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 تعلق القبورية بشفاعة األولياء من األموات ) عرض ونقد (

 :  املقـــدمة

اذتُددس ا ايددصٟ  ضغددٌ ضغددٛي٘ ين ددس٣ ٚزٜددٔ اذتددل يٝ ٗددطٙ  ًدد٢ ايددسٜٔ نًدد٘           

ٚيٛنطٙ املؿطنٕٛ ، ٚ ؾٗس  ٕ ال إيد٘ إال اا ٚددسٙ ال ؾدطٜو يد٘ ؾدٗنز٠  ضادٛ يٗدن        

ؾددٗس  ٕ ستُددساد  هللددس اا ٚضغددٛي٘  دد٢ً اا ايٓجددن٠ ٜددّٛ ال ٜٓؿددو َددنٍ ٚال يٓددٕٛ ، ٚ 

ٚغدددًِ ٚيدددنضى  ًٝددد٘ ٚ ًددد٢ نيددد٘ ٚ ددداهلل٘ َٚدددٔ تدددهللاِٗ ي دػدددنٕ َدددن تانقهللددد  ا ٜدددنّ   

 ٚايكطٕٚ .
 َن ياس :  ؾ ْ٘ ملن ننْ  ؾدهلل١ٗ ايعاًدل يؿدؿن ١ ا ٚيٝدن٤ َدٔ ا َدٛاك َدٔ  ند          

، ؾهللٗنك ايكهللٛض١ٜ اييت تػهللهلل  يف ْكض ايعٛدٝس ايصٟ  ضغدٌ اا َدٔ  اًد٘ ايطغدٌ     

ٚ ْعٍ يهللٝنْ٘ ايهعب ، ٚاؾرتم ايٓنؽ ؾٝ٘ إىل  ؾدكٝن٤ ٚغداسا٤ نتدطك زضاغدعٗن  ط دند      

ْٚكساد ياٌ اا  ٕ ٜٗسٟ يٗصٙ ايسضاغ١  نالد ، ٜٚاًِ انٖالد ، ٜٚدطز ددن٥طاد ، ٜٚدصنط    

 غنؾالد ، ٚاا املٛؾل ٚدسٙ .

 الدراسات السابقة : 

ؾكدس نردطك املفيؿدنك ؾٝد٘ ،     ملن ملٛ ٛع تاًل ايكهللٛض١ٜ يؿؿن ١ ا ٚيٝن٤ َٔ  ١ُٖٝ 

َٓٗن َن  ؾطز املػأي١ ينيهللاث ، َٚٓٗن َن  ِ املػأي١ إىل يك١ٝ ؾدهللٗنك ايكهللٛضٜد١ ،  ٚ   

 إىل َػن٥ٌ  كس١ٜ  خط٣  ، ٚغأشنط ٖنٖٓن  ِٖ ايسضاغنك يف ٖصٙ املػأي١ :

 ايٛاغط١ يني اذتل ٚارتًل يؿٝذ اإلغالّ ائ ت١ُٝٝ. (1

 اإلغالّ ائ ت١ُٝٝ.ظٜنض٠ ايكهللٛض ٚاالغعٓجنز ينملكهللٛض يؿٝذ  (2

 ايطز  ٢ً ايهللهطٟ يؿٝذ اإلغالّ ائ ت١ُٝٝ. (3

 نعنب ايصنضّ املٓهٞ يف ايطز  ٢ً ايػهللهٞ يًانؾظ ائ  هللس ا نزٟ . (4

 غن١ٜ ا َنْٞ يف ايطز  ٢ً ايٓهللٗنْٞ يًاال١َ ستُٛز ؾهطٟ ا يٛغٞ . (5

 تطٗري اال عكنز َٔ  زضإ اإلذتنز يًاال١َ ستُس ئ إمسن ٌٝ ايصٓانْٞ . (6

 يؿهللٗنك يإلَنّ اجملسز ستُس ئ  هللس ايٖٛنب .نؿـ ا (7
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 ايػٝـ املػًٍٛ  ٢ً  نيس ايطغٍٛ يًؿٝذ  هللس ايطمحٔ ئ ستُس ئ قنغِ . (8

 نٝـ ْؿِٗ ايعٛدٝس يًؿٝذ ستُس ئ  محس ينمشٌٝ . (9

  ٝن١ْ اإلْػنٕ  ٔ ٚغٛغ١ ايؿٝذ زدالٕ يهللؿري ايػٗػٛاْٞ. (10

ؼ ايددسٜٔ  اٗددٛز  ًُددن٤ اذتٓؿٝدد١ يف إيطددنٍ  كن٥ددس ايكهللٛضٜدد١ يًددسنعٛض مشدد        (11

 ا ؾػنْٞ .

 ٖصٙ َؿنُٖٝٓن يًؿٝذ  نحل ئ  هللس اياعٜع نٍ ايؿٝذ . (12

ايؿدددطى ٚٚغدددن٥ً٘  ٓدددس  ٥ُددد١ اذتٓؿٝددد١ يًدددسنعٛض ستُدددس يدددٔ  هللدددس ايدددطمحٔ      (13

 نرتُٝؼ. 

ايؿدددطى ٚٚغدددن٥ً٘  ٓدددس  ًُدددن٤ املنيهٝددد١ يًدددسنعٛض ستُدددس يدددٔ  هللدددس ايدددطمحٔ    (14

 نرتُٝؼ. 

س ايددطمحٔ ايؿددطى ٚٚغددن٥ً٘  ٓددس  ًُددن٤ ايؿددنؾا١ٝ يًددسنعٛض ستُددس يددٔ  هللدد      (15

 نرتُٝؼ.

ايؿددطى ٚٚغددن٥ً٘  ٓددس  ًُددن٤ اذتٓنيًدد١ يًددسنعٛض ستُددس يددٔ  هللددس ايددطمحٔ          (16

 نرتُٝؼ.

اجملُدددٛع املؿٝدددس يف ْكدددض ايكهللٛضٜددد١ ْٚصدددط٠ ايعٛدٝدددس يًدددسنعٛض ستُدددس يدددٔ    (17

  هللسايطمحٔ ارتُٝؼ .

ايكهللٛضٜد١  ْؿدأتٗن د نتنضٖدن د َٛقدـ اياًُدن٤ َٓٗدن  " ايدُٝٔ "ٛشادند " يًهللنددث               (18

 .  محس ئ دػٔ املاًِ 

 َٛقـ اإلغالّ َٔ ايكهللٛض١ٜ  يًهللندث خنيس ئ اطٜس ايآعٟ . (19

 يسع ايكهللٛض د  ْٛا ٗن ٚ دهنَٗن يًهللندث  نحل اياصُٝٞ . (20

ايٛاغدددط١ يدددني اا ٚخًكددد٘  ٓدددس  ٖدددٌ ايػددد١ٓ ٚشتدددنيؿِٝٗ يًدددسنعٛض َدددطاي     (21

 ايؿٓكٝطٞ.

زَادد١  ًدد٢ ايعٛدٝددس  دكٝكدد١ ايكهللٛضٜدد١ ٚ تطٖددن يف ٚاقددو ا َدد١( َددٔ إ ددساضاك    (22

 إلغالَٞ .  املٓعس٣ ا
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 خطة البحث :

 قػُ  ايهللاث إىل تالت١ َهللندث ٚغع١ َطنيب : 

 املهللاث ا ٍٚ : املطاز ينيكهللٛض١ٜ ، ٚؾٝ٘ َطًهللنٕ :

 املطًب ا ٍٚ : ايكهللٛض١ٜ يف ايًػ١ .

 املطًب ايرنْٞ : ايكهللٛض١ٜ يف اال طالح . 

 املهللاث ايرنْٞ :  ْٛاع ايؿؿن ١ ، ٚؾٝ٘ َطًهللنٕ :

 يف ايًػ١ . املطًب ا ٍٚ : ايؿؿن ١

 املطًب ايرنْٞ :  ْٛاع ايؿؿن ١ .

 املهللاث ايرنيث : اخعالف ايٓنؽ يف ايؿؿن ١ ، ٚؾٝ٘ َطًهللنٕ :

 املطًب ا ٍٚ :   قػنّ ايٓنؽ يف ايؿؿن ١.

 املطًب ايرنْٞ :  حتطٜط ستٌ ايٓعاع يني ايكهللٛض١ٜ ٚ ٌٖ ايػ١ٓ يف ايؿؿن ١  .

 ٗطؽ .تِ ارتنمت١ اييت ضقُ  ؾٝٗن  ِٖ ايٓعن٥ج تِ ايؿ
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 املراد بالقبورية:  املبحث األول

 : املطًب ا ٍٚ : ايكهللددٛض١ٜ يف ايًػ١ 

 املعأٌَ يف َهلل٢ٓ ايه١ًُ ٜاًِ  ْٗن َٓػٛي١ إىل  ايك   . 

ٝح ٜدسٍ  ًد٢ غُدٛ  يف ؾد٤ٞ     ٚن١ًُ   قد  ( : ايكدنف ٚايهللدن٤ ٚايدطا٤   دٌ  دا      

 ٚايك  َصسض ٚايك  َٛ و ايك  ٚق ت٘  ق ٙ ق اد َٚك اد .

 ٚاإلقهللنض  ٕ ت٤ٞٗ ي٘ ق ا ٚتٓعي٘ َٓعي١ شاى ..ملك ٠ َٛ و ايكهللٛض ٚايك  ٚادس ٚا

ٚايكهللٛض١ٜ مجو قهللٛضٟ ، ٖٚٛ َصسض  ٓن ٞ  ٝؼ ي  دنؾ١ اغدِ زتُدٛع " قهللدٛض "     

إىل ٜدددن٤ ايٓػدددهلل١ املطزٚؾددد١ ينيعدددن٤ . ٚقدددس غدددٛؽ ْػدددهللع٘ يًجُدددو د َدددو  ٕ يددد٘ ٚاددددساد          

يَاًِ الخعصن د٘ يطن٥ؿد١ يأ ٝدنِْٗ ،    َػعاُالد َٔ يؿ ٘ د  ْ٘  نض انضٜند زتط٣ ا 

نأْصددنضٟ ْػددهلل١ إىل ا ْصددنض ، ٚ  ددٛيٞ ْػددهلل١ إىل  ًددِ ا  ددٍٛ ،  ْدد٘ غًددب  ًدد٢  

 ِ ًِ خنص دع٢  نض ننيَاًِ  ًٝ٘ .

