


 القراءات يف املدنية املدرسة
 آثارها - أعالمها - خصائصها

 الزعيب أمحد . د

 ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات قػِ ٗ َؿاضى أغتاش

 طٝب١ داَع١

اؿُُس هلل ضٚب ايعإٌ ، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝس ا٭ٚيٌ 

،  ٚغًِ ٚقشب٘ ٚآي٘ قُٕس غٝسْا ايعإٌ ضب ٚسبٝب ، ٚاٯخطٜٔ

 ٚبعس :

ٖٕ  اهلل دعًٗا ؾكس ، اإلغ١َٝ٬ ا٭١َ تاضٜذ ٗ عاي١ٝ َٓعي١ٟ تبٛأت إٓٛض٠ ١ٓإسٜ ؾإ

 ضٚس٘ غهٓت ٚؾٝٗا ، ؾٝٗا اإلّإ َٚػتكط ، زٚيت٘ ٚعاق١ُ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َٗادط

 . َسؾٓ٘ ؾٝٗا ؾكاض

 إٍ ْٝعٟا ايٓاؽ ٚزع٠ٛ تعاٍ اهلل إٍ ايسع٠ٛ ٬ْٛ٫م ايسٚي١ َطنع ٖٚٞ

 بٌ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾٝٗا ع١ًِ اييت ، ا٭ٍٚ غ١إسض َػذسٖا ؾهإ ، اؿل ايسٜٔ

 ٜتساضغٕٛ سًكإت ؾٝ٘ ايكشاب١ ؾذًؼ ، ايهط١ّ ٚايػ١ٓ ايعِٛٝ ايكطإٓ دٓبات٘

ٍَ ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ ؾهإ ، ٚتسبطٟا ٚؾُٟٗا ت٠ٚ٬ اهلل نتاب  . ؾٝ٘ َِعِّ أٚ

ٕ٘ بعٓا١ٕٜ ا٭١َ تتٓاقً٘ ايكطٕٚ عدل ايكطآْٞ ايتعًِٝ َٛنب ٚاغتُط  ٚنب

 ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿ : تعاٍ اهلل ٚعس قككٌ ْككإ ٫ٚ ظٜاز٠ غرل َٔ ٚإتكإ

 ، ٚط٬ب٘ ايعًِ ٚد١ٗ إٓٛض٠ إس١ٜٓ ؾكاضت ، ص9 : طاؿذط ﴾ ڱ ڱ ڱ

 . ايكاٗ ْبعٗا َٔ يًٝٓٗٛا ، إعُٛض٠ أضدا٤ َٔ عًٝٗا ٜتٛاؾسٕٚ

 تٝػرلٟا ايػبع١ بأسطؾ٘ إٓٛض٠ إس١ٜٓ ٗ ايهطِٜ ايكطإٓ ْعٍٚ ٚنإ

 نإ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إٔ  نعب بٔ أبٞ عٔ ايبداضٟ ض٣ٚ ؾكس ، ١َا٭ ع٢ً ٚؽؿٝؿٟا

 أَتو تكطأ إٔ ٜأَطى اهلل إٕ » : ؾكاٍ  ددلٌٜ ؾأتاٙ غؿاض بين (1)أنا٠ عٓس
                                                           

;  غؿاض بين إٍ ٜٚٓػب ، ايٓب١ٜٛ بإس١ٜٓ َٛنع ٖٚٞ ، نايػسٜط إػتٓكع إا٤ ٖٞ : ا٭نا٠( 1)

 . 9/36، ؾتض ايباضٟ  ٭ِْٗ ْعيٛا عٓسٙ

 : مقدمةةةةةة 

 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=34
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 ، شيو تٛٝل ٫ أَيت ٚإٕ ، َٚػؿطت٘ َعاؾات٘ اهلل أغأٍ : ؾكاٍ ، سطٕف ع٢ً ايكطإٓ

 : ؾكاٍ ، سطؾٌ ع٢ً ايكطإٓ أَتو تكطأ إٔ ٜأَطى اهلل إٕ : ؾكاٍ ، ايجا١ْٝ أتاٙ ثِ

 : ؾكاٍ ، ايجايج١ دا٤ٙ ثِ ، شيو تٛٝل ٫ أَيت ٚإٕ ، َٚػؿطت٘ َعاؾات٘ اهلل أغأٍ

 َعاؾات٘ اهلل أغأٍ : ؾكاٍ ، أسطف ث٬ث١ ع٢ً ايكطإٓ أَتو تكطأ إٔ ٜأَطى اهلل إٕ

 إٔ ٜأَطى اهلل إٕ : ؾكاٍ ، ايطابع١ دا٤ٙ ثِ ، شيو تٛٝل ٫ َيتأ ٚإٕ، َٚػؿطت٘

« أقابٛا ؾكس عًٝ٘ قطأٚا سطف ؾأّا أسطٕف غبع١ ع٢ً ايكطإٓ أَتو تكطأ
(1)

 . 

 ٗ إٓتؿط٠ ايعطب شلذات يبعض ٟاقٜٛٓ عانسٟا ايكطآ١ْٝ ايكطا٤اُت غست ٚبصيو

 ايعٓا١ٜ ٗ ايػبل ٓٛض٠إ يًُس١ٜٓ ٚنإ ، قبا٥ٌ َٔ داٚضٖا َٚا ايعطب١ٝ اؾعٜط٠

 ايعٗسٜٔ ٗ ايكطإٓ ظُع َٚطٚضٟا،  بت٬ٚتٗا شٕاإل َٔ بس٤ٟا ، ايػبع١ ا٭سطف بٗصٙ

 قٛاعس أغػا صًٜٔاي ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عؿإ بٔ ٚعجُإ بهط أبٞ ; ايطاؾسٜٔ

 . ؾٝٗا إسضغ١

 - أعالوّا - خضائضّا : الكسآٌٗٛ الكساءات يف املدٌٗٛ املدزضٛ » : عجٞ ٚيعٌ
 اعتٓت اييت إسضغ١ ٖصٙ ٚخكا٥ل َعاٜا نؿـ ٗ ْاؾص٠ٟ ٜهٕٛ ، « أثسِا

ِٓ ;  اهلل بهتاب  ٗ َكشؿٗا ايّٝٛ ُٚعطف ، اإلغ٬َٞ ايعامل أما٤ ْؿعٗا ؾع

 : اٯتٞ ع٢ً ايبشح خ١ٛ ٚدا٤ت ، ايٓب١ٜٛ إس١ٜٓ َكشـ إعُٛض٠ أضدا٤

 . ٔخامتٛ ، وباسح ٔأزبعٛ ، وكدوٛ

 : وطالب مخطٛ ٔفْٗ،  ٌػأتّا ٔوساسن الكساءات يف املدٌٗٛ ضٛاملدز : األٔه املبشح

 . ْؿأتٗا ٚبٝإ إس١ْٝ إسضغ١ تعطٜـ : األٔه املطمب

 . ايٓبٟٛ ايعٗس ٗ إس١ْٝ إسضغ١ : الجاٌ٘ املطمب

 . ايطاؾسٜٔ اـًؿا٤ عكط ٗ إس١ْٝ إسضغ١ : الجالح املطمب

 . ايتسٜٚٔ عكط ٗ إس١ْٝ إسضغ١ : السابع املطمب

 . اؿسٜح ايعكط ٗ إس١ْٝ إسضغ١ : ارتاوظ املطمب

                                                           

،  5074باب أْعٍ ايكطإٓ ع٢ً غبع١ أسطف ضقِ ،  9/36قشٝض ايبداضٟ ؾتض ايباضٟ ؾطح ( 1)

 . 1/562( 821) ضقِ ،باب إٔ ايكطإٓ أْعٍ ع٢ً غبع١ أسطف  ، ػًِايًؿٜ ٕٚ
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 : وطالب أزبعٛ ٔفْٗ،  املدٌٗٛ املدزضٛ خضائط : الجاٌ٘ املبشح

 . ٚايسضا١ٜ بايطٚا١ٜ ايتُػو : األٔه املطمب

 . ايعجُاْٞ بايطغِ ايتُػو : الجاٌ٘ املطمب

 . ع١ًُٝاي إٓٗذ١ٝ ع٢ً إس١ْٝ إسضغ١ اعتُاز : الجالح املطمب

 : وطالب ثالثٛ ٔفْٗ،  املدٌٗٛ املدزضٛ يف الكساءات أعالً وػاِري : الجالح املبشح

 . ايكشاب١ عكط ٗ ايكطا٤ات َسضغ١ أع٬ّ َٔ : األٔه املطمب

 . بعسِٖ َٚٔ ايتابعٌ عكط ٗ ايكطا٤ات َسضغ١ أع٬ّ َٔ : الجاٌ٘ املطمب

 . اؿسٜح كطايع ٗ ايكطا٤ات َسضغ١ أع٬ّ َٔ : الجالح املطمب

 : وطالب ثالثٛ ٔفْٗ،  الكسآٌٗٛ الكساءات يف املدٌٗٛ املدزضٛ أثس : السابع املبشح

 . إٓٛض٠ إس١ٜٓ ٗ ٚايتسضٜؼ اإلقطا٤ ٗ إسضغ١ أثط : األٔه املطمب

 . اإلغ٬َٞ ايعامل ٗ ٚايتسضٜؼ اإلقطا٤ ٗ إسضغ١ أثط : الجاٌ٘ املطمب

 . ايتأيٝـ ٗ يعًُٞا إسضغ١ أثط : الجالح املطمب

 . خامتٛ
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 األٔه املبشح

 ٌػأتّا ٔوساسن الكساءات يف املدٌٗٛ املدزضٛ

 األٔه املطمب

 ٌػأتّا ٔبٗاُ املدٌٗٛ املدزضٛ تعسٖف

ًٛ باملدزضٛ التعسٖف : أٔاًل  : ٔاصطالًسا لػ

ًٛ املدزضٛ ( أ  : لػ

 ٜعايعع عبس بٔ عُط قٍٛ َٚٓ٘ . عؿا : زضّٚغا ٜسضؽ ، ٚايطغِ ايؿ٤ٞ زضؽ

# ايعًُا٤ ٚشٖاب ايعًِ زضٚؽ خؿُت ؾإْٞ$  : سعّ بٔ بهط أبٞ إٍ ضغايت٘ ٗ
(1)

 . 

ٞٓ ايٛطٜل : ٚايسضؽ  شيو : ٚزضاغ١ زضغٟا ، ٜسضغ٘ ايهتاب ٚزضؽ ، اـؿ

ـٖ ست٢ ايكطا٠٤ بهجط٠  . ؿؿٛ٘ اْكاز ست٢ عاْسٙ أٚ ، عًٝ٘ سؿٛ٘ َخ

 ، هتاباي ٚإسضؽ ، ؾٝ٘ ٜسضؽ ايصٟ إٛنع : ٚإسضؽ إسضاؽ

اٚزضغٗ ايهتب قطأ ايصٟ : ٚإساضؽ
(2)

 . 

 : اصطالسًا املدزضٛ ب(

 ع٢ً اؾسٜس ايٓـ٤ تطب١ٝ يتتٍٛ اجملتُع أْؿأٖا اييت ايعا١َ إ٪غػ١ ٖٞ $

# ٚايتؿهرل ايعٌُ ٚططم ، ٚايس١ٜٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚايكِٝ ، ٚاؿكا٥ل إعاضف
(3)

 . 

 ٚأْؿأ ، إيٝٗا ٖادط اييت ; ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ َس١ٜٓ َٔ ؾٗٞ إس١ْٝ ْػب١ أَا

 ؾُٝا قـ٠٬ أيــ َٔ خرْل ٖصا َػذـسٟ ٗ قـ٠٬$  : عٓ٘ ؾكاٍ َػذسٙ ؾٝٗا

# اؿطاّ إػذس إ٤٫ غـٛاٙ
(4)

 . 
                                                           

، زاض قازض ، برلٚت (1/399) ، (80-6/79ْاٍ ايسٜٔ بٔ َٓٛٛض ) ، يػإ ايعطب: ٜٓٛط ( 1)

 . 2008ّ-ٖـ 1429 4.، فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ، 289ٙٝ٘ م ، ٚإعذِ ايٛغّ 1968

 ( إطدع ايػابل .2)

 . 2004ّ ، عُإ ، ٚايتٛظٜع يًٓؿط عُاض زاض ، 152م ، ْاقط إبطاِٖٝ ، ايذلب١ٝ ٗ ( َكس3١َ)

ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ ، زاض  . 1/149 نتاب ايعًِؾتض ايباضٟ ؾطح قشٝض ايبداضٟ ، ( 4)

 ــ .1379ٖ،  ٚتبرلإعطؾ١ ، 
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 . املدٌٗٛ املدزضٛ ٌػأٚ : ثاًٌٗا

 ٚبٓا٤ إس١ٜٓ إٍ ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ ٖذط٠ َٓص يًكطا٤ات إس١ْٝ إسضغ١ ْؿأت

 ثِ ، ددلٌٜ بٛاغ١ٛ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ع٢ً عٍٜتٓ ايكطإٓ نإ ؾكس ، ايؿطٜـ َػذسٙ

 ايكطإٓ ت٠ٚ٬ بإٔ َِٓٗ إّاْٟا ، ٚٓاؽ عٕب عًٝ٘ أقبًٛا ٚقس ، ٭قشاب٘ ٜبًػ٘

 ايكطإٓ تعًِ َٔ خرلنِ$  : ملسو هيلع هللا ىلص يكٛي٘ تكسٜكٟا ، ايكطبات أدٌٍّ َٔ َٚساضغت٘

# َُ٘ٚع٤ً
(1)

 ٚاؿػ١ٓ ، سػ١ٓ ب٘ ؾً٘ اهلل نتاب َٔٔ سطؾٟا قطأ ََٔ$  : ٚقٛي٘ ، 

ـْ ٚيهٔ ، سطف ص ملآ ط أقٍٛ ٫ ، َجاشلاأ بعؿط ّْ ، سطف أٔي ِْ ، سطف ٫ٚ َٝٚ 

« سطف
(2)

ٍٛٓ ٚبصيو ،   ُٜت٢ً إس١ٜٓ ٗ قطآ١ْٝ َسضغ١ أٍٚ إٍ ايٓبٟٛ إػذس ؼ

 . اهلل نتاب ؾٝٗا

 الجاٌ٘ املطمب

 الٍبٕٙ العّد يف املدٌٗٛ املدزضٛ

ْٟ يًُػذس قبضٚأ ، ايٓبٟٛ إػذس ٗ يًكطا٤ات إس١ٜٓ إسضغ١ٝ ْؿأت  زٚ

 تعًِٝ ٗ عًُٟٝا َٓٗذٟا ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ ٚاتبع ، ايكشاب١ ت٬ٚات َٔ ايٓشٌ نسٟٚ

 : اٯتٞ ؾهإ ، يًكطإٓ ايكشاب١

 : ٔالطىاع العسض : أٔاًل

 ُتع٢ٓ اييت ٚاؾاَعات ٚايكطا٤ات ايكطإٓ عًّٛ ٗ ايّٝٛ عطفُٜ ايصٟ إٓٗر ٖٚٛ

 ػُعُِٜٗ ؾهإ ، (ٚتٛبٝل عطض أٚ ، ٚايػُاع )ايعطض بـــ ايكطآ١ْٝ بايسضاغات

 ددلٌٜ ع٢ً قطأ نُا عًٝ٘ ٜكط٩ٕٚ ٚناْٛا ،  ددلٌٜ َٔ زلع٘ نُا ايكطإٓ

 ، ٘يٮ١َ إضؾاْز ٖٚٛ ، ايكشٝش١ ايكطا٠٤ ؾٝهب ٖٕ  بايتًكٞ ٪خصُٜ ايكطإٓ أ

 . ٚإؿاؾ١ٗ ٚايػُاع

                                                           

 . 74 ، م9، ز  ٚعًُ٘ ايكطإٓ ، باب خرلنِ َٔ تعًِ ٌ ايكطإٓ، ؾها٥ ( قشٝض ايبداض1ٟ)

:  ؼكٝل ،٢ ايذلَصٟ ، طبع١ َ٪غػ١ ايطغاي١ ايعا١ٕٝ أبٛ عٝػ،  2910غٓٔ ايذلَصٟ ضقِ ( 2)

،  ٖـ . ٚقاٍ : ٖصا سسٜح سػٔ قشٝض غطٜب1408ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ ٚآخطٕٚ . برلٚت 

 . 6469 بطقِ ،ايكشٝض اؾاَع ٚقشش٘ ا٭يباْٞ ٗ 
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ٖٛ اهلل عبس عٔ ض٣ٚ ثِ ، ايكطإٓ اغتُاع ؾهٌ باب : قشٝش٘ ٗ ايبداضٟ بٚب
(1)

 

ٖٞ قطأا : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ يٞ قاٍ : قاٍ  عًٝو أقطأ اهلل ضغٍٛ ٜا : قًت ، ايكطإٓ عً

ِٕ سٗبٝأ ْٞإ : قاٍ ؟ ْعٍٝأ ٚعًٝو  ايٓػا٤ غٛض٠ عًٝ٘ ؾكطأُت ، غرلٟ َٔ أزلع٘ أ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ﴿ بًػت ست٢

تصضؾإ عٝٓاٙ ؾإشا;  سػبو : يٞ ؾكاٍ ، ص41طايٓػا٤ :  ﴾ گ
(2)

 . 

 ايكطا٤ ِٖٚ ،  ايكشاب١ بعض ع٢ً ايكطإٓ ٜعطض ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ نإ بٌ

ٕٖ  َايو بٔ أْؼ عٔ ، إتدككٕٛ :   نعب بٔ ٭بٞ قاٍ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ أ

ٕٓ َٚ : قاٍ ، ايكطإٓ عًٝو قطأأ إٔ أَطْٞ اهلل إ  : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ قاٍ ؟ يو اْٞزٖلأ

بٞٝأ ؾبه٢ ، ْعِ : قاٍ ؟ ايعإٌ ضب عٓس نطُتُٚش : قاٍ ، ْعِ
(3)

 . 

ِٔ إػٓس ضٚا١ٜ ٚٗ ٞٚ َع ٢ٔ ٝأَب ٍَ ، ٜنِعٕب ِب ٍَ : ٜقا ٍُ ٜقا ٘ٔ َضُغٛ ٕٖ $ : ملسو هيلع هللا ىلص اي٤ً َ٘ إ٢  اي٤ً

َََطْٔٞ ِٕ ٜأ َٕ ٜأِعط٢َض ٜأ ِٜٝو اٞيٝكِطآ ٍَ ، # َعًٜ ُٖأْٞ : ٜقا ٍَ ؟ َضٚبٞ ٜيٜو ََٚغ  گ گ ﴿ : ٜقا

َٖا َٖٜهَصا ص58طْٜٛؼ :  ﴾ ڳ گ گ ٞٙ ٜقَطٜأ ٝأَب
(4)

 . 

 : ٔتدٍْٖٔ الكسآُ مجع : ثاًٌٗا

 ايعطض ٚغ١ًٝ عدل بكطا٤ات٘ ايكطإٓ سؿٜ ٗ إس١ْٝ إسضغ١ٝ تهتـ مل

 ايػٛٛض ٗ ٚايتكٝٝس ٚايهب٘ ايهتاب١ ٚغ١ًٝ شيو إٍ أناؾت بٌ ، ٚايػُاع

 ، ايكطإٓ َٔ ٤ٕبؿٞ ددلٌٜ عًٝ٘ ْعٍ إشا أْ٘ ٚضز ؾكس ; ٚايهب٘ اؿؿٜ ٗ ظٜاز٠ٟ

 ٗ يٝهتبٛٙ عًِٝٗ ًُُٜٝ٘ ٚنإ ، ايكطإٓ يٝهتبٛا أقشاب٘ َٔ ايٛسٞ نتب١ زعا

                                                           

 . ٖٛ عبساهلل بٔ َػعٛز ( 1)

 . (4763: سػبو ) ، نتاب ؾها٥ٌ ايكطإٓ، باب قٍٛ إكط٨ يًكاض٨ ٟداضبايقشٝض ( 2)

:  عبٝس أبٛ ٚقاٍ ، 127 م ، 7 ز ، نعب بٔ أبٞ َٓاقب ، ا٭ْكاض َٓاقب ، ايػابل إطدع( 3)

ايٛطٜل  ٖصا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚيٝؿطع ؾٝٗا ٜٚتجبت ، ايكطإٓ ٝأبٞ َٓ٘ يٝتعًِ ٝأبٞ ع٢ً بايعطض إطاز

، ٚتكسَ٘ ٗ سؿٜ  َٞٓبٚٗ شيو تٓبٝ٘ ع٢ً ؾه١ًٝ ٝأ . ٜٚهٕٛ عطض ايكطإٓ غ١ٓ َتبع١

ٞٓ بٔ نعب  ايكطإٓ ايهطِٜ .  . 7/151ؾتض ايباضٟ نتاب َٓاقب ا٫ْكاض باب َٓاقب ٝأَب

 . 9/312 ايعٚا٥س ُعفشنطٙ اشلٝجُٞ ٗ ٚ،  20656( َػٓس أٓس بٔ سٓبٌ ضقِ 4)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=396
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ٕٖ$  : اؿسٜح ؾؿٞ ، ايػٛٛض  ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ داَض نٓت : قاٍ ثابت بٔ ظٜس أ

ٖٞ أضغٌ ، عًٝ٘ ايٛسٞ ْعٍ إشا ؾهإ # ايٛسٞ ؾهتبُت إي
(1)

 . 

 بٌ َتؿطق١ قٛع ع٢ً ْعٚي٘ بعس ايهطِٜ ايكطإٓ ٜهتبٕٛ ايٛسٞ ابنٓت ؾهإ

 ڎ ڎ ﴿ : تعاٍ قاٍ ، خٛأ سسخ إشا ٜكشض سانط  ٚددلٌٜ ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ ٜسٟ

 ، ص46-44:  اؿاق١ط ﴾ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 أزا٠ ايٌُٝ ٭ٕ ; اإلنُاٍ َٔ  اهلل ٕٓع٘ ايتشطٜـ قًب٘ ٗ خٛط يٛ َع٢ٓ

ايهتاب١
(2)

 ، ايػُا٤ إٍ ْعٚي٘ ٚقت َٔ قطٚغٟا ايكطآْٞ ايٓل ٖصا نإ ؾإشا ، 

 . قٕٛ ٫ ٚ سؿٜ غرل َٔ ا٭ضض ٗ ُٜذلى إٔ ّهٔ ٬ؾ

 يًُطاقب١ هٛعٗاغ ايٛسٞ نتاب قبٌ َٔ ايكطإٓ نتاب١ ُٝعت ٚقس

 اهلل ضغٍٛ عٓس ايٛسٞ أنتب نٓت $ : ظٜس ٜكٍٛ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َٔ ٚايتسقٝل ٚإطادع١

ًُِٔ ٖٚٛ ملسو هيلع هللا ىلص ُٜٞ ٖٞ ٠٘ ؾٝ٘ نإ ؾإٕ ، ُٙٝأؾأقط قطأُٙا : قاٍ ، ؾطغُت ؾإشا ، عً  غك

# ايٓاؽ إٍ ب٘ ِخُطُزأ ثِ ، أقاَ٘
(3)

 . ايٛسٞ نتب١ َٔ شيو بعس ايطقاع عُٚتطاَد . 

 ٗ ُدُع ايكطإٓ ٜهٔ ٚمل ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٝقٔبَض $ : ايعٖطٟ ؾٗاب بٔ قُس قاٍ

# ٚايعػب ايهطاْٝـ ٗ نإ ٚإِا ، ؾ٤ٕٞ
(4)

 ٗ ٝنٔتَب ٘ن٥ً ايكطإٓ ٕٚنا . 
                                                           

:  ايكاٖط٠ ايٛبع١، 3م  بٞ زاٚز عبس اهلل بٔ غًُٝإأبٛ بهط بٔ أ،  إكاسـ نتاب( 1)

 . ٖـ1423،  ا٭ٍٚ

 . 18/276( اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ ، أبٛ عبس اهلل ايكططيب 2)

، ٚاشلٝجُٞ :  5/142، ٚايٛدلاْٞ : إعذِ ايهبرل  1/377ٟٛ : إعطؾ١ ٚايتاضٜذ ػؿاي (3)

 . 8/257فُع ايعٚا٥س 

ايهطاْٝـ َٚع٢ٓ  9/12ؾتض ايباضٟ  ، ، ٜٚٓٛط : ابٔ سذط 1/28ايٛدلٟ : داَع ايبٝإ  (4)

، ٚايعػب  4/168ْع ٝنِطْاؾ١ ، ٖٚٞ أقٌ ايٖػَعؿ١ ايػ١ًٛٝ . ايٓٗا١ٜ ٗ غطٜب اؿسٜح 

، ٜٚهتبٕٛ ٗ ايٛطف  ، ناْٛا ٜهؿٕٛٛ اـٛم ْع عػٝب ، ٖٚٛ دطٜس ايٓدٌ

، ٚقٌٝ ايعػٝب ططف اؾطٜس٠ ايعطٜض ايصٟ مل ٜٓبت عًٝ٘ اـٛم، ٚايصٟ  ايعطٜض

ٕباضى بٔ ، ا( 3/234)ايٓٗا١ٜ ٗ غطٜب اؿسٜح ٚا٭ثط .  ٜٓبت عًٝ٘ اـٛم ٖٛ ايػعـ

 . ٖـ1421 ، ايطٜاض ، ْؿط زاض ابٔ اؾٛظٟ (ٖـ606ت )قُس بٔ ا٭ثرل 
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  ٗ فُٛع غرل يهٔ ، بُػٚايُع ٚا٭يٛاح ايكشـ ٗ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ عٗس

ٚاسس َٛنع
(1)

 . 

 َا أقك٢ ايكطإٓ نتاب١ ٗ ايكشاب١ اغتعًُٗا اييت ايهتاب١ أزٚات اْتن

 ٚإؿك١ اؾٗس ع٢ً تسٍ ٖٚٞ ، ايبسا١ٝ٥ ايؿذل٠ تًو ٗ تٛؾرلٙ اإلْػإ ٜػتٛٝع

 ٗ دٕٗس إٍ ؼتاز بٌ ، تٛؾرلٖا ايػٗٛي١ َٔ ٜهٔ ًِؾ ، ايكشاب١ ً٘ؼُ ٟصاي

 ايٓل تٛثٝل ٗ ٚطُأ١ْٓٝ ثك١ٟ ايٓاؾ١٦ ا٭دٝاٍ تعٛٞ ٖٚٞ ، ٚايتذٗٝع اإلعساز

 .  اهلل عٓس َٔ أْ٘ب ايكطآْٞ

 ٗ بكطا٤ات٘ ايكطإٓ ْع ٗ إس١ْٝ إسضغ١ إٔ ٜتهض شنطٙ غبل ٖٚا

 : ٞاٯت ع٢ً اعتُست ايٓبٟٛ ايعكط

1- ٌُ  ٚايٓكٌ ، ايكسٚض ٗ َؿاؾ١ٗ ايًؿٛٞ ايٓكٌ:  بٛغًٝتٌ ْٚع٘ ايكطإٓ ْك

 . ايػٛٛض ٗ ايهتابٞ

 َٚكاب١ً ، َٚؿاؾ١ٕٗ نتاب١ٕ : َٔ َٛنٛع١ٝ َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ خ١ٛ ٚؾل ْ٘ع -2

 . احملؿٛٚ َع إهتٛب

 . َٓ٘ ٚإؾطإف ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ َٔ بإ٤٬َ ُعُد -3

 اهلل ضغٍٛ عكط ٗ إس١ْٝ إسضغ١ ٗ بسأت اييت اؾُع ع١ًُٝ ناْت ثِ

 . ايطاؾسٜٔ اـًؿا٤ عٗس ٗ ايكطإٓ ْع ٗ َتبعٟا عًُٟٝا َٓٗذٟا ملسو هيلع هللا ىلص

 : باإلقساء وتخضضني الضشابٛ وَ عدد ختسٖر : ثالجًا

 بسأت ، َػذسٙ ٗ ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ غًهٗا اييت ٚاإلقطا٤ ايتعًِٝ غٓٛات بعس

 ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ بٌ قسٚ ، ا٤بايكٖط طؾٛاُع أقشاب٘ َٔ عسز بتدطٜر ا٭ٍٚ ايٓٛا٠

 بٔ َٞٓبٚٝأ ، َػعٛز ابٔ َٔ : أضبع١ َٔ ايكطإٓ خصٚا$  : ؾكاٍ ، باإلقطا٤ ؽككِٗ

# سصٜؿ١ أبٞ ٍَٛ ٚغامل ، دبٌ بٔ َٚعاش ، نعب
(2)

 . 

                                                           

ؼكٝل ايؿٝذ  ، 1/51 يٛا٥ـ اإلؾاضات يؿٕٓٛ ايكطا٤ات يإلَاّ ؾٗاب ايسٜٔ ايكػ٬ْٛٞ (1)

 . ّ(1972 -ٖـ 1392ايٛبع١ ا٭ٍٚ )عاَط ايػٝس عجُإ 

 . 4999ضقِ  ملسو هيلع هللا ىلصباب ايكطا٤ َٔ أقشاب ايٓيب  ،قشٝض ايبداضٟ نتاب ؾها٥ٌ ايكطإٓ( 2)
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ٕٖ ٘غبُب$  : ايعًُا٤ قاٍ : ايٟٓٛٚ اإلَاّ قاٍ  ، ٭يؿاٚ٘ نبٟٛا أنجط ٖ٪٤٫ أ

ٕٖ أٚ ، َِٓٗ َعاْٝ٘ ٗ أؾك٘ غرلِٖ نإ ٚإٕ ، ٭زا٥٘ ٚأتكٔ  تؿطغٛا ا٭ضبع١ ٖ٪٤٫ ٭

 ٖ٪٤٫ ٭ٕ أٚ ، بعض َٔ بعهِٗ أخص ع٢ً اقتكطٚا ٚغرلِٖ ، َؿاؾ١ٗ ملسو هيلع هللا ىلص َٓ٘ ٭خصٙ

 تكسّ َٔ ٚؾات٘ بعس ٜهٕٛ َا اإلع٬ّ أضاز ملسو هيلع هللا ىلص أْ٘ أٚ ، عِٓٗ ٜ٪خص ٭ٕ تؿطغٛا

# عِٓٗ ؾًٝ٪خص شيو ٗ غرلِٖ َٔ أقعس ٚأِْٗ ، ُٚهِٓٗ ا٭ضبع١ ٖ٪٤٫
(1)

 . 

 ٭ِْٗ إَا ، عِٓٗ ايكطإٓ بأخص ا٭ضبع١ ٖ٪٤٫ ٚؽكٝل $ : سذط بٔا اؿاؾٜ قاٍ

 ٚتكسضٚا ، َؿاؾ١ٟٗ َٓ٘ ٭خصٙ تؿطغٛا ٭ِْٗ أٚ ، ٭زا٥٘ ٚأتكٔ ي٘ نبٟٛا أنجط ناْٛا

# غرلِٖ هُع٘ مل أِْٗ ٫ ، عِٓٗ ا٭خص إٍ ْسب ؾًصيو ، بعسٙ َٔ ٭زا٥٘
(2)

 . 

