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الشيخ القاضي مشس الدين بن شري حممد
انًقذيح:

1091 -1091م ،ومنهجه يف التفسري

إٕ اؿُس هلل مُسْٚ ٙػتعْٚ ٘ٓٝػتػؿطْٚ ،ٙعٛش باهلل َٔ ؾطٚض
أْؿػٓا َٔٚ ،غ٦ٝات أعُايٓاٜٗ َٔ ،س ٙاهلل ؾال َهٌ يٜ٘ َٔٚ ،هًٌ
ؾال ٖاز ٟي٘ٚ ،أؾٗس إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚسس ٙال ؾطٜو ي٘ٚ ،أؾٗس إٔ
قُساً عبسٚ ٙضغٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ تػًُٝاً
نجرياً.
أَا بعس ،ؾإٕ خري اؿسٜح نتاب اهلل عع ٚدٌ ٚ ،خري اهلسٖ ٟسٟ
قُس ٚ ،ؾط األَٛض قسثاتٗاٚ ،نٌ قسث ١بسعٚ ،١نٌ بسع١
ناليٚ ،١نٌ نالي ١يف ايٓاض.
ٚإٕ أؾهٌ َا قطؾت يف األٚقات ٚبصيت َٔ أدً٘ املٗر ٚاألْؿؼ
ايعنٝات ٖ ٛنتاب اهلل ايععٜع ،إش ٖ ٛسيجاب ١األضٚاح يألبسإ ٚايٓٛض
يألبكاض ٚايؿؿا َٔ ٤ايعًٌ ٚاألغكاّٚ ،اهلاز ٟإزي ايكطاط املػتكِٝ
ٚايكا٥س إزي دٓات ايٓعَ ٖٛٚ ،ِٝبعح اإلضيإ ٚايػبب يٓ ٌٝضنا
ايهط ِٜاملٓإ ٚاملؤز ٟإزي ايعٜاز ٠عًْ ٢ع ِٝايؿطزٚؽ األعًٚ ٢اؾٓإ،
أال  ٖٛٚيص ٠ايٓعط إزي ٚد٘ ايطب ايطس ِٝايطظئ.
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سٝح قاٍ غبشاْ٘ٚ:نصيو أٚسٓٝا إيٝو ضٚساً َٔ أَطْا َا نٓت
تسضَ ٟا ايهتاب ٚال اإلضيإ ٚيهٔ دعًٓاْٛ ٙضاً ْٗس ٟب٘ َٔ ْؿأَ ٤
عبازْا ٚإْو يتٗس ٟإزي قطاط َػتك  ِٝطايؿٛض23:٣ص.
ٚقاٍ غبشاْ٘:قٌ ٖ ٛيًص ٜٔآَٓٛا ٖسٚ ٣ؾؿاٚ ٤ايص ٜٔال ٜؤَٓ ٕٛيف
آشاِْٗ ٚقط  ٖٛٚعً ِٗٝعُ ٢أٚي٦و ٜٓازَ َٔ ٕٚهإ بعٝس طؾكًت
44:ص.
ٚقاٍ:قس دا٤نِ َٔ اهلل ْٛض ٚنتاب َبري ٜٗس ٟب٘ اهلل َٔ اتبع
ضنٛاْ٘ غبٌ ايػالّ ٚخيطدِٗ َٔ ايعًُات إزي ايٓٛض بإشْ٘ ٜٗٚسِٜٗ
إزي قطاط َػتك ِٝطاملا٥س16:٠ص.
ٚقاٍٚ:د٦َٜٛ ٙٛص ْانط ٠إزي ضبٗا ْاظط ٠طايكٝاَ١ص.
أال ٚإّٕ عًِ ايتؿػري أؾطف ايعًٚ ّٛأدًٗا ٚأغٓاٖا تؿػري ايهتاب
ايهط ِٜايص ٟأْعي٘ اهلل تعازي ٖسٚ ٣ؾؿاٚ ،٤أٚدب غبشاْ٘ ٚتعازي
عً ٢عباز ٙإٔ ٜتًٜٚ ٙٛتسبطٜٚ ،ٙٚػتُعٛا ي٘ ٜٓٚكتٛا إيٜٓٚ ٘ٝكازٚا
ألسهاَ٘ ٜٚأشيطٚا بأٚاَطٜٓٚ ٙتٗٛا عٔ ْٛاٖ ،٘ٝؾكاٍ تعازي:أؾال
ٜتسبط ٕٚايكطإٓ أّ عً ٢قًٛب أقؿاهلاٚ ،قاٍ:أؾال ٜتسبط ٕٚايكطإٓ
ٚي ٛنإ َٔ عٓس غري اهلل يٚ ٛدسٚا ؾ ٘ٝاختالؾاً نجرياً  طايٓػا٤ص.
ٚقاٍٚ:يكس ٜػطْا ايكطإٓ يًصنط ؾٌٗ َٔ َسنط.
إٕ ايعً ّٛايؿطع ١ٝاييت قٓـ ؾٗٝا عًُا ٤اإلغالّ ايهتب ٚاألغؿاض
اْبجكت َٔ تؿػري نتاب اهلل عع ٚدٌ ،ؾايتؿػري أغاؽ يًُؿتػٌ
بعً ّٛاؿسٜح ٚايػٓ ١ايٓبٚ ،١ٜٛيًؿك٘ ٚأقٛي٘ٚ ،يًٓشٚ ٛايكطف،
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ٚعًِ ايبالغٚ ١ايبٝإٚ ،ايتاضٜذ ٚايؿطم ٚاألزٜإٚ ،أغباب قٝاّ ايسٍٚ
ٚاضتكاٖ٤ا ٚأغباب ٖالنٗا ٚؾٓاٗ٥ا ،إزي غري شيو َٔ ايعً ّٛاييت تؤزٟ
إزي ايؿِٗ ايػًٚ ِٝتطؾس إزي ايكطاط املػتكٚ ،ِٝته ٕٛغبب ايػعاز٠
يف ايسْٝا ٚاآلخط ،٠نٌ شيو إصيا ٜػتُس َٔ ايكطإٓ ايهط ِٜايص ٟال
ٜٓؿس َعٚ ٘ٓٝال تٓكه ٞعذا٥ب٘ قٌ ي ٛنإ ايبشط َسازاً يهًُات

ضب ٞيٓؿس ايبشط قبٌ إٔ تٓؿس نًُات ضبٚ ٞي ٛدٓ٦ا سيجً٘ َسزاً
طايهٗـص.
ٚيصا ؾإٕ املؿتػٌ بتؿػري ايكطإٓ ايهطٚ ِٜؾل املٓٗر ٚايؿطع ايصٟ
ؾطع٘ اهلل يف نتاب٘ ٚغٓ ١ضغٛي٘ عً ٘ٝايكالٚ ٠ايػالّ إصيا ٖٛ
نايٓشً ١ال تكع إال عً ٢نٌ طٝب ْاؾع َٚؿٝس ٚال تٓتر إال َا ٖ ٛؾؿا٤
يًٓاؽ.
ٚملا نإ أَط ايكطإٓ ايهطٚ ِٜتؿػري ٙبٗص ٙاملجاب ١ؾكس نجط ايعًُا٤
ايصٚ ٜٔؾكِٗ اهلل ـسَٖ ١صا ايهتاب ايهط ِٜأؾٓٛا ؾ ٘ٝاألعُاض
ٚبصيٛا َٔ أدً٘ ايػايٚ ٞايٓؿٝؼٚ ،نجطت َكٓؿاتِٗ َا بري َكٌ
َٚهجطٚ ،تٓٛعت أغايٝبِٗ َٗٓٚادِٗ ؾهط اهلل غعٚ ِٗٝأدعٍ هلِ
األدط ٚايجٛاب.
ٖ َٔٚؤال ٤ايعًُا ٤ايص ٟقٓؿٛا يف ايتؿػري ايعالَ ١ايكان ٞمشؼ
ايس ٜٔبٔ ؾري قُس عً ٘ٝضظي ١اهللٚ ،غٝأت ٞاؿسٜح عٔ تططي١
املكٓـ َٗٓٚذ٘ يف ٖصا ايتؿػري.
قكيت َع ٖصا ايهتاب
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بعس ؾطاغ َٔ ٞاَتشاْات ايؿٗاز ٠ايعامل( ١ٝاملادػتري) غٖٓ1404 ١ــ يف
داَع ١ايعً ّٛايؿطع ١ٝسيس ١ٜٓضاٚيبٓس ٟببانػتإ ،دًػت َع ض٥ؼ
اؾاَع ١ايؿٝذ ايؿانٌ اؿاؾغ قُس إغشامٚ ،قطْا ْتذاشب
أططاف اؿسٜح س ٍٛدٗٛز ايعًُا ٤يف بانػتإ ٚؾب٘ ايكاض ٠اهلٓس١ٜ
يف خسَ ١نتاب اهلل ٚغٓ ١ضغٛي٘ عً ٘ٝايكالٚ ٠ايػالّ ٚ ،زٚض
املساضؽ ايس ١ٜٝٓيف ؾب٘ ايكاض ٠اهلٓسَٚ ،١ٜؿاٖري ايعًُا ٤ؾصنط َٔ
ايعًُا ٤ايص ٜٔناْت هلِ دٗٛز َؿهٛض ٠يف ايتكٓٝـ ٚايتسضٜؼ يف
اؿسٜح ٚايتؿػري ايكان ٞمشؼ ايس ٜٔبٔ ؾري قُسٚ ،يؿت اْتباٖٞ
نالَ٘ عٔ َٝع ٠ايتؿػري ايص ٟقٓؿ٘ٚ ،اٖتُاَ٘ بايطبط ٚايتٓاغب بري
ايػٛض ٚاآلٜات يف ايتؿػري املٛغ ّٛبــ "أْٛاض ايتبٝإ يف أغطاض ايكطإٓ"
ٚأطًعين عً ٢ايهتاب ٚايتُػت َٓ٘ اؿك ٍٛعًْ ٢ػد َ٘ٓ ١ؾبازض
أنطَ٘ اهلل ٚأٖساْْ ٞػد َٔ ١ايهتاب املصنٛضٚ ،ملا تكؿشت
ايٓػد - ١عًٚ ٢د٘ ايػطع- ١

نٓت أسػب أْ٘ – نتب بايًػ١

األٚضز ،١ٜؾعٖست ؾ ٘ٝألْين ال أتكٔ تًو ايًػٚ ١ؾػًت عٔ اإلؾازَ٘ٓ ٠
بػري َٔ ٙأَٛض ايسضاغٚ ١ايتسضٜؼ ٚإنُاٍ زضاغ ١ايسنتٛضاَٚ ،ٙا
ٜتعًل بصيو َٔ نتاب ١ايبشح ،ثِ اؾتػًت بتشكٝل نتاب "غبل
ايػاٜات يف ْػل اآلٜات" يًؿٝذ أؾطف عً ٞايتٗاْ ٟٛضظي٘ اهلل تعازي
املًكب عه ِٝاهلٓس.
ٚبعس َس َٔ ٠ايعَٔ ضدعت إزي نتاب "أْٛاض ايتبٝإ" أطايع٘ ٚأتأٌَ ؾ٘ٝ
بإَعإ ايٓعط ،ؾؿسْ ٞإيٚ ٘ٝتاقت ْؿػ ٞإزي خسَٖ ١صا ايهتاب
جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية
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ٚتكشٝش٘ ٚتطتٝب٘ ٚإخطاد٘ ،بطبع ١أْٝك ١يٝػٌٗ اإلؾازٜٚ َ٘ٓ ٠عِ ْؿع٘
ملا ؾ َٔ ٘ٝايؿٛا٥س ٚايًطا٥ـ ٚايٓهات ايتؿػري ١ٜاييت قًُا ػسٖا يف
نتاب غٛا.ٙ
ؾتٗٝأت يألَط ٚععَت عً ٢االؾتػاٍ بايهتاب ضادٝاً َٔ اهلل إٔ
ٜٛؾكين يًكٛابٚ ،ضدعت إزي ايؿٝذ اؿاؾغ قُس إغشام ٚغأيت٘ إٕ
نإ يًهتاب طبع ١أخط ٣غري ايص ٟسكًت عًٗٝا ،ؾأؾاز بإٔ املكٓـ
ضظي٘ اهلل قس قشض ٖص ٙايطبعٚ ١قس لس ايٓػد ١املكشش ١عٓس ٚضث١
ايؿٝذ أ ٚأسس تالَصت٘ يف َٓطك"١نذطإ ٚاي٘".
ٚغاؾطْا َعاً إزي املٓطك ١املصنٛض ٠يعًٓا ْعؿط باملطازٚ ،بعس ايبشح
ٚايػؤاٍ ٚاالتكاٍ ببعض تالَص ٠ايؿٝذ ضدعٓا ٚمل مكٌ عً٢
املطًٛبٚ ،ملا ٦ٜػت َٔ اؿك ٍٛعً ٢ايٓػد ١اييت شنط ي ٞإٔ ايؿٝذ
قششٗاٚ ،دست أْ٘ ال فاٍ يتكشٝض ايهتاب ٚخسَت٘ عً ٢ايٛد٘
ايص ٟشنطت آْؿاً إال باالعتُاز عً ٢ايٓػد ١املٛدٛز ٠بري ٜسٚ ٟيٝؼ
باإلَهإ أؾهٌ مما نإ ،ؾؿُطت عٔ غاعس اؾس َػتعٓٝاً باهلل
ايعً ِٝاؿهَٝ ِٝػط األَط ايعػريٚ ،دابط ايععِ ايهػري َٚػٌٗ
اؿعَٕٚ ،صيٌ ايكعابٚ ،ؾطعت يف تكشٝض ايهتابٚ ،شيو عً٢
ايٓش ٛاآلت:ٞ
عًهً فً ذصحٍح انكراب:
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-1
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أعست ْػذ ايهتاب ٚتطتٝب٘ ،سٝح نإ املكٓـ ٚنع

