
 
 
 
 
 

 

 علوم القرآنأستاذ مساعد بقسم  (1)

 جامعة جدة –إلاسالمية كلية القرآن والدراسات 

 هلخص البحث

تهدف هذه  لددرلةذإ ىدذف تل ذعا ي ذ     

لدتحريف لدم نوي دلقرآن لدكريم ويسذمع ت  ننذد 

لد لم ء ولصطالح ت ، وبع ن ب ض صور  وأقسذ ي  

 وأشهره .

كم  أ ه  تهدف ىدذف بعذ ن أةذ  ل لدتحريذف 

ب دتأويالت لد  طلإ دم   ع  لدم نوي، ةولء ي  ك ن 

أو ب دتددعس أو لدكتم ن و حوه  ين صور لدتحريف 

لدت  ش بهت فعه  ب ض لدلرق لإلةاليعإ ي  ةذ رت 

نلع  لدعهود ولدن  رى ين طرق وين هج لدتحريذف 

دلكتب لدس بقإ، وذدك ين خالل تحلعا لدن ذو  

لدولردة ف  وصذف تحريذف أهذا لدكتذب لدسذ بقإ 

رآن لدكريم دهه  لأليإ ين لت  ع دكت هم وتحهير لدق

 ذدك.

ثذذم   ق ذذت هذذه  لددرلةذذإ أ ذذولع لدتحريذذف 

لد وت  وأة  ب  وآرلء لد لم ء فع ، ويذدى تذأثعر  

ف  ي     لدقرآن وأحك ي ، ويدى لإلثم لدولقع نلف 

 ين ف ا ذدك ين جه ل لدن س ون يتهم ونلم ئهم.

كم  أ ه    ق ت أثر لدتحريف لدم نوي دلقرآن 

نلف قوة هه  لأليإ ونزته ، وأثر  فذ  شذ  لدكريم 

صله  وذه ل ريحهذ ، ودولفذع ذدذك ولدم  د ذ ت 

لدملترضإ دحا ههل لالختالف ولدوقوف فذ  وجذ  

 تحريف لدقرآن ب تف صور  وأقس ي . 

Summary 

The study aims to detail the 

meanings of semantic distortion of the 

Holy Quran and its titles and idioms 

among scholars as well as stating some 

types and most common divisions.  

In addition, the study aims to 

express the reasons for semantic 

distortion whether through void 

interpretations, cheating, denial, or 

other forms of distortion in which some 

Islamic sects are similar to the Jewish 

and Christians in distortion methods 

and means of the previous holy books. 

The study analyzed the texts describing 

how the people of previous holy books 

distorted their books and warning this 

nation to do so in the Holy Quran.  

The study discussed types of 

phonetic distortion, reasons, scholars' 

opinion about, its effect on the 

meanings and provisions of the Holy 

Quran, the sin gained by those who do 

so of regular and ignorant people and 

scholars in general and in particular.  

The study also discussed the effect 

of semantic distortion of the Holy 

Quran on the strength of this nation and 

its dignity as well as its impact on its 
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weakness and reasons for such 

distortion. It presented the supposed 

treatment to solve such difference and 

stand against the Quran distortion with 

different types and shapes 

 

 هقذهة

اؿُس هلل  ايصٟ أْعٍ ع٢ً عبسٙ ايهتاب ٚمل هعٌ ي٘ عٛدا، قُٝا، ال ٜأتٝ٘ ايباطٌ َٔ بني ٜسٜ٘ 

ٚال َٔ خًؿ٘ تٓعٌٜ َٔ سهِٝ محٝس، ثِ أطٝب ايضًٛات ٚأظن٢ ايتػًِٝ ع٢ً ايضازم ايٛعس األَني 

 قُس ٚع٢ً آي٘ ٚأصشاب٘ أمجعني.

 وب د:

َتؿغال، نٝـ ال ٖٚٛ نالّ ضب ايعاملني دٌ ؾإٕ نتاب اهلل أٚثل ؾاؾع ٚأغ٢ٓ غٓا٤ ٚاٖب 

دالي٘ ٚتباضنت أمساؤٙ، تعٗس عؿع٘ ٚأٚنٌ شيو إىل ْؿػ٘، ؾٗٝأ ي٘ َٔ عبازٙ خري َٔ اختاضِٖ 

يصيو ٚاصطؿ٢، ؾؿٓص عٔ شيو َٔ عٌ غعٝ٘ ٚظاغت بضريت٘، ؾعُٝت عًِٝٗ األْبا٤، ٚتاٖت بِٗ 

تػٕٛ ؼطٜـ ايهًِ َٔ بعس َٛاعع٘، ايػبٌ، ؾعطعٛا ع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ ٜباضظٕٚ اهلل ؾٝ٘ ٜب

َطػني تبسٌٜ نالّ اهلل ٚتػٝري أسهاَ٘ ٚايطعٔ يف زٜٓ٘ ٚؾطا٥ع٘، باشيني يف شيو األَٛاٍ ايهجري٠ 

ٚاؾٗٛز ايعع١ُٝ، ٚاهلل غايب ع٢ً أَطٙ، مل ٜعٍ ساؾعا يهتاب٘ ايععٜع بأيؿاظ٘ اؿك١ َٚعاْٝ٘ ايب١ٓٓٝ 

ّا ع٢ً ْٗر َٔ زاؾع عٔ ٖصا ايهتاب ايععٜع ٚاقتؿا٤ ألثطِٖ ايٛاعش١، ال ٜعٜؼ عٔ شيو إال ٖايو، ٚغري

ٚاضػا٤ إٔ هعًين اهلل َٚٔ أعاْين ع٢ً ٖصا ايبشح ممٔ اصطؿاِٖ ٚادتباِٖ ـس١َ نتاب٘ 

ُٚغعٞ يف تتبع ايكضط ايكطآْٞ ايٓاظٍ يف ؼطٜـ ايهتب ايػابك١  ايهطِٜ، سٝح إْٞ قس بصيت 

ٚزٚاؾع أٌٖ ايهتاب ٚأغباب ؼطٜؿِٗ هلا ٚصٛض شيو  ٚعالق١ ٖصا ايكضط بتشطٜـ ايكطإٓ ايهطِٜ،

ايتشطٜـ ٚاْعهاؽ شيو نً٘ ع٢ً ؼطٜـ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚخططٙ ع٢ً األ١َ املػ١ًُ ٚايؿطز املػًِ، 

إش إٕ سؿغ املٛىل ععٍ ٚدٌ يًكطإٓ ايهطِٜ قٍُٛ ع٢ً عَُٛ٘، ٖٚصا مما ٖٛ فُع عًٝ٘، غري إٔ 

يٛا٤ اإلغالّ قس سصت سصٚ أٌٖ ايهتاب ٚغاضت ع٢ً نجري َٔ ايؿطم ٚايطٛا٥ـ املٓغ١ٜٛ ؼت 

ْٗذِٗ، ٚتابعِٗ يف شيو نجري َٔ ايٓاؽ، إَا عٔ دٌٗ ٚإَا عٔ عًِ، ٚنٌ ي٘ َكاصسٙ ٚي٘ َا ٜسؾع٘ 

 ٚصٛضٙ ايهطِٜ )َؿَٗٛ٘ يًكطإٓ قاٚالت ايتشطٜـ املعٟٓٛ  إىل شيو ٚهطٙ، ٚقس مسٝت ٖصا ايبشح:

 ٚأقػاَ٘( )زضاغ١ ٚصؿ١ٝ(.
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  حث:أهدلف لد

 يهدف ههل لد حث ىدف:

ؾطعا ع٢ً ب٘ خطٛض٠ ؼطٜـ ايٓضٛظ ايكطآ١ْٝ ٚزالالتٗا املع١ٜٛٓ عٔ ايٛد٘ املطاز َس٣ إظٗاض  -1

 األؾطاز ٚاجملتُع املػًِ ٚأغباب شيو ايتشطٜـ ٚزٚاؾع٘.
١ َٔ غطز ايكطإٓ ايهطِٜ يتشطٜـ ايٝٗٛز ٝبٝإ ايسالالت املع١ٜٛٓ ٚايتؿطٜع١ٝ ٚاؿهُ -2

ِِ كٛي٘ عًٝ٘ ايضال٠ ٚايػالّيشيو  َٚٛاؾك١ٚايٓضاض٣ يهتبِٗ  ِٔ َقِبًَُه ََ  َٔ ٖٔ َغَٓ  .(1)" .." َيَتٖتٔبُع
بٝإ إٔ بعض ايتشطٜـ ايًؿعٞ ٚايطمسٞ قس ٜكع َٔ بعض ايطٛا٥ـ ٚيهٓ٘ ٚؿؿغ اهلل  -3

 نتاب٘ ال ًٜبح إٔ ٜهؿـ ٜٚصٖب.
 

 

  :هأسباب اختيارأهوية البحث و

 ين أبرز لألة  ل لدت  دف تن  ىدف لدخوض ف  غم ر ههل لد حث: 

ايٛضق١ٝ ضز١٦ٜ ايطباع١ ٚبعض ايٓػذ  -ٚقٛع بعض ايٓػذ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ بني ٜسٟ  -1

ؾٝٗا ؼطٜـ  -اإليهرت١ْٝٚ ٚبعض املكاطع ايضٛت١ٝ يبعض املؿٗٛضٜٔ َٔ شٟٚ األصٛات اؿػ١ٓ

ٛتٞ، ٖٚصا املضاسـ َٓتؿط٠ بؿهٌ ًَشٛظ، ٚتضشٝـ يف بعض اؿطٚف ٚايهًُات ٚاألزا٤ ايض

 ؾشاٚيت ايبشح عٔ أغباب شيو االْتؿاض ٚبٝإ زٚاؾع٘.  

اختالف ايؿطم اإلغال١َٝ يف ايٓط ايكطآْٞ ٚتسيٝؼ نٌ ؾطق١ ع٢ً األخط٣ ٚيهٌ ؾطق١ َٓٗا  -2

، مما زؾعين يًبشح عٔ أغباب ٖصا االختالف َٓٗذٗا يف ايتشطٜـ ٚايتسيٝؼ ع٢ً املعاْٞ ٚايٓضٛظ

 ٝإ َكاصسٙ ٚكاططٙ.ٚب
ايػري َٓغبط عُٔ أصٍٛ ايتؿػري  يًكطإٓ ايهطِٜ خطٛض٠ ايتؿػري ايًػٟٛيؿت ايٓعط إىل  -3

، َٔ تؿػري ايكطإٓ بايكطإٓ ٚتؿػري ايكطإٓ بايػ١ٓ، ٚأقٛاٍ ايضشاب١ ٚايًػ١ ايعطب١ٝ ا،اجملُع عًٝٗ

 ؼت ٖصٙ ايكٛاعس. ١ٜٛاملٓغ ٚغريٖا َٔ ايكٛاعس
 لددرلة ت لدس بقإ:

ع بني ٜسٟ ايباسح زضاغ١ َػتك١ً عٔ ؼطٜـ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚإٕ نإ ٖٓاى ايعسٜس َٔ مل ٜك

 .  ايبشٛخ ٚايهتابات املطٛي١ ٚاملٛدع٠ عٔ ؼطٜـ ايتٛضا٠ ٚاإللٌٝ

                                           
  (:3456ضقه) ما شنط عً بين إغطأٜل ، نتاب اجلنع٘، باب:صخٔح البداضٖ( أخطجُ البداضٖ ّمػله، ٓيظط: 1)

 (.8/57(: )6952، ضقه)ّاليصاضٚ اتباع غيً الَْٔز :باب ، ّصخٔح مػله، نتاب العله،(169/ 4)
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 ينهج لد حث:

اتبعت يف زضاغ١ ٖصا املٛعٛع املٓٗر ايتشًًٝٞ ٚايٛصؿٞ االغتكطا٥ٞ، ًَتعَا يف شيو بأصٍٛ ايبشح 

ؾٝ٘ يف َجٌ ٖصا ايبشح ٚمٛٙ، َا اغتطعت إىل شيو غبٝال، ٚمل أتطدِ يألعالّ  ايعًُٞ مما ٜعٌُ

يؿٗطتِٗ ٚعسّ ايعٌُ برتامجِٗ يف َجٌ ٖصا ايبشح ٚمٛٙ، ٚملطاعا٠ سسٚز ايبشح ٚسذُ٘، ٚنصيو 

 تطمج١ ايهتب انتؿٝت برتمجتٗا ايها١ًَ يف قا١ُ٥ املضازض ٚاملطادع.

 ث، وخ تمإ:وقد قسمت لد حث ىدف يقديإ، وخمسإ ي  ح

 َٚضطًشات٘، ٚؾٝ٘ َطًبإ: السا:طايتشطٜـ يػ١ ٚاص َع٢ٓ املبشح األٍٚ:

 : َع٢ٓ ايتشطٜـ:املطًب األٍٚ

 : َضطًشات ايتشطٜـ عٓس املتكسَني:املطًب ايجاْٞ

تشطٜـ املعٟٓٛ اي: صٛض َٔ أغايٝب أٌٖ ايهتاب يف ؼطٜـ نتبِٗ ٚعالق١ شيو باملبشح ايجاْٞ

 يًكطإٓ ايهطِٜ:

 : آضا٤ ايعًُا٤ املػًُني يف إَها١ْٝ ؼطٜـ ايكطإٓ ايهطِٜ:يجايحاملبشح ا

 تشطٜـ املعٟٓٛ يًكطإٓ ايهطِٜ، ٚأقػاَ٘:اي: أغباب املبشح ايطابع

 ٚكاططٙ:   ايتشصٜط َٔ ؼطٜـ ايكطإٓ: املبشح اـاَؼ
 

 

 وي طلح ت : الح :طلدتحريف دغإ ولص لدم حث لألول: ي نف

إ املـُشٖسُز،  َأِعالٙ ٖٚٛ اؾبٌ َسِطُف َٚٓ٘ َٚسٗسٙ، ٚؾٔؿرُيٙ َططُؾ٘ ؾ٤ٞ نٌ سِطُف: أوال: لدتحريف دغ

َُٝت٘ ايؿ٤ٞ ٚسِطُف َِطٙ َٔ َسِطف ع٢ً ٚؾالٕ ْأس  ْاس١ٝ َٔ ضَأ٣ ؾإٕ ٜٚتٖٛقُع ٜٓتعط نَأْ٘ َٓ٘ ْاس١ٕٝ َأٟ َأ

 ني زيمي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام  يل ىل ّٰٱ :غريٖا، قاٍ تعاىل إىل َاٍ ٚإال ُٜٔشٗب َا

 .              ]11احلج: [ِّ جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي
َِْشَطَف َسِطؾّا َِٜشٔطُف ايؿ٤ٞ عٔ َؾٓو"، َٚسَطَف ع٢ً َأٟ َسِطف " ع٢ً (:ٖـ311ايعداز)ت: ٚقاٍ  ٚا

َِٚضَف َٚتَشٖطَف ٍَ" ٚاِسَط ـُ(2)َعَس  تػٝري ٚايه١ًُ ايكطإٓ يف ٚايتشطٜـ تػٝريٙ، َٛأعٔع٘ عٔ ايَهًِٔ ، َٚتِشٔطٜ

َِٛضا٠ٔ  َعٓاٖا عٔ ٚايه١ًُ َعٓاٙ عٔ اؿطٔف ََعا٢ْٔ ايٖت ُِّط  ُُٗٛز ُتَػ َٝ ٘ٔ نُا ناَِْت اي ٖٚٞ َقٔطَٜب١ُ ايٖؿَب

ٕٕ ٚامطف ٚاسطٚضف: أٟ َاٍ، باأَلِؾَباٙٔ  .(3)ٚؼطف ؾالٕ عٔ ؾال

                                           
 (.9/41بً ميظْض: )اللػاٌ العطب، (، 58ّ-2/57: )لعجاج، ل( ٓيظط: معاىٕ الكطآٌ ّإعطاب2ُ)
 (.3/211): لفطأٍسٖل( ٓيظط: نتاب العني، 3)
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ٍَ، ٚتكسٜط ايؿ٤ٞ ٚأٖصٌ ابٔ ؾاضؽ ٍٔ:  ،ايه١ًُ ؾذعًٗا تعين سٖس ايؿ٤ٞ، ٚايعسٚ ٚأضاز بايعسٚ

عسيُت ب٘ عٓ٘،  :االمطاف عٔ ايؿ٤ٞ، ٜكاٍ: امطَف عٓ٘ ٜٓشطف امطاؾّا، ٚسطؾت٘ أْا عٓ٘، أٟ

ََُشاَضف، ٚشيو إشا ُسٓط ٌُٔٝ ب٘ عٓ٘، ٚشيو نتشطٜـ ايهالّ ٖٚٛ عسي٘ عٔ ٚيصيو ٜكاٍ:  ف َنػب٘ ؾ

 .(4)دٗت٘
شطٜـ: ايتػٝرُي ٚايتبسٌٜ... ٖٚٛ يف ٚايت سٖطف ايؿ٤ٞ عٔ ٚدٗ٘: َصَطؾ٘.."ٚدا٤ يف)تاز ايعطٚؽ(: 

 .(5)"ايكطإٓ: تػٝري اؿطف عٔ َعٓاٙ ٚايه١ًُ عٔ َعٓاٖا
ؾأصشاب املعادِ ٜصنطٕٚ يًتشطٜـ عس٠ َعإ، ٖٚٞ: ايتػٝري، ٚايتبسٌٜ، ٚايضطف، ٚاملٌٝ، 

 ، ٚايتأٌٜٚ املٛاؾل ي٣ًٛٗ املدايـ ملكتغ٢ أصٍٛ ايؿطٜع١ ٚقٛاعس ايعطب١ٝ.ٚاإلظاي١

ٖصٙ املعاْٞ نًٗا إىل َع٢ٓ ايتػٝري ٚايتبسٌٜ، ؾضطف ايؿ٤ٞ عٔ ٚدٗ٘ تػٝري ي٘، ٚميهٔ تٛدٝ٘  

 ٚنصيو إظايت٘ ٚاملٌٝ ب٘.

