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اذلٞئخ االسزشبضٝخ
ٍؼبيل اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىٕ٘بة أث٘ سيَٞبُ

ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء

اىشٞـــد األسزــــبش اىسمزــــ٘ض سؼس اخلثالُ

ً
ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء (سبثقب)

اىشٞـــد اىسمزـــــ٘ض قٞس ادلجـــــبضك

ً
ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء (سبثقب)

فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض أمحس ٍؼجس ػجس اىنطٌٝ

ػض٘ ٕٞئخ مجبض ػيَبء األظٕط

فضٞيخ اىشٞــد األسزبش اىسمز٘ض ظإط ثِ ػ٘اض األدلؼٜ

أسزبش اىزفسري ٗػيٍ٘ٔ

فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ّبصط ثِ ػجس اىنط ٌٝاىؼقو
فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ػٞبض ثِ ّبٍ ٜاىسيَٜ
فضٞيخ اىشٞـــد األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىطمحِ اىعّٞسٛ

أسزبش اىؼقٞسح ٗادلصإت ادلؼبصطح
أسزبش أص٘ه اىفقٔ
أسزبش اىثقبفخ اإلسالٍٞخ

ضئٞس ٕٞئخ اىزحطٝط

ز .ذـــبىـس ثـِ حمـَس اىقـــطّـٜ

أػضبء ٕٞئخ اىزحطٝط

 .1أ.ز.حمَس ثِ ظــــبفط اىشـٖــــطٛ
 .2أ.ز.جربٝو ثِ حمَس حسِ اىجصٞيٜ
 .3أ.ز.حيــ ٜثِ ػجـس اهلل اىجنـــــــطٛ
 .4أ.ز.مَــــبه ٍـ٘ىــــ٘ز جحٞــــــش
 .5أ.زٍْٞ.ــطح ثْذ حمَس اىـسٗســطٛ
 .6أ.ز .ػجـس اىـطظاق ٍجـطٗك ثبىؼقطٗظ
 .7أ.ز .أحــَس آه سـؼـس اىغــبٍــــسٛ
 .8زٍ.ـحـَـس ثِ ػيــ ٜاىــقطّــــٜ
 .9زٍ.ـحـَـس ثِ سـبمل اىشغٞـــــجٜ
 .11زٍ.ـصـطـف ٚأمـــطً ػيــ ٜشـــــــبٓ
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ً

ػْـ٘اُ اىجـحث

1

االسزحاله يف اىسِٝ؛ ض٘اثطٔ ،أحنبٍٔ ٗآثبضٓ

2
3
4

اىسريح اىْج٘ٝخ يف ادل٘س٘ػبد األجْجٞخ احلسٝثخٍ٘ :س٘ػزب احلضبضح
ٗاىس ِٝاإلسالٍٞنيٗ ،اإلسالً ٗاىؼبمل اإلسالٍ ٜأمن٘شجب

إٔيٞخ اىشرص االػزجبض ٛثني اىفقٔ اإلسالٍ ٗ ٜأص٘ىٔٗ ،اىقبُّ٘
ً
اى٘ضؼ( ٜاىقبُّ٘ ادلصط ٛمن٘شجب ) "زضاسخ ٍقبضّخ"
رؼظ ٌٞاىصحبثخ

ىيْج ٜﷺ ٗسْزٔٗ ،اىطز ػي ٚشجٖبد ح٘ىٔ

اســـٌ اىجـبحث
ز .ظٝبز ثِ ػجس اهلل ثِ إثطإ ٌٞاحلَبً
(جبٍؼخ ادليل فٞصو)

زّ٘ .ضح ثْذ ػجس اهلل احلسبٗٛ

زٗ .فبء ثْذ ػجس اىؼعٝع اىعاٍو

(جبٍؼخ األٍريح ّ٘ضح ثْذ ػجس اىطمحِ)

ز.ثبسو حمَ٘ز ػجس اهلل احلبيف
(جبٍؼخ ادليل فٞصو)

ز .ػجس اهلل ثِ ػجس اذلبز ٛاىقحطبّٜ
(جبٍؼخ شقطاء)

5

إزٗاضز سؼٞس ٗاإلسالً ،قطاءح ّقسٝخ ىنزبثبد االسزشطاق ادلؼبصط
ً
(ٗىٞبً ٕبضدٗ ،آضُٗ ٕ٘ٞظٗ ،ضٗجط سنطٗرُ٘ من٘شجب)

ز .حمَس ثِ سبمل اىشغٞج ٜاىشٖطٛ

6

احل٘اض ٗاىزؼبٝش ٍغ غري ادلسيَني يف اىؼٖس اىْجٍ٘ ٛطٗٝبد ٗفس
ً
ّصبض ٙجنطاُ أمن٘شجب زضاسخ حسٝثٞخ حتيٞيٞخ

ز .طبضق ثِ ػ٘زح ثِ ػجس اهلل اىؼ٘زح

7

حسٝث اىنبسٞبد اىؼبضٝبد زضاسخ ّقسٝخ

8

اٟثبض اىفيسفٞخ ىيساضْٗٞٝخ زضاسخ حتيٞيٞخ ّقسٝخ

9

آفبق احلساثخ اىؼطثٞخ ٍسبءالد ّقسٝخ

11

َ
َ
زضاسخ حتيٞيٞخ ػقسٝخ حلسٝث ٍِ" :أحت أُ ٝجسط ىٔ يف ضظقْٔٝٗ ،سأ
ىٔ يف أثطٓ ،فيٞصو ضمحٔ"

(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

(جبٍؼخ اإلٍبً حمَس ثِ سؼ٘ز اإلسالٍٞخ)
ز .ػَبض أمحس اىصٞبصْخ
(جبٍؼخ ادليل سؼ٘ز)

ز .ذبىس ثِ حمَس اىقطّٜ
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

أ.ز .ػجس اىؼعٝع فضٞو ٍسؼ٘ز ث٘اىشؼري
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

ز .ػعٝعح ػي ٜاألش٘ه اىؼَطٛ
(جبٍؼخ أً اىقط)ٙ

ز .ظٕري ثِ مزفٜ

11

قطاءح يف اإلثسزَ٘ى٘جٞب اىزنْ٘ٞٝخ ىيَؼطفخ اىنالٍٞخ

12

َ
رٖجني احل٘ٞاّبد ٗأميٖب زضاسخ فقٖٞخ ٍقبضّخ

ز .حمَس حسِ حي ٚٞادليحبّٜ

13

ً
احلقٞقخ اىشطػٞخ ٗضأ ٛاىجبقالّ ٜفٖٞب (مجؼب ٗزضاسخً)

ز.ضٞف اهلل ثِ ٕبز ٛثِ ػي ٜاىعٝساّٜ

اىزجسٝس ٗاإلثساع ػْس اإلٍبً اىس٘ٞط ٜيف مزبثٔ اجلبٍغ اىنجري ٗأثطٓ

أ.ز .حنَٞخ أمحس حفٞظٜ

14
15

ف َِٞثؼسٓ

طجقبد اىطٗاح ػِ اىش٘ٞخ ٗأثطٕب يف ػيٌ اىؼيو

(جبٍؼخ اى٘از – ٛاجلعائط)

(جبٍؼخ ادليل ذبىس)
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

ز .حسبُ ثِ حسني شؼجبُ
(جبٍؼخ أً اىقط)ٙ

اىصفحبد
46 - 3
111 - 47
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احلؿد هلل وؿػى ،وصالة وسالم طذ طباده اـذين اصصػى

أما بعد:

ؽقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة ادؾك خاـد ـؾعؾوم اـػطقة واـدراسات اإلسالمقة أن كؼدم إغ
اـؼراء اـؽرام "اـعدد اـثاين" يف "ادجؾد اـثامن واـعػون" هلذا اـعام 4114هـ ،واـذي كرجو أن يؽون إضاؽ ًة
متؿقز ًة وإسفام ًا كوطق ًا يف اـبحث اـػطي ،متضؿـ ًا مخسة طػ بحث ًا يف اـعديد من اـتخصصات اـػطقة
واـدراسات اإلسالمقة ،طذ أم ٍل يف أن تؽون هذه األبحاث حاؽز ًا ـؾؿزيد من اـدراسات ادتؿقزة باجلدة واألصاـة،
ؽػي اـدراسات اإلسالمقة بحث بعـوان :االستحالل يف اـدين؛ ضوابطه ،أحؽامه وآثاره ،من إطداد :د.زياد بن طبد
اهلل بن إبراهقم ا حلامم  ،واـبحث اآلخر بعـوان :اـسرة اــبوية يف ادوسوطات األجـبقة احلديثة :موسوطتا احلضارة
واـدين اإلسالمقع ،واإلسالم واـعامل اإلسالمي أكؿوذج ًا ،من إطداد :د .كورة بـت طبد اهلل احلساوي ،د .وؽاء بـت
طبد اـعزيز اـزامل ،وبحث ثاـث بعـوان :أهؾقة اـشخص االطتباري بع اـػؼه اإلسالمي وأصوـه ،واـؼاكون
اـوضعي (اـؼاكون ادرصي كؿوذج ًا) "دراسة مؼاركة" ،من إطداد :د .باسل حمؿود طبد اهلل احلايف ،واـبحث اـرابع
بعـوان :تعظقم اـصحابة

ـؾـبي ﷺ وسـته ،واـرد طذ شبفات حوـه ،إطداد :د .طبد اهلل بن طبد اهلادي

اـؼحطاين ،واـبحث اخلامس بعـوان :إدوارد سعقد واإلسالم ،ؾراءة كؼدية ـؽتابات االستػاق ادعارص (وـقام
هارت ،وآرون هقوز ،وروجر سؽروتون كؿوذج ًا) ،من إطداد :د .حمؿد بن سامل اـشغقبي اـشفري .ويف اـسـة
وطؾومفا جاء اـبحث األول بعـوان :احلوار واـتعايش مع ؼر ادسؾؿع يف اـعفد اــبوي مرويات وؽد كصارى
كجران أكؿوذج ًا "دراسة حديثقة حتؾقؾقة" ،إطداد :د .صارق بن طودة بن طبد اهلل اـعودة ،واـبحث اآلخر بعـوان:
حديث اـؽاسقات اـعاريات دراسة كؼدية ،من إطداد :د .طامر أمحد اـصقاصـة ،وبحث ثاـث بعـوان :اـتجديد
واإلبداع طـد اإلمام اـسقوصي يف ؿتابه اجلامع اـؽبر وأثره ؽقؿن بعده ،إطداد :أ.د .حؽقؿة أمحد حػقظي ،واـبحث
اـرابع بعـوان :صبؼات اـرواة طن اـشقوخ وأثرها يف طؾم اـعؾل ،من إطداد :د .حسان بن حسع شعبان .ويف
اـعؼقدة وادذاهب ادعارصة جاء اـبحث األول بعـوان :اآلثار اـػؾسػقة ـؾدارويـقة (دراسة حتؾقؾقة كؼدية) ،من
إطداد :د .خاـد بن حمؿد اـؼرين ،واـبحث اآلخر بعـوان :آؽاق احلداثة اـعربقة مساءالت كؼدية ،من إطداد :أ.د.
طبد اـعزيز ؽضقل مسعود بواـشعر ،واـبحث اـثاـث بعـوان :دراسة حتؾقؾقة طؼدية حلديث" :من أحب أن يبسط ـه
يف رزؾه ،ويـسل ـه يف أثره  ،ؽؾقصل رمحه" ،إطداد :د .طزيزة طظ األشول اـعؿري ،واـبحث اـرابع بعـوان :ؾراءة يف
اإلبستؿوـوجقا اـتؽويـقة ـؾؿعرؽة اـؽالمقة ،من إطداد :د .زهر بن ؿتػي .ويف اـػؼه بحث بعـوان :هتجع
احلقواكات وأؿؾفا دراسة ِ
ؽؼفقة مؼاركة ،من إطداد :د .حمؿد حسن حيقى ادؾحاين .ويف أصول اـػؼه بحث بعـوان:
احلؼقؼة اـػطقة ورأي اـباؾالين ؽقفا (مجع ًا ودراسة) ،من إطداد :د .ضقف اهلل بن هادي بن طظ اـزيداين.
سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفود ،وأن جيعل هذا اـعؿل خاـص ًا صواب ًا.

ً

ً
احلقٛقت انشرػٛت ٔرأ٘ انباقالَ ٙفٓٛا (مجؼا ٔدراست)
إػذاد

د .ضٛف اهلل بٍ ْاد٘ بٍ ػه ٙانسٚذاَٙ

احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ورأي اًمٌ٤مىمالين ومٞمٝم٤م (مج ًٕم٤م ودراؾم ً٦م (

إقمداد :د -وٞمػ اهلل سمـ ه٤مدي سمـ قمكم اًمزيداين

ومدص البشح
يتٜم٤مول اًمٌح٨م دراؾم٦م ُمً٠مًم٦م أصقًمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ودىمٞم٘م٦م وهل ُمً٠مًم٦م "احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م"،
ظمّمقص٤م وأن اًمٌح٨م إصقزم ,سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ,يٕمٜمك سمدراؾم٦م ُمقوقع احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مز ،يمام أن
ً
احل٘م٤مئؼ شمتٜمقع إمم صمالصم٦م أٟمقاعً :مٖمقي٦م ,ذقمٞم٦م ,قمرومٞم٦م ،ويمذًمؽ يمقن هذا اًمٌ٤مب ُمـ ُمٌ٤مطم٨م
دٓٓت إًمٗم٤مظ وًمف قمالىم٦م وصمٞم٘م٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل هل أطمد رواومد قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف،
وُمٕمروم٦م احل٘م٤مئؼ يتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م ومٝمؿ إدًم٦م اًمنميٕم٦م ،ويؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م صمٛمرات وم٘مٝمٞم٦م-
وي٘مقد ٟم٤م اًمٌح٨م ذم ُمٗمرداشمف إمم سمٞم٤من احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م قمٜمد اًمٌ٤مىمالين ،طمٞم٨م ٟمً٥م إًمٞمف
إٟمٙم٤مره٤م وقمدم آقمؽماف هب٤م ،وسمح٨م إُم٤مم احلرُملم ُمٕمف وإٟمٙم٤مره قمٚمٞمف ،ومتٓمٚم٥م إُمر دمٚمٞم٦م
احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م قمٜمد اًمٌ٤مىمالين ،ورأيف ومٞمٝم٤م ،وُمٜم٤مىمِم٦م ُم٤م أورده إُم٤مم احلرُملم قمٚمٞمف ،صمؿ اًمٙمِمػ
قمـ اًمثٛمرات اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل شمؽمشم٥م قمغم هذا اعمقوقع-
وُمـ اهلل اًمٕمقن واًمتقومٞمؼ


421
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

( م٦ً م ودراؾم٤م (مج ًٕم٤مٝمٞمىمالين وم٤ٌم ورأي اًم٦مٞم اًمنمقم٦م٘مٞاحل٘م

مدي سمـ قمكم اًمزيداين٤مػ اهلل سمـ هٞ و- د:إقمداد

Abstract
the research indicates an important fundamentalist issue “meaning of the
legitimate fact “ , especially since fundamentalist research is strongly concerned
with studying the subject of truth and metaphor.
Facts are divided into three types: linguistic, legitimate and customary. This
section consists of discussion of semantics which closely related to Arabic
language ; which is one of Fundamentals of Islamic Jurisprudence and Knowing
the facts depends on understanding the legitimate evidences. It has
jurisprudential benefit as well.
The research helps us to know AL-BAQILANI‟ the meaning of the legitimate
fact. It is attributed to him that he denied it. Imam Al Haramayn discussed with
him and disapprove of his denying, so it was necessary to uncover ALBAQILANI's meaning of the legitimate fact and discussion of Imam Al
Haramayn reported to him , and to uncover the Jurisprudential benefits which
result from this topic.
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إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده ،وٟمًتٕمٞمٜمف،وٟمًتٖمٗمره ،وٟمًتٝمديف ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م،وُمـ
ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤مُ ،مـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف

أُم٤مسمٕمد:

ومٛمام هق ُم٘مرر وُمِمٝمقر أن قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف ًمف صٚم٦م وصمٞم٘م٦م سمٕمٚمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وم٤مًمٕمالىم٦م
سمٞمٜمٝمام وـمٞمدة وىمقي٦م ،سمؾ إن اًمٚمٖم٦م شمٕمد واطمد ًة ُمـ أهؿ اًمرواومد اًمتل يًتٛمد ُمٜمٝم٤م قمٚمؿ أصقل
اًمٗم٘مف-
وئمٝمر ذًمؽ سمقوقح وضمالء ذم ُمٌ٤مطم٨م دٓٓت إًمٗم٤مظ ،وإذا يم٤من اًمقوع هق ضمٕمؾ
اًمٚمٗمظ سم٢ميزاء اعمٕمٜمك؛ وم٢من اًمٚمٗمظ يدل قمغم ُمٕمٜم٤مه سم٤مًمقوع اًمٚمٖمقي ،وهق ُم٤م يٓمٚم٘مقن قمٚمٞمف احل٘مٞم٘م٦م
اًمٚمٖمقي٦م-
أُم٤م آؾمتٕمامل ،وم٢من اًمٚمٗمظ ىمد يًتٕمٛمؾ ومٞمام ووع ًمف أوًٓ ،وىمد يًتٕمٛمؾ ذم همػم ُم٤م ووع
ًمف ،وومرق يمام هق ُمٕمٚمقم سملم اًمقوع وآؾمتٕمامل واحلٛمؾ ،وم٤مًمقوع أوًٓ ،واحلٛمؾ صم٤مٟم ًٞم٤م،
وآؾمتٕمامل سمٞمٜمٝمام-
واحل٘مٞم٘م٦م ىمد شمٙمقن ًمٖمقي٦م ،وذقمٞم٦م ،وقمرومٞم٦م ،وىمد شم٘مرر ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف أٟمف ٓ ٟمزاع
سملم اًمٕمٚمامء ذم صمٌقت احل٘مٞم٘متلم اًمٚمٖمقي٦م واًمٕمرومٞم٦مً ،مٙمٜمٝمؿ اظمتٚمٗمقا ذم صمٌقت احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م،
وهلذا اخلالف أصمر ذم شمٗمًػم اًمٜمص اًمنمقمل ،وذم اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م-
إصقًمٞملم،ظمّمقص٤م قمٜمد اًم٘م٤ميض أيب سمٙمر
وىمد شمتٌٕم٧م هذا اعمقوقع ذم ُمّمٜمٗم٤مت
ً
اًمٌ٤مىمالين ،اًمذي قمزي إًمٞمف ظمالف اجلٛمٝمقر ذم هذه اعمً٠مًم٦م-
ومجٛمٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم إصمٌ٤مت احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ،سمٞمٜمام ٟمً٥م ًمٚم٘م٤ميض اًمٌ٤مىمالين أٟمف يٜمٗمٞمٝم٤م
ويٜمٙمره٤م وٓ ي٘مقل سمقىمققمٝم٤م-
وىمد اظمتٚمٗم٧م اًمٜمًٌ٦م إًمٞمف وعم٤م وضمدت ذًمؽ يمذًمؽ ىمٛم٧م سمتتٌع هذا اًمٕمزو اعمٜمًقب
ًمٚم٘م٤ميض ذم ُمّمٜمٗم٤مشمف-
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ًمٞمتٛمخض قمـ يمؾ ذًمؽ هذا اًمٌح٨م اعمختٍم ،اًمذي يٙمِمػ اًمٚمث٤مم قمـ اعمراد ذم اعمً٠مًم٦م،
ورأي اجلٛمٝمقر ويقوح رأي اًمٌ٤مىمالين ذم اعمً٠مًم٦م-
وًمذًمؽ ضم٤مء اًمٌح٨م سمٕمٜمقان" :احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ورأي اًمٌ٤مىمالين ومٞمٝم٤م" مج ًٕم٤م ودراؾم ً٦م
طبب اختٗاس املٕضٕع:
 ,1إن احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م هل٤م أصمر ذم اظمتالف إصقًمٞملم ذم سمٕمض اعمً٤مئؾ إصقًمٞم٦م-
 ,0احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م هل٤م أصمر ذم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م-
 ,6اإلُم٤مم اًمٌ٤مىمالين يم٤من قمغم ـمرف اًمٜم٘مٞمض ذم اًم٘مقل سم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ،وٟمً٥م إًمٞمف أىمقال
ُمـ قمٚمامء إصقل ويمؾ يٜمً٥م ًمف طمًٌام اـمٚمع قمٚمٞمف-
 ,4حم٤موًم٦م حت٘مٞمؼ ىمقل اإلُم٤مم اًمٌ٤مىمالين وشمّمحٞمح اًمٜمًٌ٦م ًمف-
الذساطات الظابك:ٛ
مل أضمد ُمـ سمح٨م هذا اعمقوقع قمٜمد اًمٌ٤مىمالين قمغم هذه اًمّمقرة ،وهٜم٤مك سمٕمض إسمح٤مث
ذم ضمزئٞم٤مت اًمٌح٨م ُمٜمٝم٤م:
 ,1احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م قمٜمد إصقًمٞملم ًمٚمٌ٤مطمثلم :د-ظمٚمقق وٞمػ اهلل ود-حمٛمد ظمٚمػ سمٜمل
ؾمالُم٦م ،سمح٨م ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت سمج٤مُمٕم٦م اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م سمامًمٞمزي٤م :وىمد
قمروم٤م احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ،وذيمرا أىمً٤مُمٝم٤م ،واخلالف ومٞمٝم٤م ،وإصمر اًمٗم٘مٝمل-
 ,0احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م وأٟمقاقمٝم٤مً ،مٚمديمتقرُ :مٞمث٤مق سمِم٤مر حمٛمد اًمذسمٞم٤مين ،وهق سمح٨م ُمٜمِمقر قمغم
ؿمٌٙم٦م إًمقيم٦م ،قمرف ومٞمف احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ،وأىمً٤مُمٝم٤م ،وذوـمٝم٤م ،وهق سمح٨م خمتٍم
ضمدً ا-
ُ - 3م٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ يمت٤مب اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد ًمٚمٌ٤مىمالين ًمٚمديمتقر قمٌداحلٛمٞمد أسمقزٟمٞمد-
وٍّر الذساط:ٛ
يتٌع اًمٌح٨م ذم إقمداده ومجع ُم٤مدشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمٜمٝمجلم:
أطمدمه٤م :اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل ،وذًمؽ قمـ ـمريؼ شمتٌع آراء إصقًمٞملم وُمذاهٌٝمؿ ذم
اعمّم٤مدر اعمٕمتٛمدة إصٚمٞم٦م واعمٕم٤مسة-
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أظمر :اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم ،وذًمؽ قمـ ـمريؼ حتٚمٞمؾ أراء واعمذاه٥م واًمٜم٘مقل واعمدارك
ًمٚمقصقل إمم ٟمت٤مئ٩م ُمٜمٓم٘مٞم٦م واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م-
ويتْمٛمـ ذًمؽ شمقصمٞمؼ أراء ُمـ ُمّم٤مدره٤م ،وشم٘مرير إدًم٦م وٟم٘مده٤م ،وإسمداء اعمٜم٤مىمِم٤مت،
وذيمر اًمٗمروع واًمتٓمٌٞم٘م٤مت ،وٟمحق ذًمؽ-
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ارتــطــٛ
يتْمٛمـ هذا اًمٌح٨م صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م قمغم اًمٜمحق أيت:
اعمٌح٨م إول :شمٕمريػ احل٘مٞم٘م٦م ،وـمرق ُمٕمروم٦م احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م -وومٞمف ُمٓمٚمٌ٤من:
اعمٓمٚم٥م إول :شمٕمريػ احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :شمٕمريػ احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م قمٜمد اًمٌ٤مىمالين ،وـمرق ُمٕمرومتٝم٤م-
اعمٌح٨م اًمث٤مين :صمٌقت احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م-
وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:
اعمٓمٚم٥م إول :شمّمقير اعمً٠مًم٦م-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :حترير حمؾ اًمٜمزاع-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :آراء إصقًمٞملم ذم اعمً٠مًم٦م وأدًمتٝمؿ-
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :رأي اًمٌ٤مىمالين ذم احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م وُمقىمػ إُم٤مم احلرُملم ُمٜمف-
وومٞمف ُمٓمٚمٌ٤من:
اعمٓمٚم٥م إول :رأي اًمٌ٤مىمالين ذم اعمً٠مًم٦م وأدًمتف-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مينُ :مقىمػ إُم٤مم احلرُملم ُمـ رأي اًمٌ٤مىمالين-
اعمٌح٨م اًمراسمع :اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمغم صمٌقت احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م-
اخل٤ممت٦م :وومٞمٝم٤م شمًجٞمؾ أهؿ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م-
اًمٗمٝم٤مرس اًمٗمٜمٞم٦م ًمٚمٌح٨م-
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املبشح األٔه
تعشٖف اذتكٗكٔ ،ٛطشم وعشف ٛاذتكٗك ٛالؼشعٗٛ
جم٤مزا ،وإٟمام يقصػ سمذًمؽ سمٕمد
اًمٚمٗمظ ىمٌؾ آؾمتٕمامل ٓ يقصػ سمٙمقٟمف طم٘مٞم٘م٦م وٓ ً
آؾمتٕمامل-
ٔتٍكظي اذتكٗك ٛإىل ثالث ٛأقظاً :لػٕٖٔ ،ٛعشفٗٔ،ٛػشعٗ.ٛ