ٚيصيو ٜهٕٛ إطالم ٖصا ايًؿظ  ًد٢ َكسغدٞ ايكهللدٛض ٚايػدال٠ ؾٝٗدن غدن٥ػند  ْد٘         

 . (1 قس  نض ننيَاًِ  ًٝ٘

 اال طالح  املطًب ايرنْٞ : ايكهللٛض١ٜ يف

" ايكهللٛض١ٜ " ٚ ـ يًػال٠ يف تا ِٝ ايكهللٛض ٚتكسٜػٗن ٚاال عكنز ؾٝٗن َن ال جيٛظ 

ا عكدنزٙ إال يف اا تاددنىل ، ٚقصدسٖن يددأْٛاع اياهللدنزاك ٚايكطيددنك ، ٚز دن٤  ضينيٗددن َددٔ     

 . (2 زٕٚ اا تانىل 

حنٛٙ قنٍ اياال١َ ستُس ئ إمسن ٌٝ ايصٓانْٞ :   ... ٚايٓصض ينملنٍ  ٢ً املٝ  ٚ

ٚايٓاط  ٢ً ايك  ٚايعٛغٌ ي٘ ٚطًب اذتنانك َٓ٘ ٖٛ ياٝٓ٘ ايدصٟ ننْد  تؿاًد٘    

ادتنًٖٝدد١، ٚإ"ددن نددنْٛا ٜؿاًْٛدد٘ ملددن ٜػددُْٛ٘ ٚتٓددن ٚ ددُٓن، ٚؾاًدد٘ ايكهللٛضٜددٕٛ ملددن          

ٜػددُْٛ٘ ٚيٝددن ٚقدد ا َٚؿددٗسا، ٚا مسددن٤ ال  تددط  ددن ٚال تػددري املاددنْٞ،  ددطٚض٠ يػٜٛدد١  

                                      
َاجددِ َكددنٜٝؼ ايًػدد١    ، (  157/   5َٚهعهللدد١ ا ددالٍ  ،    ٖددد ( ، زاض175ٖٝددسٟ  ك ٜٓ ددط نعددنب اياددني يًدًٝددٌ يددٔ  محددس ايؿطا  (1 

( ، ايكهللٛضٜد١ ْؿدأتٗن د نتنضٖدن د َٛقدـ       5/47ّ ، ايطهللا١ : ايرن١ْٝ ،  1999 -ٖد 1420ٖد ( ، زاض ادتٌٝ ، يريٚك ،395الئ ؾنضؽ   ك 

 ( .29ٖد ، ص  1427ادتٛظٟ ، ايطهللا١ ا ٚىل ، اياًُن٤ َٓٗن " ايُٝٔ "ٛزاند " ،  محس ئ دػٔ املاًِ ، زاض ائ 

 .(29ايكهللٛض١ٜ ْؿأتٗن د نتنضٖن د َٛقـ اياًُن٤ َٓٗن " ايُٝٔ "ٛزاند " ،  محس ئ دػٔ املاًِ ، ص   (2 
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ٚمسنٖددن َددن٤، َددن ؾددطب إال بددطا ٚ كنيدد٘   ٚ كًٝدد١ ٚؾددط ١ٝ، ؾدد ٕ َددٔ ؾددطب ارتُددط   

 .(3   كنب ؾنضب ارتُط، ٚياً٘ ٜعٜس  كني٘ يًعسيٝؼ ٚايهصب يف ايعػ١ُٝ (

َٓددن َددٔ     ٝ َٛاَضَز إي  ٚقددنٍ اياالَدد١ ستُددس يددٔ  ًددٞ ايؿددٛننْٞ دٝددث قددنٍ:   ... ٚقددس َتدد

        ِٖ َٖدفشال٤ِ ايكهللدٛضٜني  ٚ   ن َردِط َٕ ن دِررينا َدٔ  ٜشَؿدوم َاد٘    َٗد    ا  خ هلَلنِض َدن ال  ََٛا ِ  إَشا َت

ـ          ًِدد ٌَ يدد٘ َيا ددَس شيددو اد  ِ٘ ؾ ددنِاطنا ؾدد شا ِقٝدد ً دد ـَ ِين ي ً دد ِ٘ َد ُِ َٗدد١ِ َخص دد ُِددني  َددٔ ِا َٜ  ًٝدد٘ 

َٖددَصا َددٔ   َٚ َٚا  َعددَطَف ِيددني َاُل  َٚ  َيدد٢  ً ه ددأ   ََٚت  َِ ً ا ددَر ُٞ َت ُٞ اي ؿ الِْدد َِٛي َشا َعك ددِسى  اي دد َٚ ٝ ِدو  ِيَؿدد

ِٔ ا  ِزي دد١ِ ايَساي دد َٝ َٞ    ي دد ِْ ٘ش َتَاددني ٢ َتددن َْدد ٛ َم ِؾددط ِى َددٔ قددنٍ إ ً ددَؼ ؾ دد ِ  قددس َي ٗش َٕ ِؾددط ن  ١ِ  ًدد٢   

ِّ   َؾدس             ٟ  ضشظ ٤ف ِيإِلغ دال ُِنَي    ًِ ُشػ د ً دٛى  اي  َش َٜدن  َٚ  ِٔ َُدن٤َ ايدُسٜ  ً َٝدن  ش ِٔ  ٚ َتنِيدثش َتالَتد١ف ؾ   ٝ َٓ ات 

ِٔ   َ دط   ًٝد٘ َد    ََٗصا ايُسٜ ٟ  َيال٤ف ِي   َٚ ٜشَصدنبش      َٔ اي ه ؿ ِط  َشِصدٝهلَل١ف    ٟ   َٚ  ِ٘ ً د ٝ دِط اي ٔ ِ هلَلدنَز٠ِ غ 

ٔ  ٖدصا ايُؿدط ِى        َٜه د  َ  ٕ ٙش إ ْ ه دنضش َِٜجدبش إ ٓ ه دط   َش   ٟ   َٚ ُشِصٝهلَل١   ٍش ٖصٙ اي  َٕ َتا ِس ُشٛ ًِ ُشػ  يٗن اي 

َٚاِاهللنن ... (  ِٔ ُٝ  . (4  اي هلَل

َدن ال جيدٛظ    ؾنيكهللٛض١ٜ إشٕ ِٖ ايػال٠ يف تا ِٝ ايكهللٛض ٚتكسٜػٗن ٚاال عكنز ؾٝٗدن 

ا عكدنزٙ إال يف اا تاددنىل ، ٚقصدسٖن يددأْٛاع اياهللدنزاك ٚايكطيددنك ، ٚز دن٤  ضينيٗددن َددٔ     

 زٕٚ اا تانىل .

 أنــواع الشفــاعة:  املبحث الثاني

 املطًب ا ٍٚ : ايؿؿن ١ يف ايًػ١ 

             ؾدددؿو ( ايؿددددني ٚايؿددددن٤ ٚايادددني   ددددٌ  دددداٝح ٜدددسٍ  ًدددد٢ َكنضْدددد١ ايؿدددد٦ٝني .   

ؿؿو خالف ايٛتط  .  تكٍٛ ننٕ ؾطزا ؾؿؿاع٘ . ٚايؿدؿا١ يف ايدساض َدٔ    َٔ شيو اي

ٖددصا .  قددنٍ ايددٔ زضٜددس : مسٝدد  ؾددؿا١  ْدد٘ ٜؿددؿو يٗددن َنيدد٘ .  ٚايؿددن٠ ايؿددنؾو ايدديت  

 َاٗن ٚيسٖن . ٚؾؿو ؾالٕ يؿالٕ إشا ان٤ تن١ْٝ ًَعُػن َطًهلل٘ َٚاٝٓن ي٘ .

                                      
 (.18تطٗري اال عكنز َٔ  زضإ اإلذتنز ، ستُس ئ إمسن ٌٝ ا َري ايهاالْٞ ايصٓانْٞ ص   (3 

 –يريٚك  -س ا خٝنض ؾطح َٓعك٢ ا خهللنض ، ستُس ئ  ًٞ ئ ستُس ايؿٛننْٞ ، زاض ادتٌٝ ٌْٝ ا ٚطنض َٔ  دنزٜث غٝ( 4 

1973   ،4 /131) 
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. تؿدؿو    (5 ٚاددس٠ َٚٔ ايهللنب ْنق١ ؾدؿٛع ٖٚدٞ ايديت  ُدو يدني ستًدهللني يف دًهللد١        

    ٘ ؾٝهدٕٛ   .(6 ي٘ ؾؿو . ٜكنٍ تؿؿو يؿالٕ إىل ؾالٕ يف ا َط ، ٚ ي٘ إيٝد٘ تٛغدٌ يد٘ إيٝد

 َٔ َانْٞ ايؿؿن ١ يػ١ : ايٛغ١ًٝ .

 . (7 ٚايؿؿن ١  طؾند : غفاٍ ارتري يًػري

 املطًب ايرنْٞ :  ْٛاع ايؿؿن ١ 

 خنص ينيٓيب   ْٛاع ايؿؿن ١  ٢ً غهللٌٝ االغعكصن٤ مثن١ْٝ  ْٛاع ، َٓٗن َن ٖٛ

 َٚٓٗن َن ٖٛ َؿرتى يٝٓ٘ ٚيني غريٙ : 

    ايؿدددؿن ١ ا ٚىل : ايؿدددؿن ١ ايا ُددد٢   ٖٚدددٞ املكدددنّ اشُدددٛز ( ٖٚدددٞ  ٕ ٜؿدددؿو

 ٕ ٜكضدددٞ اا غدددهللانْ٘ يدددني  هللدددنزٙ يادددس طدددٍٛ املٛقدددـ  ًدددِٝٗ، ٚيادددس    ايدددٓيب

 .(8 ياس إشٕ ضي٘ َطاااعِٗ ا ْهللٝن٤ يًكٝنّ يٗن ؾٝكّٛ يٗن ْهللٝٓن 

 ؾدددؿن ع٘ ْٝددد١ : ايؿدددؿن ١ ايرن زخدددٍٛ  ٖدددٌ ادتٓددد١ ادتٓددد١ يادددس ايؿدددطاؽ َدددٔ   يف

 اذتػنب .

