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 مفيوم جياد الدفع في الفقو اإلسالمي
 *إبراىيم عبد اهلل سمقيني ،محمد فاروق العكام

 قسم اعفقه وأصوعه، كلةة اعشبةعة، جامعة ادمشق
 * طاعب ادباسات علةا )ادكروباه(

 الممخص
إن من أعظم اعفرن اعري مبت على اععااعم انإسايمي نرساة االحاريل اعياابجي،  

اد، وةرسلط على اععبااد، وةسعى عزبع باروب اعفرساة ناي حةث ةسرسزف اعمحرل يةبات اعبي
 اعمجرمع بةن األعباق واعادةاسات اعميرلفة، حرى ةسشغل اعساس عسه وال ةفكبوا بمقاومره.

وماان ااارا اعمسطلااق كااان اعبحااث محاوعااة عرمةةااز اعجلااااد عااادنع االحااريل، وبةااان  
 مااةره.

 نرساوعت ني بحثي ادباسة اعموضوعات اعراعةة: 
 رعبةف علرا اعسوع من أسواع اعجلااد، مع شبح حادواد اعرعبةف.وضع  -1
 رمةةز اعفقلاء بةن ارا اعسوع من اعجلااد وغةبه من أسواع اعجلااد. -2
 األادعة على اعرمةةز بةن جلااد اعادنع وجلااد اعطلب. -3
 شبوط جلااد اعادنع. -4
 المقدمة -1

 ،واعمبسااالةن ءسبةاااااألواعصاااية واعسااايم علاااى أشااابف  ،عحمااااد ب بب اععااااعمةنا 
 :وبعاد ،أجمعةنبه وعلى آعه وصح ،ادمسةادسا مح
، “وعاةس عللجاوم اعجلااد علاادنع”اسريادام عبابة على ادبج بعض اعمعاصبةن نقاد  

وجااادت أن جلااااد اعااادنع اااو سااوع مساارقل ماان  ةنقااادمعلماااء اعمروعااادا اعبجااوع إعااى كرااب اع
وجعلاوا علارا اعساوع  .، واو اعجلااد عاادنع اعمحرال اعارخ اديال أبضااس علمسالمةنأسواع اعجلااد

 ماااااااااان اعجلااااااااااااد أحكامااااااااااه اعياصااااااااااة اعرااااااااااي رمةاااااااااازه عاااااااااان أحكااااااااااام اعجلااااااااااااد نااااااااااي اداب
 

 4/8/2008وباد اعبحث علمجلة برابةخ اا
 28/10/2008قبل علسشب برابةخ اا

 اعحبب.
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ساااايمي رعاااابض ععااااادة ورباااابز أامةااااة اعموضااااوع أكثااااب إرا علمسااااا أن اععاااااعم انإ 
عصااالةبةةن عبةااات اعمقاااادس ساااسة حريل ا، كاااان أببزااااا اعااارخ اسرلاااى باااامحااااوالت اجرةااااح

طان صااايح اعاااادةن ااااا(، حةاااث بقاااوا نةلاااا ثسراااةن ورساااعةن ساااسة، حراااى حاااببه اعسااال492)
سااقاط اسرلااى باااحريل اعمغااول عبغااادااد و  االجرةاااح اعثاااسي اعاارخاااا(. و 583األةااوبي سااسة ) ا 

ااا(، وقااد امراادت ادوعارلم إعاى ادمشاق، وسكلاوا باعمسالمةن شاب 656اعيينة اععباسةة سسة )
ااااا( علاااى ةااااد اعملاااك 658نة اعمغاااول ناااي عاااةن جااااعوت ساااسة )رسكةااال. ثااام كاااان كساااب شااا 

ببكااه يااان اباان عاام اوالكااو عاااداد ماان قةاااادات اعمغااول، كااان مااسلم أساالم و اعمظفااب قطااز. 
ااا(، نقرال ببكاه ياان أكثاب 661نااقرري ساسة ) اعظااب عةرفقا على اوالكاو،اعملك وكارب 

 .(1)والكو ني شبرمة ةسةبة أصحاب اوالكو، وغبق أكثب من بقي، وابب ا
 .ارا اعموضوع وأجلةه ببحث ةوضح جزئةاره عرا وجادت من اعمساسب أن أنباد

 .اعرحلةلي أما مسلجي ني اعبحث نلو اعمسلج االسرقبائي 
وأن ةعصاامسي  ،عملاي نةاه ياعصاااس عوجلاه رعااعى أن ةجعاال  اارا وأسا ل اب 

ثاام ةاااديبه عااي عساااده أجااباس عظةماااس  ،اتماان ناارن اعمحةااا واعمماا -وعبااااَد اب اعمساالمةن -بااه 
 .ةوم اعقةامة ومن عراب اعساب أاوالني اآليبة ةعةرسي به من 

واعراابعةن عاه بسحساان  ،وعلاى آعاه وصاحبه وسالم ،وصلى اب على سةادسا محماد 
 .إعى ةوم اعادةن

 :البحث -2
اعراي ايرلاف  مشابوعةة اعجلااادبب سا “ جلاااد اعاادنع” عباابة عةس اعمقصواد مان  

اعحاصااال  اءعرااااداالادنع عااااعجلاااااد ادباساااة ، وعكااان اعمقصاااواد (2)اععلمااااء اعمعاصااابوننةلاااا 
 وسر ير اعادباسة ثيثة مساحي: .؛ بضبط صوبره، وادباسة حكمه اعشبعيحقةقة

 .وضع رعبةف علرا اعسوع من أسواع اعجلااد، مع شبح حادواد اعرعبةف -أ

                                           
، 103، 9/82(، )473، 8/292ابااان كثةاااب إساااماعةل بااان عماااب، اعباداةاااة واعسلاةاااة )اسظاااب رلاااك اعحاااواادث ناااي  (1)

118 ،123 ،134.) 
لاف اععلمااء اعمعاصابون نةاه ( سبب مشبوعةة اعجلااد عموماس )طلباس وادنعاس( يابج عن موضوع اعبحاث، وقااد اير2)

 .(606-1/586اةكل محماد يةب، اعجلااد واعقرال ني اعسةاسة اعشبعةة )على أقوال؛ اسظب رفصةللا ني: 
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 جلااد.رمةةز اعفقلاء بةن ارا اعسوع من اعجلااد وغةبه من أسواع اع -ب
 رمةةز اعسصوص بةن ارا اعسوع وغةبه من أسواع اعجلااد. -ج
 اعقرال عادنع اعفرسة كما سمره اعسصوص، او:تعريف جياد دفع االحتالل: أو  -2-1

اعقرااال عااادنع اعرساالط اعمباشااب علكااانبةن علااى اعمساالمةن، أو علااى اداب انإساايم ”  
 “.أو جزء مسلا، أو عباد اعلجوم علةلا 

 شبح اعرعبةف:
 رال: ألن كل قرال علكانبةن جلااد ني اصطيح اعفقلاء، وةرعلق ب نعاعه اعثواب.اعق

عادنع: ألن اعادنع ةقال نإزاعة أمب حاصل، بييف اعمسع اعارخ ةقاال عرفااادخ حصاول أماب 
 مروقع.

 . وادعةلااااااه قوعااااااه رعاااااااعى:  (1)اعرساااااالط: نااااااي اعلغااااااة اعقلااااااب              

       } :[90]سوبة اعسساء. 
اعمباشب: احربازاس عن اعرسلط غةب اعمباشب عن طبةق اعمساانقةن، نلام ماع اعمشابكةن ناي 
معسااى اعرساالط إرا رغلبااوا علااى اعمساالمةن، باال ااام أشاااد سكاةااة وأماابام ةيفااى علااى عااوام 
اعساااس. أمااا ماان حةااث أحكااام اعقرااال نااي ةاااديلون نااي اعجلااااد وةاااديلون نااي اعفرسااة بااةن 

 اعمسلمةن، ألن ظاابام انإسيم، وارا يابج عن موضوع اعبحث.
علكانبةن على اعمسلمةن: ورعاك كماا حصال ماع اعمسالمةن ناي مكاة، ناضاطلااد  

اعبعاةا اعمسلمةن ني ادوعلم بسبب ادةسلم، ةبةح علادوعة انإسيمةة اعادناع عسلم ماا عام ركان 
ك كما سبق ناي آةاة اعقراال ناي اساك معااادة بةن رلك اعادوعة وبةن اعادوعة انإسيمةة. ورع

 اعمسجاد اعحبام.
أو علااى اداب انإساايم: نااي ةشااربط أن ةكااون اعجاازء اعمحراال ماا اوالس، نلااو احرلااوا  

كان رعك رسالطاس. كماا ةيابج بارعك اعرسالط علاى  (2)“ ُعْمَباَن انِإْسيِم َأْو َيَباَبُه َأْو ِجَباَعهُ ”
 لجبة واعلادسة.اعمسلمةن ني اداب اعحبب، نلرا محله ني أبواب اع

                                           
 (.7/320( ابن مسظوب محماد بن مكبم، عسان اععبب )1)
 (.9/235( اعلةرمي أحماد بن محماد بن حجب، رحفة اعمحراج ني شبح اعمسلاج )2)
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 أو جزء مسلا: حرى ال ةفلم أن احريل اداب انإسيم باعكامل شبط ني جبةان األحكام.
وحاصاااله أن كااال “ . قاااال ابااان عاباااادةن: أو عاااباد اعلجاااوم علةلاااا: أخ: علاااى اداب انإسااايم

موضاع يةاف اجاوم اععاادو مساه نابض علاى انإماام أو علاى أاال رعاك اعموضاع حفظااه، 
ن عاام ةقااادبوا ناابض علااى األ قاابب إعااةلم معاااوسرلم إعااى حصااول اعكفاةااة بمقاومااة اععااادو، وا 

 .(1)” وال ةيفى أن ارا غةب مس عرسا، واي قراعسا علم ابراداءس، نر مل 
 تمييز الفقياء بين جياد الدفع وغيره من أنواع الجياد: -2-2

ناي بلااده وادنعاه  اعحبباي بةن طلاب اعكاانب مةةزعلى اعراعمرقادمون سص اععلماء  
 لمةن، ومن رعك ما ة ري:عن بياد اعمس

