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عُـٕاٌ انبـحث
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املٍزاٌ ٔحقٍقتّ عُذ أْم انسُت ٔاجلًبعت ٔخمبنفٍٓى
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اســـى انبـبحث
د .عهً بٍ جببر بٍ صبحل انعهٍبًَ
(جبيعت املهك خبنذ)

ترشٍذ استخذاو ٔسبئم انتٕاصم االجتًبعً يف ضٕء آٌبث انصذق يف

د .صبدق قبسى حسٍ يذد

يُٓج انشٍخ ابٍ عثًٍني يف كتببّ أحكبو يٍ انقرآٌ انكرٌى دراست

انببحثت :فبطًت حمًذ عهً عسريي

انقرآٌ انكرٌى
حتهٍهٍت

انفٍ انذرايً ٔآثبرِ انفكرٌت دراست عقذٌت

(جبيعت املهك خبنذ)
(جبيعت املهك خبنذ)

د .أمحذ بٍ عهً انزايهً عسريي
(جبيعت املهك خبنذ)

قبض يب ٌببع بّ انذٌٍ ٔتطبٍقبتّ املعبصرة دراست تأصٍهٍت

دَ .بٌف بٍ مجعبٌ اجلرٌذاٌ

سهطت جٓت اإلدارة يف إجيبر ٔاستئجبر انعقبراث يف انفقّ اإلساليً

د .عهً بٍ يٕسى عهً فقًٍٓ

آثبر تسجٍم عقذ اإلجيبر املٕحذ ٔجزاء اإلخالل بّ دراست حتهٍهٍت يف

د .حمًذ بٍ عٕاد األمحذي

استُببطٍت

ٔانُظبو انسعٕدي
انُظبو انسعٕدي
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يسٕغبث كتًبٌ انرٔاٌت عٍ انُبً ﷺ دراست حذٌثٍت يٕضٕعٍت
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ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ثقبفت انتًٍُت يف انسُت انُبٌٕت ٔصهتٓب ببنذٔر انتًُٕي نهًرأة يف
ّ
املًهكت انعربٍت انسعٕدٌت
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حذٌث قذٔو ٔفذ عبذ انقٍس "رٔاٌت ٔدراٌت"

(جبيعت حبئم)

(جبيعت املهك خبنذ)
(جبيعت حبئم)

د .عهً بٍ حيٍى حذادي

( جبيعت اإليبو حمًذ بٍ سعٕد اإلساليٍت)
د .يبرٌّ بسبو حمًذ عبذ انرمحٍ
(جبيعت احلذٔد انشًبنٍت)

أ .د .حيٍى بٍ عبذ اهلل انبكري انشٓري
(جبيعت املهك خبنذ)

انصفحبث
66-4
611-66
636-616
673-636
616-674
666-617
316-663
347-316
393-348
455-394
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احلؿد هلل رب افعادغ وبه كستعغ ،وافصالة وافسالم ظذ أـؿل اخلؾق شقد افثؼؾغ :حمؿد بن ظبد اهلل افـبي
األمغ ،وظذ آفه وأصحابه وافتابعغ هلم بنحسان إػ يوم افدين.

وبعد:

َ
افبحث افعؾؿي جيد مؽاكتَه افعؿقؼة يف احلقاة افبؼية ـوكه افسبقل افذي يتحؼق من خالفه اـتشاف
ؾنن
افوجود ،واتساع ادعرؾة بادوجودات ،وتؼـقـفا يف ظؾو ٍم هلا أشسفا وأصوهلا وتارخيفا افساـؿي افذي يصل اجلقل
ُ
اإلكسان
افسابق بؿن خيؾػه؛ بل أصبح افبحث افعؾؿي هو ضريق االخساع واإلبداع افبؼي افذي يؽشف من خالفه
ِ
ِ
ٍ
وضرق جديدة ،وهؽذا إػ ما الهناية.
بلشافقب
وادشؽالت وحياول أن حيؾفا
احلاجات
َ
ورحؾة افبحث افعؾؿي رحؾة ثرية تسؾؿـا إػ افتلـقد ظذ افدور افبارز وادؽاكة افعظقؿة بل وافؼيػة افتي
حيتؾفا افباحث افعؾؿي يف ادجتؿع؛ ؾؿن جفة هو افشخص ادـوط به وادعول ظؾقه يف افؽشف احلثقث ظن احلؼائق،
ومن جفة أخرى هو افشخص ادؾزم بسمجة تؾك ادؿتؾؽات ادعرؾقة افتي توصل إفقفا وكؼؾفا بؽل ٍ
أماكة وصدق.
وافعؼقدة اإلشالمقة جاءت رصحية يف احلث ظذ افعؾم وافتعؾم وإضالق افعـان فؾؽشف فإلؾادة افديـقة
ﲠ ﲢﲣﲤﲥ
ﲡ
ﲚﲜﲝﲞﲟ
ﲛ
وافدكقوية مع ًا؛ ؾؼد ؿال ادوػ ﷻ :ﱡﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲦ ﲧﲨﱠ [افعـؽبوت ،]92 :ويف صلن مؽاكة ضافب افعؾم ؿال ﷺ "من شؾك ضريؼا يؾتؿس ؾقه ظؾ ًام شفل اهلل فه
ضريؼ ًا إػ اجلـة ،وإن ادالئؽة فتضع أجـحتفا فطافب افعؾم رضا بام يصـع ، ،وإن افعامل فقستغػر فه من يف افساموات
ومن يف واألرض ،حتى احلقتان يف اداء ،وؾضل افعامل ظذ افعابد ـػضل افؼؿر ظذ شائر افؽواـب ،وإن افعؾامء ورثة
األكبقاء ،إن األكبقاء مل يورثوا ديـار ًا وال درمه ًا ،وإكام ورثوا افعؾم ،ؾؿن أخذه أخذ بحظ واؾر" .وهذه افدالئل
ٍ
ٍ
حتؿؾفا أمام اهلل ظز وجل ؿبل أي
افرصحية جتعل افباحث وضافب افعؾم أمام
مصدر متعال دسموفقته وأماكته افتي ّ
ٍ
أحد آخر؛ ؾؿسموفقة افباحث مسموفقة أخالؿقة جتد مصدر اإلفزام هبا من اهلل ﷻ ثم افضؿر وافػطرة اإلكساكقة
ادجبوفة ظذ حب افصدق واألماكة وبغض افعؿل بـؼقضفا.
وظظم حجم ادسموفقة يف افبحث افعؾؿي َيؾزمه اكؼقاد افباحث فؾؿـظومة األخالؿقة افتي يتطؾبفا افبحث
افعؾؿي ،وافتي يليت يف مؼدمتفا :احلرص ظذ تؼوى اهلل ظز وجل ومراؿبته يف ـل ما يليت ظؾقه كظره أو يسؾم فه من
اشتـتاجات ،ثم افتزام افعؿل بادوضوظقة وإفغاء افتحقزات واآلراء افذاتقة افتي تسفم يف بس احلؼائق ظن شقاؿفا
وافعؿل االكتؼائي افذي يتطؾب أن تؽون احلؼقؼة أو ادؼدمة شابؼة وكاجزة يف ذهن افباحث ؿبل رشوظه يف افبحث؛
وهذا يعـي أن افباحث ال يؼوم بواجب افتتبع وادالحظة ثم افتػسر واالشتـتاج بطرق شؾقؿة ومتواؾؼة مع ما يؼف
ظؾقه من معؾومات ،ؾفو ال يتلثر – ـام هو يف احلؼقؼة ال يمثر -بام يؼف ظؾقه من معؾومات ،وال يتػاظل معفا بلدواته،
ٍ
ِ
ورؾض أخرى
بلمور
افتسؾقم
وال يتعامل وؾق مـفج مطؾؼ ًا؛ ألن افتزام ادـفج يف افبحث وحتديده يتطؾب من افباحث
َ

ٍ
ٍ
ببحث
بوضوح إػ أن كؼرر بلن افباحث هـا ال يؼوم
وهؽذا وؾق موضوع دراشته و جمال بحثه ،وما شبق يسؾؿـا
ٍ
ِ
وضافب ظؾ ٍم أصالً.
ـباحث
ظؾؿي ،وال يؼوم بدوره
وؿد يؼع افباحث يف ادجال افؼظي يف هذا افـوع من ادامرشات ظـدما يؼرن ؿضقة :افدظوة وافوظظ بافبحث
ِ
بحث
افعؾؿي؛ إذ من ادؿؽن -وهذا كؾحظه يف األوشاط افعؾؿقة األـاديؿقة -أن يؼوم افباحث من مـطق افدظوة إػ
األؾؽار وادعتؼدات وادذاهب وهذا ؿد حيؿؾه ظذ أن يستحرض مؼدماته وكتائجه ؿبل أن يؼع يف افبحث ،وجيعؾه
هذا االشتحضار ادسبق يامرس افتعسف افذي يػيض إػ صحة مؼدماته يف كظره ،وأن ال يتػاظل مع ما ؿد يرد ظؾقه
من حؼائق أو مشسـات ؾقام يدرشه ،وؿد هيدم ادـفجقة افعؾؿقة أو ال يستعؿؾفا أص ً
ال يف افبحث؛ بل ؿد جيد كػسه
يؼع يف افتعؿقم ؽر ادـطؼي ،وؿد يضعف اإلشالم من ِ
جفة إرادة خدمته وافدظوة إفقه؛ ذفك أن حؼل افدظوة يستـد
إػ كتائج افبحث افعؾؿي افسؾقم ال افعؽس ،ؾاألول -وهو افبحث هـا -مؼدم وأشاس فؾثاين -وهي افدظوة.-
وهذا افـوع من ادامرشات افتي ؿد يؼوم هبا بعض افباحثغ افؼظقغ حيؿل أبعاد ًا شؾبقة ظظقؿ َة األثر؛ ؾفذه
ادامرشات من موفدات :اجلؿود وظدم افتجديد وظدم افتػاظل مع افواؿع ادعارص فؾدين وادتديـغ ،ـام تمدي إػ
زيادة ترشقخ االختالؾات وحتريم جتاوزها إػ افـظر إػ ادشسـات واألصول ،وإػ ؾؼر ادـفجقات واألؾؽار
وادوضوظات افتي يؾزم بحثفا وافتطرق إفقفا يف ادجال افؼظي ،ـام تمدي إػ مجود افؾغة افعؾؿقة يف األبحاث
افؼظقة واالـتػاء بافتؼؾقد وافـؼل وكحو ذفك من اآلثار افسؾبقة افتي ؿد تضعف افدين اإلشالمي وترض بؿؽاكته
افعؾؿقة.
وما أؤـد ظؾقه هـا هو من مـطؾق افرؽبة يف إصعار افباحث افعؾؿي يف ادجال افؼظي -بؿختؾف ؾروظه يف:
افعؼقدة أو افتػسر وافػؼه وؽرها -بخطورة اجلـاية افعؾؿقة افتي يسببفا هذا افـوع من ادامرشة يف افبحث افعؾؿي
ظذ احلؼول افعؾؿقة افؼظقة ،وأن هذه ادامرشات هي من أـز مسببات وجود أجقال من افباحثغ وضالب افعؾم
افذين يـتؿون إػ ادجال افؼظي جاهؾغ به ،بل وال يستطقعون اإلؾادة مـه وافدظوة إػ اإلشالم بصورة صحقحة،
وؿد أصار افـبي ﷺ إػ ذفك حقـام ؿال" :إن اهلل ال يؼبض افعؾم اكتزاظ ًا يـتزظه من افعباد ،وفؽن يؼبض افعؾم بؼبض
افعؾامء ،حتى إذا مل ُي ِبق ظاد ًا اختذ افـاس رؤوش ًا جفاال ،ؾسئؾوا ؾلؾتوا بغر ظؾم ،ؾضؾوا وأضؾوا"؛ ؾؽلكه ظؾقه افصالة
ٍ
بسامت أمهفا افعؾم بام يؼوفون ،وضريق افعؾم هو افبحث افصادق افذي يطؾب افتػاين
وافسالم ؿد خص افعؾامء
واإلخالص ومراؿبة اهلل تعاػ يف افغقب وافشفادة ،واجلاهل هو من ـاكت أهواؤه مؼدم ًة ظذ ـل ما يتصل ويصل
إفقه من معارف ،ؾفي ؿائؿة ظذ ظدم اإلخالص وافصدق ،واحلق ال يـترص إال باحلؼقؼة.
هذا وصذ اهلل وشؾم ظذ معؾؿـا األول وؿدوتـا األوػ كبقـا حمؿدﷺ

رَئيـْـسُ التحريْـر

أ.د .خَالِدُ بْنُ مُحَمَّد القَرْنِيّ

3

املٍزاٌ ٔحقٍقتّ عُذ أْم انسُت ٔاجلًبعت ٔخمبنفٍٓى
إعذاد

د .عهً بٍ جببر بٍ صبحل انعهٍبًَ

إقمداد :د .قمكم سمـ ضم٤مسمر سمـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤مين

اعمٞمزان وطم٘مٞم٘متف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ

ًَدص ايبخح
هذا اًمٌح٨م قمٜمل سمجٛمع اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمٞمزان إظمروي ُمـ طمٞم٨م شمٕمريٗمف،
وأدًم٦م صمٌقشمف ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وإمج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م ،ويمذًمؽ سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ ،وهؾ اعمٞمزان واًمقزن طمتل أو ُمٕمٜمقي؟ ،يمام همٜمل اًمٌح٨م
يمذًمؽ سمدراؾم٦م إُمقر اًمتل شمقزن ذم اعمٞمزان ،وُمٕمروم٦م صٗم٤مت اعمٞمزان ،ووىمتف ،وهؾ هق واطمد أو
ُمتٕمدد؟ ،وهؾ شمقزن أقمامل اًمٙمٗم٤مر واجلـ؟ ،صمؿ ذيمرت احلٙمٛم٦م ُمـ ٟمّم٥م اعمقازيـ ووزن
إقمامل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
وىمد اضمتٝمدت ذم مجع أىمقال اًمٕمٚمامء ذم هذه اعمً٤مئؾ ،واًمؽمضمٞمح سملم إىمقال ذم وقء
ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م ،ؾم٤مئال اعمقمم  اًمتقومٞمؼ واًمًداد.
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مين٤مٞمٚمًمح اًمٕم٤مسمر سمـ ص٤ قمكم سمـ ضم. د:إقمداد

مؿٝمٞمًمٗم٤م وخم٦م واجلامقم٦مًٜمد أهؾ اًمٜم٘متف قمٞمزان وطم٘مٞاعم

Abstract
This paper is concerned with collecting the doctrinal issues related to The
Balance (Mizaan) of the Day of Resurrection; in terms of its definition,
evidences from the Qur'an and Sunnah and the consensus of the Salaf, as
well as explaining the reality of the balance on the Day of their
contradictions. Then explaining is the balance and weight Sensory or
moral?
Moreover the paper is concerned with studying issues that are weighed in
the scale(balance) and knowing the characteristics of the scale(balance), its
time, and is it one or multiple? are the deeds of disbelievers and jinn
weighed? Then I mentioned the wisdom of setting the scales (balances) and
the weight of deeds on Judgment Day. I have worked hard to collect the
sayings of scholars on these issues in addition to weighting between the
sayings in the light of Quran and Sunnah.
May Allah grant us all success.
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م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

اعمٞمزان وطم٘مٞم٘متف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ



إقمداد :د .قمكم سمـ ضم٤مسمر سمـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤مين

َّ
إن احلٛمد هلل ٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت
أقمامًمٜم٤مُ ،مـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،وأؿمٝمد
أن حمٛمد ًا قمٌده ورؾمقًمفُ ،مـ يٓمع اهلل ورؾمقًمف وم٘مد رؿمد ،وُمـ يٕمص اهلل ورؾمقًمف وم٘مد همقى
طمتك يٗملء إمم أُمر اهلل .أُم٤م سمٕمد:
وم٤مإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر ريمـ ُمـ أريم٤من اإليامن ،وُمٌ٤مٟمٞمف اًمٕمٔم٤مم ،وهق ُمـ إصقل اًمتل
اشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م مجٞمع اعمًٚمٛملم ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﱡﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ
ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ

ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸﱠ[اًمٌ٘مرة.]277 :

ؼم ِين َقمـ ِ
اإل َيامنَ .ىم٤ملَ :أ ْن شم ُْ١م ُِمـ سمِ٤مهلل،
وورد ذم طمدي٨م ضمؼميؾ اعمِمٝمـقر ىمقًمف طَ « :وم َ٠م ْظم ِ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ذهش(.)2
َو َُمالَئٙمَتفَ ،و ُيمتٌُِفَ ،و ُر ُؾمٚمفَ ،واًم َٞم ْق ِم أظمرَ ،وشم ُْ١مُمـ سم٤مًم َ٘مدَ ر َظم ْػمه َو ّ ِّ
وم٤مإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر ريمـ ُمـ أريم٤من اإليامن ٓ ،يتؿ اإليامن إٓ سمف.
ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل" :ومجٕمؾ اهلل

وؾمٛمك ُمـ آُمـ
اإليامن هق اإليامن هبذه اجلٛمٚم٦مَّ ،

هب ذه اجلٛمٚم٦م ُم١مُمٜملم ،يمام ضمٕمؾ اًمٙم٤مومريـ ُمـ يمٗمر هبذه اجلٛمٚم٦م سم٘مقًمف :ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈﱠ[اًمٜمً٤مء.)1("]236 :
واعمًٚمٛمقن مجٞمٕم ً٤م ُمتٗم٘مقن قمغم وضمقب اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر ،وىمد ٟم٘مؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم
اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ ،طمٞم٨م ىم٤مل" :وم٤معمًٚمٛمقن ؾمٜم ِّٞمٝمؿ وسمدقم ِّٞمٝمؿ ُمتٗم٘مقن قمغم وضمقب اإليامن سم٤مهلل،
وُمالئٙمتف ،ويمتٌف ،ورؾمٚمف ،واًمٞمقم أظمر"(.)3
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن ،سم٤مب إن اهلل قمٜمده قمٚمؿ اًمً٤مقم٦م (ح  ،)2793 /4( )4499وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم
يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ُمٕمروم٦م اإليامن واإلؾمالم واًم٘مدر وقمالُم٦م اًمً٤مقم٦م (ح .)18 /2( )221
( )1ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦مٓ ،سمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل (.)422 /1
( )3جمٛمقع اًمٗمت٤موىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ( .) 357 / 7
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اعمٞمزان وطم٘مٞم٘متف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ

وُمـ اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر :اإليامن سمٙمؾ ُم٤م أظمؼمٟم٤م سمف اهلل  ذم يمت٤مسمف ،أو سمٞمٜمف ًمٜم٤م اًمٜمٌل ط
ذم ؾمٜمتف مم٤م يٙمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ أطمداث وأهقال ،وطمً٤مب وضمزاء ،وُمـ ذًمؽ :اإليامن سمٜمّم٥م
اعمقازيـ ذم ذًمؽ اًمٞمقم ،ومتقزن هب٤م أقمامل اًمٕمٌ٤مد ،يمام ىم٤مل اعمقمم ضمؾ وقمال :ﱡﭐﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ

ﱭ ﱮ ﱯﱠﭐ[إٟمٌٞم٤مء.]47:
وهلذا أطمٌٌ٧م مجع اعمً٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمٞمزان ودراؾمتٝم٤م ذم وقء قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م
وضمٕمٚمتف سمٕمٜمقان( :اعمٞمزان وطم٘مٞم٘متف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ).
أُٖ ١ٝاملٛضٛع:
وشمٔمٝمر أمهٞم٦م اعمقوقع ُمـ ظمالل إُمقر أشمٞم٦م:
.2

أن اإليامن سم٤معمٞمزان يدظمؾ وٛمـ اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر ،اًمذي هق ريمـ ُمـ أريم٤من اإليامن،
وم٤مإليامن سم٤معمٞمزان ٌ
إيامن سم٤مًمٞمقم أظمر.

.1

ضورة ُمٕمروم٦م اعمذه٥م احلؼ ذم اعمٞمزان وطم٘مٞم٘متف ،ومتٞمٞمزه قمـ ُمذه٥م اعمخ٤مًمٗملم.

 .3أن ُمٕمروم٦م ا عمٞمزان وُمً٤مئٚمف مم٤م يزيد ذم إيامن اًمٕمٌد ،ويٕمٞمٜمف قمغم آؾمتٕمداد ًمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،
سمٗمٕمؾ اخلػمات ،واضمتٜم٤مب اعمٜمٙمرات.
ايدزاضات ايطابك:١
ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل ُأومردت ًمذيمر اعمٞمزان:
-

حت٘مٞمؼ اًمؼمه٤من ذم إصمٌ٤مت طم٘مٞم٘م٦م اعمٞمزان عمرقمل سمـ يقؾمػ اًمٙمرُمل احلٜمٌكم ،حت٘مٞمؼُ :مِمٝمقر
طمًـ ؾمٚمامن ،دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع( ،ط :سمدون) وي٘مع ذم (12صٗمح٦م).

-

حترير اعم٘م٤مل واًمٌٞم٤من ذم اًمٙمالم قمغم اعمٞمزان ًمٚمح٤مومظ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًخ٤موي ،جمٚم٦م
اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمدد  ،56وي٘مع ذم (29صٗمح٦م).
وىمد شمٜم٤مول ُم١مًمٗم٤م هذيـ اًمٙمت٤مسملم ُمً٤مئؾ اعمٞمزان سم٤مظمتّم٤مر -دون شم٘ميص -أىمقال اًمٕمٚمامء ذم

هذه اعمً٤مئؾ.
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اعمٞمزان وطم٘مٞم٘متف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ

-

إقمداد :د .قمكم سمـ ضم٤مسمر سمـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤مين

ويمذًمؽ يمؾ ُمـ يمت٥م قمـ أطمداث يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :شمٕمرض ًمذيمر اعمٞمزان ،ؾمقا ٌء ذم يمت٥م
شمٗمًػم اًم٘مرآن ،أو يمت٥م ذوطم٤مت احلدي٨م ،وهمػمه٤م.
ومل أىمػ قمغم ُمـ أومرد اعمٞمزان ،ومجع ُمً٤مئٚمف ذم سمح٨م قمٚمٛمل أيم٤مديٛمل ُمًت٘مؾ :وًمذًمؽ

رهمٌ٧م ذم اًمٙمت٤مسم٦م قمـ هذا اعمقوقع ،ومجع ُمً٤مئٚمف ،واجلٛمع أو اًمؽمضمٞمح سملم أىمقال اًمٕمٚمامء ذم
ذًمؽ ،ؾم٤مئ ً
ال اعمقمم  اًمتقومٞمؼ واًمًداد.
أٖداف ايبخح:
هيدف اًمٌح٨م إليْم٤مح إُمقر أشمٞم٦م:
.2

اًمتٕمريػ سم٤معمٞمزان ،وسمٞم٤من إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم صمٌقشمف.

.1

سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اعمٞمزان قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وقمٜمد اعمخ٤مًمٗملم ،واًمرد قمٚمٞمٝمؿ.