ُ٘ شيو ملسو هيلع هللا ىلص ٚقٛي٘  ايكطا٠٤ ١ٝٚنٝؿ ايكطإٓ تعًِ ٚإٔ ، ايتدكل إٍ ١َ٭ا تٓبٝ

 ٜ٪خص ؾايكطإٓ ، ٚقؿات٘ ؿطٚؾ٘ ايهابٌٛ إتدككٌ َٔ ت٪خص إٔ ٜٓبػٞ

 . إتدككٌ ايؿٝٛر أؾٛاٙ َٔ َؿاؾ١ٟٗ

 ايكطا٤ َٔ عسز أٜهٟا ٖٓاى بٌ،  اؿكط باب َٔ شيو ملسو هيلع هللا ىلص قٛي٘ ٜهٔ ٚمل

 ، ثابت بٔ ظٜس َجٌ ، أخط٣ بأسازٜح أزلا٩ِٖ دا٤ت ، بايتدكل طؾٛاُع ايصٜٔ

 ، ا٭ؾعطٟ َٛغ٢ ٞٚأب ، عؿإ بٔ ٚعجُإ ، عباؽ بٔ اهلل ٚعبس ايسضزا٤ ٞأبٚ

 إلقطا٤ ٣تكٖس َٔ أٚ ، ٚنتاب١ سؿٟٛا ايكطإٓ ْع باب َٔ شيو شنطِٖ ٚيهٔ

 . غرلٙ َٔ أنجط ايكطإٓ

 غٝهْٕٛٛ ِٖٚ ، ٚايتعًِٝ ايكطا٠٤ ٗ يٝدًؿٛٙ ط٬ب٘ َٔ د٬ٟٝ ٧ٜٗٝ بسأ ٚقس

 . َٛت٘ بعس أٚ سٝات٘ ٗ نإ غٛا٤ّ بعسٙ َٔ إسضغٌ

 : الضشابٛ بٕٗت لتػىن وطذدٓ وَ املدٌٗٛ املدزضٛ تٕضع : ًازابع

 إػذس ع٢ً َكتكط٠ٟ تهٔ ؾًِ ، يًكطا٤ات إس١ْٝ إسضغ١ تٛغع بصيو ُٜككس

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ َٔ ٜتعًِ ايكشابٞ ؾهإ ، ايبٝٛت يتؿٌُ اؿًكات اتػعت بٌ
                                                           

 . 2005ّ ، ـ1426ٖ ايعطب١ٝ ؾامٯا زاض ، ايكاٖط٠ ، 236-8/235 يًٟٓٛٚ َػًِ قشٝض ؾطح : ( ٜٓٛط1)

 . 7/129ٜٓٛط: ؾتض ايباضٟ ( 2)

http://www.tafsir.net/vb/#_ftn2
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 َٔ أسسٟا أٚ ، ٚظٚد٘ أ٫ٚزٙ يٝعًِ بٝت٘ إٍ ًٜٓٛل ثِ ، ٜاتاٯ بعض أٚ غٛض٠ٟ

 . ايبٝٛت إٍ إػذس َٔ إسضغ١ اَتست ٚبصيو ، نٝٛؾ٘ أٚ أقشاب٘

ٌْ ّقٔس ؾإشا ، ٌَػُِٜؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ نإ :  ايكاَت بٔ عباز٠ ٜكٍٛ  ضد

٣ٌ إٍ زؾع٘ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ع٢ً َٗادْط ٖٞ ؾسؾع ، ايكطإٓ عًُُٜ٘ َٓا ضد  اهلل ضغٍٛ إي

 قط٥٘ٝأ ؾهٓت ، ايبٝت أٌٖ عؿا٤َ ٝ٘عٓؿٝأ ايبٝت ٗ َعٞ ٚنإ ، د٬ٟض ملسو هيلع هللا ىلص

... # ايكطإٓ
(1)

 . 

ٟٚ إس١ٜٓ ٗ بْٝٛت طؾتُٚع ٟٚ ؾٝٗا ايكطإٓ بسٚ   : ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ ٜكٍٛ ، ايٓشٌ نسٚ

 َٓاظشلِ ٚأعطف ، بايًٌٝ ٜسخًٕٛ سٌ بايكطإٓ ا٭ؾعطٌٜ ضؾك١ أقٛات ٭عطف إْٞ $

# بايٓٗاض ْعيٛا سٌ َٓاظشلِ أض مل نٓت ٚإٕ ، بايًٌٝ بايكطإٓ أقٛاتِٗ َٔ
(2)

 . 

 تتبع قطآ١ْٝ ضؽاَس إٍ ٚا٭ْكاض إٗادطٜٔ بٝٛت ؼٛيت ايعٌُ ٚبٗصا

 . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ َػذس ٖٚٞ ا٭ٍٚ إسضغ١

 : الكسآُ لتعمٗىّي العسبٗٛ الكبائن إىل الكساء وَ عدد إزضاه : ًاخاوط

 ، إس١ٜٓ خاضز يًكطا٤ات س١ْٝإ إسضغ١ َٓٗر ٗ ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ خ١ٛ اَتست

 ايٓاؽ يٝعًُٛا إس١ٜٓ َٔ اجملاٚض٠ ٚايكبا٥ٌ ٚاشلذط ايكط٣ إٍ ايكطا٤ ٜطغٌ ؾهإ

ٕٖ ٚضز ٚقس ، زِٜٓٗ ٚأَٛض ايكطإٓ قطا٠٤  ؿٝإ ٚبين ١كُٖٝٚع ٚشنٛإ ضع٬ٟ أ

 ْٛانا ، ا٭ْكاض َٔ بػبعٌ ؾأَسِٖ ; عسٚ ع٢ً ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ اغتُسٚا

ُُٜٖ  ست٢ ، بايًٌٝ ٜٚكًٕٛ بايٓٗاض وتٛبٕٛ ناْٛا ، ظَاِْٗ ٗ كطا٤اي ِْٗٛػ

 ٗ ٜسعٛ ؾٗطٟا ؾكٓت ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؾبًؼ ; بِٗ ٚغسضٚا قتًِٖٛ َع١ْٛ بب٦ط ناْٛا

ؿٝإ ٚبين ٚعك١ٝ شنٛإٚ ضعٌ ع٢ً ايعطب أسٝا٤ َٔ أسٝا٤ ع٢ً ايكبض
(3)

 . 

                                                           

 ، قازض زاض : طبع١ ، ايؿٝباْٞ سٓبٌ بٔ أٓس َػٓس ، (23146) بطقِ َػٓسٙ ٗ أٓس ضٚاٙ( 1)

 ٔ َٔ أدٌ بؿط بٔ عبس اهلل ايػًُٞ .، ٚقاٍ ؾعٝب ا٭ضْا٩ٚٙ : إغٓازٙ سػبرلٚت 

 . 4232( قشٝض ايبداضٟ ضقِ 2)

ََُػاظ٢ٟ ٔنَتاب $ ايبداضٟ قشٝض( 3) ٠َٔٚ ايٖطٔدٝع٢ ضقِ #  اٞي  . 30808َباب ٜغِع
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 : عمّٗا دزدٕا اليت المّذٛ سطب الكسآُ قساءٚ تعمٗي : ضًاضاد

 ؾُٝا كتًؿ١ َتبا١ٜٓ شلذاْت اشل داٚضٖا َٚا إس١ٜٓ ٗ ايعطب١ٝ ٥ٌايكبا ناْت

 بكطا٠٤ نًٗا يعَتأ ٚيٛ ،...  ا٭زا٤ ٚططم ا٭قٛات ٗ ا٫خت٬ف ٚنإ ، بٝٓٗا

 غبع١ ع٢ً ايكطإٓ اهلل أْعٍ ٚقس ، عًٝٗا ا٭َط يؿٖل ٚاسس سطف ع٢ً ايكطإٓ

  :  ددلٌٜ سسٜح ٚٗ ، ايًٗذات ٗ ٚا٫خت٬ف ايتبأٜ بصيو َطاعٟٝا أسطف

 عًٝ٘ قطأٚا سطف ؾأّا أسطف غبع١ ع٢ً ايكطإٓ أَتو تكطأ إٔ ٜأَطى اهلل إٕ $

# أقابٛا ؾكس
(1)

 . 

 ا٫خت٬ف ٖصا َطاعا٠ ٭قشاب٘ ايكطإٓ تعًِٝ عٓس ملسو هيلع هللا ىلص ضغٍٛ سه١ُ َٔٚ

 ْؿأ اييت شلذت٘ سػب ٚاسٕس نٌ أقطأؾ ، ايبعض بعهِٗ شلذات ٗ ٚايتبأٜ

 ، ُٜٗع ايبعض ؾهإ ، ٚاسس عطٕف ٜكط٩ٚا إٔ عًِٝٗ سزُٜؿ ؾًِ ، عًٝٗا ٚزضز

ٌْ ٜؿتش٘ ٚبعهِٗ ، اؿطف ٜهػط ٚبعهِٗ ، ىؿـ ٚاٯخط  قبًٝت٘ سػب ن

 . ؾٝٗا ٚزضز ْؿأ اييت

 ، كتًؿتٌ بكطا٤تٌ غٛض٠ سهِٝ بٔ ٖٚؿاّ اـٛاب بٔ عُط أقطأ ٚقس

 ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ إٍ صٖباؾ ، ٚاختكُا ؿااختً ايبعض يبعهُٗا اغتُعا ؾًُا

ٍَ َٜا : عُط ؾكاٍ ٘ٔ َضُغٛ ُِٔعُت إ٢ْٚٞ ، اي٤ً ٢ٕ ُغَٛض٠ٜ َٜٞكَطٝأ ََٖصا َغ   ُسُطٕٚف َع٢ًٜ اٞيٝؿِطٜقا

ِِ َٖا ٜي ٓٔٞ َٚإ٢ْٖٜو ، َتٞكَطٞأ ٢ٕ ُغَٛض٠ٜ أٞقَطٞأَت ٍَ . اٞيٝؿِطٜقا ٍُ ٜؾٜكا ٘ٔ َضُغٛ ُّ َٜا $ : ملسو هيلع هللا ىلص اي٤ً  ; َٖٔؿا

َٖاا َٖا ، ٞقَطٞأ ٘ٔ ٜؾٜكَطٜأ ِٝ ُ٘ اي٤ٔتٞ ا٠ٜ٤َاٞئكَط َعًٜ ُِٔعُت ٍَ ، َٜٞكَطٝأ َغ ٍُ ٜؾٜكا ٘ٔ َضُغٛ  َٖٜهَصا : ملسو هيلع هللا ىلص اي٤ً

ِْع٢ٜيِت ِٖ ، ٝأ ٍَ ُث ٍُ ٜقا ٘ٔ َضُغٛ َُُط َٜا ٞقَطٞأا : ملسو هيلع هللا ىلص اي٤ً َٗا ، ُع ْٔٞ اي٤ٔتٞ اٞئكَطا٠ٜ٤َ ٜؾٜكَطٞأُت  ٜأٞقَطٜأ

ٍُ ٘ٔ َضُغٛ ٍَ ملسو هيلع هللا ىلص اي٤ً ِْع٢ٜيِت َٖٜهَصا $ : ٜؾٜكا ٕٖ ، ٝأ َٕاٞيٝكِط ََٖصا إ٢ ٍَ آ  ٜأِسُطٕف َغِبَع١ٔ َع٢ًٜ ََْع

َٗا َٖٝػَط ََا ٜؾاٞقَط٤ُٚا ، ٜنإف َؾإف ٝن٥ً ُ٘ َت ِٓ َٔ #
(2)

 . 

                                                           

، َٚػًِ ٗ قشٝش٘ . باب  5074. باب أْعٍ ايكطإٓ ع٢ً غبع١ أسطف ضقِ  إطدع ايػابل( 1)

 . 1/562( 821إٔ ايكطإٓ أْعٍ ع٢ً غبع١ أسطف . ضقِ)

  ( .818)ضقِ (، َٚػًِ 4992) ض ايبداضٟ ضقِٝقش( 2)
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 ٖٝعٟا طابعٟا ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ٗ إس١ْٝ إسضغ١ اؽصت ايػٌٓ َطٚض َٚع

 ْع ع٢ً إؿطؾ١ ٖٞ ؾهاْت ، ٚقطا٤ات٘ ايهطِٜ ايكطإٓ ع٢ً اؿؿاٚ ٗ

 . اإلغ٬َٞ ايعامل ٗ ا٭َكاض ع٢ً ٚتٛظٜع٘ ٕايكطآ ٚتسٜٚٔ

 الجالح املطمب

  الساغدَٖ ارتمفاء عضس يف املدٌٗٛ املدزضٛ

 : الكسٖي الكسآُ ٌٔػس تعمٗيب الضشابٛ عٍاٖٛ ظاِسو : أٔاًل

 ، ٚع٬ُٟ ، ٚؾُٟٗا ، سؿٟٛا ايهطِٜ ايكطإٓ تعًِ ع٢ً ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أقشاب أقبٌ

 ; خاق١ بكٛض٠ عًٝ٘ ٚاإلقباٍ سؿٛ٘ ٍإ زؾعِٗ ٖٚا ، َجٌٝ شلا ٜٓسض بكٛض٠

 : خ٬ٍ َٔ ٖصا ٜٚٛٗط ، شيو ع٢ً شلِ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب تؿذٝع

 . ايهطِٜ ايكطإٓ سؿٜ ع٢ً ؼٗح ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عٔ دا٤ت اييت ايهجرل٠ ا٭سازٜح -

 ايكطإٓ أٌٖ َٚها١ْ َٓعي١ إٍ ٚانش١ بكٛض٠ تؿرل اييت ايع١ًُٝ غٓت٘ خ٬ٍ َٔ -

 َعِٗ َا ٚأَٛاتٟا أسٝا٤ّ ايكشاب١ بٌ ٜؿانٌ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب نإ ؾكس اهلل عٓس ايعاي١ٝ

 : قاٍ عُٓٗا اهلل ضن٢ اهلل عبس بٔ دابط عٔ ، أسس بؿٗسا٤ ؾعٌ نُا ، قطإٓ َٔ

َٕ ٞٗ ٜنا َُُع ملسو هيلع هللا ىلص ايٖٓٔب َٔ َِٜذ ِٝ ٢ٔ َب ِٝ ِٔ ايٖطُدًٜ ِٕٛب ٔؾٞ ٝأُسٕس ٜقِت٢ًٜ َٔ ِٖ َٚأسٕس َث   : َٜٝكٍٛ ُث

$ ِِ ُٗ ٜٗ ًٞٝكِط ٜأِخّصا ٜأٞنَجُط ٜأ ُ٘ ٝأٔؾرَل ٜؾإ٢َشا # إٓٔي َُا إ٢ٜي٢ ٜي ٖٔ ُ٘ ٜأَسٔس ََ اي٤ًِشٔس ٔؾٞ ٜقٖس
(1)

 . 

ِٕ ايٖك٠ٝ٬ َسَهَطِت ٜؾإ٢َشا $ : ملسو هيلع هللا ىلص ٚقٛيـ٘ َُٝ٪ٚش ًٞ ِِ ٜؾ ِِ ، ٜأَسُسٝن َٖٝه ٪َُٝ ِِ َٚٞي  ٜأٞنَجُطٝن

# ٝقِطآّْا
(2)

 ع٢ً ز٫ي١ ايعبازات أعِٛ َٔ ٖٞ اييت ايك٠٬ إلَا١َ ٚبتكسَ٘ ، 

 . َٚهاْت٘ ؾهً٘

 ع٢ً شلِ تؿذٝعٟا قطإٓ َٔ َع٘ َا َٗط عٓسٙ يٝؼ ايصٟ ايطدٌ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ظٚز ٚقس

 إطأ٠ ٜتعٚز إٔ أضاز ايصٟ ايطدٌ قك١ ٗ غعس بٔ غٌٗ سسٜح ٗ ٚضز نُا ، اؿؿٜ

                                                           

 . 1257باب : ايك٠٬ ع٢ً ايؿٗٝس ح ضقِ  ، نتاب اؾٓا٥ع ،ضٚاٙ ايبداضٟ ٗ قشٝش٘ ( 1)

: ٚقاٍ ايًٝح سسثين ْٜٛؼ عٔ ابٔ  باب ، نتاب إػاظٟ ، ضٚاٙ ايبداضٟ ٗ قشٝش٘( 2)

 . 3963ضقِ  . ؾٗاب
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 ايطدٌ عٓس ٜهٔ ٚمل ، ساد١ بٗا ي٘ ٜهٔ ٚمل ، ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب ْؿػٗا عطنت اييت

ِٔ َََعٜو ََاَشا $ : ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ي٘ ؾكاٍ ، شلا َٗطٟا َع٘ يٝهٕٛ ؾ٤ٞ َٔ ٢ٕ ٍَ ؟ # اٞيٝكِطآ  : ٜقا

َٖا ، ٜنَصا َُٚغَٛض٠ٝ ، ٜنَصا َُٚغَٛض٠ٝ ، ٜنَصا ُغَٛض٠ٝ ََٔعٞ ٍَ َعٖس ٖٔ $ : ٜقا ُٖ ِٔ ٜأَتٞكَط٩ُ  َع

ِٗط٢ ًٞٔبٜو ٜٚ ِِ : ٜقاٍ ؟ # ٜق ٍَ ، ََْع َِٖب $ : ٜقا َٗا ٜؾٜكِس اِش َُا ٤ًََٞهُتٜه ِٔ َََعٜو ٔب َٔ ٢ٕ # اٞيٝكِطآ
(1)

 . 

ٍٖ $ : طسذ ابٔ قاٍ  ٗ أَهٔ ٭ْٖٗا ; قًب ٚٗط عٔ ايكطا٠٤ ؾهٌ ع٢ً ؾس

# ايتعًِٝ إٍ ايتٛٗقٌ
(2)

 . 

 ، ايّٓٛ يصٜص تاضنٌ ، ٚؾُٗ٘ ، ٚت٬ٚت٘ ، ٘سؿٛ ٗ ايكشاب١ تٓاؾؼ ٚيصا

 ٖٞ اييت ٕعاْٝ٘ ٚايتسبط ، بت٬ٚت٘ يًكٝاّ ، ايًٌٝ ٖٚذٝع ، ايؿطاف زؾ٧ ٖٚادطٜٔ

ٟٓ ٟازٜٚٓ يبٝٛتِٗ ٜػُع نإ ٚيصا ، يًِٝٗ ٗ إاإلّ أٌٖ ب٘ ٜػتُتع َا أعِٛ  نسٚ

 ع٢ً ؾاٖسٟا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب قاٍ نُا ، ايًٌٝ ٗ ب٘ ٚايكٝاّ ، ايكطإٓ ت٠ٚ٬ َٔ ايٓشٌ

َٛاَت ٜ٭ِعط٢ُف إ٢ْٚٞ $ : شيو ٌَ ُضٞؾٜك١ٔ ٜأِق ٜٚ ٢ٕ اٜ٭ِؾَعط٢ ٌَ ٔباٞيٝكِطآ َٕ ٔس ٢ٌ َِٜسُخًٝٛ ِٝ  ، ٔباي٤ً

ِِ َٜٚأِعط٢ُف ُٗ َٓاظ٢ٜي ََ َِٔٔ ِِ ٢ٗ َٛأت ٢ٕ ٜأِق ٢ٌ ٔباٞيٝكِطآ ِٝ ِٕ ; ٔباي٤ً ُِٓت َٚإ٢ ِِ ٝن ِِ ٜأَض ٜي ُٗ َٓاظ٢ٜي ََ ٌَ  ََْعٝيٛا ٔس

َٗاض٢ # ٔبايٖٓ
(3)

 بٌ إٓبعج١ ايعصب١ ا٭قٛات ٖصٙ إٍ ٜػتُع ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب نإ ٚقس ، 

 ، ٜٚط٣ ٜػُع َا ع٢ً شلِ َؿذعٟا ، بصيو َٓؿطح ٘ٚقًُب إباضن١ ايبٝٛت ٖصٙ

ِٛ $ :  ا٭ؾعطٟ َٛغ٢ بٞ٭ قاٍ نُا ٓٔٞ ٜي َِٜت َْا َضٜأ ُُٔع َٜٚأ  ٜيٜكِس اٞيَباض٢َس١ٜ ٔئكَطا٤َٔتٜو ٜأِغَت

ََاّضا ٝأٚٔتَٝت ِٔ َِٔع َٔرل٢ َٔ ٢ٍ َََعا َُٚز آ  . # َزا

 ٗ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أقشاب َٔ نبرل عسز ايهطِٜ ايكطإٓ سؿٜ ؾكس ٖٓا َٚٔ

 ٗ ايهطِٜ ايكطإٓ ٚتعًِٝ ْؿط ٗ ايػبل شل٪٤٫ ٚنإ ، ٖات٘ ٚبعس ، سٝات٘

 ايكشٝش١ ايت٠ٚ٬ ايٓاؽ ٜعًُٕٛ،  ٚا٭َكاض إسٕ ٚٗ،  سٛشلا َٚا إٓٛض٠ إس١ٜٓ

 . إعُٛض٠ أضدا٤ ؾٛم اهلل نتاب ؾاْتؿط ،  اهلل يهتاب

                                                           

 . 4642 ضقِ ح ، قًب ٚٗط عٔ ايكطا٠٤ : باب ، ايكطإٓ ؾها٥ٌ نتاب ، قشٝش٘ ٗ ايبداضٟ ضٚاٙ( 1)

 . 9/98ضٟ ؾتض ايباضٟ ؾطح قشٝض ايبدا( 2)

 . 4555ح ضقِ  ، باب:َٔ ؾها٥ٌ ا٭ؾعطٌٜ  ، َػًِ ٗ نتاب ؾها٥ٌ ايكشاب١ضٚاٙ ( 3)
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 ٗ ٚٚٗط اإلغ٬ّ اْتؿط ٚقس إ٫ ّت مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ إٔ سعّ ابٔ ٜٚصنط

  َس١ٜٓ ؾٝٗا يٝؼ;  ادسإػ ٚبٓٛا،  أغًِ قس نًِٗ ، ايعطب دعٜط٠ ْٝع

 ايكبٝإ ًُُِّ٘ٚع،  ايكًٛات ٗ ايكطإٓ ؾٝٗا قط٨ ٚقس إ٫ ٭عطاب س١ً ٫ٚ قط١ٜ ٫ٚ

ٚايٓػا٤ ٚايطداٍ
(1)

 . 

 :  الضدٖل بكس أب٘ عضس يف : ثاًٌٗا

 ٜكتكط ؾًِ ،  ايكسٜل بهط أبٞ عٗس ٗ يًكطا٤ات إس١ْٝ إسضغ١ اتػعت

 إيٝٗا ُتػٓس ١َُٗ أعِٛ يتؿٌُ عًُٗا تٛغع اٚإِ ، ٚايتعًِٝ ايتسضٜؼ ع٢ً عًُٗا

 : أعُاشلا أِٖ َٚٔ ، ايهطِٜ ايكطإٓ ْع ٖٚٞ

 : الكسٖي الكسآُ مجع عمٜ املدٌٗٛ املدزضٛ إغساف -

 نإ ٚإِا ، َهتٛب ٚاسٕس َكشـ ٗ هُع مل ٚايكطإٓ ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ تٛٗ

 ١مث تهٔ مل سٝح ، ايهتاب١ ٚغا٥ٌ َٔ ٚمٖٛا ٚا٭يٛاح ايكسٚض ٗ َتؿطقٟا

 ع٢ً إػًٌُ أَط ُدُع ٕٚا ، ٚاسس َكشـ ٗ ايكطإٓ ُعؾ ملسو هيلع هللا ىلص سٝات٘ ٗ زٚاع

 ، اإلغ٬ّ عٔ ايعطب١ٝ ايكبا٥ٌ بعض اضتست ،  ايكسٜل بهط أبٞ اـًٝؿ١

 إسضغ١ َٔ ؽطز ٖٔ ايكطإٓ ١ًٓ ٚنإ ، يكتاشلِ دٝؿٟا بهط أبٛ ؾػرل

 ٚزاضت ، إطتسٜٔ َع ١ايُٝاَ أضض ٗ ؾايتكٛا ، اؾٝـ ٗ ق٠ٛ ٜؿهًٕٛ إس١ْٝ

 . ايكطا٤ َٔ نبرْل عسْز ؾٝٗا قتٌ َعطن١ بِٝٓٗ

 بٔ عُط شيو ؾأؾعع ، ايكشاب١ خٝاض َٔ قاض٥ٟا غبعٕٛ إعطن١ ٗ اغتؿٗسؾ

 ٚتطزز ، ايكطإٓ ظُع عًٝ٘ ٚأؾاض ،  بهط أبٞ ع٢ً ؾسخٌ ،  اـٛاب

 ٚيهٔ ، ملسو هيلع هللا ىلص ضغٍٛ ٜؿعً٘ مل أَط ع٢ً ٜكسّ إٔ خؿ١ٝ ايبسا١ٜ ٗ إػًٌُ خًٝؿ١

 . بعس ؾُٝا يصيو قسضٙ  اهلل ؾطح

ٖٞ أضغٌ : قاٍ أْ٘  ظٜس عٔ قشٝش٘ ٗ ايبداضٟ ض٣ٚ  َكتٌ بهط أبٛ إي

ٕٓ : بهط أبٛ ؾكاٍ ، عُط ٚعٓسٙ ايُٝا١َ أٌٖ ٕٓ : ؾكاٍ أتاْٞ عُط إ  قس ايكتٌ إ
                                                           

 . 1/66ابٔ سعّ  ، ايؿكٌ ؾ٢ إًٌ ٚايٓشٌ( 1)
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 ايكتٌ ٜػتشٖط إٔ أخؿ٢ ٚإْٞ ، بايٓاؽ ايُٝا١َ ّٜٛ - ٚنجط اؾتس أٟ - اغتشٖط

 إٔ ٭ض٣ ٚإْٞ ، ػُعٛٙ إٕ إ٫ ، ايكطإٓ َٔ نجرل ؾٝصٖب ، إٛاطٔ ٗ طا٤بايك

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ٜؿعً٘ مل ؾ٦ٟٝا أؾعٌ نٝـ يعُط قًت : بهط أبٛ قاٍ ، ايكطإٓ ػُع

 ، قسضٟ اهلل ؾطح ست٢ ؾٝ٘ ٜطادعين عُط ٜعٍ ؾًِ ، خرل ٚاهلل ٖٛ : عُط ؾكاٍ

 . عُط ضأ٣ ايصٟ ٚضأٜت

 ؾاْب ضدٌ إْو : بهط أبٛ ؾكاٍ ، ٜتهًِ ٫ ايؼد عٓسٙ ٚعُط : ظٜس قاٍ

ٌْ  ; ؾاْع٘ ايكطإٓ ؾَتَتبع ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يطغٍٛ ايٛسٞ تهتب نَٓت ، ْتُٗو ٫ٚ عاق

 ْع َٔ ب٘ أَطْٞ ٖا عًٞ أثكٌ نإ َا اؾباٍ َٔ دبٌ ْكٌ نًؿين يٛ اهلل ؾٛ

 ٖٛ : بهط أبٛ ؾكاٍ ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٜؿعً٘ مل ؾ٦ٟٝا تؿع٬ٕ نٝـ : قًت ، ايكطإٓ

 أبٞ قسض ي٘ اهلل ؾطح يًصٟ قسضٟ اهلل ؾطح ست٢ أضادع٘ أظٍ ؾًِ ، خرل ٚاهلل

ايطقاع َٔ أْع٘ ايكطإٓ ؾتتبعت ؾكُت ، ٚعُط بهط
(1)

ٚا٭نتاف 
(2)

 ٚايُعػب 

 ست٢ بهط أبٞ عٓس ايكطإٓ ؾٝٗا ُدُع اييت ايكشـ ٚناْت…ايطداٍ ٚقسٚض

عُط ٓتب سؿك١ عٓس ثِ ، اهلل تٛؾاٙ ست٢ عُط عٓس ثِ ، اهلل تٛؾاٙ
(3)

 . 

 ايًذ١ٓ ٚنعت ٚقس ، ا١ُٕٗ بٗصٙ يٝكّٛ  ثابت بٔ ظَٜس بهط أبٛ عٌ

ٖٚٞ ايكشاب١ َٔ ايػٛض يكبٍٛ ؾطٚطٟا
(4)

 : 

 . ثابت بٔ ظٜس ٚغاق١ اؾُع ع٢ً إؿطؾ١ ايًذ١ٓ قبٌ َٔ ايكطإٓ سؿٜ -1

 ٗ ايكطإٓ نتب سٝح ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ ٜسٟ بٌ نتب ايصٟ يًُهتٛب َٛابكت٘ -2

 . ايكشاب١ بٌ ٚايػٛض اٯٜات َؿٓطم ٚنإ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عٗس
                                                           

، ٚتهٕٛ َٔ دًس أٚ ناغس . يػإ ايعطب  ، ٖٚٞ اييت ٜهتب ؾٝٗا ايطقاع ْع ُضٞقع١( 1)

 . (3/1705َاز٠ )ضقع( )

،  ٚايسٚاٚب ايٓاؽ َٔ اؿٝٛإ نتـ أقٌ ٗ ٜهٕٛ عطٜض عِٛ ٖٚٛ ، ٜنٔتـ ْع ا٭نتاف( 2)

 ( .4/150ناْٛا ٜهتبٕٛ ؾٝ٘ يك١ً ايكطاطٝؼ عٓسِٖ . ايٓٗا١ٜ ٗ غطٜب اؿسٜح )

 . 9/10،  4986بؿطح قشٝض ايبداضٟ ضقِ  ٟ( ٜٓٛط : ؾتض ايباض3)

 . 1951ّ ، ثايج١ ٙ ، ًيباؿ ايبابٞ َٛبع١ ، ايكاٖط٠ ، 1/58 ، يًػٝٛطٞ ايكطإٓ، عًّٛ ٗ اإلتكإ (4)
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 . بايػٛض٠ ٜأتٞ ايصٟ ايؿدل سؿٜ -3

 . ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ ٜسٟ بٌ ٝنتبت ايكشابٞ بٗا ٜأتٞ اييت ايػٛض٠ إٔ اثٌٓ ؾٗٛز -4

 خع١ّ أبٞ َع ايتٛب١ غٛض٠ آخط ٚدست ست٢ أْع٘ ايكطإٓ ؾتتبعت : ظٜس قاٍ

 ے ھ ھ ﴿ : قٛي٘ ٖٚٞ ، غرلٙ أسٕس َع أدسٖا مل ا٭ْكاضٟ

ص128طايتٛب١ :  ﴾ ۓ ے
(1)

 . 