 أقوال علماء اعحسفةة: -2-2-1
 .(2) َنَةْيُبُج اْعُكل  َوَعْو ِبي إْرنٍ  ،َوَنْبُض َعْةٍن إْن َاَجَم اْعَعاُدو  قال اعحصكفي:  -
اااا إَرا َعااامَّ اعسَِّفةاااُب ِباااَ ْن َاَجاااَم اْعَعااااُدو  َعَلاااى َبَلااااٍد ، َنلُاااَو َناااْبُض َعاااْةٍن قاااال اعكاسااااسي:  - َنَ مَّ

 .(3) ُةْفَرَبُض َعَلى ُكلِّ َواِحاٍد ِمْن آَحااِد اْعُمْسِلِمةَن ِممَّْن ُاَو َقااِدٌب َعَلْةهِ 
َنِسْن َاَجَم اْعَعااُدو  َعَلاى َبَلااٍد  :َقاَل ِني اْعِلاَداَةةِ  .َوَنْبُض َعْةٍن إْن َاَجَم اْعَعاُدو  قال اعزةلعي:  -

 .(4)َوَجَب َعَلى َجِمةِع اعسَّاِس اعادَّْنعُ 
علاى بلااد  ني اجاوم اععاادو جلااد اعادنعصوبة  لم حادادوااصل كيم اعحسفةة أسوح 
عن جلااد اعطلب ب سه نابض عاةن، علاى كال اعقااادبةن علاى اعيابوج،  وهمةز و  ،علمسلمةن

 وال ةشربط نةه انإرن.
 اعماعكةة:أقوال علماء  -2-2-2
( اْبااُن َعَبَنااَة: َقااادْ  قااال اعمااواق: - َمااا ُةوِجُبااُه َةْعااِبُضِ ْعَفااْبِض اْعِكَفاَةااِة  )َوَرَعااةََّن ِبَفااْجِء اْعَعاااُدوِّ

                                           
. وظاااااب رمةةاازه باااةن ساااوعي (4/124)ن باان عماااب، باد اعمحرااااب علااى اعاااادب اعميراااب ( اباان عاباااادةن محماااد أماااة1)

 اعجلااد.
، ونااي (127-4/126)( اعحصااكفي محماااد باان علااي باان محماااد، اعااادب اعميراااب، مااع حاشااةة باد اعمحراااب علةااه 2)

 (:.4/124حاشةة ابن عابادةن)
 .(7/98) ( اعكاساسي مسعواد بن أحماد، بادائع اعصسائع ني ربرةب اعشبائع3)
 .(3/241اعزةلعي عثمان بن علي، ربةةن اعحقائق شبح كسز اعادقائق )( 4)
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 .(1) َعَلى اأَلْعَةانِ 
َبْعااِض اأَلْوَقااِت َعَلاى َمااْن َقاااْد َةَرَعاةَُّن ِناي اعِجَلاااُد ِمااْن نُاُبوِض اعِكَفاةاِة، وَ : قاال اعبغااداادخ -
 .(2) اْعَعاُدو   هُ ئُ جِ افَ ةُ 
( اْعَكاااِنُب )َمَحلَّااَة َقااْوٍم(َةْفَجااَ  : َأخْ ، َأْن َةْغَشااى( إالَّ قااال اعسفااباوخ: ) -  ،َمْسااِزَعُلمْ  :َأخْ  ،)اْعَعاااُدو 

 .(3) )ِقرَاُعُلْم( -َواْعَعِبةادُ  ،اأَلْحَبابُ  ،َوانِإَساثُ  ،اعر ُكوبُ -َعَلْةِلْم( َجِمةُعُلْم  )َنَةِجُب َنْبضاس 
عمحلاااة  بفاااجء اععاااادو ا صاااوبة جلاااااد اعاااادنعحاااادادو وحاصااال كااايم اعماعكةاااة أسلااام  
علاى  ز بةسه وبةن جلااد اعطلاب بفبضاةرهةني اعرمةادوا على كيم األحساف زا، و علمسلمةن

 اعسساء واععبةاد.
 أقوال علماء اعشانعةة: -2-2-3
ثُمَّ َشَبَع اْعُمَصسُِّف ِني اْعَحاِل )اعثَّاِسي( ِماْن َحااَعْي اْعُكفَّااِب، َوُااَو قال اعيطةب اعشببةسي:  -

َسُه َقْوُعهُ  َبْلاَدةس َعَسا( َأْو َةْسِزُعوَن َعَلى َجَزاِئَب َأْو َجَباٍل ِناي اَداِب انِإْسايِم َوَعاْو )َةاْدُيُلوَن  :َما َرَضمَّ
 .(4) َعْن اْعَبَلادِ  َبِعةاداس 

َناِسْن اَدَياَل اْعُكفَّااُب ِباياَد اْعُمْساِلِمةَن  ،)َو( َةَرَعاةَُّن َعَلاْةِلْم )ِبااُدُيوِل اْعُكفَّاابِ قال ابن اعمقبخ:  -
َنَلاْو اَدَيلُاوا َبْلااَدةس َعَساا  ...؛ أَلنَّ اُدُيوَعُلْم َعَلا َيْطاٌب َعِظاةٌم ال َساِبةَل إَعاى إْاَماِعاهِ َرَعةََّن( َعَلْةِلمْ 

 .(5)ال( ِسَساَء )َضِعةَفاٍت(  ،)َحرَّى َعَلى َعِبةاٍد َوِسَساءٍ  ؛َرَعةََّن َعَلى َأْاِلَلا ِمْن اْعُمَكلَِّفةنَ 
َوَقااْد َةُكاوُن َناْبَض ِكَفاَةاٍة؛ أَلنَّ  ،َناْبَض َعاْةنٍ  َواْعِجَلاااُد َقااْد َةُكاونُ قال ابان اعاوبادخ:  

ااُه َنَفااْبُض َعااْةنٍ  اَدَسااا َأْو َأَسااُبوا ُمْسااِلماس ياْعُكفَّاااَب إْن اَدَيلُااوا بِ  ْن َكاااُسوا ِبااِبياِدِاْم  ...ُةَرَوقَّااُع َنك  َواِ 
 .(6)َنَفْبُض ِكَفاَةٍة 

اديول باياد اعمسالمةن، باجلاااد اعاادنع صاوبة أسلام حاادادوا وحاصل كيم اعشانعةة  
. واحااد نا كثب ، وكارا ب ساب مسالمبعةادة عن اععمبان وعو كاست رلك اعبياد جزائب أو جبال
                                           

 .(4/539اععبادبخ اعمواق محماد بن ةوسف، اعراج وانإكلةل عميرصب يلةل )( 1)
 .(1/238اعبغاداادخ عباد اعوااب بن علي، اعرلقةن )( 2)
 .(2/272واسي )اعسفباوخ أحماد بن غسةم، اعفواكه اعادواسي على بساعة ابن أبي زةاد اعقةب ( 3)
 .(6/22) ( اعيطةب اعشببةسي محماد بن أحماد، مغسي اعمحراج إعى معبنة أعفاظ اعمسلاج4)
 .(4/178) ( ابن اعمقبخ إسماعةل، بوض اعطاعب، مع أسسى اعمطاعب شبح بوض اعطاعب5)
 .(5/116) ( ابن اعوبادخ، اعبلجة اعوبادةة، مع اعغبب اعبلةة شبح اعبلجة اعوبادةة6)
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، وعللااوا اعرمةةااز بااةن وياااعفوا اعحسفةااة واعماعكةااة باساارثساء اعسساااء اعضااعةفات ماان اعفبضااةة
 .سوعي اعجلااد ب ن اديوعلم يطب عظةم

 أقوال علماء اعحسابلة: -2-2-4
َأْو اْساارَْسَفَبُه َمااْن َعااُه اْسااِرْسَفاُبُه َرَعااةََّن  ،َعاااُدو   -َأْو ُاااوَ -ُه َوَمااْن حصااَب َبَلااادح: قااال اباان مفلاا -

 .(1)َعَلْةهِ 
 .(2)َرَعةََّن َعَلْةِه ِبي ِسَزاعٍ  :َأْو َحَضَب اْعَعاُدو  َبَلاَدهُ اعمباداوخ:  -
اعثَّاااِسي ، إَرا َسااَزَل  ]وركااب مسلااا[؛  َوَةَرَعااةَُّن اْعِجَلااااُد ِنااي َثيثَااِة َمَواِضااعَ قااال اباان قادامااة:  -

 .(3)اْعُكفَّاُب ِبَبَلاٍد ، َرَعةََّن َعَلى َأْاِلِه ِقرَاُعُلْم َواَدْنُعُلمْ 
َنَةِجااُب اعرَّْفِبةااُق َبااْةَن  ،َوَقاااْد َسااصَّ َعَلااى َرِعااَك اْعُعَلَماااُء َأْصااَحاُبَسا َوَغْةااُبُامْ قااال اباان رةمةااة:  -

اِئِل اعظَّاِعمِ   .(4) َوَبْةَن َطَلِبِه ِني ِبياِدهِ  ،اْعَكاِنبِ  اَدْنِع اعصَّ
وحاصاال كاايم اعحسابلااة أسلاام حااادادوا جلااااد اعااادنع بحضااوب اععااادو، وزاادوا علااى  

نااي أسلام يصاوا جلااااد اعاادنع بحضااوب رعاك با ن عااادوا حضاوبه صاةاالس، وياااعفوا اعشاانعةة 
 .اععمبان ادون اعقفب

 أقوال علماء اعظاابةة: -2-2-5
َأْن َةْساااِزَل اْعَعاااااُدو  ِبَقاااْوٍم ِمااااْن  إالَّ  ،ِباااِسْرِن األََبااااَوْةنِ   َةُجاااوُز اْعِجَلااااااُد إالَّ َوالقاااال ابااان حاااازم:  -

َأِرَن األََبااَواِن َأْم  ؛َعلُامْ  َنَفاْبٌض َعَلااى ُكالِّ َماْن ُةْمِكُسااُه إَعااَسُرُلْم َأْن َةْقِصااَدُاْم ُمِغةثاااس  ،اْعُمْساِلِمةنَ 
 .(5) َعْم َةْ َرَسا

 باةناجاوم اععاادو علاى قاوم مان اعمسالمةن، و علاى ااد اعادنع وقصب ابن حزم جل 

                                           
 .(6/190) ح محماد بن مفلح، اعفبوع( ابن مفل1)
 .(4/117) ( اعمباداوخ علي بن سلةمان، انإسصاف2)
 .(9/174(. واسظب أحكام رعك )9/163)( ابن قادامة عباد اب بن أحماد، اعمغسي 3)
(، وماااع أن ابااان رةمةاااة مااان اعقيئااال اعااارةن أنااابادوا مصاااطلحاس 5/538ابااان رةمةاااة رقاااي اعاااادةن، اعفرااااوا اعكبااابا ) (4)

