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 ادلهّخص
دلىزجخ اإلٍالُِخ، َوزرب وزبة "اجلبِن اٌظؾُؼ" ٌإلِبَ اٌجقبهٌ ِٓ ادلظبكه ادلهّخ يف ا

وفلِٗ اٌوٍّبء ثشووػ ِفظٍخ أو روٍُمبد ِىعيح. وِٓ اٌوٍّبء ادلوبطوَٓ اٌنَٓ َفلِىا ٘نا 
ٖ(، اٌنٌ َوزرب ِٓ اٌشقظُبد ٢٦٣١اٌىزبة ثبٌشوػ واٌزوٍُك ادلفيت زلّل رمٍ اٌوضّبين )ِىاٌُل 

ىزجخ اإلٍالُِخ ثىزت ِفُلح اٌجبهىح يف األوٍبؽ اٌوٍُّخ واٌفمهُخ يف اٌوبمل اإلٍالٍِ، فمل أصوي ادل
يف اٌزفَري، واحللَش، واٌفمٗ، واٌزبهَـ اإلٍالٍِ. ٌمل طلهد ٌٍشُـ أِبٍي هًٍ "اجلبِن 
اٌظؾُؼ" ثبٍُ "ئٔوبَ اٌجبهٌ" يف شببين رلٍلاد. رىّٓ أمهُخ ٘نٖ اٌىهلخ يف أهنب رلهً ِٕهظ ادلفيت 

َّب األٍٍى ة ادلزجن يف اٌىهلخ فهى اٌجؾش إٌىهٍ اٌوضّبين يف وزبة مل َُزوَعُ ثول ئىل اٌووثُخ. أ
زَبهل ٌٕهظ ادلفيت اٌوضّبين اٌمبئُ هًٍ هوع ِب موو يف "ئٔوبَ اٌجبهٌ" وئهلاك كهاٍخ فبطخ دب

اٌجبؽضني وشواػ احللَش يف ادلَزمجً هٕل فلِخ وزت إٌَٓ وادلَبُٔل. رزىىْ اٌىهلخ ِٓ صالصخ 
ٕفٗ وأشهو شووؽٗ، ادلجؾش اٌضبين: ِجبؽش. ادلجؾش األوي: اٌزووَف ثبجلبِن اٌظؾُؼ وِظ

                                      
  ادلظوفُخ واٌزّىًَ اإلٍالٍِكوزىهاٖ دبوهل ؿبٌت (IIiBF) ،بجلبِوخ اإلٍالُِخ اٌوبدلُخ ِبٌُيَب، اٌربَل ث

   siddiqiya@yahoo.comاإلٌىزووين: 
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 68 كتاب انثُىع يف "صذُخ انثخاسٌ" منىرجًا يُهج ادلفيت حمًذ تقٍ انؼخًاين يف استؼشاض انُىاصل ادلانُح

اٌزووَف ثبدلفيت اٌوضّبين وِإٌفبرٗ، ادلجؾش اٌضبٌش: ِٕهظ ادلفيت اٌوضّبين يف إٌىاىي اٌفمهُخ واحلٍىي 
اٌوظوَخ. اٍزٕزغذ اٌىهلخ أْ وزبة "ئٔوبَ اٌجبهٌ" َشىً ئػبفخ فوَلح يف ادلىزجخ اإلٍالُِخ وىٔٗ 

َش "اجلبِن اٌظؾُؼ" دبٕلىه هظوٌ ِن االهزّبك هًٍ َوني ؿبٌت اٌوٍُ واٌمبهب هًٍ هثؾ أؽبك
اٌزواس اٌفمهٍ ادلنوىه يف ٔظىص احللَش اٌشوَف، وٕ٘بن اهزجبهاد هلح َأفن٘ب ادلفيت اٌوضّبين 
يف ٍجًُ ربمُك االعزهبك اٌفمهٍ يف إٌىاىي ادلبٌُخ، فّضاًل: رـجُك ؽىُ اجلىاى يف احللَش ِن 

ٍوَبْ احلوِخ الفزالف اٌظىهح أو االٍزقلاَ ادلٕشىك،  اٌظىهح ادلوبطوح ٌزشبثٗ احلبي، وهلَ
ورغري األؽىبَ ثزغري اٌيَِّبْ، وهّىَ اٌجٍىي وفَبك اٌنُِ يف ٘نا اٌيِبْ، ورـجُك ٔضِّ احللَش 

 هًٍ إٌبىٌخ، وونٌه فهُ اٌظىهح اٌوٍُّخ الٍزٕجبؽ احلىُ ادلنوىه يف احللَش اٌشوَف.

 .ٌشوػ. األؽبكَش. اٌجُىم. اجلبِن اٌظؾُؼادلٕهظ. اٌوظوٌ. ا انكهًاخ ادلفتادُّح:
              

Abstract 

Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ by Imām al-Bukhārī is one of the important Islamic sources 

which had short and detailed commentaries by many scholars. Mufti Muhammad Taqi 

Usmani (b. 1942) is among the contemporary scholars who contributed to explaining 
the book. Mufti Usmani has many books in Tafsīr, Ḥadith, Fiqh and Islamic history. 

His lessons on Bukhārī were published in (8) volume book tilted Inʿām al-Bārī. This 

paper gains its significance because it is a paper in Arabic to study Mufti Usmani’s 

methodology in a book which has not been translated to Arabic or English. It follows 
the qualitative research in presenting Sh. Usmani’s writings in Inʿām al-Bārī, the 

outcome will help the researchers and commentary-writers in the future while working 
on references in Ḥadīth. The paper comprises of (3) sections. Firstly, introduction to 

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, its author and most famous commentary writers. Secondly: 

introduction to Mufti Usmani and his writings. Thirdly, the approach of Mufti Usmani 
in contemporary issues and their solutions. Overall the paper concluded that Inʿām al-

Bārī represents a significant contribution to the Islamic library since it helps to corelate 

with contemporary issues based on juristic legacy given in the texts of Ḥadīth. Mufti 

Usmani makes several considerations while exercising juristic ijtihād on the financial 

unprecedented matters, for example: applying the permissibility ruling as given in 
Ḥadīth due to similarlity of cases, non-applicability of prohibition due to variance in 

the form or intended use, change of rulings based of changing times, spread of practice, 
degeneration of honesty in these times, applying text of the Ḥadīth on the 

unprecedented matter, and understanding the practical side to derive the ruling as 
mentioned in Ḥadīth.  

Keywords: Methodology. Contemporary. Commentary. Ḥadīth. Sale. Ṣaḥīḥ 

al-Bukhārī. 
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Abstrak 

Kitab Sahih Bukhari merupakan salah satu sumber rujukan Islam yang penting 

dan sentiasa mendapat ulasan terperinci oleh para ulama. Mufti Taqi Usmani (d. 1942) 

merupakan seorang ulama kontemporari yang mempunyai sumbangan yang besar di 

dalam memberikan ulasan terhadap kitab ini. Mufti Usmani telah menerbitkan banyak 

kitab di dalam bidang Tafsir, Hadis, Fekah, dan Sejarah Islam. Penerangan beliau 
tentang Sahih Bukhari telah dinukilkan melalui  kitab yang bertajuk Inʿām al-Bārī yang 

mempunyai lapan (8) jilid cetakan. Kertas kerja ini yang ditulis di dalam Bahasa Arab 

mempunyai kepentingan untuk meneliti Metodologi Mufti Usmani yang tidak pernah 

diterjemahkan kepada Bahasa Arab ataupun Bahasa Inggeris. Kajian ini menggunakan 

kaedah penyelidikan kualitatif dalam membentangkan penulisan Mufti Usmani di 
dalam Inʿām al-Bārī, dan hasilnya akan membantu para penyelidik pada masa hadapan 

untuk membuat rujukan di dalam Hadis. Kertas kerja ini terbahagi kepada tiga (3) 
bahagian. Pertama, pengenalan kepada Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, pengarangnya dan para 

penulis yang berwibawa di dalam pengajian hadis. Kedua: pengenalan kepada Mufti 

Usmani dan penulisannya. Ketiga, pendekatan Mufti Usmani dalam isu-isu 

kontemporari dan kaedah penyelesaiannya. Secara keseluruhan, kertas kerja ini 
merumuskan bahawa Inʿām al-Bārī merupakan sumbangan yang sangat berharga 

kepada tamadun Islam kerana ia membantu untuk menghubungkan isu-isu 

kontemporari bersandarkan kepada hukum yang digariskan di dalam Hadis. Mufti 

Usmani telah membuat beberapa pertimbangan ketika menjalankan ijtihad-ijtihad 

hukum di dalam kewangan yang belum pernah terjadi, sebagai contoh: meletakkan 

hukum Harus ke atas kes-kes yang mempunyai persamaan seperti yang dijelaskan di 

dalam  Hadis, tiada larangan khusus untuk situasi dan keperluan yang berbeza, , 

perubahan  hukum dan ijtihad selaras dengan peredaran masa, mengakui amalan dan 

praktikal semasa, kurangnya nilai kejujuran pada masa kini, mengaplikasikan maksud 

hadis terhadap kes-kes  baru, dan memahami urusan praktikal sebelum 

memuktamadkan satu hukum sepertimana yang ditekankan di dalam Hadis. 

Kata Kunci: Metodologi. Kontemporari. Ulasan. Ḥadīth. Jualan. Ṣaḥīḥ al-

Bukhārī. 

