أن   ذم  واجتٓدت  ، ظَداً  شِؽ افتحرير

                                                 
، حتَٔاؼ: حمّاد مْهاقر ظاع حاشوة السوالكويت عىل تفساري البوضااويظريد احلُٔؿ افسٔٚفُقي،   (1)

التفساري  ابـ ظٚصقر،: و248افَٚهرة: دار مىريع مرتٙ ظز افديـ، د.ط. د. ت(، ص)افٔقشٍل، 

 .144، صجالهور
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ؾجٚ ت  ،"ؾجٚ ت مقاردهٚ صٚؾٜٔ مـ افُدر، وريٚوٓٚ حمروشٜ بًغ افَوٚ  وافَدر

لد، وهدذه ،الصدقة كثدرة عع فقفل لدأ ،ادو،يش و جدلد و فد. هذه احلٚصٜٔ ـء ؿٚل

،دبلحث، و،لػو،ئد، وشعش د،ئدرة تػسدر ،لبقضدلوي عؾدًت  كثدر ممدل وشدعتفل كؼددً،، 

. ال يدرك لورهل إال  ولو ، لبلب، ففي للدة لغوية باللقة لتقـة، وكثر ،هتتم (6)وبحثلً 

عؾم كظم ،إلللم ،يخػلجي فقفل بذكر ،دـلشبة بني ،لسور و،دـلشبة بني ،اليلت بت يسؿى ب

 هد.6686جمؾد،ت بؿطبعة بوالق علم  8،لؼرآن. وقد ضبعش   

حلصقة عصلم ،لدين  بو ،لػد،ل إشدتعقل بدن حمؿدد بدن لصدطػى ،لؼوكدوي 

( وضعفل بإيعلز ،لسدؾطلن ها6695)ت -كسبة إىل قوكوى   آشقل ،لصغرى-،اـػي 

ؼسدطـطقـقة جمؾدد،ت بلل 7ظريد احلّٔد. وهل حٚصٜٔ صٚمِٜ مقشًٜ ضريًٝ ذم  ،لعثتين

ها(، وتًتز هاذه احلٚصأٜ 1194، وؿد ؾرغ مـ تٖفٍٔٓٚ ذم رجٛ شْٜ )هد6686شـة 

بٚفؼح   افرئوٚوي   اإلمٚم   ـالم  تْٚول  احلٚصٜٔ  هذه  مـ أجؾ مٗفٍٚتف، ومْٓجف ذم

وافتحِٔؾ مع ظْٚيتف افُريرة بٚدسٚئؾ افريالؽٜٔ، وافَوٚيٚ افْحقيٜ، وادٍردات افٌِقياٜ 

ٚ، إوٚؾٜ إػ حتِٔؾ ومْٚؿنٜ ادسٚئؾ افٍَٜٓٔ افتل أصاٚر إفٔٓاٚ افرئواٚوي، برئٚن مًٕٚٔٓ

وظرض افَوٚيٚ ادتهِٜ بٚفًَٔدة، ومْٚؿنٜ ادًتزفٜ ذم آرائٓؿ، وافارد ظاذ افٍالشاٍٜ 

ؾٔء يتًِؼ بٚفَوٚيٚ افتل خىٖهؿ ؾٔاف أهاؾ افساْٜ واجلءظاٜ. وؾأء يتهاؾ بٚدساٚئؾ 

ٚت ٕراه يَْؾ ظـ ـتٚب شٔريقيف ومٌْال افِرئاٛ افْحقيٜ، وافتقجٔٓٚت اإلظرابٜٔ فمي

ادهاقن فِساّغ احلِريال    وافدر   إٕدفز  ٓبـ هنٚم وافريحر ادحٔط ٓبـ حٔٚن 

وافِريٚب ذم ظِقم افُتٚب ٓبـ ظٚدل افدمنَل. وؾٔء يتًِؼ بدراشٜ إفٍٚظ افَرإٔاٜ 

                                                 
 . 2، ص1، جحاشوة الشهابافنٓٚب اخلٍٚجل،  (1)



 

 
 حبوث ودراسات  يف التفسري البيضاوي ومنهجه

 

_____________________ ﴿025﴾ _____________________ 

 

ماـ ادٍاردات وأثرهٚ ذم افْيؿ ؾَِد بذل جٓدًا ـريارًا ذم افُناػ ظاـ مًاٚين ـثار 

  .(1)افَرإٜٓٔ منرًا إػ أصؾ اصتَٚؿٓٚ ومًٕٚٔٓٚ

 :ةخامت

 يلي: ، وهي كت ـتلئج،ل لن لقهإ للتوصؾش  ذكر  ن جيأ ،لبحثو  هنلية 

يه  مُٕٜٚ ـريرة ذم ظِؿ افتٍسر ماـ باغ مًاٚس مٚم افرئوٚوي ففن اإلإ ۔ـ ۱

 من المفسرين.

ئص متّٔازة دمًِٓاٚ هاٚخإن افتٍسر افرئوٚوي حيتؾ مُٕٚاٜ مرمقؿاٜ و ۔ـ۲

 مـ هْٚ خدمف افًِء  ذم ـؾ ظك ومك.، وظٚفٜٔ افَّٜٔ وذيٍٜ افَدر

احلديٞ آظتْاٚ  هبىاذا افتٍسار ادقشاقظل  افًك  ذم  افًِء  ظذى  جيٛ  ۔ـ۳

 افوخؿ .

ًا أدظق اهلل أن يتَريؾ هذا اجلٓد ادتقاوع، ؾء ـٚن مـ زفؾ ؾّْال وماـ أخرو

ؾريتقؾٔؼ مـ اهلل، وأشٖفف تًاٚػ أن يُاقن هاذا افًّاؾ افنٔىٚن، ومٚ ـٚن مـ صقاب 

ًٚ فقجٓف افُريؿ، وأن يقؾَْٚ إػ افًّؾ بروٚه، إٕف ًٕؿ ادقػ وًٕؿ افْهر.  خٚفه

 

 

                                                 
، رشٚفٜ ظِّٜٔ ماـ ـِٔاٜ افدراشاٚت مسائل املعاين ر حاشوة القوىويحمّد أبق افًال  احلّزاوي،   (1)

 .37 -35م(، ص2445ه/ 1426اإلشالمٜٔ وافًربٜٔ، )افَٚهرة: دار ضٔريٜ فِْؼ وافتقزيع، 
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 النذر يف العقيدة اإلسالمية 
 

 عبد السمحن علي حممد ذويب .د.أ
*

 

 
 

 

 ملخص البحث

شمٜم٤موًم٧م هذه اًمدراؾم٦م ُمقضقع اًمٜمذر ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م قم٘مدي٦م ودراؾم٦م اًمّمٚم٦م سمنيلم 

 أىمس٤مم اًمٜمذر واحل٤مٓت اًمتل يتح٘مؼ ومٞمٝم٤م اًمنمك إيمؼم وإصٖمر أو اًمبدقم٦م.

 ت٤مئ٩م، ُمٜمٝم٤م:وىمد شمقصٚم٧م هذه اًمدراؾم٦م إمم قمدد ُمـ اًمٜم

رك ًمنيذًمؽ ٟمدنيد أن يمانيػمًا ُمنيـ نيهٜم٤مك اؿمتب٤مه ذم ُمٗمٝمقم اًمٕمب٤مدة واًمِم أوالً:

 اًمٕمٚمامء ظمٚمٓمقا ذم إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سمذًمؽ. 

إن اًمنمك إيمؼم ىمد يتح٘مؼ سم٤مقمت٘م٤مد وم٤مؾمد ذم ُمٕمٔمَّؿ يمني٠من يٕمت٘منيد أٟمنيف  ثاكقًا:

ُمنيـ  ركنيواضم٥م اًمقضمقد أو ُمست٘مؾ سم٤مًمت٠مصمػم أو أن ؿمٗم٤مقمتف ٓ شمرد. وىمد يتح٘مؼ اًمِمني

همػم هذا آقمت٘م٤مد سم٠من خيْمع أو يٕمٔمؿ أو يٓمٞمع همػم اهلل سم٘مّمد طمّمقل ٟمٗمع ٓ ي٘منيدر 

 قمٚمٞمف إٓ اهلل. 

                                                 
 .اًمسٕمقدي٦م، اًمري٤مض -أؾمت٤مذ ىمسؿ اًمٕم٘مٞمدة واعمذاه٥م اعمٕم٤مسة، سمد٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م *

  dr.abedalrhman@gmail.com  ؼميد آيمؽموين:اًم 

 حبوث ودراسات

mailto:dr.abedalrhman@gmail.com


 

 
 عبد الرمحن علي حممد ذويب  م 103 6ينايرهـ /3417 ربيع األول، اخلامسالعدد  - وحدة األمة

 

_____________________ ﴿731﴾ _____________________ 

 

إمم ىمنيؼم أو طمدنير أو ؿمنيدر ٓ  رك إصٖمر يتح٘مؼ إذا شمقضمنيفنيإن اًمِم ثالثًا:

سم٤مًمت٘مرب واًمتٕمبد وٓ اًمتٕمٔمٞمؿ اعمس٤موي ًمتٕمٔمٞمؿ اهلل، وإٟمام ئمـ ومٞمٝمني٤م اًمؼميمني٦م  ي٘مّمده

ـ أٟمف ُمتك شم٘مرب إمم ذًمؽ اًم٘مؼم أن اًمٜمبل ؾمنيٞمدقمق ًمنيف أو أن ُمـ اًمٜمبل أو اًمِمٞمخ ومٞمٔم

 اًم٘مؼم ي٘مبؾ اًمٜمذور وحيّمؾ ًمف اًمٜمٗمع سمذًمؽ.

شمتح٘مؼ اًمبدقم٦م سم٠من يٜمذر هلل قمز وضمؾ ظم٤مًمّم٤ًم وًمٙمـ خيّمني  اًمٜمنيذر  رابعاً:

 قمٜمد ُمٙم٤من ُمٕملم مل يدل اًمنمع قمغم شمٗمْمٞمٚمف.

 اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م: اًمٜمذر، اًمنمك، اًمٕمب٤مدة.

 نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني

 

 مقدمة

إّن ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م اسمتكَم سمف اعمسٚمٛمقن ضمٝمٚمٝمؿ سمح٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم وطم٘مٞم٘مني٦م اًمّتقطمٞمنيد 

ؾُمؾ، وهق إومراُد اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمب٤مدة وآؾمتٕم٤مٟم٦م: ومخٚمٓمقا سمنيلم اًمتقطمٞمنيد  اًّمذي ضم٤مء سمف اًمرُّ

ُمنيـ  ضمٕمٚمقا ًمألٟمبٞم٤مء واًمّرؾمؾ وإوًمٞم٤مء اًمّتٍّمَف واًمّتدسمػَم ذم هنيذا اًمٙمنيقن:وواًمنّمك، 

، ويمِمػ اًمبٚمّٞم٤مت، واقمت٘مدوا ومٞمٝمؿ أّّننيؿ ُمتنيك ؾُمنياٚمقا أضمني٤مسمقا، وُمتنيك ىمْم٤مء احل٤مضم٤مت

اؾمُتٕمٞمذوا أقم٤مذوا، ومتقضّمٝمني٧م منيؿ اًم٘مٚمنيقب، وىمّمنيدألؿ إومانيدة وا نيقارح سم٤مًمنيّدقم٤مء 

وآؾمتٖم٤مصم٦م، وىُمرسم٧م مؿ اًم٘مراسملم، وُٟمذرت منيؿ اًمٜمنّيذور، سم٘مّمنيد آؾمنيتد٤مسم٦م و ٘مٞمنيؼ 

ببف ا ٝمؾ، واًمٖمٚمّق ذم اًمّديـ، واًمّت٘مٚمٞمد سمنيال دًمٞمنيٍؾ . ويمّؾ ذًمؽ ؾمُمٓم٤مًم٥م اًمّدٟمٞم٤م وأظمرة

 وٓ سمره٤من.



 

 
 حبوث ودراسات  النرز يف العقيدة اإلسالميت

 

___________________ ﴿731﴾ ___________________ 

 

ويم٤مٟمني٧م اًمٜمّتٞمدني٦م " وىمد صّقر اًمِّمٞمخ اًمٜمّدوي أطمنيقال ه١مٓءوهمٚمنيّقهؿ وم٘مني٤مل:

احلتٛمّٞم٦م مذا اإلضمالل واًمّتٕمٔمٞمؿ أن شمتزايد أمهّٞم٦م اعمِمني٤مهد، وشمتحنيّقل اعمِمني٤مهد ُمنيزارات 

 هذه اعمزارات ذم أريم٤من اًمٕم٤ممل ا ٝمٚم٦م، وُمرايمز ىمْم٤مء احل٤مضم٤مت وآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ، ومتٜمتنم

اًم٘مبني٤مب اًمٗمخٛمني٦م ذم  ٧ْم َٞمنيٜمِ اعم١مًمٗم٦م ُمـ اًم٘مبقر اعمنيزورة، وسمُ  أٓفاإلؾمالُمل، ووضمدت 

أُمٙمٜم٦م هذه اًم٘مبقر وُمِم٤مهد اعمِم٤ميخ، يمام وضمدت أُّم٦م سم٠مرسه٤م ُمـ اًمٕم٤ميمٗملم واًمٙمٜم٤مؾمنيلم 

واخلدم مذه اًم٘مبقر، وٟم٤مًم٧م اًمرطمٚم٦م إًمٞمٝم٤م يمنيّؾ إقمدني٤مب واهنيتامم، طمتنيك سمنيدأت شمّمنيؾ 

 قاومؾ احلد٤مج إًمٞمٝم٤م ُمـ يمّؾ ُمٙم٤من سمٕمٞمد وىمري٥م.ىم

ذم طمٞمنيني٤مة  رائحنيوذم اًم٘منيرٟملم اًمسنيني٤مسمع واًماني٤مُمـ، دظمٚمنيني٧م هنيذه اعمِمنيني٤مهد واًمْمني

إُمنير إمم شمٕمٔمٞمٛمٝمني٤م يمتٕمٔمنيٞمؿ  اعمسٚمٛملم اًمّديٜمّٞم٦م، سمحٞم٨م ىمبٚم٧م واؾمتحسٜم٧م سمنيؾ شمٕمنيّدى

اًمتنيل  ّن ؾمببف وشمقؾمٞمٕمف وشم٠مصٞمٚمف اًمّدوًم٦م اًمب٤مـمٜمٞم٦م٤ماحل٩ّم أو شمزيد قمٚمٞمف، ويمّؾ هذا اًمبالء يم

طمٙمٛم٧م ىمروٟم٤ًم ـمقيٚم٦م ذم رىمٕم٦م متتّد ُمـ اعمٖمرب إىمَم إمم ُمٍم واًمِّم٤مم، وُم٤م ٓ خيٗمنيك 

أطمد: أّن أصؾ اًمرومض واًمّتِمنيّٞمع يمني٤مٟمقا يّتّمنيٚمقن سم٤معمِمني٤مهد أيمانير ُمنيـ اعمسني٤مضمد،  قمغم

 (1)."وسم٤مًمٜمّدػ، ويمرسمالء، واعمِمٝمد أيمار ُمـ احلرُملم اًمنّميٗملم

همالة اًمّّمقومّٞم٦م وم٤مؾمتحسنيٜمقه وىمني٤مًمقا  وهذا اًمٖمٚمّق اًمذي قمٜمد اًمب٤مـمٜمّٞم٦م، اٟمت٘مؾ إمم

يم٤مٟمقا خم٤مًمٓملم ًمإلؾمامقمٚمّٞم٦م اعمت٠مظمريـ ُمـ اًمّراومْم٦م اًمّدائٜملم " سمف، ومِمٞمقخ اًمّّمقومّٞم٦م اًمٖمالة

مل ُيٕمرف ّٕومؿ، وم٠مذب يمّؾ واطمنيد ُمنيـ اًمٗمنيري٘ملم  أيْم٤ًم سم٤محلٚمقل وإمّٞم٦م إئّٛم٦م ُمذهب٤مً 

                                                 
، )دُمِمؼ: دار اسمـ يمانيػم، رجال الػؽر والّدعوة يف اإلشالماٟمٔمر: اًمٜمّدوي، أسمق احلسـ قمكم اًمٜمّدوي،  (1)

 . 588، 587، ص2م(، ج2007، 3ط
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_____________________ ﴿741﴾ _____________________ 

 

 (1)."ُمذه٥م أظمر واظمتٚمط يمالُمٝمؿ وشمِم٤مهب٧م قم٘م٤مئدهؿ

 إٟمبٞم٤مء وإوًمٞم٤مء أصبح ُمـ ُمسّٚمامت اًمّّمقومّٞم٦م اًمٖم٤مًمٞم٦م ومٞمٕمت٘مدون ذم واًمٖمٚمّق ذم

أن شمٜمس٥م عمخٚمقق،  إوًمٞم٤مء واعمِم٤ميخ اًمّتٍّمف ذم اًمٙمقن وقمٚمؿ اًمٖمٞم٥م وأُمقر ٓ شمّمّح 

: ُمٕمدزات ويمراُم٤مت، ًمسٝمؾ اخلٓم٥م ُمـ ىمبٞمؾ ُم٘مّمقًرا ذم طمٞم٤مألؿ وأّن٤م وًمق يم٤من إُمر

أؿمّد اؾمتد٤مسم٦م عمـ دقم٤مهؿ وأٟمٗمع ًمٖمنيػمهؿ سمٕمنيد  شمٕمّدى إمم مم٤مألؿ وأّّنؿ ذم ُمقألؿ"وًمٙمـ 

 (2)."ُمقألؿ

وسمٜم٤مًء قمغم هذه اًمتّمقرات اًمٗم٤مؾمدة شمقضمٝمقا إمم هذه اًم٘مبقر سمّمٜمقف اًمٕمب٤مدات 

 .سمام ذم ذًمؽ اًمٜمذور وىمّمدوه٤م ًمتح٘مٞمؼ ُمٓم٤مًمبٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

و وُمـ اًمٜم٤ّمس ُمـ  يٜمذر ًمٚم٘مؼم أو ًمٚمٜمبّل أو شمرسم٦م ٟمبّل أو حلّؼ اًمٜمّبنيّل أو ًمِمنيدرة أ

طمدر ومٞمٕمت٘مد أّٟمف ُمٕمّٔمٌؿ ويستحّؼ اًمّتٕمٔمٞمؿ، وأّٟمف ُمتك ٟمذر مني٤م ىُمبنِيؾ ُمٜمنيف ذًمنيؽ وأقمٓمنيَل 

ؾُم١مًمف، وىمد يٕمت٘مد أّن اهلل ىمد أُمره هبذا اًمّتٕمٔمٞمؿ، وًمٙمـ ٓ يٕمّٔمٛمف يمتٕمٔمٞمؿ اهلل، أو يٕمت٘مد 

أّن اًمٜمّذر ذم هذه إُم٤ميمـ ومٞمف ُمـ اًمؼميم٦م واًمٜمّٗمع، ويمّؾ ذًمؽ ىمقل قمغم اهلل سمنيال قمٚمنيؿ وٓ 

 .سمره٤من

                                                 
  إلؿمبٞمكم،رُمل انياسمـ ظمٚمدون، قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد، اسمـ ظمٚمدون أسمق زيد، وزم اًمديـ احلْم (1)

 د. ت(، .طد.، اعمح٘مؼ: ظمٚمٞمؾ ؿمح٤مدة، )اًم٘مني٤مهرة: اعمٙمتبني٦م اًمتد٤مرّيني٦م اًمٙمنيؼمى، مؼّدمة ابن خؾدون

 .473ص

،  ٘مٞمؼ: قمبد اًمقارث حمٛمنيد، )سمنيػموت: دار صواهد احلق اٟمٔمر: اًمٜمّبٝم٤مين، يقؾمػ إؾمامقمٞمؾ اًمٜمّبٝم٤مين، (2)

 .88م(، ص۱،1996اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط



 

 
 حبوث ودراسات  النرز يف العقيدة اإلسالميت

 

___________________ ﴿747﴾ ___________________ 

 

 :املبحث األول

 النذر: مفهومه وأقسامه 
 المطلب األول: الّنذر في الّلغة:

اًمٜمّذر ُمّمدر ُمـ اًمٗمٕمؾ اًماالصمل )ٟمذر( وأصٚمٝم٤م )اًمٜمّقن واًمّذال واًمّراء( وهنيل "

يمٚمٛم٦م شمدّل قمغم ختقيػ أو ختّقف ُمٜمف، ىم٤مل: وُمٜمف )اًمٜمّذر( وهنيق أّٟمنيف خيني٤مف إذا أظمٚمنيػ. 

  (1)."ضم٥مواًمٜمّذر أيْم٤ًم:ُم٤م جي٥م يم٠مّٟمف ٟمذر أي أو

واًمٜمّذر أيْم٤ًم اًمٜمّح٥م، وهق ُم٤م يٜمذره اإلٟمس٤من ومٞمدٕمٚمف قمغم ٟمٗمسف ٟمحب٤ًم واضمًبني٤م، "

ومجٕمف ٟمذور، وُمٜمف ٟمذرت قمغم ٟمٗمز، أي: أوضمب٧م، وشم٘مقل: ٟمذرت أٟمذُر وأٟمنيُذر ٟمنيذرًا 

 (2)."إذا أوضمب٧م قمغم ٟمٗمسؽ ؿمٞما٤ًم شمؼّمقم٤ًم ُمـ قمب٤مدة أو صدىم٦م أو همػم ذًمؽ

 :المطلب الثاني: الّنذر في االصطالح
أُم٤م اًمٜمذر ذم آصٓمالح ومٝمٜم٤مك قمّدة شمٕمريٗم٤مت ًمف: ومبٕمض اًمٕمٚمنيامء يٕمّرومنيف قمنيغم 

إصؾ اًمّٚمٖمقي وهق اإلجي٤مب واإلًمزام. وسمٕمْمنيٝمؿ ي٘مّٞمنيد ذًمنيؽ اإلجيني٤مب سم٤مًمّٓم٤مقمني٤مت. 

 وهٜم٤م ٟمِمػم إمم سمٕمض هذه اًمّتٕمريٗم٤مت:

                                                 
،  ٘مٞمنيؼ: قمبنيد اًمّسنيالم معجم  مؼماسقس الؾغمة ،سمـ وم٤مِرس سمـ زيَمِرّيني٤مأسمق احلسلم أمحد  اسمـ وم٤مرس، (1)

 .414، ص 5ه٤مرون، )سمػموت: دار اًمٗمٙمر، د. ط. د. ت(، ج 

)سمػموت:  لسان العرب، أسمق اًمٗمْمؾ مج٤مل اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر حمٛمد سمـ ُمٙمرم إٟمّم٤مري، اسمـ ُمٜمٔمقر، (2)

 .100، ص 14م(، ج 1999، 3دار إطمٞم٤مء اًمؽّماث اًمٕمريب، ط
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_____________________ ﴿741﴾ _____________________ 

 

 .(1).هق يمّؾ ُم٤م أوضمبف اإلٟمس٤من قمغم ٟمٗمسف ُمـ ومٕمؾ أوالً:

 (2).ٟمس٤من قمغم ٟمٗمسفاًمٜمّذر ُم٤م يقضمبف اإل ثاكقًا:

 (3).أو ُمٕمّٚم٘م٤مً  اًمٜمّذر: اًمتزام اعمٙمّٚمػ ؿمٞما٤ًم مل يٙمـ قمٚمٞمف ُمٜمدزاً  ثالثًا:

 (4).وا ٤مُمع سملم هذه اًمتٕمريٗم٤مت أن اًمٜمّذر يٕمٜمل: اًمتزام اعمٙمّٚمػ ؿمٞما٤ًم مل يٙمـ قمٚمٞمف

 وهذه اًمتٕمريٗم٤مت ُمت٘م٤مرسم٦م اعمٕم٤مين، وشمريّمز قمغم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي وهق اإلجي٤مب واإلًمزام.

د اًمٜمّذر سم٤مًمّٓم٤مقم٤مت وم٘م٤مل:هق اًمتزام اًمٗمٕمؾ سم٤مًم٘مقل مم٤ّم يٙمنيقن ـم٤مقمني٦م هلل أُم٤م ُمـ ىمٞمّ 

 (5).قمّز وضمّؾ ُمـ إقمامل ىمرسم٦م

                                                 
جمام  اليقمان عمن  حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يماػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم، أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمنيؼمي، ًمٓمؼمي،ا (1)

: اٟمٔمر: 542، ص 23، د. ت(، ج1 ٘مٞمؼ: قمبد اهلل اًمؽميمل، )اًمري٤مض: دار هدر، طتلوسل الؼرآن، 

دحّرر اأسمق حمٛمد قمبد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ مت٤مم سمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز اعمح٤مريب، اسمـ قمٓمّٞم٦م، 

 ٘مٞمؼ: قمبد اًمّسالم قمبد اًمِّم٤مذم، )سمنيػموت: دار اًمٙمتني٥م اًمٕمٚمٛمٞمني٦م،  ،يف تػسر الؽتاب العزسز الوجقز

 . 271ص 1م(، ج1993، 1ط

معما   حمٞمل اًمسٜم٦م، أسمق حمٛمد احلسلم سمـ ُمسٕمقد سمـ حمٛمنيد سمنيـ اًمٗمنيراء اًمبٖمنيقي اًمِمني٤مومٕمل، اًمبٖمقي، (2)

، 1ي، )سمنيػموت: دارإطمٞمني٤مء اًمنيؽّماث اًمٕمنيريب، ط،  ٘مٞمؼ: قمبد اًمرزاق اعمٝمنيدالتـزسل يف تػسر الؼرآن

 .431، ص 1م(، ج2000

اعمٙمتبني٦م : )اًم٘مني٤مهرةرشح بؾموغ ادمرام،  شميل الّسمالماًمّّمٜمٕم٤مين، قمبد اًمرزاق سمنيـ مهني٤مم اًمّمنيٜمٕم٤مين،  (3)

 .196، ص 4اًمٕمٍمّي٦م، د. ط. د. ت(، ج

، 1ُمِمنيؼ: دار اًم٘مٚمنيؿ، ط)د الػؼه احلـػي يف ثوبمه اددسمد،ـمٝمامز، قمبد احلٛمٞمد حمٛمقد ـمٝمامز، اٟمٔمر:  (4)

مواهم  : اٟمٔمر: احلٓم٤مب، حمٛمد سمـ حمٛمنيد سمنيـ قمبنيد اًمنيرمحـ احلٓمني٤مب، 345 ص، 2م(، ج2000

 .316، ص 3م(، ج1992،  3، )سمػموت: دار اًمٗمٙمر، طادؾقل لرشح خمترص خؾقل

  ٘مٞمؼ: حمٛمد قمبد اًم٘مني٤مدر قمٓمني٤م، أحؽام الؼرآن، اسمـ اًمٕمريب، حمٛمد سمـ قمبد اهلل إٟمدًمز اسمـ اًمٕمريب، (5)

 .352، ص 1م(، ج2003، 3)سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، ط
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إِّّنِ ٍَذَذرُْت  ﴿ أو هق:إجي٤مب قمب٤مدة ذم اًمّذُم٦م ذـم٤ًم، وسمٖمنيػم ذط.ىمني٤مل شمٕمني٤ممم:
َكّوَِى اْْلََْْم إِنِْسيًّا 

ُ
ٌْ أ ٌِ َصًْْيا فَوَ .واًمٜمذر قُمرف (1)[.أي أوضمب٧م26ُمريؿ: ]﴾(٢٦)لِورَّْْحَ

 .(2).أيْم٤ًم:سم٠مّٟمف إجي٤مب اعمٙمّٚمػ قمغم ٟمٗمسف ُمـ اًمّٓم٤مقم٤مت ُم٤م ًمق مل يقضمبف مل يٚمزُمف

هذه اًمّتٕمريٗم٤مت ريّمزت قمغم أّن اًمٜمّذر ذم اًمٓم٤مقمني٤مت واًم٘منيرب، وهنيل ُمت٘م٤مرسمني٦م 

 (3).اعمٕمٜمك، ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك اًمٜمّذر: هق اًمتزام اعمسٚمؿ اعمٙمّٚمػ ىمرسم٦م ُمٜمدوسم٦م سمٚمٗمظ يدّل قمٚمٞمٝم٤م

ٓ »:ٞمد اًمٜمّذر سم٤مًمّٓم٤مقم٤مت اعمتٕمّبد هب٤م واًمّا٤مسمت٦م ذم اًمنمع ًم٘مقًمنيف وًمٕمّؾ إىمرسمت٘مٞم 

 (4).شقضمف اهللسمٟمذر إّٓ ومٞمام يبتٖمك 

 المطلب الثالث: أقسام النذر:
 يٜم٘مسؿ اًمٜمّذر إمم ؾمبٕم٦م أىمس٤مم، أمجٚمٝم٤م سم٤مظمتّم٤مر:

 .شم٘مسٞمؿ اًمٜمّذر سم٤مقمتب٤مر ذط اًمّٓم٤مقم٦م-1

إن  ٦م اؾمنيتدومٕمٝم٤م، يم٘مقًمنيف:اًمٜمّذر سم٤مًمّٓم٤مقم٦م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ٟمٕمٛم٦م اؾمنيتدٚمبٝم٤م أو ٟم٘مٛمني-2

                                                 
ر: اعمٙمتبني٦م ني ٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك سمـ قمبد احلٗمنيٞمظ، )ُمّمني الـّظ  ادستعذ،اًمريمبل، حمٛمد سمـ أمحد اًمريمبل،  (1)

 .408، ص 3اًمتد٤مري٦م، د. ط. د. ت(،ج 

: قمبنيد اهلل ،  ٘مٞمنيؼأحؽمام الؼمرآن أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ أمحد، ؿمنيٛمس اًمنيديـ اًم٘مرـمبنيل،اًم٘مرـمبل،  (2)

 .457، ص 21م(، ج2006، 1اًمؽميمل، )سمػموت: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، ط

، ص 2ج  م(،1997، 1)دُمِمنيؼ: دار اًم٘مٚمنيؿ، طالػؼه ادالؽي يف ثوبه اددسد، حمٛمد سمِمػم اًمِم٘مٗم٦م،  (3)

255. 

،  6732، رىمؿ279، ص6م(، ج1995، 1،  )اًم٘م٤مهرة: دار احلدي٨م، طمسـد أمحد ،أمحد سمـ طمٜمبؾ (4)

عمون  حمٛمد ؿمنيٛمس احلنيؼ اًمٕمٔمنيٞمؿ آسمني٤مدي، ر: إؾمٜم٤مده صحٞمح: اٟمٔمر: اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي،ىم٤مل أمحد ؿم٤ميم

 .117، ص 9م(، ج 2002،  2، )سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، طادعيود رشح شـن أيب داود
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ؿمٗم٤مين اهلل ومٚمّٚمف قمكّم صقم ؿمٝمٍر، أو إن ىمدم هم٤مئبل أو ؾمٚمؿ ُم٤مزم، ومٚمّٚمنيف قمنيكّم أن أشمّمنيّدق 

، حلنيدي٨م أيب هرينيرة، أن (1)قمٜمد سمٕمض اًمٕمٚمنيامء سم٠مًمػ درهٍؿ، وهذا اًمٜمّقع هق اعمٜمٝمّل قمٜمف

رج سمنيف ٓ شمٜمذروا، وم٢من اًمٜمذر ٓ يٖمٜمل ُمـ اًم٘مدر ؿمٞما٤ًم، وإٟمنيام يسنيتخ"ىم٤مل:  رؾمقل اهلل 

أّٟمف ىمد أقمٚمٛمٝمؿ أّن ذًمؽ أُمر مم٤ّم ٓ جيٚم٥م مؿ ذم اًمٕم٤مضمؾ " . ووضمف احلدي٨م(2)ُمـ اًمبخٞمؾ

ٟمٗمٕم٤ًم وٓ يدومع قمٜمٝمؿ رضرًا، ومال يرّد ؿمٞما٤ًم ىمْم٤مه اهلل شمٕم٤ممم، ي٘مقل: ٓ شمٜمذروا قمنيغم أّٟمٙمنيؿ 

شمدريمقن سم٤مًمٜمّذر ؿمٞما٤ًم مل ي٘مّدره اهلل ًمٙمؿ، أو شمٍمومقن قمـ أٟمٗمسٙمؿ ؿمٞما٤ًم ضمرى اًم٘مْم٤مء سمنيف 

 (3)."ٙمؿ، وم٢مذا ومٕمٚمتؿ ذًمؽ وم٤مظمرضمقا قمٜمف سم٤مًمقوم٤مء سمف، وم٢مّن اًمذي ٟمذرمتقه ٓزم ًمٙمؿقمٚمٞم

أن اًمٜم٤ّمذر ي٠ميت سم٤مًم٘مرسم٦م ُمسنيتا٘ماًل مني٤م عمني٤م " ل سم٠مؾمب٤مب ُمٜمٝم٤م:وىمد قمٚمؾ اًمٕمٚمامء اًمٜمّٝم

ص٤مرت قمٚمٞمف رضب ٓزب، ويمّؾ ُمٚمزوم وم٢مّٟمف ٓ يٜمِمط ًمٚمٗمٕمؾ ٟمِم٤مط ُمٓمٚمنيؼ آظمتٞمني٤مر، 

 رط أن يٗمٕمؾ ُمني٤م يرينيد صني٤مرنيعم٤م مل يبذل اًم٘مرسم٦م إٓ سمِموحيتٛمؾ أن يٙمقن ؾمببف أّن اًمٜم٤ّمذر 

 (4).يم٤معمٕم٤موض٦م اًمتل شم٘مدح ذم ٟمّٞم٦م اًمت٘مّرب

ُمـ همػم ذط يم٘مقًمف اسمتداًء:هلل قمكّم صقم ؿمٝمر، ىمني٤مل احلني٤مومظ  اًمتزام ـم٤مقم٦م-ب

                                                 
أمحد سمنيـ قمنيكم سمنيـ طمدنير أسمنيق اًمٗمْمنيؾ اًمٕمسني٘مالين اًمٜمذر قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م ُمٙمروه، اٟمٔمر: اًمٕمس٘مالين،  (1)

 .352، ص15م(، ج2005)اًمري٤مض: دار ـمٞمب٦م، د. ط،  الياري برشح صحقح اليخاري،فتح  اًمِم٤مومٕمل،

يمتني٤مب  صحقح مسؾ ، سٚمؿ سمـ احلد٤مج أسمق احلسلم اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمس٤مسمقري،سٚمؿ، ُمأظمرضمف اعماٟمٔمر:  (2)

م(، ج 2002،  2اًمٜمذر، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمٜمذر وأٟمف ٓ يرد ؿمٞما٤ًم، )سمنيػموت: دار اًمٙمتني٥م اًمٕمٚمٛمّٞمني٦م، ط

 .1640ؿ، رىم117، ص 2

 .100، ص 14ج لسان العرب،: اسمـ ُمٜمٔمقر، 79-78، ص 9ج عون ادعيود،اٟمٔمر:  اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي،  (3)

 ٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ ُمني٠مُمقن ؿمنيٞمح٤م، )سمنيػموت: دار كقل األوضار،   حمٛمد قمكم اًمِمقيم٤مين، اٟمٔمر: اًمِمقيم٤مين، (4)

 .1864، ص 2م(، ج2002،  1اعمٕمروم٦م، ط
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وأقمغم أٟمقاقمف ُم٤م يم٤من همػم ُمٕمٚمؼ قمغم رء: يمٛمـ يٕم٤مرم ُمـ ُمنيرض "اسمـ طمدر ذم اًمٜمذر: 

 (1)."أو أشمّمدق سمٙمذا ؿمٙمرا هلل شمٕم٤ممم وم٘م٤مل: هلل قمكم أن أصقم يمذا

ٟمذر اًمٚمد٤مج واًمٖمْم٥م، وهق اًمذي خيرج خمرج اًمٞمٛملم ًمٚمحني٨ّم قمنيغم ومٕمنيؾ -2

رء أو اعمٜمع ُمـ همػم ىمّمد اًمٜمّذر وٓ اًم٘مرسم٦م، ُماؾ أن ي٘م٤مل: اومٕمؾ يمذا. وم٤مُمتٜمع ُمـ ومٕمٚمف، 

ًم٘منيّقة  إن ومٕمٚمتف ومٕمكّم احل٩ّم أو اًمّمٞم٤مم. ومٝمٜم٤م ُم٘مّمقده أن ٓ يٙمقن اًمنمط صمّؿ إّٟمف صمّؿ ىم٤مل:

اُمتٜم٤مقمف أًمزم ٟمٗمسف إن ومٕمٚمف هبذه إُمقر اًما٘مٞمٚم٦م قمٚمٞمف: ومٝمق سمٛما٤مسم٦م اًمّت٠ميمٞمد واًمٞمٛملم سم٠مّٟمف ٓ 

 (2).يٗمٕمؾ، وًمٞمس ىمّمده جمّرد اًمت٘مّرب

واعمٕمٜمك اًمذي ي٘مّمده احل٤مًمػ وي٘مقم سم٘مٚمبف هنيق سمٕمٞمٜمنيف ُم٘مّمنيقد ًمٚمٜمني٤مذر ىمني٤مئؿ "

واحلني٤مًمػ إّٟمنيام  ًمنيف، وسمنيف. سم٘مٚمبف ويزيد اًمٜمّذر قمٚمٞمف أّٟمف اًمتزُمف هلل، ومٝمق ُمٚمتزم ُمـ وضمٝملم:

اًمتزم ُم٤مطمٚمػ قمٚمٞمف ظم٤مص٦م، وم٤معمٕمٜمك اًمذي ذم اًمٞمٛملم داظمؾ ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمذر وم٘مد شمْمنيّٛمـ 

 (3)."اًمٜمّذر اًمٞمٛملم وزي٤مدة

 (4).اًمٜمّذر اعمبٝمؿ:وهق أن ي٘مقل:هلل قمكّم ٟمذر، ومال حيّدد ُم٤م هق-3

ٜم٤ّمذر ومٕمؾ وهذا حيرم اإلىمدام قمٚمٞمف واًمقوم٤مء سمف، وصقرشمف أن يٚمتزم اًم ٟمذر اعمٕمّمٞم٦م:-4

 :ّنك اًمِّم٤مرع قمٜمف ّنٞم٤ًم ضم٤مزُم٤ًم، أو سم٤مُٓمتٜم٤مع قمـ ومٕمؾ أُمر أوضمبف اًمِّم٤مرع احلٙمٞمؿ، ًم٘مقًمف رء

                                                 
 .349، ص15جفتح الياري،اًمٕمس٘مالين،  (1)

 .137، ص 33، ج249، ص 35ج جمؿوع الػتاوى،اٟمٔمر: اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م،  (2)

 .86، ص 9، جعون ادعيوداٟمٔمر:اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي،  (3)

أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م ا امقمٞمكم اعم٘منيدد صمنيؿ اًمدُمِمني٘مل اسمـ ىمداُم٦م،  (4)

، 5اهلل اًمؽّميمل، )اًمري٤مض: دار قم٤ممل اًمٙمتني٥م، ط   ٘مٞمؼ: قمبد ادغـي، احلٜمبكم، اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد،

 .623، ص 13م(، ج2005
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 (1)."ُمـ ٟمذر أن يٓمٞمع اهلل ومٚمٞمٓمٕمف، وُمـ ٟمذر أن يٕمّمٞمف ومال يٕمّمٞمف"

ومٝمق ٟمذر ُم٤م ًمنيٞمس سمٓم٤مقمني٦م، وٓ ىمرسمني٦م " ٟمذر اعمب٤مح: يمٚمبس اًمّاقب وريمقب اًمّداسم٦م-5

ًمبٍمة أو ٓ أدظمٚمٝم٤م، أو آيمؾ ًمذيذًا أو ٓ آيمٚمنيف، أو أًمنيبس ضمدينيدًا، يم٘مقًمف: هلل قمكّم أن أدظمؾ ا

ومٚمٞمس ذم ومٕمؾ رء ُمـ هذا وٓ ذم شمريمف ـم٤مقم٦م هلل شمٕم٤ممم، وٓ ىمرسم٦م إًمٞمف، ّٕٟمنيف ىمنيد أسمني٤مح ومٕمٚمنيف 

 (2)."وشمريمف وم٤مؾمتقى إُمران ذم احلٙمؿ قمٜمده

ًمزام، وٓ ٟمذر اًمقاضم٥م ذم إصؾ: يم٤مًمّّمالة اعمٙمتقسم٦م، وهذا ٓ يٜمٕم٘مد ٕن ّاًمٜمّذر إ-6

 جيقز إًمزام ُم٤م هق ٓزم.

هللّ قمكّم صقم أُمس، وهق ُمني٤م يسنيّٛمك  يمٜمذر ُم٤م وم٤مت وىمتف يم٘مقًمف: ٟمذر اعمستحٞمؾ:-7

 (3).ٟمذر اًمٕمب٨م، ومال يٜمٕم٘مد وٓ يقضم٥م ؿمٞما٤مً 

ُمـ هذه إىمس٤مم هق أّن اًمٜمنّيذر يٜم٘مسنيؿ إمم ٟمنيذر ـم٤مقمني٦م،  واًمت٘مسٞمؿ اًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م

وأُّمني٤م اًمّت٘مسنيٞمامت إظمنيرى  سمٛمقضنيققمٜم٤م.وٟمذر ُمٕمّمٞم٦م، ومٝمق اًمذي ًمف آشّمّم٤مل اعمب٤مذ 

 ومٝمل ُمبحقصم٦م ذم يمت٥م اًمٗمروع.

وم٤مًمبح٨م ذم ٟمذر اًمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمنيٞم٦م، وإفمٝمني٤مر اًمّمنيّٚم٦م سمنيلم هنيذه اًمٜمنّيذور وسمنيلم 

اًمٕم٘مٞمدة، ومٛمتك يٙمقن اًمٜمّذر ذيم٤ًم أيمؼم؟ وُمتنيك يٙمنيقن ذيمني٤ًم أصنيٖمرًا؟ وُمتنيك يٙمنيقن 

                                                 

  ، ادمام  ادسمـدحمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة اًمبخ٤مري، أسمق قمبنيد اهللأظمرضمف اًمبخ٤مري،  (۱)

،يمتني٤مب إينيامن واًمٜمنيذور، سمني٤مب اًمٜمنّيذر ذم وشــه وأسامه من أمور رشول اهلل  ادخترص  الصحقح 

 .6696، رىمؿ142، ص8ػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، د. ط. د. ت(، جاًمٓم٤مقم٦م، )سم

،  ٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد ُمٕمقض، )سمنيػموت: دار اًمٙمتني٥م احلاوي الؽير أسمق احلسـ اعم٤موردى، اعم٤موردي، (2)

 .467، ص 15م(، ج 1999اًمٕمٚمٛمٞم٦م، د. ط، 

 .628، ص 13ج  ادغـي،اسمـ ىمّداُم٦م،  (3)
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أوًٓ ُمـ اًمت٠ميمٞمد قمغم أن  ُمٕمّمّٞم٦م هلل قمّز وضمّؾ؟ وىمبؾ اإلضم٤مسم٦م قمـ هذه اًمّتس٤مؤٓت ٓ سمدّ 

 -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-إصؾ ذم ُمٕمروم٦م ُم٤م جيقز وُم٤م ٓ جيقز ُمـ اًمٜمّذور هق طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

ُمنيـ ٟمنيذر أن يٓمٞمنيع اهلل ومٚمٞمٓمٕمنيف، وُمنيـ ٟمنيذر أن يٕمّمنيٞمف ومنيال ": ىم٤مًم٧م: ىمني٤مل اًمٜمّبنيل 

. وم٤مًمّٓم٤مقم٦م هٜم٤م هل اًمٕمب٤مدات قم٤مُم٦م همػم اًمقاضمب٤مت، وم٤مًمقاضم٥م ٓزم ذم أصنيٚمف، (1)"يٕمّمٞمف

 اّلزم  ّمٞمؾ طم٤مصؾ: ومال شمدظمؾ اًمقاضمب٤مت ذم اًمٜمّذور.وًمزوم اًم

رط يرضمنيقه، يم٘مقًمنيف: إن ؿمنيٗمك اهلل نيوُمـ ضمّٝم٦م أظمرى، وم٢مّن ُمـ ٟمذر ـم٤مقم٦م سمِمني

رط نيُمرييض ومٕمكّم أن أشمّمّدق سمٙمذا، وٟمحق ذًمؽ، وضم٥م قمٚمٞمف اًمقوم٤مء سمف إذا طمّمنيؾ اًمِّمني

إذا يم٤من اًمٜمّذر وأُّم٤م "، (2)"وم٤مإلمج٤مع قمغم صّح٦م ٟمذور اًمّٓم٤مقم٦م ذم ا ٛمٚم٦م وًمزوم اًمقوم٤مء هب٤م"

 (3)."ُمٕمّمٞم٦م مل جيز اًمقوم٤مء سمف سم٤مشّمٗم٤مق اًمٕمٚمامء

 :املبحث الثاني
 معنى العبادة ودخول الّنذر يف مفهومها

. وهنيل (5). وهل اًمّٓم٤مقم٦م واًمّتذًّمؾ(4)"اًمٕمب٤مدة هل أىمَم هم٤مي٦م اخلْمقع واًمتذًّمؾ"

ف اعمسنيتحّؼ ّٕٟمني أقمغم ُمراشم٥م اخلْمقع، وٓ جيقز ذقم٤ًم وٓ اقمت٘م٤مدا ومٕمٚمٝم٤م إّٓ هلل شمٕمني٤ممم:

                                                 

 ؾمبؼ خترجيف. (1)

صنيؾ مني٤م ذم اًمقضمنيقب يم٤مٓقمتٙمني٤مف أ: أُم٤م ٟمذر اًمٓم٤مقم٦م اًمتنيل ٓ 621، ص13ج ،ادغـياسمـ ىمداُم٦م،  (2)

وقمٞم٤مدة اعمريض، ومٞمٚمزم اًمقوم٤مء سمف قمٜمد قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ. وطُمٙمل قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م، أّٟمف ٓ يٚمزم اًمقوم٤مء سمف، 

 .623،  ص13ج ابن قدامة،ّٕن اًمٜمّذر ومرع قمـ اعمنموع. اٟمٔمر: اعمٖمٜمل، 

 .64، ص 1ج جمؿوع الػتاوى،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،   (3)

لؽشاف عن حؼائق غموام  ا أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمرو سمـ أمحد، اًمزخمنمي ضم٤مر اهلل، اًمزخمنمي، (4)

 .29، ص 1م(، ج2006،  1 ٘مٞمؼ: أسمق قمبد اهلل اًمّداين، )سمػموت: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، ط التـزسل،

 .109، ص1ج ادام  ألحؽام الؼرآن،اًم٘مرـمبل،  (5)
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 (1).ًمذًمؽ ُمقًمٞم٤ًم ٕقمٔمؿ اًمٜمّٕمؿ ُمـ احلٞم٤مة واًمقضمقد وشمقاسمٕمٝم٤م

، وهل (2)وم٠مصؾ اًمٕمبقدّي٦م اخلْمقع واًمذّل واًمٕمب٤مدة واًمّٓم٤مقم٦م، واًمتٕمّبد: اًمتٜمّسؽ

ـّ "، (3)قمب٤مرة قمـ إومٕم٤مل اًمتل ي١مشمك هب٤م ًمٖمنيرض شمٕمٔمنيٞمؿ اًمٖمنيػم ومٙمنيّؾ خمٚمنيقق ُمنيـ ا ني

 ظمروضم٤ًمقماّمظمٚمؼ م٘مدر أطمدًمٜمٗمسفٚمؽ يٛمٓ س ظم٤مضع ًم٘مْم٤مءاهلل،وُمتذًّمؾ سمٛمِمٞماتفواإلٟم

وظمْمنيققمٝم٤م  اعمخٚمقىمني٤مت ىمٝمر هق اًمذي اًمٕم٤مم ُمٗمٝمقم اًمٕمبقدّي٦م هذا ورضر دومع ُمـ ذّرة

وأُم٤م اًمٙم٤مومر ومٞمقطّمده ذم اًمِمّدة واًمبالء  ١مُمـ ومٞمقطّمده ذم اًمِمّدة واًمّرظم٤مءوم٠مُم٤م اعم - خل٤مًم٘مٝم٤م

ْا ِِف اهْ ﴿دون اًمٜمٕمٛم٦م واًمّرظم٤مء، وسمٞم٤مٟمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َ ُُمْوِِصنَي ََلُ فَإَِذا َركُِت ُْا اَّللَّ ُفوِْك َدَغ
ْى يُْْشُِكَْن  ُِ ِ إَِذا  ْى إََِل اهَْبّ ُِ ا ََنَّا ًَّ

ٌَ فَوَ ي  (4).[65]اًمٕمٜمٙمبقت:  ﴾(65)اّلِ

ومٛمٗمٝمقم اًمٕمب٤مدة وأصٚمٝم٤م هق اًمذّل واخلْمقع واعمحّب٦م وآٟم٘مٞمني٤مد ًمنيف شمٕم٤ممم.ىمني٤مل 

[: 5]اًمٗم٤م ٦م: ﴾(5) ِإَويَّاَك نَْسَتػِنيُ  إِيَّاَك َجْػُتدُ ﴿اإلُم٤مم اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

أي ًمؽ اًمٚمٝمّؿ ٟمخِمع، وٟمذّل، وٟمستٕملم، إىمنيرارا ًمنيؽ يني٤م رسّمٜمني٤م سم٤مًمّرسمقسمّٞمني٦م ٓ ًمٖمنيػمك ّٕن 

                                                 

)سمنيػموت: دار إطمٞمني٤مء  روح ادعما،، سمق اًماٜم٤مء حمٛمنيقد احلسنيٞمٜمل أًمنيقد،ؿمٝم٤مب اًمديـ أ أًمقد، (1)

 .86، ص 1م(، ج1985،  4اًمؽّماث اًمٕمريب، ط 

،  ٘مٞمنيؼ: أمحنيد قمبنيد اًمٖمٗمنيقر قمٓمني٤مر، الّصحاح تما  الؾغمة ا قهري، إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد ا قهري، (2)

 .503، ص 2(،جم1984، 3)سمػموت: دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، ط 

أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلسـ سمـ احلسلم اًمتٞمٛمل اًمرازي اعمٚم٘م٥م سمٗمخر اًمنيديـ  زي،اٟمٔمر: اًمّرا (3)

، 1م(، ج1997، 2)سمػموت: دار إطمٞم٤مء اًمنيؽّماث اًمٕمنيريب، ط التػسر الؽير، ،اًمرازي ظمٓمٞم٥م اًمري

 .208ص 

تـزسمل يف معما  الاًمبٖمقي، أسمق حمٛمد احلسلم سمـ ُمسٕمقد سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمراء اًمبٖمقي اًمِم٤مومٕمل،  اٟمٔمر: (4)

م(، 2000،  1 ٘مٞمؼ: قمبد اًمرزاق اعمٝمدي، )سمػموت: دار إطمٞمني٤مء اًمنيؽماث اًمٕمنيريب، ط تػسر الؼرآن،

 .288، ص 4ج
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 (1).اًمٕمبقدي٦م قمٜمد مجٞمع اًمٕمرب أصٚمٝم٤م اًمذًّم٦م

أّن اًمٕمب٤مدة شمرضمع إمم ُمٕمٜمك شمٕمٔمٞمؿ اهلل وآُمتا٤مل ٕواُمنيره أو ومٕمنيؾ "وم٤معم٘مّمقد 

ٟمٗمسف شمٕمٔمٞماًم ًمرسّمف أو هل إومٕمني٤مل اًمقاىمٕمني٦م قمنيغم اًمٜمّٝم٤ميني٦م ُمني٤م اعمٙمّٚمػ قمغم ظمالف هقى 

 (2)."يٛمٙمـ ُمـ اًمتذًّمؾ واخلْمقع اعمتد٤موز ًمتذًّمؾ سمٕمض اًمٕمب٤مد ًمبٕمض

ظمْمقع اظمتٞمني٤مري يٓمٚمني٥م سمنيف "وىمد ضبط سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمٗمٝمقم اًمٕمب٤مدة سم٘مقًمف: 

 ."ٟمٗمع همٞمبل

( وي٘مّمد سمني)اخلْمقع( ُم٤م يم٤من ـم٤مقم٦م أو شمٕمٔمٞماًم. وظمنيرج سمنيني٘مقًمف: )آظمتٞمني٤مري

اعمٙمره وٟمحقه. أُم٤م ىمقًمف: )يٓمٚم٥م سمف( أي: ي٘مّمد اًمٗمٕمؾ هبذا اخلْمنيقع، وهنيذا اًم٘مّمنيد 

ٟمتٞمد٦م اقمت٘م٤مد أو فمـ أو اطمتامل ًمٜمٗمع همٞمبل.وُمٕمٜمك اًمٜمٗمع اًمٖمٞمبل ُمني٤م يمني٤من قمنيغم ظمنيالف 

 (3).اًمٕم٤مدة اعمبٜمٞم٦م قمغم احلس واعمِم٤مهدة

ومٚمٞمس جمرد اخلْمقع واًمٓم٤مقم٦م شمسٛمك قمب٤مدة وًمق يم٤من ذًمؽ ذم أصنيؾ اًمٚمٖمني٦م إٓ 

ىمّمد هب٤م اًمٜمٗمع اًمٖمٞمبل أو سمٕمب٤مرة أظمرى اًمٜمٗمع اًمذي ٓ ي٘منيدر قمٚمٞمنيف إٓ اهلل، يمٖمٗمنيران إذا 

                                                 
جمام  اليقمان يف اًمٓمؼمى، حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يماػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم، أسمق ضمٕمٗمنير، اًمٓمنيؼمي،  (1)

-ه1420، 1، ط ٘مٞمنينيؼ: صنينيدىمل مجٞمنينيؾ اًمٕمٓمنيني٤مر، )سمنينيػموت: ُم١مؾمسنيني٦م اًمرؾمنيني٤مًم٦م تلوسممل الؼممرآن،

 .103، ص 1م(،ج2000

زيـ اًمديـ حمٛمد اعمدقمق سمٕمبد اًمرؤوف سمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم سمـ قمكم سمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ احلنيدادي  اعمٜم٤موي، (2)

 ٘مٞمؼ: قمبنيد احلٛمٞمنيد صني٤مًمح محنيدان، )اًم٘مني٤مهرة: قمني٤ممل  الّتوققف عذ مفامت الّتعارسف،صمؿ اعمٜم٤موي، 

 .234م(، ص 1990،  1اًمٙمت٥م، ط 

،  ٘مٞمؼ: اًمِمؼماوي سمـ أيب اعمٕم٤مـمل، )سمػموت: دار إطمٞم٤مء اًمنيؽماث العيادة، محـ اعمٕمٚمٛملقمبد اًمراٟمٔمر:  (3)

 .360-358اًمٕمريب، د. ط. د. ت(، ص
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اًمذٟمقب واًماقاب ويمِمػ اًمٙمرسم٤مت واًمٜمٍم قمغم إقمداء أو إصمبني٤مت ؿمنيٗم٤مقم٦م ٓ شمنيرد أو 

اًمتدسمػم قمغم وضمف آؾمت٘مالل وّنقه٤م. ومٛمتك ظمْمع أو أـمني٤مع هبنيذا اًم٘مّمنيد يمني٤من قم٤مسمنيدًا 

ن يم٤من قمـ دًمٞمؾ وسمرهني٤من يم٤مٟمني٧م قمبني٤مدة طم٘مني٦م، وإن ُمتديٜم٤ًم ًمٚمٛمٕمبقد احلؼ أو اًمب٤مـمؾ، وم٢م

 يم٤من قمـ همػم دًمٞمؾ يم٤مٟم٧م اًمٕمب٤مدة سم٤مـمٚم٦م.