خالقات ايػٛض يف دعَ ٤ػتكٌ ،ؾذعًت خالق ١نٌ غٛض ٠يف
بساٜتٗا.
-2

قششت األخطا ٤اإلَال ٚ ١ٝ٥ايٓش ١ٜٛز ٕٚاإلؾاض ٠إيٗٝا يف

اهلاَـ ٚشيو يهجطتٗا.
-3

ٚنعت عالَات ايرتق ِٝنايٓكطٚ ١ايؿاقًٚ ١عالَ ١االغتؿٗاّ

ٚايتعذب ٚغريٖا يتٝػري ايؿِٗ ٚايكطاٚ ،٠٤تطتٝب ايؿكطات ،إش نإ
ايهتاب خًٛا َٔ شيو شياَا.
-4

نتبت اآلٜات بايطغِ ايعجُاْ ٞباغتدساّ اؿاغٛب سٝح ٖٛ

َس ٕٚؾٚ ،٘ٝبصيو ٜتِ تاليف ايٓكل ٚاـطأ يف نتاب ١اآلٜات.
-5

خطدت األسازٜح ايٛاضز ٠يف ايهتاب ٚأثبتٗا بٓكٗا إٕ نإ

املكٓـ قس شنط اؿسٜح سيعٓا ،ٙأ ٚشنط دع٤اً َٓ٘ ،ؾإٕ نإ
اؿسٜح يف ايكشٝشري أ ٚأسسُٖا اقتكطت عً ٢شيو إش ُٖا ػاٚظا
ايكٓطط ٠نُا قاٍ ايعًُاٚ ،٤ؾُٗٝا غٓٚ ،١ٝإٕ نإ اؿسٜح نعٝؿاً
بٓٝت شيو.
-6

ٚنعت ايعٜاز ٠عًْ ٢ل ايهتاب بري َعهؿٛتري ٖهصا ط ص .

-7

نتبت يف اهلاَـ بعض ايتعًٝكات املتعًك ١بايٛسس ٠املٛنٛع١ٝ

يًػٛض ٠أ ٚؾهًٗا أ ٚأ ٟؾا٥س ٠أخط ٣نٓت أض ٣نطٚض ٠تسٜٗٓٚا ٚبٝاْٗا.
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نتبت تططي ١يًُكٓـ ٚبٓٝت َٓٗذ٘ يف ايتؿػري  ٚأِٖ

املكازض اييت اعتُسٖا يف تؿػري. ٙ
-9

شنطت حمل ١كتكط ٠عٔ املساضؽ ايؿطع ١ٝيف بانػتإ

ٚؾب٘ ايكاض ٠عَُٛاً ٚزٚض ايعًُا ٤يف خسَ ١نتاب اهلل ٚغٓ ١ضغٛي٘
عً ٘ٝايكالٚ ٠ايػالّ ٚتكس ِٜٗيًػع ٚايؿهطٚ ٟايعػهطٚ ٟاهلُذ١ٝ
اييت عاْت َٓٗا بالز املػًُري ؾطقاً ٚغطباً ،يهين اقتكطت يف
ايهالّ عٔ ساٍ املؿطم اإلغالَ ٞأعين ؾب٘ ايكاض ٠اهلٓسٚ ١ٜبؿهٌ
كتكط.
ٖٚصا ٚال ٜؿٛتين إٔ أشنط أْ٘ غبل ي ٞؼكٝل اؾع ٤األ َٔ ٍٚايهتاب
املتعًل غالقات ايػٛض َع بٝإ ايطبط بري اآلٜات ٚشيو يف عاّ
ٖ1420ــ املٛاؾل  ،ّ1999عٓسَا نٓت أزضّؽ يف داَع ١إب .إلؾاز٠
ايطالب
َٚا تٛؾٝك ٞإال باهلل عً ٘ٝتٛنًت ٚإي ٘ٝأْٝب ،ايًِٗ ؾكٗٓا يف ايسٜٔ
ٚعًُٓا ايتأٚ ٌٜٚادعٌ ايكطإٓ ايعع ِٝضبٝع قًٛبٓا ْٛٚض قسٚضْا ٚدال٤
أسعآْا ٚشٖاب َُٖٓٛا ،ايًِٗ عًُٓا َٓ٘ َا دًٗٓا ٚشنطْا َٓ٘ َا
ْػٓٝا ٚاضظقٓا تال ٚت٘ آْا ٤ايًٚ ٌٝأططاف ايٓٗاض ،ايًِٗ ٚؾكٓا يهٌ خري
ؼب٘ ٚتطناٚ ،ٙباعس عٓا نٌ ؾط تهطٖ٘ ٚتأبا.ٙ
ايًِ ٜاسٜ ٞا قٜ ّٛٝاشا اؾالٍ ٚاإلنطاّ بطظيتو أغتػٝح ؾاغؿط يٞ
ٚيٛايس ٟنُا ضبٝاْ ٞقػرياًٚ ،ملؿا٥دٚ ٞأغاتصت ٞايص ٜٔمل ٜبدًٛا
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عين بٓكشِٗ ٚتٛدٚ ِٗٗٝع ِْٗٛطٛاٍ ؾرت ٠طًيب ايعًِ ٖٚذطتٞ
ٚاغرتاب .ٞايًِٗ ادعٌ هلِ شنطاً سػٓاً ٚيػإ قسم يف األٚيري
ٚاآلخطٚ ٜٔادعًِٗ َٔ ٚضث ١دٓ ١ايٓعَ ِٝع األبطاض ٚايٓبٝري ٚايكسٜكري
ٚايؿٗساٚ ٤ايكاؿري ٚسػٔ أٚي٦و ضؾٝكاً.
ٚقً ٢اهلل عً ٢قُس ٚعً ٢آي٘ ٚأقشاب٘ ايطٝبري ايطاٖطٚ ٜٔايتابعري
هلِ بإسػإ ٚ .اؿُس هلل ضب ايعاملري.طأط
نتب٘ :ز .سهُت بٔ أظيس اؿطٜطٟ
يف قٓعا ٤اي17 ُٔٝقؿط ٖ1431ـ
املٛاؾل .ّ2010/2/1:
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انًثحث األٔل
َثزج يخرصشج عٍ دساسح انعهٕو انششعٍح فً تاكسراٌ ٔشثّ انقاسج انُٓذٌح

ساظ عًُـا ٤ؾـب٘ ايكـاض ٠اهلٓسٜـ ١قكـب ايػـبل يف خسَـ ١اؿـسٜح ايٓبـٟٛ
ايؿطٜـ ٚايػٓ ١املطٗط.٠
ٖـص ٙؾـٗاز ٠عـامل مطٜـط ٖـ ٛايعالَـ ١اشـسز ايؿـٝذ قُـس ضؾـٝس ضنــا
ضظي٘ اهلل تعازي  َٔٚؾٗس ي٘ خعضي ١ؾٗ ٞي٘ ؾٗاز ،٠قاٍ ايؿـٝذ ضؾـٝس:
"ٚيٛال عٓا ١ٜإخٛآْـا عًُـا ٤اهلٓـس بعًـ ّٛاؿـسٜح يف ٖـصا ايعكـط يكهـٞ
عً ٘ٝبايعٚاٍ َٔ أَكاض ايؿطم ،ؾكس نـعؿت يف َكـط ٚايؿـاّ ٚايعـطام
ٚاؿذاظ َٓص ايكطٕ ايعاؾط يًٗذط ٠ستـ ٢بًػـت َٓتٗـ ٢ايهـعـ يف أٚا٥ـٌ
ٖصا ايكطٕ ايطابع عؿط" طَكسََ ١ؿتاح نٓٛظ ايػٓ ، ١م مص.
بعس إٔ تعطض ايعامل اإلغالَ ٞيف ايعكط اؿسٜح يًػع ٚاألٚضٚبٞ
ايؿهطٚ ٟايعػهط ،ٟزخًت َععِ بالز اهلٓس ؼت غٝطط٠
االغتعُاض اإلْهًٝع ٟعكب إخؿام ثٛض ٠املػًُري ؾٗٝا غٓ،ّ1857 ١
ٚعٌُ املػتعُط بهٌ َا أٚتَ َٔ ٞهط ٚخبح ٚزٖا ٤عً ٢قاضب١
املػًُري ٚإنعاف ؾٛنتِٗ ٚتؿطٜل ايكـ ٚتؿتٝت ايهًُٚ ١قًب
املٛاظٚ ٜٔتعٜٝـ اؿكا٥لٚ ،تػًٝط ايؿ٦ات األخط ٣عً ٢املػًُري.
َُٗٚا ٜهٔ َٔ أَط ؾاهلل تعازي حيهِ ال َعكب ؿهُ٘،قاٍ تعازي:
نتب اهلل ألغًدي أْا ٚضغً ٞإٕ اهلل ق ٟٛععٜع)) ٚهلل ايععٚ ٠يطغٛي٘
ٚيًُؤَٓري)) ٜطٜس ٕٚيٝطؿٛ٦ا ْٛض اهلل بأؾٛاِٖٗ ٚاهلل َتِ ْٛضٚ ٙي ٛنطٙ
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ايهاؾط ٖٛ ٕٚايص ٟأضغٌ ضغٛي٘ باهلسٚ ٣ز ٜٔاؿل يٝعٗط ٙعً ٢ايسٜٔ
نً٘ ٚي ٛنط ٙاملؿطن.))ٕٛ
إٕ ايعًُا ٤ايطباْٝري ِٖ اهلساٚ ٠ايسعا ٠إزي اؿل ٚإزي قطاط َػتكِٝ
 ِٖٚأٌَ األَٚ ١قازتٗا ٚأٚيٝا ٤أَٛضٖا يف املُٗات ٚاملًُاتٚ ،األَ ١اييت
ٜتٛزي أَطٖا ٖصا ايكٓـ َٔ ايٓاؽ ال ٜؤ ٍٚأَطٖا إال إزي خري ٚعع٠
ْٚكط ٚشيهريٚ ،إٕ نإ البس َٔ االبتالٚ ٤احملٓٚ ١ي ٛإزي سري.
ٚايصْ ٜٔككسِٖ َٔ ايعًُا ٤ايص ٜٔخيؿ ٕٛضبِٗ ٚال خيؿ ٕٛأسساً َٔ
ايٓاؽ ايص ٜٔال ٜطٜس ٕٚعًّٛاً يف األضض ٚال ؾػازاً ،ايصٜ ٜٔطٜسٚ ٕٚد٘
اهلل ٚايساض اآلخطٚ ٠ال تػطِٖ اؿٝا ٠ايسْٝا ،ايص ٜٔأقًشٛا عًُِٗ
ْٝٚاتِٗ ٚقكسٚا بصيو ٚد٘ اهلل تعازي.
ٚأَا ايص ٜٔغطتِٗ اؿٝا ٠ايسْٝا بعٜٓتٗا ٚظخطؾٗا ٚغعٛا يٌٓٝ
ا ملٓاقب ؾٗٝا ٜٚتعاٖط ٕٚأَاّ ايٓاؽ بايتكٚ ٣ٛحيطق ٕٛعً ٢ايػُع١
ٚايطٜا ،٤ؾإِْٗ ٜؿػسٚ ٕٚال ٜكًشٚ ٕٛؾػازِٖ عطٜض ٚؾطِٖ
َػتطري ْػأٍ اهلل ايعاؾٚ ١ٝايػالَ ١يف ايسٚ ٜٔايسْٝا .قاٍ تعازي:
(( َٔٚايٓاؽ َٔ ٜعذبو قٛي٘ يف اؿٝا ٠ايسْٝا ٜٚؿٗس اهلل عًَ ٢ا يف
قًب٘  ٖٛٚأيس اـك اّ ٚإشا تٛزي غع ٢يف األضض يٝؿػس ؾٗٝا ًٜٗٚو
اؿطخ ٚايٓػٌ ٚاهلل ال حيب ايؿػاز ٚإشا ق ٌٝي٘ اتل اهلل أخصت٘ ايعع٠
باإلثِ ؾشػب٘ دِٗٓ ٚيب٦ؼ املٗاز)).
يكس قٝض اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي يٓٗه ١األَ ١اإلغالَ ١ٝيف ؾب٘ ايكاض٠
اإلَاّ اشسز ٚي ٞاهلل أظيس بٔ عبس ايطس ِٝايسًٖ ٟٛاملتٛيف غٓ١
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ٖ1176ـ( )1ايص ٟقاّ بإسٝا ٤ايػٓٔ ايؿطعٚ ١ٝايعً ّٛاإلغالَٚ ١ٝقُع
ايبسع ٚاملٓهطات ثِ خًؿ٘ ابٓ٘ عبس ايععٜع ايسًٖ ٟٛاملتٛيف ٖ1239ـ()2
ؾػًو َػًو ٚايس ٙيف ايعٌُ عً ٢إسٝا ٤ايؿطٜع ١اإلغالَٚ ،١ٝتطب٢
عً ٘ٝاإلَاَإ ايؿٗٝسإ أظيس بٔ عطؾإ ٚإمساع ٌٝايؿٗٝس ايًصإ قاَا
بكٝاز ٠أنرب سطن ١دٗاز ١ٜعطؾٗا تاضٜذ اهلٓس ٚاغتؿٗسا َ َٔٚعُٗا
يف َعطن" ١باالنٛت" غٖٓ1243 ١ـ.
 َٔٚتالَص ٠تالَٝص اإلَاّ ايسًٖ ٟٛنإ ايعالَ ١قُس قاغِ
ايٓاْٛتَ )3(ٟٛؤغؼ زاض ايعً ّٛبسبٛبٓس املسضغ ١ايؿٗري ٠يف ؾب٘ ايكاض٠
اهلٓسٚ ١ٜقس ؽطز َٓٗا آالف َؤيؿ َٔ ١ايسعاٚ ٠ايعًُا ٤يف َؿطم اهلٓس
َٚػطبٗا.