وشمٕمريػ احل٘مٞم٘م٦م اًمٚمٖمقي٦م هل" :اًمٚمٗمظ اعمًتٕمٛمؾ ومٞمام ُو ِو َع ًمف أوٓ"( ،)1أُم٤م احل٘مٞم٘م٦م اًمٕمرومٞم٦م،

ومٝمل :اًمٚمٗمظ اعمًتٕمٛمؾ ومٞمام ووع ًمف ذم اًمٕمرف(-)0أُم٤م شمٕمريػ احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ،ومٞم٠ميت-
وأُم٤م وم٤مئدة شم٘مًٞمؿ احل٘مٞم٘م٦م إمم هذه إىمً٤مم اًمثالصم٦م ،وم٘مد ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ,رمحف
اهلل " :,ووم٤مئدة شم٘مًٞمؿ احل٘مٞم٘م٦م قمغم صمالصم٦م أىمً٤مم أن ٟمحٛمؾ يمؾ ًمٗمظ قمغم ُمٕمٜم٤مه احل٘مٞم٘مل ذم ُمقوع
اؾمتٕمامًمف ،ومٞمحٛمؾ ذم اؾمتٕمامل أهؾ اًمٚمٖم٦م قمغم احل٘مٞم٘م٦م اًمٚمٖمقي٦م ،وذم اؾمتٕمامل اًمنمع قمغم احل٘مٞم٘م٦م
اًمنمقمٞم٦م ،وذم اؾمتٕمامل أهؾ اًمٕمرف قمغم احل٘مٞم٘م٦م اًمٕمرومٞم٦م ،وُمـ ومروع ذًمؽ :أن رضم ً
ال ويص سمِم٤مة
قمٜمزا ووزقمٝم٤م قمغم اًمٗم٘مراء ،ومٝمؾ
سمٕمد ُمقشمف شمذسمح وشمٗمرق قمغم اًمٗم٘مراء ،ومذه٥م آظمر واؿمؽمى ً
ً
ُمٜمٗمذا ًمٚمقصٞم٦م؟ ،وم٤مجلقاب ٟمٕمؿ؛ ٕن اًمِم٤مة ذم اًمٕمرف شمٓمٚمؼ قمغم اًمذيمر وإٟمثك ُمـ
يٙمقن
اًمْم٠من" أهـ(-)6


( )1أُمدي ،قمكم سمـ حمٛمد ،اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ،حت٘مٞمؼ :ؾمٞمد اجلٛمـٞمكم ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت1424 ،ه ،ط،1
ج ،1ص .03وُمثٚمف قمٜمد اهلٜمدي ذم هن٤مي٦م اًمقصقل ذم دراي٦م إصقلً.مّمٗمل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ إرُمقي
اهلٜمدي.اعمح٘مؼ :د -ص٤مًمح سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٞمقؾمػ  ,د -ؾمٕمد سمـ ؾم٤ممل اًمًقيح.اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م.ط،1 :
1413هـ-032.1 :
( )0صٗمقة اًمٌٞم٤من (ص - )78 ،73
( )6ذح إصقل ُمـ قمٚمؿ إصقل (ص - )120
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املطمب االٔه
يف تعشٖف اذتكٗك ٛالؼشعٗٛ
شمٕمرف احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م سم٤مقمتٌ٤مره٤م ُمٗمردة وسم٤مقمتٌ٤مره٤م ُمريمٌ٦م ،ومٌ٤مٓقمتٌ٤مر إول:
اذتكٗك ٛيف المػ:ٛ
ىم٤مل اسمـ وم٤مرس" :طمؼ احل٤مء واًم٘م٤مف أصؾ واطمد ،وهق يدل قمغم إطمٙم٤مم اًمٌمء وصحتف،
طمؼ
وم٤محلؼ ٟم٘مٞمض اًمٌ٤مـمؾ ،صمؿ يرضمع يمؾ ومرع إًمٞمف سمجقدة آؾمتخراج وطمًـ اًمتٚمٗمٞمؼ ،وي٘م٤ملَّ :
ُّ
اًمٌمء :وضم٥م"(-)1
وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر" :طمؼ إُمر حيؼ طم ً٘م٤م وطم٘مق ًىم٤م:ص٤مر طم ً٘م٤م وصمٌ٧م"(-)0
ٔاذتكٗك ٛيف االصطالح :قمرومٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٕمدة شمٕمريٗم٤مت أمهٝم٤م:
اًمتٕمريػ إولً :ممُمدي :احل٘مٞم٘م٦م هل "اًمٚمٗمظ اعمًتٕمٛمؾ ومٞمام ُو ِو َع ًمف أوٓ"(-)6
اًمتٕمريػ اًمث٤مين :قمرومٝم٤م اسمـ اًمًٌٙمل :سم٠مهن٤م "ًمٗمظ ُمًتٕمٛمؾ ومٞمام ووع ًمف اسمتداء"(-)4
اًمتٕمريػ اًمث٤مًم٨م :قمٜمد اًمٌزدوي "اؾمؿ ًمٙمؾ ًمٗمظ أريد سمف ُم٤م ووع ًمف"(-)3
وقمٜمد اًمٜمٔمر دمده٤م ُمت٘م٤مرسم٦م-
(ُ )1مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مٕ.يب احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م.اعمح٘مؼ :قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون .دار اًمٗمٙمر.ط:
1600هـ.ج ،0صُ.13م٤مدة :طمؼ-
(ً )0مً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر .دار ص٤مدر – سمػموت ،ط :إوممُ-40.12 :م٤مدة:طم٘مؼ-
( )6أُمدي ،قمكم سمـ حمٛمد ،اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ،حت٘مٞمؼ :ؾمٞمد اجلٛمـٞمكم ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت1424 ،ه ،ط،1
ج ،1ص.03وُمثٚمف قمٜمد اهلٜمدي ذم هن٤مي٦م اًمقصقل ذم دراي٦م إصقلً.مّمٗمل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ إرُمقي
اهلٜمدي.اعمح٘مؼ :د -ص٤مًمح سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٞمقؾمػ  ,د -ؾمٕمد سمـ ؾم٤ممل اًمًقيح.اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م.ط،1 :
1413هـ-032.1 :
( )4شمِمٜمٞمػ اعمً٤مُمعً ،مت٤مج اًمديـ اًمًٌٙملٕ.يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم .حت٘مٞمؼ :د ؾمٞمد قمٌد اًمٕمزيز – د-
قمٌد اهلل رسمٞمع.ط :إومم1417 ،هـ-463.1 :
( )3يمِمػ إهار ذح أصقل اًمٌزدويً ،مٕمٌد اًمٕمزيز سمـ أمحد سمـ حمٛمد ،قمالء اًمديـ اًمٌخ٤مري.ووع طمقاؿمٞمف قمٌداهلل حمٛمقد
قمٛمر.اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.ط :سمدون -03.1 :وُمثٚمف قمٜمد اًمنظمز وأيب اخلٓم٤مب اٟمٔمر :أصقل اًمنظمز.1:
 ،182واًمتٛمٝمٞمد عمحٗمقظ سمـ أمحد َأ ُسمقاخلٓم٤مب اًم َٙم ْٚم َق َذاين.اعمح٘مؼُ :مٗمٞمد حمٛمد أسمق قمٛمِم٦م ،وحمٛمد سمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ.
اًمٜم٤مذُ :مريمز إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل ,ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى.ط1423 .1:هـ-88.1 :
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تعشٖف الؼشعٗ ٛلػٔ ّٛاصطالسّا:
اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٚمٖم٦مُ :م٠مظمقذة ُمـ ذع -ىم٤مل اسمـ وم٤مرس" :ذع :اًمِملم واًمراء واًمٕملم أصؾ
واطمد ،وهق رء ُيٗمتح ذم اُمتداد يٙمقن ومٞمفُ ،مـ ذًمؽ اًمنميٕم٦م ،وهل ُمقرد اًمِم٤مرسم٦م اعم٤مء،
واؿمتؼ ُمـ ذًمؽ اًمنمقم٦م ذم اًمديـــ واًمنميٕمــ٦مَ ،ىم َ
ــ٤مل اهللَُّ شمَـ َٕم َ
ــ٤ممم :ﱡ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍ ﲎﲏﱠ[اعم٤مئدة-)1("]47 :
واًمنميٕم٦م ذم آصٓمالحُ" :م٤م ذع اهلل شمٕم٤ممم ًمٕمٌ٤مده ُمـ اًمديـ"(-)0
ٔتعشٖف اذتكٗك ٛالؼشعٗ ٛباعتباسِا وشنب:ٛ
احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م:

()6

اًمتٕمريػ إول :شمٕمريػ أيب احلًلم اًمٌٍمي ًمألؾمامء اًمنمقمٞم٦م سم٘مقًمفُ« :م٤م اؾمتٗمٞمد سم٤مًمنمع
ووٕمف ًمٚمٛمٕمٜمكش(-)4

( )1يٜمٔمرُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م:ج ،6ص-030
( )0اعمٓمٚمع قمغم أسمقاب اعم٘مٜمع .اًمٌٕمكم ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب اًمٗمتح ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت1673 ،ه ،ط ،1ص-670
( )6يٜمٔمر :ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ذم اظمتّم٤مر اعمحّمقل ذم إصقلً.مٚم٘مراذم ،حت٘مٞمؼ :ـمف قمٌداًمرؤوف ؾمٕمد ،ـمٌع دار اًمٗمٙمر،
اًم٘م٤مهرة ،ط1606 ،1ه1086 .م ،ص ،40واعمًتّمٗمك ُمـ قمٚمؿ إصقلً ،مٚمٖمزازم ،حمٛمد سمـ حمٛمد .حت٘مٞمؼ حمٛمد سمـ
ؾمٚمٞمامن إؿم٘مرُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت1418 ،ه1008 .م ،ط ا ،ج ،1ص ،123واًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مفٕ ،يب يٕمغم،
حمٛمد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمػ ،حت٘مٞمؼ :أمحد سمـ قمكم سمـ ؾمػم اعمٌ٤مريمل ،سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1002 ،م ،ط،0
ج ،1ص ،180وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ،اًمٗمتقطمل ،اسمـ اًمٜمج٤مر احلٜمٌكم ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمزطمٞمكم ،وٟمزيف مح٤مد ،اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م
اًمٕمٌٞمٙم٤من ،1006 ،ط ،1ج ،1ص ،140وإرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ إصقلً ،مٚمِمقيم٤مين ،حمٛمد سمـ قمغم سمـ
حمٛمد ،سمػموت ،دار اعمٕمروم٦م ،ط ،1ص.01
( )4اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مف.عمحٛمد سمـ قمكم سمـ اًمٓمٞم٥م اًمٌٍمي أيب احلًلم.اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت.
ط.1426.1:حت٘مٞمؼ :ظمٚمٞمؾ اعمٞمس ،04.1:-وقمٜمف أظمذ اًمرازي شمٕمريٗمف ًمألؾمامء اًمنمقمٞم٦م -اٟمٔمر:اعمحّمقل ذم قمٚمؿ
إصقلً ،مٚمرازي ،ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًلم ،دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ :ـمف ضم٤مسمر اًمٕمٚمقاين ،ـمٌع ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ
ؾمٕمقد ،اًمًٕمقدي٦م ،ط1422 ،1ه1072 .م ،ج ،1ص -007ويمذا قمٜمد اًمّمٗمل اهلٜمدي ذم اإلهب٤مج ،133.1 :وزاد
أىمً٤مُمٝم٤م اعمٛمٙمٜم٦م قم٘مال أرسمٕم٦م اًمداظمٚم٦م ذم شمٕمريػ أيب احلًلم واًمرازي ،وم٘م٤ملُ :مث٤مل ُم٤م يم٤مٟم٤م جمٝمقًملم ٕوائؾ ؾمقر اًم٘مرآن-
وُمث٤مل ُم٤م يم٤مٟم٤م ُمٕمٚمقُملم ٕهؾ اًمٚمٖم٦م ًمٗمٔم٦م "اًمرمحـ" ذم إـمالىمٝم٤م قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف -وُمث٤مل ُم٤م يم٤من اًمٚمٗمظ ُمٕمٚمق ًُم٤م هلؿ واعمٕمٜمك
همػم ُمٕمٚمقم هق ًمٗمظ "اًمّمالة واًمّمقم" -وُمث٤مل ُم٤م يم٤من اعمٕمٜمك ُمٕمٚمق ًُم٤م هلؿ واًمٚمٗمظ همػم ُمٕمٚمقم يمٚمٗمٔم٦م "إب"-
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ُمقوققم٤م ًمف أوًٓ ذم
اًمتٕمريػ اًمث٤مينً :ممُمدي" :هل اؾمتٕمامل آؾمؿ اًمنمقمل ومٞمام يم٤من
ً
اًمنمع"(-)1
اًمتٕمريػ اًمث٤مًم٨م :وقمرومٝم٤م اًمًٌٙمل سم٠مهن٤م" :اًمٚمٗمٔم٦م اًمتل اؾمتٗمٞمد ووٕمٝم٤م ًمٚمٛمٕمٜمك ُمـ ضمٝم٦م
اًمنمع"(-)0
اًمتٕمريػ اًمث٤مًم٨م :قمرومٝم٤م اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم سم٘مقًمف« :آؾمؿ اعمًتٕمٛمؾ ذم اًمنميٕم٦م قمغم همػم
ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ذم ُمقوقع اًمٚمٖم٦مش(-)6
وطم٤مول أُمدي أن جيٛمع سمٞمٜمٝم٤م وم٘م٤مل" :وإن ؿمئ٧م أن حتد احل٘مٞم٘م٦م قمغم وضمف يٕمؿ مجٞمع هذه
آقمتٌ٤مرات ىمٚم٧م :احل٘مٞم٘م٦م هل اًمٚمٗمظ اعمًتٕمٛمؾ ومٞمام ووع ًمف أوًٓ ذم آصٓمالح اًمذي سمف
اًمتخ٤مـم٥م؛ وم٢مٟمف ضم٤مُمع ُم٤مٟمع"(-)4
ٔالتعشٖف املدتاس:

ٍ
ُمٕم٤من ُمت٘م٤مرسم٦م ،وسمٕمد اًمٜمٔمر شمٌلم أن يم ً
ال يٕمرومٝم٤م سمحً٥م طم٘مٞم٘متٝم٤م قمٜمده وُمذهٌف
ويمٚمٝم٤م

ومٞمٝم٤م ،وم٠مسمق احلًلم اًمٌٍمي ُمث ً
ال ُمثؾ ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م –وي٠ميت ,وهق صمٌقت احل٘مٞم٘م٦م وأهن٤م ٟم٘مٚم٧م
ٍ
سمٛمٕم٤من ضمديدة دون وضمقد قمالىم٦م سملم اعمٕمٜمٞملم -وُمـ ىم٤مل إهن٤م ٟم٘مٚم٧م ُمع
ُمـ اًمٚمٖم٦م إمم اًمنمع
وضمقد قمالىم٦م قمرومٝم٤م سمتٕمريػ اًمِمػمازي وأيب يٕمغم-