  ٘ايؿؿن ١ ايرنير١ : ؾؿن ع        ٙيف  ُ٘  يدٞ طنيدب  ٕ خيؿدـ  ٓد٘ ايادصاب ٖٚدص

خن ١ ي٘.  ٕ اا  خ   ٕ ايهنؾطٜٔ ال تٓؿاِٗ ؾؿن ١ ايؿنؾاني، ْٚهللٝٓن  خد   

 ددد١ يددد٘  ٕ ؾدددؿن ع٘  ٖدددٌ ايعٛدٝدددس خن ددد١ . ؾؿدددؿن ع٘ ياُددد٘  يدددٞ طنيدددب خن   

. ٖٚدددصٙ ا ْدددٛاع ايرالتددد١ َدددٔ ايؿدددؿن ١ خن ددد١ يٓهللٝٓدددن     (9 ٚخن ددد١  يدددٞ طنيدددب 

 .ستُس

  :ؾددؿن ع٘  ايؿددؿن ١ ايطايادد١     ؾددُٝٔ اغددعال ايٓددنض َددٔ  صددن٠ املٛدددسٜٔ  ٕ ال

 ٜسخًٗن.

                                      
 (.3/201ٜٓ ط َاجِ َكنٜٝؼ ايًػ١ الئ ؾنضؽ  ،   (5 

 ( 487/   1ٜٓ ط املاجِ ايٛغٝ   ،   (6 

 (157ّ،ص  1993ٖد د 1413هللا١ ايػنزغ١ ، ايط،َهعهلل١ املانضف،ايطٜن ،ٛظإٜٓ ط ؾطح اياكٝس٠  ايٛاغط١ٝ  يًسنعٛض  نحل ايؿ(7 

 (7002 اٝح ايهللدنضٟ ، دسٜث ضقِ  (8 

 (6196 اٝح ايهللدنضٟ ، دسٜث ضقِ  (9 
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  ٘ايؿؿن ١ ارتنَػ١ : ؾؿن ع     ؾُٝٔ زخٌ ايٓنض َٔ  صن٠ املٛددسٜٔ  ٕ خيدط

 َٓٗن.

  ٘ايؿؿن ١ ايػنزغ١ : ؾؿن ع و زضانك ياض  ٌٖ ادت١ٓ .يف ضؾ 

  ٘ايؿددؿن ١ ايػددنيا١ : ؾددؿن ع  ؾددُٝٔ اغددعٛك دػددٓنتِٗ ٚغدد٦ٝنتِٗ  ٕ ٜددسخًٛا

 .(10 ادت١ٓ  ِٖٚ  ٌٖ ا  طاف  ٢ً قٍٛ

  ٘ايؿددؿن ١ ايرنَٓدد١ : ؾددؿن ع  يف زخددٍٛ ياددض املددفَٓني ادتٓدد١ يددال دػددنب ٚال

 . (11  صاب

٤ ٚاملال٥هدددد١ ٖٚددددصٙ ا ْددددٛاع ارتُػدددد١ ايهللنقٝدددد١ ٜؿددددنضن٘ ؾٝٗددددن غددددريٙ َددددٔ ا ْهللٝددددن 

 . (12 ٚايصسٜكني ٚايؿٗسا٤

 نك نًددٗن يرهللددٛك  زيعٗددن ، ٚ ْٗددن ال ٚ ٖددٌ ايػدد١ٓ ٚادتُن دد١ ٜفَٓددٕٛ يٗددصٙ ايؿددؿن   

 ترهلل  إال يؿططني : 
 ا ٍٚ : إشٕ اا يًؿنؾو  ٕ ٜؿؿو .

 .(13 ايرنْٞ : ض ن اا  ٔ املؿؿٛع ي٘ 

 : اختالف الناس يف الشفاعة املبحث الثالث

 ّ ايٓنؽ يف ايؿؿن ١ :املطًب ا ٍٚ :   قػن

 اْكػِ ايٓنؽ يف  َط ايؿؿن ١ إىل تالت١   ٓنف : 

    ايصدددٓـ ا ٍٚ : غًدددٛا يف إتهللنتٗدددن ٖٚدددِ ايٓصدددنض٣ ٚاملؿدددطنٕٛ ٚغدددال٠ ايصدددٛؾ١ٝ

ٚايكهللٛضٜٕٛ دٝث ااًٛا ؾؿن ١ َٔ ٜا ُْٛ٘  ٓدس اا ننيؿدؿن ١ املاطٚؾد١ يف    

  ٔ املؿطنني . ايسْٝن  ٓس املًٛى، ؾطًهللٖٛن َٔ زٕٚ اا نُن شنط اا شيو

                                      
 (8/190،  1405انَو ايهللٝنٕ يًط ٟ ، زاض ايؿهط ، يريٚك ، (10 

 ( .5378 اٝح ايهللدنضٟ  ، دسٜث ضقِ  (11 

 ( . 158د 156ٛض  نحل ايؿٛظإ ، ص   ٜٓ ط اياكٝس٠  ايٛاغط١ٝ الئ ت١ُٝٝ َو ؾطدٗن  يًسنع(12 

( ، ٚغٝأتٞ تؿصٌٝ  زي١ شيو يف ايٓكس إٕ ؾن٤ اا 529/ 22( ،   300د21/299( ،  395/ 5ٜٓ ط انَو ايهللٝنٕ ، ايط ٟ ،   (13 

 (.16تانىل ، ص   
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        ايصٓـ ايرنْٞ : ِٖٚ املاععي١ ٚارتدٛاض  غًدٛا يف ْؿدٞ ايؿدؿن ١ ؾدأْهطٚا ؾدؿن ١

 ٚؾؿن ١ غريٙ يف  ٌٖ ايههللن٥ط .ايٓيب 

   ايصٓـ ايرنيث : ِٖٚ  ٌٖ ايػ١ٓ ٚادتُن ١  تهللعٛا ايؿؿن ١  ٢ً ٚؾل َن ادن٤ك

 . (14 ي٘ ايٓصٛص ايكطن١ْٝ ٚا دنزٜث ايٓهلل١ٜٛ ؾأتهللعٛا ايؿؿن ١ يؿطٚطٗن

 ٚياس يٝنٕ  قػنّ ايٓنؽ يف ايؿؿن ١ ًِٖ ْٓ ط إىل ستٌ ايٓعاع يني ايكهللٛض١ٜ 
 . ايػ١ٓ يف ايؿؿن ١ ، ٖٚٛ َن غٝعٓنٚي٘ املطًب ايعنيٞ ينيهللاث ٌٖ ٚ 

 :املطًب ايرنْٞ :  حتطٜط ستٌ ايٓعاع يني ايكهللٛض١ٜ ٚ ٌٖ ايػ١ٓ يف ايؿؿن ١ 

   ٛ غددفاٍ ايؿددؿن ١ َددٔ   إٕ ستددٌ ايٓددعاع يددني ايكهللٛضٜدد١ ٚ ٖددٌ ايػدد١ٓ يف ايؿددؿن ١ ٖدد

 ا ٚيٝن٤ ا َٛاك .

ؾنيكهللٛضٜدد١ ٜكٛيددٕٛ إْٗددِ قصددسٚا ياددض املددٛت٢ َددٔ   ددانب ايكهللددٛض  جدد١  ْٗددِ      

 ٚيٝن٤ اا ٚ ِ َٓعي١ ضؾٝا١  ٓس اا ؾعٛاٗٛا إيِٝٗ يطًب ايؿؿن ١  ِ  ٓدس اا  

َو  ًُِٗ يإٔ ٖفال٤ املٛت٢ ال خيًكٕٛ ٚال ٜطظقٕٛ ٚال ٜسيطٕٚ إ"دن ارتدنيل ايدطاظم    

 املسيط ايصٟ يٝسٙ ًَهٛك نٌ ؾ٤ٞ ٖٛ اا ضب ايانملني .

ٜٚضطيٕٛ يصيو َرالد يإٔ ايٓنؽ إشا ننْ   ِ دٛا٥ج  ٓس ًَٛى ايسْٝن ؾ ِْٗ  

 .(15 ٜصًٕٛ إىل قضن٥ٗن يؿؿن ١ ايٛاٗن٤

 ٚادتٛاب  ٔ ٖصٙ ايؿهلل١ٗ َٔ ٚاٛٙ : 

                                      
 ( 159د 157ٜٓ ط ؾطح اياكٝس٠  ايٛاغط١ٝ  يًسنعٛض  نحل ايؿٛظإ ، ص    (14 

(،  ٚضَددنح دددعب ايددطدِٝ  ًدد٢ حنددٛض دددعب ايددطاِٝ،  ُددط يددٔ غدداٝس ايؿددٛتٞ    60 - 1/57ٞ،  ًددٞ دددطاظّ،  ٜٓ ددط اددٛاٖط املاددنْ(15 

(، ٚ ددعاب  ٚ ٚضاز ايكطدب ايطيدنْٞ ايادنضف ايصدُساْٞ غدٝسْن       1/210ايطٛضٟ ايهسٟٚ، ًَادل يٗدنَـ نعدنب ادٛاٖط املادنْٞ،       

(، َٚٓٝد١ املطٜدس يف نزاب   145 - 144(،  8 - 2َٚٛالْن  محس ايِعجنْٞ،  اا٘ ٚ هللط٘ ٚؾطد٘ ستُس ايػدٝس ايِعجدنْٞ، ص   

