
 م0202العدد اخلامس    يبت اجلديدة باألقصر           جملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

الشورى في ضوء القرآن الكريم 
 دراسة موضوعية

2235 
 

 انشٕسٖ يف ضٕء انمشآٌ انكشيى
 دساصخ يٕضٕعيخ

Shura in the light of the Noble Qur’an an 

"objective study" 

 
  إعذاد 

 د. ْجخ عٕف عجذ انشمحٍ صعذ
 مدرش بقسم التفسير وعلوم القرآن

 بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة األزهر بنات القاهرة

Dr. Heba Auf Abdul Rahman Saad 

Lecturer, Department of Interpretation and Sciences of 

the Quran, Faculty of Islamic and Arabic Studies at Al-

Azhar University for Girls, Cairo. 

  



 م0202العدد اخلامس    يبت اجلديدة باألقصر           جملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

الشورى في ضوء القرآن الكريم 
 دراسة موضوعية

2236 
 



 م0202العدد اخلامس    يبت اجلديدة باألقصر           جملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

الشورى في ضوء القرآن الكريم 
 دراسة موضوعية

2237 
 

 ادلهخص
 اؿُد هلل، ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ضٝدْا زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ .. ٚبعد.

ؾٗرا ايبشح ٜدٚز سٍٛ قك١ٝ ايػٛز٣، يف ق٤ٛ ايكسإٓ ايهسِٜ. ٜٚسنص ع٢ً دٚز املسأ٠ ٚسكٗا 
إ يف ايػٛز٣ يف اإلض٬ّ، نُا ٜٗدف ايبشح إىل بٝإ أ١ُٖٝ َبدأ ايػٛز٣ يف ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚبٝ

َُُٝص٠ يًُطًُني.  نْٛٗا َبدأ َٔ َباد٨ اإلض٬ّ، ٚقاعد٠ َٔ قٛاعدٙ، ٚؾؿ١ 
نُا ٜبني ايبشح إٔ ايػٛز٣ ْٛع َٔ ا٫دتٗاد، ٫ٚ ٜهٕٛ ذيو إ٫ يف اـري، يهٔ َا نإ 

 يف ايػس ؾ٬ ُٜط٢ُ غٛز٣، ٚإمنا ُٜط٢ُ ا٥تُاّزا.
ا٥ٌ املٓؿٛف عًٝٗا ٚقد أٚقح ايبشح إٔ ايػٛز٣ ْٛع َٔ ا٫دتٗاد، ٫ٚ ٜهٕٛ يف املط

 املكطٛع عهُٗا; ٭ٕ ا٫دتٗاد ٚايػٛز٣ س٦ٓٝر ٜهٕٛ اعتدا٤ ع٢ً ايٓـ. 
ًَُص١َ عٓد اإلمجاع  ٚخًـ ايبشح إىل إٔ ايػٛز٣ تهٕٛ يف ا٭َٛز اـاؾ١ ٚايعا١َ، ٖٚٞ 
عًٝٗا، َٚٔ أِٖ ا٭َٛز اييت ْـ عًٝٗا ايبشح أّٜكا أْ٘ هب اضتػاز٠ أٌٖ ايتخؿـ، 

َُساعا٠ ا٭ٜطس َٔ اٯزا٤، ٚعٓدَا ٫ ٜرتتب ٚهب عًِٝٗ ا٫ضتد ٫ٍ ع٢ً آزا٥ِٗ با٭دي١، ٚ
 ع٢ً ا٭َس ايرٟ تهٕٛ ؾٝ٘ ايػٛز٣ ؾا٥د٠ ؾتؿٜٛض ا٭َس ؾٝ٘ هلل دٌ د٬ي٘ أٚىل.

ٚيف اـتاّ ؾايػٛز٣ ٚض١ًٝ ٚيٝطت غا١ٜ، َٚعًّٛ إٔ ايٛضا٥ٌ هلا سهِ املكاؾد، ؾإٕ نإ 
 ٕ املكؿد َٓدّٚبا ؾٗٞ َٓدٚب١.املكؿد ٚادّبا، ؾايػٛز٣ ٚادب١، ٚإٕ نا

 انكهًبد ادلفزبحيخ :
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after. 
This research revolves around the issue of Shura, in the light of the 
Noble Qur'an. It focuses on the role of women and their right to 
consult in Islam, and the research aims to show the importance of 
the principle of counsel in the Holy Qur'an, and that it is a principle 
of Islam, a rule of its rules, and a distinctive quality for Muslims. 
The research has shown that shura is a type of ijtihad, and it is not 
in the issues stipulated by the judgment. Because Ijtihad and Shura, 
then, would be an assault on the text. 
The research also showed that the Shura is a type of diligence, and 
it is not only in goodness, but what was in evil is not called Shura, 
but rather it is called trust. 
The research also concluded that the Shura is in private and public 
matters, and it is binding upon unanimous consensus. Among the 
most important things stipulated in the research also is that the 
people of specialization should be consulted, and they must infer 
their opinions with evidence, and the left is taking into account the 
opinions, and when it does not result in the matter that 
Consultation is of benefit, so delegating the matter to God is first. 
In conclusion, the Shura is a means and not an end, and the means 
have the rule of purposes, so if the destination is a duty, then the 
Shura is obligatory, and if the destination is a delegate, then it is 
delegated. 
And may God’s prayers and peace be upon our master Muhammad 
and his family and all the companions. 
key words : 
Consultation - the Qur’an - the noble - diligence - women - good - evil. 

 ادلمذيخ
٣ٖٛاؿُد هلل ايعًٞ ا٭ع٢ً،  ََٗد٣، ائرٟ َخًََل َؾَط ، ايرٟ ع٬ عٛي٘، َٚائرٟ َقٖدَز َؾ

ٚدْا بطٛي٘، ايرٟ بح يف اإلْطإ َٔ أْٛازٙ َا دعً٘ أ٬ًٖ يًخ٬ؾ١ٔ يف ا٭زض، ٜؿك٘ اؿه١ُ 
 بٛعٝ٘، َٜٚعُس ايهٕٛ بطعٝ٘، ُٜٚهاؾح ايػس ظٗادٙ.

ٌْ باملصٜهد َهٔ ؾكهً٘        أمحدٙ، ٚايتٛؾٝل يًشُد َٔ ْ عُه٘، ٚأغههسٙ، ٚايُػههُس نؿٝه
ٚنسَ٘، ٚأضتػؿسٙ ٚأتٛب إيٝ٘ َٔ ايرْٛب اييت تٛدب شٚاٍ ْعُ٘ ٚسًٍٛ ْكُ٘، ٚأضهتعٝٓ٘  
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قادّزا قاّٖسا، ٚأتٛنٌ عًٝ٘ ناؾّٝا ْاؾّسا، ٚأؾًٞ ٚأضهًِ عًه٢ ٖهادٟ اي ٜه١ بعهد ايكه٬ٍ،       
كًهٛب، ٚبٗهس ايعكهٍٛ ع طهٔ     ايرٟ بًؼ يف ايؿؿاس١ ٚايب٬غ١ سد ايهُاٍ، ؼدخ ؾطشس اي

ٍَاملكاٍ، ٚقاّ يًٓاع ع٢ً ا٭خ٬م َج٬ً  ََِجا ُ٘ اَ٭ َنَرٔيَو َِٜكَسُب ايًِ
(1). 

ٚأغٗد إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل، غٗاد٠ً تعٓٛ ؾ٬هلا ايطهُا٤ َٚها أتًهت، ٚتٓه٤ٛ عًُهٗا      
َُشُّدا عبدٙ ٚزضٛي٘، ضهٝد ٚيهد عهدْإ، ٚخهري َهٔ       ا٭زض َٚا أقًت، ٚأغٗد إٔ ضٝدْا 

 أؾؿح ؾأبإ.
 أَا بعد .. 

ؾأِٖ َا متتاش ب٘ ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ ايػسا٤ أْٗا ٚاقهش١ ايطهبٌٝ، دقٝكه١ ا٭ؾهٍٛ     
َُشهدد٠ َهٔ مجٝه            َُٓكهبط١ ٚ ٚاملٛاشٜٔ، ُتساع٢ يف أسهاَٗها َؿهاا ايعبهاد، ٖٚهٞ َؿهاا 

َُستب١ يف أْٛاعٗا تستّٝبا  ٫ ٜهرتى  أطساؾٗا، مبا ٫ ٜدع فا٫ً يًػو أٚ ا٫قطساب يف ؾُٗٗا، ٚ
 فا٫ً يًتٓاقض أٚ ايتداخٌ ؾُٝا بٝٓٗا.

َٚٔ املعًّٛ أْ٘ ٫ تتذ٢ً ايٓصع١ ايؿطس١ٜ يد٣ اإلْطهإ يف غه٧، نُها تتذًه٢ يف     
ْصٚع٘ َٔ ٚزا٤ مجٝ  تؿسؾات٘ ٚأؾعاي٘ إىل ؼؿٌٝ املٓؿع١ اييت َٔ أدًهٗا غهسع اؿههِ هلهرٙ     

 ا٭ؾعاٍ.
طإ نٌ َا ُٜشكل ي٘ املٓؿعه١  يرا .. زاع٢ ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٖرٙ ايؿطس٠ ٚغسع يإلْ

يف ايدْٝا ٚاٯخس٠، ٚنإ َٔ أِٖ ا٭غٝا٤ اييت ُتشكل املٓؿع١ ايعاَه١ ٚاـاؾه١ ا٭َهس بتطبٝهل     
 َبدأ ايػٛز٣.

ٚيريو دعهٌ اإلضه٬ّ ايػهٛز٣ عٓؿهّسا َهٔ ايعٓاؾهس ايهيت تكهّٛ عًٝٗها ايدٚيه١           
ُٝت بهريو;  اإلض١َٝ٬، ؾؿٞ ايكسإٓ ايهسِٜ ضٛز٠ ُعسؾت باضِ ضهٛز٠ ايػهٛز٣، ٚقهد ُضه    

 ٭ْٗا ايطٛز٠ ايٛسٝد٠ اييت قسزت ايػٛز٣ عٓؿّسا َٔ عٓاؾس ايػخؿ١ٝ اإلميا١ْٝ اؿك١.
نُا إٔ ايػٛز٣ ٖٞ ايطبٌٝ إىل َعسؾ١ ايسأٟ ايؿٛاب عٔ طسٜل امل ٓاقػ١ ٚتبادٍ 

                                                           

 .17ضٛز٠ ايسعد: َٔ اٯ١ٜ  (1)
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اٯزا٤، ثِ املٛاش١ْ بٝٓٗا يًٛؾٍٛ إىل ايسأٟ ايؿا٥ب; ٚبريو تتشكل املهاضب اؿكٝك١ٝ يٮ١َ 
ا٭ؾعد٠ ٚيف غت٢ اجملا٫ت; َٚٔ ثهِ، ٚيٝهت ٚدٗهٞ غهطس ايهتابه١ يف َٛقهٛع       ع  مجٝ  

 ايػٛز٣ يف ق٤ٛ ايكسإٓ ايهسِٜ; يٝهٕٛ ْٛا٠ ددٜد٠ يف عًِ ايتؿطري املٛقٛعٞ.
 أصجبة اخزيبسي ذلزا ادلٕضٕع:

َٛاؾ١ً اؾٗٛد املبرٚي١ يف اضتخساز نٓهٛش ايكهسإٓ ايههسِٜ، َهٔ خه٬ٍ َدْٚه١        ه1
اييت تتبٓاٖا اؾاَع١ ايعسٜك١ )داَعه١ ا٭شٖهس ايػهسٜـ(، يف    ايتؿطري ٚعًّٛ ايكسإٓ 

زضهها٥ٌ ايتخؿههـ )املادطههتري( ٚايعاملٝهه١ )ايههدنتٛزاٙ(، َٚ٪يؿههات أعكهها٤ ٦ٖٝهه١   
 ايتدزٜظ.

ُٜٚعد ايبشح يف ايتؿطري ٚعًّٛ ايكهسإٓ َهٔ أٖهِ أْهٛاع ايبشهح، ٭ْه٘       
٭ْ٘ ُٜؿؿ٢ سظ ايباسح ُٜٚسق٢ ذٚق٘، ٜٚٛض  َدازن٘، ٜٚؿتح بؿريت٘; نٌ ذيو 

 ٜطً  ع٢ً ذز٠ٚ املٓٗر ايسؾٝ  ايعايٞ يف ا٭ضايٝب ٚايتعبريات ٚايؿٛز ٚا٭يؿات.
شاد َٔ سيب ٚإقبايٞ ع٢ً ٖرا املٛقٛع تعًل ٖرا املٛقٛع ظٛاْب تتعًهل بهاملسأ٠    ه2

يف ساد١ إىل إيكا٤ ايك٤ٛ عًٝٗا، عح املسأ٠ يف ايػٛز٣ َٔ عدَ٘، ٖٚهٌ هلها سهل    
 يف ايػٛز٣ أّ ٫.

ٛقٛع: ٚتٓهػـ ٖرٙ ا٭١ُٖٝ عٓدَا ْعًِ إٔ ٖرا املٛقٛع ٜتعًل با٭١َ أ١ُٖٝ امل ه3
 نًٗا أؾساّدا ٚمجاعات، ٜٚٓتر عٓ٘ زؾع١ ا٭١َ ٚعصتٗا ُٚزٔقٝٗا.

َٔ دٚاعٞ إقبايٞ ع٢ً ٖرا املٛقٛع ٚدٛد ضٛز٠ يف ايكسإٓ ايههسِٜ ؼُهٌ اضهِ     ه4
 ايػٛز٣، ٖٚرا إٕ دٍ ع٢ً غ٧ ؾإمنا ٜدٍ ع٢ً أ١ُٖٝ ٖرا املٛقٛع.

 سض املٛقٛع:ع
اقتكت طبٝع١ ايبشح إٔ ىسز يف تكدِٜ ٚمتٗٝد ٚث٬ثه١ ؾؿهٍٛ ٚخامته١ َػهؿٛع١     

 باملؿادز ٚؾٗسع املٛقٛعات:
 ايتكدِٜ: ٚؾٝ٘: أ٫ًٚ :

 أضباب اختٝازٟ هلرا املٛقٛع. ه1
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 تعسٜـ باملٛقٛع ٚبٝإ أُٖٝت٘. ه2
 عسض يتؿاؾٌٝ املٛقٛع. ه3

 ٗا ٚسهُٗا، ٜٚػتٌُ ع٢ً مخط١ َباسح:ايؿؿٌ ا٭ٍٚ: تعسٜـ ايػٛز٣ ٚأُٖٝت ثاّْٝا:
 .تعسٜـ ايػٛز٣ يػ١ ٚاؾط٬ّسااملبشح ا٭ٍٚ:  ه1
 املبشح ايجاْٞ: أ١ُٖٝ ايػٛز٣. ه2
 املبشح ايجايح: سهِ ايػٛز٣ يف اإلض٬ّ. ه3
 املبشح ايساب : ايتعسٜـ بأٌٖ ايػٛز٣ ٚؾؿاتِٗ. ه4
 املبشح اـاَظ: سل املسأ٠ يف ايػٛز٣. ه5

ْٞ: ٚعكدت٘ يًشدٜح عٔ ايػهٛز٣ يف ْطهام ا٭ضهس٠، ٜٚػهتٌُ عًه٢      ايؿؿٌ ايجا ثايّجا:
 ث٬ث١ َباسح:

 املبشح ا٭ٍٚ: ايػٛز٣ بني ايصٚدني. ه1
 املبشح ايجاْٞ: ايػٛز٣ بني ا٭ب ٚأبٓا٥٘. ه2
 املبشح ايجايح: ايػٛز٣ بني ا٭خ٠ٛ. ه3

 ايؿؿٌ ايجايح: ايػٛز٣ ايعا١َ: ٜٚػتٌُ ع٢ً مخط١ َباسح: زابّعا:
 ًَٚه١ ضبأ. ٭ٍٚ: ايػٛز٣ يف قؿ١ ضٝدْا ضًُٝإ املبشح ا ه1
 املبشح ايجاْٞ: ايػٛز٣ يف قؿ١ أؾشاب ايهٗـ. ه2
َُػاٚز٠ ايٓيب  ه3  ٭ؾشاب٘، ٜٚػتٌُ ع٢ً َطًبني: املبشح ايجايح: 

َُػاٚز٠ ايٓيب  أ  ه  ٭ؾشاب٘ يف غص٠ٚ بدز. املطًب ا٭ٍٚ: 
َُػاٚز٠ ايٓيب  ب ه  ٠ٚ أ سد.٭ؾشاب٘ يف غص املطًب ايجاْٞ 
 ٭ؾشاب٘ يف سادث١ اإلؾو. املطًب ايجايح: إضتػاز٠ ايٓيب  ز ه

 املبشح ايساب : مناذز َٔ ايػٛز٣ يف عٗد اـًؿا٤ ايساغدٜٔ. ه4
 اـامت١: ٚتػتٌُ ع٢ً أِٖ ايٓتا٥ر. خاَّطا:
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 يُٓح انذساصخ:
ه يف دزاضيت املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ، ٚاملهٓٗر ا٫ضهتد٫يٞ،     اضتخدَت ه بعٕٛ اهلل  

ٚاملٓٗر ايتشًًٝٞ، ٚاملٓٗر املٛقٛعٞ; ٚذيو ٭ْٞ عاد١ إىل اضتخساز )ؾا٥هد٠ ايػهٛز٣ يف   
ايكسإٓ ايهسِٜ( َٔ خ٬ٍ اٯٜات ايكسآ١ْٝ، عٔ طسٜل ايبشح ٚايتكؿٞ ٚايتأٌَ ٚايتهدبس يف  

 ا٭دي١; يًٛؾٍٛ إىل اضتخساز سكا٥ل ٖرا املٓٗر، ٚنٌ َا ي٘ ؾ١ً مبٛقٛع عجٞ.
 امل تبع١ يف ؾٝاغ١ ٖرا ايبشح ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ُُٜٚهٔ إمجاٍ اإلدسا٤ات

 مج  ٚاضتخساز اٯٜات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف َٛقٛع ايبشح. ه1
 قههههبطُت بايتػهههههٌٝ ايٓؿههههٛف ايكسآْٝهههه١، نُهههها قُههههت بٛقههههعٗا بههههني     ه2

، ٚعصٖٚا إىل ضٛزٖا، ٚإذا نإ ايٓـ ايكسآْٞ دص٤ آٜه١، أغهست إىل    قٛضني 
 (.ذيو يف اهلاَؼ به١ًُ )َٔ اٯ١ٜ

، ٚؽسهٗا َٔ َؿهادزٖا، ٚبٝهإ   { }َٝصُت ا٭سادٜح ايٓب١ٜٛ بٛقعٗا بني قٛضني  ه3
 دزداتٗا إذا اقتك٢ املكاّ.

أبسشُت ايٓؿهٛف ايهيت ْكًتٗها َهٔ َؿهادز ايبشهح َٚسادعه٘، تأٜٝهّدا يسأٜهٞ، أٚ           ه4
مل ٓاقػتٗا، ؾٛقعتٗا بني ع٬َيت ايتٓؿٝـ " "، ٚإ٫ أزدعتٗا إىل املؿادز ايؿسعٝه١،  

ا نإ املسد  وتٟٛ اجملًد ايٛاسد َٓ٘ ع٢ً أنجس َٔ دص٤ ذنهست يف اإلغهاز٠   ٚإذ
إيٝ٘ ث٬ث١ أزقاّ ع٢ً ٖرا ايرتتٝب )زقِ اجملًد/ زقِ اؾص٤/ زقِ ايؿؿش١(، ٚأغست 

 إىل ن١ًُ طبع١ باؿسف ط .
قُُت بكبط بعض ا٭يؿهات ايهيت ؼتهاز إىل ذيهو، نُها عسؾهت بعهض ايهًُهات          ه5

 ايػسٜب١.
ع٢ً تدٜٚٔ َا سٛت٘ نتب ايتؿطري ٚأؾٍٛ ايؿك٘ ٚغريٖا َٔ ٯيه٤ٞ   نُا سسؾُت ه6

ٚدٛاٖس ٚتأ٬َت عك١ًٝ، ٫ تهٕٛ إ٫ ملٔ ؾتح اهلل عًٝ٘، زسِ اهلل ايعًُا٤ ا٭ٚيهني  
 ٚاٯخسٜٔ، ع٢ً قدز َا أعطٛٙ، أٚ بريٛٙ َٔ دٗد ٚعًِ.

ح ساؾظُت َا أَهٓين ع٢ً َٛقٛع١ٝ ايبشح، غري َتأثس٠ ب٣ٛٗ; ست٢ ٜؿٌ ايبشه  ه7
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 إىل اؿل ايرٟ ٖٛ قاي١ امل٪َٔ.
أْٞ مل أدخس دّٗدا ٫ٚ ٚقّتا ٫ٚ َا٫ً يف ضبٌٝ إلاش  ٚيف اـتاّ، ؾإْٞ أغٗد اهلل 

أى أؾبت ؾُٝا قدَت، ؾريو َٔ عظِٝ ؾكٌ زبٞ، ٚإٕ تههٔ ا٭خهس٣،   ٖرا ايبشح، ؾإٕ 
ّٗا، ٫ٚ يبشجٞ نُا٫ً، ٚ إمنا ايهُاٍ ؾشطيب أْين ادتٗدت قدز طاقيت، َٚا ادعٝت يٓؿطٞ ؾك

أضأٍ إٔ تسْٛ إىل ٖهرا ايعُهٌ عٝهٕٛ ايسقها، ٚإٔ ٜطهتشٛذ عًه٢        ٚسدٙ، ٚاهلل  هلل 
ً هتُ   َباضِ ايكبٍٛ، إْ٘ خري َأٍَٛ، ٚأنسّ َط٦ٍٛ  َِٛن ٘ٔ َت ِٝه ًَ ٘ٔ َع ِٛٔؾٝٔكٞ َإ٫ِ ٔبايًِه ََا َت َٚ   ٔ٘ ِٝه ََٚإَي

أ ُْٔٝب
(1). 

 انفصم األٔل
 رعشيف انشٕسٖ ٔأًْيزٓب ٔحكًٓب

 رٕطـئخ:
ملا ناْهت ايػهٛز٣ َؿهطًّشا إضه٬َّٝا، ٚنهإ َٛقهٛع ايبشهح بؿهدد دزاضه١          
ايػٛز٣ يف ق٤ٛ ايكسإٓ ايهسِٜ; زأٜت ه ؾُٝها ٜبهدٚ يهٞ ه قهسٚز٠ دزاضه١ ايػهٛز٣ يػه١ً          
ٚاؾههط٬ّسا ٚسهُٗهها ٚأُٖٝتٗهها، دزاضهه١ ُتشههٝط مبؿٗههّٛ ايػههٛز٣ يف َعاْٝٗهها ٚأُٖٝتٗهها    

َعِٗ، ٚغري ذيو مما ودد بدا١ٜ فاٍ ٚسهُٗا، ٚايتعسٜـ بأٌٖ ايػٛز٣، ٌٖٚ تدخٌ املسأ٠ 
عح ايػٛز٣ يف ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚإطازٙ; َٚٔ ثِ ميهٔ اضتٓباط َعاْٞ ايػٛز٣ يف أضًٛب 

 ايكسإٓ ايعظِٝ، ٖٚرا َا دؾعين إىل إعداد ٖرا ايؿؿٌ، ٚتكدمي٘ تٛط١٦ ملا بعدٙ.
 ٜٚػتٌُ ع٢ً مخط١ َباسح:

 .تعسٜـ ايػٛز٣ يػ١ ٚاؾط٬ّسااملبشح ا٭ٍٚ: 
 بشح ايجاْٞ: أ١ُٖٝ ايػٛز٣.امل

 املبشح ايجايح: سهِ ايػٛز٣ يف اإلض٬ّ.

                                                           

 .88ضٛز٠ ٖٛد: َٔ اٯ١ٜ  (1)



 م0202العدد اخلامس    يبت اجلديدة باألقصر           جملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

الشورى في ضوء القرآن الكريم 
 دراسة موضوعية

2244 
 

 املبشح ايساب : ايتعسٜـ بأٌٖ ايػٛز٣ ٚؾؿاتِٗ
 املبشح اـاَظ: سل املسأ٠ يف ايػٛز٣

 ادلجحث األٔل
 
 
ب رعشيف انشٕسٖ نغخ

 
 ٔاصطالح

 :رعشيف انشٕسٖ أٔال  :
١ًَُايػٛز٣ يػتعسٜـ  ه1 (، ٚايػهني ٚايهٛاٚ ٚايهسا٤    َزَٛػتك١ َٔ َاد٠ )َغ: ايػٛز٣ 

أؾ٬ٕ َطهسدإ، ا٭ٍٚ َُٓٗها: إبهدا٤ غه٧ ٚإتٗهازٙ ٚعسقه٘، ٚاٯخهس: أخهر         
إذا عسقتٗا يًبٝ  ٚاملههإ ايهرٟ    (ّزاِٛايداب١ َغ ُتِسُغ)ايػ٧، ؾُٔ ا٭ٍٚ قٛهلِ 

 ٜعسض ؾٝ٘ ايدٚاب يًبٝ  ٖٛ املػٛاز.
ٝه١  : أٟ أخرته٘ ٚاملػهاز خً  (ٙايعطهٌ أغهٛزُ   ُتِسُغه )َٚٔ ايجاْٞ قٛهلِ 

 ايٓشٌ اييت ٜػتاز َٓٗا ايعطٌ، أٟ ٜ٪خر.
قٛهلِ غاٚزت ث٬ّثا يف أَسٟ، ؾهإٔ املطتػري ٜأخر ايهسأٟ َهٔ    َِٚٓٗ

 .(1)غريٙ
ٚغاٚزت٘ يف نهرا ٚاضتػهست٘: زادعته٘ ٭ز٣ زأٜه٘ ؾٝه٘، ٚاملػهٛز٠ َها        
ٜتكح مبع٢ٓ ا٫ضتخساز ٚاإلتٗاز. ٚاملطتػاز اـبري ايهرٟ ٜ٪خهر زأٜه٘ يف أَهس     

: ٚايػٛاز َها ٜبهدٚ َهٔ املتهاع، ٚايتػهاٚز      (3)ساغب ا٭ؾؿٗاْٞ، ٚقاٍ اي(2)َِٗ
ٚامل ػاٚز٠ ٚاملػٛز٠ اضتخساز ايسأٟ مبسادعته٘ ايهبعض إىل ايهبعض، قهاٍ تعهاىل:      

ََِس ِِ ٔؾٞ اَ٭ ُٖ َِٚز ََٚغا
(4). 

