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 صــــامللخ

كاا الفترااااألمفألاألاا فألااااافألمااا مبفر ماا فرواا لخ فألجااتفيااالشفألم ااىأل شفل  اا  فألم اا   ف ماا ف

ألآلال،فلقاااسفألفااااك أفظمااالفردقااا  فألممااا إلق مفألااامفهكمااا لفأل فااا  فلألماااك  خ فر ااا لمىألف

ألم كماا لففلألاامج هااس مفأل  م اا ف كاالفألمتقاا  فل تااس  فألم كااىافمخاا ،فكااًفلماا ف اااأل فألج فااا  ،ف

ألممماااك  مفألمااات مفكااا الفمخااا فكاااقفلألرااااف ف كااالفألمتقااا  فأل ألااا  فرلاااىف فااا  مفألم ااا  ا ف

اا،فرتااسف جاا لافققاا  فألرااااألمفألاألاا ف فاج  اا فكااااا،فأل اا لت فل اا فأل اا  ًف790ألمماااىسففااج ف ها

ألفرفاااا رفألتراااااألم،فألخمااا ف اماااًفل اااس  فألراااااألمفألاألااا فألم  لاااأفهااامف فاااىافأل ف ،فلظألكاااا 

  اااااافألاامفألجاا هكفأل واا  فلأل  لمااا فجماا فألم اامًفل ىك اااسففرالفل ألفاام  فممااجخكف م اام

ألممااااقدلمتسف اا ااااأفألاااا فكااااا فألم اااا  ا ف فققاااا  فألرااااااألمفألاألاااا ،فلك لمااااأف ت اااا ماف

ل خت ااااف فهااتألفألما اا فألماات فرفاام اافمألرااااألمفألاألاا افرفااا لا،ففاااًفه جااافهجااسفأل ألاا  ف

اا،فلألماات فرهااس ف م ااافألاامفهااتألفألما اا فرألاااألالا790ألم اا  ا فألمماااىسف اافأل  لماا فالفألفها

لألم ااا تاف تاااس  فدماااىظشف وااا ك فف لااااألهفجخاااىإلفأل ألااا  فألم ااا  ا ف فققااا  فألراااااألمفألاألااا د

لقاااسفف م ااامفرالفد اااا  سفألجاااافألآلالف فأل ااا لتوفجمااا فألم ااامًفل ىك اااسفألمماااقفألمم اااك د

جاا لفألما اا ف فألتسألاا فلر ل اا فألا كاا فلي  ماا ارأل فألممتسألاا افرااتكاوفر خاا فل ااسفألم مااسف

رهم ااا فألممى اااىافلرفاااا رفأليا ااا   فماااا،فلي ااا ففاففاااىم فلألممااا افلألم ااا  فهكااا ف 

ألما  دلرألااا فألمما ااا فألالاافر جىألدااااافألما ا اااقفل  ألااا  فألم ااا  ا دلرأل فألمما ااا فألم ااا تاف

ر جىألداااافأل ااا  ًفألخمااا ف فكاااس  فألراااااألمفألاألااا دلرأل فألمما ااا فألم  مااا افر جىألدااااافرفاااا رف

اففاااًفهاا شفألرااااألمفألدااالرألاا فألمما اا فألماأللاا افر جىفألرااااألمفألاألاا فهجااسفأل ألاا  فألم اا  ا د

رااتكاوفر خاا فل ااسفألم مااسف فلألمماا افلألم اا  ففلرألاا فألم   ماا افألاألاا فهجااسفأل ألاا  فألم اا  ا د

فدره فدا  كفألما  فلرخ  فافألم كم  فوك فأل فهك افلفك فهك ف فىما

 اإلسالم. –دة وح –اإلصالح  –الشيعة  –وارج ل ا –افرتق  –الكلامت الداللية: الشاطبي 
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Abstract 
The disintegration of the nation had its consequences along history starting 

from the Kharijites (dissenters) with their dissent, the Shiites who 

followed the doctrine of Shiism and up till now. Such bright topic has 

attracted the attention of the faithful Muslim scholars and their reformers 

who worked hard to tackle this issue and provide suitable solutions. One 

of those reformers who paid great attention to this issue was Imam Abu 

Issac Al-Shatibi wo died in 790 A.H. He handled this issue in his books 

trying to research certain issues related to the topic of the disintegration of 

the nation as stated by the Prophet. Imam Al-Shatibi refered to the causes 

of this disintegration and paved the way for what could be seen as a reform 

approach hoping to achieve reunion and unity of the believers. The 

researcher has researched into the books of Al-Shatibi which handled the 

disintegration of the nation and specified the causes and ways of treatment 

as prescribed by Al-Shatibi. In addition, the research has specified two 

goals to accomplish; shedding light upon the efforts of Al-Shatibi on issue 

of the disintegration of the nation, and introducing a remedial model that 

could be utilized at present so as to achieve unity and reunion. The 

research is divided into an introduction, four chapters and a conclusion.  

The introduction draws attention to the importance of the topic, reasons 

for selecting it and the research plan. The first chapter introduces a short 

biography about Al-Shatibi whereas the second chapter displays important 

issues about the disintegration of the nation. The third chapter handles the 

causes of disintegration while the fourth chapter introduces ways of 

treatment as prescribed by Imam Al-Shatibi. Finally, the conclusion sums 

up the findings of the research and there is the list of references.  

Key words: disintegration, nation, reunion, goals, Shiism, Shiite, scholars. 

Islam 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ةـــــــمقدم
والتابعني  و س آله وصالببه    حممداحلمد هلل رب العاملني، والصالالة والسالالم  س ساليدوا ونوالوا 

 بإحسان إىل يوم الدين.هلم 

 وبعد

شالاليعة إىل ا،ن، و د فقد كان الفرتاق األنة األثر البالغ فيام أصالالا ا ن خ وروج الوارج ويشالالي  ال

باولوا جاهدين نعاجلة يلأ اسالالتل ذ كلأ أورار الصالالام ني نن  لامس اإلسالالالم ونصالاللبي م ف

ملصاللبني الخين كان هلم ح  وافر   ، ونن العلامس اام يراه ن اسالبااالقضالية ويقديم احللو  هلا، ك  ب

ضية افرتاق األنة   ث ايا هال، فقد ي او   790يلأ القضية اإلنام أبو إسباق الشاطبي املتوىف س ة  

ا كتبه، حماوالا ببث نسالالا   ن مة يتصالال  ببديث افرتاق األنة ال ابذ  ن رسالالو  اهلل  ، وكاكرا

ن اه  اإلصالالح وحماولة ع  الشالم  ويوحيد كن أن يعترب نن  راسالاما مل    يمأسالباب االفرتاق، و 

 الصف.

يقسالاليمه ويخيبه   هخا الببث  ولقد يتبعذ نا كتب الشالالاطبي    ضالالية افرتاق األنة، وحاولذ

هالالالال، والخي 790: أسالبابه، سالب   الجه   د اإلنام الشالاطبي املتوىف  الخي أسالميه: اافرتاق األنة

 :هخا الببث أنرانأهدف إليه نن 

 : حماولة إبراز ج وم اإلنام الشاطبي    ضية افرتاق األنة.األو 

ن   حمالاوالت ع  الشالالمال  ويوحيالد : يقالديم وموكج إصالالالحي يمكن أن وسالالت يالد ن اله ا،وال الاي

 الصف املسلم.

 و د جاس الببث   نقدنة وأربعة نباحث ووامتة:

أمهية املوضالو  وأسالباب   س رسالوله  : فخكرت في ا بعد احلمد هلل والصالالة والسالالم  أنا املقدنة

 اوتياري له، ووطة الببث.
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 : فع واوه: التعريف باإلنام الشاطبي.وأنا املببث األو 

 : فع واوه: نسا   ن مة   حديث افرتاق األنة.ببث ال ايامل وأنا

 ق األنة   د اإلنام الشاطبي.: فع واوه: أسباب افرتاوأنا املببث ال الث

 : فع واوه: سب   الج افرتاق األنة   د اإلنام الشاطبي.ب وأنا املببث الرا

أهالالم وتالالا    رسالالوله : فالالخكرت في الالا بعالالد احلمالالد هلل والصالالالة والسالالالم  الالس وأنالالا الامتالالة

 الببث وف ارسه العلمية.

ا لوج الاله الكالالريم وأن ي يالالد كايبالاله و ار الاله    واهلل أرجالالو أن لعالال  هالالخا الببالالث والصالالا

بيالال  مإ إوالاله ة   يوحيالالد كلمالالة املسالاللمني، ووالالا  فتيالال  الالالالف الدارين، وأن يكتب لالاله املسالالامه 

 وري نسئو  وباإلجابة جدير.

 

 

 كتبه                                                                                                         

 م/ نسعد  بد السالم  بد الالق                                                                                     
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 األول بحثامل

 التعريف باإلمام الشاطيب

ماا ف اانوفألجامااقفألمتاااالفألم اا ل فألمخ ااا فمألم  ماا فه ااافألمماا  إل  فكااا فك دااأفلت اا وف

فااا د  فألمجماااألد  فلماا ف ااا فألاامف م اااق  فلألمىفاا  فككخاا فقااسففاات أف فر ااس فألادااسمافأل

فااااا د  ف  اااااألدفألمسلماااا فأل فاااا أل  فل ادااااسماففااااىطفلقاااا فلت اااا وفواااا  ااف ف ااااا ف

 مااالفألمك ااا ف،اد  ااا ،فلألماااا فه ماااأفل اااسففاااتى فألااا فكااا الفرهقااا ف كااالفألمممألم جاااىل ،فلف

 هسوفألاجاااىأللفكىمخااا فألااامفألم مااالفرل اااي فكا مااا فألااا ف تاااارفألااامفقااااد مفلدماااقفلمتاااسففاااف

دااسمافألمك اا ف،اد  اا فهكاا فألهإلهاا  فألم  اا افألم كم اا فلخاا ،فلظماالفألم   فاا  ف فألممم ماالفل ا

ألفلااس  جخ فلهت ااس خ ،فلمتااسفرا ااأفل ااسفرالف كااًف م خاا فك  ااافألاامفهكماا لفألمم ااكم م فراااأل  

ألمك ااا ف،اد  ااا فرلاااىألرفأل ااا جسه فلألسأل فاااخ فمخاااقتلفألم كمااا ل فكاااا ف تىألاااىألفل ماااسل ف

 اااافألمم ااكمىالف فهكاا فألاا ف اتاا فألاامف اااألدف فاا أل فلهالاا ف ىألفألاامفألم  اا  ألممجااى فلخاا ف

،فلمااتملفمم ااأفد ااى ف(1)ألادااسمافقاداا فل ااسفقاااالفألجااتفألم ااا فأل فاا أل فكااا فظماالفألمىقااأف

 ااا ألمفألمخ اااا  م،فلكااا الفألمااامف ااااىرفممك ااا ف،اد  ااا ف فألمتااااالفألم ااا ل فلألمهكمااا لفك  اااا مفل

 فلألم ت ااافألمم ااسد،فلألمك ااى فأل  داا فه م اا فلاا مفألم كماا لف لاا الف كاالفألم ااااافأل ألاا  فألاوااىم

ف ف  مفألم   ا دفألمم  افرلى

 :اسم الشاطيب ومولده ونشأته *

 لاااأله  فلاامفألىفاا ف  اا إلف ا اا فكااا فألمااااألج فهكاا فرالفألفاا فأل ألاا  فألم اا  ا فهااىفرلااىف فاا  مف

فد(2)ألمك م فألم اد   فلهك فرالفمخا افه فألم   ا فأل مسلمف

 

فلمف1م فأل مس فأل ف  ف فألادسماا فإللم  ف جقاا ففهاسفأل ف  فألم  د  دفف28ف-16/ف5لمفهج الفألممما ا فأل اا  ،

 ،فرا لطفأل أل  فألم   ا ،ف  ت  فل تس  فإل/فأل مسفرلىفألاج  الفمألمت  فألم  صف1997ها/فف1417،فف4ألمت هاا،ف 

ف د1985ها/ف1406،ف2ىألك ف ىدا،ف ،فأل ا  فألم 29ف-26لااجم فألم   ا  افواف

لأل فل سه ،فو/فلأل مسفرلىفف116 مسفألمم    افوافسفأل فأل ف جقاف ف اجمااافلاد ألكفألمم    فال فها2م
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ألف  م ف ف  مفكا ف  ج فلتملافمرلىف ف  م فرك ف  افكا فألمااألج فرأما كنيتهف ،ففالفمافلمس 

أل،فرلفم ىالفف رك كافك الفمافلمسف  م ف ف  مفم مفر، كأفظكا فكا فألمااألج  ف أل فم ىدافأل وفو  ا 

فهك فه إلافألمم   ق فألمفردخ ف  جىالفأل د  الفل ج  فففمخاافرل اف، أفهك ا، رلفم ًفهت فألم ج  فلج ل 

ألفألمفرالف  ىالف فكج اافألف فألألارادفم ف  مفمافلمس،ف ألي ف   ألج  ،فرلفراكا فل الف فأل  

فألكلفلا إلففوأمَّا نسبته فألمفقا  ًفألم ممفألما فك الفمخ  فقا ك  فألمفقا ك فم  ، فمألمك م  فرنوكا ا

هافلنما ك  فل ادسمافألمفلت   ف كلفف433ك دأفإللم فرل فألمت ف فلمفها إلفوففألم  اافل م األم،فكم 

فد(1) ألمتا ك 

 

 ،فد ًفألتلاخ شفلا ا زفألمس ا شفمكاجا ا افوافف1982ها/ف1400/،ف1ألاج  ال،فإلأل فألم ارفأل ف أل ،فل الوف 

 ،فك    فألمم ا شفمم ار فألمفم اف فف2000،ف2 ،فإلأل فألم    ،فما ا ،ف لأل فل سه ،فو/فإلفهاسفألم م سفألمخاألألف48

،فو/فر/فأل مسفأل   ،فد افلهأل افألالق  فلألم ئىالفأل ف أل  فل مم ار،فف157ف-153/ف1،فمكاجا ا ألمس ا شف

ألماففف-ف،فأل ا  ففاك ا189/ف2 ،فأل   فألمم اىه وفألم ال  فلألمم ال ،ف ىفقففاك اف2000ها/ف1421

،فف1،فإلأل فألم ا فألم كم  ،فل الو،ف ف232/ف1م اافألمجى فألمزك  ،فأل مسفأل مسفأل كى ،ف ،ف1928ها،ف1346

فه1424 فأل ف أل فأل مسفلمفألم  مفألم  ف ،ف2003ا فألم  أل ف ف    خفألم تا فألم  ا فألم ا ف291/ف2 ، فإلأل  ،

ف  فل الو، ف1ألم كم  د ف1416، فلألمم    وف1995ها فألمم  ج  فلأل    فلأل اا و فألم خ  س فرخاس ، 

،ف1982،ف2،فو/ف ك  الفها س،فإلأل فألم ارفأل ف أل ،فل الو،ف 191/ف1،فهاسفألم  فألم ا تافلألمم ك  و

ف فألما سألإل ا ف فم ه ًفل م  ف فألمت ًفهك فك قفألمقجىال، فألمااألدفألم ال ،فف12/ف4  ق  فألمم جىال ف ك  ل فإلأل  ،

،فإلأل ف18/ف1ألإل ،فل الو،فلسلالف    خ،فهس  فألم   ر مفرفم لفألممقم  مفلآا  فألمممج  م،ف فم ه ًفل م فألما س

،فألمم ا  ف132/ف1ألمىه رفلمفألجمى ،فل ،فهاسف ك  لفألمااألدفألم ال ،فل الوفلسلالف    خ،فره  فألمم ارفألم ا

 ،فف2002/فف15،فإلأل فألم ك فمكم   م،ف فف75/فف1ألاه  ،في افألمس مفألمز كك افففف1979ها،فف1399ألممك   ،فألمال  ،فف

مم ج ،فل الوفلسلالف    خ،فرا لطفأل أل  فألم   ا فو/فف،فأل اا فأل118/ف1أل   فألممقم  م،فهماف   فك  م ،ف

ف فوا فألاج  الا فرلى فأل ر 32لأل مس ف، فوا فألاج  الا فرلى فأل مس فو/فإلد فألم   ا ، ،فف17إلألوفلأل د  لألوفمإلأل  

ف د1983هاف1403،ف1ألماف م ،فل الو،ف 

ف1م فك  م ا ف    فهما فلألم س   ، فألمتس م  فألم ار فقا  ً فأل    ف5  فل ا365/ فألماف م ، فألقف   ف ، ،فف7لو،

ف دف1994ها/ف1414
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فرقفوأما الغرناطي ف،اد    ف م  فألرج ا  فرما اا فكى ا فألسال فلرهقمخ ففس  فألادسما فرهم ا م

فألم اد    مفف(1)  جخ لرك فم ىيا فهم ف  سدفألااجمى  فرتس فل اهاا، فألم   ا  فد ن لل اد   

فد(2)د   افألم كم فلخ ،فلم ف   الألف م فأل  الفآيافه شفلافرلف كًف م افلألمىألرس مفهك خ ،فلهمف

لماق فقا ا ،فألمفركاافألسالفألادسمافرج ا ف م فم  ا فألس ج فماق فألادسماففوأما الشاطيب:

،فلم ف  ساج فألمماألج فألما ف  ساأفهمفألم   ا فلندافف مفم  ا فرلفك الفمافأل م افلخ فف(3)ألمتس م 

(، 4) دأفألمماألج فألا ت فهك فرالف كلفألمج ا فه فألم خاافألما ف،كاأفهك اكا ف ج  ف م خ ،فل الفك

ألفا  لفففف  ا ،فا فأل   كىألف م ف،اد   فل سفل، م فألمقمفرالفروىافأل أل  فألم   ا فك دىألفألت م مفل 

فم644ألمجم  طفهك فم  ا ففج ف ،فلم ًف فها  افو ك فأل   فألمم اىه وفف(5)    ف1246ها

فدف(6)  اف ف اجمااافمألم   ا فا فألم اد    ألم ال  ف م  اف م فظملفك  فقف

ألما ف  ساأففافرك ف تكافكا فألمااألج ف       فممىمس ،فل  سفرقس فألمااألج فوأما مولد الشاطيب

ها،فلم ف تكافف862ألمم    فوفففهاسفأل رلىفهمفألم   ا فلرهمخ فه فألما فكااخ ف كم تفألم   ا ف

هاف فد ًفف1036ألم  أل فألماجا ا فوففف،فل ك ف كلفألمااجم ف فألاهم  فأل فظكاه (7)ألىمس 

م فل سفألمااجم فألم  لت ف،فلقسفوا فألماجا ا فلندافم ف تقفهك ففرخ فرقس ف اجف-فاخ شألتل

فد(8)ألىمس 

 

ف دف1995،ف2 ل الو،فف،فإلأل فو إل د195/ف4 فأل   فألماكسألال،ف  قىوفألم مى اف1م

فد32 فرا لطفأل أل  فألم   ا افمألمت  فألمس ألف  افواف2م

فد310/ف3 فأل   فألماكسألالاف3م

فد291فف/2،فألم  افألم  أل فف191/فف1،فرخاسفألم خ  سافف332/فف1،فم اافألمجى فألمزك  افف48 فد ًفألتلاخ شافوافف4م

فد20/ف4 فإللم فأل ف  ف فألادسمااف5م

فدف189ف/2ألم ال  فلألممما  اف فأل   فألمم اىه وف6م

فد121ف-116 فلاد ألكفألمم    افواف7م

فد50 فد ًفألتلاخ شافواف8م



  

  1115   
 

 عند اإلمام الشاطيب هـــعالج ـله سبــــابـأسب ةــرتاق األمــاف

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 فإل ألفاااافألمىألر اا فهاامفأل ألاا  فألم اا  ا فلألمااا فف-رلااىفألاج اا الفأل مااسلقااسفكاا لافألمااسكاى ف

اا ف720افألم اا  ا فلهااىففااج فرالف ااتكاف     اا  ف تا ا اا  فمااىتإلف-قااس فلخاا فم ااا لطفألم اا  ا ف ها

فهكاا ف اا   خفلراا افرلاا فج  اااف لاامفألمز اا وفرقااس فماا ىافأل ألاا  فألم اا  ا فلراا ا،فرتااسففركمااسلجاا ل 

ا   ف  مااًفألم كاا فا،فألماا ف  جاا فرالفألم اا  ا ف فظماالفألمىقااأفكاا الفماا ل  ف  ر اا  ف  اافهااف728 ااى ف

فد(1)همفألم  ىا

م اا  ا ،فم اامفلماا ف  اا قفكااا فألمااااألج فل م ااس  فهاامفماا لفألاامفد اانافأل ألاا  فألهذذ،ا  

كاا فألماا ف   ااافمجاا فألمم  داا فألم كم اا فألمااا فألاامفكاوااافلدخماااف ف كاا فألم فماا ئ  ألم اا  ا فظكاااف

افمماا فرهافألجااتفرااا فمك خاا فهتكاا ،فللجااافماا افألم كاا ف كااا ،فألدقاااف اىرهاا فأل ألاا  فلظماالفقىمااا

تك   ااافلماااه   افلروااىمافلرالهااا،فماا فرقامااافألجااافهكاا فهكاا فإللالفهكاا ،فلتفرراااإلوف فه

جااي فألمم كىقاا ف فىهاا  فإللالفآيااافك ااام فألقاقاا  فألمزألاا الفلأل أل اا ال،فلره اااافألمم فهاامفردىألهااافد

 ،فلرقاااسألأف فأل  إل جاااافرواااًفر ا ااا ،فلاااًفيقاااأف فم  ااا فياااى فألمم  ااامفمك اااا ك

ا،فرلفألدت اا ف ف رتااا فألمااا فلاا ادافلخاا ف قااسأل فألم ااا ل،فكااا فكااسوفر كااقف فل اا فرهم قااف

ف   فاااوفهكاا فألاا فقااس فماا ،ف،  ااا  فهاامفألتاا افألمت  ااًفلف هااتافألم اا ظا،فأل ا اا  فهاامفوااسفألمماا إل 

ّمفهكاااّ فألماااارفألم اااا  فألماااالل فألمااااك  فر اااا فمااا فألااامفأل ااا تفلماااى فألم  ااا ،ف مااا فرالفألاااف

فد(2) فم ف  مف فك  ل  ألم ا   فأل

  

 

فدف32 فرا لطفأل أل  فألم   ا افواف1م

ألما   ،فألم  ىإل  ،ف،فو/فإلفألم   فرلىففك م الفألمجسلط،فإلأل فألم  ت،ف24/ف1 فألتهام  فمإلأل  فألم   ا اف2م

ف دف1996ها/ف1416،ف1 
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 املذهب الفقهي والعقدي:* 

كااا الفأل ألااا  فألم ااا  ا فألااا م  فألمماااته ،فلاااًفألااامفر مااا فألمم م  ااا فألم اااا  ف فألمتااااالفألم ااا ألمف

ألمماااته فألممااا م  فهاااىفألم ااا  سف ف كااالفألماااا إلف ظفظأل ،فرتاااسفألألااااسوفألمخ اااا فل اداااسما،فلف

تقااا لفلراااا لطفالفألمماجااا ف فرك ااا  فألملخااا فجاااتل  فلألدا ااااوفألسلد  اااافألم اااااط،فلكااا 

فد(1) ملف كمافأل ألم تخ لفألادسم   مف م فألته فأل أل  فأل

  ا فرألااي فألااته فأل ألاا  فألم اا  ا فألم تااس افركاا ف  ااداا فهجااافكااا فألمااااألج ،فلتفأل ألاا  فألم ااف

 فاج  ااا ففر ماا فلق اااأفهك اااافألاامفكاااااا،فلم ااامفلااااا فآ أللفأل ألااا  فألم ااا  ا فألم تس اا فألممج اااى ا

 ألااا  فكااا الفرمااا ا فألم ت اااسا،فلألم ت اااسافألامااا ا  فهااا فألقم   ااااف ااااا مفمجااا فلى اااى فرالفأل

ممج ااىل ف ماا فأل ألاا  فرلاا فألم  اامفهكاا فلاامف فاام ه ًفلاامف فاا  مفلاامففاا م فلاامف فاام ه ًفأل

ف-ألممااا  ل فألم ك اااًف-رلااا فألىفااا فألامااا ا فرلااا فلااااإلافلااامفلااامفألىفااا فلااامففهااااسفأل لااامف

  ااا فألااامفألممىماااىإلففاااج ففاااا مفلألااا  ا مفألااامفألمخ ااااا،فلألممااااىسففاااج فر لااا فله اااا مفلا ام

فد(2)ألمخ اا

 الشاطيب كان أشعري العقيدة أمور:ويدل على أن اإلمام 

 ااا فرالفألم اا  ا ف تااىااف الفكاا  فأل ف  اا م فهااا  افهاامفألم اا  فألمج  اا ،فل دااافماا افلف-1

ف إل فلتفلماااىو،فل داااافلألكاااسفتف  اااسإلفر اااا،فلهاااتألفهاااىفقاااىافألامااا هاا،ف تاااىافألم ااا  ا ف 

هااىف افهاامفكااال فلروااىألوافمرألااي فكااىالفألم اا  فهكاا فألاامف تااىااف الفكاا  فأل ف  اا م فهااا 

فهكاا فهااس فألمجقاااف فألم اا  فألمج  اا   ألم ااال فلألاوااىألوفراجاا ل 
ل تااىاافمكاا  فأل ف فف(3) 

 

فد31،فرا لطفأل أل  فألم   ا افواف75/فف1ألاه  افف18/ف1مف،فهس  فألم   ر 332/ف1ألمزك  اف فم اافألمجى ف1م

ف دف1985ها/ف1405،ف3،فألقف  فألماف م ،فل الو،ف 85/ف15 فف افره  فألمجا لفمك  رقفألمتها اف2م

إل  ،فسفلمفهاسفألماكممفألم ت افلآيا م،فإلأل فأللمفألم ىه ،فألم  ىو/فإلدفأل مف56/ف2 فألتهام  فمك   ا اف3م

ف دف2008ها/ف1429،ف1 
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فد(1)لىجافلتفل هاا   د  افلألكسفتف  سإلفر اف

ااافمكاا  فأل ف  اا م فواا  فقس ماا فق  ماا فلتأل اااف  اا م ،ف606ل تااىافر ااافألمااس مفألماااأله فوف ها

ل تااىافف(2)  تفكاا  فألمااج ا فىودددفلد اامفتفد اااأف فكاا فأل ف  اا م ماا افل ااا فلتفوااف

اااافذل ظألفااااااأفألممااا  فألم  أل ااا فرخااا فألا اااسافتفك اااااف631فااا قفألماااس مفألآلألاااس فوف ها

م   فققاااا  فلألكااااسافلأل كااااى فلألكااااسفقاااا   فلاااا مج ا،فلأليااااا  فألم ااااا  ألوفر خاااا دددفراااا 