( ٚيًددٛؽ ا َددنْٞ يف َٓنقددب غددٝسٟ  محددس ايِعجددنْٞ،      27(،  10ٚ ٚضاز ايططٜكدد١ ايِعجنْٝدد١، ايددٔ ينيددن ايؿددٓكٝطٞ ايِعجددنْٞ ، ص      

 (، دكٝكد١ ايكطدب ايٓهللدٟٛ ايػدٝس    3(، ٚا سا١ٜ ايطين١ْٝ يف ؾك٘ ايططٜك١ ايِعجنْٝد١ ستُدس ايػدٝس ايِعجدنْٞ، ص     15 - 14ص 

( ، ايػددٝس  محدددس  396(  373 - 372(،  368 - 366(،  359(،  91 محددس ايهللددسٟٚ،  .ز. ادددٛز٠ ستُددس  يدددٛ ايٝعٜددس املٗدددسٟ، ص     

(، ٚزضٚع اذتُن١ٜ يأدعاب ايٛقن١ٜ، ز. ستُس  ًٟٛ املدنيهٞ    203 - 199ايهللسٟٚ ؾٝذ ٚططٜك١، ز. غاٝس  هللسايؿعنح  نؾٛض، ص 

(، نضا٤ يف دٝن٠ ايػدٝس ايهللدسٟٚ ايسْٜٝٛد١ ٚدٝنتد٘ اي ظخٝد١       5غاس ايكن ٞ، ص  (، ٚايانضف ينا غٝسٟ  محس ايهللسٟٚ،107ص 

 (.170 - 169(،  141 محس ستُس دجنب، ص 
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   َٔ ن١َ ايٛا٘ ا ٍٚ :  ٕ ايعٛغو ٚايعػنٌٖ يف ينب ايٛال١ٜ  ٚقو نررياد

ايٓنؽ يف ايػًٛ ٚايعاًل ينملٛ ٛؾني ينيٛال١ٜ يف دٝنتِٗ ٚياس ممنتِٗ ، ممن 

 ز٣ إىل غفا ِ  ايؿؿن ١ ياس ممنتِٗ ، ؾٝجب ايعٛقـ  ٔ ٚ ـ ؾدص 

َاني ينيٛال١ٜ َٚ ٜطز ْص ؾط ٞ ؾٝ٘ يصيو ،  ٕ  ٚيٝن٤ اا ِٖ  ٌٖ اإلمينٕ 

انَّزٌٍَِ آَيَنٌُا ،  ىُىْ ٌَحْضٌٌَََُ يِىْ ًَالخٌَْفٌ ػَهٍَْ هللِ الئٌَِّ أًَْنٍَِبءَ ا أَال}ٚايعك٣ٛ: نُن قنٍ تانىل :

ارتهللري مبٔ دكل اإلمينٕ  [ .  ٚاا ٖٛ ايا63ًِٝد 62]ْٜٛؼ/{ًَكَبٌَُا ٌَزَّقٌٌَُ

 .ٚايعك٣ٛ

  ايٛا٘ ايرنْٞ :  ٕ اياهللس َٓٗٞ  ٔ  ايعاًل يػري اا نن٥ٓن َٔ ننٕ ، َٚأَٛض

ٌنِوِ }ن قنٍ تانىل :يعاكٝل تك٣ٛ اا ٚاإلمينٕ  نُ ٌَب أٌَُّيَب انَّزٌٍَِ آَيَنٌُا آَيِنٌُا ثِبهللِ ًَسَسُ

ئِكَزِوِ ًَكُزُجِوِ ًَسُسُهِوِ ًَانكِزَبةِ انَّزِي ََضَّلَ ػَهَى سَسٌُنِوِ ًَانكِزَبةِ انَّزِي أََْضَلَ يٍِْ قَجْمُ ًَيٍَْ ٌَكْفُشْ ثِبهللِ ًَيَال

ٌَب أٌَُّيَب انَّزٌٍَِ آَيَنٌُا ارَّقٌُا }:[ . ٚقنٍ تانىل136]ايٓػن٤/ {ثَؼٍِذًا الًالًَانٌٍَْوِ اََخِشِ فَقَذْ ضَمَّ ضَ

[  ؾنياهللس ايصنزم ٜعكطب 102]نٍ  ُطإ/ {ًَأََْزُىْ يُسْهًٌٌَُِ رًٌَُرٍَُّ ئِالَّ اهللَ حَقَّ رُقَبرِوِ ًَالَ

 إىل اا ينيؿطا٥ض ٚايٓٛاؾٌ دع٢ حيهلل٘ اا ؾ شا  دهلل٘   طنٙ غفي٘ ٚقض٢

 دٛا٥ج٘ ٚاذتُس ا .

 ؾًُنشا ٜاط  اياهللس  ٔ  َط ضي٘ َٚٛالٙ ، ٜٚطتهب َن  ٓ٘ ْٗنٙ ؟!

 ٚملنشا ٜرتى  طاط اا املػعكِٝ ، ٜٚعهللو غهللٌ ايؿٝطنٕ ايطاِٝ ؟! 

  ايٛا٘ ايرنيث :  ْ٘ حيطّ مترٌٝ اا َنيو املًو مبًٛى ايسْٝن يف اذتنا١ إىل

نً٘ ا  ٖٚٛ  ًِٝ خهللري يصري ٚاٗن٤ ٜٛ ًٕٛ ي٘ َطنيب ارتًل ، ؾ ٕ ا َط 

ياهللنزٙ ال خيؿ٢  ًٝ٘ ؾ٤ٞ يف ا ض  ٚال يف ٚايػُن٤ ، ؾًٝؼ  ٢ً اياهللنز إال 

اإلمينٕ ي٘ ٚاالغعجني١ ي٘ ؾ شا ؾاًٛا شيو  انب ز ن٥ِٗ ،  َن ًَٛى ايسْٝن 

ؾِٗ يؿط  اؿن٤ يٝؼ  ِ َٔ املًو إال َن نتنِٖ اا ، ٚخيؿ٢  ًِٝٗ نرري 

نإٛ إىل َٔ ٜٛ ٌ إيِٝٗ دنانك ايط ١ٝ ٜٚطًاِٗ َٔ  دٛاٍ ايط ١ٝ ؾٝاع
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 ٢ً َن خؿٞ  ًِٝٗ َٓٗن ٚحنٛ شيو ؾٝكضٞ دنانتِٗ إَن ضغهلل١ ٚإَن ضٖهلل١ 

ًَئِرَا سَأَنَكَ }:قنٍ اا غهللانْ٘ ٚتانىل. (16 ٚإَن دٝن٤ ٚإَن َٛز٠ ٚإَن غري شيو 

 { بٌِ فَهٍَْسْزَدٍِجٌُا نًِ ًَنٍُْإْيِنٌُا ثًِ نَؼَهَّيُىْ ٌَشْشُذًٌَُػِجَبدِي ػَنًِّ فَاًَِِّ قَشٌِتٌ أُخٍِتُ دَػٌَْحَ انذَّاعِ ئِرَا دَػَ
 [. 186]ايهللكط٠/

ًَقَبلَ سَثُّكُىُ ادْػًٌَُِ أَسْزَدِتْ نَكُىْ ئٌَِّ انَّزٌٍَِ ٌَسْزَكْجِشًٌَُ ػٍَْ ػِجَبدَرًِ سٍََذْخُهٌٌَُ }:ٚقنٍ تانىل

 [ . 60]غنؾط/{ خَيَنَّىَ دَاخِشٌٍَِ

و  ٢ً ًَٛى ايسْٝن يف اختنش ايؿدؿان٤ قٝدنؽ ينطدٌ ، يدٌ ٖدٛ      ؾكٝنؽ َنيو املً

 ؾػددس قٝددنؽ يف اياددنَ  ٕ ًَددٛى ايددسْٝن يٝػددٛا َطٜددسٜٔ يٓؿددو ايط ٝدد١ ٚاإلدػددنٕ   

ٚضمحعِٗ إال مبادطى حيدطنِٗ َدٔ ارتدنض  ، ؾٗدِ ستعدنإٛ َدٔ  ادٌ شيدو إىل          

ٚغن٥  ٚؾؿان٤ ْٚصان٤ ٜٓصإٛ ٜٚؿؿإٛ يًُ ًَٛني ٚاشعناني َدٔ ايط ٝد١   

َٛٛا يكضن٤ دٛا٥ج ٖفال٤ ينيرتغٝب ٚايٓصٝا١ ٚايؿؿن ١ خبدالف ضب ايادنملني   يٝك

ايددطفٚف ايددطدِٝ ايددصٟ ٚغددا  ضمحعدد٘ نددٌ ؾدد٤ٞ ، ؾُددٔ ءددٔ  ٕ اا َرددٌ ٖددفال٤          

 ايٛغطن٤ ؾكس نؿط .

