
  

ه في ه في الحلف بالمصحف الشريف وأحكامالحلف بالمصحف الشريف وأحكام

  الفقه اإلسالميالفقه اإلسالمي

  ((مقازى٘مقازى٘  ٘٘دزاض٘ فقَٔدزاض٘ فقَٔ))

 مطيع محمد عبده أحمد د.

 
 

 أضتاذ الفقُ املقازٌ )املطاعد(

 كلٔ٘ اآلداب ّالعلْو اإلىطاىٔ٘ –جامع٘ صيعاٛ 

 قطه الدزاضات اإلضالمٔ٘

 

 

 
 

 

 

 

43 



 

 

  

 مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 44

    الحلف بالمصحف الشريف وأحكامه في الفةه اإلسالميالحلف بالمصحف الشريف وأحكامه في الفةه اإلسالميمطيع محمد عبده أحمد                                                       د.

 م1024 أكتوبر(  8المجلد )  الرابعالعدد 

p-ISSN:2410-1818  



 

 

  

 مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 45

    الحلف بالمصحف الشريف وأحكامه في الفةه اإلسالميالحلف بالمصحف الشريف وأحكامه في الفةه اإلسالميمطيع محمد عبده أحمد                                                       د.

 م1024 أكتوبر(  8المجلد )  الرابعالعدد 

p-ISSN:2410-1818  

  

  

  ه يف الفقه اإلسالميه يف الفقه اإلسالمياحللف باملصحف الشريف وأحكاماحللف باملصحف الشريف وأحكام

  ((مقازى٘مقازى٘  ٘٘دزاض٘ فقَٔدزاض٘ فقَٔ))

  
 

 -ملخص البحث :
 
 

َٓددددذ ٍدددرا ال ردددر ف  التعسٓدددر فاملودددرر الػدددسٓر  ّفٔددداٌ م اىتدددُ عيددددد         

املطلنني  ّتْضٔح أىْاع الٔنني ّذ نَا ّكفازتَا  كنا ٓ ني مراٍب أٍل العلده  

ٓر ّاىددُ جدداٜص ًالفدداه لل،اٍسٓدد٘  ّأٌ ّضدد  الٔددد   يف ذ دده افلددر فاملوددرر الػددس 

علٙ املورر ّافلر علُٔ مً ال دع عيدد اداٍا الطدلر مدً الودراف٘ علدَٔه       

السضْاٌ  ّقد اضترطيُ اإلمداو الػدافعٕ  ّجدْشِ فعدل أٍدل العلده للراجد٘  ّقدد         

تعازذ الياع علٙ صٔغ متعددٗ فافلر فاملورر الػسٓر  ميَا ما فُٔ حماذٓس 

ألضددله ّاألذ دده أىددُ ب مللددر فاملوددرر  ّمددً ذلددر فاملوددرر ّذيددر    عقدٓددُ  ّا

فدددالساجح مدددً أقدددْال أٍدددل العلددده أىدددُ ٓلصمدددُ كفدددازٗ ّاذددددٗ  ّأٌ افلدددر فاآلٓدددات   

امليطًْ٘  ّال تب الطنآّ٘ األًدسٚ جداٜص  ّاألفطدل تسكدُ  ّب ودْش ّضد  الٔدد        

 . علٙ ال تب الطنآّ٘ احملسف٘ ّامل دل٘ ّافلر علَٔا . ّاهلل أعله
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 -املقدمة :

افند هلل ذمندِ ّىطتعني فدُ ّىطدترفسِ  ّىعدْذ فداهلل مدً غدسّز أىفطديا ّمدً ضدٔٝات          

أعناليددا  مددً َٓدددِ اهلل فددال مطددل اهلل  ّمددً ٓطددلل فددال ٍددادٖ لددُ  ّأغددَد أٌ ب فلددُ فب اهلل  

        ّ صدر ُ  ّذدِ ب غسٓك لُ  ّأغدَد أٌ حمندداه ع ددِ ّزضدْلُ  صدلٙ اهلل علٔدُ ّعلدٙ  لدُ 

 -ّضله تطلٔناه كثااه مصٓداه مسدداه ف  ْٓو الدًٓ أما فعد :

لقددد أىددصل اهلل كتافددُ ال ددسٓه ٍدآدد٘ لليدداع; لددً تعنددٙ أفودداز مددً  طددك فددُ  ّلددً       

قدددال : ) فىدددُ ضدددت ٌْ فددد      تطدددل قلدددْفَه ّلدددً تدددصل أقددددامَه  جددداٛ يف األ دددس أٌ الدددي    

اهلل ؟ قال كتاب اهلل تعا   فٔدُ ى د    كقط  اللٔل امل،له  قٔل فنا اليحاٗ ميَا ٓا زضْل 

مً ق ل ه ًّرب ما فعدكه ّذ ه ما فٔي ه  ٍّْ الفول لٔظ فاهلصل  مً تسكدُ ربدرباه   

قودددنُ اهلل  ّمدددً افتردددٙ اهلددددٚ يف  ددداِ أضدددلُ اهلل  ٍّدددْ ذ دددل اهلل املدددتني ّىدددْزِ املددد ني        

تػددعب معددُ  ّالددركس اف ددٔه  ّالوددساق املطددتقٔه  ٍددْ الددرٖ ب تصٓددغ فددُ األٍددْاٛ  ّب ت       

اآلزاٛ  ّب ٓػ   ميُ العلناٛ  ّب ميلُ األتقٔاٛ  مً علده علندُ ضد و  ّمدً عندل فدُ أجدس         

 . (1)ّمً ذ ه فُ عدل  ّمً اعتوه فُ ٍدٚ ف  صساق مطتقٔه (

فطددداٜلُ اددد٘ ّكدددثاٗ  ّأذ امدددُ  صٓدددسٗ  ّمعٔيدددُ عدددرب  ب ٓيطدددب   دددْفٙ ملدددً أقددداو  

املطددلنٌْ فَددرا ال تدداب العصٓددص علددٙ مددس     ذسّفددُ ّذدددّدِ فودداز غددافعاه لددُ  ّلقددد اعتيددٙ      

العوْز ّقاو علناؤٍه هلل فُ  فخدمْا ٍرا ال تاب الع،ٔه حبفظ  ٓاتُ ّتفطدا معاىَٔدا   

ّفٓطاح معاملَا  ّفٔاٌ أذ امَدا  ّمدا ٓدصال اهلل تعدا  ٓقدٔل هلدرا ال تداب الع،دٔه زجدابه          

ًٛ ّأمْا  تاه .فسزٗ خملوني ٓرّذٌّ عيُ  ّملنٌْ ذٔاضُ  فللُ دزٍه أذٔا

ّلقددد زجددْت اهلل تعددا  أٌ ٓطددتعنل  يف ًدمدد٘ كتافددُ الع،ددٔه  ّلددْ ف ٔدداٌ مطدد ل٘        

ّاذدددٗ مددً املطدداٜل املتعلقدد٘ فددُ  أادد  فَٔددا أقددْال العلندداٛ  ّأدلددتَه ّمياقػددتَه  ّفٔدداٌ    

الددساجح مددً أقددْاهله  فٔطددس اهلل لددٕ كتافدد٘ ٍددرا ال رددر الوددرا املتعلددو  طدد ل٘ افلددر  

ٛت ف سٗ ٍرا ال رر مً عسذ اليداع الطداٜد يف ال لدد; فقدد     فاملورر الػسٓر  ّلقد جا

صاز دازجاه فني الياع  فاملتخاصنٌْ فذا كاٌ الٔنني ٍدْ ائداز هلده اغد  ْا أٌ مللدر      

علٙ املورر  ّاملتطدْلٌْ يف املطداجد  ميطد ٌْ املودرر ّمللفدٌْ علٔدُ أىَده صدادقٌْ         

                                      
( و ننجع ه ننا حنن رت  ننرفه إ  م اننا اإ يننا حنن رت رتموءننا واسنن ج     ننوع  و ننم ا 98;1بنن  ) ) –( 7/191ابب يننج ءننجف ل الننآ رتم نن    ) –سنن ا رتمذينن ي ( 1)

 (.8/698رتألمبجين ل  ميف س ا رتمذي ي ) 
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  ذلدك أٌ فعدل املتخاصدنني    يف ما ٓقْلٌْ  ٍّ را دّالٔك يف افٔاٗ الْٔمٔ٘  أضدر ف 

ٓػددد ق افلدددر فدددْي ضدددْزٗ معٔيددد٘  ّٓقدددْل الدددٔنني فودددٔر٘ معٔيددد٘  ّأذٔاىددداه ٓػددد ق        

القاضٕ أّ افاكه أٌ ت ٌْ الٔنني فوف٘ معٔي٘ ملطس فَٔا املورر الػدسٓر  أعدساذ    

ّعادات  ربعل  الب العله ٓقر فمامَا ٓتطاٛل: مدا ذ ده افلدر فاملودرر أصداله ؟  ده       

علٙ املورر ؟ ّمدا ذ ده افلدر فتٓدات اهلل تعدا  ؟ ّق دل ٍدرا ّذا  مدا          ما ذ ه افلر

ذ دده الددٔنني يف التػددسٓ  اإلضددالمٕ ؟ ّفذا اىعقدددت الددٔنني فاملوددرر فنددا الددرٖ ٓ تددب     

 علَٔا ؟ أضٝل٘ ذسص ال اذر أٌ ؤب علَٔا عرب ٍرا ال رر املتْاض  .
 

 -أهنية البحث :
ػدسعٕ يف املطداٜل الطدالف٘ الدركس  ّففساشٍدا      ت،َس أٍنٔ٘ ٍرا ال رر يف فٔداٌ اف ده ال  

لددٔعه اليفدد  فَددا ّت تنددل الفاٜدددٗ  ألٌ املطدد ل٘ أصدد را لدددٓيا ّيف أعسافيددا الٔنئدد٘ مددً         

 املطاٜل اليت عنا فَا ال لْٚ .
 

 -منهج البحث :
ٓعتند ٍرا ال ردر علدٙ املديَخ ابضدتقساٜٕ يف اد  أقدْال أٍدل العلده يف ٍدرِ املطداٜل            

لٕ ّاملقازٌ يف ذكس األقْال ّضْي األدل٘ ّاملياقػد٘ هلدا يف ضدْٛ املدراٍب      ه امليَخ الترلٔ

الفقَٔدد٘ املػددَْزٗ  ّفعددد املقازىدد٘ ٓ،َددس الددساجح مددً األقددْال ّدلٔلددُ مدد  األًددر فددامليَخ          

التفوددٔلٕ مددً العدددصّ ّاإلذالدد٘ ّالتخدددسٓخ ّ اٍددا كندددا ٍددْ متعدددازذ علٔددُ يف ميددداٍخ       

 ال رر العلنٕ األكادميٕ .
 

 -ابقة :الدراسات الس
فعددد ال رددر ّحبطددب ا العددٕ   أجددد مددً أفددسد ٍددرِ املطدداٜل ف رددر علنددٕ أكددادميٕ      

مطدتقل  ّكدل مددا ّجدتدُ يف املْضدْع ٍددٕ فتداّٚ ميػدْزٗ يف املْاقدد  اإلل  ّىٔد٘  ّفعددل        

 امللتقٔات العلنٔ٘  أّ أقْال متيا سٗ يف فطٌْ املطْبت القدمي٘ ّافدٓث٘.
 

 -خطة البحث :
تقطدٔنُ ف  مقدمد٘ ّ َٔدد ّم ردثني ًّا د٘ علدٙ اليردْ         اقتطا ًط٘ ٍدرا ال ردر  

 -اآلتٕ :
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 أٍنٔ٘ املْضْع ّميَخ ال رر ّالدزاضات الطافق٘ ًّط٘ ال رر . املقدم٘ ّفَٔا :

التعسٓدددر  ودددطلرات ال ردددر  ّفٔددداٌ م اىددد٘ املودددرر الػدددسٓر عيدددد    التنَٔدددد ّفٔدددُ :

 املطلنني .

 .ذ ه الٔنني ّأىْاعَا ّكفازتَا  امل رر األّل :

 افلر فاملورر الػسٓر  ّما ٓتعلو فُ مً أذ او . امل رر الثاىٕ :

 ّفَٔا ىتاٜخ ال رر ّتْصٔاتُ . ايا ٘ :

ّيف ايتاو أزجْ أٌ أكٌْ قد ّفقا يف عسض مطاٜل ال رر فػ ل بٜدو  ّمدً اهلل تعدا     

 أض ل التْفٔو ّالطداد يف القْل ّالعنل فىُ جْاد  كسٓه .
 