( )1اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ًممُمدي .حت٘مٞمؼ اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل:ج ،1ص-08
( )0اإلهب٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل ًمٚمٌٞمْم٤مويً.مٕمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل.دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت.اًمٓمٌٕم٦م إومم.1424 ،حت٘مٞمؼ :مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء :ج ،1ص-083
( )6اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف-170.1 :
( )4اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ًممُمدي (-)07 .1
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املطمب الجاٌ٘
تعشٖف اذتكٗك ٛالؼشعٗ ٛعٍذ الباقالٌ٘ ٔطشم وعشفتّا
اذتكٗك ٛالؼشعٗ ٛعٍذ الباقالٌ٘:
سمٕمد اًمٌح٨م ذم ُمّمٜمٗم٤مت إصقًمٞملم ويمت٥م اإلُم٤مم اًمٌ٤مىمالين مل أضمد ًمف شمٕمري ًٗم٤م حمد ًدا ذيمره
اًمٌ٤مىمالين ذم يمتٌف ،أو ٟم٘مٚمف قمٜمف همػمه-
ومٚمؿ يْمع اًمٌ٤مىمالين شمٕمري ًٗم٤م حمد ًدا ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ،وإٟمام يمؾ ُم٤م ورد قمٜمف أٟمف ذم يمت٤مسمف
"اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد طمٙمك قمـ ىمقم ُمـ أهؾ إهقاء واًمٌدع شمٕمري ًٗم٤م ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم
ًمً٤مهنؿ طمٞم٨م ىم٤مًمقا سمٜم٘مؾ إؾمامء اًمٚمٖمقي٦م إمم أؾمامء ذقمٞم٦م ،وم٘م٤مل طمٙم٤مي٦م قمٜمٝمؿ" :ىم٤مًمقا :وم٠مُم٤م
إؾمامء اًمنمقمٞم٦م؛ ومٝمل إؾمامء اًمٚمٖمقي٦م اًمتل ٟم٘مٚم٧م ذم اًمنمع إمم أطمٙم٤مم ذقمٞم٦م ٟمحق اًمّمالة
واحل٩م واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم وأُمث٤مل ذًمؽ ،وأٟمف عم٤م طمدصم٧م هذه إطمٙم٤مم اطمتٞم٩م إمم ووع أؾمامء هل٤م،
ومٚمق اسمتدأت هل٤م أؾمامء ُمقوققم٦م ًمٞمً٧م ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٕمرب ضم٤مز وصح ،وإن ٟم٘مٚم٧م سمٕمض إؾمامء
اًمٚمٖمقي٦م إًمٞمٝم٤م وؾمٛمٞم٧م هب٤م ضم٤مز ذًمؽ ،وىم٤مم ُم٘م٤مم إطمداث أؾمامء جمددة هل٤م"(-)1
وإٟمام يم٤من هذا اًمٜم٘مؾ ُمـ اًمٌ٤مىمالين ٕٟمف ٓ يرى ٟم٘مؾ هذه إؾمامء ُمـ اًمٚمٖمقي٦م إمم اًمنمقمٞم٦م
وٓ شمٖمٞمػمه٤م ،وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن اًمٌ٤مىمالين يٜمٗمل احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م وإٟمام يثٌتٝم٤م وي٘مقل سمقضمقده٤م ،هم٤مي٦م
ُم٤م ذم إُمر أهن٤م ُم٘مرة قمٜمده قمغم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م وزيدت قمٚمٞمٝم٤م ذوط وأريم٤من ُمـ ىمٌؾ اًمِم٤مرع
طمتك ص٤مرت طم٘مٞم٘م٦م ذقمٞم٦م ،ؾمقاء ىمٚمٜم٤م سم٤مٓسمتداء أو آؾمتٕمامل ،وم٢من احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م يمام هق
ٍ
ُمٕم٤من اصٓمالطمٞم٦م
ُم٘مرر قمٜمد اعمح٘م٘ملم ُمـ أهؾ إصقل :اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ ومٞمام ووع ًمف ُمـ
ذقمٞم٦م ُمع وضمقد ُمٜم٤مؾمٌ٦م أو ارشمٌ٤مط أو قمالىم٦م سملم اعمٕمٜمك اًمنمقمل واعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي اعمقوقع ًمف ذم
أصؾ اًمقوع-
وًمٕمؾ اًمٌ٤مىمالين يٕمتٛمد ذم ذًمؽ قمغم أُم٤مرة اًمتٌ٤مدر إمم اًمذهـ ،وم٢من اًمٚمٗمظ اًمنمقمل إذا أـمٚمؼ
شمٌ٤مدر ُمٜمف إمم اًمذهـ اعمٕمٜمك اًمنمقمل ٓ همػمه ،واًمتٌ٤مدر أُم٤مرة احل٘مٞم٘م٦م ،ومٙم٤من اًمٚمٗمظ طم٘مٞم٘م٦م ذقمٞم٦م
قمٜمد اًمٌ٤مىمالين-
(-602.1 )1

431
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ورأي اًمٌ٤مىمالين ومٞمٝم٤م (مج ًٕم٤م ودراؾم ً٦م (

إقمداد :د -وٞمػ اهلل سمـ ه٤مدي سمـ قمكم اًمزيداين

ومٜمخرج ُمـ ذًمؽ سمٓمريؼ اًمٜم٘مٞمض أن اًمٌ٤مىمالين يذه٥م إمم أن احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م :هل أًمٗم٤مظ
اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اًمِم٤مرع ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م آصٓمالطمٞم٦م اًمتل يريده٤م طمتك ص٤مرت سمٕمرف آؾمتٕمامل اًمنمقمل
طم٘مٞم٘م٦م ذم هذا اعمٕمٜمك دون همػمه ،ؾمقاء شمْمٛمٜم٧م اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي أو مل شمتْمٛمٜمفُ ،مع زي٤مدة ذوط
وىمٞمقد-
ويٛمٙمـ أن ٟم٘مقل ذم شمٕمريٗمف ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م :إهن٤م( :آؾمؿ اعمًتٕمٛمؾ ذم اًمنميٕم٦م قمغم ُم٤م
يم٤من قمٚمٞمف ذم ُمقوقع اًمٚمٖم٦م ُمع زي٤مدة ذط أو ىمٞمد)-
وسم٤مظمتّم٤مر وم٢مٟمف يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل إن إؾمامء اًمنمقمٞم٦م هل :شمٚمؽ إؾمامء اًمتل وردت ذم ًمٖم٦م
ٍ
ٍ
ُمٕم٤من أظمرى ًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝم٤م أو ٓ يقضمد
ُمٕم٤من ُمٕمٚمقُم٦م ،صمؿ ضم٤مء اًمنمع ومحٚمٝم٤م قمغم
اًمٕمرب قمغم
قمالىم٦م-
طشم وعشف ٛاذتكٗك ٛالؼشعٗ:ٛ
يٛمٙمـ اًمتقصؾ إمم ُمٕمروم٦م احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ُمـ ـمري٘ملم:
أطمدمه٤م :اؾمت٘مراء ٟمّمقص اًمنميٕم٦م ،وشمتٌع ُمقارد اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ اعمراد-
أظمر :قمرف اًمّمح٤مسم٦م واؾمتٕمامهلؿ ًمألًمٗم٤مظ ،و ذًمؽ ٕهنؿ أهؾ سمالهم٦م وومّمـ٤مطم٦م وسمٞمـ٤من،
وىمد ٟمزل اًمنمع سمٚمٖمتٝمؿ وقمغم أصؾ ُمقاوٕمتٝمؿ-
وىمد سملم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ـمرق ُمٕمروم٦م احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م سم٘مقًمف:
«إؾمامء اًمتل قمٚمؼ اهلل هب٤م إطمٙم٤مم ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م:
ُ ,1مٜمٝم٤م ُم٤م يٕمرف طمده وُمًامه سم٤مًمنمع ،وم٘مد سمٞمٜمف اهلل ورؾمقًمف ،يم٤مؾمؿ اًمّمالة واًمزيم٤مة
واًمّمٞم٤مم واحل٩م واإليامن واإلؾمالم واًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق-
 ,0وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٕمرف طمده سم٤مًمٚمٖم٦م يم٤مًمِمٛمس واًم٘مٛمر واًمًامء وإرض واًمؼم واًمٌحر-
 ,6وُمٜمٝم٤م ُم٤م يرضمع طمده إمم قم٤مدة اًمٜم٤مس وقمرومٝمؿ ،ومٞمتٜمقع سمحً٥م قم٤مدهتؿ ،يم٤مؾمؿ اًمٌٞمع،
واًمٜمٙم٤م ح واًم٘مٌض واًمدرهؿ واًمديٜم٤مر ،وٟمحق ذًمؽ ُمـ إؾمامء اًمتل مل حيده٤م اًمِم٤مرع
سمحد ،وًمٞمس هل٤م طمد واطمد يِمؽمك ومٞمف مجٞمع أهؾ اًمٚمٖم٦م ،سمؾ خيتٚمػ ىمدره وصٗمتف سم٤مظمتالف
قم٤مدات اًمٜم٤مس-
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ومام يم٤من ُمـ اًمٜمقع إول؛ وم٘مد سمٞمٜمف اهلل ورؾمقًمف ،وُم٤م يم٤من ُمـ اًمٜمققملم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م،
وم٤مًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن اعمخ٤مـمٌقن سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ىمد قمرومقا اعمراد سمف ،عمٕمرومتٝمؿ سمٛمًامه اعمحدود
ذم اًمٚمٖم٦م أو اعمٓمٚمؼ ذم قمرف اًمٜم٤مس وقم٤مدهتؿ ُمـ همػم طمد ذقمل وٓ ًمٖمقي ،وهبذا حيّمؾ اًمتٗم٘مف
ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مش(-)1


( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موى ٕ.محد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين.حت٘مؼ :أٟمقر اًمٌ٤مز  ,قم٤مُمر اجلزار .دار اًمقوم٤مء.ط1403 ،6 :هـ:
-063.10
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املبشح الجاٌ٘
يف ثبٕت اذتكٗك ٛالؼشعٗٛ
سمٕمد أن قمروم٧م احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ،ومٗمل هذا اًمٌح٨م يٙمقن احلدي٨م قمـ صمٌقت احل٘مٞم٘م٦م
ذقم٤م ،وذم هذا اعمٌح٨م ُمٓم٤مًم٥م:
اًمنمقمٞم٦م ،وهؾ هل واىمٕم٦م ً
املطمب األٔه :تصٕٖش املظأل:ٛ
اظمتٚمٗم٧م قمٌ٤مرات إصقًمٞملم ذم شمّمقير اعمً٠مًم٦م ،وقمٌ٤مراهتؿ ومٞمٝم٤م ُمت٘م٤مرسم٦م-
ومت٤مرة ي٘مقًمقن" :احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م" ،وشم٤مرة ي٘مقًمقن":آؾمؿ اًمنمقمل" ،وم٢مذا ُم٤م وٌٓمقا
احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ،وم٢مهنؿ يريدون وٌط وحتديد اعمراد سم٤مٓؾمؿ اًمنمقمل(-)1
وىمد ؾمٚمؽ إصقًمٞمقن ذم شمّمقير هذه اعمً٠مًم٦م وشمرمجتٝم٤م ُمًٚمٙملم رئٞمًلم:
اعمًٚمؽ إول :شمّمقير اعمً٠مًم٦م وشمرمجتٝم٤م سمٕمٜمقان" :إؾمامء اًمنمقمٞم٦م هؾ هل واىمٕم٦م؟"-
وممـ ؾمٚمؽ هذا آدم٤مه اًمِمػمازي ذم يمتٌف إصقًمٞم٦م ،وأسمق احلًلم اًمٌٍمي ،واًم٘م٤ميض أسمق
يٕمغم ،وإُم٤مم احلرُملم ،واًمٖمزازم ،واسمـ سمره٤من ،وأُمدي ،واسمـ احل٤مضم٥م ،واسمـ اهلامم،
وهمػمهؿ(-)0
وسح اًمزريمٌم ذم "اًمٌحر اعمحٞمط" سم٠من هذا اعمًٚمؽ هق اًمّمقابٕ ،ن اًمتٕمٌػم سم٤مٕؾمامء
ال ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمنمقمٞم٦م واعمج٤مزات اًمنمقمٞم٦م ،وم٢من اًمٌح٨م ٍ
اًمنمقمٞم٦م يِمٛمؾ"يم ً
ضم٤مر ومٞمٝمام قمغم
اًمًقاء اشمٗم٤م ًىم٤م واظمتال ًوم٤م"(-)6
اعمًٚمؽ أظمر :شمّمقير اعمً٠مًم٦م وشمرمجتٝم٤م سمٕمٜمقان":احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م هؾ هل واىمٕمٞم٦م أم
ٓ؟"-
( )1اعمٕمتٛمد ،17.1:اعمحّمقل ،007.1 :اًمٌحر اعمحٞمط ،138.0 :ذح إصٗمٝم٤مين قمغم اعمٜمٝم٤مج ،602.1 :شمِمٜمٞمػ اعمً٤مُمع:
-460.1
( )0اًمتٌٍمة ،103 :ذح اًمٚمٛمع ،171.1 :اعمٕمتٛمد ،171.1 :اًمقصقل إزم إصقل ،120.1 :اًمٕمدة ،170.1 :اًمؼمه٤من:
 ،164.1اًمتخٚمٞمص ،020.1 :اعمًتّمٗمكً ،603.1 :مٌ٤مب اعمحّمقل ،437.0 :اإلطمٙم٤مم ،66.1 :اًمٌحر اعمحٞمط:
 ،138.0شمٞمًػم اًمتحرير-13.0 :
( )6اًمٌحر اعمحٞمط ،138.0 :اإلطمٙم٤مم ،66.1 :يم٤مؿمػ ُمٕم٤مين اًمٌديع ص -026
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وؾمٚمؽ ٟمحق هذا آدم٤مه قمالء اًمديـ اًمًٛمرىمٜمدي ذم "اعمٞمزان" ،وإؾمٛمٜمدي ذم "سمذل
اًمٜمٔمر" ،واإلُم٤مم اًمرازي ذم "اعمحّمقل" ،وص٤مطم٥م "احل٤مصؾ" ،وص٤مطم٥م "اًمتحّمٞمؾ"،
واًم٘مراذم ،واًمِمقيم٤مين ،وص٤مطم٥م "ُمًٚمؿ اًمثٌقت" ،وؿم٤مرطمف ذم "ومقاشمح اًمرمحقت" وهمػمهؿ(-)1
ومٝم١مٓء مجٞم ًٕم٤م ؾمٚمٙمقا ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ اًمتٕمٌػم سم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ،وُمًٚمٙمٝمؿ هذا ي٘متيض أن
اًمٌح٨م ٍ
ضم٤مر ذم احل٘م٤مئؼ اًمنمقمٞم٦م دون اعمج٤مزات(-)0
وًمٕمؾ إول أوضمفً ،م ٙمـ هؾ اعمراد سم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م يمؾ ُم٤م ورد قمغم ًمً٤من محٚم٦م اًمنميٕم٦م
مم٤م هق خم٤مًمػ ًمٚمقوع اًمٚمٖمقي ،أو ؾمقاء أيم٤من ُمقاوم٘م٤م ًمٚمٛمدًمقل اًمٚمٖمقي أم ٓ؟-
ىم٤مل اًمزريمٌم":اًمٔم٤مهر إول" ،وُمراده أن إؾمامء اًمنمقمٞم٦م هل يمؾ ُم٤م ورد قمغم ًمً٤من
محٚم٦م اًمنميٕم٦م مم٤م هق خم٤مًمػ ًمٚمقوع اًمٚمٖمقي؛ ٕن اًمٚمٗمظ اًمذي أراد سمف اًمِم٤مرع ُمتك يّمح إـمالق
ذًمؽ اًمٚمٗمظ قمٚمٞمف ذم اًمٚمٖم٦م طم٘مٞم٘م٦م ٓ ،رضورة سمٜم٤م إمم اًم٘مقل إٟمف دمقز سمف قمـ احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م

اعمرادة ،يم٢مـمالق ًمٗمظ "اًمّمالة" قمغم اًمدقم٤مء ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ( ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ)[ؾمقرة اًمتقسم٦مٟ ٓ ،]126 :م٘مقل إٟمف ٍ
جم٤مز سمحً٥م اًمّمالة اعمخّمقص٦م ذات إريم٤من ،سمؾ
هق اًمدقم٤مء ،وهذا طم٘مٞم٘م٦م ًمٖمقي٦م ،ومال داقمل ًمٚمٕمدول قمٜمٝم٤م إمم اعمج٤مز اًمنمقمل(-)6
وىمد حتدث اًمٌ٤مىمالين قمـ هذه اعمً٠مًم٦م ذم "اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد" حت٧م قمٜمـقان :اًم٘مـقل ذم أن
مجٞمع أؾمامء إطمٙم٤مم واًمٕمٌ٤مدات ًمٖمقي٦م همػم ُمٖمػمة وٓ ُمٜم٘مقًم٦م"(-)4


(ُ )1مٞمزان إصقل ،680 :سمذل اًمٜمٔمر ،01 :أصقل اًمنظمز ،102.1 :أصقل اًمٌزدوي سمنمح يمِمػ إهار،03.0 :
عمحّمقل ،007.1 :ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ،40 :احل٤مصؾ ،640.1 :اًمتحّمٞمؾ ،004.1 :اًمٙم٤مؿمػ قمـ اعمحّمقل:
 ،013.0هن٤مي٦م اًمًقل ،031.1 :اإلهب٤مجٟ ،083.1 :مٗم٤مئس إصقل ،704.0 :إرؿم٤مد اًمٗمحقل-110.1 :
( )0شمِمٜمٞمػ اعمً٤مُمع ،460.1 :ذح إصٗمٝم٤مين قمغم اعمٜمٝم٤مج ،062.1 :اًمٌحر اعمحٞمط-138.0 :
( )6اًمٌحر اعمحٞمط ،137.0 :وراضمع :ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ،40 :شمِمٜمٞمػ اعمً٤مُمع ،460.1 :إرؿم٤مد اًمٗمحقل-110.1 :
( )4اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد ًمٚمٌ٤مىمالين -678.1
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املطمب الجاٌ٘
حتشٖش ستن الٍضاع

ا)1

ىم٤مل اًمٓمقرم ذم "ذح خمتٍم اًمروو٦م"" :اقمٚمؿ أن هذه اعمً٠مًم٦م شمٕمرف سمٛمً٠مًم٦م احل٘مٞم٘م٦م أو
احل٘م٤مئؼ اًمنمقمٞم٦م ،وشمٚمخٞمص حمؾ اًمٜمزاع ومٞمٝم٤م حيت٤مج إمم يمِمػ؛ وم٢من أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء يتًٚمٛمف شم٘مٚمٞمدً ا،
وًمق ؾمئؾ قمـ حت٘مٞم٘مف مل يٗمّمح قمٜمف"(-)0
ٔميهَ حتشٖش ستن الٍضاع باختصاس فٗىا ٖأت٘:
-

ٓ ظمالف سملم اًمٕمٚمامء أن احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م إذا اىمؽمٟم٧م سم٘مريٜم٦م شمدل قمغم أهن٤م ذقمٞم٦م ومتٙمقن
ذقمٞم٦م-

-

يمام ٓ ظمالف سملم اًمٕمٚمامء أن حمؾ اًمٜمزاع ًمٞمس ذم ُمٕمٜمك اًمنمقمٞم٦م سم٤مقمتٌ٤مر محٚم٦م اًمنمع ُمـ
إصقًمٞملم واًمٗم٘مٝم٤مء ومٝمل قمرومٞم٦م وًمٞمً٧م ذقمٞم٦م -ىم٤مل اًمزريمٌم" :إن اًمنمقمٞم٦م شمٓمٚمؼ قمغم
ُمٕمٜمٞملمُ :م٤م ذم يمالم اًمِم٤مرع ،وُم٤م ذم يمالم محٚم٦م اًمنمع ُمـ اعمتٙمٚمٛملم واًمٗم٘مٝم٤مء ،وهذا
اخلالف إٟمام هق سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم يمالم اًمِم٤مرع ،وأُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اعمتنمقم٦م ،ومٚمٞمً٧م طم٘مٞم٘م٦م
ذقمٞم٦م سمؾ قمرومٞم٦م ،وًمٞمً٧م ُمـ حمؾ اًمٜمزاع ذم رء"(-(6

-

إن اخلالف هٜم٤م ًمٞمس ذم احلرف واًمٗمٕمؾ ىم٤مل اًمرازي" :يمام وضمد آؾمؿ اًمنمقمل ،ومٝمؾ وضمد
اًمٗمٕمؾ اًمنمقمل ،واحلرف اًمنمقمل؟ إىمرب أٟمف مل يقضمد"(-)4

-

يمام أن "اظمتالف اًمٜم٤مس ذم وىمققمٝم٤م ٓ :ذم إُمٙم٤مهن٤م ،وم٢من ذًمؽ مم٤م ٓ ٟمزاع ٕطمد ومٞمف"(-)3

( )1اٟمٔمر :إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل.عمحٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين.اعمح٘مؼ :اًمِمٞمخ أمحد قمزو
قمٜم٤مي٦م ،دُمِمؼ  ,يمٗمر سمٓمٜم٤م.اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب .ط1410 .1:هـ ،30.1 :واعمحّمقل ذم قمٚمؿ إصقل.عمحٛمد
سمـ قمٛمر سمـ احلًلم اًمرازي.اًمٜم٤مذ :ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م – اًمري٤مض.ط1422.1 :هـ ،حت٘مٞمؼ :ـمف
ضم٤مسمر ومٞم٤مض اًمٕمٚمقاين ،613.1 :وهن٤مي٦م اًمقصقل ًمٚمٝمٜمدي -030.1
( )0ذح خمتٍم اًمروو٦م (-)402.1
( )6اًمٌحر اعمحٞمط -133.0
( )4اعمحّمقل -613.1
( )3هن٤مي٦م اًمقصقل ًمٚمٝمٜمدي -030.1
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ٍ
ُمٕم٤من خمّمقص٦م ،صمؿ عم٤م
وحمؾ اًمٜمزاع هل شمٚمؽ إؾمامء اًمتل وردت ذم ًمً٤من اًمٕمرب قمغم
ٍ
ُمٕم٤من ضمديدة أظمرى مل شمٕمٝمد ذم اًمٚمٖم٦م هؾ هل ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ اًمٚمٖم٦م أو أهن٤م
ضم٤مء اًمنمع محٚمٝم٤م قمغم
طم٘م٤مئؼ ضمديدة ذقمٞم٦م -ىم٤مل اًمِمقيم٤مين---" :ومٛمحؾ اًمٜمزاع إًمٗم٤مظ اعمتداوًم٦م ذ ًقم٤م،
اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم همػم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م"(-(1
وجي٥م اًمتٜمٌف إمم أن سمٕمض إصقًمٞملم ومرض اخلالف ذم اجلقاز اًمٕم٘مكم واًمقىمقع اًمنمقمل