) (1هو أمحد بن عبد الرحقم بن الشفقد وجقه الدين ،ادعروف بالشاه ويل اهلل بن عبد الرحقم الدهؾوي ،إمام جمدد ،ولد
يوم األربعاء ألربعة خؾت من صوال عام 1114هـ 1773/م ،له مملػات يف صتى العؾوم ،من أصفرها " حجة اهلل
البالغة"  ،تويف يف 1176هـ ،اكظر ترمجته يف :الشاه ويل اهلل الدهؾوي دحؿد بشر السقالؽوين.
) (2هو عبدالعزيز بن ويل اهلل بن عبدالرحقم ال ُعؿري الدهؾوي ،إمام حمدث كلبقهُ ،ولد لقؾة اخلؿقس خلؿس ٍ
لقال بؼني
من رمضان1159 ،هـ ،من أصفر مملػاته " التحػة االثـا عرشية يف الرد الشقعة "  ،تويف 1239هـ ،اكظر ترمجته يف
"ففرس الػفارس" ( )874/2لعبداحلي الؽتاين" ،كزهة اخلواضر" ( )297/7لعبد احلي احلسقـي.
) (3هو الشقخ حمؿد قاشم بن أشد عيل الصديؼي الـاكوتوي ،ادؾؼب بؼاشم اخلرات ،أحد العؾامء ادعروفني عذ مستوى
اهلـد ،ولد عام  1248هـ  ،له عدة مملػات مـفا" هداية الشقعة" ،تويف عام 1297هـ ،اكظر ترمجته يف( :كزهة اخلواضر
ج ،7ص .)322-327
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 َِٗٓٚايؿٝذ قُٛز اؿػٔ املًكب بؿٝذ اهلٓس ايصْ ٟؿت٘ بطٜطاْٝا إزي
دعٜطَ ٠ايطاٚ ،نصيو نإ َٔ ؾٛٝر زاض ايعً ّٛزٜٛبٓس ايؿٝذ ضؾٝس
أظيس ايهٓه )1(ٖٞٛايصٚ ٟقّـ سٝات٘ يٓؿط ايػٓٔ ٚإَات ١ايبسع.
َ َٔٚطانع ايعًِ ايؿٗري ٠يف ؾب٘ ايكاض ٠اهلٓس ١ٜزاض ايعًْ ّٛس ٠ٚايعًُا٤
ٚاملٓػٛب إيٗٝا ْسٖ َٔٚ ،ٟٚؤال ٤ايعًُا ٤املؿاٖري ايؿٝذ ؾبًٞ
ايٓعُاْ ٞأسس َؤغػْ ٞس ٠ٚايعًُا ٤قاسب ايتكٓٝؿات ايؿٗريَٗٓ ٠ا
نتاب غري ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ايص ٟأيّؿ٘ يف آخط سٝات٘ ٚمل
ٜتُ٘ ؾذا َٔ ٤بعس ٙتًُٝص ٙايؿٝذ غًُٝإ ايٓس ٟٚؾأشي٘ يف غبع١
فًسات بايًػ ١األٚضز َٔٚ ،١ٜتكاْٝـ ايؿٝذ ؾبً ٞايٓعُاْ ٞاالْتكاز
عً ٢ايتُسٕ اإلغالَ ٞأيؿ٘ يف ايطز عً ٢طع ٕٛاملػتؿطم ايٓكطاْٞ
دٛضد ٞظٜسإ ٚنإ ايعالَّ ١ضؾٝس ضنا غأٍ بعض عًُاَ ٤كط إٔ
ٜهتبٛا يف ايطز عً ٢دٛضد ٞظٜسإ بٌ نإ  ٟٜٛٓإٔ ٜهتب ضزاً عً٘ٝ
بٓؿػ٘ ؾًُا قسض نتاب ؾبً ٞأعذب ب٘ ايػٝس ضؾٝس ضنا ْٚؿط ٙيف
فً ١املٓاض ايؿٗري ٠ثِ طبع٘ يف نتاب َػتكٌ.
 َٔٚايعًُا ٤ايص ٜٔشاع قٝتِٗ ْٚايٛا ؾٗط ٠عع ١ُٝيف ايعامل اإلغالَٞ
َٔ املٓتػبري يٓس ٠ٚايعًُا ٤ايؿٝذ غًُٝإ ايٓسٚ ٟٚايؿٝذ َػعٛز

) (1هو الشقخ رصقد أمحد الؽـؽوهي ولد شـة 1244هـ ببؾدة كـؽوه بؿديرية شفاركػور باهلـد ،وتويف ودفن هبا شـة
1323هـ  ،فؼقه جماهد ،اكظر ترمجته يف( :كزهة اخلواضر ج :8ص.)166-163
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ايٓسٚ )1(ٟٚايؿٝذ أب ٞاؿػٔ ايٓسٚ )2(ٟٚهلِ املؤيؿات ايٓاؾع ١ايؿٗري٠
.
َٓ َٔٚاضات ايعًِ ٚاملطانع ايؿٗري ٠يف خسَ ١ز ٜٔاإلغالّ ْٚؿط ايػٓٔ
ايٓبٚ ١ٜٛتطغٝذ ايعكا٥س اإلغالَٚ ١ٝايسع ٠ٛإزي ايتٛسٝس َسضغ ١أٌٖ
اؿسٜح يف بٓاضؽ اهلٓس ،بٌ املسضغ ١ايػًؿَٓ ١ٝتؿط ٠يف كتًـ
أقكاع ؾب٘ ايكاض ٠اهلٓس.١ٜ
ٚممــــٔ اؾــــتٗط َــــٔ ايعًُــــاَ ٤ــــِٓٗ ايؿــــٝذ قُــــس عبــــس ايــــط ظيــــٔ
املبــاضنؿٛض )3(ٟقــاسب نتــاب ؼؿــ ١األســٛش ٟؾــطح غــٓٔ ايرتَــصٟ
ايــصٜ ٟعــ ّس َــٔ أؾــٗط ؾــطٚح ايرتَــصٚ ،ٟايؿــٝذ مشــؼ اؿــل ايععــِٝ
آبازَ )4(ٟؤيـ نتاب ع ٕٛاملعبٛز يف ؾـطح غـٓٔ أبـ ٞزاٚٚز ٚ ،ايؿـٝذ

) (1هو مسعود عامل الـدوي ( 1328ـ 1373هـ =  1917ـ 1954م) داعقة مشفور ،له عدة تآلقف مـفا" :حمؿد بن
عبدالوهاب الداعقة ادظؾوم"  ،اكظر ترمجته يف :من أعالم الدعوة واحلركة اإلشالمقة ادعارصة ،ادستشار عبداهلل العؼقل

ص.189-83
) (2هو عـيل أبو احلسن بن عبـد الـحي بـن فـخر الـدين احلســي الـدوي 1333( ،ـ 1427هـ =  1914ـ 1999م)
عالمة وداعقة مصؾح ،له مملػات كثرة مـفا " :ماذا خرس العامل باكحطاط ادسؾؿني" .اكظر ترمجة موشعة له يف  :ادعجم
اجلامع يف تراجم العؾامء وضؾبة العؾم ادعارصين ( كسخة إلؽسوكقة).
) (3هو حمؿد عبد الرمحن بن عبد الرحقم بن هبادر ادباركػوري ،ولد شـة ألف وماتتني وثالث وثامكني ،بؼرية مباركػور
صوال شـة 1353هـ .إمام حمدث حافظ ،له عدة مملػات من أصفرها " :حتػة األحوذي رشح
باهلـد .ووافاه األجل يف ّ
شـن السمذي"  .اكظر ترمجته يف مؼدمة حتػة األحوذي ،حتؼقق :حمؿد عبد الرمحن عثامن.
) (4أبو الطقب حمؿد صؿس احلق بن أمر عيل بن مؼصود عيل الصديؼي العظقم آبادي .ولد شـة  1319هـ وتويف يف
19ربقع األول شـة  1329هـ ،العالمة ادحؼق من كبار حمدثي اهلـد الذين قادوا حركة السـة والسؾػقة ،من أصفر
مملػاته " :عون ادعبود رشح شـن أيب داود" .اكظر ترمجته يف :مؼدمة غاية ادؼصود لؾشقخ حمؿد عزيز صؿس.
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عطا ٤اهلل سٓٝـ(َ )1ؤيـ ايتعًٝكات ايػًؿ ١ٝعً ٢غٓٔ ايٓػـاَٚ ٞ٥ـِٓٗ
ايؿٝذ أب ٛايجٓا ٤اآلَطتػـطٚ ٟنـإ ٜكـسض فًـ ١إغـالَ ١ٝيٓؿـط ايػـٓٔ
ايٓبٜٛــٚ ١ايــسع ٠ٛإزي ايتٛسٝــس ٚايــطز عًــ ٢املبتسعــٚ ١أقــشاب األؾهــاض
املٓشطؾٚ ١ايعكا٥س ايهايٚ ،١قس ٚاد٘ ؾطق ١ايكازٜاْ ١ٝاييت تأغػت عًـ٢
أعري املػتعُط ٜٔؾهاْٛا ؾٛن ١يف خاقط ٠املػًُري ،ؾذاٖسٖا ٚبـّٔٝ
ظٜؿٗـــا ٚبطـــالٕ زعٛتٗـــا ْٚؿـــام زعاتٗـــا ،نـــٌ شيـــو تـــٛالّ ٙأبـــ ٛايجٓـــا٤
األَطتػطٚ ٟإخٛاْ٘ َـٔ ايعًُـاٚ ،٤قـس زعـا ضأؽ ايكازٜاْٝـ ١غـالّ أظيـس
ايكازٜاْ ٞايؿٝذ ثٓا ٤اهلل األَطتػـط ٟزعـا ٙإزي املباًٖـ ١ؾُـات ايكازٜـاْٞ
بعس غٓ ١ؾطّ َٝتٚ ١عاف األَطتػط ٟبعس تًو املباًٖ ١أضبعري غٓ. ١
َٚــٔ ايعًُــا ٤ايــص ٜٔنــإ هلــِ زٚض بــاضظ يف ايــطز عًــ ٢ايطــاعٓري يف زٜــٔ
اإلغالّ ٚبٝإ ؾب٘ املٓشطؾري أب ٛايهـالّ آظاز ايـص ٟأْؿـأ فًـ ١اهلـالٍ
بايًػ ١األٚضزٚ ١ٜنتب تؿػرياً يػٛض ٠ايؿاؼ ١يف فًس ناٌَ.
َٚــِٓٗ ايعالَــ ١قُــس إقبــاٍ ايؿــاعط اإلغــالَ ٞاملؿــٗٛض ٚقــس تططيــت
أؾعاض ٙإزي عس ٠يػـات ملـا هلـا يف أثـط يف بٝـإ قاغـٔ ايـس ٜٔاإلغـالَ،ٞ
ٚضز ؾب٘ ايطاعٓري ٚاإلظضا ٤عً ٢املتداشيري ٚاملٓاؾكري ٚعُال ٤املػتعُط.
 َِٗٓٚايعالَ ١أب ٛاألعً ٢املٛزٚز ٟأَري اؾُاع ١اإلغالَ ١ٝيف
بانػتإ قاسب ايتأيٝؿات ايؿٗري ٠يف كتًـ ؾٓ ٕٛايؿطٜع١
اإلغالَٚ ١ٝأُٖٗا تؿػري ٙبايًػ ١األٚضز( ١ٜتؿٗ ِٝايكطإٓ).

