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 مقدمة
َٕ ك٢ أقغٖ ضو٣ْٞ،  جُكٔذ هلل، ٝ جُقالز ٝ جُغالّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا، كإ هللا ضؼح٠ُ هذ خِن جإلٗغح

٤ََّٛأَ ُٚ أعرحَخ جُك٤حز ٝظشَٝف جُروحء ٝ جالعطٔشجس، ٝ أػطحٙ ٖٓ  ِٚ ػ٠ِ عحتش جٌُحت٘حش، ٝ  ٝ كنَّ
جُٞعحتَ ٓح ٣ُكون ُٚ ٓوقذَ جُخالكس ك٢ ٛزٙ جألسك ٣ُٝرَِِّـٚ ٓوقذَ جُؼٔحسز ك٤ٜح، ٝأَكحَك ػ٤ِٚ ٖٓ 

٘ٚ ٖٓ جُؼ٤ؼ جٌُش٣ْ جُط٤د ٌِّ َٔ . جُ٘ؼْ جٌُػ٤شز ٝ جُٔ٘ف جُؿض٣ِس ٓح ٣ُ
َمغ ُْٜ هحٗٞٗح  َٝ ِْٔٚ عركحٗٚ ٝ ضؼح٠ُ ذَِخِوٚ أٗضٍ ئ٤ُْٜ ضؾش٣ؼًح ٣غ٤شٕٝ ٝكن أقٌحٓٚ ٝ  ِؼ ُِ ٝ

 ِٕ ُِر٤ح ؿطرحز ٖٓ جُؼِٔحء ٝ جُلوٜحء  ُٓ ُٓقطلحز ٝ فلٞزً  ُِؼرحدٙ ٗخرسً  ٣ٔؾٕٞ قغد ٓٞجدٙ، ًٔح ه٤َََّل 
ٚ ٖٓ ٗقٞؿ ؽش٣ؼطٚ ٝ ئعؼحِف جُٔغطلط٤ٖ ذٔح ٣طِرٞٗٚ ٖٓ أقٌحّ  ُٔ ْٜ ٓح أُؽٌَ ػ٠ِ جٌَُِّٔل٤ٖ كَ

. د٣٘ٚ
َٕ ٝ ٛزج جإلعؼحَف ٓإعٌَّظ ػ٠ِ كِغلٍس ٝجمكِس جُٔؼحُْ ٝ ٓر٢ٌّ٘ ػ٠ِ ٜٓ٘ؿ٤ٍس  َّٖ ٛزج جُر٤ح ٌُ

ٓنرٞهِس جُٔغحُي؛ ألؾَ ضكو٤ِن ف٘حػٍس ٓكٌٔس ُإلكطحء ٝ ذِٞؽِ ف٤حؿس ٓطو٘س ُِلطٟٞ، رُي إٔ 
ضكذ٣حٍش ًرشٟ ػ٠ِ جُقؼ٤ذ جُٔك٢ِ أٝ جإله٢ٔ٤ِ أٝ - ضٞجؾٚ ٝ ال صجُص-جُٔؿطٔؼحش جإلعال٤ٓس ٝجؾٜص 

 َّ ٖ ؽإٔ جإلكطحء جُٔؼحفش ئرج ُسِٝػ٤َص ٓوٞٓحضُٚ ٝجػطُرِشش مٞجذُطٚ إٔ ٣َؿؼَ جإلعال ِٓ ك٢ -جُؼح٢ُٔ، ٝ 
ُِططأًذ فالق٤سُ ؽش٣ؼطٚ ٝجعط٤ؼحُخ أقٌحٓٚ - دجسٙ ٝ خحسؼ د٣حسٙ ٣طخط٠ جُؼورحش ٝ ٣طؿحٝص جُٔكٖ؛ 

.  ُِضٓحٕ ٝ جٌُٔحٕ
كوُٚ ض٘ض٣َ : "ٖٓ ؾِٔس ضِي جُٔوٞٓحش ٝ جُنٞجذو جُط٢ ضُغْٜ ك٢ ف٘حػس جُلطٟٞ جُٔؼحفشز

؛ ئْر جُلطٟٞ ضَشؾغ ئ٠ُ ٗـ ؽشػ٢ ٝ ضُخرش ذكٌْ ؽشػ٢، ٝ ٌُٜ٘ح ضطؼِن "جألقٌحّ جُؾشػ٤س
ـٍ ٛٞ جُ٘حصُس أٝ جُٞجهؼس أٝ جُكحدغس، ُٜح ظشٌٝف ٝ ٓالذغحٌش خحفس، جألُٓش جُز١  َؾخَّ ُٓ ذٔٞمٞعٍ 
ش ػ٤ِٔسَ جالٗطوحٍ جُشؽ٤ذ ذحألقٌحّ ٖٓ ٓشقِس كوٚ جالعط٘رحه ئ٠ُ  ٣غطٞؾُد جُطزسَع ذٜٔ٘ؽ عذ٣ٍذ ٤ُ٣َّغِ

. ٓشقِس كوٚ جُط٘ض٣َ ذب٤ُحش سف٤ٍ٘س ٝ مٞجذو ٓط٤٘سٍ 
: ػ٠ِ أ٤ٔٛس ضطؿ٠ِ ك٢" كوٚ ض٘ض٣َ جألقٌحّ"٣٘ط١ٞ ٓٞمٞع : أ٤ٔٛس جُٔٞمٞع

 ف٘حػس جُلطٟٞ جُٔؼحفشز ُّ  .ئِقٌح
 أعظ ػ٤ِٔس جالؾطٜحد جُططر٤و٢ أٝ جُط٘ض٢ِ٣ ُٕ  . ذ٤ح
  جُكٌْ"ٝ " جُ٘ـ "]ئذشجص ٓغحٛٔس ػِٔحء جإلعالّ ك٢ جُط٘ظ٤ش ٝ جُططر٤ن ُػالغ٤س " ٝ

 [" جُٞجهغ"
: ضطٔكٞس جُطغحؤالش جُط٢ ٣ذٝس قُٜٞح ٓٞمٞع جُذسجعس ك٢:  ئؽٌح٤ُس جُذسجعس

ك٢ ضٞؾ٤ٚ جإلكطحء جُٔؼحفش ٝ ٖٓ غْ جعطقذجس أقٌحّ " كوٚ جُط٘ض٣َ"ئ٠ُ أ١ ٓذٟ ٣غْٜ  -1
 جُونح٣ح جُٔؼحفشز ؟

 ؟" كوٚ جُط٘ض٣َ"ُِ ٓح ٢ٛ جُٔؼحُْ جُط٢ ضؿ٢ِ جُرؼذ جُطقٞس١  -2
 ُطشؽ٤ذ ف٘حػس جُلطٟٞ جُٔؼحفشز ؟" كوٚ جُط٘ض٣َ"٤ًق ٣ٌٖٔ ٓٔحسعس  -3

ِمٖٔ ع٤حم ٓرحقع ضشجغ٤س " كوٚ ض٘ض٣َ جألقٌحّ جُؾشػ٤س"٣أض٢ ٓٞمٞع : جُذسجعحش جُغحذوس
ض٘حُٜٝح جُذسُط جألف٢ُٞ، ِٝمٖٔ عِغِِس دسجعحش َػَشَمٜح جُركع جألًحد٢ٔ٣ جُٔؼحفش، ٝ جُط٢ 

: ٜٓ٘ح
 "َجُلطٟٞ ٝ جعطؾشجف جُٔغطورَ"ٝسهس ذكػ٤س ٓوذٓس ُٔإضٔش " جُٔلط٢ ٝ كوٚ جُط٘ض٣ "

 . 2013ّ/ُِذًطٞس كش٣ذ ؽٌش١
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 "َُِذًطٞس ٓحٛش " ؾحٓؼس جُؾحسهس"ٓوحٍ ػ٢ِٔ ٓ٘ؾٞس ذٔؿِس " ٓؼحُْ ٝ مٞجذو: كوٚ جُط٘ض٣
 .2015ّ/ قغ٤ٖ ققٞز

 "َجُكٞجس "ٓوحٍ ػ٢ِٔ ذٔؿِس " آ٤ُحش ٝ هٞجػذ ضـ٤ش جُلطٟٞ ذ٤ٖ جالعط٘رحه ٝ جُط٘ض٣
 .2015ّ/ُِذًطٞس ئعٔحػ٤َ ٗوحص" جُٔطٞعط٢

 "َُِذًطٞس ذؾ٤ش " جُٔؼ٤حس"ٓوحٍ ػ٢ِٔ ٓ٘ؾٞس ذٔؿِس " ٓلح٤ْٛ ٝ ٓوحسذحش: كوٚ جُط٘ض٣
 . 2017ّ/ ُٓٞٞد ؾك٤ؼ

جهطنص ٓحدزُ ٛزٙ جُذسجعس ٝ ٓؼحُؿسُ ٓٞمٞػٜح جضرحَع جُٜٔ٘ؽ : ٜٓ٘ؿ٤س جُٔؼحُؿس ٝ جُطوغ٤ْ
جالعطوشجت٢ جُطك٢ِ٤ِ ُٔذٝٗحش جُطشجظ جألف٢ُٞ ٝ جُٔوحفذ١ ٓغ جعطػٔحس ٓح خِـ ئ٤ُٚ جُركع 

: جُٔؼحفش ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ، ٝ ضطٌٕٞ جُخطس ٖٓ
 ٓوذٓس  

 ٍٝسٙ– كوٚ ض٘ض٣َ جألقٌحّ جُؾشػ٤س: جُٔركع جأل ُّٞ ُْ ضق  - ٓؼحُ

 مٞجذو ٓٔحسعطٚ– كوٚ ض٘ض٣َ جألقٌحّ جُؾشػ٤س: جُٔركع جُػح٢ٗ - 

  جُخحضٔس
ِره–فقه تنزيل األحكام الشرعية : المبحث األول -  معالُم تََصوُّ

ك٢ ف٘حػس جُلطٟٞ جُٔؼحفشز " كوٚ جُط٘ض٣َ"ُِ هرَ ذ٤حٕ جُٞظ٤لس جُٜٔ٘ؿ٤س ٝ جُذٝس جُطٞؾ٢ٜ٤ 
٣ؿذس جُرذء ذحُكذ٣ع ػٖ ٓح٤ٛس ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جالؾطٜحد جُلو٢ٜ، ٝ ٛزج ذـ٤س ٝمغ ئهحس ضقٞس١ 

ٍُ ٜٓ٘ٔح ضؼش٣ٌق  ٤ْٖ، جألٝ َٔ ؼِ َٓ ٝ " كوٚ جُط٘ض٣َ"ذِ ُٔٞمٞع جُذسجعس، ٛزج جإلهحس ٣َظٜش ٖٓ خالٍ 
":  أُلحظ ٓطقِس ذٜزج جُٔقطِف"ذِ جُػح٢ٗ ضؼش٣ٌق 

 
 "فقه التنزيل"تعريف : المطلب األول
؛ كإ قو٤وطٚ "جُط٘ض٣َ"ٝ " كوٚ"ٓشًد ئمحك٢ ٖٓ ًِٔط٤ٖ ٛٔح " كوٚ جُط٘ض٣َ"ذٔح إٔ ُلع 

: ٓر٤٘س  ػ٠ِ  قو٤وس ٓلشد٣َْٚ
": جُلوٚ"قو٤وس : أٝال

ٍٕ ػذزً؛" جُلوٚ"ُِ ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُٞمغ جُِـ١ٞ كإ ًطد ٓؼحؾْ جُِـس جُؼشذ٤س ضزًش إٔ   هحٍ ٓؼح
ِْ ذٚ»: جذٖ كحسط ِْ ٍُّ ػ٠ِ ئدسجِى جُؾ٢َّء ٝ جُِؼ ٌَ ٝجقذ فك٤ف، ٣ذ «جُلحء ٝ جُوحف ٝ جُٜحء أف

1
 ٝ ،

ُْ : جُِلْوُٚ »: هحٍ جُؿٞٛش١ «جُلٜ
2

... فحس جُلوٚ ُٚ عؿ٤س، ٝ كَِوٚ  [ئرج]كَوحٛسً  .. كَوُٚ »، ٝ جُلؼَ ٓ٘ٚ 
َْ ِػِٔح ِصٗسً ٝ ٓؼ٠٘ ِِ «كِْوٜح ٓػَ َػ

3
طَُي جُؾ٢َّْءَ »: ، ٝ ٣وحٍ ْٜ ْ٘طُُٚ َُيَ : أَْكوَ  «ئِرَج ذ٤ََّ

4
ٝ ذحُطح٢ُ ضٌحد ، 

". جإلدسجى ٝ جُؼِْ ٝ جُلْٜ ٝ جُر٤حٕ"ض٘كقش جإلهالهحش جُِـ٣ٞس ُِلوٚ ك٢ ٓؼح٢ٗ 
ح ﴿: كارج رٛر٘ح ئ٠ُ جالعطؼٔحٍ جُؾشػ٢ كإ هللا ضؼح٠ُ ٣وٍٞ َّٔ ِٓ ًَػ٤ًِشج  ح َْٗلوَُٚ  َٓ هَحُُٞج ٣َح ُؽؼ٤َُْد 

 ٍُ "ٓح ٗلْٜ ًػ٤شج ٓٔح ضوٍٞ"، رًش ؾٔحػس ٖٓ جُٔلغش٣ٖ إٔ ٓؼ٠٘ ج٣٥س جٌُش٣ٔس (91:ٛٞد)﴾ضَوُٞ
5

 ٝ ،
ِٖ ﴿:  ٣وٍٞ هللا ضؼح٠ُ أ٣نح ٣ ُٜٞج ك٢ِ جُذِّ ٤َُِطَلَوَّ ْْ َهحتِلَسٌ  ُٜ ْ٘ ِٓ َِّ كِْشهٍَس  ًُ  ْٖ ِٓ اَل َٗلََش  ْٞ ، أ١ (122:جُطٞذس)﴾كََِ

"كشهسً ضطؼِْ جُوشإٓ ٝ جُغٖ٘ ٝ جُلشجتل ٝجألقٌحّ"
6

، ئال إٔ جُلوٚ أخـ ٖٓ جُؼِْ؛ ذذ٤َُ آ٣حش 
ً هشآ٤ٗس، ٜٓ٘ح ﴿ َٕ َقِذ٣ػح ُٜٞ َٕ ٣َْلوَ ٌَحدُٝ ِّ ال ٣َ ْٞ َُٛإالِء جُوَ  ٍِ ح َٔ َٖ ال ٝ﴿ (78:جُ٘غحء)﴾كَ َ٘حكِِو٤ ُٔ َّٖ جُ ٌِ َُٝ

 َٕ ُٜٞ جُلوٚ ٛٞ جُطٞفَ ئ٠ُ ػِْ ؿحتد ذؼِْ ؽحٛذ، »: ، هحٍ جُشجؿد جألفلٜح٢ٗ(7:جُٔ٘حكوٕٞ)﴾٣َْلوَ
«كٜٞ أخـ ٖٓ جُؼِْ

7
  .

َٕ ٝ ك٢ ج٥غحس ُس١ٝ ح َٔ ِْ َّٕ ُقز٣َْلَسَ ٝ َع ٤َّسٍ - سم٢ هللا ػٜ٘ٔح- أَ ِٔ َشأٍَز أَْػَؿ ْٓ ٌٕ ): هَحاَل اِل ٌَح َٓ َُٛ٘ح  َٛح أَ
؟ كَوَحَُصْ  ِٚ ٌش َُٗق٢ِِّ ك٤ِ ِٛ ِٚ : َهح َُِقحِقرِ ح  َٔ ُٛ ٍَ أََقذُ َِّ َق٤ُْع ِؽثَْص، كَوَح ِْرََي ٝ َف ْش هَ ِّٜ َٜصْ : َه (كَِو

8
، ٝ هذ 

َٜصْ "ُؽشقص ُلظس  "كط٘ص جُكن"ذٔؼ٠٘ " كَِو
9

 .
ٝ ذحُطح٢ُ ُْ ٣خشؼ جالعطؼٔحٍ جُؾشػ٢ ُِلوٚ ػٖ جُٞمغ جُِـ١ٞ ُٚ ػٔٞٓح؛  كوذ أس٣ذ ذٚ ك٢ 

                                                 
1

 .442، ؿ4 جذٖ كحسط، ٓؼؿْ ٓوح٤٣ظ جُِـس، ؼ
2

 .2243، ؿ6 جُؿٞٛش١، جُقكحـ ضحؼ جُِـس ٝ فكحـ جُؼشذ٤س، ؼ
3

 .456، ؿ36ؼجُضذ٤ذ١، ضحؼ جُؼشٝط،  
4

 .442، ؿ4 جذٖ كحسط، ٓؼؿْ ٓوح٤٣ظ جُِـس، ؼ
5

 .91، ؿ9؛ جُوشهر٢، جُؿحٓغ ألقٌحّ جُوشإٓ، ؼ390، ؿ18جُشجص١، ٓلحض٤ف جُـ٤د، ؼ:  ٣٘ظش
6

 .403، ؿ2جُرـ١ٞ، ٓؼحُْ جُط٘ض٣َ ك٢ ضلغ٤ش جُوشإٓ، ؼ:  ٣٘ظش
7

 .642 جألفلٜح٢ٗ، ٓلشدجش ؿش٣د جُوشإٓ، ؿ
8

 .  34674، سه122ْ، ؿ7أخشؾٚ جذٖ أذ٢ ؽ٤رس، جُٔق٘ق ك٢ جألقحد٣ع ٝ ج٥غحس، ؼ 
9

 .170، ؿ1جُوغطال٢ٗ، ئسؽحد جُغحس١ ُؾشـ فك٤ف جُرخحس١، ؼ: ٣٘ظش 
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". جُلْٜ ٝ جُؼِْ ٝ جُلط٘س"جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٝ ك٢ جألقحد٣ع ٝ ج٥غحس ٓؼح٢ٗ 
         أٓح جُذالُس جالفطالق٤س كإ ػِٔحء جُؾش٣ؼس هذ ض٘ٞػص ػرحسجضْٜ ك٢ جُطؼش٣ق ذٔقطِف 

: ، ٖٝٓ أؽٜشٛح ُذ٣ْٜ إٔ جُلوٚ ٛٞ"جُلوٚ"
 «ٓؼشكسُ جُ٘لظ ٓح ُٜح ٝ ٓح ػ٤ِٜح»

1
، أ١ جُطؼشف ئ٠ُ ٓح ٣٘لغ جُ٘لظ ٝ ٓح ٣نشٛح ك٢ ج٥خشز

2
 ،

ج٥خشز
2

، ٝ جُٞهٞف ػ٠ِ جُؿحتض ُٜح ٝ ػ٠ِ جُٞجؾد ٝ جُٔكشّ ػ٤ِٜح، ٝ جُلوٚ ٝكن ٛزج 
ٝ " جُلوٚ جألًرش"ذِ جُٔلّٜٞ ٣نْ أقٌحّ جُؼو٤ذز ٝ جألخالم ٝ جُؼَٔ، أٝ أٗٚ ٣ؿٔغ ذ٤ٖ ٓح ٣ُؼشف 

 ".جُلوٚ جألفـش"
 «ٓؼشكسُ جألقٌحّ جُؾشػ٤س جُط٢ هش٣وٜح جالؾطٜحد»

3
ُِطَؼَُِِّن  ُـّ ٖٓ عحذِِوٚ؛  ، ٝ ٛٞ ضؼش٣ق أخ

جُٔؼشكس ك٤ٚ ذحألقٌحّ جُؾشػ٤س دٕٝ عٞجٛح ٖٓ جألقٌحّ جُؼو٤ِس ٝ جالػطوحد٣س ٝ جُؼحد٣س، كإ ٛزٙ 
جألٗٞجع ال ضُذسى ذحالؾطٜحد جُٔؼشٝف ػ٘ذ جألف٤٤ُٖٞ، ئال أٗٚ هذ ٣إخز ػ٠ِ ٛزج جُطؼش٣ق  
ِّ ٓح ال ٗـ ك٤ٚ، ك٢ ق٤ٖ إٔ جُطؼشف ػ٠ِ جألقٌحّ جُؼ٤ِٔس  جٗكقحُس جُلوٚ ك٢ ٓؼشكس أقٌح

ح "جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜح ٛٞ أ٣نح كوٌٚ، ٝ ذحُطح٢ُ ٣ٌٕٞ جُلوُٚ  ٓؼشكسُ أقٌحّ جُونح٣ح جُؼ٤ِٔس ٗقًّ
"ٝجعط٘رحًهح

4
. 