اًمّسنيدقد  وُمـ إمهّٞم٦م سمٛمٙم٤من أن ُٟمِمنيػم إمم أّن سف اًمٕمبني٤مدة ًمٖمنيػم اهلل ُمانيؾ:

واًمّّمالة واًمّّمٞم٤مم وآؾمتٖم٤مصم٦م واًمّدقم٤مء وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمب٤مدات يدّل دًٓم٦م ىم٤مـمٕم٦م قمغم أٟمف 

إذ أّن ٟمٗمس هذه إقمامل شمدّل قمغم هم٤مي٦م  خلْمقع مذا اعمخٚمقق.ىمد ىم٤مم ذم ىمٚمبف اًمّتٕمٔمٞمؿ وا

اًمّتٕمٔمٞمؿ واخلْمقع، ّٕن اهلل ىمد ارشمْم٤مه٤م ًمٜمٗمسف، ومٛمتك شمقضّمٝم٧م ًمٖمػمه شمس٤موى اًمتٕمٔمٞمؿ 

سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق، و ٘مؼ اًمنمك، ومٙمام أّن ُمـ ؾمدد ًمّمنيٜمؿ أو ؾمني٥ّم اهلل أو أهني٤من 

ٙمذًمؽ هٜم٤م ُمـ قمبد همػمه، سمني٠مي ٟمنيقع : وم(1)ُمّمحٗم٤ًم وهق خمت٤مر، ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُم١مُمٜم٤مً 

رك نياًمِمني" ُمـ اًمٕمب٤مدة، ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمقطّمدًا، وُمـ هٜم٤م ُيٕمٚمؿ سُمٕمد ىمقل ُمنيـ ىمني٤مل:

. وُمٕمٜمك ذًمؽ، أّٟمف ًمق ُسف (2)"ذـمف اقمت٘م٤مد أن اًمٜمبل أو اًمقزم هق اًمٗمٕم٤مل ُمـ دون اهلل

 إذا اقمت٘مد أّن إمم اعمخٚمقق دقم٤مًء أو ؾمدقدًا أو اؾمتٖم٤مصم٦م، وم٢مّن يمّؾ ذًمؽ ٓ يٙمقن قمب٤مدة إٓ

قمدم  ومٞمف اًمّرسمقسمٞم٦م، وظمٓم٠م هذا اًم٘مقل ٟم٤مشم٩م قمـ اخلٚمط ذم طم٘مٞم٘م٦م ذك ا ٤مهٚمّٞم٦م، ويمذًمؽ

 ضبط اًم٘مقل ذم شمالزم اًمّٔم٤مهر ُمع اًمب٤مـمـ.

                                                 
اعمح٘مؼ: أٟمقر  جمؿوع الػتاوى،شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين،  اٟمٔمر: اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، (1)

 .356، 355، 120، ص 4م(، ج 2005هني   1426، ٤3مء، طقم٤مُمر ا زار، )اًم٘م٤مهرة: دار اًمقومواًمب٤مز 

صمواهد  يقؾمػ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ يقؾمػ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ اًمٜمبٝم٤مين، اٟمٔمر: اًمٜمبٝم٤مين، (2)

 .40)اًم٘م٤مهرة: قم٤ممل اًمٙمت٥م، د. ط. د. ت(،  صاحلق، 
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 وهنا ُنشير إلى حقيقة شرك الجاهلية، والتالزم بين الظاهر والباطن:
ريملم ذم نيأُّم٤م ذك اعمنميملم ومنيال يٛمٙمنيـ أن ينيزقمؿ أطمنيد أّّننيؿ يمني٤مٟمقا ُمِمني أوالً:

ًمنمك طم٤مصؾ ذم إًمقهّٞم٦م، وهق ذك اًمٕمب٤مدة وـمٚم٥م اًمِمنيٗم٤مقم٦م واًم٘مرسمنيك إمم  اًمّرسمقسمٞم٦م سمال

وُمٕمٚمقم أّٟمف مل يٕمت٘مد أطمد "اهلل، ومٙم٤مٟمقا يت٘مّرسمقن إمم إوصم٤من هبذه اًم٘مرسم٤مت ًمٚمقصقل إمم اهلل 

ومٞمٝم٤م أّّن٤م ختٚمؼ إقمٞم٤من، وأّّن٤م شمٗمٕمؾ ُم٤م شمِم٤مء وٟمحق ذًمؽ ُمنيـ ظمّمني٤مئ  اًمرسمقسمٞمني٦م، وًمٙمنيـ 

٤مٟمقا يٕمت٘مدون أّٟمف حيّمؾ سمٕمب٤مدأل٤م مؿ ٟمقع ُمـ اعمٓم٤مًم٥م، يمام يم٤مٟم٧م اًمِمٞم٤مـملم خت٤مـمبٝمؿ ُمنيـ يم

إصٜم٤مم وختؼمهؿ سم٠مُمقر، ويم٤من يمٗمرهؿ هبني٤م اخلْمنيقع مني٤م، واًمنيّدقم٤مء واًمٕمبني٤مدة واخت٤مذهني٤م 

 .وؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمـ اًمنمك وأٟمقاقمف ٓطم٘م٤ًم.(1)"وؾمٞمٚم٦م وٟمحق ذًمؽ

ر واًمبني٤مـمـ، ومٛمنيـ اعمٕمٚمنيقم أّن اًمنيذي ذم وأُّم٤م ُمس٠مًم٦م اًمّتالزم سملم اًمّٔمني٤مه الّثا،:

سمنيلّم اًم٘منيرآن أّن إينيامن اًم٘مٚمني٥م يسنيتٚمزم  وىمد"اًم٘مٚم٥م شمٔمٝمر آصم٤مره ٓ حم٤مًم٦م قمغم ا قارح، 

 فَرِيذٌ  ﴿ :اًمٕمٛمؾ سمحسبف، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم
َّ َْ ََا ُثذىَّ َحَتذ َطْػ

َ
ِ َوبِالرَُّسِْل َوأ ََّا ةِاَّللَّ َوَيُقْلَُْن آََي

                                                 

ًمّتٕمٔمٞمؿ واخلِمنيٞم٦م ويم٤من ُمٕمت٘مد أهؾ اًمنمك هق ا".241، ص 4، ججمؿوع الػتاوىاٟمٔمر: اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  (1)

وىمني٤مل مؿ:إّّننيؿ  واًمتؼّمك هبذا إصٜم٤مم، وم٘مد محؾ قمٛمرو سمـ حلل ُمـ اًمِّم٤مم صٜماًم وأظمنيذه ُمٕمنيف عمٙمني٦م

يستٛمٓمرون هب٤م ومتٛمٓمرهؿ، ويستٜمٍمون هب٤م ومتٜمٍمهؿ، ومحؾ هبؾ إمم ُمٙم٦م وأُمنير اًمٜمنّي٤مس سمٕمب٤مدألني٤م، 

ّنني٤م ُمٕمٝمنيؿ طمٞمنياام ويٛمٙمـ أن يٙمقن ؾمب٥م هذه اًمٕمب٤مدة هق شمٕمٔمٞمؿ أطمد٤مر احلنيرم اًمتنيل يمني٤مٟمقا حيٛمٚمق

رطمٚمقا، صمّؿ أّدى هبؿ ذًمؽ إمم قمب٤مدة يمّؾ طمدر، واخّتذ أهؾ يمّؾ دار ذم دارهؿ صٜماًم يٕمبدوٟمف، وم٢مذا أراد 

رضمؾ ُمٜمٝمؿ أن اًمسٗمر يٛمسح سمف طملم يريم٥م، ومٙم٤من ذًمؽ آظمر ُم٤م يّمٜمع طملم يتقضّمف إمم اًمسٗمر اًمنيذي 

ؾمؿ قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل سمنيـ أسمق اًم٘م٤م اٟمٔمر: اًمّسٝمٞمكم،"ي٘مّمده، وإذا ىمدم ُمـ ؾمٗمره يٛمسح سمف أيْم٤مً 

قمٛمنير قمبنيد اًمسنيالم اًمسنيالُمل،  ،  اعمح٘منيؼ:لّروض األكف يف تػسر شرة ابن هشاما أمحد اًمسٝمٞمكم،

. ىمٚم٧م: وقمغم يمّؾ طم٤مل 106 -101، ص 1د. ت(، ج  .اًم٘م٤مهرة: ُمٙمتب٦م اًمٙمٚمّٞم٤مت إزهرّي٦م، د. ط)

٤مدألؿ مني٤م ومٚمنيؿ يٙمنيـ صمنيّؿ اقمت٘مني٤مد وم٤مًمّتٕمٔمٞمؿ واًمّتؼّمك وىمّمد سمٕمض اعمٜم٤مومع ُمـ هذه إصنيٜم٤مم وراء قمبني

 اًمّرسمقسمٞم٦م ذم شمّمّقراألؿ مذه إصٜم٤مم.
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ٌْ َبْػِد َذلَِك َويَ  ْى ِي ُّ ْؤيَِنَِي ِيَْ ًُ ْ وهَئَِك ةِال
ُ
ْى  (47)ا أ ُّ ِ َورَُسَِْلِ ِْلَْحُكَى ةَيََْ ْا إََِل اَّللَّ ِإَوَذا ُدُغ
ْى ُيْػرُِضَْن  ُّ ْا إَِْلُِْ ُيْذِغَنَِي  (48)إَِذا فَرِيٌ  ِيَْ تُ

ْ
ُى اْْلَ ُّ يَأ ُّ َ ٌْ ل ْى  (49)ِإَوْن يَُك ِّ ِ ْب

ِِف قُوُ
َ
أ

ْم ََيَافُ 
َ
ْا أ ِم اْرتَاةُ

َ
َْن َمَرٌض أ ًُ ِ ال ُى اهظَّ ُِ وهَئَِك 

ُ
ِّْى َورَُسَُْلُ ةَْن أ يْ

ُ َغوَ ْن ََيِيَف اَّللَّ
َ
 (:4)َْن أ

ََا وَ  ْػ ًِ ْا َس ُ ْن َحُقْل
َ
ْى أ ُّ ََ ِ َورَُسَِْلِ ِْلَْحُكَى ةَيْ ْا إََِل اَّللَّ ْؤيَِنَِي إَِذا ُدُغ ًُ ْ َل ال ْْ ا ََكَن قَ ًَ ََا إِجَّ َطْػ

َ
أ

ْفوُِحَْن  ًُ ْ ُى ال ُِ وهَئَِك 
ُ
[.ومٜمٗمك اإليامن قمّٛمـ شمنيقمّم قمنيـ ـم٤مقمني٦م 51-47اًمٜمقر: ]﴾(;4)َوأ

اًمرؾمقل، وأظمؼم أّن اعم١مُمٜملم إذا دقمقا إمم اهلل ورؾمقًمف ًمٞمحٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ ؾمٛمٕمقا وأـمني٤مقمقا، 

 (1)."وسملّم أّن هذا ُمـ ًمقازم اإليامن

 ،(2)"وُم٘متْمني٤مهومم٤م ٓ ٟمزاغ ومٞمف أّن اًمٕمٛمؾ اًمّٔم٤مهر هق ومرع قمـ اًمب٤مـمـ وُمقضم٥م ًمنيف "

ٟمتٗمنيني٤مء اًمٔمنيني٤مهر دًمٞمنينيؾ اٟمتٗمنيني٤مء ٓزم ًمٚمٕمٛمنينيؾ اًمبنيني٤مـمـ ٓ يٜمٗمنينيؽ قمٜمنينيف، واواًمٕمٛمنينيؾ اًمّٔمنيني٤مهر "

ي٘منيدر  هببٌمء ٓ   آؾمتٖم٤مصم٦م   : ومٞمستحٞمؾ ُمااًل أن شم٘مقل أّن اًمسدقد عمخٚمقق أو(3)"اًمب٤مـمـ

ّر، وم٤مًمّتالزم طم٤مصنيؾ سمنيلم نيقمٚمٞمف إٓ اهلل أّٟمف ٓ يٕمت٘مد شمٕمٔمٞمٛمف أو أّٟمف ٓ يٕمت٘مد ومٞمف اًمٜمّٗمع واًمْم

شمدل قمغم ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م، وًمقٓ اقمت٘مني٤مد اًّمتٕمٔمنيٞمؿ  ٥م، وهذه إقماملوُم٤م ذم اًم٘مٚم هذه إقمامل

واخلْمقع طم٤مصؾ ذم اًم٘مٚم٥م عم٤م دقم٤مه أو اؾمتٖم٤مث سمف أو ؾمدد ًمف.وإذا قُمٚمنيؿ ذًمنيؽ شمبنيلّم أن 

رف إّٓ هلل شمٕم٤ممم، وُمـ شمٚمؽ نياًمٕمب٤مدات يمّٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م هم٤مي٦م اًمذّل واخلْمقع هلل قمز وضمؾ ومال شمّم

 اًمٕمب٤مدات اًمٜمّذر.

ًمٜمّذر اًمتل ؾمبؼ ذيمره٤م، جيد أّّن٤م  ٛمنيؾ ُمٕمٜمنيك اًمٞمٛمنيلم، وم٤مًمٜمنّيذر واًمٜم٤ّمفمر ذم أٟمقاع ا

إجي٤مب قملم اًمٗمٕمؾ اعمبني٤مح قمنيغم "يٛملم اهلل واًمتزام ًمف، واًمٜمّذر ًمف طم٘مٞم٘م٦م اًمٞمٛملم وزي٤مدة، ومٝمق 

                                                 

 .140، ص 4ج جمؿوع الػتاوى،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  (1)

 .352، ص 4ج ،عمر ضمع اًمس٤مسمؼا (2)

 .339ص ،4،جاعمرضمع اًمس٤مسمؼ (3)
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وم٤مًمٜمّذر مم٤م يبتٖمك سمنيف وضمنيف اهلل شمٕمني٤ممم،  .وهذا يتْمّٛمـ ُمٕمٜمك اًمٕمب٤مدة(1)"ٟمٗمسف شمٕمٔمٞماًم هلل شمٕم٤ممم

يُْفُذَْن  ﴿وىمد أصمٜمك اهلل ؾمبح٤مٟمف قمغم اًّمذيـ يقومقن سم٤مًمٜمّذر وم٘م٤مل: وحيٛمؾ ُمٕمٜمك اًمتٕمٔمٞمؿ ًمف، 
هُ ُمْسَتِطرًيا   [.7]اإلٟمس٤من:﴾  (7)ةِانلَّْذرِ َوَيَخافَُْن يًَْْيا ََكَن ََشُّ

أي يتٕمّبدون هلل ومنيٞمام أوضمبنيف قمٚمنيٞمٝمؿ ُمنيـ ومٕمنيؾ اًمّٓم٤مقمني٤مت "قال اإلمام ابن كثر: 

. وي١مظمنيذ ُمٜمنيف أّن اًمقومني٤مء (2)"ريؼ اًمٜمّذراًمقاضمب٦م سم٠مصؾ اًمنمع وُم٤م أوضمبقه قمغم أٟمٗمسٝمؿ سمٓم

ـّ ذًمنيؽ خمّمنيقص سمٜمنيذر اًمّٓم٤مقمني٦مسم٤مًمٜمّذر َوَيذا ﴿ ، وىمني٤مل شمٕمني٤ممم:(3)ىمرسم٦م ًمٚماٜم٤مء قمغم وم٤مقمٚمف ًمٙم
ٍَْصذاٍر 

َ
ٌْ أ ًِنَي ِيذ ِ ذال ُُ َوَيا لِوظَّ ًُ َ َحْػوَ ٌْ ٍَْذٍر فَإِنَّ اَّللَّ ْو ٍََذْرُتْى ِي

َ
ٌْ َجَفَقٍث أ جَْفْقُتْى ِي

َ
 ﴾(270)أ

 [.270]اًمب٘مرة: 

خيؼم اهلل شمٕم٤ممم سم٠مّٟمف قم٤ممل سمدٛمٞمع ُمني٤م يٗمٕمٚمنيف اًمٕمني٤مُمٚمقن، ُمنيـ "ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م 

 اخلػمات وُمـ اًمٜمّٗم٘م٤مت واًمٜمّذور، وشمْمّٛمـ ذًمؽ جم٤مزاشمف قمغم ذًمؽ أوومنير ا نيزاء ًمٚمٕمني٤مُمٚملم

وإدًّم٦م يمانيػمة ذم هنيذا اعمٕمٜمنيك، وًمٙمنيـ يٙمٗمنيل ذم  .(4)"ًمذًمؽ اسمتٖم٤مء وضمٝمف ورضم٤مء ُمققمقده

ذر قمب٤مدة، أّن اًمّٓم٤مقمني٤مت يم٤مًمّّمنيالة واًمّّمنيٞم٤مم واعمٜمنيدوسم٤مت شمٚمنيزم اًمٕمبنيد اًمّدًٓم٦م قمغم أّن اًمٜمّ 

 طمٙمٛمٝمني٤م.  أظمذ  ًمٌمء  وؾمٞمٚم٦م   يم٤من   سمٜمذره، وم٤مًمٜمّذر وؾمٞمٚم٦م إمم اًمّٓم٤مقم٦م أو إمم اعمٕمّمٞم٦م، وُم٤م

وم٤مًمٜمّذر ىمرسم٦م سم٘مسٛمٞمف، ّٕٟمف وؾمٞمٚم٦م اًمّٓم٤مقم٦م، ووؾمٞمٚم٦م اًمّٓم٤مقم٦م ـم٤مقم٦م، يمام أّن وؾمنيٞمٚم٦م اعمٕمّمنيٞم٦م "

 (5)."ٞمف اًمّاقابُمٕمّمٞم٦م، وُمـ صمّؿ صمب٧م قمٚم

                                                 

 .240م(، ص 1983، 1ط )سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًمبٜم٤من، التّعرسػات،ا رضم٤مين، قمكم سمـ حمٛمد،  (1)

،  ٘مٞمنيؼ: حمٛمنيد طمسنيلم ؿمنيٛمس اًمنيديـ، تػسر الؼمرآن العظمق اسمـ يماػم، أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر،  (2)

 .294، ص8م(،ج1999، 1)سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

 .349، ص 15ج فتح الياري،اسمـ ضمحر،  (3)

 .539، ص1ج تػسر الؼرآن العظق ،اسمـ يماػم،  (4)

 ٘مٞمنيؼ: قمبنيد اهلل حمٛمنيقد حمّٛمنيد، رح ادـفما ، محتػة ادحتا  بشـ طمدر امٞمتٛمل، امٞمتٛمل، أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سم (5)

 .323، ص 4م(، ج2005،  2)سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط 
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أّن اًمٜمّذر قمب٤مدة، ودًمٞمؾ ذًمؽ أّن اهلل ُمدح اًمذيـ يقومنيقن سمنيف ويتٛمقٟمنيف، يتبلم  مم٤م ؾمبؼ

أو إمم اعمٕمّمنيٞم٦م، واًمقؾمني٤مئؾ مني٤م طمٙمنيؿ اعم٘م٤مصنيد،  وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ومٝمق وؾمنيٞمٚم٦م إمم اًمّٓم٤مقمني٦م

وم٤مًمٜمّذر ىمرسم٦م ُمنموقم٦م، أُم٤م يمقٟمف ىمرسم٦م ومٚمنيام يالزُمٝمٛمنيـ اًمُ٘منيَرب يم٤مًمّّمنيالة واًمّّمنيٞم٤مم واحلني٩ّم "

 (1)."اًمٕمتؼ وٟمحقه٤م، وأُّم٤م ذقمّٞمتف ومٚمألُمر سم٢ميٗم٤مئفو

وآقمت٘م٤مد أّّننيؿ  ومٛمتك سوم٧م ًمٖمػم اهلل سم٘مّمد اًمت٘مّرب إًمٞمف وإذا قُمٚمَِؿ أّن اًمٜمّذر قمب٤مدة

واحلٚمنيػ سمٖمنيػم اهلل  يٜمٗمٕمقن ويرّضون  ّ٘مؼ اًمنمك، وُمتك قُمٚمَِؿ أّن اًمٜمّذر أقمٔمؿ ُمنيـ احلٚمنيػ،

 ـ سم٤مب أومم.، قُمٚمَِؿ أّن اًمٜمّذر ًمٖمػم اهلل ذك، ُم(2)ذك

 :املبحث الثالث
 معنى الشزك ودخول بعض حاالت الّنذر يف الشزك

 المطلب األول: الشرك في اللغة:
. ُيَ٘مني٤مُل: اؿمنيؽَميمٜم٤م " قال ابن مـظور: يَٙملْمِ ِ يم٦م ؾَمَقاٌء: خُم٤َمًَمَٓم٦ُم اًمنمَّ ِ يَم٦ُم واًمنمَّ ْ اًمنمر

ضُماَلِن وشَمِم٤مَريم٤م و َك اًمرَّ ظَمنيرَ سمَِٛمْٕمٜمَك شَمِم٤مَريمٜم٤م، َوىَمِد اؿْمؽَمَ ْٔ .وذينيؽ (3)"ؿم٤مَرك َأطمنيُدمه٤م ا

واإلذاك ُمّمنيدر أذك سمني٤مهلل شمٕمني٤ممم وهنيق أن ينيدقمق ُمٕمنيف  اًمرضمؾ وُمِمني٤مريمف ؾمنيقاء.

، واًمنمك واعمِم٤مريم٦م:ظمٚمط اعمٚمٙملم، وىمٞمؾ: هق أن يقضمد رء ٓصمٜملم ومّم٤مقمدًا، (4)ذيٙم٤مً 

                                                 

،  ٘مٞمنيؼ: قمبنيد اعمدٞمنيد ـمٕمٛمني٦م رد ادحتار عذ الّدر ادختار )حاصقة ابن عابدسن(اٟمٔمر: اسمـ قم٤مسمديـ،  (1)

 .537، ص 5، جم(2000،  1طمٚمبل، )سمػموت: دار اعمٕمروم٦م، ط

)اًم٘مني٤مهرة: دار  مسمـد أمحمد، ،أسمق قمبد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞمب٤مين اٟمٔمر: (2)

 ،  ىم٤مل أمحد ؿم٤ميمر: إؾمٜم٤مده صحٞمح.5375، رىمؿ41، ص5م(،  ج1995، 1احلدي٨م، ط

 .67، ص8، جلسان العرباسمـ ُمٜمٔمقر،  (3)

)امٜمنيد: ُمٓمبٕمني٦م جمٚمنيس دائنيرة  مجفمرة الؾغمة، ٕزدي،أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ احلسـ سمـ دريد ا اسمـ دريد، (4)

 .348، ص 2هني(، ج1345 ،اعمٕم٤مرف، اًمٕماامٟمٞم٦م، د. ط
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ذم ، واعمٕمٜمنيك (1)قمٞمٜم٤ًم يم٤من ذًمؽ اًمٌمء أو ُمٕمٜمك، يمٛمِم٤مريم٦م اإلٟمس٤من واًمٗمرس ذم احلٞمقاٟمٞم٦م

اًمٚمٖم٦م هق اعمخ٤مًمٓم٦م واعمِم٤مريم٦م وأن يقضمنيد رء ٓصمٜمنيلم ومّمني٤مقمدًا، وهنيذه اعمِمني٤مريم٦م ىمنيد 

 شمٙمقن طمسّٞم٦م أو ُمٕمٜمقّي٦م.

 المطلب الثاني: الشرك في االصطالح:
، (2)وأُم٤م ذم آصٓمالح: ومٝمنيق أن يّتخنيذ ُمنيـ دون اهلل ٟمنيدًا، حيّبنيف يمنيام حيني٥ّم اهلل

ُِمْااًل ذم قمب٤مدأل٠مو حمّبتف أو ظمقومف  ي:وذًمؽ سم٠من جيٕمؾ ٟمدًا ًمف، أ (3)وإصمب٤مت ذيؽ هلل شمٕم٤ممم

 (4).أو رضم٤مئٝم٠مو إٟم٤مسمتف

وآومتٞمني٤مت قمٚمٞمنيف،  ينمقمف،    وم٘مقام اًمنمك هق اًمٙمذب قمغم اهلل، واًمتديـ سمام مل

 (5).وشمسقي٦م همػمه سمف
 المطلب الثالث: أقسام الشرك: 
 يٜم٘مسؿ اًمنمك سم٢مـمالىمف إمم ىمسٛملم:

ك ذم إمّٞمني٦م، أو ذك ذم ؾمنيقاء ذ"، اعمخرج ُمنيـ اعمّٚمني٦مالرشك األكز األول:

 (7).وهق ُمـ أقمٔمؿ اًمٙمٗمر (6)"اًمّرسمقسمّٞم٦م
                                                 

مػردات ألػاظ  احلسلم سمـ حمٛمد سمـ اعمٗمْمؾ اعمٕمروف سم٤مًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، إصٗمٝم٤مين، (1)

 .451م(، ص 2002، 3 ٘مٞمؼ: صٗمقان قمدٟم٤من داودي، )دُمِمؼ: دار اًم٘مٚمؿ، طالؼرآن، 

 ٘مٞمنيؼ: حمٛمنيد طم٤مُمنيد  ممدار  الّسمالؽ ، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل أسمق قمبنيد اهلل،اسمـ اًم٘مّٞمؿ،  (2)

 .339، ص 1م(، ج2002 ،اًمٗم٘مل، )سمػموت: دار اًمٗمٙمر، د.ط

 .452ص  مػردات ألػاظ الؼرآن،إصٗمٝم٤مين،  (3)

 .71، ص 1ججمؿوع الػتاوى، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  (4)

 .454، صالعيادةاعمٕمٚمٛمل،  (5)

 .71،  ص 1، ججمؿوع الػتاوىـ شمٞمٛمٞم٦م، اسم (6)

 .452ص مػردات ألػاظ الؼرآن، إصٗمٝم٤مين،  (7)
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أُم٤م ذك إمٞم٦م ومٝمق أن جيٕمؾ ًمف ٟمنيدًا، أي ُمنيااًل: ذم قمب٤مدشمنيف، أو حمبتنيف، أو "-أ

ُمنميمل      اهلل رؾمقل   قمٚمٞمف ىم٤مشمؾ  اًمذي  اًمنمك  وهذا  إٟم٤مسمتف،  ظمقومف، أو رضم٤مئف، أو 

ِ ﴿ ٤ممم:اًمٕمرب، ّّٕنؿ أذيمقا ذم اإلمٞم٦م، ىم٤مل شمٕم ٌْ ُدوِن اَّللَّ ٌْ َحتَِّخذُذ ِيذ ٌَ انلَّاِس َيذ َوِي
 ِ ْى َلُحّبِ اَّللَّ ُّ ٍَْداًدا َُيِتَُّْج

َ
َّّ َيا﴿ وىمني٤مًمقا:[165]اًمب٘منيرة: ﴾أ ۡى إِ ُِ ِ  ِْلَُقّرُِبٍَْذآإََِل َجۡػُتذُد ٱَّللَّ

ا َوَِٰحًدا  ﴿ [.3]اًمزُمر: ﴾ُزۡهَفى  ّٗ َٰ َث إَِل َّ ِ َجَػَن ٱٓأۡلل
َ
ءٌ  أ  [.5]ؾمقرة ص: ﴾5ُغَجاب   إِنَّ َهََٰذا لَََشۡ

اٍر ﴿ :وىم٤مل شمٕمني٤ممم َََّى ُُكَّ َلفَّ َّ ۡهقَِيا ِِف َج
َ
ََّاعٖ  ٢٤َغَِيٖد أ رِيذٍب  يَّ ِي  ٢٥ّهِۡوَخرۡيِ ُيۡػَتذٖد يُّ ٱَّلَّ

ِديِد  ۡهقَِياهُ ِِف ٱۡهَػَذاِب ٱلشَّ
َ
ا َءاَخَر فَأ ًّ َٰ ِ إَِل  (1).[26- 23 ]ق: ﴾٢٦َجَػَن َيَع ٱَّللَّ

ء اعمنميملم وؾمٚمٗمٝمؿ، أّن آمنيتٝمؿ شمِمنيٗمع منيؿ قمٜمنيد واًمذي ىم٤مم ذم ىمٚمقب ه١مٓ"

اهلل، وهذا قملم اًمنمك، وىمد أٟمٙمر اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ ذم يمت٤مسمف وأسمٓمٚمف، وسمنيلّم ؾمنيبح٤مٟمف وشمٕمني٤ممم 

أّن ٓ ؿمٗم٤مقم٦م إّٓ سم٢مذٟمف، وٓ ي٠مذن إّٓ عمـ ريض ىمقًمف وقمٛمٚمف، وٓ يرىض ُمـ اًم٘مقل واًمٕمٛمنيؾ 

َّّ َيٌ ذَ ﴿ :إّٓ شمقطمٞمده، واشّمب٤مع رؾمقًمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم ۥٓ إِ ِي يَۡشَفُع ِغََدهُ ]اًمب٘منيرة: ﴾ بِإِۡذٍِذُِ    ا ٱَّلَّ

ٌِ ٱۡرتََض ﴿ [، وىمقًمف شمٕم٤ممم:255 ًَ ِ  ل
َّّ َّ يَۡشَفُػَْن إِ  (2)."[28]إٟمبٞم٤مء:﴾ َو

واعم٘مّمقد ُمـ ذًمؽ أّن ذك اإلمٞم٦م يتٛمّاؾ ومٞمنمك اًمٕمب٤مدة، ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمٕمب٤مدة 

رك نيف رء ُمٜمٝم٤م عمخٚمقق  ّ٘مؼ اًمِمنيفم٤مهرة أو سم٤مـمٜم٦م، ومٛمتك ؾم٤موى سملم اهلل وهمػمه سمٍم

ذم اإلمٞم٦م اًمذي ضم٤مء اإلؾمالم مدُمف، وم٤مٕٟمبٞم٤مء صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أُمروا اًمٜمنّي٤مس سمني٢مومراد 

اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمب٤مدة وطمّذروا أىمقاُمٝمؿ ُمـ اًمنمك، وهذه دقمقة اًمّرؾمؾ مجٞمٕم٤ًم، وهنيل ُمنيـ 

                                                 
 .71، ص 1، ججمؿوع الػتاوىاسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  (1)

 .341 – 340، ص 1، جر  الّسالؽ امداٟمٔمر: اسمـ ىمّٞمؿ،  (2)
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 اًمقضقح سمحٞم٨م ٓ  ت٤مج إمم ُمزيد ذح أو سمٞم٤من.

، وىمْم٤مي٤م إٟمبٞم٤مء، ومقضمدٟم٤مهؿ أـمٚم٘مقا ـمٚم٥م اًمٕمب٤مدة وم٘مد ؾمؼمٟم٤م ىمّم  اًمّرؾمؾ"

هلل وطمده، وأرؾمٚمقه٤م ُمـ همػم شمٗمسػم وذح، وُم٤م ذًمؽ إٓ ًمقضقح اعم٘مّمقد، ورسقمني٦م 

. وسم٠مدٟمك شم٠مُّمؾ ٟمدد ذك (1)"طمّمقًمف ذم اخل٤مـمر قمٜمد اًمٓمٚم٥م، وقمدم شمٕمّمٞمف قمغم اًمبدهي٦م

ذيؽ ًمؽ إٓ ذيٙم٤ًم ذم شمٚمبٞمتٝمؿ: ًمبٞمؽ ٓ "ا ٤مهٚمٞم٦م يم٤من ذم اًمٕمب٤مدة وم٘مد يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن 

يٕمٜمقن سم٤مًمنّميؽ اًمّمٜمؿ، يريدون أّن اًمّمٜمؿ وُم٤م يٛمٚمٙمف وُمني٤م  .(2)هق ًمؽ متٚمٙمف وُم٤م ُمٚمؽ

خيتّ  سمف ُمـ أٓت، اًمتل شمٙمقن قمٜمده وطمقًمف واًمٜمّذور  اًمتل يم٤مٟمقا يت٘مّرسمنيقن هبني٤م إًمٞمنيف 

 (3)."يمّٚمٝم٤م ُمٚمؽ هلل قمّز وضمّؾ، ومذًمؽ ُمٕمٜمك ىمقًمف متٚمٙمف وُم٤م ُمٚمؽ

إٓ سم٘مّمد شم٘مريبٝمؿ إمم اهلل أو اًمٓمٚمني٥م اًمِمنيٗم٤مقم٦م ُمٜمٝمني٤م وُم٤م قمبدوا هذه إصٜم٤مم 

وهؿ ُمع ذًمؽ ُم٘مّرون سمرسمقسمّٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم.ىمني٤مل شمٕمني٤ممم: " قمٜمد اهلل وهذا هم٤مي٦م ُم٤م ي٘مّمدوٟمف.

﴿  ُ ٌَّ ٱَّللَّ ۡرَض َْلَُقْهُ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ٌۡ َخوََ  ٱلسَّ ى يَّ ُّ ۡۡلَ

َ
قُذن ﴿ [.وىمني٤مل:25]ًم٘مامن: ﴾َوهَئٌِ َسأ

ۡرُض َويَ 
َ
ٌِ ٱۡۡل ًَ ِ

ّ َْن ل ًُ آ إِن ُلَُتۡى َتۡػوَ َّ ُروَن  ٨٤ٌ فِي فَََل تََذلَّ
َ
ِ  قُۡن أ قُۡن َيٌ  ٨٥َسَيُقْلَُْن َّلِلَّ

ۡتِع َوَربُّ ٱۡهَػۡرِش ٱۡهَػِظيِى  َِٰت ٱلسَّ َمََٰو فَََل َتتَُّقَْن  ٨٦رَّبُّ ٱلسَّ
َ
ِ  قُۡن أ ٌۢ  ٨٧َسَيُقْلَُْن َّلِلَّ  قُۡن َي

ءٖ  ِ ََشۡ
ُِ  بَِيِدهِ  َموَُمُْت ُُكّ َّ ُيَاُر َغوَۡيُِ إِن َْ ُيِ َو َْن رُي َو ًُ ِ  قُۡن  ٨٨ُلَُتۡى َتۡػوَ َسَيُقْلَُْن َّلِلَّ

                                                 
: دار ،  ٘مٞمنيؼ: أمحنيد إؿمنيٝمبل، )ًمٜمنيدنمعار  األلياب يف مـاهج احلمّق والّصمواباًمٜمّٕمٞمٛمل، أمحد  (1)

 .226م(، ص 1988، 1إرىمؿ، ط

حمٛمنيد  ٘مٞمنيؼ: سمؾ ، ادصمحقح اليف  ،أظمرضمف ُمسٚمؿ سمـ احلد٤مج أسمق احلسلم اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمس٤مسمقري (2)

سمػموت: دار إطمٞم٤مء اًمنيؽماث اًمٕمنيريب، د. يمت٤مب احل٩م، سم٤مب اًمتٚمبٞم٦م وصٗمتٝم٤م ووىمتٝم٤م، ) وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل

 .1185رىمؿ، 123، ص2ط. د. ت(، ج

  .68، ص 8،ج ن العربلسااسمـ ُمٜمٔمقر،  (3)
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َٰ تُۡسَحُروَن  ّنَّ
َ
[.وُم٤م اقمت٘مد أطمد ُمٜمٝمؿ ىمط أّن إصٜم٤مم هنيل 89 - 84]اعم١مُمٜمقن:  ﴾٨٩فَأ

 (1)."اًمتل شمٜمزل اًمٖمٞم٨م، وشمرزق اًمٕم٤ممل وشمدسّمره

ب٥م اخّت٤مذ اعمنميملم إوصم٤من ؿمنيٗمٕم٤مء، وىمد سملّم اًمٗمخر اًمّرازي أىمقال اًمٕمٚمامء ذم ؾم

أّّنؿ وضٕمقا هذه إصٜم٤مم وإوصم٤من قمغم صقر " ومذيمر مجٚم٦م ُمـ إىمقال وقمّد ُمـ سمٞمٜمٝم٤م:

أٟمبٞم٤مئٝمؿ وأيم٤مسمرهؿ وزقمٛمقا أّّنؿ ُمتك اؿمتٖمٚمقا سمٕمب٤مدة هذه اًمّتامصمٞمؾ، وم٢مّن أوًماؽ إيمني٤مسمر 

اخلٚمػ سمتٕمٔمٞمؿ ىمبقر  وٟمٔمػمه ذم هذا اًمزُم٤من اؿمتٖم٤مل يماػم ُمـ شمٙمقن ؿمٗمٕم٤مء مؿ قمٜمد اهلل.

 (2)."إيم٤مسمر، قمغم اقمت٘م٤مد أّّنؿ إذا قمٔمٛمقا ىمبقرهؿ وم٢مّّنؿ يٙمقٟمنيقن ؿمنيٗمٕم٤مء منيؿ قمٜمنيد اهلل

وًمٕمٛمنير اهلل "وهذا ُمـ إؾمب٤مب اًمتل أدت سم٤مًمٜم٤ّمس إمم اًمنمك وشمقارصمف اًمٜم٤ّمس سمٕمد ذًمؽ 

إن يم٤من أوًماؽ ىمد ظمٚمقا، وم٘مد ورصمٝمؿ ُمـ هق ُماٚمٝمؿ، أو ّذ ُمنيٜمٝمؿ أو دوّننيؿ، وشمٜمني٤مول 

 (3)."آن مؿ يمتٜم٤موًمف ٕوًماؽاًم٘مر

 واًمنمك ذم سمٜمل آدم أيماره قمـ أصٚملم: قال ابن تقؿقة:

شمٕمٔمنيٞمؿ ىمبنيقر اًمّّمني٤محللم، وشمّمنيقير متني٤مصمٞمٚمٝمؿ ًمٚمتنيؼّمك هبني٤م. وهنيذا أول  أّوهلا:

وهق ذك ىمقم ٟمقح...وىمد ذيمر اًمبخ٤مري ذم  ب اًمتل هب٤م اسمتدع أدُمٞمقن اًمنمكإؾمب٤م

َّ تَذَذُرنَّ ﴿ :صحٞمحف قمـ اسمـ قمب٤مس ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذَتُكۡى َو َّ ِ َّ تََذُرنَّ َءال ْاْ  ُ َوقَال
َْاٗع  َّ ُس ا َو [. أّن ه١مٓء يم٤مٟمقا ىمقُم٤ًم ص٤محللم ذم ىمنيقم ٟمنيقح، ومٚمنياّم ُمني٤مشمقا 23]ٟمقح:  ﴾َوّدٗ

 (4)."قمٙمٗمقا قمغم ىمبقرهؿ، صمّؿ صقروا مت٤مصمٞمٚمٝمؿ، وأّن هذه إصٜم٤مم ص٤مرت إمم اًمٕمرب

                                                 
 .71، ص 1ج  جمؿوع الػتاوى،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  (1)

أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلسـ سمـ احلسلم اًمتٞمٛمل اًمرازي اعمٚم٘م٥م سمٗمخر اًمديـ اًمرازي  اًمّرازي، (2)

 .227، ص6م(، ج1997، 2)سمػموت: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، ط التػسر الؽير، ظمٓمٞم٥م اًمري،

 .343، ص 1ج ّسالؽ ،مدار  الاسمـ اًم٘مّٞمؿ،  (3)

 .4920،رىمؿ(وداً وّ سْاعً وّ يغْث ويػْق)سم٤مب  ،أظمرضمف اًمبخ٤مري، يمت٤مب اًمّتٗمسػم (4)
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ًمألصنينيٜم٤مم ـمالؾمنينيؿ ًمٚمٙمقايمنيني٥م، قمبنيني٤مدة اًمٙمقايمنيني٥م ومٙمنيني٤مٟمقا يّمنينيٜمٕمقن  ثاكقفمما:

ويتحّرون اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م ًمّمٜمٕم٦م ذًمؽ اًمٓمٚمسؿ، ويّمٜمٕمقن ُمـ ُم٤مدة شمٜم٤مؾم٥م ُم٤م يروٟمنيف 

ُمـ ـمبٞمٕم٦م ذًمؽ اًمٙمقيم٥م، ويتٙمّٚمٛمقن قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمنمك واًمٙمٗمر ومت٠ميت اًمِّمٞم٤مـملم، ومتٙمّٚمٛمٝمؿ 

 (1).وشم٘ميض سمٕمض طمقائدٝمؿ

آقمتبني٤مر ذم وٓ اقمتبني٤مر ًمٚمٜمّٞمني٦م سمنيؾ "أّن قمب٤مدة همػم اهلل شمٕمتنيؼم ذيمني٤ًم واعم٘مّمقد 

واًمٙمٞمٗمٞم٦م ٕي قمب٤مدة شمدّل قمغم هم٤مي٦م اًمذّل واخلْمنيقع سمنيام ومٞمٝمني٤م اًمٜمنّيذر اًمنيذي ( 2)"اًمٙمٞمٗمٞم٦م

ي٘مّمد سمف اًمّت٘مّرب واًمّتٕمٔمٞمؿ ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم، ويمذًمؽ اًمذي ينيدقمق همنيػمه شمٕمني٤ممم، واًمنيذي 

يّمكّم ويّمقم ًمٖمػمه يٕمتؼم ُمنميم٤ًم وهذا ُمـ ُمسّٚمامت اًمّديـ، وٓ يتّمّقر وضمقد إؾمنيالم 

الم ًمف ُمع وضمقد ُم٤م يٜم٤مىمض ذًمؽ وهق قمب٤مدة همػمه وًمق مل يٙمـ هذا ذيم٤ًم، ومال هلل واؾمتس

 وضمقد ًمٚمنمك ذم اًمّدٟمٞم٤م.

وُمٕمٚمقم ُمـ ديـ اعمسٚمٛملم، أّن اهلل قمّز وضمّؾ مل جيٕمؾ أطمدًا ُمـ ظمٚم٘مف واؾمٓم٦م ذم 

إضم٤مسم٦م اًمّدقم٤مء ويمِمػ اًمبالء وإٟمزال اًمٜمّٕمامء وهداي٦م اًم٘مٚمقب وٟمحقه٤م، ومني٤مهلل قمنيّز وضمنيّؾ 

ذم سمذًمؽ، وهق اًم٘م٤مدر وطمده قمغم ذًمؽ، ويمّؾ إؾمنيب٤مب هنيق اًمنيذي خيٚم٘مٝمني٤م هق اعمتٗمّرد 

 ويٞمّّسه٤م ًمٕمب٤مده رمح٦م هبؿ، ومٝمق اًمٖمٜمّل اًمٕمٔمٞمؿ.

واًمتقضّمف سم٤مًمٕمب٤مدة ًمٚمٛمخٚمقق يٕمّد ذيم٤ًم وم٤مًمٕمبني٤مدة ٓ شمٜمبٖمنيل إٓ هللّ شمٕمني٤ممم وهنيذا 

ل ومني٤مًمٖمٚمّق  ذم إُمني٦م ذم ـم٤مئٗمتلم:ـم٤مئٗمني٦م ُمنيـ ضنيال"اًمّمٜمٞمع ٓ ي٘مقم سمف إٓ أهؾ اًمٖمٚمنيّق 

اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ يٕمت٘مدون ذم إٟمبٞم٤مء، وإئٛم٦م ُمنيـ أهنيؾ اًمبٞمني٧م إًمقهٞمني٦م، وـم٤مئٗمني٦م ُمنيـ 

                                                 
 ٘مٞمنيؼ:  الرّد عذ ادـطؼّق ،شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين،  اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، (1)

 .331-330ص  م(،2005، 1قمبد اًمّمٛمد ذف اًمديـ، )سمػموت: ُم١مؾمس٦م اًمري٤من، ط

 .219ص معار  األلياب يف مـاهج احلق والّصواب، اٟمٔمر: اًمٜمّٕمٞمٛمل،  (2)
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 (1)."ضمٝم٤مل اعمتّمّقوم٦م يٕمت٘مدون ٟمحق ذًمؽ ذم إٟمبٞم٤مء واًمّّم٤محللم

إٟمبٞم٤مء واًمرؾمنيؾ وإئٛمني٦م اعمٕمّمنيقُملم ؿمنيٗمٕم٤مء "ومُْماّلل اًمِمٞمٕم٦م يٕمت٘مدون أّن 

. ويمنيذًمؽ (2)"ّت٘مّمنيػم ذم ذًمنيؽقمٜمد اهلل وهؿ وؾمٓم٤مء ًم٘مبقل اًمّٓم٤مقم٦م ُمـ اًمٕمب٤مد وىمبقل اًم

أّن رؾمٚمف اعمٙمّرُملم وؾم٤مئط سمٞمٜمف وسملم ظمٚم٘مف ًمتبٚمٞمغ أطمٙمني٤مم ديٜمنيف  "ي٘مقل ضمٝم٤مل اعمتّمّقوم٦م

اعمبلم، وم٤مخّتذوهؿ إًمٞمنيف ذم ىمْمني٤مء اعمنيرام، يمنيام ضمٕمٚمٝمنيؿ شمٕمني٤ممم وؾمني٤مئط إًمنيٞمٝمؿ ذم شمبٚمٞمنيغ 

ه سمحٞم٨م أّن اًمقؾمٓم٤مء يرومٕمقن طمقائ٩م اخلٚمؼ إمم رهّبؿ، وم٤مهلل هينيدي قمبني٤مد"، (3)"إطمٙم٤مم

ويرزىمٝمؿ سمتقؾّمٓمٝمؿ، وم٤مخلٚمؼ يس٠مًمقّنؿ، وهؿ يس٠مًمقن اهلل، يمام أّن اًمقؾم٤مئط قمٜمد اعمٚمنيقك 

يس٠مًمقّنؿ أدسم٤ًم ُمٜمٝمؿ أن يبني٤مذوا  يس٠مًمقن اعمٚمقك احلقائ٩م ًمٚمٜم٤ّمس ًم٘مرهبؿ ُمٜمٝمؿ، واًمٜم٤ّمس

ؾم١مال اعمٚمؽ، أو ّٕن ـمٚمبٝمؿ ُمـ اًمقؾم٤مئط أٟمٗمع مؿ ُمنيـ ـمٚمنيبٝمؿ ُمنيـ اعمٚمنيقك، ًمٙمنيقّنؿ 

٤مًم٥م ًمٚمحقائ٩م، ومٛمـ أصمبتٝمؿ وؾم٤مئط قمغم هذا اًمقضمف ومٝمنيق يمني٤مومر أىمرب إمم اعمٚمؽ ُمـ اًمٓم

 ."ُمنمك جي٥م أن يستت٤مب، وم٢من شم٤مب وإٓ ىمتؾ

أُم٤م واؾمٓم٦م إٟمبٞم٤مء ذم اًمّتبٚمٞمغ ومال يٜم٤مزع ومٞمٝمني٤م أطمنيد ومٝمنيؿ وؾمنيٓم٤مء سمنيلم اخلني٤مًمؼ 

وظمٚم٘مف ذم شمبٚمٞمغ وطمٞمف وهذه اعمٜمزًم٦م ٓ شمٕمٜمل وٓ يٚمزم ُمٜمٝم٤م أن يٙمقٟمقا وؾمٓم٤مء ذم اًمٕمب٤مدة 

 ٤مء ومٝمذا أصؾ اًمنمك اًمذي أسمٓمٚمف اإلؾمالم.أو ذم اًمّدقم

 أُم٤م اًم٘مسؿ اًمّا٤مين ُمـ أىمس٤مم اًمنمك إيمؼم ومٝمق اًمنّمك ذم اًمّرسمقسمٞم٦م:-أ

                                                 
 .66، ص 1ج جمؿوع الػتاوى،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  (1)

 ٘مٞمؼ: أمحنيد اًمٗمٝمنيري، )سمنيػموت:  اآلداب ادعـوسة لؾّصالة،  اخلٛمٞمٜمل، روح اهلل اعمقؾمقي اخلٛمٞمٜمل، (2)

 .570(، ص م2004، 3ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل ط

سمنيػموت: دار صمواهد احلمّق يف االشمتغاثة بسمّقد ا ؾمق، ) يقؾمػ سمـ اؾمامقمٞمؾ اًمٜمبٝم٤مين،  ،اًمٜمّبٝم٤مين (3)

 .106ص  ُمني(،1996، 1ٛمٞم٦م، ط اًمٙمت٥م اًمٕمٚم
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وهق اقمت٘م٤مد ذيؽ هلل شمٕم٤ممم ذم اًمٗمٕمؾ، ومٛمنيـ ؿمنيٝمد أّن اعمٕمٓمنيل أو اعمني٤مٟمع، أو "

ٕمنيؾ وُمنيـ ذًمنيؽ أن جي .(1)"اًمّْم٤مر أو اًمٜم٤ّمومع، أو اعمٕمّز أواعمذّل همػمه، وم٘مد أذك سمرسمقسمّٞمتف

ِ ﴿ ًمٖمػمه ُمٕمف شمدسمػمًا ُم٤م، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ْاْ ٱَّلَّ ُتى ّيٌِ قُِن ٱۡدُغ ًۡ ٌَ زََخ وُِمْنَ ي ًۡ َّ َح  ِ  ُدوِن ٱَّللَّ
ةٖ  َّ ِِف  ِيۡثَقاَل َذرَّ َِٰت َو َمََٰو ذا ِيذٌ َِشۡكٖ ِِف ٱلسَّ ًَ ِّ ۡى فِي ُّ

َ ۡرِض َوَيا ل
َ
ى ّيِذٌ  ٱۡۡل ُّ َۡ ۥ ِيذ َوَيذا ََلُ

ِّريٖ  أّٟمنيف ٓ يٛمٚمٙمنيقن ذّرة اؾمنيت٘مالٓ، وٓ "ٟمف وشمٕمني٤ممم[. ومبنيلّم ؾمنيبح٤م22]ؾمنيب٠م:  ﴾٢٢َظ

ينميمقٟمف ذم رء ُمـ ذًمؽ، وٓ يٕمٞمٜمقٟمف قمغم ُمٚمٙمف، وُمـ مل يٙمـ ُم٤مًمٙم٤م وٓ ذيٙمني٤م وٓ 

 (2)."قمقٟم٤م، وىمد اٟم٘مٓمٕم٧م قمالىمتف

وم٤معمنمك إّٟمام يّتخذ ُمٕمبقده عم٤م يٕمت٘مد أّٟمف حيّمؾ ًمنيف سمنيف ُمنيـ اًمٜمّٗمنيع، واًمٜمّٗمنيع ٓ "

إُم٤م ُم٤مًمؽ عم٤م يريده قم٤مسمنيده ُمٜمنيف، ومني٢من مل يٙمنيـ  ٕرسمع:يٙمقن إّٓ ممـ ومٞمف ظمّمٚم٦م ُمـ هذه ا

ُم٤مًمٙم٤م يم٤من ذيٙم٤م ًمٚمامًمؽ، وم٢من مل يٙمـ ذيٙم٤م ًمف يم٤من ُمٕمٞمٜم٤م ًمف وفمٝمػما، وم٢من مل يٙمـ ُمٕمٞمٜم٤ًم 

وٓ فمٝمػًما يم٤من ؿمٗمٞمٕم٤م قمٜمده.ومٜمٗمك ؾمبح٤مٟمف اعمراشمني٥م إرسمٕمني٦م ٟمٗمًٞمني٤م ُمرشّمًبني٤م، ُمتنيٜمّ٘ماًل ُمنيـ 

اعمنمك،   ٔم٤مهرة، واًمِمٗم٤مقم٦م، اًمتل ئمٜمّٝم٤مإقمغم إمم ُم٤م دوٟمف، ومٜمٗمل اعمٚمؽ، واًمنميم٦م، واعم

 (3)."وأصمب٧م ؿمٗم٤مقم٦م ٓ ٟمّمٞم٥م ومٞمٝم٤م عمنمك، وهل اًمِمٗم٤مقم٦م سم٢مذٟمف

واعم٘مّمقد أّن اًمنمك ذم اًمرسمقسمٞم٦م يتحّ٘مؼ ذم اقمت٘م٤مد أّن همػم اهلل ًمف رء ُمـ اعمٚمؽ 

أو اًمتٍّمف، أو اًمٜمٗمع  واًمرّض قمغم ضمٝم٦م آؾمت٘مالل، وم٤مٓؾمت٘مالل ُمـ ظمّم٤مئ  اًمنيرب 

                                                 
 .72، ص 1ج جمؿوع الػتاوى،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  (1)

 اقتضاء الرّصاط ادسمتؼق ،  شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، (2)

:  اٟمٔمنير: 710، ص 2٘مٞمؼ: ٟم٤مس قمبد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ، )اًمري٤مض: ُمٙمتب٦م اًمرؿمد، د. ط. د. ت(،ج  

 .285، ص 1ج جمؿوع الػتاوى،

 .343، ص 1جمدار  السالؽ ، اسمـ اًم٘مٞمؿ،  (3)
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ٓمٚم٥م ُمنيـ خمٚمنيقق رء قمنيغم ضمّٝمني٦م أّٟمنيف ُمسنيت٘مّؾ سم٤مًم٘منيدرة واًمّتني٠مصمػم، ومني٢مّن ومال ي"شمٕم٤ممم،

...ويٚمٞمنيف ذم اًمرشمبني٦م اقمت٘مني٤مد "ىمني٤مل اًم٘مرـمبنيل (1)"آؾمت٘مالل ُمـ ظمّم٤مئ  اًمرّب شمٕمني٤ممم

إّن ُمقضمنيقدًا ُمني٤م همنيػم اهلل شمٕمني٤ممم يسنيت٘مّؾ  ذيؽ هلل شمٕم٤ممم ذم اًمٗمٕمؾ، وهق ىمقل ُمـ ىم٤مل:

 (2).".سم٢مطمداث ومٕمؾ وإجي٤مده، وإن مل يٕمت٘مد يمقٟمف إم٤م.