 طلحات البحث :: التعريف مبصالتنهيد
 

 أواًل : انتعريف باحلهف :
 

ّذلددر فدداهلل علددٙ كددرا فذا أقطدده   ( 2)ذلددر مللددر ذلفدداه  فذا أقطدده  ّافلددر ٍددْ القطدده 

ّٓطلو افلر علٙ الٔنني  ّالدٔنني تعد  القدْٗ  ٍّدٕ يف الػدسع تقْٓد٘ أذدد  دسيف           (3)فُ

ع دازٗ عدً ت كٔدد     ٍّٕ يف عدسذ الفقَداٛ :   ( 4)ايرب فركس اهلل تعا  أّ صف٘ مً صفاتُ

ّقدد قٔددل فىددُ ب    (5)ّجددل األمدس ّققٔقددُ فدركس اضدده اهلل تعددا  أّ فودف٘ مددً صدفاتُ عددص    

 . (6) ملتاد ف  تعسٓر زمسٕ ّب ذٍد بغ ا  العام٘ ّاياص٘ يف معسفتُ

ّيف افدددٓر الػددسٓر )) مددً ذلددر فددٔنني فددسأٚ  اٍددا ًددااه ميَددا فلٔ فددس عددً مئيددُ   

 .(7) ّلٔفعل الرٖ ٍْ ًا ((
 

 -ثانيًا : انتعريف باملصحف :

املوددرر: مدد ًْذ مددً أصددرر أٖ اعددا فٔددُ الوددرر  ّاملوددرر ا ددام  للوددرر           

أٖ ُجعدل    امل تْف٘ فني الدفتني  قال األشٍسٖ: ّفمنا مسٕ املورر مورفاه ألىدُ أصدرر  

                                      
 ( .75/;مسج  رتمم ب )رت ظ  : ( 1)
 (.1/86رت ظ  : رتألامجع رتملتمرفة حب ف )( 5)
 (.551(  رتمتم ف جت )ص:1/971(  رتمتمجرفف )1/775رت ظ  : رتمل   رتت مل رتغب ) (6)
 (.1/191رت ظ  : أ يس رتم   جف )( 7)
 (.5/189رت ظ  : يورتحب رتجلليآ )( 8)
خنن  ) اب ابمل ننو ل ( وأصننلا ل رتمبرننجري  ابب إ ف رت1919( بنن  ) ):1/69) –ابب يننج  ننب ايننا رتمم ننجرا يننا رتأل ننج   –أخ ءننا يجمننو ابملوذننا لنن رت رتمل نن  ( 9)

 ( .:655( ب  ) )6/18:8أ ج م) )
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ّيف العددسذ ٓطلددو املوددرر    (8)جامعدداه للوددرر امل تْفدد٘ فددني الدددفتني ّاعددُ مودداذر  

ني ّ ًسِ قدل أعدْذ فدسب    املٍّْ كتاب اهلل الرٖ أّلُ افند هلل زب الع  ال سٓه علٙ القس ٌ

 .(9)الياع  ّأكثس ما ٓقال املورر ملورر القس ٌ ال سٓه

امل تدددْب يف املوددداذر  امليقدددْل    ّالقدددس ٌ ال دددسٓه: ٍدددْ كدددالو اهلل امليدددصل علدددٙ الدددي        

  ُ كدداٌ ذآّدداه للقددس ٌ    ّٓودددي اضدده املوددرر علددٙ كددل مددا      (10)فددالتْاتس املتع ددد فتالّتدد

ٍٛ أّ ّزقد٘ فَٔدا ضدْزٗ أّ     سفال سٓه  أّ كاٌ مما مسٕ مورفاه ع اه ّلْ قلٔاله كرصٍب أّ جدص

 .( 11)أ ا ذلك
 

 ثانثًا : تعريف : )) انشريف ((:
 

        ْ ْر ّازتفداع  فالػدسذ ٍدْ العلد   (12)قال افً فازع الػني ّالساٛ ّالفاٛ أصدل  ٓددل علدٙ علد

ٓر ضد الْضٔ   ّٓطلدو الػدسٓر علدٙ كدل مالدُ غدسذ       ّالػس  (13)ّج ل مػسٍذ أٖ عالر

ّحبطدب   ّزفع٘ فٔقال املورر الػسٓر  افدٓر الػسٓر  افسمني الػدسٓفني  ّ اٍدا   

مددا فددني ٓدددٖ مددً املوددادز   أجددد مددً ّصددر املوددرر )فالػددسٓر( ق ددل القددسٌ العاغددس         

يف كتافدُ  ٍدد(  1014ّكاٌ مً أّاٜل مً ّصفُ فالػسٓر ىْز الدًٓ اهلسّٖ املتدْفٙ ضدي٘ )  

ٍددد( يف ذاغدٔتُ   1069(  ّالقلٔدْفٕ املتدْفٙ ضدي٘ )   250جام  الْضداٜل يف غدسح املطداٜل )ص   

ٍددددد( يف فزغدددداد الفرددددْل 1250(   دددده اإلمدددداو الػددددْكاىٕ املتددددْفٙ ضددددي٘ ) 1/327املػددددَْزٗ )

ٍدد( يف كتافدُ فدتح العلدٕ املالدك      1299(   ه افً علٔؼ مً املال ٔد٘ املتدْفٙ ضدي٘ )   88)ص

( .  ده اغدتَس ٍدرا الْصدر للنودرر فعدد       5/274ٍب اإلماو مالدك ) يف الفتاّٚ علٙ مر

 ذلك عيد املفطسًٓ ّاحملد ني ّاملعاصسًٓ فواز مالشماه للنورر ّمػَْزاه فُ .
 

 رابعًا : تعريف األحكاو :
 

 .(14)األذ او ا  ذ ه  ّٓطلو علٙ القطاٛ ّالعدل ّاملي 

 .(15)مل لرّاف ه عيد األصْلٔني : ٍْ ًطاب اهلل املتعلو ففعل ا

                                      
 (.1/197(  رتمل   رتت مل رتغب)1/179(  خمتجر رتمصحجح)1:8/;رت ظ  : مسج  رتمم ب )( :)
 ( .;;1/5رتملطلع هلى أبورتب رتمل  ع)( ;)
 (.1/17ي جحآ رتمم اج  )( 19)
 (.1/57هلى ش ح رتمل  جج ) (  و جشية رتم ليويب1/117رت ظ  :  جشية رتمرسو ي هلى رتمش ح رتممبري )( 11)
 (.5/185يمج) ي جفيس رتمل ة )( 11)
 (.1/161خمتجر رتمصحجح )( 15)
 (.9;1/1(  رتملمج) رتموسيط )1/81(  خمتجر رتمصحجح )1;/1رت ظ  : يمج) ي جفيس رتمل ة )( 16)
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 :مكانة املصحف الشريف عند املسلنني 
 

غك أٌ م اى٘ املورر الػسٓر ع،ٔن٘ يف قلْب املطلنني  ّٓ،َس ذلك مدً ًدالل    ب

عيآدد٘ علندداٛ املطددلنني فددركس املطدداٜل الدديت تدد ني ٍددرِ امل اىدد٘  كرنددل املوددرر ّمطددُ      

يف ذ ه محدل  فطاله عً افدث األكرب  ذتٙ اًتلر أٍل العله   للنردث ذد اه أصرساه

كتدددب التفطدددا للنرددددث  ّميددد  دًدددْل ايدددالٛ فدددُ  ّعيدددآتَه فات ددداع زضددده املودددرر        

العثندداىٕ عيددد كتافتددُ  ّاآلداب الدديت ٓطددترب ات اعَددا عيددد كتافدد٘ املوددرر  ّالعيآدد٘     

ُ فط اعتُ ّمساجعتُ  ّأًدر األجدسٗ علدٙ كتافتدُ  ّق     ُ ّفجازتدُ ّزٍيدُ   ّٜفٔعدُ ّغدسا   لٔتد

ُ  ّميدد تُ ّالقطدد  فطددسق  ّّقفددُ ّالطددفس فددُ ف      ال ددافس مددً  ل ددُ ّالتوددسذ فٔددُ ّمطدد

       ٘   (16)أزض العدددّ  ّ داب تيدداّل املوددرر ّت سميددُ ّذف،ددُ ّ اٍددا مددً األذ دداو الفقَٔدد

 اليت ت ني مدٚ عيآ٘ املطلنني فَرا املورر الع،ٔه .

) ّب ٓيرودس ابعتيداٛ  يد   دا      :قال اإلماو األلْضٕ عدً تع،دٔه غد ٌ القدس ٌ ال دسٓه     

س عددً مطددُ  فددل ٓ ددٌْ ف غددٔاٛ كاإلكثدداز مددً تالّتددُ  ّالْضددْٛ هلددا  ّأٌ ب ٓقددسأِ      الطدداٍ

ّٓقسأ يف م اٌ ى،ٔر مطتق ل الق لد٘ متخػدعاه     حظ الفه فإىُ م سِّيالػخص ٍّْ مت

ُ  ّابضدتٔا  مطسقاه زأضدُ     فط ٔي٘ ّّقاز ٕ      لقساٛتد   ّال تٔدل ّالتددفس ّال  داٛ أّ الت داك

سِ  ّأٌ ّأٌ ب وام  حبطدستُ فدإذا أزاد ضدت     معٔػ٘ تخرِ ّقطني الوْت فالقساٛٗ  ّب ٓ

    ُ صد   علَٔدا فدصاي     ّأٌ ب ٓقلدب أّزاقدُ ف    ب ٓط   اِ مً ال تدب الطدنآّ٘ ّ اٍدا فْقد

ف  أمدددْز أًدددسٚ مدددركْزٗ يف   (17)فقدددد قٔدددل ٓ فدددس مدددً ٓفعدددل ذلدددك   ٓيفودددل ميدددُ غدددٕٛ

 . (18)حماهلا(

                                                                                       
 (.1;1/1(  رتمتمجرفف )115رت ظ  : رتمتم ف جت ملج ءجين )ص:( 17)
 (.15-7/:5) رت ظ  : رتملوسوهة رتم   ية رتمموفتية( 18)
خمتص  خليآ ه ر  وما : )وام جف  ص أحآ رتممل) هلى حت مي بآ رتألصجبع ابم فق مت ليب أوررتق رتملصحف   جع رتإليجم رتمرسو ي رتملجممي ل  جشيتا هلى ( 19)

ع بم    ور تا ب مو  أل ا مل ف صر يصحف ب  ر (  جع : أيج بآُّ أصجبما ب فق ب صر  لب أوررت ا ا و وا   ج    رتيجً  مم ا إ ف ب ي أ  فتججس  هلى رتم و 
(( وذحب بمض هلمجف رتمشجامية رتملتاخ فا اىل ءورتز ام جف رتمبصجق هلى 6/591ب مو رتمتح ري رتم ي حو يوءب رتمم   مبثآ ح   رتأليور ) جشية رتمرسو ي )

وهليا ء ت با رتممج ا يا رتمبصجق هلى رتملوح إلزرتمة رتملوح رتم ي  تب ايا      إلزرتمة يج ايا  أل  اجهآ ذمو إ ف فر ب مو رتإستر جف   جع رتمبجرييي: )
( وهلى ح رت اي ب ي تو ي يج فال   ه ر  ثري يا رتملسلمني رتميوم يا ت ليب 6/198يج ايا ميس بم   بآ ف ب ي هرم   يتا أفلًج أ.حن ) جشية رتمبجرييي 

}ذَلِكَ وَهَيْ يُعَظِّنْ حُسُهَاتِ اهللِ فَهُىَ خَيْسٌ لَهُ عِنْدَ زَبِّهِ وَأُحِلَّثْ لَكُنُ تمجىل  أوررتق رتملصحف ابم فق خ وءًج يا خالف رتمملمجف  وتو ريرًت ممتجب اب هز وءآ  جع

نْ شَعَائِسَ اهللِ فَإًَِّهَا هِيْ جَقْىَي }ذَلِكَ وَهَيْ يُعَظِّو جع سبحج ا :  [03]احلج: هَا يُحْلًَ عَلَيْكُنْ فَاجْحَنِبُىا السِّجْسَ هِيَ األَوْثَاىِ وَاجْحَنِبُىا قَىْلَ الزُّوزِ{ االاألًَْعَامُ 

 واب أهل) . [03]احلج:القُلُىبِ{
 ( فتص ف فسري .19/177رت ظ  : روح رتملمجين )( :1)
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 املبحث األول

 حكى انيًني وأنىاعها وكفارهتا

 

مدددا ٓتعلدددو حب ددده الدددٔنني يف الفقدددُ  -فاًتوددداز غددددٓد  -يف ٍدددرا امل ردددر ضددد ذكس 

ّكفددازٗ كددل ىددْعر ميَددا  لتعلددو ٍددرِ املفددسدات فعيددْاٌ ال رددر   اإلضددالمٕ  ّأىددْاع الددٔنني  

 -: اآلتٕتعلقاه غدٓداه علٙ اليرْ 
 

 . أواًل : حكى انيًني
 

اداع  فندً ال تداب قدْل     األصل يف مػسّعٔ٘ الٔنني ّ  ْت ذ نَا ال تداب ّالطدي٘ ّاإل  

ّقْلدددُ   (19){} ال يُؤَاخِذذذُمُماُ ابم للذذذوِ فِي ل يِذذذن كُيْ َذذذوِِْماْ ََُِِْذذذْْ يُؤَاخِذذذُمُماْ لل َذذذو  َ فذذذ ْ ماُ ا ُيْ َذذذو َ   اهلل تعدددا  :

فددافلر يف  ال دد٘  ّأمددس اهلل ى ٔددُ حمنددد  ، (33)}ََال  ُنْ مضمذذ ا ا ُيْ َذذو َ لَ ْذذ َ  ُ ُِْ{ذذ ِ َو{ تعددا :

فذذذ ُ ُِ َذذذَ    فقدددال:  مْاضددد    ّقْلدددُ (31){ََمَذذذو كُِيذذذْماْ لل ُ ْ لذذذ ليَْ  }ََيَسْذذذُْنُْلنم ُِأَ كٌَُّذذذَ   ُذذذ َ ومذذذِّي إلن ََ َلحذذذن إِل

 . (30){ََ َلحن ُِْمُْ َثمَّْ } ومِّي لَ ُى  ّقْلُ تعا  :(33)ومِّي لَ ُى ََ َلحن ُُِْأي ِ{َنَّْماْ {}:تعا 
ٛ   :ّالطدالو ّمً الطي٘ الي ْٓد٘ قْلدُ علٔدُ الودالٗ      لدٙ  عب أذلدر   اهلل )) فىدٕ ّاهلل فٌ غدا

ّكداٌ أكثدس قطده      (24) ميني ف زٚ  اٍا ًااه ميَا فب أتٔدا الدرٖ ٍدْ ًدا ّقللتَدا ((     

ً  (25) )) ّموسذ القلْب ّمقلب القلْب (( الي   از كدثاٗ  ّقدد    د ّقد   ا ذلدك يف أ