قمغم اًمًقاء ،وأضمرى اخلالف ذم اًمقضمٝملم-
وُمٜمٝمؿ ُمـ ومرض اخلالف ذم اًمقىمقع وم٘مط ،قمغم اقمتٌ٤مر أن اجلقاز اًمٕم٘مكم ىمد ٟم٘مؾ آشمٗم٤مق
قمٚمٞمف ،وهق احلؼ(-)0


املطمب الجالح
آسا ٞاألصٕلٗني يف املظألٔ ٛأدلتّي
اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم صمٌقت احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم ُمذاه٥م ُمتٕمددة شمتٚمخص ومٞمام ي٠ميت:

( )6

الكٕه األٔه:
ذه٥م اجلٛمٝمقر إمم صمٌقت احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م يم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة واحل٩م-)4(---
( )1إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل-30.1 :
( )0اعمٕمتٛمد ( – )17.1اعمحّمقل ( –)007.1اإلطمٙم٤مم ( – )66.1اإلهب٤مج ( – )083.1ذح خمتٍم اًمروو٦م ()402.1
,اًمٌحر اعمحٞمط ( – )130.0شمِمٜمٞمػ اعمً٤مُمع ( – )442.1ذح إصٗمٝم٤مين قمغم اعمٜمٝم٤مج ( -)061.1وهٜم٤مك ادم٤مه
أصقزم آظمر يرى حت٘مؼ اخلالف ذم اإلُمٙم٤من اًمٕم٘مكم وهق وٕمٞمػ :اٟمٔمر :اعمٕمتٛمد ،17.1 :اًمٌحر اعمحٞمط ،130.0 :شمِمٜمٞمػ
اعمً٤مُمع ،460.1 :واًمٙم٤مؿمػ قمـ اعمحّمقل ،017.0 :واإلهب٤مج ،083.1 :هن٤مي٦م اًمًقل-030.1 :
( )6اعمحّمقل ،007.1 :واحل٤مصؾ ،640.1 :واًمتحّمٞمؾُ ،004.1 :مٜمٝم٤مج اًمٌٞمْم٤موي سمنمح إصٗمٝم٤مين،007.1 :
واإلطمٙم٤مم ،66.1 :وخمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م سمنمح اًمٕمْمد ،130.1 :واًمٌديع ،43.1 :وذح اًمٕمْمد قمغم خمتٍم اسمـ
احل٤مضم٥م سمح٤مؿمٞم٦م اًمًٕمد ،134.1 :وومقاشمح اًمرمحقت ( ،)000.1واًمٙم٤مؿمػ قمـ اعمحّمقل ،017.0 :وشمِمٜمٞمػ
اعمً٤مُمع ،441.1 :وذح اًمٚمٛمع ،176.1:واًمٌحر اعمحٞمط ،132.0 :وإرؿم٤مد اًمٗمحقل- 116 ،110.1 :
( )4يٜمٔمر :إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ذم أطمٙم٤مم إصقلٕ ،يب اًمقًمٞمد اًمٌ٤مضمل ،حت٘مٞمؼ :قمٌداعمجٞمد شمريمل ،دار اًمٖمرب1428 ،ه،
ص ،023واًمٌحر اعمحٞمط ،138.1 :واعمحّمقل ،414.1 :واجلقيٜمل ذم اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مفً.مٕمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل
سمـ يقؾمػ اجلقيٜمل أسمق اعمٕم٤مزم.اًمٜم٤مذ :اًمقوم٤مء – ُمٍم.ط.1417 ،4 :حت٘مٞمؼ :د -قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ حمٛمقد اًمدي٥م-163.1 :
واعمًقدة ذم أصقل اًمٗم٘مف ،آل شمٞمٛمٞم٦م ،مجٕمٝم٤م أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٖمٜمل احلراين اًمدُمِم٘مل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمل
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وهق ىمقل اعمٕمتزًم٦م(-)1
ىم٤مل أسمق احلًلم اًمٌٍمي" :ذه٥م ؿمٞمقظمٜم٤م واًمٗم٘مٝم٤مء إمم أن آؾمؿ اًمٚمٖمقي جيقز أن يٜم٘مٚمف
اًمنمع إمم ُمٕمٜمك آظمر ،صمؿ ىم٤مل :وٓ ومرق سملم أن ُيقوع ًمتٚمؽ اًمٕمٌ٤مدة اؾمام ُمٌتدأ ،وسملم أن ُيٜم٘مؾ إًمٞمٝمام
اؾمؿ ُمـ أؾمامء اًمٚمٖم٦م ُمًتٕمٛمؾ ذم ُمٕمٜمك ًمف ؿمٌف سم٤معمٕمٜمك اًمنمقمل ،سمؾ ٟم٘مؾ اؾمؿ ًمٖمقي إًمٞمف أومم"(-)0
ىم٤مل أسمق اخلٓم٤مب " :إؾمامء ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ اًمٚمٖم٦م إمم اًمنمع ،وم٢مذا أـمٚمؼ اًمنمع إُمر سم٤مًمّمالة
أو اًمزيم٤مة أو اًمّمقم أو احل٩م محؾ قمغم احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م"(-)6
وىم٤مل اعمرداوي" :واًمّمحٞمح اًمذي قمٚمٞمف إئٛم٦م إرسمٕم٦م ،وأيمثر اًمٕمٚمامء , ،طمتك ىم٤مل اسمـ
سمره٤من( :ىم٤مل سمف اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مـمٌ٦م) :,إهن٤م واىمٕم٦م"(-)4
أدًمتـٝمـؿ:
اًمدًمٞمؾ إول :أن ُم٤م ضم٤مء ُمـ اًمنمع ُمـ اًمٕمٌ٤مدات يم٤مًمّمالة واًمّمقم"---يٜمٌٖمل أن يٙمقن
هل٤م أؾم٤م ٍم ُمٕمرووم٦م ٓ ،يقضمد ذًمؽ ذم اًمٚمٖم٦م إٓ سمٜمقع شمٍمف ،إُم٤م اًمٜم٘مؾ ،وإُم٤م اًمتخّمٞمص---

=اًمديـ قمٌداحلٛمٞمد ،اًم٘م٤مهرةُ ،مٓمٌٕم٦م ُمدين ،ص ،320وإرؿم٤مد اًمٗمحقل ( ،36 .1واعمختٍم ذم أصقل اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م
اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾً.مٕمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٌٕمكم أسمق احلًـ.اًمٜم٤مذ :ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ُ ,مٙم٦م اعمٙمرُم٦م.حت٘مٞمؼ:
د -حمٛمد ُمٔمٝمرسم٘م٤م ،48 :ورومع احل٤مضم٥م قمـ خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥مً.مت٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم
اًمًٌٙمل .حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد.دار اًمٜمنم :قم٤ممل اًمٙمت٥م – ًمٌٜم٤من1410 .هـ.ط.1( :1:
)604
( )1اٟمٔمر :اًمٌٍمي ،اعمٕمتٛمد ،ج ،1ص ،10,17وروو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر ذم أصقل اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ
طمٜمٌؾٓ.سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد.اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمر ّي٤من ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع.ط1406 .0 :هـ -38.0 :و(اخلالف
سمٞمٜمٜم٤م وسملم اعمٕمتزًم٦م إٟمام هق ذم اًمديٜمٞم٦م؛ يم٤مإليامن ،وأُم٤م اًمنمقمٞم٦م ،ومٜمحـ وهؿ ؾمقاء  )---رومع احل٤مضم٥م قمـ خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م
(-)604 .1
( )0اًمٌٍمي ،اعمٕمتٛمد ،ج ،1ص-10,17
( )6أسمق اخلٓم٤مب اًمٙمٚمقذاين ،حمٗمقظ سمـ أمحد سمـ احلًـ ،اًمتٛمٝمٞمد ذم أصقل اًمٗم٘مف ،حت٘مٞمؼُ :مٗمٞمد حمٛمد أسمق قمٛمِم٦م ،دار اعمدين،
ضمده1423 ،ه1073 .م ،ط ،1ج ،1ص -77ج ،0ص-030
( )4اًمتحٌػم ذح اًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مفً.مٕمالء اًمديـ أيب احلًـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي احلٜمٌكم .حت٘مٞمؼ :د -قمٌد اًمرمحـ
اجلؼميـ ،د -قمقض اًم٘مرين ،د -أمحد اًمناح.اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد1401.هـ-400.0 :
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وشمًٚمٞمؿ أن اًمنمع يتٍمف ذم أًمٗم٤مظ اًمٚمٖم٦م سم٤مًمٜم٘مؾ شم٤مرة ،واًمتخّمٞمص أظمرى ,قمغم ُمث٤مل شمٍمف
أهؾ اًمٕمرف )1(,أؾمٝمؾ وأومم مم٤م ذيمروه؛ إذ ًمٚمنمع قمرف ذم آؾمتٕمامل يمام ًمٚمٕمرب"(-)0
وم٤مًمنميٕم٦م ضم٤مءت سمٕمٌ٤مدات مل شمٙمـ ُمٕمرووم٦م ذم اًمٚمٖم٦م ،ومٚمؿ يٙمـ سمد ُمـ ووع اؾمؿ هل٤م ًمتتٛمٞمز
سمف قمـ همػمه٤م ،يمام يْمع أهؾ اًمّمٜم٤مئع ًمٙمؾ ُم٤م يًتحدصمقٟمف ُمـ أدوات أؾمامء شمٕمرف هب٤م ،وٓ ومرق
سملم أن يقوع ًمتٚمؽ اًمٕمٌ٤مدة اؾمام ُمٌتدأ ،وسملم أن يٜم٘مؾ-
وٟم٤مىمِمٝم٤م اًمٌ٤مىمالين ُمـ وضمٝملم:
اًمقضمف إول سم٘مقًمف" :وُمـ أيـ ًمٙمؿ أٟمف ىمد طمدصم٧م ذم اًمنمع قمٌ٤مدة مل يٙمـ هل٤م ذم اًمٚمٖم٦م
اؾمؿ ،وهؾ اخلالف إٓ ذم ذًمؽ؟ -ومال دمدون إمم ذًمؽ ً
ؾمٌٞمال"(-)6
اًمقضمف أظمر :سمٕمدم اًمتًٚمٞمؿ سم٠من اًمِم٤مرع ضمٕمؾ اؾمؿ اًمّمالة ُمث ً
ال قمغم جمٛمقع إىمقال
وإومٕم٤مل اًمتل ُمٜمٝم٤م ريمقع وؾمجقد وىمٞم٤مم وىمٕمقد ،وإٟمام شمٓمٚمؼ قمغم اًمدقم٤مء ووؿ هل٤م اًمِم٤مرع هذه
إىمقال وإومٕم٤مل(-)4
اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين :ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ

ﲊﲋﱠ[اًمٌ٘مرة-]146 :
وضمف آؾمتدٓل :أن اهلل شمٕم٤ممم ؾمٛمك اًمّمالة إيامٟمً٤م؛ ٕن اعمراد صالشمٙمؿ ٟمحق سمٞم٧م اعم٘مدس-
واإليامن ذم اًمٚمٖم٦م اًمتّمديؼ وًمٞمس سمٛمٕمٜمك اًمّمالة ،ومٕمغم اعمذه٥م سمٛمٜمع اًمٜم٘مؾ وأن آؾمؿ
سم٤مق قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف ،وإن زاد قمٚمٞمف اًمِم٤مرع ىمٞمق ًدا ،وم٢مٟمف يٚمزم قمٚمٞمف أن يٙمقن اإليامن هٜم٤م اًمتّمديؼ،
وهق خم٤مًمػ عم٤م ومن سمف(-)3
( )1وهذا ُمثؾ إـمالق ًمٗمظ اًمداسم٦م قمغم ذوات إرسمع ُمع إهن٤م ذم اًمٚمٖم٦م ًمٙمؾ ُم٤م يدب قمغم إرض ،وُمثٚمف إـمالق ًمٗمظ اًمٖم٤مئط قمغم
اخل٤مرج اعمًت٘مذر وهق ذم اًمٚمٖم٦م ًمٚمٛمٓمٛمئـ ُمـ إرض اٟمٔمر( :اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط -)037.1
( )0روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر ( )37 .0واٟمٔمر :اًمٗم٤مئؼ ذم أصقل اًمٗم٘مفً.مّمٗمل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ إرُمقي اهلٜمدي
اًمِم٤مومٕمل.اعمح٘مؼ :حمٛمقد ٟمّم٤مر.اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت.ط1403 ،1:هـ-76.1:
( )6اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد-603.1 :
( )4اٟمٔمر :اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد-603,603.1 :
( )3اٟمٔمر :احت٤مف ذوي اًمٌّم٤مئرً.مٚمديمتقر قمٌداًمٙمريؿ سمـ قمكم اًمٜمٛمٚم٦م رمحف اهلل.دار اًمٕم٤مصٛم٦م اًمري٤مض.ط1428.1 :هـ.3 :
 ،43واًمٗم٤مئؼ ذم أصقل اًمٗم٘مف ،70.1 :وروو٦م اًمٜم٤مفمر-37.0 :
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وٟمقىمش :سمٛمٜمٕمف وأن اعمراد ُمٜمف اًمتّمديؼ هب٤م(ٟٕ" -)1مف إٟمام قمٜمك ؾمٌح٤مٟمف إٟمف ٓ يْمٞمع
شمّمدي٘مٝمؿ سم٤مًمّمالة ٟمحق سمٞم٧م اعم٘مدس"(-)0
الكٕه الجاٌ٘:
ٟمٗمل احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م( -)6وهق ىمقل اًمٌ٤مىمالين( ،)4واًم٘م٤ميض أيب يٕمغم( ،)3وأيب اًمٗمرج اعم٘مـدد(،)3
اعم٘مدد( ،)3ومج٤مقم٦م ُمـ اعمتٙمٚمٛملم وإؿمٕمري٦م( ،)8وٟمًٌف اجلقيٜمل إمم ـمقائػ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء( ،)7وٟم٘مٚمـف
وٟم٘مٚمف اعم٤موردي ذم"احل٤موي" قمـ اجلٛمٝمقر(-)0
وىم٤مل اعم٤مزري ذم "ذح اًمؼمه٤من"« :وهق رأي اعمح٘م٘ملم ُمـ أئٛمتٜم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞملمش(-)12
وي٘مقل اًمِمػمازي " :وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل ًمٞمس ذم إؾمامء رء ُمٜم٘مقل إمم اًمنمع ،سمؾ
يمٚمٝم٤م ُمٌ٘م٤مة قمغم ُمقوققمٝم٤م ذم اًمٚمٖم٦م---وهق ىمقل إؿمٕمري٦م"(-)11
واؾمتدًمقا()10سمام اؾمتدل سمف اًم٘م٤ميض اًمٌ٤مىمالين وؾمٞم٠ميت ىمري ًٌ٤م-

( )1اٟمٔمر :اًمٗم٤مئؼ ذم أصقل اًمٗم٘مف-70.1:
( )0اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد-606.1:
( )6اٟمٔمر :اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد ،118.1:اًم ُٕمــدّ ة ،102.1:واعمًتّمٗمك-10.0:
( )4يٜمٔمر :اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد (اًمّمٖمػم) (-)678 .1
( )3اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف -102.1
( )3اًمتحٌػم ذح اًمتحرير -403.0
( )8اعمًقدة ص-682 :
( )7اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف-166.1 :
( )0اٟمٔمر :شمِمٜمٞمػ اعمً٤مُمع ( ،)441.1هذا وٟم٘مؾ ص٤مطم٥م "اعمًٚمؿ" وؿم٤مرطمف قمٙمًف قمـ اجلٛمٝمقر – أي أهن٤م واىمٕم٦م قمٜمد
اجلٛمٝمقر  -راضمع :ومقاشمح اًمرمحقت (- )000.1
( )12إيْم٤مح اعمحّمقل ُمـ سمره٤من إصقل ًمٚمامزري ص-134 :
( )11اًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مفٕ.يب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي.اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.ط.0:
1404هـ-12:-
( )10اٟمٔمر :أدًمتٝمؿ ذم :اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد ،110.1:وهن٤مي٦م اًمقصقل ،080,081.1 :وروو٦م اًمٜم٤مفمر ،37.1:واعمحّمقل:
 ،418,413.1اًمٗم٤مئؼ ذم أصقل اًمٗم٘مف ،76.1:اًمٕمدة ،1 :رومع احل٤مضم٥م قمـ خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م-422102.1 :
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الكٕه الجالح:
أهن٤م جم٤مزات ًمٖمقي٦م( )1وهق اظمتٞم٤مر اًمرازي( ،)0وٟمًٌف اًمزريمٌم ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل( ،)6واظمت٤مره
واظمت٤مره اًمٌٞمْم٤موي( ،)4وأسمق زيد اًمدسمقد ،وؿمٛمس إئٛم٦م اًمنظمز ،وصدر اإلؾمالم
اًمٌزدوي ،وإصٗمٝم٤مين ذم"ذح اعمٜمٝم٤مج" ،وهمػمهؿ(-)3
وهق اعمخت٤مر قمٜمد اسمـ احل٤مضم٥م قمغم ُم٤م سح سمف ذاح يمت٤مسمف يم٤مٕصٗمٝم٤مين،واًمٕمْمد،
واًمرهقين( ،)3وٟم٘مٚمف إصٗمٝم٤مين ذم "ذح اعمحّمقل" قمـ إُم٤مم احلرُملم(-)8
ٍ
ُمٕم٤من هل
ذقم٤م ًمٙمـ إمم
ىم٤مل اًمزريمٌم" :اظمتٞم٤مر اعمّمٜمػ وإُم٤مم احلرُملم ،أٟمف ُمٜم٘مقل
ً
جم٤مزات ًمٖمقي٦م"(-)7
ىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل" :واحلؼ أهن٤م جم٤مزات ًمٖمقي٦م"(-)0