فد(3)  ر و أليا  فألمما كت وفلألمج  فلأل لألما ا األوفهجاف دم فهىفل ا ف

ىألهف ؤ ااا فأل ف  ااا م ف فألآليااااافلاااسلالفأل مااا افرمااا  فلتفألت لكااا فرالفألم ااا  ا ف تاااىافل ااافف-2

افأل افم ؤ ااا فأل ف فلتف ماااى فجخااا ،فلهاااتألفهاااىفقاااىافألامااا هاا،ف تاااىافألم ااا  ا ف كماااف

ألآلياااافجاا  زا ف ظفتفإلم ااًف فألم تااًف ااسافهكاا فردااافتف ؤ اا ف تفهكاا فألمىجااافألمم ااا إلفهجااسد ،ف

 خااا فأل مااا افرمااا  فلتفألت لكااا ،فلتفالف مااا فألماؤ ااا فهكااا فرلجاااافوااا    فمااا افرم ااامفر ظف 

،فل تااىاففاا سفألمااس مفألما ااا هألتفوف(4)  مااى فجخاا ،فلألم تااًفتف  ااز فل ألاجاا افظماالفلس خاا  

ااامف الفألممااقألج مف الداااف  اا م 793 ألجزهاا  فهاامفألممت لكاا فلألم خاا فلألمم اا الدددفلألماؤ اا فدااىاففها

أل ماا افألم اا  اففلالفماازل فألممت لكاا فلألم خاا فدددفلرألاا ألاامفأل إل أل ف  كتااافأل فكااا فماا ل،فلااس

فدف(5)لألتد ا افر  هم ف فك فألما   فظ هافألتألاج ا 
 

ف دف1997ها/ف1417،ف1،فإلأل فأللمفه  ال،فألم  ىإل  ،ف 274/ف4ألممىألرت وفمإلأل  فألم   ا اف ف1م

ماج ال،فلسلالف    خ،فل جقااف مخ سف-،فإلأل فألم ا رفألم ال ف68 فأل  م فروىافألمس مفم  افألمس مفألماأله افواف2م

ها،ف1407،ف1ماج الف ف،فألقف  فألمم ا فألم ت ر  ،283فالأل ًف ف ك  صفألمست ًفمكت   فرل فل افألما ق تافواأل

ف دفف1987

ف3م فوا فم  قفألمس مفألآلألس ا ف فهك فألم    فألمماأل  ف،    فألمك  قف115ف-112  فهاس فك مفأل مىإل فو/فإلد ،

فخدألم  ر  ف فألمم كافألاهك فمك ئىالفأل ف أل  ،فألمت هاا،فلسلالف    

فد297/ف3 فألتهام  اف4م

،فإلأل فألمم    فألمج م د  ،فل ك ا ال،ف فف118،ف111ف/2 فم  سفألمس مفألما ا هألتاف فما فألممت وسف فهك فألم  5م

فد314 ،فل جقااف مخ سفألالأل ًف ف ك  صفألمست ًافواف1981ها/ف1401
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هااىفقااىافألاماا هاا،ف تااىافألم اا  ا افرالفألم اا  ا ف تااىافلج اا فألم خاا فهاامفأل ف  اا م فلفف-3

ڄ ڄ ڃ  [فلقىماااااف  اااا م اف 50﴾ف]ألمج ااااًافڭ ڭ ڭ ۇمقىماااااف  اااا م اف 

 ااا ظفألآلمخااا ف ف دمااا فجااااطفهكااا فأل اااا إله ف فأل [،فلرماااا  فظمااالف16﴾ف]ألممكااالافڃ

ألا  ،فل الفكاااا دىألفألتااااا مفلومخ اااا فألمىألكااااسفألم اااا ،فر اااا لوفألآل اااا وفلا  اااا مفألم اااا ف

 فألا  ،فراا ف  ااىالفر ااافإلم ااًفهكاا ف اااا وفجخاا فل  م مااا،ف جا خاا  فهكاا فد اا فألاا فألإلهااى ف

ا505،فل تاااىافك ااا فأل فااا  فألم زألمااا فوف(1) ألمااااا    فافذداااسه فردااااف  ااا م فمااا اف فجخااافهااا

فد(2)أل مىو فألمفألم خ وفألم أ«

لهاااتألفألمتاااس ف   ااا ف ف ااااا وفرمااا ا  فأل ألااا  فألم ااا  ا ف كماااافأل ،فلألااامفر ألإلفألتفاااازألإلاف

فد(3)لألىق افألمفألماسافلرهكخ  رك األج فكا رفمأل أل  فألم   ا فهت س اف

 شيوخ الشاطيب وتالميذه.* 

 أواًل: شيوخ الشاطيب:

أفل ادااسماففاا هسوف،اد  اا فهكاا فج كخاا فمتااسففااا فل اا الفرالفألمقااال فألم   فاا  فألمااا فك دااف

 ااانل ف م خااا فألم كمااا لفألااامفجم ااا فألم مااالفألاداااسمافألماااا ف  ااااىم فهك خااا فألمجمااا  ط،ففألااى   ف

حذذده الظماالفرراا إلفأل ألاا  فألم اا  ا فلاانألا ماف افردااافك اا  فرألااافألماككاا ف ف كاا فألم كاا فياا  شفأ

ثذذذاني لفألم اااا  ف فجم ااا فألم كاااى ،ف،اد  ااا ،فر اد  ااا فألك ئااا فل م كماااف فألم كمااا لافك ااااافوال

فلألم  ىافألمت مف اكمتفهك خ فلرر إلفألجخ ،فلألمفهقتلفألم كم لا

 

فد4/155 فألممىألرت وف1م

 ،فف2004هاف1434،ف1،فإلأل فألم ا فألم كم  ،فل الو،ف 33اف فألتقام إلف فألتهات إلفم   فأل ف  فألم زألم افو2م

فلأل فل سه دفف181 افوافجقااف،   فألمماأل ف فهك فألم  ل 

ها/ف1418،ف1 فألم ا رف ف م فأل ج ا افمكا ك /فهاسفألماكممفآإل فهك ،فد ا افأل اا فألمامس،فألما   ،ف 3م

ف دفف1998
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 ابن الفخار: عبد اهللأبو -1

 فألما ااا ،فكاا الفماا خفألمج اا افلاامفهكاا فلاامفركمااسفألم ااىتتفلاامفألم  اا فأل مااسفهاااسفأل رلااىف

لااا متاأللألوفلألم تاااافلألم اااال فلألما  ااا ا،في  ااا ف فهأل داااا،فكمااا فكااا الفه ممااا  ففل اداااسما

 مفألم ااا تف اد  ااا ،فلألس فااا  فل ممس فااا فألممجماااى   فلخااا ،ف اااىسفم كااا فألتاجااافألم ااا أل فألاهقااا فل

فدف(1)ها754ه افألمفمخاف ج فه  ف

ألم ااا  ا فهكااا فأللااامفألم  ااا  ف ففافم  تاااا- كم اااتفألم ااا  ا ف-ألمم ااا   فهااااسفأل قااا افرلاااىف

فد(2) أللألوفألم ا ف ففا فيام و ل  فل، اه ،فلقارفهك افل متاألم ا

 فألممجاا   فكااا ف ىواا افلىواا  فم اا  ا فأل ف  اا م فرالف ا ااافلل ااسفلراا افأللاامفألم  اا  ففاانافأل

 جا اا فلخاا ،فقاا اافركماا ف مااأف كاالفألمك كاا ف ر ااأفكاانتفرإليااًفهك ااافإلأل  ،فرتكااأاف اا ففاا س ف

فد(3) افتف  اا فهك فركسرلوج ،فرت افم

 أبو سعيد بن لب: -2

لاامفماا فألم  كااا فألم اداا   ،فكاا الفألاامفرهااًفألم  اااففركمااسرلااىففاا  سفراااشفلاامفق فاا فلاامف

ه  راا  فل م ال اا فلألمتاااأللألوفلألما  اا اففألمس  داا ،فك اامفألم كاا ،ف م ااافألاجاا فألم اااىطفلاكااس ،لف

ل ممس فااا ففلألاواااك مفلألم ااااأل  فلألاإلر،ف اااىم فألم   لااا فل مم ااا سفألاهقااا ،فلألمااااس  ا

فهاد782م   ففج فهافللر  اف فظ فأل701ألمجما  فل اد   ،فك دأفلتإل اف تا ا  ففج ف

لاا ففاا  سفلاامفماا ،فرتاا اافل اا فرواا  لج فماا  ج فألافااا ظفرقاا افألم اا  ا افمت ااأف ىألاا  فألاا ف

 

،فأل كافإلأل اافألمم    فألم  م د  ،فك س ف309/فف5 ت تافف فألمس  فألم  ألج ف فره  الفألمم   فألم  ألج فتلمفك افألم 1م

 ،فد  فألم   فألمف،ممفألادسمافألما   ،فم خ رفألمس مفألممتاطفألماكم  تاف1972ها/فف1392،فف2ألمخجس،ف فف-ل إلآ

ف د1997،ف1،فو/ف ك  الفها س،فإلأل فو إل ،فل الو،ف 383ف-355/ف5

فد119 فلاد ألكفألمم    افواف2م

فد356/ف5 فد  فألم   اف3م
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ألفلأل كىألاا فألاامففااجسفألم كماا ل،فلهاا فردخاا ف ر إلوفرداااخ  فهكاا فق هااساف فألم اااىطفد ر اا فجااس 

فد(1)م   ًف فألمىألق ف الفج لفأل ا ا  ألك دىألف  سإللالفهك فأل

  ا فهكاا فرلاا ففاا  سفلاامفماا فأل امااافرلاا فهمااالفألمم اا   افهااا فألم ااففهاااسفأل لقاا افرلااىف

 ااافهجااا،فلكااتملفألاا فق ااس ف ف  جاا ف فألاوااىاف فأل كااافلألكااس،فلرجاا هفمااافرالف الفلاامفألم

فد(2)م لفألمفألم كى فألمفألج ى فرلفألجقى 

 :املقري عبد اهللأبو  -3 

ألففألممتاااا فركماااسلااامففأل ماااسلااامففأل ماااسفهااااسفأل رلاااىف ألماكم ااا تفألمت  ااا ،فألم  فااا فألىماااس 

اا،فقااس ف،اد  اا ف فرلأليااف759لألج اانفللراا ا،فك دااأفلر  اااففااج ف اا،ف757اف ل اا فألالافهاا  فها ها

فكا لااافأل راا إلألوفلرقاا  فلخاا فألااسافتهألااافر خاا فرلااىف فاا  مفألم اا  ا ،فلقااسفظكااا فألم اا  ا ف 

فد(3)لأل د  إلألوفألاألوفك  اا

هاااىفمااا خفألم ااا  ا ف فألماماااى ،فرتاااسففااام فألجاااافجم ااا فكاااا رففألممتاااا فهااااسفأل لرلاااىف

فد(4)ألم ت   فلألماق   فألمف نم  ا،فلرج ه فلا

   ف فألمامى فلقق    ،فألج ى اف فاج   فكااا،فلتف م فكا رفف  ا فرل  دفم افلمإلأل  فألم قلت

فألممىألرت وفلألتهام  ،فله ف  ا شف م ف راألإله فلا  فأل اتًدفف

 

ات وفألمتاأللفم ماف،ف،   فألمجخ   ف ف 212/ف4،اد   اف،فل جقاافأل ك   ف فريا  ف359/ف1د ًفألتلاخ شافف 1م

ف،فأل اا فأللمف  م  ،فلسلالف    خد7/ف2ألمس مفأللمفألم ز  اف

فد118 فلاد ألكفألمم    افواف2م

 فألماف م ،فل الو،ففلأل فل سه ،فو/فإلدفأل مسفرلىفألاج  ال،فألقف ف126 فأل ر إلألوفلأل د  إلألوفمك   ا فواف3م

،فإلأل فألآلر مفف169 مت فألادسم  افواففخفقق افألادسمافال فألم  مفهك فألمم ،فل جقااف    1983هافف1403،فف1 

 ،فألتفاتم لفايا  فإللافألمم ارفألاقم فم خ رفألمس مفألم  ل ،فف1983هاف1403،ف5ألم س سا،فل الو،ف 

فدفف682/ف2م خ  سافألمسأل فألما ق لدفلسلالف    خ،فرخاسفأل-،فإلأل فألم ا ر207/ف3

فد119 فلاد ألكفألمم    افواف4م
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لمااا   فألما ااا   فلألمااألااات فلألمج ااا   ففر قااا  ألم ااا  ا ففمتاااا ألمف هااااسفأللرجااا هفرلاااىف

لااامفألممااا  ،فلألى ااانفأل مااال،فلألم ااا  فمكت  ااا فه ااا  ،فلألم ااا  ا  ،فلهكاااى فألم اااس  فت

فهاااسفأل لأل امااافأللاامفألم  جاا فألاوااىم ،فل، ااافظماالفألاامفألمممااج  وفألمااا فظكاهاا فرلااىف

فد(1)ألمم    ف فلاد أل ا

 أبو علي منصور الزواوي: -4

لامفهااسفألم ا فلامففاس أل الفلامفرا  فلامف ما  فلامفر  اسفلامف  كا ففركماسجماى فلامفرلىفهك فأل

ااافلألم632ألمم اااسألم فألمااازلألل فألما  ااا ل فألممىماااىإلففاااج ف ااافلقاااسفلكااابف731مااااىسففاااج فها ها

ألمم  ااااا ،فكاااااا الفه مماااااا  فل اوااااااىافلألم تااااااافلألاإلرفلألم اااااا  فلألمامااااااى ،فلألما  اااااا اف

فد(2)لألم س  

ى فأل امااافألجاخاا ففهكاا فماا  افرلاا فهكاا فلاامفألجماافألمم اا   افمقااارفألم اا  ا ففففهاااسفأل فقاا افرلااىفف

مك اا ففألم ااىافلألاألااًف فهكماا فألاوااىافلألم ااسافمإلألاا  فرلاا فهمااالفلاامفألم  جاا ،فألاامفرلافألااا إل فألف

فدف( 3)    م فآيا ففقاأللاف  تافلدقا،فلرج ه ف ج هافه أل  ف

ا781لاامفألاااهلمفوففهاااسفأل هااتأل،فلألاامفماا ىافألم اا  ا ف، ااافهااقتلافرلااىف هاااسف،فلرلااىف(4)هاا

ا773لااامف ىفاااقفألم  ماااا فألمكىمااا فوففأل ماااسفأل  ألم اااا قففأل ماااس،فلرلاااىفألمت فااا ف(5)هااا

 

فد120 فلاد ألكفألمم    افواف1م

فألمس2م ف  فألم  ألج ا ف125/ف6   فوا فألمىر  وفتلمفقج تا فل الو،ف 344، فألآلر مفألم س سا، فإلأل  ف4، ها/ف1403،

فدف609/ف1 ،فد ًفألتلاخ شاف1983

فد119 فلاد ألكفألمم    افواف3م

فد340/ف1 ف اجمااف فم اافألمجى فألمزك  اف4م

ف5م فألم ما فلنلج ل فألم ما ف ف دا ل ف اجماا ف  فألمم كافألاهك فمك31/ف1تلمفك اا ف فف، فألما، فأل ف أل  ،  ئىال

ف د1969ها/ف1389
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ا706ألم  اااج فوف ا792،فلرلاااىفهااااسفأل فألم اااا قفألماكم ااا تفوف(1)هااا ،فلرلاااىفج  ااااف(2)هااا

فدف(4)،فل، اه فك  ا(3)ها728ألمز  وفألم  ه فوف

 ثانًيا: تالمي، الشاطيب:

فألم   ا فجم ه فألمفألاه  فألجخ ا اكمتفهك ف سفأل أل  ف

 و حييى بن عاصم:اضي أبالق -1

لاامفه واا فألمت  اا فألادسم اا ففأل مااسلاامففأل مااسلاامففأل مااسلاامففأل مااسلاامففأل مااسرلااىف   اا ف

ل اد  اا ،فلألاامفركاا لافرتخ  خاا فلهكم  خاا ،فكاا الفي  ااا  فلك  اا  ،ففألم م هاا ألم اداا   ،فق  اا ف

ألف فوااس فألمم ااا فهاا  ف ا813ك  ااا  فرإل ااا  ،ف ااىسفمااخ س  ،فلقااسفواااكأفكااا فألمااااألج ف(5)هاا

فد(6)همفألم   ا فلتهألالندافريتف

 القاضي أبو بكر بن عاصم: -2

م اا فلاامفه واا فألمت  اا فألادسفأل مااسلاامففأل مااسلاامففأل مااسلاامففأل مااسلاامففأل مااسرلااىفل اااف

مااات  فرلااا ف   ااا فلااامفه وااا فألم ااا ل فظكاااا ،فك داااأفلتإل ااااف اااى فألم ادااا   فألمت  ااا ،ف

ااا،فلك داااأفلر  ااااف اااى فألم مااا اف760ألم مااا افألم ااا تفه اااافألااامفجمااا إلطفألالمااا ففاااج ف ها

ااا،فكااا الفه ممااا  فلااا متاأللألوفلألم ال ااا ،فلهكااا فألم ااا  ف829إل فه اااافألااامفماااىألاففاااج فكااا  ها

 

فد110 ف اجمااف فد ًفألتلاخ شافواف1م

فد225 ف اجمااف فد ًفألتلاخ شافواف2م

فد401 ف اجمااف فد ًفألتلاخ شافواف3م

ف20،فأل ر إلألوفلأل د  إلألوفألمت  فألمس ألف ،فواف49،فد ًفألتلاخ شافواف119 ف جقاافلاد ألكفألمم    افواف4م

فلأل فل سه دفف32لطفأل أل  فألم   ا فمألمت  فألمس ألف  فوافلأل فل سه ،فرا 

فدف1/355،فم اافألمجى فألمزك  اف483لأل فل سه ،فد ًفألتلاخ شافوافف148/ف6 ف اجمااف افد  فألم   ف5م

فدف332/ف1افألمجى فألمزك  اف،فم ا50قاافد ًفألتلاخ شافواف ف ج6م
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،ف(1)ىطالف م اااافألمماجااا ف فألم اااافاأل  فلألما  ااا ا،فكمااا فكااا لرواااىافألم تاااافلألم  ااا رفلألم اااف

فد(2)ظكاف كمت افهك فأل أل  فألم   ا فهسإلفألمفكا فألمااألج 

 أبو جعفر القصار: -3

 ألاا  فيااتفهاامفألم اا  ا فلتهألااا،فلكاا الفألألمتماا  فألادسم اا فألم اداا   افرفركمااسرلااىفج  اااف

ر خااا ،فلل اااسفظمااالفألم ااا  ا ف   م اااافلاااا  فألمم ااا  ًفكااا مف ماااج  افألممىألرتااا وفل ا ك ااااف

لقاا افف(3)د ااًفألتلاخاا شافماا ف تااقفمااافهكاا ف اجماا فألم ااا ر،فقاا افهجااافواا ك ف  ااخاا ف 

ا790ل ااسففك اا  واا ك فأل  اا فألممااقم  مافكاا الف ،فلم كااافألهامااسف فظماالفهكاا ف اا   خف(4)هاا

فألم   ا دلر اف

 اجملاري: ذ عبد اهللأبو  -4

اا،ف862لاامفهكاا فلاامفهاااسفألمىألكااسفألمم اا   فألادسم اا فوففأل مااسلاامففأل مااسفهاااسفأل رلااىف ها

ألمم ااا   ف فلادااا ألكفمااا ىياف اجمااا فلألفااا  فهااامفمااا  افرلااا ففهااااسفأل اااا فرلاااىفلمتاااسفك

 فاا  مفألم اا  ا ،فلظكااافردااافهااا فهك ااافرم  اا فلاامفأل ماالف فألمج ااىفهاامفظخااافقكاا ،فلريااتف

لألى ااانفاااا رففاا اى ا،فلأل اماااافأل ألاا  فرلااا فهماااالفلاامفألم  جااا ف فروااىافألم تاااا،فهجااافك

افألم ااا  ا فلاااتكاف جااا هألوفأل ألااا  فأل مااالف كماااافأل ،فل  ااااإلوف اجمااا فألمم ااا   فم ااا  

فد(5)أل أل  فألم   ا فلفجس فهمفم ىيا

 

فدف356/ف1اافألمجى فألمزك  اف،فم 491لأل فل سه ،فد ًفألتلاخ شافوافف19/ف5 فد  فألم   اف1م

فدف332/ف1،فم اافألمجى فألمزك  ف50 ف جقاافد ًفألتلاخ شافواف2م

فد113 فد ًفألتلاخ شافواف3م

فد117/ف2 فأل   فألممقم  ماف4م

ف5م ف  فوا فل جقف116لاد ألكفألمم    ا فل سه  فمك  رقفممافألمس مفلأل  فألما ف  فألم أل فاهًفألمتاال فألمقىل اا

ف،فل الو،فلسلالف    خد،فأل اا فألم   ا151/ف9ألم   ل اف
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 البياني: عبد اهللأبو  -5

ألااا  فرلااا ف فااا  مفألما ااا تفألافاااا ظفألادسم ااا فألم ادااا   فرياااتفهااامفأل فهااااسفأل رلاااىففأل ماااس

 اا فرلااىف   اا فلاامفه واا فل، ااا ،فلماا ف ااتكافمااافكااا فألم اا  ا ،فل اكمااتفهكاا ف س ااافألمت 

فد(1)لر  افألمااألج ف       فمىتإل افلت

 مهامه العلمية، مؤلفاته:* 

 ىتهاا فلقاا  فلخاا ،فلقااسفكاا الفمااتملفكاا الفمإلألاا  فألم اا  ا فألم س ااسفألاامفألممخاا  فألم كم اا فألمااا ف

فهك فجم ه فألمم كم م،فلألمف كلفألممخ  دراا فهك فأل أل  فألم   ا فلف

 اخلطابة واإلمامة: -1

مفظكاااافظمااالفأل ألااا  فمااا ف اااتكافكاااا فألماااااألج فرالفألم ااا  ا ف اااىم فألم   لااا فلأل أل ألااا ،فلم اااف

أف فماال،ف تااىافألم اا  ا افذلكجااأفقااسفإليكاافألم اا  ا فد  ااا،فألاا فل اا الفماا لفألماا فه داا  ف فظ

 إلوفألتفاااات أل فهكااا فل ااا في اااهفألم مخاااى فألااامفألم   لااا فلأل أل ألااا فلد ىهااا ،فركمااا فر

ألمىقااأ فم ااىالفي  خاا فقااسف،كاااأفهك خاا فألم ا اا فلجااسوفد  اا ف،ا ااا  ف فجمخااى فرهااًف

وااك  فمااىأل  فألاامفألمم ااسا وفألمزلأل ااس،فلماا ف  اامفظماالفألم ىأل ااس،فلإليكااأفهكاا ففااججخ فألا

فد(2)هتأل؟«لسه  ف فألاهأل الفألمماتسأل ،فر  قف فهأل دج ف

 التدريس: -2

،فلهاااتألف(3) ف  أل اااتفكااا دىألفألااامفألم كمااا لفألم اااا  ظكااااوفكاااا فألماااااألج فرالفمإلألااا  فألم ااا  ا

 ى اا فرالفألم اا  ا فقااسفهمااًفل ماااس  ا،فل الفك دااأفكااا فألمااااألج فر، كااأفأل ماا  اف ماا ف

فألاأل كمفألما فك الف س سفلخ ،فلقسففا فظكافل  ف  أل تفألم   ا د

 

فد40،فرا لطفأل أل  فألم   ا فمألمت  فألمس ألف  فواف527 فد ًفألتلاخ شافواف1م

فد26/ف1 فألتهام  اف2م

فد332/ف1 فألمزك  افم اافألمجىف250،فد ًفألتلاخ شافواف116اف ف جقاافلاد ألكفألمم    افو3م
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 الفتوى: -3

اد  اا فل، اهاا فف ا فألاامفألم تخاا لفألااااا وفألم تاا وفألماات مف تمااسه فألمم ااا اىالفألاامف،فكاا الفأل ألاا  فألم اا ف

ه ،فلقااسفكاا الفق وااسلفألم اا  ا فألم كماا لفرماامففألاامفألااسالفألادااسما ف  اانمىدخ فهاامفرألااى فإل ااجخ فلإلد اا ف

،فلماا اف فكااا فألمااااألج فف( 2) رالفمإلألاا  فألم اا  ا فرااا لطفك  اااافففكااا فألمااااألج ف،فلقااسفظكاااوفف( 1) إللدخاا ف

فرالفألم   ا ف كمافأل فجم ف كلفألم ا لطف فكا ردفف

ا ظفل م ك اا فألمز اىد اا فمك ااا   فلروااىافألمااس مفألافااف- اا الفرلااىفألاجفأل مااسلقااسفقاا  فألمااسكاى ف

لد ااااه فألااا ففلاااااا فراااا لطفأل ألااا  فألم ااا  ا ف كماااافلجم خااا فل ا  اخااا فل اى اخااا ف-لااااىدا

فدف(3) ا فلألم إل  ف فألم اىطفلرفكىلافلألجخ اإل ألف فلألف  فللألر  فهمفأل أل  فألم  

 مؤلفات اإلمام الشاطيب:* 

مىال،فلتف زألمااىال،فمفألممقم اا وفألمااا فرراا إلفألجخاا فألمم ااكمتااسف ااا فأل ألاا  فألم اا  ا فألم س ااسفألااف

فل كلفألممقم  وفألجخ فألمم اىافلألجخ فألمم  ى فلل  دخ فك ما م ا

فاأصول الفقهفقات يف املوا -1

رماااقفأل ألااا  فألم ااا  ا فكا لااا  ف فرواااىافألم تااااففااام  فمهجاااىألالفألما ا اااقفلنفااااأل فألما ك اااق ،ف

 ماا فألممىألرتاا و،فلألم ااا ف فظماالفألاا فلل جماا فهااىف فألاككاا ف هااسألإل فل خت ااااف، اااف  اام ااف

ك اا  فألم اا  ا ف فقىماااافذااا فألداتكااأفهاامفهاات فألم اا م لفم ااجسفف،ا اا ،فك وااكاافرتفمت ااأف

كااااخ فألجااا فأل اااًفأل رااا إلا،فلج كاااأفأل  م اااخ فألم كم ااا فل ااا فألم ااا ىافألمااات مفركك ىألااا  ف

أل  ااا فمكاكاااًفلألج يااا  فمكىرااا إلا،فلقاااسفمااااهأف ف ا  ااا فألم اااا رفل ماااج  ا،فلد لاااتوف

لالف نم  ااافل خت اااا،فرتاا افماا اف ر ااالفألما  كاا ف فألمجااى ،فل ف ااس فكااا رفرم اااا،فألم ااىأل،ًفإل

 

فد99 فرا لطفأل أل  فألم   ا فمألمت  فألمس ألف  فواف1م

فدف291/ف2،فألم  افألم  أل اف332/ف1،فم اافألمجى فألمزك  ف51 شافواف فد ًفألتلاخ2م

فلأل فل سه دفف13 ف جقاافرا لطفألم   ا افواف3م
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ت فألما اام  فر جااأفرفاانملفهاامفأل جاا فهاافر اانمالفهجااا؟،فراانياا ج فردااافكااا رفألممىألرتاا و،ف