 . (26)أاعا األم٘ علٙ مػسّعٔ٘ الٔنني ّ  ْت أذ امَا

                                      
 (.;:سورا رتملجئرا ) فة : ( ;1)
 (.1;سورا رتم حآ ) فة:( 19)
 (.75سورا فو س ) فة:( 11)
 (.5سورا سبا ) فة:( 11)
 (.9سورا رتمت جبا ) فة:( 15)
 (.;816ب  ) ) –( 8/1666) – تجب رتأل ج  ورتم  ور   –ا ل رتمبرجري أصل( 16)
( 6/1967) –ابب تص فف اب تمجىل رتم لوب  يف شنجف  –(.  صحيح يسل) 8165ب  ) ) –( 8/1669ابب حيوع بني رتمل ف و لبا ) –صحيح رتمبرجري ( 17)

 (.1876ب  ) )
 (.5:7/;رت ظ  : رتمل ين )( 18)
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ال فعل أٍل العله ٓ سِ التلفظ فالٔنني يف أعه األذْال فذا   ٓ ً  ه  داف   هلرا ّق   

قال ا واص يف اآلٓ٘: قٔل فَٔا   (27) ُيْ َوِِْماْ   ُرْضُةًََال  ُ ْ َ م ا ابُ }قال تعا :  الٔنني

 أذدٍنا أٌ ربعل مئيُ ماىع٘ مً الرب ّالتقْٚ ّاإلصالح فني الياع ...  ّجَاٌ

ُ الثاىٕ قْلُ عسض٘ ألمياى ه ٓسٓد فُ كثسٗ افلر ٍّْ ضسب  مً ا سأٗ علٙ ّالْج

ألٌ تربّا يف افلر فَا ّتتقْا امل  ه  ;مسُ يف كل ذو ّفا لّافترال ب  اهلل تعا 

ذمِْ عً عاٜػ٘ مً أكثس ذكس غٕٛ فقد جعلُ عسض٘ ...  ّقد ذو اهلل  ٖفَٔا  ّزّ

فاملعيٙ ب تع ضْا اضه اهلل   (38)عْ ُمِّف ٌَّالفٍ مَهلنيٍ {} ََال  مطِتعا  م ثسٖ افلر فقْلُ :

ّٓقْل الطعدٖ :) املقوْد مً الٔنني ّالقطه تع،ٔه املقطه  (29)ّت رلِْ يف كل غٕٛ

فُ ّت كٔد املقطه علُٔ  ّكاٌ اهلل تعا  قد أمس حبفظ األمياٌ  ّكاٌ مقتطٙ ذلك 

فذا كاٌ الرب فالٔنني ٓتطنً ّل ً اهلل تعا  اضتثيٙ مً ذلك  ذف،َا يف كل غٕٛ 

عً أٌ  ّ٘ذاٜل ٘فيَٙ ع ادِ أٌ وعلْا أمياىَه عسض٘ أٖ ماىع تس  ما ٍْ أذب فلُٔ 

ّالط ب يف ذلك أىُ ز ا ٓعحص افالر عً الْفاٛ فُ ّاملقود مً اآلٓ٘:   (30) ( فَا ٓربّا

ّفُٔ قل٘  فإٌ افير ٓق  م  اإلكثاز ;تع ضْا اضه اهلل تعا  فت ثسّا األمياٌ فُ ب

 . (31)زعٕ فو اهلل تعا 

)) فمنددا افلددر ذيددر أّ    قددال: مددً ذدددٓر افددً عنددس أٌ الددي       ّ٘يف ضدديً افددً ماجدد     

ّيف افدٓر دبل٘ علٙ أٌ األمياٌ فاهلل تعا  م سٍّ٘ فب فٔنا كداٌ هلل  اعد٘      (32)((ىدو

٘    : )ّكاٌ عندس زضدٕ اهلل عيدُ ٓقدْل     ٙ   (33) ( الدٔنني أةد٘ أّ ميدمد أىدك فذا ذلفدا    ّاملعيد

ذيثددا أّ فعلددا مددا ب تسٓدددِ كساٍدد٘ للريددر فتيدددو  أّ املددساد فٌ كاىددا صددادق٘ ىدددو أّ           

 .(35) (( ما ذلفا فاهلل صادقاه ّب كاذفاه ّكاٌ الػافعٕ ٓقْل ))  (34)كاذف٘ ذير 

                                      
 (.116ورا رتمب  ا ) فة:س( 19)
 (.19سورا رتم ل) ) فة:( :1)
 ( بتص ف فسري .1/65أ مجم رتم     ملجصجص )( ;1)
 (.1/199ت سري رتمسمري )( 59)
 (.1/195ت سري رتمثمجميب )( 51)
 ( .7/195( و م ا رتألمبجين ل  ميف س ا رتبا يجءا )1195( ب  ) )1/8:9) –ابب رتميمني   ه أو  رم  –س ا رتبا يجءة ( 51)
 (.816;1ب  ) ) –( 19/59) –ابب يا     رتأل ج  ابهلل اإ ايمج  ج  هلل ذجهة  –س ا رتمبي  ي رتممربى ( 55)
 (.1/789) رت ظ : ايض رتم رف ( 56)
 (.6/519) (   جشية رتمبجرييي6/517(  ي ين رتحملتجج )6/517رت ظ  : اهج ة رتمطجمبني )( 57)
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   -ّقد خيتلر ذ ه الٔنني فاًتالذ الداف  لُ كنا ٓلٕ :

تدس  ّاجدب أّ ت دٌْ علدٙ غدٕٛ كداذب       ّذلك فذا كاىا علٙ فعل ذساو أّ   الترسٓه: (1

   (06) }ََال يَأي ُذِّل كمَِمذ  اِضُضيذذِّل مِذنْْماْ ََاِسَّذ َةِ كُ ْ يُؤْ مذذ ا كمَِِذن اِ مرْلَذذى    {     أصدل لدُ  لقْلدُ تعددا :    ب

ّفمنا ربدْش فذا   ّيف ٍرِ اآلٓ٘ دلٔل علٙ أٌ الٔنني علٙ ابمتياع مً ايا  ا جاٜصٗ 

 . (37)ُجعلا داعٔ٘ للخا ب صازفُ عي
ّمدً   ) فنً ذلر علٙ تس  ّاجب ّجب ذيثُ ّ ذسو فقامتُ علدٙ مئيدُ    :قال الطعدٖ

ذلر علٙ تس  مطترب اضترب لُ افير  ّمً ذلر علٙ فعدل حمدسو ّجدب افيدر أّ     

 . (38) علٙ فعل م سِّ اضترب افير ّأما امل اح فٔي رٕ فُٔ ذفظ الٔنني عً افير (

علددٙ تددس  ّاجددب كدد   صددالٗ الودد ح  أّ فعددل  ففددٕ املددرٍب الػددافعٕ ّ دداِ مددً ذلددر  

 .(39)ذساو كالطسق٘ عوٙ لصمُ افير ّكفازٗ
ّذلدددك فذ كاىدددا الدددٔنني ٍدددٕ الطددد ٔل الددديت ب ْٓجدددد  اٍدددا إلىوددداذ      الْجدددْب: (2

علٔددُ  فطلددب ميددُ ُّعلدده أىددُ لددْ   ٙم،لددْو أّ فٔدداٌ ذددو كنددا لددْ كدداٌ غددخص مدددع 

ٌ  أمتيدد  عددً الددٔنني ذلددر املدددعٕ كددرفاه  ّ       ألٌ فىودداذ ; فددسٖٛ لدده فددرلك فىطددا

 امل،لْو ّفٔاٌ افو ّاجب  ّما ب ٓته الْاجب فب فُ فَْ ّاجب .
اإلفاذ٘: ّذلدك فذا كاىدا علدٙ فعدل  اعد٘  أّ ربيدب معودٔ٘  أّ فزغداد ف  ذدو أّ           (3

))فدْ اهلل مدا الفقدس أًػدٙ      قرٓس مً فا ل  ّمدً ٍدرا قْلدُ علٔد٘ الودالٗ ّالطدالو:      

ُ    (41) ((فْ اهلل ب ميدل  اهلل ذتدٙ  لدْا    ّميُ قْلُ أٓطاه: ))   (40) (( علٔ ه  :ّميَدا قْلد

الدددرٖ ىفطدددٕ فٔددددِ ب ٓدددىمً أذددددكه ذتدددٙ أكدددٌْ أذدددب فلٔدددُ مدددً ّالددددِ            ))فدددْ

 ّ اٍا مً اآل از ّاليوْص . (42)ّّلدِ((

                                      
 (.11سورا رتم ور ) فة:( 58)
 (.11/189رت ظ  : رتمت سري رتممبري )( 59)
 (.1/199:ت سري رتمسمري )رت ظ  ( :5)
(    جئق 1/795( رتمس رتج رتموحجج )6/88(  رتم خريا )9;6/1(  ش ح اتح رتم رف  )118/:(  رتملبسوط ملس خسي )5/161رت ظ  : رتملبسوط ملشيبجين )( ;5)

 ( .8/588(  يطجمب أويل رتم  ى )5/661(  ش ح ي ت ى رتإلررت رتت )11/19(  رتم و ة )1/97رتمل  جج )
 (.7/681( وصححا رتألمبجين ل صحيح س ا رتمذي ي )1681) ب  ) –( 6/869) -(:ابب ) –س ا رتمذي ي ( 69)
 (.65ب  ) ) –( 1/16) –ابب أ ب رتمرفا اىل اب أ ويا  –صحيح رتمبرجري ( 61)
 (. 17ب  ) ) –( 1/16) – يا رتإل ج  ملسو هيلع هللا ىلصابب  ب رتم سوع  –صحيح رتمبرجري ( 61)
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اليدفٔدددد٘ : ّذلددددك فذا كاىددددا الددددٔنني ّضددددٔل٘ للتدددد  ا علددددٙ الطددددامعني ّضدددد  اه يف     (4

 . (43)تودٓقَه ملْع،٘ أّ ىؤر٘
 

 :أنىاع انيًني  ثانًيا :
 

قطدناٌ   :) األمياٌ يف الػسٓع٘ علٙ أزفع٘ أقطاو :قال اإلماو القس   زمحُ اهلل تعا 

فَٔنا ال ّفازٗ  ّقطناٌ ب كفازٗ فَٔنا  فالٔنٔياٌ اللراٌ ٓ فساٌ فالسجدل الدرٖ مللدر    

فعلددً كددرا ّكددرا ّب ٓفعددل     ّاهلل ب أفعددل كددرا ّكددرا فٔفعددل  ّالسجددل ٓقددْل ّاهلل أل     

ٔياٌ اللراٌ ب ٓ فساٌ فالسجل مللر ّاهلل ما فعلا كرا ّكرا ّقدد فعدل  ّالسجدل    ّالٔن

 .(44) مللر لقد فعلا كرا ّكرا ّ  ٓفعلُ (

  ٛ ودد أٌ ًالصد٘ قدْهله أٌ األميداٌ علدٙ ضدسفني        (45)ّمً ميعً الي،س يف أقدْال الفقَدا

ا ّب كفددازٗ يف ّاذددد ميَندد     لرددْ ّ نددْع   ّ املاضددٕ ٓيقطدده قطددنني     مدداض ّمطددتق ل 

ٗ   كنددا ضددٔ تٕ قسًٓ ددا ّقددد ذكددس اهلل   (46) ّاملطددتق ل ٍددْ ضددسب  ّاذددد ٍّددْ الددٔنني املعقددْد

   تعددا  ٍددرِ األميدداٌ الثال ددد٘ يف القددس ٌ ال ددسٓه  فددٔنني اللردددْ ّاملعقددْدٗ يف قْلددُ تعدددا :        
ُدُْج        ال}  قْلدددُ ّيف  (47)نُ األَيْوَُُاىَ {  ُيََاخُُُِرُُُن اهلُل بُُِاللَّْفِى فَُُِ أَْيوَُُاًِكُْن وَلَكُُِْي ُيََاخُُُِرُُْن ِبوَُُا عَقَُّ

فدُ   ّاملدساد   (48) يََُاخِرُُُنُ اهللُ بِاللَّفْىِ فَِ أَيْوَاًِكُنْ وَلَكِيْ يََُاخِرُُُنْ بِوَا َََُبَثْ قُلُىبُكُنْ {ال}تعا :

 ّ اهلل أعله الٔنني الرنْع ّفٔنا ٓ تٕ فٓطاح م طط هلرِ األىْاع الثال ٘ :  

اًتلدر أٍدل العلده فداملساد فداللرْ       (49) يََُاخِرُُُنُ اهللُ بِاللَّفْىِ فَِ أَيْوَاًِكُنْ{}ال:يف قْلُ تعا 

يف اآلٓدد٘ فقٔددل أىددُ قددْل العددسب ب ّاهلل ّفلددٙ ّاهلل ممددا ٓىكدددٌّ فددُ كالمَدده ّ ب خيطددس   

                                      
 (.5/5ي هلى ي حب رتإليجم رتمشجامي )رت ظ  : رتم  ا رتمل  ج( 65)
 ( بتص ف .8/189رت ظ  : ت سري رتم  ذيب )( 66)
( ويننج بمننرحج  رتمسننيآ رتجلنن رتر 56/:(  رتحمللننى )5/587(  رتمنن وا رتمل بننع ):1/11(  رتمل نن ب )198(  رتم ننورت ني رتم   يننة )ص:5/1رت ظنن  : بننررتئع رتمصنن جئع )( 67)

(1/16. ) 
 (.6/111رت ظ  : أ مجم رتم     ملجصجص )( 68)
 (.;:سورا رتملجئرا ) فة :( 69)
 (.117سورا رتمب  ا ) فة :( :6)
 (.117سورا رتمب  ا ) فة :( ;6)
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  ى دس ذلدك  ألف اهله افلر  ّلْ قٔل لْاذٍد ميَه مسعتك الْٔو قلدر ّتقدْل كدرا ب    

 .(50)الػافعٕ ماوّٓيطب ٍرا القْل ف  اإل

ّزّٖ عً أفٕ ذئف٘ أٌ اللردْ ٍدْ أٌ مللدر علدٙ غدٕٛ ٓعتقدد أىدُ كداٌ  ده فداٌ أىدُ              

 ْ ٗ    (51)ٓ ددً فَددرا ٍددْ اللردد كنددا  (52)   ّفاٜدددٗ ٍددرا ايددالذ ٍددْ مددا ٓ تددب علٔددُ مددً ال فدداز