ٚنددصيو ؾددد ٕ ًَددٛى ايدددسْٝن َضددططٕٚ إىل قهللدددٍٛ ٚغددنط١  َدددطا٥ِٗ ، ٚٚظضا٥ٗدددِ     

ٚغٝنغدد١ اياهللددنز ، ٚنددررياد َددن  ٚٚاٗددن٤ ممددنيهِٗ ذتددناعِٗ إيددِٝٗ يف دؿددظ ايددهللالز  

ٜكهللٌ املًدٛى ؾدؿن ١ ايٛغدطن٤ يد شٕ ٚيدسٕٚ إشٕ ، ملدٔ ٜط دٕٛ  ٓد٘ ، ٚملدٔ ٜػددطٕٛ           

 ًٝ٘ خبالف َنيو املًو ايػين  ُن غٛاٙ اذتدٞ ايكٝدّٛ ايدصٟ َ ٜعددص  دندهلل١      

 .(17 ٚال ٚيساد ، ؾأ٢ْ  دس  ٕ ٜؿؿو  ٓسٙ إال ي شْ٘ يهُنٍ ًَه٘ ٚ  ُع٘ ٚغٓنٙ

 ٕ  : ٚي٦و ايصٜٔ ٜس ٕٛ  ٚيدٛ تهللعد  ٚالٜدعِٗ ؾ ْد٘ حيدطّ طًدب        ايٛا٘ ايطايو 

ايؿؿن ١ َِٓٗ ياس َٛتِٗ  ٕ املٝ  اْكطدو  ًُد٘ ٚزخدٌ دٝدن٠ ايد ظر ، ٖٚدٞ       

                                      
ٖددد . 1410ٜٓ دط ظٜدنض٠ ايكهللدٛض ٚاالغددعٓجنز يدنملكهللٛض اليدٔ تُٝٝدد١ ، اإلزاض٠ ايانَد١ يًطهللدو ٚايرتمجدد١ ، ايطٜدن  ، ايطهللاد١ ا ٚىل ،          (16 

 (.20د18ص  

 . (533يني اا ٚخًك٘  ٓس  ٌٖ ايػ١ٓ ٚشتنيؿِٝٗ يًسنعٛض َطاي  ايؿٓكٝطٞ ، ص   ٜٓ ط ايٛاغط١  (17 
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دٝن٠ غٝهلل١ٝ ختعًـ  دهنَٗن ٚ دٛا ن  ٔ  دهنّ ٚ دٛاٍ اذتٝن٠ ايسْٝن ، ؾؿٞ 

دٝدن٠ ا ٚيٝدن٤ يف ايدسْٝن جيدٛظ طًدب ايؿدؿن ١ َدِٓٗ يف دضدٛضِٖ يدإٔ ٜددس ٛا          

يددنرتري   ٕ ايؿددؿن ١ ٖددٞ طًددب ارتددري يًػددري ، ٚملددن نددنٕ  هنؾدد١ ايددٔ          يددو

ٚمسادد٘ خيدد   ددٔ غددهللاني  يؿددند َددٔ  َعدد٘   يف زتًددؼ ايطغددٍٛ  ستصددٔ 

َّ  شه نَؾدد١   ٍَ :  ٜددسخًٕٛ ادتٓدد١ يػددري دػددنب ٚال  ددصاب . ق ددن ٕ  $ ؾ ك ددن    َ٘ ً دد از عش اي

  ِ ٗش  ٓ َِ  ٢ِٓ  ً ٍَ : #. َٜج َا ٘ش$ ق ن  ً َِ اا َا ٗش  ً ِ   اي ٗش  ٓ ،  َن يادس َٛتد٘ ؾًدِ ٜػدأيٛٙ      (18 #َِ

ندنٕ   ، ٜؿٗس  صا :     ٕ  ُط ئ ارتطدنب  (19 ايؿؿن ١ َو ٚاٛز املكعضٞ

. ؾكدنٍ : " ايًددِٗ إْدن نٓددن     إشا قاطدٛا اغعػدك٢ ينياهللددنؽ يدٔ  هللددس املطًدب    

ْعٛغددٌ إيٝددو يٓهللٝٓددن ؾعػددكٝٓن ٚإْددن ْعٛغددٌ إيٝددو ياددِ ْهللٝٓددن ؾنغددكٓن "  قددنٍ   

 . (20  ؾٝػكٕٛ (

 يٛا٘ ارتنَؼ :  ٕ ايؿؿن ١ ًَو ا ، ؾُٔ  ضاز ؾؿن ١  دس َٔ ا َٛاك ا

ا ٚيٝن٤ غٛا٤ ننْٛا  ْهللٝن٤  ٚ  سٜكني  ٚ ؾٗسا٤  ٚ  نذتني ؾًٝػأ ن َٔ 

أَوِ ارَّخَزًُا يٍِْ دًٌُِ اهللِ شُفَؼَبءَ قُمْ أًََنٌَْ }:اا َهللنؾط٠  ْٗن ًَو ا ، نُن قنٍ تانىل

قُمْ هللِ انشَّفَبػَخُ خًٍَِؼًب نَوُ يُهْكُ انسًََّبًَادِ ًَاألَسْضِ ثُىَّ ئِنٍَْوِ ،  ٌَؼْقِهٌٌَُ شٍَْئًب ًَالَ ًٌَْهِكٌٌَُ ٌا الَكَبَُ

[. ؾٝكٍٛ غن٥ٌ ايؿؿن ١ : ايًِٗ ؾؿو يَف  ْهللٝن٤ى .  ٚ 44د43]ايعَط/{رُشْخَؼٌٌَُ

، سٚحنٛ شيو ، ؾٗصا إمينٕ ٚتٛدٝ ايًِٗ اضظقين ؾؿن ١ ضغٛيو ستُس 

 ٖٞ ايؿؿن ١ املرهللع١ ٖٚٞ ال تهٕٛ إال يؿططني : ٖٚصٙ 

                                      
 ( .5378 اٝح ايهللدنضٟ  ، دسٜث ضقِ  (18 

 (260/ 1ٖد ،    1417ٜٓ ط ايطز  ٢ً ايهللهطٟ ، ائ ت١ُٝٝ ، َهعهلل١ ايػطين٤ ، املس١ٜٓ ، ايطهللا١ ا ٚىل ، (19 

 ( .964 اٝح ايهللدنضٟ  دسٜث ضقِ   (20 
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نَّزِي ٌَشْفَغُ ػِنْذَهُ يٍَْ رَا ا}:إشٕ اا يًؿنؾو  ٕ ٜؿؿو نُن يف قٛي٘ تانىل ا ٍٚ :

ًَسِغَ كُشْسٍُِّوُ ثًَِب شَبءَ  ثِشًَْءٍ يٍِْ ػِهًِْوِ ئِالَّ ٌُحٍِطٌٌَُ ٌْذٌِيِىْ ًَيَب خَهْفَيُىْ ًَالَثِاِرَِْوِ ٌَؼْهَىُ يَب ثٍٍََْ أَئِالَّ

 [ .255]ايهللكط٠/{انسًََّبًَادِ ًَاألَسْضَ ًَال ٌَئٌُدُهُ حِفْظُيًَُب ًَىٌَُ انؼَهًُِّ انؼَظٍِىُ

ٌَؼْهَىُ يَب ثٍٍََْ أٌَْذٌِيِىْ ًَيَب }:نُن يف قٛي٘ تانىل(21 ايرنْٞ: ض ن اا  ٔ املؿؿٛع ي٘

[. ٚمجو يني ٤28/]ا ْهللٝن ىُىْ يٍِْ خَشٍَْزِوِ يُشْفِقٌٌَُنًٍَِِ اسْرَضَى ًَ ٌَشْفَؼٌٌَُ ئِالَّ فَيُىْ ًَالَخَهْ

يٍِْ ثَؼْذِ أٌَْ ٌَأْرٌََ اهللُ  نًِ شَفَبػَزُيُىْ شٍَْئًب ئِالَّرُغْ ٍْ يَهَكٍ فًِ انسًََّبًَادِ الًََكَىْ يِ :ايؿططني يف قٛي٘

ا ننٕ َٔ [. ٚاا ال ٜط ٢  ٔ املؿؿٛع ي٘ إال إش26]ايٓجِ/{نًٍَِْ ٌَشَبءُ ًٌََشْضَى

، ٜسٍ  صا قٍٛ (22  ٌٖ ايعٛدٝس اشككني يؿطٚط ن١ًُ ال إي٘ إال اا 

 غاس ايٓنؽ يؿؿن يت ّٜٛ ايكٝن١َ َٔ قنٍ ال إي٘ إال اا خنيصن  :ايطغٍٛ 

 .(23  َٔ قهللٌ ْؿػ٘(

ٕ  ٜكٍٛ ياس َٛك ايطغٍٛ   ٚحيطّ  ٢ً اياهللس  ٕ ٜػأٍ املٝ  ايؿؿن ١ ، نأ

اا ،  ٚ ٜن ضغٍٛ اا ازع يٞ يسخٍٛ ادت١ٓ ،  : ٜن ضغٍٛ اا اؾؿو يٞ  ٓس

ٚحنٖٛن ، ؾٗصا ؾطى ٚتٓسٜس ، ٖٚصٙ ٖٞ ايؿؿن ١ املٓؿ١ٝ اييت ال ٜط ٢ اا 

 ٔ غن٥ًٗن ٚال ٜعجنغط  دس   ٕ ٜؿؿو  صا ايػن٥ٌ ّٜٛ ايكٝن١َ  ْ٘  ؾطى 

ينا ايا ِٝ دٝث ز ن َٝعند ال ٜػُو َٔ ز نٙ  ٚيٛ ؾط  اسالد  ْ٘ ٜػُو 

      ٜػعجٝب ي٘ ،  ؾ ْ٘ ال

 

 

                                      
 ( .529/ 22( ،   300د21/299( ،  395/ 5نَو ايهللٝنٕ ، ايط ٟ ،   ٜٓ ط ا(21 

 (.1/296( ، ٚايطز  ٢ً ايهللهطٟ ، ائ ت١ُٝٝ ،  14/410ٜٓ ط زتُٛع ايؿعن٣ٚ ، ائ ت١ُٝٝ ،   (22 

 ( .6201 اٝح ايهللدنضٟ  ، دسٜث ضقِ  (23 
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ْمِ ًَسَخَّشَ انشًَّْسَ ًَانقًََشَ كُمٌّ ٌَدْشِي }:قنٍ اا تانىل ٌٌُنِحُ انهٍَّْمَ فًِ اننَّيَبسِ ًٌٌَُنِحُ اننَّيَبسَ فًِ انهٍَّ

 ئٌِْ رَذْػٌُىُىْ،  مٍ يُسًًَّى رَنِكُىُ اهللُ سَثُّكُىْ نَوُ ادلُهْكُ ًَانَّزٌٍَِ رَذْػٌٌَُ يٍِْ دًَُِوِ يَب ًٌَْهِكٌٌَُ يٍِْ قِطًِْريٍخَأل