( )1اٟمٔمر :اًمٌحراعمحٞمط ،133.0 :واعمحّمقل ،613.1 :واًمت٘مرير واًمتحٌػم.عمحٛمد سمـ حمٛمد اسمـ أُمػم احل٤مج احلٚمٌل.حت٘مٞمؼ:
احلٚمٌل.حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل حمٛمقد حمٛمد قمٛمر.اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م –سمػموت.ط1410 .1 :هـ ،03.6 :و :شمٞمًػم
اًمتحرير.عمحٛمد أُملم سمـ حمٛمقد اًمٌخ٤مري اعمٕمروف سم٠مُمػم سم٤مدؿم٤مه احلٜمٗمل .اًمٜم٤مذُ :مّمٓمٗمك اًمٌ٤ميب ْ
احل َٚمٌِلُ ,مٍم
1631.هـ ،01.0 :وهن٤مي٦م اًمًقل ذح ُمٜمٝم٤مج اًمقصقلً.مإلُم٤مم مج٤مل اًمديـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اإلؾمٜمقي .اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م –سمػموت .ط1402.1 :هـ ،043.1 :واًمٗم٤مئؼ ذم أصقل اًمٗم٘مف ،72 .1 :اًمتحّمٞمؾٟ ،004.1 :مٗم٤مئس
إصقل ،703.0 :اًمٙم٤مؿمػ قمـ اعمحّمقلُ ،017.0 :مٜمٝم٤مج اًمٌٞمْم٤موي سمنمح إصٗمٝم٤مين ،007.1 :شم٘مقيؿ إدًم٦م:
 ،108أصقل اًمنظمًك ،101 ،102.1 :يمِمػ إهار قمـ أصقل اًمٌزدوي ،03 ،03.0 :ذح إصٗمٝم٤مين قمغم
اعمٜمٝم٤مج-061.1 :
( )0اعمحّمقل-613.0 :
( )6اًمٌحر اعمحٞمط-133.0 :
( )4هن٤مي٦م اًمًقل ذح ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل-043.1 :
( )3اعمحّمقل, )000.1( :اًمٌحر اعمحٞمط ( – )130.0ومقاشمح اًمرمحقت (- )000.1
( )3اٟمٔمر :سمٞم٤من اعمختٍم ( – )136 ،130.1ذح اًمٕمْمد قمغم خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م ( – )136.1حتٗم٦م اعمً١مول-634.1 :
( )8اًمٙم٤مؿمػ قمـ اعمحّمقل ،017.0 :واًمٌحر اعمحٞمط ،136.0 :وشمِمٜمٞمػ اعمً٤مُمع ،444.1 :واًمؼمه٤من،164.1:
اًمتٚمخٞمص-011.1 :
( )7شمِمٜمٞمػ اعمً٤مُمع-443.1 :
( )0آهب٤مج-083.1 :
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اؾمتدًمقا سمدًمٞمؾ قم٘مكم ،وشم٘مريره ُمـ صمالصم٦م أوضمف:
أطمده٤م :أن احل٘م٤مئؼ اًمنمقمٞم٦م إٟمام يم٤مٟم٧م جم٤مزات؛ ًمتح٘مؼ اًمٕمالىم٦م اعمٕمتؼمة ذم اعمج٤مز سملم
اعمٕم٤مين ،اًمنمقمٞم٦م واعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م؛ٕن اًمّمالة ذم اًمٚمٖم٦م اًمدقم٤مء ،وهق ضمزء ًمٚمٛمٕمٜمك اًمنمقمل
واًمزيم٤مة ذم اًمٚمٖم٦م اًمٜمامء ،وهق ؾمٌ٥م ًمٚمٛمٗمٝمقم اًمنمقمل؛ ٕن ؾمٌ٥م وضمقب اًمزيم٤مة اعم٤مل اًمٜم٤مُمل،
وإـمالق اؾمؿ اجلزء قمغم اًمٙمؾ ،واًمًٌ٥م قمغم اعمًٌ٥م ُمـ ـمريؼ اعمج٤مز(-)1
وصم٤مٟمٞمٝم٤م :أن ًمٗمظ" :اًمّمالة" ،و"اًمّمٞم٤مم" ،و"احل٩م" ،وٟمحق ذًمؽ ،عم٤م همٚمٌ٧م ذم ُمٗمٝمقُم٤مهت٤م
اًمنمقمٞم٦م وهجرت طم٘م٤مئ٘مٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م ،وم٢مهن٤م شمٜمٍمف قمٜمد إـمالىمٝم٤م إمم ُمٗمٝمقُم٤مهت٤م اًمنمقمٞم٦م قمغم
ؾمٌٞمؾ اعمج٤مز ،طمتك ًمق ٟمذر إٟمً٤من أن يّمكم،أو حي٩م ،أو يّمقم؛ ًمزُمف اًمٕمٌ٤مدات اعمٕمٝمقدة ذم
اًمنمع ،دون ُمٗمٝمقُم٤مهت٤م اًمٚمٖمقي٦م(-)0
وصم٤مًمثٝم٤م :أن اًمٙمالم ُمقوقع ٓؾمتٕمامل اًمٜم٤مس ،حل٤مضمتٝمؿ إًمٞمف ذم حتّمٞمؾ ُم٘م٤مصدهؿ قمٜمد
إرادة اًمٗمٝمؿ واًمتٗمٝمٞمؿ عم٤م ذم وامئرهؿ ،ومٞمحٛمؾ قمغم ُم٤م هق ُمٗمٝمقم ُمٜمف ويًٌؼ إمم إومٝم٤مم قمٜمد
اإلـمالق؛ وم٢مذا شمٕم٤مرومقا اؾمتٕمامًمف ذم اعمج٤مز()6؛ ص٤مر سمقاؾمٓم٦م همٚمٌ٦م اؾمتٕمامهلؿ يم٤محل٘مٞم٘م٦م ،ومٞمحٛمؾ
قمٚمٞمف قمٜمد اإلـمالق ،وُم٤م قمداه يم٤معمج٤مز؛ ًمٕمدم اًمٕمـرف ،ومال حيٛمؾ قمٚمٞمف إٓ سم٘مريٜم٦م ،وهذا يم٤مؾمؿ
اًمدراهؿ قمٜمد اإلـمالق ،وم٢مٟمف يٜمٍمف إمم هم٤مًم٥م ٟم٘مد اًمٌٚمد دون ؾم٤مئر اًمٜم٘مقدُ ،مع اًمتً٤موي ذم
اًمدظمقل حت٧م اؾمؿ اًمدراهؿ طم٘مٞم٘م٦م ًمٚمتٕم٤مُمؾ سمف دون ؾم٤مئر اًمٜم٘مقد(-)4

( )1يمِمػ إهار قمـ أصقل اًمٌزدوي ( – )03 ،03.0ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل (ص  – )46اًمٌديع ( – )43.1يم٤مؿمػ
ُمٕم٤مٟمك اًمٌديع (ص  – )020اإلطمٙم٤مم ( – )63.1شمِمٜمٞمػ اعمً٤مُمع ( – )443.1ومقاشمح اًمرمحقت (-)006.1
( )0يمِمػ إهار ،03 ،03.0 :أصقل اًمنظمل ،101 ،102.1 :وذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل :ص ،46شمٞمًػم اًمتحرير:
 ،13 ،13.0سمٞم٤من اعمختٍم ،134 ،136.1 :اًمت٘مرير واًمتحٌػم ،10 ،11.1 :ومقاشمح اًمرمحقت-006.1 :
( )6اإلطمٙم٤مم ذم متٞمٞمز اًمٗمت٤موى قمـ إطمٙم٤مم :ص ،001اًمٗمروق ،073.6 :ذح اخلرر عمختٍم ظمٚمٞمؾ سمح٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوى:
اًمٕمدوى-30.6 :
( )4أصقل اًمٌزدوي سمنمطمف يمِمػ إهار ( – )03.0أصقل اًمنظمز ( – )102.1وُم٤م سمٕمده٤م – يم٤مؿمػ ُمٕم٤مٟمك اًمٌديع
(ص  – )016ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل (ص  – )46شمٞمًػم اًمتحرير ( – )13.0ومقاشمح اًمرمحقت (- )006.1
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أضمٞم٥م قمـ هذا اًمدًمٞمؾ ُمـ وضمٝملم:
أطمدمه٤م :أٟمف إن أريد سمٙمقن شمٚمؽ إؾمامء جم٤مزات ًمٖمقي٦م ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م أن اًمِم٤مرع
اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م ذم شمٚمؽ اعمٕم٤مين سمٓمريؼ اعمج٤مز ،ومٛمًٚمؿ؛ ٕٟم٤م ٓ ٟمٕمٜمك سمٙمقهن٤م طم٘م٤مئؼ ذقمٞم٦م إٓ أن
اًمِم٤مرع اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م ذم همػم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م ،وهمٚم٥م اؾمتٕمامهل٤م ومٞمٝم٤م ،سمحٞم٨م يتٌ٤مدر إمم اًمذهـ قمٜمد
إـمالىمٝم٤م ،وإن أريد سمٙمقهن٤م جم٤مزات ًمٖمقي٦م أن أهؾ اًمٚمٖم٦م اؾمتٕمٛمٚمقه٤م ذم شمٚمؽ اعمٕم٤مين اًمنمقمٞم٦م
سمٓمريؼ اعمج٤مز؛ ومٝمق سم٤مـمؾ؛ ٕن اًمٔم٤مهر ي٠مسم٤مه ,أي يٛمٜمٕمفٕ,ن أهؾ اًمٚمٖم٦م ىمٌؾ ورود اًمنمع يم٤مٟمقا
ضم٤مهٚملم هبذه اعمٕم٤مين ،ومٙمٞمػ يًتٕمٛمٚمقهن٤م ومٞمٝم٤م؛ ٕن اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ ذم ُمٕمٜمك ُمقىمقف قمغم شمٕم٘مٚمف،
ومٚمق اؾمتٕمٛمٚمقه٤م ومٞمٝم٤م ًمٕمرومقه٤م ،وًمٞمس يمذًمؽ(-)1
وصم٤مٟمٞمٝم٤م :أن ُمٕم٤مٟمك شمٚمؽ إًمٗم٤مظ ؾم٤مسم٘م٦م إمم اًمٗمٝمؿ قمٜمد اإلـمالق ُمـ همػم ىمريٜم٦م ،ومال شمٙمقن
شمٚمؽ إًمٗم٤مظ جم٤مزات سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمٝم٤م؛ ٕن اعمج٤مز يتقىمػ ومٝمؿ ُمٕمٜم٤مه قمغم اًم٘مريٜم٦م ،ومال يتؿ دًمٞمٚمٙمؿ
قمغم أهن٤م جم٤مزات(-)0
الكٕه الشابع:
اًمتقىمػ ،وإًمٞمف ُمٞمؾ أُمدي ذم"اإلطمٙم٤مم" ،وٟم٘مٚمف قمٜمف اًمزريمٌم ذم "اًمٌحر اعمحٞمط"،
و"شمِمٜمٞمػ اعمً٤مُمع"ُ ،مذه ًٌ٤م ُمًت٘م ً
ال(-)6
ىم٤مل أُمدي« :وإذا ُقمرف وٕمػ اعم٠مظمذ ُمـ اجل٤مٟمٌلم ،وم٤محلؼ قمٜمدي ذم ذًمؽ إٟمام هق
إُمٙم٤من يمؾ واطمد ُمـ اعمذهٌلم ،وأُم٤م شمرضمٞمح اًمقاىمع ُمٜمٝمام ،ومٕمًك أن يٙمقن قمٜمد همػمي
حت٘مٞم٘مفش(-)4

( )1يم٤مؿمػ ُمٕم٤مٟمك اًمٌديع (ص  – )012اإلطمٙم٤مم ( – )63 ،63.1ومقاشمح اًمرمحقت (- )006.1
( )0اٟمٔمر :ذم ذًمؽ :اإلطمٙم٤مم ( – )63.1اًمٌديع ( – )43.1يم٤مؿمػ ُمٕم٤مٟمك اًمٌديع (ص – )012شمٞمًػم اًمتحرير (– )18.0
اًمت٘مرير واًمتحٌػم ( – )10.0ومقاشمح اًمرمحقت (- )006.1
( )6اٟمٔمر :اإلطمٙم٤مم ( – )42.1اًمٌحر اعمحٞمط ( – )133.0شمِمٜمٞمػ اعمً٤مُمع ( )446.1وهن٤مي٦م اًمًقل ذح ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل
(،)048 .1وُمٜمتٝمك اًمًقل ًممُمدي (ص - )0
( )4اإلطمٙم٤مم-46.1:
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املبشح الجالح
سأ ٙالباقالٌ٘ يف اذتكٗك ٛالؼشعٗٔ ٛوٕقف إواً اذتشوني وٍْ
ٔفْٗ وطمباُ:
اعمٓمٚم٥م إول :رأي اًمٌ٤مىمالين ذم اعمً٠مًم٦م وأدًمتف-
اعمٓمٚم٥م أظمرُ :مقىمػ إُم٤مم احلرُملم ُمـ رأي اًمٌ٤مىمالين-

املطمب األٔه
سأ ٙالباقالٌ٘ يف املظألٔ ٛأدلتْ
شمْم٤مرسم٧م إىمقال ذم ٟمًٌ٦م ُمذه٥م اًمٌ٤مىمالين ذم هذه اعمً٠مًم٦م وىمد ٟمً٥م إًمٞمف قمدة ُمذاه٥م،
طمتك اإلُم٤مم اجلقيٜمل هق ُمـ أيمثر ُمـ اهتؿ سمٙمت٥م اًمٌ٤مىمالينٟ ،م٘مؾ ىمقًٓ ًمف وُمرة يٜمت٘مده( ،(1وُمرة
يقاوم٘مف( ،(0وًمذا ُمـ أشمك سمٕمده اظمتٚمػ ذم اًمٜمًٌ٦م ًمٚمٌ٤مىمالين-
ؾمقف أذيمره٤م وأذيمر ُمـ ٟمًٌٝم٤م وُمـ واوم٘مٝم٤م ،صمؿ ٟمٌلم اعمذه٥م اًمّمحٞمح ،ومٞمام فمٝمر زم
وٟمح٘م٘مف:
املزِب األٔه:
إن هذه إؾمامء مل شمٜم٘مؾ ،ومل يزد ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ،سمؾ هل ُم٘مرة قمغم طم٘م٤مئ٘مٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م ومل شمٌدل-
وىمد سح سمف ذم يمت٤مسمف اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد وم٘م٤مل« :إن اًمذي قمٚمٞمف أهؾ احلؼ ومجٞمع ؾمٚمػ إُم٦م
ٍ
ُمٕم٤من وأطمٙم٤مم ذقمٞم٦م،
ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء وهمػمهؿ أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف مل يٜم٘مؾ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ إؾمامء اًمٚمٖمقي٦م إمم
وٓ ظم٤مـم٥م إُم٦م إٓ سم٤مًمٚمً٤من اًمٕمريب ،وٓ أضمرى ؾم٤مئر إؾمامء واًمتخ٤مـم٥م إٓ قمغم ُم٤م يم٤من
ضم٤مر ًي٤م قمٚمٞمف ذم ووع اًمٚمٖم٦مش(-)6

( )1اًمتٚمخٞمص ذم أصقل اًمٗم٘مف -013,020.1
( )0اًمتٚمخٞمص ذم أصقل اًمٗم٘مف -013,020.1
( )6اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد اًمّمٖمػم -678.1
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وممـ ٟمً٥م هذا اًم٘مقل ًمف اجلقيٜمل( ،)1واًمرازي( ،)0واعم٤مزري( ،)6واسمـ اًمًٛمٕم٤مين(،)4
واًمٌٞمْم٤موي ،واسمـ شمٞمٛمٞم٦م إب ,أسمق اعمح٤مؾمـ قمٌد احلٚمٞمؿ (ت 370هـ)  ,ذم"اعمًقدة"( ،)3واسمـ
اًمًٌٙمل( ،)3واًمزريمٌم(-)8
ىم٤مل اإلُم٤مم اجلقيٜمل":وىم٤مل آظمرون هل ُم٘مرة قمغم طم٘م٤مئؼ اًمٚمٖم٤مت مل شمٜم٘مؾ ومل يزد ذم
ُمٕمٜم٤مه٤م وهق اظمتٞم٤مر اًم٘م٤ميض أيب سمٙمر رمحف اهلل"(-)7
وىم٤مل اًمزريمٌم" :صمؿ اظمتٚمػ اًمٜم٤مومقن قمغم ُمذهٌلم:
أطمدمه٤م :أهن٤م ُم٘مرة قمغم طم٘م٤مئؼ اًمٚمٖم٤مت ،مل شمٜم٘مؾ ومل يزد ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ،وٟم٘مٚمف إُم٤مم احلرُملم،
واسمـ اًمًٛمٕم٤مين قمـ اًم٘م٤ميض أيب سمٙمر -(0)"---وىمد شم٘مدم ُمـ واوم٘مف ذم اًم٘مقل اًمث٤مين(-)12
املزِب الجاٌ٘:
إن هذه إؾمامء مل شمٜم٘مؾ إمم اًمنمقمٞم٦م ،وإٟمام وؿ اًمِم٤مرع إًمٞمٝم٤م ذو ًـم٤م وأريم٤مٟمً٤م وىمٞمق ًدا،
وم٤مًمّمالة ُمث ً
ال هل اًمدقم٤مء ،وًمٙمـ اًمنمع أو٤مف إًمٞمٝم٤م ذو ًـم٤م وأريم٤مٟمً٤م ٓسمد ُمٜمٝم٤م طمتك شمٙمقن
ذقمٞم٦م ،وم٤مًمنمع شمٍمف سمقوع اًمنمط ٓ سمتٖمٞمػم اًمقوع(-)11
وي١ميد هذه اًمٜمًٌ٦م ُم٤م ىم٤مًمف اًمٌ٤مىمالين" :إن اًمّمالة ذم اًمٚمٖم٦م هل اًمدقم٤مء ،وًمٙمـ أظمذ قمٚمٞمٜم٤م
أن شمٙمقن دقم٤مء قمغم ذوط وُمٕمف ٟمٞم٦م وإطمرام وريمقع وؾمجقد وىمراءة وشمِمٝمد وضمٚمقس -وم٤مٓؾمؿ
ذم اًمنميٕم٦م عم٤م يم٤من صالة ذم اًمٚمٖم٦م ،وإن ُوٛم٧م إًمٞمف ذوط ذقمٞم٦م-
( )1اًمؼمه٤من  ،166.1وذم اًمتٚمخٞمص ذم أصقل اًمٗم٘مف -013,020.1
( )0اعمحّمقل -131.1
( )6إيْم٤مح اعمحّمقل ُمـ سمره٤من إصقل ًمٚمامزري ص-134:
( )4ىمقاـمع إدًم٦م ًمٚمًٛمٕم٤مين -77.0
( )3اعمًقدة ذم أصقل اًمٗم٘مف ٔل شمٞمٛمٞم٦م ص ،682 :وىمد ٟمً٥م هٜم٤مك إمم اًمٌ٤مىمالين اًم٘مقًملم ُم ًٕم٤م-
( )3اإلهب٤مج-088.1:
( )8اًمٌحر اعمحٞمط -132.0
( )7اًمؼمه٤من-166.1:
( )0اًمٌحر اعمحٞمط-131.1 :
( )12راضمع ص ُمـ اًمٌح٨م-
( )11اعمًتّمٗمك -662.1
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ويمذًمؽ اًمّمٞم٤مم إٟمام هق اإلُمً٤مك قمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ،وإٟمام ىمٞمؾ ًمٜم٤م اُمًٙمقا قمـ ذًمؽ
ُمع شمٌٞمٞم٧م ٟمٞم٦م ،وُمـ وىم٧م إمم وىم٧م-
ويمذًمؽ احل٩م إٟمام هق اًم٘مّمد ---،وًمٙمٜمف ذم اًمنمع ىمّمد إمم سمٞم٧م خمّمقص ،وقمغم
أوص٤مف وذوط خمّمقص٦م"(-)1
وهذا اًم٘مقل طمٙم٤مه قمٜمف اًم٘مراذم ذم( ،)0واسمـ شمٞمٛمٞم٦م( ،)6واعمرداوي( )4واًمديمتقر قمٌداًمٙمريؿ
اًمٜمٛمٚم٦م رمحف اهلل(-)3
ىم٤مل اًم٘مراذم« :ىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر :مل يْمع ص٤مطم٥م اًمنمع ؿمٞم ًئ٤م ،وإٟمام اؾمتٕمٛمؾ إًمٗم٤مظ
ذم ُمًٛمٞم٤مهت٤م اًمٚمٖمقي٦م ،ودًم٧م إدًم٦م قمغم أن شمٚمؽ اعمًٛمٞم٤مت اًمٚمٖمقي٦م ٓسمد ُمٕمٝم٤م ُمـ ىمٞمقد زائدة
طمتك شمّمػم ذقمٞم٦مش(-)3
وىم٤مل اعمرداوي :وىم٤مل "اًمٌ٤مىمالين :اًمٚمٖمقي٦م سم٤مىمٞم٦م وزيدت ذو ًـم٤م"(-)8
وىم٤مل اًمٌ٤مسمريت" :ىم٤مل اًم٘م٤ميض :شمٚمؽ إًمٗم٤مظ ُمًتٕمٛمٚم٦م ذم اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م ،واًمزي٤مدات اًمتل
ذم اعمٕم٤مين اًمنمقمٞم٦م ذوط زيدت قمغم اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م"(-)7
وواوم٘مف ذم هذا أسمق يٕمغم وم٘م٤مل" :ومٝمق ذم اًمنميٕم٦م يمام يم٤من ذم اًمٚمٖم٦م ،ووٛم٧م إًمٞمف ذوط
ذقمٞم٦م ،وٓ ٟم٘مقل :سم٠مهن٤م ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ اًمٚمٖم٦م إمم ُمٕم٤مين أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م"(-)0