) (1وقد زرته رمحه اهلل برفؼة بعض الشقوخ األفاضل قبقل وفاته بؿدة قؾقؾة يف الهور.
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 َِٗٓٚايعالَ ١أْٛض ؾا ٙايهؿُريَ َٔ )1(ٟؿاٖري ؾٛٝر َسضغ ١زاض
ايعً ّٛزٜٜٓٛس َؤيـ نتاب ؾٝض ايباض ٟبؿطح قشٝض ايبداضٟ
َٚعاضف ايػٓٔ ؾطح غٓٔ ايرتَصٚ ٟغريٖا.
ٚمل ٜهٔ ٖسيف يف ٖص ٙايعذاي ١اغتككا ٤أمسا ٤ايعًُا ٤ايص ٜٔاؾتٗطٚا
ٚنإ هلِ زٚض ظيٝس ٚثٓا ٤فٝس ٚؾهٌ دػ ِٝيف خسَ ١ز ٜٔاإلغالّ
ٚايسؾاع عٔ سٝان٘ بايًػإ ٚايػٓإ ،ؾإٕ ايهالّ عٔ تاضٜذ ٖؤال٤
ٚقاغِٓٗ ٚاغتككا ٤أمسا ِٗ٥حيتاز إزي عؿطات اشًسات ٚيهين
شنطت َا قسح يف ايصٖٔ عً ٢عذٌٚ ،إال ؾإٕ ؾ َٔ ِٗٝمل أشنط
أمسا ٖٛ َٔ ِٖ٤أنجط ؾٗط ،٠ؾعً ِٗٝطيٝعاً ضظي ١اهلل تعازي
ٚأغهِٓٗ ؾػٝض دٓات٘ ٚأعً ٢زضداتِٗ.
ٚال خيؿ ٢عً َٔ ٢ي٘ إملاّ بتاضٜذ ايؿعٛب إٔ اؿسٜح عٔ ايعًُا ٤يف
ؾب٘ ايكاض ٠اهلٓسْ ٖٛ ١ٜؿؼ اؿسٜح عِٓٗ يف بانػتإ ،ألٕ
بانػتإ قطع َٔ ١بالز اهلٓس ْٚايت اغتكالهلا غٓ ّ1947 ١يتهٕٛ
زٚي ١يًُػًُري تطبل أسهاّ ايؿطٜع ١اإلغالَٜٚ ١ٝأ ٟٚإيٗٝا

) (1هو الػؼقه ادجتفد حمؿد أكور بن معظم صاه  ،ولد بؽشؿر شـة 1292هـ ،وتويف شـة 1352هـ ،إمام حمدث ،له
جفود مباركة يف الرد عذ الؼادياكقة وغرها ،من أصفر مملػاته ":فقض الباري رشح صحقح البخاري" .اكظر ترمجته يف:
مشاهر عؾامء ديوبـد  ،الؼاري فقوض الرمحن  ،ص .485
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املػًَُٚ ،ٕٛعٓ ٢بانػتإ ٜته َٔ ٕٛنًُتري بايًػ ١األٚضزُٖ ١ٜا:
باى َٚعٓا ٙايطاٖطٚ ،غتإ ٚتعين أضض أ ٟأضض ايطٗاض.٠
ٚإٕ زٚض ايعًُاٚ ٤املساضؽ ايسٚ ١ٜٝٓاؾاَعات اإلغالَ ١ٝيف بانػتإ
ؾإْ٘ ظاٖط ٚانض ٚنٛح ايؿُؼ يف ضابع ١ايٓٗاض.
املساضؽ ٚاؾاَعات ايس ١ٜٝٓتعسّ باآلالف ٜتدطز َٓٗا ايعًُاٚ ٤ايسعا٠
ٚسؿع ١ايكطإٓ ايهطٚ ِٜأ ١ُ٥املػادس ،تبسأ ٖص ٙاملطانع عاَٗا
سػب ايتاضٜذ اهلذط َٔ ٟؾٗط ؾٛاٍ ٚتٓتٗ ٞيف َٓتكـ ؾٗط ؾعبإ
َٔ نٌ عاّ ،ثِ ٜتؿطؽ ايطًب ١سؿع ١ايكطإٓ ايهط ِٜيف ؾٗط ضَهإ
املباضى إلَاَ ١ايٓاؽ ٚقال ٠ايرتاٜٚض ٚقٝاّ ايًٚ ٌٝتؿػري ايكطإٓ
ايهط.ِٜ
ٚبعض ايعًُاٜ ٤بسأ زٚض ٠تؿػري ايكطإٓ َٔ َٓتكـ ؾعبإ ٜٓٚتَٗٔ ٞ
تؿػري ٙناَالً نُٔ زضٚؽ ٚسًكات عًَُ ١ٝع ْٗا ١ٜؾٗط ضَهإ
املباضى ،ألِْٗ ٜتؿطغ - ٕٛاتباعاً يًػٓ - ١ـسَ ١ايكطإٓ ٚتسبط ٙيف
ايؿٗط املباضى ؾٗط ايكطإٓ ايهطٜ ، ِٜبسأ ايؿٝذ زضٚغ٘ َٔ بعس قال٠
ايؿذط ٜٓٚتَٜٗٝٛ ٞاً قب ٌٝاإلؾطاض ال ٜتٛقـ إال يًكًٛات ٚاألشناض،
ٚإٕ بعض اؾاَعات ايس ١ٜٝٓيف بانػتإ ٜٓتػب إيٗٝا آالف َؤيؿَٔ ١
ايطًب ١بٌ ؾٗٝا ٜسضغٜٚ ٕٛػهٓ ٕٛنُٔ َػانٔ زاخً ١ٝيًذاَع.١
ٚإٕ ايس ٍٚاييت ؼايؿت عً ٢سطب اإلغالّ ؼت شضٜع ١سطب اإلضٖاب
ٚػؿٝـ َٓابع٘ نػطت عً ٢اؿه ١َٛيف بانػتإ ؾأغًكت َ٦ات
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املساضؽ ايسٚ ١ٜٝٓال سٚ ٍٛال ق ٠ٛإال باهلل ايعً ٞايععٚ ِٝسػبٓا اهلل
ْٚعِ ايٛن.ٌٝ
َٚـــا

ـــسض شنـــط ٙيف ٖـــص ٙاملكسَـــ ١إٔ ؾـــرت ٠االظزٖـــاض ايـــسٜين

ٚاالقتكازٚ ٟاالدتُاع ٞيبانػتإ بًػت أٚدّٗا يف عٗس ايطٝ٥ؼ نـٝا٤
اؿــل عًٝــ٘ ضظيــ ١اهلل ،ؾؿــ ٞعٗــس ٙأْؿــ٦ت اؾاَعــ ١اإلغــالَ ١ٝايعاملٝــ١
ٚأسهط إيٗٝا ايعًُا َٔ ٤األظٖط َٔ َكط يٝسضّغٛا ؾٗٝاٚ ،اْتػـب إيٗٝـا
ايطًب َٔ ١كتًـ أقـكاع ايعـامل اإلغـالَٚ ٞنـإ اهلـسف َـٔ إْؿـاٗ٥ا
ؽـــطٜر ايـــسعاٚ ٠ايكهـــاٚ ٠االقتكـــاز ٕٜٛايـــصٜ ٜٔعًُـــ ٕٛعًـــ ٢تطبٝـــل
أسهــاّ ايؿــطٜع ١اإلغــالَ ١ٝيف كتًـــ َٓــاس ٞاؿٝــاٚ ٠ناؾــ ١دٗــات
ايسٚيٚ ١قس تآَط عً ٢قتً٘ ايطاؾه ١بايتعاَ ٕٚـع األَطٜهـإ ستـ ٢قتًـٙٛ
َع ثالثري َٔ نباض نباط اؾٝـ ايبانػتاْ ٞضظيِٗ اهلل.
ٚيف عٗــس اؿــانِ نــٝا ٤اؿــل قـّٓـ ايؿــٝذ مشــؼ ايــس ٜٔبــٔ
ؾــري قُــس نتابــ٘ ٖــصا (أْــٛاض ايتبٝــإ يف أغــطاض ايكــطإٓ) ٚقــس عاقــط
املؤيـ ضظي٘ اهلل ؾرت ٠سهِ نٝا ٤اؿلٚ ،ايص ٟسهِ ايبالز قبًـ٘ شٚ
ايؿكاض عً ٞبٛتٚ ٛقس نإ ضاؾهٝاً اؾرتانٝاً طاغ ١ٝدباضاً غـع ٢يٓؿـط
ايؿػـــاز ٚاإلؿـــاز ؾػـــذٔ ٚقتـــٌ آالف َؤيؿـــَ ١ـــٔ ايـــسعاٚ ٠ايعًُـــاَ ٤ـــٔ
ايكاؿري ٚاألتكٝاٚ ٤أطًـل ٜـس األؾـكٝا ٤تعٝـح يف األضض ايؿػـاز ٚتٗـري
ايعبــاز ٚيهــٔ عاقبــ ١ايعًــِ ٚخُٝــٚ ١ال ٜــس ّٚبــٌ أغــطع ؾــ ٤ٞعكٛبــ،١
ؾشُهِ عً ٘ٝباإلعساّ يف عٗس نـٝا ٤اؿـل ٚسـ ٌّ عًـ ٢ش ٚايؿكـاض غهـب
اهلل ٚغــدط٘ ْٚععــت ايربنــَ ١ــٔ شضٜتــ٘ ؾــصٖبٛا نًــِٗ قتًــ ٢بٓــاظٜط
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ابٓتَ٘ٚ ،طته ٢ابٓ٘ٚ ،آخط ال أشنـط امسـ٘ قتـٌ يف ؾطْػـا .ؾكطـع زابـط
ايك ّٛايص ٜٔظًُٛا ٚاؿُس هلل ضب ايعاملري.
ٚقــس أؾــاض ايؿــٝذ مشــؼ ايــس ٜٔيف أثٓــا ٤تؿػــري ٙيكــ ٍٛاهلل تعــازي :ايــصٜٔ
نــصبٛا ؾــعٝباً نــإٔ مل ٜػٓــٛا ؾٗٝــا َــٔ غــٛض ٠األعــطاف إزي ؾــ ٤ٞممــا
شنطت٘ آْؿاً.
ٚاؿُس هلل ضب ايعاملري.
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انًثحث انثاًَ :
ذشخًــح انًصُف1
يٍ انًٍالد ئنى انٕفـــاج

ؾٝذ اؿسٜح ٚايتؿػري ايعالَ ١ايكان ٞمشؼ ايس ٜٔبٔ ايؿٝذ ؾري
قُس.
يٍالدِ:

ٚيس يف عاّ  ّ1901يف قط ١ٜقػري ٠بٝرتَ َٔ ،ٟهاؾات ن ٌُٝؾٛض
(أتو) بًس ٠ؾٗري ٠يف بانػتإ.
اترذاؤِ فً طهة انعهى:

قطأ ايهتب ايؿاضغ ،١ٝايكطف ٚايٓش ٛيف قػط غٓ٘ ،ثِ دا ٤إزي
(َٝإ ٚاٍ) َٔ ْٛاس ٞنذطات ،تتًُص عً ٢ايؿٝذ غالّ ضغ ٍٛضظي٘
اهلل ايص ٟنإ نايؿُؼ يف ضابع ١ايٓٗاض يف ايكشاضٚ ٟايبشاض ،ؾكطأ
عٓس َٔ ٙايٓش ٛأيؿ ١ٝابٔ َايوٚ ،نتب املٓطل املكطض َٔ ٠أٚهلا إزي
آخطٖاٚ ،نتب ايؿك٘ نًٗا املكطض ٠يف املساضؽ اإلغالََٔٚ ،١ٝ
ايؿًػؿ ١املبصٚ ٟكتكط املعاَْٚ ،ٞؿها ٠املكابٝض يف اؿسٜح
ايٓب ٟٛايؿطٜـ ،نُا أْ٘ قطأ َٔ ايٓش ٛعبس ايػؿٛض َٔٚ ،ايبالغ١
"املط "ٍٛعٓس ايؿٝذ ٚي ٞاهلل ضظي٘ اهللْ ،ا٥ب ايؿٝذ غالّ ضغ.ٍٛ

) (1أفدت هذه السمجة من الشقخ بديع الزمان بخاري وهو أحد تالمذة ادسجم له ،والشقخ احلافظ حمؿد اشحاق رتقس
جامعة العؾوم الرشعقة.
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ثِ شٖب إزي زاض ايعً ّٛزٜٛبٓس ؾكطأ عٓس ؾٝذ األزب َٛالْا إععاظ عًٞ
ضظي٘ اهلل نتب األزب ايعطب ،ٞثِ ضدع إزي أغتاش ٙاأل ٍٚغالّ ضغٍٛ
ضظي٘ اهلل ،ؾكطأ بك ١ٝايهتب املكطض ٠يف ايعً ّٛايؿطع.١ٝ
ؾُٗ٘ ٚشناؤ:ٙ
نإ ايؿٝذ مشؼ ايس ٜٔغطٜع ايؿِٗ شنٝاً باضعاً ،ؾكس قطأ عٓس
األغتاش غالّ ضغ ٍٛضظي٘ اهلل (قانَ ٞباضى) يف املٓطلٚ( ،اـٝاي)ٞ
يف ايعًٚ ّٛايعكا٥س يف أضبعري َٜٛاًُٖٚ ،ا نتابإ َؿهالٕ عٓس
ايعًُاٚ ٤طالب ايعًِ.
سحهرّ انثاٍَح ئنى داس انعهٕو دٌٕتُذ:

ثِ ضدع إزي زاض ايعً ّٛزٜٛبٓس عاّ  ّ1921عٓس ايؿٝذ ايؿٗري ٚاحملسخ
ايهبري ايػٝس قُس أْٛض ؾا ٙايهؿُري ٟقطأ عً ٘ٝقشٝض ايبداضٟ
ٚداَع ايرتَصٚ ٟقطأ قشٝض َػًِ عٓس ايؿٝذ ؾبري أظيس عجُاْٞ
ضظي٘ اهلل(.)1
ٚقطأ غٓٔ أب ٞزاٚز عٓس ايؿٝذ أقػط سػري زٜٛبٓسٟ
ثِ ضدع إزي ٚطٓ٘ٚ ،أخص عًِ ايتكٛف ٚايػًٛى عً ٢ايؿٝذ سػري عًٞ
ضظي٘ اهلل ،قطأ عٓس( ٙزضض املعاضف) ٚبعض سكل (املجٓ.)ٟٛ
ٚقطأ تؿػري ايكطإٓ عٓس ؾٝد٘ سػري عً ٞضظي٘ اهلل َطاضاً.
تتًُص ٙعً ٢ايؿٝذ سػري عً:ٞ
) (1العال مة صبر أمحد العثامين أحد اخلطباء ادصاقع واألدباء ادسشؾني ادززين بالؾغة األردية ،تويف رمحه اهلل يف /21
صػر 1369هـ بؿديرية هباول بور Lبباكستان ودفن بؽراتم.
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غاؾط ايؿٝذ مشؼ ايس ٜٔبكشب ١ايؿٝذ غالّ اهلل َٔ ضاٚيبٓس،ٟ
ٚايؿٝذ قُس طاٖط ايبٓذبريَ َٔ ٟطزإ يٝأخصٚا ايعًِ عٔ ايؿٝذ
سػري عً ٞضظي٘ اهلل  ،ؾاقرتح عً ِٗٝإٔ ٜسضغِٗ تؿػري ايكطإٓ ،
ٚناْت ضغبتِٗ َتذٗ ١م ٛزضاغ ١اؿسٜح ٚغري ، ٙؾكايٛاَٚ :اشا
تسضغٓا يف تؿػري ايكطإٓ ٚقس زضغٓا ٚزضّغٓا تؿػري اؾاليري ألنجط
َٔ ثالثري غٓ١؟ ؾكاٍَ :ازَتِ نصيو  ،اغأيهِ َ :ا ٚد٘ اإلضتباط
بري قٛي٘ تعازيٜ(:اأٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا أٚؾٛا بايعكٛز أسًت يهِ بٗ١ُٝ
األْعاّ ) ؾٛقؿٛا سا٥ط ، ٜٔقاٍ :ؾُا ضأٜهِ بسضاغ ١ايتؿػري عًٖ ٢صٙ
ايططٜك ١؟ ؾاغتذابٛا يصيو.
ثِ قسض اهلل بعس شيو إٔ ٜكٓـ نٌ َٔ ٖؤال ٤ايجالث ١نتبا يف
ايتؿػري ،ؾكٓـ ايؿٝذ مشؼ ايس ٜٔنتاب (أْٛاض ايتبٝإ) بايًػ١
ايعطبٚ ،١ٝقٓـ ايؿٝذ غالّ اهلل نتاب (دٛاٖط ايكطإٓ) يف أضبع
فًسات بايًػ ١األٚضز َٔ ٖٛٚ ١ٜايتؿاغري ايؿٗري ٠باألٚضزٚ ،١ٜقٓـ
ايؿٝذ قُس طاٖط نتاب (مسط ايسضض) بايًػ ١ايعطب. ١ٝ
فًّٓ ٔسعح اطالعّ:

ٚملا ضدع َٔ زاض ايعً ّٛزْٜٛبس عَ ّٔٝسضغاً يف َسضغ ١إؾاع ١ايعً ّٛيف
َس ١ٜٓؾٝكٌ آباز ،ؾسّضؽ ٖٓاى غٓ ١أ ٚغٓتري ،ثِ زع ٞإزي َهتب١
خازّ ايؿطٜع ،١ؾسّضؽ ؾٗٝا مثاْ ١ٝعؿط غٓ.١
ثِ شٖب إزي زاض ايعً ّٛزٜٛبٓس بإؿاح َٔ ايؿٝذ ايكاضئ قُس طٝب
ضظي٘ اهلل ،ؾسّضؽ ايهتب ايٓٗا ١ٝ٥يف املٓطل ٚغري ،ٙبعس ٚؾاَٛ ٠الْا
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قُس إبطاٖ ِٝضظي٘ اهلل ،ايص ٟنإ ٜسضؽ ايهتب ايٓٗا ١ٝ٥يف
املٓطل.
ثِ ضدع بعس قٝاّ زٚي ١بانػتإ ٚاْؿكاهلا عٔ اهلٓس غٓ ّ1947 ١إزي
ٚطٓ٘ ؾؿطع ايتسضٜؼ يف َسضغ ١أْٛاض ايعً( ّٛنذطإ ٚاي٘) ؾسّضؽ
اؿسٜح ايٓبٚ ،ٟٛيف تًو املس ٠قٓـ نتباً نجري ،٠ؾأخص عٓ٘ َٔ
ؾٛٝض ايعًِ ،دِ غؿري َٔ ايطالب ٚايعًُاٚ ،٤تًُص يس ٜ٘األقاغط
ٚاألنابط ؾؿهطٚا غعٚ ٘ٝضدعٛا َازسري غري قازسري قازض ٜٔعغ
عع.ِٝ
خٕٓدِ فً انحذٌث ٔ انرفسٍش:

نإ ايؿٝذ ضظي٘ اهلل ٜسّضؽ ايؿٓٚ ٕٛايعً ّٛنًٗا ،غري إٔ أنجط
اؾتػاي٘ نإ يف اؿسٜح ايٓب ٟٛايؿطٜـٚ ،تؿػري ايكطإٓ اؿه.ِٝ
ؾكٓـ ضظي٘ اهلل تؿػرياً يًكطإٓ ايهط ِٜبايًػ ١األٚضزٚ ١ٜمسّا" ٙتٝػري
ايكطإٓ بتبكري ايطظئ" يف أضبع فًساتٚ ،مل ٜٛدس َٓ٘ إال فًس
ٚاسس.
ٚيف آخط سٝات٘ ضظي٘ اهلل سري َطض ٚنعـ ٚتطى االؾتػاٍ بايتسضٜؼ
قٓـ تؿػرياً يًكطإٓ بايًػ ١ايعطب ،١ٝعً ٢ططٜك ١ؾٝد٘ َٛالْا سػري
عً ٞضظي٘ اهلل ٖٛٚ ،نتابٓا ٖصا ايص ٟمٔ بكسز ايتكس ِٜي٘ ،
ؾهٌُ شيو ايتؿػري يف َس ٠غت ١أؾٗط  ،ابتسأ يف ؾٗط طياز ٣ايجاْٞ
عاّ ٖ1297ـ ٚاْتٗ َ٘ٓ ٢يف ؾٗط ش ٟاؿذ َٔ ١ايػْٓ ١ؿػٗا ٚ،أمساٙ
(أْٛاض ايتبٝإ يف أغطاض ايكطإٓ).
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ٔأيا يصُفاذّ فً انحذٌث انُثٕي انششٌف فًٓ:

 إهلاّ ايباض ٟيف سٌ َؿهالت ايبداض ٟبايًػ ١ايعطب.١ٝ نؿـ ايٛزٚز يف سٌ غٓٔ أب ٞزاٚز بايًػ ١ايعطب.١ٝ ايتعًٝل ايؿكٝض يف ؾطح َؿها ٠املكابٝض بايًػ ١ايعطب.١ٝ إهلاّ املًِٗ يف ؾطح قشٝض َػًِ يف فًس ٜٔعً ٢ططٜك ١اإلَاّايٓ.ٟٚٛ
قاٍ ايؿٝذ بسٜع ايعَإ غاض– ٟتًُٝص ايؿٝذ مشؼ ايس: -ٜٔ
ٚمسعت َٔ ايؿٝذ سري نٓت َؿػٛالً يف أخص عًِ اؿسٜح عٓ٘ٚ ،قس
قٓؿت إهلاّ ايباض ٟيف ؾٗطٚ ،ٜٔأيؿت نؿـ ايٛزٚز يف َس ٠مثاْ١ٝ
أؾٗط.
تالَصت٘:
ٚأَا تالَصت٘ ؾتعسازِٖ نجريٚ ،أنجطِٖ ٜٛدس يف اهلٓس ٚايػٓس
ٚأؾػاْػتإ ٚنؿُري ٚإٜطإ ٚبانػتإ :َِٗٓٚ
 ايعامل ايباضع ٚاملؿيت املتٛضع َٛالْا عبس ايٛاسس ضظي٘ اهلل. ؾٝذ اؿسٜح ٚايتؿػري داَع املعكٚ ٍٛاملٓك ٍٛايكان ٞعكُتاهلل.
 اـطٝب املؿٗٛض يف ايعطب ٚايعذِ عبس اشٝس ْس.ِٜ ايعامل املؿٗٛض ٚاملبًؼ املؿهٛض املكب ٍٛعٓس اـٛام ٚايعٛاّايعالَ ١أظيس غعٝس ًَتإ.
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 غٝس بسٜع ايعَإ غاض ٟأغتاش اؿسٜح ٚايتؿػري يف اؾاَع١ايكسٜك.١ٝ
 ايؿٝذ ظيٝس اهلل ايبسخؿاْ ٞاألؾػاْ.ٞ ايؿٝذ طياٍ ْاقط األؾػاْ.ٞ ايؿٝذ اؿاؾغ قُس إغشام ضٝ٥ؼ داَع ١ايعً ّٛايؿطع، ١ٝ ٖٛٚقٗط ايؿٝذ(ختٓ٘).
 ٚقس مسعت َٓ٘ تكطٜط( ٜٔقانطتري) عٔ األسازٜح املؿهً١يف قشٝض ايبداض ٟقبٌ اإلَتشإ ايٓٗا ٞ٥يًؿٗاز ٠ايعامل ١ٝغٖٓ1404 ١ـ
.
  َٔٚتالَص ٠تالَٝص :ٙؾٝذ اؿسٜح ٚايتؿػري َٛالْا قُس غطؾطاظ قؿسض.
 ٚاحملسخ قٛيف عبس اؿُٝس غٛضت.ٞ ٚايؿٝذ َريظَإ نؿُري.ٟ ؾٝذ اؿسٜح َٛالْا عبس ايطظئ. غٝس نٝا ٤اهلل ؾا ٙغاض ٟبٔ أَري ايؿطٜع ١غٝس عٓا ١ٜاهلل ؾاٙغاضٚ ،ٟغريِٖ نجري.
طشٌقرّ فً ذذسٌس انحذٌث:
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نإ ايؿٝذ ٜسضؽ داَع ايرتَص ٟتؿكٝالً عً ٢ططٜك ١ؾٝد٘ قُس
أْٛض ؾا ٙايهؿُري ٟضظي٘ اهللٚ ،قشٝض ايبداض ٟإطياالً :يهٔ
نإ

 ٤ٞبايعذا٥ب ٚايػطا٥بٚ ،يف بعض املكاَات نإ ٜٓتكس عً٢

ؾطٚح ايعٝين ٚايعػكالْٚ ،ٞيهٔ نإ ٜععِ ؾأُْٗا ٚمل ٜعهلُا عٔ
َكاَُٗٝاٜ ،السغ شيو َٔ ٜطايع يف نتب٘ (إهلاّ ايباضٚ ٟإهلاّ املًِٗ)
ؾكس نإ ضظي٘ اهلل قككاً ععُٝاً َسقكاً ؾدُٝاً قًُا ٜٛدس َجً٘.
ٚؾات٘:
تٛيف عً ٘ٝضظي ١اهلل يف ؾٗط ضَهإ َٔ غٓ.ّ1985 ١
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انًثحث انثانث:
يُٓدّ فً انرفسٍش.
ًٌكٍ أٌ َرعشف َٔسرٕضح يُٓح انقاضً شًس انذٌٍ فً ذفسٍشِ يٍ خالل
انًسائم انرانٍح:

أ -ايطبط ٚايتٓاغب
إٕ أِٖ َا ٜتُٝع ب٘ نتاب "أْٛاض ايتبٝإ يف أغطاض ايكطإٓ" ٖ ٛعٓا١ٜ
املكٓـ ضظي٘ اهلل ببٝإ ايتٓاغب ٚايطبط بري اآلٜات ٚايػٛض ٚشنط
خالق ١يهٌ غٛض ٠مما ٜعري عً ٢بٝإ ايٛسس ٠املٛنٛعٚ ١ٝاألٖساف
األغاغ ١ٝؾٗٝاٖٚ ،صا ايٓٛع َٔ ايتؿػري ٜطًل عً ٘ٝايعًُا ٤ايتؿػري
املٛنٛعٚ ،ٞقس نتب عسزٌ َٔ ايعًُا ٤قبٌ املكٓـ يف ٖصا ايؿَٔ ،جٌ
اإلَاّ اإلَاّ بطٖإ ايس ٜٔايبكاع ٞيف "ْعِ ايسضض"ٚ ،نصا ايػٛٝطٞ
يف "تٓاغل ايسضض"ٚ ،ايؿٝذ قُس عبس اهلل زضاظ يف نتاب٘" ايٓبأ
ايععٚ ،"ِٝغريِٖ ممٔ نتب يف تؿػري بعض ايػٛض تؿػرياً َٛنٛعٝاً.
ٚإٕ عسّ االٖتُاّ بايٓعِ ايكطآْٚ ٞايٛسس ٠املٛنٛع ١ٝيف ايػٛض ٠هلٛ
أنرب أغباب ايٛيٛع بهجط ٠ايتأٚ ٌٜٚسك ٍٛاالختالف ٚفاْ١ٝ
ايكٛاب يف بٝإ املعٓ ٢أسٝاْاً نجري.٠
ٚإٕ ايصٜ ٟتً ٛايػٛض ٠ايٛاسس َٔ ٠غٛض ايكطإٓ