 «ذحألقٌحّ جُؾشػ٤س جُؼ٤ِٔس جٌُٔطغُد ٖٓ جألدُس جُطلق٤ِ٤س ُْ «جُؼِ
5

، ٝ ٛٞ أدم جُطؼش٣لحش 
، ق٤ع جعطوشش ػ٠ِ ضذجُٝٚ أدذ٤حش جُلوٜحء ٝ جألف٤٤ُٖٞ جُٔطأخش٣ٖ ػ٠ِ "جُلوٚ"ُٔقطِف 

 .ضؼذد ٓزجٛرْٜ ٝ ض٘ٞع ٓذسعْٜ
ضِي جُػ٘حت٤س - ٝ ٗكٖ ٗوشأ ٛزٙ جُطؼش٣لحش خحفس جألخ٤ش ٜٓ٘ح-ٝ ُؼِٚ ٓٔح هذ ضؿذس جإلؽحسز ئ٤ُٚ 

جُط٢ ضؿٔغ ذ٤ٖ جُرؼذ جُؼ٢ِٔ أٝ جإلدسج٢ً ٝ جُرؼذ جُؼ٢ِٔ أٝ جُٞجهؼ٢ ُِونح٣ح جُٔشضرطس ذك٤حز جُ٘حط، 
ٝ ٢ٛ غ٘حت٤س ٓ٘حعرس ُق٘حػس جإلكطحء ك٢ جُظشٝف جُٔؼحفشز؛ رُي ألٕ ضأ٤َٛ جُٔلط٢ جُٔؼحفش ٓر٢٘ 

.  ػ٠ِ ضكق٤َ جٌُِٔس جُلو٤ٜس ٝ ػ٠ِ جإلقحهس ذػوحكس جُؼقش ٝ ػ٠ِ جُذسج٣س ذٞجهغ جُك٤حز
": جُط٘ض٣َ"قو٤وس : غح٤ٗح

ٛرَٞه - ٓؿطٔؼسً -، ٝ جُط٢ ضؼ٢٘ "جُٕ٘ٞ ٝ جُضج١ ٝ جُالّ"ئ٠ُ قشٝف " ض٘ض٣َ"ضؼٞد ؾزٝس ًِٔس 
هَٞػٚ ُٝ جُؾ٢ء ٝ 

6
،  ٝ ضذٍ أ٣نح ػ٠ِ ٓؼ٠٘ جُكٍِٞ

7
، ًٔح ضذٍ ًزُي ػ٠ِ ٓؼ٠٘ جُطشى

8
 ٖٓ هُْٜٞ 

". ضشًطَُٚ "ئرج  " ٗضُُص ػٖ جألٓش"
 ٝ ،ٍَ َْٗض ٍَ ٝ أَ َُ ٖٓ َٗضَّ ٍَ ذٔؼ٠٘ ٝجقذٝ جُط٘ض٣ ٍَ ٝ َٗضَّ َْٗض ٍَ ٝ أَ ضََ٘ضَّ

9
َُ »:  هحٍ جذٖ كحسط، ِْ٘ض٣ : جُطَّ

ِْ٘ضَُُٚ  َٓ ْمؼُُٚ  َٝ َٝ «ضَْشض٤ُِد جُؾ٢َِّْء 
10

َّ »: هحٍ جذٖ ٓ٘ظٞسٝ  ْٞ ٍَ جُوَ ٍَ ِػ٤َشٙ: َٗضَّ ٍَ، ٝ َٗضَّ َْٗضَُْٜ جُٔ٘حص هَذََّس : أَ
 ٍَ «ُٜح جُٔ٘حِص

11
جُطشض٤َد جُٔ٘ظْ ٝ جُٞمَغ ك٢ جٌُٔحٕ جُٔ٘حعد ٝ جُطوذ٣َش "، أ١ إٔ ٖٓ ٓؼح٢ٗ جُط٘ض٣َ 

". جُكغٖ جُٔالتْ ُألؽ٤حء
: ك٢ جالعطؼٔحٍ جُؾشػ٢ ٝسد ُلع جُط٘ض٣َ ك٢ ػذز ٓٞجمغ ٖٓ جُوشإٓ جٌُش٣ْ، ٜٓ٘ح هُٞٚ ضؼح٠ُ

ِْ٘ض٣اًل ﴿ َُْ٘حُٙ ضَ َٗضَّ َٝ ٍع  ٌْ ُٓ ُِطَْوَشأَُٙ َػ٠َِ جَُّ٘حِط َػ٠َِ  هُْشآًٗح كََشْهَ٘حُٙ  كشه٘ح ض٘ض٣ِٚ، ٝ »، أ١ (106:جإلعشجء) ﴾َٝ
«أٗضُ٘حٙ ؽ٤ثح ذؼذ ؽ٢ء

12
ظٜٞس جُوشإٓ ذكغد جالقط٤حؼ : جُط٘ض٣َ»: ، هحٍ جُؿشؾح٢ٗ ك٢ جُطؼش٣لحش

«ٝ جُط٘ض٣َ ٣ُغطؼَٔ ك٢ جُطذس٣ؽ... ذٞجعطس ؾرش٣َ ػ٠ِ هِد جُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص، 
13

ٝ »: ، ٝ ُزُي هحٍ جُضذ٤ذ١
 ٍَ ِٜسٍ : ضََ٘ضَّ ُٓ ٍَ ك٢ِ  «ََٗض

14
ْٖ ﴿: هلالج لجٝ ٖٓ جُٔٞجمغ جألخشٟ ُٜزج جُِلع ك٢ جُوشإٓ جٌُش٣ْ هُٞٚ ،  ِٓ  ْٕ َٝ ئِ

 ٍّ ْؼُِٞ َٓ ح ُٗ٘ضُُُٚ ئِال ذِوَذٍَس  َٓ  َٝ ْ٘ذََٗح َخَضجتُُِ٘ٚ  ٝٓح ٖٓ »: ، ٝ ٓؼ٠٘ ج٣٥س جٌُش٣ٔس(21:جُكؿش)﴾َؽ٢ٍْء ئِال ِػ
رِـُٚ َٓ ٌّ ػ٘ذٗح قذُّٙ ٝ «ؽ٢ء ٖٓ جألٓطحس ئال ػ٘ذٗح خضجت٘ٚ، ٝ ٓح ٗ٘ضُٚ ئال ذوذس ٌَُ أسٍك ٓؼِٞ

15
 .

                                                 
1

 .5، ؿ1 جُرخحس١، ًؾق جألعشجس، ؼ
2

 .16، ؿ1جُطلطحصج٢ٗ، ؽشـ جُط٣ِٞف ػ٠ِ جُطٞم٤ف، ؼ:  ٣٘ظش
3

 .68 جُٔك٢ِ، ؽشـ جُٞسهحش ك٢ أفٍٞ جُلوٚ، ؿ
4

 .69، ؿ1جُضسًؾ٢، جُٔ٘ػٞس ك٢ جُوٞجػذ جُلو٤ٜس، ؼ:  ٣٘ظش
5

 .28، ؿ1 جُغر٢ٌ، جإلذٜحؼ ك٢ ؽشـ جُٜٔ٘حؼ، ؼ
6

 .417، ؿ5جذٖ كحسط، ٓؼؿْ ٓوح٤٣ظ جُِـس، ؼ:  ٣٘ظش
7

 .45، ؿ9جذٖ ِع٤ذَٙ، جُٔكٌْ ٝ جُٔك٤و جألػظْ، ؼ:  ٣٘ظش
8

 . 657، ؿ11جذٖ ٓ٘ظٞس، ُغحٕ جُؼشخ، ؼ:  ٣٘ظش
9

 .45، ؿ9جذٖ ِع٤ذَٙ، جُٔكٌْ ٝ جُٔك٤و جألػظْ، ؼ:  ٣٘ظش
10

 .417، ؿ5جذٖ كحسط، ٓؼؿْ ٓوح٤٣ظ جُِـس، ؼ:  ٣٘ظش
11

 . 658، ؿ11 جذٖ ٓ٘ظٞس، ُغحٕ جُؼشخ، ؼ
12

 .576، ؿ17 جُطرش١، ؾحٓغ جُر٤حٕ ك٢ ضأ٣َٝ آ١ جُوشإٓ، ؼ
13

 . 68 جُؿشؾح٢ٗ، جُطؼش٣لحش، ؿ
14

 .480، ؿ30 جُضذ٤ذ١، ضحؼ جُؼشٝط ٖٓ ؾٞجٛش جُوحٓٞط، ؼ
15

 .83، ؿ17 جُطرش١، ؾحٓغ جُر٤حٕ ك٢ ضأ٣َٝ آ١ جُوشإٓ، ؼ
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 ًحٕ ٓٔح ٣ٞف٢ ذٚ أ٤َٓش ؾ٤ٍؼ أٝ َعِش٣ٍَّس إٔ  ملسو هيلع هللا ىلصٝ ك٢ جُغ٘س جُ٘ر٣ٞس جُؾش٣لس ُس١ٝ إٔ سعٍٞ هللا
ِْ هللاِ، ...): ٣وٍٞ ُٚ ٌْ ْْ َػ٠َِ ُق ُٜ ُْ ِْ٘ض ِْ هللاِ، كاََل ضُ ٌْ ْْ َػ٠َِ ُق ُٜ ِْ٘ضَُ ْٕ ضُ ٍٖ كَأََسجدَُٝى أَ ََ ِقْق ْٛ َٝ ئِرَج َقحَفْشَش أَ

ّْ اَل  ْْ أَ ِٜ َْ هللاِ ك٤ِ ٌْ َي، كَِاََّٗي اَل ضَْذِس١ أَضُِق٤ُد ُق ِٔ ٌْ ْْ َػ٠َِ ُق ُٜ ُْ ِْٗض ْٖ أَ ٌِ َُ َٝ...)
1

، ٝ ٣ُلْٜ ٖٓ ًالّ ُؽشجـ 
ْْ َػ٠َِ )إٔ جُٔشجد ذوُٞٚ - جُز٣ٖ جهُِّغ ػ٠ِ ٓذٝٗحضْٜ-ٛزج جُكذ٣ع  ُٜ ُْ ِْ٘ض ِْ هللاِ كاََل ضُ ٌْ ْْ َػ٠َِ ُق ُٜ ِْ٘ضَُ ْٕ ضُ أَ

ٛزج قٌْ هللا ضؼح٠ُ : "ٛٞ أٗٚ ئرج أسجد ٛإالء ٖٓ ٛزج جأل٤ٓش إٔ ٣كَِْٜٔ ٝ ٣ون٢َ ك٤ْٜ هحتاًل ُْٜ  (...
، كاٗٚ ٤ُظ ُٚ رُي، ذَ ٣َكٌْ ذشأ٣ٚ ٝ جؾطٜحدٙ"ك٤ٌْ

2
، ٝ ٛزج ج٢ُٜ٘ ٓؼََِّ ذأٗٚ ال ضُْذَسٟ جُٔٞجكوسُ ٝ 
ُِكٌْ هللا ضؼح٠ُ، كحالقط٤حه ٣ٞؾد ضلحد١ ٗغرس جالؾطٜحد ذحُشأ١ جُؾخق٢ ُكٌْ هللا ضؼح٠ُ؛  جإلفحذسُ 

سِٝد جُٞق٢ ػ٠ِ خالِف جُونحء ذكٌْ هللا جدػحًء ك٢ جُرذج٣س ُٝ عذًّج ُزس٣ؼس 
3

 .
ُِؼشمٚ ًِٚ-كَذََُّص ٛزٙ جُ٘قُٞؿ جُؾشػ٤س  ػ٠ِ إٔ - ٝ ؿ٤ُشٛح ٓٔح ال ضطغغ هر٤ؼسُ ٛزٙ جُٞسهس 
". جُطذس٣ؽ ٝ جُطَٜٔ ٝ جُطوذ٣ش ٝ جُكَٔ ٝ جُونحء"ٖٓ جُٔؼح٢ٗ جُط٢ ٣ط٘حُٜٝح جُط٘ض٣َ 

ٍُ ٓقطُِف  َٝ ػِّٞ جُوشإٓ جٌُش٣ْ "ك٢ كٕ٘ٞ " جُط٘ض٣َ"ٝ ك٢ جُطؼش٣ق جالفطالق٢ أًػُش ٓح ٣ُطذج
، كأٓح ػِٔحء جُوشإٓ كحُط٘ض٣َ ػ٘ذْٛ هذ ٣ُوقذ ذٚ جُوشإٓ جٌُش٣ْ رجضُٚ ٝ هذ "ٝ جُلوٚ ٝ أفٍٞ جُلوٚ

ملسو هيلع هللا ىلص، ٝ جُلوٜحء  ٝ ٣ٜرو ػ٠ِ سعٍٞ هللا هلالج لج٣ُوقذ ذٚ جُقلسُ جُط٢ ٣٘طوَ ذٜح جُٞق٢ جإل٢ُٜ ٖٓ ج٠ُُٞٔ 
-ْٜ٘ٓ َٖ ـٌ ؽخًقح آخَش ؿ٤ُش ٝجسٍظ ك٤ٚ »٣ؼٕ٘ٞ ذٜزج جُٔقطِف - خحفسً جُلََشِم٤ِّ٤ إٔ ٣َُ٘ضٍ ؽخ

«ٓ٘ضُسَ ٝجسغٚ
4

ٖ أَْد٠َُ ذْٜ ئ٠ُ ج٤ُٔص ٝ جعطكوحهُْٜ ٤ٓشجغَٚ» أٝ  َٓ  ََّ ٍُ ر١ٝ جألسقحّ ٓك «ئقال
5

 .
ُشْٝٛ-أٓح جألف٤ُٕٞٞ  طأّخِ ُٓ َٖ جالهالُع ػ٠ِ ٓق٘لحضْٜ - هُذٓحُؤْٛ ٝ  َّٕ جألًػش٣ٖ ْٜٓ٘ ٖٓٔ أٌَٓ كا

َِ "هذ ٝسد ػ٘ذْٛ ُلع جُط٘ض٣َ ػ٠ِ ٓؼ٠٘  ْٔ َِ ٓح رًشٙ جُـضج٢ُ ك٢ هُٞٚ "جَُك ٝ ُػْشُف »: ، ك٢ ٓػ
ًَؼُْشِف جُُِّـَسِ   ِٙ وَحِفِذ َٓ ٢ جُؾَّْشِػ٤َِّس ػ٠ِ  ِٓ ْ٘ض٣َ جألََعح «  ...جُؾَّْشعِ ك٢ ضَ

6
 أغ٘حء قذ٣ػٚ ػٖ جُٔؿَٔ ٝ 

ََ »: جُٔر٤َّٖ ٝ ضََشدُِّد جُِلع ذ٤ٖ أًػَش ٖٓ ٓؼ٠ً٘، ٝ ًزج ك٢ هُٞٚ ِٙ ئ٠ُ جُطَّؼَحُسِك َٗوَ ِق٤ِش َٓ ٝجُوحم٢ ٓغ 
َِ جالضِّلَحَم ػٖ  ِْ٘ض٣ ِْ جُؼِٔحء ػ٠ِ ضَ ٌْ  « جُٔطَِِن ػ٠ِ جُٔو٤َِّذ ػ٘ذ جضَِّكحِد جُُك

7
 أغ٘حء قذ٣ػٚ ػٖ جُٔطِن ٝ 

َِ ٓح رًشٙ جُضسًؾ٢ جِقٍذ ٓغ جُؼِْ  »: جُٔو٤ذ، ٝ ٓػ َٝ  ٍّ اَل ًَ  ِْ ٌْ حِش جُخطحِخ ػ٠ِ ُق َٜ ََ ِؾ ِْ٘ض٣ ْٖ جدََّػ٠ ضَ َٔ كَ
ح  ًٔ ًشج َػِظ٤ ْٓ طَـَح٣َِشزَ كَوَْذ جدََّػ٠ أَ ُٔ ُْ َّ ج ح ٌَ ْؾَش ٝ جألَْق َش ٝ جُضَّ ْٓ َٝ جإلغرحَش ٝ جألَ ِ جَُّْ٘ل٢َ  َّٕ ك٢ ًطحِخ جَّللَّ َ «...ذِأ

8
 

َِ ٓح رًشٙ جذٖ جُو٤ْ  ٝ ال... »: ك٢ ًالٓٚ ػٖ قَٔ جُٔطِن ػ٠ِ جُٔو٤ذ ئرج جخطِلح ك٢ جُغرد، ٝ ٓػ
ْٗطِلَحعِ  َٖ جال ُِِي ٝ ذ٤َْ ح َٔ ُْ َٖ ج ٍُ ذ٤َْ ح ٣َُكٞ َٔ ُٛ اَل ًِ ٢ِّ، ئِْر  ِْ٘ضَُسَ جإِلضاَْلِف جُِكّغِ َٓ  ِ١ّ ِٞ ضاَْلِف جُْٔؼَ٘ َِ جإْلِ ِْ٘ض٣ ذُْؼذَ ك٢ ضَ

 ِٚ ٌِ ِْ ِٔ « ...ذِ
9

، كٜزٙ جألٓػِس ٣رذٝ ؾ٤ًِّح إٔ  ِٚ َشأَضِ ْٓ ُِونحء جُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ جُشُؾَ ٣َْض٢ِٗ ذَِؿحِس٣َِس ج  ك٢ ٗوِٚ 
َ"ك٤ٜح ٛٞ " جُط٘ض٣َ"ٓؼ٠٘  ْٔ  ". جَُك

ٖ جعطؼِٔٚ ك٢ ع٤حٍم ٝ ََٗغٍن ٣طٔحؽ٤حٕ ٝكن جُٔلّٜٞ  َٓ َُ ْٜٓ٘ كوو  ٛزج ػ٘ذ جألًػش٣ٖ، ٝ جُو٤ِ
ََّ جُركع ٝ جُذسجعس؛ ٝ جُز١ ٛٞ جُز١ ٣وقذٙ  كوٚ ض٘ض٣َ جألقٌحّ جُؾشػ٤س "ٓٞمُٞع ٛزٙ جُٞسهِس ٓك