( )1اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد (اًمّمٖمػم) (-)603 .1
( )0ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ُمـ اظمتّم٤مر اعمحّمقل ًمٚم٘مراذم ص-41 :
( )6اعمًقدة ذم أصقل اًمٗم٘مف ص-682 :
( )4اًمتحٌػم ذح اًمتحرير-403.0 :
( )3احت٤مف ذوي اًمٌّم٤مئر -42.3
( )3ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ذم اظمتّم٤مر اعمحّمقل ص-41 :
( )8اًمتحرير ُمع اًمتحٌػم-401.0:
( )7اًمردود واًمٜم٘مقد-030.1:
( )0اًمٕمدة-170.1 :
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وممـ ىم٤مل هبذا اًم٘مقل يمذًمؽ :أسمق اًمٗمرج اعم٘مدد( ،)1ومج٤مقم٦م ُمـ اعمتٙمٚمٛملم وإؿمٕمري٦م(،)0
وٟمًٌف اجلقيٜمل إمم ـمقائػ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء(-)6
ىم٤مل اعمرداوي" :وىم٤مل اًمٌ٤مىمالين ،واًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم ،وأسمق اًمٗمرج اعم٘مدد ،واعمجد اسمـ
شمٞمٛمٞم٦م ،واسمـ اًمًٛمٕم٤مين ،وهمػمهؿ :اًمٚمٖمقي٦م سم٤مىمٞم٦م وزيدت ذو ًـم٤م ،ومٝمل طم٘مٞم٘م٦م ًمٖمقي٦م جم٤مز
ذقمل ،طمٙم٤مه ذم"اًمتٛمٝمٞمد"قمـ إؿمٕمري٦م ،وأن ًمٚمِم٤مومٕمل ىمقًملم---
وىم٤مل اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ ومجع ُمـ اًمٕمٚمامء :مل شمٜم٘مؾ ومل يزد ومٞمٝم٤م ،سمؾ اًمِم٤مرع اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م قمغم
وضمف اظمتص سمٛمراده"(-)4
املزِب الجالح:
طمٙم٤مه قمٜمف اًمِمقيم٤مين ذم "إرؿم٤مد اًمٗمحقل" طمٞم٨م ىم٤مل« :وىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر اًمٌ٤مىمالين
وسمٕمض اعمت٠مظمريـ ورضمحف اًمرازي( (3أهن٤م جم٤مزات ًمٖمقي٦م همٚمٌ٧م ذم اعمٕم٤مين اًمنمقمٞم٦م ًمٙمثرة دوراهن٤م
قمغم أًمًٜم٦م أهؾ اًمنمعش(-(3
وُم٤م ٟمًٌف إًمٞمف اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل سمٕمٞمد ،وهق قملم ُمذه٥م اجلقيٜمل واًمرازي يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف
ىمري ًٌ٤م ،يمام أٟمف خم٤مًمػ عم٤م ورد قمـ اًم٘م٤ميض ُمـ ٟم٘مقل ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م-
اًمؽمضمٞمح سملم إىمقال اعمٜمًقسم٦م ًمإلُم٤مم اًمٌ٤مىمالين:
اًمٜم٤مفمر سملم أىمقال اإلُم٤مم اًمٌ٤مىمالين وُم٤م اؾمتدل سمف ُمـ أدًم٦م ومجع سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض يتٌلم ًمف
أن اًمٌ٤مىمالين ي٘مقل سم٤معمذه٥م اًمث٤مين وهق :أن هذه إؾمامء مل شمٜم٘مؾ إمم اًمنمقمٞم٦م ،وإٟمام وؿ اًمِم٤مرع
إًمٞمٝم٤م ذو ًـم٤م وأريم٤مٟمً٤م وىمٞمق ًدا ،وم٤مًمّمالة ُمث ً
ال هل اًمدقم٤مء ،وًمٙمـ اًمنمع أو٤مف إًمٞمٝم٤م ذو ًـم٤م
وأريم٤مٟمً٤م ٓسمد ُمٜمٝم٤م---

( )1اًمتحٌػم ذح اًمتحرير-403.0 :
( )0اعمًقدة ص-682 :
( )6اًمؼمه٤من-166.1 :
( )4اًمتحٌػم ذح اًمتحرير-403.0 :
( )3اعمحّمقل-)43( 000.1 :
( )3إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل ًمٚمِمقيم٤مين-)48( 34.1:
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وهق ٓ خيتٚمػ ُمع ىمقًمف ذم اعمذه٥م إول سمؾ إن هذا هق ُمراد اًمٌ٤مىمالين طمٞم٨م ىم٤مل «:إن
اًمذي قمٚمٞمف أهؾ احلؼ ومجٞمع ؾمٚمػ إُم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء وهمػمهؿ أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف مل يٜم٘مؾ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ
ٍ
ُمٕم٤من وأطمٙم٤مم ذقمٞم٦م ،وٓ ظم٤مـم٥م إُم٦م إٓ سم٤مًمٚمً٤من اًمٕمريب ،وٓ أضمرى
إؾمامء اًمٚمٖمقي٦م إمم
ؾم٤مئر إؾمامء واًمتخ٤مـم٥م إٓ قمغم ُم٤م يم٤من ضم٤مر ًي٤م قمٚمٞمف ذم ووع اًمٚمٖم٦مش(-)1
ومٝمق ي٘مقل هٜم٤م مل شمٜم٘مؾ ًمٙمـ اًمٌ٤مىمالين مل يتٕمرض أٟمف مل يزد ؿمٞم ًئ٤م قمغم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي سمؾ ذيمر
ذم سم٤مب آؾمتدٓل واًمرد أن اًمزي٤مدة ُمـ اًمِم٤مرع سمنموط وأريم٤من-
وٟمًٌٝم٤م ًمف اًمزريمٌم واٟمت٘مده---":وزقمؿ أن ًمٗمظ اًمّمالة واًمّمقم وهمػممه٤م ذم اًمنمع
أُمقرا
ُمًتٕمٛمؾ ذم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ،وهق اًمدقم٤مء واإلُمً٤مكً ،مٙمـ اًمِم٤مرع ذط ذم آقمتداد هبام ً
أظمرى ٟمحق اًمريمقع واًمًجقد واًمٙمػ قمـ اجلامع واًمٜمٞم٦م ،ومٝمق ُمٜمٍمف سمقوع اًمنمط ٓ سمتٖمػم
اًمقوع-)0("---
وهذه اًمٜمًٌ٦م اعمذيمقرة ذم اعمذه٥م إول أهن٤م مل شمٜم٘مؾ ومل شمزد ومال شمّمح ،وُمـ هٜم٤م أٟمٙمر قمٚمٞمف
اًمٕمٚمامء شمٌ ًٕم٤م ًمٚمجقيٜمل دون حت٘مٞمؼ ًم٘مقل اإلُم٤مم اًمٌ٤مىمالين-
وهبذا يتٌلم أن يم ً
ال ٟمٔمر ُمـ زاويتف ،ومٞمٙمقن اعمذهٌ٤من ُمذه ًٌ٤م واطمدً ا -واهلل أقمٚمؿ-
وهق ُم٤م رضمحف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م« :وطم٘مٞم٘م٦م ُمذه٥م اسمـ اًمٌ٤مىمالين ،أن اًمّمالة
ًمٞمً٧م أؾمامء ًمألريم٤من ،وإٟمام هل اؾمؿ عمجرد اًمدقم٤مءً ،مٙمـ ىمٞمؾ ًمٜم٤م ذم اًمنميٕم٦م :وٛمقا إمم
دقم٤مئٙمؿ يمذا ويمذا وادقمقا قمغم طم٤مل دون طم٤مل ،واًمّمقم اإلُمً٤مك ،يم٠مٟمف ىمٞمؾ ًمٜم٤م :أُمًٙمقا ُمـ
وىم٧م إمم وىم٧م ،ووٛمقا إمم اإلُمً٤مك اًمٜمٞم٦م وهمػمه٤م ،وم٤مًم٘مٞمقد واضمٌ٦م ذم احلٙمؿ همػم داظمٚم٦م ذم
آؾمؿش(-)6
( )1اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد اًمّمٖمػم -678.1
( )0اإلهب٤مج-088.1 :
( )6اعمًقدة ص -682 :وُمذه٥م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمام ورد ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى :طمٞم٨م ىم٤مل ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى « :واًمتح٘مٞمؼ أن اًمِم٤مرع
مل يٜم٘مٚمٝم٤م ومل يٖمػمه٤م ،وًمٙمـ اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م ُم٘مٞمدة ٓ ُمٓمٚم٘م٦م ،يمام يًتٕمٛمؾ ٟمٔم٤مئره٤م ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﱡوهلل قمغم اًمٜم٤مس طم٩م اًمٌٞم٧مﱠ
ظم٤مص٤م ،وهق طم٩م اًمٌٞم٧م [ ]---وم٢مذا ىمٞمؾ :احل٩م ومرض قمٚمٞمؽ ،يم٤مٟم٧م ٓم اًمٕمٝمد شمٌلم أٟمف طم٩م
طمج٤م ً
[آل قمٛمران ،]08:ومذيمر ً
اًمٌٞم٧م [ ]---وىمد سملم اًمرؾمقل ﷺ شمٚمؽ اخلّم٤مئص ،وآؾمؿ دل قمٚمٞمٝم٤م ،ومال ي٘م٤مل :إهن٤م ُمٜم٘مقًم٦م ،وٓ أٟمف زيد ذم احلٙمؿ دون
آؾمؿ ،سمؾ آؾمؿ إٟمام اؾمتٕمٛمؾ قمغم وضمف خيتص سمٛمراد اًمِم٤مرع ،مل يًتٕمٛمؾ ُمٓمٚم ً٘م٤مش جمٛمقع اًمٗمت٤موى-622,007. 3:
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أُم٤م اعمذه٥م اًمث٤مًم٨م :وهق أن ي٘مقل هل جم٤مزات ًمٖمقي٦م ومٝمق مل ي٘مؾ سمف وٓ دل قمٚمٞمف ُمٜمٓمقق
يمالُمف وٓ ُمٗمٝمقُمفً ،مٙمـ ُمـ ٟمًٌف ًمف ٟمٔمر إمم أٟمف سم٤مؾمتٕمامل اًمنمع هل٤م ذم همػم ُم٤م ووٕم٧م ًمف أص ً
ال
جم٤مزا ذم
أصٌح٧م جم٤مزا" ،وُمٕمٚمقم أهن٤م ُمًتٕمٛمٚم٦م ذم يمالم اًمِم٤مرع ذم اعمٕم٤مين اخل٤مص٦م ًمزم يمقهن٤م ً
اؾمتٕمامًمف ومٞمٝم٤م"(-)1
ومم٤م ي١ميد ُم٤م ىمٚمٜم٤م إهنؿ قمٜمد آؾمتدٓل عم٤م ذهٌقا إًمٞمف اؾمتدًمقا سمدًمٞمؾ اًمٌ٤مىمالين أن اًم٘مرآن
قمريب ،)0(---وىم٤مل اعمرداوي:وىم٤مل اًمٌ٤مىمالين وهمػمه "---اًمٚمٖمقي٦م سم٤مىمٞم٦م وزيدت ذو ًـم٤م ،ومٝمل
طم٘مٞم٘م٦م ًمٖمقي٦م جم٤مز ذقمل"(-)6
ٔاطتذه الكاض٘ ٔوَ وعْ( )4بعذ ٚأدل ٛوٍّا:
اًمدًمٞمؾ إول :أن اًم٘مرآن قمريب يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﲓ ﲔ ﲕﲖﱠ[اًمِمٕمراء:
 ،]103وىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟﱠ[يقؾمػ ،]0 :وىمقًمف
شمٕم٤ممم :ﱡ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹﱠ[اًمزُمر ،]07 :وىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﲆ ﲇ

ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏﱠ[اسمراهٞمؿ-]4 :
ومٝمق سمٚمٖم٦م أهؾ اًمٕمرب ،وُمًتٕمٛمؾ ومٞمام اؾمتٕمٛمٚمف أهؾ اًمٕمرب ،وًمقيم٤من ومٞمف أؾمامء ٟم٘مٚم٧م ُمـ
يٌؼ يمٚمف قمرسم ًٞم٤م ،واًمالزم سم٤مـمؾ ومٌٓمؾ اعمٚمزوم(-)3
اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي إمم اعمٕمٜمك اًمنمقمل مل َ
وأضمٞم٥م سمام ي٠ميت:
 ,1ؾمٚمٛمٜم٤م ُم٤م ىمٚمتؿ ًمٙمـ يمقن سمٕمْمف همػم قمريب ٓ خيرضمف ُمـ يمقٟمف قمرسم ًٞم٤م أو ٟمزل سمٚمٖم٦م اًمٕمرب،
ومال خيرج اخلٓم٤مب ُمـ أن يٙمقن سمٚمً٤من اًمٕمرب؛ٕن احلٙمؿ ًمألقمؿ إهمٚم٥م ،وم٤مًمثقر
إؾمقد ُمث ً
ال ٓ يٛمٜمع إـمالق ًمٗمظ اًمًقاد قمٚمٞمف وضمقد سمٕمض اًمِمٕمرات اًمٌٞمض(-)3
( )1اًمت٘مرير واًمتحٌػم (-)03 .6
( )0اٟمٔمرُ :مثال :اإلهب٤مج ،083.1 :وهن٤مي٦م اًمًقل ذح ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل-043.1 :
( )6اًمتحٌػم ذح اًمتحرير-403.0 :
( )4وهل أدًم٦م اصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين واًم٘مقل اًمث٤مًم٨م -يمام سمٞمٜم٧م ذم اًمؽمضمٞمح سملم أىمقال اًمٌ٤مىمالين؛ وًمذا ؾم٠مىمتٍم قمٚمٞمٝم٤م-
( )3اٟمٔمر :اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد ،110.1 :وهن٤مي٦م اًمقصقل ،080,081.1:وروو٦م اًمٜم٤مفمر ،37.1 :واعمحّمقل,413.1 :
 ،418اًمٗم٤مئؼ ذم أصقل اًمٗم٘مف ،76.1 :اًمٕمدة-102.1 :
( )3روو٦م اًمٜم٤مرض ،30.0 :واعمحّمقل ،418.1 :واًمتٌٍمة ،107,108 :واًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد ،110.1 :ارؿم٤مد
اًمٗمحقل-33 :
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أيْم٤م :سم٠مٟم٤م ٓ ٟمًٚمؿ أهن٤م ًمٞمً٧م سمٕمرسمٞم٦م قمغم شمًٚمٞمؿ أهن٤م جم٤مزات ًمٖمقي٦م ضمٕمٚمٝم٤م
" ,0وأضمٞم٥م ً
اًمِم٤مرع طم٘م٤مئؼ ذقمٞم٦م ٕن اعمج٤مزات قمرسمٞم٦م وإن مل"شمٍمح" اًمٕمرب سمآطم٤مده٤م وم٘مد ضمقزوا
ٟمققمٝم٤م ،وذًمؽ يٙمٗمل ذم ٟمًٌ٦م اعمج٤مزات سم٠مهه٤م إمم ًمٖم٦م اًمٕمرب وإٓ ًمزم "أهن٤م" يمٚمٝم٤م
ًمٞمً٧م سمٕمرسمٞم٦م واًمالزم سم٤مـمؾ وم٤معمٚمزوم ُمثٚمف"(-)1
 ,6هذا همػم ممتٜمع وم٤مًمٕمرب اؾمتٕمٛمٚم٧م سمٕمض إًمٗم٤مظ ذم همػم ُم٤م ووٕم٧م ًمف ،ومل خيرج قمـ
يمقٟمف قمرسم ًٞم٤م ،ووضمد ذم اًم٘مرآن سمٕمض إًمٗم٤مظ إقمجٛمٞم٦م ومل خيرج ُمـ يمقٟمف قمرسم ًٞم٤م( -)0ومدل
قمغم اعمٓمٚمقب(-)6
اًمدًمٞمؾ اًمث٤مينً :مق يم٤مٟم٧م احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م صم٤مسمت٦م ًمٗمٝمٛمٝم٤م اًمِم٤مرع ًمٚمٛمٙمٚمػ ىمٌؾ اخلٓم٤مب؛ إذ
يمٞمػ خي٤مـمٌف سمام ٓ يٗمٝمؿ ،ومٝمذا شمٙمٚمٞمػ سمام ٓ يٓم٤مق ،وًمق ومٝمٛمٝم٤م ًمٚمٛمٙمٚمٗملم ًمٜم٘مؾ إًمٞمٜم٤م ،ومل يٜم٘مؾ،
ىم٤مل اًم٘م٤ميض" :سمؾ ٓ ي٘مدر أطمد أن يروي طمر ًوم٤م ذم ذًمؽ قمـ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم ،وأٟمف ىم٤مل ىمد
ٟم٘مٚم٧م سمٕمض إؾمامء اًمٚمٖمقي٦م إمم أطمٙم٤مم طمدصم٧م ذقمٞم٦م"( -)4ومٞمٌ٘مك قمغم اًمٜمٗمل إصكم(-)3
وأضمٞم٥م:
 ,1سمٕمدم اًمتًٚمٞمؿ وم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد سملم سمٞم٤مٟمً٤م شم٤م ًُم٤م اعمٕم٤مين اًمتل ٟم٘مٚم٧م شمٚمؽ إًمٗم٤مظ
إًمٞمٝم٤م ومقوح وسملم اًمّمالة سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ وىم٤مل(صٚمقا يمام رأيتٛمقين اصكم)( -)3ويمذًمؽ
احل٩م ،وهمػمه(-)8
ٟ ٓ" ,0مًٚمؿ أن اًمِم٤مرع ًمق ووع إؾمامء اًمنمقمٞم٦مً ،مقضم٥م أن يٕمرف إُم٦م سمذًمؽٕ ،ن هذه
اعمً٠مًم٦م اضمتٝم٤مدي٦م ،ومٚمٕمٚمف ,يٕمٜمل اًمِم٤مرع ,حيتٛمؾ أٟمف ىمّمد سمٕمدم شمٕمريٗمٝمؿ ذًمؽ شمقومر
دواقمل اعمجتٝمديـ قمغم اًمٌح٨م ومٞمٝم٤مً ،مٞمحّمؾ هلؿ صمقاب آضمتٝم٤مد -واًمٗمرق سملم اعمً٤مئؾ
( )1إرؿم٤مد اًمٗمحقل-33.1 :
( )0يٜمٔمر هذه اعمً٠مًم٦م ذم :ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ،07.1:ورو٦م اًمٜم٤مفمر ،066.1 :وٟمنم اًمٌٜمقد-146.1 :
( )6اٟمٔمر :اعمراضمع اًمً٤مسم٘م٦م ه٤مُمش -62
( )4اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد-606.1 :
( )3اٟمٔمر :اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد ،606.1 :ورومع احل٤مضم٥م قمـ خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م (-)422 .1
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :سمدء اًمقطمل ،سم٤مب :سم٤مب رمح٦م اًمٜم٤مس واًمٌٝم٤مئؿ 01.13 ،رىمؿ-3227 :
( )8اٟمٔمر :اعمٝمذب ذم أصقل اًمٗم٘مف-1133 :
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آضمتٝم٤مدي٦م واًم٘مٓمٕمٞم٦م :أن آضمتٝم٤مدي٦م يٙمتٗمك ومٞمٝم٤م سم٤مٓقمت٘م٤مد اًمٔمٜمل ،واًم٘مٓمٕمٞم٤مت جي٥م ومٞمٝم٤م
آقمت٘م٤مد اًم٘مٓمٕمل"(-)1
اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م( :يٚمزم قمغم ىمقل اعمٕمتزًم٦م سم٠من اعمنمع ٟم٘مؾ إؾمامء قمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م ،وًمق
مل يٙمـ سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤مؾمٌ٦م أٟمف جيقز أن ي٘مقل اعمنمع :اىمتٚمقا اعمنميملم وهق يريد اعم١مُمٜملم -وي٘مقل:
ﱡ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[اعم٤مئدة ،]67 :وهق يريد اًم٘م٤مشمٚملم ،وسمذًمؽ يٙمقن
ىمد ظم٤مـمٌٝمؿ سمٖمػم ًمٖمتٝمؿ-
وأضم٤مب اجلٛمٝمقر قمـ هذا أٟمف ٓزم قمغم ىمقل اعمٕمتزًم٦م واخلقارجٕ ،هنؿ ي٘مقًمقن سم٤مًمٜم٘مؾ
اعمٓمٚمؼ -وأُم٤م اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمٜم٘مؾ سمنمط وضمقد قمالىم٦م ومال يٚمزم قمغم ىمقهلؿ -وىمد جيٞم٥م اعمٕمتزًم٦م سم٠من
ٓزم اًم٘مقل ًمٞمس سم٘مقل ًم٘م٤مئٚمف ،ومل يٜم٘مؾ أطمد قمـ اعمٕمتزًم٦م وٓ قمـ همػمهؿ ُمثؾ هذا آؾمتٕمامل،
وهق ُمٜم٘مقل سم٤مًمٜمص ُمـ اعمح٘مؼ يٕمدل سم٤معمٕمٜمك-

املطمب الجاٌ٘
وٕقف إواً اذتشوني وَ سأ ٙالباقالٌ٘
ٟمٔمر ًا ًمٙمقن إُم٤مم احلرُملم ىمد قمٜمل سمٗمٙمر اًمٌ٤مىمالين وُمّمٜمٗم٤مشمف واًمٌح٨م ُمٕمف وٟم٘مد آرائف،
شمٓمرق هلذه اعمً٠مًم٦م وسمحثٝم٤م ُمع اًمٌ٤مىمالين وؿمدد قمٚمٞمف اًمٜمٙمػم ومٞمٝم٤م ،وؿمٜمع قمٚمٞمف ومٞمام يمتٌف ُمـ
ظمّمقص٤م وأٟمف شمٕم٘م٥م آراءه ذم "اًمؼمه٤من" وذح شم٘مريٌف ذم "اًمتٚمخٞمص"-
ُمّمٜمٗم٤مت أصقًمٞم٦م،
ً
ىم٤مل اإلُم٤مم اجلقيٜمل " :وىم٤مل آظمرون هل ُم٘مرة قمغم طم٘م٤مئؼ اًمٚمٖم٤مت مل شمٜم٘مؾ ومل يزد ذم
ُمٕمٜم٤مه٤م ،وهق اظمتٞم٤مر اًم٘م٤ميض أيب سمٙمر رمحف اهلل"(-)0
وىمد اٟمت٘مد اجلقيٜمل اًمٌ٤مىمالين ذم ٟمٗمٞمف ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م هذا اًم٘مقل وم٘م٤مل" :أُم٤م اًم٘م٤ميض
رمح٦م اهلل قمٚمٞمف وم٢مٟمف اؾمتٛمر قمغم جل٤مج فم٤مهر وم٘م٤مل اًمّمالة اًمدقم٤مء واعمًٛمك هب٤م ذم اًمنمع دقم٤مء قمٜمد
وىمقع أىمقال وأومٕم٤مل صمؿ اًمنمع ٓ يزضمر قمـ شمًٛمٞم٦م اًمدقم٤مء اعمحض صالة ،وـمرد ذًمؽ ذم