 

 قذيحادل
ٌألِخ  َوزرب اٌموآْ اٌىومي وإٌَخ إٌجىَخ مهب ِظلها اإلهشبك اٌَّبوٌ

اإلٍالُِخ، فمل عبء يف عبِن اٌزوِنٌ هٓ إٌيب طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ: )هٍُىُ ثَٕيت 
، ولل ٍقَّو اهلل روبىل يف ٢وٍٕخ اخلٍفبء اٌواشلَٓ ادلهلَني، هّؼىا هٍُهب ثبٌٕىاِعن(

                                      
، )اٌوَبع: كاه اٌَالَ ٌٍٕشو ح احلذَج انششَف انكتة انستحيىسىػاٌزوِنٌ، زلّل ثٓ هًَُ ثٓ ٍىهح،  ٢

 .٢٦١٢َ(، ص ١٢٢٢٘ـ/٢٢١٢، ٦واٌزىىَن، ؽ
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اٌمووْ األوىل ٌألِخ اإلٍالُِخ صٍخ ؿُجخ ِٓ احمللصني وسلزظٍ هٍُ احللَش ِٓ أعً 
اٌشوَفخ، وصبوهب ورلوَٕهب، وِٓ مث عبء اٌوٍّبء ادلزّىٕىْ اٌنَٓ هواَخ األؽبكَش 

 شوؽىا األؽبكَش وأٌفىا روٍُمبد ِىعيح أو شووؽًب ِفظٍخ. 
وِٓ أوائً إٌبً اٌنَٓ كّؤىا إٌَخ إٌجىَخ وبْ اإلِبَ اٌُي٘وٌ، ورجوٗ اثٓ 
عوَظ، واثٓ ئٍؾبق، وٍوُل ثٓ أيب هووثخ، واإلِبَ ِبٌه، وٍفُبْ اٌضىهٌ، 

 . ١األوىاهٍ، وٍفُبْ ثٓ ُهُُٕخ، واٌٍُش ثٓ ٍول، وغريُ٘و
ولل موو اٌشُـ هجل اٌفزبػ أثى غلح أٔٗ كهو وزبة "ادلىؿأ" ٌإلِبَ ِبٌه ثٓ 
أٌٔ وأوي وزبة يف اٌزأٌُف احللَضٍ هًٍ أثىاة اٌفمٗ، مث رجوٗ األئّخ أِضبي: هجل اهلل 

وك، واٌزوِنٌ، وإٌَبئٍ ثٓ ادلجبهن، واٌجقبهٌ، وٍَُِ، وٍوُل ثٓ ِٕظىه، وأثى كا
 .٦واثٓ ِبعٗ، وغريُ٘

وٌىٓ أشهو اٌىزت اٌيت رلاوذلب أفواك األِخ اإلٍالُِخ ثبٌمجىي واالٍزؾَبْ 
وبْ وزبة "اجلبِن اٌظؾُؼ" ٌإلِبَ اٌجقبهٌ هضبٗ اهلل روبىل، ولل هٍّك هجل احلٍ 

اٌىزت ثول اٌٍىٕىٌ هًٍ وزبيب اإلِبَ اٌجقبهٌ واإلِبَ ٍَُِ ثمىٌٗ: "ووزبثبمهب أطؼ 
وزبة اهلل روبىل. ٘نا شلب ارفك هٍُٗ احمللصىْ شولًب وغوثًب: أْ طؾُؼ اٌجقبهٌ 

 . ٢وطؾُؼ ٍَُِ ال ٔلري ذلّب يف اٌىزت"
وٌوً ٍجت اال٘زّبَ َوعن يف اٌزياَ ادلظٕف ثٕمً أؽبكَش طؾُؾخ ثني يف 
صبوهب اٌىضري ِٓ اجلهل واٌىلذ. ولل وبْ ٘نا اٌىزبة ِىػىم ا٘زّبَ هًٍ ِو 

                                      
(، ص ١٢٢٤ٖ/٢٢١٤، ٢، )ثريود: كاه اٌىهاق، ؽانسُح ويكاَتها يف انتششَغ اإلساليٍاٌَجبهٍ، ِظـفً،  ١

٢١٢. 
، ٢شك: كاه اٌمٍُ كِشك، ؽ، )كِانتؼهُق ادلًجذ ػهً يىعأ اإلياو حمًذاٌٍىٕىٌ، زلّل هجل احلٍ،  ٦

 .١٤، ص ٢َ(، ط ١٢٢٢ٖ/٢٢١٣
، )ؽٍت: ِىزت ادلـجىهبد ظفش األياين تششح خمتصش انسُذ انششَف اجُلشجايناٌٍىٕىٌ، هجل احلٍ،  ٢

 .٢١٢ٖ(، ص ٢٢٢٣، ٦اإلٍالُِخ، ؽ
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ٌمووْ، فمل رلاوٌٗ إٌبً ثبٌوواَخ وثبٌزلهٌَ، وونٌه وزجىا اٌزوٍُمبد ادلقزظوح ا
 واٌشووػ ادلـىٌخ هٍُهب. 

ويف ىِبٕٔب ٘نا، فمل طله شوػ يف شببْ رلٍلاد ػقبَ ثبٍُ "ئٔوبَ اٌجبهٌ 
فؼٍُخ ادلفيت زلّل رمٍ  ٢كهوً خببهٌ شوَف" ثبٌٍغخ األهكَخ، و٘ى رلّىهخ أِبيل

أصٕبء ئٌمبئٗ كهوً "طؾُؼ اٌجقبهٌ" يف هؽبة كاه  -هلل روبىل ؽفلٗ ا -اٌوضّبين 
اٌوٍىَ ووارشٍ. وديزبى ِإٌفٗ ثني ألوأٗ ثأٔٗ صبن ثني هٍىَ اٌشوَوخ ِضً احللَش 
واٌفمٗ، وونٌه اٌوٍىَ اٌوظوَخ ِضً اٌمبٔىْ وااللزظبك، وٌٗ ئصلبىاد ثبهىح يف أٍٍّخ 

ُِخ، ولل ٍبفو يف هؽالد كهىَخ اٌمىأني اٌىػوُخ، ورىعُٗ ؽووخ ادلظبهف اإلٍال
وهٍُّخ ئىل أطمبم األهع ِٓ شولهب ئىل غوهبب، فٍنا رىّٓ أمهُخ اٌجؾش يف ِووفخ 
ادلٕهظ اٌوظوٌ اٌنٌ ارجوٗ ادلإٌف يف شوػ وزبة عًٍُ اٌنٌ وبْ ِىػىم ا٘زّبَ 

 ئٔوبَ"أفواك األِخ اإلٍالُِخ هًٍ ِو اٌمووْ، و٘نا اٌجؾش َزـوق ئىل اٌزووَف ثىزبة 
اٌنٌ ٘ى رلّىهخ آِبيل فؼٍُخ ادلفيت زلّل رمٍ اٌوضّبين هًٍ طؾُؼ اٌجقبهٌ  "بهٌاٌج

ولل ٔشود ثبٌٍغخ األهكَخ، ومل َُزوعُ اٌىزبة ئىل اٌووثُخ أو اإلصلٍُيَخ، وََبهل 
اٌجبؽضني هًٍ كهاٍخ اجلىأت احللَضُخ ٌألثىاة اٌيت مت اٌزووع ذلب يف ٘نٖ اٌىهلخ. ولل 

ؾش إٌىهٍ ِٓ فالي رظُٕف ِب مووٖ ادلإٌف اٌشبهػ اٍزقلَ اٌجبؽش أٍٍىة اٌج
ربذ ِجبؽش اٌىهلخ، وِٓ مث اٌزىطً ئىل إٌزبئظ اٌيت رفُل اٌجبؽضني وِإٌفٍ اٌشووػ 

 ادلوبطوح.
 
 

                                      
ؽىٌٗ رالِنرٗ ٔمً ٍوُل أضبل اٌجبٌٓ ثىهٌ هٓ وشف اٌلٕىْ: "األِبيل: ٘ى صبن اإلِالء، و٘ى أْ َمول هبمل، و ٢

ألو:  ثبحملبثو واٌمواؿٌُ، فُزىٍُ اٌوبمل دبب فزؼ اهلل ٍجؾبٔٗ وروبىل هٍُٗ ِٓ اٌوٍُ، وَىزجٗ اٌزالِنح، فُظري وزبثًب".
، ص ٢َ(، ط١٢٢١ٖ/٢٢٦٦، ١، )كِشك: كاه اثٓ وضري، ؽدجح اهلل انثانغحاٌلٍ٘ىٌ، أضبل ثٓ هجل اٌوؽُُ، 

٢٢٦ . 
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 انتؼشَف تاجلايغ انصذُخ ويصُّفّ وأشهش ششودّ
وزبة "اجلبِن اٌظؾُؼ" طٕفٗ اإلِبَ أثى : انتؼشَف تاإلياو انثخاسٌأواًل: 

ِّ اٌجقبهٌ، ولل أٍٍُ هجل اهلل  زلّل ثٓ ئمسبهًُ ثٓ ئثواُُ٘ ثٓ ادلغريح ثٓ َثِوكِىَثخ اجُلوف
علٖ ادلغريح هًٍ َل اٌُّبْ اٌجقبهٌ اجُلوفٍ هضبهّب اهلل روبىل. وٌل اإلِبَ اٌجقبهٌ يف 

٘ــ، ولل وهس ادلبي ٢٦٢هبَ  - ْاٌىالوخ ؽبًٌُب يف أوىثىَزب – ٣ثٍلح "َفِوَرِٕه"
بهًُ ثٓ ئثواُُ٘، وطوفٗ يف اٌزظلق وأفن اٌوٍُ. وهٕلِب ٔىي اٌىضري ِٓ أثُٗ ئمس