                                                           

 .227ه  3/226ابٔ ؾازع َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١  (1)
 .بتؿسف، 4/473ٜٓظس: يطإ ايعسب ٫بٔ َٓظٛز،  (2)
 .27املؿسدات يف غسٜب ٚايكسإٓ ف  (3)
 .159َٔ اٯ١ٜ  :ضٛز٠ آٍ عُسإ (4)
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ِِٚايػٛز٣ ا٭َس ايرٟ ٜتػاٚز ؾٝ٘  ُٗ َِٓٝ ِِ ُغَٛز٣ َب ُٖ َُِس ََٚأ
(1). 

اإلَاّ ايساغب ا٭ؾهؿٗاْٞ عهٔ ايػهٛز٣: "أْٗها     تعسٜـ ايػٛز٣ اؾط٬ّسا: قاٍ  ه2
 .(2)اضتخساز ايسأٟ مُبسادع١ ايبعض إىل ايبعض"

 .(3)ٚقاٍ اإلَاّ ايكسطيب: "ايتػاٚز اضتخساز ايسأٟ"
ؾٗٞ تعين تكًٝب اٯزا٤ املختًؿ١ ٚٚدٗات ايٓظهس املطسٚسه١، ٚاختٝازٖها    

أؾهٛبٗا   َٔ أؾشاب ايعكهٍٛ ٚا٭ؾٗهاّ سته٢ ٜتٛؾهٌ إىل ايؿهٛاب َٓٗها، أٚ إىل      
 .(4)ٚأسطٓٗا يٝعٌُ بٗا ست٢ تتشكل أسطٔ ايٓتا٥ر

ٚعسؾٗا ابٔ ايعسبهٞ بأْٗها ا٫دتُهاع عًه٢ ا٭َهس يٝطتػهري نهٌ ٚاسهد         
ؾاسب٘، ٜٚطتخسز َا عٓدٙ، ؾايػٛز٣ أيؿ١ يًذُاع١، َٚطهباز يًعكهٍٛ، ٚضهبب    

ّْ قط إىل ٖدٚا إىل ايؿٛاب.  إىل ايؿٛاب، َٚا تػاٚز قٛ
بأْٗها عهسض أَهُس َهٔ      -ِٗ د. أمحد عبهد ايؿتها    َٚٓ -ٚعسؾٗا بعض امل عاؾسٜٔ 

َُُجًٝٗهها، أٚ اجملتٗههدٜٔ، أٚ أؾههشاب اـهه ٠  ِٔ ٜٓههٛب عٓٗهها َههٔ  ََهه ا٭َههٛز عًهه٢ ا٭َهه١، أٚ 
ـْ قاط  َٔ ايهتهاب ٚايطه١ٓ، ٫ضهتذ٤٬ املؿهًش١ املكؿهٛد٠       ٚايتخؿـ ؾُٝا مل ٜسد ؾٝ٘ ْ

 .(5)غسّعا، ٚإقسازٖا
ٜٓ ِٔ ََ  .(6)ٛب عٓٗا يف ا٭َٛز ايعا١َ امل تعًك١ بٗاٚقٌٝ: ٖٞ اضتط٬ع زأٟ ا٭١َ، أٚ 

                                                           

 .38َٔ اٯ١ٜ  :ضٛز٠ ايػٛز٣ (1)
 .28املؿسدات يف غسٜب ايكسإٓ ف  (2)
 (.3/172اؾاَ  ٭سهاّ ايكسإٓ يإلَاّ ايكسطيب ) (3)
، داز ايكسإٓ ايهسِٜ، ايهٜٛهت،  79ايٓظاّ ايطٝاضٞ يف اإلض٬ّ حملُد عبد ايكادز أبٛ ؾازع، ف  (4)

 بدٕٚ تازٜخ.
 .36ز٣ يف دٚي١ ايبشسٜٔ، سطين دزٜٚؼ َٚٓؿٛز ايعسٜض، ف ايػٛ (5)
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 .(1)بٗا
َٚٔ ٖٓا ْطتٓتر إٔ اؾاْب املِٗ يف تعسٜـ ايػٛز٣ ٖٛ ايتػاٚز ٚؾًكها يًكهٛابط   
ايػسع١ٝ، ؾُٝا ىـ ا٭١َ بػهٌ عاّ، ؾايػٛز٣ ٖٞ اضتخساز ايسأٟ ايؿٛاب بعد عهسض  

 آزا٤ اٯخسٜٔ.
 َؿطًح ايػٛز٣ يف ايكسإٓ ايهسِٜ:

ٌ ايًػ١ إٔ َاد٠ ايػٛز٣ يف ايكسإٓ تدٚز سٍٛ أزب  ٜٚتًخـ َٔ عسض أقٛاٍ أٖ
:ُٕ  َعا

ِٕ َأَزاَدا ٔؾَؿا٫ً َعٔ َتهَساُض  ا٭ٚىل: تػاٚز: ٖٚٛ َؿدز ايؿعٌ املاقٞ تػاٚز، قاٍ تعاىل:  َؾَإ
ُُٚز ََٚتَػا َُا  ُٗ ِِّٓ

(2). 
َٔ ايايجا١ْٝ: غاٚز: ٖٚٛ ؾعٌ أَس املاقٞ َٓ٘ غاٚز، قاٍ تعاىل:  ِّ  ١َُٕ َُا َزِس ِِ   َؾٔب ُٗه ٘ٔ ٔيٓهَت َي  ًِه

          ِِ ُٗه َٚاِضهَتِػٔؿِس َي  ِِ ُٗ ـُ َعهِٓ ِٛٔيهَو َؾهاِع ِٔ َس َٔه ً هٔب ٫َْؿٗكهٛا  ََ ايَك ِٛ ن َٓت َؾًظا َغًٔهٝ ََٚي
َٛنًِّٔنَي َ٘ ُٜٔشٗب امل َت ٕٖ ايًِ ٘ٔ َإ ٌِ َع٢ًَ ايًِ َِٛن ََِت َؾَت ََِس َؾَإَذا َعَص ِِ ٔؾٞ اَ٭ ُٖ َِٚز ََٚغا

(3). 
ِِ    َٔ ايؿعٌ املاقٞ غاز، قاٍ تعهاىل:  ايجايج١: غٛز٣: ٖٚٞ َؿدز  َٗ َٔ اِضهَتَذاُبٛا ٔيهَسبِّ َٚاِيهٔرٜ

َٕ ِِ ُٜٓٔؿك ٛ ُٖ ُٖا َزَشق َٓا َٔ َٚ  ِِ ُٗ َِٓٝ ِِ ُغَٛز٣ َب ُٖ َُِس ََٚأ َُٛا ايٖؿًَا٠َ  ََٚأَقا
(4). 

ايسابع١: أغازت: ٚذيو يف سدٜح ايكسإٓ ايهسِٜ عٔ َسِٜ ٚٚيٝدٖا عًُٝٗا ايطه٬ّ، قهاٍ   
ِٗٔد َؾٔبّٝاَؾَأَغاتعاىل:  َٕ ٔؾٞ امَل ََٔ َنا  ُِ ـَ َُْهِّ ٘ٔ َقاي ٛا َنِٝ ِٝ ٘ٔ *  َزِت َإَي ٍَ َإِّْٞ َعِبُد ايًِ َقا

                                                           

، 4ايػٛز٣ ٚأثسٖا يف ايدميكساط١ٝ، دزاض١ َكاز١ْ يًدنتٛز ا٭ْؿازٟ عبد اؿُٝهد إااعٝهٌ، ف    (1)
 ّ.1996ٖه/ 1416طبع١ داز ايؿهس ايعسبٞ، 

 .223َٔ اٯ١ٜ  :ضٛز٠ ايبكس٠ (2)
 .159اٯ١ٜ  :ضٛز٠ آٍ عُسإ (3)
 .38اٯ١ٜ  :ضٛز٠ ايػٛز٣ (4)
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ًَٓٔٞ َْٔبّٝا ََٚدَع َٞ ائهَتاَب  آَتأْ
(1). 

َٔ خ٬ف ٖرٙ املؿطًشات ٜطسأ يٓا ض٪اٍ ٖٚٛ: ٌٖ ٖٓهاى ع٬قه١ بهني اإلغهاز٠     
ٞ غٛز، ؾاإلغاز٠ قد تهٕٛ سط١ٝ بايٝد، ٚايػٛز٣؟ ْعِ ٖٓاى ازتباط ٭ٕ املاد٠ ٚاسد٠، ٖٚ

أٚ بايعني، أٚ قد تهٕٛ َع١ٜٛٓ; ٚذيو إبدا٤ ايسأٟ، ٚايكابط ٖٛ أْ٘ إذا تعد٣ عسف اؾهس  
)إىل(، نإ املساد اإلغاز٠ اؿط١ٝ، ؾُج٬ً ْكٍٛ أغاز ؾ٬ٕ إىل ؾ٬ٕ، َٚٔ ٖرا قٛي٘ تعهاىل يف  

ٔ٘قؿ١ َسِٜ:  ِٝ ؾس )ع٢ً( نهإ املهساد اإلغهاز٠ املعٜٓٛه١،     ، ٚإذا تعد٣ عسف اَؾَأَغاَزِت َإَي
 ؾُج٬ً تكٍٛ أغاز ع٢ً ؾ٬ٕ بإٔ أؾعٌ نرا.

 ادلجحث انثبَي
 أًْيخ انشٕسٖ

تتذ٢ً أ١ُٖٝ َبدأ ايػهٛز٣ يف ايكهسإٓ ايههسِٜ يف تطه١ُٝ إسهد٣ ضهٛز ايكهسإٓ        
يف املؿهشـ، ٖٚهٞ أّٜكها َهٔ      42ايهسِٜ بٗا، ٖٚٞ ضٛز٠ ايػٛز٣، ٖٚهٞ ايطهٛز٠ زقهِ    

ٚقهد دها٤ اؿهدٜح عهٔ ايػهٛز٣ يف ٖهرٙ ايطهٛز٠ باعتبهاز ايػهٛز٣ ؾهؿ١            ايطٛز امله١ٝ،
ِِيًُطًُني، سٝح قاٍ تعاىل بٗا:  ُٗ َِٓٝ ِِ ُغَٛز٣ َب ُٖ ، ٖٚرا ايٛؾـ دا٤ يًُطهًُني،  ََٚأَُس

َُطتكعؿ١ قبٌ إٔ تهٕٛ هلِ دٚي١. ٖٚرا إٕ دٍ عًه٢ غه٧ ؾإمنها ٜهدٍ عًه٢       ِٖٚ ناْٛا ق١ً 
 أ١ُٖٝ َبدأ ايػٛز٣ يف اإلض٬ّ.

إٔ اٯ١ٜ اييت ذنست ؾٝٗها ايػهٛز٣ يف ٖهرٙ ايطهٛز٠ دها٤ت يتهبني ؾهؿات         نُا
َُا أ ٚٔتُٝتِ امل طًُني املُٝص٠ هلِ، ٚنإ َٔ قُٔ ٖرٙ ايؿؿات ؾؿ١ ايػٛز٣، قاٍ تعاىل:  َؾ

ََٚع٢ًَ َز ََُٓٛا  َٔ آ ًِٔرٜ ََٚأِبَك٢ ٔي ٘ٔ َخِْٝس  ََا ٔعَٓد ايًِ َٚ ََُتاُع اَؿَٝا٠ٔ ايٗدَِْٝا  ٤ِٕٞ َؾ َٕ *   ِّٔ َغ َِٛنً هٛ ِِ ََٜت َٗه بِّ
َٔ اِضهَتَذاُبٛا       َٚاِيهٔرٜ  * َٕ ِِ َِٜػٔؿهُسٚ ُٖه ََا َغٔكهُبٛا  ََٚإَذا  َٛأسَؼ  َٚاي َؿ  َِ َٕ َنَبا٥َٔس اإَلِث َٔ َِٜذَتُٓٔبٛ َٚاِئرٜ

َٚاِيه     * َٕ ِِ ُٜٓٔؿك هٛ ُٖ ُٖا َزَشق َٓها َٔ َٚ  ِِ ُٗ َِٓٝ ِِ ُغَٛز٣ َب ُٖ َُِس ََٚأ َُٛا ايٖؿ٠َ٬  ََٚأَقا  ِِ َٗ ُِ  ٔيَسبِّ ُٗ َٔ َإَذا َأَؾهاَب ٔرٜ
ُ٘ ٘ٔ َإْٖ ُٙ َع٢ًَ ايًِ ََٚأِؾًََح َؾَأِدُس ِٔ َعَؿا  َُ َٗا َؾ  ً ِِّج ََٚدَصا٤ُ َض١ٕ٦َِّٝ َض١ٌ٦َِّٝ   * َٕ ِِ ََٜٓتٔؿُسٚ ُٖ  ُٞ  ٫َ ُٜٔشٗب ايَبِػ

                                                           

 .30، 29اٯٜتإ  :ضٛز٠ َسِٜ (1)
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* ٌُ ِّٔ َضٔبٝ  َِٗ ِٝ ًَ ََا َع َِٚي٦َٔو  ٘ٔ َؾأ  ُٔ  ً َٔ اَْتَؿَس َبِعَد ت  َُ ََٚي ُٔنَي *  َٔ      ايِظأي ٌُ َعًَه٢ اِيهٔرٜ َُها ايٖطهٔبٝ َإْٖ
ََٚغَؿَس َإ َُٔ َؾَبَس  ََٚي  * ِْ ِِ َعَراْب َأٔيٝ ُٗ َِٚي٦َٔو َي َٕ ٔؾٞ اَ٭ِزَض ٔبَػَِٝس اَؿلِّ أ  ََِٜٚبُػٛ َٕ ايٖٓاَع  ُُٛ ًٔ ٕٖ َٜظ 

ََُٛز َّ ا٭  ِٔ َعِص ُٔ َذٔيَو َي
(1). 

اإلميههإ  ؾٗههرٙ اٯٜههات قههد اغههتًُت عًهه٢ اثههٓيت عػههس٠ ؾههؿ١ يًُطههًُني، ٖٚههٞ
ٚايتٛنٌ، ٚادتٓاب نبا٥س اإلثِ ٚايؿهٛاسؼ، ٚاملػؿهس٠ عٓهد ايػكهب، ٚا٫ضهتذاب١ يهسبِٗ،       
ٚإقا١َ ايؿ٠٬، ٚايػٛز٣ ايػا١ًَ، ٚاإلْؿام يف ضبٌٝ اهلل، ٚا٫ْتؿاز َهٔ ايبػهٞ، ٚايعؿهٛ،    

 ٚاإلؾ٬ ، ٚايؿ .
ز ٚاؿدٜح عٔ ايػٛز٣ يف ٖرٙ ايطٛز٠ دا٤ َتُّٝصا، سٝح مشٌ نٌ َا ٜتعًل بأَٛ

ِِ امل طًُني يف فا٫ت سٝاتِٗ ع٢ً َطت٣ٛ ايؿسد ٚاؾُاعه١، سٝهح قهاٍ تعهاىل:      ُٖ  ََٚأَهُس
ٜعين أٟ أَس ع٢ً َطت٣ٛ ا٭سٛاٍ ايػخؿ١ٝ، َجٌ اتؿام ايصٚدني امل تخاؾُني ع٢ً قكه١ٝ  
ؾطاّ ايطؿٌ قبٌ ْٗا١ٜ ايطٓتني، أٚ ع٢ً املطهت٣ٛ ايعهاّ; ٚيهريو عه  عهٔ ؾهؿ١ ايػهٛز٣        

 دٍ ع٢ً ثبات ؾؿ١ ايػٛز٣ ؾِٝٗ.باؾ١ًُ اإلا١ٝ يٝ
َُٛا ايٖؿه٠َ٬   نُا إٔ تٛضط ؾؿ١ ايػٛز٣ بهني عبهادتٞ ايؿه٠٬ ٚاإلْؿهام:      ََٚأَقها

َٕ ِِ ُٜٓٔؿك ٛ ُٖ ُٖا َزَشق َٓا َٔ َٚ  ِِ ُٗ َِٓٝ ِِ ُغَٛز٣ َب ُٖ َُِس ، ٜٛسٞ بإٔ ايػٛز٣ عباد٠ َٔ ايعبادات، َجٌ ََٚأ
 ايؿ٠٬ اييت ٖٞ عُاد ايدٜٔ.
َُطهاٚا٠ بهني      ٚأّٜكا اقرتاْٗا بايؿ ٠٬ ٜدٍ ع٢ً َع٢ٓ امل طهاٚا٠، ؾهُها إٔ ايؿه٠٬ 

ُِ إٔ ُٜكهدّ زأٜه٘     َُطهً امل طًُني ٜؿـ اؾُٝ  يف ؾـ ٚاسد; نريو ايػٛز٣، ؾٝشل ٭ٟ 
ُٕ ىـ امل طًُني، ٫ٚ هٛش إٔ ُٜشسّ َٔ ٖرا اؿل أسد.  يف أٟ غأ

ٚمما ٜهدٍ عًه٢ أُٖٝه١ ايػهٛز٣ أّٜكها ٚدهٛد َ٪يؿهإت عهد٠ تتشهدخ عهٔ َبهدأ            
يػٛز٣، َٚٔ أُٖٗا امل ؿٓؿات اؿدٜج١ٝ نايرٟ نتب٘ اإلَاّ ايبخهازٟ يف ؾهشٝش٘، سٝهح    ا

 أؾسد باّبا يًػٛز٣ يف نتاب ا٫عتؿاّ.
                                                           

 .43ه  36اٯٜات  :ضٛز٠ ايػٛز٣ (1)
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 َٚا ٖرا نً٘ إ٫ ٭١ُٖٝ ايػٛز٣ يف سٝا٠ امل طًُني.
 ادلجحث انثبنث

 حكى انشٕسٖ يف اإلصالو
َهس عًه٢ قهٛيني:    اختًـ ايؿكٗا٤ ه زمحِٗ اهلل ه يف سهِ ايػٛز٣ بايٓطب١ يٛيٞ ا٭  

 قٍٛ بايٛدٛب، ٚقٍٛ بايٓدب:
ايكٍٛ ا٭ٍٚ: ايػٛز٣ ٚادب١ ع٢ً اؿانِ، ٚإىل ٖهرا ذٖهب نهجري َهٔ ايطهًـ،       أ٫ًٚ :

 .(1)ٚعا١َ املعاؾسٜٔ
ِٔؾكد اعت  ابٔ عط١ٝ عدّ امل ػاٚز٠ َٔ أضباب عصٍ اإلَاّ، ؾكاٍ: " ٫ ٜطتػري  ََ

ٌَ ايعًِ ٚايدٜٔ; ؾَعِصي ٘ ٚادب! ٖرا   .(2)"٬َف ؾٝ٘ا ٫ ٔخممأٖ
                                                           

ٜٓظس: أمحد بٔ ع٢ً بٔ أبٞ بهس اؾؿاف، أسهاّ ايكسإٓ، ؼكٝل عبد ايط٬ّ قُد ع٢ً غهاٖني،   (1)
(، ايكههسطيب، اؾههاَ  51/2ّ، )1994ٖههه/ 1415داز ايهتههب ايعًُٝهه١، بههريٚت، يبٓههإ، ط،  

(، أبٛ شنسٜا ق٢ٝ ايدٜٔ بٔ غسف ايٓهٟٛٚ. املٓٗهاز غهس  َطهًِ بهٔ      250/4٭سهاّ ايكسإٓ )
(. تكٞ ايدٜٔ أبٛ ايعباع أمحد بهٔ عبهد اؿًهِٝ    76/4ٖه )1492، 2اؿذاز، بريٚت، يبٓإ، ط

بٔ ت١ُٝٝ، ايطٝاض١ ايػسع١ٝ يف إؾ٬  ايساعٞ ٚايسع١ٝ، املًُه١ ايعسبٝه١ ايطهعٛد١ٜ، طبعه١ ٚشاز٠    
. قُد عبد ايكهادز  133ٖه، ف 1418، 1ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد، طايػ٦ٕٛ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف 

أبٛ ؾازع، سهِ ايػٛز٣ يف اإلض٬ّ ْٚتٝذتٗا، عُهإ، ا٭زدٕ، داز ايؿسقهإ يًٓػهس ٚايتٛشٜه ،     
. ٖٚبهه١ ايصسًٝههٞ، 108. ا٭ْؿههازٟ، ايػههٛز٣ ٚأثسٖهها يف ايدميكساطٝهه١، ف  83ّ، ف 1988

. 463ه     462ّ، ف 2006، 1طقكهههاٜا ايؿكههه٘ ٚايؿههههس املعاؾهههس، دَػهههل، داز ايؿههههس، 
، 1976ٖهه/  1396، 3عبدايهسِٜ شٜدإ، أؾٍٛ ايدع٠ٛ، بريٚت، يبٓإ، َ٪ضط١ ايسضهاي١، ط 

. ؾتشٞ ايدزٜين، خؿا٥ـ ايتػسٜ  اإلضه٬َٞ يف ايطٝاضه١ ٚاؿههِ، بهريٚت،     208ه   207ف 
 .351ّ، ف 2013ٖه/ 1434، 2يبٓإ، َ٪ضط١ ايسضاي١، ط

(. عبد اؿل بٔ غايب بٔ عبد ايسمحٔ بٔ عط١ٝ، احملسز 249/4إٓ )ايكسطيب، اؾاَ  ٭سهاّ ايكس (2)
ايط٬ّ عبهد ايػهاؾعٞ قُهد، داز ايهتهب ايعًُٝه١،       ايٛدٝص يف تؿطري ايهتاب ايعصٜص، ؼكٝل عبد

 (.534/1ٖه )1422بريٚت، يبٓإ، ط، 
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َِٓداُدْٚطب ايكسطيب نريو إىل  ََ ََِٜٛص  ُٔ ُخ َُػهاٚز٠     قٛي٘: " اِب َُٛيها٠ٔ  َٚأدهْب َعًَه٢ اي 
ٙٔ اي َذهَِٝؼ ؾُٝها ٜتعًهل      ُُٚدهٛ َٚ  ،َٔ ََُٛز ايدِّٜ ِٔ أ  َٔ  ِِ َٗ ِٝ ًَ ٌَ َع َُا َأِغَه َٚٔؾٝ  ،َٕ ُُٛ ًَ َُا َيا َِٜع َُا٤ٔ ٔؾٝ ًَ اي ُع

َُا ََٜتَعًِ َُا ََٜتَعًُِل باؿسب، ٚدٛٙ ٚايٓاع ٔؾٝ ٍَ ٔؾٝ ُٖا َٚاي ُع َُٛشَزا٤ٔ  َٚاي  ٙٔ اي ه ٖتأب  ُُٚدٛ َٚ ََُؿأيَح،  ُل ٔباي 
َٗا َُاَزٔت َٚٔع ًَأد  ََُؿأيَح اي ٔب  . (1)"ٔب

 ٚقد اضتٓد ايكا٥ًٕٛ بايٛدٛب إىل اؿذر ٚا٭دي١ اٯت١ٝ:
ََِسا٭َس ايٛازد يف قٛي٘ تعاىل:  ه1 ِِ ٔؾٞ اَ٭ ُٖ َِٚز ٭َهس يًٛدهٛب، إ٫   ، ٚتهاٖس ا ََٚغا

 إذا ؾسؾت٘ قس١ٜٓ عٔ ذيو، ٫ٚ قس١ٜٓ ؾازؾ١ عٔ ايٛدهٛب ٖٓها، ٚا٭َهس يًهٓيب    
. ٚقاٍ ايؿخس ايساشٟ: "تاٖس ا٭َس يًٛدهٛب،  (2)بامل ػاٚز٠، أَس ٭َت٘ يتؿتدٟ ب٘"

ِِؾكٛي٘:  ُٖ َِٚز  .(3)ٜكتكٞ ايٛدٛب ََٚغا
ِ غٛز٣ بِٝٓٗ، ؾكاٍ تعهاىل:  إٕ اهلل تبازى ٚتعاىل َد  امل٪َٓني ايرٜٔ هعًٕٛ أَسٖ ه2

      ِِ ُٖ ُٖها َزَشق َٓها َٔ َٚ  ِِ ُٗ ِٝهَٓ ِِ ُغهَٛز٣ َب ُٖ َِهُس ََٚأ َُٛا ايٖؿ٠َ٬  ََٚأَقا  ِِ َٗ َٔ اِضَتَذاُبٛا ٔيَسبِّ َٚاِئرٜ
َٕ ُٜٓٔؿك ٛ

، ؾرنس ايػٛز٣ َ  اإلميإ ٚإقا١َ ايؿ٠٬ يف اٯ١ٜ ايهسمي١ ٜهدٍ عًه٢   (4)
، ٚٚقه  ايػهٛز٣ بهني إقاَه١ ايؿه٠٬      د٬ي١ َٛقعٗا، ٜٚدٍ ع٢ً أْا َأَٛزٕٚ بٗا
. ٜكٍٛ عبهدايٖٛاب خه٬ف: "إٕ اهلل   (5)ٚأدا٤ ايصنا٠ َٔ أن  ا٭دي١ ع٢ً ٚدٛبٗا