ُ .3مٕمروم٦م اعمقزوٟم٤مت اًمتل شمقزن ذم اعمٞمزان ،وصٗم٤مت اعمٞمزان ،وقمدد اعمقازيـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
 .4سمٞم٤من احلٙمٛم٦م ُمـ ٟمّم٥م اعمقازيـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
َٓٗج ايبخح:
اؾمتخدم اًمٌ٤مطم٨م ذم هذا اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم ،وذًمؽ سمتتٌع ُم٤م يمتٌف قمٚمامء
اًمًٚمػ وهمػمهؿ قمـ اعمٞمزان ،ومجع إىمقال ذم ذًمؽ ،ودراؾمتٝم٤م ذم وقء قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م
واجلامقم٦مُ ،مع سمٞم٤من اًم٘مقل اًمراضمح ،واًمرد قمغم إىمقال اعمخ٤مًمٗم٦م عمٜمٝم٩م مجٝمقر قمٚمامء اًمًٚمػ.
خط ١ايبخح:
ويتٙمقن اًمٌح٨م ُمـُ :م٘مدُم٦م ،وؾمت٦م ُمٌ٤مطم٨م ،وظم٤ممت٦م ،قمغم اًمٜمحق أيت:


اعم٘مدُم٦م :وشمِمتٛمؾ قمغم :أمهٞم٦م اعمقوقع وؾمٌ٥م اظمتٞم٤مره ،واًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ،وأهداف
اًمٌح٨م ،وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م.



اعمٌح٨م إول :شمٕمريػ اعمٞمزان وأدًم٦م صمٌقشمف.



اعمٌح٨م اًمث٤مين :طم٘مٞم٘م٦م اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.



اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :صٗم٦م اعمٞمزان ،وقمدد اعمقازيـ.



اعمٌح٨م اًمراسمع :اعمقزوٟم٤مت اًمتل شمقزن ذم اعمٞمزان.
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اعمٌح٨م اخل٤مُمس :وزن أقمامل اًمٙمٗم٤مر واجلـ.



اعمٌح٨م اًمً٤مدس :وىم٧م اًمقزن واحلٙمٛم٦م ُمـ ٟمّم٥م اعمقازيـ.



اخل٤ممت٦م :وشمِمتٛمؾ قمغم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م ،واًمتقصٞم٤مت.
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املبخح األٍٚ
تعسٜف املٝصإ ٚأدي ١ثبٛت٘
املطًب األ :ٍٚتعسٜف املٝصإ يػٚ ً١اصطالحاً:
أٚالً :تعسٜف املٝصإ يػ:١
زان ،قمغم وزن ُِم ْٗم َٕم٤مل ،ضم٤مءت اًمقاو ؾم٤ميمٜم ً٦م سمٕمد ٍ
أصٚمف ُِم ْق ٌ
يمن وم٘مٚمٌ٧م ي٤م ًء وضمقسم ً٤م وم٠مصٌح
ِ
وضم٤مئ ٌز أن ي٘م٤مل ًمٚمٛمٞمزان اًمقاطمد سم َ٠م ْو َزاٟمِفَُ :م ِ
قازيـ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:ﭐ
ُمٞمزان ،واجلٛمع َُم َق ِازيـ،
ﱡﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞﱠ[إٟمٌٞم٤مءُ :مـ أي٦م ُ ،]47يريدُ اعم ِ َ
ٞمزان ،واًمقزن ُمّمدر
ُمـ ىمقل اًم٘م٤مئؾ" :وزٟم٧م يمذا ويمذاِ :أزٟمف َو ْزٟمً٤م ِ
وز َٟم ً٦م"(.)2
ٍ
واًمقزن هق :اًم٘مدْ ُر واًمت٘مدير :ىم٤مل اسمـ وم٤مرس" :اًمقاو واًمزاء واًمٜمقن :سمٜم٤م ٌء ُّ
شمٕمديؾ
يدل قمغم
واًمزٟمَ٦م َىمدر ِ
اًمٌمء"(.)1
ووزٟم ُ
وزن َّ
وزٟم ً٤مِّ ،
اًمٌم َء ْ
ْ٧م ّ
واؾمت٘م٤مُم٦مَ ،
ُ
اًمق ْز ُنُ :مٕمروم٦م ىمدر اًمٌمء ،ي٘م٤ملَ :و َز ْٟم ُت ُف َو ْزٟم ً٤م ِ
وز َٟم ً٦م".
وىم٤مل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مينَ " :
ويٓمٚمؼ اًمقزن قمغم اًمت٘مدير احلز ،وم ُٞم َ٘م٤ملَ :
صمٛمر اًمٜمَّخؾ إِذا
وزن اًمٌم َء إِذا َىمدَّ رهَ ،
وو َزن َ
َظم َرصف(.)3
يمام يٓمٚمؼ اًمقزن يمذًمؽ قمغم اًمت٘مدير اعمٕمٜمقي ،وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣﱠ[اًمٙمٝمػ،]225 :
واًمٕمرب شم٘مقلُ :م٤م َ
ًمٗمال ٍن قمٜمدي َو ْز ٌن :أيَ :ىمدْ ٌر ِخل ًَّتِ ِف(.)4
وىمٞمؾ :اًمقزن هقَ :صم ْ٘م ُؾ َ ٍ
ٌم ٍء ُمثٚمِف(.)5
رء سمِ َ ْ
ْ

( )2اٟمٔمر :اًمزاهر ذم ُمٕم٤مين يمٚمامت اًمٜم٤مسٕ ،يب سمٙمر إٟمٌ٤مري ( ،)191 /2هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ،عمحٛمد إزهري (،)276 /23
اًمّمح٤مري (ً ،)518 /3مً٤من اًمٕمربٓ ،سمـ ُمٜمٔمقر ( ،)446 /23شم٤مج اًمٕمروس ُمـ
اإلسم٤مٟم٦م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦مً ،مًٚمٛم٦م ُ
ضمقاهر اًم٘م٤مُمقسً ،مٚمزسمٞمدي (.)151 /36
(ُ )1م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مٓ ،سمـ وم٤مرس (.)227 /6
( )3اٟمٔمر :يمت٤مب اًمٕملمً ،مٚمٗمراهٞمدي (.)386 /7
( )4اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٚمٖم٦م (.)275 /23
( )5اٟمٔمر :يمت٤مب اًمٕملم (ً ،)386 /7مً٤من اًمٕمرب (.)446 /23
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وو َازٟمَف :قم٤م َد ًَمف و َىم٤م َسم َٚمف ،وي٘م٤مل :هذا اًمٙمالم ذم
يمام يٓمٚمؼ اًمقزن ذم اًمٚمٖم٦م ويراد سمف :اًمٕمدلَ ،
وزن هذا وذم وزاٟمف ،أي يٕم٤مدًمف ويً٤مويف وإن مل يٙمـ هٜم٤مك وزن( ،)2ورسمام هذا ُمـ سم٤مب شمٕمريػ
اًمٌمء سمالزُمف.
ٍ
سمٌمء
ومجٞمع هذه اعمٕم٤مين ُمت٘م٤مرسم٦م اعمٕمٜمك وم٤معمٞمزانُ :م٤م شم٘مدر سمف إؿمٞم٤مء وذًمؽ سمث٘مؾ اًمٌمء
يٕم٤مدًمف ويً٤مويف.
و ُقم ّرف اعمِٞمزا ُن ذم اًمٚمٖم٦م سم٠مٟمفُ" :م٤م ُشم٘مدَّ ر سمف إؿمٞم٤مء ظمٗم ً٦م وصمِ َ٘م ً
ال"(.)1
ُقز ُن هب٤م إؿمٞم٤مء( ،)3ىم٤مل اًمٜمًٗمل" :وهقُ :م٤م يقزن سمف اًمٌمء
وىمٞمؾ إٟمف :اؾمؿ ًمم ًَم ِ٦م اًمتل شم َ
ومتٕمرف يمٛمٞمتف"(.)4
ثاْٝاً :تعسٜف املٝصإ اصطالحاً:
ُقم ِّرف اعمٞمزان ذم آصٓمالح اًمنمقمل سمٕمدة شمٕمريٗم٤مت ،وُمرضمع هذه اًمتٕمريٗم٤مت إمم
اقمتٌ٤مريـ:
طمز ٓ ُمٕمٜمقي :وًمٞمس هق جمرد اًمٕمدل وم٘مط،
آقمتٌ٤مر إول :قمٜمد ُمـ يرى أن اعمٞمزان ِّ ٌّ
ٕمرومقن اعمٞمزان سم٠مٟمفُ :م٤م شمقزن سمف إقمامل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م احلًٜم٤مت ُمٜمٝم٤م واًمًٞمئ٤مت.
وه١مٓء ُي ِّ
ىم٤مل اًمٓمؼمي سمٕمد أن قمرض إىمقال ذم طم٘مٞم٘م٦م اعمٞمزان" :واًمّمقاب ُمـ اًم٘مقل ذم ذًمؽ
قمٜمدي أن ذًمؽ ،هق :اعمٞمزان اعمٕمروف اًمذي يقزن سمف ،وأن اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه يزن أقمامل ظمٚم٘مف
ٌ
ُمٞمزان يقزن سمف إقمامل"(.)5
احلًٜم٤مت ُمٜمٝم٤م واًمًٞمئ٤مت" .وىم٤مل أيْم ً٤م" :
وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م" :اعمٞمزان ،هقُ :م٤م يقزن سمف إقمامل ،وهق همػم اًمٕمدل"(.)6

( )2اٟمٔمرُ :م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ( ،)227 /6اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿٓ ،سمـ ؾمٞمده (.)222 /9
( )1جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم (.)64 /5
( )3اٟمٔمر :هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ( ،)276 /23اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ (ً ،)222 /9مً٤من اًمٕمرب ( )446 /23شم٤مج اًمٕمروس (/36
.)151
(ُ )4مدارك اًمتٜمزيؾ وطم٘م٤مئؼ اًمت٠مويؾً ،مٚمٜمًٗمل (.)427 /1
( )5شمٗمًػم اًمٓمؼمي (.)321 - 322 /21
( )6جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)321 /4
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قمرومف اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم سم٠مٟمفُ" :م٤م يْمٕمف اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمقزن أقمامل اًمٕمٌ٤مد"(.)2
و َّ
و ُقم ِّرف يمذًمؽ سم٠مٟمفُ" :م٤م يٜمّمٌف اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمقزن أقمامل اًمٕمٌ٤مدً :مٞمج٤مزهيؿ قمغم أقمامهلؿ،
وهق ُمٞمزان طمز ًمف يمٗمت٤من وًمً٤من"(.)1
وىمٞمؾ :إٟمف ُمٞمزان "ًمف ًمً٤من يقزن هب٤م أقمامل اًمٕمٌ٤مد ،ظمػمه٤م وذه٤م ،ويمٗمت٤من ،يمؾ يم َّٗم ٍ٦م سمِ٘مدر
ُم٤م سملم اعمنمق اعمٖمرب"(.)3
أقمراض ٓ يٛمٙمـ وزهن٤م ،ومال شمقصػ سم٤مخلٗم٦م
آقمتٌ٤مر اًمث٤مين :قمٜمد ُمـ يرى أن إقمامل
ٌ
واًمث٘مؾ ،ومجٕمؾ اعمٞمزان جمرد ُمٕمروم٦م ُم٘م٤مدير إقمامل ،دون وضمقد ُمٞمزان طمز شمقزن سمف إقمامل.
ُم٘م٤مدير إقمامل ذم أظمرة ظمػم ًا أو ذ ًا"(.)4
وهق قمٜمد ه١مٓءُ" :م٤م ُيٕمرف سمف
ُ
وآقمتٌ٤مر إول هق اًمذي شم١ميده اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ،وقمٚمٞمف مجٝمقر قمٚمامء إُم٦م ،وقمغم
طمز ًمف يمٗمت٤من ،يْمٕمف اهلل  يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مً :مقزن أقمامل
ذًمؽ يٛمٙمـ شمٕمريػ اعمٞمزان سم٠مٟمفُ :مٞمزان
ٌ
اًمث٘مٚملم ،طمًٜمٝم٤م وؾمٞمئٝم٤م ،وهق ُمٞمزان دىمٞمؼَ ٓ ،ي ْ٘م ِد ُر َىمدْ ُره إٓ اهلل .

املطًب ايجاْٞ
األدي ١عً ٢ثبٛت املٝصإ
شمْم٤مومرت أدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜمَّ٦م وإمج٤مع ُمـ يٕمتد سمف ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م قمغم إصمٌ٤مت اعمٞمزان،
ووزن إقمامل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وقمغم صمِ َ٘م ِؾ اعمقازيـ ِ
وظم َّٗمتِٝم٤م ،وإدًم٦م قمغم ذًمؽ أيمثر ُمـ أن حتَم،
وُمـ ذًمؽ:

( )2جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم (.)64 /5
( )1ضمٝمقد اًمِمٞمخ حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم شم٘مرير قم٘مٞمدة اًمًٚمػ (.)488 /1
( )3اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب (.)13 /9
( )4اٟمٔمر :يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقمً ،مٚمتٝم٤مٟمقي ( ،)2671 /1اًمتٕمريٗم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦مً ،مٚمؼميمتل (صُ ،)111مّم٤مسمٞمح
اجل٤مُمعً ،مٚمدُم٤مُمٞمٜمل ( ،)177/22ىمقاقمد اًمٗم٘مفً ،مٚمؼميمتل (ص .)527
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أٚالً :دالي ١ايكسإٓ ايهس ِٜعً ٢ثبٛت املٝصإ:
ضم٤مءت ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سحي٦م ذم أيمثر ُمـ ُمقوع سم٢مصمٌ٤مت اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،
ومت٤مرة سمقوع اعمقازيـ ،وشم٤مرة سمذيمر ومقز وومالح ُمـ صم٘مٚم٧م ُمقازيٜمف ،وأظمرى سمذيمر ظمً٤مرة ُمـ
ظمٗم٧م ُمقازيٜمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﱡﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ

ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰﱠ[إٟمٌٞم٤مء.]47 :
ىم٤مل اًمٓمؼمي " :واًمّمقاب ُمـ اًم٘مقل ذم ذًمؽ قمٜمدي ،اًم٘مقل اًمذي ذيمرٟم٤مه قمـ قمٛمرو سمـ
ديٜم٤مرُ ،مـ أن ذًمؽ هق :اعمٞمزان اعمٕمروف اًمذي ُيقزن سمف ،وأن اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه يزن أقمامل ظمٚم٘مف
احلًٜم٤مت ُمٜمٝم٤م واًمًٞمئ٤مت ،يمام ىم٤مل ضمؾ صمٜم٤مؤه :ﱡﭐﲌ ﲍ ﲎ ﭐﱠُ ،مقازيـ قمٛمٚمف اًمّم٤مًمح
ﱡﲏ ﲐ ﲑﱠ ،ي٘مقل :وم٠موًمئؽ هؿ اًمذيـ فمٗمروا سم٤مًمٜمج٤مح ،وأدريمقا اًمٗمقز
سم٤مًمٓمٚمٌ٤مت ،واخلٚمقد واًمٌ٘م٤مء ذم اجلٜم٤متً ،متٔم٤مهر إظمٌ٤مر قمـ رؾمقل اهلل ط سم٘مقًمفَُ « :م٤م ُو ِو َع ِذم
اعم ِ َٞمز ِ
ٌ
ُمٞمزان يقزن
ان َر ٌء َأ ْصم َ٘م ُؾ ُِم ْـ ُطم ًْ ِـ اخلُ ُٚمؼش( ،)2وٟمحق ذًمؽ ُمـ إظمٌ٤مر اًمتل حت٘مؼ أن ذًمؽ
سمف إقمامل ،قمغم ُم٤م وصٗم٧م"(.)1
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ

ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞﱠ[إقمراف-8 :
 ،]9وىم٤مل  :ﭐﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑﱠ[اعم١مُمٜمقن ،]223-221 :وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱹ ﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊﱠﭐ
[اًم٘م٤مرقم٦م ،]9-6 :وىم٤مل  :ﱡ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣﱠ[اًمٙمٝمػ.]225 :

( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد (ح( )172ص  ،)223وًمٗمٔمفُ« :م٤م ُِمـ َر ٍء ِ ِذم اعمِْٞمزَ ِ
ان َأ ْصم َ٘م ُؾ ُِم ْـ ُطم ًْ ِـ ْ
اخلُ ُٚم ِؼش.
َ ْ ْ
( )1شمٗمًػم اًمٓمؼمي (.)321-322 /21
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ومٝمذه أي٤مت دًم٧م دًٓم٦م سحي٦م قمغم إصمٌ٤مت اعمقازيـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وأن أقمامل اًمٕمٌ٤مد
طمًٜمٝم٤م وؾمٞمئٝم٤م شمقزن سم٤معمقازيـ :إفمٝم٤مر ًا ًمٕمدل اهلل .
ثاْٝاً :دالي ١ايطٓ ١ايٓب ١ٜٛعً ٢ثبٛت املٝصإ:
ذيمر همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء أن إطم٤مدي٨م اًمتل ضم٤مءت ذم إصمٌ٤مت اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىمد
سمٚمٖم٧م طمد اًمتقاشمر ،وُمـ ه١مٓء اًمٕمٚمامء اًمًٗم٤مريٜمل ذم ًمقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م( )2واًمٙمت٤مين ذم ٟمٔمؿ
اعمتٜم٤مصمر(.)1
ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين" :وإطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ ُمتْم٤مومرة إن مل شمٙمـ ُمتقاشمرة"(.)3
٤منَ ،صم ِ٘مٞم َٚمت ِ
َ٤من َقم َغم اًم ِّٚمً ِ
َ٤من َظم ِٗمٞم َٗمت ِ
ومٕمـ أيب هريرة  قمـ اًمٜمٌل ط أٟمف ىم٤مل« :يمَٚمِٛمت ِ
َ٤من ِذم
َ
َ
ِ
ِ ِ
٤من اهللَِّ ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿُ ،ؾم ٌْ َح َ
مح ِـُ ،ؾم ٌْ َح َ
٤من اهللَِّ َوسمِ َح ْٛم ِد ِهش( ،)4واحلدي٨م سيح ذم
اًمر ْ َ
اعمْ َٞمزانَ ،طمٌِٞم ٌَتَ٤من إِ َمم َّ
إصمٌ٤مت اعمٞمزان ،وأٟمف يث٘مؾ سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م.
وضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة  قمـ رؾمقل اهلل ط ىم٤مل:
ِ
قو ٍ٦م ،وىم٤مل :ا ْىم َر ُءوا ﱡﲝ
لم َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َٓ َي ِز ُن ِقمٜمْدَ ا ِ
َ٤مح َسم ُٕم َ
اًمً ِٛم ُ
هلل َضمٜم َ
ٞمؿ َّ
اًمر ُضم ُؾ ا ًْم َٕمٔم ُ
«إِ َّٟم ُف ًَم َٞم ْ٠م ِيت َّ
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣﱠ[اًمٙمٝمػُ :مـ أي٦م ]225ش(.)5

َ٤من ََيتَٜمِل ِؾمقايمً٤م ُِمـ ْإَر ِ
اكَ ،ويم َ
َ٤من َد ِىم َٞمؼ
َ
وصمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح أن قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد "يم َ ْ
َ َ
ِ
اًمً٤م َىم ْ ِ
يح َشم ْٙم َٗم ُ١م ُهَ ،وم َْم ِح َؽ ا ًْم َ٘م ْق ُم ُِمٜمْ ُفَ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللِ طُِ « :م َّؿ شم َْْم َحٙم َ
ُقن؟ش
اًمر ُ
لمَ ،وم َج َٕم َٚم٧م ِّ
َّ

(.)285 /1( )2
(ٟ )1مٔمؿ اعمتٜم٤مصمر ُمـ احلدي٨م اعمتقاشمرً ،مٚمٙمت٤مين (ص .)132
(ُ )3مقؾمققم٦م إًمٌ٤مين ذم اًمٕم٘مٞمدة (.)361 /9
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب ومْمؾ اًمتًٌٞمح (ح  ،)1351 /5( )6243وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمذيمر
واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م ،سم٤مب ومْمؾ اًمت َّْٝمٚمٞمؾ واًمت ًٌَّْٞمحِ واًمدُّ قم٤مء (ح.)72 /8( )7212
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣﱠ[اًمٙمٝمػ( ]225 :ح ،)2759 /4( )4451وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واجلٜم٦م
واًمٜم٤مر (ح.)215 /8( )7111
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َىم٤م ًُمقا :ي٤م ٟمٌَِل اهللُِِ ،مـ ِد َّىم ِ٦م ؾم٤م َىمٞم ِفَ ،وم َ٘م َ٤مل« :وا ًَّم ِذي َٟم ْٗم ِز سمِٞم ِد ِهَ ،هلام َأ ْصم َ٘م ُؾ ِذم اعمْ ِ َٞمز ِ
ان ُِم ْـ ُأ ُطم ٍدش( ،)2وذم
َ
َ
َ ْ
ْ
َُ
َ َّ
هذيـ اًمدًمٞمٚملم إؿم٤مرة إمم وزن اًمٕمٌ٤مد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وًمٞمس جمرد إقمامل.
هلل
ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ط ي٘مقل« :إِ َّن ا َ
وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص
ِ ِ
وس ْ ِ ِ
ال ُِم ْـ ُأ َُّمتِل َقم َغم ُر ُء ِ
ص َر ُضم ً
لم ِؾم ِج ًال،
ْنم َقم َٚم ْٞم ِف شمِ ًْ َٕم ً٦م َوشمِ ًْ ِٕم َ
َؾم ُٞم َخ ِّٚم ُ
اخلَ َالئؼ َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َوم َٞمٜم ُ ُ
ِ
ِ ِ
يم ُُّؾ ِؾم ِج ٍّؾ ُِم ْث ُؾ َُمدِّ ا ًْم ٌَ َ ِ
قن؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
ٍم ُصم َّؿ َي ُ٘م ُ
احل٤مومِ ُٔم َ
قلَٓ :
قلَ :أ ُشمٜمْٙم ُر ُم ْـ َه َذا َؿم ْٞم ًئ٤م؟ َأ ْفم َٚم َٛم َؽ َيم َت ٌَتل ْ َ
قلَ َٓ :ي٤م َر ِّب َوم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :أ َوم َٚم َؽ ُقم ْذ ٌر؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
َي٤م َر ِّب َوم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :سم َغم إِ َّن ًَم َؽ ِقمٜمْدَ ٟمَ٤م َطم ًَٜمَ ً٦مَ ،وإِ َّٟم ُف َٓ ُفم ْٚم َؿ

َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْم َٞم ْق َمَ ،وم ُٞم ْخ ِر ُج سمِ َٓم٤م َىم ً٦م ومِ َٞمٝم٤م َأ ْؿم َٝمدُ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُ ،و َأ ْؿم َٝمدُ َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َقم ٌْدُ ُه َو َر ُؾمق ًُم ُف َوم َٞم ُ٘م ُ
قل:
قل :ي٤م رب ُم٤م ه ِذ ِه ا ًْمٌِ َٓم٤م َىم ُ٦م ُمع ه ِذ ِه اًمً ِج َّال ِ
ت؟ َوم َ٘م َ٤ملَ :وم٢مِٟم ََّؽ َٓ ُشم ْٔم َٚم ُؿ َىم َ٤مل:
َ َ َ
ي َو ْزٟم ََؽ َوم َٞم ُ٘م ُ َ َ ِّ َ َ
ْ
ِّ
اطم ُ ْ
٧م اًمً ِج َّال ُت و َصم ُ٘م َٚم ِ
٤مؿم ِ
اًمً ِج َّال ُت ِذم يمِ َّٗم ٍ٦م َوا ًْمٌِ َٓم٤م َىم ُ٦م ِذم يمِ َّٗم ٍ٦مَ ،وم َٓم َ
٧م ا ًْمٌِ َٓم٤م َىم ُ٦مَ ،و َٓ َي ْث ُ٘م ُؾ َُم َع
َومت َ
َ
ِّ
ُقو ُع ِّ
ر ٍءش(.)1
ا ْؾم ِؿ اهللِ َشم َٕم َ٤ممم َ ْ
ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين" :وذم احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم أن ُمٞمزان إقمامل ًمف يمٗمت٤من ُمِم٤مهدشم٤من ،وأن
إقمامل وإن يم٤مٟم٧م أقمراو ً٤م وم٢مهن٤م شمقزن ،واهلل قمغم يمؾ رء ىمدير ،وذًمؽ ُمـ قم٘م٤مئد أهؾ
اًمًٜم٦م"(.)3
وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل ط أن يِمٗمع زم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وم٘م٤ملَ « :أٟمَ٤م َوم ِ
٤مقم ٌؾش
ىم٤مل :ىمٚم٧م :ي٤مرؾمقل اهلل وم٠ميـ أ ْـم ُٚمٌؽ؟ ىم٤مل« :ا ْـم ُٚمٌٜمِل َأو َل ُم٤م َشم ْٓم ُٚمٌٜمِل َقم َغم اًمٍم ِ
اطش ،ىم٤مل :ىمٚم٧م:
ُ
ُ
ْ َّ َ
ِّ َ

( )2أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد (ح ،)99 -98 /7( )3992واسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحف (ح ،)546 /25( )7269واًمٓمؼماين
طمًٜمف إًمٌ٤مين ذم هم٤مي٦م اعمرام ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م احلالل واحلرام (ح)426
ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم (ح ،)78 /9( )8451و َّ
(ص ،)138وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ذم حت٘مٞم٘مف عمًٜمد اإلُم٤مم أمحد" :صحٞمح ًمٖمػمه ،وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ ُمـ أضمؾ قم٤مصؿ،
وهق اسمـ أيب اًمٜمجقد ،وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم همػم مح٤مد  -وهق اسمـ ؾمٚمٛم٦م  -ومٛمـ رضم٤مل ُمًٚمؿ" (.)99 /7
( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ يٛمقت وهق يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،وىم٤مل :هذا طمدي٨م طمًـ
همري٥م (ح ،)312/4( )1639وأظمرضمف اسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحف (ح ،)462 /2( )115واسمـ اعمٌ٤مرك ذم اًمزهد سم٤مب صٗم٦م
اًمٜم٤مر (ح ،)229()372ىم٤مل احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك" :هذا طمدي٨م صحٞمح مل ُُي ََّرج ذم اًمّمحٞمحلم ،وهق صحٞمح قمغم ذط
ُمًٚمؿ" ( ،)46/2وصححف إًمٌ٤مين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م (ح.)162/2()235
(ُ )3مقؾمققم٦م إًمٌ٤مين ذم اًمٕم٘مٞمدة (.)361 /9
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وم٢من مل أًم٘مؽ قمغم اًمٍماط؟ ىم٤ملَ « :وم٤م ْـم ُٚمٌٜمِل ِقمٜمْدَ اعم ِ َٞمز ِ
انش ،ىمٚم٧م :وم٢من مل أًم٘مؽ قمٜمد اعمٞمزان؟ ىم٤مل:
ْ
ِ ِ
حل ْق ِ
ض َوم٢مِ ِّين َٓ ُأ ْظمٓمِ ُ َه ِذ ِه اًم َّث َال َ
ث اعمَ َقاـمِ َـش(.)2
« َوم٤م ْـم ُٚم ٌْٜمل قمٜمْدَ ا َ
ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م" :وًمق مل يٙمـ اعمٞمزان ُمرئٞم ً٤م حمًقؾم ً٤م عم٤م أطم٤مًمف رؾمقل اهلل ط قمغم اًمٓمٚم٥م
قمٜمده"(.)1
وقمـ أسمك اًمدرداء  قمـ اًمٜمٌل ط ىم٤ملُ« :م٤م ُِمـ َر ٍء ِ ِذم اعمْ ِ َٞمز ِ
ان َأ ْصم َ٘م ُؾ ُِم ْـ ُطم ًْ ِـ
َ ْ ْ

ْ
اخلُ ُٚم ِؼش(.)3

قو ُع اعمْ ِ َٞمز ُ
ان َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َوم َٚم ْق
وأظمرج احل٤ميمؿ قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد  أن اًمٜمٌل ط ىم٤ملُ « :ي َ
ِ ِ
قل اعمَْ َال ِئ َٙم ُ٦مَ :ي٤م َر ِّب عمَ ِ ْـ َي ِز ُن َه َذا؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
ات َو ْإَ ْر ُض ًَم َق ِؾم َٕم ْ٧مَ ،وم َت ُ٘م ُ
هلل َشم َٕم َ٤ممم:
قل ا َُّ
اًمً َام َو ُ
ُو ِز َن ومٞمف َّ
قل اعمَْ َال ِئ َٙم ُ٦مُ :ؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ َُم٤م َقم ٌَدْ ٟم َ
َعم ِ ْـ ِؿم ْئ ُ٧م ُِم ْـ َظم ْٚم ِ٘ملَ ،وم َت ُ٘م ُ
َ٤مك َطم َّؼ ِقم ٌَ٤م َدشمِ َؽش(.)4
ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب" :سمؾ إٟمف صمٌ٧م ذم إطم٤مدي٨م اًمّمح٤مح ذم اًمِمٗم٤مقم٦م« :أظمرضمقا ُمـ
اًمٜم٤مر ُمـ ذم ىمٚمٌف ديٜم٤مرٟ ،مّمػ ديٜم٤مر ،ؿمٕمػمة ،ذرةش( )5وذًمؽ مم٤م ٓ يٕمرف إٓ سم٤مًمقزن ،ومٙم٠مٟمف ٟم ٌَّف

سم٤مًمًٜم٦م قمغم ُم٤م سح سمف اًم٘مرآن ُمـ أُمر اعمٞمزان"(.)6
( )2أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف وىم٤مل" :هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ هذا اًمقضمف"(ح،)299 /4( )1433
وأظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ( ،)2152 /6وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م
واًمؽمهٞم٥م (ح .)445 /3( )3615
( )1اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيزٓ ،سمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز (.)375 /1
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد (ح( )172ص  ،)223ىم٤مل إًمٌ٤مين" :وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح ،وصححف اسمـ طمٌ٤من ،وذم
رواي٦م سمٚمٗمظ« :إِ َّن َأ ْوم َْم َؾ َر ٍء ِ ِذم اعمْ ِٞمزَ ِ
ان َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ْ
احل ًَـش .أظمرضمف أمحد ،وؾمٜمده صحٞمح أيْم ً٤م" ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م
ْ
اخلُ ُٚم ِؼ ْ َ
ْ
اًمّمحٞمح٦م ورء ُمـ وم٘مٝمٝم٤م وومقائده٤مً ،مألًمٌ٤مين (.)535 /1
( )4اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم (ح  ،)619 /4( )8739ىم٤مل احل٤ميمؿ :هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ومل ُيرضم٤مه ،شمٕمٚمٞمؼ
اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص :قمغم ذط ُمًٚمؿ ،وشمٕم٘مٌف اسمـ رضم٥م ىم٤مل اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم" :ظمرضمف احل٤ميمؿ ُمرومققم ً٤م وصححف،
وًمٙمـ اعمقىمقف هق اعمِمٝمقر" .ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ (ص.)127
( )5يِمػم إمم قمدة أطم٤مدي٨م روي٧م هبذه إًمٗم٤مظَ « :أ ْظم ِر ُضمقا ُِم ْـ اًمٜمَّ٤مر َُم ْـ يم َ
َ٤من ِذم َىم ْٚمٌف ُِم ْث َ٘م٤مل َذ َّرة ُِم ْـ إِ َيامنش َو ِذم ًَم ْٗمظ « ُِم ْث َ٘م٤مل ِديٜمَ٤مر
ُِم ْـ إِ َيامنش َو ِذم ًَم ْٗمظ « ُِم ْث َ٘م٤مل َؿم ِٕم َػمة ُِم ْـ إِ َيامنش َو ِذم ًَم ْٗمظ « ُِم ْث َ٘م٤مل َظم ْر َد ًَم٦م ُِم ْـ إِ َيامنش ،وىمد أظمرج ذًمؽ اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف
(( )23 /2ح )11وأمحد ذم اعمًٜمد (ح.)373 /12( )23918
( )6اًمٜمص اًمٙم٤مُمؾ ًمٙمت٤مب اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿٕ ،يب سمٙمر سمـ اًمٕمريب (ص .)143
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وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م" :وهذا وأُمث٤مًمف مم٤م ُي ٌَ ِّلم َّ
أن إقمامل شمقزن سمٛمقازيـ َشم ٌَ َّلم هب٤م
ُ
اًمٕمدل ،واعم٘مّمقد سم٤مًمقزن اًمٕمدل
اًمًٞمئ٤مت وسم٤مًمٕمٙمس ومٝمق ُم٤م سمف َشم ٌَ َّلم
ُرضمح٤من احلًٜم٤مت قمغم َّ
يمٛمقازيـ اًمدٟمٞم٤م ،وأُم٤م يمٞمٗمٞم ُ٦م شمٚمؽ اعمقازيـ ومٝمق سمِٛمٜمزًم٦م يمٞمٗمٞم٦م ؾم٤مئر ُم٤م ُأظمؼمٟم٤م سمف ُمـ اًمٖمٞم٥م"(.)2
ثايجاً :دالي ١اإلمجاع عً ٢ثبٛت املٝصإ:
اعمٞمزان ُمـ ُمً٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة اعم٘مررة قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،ي٘مقل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ
اًمتٛمًؽ سمام يم٤من قمٚمٞمف أصح٤مب رؾمقل اهلل ط وآىمتداء هبؿ ،وشمرك
اًمًٜم٦م قمٜمدٟم٤م
ُّ
" :أصقل ُّ
اًمٌدع ،واإليامن سم٤معمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام ضم٤مء" :يقزن اًمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومال يزن ضمٜم٤مح سمٕمقو٦م"،
ويقزن أقمامل اًمٕمٌ٤مد يمام ضم٤مء ذم إصمر ،واإليامن سمف ،واًمتّمديؼ سمف ،واإلقمراض قمٛمـ رد ذًمؽ،
وشمرك جم٤مدًمتف"(.)1
وىمد طمٙمك اإلمج٤مع قمغم صمٌقت اعمٞمزان ،ووزن إقمامل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م همػم واطمد ُمـ قمٚمامء
اًمًٚمػ ،وًمٕمؾ هذا اإلمج٤مع هق اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.
ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق اًمزضم٤مج" :أمجع أهؾ اًمًٜم٦م قمغم اإليامن سم٤معمٞمزان ،وأن أقمامل اًمٕمٌ٤مد شمقزن
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م"(.)3
وىم٤مل أسمق احلًـ إؿمٕمري" :سم٤مب ِذيمر ُم٤م أمجع قمٚمٞمف اًمًٚمػ ُمـ إصقل" إمم أن ىم٤مل:
"وأن اهلل شمٕم٤ممم يٜمّم٥م اعمقازيـ ًمقزن أقمامل اًمٕمٌ٤مد ،ومٛمـ صم٘مٚم٧م ُمقازيٜمف أومٚمح ،وُمـ ظمٗم٧م
ُمقازيٜمف ظم٤مب وظمن ،وأن يمٗم٦م اًمًٞمئ٤مت هتقي إمم ضمٝمٜمؿ ،وأن يمٗم٦م احلًٜم٤مت هتقي قمٜمد زي٤مدهت٤م
إمم اجلٜم٦م"(.)4
يمام ٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي ،وأسمق زرقم٦م اًمرازي ،وم٘مد أظمرج أسمق اًم٘م٤مؾمؿ
اًمالًمٙم٤مئل واسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي أٟمف ىم٤مل" :ؾم٠مًم٧م أيب وأسم٤م
( )2جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)321 /4
( )1أصقل اًمًٜم٦مٓ ،سمـ أيب زَ َُمٜمِلم (ص .)24
( )3اٟمٔمر :ومتح اًمٌ٤مريٓ ،سمـ طمجر ( ،)538 /23ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريٓ ،سمـ سمٓم٤مل ( ،)559 /22اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع
اًمّمحٞمحٓ ،سمـ اعمٚم٘مـ (.)589 /33
( )4رؾم٤مًم٦م إمم أهؾ اًمثٖمرً ،مألؿمٕمري (ص .)262-259
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زرقم٦م قمـ ُمذاه٥م أهؾ اًمًٜم٦م ذم أصقل اًمديـ ،وُم٤م أدريم٤م قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ذم مجٞمع إُمّم٤مر ،وُم٤م
يٕمت٘مدان ُمـ ذًمؽ ،وم٘م٤مٓ :أدريمٜم٤م اًمٕمٚمامء ذم مجٞمع إُمّم٤مر -طمج٤مز ًا وقمراىم ً٤م وؿم٤مُم ً٤م ويٛمٜم ً٤م -ومٙم٤من
ُمـ ُمذهٌٝمؿ :اإليامن ىمقل وقمٛمؾ ،يزيد ويٜم٘مص" ،ومذيمرا أُمقر ًا إمم أن ىم٤مٓ" :واعمٞمزان َطم ٌّؼً ،مف
يمِ َّٗمت٤من ،شمقزن ومٞمف أقمامل اًمٕمٌ٤مد َطم ًَٜمُٝم٤م وؾم ِّٞم ُئٝم٤م"(.)2
وىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل" :اإليامن سم٤معمٞمزان -يم٠مظمذ اًمّمحػ -صم٤مسم٧م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع،
إمم أن ىم٤مل :واٟمٕم٘مد إمج٤مع أهؾ احلؼ ُمـ اعمًٚمٛملم قمٚمٞمف"(.)1
وىم٤مل أيْم ً٤م " :وأُم٤م اإلمج٤مع وم٠ممجع أيم٤مسمر حم٘م٘مل هذه إُم٦م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م سم٠من اإليامن
سمثٌقت اًمقزن واعمٞمزان طمؼ واضم٥م ،وومرض ٓزبً :مثٌقشمف سم٤مًمًامع ،وقمدم اؾمتح٤مًم٦م ذًمؽ
قم٘م ً
ال"(.)3
اًمًٜم٦م ي١مُمٜمقن سم٤معمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وأظمؼمين اسمـ
وىم٤مل اسمـ أيب زُمٜملم اعم٤مًمٙمل" :وأهؾ ُّ
وو٤مح قمـ ُزهػم سمـ قم ٌَّ٤مد أٟمف ىم٤ملُّ :
يمؾ ُمـ أدريم٧م ُمـ اعمِم٤ميخُ :م٤مًمؽ ،وؾمٗمٞم٤من،
وه٥م قمـ اسمـ َّ
طمؼ ،وىم٤مل
اجلراح ،يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن :اعمٞمزان ٌّ
و ُومْمٞمؾ ،وقمٞمًك سمـ يقٟمس ،واسمـ اعمٌ٤مرك ،وويمٞمع سمـ َّ
وو٤مح :ؾم٠مًم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم قمٜمف وم٘م٤ملَ :طم ٌّؼ"(.)4
اسمـ َّ
وىم٤مل اخل٤مزن" :واًمّمحٞمح اًمذي قمٚمٞمف أئٛم٦م اًمًٚمػ أن اهلل

يْمع اعمقازيـ احل٘مٞم٘مٞم٦م

ويزن هب٤م أقمامل اًمٕمٌ٤مد"(.)5
وىم٤مل اسمـ ٟم٤مضمل اًمتٜمقظمل" :أمجع أهؾ احلؼ قمغم وضمقد ُمٞمزان طمز ًمف يمٗمت٤من وًمً٤من،
ومتقزن ومٞمف صح٤مئػ أقمامل اًمٕمٌ٤مدً :مٞمٔمٝمر اًمراسمح واخل٤مه" ،إمم أن ىم٤مل" :وىمد أمجع اًمًٚمػ

( )2ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦مً ،مالًمٙم٤مئل ( ،)298 /2إصمٌ٤مت صٗم٦م اًمٕمٚمقٓ ،سمـ ىمداُم٦م (ص .)281
(ً )1مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م وؾمقاـمع إهار إصمري٦م ًمنمح اًمدرة اعمْمٞم٦م ذم قم٘مد اًمٗمرىم٦م اعمروٞم٦مً ،مٚمًٗم٤مريٜمل (،)285-284 /1
واٟمٔمر يمذًمؽً :مقائح إٟمقار اًمًٜمٞم٦م وًمقاىمح إومٙم٤مر اًمًٜمٞم٦مً ،مٚمًٗم٤مريٜمل (.)278 /1
(ً )3مقائح إٟمقار اًمًٜمٞم٦م وًمقاىمح إومٙم٤مر اًمًٜمٞم٦م (.)279 /1
( )4أصقل اًمًٜم٦م (ص  )265 -261سم٤مظمتّم٤مر.
(ً )5مٌ٤مب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾً ،مٚمخ٤مزن (.)117 /3
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اًمّم٤مًمح قمغم ذًمؽ ،وًمٞمً٧م اعمً٠مًم٦م قم٘مٚمٞم٦م ،إٟمام ُم٠مظمذه٤م اخلؼم وم٤مًمرضمقع ذم ذًمؽ إًمٞمف"(.)2
وىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم

" :وىمد دل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع اًمًٚمػ ،وأمجع اًمًٚمػ

قمغم صمٌقت ذًمؽ"(.)1
ومم٤م ؾمٌؼ يتْمح ضمٚمٞم ً٤م دًٓم٦م اإلمج٤مع قمغم صمٌقت اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،واًمذي قمٚمٞمف مجٝمقر
طمز ًمف يمٗمت٤من ،وهق اًم٘مقل اًمراضمح ،يمام ؾمٞم٠ميت.
اًمٕمٚمامء أن ذًمؽ يٙمقن سمٛمٞمزان ِّ ٍ


( )2ذح اسمـ ٟم٤مضمل اًمتٜمقظمل قمغم ُمتـ اًمرؾم٤مًم٦م ٓسمـ أيب زيد اًم٘مػمواين (.)49 -48 /2
( )1جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ( )65 - 64 /5سم٤مظمتّم٤مر.
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املبخح ايجاْٞ
حكٝك ١املٝصإ  ّٜٛايكٝاَ١
اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم طم٘مٞم٘م٦م اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم ىمقًملم:
ايك ٍٛاأل:ٍٚ
طمز شمقزن سمف أقمامل اًمٕمٌ٤مد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مٕ :ن إصؾ إضمراء اًمٜمّمقص قمغم
أٟمف ُمٞمزان ِّ ٌّ
فم٤مهره٤مُ :م٤ممل يرد دًمٞمؾ قمغم ظمالف ذًمؽ .وأُم٤م يمٞمٗمٞم٦م اعمٞمزان وم٢مٟمف ُمـ اًمٖمٞم٥م اًمذي َي٥م اإليامن
سمف ،وقمدم اًمً١مال قمٜمف ،وهذا ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ ُمـ سمٕمض قمٚمامء
اعمٕمتزًم٦م يمام ؾمٞم٠ميت.
ىم٤مل اًمٌٖمقي" :وىم٤مل إيمثرون :أراد سمف وزن إقمامل سم٤معمٞمزان ،وذاك أن اهلل شمٕم٤ممم يٜمّم٥م
ُمٞمزاٟم ً٤م ًمف ًمً٤من ويمِ َّٗمت٤من ُّ
يمؾ يمِ َّٗم٦م سم٘مدر ُم٤م سملم اعمنمق واعمٖمرب"(.)2
وىم٤مل اعمراهمل" :واًمذي قمٚمٞمف اعمٕمقل ذم اإليامن سمٕم٤ممل اًمٖمٞم٥م :أن يمؾ ُم٤م صمٌ٧م ُمـ أظمٌ٤مره ذم
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٝمق طمؼ ٓ ري٥م ومٞمف ،ومٜم١مُمـ سمف ،وٓ ُٟمح ِّٙمؿ رأيٜم٤م ذم يمٞمٗمٞمتف ،ومٜم١مُمـ سم٠من ذم
أظمرة وزٟم ً٤م ًمألقمامل ،سمٛمٞمزان يٚمٞمؼ سمٕم٤ممل أظمرة ،شمقزن سمف إقمامل واإليامن وإظمالق ،وٓ
ًمٚمح ِّر واًمؼمد ،وادم٤مه اًمري٤مح
ٟمٌح٨م قمـ صقرشمف ويمٞمٗمٞمتف ،وإذا يم٤من اًمٕمٚمؿ احلدي٨م يمِمػ ُمقازيـ َ
وإُمٓم٤مر ،أومٞمٕمجز اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء قمـ ووع ُمقازيـ ًمألقمامل اًمٜمٗمًٞم٦م واًمٌدٟمٞم٦م ،اًمتل
ؾمامه٤م اًمديـ احلًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت ،سمام حتدصمف ذم إٟمٗمس ُمـ إظمالق واًمّمٗم٤مت اًمث٤مسمت٦م ومٞمٝم٤م"(.)1
ايك ٍٛايجاْ:ٞ
طمز ،واعمراد سمف :اًمٕمدل ذم شم٘مدير اجلزاء قمغم إقمامل يقم
أُمر ُمٕمٜمقي همػم ِّ
أن اعمٞمزان ٌ
اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وهذا اًم٘مقل يٜمً٥م إمم يمؾ ُمـ:

(ُ )2مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآنً ،مٚمٌٖمقي (.)282 /1
( )1شمٗمًػم اعمراهمل (.)227 /8
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ايطا٥ف ١األٚىل :بعض عًُا ٤ايطًف:
وهؿ ىمٚم٦م ُمـ قمٚمامء اًمًٚمػ ،ذهٌقا إمم أن اعم٘مّمقد سم٤معمٞمزان إىم٤مُم٦م اًمٕمدل سملم اخلالئؼ يقم
ضب ٍ
ُمثؾ يمام ي٘م٤مل :هذا اًمٙمالم ذم وزن هذا :أي:
اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وأُم٤م ذيمر اًمقزن واعمٞمزان ومٝمق
ُ
يٕم٤مدًمف ويً٤مويف ،وإن مل يٙمـ هٜم٤مك وزن طم٘مٞم٘مل ،وهذا اًم٘مقل ُمروي قمـ جم٤مهد واًمْمح٤مك
وىمت٤مدة وإقمٛمش(.)2
ايطا٥ف ١ايجاْ :١ٝمجٗٛز املعتصي:١
ٌ
طمز شمقزن سمف إقمامل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،
ذه٥م مجٝمقر اعمٕمتزًم٦م إمم أٟمف ًمٞمس ذم أظمرة
ُمٞمزان ِّ
وإٟمام اعمراد سمف ُمٕم٤مدًم٦م إقمامل سم٤محلؼ ذم ذًمؽ اًمٞمقم ،ومٝمق وزن ُمٕمٜمقي ،وشم٠موًمقا اًمٜمّمقص اًمقاردة
ذم اعمٞمزان سم٠مٟمف اًمٕمدل(.)1
وىمد ذيمر سمٕمض اًمٕمٚمامء أن مجٞمع اعمٕمتزًم٦م شمٜمٙمر اعمٞمزان ،وهذا اًم٘مقل همػم صحٞمح ،وم٤مًم٘م٤ميض
قمٌد اجلٌ٤مر ذم إصقل اخلٛمً٦م ،واًمزخمنمي ذم اًمٙمِم٤مف أصمٌت٤م اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وأٟمٙمرا قمغم
ُمـ ي١مول ذًمؽ.
ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٌد اجلٌ٤مر" :أُم٤م ووع اعمقازيـ ،وم٘مد سح اهلل شمٕم٤ممم ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف ،ىم٤مل اهلل
شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ[إٟمٌٞم٤مءُ :مـ أي٦م  ]47وىمقًمف :ﱡﳀ ﳁ

ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆﱠ[اعم١مُمٜمقن ]221 :إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمتل شمتْمٛمـ
هذا اعمٕمٜمك ،ومل يرد اهلل شمٕم٤ممم سم٤معمٞمزان إٓ اعمٕم٘مقل ُمٜمف ،اعمتٕم٤مرف ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م دون اًمٕمدل وهمػمه ،قمغم
ُم٤م ي٘مقًمف سمٕمض اًمٜم٤مسٕ :ن اعمٞمزان وإن ورد سمٛمٕمٜمك اًمٕمدل ذم ىمقًمف :ﱡﱅ ﱆ ﱇ
( )2اٟمٔمر :شمٗمًػم اًمٓمؼمي (ُ ،)452 /28مٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمفً ،مٚمزضم٤مج ( ،)329 /1اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن،
ًمٚمثٕمٚمٌل (ُ ،)177 /6مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ( ،)282 /1شمٗمًػم اًمّمٜمٕم٤مين ( ،)292 /3اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط،
ًمٚمقاطمدي ( ،)14 /9إَي٤مز اًمٌٞم٤من قمـ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ،عمحٛمقد اًمٜمٞمً٤مسمقري ( ،)312/2شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (،)193 /22
اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرةً ،مٚم٘مرـمٌل ( ،)427 /2ومتح اًمٌ٤مري ( ،)538 /23روح اعمٕم٤مينً ،مألًمقد (/27
 ،)54اًمتحرير واًمتٜمقيرً ،مٚمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ( ،)62 /27اًمدر اعمٜمثقرً ،مٚمًٞمقـمل (.)427 /3
( )1اٟمٔمر :ىمقاقمد اًمٕم٘م٤مئدً ،مٚمٖمزازم (ص  ،)237آٟمتّم٤مر ذم اًمرد قمغم اعمٕمتزًم٦م اًم٘مدري٦م إذارً ،مٞمحٞمك اًمٕمٛمراين (،)712 /3
ومتح اًمٌ٤مري ( ،)538 /23اًمتحرير واًمتٜمقير ( ،)32 /8ذح اسمـ ٟم٤مضمل اًمتٜمقظمل قمغم ُمتـ اًمرؾم٤مًم٦م ٓسمـ أيب زيد اًم٘مػمواين
( ،)48 /2طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي قمغم يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م اًمرسم٤مينً ،مٕمكم اًمٕمدوي (.)224 /2
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ﱈﱠ[احلديدُ :مـ أي٦م  ]15ومذًمؽ قمغم ـمريؼ اًمتقؾمع واعمج٤مز ،ويمالم اهلل شمٕم٤ممم ُمٝمام
أُمٙمـ محٚمف قمغم احل٘مٞم٘م٦م ٓ َيقز أن يٕمدل سمف قمٜمف إمم اعمج٤مز.
يٌلم ذًمؽ ويقوحف :أٟمف ًمق يم٤من اعمٞمزان إٟمام هق اًمٕمدلً ،مٙم٤من ٓ يثٌ٧م ًمٚمث٘مؾ واخلٗم٦م ومٞمف
ُمٕمٜمك ،ومدل قمغم أن اعمراد سمف اعمٞمزان اعمٕمروف اًمذي يِمتٛمؾ قمغم ُم٤م شمِمٛمؾ قمٚمٞمف اعمقازيـ ومٞمام
سمٞمٜمٜم٤م"(.)2
وىم٤مل اًمزخمنمي" :شمقزن صحػ إقمامل سمٛمٞمزان ًمف ًمً٤من ويمٗمت٤من ،شمٜمٔمر إًمٞمف اخلالئؼ،
شم٠ميمٞمد ًا ًمٚمحج٦م ،وإفمٝم٤مر ًا ًمٚمٜمّمٗم٦م ،وىمٓمٕم ً٤م ًمٚمٛمٕمذرة"(.)1
وقمغم هذا وم٤معمٕمتزًم٦م ذم ُمقوقع اعمٞمزان قمغم ومري٘ملم:
اًمٗمريؼ إول :أصمٌتقا اعمٞمزان قمغم احل٘مٞم٘م٦م.
اًمٗمريؼ اًمث٤مين :وهؿ اجلٛمٝمقر ،وه١مٓء أٟمٙمروا اعمٞمزان سم٤معمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ،وذهٌقا إمم أن
اعمٞمزان هق اًمٕمدل.
وؾمٌ٥م إٟمٙم٤مرهؿ ًمٚمٛمٞمزان :زقمٛمٝمؿ أن إقمامل أقمراض ٓ ضمرم هل٤م ،إن أُمٙمـ إقم٤مدهت٤م مل
يٛمٙمـ وزهن٤م ،إذ إهن٤م ٓ شمقصػ سم٤مخلٗم٦م واًمث٘مؾ ،وٕهن٤م ُمٕمٚمقُم٦م هلل  ومقزهن٤م قمٌ٨م(.)3
ىم٤مل اسمـ ومقرك" :وىمد أٟمٙمرت اعمٕمتزًم٦م اعمٞمزان سمٜم٤م ًء ُمٜمٝمؿ قمغم أن إقمراض يًتحٞمؾ وزهن٤م،
إذ ٓ شم٘مقم سم٠مٟمٗمًٝم٤م"(.)4
ايطا٥ف ١ايجايج :١اجلُٗ:١ٝ
شمٜمٙمر اجلٝمٛمٞم٦م أُمر اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وىمقهلؿ ذم اعمٞمزان ٓ ُيتٚمػ قمـ ىمقهلؿ ذم يمثػم ُمـ
أُمقر اًمٞمقم أظمر ،يم٤مًمٍماط واحلقض واًمِمٗم٤مقم٦م واًمرؤي٦م :ومٝمؿ يٜمٙمرون ذًمؽ يمٚمف.

( )2ذح إصقل اخلٛمً٦مً ،مٚم٘م٤ميض قمٌداجلٌ٤مر ( ص .)735
( )1اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾً ،مٚمزخمنمي (.)85 /1
( )3اٟمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري ( ،)538 /23إرؿم٤مد اًمً٤مري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مريٕ ،محد اًم٘متٞمٌل ( ،)482 /22طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي
قمغم يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م اًمرسم٤مين ( ،)91 /2روح اعمٕم٤مين (.)54 /27
( )4اٟمٔمر :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( ،)265 /7ومتح اًمٌ٤مري (.)538 /23
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ىم٤مل اسمـ سمٓم٦م اًمٕمٙمؼمي -وهق يذيمر قم٘م٤مئد اجلٝمٛمٞم٦م" :-وىم٤مًمقا :إٟمف ٓ ُمٞمزان ،وٓ ساط،
وٓ طمقض ،وٓ ؿمٗم٤مقم٦م"(.)2
وىمد ٟمً٥م أسمق احلًلم اعمٚمٓمل إٟمٙم٤مر اعمٞمزان إمم اجلٝمؿ سمـ صٗمقان(.)1
ايطا٥ف ١ايسابع :١اخلٛازج:
وممـ أٟمٙمر اعمٞمزان يمذًمؽ اخلقارج ،ىم٤مل اعمّمٕمٌل قمـ اعمٞمزان" :وهق طمؼ ٟمٓمؼ سمف اًم٘مرآن
واًمًٜم٦م ،همػم أٟمف ًمٞمس قمغم ُم٤م زقمٛمقه أيْم ً٤م ُمـ أٟمف سمٕمٛمقد ويمٗمتلم ،وإٟمام اعمراد قمٜمدٟم٤م وقمٜمد ُمٕمٔمؿ
اعمٕمتزًم٦م ُمـ اعمٞمزان :اقمتٌ٤مر احلًٜم٤مت ومتٞمٞمزه٤م ُمـ همػمه٤م ،واًمٕمدل اًمذي ووٕمف  سملم ظمٚم٘مف
يقم ٓ شمٔمٚمؿ ٟمٗمس ؿمٞمئ ً٤م ،يمام ىم٤مل :ﭐﱡﲈ ﲉ ﲊﲋﱠ[إقمرافُ :مـ أي٦م  ،]8ﭐﱡﭐﱖ
ﱗ ﱘ ﱙﱚﱛﱠ[احل٩مُ :مـ أي٦م  ]27ﱡﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱠ

[احلديدُ :مـ أي٦م  ]15يٕمٜمل :اًمٕمدل سملم قمٌ٤مده ،ويمؾ ذًمؽ متثٞمؾ َي٥م احلٛمؾ قمٚمٞمف يمام ي٘م٤مل:
اضمٕمٚمقا سمٞمٜمٜم٤م ُمٞمزاٟم ً٤م يٕمدل سمٞمٜمٜم٤م ،واعمراد سمف ىم٤موٞم ً٤م قمدًٓ ،وٓ ضورة شمدقمقا إمم اعمٞمزان اعمتٕم٤مرف،
عم٤م أٟمف إٟمام حيت٤مج إًمٞمف ُمـ ٓ يٕمرف ُم٘م٤مدير إؿمٞم٤مء ،وأراد ُمٕمرومتٝم٤م ،واهلل  همٜمل قمغم اإلـمالق،
وأيْم ً٤م أن أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد أقمراض ٓ شم٘مٌؾ اخلٗم٦م واًمث٘مؾ"(.)3
وسمٕمد قمرض إىمقال ذم طم٘مٞم٘م٦م اعمٞمزان وم٤مًمذي ئمٝمر أن اًم٘مقل إول هق اًم٘مقل اًمراضمح،
وهق اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م ،واشمٗمؼ قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وُمـ
واوم٘مٝمؿ.
ٍ
زي٤مدة
ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل" :ومٕمٚمٞمٜم٤م اإليامن سم٤مًمٖمٞم٥م ،يمام أظمؼمٟم٤م اًمّم٤مدق ط ُمـ همػم
وٓ ٟم٘مّم٤من ،وي٤م َظمٞمٌ٦م ُمـ يٜمٗمل ووع اعمقازيـ اًم٘مًط ًمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام أظمؼم اًمِم٤مرع ،خلٗم٤مء
احلٙمٛم٦م قمٚمٞمف ،وي٘مدح ذم اًمٜمّمقص سم٘مقًمف ٓ :حيت٤مج إمم اعمٞمزان إٓ اًم ٌَ َّ٘م٤مل واًم َٗم َّقال ،وُم٤م أطمراه
سم٠من يٙمقن ُمـ اًمذيـ ٓ ُي٘مٞمؿ اهلل هلؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وزٟم ً٤م"(.)4
( )2اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمىٓ ،سمـ سمٓم٦م (.)126 /6
( )1اًمتٜمٌٞمف واًمرد قمغم أهؾ إهقاء واًمٌدعً ،مٚمٛمٚمٓمل (ص .)222
(ُ )3مٕم٤ممل اًمديـً ،مٚمٛمّمٕمٌل ( )292 /1سم٤مظمتّم٤مر.
( )4ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م (.)623 /1
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ومم٤م ُير ُّد سمف قمغم أصح٤مب إىمقال إظمرى ُم٤م ي٠ميت:
.2

اًمٜمّمقص اًمٍمحي٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذم إصمٌ٤مت اعمٞمزان ،ووزن إقمامل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،
وإصؾ محؾ اًمٚمٗمظ قمغم فم٤مهره ،وٓ َيقز اًمٕمدول قمـ فم٤مهر اًمٜمّمقص إٓ سمدًمٞمؾ.
واًم٘م٤مقمدة اعم٘مررة ذم إصقل" :أن فم٤مهر اًم٘مرآن ٓ َيقز اًمٕمدول قمٜمف إٓ سمدًمٞمؾ َي٥م
اًمرضمقع إًمٞمف"(.)2
ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب" :وٟم٘مؾ اًمٓمؼمي وهمػمه قمـ جم٤مهد أٟمف يم٤من يٛمٞمؾ إمم هذا
اًم٘مقل ،وم٢من يم٤من هذا اًمٜم٘مؾ قمٜمف صحٞمح ً٤م ،إٟمف عمزًم٦م ىمدم ،ووم٤محت٦م عمـ يرى ىمٚم٥م إًمٗم٤مظ
ًمٖمػم ضورةُ ،مع إُمٙم٤من محٚمٝم٤م قمغم فم٤مهره٤م ،وًمٞمس يٛمتٜمع أن يٙمقن اعمٞمزان ،واًمقزن قمغم
فم٤مهره ،وإٟمام يٌ٘مك اًمٜمٔمر ذم يمٞمٗمٞم٦م وزن إقمامل ،وهل أقمراض ،ومٝم٤م هٜم٤م ي٘مػ ُمـ وىمػ،
ويٛمٌم قمغم هدى ُمـ ُمِمك"(.)1

 .1أٟمف ًمق ضم٤مز محؾ اعمٞمزان قمغم ُمٕمٜمك اًمٕمدل ،جل٤مز محؾ سم٘مٞم٦م أُمقر اًمٖمٞم٥م يم٤مًمٍماط واحلقض
ٍ
ُمٕم٤من خت٤مًمػ فم٤مهر اًمٜمص ،وهذا فم٤مهر اًمٗمً٤مد.
واجلٜم٦م واًمٜم٤مر قمغم
ىم٤مل اًم٘مِمػمي" :وىمد أطمًـ اًمزضم٤مج ومٞمام ىم٤مل( ،)3إذ ًمق ُمحؾ اعمٞمزان قمغم هذا،
ومٚم ُٞم حٛمؾ اًمٍماط قمغم اًمديـ احلؼ ،واجلٜم٦م واًمٜم٤مر قمغم ُم٤م يرد قمغم إرواح دون إضمً٤مد،
واًمِمٞم٤مـملم واجلـ قمغم إظمالق اعمذُمقُم٦م ،واعمالئٙم٦م قمغم اًم٘مقى اعمحٛمقدة ،صمؿ ىم٤مل :وىمد
أمجٕم٧م إُم٦م ذم اًمّمدر إول قمغم إظمذ هبذه اًمٔمقاهر ُمـ همػم شم٠مويؾ ،وإذا أمجٕمقا قمغم
ُمٜمع اًمت٠مويؾ ،وضم٥م إظمذ سم٤مًمٔم٤مهر ،وص٤مرت هذه اًمٔمقاهر ٟمّمقص ً٤م"(.)4

( )2أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآنً ،مٚمِمٜم٘مٞمٓمل ( )259 /4سم٤مظمتّم٤مر.
( )1اًمٜمص اًمٙم٤مُمؾ ًمٙمت٤مب اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ (ص .)144
ومن اعمٞمزان سم٤مًمٕمدل ىم٤مل" :هذا ؾم٤مئغ ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمً٤من ،وإومم أن يتٌع ُم٤م ضم٤مء ذم
( )3يِمػم إمم ىمقل اًمزضم٤مج سمٕمد ٟم٘مؾ ىمقل ُمـ َّ
إؾم٤مٟمٞمد اًمّمح٤مح ُمـ ذيمر اعمٞمزان".
(ٟ )4م٘م ً
ال قمـ ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين ( ،)126 /1واٟمٔمر :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)265/7
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وىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م" :اًم٘مقل ذم اعمٞمزان هق ُمـ قم٘م٤مئد اًمنمع اًمذي مل ُيٕمرف إٓ ؾمٛمٕم ً٤م،
وإن ومتحٜم٤م ومٞمف سم٤مب اعمج٤مز همٛمرشمٜم٤م أىمقال اعمالطمدة( )2واًمزٟم٤مدىم٦م ذم أن اعمٞمزان واًمٍماط
واجلٜم٦م واًمٜم٤مر واحلنم وٟمحق ذًمؽ إٟمام هل أًمٗم٤مظ يراد هب٤م همػم اًمٔم٤مهر"(.)1
وذيمر اًمِمقيم٤مين أن هم٤مي٦م ُم٤م اقمتٛمدوا قمٚمٞمف اًمٕم٘مؾ ،دون اًمرضمقع إمم اًمنمع طمٞم٨م
ىم٤مل" :وأُم٤م اعمًتٌٕمدون حلٛمؾ هذه اًمٔمقاهر قمغم طم٘م٤مئ٘مٝم٤م ،ومٚمؿ ي٠مشمقا ذم اؾمتٌٕم٤مدهؿ سمٌمء
ُمـ اًمنمع يرضمع إًمٞمف ،سمؾ هم٤مي٦م ُم٤م شمِمٌثقا سمف جمرد آؾمتٌٕم٤مدات اًمٕم٘مٚمٞم٦م ،وًمٞمس ذم ذًمؽ
طمج٦م قمغم أطمد ،ومٝمذا إذا مل شم٘مٌٚمف قم٘مقهلؿ ،وم٘مد ىمٌٚمتف قم٘مقل ىمقم هل أىمقى ُمـ قم٘مقهلؿ،
ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ،طمتك ضم٤مءت اًمٌدع يم٤مًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ ،وىم٤مل يمؾ ُم٤م ؿم٤مء
وشمريمقا اًمنمع ظمٚمػ فمٝمقرهؿ ،وًمٞمتٝمؿ ضم٤مؤوا سم٠مطمٙم٤مم قم٘مٚمٞم٦م يتٗمؼ اًمٕم٘مالء قمٚمٞمٝم٤م ويتحد
ىمٌقهلؿ هل٤م سمؾ يمؾ ومريؼ يدقمل قمغم اًمٕم٘مؾ ُم٤م يٓم٤مسمؼ هقاه ويقاومؼ ُم٤م يذه٥م إًمٞمف وُمـ هق
شم٤مسمع ًمف :ومتتٜم٤مىمض قم٘مقهلؿ قمغم طمً٥م ُم٤م شمٜم٤مىمْم٧م ُمذاهٌٝمؿ"(.)3
ٌ
ؾم٤مئغ ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م دون آصٓمالح ،وُمٕمٚمقم أن سم٤مب اًمٚمٖم٦م
 .3أن شمٗمًػم اعمٞمزان سم٤مًمٕمدل
أوؾمع ُمـ سم٤مب آصٓمالح ،وم٤معمٞمزان ذم اًمٚمٖم٦م ىمد ي٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمٕمدل ،أُم٤م ذم آصٓمالح
وم٤مٕومم شمٗمًػمه سمام صمٌ٧م ذم اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م.
ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق اًمزضم٤مج" :وهذا يمٚمف ذم سم٤مب اًمٚمٖم٦م وآطمتج٤مج ؾم٤مئغ :إٓ أن
إومم ُمـ هذا أن ُيتٌع ُم٤م ضم٤مء سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمّمح٤مح ،وم٢من ضم٤مء ذم اخلؼم أٟمف ُمٞمزان ًمف يم َّٗمت٤من،
ُمـ طمٞم٨م يٜم٘مؾ أهؾ اًمث٘م٦م ،ومٞمٜمٌٖمل أن ي٘مٌؾ ذًمؽ"(.)4
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل" :وهذا اًم٘مقل جم٤مز وًمٞمس سمٌمء -وإن يم٤من ؿم٤مئٕم ً٤م ذم اًمٚمٖم٦مً -مٚمًٜم٦م
اًمث٤مسمت٦م ذم اعمٞمزان احل٘مٞم٘مل ،ووصٗمف سمٙمٗمتلم وًمً٤من ،وأن يمؾ يمٗم٦م ُمٜمٝمام ـمٌ٤مق اًمًاموات