ؿٍت هٍُ احللَش وصبن هواَبرٗ، لظل سلزٍف ِواوي اٌوواح يف ىِبٔٗ ِضً ِىخ 
ادلىوِخ، وادللَٕخ ادلٕىهح، وثالك اٌشبَ، وخببهي، وِوو، وثٍـ، و٘واح، ؤَُبثىه، 

يَوح. ٌمٍ يف ٘نٖ واٌوٌ، وثغلاك، وواٍؾ، واٌجظوح، واٌىىفخ، وِظو، وأهع اجل
اٌوؽالد أوضو ِٓ أٌف شُـ، وؽفق صبُن األٍبُٔل اٌيت وبٔىا َووهنب. وِٓ شُىفٗ 
يف احللَش اإلِبَ أضبل ثٓ ؽٕجً هضبٗ اهلل روبىل. ولل هوي هٕٗ أوضو ِٓ رَوني أٌف 
هعً وّب موو اٌفوثوٌ. ولل طٕف وزجًب هلَلح ئىل عبٔت رظُٕفٗ "اجلبِن 

كة ادلفوك"، و"هفن اٌُلَٓ يف اٌظالح"، و"لواءح فٍف اٌظؾُؼ"، ِضً: وزبة "األ
اإلِبَ"، و"ثو اٌىاٌلَٓ"، و"اٌزبهَـ اٌىجري"، و"اٌزبهَـ األوٍؾ"، و"اٌزبهَـ اٌظغري"، 
و"فٍك أفوبي اٌوجبك"، وغري٘ب ِٓ اٌىزت اٌيت رٕبوٌزهب ادلىزجخ اإلٍالُِخ ثبحلفق، 

 . ٤واٌشوػ، واٌزلهٌَ
َّب وزبة اجلبِن اٌظؾُؼ فبمسٗ اٌىبًِ: : ُخانتؼشَف تاجلايغ انصذحاًَُا:  أ

)اجلبِن ادلَٕل اٌظؾُؼ ادلقزظو ِٓ أِىه هٍىي اهلل طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ وٍٕٕٗ 
وأَبِٗ(، وطَّٕفٗ اإلِبَ اٌجقبهٌ ثول افزُبه ِزمٓ ِٓ وُ ٘بئً وِجبهن ِٓ األؽبكَش 

ٌ ثأْ َغزًَ احملفىكخ ٌلَٗ، ولل ثٍغذ ٍزّبئخ أٌف ؽلَش، ولل ؽوص اإلِبَ اٌجقبه
                                      

 هًٍ ِموثخ ِٓ ِلَٕخ مسولٕل ثلوٌخ أوىثىَزبْ.  (Khartank)اٌيت رووف ؽبًٌُب دبلَٕخ  ٣
، ربمُك: اٌلوزىه ثشبه هىاك ِوووف. )ثريود: ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، هتزَة انكًالادِليٌِّ، َىٍف ثٓ هجل اٌوضبٓ،  ٤
 . ٢٦٢، ص ١٢ٖ(، ط٢٢٢١، ٢ؽ
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وَظٍٍ هووزني لجً رلوَٓ وً ؽلَش يف عبِوٗ، ولل طوف يف رظُٕف ٘نا 
اٌىزبة ادلجبهن ٍذ هشوح ٍٕخ. وئْ وبٔذ ٕ٘بن ِظٕفبد يف هٍُ احللَش لل 
ٍجمذ ٘نا اٌىزبة يف اٌلهىه، وٌىٕٗ اِزبى ثأٔٗ أوي وزبة ُطَِّٕف يف اٌظؾُؼ اجملوك، 

ثول وزبة اهلل روبىل، ولل وطفٗ ربط اٌلَِّٓ  وارفمذ األِخ اإلٍالُِخ ثأٔٗ أطؼ اٌىزت
. ولل ثٍغذ أؽبكَضهب ٥وأفؼٍهب ثول وزبة اهلل اإلٍالَاٌَجىٍ ثأٔٗ ِٓ أعً وزت 

 ( ؽلَضًب. ١٣٢٤( ؽلَضًب َِٕلًا ثبدلىوه، وحبنف ادلىوهاد َظجؼ )٤٢٣٦)
ولل وبْ وزبة طؾُؼ اٌجقبهٌ ِىػن ا٘زّبَ ثبهى ِٓ لجً هٍّبء األِخ 

ً ِلاه اٌمووْ. وِٓ أشهو شووؽٗ: )ئهالَ إٌَٓ يف شوػ طؾُؼ اإلٍالُِخ هٍ
ٖ(، و"اٌزىػُؼ ٌشوػ اجلبِن  ٦٥٥اٌجقبهٌ( ٌإلِبَ أيب ٍٍُّبْ ضبل اخلـبيب )د 

٘ـ(، و"فزؼ اٌجبهٌ شوػ طؾُؼ  ٥٢٢اٌظؾُؼ" ٌٍؾبفق اثٓ ادلٍمٓ األٔظبهٌ )د 
شوػ طقُـ ٖ(، و"هّلح اٌمبهٌ  ٥٢١اٌجقبهٌ" ٌٍؾبفق اثٓ ؽغو اٌوَمالين )د 

ٖ(، و"ئهشبك اٌَبهٌ ئىل شوػ  ٥٢٢اٌجقبهٌ" ٌٍوالِخ ثله اٌلَٓ زلّىك اٌوُين )د 
ٖ(. ومل َىٓ  ٦١٦أضبل اٌمَـالين )د  اٌلَٓطؾُؼ اٌجقبهٌ" ٌإلِبَ شهبة 

ٔظُت هٍّبء شجٗ اٌمبهح اذلٕلَخ لٍُاًل يف فلِخ طؾُؼ اٌجقبهٌ، فمل ُهوف ذلُ 
ًُ ادلضبي ال احلظو: "هىْ اٌجبهٌ حلً أكٌخ اٌولَل ِٓ اٌشووػ هٍُٗ، وِٕهب هًٍ ٍج

ٖ(، و"ؽبشُخ  ٢٦٢٤اٌجقبهٌ" ٌألِري طلَك ؽَٓ فبْ اٌَمٕىعٍ )د 
ٖ(، و"الِن اٌلهاهٌ ٢١٦٤اٌَهبهٔفىهٌ" ٌٍشُـ أضبل ثٓ هٍٍ اٌَهبهٔفىهٌ )د 
ٖ(، و"فُغ اٌجبهٌ  ٢٦١٦هًٍ عبِن اٌجقبهٌ" ٌٍشُـ هشُل أضبل اٌغٕغىٍ٘ )د 

                                      
زلّل اٌـٕبؽً، ، ربمُك: هجل اٌفزبػ زلّل احلٍى وزلّىك عثقاخ انشافؼُح انكربياٌَجىٍ، ربط اٌلَٓ،  ٥

 .   ١٢٢ ١، ١ٖ(، ط٢٦٥٦: ٢)ثريود: كاه ئؽُبء اٌىزت اٌووثُخ، ؽ
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، و"وشف ٦ ٖ( ٢٦٢١شُـ زلّل أٔىه شبٖ اٌىشّريٌ )د هًٍ طؾُؼ اٌجقبهٌ" ٌٍ
 ٖ(. ٢٢٦٥اٌجبهٌ شوػ طؾُؼ اٌجقبهٌ" ٌٍشُـ ٍٍُُ اهلل فبْ اٌجبوَزبين )د 

 
 انتؼشَف تادلفيت انؼخًاين ويؤنفاتّ

طبؽت وزبة "ئٔوبَ اٌجبهٌ شوػ أواًل: يىنذ ادلفيت انؼخًاين وَشأتّ: 
فُن ثٓ زلّل َبٍني اٌوضّبين. وٌل طؾُؼ اٌجقبهٌ" ٘ى ادلفيت زلّل رمٍ ثٓ زلّل ش

٘ـ ثموَخ )كَىثٕل( يف مشبي اذلٕل. ووبْ  ٢٦٣١يف اخلبٌِ ِٓ شهو شىاي ٍٕخ 
واٌلٖ ادلفيت زلّل شفُن اٌوضّبين فمهًُب ثبهىًا وهعاًل ٌٗ ٔشبؿبد ٍُبٍُخ واػؾخ ادلوبمل 

عو ادلفيت يف رأٌٍُ كوٌخ ثبوَزبْ. وثول ًُٔ اذلٕل االٍزمالَي ِٓ احلىُ اٌربَـبين، ٘ب
زلّل شفُن ئىل ثبوَزبْ، ووٌٍُّ ِٕظت ادلفيت األهلُ ٌٍجالك، وأٌٍ فُهب ِلهٍخ كاه 
اٌوٍىَ ووارشٍ دبلَٕخ ووارشٍ. وأٌف وزجًب هلَلح يف رلبي اٌفمٗ اإلٍالٍِ ِضً: 
"فزبوي كاه اٌوٍىَ كَىثٕل"، و"عىا٘و اٌفمٗ"، ويف اٌزفَري: "ِوبهف اٌموآْ" يف شببين 

صبُن أوالكٖ ثظالػ يف اٌوًّ وهٍىؿ يف اٌوٍُ اٌشوهٍ، أِضبي:  . واِزبى٢٢رلٍلاد
َملَ أحببصًب يف رلبي اٌفمٗ اإلٍالٍِ  –وِب ىاي  –ادلفيت زلّل هفُن اٌوضّبين اٌنٌ للََّ 

، وويل هاىٌ اٌوضّبين اٌنٌ أٌف أوي وزبة ثبألهكَخ يف ٢٢ِضً رلّىهخ ٔىاكه اٌفمٗ
 .  ٢١اٌَريح إٌجىَخ ثبحلووف ادلهٍّخ