إٔ ال عالق١ يًتشطٜـ ب١٦ٝٗ ايه١ًُ، ٚإمنا ٖٛ تػٝري ٜتٓاٍٚ زاليتٗا  أخط٣ْٚالسغ َٔ د١ٗ 

ايٓكط، ؾٗٛ غالف ايتضشٝـ ايصٟ ٖٛ تػٝري يف ١٦ٖٝ ايه١ًُ، غٛا٤ أنإ شيو عٔ ططٜل  ،ؾشػب

 أٚ ايطغِ، أٚ اؿطن١.

ايتشطٜـ: اإلَاي١، ٚؼطٜـ "(: ٖـ502ٗاْٞ)ت:بقاٍ ايطاغب األص: ث  ع : لدتحريف ف  لالصطالح

 . (6)"ايهالّ: إٔ ػعً٘ ع٢ً سطف َٔ االستُاٍ ميهٔ محً٘ ع٢ً ايٛدٗني
بصيو، إال َا ٚمل ٜكٌ أسس ، (7)"تػٝري يف ايًؿغ َٔ غري املع٢ٓ" :بأْ٘(ٖـ 816)ت:اؾطداْٞ ٚعطؾ٘

ؾػط ايؿعٌ )ُٜشطِّؾٕٛ( مبا ؾػطٙ غريٙ َٔ أْ٘ ايتػٝري يف املع٢ٓ، ثِ  سني( ٖـ671ْكٌ عٔ ايكططيب)ت: 

ٚال ؾو إٔ ْكٌ ايكططيب هلصا ايكٍٛ ٖٛ نعازت٘ يف  ،(8)"َعٓاٙ ٜبسيٕٛ سطٚؾ٘ ..ٚقٌٝ:"ظاز عًٝ٘ قٛي٘: 

٘ ايعاّ ٚاـاظ نُا يف ٖصا املٛعع، شنط األقٛاٍ املتعسز٠ ال غُٝا إشا َا  ناْت مما ٜتساخٌ ؾٝ

ؾتشطٜـ اؿطٚف ال بس َع٘ َٔ ؼطٜـ املعاْٞ، ؾإٕ تػٝري املع٢ٓ ٚبكا٤ اؿطٚف قس ٜػتسضى ٚأَا 

 شٖاب اؿطٚف ٚتػٝريٖا ؾؿٝ٘ شٖاب املع٢ٓ ٚاؿطٚف مجٝعا ٜٚضعب اغتسضان٘ ٚتضشٝش٘.

                                           
 (.43-2/42): بً فاضؽمعجه مكآٔؼ اللػ٘، ال( ٓيظط: 4)
 (.135-23/132): لعَّبٔسٖ، ل( ٓيظط: تاج العطّؽ مً جْاٍط الكامْؽ5)
 (.114(  املفطزات يف غطٓب الكطآٌ، للخػني األصبَاىٕ: )6)
 (.55لجطجاىٕ: )ل( ٓيظط: نتاب التعطٓفات، 7)
 (.7/381) :لكططيبل( ٓيظط: اجلامع ألحهاو 8)
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يًػ١، ٖٚٛ تػٝري ايؿ٤ٞ عٔ يًتشطٜـ ثالث١ تعطٜؿات، أٚهلا: يف ا (ٖـ1158)ت: ٚشنط ايتٗاْٟٛ

ٖٛ ايتشطٜـ ْؿػ٘، ٚؾٖطم بعغِٗ بني  :ٚثاْٝٗا: عٓس احملسِّثني ؾذعٌ بعغِٗ ايتضشٝـ ،َٛعع٘

 .(9)"املضطًشني، ٚثايجُٗا: عٓس ايكطا٤، ٖٚٛ تػٝري أيؿاظ ايكطإٓ ملطاعا٠ ايضٛت
ٜطعس َٔ بطز  إٔ ٜطعس صٛت٘ نأْ٘: ٚمما ابتسعٛا ؾ٤ٞ مسٛٙ ايرتعٝس، ٖٚٛ ٚيف اإلتكإ: ".. 

إٔ ٜطّٚ ايػهٛت ع٢ً ايػانٔ ثِ ٜٓؿط َع اؿطن١ نأْ٘ يف : ٚآخط مسٛٙ ايرتقٝط، ٖٚٛ ،ٚأمل

إٔ ٜرتمن بايكطإٓ ٜٚتٓػِ ب٘ ؾُٝس يف غري َٛاعع املس ٜٚعٜس : ٚآخط ٜػ٢ُ ايتططٜب، ٖٚٛ ،ٖطٚي١ أٚ عسٚ

ٜٔ ٜهاز ٜبهٞ َٔ خؿٛع إٔ ٜأتٞ ع٢ً ٚد٘ سع: يتشعٜٔ، ٖٚٛاٚآخط ٜػ٢ُ  ،يف املس ع٢ً َا ال ٜٓبػٞ

نًِٗ بضٛت ٚاسس ؾٝكٛيٕٛ يف قٛي٘  ؾٝكطؤٕٚٚخغٛع، َٚٔ شيو ْٛع أسسث٘ ٖؤال٤ ايصٜٔ هتُعٕٛ 

ميسٕٚ َا ال ميس يٝػتكِٝ ي٘  أؾٌ تعكًٕٛ عصف األيـ، قاٍ: آَٓا عصف ايٛاٚ -أؾال تعكًٕٛ-تعاىل 

 .(10)"ايططٜل اييت غًهٖٛا، ٜٚٓبػٞ إٔ ٜػ٢ُ ايتشطٜـ اْت٢ٗ
ـ اؾطداْٞ هعٌ َؿّٗٛ ايتشطٜـ َٓاقغّا يساليت٘ يف َعادِ ايًػ١، ٚبٓت ايض١ً بني ايؿطٜٚ

ل ايٓطام غِّؾذعٌ ايتعطٜـ عاَّا ؾاَاّل، ثِ ُٜ أَا ايتٗاْٟٛٚ ،َؿَٗٛ٘ ايًػٟٛ َٚؿَٗٛ٘ االصطالسٞ

ايكطا٤، قًٝاّل ؾٝصنط تعطٜـ احملسثني ي٘، ٜٚطزف تعطٜؿّا دسٜسّا مل ٜصنط َٔ قبٌ، ٖٚٛ تعطٜؿ٘ عٓس 

 ٚيعٌ ٖصا ايتعطٜـ خاظ بعًُا٤ ايتذٜٛس.

ٜٚعٗط َٔ األَط إٔ ايتشطٜـ يس٣ ايًػٜٛني عُست٘ ايتؿػري ملا ٚضز يف آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ، 

ٔ بايؿكٗا٤ ٜؾاْضطف املع٢ٓ يسِٜٗ إىل ايتػٝري ايساليٞ، أَا أصشاب نتب االصطالح املتأثط

 عٓٛا بٗا سني تطز يسِٜٗ تػٝري ايًؿغ ال املع٢ٓ.ٚاحملسثني، ؾتٛاععٛا ع٢ً زالي١ أخط٣ يًه١ًُ، ٚ

َٚٔ خالٍ غطز بعض َا دا٤ عٓس أصشاب ايعًّٛ تبني أْ٘ يٝؼ ٖٓاى تعطٜؿا َاْعا داَعا ملع٢ٓ 

 ١ْٝ ؼطٜـ ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ عسَ٘.ؼطٜـ ايكطإٓ; ٚيصيو اختًـ ايعًُا٤ يف إَها

 

 

 

                                           
 (.1/390لتَاىْٖ: )لنؿاف اصطالحات الفيٌْ ّالعلْو،  (9)
ٍّصا الصيف مً التخطٓف ٓسخل ضنً التخطٓف الصْتٕ للكطآٌ الهطٓه ّغٔأتٕ بٔاىُ يف مْضعُ، ٓيظط: اإلتكاٌ يف  (10)

 (.1/351) :لػْٔطٕلعلْو الكطآٌ، 
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 ي  يل :نند لدملسرين،  (11)وين أبرز ي  ج ء ف  ت ريف لدكلم

 :إٔ ؼطٜـ ايهًِ عٔ َٛاعع٘ ٖٛ :ٚايضشٝح: بكٛي٘: "ٖـ(745: ت)عطؾ٘ أبٛ سٝإ األْسيػٞ

 .(12)"(ايتػٝري يف ايًؿغ ٚاملع٢ٓ)
بتعطٜـ ٜكاضب األٍٚ ٚيهٓ٘ ؾضٌ ؾٝ٘ ٚشنط بعض َا ٜكع ؾٝ٘  ٖـ(1371: ت)ٚعطؾ٘ املطاغٞ

ايهًِ عٔ َٛاعع٘ إَا بتشطٜـ ؼطٜـ ايتشطٜـ، ٚإٕ نإ ايتعطٜـ األٍٚ أعِ ٚأمجع، ؾكاٍ: " 

األيؿاظ بايتكسِٜ ٚايتأخري ٚايعٜاز٠ ٚايٓكضإ، ٚإَا بتشطٜـ املعاْٞ عٌُ األيؿاظ ع٢ً غري َا ٚععت 

 .(13)"ي٘
ٝٔرُي ّٔ ٚقٌٝ ٖٛ: " َتِػ ِٔ اِيَهاَل ٘ٔ َع َٛأعٔع ٘ٔ َٚاِيُعُسٍٚ ََ ِٔ ٔب ٘ٔ"، ٚعطؾٛا ايتضشٝـ ؾذعًٛٙ دع٤ا  َع َسٔكَٝكٔت

َُُطاُزٛا: "َٔ ايتشطٜـ ؾكاي َُِع٢َٓ اِي َٖٝط اِي ََٜتَػ ٝٔرُي ايًِٖؿٔغ َسٖت٢  َٛ َتِػ ُٖ ـُ:  ٚإشا اطًل ايتضشٝـ  ،(14)"َٚايٖتِضٔشٝ

 يف ايكطإٓ ؾإْ٘ ٜطاز ب٘ ايكطا٠٤ غالف ايطغِ ٖٚصا ساصٌ يف ٚقتٓا اؿاعط ٚبؿهٌ ًَشٛظ.
ايتشطٜـ عٓس تٓاٍٚ بعض املتكسَني َضطًح : ث دث : ي طلح ت لدتحريف نند لدمتقديعن

تؿػري َا دا٤ يف ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ اآلٜات اييت أؾاضت إىل ؼطٜـ ايهتب ايػابك١ بأيؿاظ َتعسز 

 ؼتٌُ ْؿؼ املع٢ٓ ٚإٕ نإ بٝٓٗا بعض ايؿطٚقات ايًػٟٛ ٚايبالغ١ٝ، َٚٔ أؾٗط ٖصٙ األيؿاظ:
ايهطِٜ بًؿع٘ ايضطٜح ٖٚٞ ايضٝػ١ األنجط عَُٛا ٚاألنجط صطاس١ يف ايكطإٓ  :لدتحريف -1

 ٖٚٞ ال ؾو ايًؿع١ اؾاَع١ ملا بعسٖا َٔ املضطًشات املػتع١ًُ يف ٖصا ايباب.
ٖٚصٙ ايًؿع١ اغتعًُٗا نجري َٔ ايعًُا٤ يتبٝني ٚتؿػري يؿغ ايتشطٜـ ٚاملعاْٞ  لدتغععر: -2

َِ (: "ٖـ373نكٍٛ أبٞ ايًٝح ايػُطقٓسٟ) َٕ اِيَهًٔ ٚايهًِ مجع ن١ًُ، ٜعين ٜػريٕٚ صؿ١  ،َُٜشطُِّؾٛ

٘ٔ ٜعين يف نتابِٗ مما ٚاؾل ايكطإٓ، ٜعين عٔ صؿ١ ضغٍٛ اهلل  ََٛأعٔع  ِٔ قُس ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َع

ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف نتابِٗ، ٜٚكاٍ: اغتشًٛا َا سطّ اهلل تعاىل عًِٝٗ ٚمل ٜعًُٛا ب٘، ؾهإ شيو 

 .(15)"تػٝري ايهًِ عٔ َٛاعع٘

                                           
ال أىُ ٍيا ٓطاز بُ حتطف الهتب ٓطز لفظ الهله علٙ الكطآٌ ّعلٙ غريِ مً الهالو ّنصلو الهتب الػنآّ٘، إ( 11)

 .الػنآّ٘، ٍّصا  ما علُٔ أنجط أٍل التفػري، ٓيظط املطجع الػابل
 (.4/205بٕ حٔاٌ: )أل( البخط احملٔط يف التفػري: 12)
 (.6/75( تفػري املطاغٕ: )13)
 (.11/255( املْغْع٘ الفكَٔ٘ الهْٓتٔ٘، جملنْع٘ مً احملككني: )14)
 (1/400) :لػنطقيسٖا ألبٕ اللٔح( حبط العلْو، 15)
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ا(16)لدتأويا -3 اغتعًُُٗا  -ايضطف ٚايتشٌٜٛ –ٖٚصإ ايًؿعإ األخريإ  :ولد رف ولدتحوي

ؾُٝذ شٖب إىل إٔ ايتأٌٜٚ املصَّٛ قػِ َٔ أقػاّ ؼطٜـ ايكطإٓ ايهطِٜ َٚعٓاُٖا َتكاضب، نكٍٛ 

ّٔ ابٔ ت١ُٖٝٝ )ت:  َٔ٘ إىل غري "(: ٖـ728اإلغال ٌُ، مبع٢ٓ: صطف ايًٖؿٔغ عٔ َؿٗٛ َٖا ايٖتأٜٚ َٔ٘، ؾٗصا ٚأ َؿٗٛ

َِ أضاَز املع٢ٓ ايصٟ  ٕٖ املتهِّ َِ أ ِٖ إال أْ٘ إشا ُعًٔ ـٔ، ايًٖٗ ّٔ ايٖػً ٌٔ يف نال مل ٜهٔ ٖٛ املطاُز بًؿٔغ ايٖتأٜٚ

ٌٔ ايصٟ ٖٛ ايٖتؿػرُي، يهْٛ٘ ّٔ ٚبٝاّْا ملطأز  ٜكاٍ أْٖ٘ خالُف ايٖعأٖط، دعًٛٙ َٔ ايٖتأٜٚ تؿػرّيا يًهال

ِٔ ب٘، أٚ دع َٗا، املتهِّ ُٔ ًِ ًٛٙ َٔ ايٖٓٛٔع اآلخٔط ايصٟ ٖٛ اؿكٝك١ُ ايٖجابت١ُ يف ْؿٔؼ األَٔط اييت اغتأثَط اهلُل ٔبٔع

َٕ ايٖتأٜٚالٔت اييت ُتِدٔطُز ، يهْٛٔ٘ َٓسضّدا يف شيو، ال يهْٛٔ٘ كايّؿا يًٖعأٖط ـُ ٜٓهطٚ ٚنإ ايٖػً

 ِٔ ـٔ ايهً َّ عٔ َطأز اهلل ٚضغٛٔي٘ اييت ٖٞ ْٛٔع ؼطٜ ٌَ ايهال َٕ ايٖتأٜٚ عٔ َٛاعٔع٘، ؾهاْٛا ٜٓهطٚ

ِٔ غالٔف َطأزٙٔ َّ املتهِّ ٍَ َٔ ؾٖػَط نال ِٓٔهُط قٛ ٌُ، نُا ُْ  .(17)"ايباطٌ ايصٟ ٖٛ ايٖتؿػرُي ايباط
ا -4 ٚقس ٚضز ٖصا ايؿغ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً صٝؼ عس٠ َٓٗا اؾعّ ايكاطع ايساٍ  :لدت دي