ٖ ؾِِٔس أُٝثي جُؼِٔحء جألف٤٤ُٖٞ جُز٣ٖ أعغٞج ُق٤حؿس ٛزج جُٔقطِف ..." ِٓ ٓذجسعسً ٝ -، ٝ 
٢ِِ- ٓٔحسعسً  َ٣ ٖ َٓ : ٗ٘طخد 
 ْجذٖ جُـو٤  :

جهِغِ »: ػرحسض٤ْٖ؛ أُٝالٛٔح هُُٞٚ" جذٖ جُو٤ْ"٣زًش  َٞ َُ جُْٔؾُشٝعِ ػ٠ِ جُ ِْ٘ض٣ «ٝ جُِلْوُٚ ضَ
10

، ػ٘ذٓح 
ِٖ ك٢ جُكنحٗس، ٝ غح٤ٗطُٜٔح َػَشك ضلق٤َ أهٞجٍ جُلوٜحء ك٢  ٣ْ َٞ َٖ جألَذَ ٝ ؾؼَِٞج ... »: هُُٞٚجُطَّْخ٤ِ٤ش ذ٤َْ

ْْ ُهُشهًح فك٤كسً  ِٜ ج ػ٠ِ ُٗلُِٞع ْكطَحَؾسً ئ٠ُ ؿ٤ِشٛح، ٝ َعذُّٝ ُٓ ُّ ذِٔقحُفِ جُؼرحد،  جُؾش٣ؼسَ هحفشزً ال ضَوُٞ
َطحذٌِن  ُٓ ح قنٌّ  َٜ ْْ هَْطؼًح أََّٗ ِٛ ِْ َؿ٤ِْش ْْ ٝ ػِ ِٜ ِٔ ِْ َٛح، ٓغ ِػ ِْ٘ل٤ِز َُُٚ، ٝ َػطَُِّٞ ْؼِشكَِس جَُكّنِ ٝ جُطَّ َٓ ْٖ ُهُشِم  ِٓ

 ٍُ ُعٞ ِٚ جُشَّ ح َؾحَء ذِ َٓ ْْ ضَُ٘حِف  ح َُ َٜ ِ ئَّٗ ُش جَّللَّ ْٔ جِػذ جُؾَّْشعِ، ٝ َُؼَ َٞ ُِوَ ح  َٜ َ٘حكَحضِ ُٓ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ف٠ِ هللا ُِِٞجهِغِ، َظًّ٘ح 
ُع ضَْوِق٤ٍش ك٢ ػ٤ِٚ ٝعِْ ْٞ ْْ رُي َٗ ُٜ َؾَد َُ ْٝ ، ٝ جُِز١ أَ ْْ ِٛ حِد َٜ ِٚ ذِحْؾطِ ْٖ َؽِش٣ؼَطِ ِٓ  ُٙٞ ُٔ ِٜ ح كَ َٓ ْٕ َٗحكَْص   ٝ ئِ

                                                 
1

، 1357، ؿ2ضأ٤ٓش جإلٓحّ جألٓشجء ػ٠ِ جُرؼٞظ، ؼ: جُؿٜحد ٝ جُغ٤ش، ذحخ: أخشؾٚ ٓغِْ، فك٤ف ٓغِْ، ًطحخ 
 .  1731سهْ

2
. 261، ؿ2جُخطحذ٢، ٓؼحُْ جُغٖ٘، ؼ:  ٣٘ظش

 .203، ؿ5          جذٖ ذطحٍ، ؽشـ فك٤ف جُرخحس١، ؼ
3

. 40، ؿ12ج١ُٝٞ٘، جُٜٔ٘حؼ ؽشـ فك٤ف ٓغِْ ذٖ جُكؿحؼ، ؼ:  ٣٘ظش
 .467-466، ؿ2          جُق٘ؼح٢ٗ، عرَ جُغالّ، ؼ

4
 .47 ٓؼقش ػرذ هللا، ضوش٣د ٓؼؿْ ٓقطِكحش جُلوٚ جُٔح٢ٌُ، ؿ

5
 .112 هِؼٚ ؾ٢ ٝ ه٤٘ر٢، ٓؼؿْ ُـس جُلوٜحء، ؿ

6
 .188، ؿ1 جُـضج٢ُ، جُٔغطقل٠ ك٢ أفٍٞ جُلوٚ، ؼ

7
 .260، ؿ1 جُٔشؾغ ٗلغٚ، ؼ

8
 .15، ؿ5 جُضسًؾ٢، جُركش جُٔك٤و، ؼ

9
 .15، ؿ5 جذٖ جُو٤ْ، صجد جُٔؼحد ك٢ ٛذ١ خ٤ش جُؼرحد، ؼ

10
 .422، ؿ5 جُٔشؾغ ٗلغٚ، ؼ



 

 ●جامعة الوادي .......................................................................معهد العلوم اإلسالمٌة ●

105 
 ●   صناعة الفتوى فً ظل التحدٌات المعاصرة: الرابعالملتقى الدولً ●

 2019ّ  ٗٞكٔرش14 13ٝ/ ٛـ 1441 سذ٤غ جأل17ٍٝ 16ٝ

 

ْؼِشكَسِ  َٓ ْؼِشكَِس جُؾَِّش٣ؼَِس، ٝ ضَْوِق٤ٍش ك٢ِ  ح َػ٠َِ ج٥َْخِش،  َٓ َٔ ِٛ َِ أََقِذ ِْ٘ض٣ جهِغِ، ٝ ضَ َٞ ُْ  «...ج
1

، ػ٘ذٓح سد ػ٠ِ 
َُ هُْٜٞ  ْ ٓ٘ٚ جُؿٔٞدُ ػ٠ِ " ال ع٤حعسَ ئال ٓح ٗطن ذٚ جُؾشع"هحتلس ٖٓ جُلوٜحء هذ ٣ُغحء ضأ٣ٝ َٜ ك٤َُل

 ِْ َِ كٜ ِٖ ض٘ض٣ قشك٤س جُ٘قٞؿ جُؾشػ٤س دٕٝ جالُطلحش ئ٠ُ ؾِد جُٔقحُف ٝ دسء جُٔلحعذ ٝ دٕٝ ُقْغ
ٖٓ ٝؾٜس ٗظش جذٖ جُو٤ْ سًٖ ست٤ظ " جُط٘ض٣َ"كَ ٛزٙ جُ٘قٞؿ ػ٠ِ جُٞجهغ ٝ جُر٤ثس جالؾطٔحػ٤س؛ 

ك٢ جعطغحؿس كوٚ جُؾش٣ؼس ٝ ػ٘قش ْٜٓ ك٢ قغٖ جعطػٔحس جُ٘قٞؿ ٝ ضطر٤ن جألقٌحّ ك٢ ق٤حز 
. جُ٘حط
 ذذس جُذ٣ٖ جُضسًؾ٢: 

َِ »: هحتال" ٓ٘غِ جُؼٞجّ ٖٓ ضو٤ِذ أػ٤حٕ جُقكحذس"ػٖ ٓغأُِس " جُضسًؾ٢"٣طكذظ  جتِ َٞ ِٙ جُـَ ِز َٜ ِِ ك
َِٛد  ْز َٔ ْٕ ٣َطَؼَََِّن ذِ ٢ِّ أَ ِّٓ َّٕ َقَؿْشَٗح ػ٠ِ جُؼَح ُٖ أَ ٌِ ْٔ ٢َ أََُّٗٚ ٣ُ ِٛ َٛحتَِِسٌ، ٝ  َُِي َؿحتَِِسٌ  َسجَء رَ َٝ  َّْ َكحذ٢ِِّ، غُ جُقَّ

َكحذ٢ُِّ ٝ هَؼَْص ُٚ ٢ٛ جُٞجهِؼَسُ جُط٢ أكط٠ ك٤ٜح جُقَّ َٝ جهِؼَسَ جُط٢ِ  َٞ ُْ هَحتِغِ َػ٠َِ  ج َٞ ُْ ََ ج ِْ٘ض٣ َّٕ ضَ ُٕ َؿًَِطح، أِلَ ٌُٞ َ٣
ِْـََِوِ  ُِ َٛح  ػَِش ًْ أَ َٝ  ِٚ ُِْلْو ِٙ ج ُؾٞ ُٝ ْٖ أَدَّمِ  ِٓ هَحتِغِ  َٞ ُْ «ج

2
٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ٝجهؼسُ جُؼح٢ٓ ٤ُغص جُٞجهؼسَ جُط٢ ، أ١ 

ٌّٕ أٜٗح ٢ٛ ك٤خطة ك٢ جُط٘ض٣َ ٝ جُططر٤ن ٝجُطخش٣ؽ ٝ جُط٤٤ٌق،  جُط٢ أكط٠ ك٤ٜح جُقكحذ٢ ٝٛٞ ظح
ٍَ هذ ضطؾحذٚ ٖٓ  ٝجُضسًؾ٢ ذٜزج جُطكز٣ش ٣ُ٘رٚ ئ٠ُ هن٤س ده٤وس ضطقَ ذحإلكطحء ك٢ ٝهحتَغ ٝ ٗٞجص

ٗحق٤س جُؾٌَ ٌُٜٝ٘ح ضخطِق ٖٓ ٗٞجـٍ أخشٟ ًحُٔالذغحش ٝ جُضٓحٕ ٝ جٌُٔحٕ، ٓٔح ٣َلشك جُطش٣ع ٝ 
ضجَُن ٝ أخطحَء ك٢ جُلطٟٞ َٔ ُِ .  جُطأ٢ٗ ٝ جُطػرص ضلحد٣ًح 

 أذٞ ئعكحم جُؾحهر٢  :
" جُط٘ض٣َ"أقذَ أذشِص جألف٤٤ُٖٞ جُز٣ٖ  أًػشٝج ٖٓ جعطؼٔحٍ ٓقطِف " جُؾحهر٢"هذ ٣ٌٕٞ 

ْكَن جُٔؼ٠٘ جُٔشجد ٖٓ ٛزٙ جُذسجعس، خحفس ك٢ ِعْلِشٙ جُٔحضغ جُرحسع  ِٝ َٝ ذحؽطوحهحش ٓخطِلس 
َكحُِّٜح"، كل٢ ٓغأُِس "جُٔٞجكوحش" َٓ َِ ٣ط٘حٍٝ هن٤سَ " جهطنحِء جألدُس ُألقٌحّ ذحُ٘غرس ئ٠ُ  جُذ٤ُ

ْ جألْف٢ِ ٓطغحتاًِل  ٌْ ُُِِك ْقذَُٙ أّ ال ذُذَّ - ك٢ جالعطذالٍ جُلو٢ٜ-َٛ ٣ُوطَقش : جُٔوطَِن٢  َٝ ػ٠ِ ٛزج جُذ٤َُ 
هُٞعِ »ٖٓ جػطرحس جُطٞجذغ ٝ جإلمحكحش؟ كٌحٕ ٖٓ ؾٞجذٚ ؾِٔسٌ هحٍ ك٤ٜح  ُٞ ُْ أُْخٞرَ ذِو٤َِْذ ج َٔ ُْ ََ ج ٤ ُِ َّٕ جُذَّ ئِ

 ، ِٖ ؼ٤ََّ ُٔ ُْ َُ َػ٠َِ جُٔ٘حه ج ِْ٘ض٣ ْؼَ٘حُٙ جُطَّ َٓ...» 
3

٣ر٤ٖ مشٝسز جػطرحس جُٔ٘حه ك٢ جعطقذجس - ٛ٘ح- ٝ ٛٞ 
. جُكٌْ ٖٓ د٤ُِٚ ذـ٤سَ ُقغٖ ض٘ض٣ِٚ ػ٠ِ جُٞجهغ

ٍِ »:  هرَ ٛزج جُر٤حٕ هذ أعظ ُٜزج جُٔؼ٠٘، ٝ رُي ذوُٞٚ" جُؾحهر٢"ٝ  َْ َػ٠َِ أَْكؼَح ٌَ َّٕ جُؾَّحِسَع َق أَ
ِٖ ٝ ٢ٛ جُ٘و٤ِس،  ط٤َْ َٓ وَذِّ ُٔ ُْ ْوطََن٠ ئِْقذَٟ ج ُٓ َُِي  و٤ََّذَزً، ٝ رَ ُٓ ْطَِوَسً ٝ  ُٓ  َٖ َِِّل٤ ٌَ ُٔ ُْ ٍُ جُُكٌْ ذٜح ئال ج ٝ ال ٣َُ٘ضَّ

ِس جََُّ٘ظِش٣َّسِ  َٓ وَذِّ ُٔ ُْ ْوطََن٠ ج ُٓ  َٞ ُٛ ْٝ َػ٠َِ جُطَّْو٤ِ٤ِذ، ٝ  ْهاَلِم أَ ِْ َػ٠َِ جإْلِ ٌْ ُُْك َُِي ج َ٘حُه رَ َٓ «ػ٠ِ ٓح ضََكوََّن أََُّٗٚ 
4

 .
   ٢ُٝ هللا جُذ١ِٞٛ

ػٖ ٓغحُي دكغ جالخطالف جُز١ هذ ٣رذٝ ػ٘ذ جُ٘ظش ك٢ ذؼل جألقحد٣ع جُ٘ر٣ٞس، " جُذ١ِٞٛ"ضٌَِْ 
ًَش ٖٓ ضِي جُطشم ٝ جُٔغحُي أٗٚ ٣ٌٖٔ جُِؿٞء ئ٠ُ  جِقٍذ  »ٝ رَ َٝ  ًَ َِ ِْ٘ض٣ ٖٓ ٛزٙ جألقحد٣ع ]ضَ

«...ػ٠ِ ُفَٞسز ئِٕ ؽٜذ جُٔ٘حُه ٝجُٔ٘حِعُد،  [جُٔخطِلس
5

، كٜٞ ٣ؿؼَ ٖٓ جػطرحس جُؼَِ ٝ جألٝفحف 
.    جُٔإغشز أعحًعح إلػٔحٍ جُ٘قٞؿ ٝ جعط٘رحه جألقٌحّ غْ ضطر٤وٜح ػ٠ِ جُٞجهغ

َِْكع إٔ : ئرًج؛ ٖٓ خالٍ ٛزج جالعطؾٜحدجش جألسذؼس ٗ
ِّٖ أٝ جُطِّو٤ََِّ٘س جُط٢ ذٞجعططٜح ٣ُطٞفَ ئ٠ُ " جُط٘ض٣َ"ٓقطَِف  .أ  أهشُخ ٓح ٣ٌٕٞ ئ٠ُ قو٤وِس جُل

 ِٕ ّٞ ٌَ ُٓ خطرشٛح ذ٤ٖ  ُٓ ِٝؼ ك٢  ِٕ " جُٔؾشٝع"جُق٘حػس جُلو٤ٜس جُط٢ ضُضج ّٞ ٌَ ُٓ  ".جُٞجهغ"ٝ 
ٍُ جُ٘ـ ٝ جػطرحُس جُٞجهغ ك٢ ع٤حِم " جُط٘ض٣َ"ٓقطَِف  .خ  ٣ؼٌظ ٓؼ٠٘ غ٘حت٤ٍس َهَشكحٛح ئػٔح

َِّ هشٍف ػ٠ِ ج٥خش؛ كال ٣طـ٠ جُ٘ـ ذٔؿشد قشك٤طٚ ػ٠ِ ف٤شٝسز جُر٤ثس  جُكح٤ًٔس ٌُ
جالؾطٔحػ٤س، ٝ ال ٣ؼِٞ جُٞجهغ ذؼٞجتذٙ ٝ أػشجكٚ ٝ غوحكحضٚ ػ٠ِ جألفٍٞ ٝ جُوٞجػذ ٝ جُٔوحفذ ٝ 

 .جُٔ٘حهحش
ُِونح٣ح " جُط٤٤ٌق جُلو٢ٜ"ٝ " جُطخش٣ؽ جُلو٢ٜ"٣إهش ٝ ٣ٞؾٚ ػ٤ِٔس " جُط٘ض٣َ"ٓقطَِف  .ؼ 

 .جُؾشػ٤س ٝ جُ٘ٞجصٍ جُلو٤ٜس ئرج ضؾحذٜص جألٗغحم ٝ ضرح٣٘ص جُغ٤حهحش
ك٢ جإلخرحس ذكٌْ ؽشػ٢ ُٞجهؼس ٖٓ " جُٔ٘حه"٣طٔكٞس قٍٞ ٓشًض٣س " جُط٘ض٣َ"ٓقطَِف  .د 

 .مشٝسز ٜٓ٘ؿ٤س ُق٘حػس جُلطٟٞ جُٔؼحفشز" كوٚ جُط٘ض٣َ"جُٞهحتغ، ٝ ُزج جعطكن إٔ ٣ٌٕٞ 
 

                                                 
1

 .13 جذٖ جُو٤ْ، جُطشم جُك٤ٌٔس ك٢ جُغ٤حعس جُؾشػ٤س، ؿ
2

 .239، ؿ8 جُضسًؾ٢، جُركش جُٔك٤و، ؼ
3

 .292-291، ؿ3 جُؾحهر٢، جُٔٞجكوحش، ؼ
4

 .232، ؿ3 جُٔشؾغ ٗلغٚ، ؼ
5

 .239، ؿ1 جُذ١ِٞٛ، قؿس هللا جُرحُـس، ؼ
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": كوٚ جُط٘ض٣َ"قو٤وس : غحُػح
ُِكو٤وطٚ جَُِّوَر٤ِس، ٝ  ِٕ جُكو٤وس جإلكشجد٣س ُٜزج جُٔقطِف ٗكحٍٝ جعطخالَؿ ضقٍٞس ؾحٓغٍ  ذؼذ ذ٤ح

ـْلُُِٞج ػٖ ضلؼ٤َ آ٤ُس جُط٘ض٣َ  ذحُشؿْ ٖٓ إٔ جُخِلحء جُشجؽذ٣ٖ ٝ كوٜحء جُقكحذس ٝ جُطحذؼ٤ٖ ُْ ٣َ
ٖٓ إٔ غِسً ٖٓ ػِٔحء جألفٍٞ ٝ - أ٣نح-جُلو٢ٜ ك٢ جعط٘رحهحضْٜ ٝجؾطٜحدجضْٜ جُؼ٤ِٔس، ٝذحُشؿْ 

ْكٞس٣س  ِٓ ك٢ ئ٣وحع جألقٌحّ ػ٠ِ هنح٣ح جُ٘حط ٝ " جُط٘ض٣َ"جُٔوحفذ جُوذج٠ٓ هذ ضكذغٞج ػٖ 
ك٤ٔح ٝفِ٘ح ٖٓ ضكش٣شجضْٜ ٝ -ُْ ٣َْكَع ُذ٣ْٜ " كوٚ جُط٘ض٣َ"ٓغطؿذجش ق٤حضْٜ، ئال إٔ ٓقطِف 

 ٝ أل٤ٔٛطٚ جُطأف٤ِ٤س ٝ جُططر٤و٤س ك٢ جإلكطحء جُٔؼحفش ذَِكذٍّ ؾحٓغ ٓحٗغ أٝ ذطؼش٣ٍق ؽحَٓ،- ضوش٣شجضْٜ
كٞج  : ذأٗٚ" كوٚ جُط٘ض٣َ"جؾطٜذ ذؼل خرشجء جُؼِّٞ جإلعال٤ٓس ك٢ ٝمغ ئهحس ٓلح٢ٔ٤ٛ ُٚ، كَؼَشَّ