 .ضٔ تٕ

ْ الدددٔنني قدددْل )لرددد: قدددال ّدلٔدددل الػدددافعٕ ذددددٓر عاٜػددد٘ زضدددٕ اهلل عيَدددا أٌ الدددي  

ّ    (53) السجدل يف كالمدُ كدال ّاهلل ّفلدٙ ّاهلل ّب ّاهلل(     عدً عاٜػد٘ زضددٕ اهلل    ّٖميدُ مدا ز

علَٔدا   ٓعتندد عيَا فىَا قالا: )أمياٌ اللرْ ما كاٌ يف اهلصل ّ املساٛ ّ ايوْم٘ الديت ب  

  ّأ ددس الوددرافٕ يف تفطددا كددالو اهلل ذحدد٘ ّ  اٍددا مددً افحددخ اضددتْفاٍا        (54)القلددب(

 .(55)او الساشٖ يف التفطااإلم

) مددً ذلددر علددٙ ميددني فددسأٚ  اٍددا )قددال :  أمددا أدلدد٘ أفددٕ ذئفدد٘ ف غددَسٍا أٌ الددي  

 .(56) ((ه لٔ فس عً مئيُ  ًااه ميَا فلٔ ت الرٖ ٍْ ًا 

ّّجُ الدبل٘ يف افدٓر  ّجْب ال فازٗ علٙ افاىر مطلقها مدً  دا فودلر فدني ا دد      

ْ فذا ذلر علٙ تدس   اعد٘ أّ فعدل معودٔ٘ ٍّدْ ضدعٔر ّقٔدل        ّاهلاشل ّقٔل أٌ ميني اللر

ف  ىدُ قٔدل ب    اإل ده  ضدقطا  أأٌ ميني اللرْ : ٍٕ الٔنني امل فسٗ مسٔدا لردْاه ألٌ ال فدازٗ    

ٌ املدساد فَدا مدا ٓقد  ضدَْاه      فٍّدْ قدْل الطدرا   ّقٔدل       ٓىاًدركه اهلل فداللرْ فذا كفدس    

 . (57)د فلُٔ  ّ  اٍا مً األقْالْ ا مقو

 
 

                                      
 (.19/11(   ورتشي رتمش ورتين )1/895(  رتإل  جع )9/85رت ظ  :رتألم )( 79)
 (.6/596(  رتمبح  رتم رتئق )7/86ش ح اتح رتم رف  )( 71)
 (.8/88رت ظ  : رتمت سري رتممبري )( 71)
 ( .6559( وأصلا ل رتمبرجري ابب إ ف رتخ  ) اب ابمل و ل أ ج م) ب  ) )1917ب  ) ) –( 1/699) –و ل رتميمني ابب رتمل  –يوذا يجمو ( 75)
 ( .1/611رت ظ  : ت سري رتمطربي )( 76)
 ( ويج بمرحج .8/89رت ظ  : رتمت سري رتممبري )( 77)
( و سن ا رتألمبنجين ل ارورتف رتم لينآ 6911( بن  ) )1/118غريحج خنريرتً ي  نج ) ابب يا  لف هلى  ني ا أى –حو ل رت رتمل   ه ر رتم سجئي ل رتمس ا رتممربى ( 78)

(9/18:. ) 
(  5;5- 1;5/;(  رتمل نننين )11/11(  رتإل صنننجف ملمننن  رتوي )5/191(  ت سنننري رتم ننن ذيب )1/697(  ت سنننري رتمطنننربي )1/867رت ظننن  : رتمنننرر رتمل ثنننور )( 79)

 ( وغريحج .:6/19(  سبآ رتمسالم )155/;(   يآ رتألوذجر )6/:(  رتحمللى )7/1:9(  رتإست  جر )1/611رتم ورت ا رتمرورتين )
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ًٔدا أّ ف  اًتدا  ّذلدك فمدا أٌ ٓ دٌْ       ّاملقوْد فَا: أٌ مللر اإلىطاٌ علٙ أمسر يف املطتق ل ىف

علٙ فعل ّاجدب أّ علدٙ تدس  فعدل ّاجدب  ّفمدا أٌ ٓ دٌْ علدٙ تدس  ميددّب  ّفمدا أٌ ٓ دٌْ             

 .(59)ّقٔل ٍٕ ذلف٘ علٙ فعل أّ تس  يف املطتق ل (58)علٙ فعل م اح

ٛ ّجددا فَٔددا ٍددٕ: أٌ مللددر علددٙ أمددس يف املطددتق ل فدداٌ ٓفعلددُ أّب        (60)م  أقددْال الفقَددا

ٓفعلددُ  دده مليددر يف مئيددُ ٍددرِ فٔحددب علٔددُ فَٔددا ال ّفددازٗ كنددا فوددلَا القددس ٌ ال ددسٓه     

 .(61)}وَلَكِيْ يََُاخِرُُُنْ بِوَا عَقَّدْجُنُ األَيْوَاىَ ... {:فقْلُ تعا 

ّجدداٛ يف  (62) الدٔنني الرندْع ٍدٕ أٌ مللددر علدٙ ال درب متعندداه ّ ٍددْ قدْل افدً ع داع         

ُ  –األ ددس عددً افددً مطددعْد   ) كيددا ىعددد مددً الددرىب الددرٖ لددٔظ لددُ    )قددال  -زضددٕ اهلل عيدد

كفددازٗ الددٔنني الرنددْع قٔددل ّمددا الددٔنني الرنددْع ؟ قددال السجددل ٓقتطدد  فٔنٔيددُ مددال         

ُ     ّقٔل ٍٕ أٌ مللر علٙ مدا ٓعلده    (63) السجل ((  ّقٔدل  دا ذلدك     (64)أىدُ ًدالذ مدا ٓقْلد

 .(65)ّمسٔا  نًْضا ألىَا ترنظ صاذ َا يف الياز

أىَا الدٔنني الديت ٓتعندد فَٔدا اإلىطداٌ ال درب  كقْلدُ         (66)ّٓترول مً أقْال الفقَاٛ

ّاهلل مددا فعلددا كدددرا ّقددد فعددل أّ ّاهلل لقدددد فعلددا كددرا ّ  ٓفعدددل  ّصدداذ َا اضدددتَاٌ        

 ا  فَٕ ميني م سر ًّدٓع٘ ّكرب .فع،ن٘ اهلل تعا  ّذلر كاذًف

 
 

                                      
 (.1/567رت ظ  :مسج  رتحلمجم )( :7)
 (.1/185رت ظ  :  مع رتألهن  )( ;7)
(  أ مننجم رتم نن    إبننا رتممنن يب 5;1/1(  رتممننجل إبننا هبننر رتمننرب )8/;(  رتملبسننوط );6/19(  رتمبحنن  رتم رتئننق )6/111رت ظنن  :أ مننجم رتم نن    ملجصننجص )( 89)

 (.157/;(   يآ رتألوذجر )9/515(  رتملبرع )9/81(  رتألم )6/511  اهج ة رتمطجمبني )(1/168)
 (.;:سورا رتملجئرا ) فة:( 81)
 (.1:/1رت ظ  : رتمتس يآ مملوم رتمت زفآ )( 81)
 (.1/168رتمرر رتمل ثور )( 85)
 (.8;1/1رت ظ  :رتممشجف )( 86)
 (.:8/18رت ظ  :ت سري رتم  ذيب )( 87)
(  رتمسننيآ رتجلنن رتر 6/197(  سننبآ رتمسننالم )1;5/;(  رتمل ننين )6/511(   جشننية رتمبجريينني )1/617(  رتمثمنن  رتمننرورتين )7/89رت ظنن  : شنن ح اننتح رتم ننرف  )( 88)

(6/16-17.) 
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 ثانثًا : كفارة انيًني :
 

 

ريددر أٌ علٔددُ  فأادد  أٍددل العلدده علددٙ أٌ مددً ذلددر فدداهلل فقددال ّاهلل أّ فدداهلل أّ تدداهلل         

ال فددازٗ  قددال افددً امليددرز ّكدداٌ مالددك ّأفددْ ع ٔددد ّالػددافعٕ ّأفددْ  ددْز ّأصددراب الددسأٖ          

علٔددُ ال فددازٗ ّب ىعلدده يف ٍددرا    ريددر ففٓقْلددٌْ مددً ذلددر فاضدده مددً أمسدداٛ اهلل تعددا       

 . (67)كاٌ مً أمساٛ اهلل الرٖ ب ٓطنٙ فَا ضْاِ فذاًالفاه 

ّال فازٗ ٍٕ العقْف٘ املقسزٗ علٙ املعؤ٘ فقدز الت فا عً فتٔاىَا  ٍّٕ يف األصدل ىدْع   

مددً الع ددادٗ  ألىَددا ع ددازٗ عددً عتددو أّ ف عدداو مطدداكني أّ صددْو  ّال فددازات عنْمدداه: ٍددٕ         

ذدد الػازع أىْاعَا  ّفني مقادٓسٍا ّمً أجل ٍدرا فَدٕ ب ربدب فب فٔندا     عقْفات مقدزٗ 

 .  (68)أّج َا فُٔ الػازع فيص صسٓح

ًدداص فددالٔنني امليعقدددٗ فذا كدداٌ افددالر    -ّاهلل أعلدده  -ّلعددل اإلادداع املددركْز  

 م لفاه خمتازاه قاصداه .

ًالفَده يف تْصدٔفَا   ّىتٔح٘  أما ميني اللرْ فقد ض و ًالذ أٍل العله يف املساد ميَا 

  قدددددال اإلمددددداو الػدددددْكاىٕ فعدددددد عدددددسض األقدددددْال يف املطددددد ل٘   (69)اًتلفدددددْا يف كفازتَدددددا

)ّافاصددل يف املطدد ل٘ أٌ القددس ٌ ال ددسٓه قددد دل علددٙ عدددو املىاًددرٗ يف ميددني    : ّمياقػددتَا

ّذلك ٓعه اإل ه ّال فازٗ فال وب أَٓنا  ّاملتْجُ السجْع يف معسف٘ معيدٙ اللردْ    اللرْ;

٘ ف  الل ألىَدده مدد    أعددسذ اليدداع  عدداىٕ كتدداب اهلل تعددا      ّأٍددل عوددسِ    ردد٘ العسفٔدد

 كدددْىَه مدددً أٍدددل اللرددد٘ فقدددد كددداىْا مدددً أٍدددل الػدددسع  ّمدددً املػددداٍدًٓ للسضدددْل           

ّافاضددسًٓ يف أٓدداو اليددصّل فددإذا صددح عددً أذدددٍه تفطددا   ٓعازضددُ مددا ٓددسجح علٔددُ أّ   

ِ ٍدْ أٌ اللردْ مدا قالتدُ عاٜػد٘      ٓطآُّ ّجب السجْع فلُٔ ..ف داٌ افدو فٔندا ذمدً فوددد     

 . (70)زضٕ اهلل عيَا(

ذئف٘ ّمالك ّأمحد ّااع٘ مً العلناٛ  ْأما الٔنني الرنْع فقد ذٍب اإلماو أف

ّقال الػافعٕ ّقتادٗ ّعطاٛ ّالسفٔ   ت فس ّال فازٗ   أٌ الرنْع ب ت فس ٍٕ أع،ه ذى اه

                                      
 (.;8/18(  ت سري رتم  ذيب )6;5/;(  رتمل ين );1/19(  رتإلمججع )7/1:1(  رتإست  جر )11/186رت ظ  :رتمش ح رتممبري إبا  ررتيا )( 89)
 (.1/167ئي ل رتإلسالم )رت ظ  :رتمتش فع رتجل ج( :8)
(  1/769(   جفننة رتألخيننجر )9/85( رتألم)5/188( يورتحننب رتجلليننآ)5/191( رتملرو ننة)5/18( بننررتئع رتمصنن جئع)6/111رت ظ :أ مننجم رتم نن    ملجصننجص)( ;8)

 (.56/:(  رتحمللى )187/;(  رتملبرع )1;5/;رتمل ين )
 ( بتص ف فسري .156/; يآ رتألوذجر)( 99)
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    :ّذلك يف قْلُ تعا  ّض ب اًتالفَه معازض٘ عنْو ال تاب لأل س    (71) مىاًرٗ

عَامُ عَََسَِِ هَََاُِنَ هِيْ }ال يََُاخِرُُُنُ اهللُ بِاللَّفْىِ فَِ أَيْوَاًِكُنْ وَلَكِيْ يََُاخِرُُُنْ بِوَا عَقَّدْجُنُ األَيْوَاىَ فَكَفَّازَجُهُ إِطْ

ةٍ فَوَيْ لَنْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَالثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ َُفَّازَُِ أَيْوَاًِكُنْ إِذَا أَوْسَطِ هَا جُطْعِوُىىَ أَهْلِيكُنْ أَوْ َُِْىَجُهُنْ أَوْ جَحْسِيسُ زَقَبَ

ّاآلٓ٘ تْجب أٌ ٓ ٌْ يف   (72){حَلَفْحُنْ وَاحْفَظُىا أَيْوَاًَكُنْ َُرَلِكَ يُبَيِّيُ اهللُ لَكُنْ آَيَاجِهِ لَعَلَّكُنْ جََْكُسُوىَ