وم٤مقمت٘م٤مد أّن همػم اهلل ًمف رء ُمـ اًمرسمقسمٞم٦م يم٤مًمٜمٗمع واًمرّض واإلُم٤مشم٦م واإلطمٞم٤مء قمنيغم 

. ودمنيد اإلؿمني٤مرة يمنيذًمؽ إمم أّن ُمنيـ  ذك (3)ضمٝم٦م آؾمت٘مالل سم٤مًمّت٠مصمػم يٕمتؼم ذيم٤م أيمنيؼم

يم٤مقمت٘مني٤مد أّن همنيػم اهلل سمٞمنيده ( 4)اًمرسمقسمٞم٦م اقمت٘م٤مد أّن همػم اهلل ىم٤مدر قمغم ُم٤مٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إّٓ اهلل

إقمنيداء، ومٛمتنيك ؾمني٤موي٧م سمنيلم اهلل   اًمٜمٍّم قمنيغم  ي٦م اًم٘مٚمقب أو همٗمران اًمذٟمقب، أوهدا

وم٠مصنيؾ    "  اًمنمك  ّ٘مؼ سم٤مًمت٠مصمػم  ٌمء ُمـ أومٕم٤مًمف أو اقمت٘مدت أن همػمه ُمست٘مؾ وهمػمه ومٞم

اًمنمك أن يقضمف اًمٕمبد أي ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمٕمب٤مدة ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم أو يٕمت٘مد أن ًمٖمػم اهلل أصمرًا 

ُمـ إؾمب٤مب اًمٔم٤مهرة، أو أن ًمٌمء ُمـ إؿمٞم٤مء ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم قمغم ُم٤م ظمنيرج ومقق ُم٤م وهبف اهلل 

                                                 
االشمتغاثة يف المرّد عمذ  شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞمني٦م احلنيراين،  اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، (1)

 .  268م(، ص 1997، 2٘مٞمؼ: قمبد اهلل سمـ ضملم اًمسٝمكم، )اًمري٤مض: دار اًمقـمـ، ط  اليؽري،

 .181، ص 5ج ادام  ألحؽام الؼرآن،اًم٘مرـمبل،  (2)

ىم٤مل اسمـ قم٤مسمديـ ذم اًمرؾم٤مئؾ: إّٟمف ُمـ اقمت٘مد أّن ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم شم٠مصمػمًا يمٗمر، ومٞمسنيتت٤مب وإّٓ ىمتنيؾ ؾمنيقاء  (3)

ٚمقىم٤ًم يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اعمِم٤مر إًمٞمف سم٘مقًمف ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إّٓ هق، ّٕٟمنيف أرّس ذًمؽ أو أفمٝمره، ويمذا ًمق اقمت٘مد أّن خم

يمذب سم٤مًم٘مرآن، وم٢من ظمال قمـ اقمت٘م٤مد هذيـ ومال يٙمٗمر سمنيؾ وٓ إصمنيؿ إن ىمني٤مل: قمٚمٛمني٧م ذًمنيؽ سمقاؾمنيٓم٦م 

 .315، ص 2ج الرشائل،اًم٘مريٜم٦م واًمٕم٤مدة اإلمٞم٦م أو ٟمحق ذًمؽ. اٟمٔمر: اسمـ قم٤مسمديـ، 

ي٘مدر قمٚمٞمف إّٓ اهلل ُمـ همػم اهلل، ٓ حلّل وٓ عمّٞم٧م وٓ عمٚمؽ  أؿم٤مر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م إمم قمدم ضمقاز ـمٚم٥م أُمر ٓ (4)

اسمنيـ شمٞمٛمٞمني٦م،  جمؿموع الػتماوى،: اٟمٔمر: أيْمني٤ًم: 269ُم٘مّرب، اٟمٔمر:اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، يمت٤مب آؾمتٖم٤مصم٦م، ص 

 .81، ص 1ج
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قمـ ىمدرة اعمخٚمقىملم، وُمنيـ أٟمقاقمنيف أن يتخنيذ ُمنيـ دون اهلل أٟمنيدادًا حينيبٝمؿ يمحني٥م اهلل، 

ويٜمس٥م إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمتدسمػم واًمتٍميػ ُم٤م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل، وأن يٚمتٛمس ُمٜمٝمؿ ضمٚم٥م 

 (1)."٤ًم ذًمٞماًل ض٤مرقم٤مً اخلػم ويمِمػ اًمرض، وي٘مػ سملم أيدهيؿ ظم٤مؿمٕم٤ًم ظم٤مضٕم

. وسمٕمنيض (2)وهق ُمراقم٤مة همػم اهلل ُمٕمف ذم سمٕمنيض إُمنيقر :ثاكقًا: الرشك األصغر

سم٤مًمنمك اخلٗمل، وهق ٓ يٙم٤مد أطمد يسٚمؿ ُمٜمف، ُماؾ:أن حيني٥ّم ُمنيع اهلل، " اًمٕمٚمامء يٕمؼم قمٜمف

وم٢من يم٤مٟم٧م حمبتف هلل ُماؾ طم٥ّم اًمٜمبّٞملم واًمّّم٤محللم، وإقمامل اًمّّم٤محل٦م ًمٞمسني٧م ُمنيـ هنيذا 

ّن هذه شمدل قمغم طم٘مٞم٘م٦م اعمحّب٦م...وُمـ صّح٧م حمّبتف اُمتٜمٕم٧م خم٤مًمٗمتف اًمتل شمدّل اًمب٤مب، ٕ

، وُمـ أُماٚمتف يسػم اًمري٤مء، واًمتّمٜمّع ًمٚمخٚمؼ، واحلٚمػ سمٖمػم اهلل، يمنيام (3)"قمغم ٟم٘م  اعمحّب٦م

وىمنيقل اًمّرضمنيؾ ًمٚمّرضمنيؾ:  (4)أّٟمف ىم٤مل:)ُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل وم٘مد أذك( صمب٧م قمـ اًمٜمبل 

ًمنيقٓ "و "أٟم٤م ُمتقيّمؾ قمنيغم اهلل وقمٚمٞمنيؽ"و " إٓ اهلل وأٟم٧مُم٤م زم"و "ُم٤م ؿم٤مء اهلل وؿما٧م"

 (5).وىمد يٙمقن هذا ذيم٤ًم أيمؼمسمحس٥م ىم٤مئٚمف وىمّمده "أٟم٧م مل يٙمـ يمذا ويمذا

ُمـ سم٤مب اًمتّمٜمّع ًمٖمػم اهلل، وؾمببف قمدم مت٤مم حمّب٦م اهلل  ىمد يٙمقنوم٤مًمنمك إصٖمر 

                                                 

، )اًمري٤مض: ُمٙمتب٦م اًمرؿمنيد، د. ط. د. دعوة ا ؾف إىل ضرسؼة السؾفحمٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد سم٤مومْمؾ،  (1)

 .142ت(، ص 

 .452ص  مػردات ألػاظ الؼرآن،إصٗمٝم٤مين،  (2)

 .73 -72، ص 1ججمؿوع الػتاوى،  اٟمٔمر: اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، (3)

 ؾمبؼ خترجيف. (4)

: ىم٤مل اًمّراومٕمل: ًمق أّن احل٤مًمػ سمٖمػم اهلل  شمٕم٤ممم اقمت٘منيد ذم 344، ص 1ج مدار  الّسالؽ ،اسمـ اًم٘مٞمؿ،  (5)

 رح الؽيمر،مالشمر، اٟمٔمر: قمبد اًمٙمريؿ اًمّراومٕمل، اعمخٚمقق سمف ُمـ اًمتٕمٔمٞمؿ، ُم٤م يٕمت٘مده ذم اهلل شمٕم٤ممم يمٗم

 .235، ص 12م(،ج1997، 1 ٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد قمقض، )سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط
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شمنيدّل قمنيغم  ذم اًم٘مٚمقب، ومػماقمل همػمه ويٚمتٗم٧م إًمٞمف، وىمد يٙمقن ذم ذك إًمٗمني٤مظ اًمتنيل

ُمِم٤مريم٦م اهلل ًمٖمػمه، ويمذًمؽ يدظمؾ ومٞمف اخلقف أو اًمرضم٤مء ُمـ اعمخٚمقىملم، ومتٕمّٚمؼ اًم٘مٚمني٥م 

وـمرينينيؼ اًمنينيتخّٚم  ُمنينيـ هنينيذه أومنيني٤مت "سمٖمنينيػم اهلل ينينيدّل قمنينيغم قمنينيدم متنيني٤مم اًمتقطمٞمنينيد 

ْاْ ﴿ :يمّٚمٝم٤م:اإلظمالص هلل قمّز وضمّؾ، ىم٤مل شمٕم٤ممم ٌ ََكَن يَرُۡج ًَ ذَٗل َف ًَ ۡن َخ ًَ  هَِقآَء َرّبُِِ  فَۡوَيۡػ
َّ يُْۡشِۡك ةِػِتَ وِحٗ َصَٰ  َحَدۢا ا َو

َ
 [.110]اًمٙمٝمػ: ﴾١١٠اَدةِ َرّبُِِ ٓ أ

وٓ حيّمؾ اإلظمالص إّٓ سمٕمد اًمزهد، وٓ زهد إٓ سمت٘مقى، واًمت٘منيقى ُمت٤مسمٕمني٦م 

، وهذا اًمنمك ٓ خيرج ُمـ اعمّٚم٦م إّٓ إذا اقمت٘مد اًم٘م٤مئؾ ُمٕمت٘مدا يٙمٗمر سمنيف"( 1)"إُمر واًمٜمّٝمل

، واًمٖمٗمٚمني٦م قمنيـ ظمني٤مًمؼ إؾمنيب٤مب (2)"إؾمب٤مبويدظمؾ ذم اًمنمك اخلٗمل أيْم٤م ُمالطمٔم٦م 

واعمسّبب٤مت، ومتدد اًمقاطمنيد ُمتٕمّٚم٘مني٤م سم٤مٕؾمنيب٤مب اًمدٟمٞمقيني٦م وىمنيد أٟمسني٤مه اًمِّمنيٞمٓم٤من أّن هنيذه 

اًمنمنيوط   شمنيقوّمرت إذا   إٓ  إؾمب٤مب ٓ شمٜمٗمذ إٓ سمٛمِمٞما٦م اهلل وىمدرشمف، وم٤مًمسب٥م ٓ يتحّ٘مؼ

ّٚمؼ سم٤مٕؾمنيب٤مب واًمٖمٚمنيّق ومٞمٝمني٤م واٟمتٗمٕم٧م اعمقاٟمع، ومام ؿم٤مءه اهلل يم٤من وُم٤م مل يِم٤مء مل يٙمـ، وم٤مًمتٕم

وشمٕمّٚمؼ اًم٘مٚم٥م هب٤م، داظمؾ ذم اًمنمك اخلٗمّل، وهذا احل٤مل ُمع إؾمب٤مب اًمّمحٞمح٦م ومام سم٤مًمؽ 

سم٤مٕؾمب٤مب اًمٗم٤مؾمدة اًمتل مل يدّل اًمنمع قمغم أّّن٤م أؾمب٤مب ُمنموقم٦م يم٤مًمٜمذر ًمٚمٜمبل أو ًمٚم٘مؼم أو 

 هلل شمٕم٤ممم.اًمِمٛمس أو اًم٘مٛمرومٛمـ سم٤مب إومم أن يٙمقن ذيم٤م، يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء ا
 

 

                                                 
 .73، ص 1ج جمؿوع الػتاوى،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  (1)

 .672ص عون ادعيود، اٟمٔمر: اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي،  (2)
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 :املبحث الزابع
 يتحّقق فيها حاالت الّنذر اليت

 الشزك األكرب أو األصغز أو البدعة
أن يٜمذر ًمٚمٛمخٚمقق ٓقمت٘م٤مد ومٞمنيف، يمني٠من يٕمت٘منيد أّن هنيذا اًمٜمّبنيل أو  :احلالة األوىل

ُمـ دون اهلل، ومٞمٜمنيذر  (1)اًمقزّم ًمف اًم٘مدرة اًمّت٤مُم٦م واعمٓمٚم٘م٦م ذم أن يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء ويٜمٗمع ويرّض 

 (2)."سم٠من جيٕمؾ ًمٖمػمه ُمٕمف شمدسمػما ُم٤م"د أن ي٘ميض طم٤مضمتف، وهذا ذك ذم اًمرسمقسمٞم٦م، ًمف سم٘مّم

وه١مٓء جيٕمٚمقن اًمرؾمؾ واعمِم٤ميخ ينيدسّمرون اًمٕمني٤ممل سمني٤مخلٚمؼ واًمنيرزق وىمْمني٤مء "

وم٤مقمت٘مني٤مد أّن همنيػم اهلل "، (3)"احل٤مضم٤مت ويمِمػ اًمٙمرسم٤مت، وهذا ًمٞمس ُمـ ديـ اعمسنيٚمٛملم

همٞمني٨م اًمّسنيامء، ويٗمنيّرج اًمٙمنيرب، يٙمِمػ سمف اًمبالء، ويٜمٍم قمنيغم إقمنيداء، ويسنيتٜمزل 

                                                 
أّٟمف حيّمؾ ًمف سمف ُمـ اًمٜمٗمنيع، واًمٜمّٗمنيع ٓ يٙمنيقن إٓ  ىم٤مل اسمـ اًم٘مّٞمؿ: وم٤معمنمك إّٟمام يّتخذ ُمٕمبقده عم٤م يٕمت٘مد (1)

ممـ ومٞمف ظمّمٚم٦م ُمـ هذه إرسمع:إُم٤م ُم٤مًمؽ عم٤م يريده قم٤مسمده ُمٜمف، وم٢من مل يٙمـ ُم٤مًمٙم٤ًم يم٤من ذيٙم٤ًم ًمٚمامًمؽ، 

وم٢من مل يٙمـ ذيٙم٤ًم ًمف يم٤من ُمٕمٞمٜم٤ًم ًمف وفمٝمػمًا، وم٢من مل يٙمـ ُمٕمٞمٜم٤ًم وٓ فمٝمػمًايم٤من ؿمٗمٞمٕم٤ًم قمٜمده. اٟمٔمر: اسمـ 

 .343، ص 1ج سالؽ ،مدار  الاًم٘مّٞمؿ، 

 .710، ص 2ج اقتضاء الرصاط ادستؼق ،  اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، (2)

......رضمني٤مل اًمٔمني٤مهر هنيؿ اًمنيذيـ منيؿ ": ىم٤مل اسمـ قمريب اًمّمنيقذم: 536، ص االشتغاثةاسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  (3)

رف ذم قمني٤ممل اًمٖمٞمني٥م نياًمتٍمف ذم قم٤ممل اعمٚمؽ واًمِمٝم٤مدة... ورضم٤مل اًمبني٤مـمـ ومٝمنيؿ اًمنيذيـ منيؿ اًمتّمني

إرواح اًمٕمٚمقي٦م هبٛمٛمٝمؿ ومٞمام يريدوٟمف... وأُم٤م رضم٤مل احلنيد ومٝمنيؿ اًمنيذيـ منيؿ  واعمٚمٙمقت ومٞمستٜمزًمقن

رف ذم إؾمامء اإلمٞمني٦م نياًمتٍمف ذم قم٤ممل اًمؼمزخ وا ؼموت، وأُم٤م رضم٤مل اعمٓمٚمع ومٝمؿ اًمذيـ مؿ اًمتّم

 الػتوحمات ادؽقمة،اٟمٔمنير: اسمنيـ قمنيريب،  "ومٞمستٜمزًمقن هب٤م ُمٜمٝم٤م ُم٤م ؿمني٤مء اهلل، وهنيذا ًمنيٞمس ًمٖمنيػمهؿ...

 .246، ص1م(، ج1998، 1إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، ط)سمػموت: دار 
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يمّؾ هذه آقمت٘م٤مدات  ( 1)"وي٘ميض احلقائ٩م، ويٜمٍم اعمٔمٚمقم، وجيػم اخل٤مئػ إمم همػم ذًمؽ

ختّؾ وشمٗمسد شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م، وهذا ُمٕمٚمقم سم٤مًمّديـ رضورة، وه١مٓء ًمٞمس مؿ طمّدني٦م ٓ 

 اًمنمك إيمنيؼم. ُمـ اًمٜم٘مؾ وٓ ُمـ اًمٕم٘مؾ، وم٢من ٟمذر اًمٜم٤ّمذر ويم٤من قمغم هذه اًمٕم٘م٤مئد  ّ٘مؼ 

وم٢مذا سوم٧م اًمٜمّذور عمخٚمقق ٓقمت٘م٤مد ومٞمف أو ًمتٕمٔمٞمؿ يمتٕمٔمٞمؿ اهلل ومٙمّؾ ذًمنيؽ ذك.ىمني٤مل 

ومٛمـ ٟمذر ًمٖمػم اهلل ومٝمق ُمنمك يمٛمـ ص٤مم ًمٖمػم اهلل وؾمنيدد ًمٖمنيػم اهلل، وُمنيـ " اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:

 (2)."طم٩ّم إمم ىمؼم ُمـ اًم٘مبقر ومٝمق ُمنمك

 وم٤مًمنمك ُمتحّ٘مؼ ُمـ وضمٝملم:

أو اًمّتٍّمف ذم اًمٙمقن أو همػمهني٤م ُمنيـ آقمت٘مني٤مدات اقمت٘م٤مداًمٜمّٗمع أو اًمرّض  أوالً:

ـّ وم٤مقمؾ ذًمؽ أّن اعمّٞم٧م "اًمتل ختّؾ سمتقطمٞمد اًمّرسمقسمٞم٦م  ذم إُمنيقر دون اهلل  يتٍّمف  وم٢من فم

 (3)."شمٕم٤ممم، وم٤مقمت٘م٤مد ذًمؽ يمٗمر

هق سف اًمٕمب٤مدة ًمٖمػم اهلل، وم٤مًمنمك يتحّ٘مؼ سم٠من دمٕمؾ ًمٖمػمه ٟمّمنيٞمب٤ًم ُمنيـ  ثاكقًا:

، وىمد شم٘مّرر أّن اًمٜمّذر ُمـ صٜمقف اًمٕمب٤مدة ومٛمتك ىمّمنيد (4)قمب٤مدشمؽ، وشمقيّمٚمؽ، واؾمتٕم٤مٟمتؽ

 اًمٜمّذر ًمٚمٛمخٚمقق شمٕمٔمٞماًم ًمف وشم٘مّرسم٤ًم إًمٞمف  ّ٘مؼ اًمنّمك.

واًمتقضّمف إمم اًم٘مبقر سم٤مًمّدقم٤مء واًمٕمب٤مدة يٕمتؼم ذيم٤ًم، وىمد ؾمب٘م٧م اإلؿمني٤مرة إمم ذًمنيؽ، 

                                                 
، 1،  ٘مٞمؼ: قمكم احلٚمبل، )اًمّسٕمقدي٦م: دار اسمـ ا نيقزي، د. ط.  د.ت(، ج إغاثة الّؾفػان،اسمـ اًم٘مٞمؿ،  (1)

 .369ص 

، د. 1 ٘مٞمؼ: حمٛمد رؿمني٤مد ؾمني٤ممل، )اًمسنيٕمقدي٦م: ُم١مؾمسني٦م ىمرـمبني٦م، طمـفا  السـّة الـّيوسة، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  (2)

 .270، ص 2ت(، ج

 .439، ص 2م( ج 1997، 1)سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط رّد ادحتار،اسمـ قم٤مسمديـ،  (3)

 .58، ص 1ججمؿوع الػتاوى، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  (4)
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اعمّٞمني٧م يٕمٚمنيؿ إٓ وهنيق يٕمت٘منيد أّن احلنيّل اًمٖم٤مئني٥م، أو " وم٢مّن اًمٕمبد ٓ يتقضّمف سم٤مًمٕمب٤مدة واًمّدقم٤مء

ودومنيع إذى، وإّٓ عمني٤م اًمٖمٞم٥م، أو يسٛمع اًمٜمّداء، وي٘مدر سم٤مًمّذات أو سم٤مًمٖمػم قمغم ضمٚم٥م اخلنيػم 

اهلل ذم  ُمنيع  كريش   يٜمبٖمنيل أن ومنيال"اًمرسمقسمٞم٦مًمتقطمٞمدُمٗمسنيد ذًمنيؽ ويمّؾ  (1) "وم٤مه ومتحوٓدقم٤مه،

 ذم اعمٗمٕمقٓت، ومٚمٞمس ذم اًمقضمقد رء ُمست٘مّؾ ُمـ اعمٗمٕمقٓت، وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م هق اًمٗمٕمؾ أو 

   (2)."وطمده قمّٚم٦م ىم٤مئٛم٦م، وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م هق ُمستٖمـ قمـ اًمنميؽ ذم رء ُمـ اعمٗمٕمقٓت

وضمٕمنيؾ  .(3)وم٤مقمت٘م٤مد أّن صمّؿ ؿمٞما٤ًم ًمف اؾمت٘مالل ذم اًمٗمٕمؾ أو اًمّت٠مصّمر اًمّت٤مم يٕمتؼم ذيم٤مً 

اًمت٘مّرب إمم إٟمبٞم٤مء وإوًمٞم٤مء ؾمبب٤ًم ٚم٥م اعمٜم٤مومع ودومع اعمْم٤مر يمّؾ ذًمؽ يٕمتؼم شم٘مقل قمنيغم 

ومال ؿمّؽ أّن ُمـ اقمت٘منيد ذم ُمّٞمني٧م ُمنيـ إُمنيقات، أو "وهق أصؾ اًمنمك، اهلل سمال قمٚمؿ، 

طمّل ُمـ إطمٞم٤مء أّٟمف يرّضه ويٜمٗمٕمف إُّم٤م اؾمت٘مالًٓ أو ُمنيع اهلل، أو ٟمني٤مداه أو شمقضّمنيف إًمٞمنيف أو 

اؾمتٖم٤مث سمف ذم أُمر ُمـ إُمقر اًمتل ٓ ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م اعمخٚمقق، ومٚمؿ خيٚم  اًمتقطمٞمد هلل وٓ 

ذم ؿمدرأو طمدر أو ُمٚمؽ أو ضمـ أو طمنيّل أو ُمّٞمني٧م أّٟمنيف ومٛمـ اقمت٘مد " (4)"أومرده سم٤مًمٕمب٤مدة

                                                 

)  اًمريني٤مض: ـمبٕمني٦م اعمنيدين، د. ط.  جمالء العقـم  يف كاكؿمة األمحمدسن،اسمـ إًمقد اًمبٖمنيدادي،  (1)

 .573ص  م(،1981

 .285 ، ص1ج جمؿوع الػتاوى،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  (2)

 .1672، ص عون ادعيوداٟمٔمر: اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي،  (3)

) دُمِمؼ: دار  الدّر الـّضقد يف إخالص كؾؿة الّتوحقد، ،اًمِمقيم٤مين حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين، (4)

وُمـ اعمٝمؿ اًمّتٗمريؼ سملم اًمٜمٗمع واًمرّض اًمذي ٓ ي٘مدر قمٚمٞمنيف إٓ  ،33ص  م(،1994، 1اسمـ ظمزيٛم٦م، ط

ذي ي٘مدر قمٚمٞمف اخلٚمؼ، وم٤معمخٚمقق ىمد يٜمٗمٕمؽ ويرّضك عم٤م ي٘مدر قمٚمٞمف ومال ي٘مدر اًمٚمٝمقسملم اًمٜمٗمع واًمرّض اًم

 أو   اًمنيّذٟمقب  اًم٘مٚمنيقب وُمٖمٗمنيرة يمٝمدايني٦م   ظم٤مصني٦م سم٤مًمرسمقسمٞمني٦م، قمغم يمّؾ رء  أو ٓ ي٘مدر قمغم أؿمٞم٤مء 

اًمٜمٍّم قمغم إقمداء وٟمحقه٤م، ومال شمٓمٚم٥م ٓ ُمـ طمّل وٓ ُمـ ُمّٞم٧م، وظمٓم٠م اًم٘مبقري٦م أّّنؿ اقمت٘منيدوا أّن 

طمّٞم٤م وُمّٞمت٤م صمّؿ ىم٤مؾمقا همػمه ُمـ إوًمٞم٤مء واًمّّم٤محللم سمف ومتقضّمٝمنيقا إمم اًم٘مبنيقر  ُمـ اًمٜمبّل ذًمؽ يٓمٚم٥م 

 سم٤مًمّتٕمٔمٞمؿ واًمّدقم٤مء واًمٕمب٤مدة.
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يٜمٗمع أو يرّض أو أّٟمف ي٘مّرب إمم اهلل أو يِمٗمع قمٜمده ذم طم٤مضم٦م ُمنيـ طمنيقائ٩م اًمنيّدٟمٞم٤م سمٛمدنيّرد 

اًمتِمّٗمع سمف واًمتقؾّمؾ إمم اًمرّب شمٕم٤ممم...وم٢مّٟمف ىمد أذك ُمع اهلل شمٕم٤ممم همنيػمه واقمت٘منيد ُمني٤مٓ 

 قمّٛمـ يٜمذر سمامًمف ووًمده عمّٞم٧م أو طمنيّل حيّؾ اقمت٘م٤مده يمام اقمت٘مد اعمنميمقن ذم إوصم٤من ومْمال

أو يٓمٚم٥م ُمـ ذًمؽ ُم٤م ٓيٓمٚم٥م إٓ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ احل٤مضمني٤مت، ُمنيـ قم٤مومٞمني٦م ُمريْمنيف أو 

هق اًمنمك سمٕمٞمٜمنيف اًمنيذي يمني٤من  هذا   ىمدوم هم٤مئبف أو ٟمٞمٚمف ُمـ أّي ُمٓمٚم٥م ُمـ اعمٓم٤مًم٥م وم٢منّ 

 قمٚمٞمف قمب٤مد إوصم٤من.

ًمتقؾّمنيؾ سمنيف وـمٚمني٥م واًمٜمّذر سم٤معم٤مل قمنيغم اعمّٞمني٧م وٟمحنيقه واًمٜمحنير قمنيغم ىمنيؼمه وا

احل٤مضم٤مت ُمٜمف هق سمٕمٞمٜمف اًمنمك اًمذي يم٤من شمٗمٕمٚمف ا ٤مهٚمّٞم٦م وإّٟمام يم٤من ا ٤مهٚمٞم٦م يٗمٕمٚمقٟمف عمني٤م 

يسّٛمقٟمف وصمٜم٤م وصٜمام وومٕمٚمف اًم٘مبقريقن عم٤م يسّٛمقٟمف وًمّٞم٤م أو ىمؼما أو ُمِمٝمدًا وإؾمامء ٓ أصمر 

 (1)."م٤م وٓ شمٖمػّم اعمٕم٤مين رضورة

ؾمنيالم إلسمٓم٤مًمنيف وُمٕمٚمنيقم ُمنيـ دينيـ واخّت٤مذ اًمقؾم٤مئط سم٤مًمٕمب٤مدة هنيق ُمني٤م ضمني٤مء اإل

رف ًمٖمنيػمه شمٕمني٤ممم نياعمسٚمٛملم ًمزوم إومراد اهلل سم٤مًمٕمب٤مدة وآؾمتٕم٤مٟم٦م، وأّن٤م ٓ جينيقز أن شمّمني

وسم٤م ٛمٚم٦م وم٘مد قمٚمؿ اعمسنيٚمٛمقن يمّٚمٝمنيؿ أّن ُمني٤م يٜمنيزل سم٤معمسنيٚمٛملم ُمنيـ ٟمنيقازل ذم اًمّرهمبني٦م "

واًمّرهب٦م ُمانيؾ دقمني٤مئٝمؿ قمٜمنيد آؾمتسني٘م٤مء ًمٜمنيزول اًمنيّرزق، ودقمني٤مئٝمؿ قمٜمنيد اًمٙمسنيقف، 

قمتداد ًمرومع اًمبالء، وأُما٤مل ذًمؽ إّٟمام يدقمقن ذم ذًمؽ اهلل وطمده ٓ ذينيؽ ًمنيف، وٓ وآ

ينميمقن سمف ؿمٞما٤م، ومل يٙمـ ًمٚمٛمسنيٚمٛملم ىمٓمٕمني٤م أن يرضمٕمنيقا طمنيقائدٝمؿ إمم همنيػم اهلل قمنيّز 

وضمّؾ، سمؾ يم٤من اعمنميمقن ذم ضم٤مهٚمّٞمتٝمؿ يدقمقٟمف سمال واؾمٓم٦م ومٞمدٞمنيبٝمؿ اهلل أومنيؽماهؿ سمٕمنيد 

ؿ إٓ هبنيذه اًمقاؾمنيٓم٦م اًمتنيل ُمني٤م أٟمنيزل اهلل هبني٤م ُمنيـ اًمّتقطمٞمد واإلؾمالم ٓ جيٞم٥م دقمني٤مءه

 (2)."ؾمٚمٓم٤من

                                                 
 .10هني(، ص 1348،  1)ُمٍم: ُمٓمبٕم٦م اعمٜم٤مر، ، ط تطفر االعتؼاد من أدران اإلحلاد،اًمّّمٜمٕم٤مين،  (1)

 . 66ي٤مض: ُمٓم٤مسمع دار ـمٞمب٦م، د. ط. د. ت(، ص )اًمرّ  زسارة الؼيور واالشتـجار بالؼيور،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  (2)



 

 
 حبوث ودراسات  النرز يف العقيدة اإلسالميت

 

___________________ ﴿761﴾ ___________________ 

 

ويدظمؾ ذم ذًمؽ اًمّّمقم سم٤مؾمؿ اعمِم٤ميخ وإوًمٞم٤مء واًمّّم٤محل٤مت اًمّزاهدات ُمنيـ "

ـّ هبذا، ويس٠مًمـ سم٤مؾمؿ هنيذا اًمّّمنيٞم٤مم  ـّ وسمٚمقغ ُم٘م٤مصده اًمٜمّس٤مء، ويرسمٓمـ ىمْم٤مء طمقائدٝم

ـّ ويٕم ت٘منيدن سمني٠مّّنؿ ي٘مْمنيقن إوًمٞم٤مء اًمّّم٤محللم واًمٜمّس٤مء اًمّّم٤محل٤مت أن شم٘م٣م طمقائدٝم

، وذًمؽ ُمـ اإلذاك ذم اًمٕمب٤مدة وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم،  ـّ ، ويٚمّبقن ُمٓم٤مًمبٝم ـّ طم٤مضم٤مأل

 (1)."وُمٕمٚمقم أّٟمف ٓ جيقز اإلذاك إـمالىم٤م ذم أي ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمٕمب٤مدات سمام ومٞمٝم٤م اًمّّمقم

واعم٘مّمقد أن اًمنمك يتح٘مؼ إُم٤م سم٤مقمت٘م٤مد خي٤مًمػ اًمتقطمٞمد ُماؾ أٟمف رب اًمٕمني٤معملم 

و أٟمف ُمست٘مؾ سم٤مًمت٠مصمػم أو أٟمف ُمستحؼ ًمٚمٕمب٤مدة أو أٟمف واضم٥م اًمقضمقد وٟمحقه، وإُم٤م سمٓم٤مقم٦م أ

 أو ظمْمقع ي٘مّمد هب٤م ٟمٗمع همٞمبل يمام ؾمبؼ سمٞم٤مٟمف.

وهل أن يٜمذر هلل شمٕم٤ممم عمٙم٤من مل ينمقمف، ُماؾ أن يٜمذر ًم٘منيؼم أو وزّم  :احلالة الّثاكقة

سمتٕمٔمٞمٛمٝم٤م وأّٟمف ُمتنيك ٟمنيذر أو ؿمدرة أو ٟمدؿ ٓقمت٘م٤مدهؿ أّن اهلل قمّٔمؿ هذه إؿمٞم٤مء وأُمر 

م٤م وم٢مّن اهلل جيٞم٥م ُمس٠مًمتف. وهذه احل٤مًم٦م شمٚمحؼ سمح٤مًم٦م احلٚمػ سمٖمػم اهلل ومٛمٜمف اًمنمك إيمؼم 

وإصٖمر قمغم شمٗمّمٞمؾ، قمغم طمس٥م اقمت٘م٤مده، ويمذًمؽ هٜم٤م إذا ٟمذر ًم٘منيؼم أو وزّم أو همنيػمه 

 ًمنيف،ُمـ همػم شمٕمٔمٞمؿ يمتٕمٔمٞمؿ اهلل وٓ اقمت٘م٤مد خمؾ سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ومل ي٘مّمد أن يت٘منيرب 

وإّٟمام إُمر ٓ يٕمدوأن يٙمقن ظمٚمط ذم طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م جي٥م شمٕمٔمٞمٛمنيف وسمنيامذا يٙمنيقن اًمّتٕمٔمنيٞمؿ، 

وم٤مًمّتٕمٔمٞمؿ ٟمققم٤من، أطمدمه٤م ُم٤م حيّبف اعمٕمّٔمؿ ويرض٤مه وي٠مُمره ويرىض قمغم وم٤مقمٚمف، ومٝمذا هق "

 اًمّتٕمٔمٞمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م.

ُم٤م يٙمرهف ويبٖمْمف ويذّم وم٤مقمٚمف:ومٝمذا ًمٞمس سمتٕمٔمٞمؿ، سمؾ هق همٚمّق ُمٜمني٤مف  والّثا،:

تٕمٔمٞمؿ، ومذا مل يٙمـ اًمّراومْم٦م ُمٕمّٔمٛملم ًمٕمنيكّم سمنيدقمقاهؿ اإلمٞمني٦مواًمٜمّبّقة، أو اًمٕمّمنيٛم٦م ًمٚم
                                                 

  م(،2007،  3)دُمِمؼ: دار اسمـ يمانيػم، ط رجال الػؽر والّدعوة،اًمٜمدوي، أسمق احلسـ قمكم اًمٜمّدوي،  (1)

 . 257، ص 3ج
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أٟمٙمر قمغم ُمـ قمّٔمٛمف سمام مل ينمقمف، وم٠مٟمٙمر قمغم ُمٕم٤مذ ؾمدقده ًمف  وٟمحق ذًمؽ،...واًمٜمّبل 

ُمنمنيوقم٤م  يمذًمؽ  اًمّتٕمٔمٞمؿ  وم٤مًمّتٕمٔمٞمؿ حيت٤مج إمم دًمٞمؾ وأن يٙمقن   ( 1)"وهق حمض اًمّتٕمٔمٞمؿ

 .ًمٞمس سمٛمحّرم أو سمدقم٦م

وىمد ىمسؿ اًمٕمٚمامء اًمتٕمٔمٞمؿ ذم اًمٕمب٤مدات قمغم رضسملم: إول: ُم٤م هنيق شمٕمٔمنيٞمؿ هلل 

سمال واؾمٓم٦م يم٤مًمّمقم. اًما٤مين: ُم٤م هق ظمْمقع هلل ؾمبح٤مٟمف وًمٙمـ سمقاؾمٓم٦م اطمؽمام خمٚمنيقق، 

 (2).يمت٘مبٞمؾ احلدر إؾمقد وإيمرام اًمقاًمديـ وٟمحق ذًمؽ

ٜمنيقع اًماني٤مين اًمنمك إذا سف ًمٖمنيػم اهلل، أُمني٤م اًم  وم٤مًمٜمقع إول فم٤مهر ذم  ٘مؼ   

ومتٕمٔمٞمؿ اًمٙمٕمب٦م واطمؽمام اًمقاًمديـ ٓ ي٘مّمد سمف اًمٜمٗمع اًمٖمٞمبل وٓ يٕمٔمٛمٝمنيؿ يمتٕمٔمنيٞمؿ اهلل 

 سمؾ هق ـم٤مقم٦م هلل واُمتا٤مل ُٕمره شمٕم٤ممم.

وأيمار اًمٕم٤مُم٦م يٕمت٘مدون أّن اًمٜمّذر ًمٚم٘مؼم اًمٗماليّن حيّ٘مؼ منيؿ اًمٜمّٗمنيع واخلنيػم، يمٛمنيـ 

ـمردًا ًمٚمدنيـ أو دومٕمني٤ًم  ظم٤مصٞم٦م ـمبٞمٕمٞم٦م ذم رسور اًمٜمٗمس أو"يرضمق أن شمٙمقن مذه اًم٘مبقر 

 (3)."ًمٚمٕملم أو ٟمحق ذًمؽ، ومٝمذا ممٜمقع ؾمدًا ًمٚمذريٕم٦م

وم٢مّٟمف ٓ جيقز أن يٜمذر ًم٘منيؼموٓ ًمٚمٛمدني٤موريـ " وهذا ٟمذر حمّرم ٓ جيقز اًمقوم٤مء سمف

قمٜمد اًم٘مؼم ؿمٞما٤م ُمـ إؿمٞم٤مء، ٓ ُمـ ّدراهنيؿ، وٓ ُمنيـ زيني٧م، وٓ ُمنيـ ؿمنيٛمع، وٓ ُمنيـ 

 (4)."طمٞمقان وٓ ُمـ همػم ذًمؽ، يمّٚمف ٟمذر ُمٕمّمٞم٦م

                                                 

)سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمني٦م،  الّصارم ادـؽي يف الرّد عذ الّسيؽي،ام٤مدي، حمٛمد أمحد قمبد ام٤مدي،  (1)

 . 288ص  م(،1985،  1ط 

 .525ص العيادة،اعمٕمٚمٛمل،  (2)

 .594ص العيادة،اعمٕمٚمٛمل،  (3)

ص  (،م1992،  1ر: دار اًمّّمح٤مسم٦م ًمٚمنيؽماث، طني)ُمّم زسارة الؼيور واالشتـجاد بادؼابر،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  (4)

،  5 ٘مٞمنينيؼ: قمبنينيد اهلل اًمؽّميمنينيل، )اًمرينيني٤مض: دارقمنيني٤ممل اًمٙمتنيني٥م، ط  ادغـممي،: اٟمٔمنينير: اسمنينيـ ىمداُمنيني٦م، 23

 .644-643، ص 13م(، ج2005
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اقمت٘م٤مد أّن هذه اًمٜمّذور م٤م ٟمٗمع هق ذك وهق أقمٔمؿ ُمـ احلٚمػ سمٖمػم اهلل وم٢مذا "و

هذا اًمٜمّذر يٕمتؼم و (2)"؟ومٙمٞمػ سمٛمـ ٟمذر ًمٖمػم اهلل (1)"ُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل وم٘مد أذك"يم٤من 

إذ إّن احل٤مًمػ سمٖمنيػم اهلل مل ي٘مّمنيد "ُمـ اًمنّمك إصٖمر طم٤مًمف طم٤مل احلٚمػ سمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم

 (3)."هلل وًمق ىمّمد شمٕمٔمٞمؿ اعمحٚمقف ًمقىمع ذم اًمنّمكشمٕمٔمٞمؿ اعمحٚمقف يمتٕمٔمٞمؿ ا

إّن اعمٙم٤من اًمٗماليّن، أو اعمِمٝمد اًمٗمنياليّن، أو اًم٘مٛمنير " وصقرة هذا اًمٜمّذرأن ي٘مقل:

اًمٗماليّن، ي٘مبؾ اًمٜمّذر سمٛمٕمٜمك أّّنٛمٜمذروا ًمف ٟمذرا إن ىمْمٞم٧م طم٤مضم٤مألؿ، وىمْمٞم٧م، يمام ي٘مقل 

ُمستد٤مب، ُمع أّن ضمنيٜمس اًمٜمنّيذر   اًم٘م٤مئٚمقن:اًمّدقم٤مء قمٜمد اعمِمٝمد اًمٗماليّن، أو اًم٘مؼم اًمٗمالينّ 

 (4)."ٓ  أصمر ًمف ذم ذًمؽ، ومزّيـ مؿ اًمِمٞمٓم٤من ٟمسبف إصمر إمم ُم٤مٓ ي١مصّمر

واًمٜمّذر ًمٞمس ًمف شم٠مصمػم ذم ضمٚم٥م اًمٜمّٗمع أودومع اًمرّض إذا ٟمنيذر سمنيف هلل شمٕمني٤ممم ظم٤مًمّمني٤م، 

إن اًمٜمنيذر ٓ يٖم٤مًمني٥م  . واعمٕمٜمنيك:(5)"إن اًمٜمذر ٓ ي٘مدم ؿمٞما٤ًم وٓ ُيني١مظمرُ " :وم٘مد ىم٤مل اًمٜمبل 

. ومٙمٞمػ يٙمقن ًمف شم٠مصمػم إذا (6)"اًم٘مدر وٓ ي٠ميت اخلػم سمسببف، واًمٜمٝمل قمـ اقمت٘م٤مد ظمالف ذًمؽ

 يم٤من ًم٘مؼم أو ٟمبّل أو وزّم ومل يٙمـ هلل، أو يم٤من ومٞمف اًمنمك، ومٝمذا ُمـ سم٤مب أومم قمدم شم٠مصمػمه.

واعم٘مّمقد، أّن هذا اًمٜم٤ّمذر ىمد يٕمت٘مد شمٕمٔمٞمؿ هذا اًم٘مؼم سمام ٓ يتس٤موى ُمع شمٕمٔمنيٞمؿ 

ًمٜمبل ومٞم٘مدم ًمف اًمٜمّذور سم٘مّمد طمّمقٓعمٜمٗمٕم٦م ُمٜمف سمد٤مهنيف أو سمريمتٝمني٠مو طمّ٘منيف اهلل أو يٕمّٔمؿ ا
                                                 

 ؾمبؼ خترجيف. (1)

 .345، ص 1ج مدار  الّسالؽ ،اسمـ اًم٘مّٞمؿ،  (2)

، 1 ٘مٞمؼ: قمكّم حمٛمنيد قمنيقض، )سمنيػموت: دار اًمٙمتني٥م اًمٕمٚمٛمّٞمني٦م، ط  الرشح الؽير،اٟمٔمر: اًمّراومٕمل،  (3)

 . 235، ص 12م(، ج1997

 .716-715، ص 2ج اقتضاء الرّصاط ادستؼق ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  (4)

 .6692ب إيامن واًمٜمذور، سم٤مب اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر، رىمؿ يمت٤م اليخاري،أظمرضمف  (5)

 .351، ص15ج فتح الياري،اٟمٔمر: اسمـ طمدر،  (6)



 

 
 عبد الرمحن علي حممد ذويب  م 103 6ينايرهـ /3417 ربيع األول، اخلامسالعدد  - وحدة األمة

 

_____________________ ﴿711﴾ _____________________ 

 

ومال جيقز أن يٕمت٘مد أّن اًمٌمء ؾمب٥م ذم " قمغم اهلل شمٕم٤ممم، ويمّؾ ذًمؽ ىمقل قمغم اهلل سمال قمٚمؿ

رقمل ُمنيـ اًمٙمتني٤مب واًمسنيٜم٦ّم، ومٛمنيـ أصمبني٧م نيُمرّضة إٓ سمدًمٞمؾ اًمِمنيدومع  ّمٞمؾ ُمٜمٗمٕم٦م أو 

  (1)."ظم٤مًمػ اًمنمع يم٤من ُمبٓمال واؾمٓم٦م واقمت٘مد أّّن٤م ؾمب٥م ًمذًمؽ سمال قمٚمؿ أو

ومٛمتك اقمت٘مد أن اًمٜمّذر ذم اًم٘مؼم يٜمٗمٕمف سمؼميم٦م أو ضم٤مه أو يٜمذر ًمّم٤مطم٥م اًم٘مؼم طمتك 

ريملم نيرك إصنيٖمر وهنيق يِمنيبف ٟمنيذر اعمِمنيني، يمّؾ ذًمؽ يٕمتؼم ُمـ اًمِم(2)يدقمق ًمف قمٜمد اهلل

، واًمنمك إصٖمر يتٛمّاؾ ذم فمٜمّٝمؿ ُم٤م ًمٞمس ؾمبب٤م أّٟمف ؾمب٥م حلّمقل اعمٜمني٤مومع (3)ٕصٜم٤مُمٝمؿ

 ذًمؽ أّٟمف ذريٕم٦م ًمٚمنمك هبؿ.ويم

وًمٞمس ذم اًمٙمت٤مب أو اًمسٜم٦ّم ُم٤م يدّل قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمٜمذر ًمٚم٘مبقر سمؾ شمنيقاشمر قمنيـ 

اًمٜمّٝمل قمـ اًمّّمالة قمٜمد اًم٘مبقر ُمٓمٚم٘م٤م، أو اخّت٤مذهني٤م ُمسني٤مضمد، أو اًمبٜمني٤مء قمٚمٞمٝمني٤م،  اًمٜمبل 

وإي٘م٤مد اًمّّسج قمٚمٞمٝم٤م، وٟمحق ذًمؽ، وي٘مني٤مس قمٚمٞمٝمني٤م اًمٜمنّيذر مني٤م، وهٜمني٤م ٟمِمنيػم إمم سمٕمنيض 

 ٨م:إطم٤مدي
                                                 

ُمٓم٤مسمع ا ٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اعمديٜمني٦م (حمٛمد مجٞمؾ زيٜمق،  : ٘مٞمؼ الواشطة ب  احلّق وا ؾق،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  (1)

 .44. ط. د. ت(، ص داعمٜمّقرة، 

قمقن قمغم ا ب٤مسمرة ومٞم٘مّمٛمقن ويستِمٗمٕمقن ومٞمِمنيٗمٕمقن، ومٞمسني٠مًمقن إّن إىمٓم٤مب يس٠مًمقن اهلل ومٞمدٞمبٝمؿ ومٞمد (2)

:  271، ص 2ج الّرشمائل،اهلل ومٞمٜمب٧م مؿ إرض ومٞمدومع قمٜمٝمؿ وهبؿ أٟمقاع اًمبالء. اٟمٔمر: اسمـ قم٤مسمديـ، 

 ُمنموع، يمنيام أّن اًمّمنيح٤مسم٦م يٓمٚمبنيقن ُمنيـ اًمٜمّبنيل   ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: أُم٤م ـمٚم٥م اًمّدقم٤مء ُمـ إطمٞم٤مء ومٝمذا

ينمع ًمٜمني٤م أن ٟم٘منيقل:ادع ًمٜمني٤م، وٓ اؾمني٠مل ًمٜمني٤م   إٟمبٞم٤مء واًمّّم٤محللم وهمػمهؿ ومٚمؿ اًمّدقم٤مء، وأُّم٤م اعمٞم٧م ُمـ

رسّمنينيؽ، ومل يٗمٕمنينيؾ هنينيذا أطمنينيد ُمنينيـ اًمّّمنينيح٤مسم٦م واًمّتنيني٤مسمٕملم وٓ أُمنينير سمنينيف أطمنينيد ُمنينيـ إئٛمنيني٦م، وٓ صمبنيني٧م ذم 

ىم٤مئٚملم: ي٤م رؾمقل اهلل ادع ًمٜم٤م واؾمتسؼ ًمٜم٤م، وٟمحـ ٟمِمنيٙمق  طمدي٨م...وم٤مًمّّمح٤مسم٦م مل جيٞماقا إمم ىمؼم اًمٜمبل 

٤م أص٤مسمٜم٤م، وٟمحق ذًمؽ، مل يٗمٕمؾ ذًمؽ أطمد ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م ىمط، سمؾ هق سمدقم٦م ُمني٤م أٟمنيزل اهلل هبني٤م ُمنيـ إًمٞمؽ مم

 .22م(، ص 1992، 1)ُمٍم: دار اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمؽماث، ط  زسارة الؼيور،ؾمٚمٓم٤من. اٟمٔمر: اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، 

 .644 -643، ص 13ج  ادغـي،اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد،  (3)
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)...أٓ وإّن ُمـ يمني٤من ىمنيبٚمٙمؿ يمني٤مٟمقا يّتخنيذون ىمبنيقر أٟمبٞمني٤مئٝمؿ وصني٤محلٞمٝمؿ  -أ

 (1).ُمس٤مضمد، أٓ ومال شمّتخذوا اًم٘مبقر ُمس٤مضمد، إيّن أّن٤ميمؿ قمـ ذًمؽ(

 (2).زائرات اًم٘مبقر، واعمتّخذيـ قمٚمٞمٝم٤م اعمس٤مضمد واًمّّسج( )ًمٕمـ رؾمقل اهلل  -ب

ّّمنيح٤مسم٦م وسمٛم٘مت٣م هنيذيـ احلنيديالم وهمػممهني٤م ومني٢مّن اًمسنيٚمػ اًمّمني٤مًمح ُمنيـ اًم

واًمّت٤مسمٕملم مل يّتخذوا اًم٘مبقر وٓ إٟمبٞم٤مء حمال ًمٚمٕمب٤مدة ُمـ دقم٤مء واؾمنيتٖم٤مصم٦م أو ٟمنيذر ومٙمنيّؾ 

ومٛمحنيّرم " ذًمؽ ًمٞمس سمٛمنموع وًمٞمس ُمـ إؾمب٤مب اًمٜم٤ّمومٕم٦م سمؾ هق ُمـ اًمٙمب٤مئر اعمحرُم٦م.

إي٘م٤مد اعمّم٤مسمٞمح واًمِّمٛمقع قمغم اًم٘مؼم وًمق ىمؼم ٟمبّل أو وزّم عم٤م ومٞمف ُمـ شمْمّٞمٞمع اعم٤مل سمال ُمٜمٗمٕم٦م 

و رم اًمّّمالة إمم ىمبقر إٟمبٞم٤مء وإوًمٞم٤مء شمؼّميم٤م وإقمٔم٤مُم٤م، "( 3)"عمب٤مًمٖم٦م ذم شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مبقروا

فم٤مهر ُمـ إطم٤مدي٨م، وىمٞمس قمٚمٞمف يمّؾ شمٕمٔمٞمؿ ًمٚم٘منيؼم، يم٢مي٘مني٤مد  (4)ويمقن هذا اًمٗمٕمؾ يمبػمة

 (5).اًمّّسج قمٚمٞمف شمٕمٔمٞمام ًمف وشمؼّميم٤م سمف واًمّٓمقاف سمف يمذًمؽ
                                                 

اعمس٤مضمد وُمقاضع اًمّّمالة، سم٤مب اًمٜمّٝمل قمـ سمٜم٤مء اعمس٤مضمد يمت٤مب  يف الصحقح ادسؾ ،سٚمؿ، اعمأظمرضمف  (1)

 .532 ، رىمؿ377، ص 1قمغم اًم٘مبقر، واخّت٤مذ اًمّّمقر ومٞمٝم٤م، واًمٜمّٝمل قمـ اخّت٤مذ اًم٘مبقر ُمس٤مضمد، ج

: 7598، رىمنيؿ668، ص 2أظمرضمف أسمنيق داود، يمتني٤مب ا ٜمني٤مئز، سمني٤مب ذم زيني٤مرة اًمٜمّسني٤مء اًم٘مبنيقر، ج (2)

، 136، ص 2ُم٤م ضم٤مء ذم يمراهّٞم٦م أن يّتخذ اًم٘مؼم ُمسددا، ج، يمت٤مب اًمّّمالة، سم٤مب شــهواًمؽّمُمذي ذم 

 ،  وىم٤مل اًمؽّمُمذي:طمدي٨م طمسـ.5567رىمؿ 

 ٘مٞمؼ: أُملم حمٛمقد ظمٓمني٤مب، ) اًمريني٤مض:  الّدسن ا الص،حمٛمقد حمٛمد ظمٓم٤مب اًمّسبٙمك،  اًمّسبٙمل، (3)

 .9، ص8م(، ج1982،  3اعمٙمتب٦م اعمحٛمقدّي٦م اًمّسبٙمٞم٦م، ط

 الّزواجمر عمن اقمساف الؽيمائر،  ـ قمكم سمـ طمدر امٞمتٛمل اًمسٕمدي،أمحد سمـ حمٛمد سم اٟمٔمر: امٞماٛمل، (4)

 . 149-148، ص 1م(، ج1982 ،)سمػموت: ـمبٕمف دار اعمٕمروم٦م، د. ط

جمالء العقـم  يف كاكؿمة  ،ٟمٕمامن سمـ حمٛمقد سمـ قمبد اهلل أسمق اًمؼميم٤مت ظمػم اًمديـ أًمقد أًمقد، (5)

 .597 م(، ص1981 ،، ) اًمري٤مض: ـمبٕم٦م اعمدين، د. طاألمحدسن



 

 
 عبد الرمحن علي حممد ذويب  م 103 6ينايرهـ /3417 ربيع األول، اخلامسالعدد  - وحدة األمة

 

_____________________ ﴿714﴾ _____________________ 

 

ك سمنيام ومٞمٝمني٤م اًمّّمنيالة إمم اًم٘مبنيقر رنيوىمد ّنك اًمنمع احلٙمٞمؿ قمـ يمّؾ ذرائع اًمِمني

ومٙمّؾ هذا ًمااّل حيّمؾ آومتت٤من هب٤م ويّتخذ اًمٕمٙمقف قمٚمٞمٝم٤م وإي٘م٤مد اًمّّسج " واخّت٤مذه٤م قمٞمدا

قمبني٤مدة  و  اًمنمك ٓ ؾمٞمام أصؾ  رك نياًمِم إمم   واًمّّمالة ومٞمٝم٤م وإًمٞمٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م قمٞمدا ذريٕم٦م

ٝم٤م، وم٤مخّتني٤مذ اًم٘منيؼم قمٞمنيدا إصٜم٤مم ذم إُمؿ اًمّس٤مًمٗم٦م، إّٟمام هق ُمـ آومتت٤من سم٤مًم٘مبقر وشمٕمٔمٞمٛم

. ويدظمؾ ذم ذًمؽ اًمٜمّذر (1)"هق ُماؾ اخّت٤مذه ُمسددا واًمّّمالة إًمٞمف، سمؾ أسمٚمغ وأطمّؼ سم٤مًمٜمّٝمل

ًمٚم٘مبقر ومٝمق ُمـ ضمٜمس اًمّّمالة ًمٚم٘مبقر واخّت٤مذه٤م قمٞمدا، ويمؾ ذًمؽ ُمٜمٝمل قمٜمف، وهق ذريٕم٦م 

 إمم اًمنمك.