   دعٌ أَس امل طًُني غٛز٣ بِٝٓٗ ٚضام ٚؾؿِٗ بٗرا َطام ا٭ٚؾاف ايجابته١

                                                           

 (.250/4املسد  ايطابل ) (1)
. 32ههِ ايػهٛز٣ ٟ اإلضه٬ّ، ف    (. أبهٛ ؾهازع، س  148/4ابٔ عاغهٛز، ايتشسٜهس ٚايتٓهٜٛس )    (2)

 .353ايدزٜين، املسد  ايطابل، ف 
قُد بٔ عُس بٔ اؿطٔ ؾخس ايدٜٔ ايساشٟ، ايتؿطري ايهبري، بريٚت، يبٓهإ، داز إسٝها٤ ايهرتاخ     (3)

 (.410/9ٖه )1420، 3ايعسبٞ، ط
 .38ضٛز٠ ايػٛز٣، َٔ اٯ١ٜ  (4)
 .40ػٛز٣ يف اإلض٬ّ ْٚتٝذتٗا، ف (. أبٛ ؾازع، سهِ اي510/3اؾؿاف، أسهاّ ايكسإٓ ) (5)
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َُكتكٝات٘"  .(1)ٚايطذاٜا اي٬ش١َ نأْ٘ َٔ غإٔ اإلض٬ّ َٚٔ 
ًه٢ ذيهو ؾهشابت٘ َهٔ بعهدٙ ٚخًؿها٩ٙ ايساغهدٕٚ        عًٝٗا، ٚاضتُس ع َٛاتبت٘  ه3

املٗدٜٕٛ ع٢ً دزب٘، ٚنتب ايتؿطري ٚاؿهدٜح ٚايطهري٠ تصخهس با٭َجًه١ ٚايٛقها٥       
َُػهاٚز٠ ايهٓيب     أؾهشاب٘ يف غهص٠ٚ بهدز يف عهد٠      ايداي١ ع٢ً ذيو، ٚاييت َٓٗها 

 .(3)، ٚاضتػازت٘ يف غإٔ ا٭ضس٣ بعد اْتٗا٤ املعسن١(2)َٛاطٔ: ق َبٌٝ خٛض املعسن١
ٚمل ٜصٍ خًؿا٤ ايعدٍ ٜطتػريٕٚ أٌٖ ايسأٟ يف َؿاا امل طًُني، قهاٍ ايبخهازٟ ه    

 ّ ٜطتػريٕٚ ا٭َٓا٤ َٔ أٖهٌ   : "ٚناْت ا٭١ُ٥ بعد ايٓيب (4)زمح٘ اهلل ه يف نتاب ا٫عتؿا
ايعًِ، ٚنإ ايكسا٤ ه ايعًُا٤ ه أؾشاب َػٛز٠ عُس: ن٫ًٛٗ ناْٛا أٚ غباّْا، ٚنهإ ٚقاًؾها     

 .عٓد نتاب اهلل 
ايكههٍٛ ايجههاْٞ: ايػههٛز٣ َٓدٚبهه١ يًشههانِ، ٚإىل ٖههرا ذٖههب ايػههاؾعٞ، ٚقتههاد٠،  ثاّْٝا:

 .(5)ٚايسبٝ ، ٚابٔ إضشام
ََِسا٭َس يف قٛي٘ تعاىل:  ه1 ِِ ٔؾٞ اَ٭ ُٖ َِٚز َُػاٚز٠  ََٚغا يًٓدب ٚيٝظ يًٛدٛب، ٭ٕ 

بٗها،  ٭ؾشاب٘ إمنا ناْت تطّٝٝبا ـٛاطسِٖ ٚتأيًٝؿا يكًٛبِٗ، ٫ يًعٌُ مبٛد ايٓيب

                                                           

 .26ايطٝاض١ ايػسع١ٝ، ف  (1)
(، َهٔ سهدٜح   1779يف ؾشٝش٘، نتاب اؾٗاد ٚايطري٠، باب غص٠ٚ بدز، سدٜح زقِ ) َطًِ (2)

 .أْظ 
 ضبل ؽسد٘. (3)
 (.112/9ؾشٝح ايبخازٟ ) (4)
ِ ايتؿطهري، ؼكٝهل   مجاٍ ايدٜٔ أبٛ ايؿسز عبهد ايهسمحٔ بهٔ عًه٢ بهٔ اؾهٛشٟ، شاد املطهري يف عًه         (5)

(. عبد ايساشم، 340/1ٖه )1422عبدايسشام املٗدٟ، داز ايهتاب ايعسبٞ، بريٚت، يبٓإ، ط، 
 (.341/13(. ابٔ سذس، ؾتح ايبازٟ )410/9ايتؿطري ايهبري )
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َََس: " ايبهس ْظري ٖرا قٛي٘  ، إمنا أزاد اضتطاب١ ْؿطٗا، ؾإْٗا يٛ نسٖت، (1)"ُتِطَتأ 
َُػاٚز٠ إبساِٖٝ  ََٔس برع٘ نإ يٮب إٔ ٜصٚدٗا، ٚنريو   .(2)٭بٓ٘ سني أ 

يف نٌ ا٭َٛز ٚٚاتب عًٝٗا، ٚيهٔ  إٕ ايػٛز٣ يٛ ناْت ٚادب١ يؿعًٗا ايٓيب  ه2
املطهها٥ٌ ايهههبري٠، َجههٌ ؾههًح اؿدٜبٝهه١، ٚقتههاٍ بههين  ثبههت أْهه٘ تههسى امل ػههاٚز٠ يف

، ٚنريو ثبت عٔ اـًؿا٤ ايساغدٕٚ أِْٗ قهد تسنهٛا املػهٛز٠ يف بعهض     (3)قسٜظ١
، ٚقتاٍ املستدٜٔ، ٚنٌ ٖهرا ٜهدٍ عًه٢ عهدّ     اؿٛادخ، َجٌ إْؿاذ بعج١ أضا١َ 
 ٚدٛب ايػٛز٣، ٚأْٗا َٓدٚب١.

ِ ايػهٛز٣ إٔ  ٚمما ضبل أز٣ أْه٘ َهٔ خه٬ٍ اخهت٬ف ايعًُها٤ يف سهه      
ايػٛز٣ قد تهٕٛ ٚادب١ يف بعض ا٭سٝإ، ٚقد تهٕٛ َٓدٚب١ يف أسٝهإ أخهس٣،   
ٖٚرا ٜبني إٔ ايػٛز٣ ٚضه١ًٝ ٚيٝطهت غاٜه١، ٚيف بعهض ا٭سٝهإ زمبها ُتطهتبدٍ        

 بٛضا٥ٌ أخس٣.
َٚٔ أِٖ ا٭َٛز اييت ىتًـ ايٓاع عًٝٗا يف سهُٗا ٖٛ ٌٖ هٛش يًشانِ إٔ ٜعٗد 

ِٔ   ب١ٜ٫ٛ ايعٗد ٭سد دٕٚ َ َّا، ٚقد ٜهٕٛ دا٥ّصا، ؾإذا أعطهاٙ مَله َُشس ػٛز٠، ؾٗرا قد ٜهٕٛ 
 ٫ ِٔ ٜؿًح يًشهِ غسّعا ٚتتٛاؾس ؾٝ٘ ايػسٚط ايػسع١ٝ يف اؿانِ، ؾٗرا دا٥ص، ٚإٕ أعطاٙ مَل
ٜؿًح يًشهِ غسّعا ؾٗرا غري دا٥ص; ٚذيهو إٔ املكؿهد ا٭ضاضهٞ َهٔ اؿههِ ٖهٛ ضٝاضه١        

ايد١ٜٝٓ ٚايد١ْٜٛٝ، دها٤ يف املٛضهٛع١ ايؿكٗٝه١ يف بٝهإ      ايدْٝا بايدٜٔ ٚزعا١ٜ َؿاا امل طًُني
املكؿد ا٭ضاضٞ يًدٚي١: ٖٛ زعا١ٜ َؿهاا امل طهًُني ايدٜٓٝه١ ٚايدْٜٝٛه١، ٜكهٍٛ املهاٚزدٟ:       

                                                           

أخسد٘ َطًِ يف ؾهشٝش٘، نتهاب ايٓهها ، بهاب اضهت٦رإ ايجٝهب يف ايٓهها  بهايٓطل، ٚايبههس           (1)
 (. َٔ سدٜح ابٔ عباع زقٞ اهلل عُٓٗا.1421بايطهٛت، سدٜح زقِ )

(. ايكسطيب، اؾاَ  ٭سهاّ ايكسإٓ 410/9(، ايتؿطري ايهبري )340/1ابٔ اؾٛشٟ، شاد املطري ) (2)
(250/4.) 

 .103. ا٭ْؿازٟ، ايػٛز٣ ٚأثسٖا يف ايدميكساط١ٝ، ف 75أبٛ ؾازم، ايػٛز٣، ف  (3)
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ِٔ ٜؿدز عٓه٘    ََ "اإلَا١َ َٛقٛع ـ٬ؾ١ ايٓب٠ٛ يف سساض١ ايدٜٔ ٚضٝاض١ ايدْٝا ه ٚاإلَاّ ٖٛ 
١ُٝ: ؾاملكؿٛد ايٛادب باي٫ٜٛات إؾ٬  دٜٔ اـًل مجٝ  اي٫ٜٛات يف ايدٚي١، ٜٚكٍٛ ابٔ تٝ

َُبّٝٓا، ٚمل ٜٓؿعِٗ َا ْعُهٛا به٘ يف ايهدْٝا، ٚإؾه٬  َها ٫       ايرٟ َت٢ ؾاتِٗ خطسٚا ُخطساّْا 
، ٜٚكٍٛ ابٔ ا٭شزم: "إٕ سكٝك١ ٖرا ايٛدٛب ايػسعٞ (1)ٜكّٛ ايدٜٔ إ٫ ب٘ َٔ أَس دْٝاِٖ"

ٔ ايػازع يف سؿَ ايدٜٔ ٚضٝاض١ ايهدْٝا به٘،   ٜعين ٚدٛب ْؿب اإلَاّ زادع١ إىل ايٓٝاب١ ع
ُٚضُٞ باعتباز ٖرٙ ايٓٝاب١ خ٬ؾ١ ٚإَا١َ; ٚذيو ٭ٕ ايدٜٔ ٖهٛ املكؿهٛد يف إههاد اـًهل ٫     

 .أ.ٖه.(2)ايدْٝا ؾكط"
ِٔ ضٝكّٛ بٗرٙ ايطٝاض١ ايػسع١ٝ ؾٗرا دا٥ص. َُ  ؾإذا نإ اؿانِ ضٝعٗد باؿهِ ٔي

 ادلجحث انشاثع
 يف أْم انشٕسٖ انششٔط انزي جيت رٕافشْب

ِِايػٛز٣، قاٍ تعاىل:  أٚدب املٛىل  ُٗ ِِ ُغَٛز٣ َبَٝٓ ُٖ ََٚأَُس
، ٚقاٍ عص َٔ (3)

ِِ ٔؾٞ اَ٭ََس قا٥ٌ يسضٛي٘ ُٖ َِٚز ََٚغا
َُرتادؾه١ هلها    (4) ، َٚؿطًح ايػٛز٣ ي٘ َؿهطًشات 

ٚزدت يف نتب ايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤، نًٗا تعطٞ َع٢ٓ أٌٖ ايػٛز٣ َجٌ "أٌٖ اؿٌ ٚايعكد"، 
ََُٓهٛا     ٚ"أٌٖ ا٫دتٗاد"، ٚع  عِٓٗ ايكسإٓ به)أٚيٞ ا٭َهس(، قهاٍ تعهاىل:     َٔ آ َٗها اِيهٔرٜ َٜها َأٜٗ

    ِِ َٔهٓه  ِٚٔيهٞ اَ٭َهَس  َٚأ   ٍَ ََٚأٔطُٝعٛا ايٖسُضهٛ  َ٘ َأٔطُٝعٛا ايًِ
، ٚايعًُها٤ َهٔ ايؿكٗها٤ ٚامل ؿطهسٜٔ     (5)

ِٔ ِٖ أٌٖ اؿٌ ٚايعكد. ََ  اختًؿٛا 

                                                           

ٞٓ   املاٚزدٟ، ا٭سهاّ ايطًطا١ْٝ ٚاي٫ٜٛات ايد (1) داز  ،١ٜٝٓ، ؼكٝل، خايد عبد ايًطٝهـ ايٓطهب  ايعًُه
 .29ف ّ،1990/ھ1410/ 1ايهتاب ايعسبٞ، بريٚت، يبٓإ، ط

 .167473زقِ ايؿت٣ٛ:  تٛزٜح اؿهِ يف َٓظاز ايػسع (2)
 .38َٔ اٯ١ٜ  :ضٛز٠ ايػٛز٣ (3)
 .159َٔ اٯ١ٜ  :ضٛز٠ آٍ عُسإ (4)
 .59َٔ اٯ١ٜ  :ضٛز٠ ايٓطا٤ (5)
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 ؿطري اٯ١ٜ ايطابك١ َٔ ضٛز٠ ايٓطا٤، ؾٝ٘ ق٫ٕٛ:قاٍ اإلَاّ ابٔ ايعسبٞ عٓد ت
ا٭ٍٚ: ِٖ أؾشاب ايطساٜا ٚزٟٚ عٔ ابٔ عباع أْٗا ْصيت يف عبد اهلل بٔ سراؾ١، إذ بعج٘ 

 .(1)يف ضس١ٜ" ايٓيب
ايجاْٞ: "قاٍ دابس: ِٖ ايعًُا٤، ٚب٘ قاٍ أنجس ايتابعني ٚاختهازٙ َايهو، قهاٍ َطهسف ٚابهٔ      

ِ ايعًُا٤، ٚقاٍ خايد بٔ ْصاز ٚقؿهت عًه٢ َايهو،    َُط١ًُ: اعٓا َايًها ٜكٍٛ: ٖ
ِ  ؾكًت: ٜاأبا عبد اهلل َا تس٣ يف قٛي٘ تعهاىل:   ؟ قهاٍ: ٚنهإ   ٚأٚىل ا٭َهس َهٓه

َُشتبّٝا، ؾشٌ سبٛته٘، ٚنهإ عٓهدٙ أؾهشاب اؿهدٜح، ؾؿهتح عٝٓٝه٘ يف ٚدٗهٞ،         
ِٔ أطهاع أَهريٟ    }: ٚعًُت َا أزاد، ٚإمنا ع٢ً أٌٖ ايعًِ، ٚاستر ي٘ بكٛيه٘   ََه

{أطههاعين ... ؾكههد
، ثههِ اختههاز ابههٔ ايعسبههٞ ا٭َههسا٤ ٚايعًُهها٤، سٝههح قههاٍ:   (2)

"ٚايؿشٝح عٓدٟ أِْٗ ا٭َسا٤ ٚايعًُا٤ مجّٝعا، أَا ا٭َسا٤ ؾٮٕ أؾٌ ا٭َس َِٓٗ 
ٚاؿهِ إيِٝٗ، ٚأَا ايعًُا٤ ؾٮٕ ض٪اهلِ ٚادب َتعني ع٢ً اـًل ٚدهٛابِٗ ٫شّ  

 .(3) ٚاَتجاٍ ؾتٛاِٖ ٚادب ..."
إٔ املساد به)أٚيٛ ا٭َس( ايعًُها٤، ٖٚهٞ    (4)بٔ ايكِٝ يف أع٬ّ املٛقعنيٚقاٍ اإلَاّ ا

املساد بهأٚيٞ ا٭َهس مجاعه١ أٖهٌ      (6)ٚقاٍ ايػٝخ قُد عبدٙ (5)ايسٚا١ٜ ايجا١ْٝ عٔ اإلَاّ أمحد

                                                           

، ٚأضههباب ايٓههصٍٚ يإلَههاّ 1/516، ٚابههٔ نههجري 1/573هههاّ ايكههسإٓ ٫بههٔ ايعسبههٞ ٜٓظههس: أس (1)
 .91ايٓٝطابٛزٟ ف 

ِ أخسد٘ َطًِ (2)  (1835) ، نتاب اإلَاز٠، باب ٚدٛب طاع١ ا٭َسا٤ يف غري َعؿ١ٝ، سدٜح زقه
 .6/2611دص٤ 

 .574ه  1/573أسهاّ ايكسإٓ ٫بٔ ايعسبٞ  (3)
 .10ه  1/9ؾٛش١ٜ ٜٓظس: أع٬ّ املٛقعني ٫بٔ قِٝ ا (4)
 .40ايطٝاض١ ايػسع١ٝ ٫بٔ ت١ُٝٝ ف  (5)
 .5/147يًطٝد قُد زغٝد زقا  زتؿطري املٓا (6)
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اؿٌ ٚايعكد َٔ امل طًُني ِٖٚ ا٭َسا٤ ٚاؿهاّ ٚايعًُها٤ ٚز٩ضها٤ اؾٓهد ٚضها٥س ايس٩ضها٤      
إيِٝٗ ايٓاع يف اؿادات ٚاملؿاا ايعا١َ هل٪٤٫ إذا اتؿكٛا ع٢ً أَس أٚ ٚايصعُا٤ ايرٜٔ ٜسد  

سهِ ٚدب إٔ ُٜطاعٛا ؾٝ٘ بػسط إٔ ٜهْٛٛا أَٓا٤، ٚإٔ ٫ ىرتقٛا أَس اهلل ٫ٚ ض١ٓ زضهٛي٘  
      ٔٚإٔ ٜهْٛٛا كتازٜٔ يف عجِٗ يف ا٭َس ٚاتؿاقِٗ عًٝ٘، ٚإٔ ٜهٕٛ َها ٜتؿكهٕٛ عًٝه٘ َه

 املؿاا ايعا١َ".
ِٔ ٜتؿهد٣   ٚقد ٚق  َُ ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ غسًٚطا اتؿكٛا ع٢ً أْٗا ٫بد إٔ تتٛؾس ؾٝ

يًػٛز٣، "ٖٚٞ َٔ باب ايطٝاض١ ايػهسع١ٝ املرتٚنه١ ي٬دتٗهاد وهُٗها َكؿهٛد ايػهسٜع١       
 .(1)ايرٟ ٖٛ ؼؿٌٝ املؿاا ٚتهًُٝٗا ٚتعطٌٝ املؿاضدٚتكًًٝٗا"

عداي١ ه ايعكٌ ه ايتهًٝـ   ٚأِٖ ٖرٙ ايػسٚط املتؿل عًٝٗا بني ايعًُا٤: اإلض٬ّ ه اي 
ه اؿس١ٜ ه ايكدز٠ ع٢ً محٌ ا٭َا١ْ ه املٛاط١ٓ ... ٚغري ذيو َٔ ايػسٚط اييت ػعٌ اإلْطإ   

 ٜتؿـ بؿؿات اـري ٚايؿ٬  ٚاإلميإ:
ِٔ ٜتؿهد٣ يًػهٛز٣، ضهٛا٤          أ٫ًٚ : َُ اإلض٬ّ: "ٖٚٛ غهسط أضاضهٞ ٫بهد إٔ ٜتهٛاؾس ؾهٝ

ِٔ ُٜشكهل َكاؾهد     أناْت املػٛز٣ ع٢ً َطت٣ٛ ايؿهسد أٚ املطهت   ََه ٣ٛ ايعهاّ; ٭ٕ 
 .(2)ايػسٜع١ ٫بد إٔ ٜهٕٛ َٔ أًٖٗا، ٚ٭ٕ ٫ ١ٜ٫ٚ يػري امل طًِ ع٢ً امل طًِ"

ايعداي١: ٖٚٞ غسط أضاضٞ يف نٌ ١ٜ٫ٚ َٔ اي٫ٜٛات، ٜكهٍٛ املهاٚزدٟ "ايعدايه١     ثاّْٝا:
َُعت ٠ يف نٌ ١ٜ٫ٚ ه إٔ ٜهٕٛ ؾادم ايًٗذ١ تاٖس ا٭َا١ْ عؿًٝؿا عٔ احمل ازّ ٖٚٞ 

َُطهتع٬ًُ ملهس٠٤ٚ َجًه٘ يف     َتٛقّٝا املأثِ بعّٝدا عٔ ايسٜب َأَّْٛا يف ايسقا ٚايػكب 
دٜٓ٘ ٚدْٝاٙ، ؾإذا تهاًَت ؾٝ٘ ؾٗٞ ايعدايه١ ايهيت ػهٛش بٗها غهٗادت٘ ٚتؿهح َعٗها        
٫ٜٚت٘، ٚإٕ إنسّ َٓٗا ٚؾـ َٓ  َٔ ايػٗاد٠ ٚاي١ٜ٫ٛ، ؾًهِ ٜطهُ  يه٘ قهٍٛ مل     

                                                           

 .40ايطٝاض١ ايػسع١ٝ ٫بٔ ت١ُٝٝ ف  (1)
 .33ذات١ٝ ايٓظاّ ايطٝاضٞ اإلض٬َٞ ؾ٪اد ايٓادٟ ف  (2)
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اٚزدٟ ايعداي١ غسًطا يف نٌ ١ٜ٫ٚ ٚاييت َٔ قُٓٗا . ؾكد دعٌ امل(1)ٜٓؿر ي٘ سهِ"
 ايػٛز٣.

ايعكٌ: "ٖٚٛ غسط طبٝعٞ; ٭ٕ املهًـ ٫بد إٔ ٜهٕٛ عاق٬ً، أَا َٔ غاب عكًه٘   ثايّجا:
ََ، ٚعهٔ  }: ؾ٬ تهًٝـ عًٝ٘ يكٛي٘  َِ سٖت٢ ٜطتٝك ُِ عٔ ث٬ث١ٕ: عٔ ايٖٓا٥ ُزٔؾ  ايَكً

َٕ سٖت َِ، ٚعٔ اجملٓٛ ٌَايٖؿيب سٖت٢ وتًٔ {٢ َٜعٔك
(2). 

ؾُٔ باب أٚىل تٛي١ٝ أَٛز امل طًُني ٜكٍٛ اإلَهاّ املهاٚزدٟ: "ؾهإذا عهصّ     
ع٢ً امل ػاٚز٠ ازتاد هلا َٔ أًٖٗا َٔ قد اضتهًُت ؾٝه٘ مخهظ خؿهاٍ: إسهداُٖا     

 .(3)عكٌ ناٌَ َ  ػسب١ ضابك١، ؾإٕ بهجس٠ ايتذازب تؿح ايس١ٜ٩"
ٟ   زابّعا: عهامل َتؿكه٘ يف أَهٛز ايهدٜٔ ٚايهدْٝا       ايعًِ: ٫بد إٔ ٜهٕٛ اإلْطإ ضهدٜد ايهسأ

ُُػاٚز٠ ٚايؿؿٌ بني اٯزا٤ يًٛؾٍٛ إىل ايسأٟ ا٭ؾًح  يٝطتطٝ  إٔ ٜهٕٛ أ٬ًٖ يً
ِٔ ٜتؿهد٣   يًُػٛز٠ ٫ٚ ٜتأت٢ ذيو َٔ داٌٖ، بٌ أقاف ايعًُا٤ غسًطا خاَّطا مَل
يًػٛز٣ ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ ؾاسب زأٟ ٚسه١ُ ْٚؿاذ ايبؿهري٠ يٝطهتطٝ  إٔ ُٜعها     

ى ْها يف   طب ايكسازات يؿ٬  ايؿسد ٚاجملتُ ; يهريو لهد املهٛىل    ا٭َٛز بأْ
ساي١ اـ٬ف بني ايصٚدني ُٖٚا أضاع ا٭ضس٠ ايهيت تههٕٛ اجملتُه  إٔ ًٜذهأ نهٌ      
َُٓٗا إىل سهُني َهٔ أًٖه٘ ٚأًٖهٗا ٜتُتعهإ بهاؿًِ ٚاؿهُه١ ٚزداسه١ ايعكهٌ،         

ِٕ هلل تعهاىل:  ٜٚهْٛإ َٔ أٌٖ املػٛز٠ يُٝؿًشا بُٝٓٗها بهًُه١ اؿهل، ٜكهٍٛ ا     ََٚإ
َٗها َإٕ َُٜسٜهَدا َإِؾه٬ّسا      ًٔ ِٖ ِٔ َأ ِّه ُّا  ََٚسَه  ٔ٘ ًٔ ِٖ ِٔ َأ ِّ ُّا  َُا َؾاِبَعُجٛا َسَه َٗ ِٔٓٝ ِِ ٔغَكاَم َب ٔخؿ ُت

                                                           

 .84ا٭سهاّ ايطًطا١ْٝ ف  (1)
ِٔ مل ٜكه  ط٬قه٘ َهٔ أشٚاز، سهدٜح      أخسد٘ ايٓطا٥ٞ يف ايطٓٔ ايؿػس٣، نتاب ا (2) ََه يط٬م، باب 

ِٔ ٫ ههب عًٝه٘ اؿهد، سهدٜح زقهِ          4/34( دهص٤  7346زقِ ) ََه . ٚايرتَهرٟ يف ضهٓٓ٘، بهاب 
 . ٚقاٍ ايرتَرٟ سدٜح سطٔ غسٜب.3/84( دص٤ 1423)

 .275ه  274أدب ايدْٝا ٚايدٜٔ ف  (3)
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ُّا َخٔبرّيا َٕ َعًٔٝ َ٘ َنا ٕٖ ايًِ َُا َإ ُٗ َِٓٝ ُ٘ َب َٛؾَِّل ايًِ ُٜ
(1). 