     ٌ امليعقدٗ  ّقْلُ علُٔ الوالٗ ّالطالوالٔنني الرنْع كفازٗ ل ْىَا مً األميا

ْٓجب  (73)))مً اقتط  ذو امسئ مطله فٔنٔيُ ذس  و اهلل علُٔ ا ي٘ ّأّجب لُ الياز ((

اٌ الٔنني الرنْع  –  ّالرٖ ٓ،َس ّاهلل اعله (74)أٌ الٔنني الرنْع لٔظ فَٔا كفازٗ

أٍلَا ألٌ مً غسّق لٔظ هلا كفازٗ فب التْف٘ الوادق٘ اليوْح ّفزجاع افقْي ف  

صر٘ التْف٘ التخلٕ عً افقْي املتعلق٘ حبو اهلل ّذو املخلْقني  ألٌ ذقْي اهلل 

 م ئ٘ علٙ املطاحم٘ ّذقْي اآلدمٔني م ئ٘ علٙ املػاذ٘ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
(  6/517( ي ننين رتحملتننجج)1/181(  مننع رتألهننن )119/:( رتملبسننوط ملس خسنني)1/611( رتم ورت ننا رتمننرورتين):1/16بننا رتممنن يب)رت ظنن  :أ مننجم رتم نن    إ( 91)

 (.;;1/1( بررتفة رتجملت ر)8/157(  شجف رتم  جع )1;5/;(  رتمل ين)5;1/1رتمت بيا)
 (.;:سورا رتملجئرا) فة :( 91)
 (.159( ب  ))1/111ا ابم جر)ابب وهير يا أ تطع  ق رتملسل) بيمني اجء   –صحيح يسل) ( 95)
 (.599-;;1/1رت ظ  : بررتفة رتجملت ر)( 96)
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 املبحث الثاني

 )) احلهف باملصحف انشريف، ويا يتعهق به ين أحكاو ((
 

  كقْلددك ; ّاهلل ّفدداهلل ّتدداهلل كنددا تيعقددد  تيعقددد الددٔنني فاضدده مددً أمسدداٛ اهلل تعددا 

املراٍب يف تفودٔل ذلدك ّفٔداٌ مدا ٓتعلدو       علناٛفوف٘ مً صفات اهلل تعا   ّقد تْض  

مدً األىدْاع الديت تيعقدد فَدا الدٔنني  ٍّدْ أٌ         كيدْع فَرِ األميداٌ ّال دالو يف ٍدرا امل ردر     

افلددر فاملوددرر  ّلددر فوددف٘ مددً صددفات اهلل تعددا  الراتٔدد٘ الفعلٔدد٘ املختودد٘ فددُ        مل

الػسٓر ٍّْ كالو اهلل تعا  ًالفاه للنعتصل٘  ّقد فطط علنداٛ العقاٜدد ال دالو يف ٍدرِ     

ّفذا تقدددسز لدددٓيا مدددرٍب اَدددْز    (75) املطدد ل٘ ّأّضدددعْا فَٔددا  ّلدددٔظ ٍيددا مْضددد  فٓسادٍددا    

أٌ القدس ٌ ال دسٓه ٍدْ كدالو اهلل تعدا  فافقٔقد٘  ت لده فدُ حبدسذ           العلناٛ مً املطلنني 

 ٔفٔ٘ ب ىعلنَا  فَل وْش افلدر فاملودرر الػدسٓر ؟ ٍّدل ٓودح ّضد  الٔدد        ّصْت ف

ٍددٕ  علددٙ املوددرر عيددد افلددر ؟ ٍّددل تيعقددد الددٔنني فوددٔغ معٔيدد٘ مددً ذلددك ؟  دده مددا   

 :ٓلٕ اآل از امل ت ٘ علٙ ٍرِ األمياٌ ؟ ٓ تٕ ٍرا امل رر لإلجاف٘ علٙ ٍرِ األضٝل٘ كنا
 

 أواًل : حكى احلهف باملصحف انشريف 
 

ازذ اليدداع يف ٍددرا الصمدداٌ افلددر فاملوددرر ّّضدد  الٔددد علٔددُ  كنددا تعددازذ علٔددُ   تعدد

لدْ ذلدر فاملودرر أّ ّضد  ٓددِ علٔدُ        ) –زمحُ اهلل تعدا    -الياع قدمياه قال العٔ  

 .(76)(فاملوررافلر ٍرا الصماٌ الرٖ كثس فُٔ  ضٔناّقال ّذو ٍرا فَْ ميني ب

أّجددب الددٔنني علددٙ املوددرر  ّقددال اإلمدداو      أمددا ذ نددُ : قددال افددً امليددرز ب أعلدده أذددداه    

الػدددافعٕ زأٓدددتَه ٓىكددددٌّ الدددٔنني فاملودددرر  ّزأٓدددا افدددً مددداشٌ قاضدددٕ صددديعاٛ ٓرلدددظ  

قدال أصدرافُ فدٔرلظ علدَٔه فإذطداز املودرر  قدال افدً امليدرز ب تد   ضدي٘             الٔنني فدُ  

 . (77)لفعل افً ماشٌ ّب  اِ الي  

اهلل تعددا  فَددٕ ميددني مػددسّع٘ ّفٌ أزاد     مددا فٔددُ مددً كددالو    أزادّافلددر فاملوددرر فٌ  

)) مدً ذلدر فردا     فرا اهلل تعا   ٍّْ غس  كنا قال الي  ذلر الْزي ّا لد فَْ 

                                      
 و تب شيخ رتإلسالم رتبا تيمية وغريحج. –ورتمللآ ورتم حآ  –ويمجرج رتم بوع  –رت ظ  :  تب رتمم جئر  جمم يرا رتمطحجوفة ( 97)
 (.5/915رت ظ  :  جشية رتبا هجبرفا )( 98)
 (.;17/;رت ظ  : رتملبرع )( 99)
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;   ّهلددرا كدداٌ األّ  أٌ املطددله ب مللددر فاملوددرر (78)اهلل تعددا  فقددد كفددس أّ أغددس  (( 

 ذ دده افلددر  ّقددد اًتلددر أٍددل العلدده يف    ألٌ فٔددُ كددالو اهلل تعددا  ّفٔددُ املددداد ّالددْزي     

 -فاملورر ف  قْلني مػَْزًٓ :

وْش افلر فاملورر  ٍّْ مرٍب اَْز العلناٛ مً املال ٔ٘ ّالػدافعٔ٘    :ّلالقْل األ

ٍّْ قدْل    أفْ ع ٔد ّعام٘ أٍل العلهّ  ّافيافل٘  ّقد قال فُ افً مطعْد ّافطً ّقتادٗ

 . (79)يف مرٍب افيفٔ٘

 ٓ ه كدالو اهلل تعدا   ّصدف٘ مدً صدفات ذاتدُ فتيعقدد        ّدلٔل ٍرا القْل : أٌ القس ٌ ال دس

الددٔنني فددُ كنددا لددْ قددال ّجددالل اهلل ّع،نتددُ ًالفدداه للنعتصلدد٘ الددرًٓ ٓقْلددٌْ أٌ القددس ٌ  

 خملْي .

ىدددُ كدددسِ ذلدددك ّقدددال ب   أّقٔدددل  (80)ّكددداٌ قتدددادٗ زمحدددُ اهلل تعدددا  مللدددر فاملودددرر   

مئيددُ  ّكدداٌ   ّفٌ ذلددر فاملوددرر اىعقدددت )  قددال افددً قدامدد٘:   (81)ٓطددترلر فاملوددرر

قتادٗ مللر فاملورر  ّ  ٓ سِ ذلك فماميا ّفضراي ألٌ افالر فاملورر فمنا قودد  

 . (82)افلر فامل تْب فُٔ ٍّْ القس ٌ  فإىُ فني دفيت املورر فإااع املطلنني (

فٌ ذلر ف دالو اهلل تعدا  أّ فاملودرر أّ  ٓد٘ ميدُ فَدٕ ميدني يف قدْل         ) ّقال افً مفلح :

قس ٌ كالو اهلل تعا  ّصف٘ مً صفات ذاتُ  تيعقدد الدٔنني فدُ  ّ  ٓ دسِ     ال ألٌ) عامتَه

ا قودد امل تدْب فٔدُ ٍّدْ القدس ٌ فإىدُ ع دازٗ        أمحد افلر فاملورر ألٌ افدالر فٔدُ فمند   

 .(83)عنا فني دفيت املورر فاإلااع (

) ّافلددر فدالقس ٌ ميدني .. ّلدْ ذلدر املطددله      :ّيف املدرٍب الػدافعٕ ففدٕ مرد  احملتداد     

 . (84)تٓ٘ ميطًْ٘ مً القس ٌ أّ التْزاٗ أّ اإلدمٔل اىعقدت مئيُ (ف

                                      
 ( و جع ه ا رتمذي ي  رفه  سا .5171ب  )) –( 5/115) –ابب ل   رتحية رتحللف ابآلابف  –س ا رتمذي ي ( :9)
(   جشنية ;;5/;(  رتمل ين )6/511(  ي ين رتحملتجج )5/181(  وف ظ  رتمتجج ورتإل ليآ );1/17( ءورتح  رتمم و )1/589رت ظ  : رتختالف رتألئمة رتمملمجف)( ;9)

 ( .5/915رتبا هجبرفا )
 (.1/966)رت ظ : رتمش ح رتممبري( 9:)
 (.6/179رت ظ : يص ف هبر رتم زرتق)( 1:)
 (.;;5/;رت ظ : رتمل ين)( 1:)
 (.;17/;رت ظ : رتملبرع)( 5:)
 ( بتص ف .6/511رت ظ : ي ين رتحملتجج )( 6:)
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اضترطددً الػددافعٕ افلددر فاملوددرر ّل يددُ موددلر٘ مددً  ددا  : )ّقددال اإلمدداو الرصالددٕ

ٍّددرا علددٙ ًددالذ مددرٍب الػددافعٕ يف ابذتحدداد     (85) خمالفدد٘ ًددرب ّقٔدداع فَددْ جدداٜص(  

 ٌ ألٌ القددس ٌ مدددً   ;ًذطدد  –لددر فاملوددرر   افأٖ  -ّقددال الػددافعٕ ٍّددْ      فابضترطددا

 . (86)صفات الرات ّلرا وب فافير فُٔ ال فازٗ (

القدددس ٌ ّاملودددرر ( قدددال افدددً  )ّ)ّيف املدددرٍب املدددال ٕ قدددال صددداذب التددداد ّاإلكلٔدددل :   

ىدددصل اهلل ميدددني فعلٔدددُ كفدددازٗ  مئيدددُ فاملودددرر أّ فال تددداب أّ فدددالقس ٌ أّ  دددا أ -املدددْاش:

 . (87)(ّاذدٗ

فددالقس ٌ ّالتددْزاٗ ّاإلدمٔددل يف كلندد٘ ّاذدددٗ    ّقددال افددً ٓددْىظ: ) ّكددرلك لددْ ذلددر     

فإمنا علُٔ كفازٗ ّاذدٗ  ألٌ ذلك كالو اهلل ض راىُ ٍّْ صف٘ مدً صدفات ذاتُ ف  ىدُ    

 . (88)ذلر فوف٘ ّاذدٗ فعلُٔ كفازٗ ّاذدٗ(

أمددا مددرٍب األذيدداذ فقددد قددال العددٔ  ) لددْ ذلددر فاملوددرر أّ ّضدد  ٓدددِ علٔددُ أّ قددال    

 . (89)(فاملورر  الصماٌ الرٖ كثس فُٔ افلرّذو ٍرا فَْ ميني  بضٔنا ٍرا 
 

ب وْش افلر فاملورر  ٍّْ مرٍب أفدٕ ذئفد٘ ّ فعدل أصدرافُ ّافدً       القْل الثاىٕ :

ٗ     فّقالْا   ذصو   ٍّدْ  يصلد٘ القدْل    (90)ٌ افلر فاملورر لدٔظ مئيداه ّب ربدب فدُ كفداز

 .فعل كرا أّالي  

  كدافس  ذو اإلضالو ّذو ال ع ٘  ّأىدا ّقال افً ذصو : ) ّذو زضْل اهلل ّذو املورر ّ

         ٙ ميدني أّ   ّلعنسٖ ّلعنس  ألفعلدً كدرا  أقطده ّأقطدنا  ّأذلدر ّذلفدا  ّأغدَد  ّعلد

ٙ  ألر ميني أّ أ  األمياٌ تلصم   ف ل ٍرا لٔظ مئياه ّالٔنني فَا معودٔ٘ لدٔظ     عل

: ّقدال أٓطداه   .(91) (فَٔا فب التْف٘ ّابضترفاز  ألىُ كلُ  ا اهلل ّب وْش افلر فب فاهلل

                                      
 (.:9/61( )9/598رت ظ : رتموسيط )( 7:)
 (.1/511رت ظ : رتمل  ب )( 8:)
 (.5/181رت ظ : رتمتجج ورتإل ليآ)( 9:)
 (.5/181رتملصرر رتمسجبق)( ::)
 (.5/915(  جشية رتبا هجبرفا)1/199رت ظ  : مع رتألهن )( ;:)
 ( .6/511(  رتمبح  رتم رتئق);7/8( ش ح اتح رتم رف )9/16رت ظ : رتملبسوط ملس خسي)( 9;)
 (.51/:رت ظ :رتحمللى)( 1;)
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ّجدددل أّ الوددْت املطدددنْع أّ احملفددْ  يف الوددددّز    ّمددً ذلدددر فددالقس ٌ أّ ف دددالو اهلل عددص   )

 . (92)فلٔظ مئياه (

ّالددرٖ ٓ جددح ّاهلل أعلدده أٌ القددْل األّل ٍددْ الددساجح  ألٌ املوددرر املتعددازذ علٔددُ عيددد     

  ْش افلدر فَدا  افلر فُ ٍْ كالو اهلل تعا  ))ّكالمُ تعا  صف٘ مً صفاتُ اليت ود 

فقاعدٗ الػسٓع٘ املطسدٗ أىُ ب وْش افلدر ّالقطده فب فداهلل تعدا  أّ فاضده مدً أمساٜدُ        

أّ صددف٘ مددً صددفاتُ; ألٌ افلددر ٓقتطددٕ التع،ددٔه الددرٖ ب ٓػددازكُ فٔددُ أذددد  ٍّددرا ب  

ٓعسذ فب هلل تعا ; ّهلرا كاٌ افلر فردا اهلل تعدا  مدً املخلْقدات غدسكاه كندا قدال        

أٖ غددسكاه أصددرس  (93)الٗ ّالطددالو ))مددً ذلددر فرددا اهلل فقددد كفددس أّ أغددس ((  علٔددُ الودد

 ّحمل ٍرِ املط ل٘ كتب العقاٜد  ّاهلل أعله . 
 