 جح مجّٰٱٱ  :نكٛي٘ تعاىل غبشاْ٘ ٚتعاىل ال تبسٌٜ هلا ٚال تػٝريع٢ً إٔ غٓٔ اهلل يف خًك٘ ٚإٔ نًُات٘ 

ٱٱِّمق حق مف خف حف مغجف  جغ مع جع مظّٰٱ]  30ايطّٚ:  [ِّخص  حص مس خس جسحس مخ جخ مح

  .]23 ايؿتح:[ِّمه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم هل  ملّٰ ]43ؾاطط:  [
َٚٓ٘ َا دا٤ ع٢ً صٝػ١ اإلخباض عٔ أسٛاٍ املٓاؾكني ٚاملؿطنني ايصٜٔ ٜطٜسٕٚ تبسٌٜ نالّ   -5

  ٱِّجك مق حق مف خفّٰٱ نكٛي٘ تعاىل:، اهلل تباضى ٚتعاىل ٚؼطٜؿ٘ َٛاؾك١ ألٖٛا٥ِٗ ٚأَاِْٝٗ
 .]15 ايؿتح:[

عٓس ُٖٚا َتكاضبإ يف املع٢ٓ، ٚأقٌ األيؿاظ ٚضٚزا ٚأنجطٖا اغتعُاال  :لدتددعس ولدتل عس -6

نجري َٔ ايؿطم ٚاملًٌ ٚايطٛا٥ـ املٓت١ُٝ إىل اإلغالّ، ٚقس اغتعًُتٗا بعض ايؿطم يف ايطعٔ يف ايبعض 

اآلخط، ٖٚٛ األؾس خطط ٚاألنجط ؾٝٛعا ـؿا٥٘، ؾًِ تهس تػًِ َٓ٘ ؾُٝا أعًِ طا٥ؿ١ ع٢ً ايعُّٛ، 

َُ ِّس ي٘، إَا اْتضاضا ؾُٔ عًُا٤ تًو ايؿطم َٔ عُس إىل ايتسيٝؼ ٚايتًبٝؼ ع٢ً ايٓاؽ قاصسا شيو،  تع

ٍٕ ٚمٛٙ ٱَّ مضحط خض حض ٱُّٱ:قاٍ تعاىل، (18)ؿعب٘ ٚطا٥ؿت٘ أٚ اتباعّا هل٣ٛ أٚ ابتػا٤ داٙ أٚ َا

                                           
املطاز بالتأّٓل ٍيا: التأّٓل الباطل الصٖ ال ْٓافل الْجُ الصخٔح لتفػري الكطآٌ الهطٓه ّما جاٛت بُ الػي٘ املطَطٗ  (16)

 .(84/ 4بً حعو: )الالفصل يف امللل ّاألٍْاٛ ّاليخل ّّافل ّجِْ العطبٔ٘، ٓيظط: 
 (.1/291بً تٔنٔ٘، احلطاىٕ: )ال( الصفسٓ٘، 17)
 (.2/53: )لبٔضاّٖل ،أىْاض التيعٓل ّأغطاض التأّٓلٓيظط: ( 18)
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ٚغٝأتٞ بٝإ ططم املسيػني ٚأغايٝبِٗ عٓس اؿسٜح عٔ أْٛاع ايتشطٜـ ٚأقػاَ٘، بإشٕ  ،]137األْعاّ:  [

 اهلل.
ايعًُا٤ َٚا ٖٞ غاضد١ مبعاْٝٗا ٚاغتعُاالتٗا ٖٚٓاى َػُٝات َٚضطًشات تٓٛع اغتعُاهلا عٓس 

 عُا شنطت٘ آْؿا، ٚيصيو ضأٜت أْ٘ َٔ غري اؿاد١ تهطاض شنطٖا ٖٓا.

 

لدم حث لدث   : صور ين أة دعب أها لدكت ل ف  تحريف كت هم ونالقإ ذدك ب دتحريف 

م  :لدم نوي لدقرآن لدكري
يكس تغاؾطت األزي١ ٚايرباٖني ع٢ً ؼطٜـ أٌٖ ايهتاب يًتٛضا٠ ٚاإللٌٝ ٚغريٖا َٔ ايهتب 

اآلٜات ايكطآ١ْٝ قس قٓضت يٓا ٚ ؾهإ ؼطٜؿِٗ هلا ع٢ً صٛض َتعسز٠ ٚأغايٝب َتٓٛع١، ،ايػابك١

 َٔ تًو ايضٛض ٚاألغايٝب، نإخؿا٥ٗا ٚنتُاْٗا، ٚإظٗاض َا ٜؿاؤٕٚ َٓٗا َت٢ َا ؾاؤ نُانجري٠ 
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ينُّٱٱ :قٛي٘ تعاىل يف

  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّٱٱ:ٚقٛي٘ تعاىل ،]91األْعاّ: [ََُّّّ

 .]15املا٥س٠:  [َّ زبمب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ
ٞٓ ايًػإ ٚايتًبٝؼ ع٢ً ايٓاؽ أٚ بايهصب  لد  طا(،لدتأويا وين هه  لد ور: )لدتددعس و إَا بً

  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقال تعاىل:  ،ايهتب ؾٝٗاع٢ً اهلل ٚإزخاٍ َا يٝؼ َٔ ٖصٙ 

ّقْلُ تعاىل: ٱ،]78آل عنطاٌ:  [َّ خي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن يم ىم مم
 .] 79ايبكط٠:  [َّ  زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خيُّٱ

، ٚقاٍ: ]46ايٓػا٤: [َّمه جه ين ىن من خن حن ُّٱٱٱقال تعاىل: 

 .]41املا٥س٠: [َّجتحتختمتهتُّٱ

ٚايؿطم بُٝٓٗا ٚاعح، إش إٕ ؼطٜـ ايهًِ عٔ َٛاعع٘ ٜطاز ب٘ بكا٤ ايًؿغ ٚؼطٜـ املع٢ٓ إَا 

بإخؿا٥٘ أٚ تأًٜٚ٘ تأٜٚال باطال أٚ ايتسيٝؼ ع٢ً ايٓاؽ يف َعاْٝ٘ ٚأسهاَ٘، ٚغريٖا َٔ صٛض ايتشطٜـ 

 .(19)ٌ ؼطٜـ ايًؿغ ٚاملع٢ٓ مجٝعّااييت اْتٗذٖٛا، ٚأَا ؼطٜؿ٘ َٔ بعس َٛاعع٘، ؾٝؿتُ

اوينه   قاٍ  ،املكضٛز ب٘ تعطٌٝ أسهاّ ايتٛضا٠ ٚاإللٌٝ ٚعسّ إقاَتٗا ٚايعٌُ بٗاٚ :لدت طع

 َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ُّٱ تعاىل:
 .]66املا٥س٠:  [َّنئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ

                                           
 (.2/45: )لداظٌ، للباب التأّٓل يف معاىٕ التيعٓلٓيظط: ( 19)
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ٛٓيت بٗا ايتٛضا٠  ايضٛض ٚاألغايٝبتٛعح ٖصٙ ٚ ٚغريٖا مما شنطٙ ايكطإٓ ايهطِٜ ايططم اييت ؼ

ٚاإللٌٝ ٚغريٖا َٔ نتب إهل١ٝ مسا١ٜٚ إىل نتب بؿط١ٜ خطٗا ضداٍ ايسٜٔ َٔ ايٝٗٛز ٚايٓضاض٣ 

 .بأٜسِٜٗ

ؾكس بٝٓٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يٓا يف نتاب٘ ايععٜع َٓٗر ايٝٗٛز ٚايٓضاض٣ َٚٔ غاض ع٢ً ْٗذِٗ َٔ 

ايػابك١ يف ؼطٜـ ايهتب اييت أْعيت ٚأغايٝبِٗ يف شيو، ٚقس اقتغت َؿ٦ٝت٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل األَِ 

إٔ ٜبٝٓٔ يٓا شيو ست٢ ال ْكع ؾُٝا ٚقعٛا ؾٝ٘، ٚإٔ مصض َٔ نٌ شٟ ٣ٖٛ ٜػع٢ إىل ؼطٜـ ايكطإٓ 

ٝا ايهطِٜ ؾّٝغٌ ُٜٚغٌ، ٚيف بٝإ شيو َا ؾٝ٘ َٔ اؿه١ُ اييت اغتٛدبت بكا٤ ايكطإٓ ايهطِٜ صاؾ

 ْكٝٓا غغا ططّٜا نّٝٛ أْعٍ.

ٓٝ نٝؿ١ٝ ايتشطٜـ يف ايهتب ايػابك١ نُا بٝٓٗا اهلل عع ٚدٌ يف  (ٖـ715)ت:ٔ ابٔ ايكِٝٚقس ب

ٚأَا ايتشطٜـ ؾكس أخرب غبشاْ٘ عِٓٗ يف ": ٚسضطٖا يف مخػ١ صٛض عا١َ ؾكاٍايكطإٓ ايهطِٜ 

ٗٞ ؾٗصٙ مخػ١ أَٛض:  ،ا ٖٛ َٓ٘ايًػإ بايهتاب يٝشػب٘ ايػاَع َٓ٘ َٚ َٛاعع َتعسز٠، ٚنصيو ي

، ايجاْٞ: نتُإ اؿل، أسسٖا: يبؼ اؿل بايباطٌ، ٖٚٛ خًط٘ ب٘ عٝح ال ٜتُٝع اؿل َٔ ايباطٌ

ايطابع: ؼطٜـ ايهًِ عٔ َٛاعع٘ ٖٚٛ ْٛعإ: ؼطٜـ ، ايجايح: إخؿاؤٙ، ٖٚٛ قطٜب َٔ نتُاْ٘

ٞٗ، يؿع٘ ٚؼطٜـ َعٓاٙ  .(20)"ايًؿغ املٓعٍ بػريٙايًػإ ب٘، يًٝبؼ ع٢ً ايػاَع  اـاَؼ: ي
   :(21)وقد لختللت أقولل لدن س ف  وقوع لدتحريف ف  لدكتب لدس بقإ نلف ثالثإ أقولل

ل إْ٘ " ظعُت طا٥ؿ١ أْٗا بسيت نًٗا ظُٝع يػاتٗا، َٚٔ ٖؤال٤ َٔ أغطف ست٢ قاٍ:  :لدقول لألو

ِّ ٖٚصا ايكٍٛ باطٌ ال ٜكٛي٘ أسس َٔ املػًُني، قاٍ ؾٝذ "، ظ االغتذُاض بٗا َٔ ايبٍٛسط١َ هلا، ٚد

طف بعس َبعح قُس ٖٚصا مما ال ٜكٛي٘ املػًُٕٛ، ٚيهٔ قس ٜكٍٛ بعغِٗ: إْ٘ ُس"اإلغالّ ضمح٘ اهلل: 

ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أيؿاظ بعض ايٓػذ، ؾإٕ اؾُٗٛض ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ: إٕ بعض أيؿاظٗا سطؾت، َِٓٗ 

َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ: نإ بعسٙ، َِٚٓٗ َٔ ٜجبت األَطٜٔ أٚ هٛظُٖا،  َٔ ٜكٍٛ: نإ َٔ قبٌ املبعح،

 .(22)ٚيهٔ ال ٜكٍٛ: إْ٘ سطؾت أيؿاظ مجٝع ايٓػذ املٛدٛز٠ يف َؿاضم األضض َٚػاضبٗا

                                           
 (.49بً قٔه اجلْظٓ٘: )ال( ٍسآ٘ احلٔاضٚ يف أجْب٘ الَْٔز ّاليصاضٚ، 20)
 (.420-2/418بً تٔنٔ٘: )ال( ٓيظط: اجلْاب الصخٔح ملً بسل زًٓ املػٔح، 21)
 .(420-2/418ٓيظط: اجلْاب الصخٔح ملً بسل زًٓ املػٔح، البً تٔنٔ٘: )( 22)
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ٚإىل ٖصا ايكٍٛ شٖب اإلَاّ ، إٔ ايتبسٌٜ ٚايتػٝري ٚقع يف املعاْٞ ال يف األيؿاظ :لدقول لدث    

ػًِ ي٘ بإطالم، بٌ ٖٚصا ايكٍٛ ال ُٜ، (24)يف تؿػريٙ :ٖـ(606ايطاظٟ)ت:  ٚاختاضٙ ،(23)(ـ256ٖ)ت:ايبداضٟ

 .البس َٔ ايتؿضٌٝ يف شيو
: بإٔ ايتشطٜـ قس ٚقع يف َعاْٞ تًو ايهتب; ؾٗصا أَط َػًِ ب٘، ٖٚٛ َا سه٢ عًٝ٘ ؾأَا ايكٍٛ

 .(25)بٌ إٕ ٖصا ايكٍٛ ٜكط ب٘ عا١َ ايٝٗٛز ٚايٓضاض٣، ؾٝذ اإلغالّ اإلمجاع
بعسّ ايتشطٜـ يف أيؿاظٗا ؾال ٜػًِ بصيو; ألْ٘ قس ٚدس ؾٝٗا َٔ األيؿاظ َا ال هٛظ إٔ ٚأَا ايكٍٛ 

ٜهٕٛ َٔ نالّ اهلل عع ٚدٌ، إعاؾ١ إىل َا ؾٝٗا َٔ ايتٓاقض ٚايتغاضب يف ْضٛصٗا، ؾًٛ نإ 

ؼطٜؿِٗ ": (ـ852ٖ)ت:قاٍ اؿاؾغ ابٔ سذط، ٚسّٝا َٔ عٓس اهلل ملا ٚدس ؾٝٗا ٖصا ايتٓاقض ٚايتغاضب

 .(26)"ملعاْٞ ال ٜٓهط; بٌ ٖٛ َٛدٛز عٓسِٖ بهجط٠ا
ٚقس ، إٔ ايتشطٜـ قس ٚقع يف ايٝػري َٓٗا، ٚيهٔ أنجطٖا بام ع٢ً َا أْعٍ عًٝ٘ :لدقول لدث دث

 .(27)ضدح ٖصا ايكٍٛ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ
دٌ  اهلل ٚقس تهؿٌ اهلل عع ٚدٌ عؿغ نتاب٘ ايععٜع، أَا َا غبك٘ َٔ ايهتب ؾكس اغتشؿعٗا

دٌ دالي٘ ايطباْٝني ٚاألسباض; ؾأسسثٛا ؾٝٗا نجريّا َٔ ايتشطٜـ ٚايتػٝري ٚايتبسٌٜ، نُا أخربْا اهلل 

 .عِٓٗ يف أنجط َٔ َٛعع َٔ ايكطإٓ ايهطِٜدالي٘ 

ْط اإلمجاع ايصٟ سهاٙ ؾٝذ اإلغالّ، مما غبل ٜتغح إٔ ايتشطٜـ يف ايهتب ايػابك١ َٚٔ 

 :ع٢ً قػُني

للدقسم   .يف أيؿاظٗا، ٖٚصا قس ٚقع ؾٝ٘ اـالفايتشطٜـ  :لألو
ايتشطٜـ يف َعاْٝٗا ٚتطمجتٗا، ٖٚصا أَط فُع عًٝ٘، ٖٚٛ َا ْكً٘ ؾٝذ اإلغالّ ضمح٘  :لدث   و

ٚأٌٖ ايهتاب ايٝٗٛز ٚايٓضاض٣ َع املػًُني َتؿكٕٛ ع٢ً إٔ ايهتب " :اهلل يف ٖصٙ املػأي١ بكٛي٘

                                           
 (.13/525بً حجط: )ال( ٓيظط: فتح الباضٖ ؾطح صخٔح البداضٖ، 23)
 (.11/325، 94-10/92فدط الطاظٖ: )لل( ٓيظط: مفاتٔح الػٔب 24)
 .(420-2/418( ٓيظط: اجلْاب الصخٔح ملً بسل زًٓ املػٔح، البً تٔنٔ٘: )25)
 (.13/525): بً حجطالظط: فتح الباضٖ ؾطح صخٔح البداضٖ، ( ٓي26)

 .(420-2/418( ٓيظط: اجلْاب الصخٔح ملً بسل زًٓ املػٔح، البً تٔنٔ٘: )27)
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يف تطمجتٗا، ٚيف تؿػريٖا، ٚؾطسٗا، ٚتأًٜٚٗا; ٚإمنا  املتكس١َ ٚقع ايتشطٜـ بٗا; إَا عُسّا ٚإَا خطأ:

 .(28("تٓاظع ايٓاؽ ٌٖ ٚقع ايتشطٜـ يف بعض أيؿاظٗا
أَا َا ٜتعًل بايرتمج١ ؾإٕ ايتٛضا٠ قس تطمجت َٔ ايعرب١ٜ إىل ايْٝٛا١ْٝ ٚايعطب١ٝ، نُا إٔ األْادٌٝ 

ٚيٛقا ٜٚٛسٓا ؾكس نتبت األضبع١ قس نتبت بًػات َتعسز٠، ؾإلٌٝ َت٢ نتب بايعرب١ٜ، ٚأَا َطقط 

َٚعًّٛ إٔ ايتٛضا٠ ٚاإللٌٝ إمنا ْعيت بًػ١ َٛغ٢ ٚعٝػ٢ عًُٝٗا ايػالّ ٖٚٞ ، (29)أْادًِٝٗ بايْٝٛا١ْٝ

 .(30(ايعرب١ٜ، ثِ تطمجت بعس شيو إىل غريٖا َٔ ايًػات
ٚإشا أخصْا يف اؿػبإ االعتباضات اييت َٔ املُهٔ إٔ ؼٍٛ َػاض ٚاػاٙ ايرتمج١; نطز بٓتٝذ١ 

إٔ ٖصٙ ايرتمج١ ال ميهٔ إٔ تهٕٛ مماث١ً َٚطابك١ يألصٌ ايصٟ ْكًت َٓ٘، َٚٔ ٖصٙ االعتباضات َا 

ًٜٞ: 

1- ٓٞ ايصٟ ٜؤضم صاسب٘ عٓس املدايؿ١; عٓس٥ص ال ٜػتبعس  إشا ؾكس اإلميإ، ٚؾكس ايغُري اؿ

 .سضٍٛ ايتذاٚظات يف ايرتمج١
 .املٓكٍٛ َٓٗا ٚاملٓكٍٛ إيٝٗا تأثط ايرتمج١ بػبب ق٠ٛ ٚععـ املرتدِ يف َعطؾ١ ٚؾِٗ ايًػ١ -2
إٔ ايرتمج١ تضبؼ بضبػ١ املرتدِ; ألْ٘ َٔ غري املعكٍٛ إٔ ٜتد٢ً املرتدِ عٔ عكٝست٘ َٚاعٝ٘  -3

 ..ٚثكاؾت٘ ٚتطًعات٘، ٖٚصٙ نًٗا أَٛض تسؾع املرتدِ ألٕ ٜضٛؽ ايرتمج١ بايضٝػ١ اييت متٌٝ إيٝٗا ْؿػ٘
 .ٜهؿٞ يف عسّ ايتُاثٌ أْ٘ تطمج١ ٚيٝؼ أصاّل -4
 .ملِٗ يف شيو أْٓا ال عًِ يٓا باألصٌ ايصٟ تطدَِٚٔ ا -5

ٚنصيو ؾإْا ال ْعطف املرتدِ، َٚس٣ َعطؾت٘ بايًػ١ املرتدِ عٓٗا، ٚنصيو بايًػ١ املرتدِ  -6

 .إيٝٗا; ألٕ ايغعـ يف ٚاسس٠ َُٓٗا ٜؿػس ايًؿغ ٚاملع٢ٓ مجٝعّا
ََُٜ ؾإشا نإ ٖصا صٓٝعِٗ يف أيؿاظ ايتٛضا٠ اييت ٜععُٕٛ أْٗا نالّ اهلل، ؾهٝـ ٕٓٛ بعس شيو ؤ

يف تؿػريِٖ هلا ٚبٝإ َعاْٝٗا، أٚ عٓس تطمجتٗا، ال ؾو إٔ ايعكٌ ايػًِٝ هعّ بٛقٛع ايتػٝري ٚايتبسٌٜ 

 .(31)يف شيو
 

                                           
 (.5/123( ٓيظط: اجلْاب الصخٔح ملً بسل زًٓ املػٔح، البً تٔنٔ٘: )28)
 (.2/3) البً حعو:الفصل يف امللل ّاألٍْاٛ ّاليخل،  (29)
 (.5/123الصخٔح ملً بسل زًٓ املػٔح، البً تٔنٔ٘: ) ( ٓيظط: اجلْاب30)
 (.658-657، حملنس عبس اهلل الػخٔه: )( ٓيظط: مػلنْ أٍل الهتاب ّأثطٍه يف السفاع عً الكضآا الكطآى31٘ٔ)
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 لدم حث لدث دث: آرلء لد لم ء لدمسلمعن ف  ىيك  عإ لدتحريف لدم نوي ف  لدقرآن لدكريم:

هعَٕٛ عؿغ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يًكطإٓ  ٚغًِص٢ً اهلل عًٝ٘  مل تعٍ ايٓاؽ َٓص عٗس ْب٠ٛ ايٓيب

َٚٔ  ،]9اؿذط:  [ ِّ نن من زن رن مم ام يل ّٰٱ ايهطِٜ ؾكس تعٗس دٌ دالي٘ بصيو ؾكاٍ:

أصسم َٔ اهلل قٝال، َٚٔ أصسم َٔ اهلل سسٜجا، َٚا ؾٓو ؾاْى يف شيو إال يعٜؼ يف ْؿػ٘ أٚ يغالال 

اهلل ٖٝأ هلصا ايهتاب َٓص إٔ أشٕ ملال٥هت٘ يف َعتكسٙ أٚ يػؿا١ٖ يف عكً٘، ٚساصٌ ٖصا اؿؿغ إٔ 

ؾاختاض ي٘ َٔ املال٥ه١ دربٜال ، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بايٓعٍٚ ب٘ ع٢ً خري ايرب١ٜ َٔ عطب َٚٔ عذُٞ

 أَني ايٛسٞ شٟ ايك٠ٛ املتني، املطاع يف املأل األع٢ً، األَني عٓس ضب ايعاملني، إش ْعٍ ب٘ ع٢ً ايٓيب
َني قبٌ ايٛسٞ ٚبعسٙ، ٚؾُٝا بني ٖصٙ ايجٓاٜا ايعطط٠ ٚايتٓعنٝات ايضازم األ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

، تعٗس اهلل بايطقاب١ عًُٝٗا َع دالي١ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِاؾ١ًًٝ يألَٝٓني دربٌٜ عًٝ٘ ايػالّ ٚقُس 

قسضُٖا ٚصسم أَاْتُٗا ْٚكا٤ غطٜطتُٝٗا; ٚيهٓ٘ عٗس اهلل ٚٚعسٙ عؿغ ٖصا ايهتاب ايععِٝ َٚا 

َٔ بني ٜسٜ٘ َٚٔ خًؿ٘ سني  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٚا بٝٓٔ يٓا َٔ ٚعسٙ عؿغ ايٓيب شنط اهلل شيو

 خن حن جن  مم خم حم جم هل مل ّٰٱ: ، ٚقٛي٘ تعاىل ]44اؿاق١:  [ ِّىت نت مت زت  رتّٰٱ قاٍ:

 27اؾٔ:  [ِّهث مث هت مت هب مب هئ مئ هي  مي خي حي جي ٰه مه جه هن من

 .]3ايٓذِ:[ِّجنحنخنمنّٰٱٱ:ٚقٛي٘ تعاىل ،]28-

إال يٝكطع اؿذ١ عٔ نٌ شٟ ظٜؼ ٣ٖٛٚ ؾتٝأؽ قًٛبِٗ، ٚتصٖب آَاهلِ إٔ ٜبسيٛا نالّ اهلل أٚ إٔ  

وطؾٛٙ نُا ؾعٌ إخٛاِْٗ َٔ أٌٖ ايهتاب، َٚٔ عذا٥ب َا قط اهلل عًٝٓا يف ايكطإٓ ايهطِٜ مما 

يٓا  غاضت عًٝ٘ ايٝٗٛز ٚايٓضاض٣ َٔ ؼطٜـ ايهتب اييت أْعيت إيِٝٗ إش نؿـ يٓا أغايٝبِٗ ٚبٝٓٔ

ِّ أيػٓتِٗ بٗا، ٚغري شيو َٔ  َٓاٖذِٗ يف ؼطٜؿٗا إَا بهتُاْٗا أٚ تػٝريٖا أٚتأًٜٚٗا أٚ إخؿا٥ٗا أٚ ي

األغايٝب اييت ابتسعٖٛا يتشطٜـ نالّ اهلل ٚتؿطٜعات٘ اييت أْعيت ع٢ً ضغًِٗ عًِٝٗ ايضال٠ 

ْٚتبع ًَتِٗ  ٚايػالّ، ثِ دا٤ت ايٓضٛظ ايضطو١ ٚاألٚاَط ايكطع١ٝ يتٓٗاْا إٔ مصٚ سصِٖٚ

 ٚططٜكتِٗ يف شيو، ؾُٓشطِّف ايكطإٓ نُا سطؾٛا نتبِٗ.
َٚٔ ٖصٙ املٓٗذ١ٝ تبٝٓٔ يٓا إٔ سؿغ املٛىل تباضى ٚتعاىل يًكطإٓ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ َٚا تالٙ َٔ تٓاقٌ 

األ١َ ي٘ َتٛاتطا دٌٝ عٔ دٌٝ َٔ غري تبسٌٜ ٚال ؼطٜـ ٚال ظٜاز٠ ٚال ْكضإ، إمنا ٖٛ قٍُٛ ع٢ً 

ٍُٛ أٜغا ع٢ً اؿؿغ ايًؿعٞ ٚاملعٟٓٛ يف عٗس ايٓب١ٜٛ خضٛصا، ٚأَا َا تال شيو َٔ اؾ١ًُ ٚق

ايعَإ ؾكس زخٌ ع٢ً َعاْٞ ايكطإٓ صٓٛف َٔ ايتػٝري ٚايتبسٌٜ املعٟٓٛ، َٔ تأٌٜٚ ؾاغس، ٚنتُإ 
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َعإ، ٚتسيٝؼ، ٚإميإ ببعغ٘ ٚنؿط ببعض، ٚغريٖا َٔ ايضٛض اييت عٓسٖا ايعًُا٤ َٔ صٛض 

 ايتشطٜـ.

ٚإٕ نإ بعض ايعًُا٤ قس قاٍ بتشطٜـ بعض األيؿاظ ٚأصٛات األزا٤  ٚأَا ايتشطٜـ ايًؿعٞ 

ؿطٚف ايكطإٓ عٓس بعض ايؿطم ٚايطٛا٥ـ املٓت١ُٝ إىل اإلغالّ، إال أْ٘ األقٌ خطٛض٠، ٚقس ُخٖضت ب٘ 

ٖٛ  بعض ايطٛا٥ـ ٚايؿطم اييت دًٗت ايكطا٠٤ ايضشٝح ؿطٚف ايكطإٓ ؾًشٓت ب٘ ؿٓا دًٝا َٓ٘ َا

 .  (32)َتعُْس ؾٝ٘، َٚٓ٘ َا ٖٛ عٔ دٌٗ ٚاتباع ٣ٖٛ
َٚا شنطت٘ آْؿا قس تٓاٚيت٘ ايعًُا٤ َٔ املؿػطٜٔ ٚايؿكٗا٤ ٚاحملسثني يف َؤيؿاتِٗ ٚسصضٚا َٓ٘ َٚٔ 

إٔ ايكطإٓ املتًٛ يف مجٝع أقطاض األضض  ع٢ً ٚقس أمجع املػًُٕٛ خطٛض٠ أغباب ايتشطٜـ ٚزٚاؾع٘، "

 املػًُني، املهتٛب يف املضشـ بأٜسٟ

 مت زت رتّٰٱ :إىل آخط ]2ايؿاؼ١: [ ِّىم مم خم حم ّٰٱ"٘ ايسؾتإ َٔ أٍٚتمما مجع 

٘ ٚغًِ، ٚإٔ مجٝع ٍٝ ع٢ً ْبٝ٘ قُس ص٢ً اهلل عًأْ٘ نالّ اهلل، ٚٚسٝ٘ املٓٓع ،]1ايٓاؽ:  [ِّنت

 ي٘ عطف آخط َهاْ٘، أٚ ظاز ؾٝ٘ سطؾّا مماَا ؾٝ٘ سل، ٚإٔ َٔ ْكط َٓ٘ سطؾّا قاصسّا يصيو، أٚ بٓس

مل ٜؿتٌُ عًٝ٘ املضشـ ايصٟ ٚقع اإلمجاع عًٝ٘ ٚأمجع ع٢ً أْ٘ َٔ ايكطإٓ عاَسّا يهٌ ٖصا أْ٘ 

 .(33)"ناؾط
ٚايكطإٓ َا ُغِّط ٚال " ( يف نتاب٘)املعتُس يف أصٍٛ ايسٜٔ(:ٖـ458)ت: قاٍ ايكاعٞ أبٛ ٜع٢ًقس ٚ

سٍ ٚخٛيـ بني ْعُ٘ ط ُٚبِّإٓ قس ُغُبسٍِّ ٚال ُْٔكط َٓ٘، ٚال ٔظَٜس ؾٝ٘، خالؾّا يًطاؾغ١ ايكا٥ًني: إٕ ايكط

ٚأمجعٛا عًٝ٘، ٚمل ٜٓهط  ضعٞ اهلل عِٓٗ، إٕ ايكطإٓ مجع مبشغط َٔ ايضشاب١"ٚقاٍ  "،ٚتطتٝب٘

اّل يٛدب إٔ ٜٓكٌ عٔ أسس َٔ طّا َبٓسَٓهط، ٚال ضز أسس َٔ ايضشاب١ شيو ٚال طعٔ ؾٝ٘، ٚيٛ نإ َػٝٓ

اّل طّا َٚبٓسٚألْ٘ يٛ نإ َػٝٓ ;ألٕ َجٌ ٖصا ال هٛظ إٔ ٜٓهتِ يف َػتكط ايعاز٠ ;عٔ ؾٝ٘ايضشاب١ أْ٘ َط

ٓٝ طّا، ح َا نإ َػًَِٝٓصٔ يًٓاؽ بٝاّْا عاَّا أْ٘ َأيٛدب ع٢ً عًٞ ضعٞ اهلل عٓ٘ إٔ ٜبٝٓ٘ ٜٚضًش٘، ٜٚب

 .(34)"طٍ، ٚال َػٝٓٙ ٜٚػتعًُ٘، زٍ ع٢ً أْ٘ غري َبٓسؤؾًُا مل ٜؿعٌ شيو، بٌ نإ ٜكط
َساض االختالف بني  ٚايٓشٌ( ٚاألٖٛا٤ املًٌ يف يف)نتاب٘ ايؿضٌ ٖـ(456: ت)ؾضٌ ابٔ سعّٚقس 

 ايٓاؽ يف ؼطٜـ ايكطإٓ بؿهٌ َٛدع ٚزقٝل ٚبٝٓٔ َٓٗر اـالظ َٔ َػاٚئ ايتشطٜـ ؾكاٍ: " ؾإٕ

                                           
 (.1/390لتَاىْٖ: )لّنؿاف اصطالحات الفيٌْ ّالعلْو، ، (1/351لػْٔطٕ: )لٓيظط: اإلتكاٌ،  (32)
 (.21-18بً قسام٘: )ال( ٓيظط: ملع٘ االعتكاز، 33)
 (.258بٕ ٓعلٙ: )أل( املعتنس يف أصْل السًٓ، 34)
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 ايصٟ ايتأٌٜٚ إٔ قًٓا: آخط، ْط بػري تأًُٜٚٗا َٔ َٚٓع ٚايػ١ٓ ايكطإٓ تأٌٜٚ يف ايٓاؽ اختًـ قس قايٛا

 سذ١، االختالف ٚيٝؼ شيو َٔ باملٓع ايٓط دا٤ ٚقس َٛاعع٘، عٔ يًهًِ ؼطٜـ بطٖإ عًٝ٘ ٜكِ مل

 أيعَتٓا ٚب٘ ب٘ خٛطبٓا ايصٟ ايعطبٞ يؿعُٗا اقتغاٙ َٚا ٚايػٓٔ ايكطإٓ ْط يف اؿذ١ ٚإمنا

 .(35)"ايؿطٜع١
ايهطِٜ ع٢ً َطسًتني، ٚخالص١ َا شٖب إيٝ٘ أٌٖ ايعًِ َٔ أٌٖ ايؿغٌ ٚايضالح إٔ سؿغ ايكطإٓ 

ٚؾٝٗا ُسؿغ ايكطإٓ َٔ مجٝع صٛض ايتشطٜـ ايًؿعٞ  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾاألٚىل: يف عٗس ايٓيب

بٓٛعٝ٘ املتعُس َٚا أزخً٘ ؾٝ٘ بعض ايعًُا٤ َٔ بعض أخطا٤ ايتال٠ٚ ٚايًشٔ اؾًٞ املـُػِّط يًُع٢ٓ، 

 ٚاملعٟٓٛ َٚا ؿل ب٘ َٔ تأٜٚالت باط١ً ٚتسيٝؼ ٚمٛٙ.
ٚيف ٖصٙ املطس١ً بكٞ سؿع٘ ايًؿعٞ مبا سؿع٘ اهلل  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : بعس ٚؾات١ْٝ٘ٚايجا

غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚيهٔ أزخًت يف تؿػريٙ املعاْٞ ايباط١ً ٚايتشطٜؿات ايعا٥ػ١، ٚنجطت قاٚالت 

 املؿههني ؾٝ٘، ؾُٓٗا َا اْتؿط ٚأؾتٗط َٚٓٗا َا خؿت ٚاْت٢ٗ.
ٝٓٓٛا عٛضٖا،  ٚنال ايٓٛعني َٔ ٖصٙ ايتشطٜؿات َا  يبجت طا٥ؿ١ َٔ أٌٖ ايعًِ ٚايؿغٌ إٔ ضٓزٖٚا ٜٚب

ٚإٕ بكٝت ؾٛا٥ب َٓٗا أٚ اغتشسثت ع٢ً صٛض ؾت٢ ؾإْٗا مل تعٍ َٔ بعس عٗس ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٚغًِ إىل َٜٛٓا ٖصا ؾا٥ع١ عٓس أٌٖ األٖٛا٤ ٚايغالٍ ٚبعض ايؿطم ٚايطٛا٥ـ اييت خاعت يف 

بٝات ايطا٥ؿ١ٝ ٚاملصٖب١ٝ ٚاؿعب١ٝ، ٚاهلل غايب ع٢ً أَطٙ َٚتهؿٌ ايتٓاظعات ايس١ٜٝٓ ٚاتبعت ايعض

َٟ اهلل إيٝ٘ َٔ أْاب، ٖٚٛ  ٌَ َٔ عٌَٓ عٔ بٝٓ٘، ٜٚٗس عؿغ نتاب٘، َٚا ساصٌ ٖصٙ ايتشطٜؿات إال يَٝغِّ

 املػتعإ.