 إٔ َٔ ايطغِ ع٢ً ،  خع١ّ أبٞ َع إ٫ َهتٛب١ٟ هسٖا مل أْ٘ ظْٜس ٜٚعين

 ، ايهتاب١ اؿؿٜ إٍ هُع إٔ أضاز ٚيهٓ٘ ، وؿْٛٛٗا ناْٛا ايكشاب١ َٔ نجرلٟا

 َتٛاتط٠ ٚنْٛٗا ، ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ ي٘ ؾٗس نُا اثٌٓ تعسٍ خع١ّ أبٞ ٚؾٗاز٠

 . عًُ٘ ٗ اؾذلطُٗا صًٜٔاي ايؿاٖسٜٔ َكاّ قاَت ايكشاب١ بقًٛ ٗ قؿ١ٚٛ

 ، ايعكط شيو ٗ اـدل قبٍٛ ٗ ايهب٘ زضدات أع٢ً ُجٌ ايؿطٚٙ ٖٚصٙ

ُٔع  ٚاسسٟا َكشؿٟا ؾكاض ، ٚايعػب ، ٚا٭نتاف ، ايطقاع َٔ نا٬َٟ ايكطإٓ ؾُذ

 . إلتكإٚا هب٘اي َٔ عاي١ٝ زضد١ ع٢ً ، اٯٜات َطتب

 :  ارتطاب بَ عىس عّد يف الكسآٌٗٛ الكساءات يف املدٌٗٛ املدزضٛ : ثالجًا

٬ُٟٚ  اـٛاب بٔ عُط اـًٝؿ١ عٌُ نإ  ،  ايكسٜل بهط أبٞ يعٌُ َُه

 اـٛاب بٔ ٚعُط ايكسٜل بهط أبٞ عٗس ٗ ٚا٭َكاض ايب٬ز ؾتشت ؾعٓسَا

 ، ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ْؿط ٗ إس١ْٝ إسضغ١ عٌُ عُط ٚٓغع ، عُٓٗا اهلل ضنٞ

 باؽاش أَط ٜعًُِٗ َٔ هسٕٚ ٫ٚ ، إس١ٜٓ ٗ إػًٌُ قبٝإ عسز نجط ؾعٓسَا

 ، اهلل نتاب ؾٝ٘ ٜتعًُٕٛ ايكبٝإ إيٝ٘ ٜػسٚ ، إس١ٜٓ أسٝا٤ َٔ سٞ نٌ ٗ نتاتٝب

عًُ٘ ع٢ً أدطٟا إتؿٚطؽ يًُعًِ ٚدعٌ
(2)

 . 

                                                           

( قاٍ ابٔ سذط : ٚنإ غطض ظٜس ايتجبت عُٔ تًكاٖا بػرل ٚاغ١ٛ ، ٚؾا٥س٠ ايتتبع إبايػ١ 1)

 . 9/5 ٟٗ ا٫غتٛٗاض . ؾتض ايباض

 . 1/66ابٔ سعّ  ، يؿكٌ ؾ٢ إًٌ ٚايٓشٌا (2)
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 ٓسّؾك ، ٚاسٕس قاض٨ ع٢ً ضَهإ قٝاّ ٗ إػًٌُ اـٛاب بٔ عُط ْٚع

ٖٞ بِٗ يإلَا١َ بج٬خ ٜٛتط ضنع١ عؿطٜٔ بِٗ ٜكًٞ ؾهإ ، نعب بٔ ٝأب
(1)

 ، 

 . َتؿطق١ ْٚاعات َتعسزٜٔ أ١ُ٥ خًـ غبل ؾُٝا ايذلاٜٚض ٜكًٕٛ ناْٛا سٝح

 ا٭َكاض إٍ إس١ٜٓ َٔ ايكطا٤ ؾأضغٌ إس١ٜٓ خاضز إس١ْٝ إسضغ١ ٚٚغع

 ايكٓطا٤ يصيو ٚاختاض ، ْعٍأ بٗا اييت ايػبع١ بأسطؾ٘ ايكطإٓ قطا٠٤ يٝٓؿطٚا

 أخص ٖٔ أٚ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ َػذس ٗ َسضغٌ ناْٛا ٖٔ يًكطإٓ ايهابٌٛ

 ايكطا٤ شل٪٤٫ ٚنإ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ عٔ ايكشاب١ عٔ أخص ٖٔ أٚ ، ملسو هيلع هللا ىلص َٓ٘

 : ٖٚٞ ، اإلغ١َٝ٬ ٚا٭قٛاض ا٭َكاض ٗ ، ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ْؿط ٗ ا٭ثط أندل

 : وكٛ - أ

 ، اـٛاب بٔ ٚعُط ، نعب بٔ أبٞ : َِٓٗ ا٭١ُ٥ ا٠٤بكط َه١ تأثطت ٚقس

عباؽ بٔ اهلل عبسٚ
(2)

 عِٓٗ ٚأخص ، ٖطٜط٠ ٚأبٛ ايػا٥ب بٔ اهلل عبس ٫َٛٚٙ ، 

 ، ٚفاٖس ، ٚطاٚٚؽ ، ضباح أبٞ بٔ ٚعٛا٤ ، ا٭عطز ٚٓٝس ، نجرل ابٔ

 . ًَٝه١ أبٞ ٚابٔ ، ٚعهط١َ

 : املدٍٖٛ - ب

 ، ٖطٜط٠ ٚأبٛ ، عباؽ بٔ اهلل عبس : َِٓٗ ا٭١ُ٥ بكطا٠٤ إس١ٜٓ تأثطت ٚقس

 بٔ عٝاف بٔ اهلل ٚعبس ، ثابت بٔ ٚظٜس ، نعب بٔ ٚأبٞ ، اـٛاب بٔ ٚعُط

  ، إؿٗٛض ايكاض٨ دعؿط أبٛ ايتابعٌ َٔ عِٓٗ ٚأخص ، إدعَٚٞ ضبٝع١ أبٞ

 بٔ ٜٚعٜس ، دٓسب بٔ َٚػًِ ، ْكاح بٔ ٚؾٝب١ ، ا٭عطز ٖطَع بٔ ايطٓٔ ٚعبس

 قاسب إسْٞ ْاؾع ايكطا٠٤ عِٓٗ أخص ٚغرلِٖ ايتابعٌ ٖ٪٤٫ ٔٚع ، ضَٚإ

إؿٗٛض٠ ايكطا٠٤
(3)

 . 

                                                           

 . 7830 ، َكٓـ عبس ايطظام ضقِ 1424غٓٔ أبٞ زاٚز ، باب ايكٓٛت ٗ ايٛتط ضقِ ( 1)

 . 1/120ايٓؿط ٗ ايكطا٤ات ايعؿط ( 2)

 . 1/112إطدع ايػابل ( 3)
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 : الػاً بالد - ز

 اغتكط ٚقس ، ايؿاّ إٍ اـعضدٞ ايسضزا٤ أبا  اـٛاب بٔ عُط بعح

 إشا ايسضزا٤ أبٛ نإ : ايععٜع عبسبٔ  غٜٛس قاٍ ، يًكطإٓ َٚعًُٟا قانٟٝا ، بسَؿل

 عؿط٠ هعًِٗ ؾهإ ، عًٝ٘ يًكطا٠٤ ايٓاؽ ادتُع ؿلزَ داَع ٗ ايػسا٠ ٢ق٤ً

 غً٘ ؾإشا ، ببكطٙ ٜطَكِٗ احملطاب ٗ ٖٛ ٜٚكـ ، عطٜؿٟا عؿط٠ نٌ ٚع٢ً ، عؿط٠

 . شيو عٔ ٜػأي٘ ايسضزا٤ أبٞ إٍ ضدع عطٜؿِٗ ً٘غ ؾإشا ، عطٜؿ٘ إٍ ضدع أسسِٖ

 : ا٤ايسضز أبٛ يٞ قاٍ : - ايسضزا٤ ٭بٞ ناتبٟا ٚنإ - َؿهِ بٔ َػًِ قاٍ

 يهٌ ٚنإ ، ْٚٝؿٟا ١٦َ ٚغت أيؿٟا ؾعسزتِٗ ، ايكطإٓ عٓسٟ ٜكطأ َٔ عسزا

 ايطدٌ أسهِ ٚإشا ، قا٥ُٟا ِٗٝعً ٜهٕٛ ايسضزا٤ أبٛ ٚنإ ، َكط٨ َِٓٗ عؿط٠

 دع٤ٟا ٚقطأ ، اْؿتٌ ايكبض ق٢ً إشا ٚنإ ،  ايسضزا٤ أبٞ إٍ ؼٍٛ َِٓٗ

 بٔ اهلل عبس أؾٗطِٖ َٔ نجرل خًل عًٝ٘ قطأٚ ، أيؿاٚ٘ ٜػُعٕٛ ، ب٘ ؾٝشسقٕٛ

إتٛاتط٠ ايكطا٠٤ قاسب عاَط
(1)

 . 

 ، ايسضزا٤ أبٞ ٚع٢ً ، إدعَٚٞ إػرل٠ ٖاؾِ أبٞ ع٢ً عاَط بٔ اهلل عبس ٚقطأ

ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ ع٢ً ايسضزا٤ ٚأبٛ عجُإ ٚقطأ ، عؿإ بٔ عجُإ ع٢ً إػرل٠ ٚقطأ
(2)

 . 

 : الكٕفٛ - د

 ، ٚاؿسٜح ، ايكطإٓ ٗ ٛؾ١ايه َسضغ١ َ٪غؼ  َػعٛز بٔ اهلل عبس نإ

 ا٭ٚا٥ٌ ايكشاب١ َٔ ٚنإ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ َٔ ايكطإٓ تًك٢ ؾكس ، ٚايؿك٘

 خصٚا » : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ عِٓٗ قاٍ ايصٜٔ ا٭ضبع١ أسس ٖٚٛ ، بايكطإٓ ايعاضؾٌ

 ، سصٜؿ١ أبٞ ٍَٛ ٚغامل - ب٘ ؾبسأ - َػعٛز بٔ اهلل عبس َٔ : أضبع١ َٔ ايكطإٓ

« دبٌ بٔ َٚعاش ، نعب بٔ ٚأبٞ
(3)

 . 

                                                           

 ، ؼكٝل بؿاض عٛاز ، َ٪غػ١ ايطغاي١ برلٚت 1/21 ، ايصٖيب ( ٜٓٛط َعطؾ١ ايكطا٤ ايهباض1)

 . ٖـــ1404

 . 1/144ايٓؿط ٗ ايكطا٤ات ايعؿط ٫بٔ اؾعضٟ ( 2)

 . 7/148قشٝض َػًِ . ؾها٥ٌ ايكطإٓ ،  4615قشٝض ايبداضٟ . نتاب ؾها٥ٌ ايكطإٓ ( 3)
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 ، َٚػطٚم ، ٚا٭غٛز ، عًك١ُ َجٌ ايهٛؾ١ ٗ نجرلٕٚ خًل عٓ٘ أخص ٚقس

 ايطٓٔ عبس ٚأبٛ ، َُٕٝٛ بٔ ٚعُطٚ ، خجِٝ بٔ ٚايطبٝع ، ؾطسبٌٝ بٔ ٚعُطٚ ، ٚعبٝس٠

ٚايؿعيب ، ٚايٓدعٞ ، دبرل بٔ ٚغعٝس ، سبٝـ بٔ ٚظض ، ايػًُٞ
(1)

 . ٚغرلِٖ ، 

 : البضسٚ - ِـ

 ايبكط٠ ٗ اهلل ضغٍٛ قشاب١ َٔ إس١ْٝ إسضغ١ قطا٤ َٔ نبرل عسز اغتكط

 أسس ٖٚٛ ،  ا٭ؾعطٟ َٛغ٢ أبٛ أؾٗطِٖ َٔ ؾهإ ، ايكطإٓ ايٓاؽ ٜعًُٕٛ

 ايبكط٠ ٗ اغتكط ؾًُا ، إس١ْٝ إسضغ١ ٗ ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ عٔ أخصٚا ايصٜٔ ايكطا٤

 . نجرل خًل ايكطا٠٤ عٓ٘ ٚأخص ؾٝٗا ايٓاؽ أقطأ

 .  عجىاُ عّد يف دٌٗٛامل املدزضٛ : زابعًا

 ايبًسإ ٗ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ قشاب١ ٚاْتؿط ، اإلغ١َٝ٬ ايؿتٛسات اتػعت

 أٌٖ ؾهإ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ عٔ أخصٖٚا اييت ايكطا٠٤ ا٭َكاض أٌٖ ُٜكط٥ٕٛ

 أبٞ بكطا٠٤ ٜكط٩ٕٚ ايؿاّ ٚأٌٖ ،  َػعٛز بٔ اهلل عبس بكطا٠٤ ٜكط٩ٕٚ ايعطام

 .  ايسضزا٤

 ٚزلع ، ٚايعطام ايؿاّ دٝٛف ادتُعت « أشضبٝذإ » ٚ « أض١َٝٓٝ » غع٠ٚ ٚٗ

 ؾطٜل نٌ ؾتعكب ، ايكطا٠٤ ٚدٛٙ ٗ اخت٬ؾٟا ؾطأٚا ، بعض قطا٠٤ بعهِٗ

١ٛأ ، يكطا٤ت٘ اٯخط قطا٠٤ ٚخ
(2)

 ؾطأ٣ ، بعهٟا بعهِٗ نؿ١ط ست٢ ؾاختًؿٛا ، 

 ، إس١ٜٓ إٍ ؾشهط ، شيو ؾأؾعع٘ ، َعِٗ ٚعٜػ نإ ٭ْ٘ ; ا٭َط ٖصا سصٜؿ١

 ؾأضغٌ ، « ٚايٓكاض٣ ايٝٗٛز اخت٬ف ىتًؿٛا إٔ قبٌ ا٭١َ أزضى » : يعجُإ قاٍٚ

 ، إيٝو ْطزٖا ثِ إكاسـ ٗ ْٓػدٗا بايكشـ إيٝٓا أضغًٞ إٔ سؿك١ إٍ عجُإ

 .  عجُإ إٍ سؿك١ بٗا ؾأضغًت

                                                           

 . ـٖــ1404 برلٚت ايطغاي١ َ٪غػ١ ، عٛاز بؿاض ؼكٝل ، 1/32 ايصٖيب يإلَاّ ايهباض ايكطا٤ ( َعطؾ1١)

ٖٚٞ قطا٠٤ .  ﴾ٚأُٛا اؿر ٚايعُط٠ يًبٝت  ﴿ايبعض  قطأٖا ﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿َجٌ ( 2)

 . 8/634 ٟاْٛط : ؾتض ايباضؾاش٠ قط٥ت قبٌ ايعطن١ ا٭خرل٠ . 
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٣ِ ٜٚسْٚ٘ ايكطإٓ هُع إٔ عجُإ أضاز  بٗا اييت ايػبع١ ا٭سطف وتٌُ بطغ

 ،  اهلل يهتاب اؿان١ٓ باعتباضٖا ايكطا٤ات ٗ إس١ْٝ إسضغ١ إٍ ؾطدع ، ْعٍ

 ٗ ٚاْتؿطٚا ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ عٔ َؿاؾ١ٗ ايكطإٓ أخصٚا ايصٜٔ اؿؿاٚ ؽطز ؾُٓٗا

 . اإلغ٬َٞ ايعامل

ٕٖٛ  ٖٚٞ ، اؾُع يع١ًُٝ ع١ًُٝ ؾ١ٓ إس١ْٝ إسضغ١ َٔ  عجُإ ن

 ا٭قٌ يٝذعًٗا ك١سؿ عٓس إٛدٛز٠ بهط أبٞ ْع قشا٥ـ َٔ ا٬ْٛق٘

 إهًؿ١ يًذ١ٓ َكطضٟا ا٭ْكاض َٔ ثابت بٔ ظٜس تعٌٝ ٚقطض ، يعًُ٘ ا٭غاؽ

 ، بهط أبٞ عٗس ٗ ايكطإٓ ْع ٗ ب٘ قاّ ايصٟ يًسٚض ْٛطٟا إكشـ بهتاب١

 ، ايعبرل بٔ اهلل عبس ِٖٚ ، ايهتاب١ بع١ًُٝ يًكٝاّ قطٜـ ؾكشا٤ َٔ ث٬ث١ ٚاختاض

 . ٖؿاّ بٔ اؿاضخ بٔ طٓٔاي ٚعبس ، ايعام بٔ ٚغعٝس

 ٜتِ مل اجملُٛع١ ٭ٕ ; ايهتاب١ ع١ًُٝ ٗ ايكشاب١ قطا٤ نباض ٜؿاضى ٚمل

 ايهتاب١ ٗ ٕٗاضتٗا اْتكٝت ٚيهٔ ، ايكطإٓ ٗ اإلَا١َ َكاٜٝؼ ع٢ً اختٝاضٖا

قطٜـ يػإ َٔ ُٚهٓٗا
(1)

 : ايج٬ث١ ايكطؾٌٝ يًطٖ٘ عجُإ ٚقاٍ ، 

 ، قطٜـ بًػإ ؾانتبٛٙ ايكطإٓ َٔ ؾ٤ٞ ٗ ثابت بٔ ٚظٜس أْتِ اختًؿتِ إشا

 عجُإ ضٓز ، إكاسـ ٗ ايكشـ ْػدٛا إشا ست٢ ؾؿعًٛا ، بًػاِْٗ ْعٍ ؾإِا

ٌٚ إٍ ؾأضغٌ ، سؿك١ إٍ ايكشـ ـٕ أؾل٣ ن  َا ٚأَط ، ْػدٛا ٖا َكش

ٌٚ ٗ ايكطإٓ َٔ غٛاٙ وٖطم إٔ َكشـ أٚ قشٝؿ١ٕ ن
(2)

 إكشـ نتاب١ ُٚت.  

 ايكبا٥ٌ شلذات ؾذُٝع ، ايًٗذات أؾكض ٖٞ ٚ ، بًػاِْٗ ْعٍ ٭ْ٘ قطٜـ يػ١ ع٢ً

 . ا٭زبٞ إػت٣ٛ ٗ ايكطؾ١ٝ ايًٗذ١ زٕٚ ايعطب١ٝ

                                                           

 . 10 م ،قُس إدتاض ٚيس أباٙ ٜذ ايكطا٤ات ٗ إؿطم إػطب ، ز. تاض( 1)

ؼكٝل قُس أبٛ ايؿهٌ  ، 1/139،  ، ايدلٖإ ٗ عًّٛ ايكطإٓ يًعضنؿٞ 6/99( ايبداضٟ 2)

 ّ .1972ٛبع١ عٝػ٢ اؿًيب ، ٙ ثا١ْٝ إبطاِٖٝ ، ايكاٖط٠ ، َ
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 َٔ إكاسـ ْػذ ؾتِ ، اؾُع ع٢ً إؿطف  عجُإ اـًٝؿ١ نإ

ًٜٞ َا اؾُع ٖصا ٚاَتاظ ،  بهط أبٞ قشـ
(1)

 : 

 . اِْٗبًػ ْعٍ ٭ْ٘ قطٜـ بًػ١ ايهطِٜ ايكطإٓ ١بانت -1

 ٚايتؿاغرل نايؿطٚح ، قطآْٟا يٝؼ َا نٌ َٔ ايعجُا١ْٝ إكاسـ ػطٜس -2

 . قشؿِٗ ع٢ً ايكشاب١ بعض نتبٗا اييت

 يكطا٠٤ اجملاٍ يٝؿػض ٚشيو ، ٚاإلعذاّ ٚايؿهٌ ايٓك٘ َٔ إكاسـ ػطٜس -3

 . ايػبع١ اؿطٚف َٔ سطٕف بأٟ ايكطإٓ

 اـ٘ ٗ ضزل٘ ٚتعصض » تٛاتط٠َ قطا٠٤ َٔ بأنجط ٜكطأ ايصٟ ايكطآْٞ اؿطف -4

ـٕ ٗ ضغِ ، ايكطآ١ْٝ ايٛدٛٙ نٌ يٝشتٌُ ٣ِ َكش ٣ِ اٯخط ٚٗ بطغ  ع٢ً يٝسٍ بطغ

« ا٭خط٣ ايكطا٠٤
(2)

 ؾهتب ، ص100 : طايتٛب١ ﴾ ٿ ٿ ٺ ﴿ : قٛي٘ مٛ 

ايكطا٤تٌ يتشتٌُ عصؾٗا اٯخط ٚايبعض ( َٔ ) بعٜاز٠ إكاسـ بعض ٗ
(3)

 . 

ـٕ نٌ َع عؿإ بٔ عجُإ ٚأضغٌ  ايكطا٠٤ ٜعًُِٗ إس١ٜٓ َٔ قاض٥ٟا َكش

 نتب ايصٟ يًطغِ َٛاؾكتٗا َع عًٝٗا زضدٛا اييت شلذتِٗ تٛاؾل اييت ايكشٝش١

 إطغٌ إكشـ ضغِ َع ايكاض٨ قطا٠٤ بصيو ؾاتؿل ، إيِٝٗ إطغٌ َكشؿِٗ ب٘

َعًُٟا بٗا سٌ اييت ايبًس شلذ١ َع ، َع٘
(4)

 . 

 ٚبعح ، ٕسْٞا ٕكشـبا ٜكط٨ إٔ ثابت بٔ ظٜس أَط  عجُإ إٔ ضٟٚ قسٚ

ٞٓ إكشـ َع ايػا٥ب بٔ اهلل عبس  َع ؾٗاب أبٞ بٔ إػرل٠ ٚبعح ، إه
                                                           

 ، 1 ٙ.غٛض١ٜ  . ايكًِ زاض . 121 م ظضظٚض ْإعس .ز ٚعًَٛ٘ ايكطإٓ تؿػرل إٍ َسخٌ : ( اْٛط1)

 ٖـ .1416

 . 1زاض ايكًِ . غٛض١ٜ .ٙ  123،م/َسخٌ إٍ تؿػرل ايكطإٓ ٚعًَٛ٘ (2)

 ، برلٚت ، ايعطبٞ ايذلاخ إسٝا٤ اضز ، 1/252 ايعضقاْٞ ايكطإٓ عًّٛ ٗ ايعطؾإ َٓاٌٖ اْٛط( 3)

 . 2002ّ-ٖـ1422

 . 1372، 2ٚت ، ٙ برل ،زاض ايهتاب ايعطبٞ 1/40 اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ ، ايكططيب( 4)
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ٞٓ إكشـ ٗٓ إكشـ َع ايػًُٞ ايطٓٔ عبس ٚأبا ، ايؿاَ  بٔ ٚعاَط ، ايهٛ

ايبكطٟ إكشـ َع قٝؼ٣ عبس
(1)

 . 

 ؾايصٟ ، ايبًسإ إٍ عجُإ ٔبٗا بعح اييت إكاسـ عسز ٗ ايعًُا٤ ٚاختًـ

 إٍ ٚآخط ، ايؿاّ إٍ َكشٟؿا  عجُإ َٓٗا أضغٌ ، أضبع٠١ أْٖٗا ا٭نجط عًٝ٘

 . بإس١ٜٓ ايطابع ٚأبك٢ ، ايبكط٠ إٍ ٚآخط ، ايهٛؾ١

 . َه١ إٍ اـاَؼ ٚأضغٌ ، إصنٛض٠ ا٭ضبع١ ، َكاسـ ٔػ١ نتب:  ٚقٌٝ

 :  طالب أب٘ بَ عم٘ دعّ يف الكسآٌٗٛ الكساءات يف املدٌٗٛ املدزضٛ : خاوطًا

 ايكطا٤ات ْؿط ٗ ٚاظزٖاضٖا عٛا٥ٗا ٗ ايكطا٤ات ٗ إس١ْٝ إسضغ١ بكٝت

 اْتكًت  طايب أبٞ بٔ عًٞ عٗس ٗ ٚ ، ٚخاضدٗا إس١ٜٓ زاخٌ ايكطآ١ْٝ

 اـ٬ؾ١ َٚكط اإلغ١َٝ٬ ايسٚي١ عاق١ُ ؾأقبشت ، ايهٛؾ١ إٍ ايعاق١ُ

 دٗٛزِٖ غاُٖت ٖٔ ايكشاب١ َٔ عسز َع٘ اْتكٌ  عًٞ ٚباْتكاٍ ، ايطاؾس٠

 ظٜس بٔ غعٝس:  أبطظِٖ َٔ ؾهإ ; ا٭َكاض ٗ ايهطِٜ ايكطإٓ ٚتعًِٝ ْؿط ٗ

 َٛغ٢ ٚأبٛ ، ايُٝإ بٔ ٚسصٜؿ١ ، باؾ١ٓ إبؿطٜٔ ٠ايعؿط أسس ٖٚٛ ايعسٟٚ

 ، ْٝعٟا عِٓٗ اهلل ضنٞ ٜاغط بٔ ٚعُاض ، ا٭ْكاضٟ َػعٛز ٚأبٛ ، ا٭ؾعطٟ

 ، ايٓدعٞ ٜعٜس بٔ ا٭غٛز ِٖٚ ، ايتابعٌ َٔ عسز شاب١ايك ٖ٪٤٫ ع٢ً ٚؽطز

 ، َػعٛز نابٔ ايهبرل ا٭ثط ي٘ نإ ؾٝٗا إقاَت٘ طايت َٚٔ ، قٝؼ بٔ ٚعًك١ُ

 َػعٛز بٔ اهلل عبس طًب١ َٔ ؾهإ ، ايؿاضغٞ ٚغًُإ ، طايب أبٞ بٔ ٚعًٞ

ت٬َٝص ي٘ نإ نًِٗ ؾٝدٟا غتٌ َٔ أنجط
(2)

 . 

                                                           

،  ، إٛبع١ ايؿ١ٝٓ ، اـطاظ َٛضز ايُٛإٓ ٗ ضغِ ٚنب٘ ايكطإٓ زيٌٝ اؿرلإ ؾطح( 1)

 . 1/403، َٓاٌٖ ايعطؾإ 19-18م ّ .1981

قطا٤ ايكشاب١ ٚدٗٛزِٖ ٗ ْؿط ٚتعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٗ ا٭َكاض . ز . قُس عبس ايكازض ( 2)

 . 193ٌ . م عبس اؾًٝ
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 السابع املطمب

 التدَٖٔ عضس يف ملدٌٗٛا املدزضٛ

 تأخص ايؿطع١ٝ ايعًّٛ بسأت اؿٝا٠ ٗ ايٓاؽ ِ٘ ٚتػرل ايػٌٓ َطٚض َع

 إساضؽ تًو ط٬ب بٌ زاؾّعا ايؿطٜـ ايعًُٞ ايتٓاؾؼ كاضؾ ، ايتدكل داْب

 َٔ ايكطا٤ات ْكٌ مت ٚقس ، ايكطا٤ات عًِ فاٍ ٗ ايعًُٞ ٚاإلبساع ايتؿٛم إٍ

 ٗ إس١ْٝ إسضغ١ ٚناْت ، ٚإؿاؾ١ٗ ايتًكٞ ٜلطط عٔ ايتابعٌ إٍ ايكشاب١

 ٗ ايٓاؽ ٜعًُٕٛ اإلغ٬َٞ ايعامل قطا٤ َٓ٘ اًْٛل ايصٟ ايطس٢ عُٛز ايكطا٤ات

ٕٖ$  : ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ عٓٗا قاٍ ٚاييت ايكطإٓ بٗا أْعٍ اييت ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ايب٬ز  إ٢

َٕ ََٖصا ٍَ اٞيٝكِطآ َٗا ٜأِسُطٕف َغِبَع١ٔ َع٢ًٜ ََْع َٖٝػَط ََا ٜؾاٞقَط٤ُٚا ، ٜنإف َؾإف ٝن٥ً ُ٘ َت ِٓ َٔ #
(1)

 . 

 : التابعني شوَ يف الكساءات : أٔاًل

باٯتٞ ٚاَتاظت ، تكطٜبٟا ايجاْٞ ايكطٕ ْٗا١ٜ َٔ ٚتبسأ
(2)

 . 

 أضغًٛا ايصٜٔ ايكطا٤ ٖ٪٤٫ َٔ ايكطإٓ تًكٞ ع٢ً عكط نٌ َٔ ْاع١ إقباٍ -1

 ايصٟ ايعجُاْٞ يًطغِ إٛاؾك١ عَ ايكطإٓ عِٓٗ تًكٛا سٝح ، إس١ٜٓ َٔ إيِٝٗ

 . ٚضغِ نتب ب٘

 ، بِٗ ٜكتس٣ أ١ُ٥ ؾكاضٚا ، ايكطإٓ بهب٘ ٚاعتٓٛا ٚا٭خص يًكطا٠٤ قّٛ تؿطؽ -2

 ٚنبِٛٗ ـدلتِٗ ْٚٛطٟا ، بايكبٍٛ قطا٤اتِٗ تًكٞ ع٢ً ايعًِ أٌٖ ٚأْع

 أبٛ إس١ٜٓ ؾؿٞ ، اؾتٗاض ْػب١ إيِٝٗ ايكطا٠٤ ْػبت ايكطإٓ عًّٛ ٗ ٚإتكاِْٗ

 ٚٗ ، نجرل ابٔ اهلل عبس َه١ ٚٗ ، إسْٞ ْٚاؾع ، ايكعكاع بٔ ٜعٜس ؿطدع

 ، ٓع٠ ايهٛؾ١ ٚٗ ، اؿهطَٞ ٜٚعكٛب ، ايبكطٟ عُطٚ أبٛ ايبكط٠

 . ايؿاَٞ عاَط بٔ اهلل عبس ايؿاّ ٚٗ ، ٚخًـ ، ٚعاقِ ، ايهػا٥ٞ ٚعًٞ

                                                           

، َٚػًِ ٗ قشٝش٘  5074، ضقِ  باب أْعٍ ايكطإٓ ع٢ً غبع١ أسطف، قشٝض ايبداضٟ ( 1)

 . 821ضقِ 

 . 1/17 ايجُإ ايكطا٤ات ٗ ايتصنط٠ٚ ، 2/340 ايٓٗا١ٜ غا١ٜ ، 1/127 ايهباض ايكطا٤ َعطؾ١( 2)
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 ا٭سطف ؼتًُ٘ َا ع٢ً ؿت١ًُإ ايكطآ١ْٝ ايعؿط ايكطا٤ات إيِٝٗ ايّٝٛ ٚتٓػب

 د٬ٟٝ ايعؿط ا٭١ُ٥ قطا٤ات تتٓاقٌ ا٭١َ ظايت َٚا ، ايكطإٓ بٗا ْعٍ اييت ايػبع١

 يهتاب اؿؿٜ َٔ ٖٚٛ ، ايكطإٓ أبعاض ٭ْٗا ، عًٝٗا ؼاؾٜ ٖٚٞ ، دٌٝ بعس

 . ص9 : طاؿذط ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿ : عٓ٘ قاٍ ايصٟ  اهلل

 : التدَٖٔ وسسمٛ : ثاًٌٗا

 : ٖٞ ، َكازض ث٬ث١ تسٜٚٓٗا ٗ اعُتُس ٚقس ، كطا٤اتاي تسٜٚٔ َطس١ً ٖٚٞ

 دٗاًل الكسآٌٗٛ اذتسٔف األوٛ تٍاقمت فكد : ٔاملػافّٛ ٔالتمك٘ ٔالسٔاٖٛ الٍكن -أ

 ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب تًكاٖا اييت ايٛطٜك١ ٖٚٞ ، ٚإؿاؾ١ٗ ايتًكٞ ططٜل عٔ دٌٝ بعد

ايكطا٠٤ يطٚا١ٜ تبعٟا ايكطا٤ات ايعًُا٤ ٚتٓاقٌ ،  ددلٌٜ َٔ
(1)

 . 