 وضع انيد عهً املصحف عند احلهف :ثانيًا : 
 

ّصْزٗ ذلك أٌ ٓط  ٓددِ علدٙ املودرر أّ علدٙ قل دُ أّ فدْي زأضدُ  ّٓقدْل أقطده فداهلل           

ّ  ٓث دا مددً عنددل    ٌ ٍددرا ب أصدل لددُ يف الػددسع فٔدل  علدٙ كتدداب اهلل أىدُ كددرا ّكددرا  ق  

اىتػدست فدني أٍدل اإلضدالو  ىػد  علَٔدا الودرا         ٘الوراف٘ ّب أذٍد مً الطلر  ّأىَا فدع

ٍّددسو علَٔددا ال دد ا ّاسددرٍّا ضددي٘  فددإذا أزاد أذدددٍه التث ددا مددً أمددسر مددا أمددس صدداذ ُ أٌ  

عدل ايودْو أٌ ٓ دٌْ    ٓط  ٓدِ علٙ املورر أّ ٓقْل أذلر علٙ املورر  ّٓػد ق ف 

 افلددر فددْي ضددْزٗ معٔيدد٘ كطددْزٗ افػددس  أّ  ٓدد٘ ال سضددٕ أّ  اٍددا  ّقددد جدداٛ يف األ ددس:    

))كٔددر أىددته فذا أل طددته فتيدد٘ َٓددسو فَٔددا ال دد ا ّٓسفددْ فَٔددا الوددرا ّٓتخددرٍا اليدداع      

 ددات قددالْا : ددات الطددي٘  قددالْا ّمتددٙ ذلددك ٓددا أفددا ع ددد الددسمحً ؟ قددال : فذا    ضددي٘  فددإذا 

ّالتنطدا الددىٔا     ّقلا أمياؤكه  أمساؤكه تّكثس   ّقلا فقَاؤكه  اؤكهكثست قس

ّأٌ املوددرر فعددد أٌ أكتنددل ّادد  ّكدداٌ الطددلر مللفددٌْ فدداهلل          (94)فعنددل اآلًددسٗ(( 

ّٓقطددنٌْ  فلددْ   ددا أىَدده ّضددعْا أٓدددَٓه علددٙ املوددرر عيددد الددٔنني ل دداٌ ممددا تتددْافس      

أمددس  ٓفعلددِْ ّ  ٓدد مس فددُ الددي    ا   الدددّاعٕ علددٙ ىقلددُ فَددْ أمددس  دداٍس ٓت ددسز  فلن دد     

ّيف افدٓر )) فإىُ مدً ٓعدؼ مدي ه      اضتر اب ّب ّجْب ُعله أىُ حمدث يف فاب األمياٌ

                                      
 (.55/:رت ظ : رتملصرر   سا )( 1;)
 (.96سبق خت جيا ابحلجشية ر ) )( 5;)
 (.1:7ب  )) –( 1/97) –ايا ابب ت ري رتمزيج  ويج حيرث  –س ا رتمررتريي ( 6;)
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كددثااه فعلددٔ ه فطددييت ّضددي٘ ايلفدداٛ الساغدددًٓ املَدددٓني مددً فعدددٖ         اًتالفددافطدداٚ 

رر ّضد  الٔدد علدٙ املود     افً العسفٕ عً ذكسّ  (95)عط ْا علَٔا فاليْاجر .. افدٓر ((

 .(96)(أىُ فدع٘ ما ذكسٍا أذد  قط مً الوراف٘ زضْاٌ اهلل علَٔهّافلر فُ: )

فْضدد  افددالر ٓدددِ علددٙ املوددرر  ددا بشو لوددر٘ الددٔنني فددل ٍددْ فدعدد٘ كنددا ضدد و     

 ;(97)ّقٔل وْش ذلك فذا زأٚ افاكه ذلك لترلٔظ الٔنني لٔتَٔدب افدالر مدً ال درب    

 . ٓد الٔنني تْكٔداهفافلر علٙ املورر  ّأىُ ٓص عسذفقد جسٚ ال

ّقال ّذو ٍرا فَدْ ميدني بضدٔنا يف     قال العٔ : ) لْ ذلر فاملورر أّ ّض  ٓدِ علُٔ 

 . (98)ٍرا الصماٌ الرٖ كثس فُٔ افلر فاملورر(

 ٕ: )ّشعدده الػددافعٕ أىددُ زأٚ افددً مدداشٌ قاضددٕ صدديعاٛ مللددر فاملوددرر       دقددال افددً العسفدد  

 . (99)ّٓى س أصرافُ ذلك عً افً ع اع ّ  ٓوح(

ِيَْ يَشُْْرَُ َ لل َهْ ِ  ) ّاضترب الػافعٕ زمحُ اهلل أٌ ٓقسأ علٙ افالر ّيف السّض٘: } إل َّ اُِف

 (101)ّأٌ ملطس املورر ّْٓض  يف ذحس افالر(  (100){ابل ََكُيْ َوِِهلاْ ثُ َنًو وُ ِ{ال ً

ّيف مْضدد ر  ًددس : قددال الػددافعٕ : ّكدداٌ افددً الددصفا ّمطددسذ قاضددٕ صدديعاٛ مللفدداٌ  

 :ٍّْ ذطً ّعلُٔ اف او فالٔنً  ّقدال يف فداب كٔفٔد٘ الدٔنني مدً األو       أٖ املورر  فُ

ّقد كاٌ ذ َّاو اآلفاي مً ٓطدترلر علدٙ املودرر ّذلدك عيددٖ ذطدً  ّقدال القاضدٕ         

 . (102)افطني : ٍّرا الترلٔظ مطترب

ّقددال العددٔ : ) ّعيدددٖ لددْ ذلددر فاملوددرر أّ ّضدد  ٓدددِ علٔددُ  ّقددال ّذددو ٍددرا فَددْ   

لددر ضددٔنا يف ٍددرا الصمدداٌ الددرٖ كثددست فٔددُ األميدداٌ الفدداجسٗ  ّز  دد٘ العددْاو اف    ميددني ب

فددإذا زأٚ أىددُ حمتدداد ف    –أٌ األمددس زاجدد  ف  افدداكه   –ّالددرٖ ٓ،َددس   (103)(فاملوددرر

                                      
 ( .8/198(  وصححا رتألمبجين ل صحيح س ا رتمذي ي )1898ب  )) –( 7/66) –ابب يج ءجف ل رتألخ  ابمس ة ورتءت جب رتمبرع  –س ا رتمذي ي ( 7;)
 (.1/166رت ظ  :أ مجم رتم    )( 8;)
 (.5/685رت ظ : اتجوى اساليية)( 9;)
 (.;17/;رت ظ  :رتملبرع )( :;)
 (.1/166   )أ مجم رتم    (;;)
 (.99سورا  ع هم رت  ) فة :( 199)
 (. 11/51رو ة رتمطجمبني )( 191)
 (.6/695رت ظ : ي ين رتحملتجج )( 191)
 (.5/915رت ظ :  جشية رتبا هجبرفا )( 195)
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الترلٔددر علددٙ املوددرر مددً أجددل الترلددٔظ علددٙ افددالر ذتددٙ ٓتَٔددب مددً ال ددرب  فلددُ   

أٍلددُ  ّفذا   ٓ ددً حمتاجدداه ف   ذلددك مددً أجددل ققٔددو املوددلر٘ ٍّددٕ فٓوددال افددو ف  

 –فٔطعُ ما ّض  الوراف٘ ال ساو زضْاٌ اهلل علَٔه  ّاهلل أعله  ٍرا األمس
 

 ثانثًا : صيغ احلهف باملصحف :
 

 -تعازذ الياع علدٙ صدٔغ معٔيد٘ عيدد الترلٔدر فاملودرر كقدْهله )ّكدالو اهلل         

 -ودددرر الػدددسٓر ّامل –ّكتددداب اهلل تعدددا   –أقطددده فتٓدددات اهلل  -ّالقدددس ٌ الع،دددٔه  

 –ّذٔداٗ ٍدرا املودرر     –ٍدرا ال تداب    ّ٘ذسمد  –ّكتاب اهلل امليصل  –ّذو ٍرا املورر 

ّذو كالو اهلل تعدا  ّ اٍدا    –ّذو املورر  –أّ فتٓ٘ ال سضٕ  –القطه فطْزٗ ال قسٗ 

 . مً الؤغ ..( ّب سلْ فعل ٍرِ الؤغ مً حماذٓس عقدٓ٘

ع،دٔه  ّكتداب اهلل الع،دٔه  ّاملودرر الػدسٓر       أما قْهله: ) ّكالو اهلل  ّالقدس ٌ ال 

ّكتدداب اهلل امليددصل ( فددال غددٕٛ فَٔددا علددٙ زأٖ مددً ٓددسٚ ا ددْاش ألٌ ٍددرِ األّصدداذ ٍددٕ            

للقس ٌ ال سٓه  ّالقدس ٌ كدالو اهلل  ّكدالو اهلل مدً صدفاتُ الراتٔد٘ الفعلٔد٘ فحداش ذلدك           

يف القدس ٌ ال دسٓه فدال     أما قْهله )) أقطه فتٓدات اهلل (( فدإٌ كداٌ ٓقودد  ٓدات اهلل تعدا       ّ

 ف ع فَا  ّفٌ كاٌ ٓقود  ٓات اهلل ال ْىٔ٘ فَٕ خملْق٘  ّب وْش افلر  خلْي .

ّأمدا فداقٕ الودٔغ كقدْهله )) ّذٔداٗ ٍددرا املودرر ّ اٍدا  فدإٌ كداٌ يف عددسفَه أٌ          

ٍددرا ٓطلدددو علدددٙ القدددس ٌ ال دددسٓه جددداش ذلددك ألٌ األميددداٌ م ئددد٘ علدددٙ العدددسذ عيدددد أٍدددل    

  ّقدد  عيَدا  ألٌ األلفا  املتعلق٘ فالعقاٜد ٓطتفطدس   ا ذلك فال وْشّفٌ كاٌ  ((العله

قال فعل أٍل العله فىُ ب وْش افلر حبٔاٗ املورر  فل ٍْ مدً الػدس  األصدرس  ألٌ    

املوددرر ٍددْ ع ددازٗ عددً املددداد ّالددْزي الددرٖ ٓقددسأ ميددُ كددالو اهلل عددص ّجددل  أمددا لددْ ذلددر     

 .ّاهلل أعله –  فالقس ٌ فَرا جاٜص ألىُ مً صفات اهلل تعا
 

 رابًعا : كفارة احلهف باملصحف 
 
 

ّأٌ الدٔنني تيعقدد     لر فاملودرر ّأٌ مدرٍب ا نَدْز ا دْاش    ض و ال الو علٙ ذ ه اف

 فإذا اىعقدت الٔنني فاملورر  ّذير افالر فنا مقداز ال فازٗ ؟
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 -: (104)أًتلر أٍل العله يف ٍرِ املط ل٘ ف  قْلني

ورر ّذيدر لصمتدُ كفدازٗ ّاذددٗ فقدط  ٍّدْ مدرٍب مالدك         فذا ذلر فامل القْل األّل:

 . (105)ّالػافعٕ ّزّآ٘ يف مرٍب اإلماو أمحد ّقال فُ أفْ ع ٔد

ّقددال فددُ افددً     زّآدد٘ يف مددرٍب اإلمدداو أمحددد  ْ ٓلددصو ف ددل  ٓدد٘ كفددازٗ  ٍّدد    القددْل الثدداىٕ: 

 . (106)مطعْد ّافطً ال وسٖ ّافً امل از  ّاليخعٕ

} ال يُؤَاخُِمُماُ ابم للذوِ فِي ل  ٓلصمُ كفازٗ ّاذدٗ لعنْو قْلُ تعا  :أىُ  –ّاهلل أعله  –ّ الساجح 

 .(137){اآليةيِن كُيْ َوِِْماْ ََُِِْْْ يُؤَاخُِمُماْ لل َو  َ ف ْ ماُ ا ُيْ َو َ يُُْضفو َ م ُ إلطي َومُ  َشَرَةِ مَسَوُِنيَ   
ّ داِ مدً أمسداٛ     –  كْىدُ كدالو اهلل تعدا    -ّب ّجُ للتفسٓو فني افلر فاملودرر  

اهلل ّصفاتُ مً ذٔر ال فازٗ  فندً ذلدر فاملودرر ّذيدر يف مئيدُ تلصمدُ ال فدازٗ مدً         

ف عاو عػسٗ مطاكني أّ كطْتَه أّ قسٓس زق د٘ فندً   ودد فودٔاو  ال د٘ أٓداو علدٙ        

 ما ّزد يف اآلٓ٘ ال سمي٘ .
 