، وجاادت ناي كرااب اعجلاااد واعقراال ناي اعسةاساة اعشابعةة “جلاااد اعاادنع  ”را اعسوع من اعقرال، نساماه: ياصاس عل
وغاةاة ماا قاعاه ابان “. كللاا كاسات ادناعةاة حابوب اعسباي ”( أن اعمؤعف سسب البن رةمةة أسه ةقول: 1/506)

 .ي اعربلةغكاست بعاد إبسال اعبسل وعم ةفج ام بقرال قبل إبباء اعرمة ن رةمةة أن حبوبه 
 (.5/341( ابن حزم علي بن أحماد، اعمحلى باآلثاب )5)
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 حكماس جادةاداس مغاةباس عجلااد اعطلب، واو عادم اشرباط إرن اعواعادةن عليبوج.
واعحاصاال أن اعفقلاااء مرفقااون علااى أن اعجلاااااد عااادنع اعمحراال عااه أحكااام رغااااةب  

 أحكام جلااد اعطلب.
مساا عة حكمااه، نلاام : ، مسلااا(1)عااادة مساائلوةظلاب رمةةاازام عااه نااي األحكااام نااي  
بةسماااا جلاااااد اعطلاااب نااابض كفاةاااة،  ،أساااه نااابض عاااةنعلاااى  -كماااا ااااو ظاااااب-مرفقاااون 

عااادم اشاارباط مساا عة ، و (3)وكاارا اعفقااباء واعمبضااى ،(2)رعةسااه علااى اعسساااء واععبةااادمساا عة و 
 .(7)حكم االسرسيم علعادومس عة ، و (6)زوج أو سةادأو  (5)أو أمةب (4)غبةمواعادةن أو  إرن

 .(7)علعادو
 :الطمب بين جياد الدفع وجياد عمى التمييز األدلة -2-3

                                           
نااي كاال مساا عة ماان رلااك اعمسااائل كاايم طوةاال علعلماااء، نةمااا عااادا حكمااه، نلاام مرفقااون علااى أسااه ناابض عااةن. وعااةس ( 1)

سما اعمقصواد بةان رمةةز اععلماء بةن جلااد اعادنع وجلااد اعطلب ني األحكام.  اسا موضع بةان األحكام، وا 
 .(2/272) اعسفباوخ أحماد بن غسةم، اعفواكه اعادواسي على بساعة ابن أبي زةاد اعقةبواسي (2)
 .(3/242اعزةلعي عثمان بن علي، ربةةن اعحقائق شبح كسز اعادقائق )( 3)
 .(5/539ابن رةمةة رقي اعادةن، اعفراوا اعكببا )( 4)
 مسصااوب باان ةااوسس، ادقااائق أوعااي اعسلااى (، واعبلااوري4/151) اعمااباداوخ علااي باان ساالةمان باان أحماااد، انإسصاااف( 5)

إْن َكاَساْت اْعَمْصاَلَحُة ِناي ”(. وعسااد اعشاانعةة ةكابه اعيابوج باي إرن انإماام أو سائباه، عكان 1/636عشبح اعمسرلاى )
ُت  ،َأْو اْمرََساااَع ِماااْن انِإْرِن ِنةاااهِ  ،اْعَغاااْزِو َعِكاااْن َرَبَكاااُه انِإَمااااُم َوُجْسااااُدُه ِبِسْقَبااااِعِلْم َعلَاااى اعااااد ْسَةا َأْو َكااااَن اْسِرَظااااُب انِإْرِن ُةفَاااوِّ

 اسظاااب: قلةاااوبي وعمةااابة أحمااااد سااايمة وأحمااااد اعببعساااي، حاشاااةرا قلةاااوبي وعمةااابة“. َعاااْم ُةْكاااَبْه ِبَغْةاااِب إْرِساااهِ  ،َمْقُصاااواداس 
 (.6/24، واعيطةب اعشببةسي محماد بن أحماد، مغسي اعمحراج إعى معبنة أعفاظ اعمسلاج )(4/218)

(، وقاااد زااد اعيطةااب اعشااببةسي مساا عة: 3/241ن باان علااي، ربةااةن اعحقااائق شاابح كسااز اعااادقائق )اعزةلعااي عثمااا( 6)
اعيطةاب اعشاببةسي محمااد بان أحمااد، مغساي اعمحرااج إعاى معبناة اسظاب: “. َوَةْسَحل  اْعَحْجُب َعْسُلْم ِناي َااِرِه اْعَحاعَاةِ ”

 .(، ومبااده برعك اعسفةه واعمادةن واععباد6/22) أعفاظ اعمسلاج
اعيطةااب اعشااببةسي محماااد (، و 9/236) اعلةرمااي أحماااد باان محماااد باان حجااب، رحفااة اعمحراااج نااي شاابح اعمسلاااج( 7)

ثَاِسَةُرُلَمااا: َأْن ”. وساص عباابة ابان حجاب اعلةرماي: (6/23) بان أحمااد، مغساي اعمحرااج إعاى معبناة أعفاااظ اعمسلااج
ا ٍب، َنَمْن َوَقَف َعَلْةاِه َكااِنٌب َأْو ُكفَّااٌب َوَعِلاَم َأسَّاُه ُةْقرَاُل إْن ُأِياَر َنَعَلْةاِه َأْن َةْغَشاُاْم اْعُكفَّاُب َوال َةَرَمكَُّسوا ِمْن اْجِرَماٍع َورَ َ 

ْن َكاَن َةُجوُز َأْن ُةْقَرَل َوَأْن ُةْؤَسَب َوَعْو اْمرََسَع ِمْن االْسِرْسيِم عَ  .َةاْدَنَع َعْن َسْفِسِه ِبَما َأْمَكنَ  ْساِلَم ، َجااَز َأْن َةْسرَ  لَ رِاقُ َواِ 
 .َواأَلْسَب َةْحَرِمُل اْعَييَص  ،َنِسنَّ اْعُمَكاَنَحَة َواْعَحاَعُة َاِرِه اْسِرْعَجاٌل ِعْلَقْرلِ 

ْن َأادَّا إعَااى َقْرِللَااا؛ ألَسَّلَااا ال رَُباااُح ِبَيااوْ  ،َوَةْلااَزُم اعااادَّْنُع اْمااَبَأةس َعِلَمااْت ُوقُااوَع َناِحَشااٍة ِبلَااا اآلَن ِبَمااا َأْمَكَسلَااا ِف َواِ 
 “.ُاْحُرِمَل َجَواُز اْسِرْسيِمَلا، ثُمَّ َراْدَنُع إَرا ُأِبةاَد ِمْسَلا َرِعكَ  -ال َبْعاَد اأَلْسبِ - اْعَقْرِل، َنِسْن َأِمَسْت َرِعَك َحاالس 
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مةاازت اعسصااوص بااةن سااوعي اعجلااااد، كمااا أن اعقةاااس ةقرضااي اعرمةةااز بةسلمااا.  
 :بةسلما ونةما ةلي األادعة على اعرمةةز

 }: قوعه رعاعى -2-3-1                           

                                  

                     } [191 :]سوبة اعبقبة. 
وادالعااة اآلةااة علااى اعرمةةااز ، ادنعى اعاااالساارادالل بلااره اآلةااة ة ياار شااقةن: ادالعااة اآلةااة علاا

 ونةما ةلي رفصةل رعك: .بةن سوعي اعقرال
 :ادنعاعجلااد األول: ادالعة اآلةة على 

- {              } : وايبجلم أسو كباقربن األمب بسيباج اعمشبكةن 
 .يبجوا اعمسلمةنوأ بمن اديلوا بياد اعمسلمةن ةياص اآلةةعمسلمةن، نادل على أن ا
 .(1) ىاعَ َعااارَ  ابِ فاااب ِبااااعكُ  ...:ااَ ادُ َحاااأَ : ” وجواااااس ركاااب اعااابازخ ناااي معساااااا  :معساااى اعفرساااة -
  ةااااهِ نِ وَ  ،بجواعَلاااا لاااامِ ى اعظ  َعااااخ إِ ادِّ ؤَ ُةاااا بضِ ي األَ ااد ِنااااَساااانَ  هُ سَّااااألَ  ؛ةِ َساااارْ اعفِ فااااب بِ ي اعكُ مِّ ا ُسااااَمااااسَّ ا ِ وَ 
 ...(2)ة سَ رْ اعفِ 

                                           
(، واعسسااافي عبااااد اب بااان 2/351( اسظاااب اااارا اعوجاااه ناااي: اعقبطباااي محمااااد بااان أحمااااد، اعجاااامع ألحكاااام اعقااابآن )1)

بوح اعمعاااسي نااي رفسااةب اعقاابآن اععظااةم (، واألعوسااي محمااواد، 1/94سزةاال وحقااائق اعر وةاال )أحماااد، مااادابك اعر
اباان (، و 1/162(، واعبغااوخ اعحسااةن باان مسااعواد، معاااعم اعرسزةاال نااي اعرفسااةب واعر وةاال )2/75) واعساابع اعمثاااسي

اعرسزةال وأساباب  أساواب(، واعبةضااوخ عبااد اب بان عمب،1/228رفسةب اعقبآن اععظةم )كثةب إسماعةل بن عمب، 
 وقاد ةقال: إن اسرشاب اعكفب بحاد راره نرسة. وارا سلةم، وعكن ةشكل علةه أمبان:. (477-1/476) اعر وةل
ال نمااا وجااه  -1 أن سشااب اعكفااب ةكااون بااةن اعمساالمةن، وال ةكااون بااةن اعكااانبةن؛ ألن ملااة اعكفااب واحااادة، وا 

 واع اعكفب إعى غةبه.اعفرسة اعوابادة ني اآلةة ني اسرقال اعكانب من سوع من أس
ما اي آعة سشبه، نسن قلسا: اي اعكفاب، ناآلةة على رعاك را مب بقرال كال كاانب حراى ُةْساِلم، واارا نةاه  -2

أشاد مان اعقرال، عاادا  -اعري اي اعادعوة علكفب، اعمجبادة عن اعقلب واعبيء-ييف، كما ةبعاد أن ركون اعفرسة 
ن قلساا: ااي ادوعاة اعكفاب، ناآلةاة علاى رعاك عن أن سةاق اآلةة ةمسعه، نلي ررحادث عن قراال باة ن طابنةن. وا 

 ر مب بقراعلا حرى ةكون اعظلوب علمسلمةن.
 واعحاصل أن اعمبااد ظلوب اعكفاب على اعمسلمةن، إر به اسرشاب اعكفب، ال رات اعكفب.