س إٔ آٜاتٗا تتؿعب إزي

اؿسٜح عٔ ؾطٚع نجريَٛٚ ٠نٛعات ؾت ٢يهٓٗا تطَ ٞأخرياً ٚتٛقٌ
إزي غطض ٚاسس َٚككس أغاغٜ ،ٞػُ ٘ٝبعض ايعًُا"٤عُٛز ايػٛض"٠
ؾؿ ٞايػٛض ٠ايٛاسس ٠ػس شنطاً يًكالٚ ٠ايعناٚ ٠اؿر ٚايكٝاّ
ٚاؿالٍ ٚاؿطاّٚ ،اؾٓٚ ١ايٓاض ٚاـري ٚايؿطٚ ،ايبٝع ٚايؿطا،٤
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ٚايعٚاز ٚايطالمٚ ،ايٛالٚ ٤ايرباٚ ،٤ايؿطى ٚايتٛسٝسٚ ،اؿطب ٚايػًِ
إزي غري شيو َٔ َػا ٌ٥ايؿطع املتعًك ١باألقٚ ٍٛايؿطٚع.
ؾٌٗ ٜعكٌ إٔ تهَٛ ٕٛنٛعات َؿتتٚ ١ال ٜٓتعُٗا ضابط ٜؤيـ بٗٓٝا؟!
تعازي اهلل عٔ شيو عًٛاً نبرياً ،إٕ ايتؿتت ٚاالختالف يف نالّ
ايعكالٚ ٤خطبِٗ ال ٜكض بٌ ٖ ٛعٝب َٔ عٛٝب ايهالّ ،ؾهٝـ
بهالّ أسهِ اؿانُري ايص ٟأْعٍ نتاب٘ ٚأضغٌ ضغٛي٘ ضظي١
يًعاملري؟!.
إٕ ايرت ابط ٚايتٓاغب بري األدعاٚ ٤اآلٜات املدتًؿ ٖٛ ١أسس أغطاض إعذاظ
ايكطإٓ ايعع ِٝايص ٟأْعي٘ اهلل تعازي عً ٢ضغٛي٘ ايهط ِٜيف َس ٠تعٜس
عً ٢ايعؿط ٜٔعاَاًٚ ،يف َٓاغبات كتًؿ،١
َٚع شيو ؾال تؿعط ؾٗٝا باالختالف ،بٌ ايهالّ يف غا ١ٜايتٛاؾل
ٚاال٥تالفٚ ،ال ٜعٗط شيو إال بعس ايتأٌَ ٚايتسبط ايكازم.
ؾُٔ ايطبط ايعاٖط ايص ٟػس ٙيف ٖصا ايهتاب َا ٜػُ ٢ضبط ايتهاز
ٚايتكابٌ ،ناآلٜات اييت تتشسخ عٔ اؾٓٚ ١ايٓاضٚ ،املؤَٓري
ٚايهاؾطَٚ ٜٔكري ٖؤالٖٚ ٤ؤالٚ ،٤املكاضْ ١بري اـري ٚايؿط ٚاؿل
ٚايباطٌ ٚايطٝب ٚاـبٝح ٖٚهصا،
ْٛٚع آخط َٔ ايطبط ٚايتٓاغب نايهالّ عٔ اؿر َط ٠ثِ ٜتبع٘
بايهالّ عٔ اؾٗاز ،ملا بري اؿر ٚاؾٗاز َٔ ٚد ٙٛايتؿاب٘ ٚايتالظّ
يف أَٛض ؾؿ ٞنًُٗٝا َؿاضق ١يألٚطإ ٚايبعس عٔ األٌٖ ٚاألسب١

جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

95

اجمللد ( )4العدد السابع يوليو 3122م

الشيخ القاضي مشس الدين بن شري حممد

د .حكمت احلريري

ٚاإلخٛإ ٚػؿِ قعٛبات ايػؿطٚ ،إْؿام املاٍ ٚتعطٜض ايٓؿؼ
يًدطط.
ٚنصيو اآلٜات اييت تتهًِ عٔ ايطبا ٚايعنا ،٠إش ايطبط بُٗٓٝا إٔ
املطابٜ ٞعط ٞيٓٝاٍ ايعٜاز َٔ ٠اإلْػإ ايؿكري َجً٘ٚ ،املعنٜ ٞعطٞ
يٓٝاٍ ايعٜاز َٔ ٠اهلل َايو خعا ٔ٥ايػُاٚات ٚاألضض  ٖٛٚاملعطٞ
ٚاملاْع ٚاـاؾض ٚايطاؾع ٚاملعع ٚاملصٍ ،ال أسس غٛا ٙغبشاْ٘.
َٚجاٍ آخط يبٝإ ايطبط :يف غٛض ٠األسعاب اآل ١ٜط27ص قٛي٘
تعازيٚ:أٚضثهِ أضنِٗ ٚزٜاضِٖ ٚأَٛاهلِ ٚأضناً مل تطأٖٚا ٚنإ
اهلل عً ٢نٌ ؾ ٤ٞقسٜطاً ،ثِ تأت ٞبعسٖا اآلٜات اييت تْٓٗ ٢ػا٤
ايٓيب عٔ ايتعًل بايسْٝا ٖٞٚ ،قٛي٘ تعازيٜ:أٜٗا ايٓيب قٌ ألظٚادو
إٕ نٓذي تطزٕ اؿٝا ٠ايسْٝا ٚظٜٓتٗا ؾتعايري أَتعهٔ ٚأغطسهٔ
غطاساً طيٝالً ط28ص َٚا بعسٖا ٚٚد٘ ايطبط أْ٘ بعس سك ٍٛايػٓأَ ِ٥
بين قطٜه ١طًبت ْػا ٤ايٓيب إٔ ٜٛغع عً ٔٗٝيف ايٓؿك ١ؾٓٗأٖ ايٓيب
 عٔ شيو بٌ خرئٖ بري ايسْٝا ٚظٜٓتٗا أ ٚايبكاَ ٤ع٘ ٚطًب األدط َٔ
اهلل ٚايػع ٞيًساض اآلخط.٠
ٚاألَجً ١نجري ٠دساً هلصا ايٓٛع َٔ ايطبط ٚايتٓاغب لسٖا يف ٖصا
ايهتاب ايك.ِٝ
ؾايػٝاغ ١ايطؾٝس ٠يف زاضغ ١ايٓػل ايكطآْ ٞتكه ٞبإٔ حيهِ ايباسح
ايٓعط يف ايػٛض ٠نًٗا بإسكا ٤أدعاٗ٥ا ٚنبط َكاقسٖا عًٚ ٢د٘
ٜهَ ٕٛعاْٚاً ي٘ عً ٢ايػري يف تؿاقًٗٝا ،ؾايػٛضَُٗ ٠ا تعسزت
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قهاٜاٖا ؾٗ ٞنالّ ٚاسس ٜتعًل آخط ٙبأٚي٘ ٚأٚي٘ بآخطٜٚ ٙرتاَ٢
ظًُت٘ إزي غطض ٚاسس نُا تتعًل اؾٌُ بعهٗا ببعض يف ايكه١ٝ
ايٛاسس. 1 ٠
ب -عٓاٜت٘ بايًػ ١مٖٛا ٚقطؾٗا
ٚاألَط اآلخط ايصٜٛ ٟي ٘ٝاملكٓـ عٓاٜت٘ ٚاٖتُاَ٘ يف ٖصا ايتؿػري بٝإ
َعاْ ٞايهًُات َٔ خالٍ تٛنٝض إعطابٗا ٚقطؾٗا  ٖٛٚيف ٖصا عً٢
ططٜك ١ايٓػؿٚ ٞايبٝهاٚ ٟٚاؾاليري َٚا ٜؿابٗٗا  َٔٚشيو عً ٢غبٌٝ
املجاٍ َا قاي٘:

يف تؿػري قٛي٘ تعازي:إش ٜطٜهِٗ اهلل يف َٓاَو قًٝالً
ال ساٍ َِٓٗ.
َؿعٛالٕ يريٚ ،٣قًً ٝ
ٚيف قٛي٘ تعازي :بطا ٠٤خربا يًُبتسأ احملصٚف أٖ ٟص ٙبطا٠٤
أَ ٚبتسأ يتدكٝك٘ بتعًل اؾاض ب٘ ،م ٛضغبت٘ يف اـري ،خربٙإزي
ايص ٜٔعاٖسمت.
 َٔاهلل ٚضغٛي٘ َٔ يالبتسا ٤القً٘ يًربا.٠٤
ٚيف تؿػري قٛي٘ تعازي:إصيا ايٓػ ٤ٞباهلُع املكسض ْػأ ٙإشا
أخّط ٖٛٚ ٙتأخري سطَ ١ايؿٗط إزي ؾٗط آخط.
) (1اكظر الـبل العظقم ،ص ،199:د .حمؿد عبد اهلل دراز.
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ٚيف تؿػري قٛي٘ تعازي:قاٍ آٜتو أال تهًِ ايٓاؽ ثالخ يٝاٍٍ
غٜٛاً غٜٛاً :ساٍ َٔ نُري تهًِ ،أ ٟساٍ نْٛو غ ٟٛاألعها٤
غً ِٝايًػإ ،ال تطٝل إٔ تتهًِ.
ٚيف تؿػري قٛي٘ تعازي:ست ٢إشا داٖٚ٤ا ٚؾتشت أبٛابٗا قاٍ:
ألْٗا دٓ ١تؿتض أبٛابٗا سري

 ٤ٞقُس ٜٚ سم ،ثِ ال تػًل ألْٗا

دٓ ١ال قبؼٖٚ ،صا ٚد٘ ظٜاز ٠ايٛآٖٗ ٚا ،يٝكري املعٓ : ٢ست ٢إشا
داٖٚ٤ا ٚدسٚا أبٛابٗا َؿتٛس ١قبٌ ف.ِٗ٦ٝ
ٚيف تؿػري قٛي٘ تعازي:ي٘ َكايٝس ايػُاٚات ٚاألضض طايعَطص،
أَ ٟؿاتٝض خعا ٔ٥ايػُاٚات ٚاألضضٚ ،اسسٖا َكالز َجٌ َؿتاح.
ٚيف قٛي٘ تعازي:يكس ضن ٞاهلل عٔ املؤَٓري ايالّ تٛط١٦
يًكػِ ٚيؿغ قس يًتشكٝلٚ ،قٝػ ١املان ٞيسالي ١عً ٢ايتشكٝل ٚايٛقٛع.
ٚيف قٛي٘ تعازي:قَٛاً بٛضاًًٖ ه ،٢طيع با٥ط نعا٥ص ٚعٛش.
ٚيف تؿػط قٛي٘ تعازي:أضغٌ ايطٜاح بؿطاً ؽؿٝـ بؿط طيع
بؿٛض سيعَٓ ٢بؿط.
ٚيف قٛي٘ تعازيٚ:اختاض َٛغ ٢قَٓ َ٘ٛكٛب عًْ ٢عع
اـاؾض أ َٔ ٟق.َ٘ٛ
ٚيف قٛي٘ تعازي:أَ ٚتشٝعاً إزي ؾٚٚ ١٦ظٕ َتشٝع َتؿٝعٌ ال
َتؿعٌ ٚإال يهإ َتشٛظًا ألْ٘ َٔ ساظ حيٛظ.
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ٚيف قٛي٘ تعازي:طرياً أباب ٌٝطياعات طيع أباي٘  ٖٞٚاؿعَ١
ايهبري ٠ؾبٗت بٗا اؾُاع َٔ ١ايطري يف تهاَٗاٚ ،ق ٌٝال ٚاسس هلا
نعبازٜس ٚمشاطٝط.
ج -يدادنرّ نهشافضح ٔدفاعّ عٍ انصحاتح ٔأيٓاخ انًإيٍٍُ:

ٜطز املكٓـ ضظي٘ اهلل تعازي عًَ ٢طاعٔ ايطاؾه ١عً ٢ايكشاب١
ٚأَٗات املؤَٓري نًُا ٚدس إزي شيو غبٝالً ،يف اآلٜات اييت تكتهٞ
بٝإ عًَ ٛهاْ ١ايكشاب ١أ ٚتٓ ّٙٛبؿأِْٗ ضن ٞاهلل عِٓٗ.
ؾؿ ٞقٛي٘ تعازيٚ:إش غسٚت َٔ أًٖو تبٛئ املؤَٓري َكاعس
يًكتاٍ قاٍ َٔ :بٝت عا٥ؿ ١ضن ٞاهلل عٓٗا ؾٗ ٞأٌٖ ي٘  سكاً ضغِ
أْـ ايؿٝع.١
ٚيف قٛي٘ تعازيٚ:ال ٜأتٌ أٚيٛا ايؿهٌ َٓهِ ٚايػعٚ ١اآل١ٜ
ْعيت بؿإٔ أب ٞبهط عٓسَا سًـ أال ٜٓؿل عًَ ٢ػطض قطٜب٘ ،قاٍ
املكٓـٚ :قس مسعت إٔ اهلل تعازي مسّا َٔ ٙأٚي ٞايؿهٌ ،ؾً٘ ايؿهٌ
بؿهٌ اهلل عً ٢غِ أْـ ايطٚاؾض.
ٚيف قٛي٘ تعازي:ال حيطُٓهِ غًُٝإ ٚدٓٛز ِٖٚ ٙال ٜؿعطٕٚ
 قاٍ :زٍ عً ٢أؾٝا ... ٤ايطابع :إٕ دٓٛز غًُٝإ ملا بًػت يف ايتٗصٜب
بٗص ٙاملجاب ١أ ٟإزي أْٗا ال تهع ايكسّ عً ٢ايًُٓ ١عُساً ،ؾٌٗ
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يعاقٌ إٔ ٜك ٍٛإٕ أقشاب قُس  بػٛا عً ٢ابٓت٘ ؾاطُ ١ضن ٞاهلل
عٓٗا ٚغكبٛا َٓٗا غُٗٗا َٔ تطن ١ايٓيب  يف بػتإ ؾسى ٚغري.!!.ٙ
ٚيف قٛي٘ تعازي:يٝصٖب عٓهِ ايطدؼ أٌٖ ايبٝت قاٍ :أٟ
ٜا أٌٖ ايبٝتْ ِٖٚ ،ػا ٤ايٓيب ٚ ،ؾاطُٚ ١عًٚ ٞابٓاُٖا ٚإٕ زخًٛا
يف ٖصا اؿهِ عسٜح ايطزاٚ ،٤يهٔ ال ًٜعّ َٓ٘ خطٚز ايٓػا،٤
نٝـ ٚايػٝام بتُاَ٘ ؾ ،ٔٗٝؾإزخاهلِ ٚإخطادٗٔ نُا ؾعٌ ايؿٝع١
ٜكسم عً ٘ٝاملجٌ ايػا٥ط"سؿعت ؾ٦ٝاً ٚغابت عٓو أؾٝا. "٤
ٚيف قٛي٘ تعازي:قٌ يًُدًؿري َٔ األعطاب غتسع ٕٛإزي قّٛ
أٚي ٞبأؽ ؾسٜس قاٍ ِٖ :بٓ ٛسٓٝؿٚ ١أٌٖ ايُٝاَ ١أقشاب َػ١ًُٝ
ايهصاب زعاِٖ أب ٛبهط ضن ٞاهلل عٓ٘ إزي قتاهلِٚ ،ؾاضؽ ٚايطّٚ
زعاِٖ إزي قتاهلِ عُطٚ ،ؾ ٘ٝزي ٌٝعً ٢قش ١خالؾتُٗا ،ألٕ اهلل تعازي
ٚعس عً ٢طاعتُٗا اؾٓٚ ١عً ٢كايؿتُٗا ايٓاضٖٚ ،صا إصيا ٜتكٛض إشا
ناْت خالؾتُٗا سك.١
ٚيف قٛي٘ تعازي:ؾأْعٍ غهٓٝت٘ عً ٢ضغٛي٘ ٚعً ٢املؤَٓري
ٚأيعَِٗ نًُ ١ايتك٣ٛقاٍ :عً ٢ضغِ أْـ ايطٚاؾض ٚناْٛا أسل
بٗا ٚأًٖٗا ؾًٝػُع ايؿٝعٚ ١نإ اهلل بهٌ ؾ ٤ٞعًُٝاً ؾهإ
ٜعًِ أِْٗ أسل بٗا ٚأًٖٗا ،ؾًٝػُع ايؿٝعَ ١ط ٠أخط.٣
د -تٍاَّ نألحكاو انششعٍح
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عٓسَا ٜصنط املكٓـ تؿػري آ ١ٜتتعًل باألسهاّ ايؿطعٜ ١ٝصنط
اؿهِ غايباً بإ اظ ٜٚكاضٕ سيصٖب ايؿاؾعَ ،١ٝطدشاً َصٖب٘ املصٖب
اؿٓؿ.ٞ
ؾعٓس تؿػري ٙيك ٍٛاهلل تعازي:ال ٜؤاخصنِ اهلل بايًػ ٛيف
أضياْهِٜ ك ٖٛٚ:ٍٛعٓس ايؿاؾعَ ٞا