ألمقا  اا ،فرا ااااتفرداالفلرتااأفلاا مفألااتها فأللاامفألمت فاا فلرلاا فكج  اا ،فرتكااأفماااافمتااسفرواااا ف

،فلرياات  فألاامفألماؤ اا فألمماا م  فل اازلفواا م فألم ااا فل ااخ فألاامفألماؤ اا فألمماا م  فألماا  

فد(1)لدم  «

م تاااافكاااا رفقااا افألم  ألااا فألماجا اااا ف فكاااا رفألممىألرتااا وافملكاااا رفألممىألرتااا وف فرواااىافأل

  فتفدق ااافمااا،ف ااسافهكاا ف أل ألاااافلل ااسفماانل ف فألم كااى ،ففاا م فهكاا فألاوااىا جك ااًفألمتااس

فد(2)

فهتألفلألم ا رفأل اىاف ا  وفك  اافألجخ ا

اااف1302ألمسلمااا فألماىد ااا  ففاااج ف ااا فرجااازأللفأل ا ااا ف ا اااااف فر لف-1  فلامااا   ف1884ها

فو م فق    فلهك فألم جى فلركمسفألمى   تد

اافلا ك اا فألم اا خف1341رجاازأللففااج فف ااك   فلمماااف فر ل اا  ا اااافألمم ا اا فألمف-2 فأل مااسها

فك ج مفأل كى دفأل مسألم قافك  مفلألم  خف

  ك ااا فألم ااا خفا ت ااا فلفلمماااافلفأل ماااسد اااا افألمم ااااا فألما    ااا فألم اااااطفمممااا   فف-3

ف،فا ف   ااوف ا  وفألم ا رد(3)إل ألهفهاسفأل 

 االعتصام: -2

ففألجاااف فأل   لاا فألماااسافألمااا فك دااأفألجا ااااف فففرمااقفأل ألاا  فألم اا  ا فكااا رفألتهاماا   فأل  لماا ف

هأل داااا،فلقاااسفلااا مفظمااالف فألتسألااا فألم اااا رفك ااا فقااا اافذممااا فك ااااوفألمااااسافلهااا ف اااا ه ،فف

 

  ،فل الو،فماج ال،ف فلسلالفألم  خفهاسفأل فإل أله،فإلأل فألم ا فألم كمفو/ف17/ف1 فألممىألرت وفمإلأل  فألم   ا اف1م

ف    خد

فد332/ف1،فم اافألمجى فألمزك  اف118واف،فل جقاافلاد ألكفألمم    اف49 فد ًفألتلاخ شافواف2م

فد45 فرا لطفأل أل  فألم   ا فمألمت  فألمس ألف  افواف3م
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 فألم ماااًفلخااا ،فلألم ااا ىوفألااامفألمماااانيا مفهااامفأل د ااا  ففلألفاااا   فماااا ه ،فلإلأل فأل كاااا رفهكاااف

 كاا فلخاا فألاامفف رف  ااامًفهكاا فل اا الفألماااسافلرك  ألخاا ،فلألاا ف افمخاا دددفر فااا اوفأل ف فل اا فكاااف

فدف( 1) «فافل تهام  فألمم   ًفروىت فلراله  ،فلفم اف

،فل ج لماااافإللالفألمج ااافل م ا هاا فألاامف(2)لألم ااا رفد اااااف ماا فأل ألاا  فألم اا  ا فكااا فألمااااألج 

ااااافإلأل فألممجااا  فل ج  ااا فإلأل فألم اااا ف ،ف ا 1913لقاااسفك داااأفرلمااا ف ا   ااااف ففاااج فهألااام،ف

   اا فألم ااااطفل ااسه فألمم اااا فألما  ماا سف  اا ،فل ا ااااففأل مااسألمممااا  ،فللاتااس  فألم اا خف

ف،فا فظألافألم ا رفلألماخاد(3)فك م الفأل مسلممافلام   ف

 اجملالس: -3

اااف فكاااا رففااام  اف562ألم ااا  ا فكاااا رفألما اااىافألااامفوااا   فألما ااا   فوفماااا فأل ألااا  ف ها

   ألاا فألماجا ااا افمر ااافألاامفألم ىأل ااسفلألما ت تاا وفألاا فتف  كماااف تفأل  مألمم اا ما فقاا افر ااافألم

ألم كاا ف ف  اام اافلخااتألفألتفاا ،فرك كخاا فم ىدااافماااكافلرألاا  ف فأل اا مافقااقفهكاا ف،فلماا فر(4)

فألا سإلافيممخ فمختألفألاألاد

 اإلفادات واإلنشاءات: -4

ألاامففهاامفرىأل ااسفهكم اا فألاجىهاا فوفلأل د اا لألو،فلهااىفهااا  افرمااقفألم اا  ا فكااا رفأل راا إلأل

ر  ااسافأل خاا ففرجااىالفأل اك اا فتف ال خاا ففااكلفجاا أل ،فل كاالفألم ىأل ااسفألماا ىل فلود اا إلألو،فكااًفف

ألااامفهكمااا لفألاداااسمافففف د ااا إلا،فلقاااسفرياااتفألم ااا  ا ف ر إلأل اااافل مالأل ااا فهااامفمااا ىيافلرقاألدااااف

 اااه ،فدقماا  فاد  ااخ فرلف كت اا ففألاا فأل د اا إلألوفرتااسفرد ااس ف   هاا فرإللاا لفألادااسمافل،فلألمم ااار،فلرف

 

فد43ف-36/ف1 فألتهام  فمإلأل  فألم   ا اف1م

فدف49،فد ًفألتلاخ شافواف118   افواف فلاد ألكفألمم 2م

فد33أل ر إلألوفلأل د  إلألوفمألمت  فألمس ألف  فوافف 3م

فد49 فد ًفألتلاخ شافواف4م
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ألفهاامف، اااه ،فلقااسفلكف ،فلألم ااا رفألج ااىرف فكااا فف( 1)  ااأفأل راا إلألوفلأل د اا لألوفأل  اا فللألكااس 

رلااىفألاج اا ال،فلد ااافالاففأل مااسفلقااسفكتتااافألمااسكاى ف(،  2)  ماا فألم اا  ا ف كمااافأل فألمااااألج فف

ففففففد(3)د ا افإلأل فألماف م ،فل الوف1982هاف1403ألااففج ف

 ة الكافية.ية يف شرح اخلالصاملقاصد الشاف -5

اااف فألمج اااىفمألم  وااا فألم  ر ااا  ،فلألمم الرااا ف672ماااا فألم ااا  ا ف جااازفأللااامفأل مااالفوف ها

 قمااقفهكاا فرم  اا فأللاامفماااك فقاا افر ااافل اا فألاامف اااج فمك اا  ا افمماا ففلنم  اا فأللاامفأل ماال،

،فلألم ااا رفكتتاااافج أل اا فر فألمتاااطف فهااسإلفألاامفألمافاا  ًفأل ماالفأل كااافل  اا فل  ت تاا  

ر فألمتااااطفف،فلد اااا فأل خاااسفألما اااىدفألم كم ااا فل ك ااا لفألماااااألدفأل فااا أل فل  أل ااا ألم  أل  ااا 

ف د2007ها/ف148لم  فألمم األ ،فلك دأف ا اافألالم ف

 االشتقاق.عنوان االتفاق يف علم  -6

،فلد ااااااف م اااافكاااا فألماااااألج فظكاااا فأل ألااا  فألم ااا  ا ف فمااااكافام  ااا فأللااامفأل مااال

ف فألماما قدل اق فألمفهجىألالفألم ا رفرداف فهك

ف

ف

 

فد50م   ا فألمت  فألمس ألف فواف فرا لطفأل1م

فدف332/ف1،فم اافألمجى فألمزك  اف49 فد ًفألتلاخ شافواف2م

فد50 فرا لطفألم   ا فألمت  فألمس ألف افواف3م

فد49اف فد ًفألتلاخ شافو4م

،فو/فهسإلفألمفألما ك  مف فج أل  فر فألمتاط،فد افأل خسفف241/فف8و فألم  ر  افف فألممت وسفألم  ر  ف فما فألم  5م

ف دف2007ها/ف1428ف1  فل  أل  فر فألمتاط،ف ألما ىدفألم كم

فد118/ف1،فأل   فألممقم  مف75/ف1،فألاه  افف49 فد ًفألتلاخ شافواف6م
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 أصول النحو: -7

رالفكاااا رفهجاااىألالفألت  ااا مفف،فلظكاااافألماجا اااا د ااااااف مااا فأل ألااا  فألم ااا  ا فكاااا فألماااااألج 

فد  ا  رفروىافألمج ىفقسفر ك  ف فك  افألم مك   ا فلكا

 اجل ان يف خمتصر أخبار الزمان: -8

ااا فرالفأل  ى ااا ف فيزألدااا فألمالااا  ف  اااأف قااا 1396وفمفظكاااافي اااافألماااس مفألمز م ااا  فها

ألمزألاااا ال فألج ااااىل ف ماااا فأل ألاااا  فجاااا ل  فل جااااىألالفامألم ماااا الف فأل امااااافريااااا  فف1013م

فلم ف تكافظملف، ا دفألم   ا 

 م الشاطيب:ء على اإلماثناء العلما* 

فكاا الفأل ألااا  فألم ااا  ا فمم ااا  ففااا    ،فمااا فدى هاا ف فألمتااااالفألم ااا ألمفألمخ اااا ،فلألألااااسف مااا 

ألفم ااًفهاا م فرلف  ماا فهكاا ،فلف  كاالفألم اامافألمااا فظكااأف  ااامفألآلال،فكماا فك دااأفألتمااس 

 أل اات،فلألاا فل اااافمك اا رفألم كاا فألاامفألقم اا و،فج كااأفألم   ااا مفر ماا ف اكااافألم اا  ا فألاامف 

فىالفهك فألم   ا فلم فهىفرهكا،فلألمفهقتلفألم كم لاألمفألم كم لف  ج

ااا،فقااا اف فمااا  اافمألم ااا خفأل ألااا  فألم  ألااا ،ف862ألمم ااا   فوففهااااسفأل  كم ااات فرلاااىفف-1 ها

فد(4) ا  د  كفلكس ،فلرا سفهمف

اافام دااافألم اا خفألافااا ظفألم ت ااافأل ألاا  فألمم تاا ف842قاا افأل ألاا  فأللاامفألاااهلمفألم   ااسفوفف-2 ها

فدألم  أل  

 

فد18/ف1هس  فألم   ر ماف،ف332/ف1 فم اافألمجى فألمزك  اف1م

فد49 فد ًفألتلاخ شافواف2م

فدف75/ف1 فألاه  اف3م

فد116 فلاد ألكفألمم    افواف4م

فد49 فد ًفألتلاخ شافواف5م
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اااافمأل ألااا  فألم  ألااا فألمم تااا فألمتاااسلا،فألم اااا رقف1036اااا فوف ألااا فألماجا لقااا افألم ف-3 ها

 لفًفألمم اخاااس،فكااا الف أل ألااا  فأل كتااا  فل  اااا فألاااسقت  ،فل  هااا  ف فألم كاااى ،فألااامفررااااألإلفألم كمااافألم ك اااف

 فألم قماا فألمم تتاا مفألااااا و،فلركاا لافألا ماا فألمماتجاا مفألم تاا و،فمااافألمتااس فألماألفااخفلأل أل ألااف

فد فألم جىال 

 اااا افمألم  ألاااا فألممقمااااقفألمم تاااا فألمجقاااا  ،فركااااسف اافألمجااااى فألمزكلقاااا افواااا ك فماااافف-4

 ااا  ،فماااافألمتااس فألماألفاااخف ففااا  افألم جاااىالفلألمم اا   ،فركاااسفألا مااا فألاااااا و،فألم خ لااتافألاي

فدم فألم ت و لكا  فألا 

 وفاة اإلمام الشاطيب:*ف

ألفلواا ك فلهااا إلا،ف ااىسفف أل ألاا  فل ااسفك اا افألكئااأفلاا م ك ف نم  اا  فل س   اا  فللهقاا  فل  ماا إل 

فد 1388ها،فألممىألر ف790ألم   ا ف ى فألم  ا لفألم  ألمفألمفمخافم ا الفه  ف

 فهجااسفلر  ااافرلااىفألاج اا الفرالف  ااسإلفهمااافأل ألاا  فألم اا  افأل مااس،فلمتااسفكاا لافألمااسكاى فهذذ،ا

فااج  فلجاا لفهكاا فألاا ففااا فل  دااافألاامفرالفرلافماا ىافألم اا  ا فلندااافقااسفهاا شفد ااىألفألاامففااا  مف

فدها728  وفألمماىسففج فلر افهىفألم  خفرلىفج  افألمز

 

فد48د ًفألتلاخ شافواف ف1م

فدف332/ف1 فم اافألمجى فألمزك  اف2م

فد50،فد ًفألتلاخ شافواف122 فلاد ألكفألمم    افواف3م

فد55ألمس ألف  فوافف فرا لطفأل أل  فألم   ا فمألمت  4م
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 املبحث الثاني

 مسائل مهمة يف حديث افرتاق األمة

ألمفألمم  ل فف ا فل،فف-فلألمت ف لأل فهجافهى فلمفأل ملفف-فهمفألرااألمفألاأل ،ففك الفكس  فألمجا ف

افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة  فواحدة يف اجلنة وسبعون »ق ااففففرالف فىافأل فففف-فألم األ ف

اجلنة   افرتقت النصارى على ثنتني وسبعني فرقة  فإحدى وسبعون يف النار  وواحدة يفيف النار  و

اجلنة  وثنتان وسبعون بيده لتفرتقن أميت على ثالث وسبعني فرقة  واحدة يف  حم دوال،ي نفس 

ألفمك س  فهمفألرااألمفألاأل فمسطفف-فهلل من هم؟ قال: اجل اعة«يف النار  قيل يا رسول ا ،فألا  ز 

 جقاف فكا فألم امف  سفرالفألمسأل ف مفمخ فففم مفلاكلفألمتق  فألمفألمتسألأل فلألمم سا م،فلألمت فألممخاف

ف ا ت الف فألهام إله فهك فكس  فألرااألمفألاأل اف

يذذذأل ا ولف   فألج كتااا  فمك ااا  فهااامفألم اااام،فلاااسلالف ج لماااافل ااا لفألااامفألم اااسفافج اااًالطر

 اا مفألممك اا فوفإل ألفاا فققاا    فألمااا ف  اا هسف فرخاا فققاا  فألترااااألم،فكماا فر ااًفرلااىفألم 

ا377 ا471وفف أل فااا األ  ج،فلرلاااىفألممق اااافهااا ألم مجااا فمألااامفهكمااا لففأل ماااس،فلرلاااىفهااا

 

 ،فو/فأل مسفرقألإلفهاسفألما ق ،فإلأل ف ك  لفألم ا ف3992ر/فألرااألمفألاأل ،ف ق فمف ففجمفأللمفأل جا،ف /فألم ام،1م

 ،ف4596ه   فألما ل فألم كا ،فألما،فلسلالف    خ،ففجمفرل فإلأللإل،ف /فألم ج ،فر/فما فألم ج ،ف ق فمألم ال  ،ف

 خ،فظكاف،فل الو،فلسلالف    خ،فأل م فأللمفك  ال،ف /فألما  و/فأل مسفأل  فألمس مفهاسفألم م س،فألمم اا فألم ما  

،فف2ألماف م ،فل الو،ف ف فو/فم   فألا د ؤل ،فألقف  6274ألرااألمفألم خىإلفلألمجم  طفراق  فأل اك  ،ف ق فم

ف دف1993ها/ف1414

،ف ف،فو/فأل مسفهألهسفألم ىاا ،فألمم اا فألاهها  فمكااألد13 ف جقاافألماجا افلألماإلفال فألم   مفألممك  افواف2م

ف د2007

فف ف جقاافألماام اف فألمس مفل م  ز3م ،فو/فف15ألم اق فألمج ج  فألمفألم امفألمخ م  مفال فألممق افأل ف األ ج افوا

ف دف1983هاف1403،ف1 ىو،فه م فألم ا ،فل الو،ف كم اف ىفقفألم
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ف،فألمتاالفألم  إلسفألمخ ا  

فدها683لرلىفألم قًفألم     فوف

ثذذاني: يذذأل ال ألفمك اا  فهاامفألم ااام،فألاا فل اا الفماا لفألاامفأل اا  كاففوالطر ج ااًفألم ااس  فألا  ااز 

رل ااا فر مااا ف ا كااا فل م اااس  فهااامففألماااا ف  ااا مفهكااا فرخماااا،فل  ااا هسفهكااا ف فااا فواااى ا

ا429ألم اااام،فكمااا فر اااًفهااااسفألمتااا هافألما اااسألإل فوف ،فلكمااا فر اااًفألم خافاااا تفوفهااا

فدها548

 ا اا فألم اا ت،فرتااسفهتااسفلاا ل مفألاامفرواا  رفألم-ف كمااافأل ف-لأل ألاا  فرلااىف فاا  مفألم اا  ا 

ماا ف فكا لااافمألتهاماا    فمك اا  فهاامفكااس  فألرااااألمفألاألاا ،فلألاا ف امااًفلااافألاامفأل اا  ًفر 

،فل مااا هفأل ألاا  ف تاااارفألاامفألاا  ا فواا   ،فل   اا ر ف ماا فألاا فهااىفألج ااى ف فكااااافألاياااط

،فلهاااًفرهاااًفألم ااا  ا فلنداااافل ااا فأل قااا فأل ااا  ًفألم اااس  ،فرتاااسفلااا مفألممااااألإلفلااا ترااألم

رااااااألمفألممااااتكى لالف فألم ااااس  ف فجمكاااا فرهااااًفأل  ماااا الفر فياااا  جىالفهجااااا؟،فلهااااًفألت

م ااسإلف فألم ااس  ف   ااسفألم مااافرلفت؟،فلألاامفهاا فألمااسيىاف فألمجاا  ف  اااكز فك اااه ؟فلهااًفأل

مخاا فأل ألاا  فل م ااا فألم م هاا ؟فلألاا فهاا فرهاا فواا   خ ؟،ف ماا ف، ااافظماالفألاامفألاألااى فألمااا ف ج لف

فلألماجا اد

  

 

أل فففمألمت  فألمم ت  ،فو/فأل مسفلمفهاسف2/ف1 ف جقاافهت  سفألم  دفلألم ا  مفراق فال فأل مسفألم مج اف1م

ف د2001ها،ف1422،ف2ألممجى ا،ف ألم  ألس ،فأل اا فألم كى فلألم   ،فألممس ج ف

فرهًفألاإل  الفال فألم2م فهت  س فألمااه الف فأل ار  ف جقاا ف  فوا فهك فف أل فف24 قًفألم     ا فل    فإلد فو/ ،

ف دف1996ها/ف1417،ف2ألم مىش،فأل اا فألممج  ،فألا إلال،فألمز ق ،ف 

ف دف1994هاف1415،ف1،فإلأل فألمم ار ،فل الو،ف 9 هافألما سألإل افوا ف جقاافألم امفل مفألم امفم اسفألمت3م

ف دف1998ها،ف1419،ف7،فإلأل فألمم ار ،فل الو،ف فف19/ف1 ف جقاافألممكًفلألمج ًفمك خافا تاف4م

فألمخدف193/ف2 ف جقاافألتهام  اف5م
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 :احلديثملراد يف : االفرتاق ااملسألة ا وىل

جااا لفأل كتااا  فم  ااامًفكاااًفف ااااطفأل ألااا  فألم ااا  ا افرالفألتراااااألمفألماااىأل إلف فكاااس  فألمجاااا ف

الا ،فلماااتملف  ااا ف ت  اااس فلااا م   ف فراااااألمففاااىأللف فألاواااىافرلف فألم ااافألياااا  فلأل

فألاوىافلألاألى فألم ك  فألممامك فل مس مفإللالفألم الافلألم ز   ود

أل كاااا فألترااااااألم فاداااااف كااااز فرالف  ااااىالفافمراااا ف ماااا فرالف اااااألإلف تااااىافأل ألاااا  فألم اااا  ا 

 جمااا ادددفألمم اك اااىالف فأل ااا  ًفألم اااالافإلأليكااا مف  اااأف  ااا مفألمك اااق،فلظمااالفل  اااًفل 

ل دماا ف اااألإلفألرااااألمفألت ااس،فل الفماا ف  اامف فألم ااس  فدااصفهك ااافر اا فألآل اا وفألاا ف ااسافهك ااا،ف

ف،فلقاااااا ا[159ألاد اااااا  اف]﴾فڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ  قاااااا اف  اااااا م اف

ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ اف   اااااااااااااااااااا م 

فد[ 32،ف31]ألمال اف﴾فحئ مئ ىئ يئ جب

رخاا فمك اقاا فألمج ج اا ف فأل جاا فككاا ف  لفراقاا  ل تااىافألم اا  ا افم الفهاات فألم ااامف دماا ف ماا اف

 فألمااس مفلق هااسافألاامفقىألهاااسفألم ااا   ،فتف فجز اا فألااامفألم ز  اا و ف ظفألم ز اا فلألم ااااافتف

 ااامفماا    ،فل دماا ف ج اانفألما ااامفهجااسفلقااىافألمم  م اا ف ف ج اانفهجااافأل  م اا ف تاا فل ااااخ فألما

،فرااا م   فألاألاااى فألم ك ااا ،فل دمااا فألرااقاااأفألم اااامفل اااا فرألاااى فكك ااا فألياك اااىألفر خااا  

ألممااتألى فهجااسفأل ألاا  فألم اا  ا ف دماا فهااىفياا  ف فألاوااىافإللالفألم ااالا،فلااًفألم اا  ف ف

  ااىالفرااالافهاات فألممكاا ففألجااا،فرااوالفأل فك اا فل  ماااافرالفتلااسألم ااالاف، ااافألقااا،فلهااىفرألاااف

ألدقاا  فلأل اا ت فمكقجااىال،فلقااسفااااأفهجااسفألمجقاا  فرالفألمجقا اا وفتف م اامفألت  اا مفر خاا فق لكاا فم

 اااا وفها تاااا ف ف أل اااا الفألتيااااا  ،فم اااامف فألم ااااالافإللالفألاوااااىا،فل فهاااا إلا،فر مقج

اطفألم اااا  ا فرالف،فل اااافألم ز  اااا وفإللالفألم ك اااا و،فركااااتملفتف قااااافهااااتألفألتيااااا  

 

فد222/ف2 فألتهام  اف1م

فد233/ف2 فألتهام  اف2م

فد198/ف2 فألتهام  اف3م
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ألجااا ف  ت تاا  فمكاىفاا  فهكاا فألمجاا سفكااا فتف قاا  فهكاا خ ف ففتلااسالافرألااافألتيااا  ف فألم ااف

  ،ف تااىافألم اا  ا افم داا فدت اا فرألااى فإل ااجخ ،فلظماالفككاااف كماا فألاامفأل ف  اا م فلنألاا فأل فااف

لاانالفألم ااا  ف فأل ااا  ًفألتجاخااا إلفلألقااا فألمااامفكماااًفماااافأل ااا فألماكمااا فلهااا فألممااا  ل ف

 فألاامفألم ااكقفألمماا م فأليااا  فالف  اا فأل فهااجخ ،فلمتااسفهااسفجم هااف ااا خ فلوك اا لألاامفر

 ف فألم اااالاف اااال  فألااامف اااالرفألماكمااا ،فرتاااسفقااا افهماااافلااامفهااااسفألم ز ااازف كماااافأل فألاألاااف

ااااف101  ااا م فوف تف  اك اااىال فاداااافماااىفكااا الفقاااىت فففأل ماااسمألااا فركااا فرالفروااا  رفها

ألفم اا الفألمجاا سف ف اا  ،فلردخاا فر ماا ف تاااسطفلخاا ،فركااىفريااتف جااً لتااىافركااسه فكاا الففلألكااس 

ففج  د

ملأل جااا فهاااتألفردخااا فرا اااىألفمكجااا سفلااا رفألتجاخااا إل،فلجاااىألهفألتياااا  ففم ااا  ا ال تاااىافأل

فدففف خ  ر ادددفرىف فأل فهك فألاأل فلىجىإلفألم   فألم اله فر

للج ااىفألاا فظهاا ف م ااافألم اا  ا فألاامفرالفألما ااامفألمماااألإلف فألم ااس  ف دماا فهااىف فألاوااىافإللالف

كااسفردااافقااسفهكاا فكااًفظ فهتااًفرالف كماا ل،فر اااسفألمتاا هافألما ااسألإل ف قألم ااالافظهاا ف، ااا فألاامفألم

ماا ف اااإلفلاا م امفألممتألىألاا فألمااا فهاا فألاامفرهااًفألمجاا  فرااامفألم تخاا لفألماات مفألياك ااىألف ففااا فألمج

لااتكافألم ااامفألممتألىألاا فرااامفف،فألاا فأل  اا قخ فهكاا فروااىافألمااس م،فلرالفقمااسفألمجااا فألم ااالا

فروااا  رفألاهاااىألل،فألمقااا م فألمااات مفيااا م ىألفألم اقااا فألمج ج ااا ف فرلاااىألرفألم اااسافلألماىك اااس

فدلألمىهسفلألمىه سف م فآيافأل فهسإلفألمفأل   ًفروىافألمس م

ألف تف ظأل كاا الف فروااىافألمااس م،ففل تااا فرلااىفألممق ااافأل فاا األ ج فرالفألم اا  فتف  ااىالفي ااا 

مااىإلفرااامفألم تخاا لفألماات مف  اك ااىالف فرااالافألم ااا   ،فألمااا فتفراا ف ااسيًف فألم اا  فألممت

فد  ا فر خ فألماااطفلألما   ا

 

فد200/ف2ألتهام  اف ف1م

فد14 فألم امفل مفألم امافواف2م

فدف25،ف20فألمس مافواف فألماام اف 3م
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ا671وففألمم  اااااف-متا ااااا ل ك ااااأفأل ألاااا  فأل ألادقاااا  ف ماااا فرألاااااف قكااااسفرالفألمماااااألإلفف-هاااا

ر كاا فهكاا ففألمجااا فلاا ترااألمفألمم اات فألجاااف دماا فهااىف فروااىافألمااس مفلقىألهااس ،فلهااىفرالف

ألمام ااالفل ااا لفألااامف كااالفألممكاااًفألىجااا فماااسيىافألمجااا  ،ففألم اااامفم اااقفألممكاااً،فلريااااافرال

،فلأل ألاا  فهااتألرفألمجاا  فلأل ااًفظماالفتف تاا اف فألم ااالا فرودااافتف ىجاا ف  س ااسفألممكااًفلت