َُ جُؼِْ ػ٠ِ جُٞهحتغ جُؿضت٤س أٝ جُٔغحتَ جُٔغطؿذز ٝ جُكحدغس،   » «...ض٘ض٣
 1

، أ١ ضطر٤ُن جُؼِْ 
جُكحفَ ٖٓ هشجءز ٗقٞؿ جُؾشع ٝ ٖٓ هشجءز جألفٍٞ ج٤ٌُِس ٝ جُوٞجػذ جُؼحٓس ُِؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس 

س ٝ جُطغِغَ؛ ألٗٚ هذ  ْٝ ُُّ٘ٚ ُِذ ُٔ ػ٠ِ جُونح٣ح ٝ جُ٘ٞجصٍ جُلو٤ٜس، ئال أٗٚ هذ ٣إَخز ػ٠ِ جُطؼش٣ق ضََن
ف جُط٘ض٣َ ذحُط٘ض٣َ، ٝ ًزج ٣إَخز ػ٤ِٚ جإله٘حُخ؛ ئر ًحٕ ػ٤ِٚ جإل٣ؿحُص ك٤ٌطل٢ ذزًش جُٞهحتغ  َػشَّ

 .جُؿضت٤س كوو دٕٝ جُٔغحتَ جُٔغطؿذز
«...جُٔطحذوسُ ذ٤ٖ جُُكٌْ جُؾشػ٢ ٝ جُٞجهغ، » .1

 2
، أ١ ٓكحُٝسُ ئ٣ؿحد جُٔ٘حعرس ٝ جُٔالءٓس ذ٤ٖ 

ضطر٤ن ٛزج جُُكٌْ، ٝ ئال ققَ جالٗلٌحُى ذ٤ٖ  جالؾطٔحػ٤س جُط٢ ضغطذػ٢ ًَ ٖٓ جُُكٌْ ٝ جُر٤ثس
 .جُؿٜط٤ٖ؛ كَطَطََخَُِّق فلسُ جُقالق٤س  ُٜزج جُكٌْ جُز١ ٣شجدُ ضطر٤وُٚ ك٢ ٛزج جُٞجهغ

ٚ ػ٠ِ » .2 ًِ ْذَس ُٔ ِْ جُؾشع جُػحذص ذِ ٍُ جُؼوَ ٖٓ ر١ ٌِٓس سجعخس ٓطخققس ك٢ ئؾشجِء قٌ ئػٔح
ًشج ذٔبالش  ُِٔوحفذ جُؾحسع ٝ ضَرَقُّ ٝهحتَغ كشد٣س ٝ ؾٔحػ٤س ٝأٝمحعٍ ٝجهؼس أٝ ٓطٞهؼس، ضكو٤وًح 

َِ أقٌحٓٚ  «... ض٘ض٣
3

ِٚ جالُطلحش ك٢  ػ٤ِٔس جُط٘ض٣َ ئ٠ُ جُرؼذ  ُِغحذِو٤َْ ، ٓٔح أمحكٚ ٛزج جُطؼش٣ق 
ُّ ػ٠ِ جُٞجهغ خحسؼ دجتشز قلع ٓوحفذ  ٍُ جألقٌح جُٔوحفذ١ ٝ جالػطرحس جُٔب٢ُ؛ رُي أٗٚ هذ ضَُ٘ضَّ

 َُ َُ ٝ ٣طؼط ُّ ٛزج جُط٘ض٣ َْ٘خِش  .جُؾش٣ؼس ٝ خحسؼ ئهحس جُ٘ظش ك٤ٔح ضإٍٝ ئ٤ُٚ ٛزٙ جألقٌحّ، ك٤ََ
ـُ ضؼش٣ٍق َُوَر٢ٍِّ   َُ جألقٌحّ "، ٝ ٛٞ أٗٚ "كوٚ جُط٘ض٣َ"ُِ ػ٠ِ مٞء ٛزج جُر٤حٕ ٣ٌٖٔ جهطشج ضك٣ٞ

جُؾشػ٤س جُط٢ ضْ ضكق٤ِٜح ذطشم جالعطذالٍ ٝ أدٝجش جالعط٘رحه جُٔوشسز ئ٠ُ ضطر٤ن ػ٢ِٔ ٣ؼحُؽ 
ِٖ جُٔوحفذ جُؾشػ٤س  ".  هنح٣ح جُ٘حط ك٢ ِقْن

 "فقه التنزيل "بألفاظ ذات صلة : لمطلب الثانيا

ُس ذ٤ٖ جألف٤٤ُٖٞ " كوٚ جُط٘ض٣َ"ُِ ٣ٌَطَٔ جُؿحٗد جُطقٞس١  َٝ ذزًش جألُلحظ ٝ جُٔقطِكحش جُٔطذج
ح ٝ قذ٣ػًح ٝجُط٢ ُٜح ضؼٌُِّن ٓرحؽٌش ذٚ،  ًٔ ": جالؾطٜحد جُططر٤و٢"أٝ " جالؾطٜحد جُط٘ض٢ِ٣"ًَ هذ٣

: جالؾطٜحد جُط٘ض٢ِ٣: أٝال
جُز١ ٛٞ ذزٍ جُؿٜذ ٝ جعطلشجؽ جُٞعغ ك٢ ذِٞؽ " جالؾطٜحد"ُلع ٓشًد ٖٓ " جالؾطٜحد جُط٘ض٢ِ٣

ك٤ٞؾذ " جالؾطٜحد جُط٘ض٢ِ٣"ٖٓ جُط٘ض٣َ جُز١ عرن جُطكو٤ن ك٢ ٓذُُٞٚ، أٓح " جُط٘ض٢ِ٣"أٓش ٓح، ٝ
ػحسجٌش ك٢ ًطد جألف٤٤ُٖٞ جُطشجغ٤س ك٢ ٓرحقع جُو٤حط ٝ جالعطكغحٕ ٝ عذ جٍ َٓ سجتغ ٝ ضكو٤ن رُٚ 

ٍُ جُٔؿطِٜذ جُٞعَغ »جُٔ٘حه، ٌُٖ دٕٝ إٔ ضُزًش ُٚ ضؼش٣لحش، ذ٤٘ٔح ػشكٚ ذؼل جُٔؼحفش٣ٖ ذأٗٚ  ذز
َُ ئ٠ُ جُٔوقذ جُؾشػ٢ ٖٓ  ُِط٘ض٣َ قٌْ ؽشػ٢ ػ٠ِ ٝجهؼس ٓؼ٤٘س ذقٞسٍز ٣ُلن٢ ك٤ٜح ٛزج جُط٘ض٣

ٍ «جُكٌْ جُٔ٘ضَّ
4

جالؾطٜحد "ٝ " كوٚ جُط٘ض٣َ"، ٝ ٝؾٚ جُؼالهس جُطوحسذ٤س ذحسٌص ذ٤ٖ ٓقطِك٢ 
.  ٖٓ ق٤ع إٔ ٓح٤ٛس ًَ ٜٓ٘ٔح ضش٢ٓ ئ٠ُ ض٘ض٣َ جُكٌْ ٓغ ٓشجػحز جُرؼذ جُٔوحفذ١" جُط٘ض٢ِ٣
: جالؾطٜحد جُططر٤و٢: غح٤ٗح

َٛح»ٛٞ " جُططر٤ن" َُْٔغحتَِ ٝ جُونح٣ح ُوحػذز ػ٤ِٔس أَٝ هح٤ٗٞٗس أَٝ َْٗكٞ «ئخنحع ج
5

 ، ٝ
ٛٞج ذأ٤ٔٛطٚ كطك٢ جُذس٢٘٣ ك٢ هُٞٚ" جالؾطٜحد جُططر٤و٢" ّٞ أٓح »: ٣ُؼذ ٖٓ أذشص جُٔؼحفش٣ٖ جُز١ َٗ

-هغ٤ْ جالؾطٜحد ذحُشأ١ ك٢ جالعط٘رحه ٝ جُطأف٤َ ٝجُطلش٣غ كٜٞ جالؾطٜحد ذحُشأ١ ك٢ جُططر٤ن، ٝ ٛزج 
ُِطؼِن جؾط٘حء غٔشز جُطؾش٣غ ٝجهؼًح ٝ ػٔال ذٚ، ٝ ضرذٝ - ك٢ جُٞجهغ ال ٣وَ أ٤ٔٛس ٝ خطشج ػٖ جألٍٝ؛ 

إٔ ٣ٌٕٞ جالؾطٜحد ذحُشأ١ ٛٞ جُغر٤َ جُٞق٤ذ  [ٖٓ ق٤ع ٣ِضّ]...خطٞسز جالؾطٜحد ذحُشأ١ ك٢ جُططر٤ن 
                                                 

1
، "ٓؿِس ٓؿٔغ جُلوٚ جإلعال٢ٓ" ج٤ُٔظ خ٤َِ، عرَ جالعطلحدز ٖٓ جُ٘ٞجصٍ ٝ جُؼَٔ جُلو٢ٜ ك٢ جُططر٤وحش جُٔؼحفشز، 

 .425، ؿ2، ؼ(1998ّ)، 11ع
2

، 13، ٓؽ"ٓؿِس ؾحٓؼس جُؾحسهس ُِؼِّٞ جُؾشػ٤س ٝ جُوح٤ٗٞٗس" ققٞز ٓحٛش قغ٤ٖ، كوٚ جُط٘ض٣َ ٓؼحُْ ٝ مٞجذو، 
 .242، ؿ(2016ّ)، 1ع
3

 .11، ؿ42، ع21، ٓؽ"ٓؿِس جُٔؼ٤حس"ٓلح٤ْٛ  ٝ ٓوحسذحش، :  ؾك٤ؼ ذؾ٤ش، كوٚ جُط٘ض٣َ 
4

 .30 ٝٝسه٤س ػرذ جُشصجم، مٞجذو جالؾطٜحد جُط٘ض٢ِ٣ ك٢ مٞء ج٤ٌُِحش جُٔوحفذ٣س ، ؿ
5

 .550، ؿ2 ٓؿٔغ جُِـس جُؼشذ٤س، جُٔؼؿْ جُٞع٤و، ؼ
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« ...ُالمطالع ذٜٔٔس جُططر٤ن جُٞجهؼ٢ ُطِي ج٤ٌُِحش ػ٠ِ جُٞهحتغ جُؿضت٤س ... 
1
. 

- : ضوابُط ممارستِه-فقه تنزيل األحكام الشرعية : المبحث الثاني
ٝ رًش جُٔقطِكحش " كوٚ ض٘ض٣َ جألقٌحّ جُؾشػ٤س"         ذؼذ ضٞم٤ف جُؿحٗد جُطقٞس١ ٖٓ 

جُوش٣رس جُٔطقِس ذٚ، ٣ٔش جُرحقع ئ٠ُ ذ٤حٕ مٞجذو ٛزج جُط٘ض٣َ؛ ئر ٣رو٠ جُطقٞس ك٢ ق٤ض جُطأع٤ظ ٝ 
ِٕ ج٤ُ٥حش جُط٢ ضؿ٢ِ ٤ًل٤س ٓٔحسعس ض٘ض٣َ جألقٌحّ جُؾشػ٤س ػ٠ِ  جُط٘ظ٤ش ٝ ال ٣طْ جُطكق٤َ ئال ذِر٤َح
جُ٘ٞجصٍ ٝ جُٞهحتغ ٝ جُونح٣ح جُلو٤ٜس، جألٓش جُز١ ع٤ط٘حُٝٚ ٛزج جُٔركع ٖٓ خالٍ ذؼل جُنٞجذو؛ 

 :٢ٛ جُ٘ظُش ك٢ ضكو٤ن جُٔ٘حه ٝ ٓؼشكسُ كوٚ جُٞجهغ، ٝ رُي ك٢ جُٔطِر٤ٖ جُطح٤٤ُٖ
" تحقيق المناط"النظر في : المطلب األول

َِ جُُكٌْ جُؾشػ٢ ػ٠ِ جُٞجهؼس أٝ جُ٘حصُس " ضكو٤ن جُٔ٘حه"        ٣ُؼذُّ  ُِلوٚ ض٘ض٣ أقذَ أْٛ جُخطٞجش 
َُّ جالعطلطحء، ًٔح ٣ُؼطرش أذشَص ج٤ُ٥حش جُؼ٤ِٔس ٝ أْٛ جُشٝجكذ جُٜٔ٘ؿ٤س ُِٞهٞف ػ٠ِ ٓذٟ  جُط٢ ٢ٛ ٓك
ُِٔكَ ئػٔحُٚ؛ ألٕ ٓؿشد جعطقذجس جألقٌحّ ٖٓ أدُطٜح جُطلق٤ِ٤س ال ٣ٔ٘كٜح فلسَ  ٓ٘حعرِس ٛزج جُكٌْ 

جُطلؼ٤َ ٝ جُططر٤ن ٓرحؽشزً ػ٠ِ جُٞهحتغ ٝ جُونح٣ح؛ ك٢ٜ ذٔػحذس ج٤ٌُِحش جُط٢ ٣ُشجد ض٘ض٣ُِٜح ػ٠ِ 
جُؿضت٤حش، ٝ ٛزج ٣ططِد جالعط٘ؿحدَ ذرؼل جُٞعحتو جُٜٔ٘ؿ٤س، ك٤أض٢ جإلعؼحُف ٖٓ خالٍ مشٝسز 

ِٖ جُط٘ض٣َ" جُطكو٤ن ك٢ ٓ٘حهحش جألقٌحّ" ُِرِٞؽ ُقغ عؼ٤ًح 
2

 .
": ضكو٤ن جُٔ٘حه"قو٤وس : أٝال
ٌَ ٖٓ جُلؼَ " جُطكو٤ن"ُلُع  ٌَ »: هحٍ جذٖ كحسط،  "َقنَّ "ك٢ جُِـس ضلؼ٤ ُْكحُء ٝ جُوَحُف أَْف ج

 ِٚ طِ ِّ جُؾ٢َِّْء ٝ ِفكَّ ٌَح ٍُّ ػ٠ِ ئِْق جِقذٌ، ٝ ٛٞ ٣َذُ َٝ»
3

١ِٞ ٌَلَ َسَؾَغ جُؾ٢َُّْء ئ٠َُِ : جُطَّْكِو٤ن ُُـَسً  »: ، ٝ هحٍ جُ
 ، ِٚ هُِٞف َػ٤َِْ ُٞ ُْ رَحُـَسُ ك٢ِ ئِغْرَحش َقِو٤وَس جُؾ٢َّْء ذِح ُٔ ُْ َٞ ج ُٛ سٌ، ٝ َٜ ، ٝ ...َقِو٤وَطٚ، ذَِك٤ُْع اَل ٣ؾٞذُُٚ ُؽْر

 ُٕ ْٞ ٌَ ٍُ ٝ جُػرُٞش ٝ جُ ُْلَحٌظ ٓطشجدكس، : جُطكوُن ٝ جُٞؾٞدُ ٝ جُكقٞ ح أَ ٤َُِ : ، ٝ جُطَّْكِو٤نُ ...ًُِّٜ ئِغْرَحُش دَ
طِوًح أَٝ ذذ٤ُِٜح ُٓ ْغأََُس  َٔ ُْ «ج

4
. 

جإلقٌحّ ٝ جُطقك٤ف ٝ جإلغرحش ٝ جإل٣ؿحد "ك٢ جُٞمغ جُِـ١ٞ ػ٠ِ ٓؼح٢ٗ " جُطكو٤نُ "ئرجً؛ ٣ُطَِن 
".      ٝ جُط٤َّوٖ

ٖ ٗحه جُؾ٢ََّْء ذحُؾ٢َّْء ئِرج »ٓؼ٘حٙ " جُٔ٘حه"ٝ ُلُع  ِٓ َٞ جُطَّؼَُُِّن ٝ جإلُقحُم،  ُٛ ه، ٝ  ْٞ ِٞمُغ جَُّ٘ َٓ
«أُقوٚ ٝ ػَِّوٚ

5
٤ِِِن َؽ٢ٍْء »: ، هحٍ جذٖ كحسط ٍُّ َػ٠َِ ضَْؼ ٌَ َفِك٤ٌف ٣َذُ ُٝ ٝ جُطَّحُء أَْف ج َٞ ُٕ ٝ جُ جُُّ٘ٞ

«ذَِؾ٢ْءٍ 
6

ك٢ جالفطالـِ أًػُش ٓح ٣ٌَٕٞ ك٢ ضذج٤ُٝحش ػِٔحء أفٍٞ جُلوٚ، ٝ ٛٞ ك٢ " جُٔ٘حه"، ٝ 
َْ "ُػشكِْٜ ٣ؼ٢٘  ْْ أََّٗح َْٗؼ٢ِ٘»: ؛ هحٍ جُـضج٢ُ"جُؼِسَ جُط٢ َسضَّد جُؾحسُع ػ٤ِٜح جُُكٌ ذِحُِؼَِِّس ك٢ِ : جْػَِ

، أ١َْ  ِْ ٌْ ُُْك َ٘حَه ج َٓ ِٚ : جُؾَّْشِػ٤َّحِش  سً َػ٤َِْ َٓ ، ٝ ََٗقرَُٚ َػاَل ِٚ ، ٝ َٗحَهُٚ ذِ ِٚ َْ ئ٤َُْ ٌْ ُُْك ح أََمحَف جُؾَّْشُع ج َٓ»
7

 .
ٖ هِرََ جألف٤٤ُٖٞ-كوذ قظ٢ " ضكو٤ن جُٔ٘حه"أٓح ٓقطِف  ذطؼش٣لحش ػذز؛ ٝ ٌُٖ ذحُ٘ظش ك٢ - ِٓ

٤َِْٖ ُٚ ػ٘ذْٛ ْٔ : ٓؿِٜٔح ٣ٌٖٔ جعطخالُؿ َق
 ٛٞ ئغرحُش ػِِس ُقٌْ "ضكو٤ن جُٔ٘حه"ٛٞ جُٔرػُٞظ ك٢ أؿِد جُٔذٝٗحش جألف٤ُٞس، إٔ ٝ: أُٜٝٔح

كُٚ ج٥ٓذ١ ذأٗٚ  ِس ذَْؼذَ »جألفَ ك٢ جُلشع؛ كَٔػال ٣ُؼَّشِ َٞ ُؾِٞد جُِؼَِِّس ك٢ِ آَقحِد جُقُّ ُٝ ْؼِشكَِس  َٓ جََُّ٘ظُش ك٢ِ 
ْ٘رَحه ِٝ جْعطِ حعٍ أَ َٔ ْٝ ئِْؾ ـٍّ أَ ْؼُشٝكَسً ذَِ٘ َٓ ًَحَْٗص  جٌء  َٞ ح، َٝع َٜ ح ك٢ِ َْٗلِغ َٜ ْؼِشكَطِ َٓ»

8
، ٝ ػ٠ِ ٛزج ٣ٌٕٞ ضكو٤ن 

جُٔ٘حه ذاغرحش ٝؾٞد ػِس جُكٌْ ك٢ جُلشٝع ٝ جُؿضت٤حش ذؼذ جُطؼشف ػ٤ِٜح ك٢ جألفَ ٝ ٓكحُٝس 
. ضؼذ٣طٜح ئ٠ُ ؿ٤شٙ، كٜٞ مشٌخ ٖٓ جُو٤حط جألف٢ُٞ أٝ جالؾطٜحد جُو٤حع٢