  ّ٘مؼ اًمبدقم٦م ذم سمٕمض طم٤مٓت اًمٜمّذر: :احلالة الّثالثة

دقم٦م ذم سمٕمض طم٤مٓت اًمٜمّذر:وصنيقرأل٤م اًمٜمنيذر هلل شمٕمني٤ممم ذم أُمني٤ميمـ  وشمتحّ٘مؼ اًمب

خمّمقص٦م سم٘مّمد ومْمؾ هذه إُم٤ميمـ وسمريمتٝم٤م وم٤مًمنمع مل يٕمّٔمؿ هنيذه إُمني٤ميمـ، وم٢مي٘مني٤مع 

اًمٜمّذر ذم ُمٙم٤من خمّمقص يٕمتؼم سمدقم٦م سمؾ أؿمّد ُمـ ذًمؽ وهق أّن هذا اعمٙم٤من ُمٜمٝمنيل قمنيـ 

أو أُمٙمٜمني٦م مل يٕمّٔمٛمٝمني٤م وم٤مًمٕمب٤مدة اًمتل ًمنيٞمس ًمنيف أصنيؾ ذقمنيل شمقىمنيع ذم أزُمٜمني٦م "شمٕمٔمٞمٛمف 

اًمنمع:يمٛمـ يٓمقف سم٤مًم٘مبقر، أو اًمّرىم  يقم اعمقًمد، أو جيٕمؾ ا ٚمقس ذم اعم٘م٤مسمر أومْمنيؾ 

ُمـ ا ٚمقس ذم اعمس٤مضمد، أو ُمـ يٕمّٔمؿ أقمٞم٤مدا سمبٕمض اًمٕمب٤مدات، أو اًمٕمب٤مدات اعمخؽمقم٦م، 

 "اًمّتٕمريػ" أو ُمـ يذه٥م يقم قمروم٦م قمٜمد سمٕمض ىمبقر إٟمبٞم٤مء واعمِم٤ميخ، وهق ُم٤م يسّٛمك

اًم٘مرسم٦م ذم ذًمؽ اًمٞمقم، وهذا أؿمّد إٟمقاع ُمْم٤مه٤مة ًمٚمٛمنموع طمٞم٨م وىمع ذم ظمٓمني٠م ًم٘مّمد 

 (2)."ختّمٞم  ُم٤مٓ ظمّمٞمّم٦م ًمف، واًمتزام اًمٕمب٤مدة ًمٞمس م٤م أصؾ ذقمل ُمـ وضمٝملم:

                                                 
)سمنيػموت: دار اًمٙمتني٥م الّصمارم ادـؽمي، أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ أمحد اسمـ قمبد ام٤مدي احلٜمبكم،  ام٤مدي، (1)

 .311م(، ص 1085،  1اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

)اًمريني٤مض: ُمٙمتبني٦م  ادػاضؾة يف العيمادات قواعمد وتطيقؼمات،اًمٜمّدران، ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد اًمٜمّدران،  (2)

 .755م(، ص 2004، 1اًمٕمبٞمٙم٤من، ط
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وشمتح٘مؼ اًمبدقم٦م ذم ختّمٞم  سمٕمض اًمب٘م٤مع وهل اًم٘مبقر سمٜمقع ُمنيـ اًمٕمبني٤مدة ُمنيـ 

اًمنمع سم٤مًمتحنيذير ُمنيـ  همػم دًمٞمؾ ُمـ اًمنمع، سمؾ أؿمد ُمـ ذًمؽ وهق أن هذه اًمب٘م٤مع ضم٤مء

 اخت٤مذه٤م قمٞمدا أو اعمب٤مًمٖم٦م ذم شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م.

وم٤مًمٜم٤مذر يٕمت٘مد سمريم٦م هذه اًمب٘مٕمني٦م وأٟمنيف إذا ٟمنيذر ومٞمٝمني٤م يتح٘منيؼ ًمنيف سمٕمنيض اًمٜمٗمنيع 

اًمتنيل ىمنيد فمٝمنيرت وقمّٛمني٧م ذم يمانيػم ُمنيـ سمنيالد  (1)"وم٘مّمد آٟمتٗم٤مع ُمٜمٝم٤م هق ُمـ اًمبدع"

ُمٙمني٤من، وسُمٜمَِٞمني٧ْم وىمد شمٕم٤مفمؿ إُمر ذم هذه إزُم٤من، وفمٝمرت اًمبدع ذم يمنيّؾ "اعمسٚمٛملم، 

اًم٘مب٥م اعمذهب٦م قمغم اًم٘مبقر، وٟمذرت م٤م ٟمذور، وضمٕمٚمني٧م قمٚمٞمٝمني٤م اًمِّمنيب٤مسمٞمؽ، ورسضمني٧م 

قمٚمٞمٝم٤م اًمّّسج واًم٘مٜم٤مديؾ، ووضٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م إؾمٚمح٦م اعمدقهرة، وسوم٧م قمنيغم ؾمنيدٟمتٝم٤م 

وسمٜم٤مئٝم٤م اًم٘مٜم٤مـمػم اعم٘مٜمٓمرة، وـم٤مف طمقم٤م اًمّزائرون، وشمؼّمك سمت٘مبٞمٚمٝمني٤م واًمتٛمّسنيح سم٠مقمت٤مهبني٤م 

قا ُمٜمف ىمْم٤مء احل٤مضم٤مت، وشمٗمري٩م اًمٙمرسم٤مت، وضمٕمٚمقا ذًمؽ ُمنيـ أقمٔمنيؿ اًمّداظمٚمقن، وـمٚمب

 (2)."اًمّٓم٤مقم٤مت... وأيمار قمٛمٚمٝمؿ ذم ذًمؽ ُمـ اًمٙمب٤مئر يمام سطم٧م سمف ا ٝم٤مسمذة إيم٤مسمرة

 
 نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني

 

 
                                                 

 .285ص  الّصارم ادـؽي،ٟمٔمر: ام٤مدي،  ا (1)

 .596ص  جالء العقـ ،أًمقد،  (2)
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 اخلامتة

وظمالص٦م اًم٘مقل:أّن اًمنمك إيمنيؼم ىمنيد يتحّ٘منيؼ ذم اًمٜمنّيذور، إذا ىمّمنيد اًمٜمنّي٤مذر 

ٕمب٤مدة إمم اعمخٚمقق سم٘مّمد شمٕمٔمٞمٛمف يمتٕمٔمٞمؿ اًمٚمٝم٠مو اقمت٘منيد ومٞمنيف ُمٕمٜمنيك ُمنيـ سف هذه اًم

ُمٕم٤مين اًمّرسمقسمٞم٦م، يم٤مإلرزاق واإلطمٞم٤مء واإلُم٤مشم٦م واًمٜمّٗمع واًمرّض، يماّم يٜمٗمع ويرّض اهلل شمٕم٤ممم، 

وم٤مًمٜم٤ّمذر يٙمقن ىمّمده اًمّت٘مّرب واًمّتٕمٔمٞمؿ ًمٚمٛمٜمذور ًمف، وهذا ٓ ي٘مّدم قمٚمٞمف إّٓ أهؾ اًمٖمٚمنيّق 

 ٕم٦م واًمّّمقومٞم٦م يمام شم٘مّدم.واًمّْمالل ُمـ همالة اًمِمٞم

وىمد يٙمقن اًمٜمّذر ُمـ اًمنمك إصٖمر، إذا ٟمذر ًمٚم٘مؼم أو احلدنير أو اًمِمنيدر وٓ 

وإّٟمام اقمت٘مني٤مده أّن هنيذه إؿمنيٞم٤مء شم٘مبنيؾ  ي٘مّمده٤م سم٤مًمت٘مّرب وٓ اًمّتٕمٔمٞمؿ م٤م يمام يٕمّٔمؿ اهلل.

اًمِمنيٞمخ ىمنيد  اًمٜمّذر وحيّمؾ ًمف اًمٜمّٗمع سمؼميم٦م اًمِمٞمخ أو اًمٜمبّل أو اًمقزّم أو أّٟمف إذا ٟمذر ًمف ومني٢منّ 

ُمـ اًمنمك إصنيٖمر سمسنيب٥م شمٕمّٚمنيؼ اًم٘مٚمني٥م  يٕمتؼم  يدقمق ًمف ًمتح٘مٞمؼ ُمٓم٤مًمبف، ويمّؾ ذًمؽ 

 ريملمنيوهق يِمنيبف ٟمنيذر اعمِمني رك، نيسم٠مؾمب٤مب ًمٞمس٧م ُمنموقم٦م أصاًل، وهق ذريٕم٦م إمم اًمِم

ٕصٜم٤مُمٝمؿ، وىمد ٓ يٕمت٘مد يمؾ ذًمؽ سمؾ يٜمذر ٟمذرًا هلل قمز وضمؾ وًمٙمـ خيّم  اًمٜمنيذر ذم 

ؼم اًمٗمالين أو اًمنيقزم اًمٗمنيالين ًمٔمٜمنيف أّن ذًمنيؽ أومْمنيؾ ُمٙم٤من خمّمقص يمٛمـ يٜمذر قمٜمد اًم٘م

 وأىمرب إمم اهلل، وهذا هق اًمذي يدظمؾ ذم اًمبدقم٦م.واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
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 ضرورة بيان الضوابط واحلدود لنقد منت احلديث  
  يف ضوء املعارف والعلوم العصرية

 
* حممد جابر على اهلدوياألستاذ 

 

 
 

 ملخص البحث

ادستؼؿقن   ؿد ـثر افُالم حقل َٕد متـ احلديٞ ذم ظكٕٚ احلٚرض دٚ أثٚر 

تـ احلديٞ. وؿد وصؾ األمر إػ حدد وؽرهؿ صبٓٚت حقل مْٟٓ ادحدثغ ذم َٕد م

ادبٚفٌٜ وافنىط ذم هذا ادجٚل، حتك اختذ بًض افُتدٚ  َٕدد اددتـ مًٔدٚرًا وحٔددا 

فَبقل احلديٞ أو رده، ؾردوا ـثرًا مدـ األحٚديدٞ ادَبقفدٜ فددى ادحددثغ. وهدذه 

 افدراشٜ هتدف إػ إفَٚء افوقء ظدذ إصدُٚفٜٔ َٕدد اددتـ ذم افقاؿدع ادًدٚد. ويبددأ

افبحٞ ببٔٚن مٍٓقم َٕد ادتـ ظْد ادًٚديـ، ثدؿ يندر إػ بًدض افندبٓٚت حدقل 

مْٟٓ َٕد ادتـ ظْد ادستؼؿغ وؽرهؿ: ألن هذا هق افذي أدى بدبًض ادًدٚديـ 

                                                 

 . اهلْد -ؿسؿ افٍَف وأصقفف، جٚمًٜ دار اهلدى اإلشالمٜٔ، ـرال *

  mkjabi@gmail.com   افزيد االـسوين:

 حبوث ودراسات

mailto:mkjabi@gmail.com
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إػ افقؿقع ذم ادٌٚفىٚت، ويذ ذفؽ بٔٚن اهتامم ادحدثغ بَْد ادتـ، ومدـ ثدؿ حبحدٞ 

احلديٞ ظْد ادًٚديـ، ثؿ حيدٚول افبٚحدٞ  هذه افدراشٜ بًض اإلصُٚالت ذم َٕد

بٔٚن بًض األشٚشٔٚت افتل يْبٌل ظذ افددارس وافبٚحدٞ ؾّٓٓدٚ ؿبدؾ احلُدؿ بدرد 

 األحٚديٞ ادَبقفٜ.

 

 ددددددددددددددددددددددددد

 

 املقدمة
 

إن احلّد هلل ٕحّده، وٕستًْٔف، وٕسدتٌٍره وًٕدقذ بدٚهلل مدـ ذور إٍٔسدْٚ، 

هلل، ؾال موؾ فف، ومـ يوِؾ ؾال هٚدي فدف. وأصدٓد أن ال وشٔئٚت أظامفْٚ، مـ هيده ا

 إفف إال اهلل وحده ال ذيؽ فف، وأصٓد أن حمّدا ظبده ورشقفف. أمٚ بًد.

إن افسْٜ افْبقيٜ هلٚ أمهٔتٓٚ ذم افتؼيع اإلشالمل، حٔٞ إهندٚ ادهددر افثدٚين 

ؿًل فإلشدالم. بًد افَرآن افُريؿ، ؾٓل افتٍسر افًّع فَِرآن افُريؿ وافتىبٔؼ افدقا

وفُْٓٚ ختتِػ ظـ افَرآن افُريؿ بٖن أؽِبٓٚ طْٜٔ افثبقت، حَِٚهٚ األجٔٚل جٔال بًدد 

جٔؾ روايٜ ودرايٜ. واهتؿ ادحدثقن ؿديام وحديثٚ بقضع مهدىِحٚت ختدص ظِدقم 

احلديٞ بَسّٔف افروايٜ وافدرايٜ، وذفؽ فِتًٚمؾ مع افسْٜ بٖٕقاظٓٚ افَقفٜٔ وافًٍِٔدٜ 

. وظِؿ اإلشْٚد مـ ظِقم احلديٞ افتل حًدد مدـ خهدٚهص هدذه وافتَريريٜ وؽرهٚ

األمٜ افتك مل يسبَٓٚ إفٔف أحد مـ األمؿ. وـٚن هلؿ ذم ذفؽ مْٟٓ ظِّل رصغ ذم َٕد 



 

 
 حبوث ودراسات  ضرورة بيان الضوابط واحلدود لنقد منت احلديث

 

___________________ ﴿711﴾ ___________________ 

 

احلديٞ شْدا ومتْٚ، صٓد هلؿ بذفؽ افداين وافَٚيص ظذ مر افًهقر. وفدٔس مدْٟٓ 

رضا مْذ زمـ افهدحٚبٜ َٕد احلديٞ مـ ادْٚهٟ ادستجدة ذم هذا افًك، بؾ ـٚن حٚ

وافتٚبًغ. وفُـ مل يوًقا فف مهىِحٚت ـام افنٖن ظْد ادتدٖخريـ ذم ئدع افٍْدقن 

اإلشالمٜٔ. وذفؽ ألهنؿ فٔسقا بحٚجٜ إػ وضًٓٚ فًدم وجقد احلٚجٜ إػ ذفؽ. وبًد 

احسٚع افدوفٜ اإلشالمٜٔ ودخقل افُذابغ وافقضٚظغ ووضدًٓؿ احلدديٞ وإشدْٚده 

ادحدثغ يوًقن مًٚير فّٔٔزوا هبٚ ادقضقع مـ ادقؿقف وادرؾقع ممٚ جًؾ  فِْبل 

. ومل يَتك جٓقد ادحدثغ ذم حترهيؿ افسْد ؾَط بؾ صّؾ ادتـ أيوٚ، وفٔس  إفٔف 

ـام يتقهؿ بًض افُتٚ . وفُـ حقشع بًض ادًدٚديـ ذم َٕدد اددتـ ظدذ أشدٚس 

فٜ. وهذه اإلصُٚفٜٔ حزداد ـدؾ ظَقهلؿ وؿّٔٓؿ ادسبَٜ، وردوا بذفؽ األحٚديٞ ادَبق

  يقم، وحتتٚج إػ ظْٚيٜ مـ ادتخههغ ذم هذا ادجٚل.

 :مفهوم نقد المتن
وؿبؾ افدخقل إػ افَوٚيٚ ادًٚدة ذم َٕد ادتـ، ظِْٔٚ أن ٕوبط مًْدك هدذا 

 ادهىِح، حٔٞ إن ـثرا مـ ادًٚديـ يستًِّقن هذا ادهىِح بًّٚين خمتٍِٜ. 

فدراهؿ، يَٚل: َٕددت افددراهؿ وإتَددهتٚ: أخرجدٝ مْٓدٚ متٔٔز ا الـؼد لغة:

وهذه ادًٚين افٌِقيٜ ـِٓٚ حنتّؾ مًْدك  (1)افزيػ: وٕٚؿدت ؾالٕٚ: إذا ٕٚؿنتف ذم األمر.

افُنػ ظـ افقء وؾحهف فّٔز اجلٔد مـ افرديء. وهبذا ادًْك يستًّؾ فٍظ افَْدد 

                                                 
 ،وت: دار صدٚدر، د. ط، )بدرلسانن العار  ابـ مْيقر، أبق افٍوؾ يٚل افديـ حمّد بـ مُرم، (1)

 .426-425، ص 3م(، ج 1991
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افؤًٍٜ، واحلُؿ ظدذ متٔٔز األحٚديٞ افهحٔحٜ مـ »ذم اإلصىالح أيوٚ حٔٞ إٕف 

متحدٔص افروايدٚت بدٚفْير إػ أشدٕٚٔدهٚ ومتقهندٚ »أو هدق   (1)«افرواة حقثَٔٚ ودمرحيدٚ

وهذا ينّؾ َٕد صَل احلدديٞ: ادرويدٚت وافدرواة.  (2).«فِقصقل إػ ؿبقهلٚ أو ردهٚ

   (3)وأمٚ ادتـ فٌٜ: افيٓر، ومٚ طٓر مـ افقء وصِٛ.

أفٍدٚظ »أو  (4)«ٔدف اإلشدْٚد مدـ افُدالمؽٚيٜ مٚ يْتٓك إف» ويف اإلصطالح هو:

 (5)«احلديٞ افتل حَقم هبٚ ادًٚين.

وأمٚ َٕد ادتـ ؾٓق مهىِح مرـٛ صٚع اشتًامفف ظْد ادًٚديـ دًدٚن خمتٍِدٜ. 

 (6)ؾَد حتبًف ظامد افديـ رصٔد وحك اشتًامفف بٚالشتَراء ذم مخسٜ مًٚن:

ديٞ أم آيدٜ أم ؿٚظددة افتقؾٔؼ بغ متـ افروايٜ ومٚ يًٚرضف، شقاء ظٚرضف ح -1

 أم مٍٓقم ظَع صحٔح.

 حرجٔح بًض ادتقن ظذ بًض. -2

 حرك افًّؾ بٚحلديٞ ادَبقل بْٚء ظذ مًٚرضٜ حمتقاه فْص، أو ظَؾ صحٔح.  -3

                                                 
)افسدًقديٜ: مُتبدٜ افُدقثر،  مـفج الـؼد عـد ادحدثني كشلته وتنرخيه،األظيّل، حمّد مهىٍك،  (1)

 .5م(، ص 1991، 3ط

، ، جمؾاة االاالمقة ادعر اة"مػفوم كؼد ادتن بني الـظر الػؼفي والـظر احلادثيي"ظامد افديـ رصٔد،  (2)

 .87، ص  )م2115، 39ًدد ، اف9افسْٜ 

 . 398، ص13، ج لسنن العر ابـ مْيقر،  (3)

 .88، ص مػفوم كؼد ادتنرصٔد، ظامد افديـ رصٔد،  (4)

 .49م(، ص 1984  ،دار صٚدر، د. ط :)افريٚض مؼنثقس كؼد متون السـة،افدمْٔل، مسٍر ظزم اهلل،  (5)

 .89ص  مػفوم كؼد ادتن، رصٔد،  ظامد افديـ رصٔد، (6)
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 إتَٚد بًض ادتقن وفق ـٚن طٚهرهٚ افَبقل ذم أثْٚء افَْد احلديثل ظّقمٚ. -4

ٍٓدقم ظَدع مدع رد احلديٞ بْٚء ظذ مًٚرضٜ حمتقاه فدْص، أو ؿٚظددة، أو م -5

 صحٜ اشْٚده.

ويالحظ أن ادًْك افثٚفٞ هق أـثر اشدتًامال هلدذا ادهدىِح ظْدد ادحددثغ 

خهقصٚ ذم جمٚل افتىبٔؼ، وأمٚ ادًٚدون افذيـ يبٚفٌقن ذم َٕد ادتـ هؿ يستًِّقن 

 (1)هذ اادهىِح بٚدًْك اخلٚمس حتك حئِقن إػ افًَؾ ادجرد فرد األحٚديٞ.

 :لمتنشبهات حول نقد ا

وال ظجٛ إٔف ؿد وجٓٝ إػ مْٟٓ َٕد اددتـ صدبٓٚت مدـ مهدٚدر خمتٍِدٜ، 

حٔٞ ـٚن وال يزال هْٚك صبف متْقظٜ مقجٜٓ إػ افسْٜ افْبقيٜ ٍٕسٓٚ ضدقال حٚرهٓدٚ 

مـ افذيـ يُْروهنٚ ويردوهنٚ متٚمٚ، أو افذيـ يَبِقن مْٓٚ مٚ واؾؼ ظَقهلؿ ؾَدط. وؿدد 

مـ أظداء اإلشالم وؽرهؿ بًدد أن ـٕٚدٝ ؿدد ـثرت افنبٓٚت ذم افَرٕغ األخريـ 

ضًٍٝ بًد حدويـ افسْٜ وحٖشٔس ظِقم احلديٞ، ٕتٔجٜ جلٓقد ادحدثغ وافًِدامء ذم 

افدؾٚع ظـ افسْٜ. وادستؼؿقن هؿ افذيـ جددوا هذه افىًقن، إال إٔدف ـدٚن دًيّٓدؿ 

ذم ثدق  أشالف ذم حٚريخ افسْٜ، ؾٖخذوا أؿقاهلؿ وصبٓٚهتؿ دمٚه احلدديٞ، وظرضدقهٚ 

جديد. ومـ هذه افنبٓٚت مٚ ؿٚفقا بٖن ادحدثغ أمهِقا َٕد ادتـ، وبْدقا حُّٓدؿ ظدذ 

جمرد افسْد مـ ؽر مراظٚة دحتقى احلديٞ. وؿد أثٚرهٚ ضبًٚ ادستؼؿقن أوال إال أهنؿ 

 وجدوا أحبٚظٓؿ ممـ يْسٛ ٍٕسف إػ هذه ادِٜ اإلشالمٜٔ. وٕقرد هْٚ بًض أؿقاهلؿ.

                                                 
 .فسٚبؼاادرجع  (1)



 

 
 حممد جابر على اهلدوي  م 103 6ينايرهـ /3417 ربيع األول، اخلامسالعدد  - ة األمةوحد

 

_____________________ ﴿711﴾ _____________________ 

 

 شرقين حول منهج نقد المتن:ادعاء المست -1
أثٚر يع مـ ادستؼؿغ صبٓٚت حقل مْٟٓ ادحدثغ ذم َٕد اددتـ، وحتّثدؾ 

ذم وصػ افَْد احلديثل مَتكا ظذ َٕد افسْد دون اددتـ. ؾرؾودقا ٕتٔجدٜ بحدقث 

ادحدثغ بسبٛ ضًػ ادْٟٓ حسٛ زظّٓؿ، واختٚروا ألٍٕسٓؿ مْٓجٚ بٚشدؿ َٕدد 

 . وهْٚ بًض ٕهقصٓؿ:"َد افداخعبٚفْ"ادتـ أو مٚ أشّقه 

أن ادحددثغ دمدٚهِقا »: (Nicolas P. Aghnides)يَقل ُٕٔقالس يب أؽْدس 

متٚمٚ ادحتقى، وأصبح جؾ اهتاممٓؿ بٚحهدٚل افسدْد إػ افْبدل، ؾٚحلدديٞ افدذي شدْده 

 (1)«. افَٕٚقن افبسٔط ذم ئع األحٔٚن متهؾ يًتز صحٔحٚ، بؾ ومل يًتزوا حتك هذا

أهندؿ ـدٚن »: حٔدٚة حمّددذم ـتٚبف  (Sir William Muir)فٔؿ مقير ويَقل و

ئٍُٓؿ فهحٜ احلديٞ أن يُقن رواحف ظدوال مع احهدٚل افسدْد إػ افهدحٚيب وفدق 

ـٚن ادوّقن يستبًده افًَؾ. إهنؿ مل هقضقا ؽامر افَْد بحريٜ وصّقل. بؾ أصبحقا 

ديٞ بْدٚء ظدذ افندٓٚدات متّسُغ بتِؽ افَٚظدة افقحٔدة، ومل جيرؤوا ظذ َٕد احلد

 (2)«افداخِٜٔ.

                                                 
(1)   “They almost entirely ignore the content and are mainly concerned with the 

continuity of transmission all the way back to the Prophet. A ḥadīth is declared 
reliable if its chain of transmission is unbroken. But, even this simple rule is not 
always adhered to.” Nicolas  P. Aghnides. Mohammedan Theories of Finance Law 
with an Introduction to Mohammedan Law and a Bibliography. (New Yourk: AMS 
Pres, 9191). p. 75 

مازاعم  اهاتمم ادحادثني بـؼاد احلادثن، الاـدا ومتـان و حا َٕال مـ: افسٍِل، حمّدد فَدامن،  (2)

 . وإير ذم:467هد( ص 1421، 2)اهلْد: دار افداظل، ط  ادسترشقني وأتبنعفم

Muir, Sir William. The Life of Mahomed from Original Sources. London: Smith, 
Elder and Co., 9151. P. 741-196 
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ذم افٍهؾ األول مـ ـتٚبدف  (Leone Caetani) وؿٚل ادستؼق اإليىٚيل ـٚيتٚين

يْحك ويسـز ذم واد جد  ممحدؾ مدـ  د   ادحدثغ  ـؾ ؿهد»: احلولقنت اإلالالمقة

 (1)«األصخٚص افذيـ َِٕقا ادروي، وال ينٌؾ أحد ٍٕسف بَْد افًبٚرة وادتـ ٍٕسف.

وجقشػ صدٚخٝ  (2)(.Goldziher, I)وهذا ـِف حُرار ألؿقال جقفد حسٔٓر 

(Joseph Schacht) وؿد اشتقظٛ افبدٚحثقن مدـ ظِدامء احلدديٞ هدذه افندبٓٚت ،

وفٔس هذا مُٚن افتٍهٔؾ حٔٞ أوردٕٚهٚ فْنر  (3)وأجٚبقا ظِٔٓٚ جقابٚ صٚؾٔٚ وـٚؾٔٚ.

 حبًٓؿ ؽرهؿ ـام شْرى. إػ أن هذه افنبٓٚت ؿد أثٚرهٚ ادستؼؿقن أوال ثؿ

                                                 

 .471، ص اهتمم ادحدثني بـؼد احلدثنَٕال مـ: افسٍِل،  (1)

يف   والترشثعي  العؼدى  التطور  تنرثخ  اإلالالم  رثعة يفاالعؼقدة والشٚس جقفد حسٔٓر، إير: اجْ (2)

م(، ص 1946حريف يٚظٜ مدـ افًِدامء. )بدروت: دار افراهدد افًدريب، د. ط.  الدثنكة اإلالالمقة،

41- 47. 

تدٛ افتٚفٔدٜ: أبدق إير: ردود ادسِّغ هلذه افنبٓٚت حقل مْٟٓ ادحدثغ ذم َٕد ادتـ مثال ذم افُ (3)

، )ادك: مىبًٜ األزهر، د.   نع عن السـة ور  شبه ادسترشقني والؽتن  ادعنرصثنصٓبٜ، حمّد، 

: واجلدقايب، حمّدد ضدٚهر، 149-127، ص، مـفج الـؼاد: واألظيّل51-46ط. د. ت(، ص  

اهلل،  )حقٕس: مٗشسٚت ظبد افُريؿ بـ ظبدد جفو  ادحدثني يف كؼد متن احلدثن الـبوي الرشثف،

: وافدمْٔل، مسدٍر 511 -467، ص اهتمم ادحدثني: وافسٍِل، 454-449د. ط. د. ت(، ص 

ماـفج الـؼاد يف عؾاوم : وٕدقر افدديـ ظدس، 261-238ص  مؼنثقس كؼد متاون الساـة،ظزم اهلل، 

: واألمدغ، افهدٚدق 483-467م(، ص1997  ،، )بروت: دار افٍُدر ادًدٚد، د. طاحلدثن

، 2م(، ج 1998 ،)افريٚض: مُتبٜ افرصد، د. ط رالة العؼؾقة من السـة الـبوثة،موقف ادداألمغ، 

 .179-151ص 
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 أوهام المنتسبين إلى اإلسالم حول نقد المتن: -2

وفألشػ افنديد احبع بًض مـ يْسٛ إػ األشالم هٗالء ادستؼؿغ وحبْقا 

آراهٓؿ ذم َٕد ادتـ مع أن ؾسٚد مزاظّٓؿ طٚهر فُؾ ضٚفٛ فًِؿ احلديٞ. وممـ حدٖثر 

ظْقا بَْد اإلشْٚد أـثر ممٚ  –حلؼ يَٚل وا –وفُْٓؿ »هبذه األراء أمحد أمغ افذي ؿٚل: 

ال يتٍدؼ  ظْقا بَْد ادتـ. ؾَؾ أن حيٍر مْٓؿ بَْد مـ ٕٚحٜٔ أن مٚ ٕسدٛ إػ افْبدل 

وافيروف افتل ؿِٔدٝ ؾٔدف، أو أن احلدقادث افتٚرهٔدٜ افثٚبتدٜ حْٚؿودف، أو أن ظبدٚرة 

احلدديٞ أصدبف  احلديٞ ٕقع مـ افتًبر افٍِسٍل هٚفػ ادٖفقف ذم حًبر افْبل، أو أن

بؼوضف وؿٔقده بّتقن افٍَف. وفـ حيٍر مْٓؿ ذم هذا افبٚ  بًؼ مـ مًنٚر مٚ ظْدقا 

بف مـ جرح افرجٚل وحًديِٓؿ، حتك ٕرى افبخٚري ٍٕسدف ظدذ جِٔدؾ ؿددره ودؿٔدؼ 

بحثف يثبٝ أحٚديٞ دفٝ احلقادث افزمْٜٔ وادنٚهدة افتجريبٜٔ ظذ أهنٚ ؽر صحٔحٜ 

وذم احلؼ أن ادحدثغ ظْقا ظْٚيٜ بٚفَْدد »ويَقل أيوٚ:  (1)«.الؿتهٚره ظذ َٕد افرجٚل

اخلٚرجل، ومل يًْقا هدذه افًْٚيدٜ بٚفَْدد افدداخع...، وفُدْٓؿ مل يتقشدًقا ذم افَْدد 

 (2)«افداخع، ؾِؿ يًرضقا دتـ احلديٞ هؾ يْىبؼ ظذ افقاؿع أو ال؟

افًْٚيدٜ وفُدـ افًِدامء واألدبدٚء مل يقفدقه مدٚ يسدتحؼ مدـ » وقنل أبو رثاة:

وافدرس، وحرـقا أمره دـ وؾَقا بًِّٓؿ ظْدمٚ يتهؾ بٚفسْد ؾحسٛ، أمٚ ادًْك ؾال 

ئًْٓؿ مـ أمره رء. وظذ أهنؿ ؿد بذفقا أؿل جٓدهؿ ذم دراشٜ ظِؿ احلديٞ مدـ 

حٔٞ افًْٚيٜ بسْده ؾ٘هنؿ أمهِقا ئًٚ أمرا خىرا، هدق افبحدٞ ظدـ حََٔدٜ افدْص 

                                                 
 .218-217م(، ص 1975، 11، )افَٚهرة: مُتبٜ افْٓوٜ ادكيٜ، ط  جر اإلالالمأمحد أمغ،  (1)

 .131، ص 2م(، ج 1974ط، د.  ،، )افَٚهرة: مُتبٜ افْٓوٜ ادكيٜضحى اإلالالمأمحد أمغ،  (2)
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هلْديٜ مًروؾٜ دُْري احلديٞ وافذيـ أثدٚروا افندبٓٚت وصبف افَٚرة ا (1)«افهحٔح...

ظذ افسْٜ، وهذا شٔد أمحد خٚن يًٚحٛ ادحددثغ ظدذ حَهدرهؿ وظددم متحٔهدٓؿ 

 (2)فِّتقن مثؾ األشٕٚٔد.

وال يسع ادَٚم فرسد أؿقال ادستؼؿغ وحالمذهتؿ وال داظل إفٔف، حٔٞ إهنؿ 

ؾرد افرد ظذ هذه افنبٓٚت حٔٞ ؿدٚم متٍَقن ذم ادَهقد وان حْقظٝ أفٍٚطٓؿ. وال أ

 ، وبٖن ادبٚحٞ افتٚفٜٔ حَْوٓٚ.(3)هبٚ افًِامء

 أقوال بعض العلماء المعاصرين حول نقد المتن:
وال ًٕجٛ مـ مزاظؿ ادستؼؿغ وحالمذهتؿ حقل َٕد ادتـ وإدظدٚهٓؿ بدٖن 

ؿدقل ادحدثغ ؿكوا افْير إػ افسْد ومل يَْدوا ادتـ، وفُـ افًجدٛ ـدؾ افًجدٛ 

بًض افبٚحثغ ادًٚديـ أيوٚ بٚفُالم ٍٕسف وإن اختٍِٝ مَٚصددهؿ ظدـ مَٚصدد 

أظداء اإلشالم، ألن جؾ هٗالء افبٚحثغ إٕام يريدون االهتامم بَْد ادتـ فٍٓدؿ افسدْٜ 

َٕدد ادتدقن مل يٖخدذ حَدف »وافتًٚمؾ مًف ذم افقاؿع ادًٚد. ؿٚل ضف جٚبر افًِدقاين: 

ده، فُدـ مل يُدـ هْدٚك حندٌٔؾ يدذـر هلدذه افَقاظدد، افُٚمؾ مع أهنؿ وضًقا ؿقاظ

                                                 
)افَٚهرة: دار ادًٚرف، ط  أضواء عذ السـة ادحؿدثة أو   نع عن احلدثن،أبق ريٜ، حمّد أبق ريٜ،  (1)

 .7م(، ص 1994، 6

 .473-472ص  اهتمم ادحدثني بـؼد احلدثن،افسٍِل،  (2)

السـة ومؽنكتفن  : مهىٍك افسبٚظل،  نع عن السـةإير: افردود ظـ هذه افنبٓٚت ذم: أبق صٓبٜ،  (3)

اهاتمم : وافسدٍِل، 411-264م(، ص 2113، 3)بروت: دار افقراق، ط لترشثع اإلالالمييف ا

 ، وؽرهؿ مـ ادراجع ادذـقرة ذم افرد ظذ ادستؼؿغ.513-476، ص ادحدثني
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وفذفؽ اآلن يُّـ أن ّٕأل مُتبٜ بُتٛ ذم افرجٚل، وفُـ حْٔام ٕٖيت إػ افُتٛ افتل 

إن اجلٓقد »ويَقل ـٚحٛ آخر:  (1)«ذم َٕد ادتقن ال ٕستىٔع أن ٕجد إال ظددا حمدودا..

ن مل يرق االهدتامم بدف إػ إكؾٝ بنُؾ أـز ٕحق رظٚيٜ افسْد... ومل يٌٍؾ ادتـ، وإ

مستقى افسْد، ومـ أـز ادٗذات ظذ ذفؽ، ادَٚرٕٜ بغ حجدؿ مدٚ أفدػ ذم ظِدقم 

افسْد، ومٚ أفدػ ذم ظِدقم اددتـ، ؾودال ظدـ ادَٚرٕدٜ بدغ مددى وضدقح افَقاظدد 

 (2)«.واشتَرارهٚ، واألمثِٜ وافْامذج اخلٚضًٜ فتِؽ افَقاظد

َٕد ادتـ بّجدرد ادَٚرٕدٜ بدغ افُتدٛ وال مًْك فَِقل بٖن ادحدثغ أمهِقا 

ادٗفٍٜ حقل َٕد افسْد وافُتٛ ادٗفٍٜ حقل َٕد ادتـ، ألن هدذه ادَٚرٕدٜ ؿٔدٚس مدع 

افٍٚرق، إذ مَٚئس َٕد ادتـ هل ؿقاظد ـِٜٔ يستخدمٓٚ ادحدثقن ظْد حُّٓؿ ظدذ 

ؿ مًْدك احلديٞ اليسٔام إلثبٚت افنذوذ وافًِٜ، وفُـ مًيّٓٚ إٕام حيتٚج إفٔٓٚ فدٍٔٓ

احلددديٞ وافًّددؾ بددف بددٚجلّع أو افسجددٔح أو افْسددخ بددغ األحٚديددٞ ادتْٚؿوددٜ ال 

فِتهحٔح وافتؤًػ. وأمٚ افسْد ؾٓدق األصدؾ ذم ؿبدقل احلدديٞ ورده وهدق مدـ 

وطٚهػ ادحدثغ ؾَط ؾتقشًقا ؾٔف، وأيوٚ أن حىبَٔف حيتٚج فدراشٜ ظَّٜٔ ظدـ ـدؾ 

ؿف ومنٚهخف وآراء افًِدامء ظْدف وؽدر راو مـ رواة احلديٞ مـ حٚرهف وحٔٚحف وأخال

ذفؽ ممٚ اشتقدظٝ إػ مهٍْٚت أـثر ذم هذا ادجٚل. إضٚؾٜ إػ ذفدؽ أن َٕدد افسدْد 

ينتّؾ َٕد ادتـ، ألن ضبط افراوي وثَتف مثال إٕام يرجع إػ ادتـ. وـثر مـ افُٚحبغ 

تٛ افًِؾ فُـ مـ يىٚفع ـ»أؽٍِقا ظـ هذه افَْىٜ  ـام هق واضح مـ ؿقل افدمْٔل: 

                                                 
 .111م(، ص 2111، 1، )بروت: دار اهلٚدي، ط مؼدمة يف االالمقة ادعر ةافًِقاين، ضف جٚبر،  (1)

، السنة مجلة اسالمية المعرفة "،اإلطار المرجعي لعلم نقد متن الحديث" ،عبد اجلبار سعيد (2)
 .64، ص ه2002، 99، العدد 9
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وؿدد أبدرز بًدض افبدٚحثغ افًالؿدٜ  (1)«وافرجٚل ال جيد ؾٔٓٚ َٕدا دتدقن األحٚديدٞ.

 (2)افقثَٜٔ بغ َٕد افسْد وادتـ ومدى اظتامد َٕد ادتـ ذم دراشٜ افرجٚل.

 م المحدثين والعلماء بنقد المتن:اهتما
بدٚدتـ ومـ حتبع ـتٛ احلديٞ وافًِقم ادتًَِٜ بف يرى أن ادحدثغ اصدتٌِقا 

وَٕده ـام اصتٌِقا بٚفسْد وَٕده، وـٔػ ال واددتـ هدق األصدؾ وهدق ادَهدقد مدـ 

افسْد، وإٕام افسدْد وشدِٜٔ إػ اددتـ. وـٕٚدٝ افسدْٜ ذم افبدايدٜ حتّثدؾ ذم ادتدقن أو 

ظك افْبدل وافهدحٚبٜ إودٚف  افْهقص ؾَط، وـِام حَدم هبٚ افزمٚن وبًدت ظـ 

مل يُقٕقا يسدٖفقن ظدـ »يٍٓؿ مـ ؿقل ابـ شريـ: إفٔٓٚ ظْك آخر، وهق افسْد. ـام 

اإلشْٚد، ؾِام وؿًٝ افٍتْٜ، ؿٚفقا: شّقا فْٚ رجٚفُؿ، ؾْٔيدر إػ أهدؾ افسدْٜ ؾٔٗخدذ 

وأصبح فِسْٜ صدَٚن رهٔسدٚن،  (3)«حديثٓؿ، ويْير إػ أهؾ افبدع ؾال يٗخذ حديثٓؿ.

وضدقابط فتّٔٔدز مهٚ: افسْد وادتـ. واظىك افًِامء فُؾ مْٓام حَف، وفددهيؿ ؿقاظدد 

افهحٔح مْٓام، ومًٚمل ومْٚهٟ فِتًٚمؾ مًٓام. وهُذا أصبح ظِؿ احلديٞ مُقٕٚ مـ 

 ظِّغ: ظِؿ احلديٞ درايٜ وظِؿ احلديٞ روايٜ.
                                                 

 .5ص  مؼنثقس كؼد متون السـة،افدمْٔل،  (1)

اعاتم  كؼاد اداتن يف  راالاة "مثال ؿد أؾرد افدـتقر األدفبل مبحثٚ خٚصٚ هلدذا ادقضدقع بًْدقان:  (2)

: وإيدر أيودٚ: افددريس، خٚفدد بدـ 173-145، ص ؼد اداتنمـفج ك، إير: األدفبل، "الرجنل

جمؾاة االاالمقة ، "كؼد ادتن وعالقته بنحلؽم عذ رواة احلدثن عـد عؾمء الدرح والتعدثل"مْهقر، 

: آل ظٚبدد، ظبدد افهدّد بدـ بُدر بدـ 146-113م، ص 2115، 39، افًددد: 9، افسْٜ ادعر ة

والدراالانت  الرشثعة   لعؾوم  جمؾة جنمعة أم الؼرى ،"مؼدمة يف كؼد احلدثن الـدا ومتـن"إبراهٔؿ، 

 .172 -74ه، ص 1431، 48افًدد  اإلالالمقة،

 .164، ص موقف مدرالة العؼؾقةافهٚدق األمغ،  (3)
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وؾُرة َٕدد اددتـ فٔسدٝ مدـ إضدٚؾٚت ادًدٚديـ وال ادتدٖخريـ، وفُدـ 

فَبدقل افهحٚبٜ هؿ افذيـ أشسقا مْٚهجف وضبَقا ؿقاظده. وـدٚن فددئٓؿ مَدٚئس 

احلديٞ ال شٔام بًد افٍتْٜ، ؾُٕٚقا يْيرون إػ افسْد أي فِتثبٝ بسامع افدراوي ذفدؽ 

بٖفٍٚطف مـ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ـام ـٕٚقا يَْدون ادتقن بٚفًرض ظدذ افَدرآن 

واألحٚديٞ ادقجقدة فدهيؿ. وخر صدٚهد اشدتدراـٚت ظٚهندٜ رهلل اهلل ظْٓدٚ ظدذ 

اإلجنبة إلثرا  مان االاتدرهته بدر افديـ افزرـق ذم ـتٚبف  افهحٚبٜ افتل يع مًيّٓٚ

عاني اإلصانبة يف االاتدرا  وخلهف افسٔقضل ذم رشٚفٜ شدامهٚ  عنئشة عذ الصحنبة،

. ومْٓٚ اشتدراـٓٚ ظذ مٚ روي بٖن ادٔٝ يًذ  ببُٚء أهِف ظِٔف، عنئشة عذ الصحنبة

بُٚء أحد، وفُـ ؿٚل: إن ؾُٖٕرت وؿٚفٝ: مٚ حدث رشقل اهلل أن اهلل يًذ  ادٗمـ ب

ٌَُ  ﴿اهلل يزيد افُٚؾر ظذابٚ ببُٚء أهِف ظِٔف. وؿٚفٝ أيوٚ: حسبُؿ افَرآن  ُ  َوزِر َوََل تَززر
ْخَرى

 
َُ أ ِْ وهُذا ـٚن افتٚبًقن وأهّٜ احلديٞ هيتّقن بَْد اددتـ ـدام اهدتؿ بدف  (1).﴾ور

 ادتٖخرون مـ ذاح احلديٞ وؽرهؿ.

َٕد ادتـ ذم ظِقم احلديٞ مْتؼة حتٝ صدتك وٕجد مبٚحٞ ادتـ بام ؾٔٓٚ مـ 

مل يَتك ذم   األبقا  ـٖبقا  ظِؿ افًِؾ وافنذوذ. وهذا يدل ظذ أن ظّؾ ادحدثغ

ظِّٜٔ إثبٚت افْص ظذ وضع ؿقاظد اإلشْٚد بٚظتبٚره افىريؼ ادقصِٜ إػ اددتـ، بدؾ 

ـ أفٍٚظ احلديٞ وضًقا ؿقاظد دؿَٜٔ فِتًٚمؾ مع ادتقن، ودؿَقا افْير ؾٔٓٚ وبحثقا ظ

                                                 
، ـتدٚ  اجلْدٚهز، برشح الـووي   صحقح مسؾم وؿد ورد ؾٔف روايٚت ـثرة بٖفٍٚظ متَٚربٜ، إٔير:  (1)

، ص 6م(، ج 2113، 2)بدروت: دار افُتدٛ افًِّٔدٜ، ط  بٚ  ادٔٝ يًذ  بببُٚء أهِف ظِٔدف،

213-218. 
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حتك اشتخرجقا مـ مقازٕتٓٚ مٚ ؿد يَع ذم بًوٓٚ مـ أشبٚ  حقجٛ حودًٍٔٓٚ. ثدؿ 

إن اصتٌٚل ادحدثغ بٚفسْد مل يُـ فذات افسْد، وإٕام اهلدف األشٚس مْف هدق حٍدظ 

ادتـ فُقن افسْد افىريؼ افرضوريٜ فِتقصدؾ إػ افدْص احلدديثل. ألٕدف مدـ األمدر 

ن إػ ؿبقل مٚ يَِْف افثَٜ افًدل افهٚدق أـثدر بٔدْام ئّدؾ افىبًٔل أن يُقن االضّئْٚ

 اإلٕسٚن إػ رد وحُذيٛ مٚ يَِْف افُٚذ  أو افْٚد. 

ويٗـد ظدم امهٚهلؿ َٕد ادتـ بٚالـتٍٚء بَْد افسْد ؾَط مٚ احٍؼ ظِٔدف ادحددثقن 

وهدذا  (1).«صحٜ افسْد أو حسْف ال يستِزم صحٜ ادتـ أو حسْف وـذا افًُدس»مـ أن: 

يح ذم أن صحٜ افسْد وحسْف الشتجامظف افؼوط ال يدل ظذ صحٜ ادتـ وحسْف إذ د

يُقن ؾٔف ظِٜ أو صذوذ ممٚ يستدظك رده ـام أن صحٜ ادتـ وحسدْف ال يددل ظدذ صدحٜ 

افسْد وحسْف. ؾَْد ادتـ وافسْد إٕام يتُٚمؾ بًوٓٚ مدع بًدض إال أن َٕدد افسدْد هدق 

ن حٔٞ إن ؿقاظده أضدبط وأدق، بخدالف مَدٚئس األصؾ وإفٔف ادرجع ذم أـثر األحٔٚ

 َٕد ادتـ، ألٕف ـثرا مٚ يًتّد ظذ ؾٓؿ افْٚؿد وظَِف.

 أهم مقاييس نقد المتن:
ؿد اهتؿ ادًٚدون بّسٖفٜ َٕد ادتـ، ؾُتبقا ؾٔف ـتبٚ حبغ مَٚئسف وضقابىف 

ء شبَقا إػ وحٚرهف. وفُـ إذا درشْٚ مَٚئس َٕد ادتـ ظْد ادًٚديـ فقجدٕٚ افَدمٚ

أـثرهٚ، وان زظؿ بًض افُٚحبغ أهنؿ أمهِقا هذا ادجٚل واؿتكوا ظذ األشْٚد ؾَط. 

 ومـ اهؿ ادَٚئس مٚ يذ:

                                                 
ير: ابـ افهالح، أبق ظّرو ظثامن بـ ظبد افرمحـ افندٓرزوري،  (1) ثر مـ ادحدثغ، ٕا ؿد دح هبذا ادًْكـ 

 .28م(، ص 2114 ،، )بروت: مٗشسٜ افرشٚفٜ، د. طمؼدمة ابن الصالح عؾوم احلدثن
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أن ال هٚفػ ديح حمُؿ افَرآن أو افسْٜ افثٚبتٜ، أو مٚ هق مًِقم مـ افدديـ -1

فزٕدٚ وإٔدف ال بٚفرضورة بحٔٞ ال يُّـ افتٖويؾ. وهبذا ادَٔٚس ردوا مٚ روي ذم ذم وفدد ا

ْخَرى﴿ يدخؾ اجلْٜ ألٕف هٚفػ ؿقفف حًٚػ:
 
َُ أ ِْ ٌَُ  ور ُ  َوزِر  (1)(.164)األًٕٚم: ﴾َوََل تَزر

أن ال يُقن خمٚفٍٚ فِحس وادنٚهدة أو افقاؿع افتٚرهل. وضبَقا هذا ظذ -2

 (2)مٚ روي ظـ افبٚذٕجٚن بٖٕف صٍٚء مـ ـؾ داء أو هق دٚ أـؾ فف.

فبدهئٚت افًَقل، أو مًٚرضٚ ألي دفٔدؾ مَىدقع بدف. أن ال يُقن مْٚؾٔٚ -3

وذفؽ أن يستدل ظذ افهدق وافُذ  ؾٔف بٖن حيدث ادحدث »ؿٚل اإلمٚم افنٚؾًل: 

بٚ  ذم وجق  اضدراح ادُْدر »، الؽػنثةوأدخؾ اخلىٔٛ افبٌدادي ذم  (3)«مٚ ال جيقز.

مْٚؾدٚة حُدؿ وال يَبدؾ خدز افقاحدد ذم »وؿٚل أيوٚ:  (4)«وادستحٔؾ مـ األحٚديٞ.

افًَؾ وحُؿ افَرآن افثٚبٝ ادحُؿ وافسْٜ ادًِقمٜ وافًٍؾ اجلٚري جمرى افسْٜ وـؾ 

 (5)«دفٔؾ مَىقع بف.

                                                 
 .469-468، ص حدثنيجفو  ادإير: اجلقايب،  (1)

، )دمنؼ: دار افٍُر، هتن  ادوضوعنتابـ اجلقزي، أبق افٍرج ظبد افرمحـ بـ ظع ابـ اجلقزي،  (2)

كؼاد : وابـ افَٔؿ، صّس افديـ حمّد بدـ أيب بُدر ابدـ افَدٔؿ، 311، ص 2م(، ج 1983، 2ط 

حهدحٔح:  حقح والضعقف،ادـؼول وادحك ادؿقز بني ادر و  وادؼبول ادسؿي ادـنر ادـقف يف الص

 .41م(، ص 1991 ،حسـ ادسٚحل شقيدان، )بروت: دار افَٚدري، د. ط

 .399م(، ص 1979، 2)افَٚهرة: دار افساث، ط  الرالنلة،افنٚؾًل، حمّد بـ إدريس،  (3)

، )بدروت: دار الؽػنثة يف عؾام الرواثاةاخلىٔٛ افٌدادي، أحلٚؾظ أبق بُر أمحد بـ ظع افٌدادي،  (4)

 .469م(، ص 1986، 2ٛ افًريب، ط افُت

 .472ادرجع ٍٕسف، ص  (۵)
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أن ال يُقن ؾٔف رـٚـٜ افٍِظ بحٔدٞ يددرك أن مثدؾ هدذا ال يهددر ظدـ -4

وحمؾ ». وؿٚل احلٚؾظ ابـ احلجر: «أؾهح مـ ٕىؼ بٚفوٚد»ؾهٔح وال بِٔغ ؾوال ظـ 

ويبـ ابـ دؿٔدؼ افًٔدد شدبٛ ذفدؽ:   .»(1)يح بٖٕف مـ فٍظ افْبل هذا إن وؿع افتك

أهنؿ فُثرة ممٚرشتٓؿ ألفٍٚظ احلديٞ حهِٝ هلؿ هٔئٜ ٍٕسٕٜٚٔ ومُِٜ ؿقيٜ يًرؾدقن »

  (2)«.هبٚ مٚ جيقز أن يُقن مـ أفٍٚظ افْبل ومٚ ال جيقز

 اصساط احلديٞ ظذ إؾراط ذم افثقا  افًئؿ ظذ افًٍؾ افهٌر وادبٚفٌٜ-5

بٚفقظٔد افنديد ظذ األمر احلَر. وضبؼ هذا ادَٔٚس ظذ ـثر مدـ األحٚديدٞ افتدك 

وضًٓٚ افَهٚص حرؿَٔٚ فَِق  افْٚس وإثٚرة فتًجبٓؿ. مثؾ فف ابـ افَدٔؿ بدام روي: 

مـ ؿٚل شبحٚن اهلل وبحّده ؽرس اهلل فدف أفدػ أفدػ ٕخِدٜ ذم اجلْدٜ، أصدِٓٚ مدـ »

 (3)«ذهٛ.

حُِؿ ظْٓٚ ادحدثقن، وؿد حقشع بًض افبٚحثغ وهذه مـ أهؿ ادَٚئس افتل 

وفَدد أضدٍٔٝ  (4) ذم ذـر ظدد هذه ادَٚئس إال أن أـثرهٚ يْدرج حتٝ هذه افُِٔٚت.

ومـ ذفؽ مٚ ذـره افدـتقر ضف  (۵)بًض ادَٚئس ذم ضقء ادُتنٍٚت افًِّٜٔ احلديثٜ،

ل ثٚبدٝ مدـ ؿدقإغ جٚبر افًِقاين ذم ادَٔٚس افثٚفٞ: أن ال يُقن خمٚفٍٚ دٚ هق ظِّد

                                                 
 .116، ص السـة ومؽنكتفن َٕال مـ: مهىٍك افسبٚظل، (2)

 ٍٕس ادرجع. (3)

 .33، ص كؼد ادـؼولابـ افَٔؿ،  (4)

-311، 121-116، ص الساـة ومؽنكتفانإٔير هذه ادَٚئس مع افتٍٚصٔؾ ذم: مهدىٍك افسدبٚظل،  (5)

ثة الرشثػة وكؼد وبالسـة الـ": و116-111، ص مؼدمة يف االالمقة ادعر ةف جٚبر، : وافًِقاين، ض319

 .35-33، ص 2118، 39، افًدد: 9، افسْٜ جمؾة االالمقة ادعر ة، "ادتون
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ًٚ ذم ادَٔدٚس اخلدٚمس: أن ال يُدقن  افىبًٜٔ وشْْٓٚ ذم افُقن واخلالهؼ، وؿدٚل أيود

وهدذه  (1)خمٚفٍٚ دٚ هق ثٚبٝ مـ ظِدؿ افىدٛ وافٍِدؽ وؽرهدٚ مدـ افًِدقم افبحثٔدٜ.

ادَٚئس حتتٚج إػ وؿٍٜ ألن افًِقم افتجريبٜٔ وافبحثٜٔ ـِٓٚ فٔس مـ افًِقم افَىًٔدٜ 

 ػ ذفؽ. ـام شْنر إ

 اإلشكالية في نقد متن الحديث عند المعاصرين:
افقاجٛ ظذ ـؾ مـ يتًٚمؾ مع افسْٜ افْبقيٜ أن يْير إػ افسْد وادتـ ئًدٚ 

فتّٔٔز افهحٔح مْٓٚ مـ افبٚضؾ ـام ـدٚن افًّدؾ ظِٔدف مدـ زمدـ افهدحٚبٜ. وفُدـ 

ػ رد ـدؾ اإلصُٚفٜٔ ذم مٌٚفىٜ بًض ادًٚديـ ذم َٕد متـ احلديٞ حتدك وصدِقا إ

حديٞ هٚفػ ؿّٔٓؿ ومثِٓؿ ادسبَٜ. وهذه اإلصُٚفٜٔ حدزداد ظْدد مدـ يتًهدٛ إػ 

ؾرق ظَديٜ ؾرد أو يوًػ ـؾ حديٞ خٚفػ اظتَٚده، ـام أن بًض أحبدٚع ادددارس 

افًَِٜٔ احلديثٜ يردون ـثرا مـ األحٚديٞ فُقهندٚ ختدٚفػ ظَدقهلؿ، ـدام هدق احلدٚل 

 ِؽ افتل اصتِّٝ ظذ حَٚهؼ ظِّٜٔ. بٚفْسبٜ ألحٚديٞ افىٛ افْبقي أو ح

ؾّـ هذا افَبٔؾ رد بًض ادخِهغ ـؾ حديٞ يدل ظذ ٕسخ أي آيٜ مـ آي 

ًٚ، بؾ حتدك  افَرآن وفق ـٚن احلديٞ مقجقدا ذم افهحٔحغ ومَبقال ظْد افًِامء ئً

وذفدؽ بٚشدؿ َٕدد اددتـ، ألٕدف  (2)فق ـٚن متقاحرا، وإن مل جيدوا أي خِؾ ذم اإلشدْٚد.