افذ الفرهااًفألم ااا رف  اقااىألف فإل ااجخ فهكاا فألمتا ااا ف  اا اف فك ألااافهااتألف ماا فقااىافألمجااا ف

كخاا ف فألمجاا  ف تفلألكااسافلهاا فمفألكاا ،فل  اااامفهاات فألاألاا فهكاا فااا دفلفااا  مفكألاجااا مفلفااا  

فدألم م ه «

 ا اا مفالفكااًفأل اانم ف،فلقااسفلاا مفأل ألاا  فألم خافااا تفألم ااامفلاا مفروااىافألمااس مفلرالهااافلاانهذذ،ا

ألم ااا فر خااا فلااا مفألمما  وااام مفرخااا فألااامفألاواااىا،فل ظألفكااا الفألماااس مفألجت ااام  ف مااا فأل ارااا ف

 هااا فرااااا،فلألااامف  كااا ف فألمم ارااا فلألماىك اااسفكااا الفرواااىم   ،فل  هااا ،فر مم ارااا فرواااًفلألم 

ألى اااىافهكااا فألم ااا  ،فلألااامف  كااا ف فألم  هااا فلألم اااا   فكااا الفراله ااا  ،فر اواااىافهاااىف

فدألم تالألم الافهىفألى ىافهك ف

لهكاا فه ااافألمم خااى فألاامفكاا  فألم خافااا تفألاامفرالفألما ااامفألممتمااىإلف دماا فهااىفياا صف

 فهكاا فألم اا  ،ف ااته فأل ألاا  فألم اا  ا ف ماا فرالفلم اا  ًفروااىافألمااس م،فلألمااا فأل ااًفإل ألفاااخ

تىألهاااسفألما اااامفألممتماااىإلف فألم اااس  فل الفكااا الف فألاواااىا،فراااوالفظمااالفمااا افي وااا  فل

ألم ااا   ،فل كاالفهاا فألمتىألهااسفألم ك اا ف ااسافلروااىافألم ت  ااسفلكااسه ،فلااًف  اامًفروااىافألم ت

فخ األما فظكاوف فك  فأل أل  فألم   ا فقاًفظمل،فل سمًفألم   ا فهك فظملفلنألى فألج

﴾ف]ألاد ااااا  افڃ چ چ چ چ ڇ رالفم اااااقفألماااااس مف فقىمااااااف  ااااا م اف ف-1

ف[ف  مًفألم ت  سفل، اه ،فرا م مافل م ت  سف    د159

 

ف د1964ف-ها1384،ف2ألم ا فألممما  ،ف ف،فإلأل 130/ف12 فألم  أل فاك   فألمتاآالفال فهاسفأل فألمتا ا اف1م

ف د443 فألمم اس  فهك فألمم    مفمك  ك اف /فألم ك ،فر/ف ف ىق افألم  م ،فكس  ف ق فم2م

فد54/ف1 فألممكًفلألمج ًفمك خافا تاف3م
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ڇ ڇ ڇ ڍ چ چ چ چ ڇ  رالفأل ف  ااااااااااااا م فقااااااااااااا اافف-2

لألمماااااأل فألمم ااااات  فهااااىفألم ااااا   فهكاااا ف،ف[153﴾ف]ألاد اااا  افڌ ڌ ڎڎڍ 

فلم ف  اصفل م ت  سد،فألم مى 

لهاااا فألاااامفألم ااااامفألممتألىألاااا فلألمسأليكاااا ف ف-أل شفلوااااقفألم ااااىقاااا اف ففرالفألمجااااا فف-3

ألمتاااآالفتف  اا لهفكجاا جاه دددف تاكااىالفرهااًفأل فاا  فل ااسهىالفذ تاااؤلالفألم ااس  فل   اا ماف

، ااافف-قاااأللافألمتاااآالفلااسلالف ااسلا،فلقاااًفرهااًفأل فاا  ف-األااا م فأل،فلكاافرهااًفألالااا ال«

ألفهكااا فرالفأل ماااىصفل م ت  اااس،ف مااا ف، اااافظمااالفألااامفألاإلمااا فألماااا فظكاهااا فألم ااا  ا   ف نك اااس 

فدس  فلألم اه  ألمماألإلفل ما امفألممتألى ف دم فهىفألما امف فألاوىافألم ت

 مك اا ،فتف تمااافهاامفل  كااًفألم اا  ا فمااتملفلاانالفألمم اا مقف فروااًفألاامفروااىافألم ااا   فألم

فدهس فألمتىألهسفألم اه  فألمم  مقف فروًفألمفألاوىافألتهات إل  ف 

تيااا  ف ف فألتيااا  فلألما ااامفألمماااألإلافمظماالفألل الفكاا الفقااىافألم اا  ا ف ف  س ااسفأل ه ااف

لألاإل ااا الفلألمم اتاااسألوفألمما كتااا فلمااا ف  ااا سفأل د ااا الفلاااافرلف  ااات ف فألماااسد  فألآل أللفألمج اااًف

رالفألما ااامف تمااسفلااافرلت فألما ااامف فألم ت  ااسفلألممكااً،فللااتملفف ماا لاااف م ااًففلألآلياااا 

ألفهماا فظكااا فألم خافااا ت،فلألاا فهااى أل خااى فألاامفكاا  فرلاا فألممق اااففتف اا ااسفألم اا  ا فك  ااا 

ألفتف جاااا هاف فرالفألم اااا  ف فألاوااااىافأل فاااا األ ج فر ماااا ففااااا ،فر  ماااا فألمقااااف مافرالفركااااس 

الافألاامفظ فألمما اااق مفهااىفألما ااامف فألم اااه  فألىجاا فمكا ااامفألممااتألى ،فم اامفألممتمااىإلفأل

فروىافألم ت  سد

 

[فكس  ف ق ف6]ألم  ق افف﴾ىائفىفېفېفېفېف   فألادا  ل،فر/فقىافأل ف   م اف فو   فألما    ،ف /فرك إل1م

فدفل فف  سفألم س  ف فهمفر3344م

فلأل فل سه دفف230/ف2 فألتهام  اف2م

ف دف1997ها/ف1481،فإلأل فأللمفه  ال،فألم ا  فألالم ففج ف147/ف5 فألممىألرت وفمك   ا اف3م

فد195/ف2 فألتهام  اف4م
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فراقاا ،فل قكااسفأل ألاا  فألم اا  ا فرالفكااًفأليااا  فل  ااامفماا ف ااى دفهااسأللافلتفل قاا لفلت

لألماجااا رافلألماج لاااتفلألمت   ااا ،ففرخاااىفألماااسل ،فلرالفكاااًفألياااا  فرلف  اااامفرإلطف مااا فألم اااسأللا

 جاا  فرلفاا فألماا فهااىف،فلتفماالفرالفكاا  فألم اا  ا فهااتألفألركاا افألاامفرألااافألمااس مف فماا ل

  ،فراا م   فألماات ف  اااف ماا فألم ااسأللافلألم اا ج لفلألم اقاا فقااسف  ااىالف فألتمااىإلف فألم ااس

ف  ألاا  فألم اا  ا ف فك ألااافألم اا ل ف ك ااأفألادقاا  ف ماا فرالفهجاا  رألااافككاا فرلفجز اا ،فلكاانالفل

دىهاا  فألاامفألتيااا  فألااتألى ،فكااا فل الفماا ف اج لمااافكااس  فألترااااألم،فرم اا  ًفألمجاازألافألمااا ف

خاا فألاألاا ف فألاوااىافلألم ااالاف الفرقااافل قااخ فل قاا فلماا ف ااابفل قااخ فهكاا فل اا ف جاا هافر 

ىألفلقاا فل ااجخ فألتيااا  فألممااتألى فألاامفأل ف  اا م ،فرااوالفماا ف اكمااففكاا الفظماالفه ألاا فألماكماا 

فدألما    ،فل أل فل م  ًفأل ًفألم اافلألمقارفلألمتاً أّل فل متىافأل ًفألما   افلف

 يفيد احلصر؟* املسألة الثانية: هل العدد يف احلديث 

رالفرألااااففااا اامفا ااا  فلفااا  مفراقاا ،فهااًففألياكااقفألم كماا لف فألمماااألإلفألاامف يااا  فألمجااا ف

ف؟فر فرالفمافأل ج فآيافألتمىإلفمكجا ففألم سإلف فظملف   سفألم ما

 على قولني: ذ

قذذول ا ول: تففألم ااسإلف فألم ااس  ف   ااسفألم مااا،فر ااسإلفألم ااامفكماا فدااصف فااىافأل ففال

ااف ماا فرالفظماال471فاا األ ج فوفتماا ال،فلرماا  فرلااىفألممق ااافأل   امااًفألمز اا إلافلتفألمج ألاامففها

هاات فألاألاا فألاا فرياااافلااافجمكاا فأل يااا  فهاامفألم  اا فألمم اااتاً،فراا  ف  اا م فكتاا ف فألرااااألمف

فدألمفألرااألقخ ف م فا دفلفا  مفراق ،فلألكسافد ج  ،فلألما قىالف فألمج  فألمافىاف

أل  فل، اه فألمفألم كم ل،فلألممفظه ف م فلروااا  رفهتألفألمتىافه فرك افألق ي فألم امفأل فااا 

 

فد163/ف5 فألممىألرت واف1م

هاسفألمم  مف،فو/فم   فألا د ؤل ،فإل/ف777/ف2 جقاافما فألم ت سافألم   ل  فتلمفرل فألم زفألم ج  افف 2م

ف دف1997ها/ف1418،ف11ألمااك ،فألقف  فألماف م ،فل الو،ف 

فد23 فألماام اف فألمس مافواف3م
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،فهااااااف429،فلرلىفألجمااى فألما سألإل فوففهاااااا 377ألم  اا مفألممك  فوفمىاافرلىففهتألفألمت

فد 816،فلألم ا قفألم اج تفوفمألم مج فأل مس،فلرلىفها 548فا تفوفمم خالأل

ثذذاني: قذذول ال أل،فلااًفظهاا فرواا  لاف ماا فرالفألم ااسإلفألممااتكى ف فألم ااس  فماا افألتمااىإل ففوال

ألاامفظماالفأل يااا  فهاامفك اااافلقااىافألم ااامف فألاألاا ،فلااسلالفرالف تمااسفهااس ففألاااألإلفألمجااا ف

 م،فلهككاااىألفمخاااتألفلااانالفألم اااامفرك اااافألااامفألم اااسإلفألمز ااا إلافلألمجتمااا الفهااامفألمااا  دفلألم اااا 

 فألم اااسإلفل ا اااسفلاااافألمماااتكى ،فلألم اااس  فجااا  فهكااا ف ا تااا فألم اااارف فك ألخااا ،فلااانالف  كاااف

ٱ ٻ ٻ ٻ   م اف  ااااا  فكماااا ف فقىماااااف  اااافألم  اااااا،فلقااااسفداااازافلااااتملفألمتاااااآالفألم

فد[80﴾ف]ألماىل افٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ

الفافألاامفألم كماا لفألمماتااسأل مفلألممااانيا مفألاامفرلقااسفظكااافأل ألاا  فألم اا  ا فألاا فظهاا ف م ااافك  ااف

ألم اااسإلف فألم اااس  فأل ماااى ف فاااا دفلفاااا  مفراقااا ،فلماااتملفه جاااىألفألم اااامفألممااااألإلافف ف

مك ااامفألممىجااىإلاف فأل اا هفألاألاا ف لماا ف  اا ل فألم ااس  فألم ااس  فلنفاام  خ الفااا فلاا مفرالفأل 

م  اااأفهكااا فألمت ااا فلااانالفهاااقتلفهااا فألممتماااىإللال،فركااا افهكااا فظمااالفإلم اااًفمااااه ،فلتف

فدألم تًف سافهك فألد م   ف فألم سإلفألممتكى فلسلالفه  إلافلتفدتم ال

ل اااطفألم اا  ا فرالفألم ااسإلفألممااتكى ف فألم ااس  فتف   اااسفألم مااا،فلااًفظكااافم  ااىالفلم  لااا ف

ر ألإلفلا اااامفرألااااافرواااىاففافرداااىألافك  ااااا فمراااوالف فاااىافأل فجافألمااات ف جاااس شف  اااافألم اااف

 

فد25 فألماجا افلألماإلافواف1م

فد34،ف15 فألم امفل مفألم اق افواف2م

فد49،ف1 فألممكًفلألمج ًاف3م

فد10 فهت  سفألم  دفلألم ا  مفراق افواف4م

ف فألم ا فألم كم  ،فل الو،فلسلالف    خد،فإلأل409/ف8 فما فألممىألققفمك ا قفألم اج تاف5م

ف دف1992افه1412،ف11،فإلأل فألمتك ،فإلأل  ف 36 فكت ت فألم اق فألمج ج  ففت مفلمفهك فألم   افواف6م

فد250/ف2 فألتهام  اف7م
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لألم كاا فهجااسفف-قااسفمك ااالا،فم كخاا ألم ااامفألمااا ف  ااا فأل اااطفألاججاا سفمألدااىألا،فلألمم  

رالفألمزألااا الفلااا م،فلألما ك اااقفقااا   ،فلألم  ااااألوففهاااتألفألم اااسإلف مااا فألآلال،ف، ااااف-أل فألااا فلك ااام

فددفر افألم ام؟ ألاىق  ،فلهًفقاالفرلفهماف  كىف تفل  س

هااا،فرتااسفكمااًف606،فلقا اا فألاامف ر فألم اا  ا فألاا فظهاا ف م ااافر ااافألمااس مفألماااأله فوفهذذ،ا

 اااسإلفألم اااامفألم اااا  فمرواااىافألم اااام ،فلتف م ااامفرالف تاااًف ملفألم اااس  فهكااا فرالفألااااألإل ف

ألم ااسإلفهاامفااا دفلفااا  م،فرألاا ف الفكاا الفرك ااافألاامفظماالفراا ف قااا،فأل كاا  فم ااىالفألم ااامفرك اااف

ألفألااامفألم اااامفألااامفألم اااسإلفألمماااتكى  افلتىمااااافمك اااقفلمااا فداااتكاف فهاااتألفألمم اماااافك  اااا 

 ،فلااًف لماا فاداافظكألمم ااخى ا،فلمااىفظكاد هاا فككخاا فأل اتماا ا،فم اا هفرالف  ااىالفر اا   فألاا ف

،فلوااج  فلجااسف فراقاا فلألكااسافألاامفرااامفألمااار فلهاا فأل أل أل اا فااا دفلفااا ىالفراقاا  

اااف اااسافهكااا فرالفهاااسإلفألم اااامفرك اااف324أل ألااا  فرلااا فألم  ااامفألامااا ا فوف افألااامفاااا دفها

كااافرالفألم اا   فألم  م اا فرتااسفظف-ل الفماا ف  امااسفهكاا فكااس  فألم ااامف ف ن   ااافمااا-لفااا  مف

له اااالال،فلألمز س ااا ففاااأفراااام،فلألم  ااا  إلاففيماااا ااا فيماااافه ااااافراقااا ،فل، اااافألم  م

يماااافه ااااافراقااا ،فلأل ل  ااا  فألااامفألم اااىأل شفر لااا فراااام،فلألمماجئااا فألاجاااا فه ااااافراقااا ،ف

لألاهأل قاااا ،فلألم خم ااا ،فلألمقاااااأل   ،فلألم  اااا ج  ،ففل   ااا ر ف ماااا فألمج اااسألو،فلألمماااا ا  ،

ااا فألمفلرهااًفألم ااس  فلألم ااج ،فكااًفلألكااسافألاامفهااقتلفراقاا فلألكااسا،فر  ااىالفأل مااىافألم ااام

،فلألماامفظهاا فألاامفألم كماا لف ماا فرالفألم ااسإلفمكا ا ااافهاامفألم  اااافظكاهاا فر ل اا  فلاماا د مفراقاا 

 

فد252/ف2 فألتهام  اف1م

 ا ف،فوفإل/فهك فف أل فألمج   ،فإلأل فألم75ألوفرامفألمم كم مفلألمم اك مفم  افألمس مفألماأله افواف فألهات إل2م

فألم كم  ،فل الو،فلسلالف    خد

ه ،فألمم اا ف،فلأل فل س220،ف114،ف96،ف88،ف70،ف34،ف25/ف1 فألت توفأل ف أل  مفال فألم  مفألام ا ف3م

ف د2005ها/فف1426،ف1ألم ما  ،فل الو،ف 
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ا43ألمت  اا فرلااىفل ااافلاامفألم الاا فوف اا 804لأللاامفألممكتاامفوفمهاا ،فلألم اا خفهألإلاف ها

فدفها1414ها ،فلرلىفألم  مفها سفأل فألمما  ك ى  فوف1205وفم

 يلي:وذلك ملا  يفيد احلصروال،ي أميل إليه أن العدد ال 

رالفأل  لمااا فألاااق ي فألم اااامفألمم  لتااا فلااا مفألم اااامفألممىجاااىإلاف فأل ااا هفألاألااا فللااا مفف-1

فألمفماافرلفهتًدفألم سإلفألممتكى ف فألم س  ،فم  أفق    فلتف سافهك خ فإلم ًف

رالفأل ااا لتوفكماااافألم اااامف فألم اااسإلفألمماااتكى فر خااا فقاااس فألااامفألما  اااقف ف    اااقفف-2

ا اااااف كاااا ف اااا فألم اااسإلفألمماااتكى ف فألم اااامفألم ف ف  اااأفألقكااا ألم اااامفألممااا  اافل ااا  خ

ألم اااس  ،فل   ااا ر ف مااا فرالفروااا  رفهاااتألفألت  ااا  فقاااسفكااا لمىألفلقاااقفه كااا فألماااا   خف

فلجىإلهااا فألم  ااا فهجاااسفكاااا لاخ فماااا   خفألم اااام،فلألياااازألافأل خاااى فألاألااا فل  ااا ف جاخااا ف 

ألاا  ف،فلقااسفرمماا فأل  ماااسفلجىإلهاا فألاامفألما  اا ف ماا ف ااى فألمت  ألاا ففأل مااسلتماالفرالفرألاا ف

 ماا فظماالف فقىمااافألم اا ل افم، ااافرالفألمزألاا الفلاا م،فلألما ك ااقفقاا   ،فلألم  اااألوفألم اا  ا ف

فألاىق  ،فلهًفقاالفرلفهماف  كىف تفل  سدفر افألم ام؟«د

 هل دخول بعض الفرق النار يستلزم كفرها؟ الثالثة:املسألة *ف

ظهااا فجم هااا فألااامفألاااق ي فألم اااامفلهكمااا لفألم ااا  ف مااا فألم  ااا فهكااا فل ااا فألم اااامف

 

ها،ف1428،ف1إلأل فألم ارفأل ف أل ،ف ف401/ف3ا فألى نفأل أل  فأل ملفمكت   فأللمفألم ال اف فألمم  ملف فم1م

ف د2007

،فإلأل فألمجىألإل ،فإلأل  ،ففى   ،فلسلالف340/ف32 فألماى   فم ا فألم  أل فألمم   فم األشفألمس مفأللمفألممكتماف2م

ف    خد

،فإلأل فألما ىدفألم كم  فلألمسهىاف272/ف1ألاأله افألمم     فما فأل   افألممم ل  فم ا سفأل فألمما  ك ى  اف ف3م

ف دف1984ها/ف1404،ف3لأل را ل،فألم  أل  فألم ك   فألمخجسف 

،فأل ك ف10 ف جقاافكس  فألرااألمفألاأل فلألم     فألمج ج  فمإل ألف فألجخ   فدتس  ،فإل/فك  سف ىفقفقاهىشافواف4م

ف د2005ها/ف1426 ف1د  ف فألمس ألف وفأل ف أل  فألم سإلفمألم  أل  فألا إل
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لألاامففلاا م  افلألم ااالشفألاامفألممكاا ،ف-هااااف     خاا -جااىإلاف فأل اا هفألاألاا فأل فاا أل  فألممى

فهاااقتلفألم كمااا لفاهااااسفألمتااا هافألما اااسألإل ،فرتاااسفريااااشفه اااا مفراقااا فألااامفراااامفألماااالألر 

،فلرلاااىف فااا  مفأل فااا األ  ج فألمااات فلألم اااىأل شفلألمم ازمااا فألااامفإلأل ااااافألاألااا فأل فااا أل  ف

،فلر ااافألمااس مفألماااأله فألماات فهتااسفل لاا  ف  ااأفظهاا ف ماا فرالفألم ااسإلفرك ااافألاامفه ااا مفراقاا 

هجاااىألالافمألمااات مف اقااا هالالفل  فااا  فل الفمااا ف  ىداااىألفأل اااكم م ،فرإل شف  ااااافجم ااا فراااامف

ألفألاامفألم ااامفألاامفألم  اا مفألممك اا ،فف،فلقاااًفهااقتلفرلااىألما  ج اا    ااأفرتااسفرياااشفهااسإل 

مفألم اا  فألاا فتف أل اا فأل فاا  ،فلألاا اف ماا ف    ااافألمم ازماا ف فقىماااافملألهكاا فرالفمكم ازماا فألااف

فد ا ألفا  زفظكا  فادخ فقسفياجىألفهمفروىافأل ف  ف م فرالافألم 

الفألم اااامفلهكااا فيااا  فألااا فظهااا ف م اااافهاااقتلفألم كمااا لفل، ااااه ف ااااطفأل ألااا  فألم ااا  ا فر

 اا لافرالف اااإلفهكاا فألاامفقاا افل ااالشفل اا فألم ااامفجم  خاا فإلأليااًف فألاألاا فأل فاا أل  ،فل 

لألم  ااا،فلاانالفف-مككخاا ف فألمجاا   -لاا مفإليااىافألمجاا  ففألاامفأل فاا  فأل اااست فهكاا فظماالفلاا ماله

أل،فل اتاا فألم كااىإلفلهسألااافأل اا ى   فهجااا،فراا فإلم ااًفر ااافألم ااس  ف تاقاا ف د اا ظفألمىه ااسف ظاا ها 

كمااا ف ا كااا فف ظفألمىه اااسفل مجااا  فقاااسف ا كااا فل مااا افألمماااقألج م،فهكااا فمااا لفألااامفألم  اااا 

الفألم ااامفكاا رااف،فلهكاا فألاا فظهاا ف م ااافألم اا  ا فلاانالفألم ااس  فتف ااسافهكاا فكااىل م  اا  

افذككخاا ف فألمجاا  «فردخاا ف ا ا ااىالفمماا ف ااسيكخ فألمجاا  فألاامفألار اا افرلف  ااىالفأل جاا فقىماااف

،فكماا فجخاا فلاكماا فأل ف  اا م ألاقااىألا،فرماامف ااسيًفألااجخ فألمجاا  ف ااسيًفلتداااا،فااا ف  اااشفأل

لتاااكخ ف ألل اا  ففم اا  ا فهكاا فألاامفك اا فل  ااافألم ااىأل شفأل اااست فلاانألافألمجااا ف إلفأل ألاا  فأل

 

فد212،فف32،ف21ألم امافواف فألم امفل مف1م

فد113 فألماام اف فألمس مافواف2م

فد76ألمم اك مافواف فألهات إلألوفرامفألمم كم مفل3م

ف دف2007 فألمم اا فألاهها  فمكااألد،فو/فأل مسفهألهسفألم ىاا ،ف فف48،فواف30 فألماجا افلألماإلافواف4م

فد230/ف2ألتهام  اف ف5م

فد640/ف2 فما فأل   افألممم ل  فمك  ا اف6م
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افذ ااان  ف فآياااافألمزألااا الفقاااى فكاااسا لفاف فاااىافأل فافل متااااًفلألم  اااا،فرتاااسفقااا لااا مفألاألاااف

ألاا فألافااج ال،ففاا خ لفألاكاا  ،ف تىمااىالفألاامفقااىافي ااافألماا اا ،ف ماقااىالفألاامفأل فاا  فكماا ف ا

،فرجاا رفجاه ،فرن جماا فمت امااىه فراا قاكىه «ألم ااخ فألاامفألماأل اا ،فتف  اا لهفأل  ماا الفكجاا 

تاااًفلاانالفألاألااافل متاااًفتف ااسافهكاا فألم  ااا ف ظفمكألم اا  ا فهاامفألتفاااستافلخااتألفألم ااس  ف

رفااا رف، ااافألم  ااا،فكتاااًفألمم اا  رفلألم ئاا فألما ، اا فل  اااف نل ااً،فلألاا فرماااافظماال،فراا م  ف

فدفا كارتف    فل  افألمفهتألف

  اااىهف    اااافراقااا فألااامفألم اااام،فلرالفجم  خااا فإلألياااًف لتااا فل  ااااسافألم ااا  ا فهكااا فرداااافتف

فأل ف  فلم ف ك ا

هجااسأل فرياااافهاامفألترااااألمفر اا  فجم اا فألم ااامف ماا فرألاااافم  اااامفرألااا  ،ففرالفألمجااا فف-1

فدلمىفك دأفألم امفي  ج فهمفألاأل فم ف ق خ ف م خ 

 فألم ااااامفماااا ف  اااااشفألاااامفأل فاااا  ،فركاااا افكماااا ف  اااااسافل تفاماااا  رفهكاااا فرالفف-2

مجمااىصفألم اااه  فألاا ف اااسافإلتماا فق   اا فهكاا فياااالشفرهااًفألماااسافكاا م ىأل شفلألمتس  ااا فأل

،فرماا فااااأف فاا ألافأل فاا  ،فلألاوااًفلتاا ؤ فكااا ف ااسافإلم ااًفهكاا في رااافل، اااه فهاام

فدل ت م،فتف  اشفألجاف تفل ت م

ىق خ فألااامفل ااا فألم اااامفألماااا فل ااا افألممااا  ل فألم ااااأل ف فألااافف-ر قااا –كمااا ف  ااااسافف-3

فهألااجخ ،ف تااىافألم اا  ا افملقااسفألرااقااأفألاألاا ف ف    ااافألم ااامفرواا  رفألماااسافظخاااوف 

 ف تااى ف فألمجقااافهااس فألمت اا فلا   اااه ،فلألمااسم ًفهك ااافهمااًفألم ااكقفألم قماا ،فلم اامفألماات

 

فدف فألمفهك فف3611ألما    ،ف /فألممج ق ،فر/فه أل وفألمجاىاف فأل ف  ،ف ق فمف فو   1م

فد140/ف4ألرت واف فألممى2م

فد139/ف4 فألممىألرت واف3م

فد140/ف4 فألممىألرت واف4م

فد215/ف2 فألتهام  اف5م
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خ ف فقاااا مخ فأل  ألكااا ف فألم اااىأل ش،فلكىداااافهااا ألكفألممااا م ،فرتف ااااطف مااا فواااج  فهكااا ف

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ،فهكااااا فألتاقااااا فقاااااىافأل ف  ااااا م اف رهاااااًفأل فااااا 

[،فرودااااافمماااا فألجام اااأفألم ال  اااا ،فلر  قااااأفألم م هاااا ف9﴾ف]ألم  ااااألوافں ںڻ