ُّا با  خاَّطا: يّػها عهاق٬ً، ؾه٬ ٜههٕٛ غهري      ايتهًٝـ: ًٜصّ إٔ ٜهٕٛ ؾاسب ايػٛز٣ َطهً
امل طًِ َٔ أٌٖ ايػٛز٣ ٜتشهِ يف غ٦ٕٛ امل طًُني، ؾايهرَٞ ايهرٟ ٜعهٝؼ يف داز    

 اإلض٬ّ ٫ هٛش إٔ ٜهٕٛ َٔ أٌٖ ايػٛز٣.
نُا إٔ ايؿػري ٫ ٜؿًح هلرٙ املط٦ٛي١ٝ ايعاَه١; ٚذيهو يػٝهاب ايتأٖٝهٌ     

ٖٛ ٚيٝظ املطًٛب عٓدٙ يتٛيٝٗا، ٚنريو َٔ غاب عٓ٘ عكً٘ ناجملٕٓٛ، ٭ٕ ايعكٌ 
ِٔ ٜتٛىل ٖرٙ امل١ٓٗ ايعكٌ ؾشطهب، بهٌ ٫بهد إٔ ٜههٕٛ ؾهشٝح ايتُٝهص دٝهد         َُ ؾٝ

 ايكط١ٓ، بعّٝدا عٔ ايطٗٛ ٚايػؿ١ً، ٜتٛؾٌ برنا٥٘ إىل سٌ امل عك٬ت.
اؿس١ٜ: ؾ٬ هٛش يًعبد إٔ ٜتٛىل ٖرٙ امل١ٓٗ; ٚذيو ٭ْ٘ َػهػٍٛ بهأَس ضهٝدٙ، ٫ٚ     ضادّضا:

ًهٓٗا ع٢ً غري ٫ٚ ميهٓ٘ إٔ ٜتؿسف بهطهب٘، ؾهٝهـ   ميًو اي١ٜ٫ٛ يٓؿط٘ ست٢ مي
 .(2)ٜتؿسف بهطب ايٓاع

ايكدز٠ ع٢ً محٌ ا٭َا١ْ: ٖٚٛ َا ُٜع  عٓ٘ املتشهدخ با٭ًٖٝه١، ٜٚٓهدزز ؼتٗها َها       ضابّعا:
ِٔ ٜتٛىل ١َٓٗ نايػٛز٣. َُع١ٓٝ مَل  ُتػري إيٝ٘ ايٓظِ اؿدٜج١ َٔ اغرتاط ضٔ 

غح َٛاطٔ ٜعٝؼ يف داز اإلض٬ّ، ؾإْه٘ ٫ ٜؿهًح إٔ   املٛاط١ٓ: ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ املس ثآَّا:
ّٛا يف فًظ ايػٛز٣  .(3)ٜهٕٛ عك

إّذا أٌٖ ايػٛز٣ ِٖ امل طًُٕٛ امل تؿؿٕٛ بايعداي١ ٚا٭َا١ْ ٚسؿا١ْ ايسأٟ ٚايؿط١ٓ 
 ٚايٛزع ٚايتك٣ٛ ٚايؿ  ٚايؿساض١ ٜتٛدِٗ ايعًِ ٚاؿه١ُ.

                                                           

 .35اٯ١ٜ  :ضٛز٠ ايٓطا٤ (1)
اتري ايعسب١ٝ امل عاؾس٠ ٚيف ايؿههس اإلضه٬َٞ، ٚدزاضه١ َكازْه١، د.     عح ايطًطات ايج٬خ يف ايدض (2)

 (.104/391ضًُٝإ ايطُاٟٚ، ٚايرٟ ْػس يف َٛضٛع١ ايككا٤ ٚايؿك٘ يًدٚي١ ايعسب١ٝ )
، ط. داز ايؿسقهإ، عُهإ،   117ايٓظاّ ايطٝاضٞ يف اإلض٬ّ، ٚأبٛ ؾازع قُد عبد ايكهادز، ف   (3)

 جا١ْٝ.ّ. ايطبع١ اي1986ٖه/ 1407ا٭زدٕ، 
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 ادلجحث اخلبيش
 شآٌ انكشيىحك ادلشأح يف انشٕسٖ يف ضٕء آيبد انم

مل ؼظ٢ املهسأ٠ عًه٢ َهاْه١ عايٝه١ يف اجملتُه  اإلْطهاْٞ َجًُها سؿهًت عًٝٗها يف          
ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬، ؾًكد ض٣ٛ اإلض٬ّ بني ايسدٌ ٚاملسأ٠ يف نجري َٔ اؿكهٛم َجهٌ ا٭دهس    
ع٢ً ا٭عُاٍ ايؿاؿ١، نُا اح هلا بايعًِ ٚايؿك٘; ٚيريو ضأتهًِ ٖٓا عٔ أسك١ٝ املهسأ٠ يف  

ٚنإ يًعًُا٤ يف ٖرا املٛقٛع آزا٤ ث٬ث١ ضأعسقهٗا ٚأ زدهح َها أزاٙ ؾهٛاّبا أٚ     ايػٛز٣، 
 أقسب يًؿٛاب:

ايسأٟ ا٭ٍٚ: ٖٚٛ زأٟ مجٗٛز ايؿكٗا٤ ٚايكدا٢َ ٚبعض امل عاؾسٜٔ ٚساؾهً٘: عهدّ إعطها٤    
 املسأ٠ سل ضٝاضٞ مبا ؾٝٗا سل ايرتغٝح يعك١ٜٛ فًظ ايػٛز٣ ٚأديتِٗ ٖٞ:

َٕ َعًَهه٢ اضههتدٍ ٖههرا ا٫ػههاٙ بكٛيهه٘ تعههاىل: يف ايكههسإٓ ايهههسِٜ:  أ٫ًٚ : َُههٛ ٖٛا ٍُ َق ايسَِّدهها
ايَِّٓطا٤ٔ

(1). 
َا زأٜت َٔ ْاقؿات عكٌ ٚدٜٔ أذٖهب يًهب   }: يف ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ نكٍٛ ايٓيب  ثاّْٝا:

 ، ؾٗرا ديٌٝ ع٢ً أؾك١ًٝ ايسدٌ ٚنُاٍ عكً٘.{ايسدٌ اؿاشّ َٔ إسدانٔ
٢ قؿس اي١ٜ٫ٛ ايعا١َ ع٢ً ايسداٍ ٚمل ٜجبت َٓر اإلمجاع: ؾايٛاق  ايعًُٞ ٜ٪ند عً ثايّجا:

ؾذس ايتازٜخ إٔ أٟ ١ٜ٫ٚ عا١َ قد أضٓدت إىل اَهسأ٠ عًه٢ زغهِ ٚدهٛد ْطها٤ يف      
تًو اٯ١ْٚ ع٢ً دزد١ نبري٠ َٔ ايؿك٘ ٚايجكاؾ١. ٚع٢ً ايسغِ َٔ ذيهو مل ٜطًهب   

ٝؿ١، َٓٗٔ ا٫غرتاى يف ٖرٙ اي٫ٜٛات، ؾُج٬ً مل تػرتى يف ايبٝعه١ اـاؾه١ يف ايطهك   
 ٫ٚ يف ايبٝع١ ايعا١َ بعدٖا.

ايكٝاع: إذا ناْت املهسأ٠ ٫ تؿهًح إلَاَه١ ايؿه٠٬ ٭ْٛثتٗها، ؾههريو ٫ تؿهًح         زابّعا:
 يًػٛز٣ يف اي٫ٜٛات ايعا١َ.

املؿًش١: ؾًٝظ َٔ َؿًش١ املسأ٠ سكٛز فايظ ايسداٍ; ٭ٕ ذيو مما ٫ ٜتؿل َ   خاَّطا:
                                                           

 .34َٔ اٯ١ٜ  :ضٛز٠ ايٓطا٤ (1)
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 َتٗا.آداب اإلض٬ّ يف اؿؿات ع٢ً اعتٗا ٚنسا
ايسأٟ ايجاْٞ: ٖٚٛ ملعظِ عًُا٤ ايػسٜع١ املعاؾسٜٔ، ِٖٚ ٜسٕٚ إٔ اإلض٬ّ مل وسّ املسأ٠ َٔ 
سكٛقٗا ايطٝاض١ٝ، باضتجٓا٤ ز٥اض١ ايدٚي١، ٚيهِٓٗ ٜهسٕٚ إٔ اجملتُه  مل ٜتٗٝهأ بعهد     

 ملصاٚي١ تًو اؿكٛم َصاٚي١ ؾع١ًٝ.
 ٜٚطتديٕٛ ع٢ً ذيو با٭دي١ اٯت١ٝ:

، ؾاٯٜه١ ُتؿٝهد   ٚهلٔ َجٌ ايرٟ عًِٝٗ باملعسٚفسِٜ: قٛي٘ تعاىل: َٔ ايكسإٓ ايه أ٫ًٚ :
إٔ يًُسأ٠ سكًٛقا يف َكابٌ ايٛادبات املؿسٚقه١ عًٝٗها، ٖٚهرا ٜعهين املطهاٚا٠ بهني       

 ايسدٌ ٚاملسأ٠ يف اؿكٛم ٚايٛادبات.
قد باٜ  ايٓطا٤ َٔ ٚؾد ا٭ْؿاز يف بٝع١ ايعكبه١ ايجاْٝه١،    َٔ ايط١ٓ: إٔ ايسضٍٛ  ثاّْٝا:

 .(1)ٝح إْ٘ نإ َٔ بُٝٓٗا اَسأتإس
اإلمجاع ايطهٛتٞ ٚا٭سداخ ايتازى١ٝ: يكد غازنت املسأ٠ مبكهداز َها تهصٚدت به٘      ثايّجا:

َٔ سهِ َٚعسؾ١ يف اؿٝا٠ ايعا١َ يف عٗد ايؿشاب١، بٌ إٕ املسأ٠ قهد اغهرتنت يف   
ٚقهد  أن  عٗد ضٝاضٞ يٓػس ايدع٠ٛ اإلض١َٝ٬، نُا سدخ يف بٝع١ ايعكب١ ايجا١ْٝ. 

 ناْت تػازى أٌٖ اؿٌ ٚايعكد، ٚمل ٜعرتض ع٢ً ذيو أسد.
ٚمما اضتدٍ ب٘ أؾشاب ٖرا ايسأٟ أّٜكا إٔ ا٭خ٬م مل تستؿ  يف اجملتُه  اؿهدٜح   

 ست٢ تصاٍٚ املسأ٠ سكٛقٗا ايطٝاض١ٝ.
ايسأٟ ايجايح: ٖٚٛ يبعض ايعًُا٤ املعاؾهسٜٔ، ٖٚهِ ٜهسٕٚ إٔ اإلضه٬ّ ٫ وهسّ املهسأ٠ َهٔ        

١ٝ َطًًكا، ٚإٔ املطأي١ ادتُاع١ٝ ضٝاض١ٝ; ٚيريو ؾٝذب سٌ ٖهرٙ  اؿكٛم ايطٝاض
َُساعا٠ َا  املطأي١ تبّعا يًظسٚف ا٫دتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ يًُذتُ ، َ  
تكتكٝ٘ ايعداي١، ِٖٚ ٜكٛيٕٛ بأْ٘ ٫ ٜٛدد سهِ غسعٞ وهسّ املهسأ٠ َهٔ سكٛقٗها     

                                                           

 ٚاملسأتإ ُٖا أّ عُاز٠ ْطٝب١ بٓت نعب ا٭ْؿاز١ٜ، ٚأّ َٓٝ  أاا٤ بٓت عُسٚ. (1)
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 .(1)ايطٝاض١ٝ، ؾاملطأي١ ادتٗاد١ٜ
:ُ٘  َا أ زٔدَش

َٔ خ٬ٍ ٖرٙ اٯزا٤ ٚا٭دي١ إٔ ايعًُا٤ قد اْكطُٛا إىل َ٪ٜهد َٚعهازض،    ٚأز٣
يهٔ َا ٫سظت٘ أْ٘ ٫ ٜٛدد ديٌٝ ؾسٜح ٜكط  ظٛاش دخٍٛ املهسأ٠ يف فًهظ ايػهٛز٣ َهٔ     
عدَ٘، إّذا ؾاملطأي١ ادتٗاد١ٜ، ٚضٓس٣ َٔ خ٬ٍ ايبشح إٔ ا٭دي١ ايٛاقعٝه١ ايهيت ٚقعهت يف    

َُطتػاز٠ َٓر ايعٗد ايٓبٟٛ، نُا أْٗا ناْت ؾاسب١ دٚز ايتازٜخ اإلض٬َٞ إٔ املسأ٠ ناْ ت 
 ؾعاٍ يف اإلض٬ّ.

نإ ٜطتػري املسأ٠ ٜٚأخر بسأٜٗها َجًُها ؾعهٌ     ٫ٚ أدٍ ع٢ً ذيو َٔ إٔ ايٓيب 
 .(2)بسأٟ ايطٝد٠ أّ ض١ًُ زقٞ اهلل عٓٗا عٓد ؾًح اؿدٜب١ٝ عٓدَا أخر 

ٟ اَههسأ٠ ٚاسههد٠ دٕٚ ٚيهٓهه٘ َههٔ اإلْؿههاف إٔ ْههبني أْهه٘ ٫ هههٛش إٔ ْأخههر بههسأ 
 ا٭خسٜات، أٚ ْأخر بسأٜٗا، ٖٚٓاى َٔ ايسداٍ أٚ ايٓطا٤ َٔ ٖٛ أنؿأ َٓٗا.

ٚأّٜكا عًٝٓا إٔ ْعًِ إٔ ٖٓاى أَّٛزا ؽـ ايٓطا٤، ؾٝهٕٛ زأٟ املسأ٠ ؾٝ٘ أزدح َٔ 
 زأٟ ايسدٌ.

ٚأّٜكا ٖٓاى ْطا٤ أزدهح عكه٫ًٛ َهٔ ايسدهاٍ، ٖٚٓهاى زدهاٍ أزدهح عكه٫ًٛ َهٔ          
 ايٓطا٤. 

ؾإٕ تكًد املسأ٠ يٛتٝؿ١ املطتػاز٠ ُٜجُس نهجرّيا يف بٓها٤ ا٭َه١، ؾٗهٞ متتًهو      ٚيريو 
سطٔ ايسأٟ يف بعض ا٭َٛز اييت ؽؿٗا أنجس َٔ ايسداٍ، ٚمل ٫، أيٝطت املسأ٠ قادز٠ عًه٢  
َُُازضتٗا يعًُٗا؟ إٕ ٖٓاى قاعد٠ أؾٛي١ٝ تٓـ ع٢ً إٔ ا٭ؾهٌ يف ا٭غهٝا٤    إداز٠ بٝتٗا َ  

                                                           

ٜٓظس: ايػٛز٣ ٚأثسٖا يف ايدميكساط١ٝ، دزاض١ َكازْه١ دنتهٛز/ ا٭ْؿهازٟ عبهد اؿُٝهد إااعٝهٌ        (1)
، 30ضهتاذ/ ايبٗهٞ اـهٛيٞ ف    . اإلض٬ّ ٚقكاٜا املسأ٠ املعاؾس٠ يٮ309، 308، 282، 256

 ّ.1983ٖه/ 1403دز ايكًِ، ايهٜٛت، ايطبع١ ايسابع١ 
 .5/330( دص٤ 9720َؿٓـ عبد ايسشام، باب غص٠ٚ اؿدٜب١ٝ، سدٜح زقِ ) (2)
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أْ٘ ٫ ٜٛدد ْـ ؾهسٜح ُٜشهسّ عًه٢ املهسأ٠ امل ػهازن١ يف ايػهٛز٣،        اإلباس١. َٚٔ ٖٓا ؾبُا
ؾعكٜٛتٗا يف فًظ ايػٛز٣ دا٥ص٠، ٜٚدخٌ يف إطاز ا٭َهس بهاملعسٚف ٚايٓٗهٞ عهٔ امل ٓههس.      

 َٚٔ املعًّٛ إٔ ٖرا ا٭َس ٚادب ع٢ً ايسدٌ ٚاملسأ٠.
 انفصم انثبَي

 انشٕسٖ يف َطبق األصشح
 رٕطئخ:

١ يًػٛز٣، أنهٕٛ قهد ٚؾكهت يف تػهخٝـ تًهو      يعًٞ مبا قدَت َٔ دزاض١ ْظسٜ
ايٛد١ٗ، ٚأضأٍ اهلل تعاىل إٔ ٜهٛؾكين يف اـطه٠ٛ ايتايٝه١، ٖٚهٞ تطبٝهل عًُهٞ هلهرا ايتكعٝهد         

 .ايٓظسٟ ٜأتٞ يف ٖرا ايؿؿٌ إٕ غا٤ اهلل 
 ٜٚػتٌُ ٖرا ايؿؿٌ ع٢ً ث٬ث١ َباسح:

 املبشح ا٭ٍٚ: ايػٛز٣ بني ايصٚدني. ه1
  ا٭ب ٚأبٓا٥٘.املبشح ايجاْٞ: ايػٛز٣ بني ه2
 املبشح ايجايح: ايػٛز٣ بني ا٭خ٠ٛ. ه3

 ادلجحث األٔل
 انشٕسٖ ثني انزٔخني

اإلض٬ّ دٜٔ ُٜكدع اؿٝا٠ ايصٚد١ٝ، ٜٚٛؾس هلا مجٝ  ا٭َٛز اييت ؼؿَ سكٛم مجٝه   
أؾسادٖا; ٚيريو سجٓا ايكسإٓ ايهسِٜ ع٢ً ايتػاٚز بني ايصٚدني، يٝظ ٖرا يف ساي١ ايؿهًح  

 ساي١ ايط٬م َ  ٚدٛد أطؿاٍ، ٚضأؼدخ ٖٓا عٔ آ١ٜ ؼهح ايهصٚدني   ؾشطب، بٌ ست٢ يف
ٖٔ ع٢ً ايتػاٚز يف ساي١ ايط٬م، ٖٚٞ آ١ٜ ايسقاع، قاٍ تعاىل:  ُٖ ٫َِٚد َٔ َأ َٛأيَداُت ُِٜسٔقِع َٚاي 

ٖٔ ُٗ ُ٘ َزِشق  ِٛي ٛٔد َي ََٚع٢ًَ امَل ِٖ ايٖسَقاَع١َ  ِٔ َأَزاَد َإٔ ُٜٔت َُ َٔ ٔي ِٝ ًَ َٔ َٔ َنا ِٝ َِٛي َُِعُسٚٔف ٫َ   َس ٖٔ ٔبهاي  ُٗ َُٛت َٚٔنِط
ٌُ َِٔج َٛاَزٔخ  ََٚع٢ًَ اي  ٔٙ ََٛئد ُ٘ ٔب ِٛي ْٛد ِي ََ  ٫ََٚ َٖا  ََٛئد َٚأيَد٠ٌ ٔب َٗا ٫َ ُتَكاٖز  ُِٚضَع ـُ ُْؿ ْظ َإ٫ِ   َذٔيهَو  ُتَهًِ

َُها       َٗ ِٝ ًَ ُُٚز َؾه٬َ ُدَٓهاَ  َع ََٚتَػها َُها  ُٗ ِِّٓ ِٕ َأَزاَدا ٔؾَؿا٫ً َعٔ َتَساُض  ِِ َإٔ َتِطَتِسٔقهُعٛا   َؾَإ ِٕ َأَزِدٗته ََٚإ
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ٕٖ ايًِه  ُُٛا َأ َٚاِعًَ  َ٘ َٚاٖتك ٛا ايًِ َُِعُسٚٔف  ُِٝتِ ٔباي  َٖا آَت ُُِتِ  ِِ َإَذا َضًِ ِِ َؾ٬َ ُدَٓاَ  َعًَِٝه  ٫َِٚدن  َُها  َأ َ٘ ٔب
َٕ َبٔؿرْي ٛ ً َُ َتِع

(1). 
 ساي١ ايطه٬م، ٖٚهرٙ   إٕ ٖرٙ اٯ١ٜ تكدّ يٓا منٛذّدا زا٥ّعا يًتػاٚز بني ا٭شٚاز يف

اٯ١ٜ تتشدخ عهٔ امل طًكهات، ٭ٕ اٯٜهات ايطهابك١ عًه٢ ٖهرٙ اٯٜه١ ناْهت تتشهدخ عهٔ           
ُُطًك١ سل إزقاع ٚيدٖا سهٛيني   ايط٬م، ؾايٛايدات ٖٓا ٖٔ امل طًكات، ٖٚرٙ اٯ١ٜ تكسز يً
ناًَني، ٫ٚ هٛش يصٚدٗا ايرٟ طًكٗا إٔ وسَٗا َهٔ ٖهرا اؿهل، ؾهإٕ ٫ خه٬ف يف َهد٣       

١ ايسقاع يًطؿٌ دٕٚ ايطٓتني، ٚقسٚز٠ سًٝب أَ٘ ي٘ َٚهد٠ اؿهٛيني يٝطهت ٫شَه١،     أُٖٝ
ٚإمنا ٖٞ بٝإ ٭طٍٛ َد٠ يًسقاع ٜأخر بٗا َٔ أزاد إٔ ٜتِ ايسقاع١، ع٢ً سطهب ساده١   
ايطؿٌ، نُا تٛدب ٖرٙ اٯ١ٜ ع٢ً ا٭ب إٔ ٜكدّ ايٓؿك١ ٚايهط٠ٛ يصٚدت٘ املسقع١، ٚيههٔ  

ا٭ب، ٚع٢ً نٌ َٔ ايصٚدني أ٫ ٜطتػٌ اٯخس ٜٚكهّٛ  ٖرٙ ايٓؿك١ تهٕٛ ع٢ً سطب ساٍ 
بإقسازٙ، ؾ٬ ٜكًٌ ايسدٌ ْؿك١ املسأ٠ ٫ٚ ُتػهايٞ املهسأ٠ يف طًهب ايٓؿكه١، ٚإذا َهات ايهصٚز       
)ا٭ب( ؾهٌ ايٛادبات اييت عًٝ٘ ػاٙ ا٭ّ تٓتكٌ ع٢ً ايٛازخ، ٚػٝص اٯ١ٜ بعد ذيهو ؾطهاّ   

َُكٞ ايعاَني بػسط إٔ ٜهٕٛ ذيو بت َُدازض١ ايطؿٌ قبٌ  ػاٚز ٚاتؿام بني ا٭ب ٚا٭ّ بعد 
دٝد٠ يٮَهس، ٫ٚ َهاْ  َهٔ عهح ا٭شٚاز عهٔ َسقهعات أخسٜهات غريٖهٔ ٚاضهت٦ذازٖٔ          

 إلزقاع أطؿاهلٔ، ع٢ً إٔ ٜدؾعٛا هلٔ ا٭دس، املِٗ إٔ ٜتِ نٌ ٖرا بايتػاٚز بني ايصٚدني.
يني ٚزأٜها يف  : "ؾإٕ اتؿل ٚايد ايطؿٌ ع٢ً ؾطاَ٘ قبٌ اؿٛ(2)ٜكٍٛ اإلَاّ ابٔ نجري

ذيو َؿًش١ ي٘ ٚتػاٚزا يف ذيو ٚأمجعا عًٝ٘، ؾ٬ دٓا  عًُٝٗا يف ذيو، ؾٝ٪خر َٓ٘ إْٓها  
ْؿسد أسدُٖا بريو دٕٚ اٯخس ٫ ٜهؿٞ ٫ٚ هٛش يٛاسٕد َُٓٗا إٔ ٜطتبد بهريو َهٔ غهري    
َُػاٚز٠ اٯخس، ٖٚرا ؾٝ٘ استٝاط يًطؿٌ ٚإيصاّ ايٓظس يف أَهسٙ ٖٚهٛ َهٔ زمحه١ اهلل بعبهادٙ،      

ح سذس ع٢ً ايٛايدٜٔ يف تسب١ٝ طؿًُٗا ٚأزغدُٖا إىل َا ٜؿًشُٗا ٜٚؿًش٘، نُا قاٍ سٝ

                                                           

 .233اٯ١ٜ  :ضٛز٠ ايبكس٠ (1)
 . 1/325تؿطري ايكسإٓ ايعظِٝ ٫بٔ نجري،  (2)
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ِِ َؾَطُتِسٔقُ  تعاىل:  ََٚإٕ َتَعاَضِسُت َُِعُسٕٚف  َِٝٓه ِ ٔب ُُٔسٚا َب َٚأ َت  ٖٔ ُٖ ٖٔ أ ُدَٛز ُٖ ِِ َؾآُتٛ َٔ َيه  ِٕ َأِزَقِع َؾَإ
ُ٘ أ ِخَس٣ َي

(1)." 
ػاٚز بني أؾساد ا٭ضهس٠ يف َطهأي١ ؽهـ ايٓطهٌ     ؾٗرٙ اٯ١ٜ ُتُجٌ أمنٛذّدا زا٥ّعا يًت

 ٚايرز١ٜ، ؾ٬ ٜكٝ  ا٭طؿاٍ َ  تؿهو اؿٝا٠ ايصٚد١ٝ، ؾطؿٌ ايّٝٛ ٖٛ ٚايد ايػد.
ايكهد٠ٚ   َٚٔ ايُٓاذز ايسا٥ع١ يًتػاٚز بني ايصٚدني ٚايرٟ قسب يٓا به٘ ْبٝٓها   
عُهس قهاٍ:   ٚاملجٌ قؿ١ ؾًح اؿدٜب١ٝ َٚا ٚزد ؾٝٗا، ؾكهد زٟٚ اإلَهاّ عبهد ايهسشام عهٔ َ     

أخ ْٞ ايصٖسٟ قاٍ: أخ ْٞ عس٠ٚ بٔ ايصبري عٔ املطٛز بهٔ كصَه١ َٚهسٚإ بهٔ اؿههِ، ه       
شَٔ اؿدٜب١ٝ يف بكه  عػهس٠ َا٥ه١     ؾدم نٌ ٚاسد َُٓٗا ؾاسب٘ ه قا٫: خسز زضٍٛ  

اهلهد٣، ٚأغهعسٙ، ٚأسهسّ     َٔ أؾشاب٘، سته٢ إذا نهاْٛا بهرٟ اؿًٝؿه١ قًهد زضهٍٛ اهلل       
سته٢ إذا   ٘ عّٝٓا َٔ خصاع١ ى ٙ عهٔ قهسٜؼ، ٚضهاز زضهٍٛ اهلل     بايعُس٠، ٚبعح بني ٜدٜ

ناْٛا بػدٜس ا٭غطاط قسّٜبا َٔ عطؿإ أتاٙ عٝٓ٘ اـصاعٞ، ؾكاٍ: إْٞ قد تسنت نعهب بهٔ   
، ٚمجعهٛا يهو مجّٛعها، ٖٚهِ َكهاتًٛى،      (2)ي٪ٟ ٚعاَس بهٔ يه٪ٟ قهد مجعهٛا يهو ا٭سهابٝؼ      

ٕٚ( إٔ منٌٝ إىل ذزازٟ ٖ٪٤٫ ايهرٜٔ  : أغريٚا عًٞ )أتسٚؾادٚى عٔ ايبٝت، ؾكاٍ ايٓيب 
، ٚإٕ ه٦ٝٛا تهٔ عًٓكا قطعٗها اهلل،  (3)أعاِْٖٛ ؾٓؿٝبِٗ، ؾإٕ قعدٚا قعدٚا َٛتٛزٜٔ قسٚبني

ِٔ ؾدْا قاتًٓاٙ، ؾكايٛا: زضٍٛ اهلل أعًهِ، ٜها ْهيب اهلل! إمنها د٦ٓها       َُ أّ تسٕٚ إٔ ْ٪ّ ايبٝت، ؾ
: ٚبهني ايبٝهت قاتًٓهاٙ، قهاٍ ايهٓيب       َُعتُسٜٔ، ٚمل ل٧ يكتاٍ أسٕد، ٚيههٔ َهٔ سهاٍ بٝٓٓها    

 ؾسٚسٛا إّذا.