( )2هٙمذا وردت ،وًمٕمٚمٝم٤م اعمالطمدة.
( )1اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز (.)375 /1
( )3ومتح اًم٘مدير (.)126 /1
(ُ )4مٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف (.)329 /1
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وإرض"(.)2
 .4أن يمٚمٛم٦م اًم٘مًط ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱚ ﱛ ﱜﱠ[إٟمٌٞم٤مءُ :مـ أي٦م ُ ]47مٕمٜم٤مه٤م
اًمٕمدل ،وضم٤مءت ُمٜمّمقسم٦م قمغم أهن٤م صٗم٦م ًمٚمٛمقازيـ ،وذم هذا دًٓم٦م قمغم أن اًمٕمدل همػم
اعمٞمزان.
صمؿ إن اًم٘مًط هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمٕمدل ،وم٢مذا يم٤من اًم٘مًط ُمٕمٜم٤مه اًمٕمدل :ومٙمٞمػ يًت٘مٞمؿ
اعمٕمٜمك إذا ىمٚمٜم٤م إن اعمقازيـ أيْم ً٤م سمٛمٕمٜمك اًمٕمدل ،وُمٕمٚمقم أن اًمزي٤مدة ذم اعمٌٜمك زي٤مدة ذم
اعمٕمٜمك ،وذم ذًمؽ دًٓم٦م قمغم أن هٜم٤مك ُمٕمٜمك زائد ًا قمـ جمرد اًمٕمدل.
 .5أٟمف ًمق يم٤من اعمٞمزان إٟمام هق اًمٕمدلً ،مٙم٤من ٓ يثٌ٧م ًمٚمث٘مؾ واخلٗم٦م ومٞمف ُمٕمٜمك ،ومدل قمغم أن
اعمراد سم٤معمٞمزان رء همػم اًمٕمدل(.)1
 .6أن ُم٤م ذيمروه ُمـ أن إقمامل أقمراض إن أُمٙمـ إقم٤مدهت٤م مل يٛمٙمـ وزهن٤م ُمردو ٌد سمٜمٔم٤مئر ذًمؽ،
مم٤م يٙمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م مم٤م ورد ذم اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م.
وم٘مد صمٌ٧م أن اهلل  ي٠مُمر سم٤معمقت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وم ُٞمذسمح سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مرُ ،مع أن اعمقت قمرض
ُمـ إقمراض ،ومٕمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  أن اًمٜمٌل ط ىم٤مل« :ي ْ١مشمَك سمِ٤معمَْق ِ
ت يم ََٝم ْٞم َئ ِ٦م َيم ٌْ ٍ
ش َأ ُْم َٚم َح
ْ
ُ
َ٤مد ي٤م َأه َؾ ْ ِ
ٍ
ِ
ونَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
قن َه َذاَ ،وم َٞم ُ٘مق ًُم َ
قلَ :ه ْؾ َشم ْٕم ِر ُوم َ
قن َو َيٜمْ ُٔم ُر َ
نم ِئ ٌُّ َ
قنَٟ :م َٕم ْؿَ ،ه َذا
َوم ُٞمٜمَ٤مدي ُُمٜم َ ْ
اجلَٜمَّ٦مَ ،وم َٞم ْ َ
ِ
ِ
ونَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :ه ْؾ َشم ْٕم ِر ُوم َ
قن َو َيٜمْ ُٔم ُر َ
نم ِئ ٌُّ َ
قن َه َذا،
اعمَْ ْق ُتَ ،و ُيم ُّٚم ُٝم ْؿ َىمدْ َرآ ُهُ ،صم َّؿ ُيٜمَ٤مدي َي٤م َأ ْه َؾ اًمٜمَّ٤مرَ ،وم َٞم ْ َ
قنَٟ :م َٕم ْؿَ ،ه َذا اعمَْ ْق ُتَ ،و ُيم ُّٚم ُٝم ْؿ َىمدْ َرآ ُهَ ،وم ُٞم ْذ َسم ُحُ ،صم َّؿ َي ُ٘م ُ
َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
اجلٜم َِّ٦مُ ،ظم ُٚمق ٌد َوم َ
ال َُم ْق َت،
قلَ :ي٤م َأ ْه َؾ ْ َ
َو َي٤م َأ ْه َؾ اًمٜم َِّ٤مرُ ،ظم ُٚمق ٌد َوم َ
ال َُم ْق َتش(.)3
وقمـ أيب أُم٤مُم٦م اًمٌ٤مهكم  ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ط ي٘مقل «ا ْىم َر ُءوا ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن َوم٢مِ َّٟم ُف َي ْ٠م ِيت َي ْق َم
اًمزهراوي ِـ ا ًْمٌ َ٘مر َة وؾمقر َة ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
انَ :وم٢مِهنام َشم ْ٠مشمِٞم ِ
٤من َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م
آل قم ْٛم َر َ َّ ُ َ َ
ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َؿمٗمٞم ًٕم٤م َٕ ْص َح٤مسمِف ا ْىم َر ُءوا َّ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ

( )2اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة (.)427 /2
( )1اٟمٔمر :ذح إصقل اخلٛمً٦م (ص .)735
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب شمٗمًػم ؾمقرة ُمريؿ (ح  ،)2762 /4( )4732وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اجلٜم٦م
وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وأهٚمٝم٤م ،سم٤مب اًمٜم٤مر يدظمٚمٝم٤م اجلٌ٤مرون واجلٜم٦م يدظمٚمٝم٤م اًمْمٕمٗم٤مء (.)251 /8( )7362

17
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

إقمداد :د .قمكم سمـ ضم٤مسمر سمـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤مين
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اف ُ َحت٤مضم ِ
َ٤من َأو َيم َ٠مهنام ومِر َىم ِ
ِ
ِ
٤من َقم ْـ َأ ْص َح ِ٤مهبِ َام ا ْىم َر ُءوا
٤من ُِم ْـ َـم ْ ٍػم َص َق َّ
َّ
َيم َ٠م َّهن ُ َام َهم َام َُمتَ٤من َأ ْو َيم َ٠م َّهن ُ َام َهم َٞم٤م َيت ْ َّ ُ َ ْ
ؾمقر َة ا ًْمٌ َ٘مر ِة َوم٢مِ َّن َأ ْظم َذه٤م سمر َيم ٌ٦م وشمَريمَٝم٤م طمن ٌة وَٓ شمًَت ِ
َٓمٞم ُٕم َٝم٤م ا ًْم ٌَ َٓم َٚم ُ٦مش(.)2
َ ََ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ
ُ َ َ َ
هن٩م اعمٕمتزًم٦م ُمٌ٤مي ٌـ ًمٜمٝم٩م اًمرؾمقل ،وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مدر قمغم دمًٞمؿ
ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜملُ " :
إقمراض ،واإلشمٞم٤من هب٤م ذم أطمًـ صقرة ،وأىمٌح صقرة ،وهذا همػم ٍ
حم٤مل ذم اًمٕم٘مؾ ،وىمد صمٌ٧م سمف
اًمٜم٘مؾ :ومقضم٥م اقمت٘م٤مده ،واعمّمػم إًمٞمف"(.)1
وهبذا يتٌلم سمٓمالن ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمخ٤مًمٗمقن ٕهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم طم٘مٞم٘م٦م اعمٞمزان ،وأن
طمز يتؿ اًمقزن سمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
احلؼ ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،أٟمف ُمٞمزان ِّ ٌّ


( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ ،سم٤مب ومْمؾ ىمراءة اًم٘مرآن وؾمقرة اًمٌ٘مرة (ح.)297 /1( )2922
(ً )1مقائح إٟمقار اًمًٜمٞم٦م وًمقاىمح إومٙم٤مر اًمًٜمٞم٦م (.)282 /1
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املبخح ايجايح
صف ١املٝصإ ٚعدد املٛاشٜٔ
املطًب األ :ٍٚصف ١املٝصإ:
طمز ،شمقزن سمف أقمامل
ُمـ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف قمٜمد مجٝمقر أهؾ ُّ
اًمًٜم٦م واجلامقم٦م يمام شم٘مدم أٟمف ُمٞمزان ِّ ٌّ
اًمٕمٌ٤مد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وهق ًمٞمس يمٛمقازيـ اًمدٟمٞم٤م ،وهق ُمٞمزان دىمٞمؼ ٓ ،يزيد وٓ يٜم٘مص.
وُمـ اًمّمٗم٤مت اًمتل أورده٤م اًمٕمٚمامء ذم اعمٞمزان أن ًمف ًمً٤مٟم ً٤م ويمٗمتلم ،وىمد ٟمُ٘مؾ ذًمؽ قمـ اسمـ
قمٌ٤مس  واحلًـ اًمٌٍمي(.)2
ىم٤مل اًمؼمهب٤مري" :واإليامن سم٤معمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،يقزن ومٞمف اخلػم واًمنمً ،مف يمٗمت٤من وًمف
ًمً٤من"(.)1
وذيمر اسمـ قمٓمٞم٦م أن ذًمؽ ىمقل اجلٛمٝمقر ،طمٞم٨م ىم٤مل" :واجلٛمٝمقر قمغم أن اعمٞمزان ذم يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٕمٛمقد ويمٗمتلم ،شمقزن سمف إقمامل"(.)3
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم اًمتذيمرة" :ي١مشمك سم٤معمٞمزان ومٞمٜمّم٥م سملم يدي اهلل شمٕم٤ممم يمٗم٦م احلًٜم٤مت قمـ
يٛملم اًمٕمرش ُم٘م٤مسمؾ اجلٜم٦م ،ويمٗم٦م اًمًٞمئ٤مت قمـ يً٤مر اًمٕمرش ُم٘م٤مسمؾ اًمٜم٤مر"(.)4
وىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل" :وم٘مد دًم٧م أصم٤مر قمغم أٟمف ُمٞمزان طم٘مٞم٘مل ذو يمٗمتلم وًمً٤من ،يمام ىم٤مل اسمـ
قمٌ٤مس واحلًـ اًمٌٍمي ،وسح سمذًمؽ قمٚمامؤٟم٤م ،وإؿمٕمري٦م ،وهمػمهؿ"(.)5
وذيمر سمٕمض اًمٕمٚمامء أن يمٗمتل اعمٞمزان يم٠مـمٌ٤مق اًمًاموات وإرض ذم قمٔمٛمٝم٤م ،يمام ىم٤مل
اًمٖمزازم " :وأن ي١مُمـ سم٤معمٞمزان ذي اًمٙمٗمتلم واًمٚمً٤من وصٗمتف ذم اًمٕمٔمؿ أٟمف ُمثؾ ـمٌ٘م٤مت اًمًاموات
وإرض شمقزن ومٞمف إقمامل سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم حت٘مٞم٘م ً٤م ًمتامم اًمٕمدل ،وشمقوع صح٤مئػ احلًٜم٤مت ذم

( )2أظمرج ذًمؽ اسمـ أيب زُمٜملم ذم أصقل اًمًٜم٦م (ص ،)266واًمالًمٙم٤مئل ذم ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م (/6
 ،)2145واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن (.)447 /2
( )1ذح اًمًٜم٦مً ،مٚمؼمهب٤مري (ص .)15
( )3اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز (.)85 /4
( )4اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة (.)427 /2
(ً )5مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م (.)285 /1
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صقرة طمًٜم٦م ذم يمٗم٦م اًمٜمقر :ومٞمث٘مؾ هب٤م اعمٞمزان قمغم ىمدر درضم٤مهت٤م قمٜمد اهلل ،سمٗمْمؾ اهلل ،وشمٓمرح
صح٤مئػ اًمًٞمئ٤مت ذم صقرة ىمٌٞمح٦م ذم يمٗم٦م اًمٔمٚمٛم٦م :ومٞمخػ هب٤م اعمٞمزان سمٕمدل اهلل"(.)2
وىم٤مل اًمٌٖمقي" :وىم٤مل إيمثرون :أراد سمف وزن إقمامل سم٤معمٞمزان ،وذاك أن اهلل شمٕم٤ممم َيٜمّْم٥م
ٌ
ًمً٤من ويمٗمت٤من ،يمؾ يمٗم٦م سم٘مدر ُم٤م سملم اعمنمق واعمٖمرب"(.)1
ُمٞمزاٟم٤م ًمف
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل " :وىمد ضم٤مء أن يمٗم٦م احلًٜم٤مت ُمـ ٟمقر ،وإظمرى ُمـ فمالم ،واًمٙمٗم٦م اًمٜمػمة
ًمٚمحًٜم٤مت واًمٙمٗم٦م اعمٔمٚمٛم٦م ًمٚمًٞمئ٤مت .وضم٤مء ذم اخلؼم أن اجلٜم٦م شمقوع قمـ يٛملم اًمٕمرش واًمٜم٤مر
قمـ يً٤مر اًمٕمرش ،وي١مشمك سم٤معمٞمزان ومٞمٜمّم٥م سملم يدي اهلل شمٕم٤ممم يمٗم٦م احلًٜم٤مت قمـ يٛملم اًمٕمرش
ُم٘م٤مسمؾ اجلٜم٦م ،ويمٗم٦م اًمًٞمئ٤مت قمـ يً٤مر اًمٕمرش ُم٘م٤مسمؾ اًمٜم٤مر"(.)3
وُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ اىمتٍم ذم وصػ اعمٞمزان قمغم أٟمف ُمٞمزان ًمف يمٗمت٤من :دون اإلؿم٤مرة إمم ذيمر
اًمٚمً٤من :وىمقوم ً٤م قمٜمد اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م ذم ذًمؽ ،وم٢مٟمف مل يثٌ٧م ذم طمدي٨م صحٞمح أن
اعمٞمزان ًمف ًمً٤من ،أُم٤م اًمٙمٗمت٤من وم٘مد وردت ذم طمدي٨م اًمٌٓم٤مىم٦م اعمت٘مدم(.)4
ىم٤مل إًمٌ٤مين

ُمٕمٚم٘م ً٤م قمغم طمدي٨م اًمٌٓم٤مىم٦م" :وذم احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم أن ُمٞمزان إقمامل ًمف

يمٗمت٤من ُمِم٤مهدشم٤من"(.)5
وٕن ذًمؽ ُمـ اًمٖمٞم٥م اًمذي ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف إٓ اهلل  وٓ يٛمٙمـ اجلزم إٓ سمام ورد ذم
اًمًٜم٦م :أن ُمٞمزان إقمامل ًمف يمِ َّٗمت٤من وم٘مط دون
ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،واًمذي د ًَّم٧م قمٚمٞمف ُّ
اًمٚمً٤من.
ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل" :وصمٌ٧م أن اعمٞمزان ًمف يمِ َّٗمتَ٤من ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سمام وراء ذًمؽ ُمـ
اًمٙمَٞمٗم َّٞم٤مت ،ومٕمٚمٞمٜم٤م اإليامن سم٤مًمٖمٞم٥م ،يمام أظمؼمٟم٤م اًمّم٤مدق ط ُمـ همػم زي٤مدة وٓ ٟم٘مّم٤من"(.)6
( )2ىمقاقمد اًمٕم٘م٤مئد (ص .)66 -65
(ُ )1مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ( ،)282 /1واٟمٔمر يمذًمؽ :روح اعمٕم٤مين (ً ،)54 /27مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م (.)286 /1
( )3اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة (ص .)714
( )4اٟمٔمر (ص ُ ) 8مـ هذا اًمٌح٨م.
( )5جمٛمقع ومت٤موى اًمٕمالُم٦م إًمٌ٤مين (ص .)297
( )6ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م (.)623 /1
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وىم٤مل اعمراهمل" :واًمذي قمٚمٞمف اعمٕمقل ذم اإليامن سمٕم٤ممل اًمٖمٞم٥م :أن يمؾ ُم٤م صمٌ٧م ُمـ أظمٌ٤مره ذم
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٝمق طمؼ ٓ ري٥م ومٞمف ،ومٜم١مُمـ سمف وٓ ٟمحٙمّؿ رأيٜم٤م ذم يمٞمٗمٞمتف ،ومٜم١مُمـ سم٠من ذم
أظمرة وزٟم ً٤م ًمألقمامل :سمٛمٞمزان يٚمٞمؼ سمٕم٤ممل أظمرة ،شمقزن سمف إقمامل واإليامن وإظمالق ،وٓ
ٟمٌح٨م قمـ صقرشمف ويمٞمٗمٞمتف"(.)2
ظمػ ،وصٕمقد ُم٤م َصم ُ٘م َؾ ،ىم٤مل اًم٘مًٓمالين:
ومم٤م ىمٞمؾ ذم صٗم٦م اًمقزن أن ذًمؽ يٙمقن هبٌقط ُم٤م َّ
" وطمٙمك اًمزريمٌم قمـ سمٕمْمٝمؿ أن رضمح٤من اًمقزن ذم أظمرة سمّمٕمقد اًمراضمح قمٙمس اًمقزن ذم
اًمدٟمٞم٤م ،وهق همري٥م ُمّم٤مدم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽﱠ[اًم٘م٤مرقم٦م.)1("]6 :
واًمذي ئمٝمر أن اًمّمقاب ذم ذًمؽ أن اًمراضمح هيٌط ،واخلٗمٞمػ يرشمٗمع :يمام يدل قمٚمٞمف
طمدي٨م اًمٌٓم٤مىم٦م وهمػمه.
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل" :اًمٙم٤مومر حيي ًمف ُمٞمزان ومٞمقوع يمٗمره ،أو يمٗمره وؾمٞمئ٤مشمف ذم إطمدى يمٗمتٞمف،
صمؿ ي٘م٤مل ًمف :هؾ ًمؽ ُمـ ـم٤مقم٦م شمْمٕمٝم٤م ذم اًمٙمٗم٦م إظمرى؟ ،ومال َيده٤م ،ومٞمِم٤مل اعمٞمزان ،ومؽمشمٗمع
اًمٙمٗم٦م اًمٗم٤مرهم٦م ،وشم٘مع اًمٙمٗم٦م اعمِمٖمقًم٦م ،ومذًمؽ ظمٗم٦م ُمٞمزاٟمف"(.)3
وىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل" :فمقاهر أصم٤مر ،وأىمقال اًمٕمٚمامء ،أن يمٞمٗمٞم٦م اًمقزن ذم أظمرةً ،
ظمٗم٦م
وصم٘م ً
ظمػ ـم٤مش إمم
الُ :مثؾ يمٞمٗمٞمتف ذم اًمدٟمٞم٤مُ ،م٤م َصم ُ٘مؾ ٟمزل إمم أؾمٗمؾ ،صمؿ يرومع إمم قمٚمٞملم ،وُم٤م َّ
أقمغم ،صمؿ ٟمزل إمم ؾمجلم"(.)4
ومم٤م ًمف صٚم٦م سمذًمؽ ُم٤م ورد ُمـ أن ضمؼميؾ  ص٤مطم٥م اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وأٟمف سمٞمده يزن
سمف أقمامل سمٜمل آدم ذم ذًمؽ اًمٞمقم.
وم٘مد أظمرج اًمٓمؼمي واًمالًمٙم٤مئل قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن  أٟمف ىم٤مل ":ص٤مطم٥م اعمٞمزان يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م ضمؼميؾَ ،ي ُر ُّد سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ،ىم٤ملَ :وم ُٞم ْ١م َظم ُذ ُمـ طمًٜم٤مت اًمٔم٤ممل ومؽمد قمغم اعمٔمٚمقم ،وم٢من

( )2شمٗمًػم اعمراهمل (.)227 /8
( )1إرؿم٤مد اًمً٤مري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري (ُ ،)482 /22مّم٤مسمٞمح اجل٤مُمع (.)178 /22
( )3اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة (ص.)712
(ً )4مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م (.)288 /1

32
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

إقمداد :د .قمكم سمـ ضم٤مسمر سمـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤مين

اعمٞمزان وطم٘مٞم٘متف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ

مل شمٙمـ ًمف طمًٜم٤متُ :أ ِظم َذ ُمـ ؾمٞمئ٤مت اعمٔمٚمقمَ ،وم ُر َّد ْت قمغم اًمٔم٤ممل"( ،)2وٟمُ٘مؾ ذًمؽ أيْم ً٤م قمـ احلًـ
اًمٌٍمي(.)1

املطًب ايجاْٞ
عدد املٛاشٜٔ
اظمتٚمػ اعمثٌتقن ًمٚمٛمٞمزان ذم قمدد اعمقازيـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وًمٕمؾ ُمٜمِم٠م اخلالف ذم ذًمؽ أٟمف
ورد ذيمر اعمقازيـ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٚمٗمظ اجلٛمع وم٘مط ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﲌ ﲍ ﲎ
ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ
ﲝﲞﱠ[إقمراف ،]9-8 :وىمقًمف  :ﱡﭐﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ

[إٟمٌٞم٤مء.]47 :
َ٤من َظم ِٗمٞم َٗمت ِ
سمٞمٜمام ورد ذيمر اعمٞمزان ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م سمّمٞمٖم٦م اإلومراد يم٘مقًمف ط« :يمَٚمِٛمت ِ
َ٤من َقم َغم
َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
٤من اهللِ ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿُ ،ؾم ٌْ َح َ
مح ِـُ ،ؾم ٌْ َح َ
٤من اهللِ َوسمِ َح ْٛم ِد ِهش(.)3
اًمر ْ َ
اًم ِّٚم ًَ٤منَ ،صم٘مٞم َٚمتَ٤من ِذم اعمْ َٞمزانَ ،طمٌِٞم ٌَتَ٤من إِ َمم َّ
واخلالف ذم ذًمؽ قمغم ىمقًملم:
ايك ٍٛاأل:ٍٚ
أهن٤م ُمقازيـ ُمتٕمددة ،ومٞمٙمقن اجلٛمع قمغم فم٤مهره ،ويٙمقن اعمراد :أن ًمٙمؾ ؿمخص ُمٞمزاٟم ً٤م ،أو
ًمٙمؾ قمٛمؾ ُمٞمزان ،أو أن ًمٙمؾ أُم٦م ُمٞمزان ،ويٙمقن اجلٛمع قمغم احل٘مٞم٘م٦م ذم شمٕمدد اعمقازيـ يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م(.)4
( )2أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه ( ،)322 /21واًمالًمٙم٤مئل ذم ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م (.)2145 /6
( )1أظمرضمف اسمـ أيب زُمٜملم أصقل اًمًٜم٦م (ص ،)266واًمالًمٙم٤مئل ذم ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م (.)2145 /6
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب ومْمؾ اًمتًٌٞمح (ح  ،)1351 /5( )6243وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمذيمر
واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م ،سم٤مب ومْمؾ اًمتٝمٚمٞمؾ واًمتًٌٞمح واًمدقم٤مء (()72 /8ح.)7212
( )4اٟمٔمر :اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة (ص  ،)735ومتح اًمٌ٤مري ( ،)537 /23شمٗمًػم اسمـ يمثػم (ُ ،)345 /5مدارك
اًمتٜمزيؾ وطم٘م٤مئؼ اًمت٠مويؾ (ُ ،)427 /1مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ( ،)126 /3روح اعمٕم٤مين (ً ،)54 /27مٌ٤مب اًمت٠مويؾ
ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾ ( ،)283 /1شمٗمًػم اسمـ قمروم٦م ( ،)123/1إَي٤مز اًمٌٞم٤من قمـ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ( ،)312 /2سم٤مهر اًمؼمه٤من ذم
ُمٕم٤مٟمك ُمِمٙمالت اًم٘مرآن ،عمحٛمقد اًمٜمٞمً٤مسمقري ( ،)526 /2شمٗمًػم طمدائؼ اًمروح واًمرحي٤من ذم روايب قمٚمقم اًم٘مرآنً ،مألُملم
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وىم٤مل سمتٕمدد اعمقازيـ اًمرازي ،طمٞم٨م ىم٤مل " :إفمٝمر إصمٌ٤مت ُمقازيـ ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ ُمٞمزان
واطمد ،واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ىمقًمف :ﱡﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ[إٟمٌٞم٤مءُ :مـ أي٦م ،]47
وىم٤مل ذم هذه أي٦م :ﭐﱡﭐﲌ ﲍ ﲎﱠ[إقمرافُ :مـ أي٦م  ،]8وقمغم هذا ومال يٌٕمد أن
يٙمقن ٕومٕم٤مل اًم٘مٚمقب ُمٞمزان ،وٕومٕم٤مل اجلقارح ُمٞمزان ،وعم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مقل ُمٞمزان آظمر"(.)2
وىمد رضمح هذا اًم٘مقل اًمِمٞمخ اًمِمٜم٘مٞمٓمل أظمذ ًا سمٔم٤مهر اًم٘مرآن ،طمٞم٨م ي٘مقل ":وفم٤مهر
اًم٘مرآن شمٕمدد اعمقازيـ ًمٙمؾ ؿمخصً ،م٘مقًمف :ﭐﱡﲌ ﲍ ﲎﱠ [إقمرافُ :مـ أي٦م ،]8
وىمقًمف :ﭐﱡﲓ ﲔ ﲕﱠ[إقمرافُ :مـ أي٦م  ]9ومٔم٤مهر اًم٘مرآن يدل قمغم أن ًمٚمٕم٤مُمؾ
اًمقاطمد ُمقازيـ ،يقزن سمٙمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م صٜمػ ُمـ أقمامًمف ،واًم٘م٤مقمدة اعم٘مررة ذم إصقل :أن
فم٤مهر اًم٘مرآن ٓ َيقز اًمٕمدول قمٜمف إٓ سمدًمٞمؾ َي٥م اًمرضمقع إًمٞمف"(.)1
ورضمح ذًمؽ أيْم ً٤م اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ،ومٕمٜمدُم٤م ُؾمئؾ قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﱚ ﱛ ﱜ