 ٗ اعتُس عًٝٗا اييت ٖٚٞ : العجىاٌٗٛ املضاسف وَ املٍطٕخٛ املضاسف -ب

 ايٓك٘ َٔ فطز٠ ُضٔغُت ٝنتبت عٓسَا ؾايه١ًُ ; ايطٚا١ٜ نب٘ تأٜٝس

 ايطغِ ٚنإ ، تكطأ بٗا اييت ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ضزلٗا يٝشتٌُ ٚايؿهٌ

 ضٚا١ٜ داْب إٍ دٓبٟا تػرل ايعجُا١ْٝ إكاسـ ٤ًٚت ٚقس ، َطادعٗا أسس

 ، ايكطا٠٤ قبٍٛ أضنإ َٔ ضنٟٓا ايطغِ ايكطا٤ات عًُا٤ ٚعٖس ، يًكطا٠٤ ا٭١ُ٥

بُٝٓٗا ايع٬ق١ يت٬ظّ
(2)

 . 

 عًُٟا ٚقاضت ، نبرل٠ َها١ْ ايكطا٤ات استًت:  الكساءات يف املؤلفٛ الكتب -ز

 ، قاض٨ َٔ أنجط عٔ إتًكا٠ ايكطا٠٤ بهب٘ ايؿٔ عًُا٤ ؾكاّ ، ايؿطٜع١ عًّٛ َٔ

 داٌٖ َٔ ، ٚايتػٝرل ايًشٔ عًٝ٘ ٜٛطأ إٔ َٔ ايكطآْٞ ايٓل غ١َ٬ ع٢ً سطقٟا

 ؾٝ٘ أي١ـ َٔ أٍٖٚـ( 224 ت) غ٬ّ بٔ ايكاغِ عبٝس أبٛ ٚنإ ، عسٚ أٚ

ايػذػتاْٞ سامت أبٛ ٚقٌٝ ، إ٪يؿات
(3)

 (ٖـ324 ت) فاٖس ابٔ ٚٗط شيو بعس ، 

                                                           

 . برلٚت ، ٚايٓؿط يًٛباع١ ايؿهط زاض ، 1/6 اؾعضٟ بٔ قُس ، ايعؿط ايكطا٤ات ٗ ( ايٓؿط1)

 . 1/9( إطدع ايػابل 2)

 . 34-1/33( ايٓؿط ٗ ايكطا٤ات ايعؿط 3)
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 ، ايػبع١ ايكطا٤ات اْتؿاض ٗ نبرل أثط يهتاب٘ ٚنإ ، ايػبع١ نتاب٘ ٗ

 طايب أبٞ بٔ َهٞ ؾأيـ ، ايكطا٤ات نتب ٗ ايتآيٝـ تٛانبت شيو بعس

 ايساْٞ عُط أبٛ ٚأيـ ، ٚايهؿاف ، ايتبكط٠ نتاب٘ ٖـ(437 ت) ايكٝػٞ

ايبٝإ داَع ثِ ، ايػبع ايكطا٤ات ٗ ايتٝػرل نتاب٘ (ٖـ444 ت)
(1)

 أيـ ثِ ، 

 . اخل.... ايؿاطب١ٝ ًَ ايؿاطيب

 شيو بعس ايتأيٝـ ؾذل ثِ ، ٚاـاَؼ ايطابع ايكطٌْ ٗ ت٘شضٚ ايتأيٝـ ٚبًؼ

ٌٓ سٝح ايتاغع ايكطٕ ست٢  ايهتب ؾهاْت ايتأيٝـ ْؿ٘ ثِ ، ايتكٓٝـ ق

ٔٓ عًُا٤ ٚنإ ، ؾذل٠ نٌ تٛٗط ٚإ٪يؿات  ٜٚهتبٕٛ ، ايعًِ وطضٕٚ ايكطا٤ات ؾ

 يكطإٓا يتًكٞ ايٓٛطٟ إطدع َجاب١ إ٪يؿات ٖصٙ ؾكاضت ، ؾٝ٘ ٚىتكطٕٚ

 ثِ إعتُس٠ ايكطا٤ات نتب َٔ نتاب باغتٝعاب ايٛايب ٜكّٛ سٝح ، ايعِٛٝ

 . قطا٤ات َٔ ايهتاب شيو سٛاٙ َا ايكطإٓ ؾٝكطأ ، ؾٝد٘ ٜؿاؾ٘

 ايعكط ست٢ ايع١َٝٓ ايكطٕٚ عدل خكا٥كٗا ع٢ً إس١ْٝ إسضغ١ ساؾٛت ٚقس

 اييت اؿسٜج١ اتايتكٓٝ بػبب نبرل٠ ْك١ً إس١ْٝ إسضغ١ اْتكًت سٝح ; اؿسٜح

  . تٛغعٗا ٗ أغُٗت

 ارتاوظ املطمب

 اذتدٖح العضس يف املدٌٗٛ املدزضٛ

 ٗ اإلغ٬َٞ ايعامل ٗ إساضؽ أٍٚ َٔ ايكطا٤ات ٗ إس١ْٝ إسضغ١ ُتعٗس

 ، ٚتأغٝػٗا إْؿا٥ٗا ع٢ً عاّ ٚأضبعُا١٥ أيـ َٔ أنجط َطٚض ؾطغِ ، اؿسٜح ايعكط

 . ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ٚتعًِٝ ْؿط ٗ كسَٗاٚت تأيكٗا ع٢ً قاؾ١ٛ ًٚت ؾكس

 ٖصا ٚانبت إس١ْٝ إسضغ١ ؾإٕ ; ٚػسٜس تٜٛٛط ٗ ايعًِ ٚغا٥ٌ ناْت ٕٚا

 ٖٜٚٛتٗا ثٛابتٗا تؿكس ٚمل ، ععي١ ٗ يتعٝـ شاتٗا ع٢ً ٧تٓهؿ ؾًِ ، ايتٜٛٛط
                                                           

ٚت ، برل ،زاض ايهتاب ايعطبٞ ، 2/493 ، يًٛدلٟ  تؿػرل ايكطإٓٗ( ٜٓٛط : داَع ايبٝإ 1)

 ٙ2  ،1372 . 
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 ٚزّ ؾطخ بٌ َٔ اغتدطدت بٌ ، ايعامل ٜعٝؿٗا اييت ايع١ًُٝ ايٛؿط٠ ٖصٙ أَاّ

 ، ٚإعطؾ١ ايعًِ ْؿط ٗ ٚغ١ًٝ ايتٜٛٛط ٖصا ٚنإ ، يًؿاضبٌ غا٥ػٟا خايكٟا يبٟٓا

 . إعُٛض٠ ؾٛم اهلل نتاب ْؿط ٗ غباق١ تهٕٛ إٔ عٗسٟا ْؿػٗا ع٢ً أخصت سٝح

 تؿٗسٖا اييت ايع١ًُٝ ايجٛض٠ ع٢ً تٓؿتض إٔ أٜهٟا إس١ْٝ إسضغ١ ٚاغتٛاعت

 ايعكط تٛٛضات تٛانب َسضغ١ إٍ ١ٜايتكًٝس إسضغ١ ؼٌٜٛ ع٢ً ؾعًُت ، ايب٬ز

 إعًَٛات ٚثٛض٠ ايتك١ٝٓ ايعًّٛ ع٢ً ؾاْؿتشت ، إعسازٖا مت ظ١َٝٓ خ١ٛ ٚؾل

 ايكطآ١ْٝ بكطا٤ات٘ ايهطِٜ ايكطإٓ ْؿط ٗ شلا تٛغع أندل يتشكل ٚا٫تكا٫ت

 ايكطإٓ ْٚؿط تػٌٗٝ ٗ ٚغ١ًٝ ايكٓاع١ٝ ايجٛض٠ ؾهاْت ، إتعسز٠ ٚعًَٛ٘

 . عا١َ إعُٛض٠ أضدا٤ ٚٗ خاق١ إس١ٜٓ ٗ ايهطِٜ

 ايؿطٜـ ايٓبٟٛ إػذس ٗ تأغٝػٗا َٓص ايكطا٤ات ٗ إس١ْٝ إسضغ١ ظخطت ٚقس

 ، َٓٗا ؽطدٛا ايصٜٔ بايعًُا٤ اإلغ٬َٞ ايعامل غٓصت اييت ؾٗٞ ، ايكطآ١ْٝ باؿًكات

 ٗ ١ْٝايكطآ إساضؽ ؾأْؿأٚا ، ٚا٭َكاض ايب٬ز ٗ ايهطِٜ ايكطإٓ ٜٓؿطٕٚ ؾاًْٛكٛا

 ٚايبكط٠ ٚبػساز زَؿل َٔ نٌ ٗ إساضؽ تًو ٚناْت ، زخًٖٛا اييت ايب٬ز

 . ا٭ٍٚ إس١ْٝ يًُسضغ١ اَتساز ٖٞ ٚا٭ْسيؼ ٚايكاٖط٠ ٚايهٛؾ١

 شلا ايكطا٤ات ٗ إس١ْٝ إسضغ١ بكٝت اإلغ١َٝ٬ ايعكٛض اَتساز ٚع٢ً

 اإلغ٬ّ عاق١ُ ٖٞ إٓٛض٠ إس١ٜٓ ٭ٕ ; ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ْؿط ٗ ا٭ٍٚ ايكساض٠

 . ايعًِ ٭خص ايهجرل قكسٖا يصيو ، ايكساغ١ إػًٌُ قًٛب ٗ ٚشلا ، ا٭ٍٚ

 فا٫ت ْٝع ٗ ٚاغع١ تٛٛض١ٜ ْٗه١ ايعكط ٖصا ٗ إٓٛض٠ إس١ٜٓ ٚؾٗست

 ؾٗست ايػعٛزٟ اؿهِ ٌٚ ؾؿٞ ، ايػبل ي٘ ايتعًِٝ فاٍ ٚنإ ، اؿٝا٠

 : ايتاي١ٝ اؾٛاْب ٗ ؾهاْت ، َتعسز٠ تٛٛضات ايكطا٤ات ٗ إس١ْٝ إسضغ١

 : الػسٖف الٍبٕٙ املطذد : أٔاًل

 ، ايكطا٤ات ٗ إس١ْٝ يًُسضغ١ ا٭ٍٚ ايٓٛا٠ ٖٛ ايؿطٜـ ايٓبٟٛ إػذس إٔ َا

 ع٢ً يإلؾطاف ؾ١ٓ بتؿهٌٝ ٖــ1345 ا٭ٍٚ ضبٝع 15 ٗ ًَهٞ أَط قسض ؾكس
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 ; ؾٝ٘ ايع١ًُٝ اؾٛاْب تًو َٔ داْبٟا ايكطآ١ْٝ اؿًكات ؾهاْت ، ايع١ًُٝ ايسضٚؽ

 ، ايعاي١ٝ تا٤اايهؿ شٟٚ َٔ إعًٌُ اختٝاض ٚمت ، ايكطآ١ْٝ اؿًكات ُْٛت سٝح

 ٗ خكٛق١ٝ يًُػذس ؾهإ ، ايكطآ١ْٝ اؿًكات ع٢ً ٜتٛاؾسٕٚ اي٬ٛب ٚأقبٌ

 أٚغع فا٫ٟ تهػب ايس١ٜٝٓ َٚٓعيت٘ ، ايطٚسا١ْٝ أدٛا٤ٙ إٕ ست٢ ، اي٬ٛب قًٛب

 . ايكطإٓ ع٢ً ٚاإلقباٍ ٚايتسبط ؿٜاؿ ٗ

 َتابع١ ٜتِ ، يًشؿٜ سًكات ؾٗٓاى ; َٚتٓٛع١ َتعسز٠ ؾٝ٘ اؿًكات ٚناْت

 ، ايتذٜٛس سًكات ٖٚٓاى ، تٝايتجب ٜتِ ست٢ إطادع١ َع ايَٝٛٞ باؿؿٜ ايٛايب

 ع٢ً ايذلنٝع ؾٝٗا ٜٚهٕٛ ، ٚنب٘ بعٓا١ٜ ايتذٜٛس أسهاّ ايٛايب ٜتعًِ

 ٜتعًِ سٝح ، ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات سًكات ٖٚٓاى ، ٚكاضدٗا اؿطٚف قؿات

 . ايعؿط بكطا٤ات٘ ايكطإٓ قطا٠٤ ايٛايب

 ايط٥اغ١ ٚناي١ عًٝٗا تؿطف ايٓبٟٛ إػذس ٗ ايكطآ١ْٝ اؿًكات ْٚٝع

 نُا ، إتدككٌ إسضغٌ ؽكل ؾٗٞ ، ايٓبٟٛ إػذس يؿ٪ٕٚ ايعا١َ

 ٚاإلؾطاف يتُٓٛٝٗا ٌعُ ؾطم ٚتٛؾط ، إػذس ٗ َٓاغب١ َٛاقع شلا كلؽ

 اإلغ١َٝ٬ ٚا٭خ٬م باٯزاب ٚايتُػو اؿؿٜ سٝح َٔ ط٬بٗا َٚتابع١ ، عًٝٗا

 . ٚاإلضؾاز ايتٛدٝ٘ إزاض٠ إؾطاف ؼت ، ايٓبٟٛ إػذس آزاب ٚاتباع

 ناْت سٝح;  اهلل ضٓ٘ ايؿاعط سػٔ ايؿٝذ ، ؾٝ٘ ايكطا٤ ؾٝٛر أبطظ َٚٔ

 ٚسًك١ ، اؿصٜؿٞ ايطٓٔ عبس عًٞ ايؿٝذ ٚسًك١ ، ايكطا٤ات إقطا٤ سًك١ ي٘

 ايكطا٤ات َسضؽ اهلل اؾاض اهلل عبس ٚايؿٝذ ، خاطط اؿهِٝ عبس ايؿٝذ

 ... ٚغرلِٖ ايؿطٜـ ايٓبٟٛ باؿطّ ايكطآ١ْٝ

 : املٍٕزٚ املدٍٖٛ يف الكسٖي الكسآُ حتفٗظ ودازع : ثاًٌٗا

 : عاّ ؿٞؾ ، ْٛاَٞ ؾٝٗا ايتعًِٝ ٚيهٔ ، ا٭ٍٚ إس١ْٝ يًُسضغ١ اَتساز ٖٚٞ

 إٓٛض٠ بإس١ٜٓ ايهطِٜ ايكطإٓ يتشؿٜٝ ابتسا١ٝ٥ َسضغ١ أٍٚ اؾتتاح مت ٖـ1367
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٢ُٓ ٚناْت ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ َٗادط  تعطف قاضت ثِ ، # ايكطا٤ات َسضغ١ $ تػ

 . « نعب بٔ أبٞ »:  َسضغ١ باغِ بعس ؾُٝا

 ايكطإٓ يتشؿٜٝ َتٛغ١ٛ َسضغ١ أٍٚ اؾتتاح ٖـ1383 عاّ ٗ مت نُا

 ايكطإٓ ؼؿٜٝ َسضغ١ $ : باغِ تعطف ايب٬ز عاق١ُ ايطٜاض س١َٜٓ ايهطِٜ

 ْؿػ٘ إػ٢ُ ٚبٗصا ، اٯٕ ست٢ قا١ُ٥ إسضغ١ ٖصٙ ظايت َٚا # ا٭ٍٚ ايهطِٜ

 َس١ٜٓ ايهطِٜ ايكطإٓ يتشؿٜٝ ثا١ْٜٛ َسضغ١ أٍٚ اؾتتشت ٖـ1396 عاّ ٚٗ

 ، # ٟا٭ْكاض ظٜس أبٞ َسضغ١ $ باغِ ٚتعطف ، ايٛسٞ َٗب٘ إهط١َ َه١

 . ٖــ1397 عاّ إس١ٜٓ ٗ عاقِ اإلَاّ ثا١ْٜٛ ٚاؾتتشت

 يعٜاز٠ ْٚتٝذ١ ْؿػ٘ إػ٢ُ ٚبٗصا اٯٕ ست٢ قا١ُ٥ إسضغ١ ٖصٙ ظايت َٚا

 ايكطإٓ ؼؿٜٝ َساضؽ ٚاْتؿطت ِت ، إساضؽ بٗصٙ ا٫يتشام ع٢ً اإلقباٍ

إًُه١ لَٓاط ْٝع ٗ ايعاّ ايتعًِٝ َطاسٌ إعاضف يٛظاض٠ ايتابع١ ايهطِٜ
(1)

 . 

 : الكسٖي الكسآُ لتشفٗظ ارتريٖٛ ادتىعٗٛ : ثالجًا

 ، 2/1/1383 ٗ إٓٛض٠ بإس١ٜٓ ايهطِٜ ايكطإٓ يتشؿٜٝ اـرل١ٜ اؾُع١ٝ ْؿأتٝأ

 ، ٚاإلضؾاز ٚايسع٠ٛ ٚا٭ٚقاف اإلغ١َٝ٬ ايؿ٪ٕٚ ٚظاض٠ بإؾطاف ، 25/5/1963 إٛاؾل

 ٗ تعٌُ ٖٚٞ ، ٚقطا٤ات٘ عًَٛ٘ ٚزضاغ١ ايهطِٜ ايكطإٓ عؿٜ تع٢ٓ ْع١ٝ ٖٚٞ

 ، « ٚساؾ١ٛ ساؾٜ ايٛٝب١ طٝب١ بٝٛت َٔ بٝت نٌ ٗ » : ؾعاض ؼت ، ض٩ٜتٗا ؼكٝل

 ٚغعت ٚقس ، تعايُٝ٘ ٚتٛبٝل ٚسؿٛ٘ ايهطِٜ ايكطإٓ تعًِٝ : ضغايتٗا ٚناْت

 أٚ سًك١ َػذس نٌ ٗ اؾتتشت سٝح;  إٓٛض٠ إس١ٜٓ َػادس ٗ سًكاتٗا َٔ

 إس١ٜٓ َػادس سًكات ٗ اي٬ٛب عسز بًؼ ست٢ ، ايهطِٜ إٓايكط يتشؿٜٝ أنجط

 َٔ ٚضعا١ٜ باٖتُاّ ؼ٢ٛ ٖٚٞ ، ٚطايب١ طايب 50000 شلا ايتابع١ ٚإٓاطل إٓٛض٠

 شلا ٚنإ ، إس١ٜٓ ٗ احملػٌٓ َٔ أٜهٟا ٚضعا١ٜ ايب٬ز ٖصٙ ٗ ا٭َط ٠٫ٚ قبٌ

 . اهلل يهتاب ٟاساؾٛ 150 ع٢ً ٜعٜس َا عاّ نٌ ٜتدطز سٝح;  َجُط٠ دٗٛز
                                                           

 ْػد١ إيهذل١ْٝٚ . . 14ايتٛثٝل ايذلبٟٛ : ف١ً  (1)
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ٖٚٞ ، ٚقطا٤ات٘ ايكطإٓ ْؿط ٗ َتعسز٠ أْؿ١ٛ اؾُع١ٝ ٚيس٣
(1)

 : 

 إٍ ايكطا٠٤ غٓس بٓؿط تٗتِ سٝح ايػٓس سًكات : الكسٖي الكسآُ سفظ سمكات -1

 . إداظ٠ َٓض خت١ُ ايٛايب أتكٔ ؾإشا ، ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ

 ٚؾل ١ٝايكطآْ ايعؿط ايكطا٤ات ؾٝٗا ٜسضؽ سٝح : الكسآٌٗٛ الكساءات سمكات -2

 . َتٛٛض َٓٗر

 : الػسٖف املضشف لطباعٛ فّد املمك زتىع : زابعًا

 ْػذ داْب ٗ ٚخاق١ ايكطا٤ات ٗ إس١ْٝ يًُسضغ١ اَتساز أٜهٟا ٖٚٛ

 َتُِ ٖٚٛ ، اإلغ٬َٞ ايعامل بٗا ٜكطأ اييت ايكطآ١ْٝ بايطٚاٜات ٚتطتًٝ٘ إكشـ

 ٚإتكإ نبٛ٘ ، ايكطإٓ ٚسؿٜ تعًِٝ داْب إٍ ٜهاف سٝح إس١ْٝ يًُسضغ١

 . أزا٥٘ ٚسػٔ تطتًٝ٘ ٚنب٘ ، ضزل٘

 إًو َٔ َبازض٠ ، ايؿطٜـ إكشـ يٛباع١ ؾٗس إًو فُع إْؿا٤ نإ

 ٗ اؾتتاس٘ ٚمت ، بتأغٝػ٘ ًَهٟٝا أَطٟا أقسض سٝح ; اهلل ضٓ٘ ايععٜع عبس بٔ ؾٗس

 ٚتٛظٜع٘ ، ايؿطٜـ إكشـ طباع١ ا٭غاؽ عًُ٘ يٝهٕٛ ، ٖـ1405 عاّ إٓٛض٠ إس١ٜٓ

 باعتباضٖا ؾٝٗا اجملُع إلقا١َ َهاْٟا إٓٛض٠ إس١ٜٓ اختٝاض ٚمت ، اإلغ٬َٞ ايعامل ع٢ً

  عجُإ بؿعٌ ٚتأغٟٝا ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َٚٗادط اإلغ٬ّ ٚعاق١ُ ، ايٛسٞ َٗب٘

 . ا٭ٍٚ اإلغ٬ّ عاق١ُ َٔ اإلغ٬َٞ ايعامل إٍ ٚٚظع٘ ْٚػد٘ ايكطإٓ ْع ايصٟ

 ايعامل قطا٤ َؿاٖرل َٔ ٚكتاض٠ َتُٝع٠ نب٠١ إكشـ طباع١ ع٢ً ٚأؾطف

 سهُٟا ٚيٝهٕٛ ، ٚاإلتكإ ايهب٘ زضدات أع٢ً ٗ إكشـ يٝهٕٛ ; اإلغ٬َٞ

 إس١ٜٓ َكشـ » ُٚغُٞ ، اإلغ٬َٞ ايعامل ٗ إكاسـ ضغِ بٌ اخت٬ف أٟ ٗ

 َتعسز٠ بطٚاٜات إكشـ ْػذ ٚطبعت ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ َس١ٜٓ تُٟٝٓا « ايٓب١ٜٛ

ٖٚٞ ، اإلغ٬َٞ ايعامل ٗ ايّٝٛ تكطأ اييت ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات سػب
(1)

 : 
                                                           

 http://www.quranmadinah.com : إٓٛض٠ إس١ٜٓ ٗ ايهطِٜ ايكطإٓ يتشؿٜٝ اـرل١ٜ اؾُاع١ َٛقع( 1)

  /www.qurancomplex.org )ايٓت( ؾبه١ ع٢ً ايؿطٜـ إكشـ يٛباع١ ؾٗس إًو فُع َٛقع( 1)

http://www.quranmadinah.com/


 (04) العدد -المنورة المدونة ودرادات بحوث زمرك مجلةى210

 . ايهٛٗ عاقِ عٔ سؿل ضٚا١ٜ ٚؾل ايٓب١ٜٛ إس١ٜٓ َكشـ - 1

 . إسْٞ ْاؾع عٔ ٚضف ضٚا١ٜ ٚؾل ايٓب١ٜٛ إس١ٜٓ َكشـ - 2

 . إسْٞ ْاؾع عٔ قايٕٛ ضٚا١ٜ ٚؾل ايٓب١ٜٛ إس١ٜٓ َكشـ - 3

 . ايبكطٟ عُطٚ أبٞ عٔ ايسٚضٟ ضٚا١ٜ ٚؾل ١ٜٛايٓب إس١ٜٓ َكشـ - 4

 . ايهٛٗ عاقِ عٔ ؾعب١ ضٚا١ٜ ٚؾل ايٓب١ٜٛ إس١ٜٓ َكشـ - 5

  . ٟايبكط عُطٚ أبٞ عٔ ايػٛغٞ ضٚا١ٜ ٚؾل ايٓب١ٜٛ إس١ٜٓ َكشـ - 6

 ٗ ايكطا٤ ٕؿاٖرل ٕطتٌا ايٓب١ٜٛ إس١ٜٓ َكشـ بتػذٌٝ اجملُع قاّ نُا

 إٍ ٜؿرل ٚشيو ، ايؿطٜـ ايٓبٟٛ إػذس أ١ُ٥ َٔ ٚبعهِٗ ، إٓٛض٠ إس١ٜٓ

 ٗ ا٭ٍٚ إس١ْٝ إسضغ١ أسٝا نُا ، ايؿإٔ بٗصا ٚعٓاٜت٘ اجملُع اٖتُاّ

 إكاسـ ٖصٙ ٚغذًت ، ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ أغػٗا اييت إسضغ١ ٭ْٗا ; ايكطا٤ات

 ، َٚػطبٗا ا٭ضض َؿطم ٗ اإلغ٬َٞ ايعامل ٗ إٓتؿط٠ ايكطا٤ات ٚؾل إطت١ً

 يتهٕٛ ، اإلغ٬َٞ ايعامل قطا٤ َٚؿاٖرل عًُا٤ َٔ ؾ١ٓ َٚطاقب١ إؾطاف ؼت

 : ٖٚٞ ، اؿطٚف ٚقؿات كاضز ٗ قٛتٟٝا َطدعٟا

 بكٛت ايهٛٗ عـاقِ عٔ سؿل ضٚا١ٜ ٚؾل إطتٌ ايٓب١ٜٛ إس١ٜٓ َكشــ -1

 . اؿصٜؿٞ ايطٓٔ عبس بٔ عًٞ / ايؿـٝذ

 / ايؿـٝذ بكٛت عاقِ عٔ سؿل ضٚا١ٜ ٚؾل إطتٌ ايٓب١ٜٛ إس١ٜٓ َكشــ -2

  . ا٭خهط إبطاِٖٝ

 / ايؿـٝذ بكٛت عاقِ عٔ سؿل ضٚا١ٜ ٚؾل إطتٌ ايٓب١ٜٛ إس١ٜٓ َكشــ -3

 . ٜٛغـ أٜٛب قُس

 / ايؿـٝذ بكٛت عاقِ عٔ سؿل ضٚا١ٜ ٚؾل إطتٌ ايٓب١ٜٛ إس١ٜٓ َكشــ -4

 . بكؿط عًٞ اهلل عبس

 / ايؿـٝذ بكٛت عاقِ عٔ سؿل ١ٜضٚا ٚؾل إطتٌ ايٓب١ٜٛ إس١ٜٓ َكشــ -5

 . ساؾٜ ظٖرل بٔ عُاز
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  / ايؿـٝذ بكٛت ْاؾـع عٔ قـايٕٛ ضٚا١ٜ ٚؾل إطتٌ ايٓب١ٜٛ إس١ٜٓ َكشــ -6

 . اؿصٜؿٞ عًٞ

 / ايؿـٝذ بكٛت إـسْٞ ْاؾـع عٔ ٚضف ضٚا١ٜ ٚؾل إطتٌ ايٓب١ٜٛ إس١ٜٓ َكشــ -7

 . ايسٚغطٟ إبطاِٖٝ

 / ايؿـٝذ بكـٛت عاقـِ عٔ سؿل ضٚا١ٜ ٚؾل إطتٌ ايٓب١ٜٛ إس١ٜٓ َكشــ -8

 . إٗٓا غًُٝإ خايس

 ٜعس سٝح ; َػًِ نٌ ب٘ ٜعتع قاطب١ يٮ١َ ٟاؾدط ؾٗس إًو فُع عٗسُٜٚ

 ، اإلغ٬َٞ ايعامل ٗ خس١َٝ عًّٛ َٔ ب٘ ٜتكٌ َٚا ايؿطٜـ يًُكشـ َٛبع١ أندل

 َٔ ْػد١ ٬ٌَٜ عؿط٠ َٔ ٜكطب َا غٜٓٛ٘ا ٜٓتر ٖٚٛ اٯٕ ست٢ اؾتتاس٘ ّٜٛ َٔٚ

ايؿطٜـ إكشـ
(1)

 شيو ٗ َعتُسٟا ، ايكاضات كتًـ ٗ إػًٌُ بٗا ٜعٚز ، 

 َٔ ب٘ ٜكّٛ َا داْب إٍ ، ايعامل ٗ ايٛباع١ تكٓٝات إيٝ٘ ٚقًت َا أسسخ ع٢ً

 . ايّٝٛ إؿٗٛض٠ ايطٚاٜات َدتًـ ، ايهطِٜ يًكطإٓ ايكٛتٞ ايتػذٌٝ

 : ادتاوعات : خاوطًا

 ؾإٕ ايكطا٤ات عًِ ي٬ٛب ٚساد١ نطٚض٠ أقبض اؾاَعٞ ايتعًِٝ إٔ َا

 اؾاَعٞ اؾاْب يتسخٌ تٛغعت قس ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ٗ إس١ْٝ إسضغ١

 ١َٝاإلغ٬ ايسضاغات ٚ ايهطِٜ ايكطإٓ ن١ًٝ أْؿ٦ت ؾكس ، ايبشجٞ ا٭نازّٞ

 ٗ ْٛعٗا َٔ ا٭ٍٚ ايه١ًٝ ٖٚٞ ، ٖـ2/4/1394 ٗ اإلغ١َٝ٬ اؾاَع١ ٗ

 ٚزضاغ١ عؿٛ٘ ٚايعٓا١ٜ ،  اهلل نتاب خس١َ ع٢ً تكّٛ سٝح ايعامل داَعات

 اجملٛزٜٔ إطتًٌٚ إتُهٌٓ ٚايكطا٤ ايعًُا٤ ٚؽطٜر َػتؿٝه١ زضاغ١ عًَٛ٘

 ٚػٜٛسٟا سؿٟٛا  اهلل بهتاب ايعٓا١ٜ إٍ ايه١ًٝ تٗسف نُا ، اهلل يهتاب

 ، ٚعًَٛ٘ ايهطِٜ ايكطإٓ ٗ إتدككٌ ايعًُا٤ ٚإعساز ، ايعؿط بكطا٤ات٘
                                                           

إلغ١َٝ٬ تكطٜط فُع إًو ؾٗس يٛباع١ إكشـ ايؿطٜـ ، َٛقع ٚظاض٠ ايؿ٪ٕٚ ا( 1)

 ٚا٭ٚقاف ٚايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز .
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 َٚعطؾ١ ، ٚتٛدٟٝٗا ٚعطنٟا زضاغ١ إتٛاتط٠ ايكطا٤ات ٫غتٝعاب ط٬بٗا ٚتأٌٖٝ

 ٗ َتُٝعٜٔ باسجٌ ٜهْٛٛا ٭ٕ ت٪ًِٖٗ اييت بايعًّٛ ٚاإلٕاّ ، إكاسـ َطغّٛ

 - ٚعإٟٝا قًٟٝا - ا٭١َ ساد١ غٓس ٗ ٚإؿاضن١ ، ايكطآ١ْٝ ايسضاغات فاٍ
 . َ٘عاْٝ ٚؾِٗ ايكطإٓ ؿؿٜ ٪١ًٖإ بايهٛازض

 بعس ب٬زِٖ إٍ يٝعٛزٚا ، ايعامل أما٤ غا٥ط َٔ ط٬بٗا ايه١ًٝ ٚتػتكبٌ

 . ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ٚعًّٛ َعاضف َٔ إػًِ ب٘ ٜتعٚز َا غرل ؽطدِٗ