                                      
، )ٍالصلىه ِبٌُيَب: كاه اٌشبوو، انتؼشَف انىجُض دبُاْج أشهش ادلصُفني يف احلذَجاٌَغىهٌ، ٍُل هجل ادلبعل،  ٦
 . ٦٢-٦٦، ١٢َ(. ص ١٢٢٥ٖ/٢٢٦٦، ٢ؽ
 .١٢-٦، ص٢ٖ(، ط٢٢١٢ه اٌوٍىَ ووارشٍ، ؽ ثلوْ، . )ووارشٍ: كاَىادس انفقّاٌوضّبين، زلّل هفُن،  ٢٢
، )ووارشٍ: ئكاهح ادلوبهف ووارشٍ، ؽ ثلوْ، اإلصدَاد انسَّين ػهً انُاَغ اجليناٌوضّبين، زلّل شفُن،  ٢٢

 . ٤٦-٢٦ٖ(، ص٢٢١٦
 .١٢-٢ٖ(، ص٢٢٢٤، ٢، )ووارشٍ: كاه اٌوٍُ ووارشٍ، ؽْادٌ ػاملهاىٌ، زلّل ويل،  ٢١



 وػضَاٌ دسٍ، َىسف ػظُى انصذَقٍ
 

75 

أزمً ادلفيت زلّل رمٍ اٌوضّبين ئىل ثبوَزبْ هٕلِب وبْ طغري آٌَ، ولل 
٘ـ. ووبْ  ٢٦٤١شىاي ٍٕخ  ٢واٌزؾك يف كاه اٌوٍىَ ووارشٍ اٌيت أٍَهب واٌلٖ يف 

ويل ؽَٓ، ؤىه أضبل اٌجىهٍِ،  وادلفيتِٓ أٍبرنرٗ يف اٌلاهٍخ اٌشوهُخ: أورب هٍٍ، 
اهلل، وٍؾجبْ زلّىك، وٍٍُُ اهلل فبْ،  وادلفيت هشُل أضبل اٌٍُلُ٘بٔىٌ، وزلّل ههبَخ

 . ٢٦ومشٌ احلك

وأوًّ كهاٍزٗ اٌشوهُخ وفك اٌـوَمخ اٌزمٍُلَخ ادلوووفخ ثبٌلهً إٌلبٍِ يف 
٘ـ. وثول ئوّبي رٍمٍ ٘نٖ اٌوٍىَ، هىف هًٍ كهاٍخ اٌوٍىَ اٌوظوَخ ٢٦٤٦ٍٕخ 

َ ثشهبكح ٢٦٣٢ثزىعُٗ ِٓ واٌلٖ، واٌزؾك جببِوخ ووارشٍ وزبوط فُهب ٍٕخ 
٘ـ ٔبي شهبكح اٌٍَُبٌٔ يف  ٢٦٣٤ٌٍَُبٌٔ يف االلزظبك واٌَُبٍخ، ويف ٍٕخ ا

، هىف هًٍ واٌوظوَخاحلمىق ِٓ اجلبِوخ ٔفَهب. وثول ربظًُ اٌوٍىَ اٌشوهُخ 
اٌزلهٌَ ٌـٍجخ عبِوخ كاه اٌوٍىَ ووارشٍ فلّهً "عبِن اٌزوِنٌ" وِٓ مث "طؾُؼ 

ني ٌىاٌلٖ وٌىجبه ادلفزني يف اٌجقبهٌ". وونٌه رظلي دلهّخ اإلفزبء، ووبْ فري ِو
 . ٢٢عبِوزٗ

وثول أْ مام طُزٗ ووبمل ِزمٓ وطبؽت ثظريح فمهُخ، لبِذ احلىىِخ 
اٌجبوَزبُٔخ يف ههل اجلٕواي ػُبء احلك ثزوُُٕٗ يف ِٕظت اٌمبػٍ يف احملىّخ اٌشوهُخ، 
وفالي فزوح هٍّٗ، أطله اٌولَل ِٓ اٌمواهاد ادلهّخ يف ربهَـ اٌمؼبء اٌشوهٍ ِضً 

شوهُخ هًٍ  وروٍُمبدربومي اٌوثب، وهعُ اٌياين احملظٓ، واٌظىهح اٌفىرىغوافُخ،  ؽىُ
َ، وؽىُ اجلىائي احلىىُِخ ثبٌموهخ، ٢٥٤١لبٔىْ اٌومل اٌنٌ ٍٕٗ اٌربَـبُٔىْ يف هبَ 

 . ٢٢األهكَخولل ٔشود ٘نٖ اٌمواهاد يف رلٍلَٓ ػقبَ ثبٌٍغخ 

                                      
، ٢، )كِشك: كاه اٌمٍُ كِشك، ؽانؼخًاين انقاضٍ انفقُّ وانذاػُح انشَّدانح حمًذ تقٍؽىُُ، ٌمّبْ،  ٢٦

١٢٢١ٖ/٢٢١٦ .)َ 
 . ٔفَٗ ادلوعن ٢٢
 .٢٦ -٤، ص ٢ٖ(، ط٢٢١٢، ٢، )ووارشٍ: ئكاهح اٍالُِبد، ؽػذانيت فُصهّاٌوضّبين، زلّل رمٍ،  ٢٢
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خ ِٓ فالي عهىكٖ وونٌه فلَ ادلفيت اٌوضّبين ِمبطل اٌشوَوخ اإلٍالُِ
اٌجبهىح يف رلبي أٍٍّخ ادلٕلىِخ ادلظوفُخ، فملَ فلِبرٗ اٌفمهُخ ثظفزٗ هؼىًا ٌٍهُئبد 

فهى حيزً  وونٌهاٌشوهُخ يف سلزٍف اٌجٕىن وادلإٍَبد ادلبٌُخ يف أهعبء اٌوبمل، 
ِٕظت هئٌُ اجملٌٍ اٌشوهٍ ذلُئخ احملبٍجخ وادلواعوخ ٌٍّإٍَبد ادلبٌُخ اإلٍالُِخ 

اٌيت رزىىل ئطلاه ادلوبَري اٌشوهُخ اٌيت زبلَ اٌوًّ ادلظويف ثـوَمخ  )اٌجؾوَٓ(
. وّب أٔٗ لبَ ثىضري ِٓ اٌوؽالد اٌلهىَخ واٌوٍُّخ يف صبُن لبهاد اٌوبمل، ٢٣ِجبشوح

وكّوْ أؽلاصهب وِشب٘لاهتب وأـجبهبهتب يف ِناوورٗ اٌيت رشزًّ هًٍ صالس رلٍلاد 
ِْ كَلٖ(  .  ٢٦، و)ٍفو كه ٍفو(٢٥وبمل أِبٍِ، وا٢٤ٌثبٌٍغخ األهكَخ ثبٍُ )عهب

أِب ثبٌَٕجخ ٌٍزأٌُف، فبدلفيت اٌوضّبين لل أصوي حاًَُا: يؤنفاخ ادلفيت انؼخًاين: 
ادلىزجخ اإلٍالُِخ ثىزت هلَلح يف شىت اجملبالد، ففٍ رلبي اٌموآْ وهٍىِٗ، أٌَّف وزبثًب 

اٌمبمسٍ، وأٌف  ، ولل ُروِعُ ئىل اٌووثُخ ِٓ لجً أٍغل١٢ثبٍُ "هٍىَ اٌموآْ" ثبألهكَخ
، وونٌه أطله روصبخ ِوبين ١٢رفَريًا ِفظاًل ثبألهكَخ ثبٍُ "آٍبْ روصببْ اٌموآْ"

. ويف رلبي احللَش اٌشوَف، ١١"The Noble Quranاٌموآْ اٌىومي ثبإلصلٍُيَخ ثبٍُ "

                                      
ٖ(، ص ٢٢٦٤، )ادلٕبِخ: ئَىيف،  انششػُحادلؼاَريئَىيف، ُ٘ئخ احملبٍجخ وادلواعوخ ٌٍّإٍَبد ادلبٌُخ اإلٍالُِخ،  ٢٣

٦٢ . 
ٌِ دَذِاٌوضّبين، زلّل رمٍ،  ٢٤  . ١-٢ٖ(، ص ٢٢٦٢، )ووارشٍ: ِىزجخ ِوبهف اٌموآْ ووارشٍ، ؽ ثلوْ، جها
-٤ٖ(، ص٢٢٦٦، )ووارشٍ: ِىزجخ ِوبهف اٌموآْ ووارشٍ، ؽ ثلوْ، دَُا يريِ آِغّاٌوضّبين، زلّل رمٍ،  ٢٥
٥. 
-٤ٖ(، ص٢٢٦٦، )ووارشٍ: ِىزجخ ِوبهف اٌموآْ ووارشٍ، ؽ ثلوْ، فش دس سفشساٌوضّبين، زلّل رمٍ،  ٢٦
٥ . 
 . ١٢-٤٢ٖ(، ص ٢٢٦٢، )ووارشٍ: ِىزجخ كاه اٌوٍىَ ووارشٍ، ؽ ثلوْ، ػهىو انقشآٌاٌوضّبين، زلّل رمٍ.  ١٢
ٖ(، ٢٢٦٢، )ووارشٍ: ِىزجخ ِوبهف اٌموآْ ووارشٍ، ؽ ثلوْ، آساٌ تشمجح قشآٌاٌوضّبين، زلّل رمٍ،  ١٢
 . ٥-٤ص

22
 Usmani, Muhammad Taqi. The Meanings of the Noble Quran. (Karachi: Maktaba 

Ma’ariful Quran, E: 2016). Page: ix-x. 
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، ومهب رلّىهخ ١٢و"رموَو روِنٌ" ١٦طلهد ٌٗ وزت ِزولكح ِٕهب: "كهً روِنٌ"
 اإلِبَرلٍلاد، و"رىٍّخ فزؼ ادلٍهُ ثشوػ طؾُؼ  ٢يف أِبٌُٗ هًٍ عبِن اٌزوِنٌ 