ﱝ ﱞﱠ [إٟمٌٞم٤مءُ :مـ أي٦م  ]47وهؾ اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واطمد أم قمدة ُمقازيـ؟ ،ىم٤مل:
"ٓ ؿمؽ أن ًمٗمظ اًم٘مرآن ٓ َيقز شمٖمٞمػمه وشمٌديٚمف ،ومام دام أن اهلل  أـمٚمؼ ًمٗمٔم٦م اعمقازيـ :ومٝمل
ُمقازيـ ،وٓ ُم٤مٟمع أن شمٙمقن هذه اعمقازيـ يمام ٟمٕمٚمؿ ُمـ أُمقر اًمٖمٞم٥م خمتٚمٗم٦م ،وًمٞمس يٜمٌٖمل أن
ٟمتّمقره٤م ُمٞمزاٟم ً٤م ُمٕمٞمٜم ً٤م ،يمٞمػ واعمقازيـ ذم اًمدٟمٞم٤م أن ىمد شمٕمددت وشمٜمققم٧م ،ومٛمـ سم٤مب أومم أن
يٙمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م هٜم٤مك ُمقازيـ ُمتٕمددة ،ومام دام أن اهلل  مجع اعمقازيـ ذم ُمثؾ هذا اًمٚمٗمظ
اًم٘مرآين :وم٤مقمت٘مد أٟمف ُمـ اًمتٕمٓمٞمؾ سمٛمٙم٤من أن يٗمن اعمقازيـ :سم٤معمٞمزان ،وهذا ًمٞمس ُمـ ـمري٘م٦م
اًمًٚمػ"(.)3

=اًمِم٤مومٕمل ( ،)222 /28اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب ( ،)471 /12اًمتحرير واًمتٜمقير ( ،)81 /27ذح اسمـ ٟم٤مضمل اًمتٜمقظمل
قمغم ُمتـ اًمرؾم٤مًم٦م ٓسمـ أيب زيد اًم٘مػمواين (ً ،)48 /2مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م (.)286 /1
(ُ )2مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥مً ،مٗمخر اًمديـ اًمرازي (.)13 /24
( )1أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن ( )259 /4سم٤مظمتّم٤مر.
(ُ )3مقؾمققم٦م إًمٌ٤مين ذم اًمٕم٘مٞمدة (.)364 /9

33
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

إقمداد :د .قمكم سمـ ضم٤مسمر سمـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤مين

اعمٞمزان وطم٘مٞم٘متف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ

ايك ٍٛايجاْ:ٞ
أٟمف ُمٞمزان واطمد جلٛمٞمع اخلالئؼ ،وىمد ُقم ِّؼم قمٜمف سمٚمٗمظ اجلٛمع ًمٚمتٗمخٞمؿ واًمتٕمٔمٞمؿ ،واًمٕمرب
ىمد شمقىمع ًمٗمظ اجلٛمع قمغم اًمقاطمد ،يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲤ ﲥﲦﱠ[اعم١مُمٜمقن ،]222-99 :وىمقًمف  :ﭐﱡﭐﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃﱠ[اًمِمٕمراء:
 ]225وىمقًمف :ﭐﱡﲑ ﲒ ﲓﲔﱠ[اًمِمٕمراء ،]213 :وإٟمام هق رؾمقل واطمد(.)2
ىم٤مل اًمٌٖمقي" :وم٢من ىمٞمؾ :ىمد ىم٤مل :ﭐﱡﭐﲌ ﲍ ﲎﱠ[إقمرافُ :مـ أي٦م  ]8ذيمر
سمٚمٗمظ اجلٛمع ،واعمٞمزان واطمد :ىمٞمؾَ :يقز أن يٙمقن ًمٗمٔمف مجٕم ً٤م وُمٕمٜم٤مه واطمد ،يم٘مقًمف :ﱡﭐﲑ

ﲒ ﱠ[اعم١مُمٜمقن.)1("]52 :
وىمٞمؾ :إٟمام ورد سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع سم٤مقمتٌ٤مر شمٕمدد وشمٜمقع إقمامل اعمقزوٟم٦م ومٞمف ،ويٙمقن اعمراد
ٍ
وطمٞمٜمئذ ومال ؾم١مال وٓ إؿمٙم٤مل،
سم٤معمقازيـ هٜم٤م مجع ُمقزون :أي :إقمامل اعمقزوٟم٦م ٓ :مجع ُمٞمزان،
يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمِمٜم٘مٞمٓمل.
وىمٞمؾ :ضم٤مء سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع ًمٚمدًٓم٦م قمغم شمٕمدُّ د أضمزاء اعمٞمزان ،أو ٕن ًمٙمؾ ٍ
أطمد وزن
ُيّمف(.)3
يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء اًم٘مقل اًمث٤مين ،وأٟمف ُمٞمزان واطمد ،يم٤مسمـ طمجر( ،)4واسمـ قمٓمٞم٦م
وىمد رضمح ٌ

( )2اٟمٔمر :اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة (ص  ،)735ومتح اًمٌ٤مري ( ،)537 /23شمٗمًػم اسمـ يمثػم (ُ ،)345/5مدارك
اًمتٜمزيؾ (ُ ،)427 /1مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ( ،)126/3روح اعمٕم٤مين (ً ،)54/27مٌ٤مب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾ
( ،)283 /1شمٗمًػم اسمـ قمروم٦م ( ،)123/1إَي٤مز اًمٌٞم٤من قمـ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ( ،)312/2سم٤مهر اًمؼمه٤من ذم ُمٕم٤مين ُمِمٙمالت
اًم٘مرآن ( ،)526/2شمٗمًػم طمدائؼ اًمروح واًمرحي٤من ( ،)222/28اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب ( ،)471/12اًمتحرير واًمتٜمقير
( ،)81 /27ذح اسمـ ٟم٤مضمل اًمتٜمقظمل (.)48 /2
(ُ )1مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن (.)126 /3
( )3اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز (.)85 /4
( )4ومتح اًمٌ٤مري (.)538 /23
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إٟمدًمز( ،)2واخل٤مزن( ،)1واسمـ يمثػم( ،)3واسمـ قمروم٦م اعم٤مًمٙمل( ،)4واسمـ طمجر اهلٞمتٛمل( ،)5وإًمقد(،)6
وهمػمهؿ(.)7
ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر" :واًمذي يؽمضمح أٟمف ُمٞمزان واطمد ،وٓ يِمٙمؾ سمٙمثرة ُمـ يقزن
قمٛمٚمفٕ :ن أطمقال اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ شمٙمٞمػ سم٠مطمقال اًمدٟمٞم٤م"(.)8
وىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م" :وإٟمام مجٕمٝم٤م :وهق ُمٞمزان واطمدُ ،مـ طمٞم٨م ًمٙمؾ أطمد ٌ
وزن ُيّمف"(.)9
وىم٤مل اخل٤مزن" :وأيمثر إىمقال إٟمف ُمٞمزان واطمد وإٟمام مجع ٓقمتٌ٤مر شمٕمدد إقمامل اعمقزوٟم٦م
سمف"(.)22
ٌ
ُمٞمزان واطمد إٓ أن اًمذي ئمٝمر ًمٚمٌ٤مطم٨م واهلل أقمٚمؿ أن هذا
ورهمؿ أن أيمثر اًمٕمٚمامء قمغم إٟمف
ُمـ أُمقر اًمٖمٞم٥م اًمتل ٓ يٛمٙمـ اجلزم سمقاطمد ُمٜمٝم٤م ،وًمذًمؽ ومٝمق حمتٛمؾ ًمٚمقضمٝملم.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م" :اجلٛمع ُمرا ٌد ُمـ هذا اًمٚمٗمظ :إُم٤م ًمتٕمدُّ د أٓت اًمتل شمقزن
هب٤م ،أو ًمتٕمدُّ د إوزان ،وأُم٤م ُم٤م ذيمروه ُمـ يمثرشمف ًمٙمثرة اعمٕم٤مين اًمتل د ًَّم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٌ٤مرات قمٜمف
طمؼ ًمٙمـ إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمٌ٤مرات د ًَّم٧م قمغم ُمٕم٤من يمثػمة قمٚمؿ أن ُمٕم٤مين اًمٕمٌ٤مرات ًمٙمالم اهلل
ومٝمذا ٌّ
يمثػمة ًمٞمس هق ُمٕمٜمك واطمد ًا وهق اعمٓمٚمقب" (.)22

( )2اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز (.)85 /4
(ً )1مٌ٤مب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾ (.)117 /3
( )3شمٗمًػم اسمـ يمثػم (.)345 /5
( )4شمٗمًػم اسمـ قمروم٦م (.)123 /1
( )5اًمٗمتح اعمٌلم سمنمح إرسمٕملمٓ ،سمـ طمجر اهلٞمتٛمل (ص .)398
( )6روح اعمٕم٤مين (.)54 /27
( )7اٟمٔمر :إرؿم٤مد اًمً٤مري ( ،)482 /22ذح اسمـ ٟم٤مضمل اًمتٜمقظمل ( ،)48 /2طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي (ً ،)91 /2مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م
(.)286 /1
( )8ومتح اًمٌ٤مري (.)538 /23
( )9اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز (.)85 /4
(ً )22مٌ٤مب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾ ( ،)117 /3واٟمٔمر :شمٗمًػم اسمـ يمثػم (.)345 /5
( )22اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمىٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م (.)575 /6
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صمؿ ُمقازيـ ُمتٕمددة شمقزن ومٞمٝم٤م
وهذا ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اسمـ أيب اًمٕمز سم٘مقًمف" :حيتٛمؾ أن يٙمقن َّ
ومجٛمع سم٤مقمتٌ٤مر شمٜمقع إقمامل اعمقزوٟم٦م"(.)2
إقمامل ،وحيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد اعمقزوٟم٤مت ُ


( )2ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م (.)629 /1
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املبخح ايسابع
املٛشْٚات اييت تٛشٕ يف املٝصإ
شمٕمددت أىمقال اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمقزوٟم٤مت اًمتل شمقزن ذم اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم
قمدة أىمقال(:)2
ايك ٍٛاأل :ٍٚإٔ املٛش ّٜٛ ٕٚايكٝاَ ٖٞ ١األعُاٍ ذاتٗا:
ُمروي قمـ اسمـ قمٌ٤مس )1(يمام ذيمر ذًمؽ اًمقاطمدي واًمٌٖمقي ،ىم٤مل اًمقاطمدي:
وهذا اًم٘مقل
ٌ
"واسمـ قمٌ٤مس وقم٤مُم٦م اعمٗمنيـ قمغم أن اعمراد هبذا اًمقزن أقمامل اًمٕمٌ٤مد" إمم أن ىم٤مل" :هذا اًمذي
ذيمرٟم٤م ُمذه٥م قم٤مُم٦م اعمٗمنيـ وأهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه أي٦م"(.)3
وىم٤مل اًمٌٖمقي" :وىمٞمؾ :شمُقزن إقماملُ ،ر ِوي ذًمؽ قمـ اسمـ قمٌ٤مسَ ،وم ُٞم١مشمك سم٤مٕقمامل احلًٜم٦م
ٍ
ٍ
صقرة ىمٌٞمح٦م :ومتقوع ذم اعمٞمزان"(.)4
اًمً ِّٞمئ٦م قمغم
قمغم صقرة َطم ًَٜمَ٦م ،وسم٤مٕقمامل َّ
وىمد شم٘مدم ُمٕمٜم٤م ىمقل قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي ،طمٞم٨م ىم٤مل" :ؾم٠مًم٧م أيب وأسم٤م زرقم٦م
قمـ ُمذاه٥م أهؾ اًمًٜم٦م ذم أصقل اًمديـ ،وُم٤م أدريم٤م قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ذم مجٞمع إُمّم٤مر ،وُم٤م يٕمت٘مدان
ُمـ ذًمؽ :وم٘م٤مٓ :أدريمٜم٤م اًمٕمٚمامء ذم مجٞمع إُمّم٤مر -طمج٤مز ًا وقمراىم ً٤م وؿم٤مُم ً٤م ويٛمٜم ً٤م -ومٙم٤من ُمـ
ُمذهٌٝمؿ :اإليامن ىمقل وقمٛمؾ ،يزيد ويٜم٘مص" ،ومذيمرا أُمقر ًا إمم أن ىم٤مٓ" :واعمٞمزان َطم ٌّؼً ،مف
يمِ َّٗمت٤من ،شمقزن ومٞمف أقمامل اًمٕمٌ٤مد َطم ًَٜمُٝم٤م وؾم ِّٞم ُئٝم٤م"(.)5

(ً )2مٚمٛمزيد اٟمٔمرُ :مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن (ً ،)282 /1مٌ٤مب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾ ( ،)117 /3شمٗمًػم اسمـ يمثػم (/3
 ،)389اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمٗمتـ واعمالطمؿٓ ،سمـ يمثػم ( ،)14 /1اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مبً ،مٕمٛمر احلٜمٌكم ( ،)13 /9ومتح اًمٌ٤مري
( ،)539 /23ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م (ُ ،)622 /1مٕم٤مرج اًم٘مٌقل ،حل٤مومظ طمٙمٛمل ( ،)847 /1اًمٌدر اًمتامم ذح سمٚمقغ
اعمرام ،حلًلم اًمالقمل (.)481 /22
( )1أظمرج ذًمؽ اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن (.)162 /2
( )3اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط (.)14 - 13 /9
(ُ )4مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن (.)282 /1
( )5ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ( ،)298 /2إصمٌ٤مت صٗم٦م اًمٕمٚمق (ص .)281
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ورضمح هذا اًم٘مقل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح( ،)2وأمحد اعمراهمل( ،)1وحمٛمد إُملم
اهلرري( ،)3ذم شمٗمًػمهيام.
أدي ١أصخاب ٖرا ايك:ٍٛ
واؾمتدل أصح٤مب هذا اًم٘مقل سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمتل ٟمّم٧م قمغم وزن إقمامل ذم
اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
ومٕمـ أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري  ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط« :اًم ُّٓمٝمقر َؿم ْٓمر ْ ِ ِ
هلل
احل ْٛمدُ ِ
اإل َيامنَ ،و ْ َ
ُ
ُ ُ
َ٤من َظم ِٗمٞم َٗمت ِ
انش( ،)4وذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة  ىم٤مل :ىم٤مل اًمٜمٌل ط« :يمَٚمِٛمت ِ
َمت ْ َ ُ
أل ا ْعمِ َٞمز َ
َ٤من َقم َغم
َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
٤من اهللِ ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿُ ،ؾم ٌْ َح َ
مح ِـُ ،ؾم ٌْ َح َ
٤من اهللِ َوسمِ َح ْٛم ِد ِهش(،)5
اًمر ْ َ
اًم ِّٚم ًَ٤منَ ،صم٘مٞم َٚمتَ٤من ِذم اعمْ َٞمزانَ ،طمٌِٞم ٌَتَ٤من إِ َمم َّ
وقمـ أسمك اًمدرداء  ىم٤مل :ىم٤مل اًمٜمٌل طُ« :م٤م ُِمـ َر ٍء ِ ِذم اعمْ ِ َٞمز ِ
ان َأ ْصم َ٘م ُؾ ُِم ْـ ُطم ًْ ِـ ْ
اخلُ ُٚم ِؼش(.)6
َ ْ ْ

وىمد ُ ِ
أقمؽم َض قمغم هذا اًم٘مقل سم٠من إقمامل أقمراض ٓ شم٘مٌؾ اًمقزن ،وٓ شمقصػ ٍ
سمث٘مؾ وٓ

ظمٗم٦م(.)7
وىمد أضمٞم٥م قمغم هذا آقمؽماض :سم٠من إقمامل وإن يم٤مٟم٧م أقمراو ً٤م وم٢من اهلل ي٘مٚمٌٝم٤م أضمً٤مُم ً٤م
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م صمؿ شمقزن.
ىم٤مل اسمـ يمثػم" :واًمذي يقوع ذم اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ىمٞمؾ :إقمامل ،وإن يم٤مٟم٧م أقمراو ً٤م:
إٓ أن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مٚمٌٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أضمً٤مُم٤م"(.)8

( )2ومتح اًمٌ٤مري (.)539 /23
( )1شمٗمًػم اعمراهمل (.)227 /8
( )3شمٗمًػم طمدائؼ اًمروح واًمرحي٤من ذم روايب قمٚمقم اًم٘مرآن ( )128 /9و (.)112 /9
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب ومْمؾ اًمقوقء (ح.)242 /2( )556
( )5ؾمٌؼ خترَيف (ص .)7
( )6ؾمٌؼ خترَيف (ص .)8
( )7اٟمٔمر :اًمٌدر اًمتامم ذح سمٚمقغ اعمرام (.)481 /22
( )8شمٗمًػم اسمـ يمثػم (.)389 /3
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ٍ
أقمراض ٓ شم٘مٌؾ
ُمٚمحد ُمٕم٤مٟمد ي٘مقل :إقمامل
وىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل" :ومال ُيٚمتٗم٧م إمم
ٌ
اًمقزن ،وإٟمام ي٘مٌؾ اًمقزن إضمً٤مم ،وم٢من اهلل ي٘مٚم٥م إقمراض أضمً٤مُم ً٤م"(.)2
وىم٤مل إًمٌ٤مين ُمٕمٚم٘م ً٤م قمغم طمدي٨م اًمٌٓم٤مىم٦م" :وذم احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم أن ُمٞمزان إقمامل ًمف
يمٗمت٤من ُمِم٤مهدشم٤من ،وأن إقمامل وإن يم٤مٟم٧م أقمراو ً٤م وم٢مهن٤م شمقزن ،واهلل قمغم يمؾ رء ىمدير"(.)1
ىم٤مدر قمغم ذًمؽ ،وٓ يٕمجزه رء  وهلذا
وؾمقا ٌء ىمٞمؾ إهن٤م شمُ٘مٚم٥م أضمً٤مُم ً٤م أم ٓ ،وم٢من اهلل ٌ
ٟمٔم٤مئر يمام شم٘مدم(.)3
ايك ٍٛايجاْ :ٞإٔ املٛش ّٜٛ ٕٚايكٝاَ ١صخا٥ف األعُاٍ:
وم٤مًمذي يقزن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّمحػ اًمتل يمت٥م ومٞمٝم٤م أقمامل اًمٕمٌ٤مد ٓ ،إقمامل ٟمٗمًٝم٤م.
و ٟمُ٘مؾ هذا اًم٘مقل قمـ اًمٓمٞمٌل( ،)4وأيب قمكم اجلٌ٤مئل ُمـ اعمٕمتزًم٦م( ،)5ورضمحف اًم٘مرـمٌل(،)6
واخل٤مزن( ،)7وُمرقمل احلٜمٌكم ذم حت٘مٞمؼ اعمٞمزان( ،)8واًمًٗم٤مريٜمل ذم ًمقاُمع إٟمقار(.)9
طمٞم٨م ىم٤مل" :ىم٤مل اسمـ قمٛمر :شمقزن

وذيمر اًم٘مرـمٌل أن هذا اًم٘مقل ىمقل اسمـ قمٛمر

صح٤مئػ أقمامل اًمٕمٌ٤مد ،وهذا هق اًمّمحٞمح ،وهق اًمذي ورد سمف اخلؼم"(.)22
وىم٤مل ُمرقمل اًمٙمرُمل" :واًمّمقاب ُم٤م صححف اسمـ قمٌد اًمؼم ،واًم٘مرـمٌل وهمػممه٤م :أن
اعمقزون اًمّمح٤مئػ"(.)22

( )2ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م (.)621 /1
( )1جمٛمقع ومت٤موى اًمٕمالُم٦م إًمٌ٤مين (ص .)297
( )3اٟمٔمر (ص ُ )25مـ هذا اًمٌح٨م.
( )4اٟمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري ( ،)539 /23اًمٌدر اًمتامم ذح سمٚمقغ اعمرام (.)481 /22
( )5اٟمٔمر :اًمٌدر اًمتامم ذح سمٚمقغ اعمرام (.)481 /22
( )6اٟمٔمر :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)265 /7
( )7اٟمٔمرً :مٌ٤مب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾ (.)117 /3
( )8اٟمٔمر :حت٘مٞمؼ اًمؼمه٤من ذم إصمٌ٤مت طم٘مٞم٘م٦م اعمٞمزان ،عمرقمل احلٜمٌكم (ص.)31
( )9اٟمٔمرً :مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م (.)287 /1
( )22شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)265 /7
( )22حت٘مٞمؼ اًمؼمه٤من ذم إصمٌ٤مت طم٘مٞم٘م٦م اعمٞمزان (ص.)31
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أدي ١أصخاب ٖرا ايك:ٍٛ
ص
واؾمتدل أصح٤مب هذا اًم٘مقل سم٘مقًمف ط ذم طمدي٨م اًمٌٓم٤مىم٦م اعمت٘مدم« :إِ َّن اهللَ َؾم ُٞم َخ ِّٚم ُ
ِ ِ
وس ْ ِ ِ
َر ُضم ًال ُِم ْـ ُأ َُّمتِل َقم َغم ُر ُء ِ
لم ِؾم ِج ًال ،يم ُُّؾ ِؾم ِج ٍّؾ
ْنم َقم َٚم ْٞم ِف شمِ ًْ َٕم ً٦م َوشمِ ًْ ِٕم َ
اخلَ َالئؼ َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َوم َٞمٜم ُ ُ
ِ
ِ ِ
ُِم ْث ُؾ َُمدِّ ا ًْم ٌَ َ ِ
قن؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
ٍم ُصم َّؿ َي ُ٘م ُ
احل٤مومِ ُٔم َ
قلَ َٓ :ي٤م َر ِّب
قلَ :أ ُشمٜمْٙم ُر ُم ْـ َه َذا َؿم ْٞم ًئ٤م؟ َأ ْفم َٚم َٛم َؽ َيم َت ٌَتل ْ َ