ُِٔقطِف : غح٤ٜٗٔح ح آخش  ًٜ ، "ضكو٤ن جُٔ٘حه"ٝ هذ ض٘حُٝٚ ذؼُل جألف٤٤ُٖٞ، ق٤ع أمحكٞج ٝؾ
 ََّ ٓنُٔٞٗٚ إٔ ٛزج جُٔقطِف ال ٣٘كقش كوو ك٢ قو٤وس جُؼِس ذحُٔلّٜٞ جُغحذن؛ ذَ ٣طغغ ٤ُؾَٔ ً

ٍَّ ٜٓ٘ٔح ؾضت٤حٌش ًػ٤شز" إَٔ »: ، ٝ ٖٓٔ رًشٙ جُطٞك٢ هحتال"أفَ ٢ًِ أٝ هحػذز ػحٓس ٣٘ذسؼ ضكص ً
َٛح  ُؾٞدَ ُٝ ذُ  ِٜ ْؿطَ ُٔ ُْ ُٖ ج َُ، ك٤ََطَر٤ََّ ُْ٘قٌٞؿ ػ٤ِٜح، ٝ ٢َٛ جألَْف َٓ طَّلٌَن ػ٤ِٜح أٝ  ُٓ َٕ ٛ٘حى هَحِػذَزٌ َؽْشِػ٤َّسٌ  ٌَٞ٣

ُْلَْشعِ  «... ك٢ ج
9

طَؼَُِِّن ذِطَْكِو٤ِن ... »:  ذوُٞٚ، ٝ أ٣نح َػَ٘حُٙ جُؾحهر٢ ُٔ ُْ حدُ ج َٜ َٞ جاِلْؾطِ ُٜ ٍُ؛ كَ َّٝ ح جأْلَ َّٓ َ كَأ
 ْٖ ٌِ ِٚ جُؾَّْشِػ٢ِّ، َُ ًِ ْذَس ُٔ ُْ ذِ ٌْ ُُْك ْٕ ٣َػْرَُص ج ْؼَ٘حُٙ أَ َٓ  ٝ ، ِٚ ُِ ِس ك٢ِ هَرُٞ َّٓ َٖ جأْلُ َٞ جَُِّز١ اَل ِخاَلَف ذ٤َْ ُٛ جَُٔ٘حِه، ٝ 

                                                 
1

 .38 كطك٢ جُذس٢٘٣، ذكٞظ ٓوحسٗس ك٢ جُلوٚ جإلعال٢ٓ ٝ أفُٞٚ، ؿ
2

 .488، ؿ"جُلطٟٞ ٝ جعطؾشجف جُٔغطورَ" ؽٌش١ كش٣ذ، جُٔلط٢ ٝ كوٚ جُط٘ض٣َ ، ذكٞظ ٓإضٔش 
3

 .15، ؿ2 جذٖ كحسط، ٓؼؿْ ٓوح٤٣ظ جُِـس، ؼ
4

 .296 جٌُل١ٞ، ج٤ٌُِحش، ؿ
5

 .873 جُٔشؾغ ٗلغٚ، ؿ
6

 .370، ؿ5 جذٖ كحسط، ٓؼؿْ ٓوح٤٣ظ جُِـس، ؼ
7

 .281، ؿ1 جُـضج٢ُ، جُٔغطقل٠ ك٢ أفٍٞ جُلوٚ، ؼ
8

 .302، ؿ3 ج٥ٓذ١، جإلقٌحّ ك٢ أفٍٞ جألقٌحّ، ؼ
9

 .233، ؿ3 جُطٞك٢، ؽشـ ٓخطقش جُشٝمس، ؼ
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 ِٚ َكِِّ َٓ  ِٖ «٣َْرو٠َ جََُّ٘ظُش ك٢ِ ضَْؼ٤ِ٤
1

، ٝ ػ٠ِ ٛزج ٣ٌٕٞ ضكو٤ن جُٔ٘حه ذحُ٘ظش ك٢ ٓذٟ جٗطرحم جألفٍٞ 
ج٤ٌُِس ٝ جُوٞجػذ جُؼحٓس جُٔغط٘رطس 

. ٖٓ جُ٘قٞؿ جُؾشػ٤س ػ٠ِ جُؿضت٤حش جُٔؾخقس ٝ جُلشٝع جُلو٤ٜس
ٌُٖ ٛزج جالٗطرحم ال ٣ُغطغحؽ ئال ئرج ض٘حعرص جألٝفحف ٝ جُٔؼح٢ٗ ذ٤ٖ ضِي ج٤ٌُِحش ٝ ؾضت٤حضٜح، ٝ 

٤َِْٖ جألٍٝ ٝ جُػح٢ٗ ُٔقطِف  ْٔ ، ٝ "ضكو٤ن جُٔ٘حه"ُزُي ُْ ٣ؿذ ذؼُل جُٔؼحفش٣ٖ كشهح ذ٤ٖ جَُك
َخَِـ ئ٠ُ إٔ جالخطالَف ذ٤ٜ٘ٔح ٛٞ جخطالُف ئؽحسز ٝ ػرحسز ٝ ٤ُظ جخطالَف دالُس ٝ ئ٣حُس

2
ف  ، كؼشَّ

ـُ جُون٤ِس ٖٓ ق٤ع جُٞجهُغ جُٔإد١ ئ٠ُ ض٘ض٣َ جُُكٌْ »: ٛزج جُٔقطِف ذأٗٚ ػ٠ِ رُي ... ضؾخ٤
«جُٞجهغ

3
ٌْ ٓؼشٝف ٝٓ٘حٌه ٓٞفٞف  ، ٝ ٣ُغطلحد ٓ٘ٚ ذإٔ جُط٘ض٣َ ٣َطَـ٤ََّح جُشذو ذ٤ٖ غالغ٤ٍس أهشجكُٜح قٌ

ٝ ذ٤ٖ ٓكَ ٓؾخـ ٓؼ٤ٖ
4

  .
ك٢ ٓٔحسعس كوٚ جُط٘ض٣َ " ضكو٤ن جُٔ٘حه"ٝظ٤لس : غح٤ٗح

ك٢ -ئٕ جُٔٔحسعس جُؼ٤ِٔس ُلوٚ ض٘ض٣َ جألقٌحّ جُؾشػ٤س ك٢ ف٘حػس جُلطٟٞ جُٔؼحفشز ضُِضّ 
ذنشٝسز ضكو٤ن ٓ٘حه جُكٌْ جُز١ ٣شجد جإلخرحُس ذٚ ك٢ جُ٘حصُس أٝ جُون٤س جُلو٤ٜس، - خطٞضٜح جأل٠ُٝ

ق٤ع ٣ُِطلص ئ٠ُ ظشٝف ٛزج جُ٘حصُس ٝ ع٤حهٜح جالؾطٔحػ٢ ٝ ٣طْ جُ٘ظش ك٢ ٓذٟ ضٞجكش ٓالذغحضٜح ػ٠ِ 
ؽشٝه  ض٘ل٤ز رُي جُكٌْ، ًٔح أٗٚ ٣ُِطلص أ٣نح ئ٠ُ ٓ٘حعرس ٛزٙ جألقٞجٍ ُِٔؼح٢ٗ ٝ جألٝفحف جُط٢ 

ع جُُكٌْ .            ألؾِٜح ُؽّشِ
ذحُ٘غرس ُِٔلط٢ جُٔؼحفش ًب٤ُس جؾطٜحد٣س ضٌُٔ٘ٚ ٖٓ إٔ " ضكو٤ن جُٔ٘حه"ٖٝٓ ٛ٘ح ضرذٝ أ٤ٔٛسُ 

٣غطو٤ْ ُٚ جُط٘ض٣َ جُلو٢ٜ ػ٠ِ جُٞهحتغ جُٔؼحفشز، ٝ ُزُي ٤ُظ ُِٔلط٢ إٔ ٣ٌطل٢ ذلطحٝجٙ جُغحذوس أٝ 
ذًج ٛزج جُٔؼ٠٘ ٣ُوَِِّذ كطحٟٝ  ًِّ ٖ َعرَوٚ ٤ُؼحُؽ ٗحصُسً ٖٓ جُ٘ٞجصٍ جُٔغطؿذز؛ ٝ هذ أذذع جُؾحهر٢ ٓإ َٓ

ْْ »ذؼرحسز ٓغٜرس هحٍ ك٤ٜح ئِٕ  َُٛ٘ح َُ َ٘حُه  َٔ ُْ ، ٝ ج ِٚ وََِِّذ ك٤ِ ُٔ ُْ ِْ ج ٌْ ُُْك َ٘حِه ج َٓ ُس ذَْؼذَ ضَْكِو٤ِن  َّٞ ح ٣ُطََق َٔ ٤ِِذَ ئَِّٗ  جُطَّْو
 ْٕ ح َِٗظ٤ٌش، ٝ ئِ َٜ َُ ّْ ْْ ٣َطَوَذَّ ح َُ َٜ ْغطَأَْٗلَسٌ ك٢ِ َْٗلِغ ُٓ ِٙ جَُّ٘حِصَُِس َٗحِصَُسٌ  ِس َٞ ْٖ ُف ِٓ ََّ ُفَٞسٍز  ًُ  َّٕ ٣َطََكوَّْن ذَْؼذُ؛ أِلَ

حِد،  َٜ ح ذِحاِلْؾطِ َٜ َٖ جََُّ٘ظِش ك٤ِ ِٓ ّْ ََُ٘ح، كاََل ذُذَّ  ْْ ٣َطَوَذَّ ِش كََِ ْٓ ح ك٢ِ َْٗلِظ جأْلَ َٜ َُ َّ َّٕ ... ضَوَذَّ َُِي أَ ْٖ رَ ِٓ ِل٤َي  ٌْ َ٣ ٝ
 ٍُ َٝ ْطَِوٍَس ضَطََ٘ح ُٓ ٤ًٍَُِِّّس ٝ ِػرَحَسجٍش  ٍٞس  ُٓ ُ ح أَضَْص ذِأ َٔ ح، ٝ ئَِّٗ َٜ َِّ ُؾْضت٤ٍَِّس َػ٠َِ ِقذَضِ ًُ  ِْ ٌْ َـّ َػ٠َِ ُق ْْ ضَُ٘ جُؾَِّش٣ؼَسَ َُ

، ٝ ٤ُظ  ِٖ ْٞ ك٢ِ َْٗلِظ جُطَّْؼ٤ِ٤ َُ ٝ ،ِٙ ٍٖ ُخُقِٞف٤َّسٌ ٤ََُْغْص ك٢ِ َؿ٤ِْش ؼ٤ََّ ُٓ  َِّ ٌُ ُِ َُِي؛  َغ رَ َٓ َْ٘كِقُش، ٝ  أَْػذَجدًج اَل ضَ
 ٝ ، ِٖ ْشذ٤َْ ٌْ ئ٠ُِ جُنَّ ْ٘وَِغ ُٓ َُِي  َْ رَ َٞ َهْشِد١ٌّ ذِِاْهاَلٍم، ذَ ُٛ ِْ ذِِاْهاَلٍم، ٝ اَل  ٌْ ُُْك ْؼطَرًَشج ك٢ِ ج ُٓ ٓح ذٚ جاِلٓط٤َِحُص 

 ِْ ُِ ِْؼَح ُِ َِس ئِالَّ ٝ  ؼ٤ََّ٘ ُٔ ُْ ُؾِٞد٣َِّس ج ُٞ ُْ ِس ج َٞ َٖ جُقُّ ِٓ ، كاَل ٣َْرو٠َ ُفَٞسزٌ  ِٖ َٖ جُطََّشك٤َْ ِٓ ٍس  َٜ ٌُِع ٣َأُْخزُ ذِِؿ ٌْ غَح ح هِْغ َٔ ُٜ ذ٤ََْ٘
 ،َُ ٍَ ضَْذُخ ٤ُِ ْٝ َفْؼٌد، َقط٠َّ ٣َُكوَِّن ضَْكَص أ١َِّ دَ ٌَ أَ ْٜ ح ََٗظٌش َع َٜ «...ك٤ِ

5
 .

ُِطكو٤ن جُٔ٘حه، ٖٓ ق٤ع ئِٗٚ َؾؼََِٚ أفاًل ٤ًًِّح ك٢  ٝ ذزُي ٣ٌٕٞ جُؾحهر٢ هذ أػط٠ ذؼذًج ٝجعؼح 
ض٘ض٣َ جألقٌحّ جُؾشػ٤س؛ ذُـ٤سَ جُطٞؾ٤ٚ جُغ٤ِْ ٝ جُطغذ٣ذ جُقك٤ف ُنرو ٓٔحسعس ٛزج جُط٘ض٣َ ك٢ 

ًٌح ست٤ًغح ك٢ ػ٤ِٔس جالؾطٜحد ك٢ ضطر٤ن جُُكٌْ ػ٠ِ جُٞجهؼس . جُٞجهغ، ٝ ٖٓ ق٤ع ئِٗٚ جْػطَرََشٙ ٓغِ
ٍُ ػ٤ِٜح ك٢ جالٗطوحٍ ذحألقٌحّ ٖٓ دجتشز جُطؿش٣ذ " ضكو٤ن جُٔ٘حه"كَ  ِ ّٞ ئرًج ٛٞ ػٔذزُ جُٔلط٢ جُط٢ ٣ُؼَ

د ئ٠ُ دجتشز جُٔؼح٣٘س ٝ جُٔؾحٛذز ٝ جُؼَٔ؛ ٢ٌُ ضقرف ٛزٙ  ٝ جُط٘ظ٤ش ٝجُطكق٤َ جُز٢٘ٛ جُٔؿشَّ
ٖٓ جُٔؼِّٞ إٔ »: جألقٌحّ ٓؿغذزً ك٢ جُٞجهغ ٝ فحُكسً إلعؼحف جُٔغطلط٤ٖ، ٣وٍٞ كطك٢ جُذس٢٘٣

جُكٌْ جُط٤ٌِل٢ ٣طغْ ذحُطؿش٣ذ ٝ جُؼّٔٞ  ٝجُؿضجء ؿحُرح، أٓح ًٞٗٚ ٓطغٔح ذحُطؿش٣ذ كألٗٚ ٣وغ ك٢ 
ذَسًٚ، ٝ أٓح ًٞٗٚ ػحٓح كألٗٚ ال ٣خطـ ذٞجهؼس ٓؼ٤٘س أٝ ؽخـ ٓؼ٤ٖ ذحُزجش، ذَ  ُٔ جُزٖٛ ٓطؼِوح ذ
٣ؾَٔ جُٔخحَهر٤ٖ ػ٠ِ جإلهالم ٝ جُؼّٔٞ، كحُكٌْ جُط٤ٌِل٢ ئرًج هَْرَ ٓشقِس ضطر٤وٚ ٝ ضكو٤ن ٓ٘حهٚ 

ك٢ جُؿضت٤حش ػحّ ٝ ٓؿشد، قط٠ ئرج ؾشٟ جالؾطٜحد ك٢ ضطر٤وٚ ػ٠ِ ٓطؼِوٚ ٖٓ ٝجهؼس ٓؼ٤٘س أٝ 
ٍَّ ٜٓ٘ٔح ًحٕ جُكٌْ جُططر٤و٢ ك٢ ٛزٙ جُكحٍ ٓغح٣ًٝح ُِكٌْ  ؽخـ ٓؼ٤ٖ كإ ضكوَّن ٓ٘حُهٚ ك٢ ً

« ...جُط٤ٌِل٢ 
6

     .
حِد »... : ٝ ٛزج أ٣نح أؽحس ئ٤ُٚ جُؾحهر٢ ٝ أهشٙ ذوُٞٚ َٜ َٛزَج جاِلْؾطِ ْٞ كُِشَك جْسضِلَحُع  ك٢ ضكو٤ن ]ٝ َُ

حٌش، ٝ  [جُٔ٘حه َٓ ٞ ُٔ ْطَِوَحٌش ٝ ُػ ُٓ ح  َٜ ؛ أِلََّٗ ِٖ ْٛ َٖ ئِالَّ ك٢ِ جُزِّ َِِّل٤ ٌَ ُٔ ُْ ٍِ ج ُّ جُؾَّْشِػ٤َّسُ َػ٠َِ أَْكؼَح ٌَح ٍِ جأْلَْق ْْ ضَطََ٘ضَّ َُ
ح ضَوَُغ  َٔ ْطَِوَسً، ٝ ئَِّٗ ُٓ ُؾِٞد  ُٞ ُْ ٍُ اَل ضَوَُغ ك٢ِ ج َُِي، ٝ جأْلَْكؼَح ًَزَ ْطَِوَحٍش  ُٓ  ٍٍ َْ٘ضاَلٌش َػ٠َِ أَْكؼَح ُٓ َُِي  ح ٣َْشِؾُغ ئ٠َُِ رَ َٓ
 ْٝ ْطَُِن أَ ُٔ ُْ َُِي ج ُُِٚ رَ َٔ َٖ ٣َْؾ ؼ٤ََّ ُٔ ُْ َٛزَج ج  َّٕ َ ْؼِشكَِس ذِأ َٔ ُْ ح ئِالَّ ذَْؼذَ ج َٜ جهِؼًح َػ٤َِْ َٝ  ُْ ٌْ ُُْك ُٕ ج ٌُٞ َقسً، كاََل ٣َ َؾخَّ ُٓ َسً  ؼ٤ََّ٘ ُٓ

                                                 
1

 .12، ؿ5 جُؾحهر٢، جُٔٞجكوحش، ؼ
2

 .71جذٖ ذ٤ٚ، ض٘ر٤ٚ جُٔشجؾغ ػ٠ِ ضأف٤َ كوٚ جُٞجهغ، ؿ:  ٣٘ظش
3

 . جُٔشؾغ ٗلغٚ، جُقلكس ٗلغٜح
4

 .271قٔحد١ ٤ٌِٓس، جالؾطٜحد ذطكو٤ن جُٔ٘حه ٝ ػالهطٚ ذلوٚ جُٞجهغ، ٓؿِس جإلق٤حء، ؿ:  ٣٘ظش
5

 .16-14، ؿ5 جُؾحهر٢، جُٔٞجكوحش، ؼ
6

 .38-37 جُذس٢٘٣، جُلوٚ جإلعال٢ٓ جُٔوحسٕ ٓغ جُٔزجٛد، ؿ
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حدٌ  َٜ ًُُُِّٚ جْؾطِ  ٝ ، ُٕ ٌُٞ اًل، ٝ هَْذ اَل ٣َ ْٜ َُِي َع ُٕ رَ ٌُٞ ُّّ، ٝ هَْذ ٣َ ُْؼَح َُِي ج «رَ
1

 .
ك٢ ٓٔحسعس كوٚ ض٘ض٣َ جألقٌحّ ك٢ جُلط٤ح ضرذٝ ٖٓ ٗحق٤س " ضكو٤ن جُٔ٘حه"ٝ ئرج ًحٗص أ٤ٔٛسُ 

 ِّ ُِٚ ٝ ػذ ضلؼ٤َ ٛزٙ ج٤ُ٥س كإ ٛزٙ جأل٤ٔٛسَ ضَظٜش ًزُي ٖٓ ٗحق٤س جُخطٞسز جُ٘حؾٔس ػٖ ئؿلح
ٍُ جُ٘ظش  َِ جألقٌحّ ػ٠ِ ؿ٤ِش »٣ُْلِن٢ ئ٠ُ ئ٣وحع " ضكو٤ن جُٔ٘حه"جػطرحسٙ ػ٘ذ جُلطٟٞ، ٝ ئٛٔح ض٘ض٣