                                                 
، 39، افًددد: 9، افسدْٜ جمؾاة االاالمقة ادعر اة، "ريٍٜ وَٕدد ادتدقندافسْٜ افْقبٜٔ افن"ضف جٚبر،  (1)

 .33، ص 2118

 مثِٜ فذفؽ ذم: إير األ (2)

Israr Ahmad Khan, The Theory of Abrogation A critical Evaluation. 
(Malaysia: International Islamic University Malaysia, 022). p 926-961. 
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مذهبف افذي يستحٔؾ افْسخ ذم افَرآن. وهٗالء ادسٚـغ يريدون بذفؽ حٍدظ هٚفػ 

افَرآن وإثبٚت ٕيّف، ألن ٕسخ بًض مٚ إٔزل هؾ بْيؿ افَرآن، ـام إٔف ال ئِؼ بدر  

افًٚدغ حسٛ ومهٓؿ. ؾُٖهنؿ جيتٓدون بذفؽ حلٍظ افَرآن حٔٞ ؾندؾ ؾٔدف األهّدٜ 

األحٚديٞ، وإثبٚهتؿ افْسخ ذم افَرآن!!  واألمٜ ئًٚ خالل هذه افَرون! فَبقهلؿ هذه

وفٔتٓؿ حْبٓقا بٖٕف يسحٛ ظذ هذا ادقؿػ افٍٚشد خىر ظيدٔؿ، ألن ذفدؽ يدٗدي إػ 

 افتنُٔؽ ذم افسْٜ بٖ هٚ، وهذا مٚ أراده ادستؼؿقن وأظداء اإلشالم.

وأمٚ األحٚديٞ افتك ردهٚ ادًٚدون بٚشؿ افتجربٜ افًِّٜٔ أو افًِقم افىبٜٔ 

ٚ ممٚ وفغ ؾٔف أربٚ  ادذاهٛ افًَِٜٔ مـ افٍرق اإلشالمٜٔ ذم افَدرون ادتَدمدٜ. ؾٖـثره

إذا وؿدع »:  ومـ أؾوؾ افنقاهد ظذ ذفؽ حديٞ افدذبٚ ، ؾَدد روي أن افْبدل 

افذبٚ  ذم إٕٚء أحدـؿ ؾٚمَِقه، ؾ٘ن ذم أحد جْٚحٔف شام وذم اآلخر صٍٚء، وإٔف يَددم 

 (1)«.افسؿ، ويٗخر افنٍٚء

                                                 

وؿد أخرجف افبخٚري وأبق داود وابـ مٚجف وافدارمل وافبَٔٓل وابـ خزيّدٜ وأمحدد وابدـ حبدٚن  (1)

يب هريرة، وأخرجف افْسٚهل وابـ مٚجف وافبَٔٓل وأمحد وابـ حبٚن وؽدرهؿ وؽرهؿ مـ حديٞ أ

مـ حديٞ أيب شًٔد، وأخرجف افبزار وافىزاين مـ حديٞ إٔس بدـ مٚفدؽ. ؾَدد ثبدٝ احلدديٞ 

بٚألشٕٚٔد افهحٔحٜ ظـ افهحٚبٜ افثالثٜ، ؾال جمٚل فرد هذا احلديٞ أو حودًٍٔف. إيدر احلدديٞ 

بدٚ  إذا   تح البنري برشح صحقح البخنري،محد بـ ظع افًسَالين، مثال ذم: ابـ حجر، احلٚؾظ أ

: 3321، رؿددؿ 443، ص 6م(، ج 2113، 4وؿددع افددذبٚ ، )بددروت: دار افُتددٛ افًِّٔددٜ، ط 

، حتَٔؼ: أمحد صٚـر، )افَدٚهرة: دار احلدديٞ، د. ط. مسـد أمحدوإير: ابـ حْبؾ، أمحد بـ حمّد، 

 . 557-552، ص 6د. ت(، ج 
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وحدديٞ »يَقل ؾٔف افنٔخ رصدٔد رضدٚ:  (1)ثر مـ ادًٚديـ،وؿد رؾوف ـ 

افذبٚ  ادذـقر ؽريٛ ظـ افرأي وظـ افتؼيع ئًٚ، أمٚ افتؼيع ذم مثدؾ هدذا ؾد٘ن 

حًِؼ بٚفٍْع وافرضر ؾّـ ؿقاظد افؼع ظٚمٜ أن ـؾ ضٚر ؿىًٚ ؾٓق حمرم ؿىًٚ، وـدؾ 

ف ال يتٍدؼ مدع ؿٚظددة ضٚر طْٚ ؾٓق مُروه... ؾٌّس افذبٚ  ذم ادٚهع افذي يَدع ؾٔد

. ومـ افِىٚهػ أن هذا احلديٞ ؿد (2)«حتريؿ افوٚر وال مع ؿٚظدة اجتْٚ  افْجٚشٜ...

إُٔره أهؾ افبدع مـ ؿبؾ، ورد ظِٔٓؿ افًِامء بام يبدغ ؾسدٚد ؿدقهلؿ، ورداءة مدذهبٓؿ 

واحلدٚؾظ ابدـ  (3)،تلوثل خمتؾاف احلادثنبٚدَْقل وادًَقل ـام ؾًؾ ابـ ؿتٔبٜ ذم ـتٚبف 

وفُـ جٚء أحبٚظٓؿ مـ ادًٚديـ ؾزادوا إػ صبف أوفئؽ صبٓٚ  (4). تح البنريذم  حجر

 أخرى ـُقن احلديٞ هٚفػ افًِقم وافتجربٜ. 

ومع ذفؽ ؾَد وجد مـ األضبٚء ؿديام وحديثٚ مـ أيد موّقن مٚ جٚء ذم هذا 

المٜٔ احلديٞ مـ افْٚحٜٔ افىبٜٔ، ومْف مٚ ؿٚل أحدهؿ ذم حمٚرضة بجًّٜٔ اهلدايٜ اإلش

يَع افذبٚ  ظذ ادقاد افَذرة ادِّقءة بٚجلراثٔؿ افتدل حْندٖ مْٓدٚ األمدراض »بّك: 

ادختٍِٜ، ؾَْٔؾ بًوٓٚ بٖضراؾف، ويٖـؾ بًوٚ، ؾٔتُقن ذم جسّف مـ ذفؽ مٚدة شدٚمٜ 

                                                 
موقاف ٍٚصٔؾ افنبٓٚت حقل هذا احلديٞ وافرد ظِٔٓدٚ ذم افُتدٛ افتٚفٔدٜ: األمدغ افهدٚدق، إير ح (1)

 .424-419، ص جفو  ادحدثني: واجلقايب، 279-251، ص 2ج  اددرالة العؼؾقة،

، 29ادجِدد  جمؾاة ادـانر،، اجلّدع بدغ حدديثل افدذبٚ  وافٍدٖرة، "أجوبة ادـانر"رصٔد رضٚ، حمّد،  (2)

 .51-48هد، ص 1315

حتَٔؼ: حمّد ظبد افرحٔؿ، )بروت: دار افٍُر، د.  تلوثل خمتؾف احلدثن،ابـ ؿتٔبٜ، ظبد اهلل بـ مسِؿ،  (3)

 .213-219م(، ص 1995 ،ط

 .316، ص 11ج   تح البنري،ابـ حجر،  (4)
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، وهل حَتؾ ـثرا مـ جدراثٔؿ األمدراض، وال «مبًد افبُتريٚ»يسّٔٓٚ ظِامء افىٛ بد

حبَك حٜٔ أو يُقن هلٚ حٖثر ذم جسؿ اإلٕسٚن ذم حٚل وجدقد  يُّـ فتِؽ اجلراثٔؿ أن

مبًد افبُسيٚ. وأن هْٚك خٚصٜٔ ذم أحد جْٚحل افذبٚ ، هل إٔف حيدقل افبُسيدٚ إػ 

ٕٚحٔتف، وظذ هذا ؾد٘ذا شدَط افدذبٚ  ذم ذا  أو ضًدٚم وأفَدك اجلدراثٔؿ افًٚفَدٜ 

ول واق مْٓدٚ هدق مبًدد بٖضراؾف ذم ذفؽ افؼا ، ؾ٘ن أؿر  مبٔد فتِؽ اجلدراثٔؿ وأ

  (1)«.ٚ  ذم جقؾف ؿريبٚ مـ أحد جْٚحٔفافبُسيٚ افذي حيِّف افذب

بٖن حهحٔحف مـ ادىٚظـ »وافذيـ يردون مثؾ هذه األحٚديٞ يٗـد مقؿٍٓؿ 

افتل حٍْر افْٚس ظـ اإلشالم، وحُقن شببٚ فردة بًض ضًٍٚء اإليامن، وؿِدٔع افًِدؿ 

وهذه دظقى شدٚؿىٜ، إذ إٕدف فدٔس ذم  (2)«.ىًـمـ مثؾ هذا ادافذيـ ال جيدون خمرجٚ 

افؼيًٜ مٚ يٍْر افَِق ، وان ـٚن هْٚك بًض مـ يٍْر مـ مثؾ هذه األحٚديٞ ؾدامذا 

يُقن مقؿٍف إذا أثبتف ظِؿ افىٛ؟ وأمدٚ صدبٜٓ أظدداء اإلشدالم، ؾدال ًٕتزهدٚ فدسك 

ادسدِّغ.  حديٞ ثٚبٝ، إذ ـثر مـ أحُٚم اإلشالم يٍْر مْٓٚ األظداء وادْٚؾَقن مـ

مثال حُؿ احلجٚ ، واحلدود وؽرهٚ مـ األحُٚم افؼظٜٔ ال يَبِٓٚ ظَؾ ـثدر مدـ 

، ألٕدف إذا ؾتحْدٚ هدذا  ادًٚديـ. ؾال يسًْٚ اظتبٚر أؾُٚرهؿ فسك حدديٞ افْبدل 

افبٚ  شْوىر إػ حرك افُثر مـ األحُٚم. ومع ذفؽ يٍُل دـ يٍْر مدـ مثدؾ هدذا 

ن يٍٓؿ مًْٚه ؾٓدام شدِٔام. وهدذا فٔسدٚ حُدام واجبدٚ وال احلديٞ بسبٛ ؿِٜ اإليامن أ

                                                 
 .269، ص 2ج  موقف اددرالة العؼؾقة،َٕال مـ األمغ افهٚدق،  (1)

 جمؾاة ادـانر،، "الدهتور تو قق صدثؼي إلكؽنره حدثن الاذبن تؽػر "رصٔد رضٚ، أجقبٜ ادْٚر،  (2)

 .51، ص 29ادجِد 
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، إذا اضّٖن ؿِبف إفٔف ؾًِف، وإال حرـف ـدام بدغ هدذا  مْدوبٚ، وإٕام إرصٚد مـ افْبل 

 (1)ادحدثقن.

 ومـ ذفؽ مٚ رده أمحد أمغ بحجٜ افَْد افداخع. ؾَد روي أن رشقل اهلل 

ًجدقة مدـ اجلْدٜ وهدل صدٍٚء مدـ افُّٖة مـ ادـ، ومٚؤهٚ صدٍٚء افًدغ، واف»ؿٚل: 

هؾ ادمٓقا ذم َٕد احلديٞ إػ امتحٚن افُّٖة؟ وهؾ ؾٔٓدٚ »يسٖل أمحد أمغ:  (2)،«افسؿ

وحُؿ بٖن مدٚ جدٚء ذم احلدديٞ مدـ  «مٚدة حنٍل افًغ أو افًجقة وهؾ ؾٔٓٚ حريٚق؟

دمريٛ أيب هريرة  فف ال يٍُل فِحُؿ بهحٜ احلديٞ بؾ ال بد مدـ حُدرار افتجربدٜ، 

وهدذا احلدديٞ ؿدد صدححف  (3)ا هق افىريؼ دًرؾٜ صحٜ احلديٞ أو وضًف.وأن هذ

وؿد رأيٝ إٔٚ وؽدري ذم زمْٕٚدٚ مدـ ـدٚن »ؿٚل افْقوي:  (4)ادحدثقن وذحقا مًٕٚٔف

 (5) . «بكه إفٔف  وظٚد  ظّل وذهٛ بكه حََٜٔ ؾُحؾ ظْٔف بامء افُّٖة جمردا ؾنٍل 

دهٚ بًَِف، ؾٓدٗالء يُدررون أن هدذا ومٚ روي مـ هذه افتجٚر  ال يٍُل دـ يريد ر

خالف افىٛ وافتجربٜ. وـٔػ يُقن ظدم افتجربٜ دوّقن احلدديٞ مًٔدٚر فدرده؟ 

                                                 
 .317، ص 11ج  تح البنري، ابـ حجر،  (1)

برشاح   البنري   تح  : مثال إير   ـتٚ  افىٛ، وذم  افتٍسر   ـتٚ  ذم   أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف، (2)

: 5717، رؿدؿ 214-211، ص 11، ـتدٚ  افىدٛ، بدٚ  اددـ صدٍٚء فًِدغ، ج صحقح البخانري

بٚ  ؾوؾ افُّٖة  ووي،ـارح الاصحقح مسؾم بشوأخرجف مسِؿ أيوٚ ذم صحٔحف بًدة ضرق، إير: 

 .6-4، ص 14ومداواة افًغ هبٚ، ج 

 .131-131، ص 2ج ضحى اإلالالم، أمحد أمغ،  (3)

 .214-211، 11ج  تح البنري، إير: ابـ حجر،  (4)

 .6-5، 14 ج رشح مسؾم،افْقوي،  (5)
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وإذا اظتّدٕٚ ذم احلُؿ ظذ صحٜ احلديٞ وضًٍف ظذ األضبٚء وؽرهؿ ؾَدط ظّدٝ 

 افٍقىض. 

 ضرورة بيان ضوابط وحدود نقد المتن:
ط فَْد متـ احلديٞ حتدك وهذه احلَٚهؼ ـِٓٚ حنر إػ رضورة وضع افوقاب

ال حُقن افسْٜ فًبٜ فدى ؽر ادتٖهِغ افذيـ يَبِقن مْٓٚ مٚ واؾؼ ظَدقهلؿ، ويسـدقن 

مْٓٚ مٚ خٚفٍٓٚ. وهذه مّٜٓ افًِامء وأهؾ االختهٚص ذم هدذا افندٖن. ويْبٌدل ظدذ 

افَْٚد أن يٍّٓقا بًض األشٚشٔٚت ؿبؾ رد افسْٜ بّجرد افْير إػ اددتـ، ال شدٔام إذا 

 احلديٞ مَبقال فدى ادتَدمغ. ومْٓٚ األمقر افتٚفٜٔ: ـٚن

 فهم حدود المتون المنتقدة: -1

ال جيقز ألحد أن يرد أي حديٞ هٚفػ ظَِف بٚشؿ َٕد ادتـ، وفُـ جيدٛ أن 

حٍٓؿ حدود مسٚحٜ األحٚديٞ افتدل حْتَدد متقهندٚ بدٚفْير ذم ادتدقن، دون افْيدر ذم 

بًدض ادخِهدغ ؽدر ادتخههدغ ذم هدذا  أشٕٚٔدهٚ: ألن دمٚهؾ هذه افَْىٜ جًؾ

افًِؿ يًيّقن َٕد ادتـ، وجيًِقٕف مُٚؾئٚ فَْد افسدْد بدؾ يٌِبقٕدف ظدذ َٕدد افسدْد 

ال يسدتدل ظدذ »وإفٔف أصٚر افنٚؾًل:  (1) فٔجًِقه أصال وحٔدا ذم حهحٔح احلديٞ.

أـثر صدق احلدديٞ وـذبدف إال بهددق ادخدز وـذبدف، إال ذم اخلدٚص افَِٔدؾ مدـ 

                                                 
جمؾاة االاالمقة ، "ادـفج العؾؿي عـد ادحدثني يف التعنمل مع متاون الساـة"أبق افِٔٞ اخلر آبٚدي،  (1)

كؼاد اداتن باني : وإير: خِػ، ٕجؿ افدديـ ظبدد افدرمحـ، 15م، ص 1998، 13افًدد  ادعر ة،

 .26 -21م(، ص 2115، 1، )بروت: دار ادنٚريع، طصـنعة ادحدثني ومطنعن ادسترشقني
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ديٞ، وذفؽ أن يستدل ظذ افهدق وافُذ  ؾٔف: بٖن حيدث ادحدث مٚ ال جيدقز احل

وهدذا ٕدص  (1).«أن يُقن مثِف، أو هٚفػ مٚ هق أثبٝ وأـثدر دالالت بٚفهددق ظْدف

افنٚؾًل ظذ أن مدار افهحٜ وافوًػ ذم أـثر األحٚديٞ هق افسْد. وحدد ضريَدٜ 

. ومهدٚ "افندذوذ"، و"افًِٜ"افَْد ذم اخلٚص افَِٔؾ، وذفؽ مٚ ظز ظْف ادحدثقن بد 

أهؿ األشبٚ  ذم حؤًػ ادتقن بًد ثبقت احلديٞ شْدا. وَٕد ادتـ هبدذه األشدبٚ  

وهق مـ أؽّض إٔقاع ظِقم احلديٞ »ـ حجر ظـ ادًِؾ: حيتٚج إػ دؿٜ، إير ؿقل اب

وأدؿٓٚ، وال يَقم بف إال مـ رزؿف اهلل حًدٚػ ؾٓدام ثٚؿبدٚ وحٍيدٚ واشدًٚ ومًرؾدٜ حٚمدٜ 

بّراحٛ افرواة، ومُِٜ ؿقيٜ بٚألشٕٚٔد وادتقن، وهلذا مل يتُِؿ ؾٔف إال افَِٔؾ مـ أهدؾ 

 .وؿٚرن هذا بّـ يتسٚرع برد األحٚديٞ (2)«هذا افنٖن.

 التفرقة بين النظر الحديثي والنظر الفقهي:-2
هْٚك ؾرق واضح بغ افْير احلديثل وافْير افٍَٓل فِحديٞ، ؾدٚألول يتّثدؾ 

احلديٞ   بَّتٙ ذم احلُؿ ظـ احلديٞ ؿبقال وردا، بْٔام افثٕٜٚٔ ظبٚرة ظـ حُؿ افًّؾ 

حٚفٜ  ذم    وطفِؼ  ادستُّؾ   أو حرـف. وفذفؽ ٕجد ادحدثغ ال حيُّقن برد احلديٞ

حًٚرضف مع حديٞ آخر أو ٕص ؿرآين أو ؿٚظددة ـِٔدٜ أو ؾٓدؿ ظَدع شدِٔؿ، وفُدْٓؿ 

يٍَقن ظْد حؤًػ احلديٞ ؾَط، وفُـ افٍَٓٚء يسـقن افًّؾ بٚحلديٞ ادَبقل فددى 

                                                 
 .399، ص الرالنلةافنٚؾًل،  (1)

)بدروت: دار كخبة الػؽر يف مصطؾح أهل األثار،  رشحافًسَالين، احلٚؾظ ابـ حجر افًسَالين،  (2)

 .46م(، ص 2111 ،ادنٚريع، د. ط
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ويٍٓؿ هذا افٍرق مـ ظبٚرة ادحدثغ، مدثال يَدقل ابدـ  (1)ادحدثغ فألشبٚ  ادذـقرة.

ؾٚحلدديٞ إذا ـدٚن   (2)«َْسؿ أيوٚ إػ مًّقل بف وؽر مًّدقل بدف.ثؿ ادَبقل ي»حجر: 

شْده صحٔحٚ، ومل جيد  ذم متْف شبٛ مـ أشبٚ  افرد ـٖن شدِؿ مدـ افَِدٛ واإلدراج 

وادخٚفٍٜ وافًِٜ وؽرهٚ، ؾٔحُّف ادحدثقن مَبقال. وفٔس مًْٚه إٔدف واجدٛ افًّدؾ 

ثؿ ادَبقل إن شِؿ مـ ادًٚرضدٜ »: ظْد افٍَٓٚء، ألٕف يَْسؿ إػ أؿسٚم ـام ؿٚل ابـ حجر

ؾٓق ادحُؿ، وإن ظقرض بّثِف ؾد٘ن أمُدـ اجلّدع ؾّختِدػ احلدديٞ، أو ال وثبدٝ 

ويالحظ إٔدف ظدز  (3)«ادتٖخر ؾٓق افْٚشخ واآلخر ادْسقخ، وإال ؾٚفسجٔح، ثؿ افتقؿػ.

ألن خٍٚء حدرجٔح أحددمهٚ ظدذ اآلخدر إٕدام هدق بٚفْسدبٜ »بٚفتقؿػ بدال مـ افتسٚؿط 

 (4).«ًّتز ذم احلٚفٜ افراهْٜ مع احتامل أن ييٓر فٌره مٚ خٍل ظِٔففِ

ومل يتْبف إػ هذا افٍرق ـثر مدـ ادًدٚديـ افدذيـ بدٚفٌقا ذم رد األحٚديدٞ 

ادَبقفٜ بٚشؿ َٕد ادتـ. ؾِؿ يًتزوا احتامل افتقؾٔؼ أو افسجٔح او افْسدخ ومل يَقفدقا 

ديٞ. وـدٖن هدٗالء ال يًرؾدقن إال بٚفتقؿػ ظـ افًّؾ، وفُدـ حسدٚرظقا فدرد احلد

ادقضقع مـ األحٚديٞ ادردودة بَْد ادتـ، وال ٕرى ادًٚديـ يهدٍقن األحٚديدٞ 

ثؿ افىًـ إمٚ أن يُدقن فُدذ  »بسٚهر إٔقاع ادردودة افتل حنّؾ ذم ؿقل ابـ حجر: 

                                                 

إير افتٍهٔؾ ظـ افٍرق بغ افْير احلديثل وافْير افٍَٓل ودور ـؾ مْٓام ذم َٕد اددتـ ذم: حمّدد  (1)

م(، 2113  ،د. ط افؼوق،   دار )افَٚهرة:  ، الػؼه وأهل احلدثن أهل   ة الـبوثة بنيالسـافٌزايل، 

جمؾاة االاالمقة ، "مػفوم كؼد ادتن بني الـظر الػؼفي والـظر احلادثيي": وظامد افديـ رصٔد، 23ص

 . 112-75م، ص 2115، 39افًدد  ادعر ة،

 .35م(، ص 1971، 1فساث، ط ، )افَٚهرة: مُتبٜ دار ارشح كخبة الػؽرافًسَالين،  (2)

 .38-35ادرجع ٍٕسف، ص  (3)

 .38ادرجع ٍٕسف، ص  (4)
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 افراوي، أو هتّتف بذفؽ، أو ؾحش ؽِىف، أو ؽٍِتف، أو ؾسَف، أو ومهف، أو خمٚفٍتف، أو

جٓٚفتف، أو بدظتف، أو شقء حٍيف، ؾدٚألول: ادقضدقع، وافثدٚين: اددسوك، وافثٚفدٞ: 

ادُْر ظذ رأي، وـذا افرابع واخلٚمس. ثؿ افقهؿ إن اضِع ظِٔف بٚفَراهـ ويع افىرق 

ؾٚدًِؾ. ثؿ ادخٚفٍٜ إن ـٕٚدٝ بتٌٔدر افسدٔٚق ؾّددرج اإلشدْٚد، أو بددمٟ مقؿدقف 

ويالحظ أيودٚ أن مَدٚئس  (1)«ؾٚدَِق .ؿ أو حٖخر: بّرؾقع: ؾّدرج ادتـ، أو بتَدي

فًِّؾ بٚحلديٞ هتِػ مـ مذهٛ إػ مذهٛ، وفذفؽ ٕجد اآلراء افٍَٓٔدٜ  (2)افٍَٓٚء

ادختٍِٜ ذم مسٖفٜ مًْٜٔ ـِٓٚ اظتّدت ظذ أحٚديٞ صحٔحٜ فدهيؿ حٚرـغ ألحٚديٞ 

 أخرى افهحٔحٜ فدى ادذاهٛ األخرى. 

 ديث إلى القرآن: التنبه عند محاكمة األحا -3
ال صؽ ذم إٔف ال يقجد أي حًٚرض بغ افَرآن وافسدْٜ ؽدر ؿٚبدؾ فِتٖويدؾ، 

مٚ يْىؼ ظـ اهلدقى، إن  ألهنام مـ مهدر واحد، وـالمهٚ وحل مـ اهلل حًٚػ، ألٕف 

هق إال وحل يقحك. وفذفؽ ال بد فًرض احلديٞ ظذ افَرآن واألحٚديٞ األخدرى 

بَّتوٚهٚ. وهذا مٚ ٕالحظ مـ ظّؾ افهدحٚبٜ وأهّدٜ فٍٓؿ مًٕٚٔٓٚ واشتَٚمٜ افًّؾ 

األحٚديٞ. ؾٖمٚ مٚ يزال افبًض يْٚدي بّحٚـّٜ ئع األحٚديٞ إػ افَرآن ـَّٔٚس 

مًيدؿ  ظٚم فِتحَؼ مـ صحتٓٚ وؿبقهلٚ ؾٖمر ؽر مًروف وؽر مَبقل مْٓجٔدٚ. ألن

الؿدٚ، وؿدد حَٔٔددا وختهٔهدٚ، أو حًّدٔام وإض  افَرآنيٍرس  بحٔٞ  بٕٜٔٚٔ  األحٚديٞ

                                                 
 .54-42ادرجع ٍٕسف، ص  (1)

م(،  1999إير مَٚئس افَْد ظْد افٍَٓٚء ذم: افدمْٔل، )  مك: مُتبٜ دار افساث افَٚهرة، د. ط،  (2)

 .482-263، ص مؼنثقس كؼد ادتون
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حًٚرض طٚهر افَرآن. ؾ٘ذا اخذٕٚ حمٚـّٜ األحٚديٞ إػ افَرآن ـّْٟٓ مسدتَؾ ؾدامذا 

يبَك مـ يِٜ األحٚديٞ افتٍسريٜ. وإٕام ينسط أال يُدقن احلدديٞ مًٚرضدٚ فدْص 

وأمدٚ افسدْٜ افثٚبتدٜ  (1)افَرآن بقجف ال يَبؾ أي حقجٔف، ؾٓدذا يُدقن ظالمدٜ افقضدع.

ـؾ مٚ شـ رشدقل »فَِرآن أبدا. يَقل افنٚؾًل رمحف اهلل: افهحٔحٜ ؾال حُقن خمٚفٍٜ 

مع ـتٚ  اهلل مـ شدْٜ ؾٓدل مقاؾَدٜ ـتدٚ  اهلل ذم افدْص بّثِدف، وذم اجلِّدٜ  اهلل 

بٚفتبٔغ ظـ اهلل وافتبٔغ يُقن أـثر حٍسرا مـ اجلِّٜ، ومدٚ شدـ ممدٚ فدٔس ؾٔدف ٕدص 

إن شْٜ رشقل اهلل ال »ل أيوٚ: وؿٚ (2)«ـتٚ  اهلل ؾبٍرض اهلل ضٚظتف ظٚمٜ ذم أمره حبًْٚه

 (3)«حُقن خمٚفٍٜ فُتٚ  اهلل بحٚل، وفُْٓٚ مبْٜٔ ظٚمٜ، وخٚصٜ.

وؿد خٍل ظذ مـ يبٚفغ ذم هذا األمر افٍرق بغ ثبدقت احلدديٞ ظدـ افْبدل 

ؤٍٕف وبغ ؿبقل موّقٕف وافًّؾ بّحتقاه. ؾُِام واؾؼ افَرآن جيقز افًّؾ بف، وفُـ 

احلدديٞ ظدذ افَدرآن . وهذا ال يًْك أن ظدرض  هلل ال يِزم أن يُقن ؿقل رشقل ا

فٔس فف أي دور ذم افتهدحٔح وافتًِٔدؾ، بدؾ افدذي ٕريدد افتْبٔدف ظدذ أن االظدتامد ظدذ 

ادحٚـّٜ إٕام يُقن ذم اخلٚص افَِٔؾ افذي أصٚر إفٔف افندٚؾًل ـدام ؾًدؾ ظّدر ذم مسدئِٜ 

   (4)«ٝ أم ٕسٔٝ.ال ٕدع ـتٚ  اهلل بَقل امرأة ال ٕدري أحٍي»افٍَْٜ بَقفف: 

                                                 
كظرات جدثدة يف عؾوم احلدثن:  راالة كؼدثة ومؼنركة باني اانكا  بٚري، إير: محزة ظبد اهلل ادِٔ (1)

 ،)مُدٜ ادُرمدٜ: ادُتبدٜ ادُٔدٜ، د. ط التطبقؼي لدى ادتؼدثؿن واانك  الـظري عـد ادتالخرثن،

 .319-318، ص 2ج  موقف اددرالة العؼؾقة،: واألمغ افهٚدق، 87-78م(، ص 1995

 .212، ص الرالنلةافنٚؾًل،  (2)

 .228ادرجع ٍٕسف، ص  (3)

 .471-469ص  جفو  ادحدثني،إير: اجلقايب،   (4)
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وؿد حقشًٝ ادًتزفٜ ذم دظقى مًٚرضٜ افَرآن، واجسأوا ظذ رد ـثدر مدـ 

وفألٕبٔٚء وافهدٚحلغ.  األحٚديٞ افهحٔحٜ، ـٖحٚديٞ افتل حثبٝ افنٍٚظٜ فِْبل 

وؿد أظرض ادًتزفٜ ظـ هذه األحٚديٞ مع ـثرهتٚ وؿقة ثبقهتٚ مستدفغ بٖهنٚ حًٚرض 

زوَن  ﴿ :افَرآن مثال ذم ؿقفف حًٚػ َولَْو ََكه وز ََل َيْملرك 
َ
َفَعاَء ق ْل أ ر ش  وز مرْن د ونر زَّللخ َذ 

مر زَّتخ
َ
أ

ْز ر  (43)َشيًْئا َوََل َيْعقرل وَن  َْ ُ ز خ َلر ِر  ُْ
َ
ِر َوزْأ زَماَوز لْك  زلسخ َفاَعة  ََجريًعا ََل  م  ر زلشخ خ ق ْل َّللر

ونَ  ظدقى مًٚرضدٜ افَدرآن، وال . ؾٔجٛ افتدؿٔؼ ذم د[44-43افزمر: ] ﴾(44)ت رَْجع 

   (1)جيقز افتقشع ؾٔٓٚ بدون مْٟٓ واضح وأشٚس بغ.

 قصور العقل البشري: -4
إن افًَؾ ًّٕٜ مـ ًٕؿ اهلل افذي أـرم بف بْل آدم، وهق مدار افتُِٔدػ. وؿدد 

اظتز افؼع افًَؾ افسِٔؿ ـّهدر مـ مهدٚدر ادًرؾدٜ. وهدق يتامصدك مدع افدقحل 

بغ افقحل وافًَؾ افهحٔح، وإن ـٕٚٝ بًض األمدقر  اإلهلل، ؾال يقجد أي حْٚؿض

افؼظٜٔ خمٍٜٔ ظذ بًض افًَقل. وؿدد اهتدؿ بًدض افُدٚحبغ أن ادحددثغ مل يًىدقا 

افًَؾ حيف ذم َٕد األحٚديٞ. وهذا خالف افقاؿع ؾّـ اضِدع ظدذ ـتدٛ مهدىِح 

ؾ ذم احلديٞ ظِؿ ظْٚيٜ ادحدثغ بٚفًَؾ. يَدقل ادًِّدل: إن ادحددثغ راظدقا افًَد

أربًٜ مقاضـ: ظْد افسامع، وظْد افتحديٞ، وظْد احلُؿ ظذ افرواة وظْد احلُؿ ظذ 

  (2)األحٚديٞ.

                                                 
)ؾرجْٔٔدٚ:  هقف كتعنمل مع السـة الـبوثة معنمل وضاواب،،إير: افَرضٚوي، يقشػ افَرضٚوي،  (1)

 .112-99م(، ص 1996، 8ادًٓد افًٚدل فٍُِر اإلشالمل، ط 

 .7-6ص كوار الؽنشػة،األ: وادًِّل، 85-83ص  مـفج الـؼد،األظيّل،  (2)
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وأمٚ افدظقة إػ رد األحٚديٞ افهحٔحٜ بَّتٙ افْير وافًَؾ ادجرد، ؾٓل 

ؽر مَبقفٜ فدى ظِامء احلديٞ ؿديام وحديثٚ، ألن فًَِؾ حدودا يًرؾف ـدؾ مْهدػ. 

 (1)وذفؽ دٚ يذ:

َؾ افبؼي حمدود ذم إمُٕٚٔتف وجمٚالحف، ويٗـده افقاؿع افتٚرهل، افً -1

ؾُؿ مـ أمر ـٚن خمٍٔٚ ظذ افًَؾ ذم زمٚن حتك ال يُّـ حهقره أصبح افًَدؾ يَبِدف 

إن فًَِدؾ حددا يْتٓدل »مع مرور افزمٚن وحَدم افًِؿ ادٚدي. وؾٔف يَدقل افندٚؾًل: 

 (2)«.إفٔف، ـام أن فِبك حدا يْتٓل إفٔف

افًَع أشٓؾ مـ اإلثبٚت: ألن ادُْر يهدر ذم ٍٕٔف ظـ ظدم  اإلُٕٚر -2

 افًِؿ. وفذا ٕجد أن ـؾ حديٞ مَبقل فدى ادحدثغ ثؿ إُٔره افبًض بَّتٙ افًَؾ،

 ؿد أداهؿ إفٔف جِٓٓؿ ظـ ظِؿ احلديٞ وؿهقرهؿ ذم ؾٓؿ مًْٚه احلََٔل.

ات، فٔس فًَِؾ مًٔٚر واحد، بؾ افًَؾ يتٖثر بٚألهقاء واألظراف وافًٚد -3

 ؾْجد مَتٙ افًَؾ خمتٍِٚ ذم ـثر مـ افَوٚيٚ افدٕٔقيٜ ؾوال ظـ األمقر افؼظٜٔ.

ـدٖذاط –ومع هذا أن ـثر مـ األحٚديٞ افذي هدز ظدـ األمدقر افٌٔبٔدٜ 

ال هوع فًَِؾ افبؼي، بؾ جيٛ  -افسٚظٜ، وأحقال يقم افَٔٚمٜ، وصٍٜ اجلْٜ وافْٚر 

ٚ وحل مـ افًدالم افٌٔدق . ؾد٘ذا أخدذٕٚ افًَدؾ افَبقل بام ذم األحٚديٞ افثٚبتف، ألهن

حمٚـام فُؾ حديٞ، ؾ٘ػ أي ظَؾ يُقن افِجقء؟ وـٔػ يتؿ احلُؿ ظذ افقحل بنٔئ 

يتٍٚوت ويتبٚيـ، ويتهػ بٚفْسبٜٔ زمٕٚٚ ومُٕٚٚ؟ وهذا شٍٔتح بدٚ  ادًٔدٚر افذاحٔدٜ، 

 ويْتؼ افٍقىض ذم افسْٜ افْبقيٜ.

                                                 
 .141-139، ص وعالقته بناحلؽم عذ الرواة كؼد ادتنإير: افدريس، خٚفد بـ مْهقر افدريس،  (1)

، حتَٔؼ: افسٔد أمحد صَر، )افَٚهرة: مُتبٜ دار مـنق  الشن عيافبَٔٓل، أمحد بـ احلسغ افبَٔٓل،  (2)

 .187، ص 2م(، ج 1971، 1افساث، ط 



 

 
 حممد جابر على اهلدوي  م 103 6ينايرهـ /3417 ربيع األول، اخلامسالعدد  - ة األمةوحد

 

_____________________ ﴿111﴾ _____________________ 

 

 .(modern sciences)حدود العلوم الحديثة:  -5
يًتَد ـثر مـ ادًٚديـ أن افًِقم احلديثٜ خٚفٜٔ مـ األخىٚء واخلِؾ، وأن 

هق افىريدؼ افقحٔدد فِقصدقل إػ حَدٚهؼ  (scientific method)  ادْٟٓ افًِّل

 absolute)األصٔٚء، وهؿ ييْدقن أن ـدؾ مدٚ وصدِٝ إفٔدف افًِدقم حَدٚهؼ هنٚهٔدٜ 

reality ) ؾٔٓٚ ؿدم افبٚحٞ، حتدك جيدٛ  رد ـدؾ مدٚ ال يدخؾ ؾٔٓٚ افبٚضؾ، وال يزل

خٚفٍف. وفذفؽ يردون بًض األحٚديٞ افتك ييْقن أهنٚ ختٚفػ احلَٚهؼ افًِّٜٔ، أو مل 

 ،(modernity)يُتنٍٓٚ افًِؿ بًد. وهذا اظتَٚد ؾٚشد إتؼ بغ ادٍُريـ  احلدداثٔغ 

ءات ؾَدد أبىِدقا هدذه اإلدظدٚ (post-modernism)  وأمٚ مٍُرو مٚ بًدد احلداثدٜ

افبٚضِٜ وـنٍقا حََٜٔ أن ادْٟٓ افًِّل أيوٚ مـ االٕتٚج افبؼي، هىدئ ويهدٔٛ، 

وـثر مـ ادًِقمٚت افتك ـٚن ؿد اـتنٍٓٚ األجداد مـ ؿبؾ، ؽرهٚ األبْٚء واألحٍدٚد 

افٔقم. وفق ـٚن افُنػ افًِّل مًٔدٚرا فهدحٜ احلدديٞ وضدًٍف ؾدامذا َٕدقل ظدـ 

افَرآن وافسْٜ. وـؿ مدـ ٕهدقص ـٕٚدٝ ختدٚفػ احلَٚهؼ افًِّٜٔ افتك اصتّؾ ظِٔٓٚ 

.ًٚ  مَتٙ افًِؿ ؾٔام مٙ، حبغ مقاؾَتٓٚ الحَ

 التنوع في علوم الطب: -6

واصُٚفٜٔ َٕد ادتـ ظْد ادًٚديـ بٌِٝ ؿّتٓٚ ذم األحٚديدٞ افىبٔدٜ، ؾٓدؿ 

يرؾوقن ـؾ حديٞ ظـ افىٛ افْبقي. وذفؽ أيوٚ الظتَٚدهؿ افٍٚشدد بدٖن افىدٛ 

فهحٔح. ويُّـ أن يًتذر هلٗالء أهنؿ ال يًرؾقن إال هذا. وافقاؿع احلديٞ ؾَط هق ا

احلٚيل يرد ظِٔٓؿ ألن هْٚك حْقظٚ ـبرا ذم ظِقم افىٛ، ؾْجد ذم بالد اهلْد مثال ـثدرًا 
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، وادًٚجلدٜ ادثِٔدٜ (unani)وافٔقٕدٚين  ،(ayurveda) مـ افًِقم افىبٜٔ ـٚاليقرؾٔدد

(homeopathy) مْٓٚ هتِدػ ظدـ األخدرى. وٕحدـ  وؽرهٚ. وأشِق  ـؾ واحد

ٕرى ـثرا مـ افٍقاـف وادٖـقالت أو بًض إٔدقاع افريٚضدٜ ممْقظدٜ ظْدد ؾرؿدٜ مدـ 

األضبٚء، بْٔام يُقن ذفؽ رضورة ظْد ؽرهؿ ذم ٕقع آخر مـ افىٛ. ؾٚفىٛ افْبدقي 

هتِػ ظـ هذه األٕقاع. ؾُٔػ ًٕتّد ذم رد حديٞ صحٔح مَبدقل فددى ادحددثغ 

 ٛ احلديٞ، أو خمٚفٍتف آلراء بًض األضبٚء؟ ظدم مقاؾَتف فِى

وإٔام أذت إػ هذه األشٚشٔٚت ظذ شبٔؾ ادثٚل، ال احلك. وهْدٚك ؿودٚيٚ 

أخرى يْبٌل أن يًرؾٓٚ افْٚؿدون فِحديٞ ذم هذا افًك بْٚء ظذ افتجربٜ افًِّٔدٜ أو 

تًِدؼ افىٛ احلديٞ ومٚ صٚهبام. ومًٚير َٕد اددتـ فٔسدٝ مدـ دون ادسدتثْك ؾدٔام ي

بتحديد مًٚدٓٚ وحدودهٚ وضريَٜ حىبَٔٓٚ ظذ األحٚديٞ فِحُؿ ظِٔٓٚ، ؾّثال ؿدٚفقا 

بٖن ادبٚفٌٜ ذم األجر مـ ظالمٜ افقضع. وفَد وردت افُثر مـ األحٚديٞ افهحٔحٜ 

. ؾٓؾ هذا مبٚفٌٜ «مـ ؿٚل ال إفف إال اهلل دخؾ اجلْٜ»ذم ؾوٚهؾ األظامل هبذه افهٌٜٔ ـد

ٚ هق حد ادبٚفٌٜ؟ وفٔسٝ اإلصُٚفٜٔ ذم رؾض احلديٞ ؾَدط، بدؾ ذم األجر أم ال؟ وم

هْٚك مٌٚفىٚت ذم حهحٔح احلديٞ مـ جٕٚٛ آخدر. وحهدحٔح احلدديٞ افودًٔػ 

ـرد احلديٞ افهحٔح. وادْٟٓ افذي ٕرحودٔف هدق اددْٟٓ افقشدط، بدال إؾدراط وال 

قؿدػ حٍريط. ؾال يترسع إػ رد حديٞ مَبقل فدى افًِدامء بَّدٚئس افًَدؾ، بدؾ يت

ويًتز ئع االحتامالت ـٚفتٖويؾ ادَبقل، واجلّع، وافسجدٔح وؽدر ذفدؽ. وفدٔس 

مًْٚه أن جمٚل افْيدر افَْددي إػ احلدديٞ مٌِدؼ، ـدال بدؾ هدق مٍتدقح فِّتدٖهِغ 

 وادتخههغ ذم ـؾ افًهقر، ـام أثبتف افًِامء افراشخقن.
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 اخلامتة

المٜٔ وافًِدقم ٕنٚهد افٔقم ٕندٚضٚت مندُقرة ذم جمدٚل افدراشدٚت اإلشد

افؼظٜٔ، ال شٔام حقل احلديٞ وظِقمف. وؿد بذل افًِامء وافىال  جٓدهؿ فِبحٞ 

وافدراشٜ. ومـ بغ مٚ اهتؿ بف ادًٚدون مْٟٓ َٕد متـ احلديٞ. وؿد صدٍْٝ ؾٔدف 

ـتٛ وٕؼت ؾٔف مَٚالت. وذفؽ دٚ أثر حقفف مـ صدبٓٚت، مٍٚدهدٚ أن ادتَددمغ مل 

ٞ، ومل يْتَدوا ادتـ، بؾ ـٚن مًٔٚرهؿ افقحٔد هق افسْد. وؿد يِتٍتقا إػ حمتقى احلدي

أثرت هذه افنبٓٚت ظذ مدْٟٓ َٕدد اددتـ ظْدد بًدض ادًدٚديـ، ؾتقشدًقا ؾٔدف، 

واختذوه ـًّٔٚر أشٚس فتهحٔح احلديٞ وحؤًٍف، مـ ؽر اظتبٚر افسْد وصدحتف . 

فددهيؿ مَدٚئس  وهذا أدى هبؿ إػ رد ـثر مـ األحٚديٞ افهحٔحٜ ادَبقفٜ. وفدٔس

موبقضٜ، بؾ يتبًقن ظَقهلؿ ؾٔف. ويرى افبٚحٞ رضورة بٔٚن افودقابط واحلددود ذم 

هذا افنٖن. وؿد حَددم ذـدر بًدض األشٚشدٔٚت  افتدك يْبٌدل أن يٍّٓٓدٚ افْٚؿددون 

فِحديٞ. ومـ ذفؽ أن حٍٓؿ حدود َٕد احلديٞ، ألٕف يُقن ذم افَِٔدؾ افْدٚدر، وأن 

افذي يتّثؾ ذم افًّؾ بَّتٙ احلديٞ وبغ افْيدر  يٍرق بغ افْير افٍَٓل فِحديٞ

احلديثل افذي يتّثؾ ذم ؿبقل احلديٞ ورده. وأن حمٚـّدٜ احلدديٞ إػ افَدرآن فدٔس 

مَٔٚشٚ مستَال فَبقل احلديٞ ورده، وإٕام هق فٍِٓؿ افهحٔح دًدٕٚك احلدديٞ: ألن 

رآن أو مىَِدف األحٚديٞ افتٍسريٜ افتك ختهص أو حَٔد افَرآن ربام هٚفػ ظّقم افَ

ذم افيٚهر. وأن يٍٓؿ ؿهقر افًَؾ افبؼي، ألٕف حمدود ومتٍٚوت. ومـ ادٓدؿ أيودٚ 

أن يٍٓؿ حدود افًِقم احلديثٜ، ؾِٔس ـدؾ مدٚ يُتندٍف افًِدؿ ؿىًدل حتدك حدرد بدف 



 

 
 حبوث ودراسات  ضرورة بيان الضوابط واحلدود لنقد منت احلديث

 

___________________ ﴿111﴾ ___________________ 

 

األحٚديٞ. وأن هْٚك حْقع ذم ظِؿ افىٛ، ؾال حيتٚج فَبقل أحٚديٞ افىٛ افْبقيٜ إػ 

 مَٔٚشٔٓام خمتٍِٚن. إؿرار افىٛ احلديٞ، ألن 

وفٔس ؿهد افبٚحٞ أن يٌِؼ بٚ  افَْد أمٚم افبٚحثغ ادتٖهِغ، وال  -1

ؿبقل احلديٞ بًّْٚه احلرذم. وإٕام يريد االصٚرة إػ أن هْٚك أخىدٚء مْٓجٔدٜ ذم َٕدد 

احلديٞ ظْد بًض ادترسظغ. وهذا حيتٚج إػ ظْٚيٜ مـ ادتخههغ ذم هدذا ادجدٚل 

ٚئس ذاحٜٔ، بؾ يتبع ادْٚهٟ افرصْٜٔ ادودبقضٜ. ؾِدٔس فٌدر حتك ال يُقن افَْد بَّ

، بٌدرض افَبدقل وافدرد، وهلدؿ ادختهغ إظامل ظَقهلؿ ؾٔام ثبتٝ ٕسبتف إػ افْبل 

افْير ؾٔف فٍّٓف وافًّؾ بف. وال يًد مٚ ؿدمف افبٚحٞ ضقابط هنٚهٜٔ، وإٕام هق حمٚوفدٜ 

ادتًَِٜ هبذا األمدر. واهلل اظِدؿ متقاضًٜ افٌرض مْٓٚ اإلصٚرة إػ بًض األشٚشٔٚت 

 بٚفهقا .
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  حبوث و دراسات

 يف نقل مشائل اإلمجاع هالعّلامة ابن بّطال املالكي ومعامل منهج

 دراسة موجزة من كتابه )شرح صحيح البخاري(

 
*إبراهيم عباساألستاذ 

1 

 
 

 

 ملخص البحث

هؿ  ٓ يرض فموهرة، إّن ِمـ ومضؾ اهلل ورمحتف قمغم هذه إمي سمؼوء ـموئػي قمغم احلؼ

يت أمر اهلل وهؿ قمغم ذًمؽ، وضمعؾ اًمسبى ذم سمؼوئفؿ سمؼاوء قمؾئئفاؿ، مـ ظمذهلؿ طمتك يل

واىمتداءهؿ سملئؿتفؿ وومؼفوئفؿ، وأفمفر ذم يمؾ ـمبؼي مـ ومؼفوئفو أئؿي يؼتدى هبو، وضمعؾ 

 ذم ؾمؾػ هذه إمي أئؿي مـ إقمالم، مفد هبؿ ىمقاقمد اإلؾمالم، وأوضح هبؿ مشاويمؾ

الم ومؼفوء اعموًمؽقي اًمؽباور، أٓ إطمؽوم، هذا اًمبحٌ ؾمقتـوول احلديٌ قمـ قمؾؿ مـ أقم

يعاد  اًمذي مجع سمالم اًمػؼاف واحلاديٌ، و -۫      -هق اًمعالمي احلوومظ اسمـ سمطول اعموًمؽل

ًمؾخطويب،  "معامل السنن"قمغم اًمبخوري سمعد  -اًمتل ـمبعً-رشطمف مـ أىمدم اًمنموح 

 ورشح أيب ضمعػر اًمداودي، صماؿ ؿمارح اًمعاّلمي اعمفّؾى سمـ أمحد سمـ أيب صػرة، ًمؽاـ م

                                                 
*
 .وًمقزيواعم ؾمالمقيإلاًمعؾقم امرطمؾي اًمديمتقراه ذم اًمنميعي و اًمؼضوء ضمومعي   

 ibrahimabbas1891@gmail.com اًمؼميد آيمؽموين:   

mailto:ibrahimabbas1981@gmail.com
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يطبع مـفو همػم يمتوب اخلطويب،وهق صغػم احلجؿ، وهموًمبف رشح ًمؾغريى، ًماذًمؽ يععاّد 

، ًماذا لؾجاام  الحاحو هق أىمادم رشح مطباقع  -إًمقؤن –رشح اًمعاّلمي اسمـ سمّطول

اظمتور اًمبوطمٌ هذا اًمعوم اجلؾقؾ ًمـتعرف قمـف وقمـ معوم مـفجف ذم كؼؾ مسوئؾ اإلمجوع 

 (.لبخاري رشح صحو  ا) دراؾمي مقضمزة مـ يمتوسمف 

ن هذا اًمبحٌ   وأرسمعي مطوًمى،  مبحثلم اصمـلم، مـ-إن ؿموء اهلل-وؾمقتؽقَّ

 ، وشمعؼبفو اخلومتي وشمػصقؾف يمؤيت:مؾخص اًمبحٌوشمسبؼفئ 

مة ابن بطاال  المبحث األول: التعريف مذىبو وشيوخو -۫      -بالعّلا
 :وتّلميذه ومصنفاتو ووفاتو

 ول.اعمطؾى إول: اًمتعريػ سموًمعاّلمي اسمـ سمطّ 

 اعمطؾى اًمثوين: مذهبف وؿمققظمف وشمالمقذه ومصـػوشمف وووموشمف.

 :المبحث الثاني: التعريف بالكتاب ومنهجو فيو
 اعمطؾى إول: اًمتعريػ سموًمؽتوب.

 اعمطؾى اًمثوين: مـفٍ اًمعاّلمي اسمـ سمّطول ذم يمتوسمف وذم كؼؾف ًمإلمجوع ومصودره.