ال نااسحن ع2) سااسا مكلفااةن ( وقاااد عسااى اعاابازخ بحمااه اب باااعظلم واعلاابج مااا ةكااون بااةن اعمساالمةن بساابب اعكااانبةن، وا 
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 ماابِ األَ  ةادِ شااادِ ى رَ َلااعَ وَ  ،ةنسِ ؤمِ ةااف اعُماايوِ ى رَ َلااعَ وَ  ،(1) فاابى اعكُ َلااعَ  ابِ فَّااعكُ ام اقااادَ إِ  ...:اةَلاااسِ ثَ وَ 
 ،ةني اعاادِّ م ِنالِ ضايعِ ن إِ اس ِماَبابَ اَ  نِ طَ اعاوَ وَ  االِ األَ  بكِ ى رَاَعاةن إِ ِئاجَ لْ وا مُ ابُ ةث َصاحَ بِ  - مةلِ لَ عَ 
اامِ  فسِ لااسَ اس عِ ةَصاايلِ رَ وَ  خ اعاارِ  راالِ ن اعقَ ِماا اد  َشااي أَ ل ِاااَباا .ةةادَ ادِ ة َشااَساارْ نِ  - ونبُ حاارَ ةَ ون وَ انُ َيااا ةَ مَّ
 ...(2) الِ ارِ آنَ سةا وَ اعادُ  ومِ مُ ن غُ ةص مِ يلِ ي اعرَ ضِ قرَ ةَ 

ةاث ن حَ م ِماواُ لُاةال اقرُ ه قِ سَّا َ كَ نَ  ،ماِ فابِ كُ  بِ بَ سَ م بِ لُ مُ لزَ خ ةَ م اعرِ ائِ اعادَّ  ابُ رَ اععَ  ...:ثُ اعِ اعثَ  جهُ اعوَ 
 ...(3) سهمِ  اد  شَ أَ  وَ ا اُ مَ  ابِ  ابِ رَ ن عَ مِ  كَ عِ رَ  اءَ بَ وَ  نَّ م أَ اعلَ وَ  ،مواُ فرمُ قِ ثَ 

ي م ِنااااُ ةَّاام إِ كُ رلِ ن َقااِماا اد  َشااام أَ بَ اد اعَحااسااجِ ن اعمَ م َعااكُ ادِّ َصاام بِ اكُ ةَّاام إِ لُ رُ َساارْ نِ  ... :عُ اِباااعبَ  جااهُ اعوَ 
 الَّ إِ  ساَس انإِ وَ  نَّ اعِجا قاتُ لَ ا يَ ي َمااعِرا ةِ اَعااعطَّ وَ  ةِ ةَّاوادِ بُ ن اععُ ِما ساعِ ي اعمَ ون ِناساعَ م ةَ لُاسَّ ألَ  ؛مبَ اعحَ 
 .(4) الَ عَ 

م سارُ أَ م وَ رُ ْلارِ ن قُ م إِ كُ سَّ سِ َنا ...اس قَّاحِ مُ  لَ قَران ةُ ن أَ ِما ةاهِ لَ عَ  اد  َشان أَ ؤمِ اعُما اادَ ادَ ابِرا نَّ إ :ُس امِ اعيَ  جهُ اعوَ 
ي وا ِنالُ اَساكَ رَ و رَ م أَ كُ ةاسِ ن ادِ وا َعااد  برَان رَ ن أَ م ِماةكُ َلاعَ  لُ سالَ أَ م وَ ُكاى بِ وَعاأَ  كَ ِعارَ  انَ َكا قِّ ى اعحَ لَ عَ 
 .(5)“  مكُ بِّ بَ  ةِ اعَ طَ 

                                                                                                    
باعقرااال عمسااع مااا ةحصاال بةااسلم ماان اعظلاام واعلاابج. كمااا أن اآلةااة ال رحرملااه، إر قراال اعمساالمةن أعظاام ماان نرسااة 

 اعظلم واعلبج اعحاصلة بةن اعكانبةن.
( اااره اععبااابة ماان اعاابازخ بحمااه اب مشااكلة، نقاااد ركااب اعكفااب نااي اعوجااه األول. كمااا أن اععبااابة اعسااابقة واعيحقااة 1)

على ييف اعمعسى اعرخ ركبه ني ارا اعوجه. عكن إادباجه علا ةفةاد ني أن اعرفساةب بكال ااره اعمعااسي علا رادل 
 مجرمعة ةحرمله اعسص.

(، واعبةضاااوخ عباااد اب باان 2/351( اسظااب ااارا اعوجااه نااي: اعقبطبااي محماااد باان أحماااد، اعجااامع ألحكااام اعقاابآن )2)
سسااافي عبااااد اب بااان أحمااااد، ماااادابك اعرسزةااال وحقاااائق (، واع477-1/476) أساااواب اعرسزةااال وأساااباب اعر وةااالعمب،

 (.2/75(، واألعوسي محمواد، بوح اعمعاسي ني رفسةب اعقبآن اععظةم واعسبع اعمثاسي )1/94اعر وةل )
طايق اعفرساة علاى 1/94( اسظب ارا اعوجه ني: اعسسفي عباد اب بن أحماد، مادابك اعرسزةل وحقائق اعر وةل )3) (. وا 

 قال اعبازخ، وقاد ةكون إطيقاس عغوةاس، اسرعابة من عبض اعراب على اعساب.اععراب قاد ةكون كما 
 (.477-1/476) أسواب اعرسزةل وأسباب اعر وةل( اسظب ارا اعوجه ني: اعبةضاوخ عباد اب بن عمب،4)
(. واعمااابااد باعوجاااه األيةاااب بادة اعماااؤمن اعسارجاااة عااان 290-5/289( اعااابازخ محمااااد بااان عماااب، مفاااارةح اعغةاااب )5)

لااب واالبااريء، وااارا مااا ركاابه اعطباابخ واعقبطبااي نااي رفسااةبةلما. اسظااب: اعقبطبااي محماااد باان أحماااد، اعجااامع اعق
(، 2/191) (، و اعطباااابخ محماااااد باااان جبةااااب، جااااامع اعبةااااان عاااان ر وةاااال آخ اعقاااابآن2/351ألحكااااام اعقاااابآن )

 مان بعااد إسايمه أشااد بااب وابريء اعمؤمن ني ادةسه حرى ةبجاع عساه نةصاةب مشابكاس  :نر وةل اعكيم” وعبابره: 
 .“ نةه علةه محقاس  على ادةسه مرمسكاس  مقةماس  لَ رَ قْ علةه وأضب من أن ةُ 
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حصاول ن .إر ال رعاابض بةسلاا ،واعرفسةب بلاره اعمعااسي مجرمعاة ةحرملاه اعاسص 
واعصااااد عااان  ،وقلاااب اعمسااالمةن وامرحااااسلم بااا سواع اعبيةاااا ،(سشااابه باااةن اعمسااالمةناعكفاااب )

كاال رعااك ال ةحصاال إال بظلااوب اعكااانبةن  ؛اعمسااجاد اعحاابام ومسااع اعمساالمةن عاان اعمساسااك
علاااى  ظلاااوب اعكاااانبةن :ناااادل رعاااك عزومااااس علاااى أن معساااى اعفرساااة ااااو ،نعلاااى اعمسااالمة

نلاااو عاااام رااااديل رحراااه اعمعااااسي  ،كماااا أن نةاااه جمعااااس باااةن أقاااوال اعمفسااابةن .اعمسااالمةن
 .(1) اعياصة اعري ركباا اعمفسبون

رعاقااب حكاام اعقراال، ثاام انإيااباج، ثاام اعحكاام علااى رعااك ب سااه نرسااة ةااادل علااى أن سااةاق  -
 .ظلوب على اعمسلمةن ني أبضلم، أو اعرسلط علةلم ني اداب اعكفب، واو اعاآلةة واحاد
اععباابة ” واااره اعادالعااة علااى االحااريل ماا يورة ماان اعااسص مجااباداس عاان سااببه، و 

نااسن أياارسا باعساابب، واااو اديااول اعمساالمةن مكااة  .(2)“بعمااوم اعلفااظ ال بيصااوص اعساابب
اجلم علملاااجبةن، نااي عماابة اعقضاااء، كااان اعماابااد بااانإيباج إيااباج كفاااب مكااة بسااب إيااب 

قراال اعاادول اعراي أعلسات اعحابب سوع آياب مان أساواع اعقراال، وااو واديل ني جلااد اعادنع 

                                                                                                    
ن كاان اعمابااد رات  نسن كان اعمبااد اعفرسة اعمؤادةة إعاى اعابادة نلارا اعوجاه ااو كاعوجاه اعثااسي ناي اعمعساى، وا 

 .“كل أمب ةكشفه االمرحان عن سوء ” اعبادة ناعفرسة اسا بمعسااا اعلغوخ، واو 
واعرفسااةب باااعمعسى اعلغاااوخ نااي اااارا اعوجااه واعوجاااه اعثاعااث ال ةمسااع مااان اعرفسااةب ببااااقي اعوجااوه، وال ةبطااال 

 االسرادالل بلا.

 ( وةعربض على رعك ب ن رات اعكفب أو اسرشاب اعكفب اما اعفرسة اعوابادة ني اآلةة. وارا ةشكل علةه أموب:1)
ات اعحقةقةاة أو االعربابةاة، أماا اعاروات اعحقةقةاة، اعكفب عبض والباد عه من جواب ةقوم به، واو اعرو  -1

ناآلةة على رعك ر مب بقرل كل كانب حرى ُةْسِلم، واارا نةاه يايف. أماا اعاروات االعربابةاة، ناآلةاة علاى رعاك 
 ر مب بقرال ادوعة اعكفب حرى ةكون اعظلوب علمسلمةن.