 تشطٜـ املعٟٓٛ يًكطإٓ ايهطِٜ، ٚأقػاَ٘:اياملبشح ايطابع: أغباب 

تٓٛعت أغباب ايتشطٜـ عٓس نجري َٔ ايٓاؽ َٚآٍ ٖصٙ ايتٓٛع  أٚال: أغباب ايتشطٜـ املعٟٓٛ:

ٚاالختالف يف أغباب ايتشطٜـ إىل اختالف ايػاٜات ٚاملكاصس َٔ ٚضا٤ ايتشطٜـ، ؾأَا أٌٖ ايهتاب 

ؾكس نإ ايساؾع األٍٚ ٚايػبب ايط٥ٝؼ يف ؼطٜـ ايهتب اييت أضغًت إيِٝٗ عسّ سؿغ اهلل دٌ 

يصيو أعًُٛا ؾٝٗا عكٛهلِ ايعا٥ػ١ ٚقًٛبِٗ املطٜغ١ ؾشطؾٛا ٚبسيٖٛا دالي٘ هلصٙ ايهتب َٔ ايتشطٜـ; ٚ

 ،ٓٞ ع٢ً َا تٗٛاٙ أْؿػِٗ، ؾُِٓٗ قاصُس يصيو ايتشطٜـ، َِٚٓٗ إَٔٝٛ ال ٜعًُٕٛ ايهتاب إال أَاْ

ب٘، َِٚٓٗ َٔ اؾرت٣ بٗصا ايتشطٜـ عطض ايسْٝا ؾهتبٛا ايهتب  ايهاؾطَِٚٓٗ املػتٗعئ بايسٜٔ 

َٛاؾل أٖٛا٤ َٔ زؾعٛا إيِٝٗ األَٛاٍ ؾاؾرتٚا بآٜات اهلل مثّٓا قًٝال، َِٚٓٗ َٔ ٚسطؾٛا األسهاّ بػ١ٝ 

                                           
 .(84/ 4بً حعو: )ال( الفصل يف امللل ّاألٍْاٛ ّاليخل، 35)
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ٍٚٓ ايهتاب ٚسٓطؾ٘ اْتضاضا يؿطقت٘ ٚطا٥ؿت٘ ٚسعب٘ بػٝا بِٝٓٗ َٔ بعس َا تبٝٓٔ هلِ اؿل، َِٚٓٗ َٔ  تأ

ٜات نتِ َا ٜعًُ٘ َٔ اؿل  تػٗٝال يألسهاّ ٚاغتشالال ملا سطّ اهلل ٚؼطِٜ ملا أسٌ، ؾػريٚا اآل

نآ١ٜ ايطدِ يف ايتٛضا٠ ٚاغتعاعٛا عٓٗا بايؿغٝش١ ٚاؾًس ؽؿٝؿا يًشهِ ٚضغب١ عٔ إقا١َ اؿس ع٢ً 

َِٚٓٗ َٔ نتِ اؿل ٚي٣ٛ يػاْ٘ بايهتاب يٝسيؼ ع٢ً ايٓاؽ ؾٝشػبٕٛ ، (36)نربا٥ِٗ ٚأغٓٝا٥ِٗ

٢ اهلل نالَ٘ َٔ ايهتاب َٚا ٖٛ َٔ ايهتاب يٝؿرتٚا ب٘ عطض اؿٝا٠ ايسْٝا، ؾهتُٛا صؿات٘ صً

عًٝ٘ ٚغًِ ِٖٚ ٜعطؾْٛ٘ نُا ٜعطؾٕٛ أبٓا٤ِٖ، ؾؿعٌ شيو نجري َِٓٗ قاضب١ حملُس ص٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٚغًِ ٚيسٜٔ اهلل سكسا ٚسػسا َٔ عٓس أْؿػِٗ ٚاغتهباضا يف األضض بػٝا إٔ ٜٓعٍ اهلل َٔ ؾغً٘ ع٢ً 

ؿغ َٔ تػٝري ٚتبسٌٜ َٔ ٜؿا٤ َٔ عبازٙ، ؾِٗ بصيو َا تطنٛا ٚدٗا َٔ ٚدٛٙ ايتشطٜـ َٚا ٜؿتًُ٘ ايً

ُٓس، عٔ عًِ أٚ دٌٗ إال أتٛٙ ؾػريٚا ٚبسيٛا ٚطعٓٛا، ٚيٝؼ شيو بػطٜب عِٓٗ، ؾُٔ  َُتع ُٓسا ٚغري  َُتع

دعٌ ععٜطا ابٔ اهلل َٚٔ دعٌ املػٝح ابٔ ي٘، َٚٔ ػطأ ع٢ً ايهؿط ٚايعضٝإ ٚقتٌ األْبٝا٤ يٝؼ بعٕٝس 

 عٓ٘ إٔ ٜؿعٌ شيو.
ٖٓاى عالق١ ٚطٝس٠ بني شنط ايكطإٓ ايهطِٜ يتشطٜـ ؾإٕ نإ شيو نصيو، ؾإْ٘ ٚال بس إٔ 

 ٖؤال٤ يهتبِٗ ٚبنٓي قاٚالت ؼطٜـ يًكطإٓ ايهطِٜ.

ٖٚصٙ ايعالق١ ٖٞ إٔ َٔ ٖصٙ األ١َ َٔ قس سصا سصِٖٚ ٚاتبع ْٗذِٗ ؾشٓطف يف ايكطإٓ ٚبسٍ اتباع  

ِٗٔ َعاْٝ٘ ع ٍٚٓ ايكطإٓ ع٢ً َا ٜؿا٤، َٚؾ ٢ً تؿتٗٝ٘ ْؿػ٘، ؾطعٔ ي٣ًٛٗ أٚ اْتضاضا يطا٥ؿت٘ ٚسعب٘، ؾتأ

 يف نٌ َٔ خايؿ٘ يف ؾُٗ٘ ايػكِٝ ٚضأٜ٘ ايعًٌٝ، ؾضب أْٛاعا ؾت٢ َٔ ايًعٔ ٚايتهؿري.

ٚصٛض ؼطٜـ ٖؤال٤ ال ؽتًـ نجريا عٔ ؼطٜـ أٌٖ ايهتاب إال َا سؿغ اهلل ب٘ ايكطإٓ َٔ  

ٗٛض ايضشاب١ يؿغ ٚصٛت َٚع٢ٓ َٛاؾكا ملا دا٤ ب٘ قُس ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚع٢ً َا غاض عًٝ٘ مج

 ٚتابعِٗ عًٝ٘ ايتابعٕٛ َٚٔ غاض ع٢ً ْٗذِٗ إىل ّٜٛ ايسٜٔ.

 

 ثاْٝا: أقػاّ ؼطٜـ ايكطإٓ ايهطِٜ: 

 ايكػِ األٍٚ: ايتشطٜـ ايًؿعٞ يًكطإٓ ايهطِٜ: ٖٚصا ٜٓكػِ إىل قػُني: 

ا ٖٚصا قاٍ; ألٕ اهلل تباضى ٚتعاىل قس تهؿٌ عؿع٘،  :األٍٚ: ؼطٜـ ايطغِ ٚايًؿغ مجعٝ

سؿغ ايطغِ ٚتػٝري ايضٛت، ؾأَا ؼطٜـ ايطغِ ٚتبسًٜ٘ ؾٗٛ ناألٍٚ قاٍ، ؿؿغ اهلل  ٚايجاْٞ:

تعاىل ي٘ َٔ شيو، ٚأَا تػٝري ايضٛت ٚتبسًٜ٘، ؾٗٛ صٓٛف ؾداظ َٓ٘ ٚعاّ، ؾايعاّ: ٖٛ َا ُسؿغ 

                                           
 (.55: )ليَّخَّاؽ، لالياغذ ّامليػْرٓيظط: ( 36)
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ط ُْٚكٌ عٔ أٌٖ ايكطإٓ تٓاقًت٘ األ١َ َتٛاتطا دٝال عٔ دٌٝ ضمسا ٚيؿعا ٚصٛتا، ٖٚصا عًٝ٘ أنج

زخٌ عًٝ٘ ايتبسٌٜ ٚايتشطٜـ، ٖٚص ايضٓـ اؾتٗطت ب٘ بعض ايؿطم ٚبعض  -خاظ–ايعًُا٤، ٚصٓـ 

أصشاب األٖٛا٤ ممٔ غٛيت هلِ أْؿػِٗ ايتػين بايكطإٓ ع٢ً غري ايٛد٘ املؿطٚع، ؾُِٓٗ َٔ ٜكطع 

ملػ١ْٛٓ ايهًُات ٚميس املسٚز ٜٚتالعب بأسهاّ ايتال٠ٚ ٚططم األزا٤ املتٛاتط٠ كايؿا بصيو ايكطا٠٤ ا

عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚغاضت عًٝٗا ايطٚا٠ ٚتٛاتط عًٝٗا األزا٤، ؾػريٚا َٔ األيؿاظ َا تػريت ب٘ 

املعاْٞ ٚاألسهاّ، ٚنجري َِٓٗ ؾعٌ شيو عٔ دٌٗ أٚ طًبا ؾاٙ ايسْٝا َٚتاعٗا، ٚيصيو أؿل ايعًُا٤ 

س ؾأزخًٛا شيو ؾُٝٔ ًٜٟٛ يػاْ٘ َٔ ؾعٌ شيو َتعُسا أٚ اغتٗعا٤ بايكطإٓ مبٔ سٓطف ايكطإٓ عٔ قض

 .(37)بايهتاب ؼطٜؿّا ع٢ً غطاض َا ؾعٌ أٌٖ ايهتاب
ٖٚصا ؾٝ٘ خالف عٓس ايعًُا٤ ٚقس غبل إٔ ؾضًت شيو يف  ؼطٜـ املع٢ٓ زٕٚ ايًؿغ:: ايكػِ ايجاْٞ

ٝٓٓت إٔ األَط ؾٝ٘ تؿضٌٝ، ؾأَا املع٢ٓ ايعاّ يًكطإٓ ٚتؿػري احملهِ ٚتؿضٌٝ ايؿطا٥ع  َبشح غابل، ٚب

ٚاألسهاّ، َٚا ؾٝ٘ متاّ ايسٜٔ ٚنُاٍ بٝاْ٘ َٔ ايعكا٥س ٚاؿالٍ ٚاؿطاّ، ؾٗٛ بام َٔ غري تبسٌٜ ٚال 

ؼطٜـ قؿٛظا نُا سؿغ ايًؿغ ٚايطغِ، ٚأَا َا زٕٚ شيو مما استًُ٘ يػإ ايعطب َٚا تٛغعت 

 :ؾٝ٘ املعاْٞ ٚغهتت عٓ٘ ايؿطٜع١ ٚداظ ؾٝ٘ االدتٗاز، ؾكس اْكػُت األ١َ ؾٝ٘ إىل قػُني
ٍٚٓ ايكطإٓ ع٢ً غري ٚدٗ٘ داٖال بصيو غري َتكضس يًتشطٜـ ٚال َبتػٝا يًتأٌٜٚ  :لدقسم لألول َٔ تأ

ايباطٌ، ٖٚصا ايكػِ ٚقع ؾٝ٘ نجري َٔ ايٓاؽ، ؾعيت ؾٝ٘ أقساّ ٚاْتهػت ؾٝ٘ عكٍٛ َٔ خاعٛا 

ؾُٝا ال ٜٓبػٞ اـٛض ؾٝ٘، ممٔ تتبع املتؿاب٘ ٚقاٚي١ تأًٜٚ٘، ٖٚصإ ايػببإ ُٖا أغاؽ َا ٚقع ؾٝ٘ 

 شيو عٔ ؾٝضطف املع٢ٓ أَط، ع٢ً ايسيٌٝ ٜطز بإٔ َٛاععٗا; عٔ ال٤ َٔ ايعيٌ، نُٔ وطف األزي١ٖؤ

 باهلل، ٚايعٝاش َٛاعع٘ عٔ ايهًِ ؼطٜـ َخؿٖٝات َٔ ٖٚٛ ٚاسس، األَطٜٔ إٔ َُٖٛا آخط أَط إىل األَط

 َع إال صطاس١ إيٝ٘ ًٜذأ ال َٛاعع٘، عٔ ايهًِ ؼطٜـ ٜٚصّ باإلغالّ، أقط َٔ إٔ ايعٔ ع٢ً ٜٚػًب

 .(38)ع٢ً َأخصٙ ايسيٌٝ أخص عٔ ٜعُٝ٘ ٣ٖٛ َع اؿل، عٔ ٜضسٙ دٌٗ أٚ ي٘، ٜعطض اؾتباٙ
ٖصا إشا َا أعؿٓا إىل شيو سب االْتضاض ع٢ً املدايؿني ٚايبػٞ َٔ بعس ايعًِ، ٚأؾٗط َٔ ميهٔ 

اؿل ؾغًٛا ْػبتِٗ إىل ٖصا ايكػِ ِٖ َٔ خاعٛا يف تؿػري األمسا٤ ٚايضؿات، ؾػًٛ يف شيو بػري 

 ٚأعًٛا.