افذألاامفلتفقاا  كخ ،فلمااىفكاا دىألفل ااالجخ فألا ااس مفماا ف ااااكخ  فمتىماااففماا ف خاا  خ فهكاا 

فدًفألماإلافلم ف ااكخ  ياشفمتا افرهف،فلاالفرل فل افلسافإل جافر قاكى «

لذذذت  قاااسفر فاااًفل ااا ففلتف اقااا فأل جااا فكااا  فألم ااا  ا ف تف ظألفهكااا فرالفهك ااا فافق

 فأل فاا  ،فااا فل ااسفظماالف  جاا هخ ف ماا فألاا فهك ااافجم هااففألم ااىأل ش فأل  لماا ألمماا  ل ف ماا ف

فخ ،فلف ن  فه  إلاف ى   فمختألفألاألادق  ك

كماا ف  اااسافألم اا  ا فل اا افكااًفراقاا فألاامف كاالفألم ااام،فر ااًفراقاا ف ااسه فألم ااا   فلردخاا فففف-4

 اا فمخاا ،فألممام اا  فلنإلماخاا ،فألم  ألكاا فهكاا فألاا فظخااافمخاا فألاامف ا تخاا ،فل ج واا فألم ااسأللاففألممااف

ادخاا ف ااسه ففففم خااًفلهااس فألم كاا فألاامفي م خاا  ف ماا فألم ااالشفهجخاا ،فل األاا فل ففف ج اااخ فففم ااًفألاامف

رالفألاا فظهاااأف م ااافهااىفألمماااأل فألمم ااات  فإللالف، ااا ،فلكاا مخ فهااتألف قكااسفردخاا ف  اا م ىالفألاامفف

 ظألفد اااااف ماا فألماااإلافرقااافل  اا فلماا ف  اا ه،فك اا  افألم خااىإلففياااشفهاامفأل فاا   فاالفألمما ااسفف

 ماا فأل فاا  فففف ،فل اا  فهااقتلفرخاا ف ج اااىالفلألمجماا  طفلر لاا رفألمج ااًفألمم  م اا فمإلفاا ف

،فر م اااا  ا ف كمااااافأل ف  اااااسافل اااا افكااااًفراقاااا فل ق هاهاااا فف فلااااافل  كجااااىالف م اااا خف

 قااا هافل  فااا  ففل  فااا  ،فم ااامفقاااسف قااا قفهاااتألفألماااسم ًف ظألفهكااا فرالفهجااا  فألم   اااافألمااامفف

فلألدا  ف م افلهىفألمفألم  را مفلا،فألمج قم مفهك ادف

لااانالفألما  ااا مف فإلياااىافكمااا ف  ااااسافألم ااا  ا فهكااا فهاااس ف    اااافر فراقااا فألااامفألم اااامفف-5

لهااىفرألاااافألجاخاا إل فتفق ااا فر ااا،ف تفألااا فإلافألم ااامف  ااأفألتاقااا فألم ااس  فرألاااافواا  ،ف

 

فدف فهمفهك ف3017 فو   فألما    ،ف /فألم خ إلفلألم  ا/فر/فتف  ترفل تألرفأل ،ف ق فم1م

فد215/ف2ف فألتهام  ا2م

فد235/ف2 فألتهام  اف3م



 

1144 
 

 م2019ديسمرب  إصداراجمللد السابع والثالثون 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

فدهك افألمسم ًفألمت   فمك ت ،فلأل فرهزفلجىإلفأل كا

ظهاا ف ماا فأل ااًفألاا فظهاا ف م ااافألم اا  ا فأل ألاا  فرلااىفألم  اامفألاماا ا فل اقاا فلقااسفهااتألف

أل فاا أل  م فلقااسفوااا فلاانالفأل فاا  فظماالف ف  اام اافكا لاااف فألم ااامفأل فاا أل  فمألتاا توف

ألم مجاا ف فظكااا فمكاا  دفلألم ااا  مفراقاا ففأل مااس،فلرلااىف  اامًفجم اا فألم ااامفل  م خاا 

ألفألااجخ ،ف تفرداااف ظألفلاا مب  فألما اات افألاامفل اا فألم ااامفهاااافلتىماااافمر م اات ففماا ف   ااافركااس 

ااف كمااافأل فتف اااإلفمااخ إلافركااسفألااف204،فلقااسفكاا الفأل ألاا  فألم اا ر  فوفألااجخ   مفرهااًفها

  اف ماا فردااافتف   ااافلظماالفألجاااف مااففألاهااىأللف تفألم   ل اا  فادخاا فكاا دىألف ا  ااىالفألم ااتر

ألفألمفألم امفألما فلجسوف فهأل داد فركس 

لذذت: سفألاامفألم ااام ف ظفألمىألجاا فألتكااااألهفألاامفألما   ااا فهااىفهااس ف    ااافركااففلألماات فرأل ااًف م ااافق

رماااقفكااا رافرهاااىالفألااامفاالفألفااااا ك فإلألااا لفألممماااك  مفلألممىكاااس مفي اااا،فلألم  ااانف ف اااا ف

لفكاااًفألااامفد ااا فإلألااا فألم  ااانف ففااا لفأل  مااا فألااامفإل فأل اااك ،فلقاااسفهمااا فألمجاااا ف

ا،فلتف ا  ااا فل م اااخ إل  م،فلك ااا لخ فهكااا فأل ف  ااا م ،فر م مااام فألت اااىافلخااا فألااا فألم اااخ إل

ألاامفرك إل اا فر خاا ففلتف  اااا  في رخاا ف تفلتاا   ،فلتفقاا   فألاامفماااافلتفق اا س،فلألاا فل إل

راا م مفكمكااافهكاا فردخاا فل إلوفهكاا ف ا اا فألما كاا ق،فرلفهاا ففألمامااا  فل  ااافل اا فألم ااام،

ألم  ااا،ف ماا ف، ااافظماالفألاامفألما اا   كفألم  ااج فألمااا فظكاهاا فألمت  اا فألاامفلاا رفألم  ااافإللالف

اااا ف كمااااا544ه ااا  فوفم ،فااااا ف الف    ااااافألمم ااااكم مفألماااا ف   ااااافألم ااااامفأل ف  اااا م فها

 

فد140/ف4 فألممىألرت وف1م

فد1/21 فألت توفأل ف أل  ماف2م

فدف29،فواف28،فواف25،فواف23 فهت  سفألم  دفلفا  مفراق افوافف3م

ها/ف1419،ف2،فوفإل/فهاسفألماكممفهم اا،فه م فألم ا ،ف 228/ف5 فما فألممت وسفم  سفألمس مفألما ا هألتاف4م

ف د1998

فلا ا 5م فألم    ف  فألممم    ففقفكتىم فه   ا ف2مكت    ف ف278/ فل الو، فألم  ا، فإلأل  فل سه ، ،فف1لأل 
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ماا ،فلألم خاااًفلألاي اا  ،فرقاا  فهااامفرك ااافألم   قاا مف فهاااتألفألاألاااف دماا ف  ااااكخ فألما 

فدلمت وسفألم ا   ،فلأل  ألًفدمىوخ 

 الرابعة: من هي الفرقة الناجية؟املسألة *ف

 ااىألرف فألقداا فألمقااسفك  داافففقااسف   اا فألمتاا   فألاامفهااا فهاات فألمم اانم ،فاالفألمافااىاف

هاامفهااتألفألم ااقألافمألاامفهاا فألم اقاا فألمج ج اا ؟ ،فهجااسأل ففاائًفهاامفرهااًفألمج اا افألاامفألمماا  ل ف

 فهك ااافلرواا  ل «،فلكاانالفل  ألاا  فألم اا  ا فهجااسأل ف  ااا فألم اااأل ،فر اا الفجىأللاااافذألاا فردااف

ألفألآل أللفلأل تاااا فلألاج ااا  فكمااا ف-هااامففاااقألمج ففمك اااىألر لقاااسف ىفااا ف فأل ج لااا فهجاااافظألكاااا 

م فوااى   ف تااىافواا كااافقااسفك  ااأفألم ااىألرفألاامفي ااافألم كاا فراا فكندااافكاا الف  اافف-فاا ن  

جاا  فألم ااا فاف قجاا افواا ك فهااتألفألممااىو،فألا ك جاا فمماا ففاااتكا فألاامفجااىألر،فلمااتملفكاا لف

 أل اا فأل فاا  ف ااسه فردااافهااىففألماات فاجكااافهااا ف كاالفألمتقاا  ،فلهااىفرالفكااًفإلأليااًف  ااأ

واا كااخ ف فراقاا ففألماات فداا اف  ااا فألمج اا ا،فلإليااًف ف،ماا  ف كاالفألم اقاا ،فلكااًفراقاا ف جاا ها

ألم اااسفألمج اا ا،فرماا ك فد اا فألمماا  وف ااسه فردااافألممىكااس،فلألمم ازماا فألمتاا  كىالفل فااات اف

لألماىك ااس،فلألمم ااااف ااسه فردااافألمم اااأفمااتألوفألمااا   فلواا   اف ااسهىالفردخاا فرهااًفألم ااساف

 اااتأل،فلكاااًفراقااا ف  ااااكفهكااا فألاااسه ه فل آل ااا وفلألاك إل ااا ،فرااا م ىأل شف  ااااكفلتىماااافله

فلألمماجئااا ف فألم ااا فكاااا ف ااان  فرألاااافأل «ألااامفرألاااا فظااا ها مفهكااافافذتف ااازألاف    ااا ف،

فألم جااا فل الفهدااا فل الفافذألااامفقااا افتف مااااف تفأل فأل كمااا  فألااامفقكااااافرخاااىف   ااااكفلتىمااااف

﴾فۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ  اف ،فلألمتااااااس  ف  اااااااكفلتىماااااااف  اااااا م فااااااام«

 

ف دف1988ها/ف1409

فدف135 ف جقاافألتقام إلف فألتهات إلفم   فأل ف  فألم زألم افواف1م

افذتف زاف     فألمفرألا فظ ها م«ف ق ف فو   فألما    ،ف /فألتهام  فل م ا رفلألم ج ،فر/فقىافألمجا ف2م

ف د7311م

و،فف ،فو/فم   فألا د ؤل فلآيا مددفألقف  فألماف م ،فل ال22060جسفأل أل  فركمس،فكس  ف ق فم فأل 3م
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ڤ ڤ  ٹ ٹ ڤ ڤ[،فلألمم اااااى ف  ااااااكفلتىمااااااف  ااااا م اف 30]ألماااااال اف

كااااىافألتداقاااا  ف ففااااكلفألم اقاااا فف م اااا فألم ااااامف  ااااى [،فر8﴾ف]ألم ااااماافڦ ڦ

ااا فواا  فألمج ج اا ،فل ام االفلااا  فألاإلماا فل اااإلفألاا ففااىأله ،فألماا ف ىقاا ف فألمكاااافلألم  اااا،فك

فدهأل الفأل أل  فألم   ا     مفألم اق فألمج ج  فألمفألمم ىل فلم  الف ف

 اا ؟فلك ااقف  ااىالفكاا افألاألاا فهجااسأل ف جت اا فهكاا فد  ااخ ،فل اازه فكااًفراقاا فردخاا فهاا فألمج ج

ألاامف  ااا ًفلقااسف تاا  فل اا فألم ااامفهكاا فإلهىألهاا فلاه داا  فرلهاا فألاامفل ااأفألم ج اااىو،فلألااجخ ف

ل  مااسف ماا فألاا فمااتفألاامفرقااىألافألمم اا م  م فم ااا مفلا ااسألإلفألم ااامفألمم  م اا فمماا فهااىفهك ااا،ف

لمالماا فمااىفألد اا ًففرهااًفألمخاا  ،فلردااافلألاامفهكاا فماا ككاافهاا فرهااًفألمج اا افلكااسه ،فردخاا ف

لتفماالفرالفرألاا فكخاات ففففألاا فهااىفرمااج فألاامفألتاا توفأل  م ااافففل  مااا،فلرااامفر ماا فهجااس فمىجااسف

مىكااس مفهاامفألما ااا فف  ااىالفرم ىلاا ف فر ااس فرهااسأل خ ،فل  اا كخ فألاا فهاا فر ااافألاامفكمااًفألم ااسأللفمكف

رلف، اااافظمااالفألااامففففمتقااا   ه فألم اااااط،ففاااىأللفألجخااا فألتقامااا إل  ،فرلفألتجام ه ااا ،فرلفألم   فااا  ،ف

ففم ااا فألم تاااا وف ففاااا ًفدخقااا فر فرألااا فألاألاااى فألماااا ف  ااا فدااااتفألم ااا  فلألم اقااا  فما ااا لهفجف

فألاأل دفر ألإلوفرالف ااىرفأل  د ف ك  فلخ فل مف

  س اااسفألم م هااا فألممااااألإلاف فكاااس  فألمجاااا ففلظكاااافأل ألااا  فألم ااا  ا فرالفألم كمااا لفألياك اااىألف 

ف،فلألما فلا س سه ف اق فألمفه فألم اق فألمج ج  فهك فيم  فرقىألاا

  ،فلألمفي م خ ففك دىألفهك افألمفرألافإل جخ فرخىفألمفففردخ فألم ىألإلفألاهق فألمفرهًفأل ف  دفرم فففا ول:

،فا فهت فألم   ا ففأل وفأل ا فج هك  دففىأللفي م خ ف فم لفألمفألم ا   فرلف ف أل ألخ فلفك  دخ 

   فألم  ألك مفلخ ،فلألمففلندافهك فهتألفألمتىاف سيًف فألم م ه فأل اخسلفألاأل فلهكم ؤه فلرهًفألم ا

 

ف دف2001ها/ف1421،ف1 

فد287ف-282 فألتهام  اف1م

فف فألرااألمفألاأل 2م فف1،فإلأل فألم  وم ،فألما   ،ف 78 م فد قفلفا  مفراق ،فأل مسفلمف فم ه ًفألممج  تافوا

فهاد1415
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فدفخ فلألتاسلالفلخ فىأله فإلأليكىالف فك مخ  فادخ ف  ل ىالفم

افردخ فجم ه فألم كم لفألمم اخس م فاالفأل فج كخ فك  فهك فألم  مم م،فلألجخ ف نيتفألم  أل ففوالثاني

 جخ ،فل  زاف م خ ف فألمجىألها،فله ف ا فمخ ،فل اطفألم   ا فردافهك فهتألفألمتىافتفألسيًفمممففرألافإل

كم لفرخىففلم ف   مقفجم ه فألم فافل  م فأل اخس فادافإلأليًف فرهًفألماتك س،فلألمفهمًفألجخ فم 

فو ك فألمم ا فألم  هك  دف

فرهم إلفألمس مفلر فوالثالث فرودخ فألمت مفرق ألىأل فألمم  ل فألم األ   فردخ  فلتف م مفرالففا فرل  إل ، فىأل

ظملفر ممففىأله ،فلهك فهتألفألمتىافرك قفألم م ه فأل  ل فففف  ام ىألفهك ف  م فرو  ،فل الفرأل م

ف فرد فمتىما فذأل  فألاياطا فلرو  ل ف فألمالأل   فألمجاىا،فف،هك ا فه فألمماتكسلالفم    ر مم  ل 

  رخ ،فهك فهك فللم اافلمىأل مفألممخاسلالفمك ا   فألمت مفرخمىألفرألافإل مفأل فل ماكت فألمفدا افأل

فدفألما ا  فلقاأل مفألاكىألا،فل   ف، اه ف

اه فألمفرهًففافرالفألم م ه فه فجم ه فرهًفأل ف  ف ظألفرجم ىألفهك فرألا،فرىألج فهك ف، والرابع

فألمتىاف م مفرالف اج ف م فألمار فألم  ت فاداف تاق فأل فف  ا هخ ألممكًف ،فل اطفألم   ا فرالفهتأل

فرالف اج ف م فألمتىافألالادف تاق ا،فلألاظخااف

لكزلألا،فلدخ فففألم م ه فه فجم ه فألمم كم مف ظألفألجام ىألفهك فرأل ا،فرنألافألمجا ففواخلامس:

ف تس مافهك خ دفهمفأل  م  فأل فألجام أفهك افألاأل فألمف

لل اااسفرالفظكاااافأل ألااا  فألم ااا  ا فألممااااألإلفل م م هااا فألماااا فك ااا فمخااا فل مج ااا ا،فألياااا  فرالف

اخااا إلفر تهااااا  ف دمااا فهاااىفل م اااىألإلفألاهقااا فألااامفألم كمااا لفألم م هااا فهااا فرهاااًفألم كااا فلألتج

ماااا  فادخاا ف، ااافهاا  ر مفل م ااا   ،فألمم ااااافألجاخاا إله ،فل الف اا ف ماا خ فألم ااىأل فرااا   فأل

 

فد292/ف2 فألتهام  اف1م

فد295ف-292/ف2 فألتهام  اف2م
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فدل الفقكىألف فإل جخ ف م فألم كم لدفر م كم لفه فألم ىألإلفألاهق فر لسفألمف جىهخ 

م كماا لفألاامفرالفرهااًفألمج اا افلقا اا فألماا ف ج ااافأل ألاا  فألم اا  ا فألاا فظهاا ف م ااافجم هاا فألاامفأل

   فلك قاخاا فلألمتاا  مىالفهك خاا فلفااسداخ ،فللخاا ف اااا مفهاا فرهااًفألم ااس  ،فرخاا فدتكاا فألم ااا

متاا  ك مفلخااتألفألمتااىافأل ألاا  ف رسفألف،فلهكاا ألمماا   فألاامفألم  فااسفألاامفكااس  ف فااىافأل ف

فدف   م ها ف كمافأل 241لمفكجاًفوفمفركمس

رهًفألمج  ا،ففففس مفلرهًفألم س  فرالف  ىدىألفإلأليك مف ك فألم تخ لفألم  ألك مفلألا م فألمم اخففقلت:

فألما فرياافألمجا ف فماا إل فألمتهمف م خ فهجسفألم س  فهمفألم م ه  فره   هجخ فلندخ فففلرالف  ىدىأل

ألم اق فألمج ج  ف فهقتلفلهقتل،فر م اق فألمج ج  ف ا  فإلأل ا خ فففم مفم افألمفألم  فكماد ج  ،ف

ألما سألإل فوج   فك  ف ممفرهًفألم ج فلألم م ه فمرهًفففاك افألمفظمل،فلقسفرك مفهاسفألمت هاف

لألمجاىافل اارلألففففألمج  ا فام د  فروج  فألمفألمج سافرهًفألم   فألمت مفرك  ىألفهكم  فلنلىألرفألماىك س

لجم  فآ أللفرهًفألاهىأللفلألمق م ،فلر م فألم تافألمفرا ت فألمار فلألم س  ،ففألما ا افلألما   ً،ففففألم

،فلر م فألاإلرففكم  فل امفألايا  فلألم جمفألممناى افهمفألمجا فلر م فألم س  فألمت مفرك  ىألفه

فألمقف فألمفرإلأللفرهًفألاهىألل فلرهًفألم ك ففلألمج ىفلألماما قفألمت مفم ف  اكهفهكمخ فل  ل  م ،

فلألل م فلألما   ا، فل  ىألففتاأللألو فر هااالأل، فلأليااالأل فر قمالأل، فرلمالأل فألمت م فألممىر   مزه إل

فر فلهكمىأل فل مم  ى  فلقج ىأل فكًفرلمئلفأل ئىافهمفألم  اففل ممتسل ، فلألم قألإل فلألماما فألم م  ال

فكم فل  مىال فألاهسألل، ف   هسلال فألمم كم م، فا ى  ف  فألمماألل ىال فلألممجقفألم  ل ا  ففلألم ا،

فدفألما ف،ك فر خ فم   فرهًفألم ج فوج  افه أل فألماكسألالفألمم كم مفلآيافألا

 

فد297ف-295/ف2 فألتهام  اف1م

ا فألم كم  ،ف،فإلأل فألم 3/ف1كفرك إل  فألماألر  فألم ا افمك  رقفأللمفك افألم  ت تف فألماك  صفألم ا اف ف  ا 2م

،فألمم ا  ف6/ف1 ،ف  م إلفألم    فم ا فو   فألما    ،فمكت  فألمت   ت،ف1989هاف1419،ف1ل الو،ف 

فهاد1323،ف7 ،فألماف ألم ااطفألاأل ا 

،فإلأل ف ك  لفألمااألدفألم ال ،فف67/ف13ف،فل جقاافما فألمجىل فهك فأل ك ا279ف-276 فألم امفل مفألم امافواف3م

فهاد1392،ف2ل الو،ف 
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س اا فلكااسه فرلف فل الفألاامفكاا لافكمااافألم اقاا فألمج ج اا ف فألاماا هاافلكااسه فرلف فألمم  ا 

جااسوفهكاا فرظهاا الفألمم ااكم مففرهااًفألم ااس  فلكااسه ،فرلف ف، اااه فألاامفألما اام  وفألمااا 

ألماىك ااسفلأل فاا  فألاامف ياااألشف    اا فألاامفرهااًففألجااتفلااسأل  وفألمتاااالفألم  ااا مفألمماا  إل فرلف

فإلأل اافألمج  افرتسفرل سفألمج   فل   ف كم فأل فألمىألف  د

مج  ،فف فلألكسافه فألمج ج  ،فلرالفألمفهسأله فر  فأل،فلقسفألفا  ًفل  فألم كم لفألمتىافلنالفراقه،ا

ر فف،فلقسفك لافل قخ فرالف ار  مىألفلنالفألم س  فألمم اافهمفظملف، افو   فر ف  اكفلا

رأل فألمسهىافتفرأل فأل ج ل ،فر األ فألمم ااق فه ففففألم س  فاف الفألمماألإلفل األ ف فهتألفألتفا   افرت ا

لكًفألمفآألمفلافلألفا  رفإلهى افرخ ففف قاأل فلىكسألد اا،أل  م الفل  فلألف م فألما فإله ه فألمجا ف

ل رااألمفألم خىإلفلألمجم  ط فادخ فإلأليكىالف فرأل ففففرهًفألمج  ا،فم مفهتألفألمسر ف ا س ف يا  فألمجا فف

فمسهىافق    دفأل

لم اااًفرك ااامفألاألاااى فألماااا ف اااسر فلخااا فأل مااا  افرالف تااا اافهااات فألم اااامفألمم  اااى فهك خااا ف

 مىهخااا فرك اااافألااامفألم اقااا فألمج ج ااا ،فر اك ا ااا فمكجااا ج مفلااا مخ  فقك كااا فألم اااسإلفتف  اااىالفأل

ما اا الفك اااافألمخاا م  م،فل دماا فهااىفلماا افمكخاا م  م،فكماا فرالفظكااافألم ااسإلف فألم ااس  فماا اف

چ   اف اا م مقاا افلماا اخ فللكااساف ا اا فألم  ااا،فلدق ااافظماالفقىماااف ما اا الفأل  اا اف ااامفأل

]ألاد ااااااااااااااااااااااااا  اف﴾فچ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ

فد[153

 

،فأل اا فألم  د  ،فألمت هاا،فلسلالفف138/ف3 جقاافألم مًف فألممكًفلألاهىأللفلألمج ًفتلمفكز فألمق ها اف ف1م

فهاد1420،ف3،فإلأل ف ك  لفألمااألدفألم ال ،فل الو،ف 184/ف22س مفألماأله اف    خ،فأل     فألم   فم  افألم

فد67ف-55 ف م فد قفلفا  مفراق افواف فألرااألمفألاأل2م
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 ثاملبحث الثال

 أسباب افرتاق األمة عند اإلمام الشاطيب

    اا مافركااسهم ف ألجاا ف ماا فك اا ف ت اا فأل ألاا  فألم اا  ا فرفااا رفألما ااامف ماا فق اام مف

لك ااااخ ،فل ا ماااًفألاامفألمت ااام مفر ل ااا فرفاااا رفألم ااا إل،فلألآلياااافيااا  شفهاامفألتاااسل ه ف

فمكا امفهجسفألم   ا ا

سذذذبب ا ول  مااا ففااا ل فألمتاااس ،فافلهاااىفألم اا  شفهااامفألتاااسل فألم اااا إلفلك اااخ ،فلألماألجااا فال

فده فهك افألمفألتيا  فلألما امر  ل فألمتس فكا فهك فألم ك فأل ف

ڀ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ افأل ألاااا  فهكاااا فظماااالفألم ااااا فلتىماااااف  اااا م اف ل  اااااس

[،فرتااااسفريااااااففااااا  دافردخاااا فتف زألمااااىالف119،ف118]هااااىإلافف﴾ٺ ٺٺ ٿ ٿٿ

أل،فلردااااف دمااا فيكتخااا فم ياااا  ،فرااا ف م ااامفرالف تااا فألاااجخ ف ت ألااا ففاااا ف ففأل اك ااا مفرلاااس 

ألتيااا  ف فألممااى فألم كاا ،فل ااا مفألم اا  ا فألتيااا  فألمماااألإلف فألآل اا فلندااافماا افألمماااألإلف

كمافلألافاااىإل،فلتف فرواااًفك م  ااامفلألمتاااا  فلألم ى اااًفلألمتمااا ا،فلتف فألاماااىألالفكااا ا

كااا فك م ااا  افألم كتااا فك ماااا  فألم كااا فلألاهمااا فلألمامااا افلألاوااا فلأل م ااام  ،فلتف فألم  

لألما  ااً،فل دماا فألمماااألإلفألتيااا  فألماات فل اا فأل فألمجا اا مفم   مااىألفر ااافلألم ااا الفلألم ااىألإلف

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ اك اااا مفكماااا فقاااا اف  اااا م اف لاااا مفألمم 

اف﴾ف]ألماتاااااااااااااااااااااڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک

ظمااالفهاااىفألياااا  ف فألآل أللفلألمج اااًفلألاإل ااا الفلألمم اتاااسألوفألمما كتااا فلمااا ف  ااا سف[،فلف213

،فرااانل فأل ف تفألااا ففاااا فلاااافهكماااافألااامفألياااا  فأل د ااا الفلاااافرلف  ااات ف فألماااسد  فلألآليااااا

 

فد194/ف2،ف19/ف1 فألتهام  اف1م

فد195،ف194/ف2 فألتهام  اف2م
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فدألاأل ،فكم فألياك أف، اه ف

ف تفردافتف جا  فألت   لفقلت فأل أل  فألم   ا فو   فتفملفر ا، فظكا  فأل  هك فألمتس ف فهت ففا

فمف فقسف  ا فل ل   فردافقسف  ك فهك فألاأل ففألمم نم  ف ظفألت   لفهك فألمتس فهج  كاىألكًفلألم كا  ،فكم 

 لفألمففوفم فألم مًفل ررفألممسا،فألمت فه دأفألجافألاأل فلتف زألا،فلألمت فأل فرائفألم تفأل  لت

ك الفألمىألج فهك فألمم ك ففهت فألاأل ف ج إللالفلقال افدزافرا ًفألم   فلألم اق فل مفو ىرخ ،فل الفف