طٝب١ داَع١ اؾتتشت ٕٚا
(1)

 ايسضاغات قػِ إْؿا٤ مت إٓٛض٠ إس١ٜٓ ٗ 

 ايكطا٤ات بتسضٜؼ ايكطا٤ات ؾعب١ ٗ ايكػِ ٜكّٛ سٝح ; اٯزاب ن١ًٝ ٗ ايكطآ١ْٝ

 ٖٚٛ ، ٚتسبطٟا ٚؾُٟٗا ٚضزلٟا ٚػٜٛس سؿٟٛا اهلل بهتاب ٚايعٓا١ٜ ، ايكطآ١ْٝ ايعؿط

 َتابع١ ايكػِ ٜكّٛ نُا ، ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ٗ إس١ْٝ يًُسضغ١ آخط ضاؾس

 اي٬ٛب ػتكبٌٜ سٝح ; ايعؿط ايكطا٤ات ٗ ايبشجٞ اؾاْب ٗ ايعًٝا ايسضاغ١

 أٚ طٝب١ داَع١ َٔ غٛا٤ ايكطآ١ْٝ ايعؿط ايكطا٤ات ٗ ٚإتدككٌ اـطهٌ

 . ايعًٝا ايسضاغات َتابع١ ٗ اإلنُاٍ شلِ يٝؿػض إًُه١ داَعات

 

*   *   * 

                                                           

ٖٚٛ طٝب١ تأغػت  إس١ٜٓ إٓٛض٠زلٝت بٗصا ا٫غِ تُّٝٓا بأسس ا٭زلا٤ اييت تًٛل ع٢ً ( 1)

 ّ . 2003ٖـ إٛاؾل يـ  1424داَع١ طٝب١ ٗ عاّ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1424
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 الجاٌ٘ املبشح

 املدٌٗٛ املدزضٛ خضائط

 األٔه املطمب

 ٔالدزاٖٛ بالسٔاٖٛ التىطك

 ٗ دعًتٗا عس٠ غكا٥ل ايكطآ١ْٝ كطا٤اتاي ٗ إس١ْٝ إسضغ١ اتػُت

 . ملسو هيلع هللا ىلص قُس ايطغٍٛ ا٭ٍٚ إعًِ ٜسٟ ع٢ً إس١ٜٓ ٗ تأغٝػٗا َٓص ايكساض٠

 عٔ ٚعطف ، ٚايسضا١ٜ ايطٚا١ٜ ٗ ايتشكٝل ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ْكٌ ؾطٚٙ َٚٔ

 ْكٌ ٗ ٚايسضا١ٜ ايطٚا١ٜ داْب عٔ ؽطز ؾًِ ، ايكٝس بٗصا ايتُػو إس١ْٝ إسضغ١

 . دٌٝ بعس د٬ٟٝ ايكطآ١ْٝ ٤اتايكطا

 عٝح ; ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إٍ غٓسٙ ٜتكٌ آخط يكاض٨ ايكاض٨ َؿاؾ١ٗ بايطٚا١ٜ ُٜٚككس

 بايعطض تػ٢ُ َا ٖٚٞ ، قطا٤ات٘ ع٢ً ٜٚكٗطٙ عًٝ٘ ٜٚعطض ايكطا٠٤ َٓ٘ ٜػُع

 ػٜٛس أسهاّ َٔ ايكطا٠٤ ٚأقٍٛ قٛاٌْ َعطؾ١ ؾٗٞ ايسضا١ٜ ٚأَا ، ٚايػُاع

 ، بايهتاب١ َؿاؾ١ٗ إكط٤ٚ تكٝٝس َع٢ٓ أٚ.... ٚتؿدِٝ ٚتطقٝل ٚتػٌٗٝ ْٚكٌ ٚإَا٫ت

 ْكٌ ايطٚا١ٜ إٔ بُٝٓٗا ٚايؿطم ، ايٓكٌ َطدع٘ ٚايسضا١ٜ ايطٚا١ٜ : ايٛطٜكٌ ٚن٬

 . ٚايتكعٝس ٚايتأقٌٝ بايٓل عًُٞ ْكٌ ٚايسضا١ٜ ، ٚايًكا٤ إؿاؾ١ٗ ؾٝ٘ عًُٞ

 ، إيٝٗا ٜطدع ٛاعسق ؼهُ٘ إٔ بس ٫ ; َهبٛطٟا قشٝشٟا ايٓٛل ٜهٕٛ ٚست٢

 ن١ًُ ْٛل ٗ اثٓإ اختًـ ؾإشا ، ايسضا١ٜ بكٛاعس َهبٛط١ ايطٚا١ٜ ؾتهٕٛ

 . ايسضا١ٜ ٖٚٞ ايكٛاعس إٍ ا٫ستهاّ إٍ ؾُطزٙ

 ، بايتذٜٛس ايعًِ ٗ َتؿانًٕٛ ايكطإٓ ٚقطا٤ » : ايساْٞ عُطٚ أبٛ قاٍ

 ، ايٓبٝ٘ اؿاشم ٖٚٛ ; ُّٚٝٝعا قٝاّغا شيو ٜعًِ َٔ ؾُِٓٗ ، بايتشكٝل ٚإعطؾ١

 آنس ٚزضا١ٜ ؾ١ٓٛ ٚايعًِ ، ايؿٗٝ٘ ايػيب ٖٚٛ ; ٚتكًّٝسا زلاّعا ٜعًُ٘ َٔ َِٚٓٗ

 ٚايؿهٌ ، ٚتعًُٗا ْكًٗا ٚيًطٚا١ٜ ، ُْٚٛٗا نبٛٗا ؾًًسضا١ٜ ، ٚضٚا١ٜ زلاّعا َٓ٘

« ايعِٛٝ ايؿهٌ شٚ ٚاهلل ، ٜؿا٤ َٔ ٜ٪تٝ٘ اهلل بٝس
(1)

 . 
                                                           

ؼكٝل ايسنتٛض ، ٭بٞ عُطٚ عجُإ بٔ غعٝس ايساْٞ ايتشسٜس ؿكٝك١ اإلتكإ ٚايتذٜٛس ( 1)

 ّ .1988-ٖـ1407،  بػساز،  َٛبع١ اـًٛز ، 67، م غامن قسٚضٟ ٓس
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 ايتكٝٝس إٍ ا٭َط استاز ، إْػٝ أٚ نعـ ٜكٝبٗا ايصانط٠ ناْت ٕٚا

 ٗ إيٝٗا ٜطدع َطدعٟا تهٕٛ ست٢ نتب ٗ ايكطا٠٤ ايعًُا٤ ؾكٝس ، بايهتاب١

 إٔ يٛدسْا ايعا١ٖٝ ايعٗٛز ٗ ايهطِٜ ايكطإٓ ْع إٍ ضدعٓا ٚيٛ ، اؿاد١ ٚقت

 . ٚايهتاب١ ٚإؿاؾ١ٗ ايتًكٞ ُٖٚا ، ْع٘ ٗ ؼككا ايٛطٜكٌ

 ايكطا٤ : ؾكاٍ ايكطا٤ إكط٥ٌ عًُا٤ َٔ ٓاتكسَ َٔ ٚقـ ٚقس » : َهٞ قاٍ

 ؾصيو ، ُّٚٝٝعا ٚقٝاّغا ضٚا١ٜ ًُُِٜ٘عَٜ َٔ ؾُِٓٗ ; بايتذٜٛس ايعًِ ٗ ٜتؿانًٕٛ

ٖٔٔ ؾصيو ، ٚتكًّٝسا زلاّعا ٜعطؾ٘ َٔ َِٚٓٗ ، ايؿٛٔ اؿاشم  ًٜبح ٫ ، ايهعٝـ ايٛ

 . ؾِٗ عٔ ٌْك ٫ٚ ، أقٌ ع٢ً ٜي مل إش ; ٚايتكشٝـ ايتشطٜـ ٜٚسخً٘ ٜؿو إٔ

 ، ْكًٗا شلا ؾايطٚا١ٜ : قاٍ . ٚضٚا١ٜ زلاّعا َٓ٘ أسػٔ ٚزضا١ٜ ؾ١ٓٛ ايكطإٓ ؾٓكٌ : قاٍ

 ٚايسضا١ٜ ٚايؿ١ٓٛ ايٓكٌ يًُكط٨ ادتُع ؾإشا : قاٍ . ٚعًُٗا نبٛٗا شلا ٚايسضا١ٜ

« زٜا١ْ شيو َع ي٘ نإ إٕ ، ايكطا٠٤ عًٝ٘ ٚقشت ، اإلَا١َ ي٘ ٚدبت
(1)

 . 

 عٔ ؾطٟٚ ، ٚايسضا١ٜ ايطٚا١ٜ داْب ايكطا٤ات ٗ ٕس١ْٝا إسضغ١ ايتعَت ٚقس

 نُا ؾاقط٩ٚا ا٭ٍٚ عٔ اٯخط ٜأخصٖا غ١ٓ ايكطا٠٤ » : قايٛا أِْٗ أقشابٗا

« ُُِتُُٛٙعِّ
(2)

 . 

 قطأت َا إ٫ أقطأ إٔ يٞ يٝؼ أْ٘ ي٫ٛ : ْاؾع قاٍ بايٓكٌ ُػهِٗ ٚٗ

نصا نصا ٚسطف ، نصا نصا سطف يكطأت
(3)

 . 

 داْب ٗ ايتعاَٗا ٗ إس١ْٝ إسضغ١ عٔ نُٓٛشز ْاؾع قطا٠٤ إٍ ٚبايطدٛع

 ٚنػط ايٝا٤ بهِ نً٘ ايكطإٓ ٗ « وعٕ » يؿٜ ٜكطأ أْ٘ لس ، ٚايٓكٌ ايطٚا١ٜ

 ٺ ڀ ڀ ﴿ : تعاٍ قٛي٘ ٗ ا٭ْبٝا٤ غٛض٠ ٗ دا٤ ٚاسسٟا َٛنعٟا إ٫ ، ايعاٟ

                                                           

 :  كٝلَهٞ بٔ أبٞ طايب ايكٝػٞ ؼ ، طعا١ٜ يتذٜٛس ايكطا٠٤ ٚؼكٝل يؿٜ ايت٠ٚ٬اي( 1)

َُٓاض  ، 90-89أٓس سػٔ ؾطسات . ز  . 1996ّ-ٖـ1417، ايجايج١  ا٭ضزٕ ايٛبع١ ،زاض ع

 . 1/17ايٓؿط ٗ ايكطا٤ات ايعؿط ( 2)

 . إطدع ايػابل( 3)
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:  طا٭ْبٝا٤ ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ، ايكطا٤تٌ ٗ ٚاسس إع٢ٓ إٔ َع ، ايعاٟ ٚنِ ا٤ايٝ بؿتض قطأٙ ؾإْ٘ ، ص103

 ؟ إٛانع بك١ٝ ٗ يكطا٤ت٘ كايؿٟا ا٭ْبٝا٤ َٛنع ٗ ٜكطأ ْاؾعٟا دعٌ ايصٟ َا ٚيهٔ

 . ٚقًت٘ اييت ٚايطٚا١ٜ ايٓكٌ : ٚاؾٛاب

 الجاٌ٘ املطمب

 العجىاٌ٘ بالسضي التىطك

 قبٍٛ ٗ ايعجُاْٞ بايطغِ ايتعاَٗا ايكطا٤ات ٗ إس١ْٝ إسضغ١ خكا٥ل َٔ

 ايج٬ث١ ا٭ضنإ أسس ايطغِ َٛاؾك١ ٭ٕ ; إتٛاتط٠ ايكشٝش١ ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات

 . إتٛاتط٠ ايكطا٠٤ قبٍٛ ٗ

 ٗ عجُإ عٗس ٗ ايكشاب١ اضتهاٙ ايصٟ ايٛنع ايعجُاْٞ بايطغِ ٜٚككس

ٚسطٚؾ٘ ايكطإٓ نًُات نتاب١
(1)

 . 

 ايكطا٠٤ إٕ » : قاٍ أْ٘ - ثابت بٔ ظٜس - إس١ْٝ إسضغ١ ؾٝٛر أسس عٔ ٚقض

 اؿطٚف َٔ قبًٓا َٔ اتباع إٔ أضاز : شيو ع٢ً َعًكٟا ايبٝٗكٞ قاٍ ، « َتبع١ غ١ٓ

 اييت ايكطا٤ات كايؿ١ ٫ٚ ، إَاّ ٖٛ ايصٟ إكشـ كايؿ١ هٛظ ٫ َتبع١ غ١ٓ

َؿٗٛض٠ ٖٞ
(2)

 . 

 اّؾايتع ، ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ عٔ ايجابت١ ايكطا٤ات ع٢ً اؾتُاي٘ ايطغِ ٗ ٚضٚعٞ

 قشٝش١ غرل يًطغِ إدايؿ١ ايكطا٠٤ إٕ بٌ ، كايؿت٘ ٚؼطّ ؾطٙ ايطغِ َٛاؾك١

 إكاسـ سطف ٚاتباع : ايكاغِ عبٝس أبٛ قاٍ ; اٯخطإ إايؿطط ؾٝٗا ؼكل ٚيٛ

ايكا١ُ٥ نايػٓٔ عٓسْا
(3)

 . 
                                                           

 . ٖـ1431 ، ايطٜاض ، 315 م ، ايطَٚٞ ايطٓٔ عبس بٔ ؾٗس.ز  ، ايكطإٓ عًّٛ ٗ زضاغات( 1)

عبس ايطٓٔ بٔ إزلاعٌٝ إكسغٞ  ، إطؾس ايٛدٝع إٍ عًّٛ تتعًل بايهتاب ايععٜع( 2)

 . 1395برلٚت ، . طبع ٗ زاض قازض  90م  ، إعطٚف بأبٞ ؾا١َ

 . 1/461ايدلٖإ ( 3)
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 ع٢ً ايٓبٟٛ ايعٗس ٗ نتابت٘ َٓص َٛدٛزٟا نإ ايكطإٓ ضغِ إٔ إعطٚف َٚٔ

 أَط ٭ْ٘ ; عجُإ غٝسْا إٍ ْػب١ٟ ايعجُاْٞ ايطغِ ٚزلٞ ، ايٛسٞ نتب١ ٜسٟ

ـٕ بٓػذ ٣ّ َكش   : ؾكاٍ ، ايكطإٓ سطٚف بعض ٗ ايكشاب١ اختًـ بعسَا يًٓاؽ إَا

« إَاَٟا يًٓاؽ ؾانتبٛا ادتُعٛا قُس أقشاب ٜا $
(1)

 . 

 َٓ٘ ْػدٛا ثِ ، إَاَٟا َكشؿٟا بهط أبٞ قشـ َٔ ايكشاب١ ؾٓػذ

 . اخذلع٘ أْ٘ ٫ ، اؾ١ٗ ٖصٙ َٔ إيٝ٘ ٓػبؾ ، ا٭َكاض يػا٥ط َكاسـ

 ، ٚايتأيٝـ ايتسٜٚٔ عكط ٗ ايعًُا٤ دا٤ ايعجُا١ْٝ إكاسـ اْتؿطت ٕٚا

 ، ايطغِ قٛاعس َٓٗا ؾاغتدطدٛا ، َػتؿٝه١ زضاغ١ ٚزضغٖٛا ؾٝٗا ؾٓٛطٚا

 ٚايعٜاز٠ ٚايٓكل ، ٚاإلثبات ، اؿصف : ٖٞ قٛاعس سلً٘ قس ايطغِ إٔ ؾٛدسٚا

 بٗا ْعٍ اييت ، ايػبع١ ا٭سطف ع٢ً اؾتُاشلا ايطغِ بصيو كسٚاؾك.... ٚايبسٍ

 . ايػطض شلصا ؼكٝكٟا ٚايؿهٌ ايٓك٘ َٔ خاي١ٝ ُٚدعًت ، ايكطإٓ

 هعًٗا ٚايؿهٌ ايٓك٘ َٔ خ٥ًٖٛا َع قطا٠٤ َٔ أنجط ع٢ً اؾتًُت اييت ؾايهًُات

 ، سـإكا ْٝع ٗ ٚاسس بطغِ نتبٖٛا ، ايكطا٤ات َٔ عًٝ٘ اؾتًُت ٕا قت١ًُٟ

 . ﴾ فتجبتٕا ﴿ ٔ ﴾ ٹ ﴿ قطا٤تإ ؾٝٗا ٚضز ص6 : طاؿذطات ﴾ ٹ ﴿ : قٛي٘ مٛ

 هعًٗا ٫ ايٓك٘ َٔ ٚػطٜسٖا قطا٤تٌ ع٢ً ٚضزت اييت ايهًُات أَا

 ، إكاسـ ْٝع ٗ ٚاسس بطغِ ٜهتبٖٛا ؾًِ ، قطا٤ات َٔ ؾٝٗا ٚضزت ٕا قت١ًُٟ

 آخط بطغِ بعهٗا ٚٗ ، ٠قطا٤ ع٢ً ٜسٍ بطغِ إكاسـ بعض ٗ نتبٖٛا ٚإِا

 ص132طايبكط٠ :  ﴾ ٔأٔصٜ ﴿ ﴾ہ ﴿ : قٛي٘ مٛ ، ا٭خط٣ ايكطا٠٤ ع٢ً ٜسٍ

 . إكاسـ غا٥ط ع٢ً اؿطٚف ٖصٙ َجٌ ٚٚظعٛا

 ايكطا٠٤ قبٍٛ أضنإ َٔ ضنٟٓا ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات عًُا٤ عٓس ايطغِ ٚقاض

 ، ايعجُاْٞ ايطغِب ا٫ٖتُاّ ٗ عٓا١ٜ أٚيت قس إس١ْٝ إسضغ١ ٚناْت ، ايكشٝش١

 . ايعجُاْٞ ايطغِ عٔ إتٛاتط٠ ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات َٔ قطا٠٤ أٟ ؽطز ؾًِ
                                                           

 . 6، تاضٜذ ٚغطٜب ضزل٘ م  1/376ايدلٖإ ( 1)
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 الجالح املطمب

 العمىٗٛ املٍّذٗٛ عمٜ املدٌٗٛ املدزضٛ اعتىاد

 ; ايتع١ًُٝٝ اـ١ٛ ٘عًٝ تػرل ايصٟ ٚايكٛاعس ا٭غؼ َٔ ٖٛ : ايعًُٞ إٓٗر

 ، عًٝٗا تػرل ع٠١ًُٝ َٓٗذ١ٝ شلا هٜٔ مل إٕ تٓتؿط إٔ ع١ًُٕٝ ٕسضغ١ ّهٔ ٫ إش

 ايٓتا٥ر ظازت ٚاٖتُاّ بسق١ ايع١ًُٝ إٓٗذ١ٝ ٗ ايتٓؿٝص داْب ضٚعٞ ٚنًُا

 تعًِ ٗ تأقٌٝ ؾٝ٘ عًُٞ َٓٗر ع٢ً إسضغ١ اعتُاز بإٓٗذ١ٝ ٜٚككس ، إطد٠ٛ

 ٚاؿُاغ١ ا٫ضػاٍ ع٢ً اؾاْب ٖصا ٗ ا٫تهاٍ ّهٔ ؾ٬ ، ٚقطا٤ات٘ ايكطإٓ

 بطظت ٚقس ، ايتعًِٝ ٕػرل٠ ايع١ًُٝ ٚا٭غؼ بايكٛاعس ا٫ٖتُاّ ٜهٕٛ َا بكسض

 : أَطٜٔ ٗ إس١ْٝ إسضغ١ ٗ ايع١ًُٝ إٓٗذ١ٝ

 : ٔالطىاع العسض -1

 ؾهإ ، عًٝ٘ ايكطإٓ تٓعٍ سٌ ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ َع  ددلٌٜ اتبع٘ ايصٟ ٖٚٛ

 ،  ددلٌٜ ٜٚػتُع ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ ٜكطأ ثِ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ ٜٚػتُع ٜكطأ ددلٌٜ

 ٚاتبعٗا ، أقشاب٘ ع٤ًِ عٓسَا َػذسٙ ٗ إس١ْٝ إسضغ١ ٗ ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ ٚاتبعٗا

 . ايكطا٤ات ٗ ايتدكل أقشاب ٚخاق١ ايكشاب١ أؾطاز َع

ٖٞ اقطأ » : ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب يٞ قاٍ : قاٍ  َػعٛز بٔ اهلل عبس عٔ  ٜا : قًت ، عً

 أتٝت ست٢ ايٓػا٤ غٛض٠ ؾكطأت ، ْعِ : قاٍ ؟ أْعٍ ٚعًٝو عًٝو أقطأ اهلل ضغٍٛ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ﴿ اٯ١ٜ ٖصٙ إٍ

« تصضؾإ عٝٓاٙ ؾإشا إيٝ٘ ؾايتؿت ، اٯٕ سػبو : قاٍ ، ص41طايٓػا٤ :  ﴾ گ
(1)

 . 

 ٗ ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات عًِ ٗ إتدككٌ أسس ٖٚٛ نعب بٔ ٝأبٞ َٔ ٚطًب

ٞٓٝ٭ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ قاٍ :  أْؼ قاٍ ، ايكطإٓ عًٝ٘ ٜكطأ إٔ إس١ْٝ إسضغ١  بٔ ب

ٕٓ : نعب  : قاٍ ص1طايب١ٓٝ :  ﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ ﴿ عًٝو أقطأ إٔ أَطْٞ اهلل إ

! ؾبه٢ : قاٍ . ْعِ : قاٍ ؟ يو اْٞٚزٓل
(2)

 . 

                                                           

 . (4763: سػبو ) ، باب قٍٛ إكط٨ يًكاض٨ ، نتاب ؾها٥ٌ ايكطإٓ ٟداضبايقشٝض  ( 1)

 . 127، م  7، ز  ، َٓاقب أبٞ بٔ نعب ، َٓاقب ا٭ْكاضل إطدع ايػاب( 2)

file:///D:/ريهام/الموقع/بانر%20المولد%20النبوى%20الشريف/مقالات%20المولد%20النبوى/كيف%20تتاسى%20برسول%20الله/فاذا%20عيناه%20تزرفان.htm%23_ftnref1
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 ايكطا٤ات عًِ تسضؽ اييت اؾاَعات ٗ اٯٕ َتبع١ ايع١ًُٝ إٓٗذ١ٝ ٖٙٚص

 . ٚايػُاع بايعطض ٚتػ٢ُ ، ايكطآ١ْٝ

 : الٍبٕٙ العّد يف الكسآُ مجع وٍّذٗٛ -2

 ع٢ً قا٥ُٟا اؾُع ؾهإ ، عُٓٗا اهلل ضنٞ ٚعجُإ بهط أبٞ عٗس ٚٗ

 ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ ع٢ً ايكطإٓ ٜٓعٍ ؾعٓسَا ، ايتٓؿٝص ٗ ٚآي١ٝ ٚؽٛٝ٘ ع١ًُٝ َٓٗذ١ٝ

 َِٓٗ ًٜٛب ثِ ، ٜهتبٕٛ ؾهاْٛا ، قطأٙ َا عًِٝٗ ٚأ٢ًَ ، ايٛسٞ نتب١ ْع

 ٖٛ نإ ٚإٕ ، ٚضايكس ٗ اؿؿٜ ع٢ً ٜكتكط ؾًِ ، نتبٛٙ َا عًٝ٘ ٜكط٩ٚا ٕأ

 نعـ َٔ خٛؾٟا ايػٛٛض ٗ ايهتاب١ب اؿؿٜ َع اغتعإ ٚيهٔ ، ا٭قٌ

 . ايصانط٠

 ٗ ظُع٘ نًـ عٓسَا ايكطإٓ ْع ٗ عًُٟٝا َٓٗذٟا  ثابت بٔ ظٜس ٚغًو

 ظٜس ؾطٚٙ ٚتكسَت ، عُٓٗا اهلل ضنٞ عؿإ بٔ ٚعجُإ ايكسٜل بهط أبٞ عٗس

 . ايكشاب١ َٔ ايكطإٓ غٛض أخص ٗ

 

*   *   * 
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 الجالح املبشح

 املدٌٗٛ املدزضٛ يف الكساءات أعالً وػاِري

 األٔه املطمب

 الضشابٛ عضس يف الكساءات ودزضٛ أعالً وَ

 تاضٜذ ٗ ٚاإلقطا٤ ايكطا٠٤ َػرل٠ ٗ ا٭ٍٚ ايكطا٤ات ٗ إس١ْٝ إسضغ١ ُتعٗس

 نٛانب َٓٗا ٚٚٗط ، ٓٛض٠إ إس١ٜٓ ٗ ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ أغػٗا ؾكس ، ايؿطٜـ إكشـ

 د٬ٟٝ ٤ٙٚإقطا ايكطإٓ قطا٠٤ ًٓٛا َٔ ِٖٚ ، اإلغ٬َٞ ايعامل ٗ اإلقطا٤ ٚزضضاٟ

 ، سكطِٖ ٜكعب ست٢ ، ذلاِْٗايهتب ٚإكازض ب ٦ًَت ٚقس ، دٌٝ بعس

 : ِٖٚ ، َٚؿاٖرلِٖ أعٝاِْٗ بعض بذل١ْ أنتؿٞ ٚيهٔ

 :  كعب بَ أب٘ ٔاإلقساء الكساء غٗخ -1

 َع ايعكب١ ؾٗس ، إٓصض أبا ٜه٢ٓ ، عبٝس بٔ قٝؼ بٔ نعب بٔ أبٞ ٖٛ

 ١نتب َٔ ٚنإ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ َع نًٗا ٚإؿاٖس بسضٟا ٚؾٗس ، ايػبعٌ

ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عٗس ع٢ً نً٘ ايكطإٓ سؿٛٛا ايصٜٔ َٚٔ ايٛسٞ
(1)

 . 

 ٗ اهلل يهتاب ايهابٌٛ ايٓذبا٤ إسضغٌ َٔ  نعب بٔ أبٞ نإٚ

 ايصٜٔ ا٭ضبع١ َٔٚ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ أغػٗا اييت ايكطا٤ات ٗ ا٭ٍٚ س١ْٝإ إسضغ١

 زلعت : قاٍ عُطٚ بٔ اهلل عبس عٔ ، ايكطإٓ َِٓٗ ٜ٪خص إٔ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ أَط

 ، ب٘ ؾبسأ ، َػعٛز بٔ اهلل عبس َٔ : أضبع١ َٔ ايكطإٓ خصٚا » : ٜكٍٛ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب

« نعب بٔ ٚأبٞ ، دبٌ بٔ َٚعاش ، سصٜؿ١ أبٞ ٍَٛ ٚغامل
(2)

 . 

 قًب ٗ َٓعيت٘ عًٛ ع٢ً تسٍ َٚٓاقب ؾها٥ٌ  نعب بٔ ٭بٞ نإٚ

 : َٓٗا  اهلل ٚعٓس ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ

                                                           

، غا١ٜ ايٓٗا١ٜ ٫بٔ اؾعضٟ 1/16، تصنط٠ اؿؿاٚ 1/28َعطؾ١ ايكطا٤ ايهباض ايصٖيب ( 1)

 . 1/32، ؾصضات ايصٖب  1/31

 . 6تكسّ ؽطٜر اؿسٜح م ( 2)
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 بٔ أْؼ عٔؾ ، نعب بٔ أبٞ ع٢ً ٜكطأ إٔ ، ملسو هيلع هللا ىلص يٓيبا أَط ٚتعاٍ غبشاْ٘ اهلل إٔ -أ

 ڃ ڄ ڄ ﴿ عًٝو أقطأ إٔ أَطْٞ اهلل إٕ $ : َٞٓبٝ٭ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب قاٍ  َايو

 قاٍ ص1طايب١ٓٝ :  ﴾ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

# ؾبه٢ ْعِ : قاٍ ْٞاٚزٓل
(1)

 . 

 قاٍ ايػابل اؿسٜح ؾؿٞ ; ا٭ع٢ً إٮ ٗ نعب بٔ أبٞ اغِ نطش اهلل إٔ -ب

ٞٙٝأ ؾذعٌ:  قاٍ.  يٞ زلاى اهلل:  قاٍ ، يو زلاْٞ : َٞبٝأ  . # ٜبهٞ ب

 : قاٍ َايو بٔ أْؼ ؾعٔ ; بصيو ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ ي٘ ؾٗس ٚقس ، ا٭١َ أقطأ أْ٘ -ز

 ، عُط اهلل أَط ٗ ٚأؾسِٖ ، بهط أبٛ بأَيت أَيت أضسِ $ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ قاٍ

ٞٓ اهلل يهتاب ٚأقط٩ِٖ ، عجُإ سٝا٤ ٚأقسقِٗ  بٔ ظٜس ٚأؾطنِٗ ، نعب بٔ ٝأب

 ، أَّٝٓا أ١َ يهٌ ٚإٕ أ٫ ، دبٌ بٔ َعاش ٚاؿطاّ باؿ٬ٍ ٚأعًُِٗ ، ثابت

# اؾطاح بٔ عبٝس٠ أبٛ ا٭١َ ٖصٙ أٌَ ٚإٕ
(2)

 . 

 بٔ أبٞ عٔ بػٓسٙ َػًِ قشٝض ؾؿٞ ; عًُ٘ بػع١ ي٘ ؾٗس ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ إٔ -ز

 نتاب َٔ آ١ٜ أٟ أتسضٟ ، إٓصض أبا ٜا$  : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ قاٍ : قاٍ  نعب

 ، إٓصض أبا ٜا$  : قاٍ . أعًِ ٚضغٛي٘ اهلل : قًت : قاٍ # ؟ أعِٛ َعو اهلل

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ﴿ : قًت : قاٍ # ؟ أعِٛ َعو اهلل نتاب َٔ آ١ٜ أٟ أتسضٟ

٘ٔ$  : ٚقاٍ قسضٟ ٗ ؾهطب : قاٍ . ص255طايبكط٠ :  ﴾ ہ ہ ٜٓٔو َٚايًٜٓ ِٗ َٝ ُِ ٔي ًٞ  اٞئع

ِٓٔصض٢ ٜأَبا ُُ  . # اٞي

ٞٓ عٔ أخص ٚقس ُٔ : ايكطإٓ قطا٠٤  ٝأب  بٔ اهلل ٚعبُس ، ٖطٜط٠ أبٛٚ ، عباؽ اب

  ايػًُٞ ايطٓٔ عبس ٚأبٛ ، ضبٝع١ أبٞ بٔ عٝاف بٔ اهلل ٚعبُس ، ايػا٥ب

                                                           

 . 106تكسّ ؽطٜر اؿسٜح م ( 1)

طبع١ َ٪غػ١ ايطغاي١ ايعا١ٕٝ . ،  3791ٚ 3790( غٓٔ ايذلَصٟ ، ٭بٞ عٝػ٢ ايذلَصٟ ،2)

:  ، ٚض٣ٚ ايبداضٟ (154ابٔ َاد٘ )ٖٚـ ، 1408ؼكٝل: ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ ٚآخطٕٚ . برلٚت 

 . 3744 # ، ٚإٕ أٌَ ٖصٙ ا٭١َ أبٛ عبٝس٠ بٔ اؾطاح أ٫ ٚإٕ يهٌ أ١َ أَّٝٓا $

http://islamstory.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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ِٜس عٓ٘ ٚسسَٓخ ، ّْٝعا عِٓٗ اهلل ضنٞ َٛ  ، ٜأِبَع٣ بٔ ايطٓٔ ٚعبس ، ٜغٜؿ١ًٜ بٔ ُغ

 . ٚآخطٕٚ ، اهلل ضِٓٗ إًٗب ٚأبٛ

 نتب َٔ أٍٚ  أبٞ نإ:  ملسو هيلع هللا ىلص هللا يطغٍٛ ايٛسٞ نتب َٔ أٍٚ أْ٘ -ٖــ

 ٚنتب : ايهتاب آخط ٗ نتب َٔ أٍٚ ٖٚٛ ، إس١ٜٓ َكسَ٘ عٓس ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يطغٍٛ

ٞٓ ٚنإ : قاٍ . ؾ٬ٕ  . ؾهتب ثابت بٔ ظٜس اهلل ضغٍٛ زعا وهط مل إشا ٝأب

 بٔ أبٞ عٔ ، عًٝ٘ ايك٠٬ ؾهٌ ملسو هيلع هللا ىلص ضغٍٛ عٔ ضٚاٖا اييت ا٭سازٜح َٔٚ

 ؟ َٓٗا يو أدعٌ ؾهِ ، عًٝو ايك٠٬ أنجط إْٞ ، اهلل ضغٍٛ ٜا :  نعب

 : قاٍ . # يو خرل ؾٗٛ ظزت ٚإٕ ، ؾ٦ت َا $ : قاٍ ؟ ايطبع : قاٍ . # ؾ٦ت َا $ : قاٍ

 َا$  : قاٍ ؟ ايجًجٌ : قاٍ . # يو خرل ؾٗٛ ظزت ٚإٕ ، ؾ٦ت َا$  : قاٍ ؟ ايٓكـ

  : قاٍ ؟ يو نًٗا أدعًٗا ، اهلل ضغٍٛ ٜا : قاٍ . # خرل ؾٗٛ ظزت ٚإٕ ، ؾ٦ت

# شْبو يو ٜٚػؿط ، ُٖو ُتهؿ٢ إشٕ$ 
(1)

 . 