 َُ مؼص ُٚ، ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وغ ضؼط٤ ُٝ مؼص ُٚ، أٝ ػ٠ِ أهَ ٓٔح  ُٝ مؼص ُٚ، أٝ ػ٠ِ أًػَش ٓٔح  ُٝ ٓح 
جُُكٌْ ٓغ ٝؾٞد ٓكِٚ ٝ ٓ٘حهٚ، ٝ ق٤ٖ ٣ـ٤د ضكو٤ُن جُٔ٘حه ٗشٟ ٗحًعح ٣َُ٘لِّزٕٝ جُكذٝدَ ك٢ ؿ٤ش 

«ٓٞمؼٜح، ٝ آخش٣ٖ ٣نؼٕٞ جُوطحٍ ك٢ ؿ٤ش ٓٞمؼٚ، ٝ ؿ٤َشْٛ ٣نؼٕٞ جُغِْ ك٢ ؿ٤ش ٓكِٚ
2

     .
َْ ك٢ جُٞجهغ ػ٠ِ جُٔغطلط٤ٖ دٕٝ إٔ ٣َِطلص ئ٠ُ ٓذٟ ضََكوُِّن ٓ٘حه رُي  كحُٔلط٢ ئرَج أَْؾَشٟ جُُكٌ

جُكٌْ ك٤ْٜ هذ ٣ق٤ش ئ٠ُ ض٘ض٣َ ٛزج جُكٌْ ػ٠ِ قحالش ضطؾحذٚ ك٢ ظحٛشٛح ٓغ قحالش ٛإالء 
جُٔغطلط٤ٖ، ٝ ٌُٜ٘ح ك٢ ٝجهغ جألٓش ٝ قو٤وطٚ ال ض٘ذسؼ مٜٔ٘ح، أٝ ػ٠ِ قحالش ُٜح ع٤حهحٌش خحفس، 

أٝ ػ٠ِ قحالش ضََِرَّغص ذٜح أػزجٌس جعطػ٘طٜح ٖٓ دجتشز جٗطرحم جُُكٌْ ػ٤ِٜح
3

، ٝ ُٜزج كإ ػذّ ضلؼ٤َ 
ػ٠ِ ٝهحتغ جُٔغطلط٤ٖ ٝ ٓغطؿذجش جُك٤حز جُٔؼحفشز ٓط٤سٌ ُكذٝظ جُكشؼ ٝ " ضكو٤ن جُٔ٘حه"آ٤ُس 

ِّ جُٔوقذ جُؾشػ٢ ٖٓ جُلطٟٞ ِْٗخَشج .  جُٔؾوس ٝ عرٌد اِل
ٝ ئرَج أُس٣ذ ٝمُغ ٜٓ٘ؽٍ ٓرغٍٞه ُٜزج جُطلؼ٤َ، كاٗٚ ٣طٞؾد ػ٠ِ جُٔلط٢ جُٔؼحفش جُرذُء ذٔشقِس 

جُ٘ظش ٝ جُطأَٓ ك٢ جُ٘ـ جُؾشػ٢ العطخشجؼ جُُكٌْ جُؾشػ٢ ذطشم جالعط٘رحه ٝ ٓغحُي جُطؼحَٓ ٓغ 
ٛح أسذحُخ ػِْ  شُّ ئ٠ُ ٓشقِس جُطَكوُّن ٝ جُطػرص "أفٍٞ جُلوٚ"ٓبخز جألقٌحّ ٝ ٓذجسًٜح جُط٢ أَهَشَّ ُٔ ، غْ ٣َ

َِّ جُلطٟٞ ذؼذ ضخش٣ؿٚ ٝ  َك َٓ ٝ جُطأًذ ٝ جُط٤وٖ ٖٓ ٝؾٞد ٓ٘حِه ٛزج جُكٌْ جُؾشػ٢ ك٢ جُٞجهؼِس 
ْكن ٓح ٝمؼٚ ُقزَّجُم كَٖ  ِٝ ٤َُِ٘ط٢ٜ ئ٠ُ ٓشقِس ض٘ض٣ِٚ ػ٠ِ ٝجهغ "ٓوحفذ جُؾش٣ؼس"ض٘و٤كٚ   ،

ُٓغطكنًشج سف٤ذَٙ جُٔؼشك٢ ك٢ أذؼحدٙ  ح ئ٠ُ جُظشٝف ٝ جألقٞجٍ ٝ جُٔالذغحش ٝ  ًٜ ْ٘طَرِ ُٓ جُٔغطلط٢ 
ِٙ جإلٗغح٤ٗس ٝ ج٤ٌُٗٞس غطل٤ذًج ٖٓ غوحكِس َػْقِش ُٓ . جالؾطٔحػ٤س ٝ جالهطقحد٣س ٝجُ٘لغ٤س ٝ 

َُ جُذه٤ُن ك٢ ضٞم٤ف ٤ًل٤س جعطػٔحس ضِو٤َ٘س  لَقَّ ُٔ ُْ ك٢ ذ٘حء جُلطٟٞ " ضكو٤ن جُٔ٘حه"ٝٛزج جُرَْغُو ج
ْرِط٤ِٖ ٝ  ُٔ ُْ ٍِ ج ٌّ ُؼ٤ِٔس جإلكطحء ٝ ف٤حٗسٌ ٝ قٔح٣سٌ ُِلطٟٞ ٖٓ جٗطكح جُٔؼحفشز ئٗٔح ٛٞ مرٌو ٝ ئِقٌح

ْخرٌِش ػٖ هللا ضؼح٠ُ ك٤ٔح ٣ُْقذسٙ ٖٓ أقٌحّ  ُٓ ٤ُِٖ؛ رُي إٔ جُٔلط٢  َِ جُؿح٤ِٖٛ ٝ ضكش٣ِق جُـح ضأ٣ٝ
هِّغ ػٖ فحقد جُؾش٣ؼس ػ٠ِ أكؼحٍ جٌَُِّٔل٤ٖ؛ كٜٞ ًٔح ذ٤ََّٖ  َٞ ُٓ ؽشػ٤س قٍٞ ٓح ٣ُؼَشك ػ٤ِٚ ٝ 

ح »: جُؾحهر٢ َّٓ ح، ٝئِ َٜ ْٖ َفحِقرِ ٌٍ َػ ْ٘وُٞ َٓ ح  َّٓ َٖ جُؾَِّش٣ؼَِس؛ ئِ ِٓ ح ٣ُرَِِّـُُٚ  َٓ  َّٕ ؛ أِلَ ٍٚ ْؾ َٝ  ْٖ ِٓ ْلط٢ِ َؽحِسٌع  ُٔ ُْ  إٔ ج
 ٝ ، ِّ ٌَح َْٗؾحِء جأْلَْق ُٚ ك٢ِ ئِ َٓ وَح َٓ ح  ًٔ ِٚ هَحتِ ُٕ ك٤ِ ٌُٞ رَِِّـًح، ٝ جُػَّح٢ِٗ ٣َ ُٓ  ِٚ ُٕ ك٤ِ ٌُٞ َ٣ ٍُ َّٝ ؛ كَحأْلَ ٍِ ْ٘وُٞ َٔ ُْ َٖ ج ِٓ ْ٘رٌَو  ْغطَ ُٓ
 ْٖ ِٓ  َٞ ُٜ ؛ كَ ِٙ حِد َٜ ِٙ ٝ جْؾطِ ِّ ذَِكَغِد ََٗظِش ٌَح َْٗؾحُء جأْلَْق ِذ ئِ ِٜ ْؿطَ ُٔ ِْ ُِ  َٕ ح ًَ ُِِؾَّحِسعِ، كَِارَج   َٞ ُٛ ح  َٔ ِّ ئَِّٗ ح ٌَ ئٗؾحُء جأْلَْق

 َِ ْكِن ٓح هحُٚ، ٝ ٛزٙ ٢ٛ جُخالكس ػ٠ِ جُطَّْكِو٤ِن، ذَ َٝ َُ َػ٠َِ  َٔ ُْؼَ جِؾٌد جضِّرَحُػُٚ ٝج َٝ ِٚ َؽحِسٌع  ْؾ َٞ ُْ َٛزَج ج
ِس  َٜ ْٖ ِؾ ِٓ ُْلَحِظ جُؾَّْشِػ٤َِّس، ٝ  َٖ جأْلَ ِٓ ؼَح٢ِٗ  َٔ ُْ ِْ ج ْٜ ِس كَ َٜ ْٖ ِؾ ِٓ  ِٚ ِٙ ك٤ِ ْٖ ََٗظِش ِٓ رٌَِِّؾ اَل ذُذَّ  ُٓ  ِٚ َٞ ك٤ِ ُٛ ُْ جَُِّز١  ُِْوْغ ج

َّ جُؾَّحِسعِ أ٣ًَْنح  وَح َٓ  َّ ح؛ كَوَْذ هَح َٜ ِٚ ك٤ِ ِٖ َسجِؾٌغ ئ٤َُِْ َش٣ْ ْٓ اَل جأْلَ ًِ  ٝ ، ِّ ٌَح ح َػ٠َِ جأْلَْق َٜ ِِ ِْ٘ض٣ ح ٝ ضَ َٜ َ٘حِه َٓ ضَْكِو٤ِن 
ْؼ٠َ٘  َٔ ُْ َٛزَج ج «...ك٢ِ 

4
        . 

 

" فقه الواقع: "المطلب الثاني
ال ٣ٌطل٢ جُٔلط٢ ذطكو٤ن جُٔ٘حه ك٢ ض٘ض٣َ جُكٌْ ػ٠ِ جُ٘حصُس؛ ذَ ئٕ ٖٓ جُخطٞجش جُٜٔ٘ؿ٤س 

جُز١ ٣نرو ُٚ ٛزج جُط٘ض٣َ ٖٓ ق٤ع ئٗٚ ٣ٞكِّش " كوٚ جُٞجهغ"ذِ ُق٘حػس كطٞجٙ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ دسج٣س 
َّ جُٞجعَغ ذر٤ثطٚ جُط٢ ٣ؼ٤ؼ ك٤ٜح ذٌَ ؾٞجٗرٜح جالؾطٔحػ٤س ٝ جُػوحك٤س ٝ جالهطقحد٣س جُغ٤حع٤س  ُٚ جإلُٔح

ش ك٤ٚ ئ٠ُ  ٖ ٣طٞفَ ػٖ هش٣ن ٓؼشكطٚ ذٜزج جُٞجهغ ٝ جُطرقُّ َٓ ٝ ؿ٤شٛح، ٝ جُٔلط٢ جُٔؼحفش ٛٞ 
قس، ٝ ذِٔوذجس جعط٤ؼحِخ  ٓؼشكس جُكٌْ جُؾشػ٢ جُز١ ٣٘رـ٢ ض٘ض٣ُِٚ ٝ ضطر٤وُٚ ػ٠ِ جُٞجهؼس جُٔؾخَّ

كَُّن ٝ " كوٚ جُٞجهغ"ُِ جُٔلط٢  َٞ ُِٔوحفذ جُؾحسع ٣ُ ٘حهحِش جُ٘قٞؿ جُؾشػ٤س ٝ ٓشجػحضِٚ  َٔ ٝ ئذقحسٙ ذِ
٣َ٘ؿف ك٢ ػ٤ِٔس جالؾطٜحد ذِِؾو٤َّْٚ جالعط٘رحه٢ ٝ جُط٘ض٢ِ٣، كطؿش١ ق٤حز جُ٘حط ػ٠ِ ٝكن ٓشجد هللا 

. ضؼح٠ُ
 "كوٚ جُٞجهغ"قو٤وس : أٝال
هَغ"ٖٓ جُلؼَ " جُٞجهغ"ُلُع  ذٔؼ٠٘ عوو" َٝ

5
ْْ ﴿: ٝ ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ،  ِٜ ٍُ َػ٤َِْ ْٞ ُْوَ هََغ ج َٝ ئِرَج  َٝ
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 َٕ ًَحُٗٞج ذِب٣َحضَِ٘ح اَل ٣ُٞهُِ٘ٞ َّٕ جَُّ٘حَط  ْْ أَ ُٜ ُٔ ِِّ ٌَ َٖ جأْلَْسِك ضُ ِٓ ْْ دَجذَّسً  ُٜ أ١ " ٝهغ"ٓؼ٠٘  (82:جَُ٘ٔ)﴾أَْخَشْؾَ٘ح َُ
َؾدَ  َٝ َقنَّ ٝ 

1
َٕ ، ٝ ك٢ هُٞٚ ﴿ ُِٞ َٔ ًَحُٗٞج ٣َْؼ ح  َٓ  ََ ذََط َٝ َُْكنُّ  هََغ ج َٞ أ١ " ٝهغ" ٓؼ٠٘ (118:جألػشجف)﴾كَ

َش ٝ غَرَصَ  َٜ َظ
2

َُ ُلع  َٔ ك٢ جُؼُْشف جُؼحّ ُِذالُس ػ٠ِ جألقٞجٍ ٝ جألقذجظ ٝ " جُٞجهغ"، ذ٤٘ٔح ٣ُغطؼ
. جُظشٝف جُط٢ ٣ؼ٤ؾٜح جُ٘حط ك٢ أ١ ٓؿطٔغ ٖٓ ٓؿطٔؼحش جُؼحُْ

ك٢ -٣وطشخ " جُٞجهغ"ذحُشؾٞع ئ٠ُ جُٔذٝٗحش جُلو٤ٜس ٝ جألف٤ُٞس كاٗٚ ٣رذٝ إٔ ٓقطِف 
، ٝ ُزج جًطُِل٢ ذٜح ػ٘ٚ "جُؼٞجتذ"ٝ " جألػشجف"أٝ " جُؼحدز"ٝ " جُؼشف"ٖٓ ٓقطِك٢ - ٓنٔٞٗٚ

: ٖٓ ق٤ع مرُطٚ ٝ ضكذ٣ذُٙ، ٝ ٌُٖ جُخرشجء جُٔؼحفش٣ٖ ٝمؼٞج ُٚ ذؼل جُطؼش٣لحش؛ ٝ ٜٓ٘ح
  ؾ٢ جُٞجهغ ٛٞ ٓح ػ٤ِٚ جُؾ٢ء ذ٘لغٚ ك٢ ظشكٚ، ٓغ هطغ جُ٘ظش ػٖ ئدسجى » ضؼش٣ق جُوُّ٘ٞ

«جُٔذس٤ًٖ ٝ ضؼر٤ش جُٔؼرش٣ٖ
3
. 

 ٗؼ٢٘ ذحُٞجهغ ٓح ضؿش١ ػ٤ِٚ ق٤حز جُ٘حط ك٢ ٓؿحالضٜح جُٔخطِلس »: ضؼش٣ق ػرذ جُٔؿ٤ذ جُ٘ؿحس
ٖٓ أٗٔحه ك٢ جُٔؼ٤ؾس، ٝ ٓح ضغطوش ػ٤ِٚ ٖٓ ػحدجش ٝ ضوح٤ُذ ٝ أػشجف، ٝ ٓح ٣غطؿذ ك٤ٜح ٖٓ 

«ٗٞجصٍ ٝ أقذجظ
4
. 

 جُلوٚ ٝ جالؾطٜحد جُلو٢ٜ ٛٞ جُطأه٤ش جُؾشػ٢ ُِٞجهغ، ٝجهغ جألكشجد ٝ »: ضؼش٣ق جُش٣غ٢ٗٞ
جُؿٔحػحش، ٝ جُذٍٝ ٝجُٔإعغحش، كٔح ٣٘طؿٚ جُلوٚ ٝ جُلوٜحء ٣غ٤ش ٓطلحػال ٝ ٓطالتٔح ٓغ ٓح 

«٣٘طؿٚ جُٞجهغ ٖٓ ٗٞجصٍ ٝ ضطٞسجش
5

   . 
ضِي "ٛٞ " جُٞجهغ"ذِ جعطوشجُء ٛزٙ جُطؼش٣لحش ٝ ٓكحُٝسُ ضك٤ِِٜح ضوٞد ئ٠ُ إٔ جُٔوقٞد 

". جٌُٔٞٗحش جُط٢ ضإعظ ق٤حز جُ٘حط ٝ ضؿش١ ػ٤ِٜح جُغٖ٘ ج٤ٌُٗٞس ٝ ضوّٞ ػ٤ِٜح هٞج٤ٖٗ جُٔؼحػ
 ٣ٌٖ هذ أخز َقظَّٚ ٖٓ ق٤ع ضكذ٣ذُ ٓح٤ٛطٚ جالفطالق٤س ك٢ ًطد جُطشجظ  كإ ُْ" كوٚ جُٞجهغ"أٓح 

ٍُ ٝ جُٔٔحسعسُ ٝ جالػطرحُس  ئال أٗٚ هذ أخز قظًّح ٝجكًشج ٖٓ ق٤ع جُط٘ظ٤ُش ٝ جُطأع٤ُظ ٝ ٖٓ ق٤ع جإلػٔح
ُذٟ كوٜحء جألٓقحس ػ٠ِ ّٓشِ جألػقحس، ٝ ُزج ٗؿذ ذؼَل جُٔؼحفش٣ٖ هذ ضذجسًٞج ٛزج جألَٓش ٝ 

: ، ٜٝٓ٘ح"كوٚ جُٞجهغ"جؾطٜذٝج ك٢ ف٤حؿس ػرحسجش ُطكذ٣ذ قو٤وس 
 كوُٚ جُٞجهغ ٛٞ ػِْ ٣ركع ك٢ كوٚ جألقٞجٍ جُٔؼحفشز، ٖٓ جُؼٞجَٓ »: ضؼش٣ق ٗحفش جُؼٔش

ُِضػضػس جُؼو٤ذز، ٝ  ٜس  جُٔإغشز ك٢ جُٔؿطٔؼحش، ٝ جُوٟٞ ج٤ُٜٔٔ٘س ػ٠ِ جُذٍٝ، ٝ جألكٌحس جُّٔٞؾِ
ُِكٔح٣س جألٓس ٝ ُسه٤ٜح ك٢ جُكحمش ٝجُٔغطورَ َِ جُٔؾشٝػس  «جُغر

6
، ٝ ٣الَقع ػ٠ِ ٛزج جُطؼش٣ق 
ٌْ ٣ركع  ْٞ جهطقش ػ٠ِ إٔ كوٚ جُٞجهغ ػِ جُطؼش٣ق فلسُ جإله٘حخ أٝ جإلعٜحخ جُٔ٘حك٢ِ ُإل٣ؿحص؛ كََِ

ك٠َ ْٝ  .  ك٢ كوٚ جألقٞجٍ جُٔؼحفشز أَلَ
 جُٔشجد ذلوٚ جُٞجهغ جالؾطٜحد ك٢ ضكو٤ن جُٔ٘حه عٞجء أًحٕ ضكو٤ن »: ضؼش٣ق قغٖ جُطشضٞس١

جُٔ٘حه جُؼحّ أّ جُٔ٘حه جُخحؿ، ٝ ضكو٤ن جُٔ٘حه جُؼحّ ٛٞ ضطر٤ن جألقٌحّ جُػحذطس ذـأدُطٜح 
«جُؾشػ٤س ٖٓ جٌُطحخ ٝ جُغ٘س أٝ ؿ٤شٛح ٖٓ جألدُس ػ٠ِ جُٞهحتغ ٝ جُ٘ٞجصٍ