ل ممتق فألمفجخ فرالفأل ف   م فقق  فلقس  ،فم مفتف ا  فلافألمفجخ ف  كتافل   فألم ا إلففففألما  

أل،فلهتألفأل فإلر فأل أل  فألم   ا ف م فألم س  فهمفرفا رفألم   ففلألماا ألكخ ف ف  ت تاف ظفك الفما 

ففألم   فهجسفكس  افهمفألرااألمففق فألما فه ف ألج  فم   فألم ا إل،فلألهاا  فظملفهىفألممتمىإلفألملألم ا

فدفألاأل 

 أسباب افرتاق األمة الكسبية عند اإلمام الشاطيب:* 

ك اا فألم ااا إلفلر كخاا فل اااطفرالفف ماا فااا رفم رااااألمف اجاا ف ااتكافأل ألاا  فألم اا  ا فا ااا فر

فهت فألم  ا فقسف  ام فلقسف  ااما

 ا ول: اجلهل:

ألترااااألم،فىفألم خااً،فرخااىفألاوااًف ف اااطفأل ألاا  فألم اا  ا فرالففااا فألرااااألمفألاألاا فألمااا  افهااف

،فللاا مفألم اا  ا فهااتألفألم ااا فلاانالف(3)ل م اااف اجاا فجم اا فرفااا رفألرااااألمفألاألاا فلأليا رخاا 

مفرهااًفألم كاا فلألتجاخاا إلف فألمااس مفلماا ف اكاابف  اتااسفأل د اا الف فد  ااا،فرلف  اتااسفر ااافردااافألااف

 كاالفألمس جاا ،فر  مااًفهكاا فظماال،فل  ااسف ر اااف ر اا  فلي رااافي راا  ،فألاامف، اااف ك  اا فلم اا تف

 فل ااااطفألم ااا  ا فرالفألم خاااًفرهااا فألااامفهاااس(، 4)تف فاااىاف فرخااا فألت واااسه ألم اااا   ،فلف

 

فد202/ف2 فألتهام  اف1م

فد194/ف2 فألتهام  اف2م

فلأل فل سه دفف212/ف2 فألتهام  اف3م

فد202/ف2  اف فألتهام4م
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خمخاا فرخماا  فأل اراا فألممااالفلنك اا  فأل فاا  ،فلااًفقااسف  ااا فدمااىصفألم ااا   فككخاا ،ف تفرداااف  

أل كى اا  ،فرلف  خمخاا فرخماا  فألت ىهاا  فهاامفألت وااسه ،فلهااتألفألاا فكاا لافل  دااافألاا ف ااارفأل اا افماااف

 اااسلافلتفدقااااف فألت واااس فلأل  قاااس ،فلألمت ااا فف فقىمااااافمرو اااا افظاااىألهافألمتااااآالفهكااا ف، اااا

مااار فلألمجقاااففااا فألاامفرفااا رفألما ااامفلأل  دااسافألم ااا   ،فرماا ف اااف ماا فلاا م   فلاااف فلاا إل فأل

،فراااااا، ف(1)ألمتاااااآالفتف  اااا لهفكجاااا جاه «؟ف تاااااؤلاللوااااقفألم ااااىأل شافذ ففقىماااااف

ألمتااااآال،ف تفردخااا فياجاااىألفهااامفألماااس مفكمااا ف  ااااشفألم اااخ فألااامفألممااا سفف تااااؤلالكاااىدخ ف

 مااااًف ماااا ففلواااا خ فلااااندخ فتف ا تخااااىالف فألمتاااااآالفكااااا فألمماألاااا  فاالف فااااىافأل ف

ماااقألج مفكتىماااافقكاااىلخ ،فلماااتملفألد كتاااىألف مااا فآ ااا وفردزماااأف فألم  ااا  فر  كىهااا فهكااا فألم

﴾ف]ألمم  اااااااااااااساافۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ   ااااااااااااا م اف 

 ألاا  ف   اا فل  ااافألم اا فقاا مىألافقااسفك ااا،فلألاامف  اا فل  مااافرتااسفك ااا،ف[،فرااوظألف رلألفأل44

ألم خااًفلاا مم ج ففلمااتملف  اجااىالفر تاكااىالفألمجاا سفألااانلم مفهاات فألآل اا ،فلهااتألفد ماائفهاام

فد(2)ألمت فدزافر افألمتاآال 

ألم قاا ا،فلألم ااافألمم ااا  افألماات فأللاك ااأفلااافألاألاا ف فهاات ففلهااتألفألماات فظكااا فأل ألاا  فهااىفألمااسألل

ألفألمااا ف   ااااىالفرد  اااخ فكمااا افأل فااا  فلإله  ااااف نياااتلالف،فكاااا ف دااالفألآللدااا   ااااطفك  اااا 

ألم اا  فر خاا فأل فاا  فألاامفظ كااا،فل ااكااىالفألاوااىافل ج  ااكىالفكااىافألم ااالا،فل  ااااالالف

ألم كاا فم كمااىألفردخاا ففيالجاا  فهاامفألمااس مفلهااسأل  فم ىأللاااا،فلمااىفكاا الفهجااسه فلت اا فألاامف فااىا

ف ت  كىالف ف، افألى م،فل  اك ىالف ف، افأل ًد

 فيااالشفألم ااىأل شف ف ر فألم اا  ا فل ر خاا فماا   فمرتفك اا ف  فهااىفألم خااًفلكاا الففااا

[فألاجااا فهجاااسه ف75] ىفاااقافف﴾ے ے ۓ ۓڭ  ل متىألهاااسفر فااااستمخ فلتىمااااف  ااا م اف

 

 ،ف3344[ف ق فم6]ألم  ق افف﴾فىائفىفېفېفې فې ف ف فو   فألما    ،ف /فرك إل  فألادا  ل،فر/فقىافأل ف   م اف1م

فدفهمفرل فف  سفألم س  ف

فدف214ف-212/ف2،فألتهام  ف129/ف4ألممىألرت وافف 2م



  

  1153   
 

 عند اإلمام الشاطيب هـــعالج ـله سبــــابـأسب ةــرتاق األمــاف

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

هااسافألم ااارفمرالفألم مااى فهكاا فرالفألآل اا فه ألاا فتف ك تخاا فألما ماا ص،فلمااىفكاا دىألف  كمااىالفق 

ڍ ڍ ڌ ڌ  قاااسف ااااألإلفلاااافألم ماااىص ،فممااا فرها اااىألفهااامفقىمااااف  ااا م اف 

﴾ف]ألمم  ااااااااساافەئ وئ وئ ۇئ ۇئ [فلقىمااااااااااف 35﴾ف]ألمج اااااااا لافڎ ڎ ڈ

فد(1)[فلم مفجخكخ فهىفألمت فف قخ ف م فأل فظهاىألف م اف95

 ااا  ا فرالفدماااىصفأل فااا  ف  ااااافأل د ااا الفألممااا   فألم اااى ،فر مااا فرالفل ااا فل ااااطفألم

د اا الفتف م ااًفوااى  افألم  ألكاا ،فكااتملفل اا فدمااىصفألم ااا   فتف   اا فوااى افرجاازأللفأل 

ألاامف اا فجم اا فألا اااأل فل قااخ فمااا  ،فااا ف  تااسفأل ألاا  ففتلااسك ألكاا فواا    فهجخاا ،فلااًف

األفااا ىالف فألم كااا ف اماااى لالفألت  دااا فلااا مفألماألفااا  مف فألم كااا فلرهاااًفألمز ااابفلألم خاااً،فر م

د اا ال،فلماانالفألاامف فقكااىلخ فه اابفألم ااا   فوااى افلألكااساف  ااس فل قااخ فل قاا ،فكنهقاا لفأل 

فد(2)ألمام لفلا  فألاإلم ،فل ا فأل ف     ا،فلأل فظملف تفم خكخ 

ڇ ڇ  لاجاااًفظمااالفهاااسوفألمم ازمااا فألااامفرهاااًفألمز ااابفك ااا فأل ا اااىألفقىمااااف  ااا م اف 

﴾فوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ اف [،فلرهمكااااااااىألفقىماااااااااف  اااااااا م 40﴾ف]رمااااااااكأافڇڍ

ڭ  فلتىماااف  اا م اف [،فلهأل،ااأفألم اا اا فهاامفألااجخكفرهااًفألم اا ،فمام اا خ29]ألما ااى ااف

ک ک ک ل هاأل ااااااخ فهاااااامفقىمااااااااف ‘[ف96﴾ف]ألمماااااا ر وافڭ ۇ ۇ ۆ

[،فر ااًفألاامفأل ااا فل اا فر اااأل فألم اااافألاامف، ااافدقااافر ماا ف82﴾ف]ألماىلاا افگ گ

فد(3)ل ألله  فروداف قًفل  ت فل  اشفهمفألمماأل فألمم ات  

 اني: اتباع اهلوى:والث

ا  فألم اااخىألوفلألما،اااا وفألمخاااىطفأل اااًفألم اااا ف مااا فألااا ف   ماااا،فرلفهاااىفألااا ف  ااااافهجاااافلااا ي

 

فد294/ف1 فألتهام  اف1م

فد301/ف1 فألتهام  اف2م

فد67/ف3 فألممىألرت واف3م
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ألف ف ؤ اا  ألفكا ااا  ألاماا  لفرلفألم  اا فهك خاا فألاامفهألل اا ففلألاألزجاا ،فلتماالفرالفمكا،ااا وفإلل  

  افهااا فألماااا ف1974رلاااىفههاااااف كماااافأل فموففأل ماااسأل  جااا ،فرلفهكااا فكاااسفقاااىافألم ااا خف

فد(1) سفألم  مفلألمتا ف فألام  لفلألار     اىم فهك فألت 

مقااا م فألمماااتكى اف فألم اااس  فرواااًفيالجخااا فر اااا افل ااااطفأل ألااا  فألم ااا  ا فرالفألم اااامفأل

،فلاجااًفظماالففاامىألفرهااًفألاهااىألل فادخاا فأل ا ااىألف(2)ألت وااسفألم ااا   رهىأل خاا فإللالف ااىي ف

جمااىصفرهااىألله فلقااسألىه فهكاا فألاإلماا فألم اااه  ،فلألهامااسلألفهكاا فآ أل خاا ،فااا فج كااىألفألم

ألفر خاا فألاامفل أللف  اااا فرهىأل خاا ،ف،فل قااارفألم اا  ا فرأل كاا فمك ااامفألمااا فظماالألم اااه  فألجقااى  

ألاااا اف ماااا فألم  فاااا  فل، اااااه ،ففراااانك اه فرهااااًفألما  اااا مفلألماتااااا  فمألمم ازماااا  ،فلألاااام

لك واااًفألااا فهىماااىألفهك ااااف   ااا  فألم تاااىافأل ااااإلا،فر ااااكىه فألااا فألم اااااف فألما  ااا مف

ألاا فظخااافمخاا فللجخااىألفهك خاا فرك اا  فألم تااً،فرتاا مىألفلألماتااا  ،فااا فقمااالألفرر اا افأل فهكاا ف

رالف   ااًفكااتأل،فر  كااى فأل  ىألاا  فهك ااافك اا  افألمم ك اا م،فف  اا فهكاا فأل فكااتأل،فلتف  ااىه

افألمتس  ااا ف- فدقاااافألم ااا  ا -مفألماااا فألفاااا   فلخااا فألمخاااىطف، اااافألمم ازمااا فلألااامفألم اااا

فد(3)لألمماجئ فلألم ىأل شفلألما  ج  

فأللفألااامفرفاااا رفظخاااى فألم اااامفل اااس  فألمجاااا فل  ااااسافألم ااا  ا فهكااا فرالفأل اااا افألاهاااى

  طفلخااا ف كااالفألاهاااىألل،فكمااا ف ا ااا  طفألم كااا فألمااات فر ااااافذفااا  اشف فرألاااا فرقاااىأل ف  اااف

لماا ففاا  ىالف فرألاااافألاامف كاالفألاهااىأللفألمااا فألرااقااىألفر خاا ففاااافألمجااا ف،فرتااسفري(4)لماا كاا«

ف م ف كلفألم امد

 

ل جقااف،فإلأل فألم  افألم ال ،فألمت هاا،فلسلالف    خ،ف8/ف1أله فأل ف أل  فمك  خفأل مسفرل فههاااف ف    خفألممت1م

ف دفف1998ها،ف1418،ف1 رفألم ال ،فل الو،ف ،فإلأل فألم ا35ظ فألمخىطفال فألم اشفأللمفألم ىه افواف

فد134/ف2 فألممىألرت واف2م

فد300،ف206/ف2،ف216/ف1 فألتهام  اف3م

ف د16937 ،فأل جسفركمسف ق فم4597،فر/فما فألم ج ،ف ق فم ففجمفرل فإلأللإل،ف /فألم ج 4م
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ا،فرااا ف  ماااًفر اااافل قكاااسفألم ااا  ا فهكااا فرالفوااا ك فألمخاااىطف ظألفإلياااًفقكااااافلرماااارفكااااف

ملألهاااااف فظمااالفلم ااااسففألممىهقاا فلتف تااااًفألمااهاا الفلتف  ااااادفلماامفي م اااا،فااا ف تاااىاا

ااا ،فلهماااالفلااامفها اااسفألمم ازمااا فموف80موففألم خجااا فرلافألااامفقااا افل متاااس ف فألمامااااا ها

هااا فلفااىألهم ،فرااودخ فكاا دىألفك اا فمتااىألفأل ااالإل مفألاامفكااًفجخاا ،فأل  ااىل مفهاامفكااًف144

،فلألاا فظماالفماا ف اازألإللألف تف م إل اا  فهكاا ف اا مخ ،فلأل لألاا فم اا ال،فألا ااس مفهاامفكااًفأل ااك 

ف﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ  هكااااااا فألااااااا فهااااااا فهك اااااااااف

فد(1)[41]ألمم  سااف

ألفألخماا  ف فألما  ألااًفألاا فألآليااا مفلهااىفرداااف جا اا فهااس فألما ااااف فألم  اا ف ل ااا مفألم اا  ا فرألااا 

كااًفركااسف ففهكاا فألمجاا سفلااندخ فألاامفرهااًفألاهااىألل،فرو ااا افألمخااىطف اجاا ف فألمم اراا ف ماا 

راااف تف ظألفكاا الفألجماا   ،فد  ااا فاالفأل ااا افألمخااىطفرألااافلاا  ج فتف  اراااف، ااافواا كاا،فلماامف  ا

تف   ااا فهكااا فركاااسفلنداااافألااامفرهاااًفألاهاااىأللف تف ظألفكااا الفهجااا  فإلم اااًفلماا ف  ااا مهفد  اااا،فلف

فدف(2)ي  ج 

جم اا فماااخ وفرااامفألمز اابفلألمقاا اف ماا فرألااا مافم د اا  فف،فل اجاا فأل ألاا  فألم خافااا تهذذ،ا

فد(3) األافل سفألتهااأل فلا،فلألم جى ف م فألمخىطف فألت لك فألمجص أل

انك ااسفهكاا فرالفأل ااا افألمخااىط،فلأل ااًفأل د اا الف ماا فمااخىأل ا،فلألد ماا   ف فألكتأل ااا،فل جا اا فألم

ل الفكاا الفأل د اا  فألاامف مااى فألم تاا   فلقاااىافألمم اا   
ألرااااألمفألاألاا ،ف،فلرواا  فألاامفروااىاف(4)

سد  ،فركااىتفأل ااًفأل د اا الف ماا فألم  اا  فلألم اااألرف تفرداااف ااال افماتاا لفأل د اا الفلهماا  افألمااف

 

فد299/ف2 فألتهام  اف1م

فد266،ف265/ف2هام  اف فألت2م

فد17/ف1 فألممكًفلألمج ًاف3م

،فإلأل فألم  ا،فف124ألم سأل  ف فألمم  م فألم  م  فألم ك    فألم ى م فال فأل مسفلمفألم  سفألما ك ىف افوافففف ف جقاا4م

ف دف1988ها/ف1408،ف1إلأل  ،ف 
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 ماا فألمج اا لفتدت اا فد ااكافألاامفهألاامفل  ااس،فلاجااًفظماالففمماا فألفااامافلجااىإل ،فلمااىتفأل كااا

رو ااا افألمخااىطفماا افألااتألىأل  فأل كتاا  ،فلااًفألممااتألى فألجااافهااىفألاا فهألإلفهكاا فجكاا فألمممااك  ف

 ااا افاااا ف م اااًفيالجااا  فهااامف  ااا م  فأل فااا  فل  ك ااا  فهااامفكاااسلإلفألملإلرااا فألممقااااا،فك

ااا افألمخااىطفهكاا ف،فلقااسفلاا مفألم اا  ا فهااتألفألاألااافل  داا  فماا ر   فك اا فركااسفرالفأل (1)لألم اااأل 

 اااال مافألماااسل فلألاااتألى ،فر ممماااسل فألجاااافألااا فكااا الف  ل ااا  فمألألاااافلألمجخااا ،فلوااا كاافقاااس ف

ألممااقألج مفألا ت اا ل،فلألممااتألى فألجااا،فألاا فكاا الفألمخااسطفر فاااج  فلاااف ف ا اا فهااىأل ،فلهااتألفماانالف

ألفرلم  ف فد(2) ،ففىأللفج لفألاألافلألمجخ ف  ل  مفما،فرلف، اف  ل  مألمخىطفألتمىإل 

 خرين:الثالث: تقليد اآل

تف  ااا فرالفدزهااا فألماتك اااسفألا ك كااا ف فألمج اااىسف ىجخخااا فألااامفك ااا فتف  ااا ا فظمااالفاالف

 ااا  افهكااا فألمتكاااىر،فل اااسر ففاااك  الفألار ااا  فألماااا فألكا ااااأفقسألفااا فلماااال فألاج ااا اف 

لقااا ف، اهاا ،فلألاامفألم ا  اا فرالف ااسر فظماالف ماا فألم تااىاف ماا فل اا فألمااااأله م فما اا الفك ااجخ ف

فد(3) قمف، ا فلهىفألم سفلت ىإلفألاف  ألتيا  فلألما ام،ف ظفكًفم صف ج

لمخااتألف   ااًفأل ألاا  فألم اا  ا فألماتك ااسففاااا  فألاامفرفااا رف  ااامفألاألاا ،فر ماماام  فهكاا فأل ااا اف

ى فألماات فألاا افم  فااسا،فرلفأل ااا افألاا فكاا الفهك ااافألآللاا لفلألاماا  افهااىفألماتك ااسفألممااتألألم ىأل ااسفأل

سفجاا ه  فماا ف اكاابفألاكاابفلاانك افألممااانيا مفألاامفرهااًفألم ااام،فل اازألإلفي ااافألماتك ااسف ظألفكاا الفألم متكااي

ألم كم ل،فرلفك الفألممتك سفرم    فإلأله   فآل أل افلرر    
فد(4)

سف فد اانافراقاا فألمتاألأل اا ،فر مااسألالفأللاامفقاااألهفل ااا مفأل ألاا  فألم اا  ا فل مم اا افراااافألماتك ااف

 

فد121ظ فألمخىطافوافف 1م

فد64/ف1 فألتهام  اف2م

فد9/فف1 ف    خفألممته فأل ف أل  اف3م

فد212ف-210/ف2هام  اف فألت4م
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  ،فكاا الف جاا  فألاامفرهااًفألم ىراا فألاا    ف ماا فألمزهااس،فرماا إلرافركااسفمألممج ااىرف م ااافألمتاألأل ااف

لهااىفألاىجاااف ماا فقا اااا،فركماا ف آ فألاا    ف ماا فألمس  داا فر اا  فألاامفهااتألفألمااا ر،فرتاا اففإلهاا افألما  ج اا 

ً؟فقاا اافلاانألافألاا م  فلأل م االفمااااف تفماا فرهمااًف تفلاانألا،فرتاا افكمااسألالافللاانألافألاامف  مااف

لف رفألم ااا مم م،فقااا اافواااسقأ،فقااا اافلألااا فلألااامفماااافألماااسد  فلألآليااااا،فقااا افكماااسألالافظماااف

؟،فقاا اافرألاااوفرالفرإلهااىفرهكخاا فألاامفألم خااًف ماا ف،ا االف فألمات اا فألمااا فردااأفألاىجاااف م خاا 

ألم كاا ،فلألاامفألمقاا اف ماا فألمخااسط،فرتاا افمااافكمااسألالافردتااتتفردتاات فأل ،فلرراا فهكااّ فألاامف

رياااشف    جاا فلااا،فرماا فرمااسفألكا اا ج فمم ااًفألاا فظكاااو،فرتاا افماااافألاا فرألاااوفرالففألم كاا فألاا 

س ؟فألظكااا فرااوتفألم ااافألمم جااىالف ماا فكااًفركااسف تفل ااسفألم تاا فلااافلألم خااسف م ااا،فقاا اافرماا فهخااف

ألكاااز فلااا،فرتاا اافرالف   ااًفماا فلمإلألاا  فهخااسفأل فهكاا فد  االفرتف  اااشففااافأل ألاا  فألماات ف

 فكمااسألالفهخااس ،فااا فألدااسر فإلألهاا فألما  ج اا ف ف  ك مااافرمت اااف م اال،فلتف   اا فل ااا ،فراا ماز

ألفاااس جافلألفااا ىأل ،فلألفااا  رفماااف فجم اا فألاا فألإلهاا  ،فااا فألداااسرفد  ااافرجااىالفجخكااا،فكااا ف

فد(1)و  فرو  فألمفروىمخ ،فل  م فكىمافر ا اففمىألفألمتاألأل  فمكسهىا،فلف

هااافراااافألماتك ااسف ف  ااى مفآ أللفراقاا فألمم ازماا ،فرااوالفف571،فل ااا مفرلااىفألمت فاا فأللاامفه اا كافوففهذذ،ا

ألفألاامفألمم ازماا فلرهااًفألمتااس فأل مااأفلخاا فرهااىألؤف ه ف ماا فألماتك ااسفماؤفاا  خ ،فلألاامفألقاا فألاامففك  ااا 

 ااانل   فمااا ف جااازافأل فلااااففاااك  د ،فليااا م ىألف ف ؤ ااا فأل ففففرفااا رخ ،فراااانلمىألفألمتااااآالفهكااا فآ أل خااا ف

  ،فلج اااسلألفهاااتألرفألمتااااا،فلإلألداااىألفل كااا فألمتااااآال،فلههماااىألفرالفألم اااا إلف  كتاااىالفألم اااا،ففل الماااف

فدف( 2)  م ف، افظملفألمفألآل أللفألما في م ىألفر خ فرهًفألم ج ف

ااافرالفألااامفإللألرااا فألماتك اااسافكااا فألما ااااا،فلألماا505ل ااااطفك ااا فأل فااا  فألم زألمااا فوف رااا فها

 

فلأل فل سه دفف210/ف1 فألتهام  اف1م

،فإلأل فألم ا رفألم ال ،فف156 ف ا  مفكترفألمم ااطفر م فد  ف م فأل أل  فألام ا فال فألمت ف فلمفه  كاافواف2م

فهادف1404،ف3ل الو،ف 
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،فكمااا ف قكاااسفهكااا فرالفألماتك اااسف ت اااسف(1)همااامف  اتاااسفرداااافإللالفألمما اااا ف فألم قاااًفلألماااتك ل

واا كاافل  ماا فلمااا فللماا ا ا،فلرالفمااافماا   د  ف  ااا   فألاامف،ىأل اا فأل د اا ال،فر اا فألاامف

 م اامفرالف   ااافلا ماااف، ااا ،فلواا  فدقااا فألىقىراا  ففألتكااسفق ااس فأل اتااس فهاامفرالف  اا له ،فراا 

ىهافهكاا فل ااس،فللااسألفمااافأل جاا فألاامفألمم اا تفألمااا ف ااا  مفأل اامفهكاا فأل اامىها،فرااوالفمماا فمااافلااام

ألفألاامف كمااًفهك ااافماا   الفألماتك ااسفكمكاا ،فلقاا اافك ااقف   ااافهااتألفلا ماال؟فر اااطفهااتألف،ااال  

فد(2)ألم    ال،فر اا هسفهجافل  ااهفهمفأل كا

ألماتك ااسفتف ا  اا ف تفلاااا فألما ماا فماار ألل،فلألمااراا فهاامفكااًففل اااطفألم زألماا فرالفك اا ر

 ف اراا فك اا رف  اا م ،فلرهقاا فألمم اااىإلألوفألمااا ف  اا فألمااراا فهجخاا فكاااففأل اااىإلففااىطفأل 

فد(3)ألماتك سفهىفألمخىط

هااتأل،فل ااتكافألم اا  ا ففاااا  فآيااافألاامفرفااا رفألما ااامفلهااىفألما ماا فراجاا لف  ت اااافهكاا ف تك ااسف

 ا مااا فمار اااافلتف كا اااأف مااا ف، اااا ،ف تفرالفألم ااا  ا فمااا فألآلياااا م،فر  ألااا فألممتكاااسافرالف

فد(4)ات   فادافهجس ف ألج ف م فأل ا افألمخىط   ًفألما م ففاا  فأل 

م ااامفمكا مااا فف-كمااا فظكاااافألم ااا  ا -مااالفرالفألما مااا ف اجااا ف مااا فأل اااا افألمخاااىطفلت

رفاااا ل  فريااااط،فرتاااسف ج ااانفهااامفألماتك اااس،فرتسفااا  فألآل أللفألماااا ف تكاااسه فألمماااالف سر ااااف مااا ف

مكاتك اااسف-ما مااا فمخااا ،فلم اااًفهاااتألفهاااىفألم اااا فألمااات فج اااًفألم ااا  ا ف   كاااافه ألااا فأل

م اا فجىألداااا،فر مما ماا فتفكماا فقااسف  ااىالففااااافهااس ف إل أل فألممى ااىافألاامفجف-تألى ألممااف

 

 فألم ت ر  ،ف،فو/فإل/فهاسفألماكممفلسل ،فألقف  فإلأل فألم ا35ق   فألما  ج  فم   فأل ف  فألم زألم افواف فر1م

فألم ى أفلسلالف    خد

ف،فإلأل فألمم ار ،فل الو،فلسلالف    خد184/ف1  فأل ف  فألم زألم اف ف ك  لفهكى فألمس مفم 2م

فد75/ف3 ف ك  لفهكى فألمس ماف3م

فد218/ف1 فألتهام  اف4م
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فد(1)  ا فقكاافلر ا ف تفهك فج د فلألكسفألجا

لر اا فألاا فكاا الففااا فألما ماا فرااوالفمااافككااا،فلمتااسف ر جاا فألما ماا ف ااسرف فهااالمفل اا فف

فألمم ااك  فم مفكااا ف دااافم  اااشفألاامف   م ااافلرا تااافألمااار فألاامفإلأل اااافأل فاا  ،فلرقكخاا فك ماا 

رلفألااااسافرلفهت س ااافر خاا فإليااً،فلمتااسفف   اا فهكاا فألمم اا م  مفمار ااافلر ااا فلندااافألا اا هً