 خايسًا : احلهف بانكتب انسًاوية األخري واآليات املنسىخة
 

ر فال تدددب الطدددنآّ٘ كدددالتْزاٗ ّاإلدمٔدددل ّالصفدددْز ّصدددرر ففدددسأٍه ّمْضدددٙ     افلددد

ّ اٍا مً ال تب الطنآّ٘ صرٔح عيد أكثس أٍل العله  ّذلك أٌ املقودْد فَدا كدالو    

اهلل تعا  امليصل علٙ أى ٔاُٜ مْضٙ ّعٔطٙ ّداّّد ّففسأٍه ّ اٍه مدً األى ٔداٛ علدَٔه    

 ميَا ال تب احملسف٘ ّامل دل٘  أعاه الوالٗ ّالطالو  ّلٔظ املقوْد 

كلندددد٘ ّاذدددددٗ فعلٔددددُ كفددددازٗ   قددددال ضددددريٌْ : ) مددددً ذلددددر فددددالتْزاٗ ّاإلدمٔددددل يف  

 (108)(ّاذدٗ

ّيف كتب الػافعٔ٘ : ) لْ ذلر املطله فتٓ٘ ميطًْ٘ مدً القدس ٌ ال دسٓه أّ التدْزاٗ أّ     

 (109)اإلدمٔل اىعقدت مئيُ (

                                      
 (.;1/17( ءورتح  رتمم و  ):1/58رت ظ : رتختالف رتألئمة رتمملمجف)( 196)
 (.;17/;( رتملبرع):;5/;( رتمل ين)11/15( رو ة رتمطجمبني);6/1( رتم خريا)6;1/1( رتممجل إبا هبر رتمرب)8/199رت ظ : ت سري رتم  ذيب )( 197)
 (.1/1:5( يسجئآ رتإليجم أمحر)8/199رت ظ : ت سري رتم  ذيب)( 198)
 (.;:سورا رتملجئرا ) فة :( 199)
 (.;6/1( رتم خريا)5/181رت ظ : رتمتجج ورتإل ليآ)( :19)
 (.6/166(   جشية رتم يلي)6/511رت ظ : ي ين رتحملتجج)( ;19)
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ٍْنددا مدً كتددب اهلل امليصلدد٘  ّعيدد افيافلدد٘: )ّكدرا لددْ ذلددر فدالتْزاٗ ّاإلدمٔددل ّذم   

ألٌ ف ددالي الددٔنني فمنددا ٓيوددسذ ف    –أٖ ٓيعقددد  –كددالصفْز ّصددرر ففددسأٍه ّمْضددٙ  

امليددصل مددً عيددد اهلل تعددا  دٌّ امل دددل  ّب تطددقط ذسمدد٘ غددٕٛ مددً ذلددك ف ْىددُ ميطددْ      

اف ه فالقس ٌ  فذ  آتُ ٓ ٌْ كاآلٓ٘ امليطًْ٘ ذ نَا مً القس ٌ ّب خيسد فرلك عدً  

 (110)الو اهلل تعا (كْىُ ك

أمددا افلددر علددٙ اليطددل املتداّلدد٘ الٔددْو مددً التددْزاٗ ّاإلدمٔددل  فددال وددْش للنطددله أٌ    

   ّاهلل أعله .(111)ٓط  ٓدِ عيد افلر علَٔا  ألىَا حمسف٘ ّم دل٘

 

 سادسًا : احلهف عهً املصحف احملًم باجلىال 
 

 ْ مددد  ّجدددْد  تدددالّٗ القدددس ٌ مدددً مودددرر ا دددْال كتالّتدددُ مدددً املودددرر الدددْزقٕ ّلددد

أذ داو املودرر  ّاألجدس يف الدتالّٗ      راملورر الْزقٕ  ّب تلصو الطَازٗ ملط ُ  ألىُ ب ٓ ًد 

     ْ جيددب ّب  ُأٌ ب ميطدد قضددْاٛ كدداٌ موددرفاه فل  ّىٔدداه أّ ّزقٔدداه أّ مددً ذف،ددُ  ّاألذدد

ذاٜل فذا كداٌ املودرر  داٍساه يف غاغد٘ ا دْال  أمدا احملددث ذدد اه أصدرس فَدْ أًدر             

لرلر علٙ املورر ا ْال فٔن ً القْل: فٌ كداٌ القدس ٌ ال دسٓه  داٍساه     أما فاليط ٘ ل

علددٙ غاغدد٘ ا ددْال ّذلددر فَددرا املوددرر جدداش ذلددك علددٙ زأٖ مددً ٓقددْل  ددْاش افلددر   

  ًٛ علٙ املورر عنْماه; ّذلك ألٌ م اى٘ املورر الػسٓر ع،ٔن٘ يف قلْب الياع  ضدْا

أٌ القدس ٌ كددالو اهلل تعددا   فٔحددْش   كداٌ فل  ّىٔدداه أّ ّزقٔدداه لقداضدتُ  ّذلددك فذا اعتقددد  

 ّاهلل اعله. –لُ افلر فَرِ الوف٘ 

 

 

 

 

 

 

                                      
 (.5/685ظ :رتم تجوى رتإلساليية )رت ( 119)
 (.5/685اتجوى اساليية )( 111)
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 –نسأل اهلل حسنها  –اخلامتة 
 

 -أواًل : أهى اننتائج :
 

فذا أ لددو لفددظ املوددرر يف عددسذ املطددلنني فإىددُ ٓددساد فددُ القددس ٌ ال ددسٓه  كددالو اهلل        (1

 تْب فني دفيت املورر .امل دّٛ فالفاق٘ امليتَٕ فالياع ّامل  امليصل علٙ حمند 
م اىدد٘ املودددرر الػدددسٓر عيدددد املطدددلنني ع،ٔنددد٘ ّت،َدددس م اىتدددُ مدددً ًدددالل عيآددد٘    (2

 املطلنني فُ ّفعلْمُ ّ دافَه معُ.
 األصل يف مػسّعٔ٘ األمياٌ ٍْ ال تاب ّالطي٘ ّفااع املطلنني . (3
خيتلدددر ذ ددده الدددٔنني فددداًتالذ الدددداف  فقدددد ت دددٌْ حمسمددد٘ أّ ّاج ددد٘ أّ م اذددد٘ أّ      (4

 .ميدّف٘ 
أمدا    األمياٌ علٙ ضدسفني مداض ّمطدتق ل  ّاملاضدٕ قطدناٌ ميدني لردْ ّميدني  ندْع          (5

 ميني املطتق ل فَٕ الٔنني امليعقدٗ .
ّالدساجح مدً األقدْال أىدُ ب       اًتلر العلنداٛ يف املقودْد فلردْ الدٔنني ف  أقدْالر عددٗ       (6

 كفازٗ فَٔا .
فددني أٍددل العلدده يف     الددٔنني امليعقدددٗ : ٍددٕ افلددر علددٙ أمددسر يف املطددتق ل ّب ًددالذ        (7

 ّجْب ال فازٗ فَٔا فذا اذير افالر .
الٔنني الرنْع : ٍٕ اليت ٓتعند فَٔا اإلىطاٌ ال درب ّكفازتَدا التْفد٘ ّابضدترفاز      (8

 ٍّْ مرٍب اَْز أٍل العله.
أادددد  أٍددددل العلدددده علددددٙ عدددددو ّجددددْب افلددددر فاملوددددرر الػددددسٓر  ّاًتلفددددْا يف        (9

افلدددر فاملودددرر ًّدددالر فعدددل   ٍب اَدددْز أٍدددل العلددده ف  جدددْاش فدددرمػدددسّعٔتُ 

 األذياذ ّال،اٍسٓ٘ .
ذٍب اَْز الطلر مً الوراف٘ ّالتافعني ف  أٌ ّض  الٔد علٙ املورر ّافلدر   (10

علٔددُ مددً ال دددع  ّاضترطدديُ الػددافعٔ٘  ّاألمددس زاجدد  ف  املوددلر٘ فذا ز ٍددا افدداكه    

 . -ّاهلل أعله  –ّاذتاد ذلك فال ف ع فُ 
عيددد الترلٔددر فاملوددرر  ّفعددل ٍددرِ الوددٔغ ب   تعددازذ اليدداع علددٙ صددٔغ متعددددٗ    (11

 سلْا مً حماذٓس عقدٓ٘  ّاألفطل للرالر أٌ ٓتحي َا .
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اًتلر أٍل العله يف كفازٗ افلر فاملورر  فقٔل ب كفازٗ ّب تيعقد فدُ الدٔنني    (12

ىعقدداد الددٔنني ّٓلددصو افددالر كفددازٗ   اٍّددْ مددرٍب أفددٕ ذئفدد٘  ّذٍددب ا نَددْز ف     

ل أٍددل العلدده مددً الطددلر أىددُ ٓلصمددُ ف ددل  ٓدد٘ كفددازٗ          ّاذدددٗ فذا ذيددر  ّذٍددب فعدد   

 ّالساجح مرٍب ا نَْز .
افلر فال تب الطنآّ٘  ا القس ٌ صرٔح عيد عام٘ أٍل العله  ّكرلك افلدر   (13

فاآلٓددات امليطددًْ٘ يف القددس ٌ ال ددسٓه  ألٌ ىطددخَا ب خيسجَددا عددً كْىَددا كددالو اهلل     

ُ مدً صددفتُ  أمدا افلدر علدٙ اليطددل     فدافلر ف ددالو اهلل تعدا  ألىد    فد ع  ّب –تعدا   

املتداّلدد٘ الٔددْو مددً األىاجٔددل ّالتددْزاٗ  فددال وددْش للنطددله أٌ ٓطدد  ٓدددِ علَٔددا عيددد         

 افلر ألىَا حمسف٘ ّم دل٘ .
 

 -ثانيًا : انتىصيات :
 

ْٓصددٕ ال اذددر فطددسّزٗ تْعٔدد٘ ا تندد  فدداألعساذ ّالعددادات الدديت تتيددافٙ أذٔاىدداه مدد     (1

 لو فاملعامالت .مطاٜل الػسع  ّذلك فٔنا ٓتع
ٍيا  فعل املطاٜل املتعلق٘ فاملورر الػسٓر حباج٘ ف  العيآ٘ فَا ّحبثَدا حبثداه    (2

ّافٔاه ّفٔاٌ الساجح مً أقْال أٍل العله فَٔا ذتٙ ٓعه ىفعَا للياع   أْز مدً ّفَّاٍدا   

 ذقَا مً ال رر ّالدزاض٘  ّيف  يآا ال رر اإلغازٗ ف  كثار ميَا .
مددً الػدد ُ علددٙ كتدداب اهلل الع،ددٔه  ّٓلددصو املطددلنني الدددفاع عيددُ       تثدداز الٔددْو ال ددثا  (3

 ّالرّد عً ذٔاضُ فال دماٗ للنطلنني فب فُ يف الدىٔا ّاآلًسٗ .
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 : هه املصادر واملراجعأ

 رتم     رتمم مي  (1
فداّت   -داز الٔنام٘  -ال خازٖ حمند فً فمساعٔل  -ا ام  الورٔح املختوس  (2

 و .1987 -( 3ق)-
امل تدب اإلضدالمٕ    -حمند فً أفٕ الفتح ال علٕ افي لٕ  -ل  علٙ أفْاب املقي  املط (3

 و .1981ق)فدٌّ(  -فاّت  -
ال ْٓدا   -صادز عً ّشازٗ األّقاذ ّالػٌْٝ اإلضدالمٔ٘   -املْضْع٘ الفقَٔ٘ ال ْٓتٔ٘  (4

 ٍد .1427 -( 1ق) -ال ْٓا  -داز الطالضل  -
5)      ٓ داز  -حمنددد فددً عسفدد٘ الدضددْقٕ     -س ذاغددٔ٘ الدضددْقٕ علددٙ الػددسح ال دد ا للدددزد

 ق)فدٌّ(. -فاّت  -الف س 
داز  -أفددْ الثيدداٛ األلْضددٕ    -زّح املعدداىٕ يف تفطددا القددس ٌ الع،ددٔه ّ الطدد   املثدداىٕ       (6

 ق)فدٌّ( . -فاّت  -فذٔاٛ ال اث العسفٕ 
 -داز فذٔددداٛ الددد اث العسفدددٕ  -أفدددْ افطدددني مطدددله فدددً افحددداد  -صددرٔح مطدددله   (7

 (.ق)فدٌّ -فاّت 
 و .1995 -( 1ق) -م ت ٘ ل ياٌ  -حمند فً أفٕ ف س الساشٖ  -خمتاز الوراح  (8
 -( 2ق) -فددداّت  -داز ا ٔدددل  -أمحدددد فدددً فدددازع    -معحددده مقدددآٔظ اللرددد٘    (9

 و .1999
 -داز الف دددس  -حمندددد ع دددد الع،ددٔه الصزقددداىٕ   -مياٍددل العسفددداٌ يف علدددْو القددس ٌ    (10

 و.1996 -( 1ق) -فاّت 
 -داز فذٔدداٛ الدد اث العسفددٕ    -مالددك فددً أىددظ األصدد رٕ    -مْ دد  اإلمدداو مالددك    (11

 ق)فدٌّ( . -موس 
 ٍد .1406 –( 2ق) –فاّت  –عا  ال تب  –حمند فً ىوس املسّشٖ  –اًتالذ العلناٛ  (12
داز  –افددً ع ددد الددرب الينددسٖ القددس       –ابضددتركاز ا ددام  ملددراٍب فقَدداٛ األمودداز     (13

 و .2000 –( 1ق) –فاّت  –ال تب العلنٔ٘ 
 ٍد .1425 –( 1ق) –داز املطله لليػس ّالتْشٓ   –افً امليرز الئطافْزٖ  –اإلااع  (14
 ق)فدٌّ( . -اإلماو املاّزدٖ  -اإلقياع يف الفقُ الػافعٕ  (15
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علدٕ فدً    –اإلىواذ يف معسف٘ الساجح مً ايالذ علٙ مدرٍب اإلمداو أمحدد فدً ذي دل       (16

 ق)فدٌّ(. –ّت فا –داز فذٔاٛ ال اث العسفٕ  –ضلٔناٌ املسداّٖ 
فدازٗ القددس ٌ ّالعلددْو  -حمنددد فددً افطددً الػددٔ اىٕ  -املعددسّذ فامل طددْق  -أصددل  (17

 **ق)فدٌّ( . -كساتػٕ  -اإلىطاىٔ٘ 
 ٍد .1393 -( 2ق) -فاّت  -داز املعسف٘  -حمند فً فدزٓظ الػافعٕ  -األو  (18
 -ّت فدا  -داز املعسفد٘   -افدً دمدٔه افيفدٕ     -ال رس الساٜدو غدسح كيدص الددقاٜو      (19

 ( .2ق)
 –فدداّت  –داز الف دس   –حمنددد فدً ْٓضدر الع دددزٖ    –التداد ّ اإلكلٔدل ملختوددس ًلٔدل     (20