7
، ػ٠ِ إٔ ٝؾٚ 

ًُال ٖٓ  كوٚ "ٝ" جالؾطٜحد ك٢ ضكو٤ن جُٔ٘حه"جُٔغحٝجز ذ٤ٖ ٛز٣َْٖ جُٔقطَِك٤ْٖ ال ٣َظٜش؛ ئر ئٕ 
ُِط٘ض٣َ جُُكٌْ جُٔغطلحد ٖٓ جُ٘ـ ػ٠ِ جُون٤س جُلو٤ٜس، غْ " جُٞجهغ ػحٓالٕ ٝ ؽشهحٕ أعحع٤حٕ 

 (أ١ جُ٘حصُسَ )٣ركع ك٢ جُطأًذ ٖٓ ئٌٓح٤ٗس جٗذسجؼ جُؿضت٢ " جالؾطٜحد ك٢ ضكو٤ن جُٔ٘حه"ئٕ 
 ِٚ ِّ٤ ِِ ًُ َْ جُؾشِػ٤َْ٤ٖ)ضكص  َـّ ٝ جُُكٌ ذٞجعطس جُ٘ظش ك٢ جُٔؼح٢ٗ ٝ جألٝفحف ٝ جػطرحس  (أ١ جُ٘

٣ركع ك٢ مشٝسز جالهالع ٝ جُطؼشف " كوٚ جُٞجهغ"ضٞجكُِش جُؾشٝه ٝ جٗطلحء جُٔٞجٗغ، ذ٤٘ٔح  
 . ػ٠ِ ٌٓٞٗحش ق٤حز جُ٘حط هرَ جعطقذجس ُقٌْ ٝهحتؼٚ ٝ ٓغطؿذجضٜح

 كوٚ جُٞجهغ ٛٞ ٓؼشكس ٓح ػ٤ِٚ جُؾ٢ء ذ٘لغٚ ك٢ ظشكٚ ٝ ٤ًل٤س »: ضؼش٣ق عؼ٤ذ ذ٢ٜ٤
«جعطلحدضٜح ٝ قحٍ جُٔغطل٤ذ

8
، ٝجُز١ ٣طرحدس ٖٓ ٛزٙ جُؼرحسز إٔ كوٚ جُٞجهغ ٛٞ جُطؼشف ئ٠ُ 

جُظشٝف ٝ جألقٞجٍ جُط٢ ضك٤و ذحُك٤حز ًٔح ٢ٛ ٝ ك٢ ٓخطِق ٗٞجق٤ٜح، غْ ئدسجى ٤ًل٤س 
 .جالعطلحدز ٖٓ ٛزج جُطؼشف ٝ جالهالع ك٢ قَ جُٔؼنالش ٝ ضؿحٝص جُطكذ٣حش

ـُ ضؼش٣ٍق ٓلحدُٙ إٔ  ٌٍ ػ٠ِ أٗٚ " كوٚ جُٞجهغ"ٛزج ٝ ٣ٌٖٔ جهطشج ُِٔح "ٓقطٌِف ٓكٔٞ  ُْ ُْ ٝ جُلٜ جُؼِ
                                                 

1
 .495، ؿ19جُطرش١، ؾحٓغ جُر٤حٕ ك٢ ضأ٣َٝ آ١ جُوشإٓ، ؼ:  ٣٘ظش

2
 . 31، ؿ13جُٔشؾغ ٗلغٚ، ؼ:  ٣٘ظش

3
ؾ٢، أذؿذ جُؼِّٞ، ؿ  .217 جُوُّ٘ٞ

4
 .101، ؿ1 جُ٘ؿحس، ك٢ كوٚ جُطذ٣ٖ كٜٔح ٝ ض٘ض٣ال، ؼ

5
 .46جُ٘ـ، جُٔقِكس، جُٞجهغ ، ؿ:  جُش٣غ٢ٗٞ، جالؾطٜحد

6
 .19 جُؼٔش ٗحفش، كوٚ جُٞجهغ، ؿ

7
 .71، ؿ-دسجعس أف٤ُٞس كو٤ٜس– جُطشضٞس١ قغٖ، كوٚ جُٞجهغ 

8
 .195 ذ٢ٜ٤ عؼ٤ذ، جُطأف٤َ جُؼ٢ِٔ ُٔلّٜٞ كوٚ جُٞجهغ، ؿ
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، ٝ ٓؼشكس جُوشجتٖ ٝ - جُط٢ ٣شجد جإلخرحُس ذُِكٌٜٔح جُؾشػ٢-٣ك٤و ذحُون٤س جُلو٤ٜس  ٍٍ َِ أقٞج ٖٓ دالت
".   ك٢ ٓخطِق ج٤ُٔحد٣ٖ ٝ ػ٠ِ ًحكس جألفؼذز- ٓك٤ًِّح ٝئه٤ٔ٤ًِّح ٝ ػح٤ًُّٔح–ٓح ضؿش١ ػ٤ِٚ ق٤حز جُ٘حط 

: ك٢ ٓٔحسعس كوٚ جُط٘ض٣َ" كوٚ جُٞجهغ"ٝظ٤لس : غح٤ٗح
ك٢ ٓٔحسعس ػ٤ِٔس ض٘ض٣َ جألقٌحّ جُؾشػ٤س أغ٘حء " كوٚ جُٞجهغ"ُِ ضَرشص أ٤ٔٛسُ جُٞظ٤لس جُٜٔ٘ؿ٤س 

ُِٔكَ  ٍْ ُِٞجهغ ٝ دٕٝ جعط٤ؼحٍخ  جعطقذجس جُلطٟٞ ك٢ جُونح٣ح ٝ جُٞهحتغ؛ رُي إٔ جإلكطحء ٖٓ ؿ٤ش كٜ
َُ جُُكٌْ جُؾشػ٢ ٓغ جُؿَٜ  جُططر٤ن َع٤َْخِذُػ ك٢ فالق٤س جُؾش٣ؼس ٌَُ صٓحٕ ٝ ٌَُ ٌٓحٕ، ٝ ضكق٤

ٌَ ؿ٤ش عذ٣ٍذ ُٚ، ٝ ٣إد١  ذأقٞجٍ جُ٘حط ٝ ظشٝف ق٤حضْٜ ٣َ٘طؽ ػ٘ٚ ضطر٤ٌن ؿ٤ُش ع٤ِْ ُِكٌْ ٝ ض٘ض٣
ٛزج ئ٠ُ جُخِو ذ٤ٖ جإلعوحه ٝ جُط٘ض٣َ؛ كحإلعوحه ٛٞ ٓؼشكس جُكٌْ ٝ ػذّ ٓؼشكس أقٞجٍ جُ٘حط ذك٤ع 

ضطؿحٝص هشجءز أقٞجٍ جُ٘حط، جألٓش جُز١ ٣وٞد ئ٠ُ جػطرحس أكشجد جُٔؿطٔغ ذ٘لظ جُٔغطٟٞ ٝ جُكحٍ
1

 ،
ٍِ ٝ »: ٝ ٛٞ ٓح ٗرٚ ئ٤ُٚ جذٖ جُو٤ْ ق٤٘ٔح َُْكح َِ ج حَسجِش ٝ داََلتِ َٓ ْٖ كَِو٤َٚ جَُّْ٘لِظ ك٢ِ جأْلَ ٌُ َ٣ ْْ ُْ ئرَج َُ ًِ َُْكح كَح

؛ أََمحَع ُقوُٞهًح  ِّ ٌَح ٤ًَُِِّّحِش جأْلَْق ِٚ ك٢ِ ُؾْضت٤َِّحِش ٝ  ِٜ ِلْو ًَ ٤َِّس،  ُِ وَح َٔ ُْ ٤َُِِّس ٝ ج َُْكح ِٖ ج ُْوََشجتِ ِٙ ٝ ك٢ِ ج ِذ ِٛ ج َٞ ْؼِشكَِس َؽ َٓ
 ْْ ٍش َُ ِٛ عٍ َظح ْٞ ُْ٘ٚ َػ٠َِ َٗ ِٓ حدًج  َٔ ِٚ جْػطِ َٕ ك٤ِ ٌُّٞ ُْ جَُّ٘حُط ذُْطاَلَُٗٚ اَل ٣َُؾ ح ٣َْؼَِ َٔ َْ ذِ ٌَ ح، ٝ َق َٜ ًَػ٤َِشزً َػ٠َِ أَْفَكحذِ

ح َٔ ُٜ ْ٘ ِٓ  ِْ ًِ َِْكح ُِ ِٚ اَل ذُذَّ  ُِْلْو ْٖ ج ِٓ  ِٕ َػح ْٞ َُٛ٘ح َٗ ح َٜ ، كَ ِٚ ُِ ج َٞ ِٖ أَْق ِٚ ٝ هََشجتِ ِْطَِلْص ئ٠َُ ذَحِهِ٘ َ٣ : ِّ ٌَح كِْوٌٚ ك٢ِ أَْق
ِكّنِ ٝ  ُٔ ُْ ٌَحِرِخ ٝج ُْ حِدِم ٝ ج َٖ جُقَّ ِٚ ذ٤َْ ٤ُِّض ذِ َٔ ٍِ جَُّ٘حِط ٣ُ ج َٞ جهِغِ ٝ أَْق َٞ ُْ ٤ٌَُِِِّّس، ٝ كِْوٌٚ ك٢ِ َْٗلِظ ج ُْ جِدِظ ج َٞ َُْك ج

ُِلًح  َخح ُٓ جِؾَد  َٞ ُْ َُ ج جِؾِد، ٝ اَل ٣َْؿؼَ َٞ ُْ ْٖ ج ِٓ  ُٚ َٔ ٌْ جهَِغ ُق َٞ ُْ َٛزَج ك٤َُْؼِط٢ ج َٛزَج ٝ   َٖ َّْ ٣َُطحذُِن ذ٤َْ ، غُ َِ ْرِط ُٔ ُْ ج
جهِغِ  َٞ ِْ ُِ»

2
  .

ٍُّ ضؼطش٣ٜح أٝفحٌف ال ضرو٠  َكح َٔ ُْ ٌٍّ، ٝ ٛزٙ جُٔطؼَِّوحُش ٝ ج َكح َٓ ُّ جُؾشػ٤س ُٜح ٓطؼَِّوحش ٝ  كحألقٌح
ؼَشمس ُِطـ٤ش ٝ جُطرذٍ صٓحٗح ٝ ٌٓحٗح، ٓٔح ٣ٞؾد  ُٓ غحذطسً ػ٠ِ ٗلظ جُظشٝف ٝ جُٔؼط٤حش، ذَ ٢ٛ 
ُِطـ٤ش أٝفحِف ٓطؼَِّوحضٜح، ٝ ٛزج ئٗٔح ٣ُذَسى ذلوٚ جُٞجهغ أٝ ذلوٚ جُٔؿطٔغ، ئال  ضَـ٤ََُّش ضِي جألقٌحّ ضَرَؼًح 
ُّ، ٝ ػ٘ذٓح أَّعظ ػِٔحؤٗح  أٗٚ ال ٣ُِطلص ك٢ أغش ٛزج جُطـ٤ش ئال ئ٠ُ جألٝفحف جُط٢ ٤َِٗطْص ذٜح جألقٌح

، ئٗٔح َػَ٘ٞج ذوحػذضْٜ ٛزٙ إٔ ضـ٤ش جُضٓحٕ "ضـ٤ُّش جُضٓحٕ ٝ جٌُٔحٕ ٝ أغشٛح ك٢ ضـ٤ش جألقٌحّ"هحػذز 
ٖ غَْ جألقٌحّ ٝ  ِٓ ٝ جٌُٔحٕ ال ه٤ٔس ُٚ ك٢ ٗلغٚ ئال ذٔوذجس ضأغ٤شٙ ك٢ جألقٞجٍ ٝ جُظشٝف ٝ 

ٓطؼَِّوحضٜح
3

 .
ُٝوذ رًشٝج ؾِٔس ٖٓ جُؼرحسجش ك٢ جُط٘ظ٤ش الػطرحس كوٚ جُٞجهغ ك٢ ف٘حػس جإلكطحء ٝ ٝمؼٞج 

ٍُ جُوشجك٢ ْذَسًٜح جُؼٞجتذ ٓغ »: هٞجػذ ضحذؼس ُٜزج جُطأع٤ظ، ٝ ٖٓ رُي هٞ َٓ ئٕ ئؾشجء جألقٌحّ جُط٢ 
ضـ٤ش ضِي جُؼٞجتذ خالُف جإلؾٔحع ٝؾٜحُسٌ ك٢ جُذ٣ٖ، ذَ ًَ ٓح ٛٞ ك٢ جُؾش٣ؼس ٣طرغ جُؼٞجتذَ ٣طـ٤ش 

ُْ ك٤ٚ ػ٘ذ ضـ٤ش جُؼحدز ئ٠ُ ٓح ضوطن٤ٚ جُؼحدز جُٔطؿذدز «جُكٌ
4

ٍُ جذٖ جُو٤ْ ٌْ، ٝ »: ، ٝهٞ ٌْ ٍٕ ُق ح َٓ َِّ َص ٌُ ُِ
 ْْ ِٜ ْْ ذِبذَحتِ ُٜ ْ٘ ِٓ ْْ أَْؽرَُٚ  ِٜ حِٗ َٓ «جَُّ٘حُط ذَِض

5
 ُٚ َٔ َع َٝ ـ٤ِ٤ِْش ذِ » ذؼذ إٔ ػوذ كقاًل ك٢ أقذ ًطرٚ  ٌَ ك٢ِ ضَ كَْق

جتِذِ  َٞ ُْؼَ ٍِ ٝ ج٤َُِّّ٘حِش ٝ ج ج َٞ َِ٘س ٝجأْلَْق ٌِ ْٓ َِ٘س ٝ جأْلَ ِٓ ح ذَِكَغِد ضَـ٤َُِّش جأْلَْص َٜ ٟ ٝ جْخطاَِلكِ َٞ ُْلَطْ «ج
6

ٍُ جُؾحهر٢  ، ٝ هٞ
ِٖ ٓ٘حهحش جألقٌحّ- جهِغِ : »أٗٚ - ٝ ٛٞ ٣ر٤ٖ ٓٞجمَغ ضؼ٤٤ َٞ ُْ ْكِن ج َٝ َِ َػ٠َِ  ٤ُِ ْٖ أَْخِز جُذَّ ِٓ ح  َٜ اَل ذُذَّ ك٤ِ

َِّ َٗحِصَُسٍ  ًُ «ذِحُِّْ٘غرَِس ئ٠َُِ 
7

 .
ِِٚ ٓغ جُ٘ـ ٝ مرِطٚ ُٚ غرٞضًح ٝ  ُٜٚ ٝ كطٞجٙ ٖٓ ٗحق٤س ضؼحٓ ٝجُلو٤ٚ جُٔلط٢ هذ ال ٣نطشخ كو
دالُسً، ٌُ٘ٚ ٣نطشخ ٖٓ ٗحق٤س ض٘ض٣ِٚ ُزُي جُ٘ـ ػ٠ِ ٝهحتغ ٝ قحالٍش ُْ ضَطٔكـ هر٤ؼطُٜح ٝ ُْ 

ٍْ ٝ ٣ُقذس كطٟٞ ٢ٛ أهشخ ئ٠ُ جُؼّٔٞ ٝ جُؾ٤ُٞٔس ٜٓ٘ح ئ٠ُ خقٞف٤س  ضٌُؾق ضلحف٤ُِٜح، ك٤َُخرش ذكٌ
ُِظٜٞس ٛزٙ جُٞجهؼس ُٚ فٞسزً ال قو٤وسً   جُٞجهؼس جُٔغطلط٠ ك٤ٜح؛ 

8
  ٝ ذحُطح٢ُ جعطكن إٔ ٣ٌٕٞ ،

ٓذخال أعحًعح ٖٓ جُٔذجخَ جُٜٔ٘ؿ٤س ُنرو ػ٤ِٔس ٓٔحسعس جالؾطٜحد جُط٘ض٢ِ٣ ٝضطر٤ن " كوٚ جُٞجهغ"
.     جألقٌحّ جُؾشػ٤س

الخاتمة 
ٖ خالُٚ ٓؼحُؿسُ ٓٞمٞع  ِٓ  َّْ ٖٓ " كوٚ ض٘ض٣َ جألقٌحّ جُؾشػ٤س"ذَْؼذَ ٛزج جُؼشك جَُٔٞؾض جُز١ ضَ

ُِلٖ  ق٤ع ضقُٞسٙ ٝ ٖٓ ق٤ع آ٤ُحُش ٓٔحسعطٚ، ذحػطرحس أٗٚ  ٣ُؾٌَ سجكذج ٜٓ٘ؿ٤ح ٝ ٓظٜشج ضؿذ٣ذ٣ح 
                                                 

1
ٖ كوٚ جُكحُس، ؿ:  ٣٘ظش ِٓ  .8-7ػٔش َػر٤ذ قَغ٘ٚ، 

2
 .4 جذٖ جُو٤ْ، جُطشم جُك٤ٌٔس ك٢ جُغ٤حعس جُؾشػ٤س، ؿ

3
 .410ػ٢ِ قد هللا، دسجعحش ك٢ كِغلس أفٍٞ جُلوٚ ٝ جُؾش٣ؼس ٝ ٗظش٣س جُٔوحفذ، ؿ:  ٣٘ظش

4
 .228 جُوشجك٢، جإلقٌحّ ك٢ ض٤٤ٔض جُلطحٟٝ ػٖ جألقٌحّ ٝ ضقشكحش جُوحم٢ ٝ جإلٓحّ، ؿ

5
 .169، ؿ4 جذٖ جُو٤ْ، ئػالّ جُٔٞهؼ٤ٖ ػٖ سخ جُؼح٤ُٖٔ، ؼ

6
 .11، ؿ3 جُٔشؾغ ٗلغٚ، ؼ

7
 .256، ؿ5 جُؾحهر٢، جُٔٞجكوحش، ؼ

8
 .15، ؿ42، ع21، ٓؽ"ٓؿِس جُٔؼ٤حس"ٓلح٤ْٛ  ٝ ٓوحسذحش، :  ؾك٤ؼ ذؾ٤ش، كوٚ جُط٘ض٣َ 
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ف٘حػس جإلكطحء جُٔؼحفش ك٢ ع٤حم جُطكذ٣حش جُط٢ ضٞجؾٜٜح جُٔؿطٔؼحش جإلعال٤ٓس ك٢ ظشٝكٜح 
٣ُغْٜ ك٢ ضأ٤ًذ ٓٞجًرس جُؾش٣ؼس ُِك٤حز؛ رُي أٗٚ ٣ٔػَ مشٝسزً  - ال ؽي–جُشجٛ٘س، ٝ ٛٞ ٓٔح 

ُِكحؾس جُٞجهغ ٝ ضَطِؼحش جُلشد جُٔغِْ ك٢ ق٤حضٚ ج٤ٓٞ٤ُس مٖٔ  ضَْوطَِن٤ٜح ٝ ضغطذػ٤ٜح جالعطؿحذسُ 
. جُٔ٘ظٞٓس جُؼقش٣س ك٢ ذُؼذٛح جُٔك٢ِ ٝ جإله٢ٔ٤ِ ٝ جُؼح٢ُٔ