وال ةكااون بااةن اعكااانبةن نااي اداب سشاب اعكفااب ةكااون بااةن اعمساالمةن نااي اداب انإساايم باااعظلوب علااةلم،  -2
ال نمااا وجااه اعفرسااة اعااوابادة نااي اآلةااة نااي اسرقااال اعكااانب ماان سااوع ماان أسااواع  اعكفااب؛ ألن ملااة اعكفااب واحااادة، وا 

 اعكفب إعى غةبه ادايل اداب اعكفب.
اعرااي اااي اعااادعوة علكفااب، اعمجاابادة -مااا اااي آعااة سشاابه، نااسن قلسااا: اااي اعكفاااب، نةبعاااد أن ركااون اعفرسااة  -3
ن  -لب واعبيءعن اعق أشاد من اعقرل، عادا عن أن سةاق اآلةة ةمسعه، نلي ررحاادث عان قراال باةن طابنةن. وا 

 قلسا: اي ادوعة اعكفب نةرم عي اعمعسى اعرخ أسرادل عه.
 واعحاصل أن اعمبااد ظلوب اعكفاب على اعمسلمةن ني اداب انإسيم، إر به اسرشاب اعكفب، ال رات اعكفب.

، واعزبكشااي بااادب اعااادةن باان محماااد، اعبحااب اعمحااةط (2/390أحماااد، كشااف األسااباب )( اعبيااابخ عباااد اععزةااز باان 2)
 .110(، وابن اعلحام علي بن محماد اعبعلي، اعميرصب ني أصول اعفقه صا 2/352)
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 أيبجرلم. وأو عربرلم أعلى بعاةااا من اعمسلمةن نقرلرلم 
 :وهمن وج رعكعلى  اآلةة تادعاعثاسي: ادالعة اآلةة على اعرمةةز بةن سوعي اعقرال: 

- {         }:  علاااااااى اعمسااااااالمةن ناااااااي اداب اعمشااااااابكةن  ظلاااااااوبسااااااامت
نرساة، واارا عام ةحصال ناي غةابه مان  انإسيم، وكرا ظلوبام مع اعرسلط ناي اداب اعحابب

 أسواع اعجلااد.
- {              } :يينااااس بلفاااظ اعقرااال وعاااةس اعقراااال،  جااااء األماااب اساااا

 .غةب اعقرال وأشاد مسه اعقرل، و مبت باعقرالاعري أ عغةباا من آةات اعجلااد
- {                           } : اعحكاام نااي جلااااد

وااااو اعقرااال  ل. وااااره اآلةاااة أقااابت حكمااااس ميرلفااااس اأو اعجزةاااة أو اعقرااا اعطلاااب إماااا انإسااايم
 وانإيباج.

- {               } : عصااد مان قصااده بقراال إرا وجب اعقرل ني اعمسجاد اعحبام
، نلاو واجاب ناي غةابه عصااد مان قصااده بقةااس -(1)ماع حبماة اعقراال نةاه-من اعحاببةةن 

 األوعى.
: { قوعااااااااااااه  -2-3-2                          

                         } [217 :]ساااااااااااااااوبة اعبقااااااااااااااابة. 
 واالسرادالل بلره اآلةة ة ير شقةن أةضاس:

 :ادنعاعجلااد األول: ادالعة اآلةة على 

- {          } :على إيباج اعمسلمةن من أبضلم اآلةة سصت. 
ب كَبام أَ كُ فابُ كُ  :خأَ  .فابا اعكُ َساة اُ َسارْ اعفِ  :هةابُ غَ اد وَ اِااجَ مُ  الَ َقا” قال اعقبطبي: معسى اعفرسة:  -

                                           
َأْن  إالَّ  ...، َسااِبةَل إَعْةااهِ َوُسااسَّةس؛ نَااِسْن َعَجااَ  إَعْةلَااا َكاااِنٌب نَااي ُقْبآساااس  ]أخ: نااي مكااة[ قَاااْد ثََبااَت اعسَّْلااُي َعااْن اْعِقرَاااِل ِنةلَااا( ”1)

(. واسظاب: 1/153ابن اععببي محماد عبااد اب، أحكاام اعقابآن )“ . َةْبَراِدَئ اْعَكاِنُب ِباْعِقرَاِل ِنةَلا َنُةْقَرُل ِبَسصِّ اْعُقْبآنِ 
 (.2/353) اعقبطبي محماد بن أحماد، اعجامع ألحكام اعقبآن
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ى رَّام حَ لِ ةاسِ ن ادِ ةن َعامِ سالِ م اعمُ لُ رُ َسارْ نِ  :اَساة اُ َسارْ ى اعفِ عسَ مَ  :وبال اعجملُ قَ وَ  .(1) كئِ وعَ ا أُ سَ رلِ ن قَ مِ 
 .(3)“  امِ بَ اعحَ  لبِ ي اعشَ م نِ كُ رلِ ن قَ مِ  اس امَ جبَ إِ  اد  شَ أَ  كَ عِ رَ  نَّ خ أَ أَ  .(2) واكُ للَ ةَ 

يباج اعمسلمةن   .(4)وبعض اعمفسبةن أوعلا باعشبك وا 
 } :وةقاااال اساااا ماااا قةااال ناااي قوعاااه رعااااعى        } مااان  [191 :]ساااوبة اعبقااابة

 .ني معسى اعفرسةادالعة اعلزوم واعجمع بةن أقوال اعمفسبةن 
- {         } : سصت اآلةاة علاى اسارمباب اعمشابكةن ناي قراال اعمسالمةن

 .لمعبادام عن ادةس
علاى  عطفت اآلةة اعفرسة على إيباج اعمسالمةن مان أبضالم عطاف بةاان، ثام عطفات -

 ظلااوباساارمبابام نااي اعلجااوم علااى اعمساالمةن، نااادل رعااك علااى وحااادة اعسااةاق نااي اع رعااك
 .ظلوبوعة اعمحااعلجوم بلادف و 

 من وجلةن:اعثاسي: ادالعة اآلةة على اعرمةةز بةن سوعي اعقرال: ادعت اآلةة على رعك 
حكمااس ياصااس، وااو إباحاة اعقرال ناي اعشالب اعحابام ناي مقابال  يحاريلعاآلةاة أادبجت  -

 .قبل سسخ حبمة اعقرل ني األشلب اعحبم كان ورعك .حقلاةلجبةمة االحريل وما 
 ييناس عباقي آةات اعجلااد.عكانبةن نرسة، اآلةة سمت ظلوب ا -

                                           
 (.1/190سعواد، معاعم اعرسزةل ني اعرفسةب واعر وةل )( اسظب ارا اعقول ني: اعبغوخ اعحسةن بن م1)
اباان كثةااب (، و 2/349( اسظااب ااارا اعقااول نااي: اعطباابخ محماااد باان جبةااب، جااامع اعبةااان عاان ر وةاال آخ اعقاابآن )2)

 (.1/255رفسةب اعقبآن اععظةم )إسماعةل بن عمب، 
ي رفسةب اعقبآن اععظةم واعسبع (. واسظب: األعوسي محمواد، بوح اعمعاسي ن3/46( اعجامع ألحكام اعقبآن )3)

(، وعلق اعبازخ على 6/30(، واعبازخ محماد بن عمب، مفارةح اعغةب )اعرفسةب اعكبةب( )2/109اعمثاسي )
 نسسه رعاعى قال: ... واو عسادخ ضعةف  وارا اعقول علةه أكثب اعمفسبةن،” اعقول األول بقوعه:   

...    }فب ةكون ركباباس ك، نحمل اعفرسة على اع .“ 
كما -نلرا ال ةسلم به، إال إن أبااد اعمر يبةن، نجملوب اعمرقادمةن “ ارا علةه أكثب اعمفسبةن ” وقوعه: 

 على اعقول اعثاسي. -ركب اعقبطبي
(، واعزميشااابخ 1/502) أساااواب اعرسزةااال وأساااباب اعر وةااال( اسظاااب اااارا اعقاااول ناااي: اعبةضااااوخ عبااااد اب بااان عمب،4)

(، واعسسافي عبااد اب 1/286) اعكشاف عن حقائق اعرسزةل وعةون األقاوةال ناي وجاوه اعر وةال محمواد بن عمب،
 .(، وركب اعرعرةب أةضاس 1/104بن أحماد، مادابك اعرسزةل وحقائق اعر وةل )
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و  ،‘ال’باا  اس معبنا ظااب، نلفاظ اعفرساة جااءاألوعى  واآلةة واععموم ني اره اآلةة 
وةااادل رعااك علااى أن  .(1)“ي اعيَطااابِ  امِ َقااي اعمَ ِناا اقِ ى االساارغبَ َلااعَ  ل  ادُ سس رَاالِجااعِ ” اسااا ‘ ال’

نرن اعساس عن ادةاسلم باعرعارةب  وما ةربع رعك من ،اعفرسة ني رغلب أال اعكفب وظلوبام
نفااي ظلااوب أااال اعكفااب ركااون نرسااة  ،وانإيااباج واعقراال وساالب األمااوال واسرلاااك األعااباض

ناعفرساة اساا أعام مان رات اعكفاب  ،وعةسات اعفرساة ناي رات اعكفاب .اعكفب وغةباا من اعفرن
 .واعشبك

 } :قوعااااه رعاااااعى -2-3-3                             

       } [86-85 :]سوبة ةوسس. 
 ومِ يء َقاابارِ ه ِرااادَ عَ ن إِ ِمام لُابَّ بَ  وهُ عُ  َ خ َساى اعارِ عسَ ي اعمَ ةل نِ  وِ اعرَّ  الُ أَ  فَ لَ ايرَ ”  :قال اعطببخ

م لُااسَّ أَ وَ  ،مسلُ ِماا ةاابٌ م يَ لُااسَّ وا أَ س ااظُ ةَ م نَ ةلِ َلاام عَ اُ بَ ظِلااةُ  ن الأَ  وهُ عُ  َ َساا :ملُ عُضااال بَ َقاانَ  .مِلااون بِ بَعاانِ 
ال  كَ ِعاى رَ عَسال مَ َبا :ونبُ آَيا الَ قَ وَ .. .(2) ةنبِ اآليَ  انِ وَ اَ وَ  ةهِ لَ م عَ لِ رِ امَ بَ كَ م عِ ةلِ لَ وا عَ طُ لِّ ا سُ مَ سَّ إِ 
 .(3)“  اوسَ سُ فرِ ةَ ا نَ ةسَ لَ م عَ طلُ لِّ سَ رُ 

معسااى اعفرسااة نااي اآلةااة اااو ظلااوب اعكفااب ى اعقااوعةن وعلاا ،وقاااد بجااح اعطباابخ اعقااول األول
 -واعظاااب  ،وماا ةربعاه مان انرراان اعكاانبةن أو اعماؤمسةن ،مساه بعااد رحاببه على انإةماان