 : ٔفاتْ

 غ١ٓ  عجُإ خ٬ؾ١ ٗ َات ْ٘أ ٚايكشٝض ; ٚؾات٘ غ١ٓ ٗ اختًـ ٚقس

 بإٔ أَطٙ  عجُإ ٭ٕ ; ا٭قاٌٜٚ أثبت ٖٚصا : إػتسضى ٗ قاٍ . ٚث٬ثٌ اثٓتٌ

ايكطإٓ هُع
(2)

 . 

 . وطعٕد بَ اهلل عبد -2

 ، عبسايطٓـٔ أبا ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚنٓاٙ ، اشلصيٞ غاؾٌ بٔ َػعٛز بٔ عبساهلل ٖٛ

 اٍ ٜٓػب نإ يصيو ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚقشبت أَ٘ ٚأغًُت ، اؾا١ًٖٝ ٗ أبٛٙ َات
                                                           

ْٔ َقٔشْٝض قاٍٚ (2457)ضٚاٙ ايذلَصٟ ضقِ ( 1) ٚسػٓ٘  ، (20736س )ٚأٓ ، : َسٔسْٜح َسَػ

، ٚأؾاض  (11/168إٓصضٟ ٗ )ايذلغٝب ٚايذلٖٝب( ، ٚنصا سػٓ٘ اؿاؾٜ ٗ ايؿتض )

 . ( إٍ تكٜٛت2/215٘ايبٝٗكٞ ٗ ايؿعب )

،  1/130، ايٓذّٛ ايعاٖط٠ 1/296، غا١ٜ ايٓٗا١ٜ  ايصٖيب 1/36َعطؾ١ ايكطا٤ ايهباض ( 2)

 . 1/54 ؾصضات ايصٖب
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 ، - عُٓٗا اهلل ضنٞ - أَ٘ ن١ٝٓ عبس ٚأّ ، عبس( أّ )ابٔ : ؾٝكاٍ أسٝاْا أَ٘

 ٗ زخًٛا غت١ غازؽ ؾٗٛ ، اؿبؿ١ َٗادط٠ َٚٔ ، ا٭ٚيٌ ايػابكٌ َٔ نإ

 َع ٚإؿاٖس ابسّض ٚؾٗس ، إس١ٜٓ ٖٚذط٠ اؿبؿ١ ٖذط٠ ٖادط ٚقس ، ّغ٬اإل

ـَ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ َْٜٚؿًٜ٘ ، دٌٗ أبٞ ع٢ً أدٗع ايصٟ ٖٚٛ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ   غٝ

 : َآثطٙ َٚٔ ، بطأغ٘ أتاٙ سٌ دٌٗ أبٞ

 ايهطِٜ بايكطإٓ دٗط َٔ أٍٚ  َػعٛز بٔ اهلل عبس نإ:  بايكطإٓ دٗطٙ -أ

 اهلل ضغٍٛ أقشاب َٜٟٛا ادتُع أْ٘ ضٟٚ ٚقس ، ملسو هيلع هللا ىلص ايًـ٘ ضغٍٛ بعس ايهعب١ عٓس

ـُ زلعت َا ٚاهلل ) : ؾكايٛا ملسو هيلع هللا ىلص ِٔ ، ق٘ ب٘ شلا ُٜذُٗط ايكطإٓ ٖصا قطٜ َُ ٌْ ؾ  ضد

 ، عًٝو نؿاِٖ إْٓا ) : ؾكايٛا ، )أْا( : َػعٛز بٔ اهلل عبس ؾكاٍ ، ( ؟ ُٜػُعِٗ

ٕٓ زعْٛٞ ) : ؾكاٍ ، ( أضازٚٙ إٕ ايكّٛ َٔ ُٓع٘ عؿرل٠ ي٘ ضد٬ٟ ْطُٜس إُْٓا  ؾإ

 ، أْسٜتٗا ٗ ٚقطٜـ ايهش٢ ٗ إكاّ أت٢ ست٢ اهلل عبس ؾػسا ، ( غُٝٓعين اهلل

  : ايطسِٝ ايطٓٔ اهلل بػِ : قٛت٘ ضاؾعٟا ؾكاٍ إكاّ عٓس اهلل عبس قاّ ست٢

 ﴾ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ﴿

ًَٓٛا ، بٗا ؾكطأ ؾاغتكبًٗا . ص4-1طايطٓٔ :   أّ ابٔ ٜكٍٛ اَ : ٜكٛيٕٛ ؾذعًٛا ؾتأ

 ؾذعًٛا ؾكاَٛا ، قُس( ب٘ دا٤ َا بعض يٝتًٛا )إْٓ٘ : قايٛا ثِ ، ؟ عبس

 ثِ ، ٜبًؼ إٔ اهلل ؾا٤ َا َٓٗا بًؼ ست٢ ٜكطأ ٚدعٌ ، ٚدٗ٘ ٗ ٜهطبْٛ٘

 ، عًٝو( خؿٝٓا ايصٟ )ٖصا : ؾكايٛا ، بٛدٗ٘ أثطٚا ٚقس أقشاب٘ إٍ اْكطف

ٞٓ أٖٕٛ ق٘ اهلل أعسا٤ نإ )َا : ؾكاٍ  غازٜتِٗ ؾ٦تِ ٚي٦ٔ ، اٯٕ َِٓٗ عً

( ٜهطٖٕٛ َا أزلعتِٗ قس سػُبٜو : قايٛا ، ( غسٟا؟! َجًٗا
(1)

 . 

                                                           

أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ قُس بٔ عبس ايهطِٜ اؾعضٟ ،  ايكشاب١أغس ايػاب١ ٗ َعطؾ١  (1)

-3/256 ، ، قُس أٓس عاؾٛض ؼكٝل ٚتعًٝل قُس إبطاِٖٝ ايبٓا ، ايؿٗرل بابٔ ا٭ثرل
 . 39-1/38ؾصضات ايصٖب ، ّ 1970،  ، ايكاٖط٠ طبع١ زاض ايؿعب ، 260
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 اقطأ$  : ؾكاٍ عًٝ٘ ٜكطأ إٔ َػعٛز بٔ اهلل عبس ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أَط:  ايكطإٓ سؿٜ -ب

 إْٞ$  : ملسو هيلع هللا ىلص ؾكاٍ ، # ؟ أْعٍ ٚعًٝو عًٝو أقطأ اهلل ضغٍٛ ٜا$  : قاٍ ، # عًٞ

 ايٓػـا٤ غٛض٠ َٔ عًٝ٘ ؾكطأت َػعٛز ابٔ قاٍ ، # غرلٟ َٔ أزلع٘ إٔ أسب

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ﴿ : تعاٍ قٛي٘ ٍإ ٚقًت ست٢

 قاٍ، #  سػبـو: $  ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ي٘ اٍؾك،  ص41طايٓػا٤ :  ﴾ گ ک ک ک

# تصضؾإ عٝٓاٙ ؾاشا ايٝ٘ ؾايتؿت$  : َػعٛز ابٔ
(1)

 . 

 ايهطِٜ ايكطإٓ ٚسؿ١ٛ  ايكشاب١ عًُا٤ َٔ َػعٛز ابٔ نإ

 عٓ٘ ٚاٯخصٜٔ أقشاب٘ بهجط٠ اٯؾام ٗ ٚؾهً٘ عًُ٘ اْتؿط ،ؾٝ٘  ضعٌايبا

 ايًـ٘ ضغـٍٛ ؾِ َٔ أخصت ) : ٜكٍٛ نإ ٚقس ، ٚتطبٛا ٜسٜ٘ ع٢ً تتًُصٚا ايصٜٔ

 اغتكط٥ـٛا$  : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ٚقاٍ ، ( أسس ؾٝٗا ٜٓاظعين ٫ غٛض٠ غبعٌ ملسو هيلع هللا ىلص

 بٔ ٚأبٞ ، سصٜؿ١ أب٢ ٍَٛ ٚغـامل ، َػعٛز بٔ عبـساهلل َٔ ; أضبع١ َٔ ايكطإٓ

# دبٌ بٔ َٚعاش،  نعب
(2)

 ايكطإٓ ٜػُع إٔ أسب َٔ$  : ٜكٍٛ نإ نُـا 

# عبس أّ ابٔ َٔ ؾًٝػُع٘ ٝأْعٍ نُا غهٟا
(3)

 . 

 ، ( ٔؾٞكٟٗا ٧ًَُ يكس ) : عُط إ٪ٌَٓ أَرل عٓ٘ قاٍ : ايكشاب١ عٓس َهاْت٘ -ز

 ، ( ؾٝهِ اٜؿِبُط صاٖ زاّ َا ؾ٤ٞ عٔ تػأيْٛا ٫ ) : ا٭ؾعطٟ َٛغ٢ أبٛ ٚقاٍ

 َٔ ملسو هيلع هللا ىلص بايٓيب ٚز٦٫ اٖسّٜ ٫ٚ ازلّت أقطب اأسّس أعطف َا ) : سصٜؿ١ عٓ٘ ٜٚكٍٛ

( عبس أّ ابٔ
(4)

 . 

 إػًٌُ َاٍ بٝت عُط إ٪ٌَٓ أَرل ٫ٚٙ : ايهٛؾ١ أٌٖ عٓس َهاْت٘ -ز

 قس ٖٛ إ٫ إي٘ ٫ ايصٟ ٚاهلل إْٞ ) : إيِٝٗ أضغً٘ سٌ ٭ًٖٗا ٚقاٍ ، بايهٛؾ١

                                                           

 ( .4763: سػبو ) باب قٍٛ إكط٨ يًكاض٨،  ، نتاب ؾها٥ٌ ايكطإٓ ٟايبداضقشٝض ( 1)

 . (3549) ، باب ؾها٥ٌ عبس اهلل بٔ َػعٛز ضقِ ، نتاب ؾها٥ٌ ايكشاب١ إطدع ايػابل( 2)

طبع١ ، ( 138)ضقِ  ، ، باب ؾهٌ عبساهلل بٔ َػعٛز ، ابٔ َاد٘ ايكعٜٚين غٓٔ ابٔ َاد٘( 3)

 ايكاٖط٠ . ،قُس ؾ٪از عبس ايباقٞ 

 . 1/36 َعطؾ١ ايكطا٤ ايهباض( 4)
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 سبٟا ايهٛؾ١ أٌٖ أسب٘ ٚقس ، ( ٚتعًُٛا َٓ٘ ؾدصٚا ، ْؿػٞ ع٢ً ب٘ طتهِآث

 عؿإ بٔ عجُإ اـًٝؿ١ أضاز سٌ ي٘ قايٛا ست٢ ، قبً٘ أسس َجً٘ ٜٛؿط مل

 ؾ٤ٞ إيٝو ٜكٌ إٔ ِٓعو ٚمٔ ؽطز ٫ٚ َعٓا أقِ ) : ايهٛؾ١ عٔ ععي٘

 أَٛض ٕٛغته ٚإْٗا ، ايٛاع١ عًٞ ي٘ إٕ ) : أداب ٚيهٓ٘ ، ( َٓ٘ تهطٖ٘

 . ( أبٛابٗا ٜؿتض َٔ أٍٚ أنٕٛ إٔ أسب ٫ٚ ، ٚؾً

 : ٔفاتْ

 ٚث٬ثٌ اثٓتٌ غ١ٓ ؾٝٗا تٛٗؾ ؿاد١ إس١ٜٓ ٍإ َػعٛز بٔ اهلل عبس قسّ

 .  عجُإ خ٬ؾ١ أٚاخط ٗ يًٗذط٠

 عاَطٚ ، ٜعٜس بٔ ا٭غٛزٚ ، َػطٚمٚ ، قٝؼ بٔ عًك١ُ : ت٬َصت٘ أؾٗط َٚٔ

 . ايبكطٟ اؿػٔٚ ، ايؿعيب

  الكسآُ داوع ثابت بَ شٖـد -3

 ناتب ، ايؿطنٞ إكط٨ ا٭ْكاضٟ ايٓذاض بٔ ايهشاى بٔ ثابت بٔ ظٜس ٖٛ

ثكؿٟا شنٟٝا ؾابٟا نإ ، ايٛسٞ ع٢ً ٚأَٝٓ٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب
(1)

 ، ا٭خرل٠ ايعطن١ ؾٗس ، 

 ،  بهط أبٞ عٗس ع٢ً ايكطإٓ ْع ، ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ ع٢ً نا٬َٟ ايكطإٓ ٚعطض

 إٍ ْػدٟا عجُإ ب٘ بعح ايصٟ ،  عؿإ بٔ عجُإ َكشـ نتاب١ تٍٛ ثِ

 . ا٭َكاض

 . عُٓٗا اهلل ضنٞ عباؽ ٚابٔ ، ٖطٜط٠ أبٛ عًٝ٘ قطأ

 ، سر إشا إس١ٜٓ ع٢ً ٜػتدًؿ٘  عُط ٚنإ ، ايطنٛإ ٚبٝع١ اـٓسم ؾٗس

« ثابت بٔ ظٜس أَيت أؾطض » : ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ عٓ٘ قاٍ
(2)

 . 

 نايػطٜا١ْٝ ايًػات بعض ٚ ، سٞايٛ نتاب١ تعًِ ٖٔ ثابت بٔ ظٜس نإٚ

 ، ٚغرلٙ ايٛسٞ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يطغٍٛ ٜهتب ٚنإ » ، ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ عٗس ٗ ٚايٝٗٛز١ٜ

                                                           

 . 1/36 يكطا٤ ايهباضَعطؾ١ ا (1)

 . 3/422إػتسضى  ،ضٚاٙ اؿانِ ٗ َػتسضن٘ ٚقشش٘ ٚأقطٙ ايصٖيب ( 2)
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 ٚنتب ، تعًُٗاٝؾ ظٜس أَطٝؾ بايػطٜا١ْٝ نتب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ع٢ً تطز ناْت ٚ

 « أٜهٟا ايسٚغٞ َعٝكب َٚع٘ شلُا ٚنتب ، ٚعُط ، بهط ٭بٞ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بعس

 َا ع٢ً آَِٓٗ ٫ ؾإْٞ ; ايٝٗٛز نتاب١ يٞ تعًِ ظٜس ٜا » : ٚقاٍ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أَطٙ ؾكس

اهلل ضغٍٛ ٜا يبٝو : ؾكاٍ ، « أقٍٛ
(1)

 . 

 َٓا : ا٭ٚؽ ؾكايت ، ٚاـعضز ا٭ٚؽ اؿٝإ اؾتدط : َايو بٔ أْؼ قاٍ

 ، َعاش بٔ غعس ايعطف ي٘ اٖتع َٔ َٚٓا ، ايطاٖب بٔ نشٌ ، ا٥٬ٕه١ غػٌٝ

 بٔ خع١ّ بؿٗازتٌ ؾٗازت٘ أدٝعت َٔ َٚٓا ، ثابت بٔ عاقِ ايسبط ٓت٘ َٔ َٚٓا

 ، ثابت بٔ ظٜس : اهلل ضغٍٛ عٗس ع٢ً ايكطإٓ ْعٛا أضبع١ َٓا : اـعضز ٚقاٍ ، ثابت

« دبٌ بٔ َٚعاش ، نعب بٔ ٚأبٞ
(2)

 .  َعا١ٜٚ عٗس ٗ ( ٖـ45 ) غ١ٓ  تٛٗ ، 

 الجاٌ٘ املطمب

 بعدِي ٔوَ التابعني عضس يف الكساءات ودزضٛ أعالً وَ

 . املػّٕزٚ الكساءٚ صاسب دعفس أبٕ الكازئ -1

 قطأ ، َؿٗٛض َسْٞ،  ايعؿط٠ أسس ، ٨ايكاض دعؿط أبٛ ايكعكاع بٔ ٜعٜس ٖٛ

:  ٚاسس غرل ٚقاٍ ، إدعَٚٞ ضبٝع١ أبٞ بٔ عٝاف بٔ اهلل عبس ٫َٛٙ ع٢ً ايكطإٓ

 ، نعب بٔ أبٞ ع٢ً قطا٤تِٗ عٔ ،  عباؽ ٚابٔ ٖطٜط٠ أبٞ ع٢ً اأّٜه قطأ

عباؽ ٚابٔ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ ٚسسخ ، عُط ٔباب ٚق٢ً
(3)

 . 

 قطأ ، اؿط٠ ٚقع١ قبٌ َٔ ايٓاؽ أقطأ أْ٘ ؾٛضز،  زٖطٟا ايكطإٓ إلقطا٤ ٣تكٓس

 ، اؿصا٤ ٚضزإ بٔ ٚعٝػ٢ ، ْاظ بٔ َػًِ بٔ ٚغًُٝإ ، ْعِٝ أبٞ بٔ ْاؾع عًٝ٘

 ايععٜع ٚعبس ، اإلَاّ َايو عٓ٘ ٚسسخ ، أغًِ بٔ ظٜس بٔ ايطٓٔ ٚعبس

 . ٚايٓػا٥ٞ ، َعٌ بٔ و٢ٝ ٚثك٘ ٚقس ، ساظّ أبٞ بٔ ايععٜع ٚعبس ، ٚضزٟايسضا

                                                           

 . 332غس ايػاب١ ٗ َعطؾ١ ايكشاب١ ، م أ (1)

 . 6/136أغس ايػاب١ ( 2)

 . 1/176، ؾصضات ايصٖب  2/382، غا١ٜ ايٓٗا١ٜ  1/72َعطؾ١ ايكطا٤ ايهباض ( 3)
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 ٚقع١ قبٌ ايٓاؽ ٨ٜكط دعؿط أبٛ نإ : ايكطا٤ات نتاب ٗ عبٝس أبٛ قاٍ

 أْ٘ ٚأخدلْٞ ، ٚغتٌ ث٬خ غ١ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ َػذس ٗ ٨ٜكط نإٚ ، اؿط٠

 َٔ ٚنإ ، ضبٝع١ أبٞ بٔ عٝاف بٔ اهلل عبس ٫َٛٙ ع٢ً إكشـ ّػو نإ

 ٚأخدلْٞ ، قطا٤ت٘ عٓ٘ ٚأخصت،  ٜكطأ َا نٌ أض٣ ٚنٓت : قاٍ ، ايٓاؽ أأقط

 ي٘ ٚزعت ، ضأغ٘ ع٢ً ؾُػشت قػرل ٖٚٛ غ١ًُ أّ إٍ ب٘ أتٞ أْ٘ دعؿط أبٛ

 . بايدلن١

 ، ًٜكِٓٗ ضَهإ ٗ ايكطا٤ خًـ ٜكًٞ دعؿط أبٛ نإ قاٍ أغًِ بٔ ظٜس عٔٚ

ََُٜ  استهط سٌ دعؿط أبا ٚؾٗست ، نصيو دعًٛٙ ؾٝب١ بعسٙ ٚنإ، بصيو ُط٪

 ٚنإ - ؾٝب١ قاٍ ، هبِٗ ؾًِ ب٘ ٜكطخٕٛ عًٝ٘ ؾأنبٛا ، َٚؿٝد١ ساظّ أبٛ دا٤

 ، قسضٙ عٔ ؾهؿـ ، ب٢ً : قايٛا ؟ عذبا َٓ٘ أضٜهِ أ٫ : - دعؿط أبٞ ١ابٓ ع٢ً ختٓ٘

ٚٓ ؾإشا  ، ايكطإٓ ْٛض ٚاهلل ٖصا : ٚأقشاب٘ ساظّ أبٛ ؾكاٍ ، ايًي َجٌ بٝها٤ اض٠ز

 . عٝٓٝ٘ بٌ غط٠ٟ ايبٝاض شيو قاض : َات بعسَا ٚيسٙ أّ يٞ ؾكايت : غًُٝإ قاٍ

 ٕا : قاٍ ، ْاؾع عٔ ، أبٞ سسثين : قاٍ ، إػٝيب إغشام بٔ قُس ٚض٣ٚ

 ؾُا ، إكشـ ٚضق١ َجٌ ؾ٪ازٙ إٍ مطٙ بٌ َا ْٛطٚا ، ٨ايكاض دعؿط أبٛ ٌٓػٝغ

 . اهلل ضٓ٘ ايكطإٓ ْٛض أْ٘ َُٙطَهَس َٔ ؾو

 بٔ ٚعٝػ٢ ، ْعِٝ أبٞ بٔ ْاؾع َِٓٗ ، نجرل خًل ايكطا٠٤ عٓ٘ أخص ٚقس

 ، أغًِ بٔ ظٜس ايطٓٔ ٚعبس ، ْاظ بٔ َػًِ بٔ قُس بٔ ٚغًُٝإ ، ٚضزإ

 . ٚغرلِٖ ، ايع٤٬ بٔ عُطٚ ٚأبٛ

 غبع غ١ٓ تٛٗ : ايعٓعٟ إج٢ٓ بٔ قُس كاٍؾ ، ٚؾات٘ تاضٜذ ٗ اختًؿٛاٚ

 عٔ . اثٓتٌ غ١ٓ:  خًٝؿ١ ٚقاٍ ، ٚعؿطٜٔ مثإ غ١ٓ:  آخط ٚقاٍ ، ١٦َٚ ٚعؿطٜٔ

غ١ٓ ٚتػعٌ ـْٝ
(1)

 . 
                                                           

 . 1/76 َعطؾ١ ايكطا٤ ايهباض( 1)

http://www.ibnamin.com/tarajem_qura.htm#نافع
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 : املدٌ٘ ٌافع املكسئ اإلواً -ـِ

١َْ ٍَٛ ٖٚٛ ، ٫َِٖٛ ايًٝجٞ ْعِٝ أبٞ بٔ ايطٓٔ عبس بٔ ْاؾع ٖٛ َٛ  بٔ َدِع

 . إسْٞ إًٛب عبس بٔ ٓع٠ سًٝـ ايًٝجٞ َؾُعٛب

ِِٜ أبٛ : ت٘ٝنٓ َٚ  ، أقبٗاْٞ أقً٘ ، ْعِٝ أبٛ : ٚقٌٝ ، - نٓاٙ أؾٗط ٖٚٞ - ُض

ََٛز ٚنإ ، اشلذط٠ َٔ ٚغبعٌ بهع غ١ٓ ٚيس  ، ايٛد٘ قبَٝض ، سايٟها ايًٕٛ أغ

َٔ ـًٝٝل َسَػ ُزعاب١ قاسَب ، ا
(1)

 . 

 بٔ ٜعٜس دعؿط أبٛ : َِٓٗ ; ايتابعٌ َٔ ْاع١ عٔ عطّنا ايكطا٠٤ أخص

َِٝب١ ، إسْٞ إدعَٚٞ ايكعكاع  ٚأبٛ ، إسْٞ ٜعكٛب بٔ َغطَدؼ بٔ َْٔكـاح بٔ َٚؾ

 ، إسْٞ ضَٚإ بٔ ٜعٜس ضٚح ٚأبٛ ، إسْٞ ا٭عطز ٖطَع بٔ ايطٓٔ عبس زاٚز

َٛٓات بٔ ٚقاحل ، إسْٞ دٓسب بٔ َػًِ اهلل عبس ٚأبٛ  ايععٜع عبس بٔ ٚا٭قبؼ ، َخ

ٚايعٖطٟ ، ايكسٜل بهط أبٞ بٔ قُس بٔ ايكاغِ بٔ يطٓٔا ٚعبس ، ايٓشٟٛ
(2)

 . 

 ٚزلاّعا عطّنا عٓ٘ ايكطا٠٤ ض٣ٚ ، ايتابعٌ َٔ غبعٌ ع٢ً قطأت : ْاؾع قاٍ

 ٚاإلَاّ ، )ٚضف( غعٝس بٔ ٚعجُإ ، )قايٕٛ( َٝٓا بٔ عٝػ٢ : َِٓٗ ، نجرل خًْل

 . - أقطاْ٘ َٔ ٖٚٛ - أْؼ بٔ َايو

ٕٟا ٚنإ  أقطأ ٚقس ، ببًسٙ إانٌ ا٭١ُ٥ ٯثاض َتبّعا ، اتايكطا٤ بٛدٛٙ عا

ٟٝٔٓؿا ط٬ٟٜٛ زّٖطا ايٓاؽ  . بإس١ٜٓ ايكطا٠٤ ضٜاغ١ إيٝ٘ ٚاْتٗت ، غ١ٓ غبعٌ عٔ َْ

 اهلل ضغٍٛ َس١ٜٓ ايتابعٌ بعس بايكطا٠٤ قاّ ايصٟ اإلَاّ ٚنإ : فاٖس ابٔ ٚقاٍ

 . ْاؾع ملسو هيلع هللا ىلص

 : ْاؾع ع٢ً قطأ ٖٔ ضدٌ قاٍ : ْٞايؿٝبا إٍ بػٓسٙ إعسٍ اؿػٔ بٔ ع٢ً قاٍ

ِٓ تهًِ إشا نإ ْاؾعٟا ٕإ   اهلل عبس أبا ٜا : ي٘ ؾكًت ، إػو ضا٥ش١ٝ ؾٝ٘ َٔٔ ُٜؿ

  طٝبٟا أَؼ َا : قاٍ ؟ ايٓاؽ تكط٨ قعست نًُا تتٛٝب ، - ضِٜٚ أبا ٜا أٚ -
                                                           

 . 2/330، غا١ٜ ايٓٗا١ٜ  336، غرل أع٬ّ ايٓب٤٬ / 1/107 َعطؾ١ ايكطا٤ ايهباض (1)

 . 14تكسّ غٓس قطا٠٤ ْاؾع م ( 2)
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 ; ٗٓ ٗ ٜكطأ ٖٚٛ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيبَٓ - ايٓا٥ِ ٜط٣ ؾُٝا - ضأٜت ٚيهين ، طٝبٟا أقطب ٫ٚ

ِٓ ايٛقت شيو ؾُٔ  . ايطا٥ش١ ٖصٙ ٗٓ َٔٔ أؾ

 ، قطا٠٤ ايٓاؽ أسػٔ َٚٔ ، خًكٟا ايٓاؽ أطٗط َٔ ْاؾع نإ : قايٕٛ ٚقاٍ

 . غ١ٓ غتٌ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َػذس ٗ ق٢ً ، دٛازٟا ظاٖسٟا ٚنإ

ُّ َٚا١٥ عؿط٠ ث٬خ غ١ٓ سذذت : غعس بٔ ايًٝح ٚقاٍ  ايكطا٠٤ ٗ ايٓاؽ ٚإَا

ْاؾْع بإس١ٜٓ
(1)

 . 

 إَاّ ْٚاؾع ، أًٖ٘ عًِ نٌ عٔ غًٛا : ايبػ١ًُ عٔ غأي٘ ٕٔ ايوَ ٚقاٍ

إس١ٜٓ أٌٖ قطا٠٤ أٟ . غ١ٓ ْاؾع قطا٠٤ : ٚقاٍ ، ايكطا٠٤ ٗ ايٓاؽ
(2)

 . 

 ايٛؾا٠ ْاؾعٟا سهطت ٕا : قاٍ ، إغشام بٔ قُس إٍ بػٓسٙ اؾعضٟ ابٔ قاٍ

 اهلل ٚأطٝعٛا ، هِبٝٓ شات ٚأقًشٛا ، اهلل اتكٛا : قاٍ . أٚقٓا : أبٓا٩ٙ ي٘ قاٍ

َّٓ ٚقس ، َ٪ٌَٓ نٓتِ إٕ ٚضغٛي٘  ; غ١ٓ غتٌ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ َػذس ايٓاَؽ أ

 . (3)ٖـ169 غ١ٓ تٛٗ

 : قساءتْ خضائط

 اغ٥١ض إيٝ٘ اْتٗت ، ايكطا٤ات بٛدٛٙ عاضؾٟا إَاَٟا اهلل ضٓ٘ ْاؾع نإ

 ايٓاؽ ٜكط٨ ٚنإ ، ايتابعٌ بعس عًٝ٘ ايٓاؽ ٚأْع ، إٓٛض٠ ٕس١ٜٓا ٗ اإلقطا٤

 . ب٘ أقطأٙ سطؾ٘ ًٜٛب َٔ دا٤ إشا ست٢ نًٗا بايكطا٤ات

 قطا٠٤ ٚبكٝت ، ٚإتكاْ٘ ٚنبٛ٘ يؿٗطت٘ ْاؾع إٍ إس١ٜٓ قطا٠٤ ْػبت ٚقس

 ٗ وَاي َاّإلا قاٍ ; إس١ٜٓ أٌٖ قطا٠٤ يهْٛٗا . ٚايٓاؽ ايعًُا٤ عٓس َكس١َ ْاؾع

 ، إس١ٜٓ ٭ٌٖ تبع ايٓاؽ ؾإِا » : إس١ٜٓ عٔ سسٜج٘ ٗ غعس بٔ يًٝح ضغايت٘

 إش ، اؿطاّ ٚسطّ ، اؿ٬ٍ ٚأسٌ ، ايكطإٓ ْعٍ ٚبٗا ، اشلذط٠ ناْت إيٝٗا

                                                           

 . 1/107َعطؾ١ ايكطا٤ ايهباض ( 1)

 إطدع ايػابل .( 2)

 . 1/111 إطدع ايػابل( 3)

http://www.maroc-quran.com/vb/t6465.html
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 ، ؾٝٛٝعْٛ٘ ٜٚأَطِٖ ، ٚايتٓعٌٜ ايٛسٞ وهطٕٚ ، أٚٗطِٖ بٌ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ

 عًٝ٘ اهلل قًٛات عٓسٙ َا ي٘ ختاضٚا ، اهلل تٛؾاٙ ست٢ ، ؾٝتبعْٛ٘ شلِ ٜٚبٌ

 ، بعسٙ ا٭َط ٚيٞ ٖٔ ، أَت٘ َٔ ي٘ ايٓاؽ أتبع بعسٙ َٔ قاّ ثِ ، ٚبطنات٘ ٚضٓت٘

 ثِ عٓ٘ غأيٛا عًِ ؾٝ٘ عٓسِٖ ٜهٔ مل َٚا ، أْؿصٚٙ عًُٛٙ ٖا بِٗ ْعٍ ؾُا

« شيو ٗ ٚدسٚا َا بأق٣ٛ أخصٚا
(1)

 . 