                                                           

 .6اٯ١ٜ  :ضٛز٠ ايط٬م (1)
سبٛؽ بكُتني، ِٖٚ بٓٛ اهلٕٛ بٔ خصمي١ بٔ َدزن١، ٚبٓٛ اؿازخ بٔ عبد َٓها٠  ا٭سابٝؼ: مج  أ (2)

بٔ نٓا١ْ، ٚبٓٛ املؿطًل َٔ خصاع١، ناْٛا خايؿٛا َ  قسٜؼ ؼت دبٌ ٜكاٍ ي٘ اؿبػهٞ، ٚقٝهٌ:   
 .1/330اٛا بريو يتشبػِٗ، أٟ ػُعِٗ 

 قسٚبني: َطًٛبني َٓٗٛبني، ٚاؿسب: ْٗب َاٍ اإلْطإ. (3)



 م0202العدد اخلامس    يبت اجلديدة باألقصر           جملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

الشورى في ضوء القرآن الكريم 
 دراسة موضوعية

2264 
 

قاٍ َعُس: قاٍ ايصٖسٟ: ٚنإ أبٛ ٖسٜس٠ ٜكٍٛ: َا زأٜت أسهّدا قهط نهإ أنجهس     
، قهاٍ ايصٖهسٟ يف سهدٜح َطهٛز بهٔ كصَه١ َٚهسٚإ:        َػٛز٠ ٭ؾشاب٘ َٔ زضٍٛ اهلل 

{ُِٝإٕ خايهد بهٔ ايٛيٝهد بهايػ    }: ؾساسٛا ست٢ إذا ناْٛا ببعض ايطسٜل قاٍ ايٓيب 
، يف (1)

اؾٝؼ،  (3)، ؾخرٚا ذات ايُٝني، ؾٛاهلل َا غعس بِٗ خايد إذا ٖٛ بكرت٠(2)خٌٝ يكسٜؼ طًٝع١
سته٢ إذا نهاْٛا بايجٓٝٓه١ ايهيت ٜٗهبط       ؾاْطًل، ؾإذا ٖٛ ٜسنض ْرّٜسا يكسٜؼ، ٚضاز ايهٓيب  

ٌِ     (4)عًِٝٗ َٓٗا ٌِ َسه ، (6)، ؾكهايٛا: خهٮٔت ايكؿهٛا٤   (5)بسنت ب٘ زاسًت٘، ؾكهاٍ ايٓهاع: َسه
َا خٮت ايكؿٛا٤، َٚا ذاى هلا غًل، ٚيهٓٗا سبطهٗا  }: خٮت )ايكؿٛا٤(، ؾكاٍ ايٓيب 

ٜعظُٕٛ ؾٝٗا سسَات اهلل، إ٫  (7)سابظ ايؿٌٝ، ثِ قاٍ: ٚايرٟ ْؿطٞ بٝدٙ ٫ ٜطأيْٛٞ ُخط١
 (8)، ثِ شدسٖا ؾٛثبت ب٘، قاٍ: ؾعدٍ ست٢ ْصٍ بأقؿ٢ اؿدٜب١ٝ ع٢ً متد{إ٫ أعطٝتِٗ إٜاٖا

ايٓاع ت ّقا، ؾًِ ًٜبج٘ ايٓاع إٔ ْصسٛٙ، ؾػه٢ إىل زضهٍٛ   (9)إمنا ٜت ق٘قًٌٝ املا٤،  (8)متد
ُّا َهٔ نٓاْته٘، ثهِ أَهسِٖ إٔ هعًهٛٙ ؾٝه٘، قهاٍ: ؾهٛاهلل َهاشاٍ          زضٍٛ اهلل  ، ؾاْتصع ضٗ

هلِ بايسٟ ست٢ ؾدزٚا عٓ٘، ؾبُٝٓا ِٖ نريو إذ دا٤ بدٌٜ بٔ ٚزقا٤ اـصاعٞ يف  (10)هٝؼ

                                                           

 َهإ قسٜب َٔ اؿدٜب١ٝ. ايػُِٝ: (1)
 طًٝع١: َكد١َ اؾٝؼ. (2)
 ايكرت٠: ايػباز ا٭ضٛد. (3)
 املساد ث١ٝٓ املساز، ٖٚٞ طسٜل يف اؾبٌ ُتػسف ع٢ً اؿدٜب١ٝ. (4)
 ن١ًُ تكاٍ يًٓاق١ إذا تسنت ايطري. (5)
 ا.ٚاـ٤٬ يإلبٌ ناؿسٕ يًخٌٝ. َٚع٢ٓ خٮت: مل ت   َهاْٗ ايكؿٛا٤ اضِ ْاق١ ايٓيب  (6)
 خط١: خؿ١ً. (7)
 متد: سؿس٠ ؾٝٗا َا٤ قًٌٝ. (8)
 اي ض: ايطري َٔ ايعطا٤، ٚايت ض ا٭خر ق٬ًًٝ ق٬ًًٝ. (9)
 هٝؼ: ٜؿٛز. (10)
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َهٔ أٖهٌ تٗاَه١، ؾكهاٍ: إْهٞ       زضٍٛ اهلل  (1)ْؿح ْؿس َٔ قَٛ٘ َٔ خصاع١، ٚناْٛا عٝب١
تسنههت نعههب بههٔ يهه٪ٟ، ٚعههاَس بههٔ يهه٪ٟ، )ْصيههٛا( أعههداد َٝههاٙ اؿدٜبٝهه١، َعٗههِ ايعههٛذ  

إْها مل له٧ يكتهاٍ أسهٕد،     }: ، ِٖٚ َكاتًٛى، ٚؾادٚى عٔ ايبٝت، ؾكاٍ ايهٓيب  (2)املطاؾٌٝ
     ِ َُعتُهسٜٔ، ٚإٕ قسّٜػها قهد ْٗهههتٗ ٗهِ، ؾهإٕ غهها٤ٚا   ، ٚأقهسب ب {اؿهسب  (3)ٚيهٓها د٦ٓها 

هلِ َد٠ً، ٚىًٛا بٝين ٚبني ايٓاع، ؾإٕ أتٗس، ؾإٕ غا٤ٚا إٔ ٜدخًٛا ؾُٝها دخهٌ    (4)َاددتِٗ
، ٚإٕ أبٛا ؾٛايدٟ ْؿطٞ بٝدٙ ٭قاتًِٓٗ ع٢ً أَسٟ ٖرا (5)ؾٝ٘ ايٓاع ؾعًٛا، ٚإٕ ٫ ؾكد مجٛا

ؾهاْطًل  ، أٚ يٝٓؿرٕ )اهلل( أَسٙ، ؾكاٍ بدٌٜ: ضهأبًػِٗ َها تكهٍٛ،    (6)ٖرا ست٢ تٓؿسد ضايؿيت
ست٢ أت٢ قسّٜػا، ؾكاٍ: إْا د٦ٓانِ َٔ عٓد ٖرا ايسدٌ، ٚاعٓاٙ ٜكٍٛ ق٫ًٛ، ؾهإٕ غه٦تِ إٔ   
ْعسق٘ عًٝهِ ؾعًٓا، ؾكاٍ ضؿٗا٩ِٖ: ٫ ساد١ يٓها إٔ ؼهدثٓا عٓه٘ بػه٧، ٚقهاٍ ذٚ ايهسأٟ       

، ؾكهاّ  َِٓٗ: ٖات َا اعت٘ ٜكٍٛ، قاٍ: اعت٘ ٜكٍٛ نرا ٚنرا، ؾشدثِٗ مبا قهاٍ ايهٓيب   
َطعٛد ايجكؿهٞ، ؾكهاٍ: أٟ قهَٛٞ! أيطهتِ بايٛيهد؟ قهايٛا: بًه٢، قهاٍ: أٚ يطهت          عس٠ٚ بٔ 

بايٛايد، قايٛا: ب٢ً، قاٍ: ؾٌٗ تتُْٗٛٞ؟ قايٛا: ٫، قاٍ: أيطتِ تعًُٕٛ أْٞ اضتٓؿست أٖهٌ  
ِٔ أطاعين؟ قهايٛا: بًه٢، قهاٍ: ؾهإٕ     (7)عهات، ؾًُا بًشٛا ََ ، عًٞ د٦تهِ بأًٖٞ، ٚٚيدٟ، ٚ

د، ؾاقبًٖٛا، ٚدعْٛٞ آت٘، ؾكايٛا: ؾأت٘، ؾأتاٙ، قاٍ: ؾذعهٌ  ٖرا قد عسض عًٝهِ خؿ١ً ُزغ
ّٛا َٔ قٛي٘ يبدٌٜ، ؾكاٍ عس٠ٚ عٓهد ذيهو: أٟ قُهد     ، ؾكاٍ زضٍٛ اهلل ٜهًِ ايٓيب  م

                                                           

 ايعٝب١: َا تٛق  ؾٝ٘ ايجٝات ؿؿظٗا، أٟ أِْٗ َٛق  ايٓؿح ي٘، ٚا٭َا١ْ ع٢ً ضسٙ. (1)
 اي٬تٞ َعٗا أطؿاهلا. ايعٛذ: مج  عا٥ر ايٓاق١ ذات ايًي، ٚاملطاؾٌٝ: ا٭َٗات (2)
 أْٗهتِٗ: أقعؿتِٗ. (3)
 َاددتِٗ: دعًت بٝين ٚبِٝٓٗ َد٠. (4)
 ٛا: اضرتاسٛا ٚقٛٚا.مج (5)
 ايطايؿ١: ؾؿش١ ايعٓل، ٚنين بريو عٔ ايكتٌ. (6)
 بًٍشٛا: اَتٓعٛا. (7)
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أزأٜت إٕ اضتأؾًت قَٛو، ٌٖ اعت )بأسد( َٔ ايعسب ادتا  أؾهً٘ قبًهو؟ ٚإٕ تههٔ    
ّٖا، ٚأز٣ أغٛاّبا إٔ ٜؿسٚا عٓهو، ؾكهاٍ أبهٛ     (2)خًًٝكا َٔ ايٓاع (1)ا٭خس٣ ؾإْٞ ٭ز٣ ٚدٛ

، أمٔ ْؿس عٓ٘ ْٚدع٘؟ ؾكاٍ: َٔ ذا؟ قاٍ: أبهٛبهس، قهاٍ:   (3)ه: أَؿـ بظس اي٬تبهس 
، أَا ٚايرٟ ْؿطٞ بٝدٙ ي٫ٛ ٜد يو عٓدٟ مل أدصى بٗا ٭دبتو، قاٍ: ٚدعٌ ٜهًِ ايٓيب

ايطهٝـ، ٚعًٝه٘    َٚعه٘  ؾهًُا نًُ٘ أخر بًشٝت٘، ٚاملػري٠ بٔ غعب١ قا٥ِ ع٢ً زأع ايٓيب 
ٌ  املػؿس، ؾهًُا أ٣ٖٛ عس٠ٚ ٜدٙ عٔ ؿ١ٝ زضٍٛ اهلل  ايطهٝـ، ٚقهاٍ:    (4)قسب ٜدٙ بٓعه

ِٔ ٖهرا؟ ؾكهايٛا: املػهري٠ بهٔ       أخِِّس ٜدى عٔ ؿ١ٝ زضٍٛ اهلل  ََه ، ؾسؾ  عس٠ٚ زأض٘، ؾكهاٍ: 
َّها يف      غعب١، ؾكاٍ: أٟ غ دز أٚ يطت أضع٢ يف غدزتو، ٚنإ املػري٠ بهٔ غهعب١ ؾهشب قٛ

أَا اإلضه٬ّ ؾأقبهٌ،   }: ١ٝ ؾكتًِٗ، ٚأخر أَٛاهلِ، ثِ دا٤ ؾأضًِ، ؾكاٍ زضٍٛ اهلل اؾاًٖ
َُهل ؾهشاب١ ايهٓيب     {ٚأَا املاٍ ؾًطت َٓ٘ )يف غ٧( بعٝٓٝه٘، قهاٍ:    ، ثِ إٕ عس٠ٚ دعهٌ ٜس

ُْخا١َ إ٫ ٚقعت يف ٜد زدٌ َِٓٗ، ؾديو بٗا ٚدٗ٘ ٚدًهدٙ،   ؾٛاهلل َا َتَٖٓخِ زضٍٛ اهلل 
ا أَسٙ، ٚإذا تٛقأ نادٚا ٜكتتًهٕٛ عًه٢ ٚقه٥ٛ٘، ٚإذا تهًُهٛا خؿكهٛا      ٚإذا أَسِٖ ابتدزٚ

ُّها يه٘، ٚإْه٘ قهد عهسض عًهٝهِ خطه١ ُزغهد،            أؾٛاتِٗ عٓدٙ، َٚا ودٕٚ إيٝه٘ ايٓظهس تعظٝ
 ؾاقبًٖٛا، ؾكاٍ زدهٌ َهٔ نٓاْه١: دعهْٛٞ آته٘، ؾكهايٛا: إ٥ته٘، ؾًُها أغهسف عًه٢ ايهٓيب           

ٛ   ٚأؾشاب٘، قاٍ زضٍٛ اهلل  يه٘   (5)ّ ُٜعظُهٕٛ ايبهدٕ، ؾابعجٖٛها   : ٖرا ؾ٬ٕ، ٖٚهٛ َهٔ قه
ؾبعجٖٛا ي٘، ٚاضتكبً٘ ايكّٛ ًٜبٕٛ، ؾًُا زأ٣ ذيو قهاٍ: ضهبشإ اهلل، َها ٜٓبػهٞ هله٪٤٫ إٔ      
ٜؿدٚا عٔ ايبٝت، قاٍ: ؾًُا زد  إىل أؾشاب٘، قاٍ: زأٜت ايبدٕ قد قًدت ٚأغعست، ؾُا 

                                                           

 ا٭غٛاب: ا٭خ٬ط َ  أْٛاع غت٢. (1)
 خًًٝكا: سكًٝكا ٚسسّٜا. (2)
 د اـتإ َٔ ؾسز املسأ٠.ايبظس: قطع١ تبك٢ بع (3)
 ْعٌ ايطٝـ: َا ٜهٕٛ أضؿٌ ايكساب َٔ ؾك١ أٚ غريٖا. (4)
 أٟ أثريٖٚا دؾع١ ٚاسد٠. (5)
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عهْٛٞ آته٘،   أز٣ إٔ ٜؿدٚا عٔ ايبٝت، ؾكاٍ زدٌ َِٓٗ ه ٜكاٍ يه٘ َههسش بهٔ سؿهـ ه: د       
: ٖرا َهسش، ٖٚٛ زدٌ ؾهادس، ؾذعهٌ ٜهًهِ    قايٛا: أ٥ت٘، ؾًُا أغسف عًِٝٗ، قاٍ ايٓيب 

 ، ؾبُٝٓا ٖٛ ٜهًُ٘، إذ دا٤ٙ ضٌٗٝ بٔ عُسٚ. ايٓيب 
ٌِّ }: قاٍ َعُس: ؾأخ ْٞ أٜٛب عٔ عهس١َ أْ٘ دا٤ ضٌٗٝ قاٍ ايٓيب  إْ٘ قد ُض

{يهِ َٔ أَسنِ
(1). 

: ؾذا٤ ضهٌٗٝ بهٔ عُهسٚ )ؾكهاٍ: ٖهأت! انتهب بٝٓٓها        قاٍ َعُس: قاٍ ايصٖسٟ يف سدٜج٘
ِ    }: ايهاتب( ؾكهاٍ ايهٓيب    ٚبٝٓهِ نتاّبا، ؾدعا ايٓيب  ، ؾكهاٍ  {انتهب بطهِ اهلل ايهسمحٔ ايهسسٝ

ضٌٗٝ: أَا ايسمحٔ ؾٛاهلل َا أدزٟ َا ٖٛ؟ ٚيهٔ انتهب: بااهو ايًهِٗ، نُها نٓهت تهتهب، ؾكهاٍ        
ِ }: محٔ ايسسِٝ، ؾكاٍ ايٓيب امل طًُٕٛ: ٚاهلل ٫ ٜهتبٗا، إ٫ بطِ اهلل ايس ، ثهِ  {انتب بااو ايًهٗ

قاٍ: ٖرا َا ؾاؾٌ عًٝه٘ قُهد زضهٍٛ اهلل، ؾكهاٍ ضهٌٗٝ: ٚاهلل يهٛ نٓها ْعًهِ أْهو زضهٍٛ اهلل َها            
: ٚاهلل إْهٞ  ؾددْاى عٔ ايبٝهت، ٫ٚ قاتًٓهاى، ٚيههٔ انتهب: قُهد بهٔ عبهد اهلل، ؾكهاٍ ايهٓيب          

عبد اهلل، قهاٍ ايصٖهسٟ: ٚذيهو يكٛيه٘: ٫ ٜطهأيْٛٞ      يسضٍٛ اهلل، ٚإٕ نربتُْٛٞ، انتب: قُد بٔ 
ع٢ً إٔ ؽًهٛا بٝٓٓها ٚبهني ايبٝهت،     }: خط١ ٜعظُٕٛ ؾٝٗا سس١َ اهلل إ٫ أعطٝتِٗ إٜاٖا، ؾكاٍ ايٓيب 

، ٚيهٔ ذيو َٔ ايعاّ (2)، ؾكاٍ ضٌٗٝ: ٫ تتشدخ ايعسب أْا أخرْا قػط١{ؾٓطسف ب٘، ؾٓطٛف ب٘
ٜأتٝو َٓها زدهٌ ٚإٕ نهإ عًه٢ دٜٓهو إ٫ زددته٘ إيٝٓها،         املكبٌ، ؾهتب، ؾكاٍ ضٌٗٝ: )ٚ( ع٢ً أْ٘

ُّا، ؾبُٝٓها ٖهِ نهريو إذا دها٤      َُطً ؾكاٍ امل طًُٕٛ: ضبشإ اهلل نٝـ ٜسد إىل املػسنني ٚقد دا٤ 
يف قٝٛدٙ، ٚقد خسز َٔ أضؿٌ َه١، ست٢ ز٢َ بٓؿط٘ بهني   (3)أبٛ دٓدٍ بٔ ضٌٗٝ بٔ عُسٚ ٜسضـ

: إْها  د! أٍٚ َٔ أقاقٝو عًٝ٘ إٔ تسدٙ )إىٖل، ؾكاٍ ايٓيب أتٗس امل طًُني، ؾكاٍ ضٌٗٝ: ٖرا ٜا قُ
يهٞ، ؾكهاٍ:    (4)ؾأدصٙ مل ْكض ايهتاب بعد، قاٍ: ؾٛاهلل إّذا مل أؾاؿو ع٢ً غ٧ أبّدا، ؾكاٍ ايٓيب 

                                                           

 .5/330( دص٤ 9720َؿٓـ عبد ايسشام، باب غص٠ٚ اؿدٜب١ٝ، سدٜح زقِ ) (1)
 قػط٘: قّٗسا. (2)
 ٜسضـ: ميػ٢ َػّٝا بط٦ّٝا بطبب ايكٝد. (3)
 .ؾأدصٙ يٞ: أٟ أَكٞ يٞ ؾعً٘ (4)
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َا أْا مبذٝصٙ يو، قاٍ: ب٢ً! ؾاؾعٌ، قاٍ: َا أْا بؿاعٌ، قاٍ َهسش: ب٢ً! قد أدصْاٙ يو، ؾكهاٍ أبهٛ   
ُّا؟ أ٫ تسٕٚ َا قد يكٝهت، ٚنهإ قهد     َُطً دٓدٍ: أٟ َعػس املطًُنٓي أزد إىل املػسنني ٚقد د٦ت 

أضهًُت إ٫ ٦َٜٛهر، قهاٍ:    ُعرب عراّبا غدّٜدا يف اهلل، ؾكاٍ عُس بٔ اـطاب: ٚاهلل َا غههت َٓر 
، ؾكًت أيطت ْيب اهلل سًكا؟ قاٍ: ب٢ً، قاٍ: قًت: أيطٓا ع٢ً اؿهل؟ ٚعهدْٚا عًه٢    ؾأتٝت ايٓيب 

ايباطٌ؟ قاٍ: ب٢ً، قًت: ؾًِ ُْعطٞ ايد١ْٝ يف دٜٓٓا؟ ؾكاٍ: إْهٞ زضهٍٛ اهلل، ٚيطهت أعؿهٝ٘، ٖٚهٛ      
بًه٢، ؾأخ تهو أْهو تأتٝه٘      ْاؾسٟ، قًت: أٚيطت نٓت ؼدثٓا أْا ضٓأتٞ ايبٝت، ؾٓطٛف ب٘، قاٍ:

ايعاّ؟ قًت: ٫، قاٍ: ؾإْو آتٝ٘، َٚطٛف ب٘، قاٍ: ب٢ً: ؾأتٝت أبا بهس، ؾكًت: ٜا ابا بههس! أيهٝظ   
ٖرا ْيب اهلل سًكا؟ قاٍ: ب٢ً: قًت: أيطٓا ع٢ً اؿل ٚعدْٚا عًه٢ ايباطهٌ؟ قهاٍ: بًه٢، قًهت: ؾًهِ       

، ٚيههٝظ ٜعؿهٞ زبه٘، ٖٚهٛ ْاؾههسٙ،    ْعطهٞ ايدْٝه١ يف دٜٓٓها إّذا؟ قهاٍ: أٜٗهها ايسدهٌ إْه٘ زضهٍٛ اهلل       
ست٢ متٛت، ؾٛاهلل إْ٘ يع٢ً اؿل، قًت: أٚ يٝظ نإ ودثٓا أْا ضهٓأتٞ ايبٝهت،    (1)ؾاضتُطو بػسشٙ

ْٚطٛف ب٘؟ قاٍ: ؾأخ ى أْ٘ ضٝأتٝ٘ ايعاّ؟ قًت: ٫، قاٍ ؾإْو آتٝ٘، َٚطهٛف به٘، قهاٍ ايصٖهسٟ:     
 قاٍ عُس: ؾعًُت يريو أعُا٫ً.  

قَٛٛا، ؾامسٚا، }٭ؾشاب٘:  ايهتاب، قاٍ زضٍٛ اهلل قاٍ: ؾًُا ؾسؽ َٔ قك١ٝ 
، قاٍ: ؾٛاهلل َا قاّ َِٓٗ زدٌ، ست٢ قاٍ ذيو ث٬خ َسات، قاٍ: ؾًُها مل ٜكهِ   {ثِ اسًكٛا

َِٓٗ أسد، قاّ، ؾدخٌ ع٢ً أّ ض١ًُ، ؾرنس هلا َا يكٞ َٔ ايٓاع، ؾكايت أّ ض١ًُ: ٜا ْهيب  
ت٢ تٓشس بدْو، ٚتدعٛ سايكو ؾٝشًكو، اهلل أؼب ذيو؟ اخسز، ثِ ٫ تهًِ أسّدا َِٓٗ س

ؾكاّ، ؾخسز، ؾًِ ٜهًِ أسّدا َِٓٗ، ست٢ ؾعٌ ذيو، مس بدْ٘، ٚدعا سايكه٘ ؾشًكه٘، ؾًُها    
زأٚا ذيو قهاَٛا، ؾٓشهسٚا، ٚدعهٌ بعكهِٗ وًهل بعّكها، سته٢ نهاد ٜكتهٌ بعكهِٗ بعّكها            

ُّا"  .(3()2)غ
ح ؾُٗهت عهٔ   ؾكد نإ زأٟ أّ ض١ًُ ه زقٞ اهلل عٓٗها ه ؾهٛاّبا، َٚبازًنها; سٝه      

                                                           

 ايػسش يإلبٌ: مبٓصي١ ايسناب يًؿسع. (1)
 غِ ايػ٧ ايػ٧: ع٬ٙ. (2)
 .5/330( دص٤ 9720َؿٓـ عبد ايسشام، باب غص٠ٚ اؿدٜب١ٝ، سدٜح زقِ ) (3)
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أَسِٖ بايتشًٌ أخّرا بايسخؿ١ يف سكٗهِ.   ايؿشاب١: أْ٘ ٚق  يف أْؿطِٗ إٔ ٜهٕٛ ايٓيب 
إٔ ٜتشًهٌ   ٚأْ٘ ٜطتُس ع٢ً اإلسساّ أخّرا بايعصمي١ يف سل ْؿطه٘، ؾأغهازت عًه٢ ايهٓيب     

ؾهٛاب َها أغهازت به٘، ؾؿعًه٘، ؾًُها زأ٣        يٝصٍٚ عِٓٗ ٖرا ا٫ستُاٍ، ٚعهسف ايهٓيب   
ٚا إىل ؾعٌ َا أَسِٖ ب٘، ؾًِ ٜبك٢ بعد ذيو غا١ٜ تٓتظس، ؾهإ ذيو زأّٜا ايؿشاب١ ذيو بادز

َُػهاٚز٠ املهسأ٠ َاداَهت ذات     ضدّٜدا َٚػٛز٠ً ؾا٥ب١، ٚيف ذيو أن  ديٌٝ ع٢ً اضتشطإ 
 ؾهس ؾا٥ب ٚزأٟ زغٝد.