 .أن اعلفظ ةحرمللما معاس بي رعابض - واب أعلم
اعمفسبةن نسابوا اعفرساة بظلاوب اعكاانبةن علاى أن على االحريل:  ادالعةوجه اعو  

 رحببام مسلم، وارا او االحريل.اعمؤمسةن بعاد 

                                           
 (.2/199( ابن عاشوب محماد اعطااب، اعرحبةب واعرسوةب )1)
(، 2/365اعرسزةاااال نااااي اعرفسااااةب واعر وةاااال ) ( اسظااااب ااااارا اعرفسااااةب نااااي: اعبغااااوخ اعحسااااةن باااان مسااااعواد، معاااااعم2)

 (.2/346واعزميشبخ محمواد بن عمب، اعكشاف عن حقائق اعرسزةل وعةون األقاوةل ني وجوه اعر وةل )
(. واسظااب: األعوسااي محمااواد، 153-11/151( اعطباابخ محماااد باان جبةااب، جااامع اعبةااان عاان ر وةاال آخ اعقاابآن )3)

(، واعاابازخ محماااد باان عمااب، مفااارةح اعغةااب 11/170ساابع اعمثاااسي )بوح اعمعاااسي نااي رفسااةب اعقاابآن اععظااةم واع
(، وزااد وجوااااااس أياااابا ةحرمللااااا اعلفااااظ ررفااااق نااااي معسااااى ظلااااوب نبعااااون علااااةلم، 17/117)اعرفسااااةب اعكبةااااب( )

 وريرلف ني اعسبب اعرخ س عوا من أجله عادم ظلوبه علةلم.
(، واعسسافي 3/212) ةال وأساباب اعر وةالأساواب اعرسز واسظب اعقاول اعثااسي ناي: اعبةضااوخ عبااد اب بان عمب،

 (.2/139عباد اب بن أحماد، مادابك اعرسزةل وحقائق اعر وةل )
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 الرساامةرب رلااك اعصااوبةاآلةااة يصاات ووجااه اعادالعااة علااى اعرمةةااز بااةن سااوعي اعقرااال: أن 
 .نرسة
: { قاااااااااااااااااااااااال  -2-3-4                                  

       }  [5 :ة اعممرحسة]سوب. 
ال  :ةالَ قِ وَ  .(1) كَ عِ رَ وا ِباسُ رِ فرَ ةَ ق نَ ى حَ لَ م عَ لُ سَّ وا أَ س  ظُ ةَ ا نَ ةسَ لَ ا عَ سَ وَّ ادُ ب عَ ظلِ ال رُ ”  :قال اعقبطبي

 .(2)“  اوسَ بُ رِّ عَ ةُ ا وَ وسَ سُ فرِ ةَ ا نَ ةسَ لَ م عَ طلُ لِّ سَ رُ 
علااى  ناعمفساابون ارفقااوا علااى رفسااةب اعفرسااة نااي اااارةن اآلةرااةن بظلااوب اعكااانبةن 
ثام ايرلفاوا ناي ساوع اعفرساة اعراي طلباوا  ،، وارا ااو االحاريلبعاد اسعادام اعظلوب اعمسلمةن
 .أال ركون

أن اآلةااة يصاات رلااك اعصااوبة برساامةرلا  - اعري قبللاااكاا -نااي اااره اآلةااة  ادالعااةوجااه اعو 
 .نرسة
 قوعااااااه رعاااااااعى:   -2-3-5                    

                                          

                                        }
 .[91]سوبة اعسساء: 

                                           
(، 28/64جاااامع اعبةااان عااان ر وةاال آخ اعقااابآن ) - 1985( اسظااب ااارا اعقاااول نااي: اعطبااابخ محماااد بااان جبةااب، 1)

 .736صا  اعمحلي واعسةوطي محماد بن أحماد وعباد اعبحمن بن أبي بكب، رفسةب اعجيعةنو 
ال رظلاابام  قال اعزجاااج:ااا” وقاااد ايرلااف أصااحاب ااارا اعقااول علااى وجلااةن أحاااداما قبةااب ماان اعثاااسي، نااا 

عاو كاان  نةقوعاون: ال رعربسا ب ةاادةلم وال بعاراب مان عساادك، :وقال مجاااد. علةسا نةظسوا أسلم على اعحق نةفررسوا
اعم اعرسزةال ناي اعرفساةب واعر وةاال اسظاب: اعبغاوخ اعحساةن بان مسااعواد، معا“.  ااؤالء علاى اعحاق ماا أصاابلم رعااك

 (.29/262(، واعبازخ محماد بن عمب، مفارةح اعغةب )اعرفسةب اعكبةب( )4/330-331)
(. واسظاااب: األعوساااي محماااواد، بوح اعمعااااسي ناااي 18/57( اعقبطباااي محمااااد بااان أحمااااد، اعجاااامع ألحكاااام اعقااابآن )2)

 اعثاسي. (، وقاد بجح اعقول28/73رفسةب اعقبآن اععظةم واعسبع اعمثاسي )
(، 4/238واسظااب اعقااول اعثاااسي نااي: اعبغاااوخ اعحسااةن باان مسااعواد، معااااعم اعرسزةاال نااي اعرفسااةب واعر وةااال )

 (.5/327) أسواب اعرسزةل وأسباب اعر وةلواعبةضاوخ عباد اب بن عمب،
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عقااااء اعسااالم، وكاااف اعةااااد عااان اعقراااال،   ناشاااربط ععاااادم اعقرااال اعرااازال اعمسااالمةن، وا 
  . وَ ضِ ب  َعاااعرَّ  فاايَ سَ  بُ وِجااال ةُ  فِّ اد اعَكاابَّ َجاامُ  نَّ سِ َناا”         } ُااح ي ة ِنااحَ اِضااة وَ جَّ
 ،اس بَ ااِ َظا اس طَ ل  سَ و رَ أَ  ،ماِ ادبِ غَ م وَ اِ فبِ وح كُ وضُ م وَ لِ رِ اوَ ادَ عَ  وبِ لُ ظُ عِ  ،يبِ اعسَّ رل وَ اعقَ م بِ لُ ض عَ ب  عَ اعرَّ 
 .(1)“ملِ رلِ ي قَ م نِ كُ ا عَ سَ رِ أَ  ةثُ حَ 

 }” ن كثةااااااب: وقااااااال اباااااا                  }  ُااااااة وَ َساااااااادَ لَ اعم  }لح، اعص 

       } الِ رَااااان اعقِ َعااااا ،{   }  ُاء، بَ َساااااأ {             } 

} م، واُ ُماااااااااااااةرُ قِ عَ  ةااااااااااااانَ خ: أَ أَ                        }  َاس َساااااااااااااةِّ خ: بَ أ
 .(2)“اس حَ اضِ وَ 

كاال  اعمفابقااة ماان اااو االعراازالأن  :جلااااد اعااادنعنااي اآلةااة علااى  ادالعااةووجااه اع 
جعاال اآلةاااة مااان جلاااااد علاااى اعمسااالمةن  اجاااوملموجااه، وعاااادم اعرااازاعلم عااااداب انإساايم، و 

 .اعادنع
اارا ناي  محكااع قصابت ووجه ادالعة اآلةة على اعرمةةز بةن ساوعي اعجلاااد: أسلاا 

عألساةب بعااد اعارمكن  حكم يااصعلى  تباألير واعقرل، نادعمب على األ اعسوع من اعجلااد
اعقراااال واعماااان باااااعريةةب بااااةن  اءت اآلةااااة نااااي اعطلاااابنقاااااد جاااا ،اعطلااااب غاااااةب جلاااااادمسااااه ة
 .(3)واعفاداء

                                           
 (.2/233) أسواب اعرسزةل وأسباب اعر وةل ( اعبةضاوخ عباد اب بن عمب،1)
 (.1/535) مب، رفسةب اعقبآن اععظةم( ابن كثةب إسماعةل بن ع2)
  ( واي قوعه رعاعى: 3)                                

                                    

                                     

                                            

    }  :نسةاق اآلةة عام ني اسرصاب اعحق من اعباطل وانإةمان من اعكفب، [4-3]سوبة محماد .

 وني اعقرال ني سبةل اب مطلقاس عن بادء اعحببةةن باعقرال واجوملم.
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 قوعااااه رعاااااعى:   -2-3-6                             

                               

                                } سااااااااااااااااااااااااااااااااااااوبة[

 .[33اعمائادة: 
ِماْن ُعْكاٍل َثَماِسَةاةس َقااِدُموا َعَلاى  َأنَّ َبْاطااس  َعْن َأَسِس ْباِن َماِعاٍك  ،َعْن َأِبي ِقيَبةَ  

َأْن  َمااا َأِجاااُد َعُكااْم ِإالَّ ” :َقااالَ  .َةااا َبُسااوَل اِب اْبِغَسااا ِبْساايس  :َناااْجَرَوْوا اْعَماِدةَسااَة َنَقاااُعوا اعسَِّباايِّ 
وا َوَسااِمُسوا َوَقَرلُااوا اعبَّاِعااَي  “.َرْلَحقُااوا ِباعاارَّْوادِ  َناااْسَطَلُقوا َنَشااِبُبوا ِمااْن َأْبَواِعَلااا َوَأْعَباِسَلااا َحرَّااى َصااح 

اِبةُخ اعسَِّبايَّ  ،عرَّْواَد َوَكَفُبوا َبْعاَد ِإْسيِمِلمْ َواْسرَاُقوا ا اَل  ،َنَبَعاَث اعطََّلابَ  ،َناَ َرى اعصَّ َنَماا َرَبجَّ
 ،ثُاامَّ َأَمااَب ِبَمَساااِمةَب َنُ ْحِمَةااْت َنَكَحَللُااْم ِبَلااا ،َنَقطَّااَع َأْةاااِدَةُلْم َوَأْبُجَللُاامْ  ،اعسََّلاااُب َحرَّااى ُأِرااَي ِبِلاامْ 

َقَرلُاوا َوَساَبُقوا َوَحااَبُبوا  :َقااَل َأُباو ِقيَباةَ  .اْعَحبَِّة َةْسَرْساُقوَن َنَماا ُةْساَقْوَن َحرَّاى َمااُرواَوَطَبَحُلْم ِبا
 .(1) َوَسَعْوا ِني اأَلْبِض َنَسااداس  اَب َوَبُسوَعُه 