 املبحث األول:
 ۫           بالعّلامة ابن بّطال التعريف

مة ابن بطاال  :المطلب األول: التعريف بالعّلا
هذا اعمطؾى يتـوول شمعريػًو مقضمزًا سموًمعاّلمي اسمـ سمّطول مـ طمقٌ مقًمده،     

 واؾمؿف، ويمـقتف، وؿمفرشمف، صمؿ سمقون مؽوكتف اًمعؾؿقي:
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 (1):وشهرتو وكنيتو،واسمو، مولده، أواًل:
ـي اعمقالد، وسمذًمؽ يصعى اجلزم سمتوريخ مقًمده:م يعذيمر ذم اًمؽتى اًمتل شمرمجً ًمف ؾم    *

 .(3) ، صمؿ أظمرضمتف اًمػتـي إمم سمؾـسقي(2)وٓدشمف، وهمويي مو ذعيمر ومقفو أّن أصؾف مـ ىمرـمبي

رـمعبل، اًمَبَؾـيْس،   * وأّمو اؾمؿف: ومفقاًمعاّلمي قمكم سمـ ظمؾػ اسمـ سمّطول اًمبؽري، اًمؼع

وم، ويؽـقبليب احلسـ، واؿمتفر: سموسمـ سمّطول  . (4)ويعرف سموسمـ اًمؾجَّ

 مكانتو العلمية: ثانياً: 
يمون اًمعاّلمي اسمـ سمّطول مـ أهؾ اًمعؾؿ واعمعرومي، ويمون مفتًئ سموحلديٌ همويي 

ـع سمشؽقال يمون اسمـ سمّطول مـ أهؾ اًمعؾؿ واعمعرومي واًمػفؿ، وأّكف  ": (5)اهتئم، يؼقل اسم

ـل سموحلديٌ قمـويي شمومي، وأشمؼ ـ مو َمؾقح اخلط، طمسـ اًمضبط، وأومود مـ شمرضمؿ ًمف أّكف قمع

                                                 

 .47، ص18ج، سر أعالم النبالءاكظر: اًمذهبل، أسمق قمبد اهلل، حمؿد سمـ أمحد،  ( 1)

مؾقك سمـل أمقي، وهل: مديـي قمظقؿي سموٕكدًمس وؾمط سمالدهو ويموكً رسيرًا عمؾؽفو، وهبو يموكً  ( 2)

ـَسى إًمقفو مجؾي واومرة مـ أهؾ اًمعؾؿ،اكظر: احلؿقي، أسمق قمبد اهلل، يوىمقت سمـ قمبد اهلل،  معجم يع

 .324،ص4جم(،1977-ه1397د.ط،  )سمػموت: دار صودر، البؾدان،

ـَسى إًمقفو مجوقمي مـ أهؾ اًمعؾؿ، اكظر:  (3) اًمبؾـسقي هل: مديـي مشفقرة ذم رشق إكدًمس، يع

 .494، ص1 ج ادحدر الّسابق،بد اهلل، يوىمقت سمـ قمبد اهلل، احلؿقي، أسمق قم
، ج سر أعالم النبالءاكظر:اًمذهبل، أسمق قمبد اهلل، حمؿد سمـ أمحد، كسبي إمم قمؿؾ اًمؾجؿ، واًمؾّجوم:  (4)

 . 47، ص18

هق: أسمق اًمؼوؾمؿ، ظمؾػ سمـ قمبد اعمؾؽ سمـ مسعقد سمـ سمشؽقال إكدًميس اًمؼرـمبل، إموم قموم  (5)

ث، ًمف دِّ ، وهمػم ذًمؽ، شمقذم احلؽايات ادستغربة، ومعرفة العؾامء األفاضلشمصوسمقػ يمثػمة مـفو:  حمع

 .139، ص21، جسر أعالم النبالء،اكظر: اًمذهبل، أسمق قمبد اهلل، حمؿد سمـ أمحد، ه578ؾمـي 



 

 
 حبوث ودراسات  ابن بّطال املالكي ومعامل منهجه العالمة

 

___________________ ﴿211﴾ ___________________ 

 

وذيمره -. (1)"ذم قمدة أؾمػور، رواه اًمـوس قمـف صحو  البخاريىمّقد مـف، ورشح 

 .(2)اًمؼويض قمقوض مـ يمبور اعموًمؽقي

 :المطلب الثاني: مذىبو وشيوخو وتّلميذه ومصنفاتو ووفاتو

 أواًل: مذىبو الفقهي:
يعد  اًمعاّلمي اسمـ سمّطول مـ أقمالم ومؼفوء اعموًمؽقي اًمؽبوريمئ ذيمر اًمؼويض 

ذم مؼدمي رشطمف ًمؾبخوري أّكف موًمؽل اعمذهى، وأّن  (4) . ويمئ ذيمر اًمؽرموين(3)قمقوض

 .(5)ذم ومؼف اإلموم موًمؽ لححو  البخاريهموًمى رشطمف 

                                                 
، حتؼقؼ: إسمراهقؿ إكبوري، )سمػموت: دار الحؾةاسمـ سمشؽقال، أسمق اًمؼوؾمؿ، ظمؾػ سمـ قمبد اعمؾؽ،  ( 1)

 .643م(، ص1989-ها1414 ،ب، د.طاًمؽتو

ترتوب اددارك وتؼريب ادسالك دعرفة أعالم مذهب اكظر: اًمؼويض قمقوض، قمقوض سمـ مقؾمك،   (2)

، 8م(، ج 1983-ها1443 د.ط، ، حتؼبؼ: ؾمعقد أمحد أقمراب، )اعمغرب، اعمؽتبي اعمغرسمقي،مالك

 .162ص

ؼريب ادسالك دعرفة أعالم مذهب ترتوب اددارك وتاكظر: اًمؼويض قمقوض، قمقوض سمـ مقؾمك،  ( 3)

 . 162ص8ج مالك،

اًمؽرموين: هق اًمؼويض شمؼل اًمديـ حيقل سمـ اًمعالمي ؿمؿس اًمديـ حمؿد سمـ يقؾمػ اًمؽرموين   (4)

، وًمف مصـّػ ذم الروض األىػق، واظمترص اعمسؾؿوالبخاريويمون قموعمًو وموضاًل، رشح  اًمبغدادي،

شذور عئد، أسمق اًمػالح، قمبد احلل سمـ أمحد، اكظر: اسمـ اًم ه،783، شمقذم ؾمـي اًمطى، وهمػم ذًمؽ

حمؿقد إركوؤوط، )سمػموت: دار  و ، حتؼقؼ: قمبد اًمؼودر إركوؤوطالذهب يف أخبار من ذهب

 . 344، ص9ج  اسمـ يمثػم، د.ط. د. ت(،

 . 8، ص1، جرشح صحو  البخارياكظر: اسمـ سمّطول، أسمق احلسلم، قمكم سمـ ظمؾػ،  ( 5)
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 ثانياً: شيوخو وتّلميذه: 
 : ًمؾعاّلمي اسمـ سمّطول ؿمققخ يمثػم، ومؿـفؿ قمغم ؾمبقؾ اعمثول :شووخه    *

سمـ قمبد اهلل اعمعوومري احلوومظ اإلموم اعمؼرئ أسمق قمؿر أمحد سمـ حمؿد  -1

 .(1)ها429إكدًميس اًمطؾؿـؽل قموم أهؾ ىمرـمبي. شمقذم ؾمـي 

قمبد اهلل سمـ رسمقع سمـ حمؿد سمـ صوًمح سمـ مسؾؿي اسمـ سمـقش اًمتؿقؿال: ماـ  -2

 .(2)أهؾ ىمرـمبي يؽـك: أسمو حمؿد، يمون مـ أهؾ اًمعؾؿ واحلديٌ مع اًمعداًمي

ىمرـمبي يؽـك: أسمو أمحد سمـ حمؿد سمـ قمػقػ سمـ قمبد اهلل إمقي: مـ أهؾ -3

قمؿر، شمقذم ضحقة يقم إطمد ًمسً قمنمة ًمقؾي ظمؾً ًمرسمقع أظمر ؾمـي قمنميـ 

 . (3)وأرسمعئئي

أسمق اًمؼوؾمؿ، قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل سمـ ظموًمد اهلؿداين اًمقهراين، ؿمقخ صمؼي -4

 . (5)، وهمػمهؿ (4)ه411ضمؾقؾ، ويمون ظمػمًا صوحلًو، شمقذم قموم 

هؿ اًمعؾؿقي يتبلّم   ًمف رؾمقخ قمؾؿفؿ، ممو يمون ًمف أصمر قمغم همزارة  ومـ ىمرأ ؾِمػَمِ

 وؾمعتف.-۫      -سمّطول قمؾؿ اًمعاّلمي اسمـ

 :*تّلميذه 
مؽوكي قمؾؿّقي ؾمومقي، ضمعؾ ـمالب اًمعؾؿ  -۫      -يمون ًمؾعاّلمي اسمـ سمّطول 

ث قمـف مجوقمي  يتقضّمفقن إًمقف ًمقـفؾقا مـ معلم قمؾؿف اًمغزير، اًمذي وهبف اهلل ًمف، ومحدَّ
                                                 

ًمبـون:  -، حتؼقؼ: زيمريو قمؿػمات، )سمػموتتذكرة احلػاظاهلل، حمؿد سمـ أمحد،  اكظر: اًمذهبل، أسمق قمبد  (1)

 .1498، ص3م(، ج1998-ها1419دار يمتى اًمعؾؿقي، د.ط، 

 .444-442، صالحؾةاكظر: اسمـ سمشؽقال، أسمق اًمؼوؾمؿ، ظمؾػ سمـ قمبد اعمؾؽ،   (2)

 . 76-74ص ،اعمرضمع اًمسوسمؼاكظر:  (3)

 .332، ص17ج سر أعالم النبالء،ؿد سمـ أمحد، اكظر: اًمذهبل، أسمق قمبد اهلل، حم (4)

 .47، ص18، ج ادرج  الّسابقاكظر:  ( 5)
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وحمؿد اسمـ احلذاء  ،(2)،وأسمق اًمؼوؾمؿ اسمـ رساج(1(داوداعمؼرئ مـ اًمعؾئء، مـفؿ: أسمق

 وهمػمهؿ. ،(3)اًمتؿقؿل

. وىمول اًمؼويض قمقوض: روى (4)ىمول اسمـ سمشؽقال: طمّدث قمـف مجوقمي مـ اًمعؾئء 

 .(5)قمـف أسمق داود اعمؼرئ، وقمبد اًمرمحـ سمـ سمنم مـ مديـي ؾموم

ًمؼويض قمقوض: روى . وىمول ا(6)ىمول اسمـ سمشؽقال: طمّدث قمـف مجوقمي مـ اًمعؾئء

 .(7)قمـف أسمق داود اعمؼرئ، وقمبد اًمرمحـ سمـ سمنم مـ مديـي ؾموم

 :ثالثاً: مصنفاتو 
ّٓ أّكف م يصـّػ -۫      -رهمؿ همزارة قمؾؿ اًمعاّلمي اسمـ سمّطول     ، وؾمعي روايتف، إ

ّٓ اًمؼؾقؾ، ومؿّئ صـّػف  :مـ اًمؽتى إ
                                                 

هق: أسمق داود، ؾمؾقئن سمـ أيب اًمؼوؾمؿ كجوح، يمون مـ سمحقر اًمعؾؿ وأئؿي اًمعؾؿ ذم إكدًمس ذم قمرصه،  (1)

وهمػممهو،  ،-أرضمقزة ذم أصقل اًمؼرآن واًمديـ-واالعتامد، البوان يف عؾوم الؼرآنًمف مصـّػوت مـفو: 

 .168، ص19ج سر أعالم النبالء،اًمذهبل، أسمق قمبد اهلل، حمؿد سمـ أمحد،  :، اكظر ه496شمقذم ؾمـي 

هق: أسمق اًمؼوؾمؿ، رساج سمـ حمؿد سمـ رساج، يمون مـ أومضؾ أهؾ زموكف، ومؼقفًو متػــًو ذم اًمعؾقم، وزم  (2)

ترتوب ؾمك سمـ قمقوض، ، اكظر:اًمؼويض قمقوض، مق ه456اًمشقرى ذم ىمرـمبي صمؿ اًمؼضوء، شمقذم ؾمـي 

م(، 1983-ه1443حتؼقؼ: ؾمعقد أمحد ٕقمراب، )اعمؿؾؽي اعمغرسمقي: د.ط،  اددارك وتؼريب ادسالك،

 .141، ص8ج

ث ومؼقف، ًمف مصـػوت مـفو:  (3) دِّ التعريف هق: أسمق قمبد اهلل، حمؿد سمـ حيققك احلذاء اًمتؿقؿل، إموم حمع

، اكظر: خمؾقف، حمؿد  ه416و. شمقذم ؾمـي ، وهمػممهاألحؽام من أحاديث ادوصي، وبرجال ادوصي

 .112ه(، ص1349د. ط، ، )مرص: ـمبع اًمؼوهرة، شجرة النور الزكوةسمـ حمؿد، 

 .  643، ص1ج الحؾة،اكظر: اسمـ سمشؽقال، أسمق اًمؼوؾمؿ، ظمؾػ سمـ قمبد اعمؾؽ،  ( 4)

 .162، ص8ج ترتوب اددارك وتؼريب ادسالك،اكظر: اًمؼويض قمقوض، قمقوض سمـ مقؾمك،  ( 5)
 .  643، ص1ج الحؾة،اكظر: اسمـ سمشؽقال، أسمق اًمؼوؾمؿ، ظمؾػ سمـ قمبد اعمؾؽ،  ( 6)

 .162، ص8ج ترتوب اددارك وتؼريب ادسالك،اكظر: اًمؼويض قمقوض، قمقوض سمـ مقؾمك،  ( 7)
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 يمتوب رشح صحقح اًمبخوري. -1

 (1) .يمتوب آقمتصوم ذم احلديٌ-2

 (2) .يمتوب ذم اًمزهد واًمرىموئؼ-3

ّٓ هذه اًمؽتى.  وىمد سمذل اًمبوطمٌ ىمصورى ضمفده ومؾؿ جيد ذم يمتى اًمؽّماضمؿ إ

 :رابعاً: وفاتو
كّم قمؾقف قمـاد صاالة اًمظفار آظمار ياقم ذم  -۫      -شمقذم  ذم ًمقؾي إرسمعوء، وصع

س: ّّٕناؿ ، ويمون ًمقوموشمف أصمر سماوًمغ ذم ىمؾاقب اًمـّاو(3)صػر، ؾمـي شمسع وأرسمعلم وأرسمعئئي

 رمحي واؾمعي.-ومؼدوا قمؾًئ مـ أقمالم إّمي اإلؾمالمّقي، ومرمحف اهلل 

 املبحث الثاني:
 التعريف بالكتاب ومنهجه فيه

 :المطلب األول: التعريف بالكتاب
هذا اعمطؾى ؾمقتـوول سمقوكًو مقضمزًا قمـ يمتوب اًمعاّلمي اسمـ سمّطول مـ طمقٌ: 

 اؾمؿف، وأمهقتف، ومـزًمتف اًمعؾؿقي.

 سم الكتاب:أواًل: ا
صحو  سملّن ًمف رشطمًو قمغم  إّن يمؾ مـ ذيمر شمرمجي اًمعاّلمي اسمـ سمّطول، ذيمر

واهلل -، دون ذيمر اؾمؿ هذا اًمنمح، وًمعّؾ اًمعاّلمي اسمـ سمّطول م جيعؾ ًمف اؾمًئ البخاري

                                                 
 .، )د. طكشف الظنون عذ أسامي الؽتب والػنوناكظر: طموضمل ظمؾقػي، مصطػك سمـ قمبد اهلل،  ( 1)

 د اًمؽتوب مطبققمًو.، وم أضم81، ص1د. ت(، ج

 ، وم أضمد اًمؽتوب.162، ص8، جترتوب اددارك وتؼريب ادسالك،  اكظر: اًمؼويض قمقوض  (2)

 .644، ص1، جالحؾةاكظر: اسمـ سمشؽقال، أسمق اًمؼوؾمؿ، ظمؾػ سمـ قمبد اعمؾؽ،  (3)
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، ظموصي أّن اعمطبقع مـ اًمنمح ًمقس ومقف مؼدمي ًمؾعاّلمي، واعمحؼؼ اقمتؿد قمغم -أقمؾؿ

مؼدمي ًمؾشورح يمئ يظفر مـ اًمقرىمي إومم اعمصقرة مـ قمدة كسخ، ًمؽـ ًمقس ومقفو 

  .صحو  البخارياًمنمح، طمقٌ يمون أول اًمنمح هق سموب سمدء اًمقطمل،  وهق أول 

 :ثانياً: أىمية الكتاب وميزاتو العلمية على باقي الشروح 

همػم يمقكف رشطمًو ًمؾبخوري، شمظفر ذم اًمـؼوط  (1)ًمنمح اًمعاّلمي اسمـ سمّطول مقزات

 أشمقي: 

قمغم  -اًمتل ـمبعً-يعد  رشح اًمعاّلمي اسمـ سمّطول مـ أىمدم اًمنموح  -1

ها(، ورشح أيب ضمعػر اًمداودي 386ًمؾخطويب)ت "معامل السنن"اًمبخوري سمعد 

ها(، ًمؽـ م 435ها(، صماؿ ؿمارح اًمعاّلمي اعمفّؾى سمـ أمحد سمـ أيب صػرة )ت442)ت

عّد يطبع مـفو همػم يمتوب اخلطويب،وهق صغػم احلجؿ، وهموًمبف رشح ًمؾغر يى، ًمذًمؽ يع

 .لؾجام  الححو هق أىمدم رشح مطبقع  -إمم أن-رشح اًمعاّلمي اسمـ سمّطول 

يمئ يعّد هذا اًمؽتوب رشطمًو ومؼفقًو سموًمدرضمي إومم مؼوركي سمئ اؿمتؿؾ قمؾقف -2

مـ ىمضويو خمتؾػي ذم اًمؾغي، واحلديٌ، واًمتػسػم. وأطمقوكًو يؽمك طمديثًو أو سموسمًو دون 

 ف.رشح، سمحجي أْن ٓ ومؼف ومق

ضّؿ اًمؽتوب قمددًايمبػمًا مـ أصمور اًمقاردة قمـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم ومـ -3

 سمعدهؿ، وًمذا يؿؽـ قمّده مـ اعمظوّن اعمفؿي ًمذًمؽ.

                                                 

، 8، ص1ج :، مؼدمي اعمحؼؼرشح صحو  البخارياكظر: اسمـ سمّطول، أسمق احلسـ، قمكم سمـ ظمؾػ،   (1)

 حمؼؼ اًمؽتوب ضمّؾ هذه اعمقزات، ًمؽـبدون متثقؾ، ووضحتفو سموٕمثؾي. ذيمر
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قمغم ذًمؽ ىمقًمف: قمـ اسمـ قمؿر ىمول: اضمتـبقا مـ اًمثقوب مو ظموًمطف  (1)ومـ إمثؾي

 . (2)طمرير

ـ قمؿر أكف روى قمطوء قمـ قمبد اهلل مقمم أؾمئء ىمول: )أرؾمؾً أؾمئء إمم اسمو

يؼقل:  -–سمؾغـك أكؽ حتّرم اًمعَؾؿ رم اًمثقب. ىمول: إّن قمؿر طمدصمـك أّكف ؾمؿع اًمـبك 

مـ ًمبس احلرير رم اًمدكقو م يؾبسف رم أظمرة. وأظموف أن يؽقن اًمعؾؿ رم اًمثقب مـ 

 .(3)ًمبس احلرير(

قمغم رضمؾ ضمّبي ـمقوًمسي،  ––ىمول أسمق قمؿرو اًمشقبوين: رأى قمكم سمـ أيب ـموًمى

صدره ديبوضمًو، ومؼول: مو هذا اًمـتـ حتً حلققؽ؟ ىمول: ٓ شمراه قمكّم  ىمد ضمعؾ قمغم

 .(4)سمعدهو

يعد اًمؽتوب مصدرًا مفًئ مـ مصودر اًمػؼف اعمؼورن، إذ يذيمر مذاهى -4

اًمصحوسمي واًمتوسمعلم، وإئؿي إرسمعي، مع اًمؽميمقز قمغم اًمػؼف اعموًمؽل، طمقٌ يزظمر 

                                                 

، وم 148، 147، ص9، جرشح صحو  البخارياكظر: اسمـ سمّطول، أسمق احلسـ، قمكم سمـ ظمؾػ،  ( 1)

 أىمؿ سمتخريٍ أصمور: ّٕن اهلدف مـ ذيمرهو شمليمقد اعمقزة ًمؾؽتوب.

حمؿد سمـ حتؼقؼ: محد سمـ قمبد اهلل اجلؿعي و ،ادحنفاسمـ أيب ؿمقبي، أسمق سمؽر قمبد اهلل سمـ حمؿد،  (2)

 ،263، ص8جم(، 2444-ه1425 د.ط، يوض: مؽتبي اًمرؿمد،اًمر ، )1إسمراهقؿ اًمؾحقدان، ط

 وم يؼػ اًمبوطمٌ قمغم صحتف. .25567رىمؿ 
، حتؼقؼ: ؿمعقى إركموط و قمودل مسند اإلمام أمحد بن حنبلأسمق قمبد اهلل، أمحد سمـ حمؿد،  (3)

 ،313، ص1جم(، 2441-ها 1421د.ط، ممؾمسي اًمرؾموًمي، رص: م، )1مرؿمد، وآظمرون، ط

 وىمول إركموط: إؾمـوده صحقح قمغم رشط مسؾؿ.. 182رىمؿ 

،حتؼقؼ: سمؽري طمقوين و كنز العامل يف سنن األقوال واألفعالقمالء اًمديـ، قمكم سمـ قمبد اعمؾؽ،  (4)

رىمؿ  ،467، ص15جم(، 1981-ها1441د.ط،  ممؾمسي اًمرؾموًمي،مرص: ، )5صػقة اًمسؼو، ط

 وم يؼػ اًمبوطمٌ قمغم صحتف. .41853
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ـ أصحوسمف، ويذيمر أدًمتفؿ، ويداومع سمؽثرة اًمـؼقل قمـ اإلموم موًمؽ، واًمرواة قمـف، وقم

 قمـفو مـ همػم شمعصى سمؽؾ مو أويت مـ طمّجي، ويدور مع اًمدًمقؾ أيـئ دار.

ومـ إمثؾي قمغم ذًمؽ مسلًمي اًمقضقء ممو مّسً اًمـور، ىمول اًمعاّلمي اسمـ سمّطول: 

واظمتؾػ اًمسؾػ ىمديًئ ذم هذه اعمسلًمي: ومذهى ىمقٌم إمم إجياوب اًمقضاقء ماـ أيماؾ ماو 

، وأسمق هريرة، وزيد سمـ صموسماً، ––ؿ: قموئشي، وأم طمبقبي زوضمو اًمـبل همػّمت اًمـور وه

وأسمق مقؾمك إؿمعري، واظمتؾػ ذم ذًمؽ قمـ اسمـ قمؿر، وأيب ـمؾحي، وأكس، وسمف ىماول 

، واسمـ ؿمافوب، وقمؿار سماـ (1)ظمورضمي سمـ زيد، وأسمق سمؽر اسمـ قمبد اًمرمحـ، واسمـ اعمـؽدر

ق: أسماق ىمالسماي، واحلساـ قمبد اًمعزيز، وهمٓء يمؾفاؿ مادكققن، وىماول سماف أهاؾ اًمعارا

 اًمبرصي...اًمخ.

وىمول آظمرون: ٓ يتقضل ممو مّسً اًمـور، وممـ ىمول سمذًمؽ: أسمق سمؽر 

اًمصديؼ...اًمخ، وهق ىمقل موًمؽ، واًمثقري ذم أهؾ اًمؽقومي، وإوزاقمل ذم أهؾ 

                                                 

حمؿد سمـ اعمـؽدر سمـ قمبد اهلل، اإلموم احلوومظ اًمؼدوة، ؿمقخ آؾمالم أسمق قمبد اهلل اًمؼريش اًمتقؿل  (1)

، وقمـ ؾمؾئن، وأيب راومع، وأؾمئء سمـً اعمدين، وًمد ؾمـي سمضع وصمالصملم، وطمدث قمـ اًمـبل 

هريرة، وقمـ اسمـ قمؿر، وضموسمر، واسمـ  قمؿقس، وأيب ىمتودة وـموئػي مرؾمال، وقمـ قموئشي، وأيب

قمبوس، واسمـ اًمزسمػم،وظمؾؼ، وطمدث قمـف قمؿرو سمـ ديـور، واًمزهري، وهشوم سمـ قمروة، وأسمق 

طموزم آقمرج، ومقؾمك سمـ قمؼبي، وحمؿد سمـ واؾمع، وحيقك سمـ ؾمعقد آكصوري ، واسمـ ضمريٍ، 

رو سمـ احلورث، ومعؿر، وموًمؽ، وضمعػر اًمصودق، وآوزاقمل، وقمبد اًمعزيز سمـ اعموضمشقن، وقمؿ

وأسمق طمـقػي، واسمـ أيب ذئى، واعمـؽدر اسمـف، وظمؾؼ يمثػم، شمقرم اسمـ اعمـؽدر ؾمـي صمالصملم ومئي، وىمقؾ: 

، 5ج سر أعالم النبالء،اكظر: اًمذهبل، أسمق قمبد اهلل، حمؿد سمـ أمحد، . ۫      ؾمـي إطمدى وصمالصملم،

 .353ص
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اًمشوم، واًمشوومعل، وأمحد، وإؾمحوق، وأيب صمقر. واطمتجقا سمحديٌ اًمبوب...اًمخ. صمؿ 

، وأّكف (1))شمرك اًمقضقء ممو مّسً اًمـور( -آظمر إمريـ مـف ذيمر طمججفؿ، ورضّمح أّن 

 (2) كوؾمخ عمو ىمبؾف، وذيمر أدًمتف قمغم ذًمؽ.

مو امتوز سمف اًمؽتوب ذيمره ًمػقائد إطموديٌ مـ أطمؽوم ومؼفقي  مـ أهؿّ -5

وًمغقيي وشمرسمقيي، وهذا فموهر سمجالء ذم يمثػم مـ إسمقاب، وكجده ذيمر اًمػقائد إّمو 

أو جمتؿعي ذم أول رشطمف ًمؾحديٌ أو ظمومتتف، مستعؿاًل قمبورة متػرىمي ذم رشح اًمبوب، 

، وممو يشفد ًمذًمؽ ىمقًمف ذم سموب: ؿمفقد احلوئض اًمعقديـ: "ومقف مـ اًمػؼف"، أو "ومقف"

وومقف: أّن احلوئض ٓ شمؼرب اعمسجد، وشمؼرب همػمه مـ اعمقاضع اًمتل ًمقسً سمؿسوضمد "

وومقف: ضمقاز اؿمتئل  حمظرة، وومقف: ضمقاز اؾمتعورة اًمثقوب: ًمؾخروج إمم اًمطوقموت،

 .(3)"اعمرأشملم ذم صمقب واطمد: ًمرضورة اخلروج إمم ـموقمي اهلل، ...اًمخ

يظفر هذا اًمنمح ضموكبًو مفًئ همػم مقضمقد سمقضقح ذم سمؼقي اًمنموح قمغم -6

اًمبخوري، وهق اجلوكى اًمزهدي، إذ ضّؿ اًمؽتوب ذم صمـويوه يمثػمًا مـ أىمقال اًمزهد 

ل متؿّقز ذم هذا اعمجول، ومؽئ ؾمبؼ ذم ذيمر مصـػوشمف واًمققمظ واحِلَؽؿ، واًمعاّلمي اسمـ سمّطو

 :-شمعومم-أّكف أومرد يمتوسمًو ذم اًمزهد واًمرىموئؼ، ومؿـ أىمقاًمف ذم ذًمؽ مو ذيمره ذم سموب ىمقًمف 
﴿ ِ نَُّكْم بِاَّللَّ نْيَا َوََل َيُغرَّ نَُّكُم اْْلَيَاةُ ادلُّ ِ َحقٌّ فَََل َتُغرَّ َها انلَّاُس إِنَّ وَْعَد اَّللَّ يُّ

َ
يَا أ

ّنك اهلل  قمبوده قمـ آهمؽمار سموحلقوة اًمدكقو "طمقٌ ىمول: ، (.33، أيي: لؼامن )﴾لَْغُرورُ ا

                                                 
، حتؼقؼ: حمؿد زهػم سمـ كورص، حو اجلام  الحاًمبخوري، أسمق قمبد اهلل، حمؿد سمـ إؾمئقمقؾ،  (1)

 .5457رىمؿ ، 82، ص7جه(، 1422د.ط، ـمقق اًمـجوة، )دار

 .314، 313، ص1ج ،ادرج  الّسابقاكظر:  ( 2)

 .454، ص1ج ،رشح صحو  البخارياكظر: اسمـ سمّطول، أسمق احلسـ، قمكم سمـ ظمؾػ،  ( 3)
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وزظمرومفو اًمػوين، وقمـ آهمؽمار سموًمشقطون، وسملّم ًمـو شمعومم قمداوشمف ًمـو ًمئال كؾتػً إمم 

شمسقيؾف وشمزيقـف ًمـو اًمشفقات اعمرديي، وطمّذركو شمعومم ـموقمتف، وأظمؼم أّن أشمبوقمف وطمزسمف 

ًمسعػم، واًمسعػم: اًمـور، ومحّؼ قمغم اعمممـ اًمعوىمؾ أن حيذر مو طمّذره مـف مـ أصحوب ا

، وأن يؽقن مشػؼًو ظموئػًو وضِماًل، وإْن واىَمع ذكبًو ––وكبقف –ؾمبحوكف وشمعومم–رسّمف 

أرسع اًمـدم قمؾقف واًمتقسمي مـف، وقمزم أٓ يعقد إًمقف، وإذا أشمك طمسـي اؾمتؼّؾفو، واؾمتصغر 

 .(1) "قمؿؾف وم يدل هبو، ...اًمخ 

شمظفر أمهقي اًمؽتوب سمجالء مـ ظمالل يمثرة كؼقل اًمعؾئء قمـف، وشمعّؼبوهتؿ -7

 .(2)فت  الباريقمؾقف، وظموّصي  اسمـ طمجر ذم 

طمػظ اًمؽتوب سمعض اعمصـػوت اعمػؼقدة، واًمتل اىمتبس مـفو اًمعاّلمي اسمـ -8

 . (3)سمّطول، مثؾ: كعؼقًمف قمـ اسمـ اًمؼّصور، واعمفّؾى سمـ أيب صػرة، وهمػممهو

مة ابن بطاال في كتابو وفي نقلو لإلجماع ومصادرهالمطلب ال  :ثاني: منهج العّلا

يعّد يمتوب اًمعاّلمي اسمـ سمّطول رشطمًو ومؼفقًو سموًمدرضمي إومم، وهذا يظفر مـ 

ـل سمذيمر اعمذاهى اًمػؼفقي، ومـوىمشتفو، وكؾحظ أيضًو  ظمالل مـفجف ذم اًمنمح، إذ قمع

وشمعؾقؼوشمف قمغم إطموديٌ،  ؿمدة اهتئمف سموجلقاكى اًمؾغقيي، وأيضًو احلديثقي،

ومـوىمشتفو، واؾمتـبوط اًمػقائد وإطمؽوم مـفو، وكؼؾف ًمإلمجوع ذم اعمسوئؾ اًمتل اكعؼد 

 قمؾقفو اإلمجوع، وؾمقتحدث هذا اعمطؾى قمـ مـفجف ذم كؼؾ اإلمجوع. 

                                                 
 .151 -151، ص11ج، شرح صحيح البخاريعلي بن خلف،  ،ابن بطّال، أبو احلسن (1)
 . 12صابن بطاال ومعالم منهجو في شرحو صحيح البخاري، انظر: زهري عبد ا اّمد،  ( 2)
 .المرجع الساابقانظر:  (3)



 

 
 إبراهيم عباس  م 103 6ينايرهـ /3417 ربيع األول، اخلامسالعدد  - وحدة األمة

 

_____________________ ﴿220﴾ _____________________ 

 

 :ألفاظو في نقل اإلجماع أواًل:
مجوع، وهذه ذم اًمتعبػم قمـ كؼؾ اإل –۫      –شمـّققمً أًمػوظ اًمعاّلمي اسمـ سمّطول

إًمػوظ مـفو مو هق متػؼ قمؾقفو سملم اًمعؾئء ذم اًمدًٓمي قمغم اإلمجوع، ومـفو مو هق مـ 

، ًمذا حيوول اًمبوطمٌ اؾمتؼصوء هذه إًمػوظ، وسمقون –۫      –آصطالطموت اخلوصي سمف 

 مو شمدل قمؾقف مـ اعمعوين.

عً أمج –إمجوع  –جمؿعقن –أمجعقا –)أمجع وموشمرّصف قمـف: ًمػظ )اإلمجوع( -1

 .(1)(، إًمخ

 .  (2) متػؼي...إًمخ(، –مّتػؼقن –اشمػؼـو–)اشمػؼ :قمـف وموشمرّصفظ)آشمػوق(ًمػ -2

 .(3) ،خموًمػ... إًمخ(ٓ–ظمالوموً  ٓأقمؾؿ–)ٓظمالفقمـف: ًمػظ)اخلالف(وموشمرّصف-3

 .(4) قمومي...إًمخ( –مجوقمي –ًمػظ )اًمعؿقم( ومو شمرّصف قمـف: )يموومي -4

 :مراتب اطّلقاتو لإلجماع ثانياً:
ـوء قمغم موؾمبؼ يتبلّم أّن مـفٍ اًمعاّلمي اسمـ سمّطول ذم كؼؾ اإلمجوع يمون قمغم وسم

 مراشمى:

اًمتعبػم سموًمػعؾ )أمجع(، ومو شمرّصف مـف، يمون هذا أرصح ذم اًمّدًٓمي قمغم  -1

 اًمتعبػم قمـ اإلمجوع.

اًمتعبػم سموًمػعؾ )اشمػؼ(، ومو شمرّصف مـف، وهق سمؿعـك اإلمجوع، وضموء ذم -2

 اعمرشمبي اًمثوكقي.
                                                 

 ،.62 ،49، 45، ص4، رشح صحو  البخاري، جاكظر:اسمـ سمّطول، أسمق احلسـ، قمكم سمـ ظمؾػ  (1)

 .44، 24، ص4ج ادرج  الّسابق، اكظر: ( 2)

 .167، 138، ص4ج، ج  الّسابقادر اكظر: ( 3)

 .27،124،214، ص4ج ادرج  الّسابق، اكظر: (4)
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ًمتعبػم سمـػل اخلالف، أي ىمقًمف: )ٓظمالف(، ومو شمرّصف مـف، وهذا ا-3

 سمؿعـك اإلمجوع أو آشمػوق.

قمومي...إًمخ(، وهذا أيضًو سمؿعـك  –مجوقمي –اًمتعبػم سملًمػوظ اًمعؿقم، )يموومي-4

 (1)اإلمجوع، أو آشمػوق.

وًمؽل شمتضح شمؾؽ اعمراشمى، يؿؽـ اًمّرضمقع ذم ذًمؽ يمّؾف إمم إمثؾي واًمّشقاهد 

 ور إًمقفو اًمبوطمٌ ؾموسمؼًو سموإلطموًمي.اًّمتل أؿم

مة ابن بطاال  :لإلجماع مع وجود الخّلف –۫      –ثالثاً: توجيو حكاية العّلا
مـ ظمالل ذيمر مقاـمـ كؼؾ اًمعاّلمي اسمـ سمّطول ًمإلمجوع: كؾحظ أّكف رسمئ يذيمر 

احلؽؿ قمغم اعمسلًمي أّّنو جمؿع قمؾقفو، ومـ صمّؿ يذيمر اؾمتثـوء َمـ طمصؾ مـف اخلالف مـ 

جيعؾ  -۫      -ؾئء، أو رسمئ حيؽل اخلالف قمـ ـموئػي، واعمدىمؼ ذم هذا اعمـفٍ جيد أّكفاًمع

هذه اًمصقرة ظمورضمي قمـ طمؼقؼي اإلمجوع، وأّكف ٓ يرض وضمقدهو ذم رشـمقي اإلمجوع أو 

 ظمرىمف، ًمسبى مـ إؾمبوب اًمتوًمقي:

إنا المخالف ربما قد عارض قولو القرآن أو الحديث الصحيح، -1
 (2):علو فّل يعتد بخّلفوومن كان ىذا ف

اًمشوك رم صاالشمف سمنمتومفاو دًمقاؾ أّن اًمزياودة رم  --مثوًمف: وذم أمر اًمرؾمقل 

اًمصالة ؾمفًقا أو إلصالطمفو ٓ شمػسادهو،وهذا يبطاؾ ىماقل ماـ ىماول: إّن ماـ زاد رم 

صالشمف مثؾ كصػفو ؾموهًقو أّن صالشمف وموؾمدة، وهق ىمقل اسمـ اًمؼوؾمؿ، واسمـ يمـوكي، واسماـ 

اًمعؾئء قمغم أّن مـ ؿمؽ رم مثاؾ ذًماؽ رم صاالة اًمصابح، هاؾ صاغم  كوومع، وىمد أمجع

                                                 
، حتقيق: حسن بن فوزي الصعيدي، اإلقناع في مسائل اإلجماععلي بن حمّمد،انظر: ابن القطان،أبواحلسن،  (1)

 ، مقدمة اقق. 11، ص1جم(، 2114-ه1424د.ط، ، )القاهرة: الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، 1ط
 .12صابن بّطال ومعامل منهجه يف رشحه صحو  البخاري، اكظر: زهػم قمبد اهلل اعمحّؿد،   (2)
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واطمدة أو اصمـتلم، أّن طمؽؿف رم ذًمؽ طمؽؿ مـ ؿمؽ رم مثؾ ذًمؽ مـ اًمظفر أو اًمعرص، 

ؽاؿ اًمريمعاي (1)اًمظفر مخًساو ؾماوهًقو، ومساجد ًمسافقه --وىمد صغم رؾمقل اهلل  ، وطمع

 .(2) واًمريمعتلم رم ذًمؽ ؾمقاء رم اًمؼقوس واعمعؼقل

 (3) :ن الخّلف حصل قبل انعقاد اإلجماعأو أنا زم-2
مثوًمف:ذهى مجوقمي مـ ومؼفوء إمصور إمم وضمقب اًمغسؾ إذا اًمتؼك اخلتوكون، 

وإن م يـزٓ، قمغم مو صمبً رم احلديٌ، وىمد روى موًمؽ رم اعمقـمل قمـ قموئشي أّّنو ىموًمً: 

فر ، وهل أقمؾؿ هبذا، ّّٕنو ؿموهدت شمط(4)إذا ضمووز اخلتون اخلتون ومؼد وضمى اًمغسؾ

طمقوشمف وقمويـتف قمؿاًل، ومؼقهلو أومم ممـ م يشوهد ذًمؽ، وروي قمـ ذم  --رؾمقل اهلل 

قمكم سمـ أيب ـموًمى ظمالومف. ىمول اسمـ اًمؼّصور: وأمجع اًمتوسمعقن ومـ سمعدهؿ قمغم اًمؼقل 

هبذا احلديٌ، وإذا يمون رم اعمسلًمي ىمقٓن سمعد مقت اًمصحوسمي، صمؿ أمجع اًمعرص اًمثوين 

ن ذًمؽ مسؼًطو ًمؾخالف ىمبؾف ويصػم ذًمؽ إمجوقًمو، وإمجوع سمعدهؿ قمغم أطمد اًمؼقًملم، يمو

 . (5)إقمصور قمـدكو طمجي يمنمجوع اًمصحوسمي

 :ا الخّلف حصل بعد انعقاد اإلجماعأو أنا ىذ-3
وا ُُكَّ َواِحٍد ﴿: -شمعومم-أمجع اًمعؾئء أّن ىمقًمف "مثوًمف:  اِِن فَاْجِِلُ انِيَُة َوالزَّ الزَّ

ةٍ  رم زكو إسمؽور ظموصي: عمو صمبً رم طمد اًمثقى أّكف  (. 2، مـ أيي: ورالن) ﴾مِنُْهَما مِائََة َجِْلَ

                                                 
 .68، ص2، ج1226، رىمؿ اجلام  الححو  يفاهلل، حمؿد سمـ إؾمئقمقؾ، أظمرضمف اًمبخوري،أسمققمبد (1)

 . 63، ص2ج، رشح صحو  البخارياكظر: اسمـ سمّطول، أسمق احلسـ، قمكم سمـ ظمؾػ،  ( 2)

وصححف إًمبوين. ، 184رىمؿ، 184، ص1ج، سنن الرتمذيمذي، حمؿد سمـ قمقسك،اًمؽمأظمرضمف  (3)

 .12صابن بطّال ومعامل منهجه يف رشحه صحو  البخاري، اكظر: زهػم قمبد اهلل اعمحّؿد، 

 .63، ص2، رشح صحو  البخاري، جاكظر: اسمـ سمّطول، أسمق احلسـ، قمكم سمـ ظمؾػ ( 4)

 .443، ص1ج ادرج  الّسابق،اكظر:   (5)
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قمغم رؤوس اًمـوس: )اًمرضمؿ رم يمتوب اهلل طمؼ قمغم مـ زكو  ––اًمرضمؿ، وىمقل قمؿر 

، وم يؽـ رم اًمصحوسمي خموًمػ، ومؽون إمجوقًمو، ىمول اسمـ اعمـذر: وهق ىمقل (1)إذا أطمصـ(

، يعـك شمغريى اًمبؽر اًمزاين سمعد ضمؾده، روي ذًمؽ قمـ أيب سمؽر (2)اخلؾػوء اًمراؿمديـ

اًمصديؼ، وقمؿر سمـ اخلطوب، وقمثئن، وقمكم، وأعيب سمـ يمعى، واسمـ قمؿر، وسمف ىمول أئؿي 

إمصور، وظموًمػ ذًمؽ أسمق طمـقػي وحمؿد، ومؼوٓ: ٓ كػل قمغم زان، وإّكئ قمؾقف اجلؾد 

كػل، وٓ معـك هلذا اًمؼقل وًمقس ومقف  -شمعومم-ظموصي. ىموًمقا: وهق فموهر يمتوب اهلل 

أىمسؿ ذم طمديٌ اًمعسقػ ًمقؼضلم سمقـفئ سمؽتوب  -خلالومف ًمؾسـي اًمثوسمتي، أٓ شمرى أّكف 

، ومؽون ومعؾف سمقوًكو ًمؽتوب اهلل وهق إمجوع (3)اهلل، ومؼه سموجلؾد واًمتغريى قمغم اًمعسقػ

 .(4)"اًمصحوسمي، وقمؾقف قمومي اًمعؾئء، ومسؼط ىمقل مـ ظموًمػف

 (5) :ال يعتد بمخالفتو، كأىل البدعأو كون المخالف ممن  – 4
مثوًمف:ومنن ىمقؾ: فموهر طمديٌ أيب هريرة يدل قمغم أّن ىموشمؾ كػسف خمؾًدا رم اًمـور 

، ىمقؾ: هذا ىمقل شمؼّؾده اخلقارج وهق مرهمقب قمـف، ومـ طمّجي اجلئقمي أّن ًمػظ (6)أسمًدا

ة مـ اًمزمون رم يمالم اًمعرب ٓ يدل قمغم مو شمقمهتؿقه، وىمد يؼع إسمد قمغم اعمدّ  "اًمتلسمقد"

ومقفو سمتخؾقد اًمؼوشمؾ إن أكػذ قمؾقف اًمققمقد، وذًمؽ أّن اًمعرب  -شمعومم-اًمتل ىمه اهلل 

دمؿع إسمد قمغم آسمود، يمئ دمؿع اًمدهر قمغم دهقر، ومنذا يمون إسمد قمـدهو واطمد 

                                                 

 .6834رىمؿ  ،169، ص8، جاجلام  الححو  يف أظمرضمف اًمبخوري،  (1)

، )دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، د.ط، الدراري ادضوة رشح الدرر البهوةاًمشقيموين، حمؿد سمـ قمكم،اكظر:   (2)

 . وم أضمده ذم يمتوب اسمـ اعمـذر.385، ص2م(، ج1987 -ها1447

 .2695رىمؿ  ،184، ص3،  جاجلام  الححو  يفأظمرضمف اًمبخوري،  (3)

 .467، ص8ج رشح صحو  البخاري،اسمـ سمّطول، أسمق احلسـ، قمكم سمـ ظمؾػ،  ( 4)

 12صابن بطّال ومعامل منهجه يف رشحه صحو  البخاري، اكظر: زهػم قمبد اهلل اعمحّؿد،  (5)
، حتؼقؼ: أسمق صفقى اًمؽرمل، صحو  مسؾميف أظمرمجف اعمسؾؿ، أسمق احلسلم مسؾؿ سمـ احلجوج،  ( 6)

 .149رىمؿ  ،69، ص1م(،  ج1998-ه1419ر اًمدوًمقي، د.ط، )اًمريوض: سمقً إومؽو
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أسمود،وماليدل إسمد قمغم موىموًمقه، ويدل قمغم صحي هذا: إمجوع اعمممـلم يمؾفؿ همػم 

ج مـ اًمـور مـ يمون رم ىمؾبف مثؼول ذرة مـ إيئن، وأّكف ٓخيؾد رم اخلقارج قمغم أّكف خير

 .(1)اًمـور سموًمتقطمقد مع اًمؽػور، ومسؼط ىمقهلؿ

مة : أىماالمصادر التي نقل عنهارابعاً   ابن بطاال اإلجماع في شرحو: العّلا
اسمـ سمّطاول ذم يمتوسماف، ذم كؼؾاف ًمإلمجاوع قماـفؿ، وماـ اًمعاّلمايشمـققمً مصودر 

يـسى أراء إمم أصحوهبو،ومقذيمرهؿ سمشفرهتؿ، وًمؽـّف قماودة ٓ ياذيمر اعمالطمظ أّكف يمون 

ّٓ كودراً   ، ومـ أهّؿ مـ كؼؾ قمـفؿ: (2)أؾمئء مصـػوهتؿ اًمتل اىمتبس مـفو، إ

أسمق قمبقد: اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمالم، احلوومظ اعمجتفد، ذو اًمػـقن، مـ مصـػوشمف: -1 

الغريب "و ،"ديثاحل غريب"و ،"ادواعظ"و ،"الناسخ وادنسوخ"و ،"األموال"يمتوب

كؼؾ اًمعاّلمي اسمـ سمطول مـف مقاضع يمثػمة ذم رشطمف، شمقذم ؾمـي "ادحنّف يف عؾم الّؾسان

 .(3)ها(224)

اًمطؼمي: حمؿد سمـ ضمرير، أطمد إقمالم، يماون ومؼقفاًو ذم أطمؽاوم اًمؼارآن، -2  

جاام  "، و"تااريخ األمام وادؾاوك"قموعمًو سموًمســ، سمصػمًا سمليوم اًمـوس، مـ شمصاوكقػف: 

لطواف الؼاول يف "، و"اخاتال  العؾاامء"و، "هتذيب اآلثاار"، و"ن يف التػسرالبوا

، ويماون اًمعاّلماي اسماـ (4)هاا(314، وهق مو اظمتوره وضمّقده، وهمػمهو.شمقذم ؾمـي)"الػؼه

جاام  "سمّطول يـؼؾ قمـف ذم اعمساوئؾ اًمػؼفّقاي، وهمػمهاو، ًمؽـّاف م يساّؿ يمتوسماف، وًمعّؾاف: 

ومؾاؿ أضماده مطبققماًو  "اخاتال  الػؼهااء"و يمتوب ، أمّ (5): ّٕن هـوك كؼقل مـف"البوان

 يموماًل.
                                                 

 . 454، ص9، جرشح صحو  البخارياكظر: اسمـ سمّطول، أسمق احلسـ، قمكم سمـ ظمؾػ،  ( 1)

 . 12صابن بطّال ومعامل منهجه يف رشحه صحو  البخاري، اكظر: زهػم قمبد اهلل اعمحّؿد،  ( 2)
 .548-494، ص14، ج أعالم النبالءسراكظر: اًمذهبل، أسمق قمبد اهلل، حمؿد سمـ أمحد،  (3)

 .715-714، ص2، جتذكرة احلػاظاكظر: اًمذهبل، أسمق قمبد اهلل، حمؿد سمـ أمحد،  ( 4)

 يمئ ؾمقليت ذم سمعض اعمسوئؾ ذم اًمػصؾ اًمّثوين. ( 5)
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اسمـ سمّطول، واؾمؿف: قمكم سمـ  اًمعاّلمياسمـ اًمؼّصور: وهذهشفرشمف اًمتل يذيمرهو-3

قمؿر اًمؼويض اًمبغدادي، أسمق احلسـ ؿمقخ اعموًمؽقي، صمؼي ىمؾقؾ احلديٌ، ويمون أصقًمقًو، ًمف 

عوون "، و"واتإيضاح ادؾة يف اخلالف"يمتوب ذم مسوئؾ اخلالف يمبػم، وًمف أيضوً 

. وزم ىمضوء سمغداد، وشمقذم ؾمـي "األدلةيف مسائل اخلال  بني فؼهاء األمحار

عوون "، وم يسّؿ اًمعاّلمي اسمـ سمّطول يمتوسمف اًّمذي يمون يـؼؾ مـف، وًمعّؾي: (1)ها(397)

 : ّٕن هـوك كؼقل مـف."األدّلة

اسمـ ومعقرك: اإلموم اًمعاّلمي اًمصوًمح، ؿمقخ اعمتؽؾؿلم، أسمق سمؽر حمؿد -4

ومـ أهّؿ ،صوطمى اًمتصوكقػ ذم أصقل اًمديـ واًمػؼفسمـوحلسـ اسمـ ومقرك إصبفوين، 

وم يسّؿ اًمعاّلمي اسمـ سمّطول ، (2) (ها446شمقذم ؾمـي )،"مشؽل احلديث"مصـػوشمف: 

 يمتوسمف اًّمذي يمون يـؼؾ مـف.

-اعمفّؾى سمـ أمحد سمـ أيب صػرة إؾمدي إكدًميس: ًمف رشح قمغم اًمبخوري-5

، (3) ها(435إئؿي اًمػصحوء اعمقصقوملم سموًمذيموء، شمقذم ؾمـي ) ، ويمون مـ-همػم مطبقع

 وم يسّؿ اًمعاّلمي اسمـ سمّطول يمتوسمف اًّمذي يمون يـؼؾ مـف. 

ّٓ أّكف م ًمعاّلميومرهمؿ شمـقع اًمعؾئء اًّمذيـ كؼؾ قمـفئ اسمـ سمّطول اإلمجوع ذم يمتوسمف، إ

ـسى أراء إمم يذيمر أؾمئء مصـػوهتؿ اًمتل اىمتبس مـفو، إٓ كودرًا، مع أّكف يمون ي

اسمـ  اًمعاّلمي أصحوهبو، ومقذيمرهؿ سمشفرهتؿ، ومـ اعمالطمظ أّن مثؾ هذا اًمّتـقع ذم رشح

سمّطول يدل قمغم أمهقتف ومؽوكتف، ممو ًمػً أكظور مـ ضموء سمعده مـ اًمنّماح وموؾمتػودوا 

 مـف، وأيمثروا مـ اًمـؼؾ قمـف.

                                                 

 .148، 147، ص17، جسر أعالم النبالءاكظر: اًمذهبل، أسمق قمبد اهلل، حمؿد سمـ أمحد،  ( 1)
 .214، ص17، جالّسابقادرح  اكظر:   ( 2)

 .579، ص17، جابقسالادرج     (3)
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 اخلامتة

 ة، مـفو:ًمؼد شمقّصؾ اًمبوطمٌ ظمالل هذه اًمدراؾميإمم كتوئٍ هومي يمثػم

مؽوكي قمؾؿقي ؾمومقي قمـد اًمعؾئء، وىمد -۫      -ًمؾعاّلمي اسمـ سمّطول اعموًمؽل-1

 )رشح صحو  البخاري(.دمّؾً مؽوكتف ذم يمتوسمف:

واجلفقد اًمتل سمذهلو ومؼفوء اعموًمؽقي ذم ظمدمي اًمسـّي اًمـبقيي، متؿثؾي ذم رشح  -2

 )صحو  البخاري(.، وهق: --أصّح يمتوب سمعد يمتوب اهلل 

رشح اًمعاّلمي اسمـ سمّطول ًمصحقح اًمبخوريبلّكف رشح أصقزم ومؼفّل،يمئ يتؿقز -3

 أّكف مصدر مفّؿػل أىمقال أقمالم اًمصحوسمي واًمتوسمعلم، ومـ سمعدهؿ مـ أئؿي اًمػؼف.

أهّؿ اعمصطؾحوت اًمتل اؾمتخدمفو اًمعاّلمي اسمـ سمّطول ذم كؼؾ اإلمجوع: ًمػظ  -4

قمـف، وًمػظ )كػل اخلالف( )اإلمجوع( ومو شمرّصف قمـف، وًمػظ )آشمػوق( ومو شمرّصف 

 ومو شمرّصف قمـف.

حمؿد سمـ ضمرير اًمعؾئء اًمذيـ كؼؾ قمـفؿ اًمعاّلمي اسمـ سمّطول اإلمجوع هؿ:  -5

 اعمفّؾى سمـ أمحد سمـ أيب صػرة، وهمػمهؿ.اسمـ ومعقرك، واًمطؼمي، و اسمـ اًمؼّصور، و

 ذم كؼؾ اإلمجوع، يمئ اعمعتؼميـ مـ اًمعؾئء-۫      -يعّد اًمعاّلمي اسمـ سمّطول  -6

 )رشح صحو  البخاري(.هق واضح ذم يمتوسمف: 

يتؿقزرشح اًمعاّلمي اسمـ سمّطول ًمصحقح اًمبخوريبلّكف رشح أصقزم ومؼفّل،يمئ  -7

 أّكف مصدر مفّؿػل أىمقال أقمالم اًمصحوسمي واًمتوسمعلم، ومـ سمعدهؿ مـ أئؿي اًمػؼف.
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 يف ظالل كتاب 
أضواء على تاريخ احلركة العلنية واملعاهد اإلسالمية 

 اهلند –والعربية يف غجرات 
 

*دم  وشاا  انوشي  انااميحمذ ستاٴاال
*  

 

 
 

مـذ أيام وىمع إًمقـا يمتاب قمؾؿل وصمائؼل ماشمع،  يعطل ؿمعاقما مـ اًمـقر اًمساـمع 

ت مـ طمريمات قمؾؿقة وديـقة أرض والية همجرا -والشمزال شمشفد –قمغم ما ؿمفدشمف 

وإصالطمقة، ومرايمز شمعؾقؿقة وشمرسمقية، ورضمال كقاسمغ وؿمخصقات قمباىمرة، ازداكت هبا 

 شمقجان اًمتاريخ اإلؾمالمل ذم اهلـد.

أضقاء قمغم شماريخ احلريمة اًمعؾؿقة واعمعاهد اإلؾمالمقة "أال وهق يمتاب 

، اعمر ي اًمشفػم، ًمصاطمبف اًمعامل اجلؾقؾ، اًمداقمقة اًمؽبػم "اهلـد -واًمعرسمقة ذم همجرات 

اًمؽاشمب اًمبارز ومضقؾة اًمشقخ قمبد اهلل سمـ إؾمامقمقؾ اًمؽاومقدروي طمػظف اهلل، وهق مـ 

 أؿمفر قمؾامء والية همجرات وأسمرز يماشمبقفا.

ضماء اًمؽتاب حيؿؾ ذم ـمقف معامل مجال اعمظفر واعمخؼم، وروقمة اًمشؽؾ  

اعمتقؾمط،  صػحة سماًمؼطع335واعمضؿقن، وضمذاسمقة اعمبـك واعمعـك، ومفق مشتؿؾ قمغم 

                                                 
 .اهلـد ،دار العلوم وقف ديوبند أستاذ باجلامعة اإلسالمية  *

  naushadnoori5891@gmail.com اًمؼميد االيمؽموين:

 اءنقد و آر

mailto:naushadnoori1985@gmail.com
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متحؾًقا سملوراٍق كاقمؿة سمقضاء، هماًمقة اًمثؿـ، قماًمقة اجلقدة، وهمالٍف مجقٍؾ، شمتقؾمطف 

ظمريطة اًمعامل، واًمتل شمبدو ومقفا والية همجرات مطؾة قمغم سمحر اًمعرب، يملهنا مصقػ 

اهلـد أو يمساكقة دائرة، شملظمذ مـ قمؿؼ اًمبحر،  وشمسؼل سمطـ اًمؼم، واجلاكب اًمثاين 

ًمقالية همجرات، شمظفر ومقفا مديريات اًمقالية سمشؽؾ ًمؾغالف محؾ ظمريطة أظمرى 

 واضح، وهذه روقمة اًمظاهر.

أما مجال اًمباـمـ وماًمؽتاب مل يؽمك ضماكبا ذا صؾة سماعمقضقع إال وطماول 

إطمصاءه سمشؽؾ دىمقؼ، اًمؽتاب حيتقي قمغم شمؼديؿ مـ ىمبؾ اًمشقخ اًمسقد حمؿد اًمراسمع 

 ًمؾؿمًمػ وقمدة ومصقل. ويمؾؿة اعممًمػ وشمعريػ مقضمز (1)احلسـل اًمـدوي طمػظف اهلل

أما شمؼديؿ اًمؽتاب ومفق مع وضمازشمف اًمشديدة أؿمار إمم أمهقة والية همجرات  

وظمدماهتا اجلسام ذم شمطقير اًمعؾقم واًمػـقن، وظمؾص إمم رضورة وضع يمتاب، يسجؾ 

 هذه اخلدمات وجيعؾفا كؼماؾما ًمؾخؾػ، يؼتدي سمف اًمسائرون قمؼم اًمزمـ.