 ٍد .1398 –( 2ق)
 –داز ال تدداب العسفددٕ  –حمنددد فددً أمحددد الرسىددا ٕ ال لدد    –التطددَٔل لعلددْو التيصٓددل  (21

 و .1983 –( 4ق) –فاّت 
 –فدددداّت  –العلنٔدددد٘  داز ال تددددب –ع ددددد القددددادز عددددْدٗ  –التػدددسٓ  ا يدددداٜٕ اإلضددددالمٕ   (22

 املْضْع٘ الػامل٘ .
( 1ق) -فدداّت  -داز ال تدداب العسفددٕ  -علددٕ فددً حمنددد ا سجدداىٕ  -التعسٓفددات  (23

 ٍد .1405 -
 -داز ال تدب العلنٔد٘    -فخدس الددًٓ الدساشٖ     -)مفاتٔح الرٔدب(   -التفطا ال  ا  (24

 و.2000 -( 1ق) -فاّت 
 –( 1ق) –فدداّت  –عددا  ال تدب   –اشٖ أفدْ فضددراي الػدا   –التي ٔدُ يف الفقدُ الػددافعٕ    (25

 ٍد .1403
داز الف دس املعاصدس    -حمندد ع دد الدسؤّذ امليداّٖ      -التْقٔر علدٙ مَندات التعدازٓر     (26

 ٍد .1410 -( 1ق) -فاّت  -
صاحل ع د الطدنٔ    –الثنس الداىٕ يف تقسٓب املعاىٕ غسح زضال٘ افً أفٕ شٓد القاّاىٕ  (27

 ق)فدٌّ( . –ت فاّ –امل ت ٘ الثقافٔ٘  –اآلفٕ 
داز فذٔددداٛ  -حمندددد فدددً عٔطدددٙ ال مدددرٖ   -ضددديً ال مدددرٖ  -ا دددام  الودددرٔح  (28

 ق)فدٌّ(. -فاّت  -ال اث العسفٕ 
 -القدددداٍسٗ  -داز الػددددعب  -أفددددْ ع ددددد اهلل القددددس     -ا ددددام  ألذ دددداو القددددس ٌ   (29

 ق)فدٌّ( .
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لنددٕ  مىضطدد٘ األع  -ع ددد الددسمحً الثعددال      -ا ددْاٍس افطدداٌ يف تفطددا القددس ٌ     (30

 ق)فدٌّ(. -فاّت  -للنط ْعات 
 -فداّت   -داز الف دس   -جدالل الددًٓ الطدْٔ ٕ     -الدز امليثْز يف التفطا فامل  ْز  (31

 و .1993 -ق)فدٌّ( 
 و .1994 -ق)فدٌّ(  -فاّت  -داز الرسب  -غَاب الدًٓ القسايف  -الرًاٗ  (32
ز املعسفد٘ للط اعد٘   دا -حمندد الصٍدسٖ الرندساّٖ     -الطساد الٍْاد علٙ مد  امليَداد    (33

 ق)فدٌّ(. -فاّت  -
 -فددداّت  -داز ال تدددب العلنٔددد٘  -أمحدددد فدددً غدددعٔب اليطددداٜٕ   -الطددديً ال دددربٚ  (34

 و.1991 -( 1ق)
 -موطفٙ دٓب ل را ّ علٕ الػسوٕ  -الفقُ امليَحٕ علٙ مرٍب اإلماو الػافعٕ  (35

 اإلصداز الثالر . -ق)فدٌّ( املْضْع٘ الػامل٘ 
أمحد فً  يدٔه اليفدساّٖ املدال ٕ     –ضال٘ افً أفٕ شٓد القاّاىٕ الفْاكُ الدّاىٕ علٙ ز (36

 ٍد .1415 –ق)فدٌّ(  –فاّت  –داز الف س  –
 –فدداّت  –داز ال تددب العلنٔدد٘  –افددً ع ددد الددرب القددس     –ال ددايف يف فقددُ أٍددل املدٓيدد٘   (37

 ٍد.1407 –( 1ق)
 – اث العسفددٕ داز فذٔدداٛ الدد –أفددْ القاضدده الصخمػددسٖ   –ال ػدداذ عددً ذقدداٜو التيصٓددل   (38

 ق)فدٌّ(. –فاّت 
 –ق)فددٌّ(   –فداّت   –امل تدب اإلضدالمٕ    –افدً مفلدح افي لدٕ     –امل دع يف غسح املقي   (39

 ٍد  1400
 ق) فدٌّ( . -فاّت  -داز املعسف٘  -مشظ الدًٓ الطسًطٕ  -امل طْق  (40
 .ق)فدٌّ(  –فاّت  –داز اآلفاي ا دٓدٗ  –افً ذصو ال،اٍسٖ  –احمللٙ فاآل از  (41
 ق)فدٌّ( . –فاّت  –داز صادز  –مالك فً أىظ  –املدّى٘ ال ربٚ  (42
 ق)فدٌّ( . -داز الدعْٗ  -جمنْع٘ مً املىلفني  -املعحه الْضٔط  (43
 -داز الف س  -افً قدامُ املقدضٕ  -املر  يف فقُ اإلماو أمحد فً ذي ل الػٔ اىٕ  (44

 ٍد .1405 -( 1ق) -فاّت 
 -فددداّت  -داز املعسفددد٘  -القاضددده األصدددفَاىٕ   أفدددْ -املفدددسدات يف  سٓدددب القدددس ٌ   (45

 ق)فدٌّ( .
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 –فدددداّت   –داز الف ددددس  –أفددددْ فضددددراي الػددددااشٖ    –املَددددرب يف فقددددُ اإلمدددداو الػددددافعٕ     (46

 ق)فدٌّ( .
 –( 1ق) –القدداٍسٗ  –داز الطددالو  –أفددْ ذامددد الرصالددٕ   –الْضددٔط يف املددرٍب الػددافعٕ   (47

 ٍد.1417
داز الف دس للط اعد٘    -أفْ ف دس الددمٔا ٕ    –عني فعاى٘ الطال ني علٙ ذل ألفا  فتح امل (48

 ق)فدٌّ(. -فاّت  -
 -فداّت   -داز فذٔداٛ الد اث العسفدٕ     -أمحد فً علٕ ا وداص   -أذ او القس ٌ  (49

 ٍد .1405 -ق)فدٌّ( 
 ق)فدٌّ( . –فاّت  –داز الف س للط اع٘ ّاليػس  –أفْ ف س افً العسفٕ  –أذ او القس ٌ  (50
قاضه فدً ع دد اهلل الريدْٖ     -ات األلفا  املتداّل٘ فني الفقَاٛ أىٔظ الفقَاٛ يف تعسٓف (51

 ٍد .1406 -( 1ق) -جدٗ  -داز الْفاٛ  -
 ق)فدٌّ( . –فاّت  –داز الف س  –افً زغد القس    –فدآ٘ ا تَد ّىَآ٘ املقتود  (52
 –داز ال تددداب العسفدددٕ   –عدددالٛ الددددًٓ ال اضددداىٕ   –فدددداٜ  الودددياٜ  يف تستٔدددب الػدددساٜ     (53

 و.1982 –( 2ق) –ت فاّ
مىضطدد٘  -ع ددد الددسمحً الطددعدٖ  -تٔطددا ال ددسٓه الددسمحً يف تفطددا كددالو امليدداٌ   (54

 و .2000 -ق)فدٌّ(  -فاّت  -السضال٘ 
 –فدددداّت  –داز الف ددددس  –افددددً جسٓددددس الطددددربٖ  –جددددام  ال ٔدددداٌ عددددً ت ّٓددددل  ٖ القددددس ٌ  (55

 ٍد.1405 –ق)فدٌّ( 
 ق)فدٌّ( . –فاّت  –ل تب العلنٔ٘ داز ا –مشظ الدًٓ األضْٔ ٕ  –جْاٍس العقْد  (56
امل ت د٘   -ضدلٔناٌ فدً عندس ال حامدٕ      -ذاغٔ٘ ال حامٕ علٙ غسح مديَخ الطدالب    (57

 ق)فدٌّ( . -تسكٔا  -دٓاز ف س  -اإلضالمٔ٘ 
أفدْ الع داع السملدٕ األىودازٖ      –ذاغٔ٘ السملٕ علٙ أضيٙ املطالب غسح زّض الطالدب   (58

 .اإلصداز الثالر  –املْضْع٘ الػامل٘  –
 ق)فدٌّ( . -أفْ ع د اهلل القلْٔفٕ  -ذاغٔ٘ القلْٔفٕ علٙ غسح امليَاد  (59
 –داز الف دس   –افدً عافددًٓ    –ذاغٔ٘ زد احملتاز علٙ الدز املختاز ) ذاغٔ٘ افً عافدًٓ (  (60

 و .2000 –ق)فدٌّ(  –فاّت 
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فداّت   -داز الف دس   -ع د افنٔد الػسّاىٕ -ذْاغٕ الػسّاىٕ علٙ قف٘ امليَاد  (61

 ق)فدٌّ( . -
 -ق)فدددٌّ(  -فدداّت  -داز افددً ذددصو   -حمددٕ الدددًٓ اليددّْٖ    -دقدداٜو امليَدداد   (62

 و .1996
 -امل تدددب اإلضدددالمٕ  -حمدددٕ الددددًٓ اليدددّْٖ  -زّضددد٘ الطدددال ني ّ عنددددٗ املفتدددٔني  (63

 ٍد .1405 -( 2ق) -فاّت 
 داز –حمندد فدً فمساعٔدل الوديعاىٕ      –ض ل الطالو غدسح فلدْا املدساو مدً أدلد٘ األذ داو        (64

 ٍد .1379 –( 4ق) –فاّت  –فذٔاٛ ال اث العسفٕ 
 ق)فدٌّ( . -فاّت  -داز الف س  -حمند فً ٓصٓد القصّٓ   -ضيً افً ماجُ  (65
 -م ددد٘ امل سمددد٘   -م ت ددد٘ داز ال ددداش   -أفدددْ ف دددس ال َٔقدددٕ   –ضددديً ال َٔقدددٕ ال دددربٚ   (66

 و .1994 -ق)فدٌّ( 
 -فداّت   -ال تداب العسفدٕ   داز  -ع دد اهلل ع دد الدسمحً الددزامٕ      -ضيً الدزامٕ  (67

 ٍد  .1407 -( 1ق)
 ( .2ق) -فاّت  -داز الف س  -افً اهلناو افيفٕ  -غسح فتح القدٓس  (68
ميودْز فدً ٓدْىظ ال َدْتٕ      -غسح ميَدٙ اإلزادات )دقداٜو أّلدٕ اليَدٕ لػدسح امليتَدٕ (        (69

 و .1996 -( 2ق) -فاّت  -عا  ال تب  -
 –ققٔددو حمنددد فددً ع ددد العصٓددص املطدديد      –جمنْعدد٘ مددً العلندداٛ    –فتدداّٚ فضددالمٔ٘   (70

 اإلصداز الثالر ( . –)املْضْع٘ الػامل٘  –مْق  ملتقٙ أٍل افدٓر 
 -امل ت دد٘ التحازٓدد٘  -ع ددد الددسؤّذ امليدداّٖ   -فددٔل القدددٓس غددسح ا ددام  الوددرا   (71

 ٍد .1356 -( 1ق) -موس  -ال ربٚ 
 –فدداّت  –از الف ددس د –ميوددْز فددً ٓددْىظ ال َددْتٕ   –كػدداذ القيدداع عددً مدد  اإلقيدداع   (72

 ٍد .1402 –ق)فدٌّ( 
 –دمػدو   –داز ايدرب   –تقٕ الدًٓ افؤ   –كفآ٘ األًٔاز يف ذل  آ٘ ابًتواز  (73

 و .1994 –( 1ق)
 –القداٍسٗ   –ال افٕ افل   –افً أفٕ الٔنً افيفٕ  –لطاٌ اف او يف معسف٘ األذ او  (74

 و .1973 –( 2ق)
 ( .1ق) -فاّت  -داز صادز  -ٕ افً مي،ْز اإلفسٓق -لطاٌ العسب  (75
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 –فدداّت  –داز ال تددب العلنٔدد٘   –غددٔخٕ شادِ  –جمندد  األىَددس يف غددسح ملتقددٙ األحبددس     (76

 و .1998 –( 1ق)
امل تددب  –ع ددد اهلل فددً أمحددد فددً ذي ددل    –مطدداٜل أمحددد فددً ذي ددل زّآدد٘ افيددُ ع ددد اهلل     (77

 ٍد .1401 –( 1ق) –فاّت  –اإلضالمٕ 
 .ٍد1403 –( 2ق) –فاّت  –إلضالمٕ امل تب ا –الويعاىٕ موير ع د السشاي فً ٍناو  (78
امل تدب   -موطفٙ الطْٔ ٕ السذٔ داىٕ   -مطالب أّلٕ اليَٕ يف غسح  آ٘ امليتَٙ  (79

 و .1961 -ق)فدٌّ(  -دمػو  -اإلضالمٕ 
 ق)فدٌّ( . -مْضٙ فً حمند األمحدٖ  -حبسذ  -معحه األفعال املتعدٓ٘  (80
فداّت   -داز الف دس   -ايطٔب الػدسفٔ    -امليَاد مر  احملتاد ف  معسف٘ معاىٕ  (81

 ق)فدٌّ( . -
فداّت   -داز الف دس   -أفدْ ع دد اهلل املرسفدٕ     -مْاٍب ا لٔل لػدسح خمتودس ًلٔدل     (82

 ٍد .1398 -( 2ق) -
حمنددددد فددددً علددددٕ  –ىٔددددل األّ دددداز مددددً أذادٓددددر ضددددٔد األًٔدددداز غددددسح ميتقددددٙ األً دددداز    (83

 و .1973 –ق)فدٌّ(  –فاّت  –داز ا ٔل  –الػْكاىٕ 
 