 ٗ َكس١َ إسْٞ ْاؾع قطا٠٤ ناْت ايكطا٤ات نتب ٗ ايتأيٝـ عٓس ست٢

 ، ايكطا٤ات بك١ٝ ثِ ، عٓٗا باؿسٜح ُٜبسأ قطا٠٤ أٍٚ ؾٗٞ ، ٚايتِٓٛٝ ايذلتٝب

 . َٚسٜٓت٘ ملسو هيلع هللا ىلص ضغٍٛ َع تأزبٟا ٚشيو

 : وٍّا ، رتضائطا ببعض قساءتْ تاختضٔ

 بعسٖا دا٤ إشا اؾُع َِٝ بك١ً ٚضف ضٚا١ٜ َٔ ْاؾع قطأ : ادتىع وٗي صمٛ -أ

 َتشطى سطف إِٝ بعس نإ ٚإشا ، ﴾ أَٛاشلِ ِٗعٓ ﴿ : قٛي٘ َجٌ قٛع ُٖع٠

ٚايك١ً اإلغهإ بٌ بايتدٝرل ٜكطأٖا ؾكايٕٛ
(2)

 . 

 بعس ٜهٕٛ أ٫ ع٢ً إس سطف ع٢ً اشلُع٠ تتكسّ إٔ ٖٛ ايبسٍ : البده ود -ب

 ، ٕسطنتا قكط ٚؾٝ٘ اؾٛاظ سهُ٘ٚ ، غهٕٛ أٚ ُٖع٠ إس سطف

 . إّاْٟا ، آَٓٛا : ايَ٘ج . سطنات غت ٚاإلؾباع ، سطنات أضبع تٛغ٘ٚ

 َتٛطؾ١ أٚ ، ١٦ٖٝ : َجٌ َتٛغ١ٛ ُٖع٠ ايًٌ فٚسط أسس بعس ٜأتٞ إٔ ٖٛ : المني ود -ز

 . ٚٚقؿٟا ٚق٬ٟ اإلؾباع ٚ بايتٛغ٘ ٚضف ضٚا١ٜ َٔ ْاؾع سّ . ؾ٤ٞ َجٌ

 ٚقع غانٔ َؿطز ُٖع نٌ ٚضف ضٚا١ٜ َٔ ْاؾع ٜبسٍ : الطاكَ املفسد اهلىص -ز

 ، ٜأنًٕٛ ، ٜ٪َٕٓٛ : َجاي٘ ، قبً٘ َا سطن١ دٓؼ َٔ َس سطف يًه١ًُ ؾا٤ّ

ايكاعس٠ عٔ خطدت ايهًُات بعض غ٣ٛ
(1)

 . 

                                                           

ا٭ٚقاف  ٚظاض٠ ، طبع١ 65-64، م  1، ز طتٝب إساضى ٚتكطٜب إػايو يًكانٞ عٝاضت( 1)

 . 65-64، م  1، ز ، إػطب ٚايؿ٪ٕٚ اإلغ١َٝ٬

 . 1/274ايٓؿط ٗ ايكطا٤ات ايعؿط ( 2)

 . 1/390إطدع ايػابل ( 1)
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 آخط ٚقع قشٝض غانٔ سطف نٌ ٚضف ضٚا١ٜ َٔ ْاؾع وطى : الٍكن -ٖـ

 : َجاي٘ إيٝ٘ اشلُع سطن١ بٓكٌ تًٝٗا اييت ايه١ًُ أٍٚ اشلُع ٚنإ ايه١ًُ

 . أؾًض قس ، ا٭ضض

 ِرٓ وَ سسف بعد ٔقعت إذا وفتٕسٛ الً كن ٔزش زٔاٖٛ وَ ٌافع ٖػمظ -ٚ

غسٔط بجالثٛ الظاء ، الطاء ، لضادا : الجالثٛ األسسف
(1)

 : 

 . َؿتٛس١ اي٬ّ تهٕٛ إٔ -

 . اي٬ّ قبٌ اؿطٚف ٖصٙ أسس ٜكع إٔ -

 . ٟاغانٓ أٚ ٟاَؿتٛس ايج٬ث١ اؿطٚف ٖصٙ أسس ٜهٕٛ إٔ -

٬ٜٓٛم ، َتِك٢ًٜ ، َق٢ًٜٓ ، ٠ٜ٬ٜايكَٓ : وجالْ ًٜٜٜٛٓكأت ، اي ٕٝ ًٜٛٞع٢ ، ا َِ ، ايٜؿِذط٢ ََ ًٜٜٚ ، 

َٔ ََ ُِ ًٜٞٚ  . ٜا

 بعدِا مبا ٔصمّا أٔ عمّٗا ٔقف ضٕاء ٛٔاملضىٕو تٕسٛفامل الساء ٔزش ٖسقل - ش

 : بػسطني

ِٝطا ، اـُِٝط : َجاي٘ . ٚاسس٠ به١ًُ َٛقٛي١ غان١ٓ ٜا٤ قبًٗا ٜهٕٛ إٔ - ـٜ  . تا

ٔعِؿُطٕٚ ، إ٢ٞنَطاٙ ٫ ، ٔؾطاؾٟا ، ايٓػأسط : َجاي٘ ; ٫ظّ نػط قبًٗا ٜهٕٛ إٔ -
(1)

 . 

 إٍ ؾرلدع شيو تؿكٌٝ ٚأَا ، ا٭قٍٛ ٗ ْاؾع قطا٠٤ خكا٥ل أِٖ ٖصٙ

 قطأٖا اييت ايهًُات َٔ نجرل ي٘ ْاؾعٟا ؾإٕ اؿطٚف ٗ ٚأَا ، ايتدكل نتب

 : َٓٗا ، أسس بٗا ٜؿاضن٘ ٚمل

ايٓب٠٤ٛٚ ا٭ْب٦ا٤ٚ ، ايٓب٦ٕٝٛٚ ، ايٓب٦ٌٝٚ ، ٓيب٤اي ُٖع -أ
(2)

 قٛي٘ َجٌ ، ؾابٗ٘ َٚا 

 ۋ ٴۇ ۈ نَييِئِبالنَّ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ﴿ : تعاٍ

 . ص21 : عُطإ طآٍ ﴾ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

                                                           

 . 2/111ايٓؿط ٗ ايكطا٤ات ايعؿط ( 1)

 . 2/90 إطدع ايػابل( 1)

طبع١ زاض  ، ، ؼكٝل ز . أٓس ايععيب 1/15، ايػداٟٚ  ٝسؾتض ايٛقٝس ٗ ؾطح ايكك( 2)

 . 2003ّايبٝإ ، ايهٜٛت ، 
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 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ﴿ : قٛي٘ ٗ ( خ٦ٝٛت٘ ) قطا٠٤ -ب

 . باإلؾطاز ( خ٦ٝٛت٘ ) ْاؾع قطأ ، ص81طايبكط٠ :  ﴾ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ

 أٚ َه١َُٛ قٛع ُٖع٠ بعسٖا ٚقع إشا ( أْا ) ٗ ٚق٬ٟ ا٭يـ ْاؾع ّس -ز

َؿتٛس١
(1)

 ۉ ﴿ ٚ ص258ايبكط٠ : ط ﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿ : تعاٍ قٛي٘ َجٌ ، 

ٌٙ ايٛقٌ ٗ إس َٚكساض أؾبٗ٘ َٚا ، ص163 : طا٭ْعاّ ﴾ ې ې  ، أقٛي٘ سػب ن

 ُٖع٠ (أْا) بعس أت٢ ؾإٕ ، اإلؾباع ي٘ ٚٚضف ، ٚايتٛغ٘ ايككط ي٘ ؾكايٕٛ

 ٹ ٹ ﴿ : تعاٍ قٛي٘ : َجً٘ ٚتطن٘ إس ي٘ ْاؾع عٔ ؾكايٕٛ ، َهػٛض٠ قٛع

 . ٚق٬ٟ ا٭يـ ٜجبت ٫ ٚٚضف ، ص188:  ا٭عطافط ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ٌَ ) - ز اشلُع٠ بعس ٜا٤ بسٕٚ ٚسسٙ ْاؾع قطأ ( َٜٔٝهآ٥ٔ
(1)

 َٔ نجرل ٖٚٓاى ، 

 نتب ٗ َٛدٛز٠، ٖٚٞ  أسس ٜؿاضن٘ ٚمل ٚسسٙ ْاؾع قطأٖا اييت اؿطٚف

 . كاّإ ٖصا ٗ اختكاضٟا تطنتٗا ايتدكل

 تٛاؾل أْٗا باعتباض دٌٝ بعس د٬ٟٝ ْاؾع بكطا٠٤ َتُػهٌ إس١ٜٓ أٌٖ بكٞ

 إٍ ُػهٛا ٚبٗا ، إيٝ٘ إس١ٜٓ أٌٖ قطا٠٤ قاضت ْاؾع ٚإٍ » ٚأيػٓتِٗ شلذتِٗ

« ايّٝٛ
(2)

 ست٢ ، ج١ياايج إا١٥ سسٚز إٍ إس١ٜٓ أٌٖ قطا٠٤ ْاؾع قطا٠٤ بكٝتٚ،  

 نُا ْاؾع قطا٠٤ اْتكًت ثِ ، ايبكطٟ عُطٚ بٞأ قطا٠٤ إٍ أًٖٗا بعسٖا ؼٍٛ

 أٌٖ بٗا ٜكطأ قايٕٛ ٚا١ٜض ؾكاضت ، ٚأؾطٜكٝا إػطب ب٬ز إٍ َايو َصٖب اْتكٌ

 ٗ بٗا ُٜكطأ نُا ، ْؿٝ٘ أبٞ ططٜل َٔ بطٚاٜت٘ َتساٍٚ َكشـ ٚشلِ ، يٝبٝا

 ضفٚ ا١ٜٚبط إػطب أٌٖ ٚقطأ ، تْٛؼ ٚؾطم ايتؿاز سلاٍ : َجٌ اجملاٚض٠ إٓاطل

 ٚبعض ، ٚايػٓػايٞ ٚإٛضٜتاْٞ ، اؾعا٥طٟ ايكٛط بٗا ٜكطأ نُا ، إكطٟ

 . اجملاٚض٠ ايػٛزا٤ ؾطٜكٝاأ بًسإ

                                                           

 . 2/231 ايٓؿط ٗ ايكطا٤ات ايعؿط( 1)

 . 2/25ؾتض ايٛقٝس ٗ ؾطح ايككٝس ( 1)

سػٌ قُس قُس  ، ؼكٝل 79،  76مأبٛ عبٝس ايكاغِ بٔ غ٬ّ .  ،َعاْٞ ايكطإٓ ( 2)

 ، إٛابع ا٭َرل١ٜ . : عبس ايػ٬ّ ٖاضٕٚ ، ضادع٘ ؾطف
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 الجالح املطمب

 اذتدٖح العضس يف الكساءات ودزضٛ أعالً وَ

 : الػاعس سطَ املدٍٖٛ قساء غٗخ

 أغط٠ ٗ ٖـ1291 عاّ ٗ اهلل ضٓ٘ ٚيس ، ايؿاعط إبطاِٖٝ بٔ سػٔ ٖٛ

ٚؾهٌ عًِ ٚبٝت ١ؾانً
(1)

 . 

 : ٔأخالقْ صفاتْ

 ، يًُػذس ٬َظَٟا ، غ٬ٟٗ ضقٝكٟا ا٭خ٬م زَح،  َتٛانعٟا اهلل ضٓ٘ نإ

 ، ز١ٜٝٓ ثكاؾ١ ع٢ً تطب٢ ، ٚايك٬ح بايتك٣ٛ عطف ، ايسْٝا ٗ ٚايعٖس بايٛضع اؾتٗط

 ٗ يبكٟا ، ٚبؿاؾ١ بطؾل ايػا٥ٌ هٝب ، ايكسض ضسب ، ايعًِ طًب ٗ فتٗسٟا

 ، اي١ٝٓ غًِٝ ، ايكًب طٝب ، ايًػإ طًل ، ايؿهط ثاقب ، ايطأٟ غسٜس ، ج٘سسٜ

 . ٚايتهدل إًل ٜهطٙ

 : ٔتعمٗىْ ٌػأتْ

 ٗ ؾت٢ ٖٚٛ ايهطِٜ ايكطإٓ سؿٜ ، ٚؾهٌ عًِ بٝت ٗ ايؿاعط ايؿٝذ ْؿأ

 ؾايتشل ، اؾاْب ٖصا ٗ أقطاْ٘ بٌ باضظٟا ؾأقبض ، عُطٙ َٔ ايتاغع١ غٔ

 ايكطإٓ عًّٛ ْٝع ٚزضؽ ، ٖٓاى ايس١ٜٝٓ ٚثكاؾت٘ عًَٛ٘ تًك٢ٚ ، ا٭ظٖط باؾاَع

 ٚعٌُ ٚادتٗس ٚدس ، اؾاَع عًُا٤ نباض أٜسٟ ع٢ً ايكطإٓ ػٜٛس تعًِ سٝح

 ٚدس ٚعٓسَا ، شيو ٗ باضظٟا أقبض ست٢ ايػبع ايكطا٤ات عًّٛ تًكٞ ع٢ً ٚأقط

 ، عؿط ضبع١ا٭ ٗ تعُل ثِ ، ايعؿط ايكطا٤ات زضؽ ا٫غتٝعاب ع٢ً ايكسض٠ ْؿػ٘ ٗ

 اـرل ؾٝ٘ ٚتؿطغٛا ٚايصنا٤ ايؿ١ٓٛ َٔ ؾٝ٘ ٕػٛا ٕا إيِٝٗ ٚقطبٛٙ ؾٝٛخ٘ ب٘ ؾعًِ

 بٓؿط ٖٛ ؾكاّ ، شيو ٗ ٚأداظٚٙ بايتسضٜؼ ؾأَطٚٙ ، ايهبرل ٚايٓؿع ايٛؾرل

 ٜٚتكٌ ، ايباضظٜٔ اإلغ٬َٞ ايعامل قٓطا٤ أسس أقبض ست٢ شيو ٗ ٚبطع ايكطإٓ
                                                           

ْازٟ  1ٖٙـ . 1413 ،أٓس غعٝس غًِ ، 2/94ٌ زٜعٛزَٛغٛع١ ا٭زبا٤ ٚايهتاب ايػ( 1)

 . 1/57طٝب١ ٚشنطٜات ا٭سب١ ز،  إس١ٜٓ ا٭زبٞ . إس١ٜٓ إٓٛض٠
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 ، ايهطاى إكط٨ ايؿٝذ ؾٝٛخ٘ أؾٗط َٚٔ ، ملسو هيلع هللا ىلص بايطغٍٛ ايكطا٠٤ ٗ غٓسٙ

 إس١ْٝ إسضغ١ ٗ ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ْؿط ٗ نبرل٠ دٗٛز ايؿاعط يًؿٝذ ٚنإ

 : َٓٗا

 : الٍبٕٙ باملطذد التدزٖظ - أ

 إٔ يبح ؾُا ، َطازٙ إٍ ٜكٌ ست٢ ٜػأشلِ;  َؿاى٘ عٓس باضظٟا ايؿٝذ نإ

 ايٓبٟٛ إػذس ٗ ٚايتسضٜؼ ٛؽيًذً َهاْ٘ اختاض ست٢ ْاٍ َا ايعًِ َٔ ْاٍ

 ثِ،  ايؿطٜـ ايٓبٟٛ إػذس ٚعًُا٤ قٓطا٤ قا١ُ٥ إٍ ازل٘ ٚأناف ، ايؿطٜـ

 ٚدعٌ ؾطٜسٟا غٛقٟا ٚأًٖ٘ يًعًِ ؾعكس ، إٓٛض٠ إس١ٜٓ عًُا٤ ضاب١ٛ ٗ عهٟٛا أقبض

 ا٭ٍٚ ؾشًكت٘ ، سًكات عس٠ اهلل ضٓ٘ ي٘ ٚنإ ، ضاع١ ايتسضٜػ١ٝ بهاعت٘

 يؿطح ايجايج١ ٚسًكت٘ ، اؾعض١ٜ بأقٍٛ ايجا١ْٝ ٚسًكت٘ ، ذٜٛسايت عًِ يؿطح

 . ّٜٛ نٌ َػطب قبٌ ايهطِٜ ايكطإٓ ٗ ايعؿط ٜكطأ إٔ ٚاعتاز ، ايؿاطب١ٝ

 : املدٍٖٛ قّساء وع دّٕدٓ -ب

 إس١ٜٓ قٓطا٤ نإ ، َٓٗا إس١ٜٓ أٌٖ ٚخطٚز ا٭ٍٚ ايعا١ٕٝ اؿطب قٝاّ قبٌ

 ٜٚتساضغْٛ٘ ٜٚؿػطْٚ٘ ايكطإٓ ٜكط٩ٕٚ ّٜٛ نٌ َٔ « ا٭غٛات زن١ » ٗ هتُعٕٛ

 َع٘ ايصٜٔ َٚٔ ، اؿًك١ ٖصٙ أعها٤ أسس ايؿاعط ايؿٝذ ؾهإ ، بِٝٓٗ ؾُٝا

 ، اـٛقٓسٟ ايطسِٝ عبس ٚايؿٝذ ، ايتٝذٞ أٓس ٚايؿٝذ ، اـٝاضٟ ٜاغٌ ايؿٝذ

 . خًٌٝ قُس ٚايؿٝذ

 أسس ايؿاعط ايؿٝذ ٚعٌ ، يًكٓطا٤ ؾٝدٟا بٚكُْٚ خًٌٝ قُس ايؿٝذ ٚعاز

 أٌَ ايؿٝذ ٜكٍٛ ، إٓٛض٠ بإس١ٜٓ ٚاؿؿ١اٚ ايكٓطا٤ طا٥ؿ١ ض٥اغ١ فًؼ أعها٤

 ١ٜٖض٢َِٚسٜن;  سػٔ ايؿٝذ ؾِٝٗ َا ايعًُا٤ َٔ نب١ تهْٛت » : اهلل سؿٛ٘ َطؾس

 ٚاؿسٜح ايكطإٓ عًّٛ ٗ ٜتباسجٕٛ َِٓٗ ٚاسس عٓس ّٜٛ نٌ هتُعٕٛ ١َٜٝٛ

 قاحل ايؿٝذ -1 : ِٖ سػٔ ايؿٝذ إٍ باإلناؾ١ اجملُٛع١ ٖٚصٙ ، ايسٜٔ ٚعًّٛ

 . ٚايتذٜٛس ايكطإٓ عًّٛ ْؿط ٗ ٚدٗٛزٙ ايؿاعط اإلي٘ عبس ايؿٝذ -2 َطؾس
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 : باملدٍٖٛ الكّساء غٗخ تعٍْٗٗ - ز

 ايؿٝذ تٛٗ ؾعٓسَا ، ايكطا٤ ٕؿٝد١ ايكطآْٞ بعًُ٘ َ٪٬ٟٖ ايؿاعط ايؿٝذ نإ

إٓٛض٠ إس١ٜٓ ٗ يًكٓطا٤ ؾٝدٟا َهاْ٘ ايؿاعط سػٔ ايؿٝذ بُْٓك خًٌٝ قُس
(1)

 . 

 : تالوٗرٓ - د

 ٚسؿٜ زضؽ ؾكس ، ٚاؿؿ١ٛ باي٬ٛب تعزسِ ايؿاعط ايؿٝذ سًك١ ناْت

 عًٝ٘ قطأ ؾكس ايكطا٤ات ٚأَا ، ٚايعذِ ايعطب َٔ نبرل عسز ايكطإٓ ٜسٜ٘ ع٢ً

 ايب٬ز أما٤ كتًـ ٗ ايّٝٛ ايعاًٌَ إػادس ٚأ١ُ٥ ايعًُا٤ نباض َٔ عؿطات

 أٓس ٚايؿٝذ ، خهرل أبٛ اؿٞ عبس ايؿٝذ ت٬َٝصٙ ؾُٔ ، ٚايعطب١ٝ إلغ١َٝ٬ا

 ، قاحل بٔ ايععٜع عبس ٚايؿٝذ ، اؾعا٥طٟ ايكازض عبس ٚايؿٝذ ، اـٝاضٟ

 ايػعٛز أبٛ ٚايؿٝذ ، ا٭بازٟ اجملٝس عبس ٚايؿٝذ ، َطؾس قاحل أٌَ ٚايؿٝذ

 ٚابٓ٘ ، ايكِٝ ا٭خهط إبطاِٖٝ ٚايؿٝذ ، عػ٬ٕٝ ايػ٬ّ عبس ٚايؿٝذ ، زٜٛيٞ

 . ايؿاعط عًٞ ايٛظٜط َعايٞ

 : ْوؤلفات - ِـ

 بتأيٝـ اؾًٌٝ ايؿٝذ قاّ ؾكس ايهتب تأيٝـ ٗ اهلل ضٓ٘ ْؿاط٘ عٔ أَا

 ؾٝ٘ قاّ « ايكطإٓ ػٜٛس أسهاّ بٝإ ٗ اإلخٕٛ ؼؿ١ » أزلاٙ ٚاسس نتاب

 كٓطا٤اي بعض دِاٚتط ايكطا٤ات ٚؾطح ايتذٜٛس ٭سهاّ ناف َؿكٌ ٚإف بؿطح

َّ اْاؾّع انتاّب ٜعس ٖٚٛ ، إدتكط٠  ، ٚعًَُٛٗا ٚايتذٜٛس ايكطا٠٤ ٗ دسٟا اٖٚا

 . ايكػرل ايكٛع َٔ قؿش١ ( 55 ) ع٢ً ايهتاب ٚوتٟٛ

 : ٔفاتْ

 ، ضب٘ دٛاض إٍ ايؿاعط سػٔ ايؿٝذ اْتكٌ ايهطِٜ ايكطإٓ بدلن١ ١٦ًَٝ سٝا٠ ٚبعس

 ؾٛم ُٓطُع ٚقس ، ٖـ 1400 يعاّ ايكعس٠ شٟ ؾٗط َٔ ايعؿطٜٔ ٗ ٚؾات٘ ٚناْت

 . ايػطقس بكٝع ٗ ٚزؾٔ ، ايؿطٜـ ايٓبٟٛ إػذس ٗ عًٝ٘ ٚقًٞ ، غٓٛات بتػع إا١٥

                                                           

 .ٖـ 1413طبع١ : ا٭ٍٚ غ١ٓ :  ، أٓس أٌَ قاحل َطؾس،  1/57طٝب١ ٚشنطٜات ا٭سب١ ( 1)
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 السابع املبشح

 الكسآٌٗٛ الكساءات يف املدٌٗٛ املدزضٛ أثس

 األٔه املطمب

 املٍٕزٚ املدٍٖٛ يف ٔالتدزٖظ اإلقساء يف املدزضٛ أثس

 ; إٓٛض٠ إس١ٜٓ ٗ ٚايتسضٜؼ اإلقطا٤ ٗ اضآث ايكطا٤ات ٗ إس١ْٝ يًُسضغ١ نإ

  ايكشاب١ إٔ تكسّ ٚقس ، ايبٝٛت يتؿٌُ سًكاتٗا ٚاظزازت إسضغ١ اتػعت ؾكس

 تعاٍ اهلل نتاب ت٠ٚ٬ ٚنٝٛؾِٗ أطؿاشلِ ٜعًُٕٛ إقطا٤ َساضؽ بٝٛتِٗ َٔ دعًٛا

 ٗ اإلقطا٤ َساضؽ اْتؿطت ، ٚتعاقبٗا ايػٌٓ َطٚض َٚع ، ٚايتسبط ايؿِٗ َع

 اإلَاّ َسضغ١ ثِ ، ايكاض٨ دعؿط أبٞ َسضغ١ ناْت ايتابعٌ عكط ؾؿٞ ; إس١ٜٓ

  ؾٝدِٗ قطا٠٤ وًُٕٛ ٚأتباع ت٬َٝص َُٓٗا ٚاسس يهٌ ٚنإ ، إسْٞ ْاؾع

 . خًؿِٗ ٕٔ

 ست٢ ايٓبٟٛ إػذس ٗ إساضؽ تٛغعت اشلذطٟ ٚايػابع ايػازؽ ايكطٕ ٚٗ

بايهتاتٝب زلٝت
(1)

 ايؿٝذ سًك١ عطؾت ؾكس ، يإلقطا٤ تسًكا ٖٓاى ٚناْت ، 

ايكطإٓ ؾٝ٘ ٜكط٨ ٖـ(751 )ت إٛقًٞ َػعٛز بٔ َٛغ٢
(2)

 ٖصٙ ناْت ٚقس،  

  ايٓبٟٛ اؿطّ ؾطسٕٛ ابٔ ٜٚكـ ، ايعًُٞ يًٓؿاٙ َٛاٖط ُجٌ اؿًكات

 َٚٓٛط ع١ُٝٛ أب١ٗ ايؿطٜـ يًشطّ نإ » بكٛي٘ ع١ًُٝ سطن١ َٔ ؾٝ٘ ٜسٚض َٚا

« بإؿاٜذ غكت قس ايطٚن١ ٚدست ؿطٜـاي إػذس زخًت إشا نٓت ، بٗٞ
(1)

 . 

 عا٬َٟ باؿطٌَ ٚايعجُا١ْٝ ٚإًُٛن١ٝ ٚايعباغ١ٝ ا٭١َٜٛ ايسٍٚ اٖتُاّ ٚنإ

 ٜػعٕٛ ٚايػ٬طٌ ٚاـًؿا٤ اي٠٫ٛ ؾهإ ، ايهطِٜ ايكطإٓ سًكات اْتؿاض ٗ َُٟٗا

 إٍ ايكط٠ إضغاٍ نإ بٌ ، ا٭دط بػ١ٝ اؿطٌَ إٍ ٚايكسقات ا٭َٛاٍ نذ ع٢ً

                                                           

 . 318-317، م  ، اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ٗ اؿذاظ اؾابطٟ( 1)

 . 307، م  7ز ،ايعكس ايجٌُ  ، ايؿاغٞ( 2)

 . 246 - 245، م  ، إس١ٜٓ إٓٛض٠ ٗ ايعكط إًُٛنٞ إسٜطؽ( 1)
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 ، إضغاشلا ٗ قكط إشا ٚواغب َكط ٗ ايعجُاْٞ ايٛايٞ ٚادبات أِٖ َٔ اؿطٌَ ب٬ز

ايؿاَٞ احملٌُ بكشب١ َه١ إٍ اإلعاْات بعض تكٌ ناْت نُا
(1)

 . 

 إسضغ١ زخًت ; ٚتٛغعٗا ايع١ًُٝ اؿٝا٠ تكسّ َٚع اؿسٜح ايعكط ٚٗ

 ايع١ًُٝ اؿٝا٠ عٔ ععٍَ ٗ تهٔ ؾًِ ، ايٓٛاَٞ ايتعًِٝ ايكطا٤ات ٗ ١ْٝإس

 ايج٬ث١ إطاسٌ ٗ ايهطِٜ ايكطإٓ ؼؿٜٝ َساضؽ شلا اؾتتشت سٝح ، ايٓٛا١َٝ

 باٖتُاّ ٚسٛٝت ، ايكطا٤ات عًِ ؾٝٗا ٚأزخٌ ، ٚايجا١ْٜٛ ٚإتٛغ١ٛ ا٫بتسا١ٝ٥

 ، أ٫ٚزِٖ يتسضٜؼ عًٝٗا ايٓاؽ قباٍإ اظزاز بٌ ، إس١ٜٓ ٚأٌٖ إػ٪ٚيٌ َٔ ٚضعا١ٜ

 غٛت ٚقس ، ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ٜتعًُٕٛ ط٬بٗا ٚقاض ، ُٛٝٞٓايت عايٛاب ؾأخصت

 ايكطا٤ات عًِ ٜعس ٚمل ، شلا ايتابع١ َٓاطكٗا ظُٝع إٓٛض٠ إس١ٜٓ إسضاؽ ٖصٙ

 . إٓٛض٠ إس١ٜٓ تتبع اييت ايكط٣ يٝػٛٞ اْتؿط بٌ إٓٛض٠ إس١ٜٓ ٗ قكٛضٟا

 َػذس ٗ ايكطا٤ات ١َسضغ تعس ؾًِ ايكطإٓ إقطا٤ سًكات داْب ٗ أَا

 ؾأْؿأت ، نًٗا إس١ٜٓ َػادس يتؿٌُ اتػعت بٌؾٝ٘ ،  قكٛض٠ ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ

 . ايهطِٜ ايكطإٓ يتشؿٜٝ اـرل١ٜ ١ٝاؾُع

 الجاٌ٘ املطمب

 اإلضالو٘ العامل يف ٔالتدزٖظ اإلقساء يف املدزضٛ أثس

 ؽطز ؾكس ، ْٚؿأتٗا تأغٝػٗا ٗ ا٭ٍٚ ايكطا٤ات ٗ إس١ْٝ إسضغ١ ناْت

 ايعامل ٗ ايكطا٤ات َساضؽ اْتؿطت أٜسِٜٗ ع٢ً ايصٜٔ ٚايكطا٤ ايعًُا٤ َٓٗا

  اهلل ضغٍٛ َػذس َٔ ؽطدٛا ايصٜٔ ايكشاب١ عٓا١ٜ ٚناْت ، اإلغ٬َٞ

 ، ا٭ضض ضبٛع ؾٛم اإلغ٬َٞ ايسٜٔ ٜٓؿطٕٚ ايؿاؼٌ َع خطدٛا سٝح ، د١ًٝ

  ، ايعطام ٗ اغتكط ايصٟ  َػعٛز بٔ اهلل عبس ايكشابٞ:  ٖ٪٤٫ َٚٔ

 ، ايعًِ سًكات أندل َٔ سًكت٘ ؾهاْت ، ٚتسبطٟا ت٠ٚ٬ اهلل نتاب ْؿط ٚؾٝٗا
                                                           

، داَع١ إًو  ، ضغاي١ َادػترل ، اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ٗ َه١ إهط١َ ْب١ًٝ غعٛز إٛرلٟ( 1)

 . 22، م  غعٛز
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 قطا٠٤ شلِ ؾاختاض َػعٛز بٔ اهلل بعبس ايهٛؾ١ تأثطت ٚقس ، ايهٛؾ١ َػذس ٗ

 . عًٝٗا ؾػاضٚا شلذتِٗ تٓاغب

 ايتؿطٜع ٗ ايبعٝس ايتأثرل شات ايع١ًُٝ عطنت٘ ايهٛؾ١ َػذُس اؾتٗطٚ

ٟٖ ؾٝ٘ قاض٥ٟا  َػعٛز ابٔ هإؾ ; اإلغ٬َٞ  اهلل يهتاب ساؾٟٛا ، ايكٛت ْس

 تذطزتؾ ، بايهٛؾ١ يكطا٠٤ا َسضغ١ إسٝا٤ ع٢ً عٌُ قس ، ايت٠ٚ٬ سػٔ ، تعاٍ

 . ٚٚقؿٟا ٚكطدٟا شلذ١ اؾٝس ايذلتٌٝ ٗ ؽككتٚ ، ٚاإلتكإ يًهب٘

 ، ايٓذٛز أبٞ بٔ ٚعاقِ ، ٚثاب بٔ و٢ٝ بايهٛؾ١ ايكطا٤ات ضداٍ َٔٚ

 : ِٖٚ ، َِٓٗ ث٬ث١ إٔ َٚعطٚف . ٚايهػا٥ٞ ، ايعٜات ٚٓع٠ ، ٭عُـا ٚغًُٝإ

 ضظقٛا ايصٜٔ ايػبع١ ايكطا٤ أ١ُ٥ َٔ ٜعسٕٚ ، ٚايهػا٥ٞ ، ٚعاقِ ، ٓع٠

 . إػًٌُ بٌ س٠ٛٛ

  قطا٠٤ إٍ ٚايهػا٥ٞ ، ٚٓع٠ ، عاقِ : ايج٬ث١ ا٭١ُ٥ قطا٠٤ ٚتطدع

 ايػا٥س٠ ايكطا٠٤ ٖٞ اقِع عٔ سؿل ضٚا١ٜ إٔ ٜٚهؿٞ ، َػعٛز بٔ اهلل عبس

 . ايّٝٛ ايعامل ٗ ٚإٓتؿط٠

 سًكات أغؼ ايصٟ ؾٗٛ ، ؾٝٗا ايكطا٤ ؾٝذ ايسضزا٤ أبٛ نإ ايؿاّ ب٬ز ٚٗ

 خٓطدت شيو ٚبػبب ، ٚتُٓٛٝٗا إزاضتٗا ٗ باضعٟا ٚنإ ، زَؿل ٗ ايتشؿٜٝ

 أبٛ ٞي قاٍ » : ِٜهِؿَٔ بٔ َػًِ قاٍ ، إتكٌٓ اؿؿاٚ َٔ اغؿرّل ْٟا سًكات٘

 ٚنإ ، ْٚٝؿٟا ٚغتُا١٥ أيؿٟا ؾعسزتِٗ . ايكطإٓ عٓسٟ ٜكطأ َٔ اعسز : ايسضزا٤

 ٗ ٜػتؿتْٛ٘ قا٥ُٟا عًِٝٗ ٜٛٛف ايسضزا٤ أبٛ ٚنإ ، َكط٨ َِٓٗ عؿط٠ يهٌ

« ايسضزا٤ أبٞ إٍ ؼٍٛ َِٓٗ ايطدٌ أسهِ ؾإشا ، ايكطإٓ سطٚف
(1)

 . 