 يسأٟ ايطٝد٠ أّ ض١ًُ، ؾكد اعه٘ ايهٓيب    ؾٗرا املجاٍ ٜبني َد٣ اسرتاّ ايٓيب 
يًُهسأ٠ ٚاعتهصاشٙ بسأٜٗها. ؾًٝعته       جاٍ ايسا٥  ٜبني تههسِٜ زضهٍٛ اهلل   ٚعٌُ ب٘، ٖٚرا امل

ايسداٍ َٔ ٖرا، ؾهٓشٔ ْهس٣ يف شَآْها ٖهرا بعهض ايسدهاٍ ٫ ورتَهٕٛ آزا٤ ْطها٥ِٗ، أٚ         
ٜطريٕٚ بٓٗر "غاٚزِٖٚ ٚخهايكِٖٛ" ٫ٚ ٜعًُهٕٛ إٔ اسهرتاّ ايسدهٌ يهسأٟ شٚدته٘ ٜصٜهد        

 ا٭يؿ١ ٚاملٛد٠ بني ايصٚدني.
 َيادلجحث انثب

 انشٕسٖ ثني األة ٔأثُبئّ
ٖرا ا٭َس، باعتباز إٔ ا٭ب ٖٛ اٯَس ايٓاٖٞ، ٚإٔ ا٭بٓا٤ ٫  ٕزمبا ٜطتبعد ايهجريٚ

ُٜشطٕٓٛ تدبري ا٭َٛز َجٌ اٯبا٤، ٚيهٔ مل ٫ ؾإٕ ا٫بٔ إٕ ناْت تسبٝت٘ قا١ُ٥ عًه٢ أضهظ   
 إبساِٖٝ  ٚقٛاعد إميا١ْٝ ؾشٝش١ نإ أ٬ًٖ يًػٛز٣ ٫ٚ أدٍ ع٢ً ذيو َٔ قؿ١ ضٝدْا

َّ َأِّْهٞ         َ  ٚيدٙ إااعٌٝ، قاٍ تعاىل:  ٖٞ َإِّْهٞ َأَز٣ ٔؾهٞ امَلَٓها ٍَ َٜها ُبَٓه َٞ َقها ُ٘ ايٖطهِع َََع ًََؼ  ُٖا َب ًَ َؾ
َٔ َٔ ايٖؿأبَسٜ َٔ  ُ٘ ََُس َضَتٔذُدْٔٞ َإٕ َغا٤َ ايًِ ََا ُتِ٪  ٌِ ٍَ َٜا َأَبٔت اؾ َع ََاَذا َتَس٣ َقا َأِذَبُشَو َؾاْظ ِس 

(1). 
، ٚز٩ٜها  يف املٓهاّ أْه٘ ٜهربح ابٓه٘ إااعٝهٌ       ٣ خًٌٝ اهلل إبهساِٖٝ  ؾكد زأ

ا٭ْبٝا٤ سل، ؾعًِ ضٝدْا إبساِٖٝ أْٗا أَس َٔ اهلل بربح ٚيدٙ، ؾرٖب يٝٓؿر أَهس اهلل، ٚيههٔ   
قبٌ ايتٓؿٝر أسب إٔ ُٜػسى ابٓ٘ َع٘ يف أَس اهلل ٚاإلسطاع بًهر٠ ايطاعه١، ؾكهاٍ يه٘ إٕ اهلل     

                                                           

 .102اٯ١ٜ  :ضٛز٠ ايؿاؾات (1)
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َُشتطهّبا، ٚنهإ          أَسْٞ برعو، ؾكاٍ ٜاأبهت  اؾعهٌ َها ته٪َس ضهتذدْٞ إٕ غها٤ اهلل ؾهابّسا 
َُتتابعهات، ٜكهٍٛ اإلَهاّ ابهٔ ايعسبهٞ: "ز٩ٜها        إبساِٖٝ   ٍُ قد زأ٣ ٖرٙ ايس٩ٜا ث٬خ يٝا

ا٭ْبٝا٤ ٚسٞ; ٭ٕ ا٭ْبٝا٤ يٝظ يًػٝطإ عًِٝٗ يف ايتخٝٝهٌ ضهبٌٝ، ٫ٚ ي٬خهت٬ط عًهِٝٗ     
ؾُها أ يكه٢ إيهِٝٗ ْٚؿهح به٘ املًهو يف زٚعٗهِ         ديٌٝ، ٚإمنا قًٛبِٗ ؾاؾ١ٝ ٚأؾهازِٖ ثكًٝه١، 

 .(1)ٚقسب املجٌ ي٘ عًِٝٗ ؾٗٛ سل"
إْ٘ ؿٛاز زا٥  بني ا٭ب ٚٚيدٙ، ٜظٗس يٓا َد٣ اسرتاّ ايٛايد يٛيدٙ َ  ؾػس ضٔ 

ابٔ ٖرا ايسدٌ ايسا٥  ايرٟ ٚؾؿ٘ ايكسإٓ بأْ٘ نإ ؾهدًٜكا   ايٛيد، ٚمل ٫ إْ٘ إااعٌٝ 
َٕ ٔؾهدًِّٜكا ْٖٔبّٝها     َٚاِذن ِسْبّٝا، قاٍ تعاىل:  ُ٘ َنها َِ َإْٖه ٖٝٔ ٔؾٞ ائهَتأب َإبَسا

، ٚابهٔ ٖهرٙ املهسأ٠    (2)
ايسا٥ع١ اييت ؾ ت ٚؼًُت َ  شٚدٗا نهٌ َػهام ايهدع٠ٛ إْٗها ايطهٝد٠ ٖهادس املؿهس١ٜ،        
ؾهإ ْتاز ٖرٙ ا٭ضس٠ ٖرا ايٛيد ايسا٥  ايرٟ غذ  ٚايدٙ ع٢ً ؾعٌ َا أَسٙ اهلل ب٘، ٖٚهرا  

َِٛعهٔد      قاٍ تعاىل عٓ٘:  ٭ْ٘ إااعٌٝ ايرٟ َٕ َؾهأدَم اي ُ٘ َنها ٌَ َإْٖه َُأعٝ َٚاِذن ِس ٔؾٞ ائهَتأب َإِضه
َٕ َزُض٫ًٛ ْٖٔبّٝا ََٚنا

(3). 
 َ  ابٓ٘ إااعٌٝ  ٚيهٔ ٜطسأ يٓا ٖٓا ض٪اٍ ٖٚٛ: نٝـ ٜتػاٚز إبساِٖٝ 

َُػهاٚز  َُذّٝبا ع٢ً ٖرا "ٚاؿه١ُ يف  ٠ ا٫بهٔ يف  يف سهِ غسعٞ أ َس ب٘، قاٍ اإلَاّ ايساشٟ 
ٖرا ايباب إٔ ٜطً  ابٓ٘ ع٢ً ٖرٙ ايٛاقع١، يٝظٗس ي٘ ؾ ٙ يف طاع١ اهلل، ؾتهٕٛ ؾٝ٘ قس٠ عني 

سٝح ٜساٙ قد بًؼ يف اؿًِ إىل ٖرا اؿد ايعظِٝ، ٚيف ايؿ  ع٢ً أغد املهازٙ  إلبساِٖٝ 
 ايهدْٝا،  إىل ٖرٙ ايدزد١ ايعاي١ٝ، ٚوؿٌ ي٬بٔ ايجٛاب ايعظِٝ يف اٯخس٠، ٚايجٓا٤ اؿطهٔ يف 

 .(4)أْ٘ قاٍ: اؾعٌ َا ُتأَس ب٘، ؾشرف اؾاز" ثِ إْ٘ تعاىل سه٢ عٔ ٚيد إبساِٖٝ 

                                                           

 (.4/30تؿطري ايكسإٓ يإلَاّ ابٔ ايعسبٞ ) (1)
 .41اٯ١ٜ  :ضٛز٠ َسِٜ (2)
 .54اٯ١ٜ  :ضٛز٠ َسِٜ (3)
 . 15/35َؿاتٝح ايػٝب يًساشٟ  (4)
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َُكتكه٢ ايػهسع    ٜٚظٗس َٔ ٖرٙ املػٛز٠ احملُٛد٠ إٔ ا٭ْؿـ يإلْطإ إٔ ُٜػِّب 
إذا ْظسْا إيٝه٘ باعتبهاز ايطبه  ايبػهسٟ، ؾإْه٘       ع٢ً َكتك٢ ايطب ، ٭ٕ ضٝدْا إبساِٖٝ 

َُكتك٢ ايػسع يٝ أ بابٓ٘ أَاّ زبه٘، خاؾه١ً ٚأْه٘     ، ٚيهٓ٘ ضٝهسٙ إٔ ٜربح ٚيدٙ غًب 
ؾع٢ً ايسغِ َهٔ   ٜعًِ إٔ ايػازع اؿهِٝ ٫ ٜأَس إ٫ بايكطط، ٚنريو ضٝدْا إااعٌٝ 

غًب ايػهسع عًه٢ ايطبه ; ٚيهريو      إٔ اإلْطإ بطبٝعت٘ ٜهسٙ املٛت، إ٫ إٔ إااعٌٝ 
ايطب  ايبػسٟ ع٢ً ايػهسع اإلهلهٞ، ٚيهٓعًِ     ؾايؿطاد ايرٟ مٔ ؾٝ٘ اٯٕ َا دا٤ إ٫ يتػًٝب

 إٔ ايػسع َا دا٤ إ٫ يتٗرٜب ايطب ، ٫ يًككا٤ ع٢ً ايؿطس٠ اإلْطا١ْٝ. 
 ادلجحث انثبنث 

 انشٕسٖ ثني األخٕح
. ٚقهد سهدخ   ٚأدٍ َجاٍ ع٢ً ذيو ايتػاٚز َها سهدخ بهني إخه٠ٛ ٜٛضهـ      

ٜٛضـ أنجس َِٓٗ:  عٓدَا سكدٚا ع٢ً أخِٝٗ ايػ٬ّ ايؿػري ايتػاٚز بني إخ٠ٛ ٜٛضـ 
َٗٔبنُي  ٍُ ٕٖ َأَباَْا َئؿٞ َق٬ ُٔ ُعِؿَب١ٌ َإ ََِْٚش َٖٔٓا  ُٙ َأَسٗب َإَي٢ َأٔبَٝٓا  ََٚأُخٛ ـُ  َإِذ َقاي ٛا َيُُٝٛض

(1). 
ٚيكد دؾعِٗ سكدِٖ إىل ايتآَس عًٝ٘ ٚاملهس ب٘، ؾتػاٚزٚا يف طسٜك١ ايتخًـ َٓه٘،  

يف ا٭زض، إيكها٩ٙ يف قعهس ايب٦هس، ؾكهاٍ:      ٚاقرتسٛا ث٬ث١ أَٛز، ٖهٞ: قتهٌ ٜٛضهـ، إبعهادٙ    
     َّهها ِٛ ٙٔ َق ِٔ َبِعههٔد َٔهه ََٚته ُْٛههٛا   ِِ ُ٘ َأٔبههٝه  َِٚدهه  ِِ ٌُ َيه هه ُٙ َأِزّقهها َِٜخهه َٚ اط َسُسههٛ ـَ َأ ً ههٛا ُُٜٛضهه اق ُت

َؾأئشنَي
(2). 

ثِ أمجعٛا أَسِٖ ٚاتؿكٛا ع٢ً إيكا٥ه٘ يف ايه ، ؾًُها ذٖبهٛا ٚأمجعهٛا إٔ هعًهٛٙ يف       
 يف ايب٦س. بايؿعٌ، اتؿكٛا عًٝ٘ ٚأيكٛا ٜٛضـ  غٝاب١ اؾب، ْٚؿرٚا

ٖرا ْْٛع َٔ ايػٛز٣، ٚيههٔ ايػهٛز٣ ٖٓها َرََٛه١; ٭ْٗها دها٤ت يف َه٪اَس٠، ٖٚهٞ         
، ؾٗٞ َر١ََٛ يف َكُْٛٗا، ٚيٝظ يف ذاتٗا، ؾايػٛز٣ يف ذاتٗا قُٛد٠، ايتخًـ َٔ ٜٛضـ 

 سهِ املكاؾد.ٚيهٔ املرَّٛ ٖٛ املٛقٛع ايرٟ تػاٚزٚا سٛي٘; ٭ٕ ايٛضا٥ٌ تأخر 
                                                           

 .8اٯ١ٜ  :ضٛز٠ ٜٛضـ (1)
 .9اٯ١ٜ  :ضٛز٠ ٜٛضـ (2)
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 انفصم انثبنث
 انشٕسٖ انعبيخ

 رٕطئخ:
َّها إٔ         بعد إٔ ؼدثت عٔ تطبٝل َبهدأ ايػهٛز٣ عًه٢ َطهت٣ٛ ا٭ضهس٠، نهإ يصا

 أؼدخ عٔ َبدأ ايػٛز٣ ع٢ً املطت٣ٛ ايعاّ، ٖٚٛ َا ٜهػـ عٓ٘ ٖرا ايؿؿٌ.
 ٜٚػتٌُ ع٢ً أزبع١ َباسح:

 ًَٚه١ ضبأ. املبشح ا٭ٍٚ: ايػٛز٣ يف قؿ١ ضًُٝإ  ه1
 املبشح ايجاْٞ: ايػٛز٣ يف قؿ١ أؾشاب ايهٗـ. ه2
َُػاٚز٠ ايٓيب  ه3  ٭ؾشاب٘، ٜٚػتٌُ ع٢ً َطًبني: املبشح ايجايح: 

َُػاٚز٠ ايٓيب  أ ه  ٭ؾشاب٘ يف غص٠ٚ أ سد. املطًب ايجاْٞ 
 ٭ؾشاب٘ يف سادث١ اإلؾو. املطًب ايجايح: اضتػاز٠ ايٓيب  ب ه

  عٗد اـًؿا٤ ايساغدٜٔ.املبشح ايساب : مناذز َٔ ايػٛز٣ يف ه4
 ادلجحث األٔل

يشبٔسح احلبكى يعبَٔيّ كًب حتذثذ عُّ صٕسح انًُم يف لصخ 
 ٔيهكخ صجأ صهيًبٌ 

ٚقد سدخ ايتػاٚز يف ٖرٙ ايكؿ١ َستني، املس٠ ا٭ٚىل ناْهت عٓهدَا عًهِ ضهٝدْا     
ِٔ سٛي٘:  بأَس ًَه١ ضبأ، ؾكاٍ  ضًُٝإ َُ َٗا امَلٮ  َأٜٗٔي ٍَ َٜا َأٜٗ َٗا   َقا ِِ َٜهأ ٔتٝٓٔٞ ٔبَعِسٔغه ه 

ُٔنَي َُطًٔ ٌَ َإٔ َٜأ ُتْٛٔٞ  َقب
، نإ َٔ امل ُهٔ إٔ ٜأَس أٟ أسد َِٓٗ، يهٓ٘ غاٚزِٖ ٚاختاز (1)

َٔهَو      َِٓٗ بعد ذيو، قاٍ تعاىل:  ََٖكا َٔهٔ   َّ ٌَ َإٔ َتك هٛ ٘ٔ َقِبه ِّ َأَْا آٔتَٝو ٔبه َٔ أؾ ِّ ٍَ ٔعؿ َسْٜت  َقا
 ٌّ َٛ ٘ٔ َيَك ِٝ ًَ َٔنْيََٚإِّْٞ َع ِٝهَو      *  َأ ٌَ َإٔ َِٜسَتهٖد َإَي ٘ٔ َقِبه َٔ ائهَتأب َأَْا آٔتٝهَو ٔبه ِّ  ِْ  ً ُٙ ٔع ٍَ اِئرٟ ٔعَٓد َقا

                                                           

 .38اٯ١ٜ  :ضٛز٠ ايٌُٓ (1)
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ََهٔ َغهَهسَ    َٚ ِّ َأن ؿ هُس  َْٛٔٞ َأَأِغه ُس َأ  ً ٌَ َزبِّٞ ٔيَِٝب َٔٔ َؾِك ََٖرا   ٍَ ُٙ َقا َُِطَتٔكّسا ٔعَٓد  ُٙ ُٖا َزآ ًَ  َطِسؾ َو َؾ
َُا َِٜػه ُس ٔيَٓؿ ٔط َِْؾَإْٖ ٌّ َنَسٜ ٕٖ َزبِّٞ َغٓٔ ََٔ َنَؿَس َؾَإ َٚ  ٔ٘

(1). 
ؾع٢ً ايسغِ أْ٘ ًَو ٜأَس ٜٚٓٗٞ، ٚيهٓه٘ مل ٜؿعهٌ ذيهو، بهٌ اختهاز َهِٓٗ بعهدَا        

 عسض نٌ ٚاسٕد َِٓٗ َا عٓدٙ، ٖٚٛ ْٛع َٔ ايػٛز٣.
بعهدَا أخه     املس٠ ايجا١ْٝ ٖٞ: تػاٚز ًَه١ ضبأ قَٛٗا يف غإٔ زضاي١ ضًُٝإ 

بكّٛ ضبأ ٚعبادتِٗ ايباط١ً يًػُظ َهٔ دٕٚ اهلل، أزضهٌ َعه٘     ضًُٝإ اهلدٖد ْيب اهلل
َٖب بِّٔهَتهأبٞ  زضاي١ إىل ًَه١ ضبأ ٚقَٛٗا ٜدعِٖٛ ؾٝٗا إىل اإلض٬ّ  ْيب اهلل ضًُٝإ اِذ

َٕ ََاَذا َِٜسٔدُعٛ ِِ َؾاْظ ِس  ُٗ ٍٖ َعِٓ َٛ ِٖ َت ِِ ُث َٗ ِٝ ِ٘ َإَي ََٖرا َؾَأي ٔك
دعهت املهٮ   ، ٚقسأت املًه١ ايسضاي١ ٚ(2)

، ٚطًبت َػٛزتِٗ، ٚأخ تِٗ أْٗها يهٔ   َٔ املطتػازٜٔ ٚقسأت عًِٝٗ زضاي١ ضًُٝإ 
ت ّ أَّسا َٔ ا٭َٛز اييت ؽـ ايدٚي١ ست٢ تأخر َٛاؾكتِٗ عًٝٗها: "قايهت ٜها أٜٗها املهٮ إٕ      
اؿهِ يف ممًه١ ضبأ قا٥ِ ع٢ً َػٛز٠ أؾشاب ايسأٟ، ِٖٚ أّٜكا ناْٛا ٜكدزْٚٗا; ٚيهريو  

ِٚي هٛا َبهأ ُع َغهٔدٜدٕ     ا اؿهِ يف ا٭َس تسنٛا هل َٚأ   ٠ٕٖٛ ِٚي هٛا ق ه ُٔ أ  َقاي ٛا َِْش
، ؾاختهازت ٖهٞ   (3)

املٛادع١ دٕٚ اؿسب، ٖٚرٙ ٖٞ طبٝعه١ ايٓطها٤، ٫ وبهٕٛ ايكتهاٍ، بهٌ ميًٝهٕٛ يًُٛادعه١:        
َٕ َِ َِٜسٔدُ  امل ِسَضً ٛ َٗٔد١ٕٖٜ َؾَٓأتَس٠ٌ ٔب َِٗ ٔب ِٝ َُِسٔض١ًٌَ َإَي ََٚإِّْٞ 

ايكهٟٛ زد   ، ٚيهٔ ضهًُٝإ  (4)
َٕعًٝٗا:  ِِ َتؿ َسُسٛ َٗٔدٜٖٔته  ٌِ َأُْتِ ٔب ُٖا آَتان ِ َب َِّ ُ٘ َخِْٝس  َٞ ايًِ َُا آَتأْ ٍُ َؾ َُا َٔ ٔب ُٔٗدَْٚ ٍَ َأُت َقا

(5). 
ؾُا ناْت اضتػاز٠ ًَه١ ضبأ يكَٛٗها إ٫ ْهٛع َهٔ ذنها٤ خهازم، ٜكهٍٛ اإلَهاّ        

                                                           

 .40ه  39 تإاٯٜ :ضٛز٠ ايٌُٓ (1)
 .28اٯ١ٜ  :ضٛز٠ ايٌُٓ (2)
 .33َٔ اٯ١ٜ  :ضٛز٠ ايٌُٓ (3)
 .34َٔ اٯ١ٜ  :ضٛز٠ ايٌُٓ (4)
 .35َٔ اٯ١ٜ  :ضٛز٠ ايٌُٓ (5)
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إىل اضتػازتِٗ ٚاضتط٬ع آزا٥ٗهِ اضهتعطاؾِٗ    ، ٚقؿدت با٫ْكطاع يًسدٛع(1)ايصكػسٟ
 يطٝب ْؿٛضِٗ يُٝأٜدٖٚا ٜٚكَٛٛا َعٗا". 

 َٚٔ ايدزٚع املطتؿاد٠ َٔ ٖرا اؿدخ:
إٔ ايػٛز٣ يف سكٝكتٗا ٖٞ إقاؾ١ عكٌ يعكٌ، ٚز١ٜ٩ يس١ٜ٩، ٚعدَٗا َعٓاٙ استكاز  ه1

املتػهاٚزٜٔ،  ايسأٟ، ٚؾٝ٘ ْصع١ ا٫ضتبداد، ٖٚرا مما ٜؿٛت خرّيا نجرّيا ع٢ً ا٭١َ ٚ
ع٢ً ايسغِ َٔ أْ٘ ًَو ْيب، ٚبًكٝظ نريو، َٚ  ذيو مل ٜطتبدا  ؾطًُٝإ 

 بسأُٜٗا.
ايػٛز٣ َطًب إْطاْٞ، ؾبًكٝظ زغِ أْٗا ناْت تعبد ايػُظ َهٔ دٕٚ اهلل، ٚضهًُٝإ    ه2

 . ًَُٝو ْيب، إ٫ إٔ نًُٝٗا اعتُد ايػٛز٣ نُبدأ ملا ؾٝٗا َٔ خرُي يًذ 
ِٔ ؾٝ ه3 ََ ِٗ ا٭١ًٖٝ يًػٛز٣، ٚيٝظ اؾٗاٍ ٚايطؿٗا٤، بهديٌٝ أْٗها   ٜٓتدب يًػٛز٣ 

َٗا امَلٮ قايت  َٗا امَلهٮ  أّٜكا  ، ٚقاٍ ضًُٝإ َٜا َأٜٗ ، ؾهاملٮ ٖهِ عًٝه١    َٜا َأٜٗ
 ايكّٛ، ٚقد اٛا بريو ٭ِْٗ ميً٪ٕٚ ايعني َٗاب١ً ٜٚعطٕٛ اجملايظ ق٠ٛ.

٠ٕٖٛيف قٛهلِ  ه4 ِٚي ٛا ق  ُٔ أ  ٛز٣ َهٔ غهأْٗا أْٗها تؿهسش ايههجري َهٔ       تهبني إٔ ايػه   َِْش
اٯزا٤، ٚبايتايٞ ٫بد َٔ َسدح; ٚيريو ملا عسض ايكّٛ ن٬َِٗ مل تأخهر بًكهٝظ   

َٗٔد١ٕٖٜبسأِٜٗ، بٌ قايت:  َِٗ ٔب ِٝ َُِسٔض١ًٌَ َإَي  ، ؾايػٛز٣ يٝطت ًَص١َ.ََٚإِّْٞ 
ا ، ٭ٕ ضهٝدْ َا ٜٓتٗٞ إيٝ٘ ايتػاٚز َٔ زأٟ ؾشٝح، ٖرا قض ؾكهٌ َهٔ اهلل    ه5

ْصٍ ع٢ً قٍٛ ايرٟ عٓدٙ عًِ َٔ ايهتاب، ؾٗٛ َٔ د١ٗ ؾكٌ َٔ  ضًُٝإ 
 اهلل، َٚٔ د١ٗ ابت٤٬ باـري ٜكابٌ بايػهس.