قلَ َٓ :ي٤م َر ِّب َوم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :أ َوم َٚم َؽ ُقم ْذ ٌر؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
َوم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :سم َغم إِ َّن ًَم َؽ ِقمٜمْدَ ٟمَ٤م َطم ًَٜمَ ً٦مَ ،وإِ َّٟم ُف َٓ ُفم ْٚم َؿ َقم َٚم ْٞم َؽ
ا ًْم َٞم ْق َمَ ،وم ُٞم ْخ ِر ُج سمِ َٓم٤م َىم ً٦م ومِ َٞمٝم٤م َأ ْؿم َٝمدُ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُ ،و َأ ْؿم َٝمدُ َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َقم ٌْدُ ُه َو َر ُؾمق ًُم ُف َوم َٞم ُ٘م ُ
قل:
قل :ي٤م رب ُم٤م ه ِذ ِه ا ًْمٌِ َٓم٤م َىم ُ٦م ُمع ه ِذ ِه اًمً ِج َّال ِ
ت؟ َوم َ٘م َ٤ملَ :وم٢مِٟم ََّؽ َٓ ُشم ْٔم َٚم ُؿ َىم َ٤مل:
َ َ َ
ي َو ْزٟم ََؽ َوم َٞم ُ٘م ُ َ َ ِّ َ َ
ْ
ِّ
اطم ُ ْ
٧م اًمً ِج َّال ُت و َصم ُ٘م َٚم ِ
٤مؿم ِ
اًمً ِج َّال ُت ِذم يمِ َّٗم ٍ٦م َوا ًْمٌِ َٓم٤م َىم ُ٦م ِذم يمِ َّٗم ٍ٦مَ ،وم َٓم َ
٧م ا ًْمٌِ َٓم٤م َىم ُ٦مَ ،و َٓ َي ْث ُ٘م ُؾ َُم َع
َومت َ
َ
ِّ
ُقو ُع ِّ
ر ٍءش(.)2
ْ
اؾم ِؿ اهللِ َشم َٕم َ٤ممم َ ْ

وقمٚمٚمقا هذا اًم٘مقل :سم٠من إقمامل أقمراض ومال شمقصػ سمث٘م ٍؾ وٓ ظمٗم٦م ،وأيْم ً٤م ًمدًٓم٦م
طمدي٨م اًمٌٓم٤مىم٦م(.)1
ىم٤مل اسمـ طمجر" :وىم٤مل اًمٓمٞمٌل :ىمٞمؾ إٟمام شمقزن اًمّمحػ ،وأُم٤م إقمامل وم٢مهن٤م أقمراض ومال
شمقصػ سمث٘مؾ وٓ ظمٗم٦م"(.)3
وىم٤مل اخل٤مزن سمٕمد ٟم٘مٚمف حلدي٨م اًمٌٓم٤مىم٦م" :وذم احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم أن صح٤مئػ إقمامل هل
اًمتل شمقزن ٓ ،أن إقمامل شمتجًد ضمقاهر ومتقزن ،واهلل أقمٚمؿ"(.)4
ايك ٍٛايجايح :إٔ ايعاٌَ ْفط٘ ٜٛشٕ  ّٜٛايكٝاَ:١
وأصح٤مب هذا اًم٘مقل ذهٌقا إمم أن اًمٕم٤مُمؾ يقزن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمع قمٛمٚمف.
ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل سمٕمد ذيمره ًمٚمرواي٤مت اًمقاردة ذم طمدي٨م اًمٌٓم٤مىم٦م ،ىم٤مل" :وذم هذا
اًمًٞم٤مق وم٤مئدة ضمٚمٞمٚم٦م ،وهل :أن اًمٕم٤مُمؾ يقزن ُمع قمٛمٚمف ،ويِمٝمد ًمف ُم٤م روى اًمٌخ٤مري قمـ أيب

( )2ؾمٌؼ خترَيف (ص .)8
( )1اٟمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري ( ،)539 /23اًمٌدر اًمتامم ذح سمٚمقغ اعمرام (.)481 /22
( )3ومتح اًمٌ٤مري (.)539 /23
(ً )4مٌ٤مب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾ (.)117 /3
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ِ
هلل
لم َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َٓ َي ِز ُن ِقمٜمْدَ ا ِ
اًمً ِٛم ُ
ٞمؿ َّ
اًمر ُضم ُؾ ا ًْم َٕمٔم ُ
هريرة  قمـ اًمٜمٌل ط ىم٤مل« :إِ َّٟم ُف ًَم َٞم ْ٠م ِيت َّ
قو ٍ٦م ،وىم٤مل :اىمرؤا ﱡﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ[اًمٙمٝمػ]225 :ش"(.)1()2
َ٤مح َسم ُٕم َ
َضمٜم َ
أدي ١أصخاب ٖرا ايك:ٍٛ
اؾمتدل أصح٤مب هذا اًم٘مقل سمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب
ِ
هلل
لم َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َٓ َي ِز ُن ِقمٜمْدَ ا ِ
اًمً ِٛم ُ
ٞمؿ َّ
اًمر ُضم ُؾ ا ًْم َٕمٔم ُ
هريرة  قمـ رؾمقل اهلل ط ىم٤مل« :إِ َّٟم ُف ًَم َٞم ْ٠م ِيت َّ
قو ٍ٦مش(.)3
َ٤مح َسم ُٕم َ
َضمٜم َ
ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمِمٜم٘مٞمٓمل" :وومٞمف دًٓم٦م قمغم وزن إؿمخ٤مص"(.)4
وُمـ إدًم٦م أيْم ً٤م ُم٤م صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح أن قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد " يم َ
َيتَٜمِل ِؾم َقايمً٤م ُِم َـ
َ٤من َ ْ
ِ
اك ،ويم َ ِ
ِ
اًمً٤م َىم ْ ِ
يح َشم ْٙم َٗم ُ١م ُهَ ،وم َْم ِح َؽ ا ًْم َ٘م ْق ُم ُِمٜمْ ُفَ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللِ ط :
اًمر ُ
ْإَ َر َ
لمَ ،وم َج َٕم َٚم٧م ِّ
َ٤من َدىم َٞمؼ َّ

« ُِم َّؿ شم َْْم َحٙم َ
ُقن؟ش َىم٤م ًُمقاَ :ي٤م َٟمٌِ َّل اهللُِِ ،م ْـ ِد َّىم ِ٦م َؾم٤م َىم ْٞم ِفَ ،وم َ٘م َ٤ملَ « :وا ًَّم ِذي َٟم ْٗم ِز سمِ َٞم ِد ِهَ ،هل ُ َام َأ ْصم َ٘م ُؾ ِذم
اعمْ ِ َٞمز ِ
ان ُِم ْـ ُأ ُطم ٍدش(.)5
ايك ٍٛايسابع :إٔ مجٝع َا ذنس ٜٛشٕ  ّٜٛايكٝاَ:١
وم٤مٕقمامل واًمّمحػ واًمٕم٤مُمؾ يتؿ وزهن٤م ذم اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،مجٕم ً٤م ًمٚمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م
اًمقاردة ذم ذًمؽ.
ىم٤مل اسمـ يمثػم" :وىمد يٛمٙمـ اجلٛمع سملم هذه أصم٤مر سم٠من يٙمقن ذًمؽ يمٚمف صحٞمح ً٤م ،ومت٤مرة
شمقزن إقمامل ،وشم٤مرة شمقزن حم٤مهل٤م ،وشم٤مرة يقزن وم٤مقمٚمٝم٤م ،واهلل أقمٚمؿ"(.)6

( )2ؾمٌؼ خترَيف (ص .)8
( )1ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م (.)622 /1
( )3ؾمٌؼ خترَيف (ص .)8
( )4أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن (.)353 /3
( )5ؾمٌؼ خترَيف (ص .)8
( )6شمٗمًػم اسمـ يمثػم (.)392 /3
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وىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز" :ومثٌ٧م وزن إقمامل ،واًمٕم٤مُمؾ ،وصح٤مئػ إقمامل ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ
سمام وراء ذًمؽ ُمـ اًمٙمٞمٗمٞم٤مت"(.)2
وىم٤مل طم٤مومظ احلٙمٛمل" :واًمذي اؾمتٔمٝمر ُمـ اًمٜمّمقص واهلل أقمٚمؿ أن اًمٕم٤مُمؾ وقمٛمٚمف
وصحٞمٗم٦م قمٛمٚمف يمؾ ذًمؽ يقزنٕ :ن إطم٤مدي٨م اًمتل ذم سمٞم٤من اًم٘مرآن ىمد وردت سمٙمؾ ُمـ ذًمؽ،
وٓ ُمٜم٤موم٤مة سمٞمٜمٝم٤م"(.)1
واًمذي فمٝمر ًمٚمٌ٤مطم٨م أن اًم٘مقل اًمراسمع هق أرضمح إىمقال وأىمقاه٤م ،وم٤مٕقمامل واًمّمحػ
واًمٕم٤مُمؾ ،يمؾ ذًمؽ يقزن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمألدًم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمتل صمٌت٧م قمـ اًمٜمٌل ط ذم ذًمؽ ،يمام
شم٘مدم.


( )2ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م (.)623 /1
(ُ )1مٕم٤مرج اًم٘مٌقل (.)849-848 /1
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املبخح اخلاَظ
ٚشٕ أعُاٍ ايهفاز ٚاجلٔ
املطًب األٚ :ٍٚشٕ أعُاٍ ايهفاز:
اًمٕمٚمامء ذم وزن أقمامل اًمٙمٗم٤مر قمغم ىمقًملم:
اًم٘مقل إول :أن أقمامل سمٜمل آدم يمٚمٝمؿ ُ -م١مُمٜمٝمؿ ويم٤مومرهؿ  -شمقزن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م:
وم٘مد ٟم٘مؾ اًمًٛمٕم٤مين قمـ اًمت٤مسمٕمل قمٌٞمد سمـ قمٛمػم أٟمف ىم٤مل" :ي١مشمك سم٤مًمرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمٓمقيؾ،
إيمقل واًمنموب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :ومٞمقزن ،ومال يزن قمٜمد اهلل ضمٜم٤مح سمٕمقو٦م"(.)1()2
وسمقب اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞﱠ[إٟمٌٞم٤مءُ :مـ أي٦م  ،]47وأن أقمامل سمٜمل آدم وىمقهلؿ يقزن"(.)3
وقمٚمؼ ص٤مطم٥م اًمٙمقصمر اجل٤مري قمغم ىمقل اًمٌخ٤مري وم٘م٤مل" :هذا يدل قمغم أن اًمٙمٗم٤مر أيْم ً٤م
شمقزن أقمامهلؿ ،ويدل قمٚمٞمف أيْم ً٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﱠ[إقمراف ]9 :وم٢مهن٤م ذم ؿم٠من اًمٙمٗم٤مر"(.)4
وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل" :ذم أي٦م اًمتل يمتٌٜم٤مه٤م( )5دًٓم ٌ٦م قمغم أن أقمامل اًمٙمٗم٤مر شمقزنٟٕ :مف ىم٤مل ذم آي٦م
أظمرى :ﭐﱡﭐﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ[إقمراف.)6("]9 :
وذه٥م إمم هذا اًم٘مقل أيْم ً٤م اسمـ طمزم اًمٔم٤مهري :طمٞم٨م ىم٤مل" :ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ اًمٙمٗم٤مر :ﱡﲝ

ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱠ[اًمٙمٝمػُ :مـ أي٦م  ]225وًمٞمس هذا قمغم أن ٓ شمقزن أقمامهلؿ:

ِ
اًمً ِٛملمُ َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َٓ َي ِز ُن ِقمٜمْدَ اهللِ
ٞمؿ َّ
اًمر ُضم ُؾ ا ًْم َٕمٔم ُ
( )2يمالم قمٌٞمد سمـ قمٛمػم هٜم٤م إؿم٤مرة إمم احلدي٨م اًمّمحٞمح اعمت٘مدم« :إِ َّٟم ُف ًَم َٞم ْ٠م ِيت َّ
قو ٍ٦مش.
َ٤مح َسم ُٕم َ
َضمٜم َ
( )1شمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مين (.)266 /1
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري (.)1748 /6
( )4اًمٙمقصمر اجل٤مري إمم ري٤مض أطم٤مدي٨م اًمٌخ٤مريٕ ،محد اًمٙمقراين (.)316 /22
( )5يِمػم إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ[إٟمٌٞم٤مءُ :مـ أي٦م .]47
( )6ؿمٕم٥م اإليامنً ،مٚمٌٞمٝم٘مل (.)157 /2

43
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

إقمداد :د .قمكم سمـ ضم٤مسمر سمـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤مين

اعمٞمزان وطم٘مٞم٘متف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ

سمؾ شمقزنً ،مٙمـ أقمامهلؿ َؿم ِ٤مئ َٚم٦م( )2وُمقازيٜمٝمؿ ظمٗم٤مف ،ىمد ٟمص اهلل شمٕم٤ممم قمغم ذًمؽ إذ ي٘مقل :ﱡﳇ

ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑﱠ[اعم١مُمٜمقن.)1("]223:
()3
إظمٌ٤مر ًمقزن أقمامل اًمٙمٗم٤مرٕ :ن قم٤مُم٦م اعمٕمٜمٞملم سم٘مقًمف:
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل" :وهذه أي٤مت
ٌ

ﱡﳈ ﳉﭐﱠ ذم هذه أي٤مت :هؿ اًمٙمٗم٤مر"(.)4

وذيمر اسمـ ٟم٤مضمل اًمتٜمقظمل أن أيمثر اًمٕمٚمامء قمغم هذا اًم٘مقل ،وم٘م٤ملْ " :
واظم ُتٚمِػ هؾ شمقزن

ًمٚمٙم٤مومر أقمامل أم ٓ ،وإيمثر قمغم ذًمؽ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳅﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑﱠ

[اعم١مُمٜمقن ]223-221 :ومٝمذا اًمقزن يٕمؿ أهؾ اإليامن واًمٙمٗمران"(.)5
اًم٘مقل اًمث٤مين :أن أقمامل اًمٙم٤مومر ٓ شمقزن :إ ْذ ًمٞمس ًمف طمًٜم٤مت شمقزن(.)6
وىمد اؾمتدل أصح٤مب هذا اًم٘مقل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم ؿم٠من اًمٙمٗم٤مر :ﱡﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣﱠ[اًمٙمٝمػ.]225 :
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م" :وأُم٤م اًمٙمٗم٤مر :ومال حي٤مؾمٌقن حم٤مؾمٌ٦م ُمـ شمقزن طمًٜم٤مشمف
أقمامهلؿ ُ
ُ
وَيزون
وؾمٞمئ٤مشمف :وم٢مٟمف ٓ طمًٜم٤مت هلؿ ،وًمٙمـ شمُٕمد
وحتَم َوم ُٞمقىمٗمقن قمٚمٞمٝم٤م و ُي َ٘م َّررون هب٤م ُ
هب٤م"(.)7

أصؾ واطمدٌ ُّ
( )2اًمِمقلٌ :
يدل قمغم آرشمٗم٤مع ،وُمـ ذًمؽ َؿم َ٤مل اعمٞمزان :إِذا ارشمٗمٕم٧م إطمدى يم َّٗمتٞمف ،ي٘م٤ملٟ :م٤مىم٦م ؿم٤مئٚم٦م :إذا ظمػ
ًمٌٜمٝم٤م وارشمٗمع ضقمٝم٤م ،اٟمٔمرُ :م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ( ،)132 /3اعمخّمصٓ ،سمـ ؾمٞمده ( ،)85 /5آؿمت٘م٤مقٓ ،سمـ دريد (ص
.)432
( )1اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾٓ ،سمـ طمزم (.)54 /4
( )3يِمػم إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇﲈ ﲉﲊﱠ[اًم٘م٤مرقم٦م ،]9-8 :وىمقًمف :ﭐﱡﭐﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ[إقمراف.]9 :
( )4اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة (ص .)725
( )5ذح اسمـ ٟم٤مضمل اًمتٜمقظمل قمغم ُمتـ اًمرؾم٤مًم٦م ٓسمـ أيب زيد اًم٘مػمواين (.)49 /2
( )6اٟمٔمر :سمحر اًمٕمٚمقم ( ،)512 /2ذح اسمـ ٟم٤مضمل اًمتٜمقظمل قمغم ُمتـ اًمرؾم٤مًم٦م ٓسمـ أيب زيد اًم٘مػمواين ( ،)49 /2اًمٙمقصمر
اجل٤مري إمم ري٤مض أطم٤مدي٨م اًمٌخ٤مري ( ،)316 /22ومتح اًم٘مدير (.)373 /3
( )7جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)246 /3
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وىم٤مل اخل٤مزن" :وم٢من ىمٚم٧م يمٞمػ شمّمٜمع سم٘مقًمف :ﱡﭐﱚ ﱛ ﱜ ﱠ[إٟمٌٞم٤مءُ :مـ
أي٦مُ ]47مع ىمقًمف :ﱡ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ[اًمٙمٝمػُ :مـ أي٦م  ،]225ىمٚم٧م :هذه
ذم طمؼ اًمٙمٗم٤مرٕ :هنؿ ًمٞمس هلؿ أقمامل شمقزن ُمع اًمٙمٗمر"(.)2
وًمٕمؾ اًم٘مقل إول هق اًمراضمح ذم اعمً٠مًم٦م واهلل أقمٚمؿ ًمٕمدم اًمتخّمٞمص ذم اًمٜمّمقص ،أُم٤م
ُم٤م ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؿم٠من اًمٙمٗم٤مر :ﱡﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﱠ وم٘مد وضمف اًمٕمٚمامء ُمٕمٜمك
أي٦م :سم٠مٟمف ٓ يٙمقن هلؿ قمٜمد اهلل ىمدر وٓ ُمٜمزًم٦م ،وٓ يٕمٌ٠م هبؿ ،وًمٞمس هلؿ وزن يٜمٗمٕمٝمؿ يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وٓ يٚمزم ُمٜمف قمدم اًمقزن(.)1
ىم٤مل اًمٓمؼمي" :ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره :ومال ٟمجٕمؾ هلؿ صم٘م ً
ال ،وإٟمام قمٜمك سمذًمؽ :أهنؿ ٓ شمث٘مؾ هبؿ
ُمقازيٜمٝمؿٕ :ن اعمقازيـ إٟمام شمث٘مؾ سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م ،وًمٞمس هل١مٓء رء ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م،
ومتث٘مؾ سمف ُمقازيٜمٝمؿ(.)3
ويمقن أقمامل اًمٙم٤مومر ٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م ٓ :يٜمٗمل ذًمؽ أهن٤م شمقزن ،ومٙمام أن أقمامل اعم١مُمٜملم شمقزن
إلفمٝم٤مر ذومٝمؿ ،ومٞمٙمقن وزن أقمامل اًمٙمٗم٤مر ُمزيد طمنة قمٚمٞمٝمؿ.
ىم٤مل اسمـ يمثػم" :وىمد شمقزن أقمامل اًمًٕمداء وإن يم٤مٟم٧م راضمح٦مِ :
إلفمٝم٤مر ذومٝمؿ قمغم
رؤوس إؿمٝم٤مد ،واًمتٜمقيف سمًٕم٤مدهتؿ وٟمج٤مهتؿ ،وأُم٤م اًمٙمٗم٤مر ومتقزن أقمامهلؿ وإن مل شمٙمـ هلؿ
طمًٜم٤مت شمٜمٗمٕمٝمؿ ،ي٘م٤مسمؾ هب٤م يمٗمرهؿِ :
إلفمٝم٤مر ؿم٘م٤مئٝمؿ وومْمٞمحتٝمؿ قمغم رؤوس اخلالئؼ"(.)4
وىم٤مل إًمقد" :ذيمر اًم٘م٤ميض ُمٜمذر سمـ ؾمٕمٞمد اًمٌٚمقـمل أن أهؾ اًمّمؼم ٓ شمقزن أقمامهلؿ،
وإٟمام يّم٥م هلؿ إضمر صٌ ً٤م ،وفمقاهر أيمثر أي٤مت وإطم٤مدي٨م شم٘متيض وزن أقمامل اًمٙمٗم٤مر"(.)5

(ً )2مٌ٤مب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾ (.)117 /3
( )1اٟمٔمر :ذح اسمـ ٟم٤مضمل اًمتٜمقظمل قمغم ُمتـ اًمرؾم٤مًم٦م ٓسمـ أيب زيد اًم٘مػمواين ( ،)49 /2ومتح اًم٘مدير ( ،)373 /3اًمٌدر اًمتامم
ذح سمٚمقغ اعمرام (.)484/22
( )3شمٗمًػم اًمٓمؼمي (.)219 /28
( )4اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمٗمتـ واعمالطمؿ (.)36 /1
( )5روح اعمٕم٤مين (.)53 /9
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وىمد ذيمر اسمـ طمجر أن أقمامل سمٜمل آدم وأىمقاهلؿ يمٚمٝم٤م شمقزن ،واؾمتثٜمك ُمـ ذًمؽ ـم٤مئٗمتلم:
إومم :اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ مل يٕمٛمٚمقا طمًٜم٦م ىمط :وم٢مهنؿ ي٘مٕمقن ذم اًمٜم٤مر ُمـ همػم طمً٤مب ،وٓ
ُمٞمزان.
واًمث٤مٟمٞم٦م :اعم١مُمٜمقن اًمذيـ ًمٞمس هلؿ ؾمٞمئ٤مت ،وهلؿ طمًٜم٤مت يمثػمة ،زائدة قمغم حمض اإليامن:
ومٝم١مٓء يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم طمً٤مب :يمام ذم ىمّم٦م اًمًٌٕملم أًمٗم ً٤م ،وُمـ ؿم٤مء اهلل أن يٚمح٘مف هبؿ،
وهؿ اًمذيـ يٛمرون قمغم اًمٍماط يم٤مًمؼمق اخل٤مـمػ ،ويم٤مًمريح ،ويم٠مضم٤مويد اخلٞمؾ ،وُمـ قمدا
هذيـ ُمـ اًمٙمٗم٤مر واعم١مُمٜملم :حي٤مؾمٌقن ،وشمٕمرض أقمامهلؿ قمغم اعمقازيـ(.)2
وىمد صقب ُمرقمل اًمٙمرُمل هذا اًمرأي ذم حت٘مٞمؼ اًمؼمه٤من :طمٞم٨م ىم٤مل" :واًمّمقاب :أن
اعمٞمزان ٓ يٙمقن ذم طمؼ يمؾ أطمد ،وم٢من اًمذيـ يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم طمً٤مب ٓ يٜمّم٥م هلؿ ُمٞمزان،
ٕمجؾ سمف إمم اًمٜم٤مر ٓ :ي٘م٤مم هلؿ وزن ،وسم٘مٞم٦م اًمٙمٗم٤مر ُيٜمّم٥م هلؿ اعمٞمزان.
ويمذًمؽ ُمـ ُي َّ

املطًب ايجاْٞ
ٚشٕ أعُاٍ اجلٔ
اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم اعمٞمزان ضم٤مءت قم٤مُم٦مُ ،مٓمٚم٘م٦م ،ومل ختّمص ـم٤مئٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،يمام ؾمٌؼ ذم
اًمٙمالم قمـ وزن أقمامل اًمٙمٗم٤مر ،واجلـ ُمٙمٚمٗمقن يم٤مإلٟمس ،وقمغم ذًمؽ وم٤مجلـ شمقزن أقمامهلؿ يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م يم٤مإلٟمس.
وىمد ٟمُ٘مؾ قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمالم "أن ُمٞمزان رب اًمٕم٤معملم يٜمّم٥م ًمٚمجـ واإلٟمس ،يًت٘مٌؾ سمف
اًمٕمرش ،إطمدى يمٗمتل اعمٞمزان قمغم اجلٜم٦م ،وإظمرى قمغم ضمٝمٜمؿ ،وًمق ووٕم٧م اًمًاموات
وإرض ذم إطمدامه٤م ًمقؾمٕمتٝمـ"(.)1

( )2ومتح اًمٌ٤مري (.)538 /23
(ُ )1مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م (.)11 /24
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ىم٤مل ُمرقمل اًمٙمرُمل" :وذيمر اعمح٘م٘مقن :أن أقمامل اجلـ شمقزن يمام شمقزن أقمامل اإلٟمس،
وارشمْم٤مه إئٛم٦م ،وٟمُ٘مؾ ذًمؽ قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمالم"(.)2
وىم٤مل إًمقد " :صمؿ إٟمف يمام اظمتٚمػ ذم قمٛمقُمف سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم أومراد اإلٟمس :اظمتٚمػ ذم
قمٛمقُمف سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ٟمققمل اإلٟمس واجلـ ،واحلؼ أن ُم١مُمٜمل اجلـ يمٛم١مُمٜمل اإلٟمس ،ويم٤مومرهؿ
يمٙم٤مومرهؿ"(.)1
وُمـ هذا يتٌلم أن أقمامل اجلـ شمقزن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،يمام شمقزن أقمامل سملم آدم.