 داَع ٗ ايػسا٠ ق٢ً اإش ايسضزا٤ أبٛ نإ » : ايععٜع عبس بٔ غٜٛس قاٍٚ

 ع٢ً ٚهعٌ ، عؿط٠ عؿط٠ هعًِٗ ؾهإ ، عًٝ٘ يًكطا٠٤ ايٓاؽ ادتُع زَؿل

 ٚبعهِٗ ، ببكطٙ ٜطَكِٗ احملطاب ٗ قا٥ُٟا ٖٛ ٜٚكـ ، عطٜؿٟا َِٓٗ عؿط٠ نٌ
                                                           

 . 1/40َعطؾ١ ايكطا٤ ايهباض ( 1)
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 ضدع عطٜؿِٗ غً٘ ؾإشا ، عطٜؿِٗ إٍ ضدع أسسِٖ غً٘ ؾإشا ، بعض ع٢ً ٜكطأ

 ايسضزا٤ أبا إٔ عػانط ابٔ اؿاؾٜ ْٚكٌ . « شيو عٔ ؾػأي٘ ، ايسضزا٤ أبٞ إٍ

َٛ ٖٔ اي٤ٔصٟ ُٖ ٔئًكَطا٠ٔ٤ أؿًَٜل َٖٔصٙٔ َغ
(1)

 عؿطٜٔ َٔ أنجط ايٓاؽ إقطا٤ ٗ ٚاغتُط . 

 . تٛٗ ست٢ غ١ٓ

 ؾًُا ، َتبع١ غ١ٓ ٚؼؿٝٛ٘ ايكطإٓ إلقطا٤ إباضن١ اؿًكات ٖصٙ ٚقاضت

عاَط بٔ اهلل عبس تًُٝصٙ ايكطا٠٤ ٗ خًؿ٘ تٛٗ
(2)

 ٚغسا ٚاؾتٗط قٝت٘ شاع ايصٟ 

 . إؿتٗط٠ ايعؿط٠ ايكطا٤ات أسس قطا٤ت٘ ٚقاضت ، ايكطا٠٤ ٗ ايٓاؽ إَاّ

 الجالح املطمب

 التخضض٘ التألٗف يف العمى٘ املدزضٛ أثس

 ايكطا٤ات عًِ ٗ ايتدككٞ ايتأيٝـ ٗ نبرْل أثط إس١ْٝ يًُسضغ١ نإ

 ٗ ٜهب٘ تًُٝص نٌ بسأ ايب٬زٚ ا٭قٛاض ٗ ايكطا٤ات اْتؿاض ؾبعس ، ايكطآ١ْٝ

 إيٝٗا ٜطدع عٝح ؾطز١ٜ قطا٤ات ؾهٌ ع٢ً ؾٝد٘ َٔ تًكاٙ َا خام نتاب

 « ايكطا٤ات » َجٌ ، ٚإ٪يؿات ايهتب بعض ؾٛٗطت ، اؿاد١ ٚقت يٝتصنطٖا

 غٌٗ بٔ أٓس ٚنتاب ، (240 ت) ْكرل ٚنتاب ، (189 ت) يًهػا٥ٞ

عاقِ عٔ سؿل عٔ ا٭ؾٓاْٞ
(1)

 . 

 ايب٬ز ٜٛٛؾٕٛ ؾكاضٚا ، ٚعًَٛ٘ يًكطإٓ تؿطغٛا ْاع٠١ ٖ٪٤٫ سبع َٔ دا٤ ثِ

 ٜٛٗط بسأ ٖٓا َٚٔ ، ايكطا٤ات َػا٥ٌ عًِٝٗ ٜٚعطنٕٛ إكط٥ٌ بايعًُا٤ ًٜٚتكٕٛ

 نب٘ ايكطا٤ات عًُا٤ ب٘ اٖتِ َا ؾهإ ، ٚتأيٝؿٟا نتاب١ٟ ايتدككٞ ايكطا٤ات عًِ

ُٖاؾ » ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ عٔ ٚضٜٚت ْكًت اييت ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ٕٔا١ٝ٥ نأَْت ً  ; ايٖجأيج١ٝ ا

                                                           

 . 1/40َعطؾ١ ايكطا٤ ايهباض  (1)

 . إطدع ايػابل( 2)

، ؼكٝل ز . أّٔ غٜٛس ، طبع١ اؾُاع١  1/22ايتصنط٠ ٗ ايكطا٤ات ايجُإ، ابٔ غًبٕٛ ( 1)

 . ، دس٠ 1408 ،اـرل١ٜ يتشؿٜٝ ايكطإٓ 
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ـِٜطُم ٚاٖتػَع ٌٖ ا ٘ٝ ٜٚق َٕ ، ايٖهِب ُِ ٚنا ِٚؾَط ٚايٗػ١ٖٔٓ ائهتأب ٔعًٞ  َشٔيٜو ٗ نإ َا أ

١ُٖ َبِعُض َتَكٖس٣ ، ايَعِكط ٘ٔ ا٭٥ٔ ُٙ َا ٔيَهِب َٔ َضٚا ٍَ ؾهإ ، ائكطا٤أت َٔ ٖٚ ٣ّ أ  َُِعَتَبط٣ إَا

ِٕٝس أُبٛ : إبٔنت ٗ ائكطا٤أت َدَُع ُِ ُعَب ُٔ ايكأغ ٣ّ ِب ُِٗ ، َغ٤٬  - أِسَػُب ؾُٝا - ٚدعًٜ
ُِػ١ٟ َٔ َخ َٞ ، ايٖػِبع١ َُٖ٪٤ٔ٫ َع قاض٥ّ٢ا ٚٔعِؿطٜ ُٛؾِّ َٔ أِضَبع٣ َغ١ٜٓ ُٚت ِٝٔ ٚٔعِؿطٜ َٔا٥ََت ٚ . 

ُّ َبِعَسُٙ ٚنإ ُُٖس َدِعٜؿط٣ أُبٛ اإلَا ُٔ ََُش ٟٗ َدطٜط٣ ِب ٤َٛبط ََُع ، اي  سأؾ٬ٟ ٔنتاّبا َد

ُٖاُٙ َٔع » َغ ٘ٔ ، « اؾا ـْ ؾٝ ٚٝ َْ َٕ َٞ ، ٔقطا٠ٟ٤ ٚٔعِؿطٚ ُٛؾِّ ُٔا١ٕ٥ َعِؿط٣ َغ١ٜٓ ُت  . َٚث٬ٔث

َٕ ُٙ ٚنا َِٝس ُُٖس َبٞهط٣ أُبٛ ُبع ُٔ ََُش ٢ٔ أَٓس ِب ََُط ِب ٞٗ ُع  ائكطا٤أت ٗ ٔنتاّبا َدَُع ، ايٖساُدْٛ

ٌَ ِِ ٚأِزَخ ُٗ َٞ ، ايَعَؿط٠ٔ أَسَس َدِعٜؿط٣ أبا َََع ُٛؾِّ َٔ أِضَبع٣ َغ١ٜٓ ُٚت ُٔا١ٕ٥ ٚٔعِؿطٜ  . َٚث٬ٔث

َٕ ُٔ أُٓس َبٞهط٣ أُبٛ إِثط٢ٙ ٗ ٚنا ٢ٔ ََُٛغ٢ ِب ٢ٔ ايَعٖباؽ٢ ِب ٍُ ، َُذاٖٕس ِب ٖٚ ٢ٔ أ ََ 

٘ٞ ايٖػِبع١ٔ َُٖ٪٤ٔ٫ ٔقطا٤أت ع٢ً اٞقَتكَط ٣َٚ ، ٜؾٜك ِٔ ؾٝ٘ ٚض ٞٚ ٖصا َع ٢ٔ ايٖساُدْٛ ٢ٔ َٚع  اِب

ِّٜها َدطٜط٣ َُٞٚت ، أ َٔ أِضَبع٣ َغ١ٜٓ ُٛؾِّ ُٔا١ٕ٥ ٚٔعِؿطٜ  . َٚث٬ٔث

َّ ٘ٔ ٗ ايٖٓاُؽ ٚقا ْٔ ِْٛاَع ائكطا٤أت ٗ ؾٜأي٤ٝؿٛا َٚبِعَسُٙ َظَا ـٔ أ  َبٞهط٣ نأبٞ ، ايٖتٛايٝ

٢ٔ أَٓس ٞٚ َِْكط٣ ِب َٞ ، ايٖؿصا٥ ُٛؾِّ ٌَ َغ١ٜٓ ُت ُٔا١ٕ٥ َغِبع ٢ٔ أَٓس َبٞهط٣ ٚأبٞ ، َٚث٬ٔث  ِب

٢ٔ ِٝ ٢ٔ اٝؿَػ َٕ ِب ِٗطا ـٔ َٔ ِٝط٢ « ايػا١ٜ » ٚ « ايٖؿاٌَ » ٔنتأب َُ٪يِّ  ٔقطا٤أت ٗ َشٔيٜو ٜٚغ

َٞ ، ايَعَؿط٠ٔ ُٛؾِّ ٌَ إسس٣ َغ١ٜٓ ُٚت ُٔا١ٕ٥ َٚثُاْ ٢ّ ، َٚث٬ٔث ٢ٌ أبٞ اٝ٭ِغتأش ٚاإلَا  ايٜؿِه

ُٖٔس ٢ٔ ََُش ٞٚ َدِعٜؿط٣ ِب ـٝعاع ـٔ ا ٢َٗ" َُ٪يِّ َِٓت ٕٝ ََُع "ا ِِ َا ؾٝ٘ َد ُ٘ ٜي َُِع ِٔ ه َٞ ، قِبًٜ٘ ََ ُٛؾِّ  ُٚت

٣ٕ َغ١ٜٓ ُٔا١ٕ٥ َثُا ِْتسَب،  ٚأِضَبٔع ـٔ ايٖٓاُؽ ٚا ٌَ َا ٔبَشَػٔب ائكطا٤أت ٗ ايٝهُتٔب ٔيَتٞأيٝ  ََٚق

ِ٢ٗ ٢ِٗ َٚقٖض إيٝ « يسٜ
(1)

 . 

 ايكطآ١ْٝ إسضغ١ ٚبسأت ايكطا٤ات ؽكل ٗ ٚإ٪يؿات ايهتب تٛانبت ٖٚهصا

 ا٫ْتؿاض ٗ ا٭ٍٚ إس١ْٝ يًُسضغ١ ٚنإ ، ايكساض٠ استًت ست٢ بٗا تتعاسِ

 : ٗ باضظٟا ايكطا٤ات عًِ ٗ تأثرلٖا ٚنإ ، إع٢ً ايكسح ايكطا٤ات عًِ ٗ ٚايتأيٝـ
                                                           

 . 34-1/33ايٓؿط ٗ ايكطا٤ات ايعؿط ( 1)
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 : الكساءات ختضط يف التألٗف سسكٛ اشدِاز -1

 ٚنإ ، ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات عًِ ٗ عسٜس٠ ؽكك١ٝ َ٪يؿات ٚٗطت ؾكس

 ٜٛطأ ايصٟ ايٓػٝإ َٔ ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ٜسؿ ٗ ايهبرل ا٭ثط إ٪يؿات شلصٙ

 سؿٜ ععظت ٚغ١ًٟٝ ايهتاب١ ؾهاْت ، اؿؿٜ ٗ نعـ َٔ ايصانط٠ ع٢ً

 ٚتػابل ، اإلغ٬َٞ ايعامل ٗ ٚاْتؿطت ايتأيٝـ سطن١ ٚاظزٖطت ، ايكطا٤ات

 . َ٪يؿاتِٗ ٗ با٫عتٓا٤ ٚايكطا٤ ايعًُا٤

 ٗ ٚايتػابل ايتٓاؾؼ ٗ ضٖإ نؿطغٞ ٚإؿطم إػطب عًُا٤ ؾهإ

 : اإلَاَإ قٝت٘ ٚشاع ٕع َٔ أؾٗط نإ إػطب ؾؿٞ ، ايتأيٝـ

 ، ايكطإٓ يعًّٛ اؾاَع ايبٝإ : َ٪يؿات٘ َٚٔ (444 ت) ايساْٞ عُطٚ أبٛ -أ

 . إكاسـ ضغِ ٗ ٚإكٓع ، ايػبع ايكطا٤ات ٗ ٚايتٝػرل

 شلذا٤ ايتبٌٝ : َ٪يؿات٘ َٚٔ ، (496 ت) لاح بٔ غًُٝإ زاٚز أبٛ -ب

 . تٓعٌٜاي

 : اؾتٗط إؿطم ٚٗ

 غا١ٜ:  َ٪يؿات٘ َٚٔ (565 ت) اشلُصاْٞ أٓس بٔ اؿػٔ ايع٤٬ أبٛ -أ

 . ا٭َكاض ١ُ٥٭ ايكطا٤ات ٗ ا٫ختكاض

 َٚٔ ، ايؿٔ ٖصا ٗ احملككٌ َٔ ٖٚٛ (833 ت) اؾعضٟ بٔ قُس -ب

 . ايعؿط ايكطا٤ات ٗ ايٓؿط : َ٪يؿات٘

  : نتاب إٓٛض٠ إس١ْٝ ٗ ايكطا٤ات ؽكل ٗ ايتآيٝـ ٚأؾٗط أبطظ َٚٔ

 بايبٓا إؿٗٛض قُس بٔ أٓس ٕ٪يؿ٘ « ايعؿط بايكطا٤ات ايبؿط ؾه٤٬ إؼاف »

 إٓٛض٠ بإس١ٜٓ ٚأقاّ اؿذاظ إٍ ضسٌ أْ٘ إ٫ َكط عًُا٤ َٔ ٖٚٛ ، ايسَٝاطٞ

 . اهلل تٛؾاٙ ست٢

 شنطٖا ًُتأغؿ ايكطا٤ات ؽكل ٗ ٚإَٓٛٛات إ٪يؿات َٔ ايعسٜس ٖٚٓاى

 . إكاّ ٖصا ٗ اختكاضٟا
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 . الكتب وٕضٕعات -2

 ٗ أثط ي٘ ايتدكل ٗ ايعًُا٤ أيؿٗا اييت ايكطا٤ات نتب َٛنٛعات تعسز

 ، ؾٝتٛغع ٚاسس٠ قطا٠٤ ٗ إتدككٌ أسس ٜ٪يـ ؾكس ، ٚاْتؿاضٖا ايهتب تٓٛع

 َكٓـ َٔ ايكطا٤ات عسز اخت٬ف غبب ٜٚطدع ، أنجط أٚ قطا٤تٌ ٗ ٜ٪يـ ٚقس

 تًكاٙ َا ٚايٛطم ٚايطٚاٜات ايكطا٤ات َٔ نتب٘ ٗ أٚزع إَاّ نٌ إٔ إٍ ٯخط

ؾٝٛخ٘ ع٢ً ب٘ ٚقطأ
(1)

 . 

 : التألٗف وٍّر -3

 شيو غبب ٜٚطدع ، َتعسزٟا ايكطا٤ات نتب ٗ إ٪يؿٌ َٓٗر اخت٬ف نإ

 َا ٚظَإ عكط ؾًهٌ ، إ٪يـ عاؾٗا اييت ايع١َٝٓ ٚايؿذل٠ ايع١ًُٝ ايب١٦ٝ إٍ

 . إ٪يـ َٓٗذ١ٝ تعهؼ اييت ٚايٛغا٥ٌ ايٛطم َٔ ٜٓاغب٘

 شيو إٍ ٚأغاْٝسٙ ططق٘ شنط ٗ ؾٝتٛغع ٚاسس٠ قطا٠٤ إ٪يـ ىتاض ٚقس

 ثِ ، ايبسا١ٜ ٗ ا٭غاْٝس ؾٝصنط قطا٤ات غبع ىتاض ٚقس ، اختاضٙ ايصٟ ايكاض٨

 إكازض أزلا٤ ٜصنط ٚقس ، غٛض٠ نٌ سػب ايكطآ١ْٝ ايهًُات ثِ ، ا٭قٍٛ

 ٗ ايٓؿط نتاب َجٌ ا٭قٍٛ ٜصنط ثِ ، نتاب٘ ٗ عًٝٗا اعتُس اييت ٚإطادع

 . اؾعضٟ ٫بٔ ايعؿط ايكطا٤ات

ِٛٝ ٚبعهِٗ ِٓ  ايكطا٤ات عًِ يتػٌٗ قكا٥س ؾهٌ ع٢ً ُْٟٛا ايكطا٤ات َٜ

 سطظ » إؿٗٛض٠ قكٝست٘ ٗ ايؿاطيب اإلَاّ ؾعٌ نُا ، ط٬ب٘ َٔ ٚتكطب٘

 . « ايتٗاْٞ ٚٚد٘ ا٭َاْٞ

 . الكساءات ختضط يف املخطٕطات ٔحتكٗل الرتاخ خدوٛ يف االتطاع -4

 أنإ غٛا٤ ، يٓا ا٭قسَٕٛ خًؿ٘ َا أٟ ، ٚايتٛضٜح ايٛضخ َٔ : ٖٛ ايذلاخ

 . ايػابك١ ا٭َِ تًو ع٢ً ٜسٍ ؾ٤ٞ أٟ أٚ ، عًُٟا أٚ سهاض٠ أٚ ، ايؿا٥ع ٖٚٛ َا٫ٟ

 ٟأ ٗ َهتٛبٟا إيٝٓا ٚقٌ َا نٌ ٖٛ ايٓكٛم ؼكٝل فاٍ ٗ ٚايذلاخ

 ؽكل ٗ إدٛٛطات ٖٓا بايذلاخ ٚأقكس ، ايؿٕٓٛ َٔ ؾٔ أٚ ايعًّٛ َٔ عًِ
                                                           

 .  1/22، ابٔ غًبٕٛ  ايتصنط٠ ٗ ايكطا٤ات ايجُإ( 1)
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 ; اإلغ٬َٞ ايعامل َهاتب ٗ قؿ١ٚٛ ٚبكٝت ، با٭ٜسٟ خٛت ٚاييت ايكطا٤ات

 ، نتاب ٗ ٚإخطادٗا ٚتٛثٝكٗا إدٛٛطات ٖصٙ ؼكٝل ب٘ ٜطاز ايذلاخ ٚخس١َ

 . اتاؾاَع ٗ ايّٝٛ ٜتعًِ عًُٟا ايذلاخ ؼكٝل غسا ٚقس

 ع٢ً ايكطا٤ات عًِ ٗ ايتدكك١ٝ ٚاؾاَعات ايهًٝات اْتؿاض غاعس ٚقس

 يس٣ ع١ًُٝ عج١ٝ ضغا٥ٌ ؾكاضت ، إدٛٛطات ٚؼكٝل ايذلاخ خس١َ اْتؿاض

 ، ايباسجٌ قبٌ َٔ ايكطا٤ات ؽكل ٗ إ٪يؿات أَٗات ُخسَت ٚقس ، ايعًِ ط٬ب

 ن٤ٛ ٣تط ٫ ٛطاتإدٛ ٖصٙ ناْت إٔ بعس ايكطآ١ْٝ إهتب١ ٗ ٚاظزٓت

 : ؾُٓٗا ، ايؿُؼ

 إت١ُُ ايج٬خ ايكطا٤ات ٗ ايسض٠ ًَ ع٢ً ايعبٝسٟ اإلَاّ ؾطح إلٜهاحا » -أ

 َسضؽ ، َٛغ٢ عبسايطاظم ايؿٝذ ؼكٝل ، اؾعضٟ ٫بٔ « ايعؿط يًكطا٤ات

 . اإلغ١َٝ٬ اؾاَع١ ٗ ايهطِٜ يكطإٓا ن١ًٝ ٗ ايكطا٤ات

 ٞايساْ عُطٚ ٭بٞ « ايًؿٌٛ ٚبٌ ٚاإلَاي١ ايؿتض ٗ ايكطا٤ ٕصاٖب إٛنض » -ب

 ، ضباْٞ ؾؿاعت قُس يًباسح ، ع١ًُٝ ضغاي١ ٖٚٛ ، ٚؼكٝل زضاغ١ ،

 . إٓٛض٠ إس١ٜٓ ٗ اإلغ١َٝ٬ اؾاَع١ ٗ ايهطِٜ ايكطإٓ ن١ًٝ ٗ ايٛايب

 بٔ إٓعِ عبس ايٛٝب أبٞ يإلَاّ «  ايػبع١ ١ُ٥٭ا عٔ ايكطا٤ات ٗ اإلضؾاز» -ز

 : ايٛايب َٔ َكس١َ ٚؼكٝل زضاغ١ ٖـ(389-309) إكط٨ غًبٕٛ بٔ اهلل عبٝس

 اؾاَع١ ٗ ايهطِٜ ايكطإٓ ن١ًٝ ٗ ايػٝس ساَس بٔ ٓسٟ بٔ باغِ

 . إٓٛض٠ إس١ٜٓ ٗ اإلغ١َٝ٬

 ايهطِٜ ايكطإٓ ن١ًٝ ٗ سككت اييت ايع١ًُٝ ايطغا٥ٌ َٔ ايعؿطات ٖٚٓاى

 . اإلغ١َٝ٬ اؾاَع١ ٗ

 : الكسآٌٗٛ لمدزاضات حبح وساكص إٌػاء -3

 عح َطانع إْؿا٤ ٗ ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ٗ إس١ْٝ إسضغ١ غُٗتأ ٚقس

 : َجٌ ، ايع١ًُٝ بايهطاغٞ ٚزلٝت ، اإلغ٬َٞ ايعامل داَعات ٗ قطآ١ْٝ

http://www.quran-c.com/display/DispBib.aspx?BID=11013
http://www.quran-c.com/display/DispBib.aspx?BID=11013
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 ٗ عبسايععٜع إًو داَع١ ٗ الكسآٌٗٛ تلمدزاضا الدُ بَ عٕض ستىد كسض٘

 ، غعٛز إًو داَع١ ٗ ايذلب١ٝ به١ًٝ ٚعًَٛ٘ ايهطِٜ ايكطإٓ نطغٞ ، دس٠

 غعٛز ابٔ قُس اإلَاّ داَع١ ٗ الكسآٌٗٛ لمدزاضات ضمىاُ األوري كسض٘

 ٗ الكسٖي لمكسآُ العصٖص عبد بَ اهلل عبد املمك كسض٘ٔ ، ايطٜاض ٗ اإلغ١َٝ٬

 ، إهط١َ َه١ ٗ ايكط٣ أّ ٚداَع١ ، اإلغ١َٝ٬ غعٛز بٔ قُس َاّاإل داَع١

 داَع١ ٗ ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ٚنطغٞ ، إٓٛض٠ إس١ٜٓ ٗ اإلغ١َٝ٬ ٚاؾاَع١

احملػٌٓ َٔ ايهطاغٞ ٖصٙ بعض ٌُٜٛ ٜٚهٕٛ ، طٝب١
(1)

 . 

 زتاالتْ غتٜ يف الكسٖي الكسآُ خدوٛ إىل العمىٗٛ الكساض٘ ٔتّدف

 العالقٛ ٔإدزاك ٔدزاٖٛ زٔاٖٛ املتٕاتسٚ العػس بالكساءات االِتىاً وع ، ٔختضضاتْ

 ٔتأِٗن ، العمي بّرا لمتعسٖف ، باجملتىع الكساءات ختضط ٔزبط ، الكساءات بني

 ٔزضي ، التذٕٖد بعمي االِتىاً داٌب إىل ، الكساءات ختضط يف العمىٗٛ الكٕادز

 ، ٔالبالغٛ ٔالفكْ ٔاإلعساب ٛالمػ سٗح وَ الكساءات ٔتٕدْٗ ، ٔضبطْ املضشف

 الٍيب عمٜ املٍصلٛ الكسآٌٗٛ بالكساءات االِتىأً ٔالعٍاٖٛ ، العمى٘ البشح ٔإثساء

 وَ باالضتفادٚ ٔتدبسٓ ٔفّىْ إقسائْ ٔتٗطري التٕاتس بطسٖل صمتٔ اليت ، ملسو هيلع هللا ىلص

 . ٔاملسئٗٛ الطىعٗٛ ٔالتكٍٗٛ املتاسٛ العمىٗٛ الطاقات مجٗع

 

*   *   * 

                                                           

د١ٗ  ١ ع٢ً ايؿطان١ بٌ إ٪غػ١ ا٭ناز١ّٝ ٚؾدك١ٝ أٚتكّٛ ؾهط٠ ايهطاغٞ ايعًُٝ( 1)

، عٝح تكسّ ٖصٙ ايؿدك١ٝ أٚ اؾ١ٗ  يسعِ ٚتٜٛٛط فاٍ عًُٞ َتدكل ; َا خاضدٗا

، ٗ سٌ تتٍٛ إ٪غػ١ ا٭ناز١ّٝ ت١٦ٝٗ ايب١٦ٝ ايبشج١ٝ اي٬ظ١َ  ايتٌُٜٛ اي٬ظّ يصيو

 . يٓذاح ايهطغٞ



 (04) العدد -المنورة المدونة ودرادات بحوث زمرك مجلةى211

 اتٔتٕصٗ خامتٛ

 : ٖٚٞ ، ١َُٗ ٚتٛقٝات ْتا٥ر إٍ ٚقًت ايبشح ْٗا١ٜ ٚٗ

 ْعٍٚ تاضٜذ ٗ ْؿأتٗا ٗ ا٭ٍٚ ٖٞ ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ٗ إس١ْٝ إسضغ١ -1

 . بكطا٤تٗا اهلل أشٕ اييت ايػبع١ بأسطؾ٘ ايكطإٓ

 ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات تعًِٝ ٗ ايع١ًُٝ إٓٗذ١ٝ ع٢ً إس١ْٝ إسضغ١ تأغٝؼ -2

 . اإلغ٬َٞ ايعامل ٗ ْكًٗاٚ ْٚؿطٖا

 . ٚايسضا١ٜ بايطٚا١ٜ ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات تعًِٝ ٗ إس١ْٝ إسضغ١ ُػو -3

 ايتك١ٝٓ ٚغا٥ٌ َٔ اغتؿازت سٝح ايعكط تكٓٝات َع إس١ْٝ إسضغ١ تٛانب -4

 ٚا٭قطام ، اإليهذل١ْٝٚ ٚإكاض٨ ايٓت( ) عدل ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ْؿط ٗ

 . ٚإٛاقع ، إسف١

 ايكٛتٞ اؿؿٜ ع٢ً ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ٚسؿٜ ْكٌ ٗ إس١ْٝ إسضغ١ اعتُاز -5

 . ايهتابٞ ٚايٓكٌ

 ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ؽكل ٗ ايتأيٝـ سطن١ ٚتٓؿٝ٘ ايذلاخ غس١َ ايعٓا١ٜ -6

 . اؿسٜح ايعكط ٗ

 ايعًٝا" َٚطاسً٘ اؾاَعٞ ايتعًِٝ ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ٗ إس١ْٝ إسضغ١ زخٍٛ -7

 ٚايسنتٛضاٙ" إادػترل

 اؾاَعات ٗ ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ؽكل ٗ عًُٞ عح َطانع إْؿا٤ -8

 ايكطآ١ْٝ ايكطا٤ات ْؿط ٗ ؾػاعست ، ايع١ًُٝ بايهطاغٞ عطؾت ٚاييت ايع١ًُٝ

 . ؾٝ٘ ايتدكك١ٝ ٚإ٪ُطات ايٓسٚات ٚإْؿا٤ ٚايبشح ٚايٓؿط ايتأيٝـ عدل

 ؾٗس إًو فُع » : َجٌ ايعامل ٗ ايؿطٜـ إكشـ َٛابع أندل إْؿا٤ -9

 ايكطآ١ْٝ بايكطا٤ات ايكطآ١ْٝ إكاسـ ٚطبع ، « ايؿطٜـ إكشـ يٛباع١

 . اإلغ٬َٞ ايعامل ٗ ٤ٚ٠إكط

* * * 