( )1ذح خمتٍم اًمروو٦م-400.1 :
( )0اًمؼمه٤من-166.1:
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إًمٗم٤مظ اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٙمالم وهذا همػم ؾمديد؛ وم٢من محٚم٦م اًمنميٕم٦م جمٛمٕمقن قمغم أن اًمريمقع
واًم ًجقد ُمـ اًمّمالة وُمً٤مق ُم٤م ذيمره أن اعمًٛمك سم٤مًمّمالة اًمدقم٤مء ومحً٥م ،وًمٞمس إُمر
يمذًمؽ"( )1وإن يم٤من ىمد واوم٘مف اجلقيٜمل قمغم هذا اًم٘مقل ذم"اًمتٚمخٞمص"(-(0
وىمد شمٕم٘م٥م هذا اًم٘مقل ًمٚمٌ٤مىمالين يمذًمؽ اإلسمٞم٤مري" إذا دار آؾمؿ سملم ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي
وُمٕمٜم٤مه اًمنمقمل ،وم٘م٤مل اًم٘م٤ميض :جمٛمؾ -وهذا يٜم٤مىمض ُمذهٌف ذم ضمحد إؾمامء اًمنمقمٞم٦م ،اًمٚمٝمؿ
إٓ أن يٙمقن ًمف ىمقل آظمر سم٢مصمٌ٤مهت٤م ،وإٓ وم٤مإلمج٤مل ُمع احت٤مد ضمٝم٦م اًمدًٓم٦م حم٤مل -أو يٙمقن هذا ُمٜمف
شمٗمري ًٕم٤م قمغم ىمقل ُمـ يثٌتٝم٤م -وهذا وٕمٞمػ ،وم٢مٟمف ُمـ أيـ ًمف احلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٠مهنؿ يًقون سملم
[اًمتًٛمٞم٦م] إمم اعمًٛملم؟"(-)6
وشمٕم٘م٥م إسمٞم٤مري ُمت٤مسمٕم٦م اجلقيٜمل-
وشمٕم٘م٥م هذا اًم٘مقل يمذًمؽ حم٘مؼ يمت٤مب اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد ،وسملم ؾمٌ٥م اًم٘مقل سمف سم٘مقًمف:
" أُم٤م اًمٌ٤مىمالين ومجٛمد سم٘مقًمف إن إًمٗم٤مظ ُمٌ٘م٤مة قمغم ووٕمٝم٤م اًمٚمٖمقي ،وإن يم٤من قمٜمد اؾمتدًٓمف أصمٌ٧م
شمٍم ًوم٤م ًمٚمٛمنمع ذم ٟمٓم٤مق وٞمؼ قمغم ومٚمت٤مت ًمً٤مٟمف ،ومجٕمؾ ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف إًمٗم٤مظ اًمنمقمٞم٦م ُمـ
ُمٕمٜمك زائد قمـ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي إٟمام هق ذوط وم٘مط ،وًمٙمـ مل شمتٖمػم ُم٤مهٞم٦م اًمٚمٗمظ -واًمذي طمدا
سم٤مًمٌ٤مىمالين

شم٠مصمرا سمآرائف
إمم اًمقىمقف ذم هذا اعمقىمػ اجل٤مُمد ,اًمذي قم٤مسمف قمٚمٞمف أؿمد اًمٜم٤مس ً

إصقًمٞم٦م يم٢مُم٤مم احلرُملم واًمٖمزازمُ ,مً٠مًم٦م ضمد ظمٓمػمة ،وهل اؾمتٖمالل اعمٕمتزًم٦م هذه اعمً٠مًم٦م ذم
اًمٓمٕمـ قمغم اًمّمح٤مسم٦م سمٕمدم إصمٌ٤مت اإليامن اًمنمقمل هلؿ"( ،)4وي٠ميت اًمرد قمٚمٞمف ذم اًمؽمضمٞمح سملم
إىمقال اعمٜمًقسم٦م إًمٞمف ىمري ًٌ٤م-

( )1اًمؼمه٤من-164.1 :
( )0اًمتٚمخٞمص ذم أصقل اًمٗم٘مف-013,020.1 :
( )6اًمتح٘مٞمؼ واًمٌٞم٤من ذح اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مفً.مٕمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ إسمٞم٤مري (اعمتقرم 313هـ) اعمح٘مؼ :د -قمكم سمـ قمٌد
اًمرمحـ سمً٤مم اجلزائري.اًمٜم٤مذ :دار اًمْمٞم٤مء  ,اًمٙمقي٧م ،ط1464 ،1 :هـ-302.1 :
(ُ )4م٘مدُم٦م اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد-103.1 :
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ىمٚم٧م :وهذا اًمٜم٘مد همػم ُمًٚمؿ سمف؛ ٕن اإلُم٤مم اًمٌ٤مىمالين مل ي٘مؾ هبذا ،ومٝمق مل يٛمٜمع أن اًمِم٤مرع
أو٤مف سمٕمض اًم٘مٞمقد وإريم٤من وأُم٤م قمدم شمٍمف اًمنمع أدٟمك شمٍمف ذم إًمٗم٤مظ اًمٚمٖمقي٦م ٓ
سمزي٤مدة وٓ سمٜم٘مص خم٤مًمػ عم٤م سح سمف اًمٌ٤مىمالين ومٞمام ٟم٘مٚم٧م ؾم٤مسم ً٘م٤م-
سمؾ ذم ُمٕمرض ُمٜم٤مىمِم٦م إدًم٦م ىم٤مل":وم٤مٓؾمؿ ذم اًمنميٕم٦م عم٤م يم٤من صالة ذم اًمٚمٖم٦م وإن ُوٛم٧م
إًمٞمف ذوط ذقمٞم٦م"(-)1
وهق ُم٤م رضمحف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م طمٞم٨م ىم٤مل«:وطم٘مٞم٘م٦م ُمذه٥م اسمـ اًمٌ٤مىمالين ،أن
اًمّمالة ًمٞمً٧م أؾمامء ًمألريم٤من ،وإٟمام هل اؾمؿ عمجرد اًمدقم٤مءً ،مٙمـ ىمٞمؾ ًمٜم٤م ذم اًمنميٕم٦م :وٛمقا إمم
دقم٤مئٙمؿ يمذا ويمذا وادقمقا قمغم طم٤مل دون طم٤مل ،واًمّمقم اإلُمً٤مك ،يم٠مٟمف ىمٞمؾ ًمٜم٤م :اُمًٙمقا ُمـ
وىم٧م إمم وىم٧م ،ووٛمقا إمم اإلُمً٤مك اًمٜمٞم٦م وهمػمه٤م ،وم٤مًم٘مٞمقد واضمٌ٦م ذم احلٙمؿ همػم داظمٚم٦م ذم
آؾمؿش(-)0
الــرتدـٗح يف املظأل:ٛ
هذه اعمً٠مًم٦م يمام ي٘مقل اًمًٛمرىمٜمدي" :وذم اعمً٠مًم٦م إؿمٙم٤مٓت ،واهلل أقمٚمؿ"(-)6
سمٕمد هذا اًمٕمرض عم٤م ٟم٘مؾ قمـ اًمٌ٤مىمالين وُم٤م أورده ُمـ أدًم٦م وُم٤م أورد قمٚمٞمف ُمـ أضمقسم٦م
وُمٜم٤مىمِم٦م ئمٝمر ُمـ ُمذهٌف أن هذه إؾمامء ُمٌ٘م٤مة قمغم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م واؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اًمِم٤مرع ُم٘مٞمدة
سمنموط وأريم٤من وم٤مؾمتٕمٛمٚمٝم٤م قمغم وضمف يدل قمغم ُمراده أي اًمِم٤مرع(-)4

( )1اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد (اًمّمٖمػم) ()603 .1س-
( )0اعمًقدة :ص -682وُمذه٥م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمام ورد ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى :طمٞم٨م ىم٤مل ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى« :واًمتح٘مٞمؼ أن اًمِم٤مرع مل
يٜم٘مٚمٝم٤م ومل يٖمػمه٤م ،وًمٙمـ اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م ُم٘مٞمدة ٓ ُمٓمٚم٘م٦م ،يمام يًتٕمٛمؾ ٟمٔم٤مئره٤م ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﱡوهلل قمغم اًمٜم٤مس طم٩م اًمٌٞم٧م ﱠ
ظم٤مص٤م ،وهق طم٩م اًمٌٞم٧م [ ]---وم٢مذا ىمٞمؾ :احل٩م ومرض قمٚمٞمؽ ،يم٤مٟم٧م ٓم اًمٕمٝمد شمٌلم أٟمف طم٩م
طمج٤م ً
[آل قمٛمران ،]08 :ومذيمر ً
اًمٌٞم٧م [ ]---وىمد سملم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٚمؽ اخلّم٤مئص ،وآؾمؿ دل قمٚمٞمٝم٤م ،ومال ي٘م٤مل :إهن٤م ُمٜم٘مقًم٦م ،وٓ أٟمف زيد
ذم احلٙمؿ دون آؾمؿ ،سمؾ آؾمؿ إٟمام اؾمتٕمٛمؾ قمغم وضمف خيتص سمٛمراد اًمِم٤مرع ،مل يًتٕمٛمؾ ُمٓمٚم ً٘م٤مش جمٛمقع اًمٗمت٤موى.3:
-622,007
(ُ )6مٞمزان إصقل ذم ٟمت٤مئ٩م اًمٕم٘مقل)670.1( :
( )4اًمتحٌػم- )043.0( :
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وهذا اًمذي ئمٝمر ذم اًمٜمٔمر أٟمف اًمتح٘مٞمؼ قمــ اًمٌـ٤مىمالين ،وهـق ُمـ٤م رضمحـف واظمتـ٤مره ؿمـٞمخ
اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وهق ُم٤م قمزاه إًمٞمف اعمرداوي ذم "اًمتحٌػم" وصححف ىم٤مئالً" :وىم٤مل اًمِمٞمخ شم٘مل
اًمديـ ومج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء :مل شمٜم٘مؾ ومل يزد ومٞمٝم٤م ،سمؾ اًمِم٤مرع اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م قمغم وضمف اظمـتص سمٛمـراده،
وهق أفمٝمر وأومم" أهـ(-)1
وًمذا وم٢من مجٞمع إؾمامء اًمنمقمٞم٦م هل٤م قمالىم٦م سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م -واهلل أقمغم وأقمٚمؿ(-)0


( )1اًمتحٌػم ذح اًمتحرير (- )322.0
شمتٛمٞمام ًمٚمٗم٤مئدة أذيمر ذوط احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م وىمد ذيمره٤م أسمق احلًلم اًمٌٍمي قمـ اًم٘م٤ميض قمٌد اجلٌ٤مر سم٘مقًمف :أُم٤م آؾمؿ
()0
ً
اًمنمقمل ومذيمر ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة أٟمف يٜمٌٖمل أن جيٛمع ذـملم أطمدمه٤م أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه صم٤مسم ًت٤م سم٤مًمنمع ،وأظمر أن يٙمقن آؾمؿ
ُمقوق ًقم٤م ًمف سم٤مًمنمع" اعمٕمتٛمد-17.1 :
( )0ويمقن ووع آؾمؿ ًمف سم٤مًمنمع -ويٙمتٗمك هبذا اًمٜم٘مؾ-
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املبشح الشابع
التطبٗكات الفكّٗ ٛعم ٜثبٕت اذتكٗك ٛالؼشعٗٛ
وم٤مئدة اخلالف ذم اعمً٠مًم٦م( )1شمٔمٝمر ومٞمام إذا وردت شمٚمؽ إًمٗم٤مظ اًمنمقمٞم٦م ذم يمالم اًمِم٤مرع ومل
شمِمتٝمر سمٕمد ،وًمٞمس هٜم٤مك ىمريٜم٦م شمٕملم احلٛمؾ قمغم أطمد اعمٕمٜمٞملم اًمٚمٖمقي ،أو اًمنمقمل ،ومٕمغم أهيام
حيٛمؾ اًمٚمٗمظ؟ ،ومٕمٜمد اًم٘م٤مئؾ سم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م حيٛمؾ اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمك اًمنمقمل؛ ٕن اًمٕم٤مدة أن
يمؾ ُمتٙمٚمؿ حيٛمؾ ًمٗمٔمف قمغم قمرومف -وقمٜمد ُمٜمٙمره٤م حيٛمؾ قمغم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ،وهق ىمٞم٤مس ىمقل
أيْم٤م(-)0
اًم٘م٤ميض؛ ًمٙمـ اعمٜم٘مقل قمٜمف أهن٤م جمٛمٚم٦م ،وهق ُمِمٙمؾ قمغم أصٚمف ً
ىم٤مل اًمزٟمج٤مين" :إذا دار اًمٚمٗمظ سملم ُمٕمٜم٤مه اًمنمقمل وُمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي شمرضمح محٚمف قمغم اعمٕمٜمك
اًمنمقمل دون اًمقوع اًمٚمٖمقي قمٜمدٟم٤م."---
وذه٥م أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م  إمم أٟمف يؽمضمح محٚمف قمغم اعمقوقع اًمٚمٖمقي"(-)6
وُمـ اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م:

()4

اًمٗمرع إول :اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م :ي٘مقل اًمٜمٌل ﷺ" :اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م صالة )3("----ومٝمؾ
حيٛمؾ قمغم اعمٕمٜمك اًمنمقمل ومٞمِمؽمط ًمف اًمٓمٝم٤مرة يم٤مًمّمالة ،ويٙمقن ًمف طمٙمؿ اًمّمالة إٓ ُم٤م اؾمتٜمثك
وهق اًمٙمالم يمام ذم احلدي٨م-

( )1اٟمٔمر :اعمً٠مًم٦م :اإلطمٙم٤مم ًممُمدي ،03.6 :واعمحّمقل ،038. 0:واًمتحٌػم ًمٚمٛمرداوي ،087.3 :واًمتٛمٝمٞمد ،007 :وهن٤مي٦م
اًمًقل ،623,623.1 :وشمِمٜمٞمػ اعمً٤مُمع ،471.1 :إرؿم٤مد اًمٗمحقل ،00.0 :وإؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ،31.1 :ورومع
احل٤مضم٥م -427.6 :وىمد قمٜمقن هل٤م اًمٖمزازم :سمٛمً٠مًم٦م (دوران آؾمؿ سملم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي واًمنمقمل) واًمٕمٚمامء هلؿ ذم ذًمؽ
صمالصم٦م أىمقال :اًم٘مقل إول :حيٛمؾ قمغم اعمٕمٜمك اًمنمقمل ٕٟمف ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع -وهق ىمقل اجلٛمٝمقر يمام شم٘مدم -اًم٘مقل اًمث٤مين:
أهن٤م حتٛمؾ قمغم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي وهق ىمقل اًم٘م٤ميض اًمٌ٤مىمالين يمام ٟمًٌف ًمف اًمٖمزازم ،وهق ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل جمٛمٚم٦م
حيت٤مج إمم سمٞم٤من ،وهق ىمقل اًمرازي ،وٟمً٥م ًمٚم٘م٤ميض وهق ُمذه٥م ُمـ ىم٤مل سمٕمدم صمٌقت احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م يمام شم٘مدم -اٟمٔمر:
أصقل اسمـ ُمٗمٚمح ،1216.6 :وإرؿم٤مد اًمٗمحقل ،00.0 :وإؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ،31.1 :ورومع احل٤مضم٥م-427 .6 :
( )0اٟمٔمر :اًمٌحر اعمحٞمط ,137 .0 :شمِمٜمٞمػ اعمً٤مُمع ,443 .1 :ذح خمتٍم اًمروو٦م-321 .1 :
( )6ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل-080 :
( )4اٟمٔمر :ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل ،080 :واًمتٛمٝمٞمد-061 :
( )3أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ،000.3 :وُمًٜمد أمحد 140.04 :رىمؿ ،13406 :واًمؽمُمذي ( )032واحل٤ميمؿ  430.1رىمؿ-1373 :
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وهذا ىمقل اجلٛمٝمقر اظمت٤مره اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل( ،)1واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ( ،)0واإلُم٤مم أمحد( )6وقم٤مُم٦م
إصقًمٞملم اًم٘م٤مئٚملم سمثٌقت احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م(-)4
ؾمٝمقا"(-)3
"ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ٓ :جيزئ ـمقاف سمٖمػم ـمٝم٤مرة ٓ قمٛمدً ا وٓ ً
وىم٤مًم٧م احلٜمٗمٞم٦مً :مٞمس سمنمط ٕن اهلل ىم٤مل( :ﮱ ﯓ ﯔ) [احل٩م-]00 :
ومذيمر اًمٓمقاف ُمـ همػم ىمٞمد اًمٓمٝم٤مرة (-)3
وهق ُمذه٥م ُمـ أٟمٙمر احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م وادقمك اإلمج٤مل قمٜمد اًمتٕم٤مرض -يمام شم٘مدم-
اًمٗمرع اًمث٤مينٟ :مٙم٤مح اعمحرم :ي٘مقل اًمٜمٌل ﷺ ٓ" :يٜمٙمح اعمحرم وٓ يٜمٙمح"(-)8
اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ ومذه٥م اجلٛمٝمقر ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م( )7واعم٤مًمٙمٞم٦م( )0واحلٜم٤مسمٚم٦م( )12وأيمثر
إصقًمٞملم

()11

إمم أٟمف ٓ يّمح مح ً
ال ًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمك اًمنمقمل ،وهق اًمٕم٘مد ،واؾمتدًمقا هبذا

احلدي٨م(-)10
وذه٥م اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م( )16إمم صح٦م اًمٕم٘مد مح ً
ال ًمٚمٗمظ قمغم ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي ،وهق اًمقطء،

( )1اٟمٔمر :اعمجٛمقع ،13.7 :واعمٝمذب-00.1 :
( )0اٟمٔمر :اًمذظمػمة ،067.6 :وذح ظمٚمٞمؾ-672.6 :
( )6اٟمٔمر :اعمٖمٜمل ،608.6 :وآٟمّم٤مف-33.11 :
( )4اٟمٔمر :إرؿم٤مد اًمٗمحقل ،00.0 :وإؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ،31.1 :ورومع احل٤مضم٥م-427.6 :
( )3سمداي٦م اعمجتٝمد-047.1 :
( )3اٟمٔمر :اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م ،110.4 :واعمًٌقط-64.4 :
( )8رواه ُمًٚمؿ ذم :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب :حتريؿ ٟمٙم٤مح اعمحرم ،0:1262 :رىمؿ احلدي٨م ،1420 :وأسمق داود ،382.1 :رىمؿ:
-1841
( )7إم-74.3 :
( )0اًمذظمػمة-660.6 :
( )12اعمٖمٜمل-387.8 :
( )11اٟمٔمر :ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل ،084 :واًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ ،130.0 :واعمٕمقٟم٦م ذم اجلدل-37 :
( )10اٟمٔمر :إم ،74.3 :واًمذظمػمة ،660.6 :واعمٖمٜمل-387.8 :
( )16اعمًٌقط ،60.4 :وذح ومتح اًم٘مدير-066.6 :
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واؾمتدًمقا يمذًمؽ سمحدي٨م"أن اًمٜمٌل ﷺ شمزوج ُمٞمٛمقٟم٦م وهق حمرم"(-)1
وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ هق جمٛمؾ حيت٤مج إمم سمٞم٤من ،وهق ٕصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين-
اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م :أىمؾ قمدد حتّمؾ سمف اجلامقم٦م ًم٘مقًمف ﷺ(:آصمٜم٤من ومام ومقىمٝمام مج٤مقم٦م)(-)0
وم٤مظمتٚمػ ومٞمف ٕٟمف"حيتٛمؾ أٟمف أراد سمف أهنام مج٤مقم٦م طم٘مٞم٘م٦م وحيتٛمؾ أٟمف أراد سمف اٟمٕم٘م٤مد اجلامقم٦م هبام"-
هبام"-