َب ِمااْسُلْم َقْبااَل َأْن َنَمااْن رَااا ،َسَزَعااْت َاااِرِه اآلَةااُة ِنااي اْعُمْشااِبِكةنَ  ...:َقااالَ   َعااْن اْبااِن َعبَّاااسٍ و 
 .(2) ُةْقاَدَب َعَلْةِه َعْم َةْمَسْعُه َرِعَك َأْن ُةَقاَم ِنةِه اْعَحاد  اعَِّرخ َأَصاَبهُ 

 ،َأَبااا ُبااْباَدَة ِااايَل ْبااَن ُعااَوْةِمٌب اأَلْسااَلِميَّ  َوااَدَع َبُسااوُل اِب ” :َقااالَ  َعااْن اْبااِن َعبَّاااٍس و 
َنَساَزَل َعَلاى َبُساوِل  ،يَم َنَقَطَع َعَلاْةِلْم َأْصاَحاُب َأِباي ُباْباَدَة اعطَِّبةاقَ َنَجاَء ُأَساٌس ُةِبةاُدوَن انِإسْ 

َأنَّ َمااْن َقَرااَل َوَأَيااَر اْعَماااَل ُصااِلَب، َوَمااْن َقَرااَل َوَعااْم َةْ ُيااْر  ؛ِباْعَحااادِّ ِنااةِلمْ  ِجْبِبةااُل  اِب 
َاااَدَم  ِطَعْت َةاُدُه َوِبْجُلُه ِمْن ِييٍف، َوَمْن َجاَء ُمْسِلماس َوَعْم َةْقُرْل قُ  اْعَماَل ُقِرَل، َوَمْن َأَيَر َماالس 
 “.انِإْسيُم َما َكاَن ِني اعشِّْبكِ 

 ،َوِااَي اأَلَماانُ  ،َنَقْوُعُه: َوااَدَع، َةْحَرِماُل اْعُمَؤقَّرَاةَ ”قال اعسبيسي بعاد إةبااد اعحادةث:  

                                           
(، واعلفاظ عاه، ومسالم مسالم بان اعحجااج، صاحةح 3018بابقم ) ( اعبيابخ محماد بن إساماعةل، صاحةح اعبياابخ1)

 (.1671مسلم ببقم )
(، واعسسااائي أحماااد باان شااعةب، سااسن اعسسااائي 4372باابقم ) ( اعسجسااراسي ساالةمان باان األشااعث، سااسن أبااي اداواد2)

قاال اعمساربخ: ناي إساسااده علاي بان اعحسااةن (: “ 12/20(. قاال اععظاةم آبااادخ ناي عاون اعمعبااواد )4046بابقم )
 ” .ن واقاد، ونةه مقالب
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 .(1)“ َوِاَي اعرِّمَّةُ  ،َوَةْحَرِمُل اْعُمَؤبَّاَدةَ 
، وبعضاالا سااص علااى نااي حااق اعكااانبةن ظااااب نااي أسااباب اعساازول أسلااا سزعااتو  

 اعبادة، وبعضلا اآليب سص على اعمواادعة. واعجملوب علاى أسلاا حااد ناي حاق اعمسالمةن
إرا اساااارباحوا حمااااى اعادوعااااة أسلااااا نااااي اعمساااالمةن وغةاااابام  - واب أعلاااام -واعظااااااب  .(2)

وقطاااااع  سةةن وأصااااحاب أبااااي باااابادة، وااااارا اعجااااامع بااااةن اععااااب انإساااايمةة بسااااوع اساااارباحة
 .اعطبةق

: أن اآلةااة أناابادت أحكاماااس ياصااة باساارباحة علااى رعااكماان اآلةااة  ادالعااةووجااه اع 
وةساارفااد ماان اآلةااة أن اساارباحة قفااب اعادوعااة انإساايمةة عااه رات  حمااى اعادوعااة انإساايمةة.
 أحكام اسرباحة عمباسلا.

رعااك عكاال أسااباب )مااع مياعفااة  وحرااى مااع اعقااول باا ن اآلةااة ياصااة باعمساالمةن 
اعحكااام؛ ألساااه إن كاااان ناااي اعكاااانبةن ناآلةاااة ادعااات علاااى  علاااى ، ناااي رااا ثةب عااارعكاعسااازول(

ن كاساات اآلةااة نااي اعمساالمةن، نادالعااة اآلةااة علااى اعمعسااى ب اعقةاااس؛ اعمعسااى بمسطوقلااا، وا 
نااي  سةقاعلااا، نحبمااة اعمساالم باعمساالمةن مااع رلااك اععقوبااة مااع شااادرلاألسااه إن جاااز إةقاااع 

 .مع إااداب ادم اعحببي بقةاس األوعى ائزج حق اعحببةةن
ناي حاق اعمسالمةن علاى سابةل سمل األعةن وقطاع األةاادخ واألبجال واعصالب و  

 على سبةل اعسكاةة.او رمثةل اعحاد، وني حق اعحببةةن 
أحكااام اعفرسااة بااةن طااائفرةن ماان اعمساالمةن رياااعف أحكااام اعصااةال ادنعاااس عشااب  -2-3-7

بااةن اعمساالمةن، نااي اعقرااال  بااةن اعااادنع واعطلااب حكاااماأل اعصااائل. نااي ةعقاال أن ريرلااف
، مااع أن اعشااب اعحاصاال نااي قرااال اعحااببةةن وررساااوا أحكااام جلااااد اعطلااب وجلااااد اعااادنع

 ، مسلا:من وجوه أعظم وأاله وصوعلم على اعمسلمةن بظلوب اعكفب

                                           
ااااٌد ”(. وأوباد ساااساد اعحاااادةث نقاااال: 9/134) ( اعسبيساااي محمااااد بااان أحمااااد بااان أباااي سااالل، اعمبساااوط1) َبااااَدَأ بِاااِه ُمَحمَّ

 “.أجمعةن َعْن اْبِن َعبَّاٍس  ،َعْن َأِبي َصاِعحٍ  ،َعْن اْعَكْلِبيِّ  ،َوَبَواُه َعْن َأِبي ُةوُسَف بحمه اب رعاعى ،اْعِكرَابَ 
وال ياايف بااةن أااال اععلاام أن ”(. باال قااال: 150-6/148) بطبااي محماااد باان أحماااد، اعجااامع ألحكااام اعقاابآن( اعق2)

ن كاسات سزعات ناي اعمبراادةن أو اعةلاواد واارا غبةاب “. حكم اره اآلةة مربراب ناي اعمحااببةن مان أاال انإسايم وا 
 ةن ادون غةبام؟!جاداس، إر كةف أسباب اعسزول كللا ركون ني غةب اعمسلمةن، ثم سحصباا ني اعمسلم
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 .(1)“ إْر َغْةُب اْعَمْعُصوِم ال ُحْبَمَة َعهُ ”بما ةبادعه وةبادع غةبه، ةجوز ادنعه  -
 احريل اعكانب حاصل من جماعة.و  اعمسلم حاصل من واحاد،صةال  -
 .ععادم عصمة ادمه ، وال حاجة علرحبز نةه،ادنع صةال اعكانب واجب -
أمااا اعسرةجااة نضاابب اعصااائل اعمساالم ةقرصااب علااى اعمصااول علةااه نااي حااق اعمااال أو  -

ي اعااسفس أو اععاابض، وضاابب االحااريل عااام نااي كاال اعمساالمةن، وةرعااادا إعااى اعفرسااة ناا
 اعادةن.

أن اعسصوص مةزت جلاااد ادناع اعمحرال ناي اعمسامى، نسامره نرساة، وكارا ناي  والحاصل:
 قرل األسبا. على تسصاألحكام، ن باحت قراعه ني اعشلب اعحبام، و 

 أما اععقل: ناعقةاس ةقرضي اعرمةةز بةن جلااد اعادنع وجلااد اعطلب.
 :شروط جياد الدفع -2-4

عسصاااوص ومااان كااايم اعفقلااااء اسااارسباط ةمكسساااا مااان رعبةاااف جلاااااد اعاااادنع ومااان ا 
شااابوط جلاااااد اعاااادنع. وااااي علاااى ساااوعةن: شااابوط ررعلاااق بااارات اعجلاااااد، وأيااابا ررعلاااق 

 باعمجاااد. ورفصةل رعك كاآلري:
 ةشربط عسبةان أحكام جلااد اعادنع أحاد أموب: -2-4-1
اضطلااد اعبعاةا اعمسلمةن ني ادوعلم بسبب ادةسلم، ما عم ركن اساك معاااادة باةن رلاك  -

 عة وبةن اعادوعة انإسيمةة.اعادو 
 احريل اداب انإسيم أو جزء مسلا وعو عم ةكن م اوالس. -
 اعلجوم على اداب انإسيم، وعو عم ةاديل اعكفاب حادواد اعادوعة انإسيمةة. -
 إرا أسب اعكفاب مسلماس ةروقع نكه، وارا اعشبط اسفباد به ابن اعوبادخ. -
جلااااد اعااادنع أماابان: انإساايم،  ةشااربط نااي اعمكلااف حرااى رساابخ علةااه أحكااام -2-4-2

 واعقادبة على اعجلااد.
 :الخاتمة -3

ادبساات نااي اعبحااث مااةااة جلااااد اعااادنع نااي اعفقااه انإساايمي، ويبجاات باعسرااائج  
 اعراعةة:

                                           
 (.5/112األسصابخ زكبةا بن محماد، اعغبب اعبلةة ني شبح اعبلجة اعوبادةة ) (1)
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اعقراااال عاااادنع اعرسااالط اعمباشاااب علكاااانبةن علاااى ” ااااو: محرااالعاااادنع اع جلاااااداع أواًل: -3-1
 .“ عباد اعلجوم علةلااعمسلمةن، أو على اداب انإسيم أو جزء مسلا، أو 

ةب أحكاااام جلاااااد ارغااا اعمحرااال ارفاااق اعفقلااااء علاااى أن أحكاااام جلاااااد ادناااع ثانياااًا: -3-2
ورارليص وباعراعي او سوع مسرقل من أسواع اعجلااد رغاةب جلااد اعطلاب بارفااق.  اعطلب.