جِّئُكَ يِثْمُ ٌُنٌََسًَْؼٌُا دُػَبءَكُىْ ًَنٌَْ سًَِؼٌُا يَب اسْزَدَبثٌُا نَكُىْ ًٌٌََْوَ انقٍَِبيَخِ ٌَكْفُشًٌَُ ثِشِشْكِكُىْ ًَالالَ

       ٚارتهللري ٖٓن ٖٛ اا ، ٚتأٌَ قٛي٘ يف  ٍٚ اآل١ٜ : [ 14د 13ؾنطط/ ]{خَجِريٍ

ْئٌِْ رَذْػٌُىُى  : تِ تأٌَ قٛي٘ يف نخطٖن ْثِشِشْكِكُى   َٔ ٙؾػ٢ُ ز ن٤ غري

ا َٛاك ؾطنند . ٚإ"ن ادتن٥ع ٖٛ ز ن٤ اذتٞ اذتن ط ايكنزض زٕٚ ز ن٤ املٝ  

اياناع ، ٜسٍ  صا قٛي٘ تانىل يف قص١ َٛغ٢  ًٝ٘  ٚ ايػن٥ب  ٚ 

ىَزَا يٍِْ شٍِؼَزِوِ ًَىَزَا يٍِْ ػَذًُِّهِ فَبسْزَغَبثَوُ انَّزِي يٍِْ شٍِؼَزِوِ ػَهَى انَّزِي يٍِْ ػَذًُِّهِ فٌََكَضَهُ }:ايػالّ

 [15ايكصص: ] {مٌّ يُجنِيٌيٌُسَى فَقَضَى ػَهٍَْوِ قَبلَ ىَزَا يٍِْ ػًََمِ انشٍَّْطَبٌِ ئََِّوُ ػَذًٌُّ يُضِ

َٚٛغ٢  ًٝ٘ ايػالّ دٞ ٚدن ط اإلغطا٥ًٝٞ َٛغ٢  ٢ً ايكهللطٞ  ؾنغعػنث

  فٌََكَضَهُ يٌُسَى فَقَضَى ػَهٍَْوِ ٚقنزض  ٢ً إغنتع٘ ٜسٍ  صا قٛي٘ تانىل ياس شيو 

 . (24  [15]ايكصص/

  ايٛا٘ ايػنزؽ :  ٕ نؿنض قطٜـ ننْٛا ٜكطٕٚ  ٕ اا ٖٛ ارتنيل ايطظام

ًَنَئٍِْ سَأَنْزَيُىْ يٍَْ خَهَقَيُىْ }:سيط ٚيٝؼ يوأٚيٝن٤ ؾ٤ٞ َٔ شيو ، نُن قنٍ تانىلامل

 [ .87]ايعخطف/ {نٍََقٌُنٍَُّ اهللُ فَأَََّى ٌُإْفَكٌٌَُ

جُ قُمْ يٍَْ ٌَشْصُقُكُىْ يٍَِ انسًََّبءِ ًَاألَسْضِ أَيٍَّْ ًٌَْهِكُ انسًَّْغَ ًَاألَثْصَبسَ ًَيٍَْ ٌُخْشِ}:ٚقنٍ تانىل

 {رَزَّقٌٌَُ احلًََّ يٍَِ ادلٍَِّذِ ًٌَُخْشِجُ ادلٍَِّذَ يٍَِ احلًَِّ ًَيٍَْ ٌُذَثِّشُ األَيْشَ فَسٍََقٌُنٌٌَُ اهللُ فَقُمْ أَفاَلَ
 [ .31]ْٜٛؼ/

                                      
( ، ٚنؿـ ايؿهللٗنك ، 104د 103/ 1، ائ ت١ُٝٝ ،  ( ، ٚزتُٛع ايؿعن٣ٚ 20/453( ،  538/ 19ٜٓ ط انَو ايهللٝنٕ ، ايط ٟ ،  (24 

 ( .29د 28ستُس ئ  هللس ايٖٛنب ، َهعهلل١ ائ ت١ُٝٝ ، ايكنٖط٠ ، ص   
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هللِ  أَال}َٚن ننْٛا ٜطٜسٕٚ َٔ ا ٚيٝن٤ ايصٜٔ ٜس ِْٛٗ َو اا إال ايؿؿن ١ :

خَزًُا يٍِْ دًَُِوِ أًَْنٍَِبءَ يَب ََؼْجُذُىُىْ ئِنَّب نٍُِقَشِّثٌََُب ئِنَى اهللِ صُنْفَى ئٌَِّ اهللَ ٌَحْكُىُ ثٍَْنَيُىْ انذٌٍُِّ اخلَبنِصُ ًَانَّزٌٍَِ ارَّ

[ ٚتأٌَ نٝـ دهِ 3]ايعَط/ {ٌَيْذِي يٍَْ ىٌَُ كَبرِةٌ كَفَّبسٌ فًِ يَب ىُىْ فٍِوِ ٌَخْزَهِفٌٌَُ ئٌَِّ اهللَ ال

 ضازٚا إال ايؿؿن ١ . ٚقنٍ اآل١ٜ َو  ِْٗ َن  اا  ًِٝٗ ينيهؿط يف نخط

ءِ شُفَؼَبؤََُب ػِنْذَ اهللِ قُمْ ٌَنْفَؼُيُىْ ًٌََقٌُنٌٌَُ ىَإُالَ ٌَضُشُّىُىْ ًَال ًٌََؼْجُذًٌَُ يٍِْ دًٌُِ اهللِ يَب ال}:تانىل

[ 18ْٛؼ/]ٜ{ بََوُ ًَرَؼَبنَى ػًََّب ٌُشْشِكٌٌَُفًِ األَسْضِ سُجْحَ ٌَؼْهَىُ فًِ انسًََّبًَادِ ًَالَ أَرُنَجِّئٌٌَُ اهللَ ثًَِب الَ

َو  ِْٗ َ ٜطٜسٚا ممٔ ٜس ِْٛٗ إال   شْشِكٌٌَُ}ٌُ:ٚتأٌَ قٛي٘ يف نخط اآل١ٜ

 . (25 ايؿؿن ١

       ٕ   ايٛاد٘ ايػددنيو :  ٕ املٝد  ٖددٛ ايدصٟ ٜٓعؿددو يدس ن٤ اذتددٞ ، ٚال ميهدٔ يًُٝدد

ث يد٘ ايصدنزم   ٜس ٛ يًاٞ  ٕ  ُدٌ ايدٔ نزّ  ٜٓكطدو مبٛتد٘ ، ٚايدسيٌٝ َدن ددس       

٘ش:   املصسٚم   ً َُ ْ ك ط َو َ  ِش ا ََنَك   َدسشن   .(26  ( ِإَشا 

 ِ٘  ً ٍَ اي َٕ َضغشٛ ٜ َط٠     ٖشَط ْ  ٚ ٔ  يٞ  ٕش ا ْ َػن ََنَك اي ِ  ٘ش إال   قنٍ:   إشا  ً د َُ ك ط َو  ٓد٘ َ 

َٚي سف َ نِيح  َٔ َتال  ٚ  ِ٘ ٓ َعؿ وش ِي ٜش   ِ  ً ١َٜف  ٚ ِ   .(27  َٜس  شٛ ي٘(َت١ف إال َٔ َ َسق ١ف َانِض

ؾنملٝ  ٜٓعؿدو يدس ن٤ ايصدنذتني ا دٝدن٤ يد٘ ، ٚال ميًدو ا َدٛاك ايصدنذتٕٛ         

 ايس ن٤  ْؿػِٗ ؾهٝـ ٜس ٕٛ يػريِٖ .

 ؾنْ ط نٝـ  هؼ ايكهللٛضٜٕٛ ا َط ، ؾجاًٛا ايهللنطٌ دكند ، ٚاذتل ينطالد ! 

       ايٛا٘ ايرنَٔ :  ٕ  ؾضدٌ ارتًدل ٖدٛ ستُدس ضغدٍٛ اا    ؾضدٌ ايٓدنؽ  ٕ ٚ ،

، ٚ ٕ  ؾضدٌ ايصداني١   س ا ْهللٝن٤ د  ًِٝٗ ايػالّ د ٖدِ  داني١ ضغدٍٛ اا       يا

                                      
( ، َٚانَ ايعٓعٌٜ ايهللػٟٛ  زاض طٝهلل١، 21/655( ،  252د21/251( ،  84د83/ 15( ،  47د15/46ٜٓ ط انَو ايهللٝنٕ ، ايط ٟ ،  (25 

 ( .108/ 7ٖد ،   1417ايطهللا١ ايطايا١ ، 

 .2682(، يطقِ 4/2065 اٝح َػًِ، نعنب ايصنط ٚايس ن٤ ٚايعٛي١ ٚاالغعػؿنض، ينب نطا١ٖ متين املٛك يضط ْعٍ ي٘  (26 

 ( .1631 اٝح َػًِ ، دسٜث ضقِ  (27 
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، َٚ ٜرهلل   ٕ  دساد َٔ ِٖ ارتًؿن٤ ايطاؾسٕٚ  يٛ يهط ٚ ُط ٚ رُنٕ ٚ ًٞ 

ايؿددؿن ١  ٚ ًدد٢ ض غددِٗ ارتًؿددن٤ ايطاؾددسٕٚ غددأيٛا ضغددٍٛ اا   ايصدداني١ 

ٌ ارتًددل ياددس َٛتدد٘. ؾدد شا نددنٕ  ؾضددٌ ايٓددنؽ ياددس ا ْهللٝددن٤ َ ٜػددأيٛا  ؾضدد      

 ايؿؿن ١ ياس َٛت٘ ؾػريٙ َٔ ينب  ٚىل.