، و"ئٔوبَ اٌجبهٌ" ١٢ٍَُِ" و٘ى ئوّبي ِب ثمٍ ِٓ شوػ اٌوالِخ شجري أضبل اٌوضّبين
َِّب يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ فظلهد  ٥يف  رلٍلاد، و٘ى أِبٌُٗ هًٍ طؾُؼ اٌجقبهٌ. أ

ِوبطوح" يف  ، و"حبىس يف لؼبَب فمهُخ١٣فزبواٖ ثبٌٍغخ األهكَخ يف صالس رلٍلاد
، وونٌه ٌٗ وزت يف اٌزبهَـ اإلٍالٍِ ِضً "ٍُلٔب ِوبوَخ هػٍ اهلل روبىل ١٤رلٍلَٓ

، وروصبخ ؽُبح واٌلٖ ادلفيت األهلُ ١٥" ثبألهكَخاٌزبهخيُخهٕٗ يف ػىء احلمبئك 
 . ١٦ثبألهكَخ

أِب ِىػىم حبش ٘نٖ اٌلهاٍخ فهى "ئٔوبَ اٌجبهٌ شوػ طؾُؼ اٌجقبهٌ"، 
 احللَش هٕٗ آٔفًب، أٔٗ هجبهح هٓ رلّىهخ أِبيل ادلفيت اٌنٌ وّب موو اٌجبؽش يف

اٌوٍىَ ووارشٍ، ولل  كاهاٌوضّبين أصٕبء ئٌمبئٗ كهوٍٗ يف "طؾُؼ اٌجقبهٌ" يف عبِوخ 
لبَ رٍُّنٖ زلّل أٔىه ؽَني جبّن ٘نٖ األِبيل ورلوَٕهب هًٍ شىً وزبة، ولل 

                                      
-٢١ٖ(، ص ٢٢١٦، )ووارشٍ: ِىزجخ كاه اٌوٍىَ ووارشٍ، ؽ ثلوْ، دسط تشيزٌاٌوضّبين، زلّل رمٍ،  ١٦

٢٣ . 
 . ٤-٢َ(، ص٢٦٦٦ٍ: ُِّٓ اٍالِه ثجٍشوى، ؽ ثلوْ، ، )ووارشتقشَش تشيزٌاٌوضّبين، زلّل رمٍ،  ١٢

١٢
 . ٢٤، ص٢ٖ(، ط٢٢١٤، ٢، )كِشك: كاه اٌمٍُ كِشك، ؽ تكًهح فتخ ادلههىاٌوضّبين، زلّل رمٍ،  

، ٦ٖ(، ط ٢٢٦٢، )ووارشٍ: ِىزجخ ِوبهف اٌموآْ ووارشٍ، ؽ ثلوْ، فتاوي ػخًايناٌوضّبين، زلّل رمٍ،  ١٣
 . ١٥-١٤ص
 . ٤-٢ٖ(، ص ٢٢٦١، ١، )كِشك: كاه اٌمٍُ كِشك، ؽحبىث يف قضاَا فقهُح يؼاصشجاٌوضّبين، زلّل رمٍ،  ١٤
، )ووارشٍ: ِىزجخ ِوبهف سُذَا يؼاوَح سضٍ اهلل تؼاىل ػُّ يف ضىء احلقائق انتاسخيُحاٌوضّبين، زلّل رمٍ،  ١٥

 . ٢٢-٦ٖ(، ص ٢٢١٦اٌموآْ ووارشٍ، ؽ ثلوْ، 
 . ٢ٖ(، ص ٢٢١٤ىزجخ ِوبهف اٌموآْ ووارشٍ، ؽ ثلوْ، ، )ووارشٍ: ِوانذٌ شُخٍاٌوضّبين، زلّل رمٍ،  ١٦
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ؽَت هٍُ  –ِْ ، ومل َزوعُ ؽىت ا٦٢طلهد ٌٗ ؽىت اِْ شببْ رلٍلاد ثبألهكَخ
 ٘نا اٌىزبة أو أعياءٖ ئىل اٌووثُخ أو اإلصلٍُيَخ.  -اٌجبؽش 

 
 يُهج ادلفيت انؼخًاين يف انُىاصل انفقهُح واحلهىل انؼصشَح

أصٕبء شوػ أؽبكَش وزبة اٌجُىم، حيوص ادلفيت اٌوضّبين هًٍ اٍزقلاَ 
َخ اٌيت األٍٍىة اٌوظوٌ ٌوثؾ ٔظىص األؽبكَش ثبٌٕىاىي اٌفمهُخ واحلٍىي اٌوظو

 للِذ ذلب يف ىِبٕٔب ٘نا. 
وإٌبىٌخ هّوفهب اثٓ هبثلَٓ ثأهنب: "اٌفزبوي واٌىالوبد، وٍ٘ َِبئً اٍزٕجـهب 
اجملزهلوْ ادلزأفووْ دلب ٍئٍىا هٓ مٌه، ومل جيلوا فُهب هواَخ هٓ أً٘ ادلن٘ت 

، وهوفهب اٌلوزىه َِفو ثٓ هٍٍ اٌمؾـبين ثأهنب: "ولبئن علَلح مل ََجك ٦٢ادلزملِني"
، وهّوفهب هجل اهلل ثٓ ثُٗ ثأهنب: "ولبئن ؽمُمُخ رٕيي ثبٌٕبً ٦١فُهب ٔض أو اعزهبك"

 احلُبح ِن ِزفبهاًل اٌفمٗ ِٓفُزغهىْ ئىل اٌفمهبء حبضًب هٓ اٌفزىي، فهٍ سبضً عبًُٔب ؽًُب 
 اٌيت ادلَزغلح احلبكصخثأهنب: " اذلىَوَين اٌلوزىه وهوفهب ،٦٦"اجملزّوبد دلقزٍف احملٍُخ

َٗ إٌىاىي ثأٔٗ:  فوهوَّ ،٦٢"شوهًُب ًبؽىّ رزـٍت اٌجبؽش زلّل شىُت اٌمبمسٍ فم
                                      

، )ووارشٍ: ِىزجخ احلواء، ؽ ثلوْ، اَؼاو انثاسٌ دسوط خباسٌ ششَفاٌوضّبين، زلّل رمٍ ثٓ زلّل شفُن،  ٦٢
 . ٢-٦، ص٣ثلوْ/ثلوْ(، ط

، ٢ط  ،()ثريود: هبمل اٌىزت، ؽ ثلوْ، ثلوْ ،جمًىػح سسائم اتٍ ػاتذٍَ ،اثٓ هبثلَٓ، زلّل أِني ثٓ هّو ٦٢
 .  ٢٤ص 

)ثريود: كاه اثٓ ؽيَ،  ،يُهج استُثاط أدكاو انُىاصل انفقهُح ادلؼاصشج ،اٌمؾـبين، َِفو ثٓ هٍٍ ثٓ زلّل ٦١
 . ٦٢ص  ،ٖ(٢٢١٢، ٢ؽ
)ِىخ  ،سثم االستفادج يٍ انُىاصل وانؼًم انفقهٍ يف انتغثُقاخ ادلؼاصشج ،اثٓ ثُٗ، هجل اهلل ثٓ زلفىف ٦٦

، ص ١ط  ،َ(٢٦٦٥ٖ/٢٢٢٦ٍالٍِ، اٌولك احلبكٌ هشو، اٌلوهح احلبكَخ اٌوشوح، ادلىوِخ: اجملّن اٌفمهٍ اإل
٢٦٦  . 

، ١. )اٌوَبع: ِىزجخ اٌوشل، ؽادلُهج يف استُثاط أدكاو انُىاصل ،اذلىَوَين، وائً ثٓ هجل اهلل ثٓ ٍٍُّبْ ٦٢
 .٢٢ص ،َ(١٢٢١ٖ/٢٢٦٦
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"ِووفخ األؽىبَ اٌشوهُخ اٌوٍُّخ ٌٍمؼبَب ادلَزغلح ادلوبطوح وادلىزَجخ ِٓ أكٌزهب 
 . ٦٢اٌزفظٍُُخ"

 َِزغلح ؽبكصخََزقٍض ِٓ اٌزوبهَف اٌَبثمخ، ثأْ إٌبىٌخ اٌفمهُخ ٍ٘  ٌنا
ثَجت هلَ وعىك ٔض شوهٍ أو  اٌزفظٍُُخكٌخ ثٕبء ِٓ األ فمهًُب اعزهبكًا رزـٍت

 اعزهبك فمهٍ ٍبثك ديىٓ رـجُمٗ هًٍ احلبٌخ ادلوووػخ.   
ربذ ثبة شواء إٌيب  ١٢٥٣هٕل شوػ ؽلَش هلُ أواًل: انثُغ تانتقسُظ 

موو ادلفيت اٌوضّبين طىهح اٌجُن ثبٌزمَُؾ اٌيت ِٓ  ،٦٣طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ ثبٌَُٕئخ
عهيح ادلٕيٌُخ ِضً ادلوواػ واٌضالعبد. ولل وّػؼ أْ ٘نٖ فالذلب ديىٓ ثُن صبُن األ

اٌظىهح ٍ٘ ِٓ طىه اٌجُن ادلإعً ِن ٍلاك اٌضّٓ ثبأللَبؽ، وونٌه وػؼ األؽىبَ 
واأللىاي اٌفمهُخ ادلقزٍفخ ِٓ ربلَل اٌضّٓ وؽك اٌجبئن يف اؽزَبة شبٓ أهًٍ يف ؽبي 

ُني وعٗ اٌزشبثٗ ثني طُغخ . ارجن اٌشبهػ يف مٌه اٍٍىة رج٦٤وبْ اٌجُن ثُوًب ِإعاًل
اٌجُن ادلَزقلِخ ِٓ لجً ادلظبهف اإلٍالُِخ يف ىِبٕٔب ٘نا، وثني ِب عبء يف احللَش 
ٌٍ هًٍ أْ َىىْ ٍلاك  َّ إٌيب طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ اشزوي ؿوبًِب ِٓ َهىك اٌشوَف أ

ىًَ اٌضّٓ ِإعاًل، فبٌجُن ادلإعً ثبٌزمَُؾ ال جيوً اٌومل ِشبهبًب ٌٍِوثب، ٌنا فبٌزّ
 اإلٍالٍِ اٌمبئُ هًٍ اٌجُن ال جيوٍٗ ِشبهبًب ٌٍموع اٌوثىٌ.