                                           
 (.1/390لتَاىْٖ: )لّنؿاف اصطالحات الفيٌْ ّالعلْو، ، (1/351لػْٔطٕ: )لٓيظط: اإلتكاٌ،  (37)
 (.69/ 2لؿاطيب: )ل( ٓيظط: االْعِتَصاو، 38)
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ِٖ َٔ تعُسٚا ايتشطٜـ ٚغاضٚا ع٢ً خط٢ّ ثابت١ ٚططٜل بٝٓ٘، ٖٚصٙ ايطا٥ؿ١ قس  :ولدقسم لدث   

: ؾاْتٗذٛا ؾٝ٘ ؾضٌ َعاْٞ ايكطإٓ عٔ ؾأَا املػاض األٍٚ: اضتهعت َٓص ايبس٤ ع٢ً َػاضٜٔ أغاغٝني

٠ يًػٝاقني ايكبًٞ ٚايبعسٟ، ْعا٥طٙ يف ايكطإٓ ٚتؿػري نٌ يؿغ ع٢ً َا يف َٛعع٘ َٔ غري َا َطاعا

ٚال يعُّٛ ايًؿغ ٚال ـضٛص٘ ٚال مبطاعا٠ املكٝٓس َٔ املطًل ٚال عهػ٘، ٚال زضا١ٜ بػبب ْعٍٚ ٚال 

بٓاغذ ٚال َٓػٛر، قتذني بصيو ملصٖبِٗ، َعتصضٜٔ ألْؿػِٗ مبٛاؾك١ بعض َا ٚاؾل ٖٛاِٖ َٔ غطٜب 

 شيو اؾٌٗ بأصٍٛ ايتؿػري ٚقٛاعسٙ. ايكطإٓ يبعض َا يف َعادِ ايًػ١ ايعطب١ٝ، َٚػًهِٗ يف 

: ؾكس غاضٚا ع٢ً ؾضٌ ايكطإٓ عٔ ايػ١ٓ داٖسٜٔ يف شيو ع٢ً إْهاض األسازٜح ٚأَا املػاض ايجاْٞ

ٚايطعٔ يف صشاح ايهتب ٚضٚاتٗا، َطتهعٜٔ يف شيو ع٢ً ظاٖط ايًػ١ ايعطب١ٝ  َٔ غري َطاعا٠ ملا 

ٝٓٓ٘ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٚا ْكًت٘ عٓ٘ ايطٚا٠ َٔ ايضشاب١ ممٔ عاٜؿٛا  تغُٓ٘ َكتغاٖا مما ب

ايٓعٍٚ ٚعًُٛا َٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َا مل ٜعًُ٘ غريِٖ، ِٖٚ أٌٖ ايؿضاس١ ٚايبالغ١، ؾِٗ 

أعًِ ايٓاؽ ب٘ بعس قُس ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚقس اؾتٗط َِٓٗ يف ٖصا ايعَإ َا ال وض٢ عسِٖ ٚال 

ُٚدًُِٗ َتهًِ باغِ  -دًِٗٗ َٔ دًِٗٗ ٚعًُِٗ َٔ عًُِٗ-ىؿ٢ ع٢ً شٟ يب َٔ ايٓاؽ دًِٗٗ 

ْٔ مبصٖب ايباط١ٝٓ ٚغا٥ْط ع٢ً ططٜكِٗ، َكتؿٝا أثطِٖ  .(39)أٌٖ ايػ١ٓ َتبط
، َتُّٗا ايعًُا٤ ٚاملؿػطٜٔ ٚايؿكٗا٤ ممٔ اضتهعت تؿػرياتِٗ -نػال٠ ايؿٝع١ –ست٢ قاٍ قا٥ًِٗ 

ََٔ أزخٌ يفع٢ً ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚآضا٤ ايضشاب١ ٚتؿػريات ايتابعني ٚأٌٖ اؿسٜح: "  ايتؿػري َا ال  َِٚٓٗ 

ٍٖٛ ايكٍٛ يف ًٜٝل ب٘، ؾبػط ايهالّ يف ؾٝ٘ أٚ صطف ُٖت٘  ،اختالف ايؿكٗا٤ ؾطٚع ايؿك٘ ُٚأصٛي٘، ٚط

أَا َا ٚصٌ إيٝٓا مما أٖيؿ٘ قسَاؤْا َٔ أٌٖ اؿسٜح ٚإىل املػا٥ٌ ايهال١َٝ ٚشنط َا ؾٝٗا َٔ اآلضا٤، 

ألْ٘ إَا غري َٓت٘ إىل آخط ايكطإٓ، ٚإَا غري قٝط ظُٝع اآلٜات املؿتكط٠ إىل ايبٝإ، َع إٔ  ;ؾػري تاّ

 .(40)"ْٚهاض٠ بعض َكاهلِ َٓ٘ َا مل ٜجبت صشت٘ عٔ املعضّٛ، يغعـ ضٚات٘ أٚ دٗاي١ ساهلِ،
 ٚكاططٙ:   ايتشصٜط َٔ ؼطٜـ ايكطإٓاملبشح اـاَؼ: 

أمجعت األ١َ ع٢ً إٔ شنط املٛىل تباضى ٚتعاىل يكضط األَِ ايػابك١ ٚتؿضٌٝ أؾعاهلِ أٚ إمجاهلا 

يف نجري َٔ ايػٛض ٚاآلٜات ايكطآ١ْٝ بعُّٛ ايًؿغ أٚ غضٛص٘ َا شنط إال ٔيشهِ ٚععات ٚٔعرب ؾا٤ 

تباضى ٚتعاىل َٔ خالهلا ؼصٜط األ١َ ٚايؿطز املػًِ َٔ غٝابات ايػري ع٢ً ططٜك١ ٚاقتؿا٤ أثطِٖ اهلل 

 مغ جغ مع جعُّٱ :ؾكاٍ تعاىل، ؾكاٍ يف أنجط َٔ آ١ٜ ٚبعس أنجط َٔ قض١ شنطٖا َٔ قضضِٗ

                                           
 (.1/47لصٍيب: )ل( ٓيظط: التفػري ّاملفػطٌّ، 39)
 (.1/47: )للهاؾاىٕ، الطافضٕ نتاب الصايف،ّ(، 2/115): لصٍيبل( ٓيظط: التفػري ّاملفػطٌّ، 40)
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 [َّمم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك  مق حق خفمف حف جف

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ُّٱ]111ٜٛغـ: 

 ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱ  ]101 األعطاف: [َّجت هب مب خب حب جب  مئهئ

 .]120ٖٛز:  [َّرت يب ىب نب  مب زب رب
ٚؾُٝا قضت٘ ٖصا اآلٜات ايجالخ ٚغريٖا َٔ قضضِٗ ٚايعرب٠ َٓٗا ايعذب ايهجري، ؾؿٝٗا َٔ 

اإلعذاظ ايػٝيب ٚاإلضؾاز ايٓؿػٞ َا ال ىؿ٢، ٚؾٝٗا إؾاضات إىل ايٓٗٞ ايضطٜح ٚايتشصٜط ايؿسٜس ملٔ 

هلل ص٢ً ادا٤ َٔ بعسِٖ إٔ ٜضٝبِٗ َا أصاب ايهاؾطٜٔ ٚاملهصبني ممٔ غبكِٗ ٚؾٝ٘ تػ١ًٝ يًٓيب 

 ٚألصشاب٘ َٚٔ غاض ع٢ً ْٗذِٗ ٚتجبٝتا يكًٛبِٗ ٚإضؾاز هلِ.عًٝ٘ ٚغًِ 

ٚقس بني اهلل يٓا ساٍ ٖصٙ األ١َ ٚخط بايصنط ؼطٜـ ايكطإٓ ايهطِٜ بعس إٔ تعٗس عؿع٘ ٚبكا٤ 

أَطٙ، ؾبني يٓا إٔ َٔ ٖصٙ األ١َ َٔ غٝدٛض ؾُٝا خاعٛا ٚؾٝ٘ ٜٚػًو َا غًهٛا فتٗسا يف ٖسّ 

  ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ: ؾكاٍ تعاىل ٚأضناْ٘ َبتسّئ مبشاٚي١ ؼطٜـ ايكطإٓأصٍٛ ايسٜٔ 

 خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

ؾايهؿط بايكطإٓ ٚايهؿط بايٓيب ص٢ً اهلل  ،]13 – 9اؿذط:  [َّ مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

ٍٚٓ زاؾع يتشطٜـ ايكطإٓ ٚايضٓس عٔ غبٌٝ اهلل، ٚايهؿط ٖٛ عاقب ١ َٔ ػطأ ع٢ً قاٚي١ عًٝ٘ ٚغًِ أ

َُتكضسا ٖسّ عط٣ اإلميإ، ٚؾُٝا ًٜٞ صٛضا َٔ كاطط ؼطٜـ ايكطإٓ  ُٓسا يصيو  َُتع ؼطٜـ ايكطإٓ 

ٱايهطِٜ ايًؿعٞ ٚاملعٟٓٛ بأْٛاع٘:

ْٚعين بٗا خطٛض٠ ؼطٜـ ايكطإٓ ع٢ً األ١َ مجٝعا، ٖٚصا ايتشطٜـ نُا  أٚال: املداطط ايعا١َ:

إال يف ايتشطٜـ املعٟٓٛ يًكطإٓ، ألٕ اهلل  -دعَا–غبل إٔ أؾطت إيٝ٘ يف ثٓاٜا ٖصا ايبشح، ال ٜهٕٛ 

ٝٓٓتٗا، ؾال ساد١ يإلعاز٠ ٖٓا.  قس تعٗس عؿع٘ يؿعا ٚصٛتا ع٢ً ٚدٛٙ كضٛظ غبل إٔ ب

طإٓ ايهطِٜ ٖٛ يف ؼطٜـ َعاْٝ٘ ٚتأًٜٚ٘ ع٢ً غري ايٛد٘ ايصٟ أضٜس َٓ٘ إشا: ؾُساض ايتشطٜـ يًك

 ٚقضسٙ ايؿاضع، َٚٔ أؾس ٖصٙ املداطط: ايتٓاظع ٚاالختالف ٚايتؿطع يف ايسٜٔ. 
ٚال ىؿ٢ إٔ ٖصا اـطط ٖٛ أؾس األخطاض ع٢ً اإلغالّ ٚاملػًُني عَُٛا ٚخضٛصا، ؾإٕ متٓعم 

ٖصا األ١َ ٚشٖاب أَطٖا  ٚاْهػاض ؾٛنتٗا نُا أؾاض إىل شيو ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عٓس 

 مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ تؿػريٙ يكٛي٘ تعاىل

ٍَ:  َّ حج مث هت ُّ  قاٍ:، سٝح ]65األْعاّ:  [ َّجخ َٗا "َقا ٌٗ ٔؾٝ ُِٝػَتَش ١َُٓ اِيُأَٚي٢ َؾ ٕٔ َتِأٔتٞ اِئؿِت َأِضَبُع ٔؾَت

َٚاِي ََا٤ُ،  َٗا ايسِّ ٌٗ ٔؾٝ َٚايٖجأيَج١ُ ُِٜػَتَش  ،ٍُ َٛا َِ َٚاِيَأ ََا٤ُ،  َٗا ايسِّ ٌٗ ٔؾٝ ١َُٝ ُِٜػَتَش ْٔ َٚايٖجا ََا٤ُ،  َٚاِيُؿُطُٚز، ايسِّ  ،ٍُ َٛا َِ َأ
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َُ٘ٚايٖطأبَع١ُ  َٔ اِيَعَطٔب ٔإٖيا َزَخًَِت َٔ ِْٝت  َِٜبَك٢ َب َِٓتٔؿُط َسٖت٢ َيا  َِٛض اِيَبِشٔط، َت ََ ُُُٛض  ١َُْ، َت َُِعًٔ َٝا٤ُ  ُِ  ٚضٟٚ عٔ، (41)"َع

٘ٔأْ٘ قاٍ ضعٞ اهلل عٓ٘ َدأبط ٍٔ ايًٖ ٍَ َع٢ًَ َضُغٛ ََْع  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ"   ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : 

ٍُ  َّٱهب مب  خب ٍَ َضُغٛ ََِؾَكا ََٚغًٖ  ٔ٘ ِٝ ٘ٔ َص٢ًٖ اهلُل َعًَ َٗٔو": ايًٖ َِٛد ٍُ  َّ مت خت حت جت ُّٱ"َأُعُٛش ٔب ٍَ َضُغٛ َؾَكا

 ٔ٘ َٗٔو": ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِايًٖ َِٛد ٞٗ َص٢ًٖ اهلُل  َّجخ مح  جح مج حج مث هتُّ "َأُعُٛش ٔب ٍَ ايٖٓٔب َؾَكا

 :َِ ََٚغًٖ  ٔ٘ ِٝ ُٕ"َعًَ َٛ ِٖ ٕٔ َأ َٓٔع اِيآٔخَط٠َ "َٖاَتا َُ َٚ  ٔٔ ِٝ َٝ َٞ اِيُأَٚي ٍَ: َؾُأِعٔط  .(42)" َقا
َٚع٢ٓ قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: "ٖاتإ أٖٕٛ" إٔ اـالف بني ٖصٙ األ١َ ٚاصٌ سس االقتتاٍ ؾُٝا  

بِٝٓٗ ٚال ىؿٞ َا يف ٖصٙ ايؿنت َٔ اـطط ايععِٝ ٚايبال٤ املبني، ؾُٓٗا َا تػتشٌ ب٘ زَا٤ املػًُني 

ؾت١ٓ عع١ُٝ ال ٜٓذٛ َٔ  َٚٓٗا َا تػتشٌ ب٘ ايسَا٤ ٚاألَٛاٍ ٚاألعطاض َٚٓٗا َا ٖٛ أؾس َٔ شيو ٚأَط

ُْٛٓٗا ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ تّٜٗٛٓا ألَطُٖا إشا َا قٛضْتا بٗالى األَِ ايػابك١  بٝت َٔ ايعطب، ٚإمنا ٖ

 . يف ايسْٝا ٚعصابٗا يف اآلخط٠، ٚاهلل أعًِ
ٚقس سصض اهلل دٌ دالي٘ ع٢ً يػإ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖصٙ األ١َ َٔ ايتٓاظع ٚاالختالف يف  

ٱَّممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ نكٛي٘ تعاىل:ٜٔ إَا بٓضٛظ ايكطإٓ ايس

ٱَّ مت خت حت جت  مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  ييُّٱ ٚقٛي٘ تعاىل: ،]46األْؿاٍ:  [

ُُٗٛز َع٢ًَ ٔإِسَس٣ أٚ باألسازٜح ايٓب١ٜٛ نكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: " ،]105آٍ عُطإ:  [ َٝ اِؾَتَطَقٔت اِي

َٛأسَس٠ْ  ََٚغِبٔعنَي ٔؾِطَق١ّ، ََٚغِبٔعنَي ٔؾِطَق١ّ، َؾ  ٔٔ ِٝ َِٓت َٚاِؾَتَطَقٔت ايَٖٓضاَض٣ َع٢ًَ ٔث َٕ ٔؾٞ ايٖٓأض،  ََٚغِبُعٛ ٔؾٞ اِيَذ١ٖٔٓ، 

َٖٔتٞ  ٖٔ ُأ ٙٔ َيَتِؿَتٔطَق َٝٔس ُٖٕس ٔب ََُش َٚاٖئصٟ َِْؿُؼ  َٚأسَس٠ْ ٔؾٞ اِيَذ١ٖٔٓ،  َٚ َٕ ٔؾٞ ايٖٓأض،  ََٚغِبُعٛ ََٚغِبٔعنَيَؾٔإِسَس٣   َع٢ًَ َثًَإخ 

َٕ ٔؾٞ ايٖٓأض ََٚغِبُعٛ  ٕٔ َِٓتا َٚٔث َٚأسَس٠ْ ٔؾٞ اِيَذ١ٖٔٓ،  ٍَ:  "ٔؾِطَق١ّ،  ِِ؟ َقا ُٖ  ِٔ ََ  ٔ٘ ٍَ ايًٖ َٜا َضُغٛ  :ٌَ َُاَع١ُ"ٔقٝ ؾؿٞ ، (43)"اِيَذ

اؿسٜح ْٗٞ صطٜح بضٝػ١ اإلخباض عٔ ايتؿطم ٚاالختالف َٔ بعس ايعًِ، إش إٕ ٖصا االختالف ال 

عٔ َٛعع٘ َٚٔ بعس َٛعع٘، ؾهٌ  –ايكطإٓ ايهطِٜ _ٚؼطٜـ ايهالّ ٜهٕٛ إال عٔ اتباع اهل٣ٛ 

طا٥ؿ١ ٚؾطق١ تٓتضط ؿعبٗا ٚيطا٥ؿتٗا ٚنٌ ؾطز ٜتعضب ملؿاى٘ عل أٚ باطٌ، ست٢ ٚصٌ اؿاٍ 

ببعغِٗ إٔ اؾتػٌ بأعطاض املػًُني ٚتهؿريِٖ ٚيعِٓٗ َتذاٖال نٌ احملاشٜط ايضطو١ ايٓا١ٖٝ عٔ 

                                           
 (.1/56ليعٔه بً محاز: ) ،نتاب الفنتضعٔف، تفطز بُ ىعٔه بً محاز، ٓيظط:  (41)
، : ّعيسِ مفاتح الػٔب ال ٓعلنَا إال ٍْأخطجُ البداضٖ يف صخٔخُ، ٓيظط: صخٔح البداضٖ: نتاب اجلنع٘، باب (42)

 (.6/56) (:4628ضقه)
٘، ٓيظط: ٓيظط: مػيس أمحس، ضقه بألفاظ متكاضبضّاِ اإلماو أمحس، ّأبْ زاّز، ّالرتمصٖ، ّصخخِْ، ّضّاِ غريٍه  (43)

، نتاب الفنت، غيً ابً ماجُ(، 7/5ّ(: )4596(، ّغيً أبٕ زاّز: نتاب الػي٘، باب ؾطح الػي٘، ضقه)8/301(: )8377)
 (.1322/ 2)(: 3992افرتام األمه، ضقه): باب
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تػٝا بصيو االْتضاض يٓؿػ٘ ٖٚٛاٙ ٚقتذا بتأًٜٚ٘ ايؿاغس آلٜات ايكطإٓ شيو، َتذاٚظا نٌ اؿسٚز، َب

ايهطِٜ، ظاعُا بأْ٘ ٖٛ ايؿطق١ ايٓاد١ٝ ٚنٌ املػًُني َٔ بعسٙ يف ايٓاض، َٚا تؿتأ ٖصٙ ايؿطم ٖٚصا 

ايطٛا٥ـ إٔ تعضع ايؿكام ٚاـالف بني عا١َ املػًُني ٚخاصتِٗ، ٚيٝتِٗ عًُٛا أٚ ٜعًُٛا أِْٗ يف شيو 

يٛا ٜػتٕٓٛ غٓٔ اـالف ٚايؿطام بني املػًُني ؾغًٛا ٚأعًٛا، ٚغٝشًُٕٛ أثكاهلِ ٚأثكاال َع َا ظا

  أثكاهلِ ممٔ غاض ع٢ً ْٗذِٗ ٚاتبع ططٜكِٗ.
َُكٔس١َ  :ث  ع : لدمخ طر لدخ صإ ٖٚصٙ أعِ َٔ املداطط ايعا١َ، إش ٖٞ خاص١ بهٌ ؾطز ٖٚٞ 

ُُٚقٛع ٖصٙ ال ضٜب ٜتبع٘ ٚقٛع األخط٣، ٚخطٛض٠ ٖصا ايتشطٜـ اـاظ تهُٔ يف  يًُداطط ايعا١َ، ؾإٕ 

 أْ٘ أنجط اْتؿاض ٚأنجط ؾٝٛعا ٚخؿا٤، ٜٚسخٌ ؾٝ٘ مجٝع أْٛاع ايتشطٜـ ايًؿعٞ ٚاملعٟٓٛ.