كاااا فرل ااااافل ااا فألمم اااكم مففألآللدااا ألفاااا   فألما مااا فلاااا  فماااا رفألاألااا ف فهااات ف

 فألمم اااكم مفألااامف  ماااًفل قااا  فلألممىكاااس م،فكاااا فلواااًفألم ااا افردااالفلألجاااسف فوااا ى

ألف  فاااىافأل ،فقاااسفتف  ماااًفل قاااافاهاااسأللفلكاهااا  فممااامف  اااخسفرتف مااااف تفأل فلرالفأل ماااس 

فألاأل ،فلتفكىافلتفقىاف تفل  دففف

 اا فكاا الفجااىهافألافااا رفرالفألما ماا فمك الف- كمااافأل -رلااىفههااااففأل مااسل اااطفألم اا خف

يااا  فلاا مفألاألااى  مفلألمخ ماام  مفرلت ،فااا فألمااا فراقااأفألاألاا ،فرتااسفكاا الفتدا  اااافرااااف فألت

سفظماال،فرتااسفك دااأفألمتا  ااًفألمااا فألدا ااافر خاا فألااته فألتيااا  فلاا مفألم ااىأل شفل، اااه فل ااف

ا  مفألم ااىأل شفألاامفألمتا  ااًفألمال  اا ،فتفألاامفألمتا  ااًفألممقااا  ،فلألمجاازألافلاا مفألمااال   مفلألممقااف

ألفقاااًفأل فاا  ،ف تفردااافأليا اا ف فلسأل اا فظخااى فأل فاا   ،فكااا فظخاااف فراقاا فكاا الفألىجااىإل 

فد(2)ألم ىأل ش

    مف مااا فقكااىرفلجااا فآإل ف ر اا إلفألااا فلتف  اا فرالفألما ماا فلااا رفهقاا  ف اااسيًفألجااافألم ااف

ل ااجخ ،فلردااافألاا د فألااامف إل أل فألم تاا   ،فكماا فرداااف ز اااسف فإللألهاا فألمقاا افل خاا كفلىألهااا ف

ألمامااا إل فلأل وااااأل ،فلتفااا م ف ظألفوااا كاافألمجقااااف مااا فألم ماااى فل ااا مفألما ت اااافلألتهإل ألل،ف

 أللفم  م ااا ،فل افاااخف فألمج اااىسفألتهاتااا إلألوفلألآلراااوالفظمااالف   اااافإللألهااا فألمم  داااسافلألم

فد(3)ألما  ك 
 

فد9/فف1ممتأله فأل ف أل  اف ف    خفأل1م

فد13/فف1 ف    خفألممتأله فأل ف أل  اف2م

فد15،فألتقام إلف فألتهات إلافواف34/ف3،ف40/ف1ألمس مافف ف جقااف ك  لفهكى 3م
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  ااىالفأل مااىافف-لتماالفردااافكااتمل-لل هاااا  فألما ماا ففاااا  فألاامفرفااا رفألراااامفألاألاا ف

رفاااا رفألراااااألمفألاألااا فهجاااسفأل ألااا  فألم ااا  ا فيم ااا ،فركاااسهم فقاااس  ،فلألا ل ااا فألايااااطف

فإلأليك ف  أفك  فألم ا إلد

ألماجاا هافاألمفألاألاا ف، ااافألمااا فظكاهاا فألم اا  ا ،فألجخاا اف   اا فرالفهجاا  فرفااا ل  فرياااطفترااافلتف

هكاا فألم  راا ،فلأل اا ل افألمم ااكم مفم   ااافألاامفرهااًفألمااس  د وفألاياااط،فلإليااىافل قااخ ف

 فأل فااا  ،فلل لإلفألمما ااا لاف فألمتااااآالفألم اااا  ،ف مااا ف، اااافظمااالفألااامفألافاااا رفألماااا فمااا ف

فد(1) ا ا فمخ فأل أل  

 

 ف جقاافأل دم  ف فألماجا افهك فألمم  تفلألافا رفألما فرلجاأفألتيا  فال فأل مسفلمفألم  سفألما ك ىف ،فف1م

لأل فل سه ،فففف11/فف1ها،ف    خفألممتأله فأل ف أل  فف1403،فف2إلأل فألم  ا،فل الو،ف و/فإل/فأل مسف  ىألالفألمسأل  ،فف

 وفهال  فمكااجم فلألمج ا،فألمت هاا،فف،ف اجم افه إلافهه اا،فككم191مم اتسألوف،ىفا  فمى ىال،فوافألآل أللفلأل

فلسلالف    خدف
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 لرابعاملبحث ا

 األمة عند اإلمام الشاطيبسبل عالج افرتاق 

ت فلتقاا  فألرااااألمفألاألاا فلألدت اا ألخ فهكاا فد  ااخ ،فلتفاا م فلهااىفكاا الفأل ألاا  فألم اا  ا فأل اا ى

ألماات فهاا شفهمااافججاا فاماا  فألم اقاا فلألتدت اا  ف فلاا إلفألادااسما،فألاامففااتى فألممم ماال،ف

مفألراااااألمفألاألااا ،فل ااا  افه اااا فأل فااا  ،فل   ااا فألاهاااسألل،فلماااتملف ىفااا ف فألم اااس  فهاااف

ألفواا م  فمك اا ش،ف، ااافردخاا ف  ااا ل فرا شف ماا ف الاا فيمااا فل ماا فجاا لف ىفاا افل اا فلااتل  

فألا خسفرأل مف اه ه ،فلهت فألماتل فرلفألم اًف م مف جم مخ فر م ف ك ا

 النظر إىل مقاصد املخالفني: -1

 ا اا فر   ااافألاامفرهااًفألم ااامفرلفألمم اا م  مف فألمااار فقااسف  ااىالفألتمااس فك ااج  ،فم جاااف ااًفألم

رفلرقااارفل اا ف فألتهاااا  فك اامفألممتمااس،فرااوالفظماالفألإلهاا فمكاتاا  فألممىوااًف م ااا،فرااوظأل

مكىراا م،فل قااارفألم اا  ا فأل اا ت فلم اانم ف  قاا فر خاا فألم اا  ،فم جاااف م اامفألتماتاا لفهجااسف

دت ااا فر خااا فمكىرااا م،ف كااالفألمم ااانم فهااا فم ااااا وفألممااا  وفلد  خااا  ،فرمااامفرماااسفأل ااا  ًف

قاداا ف ماا فألت وااسفألم ااا ت مفد  هاا فألاامفد  هاا ،فرااوظألفدألم اا  فأل اانم ف اااا وفألمماا  و،فك اا ف

ف  فكااىافكماا فألماجز ااا،فلد اا فألمجتاا  صفلفاام وفألم ااسلد،فلجااسد فكااًفلألكااسفألجخاا فك  ماا 

فلهىفأل كىرفألاإلم ،فل دم فلق في رخ ف فألم ا  د

ل ااااطفألم ااا  ا فرالفألم ااا  فألمااات ف ا اااسفر اااافألممتماااس،فل كاتااا فألااا فأل كاااىرفألاإلمااا فل الف

 فألم ااالا،فلم جاا فرداااف  ااىالفأل ا اا ،  فمف تف داااف  اااافألم اا  فكاا الف فأل اا  ًفروااىافألمااس 

فد(1)تف د   فر ا

ألف ف تا اا فألمم اا ر وفل ااجخ فل تك ااًف ألفكا ااا  لتماالفرالفمكجقاااف ماا فألت وااسفألمم اا م  مفراااا 

 

فدف162/ف4،فألممىألرت واف217/ف2 فألتهام  اف1م
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كااسافألم اا  ،فم اامفتف مااًف ماا فهاات فألمس جاا ف تفألاامف  اااإلفهاامفألما ماا فلدقااافل اا مف

هكااا فأل ماااًف تااااارففالف  مااًفآ أللفألمم ااا م  مأل دماا  فلألما ااا ،فلكااا لافلتاااس فجخاااس فر

ماا ف  ااسفكمكخاا فهكاا فريااقفألمم  ألااًفتفرمااسه  فألاامفألممااىألر،ف الفماا ف  اامفوااىألل  ،فرااوالف

،فلأل د اا الف فهااتألفألممتاا  فلاا مف(1)   اا ج  فمكقاامفل مم ااكم مفألاا فألفااا  اف ماا فظماالففااا   ف

فرألا ما

ألمقمفلخ ،فل  قفم  داففافرالف   مففوالثانيافرالف   لفألمقمفل مم كم مفل   مفهك خ ،ففحده ار

ألمقمفل مم كم مفرفك فألمفألممىألرففهمفألم  مفر خ ،فكا فل الفك الفأل  ئ  ،فر م  نف فك مف

ل م  مفر خ ،فركىفف أف د  الفهمفم مف لك افرلفم مفرل فجخًفرلفرل فمخ فرلفر فركسفألمفف

هجسفأل ففففقا فألم  ىو،فلمىفه  فه ىافل م  مف فأل ك فلم فهىفألجافلا لفألاماأل ف ىافهما ،فم ف 

فدف(2) رتسف  ا فمك  ا

اافلهااىف456لألاا فرك اامفوااج  فأل ألاا  فأللاامفكااز فوف  ااتكافألاا ف فكااا فرهااًفألم ااا رفألاامفها

ألج ققاا وفلرك ظ اا ،ف ظفقاا اافملماا  ك فكااًفألاامفقااارفكا لجاا فهااتألفردجاا فماا فد اااشفألاامفألم ااا ف

شفهكاا فلجااافألاا فل الفإلمفلل ااسدددفل دماا فرياججاا فألاا فتفك كاا ف م اامفرالف  ااففماا ئ  ألممااتكى اف اي

ي  ااا    اااافلتفلجاااافروااا  ف تفمكاااسه لطفألم  ظلااا فألماااا فتفإلم اااًفهكخااا فتفأل اااام  فلتفر
،ف(3) 

ل الفألمااات فظكاااا فأل ألااا  فأللااامفكاااز فهاااىفألم ا ااا فألالمااا فرالفد اااك افألااا فألمم اااكم مفألمااات مف

ىففاام ج فاد  ااج فلااتملفلكاوااج فهكاا ف   م ىدجاا ف فألآل أللفلألار اا  ،فلهااىفرألااافألم اامفمااف

فإلق مدجم فألم كم فلكج ف فظملفو 

 مجقاف مااا فل الفهجاا  فألم   اااافألااامفأل ااا  ًفألم ااا  فلااا مفألمم اااكم مف م ااامفألماتا ااا فر خااا فلاااف

 

،فألقف  فألماف م ،ف73/فف8ج فرل فألمت ف ،فمم مسفلمف لاأله  فلمفألمىه اافف فألم ىألو فألمفألمتىألو ف فألمترفهمفف1م

ف دف1994ها/ف1415،ف3ل الو،ف 

فد131 فألتقام إلف فألتهات إلافواف2م

فدف139/ف1ًف فألممكًفلألاهىأللفلألمج ًاف فألم م3م
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ألت واااسفألمم اك ااا مفألممكات ااا فألااا فأل كاااىرفألاإلمااا ،فرمااا   افأل ااانم ف  اااى  فألمجماااىصف

ألافأل ااا ك فلاا مفرلجاا لفألاألاا ،فكااا ف الفألممىهماا فمكا ااا افرلف نل كخاا ،ف كاالفألمم اانم فألمااا فتف ااز

ألفمك   اا فلماا  فألم ت ااسافرلفر اا إله ،ف كاالفألمم اانم ف م اامفرالف كاتاا فل قااخ ف   كخاا فأل  اا   

دت اا فلألكااساف   ااًفألم اا  فياا  ف جااىافلماا افياا  ف قاا إل فظماالففألم اراا الفر خاا فهجااس

فاالفألتمااسفألم ااا ت مفهااىف جز ااافألمااا   فهماا فتف ك اا فلااا،فرمااته فألم ااكقاف  ااى  فألمماااألإل

 ،فلألااته فألم كااقاف نل ااًفألاا فألمت اا فلاانالفألمم جاا فألمماااا إل ف، ااافألتمااىإل ف جز خاا  ف ف  اا م

جز خاا  فمكااا   ف  اا م ،فرتااسفألماااا فألمجمااىصفألاا فألمت اا فلاانالفألمم جاا فألمماااا إل ف، ااافألتمااىإل ف 

فد(1)ألم ا ت الف فألماجز ا فلهتألفهىفألممخ ف فألم ت سا

جااا،ف م اامفألماتاا لفألم ااا ت مفر خاا ،فلأل اانم فإليااىافألاهماا اف فأل اام فأل  ماا الفرلفيالجخاا فه

  فهااىفأل  ماا الف فم اا فألم ااار،فرلفألاا ف ا مااًفلااافروااًفرمتمااسفألاامفر ااافأل  ماا الفل مامااس

  ماا الفإلألياا  ف فأل اام فأل  ماا الفهااىفأل  ماا الفألم اااه ،فرلفألاا فأل  ماا ال،فلألتمااسفألاامفج ااًفأل

ألاامفف ا تاا فلااافكماا افأل  ماا ال،فللااتملف  ااىإلفألم اا  فم ق اا  فتفأل ااتل فر ااا،ف تفألاا ف  مااً

ل، ااافظماالفف(2)لألما اااظ هااسلألالفركااسفألم ااا ت مفهكاا فألآليااا،فلج ااًفظماالففاااا  فم رااااألمف

فألمفألمم   ًفك  اد

 ال بالتعيني:احلديث عن املخالفني باألوصاف ف-2

 اااطفأل ألاا  فألم اا  ا فرتف ااا ك فهاامفألم ااامفألمم  م اا فلا   جخاا فلاانالف تاا اافهااقتلفألم ااامفهاا ف

 فألم ااس   ففلجااىفراا الفللجااىفراا ال،فرلفهااقتلفهاا فراقاا فكااتألفألمسأليكاا ف  ااأفله ااسفألمجااا ف

 

كىم  فكك  فف،فل  فألج ى ف ف48 ف ىأللهفألمانل ًفلرك  ألاف فألم ت سافأل ف أل  ،فإل/فأل  سفهاسفألم   ،فواف1م

ف د32ألمس ألف وفأل ف أل  فلألم ال  فمكاج مفل مت هاافألم سإلفم

ىهاافألماىك سفمإلأل  فألما  ى  اف،فما فج470ف-ف462/ف2 سافألم   ل  فتلمفرل فألم زفألم ج  اف فما فألم ت2م

ف دف2011،ف2،فماك فألمتسسفمكج افلألماىه  ،فألمت هاا،ف 75واف
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 فإلألهااا فألم ااا  فلألم اقااا فل اااى دفألم اااسأللافلألما قااا ل،فكمااا ف ااااطفاالفظمااالفألمااا ف تاااى

ألفمماا فهاامفألم فااا   فألم اا  ا فرالف ف ي اقاا فألمج ج اا فإللالف، اهاا فألاامفألم ااامفألمم  م اا ف نك ااس 

فد(1)ظه ف م افألمفهس فألما   م فاالفظملفركاطفمك اافهك فألاأل 

فى   مالتف  ىهف    مفراق فلندخ فألمفرامفألمق اف ف ر فألم   ا ف تف فأل

فل ما   مفأل ًفألم ىأل شفألمت مفه جخ فألمجا فا ول: ،فلرياافهجخ فلندخ فففرالف  ىالفألم اافل إل

لندخ ففف  اجىالفألمفألمس مفكم ف  اشفألم خ فألمفألماأل  ،فلأل ًفألمتس   فألمت مفرياافهجخ فألمجا ف

فد(2) أل ىسفهت فألاأل 

ف فقكىرفألمج فوالثاني: فل ز جا ف م ف  مخ  فإلأله   فك دأفألم اق  فهك فف ظأل فمقا ه  فرخقتل س،

خ  ف ظفأل ف  ىإلفهك فألمم كم مفلااكخ فرهق ففمفألمفألم   فهجخ ف    ج   فل  د  فمق فتلسفألمم كم مف

ألمفألمقا فألم  وًفلتكاه فلألماج  افهجخ دفروظألفرتسفهتألالفألاألاألالفر ف  ىهف    مف     فأل  ج فف

فلندخ فألمفرامفألمق ادف

ألاامفألم ااامفألممتمااىإلاف فألم ااس  ،ف تفرداااف ااتكافلألم اا  ا ف ظف اااطفهااس ف   اا مفراقاا فلندخاا ف

كاوااخ فهكاا فألم اقاا ،فلفاا  خ فف م خاا ،فلر ااا هخ ففارلواا  ف كاالفألم ااام،فرماامفرلواا رخ 

ألاا ف  اا لافألاامفألمتاااآال فأللا اا لفألم اجاا ،فلألاامفرلواا رخ افظ فألمماتااسأل مفألماامفألماااخافواا كخ ف

شفألاا فلهكمخاا فلألقاااسأللفألم كااقفلخاا ،فلألااس فألاامفماا ف  اااأفمااافظماال،فكماا فر ااًفألم ااىأل 

 ،فهكاا ففمألمماا  ل فألم اااأل ،فلألاا فهاااسفألماااكممفلاامفألك اا فألمماااألإل فمق  ااًفرأل ااافألممااقألج 

ر اااًفألااامف ا تااا فر اااافهااات ف(، 3)لألااامفوااا   خ افقااااًفرهاااًفأل فااا  فل اااا فرهاااًفألالاااا ال

 

فد282ف-253/ف2 فألتهام  اف1م

 مسف،ففجمفرل فإلأللإل،فو/فألف فهمفهاسفأل فلمفهماف4691إلأللإل،ف /فألم ج ،فر/ف فألمتس ،ف ق فم ففجمفرل ف2م

فالف    خدأل  فألمس مفهاسفألم م س،فألمم اا فألم ما  ،فل الو،فلسل

فدف129/ف4،فألممىألرت واف264ف-262/ف2 فألتهام  اف3م
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فد(1)ألالو  فرخىف فألم امفألمم  م  

 ففل الفظماالفألاألااافألماات فظكااا فألم اا  ا فمماامفألاهم اا فلم اا ال،فر ااًفأل ااك فواا إلمف  اااصفهكااف

الفألما ااا ففلااسلف  ا ااقفألآليااا مفلاا م  افل ل اا إله فهاامفألم ااا،فل ااسفألمااازأل فظماالفلألم مااًفلااا،فف

مألمااا  صفرلفألم ئااا وفرلفألم ىأل اااقفلألم اااام،فر م اااس  فهااامفألم  اااافألمم ااااإلفرإلهااا فمتاىمااااف فف

ألماااج ا،فل ااا  فألم اااس  فهااامفألم  اااافألمااا ىل  فلااا ما ا  فلااا آليا مفرلفألماماااا  فلمااا فهااا فف

س فألمىراا م،فل اازإلألإلفألاألااافي ااى اف ظألف ا إلمااأفكااًف    اا فألاامففهك ااا،فرااوالفظماالفرإلهاا فمك اات مفلهااف

ًفهكماا ؤ ،فلم ااًفألجاا لا ،فألماا ف  جاا فألد اا  افألاألاا فلج  ااخ فهاامفققاا   ه ففرك اافألمم ااكم مفظماال،فف

ألم ااااط،فراقاا   فه ااخاا فل ااا   فر خاا فرهااسألؤه ،فل ظألفهكاا فكااًفأل ااك فرالفأل ف  اا م فماا ف  ااك افف

مًفم  اا  فألما اا الفألمم اااإلفلألمجماا   ففك ماا فهكاا فألآليااا م،فلكاااصفألاا فظماالفهكاا فماا فألم ااف

ې ې [،فلقااااا اا ف48طافف اااااى ف﴾ف]ألمفں ڻ ڻ ڻڻ ل م  اااااج ،فقااااا اف  ااااا م اف ف

ف[دف22﴾ف]ألم  م  اففې ې

 تعريف املخالفني بالدليل:ف-3

ألم ااا ًفألم  ماا فم ماا فككماا فألم ااامفألمم اك اا ف فأل اا هفألاألاا ،فهااىفألاا ف م اامفرالفد اام افرااا ف

ا فم  ا ااقفألمم اا مقفل مااسم ً ،فراااست فلاا رفألم ااىأل فلاا مف كاالفألم ااام،فرلفألاا ففاام  فألم اا  

م،فرخاا فماا كج ه فلاماا   فألاا فهجااسفألآليااا م،فألاامفرالفد اا ًفرد  ااج فلاا م   فهكاا فألآليااا 

مىأل اا  ،فرتااسف  ااا فألمااسم ًفهكاا فألمم اا مقفر اجاا ف ماا فل  ااا  خ فأل اا م اخ فل اإلماا فأل

 فألمىراا م فمقخااى  فهجااس ،فلقااسف  ااىالفألمم اا مقف  خاا في اانفر  ااا شف ماا فألاامف  ااا فه ج ااافهكااف

هاا فألممااىألر،فل نيااتفل س اااف ماا فألم اا ،فتفألاامف   اا فلا ااس فل قماا  افليالجااافهاامفجم 

ا  خ فألم ااا فأل فااا  ،فل قاااارفألم ااا  ا فأل ااا ت ف اااا مفلاااافرااااافألم اااىأل فألااا فألآلياااا مفل  اااف

فل مااهااا الف فألماجاااىاف مااا فألم ااا ،فر م ال  ااا فمألم اااىأل ش فهجاااسأل فياجاااىألفهكااا فهكااا ف

جخمااا  فم  ااا ل ه فل امااااه ،فركمااا فجااا له فلااامفهاااا سف  اا فأل فهفهااااسفأل ر فااًف مااا خ ف

 

فد269/ف2،ف169/ف1 فألتهام  اف1م
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 ااافألممااقألج م؟فقاا مىألافا ااا  ،فقاا اافلألاا فهاات ؟فقاا مىألافأللاامفهااا سفقاا افمخاا افألاا ظألفدتمااا فهكاا فرأل

قااا مىألافق  اااًفف﴾،فقااا اافلألااا ظأل؟ے ے ۓ ۓڭ أل ،فلقاااسفقااا افأل اففك ااا فألماجااا اف فرألاااا

را مفمتااسفكااًفلماا ف  اا فلماا ف  ااج ،فركاائمفكاا دىألفألااقألج مفألاا فكااًفقااا مخ ،فلماائمفكاا دىألفكاا 

 م،فرااوالفماا ف  اامفرأل ااافقااا مخ فلفااا خ ،فقاا اافلألاا ظأل؟فقاا مىألافلأل اا فد  ااافألاامف ألاااافألممااقألج

فألممقألج مفرخىفرأل افألم  را مد

ألاا ف ااجت فقااىم  فهااتألففلاامفهااا سافر ر ااا ف الفر  ااا  فألاامفكااا رفأل فلفااج فدا ااافهاااسفأل رتاا اف

اف فرألااافأل فرااوالفأل فقاا افر اج ااىال؟فقاا مىألافلأل مجاا فتفداجاا ؟فقاا اافرألاا فقااىم  افك اا فألماجاا 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې   فكا لاااااااااااااااااااااااااف 

[،فلقاااااا اف  اااااا م ف فألمماااااااراف95﴾ف]ألمم  ااااااساافائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئى ى 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ لهلجخاااااااااااااااااااااااااااااا اف 

فر خمااا فررقاااًف   ااا  فألماجااا اف فإلألااا لفألمم اااكم مف[فرج ماااس   فأل 35﴾ف]ألمج ااا لافڈ

ل فلقاااا فألألااااارا؟،فقاااا مىألاف فإلألاااا لفألمم ااااكم مففل ف واااا  فظألوفألمااااا مفر ف فإل فر داااا 

ف فألمفهت ؟فق مىألافد  دفل و  فظألوفألما م،فرت اافرياجا

 اااى فألم س ا ااا فكااا مففقااا اافرألااا فقاااىم  افأل ااا فد  اااافألااامف ألااااافألمماااقألج م،فراااوالفداااا فأل ف

 الفلفااخ ًفلاامفهمااالفأل اا فألاامفألم ااا رفألماات فكااا ،فمهااتألفألاا فواا م فهك ااافواا م فرلاا ففاا  

 فرياااجا فألاامفهاااسفأل لاامففأل مااسرألااافرالف  ااا افمهااتألفألاا فواا م فهك اااف فااىافأل  فلففأل مااس

فد  دفهت ؟فق مىألا

قاا اافلرألاا فقااىم  افق  ااًفلماا ف  اا فلماا ف  ااج ،فهااًف ا ااىالفرالف  ااا فرأل اا فه   اا ؟روالف

افألاامف، اهاا فرخااتألفك ااا،فل الفقكااا افم  ااأفلنألجاا فرتااسفقكااا فد ااا خ فلد ااا ًفألجخاا فألاا فد ااا ك

ألااا فر كاااافرأل اااافألمماااقألج م،فركمااا فد ق اااخ فأللااامفهاااا سفك اااا  ،فل الفقكاااا افتف  اااا فرخاااتألف
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فد(1)ااه الف ج فأل افألمفألم   ج مفرم  اللك ل ه فلدماه فل مسم ًفلألم

كمااا فلااا مفألم ااا  ا فرااااافألم اااىأل فلألج ق ااا فألآلياااا مفل ماااسم ًف ف جاااىافألم ك  ااا فألم اااا سف

ااافهااامفألمتاااىافل كااا فألمتااااآالفلد اااافألمااامف فأل ك اااا،فهجاااسأل فدااا قمفركاااسف256ألمىألاااا فوف ها

اا،فألماات فكاا الف ااسهىف ماا فألمتااىافل كاا ف240لاامفرلاا فإلؤألإلفوففركمااسرهااًفألم ااج فهكماا لف ها

فد(2)ال،فل  ا فألم كم ل،فلألمفإللدخ فهك فظملألمتاآ

ااف101كماا فظكااافأل اا ل افرأل ااافألممااقألج مفهمااافلاامفهاااسفألم ز اازفوف م اا  الفألمسأل اات ففها

فد(3)ها فل جىاف،  الفهمفألمتىافل متس فرااافألمفألمزألم105وفمل سف

  ا ااقفألمم اا مقفل مااسم ًفرألااافألخاا ف فألماتا اا فلاا مفرااامفألمم ااكم م،فلماا افألاامفماالفرالف

لألمااا فألجخاا افك اامفألتفااام ا،فلألم كماا ف فاماا   ف تف ظألف  تتااأفآإلألرفألم ااىأل فم جااافتف ااق 

ألم  ااا ،فلأل دماا  فلألم ااسا،فلألماجااىاف ماا فألم اا فلألتهااااأل فل م  اان،فل  جاا فألم قاا ف

ا ااا ف  ت تخااا فهجاااسفأل ااا ل افلألمقااا ا،فل اااا فألم  ااا ،فل، اااافظمااالفألااامفألآلإلألرفألماااا ف ج

فد(4)ألآليا مفلألج ق اخ 

فلفني:الرفأل والتلطف مع املخا -4

تف  اا فرالف مااقفألما  ااًفلألهاتاا إل فتف اازألاف تفل مم اات  فراا مج ىسف ج ااافألاامفألم ااالشفهماا ف