 

                                      
)كَىثٕل: رلّن ؽغخ  ،نهُىاصل وانىاقؼاخ انشُخ ادلفيت حمًذ شفُغ انؼخًاين فقُهًُا ،اٌمبمسٍ، زلّل شىُت ٦٢

 . ٦٦ص  ،َ(١٢٢٢ٖ/٢٢٦٢، ٢اإلٍالَ، ؽ
 ،زبوَظ وروٍُك: هي اٌلَٓ ػٍٍ، وهّبك اٌـُبه، وَبٍو ؽَٓ ،صذُخ انثخاسٌ ،اٌجقبهٌ، زلّل ثٓ ئمسبهًُ ٦٣

 .٢٦٤ص  ،ٖ(٢٢٦٥، ٦)ثريود: ِىزجخ اٌوٍبٌخ ٔبشووْ، ؽ
 . ٢٢٢، ص ٣، ط فاَؼاو انثاسٌ دسوط خباسٌ ششَاٌوضّبين،  ٦٤
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( ربذ ١٢٥٦هٕل شوػ ؽلَش هلُ )حاًَُا: صُغ انتًىَم نؼًالء ادلصشف: 
 موو، ٦٥ثبة )لىي اهلل روبىل )َب أَهب اٌنَٓ إِىا ال رأوٍىا اٌِوثب أػوبفًب ِؼبهفخ((

 –هًٍ ٍجًُ ادلضبي  –نٌ َملَ ادلفيت اٌوضّبين إٌلبَ اٌوثىٌ اٌَبئل ؽىي اٌوبمل اٌ
لووػًب هثىًَب اٌيت رزُؼ ٌوّالء اٌجٕه اٌوثىٌ شواء األشُبء وادلولاد، وِٓ مث ٍلاك 
ادلجٍغ هًٍ ألَبؽ. يف ؽبي ال ديىٓ رملمي ؽً ادلشبهوخ وادلؼبهثخ ثَجت غُبة 
ٔشبؽ ذببهٌ زللك، واٌنٌ ِٓ أعٍٗ َشزوي زلً اٌزّىًَ، فُّىٓ ٌٍّظوف 

 -ؽً ادلواحبخ ادلإعٍخ، حبُش َشزوٌ ادلظوف اإلٍالٍِ زلً اٌزّىًَ اإلٍالٍِ رملمي 
، وِٓ مث َجُوهب ئىل طبؽت ادليههخ وفك طُغخ ادلواحبخ ادلإعٍخ؛ ومٌه -ِضاًل اجلواهح 

ثاػبفخ هثؼ ِوٍىَ هًٍ رىٍفخ اٌشواء ِن ٍلاك ادلجٍغ هًٍ ألَبؽ. وئما وبْ زلً 
جً اٌجٕه اإلٍالٍِ وفك طُغخ اإلعبهح اٌزّىًَ لبثاًل ٌالٔزفبم فُّىٓ رأعريٖ ِٓ ل

ِمبثً أعوح َلفوهب ادلزوبًِ. وونٌه ديىٓ اٍزقلاَ طُغخ اٌٍَُ حبُش َلفن اٌضّٓ 
اٌُىَ، وحيظً هًٍ ادلجُن يف ربهَـ الؽك. ورىعل طُغخ االٍزظٕبم ٌجٕبء اٌومبه 
 وََلك اٌضّٓ رجبهًب. وصبُن ٘نٖ اٌظُغ رشري ئىل أْ إٌلبَ ادلظويف اإلٍالٍِ ال

.  ولل ثَُّٓ اٌشبهػ اٌفوق ثني اٌظىه اٌزّىٍَُخ ٦٦َٕؾظو يف طُغ ادلشبهوخ وادلؼبهثخ
ادلملِخ ِٓ لجً ادلظبهف اإلٍالُِخ وثني ِب عبء هٓ إٌهٍ يف اٌزوبًِ ثبٌوثب، فبٌوبٍِ 

 َلٓ أْ ِب كفن اٌضّٓ اٌيائل ٘ى ِٓ ثبة هثب إٌَُئخ، ٌنا ثني اٌشبهػ اٌفوق ثُٕهّب.
( ِٓ ثبة ١٢٦٢هٕل شوػ احللَش هلُ ) :صُاعػقذ االستحانخًا: 

االٍزظٕبم يف  ثأْ االٍزظٕبم ٌومل، موو ادلفيت اٌوضّبين األؽىبَ ادلوبطوح ٢٢إٌغبه
ِضً ثٕبء ادلٕرب، أو اٌلوالة، ٍبثك األىِٕخ وبْ جيوي هًٍ ادلَزىي ماد األصو احمللوك 

أو األصبس، وٌىٓ االٍزظٕبم اٌنٌ َـجك يف ىِبٕٔب ٘نا فهى هًٍ َِزىي هبي علًا، 
                                      

 .٣٢٢، ص صذُخ انثخاسٌاٌجقبهٌ،  ٦٥
 . ٢٣٤، ص ٣، ط اَؼاو انثاسٌ دسوط خباسٌ ششَفاٌوضّبين،  ٦٦
 .٣٢٦-٣٢١، ص صذُخ انثخاسٌاٌجقبهٌ،  ٢٢
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ِضً ثٕبء ِظٕن ٍىو، فُجني فُٗ اٌظبٔن ئِىبُٔزٗ ِٓ أعً ثٕبء زلً االٍزظٕبم، 
فُىىْ ِملاه اٌؼوه ٘بئاًل هًٍ اٌظبٔن ئما مسؼ ٌٍَّزظٕن أْ ََزقلَ فُبه اٌوؤَخ 

ْ زلً االٍزظٕبم ِـبثمًب ٌٍّىاطفبد األطٍُخ. ونٌه ِٓ طىه االٍزظٕبم ئما وب
ادلوبطوح ٘ى همل ادلمبوالد اٌنٌ َزُ رىفري ِىاك اٌجٕبء ِٓ ؿوف اٌظبٔن، وال خيفً 
َُ ادلٕيي ثَجت  ٍََُّ اٌؼوه اٌنٌ َزىجلٖ ادلمبوي يف ؽبي هفغ طبؽت اٌومبه َر

 اٍزقلاِٗ فُبه اٌوؤَخ. 
فيت اٌوضّبين أٔٗ ٌٌُ ِٓ اٌؼووهٌ هًٍ اٌظبٔن أْ وِٓ عهخ أفوي، موو ادل

َجبكه ثزظُٕن زلً االٍزظٕبم ثٕفَٗ، ثً ديىٕٗ شواء زلً االٍزظٕبم أو اٌزوبلل هٍُٗ 
ِٓ فالي ؿوف ِىعىك يف اٌَىق، و٘نا ِب َووف ثظُغخ االٍزظٕبم ادلزىاىٌ 

ثني ادلَزظٕن  )ادلىاىٌ( ادلـجمخ يف ادلظبهف اإلٍالُِخ، ؽُش َزُ ئثواَ همل اٍزظٕبم
ثني ادلظوف  -َووف ثبالٍزظٕبم ادلىاىٌ–وادلظوف اإلٍالٍِ، وهمل آفو 

اإلٍالٍِ واٌظبٔن األطٍٍ، شوَـخ أْ َىىْ اٌوملَٓ ِٕفظٍني، وأال َىىٔب 
 ارجن. ٢٢ِشووؿني أو ِىلىفني هًٍ اِفو، فال َإصو رٕفُن همل هًٍ اٌومل اِفو

)ال َٕىو رغري األؽىبَ ثزغري  ِـهٍٍّ ٌ ثأهنب رـجُك ادلَأٌخرىػُؼ ٘نٖ  يفاٌشبهػ 
 األؽىبَ رلٍخ يف موود ولل اٌووف، ثبة يف ثبهىحوٍ٘ لبهلح فمهُخ  ،اٌيِبْ(
 َىىْ لل اٌشوهُخ األؽىبَ ِٓ ثوؼًب: "أْ األربٍٍ وموو(، ٦٦) هلُ ومبهلح اٌولٌُخ

 وُفُخ رزغري لجٍٗ، ىِبْ هٓ اٌوبكح افزٍفذ فاما. وهبكاهتُ إٌَّبً ُهوف هًٍ ِجًُٕب
ٍبثك  االٍزظٕبم يف طىهفاْ  ٌنا. ٢١"َزغري فال أطٍٗ وأِب احلىُ، دبمزؼً اٌوًّ

 وٌى ادلَزظٕن ِٓ ادلجُن لجىي هلَ رظىه ديىٌٓنا  ِوملح، وغري ثَُـخ وبٔذ ىِٕخاأل
َّ ٘نا ىِبٕٔب يف وٌىٓ اٌظبٔن، ئىل ادلوـبح ٌٍّىاطفبد ِـبثمًب وبْ  االٍزظٕبم همل فا