 اعمسائل اعري مةزوا نةلا بةن سوعي اعجلااد ني اآلري:
علااى أسااه ناابض عااةن، بةسمااا جلااااد  -بكمااا اااو ظاااا-مساا عة حكمااه، نلاام مرفقااون  -أ

 اعطلب نبض كفاةة.
 وكرا اعفقباء واعمبضى . ،مس عة رعةسه على اعسساء واععبةاد  -ب
 مس عة عادم اشرباط إرن واعادةن أو غبةم أو أمةب أو زوج أو سةاد. -ج
 .مس عة حكم االسرسيم علعادو -اد
ناااي اعمسااامى  اعطلااابجلاااااد و  اعمحرااال مةااازت اعسصاااوص باااةن جلاااااد ادناااع ثالثاااًا: -3-3

 واااارا ةؤكااااد أةضااااس أن جلاااااد اعاااادنع ساااوع مسااارقل عااان جلاااااد اعطلاااب وةغااااةبه. .واألحكاااام
 :وررليص اعفبوق بةن سوعي اعجلااد ني اآلري

 رسااالطلم علاااى بعةااااام مااان اعمسااالمةنو ألبض اعمسااالمةن سااامت احاااريل اعمشااابكةن  -أ
 .نرسة، وارا عم ةحصل ني آةات اعجلااد األيبا

 بلفاظ اعقرال، يينااس عسصاوص اعجلاااد األيابا ااد اعاادنعجلا جاء األمب ناي سصاوص -ب
 غةب اعقرال وأشاد مسه. اعري جاءت بلفظ اعقرال، واعقرل

نااي جلااااد اعحكاام نااي جلااااد اعطلااب إمااا انإساايم أو اعجزةااة أو اعقرااال. واعسصااوص  -ج
 أقبت حكماس ميرلفاس واو اعقرل وانإيباج.اعادنع 

صاد من قصاده بقرال مان اعحاببةةن، ماع أوجبت اعسصوص اعقرل ني اعمسجاد اعحبام ع -اد
 .حبمة اعقرال نةه

إباحاة اعقراال ناي اعشاالب اعحابام نااي مقابال جبةماة االحااريل وماا ةلحقلااا. ورعاك كااان  -ااا
 قبل سسخ حبمة اعقرل ني األشلب اعحبم.

واعقاادبة  انإسايمةشاربط ناي اعمجااااد ناي جلاااد اعاادنع  شروط جياد الدفع: رابعًا: -3-3
 وةشربط عسبةان أحكام جلااد اعادنع أحاد أموب:على اعجلااد نقط. 
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اضطلااد اعبعاةا اعمسلمةن ني ادوعلم بسبب ادةسلم، ما عم ركن اساك معاااادة باةن رلاك  -
 اعادوعة وبةن اعادوعة انإسيمةة.

 احريل اداب انإسيم أو جزء مسلا وعو عم ةكن م اوالس. -
 ة انإسيمةة.اعلجوم على اداب انإسيم، وعو عم ةاديل اعكفاب حادواد اعادوع -
 إرا أسب اعكفاب مسلماس ةروقع نكه، وارا اعشبط اسفباد به ابن اعوبادخ. -

 .ارا وصلى اب على سةادسا محماد وعلى آعه وصحبه وسلم
 المراجع والمصادر

 .3263. اداب اعكرب اععلمةة ببةبوت، الفتاوى الكبرىرقي اعادةن،  ابن تيمية -1
 .5422. اداب اعفكب ببةبوت، رالمحمى باآلثا علي بن أحماد،ابن حزم  -2
، 1. طرد المحتار عماى الادر المختاار -1852 محماد أمةن بن عماب، ابن عابدين -3

 .4261اداب اعكرب اععلمةة ببةبوت، 
، مؤسساااة اعراااابةخ 1ط .التحريااار والتناااوير -2000محمااااد اعطاااااب،  ابااان عاشاااور -4

 .9630ببةبوت، 
 .2301اب اعكرب اععلمةة ببةبوت، . اد، أحكام القرآنمحماد عباد ابابن العربي  -5
 .3930. اداب إحةاء اعرباث اععببي ببةبوت، المغنيعباد اب بن أحماد،  ابن قدامة -6
، اداب اعفكاب ببةابوت، 3. طالبداية والنياياة -1998إسماعةل بن عماب،  ابن كثير -7

4960. 
بوت، . اداب اعفكاب ببةاتفسير القارآن العيايم -1981إسماعةل بن عمب،  ابن كثير -8

2350. 
المختصر في أصول الفقو عماى مابىب اإلماام  علي بن محماد اعبعلاي، ابن المحام -9

 .172. جامعة اعملك عباد اععزةز بمكة اعمكبمة، أحمد
 .3883. عاعم اعكرب، الفروعمحماد بن مفلح بن محماد،  ابن مفمح -10
 ، اداب صاادب ببةبوت.1. طلسان العربمحماد بن مكبم،  ابن منيور -11
 . اعمكرباااة اععصااابةةسااانن أباااي داود-1995سااالةمان بااان األشاااعث، أباااو داود -21

 .1381، ببةبوت



 2008ععام  63اععاداد اداب واععلوم انإسساسةة واعرببوةة  سلسلة اآلمجلة بحوث جامعة حلب 

 273 

. روح المعاااني فااي تفسااير القاارآن العياايم والساابع المثااانيمحمااواد،  األلوسااي -13
 .6435اداب إحةاء اعرباث اععببي ببةبوت، 

كشاااف األسااارار عااان أصاااول فخااار  -1997، عبااااد اععزةاااز بااان أحمااااد البخااااري -14
 .2208. اداب اعكرب اععلمةة ببةبوت، بزدوياإلسالم ال

، اعمطبعااااة 2. طصااااحيح البخاااااري -1980، محماااااد باااان إسااااماعةل البخاااااري -15
 .2040اعسلفةة باعقاابة، 

، اعمكربة اعرجابةاة بمكاة 1. طالتمقين -1995عباد اعوااب بن علي،  البغدادي -16
 .588اعمكبمة، 

اداب اعمعبناة  .التفساير والتوويالمعالم التنزيل فاي اعحسةن بن مسعواد،  البغوي -17
 .2083ببةبوت، 

 دقااااأق أولاااي النياااى لشااارح المنتياااى -1996مسصاااوب بااان ةاااوسس،  البياااوتي -18
 .2009، عاعم اعكرب ببةبوت، 2 ط 
، 1. طأناااوار التنزيااال وأسااارار التوويااال -1960عبااااد اب بااان عماااب، البيضااااوي -19

 .2588اعمكربة اعرجابةة اعكببا باعقاابة، 
مغني المحتاج إلى معرفاة ألفااي  -1994 محماد بن أحماد، ب الشربينيالخطي -20

 .3369، اداب اعكرب اععلمةة ببةبوت، 1. طالمنياج
، اداب 1.طمفاااتيح الغيااب فالتفسااير الكبياار  -2000محماااد باان عمااب،  الاارازي -21

 .6257اعكرب اععلمةة ببةبوت، 
اداب اعكراااب ، 1. طالبحااار المحااايط -2000باااادب اعاااادةن بااان محمااااد،  الزركشاااي -22

 .3553اععلمةة ببةبوت، 
. اداب أساانى المطالااب شاارح رول الطالاابزكبةااا باان محماااد،  زكريااا األنصاااري -23

 .2062اعكراب انإسيمي، 
. الغاارر البييااة فااي شاارح البيجااة الورديااةزكبةااا باان محماااد،  زكريااا األنصاااري -24

 صفحة.2150اعمطبعة اعمةمسةة، 
حقاااأق التنزياال وعيااون األقاوياال  الكشاااف عاانمحمااواد باان عمااب،  الزمخشااري -25
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 .2890. اداب إحةاء اعرباث اععببي ببةبوت، في وجوه التوويل
. اداب تبيااين الحقاااأق شاارح كنااز الاادقاأق -1993عثمااان باان علااي،  الزيمعااي -26

 .1845اعكرب انإسيمي باعقاابة، 
. اداب اعمعبنااة المبسااوط -1986 محماااد باان أحماااد باان أبااي ساالل، السرخسااي -27

 .6308ببةبوت، 
. اداب جااامع البيااان عاان تووياال آي القاارآن -1985محماااد باان جبةااب،  الطبااري -28

 .7761اعفكب ببةبوت، 
، اداب 1 . طالتااج واإلكميال لمختصار خميالمحماد بن ةوساف،  العبدري المواق -29

 .3086اعكرب اععلمةة ببةبوت، 
عااون المعبااود شاارح ساانن أبااي  -1995محماااد شاامس اعحااق، العياايم آبااادي  -30

 .3892، اداب اعكرب اععلمةة ببةبوت، 2. طداود
. اداب اعشااااعب باعقاااااابة، الجااااامع ألحكااااام القااارآنمحماااااد بااان أحماااااد،  القرطباااي -31

7444. 
حاشاااايتا قميااااوبي  -1998أحماااااد ساااايمة وأحماااااد اعببعسااااي،  قميااااوبي وعمياااارة -32

 .1598، اداب اعفكب ببةبوت، 1.طوعميرة
. اداب اعكرااب ترتيااب الشااراأعبااداأع الصااناأع فااي  مسااعواد باان أحماااد، الكاساااني -33

 .2134اععلمةة ببةبوت، 
تفساااير  محمااااد بااان أحمااااد وعبااااد اعااابحمن بااان أباااي بكاااب، المحماااي والسااايوطي -34

 .827، اعقاابةب اداب اعحادةث، 1. طالجاللين
، اداب إحةاااء 2 . طاإلنصاااف -1980 علااي باان ساالةمان باان أحماااد، الماارداوي -35

 .5165اعرباث اععببي ببةبوت، 
الجاااامع الصاااحيح  -1995 لم بااان اعحجااااج اعقشاااةبخ اعسةساااابوبخ،مسااا مسااامم، -36

 باعقاابة. ، اداب أبي حةان1ط .فالمسمى صحيح مسمم 
مكراب اعمطبوعاات ،  4. طسانن النسااأي -1994أحماد بان شاعةب،  النساأي -37

 .ببةبوت انإسيمةة بحلب واداب اعبشائب
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اداب إحةااء اعكراب  .يالمدارك التنزيال وحقااأق التوو عباد اب بن أحمااد،  النسفي -38
 .1284اععببةة باعقاابة، 

الفواكااو الاادواني عمااى رسااالة اباان أبااي زيااد  -1995أحماااد باان غسااةم، النفااراوي -39
 .782. اداب اعفكب، القيرواني

. اداب تحفااة المحتاااج فااي شاارح المنياااجأحماااد باان محماااد باان حجااب،  الييتمااي -40
 .4683إحةاء اعرباث اععببي ببةبوت، 

، اداب 1. طالجيااد والقتااال فاي السياساة الشاارعية -1993ةاب،محمااد ي ىيكال -41
 .1991اعبةابق ببةبوت، 

 