: ذؼذ ٛزج ٣ٌٖٔ جُطٞفَ ئ٠ُ ؾِٔس ٖٓ جُ٘طحتؽ ٝ جُخشٝؼ ذرؼل جُطٞف٤حش
:  جُ٘طحتؽ: أٝال

ُِِن كٌشزُ - 1 ٖ ٓكحُٝس ئضٔحّ ػ٤ِٔس كوٚ جالعط٘رحه أٝ " كوٚ ض٘ض٣َ جألقٌحّ جُؾشػ٤س"ضَ٘ط ِٓ
ٖ ٓكحُٝس سذو ًَ ٖٓ  ِٓ ، "جُٞجهؼس"ذِ " جُ٘ـ ٝ جُُكٌْ"جالؾطٜحد ك٢ كْٜ جُ٘قٞؿ جُؾشػ٤س، ٝ 

.   قلحًظح ػ٠ِ جُطأه٤ش جُغ٤ِْ ُإلكطحء جُٔؼحفش
َُ جألقٌحّ جُؾشػ٤س جُط٢ ضْ ضكق٤ِٜح ذطشم جالعطذالٍ ٝ أدٝجش "كوٚ جُط٘ض٣َ ٛٞ - 2 ضك٣ٞ

ِٖ جُٔوحفذ جُؾشػ٤س  ".  جالعط٘رحه جُٔوشسز ئ٠ُ ضطر٤ن ػ٢ِٔ ٣ؼحُؽ هنح٣ح جُ٘حط ك٢ ِقْن
جُز١ ٣طؿحٝص جُ٘ظش ك٢ ٓؿشد ػِس " ضكو٤ن جُٔ٘حه"ٖٓ أذشص ج٤ُ٥حش ُٔٔحسعس كوٚ جُط٘ض٣َ - 3

جُكٌْ ئ٠ُ ٓذٟ جُططحذن ذ٤ٖ جألٝفحف جُط٢ ٤ٗطص ذٜح جألقٌحّ ٝ ظشٝف ٝ أقٞجٍ ٝ ٓالذغحش 
.  جُٞجهؼس جُٔغطلط٠ ك٤ٜح

ػحٓال مشٝس٣ح ُإلخرحس ذحُلطٟٞ جُط٢ ضط٘حعد ٓغ قش٤ًس جُوحٕٗٞ " كوٚ جُٞجهغ"٣ؼذ - 4
جالؾطٔحػ٢ جُز١ ٣ؼ٤ؼ مٔ٘ٚ أكشجد جُط٤ٌِق؛ رُي أٗٚ ٣شكذ جُٔلط٢ ذٔؿٔٞػس ٖٓ جُٔؼط٤حش رجش 
جُطحذغ جالهطقحد١ ٝ جالؾطٔحػ٢ ٝ جُ٘لغ٢ ٝ ج٢ٌُٗٞ، ٝ جُط٢ ضؼ٤٘ٚ ػ٠ِ جُكٌْ جُشؽ٤ذ ٝ جإلكطحء 

. جُغذ٣ذ
ٓشجػحز جألذؼحد "ٝ " جػطرحس جُٔبالش"ٛ٘حى آ٤ُحش أخشٟ ُٔٔحسعس كوٚ جُط٘ض٣َ، ٓػَ - 5 

. ك٢ جعطقذجس جألقٌحّ ٖٓ ٗقٞفٜح" جُٔوحفذ٣س
:  جُطٞف٤حش:  غح٤ٗح

دػٞزُ جُخرشجء ٝ جألًحد٤٤ٔ٣ٖ ٝ جُٔؾشك٤ٖ ػ٠ِ ٓ٘حٛؽ ٝ ذشجٓؽ جُٔوشسجش جُؼ٤ِٔس جإلعال٤ٓس - 1
" . مرطح ٝ ض٘ض٣ال–ٓؾشٝع جإلكطحء جُٔؼحفش "ك٢ ٝصجسز جُطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ ٝجُركع جُؼ٢ِٔ ئ٠ُ دػْ 

جُطأ٤ًذُ ػ٠ِ هِرس جُٔحعطش ٝ جُذًطٞسجٙ ك٢ جخط٤حِس ٓٞمٞػحِش ضطر٤و٤س ُنٞجذو كوٚ جُط٘ض٣َ - 2
.  ك٢ ف٘حػس جُلطٟٞ جُٔؼحفشز

عغ كاٗٚ  ُٞ ٛزج ٝ ئٕ ًَ ئٗغحٕ ػشمسٌ ُِغٜٞ ٝ جُ٘غ٤حٕ، ٝ سؿْ ٓح ذُزٍ ك٢ ٛزٙ جُذسجعس ٖٓ جُ
َِّ أػٔحٍ جُرؾش ً ُٕ  :ؾٜذُ جُٔوَ ٣ؼطش٣ٚ جُ٘وـ ٝ ٣طخِِٚ جُخطأ، ؽأ

                             ٝ ٓح  أذشب  ٗلغ٢  ئ٢٘ٗ  ذؾش    أعٜٞ ٝ أخطة ٓح ُْ ٣ك٢٘ٔ هذَُس 
ج   ئ٢٘ٗ  ذَؾُش  ِوشًّ ُٓ ك٠َ ذز١ صَُ   ٖٓ  إٔ  ٣وٍٞ   ْٝ                              ٝ ٓح ضشٟ ػزسج أَ

ُِٖٔ ٛٞ أًلأ ٝ أػِْ ٖٓ فحقرٚ، كٔح  ُٝؼِٚ ٣ٌٕٞ ك٢ جُٔغطورَ ذذج٣سً ُٔٞمٞعٍ أٝ ٓحدزً ُذسجعٍس 
ٝجكن جُقٞجخ كٜٞ ذطٞك٤ن ٖٓ هللا ضؼح٠ُ، ٝ ٓح ؾحَٗرَُٚ كٜٞ ٖٓ ضوق٤ش ٖٓ جُرحقع، ٝ ػغ٠ هللاُ 

ِ٘ؿَضُٙ ػ٠ِ ٓح أٗلن ٖٓ  ُٓ جٌُش٣ْ سخُّ جُؼشػ جُؼظ٤ْ إٔ ٣ؿؼَ ٛزج جُؼَٔ خحًُقح ُٚ ٝقذٙ، ٝ إٔ ٣ػ٤د 
هحهس ك٢ ئخشجؾٚ، ٝ إٔ ٣٘لؼٚ ذٔح ك٤ٚ ٝ ٣٘لغ ذٚ جُـ٤َش، ٝجُقالز ٝ جُغالّ ػ٠ِ جُكر٤د جُٔقطل٠ ٝ 

. ػ٠ِ آُٚ ٝفكرٚ
قائمة المصادر و المراجع 

ًٔحٍ ٣ٞعق، ٌٓطرس جُشؽذ، جُش٣حك، : جذٖ أذ٢ ؽ٤رس، أذٞ ذٌش، جُٔق٘ق ك٢ جألقحد٣ع ٝ ج٥غحس، ضف .1
 (.  ھ1409)، 1ه

دمحم ػرذ جُغالّ، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس، : جذٖ جُو٤ْ، ؽٔظ جُذ٣ٖ، ئػالّ جُٔٞهؼ٤ٖ ػٖ سخ جُؼح٤ُٖٔ، ضف .2
 (.ھ1411)، 1ذ٤شٝش، ه

  ،ٕ(ش.د)، (ه.د)جُطشم جُك٤ٌٔس ك٢ جُغ٤حعس جُؾشػ٤س، ٌٓطرس دجس جُر٤ح. 

 (.ھ1415)، 27صجد جُٔؼحد ك٢ ٛذ١ خ٤ش جُؼرحد، ٓإعغس جُشعحُس، ذ٤شٝش، ه 

، ٣2حعش ذٖ ئذشج٤ْٛ، ٌٓطرس جُشؽذ، جُش٣حك، ه: جذٖ ذطحٍ، أذٞ جُكغٖ، ؽشـ فك٤ف جُرخحس١، ضف .3
 (.ھ1423)

، 1جذٖ ذ٤ٚ، ػرذ هللا، ض٘ر٤ٚ جُٔشجؾغ ػ٠ِ ضأف٤َ كوٚ جُٞجهغ، ٓشًض ٗٔحء ُِركٞظ ٝ جُذسجعحش، ه .4
(2014ّ). 

ٛ٘ذج١ٝ ػرذ جُك٤ٔذ، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس، ذ٤شٝش، : جذٖ ِع٤ذَٛأ أذٞ جُكغٖ، جُٔكٌْ ٝ جُٔك٤و جألػظْ، ضف .5
 (.ھ1421)، 1ه
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 (.ھ1399)، (ه.د)ػرذ جُغالّ ٛحسٕٝ، دجس جُلٌش، ذ٤شٝش، : جذٖ كحسط، أقٔذ، ٓؼؿْ ٓوح٤٣ظ جُِـس، ضف .6

 (. ھ1414)، 3جذٖ ٓ٘ظٞس، دمحم، ُغحٕ جُؼشخ، دجس فحدس، ذ٤شٝش، ه .7

 (.ھ1412)، 1جألفلٜح٢ٗ، أذٞ جُوحعْ، ٓلشدجش ؿش٣د جُوشإٓ، دجس جُوِْ، دٓؾن، ه .8

، (ه.د)ػرذ جُشصجم ػل٤ل٢، جٌُٔطد جإلعال٢ٓ،:  ج٥ٓذ١، أذٞ جُكغٖ، جإلقٌحّ ك٢ أفٍٞ جألقٌحّ، ضف .9
 .(ش.د)

 .(ش.د)، (ه.د) جُرخحس١، ػرذ جُؼض٣ض، ًؾق جألعشجس، دجس جٌُطحخ جإلعال٢ٓ،  .10
ػرذ جُشصجم جُٜٔذ١، دجس ئق٤حء جُطشجظ جُؼشذ٢، :  جُرـ١ٞ، أذٞ دمحم، ٓؼحُْ جُط٘ض٣َ ك٢ ضلغ٤ش جُوشإٓ، ضف .11

 (.ھ1420)، 1ذ٤شٝش، ه

، (ه.د) ذ٢ٜ٤ عؼ٤ذ، جُطأف٤َ جُؼ٢ِٔ ُٔلّٜٞ كوٚ جُٞجهغ، جُذجس جُؼح٤ُٔس ُِ٘ؾش ٝ جُطٞص٣غ، جإلعٌ٘ذس٣س،  .12
 .(ش.د)

 .(ش.د)، (ه.د) جُطلطحصج٢ٗ، عؼذ جُذ٣ٖ، ؽشـ جُط٣ِٞف ػ٠ِ جُطٞم٤ف، ٌٓطرس فر٤ف، ٓقش،  .13
، ؾحٓؼس جأل٤ٓش ػرذ جُوحدس، "ٓؿِس جُٔؼ٤حس"ٓلح٤ْٛ  ٝ ٓوحسذحش، :  ؾك٤ؼ ذؾ٤ش، كوٚ جُط٘ض٣َ  .14

. (2016ّ)،   42، ع21هغ٘ط٤٘س، جُؿضجتش، ٓؽ
 (. ھ1403)، 1 جُؿشؾح٢ٗ، ػ٢ِ ذٖ أقٔذ، جُطؼش٣لحش، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس، ذ٤شٝش، ه .15

أقٔذ ػرذ جُـلٞس، دجس جُٔال٤٣ٖ، :  جُؿٞٛش١، أذٞ ٗقش، جُقكحـ ضحؼ جُِـس ٝ فكحـ جُؼشذ٤س، ضف .16
(. ھ1407)، 4ذ٤شٝش، ه

ؾحٓؼس جُؾحسهس ُِؼِّٞ جُؾشػ٤س ٝ " ققٞز ٓحٛش قغ٤ٖ، كوٚ جُط٘ض٣َ ٓؼحُْ ٝ مٞجذو، ٓؿِس  .17
 .(2016ّ)،    1، ع13، ؾحٓؼس جُؾحسهس، ٓؽ"جُوح٤ٗٞٗس

، ؾحٓؼس جُكحؼ ُخنش، "جإلق٤حء" قٔحد١ ٤ٌِٓس، جالؾطٜحد ذطكو٤ن جُٔ٘حه ٝ ػالهطٚ ذلوٚ جُٞجهغ، ٓؿِس  .18
 .(2017ّ  ) ،20ذحض٘س، جُؿضجتش، ع

(. ھ1351)، 1 جُخطحذ٢، أذٞ ع٤ِٔحٕ، ٓؼحُْ جُغٖ٘، جُٔطرؼس جُؼ٤ِٔس، قِد، ه .19

 (.ھ1426)، 1جُغ٤ذ عحذن، دجس جُؿ٤َ، جُوحٛشز، ه:  جُذ١ِٞٛ، ؽحٙ ٢ُٝ هللا، قؿس هللا جُرحُـس، ضف .20

(. ھ1420)، 3 جُشجص١، ٓلحض٤ف جُـ٤د، دجس ئق٤حء جُطشجظ جُؼشذ٢، ذ٤شٝش، ه .21

 (. ھ1420)، 1جُ٘ـ، جُٔقِكس، جُٞجهغ ، دجس جُلٌش، دٓؾن، ه:  جُش٣غ٢ٗٞ، جالؾطٜحد .22

 .(ش.د)، (ه.د) جُضذ٤ذ١، ٓشضن٠، ضحؼ جُؼشٝط ٖٓ ؾٞجٛش جُوحٓٞط، دجس جُٜذج٣س،  .23
 (.ھ1414)، 1جُضسًؾ٢،، ذذس جُذ٣ٖ، جُركش جُٔك٤و، دجس جٌُطر٢، ه .24

 (.ھ1405)، 2جُٔ٘ػٞس ك٢ جُوٞجػذ جُلو٤ٜس، ٝصجسز جألٝهحف ج٣ٌُٞط٤س، ه                                      

 جُغر٢ٌ، ػ٢ِ ذٖ ػرذ جٌُحك٢، جإلذٜحؼ ك٢ ؽشـ جُٜٔ٘حؼ، دجس جُركٞظ ُِذسجعحش جإلعال٤ٓس ٝ ئق٤حء  .25
 (.ھ1424)، 1جُطشجظ، ه

، 1أذٞ ػر٤ذز ٓؾٜٞس، دجس جذٖ ػلحٕ، ه:  جُؾحهر٢، أذٞ ئعكحم، جُٔٞجكوحش ك٢ أفٍٞ جُؾش٣ؼس، ضف .26
 (.ھ1418)

، ؾحٓؼس "جُلطٟٞ ٝ جعطؾشجف جُٔغطورَ" ؽٌش١ كش٣ذ، جُٔلط٢ ٝ كوٚ جُط٘ض٣َ ، مٖٔ ذكٞظ ٓإضٔش  .27
(. ھ1434   ) جُوق٤ْ، جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س،

 .(ش.د)، (ه.د) جُق٘ؼح٢ٗ، أذٞ ئذشج٤ْٛ، عرَ جُغالّ، دجس جُكذ٣ع،  .28
أقٔذ دمحم ؽحًش، ٓإعغس جُشعحُس، :  جُطرش١، جذٖ ؾش٣ش، ؾحٓغ جُر٤حٕ ك٢ ضأ٣َٝ آ١ جُوشإٓ، ضف .29

 ( .ھ1420)، 1ذ٤شٝش، ه

ػرذ هللا ذٖ ػرذ جُٔكغٖ جُطش٢ً، ٓإعغس جُشعحُس، :  جُطٞك٢، ٗؿْ جُذ٣ٖ، ؽشـ ٓخطقش جُشٝمس، ضف .30
 (.ھ1407)، 1ذ٤شٝش، ه

 ػ٢ِ قد هللا، دسجعحش ك٢ كِغلس أفٍٞ جُلوٚ ٝ جُؾش٣ؼس ٝ ٗظش٣س جُٔوحفذ، دجس جُٜحد١، ذ٤شٝش،  .31
 (.ھ1426)، 1ه

ٖ كوٚ جُكحُس، جٌُٔطد جإلعال٢ٓ، ذ٤شٝش، ه .32 ِٓ (. ھ1425)، 1 ػٔش َػر٤ذ قَغ٘ٚ، 

، 1دمحم ػرذ جُغالّ، دس جٌُطد جُؼ٤ِٔس، ذ٤شٝش، ه:  جُـضج٢ُ، أٝ قحٓذ، جُٔغطقل٠ ك٢ أفٍٞ جُلوٚ، ضف .33
 (.ھ1413)

، 2 كطك٢ جُذس٢٘٣، ذكٞظ ٓوحسٗس ك٢ جُلوٚ جإلعال٢ٓ ٝ أفُٞٚ، ٓإعغس جُشعحُس، ذ٤شٝش، ه .34
 (.ھ1429)

ػرذ :  جُوشجك٢، ؽٜحخ جُذ٣ٖ، جإلقٌحّ ك٢ ض٤٤ٔض جُلطحٟٝ ػٖ جألقٌحّ ٝ ضقشكحش جُوحم٢ ٝ جإلٓحّ، ضف .35
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 (.ھ1416)، 2جُلطحـ أذٞ ؿذز، ٌٓطد جُٔطرٞػحش جإلعال٤ٓس، قِد، ه

 (.ھ1423)، 2 جُوشهر٢، أذٞ ػرذ هللا، جُؿحٓغ ألقٌحّ جُوشإٓ، دجس ػحُْ جٌُطد، جُش٣حك، ه .36

، 7 جُوغطال٢ٗ، أقٔذ ذٖ دمحم، ئسؽحد جُغحس١ ُؾشـ فك٤ف جُرخحس١، جُٔطرؼس جأل٤ٓش٣س، ٓقش، ه .37
 (.ھ1323)

 (.ھ1408)، 2 هِؼٚ ؾ٢ ٝ ه٤٘ر٢، ٓؼؿْ ُـس جُلوٜحء، دجس جُ٘لحتظ، ػٔحٕ، ه .38

 (.ھ1423)، 1 جُوُّ٘ٞؾ٢، قغٖ خحٕ، أذؿذ جُؼِّٞ، دجس جذٖ قضّ، ذ٤شٝش، ه .39

 .(ش.د)، (ه.د)ػذٗحٕ دس٣ٝؼ، ٓإعغس جُشعحُس، ذ٤شٝش،  :  جٌُل١ٞ، أذٞ جُروحء، ج٤ٌُِحش، ضف .40
(. ھ1425)، 4ٓؿٔغ جُِـس جُؼشذ٤س، جُٔؼؿْ جُٞع٤و، دجس جُؾشٝم جُذ٤ُٝس، ٓقش، ه .41

 (.  ھ1427)، 1ٗظش ذ٤ٖ دمحم، دجس ه٤رس، جُش٣حك، ه:  ٓغِْ، جذٖ جُكؿحؼ، فك٤ف ٓغِْ، ضف .42

. (2007ّ)، 1 ٓؼقش ػرذ هللا، ضوش٣د ٓؼؿْ جُٔقطِكحش جُلوٚ جُٔح٢ٌُ، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس، ذ٤شٝش، ه .43
ٓؿِس ٓؿٔغ جُلوٚ " ج٤ُٔظ خ٤َِ، عرَ جالعطلحدز ٖٓ جُ٘ٞجصٍ ٝ جُؼَٔ جُلو٢ٜ ك٢ جُططر٤وحش جُٔؼحفشز،  .44

 ،11، ع"جإلعال٢ٓ
(  1998ّ) . 
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