                                      
 .٢٥٥-٢٥٢، ص ٣، ط اَؼاو انثاسٌ دسوط خباسٌ ششَفاٌوضّبين،  ٢٢
 .٥٤، ص ٢ط ،ٖ(٢٢٦٤، ٢، ؽ)ثريود: كاه اٌىزت اٌوٍُّخ ،ششح اجملهح ،األربٍٍ، زلّل ؿب٘و ٢١
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 ٍَؾكٌنا  اٌزومُل، ِٓ هبٌُخ كهعخ هًٍوٌني وادلظبهف اإلٍالُِخ ِٓ لجً ادلمب َُربَ
َُهفغ ادلشزوٌ ادلَزظٕن  ٌى اٌجني اٌؼوه  .ِمجىي هنه ثغري ادلظٕىم رٍَ

( ربذ ثبة ١٢٢٢هٕل شوػ احللَش هلُ ): تُغ اجلشائذ يغ انصىسساتؼًا: 
ؽىبَ ادلزوٍمخ ،  موو ادلفيت اٌوضّبين األ٢٦)اٌزغبهح فُّب َىوٖ ٌجَٗ ٌٍوعبي وإٌَبء(

وٍبكح  –ثبٌمظخ ادلزوٍمخ ثولَ هػب اٌوٍىي طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ هٕلِب هأي ُّّٔولخ 
فُهب رظبوَو، ووىْ وعٗ ادلٕن وبْ اٌزظبوَو، فنوو ؽىُ ثُن اجلوائل  -طغريح 

واجملالد يف ىِبٕٔب ٘نا اٌيت رشزًّ هًٍ طىه، فنوو أْ اٌظىه اٌفىرىغوافُخ ٍ٘ غري 
وثُن اجلوائل عبئيًا؛ ومٌه ٌَجني. أواًل أْ ٘نٖ اٌظىه ٌَُذ وٌىٓ شواء  عبئيح،

ِمظىكح يف شواء اجلوائل، ثً ادلمظىك ٘ى االؿالم هًٍ أفجبه اجلوَلح، وادلمبالد 
ادلٕشىهح فُهب، وئما لظل ادلوء اٌظىه فال َظؼ ٌٗ شواء اجلوَلح. صبًُٔب رىىْ اٌظىه 

 رأ ي ِوٍجخ يف طٕبكَك هٍُهب طىه، ربثوخ ٌألطً ادلشزوي، فّضاًل رشزوي األشُبء اٌيت
فُظؼ شواء ِضً ٘نٖ األشُبء وىْ اٌظىه هًٍ اٌظٕبكَك ٍ٘ ِٓ رىاثن اٌجُن، وديىٓ 

أِىٓ ئىاٌخ اٌظىه ادلىػىهخ هٍُٗ. ولل أشبه ئىل ٢٢اٍزقلاَ والزٕبء اٌظٕلوق ئما 
رٍه ادلجلأ اٌفمهٍ يف ِـٍك اإلهبٔخ هًٍ ادلوظُخ أو اٌزَجت يف ادلوظُخ، فُغىى ثُن 

األشُبء اٌيت ذلب ثوغ االٍزوّبالد اجلبئيح. ارجن اٌشبهػ يف مٌه أٍٍىة رجُني اٌفوق 
ثني ؽوِخ اٌظىه اٌيت هنً هٕهب إٌيب طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ يف احللَش، وثني ِب هِّذ 

 هبب اٌجٍىي ِٓ اٌظىه غري ادلمظىكح يف اجلوائل.  
( ربذ ١٢٢٢)هٕل شوػ احللَش هلُ : تُغ األفُىٌ وانكذىل خايسًا:

ِّ ثبة )اٌزغبهح فُّب َىوٖ ٌجَٗ ٌٍوعبي وإٌَبء( ، واٌنٌ عبء فُٗ:  ِٓ َهبِئَشَخ ُأ َه
َ٘ب  َّّب َهآ ُِّوَلًخ ِفَُهب َرَظبِوَُو، َفٍَ ُٗ َأََّٔهب اِشَزَوِد ُٔ ِِِٕنَي ـ هػً اهلل هٕهب ـ َأََّٔهب َأِفَجَوِر ُِّإ اٌْ

                                      
 .٣٢٢، ص صذُخ انثخاسٌاٌجقبهٌ،  ٢٦
 . ١٢٢، ص ٣، ط اَؼاو انثاسٌ دسوط خباسٌ ششَفاٌوضّبين،  ٢٢
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ََ َه ِٗ طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ َلب ٍُىُي اٌَّ ِٗ َه ُٗ، َفَوَوْفُذ ِفٍ َوِعِه ُِ ََِلُفٍْ ًٍَ اٌَْجبِة، َفٍَ
َِبَما  ِٗ طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ  ٍُىٌِ ِٗ َوئًٌَِ َه ِٗ، َأُرىُة ئًٌَِ اٌَّ ٍُىَي اٌَّ ََُِ٘خ، َفُمٍُْذ ََب َه اٌَْىَوا

ِٗ طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ  ٍُىُي اٌَّ ُِّوَلِخ  " َأْمَِٔجُذ َفَمبَي َه ِٖ إٌُّ َِ٘ن ٍُْذ اِشَزَوَُِزَهب   .  "  َِب َثبُي  ُل
َ٘ب ََّل ِٗ طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ   . ٌََه ٌَِزْمُوَل َهٍََُِهب َوَرَى ٍُىُي اٌَّ ِٖ   " َفَمبَي َه َِ٘ن َّ َأِطَؾبَة  ِئ

 ُِ َِب َفٍَْمُز ُِ َأِؽُُىا  َْ، َفَُُمبُي ٌَُه َِِخ ََُونَُّثى ََ اٌِْمَُب َّ ا  " َوَلبَي   .  " اٌظَُّىِه ََِى ِٗ ِئ ٌَْجَُِذ اٌَِّنٌ ِفُ
َّاَلِئَىُخ  ُٗ اٌْ ، فنوو ادلفيت اٌوضّبين أْ اٌفمهبء موووا ػىاثؾ ٢٢  " اٌظَُّىُه اَل َرِلُفٍُ

الٍزوّبي اٌمّبُ اٌنٌ هٍُٗ اٌظىهح وٍ٘ أْ َىىْ يف اٍزوّبٌٗ رولُُ اٌشٍء 
ُّظَىه أو رىوديٗ أو اؽزواِٗ، ٌنا عبى أْ َىىْ اجليء اٌلافٍٍ ٌٍفوُ، ٌنا  اٍزٕزظ اٌـ

ِّخ، وٌىٓ جيىى  َُِِىوح، فال جيىى اٍزقلاِهب يف احلبالد اٌوب أْ األفُىْ روزرب ِبكح 
اٍزقلاِٗ يف طٕبهخ األكوَخ، أو يف اٌل٘بْ، ٌنا َظؼ ثُوٗ يف ٘نٖ احلبالد. وََوٌ 

فهٍ زلوِخ ثَجت اإلٍىبه،  –ِٓ كوْ اخلّىه  –ٔفٌ احلىُ هًٍ اٌىؾىٌُبد 
هب ِجبؽًب ِضً طٕبهخ األكوَخ أو األحببس اٌوٍُّخ أو يف وٌىٓ جيىى ثُوهب ئما اٍزقلاِ

اٌظٕبهبد ادلقزٍفخ ِضً احلرب أو اٌوـىهاد، أِب اخلّىه فال جيىى شواؤ٘ب وٌىٓ 
. ارجن ٢٣اٌغوع ِجبؽًب ِضً طٕبهخ اخلً؛ ألْ إٌظىص لل ؽوِذ هًٍ ثُن اخلّىه

ُ أصبوني، فّب اٌشبهػ يف ثُبْ مٌه أٍٍىة اٌمُبً هًٍ فوً اٌظؾبثخ هػٍ اهلل هٕه
فوٍزٗ اٌَُلح هبئشخ هػٍ اهلل هٕهّب ثبٌّٕولخ رفبكًَب ِٓ إٌهٍ اٌىاهك هٓ روٍُمهب، 
ديىٓ فوٍٗ أَؼًب يف األِىه اٌيت حيوِهب ثُوهب ٌالٍزقلاَ احملوَ، وٌىٓ جيىى ثُوهب 
ٌالٍزقلاَ ادلجبػ، ثشوؽ أال َىىْ ٕ٘بن ٔض شوهٍ ديٕن ثُوهب وٌى وبْ اٌغوع ِٓ 

 زقلاًِب ِجبؽًب. اٌشواء ٘ى اٍ
 

                                      
 .٣٢٢، ص صذُخ انثخاسٌاٌجقبهٌ،  ٢٢
 .١٢٦ – ١٢١، ص ٣، ط اَؼاو انثاسٌ دسوط خباسٌ ششَفاٌوضّبين،  ٢٣
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يف ثبة )ِب َىوٖ ِٓ  (١٢٢٤هلُ ) احللَش شوػ هٕل: خُاس انغنب سادسًا:
فُبه  َِأٌخ يف األهثوخ ادلنا٘ت ألىاي اٌوضّبين ادلفيت اٍزووع ،٢٤  (اٌجُناخللام يف 

اٌغنب، فوًٍ هأٌ ادلن٘ت اٌشبفوٍ وادلن٘ت احلٕفٍ ال اهزجبه ٌٍغنب يف اٌشواء، فوًٍ 
َّب يف ادلن٘ت ادلبٌىٍ واحلٕجٍٍ فقُبه اٌغنب  ادلشزوٌ أْ َىىْ واهًُب هٕل ئثواَ اٌشواء، أ