وأدت هذه اعمدارس دورها، "وي : ومؼال اًمشقخ حمؿد اًمراسمع احلسـل اًمـد  

والشمزال شممدي سمؼدر إمؽاكقاهتا، ومل يؽـ هـاك شمسجقؾ ضاسمط هلذه اعمدارس، ومل يؽـ 

سمقد اًمدارؾملم هلذا اعمقضقع مرضمع، أقمده رضمؾ مـ أسمـائفا، ومقؽقن أيمثر كػعا7 ألن 

صاطمب اًمبقت أدرى سمامومقف، وعما قمؼدت كدوة اًمعؾامء مممترا ًمألدب اإلؾمالمل، 

اًمدقمقة إمم يمثػم مـ أهؾ األدب واًمعؾؿ إمم إقمداد سمحقث ذم مقضققمات هلا ووضمفت 

اعمدارس "صؾة سماألدب اإلؾمالمل، اظمتار اًمشقخ قمبد اهلل إؾمامقمقؾ اًمسقريت مقضقع 

، وىمدم مقضمزا مـ سمحثف ذم إطمدى ضمؾسات اعمممتر، صمؿ "اإلؾمالمقة ذم والية همجرات

                                                 
 اهلـد. -رئقس هقئة األطمقال اًمشخصقة ًمعؿقم اهلـد، ومدير كدوة اًمعؾامء ًمؽـاو  (1)
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ادة يمتاب سمعقـف، وأصبح مـ قمؽػ قمغم سمحثف هذا ًمقزيد ومقف ويـؼحف7 طمتك ضمعؾف م

 (1)"اًمالئؼ سمف أن يُّطبع وُيـنم سمصقرة مـػردة

وشمؾتف يمؾؿة اعممًمػ ذم اًمطبعة اًمثاكقة، يذيمر ومقفا سملرحيقة ماًمؼقف اًمؽتاب مـ     

ىمبقل واكتشار ذم األوؾماط اًمعؾؿقة، مشقدا سمؿـ مد إًمقف يد اعمساقمدة ذم إقمداد اًمؽتاب 

 اًمداريـ، شمريمقرس، همجرات.مـ أؾماشمذة ضمامعة سمدر اًمعؾقم ومالح 

وذم يمؾؿة اعممًمػ ًمدى اًمطبعة األومم أؿمار اعممًمػ إمم أهؿ اًمعقامؾ 

واألؾمباب اًمتل دقمتف إمم وضع يمتاب يمفذا، ويمقػ وىمعت ظمدمات والية همجرات 

زقمقؿة اًمعؾؿ واألدب ذم اهلـد ومريسة اًمـسقان واإلمهال، وَمـ هؿ اعمسموًمقن قمـ هذه 

هذا اًمؽتاب يؿثؾ مشعؾ اًمطريؼ، يضقئ اًمدرب  اجلريؿة اًمـؽراء، صمؿ أوماد أن

 ًمؾسائريـ، أو مـارة ذم قمرض اًمبحر، هتدي إمم اًمغاية، وشمـجل مـ اًمغرق واًمضالل. 

ومما رسين ضمدا هق شمػضؾ األؾمتاذ حمؿد إىمبال اًمػالطمل اعمدين سمؽتاسمة شمعريػ 

ممًمػ  مقضمز ًمػضقؾة اعممًمػ7 وهق أمر مفؿ، ومنن مـ قمادة اًمؼراء أهنؿ إذا اـمؾعقا قمغم

اًمؽتاب ومؽاكتف اًمعؾؿقة وضؾققمف ذم اًمعؾؿ واألدب واًمبقان ازدادوا ؿمقىما إمم شمؾؼل 

اًمؽتاب واطمتقائف ضمقدا سماًمدراؾمة واعمطاًمعة، وؾمآظمذ مـ صمامره اًمقاكعة ذم اًمسطقر 

 اًمؼادمة. إن ؿماء اهلل.

 الفصل األول: المسرد التاريخي األصيل لوالية غجرات: 
ًمقالية همجرات، ومقليت أوال سماًمتعريػ اًمعام   لسُمدئ اًمؽتاب سماعمرسد اًمتارخي 

سماًمقالية، صمؿ شمتؾقه قمالىمة همجرات سماًمبؾدان اًمعرسمقة، صمؿ يذيمر يمقهنا مـطؾؼ اًمدقمقة 

                                                 
الحركة العلمية والمعاهد اإلسالمية والعربية في  "أضواء على تاريخالندوى، حممد الرابع، مقدمة كتاب  (1)

 .الهند –غجرات 
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 -ب–اإلؾمالمقة ذم اهلـد ذم اًمؼرن األول، ومـ هـا يستطرد إمم ذيمر اًمصحاسمة 

 وشمالمذهتؿ اًمتاسمعلم اًمقارديـ ذم والية همجرات.

همجرات مؼاـمعة ؿمفػمة مـ سملم "ًػا سماًمقالية: ىمال اعممًمػ اًمػاضؾ شمعري

يمؿ. شمؼع قمغم ضماكب اًمغر ي اجلـق ي 163691مؼاـمعات اجلؿفقرية اهلـدية، مساطمتفا 

مـ اهلـد قمغم ؾماطمؾ سمحر اًمعرب، وأؿمفر مدهنا أمحد أسماد وسمروده وسمروص، وضمام 

كغر، وضمقكا يمره، وؾمقرت، وهمػم ذًمؽ مـ اعمدن، وقماصؿتفا اجلديدة هماكدهل كغر، 

قماصؿتفا اًمؼديؿة أمحد آسماد، وهل مديـة ؿمفػمة ذم صـاقمة اًمـسقج ومعروومة سملصمارها و

اإلؾمالمقة، ويبؾغ قمدد ؾمؽان همجرات أيمثر مـ اصمـلم وؾمتلم مؾققن كسؿة، وكسبة 

 ذم اعمائة.11اعمسؾؿلم ومقفا %

قؾمتاف ًمقسمان: وهمجرات مـ أمدن سمالد اهلـد، ومديـة أمحد آسماد اًمتل ىمال همِ 

 "كاهتياوار"ة ذات ضمد وقمؿؾ ودمارة راسمحة، وًمقست مراومئ هل ىماقمدهتا زاهر

 .(1)"سمؿجفقًمة ًمدى ؾمػـ اًمعامل

وسمحؽؿ أن هذه اعمـطؼة واىمعة قمغم ؿماـمئ سمحر اًمعرب فمؾت وصمقؼة اًمصؾة 

سماًمعامل اًمعر ي، يمان اًمتجار اًمعرب يردون اهلـد قمـ ـمريؼ هذه اًمبالد، ويشؽمون هـا ما 

ؾمؾحة واًمعؼاىمػم واًمعطقر7 طمقث اؿمتفرت اهلـد يماكقا ذم طماضمة إًمقف مـ اًمبضائع واأل

مـذ اًمؼديؿ سمجقدة أؾمؾحتفا وشمـقع قمؼاىمػمها وصـقف اًمبضائع واألمتعة وأكقاع 

اًمطقب واًمعطقر،  وطمغمَّ اعممًمػ اًمػاضؾ اًمؾبؼ هـا يمتاسمف سماألسمقات اًمعرسمقة اًمرائعة اًمتل 

 شمؼر ًمؾفـد سماًمػضؾ واًمسبؼ ذم هذا اعمجال.

                                                 
أضواء عىل تاريخ احلركة العلمية واملعاهد اإلسالمية والعربية اًمؽاسمقدروي، قمبد اهلل إؾمامقمقؾ،  (1)

 .35م(، ص9612 -هـ1133، 9، )اهلـد: جمؾس اعمعارف سمروص، طاهلند -يف غجرات
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اذ اعممًمػ اًمدور اًمتارخيل اًمذي ىمامت سمف أرض وذم هذا اًمػصؾ رسد األؾمت

همجرات ذم كنم اًمدقمقة اإلؾمالمقة، طمايمقا ما ؾمجؾف يراع اعممرخ اًمشفػم اًمؼايض أـمفر 

يماكت اهلـد ذم كقم اجلفؾ وقمبقدية "اعمباريمػقري رمحف اهلل ذم هذا اًمصدد7 طمقث يؼقل: 

اًمصبح اعمـػم، وشمسؾؾت  األصـام ورىمة اعمؾقك ذم ًمقؾة مظؾؿة قمؿقاء قمشقاء، إذ ـمؾع قمؾقفا

ظمققط اًمػجر مـ ىمؿة طمراء، ورسقمان ما رأيـا أن أذىمت أرض اهلـد سمـقر رهبا، ووصؾ 

إًمقفا اعمسؾؿقن سماإلؾمالم، وأول ما كسؿع اؾمؿ اهلـد ذم اعمؽاشمبات اًمرؾمؿقة ذم أيام قمؿر سمـ 

 هـ ، طملم اومتتح اعمسؾؿقن األسمؾة معسؽر اًمػرس، ىمال اسمـ ؾمعد:11، ذم ؾمـة هاخلطاب 

يمان قمتبة سمـ همزوان ىمد طمرض مع ؾمعد اسمـ أ ي وىماص، طملم هزم األقماضمؿ، ومؽتب قمؿر 

سمـ اخلطاب إمم ؾمعد سمـ ا ي وىماص: أن يرضب ىمػمواكف سماًمؽقومة، وأن يبعث قمتبة سمـ 

همزوان إمم أرض اهلـد، ومنن ًمف مـ اإلؾمالم مؽاكا ؿمفد سمدرا، وىمد رضمقت ضمزاءه قمـ 

د، ومقـزهلا ويتخذ هبا ًمؾؿسؾؿلم ىمػمواكا، ومغزا اعمسؾؿلم، واًمبرصة يسؿك يقمئذ أرض اهلـ

قمتبة طمتك أشمك األسمؾة، وومتحفا قمـقة، ويمتب إمم قمؿر يعؾؿف سمذًمؽ وهمػمه: أن األسمؾة ومرضة 

قمثامن سمـ أ ي  هاًمبحريـ وقمامن واهلـد واًمصلم،... وذم ؾمـة مخس قمنمة رصف قمؿر 

حلؽؿ واعمغػمة اًمعاص اًمثؼػل قمـ اًمطائػ وواله اًمبحريـ وقمامن، ومغزا هق وأظمقاه ا

 .(1)"صمالث همزوات ذم سمالد اهلـد شماكف وسمروص واًمديبؾ

وذم هذا اًمباب ذيمر األؾمتاذ اًمػاضؾ أؾمامء اًمتاسمعلم اًمقارديـ همجرات مع اًمغزاة 

قمباد سمـ زياد سمـ أ ي ؾمػقان، -1األوائؾ اًمػاحتلم وشمرامجفؿ اعمقضمزة، وهؿ ؾمبعة رضمال: 

قمؿرو سمـ مسؾؿ اًمباهكم،  -1األزدي، هذيؾ سمـ ؾمؾقامن -3يزيد سمـ مػرغ احلؿػمي، -9

أسمقسمؽر سمـ رسمقع سمـ  -4هشام سمـ قمؿرو اًمتغؾبل، -3ضمـقد سمـ قمبد اًمرمحان اعمري،  -2

 رمحفؿ اهلل.-صبقح اًمسعدي

                                                 

 .11اعمصدراًمساسمؼ، ص (1)
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والعلماء  الصالحين السالطين بعض عن سير نبذة الفصل الثاني:
 في غجرات: األفاضل والمحدثين العظام

قات اإلسمداقمقلم هؿ اًمذيـ يعػمون األمايمـ إن اًمرضمال اًمبارزيـ واًمشخص 

واعمقاـمـ مزايا ومريدة ومؽاكة ذيػة، ومؽؿ مـ أمؽـة ذم اًمدكقا شمنمومت سمنمف أصحاهبا 

اعمقاـمـلم، وقمز أهؾفا اًمسعداء، وفمؾت والية همجرات ؾمعقدة  هماية اًمسعادة مـ هذه 

 ومالذ اًمـاطمقة7 طمقث ضمعؾفا اهلل ؾمبحاكف ذم يمؾ قمرص ومرص مقئؾ اًمعؾامء اًمـاهبلم

اًمػؼفاء واعمحدصملم، ومرشمع اعمؾقك اًمصاحللم، ومِؿـ أومؼ والية همجرات أذىمت ؿمؿس 

ػاُت  َػت  اعممًمَّ اًمعؾقم اإلؾمالمقة ذم اهلـد، صمؿ قمؿت واكتنمت ذم اًمبالد يمؾفا، وهـا ُأًمِّ

اًمؼقامت اًماليت يشؽؾـ مراضمع هامة ومصادر أؾماؾمقة ًمعدد مـ اًمعؾقم، وذم رسمققمفا ُوًمِد 

رة، يماكقا ذم اًمػضؾ ؿمؿقؾما ؾماـمعة، وذم اًمعؾؿ كجقما المعة، ممـ مل ُير هلؿ كقاسمغ وقمباىم

 يمػم ومثقؾ ذم قمصقرهؿ.

وىمد أطمسـ األؾمتاذ اعممًمػ قمـدما أقمد اعمؾػ اعمتؽامؾ ًمشخصقات والية  

همجرات، اًمذي يؿثؾ مرآة صاومقة، شمتجغم ومقفا وضمقه اًمغاسمريـ يملهنؿ صقر طمقة 

 شمتحرك، وهؿ أصـاف يماًمتازم:

 الصالحون: كالملو -1
-1قك اًمصاحللم، ومذيمر مـفؿ أرسمعة: وىمد سمدأ اًمشقخ مؾػ اًمشخصقات سماعمؾ   

اًمسؾطان اًمشفقد حمؿقد سمـ قمبد اًمؾطقػ سمـ اعمظػر سمـ -9اًمسؾطان أمحد ؿماه اًمغجرايت 

اًمسؾطان مظػر احلؾقؿ  -1اًمسؾطان حمؿقد سمـ حمؿد اًمغجرايت-3حمؿقد اًمغجرايت

 ما يماكقا يتؿتعقن سمف مـ محقد األظمالق  وكبقؾ اًمغجرايت، وأؿمار سمقضمازة ؿمديدة إمم

اًمصػات، مع ضمفقدهؿ اًمؽريؿة ذم اؾمتتباب األمـ واالؾمتؼرار، وإىمامة اًمعدل 
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واإلكصاف، وإراطمة اًمشعب واجلؿفقر، وشمطقير اًمعؾقم واًمػـقن، وإيمرام اًمعؾؿ 

ء اعمؾقك واًمعؾامء، وىمد طمؼمَّ اعممًمػ اًمػاضؾ سمقاكف سمؽتاسمات اعممرظملم واًمرطماًملم قمـ همال

 وقمصقرهؿ اًمزاهقة.

 العلماء الشهيرون النازحون إلى غجرات:-2
صمؿ ضماء ذيمر اًمعؾامء اًمذيـ وردوا إمم همجرات، ومسؽـقها، وكنموا اًمعؾؿ واًمثؼاومة 

ومقفا، وذًمؽ ألن والية همجرات فمؾت ذم يمؾ قمرص قماصؿة اًمعؾؿ واألدب، ومريمز 

ؾبة، يتقاومدون إًمقفا مـ يمؾ اًمثؼاومة واًمػـقن، ومؽاكت همجرات مطؾب اًمعؾامء ومـفؾ اًمط

 .ومج قمؿقؼ

وأما سمالد همجرات ومعـ "يؼقل اًمشقخ اًمعالمة قمبد احلل احلسـل رمحف اهلل: 

اًمبحر طمدث والطمرج، ومنهنا يماكت مفادا ًمؾعؾامء مـ ؾماًمػ اًمزمان، وومد إًمقفا أهؾ اًمعؾؿ 

مـ ؿمػماز، ومـ أرض اًمقؿـ كحق اًمبدر اًمدمامقـل، واخلطقب اًمؽاذرين واًمعامد 

مل، ومدرؾمقا هبا وخترج قمؾقفؿ مجاقمة مـ اًمػضالء، واكتنم اًمعؾؿ ذم يمؾ كاطمقة مـ اًمطار

 .(1)"كقاطمل همجرات، وأرض اًمديمـ وأرض ماًمقه

ؿمخصقة مؼمزة مـ اًمعؾامء اعمبدقملم، واعممًمػلم  44ومذيمر اًمشقخ اعممًمػ  

اًمبارقملم، واعمصؾحلم اًمعظام واًمدقماة اعمخؾصلم، ضماء ذيمرهؿ سملؾمؾقب رؿمقؼ، يتسؿ 

تدال واًمصدق واألماكة ومراقماة اظمتالف اعمراشمب وسمقان ظمدماهتؿ اجلسام  سمنجياز سماالقم

 واظمتصار.

                                                 
 -هـ 1163د. ط، )دمشؼ: جمؿع اًمؾغة اًمعرسمقة،  الثقافة اإلسالمية يف اهلند،ل، قمبد احلل، احلسـ (1)

 .16م(، ص1653
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والختػك قمغم أهؾ اخلؼمة واًمدراية صعقسمة هذه اًمعؿؾقة7 ومنن اًمؽتاسمة قمـ 

واًمتؼققؿ اًمدىمقؼ عمؽاكتفؿ وظمدماهتؿ أمر  اًمرضمال و وضعفؿ ذم اًمؼسطاس اعمستؼقؿ،

قمسػم ضمدا، اليدريمف إال اًمؽتاب األومذاذ اًمؼالئؾ اًمذيـ يصدرون ذم يمتاسماهتؿ قمـ 

ظمؾقص كقة وصالح ـمقية، والحتريمفؿ األـمامع اعمادية واعمآرب اًمدكققية، وأرضمق أن 

 هلل.صاطمبـا اًمشقخ اعممًمػ مـ أوًمئؽ اًمسعداء اًمؼالئؾ اعمقومَّؼلم، وهذا مـ ومضؾ ا

 شيوع علم الحديث في غجرات والمحدثون فيها: -3
ويمخطقة  صماًمثة شمؼدم اًمشقخ اعممًمػ ًمقذيمر اعمحدصملم ذم همجرات، ودورهؿ  

اًمرائد ذم كنم قمؾؿ احلديث ذم اًمديار اهلـدية، وأوماد اعممًمػ قمـ طمجة وسمرهان أن والية 

ث همجرات هل أول والية هـدية، شمعطرت أضمقاؤها ووماح قمبػمها سمشذى أطمادي

، وذًمؽ أن همجرات ؾمعدت أول ما ؾمعدت -  –اًمرؾمقل اعمصطػك اعمعصقم 

سماًمزطمػ اإلؾمالمل األول كحق اهلـد، كزل هبا اًمغزاة اًمػاحتقن وؾمؽـفا اًمصػقة 

اعمختارة مـ اًمصحاسمة واًمتاسمعلم واًمعؾامء األضمؾة، وما يمان اًمغزاة ذم ذًمؽ اًمقىمت إال 

سمحقث جيري اًمعؾؿ مـ سملم  رضمال، هؿ رهبان سماًمؾقؾ وومرؾمان سماًمـفار، يماكقا

ضمقاكحفؿ، وشمؾؿع أصمار اًمسجقد واًمرضاقمة إمم اهلل ذم ضمباهفؿ، وطمب اجلفاد ذم ؾمبقؾ 

اهلل ختػؼ سمف ىمؾقهبؿ، ومؽان مـفؿ حمدصمقن يملمثال اعمحدث اجلؾقؾ أ ي سمؽر اًمرسمقع سمـ 

هـ( وهمػمه، صمؿ كزح اًمؽثػم مـ اعمحدصملم إمم همجرات وشمقـمـقا 136صبقح )اعمتقرم قمام

ا ؿماهدوا مـ مؾقيمفا مـ ظمؾؼ مجقؾ وشمشجقع ًمؾعؾؿ وأهؾف، صمؿ شمشؽؾ اًمذوق هبا عم

ومخرج مـ أسمـائفا إمم مرايمز احلديث ذم اًمدكقا،  –  –اًمعام ًمتؾؼل أطماديث رؾمقل اهلل 

واكؼطعقا إمم دراؾمتفا7 طمتك سمؾغقا درضمة األؾمتاذية ذم اًمػـ، يملمثال قمالمة اًمدكقا 



 

 
 القامسيحممد نوشاد   م 103۶ ينايرهـ /3417 ربيع األول، اخلامسالعدد  - وحدة األمة

 

___________________ ﴿235﴾ ___________________ 

 

صاطمب جمؿع سمحار األكقار، واًمشقخ اعمحدث  اًمشقخ جمد اًمديـ حمؿد سمـ ـماهر اًمػتـل

قمبد اهلل اعمتؼل اًمسـدي، واًمشقخ اعمحدث مجال اًمديـ حمؿد سمـ قمؿر سمـ مبارك سمـ قمبد 

اهلل سمـ قمكم احلؿػمي احلرضي اًمشاومعل وهمػمهؿ، وسمػضؾ همالء اعمحدصملم ؿماع قمؾؿ 

 احلديث ورومرومت رأيتف ذم همجرات.

ء اعمحدصملم وسمقان ما هلؿ مـ إؾمفام واعممًمػ مقومَّؼ يمؾ اًمتقومقؼ  ذم رسد همال 

ومعال متؿقز ذم شمطقير هذا اًمعؾؿ ذم هذه اًمبالد اًمـائقة قمـ مفبط اًمقطمل ودول 

ؿمخصقة ذات مؽاكة قماًمقة وظمدمات سمارزة،  21اإلؾمالم، واطمتقى ذيمر اعمحدصملم قمغم 

 حماال قمغم اعمصادر اعمقصمقق هبا، وملصبح اًمبقان سمقان قمؾؿ وسمرهان، دون جمازومة وأوهام.

 غجرات: في  والجديدةالقديمةالعربيةاإلسالميةالفصل الثالث: المعاهد
ًمـ يتؿ وصػ مـطؼة مـ اعمـاـمؼ أو اًمتعريػ هبا سمدون اًمتعريج قمغم ما حتقيف 

مـ مرايمز شمعؾقؿقة ومعاهد شمرسمقية ودقمقية، وطمريمات ؾمقاؾمقة وإصالطمقة وكقاد أدسمقة 

ن اعمـاخ اًمتعؾقؿل واًمثؼاذم، وجمامع حتؼقؼقة7 وماعمدارس واعمعاهد مـ ؿملهنا أن شمؽقِّ 

ي اًمـػس، وشمـنم اًمعؾؿ، وشمؼيض قمغم األمقة، يمام أن اعمعاهد  وشُمَر يِّ اًمعؼؾ، وشمغذِّ

واعمرايمز شمعطر األضمقاء سمعبػم اًمعؾؿ ومسؽ اخلؾؼ احلسـ واًمعؿؾ اًمصاًمح، وشمعػمها 

ت أمهقة ىمصقى سملم اًمديار واًمبالد، وإذا صمبتت ريادة والية همجرات ًمؾعؾؿ واًمػـ سماشم

مـ اًمرضوري اإلؿمارة إمم شمؾؽ اعمعاهد واعمرايمز  واحلريمات اًمتل ًمعبت دورا شمارخيقا 

يمبػما ذم شمطقير اًمعؾقم ودومع قمجؾتفا إمم األمام، وىمد شمـبف هلذا اًمشقخ اعممًمػ، ومجاء 

سمرسد شمػصقكم ًمؾؿعاهد اًمعرسمقة واعمدارس اإلؾمالمقة ذم همجرات ىمدياًم وطمديًثا، 

عمعاهد اعمذيمقرة ذم اًمؽتاب شمميمد قمغم أن والية همجرات واًمـظرة اًمعاسمرة إمم ومفرس ا

 قمريؼة ذم اًمعؾؿ واألدب، وهلا صؾة ممتدة اجلذور سماًمعؾؿ واًمثؼاومة. 
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مدرؾمة طمديثة، وهل  33مدرؾمة ىمديؿة، و 39واًمؽتاب اؿمتؿؾ قمغم ذيمر 

اعممؾمسلم ًمؾؿدارس  -وسمؽؾ رؿماىمة وإشمؼان –معؾقمات ومريدة ضمدا7 ومفل شمذيمر 

ؾؿ وما سمذًمقه مـ ضمفقد ذم هذا اًمسبقؾ، وما ًمؼقه مـ مشايمؾ، وطمرصفؿ قمغم كنم اًمع

مشػًما إمم ما مرت سمف اعمدارس مـ مراطمؾ صعقد وهبقد، وما ضمرى ومقفا مـ مـاهج، 

 وما طمؼؼف مـ كجاح، وما آًمت إًمقف مـ مصػم.

وأقمجبتـل ذم هذا اًمػصؾ احلقدة اًمعؾؿقة اًمتل شمبـاها اًمشقخ ذم سمقان اعمـفج 

ؿمبف اًمؼارة اهلـدية7 ومنن اعملًمقف أن يمؾ قمامل يتعصب عما يـتؿل إًمقف اًمدراد اعمتبع ذم 

مـ مدرؾمة وومؽر، ومقحط مـ ؿملن اعمـاهج األظمرى، ويرومع اعمـفج اًمشائع قمـده ومقق 

مـزًمتف7 وًمؽـ اعممًمػ اًمػاضؾ وىمػ هـا مقىمػا وؾمطا سملم اإلومراط واًمتػريط، ومفق 

يمؾ اعمـاهج وأمهقتفا ذم هذا اًمعرص، يؼقؿ اعمقزان، وماليطغك ومقف، والخُيرسه، يذيمر ىمقؿة 

 وهذا أمر ضمدير سماإلؿمادة واًمتحبقذ.

 الفصل الرابع: مؤلفات علماء غجرات:
أظمذت ممًمػات قمؾامء همجرات ىمسطا يمبػما مـ اًمؽتاب، ويمان مـ طمؼ هذه   

اعممًمػات اًمؼقؿة أن ُيػرد هلا ومصؾ، ويؽقن هلا ذيمر مستطػم، ومنن قمؾامء همجرات ىمديام 

سمنسمداقمفؿ اًمعؾؿل وإصمرائفؿ اعمعرذم، وملصمَروا اعمؽتبات اإلؾمالمقة وطمديثا متقزوا 

سمؿمًمػات يمثػمة، شمشؽؾ اعمصادر اهلامة ذم أسمقاهبا، وإن مـ سملم هذه اعممًمػات ما فمؾَّ ًمف 

و  "جمؿع سمحار األكقار"ًمقاء معؼقد و فمِؾٌّ ممدود ذم ؾماطمة اًمعؾقم واًمػـقن، يملمثال 

اعمؼامات "ف اًمديـ اًمعؾقي اًمغجرايت، ووممًمػات اًمشقخ وضمق "شمذيمرة اعمقضققمات"

 ًمؾشقخ أ ي سمؽر اًمسقريت، وهمػمها مـ اًمؽتب اًمؽثػمة اًمـادرة. "اهلـدية
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 الفصل الخامس: المجالت اإلسالمية:
وضع اًمشقخ ذم آظمر اًمؽتاب مؾحًؼا مػقدا ضمدا ًمؾؿجالت اإلؾمالمقة 

سمؾغة  اًمصادرة قمـ خمتؾػ اعمرايمز اإلؾمالمقة ذم همجرات، ومعظؿ اعمجالت شمصدر

همجراشمقة، وًمؽـ ًمغة سمعض اعمجالت هل اًمؾغة األردية، ومما يدل قمغم ؾمالمة اًمذوق 

ورىمة احلس ًمدى اعممًمػ اًمػاضؾ أكف مل يذيمر جمؾة إال ويمتب قمـقاهنا وهاشمػفا وسمريدها 

اإلًمؽؽموين، مما يتؿ سمف اًمتقاصؾ مع أصحاب هذه اعمجالت، واليدري ىمقؿتفا إال 

 األذيمقاء، ومؾؾف دره.

 لمؤلف الفاضل في سطور:الشيخ ا
هقاًمعامل اجلؾقؾ، اًمؽاشمب اًمبارز ومضقؾة اًمشقخ قمبد اهلل إؾمامقمقؾ اًمؽاسمقدروي، 

هـ اعمقاومؼ 1329مـ أؿمفر قمؾامء همجرات اعمعارصيـ، وأسمرز دقماهتا إمم اهلل، ُوًمد قمام 

م ذم سمقت يمريؿ، ومؽان أسمقه اًمشقخ إؾمامقمقؾ اًمؽاسمقدروي يمثػم احلب 1633قمام 

صؾة هبؿ، مماظمؾؼ ومقف ذوق اًمصالح واًمتؼك، وهمرس ذم ضمـة ىمؾبف أمهقة ًمؾعؾامء، وصمقؼ اًم

اًمتعؾقؿ واًمؽمسمقة، ومقضمف وًمده اًمعزيز قمبد اهلل إمم أطمد يمتاشمقب اًمؼرية، ويماكت يمثػمة، صمؿ 

دماوز اعمرطمؾة االسمتدائقة إمم اعمرطمؾة اعمتقؾمطة، وماًمتحؼ سماجلامعة اإلؾمالمقة شمعؾقؿ اًمديـ 

د، قمغم األؾماشمذة اعمعرووملم سمعؿؼفؿ ذم اًمعؾؿ، ومتسؽفؿ اهلـ -داهبقؾ، سمقالية همجرات

 سماًمسـة، وؿمػؼتفؿ قمغم  اخلؾؼ.

هـ ؿمد رطمؾتف اًمعؾؿقة إمم اجلامعة اًمعريؼة ذم ؿمبف اًمؼارة 1614وذم قمام  

اهلـدية: اجلامعة اإلؾمالمقة دار اًمعؾقم ديقسمـد، ودرس كحق ؾمـتلم، صمؿ قماد إمم اجلامعة 

قفا، صمؿ  قماد مرة صماكقة إمم ضمامعة ديقسمـد، وخترج داهبقؾ ًمظروف صحقة، طمتك خترج وم

 م.1636-م 1626ومقفا قمغم مشايخ اًمدار وقمؾامئفا، وذًمؽ ذم قمام 
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 نشاطاته: 
طمقاة طماومؾة سماًمـشاـمات اًمعؾؿقة واًمدقمقية، أظمص  -واليزال –قماش اًمشقخ  

 سماًمذيمر مـفا: 

اًمتدريس: فمؾ شمدريس اًمعؾقم األدسمقة واإلؾمالمقة ؿمغؾف اًمشاهمؾ مـذ  ●

ًمتخرج، ومامرس اًمتدريس ذم يمؾ مـ ضمامعة داهبقؾ ودار اًمعؾقم ومالح اًمديـ شمريمقرس، ا

 وما إًمقفا.

إقمداد اًمرضمال: ىمد خترج قمؾقف قمدد السملس سمف مـ اًمعؾامء واعمصؾحلم،  ●

وصـع اًمرضمال هق مفؿة قمظقؿة مقضققمة ذم أقمـاق قمؾامء األمة، اليؼدر قمؾقف إال 

ؾؼ وكبؾ اًمؽرم ومعرومة اًمـػس وهماية اًمشػؼة اًمعؾامء اعمقومؼقن اجلامعقن سملم طمسـ اخل

 واًمتؾطػ سماًمصغار.

إصالح اعمجتؿع: الخيػك مدى ومساد اعمجتؿع اإلؾمالمل واكحراومف قمـ  ●

اجلادة اًمعؿؾقة واًمػؽرية اًمصحقحة7 ومقفمػ اًمشقخ ممهالشمف ًمبـاء اعمجتؿع اًمصاًمح 

ػمة، سمقد أكف حتؿؾفا وشمرسمقة أسمـاء األمة قمغم اًمرؿمد واخلػم، وًمؼل ذم هذه اًمسبقؾ مشاق يمث

 سمنظمالص.

اًمتلًمقػ: يؿؾؽ اًمشقخ  ىمؾام  ؾمقاال، جيري ذم اعمجاري اًمعؾؿقة اعمختؾػة  ●

 دوكام وىمقف وريمقد، وىمد صدرت سمؼؾؿف يمتب قمؾؿقة ىمقؿة، مـفا: 

أضقاء قمغم شماريخ احلريمة اًمعؾؿقة واعمعاهد اإلؾمالمقة ذم همجرات، سماًمؾغة  -1

 . اًمعرسمقة

 ـل وضمفقده ذم قمؾؿ احلديث، سماًمؾغة األردية.قمالمة سمدر اًمديـ اًمعق -9

 . كداء اخلاـمر سماًمؾغة األردية -3
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شمرمجة يمتاب آداب اعمعؾؿ واعمتعؾؿ ذم طمؾؼات حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ إمم  -1

  اًمؾغة اًمعرسمقة.

 . كصقحة اعمسؾؿلم، سماًمؾغة األردية -2

 . ذح ديقان اًمشاومعل رمحف اهلل، سماًمؾغة األردية -3

 ن )ظمقاـمر ضمقاؿمة( سماًمؾغة األردية.أومؽار سمريشا -4

 قمالمة يقؾمػ اًمبـقري وظمدماشمف سماًمؾغة األردية. -5

 قمالمة ىمطب اًمديـ اًمـفروازم صمؿ اعمؽل، سماًمؾغة األردية. -6

هذا، إمم أن اًمشقخ يشغؾ مـاصب هامة ذم قمدد مـ اعممؾمسات اإلؾمالمقة 

ا اًمعرص، جيقل ذم اًمؽبػمة ذم داظمؾ اهلـد وظمارضمفا، وهق مـ اًمعؾامء اًمرطماًملم ذم هذ

 اًمدكقا ويعرف مالسمسات اًمعرص سمدىمة.

 سمارك اهلل ذم طمقاشمف وكػع سمعؾؿف األمة اإلؾمالمقة ذم يمؾ مؽان.

وصغم اهلل قمغم ؾمقدكا وكبقـا حمؿد ظماشمؿ اًمـبقلم وقمغم أًمف وأصحاسمف اًمغر اعمقاملم ومجقع 

 أشمباقمف سمنطمسان إمم يقم اًمديـ.
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واقعاتللنوازل وال يهًاالشيخ املفيت حممد شفيع العثماني فق   

 (ی)الحلقة األول
ألستاذ حممد شكيب القامسيا

*
 

 
 

 ملحوظة
إلعلمرت   إلفكرتر    ماهل صةل ابلرتاإث نرش هيدف إ ىلحمور"إلسلف ترإث"إ حياء  

إلنرشرت     ضوإبط  وليتليد جبميع  إلتحكمي، إل ساليم، وهو حمور لجير  فيه 

إجملةل،  فهو يشرتم  إننشرتور وهرت م، مرتاهلإا هل إحرتلرتا ابلرتاإث إل سرتاليم، وكرتد 

للشرت ي  حكرتمي إل سرتالا طرتد  يرت   "إل سرتالا وإلعلرتوا"   نرشرت تترتا   س بق 

تباعرًتا   هرت إ إلعرتدهل ومايليرته مرتع إد عرتدإهل إلالحلرتة تترترتا   يُنرشرت   مث إللرتاي ، 

ذن هللا."إلش ي  إنفيت طد شفيع إلعامثين فلهيا ل   لنوإزل وإلوإكعات" اب 

 ]إلتحرير[     

 

إن احلؿد هلل، كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ رشور أكػسـا ومـ 

شقئات أظامفـا، مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف، ومـ يضؾؾ ؾال هادي فف، وأصفد أٓ إفف إٓ 

ي  ﴿اهلل، وحده ٓ رشيؽ فف، وأصفد أن حمؿدا ظبده ورشقفف. 
َ
ْ اتذُلواْ يَا أ ِيَو آَنيُوا َها اَّلذ

ْسلُِهونَ  ىتُم ن 
َ
َها انلذاُس اتذُلواْ ﴿ [.201]آل عمران:﴾ اهّللذ َحقذ ُتَلاتًِِ َواَل َتُهوُتوذ إاِلذ َوأ ي 

َ
يَا أ

ِي َخلََلُكم ّنِو نذْفٍس َواِحَدةٍ وََخلََق نِيَْها َزوَْجَها َوبَثذ نِيُْهَها رَِجاالا  َكثرِياا  َربذُكُم اَّلذ
                                                 

*  ّمد وحدة الأ’’ةورئيقس افتحريرجمؾي دارافعؾقم وؿػ ديقبـد شالمقةاإلاجلامعة بشالم اإلحجةمديرجمؿع‘‘ .

:افزيدآـسوين  shakaib8@yahoo.com 

 لفسلث اتراءايحإ
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رَْحاَم إِنذ اهّللذ ََكَن َعلَيُْكْم رَقِيباا
َ
ِي تََساءلُوَن بًِِ َواأل ْ اهّللذ اَّلذ . [2]النساء:﴾َونَِساءا َواتذُلوا

ا﴿ َ َوكُولُوا كَْوالا َسِديدا ِيَو آَنيُوا اتذُلوا اهّللذ َها اَّلذ ي 
َ
 .(1)[00]األحزاب:﴾ يَا أ

هلل، وأحسـ اهلدي هدي حمؿد، ورش أما بعد! ؾنن أصدق احلديث ـتاب ا 

. (2)إمقر حمدثاهتا، وـؾ حمدثة بدظة، وـؾ بدظة ضالفة، وـؾ ضالفة ذم افـار

وافصالة وافسالم ظذ شقد إكبقاء وادرشؾغ، حمؿد بـ ظبد اهلل افصادق إمغ، 

 وظذ آفف وأصحابف افغر ادقامغ، ومـ تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ. وبعد!

ـ    اهلل ظز  وجؾ  ظذ أمتـا ادحؿدية بلن جعؾ رشيعتفا اإلشالمقة خافدًة،  فؼد م

وصاحلًة فؽؾ زمان ومؽان، ؾال يـضب معقـفا، وٓ يـػد ظطاؤها، ؾفل أبدا تػل 

بحاجات ـؾ ظك، وبؿتطؾبات ـؾ دهر، ؾؿفام جدت تكؾات، أو ظؼقد، أو 

فؼرآن افؽريؿ، أو ذم شـة رشقل معامالت بغ افـاس، ؾال بد مـ أن كجد هلا حؽاًم ذم ا

، أو ذم ؽرمها مـ مصادر افتؼيع اإلشالمل، إما بطريؼ افـص ظذ حؽؿفا، اهلل 

أو بافؼقاس ظذ مثؾفا ٓصساـفام ذم ظؾة احلؽؿ، أو بافدخقل ذم ؿاظدة  ظامة أتك هبا 

 افتؼيع اإلشالمل، وفق مل تؽـ رشيعة اإلشالم حتؿؾ خاصقة بقان إحؽام فؽؾ ما

جيدُّ مـ أؾعال وشؾقٍك فؾبؼ ذم ـؾ ظك إػ يقم افؼقامة ٓحتاج افبؼ إػ رشقٍل 

جديٍد ُيَبغن هلؿ إحؽام، وهذا أمر مستحقؾ؛ ٕن اهلل تبارك وتعاػ حسؿ هذه ادسلفة، 
                                                 

ُيعؾنؿ أصحاَبف أن يؼقفقها بغ يدي ـالمفؿ، ذم   هذه اخلطبة هل خطبة احلاجة افتل ـان افرشقل ( 1)

أمقر ديـفؿ، شقاء ـان خطبة كؽاح، أو مجعة، أو خطاب، أو حمارضة، أو ؽر ذفؽ. اكظر إفباين، 

 .5، ص1، جسلسل الأحاديثاللضعوف اولدوضوع 
ؿ وافـسائل ـان يؼقل ذفؽ إذا خطب. ـام رواه مسؾ ؿال ؾقف: إن افـبل  ههق مـ حديث جابر   (2)

وؽرمها، وذفؽ يشؿؾ اخلطب ـؾفا، وبصقرة خاصة خطبة اجلؿعة، ؾؼد جاء افتـصقص ظؾقفا 

 .6، ص1ج ،ادصدر افسابؼ :ظـد مسؾؿ ذم رواية فف. اكظر
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َحٍد ّنِ ﴿هق خاتؿ افـبقغ وادرشؾغ، ؾؼال تعاػ:  وبغ  أن حمؿدا 
َ
بَا أ

َ
ٌد أ ا ََكَن ُُمَهذ و نذ

ا ٍء َعلِيها ُ بُِكّلِ ََشْ ِ وََخاَتَم انلذبِيّنَِي َوََكَن اهّللذ  ﴾رَِّجالُِكْم َولَِكو رذُسوَل اهّللذ
 .[00األحزاب:]

ـ  اهلل ظز  وجؾ  ظذ أمتـا ادحؿدية بلن جعؾ رشيعتفا اإلشالمقة خافدًة،   فؼد م

ؾفل أبدا تػل  وصاحلًة فؽؾ زمان ومؽان، ؾال يـضب معقـفا، وٓ يـػد ظطاؤها،

بحاجات ـؾ ظك، وبؿتطؾبات ـؾ دهر، ؾؿفام جدت تكؾات، أو ظؼقد، أو 

معامالت بغ افـاس، ؾال بد مـ أن كجد هلا حؽاًم ذم افؼرآن افؽريؿ، أو ذم شـة رشقل 

، أو ذم ؽرمها مـ مصادر افتؼيع اإلشالمل، إما بطريؼ افـص ظذ حؽؿفا، اهلل 

اـفام ذم ظؾة احلؽؿ، أو بافدخقل ذم ؿاظدة  ظامة أتك هبا أو بافؼقاس ظذ مثؾفا ٓصس

افتؼيع اإلشالمل، وفق مل تؽـ رشيعة اإلشالم حتؿؾ خاصقة بقان إحؽام فؽؾ ما 

جيدُّ مـ أؾعال وشؾقٍك فؾبؼ ذم ـؾ ظك إػ يقم افؼقامة ٓحتاج افبؼ إػ رشقٍل 

 تبارك وتعاػ حسؿ هذه ادسلفة، جديٍد ُيَبغن هلؿ إحؽام، وهذا أمر مستحقؾ؛ ٕن اهلل

َحٍد ّنِو ﴿هق خاتؿ افـبقغ وادرشؾغ، ؾؼال تعاػ:  وبغ  أن حمؿدا 
َ
بَا أ

َ
ٌد أ ا ََكَن ُُمَهذ نذ

ا ٍء َعلِيها ُ بُِكّلِ ََشْ ِ وََخاَتَم انلذبِّينَِي َوََكَن اهّللذ  .[00األحزاب:] ﴾رَِّجالُِكْم َولَِكو رذُسوَل اهّللذ

حظ افديار اهلـدية أن اهلل ؿقض دسؾؿقفا ظادًا ـبًرا محؾ هذا ومـ حسـ  

افعبء، ؾبغ هلؿ إحؽام افؼظقة ؾقام اشتجد  هلؿ مـ مسائؾ ومشاـؾ، أٓ وهق 

افشقخ ادػتل حمؿد صػقع افعثامين افذي يعتز ذم افديار اهلـدية رجاًل مقشقظقًّا، حقث 

ذم حؾ ادسائؾ ادستجدة ادتعؾؼة أفػ ممفػات ؾؼفقة متـقظة، وؿام بدور مفؿ 

 بافعبادة، وادعامؾة، وافسقاشة، وؽرها مـ ادجآت.
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ومثؾ هذا افعامل  افذي فؽتبف وممفػاتف ؾقائد ظظقؿة، وفف أشؾقب متغ ذم  

معاجلة افـقزل، ؾؿـ حؼف ظؾقـا أن كعّؿؿ ؾقائد ؾتاويف وممفػاتف ذم افعامل افعريب، وأن 

وفق ذم -يبؼل خامؾ افذـر. هذا مـ جاكب. ومـ جاكب آخر يؽقن فف ذـر ؾقفا، وٓ 

كقؾر مـ خالل هذه افدراشة فؾعامل افعريب جقابًا صاؾقًا فتؾؽ ادسائؾ  -كطاق ضقؼ

 افتل ؿد حتدث ظـدهؿ أيًضا، ومـفجف ذم ؾتاويف.

ا:ومـ هـا شقف حتاول هذه افدراشة حتؼقؼ إهداف افتافقة 

اة افشقخ ادػتل حمؿد صػقع افعثامين افتعرف ظذ أبرز اجلقاكب حلق -1 

 ومؽاكتف افعؾؿقة.

 تقضقح مػفقم ؾؼف افـقازل وضقابطف، ورشوضف. -2 

 معرؾة مـفج افشقخ ادػتل افعثامين ذم حؾ ادسائؾ ادستجدة. -3 

 حتؾقؾ بعض اجتفادات افشقخ ذم افـقازل وكؼده. -4 

تراودين بغ حغ  وؿد دظتـل فؾؽتابة ذم هذا ادقضقع، أشباب ـثرة ـاكت 

 ٔخر، أمهفا ما يليت:

ٓ مرية ذم أن مسلفة ؾؼف افـقازل مفؿة جدا، وـؾ بقئة هلا مسائؾفا،  -1 

وـذفؽ فؾبقئة اهلـدية أيضا مسائؾفا، ويقجد هـاك ـثر مـ آجتفادات فعؾامء اهلـد 

ف، خاصة ؾقفا، ويعتز افشقخ ادػتل حمؿد صػقع افعثامين ادرجع إول فؾػتقى ذم زماك

ذم افـقازل، ومل أجد دراشة حقل خدمات ظؾامء اهلـد ذم ؾؼف افـقازل مع أمهقتفا، 

ؾاختؾج ذم صدري أن أـتب ذم هذا ادقضقع ـل كعرف ادـفج افذي اختاره ظؾامء 

 اهلـد ذم حؾفا، وكعؾؿ ـقػ أهنؿ تعامؾقا مع هذه ادسائؾ ظـدما حدثت.

فادات افشقخ افعثامين ؾـريد مـ وأيضا هـاك بعض افـاس ؿد كؼدوا اجت -2 

 خالل هذا افبحث تؼققؿ تؾؽ آكتؼادات.
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وأما أمهقة هذا افبحث ؾنهنا تؽؿـ ذم أن ؾؼف افـقازل مـ أدق مسافؽ افػؼف  

ضقظات مل ُتْطَرق مـ ؿبؾ، ومل يرد ؾقفا   وأظقصفا، حقث إن افباحث ؾقفا يطرق مق

ا أريد أن أـتب ذم هذا ادقضقع ظـ افسؾػ ؿقل، بؾ هل مـ افؼضايا ادستجدة، وأك

ًصا إياه باجتفادات افشقخ ادػتل حمؿد صػقع افعثامين، ؾنكف ـان رجاًل مقشقظقًّا،  خمصن

ؾلفػ ذم معارف صتك، وظؾقم متـقظة ذم خمتؾػ جمآت افعؾؿ، واهتؿ بطرائؼ افػؼف، 

قاًبا فؾسائؾ، وفف ذم ذفؽ ـثر مـ ادمفػات، وممفػاتف افػؼفقة متـقظة، ؾؿـفا ما ـان ج

أو رشًحا فقاؿعة، أو كصقحًة دسسصد، أو ما صابف ذفؽ، وؿام بدور مفؿ ذم حؾ 

ادسائؾ ادستجدة ادتعؾؼة بافعبادة، وادعامؾة، وافسقاشة، وؽرها مـ ادجآت، 

ؾؽتب مـ افبحقث افعؾؿقة ادتعؾؼة بادسائؾ ادستجدة ما يليت: أحؽام افتصقير ذم 

، واإلشالم وادقشقؼل، ومسلفة افتلمغ، وحتديد افـسؾ، وزراظة افؼيعة اإلشالمقة

 أظضاء اإلكسان، وافربا افتجاري، وؽرها مـ ادسائؾ ادفؿة.

وؿد بؾغ ظدد ؾتاوي افشقخ ظددا ـبرا، وهذه افػتاوى صامؾة ـؾ مـاحل  

اؾقة احلقاة ووؿائعفا ادختؾػة، أؾتك ؾقفا افشقخ مستخدما حـؽتف ومفارتف فإلجابة افش

 افتل تدل ظذ ذـاء افشقخ وظؼؾف.

ودا ـاكت اجتفادات افشقخ مصدرا مفام، تستحؼ مـا افؽثر مـ آهتامم  

وافدراشة ـل كعرف مـفجف ذم افتعامؾ مع هذه ادسائؾ ادختؾػة، وضرائؼف ادتـقظة ذم 

 اشتـباط أحؽامفا.

 تافقة:واؿتضت ضبقعة ادقضقع أن أشتخدم ذم دراشتل هذه، ادـاهج اف 

ادـفج آشتؼرائل: اتبعتف ٓشتؼراء جمؿقظة مـ اجتفادات افشقخ ادػتل  -1 

حمؿد صػقع ذم ادسائؾ ادستجدة، مؽتػقا ببعض افـامذج، ٓ مستؼصقا ـؾ اجتفاداتف ذم 

 افـقازل.
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ادـفج افتحؾقع: اشتخدمتف فتحؾقؾ تؾؽ آجتفادات افتل تتعؾؼ  -2 

 ثامين، فـعرف مـفجف أثـاء حؾفا.بادسائؾ ادستجدة فؾشقخ افع

ادـفج ادؼارن: اتبعتف دعرؾة ؿقؿة اجتفادات افشقخ، ودعرؾة ما هق  -3 

 افراجح مـفا.

مل أجد حسب ظؾؿل ادتقاضع ذم هذا ادقضقع وما يتعؾؼ بف مبارشًة دراشًة أو بحثًا      

ظذ افـحق  أو رشافًة جامعقًة، ماظدا ما يتعؾؼ ببعض أجزاء افبحث، وهل مؼسؿة

 افتايل:

 ما يتعؾؼ بافشقخ ادػتل حمؿد صػقع افعثامين.  - 

 ما يتعؾؼ بػؼف افـقازل. - 

 ما يتعؾؼ بدور ظؾامء اهلـد ذم ؾؼف افـقازل. - 

  ما يتعؾؼ باجتفادات افشقخ ذم افـقازل. - 
  

 افدراشات افسابؼة ادتعؾؼة بافشقخ ادػتل حمؿد صػقع افعثامين: -أ

. حتدث (1)ل أظظؿ فؾؿػتل حمؿد تؼل افعثامين )بافؾغة إردية(تذـرة مػت -1 

ؾقفا ادمفػ ظـ حقاتف افشخصقة وافعؾؿقة بافتػصقؾ، وبعد ذفؽ مجع ؾقفا ادؼآت 

ـتب ادشايخ وافعؾامء حقل خدماتف ذم ادجآت ادختؾػة، ـام مجع ؾقفا أيضًا افتل 

اظدين هذه افتذـرة ذم ـتابة حقاتف. وفؽـ افرشائؾ افقاردة إفقف مـ افعؾامء ادعارصيـ. تس

ٓ يقجد ذم هذا افؽتاب أي ـالم ظـ إشفامات افشقخ ذم ؾؼف افـقازل وظـ مـفجف ؾقفا، 

 وهذا هق اجلديد ذم هذه افدراشة.

                                                 

ق، ـرات )ـراتق: جمؾة افبالغ، افعدد اخلاص، دار افعؾقم، ،تذكر امفتياأعظمادػتل حمؿد تؼل افعثامين،   (1)

 ه(.1311 باـستاين،
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. حتدث (1)حقات مػتل أظظؿ فؾؿػتل حمؿد رؾقع افعثامين )بافؾغة إردية( -2 

ػتل حمؿد صػقع افعثامين، وأفؼك افضقء ظذ ادمفػ ذم هذا افؽتاب ظـ حقاة افشقخ اد

ـؾ كاحقة مـ افـقاحل ادختؾػة مـ حقاتف وفق بآختصار. وتبغ مـ خالل ؿراءيت 

هذا افؽتاب أكف رـز ظذ بقان صخصقتف، وحقاتف، وفقس ؾقف أي ذـر ظـ اجتفادات 

شقخ وؾتاويف، ؾؿقؿع بحثل مـ هذا افؽتاب أين اشتػدت مـف ذم افتعريػ باف افشقخ

 ادػتل حمؿد صػقع افعثامين، وزدت ظؾقف مـ اجتفادات افشقخ ومـفجف.

تالمذة ادػتل حمؿد صػقع افعثامين دحؿد أـز صاه افبخاري )بافؾغة  -3 

ث ذم افباب إول ظـ حقاتف . ؿسؿ ادمفػ هذه افتذـرة ظذ بابغ، ؾتحد(2)إردية(

افعؾؿقة بنجياز، ثؿ ظرج ظذ ذـر أصفر تالمذتف ذم افباب افثاين، ؾؽان هذا افؽتاب 

 ظقًكا ـبًرا يل ذم إظداد تذـرة افشقخ ادػتل.

 افدراشات افسابؼة ادتعؾؼة بػؼف افـقازل: -ب 

. (3)أحؽام افتصقير ذم افػؼف اإلشالمل دحؿد بـ أمحد بـ ظع واصؾ -1 

وهق بحث مؼدم فـقؾ درجة اداجستر ذم ـؾقة افؼيعة ذم جامعة اإلمام حمؿد بـ 

شعقد اإلشالمقة بادؿؾؽة افسعقدية افعربقة. حتدث افباحث ؾقف ظـ حدود افتصقير 

ادجسؿ، وافتصقير ادسطح، وبعد ذفؽ دخؾ ذم بقان أكقاع افتصقير، وبقان إشباب 

                                                 

 ه(.1415، 1)ـراتق: إدارة ادعارف، ط ،حواتامفتياأعظمادػتل حمؿد رؾقع افعثامين،   (1)

)ـراتق: مؽتبة دار افعؾقم،  ،تالمذ اللشوخالدفتياحممةاشفوعاللعثامينحمؿد أـز صاه افبخاري،   (2)

 ه(.1424، 1ط

)افرياض: دار افطقبة فؾـؼ  مي،أحكاماللتصويرايفاللفقهالإلسالحمؿد بـ أمحد بـ ظع واصؾ،   (3)

 ه(.1421، 1وافتقزيع، ط
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ف مػصال وؽرها مـ إصقاء ادفؿة، وؿسؿ هذه افداظقة إػ افتصقير، وبقان أحؽام

افرشافة ظذ ثالثة أبقاب، وذـر ذم افباب إول أحؽام صـاظة افصقر، وذم افباب 

ق فبقان أحؽام بذل ادال ذم افصقر وافتصقير  افثاين أحؽام اشتخدام افصقر، ثؿ تطر 

رة ذم مسلفة ذم افباب إخر. وفؾشقخ ادػتل حمؿد صػقع افعثامين اجتفادات ـث

افتصقير ؽر ما ذـره صاحب هذا افؽتاب، وهذا افذي شقف دمدوكف زيادة ظؾقف ذم 

 دراشتل هذه.

مـفج اشتـباط أحؽام افـقازل افػؼفقة ادعارصة دسػر بـ ظع  -2 

. وهق بحث مؼدم فـقؾ درجة افدـتقراه ذم ـؾقة افؼيعة وافدراشات (1)افؼحطاين

ى بؿؽة ادؽرمة، ؿسؿ افباحث هذه افرشافة ظذ مخسة اإلشالمقة ذم جامعة أم افؼر

ؾصقل، ؾتحدث ؾقفا أوٓ ظـ افتعريػ بػؼف افـقازل، وكشلتف، وأمهقتف وؽرها. 

ورشع بعد ذفؽ ذم بقان افـاطر ذم افـقازل ذم افػصؾ افثاين ؾتؽؾؿ ؾقف ظـ مراتب 

سائؾ ادفؿة، ادجتفديـ، ورشوط آجتفاد، وادجتفد ادطؾؼ وأؿسامف وؽرها مـ اد

ثؿ حتدث ظـ ضقابط افـظر ذم افـقازل ذم افػصؾ افثافث وذـر ؾقف ـثرا مـ إصقاء 

ادػقدة، كحق مـاهج افعؾامء ذم افـظر ذم افـقازل، وافتؽققػ افػؼفل فؾـقازل وؽرمها. 