 –: ٚايصٟ أعين ب٘ ؼطٜـ ضغِ املضشـ ٚايتشطٜـ ايضٛتٞ ايكطآ٥ٞ ؾأَا ايتشطٜـ ايًؿعٞ 

يٓاؽ قس ايتبػت عًِٝٗ املضاسـ ؾٝهُٔ خططٙ يف دٌٗ ايٓاؽ ب٘، سٝح إٕ نجريا َٔ ا -ايتال٠ٚ

ايضشٝش١ َٔ املضاسـ اجملٗٛي١، ٚأعين بصيو إٔ اْتؿاض املضاسـ االيهرت١ْٝٚ ع٢ً أدٗع٠ 

ايهُبٝٛتطات أٚ اؾٛاالت احملُٛي١ ٚمٖٛا، ٚاْتؿاض نجري َٔ األخطا٤ يف ٖصٙ املضاسـ بكضس أٚ 

ًّٛ ايكطإٓ ٚايكطا٤ات ايٛاضز٠ بػري قضس، إش إٕ بعض َٔ ٜكّٛ بٓؿطٖا يٝؼ َٔ أٌٖ االختضاظ يف ع

ؾٝ٘، ٚيػٝاب ايًذإ املطادع١ هلصٙ املضاسـ ٚيػٝاب ايطقاب١ االيهرت١ْٝٚ اييت تؿطف ع٢ً ْؿطٖا، 

 ٚيضعٛب١ شيو ايتتبع هلصٙ املضاسـ ٚيػٗٛي١ ايٓؿط ٚايتٛظٜع هلا.

ا تبشح : َؾَٝهُٔ خططٙ يف إٔ بعض اؾٗات املدتض١ يف طبع املضاسـ ٚتٛظٜعٗٚأَا ايٛد٘ اآلخط

عٔ املطابع ٚزٚض ايٓؿط ٚايتٛظٜع األضخط مثٓا ٚاألقٌ تهًؿ١، مما دعٌ يف نجري َٔ ايٓػذ نجريا َٔ 

األخطا٤ اإلَال١ٝ٥ ٚغكٛط بعض األسطف أٚ ايٓكاط أٚ اؿطنات مما ٜؤزٟ إىل ٚقٛع املبتس٥ني يف 

ٟٓ نجريا َٔ ٖصٙ ايكطا٠٤ ٚغري املدتضني إىل قطا٤تٗا ع٢ً غري ايٛد٘ ايصٟ أْعٍ، ٚقس ٚقع بني  ٜس

 ايٓػذ ايٛضق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ.

يًكطإٓ ايهطِٜ ؾًِ ٜعٍ َٓتؿطا َٓص ايكسّ ٚإٕ نإ يف اآل١ْٚ األخري٠  ٚأَا ايتشطٜـ ايضٛتٞ

أنجط اْتؿاضا ٚؾٝٛعا، ٚاملطدع يف ٖصا االْتؿاض عا٥س إىل ٚغا٥ٌ ايٓؿط اإليهرت١ْٝٚ َٔ ٚغا٥ٌ 

ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚؾبهات اإلْرتْت، سٝح إٕ نجريا ممٔ شاع صٝت٘ ٚسػٔ صٛت٘ قس ؾطع يف 

يكطا٤ات ايكطآ١ْٝ َٔ غري ضقٝب عًٝ٘ ٚال سػٝب، ؾُِٓٗ َٔ ًٜشٔ بهٌ أْٛاع ْؿط املكاطع ايضٛت١ٝ ٚا

ايًشٔ ٚصٓٛؾ٘ بٌ قس ٜبتسع يٓؿػ٘ أخطا٤ ٚؿْٛا دسٜس٠، ؾُٝس َا ال َس ؾٝ٘ ٜٚسغِ غري املسغِ ٜٚعٗط 

املسغِ ٜٚتػٓػٔ يف ايكطا٠٤ ست٢ ىطز ايهالّ عٔ َعاْٝ٘، َِٚٓٗ َٔ ٜػكط اهلُعات ٚىتًؼ 
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َِٚٓٗ ايصٟ ٜتٓٓطع يف ايٛقٛف ٚاالبتسا٤ ٜٚتعػـ يف ، (44)َٔ ٜعٜس ٜٚٓكط يف اؿطٚفاؿطٚف، َِٚٓٗ 

شيو ست٢ تػُع اآلشإ َٔ املعاْٞ َا مل ُٜٖٓعٍ اهلل ب٘ غًطإ، ٚقس ٜضٌ اؿاٍ ببعغِٗ إٔ ٜبتسٟ 

 .(45)ٜٚكـ ع٢ً نًُات أٚ َٛاعع ٜؿِٗ َٓٗا َعاْٞ ايهؿط ٚايؿطى ٚمٛٙ
ىًط بٝٓٗا ؾٝكطأ بايكطا٤ات ايؿاش٠ َع املتٛاتط٠ َٔ غري تؿضٌٝ ٚال َِٚٓٗ َٔ ٜكطأ بايكطا٤ات ثِ 

تبٝني، َبتػٝا بصيو ايؿٗط٠ ٚطًب عطض ايسْٝا، ٚقس ٚقع يف َػاَعٞ نجريا َٔ شيو، َٓ٘ َا نإ 

يف فاٍ َا قطأت ب٘ ع٢ً َؿاىٞ َٚٓ٘ َا عطعت٘ ع٢ً أٌٖ االختضاظ يف ايكطا٤ات ايعؿط ايهرب٣ 

 األضبع عؿط، مما أقطٚا ب٘ أْ٘ يٝؼ َٔ ايكطإٓ.َٔ ايطٝب١ ٚايكطا٤ات 

: إَا داٌٖ بايكطا٠٤ غري َتعُس ْػأٍ اهلل ايعؿٛ ي٘ ٚيٓا، َِٚٓٗ َتٓطع قاصس ٖٚؤال٤ ع٢ً قػُني

يصيو َتػاٌٖ بأسهاّ ايكطا٠٤ طايبا يًؿٗط٠ َبتػٝا يعطض اؿٝا٠ ايسْٝا، ؾٗؤال٤ سػابِٗ ع٢ً اهلل 

  املػتعإ.ٚاهلل، (46)ٖٚٛ أعًِ بِٗ ٚعًٝ٘ دعاؤِٖ
أٌٖ ايعًِ ٚايؿغٌ ٖٚؤال٤ َٔ ٜتأٚيٕٛ َا خؿٞ َٔ ايكطإٓ ئع١ً ٚساد١ تكتغٞ االدتٗاز، ِٖٚ ع٢ً خري 

ََٗس ؾأصاَب، ؾً٘ "إشا َسهِ أصابٛا يف شيو أٚ أخطؤ، يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ُِ ؾادت اؿأن

ََٗس، ؾأخطأ، ؾً٘ أدْط ٚخطؤِٖ ٖصا ال ٜعس ؼطٜـ يهالّ اهلل،  ،(47)"أدطإ، ٚإشا َسَهِ ؾادَت

ٚيهٔ إٕ تبني اـطأ ؾٝ٘ ٚدا٤ت األزي١ بغسٙ ؾإْ٘ ال ٜعٌُ ب٘، ؾإٕ عٌُ ب٘ بعس إٔ تبٝٓٔ كايؿت٘ 

 .يف ايتشطٜـيهتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾٗٛ زاخٌ 

ٚٓيٛٙ ع٢ً َا تطعاٙ أْؿػِٗ  ٚأَا ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ: ؾِٗ َٔ تتبعٛا املتؿاب٘ مما ال ٜعًُ٘ إال اهلل ٚتأ

ٚتٗٛاٙ قًٛبِٗ، ابتػا٤ ايؿت١ٓ ٚابتػا٤ تأًٜٚ٘، ؾدايؿٛا أصٍٛ ايتؿػري اجملُع عًٝ٘ ْاٖٝو عٔ املدتًـ 

ٍٚٓ ايكطإٓ َٔ غري ؾٝ٘، ٚابتسعٛا ألْؿػِٗ َٓاٖر عسٜس٠ ٚططا٥ل غطٜب١ يف تؿػ ري ايكطإٓ، ؾُِٓٗ َٔ تأ

قط١ٜٓ تسعٛا يصيو ٚال بؿطط ٜضح عًٝ٘ ايتأٌٜٚ، َٚٔ أعذب َا ضأٜت َٔ غطا٥ب ٖصٙ ايتأٜٚالت، 

اْتعاع بعض ايهًُات ايعطب١ٝ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ثِ تؿضٌٝ َعاْٝ٘ ايًػ١ٜٛ َٔ غري َطاعا٠ ألصٍٛ 

                                           
 (.1/390لتَاىْٖ: )لّنؿاف اصطالحات الفيٌْ ّالعلْو، ، (1/351لػْٔطٕ: )لٓيظط: اإلتكاٌ ،  (44)
 (.264/ 3( ٓيظط: االْعِتَصاو، الؿاطيب: )45)
 (.199-197/ 3) :( ٓيظط: تفػري املاتطٓس46ٖ)
صخخُ ابً ماجُ ّأبْ زاّز ّقال الرتمصٖ حػً غطٓب، ٓيظط: غيً ابً ماجُ، نتاب األحهاو، باب احلانه جيتَس ( 47)

، ّغيً (428/ 5) (:3573، نتاب األقضٔ٘، باب يف الكاضٕ خيطئ، ضقه)غيً أبٕ زاّز(، 2314ّضقه)فٔصٔب احلل، 
 (.3/8(: )1326الرتمصٖ، أبْاب األحهاو، باب ما جاٛ يف الكاضٕ ٓصٔب ّخيطئ، ضقه)
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يعطب١ٝ َتذاًٖني ايػٝام ايعاّ يآلٜات ٚأغباب ْعٚهلا، ايتؿػري ٚقٛاعس ايعطب١ٝ، ؾٝؿػطٕٚ َسيٛالتٗا ا

َػتٓهؿني عٔ أخص تؿػري ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ هلا، َتٓاقغني َع َا دا٤ يف ايكطإٓ ايهطِٜ 

َٔ ايكطا٥ٔ ٚايٓعا٥ط املب١ٓٝ هلا، زاعني يف شيو إىل تؿػري ايكطإٓ ايهطِٜ بؿضٌ تؿػريٙ عٔ ايػ١ٓ 

ايعطب١ٝ ِٖٚ أدٌٗ ايٓاؽ بٗا، ٚإٕ مٖسٛا أْؿػِٗ بايكطآْٝني، إال أِْٗ أؾط ايٓب١ٜٛ، ٚاالنتؿا٤ بايًػ١ 

ايٓاؽ ع٢ً ايكطإٓ ٚأًٖ٘، ِٖٚ أؾس ايٓاؽ خططا ع٢ً اجملتُع ٚاأل١َ املػ١ًُ ؾِٗ أصٌ ايتؿطم ٚإيِٝٗ 

تٓتػب ايؿطم، ٚيٝتِٗ قضطٚا يف شيو ع٢ً تأٌٜٚ ايكطإٓ ابتػا٤ ايعٌُ ب٘ ٚيهِٓٗ تعسٚا شيو ٚادتٗسٚا 

ْؿػِٗ ادتٗازات باط١ً ثِ بٓٛا عًٝٗا أسهاَا عكس١ٜ ٚؾك١ٝٗ اغتشًٛا بٗا أعطاض خضَِٛٗ ٚزَا٤ِٖ أل

 ٚأَٛاهلِ، ٚاهلل املػتعإ.

َُٕٛ االدتٗاز ٚيٝػٛا َٔ أًٖ٘، ٚايطا٥ؿ١ ايجايج١ َُٜطٚ : ِٖٚ َٔ عا١َ ايٓاؽ ٚبػطا٤ ايعًِ ممٔ 

ٛف عسٜس٠، َِٓٗ املهجط َٔ ايكٍٛ يف ٜٚتهًُٕٛ باغِ ايعًِ ِٖٚ َٔ ايعاي١ عًٝ٘، ٖٚؤال٤ ع٢ً صٓ

ايكطإٓ بػري بعًِ َِٚٓٗ املـُـكٌ، َِٚٓٗ املكِّس٠ ٚاملتعضِّب١، َِٚٓٗ ايطاٟٚ ألقٛاٍ ايعًُا٤ اؾاٌٖ بٗا ايػري 

عابط هلا، َِٚٓٗ املسيؼ بعُس ٚغري عُس، ٚغري شيو مما ٜضعب سضطٙ، ٚال ىؿ٢ َا يف شيو َٔ 

ايؿطز املػًِ، ؾُٔ خػط ْؿػ٘ يف اآلخط٠ ؾُاشا ضبح، َٚٔ ظسعح  اإلثِ ايععِٝ ٚايٛعٝس ايؿسٜس ع٢ً

 عٔ ايٓاض ٚأزخٌ اؾ١ٓ ؾكس ؾاظ.