ِوزرب، وهأي ادلفيت اٌوضّبين أْ َُإفن ثمىي اإلِبَ اثٓ هبثلَٓ أٔٗ ثَجت رفشٍ اخللام 
ِٓ لجً اٌجبئوني يف ىِبٕٔب ٘نا، فأٗ َٕجغٍ أْ َإفن ثمىي اإلِبَ ِبٌه هضبٗ اهلل 

ٍٍه ِٕهظ إٌلو ئىل فَبك اٌنُِ ثزغري اٌيِبْ ِٓ أعً . وَلهو أْ ادلفيت لل ٢٥روبىل
 . ربمُك اٌولاٌخ يف ادلوبِالد، و٘نا هًٍ ألىاي األئّخ ادلوزربَٓ

(، واحللَش هلُ ١٢٣٥هٕل شوػ احللَش هلُ )اخلذياخ اجملاَُح  ساتؼًا:
، ٔمً ادلفيت اٌوضّبين ٢٦  (، ربذ ثبة: )ئما اشزوؽ يف اٌجُن شووؿًب ال ربً(١٢٣٦)

ي اٌفمهبء ِٓ ادلنا٘ت األهثوخ يف ثُن وشوؽ، ويف ماد اٌَُبق موو طىهح ألىا
اخللِبد اجملبُٔخ اٌيت رملَ يف ىِبٕٔب ٘نا ِن سلزٍف همىك اٌجُن، فّضاًل ٍَزيَ اٌجبئن 
ثزملمي فلِخ طُبٔخ اٌضالعخ دللح ٍٕخ ِٓ ثُوهب، وئْ وبْ ٘نا اٌشوؽ سلبٌفًب دلمزؼً 

اٌشوؽ ثَجت روبهف اٌزغبه وادلىهكَٓ ورمجٍهُ هًٍ اٌومل، وٌىٓ جيىى اٌجُن ِن ٘نا 
٘نا اٌشوؽ، وونٌه ديىٓ اٌوًّ ثبٌمبهلح اٌفمهُخ: "ؽىُ احلبوُ هافن اخلالف". 

ارجوذ ٘نا  لل ٢٢  ولل موو ادلفيت اٌوضّبين أْ ادلنووح اٌزفَريَخ جملٍخ األؽىبَ اٌولٌُخ
ٖ ادلَأٌخ أٍٍىة ثُبْ . وارجن اٌشبهػ يف رىػُؼ ٘ن٢٢إٌهظ يف اٌشووؽ يف همل اٌجُن

 طىهح ؽلَضخ حلىُ فمهٍ ِٓ والن هبمل اٌزغبهح وادلوبِالد. 

                                      
 .٣٢٤، ص صذُخ انثخاسٌاٌجقبهٌ،  ٢٤
 . ١٦٢- ١١٦، ص ٣، ط ثاسٌ دسوط خباسٌ ششَفاَؼاو اناٌوضّبين،   ٢٥
 .٣٢٤، ص صذُخ انثخاسٌاٌجقبهٌ،  ٢٦
 .٣٢٢، ص صذُخ انثخاسٌاٌجقبهٌ،  ٢٢
 . ٥١-٥٢ص  ،ٖ(٢٢٦١، ٢)ثريود: كاه اثٓ ؽيَ، ؽ  ،اجملهح ،اٌلوٌخ اٌوضّبُٔخ ٢٢
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 ربذ( ١٢٤٤) هلُ احللَششوػ  هٕل: تُغ انُقىد انشائجح وحتىَهها حايًُا:

اٌوائغخ يف  اٌىهلُخ إٌمىك ثُن ؽىُ اٌوضّبين ادلفيت حبش ،٢١(ثبٌفؼخ اٌفؼخ ثُن: ثبة)
اٌيت سبضٍهب ٍ٘ ألً ِٓ اٌمُّخ ادلىزىثخ هًٍ كهو  لُّزهب احلمُمُخ فىىْىِبٕٔب ٘نا. 

 ثُوهب حيوَ ٌنا. اٌفمهبء هٕهب رىٍُ اٌيت اٌفٍىً دبضبثخإٌمىك  ٘نٖاٌىهلخ، فزوزرب 
فٍٓ َىىْ اٌجُن  احلمُمُخ اٌفؼخ أو احلمُمٍ اٌن٘ت ِمبثً ثُوِذ ئما وٌىٓ ثبٌزفبػً،

 ثُن طوف، ٌنا ال َشزوؽ اٌزمبثغ يف اجملٌٍ. 
ادلفيت اٌوضّبين ثني اٌضّٓ اخلٍمٍ واٌضّٓ االهزجبهٌ، فبألوي َـٍك ولل فوَّق 

هًٍ اٌن٘ت واٌفؼخ اٌٍنَٓ فٍمهّب اهلل روبىل وّوُبه اٌضُّٕخ، أِب األفري فمل أطجؼ 
شبًٕب ثَجت اٌزوبًِ أو اٌمبٔىْ. ولل أشبه ادلفيت اٌوضّبين ئىل ٔبىٌخ ربىًَ إٌمىك األعٕجُخ 

َبي اٌَوىكٌ ِٓ ادلوًٍ ئىل ادلوًٍ ئٌُٗ ثبٌووثُخ ثني األفواك، فوٕل ربىًَ اٌو
ؽَت ِب رىطً ئٌُٗ  –اٌجبوَزبُٔخ وفك ٍوو اٌظوف احمللك هٕل ئهٍبي ادلجٍغ رىىْ 

ِوبٍِخ ثُن اٌوّالد ِن رأعًُ )َُٔئخ( لجغ اٌوٍّخ اٌجبوَزبُٔخ، ووىْ عٌٕ  -
االٌزياَ اٌوّالد سلزٍف؛ فُظؼ اٌزفبػً ثُٕهّب وونٌه َظؼ ثُوهب َُٔئًخ، ثشوؽ 

ثشووؽ صالصخ: أواًل أْ َىىْ شبٓ ثُن اٌوّالد ٘ى ِىافك ٌضّٓ ادلضً، صبًُٔب أْ َمجغ 
اٌجبئن أو ادلشزوٌ أؽل اٌوّالد يف رلٌٍ اٌومل رفبكًَب ٌجُن اٌىأىل ثبٌىأىل، وصبٌضًب: أال 

. ارجن اٌشبهػ يف ثُبْ ٘نٖ ٢٦َىىْ زللىهًا لبٔىًٔب لُبَ ِضً ٘نٖ اٌزؾىَالد إٌملَخ
 أٌخ أٍٍىة رملمي احلىُ اٌشوهٍ ثول فهُ اٌظىهح ادلـجمخ هًٍ أهع اٌىالن.ادلَ

 
 

                                      
 .٣٢٥، ص صذُخ انثخاسٌاٌجقبهٌ،  ٢١
 . ٦٢٤ – ٦٢٣ ، ص٣، ط اَؼاو انثاسٌ دسوط خباسٌ ششَفاٌوضّبين،  ٢٦
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 اخلامتح:
 ِٓ إٌزبئظ اٌيت رىطًَّ ئٌُهب اٌجبؽش ِٓ فالي ٘نٖ اٌلهاٍخ: 

أْ ادلفيت اٌوضّبين أػبف عبٔجًب ِهًّب يف شوػ أؽبكَش "طؾُؼ  .أ 
لِذ اٌجقبهٌ" ِٓ فالي هثـهب ثبٌٕىاىي اٌفمهُخ واحلٍىي اٌوظوَخ اٌيت ل

ثشأهنب، ِضً ثُن اٌزمَُؾ، وطُغ اٌزّىًَ ادلـجمخ يف ادلظبهف اإلٍالُِخ، وثُن 
اجلوائل ادلشزٍّخ هًٍ طىه فىرىغوافُخ، وثُن األفُىْ واٌىؾىي ألغواع 

 ِشووهخ، ورجبكي إٌمىك اٌوائغخ ؽبًٌُب ِٓ كوْ ِواهبح أؽىبَ اٌظوف. 

َلهو وعٗ َزؼؼ ِٓ أٍٍىة ادلفيت اٌوضّبين أٔٗ يف ثوغ األؽُبْ  .ة 
اٌزشبثٗ )ِضً ثُن اٌزمَُؾ(، ويف أؽُبْ أفوي َربى وعٗ االفزالف )ؽٍىي 
ادلظبهف اإلٍالُِخ، وثُن ادلمبَؼخ، واٌوّالد اٌىهلُخ(. ونٌه فهى َنوو 
أَؼًب اٌظىه اٌوظوَخ ِن ِواهبح رغري اٌيِبْ، ورغري اٌنُِ، وهّىَ اٌجٍىي، 

 واٌمُبً. 

دلووفخ ادلٕهظ اٌوظوٌ اٌنٌ ارجوٗ َىطٍ اٌجبؽش أْ ذبوي كهاٍبد شلبصٍخ 
ادلفيت اٌوضّبين يف وزت احللَش األفوي ِضً "رموَو روِنٌ"، و"كهً روِنٌ"، 
و"رىٍّخ فزؼ ادلٍهُ"، وونٌه ِووفخ أٍٍىثٗ اٌفمهٍ يف اٌزوعُؼ ثني األلىاي وِوبجلخ 

َزُ  إٌىاىي اٌفمهُخ ادلزوٍمخ ثبٌوجبكاد، وادلوبِالد، وغري٘ب ِٓ أثىاة اٌفمٗ. وونٌه
 ئهلاك ٔشو اٌىزبة ثول ربمُمٗ ثنوو ادلظبكه األعٕجُخ اٌيت اٍزفبك ِٕهب اٌشبهػ.
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