ط ٟعً ٢يػاْ٘ بػري قكس

يًشًـ ،م ٛال ٚاهلل ٚبًٚ ٢اهللٚ ،عٓسْا َٖ ٛا حيًـ عًَ ٢ا َه٢
ظٓاً َٓ٘ أْ٘ نصا ٚيٝؼ ٖ ٛنصا.
ٚعٓس تؿػري قٛي٘ تعازي:ؾاَػشٛا بٛدٖٛهِ ٚأٜسٜهِ إزي
املطاؾلٜ ك :ٍٛعٓسْا َعؿط اؿٓٝؿ ٖٛٚ ١املط َٔ ٟٚؾعٌ ضغ ٍٛاهلل .
ٚيف ق ٍٛاهلل تعازي:إصيا املؿطن ٕٛلؼ ؾال ٜكطبٛا املػذس
اؿطاّ  قاٍ :قطب اغتٝال ٤ق ٍٛاؿٓٝؿٚ ،١قاٍ ايؿاؾع : ٞضيٓعَٔ ٕٛ
املػذس اؿطاّ ز ٕٚغريٚ ،ٙقاٍ َايو :ضيٓع َٔٚ َ٘ٓ ٕٛغري.ٙ
ٚيف تؿػري قٛي٘ تعازيٚ:ايػاضم ٚايػاضق ١ؾاقطعٛا أٜسُٜٗا
دعا ٤سيا نػبا ْهاالً َٔ اهلل قاٍٚ :اعًِ إٔ َصٖبٓا َعؿط اؿٓؿ١ٝ
إٔ ٚنع اؿسٚز يٝؼ يًهؿاض ٠بٌ ٖ ٛيًعدط ٚايتٛبٝذٚ ،إخال ٤ايعامل
عٔ ايؿػاز.
ٚيف تؿػري قٛي٘ تعازيٚ:إشا نطبتِ يف األضض ؾًٝؼ عًٝهِ
دٓاح إٔ تككطٚا َٔ ايكال ..٠يف غٛض ٠ايٓػا . ٤قاٍٚ :املساض عً٢
ايػؿط ؾكط ؿسٜح ايٓيب ":قسق ١تكسم اهلل بٗا عًٝهِ ؾاقبًٛا
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قسقت٘" ٚايتكسم سيا ال حيتٌُ ايتًُٝو إغكاط قض ال حيتٌُ ايطز
ؾٛدب ايككط ٚمل

عّ اإلشياّ َ ٖٛٚصٖب َؿا٥دٓا اؿٓٝؿ ١ظازِٖ

اهلل ؾطؾاً.
ْـ -يٕقفّ يٍ اإلسشائٍهٍاخ

يٝؼ يًؿٝذ ضظي٘ اهلل تعازي َٛقـ ٚانض َٔ اإلغطاًٝٝ٥ات ،ؾٓذسٙ
أسٝاْاً ٜطزٖا ٜٚطؾهٗاٚ ،أسٝاْاً ضيطضٖا ٜٚكبًٗا ٚ ،شيو العتُاز ٙعً٢
تؿػري اـاظَٕ ٖٛٚ ،ؿش ٕٛباإلغطاًٝٝ٥ات ٚايككل اييت يٝؼ هلا
أغاْٝس ثابت ،١ؾُٔ شيو:
يف تؿػري قٛي٘ تعازيَٚ:ا آَٔ َع٘ إال قًٚ ٌٝقٛي٘
تعازيٚ:أٚس ٞإزي ْٛح أْ٘ ئ ٜؤَٔ َٔ قَٛو إال َٔ قس آَٜٔ ك:ٍٛ
ِٖ مثاْ ٕٛأ ٚثالثٚ ١مثاْ.ٕٛ
َع إٔ ٖصا ايك ٍٛيف بٝإ عسزِٖ يٝؼ ي٘ زي ٌٝقشٝض ٚال َػتٓس
غً.ِٝ
ٚيف تؿػري قٛي٘ تعازي:ؾدص أضبع َٔ ١ايطريٜ ك :ٍٛطاٚغاً
ٚزٜهاً ٚغطاباً ٚظياَٚ ،١نصا يٝؼ ٖٓاى زي ٌٝقشٝض ٚال َػتٓس
غً ِٝهلصا ايك.ٍٛ
ٚيف تؿػري قٛي٘ تعازيٚ:نإ ٚضاًَ ِٖ٤و يف غٛض ٠ايهٗـ
تطاٜ ٙصنط اغِ املًو ،ؾكاٍٚ :نإ امس٘ اؾًٓس ٟاألظزٚ ،ٟنإ
ناؾطاًٚ ،ق ٌٝامس٘ ٖسز بٔ َسز.
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ٚيف تؿػري قٛي٘ تعازيٚ:أْبتٓا عً ٘ٝؾذطٜ َٔ ٠كطريٜ ك:ٍٛ
ٚناْت ٚعً ١ؽتًـ إي ٘ٝؾٝؿطب َٔ يبٓٗا بهطٚ ٠عؿ ١ٝست ٢اؾتس
بسْ٘ ْٚبت ؾعط.ٙ
ؾٗ ٛيف نٌ ٖص ٙايتؿػريات إصيا نإ اعتُاز ٙيف شنطٖا عً ٢تؿػري
اـاظَٕٚ ،عطٚف يس ٣ايعًُا ٤بإٔ تؿػري اـاظٕ َؿش ٕٛباملٛنٛعات
ٚايككل ٚاإلغطاًٝٝ٥ات.
ٚيف تؿػري قٛي٘ تعازي ٌٖٚ:أتاى ْبأ اـكِ إش تػٛضٚا
احملطاب قاٍ :إش سهِ سيذطز مساع ايسع َٔ ٣ٛاملسعٚ ،ٞمل ٜػأي٘
ايبٚ ١ٓٝايؿٗٛز ٚمل حيًـ املسع ٞعً ٘ٝؾشهِ بال سذٖ ،١صا ٚزع َا
ٖٗٓا َٔ ايكك ١املؿٗٛض ٠ؾإْٗا كرتعٜ ،١ككس بٗا ايطٚا ١ٜاإلغطا١ًٝٝ٥
اييت تصنط بإٔ زاٚز أضاز إٔ ٜتدًل َٔ أسس قاز ٠دٝؿ٘ ٜٚتعٚز
بعٚدت٘.
ٔ-يُٓدّ فً آٌاخ انصفاخ

املكٓـ يف َػا ٌ٥ايعكٝسٜ ٠ػًو َٓٗر املاتطٜس ،١ٜؾؿ ٞآٜات االغتٛا٤
ٚايعًٚ ٛايؿٛق ١ٝهلل تعازيٜ ،عُس إزي تأًٜٗٚا ؾاالغتٛاٜ ٤ؤي٘ باالغتٝال،٤
ٚيف قٛي٘ تعازي:ثِ اغت ٣ٛعً ٢ايعطفطاؿسٜسص ٜك :ٍٛؾً٘ األَطٚ .يف
قٛي٘ تعازي:ثِ اغت ٣ٛعً ٢ايعطفيف غٛض ٠ايؿطقإ ،قاٍ :ثِ تػًط
بٓؿػ٘ عً ٢اؿهٚ ١َٛمل ٜؿٛنٗا إزي أسس َٔ عباز.ٙ
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ٚيف قٛي٘ تعازي: :ثِ اغت ٣ٛعً ٢ايعطفيف غٛض ٠ايطعس،
ٜك:ٍٛاغتٛزي باالقتساض ْٚؿٛش ايػًطإ.
ٚيف قٛي٘ تعازي: :خياؾ ٕٛضبِٗ َٔ ؾٛقِٗ يف غٛض ٠ايٓشٌٜ ،ك:ٍٛ
ؾٛق ١ٝاملًو عً ٢املًُٛى ٚاؿانِ عً ٢احمله.ّٛ
ٚيف قٛي٘ تعازي:أأَٓتِ َٔ يف ايػُا ٤يف غٛض ٠املًوٜ ،ك َٔ :ٍٛأَطٙ
ٚسهُ٘ ٚغًطاْ٘ يف ايػُا.٤
ٚأَا َػأي ١ايطؤ ١ٜأ ٟضؤ ١ٜاملؤَٓري ضبِٗ  ّٜٛايكٝاَ ١ؾٜٗ ٛجبتٗا.
ٚيف تؿػري قٛي٘ تعازي(( :غٛف أغتػؿط يهِ ضبٜ ))ٞك :ٍٛأخّط
االغتػؿاض إزي ٚقت ايػشط ألْ٘ ٚقت إداب ١ايسعا ٤إش ٜٓعٍ اهلل تعازي
إزي ايػُا ٤ايسْٝا ،ثِ شنط سسٜح ْع ٍٚايطب غبشاْ٘ ٚتعازي ٚمل
ٜصنط ي٘ تأٜٚالً ٚال تؿٜٛهاً.
ظ-

اغتعُاي٘ يًُكطًشات املٓطك١ٝ

ٜصنط املكٓـ يف بعض املٛانع َٔ تؿػـري ٙؾـ٦ٝا َـٔ َكـطًشات عًـِ
املٓطـــلَ ،جـــٌ اإل ـــاب ايهًـــٚ ،ٞاإل ـــاب ايػـــًيبٚ .ايػـــًب ايهًـــٞ
ٚايػًب اإل اب.ٞ
ٚبٝاْٗا بؿ َٔ ٤ٞاإلختكاض ،ناآلت:ٞ
ايهٌ َا تطنب َٔ دعأ ٜٔؾـأنجطٚ .ايهًٝـٖ ١ـ ٞاؿهـِ عًـ ٢نـٌ
ؾطز َٔ أؾطاز املٛنٛع ٚايؿطم بُٗٓٝا ٖٛ :إٔ ايهٌ ال ٜتبع اؿهِ ؾٝـ٘
نــٌ ؾــطز َــٔ أؾــطاز ٙبــٌ ٜهــ ٕٛاؿهــِ عًــ ٢ايهــٌ بــاحملُ ٍٛعًــ٢

فُٛعَ ،١جٌ قٛيـ٘ تعـازيٚ:حيُـٌ عـطف ضبـو ؾـٛقِٗ ٦َٜٛـص مثاْٝـ١
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ؾــاؿهِ عًــ ٢ايجُاْٝــ ١عُــٌ ايعــطف إصيــا ٖــ ٛعًــ ٢فُٛعٗــا ال عًــ٢
نٌ ٚاسس َٓٗا.
ٚأَا ايهً ١ٝؾٝتبع اؿهِ ؾٗٝا نٌ ؾطز َٔ أؾطازٖا َجٌ :نٌ إْػـإ
سٛٝإ أ ٟنٌ ؾطز َٔ أؾطاز اإلْػإ قه ّٛعً ٘ٝباؿٛٝاْ.١ٝ
ٚاؾـــعَ :٤ـــا تطنـــب َٓـــ٘ َٚـــٔ غـــري ٙنـــٌَ ،جـــٌ :اؾـــصع ٚاألغكـــإ
يًؿذط.٠
ٚاؾعٝ٥ــٖ :١ــ ٞاؿهــِ بــاحملُ ٍٛعًــ ٢بعــض أؾــطاز املٛنــٛع إ اب ـاً أٚ
غًباًَ ،جٌ :بعض اؿٛٝإ إْػإ ٚبعض اؿٛٝإ يٝؼ بإْػإ.
ٚايهًــٚ ٞايهــٌ ٚايؿــطم بُٗٓٝــا :بــإٔ ايهًــٞ