()6

()6

ومٕمغم اًم٘مقل إول حتّمؾ اجلامقم٦م سم٤مٓصمٜملم؛ ٕن اًمٚمٗمظ حمٛمقل قمغم آؾمتٕمامل اًمنمقمل وم٤مًمِم٤مرع
يٌلم إطمٙم٤مم اًمتل سمٕم٨م ًمٌٞم٤مهن٤م -وهق ىمقل اجلٛمٝمقرُ ،مـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م( ،)4وأيمثر
إصقًمٞملم (-)3
قمكم دراهؿ ،أو صمٞم٤مب أو
ويٜمٌٜمل قمغم اخلالف ُمً٤مئؾ ،وُمٜمٝم٤مُ :مً٠مًم٦م اإلىمرار ،ومٚمق ىم٤ملً :مف َّ
ٟمحق ذًمؽ-
وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ هق جمٛمؾ حيت٤مج إمم سمٞم٤من ،وهق ٕصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين-
ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح" :ويم٘مقًمف( :آصمٜم٤من مج٤مقم٦م)  ٓ,إِمج٤مل ومٞمف قمٜمد أصح٤مسمٜم٤م وإيمثر ,ظمال ًوم٤م
ًمٚمٖمزازم ٟٕ,مف قمٚمٞمف اًمًالم ,سمٕم٨م ًمتٕمريػ إطمٙم٤مم ٓ اًمٚمٖم٦م ،ووم٤مئدة اًمت٠مؾمٞمس أومم-
ىم٤مًمقا :يّمٚمح هلام ،وإصؾ قمدم اًمٜم٘مؾ"(-)3

( )1رواه اًمٌخ٤مري ،330.0 :سم٤مب شمزوي٩م اعمحرم ،طمدي٨م رىمؿ ،1768:وُمًٚمؿ ذم :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب :حتريؿ ٟمٙم٤مح اعمحرم:
اعمحرم ،1261.6 :طمدي٨م رىمؿ-1412 :
( )0أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري .يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة ،سم٤مب آصمٜم٤من مج٤مقم٦م ،رىمؿ احلدي٨م اًمٕم٤مم .1( 080
أيْم٤م اًمدار ىمٓمٜمل ( ،)072 .1واًمٌٞمٝم٘مل ( )30 .6ذم ؾمٜمٜمٝمام ،واسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ (-)361 .0
 -)610وأظمرضمف ً
( )6اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ًممُمدي (-)70 .0
( )4اٟمٔمر :اعمجٛمقع ،323.4 :واإلٟمّم٤مف ،016.0:واعمٖمٜمل ،181.0:اًمذظمػمة -04.1
( )3اٟمٔمر :رومع احل٤مضم٥م قمـ خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م ( ،)423 .6وشمِمٜمٞمػ اعمً٤مُمع سمجٛمع اجلقاُمع ( ،)744 .0وشمٞمًػم اًمتحرير
اًمتحرير ( ،)184 .1وهن٤مي٦م اًمقصقل ذم دراي٦م إصقل ( ،)1738 .3واإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ًممُمدي (-)70 .0
( )3أصقل اسمـ ُمٗمٚمح -1214.6
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اًمٗمرع اًمراسمع :صمٌقت اعمّم٤مهرة سم٤مًمزٟم٤م -اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ ،وهلؿ ىمقٓن:
اًم٘مقل إول :إٟمف يثٌ٧م سمف اعمّم٤مهرة وشمٜمتنم احلرُم٦م سمًٌٌف ،وهق ىمقل احلٜمٗمٞم٦م ،واحلٜم٤مسمٚم٦م(،)1
واؾمتدًمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم(:ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿ ﮀﮁ ﮂ)[اًمٜمً٤مء ،]00:واًمٜمٙم٤مح هق اًمقط-
واًم٘مقل اًمث٤مين :إٟمف ٓ يثٌ٧م سمف اعمّم٤مهرة وٓ شمٜمتنم سمف احلرُم٦م ،وهق ىمقل اجلٛمٝمقر ُمـ
اًمِم٤مومٕمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م ورواي٦م قمـ أمحد ،واسمـ طمزم اًمٔم٤مهري( -)0واؾمتدًمقا سم٤مٔي٦م وىم٤مًمقا اًمٜمٙم٤مح هق
اًمٕم٘مد-
وؾمٌ٥م اخلالف هق :ذم شمٗمًػم اؾمؿ اًمٜمٙم٤مح ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ )...وم٠مسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل وُمـ ُمٕمف ي٘مقًمقنُ :مٕمٜم٤مه اًمقطء-
وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل

وُمـ ُمٕمفُ :مٕمٜم٤مه اًمٕم٘مد ٕٟمف مل يرد ذم اًمنمع ُمٓمٚم ً٘م٤م إٓ وأريد سمف

اًمٕم٘مد(-)6
وهٜم٤مك ومروع ذيمره٤م اإلؾمٜمقي(-)4


( )1اٟمٔمر :اعمًٌقط ،41.4:واًمٌحراًمرائؼ ،70.6:واعمٖمٜمل ،666.8:واإلٟمّم٤مف ،3.7 :وإؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجؿ-30:
( )0اٟمٔمر :احل٤موي اًمٙمٌػم ،333,334.0 :وُمٖمٜمل اعمحت٤مج ،068. 6 :وسمداي٦م اعمجتٝمد ،401 :واعمحغم 80.11 :وُم٤مسمٕمده٤م،
وىمد أـم٤مل ذم ٟمٍمة ُمذهٌف-
( )6اٟمٔمر :ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل-061 :
( )4اٟمٔمر :اًمتٛمٝمٞمد061 :وُم٤مسمٕمده٤م-

458
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ورأي اًمٌ٤مىمالين ومٞمٝم٤م (مج ًٕم٤م ودراؾم ً٦م (

إقمداد :د -وٞمػ اهلل سمـ ه٤مدي سمـ قمكم اًمزيداين

ارتـامتٛ
سمٕمد سمح٨م ودراؾم٦م اعمً٠مًم٦م شمؿ اًمقصقل إمم قمدة ٟمت٤مئ٩م يٛمٙمـ ًمٜم٤م شمٚمخٞمّمٝم٤م ومٞمام ي٠ميت:
 ,1حترير حمؾ اًمٜمزاع حيدد احل٘م٤مئؼ وي٘مٓمع يمؾ ظمالف يمام صمٌ٧م ذم هذه اعمً٠مًم٦م-
 ,0اعمً٠مًم٦م ُمتْم٤مرسم٦م إىمقالُ ،متِمٕمٌ٦م اعمً٤مًمؽ ،يمؾ يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ُمـ زاوي٦م ،ومٞمٜمٌٖمل أن شم١مظمذ
سم٤مًمتقومٞمؼ واًمتح٘مٞمؼ عمٕمروم٦م اعمراد ُمٜمٝم٤م واًمقىمقف قمٚمٞمف-
 ,6أن اًمٌ٤مىمالين يرى أن إؾمامء اًمنمقمٞم٦م سم٤مىمٞم٦م قمغم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م وزيدت قمٚمٞمٝم٤م ذو ًـم٤م
وأريم٤مٟمً٤م ،واؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اًمِم٤مرع ُم٘مٞمدة ٓ ُمٓمٚم٘م٦م قمغم وضمف خيتص سمٛمراده-
 ,4اًم٘مقل سم٠مهن٤م جم٤مزات ًمٖمقي٦م همػم صحٞمح قمـ اًمٌ٤مىمالين-
 ,3مجٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم صمٌقت احل٘م٤مئؼ اًمنمقمٞم٦م-
 ,3آظمتالف ذم اعمً٠مًم٦م ًمف أصمر ذم آظمتالف ذم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م-
 ,8مل خيرج ُمذه٥م اًمٌ٤مىمالين ذم اعمً٠مًم٦م قمـ ُمذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء-
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فّشغ املشادع
 ,1اإلهب٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل ًمٚمٌٞمْم٤مويً.مٕمكم سمـ قمٌد
اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل.اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت.اًمٓمٌٕم٦م إومم.1424 ،حت٘مٞمؼ:
مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء-
 ,0اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ًممُمدي قمكم سمـ حمٛمد أُمدي .حت٘مٞمؼ اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ قمٌد
اًمرزاق قمٗمٞمٗمل.اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمػموت.اًمٓمٌٕم٦م إومم1424 ،هـ-
 ,6اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ًممُمدي.حت٘مٞمؼ اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل-
 ,4إرؿم٤مد اًمٗمحقل،عمحٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين (اعمتقرم1032 :هـ)اعمح٘مؼ :اًمِمٞمخ
أمحد قمزو قمٜم٤مي٦م ،دُمِمؼ  ,يمٗمر سمٓمٜم٤م.اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.اًمٓمٌٕم٦م :اًمٓمٌٕم٦م إومم
1410هـ 1000 ,م
 ,3إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملمٕ.يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب اعمٕمروف سم٤مسمـ
ىمٞمؿ اجلقزي٦م (اعمتقرم831 :هـ)ىمدم ًمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف وظمرج أطم٤مديثف وآصم٤مره :أسمق قمٌٞمدة
ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل ؾمٚمامن.ؿم٤مرك ذم اًمتخري٩م :أسمق قمٛمر أمحد قمٌد اهلل أمحد.اًمٜم٤مذ :دار
اسمـ اجلقزي ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.اًمٓمٌٕم٦م :إومم1406 ،هـ-
 ,3إمً ،مإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ادريس اًمِم٤مومٕمل ُ 024 , 132مع خمتٍم اعمزين اجلزء
إول.دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع.اًمٓمٌٕم٦م إومم 1422هـ1072 ،م-
 ,8اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مفً.مٌدر اًمديـ حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم ت:
804هـ.راضمٕمف:قمٛمر إؿم٘مر.وزارة إوىم٤مف واًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٙمقي٧م.ط:
-1416.0
 ,7اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مفً.مٌدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم (اعمتقرم:
804هـ) اعمح٘مؼ :حمٛمد حمٛمد شم٤مُمر.اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموتً ،مٌٜم٤من.اًمٓمٌٕم٦م:
اًمٓمٌٕم٦م إومم1401 ،هـ 0222.م-
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 ,0اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف.اعم١مًمػ :قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اجلقيٜمل أسمق اعمٕم٤مزم.
حت٘مٞمؼ :د -قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ حمٛمقد اًمدي٥م.اًمٜم٤مذ :اًمقوم٤مء,اعمٜمّمقرة – ُمٍم.اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م،
1417هـ-
إر َُمقي (اعمتقرم370 :هـ)
 ,12اًمتحّمٞمؾ ُمـ اعمحّمقل ًمناج اًمديـ حمٛمقد سمـ أيب سمٙمر ْ
دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ :اًمديمتقر قمٌد احلٛمٞمد قمكم أسمق زٟمٞمد.أصؾ اًمٙمت٤مب :رؾم٤مًم٦م ديمتقراة.
اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،سمػموت ً ,مٌٜم٤من.اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
1427هـ1077 ,م-
 ,11اًمتح٘مٞمؼ واًمٌٞم٤من ذم ذح اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مفً.مٕمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ إسمٞم٤مري (اعمتقرم
313هـ)اعمح٘مؼ :د -قمكم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمً٤مم اجلزائري.أصؾ اًمتح٘مٞمؼ :أـمروطم٦م
ديمتقراة.اًمٜم٤مذ :دار اًمْمٞم٤مء  ,اًمٙمقي٧م .اًمٓمٌٕم٦م :إومم1464 ،هـ 0216 ,م-
 ,10ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل.اعم١مًمػ :حمٛمقد سمـ أمحد اًمزٟمج٤مين أسمق اعمٜم٤مىم٥م.حت٘مٞمؼ :د-
حمٛمد أدي٥م ص٤مًمح.اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  ,سمػموت.اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م1607 ،هـ-
 ,16شمِمٜمٞمػ اعمً٤مُمع سمجٛمع اجلقاُمع ًمت٤مج اًمديـ اًمًٌٙملٕ.يب قمٌد اهلل سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ
قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم اًمِم٤مومٕمل (اعمتقرم804 :هـ)دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ :د -ؾمٞمد قمٌد
اًمٕمزيز ,د قمٌد اهلل رسمٞمع ،اعمدرؾم٤من سمٙمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م
إزهر.اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م ىمرـمٌ٦م ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء اًمؽماث  ,شمقزيع اعمٙمتٌ٦م اعمٙمٞم٦م.
اًمٓمٌٕم٦م :إومم1417 ،هـ1007 ,م-
 ,14اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد (اًمّمٖمػم) عمحٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ،اًم٘م٤ميض
أسمق سمٙمر اًمٌ٤مىمالين اعم٤مًمٙمل (اعمتقرم426 :هـ) اعمح٘مؼ :د -قمٌد احلٛمٞمد سمـ قمكم أسمق زٟمٞمد.
اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م.اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م1417 ،هـ1007 ,م-
 ,13اًمت٘مرير واًمتحٌػم.عمحٛمد سمـ حمٛمد اسمـ أُمػم احل٤مج احلٜمٌكم.حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل حمٛمقد حمٛمد
قمٛمر.اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م –سمػموت.اًمٓمٌٕم٦م إومم 1410هـ1000.م-
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 ,13اًمردود واًمٜم٘مقد ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م.عمحٛمد سمـ حمٛمقد سمـ أمحد اًمٌ٤مسمرشمك احلٜمٗمل
(ت 873هـ)اعمح٘مؼ :وٞمػ اهلل سمـ ص٤مًمح سمـ قمقن اًمٕمٛمرى (ضمـ ,)1شمرطمٞم٥م سمـ
رسمٞمٕم٤من اًمدوهي (ضمـ )0أصؾ هذا اًمٙمت٤مب :رؾم٤مًم٦م ديمتقراة ٟمقىمِم٧م سم٤مجل٤مُمٕم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م,يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م,ىمًؿ أصقل اًمٗم٘مف 1413هـ.اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ٟم٤مذون.
اًمٓمٌٕم٦م :إومم1403 ،هـ0223 ,م-
 ,18رومع احل٤مضم٥م قمـ خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥مً.مت٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم
اًمًٌٙمل.حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد.دار اًمٜمنم :قم٤ممل اًمٙمت٥م ,
ًمٌٜم٤من .سمػموت 1000 ,م 1410 ,هـ.اًمٓمٌٕم٦م :إومم-
 ,17اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمًت٘مٜمع.عمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ إدريس اًمٌٝمقيت .ؾمٜم٦م اًمقٓدة
.1222ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة . 1231.اًمٜم٤مذ ُمٙمتٌ٦م اًمري٤مض احلديث٦م.ؾمٜم٦م اًمٜمنم 1602هـ.
ُمٙم٤من اًمٜمنم اًمري٤مض-
 ,10روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر ذم أصقل اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾٓ.سمـ
ىمداُم٦م اعم٘مدد.اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمر ّي٤من ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع.اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
1406هـ0220,م-
 ,02ذح أصقل اًمٌزدوي اعم١مًمػ :قمٌد اًمٕمزيز سمـ أمحد سمـ حمٛمد ،قمالء اًمديـ اًمٌخ٤مري
احلٜمٗمل (اعمتقرم862 :هـ) اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.ووع طمقاؿمٞمف قمٌد اهلل حمٛمقد
قمٛمر -سمدون ـمٌٕم٦م-
 ,01ذح ومتح اًم٘مدير.يمامل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد اًمًٞمقاد.ت371 :هـ.اًمٜم٤مذ دار
اًمٗمٙمر.سمػموت-
 ,00اًمٗم٤مئؼ ذم أصقل اًمٗم٘مفً.مّمٗمل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ إرُمقي اهلٜمدي
اًمِم٤مومٕمل(ت813 :هـ) اعمح٘مؼ :حمٛمقد ٟمّم٤مر.اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت –
ًمٌٜم٤من.اًمٓمٌٕم٦م :إومم1403 ،هـ 0223 ,م-
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 ,06اًمٗمروع وشمّمحٞمح اًمٗمروع.عمحٛمد سمـ ُمٗمٚمح اعم٘مدد أسمق قمٌد اهلل.ت ،830 :حت٘مٞمؼ :أسمق
اًمزهراء طم٤مزم اًم٘م٤ميض.اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.ؾمٜم٦م اًمٜمنم 1417هـ.سمػموت-
 ,04ىمقاـمع إدًم٦م ذم إصقلٕ.سمك اعمٔمٗمر ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجلٌ٤مر اًمًٛمٕم٤مين.
اعمتقرم )470 :دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ :حمٛمد طمًـ حمٛمد طمًـ اؾمامقمٞمؾ اًمِم٤مومٕمل.اًمٜم٤مذ :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموتً ،مٌٜم٤من.اًمٓمٌٕم٦م :إومم1417 ،هـ1000.م-
 ,03اًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مف.اعم١مًمػ :أسمق اؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي
(اعمتقرم483 :هـ)اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.اًمٓمٌٕم٦م :اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 0226م,
1404هـ-
 ,03جمٛمقع اًمٗمت٤موىٕ.محد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين.اعمح٘مؼ :أٟمقر اًمٌ٤مز  ,قم٤مُمر
اجلزار.اًمٜم٤مذ :دار اًمقوم٤مء.اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م1403 ،هـ0223.م-
 ,08اعمحّمقل ذم قمٚمؿ إصقل.اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًلم اًمرازي.حت٘مٞمؼ :ـمف ضم٤مسمر
ومٞم٤مض اًمٕمٚمقاين.اًمٜم٤مذ :ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م – اًمري٤مض.اًمٓمٌٕم٦م
إومم-1422 ،
 ,07اعمحّمقل ذم قمٚمؿ إصقل.عمحٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًلم اًمرازي.اًمٜم٤مذ :ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم
حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م – اًمري٤مض.اًمٓمٌٕم٦م إومم1422 ،هـ.حت٘مٞمؼ :ـمف ضم٤مسمر ومٞم٤مض
اًمٕمٚمقاين-
 ,00اعمختٍم ذم أصقل اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ.اعم١مًمػ :قمكم سمـ حمٛمد سمـ
قمكم اًمٌٕمكم أسمق احلًـ.حت٘مٞمؼ :د -حمٛمد ُمٔمٝمر سم٘م٤م .اًمٜم٤مذ :ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ,
ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م-
 ,62اعمًقدة ذم أصقل اًمٗم٘مفً.مٕمٌد اًمًالم ,قمٌد احلٚمٞمؿ ,أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ آل شمٞمٛمٞم٦م.
اًمٜم٤مذ :اعمدين – اًم٘م٤مهرة.حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمك اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد-
 ,61اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مف.عمحٛمد سمـ قمكم سمـ اًمٓمٞم٥م اًمٌٍمي أيب احلًلم.اًمٜم٤مذ :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت.اًمٓمٌٕم٦م إومم.1426 ،حت٘مٞمؼ :ظمٚمٞمؾ اعمٞمس-
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ُ ,60مٜمتٝمك اًمقصقل وإُمؾ ذم قمٚمٛمل إصقل واجلدل.مج٤مل اًمديـ أسمق قمٛمرو قمثامن سمـ
قمٛمر اسمـ احل٤مضم٥م.دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.سمػموت.ط1،1423 :هـ-
ُ ,66مٜمٝم٤مج اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقلً.مٚم٘م٤ميض اًمٌٞمْم٤موي ت373 :هـُ.مراضمٕم٦م :شمٞمًػم
إسمراهٞمؿ.يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن  ,اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م – همزة1400.هـ 0227.م-
 ,64اعمقاوم٘م٤مت إلسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمِم٤مـمٌل.دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ :أسمق قمٌٞمدة
ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل ؾمٚمامن.اًمٜم٤مذ :دار اسمـ قمٗم٤من.اًمٓمٌٕم٦م إومم 1418هـ1008.م-
ُ ,63مٞمزان إصقل ذم ٟمت٤مئ٩م اًمٕم٘مقلً.مٕمالء اًمديـ أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد اًمًٛمرىمٜمدي
(اعمتقرم360 :هـ)طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :اًمديمتقر حمٛمد زيمل قمٌد اًمؼم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
1424هـ 1074 ,م-
ُ ,63مٞمزان إصقل ذم ٟمت٤مئ٩م اًمٕم٘مقلً.مٕمالء اًمديـ ؿمٛمس اًمٜمٔمر أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد
اًمًٛمرىمٜمدي (اعمتقرم360 :هـ)طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف وٟمنمه ٕول ُمرة :اًمديمتقر حمٛمد زيمل
قمٌد اًمؼم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1424 ،هـ -1074 ,
 ,68هن٤مي٦م اًمًقل ذح ُمٜمٝم٤مج اًمقصقلً.مإلُم٤مم مج٤مل اًمديـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اإلؾمٜمقي.اًمٜم٤مذ:
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ,سمػموتً,مٌٜم٤من.اًمٓمٌٕم٦م إومم 1402هـ1000 ,م-
 ,67هن٤مي٦م اًمقصقل ذم دراي٦م إصقل.اعم١مًمػ :صٗمل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ إرُمقي
اهلٜمدي (813هـ)اعمح٘مؼ :د -ص٤مًمح سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٞمقؾمػ,د -ؾمٕمد سمـ ؾم٤ممل اًمًقيح.
أصؾ اًمٙمت٤مب :رؾم٤مًمت٤م ديمتقراة سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم سم٤مًمري٤مض.اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م سمٛمٙم٦م
اعمٙمرُم٦م.اًمٓمٌٕم٦م :إومم1413 ،هـ-
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