،ف(5)رم اااا،فلمااتملف  ااا شف ماا فألمم   اا فلألماراا ف فريااته فألاامفألما  ااًفألمماانمى ف ماا فألم اا 

 

فد217/ف2 فألتهام  اف1م

فلأل فل سه دفف298ف/1 فألتهام  اف2م

فد84/ف1 فألتهام  اف3م

أللمفكز ،فف،فإلأل فف570فف-519 ج فإل/فركمسفلمف لاأله  فألم  م الافوافف ف جقافروىافألم سافلألممج ظااف فألمتاآالفلألم4م

ف دف2004ها/ف1425،ف2ل الو،ف 

فدف529 فروىافألم سافلألممج ظااف فألم ا رفلألم ج افواف5م
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 ا ف   ااًفألاامفألم اااًفألمااا فلخاا ف  اا مكفألرااااألمفألاألاا فألمااراا فألاا فلهااتألفألاا فج ااًفأل ألاا  فألم اا 

  فألاامفركااسه فظألكااا فلاراا ،فلماا ف ااا فردااافياا  شفألاامفألم ااج ،فكمااًفياافألمم اا مق،فرمااا ف

لااًف ا ااافردااافأل اا مقفمكااسم ًفألم اااه ،فألاامف، اااف  ماا فلتف ظخاا  ف،كااا ،فرااتملفرإلهاا ف ماا ف

فد(1)ألمتاىافل ا فألم ج إلفل    لفد  فألم ما  

 ف فألتهاااا  ف  جاا فرفااا رفألراااااألمفألاألاا فألمااا ف اجاا ف ماا فك اا فألم اااا إلفهااتأل،فل ظألفل ااف

فظكاه فألم   ا ،فك دأففاًفألمج  افام د  دا فلفلألما فف

ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

 واهلل أعلم.فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

 

فدف81/ف2،فألممىألرت واف261/ف2 فألتهام  اف1م
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 اخلامتة

،فلهكاا ففأل مااس فألماات فل قااكاف ااا فألمماا م  و،فلألمماا افلألم اا  فهكاا فدا جاا ففألم مااس

فما،فلو اا،فلألما ل  مفلوك  الف م ف ى فألمس مدآ

 وبعد

رتااسفه ااأفألاا فهااتألفألما اا فألااسافرهاا مكفققاا    ،فلر  اا فأل اا  كا،فلرهااترفمااىأل إل ،فلقااسف

ف ىوكأفل مسفأل ف م فهسإلفألمفألمجا  ك،فألجخ ا

فرم ا فألم ت سا،فأل م  فألممته ،فوى فألت    دك الففرالفأل أل  فألم   ا ف-1

لاااا الفألمتاااااالفألم اااا ألمفألمخ ااااا ،فلأل  وااااا افمماااا فه مااااافرالفك اااا افأل ألاااا  فألم اااا  ا ف ف-2

ألمم ااكمىالف فألادااسمافألاامفركااسألدفرم ماا فك دااأفاماااافمماااألافلأليااا  ف اا افرألااس ،فكااًف

كخ فأل ااا  فظمااالفج كااااف اااانم فك  اااا ،فل  ااا لافرالف اجااا لافققااا  فألراااااألمفألاألااا فل ك ااا  ف 

فألم     ،فلأل ا ا   فافا لخ فلفاًفه جخ د

 ااى دفهااسأللافلتفل قاا لفلتفراقاا فرخااىفألمااسل ،فلرالفكااًفرالفكااًفأليااا  فل  ااامفماا فف-3

ألياااا  فل  اااامفرإلطف مااا فألم اااسأللافلألماجااا رافلألماج لاااتفلألمت   ااا فركااا افألااامفرألاااافألماااس مف ف

فم لد

ك اا ،فل اا  فألتيااا  ف فألم رالفألما ااامفألممااتألى فهااىفألما ااامف فروااىافألمااس مفلقىألهااسف-4

فتف ق  فهك خ ف فرألافإل جخ دفألجافمكاىف  فهك فألمج س،فكا فتلس فألم الافرودافرألاف

رالفألماااألج ف فألم ااسإلفألمااىأل إلف فكااس  فألرااااألمفألاألاا افردااافتف   ااسفألم مااا فادااافتفإلم ااًفف-5

كى فهكااا فظمااال،فرقااا  فهااامفرالفأل  لمااا فكماااافألم اااامفألممىجاااىإلاف فألاألااا ف فألم اااسإلفألممااات

ف خ فقس فألمفألما  ق،فل    ر ف م فرالف فظملفلق   فم  ك فألما   خدر

لاانالفألاجااا مفلفااا  مفراقاا ف فألمجاا  فتف  اااكز فك اااف كاالفألم ااام،فلااًففيااا  فألمجااا فرالف ف-6
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جم اا فألم ااامف ااسيًف فأل اا هفرألاا فأل فاا  ،فر مىه ااسفل مجاا  ف ا كاا فل م  واا فكماا ف ا كاا ف

فل م  راد

  ااااهفألاامف  اا مفألم  اا فلاا ما   افألاا فألفااا  اف ماا ف فرالفرالفألمىألجاا فهكاا فكااًفأل ااكف-7

فظملففا  د

اقااا فألمج ج ااا فأل جااا فلألفااا فتف  اااىهفكماااا ف فألم تخااا لفلكاااسه ،فلتف فرالفأل خاااى فألم ف-8

رهاااًفألم اااس  ،فلتف فألامااا هاا،فرلفألمم  ا س ااا ،فرلف، ااااه ،فلرالفأل  لمااا فكماااافألم اقااا ف

ف  دألمج ج  ف ف  م  فأل  ج ف ق   فماكم فأل فألمىألف

رالفرفاااا رفألراااااألمفألاألااا ف جت ااا ف مااا فقس  ااا فلك اااا  ،فلرداااافل الفكااا الفألااامفرفاااا رفف-9

ألترااااألمفألاا فجاااطفلااافألمتااس ف تفردااافتف جا اا فألت  اا لفهكاا فألمتااس ف فهااتألفألاألااا فكااا فتف

  ااا فل لاا  فمكاىألكااًفلألم ااكا   فلكااا فتف  كاا فألالااىألرفألمااا ف ااسيًفألجخاا فأل اا لمىفأل واا  ف

فلجم فألم كم د

ألاامفرهقاا فرفااا رفألرااااألمفألاألاا ،فلهااىفرهاا فألاامفهااس فأل اراا فألم  اا ،فلااًففألم خااًرالفف-10

ًفلااا م   ،فلكاااتألفألمااات ف  خمخااا فرخمااا  فأل كى ااا  فرلفألت ىهااا  فهااامفألت واااسف  ااامًفألم  هاااف

فأل ف  د

رالفألااامفرفاااا رفألراااااألمفألاألااا افأل اااا افألمخاااىط،فل تك اااسفألآلياااا م،فلألما مااا فمااار أللفف-11

فلألار   د

 ألااا  فألم ااا  ا فام د ااا ،فر ل ااا فألجخااا ف اجااا ف مااا فهجاااسفألرالففااااًفهااا شف  اااامفألاألااا فف-12

 فألاياااطفهاا فمألمجقاااف ماا فألت وااسفألمم اا م  م،فألم ااس  فألجاجاا رفرفااا رفألم اقاا ،فلألا ل ااف

هاامفألمم اا م  مفل الواا  فتفلاا ما   م،ف  ا ااقفألمم اا مقفل مااسم ًفمرااا فلاا رفألم ااىأل  ،ف

فألماك قفلألمار فل مم  م  مد

 واهلل أعلم.
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 واملراجعفهرس املصادر 

فألآل أللفلألمم اتااسألودف،ىفااا  فمىلااىال،ف اجماا فهاا إلافهه اااا،فككماا وفهال اا فمكااجماا ف-1

فلألمج ا،فألمت هاا،فلسلالف    خد

ف ك  لفهكى فألمس مفم   فأل ف  فألم زألم ،فإلأل فألمم ار ،فل الو،فلسلالف    خدف-2

 ااالو،فأل ك  اا ف فريااا  ف،اد  اا ،فم اا الفألمااس مفلاامفألم   اا ،فإلأل فألم ااا فألم كم اا ،فلف-3

فهاد2414،ف1 

ف- اااا رألتفاتمااا لفاياااا  فإللافألم اااارفألاقمااا فم اااخ رفألماااس مفألم ااا ل دفإلأل فألمف-4

فألمسأل فألما ق ل،فلسلالف    خد

رواااىافألم اااسافلألممجااا ظااف فألمتااااآالفلألم اااج ،فإل/فركماااسف لااااأله  فألم  مااا ال،فإلأل فأللااامفف-5

ف د2004ها/ف1425،ف2كز ،فل الوف 

كممفألم ااات افلآياااا مفإلأل فلااامفهااااسفألماااافسأل مااافألتهامااا  فمإلألااا  فألم ااا  ا ،فوفإل/فف-6

ف د2008ف-ها1429،ف1ألم ىه ،فألم  ىإل  ،ف 

مإلألاااا  فألم اااا  ا ،فو/فإلدفألماااا   فرلااااىففااااك م الفألمجااااسلط،فإلأل فألم اااا ت،ففألتهاماااا  ف-7

ف د1996ف-ها1416،ف1ألما   ،فألم  ىإل  ،ف 

ف د2002،ف15ألاه  في افألمس مفألمز كك ،فإلأل فألم ك فمكم   م،ف فف-8

سفألمىهاااا رفلاااامفألجمااااى ،فألمم ا اااا فألممك  اااا ،فألمالاااا  فرفألم الاااا ،فهااااافرهاااا  فألمم اااااف-9

ف د1979هاف1399

رلااااىفألاج اااا ال،فألمافاااا م ففأل مااااسلأل د اااا إلألوفمإلألاااا  فألم اااا  ا فو/فإلدفأل راااا إلألوفف-10

ف د1983ها/ف1403،ف1ل الوف 

أل ألااا  فألم ااا  ا فهت س اااافلألىق اااافألااامفرهاااًفألمااااسا،فهااااسفألمااااكممفرإل فهكااا ،فأل ااااا فف-11

فف 1998ها/ف4181ألمامس،فألما   ،ف ف

لالف داااا لفألم ماااافلنلجااا لفألم ماااا،فتلااامفك اااافألم  ااات ت،فألمم كاااافألاهكااا فمك اااقف-12

ف د1969ف-1389 فف-ألماف-أل ف أل  
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فأل ماااسأل دماا  ف فألماجا اااافهكاا فألمم ااا تفلألافااا رفألماااا فرلجاااأفألتياااا  فالاا فف-13

فهاد3140،ف2  ىألالفألمسأل  ،فإلأل فألم  ا،فل الوف فأل مسلمفألم  سفألما ك ىف ،فو/ف

  فألمم جاااىالف فألمااات ًفهكااا فك اااقفألمقجاااىال،ف فااام ه ًفل مااا فألما اااسألإل ،فإلأل ف  قااافف-14

فمااألدفألم ال ،فل الو،فلسلالف    خد ك  لفأل

رلاااىفألاج ااا الفإلأل ففأل ماااسألمم ااا   فو/فإلدففأل ماااسفهااااسفأل لادااا ألكفألمم ااا   فالااا فف-15

ف د1982ف-ها1400،ف11ألم ارفأل ف أل ،فل الو،ف ف

 الفالاا فألم قااًفألم   اا  دفو/فإلدفل اا  فهكاا ف ااسفرهااًفألاإل اافألمااهاا الف فأل اراا فهت ف-16

ف د1996ها/ف1417،ف2ألمز ق ،ف ف-إلالألا -ف أل فألم مىش،فأل اا فألممج  ف

ألمااماااا اف فألمااااس مفل م  اااازفألم اقاااا فألمج ج اااا فهاااامفألم ااااامفألمخاااا م  مفالاااا فألممق ااااافف-17

ف د1983ف-ها1403،ف1أل ف األ  ج فو/فكم افألم ىو،فه م فألم ا ،فل الو،ف 

اااا فر ماا فد اا ف ماا فأل ألاا  فألاماا ا ،فالاا فألمت فاا فلاامفه اا كا،فااا مفكااترفألمم  ف-18

فهاد1404،ف3 ف-ل الو-ل فإلأل فألم ا رفألم ا

 اا   خفققاا افألادااسمافالاا فألم  اامفهكاا فألمماا م  فألادسم اا ،فإلأل فألآلراا مفألم س ااسا،فف-19

ف د1983ف-ها1403،ف5ل الو،ف 

ف- الاا فألمتااا هاارلاا فههااااا،فإلأل فألم  ااافألمفأل مااس اا   خفألممااتأله فأل فاا أل  فمك ااا خفف-20

فلسلالف    خد

م ا ااااا،فمك اااا رقفلاااامفك ااااافألماك اااا صفألم ا اااااف ف  ااااا كفرك إل اااا فألماألر اااا فألف-21

ف د1989ف-ها1409،ف1ل الو،ف ف-إلأل فألم ا فألم كم  ف-ألم  ت ت

 مخ اااسفألالأل اااًف ف ك ااا صفألماااست ًفمكت  ااا فرلااا فل اااافألماااا ق ت،فألقف ااا فألم اااا فف-22

ف د1987ف-ها1407،ف1ألم ت ر  ،فماج ال،ف 

هها اا فهألهااسفألم ااىاا ،فألمم اااا فألافأل مااسألماجا ااافلألماااإلفالاا فألم  اا مفألممك اا فو/فف-23

ف د2007مكااألد،ف ف

ألماى ااا  فم اااا فألم ااا أل فألممااا   فم ااااألشفألماااس مفأللااامفألممكتااام،فإلأل فألمجاااىألإل فإلأل ااا ،فف-24
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ففى   ،فلسلالف    خد

،ف2ألمتا ااااا فإلأل فألم ااااا فألمممااااا  ،ف ف هاااااسفألألم اااا أل فاك اااا  فألمتاااااآالفالاااا فف-25

ف د1964ف-ها3841

لاااامفألم ااااا سففماااااسأل ألم ااااسأل  ف فألمم  ماااا فألم  م ااااا فألم ك اااا   فألم ى مااااا ،فالاااا فف-26

ف د1988ف-ها1408،ف1إلأل  ،ف ف-ألما ك ىف ،فإلأل فألم  ا

كاااس  فألراااااألمفألاألااا فلألم    ااا فألمج ج ااا فمإل ألفااا فألجخ  ااا فدتس ااا فإل/فك  اااسف ىفاااقفف-27

ا1426،ف1سإلفألا إلد اااا ف فألمس ألفاااا وفأل فاااا أل  ،فألم ااااففقاهااااىش،فأل كاااا فألم  أل اااا  ف-هاااا

ف د2005

،ف1ألمتكاااا ،فإلأل اااا ،ف كت تاااا فألم اقاااا فألمج ج اااا دففاااات  فلاااامفهكاااا فألم اااا  ،فإلأل فف-28

ف د1992ف-ها1412

ألماااس  فألم  ألجااا ف فره ااا الفألمم  ااا فألم  ألجااا ،فتلااامفك اااافألم  ااات ت،فأل كاااافألمم ااا   فف-29

ف د9721ف-ها1392،ف2ألم  م د  ،فك س فآل إل،فألمخجس،ف 

لاامفهجاا الفألمممااا ،فأل اااا فألم اا د  ،ففهاااسفأل لاامفف مااسألإللماا فأل فاا  ف فألادااسماافف-30

ف د9719ف-ها1417،ف4ألمت هاا،ف 

ا1418،ف1ظ فألمخاااىطافالااا فألم ااااشفألم اااىه ،فإلأل فألم اااا رفألم الااا ،فل اااالو،ف ف-31 ف-هااا

ف د1998

  مااا إلفألم ااا   فم اااا فوااا   فألما ااا   فمكت ااا فألمت ااا  ت،فألمم ا ااا فألم اااااطفف-32

فهاد1323،ف7ألاأل ا  ،فألما،ف 

راااقألإلفهااااسفألماااا ق ،فإلأل ف ك ااا لفألم اااا فألم ال ااا فه  ااا ففأل ماااسلااامفأل جاااافو/ففاااجمفألف-33

فم كا ،فألما،فلسلالف    خدألما ل فأل

أل  اا فألمااس مفهاااسفألم م ااس،فألمم اااا فألم مااا  ،فل ااالو،ففأل مااسفااجمفرلاا فإلأللإلفو/فف-34

فلسلالف    خد

ا1405،ف3ألمافااا م ،فل اااالو،ف ففااا افرهااا  فألمجاااا لفمك ااا رقفألماااتها ،فألقف ااا ف-35 ف-هااا
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ف د1985

أل كاااى ،فإلأل فألم اااا ففأل ماااسفأل ماااسمااا اافألمجاااى فألمزك ااا ف ف اتااا وفألمم م  ااا ،فف-36

ف د2003ف-ها1424،ف1 كم  ،فل الو،ف ألم

مااا فجااىهاافألماىك ااسفمإلألاا  فألما  ااى  ،فماااك فألمتااسسفمكج ااافلألماىه اا ،فألمتاا هاا،فف-37

ف د2011،ف2 

هااااسفلااا فألم ااازفألم ج ااا فو/فمااا   فألا دااا ؤل فإل/فماااا فألم ت اااسافألم   ل ااا فتلااامفرف-38

ف د1997ها/ف1418،ف11ألمم  مفألمااك ،فألقف  فألماف م ،فل الو،ف 

ممت وااسفم اا سفألمااس مفألما ااا هألت،فو/فإلدفهاااسفألماااكممفهم اااا،فهاا م فألم ااا ،فمااا فألف-39

ف د1998ف-ها1419،ف2 

ألمج م د ااا ،فماااا فألممت واااسف فهكااا فألم ااا  ،فم ااا سفألماااس مفألما اااا هت،فإلأل فألمم ااا   فف-40

ف د1981ف-ها1401،ف1ل ك ا ال،ف 

ف خدما فألممىألققفمك ا قفألم اج ت،فإلأل فألم ا فألم كم  ،فل الو،فلسلالف   ف-41

فهاد1392،ف2ما فألمجىل فهك فأل ك ،فإلأل ف ك  لفألمااألدفألم ال ،فل الوف ف-42

،ف1مكت  ااا فه ااا  ،فإلأل فألم  اااا،فل اااالو،ف فألم ااا  فلا ا اااقفكتاااىمفألمممااا   فف-43

ف د1988ف-ها1409

فهاد1422،ف1،فل الو،ف و   فألما    ،فإلأل ف ىمفألمج  اف-44

،ف2م ،فل ااااالو،ف واااا   فأللاااامفكااااا ال،فو/فماااا   فألا داااا ؤل ،فألقف اااا فألمافاااا ف-45

ف د1993ها/ف1414

،فألمقااىلفألم ألاا فاهااًفألمتاااالفألما فاا فمك اا رقفماامافألمااس مفألم اا  ل ،فأل اااا فألم  اا اف-46

فل الو،فلسلالف    خد

 ااااا  ف اااااىأللهفألمانل اااااًفلرك  ألااااااف فألم ت اااااسافأل فااااا أل  ،فإل/فأل ااااا سفهااااااسفألمف-47

كاجاا مفل متاا هاافهاااسألم  م ،فل اا فألج ااى ف فكىم اا فم ك اا فألمس ألفاا وفأل فاا أل  فلألم ال اا فم

ف دف32هسإلفم
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ألهاتااا إلألوفراااامفألمم اااكم مفلألمم ااااك مفم  اااافألماااس مفألمااااأله ،فو/فإلدفهكااا ففااا أل فف-48

فألمج   ،فإلأل فألم ا فألم كم  ،فل الو،فلسلالف    خد

مجااا فألااامفهكمااا لفألمتااااالفألم ااا إلسفألم فأل ماااسهت  اااسفألمااا  دفلألم اااا  مفراقااا فالااا فف-49

 كاااى فلألم  ااا ،فألممس جااا فألممجاااى ا،فألم  ألاااس ،فأل ااااا فألمفهااااسفأل لااامففأل ماااسألمخ اااا فو/ف

ف د2001ف-ها1422،ف2 

 فمم ماااسفلااامف لااااأله  فلااامفألم ىألوااا فألااامفألمتىألوااا ف فألماااترفهااامففاااج فرلااا فألمت فااافف-50

ف د1994ف-ها1415،ف3ألمىه ا،فألقف  فألماف م ،فل الو،ف 

هااااسففأل ماااىإلهكااا فألم ااا  فم ااا قفألماااس مفألآلألاااس فو/فإلدفك ااامف،  ااا فألممااااأل ف فف-51

ف كافألاهك فمك قلالفأل ف أل  ،فألمت هاا،فلسلالف    خدألمك  قفألم  ر  ،ف فألمم

،فلااسلالفأللاامف  م اا ألم ااز  ،فأل اااا فف،  اا فألمجخ  اا ف ف اتاا وفألمتاااأللفم اامافألمااس مفلاامف-52

ف    خد

ًفألممااااج  ت،فإلأل فلاااامف فاااام ه فأل مااااسألرااااااألمفألاألاااا ف ماااا فد ااااقفلفااااا  مفراقاااا /فف-53

فهاد1415،ف1ألم  وم ،فألما   ،ف 

رلااىفألاج اا ال،فأل ا اا فألم ىألكاا ،ففأل مااس  ت اا فل تااس  فإل/ففرااا لطفأل ألاا  فألم اا  ا ،ف-54

ف د1985ها/ف1406،ف2 ىدا،ف 

ا1415 اااااسفألمتاااا هافألما ااااسألإل ،فإلأل فألمم اراااا ،فل ااااالو،فألم ااااامفلاااا مفألم ااااامفمف-55 ف-هاااا

ف د1994

،فتلااامفكاااز فألمقااا ها ،فإلأل فألم اااا فألم كم ااا ،فألم ماااًف فألممكاااًفلألاهاااىأللفلألمج اااًف-56

ف د1999ها/ف1420،ف2ل الو،ف 

قاا   فألما  ج ااا فم  ااا فأل فااا  فألم زألمااا ،فو/فإلدفهااااسفألمااااكممفلاااسل فألقف ااا فإلأل فرف-57

ف    خدفألم ا فألم ت ر  ،فألم ى أ،فلسلال

ألم  ااافألم اا أل ف ف اا   خفألم تااافأل فاا أل ،فأل مااسفلاامفألم  اامفألمت فاام ،فإلأل فألم ااا فف-58

ف د1995ف-هاف1416،ف1،فل الو،ف ألم كم  
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ألمم ااا   وفلألمم ك ااا وفهااااسفرخااااسفألم خااا  سفلألاااااا وفلأل  ااا فألمم ااا ج فلفف-59

ف د1982،ف2ألم  فألم ا ت،فو/ف ك  الفها س،فإلأل فألم ارفأل ف أل ،فل الو،ف 

،ف1تقامااا إلف فألتهاتااا إلفم  ااا فأل فااا  فألم زألمااا ،فإلأل فألم اااا فألم كم ااا ،فل اااالو،ف ألف-60

ف د2004ف-ها1424

أل  ااا ،فد ااااففأل ماااسك   ااا فألمم اااا شفمم ارااا فألااامفمااا اف فألماااس ا شفمكاا اااا ،فوفر/فف-61

ف د2000ها/ف1421هأل افألالق  فلألم قلالفأل ف أل  فل مم ار،فلف

ا اااسفأل فألمماااا  ك ى  ،ف إلأل افألما اااىدفألاألهااا افألمم ااا    فماااا فأل ااا  افألمممااا ل  فم ف-62

ف د1984ها/ف4041،ف3ألم كم  فلألمسهىافلأل را ل،فألم  أل  فألم ك   ،فألمخجس،ف 

اااا/ف1411ف،1ألمم اااااس  فهكاااا فألمماااا    م،فإلأل فألم ااااا فألم كم اااا ،فل ااااالو،ف ف-63 ها

ف د1990

ف د2001ها/ف1421،ف1،فألقف  فألماف م ،فل الو،ف ركمسأل جسفأل أل  فف-64

ألمم اااا ملف فمااااا فألى اااانفأل ألاااا  فأل ماااال،فمكت  اااا فأللاااامفألم الاااا ،فإلأل فألم ااااارفف-65

ف د2007ها/ف1428،ف1أل ف أل ،ف 

فقم  مفهماف   فك  م ،فأل اا فألمم ج ،فل الو،فلسلالف    خدأل   فألممف-66

ف د1995،ف2،ف  قىوفألم مى ،فإلأل فو إل ،فل الو،ف أل   فألماكسألالف-67

همااااف  ااا فك  مااا ،فألقف ااا فألمافااا م ،فأل  ااا فقا  اااًفألم اااارفألمتس مااا فلألم س  ااا ،فف-68

ف د1994ف-ها1414،ف7ل الو،ف 

،فأل ا ااا ففااااك افألماااا،فأل  ااا فألمم اىهااا وفألم ال ااا فلألمم الااا ،ف ىفاااقففااااك اف-69

ف د1928ها/ف1346

فه ،فإلأل فألم ا رفألم ال ،فماج ال،فلسلالف    خدأل  م فروىافألمس مفم  افألمس مفألماألف-70

،ف3 ك ااا لفألماااااألدفألم الااا ،فل اااالو،ف فأل ااا    فألم  ااا فم  اااافألماااس مفألمااااأله ،فإلأل ف-71

فهاد1420

ماااا ك  مف فألممت واااسفألم ااا ر  ف فماااا فألم  وااا فألم  ر ااا فمك ااا  ا فو/فهاااسإلفألااامفألف-72
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ااااف1428ج أل اااا فر فألمتاااااط،فد ااااافأل خااااسفألما ااااىدفألم كم اااا فل  أل اااا فر فألمتاااااط،ف ف ف-ها

ف د2007

،ف1ل اااالو،ف ألتااا توفأل فااا أل  م،فالااا فألم  ااامفألامااا ا ،فألمم ااااا فألم ماااا  ،فف-73

ف د2005ف-ها1426

ف د1998ف-هاف1419،ف7ألممكًفلألمج ًفمك خافا ت،فإلأل فألمم ار ،فل الو،ف فف-74

إل أله،فإلأل فألم اااااا فألم كم ااااا ففهااااااسفأل مإلألااااا  فألم ااااا  ا ،فو/فألم ااااا خفألممىألرتااااا وفف-75

ف،فلسلالف    خدل الو،فماج ال

ف د1997ها/ف1417،ف1ألممىألرت وفمإلأل  فألم   ا ،فإلأل فأللمفه  ال،فألم  ىإل  ،ف ف-76

د اا فألم  اا فألاامف،ماامفألادااسمافألما  اا فم ااخ رفألمااس مفألممتاااطفألماكم اا ت،فو/فف-77

ف د1997،ف1 ك  الفها س،فإلأل فو إل ،فل الو،ف 

مخاألألاا ،فإلأل فألم   اا ،فد ااًفألتلاخاا شفلا ا اازفألمااس ا شفمكاجا ااا ،فو/فإلدفهاااسفألم م ااسفألف-78

   د2000،ف2م ا  ،ف 
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