ــٛظ ظيًــ٘ عًــ ٢أؾــطازٙ

ٚدع٦ٜات٘ ظيٌ َٛاطأٛ ٚ ،ٙظ تكػ ُ٘ٝأٜهاً بأزا ٠ايتكػ ِٝنـاؿٛٝإ
َجالًٜ :كض إٔ ٜكاٍ :اإلْػـإ سٝـٛإ ٚايؿـطؽ سٝـٛإٜٚ ،كـاٍ  :اؿٝـٛإ
إَا إْػإ ٚإَا ؾطؽ أ ٚغريُٖا.
ٚأَا ايهٌ :ؾال

ٛظ ظيً٘ عً ٢أدعا ٘٥ظيٌ َٛاطأٚ ٠ال

ٛظ تكػـُ٘ٝ

إيٗٝا بأزا ٠ايتكػَ ،ِٝجٌ :ايؿذط ؾال ٜكض إٔ ٜكـاٍ :اؾـصع ؾـذط ،٠أٚ
األغكإ ؾذطٚ ،٠ال ٜكاٍ ايؿذط ٠إَا دصع ٚإَـا أغكـإٚ ،إصيـا ٜكـاٍ:
ايؿذط ٠شات دصع ٚشات أغكإ ،عٌُ االؾتكام.
َعٓ ٢اؿٌُ ٚاؿًُ ١ٝباعتباض املٛنٛع:
اؿُــٌ اقــطالساً :اؼــاز املتػــاٜطَ ٜٔؿٗ َٛـاً عػــب ايٛدــٛز َجــٌ :ظٜــس
ناتــب ،ؾُؿٗــ ّٛظٜــس َػــاٜط ملؿٗــ ّٛناتــب ٚيهُٓٗــا ؾــٚ ٤ٞاســس يف
ايٛدٛز.
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ٚاؿٌُ ْٛعإ:
ظيٌ باملٛاطأَ ٖٛٚ :٠ا نإ بال ٚاغطَ :١جٌ :ظٜس

-1
ناتب.

ظيٌ باالؾتكامَ ٖٛٚ :ا نإ بٛاغط :١يف أ ٚايالّ أٚ

-2

شَ ،ٚجاي٘ :خايس يف املػذس ،ايكًِ يعٜس ،أظيس شَ ٚاٍ.
ٚاؿًُ ١ٝباعتباض َٛنٛعٗا تٓكػِ إزي أضبع ١أقػاّ:
ايطبعَ :١ٝا نإ اؿهِ ؾٗٝا عً ٢طبٝع ١املٛنٛع زٕٚ
أؾطازَ ،ٙجٌ اإلْػإ ْٛع ٚاؿٛٝإ دٓؼ.
ايؿدكٜ :١ٝكاٍ هلا املدكٛقَ ،١ا نإ اؿهِ ؾٗٝا عً٢
َؿطز َعريَ ،جٌ :ظٜس ناتب.
املًَُٗ :١ا نإ اؿهِ ؾٗٝا عً ٢األؾطاز َع إُٖاٍ نُ١ٝ
األؾطازَ ،جٌ :إٕ اإلْػإ يؿ ٞخػط.
احملكٛض ٠أ ٚاملػٛضَ :٠ا نإ اؿهِ ؾٗٝا عً ٢األؾطاز َع
بٓٝا نُ ١ٝاألؾطاز ،نالً أ ٚبعهاًَ ،جٌ :نٌ إْػإ سٛٝإٚ ،بعض
اؿٛٝإ إْػإ.
ٚايكهاٜا أضبع:
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املٛدب ١ايهًَ :١ٝجٌ  :نٌ إْػإ سٛٝإٚ ،غٛضٖا:

نٌ ٚطيٝع ٚالّ االغتػطامٚ ،نٌ األيؿاظ ايساي ١عً ٢اإلساط ١ظُٝع
األؾطاز يف اإل اب.
املٛدب ١اؾعَ :١ٝ٥جٌ بعض اؿٛٝإ ؾطؽ ٚغٛضٖا:

-2

بعض ٚأسس ٚمُٖٛا مما ٜسٍ عً ٢اإلساط ١ببعض األؾطاز يف اإل اب.
ايػايب ١ايهًَ :١ٝجٌ :ال ؾ َٔ ٤ٞاإلْػإ عذط

-3

ٚغٛضٖا :الؾٚ ٤ٞال ٚاسس ٚمُٖٛا ،مما ٜسٍ عً ٢اإلساط ١ظُٝع
األؾطاز يف ايػًب.
ايػايب ١اؾعَ :١ٝ٥جٌ :بعض اؿٛٝإ يٝؼ بإْػإ،

-4

ٚغٛضٖا :يٝؼ بعض ٚبعض يٝؼٚ ،يٝؼ نٌٚ .مٖٛا ،مما ٜسٍ عً٢
اإلساط ١ببعض األؾطاز يف ايػًب .
ح-أِٖ املكازض ٚاملطادع اييت اغتكَٗٓ ٢ا اطياال:

نتب اؿسٜح نايبداضَٚ ٟػًِ ٚايرتَصٚ ٟبك ١ٝايهتب
ايػتٚ ١غريٖا.
ايتؿاغري ٚأِٖ َطادع٘ تؿػري ايٓػؿٚ ،ٞاـاظٕٚ ،ايطاظٚ.ٟابٔ
نجري.
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نتب ايًػٚ ١ايٓشٚ ٛايكطف ٚايؿك٘ ٚأقٛي٘ ٚاملٓطل ٚغريٖا
مما شنطْا ٙيف تططيت٘ ألْٗا املؿتٗطٚ ٠ايطا٥ذ ١يف املساضؽ ٚاؾاَعات
ايتابع ١يساض ايعً ّٛزٜٜٛبٓس.

جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

108

اجمللد ( )4العدد السابع يوليو 3122م

الشيخ القاضي مشس الدين بن شري حممد

د .حكمت احلريري

قائًح انًشاخع

 ايٓبأ ايعع .ِٝز.قُس عبس اهلل زضاظ .زاض طٝب -١ايطٜاض.
 تؿػري اـاظٕ .طبع ١زاض ايؿهط -بريٚت .ّ1979
 تؿػري ايكطإٓ ايعع ِٝالبٔ نجري .زاض إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب-ٞ
بريٚت/يبٓإ.
 تؿػري ايٓػؿ( ٞاملساضى) زاض ايٓؿا٥ؼ – بريٚت  .ّ2005ؼكٝل
ايؿٝذ :قُس َطٚإ ايؿعاض.
ٖ َٔ س ٟغٛض ٠األْؿاٍ .ز .قُس أَري املكط .ٟزاض األضقِ-
ايهٜٛت.
 ايتػٗ ٌٝيف عً ّٛايتٓع ٌٜالبٔ دع ٟايهًيب .ط /زاض ايهتب
ايعًُ -١ٝبريٚت.
 تؿػري اؾاليري.ط /زاض اؿسٜح – ايكاٖط.٠
 ايتؿػري ايهبري يؿدط ايس ٜٔايطاظ .ٟطبع ١زاض إسٝا ٤ايرتاخ
ايعطب -ٞبريٚت -يبٓإ.
 غٓٔ ابٔ َاد٘ .بٝت األؾهاض ايسٚي ١ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع .ايطٜاض.
 أغباب اـطأ يف ايتؿػري .ز .طاٖط قُٛز ٜعكٛب .ط /زاض ابٔ
اؾٛظ -ٟايػعٛز.١ٜ
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 نعٝـ اؾاَع ايكػري يأليباْ.ٞ
 اؾاَع ألسهاّ ايكطإٓ ايكططيب .ط /زاض إسٝا ٤ايرتاخ
ايعطب -ٞبريٚت.
 ضٚح املعاْ ٞيف تؿػري ايكطإٓ ايععٚ ِٝايػبع املجاْ .ٞاآليٛغ.ٞ
ط /زاض ايهتب ايعًُ.١ٝ
ْ كب اشاْٝل يٓػـ قك ١ايػطاْٝل.قُس ْاقط ايسٜٔ
األيباْ.ٞط /املهتب اإلغالَ.ٞ
 زضاغات يف ايػري ٠يًؿٝذ قُس غطٚض ظ ٜٔايعابس .ٜٔط/زاض
األضقِ -بطَٓذٗاّ.
 اإلغطاًٝٝ٥ات يف ايتؿػري ٚاؿسٜح يًسنتٛض قُس سػري
ايصٖيب
 تؿػري ايبٝهاٟٚ
 قشٝض ايبداض .ٟبٝت األؾهاض ايسٚي ١ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع .ايطٜاض.
 قشٝض َػًِ .بٝت األؾهاض ايسٚي ١ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع .ايطٜاض.
 غٓٔ ايرتَص .ٟبٝت األؾهاض ايسٚي ١ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع .ايطٜاض.
َ ػٓس اإل َاّ أظيس بٔ سٓبٌ .بٝت األؾهاض ايسٚي ١ٝيًٓؿط
ٚايتٛظٜع .ايطٜاض.
 قشٝض َػًِ بؿطح اإلَاّ ايٓ .ٟٚٛزاض اـري .بريٚت.
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 ضٚا٥ع ايبٝإ تؿػري آٜات األسهاّ َٔ ايكطإٓ قُس بٔ عًٞ
ايكاب.ْٞٛ
 ايطز عً ٢ايعْازق ١يإلَاّ أظيس .ؼكٝل قك ٞٝقب ايسٜٔ
اـطٝب .ط /ايساض ايػًؿ.١ٝ
 ظبس ٠ايتؿػري .ز .قُس غًُٝإ عبس اهلل األؾكط .زاض ايٓؿا٥ؼ
يًٓؿط ٚايتٛظٜع – األضزٕ.
َ صٖب أٌٖ ايتؿٜٛض يف ْكٛم ايكؿات .تأيٝـ ز .أظيس بٔ
عبس ايطظئ بٔ عجُإ ايكان.ٞ
 أعالّ ايػٓ ١املٓؿٛض ٠باعتكاز ايطا٥ؿ ١ايٓاد ١ٝاملٓكٛض ،٠ايؿٝذ
ساؾغ اؿهُ.ٞ
 إهلاّ ايباض ٟؾطح قشٝض ايبداض .ٟيًكان :ٞمشؼ ايس ٜٔبٔ
ؾري قُس.
 ؾبً ٞايٓعُاْ ٞعالَ ١اهلٓس األزٜب ٚاملؤضر ايٓاقس األضٜب .تأيٝـ
األغتاش:قُس أنطّ ايٓس .ٟٚطبع ١زاض ايكًِ -زَؿل.
 ؼؿ ١األسٛش ٟؾطح داَع ايرتَص.ٟعبس ايطظئ املباضنؿٛض.ٟ
زاض ايهتب ايعًُ -١ٝبريٚت /يبٓإ.
 ع ٕٛاملعبٛز ؾطح غٓٔ أب ٞزاٚٚز .زاض إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب.ٞ
بريٚت /يبٓإ.
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 تػٗ ٌٝاملٓطل .ز.عبس ايهط ِٜبٔ َطاز األثط .ٟزاض َكط
يًطباع.١
 إعذاظ ايكطإٓ ايعع .ِٝز.سهُت أظيس اؿطٜطَ .ٟطنع
عباز ٟيًسضاغات ٚايٓؿط -اي.ُٔٝ
 داَع ايبٝإ يف تأ ٌٜٚايكطإٓ .قُس بٔ دطٜط ايطرب ،ٟؼكٝل
أظيس قُس ؾانط .طَ/ؤغػ ١ايطغاي.١
َ عاضز ايكب.ٍٛساؾغ اؿهُ .ٞط /زاض ابٔ اؾٛظ.ٟ
 أنٛا ٤ايبٝإ .قُس األَري ايؿٓكٝط.ٞط /زاض ايهتب ايعًُ.١ٝ
 داَع بٝإ ايعًِ ألب ٞعُط بٔ عبس ايرب .ط /زاض ابٔ اؾٛظ.ٟ
 ضٚا٥ع ايبٝإ تؿػري آٜات األسهاّ .قُس عً ٞايكاب.ْٞٛط/
زاض ايػالّ.
 ايطٚن ١ايٓس ١ٜؾطح ايسضض ايبٗ .١ٝأب ٛايطٝب قُس قسٜل خإ
ايبداض.ٟط /زاض املعطؾ.١
 تًدٝل اؿُ ١ٜٛيًؿٝذ قُس قاحل ايعجُٝري.زاض ابٔ اؾٛظ.ٟ
 املعذِ ايٛغٝط .إبطاَٖ ِٝكطؿٚ ٢آخط.ٜٔط /زاض ايسع.٠ٛ
 أيؿ ١ٝابٔ َايو.
َ ؿتاح نٓٛظ ايػٓ ١تططي ١قُس ؾؤاز عبس ايباق .ٞط /زاض
ايهتب ايعًُ.١ٝ
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 ؾطح ايعكٝس ٠ايطشا .١ٜٚالبٔ أب ٞايعع اؿٓؿ .ٞط /املهتب
اإلغالَ -ٞبريٚت.
 اقتها ٤ايكطاط املػتك ِٝيؿٝذ اإلغالّ ابٔ ت.١ُٝٝ
 بسا٥ع ايتؿػري .ابٔ ايك ِٝاؾٛظ .١ٜط /زاض ابٔ اؾٛظ.ٟ
 ايؿطقإ بري أٚيٝا ٤ايطظئ ٚأٚيٝا ٤ايؿٝطإ .املطبٛع نُٔ
فُٛع ؾتا ٣ٚؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت.١ُٝٝ
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