ٚاهلل أغأٍ إٔ ٜٗسٜٓا مجٝعا ٚإٔ ٜؿٓكٗٓا يف ايسٜٔ ٜٚعًِ ايكطإٓ َٚا ؾٝ٘ َٔ اآلٜات ٚايصنط 

 اؿهِٝ.
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 الخاتوة

ٔٓ إٔ بعس  ٚأطٟٛ ايكًِ أعع إٔ ٚقبٌ إلمتاَ٘، ٚٚؾكين ايبشح ٖصا بإعساز عًٞ  دالي٘ دٌ اهلل َ

 َٔ خالي٘ َٔ اغتًُٗت٘ َا ٚأبطظ ايٓتا٥ر، َٔ يٞ ظٗط َا أبطظ أزٕٚ إٔ أسببت ايضؿشات، ٖصٙ

 :نايتايٞ ٖٚٞ املػتدًض١، ايتٛصٝات
 : النتائج: أوال

 ايضٛتٞ - ايهطِٜ ايكطإٓ ؼطٜـ عٔ ؼسثٛا ايعًُا٤ َٔ نجري عٔ نجري٠ ْضٛظ ٚضزت -1

 .ايهتب أَٗات ثٓٝا بني َٓجٛض٠ تعٍ مل أْٗا إال َٓ٘، ٚسصضٚا -ٚاملعٟٓٛ
 اؾُاعات َٔ نجريا إٕ إش ايكطإٓ، ٚبني ٚاإللٌٝ ايتٛضا٠ ؼطٜـ بني نبري٠ عالق١ ٖٓاى -2

ٚٓيٛ ايهتاب أٌٖ َٔ نجريا تابعٛا قس اإلغالّ يٛا٤ ؼت املٓغٜٛٔ ٚاألؾطاز  ايكطإٓ يف َا بعض ٚأ

 .عًٝ٘ أْعٍ ايصٟ ٚدٗ٘ غري ع٢ً ايهطِٜ
 ايتشطٜـ مشٌ ؾكس ٚاإللٌٝ ايتٛضا٠ ؾأَا ٚخاظ، عاّ إىل ايػُا١ٜٚ ايهتب ؼطٜـ اْكػِ -3

 اـضٛظ ع٢ً ٚأَا َٚع٢ٓ، يؿعا ايعُّٛ ع٢ً قؿٛظ ؾإْ٘ ايهطِٜ ايكطإٓ ٚأَا مجٝعا، ايكػُني

 .ٚاألؾطاز ٚاؾُاعات ايؿطم بعض عٓس ؼطٜـ ؾٝ٘ ٚقع ؾكس
 ملعاْٝ٘ ٚايتشطٜـ ايكطا٥ٞ ايضٛتٞ ايتشطٜـ ايهطِٜ، ايكطإٓ ؼطٜـ صٛض أبطظ َٔ -4

 .ايضٛض َٔ ٚغريٖا ايباطٌ ٚايتأٌٜٚ ٚايهتُإ بايتسيٝؼ

 اؿعب١ٝ ٚايعضب١ٝ ايسٜٔ يف ٚايتٓاظع االختالف: ايهطِٜ ايكطإٓ ؼطٜـ أغباب أنجط َٔ -7

 ايتهٓٛيٛدٝا ٚاْتؿاض ايطز١٦ٜ ايطباع١: ايكطإٓ ْػذ يف ايتضشٝـ أغباب أنجط َٚٔ ٚايطا٥ؿ١ٝ،

 .تكٓني ٚال ضقاب١ عًٝ٘ يٝؼ ايصٟ اؿاغٛبٞ ٚايٓؿط اؿسٜح

 :التوصيات: ثانيا

 :يلي بوا الباحث يوصي 

 املضاسـ َٚطاقب١ اؿسٜج١ ايتهٓٛيٛدٝا فاٍ يف ايهاؾ١ٝ اـرب٠ يسٜٗا ع١ًُٝ ؾإ إْؿا٤ -1

 .َٓٗا ٚايتشصٜط ٚتكٓٝٓٗا املٓتؿط٠ اإليهرت١ْٝٚ
 ٚاملػادس، اؾُعٝات ع٢ً ٚتٛظٜعٗا بٝعٗا ٚسعط ايطباع١ ايطز١٦ٜ ايٓػذ ع٢ً ايطقاب١ ؾطض -2

 .األَانٔ َٔ ٚغريٖا
 مما املتُهٓني املؿاٜذ ٚاختٝاض اؿؿاظ، ٚتأٌٖٝ ايهطِٜ، ايكطإٓ ؼؿٝغ َطانع زعِ -3

 .ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً بايٓيب املتضٌ بايػٓس اإلداظات ع٢ً سضًٛا
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 الوصادر والوراجع

 القرآى الكرين: 

 :( ؼكٝل: ٖـ911اإلتكإ يف عًّٛ ايكطإٓ، يعبس ايطمحٔ بٔ أبٞ بهط، دالٍ ايسٜٔ ايػٝٛطٞ)ت

 .1974ّ – ـ1394ٖقُس أبٞ ايؿغٌ إبطاِٖٝ، ايٓاؾط: اهل١٦ٝ املضط١ٜ ايعا١َ يًهتاب، 
 ُفُٛع١ ٖـ( ؼكٝل 790س، ايػطْاطٞ، ايؿٗري بايؿاطيب)ت:االِعٔتَضاّ، إلبطاِٖٝ بٔ َٛغ٢ بٔ ق

 .2008ّ، 1، ايٓاؾط: زاض ابٔ اؾٛظٟ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ايػعٛز١ٜ، طجنئَ ايباس
  :ٖـ(، ايتشكٝل: قُس عبس 685أْٛاض ايتٓعٌٜ ٚأغطاض ايتأٌٜٚ، يعبس اهلل بٔ عُط، ايبٝغاٟٚ )ت

 .ٖـ1418، 1ايطمحٔ املطعؿًٞ، ايٓاؾط: زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت، ط
 ِٖٝأبٞ ايًٝح، ايػُطقٓسٟ، ايؿكٝ٘، اؿٓؿٞ، ايٓاؾط: زاض عط ايعًّٛ، يٓضط بٔ قُس بٔ إبطا ،

 .يبٓإ، ؼكٝل: ز/ قُٛز َططدٞ –ايؿهط، بريٚت 
  :ٖـ( 745ايبشط احملٝط يف ايتؿػري: حملُس بٔ ٜٛغـ بٔ عًٞ، أبٞ سٝإ، أثري ايسٜٔ، األْسيػٞ )ت

 .ٖـ 1420يبٓإ،  –ؼكٝل: صسقٞ قُس مجٌٝ، ايٓاؾط: زاض ايؿهط، بريٚت 
  ُٓس بٔ عبس ايطٓظام، اؿػٝين، أبٞ ايؿٝض ، املًٓكب  ،ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽتاز ُٓس بٔ ق حمل

 .مبطتغ٢ ايٖعبٝسٟ، ؼكٝل: فُٛع١ َٔ احملككني، ايٓاؾط زاض اهلسا١ٜ
  :ٖـ(، ؼكٝل: ز/ 333تؿػري املاتطٜسٟ)تأٜٚالت أٌٖ ايػ١ٓ(، حملُس بٔ قُس بٔ قُٛز، )ت

 .2005ّ -ٖـ  1426، 1ض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، طفسٟ باغًّٛ، ايٓاؾط: زا
  :ٖـ( ايٓاؾط: ؾطن١ َهتب١ َٚطبع١ 1371تؿػري املطاغٞ، ألمحس بٔ َضطؿ٢ املطاغٞ)ت

 .1946ّ -ٖـ  1365، 1َضطؿ٢ ايبابٞ اؿًيب ٚأٚالزٙ مبضط، ط
 7ايتؿػري ٚاملؿػطٕٚ، تأيٝـ: ز/ قُس سػني، ايصٖيب، ايٓاؾط: َهتب١ ٖٚب١، ايكاٖط٠، ط. 
  ،اؾاَع ألسهاّ ايكطإٓ ٚاملبِّٔ ملا تغُٓ٘ َٔ ايػ١ٓ ٚآٟ ايؿطقإ، حملُس بٔ أمحس بٔ أبٞ بهط

(، ؼكٝل: ز/ عبس اهلل بٔ عبس احملػٔ ايرتنٞ، قُس ضعٛإ ـ671ٖأبٞ عبس اهلل، ايكططيب)ت: 

 .2006ّ-1عطقػٛغٞ، َاٖط سٓبٛش، ايٓاؾط: َؤغػ١ ايطغاي١، بريٚت، ط
 ايٓاؾط : زاض ، َػًِ بٔ اؿذاز بٔ َػًِ ايكؿريٟ ايٓٝػابٛضٟ( ًِصشٝح َػ)اؾاَع ايضشٝح

 .زاض األؾام اؾسٜس٠ ـ بريٚت ، اؾٌٝ بريٚت
 حملُس بٔ ، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚغٓٓ٘ ٚأٜاَ٘ اؾاَع املػٓس ايضشٝح املدتضط َٔ أَٛض ضغٍٛ اهلل

 .ٖـ1422، 1ط، م ايٓذا٠ايبداضٟ، ؼكٝل: قُس ظٖري بٔ ْاصط ايٓاصط، ايٓاؾط: زاض طٛ، إمساعٌٝ
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  ٔاؾٛاب ايضشٝح ملٔ بسٍ زٜٔ املػٝح، ألمحس بٔ عبس اؿًِٝ، ابٔ ت١ُٝٝ اؿطاْٞ، ؼكٝل: عًٞ ب

 .1999ّ ،2، ايٓاؾط: زاض ايعاص١ُ، ايػعٛز١ٜ، ط، ٚآخطٕٚسػٔ
 ٖ٘ـ(، ؼكٝل: 273عبس اهلل، َٚاد١ اغِ أبٝ٘ ٜعٜس)ت:  ٛحملُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚين، أب ،غٓٔ ابٔ َاد

 .ُس ؾؤاز عبس ايباقٞ، ايٓاؾط: زاض إسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ، ؾٝضٌ عٝػ٢ ايبابٞ اؿًيبق
  ،ٟغٓٔ أبٞ زاٚز، يػًُٝإ بٔ األؾعح بٔ إغشام بٔ بؿري بٔ ؾساز بٔ عُطٚ، أبٞ زاٚز، األظز

ٌَٔ قطٙ بًًٞ، ايٓاؾط: زاض ايطغاي١ 275ايػِّٔذِػتاْٞ)ت:  ُٖس نا ٖـ(، ؼكٝل: ؾَعٝب األضْاؤٚط، َق

 ّ. 2009 -ٖـ  1430، 1ايعامل١ٝ، ط
 ِٟٛض٠ بٔ َٛغ٢ بٔ ايغشاى، ايرتَصٟ، أبٛ ( اؾاَع ايهبري)غٓٔ ايرتَص قُس بٔ عٝػ٢ بٔ َغ

 . 1998ّ، بريٚت –ايٓاؾط: زاض ايػطب اإلغالَٞ، : بؿاض عٛاز َعطٚفؼكٝلٖـ(279: تعٝػ٢ )

 ًِٖٝـ( ؼكٝل: 728ايسَؿكٞ)ت : ابٔ ت١ُٝٝ، اؿطاْٞ، اؿٓبًٞ، ، ايضؿس١ٜ: ألمحس بٔ عبس اؿ

 .ٖـ1406، 2قُس ضؾاز غامل، ايٓاؾط: َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ، َضط، ط
  ،ؾتح ايباضٟ ؾطح صشٝح ايبداضٟ، ألمحس بٔ عًٞ بٔ سذط ايعػكالْٞ، ايٓاؾط: زاض املعطؾ١

، ضقِ نتب٘ ٚأبٛاب٘: قُس ؾؤاز عبس ايباقٞ، قاّ بإخطاد٘، عًٝ٘ تعًٝكات ايعال١َ: ـ1379ٖبريٚت، 

 .بس ايععٜع بٔ عبس اهلل بٔ باظع
  ،ٞايؿضٌ يف املًٌ ٚاألٖٛا٤ ٚايٓشٌ، يعًٞ بٔ أمحس بٔ غعٝس بٔ سعّ، أبٞ قُس، األْسيػ

 .َضط –ٖـ(، ايٓاؾط: َهتب١ اـالٞ، ايكاٖط٠ 456ايكططيب ايعاٖطٟ، )ت: 
 نتاب ايتعطٜؿات، يعًٞ بٔ قُس، ايؿطٜـ، اؾطداْٞ، ايٓاؾط: َهتب١ يبٓإ، غاس١ ضٜاض 

 .1985ّيبٓإ،  –ايضًح، بريٚت 
 املعطٚف باملٛىل ايهاؾاْٞ،  –ايطاؾغٞ –نتاب ايضايف يف تؿػري ايكطإٓ، حملُس املطتغ٢

 .ـ1419ٖ، 1ؼكٝل: قػٔ اؿػٝين األَٝين، ايٓاؾط: زاض ايهتب اإلغال١َٝ، إٜطإ، ط
  : ز/ إبطاِٖٝ ( ؼكٝل: ز/ َٗسٟ املدعَٚـ175ٖنتاب ايعني، يًدًٌٝ بٔ أمحس ايؿطاٖٝسٟ)ت ،ٞ

 .ايػاَطا٥ٞ، ايٓاؾط: زاض َٚهتب١ اهلالٍ
  :نتاب ايؿنت، يٓعِٝ بٔ محاز بٔ َعا١ٜٚ بٔ اؿاضخ، أبٞ عبس اهلل، اـعاعٞ، املطٚظٟ )ت

 .1412ٙ، 1ايكاٖط٠، ط –ٖـ(، ؼكٝل: مسري أَني ايعٖريٟ، ايٓاؾط: َهتب١ ايتٛسٝس 228
   ( ايٓاؾط: َهتب١ يبٓإ ـ1158ٖايتٗاْٟٛ )ت: نؿاف اصطالسات ايؿٕٓٛ ٚايعًّٛ، حملُس ع٢ً

 .1996ّيبٓإ،  –ْاؾطٕٚ، بريٚت 
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  :ٖـ( 741يباب ايتأٌٜٚ يف َعاْٞ ايتٓعٌٜ، يعًٞ بٔ قُس بٔ إبطاِٖٝ بٔ عُط، املعطٚف باـاظٕ )ت

 .ٖـ1415، 1بريٚت، ط –ايهتب ايع١ًُٝ ؼكٝل: قُس عًٞ ؾاٖني، ايٓاؾط: زاض 
 ّ1بٔ َٓعٛض، األؾطٜكٞ، املضطٟ، ايٓاؾط : زاض صازض، بريٚت ، ط يػإ ايعطب، حملُس بٔ َهط. 
  ،ًٞٝملع١ االعتكاز، يعبس اهلل بٔ أمحس بٔ قُس بٔ قسا١َ، أبٞ قُس َٛؾل ايسٜٔ، اؾُاع

ٖـ( ايٓاؾط: ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ 620ٞ، ايؿٗري بابٔ قسا١َ املكسغٞ)ت:املكسغٞ، ثِ ايسَؿكٞ اؿٓبً

 .2000ّ -ٖـ 1420، 2ٚاإلضؾاز، ايػعٛز١ٜ، طاإلغال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايسع٠ٛ 
  ،َِٝػًُٛ أٌٖ ايهتاب ٚأثطِٖ يف ايسؾاع عٔ ايكغاٜا ايكطآ١ْٝ، تأيٝـ: قُس عبس اهلل ايػش

 .أصٌ ايهتاب ضغاي١ زنتٛضاٙ، ايٓاؾط: َهتب١ املٗتسٜٔ
 ٌؼكٝل ٖـ(241: تأمحس بٔ قُس بٔ سٓبٌ بٔ ٖالٍ بٔ أغس ايؿٝباْٞ )، َػٓس أمحس بٔ سٓب :

 ّ.1995 -ٖـ  1416، 1طايكاٖط٠ –ايٓاؾط: زاض اؿسٜح ، أمحس قُس ؾانط
  :ٖـ( ؼكٝل: عبس 311َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘، إلبطاِٖٝ بٔ ايػطٟ بٔ غٌٗ، أبٛ إغشام ايعداز)ت

 .1988ّ -ٖـ 1408، 1اؾًٌٝ عبسٙ ؾًيب، ايٓاؾط: عامل ايهتب، بريٚت، ط
 قُس بٔ خًـ بٔ ايؿطا٤، أبٞ ٜع٢ً، اؿٓبًٞ، املعتُس يف أصٍٛ ايسٜٔ، حملُس بٔ اؿػني ب ٔ

 .1974ّ( ؼكٝل: ز/ ٚزٜع ظٜسإ سساز، ايٓاؾط: زاض املؿطم، بريٚت، ٖـ458ايبػسازٟ)ت: 
  َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١، ألمحس بٔ ؾاضؽ بٔ ظنطٜا، أبٞ اؿػني، ؼكٝل: عبس ايػالّ قُس

 .1979ّ -ٖـ 1399ٖاضٕٚ، ايٓاؾط: زاض ايؿهط، 
 ايتؿػري ايهبري(، حملُس بٔ عُط بٔ اؿػٔ، أبٞ عبس اهلل، املًكب بؿدط ايسٜٔ  َؿاتٝح ايػٝب(

 .ٖـ1420، 3ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت، ط ٖـ( ايٓاؾط: زاض إسٝا606٤ايطاظٟ،)ت: 
 :( ؼكٝل: قُس غٝس ـ502ٖاملؿطزات يف غطٜب ايكطإٓ، يًشػني بٔ قُس، األصبٗاْٞ)ت

 .يبٓإ –نٝالْٞ، ايٓاؾط: زاض املعطؾ١، بريٚت 
 َٝ1ايهٜٛت، ط –١ املٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ايهٜٛت١ٝ، صازض عٔ: ٚظاض٠ األٚقاف ٚايؿ٦ٕٛ اإلغال َٔ( :

 .ايهٜٛت –، زاض ايػالغٌ 2: ط23 - 1ٖـ(، األدعا٤ 1427 - 1404
  :ٖـ(، 338ايٓاغذ ٚاملٓػٛر، ألمحس بٔ قُس بٔ إمساعٌٝ، أبٞ دعؿط، ايٖٖٓشاؽ، ايٓشٟٛ)ت

 .ـ1408ٖ، 1ػالّ قُس، ايٓاؾط: َهتب١ ايؿالح، ايهٜٛت، طؼكٝل: ز/ قُس عبس اي
 ٔاؾاَع١ أبٞ بهط بٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ، ايٓاؾط ٖسا١ٜ اؿٝاض٣ يف أدٛب١ ايٝٗٛز ٚايٓضاض٣، حملُس ب :

 .اإلغال١َٝ، املس١ٜٓ املٓٛض٠، ايػعٛز١ٜ