    . ايٛا٘ ايعنغو :  ٕ طنيب ايؿؿن ١ َٔ ا َٛاك قس اختصِٖ ن ١ َو اا 

ءِ شُفَؼَبؤََُب ٌَنْفَؼُيُىْ ًٌََقٌُنٌٌَُ ىَإُالَ ٌَضُشُّىُىْ ًَالَ ًٌََؼْجُذًٌَُ يٍِْ دًٌُِ اهللِ يَب الَ}:ٚايسيٌٝ قٍٛ اا تانىل 

 { فًِ األَسْضِ سُجْحَبََوُ ًَرَؼَبنَى ػًََّب ٌُشْشِكٌٌَُ ٌَؼْهَىُ فًِ انسًََّبًَادِ ًَال قُمْ أَرُنَجِّئٌٌَُ اهللَ ثًَِب الَ ػِنْذَ اهللِ
 [. 18]ْٜٛؼ/

 ٚحنٔ ال ْاهللسِٖ .  ًٌََؼْجُذًٌَُ ؾ ٕ قنٍ قهللٛضٟ : إٕ اا قنٍ : 

نفى ٖصا  هللنز٠  ِ  ٜكنٍ ي٘ :  ْ  تس ِٖٛ ٚتػأ ِ ايؿؿن ١ ياس َٛتِٗ ، ٚز 

 ِ٘  ً ٍَ اي َٕ َضغشٛ ٔش َيِؿري     َُنٕ ي  ٓ ا  ٍَ :  ٜؿٗس  صا َن ضٚاٙ اي َٕ$ ق ن َٛ  ِإ ٖش ايس َ ن٤َ 

َِ ق َط  # اي ِاهلَلنَز٠  ًَقَبلَ سَثُّكُىُ ادْػًٌَُِ أَسْزَدِتْ نَكُىْ ئٌَِّ انَّزٌٍَِ ٌَسْزَكْجِشًٌَُ ػٍَْ ػِجَبدَرًِ سٍََذْخُهٌٌَُ }تش

 [.60]غنؾط/ { نَّىَ دَاخِشٌٍَِخَيَ

يف اآلٜد١ ا ٚىل تدسٍ  ًد٢  ْٗدِ ال ٜدس ٕٛ إال        يٍِْ دًٌُِ انهَّهوِ  ؾ ٕ قنٍ : إٕ ن١ًُ : 

 ا ٚيٝن٤ ،  َن حنٔ ؾٓس ٛ اا ْٚس ٛ َا٘ ا ٚيٝن٤ .

ٚقس قنٍ اا تانىل يف (28 َآنٖن : َو اا   يٍِْ دًٌُِ انهَّوِ  ؾٝكنٍ ي٘ : إٕ ن١ًُ 

 ثُشْىَبٌَ نَوُ ثِوِ فَاًَََِّب حِسَبثُوُ ػِنْذَ سَثِّوِ ئََِّوُ الَ ًَيٍَْ ٌَذْعُ يَغَ اهللِ ئِنَيًب آَخَشَ الَ} ن١ٜ َٔ غٛض٠ املفَٕٓٛ :نخط 

ٖٚصا ٖٛ ايؿطى  {ًَيٍَْ ٌَذْعُ يَغَ اهللِ ئِنَيًب آَخَشَ} [ . ؾكنٍ :117]املفَٕٓٛ/ {ٌُفْهِحُ انكَبفِشًٌَُ

                                      
 ( .4/356ٖد ،  1420ٜٓ ط تؿػري ايكطنٕ ايا ِٝ ، ائ نرري ، زاض طٝهلل١ ، ايطهللا١ ايرن١ْٝ ، (28 
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. ٚتأٌَ نٝـ مسنٙ يف نخط اآل١ٜ ننؾطاد ٚدهِ  ًٝ٘ (29 ااز ٠ٛ غري اا َو 

 ينرتػطإ .

 ٚحنٔ ال ْكٍٛ إٕ ا ٚيٝن٤ ن ١ .   ئِنَيًب ؾ ٕ قنٍ : إٕ اا قنٍ : 

 ٜكنٍ ي٘ : َٚن َا٢ٓ اإلي٘ ؟  

 ؾ ٕ َ ٜاطف . ٜكنٍ ي٘ : َ حتن  ؾُٝن يٝؼ يو ي٘  ًِ ؟! 

 ط .ٚإٕ قنٍ : اإلي٘ ٖٛ ارتنيل ايطظام املسي

ٜكنٍ ي٘ : إٕ نؿنض قطٜـ ننْٛا ٜكطٕٚ يإٔ اا ٖٛ ارتنيل ايطظام املسيط ٚيهدِٓٗ  

َ ٜكٛيدٛا ال إيد٘ إال اا ،  ْٗدِ  ًُدٛا د ٖٚدِ ايادطب ا قادنح د  ٕ اإليد٘ ٖدٛ املاهللدٛز              

، ؾد شا قدنيٛا ال إيد٘ إال اا ْؿدٛا ٖدصا اذتدل  دٔ ن دعِٗ ٚتطندٛا          (30  املكصٛز ينيس ن٤

ٖٚددصا ايددصٟ ال ٜطٜددسٕٚ ، ٖٚددٛ ستددٌ ايٓددعاع ، ٜٚددسٍ  ددصا قددٍٛ اا     ز ن٤ٖددن َددو اا ،

( ًٌََقٌُنُههٌٌَ أَئِنَّههب نَزَههبسِكٌُا آَنِيَزِنَههب نِشَههبػِشٍ   53ئََِّيُههىْ كَههبٌَُا ئِرَا قٍِههمَ نَيُههىْ ال ئِنَههوَ ئِال انهَّههوُ ٌَسْههزَكْجِشًٌَُ      }ؾددِٝٗ : 

 [ . 36، 35]ايصنؾنك/ {يَدْنٌٌٍُ

 ؿن ١ َٔ ا َٛاك قس اختصِٖ ن ١ َو اا .   ٚايٓعٝج١  ٕ طنيب ايؿ

                                      
 ( .8ٚ زيعٗن ، ستُس ئ  هللس ايٖٛنب ، َهعهلل١ اياًِ ، اس٠ ، ص    ٜٓ ط ا  ٍٛ ايرالت١(29 

 .(20ٖد ، ص  1415ٜٓ ط شتعنض ايصانح ، ايطاظٟ ، َهعهلل١ يهللٓنٕ ، يريٚك ،  (30 
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 اخلامتة

 ميهٔ إمجنٍ  ِٖ ْعن٥ج ايهللاث يف ايٓكنط اآلت١ٝ : 

 . ايكهللٛض١ٜ ِٖ ايػال٠ يف تا ِٝ ايكهللٛض ٚز ن٤  ضينيٗن َٔ زٕٚ اا ٕ  

    ن  ؾهللٗنك ايكهللٛض١ٜ :  ِْٗ قصسٚا ياض املٛت٢ َٔ   دانب ايكهللدٛض  َٔ ٕ 

ِ َٓعيدد١ ضؾٝادد١  ٓددس اا ؾعٛاٗددٛا إيددِٝٗ يطًددب      جدد١  ْٗددِ  ٚيٝددن٤ اا ٚ دد  

ايؿددؿن ١  ددِ  ٓددس اا قٝنغددند  ًدد٢ تكددطب ايٓددنؽ  ٓددس ًَددٛى ايددسْٝن يؿددؿن ١   

 ايٛاٗن٤ .

       ٌقٝنؽ ًَٛى ايسْٝن  ٢ً َنيو املًو يف اختدنش ايؿدؿان٤ قٝدنؽ ينطدٌ يد ٕ 

ٖٛ  ؾػس قٝنؽ  ٢ً اإلطالم، ؾؿعنٕ يني ارتالم اياًِٝ يأدٛاٍ  هللنزٙ ايػين 

نٌ  دس ٚيني ًَٛى ايسْٝن ايؿكدطا٤ ادتٗدال٤ يدأدٛاٍ ايط ٝد١ اشعدناني       ٔ 

إىل ايؿؿان٤ َٔ ايٛاٗن٤ ايصٜٔ ٜاِْٝٓٛٗ  ٢ً ؾ٦ٕٛ املًو ٜٚٛ ًٕٛ إيدِٝٗ  

 دنانك ايط ١ٝ .

            ٖصا ايكٝدنؽ ؾٝد٘ مترٝدٌ ارتدنيل ايهنَدٌ َدٔ ندٌ ٚاد٘ يدنملدًٛم ايٓدنقص ٕ 

 َٔ نٌ ايٛاٛٙ ، ٖٚصا نؿط ينا ايا ِٝ .   

   ٘جيددب ايعٛقدددـ  ددٔ ٚ دددـ ؾدددص َاددني ينيٛالٜددد١ إال يددٓص ؾدددط ٞ  ٕ       ْدد

  ٚيٝن٤ اا ِٖ  ٌٖ اإلمينٕ ٚايعك٣ٛ ، ٚاا   ًِ مبٔ دكل اإلمينٕ ٚايعك٣ٛ.

    ايعٛغدددددو يف إطدددددالم يؿدددددظ ايٛالٜددددد١  ز٣ إىل ايػًدددددٛ ايدددددصٟ  مثدددددط ايعاًدددددل ٕ 

 ينملٛ ؿني ينيٛال١ٜ دع٢ غ٦ًٛا ايؿؿن ١ ياس َٛتِٗ .

    ١ َدددٔ ا َدددٛاك ٚيدددٛ يًػدددٛا   ًددد٢ زضادددنك ايٛالٜددد١       ْددد٘ حيدددطّ غدددفاٍ ايؿدددؿن 

 نن ْهللٝن٤  ًِٝٗ ايصال٠ ٚايػالّ .

    ٘ايؿددؿن ١ ينالغعكصددن٤ مثنْٝدد١  ْددٛاع  تهللعٗددن  ٖددٌ ايػدد١ٓ  ًدد٢ َددن اددن٤ك يدد ٕ 

 ايٓصٛص ايؿط ١ٝ .
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        ٕٛايٓددنؽ يف ايؿددؿن ١  قػددنّ تالتدد١ : ططؾددنٕ ٚٚغدد  ، غددال ؾٝٗددن املؿددطن ٕ 

كهللٛضٜددٕٛ ، ٚاؿددن ؾٝٗددن املاععيدد١ ٚارتددٛاض     ا ٚا٥ددٌ ٚايٓصددنض٣ ٚخًؿٗددِ ؾٝٗددن اي 

 ٚمتػو  ٌٖ ايػ١ٓ مبن ان٤ يف ايٓصٛص ؾٝٗن ؾهنْٛا ٚغطند .