 ادلجحث انثبَي
 انشٕسٖ يف لصخ أصحبة انكٓف

ٚأٌٖ ايهٗـ ِٖ فُٛع١ َٔ ايػهباب قهد ؾهسٚا بهدِٜٓٗ َهٔ قهَِٛٗ ايههاؾسٜٔ،        
                                                           

 (.3/146ػاف )ايه (1)
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اشدادٚا تط ، ثِ بعجِٗ ٚأٜكظِٗ َٔ ْهَِٛٗ،  ؾذعًِٗ اهلل ٜٓإَٛ يف ايهٗـ ث٬مثا١٥ ضٓني ٚ
ِِ   ؾًُا اضهتٝكظٛا بهدأٚا ٜتطها٤يٕٛ عهٔ امل هد٠ ايهيت ْاَٖٛها، قهاٍ تعهاىل:           ُٖ ََٚنهَرٔيَو َبَعِجَٓها

ُّ َقاي ٛا َزٗب ِٛ ِٚ َبِعَض َٜ َّا َأ ِٛ ِِ َقاي ٛا َئبِجَٓا َٜ ِِ َئبِجُت ِِ َن ُٗ ِِّٓ  ٌْ ٍَ َقا٥ٔ ِِ َقا ُٗ َِٓٝ َُها   ه ٔيََٝتَطا٤َي ٛا َب ُِ ٔب ًَه ِِ َأِع
ً َٝهأ ٔته ِ ٔبه    َّها َؾ َٗا َأِشَن٢ َطَعا ً َٝٓظ ِس َأٜٗ ٙٔ َإَي٢ امَلٔد١َٜٔٓ َؾ َٖٔر  ِِ ََٛزٔقه  ِِ َؾاِبَعُجٛا َأَسَدن ِ ٔب ُ٘  َئبِجُت ِِّٓه َسِشُم 

ِِ َأَسّدا ٕٖ ٔبه  ٫ََٚ ُِٜػٔعَس ـِ  ًَِط َٚي ََٝت
ِِ أَ ، ثِ ؾٛقٛا أَهسِٖ إىل اهلل بكهٛهلِ   (1) َُها   َزٗبه ه ُِ ٔب ًَه ِع

ِِ ، ٚعديٛا عٔ ٖرا ايتػاٚز ؾُٝا بِٝٓٗ إىل ا٭ِٖ، ٖٚٛ نٝـ وؿًٕٛ عًه٢ سهادتِٗ   َئبِجُت
َٔ ايطعاّ ٚايػساب دٕٚ إٔ ٜػعس بِٗ أسّدا، ٚاْتٗه٢ ا٭َهس بٗهِ إىل إزضهاٍ أسهدِٖ إىل      

، ٖٚهرا َهْٓٗر زا٥ه  يف اؿٝها٠،     (2)املد١ٜٓ اييت خسدٛا َٓٗا يٝشؿًٛا ع٢ً ايطعاّ ٚايػهساب 
ؾعٓدَا ٫ ٜٛدد زأٟ زغٝد بعد ايتػاٚز، ؾتؿٜٛض ا٭َس هلل أؾكٌ، ٚيهٔ ٖرا عٓدَا ٜهٕٛ 

 ا٭َس ٫ ٜرتتب عًٝ٘ ؾا٥د٠، ؾايتؿٜٛض ؾٝ٘ أٚىل.
ٚسدثت املؿادأ٠ عٓدَا ذٖب أسدِٖ إىل املد١ٜٓ يٝػرتٟ هلِ ايطعاّ، إذ عًِ أٖهٌ  

َاتٛا، ٚسدثت ايػٛز٣  املد١ٜٓ بِٗ ٚٚقؿٛا ع٢ً قؿتِٗ، ٚدا٤ٚا إىل ايهٗـ ؾٛددِٖٚ قد
ٕٖ ايٖطهاَع١َ ٫َ      َس٠ أخس٣ قاٍ تعاىل:  ََٚأ ٘ٔ َسهلٌّ  َِٚعهَد ايًِه  ٖٕ ُُهٛا َأ ًَ ِِ ٔيَِٝع َٗ ِٝ ًَ ََٚنَرٔيَو َأِعَجِسَْا َع

ُِ بٔ    ًَه ِِ َأِع ُٗه َِٓٝاّْها ٖزٗب َِٗ ُب ِٝ ًَ ِِ َؾَكاي ٛا اِبُٓٛا َع ُٖ ََِس ِِ َأ ُٗ َِٓٝ َٕ َب َٗا َإِذ ََٜتَٓاَشُعٛ َٔ    َزَِٜب ٔؾٝ ٍَ اِيهٔرٜ ِِ َقها َٗه
َِٖطٔذّدا  َِٗ ِٝ ًَ ٕٖ َع ِِ َيَٖٓتٔخَر ٖٔ ََِس َغًَُبٛا َع٢ًَ َأ

، إذ اختًؿت آزا٤ أٌٖ املد١ٜٓ ؾهِٝٗ، ؾُهِٓٗ   (3)
َٔ أغاز بإٔ ٜطدٚا عًِٝٗ باب نٗؿِٗ ٜٚرتنِٖٛ ع٢ً سهاهلِ، ٚقهاٍ ايهبعض اٯخهس َهٔ      

َّا ٚتكدٜ ّسا هلهِ، ٚنهريو أعجسْها عًهِٝٗ،     أؾشاب ايه١ًُ ٚايسأٟ: ابٓٛا عًِٝٗ بٓٝاّْا اسرتا
َٔ َغًَُبهٛا َعًَه٢    ؾٛاقح إٔ ايػًب١ يف ايسأٟ ناْت ٭ٚيهٞ ا٭َهس، بهديٌٝ قٛيه٘ تعهاىل:       اِيهٔرٜ

                                                           

 .19ضٛز٠ ايهٗـ: اٯ١ٜ  (1)
 (.3/168ٚتؿطري ايهػاف ) ،(3/77ٜٓظس: تؿطري ابٔ نجري ) (2)
 .21ضٛز٠ ايهٗـ: اٯ١ٜ  (3)
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ِِ ٖٔ ََِس َأ
 ، ؾطبل زأٟ أٚيٞ ا٭َس َِٓٗ. (1)

 َٚٔ ايدزٚع املطتؿاد٠ َٔ ٖرٙ ايكؿ١:
ر ذات ؾا٥هد٠،  إٔ ايػٛز٣ تهٕٛ يف ا٭َٛز ذات ا٭١ُٖٝ، ٚاييت ٜتٛخ٢ َٓٗا ْتا٥ ه1

ِِٖٚرا َأخٛذ َٔ قٛهلِ:  َُا َئبِجُت ُِ ٔب ًَ ِِ َأِع  .َقاي ٛا َزٗبه 
َٔ د٫٫ت ٖرٙ ايكؿ١ أّٜكها اؿهح عًه٢ غهػٌ ايهسأٟ عهٔ ايعه ٠ املٛدهٛد٠ يف          ه2

ايكؿ١، ٚقد ناْت ايع ٠ َٔ ٖرٙ ايكؿ١ ٖٞ إَههإ ايبعهح، سٝهح قهاٍ تعهاىل:      
ِِ ُٖ ٛت ٚايٝكظ١ نايبعح، ؾؿٞ ٖرا ديٌٝ ع٢ً إَهإ ، ؾايّٓٛ ناملََٚنَرٔيَو َبَعِجَٓا

 ايبعح ٚأْ٘ سل.
 ادلجحث انثبنث

شبٔسح انُجي 
ُ
 ألصحبثّ ي

٘ٔ     زضٛيٓا ايهسِٜ مُبػاٚز٠ امل طًُني، قاٍ تعاىل:  أَس اهلل  َٔ ايًِه ِّه َُه١ٕ  َُها َزِس َؾٔب
ِٛٔيهوَ      ِٔ َس َٔه ً هٔب ٫َْؿٗكهٛا  ََ ايَك ِٛ ن َٓت َؾًظا َغًٔهٝ ََٚي  ِِ ُٗ ِِ      ٔيَٓت َي ُٗه َٚاِضهَتِػٔؿِس َي  ِِ ُٗ ـُ َعهِٓ َؾهاِع

ََِس ِِ ٔؾٞ اَ٭ ُٖ َِٚز ََٚغا
(2). 

بايػٛز٣ أَّسا ؾسًوا، ٖٚرٙ اٯ١ٜ ٚزدت قُٔ  ٖٚرٙ اٯ١ٜ دا٤ ؾٝٗا أَس ايٓيب 
َُػهاٚز٠    اٯٜات اييت تتشدخ عٔ غص٠ٚ أ سد; ٚيريو ضأؼدخ عُا سدخ بػص٠ٚ أ سد َهٔ 

 ٌُ ٖرا املبشح ع٢ً َطًبني:يًُطًُني يف غص٠ٚ أ سد، ٜٚطت ايٓيب 
 ادلطهت األٔل

شبٔسح انُجي 
ُ
 نهًضهًني يف غزٔح ُأحذ ي

ٚيهٞ ْكـ ع٢ً ضس ا٭َس بايػٛز٣ ٫بد ٚإٔ ْعٝؼ يف دهٛ ٖهرٙ ايػهص٠ٚ، يههٞ     

                                                           

 .21ضٛز٠ ايهٗـ: َٔ اٯ١ٜ  (1)
 .159َٔ اٯ١ٜ  :ضٛز٠ آٍ عُسإ (2)
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 ٬ْسَ ؾٝٗا دٚز ايػٛز٣، ٚقد ناْت بدا١ٜ ايػص٠ٚ سُٝٓا ػٗهصت قهسٜؼ يكتهاٍ ايهٓيب     
 ٚأؾشاب٘ يكتاهلِ.  د ايٓيب ٚأؾشاب٘ ِٖٚ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚاضتع

ٜس٣ ز٩ٜا يف َٓاَ٘، ؾكهد   ٚأؾشاب٘ ٜطتعدٕٚ، إذا بايٓيب  ٚعٓدَا نإ ايٓيب 
زأ٣ بكّسا ٜربح، ٚزأ٣ يف ضٝؿ٘ ت١ًُ ه أٟ ْكّؿا ه ثِ زأ٣ أْ٘ أدخٌ ٜهدٙ يف دزع سؿه١ٓٝ،     

كاٍ هلهِ:  ؾكـ ٖرٙ ايس٩ٜا ع٢ً أؾشاب٘، ؾكايٛا ي٘: "َاذا أٚيت ٖرٙ ايس٩ٜا ٜا زضٍٛ اهلل؟ ؾ
ايبكس ايرٟ ٜربح ِٖ ْاع َٔ أؾشابٞ ٜكتًٕٛ، ٚايت١ًُ اييت يف ضٝؿٞ زدٌ َهٔ أٖهٌ بهٝيت    

اضتػاز  ٜكتٌ ٚايدزع اؿؿ١ٓٝ ٖٞ املد١ٜٓ، َٚ  ٖرٙ ايس٩ٜا، َٚ  تأٌٜٚ ايٓيب هلا، إ٫ أْ٘ 
 ايؿشاب١ يف َهإ املعسن١، ٌٖ ٜكاتًٕٛ قسّٜػا يف املد١ٜٓ، أٚ ٜكاتًِْٛٗ خازز املد١ٜٓ.

إٔ ٫ ىسدٛا َٔ املد١ٜٓ، بٌ ٜتشؿٕٓٛ ؾٝٗا، ؾإذا دخًتٗها   نإ زأٟ ايسضٍٛ ٚ
 قسٜؼ، قاتًِٗ امل طًُٕٛ يف ايػٛازع، ٚقاتًت ايٓطا٤ َٔ ؾٛم املٓاشٍ.

يهٔ أغًب امل طًُني نإ هلِ زأٟ آخس، ٚخاؾ١ ايػباب َِٓٗ ايرٜٔ مل ٜػرتنٛا 
٬َُقا٠  قسٜؼ خازدٗا. يف غص٠ٚ بدز، نإ زأِٜٗ اـسٚز َٔ املد١ٜٓ ٚ

بسأٟ ا٭نجس١ٜ ٚدخٌ بٝت٘ ٚيبظ ي٦ُت٘، ٖٚٞ عد٠ اؿسب، ٚخهسز   ؾأخر ايٓيب 
 إيِٝٗ.

ع٢ً  ؾرتاد  امل طًُٕٛ امل ػريٕٚ باـسٚز عٔ زأِٜٗ ٚقايٛا: أنسٖٓا زضٍٛ اهلل 
اـسٚز، ٚقايٛا ٜا زضٍٛ اهلل إٕ أسببت إٔ متهح يف املد١ٜٓ ؾاؾعٌ، ؾسد عًهِٝٗ زضهٍٛ اهلل   

 ػٞ يٓيب إذا يبظ ٭َت٘ إٔ ٜكعٗا ست٢ وهِ اهلل بٝٓ٘ ٚبني عدٚٙ.َا ٜٓب 
إىل أسد بأيـ َٔ أؾشاب٘، ٚملا نإ يف ايطسٜل انرٍ شعِٝ  ٚخسز زضٍٛ اهلل 

امل ٓاؾكني عبد اهلل بٔ أبٞ َٚا ٜكهسب َهٔ ثًهح اؾهٝؼ، ٚعهاد بٗهِ إىل املدٜٓه١ قتّذها عًه٢          
يسضهٍٛ ٚعؿهاْٞ عه٬ّ ْكتهٌ أْؿطهٓا أٜٗها       اـسٚز َٓٗا، ٚقاٍ ابٔ أبٞ ٭ؾشاب٘ أطاعِٗ ا

 .(1)ايٓاع
                                                           

 (.3/66/96ايطري٠ ايٓب١ٜٛ ٫بٔ ٖػاّ ) (1)
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سل ايػٛز٣ بعهد املعسنه١ ٚبعهد اهلصميه١ ايهيت       ٚنإ َٔ امل ُهٔ إٔ ًٜػٞ ايٓيب 
نإ ٜٓػ٧ أ١َ ٜٚسبٝٗا ٚخري ٚض١ًٝ يرتب١ٝ ا٭َِ أب تسب٢  ؿكت بامل طًُني، ٚيهٔ ايٓيب 

 تؿشح خطأٖا.ع٢ً ايػٛز٣ ٚتدزب ع٢ً ؼٌُ املط٦ٛي١ٝ، ٚإٔ ؽط٧ يتعسف نٝـ 
 ٖٚرٙ ايكؿ١ ٜ٪خر َٓٗا د٫٫ت عد٠، َٓٗا:

إٔ يؿَ ايػٛز٣ دا٤ بًؿهَ ؾعهٌ ا٭َهس، ٖٚهرا ديٝهٌ عًه٢ إٔ ايػهٛز٣ ٚادبه١          ه1
ٚيٝطت تطّٛعا، ٚمٔ ْعًِ إٔ ا٭َس ٜظٌ يًٛدٛب طاملا مل ٜٛدد ؾهازف ٜؿهسؾ٘   

 عٔ ايٛدٛب إىل غريٙ.
َهس هلهِ، ؾكهد ؼكهل ايػهٛز٣      اٯ١ٜ مل ُتشدد نٝؿ١ٝ امل ػاٚز٠، بهٌ تسنهت ٖهرا ا٭    ه2

باضتؿتا٤ٕ عاّ، إّذا ؾًهٌ ؾسد َٔ أؾساد ا٭١َ َٔ سك٘ إٔ ُٜكدّ زأٜه٘ ٚإٔ ُٜػهري مبها    
َُُجًني عهٔ ا٭َه١ أٚ باختٝهاز ا٭َه١ ٭ٖهٌ اؿهٌ        َُٓاضّبا. ٚقد ؼكل باْتخاب  ٜساٙ 

 ٚايعكد أٚ بػري ذيو.
نهٌ سههاّ   ؾشطهب، بهٌ ٜػهٌُ     ٖرا ا٭َس بايػٛز٣ ٫ ٜكتؿهس عًه٢ ايهٓيب     ه3

 يهٌ أَت٘ َا مل ٜٛدد َا ىؿؿ٘. امل طًُني. ٚخطاب ايٓيب 
يف أٟ غ٧ ٜػاٚز اؿانِ زعٝت٘: ن١ًُ ايػهٛز٣ ٖٓها عاَه١، ؾٗهٞ تطهتػسم نهٌ        ه4

 ؾٛز ايػٛز٣، أٟ نٌ أَس ِٜٗ امل طًُني.
٫ هٛش إٔ ت٪دٟ ايػٛز٣ إىل ايؿٛق٢، ؾاؿانِ ٜػاٚز ا٭١َ ٜٚكًب ا٭َس ٜٚكدز  ه5

 ثِ ىتاز َا ؾٝ٘ َؿًش١ ا٭١َ ٜٚعصّ ع٢ً ؾعً٘. مجٝ  اٯزا٤،
ِٔ ؼهت قٝادته٘; ٚيهريو        ه6 ََه تطبٝل َبدأ ايػٛز٣ ْع١ُ َٔ اهلل ع٢ً اؿهانِ ٚعًه٢ 

ِِ   قاٍ:  ُٗه ٘ٔ ٔيٓهَت َي َٔ ايًِه ِّ  ١َُٕ َُا َزِس ، ٚذيهو ٭ٕ اؿهانِ عٓهدَا ٜطبهل َبهدأ      َؾٔب
سعٝه١ ٚىايؿه٘ يف   ايػٛز٣ زمبا ٜطُ  ٚدٗات ْظس كتًؿ١، ٚزمبا ٜعازقه٘ بعهض اي  

زأٜ٘ ٜٚكدّ زأّٜا آخس، ؾإذا سؿٌ ٖرا ؾ٬ هٛش يًشانِ إٔ ٜعاقهب ؾهاسب ٖهرا    
ـُ  ايسأٟ، بٌ ٜكدزٙ ٚورتّ زأٜ٘، ثِ ٜعؿٛ عٓ٘ ٜٚػؿس ي٘; ٚيريو قاٍ تعاىل:  َؾهاِع

ِِ ُٗ َٚاِضَتِػٔؿِس َي  ِِ ُٗ  .َعِٓ
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ٗٛ ٜ٪دٟ عباد٠ ٫بد ٚإٔ ٜعسف اؾُٝ  إٔ ايػٛز٣ عباد٠ ٚاؿانِ عٓدَا ٜؿعًٗا ؾ ه7
 .(1)هلل; ٚنريو امل طًُٕٛ عٓدَا ٜكدَٛا ايػٛز٣ ؾِٗ ٜكَٕٛٛ بٛادب ايعباد٠ هلل

 ادلطهت انثبَي
 أصحبثّ يف أيش عبئشخ سضي اهلل عُٓب يف حبدثخ اإلفك اصزشبسِ انُجي 

أؾشاب٘ يف أخـ أَٛز سٝاته٘، َٚٓٗها سادثه١ اإلؾهو، ايهيت       ؾكد اضتػاز ايٓيب 
ٝد٠ عا٥ػ١ ه زغٞ اهلل عٓٗا ه بأبػ  ت١ُٕٗ، ٚأخهسز اإلَهاّ ايبخهازٟ      ُزَٝت ؾٝٗا شٚدت٘ ايط

 بطٓدٙ امل تؿٌ عٔ عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا سني قاٍ هلا أٌٖ اإلؾو، قايت: ؾدعا زضٍٛ اهلل
ٞٓ بٔ أبٞ طايب ٚأضا١َ بٔ شٜد زقهٞ اهلل عُٓٗها سهني اضهتًبح ايهٛسٞ ٜطهتأَسُٖا يف        عً

بايرٟ ٜعًِ َٔ بسا٠٤ أًٖ٘،  أغاز ع٢ً زضٍٛ اهلل ؾسام أًٖ٘. قايت: ؾأَا أضا١َ بٔ شٜد ؾ
ٚبايرٟ ٜعًِ هلِ يف ْؿط٘ َٔ ايٛد ؾكاٍ: ٜا زضٍٛ اهلل، أًٖهو، َٚها ْعًهِ إ٫ خهرّيا. ٚأَها      
عًٞ بٔ أبٞ طايب ؾكاٍ: ٜا زضٍٛ اهلل، مل ٜكٝل اهلل عًٝو ٚايٓطا٤ ضٛاٖا نجري، ٚإٕ تطأٍ 

ؾكهاٍ أٟ بسٜهس٠ ٖهٌ زأٜهت َهٔ غه٧        بسٜهس٠،  اؾاز١ٜ تؿدقو. قايت ؾهدعا زضهٍٛ اهلل   
ٜسٜبو؟ قايت بسٜس٠: ٫ ٚايرٟ بعجو باؿل، إٕ زاٜت عًٝٗا أَس أغُؿ٘ عًٝٗا أنجس َٔ أْٗا 

ؾاضتعرز  داز١ٜ سدٜج١ ايطٔ تٓاّ عٔ عذني أًٖٗا ؾتأتٞ ايدادٔ ؾتأنً٘. ؾكاٍ زضٍٛ اهلل 
ٜها َعػهس   }ٓه :  ٖٚهٛ عًه٢ امل   ٦َٜٛر َٔ عبد اهلل بٔ أبٞ ابٔ ضهًٍٛ، ؾكهاٍ زضهٍٛ اهلل    

ِٔ ٜعرزْٞ َٔ زدٌ قد بًػين أذاٙ يف أٌٖ بٝيت؟ ؾٛاهلل َا عًُت عًه٢ أًٖهٞ إ٫    ََ امل طًُني، 
{خرّيا، ٚيكد ذنسٚا زد٬ً َا عًُت عًٝ٘ إ٫ خرّيا، َٚا نإ ٜدخٌ ع٢ً أًٖٞ إ٫ َعٞ

(2). 
قد أخر بهسأٟ اـهٛاف َهٔ أؾهشاب٘، ثهِ بكٝه١        ْس٣ يف ٖرٙ اؿادث١ إٔ ايٓيب 

ب١، يٝؿٌ إىل أزدح اٯزا٤; ٭ٕ ٖرٙ اؿادث١ مل تهٔ ض١ًٗ ٫ٚ ٜطهري٠ يهٝظ يف سٝها٠    ايؿشا
 ؾشطب، بٌ يف سٝا٠ املطًُني مجّٝعا. ايٓيب 

                                                           

ًهٞ يبشٛخ اؿكاز٠ اإلض١َٝ٬، اؾهص٤ ا٭ٍٚ، املطهاب  ايتعاْٚٝه١،    ايػٛز٣ يف اإلض٬ّ، اجملُ  امل (1)
 .1106ف ،1989 عُإ،

 .453ه  8/452اإلَاّ ايبخازٟ، ايؿشٝح، بٗاَؼ ؾتح ايبازٟ:  (2)
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 ادلجحث انشاثع
 منبرج يٍ انشٕسٖ يف عٓذ اخلهفبء انشاشذيٍ

 ، ؾهاْٛا بعد ايٓيب أَس ايػٛز٣ بعد ٚؾا٠ زضٍٛ اهلل  قد طبل خًؿا٤ ايٓيب 
َٓا٤ َٔ أٌٖ ايعًِ يف ا٭َٛز امل باس١، يٝأخرٚا بأسطٓٗا ٚأضًٗٗا، اقتدا٤ّ بايٓيب ٜطتػريٕٚ ا٭

:أٚقح ا٭َج١ً ع٢ً ذيو َٔٚ ، 
: َٚٓٗها اضتػهازت٘ أؾهشاب٘ يف    َا سدخ َٔ غٛز٣ يف عٗد أبٞ بههس ايؿهدٜل    ه1

نٝهـ تكاتهٌ ٚقهد قهاٍ      قتاٍ َاْعٞ ايصنا٠، ؾسأ٣ أبٛ بهس قتاهلِ، ٚقاٍ ي٘ عُس 
أ َست إٔ أقاتٌ ايٓاع ست٢ ٜكٛيٛا ٫ إي٘ إ٫ اهلل، ؾإذا قايٛا ٫ إي٘ إ٫ }  زضٍٛ اهلل

ِٔ ؾهسم   {اهلل عكُٛا َين دَا٤ِٖ ٚأَٛاهلِ إ٫ عكٗا ََه ، ؾكاٍ أبٛ بهس: ٚاهلل ٭قاتًٔ 
بني َا مج  زضٍٛ اهلل

، ؾاضتػاز أبٛ بهس، ثِ أخهر بهايسأٟ ايهرٟ ٜهساٙ ؾهاًؿا      (1)
 ٖٚٛ قتاهلِ.

: َٚٓٗها اضتػهازت٘ أؾهشاب٘ يف    ٛز٣ يف عٗد عُس بهٔ اـطهاب   َا سدخ َٔ غ ه2
سادث١ ايطاعٕٛ، زٟٚ ايبخازٟ َٚطًِ عٔ عبد اهلل بٔ عباع إٔ عُس بٔ اـطهاب  

يكٝ٘ أَسا٤ ا٭دٓاد، ؾأخ ٚٙ إٔ ايٛبها٤ قهد    (2)خسز إىل ايػاّ، ست٢ إذا نإ بطسؽ
    ٖ ِ ؾاضتػهازِٖ،  ٚق  بأزض ايػاّ، ؾكاٍ عُس: أدع يهٞ املٗهادسٜٔ ا٭ٚيهني، ؾهدعا

ؾاختًؿٛا، ؾكاٍ ازتؿعٛا عين، ثِ قاٍ ادع يٞ ا٭ْؿاز، قاٍ: ؾدعِٖٛ ؾاضتػهازِٖ،  
ؾطًهٛا ضبٌٝ املٗادسٜٔ ٚاتًؿٛا ناخت٬ؾِٗ. ؾكاٍ ازتؿعٛا عين، ثهِ قهاٍ: ادع يهٞ    
َُٗادس٠ ايؿتح، ؾدعِٖٛ، ؾًِ ىتًـ عًٝ٘ َِٓٗ  ِٔ نإ ٖآٖا َٔ َػٝخ١ قسٜٔ َٔ  ََ

ٕ تسد  بايٓاع ٫ٚ ُتكدَِٗ ع٢ً ٖرا ايٛبا٤، ؾٓاد٣ عُهس يف  زد٬ٕ، ؾكايٛا: ْس٣ أ
                                                           

، نتاب اإلميإ، بهاب ا٭َهس بكتهاٍ ايٓهاع سته٢ ٜكٛيهٛا ٫ إيه٘ إ٫ اهلل،        يف ؾشٝش٘ َطًِأخسد٘  (1)
 (.1/17) 22سدٜح زقِ/

 قس١ٜ يف طسٜل ايػاّ مما ًٜٞ اؿذاش.ضسؽ  (2)
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ايٓاع: إْٞ َؿبح ع٢ً تُٗس ؾأؾبشٛا عًٝ٘، قاٍ أبٛ عبٝد٠ بٔ اؾسا : أؾهساّزا َهٔ   
قدز اهلل؟ ؾكاٍ عُس: يٛ غريى قاهلا ٜا أبا عبٝد٠. ْعِ، ْؿس َٔ قهدز اهلل إىل قهدز اهلل،   

إسداُٖا خؿب١ ٚا٭خهس٣ ددبه١،   أزأٜت يٛ نإ يو إبٌ ٖبطت ٚادّٜا ي٘ عدٚتإ، 
أيٝظ إٕ زعٝت اـؿب١ زعٝتٗا بكدز اهلل، ٚإٕ زعٝت اؾدب١ زعٝتٗا بكدز اهلل؟ قاٍ: 
ؾذا٤ عبد ايسمحٔ بٔ عٛف، ٚنإ َتػّٝبا يف بعض سادت٘، ؾكاٍ: إٕ عٓهدٟ يف ٖهرا   

ُّا، اعت زضٍٛ اهلل  إذا اعتِ ب٘ ه أٟ ايطاعٕٛ ه بأزض ؾه٬ تكهدٚا     }ٜكٍٛ:  عً
 ، قاٍ: ؾشُهد اهلل عُهس   {ٚإذا ٚق  بأزض ٚأْتِ بٗا ؾ٬ ؽسدٛا ؾساّزا َٓ٘عًٝ٘، 

َبدأ ايػٛز٣ بطسٜك١  . ٖٚهرا ْس٣ نٝـ طبل ؾشاب١ زضٍٛ اهلل (1)ثِ اْؿسف
ض١ًٗ ٚزا٥ع١، ورتّ بعكِٗ ايبعض، ٫ٚ ٜ٪دٟ اخت٬ؾِٗ يف ايهسأٟ إىل ايكطٝعه١، أٚ   

 .(2)ؾطاد ايٛد بِٝٓٗ
 اخلبمتخ

ٓعُت٘ تتِ ايؿاؿات، ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ عًه٢ خهري خًكه٘ ضهٝدْا     اؿُد هلل ايرٟ ب
 .قُد 

 أَا بعد.
ؾكد اْتٗٝت ٚاؿُد هلل َٔ ايبشح، ؾخسز ع٢ً ٖرٙ ايؿٛز٠ ايطٝب١، ٚقد بهسشت  

                                                           

سهدٜح زقهِ   ، نتهاب ايطهب، بهاب َها ٜهرنس يف ايطهاعٕٛ،       يف ؾهشٝش٘  اإلَاّ ايبخازٟأخسد٘  (1)
(5729( )7/130). 