ثؿ تعرض فبعض ادسائؾ ادتعؾؼة بؿـفج اشتـباط أحؽام افـقازل ذم افػصؾ افرابع، 

عض افتطبقؼات افػؼفقة ٓشتخراج أحؽام افـقازل ادعارصة ذم افػصؾ وحتدث ظـ ب

إخر، ؾذـر ؾقف تطبقؼات فبعض افـقازل ادعارصة ذم افعبادات وادعامالت 

                                                 

الدعارص  منهجمسػر بـ ظع بـ حمؿد افؼحطاين،  ( 1) اللفقهو  اللنولزل ، )جدة: دار لستنباطاأحكام

 ه(.1424، 1إكدفس اخلرضاء، ط
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وؽرمها. وتبغ مـ خالل ؿراءيت هذه افرشافة أكف رـز ظذ بقان ادـفج، ثؿ ذـر بعض 

حثـا هذا خاص باجتفادات افتطبقؼات كؿقذجا مـ ادسائؾ ادستجدة ظؿقما، وب

 افعثامين ذم افـقازل، مما مق زه ظـف.

. ؿسؿ افباحث هذا (1)ؿضايا ؾؼفقة معارصة فؾدـتقر ظبد احلؼ محقش -3 

اددخؾ إػ افؼضايا افػؼفقة افؽتاب ظذ ؾصؾغ، ؾتحدث ذم افػصؾ إول ظـ 

عارصة، ادعارصة، كحق خصائص افتؼيع اإلشالمل، حؼقؼة افؼضايا افػؼفقة اد

وآجتفاد ذم افؼضايا ادعارصة وؽرها مـ ادسائؾ. وحتدث ذم افػصؾ افثاين ظـ بعض 

افؼضايا ادعارصة مثال: افؼضايا ادعارصة ذم افعبادات، وافؼضايا ادعارصة ذم ادعامالت 

وؽرها. وحقث إن هذا افؽتاب ظام ذم مطؾؼ افـقازل، وبحثل متعؾؼ باجتفادات 

ين ذم افـقازل، فذفؽ اشتػدت مـف أثـاء كؼد اجتفادات افشقخ ادػتل افشقخ صػقع افعثام

 حمؿد صػقع افعثامين ذم افـقازل وادسائؾ ادستجدة.

 .(2)ؾتاوى وؿضايا ؾؼفقة معارصة فؾدـتقر ظبد افؾطقػ صافح افػرؾقر -4 

ظؼد افباحث ذم هذا افؽتاب أربعة أبقاب، ؾتحدث أوًٓ ظـ أصقل افؼيعة، ثؿ 

ج ظ ذ ذـر بعض ادسائؾ ادستجدة، مثال: ظؼقد اإلذظان ذم افػؼف اإلشالمل تعر 

مؼاركة بافػؼف افقضعل، وهجرة روؤس إمقال اإلشالمقة إػ اخلارج مـ باب 

آؿتصاد اإلشالمل، وأحؽام ادػؼقد ذم افػؼف اإلشالمل مـ باب ؾؼف إرسة وؽرها 

افدراشات، كحق افدراشات ذم ادسائؾ ادفؿة. وذـر ذم افباب إخر بعض  مـ

                                                 

امعارص ظبد احلؼ محقش،       (1) افقهو  ، 1، )إمارات افعربقة ادتحدة: جامعة صارؿة، طقضايا

 م(.2114

 ه(.1427، 1، )دمشؼ: دار ادؽتبل، طفتاوىاوقضاياافقهو امعارص ظبد افؾطقػ صافح افػرؾقر،   (2)
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أصقل افػؼف، وافدراشات ذم افػروع، وؽرمها مـ اافدراشات ادػقدة، وبحثل 

اختؾػ ظـفا ٕين رـزت ظذ اجتفادات افشقخ افعثامين، ومـفجف ذم افتعامؾ مع 

ادسائؾ ادستجدة، ؾاشتػدت مـ هذا افؽتاب أثـاء ذـر اجتفادات افشقخ ذم ادسائؾ 

 ا.ادستجدة وكؼده

هذا  .(1)ؾؼف افـقازل ؿضايا ؾؼفقة معارصة فألشتاذ بؽر بـ ظبد اهلل أيب زيد -5 

افؽتاب يشتؿؾ ظذ جمؾديـ، ذـر ادمفػ ذم هذا افؽتاب بعض ادسائؾ ادستجدة 

ادفؿة، ؾتحدث أوٓ ظـ مسلفة افتؼـغ واإلفزام بدؿة، ثؿ افتػت إػ مسائؾ أخرى مـ 

ـؽل، وجفاز اإلكعاش، وظالمة افقؾاة، واحلساب ادستجدات كحق خطاب افضامن افب

افػؾؽل، وؽرها مـ ادسائؾ ادفؿة. وأكا تطرؿت فذـر بعض اجتفادات افشقخ 

افعثامين ومـفجف ؾقفا، مستػقدا مـ هذا افؽتاب أثـاء ذـر اجتفادات افشقخ ذم ادسائؾ 

 ادستجدة وكؼدها.

حمؿد بـ حسغ  فؾدـتقر "دراشة تلصقؾقة تطبقؼقة"ؾؼف افـقازل  -6 

. هذا افؽتاب يشتؿؾ ظذ أربعة جمؾدات، وحيتقي ظذ ـاؾة افؼرارات (2)اجلقزاين

افصادرة ظـ ادجامع افػؼفقة ذم افـقازل ادعارصة، ؾتعرض أوٓ فؾدراشة افـظرية ذم 

افتعريػ بافـقازل وبقان ادـفج ادتبع ذم دراشتفا، ثؿ ؿدم ؿرارات ادجامع افػؼفقة، 

مـ ادممترات، وافـدوات افعؾؿقة، ومؾخصات فبعض افرشائؾ  وتقصقات ظدد

                                                 

افقهو امعارص بؽر بـ ظبد اهلل أبق زيد،   (1) ، )بروت: ممشسة افرشافة كارشون، فقهاللنولزلاقضايا

 ه(.1427، 1ط

)ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية: دار ابـ   اتطبوقو ،فقهاللنولزلادرلس اتأصولوحمؿد بـ حسغ اجلقزاين،   (2)

 م(.2111ه/1421، 3اجلقزي فؾـؼ وافتقزيع، ط
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اجلامعقة ذم افـقازل ادعارصة. تبغ مـ هذا أكف مجٌع دا ـتب مـ بحقث ذم ؾؼف 

افـقازل، وأما بحثل ؾفق خمتؾػ ظـفا ٕين رـزت ظذ اجتفادات افشقخ افعثامين، 

فؽتاب ظـد حتؾقع ومـفجف ذم افتعامؾ مع ادسائؾ ادستجدة، مستػقدا مـ هذا ا

 ٓجتفادات افشقخ ادػتل حمؿد صػقع افعثامين وكؼدها.
 

 افدراشات افسابؼة ادتعؾؼة بدور ظؾامء اهلـد ذم ؾؼف افـقازل: -ج 

مل أجد ـتاًبا أو رشافًة تـاوفت بقان دور ظؾامء اهلـد ذم افـقازل مبارشة، وفؽـ  

خدمات ظؾامء "مل، وهق هـاك ـتاب حقل خدمات ظؾامء ديقبـد ذم افػؼف اإلشال

فألخقيـ: آؾتاب ظامل افؼاشؿل وظبد احلسقب افؼاشؿل  "ديقبـد ذم افػؼف اإلشالمل

. وحتدثا ؾقفا ظـ دور ظؾامء ديقبـد ذم افػؼف اإلشالمل، وممفػاهتؿ، (1))بافؾغة إردية(

 وؽرمها، فؽـفام ما تعرضا دـفجفؿ ذم افتعامؾ مع ادسائؾ ادـصقص ظؾقفا، وادسائؾ

ا.  ادستجدة، ؾزدت ظؾقف مـ مـفجفؿ بعًضا م 

 

 افدراشات افسابؼة ادتعؾؼة باجتفادات افشقخ ذم افـقازل: -د 

ؾقفا وما يتعؾؼ هبا دراشًة أو بحًثا أو رشافًة  -ذم ظؾؿل ادتقاضع -مل أجد  

 جامعقًة.

وصؾت بعد إمعان افـظر ذم افدراشات افسابؼة إػ أن ـثرا مـ افعؾامء ؿد  

قا ظـ ؾؼف افـقازل، وفؽـل ما وجدت صقئا متعؾؼا باجتفادات ظؾامء اهلـد ذم ؾؼف ـتب

افـقازل ظؿقما، واجتفادات افشقخ افعثامين ذم ؾؼف افـقازل خصقصا، ؾحاوفت ذم 

                                                 
الإلسالميآؾتاب ؽازي افؼاشؿل وظبد احلسقب افؼاشؿل،   (1) اللفقه ايف اديوبنة اعلامء ، خةمات

 ه(.1432، 1)ديقبـد: ادؽتبة افـعقؿقة، ط
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هذا افبحث افعؾؿل أن أفؼل افضقء ظذ إشفاماتف ذم افـقازل ومـفجف ذم افتعامؾ 

ذم حؾ ادسائؾ ادستجدة ادتعؾؼة بافعبادة،  معفا؛ ٕن افشقخ افعثامين ؿام بدور مفؿ

وادعامؾة، وافسقاشة، وؽرها مـ ادجآت، ؾؽتب مـ افبحقث افعؾؿقة ادتعؾؼة 

بادسائؾ ادستجدة ما يليت: أحؽام افتصقير ذم افؼيعة اإلشالمقة، واإلشالم 

ا وادقشقؼل، ومسلفة افتلمغ، وحتديد افـسؾ، وزراظة أظضاء اإلكسان، وافرب

 افتجاري، وؽرها مـ ادسائؾ ادفؿة.

وؿد ؿسؿت افرشافة ظذ مؼدمة وثالثة ؾصقل، افػصؾ إول ؾفق ذم ؾؼف  

 افـقازل وضقابط آجتفاد ؾقف.

وأما افػصؾ افثاين يتضؿـ افتعريػ بافشقخ ادػتل حمؿد صػقع افعثامين  

 ومـفج افشقخ ذم ؾتاويف.

 قازل واجتفادات افشقخ افعثامين ؾقفا.يشتؿؾ ظذ كامذج مـ افـوافػصؾ افثافث  

 واخلامتة تتضؿـ أهؿ افـتائج. 
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 -رمحو اهلل–حجة اإلسالم اإلهام حموذ قاسن النانوتوي 

 شخصية خالدة يف التاريخ
 *ورائد احلركة التعليمية يف شبه القارة اهلندية

 

 أ.د. شزف عامل القامسً
**

 

 
 

 ملخص البحث

إن هذذذب ثحذذث أذذغت  عددعذذف عذذحي عجذذؾد وثنخذذري  ذذد د  ذذـ  ذذر ري 

تة  د دة بلؼن  ع إ ذرم لؾقذؾد عقبضذع   وضؿتيد وضعتف لقؽقن يل وقػة قص

كػسف فرفعف بهلل إىل عؾقري بملجد وبلرشفد أُغر   عقـف فعظَّؿف بهلل    عني بلـرسد  ٓ 

وهق بإل رم حجذة بإلالذ م دؿذد قرالذؿ بلـذركقعقي ر،ذف بهللد  ذكذرت   بل حذث 

قةد وبملـذرررة  د رت بإل رم بلع ؼري   جمرٓت بلدعقة وبإلأ حد وبلتعؾقؿ وبلرتث

وبلدفرع عـ بلرش عة بإلال  قةد ثرإل ررة إىل بلظروف بلسقئة بخلطتة بلتل  أ حت 

                                                 

  لؾشقخ بملؼرٔي دؿد  قب ر،ف بهلل. "تاشخصو مثايل پچاس"ل حث  ستػرد  ـ كترب ب بذه *

 .بهلـد -ثجر عة  قٓكر  يب بلؽ م آزبد بٕرد ة بلق ـقةد حقدرآثرد بٕدب بلعريب  الترذ قسؿ **

 mdsharfealam@gmail.com بلرب د بلؽرتوين:

 السلف ثرات ءحياإ

mailto:dmsharfealam@gmail.com
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كصقب بهلـد ثعد بٓحت ل بلرب طريند وكقػ قرم بإل رم ورفرقف بملخؾصذقن وع  قذذه 

بلـقبثغ ثرملحرفظة عحي بإلال مد وذكرت ثر تصرر عحي ال قؾ بملثرل  قخ بهلـد دؿذقد 

وثعض  آثره بلعظقؿةد وكقػ  الس بإل ذرم لر عذة د قثـذد  كذرب  حسـ بلد قثـدي

 لر عة  هؾقة     ف بلؼررة بهلـد ةد و ر ثذلت بجلر عة  ـ  د رت لسرم  و رإلقفر.

وبل حث كؾف   ذعف  ـ كترب بلشقخ بملؼرٔي دؿد  قب بلؼرالذؿل ووضذعتف 

 ثرتعقب لد دد و عتربه ذفر يل عظقامد وفؼـل بهلل ملرخ ف و رضره.

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 

 متهيد

ذبت  قم  رف يب  رئػد ذهب يب إىل عرمل بحلركرت بلتعؾقؿقذة وبٓارهذرت 

بلػؽر ة   بهلـدد وبلعقب ؾ بلتل دعت إىل كشلهتر وبلشخصقرت بلتل قر ت ثتؼذد ؿفر 

وعطق رهرد وبٔثرر بلتل عركتفذرد فرزد،ذت بملذذبهب بلػؽر ذة وعطرحـذت بملذدبرس 

ؽرثرت بلشخصقرتد حتك لؽلين قرئؿ  شذدوهر ثذني بٕعذ م بل ذررز ـ   بلؼذرن وع

 بلربثع عرش بهلجري. 

فنذب  كر ثعؾؿ  ـ بٕع م وإ رم  ـ بٕئؿةد ر  تف عريل بلؼر ةد  رفذقع بهلر ذةد 

 عؾقه وقررد وخػف الذؽقـةد وثحذرب زب ذرب ثذرلعؾقم وبملعذررفد عذت  ؿ فقذف   ذقبج 

    رخمر ٓ صذعده  ذ ع بلثـر ذرد وجمرهذد اذدى بٓحذت ل بلثؼرفرت بملتعددةد ول

 " عركذة  ذر ي"قذة عظقؿذة بلرب طرين لؾدولة بهلـد ةد وعصذدى لذف    عركذة عررخ
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بلشفتة  ـ ثني بملعذررك بلثقر ذة ضذد بٓحذت لد وكرعذب ثؾقذغ بلع ذررةد أذرحب 

د وٓع ذؼ هلذؿ  ملػرت ققؿة  عت عحي   فرت بملؾحد ـ فؾؿ عذر هلؿ   فة إٓ فـذدهتر

حجة إٓ  وهـتفرد وربئد بحلركة بلتعؾقؿقة   بهلـد و مالس  كربلر عة إال  قة  هؾقة 

    ف بلؼررة بهلـد ةد وددث  ـؼطع بلؼر ـد قرم ثرلتعؾقؼ عحي أحقح بل خرري ععؾقؼذر 

 فرض  لسـة بٕكرثر ثرلثـري بلعر ر عؾقفد و ـررر  ط قع قطع عذحي بٕالذرقػة بهلـذدوس 

رن بلـصرري  لسـتفؿد و فحؿفؿ   عرض بلطر ذؼد و صذؾح ع ؼذري رد عذحي وبلره 

بل دع و عرد لؾسـة دورهر بملجقد   بهلـدد ٓ رـؽؿ عشؽقن   اد د هذذه بلشخصذقةد 

فرلشؿس ععرف ثضقئفر بلسررع ٓثذبهترد وبلشجرة ععرف ثثامرهر ٓ ثسرقفر ولذعفرد 

 عحي أرح فر بلعظقؿ وهق تف. إذب كرن هذب فام رـؽؿ ثؿـ لف آثرر وآثرر عدل

؟ ثذحيد  ففذق م دؿد قرالؿ بلـركقعقي ر،ف بهلل ولست  ادث عـ بإل رم بهلام

عصدق عؾقف هذه بٕوأرف    صرف  عذ م هذذب بلؼذرن. ثذؿ  ردت  ن  ز ذد وحده 

 عرفة ثذبعف وآثررهد فل ذت كترثر  لػف حػقده بلعذرمل بملقالذقعل بجلؾقذؾ بلشذقخ دؿذد 

قس بجلر عة بإلالذ  قة دبر بلعؾذقم د قثـذد بهلـذد الذرثؼرد فصذرحب  قب بلؼرالؿل رئ

فقفد وقؾؿف دربر ثرخلت والرئؾ ثرملعرين بل ؽرثلالؾقب الفؾ د بد وهذق  بل قت  درى ثام

د فرثطـذل بلؽتذرب ثذبعذف "مخسذقن  خصذقة كؿقذلقذة لذدبر بلعؾذقم د قثـذد"كترب 

ثرإل رم بلـذركقعقي إىل  و رثرحتف حتك  كؿؾتفد و ـ هـر حرأت عحي عرمجة  ؼرل  رص

بلعرثقة 3 لؽل  ـفؾ  ـ هذب بملـفؾ إ قبكـذر بلعذرب و تقالذعقب   بٓ ذ ع عذحي  ذآثر 

بإل رم بلـركقعقيد وهر هق  ركت ف بلع  ة حؽقؿ بإلال م دؿد  قب بلؼرالؿل  ع ز ردة 

  ستة   ثعض بملقبضعد هتدف إىل إ ضرح بمل فؿ وكشػ بلغر ض.
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 :م اإلسالم خلفية الكتابة لدى حكي
ثد ت إذبعة دهلل  لعؿقم بهلـد الؾسؾة بملحررضبت ملعرفة بلعؾذامي وبٕثطذرل 

قذر قب  بلعن و وكقبثغ  بلز رن  ع رقرة   ـ   كركقب بلذ ـ   لأل ة  وبلدعرة وبملصؾحني

ث طقٓت جمقدة و د رت لؾقؾةد و وقدوب  صرثقح بلعؾؿ وبلعرفذرن   رثذقع بهلـذدد 

حقد وبلعؼقدة بلطرهرةد وهنضذقب لؾذدفرع عذـ بلذد ـ وبلذق ـد و كرروهر ثلكقبر بلتق

 دذررضد كذلول -بهلل ر،ذف–فدعل فضقؾة بلشقخ حؽقؿ بإلال م بملؼري دؿد  قب 

 بهلل  قب– بلـركقعقي قرالؿ دؿد بإل رم ثشخصقة عتعؾؼ هقبئقةد ققؿة دررضة و لؼك

 قثـد.د  دبربلعؾقم بإلال  قة بجلر عة  مالس -ثربه

 :: شخصية خالدة في تاريخ الهند اإلسالميانوتوياإلمام الن
وثد  بلشقخ  طرثف قرئ : عـذقبن  ط تذل  خصذقة  رلذدة   عذرر خ بهلـذد 

 بإلال  ل بإل رم دؿد قرالؿ بلـركقعقي  مالس دبربلعؾقم د قثـد.

بملق د ةد وغرثذت  8184بهلجر ةد بملقبفؼ الـة  8421فتح بلشقخ عقـف الـة 

بملق د ة وكرل الذؿعة  رلذدة وعذرك آثذررب  8212بملقبفؼ  بهلجر ة 8421 ؿسف الـة 

 ؾؿقالة   هذه بملدة بلؼؾقؾةد  الدى بخلذد رت إىل بملؾذة وبإلالذ م بلتذل بالذتغرقت 

 قروكًرد ومل عؼدر بهلـد وبلعرمل بإلال  ل كؾف عحي  ن  ـسرهر قّط.

قد  رض بإل رم دؿد قرالؿ بلـركقعقي   بملعركة بحلر ة ات رئرالذة  ذقخف 

 8181 الذـة بلغر ذؿ بإلكؽؾقذز ثربثـ  ـ بلق ـ لتحر ر -بهلل ر،ف–حلرج إ دبد بهلل ب

 وثسذقطرة بلثذقرة هذذه ثػشؾ بملعركة وبكتفت  ريهد  ر غت  ري بلؼدر ولؽـ بملق د ة

   الذقام ٓ بملقب ـنيد   وبحلزن بلقلس لقعؿ ذلؽ  ّدى وقد جمددبد بهلـد عحي بإلكؽؾقز
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ثد ت بلقالرئؾ لإلع م ععؾـ ات الؾطة  سقحقة  ّن هذذه  آ ر لركب و  بملسؾؿنيد

 بإلكجؾقذز نيد  ذد   و  ركتف -بلس م عؾقف – عقسك بملسقح عطر ر  ـ "بهلـد"بلدولة 

 بلشذ فرت  ذـ عد د ثنحدبث قر ت كام بهلـقد  عتؼدبت عحي بملسقحقة بلد ركة فقؽقن

ؾؿنيد و  ًتب ثد  بهلـقد عر ة سبمل وعؼرئد بإلال م القام ٓ بهلـد ة بلد ركرت مجقع حقل

وبملسذذؾؿقن  رأذذة  ـصذذ تقن وربي حضذذررة غرثقذذة عسذذقطر وعذذمدى إىل بلزكدقذذة 

وبل  ذه قة ثعد  ن  قلس همٓي  ـ الؼقط بلثقرة وفشؾفؿ   بملعركة وكرن وبضذًحر 

إن رّؾ بٕ ر كذلؽ التجفؾ بٕلقرل بلؼرد ذة  ذـ كظذؿ ثؼذرفتفؿ ورقذل حضذررهتؿ 

 و   قفؿ بلعرلقة.

قضع بإل رم دؿد قرالؿ بلـركقعقي   حسرثف رسعة بلققت و ر ععرق ذف  ذـ ف

بلـترئج بخلطتة ثػفؿف بلؼق ؿ وعؼؾف بلسؾقؿد فلهلؿ ثجؿع  ؿؾ بملسذؾؿني عذحي فؽذرة 

عرملقة  الرالقة دون  ن  ؼروم ثعضفؿ بل عض فت عدهؿ بلقلس بلذي  سقطرهؿد فر ترر 

رر وبلسقرالذة بلتؼؾقد ذةد ذقًدب عـ بلضذلذلؽ ال قؾ بلعؾؿ وعثؼقػ بٕلقرل بلؼرد ة ثع

فؼرر ثنكشري  درالة فؽر ة عؼقم بملؾة ثقبالطتفر ثؿؼرو ة بٕعدبي وبلـذزبع بلػؽذري   

لركب وبملحرفظة عحي بلثؼرفة بإلال  قة وحضررهتر   لركب آ ر. فلالس دبربلعؾذقم 

ٓ ذة بملق د ذة   ثؾذدة د قثـذد  ذـ و 8111بهلجر ة بملقبفؼ الـة 8418د قثـد الـة 

 عربثربد ش بهلـد كجر عة إال  قة وقؾعة بملسؾؿني لؾذود عـ د ـفؿ ثعد فشؾ بلثذقرة 

 بملق د ة. 8181الـة 

ومل عؽـ هذه بجلر عة جمرد لر عة إال  قة ثؾ كركذت حركذة ك ذتة و ركذًزب 

 لؾػؽر بحلر وثث بلروح بجلد دة   عقب ػ بملقب ـني ثتحر ر بلق ـ.

د   ـشئ  دبرس عد ذدة   مجقذع  كحذري بلذ  د وإكف مل  ؼتن عحي ذلؽ ثؾ ث
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 وذلؽ كظًرب إىل  مهقة ثرلغة لؾتعؾقؿ ودورة بلؽ ت   بلـفقض لؾؿستقى بلق ـل.

فسرفر ثـػسف إىل  د ر ذة  ربدآثذرد و ظػذر كغذر و ـطؼذف   روهذف وغذ    

 وغتهر لقؼقم ثنكشري بملعرهد بلعؾؿقة.

د قثـد حقث كرلت  ذفرة ك ذتة    ثررك بهلل   بجلر عة بإلال  قة دبربلعؾقم

وقت قؾقؾ وأررت  ركًزب عؾؿًقر  شرر إلقفر ثرل ـرن فلكج ت كثًتب  ذـ رلذرل بلػؽذر 

 وبلدعقة وبلعؾامي   بحلد ث وبلػؼف وبٕدب.

وبلشقخ بملذكقر مل  ؼتن هذه بلدعقة عحي  خصقتف فؼذط ثذؾ  ر ذد   ًضذر 

برس بلعؾؿقة   مجقع  كحذري بلذ  د بٕ خرص بلذ ـ  تؿسؽقن ثػؽرعف إىل إكشري بملد

ثرلؾؼري بمل رذ حقـر وثنرالرل بلرالرئؾ إلقفؿ حقـر آ رد فتز رت  رض بهلـذد ثؿربكذز 

عؾؿقة كثتة   حقرعفد ومل عؼػ هذه بلػؽرة دب ؾ بلذ  د بهلـد ذة فؼذط ثذؾ اذروزت 

ؼقذة حدودهر ورفر عد د  ـ بملعرهد بلعؾؿقذة وبملمالسذرت بلثؼرفقذة   بلذ  د بٕفر 

وبٕالقق ة وبلدول بٕورثقة عحي هنج بلػؽر بلؼرالذؿل ثػضذؾ بلعؾذامي بملتخذرلني   

بجلر عة بإلال  قة دبربلعؾقم د قثـدد و رى بلققم  ّن هذه بلػؽذرة بلؼرالذؿقة   ذذت 

 عتطقر   دولة إكجؾرتب.

وكركت هذه بجلر عة بإلال  قة دبربلعؾقم د قثـد  ول لر عة لؾتعؾقؿ بملجذرين 

د ثػضؾ لفقد بإل رم دؿد قرالؿ وثرلتعرون بخلرلص لؾشذقخ ر ذقد  ،ذد   بلشعب

بلؽـؽقهلد وبلشذقخ ذوبلػؼذرر عذيد وبلشذقخ فضذؾ بلذر،ـ وبحلذرج دؿذد عرثذد 

وغتهؿد فتعترب بلققم دبربلعؾقم د قثـد  كرب لر عة إال  قة  ركز ذة    ذ ف بلؼذررة 

 قة ثصػة  درالة فؽر ة  رأة.بهلـد ة ثعد  ن كرلت  فرة ك تة ثني بجلر عرت بلعرمل
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و الس بإل رم دؿد قرالؿ بلـركقعقي دبربلعؾقم د قثـد عذحي ضذقبثط عد ذدة 

لقربز هذب بملعفد بلعؾؿل   أقرة  مالسة  ع قة  ـذ بل دب ةد فؽتذب ثامكقذة ضذقبثط 

ثقده وهل دتػظة إىل  ق ـر هذب    ؾػرت دبربلعؾقم د قثـد بلتررخقةد وٓ  زبل خرفظ 

بلضقبثط بلتل أدرت  ذـ ق ذؾ  مالسذة   كذؾ حذني  ذـ بٕحقذرند و  عحي هذه 

بحلؼقؼة  ن هذه بلضقبثط  الرس   بملعـذك لذدبربلعؾقم ع ـذك عؾقفذر ثـريهذر بٕأذي 

وبلدب ي ثؾ هل  الرس حؼقؼل لؽؾ بملدبرس بلتل  كشلت عحي بلػؽر بلؼرالؿل وقذد 

 هلـد.عـقن بلشقخ ثقده  ن هذه بلضقبثط عؽرد ع ـك عؾقفر  دبرس ب

وكركت هذه بلضذقبثط بلشذر ؾة  ركذزب لؾحركذة بجلامعقذة  ـفذر لؾؿسذؾؿني 

بملق د ة و ر ثعدهر ووفؼذر هلذذه  8111بحلصقل عحي حقرة لد دة وكشلة ثركقة   الـة 

بلضقبثط بلتل  كشلهر بإل رم دؿد قرالؿ دبربلعؾقم د قثـد  ن  سّد مجقذع كػؼرهتذر  ذـ 

.عربعرت عر ة بملسؾؿني
(8)

 

قفر    ح بلػؽر بجلامعل  ـذ بل دب ة وعؽقن هذه بجلر عة  مالسذة فتظفر عؾ

لؾشعب بل مالريد وع وة ذلؽ  ّن هذه بلضذقبثط عشذت إىل عذدم بحلصذقل عذحي عؾؿقة 

 عروكة  ستؼؾة وإ ربدبت دبئؿة القبي كرن  ـ بٕ قبل بلتجرر ة  و بملعر ؾ حتك ٓ  ػقهتذر 

لؽ إىل إحدبث بلػرقذة ثذني رلذرل بلعؿذؾ بلعقن  ـ بهلل ال حركف وبلرلقع إلقف فقمدي ذ

 و عضريهر وثني ذلؽ أرح ف بلشقخ فضؾ بلر،ـ بلعثامين   قصقدة  ق ؾة فقؼقل:

هذه  ـ وأر ر  مالسف إذب حؾت بلثروة خمذؾ ثؼتفذر ثذرهلل  بكطػذل كذقر هذذب 

 بلؼـد ؾ و ص رح بلتقكؾ.

                                                 

 .طدد  د قثـذدد  دبربلعؾقم   ؽت ة :بلسـد) د دارالعلوم دیوبند ریختا د قبدقدال ضقىدبلر: كظر (1)

 818ص د4ج( ه8242
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وبهتؿ بلشقخ   هذه بٕأقل ثصػة  رأة ثذلن عظذؾ بلدربالذة لذرة وهذل 

وح بلتجؿع ثرإلضرفة إىل ذلؽ  كف لعؾ هذه بجلر عة لر عة عذدعق إىل بلد ؿؼرب قذة ر

  عفد بحلؽؿ بلد ؽترعقري لؼقر ف ث ـري  ئقن بجلر عة عحي  الرس بلشقرىد ٓ الذقام 

ثن ررة بخلرص إىل  سئقل بجلر عذةد و ظفذرون رغ ذتفؿ ارهفذر ثعذد بالتشذرره  ذـ 

لة  رأة عحي فؽر بلشذقخ بل ـذري وعظفذر بملجؾس بلشقرىد وإن هذه بلضقبثط هلر دٓ

  ـ   هلر  مهقة ثرلغة لدبربلعؾقم د قثـد.

 خدمات الجامعة في سطور:
ارالعلوم ديوبند يف سطور وميكن تلخيص بعض النواحي خلدمات علماء د

 :مبا يلي
كرشوب بلثؼرفة بإلال  قة وبلعؼقدة بلصذرفقة   ثقئذرت بملسذؾؿني عذـ  ر ذؼ  -

 بلتللقػ وبإلر رد.بلتعؾقؿ وبلصحرفة و

  ؼظقب بملسؾؿني ثعد  ر كركقب   ال رت عؿقؼد و  حدثقب فقفؿ بلروح بلعؾؿقة  -

 وبلغتة بإلال  قة وذكروهؿ ثقبل فؿ وورقػتفؿ   هذه بحلقرة.

عرفقب بلـرس ثتعرلقؿ بإلال م بلصحقحة بخلرلقة  ـ  قبئب بلقثـقة وبل ذدعد  -

ـذتة بملغذ ذة لؾؼؾذقب بملـعشذة وبخلربفرتد وزودوهؿ ثرٕفؽرر بإلال  قة بل

 لؾعؼقل.

حضقهؿ عحي بلتؿسذؽ ثرلذد ـ بلـؼذل وبلؼقذرم ثرلقبلذب وهجذر بلعذردبت  -

 وبلتؼرلقد بجلرهؾقة بلتل ز ـفر هلؿ بلشقطرن.
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 قر قب   ؽة بملدبرس بإلال  قة بلعرثقة وحقلقهر إىل ق ع  ـقعة  ذودون هبر  -

 عـ ،ك بإلال م وخرفظقن عحي عربث بإلال م.

قب بحلؿ ت بلػؽر ة بلصؾق قة وهجامت بملسترشقني و دحضقب   فرت عررض -

 بملشؽؽني حقل بإلال م.

قرو قب كؾ دعقة هدب ة  ؾحدة وحركذة  رغقذةد كرلؼرد ركقذة وبل فرئقذة و ذر  -

 ب  ففر.

 بالتلأؾقب بل دع وبخلربفرت بلتل قر ت ثرالؿ بإلال م. -

ؾؿني وبثعردهؿ عذـ روح بثطؾقب درولة بٓالتعامر بلرب طرين لتؾق ـ بفؽرر بملس -

 بلد ـ و وضع  قبز ـ لد دة وققؿ حد ثة   كػقالفؿ.

 كرفحقب ضد بٓالتعامر حتك بالتخؾصقب  ـ ثربثـف بلق ـ. -

 ة والطر لتؽقكذقب وكذلؽ لعؾـركؿ  كت ره بملسؾؿني إىل ققلف ععرىل )بالرتعقب ب -

( و ث تقب    ذهرهنؿ  هنذؿ   ذة   رلذت لؾـذرس عذل رهؿ  فدبي عحي بلـرس

 عروف وعـفرهؿ عـ بملـؽر.ثرمل

الرمهقب  سرمهة فعرلة   كؾ دعقة وحركذة ذبت    ذح إالذ  قة قر ذت    -

 بلعرمل خلد ة بإلال م وأرلح بملسؾؿني.

  دوب بلؼضر ر بإلال  قة وبلعرثقة بلتل ثررت   ثذ د بملسذؾؿني  و    قطذرر  -

 .  رى عل قدب ققلقر وعؿؾقر ثؽؾ  رلدهيؿ  ـ بلقالرئؾ وبٓ ؽركقرت

قذذر قب ثرلتذذللقػ وبلرتمجذذة وبلتحؼقذذؼ وبلتحشذذقة وبلتعؾقذذؼ   بملقضذذقعرت  -

بلعؾؿقة وبلد ـقةد حتك بكتسب كثت  ـفؿ  فرة عرملقة ثخد رهتؿ   بحلذد ث 
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 (8). رأة وبلعؾقم بٕ رى عر ة

 :الفكرة السياسية واالجتماعية عند اإلمام النانوتوي
ر ؾة   جمرل بلسقرالذة فل ذد وبلشقخ بلػرضؾ ثام كرن  تؿتع ثخرببت وبالعة  

بخل فة بإلال  قة بلرتكقة لؾؼضذري عذحي بلسذؾطة بإلكجؾقز ذة بلتذل كركذت عسذتفدف 

بملسؾؿني  رأة  ـ   ل لفقده بل ررزة ٓالتاملة قؾقب بملسؾؿني إىل بخلؾقػة ثؽقكذف 

  ؾقػة بملسؾؿني و ردم بحلر ني بلرش ػنيد كام  دح بخلؾقػة ثؼصرئد عد دة.

وإذب دبرت بحلرب ثني رو ر وروالقر قذرم بلشذقخ ثجذقٓت عد ذدة لتالذؾ 

آٓف روثقة لألعربكد كام ثعث  كثر  ثرث ثقتف ملسرعدة بخل فة بإلال  قة بلرتكقة عرّبعر 

لؽل  رع ط بملسؾؿقن هبر و ستؼر بلتجؿذع بملذّيد كذام كركذت  قبالذرة  ذعقب بلذ  د 

 ؽـ إٓ  ثرهر حذني ثذد  بملسذؾؿقن   بهلـذد بٕ رى  رع طة   ًضر هبذه بلعر ػةد ومل 

حركة بخل فةد وكركت بلقحدبت بملذه قة كّؾفذر لؾذ  د  تضذر ـة ثغذّض بلـظذر عذـ 

بلد ركة وبملؾة وعتسرهؿ فقفر ثرلتسرويد وكرن  شّقق بملسؾؿني إىل بحلج هبذذه بملسذروبة 

 ذردة بٓلتامعقة لؽل جيؿع بملسؾؿقن كؾفذؿ  ذـ  شذررق بٕرض و غررهبذر اذت ر

وبحدة و رع طقن ثلكػسفؿ وعتدعؿ أؾة اؿعفؿ بلعرملل وعؽقن ع قتفؿ  ع بخل فة 

بإلال  قة بلرتكقة ع قة وثقؼذةد و ؽتػذل هذذب بل قذرن بٔ  إل ضذرح ث ثذة عـذر  

 الرالقة لؾػؽر بلؼرالؿل  ّن ثؼري بملّؾة وبزدهررهر وبلتذوق لدربالذتفر بلشذر ؾة ختػذل 

  بٓعصرٓت بملجد ة.ثشؿقل بلتجؿع وثرملركز ة  

                                                 
عرمجة :بلشقخ كقر عرمل  ؾقؾ  دعلامء دیوبند اجتاههم الدين ومزاجهم الفكري ددؿد  قب بلؼرالؿل  (8)

 .88(د ص4دد د. تد ط)د قثـد:  ؽت ة دبربلعؾقم د قثـ دبٕ قـل
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 :الروح السياسية لدى تالميذه 
كتقجة لذلؽ عرالخت هذه بلروح   ع  قذه وبمل ز ني لذفد فصذرروب   ـذري 

عؾؿف وفؽره والقرالذتفد وعذحي ر س هذمٓي بلت  قذذ  ػخذرة بهلـذد وكذرفخ بلذروح 

ن بجلفرد ة ضد بٓكؽؾقز  قخ بهلـد دؿقد حسذـ بلد قثـذدي ر،ذف بهللد وخسذـ يب  

 قػ وقػة أغتة عـذد هذذب بلشذقخ بجلؾقذؾد  وهذق بلشذقخ بلعّ  ذة دؿذقد حسذـ 

 بملتذقى بلد قثـذدي عذي بلػؼرر بلد قثـدي بثـ بلشقخ بلعرمل بٕد ب  رعر بلعرثقة ذو

هذ بملقبفؼ 8411. خترج عؾقف ك رر بلعؾامي   بهلـدد ولد عرم م8292 بملقبفؼ هذ8844

 ر س بلدفعذة بٕوىل  ذـ بلطذ ب بلتذل مد وكرن بلشقخ دؿذقد حسذـ عذحي8188

  ذقم علالقسذفر لذدى كذرن حقذث 3 د قثـد/  بلعؾقم بلتحؼت ثرجلر عة بإلال  قة دبر

  ذـ بلثركق ة بملربحؾ جيترز م8111  ر ق/  89 بملقبفؼ هذ8418 درم/  88 بخلؿقس

م. و ُويّل بلتذدر س 8118هذذ بملقبفذؼ 8429 عذرم  ـفذر وختّرج هبر فرلتحؼ 3 ععؾقؿف

مد ثؿ ُ ـِح بلرتققةد وثرت رئقس هقئذة بلتذدر س هبذر 8112هذ / 8428رجلر عة عرم ث

 م.8129هذ / 8891عرم 

كرن بلشقخ دؿقد حسـ آ ة ثرهرة   عؾق بهلؿة وثعد بلـظرد وبٕ ذ ثرلعز ؿةد 

وحّب بجلفرد   الذ قؾ بهللد  ذد د بلذ غض ٕعذدبي بإلالذ مد كثذت بلتقبضذعد دبئذؿ 

شد لقد بملشرركة   مجقع بلعؾذقم بلعؼؾقذة وبلـؼؾقذةد وُ طَّؾًِعذر عذحي بٓثتفرلد ثرثت بجلل

بلتلر خد كثت بملحػقظ لؾشعرد كثت بٕدب  ع بملحدثني وبٕئؿة بملجتفد ـد عؾقح عذحي 

 دقره   رربت بلتقبضع وبحلؾؿد وعرشق  كقبر بلع ردة وبملجرهدة   وقرر وهق ة.

و حسذـ بملتذل ر ـ  ؾؽذة   بلػؼذف وكرن  عؾؿ بلعؾذامي   بلعؾذقم بلـرفعذةد 

 ذقخ »و أقلفد و عرففؿ ثـصقأذف وققبعذده. ولّؼ ذف بلشذعب بملسذؾؿ بهلـذدي ثذذ 

 وهبذب بلؾؼب كرن ُ ْعَرف     ف بلؼررة بهلـدّ ة. «بهلـد
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وضع  ّطة دؽؿذة لتحر ذر بهلـذد  ذـ خمرلذب بٓالذتعامر بإلكجؾقذزّي عذرم 

رحلؽق ذذة بٕفغركقذذة وبخل فذذة مد وكذذرن  ذذقّد  ن  سذذتعني فقفذذر ث8298هذذذ / 8848

بلعثامكقة.وقد هّقل لذلؽ مجرعة  ـ ع  قذه متترز ثذرإل امن بلؼذقيد وبلطؿذقحد وبلثؼذة 

ثرلـػسد وبلتقكؾ عحي بهللد وبحلزم وثؼقب بلـظر. وكذرن  ذـ ثقـفذر بلشذقخ ع قذد بهلل 

م( وبلشقخ دؿد  قرن  ـصقر بٕكصرري )بملتقى 8222هذ / 8818بلسـدّي )بملتقى 

م( وكرن بٓعصرل  تؿ ثقـف وثني ع  قذه و أحرثف بملـرضؾني عذـ 8221هذ / 8818

 ر ؼ بلرالرئؾ بلتل كركت ُعْؽَتب عحي بحلر ردو ـ هـر ُعِرَف كضذرلف ضذّد بٓالذتعامر 

 .«حركة بلرالرئؾ بحلر ر ة» ثذ

وقد  عّد لذلؽ  ربكز  ل قكة   بملـر ؼ بملتلمخة لؾفـد بلتل عتصؾ ثلفغركسترند 

وقذد وّلذف  « رغسذترن»ـفر  سؾؿقن ق ؾققن  حربر لؾدبي  ثرة بلضقؿد وٓ الّقام و سؽ

إلقفر لؾ دي   عـػقذ بخلطة  ـ ع  قذذه  قٓكذر فضذؾ ريبد و قٓكذر الذقػ بلذر،ـد 

و قٓكذذر فضذذؾ دؿذذقد وغذذتهؿ. ورن بملسذذؾؿقن   عؾذذؽ بملـطؼذذة ل ذذذل بلذذـػس 

. وكركذت ب ذت ركرت  ذع ق ذؾ  ـ كجؾقزبإل عحي غضً ر ُ ْػَعِؿني كركقب ٕهنؿ 3وبلـػقس

َؼ فقفر بملسؾؿقن بكتصرربٍت رغؿ ققة بإلكجؾقز بلعسؽرّ ة  بملسؾؿني لؽـ 3بإلكجؾقز َحؼَّ

 وبملذمن بلعسذؽر ة بإل ذدبدبت إىل ختذرلقن كذركقب حرالذؿة  ذر ؾة حرب  لؾ  ـ

عؼذؾ د فقّلف عؾؿقَذه بلع ؼذري ذب بلذلؽ  ـف  طؾ قن بهلـد  قخ إىل فؽت قب 3 بملعدبتو

وعقّلذذف ثذذدوره إىل  «كذذرثقل»بلسذذقرد بملحـّذذؽ بلشذذقخ ع قذذد بهلل بلسذذـدهل إىل 

وقرئذد قذقبت  «غرلب ثر ذر» و   ر ؼف إلقفر وأؾ بحلجرَزد وبلتؿع ثذ «بالترك قل»

وغذتهؿد وكؾفذؿ  كذدوب لذف ثؽذؾ دعذؿ  ذردي  «مجذرل ثر ذر» و « كقر ثر ر»عركقر 
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ؽقهنر حؾقػة لرتكقر. وكرن بلغذرض وعسؽريد ورضقت  ملركقر كذلؽ ثرلتعرون  عفد ل

هق بهلجقم عحي بهلـد ثؿعروكة بلؼ رئؾ بملسؾؿة بحلذرة ثذدعؿ  ذـ عركقذر وحؾػرئفذرد   

بلققت بلذي كركت ثر طركقر  شغقلة    تك بجلفرت ثؿجرهبة لقش بلتحرلػ  ذ ل 

بد غذت 8281-8282بحلرب بلؽقكقة بٕوىل ) م( وكركت بلػؽرة أرئ ة حؽقؿذة لذد،

عقضع  قضع بلتـػقد  ـ  لؾ  ال رب عد دة ختتن   بهنزبم عركقر   بحلذرب   هنر مل

بلعرملقةد وبعتؼرل  قخ بهلـد والجـف ثقد بلرش ػ حسني   ت  ؽذة بلذذي  ذرج عذحي 

 عركقر وارلػ  ع بإلكجؾقزد و قركة ثعض  ـ وثؼ هبؿ  قخ بهلـد.

كركت  ؽتقثًة عذحي وثام  ن ثعض بلرالرئؾ بلتل عؿ هبر بٓعصرل ثني ر قز بحلركة 

 .«حركة بلرالرئؾ بحلر ر ة»قامش  ـ بحلر ر بٕ رض. فسؿقت بحلركة ثذ 

وبجلد ر ثرلذكر  ن بملتحػ بلرب طرين خػظ بلقثرئؼ وعؼرر ر خمرثربت بحلؽق ة 

ِت  بلرب طركقة ثؽر ؾ عػرأقؾفر عـ هذه بخلطةد  بلقثذرئؼ ثرٕرد ذة. وكركذت  وقد ُكرِشَ

ؽذؿ بإلكجؾقذزي ٓ   بهلـذد وحذدهر ولؽذـ   الذرئر بخلطة هتدف بلؼضذري عذحي بحل

بملستعؿربت بلرب طركقة. وكرن بلشقخ دؿذقد حسذـ َ ْكَشذَل  ربكذز   كذؾ  ذـ دهذيد 

وكربعمد و مترن زيد وربكد رد لؾتدر ب بلعسؽري وار ض لـذقد بإلكجؾقذز عذحي 

 عركقذرد وبملد ـذة بلثقرةد وهتقئة بملـرخ ل كتػرضة بلشر ؾةد كذام َ كذذَْشَل مخسذة  ربكذز  

ثعض بلدول عذحي إ ذعرل  لتحر ض وذلؽ 3 بملـقرةد وثرلنيد وبلؼسطـطقـقةد و كؼره

بحلرب وبحلصقل عحي بلتل قد بلعسؽري وبلدعؿ بملعـذقي. كذام قذرم بلشذقخ ثنرالذرل 

مخس ثعثرت إىل بلقرثرند وبلصنيد وبلقٓ رت بملتحدةد وفركسر حلؿذؾ كذؾ  ـفذر عذحي 

وكركت عركقر  عؼد بٔ ذرل    «كرثقل» كشل حؽق ة  ققتة   عل قد بلشعب بهلـديد و

 )حركة بلرالرئؾ بحلر ر ة ثرٕرد ة(  ـ بحلرب ضد بإلكجؾقز
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هذ 8888ولتـػقذ  طتف الرفر بلشقخ دؿقد حسـ رغؿ كرب الـف إىل بحلجرز عرم 

 القي ـ  ولؽـ 3 مد وقرثؾ   بملد ـة بملـّقرة ك رر بملسمولني عـ بخل فة بلعثامكقة8288/ 

هذذ / 8882ة عذرم بحلر رّ ذ بلرالذرئؾ عذحي بإلكجؾقزي بٓالتعامر حؽق ةُ  ب ؾعت بحلظّ 

  رج قد كرن بلذي –مد و لؼت عؾقف بلؼ ض عـ  ر ؼ بلرش ػ حسني   ت  ؽة 8281

 ع  قذذه  ذـ عذدد و عذف م8281 كذقفؿرب/  هذذ8888 أػر   – بلعثامكقة بلدولة عحي

مد 8281هذذ / 8811  ،ذد بملذدين بملتذقى د  ـ ثقـفؿ بلشقخ بلسذقد حسذنيو أحرثف

روب إىل  د وُ ْ ِؾذَؼ و ذفر ـ الذـقبت 8 كحذق هبذر ل ثقب حقث 3 واُلِجـُقب هبر « رلطة»واُلػِّ

/  49مد و وأؾ بلشقُخ بهلـَد  قم 8249هذ /  ـر ر 8881رسبُحفؿ   مجردى بٕ رى 

عردّ ذةد وغؾذب مد وعؾّؼره بلـرس ثحػروة غذت 8249/  ر ق 2هذ بملقبفؼ 8881ر ضرن 

 (8)وبالُتْؼ َِؾ   كؾ  ؽرن بالتؼ رًٓ مل  عفد بلـرس  ثَؾف. « قخ بهلـد»عؾقف لؼب 

ورغؿ كرب الـف وضعػف و رضف وكقكف ُدَطَّذاًم لطذقل بٕرس   بلغرثذةد مل  ذر  ن 

 ستجؿ   و ـف د قثـدد وإكام رؾ  زور وجيقل    رلري بل  د  دعق بلشعب إىل بلـضرل 

و ؼذر عتفؿد  ذـ  ذ ل  ط ذف ودررضبعذف. و  هذذه بحلرلذة الذرفر إىل ضد بإلكجؾقز 

م 8249/  كتذقثر 42و وضع حجر بٕالرس لؾجر عة بملؾقة بإلال  قة  قم  «عؾقجربه»

 هذ( وقد بكتؼؾت فقام ثعد إىل دهي.8882أػر  81)

 81ثؿ ب تد ثف بملرض وبلضـكد حتك بالتلثرت ثف ر،ة بهلل ععرىل   أ رح  ذقم 

3 حقذث كذرن  دهذي   وذلذؽ 3 م8249/ كقفؿرب  89هذ بملقبفؼ 8882بٕول / رثقع 

 تؾؼك بلع ج. وكؼؾ لثامكف   بلققم بلتريل إىل د قثـدد ودفـ ثجقبر  الترذه بلعظقؿ بإل رم 

م   بملؼذربة بجلر عّقذة بلتذل ُعِرَفذْت ثذذ 8119هذ / 8421دؿد قرالؿ بلـركقعقي بملتقى 

 .«بملؼربة بلؼرالؿّقة»

                                                 

 821ص د4ج دارالعلوم دیوبند، ریختا د قبدالقد ضقىدبلر (1)
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عرّشف ر،ف بهلل ثـؼؾ عرمجة  عرين بلؼرآن بلؽر ؿ إىل بلؾغة بٕرد ة وهل  ـ وقد 

 حسـ بلرتبلؿ بٕرد ة و كثرهر ق قًٓ وروبًلرد و ضرف إلقف عؾؿقذه بلع  ة  ذ ت  ،ذد 

وقد قرم .«بلتػست بلعثامين»م ععؾقؼرت  ػقدة ُعِرَفْت ثذ 8212هذ / 8812بلعثامين بملتقى 

 ةثط رعةهذذه بلرتمجذة ع بلتػسذتبملـقربملصحػ بلرش ػ ثرملد ـة عةجمؿع بملؾؽ ففدلط ر

 (8).عحي بملسؾؿني   بلعرملم ثعدد  ئرت بٔٓف وعقز عفر8212هذ بملقبفؼ8292عرم

وثؾغ هذه بٕ ركة بلعؾؿقة وبلػؽر ة إىل ع  قذه فؽذرن فذقفؿ دذدثقن وعظذاميد  

وبملػتذل كػر ذة بهلل بلذدهؾقيد  و ـ  ثرزهؿ بلع  ة بلسقد دؿد  كقر  ره بلؽر ذؿتيد

وبلشقخ ع قد بهلل بلسـديد وبلشقخ  ـصقر بٕكصرري بملعروف ثؿحؿد  قذرن وغذتهؿ 

كثتد وثذلقب لفقدهؿ بجل ررة لتحر ر بل  د حتك حرلػفؿ بلـجرحد و  ًتب   ذ  ؼذرتب 

قلذف عػست ر  ر بلقحدة لؾعرمل بإلال  ل هلمٓي بٕال فد فلرفر رغ تف   آ ر عؿره ث

 رّص   بلذهرب إىل ث د  ورثر و ر د الؽرهنر إىل  ن بحلؽؿة ٓ عؽقن عؾؽد عػفؿقهنذر 

 .ثنالرية ففؿفؿ ثؾ بحلؽؿة هذه هل  ؿؽـ  ن عظفر هبر   ر ؽؿ بكتشرفرت بلدكقر وبٔ رة

 :اإلمام النانوتوي مناظرا
وقد عصّدى بإل رم لؾرّد عحي بملخذرلػني لإلالذ م    د ر ذة  ذره لفذرن فذقرد 

ودعك حلضقره عـ  ر ؼ بإلع كرت بلعر ة ممثؾقن لؽؾ  ـ د ركرت بإلال م وبملسقحقة 

 كذرب  ذـ عؾذامي   عذدد حرضه  و حؼقتفر  و د ركرهتؿ   ثنث رت  وبهلـدوالقة كل  ؼق قب فقف

بملسقحقة وعؾامي بهلـدوس إىل لركب عدد  ـ عؾامي بملسؾؿني فللؼك بإل ذرم دؿذد قرالذؿ 

كؾ  ـ بلتثؾقث وبإلذبك ثذرهلل وبلتحر ذػ   بإلكجقذؾ وإث ذرت بلـركقعقي فقف إلثطرل 

                                                 

  .81بملصدر بلسرثؼد ص  (8)
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بلتقحقد دررضة  الؽتت ثرحلجة بلؼر عة ك   ـ عؾامي بملسقحقة وبهلـدوالقةد وهل كؼطة 

بٓكعطرف بلتررخقة فغّت  سرر بلسقرالة بإلكؽؾقز ة إىل بإلكؽؾقزد وبعذرتف ثذذلؽ زعذامي 

حرفظ عذحي الذؿعة بهلـذدد وعؽتػذل هذذه بهلـدوس   ذلؽ بلققت وقرلقب: هذب  قلقيد 

بحلؼرئؼ بملرشقة لؽشػ بلؼـرع عـ بلقبقع بلتذررخل بلؼرئذؾ : إن  خصذقة بإل ذرم دؿذد 

قرالؿ بلـركقعقي كركت  خصقة عؿ قذة عرملقذة وأذركعة لؾتذرر خ جمذدد بملؾذةد ع ؼذري 

 بلقبفر. بلدهرد كرثغة بلز رن   بهلـدد بلذي  أل عنه عؾام وفضً  ثػؽره بلزبهر وعؾؿف

–و ؽػل    دحف ققل  ـؿ عـ فضؾف ورفع قدرهد  قرلف  قخف بحلرج إ ذدبد بهلل 

 (8)."بلؼرون   إٓ بلشخصقة هذه  ثؾ عظفر ٓ": -وبالعة ر،ة بهلل ر،ف

 

__________________ 
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د 8)د قثـذد: دبر بلؽتذربد ط دوسو  شخصوة مثالوة لادار العلاوم دیوبنادمخدؿد  قب بلؼرالؿلد  (8)

 .89د.ت(د ص
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ر  رجيق هذه بجلر عة  ذ ؽة قق ذة لؾؿذدبرس بإلالذ  قة    ذقل ذبٕ رىد ثؿ كش

 بل  د وعرضفر و   كحري بلعرمل كؾف.

بجلر عةبإلال  قة دبر بلعؾقم د قثـذد هلذر  ذد رت لسذرم و ذآثر ٓعـسذكد  -8

 بٕن. حتك هـد ة   رى  عةلر – عسروهير  ن عـ فض –وٓعدبكقفر 

إن لت  قذ بإل رم ٓالقام  قخ بهلـد دؿقد حسذـ بلد قثـذدي ر،ذف بهلل دورب 

 ُ شؽر وُ ذكر   بملحرفظة عحي بلرش عة بإلال  قة وكػرح بٓحت ل.
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