   ٙايؿؿن ١ ًَو ا ؾعطًب َٓ٘ ٚال تهٕٛ إال ي شْ٘ يًؿنؾو  ٕ ٜؿؿو ٚض دن ٕ 

 ٔ املؿؿٛع ي٘ ، ٚال ٜط ٢ إال  ٔ  ٌٖ ايعٛدٝدس ، ٚال يدأؽ يف طًدب ايؿدؿن ١     

 َٔ  نحل دٞ دن ط قنزض .

 ٕ      اال عكدددنز يدددإٔ اا ٖدددٛ ارتدددنيل ايدددطظام املدددسيط َ ٜدددسخٌ نؿدددنَض قدددطٜـ يف

 اإلغالّ  ِْٗ  ؾطنٛا َو اا غريٙ يف ايس ن٤ .

 . َٔؿطٚ ١ٝ زتنزي١  ٌٖ ايهللنطٌ ينييت ٖٞ  دػ 

 . ً٘حتطٜط ستٌ ايٓعاع  ٓس اجملنزي١ يٝكو ادتٛاب يف ست 

 ايػنيني ٚاْعادنٍ    ٓن١ٜ  ًُن٤ ايػ١ٓ ي خالص ايسٜٔ ا ْٚؿِٝٗ  ٓ٘ حتطٜـ

 املهللطًني ٚتأٌٜٚ ادتنًٖني .

     . ٕٛاذتل ءنٖط  ٢ً ايهللنطٌ ٚيٛ نطٙ املؿطن ٕ  

     ٚاذتُسا ايصٟ ٖساْن  صا َٚن نٓن يٓٗعسٟ يٛال  ٕ ٖدساْن اا ، يكدس ادن٤ك

ضغددٌ ضيٓددن يددنذتل ٚ دد٢ً اا ٚغددًِ ٚيددنضى ٚ ْاددِ  ًدد٢  هللددسٙ ٚضغددٛي٘ ٚخًًٝدد٘    

اهلل٘ اياددنِيُني املدًصددني ٚ ًدد٢ َددٔ    ستُددس ايصددنزم ا َددني ٚ ًدد٢ نيدد٘ ٚ دد     

 تهللاِٗ ي دػنٕ إىل ّٜٛ ايسٜٔ.  

 

 

 

 

 

 

 



            

  
 

 

 

 

 

            

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  والتطبيقية مجلة األندلس للعلوم االجتماعية 511

 والتطبيقية
 م3102 نوفمبر(  5العدد العاشر  المجلد )

 تعلق القبورية بشفاعة األولياء من األموات )عرض ونقد(                                                غالب بن غازي الحربي/  أ

 

 املصادر

 ايكطنٕ ايهطِٜ . .1

إيطاِٖٝ َصطؿ٢ ٚ محس ايعٜنك ٚدنَس  هللس ايكنزض ٚستُس ايٓجدنض ، املاجدِ    .2

 ايٛغٝ  ، زاض ايس ٠ٛ، حتكٝل زتُو ايًػ١ اياطي١ٝ .

 ٕ ايا ِٝ ،  زاض طٝهلل١ .ٖد  ، تؿػري ايكطن1420ائ نرري ، إمسن ٌٝ ئ  ُط ،  .3

ٖددد ،  ادتددنَو  1407ايهللدددنضٟ ، ستُددس يددٔ إمسن ٝددٌ يددٔ إيددطاِٖٝ يددٔ املػددري٠ ،       .4

 ايصاٝح ، زاض ائ نرري، يريٚك .

 ٖد ، َانَ ايعٓعٌٜ ، زاض طٝهلل١ 1417ايهللػٟٛ ، اذتػني ئ َػاٛز ، .5

ايِعجددنْٞ ، ستُددس ايػددٝس ،  دددعاب ٚ ٚضاز ايكطددب ايطيددنْٞ اياددنضف ايصددُساْٞ   .6

 ٛالْن  محس ايِعجنْٞ، َهعهلل١ ايكنٖط٠ .غٝسْن َٚ

ايِعجددددنْٞ ، ستُددددس ايػددددٝس ايِعجددددنْٞ ، ا ساٜدددد١ ايطينْٝدددد١ يف ؾكدددد٘ ايططٜكدددد١      .7

 ايِعجن١ْٝ ، َهعهلل١ ايكنٖط٠ .

ك  ، َهعهللدد١ ايددٔ تُٝٝدد١ ، ايعُُٝددٞ ، ستُددس يددٔ  هللددس ايٖٛددنب ،  نؿددـ ايؿددهللٗن .8

 . ايكنٖط٠

ِ  ،  يعٗدن ايٖٛدنب ، ا  دٍٛ ايرالتد١ ٚ ز   ايعُُٝٞ ، ستُس ئ  هللدس     .9  َهعهللد١ اياًد

 اس٠  .

دجددددنب ،  محددددس ستُددددس ، نضا٤ يف دٝددددن٠ ايػددددٝس ايهللددددسٟٚ ايسْٜٝٛدددد١ ٚدٝنتدددد٘     .10

 اي ظخ١ٝ. 

اذتطاْددٞ ،  محددس يددٔ  هللددس اذتًددِٝ يددٔ تُٝٝدد١،  زتُددٛع ايؿعددن٣ٚ ، مجددو  هللددس      .11

 ايطمحٔ ئ قنغِ ايٓجسٟ .  

ئ ٖد ،  ايطز  ٢ً ايهللهطٟ ، ا1417اذتطاْٞ ،  محس ئ  هللس اذتًِٝ ئ ت١ُٝٝ،  .12

 ت١ُٝٝ ، َهعهلل١ ايػطين٤، املس١ٜٓ .   

ّ( شتعدنض ايصدانح ،   1995ٖد  1415ايطاظٟ ، ستُس ئ  يٞ يهط ئ  هللسايكنزض ، .13

 َهعهلل١ يهللٓنٕ ، يريٚك . 
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ايؿٓكٝطٞ ، ائ ينيدن ، َٓٝد١ املطٜدس يف نزاب ٚ ٚضاز ايططٜكد١ ايِعجنْٝد١ ، َهعهللد١        .14

 ايكنٖط٠ .  

ٚخًكددددد٘  ٓدددددس  ٖدددددٌ ايػددددد١ٓ     ايؿدددددٓكٝطٞ ، ز. َدددددطاي  ، ايٛاغدددددط١ يدددددني اا    .15

 ٚشتنيؿِٝٗ ، ادتنَا١  اإلغال١َٝ ينملس١ٜٓ ايٓهلل١ٜٛ .   

ّ ،  ٌْٝ ا ٚطنض َٔ  دنزٜث غٝس ا خٝدنض  1973ايؿٛننْٞ ، ستُس ئ  ًٞ ،  .16

 ؾطح َٓعك٢ ا خهللنض ، زاض ادتٌٝ ، يريٚك .  

 ايؿٝهللنْٞ ،  محس ئ دٓهللٌ ، َفغػ١ قططهلل١ ، ايكنٖط٠  .  .17

١ يددٛاز َددسْٞ ، يًددٛؽ ا َددنْٞ يف َٓنقددب غددٝسٟ  محددس  ؾددٝذ ايططٜكدد١ ايِعجنْٝدد .18

 ايِعجنْٞ، َهعهلل١ َضٟٛ .
 ٖد  ، زاض ايؿهط ، يريٚك .  1405ايط ٟ  ، ستُس ئ اطٜط ، انَو ايهللٝنٕ ،   .19

  نؾٛض ، غاٝس  هللسايؿعنح ،  ايػٝس  محس ايهللسٟٚ ؾٝذ ٚططٜك١.  .20

  ًٞ دطاظّ  ، اٛاٖط املانْٞ. .21

 ياني ، زاض َٚهعهلل١ ا الٍ .ايؿطاٖٝسٟ ، ارتًٌٝ ئ  محس ، ا .22

ّ ( ، ؾدددطح اياكٝددس٠  ايٛاغدددط١ٝ،  1993ٖددد    1413ايؿددٛظإ ،  دددنحل يددٔ ؾدددٛظإ ،    .23

 َهعهلل١ املانضف، ايطٜن  .

ّ ، ايادددنضف يدددنا غدددٝسٟ  محدددس ايهللدددسٟٚ ، زاض غطٜدددب،      2001ايكن دددٞ غددداس ،   .24

 ايكنٖط٠.

ايكعٜٚين ائ ؾدنضؽ ،  محدس يدٔ ؾدنضؽ يدٔ ظنطٜدن٤ ، َاجدِ َكدنٜٝؼ ايًػد١ ،           .25

 ّ، زاض ادتٌٝ ، يريٚك .1999ٖد  1420
 ايهاالْٞ ، ستُس ئ إمسن ٌٝ، تطٗري اال عكنز َٔ  زضإ اإلذتنز . .26

املنيهٞ ، ستُس  ًٟٛ ، زضٚع اذتُن١ٜ يأدعاب ايٛقن١ٜ، زاض اٛاَو ايهًِ   .27

 َصط، ايكنٖط٠ .

ٖدد ، ايكهللٛضٜد١ ْؿدأتٗن د نتنضٖدن د َٛقدـ اياًُدن٤         1427املاًِ ،  محدس يدٔ دػدٔ ،     .28

 " ايُٝٔ "ٛشاند" ، زاض ائ ادتٛظٟ .  َٓٗن
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املٗدددسٟ ، ادددٛز٠ ستُدددس  يدددٛ ايٝعٜدددس ، دكٝكددد١ ايكطدددب ايٓهللدددٟٛ ايػدددٝس  محدددس   .29

 ايهللسٟٚ، زاض اٛاَو ايهًِ، ايكنٖط٠ .

ايٓٝػنيٛضٟ، َػًِ ئ اذتجن  ئ َػدًِ ،  داٝح َػدًِ ، زاض إدٝدن٤ ايدرتاث       .30

 اياطيٞ ، يريٚك.