حمل١ ع١ًُٝ عٔ ٖرٙ اؿادث١، َ  اْتػاز ؾهريٚع نٛزْٚها املطهتذد يف ايعهامل بأنًُه٘، ؾهأت مجٝه          (2)
ع٢ً ٖرا املسض ايػدٜد، ٚقد تبني َٔ ٖرا اؿدٜح إٔ ايدٍٚ إىل تطبٝل اؿذس ايؿشٞ يًطٝطس٠ 

قبٌ أنجس َهٔ أزبعه١ عػهس قسّْها َهٔ ايصَهإ، ٖٚهٛ إدهسا٤          اؿذس ايؿشٞ قد دعٞ إيٝ٘ ايٓيب 
ٚاتؿاي٘ ؾٛسٞ ايطُا٤;  ؾشٞ ٚقا٥ٞ، ٖٚرا اهلدٟ ايٓبٟٛ ُٜعد َٔ ايع٬َات ايداي١ ع٢ً ْبٛت٘ 

بل ؾٝه٘ ايعًهِ اؿهدٜح، ٖٚهرا ْهٛع َهٔ اإلعذهاش        ، سٝح ض٭ٕ ؾٝ٘ ضبًكا طبّٝا أَس ب٘ ايسضٍٛ
 .ايعًُٞ يسضٍٛ اهلل 
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 يٞ َٔ خ٬ٍ ٖرٙ ايدزاض١ عد٠ ْتا٥ر، أثبتٗا ؾُٝا ًٜٞ:
َُُٝهص٠  ايػٛز٣: َبدأ َٔ َباد٨ اإلض٬ّ، ٚقاعهد٠ َهٔ قٛاعهد اإلضه٬ّ، ٚؾهؿ١       ه1

يًُطًُني ٚعباد٠ ٜتكسب بٗا إىل اهلل، ٚمل ٜٛؾـ بٗا ايطهابكني، أٚ ٜطًكٗها عًه٢    
 أعُاهلِ.

ايػههٛز٣ ْههٛع َههٔ ا٫دتٗههاد، ٫ٚ ٜهههٕٛ يف املطهها٥ٌ املٓؿههٛف عًٝٗهها املكطههٛع  ه2
عهُٗا; ٭ٕ ا٫دتٗاد ٚايػٛز٣ س٦ٓٝر ٜهٕٛ اعتدا٤ ع٢ً ايٓـ. ٖٚرا ٖٛ َع٢ٓ 

ََُٓهٛا ٫َ     ملٓٗٞ عٓ٘ يف قٛيه٘ تعهاىل:   ايتكدّ بني ٜدٟ اهلل ٚزضٛي٘ ا َٔ آ َٗها اِيهٔرٜ َٜها َأٜٗ
ٔ٘ ََٚزُضٛٔي  ٔ٘ َٟ ايًِ َٔ ََٜد ِٝ َُٛا َب . ٚايٓـ ايرٟ ٫ تهٕٛ َع٘ ايػهٛز٣ ٖهٛ ايهٓـ    ُتَكدِّ

ايكطعٞ اـايٞ عٔ خؿٛؾ١ٝ ايصَإ أٚ املهإ أٚ اؿاٍ أٚ ايػخـ; ٚيريو لد 
ٔ ذيو ٜهٕٛ عٓدَا ٜتبني هلِ إٔ ايؿشاب١ عًُٛا بايػٛز٣ َ  ٚدٛد ايٓـ، ٚيه

َُكٝد بصَإ أٚ َهإ أٚ ساٍ. َٚجاٍ ذيو تعًٝل سهِ قط  ٜد ايطهازم يف   ايٓـ 
 اجملاعات.

ايػٛز٣ ٫ تهٕٛ إ٫ يف اـري، يهٔ إذا أغاز بايػس، ؾًهٝظ ذيهو غهٛز٣، ٚإمنها      ه3
 ُٜط٢ُ ؾهس ٚا٥تُاز.

َجٌ اْظس َاذا تس٣، َاذا  اضتخداّ ايكسإٓ ايهسِٜ أيؿاًتا قسٜب١ َٔ َع٢ٓ ايػٛز٣، ه4
 تأَسٕٚ، تكااٛا باهلل، أمجعٛا أَسِٖ، أؾتْٛٞ يف أَسٟ، ا٭َس إيٝو.

 ايػٛز٣ سل يهٌ أسد َٔ أبٓا٤ امل طًُني. ه5
ُ٘ بعكِٗ يف زأٜ٘، طاملا مل ىسز عًٝ٘. ه6  ٚيٞ ا٭َس ُٜشب نٌ أؾساد ا٭١َ، ٚيٛ خايؿ
ِ    ه7 ٚا٭ضهس٣، ٚتههٕٛ يف ا٭َهٛز     ايػٛز٣ تأتٞ يف ا٭َٛز ايعاَه١ نهاؿسب ٚايطهً

 اـاؾ١ نايصٚاز ٚايط٬م َٚؿاا ا٭ؾساد.
ًَُص١َ عٓد اإلمجاع عًٝٗا نُا سدخ يف غهص٠ٚ أ سهد، ؾعًه٢ ايهسغِ َهٔ       ه8 ايػٛز٣ 

ٚاؾهل عًٝه٘، تطبًٝكها ملبهدأ ايػهٛز٣،       ع٢ً زأِٜٗ، إ٫ أْه٘   عدّ َٛاؾك١ ايٓيب
 ٖٚرا دزع عظِٝ يف ايػٛز٣.
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ؿهـ املطًعهٕٛ عًه٢ بهٛاطٔ أٖهٌ ا٫ختؿهاف، ٖٚهٛ        هب اضتػهاز٠ أٖهٌ ايتخ   ه9
ىتًؿههٕٛ َههٔ َٛقههٛع إىل أخههس، ؾأؾههشاب ايػههٛز٣ يف ا٭َههٛز ايطٝاضهه١ٝ غههري  
أؾشاب ايػٛز٣ يف ا٭َٛز ايطب١ٝ، ؾ٬ ػعهٌ ؾهاسب ايػهٛز٣ َطتػهازٜ٘ ٖهِ      
أْؿطِٗ يٞ نٌ أَس، بٌ عًٝ٘ إٔ ىتاز َٔ ٜتٓاضب َه  ا٭َهس ايهرٟ به٘ غهٛز٣،      

ِٔ خايطتٗها، ٜٚطهأٍ ا٭ْؿهاز يف      ؾسأٟ ايين ٜطأٍ اؾازٜ ََه ١ يف غإٔ عا٥ػ١ ٭ْٗها 
يف اضتػازت٘ ع٢ً أبٞ بهس ٖٚهٛ   غص٠ٚ أ سد، ؾهإ َٔ املُهٔ إٔ ٜكتؿس ايٓيب 

مل ٜؿعٌ ذيو، بٌ نإ ٜطأٍ أٖهٌ ا٫ختؿهاف،    أسب ايٓاع إيٝ٘، ٚيهٔ ايٓيب 
احملبه١   ٚأّٜكا نإ ٜٓٛع بني ؾشابت٘ يٝعطٞ اؾُٝ  ؾسؾ١ ايػٛز٣، ممها ٜه٪دٟ إىل  

ٚاملٛد٠، ٭ٕ اقتؿاز ؾاسب ا٭َس ع٢ً فُٛع١ دٕٚ ا٭خس٣ ٜ٪دٟ إىل ايتٓهاقض  
ٚايتػاٚز سل بني ا٭ؾساد، َٚٔ املُهٔ إٔ تهٕٛ ايػٛز٣ ع٢ً َطتٜٛات; ٚذيو 

مجٗهٛز ايؿهشاب١، ثهِ     يف سادث١ اإلؾو، ؾكد اضتػاز ايٓيب  َجًُا ؾعٌ ايٓيب 
 .اضتػاز عًّٝا ٚأضا١َ، ثِ اضتػاز اؾاز١ٜ

، سٝح استاز ايؿهشاب١  أغًب ايتطبٝكات ملبدأ ايػٛز٣ دا٤ت بعد ٚؾا٠ ايٓيب  ه10
َُذتُعهاتِٗ، بُٝٓها ناْهت          إيٝٗا إلداز٠ غه٦ِْٛٗ ٚسهٌ املػهه٬ت ايطاز٥ه١ عًه٢ 

 ْْٛع َٔ تسب١ٝ أؾشاب٘ ع٢ً ايػٛز٣. ايػٛز٣ يف عٗد ايسضٍٛ
را ٚاقهّشا يف  ٫بد إٔ تكدّ َٔ أؾشاب ايػٛز٣ ا٭دي١ ع٢ً آزا٥ٗهِ، ٚتٗهس ٖه    ه11

أؾشاب٘ يف أضس٣ بدز، ؾكاٍ أبٛ بهس ٜها ْهيب اهلل ٖهِ بٓهٛ ايعهِ       اضتػاز٠ ايٓيب
ٚايعػري٠، أز٣ إٔ ْأخر َِٓٗ ؾد١ٜ ؾتهٕٛ يٓها قه٠ٛ عًه٢ ايهؿهاز، ؾعطه٢ اهلل إٔ      

ؾكاٍ إٔ متهٓٓا ؾٓكسب أعٓاقِٗ ؾهُٝهٔ عًّٝها َهٔ     ٜٗدِٜٗ يإلض٬ّ، أَا عُس 
ٕ ْطّٝبا يعُهس، ؾأقهسب عٓكه٘، ؾهإٕ ٖه٪٤٫      عكٌٝ ؾٝكسب عٓك٘، ٚمتهٓين َٔ ؾ٬

 أ١ُ٥ ايهؿس ٚؾٓادٜدٖا.
ايػٛز٣ دا٥ص٠ يًُسأ٠ ٚسل َٔ سكٛقٗا، ؾٗٓاى أَٛز ؽـ املهسأ٠، ؾٝههٕٛ زأٜٗها     ه12

ؾٝٗا أزدح َٔ زأٟ ايسداٍ، نُا إٔ ٖٓاى ْطا٤ أزدح عك٫ًٛ َٔ ايسداٍ، ٖٚٓاى 
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ز٣ ٖٛ ايٛؾٍٛ إىل زداٍ أزدح عك٫ًٛ َٔ ايٓطا٤، َٚعسٚف إٔ اهلدف َٔ ايػٛ
 أْكر ايعكٍٛ ايٛؾٍٛ بامل ذتُعات إىل أع٢ً ايدزدات.

عٓدَا ٫ ٜرتتب ع٢ً ا٭َس ايرٟ تهٕٛ ؾٝ٘ ايػهٛز٣ ؾا٥هد٠، ٫ٚ ٜتٛؾهٌ ؾٝه٘ إىل      ه13
 أَس زغٝد، ؾتؿٜٛض ا٭َس ؾٝ٘ هلل أٚىل.

ايػٛز٣ ٚض١ًٝ ٚيٝطت غا١ٜ، ٚايٛضها٥ٌ هلها سههِ املكاؾهد، ؾهإٕ نهإ املكؿهد         ه14
 ؾٗٞ ٚادب١، ٚإٕ نإ املكؿد َٓدّٚبا ؾٗٞ َٓدٚب١.ٚادّبا، 

َّا أزؾ  أنـ ايكساع١ إىل اهلل  إٔ هعٌ عًُٞ ٖرا خايّؿا  زاد١ٝ َٓ٘  ٚخهتا
ُُٔٝ  ايٗدَعا٤ٔ يٛدٗ٘ ايهسِٜ، ٚإٔ هعٌ عجٞ ٖرا َكب٫ًٛ،  ٕٖ َزبِّٞ َيَط َإ

(1). 
ع  عٔ ٠ ؾادق١ ُتنِ ساٚيت داٖد٠ إٔ أ قدّ عجٞ يف ؾٛز ٖرا .. ٜٚعًِ اهلل 

ايهرٟ ٖٝهأ يهٞ اـهري بإمتاَه٘، ؾًه٘ اؿُهد يف ا٭ٚىل         ٗدٟ ايرٟ بريت٘ ؾٝ٘، ٚأمحد اهلل ُد
 ٚاٯخس٠.

 إٔ ٜطدد خطاْا ٚميشٛ خطاٜاْا، ٚإٔ ىتِ يٓا بايباقٝات ايؿاؿات. ٚأضأي٘ 
 ٚاهلل ٚيٞ ايتٛؾٝل،،

                                                           

 .39ضٛز٠ إبساِٖٝ: َٔ اٯ١ٜ  (1)
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 فٓشس ادلصبدس ٔادلشاخع
بٞ بهس اؾؿاف، ؼكٝل عبد ايط٬ّ قُد ع٢ً محد بٔ ع٢ً بٔ أ٭ ،أسهاّ ايكسإٓ 1 

 .1994ّٖه/ 1415، 1غاٖني، داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ، ط
ٚاملعسٚف امل٪يـ: ايكاقٞ قُد بٔ عبد اهلل أبٛ بهس بٔ ايعسبٞ املعاؾسٟ  ،أسهاّ ايكسإٓ 2

ٜج٘ زاد  أؾٛي٘ ٚخسز أساد بايكاقٞ أبٛ بهس بٔ ايعسبٞ ا٭غبًٝٞ املايهٞ اؿاؾَ،
، 3ط ،يبٓإ –ٚعًِل عًٝ٘: قُد عبد ايكادز عطا ايٓاغس: داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت 

 ّ.2003 /ٖه1424
ع٢ً  بٔ قُد بٔتأيٝـ: أبٛ اؿطٔ عًٞ بٔ أمحد ، أضباب ايٓصٍٚ يإلَاّ ايٓٝطابٛزٟ 3

داز ايكًِ ، ايداز  ،ؼكٝل: ؾؿٛإ عدْإ داٚٚدٟايػاؾعٞ،  ايٛاسدٟ ايٓٝطابٛزٟ
 ّ.1995/ ٖه 1415، 1ط ،دَػل، بريٚت -١ ايػاَٝ

ٖه/ 1396، َ٪ضط١ ايسضاي١، 3أؾٍٛ ايدع٠ٛ، عبدايهسِٜ شٜدإ، بريٚت، يبٓإ، ط 4
1976ّ.  

إع٬ّ املٛقعني عٔ زب ايعاملني امل٪يـ: قُد بٔ أبٞ بهس بٔ أٜٛب بٔ ضعد مشظ ايدٜٔ  5
 –اغس: داز ايهتب ايع١ًُٝ ، اي1ٓط ،ؼكٝل: قُد عبد ايط٬ّ إبساِٖٝ ،بٔ قِٝ اؾٛش١ٜ

 .1991ّ /ٖه1411 ،ريٚتب
ا٭سهاّ ايطًطا١ْٝ ٚاي٫ٜٛات ايد١ٜٝٓ، املاٚزدٟ، ؼكٝل، خايد عبد ايًطٝـ ايٓطب   6

ٓٞ  ّ.1990/ھ1410 ،1داز ايهتاب ايعسبٞ، بريٚت، يبٓإ، ط ،ايعًُ
 ،4هٜٛت، طز ايكًِ، ايااإلض٬ّ ٚقكاٜا املسأ٠ املعاؾس٠ يٮضتاذ/ ايبٗٞ اـٛيٞ، د 7

  ّ.1983ٖه/ 1403
# ؼسٜس املع٢ٓ ايطدٜد ٚتٜٓٛس ايعكٌ اؾدٜد َٔ تؿطري ايهتاب اجملٝد$ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس  8

ايٓاغس: ايداز  ،امل٪يـ: قُد ايطاٖس بٔ قُد بٔ قُد ايطاٖس بٔ عاغٛز ايتْٛطٞ
 .1984 ،تْٛظ ،ايتْٛط١ٝ يًٓػس

قُد بٔ أمحد بٔ أبٞ بهس بٔ ؾس  ا٭ْؿازٟ اـصزدٞ  :اَ  ٭سهاّ ايكسإٓ امل٪يـاؾ 9
 ّ.2006ٖه/ 1427، 1، ايٓاغس: َ٪ضط١ ايسضاي١، طا٭ْديطٞ، أبٛ عبد اهلل، ايكسطيب

اتري ايعسب١ٝ امل عاؾس٠ ٚيف ايؿهس اإلض٬َٞ، ٚدزاض١ َكاز١ْ، د. ايطًطات ايج٬خ يف ايدض 10

https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/2f62a215-e950-4122-6437-08d7a2ae094b
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/2f62a215-e950-4122-6437-08d7a2ae094b
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/2f62a215-e950-4122-6437-08d7a2ae094b


 م0202العدد اخلامس    يبت اجلديدة باألقصر           جملت كليت البناث األزهريت بط  

 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

الشورى في ضوء القرآن الكريم 
 دراسة موضوعية

2286 
 

، داز ايطُاٟٚ، ٚايرٟ ْػس يف َٛضٛع١ ايككا٤ ٚايؿك٘ يًدٚي١ ايعسب١ٝقُد ضًُٝإ 
 ّ.1996ايؿهس ايعسبٞ، 

تكٞ ايدٜٔ أبٛ ايعباع أمحد بٔ عبد اؿًِٝ ي ايطٝاض١ ايػسع١ٝ يف إؾ٬  ايساعٞ ٚايسع١ٝ 11
، طبع١ ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف 1ًه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، طبٔ ت١ُٝٝ، املُ

 ٖه.1418ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد، 
ٜسٜٚ٘ عٔ  ،بٔ أٜٛب اؿُريٟ ايبؿسٟ عبد املًو بٔ ٖػاّ٭بٞ قُد ايطري٠ ايٓب١ٜٛ  12

 ّ.1990ٖه/ 1410، 3، داز ايهتاب ايعسبٞ، طمقُد بٔ إضشا
، ، َ٪ضط١ آٍ ايبٝتاجملُ  املًهٞ يبشٛخ اؿكاز٠ اإلض١َٝ٬ ايػٛز٣ يف اإلض٬ّ، 13

  .1989ّ عُإ،ا٭زدٕ، اؾص٤ ا٭ٍٚ، املطاب  ايتعا١ْٝٚ، 
ايػٛز٣ ٚأثسٖا يف ايدميكساط١ٝ، دزاض١ َكاز١ْ يًدنتٛز ا٭ْؿازٟ عبد اؿُٝد إااعٌٝ،  14

 ّ.1996ٖه/ 1416طبع١ داز ايؿهس ايعسبٞ، 
قُٛد بٔ عُس بٔ قُد ، صٌٜ ٚعٕٝٛ ا٭قاٌٜٚ يف ٚدٛٙ ايتأٌٜٚعٔ سكا٥ل ايتٓ ايهػاف 15

ٖه/ 1430، طبع١ املعسؾ١، بٔ أمحد اـٛازشَٞ ايصكػسٟ، داز اهلل، أبٛ ايكاضِ
2009.ّ 

عبداؿل بٔ غايب بٔ عبدايسمحٔ بٔ عط١ٝ،  ،ٝص يف تؿطري ايهتاب ايعصٜصاحملسز ايٛد 16
، 1ؼكٝل عبدايط٬ّ عبدايػاؾعٞ قُد، داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ، ط

 .2001ّ/ ٖه1422
، يٓاغس: َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ، اايط اْٞ، يًشاؾَ أبٞ ايكاضِ ضًُٝإ بٔ أمحد عذِ ايهبريامل 17

 .1994ّ /ٖه1415، 1ط ،ايسٜاض ،داز ايؿُٝعٞ
شنسٜا ق٢ٝ ايدٜٔ بٔ غسف ايٟٓٛٚ، بريٚت،  بٞ٭ املٓٗاز غس  َطًِ بٔ اؿذاز 18

 ّ.1994/ ٖه1414، 2يبٓإ، ط
ايٓظاّ ايطٝاضٞ يف اإلض٬ّ، قُد عبد ايكادز أبٛ ؾازع، ط. داز ايؿسقإ، عُإ،  19

 ّ.1986ٖه/ 1407 ،2ا٭زدٕ، ط
ايهتاب َٓػٛز ، يًطٝد قُد زغٝد زقا زتؿطري املٓاسٚف بتؿطري ايكسإٓ ايعظِٝ املع 20

 .1947ّ /ٖه 1366، 2، طبٛاضط١ ؾسٜل َهتب١ ْٛز
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، قُد عبد ايكادز أبٛ ؾازع، داز ايؿسقإ يًٓػس  اإلض٬ّ ْٚتٝذتٗايفسهِ ايػٛز٣  21
 ّ.1988، 1، طعُإ، ا٭زدٕٚايتٛشٜ ، 

ؾتشٞ ايدزٜين، بريٚت، يبٓإ، َ٪ضط١ خؿا٥ـ ايتػسٜ  اإلض٬َٞ يف ايطٝاض١ ٚاؿهِ،  22
 ّ.2013ٖه/ 1434، 2ايسضاي١، ط

امل٪يـ: قُٛد ، ا٭يٛضٞ يإلَاّ زٚ  املعاْٞ يف تؿطري ايكسإٓ ايعظِٝ ٚايطب  املجاْٞ 23
تؿٜٛس  -ايطباع١ املٓري١ٜ  إداز٠ْاغس ايهتاب: ، غهسٟ ا٭يٛضٞ ايبػدادٟ غٗاب ايدٜٔ

 ّ.1991ٖه/ 1441يبٓإ، ، بريٚت، ايرتاخ ايعسبٞ ٤داز إسٝا
عبد ايسمحٔ بٔ عًٞ بٔ قُد اؾٛشٟ ايكسغٞ  بٔ اؾٛش٫ٟ يف عًِ ايتؿطري، شاد املطري 24

، ؼكٝل عبدايسشام املٗدٟ، داز ايهتاب ايعسبٞ، بريٚت، ايبػدادٟ أبٛ ايؿسز مجاٍ ايدٜٔ
 ّ. 2001/ ٖه1422، 1يبٓإ، ط

 ايطاعٕٛ، ٚأخسد٘ اإلَاّ َطًِ يف ، باب َا ٜرنس يف"نتاب ايطب"ؾشٝح ايبخازٟ  25
بٔ قُد بٔ إااعٌٝ  ؾٓٓؿ٘ اإلَاّ .ايط٬ّ، باب: ايطاعٕٛ ٚايع ٠ ٚايٓٗا١ٜ ٚمٖٛا

ٖه/ 1423، 1، داز ابٔ نجري، دَػل، طبٔ َبِسٔدِشَب٘ ايبخازٟإبساِٖٝ بٔ املػري٠ 
2002.ّ 

غٗاب ايدٜٔ أبٛ ايؿكٌ أمحد بٔ عًٞ بٔ  :ؾشٝح ايبخازٟ، امل٪يـغس  ؾتح ايبازٟ  26
قُد بٔ قُد بٔ عًٞ بٔ قُٛد بٔ أمحد بٔ أمحد بٔ ايهٓاْٞ ايعطك٬ْٞ املؿسٟ 

 ّ.2013 ٖه/1434، 1، طايكاٖس٠ داز ايسضاي١ ايعامل١ٝ،ايٓاغس:  ايػاؾعٞ، 
  ّ.2006، 1قكاٜا ايؿك٘ ٚايؿهس املعاؾس، ٖٚب١ ايصسًٝٞ، دَػل، داز ايؿهس، ط 27
داز ايؿهس ، َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١ أمحد بٔ ؾازع بٔ شنسٜا ايكصٜٚين ايساشٟ، أبٛ اؿطني 28

 .1979ّ /ٖه1399
ايبهسٟ، أبٛ عبد اهلل، ؾخس  قُد بٔ عُس بٔ اؿطٔ بٔ اؿطني ايتُٝٞ ،َؿاتٝح ايػٝب 29

 ّ.1981ٖه/ 1401، 1، داز ايؿهس، طايدٜٔ ايساشٟ
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