(ً )2مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م (.)284 /1
( )1روح اعمٕم٤مين (.)53 /9
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املبخح ايطادع
ٚقت ايٛشٕ ٚاحلهُْ َٔ ١صب املٛاشٜٔ
املطًب األٚ :ٍٚقت ايٛشٕ:
اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل ذم وىم٧م اًمقزن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وهؾ هق ىمٌؾ احلً٤مب أم سمٕمده؟
ويمذًمؽ هؾ يٙمقن ؾم٤مسم٘م ً٤م ًمٚمقرود قمغم احلقض ،أم أن ورود احلقض يًٌؼ اعمٞمزان حل٤مضم٦م اًمٜم٤مس
إًمٞمف؟
ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل" :وإذا اٟم٘م٣م احلً٤مب يم٤من سمٕمده وزن إقماملٕ :ن اًمقزن ًمٚمجزاء ،ومٞمٜمٌٖمل
أن يٙمقن سمٕمد اعمح٤مؾمٌ٦م ،وم٢من اعمح٤مؾمٌ٦م ًمت٘مرير إقمامل ،واًمقزن إلفمٝم٤مر ُم٘م٤مديره٤م ًمٞمٙمقن اجلزاء
سمحًٌٝم٤م ،ىم٤مل اهلل :ﱡﭐﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣﱠ[إٟمٌٞم٤مء:
ُمـ أي٦م .)2("]47
وىمد أؿم٤مر اًم٘مرـمٌل ذم اًمتذيمرة إمم أن هذا هق ىمقل اًمٕمٚمامء( ،)1صمؿ ٟم٘مؾ قمـ أيب احلًـ
اًم٘م٤مسمز أن اعمٞمزان يٙمقن سمٕمد احلقض وم٘م٤مل" :واظمتٚمػ ذم اعمٞمزان واحلقض :أهيام ىمٌؾ أظمر؟
احلقض .ىم٤مل أسمق احلًـ اًم٘م٤مسمز :واًمّمحٞمح أن احلقض ُ
وم٘مٞمؾ :اعمٞمزان ُ
ىمٌؾ.
ىمٌؾ ،وىمٞمؾ:
ُ
ىمٚم٧م :واعمٕمٜمك ي٘متْمٞمف :وم٢من اًمٜم٤مس ُيرضمقن قمٓم٤مؿم ً٤م ُمـ ىمٌقرهؿ ،ومٞم٘مدم ىمٌؾ اًمٍماط
واعمٞمزان واهلل أقمٚمؿ"(.)3
وىمد ذيمر اسمـ طمجر أن اعمٞمزان يٙمقن ىمٌؾ احلقض(.)4
واًمذي ئمٝمر ًمٚمٌ٤مطم٨م واهلل أقمٚمؿ أن احلقض واعمٞمزان يٙمقٟم٤من ىمٌؾ اًمٍماطٕ :ن اًمٜم٤مس
سمٕمد اًمٍماط إُم٤م إمم اجلٜم٦م وإُم٤م إمم اًمٜم٤مر ،ويٙمقن احلقض ىمٌؾ اعمٞمزانٕ :ن اًمٜم٤مس قمٜمد اًمٌٕم٨م،
وقمٜمد دٟمق اًمِمٛمس ُمـ اخلالئؼ ذم ذًمؽ اًمٞمقم اًمٕمّمٞم٥م :يٙمقٟمقن أطمقج ُم٤م يٙمقن إمم اعم٤مء ،وقمغم

( )2ؿمٕم٥م اإليامن (.)157 /2
( )1اٟمٔمر :اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة (ص .)725
( )3اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة (ص  )732سم٤مظمتّم٤مر.
( )4ومتح اًمٌ٤مري (.)466 /22
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هذا ومٞمٙمقن شمرشمٞم٥م هذه إطمداث يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :احلقض صمؿ احلً٤مب صمؿ اعمٞمزان صمؿ اًمٍمط ،واهلل
أقمٚمؿ.

املطًب ايجاْٞ
احلهُْ َٔ ١صب املٛاشٜٔ
ذيمر اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمدد ًا ُمـ احلٙمؿ اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م يٜمّم٥م اهلل  اعمقازيـ يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ويٜمٌٖمل أن ُيٕمٚمؿ يمام ذيمر أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب أن "ٟمّم٥م اعمٞمزان ًمٞمس حل٤مضم٦م ،وٓ ٟمّم٥م
اخلٚمؼ قمٞم٤مٟم ً٤مُ ،م٤م يم٤من أظمؼمهؿ قمٜمف سمره٤مٟم ً٤م ،وًمٚمٕمٞم٤من شم٠مصمػم
اًمٍماط حلج٦م ،وإٟمام ذًمؽ حلٙمٛم٦مً :مػمى ُ
ٓ سمد ُمٜمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة"(.)2
ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م" :ووزن اهلل شمٕم٤ممم أقمامل اًمٕمٌ٤مد ُمع قمٚمٛمف سمدىم٤مئؼ إؿمٞم٤مء وضمالئٚمٝم٤مٟ :مٔمػم
يمتٌف أقمامهلؿ ذم صح٤مئٗمٝمؿ ،واؾمتٜمً٤مظمف ذًمؽ ،وٟمٔمػم اؾمتٜمٓم٤مىمف ضمقارطمٝمؿ سم٤مًمِمٝم٤مدة قمٚمٞمٝمؿ،
إىم٤مُم٦م ًمٚمحج٦م"(.)1
وُمـ هذه احلٙمؿ(:)3
 .2اُمتح٤من اهلل شمٕم٤ممم قمٌ٤مده سم٤مإليامن سمف ذم اًمدٟمٞم٤م.
حل َّج٦م قمٚمٞمٝمؿ ذم أظمرة ،ومٛمـ َصم ُ٘مٚم٧م ُمقازيٜمف وم٘مد أومٚمح ،وُمـ َظم َّٗم٧م ُمقازيٜمف وم٘مد
 .1إىم٤مُم٦م ا ُ
ظم٤مب وظمن.
"وم٠مظمؼم اهلل شمٕم٤ممم أٟمف يْمع اعمقازيـ ًمتقزن أقمامل اًمٕمٌ٤مد هب٤م ،ومػمهيؿ أقمامهلؿ ممثٚم٦م ذم اعمٞمزان
ٕقملم اًمٕم٤مُمٚملمً :مٞمٙمقٟمقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ ؿم٤مهديـ :ىمٓمٕم ً٤م حلججٝمؿ ،وإسمالهم ً٤م ذم إٟمّم٤مومٝمؿ قمـ
أقمامهلؿ احلًٜم٦م ،وشمٌٙمٞمت ً٤م عمـ ىم٤مل :إن اهلل ٓ يٕمٚمؿ يمثػم ًا مم٤م يٕمٛمٚمقن"(.)4
( )2اًمٜمص اًمٙم٤مُمؾ ًمٙمت٤مب اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ (ص .)146
( )1اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز (.)376 /1
( )3اٟمٔمر :اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن ( ،)126/4اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ( ،)376 /1شمٗمًػم اعمٜم٤مر
( ،)187 /8ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل (.)559 /22
( )4ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل (.)559 /22
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 .3فمٝمقر قمدًمف ؾمٌح٤مٟمف جلٛمٞمع قمٌ٤مده ،وأٟمف ٓ ئمٚمؿ أطمد ًا ُمث٘م٤مل طمٌ٦م ُمـ ظمردل ،وأٟمف يزن
ُمث٤مىمٞمؾ اًمذر ُمـ ظمػم أو ذ.
ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل" :وًمق مل يٙمـ ُمـ احلٙمٛم٦م ذم وزن إقمامل إٓ فمٝمقر قمدًمف 
جلٛمٞمع قمٌ٤مده ،وم٢مٟمف ٓ أطمد أطم٥م إًمٞمف اًمٕمذر ُمـ اهللُ ،مـ أضمؾ ذًمؽ أرؾمؾ اًمرؾمؾ ُمٌنميـ
وُمٜمذريـ ،ومٙمٞمػ ووراء ذًمؽ ُمـ احلٙمؿ ُم٤م ٓ ا ِّـمالع ًمٜم٤م قمٚمٞمف"(.)2
"وىم٤مل مجٝمقر إُم٦م :إن اهلل  أراد أن يٕمرض ًمٕمٌ٤مده يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م حترير اًمٜمٔمر وهم٤مي٦م
اًمٕمدل سم٠مُمر ىمد قمرومقه ذم اًمدٟمٞم٤م وقمٝمدشمف أومٝم٤مُمٝمؿ ،ومٛمٞمزان اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمف قمٛمقد ويمٗمت٤من قمغم هٞمئ٦م
ُمقازيـ اًمدٟمٞم٤م"(.)1
 .4أٟمف  ضمٕمؾ اعمٞمزان قمالُم٦م ٕهؾ اًمًٕم٤مدة واًمِم٘م٤موة ذم أظمرة ،ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٌد اجلٌ٤مر:
"وأُم٤م وم٤مئدشمف ومٝمق شمٕمجٞمؾ ُمنة اعم١مُمـ ،وهمؿ اًمٙم٤مومر ،هذا ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م"(.)3
ٍ
زي٤مدة
وىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل " :ومٕمٚمٞمٜم٤م اإليامن سم٤مًمٖمٞم٥م ،يمام أظمؼمٟم٤م اًمّم٤مدق ط ُمـ همػم
وٓ ٟم٘مّم٤من ،وي٤م َظمٞمٌ٦م ُمـ يٜمٗمل ووع اعمقازيـ اًم٘مًط ًمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام أظمؼم اًمِم٤مرع ،خلٗم٤مء
احلٙمٛم٦م قمٚمٞمف ،وي٘مدح ذم اًمٜمّمقص سم٘مقًمف ٓ :حيت٤مج إمم اعمٞمزان إٓ اًم ٌَ َّ٘م٤مل واًم َٗم َّقال ،وُم٤م أطمراه
سم٠من يٙمقن ُمـ اًمذيـ ٓ ُي٘مٞمؿ اهلل هلؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وزٟم ً٤م"(.)4


( )2ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م (.)623 /1
( )1اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز (.)376 /1
( )3إصقل اخلٛمً٦م (ص .)736
( )4ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م (.)623 /1
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اخلامت١
احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت ،وأصكم وأؾمٚمؿ قمغم ظمػم ظمٚم٘مف حمٛمد سمـ قمٌد اهلل
ط أُم٤م سمٕمد :ومٛمـ أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصؾ إًمٞمٝم٤م اًمٌ٤مطم٨م ُمـ ظمالل هذا اًمٌح٨م ُم٤م ي٠ميت:


واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،وإمج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م.
أن اعمٞمزان صم٤مسم٧م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿُّ ،



طمز شمقزن سمف إقمامل واًمّمحػ واًمٕمٌ٤مد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وًمٞمس هق جمرد اًمٕمدل
أٟمف ُمٞمزان ِّ ٌ
واًم٘مْم٤مءٕ :ن إصؾ إضمراء اًمٜمّمقص قمغم فم٤مهره٤مُ ،م٤ممل يرد دًمٞمؾ قمغم ظمالف ذًمؽ.



أن اعمٞمزان ًمف يمٗمت٤من طمًٞمت٤من ُمِم٤مهدشم٤من.



أن أيمثر اًمٕمٚمامء رضمحقا أٟمف ُمٞمزان واطمد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وإٟمام ورد سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع سم٤مقمتٌ٤مر شمٕمدد
وشمٜمقع إقمامل اعمقزوٟم٦م ومٞمف ،إٓ أن اًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ أن هذا ُمـ أُمقر اًمٖمٞم٥م اًمتل ٓ
يٛمٙمـ اجلزم سمقاطمد ُمٜمٝم٤م :وًمذًمؽ ومٝمق حمتٛمؾ ًمألُمريـ.



أن أقمامل اًمٙمٗم٤مر واجلـ شمقزن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مٕ :ن اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم اعمٞمزان ضم٤مءت قم٤مُم٦م،
ُمٓمٚم٘م٦م ،ومل ختّمص ـم٤مئٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م.



أن حتديد وىم٧م اعمٞمزان مل يرد سمف دًمٞمؾ صحٞمح سيح ،وًمٙمـ ُمـ ظمالل شمتٌع اًمٜمّمقص،
وأىمقال اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ فمٝمر ًمٚمٌ٤مطم٨م أن إطمداث يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م شمٙمقن يمام ي٠ميت :احلقض
صمؿ احلً٤مب صمؿ اعمٞمزان صمؿ اًمٍمط ،واهلل أقمٚمؿ .ويٌ٘مك ُم٤م ُذيمر ذم ذًمؽ ُمـ سم٤مب آضمتٝم٤مد،
ٍ
سمٌمء ُمـ ذًمؽٕ :هن٤م ُمـ أُمقر اًمٖمٞم٥م اًمتل ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل شمٕم٤ممم.
وٓ يٛمٙمـ اجلزم



أن اهلل  ٓ يٜمّم٥م اعمٞمزان يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م حل٤مضم٦م ،وإٟمام ذًمؽ حلٙمٛم٦م أراده٤م  أيمٞمد ًا
ًمٚمحج٦م ،وإفمٝم٤مر ًا ًمٚمٜمّمٗم٦م ،وىمٓمٕم ً٤م ًمٚمٛمٕمذرة.
٤من َر ِّسم َؽ َر ِّب ا ًْم ِٕم َّز ِة َقم َّام َي ِّم ُٗم َ
ُؾم ٌْ َح َ
لم.
احل ْٛمدُ هللِ َر ِّب ا ًْم َٕم٤معمَ ِ َ
قنَ ،و َؾمال ٌم َقم َغم اعمُْ ْر َؾمٚمِ َ
لمَ ،و ْ َ
مج ِٕملم
َو َص َّغم اهللُ َو َؾم ّٚم َؿ َقم َغم ٟمٌَِ ِّٞمٜمَ٤م ُحم َ َّٛم ٍدَ ،و َقم َغم آًم ِ ِف َو َأ َص َح٤مِسمِف َأ ْ َ
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املساجع
.2

اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمىٕ ،يب قمٌد اهلل قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد محدان اًم ُٕمٙم َْؼمي ،حت٘مٞمؼ :رو٤م ُمٕمٓمل،
وقمثامن إصمٞمقيب ،ويقؾمػ اًمقاسمؾ ،واًمقًمٞمد سمـ ؾمٞمػ اًمٜمٍم ،ومحد اًمتقَيري ،دار اًمراي٦م
ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  -اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م2425 /هـ 2994 -م.

اًمّمح٤مري ،حت٘مٞمؼ :د .قمٌد اًمٙمريؿ
 .1اإلسم٤مٟم٦م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦مً ،مًٚمٛم٦م سمـ ُمًٚمؿ اًم َٕم ْقشمٌل ُ
ظمٚمٞمٗم٦م  -دٟ .مٍمت قمٌد اًمرمحـ  -د .صالح ضمرار  -د .حمٛمد طمًـ قمقاد  -د .ضم٤مه
أسمق صٗمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ /وزارة اًمؽماث اًم٘مقُمل واًمث٘م٤موم٦م ُ -مً٘مط  -ؾمٚمٓمٜم٦م قمامن ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم2412/هـ2999 -م.
.3

إصمٌ٤مت صٗم٦م اًمٕمٚمقٕ ،يب حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد ،اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ىمداُم٦م
اعم٘مدد ،حت٘مٞمؼ :أمحد سمـ قمٓمٞم٦م سمـ قمكم اًمٖم٤مُمدي ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ -اعمديٜم٦م
اعمٜمقرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2429 /هـ 2988 -م.

.4

إدب اعمٗمرد ،عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌد اهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد
اًمٌ٤مىمل ،اًمٜم٤مذ /دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م2429 /هـ2989 -م.

.5

إرؿم٤مد اًمً٤مري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مريٕ ،محد سمـ حمٛمد اًم٘متٞمٌل ،اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى
إُمػمي٦م ُ -مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦م2413 /هـ.

.6

آؿمت٘م٤مقٕ ،يب سمٙمر حمٛمد سمـ احلًـ سمـ دريد إزدي ،حت٘مٞمؼ وذح /قمٌد اًمًالم حمٛمد
ه٤مرون ،اًمٜم٤مذ :دار اجلٞمؾ -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2422 /هـ2992-م.

 .7أصقل اًمًٜم٦مٕ ،يب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٞمًك اعمري ،اعمٕمروف سم٤مسمـ أيب َز َُمٜمِلم
اعم٤مًمٙمل ،حت٘مٞمؼ وختري٩م وشمٕمٚمٞمؼ :قمٌد اهلل سمـ حمٛمد قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ طمًلم اًمٌخ٤مري،
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م -اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2425/هـ.
 .8أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إي ْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن ،عمحٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر اًمِمٜم٘مٞمٓمل،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع-سمػموت ،ط /سمدون2425 ،هـ2995 -م.
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.9

إقمداد :د .قمكم سمـ ضم٤مسمر سمـ ص٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤مين

آٟمتّم٤مر ذم اًمرد قمغم اعمٕمتزًم٦م اًم٘مدري٦م إذار اعم١مًمػ :أسمق احلًلم حيٞمك سمـ أيب اخلػم سمـ
ؾم٤ممل اًمٕمٛمراين ،حت٘مٞمؼ/ؾمٕمقد سمـ قمٌد اًمٕمزيز اخلٚمػ ،اًمٜم٤مذ :أوقاء اًمًٚمػ-اًمري٤مض،
اًمٓمٌٕم٦م إومم2429 /هـ2999-م.

 .22إَي٤مز اًمٌٞم٤من قمـ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ،عمحٛمقد سمـ أسمك احلًـ سمـ احلًلم اًمٜمٞمً٤مسمقري ،حت٘مٞمؼ :د.
طمٜمٞمػ سمـ طمًـ اًم٘م٤مؾمٛمل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم/
2425هـ.
 .22سم٤مهر اًمؼمه٤من ذم ُمٕم٤مين ُمِمٙمالت اًم٘مرآن ،عمحٛمقد سمـ أيب احلًـ اًمٜمٞمً٤مسمقري اًمِمٝمػم
سمـ(سمٞم٤من احلؼ) ،حت٘مٞمؼ :ؾمٕم٤مد سمٜم٧م ص٤مًمح سمـ ؾمٕمٞمد سم٤مسم٘مل ،اًمٜم٤مذ /ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى،
2429هـ2998-م.
 .21سمحر اًمٕمٚمقمٕ ،يب اًمٚمٞم٨م ٟمٍم سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمًٛمرىمٜمدي ،حت٘مٞمؼ :د .حمٛمقد
ُمٓمرضمل ،دار اًمٜمنم /دار اًمٗمٙمر-سمػموت ،ط /سمدون.
 .23اًمٌحر اعمديدٕ ،محد سمـ حمٛمد سمـ قمجٞمٌ٦م احلًٜمل اإلدريز اًمِم٤مذزم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م2413 /هـ1221-م.
اًمالقمل ،حت٘مؼ :قمكم سمـ قمٌد اهلل
 .24اًمٌدر اًمتامم ذح سمٚمقغ اعمرام ،حلًلم سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد
ّ
اًمزسمـ ،اًمٜم٤مذ :دار هجر ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2418 /هـ 1227-م.
 .25شم٤مج اًمٕم روس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس ،عمحٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرزاق احلًٞمٜمل ،اعمٚم٘م٥م
اًمزسمٞمدي ،حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم ،اًمٜم٤مذ :دار اهلداي٦م ،ط /سمدون.
سمٛمرشم٣م َّ
 .26شم٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمسً ،مٕمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ إزدي ،اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٗمريض،
قمٜمل سمٜمنمه وصححف ووىمػ قمغم ـمٌٕمف :اًمًٞمد قمزت اًمٕمٓم٤مر احلًٞمٜمل ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م
اخل٤مٟمجل-اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م2428 /هـ2988-م.
 .27اًمتحرير واًمتٜمقير اعمٕمروف سمتٗمًػم اسمـ قم٤مؿمقر ،عمحٛمد اًمٓم٤مهر قم٤مؿمقر ُم١مؾمً٦م اًمت٤مريخ
اًمٕمريبً-مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2412 /هـ.
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 .28حت٘مٞمؼ اًمؼمه٤من ذم إصمٌ٤مت طم٘مٞم٘م٦م اعمٞمزان ،عمرقمل سمـ يقؾمػ اًمٙمرُمل احلٜمٌكم ،حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ:
ُمِمٝمقر طمًـ ؾمٚمامن ،دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،ط (سمدون).
 .29اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة ،عمحٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ :د .اًمّم٤مدق سمـ
حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿُ ،مٙمتٌ٦م دار اعمٜمٝم٤مج  -اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2415 /هـ.
 .12اًمتٕمريٗم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،عمحٛمد قمٛمٞمؿ اإلطمً٤من اعمجددي اًمؼميمتل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2414 /هـ1223-م.
 .12شمٗمًػم اسمـ قمروم٦م ،عمحٛمد سمـ حمٛمد اسمـ قمروم٦م اعم٤مًمٙمل ،حت٘مٞمؼ :ضمالل إؾمٞمقـمل ،اًمٜم٤مذ:
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1228 /م.
 .11شمٗمًػم اسمـ يمثػم (شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ) ،إلؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم ،حت٘مٞمؼ :ؾم٤مُمل سمـ
حمٛمد ؾمالُم٦م ،دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م2412 /هـ2999-م.
 .13اًمتٗمًػم اًمًٌٞمطً ،مٕمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمقاطمدي ،حت٘مٞمؼ :جمققم٦م ـمالب ديمتقراه سمج٤مُمٕم٦م
اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم2432/هـ.
 .14شمٗمًػم اًمّمٜمٕم٤مينً ،مٕمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين ،حت٘مٞمؼ :دُ .مّمٓمٗمك ُمًٚمؿ حمٛمدُ ،مٙمتٌ٦م
اًمرؿمد-اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2422/هـ.
 .15شمٗمًػم اًمٓمؼمي ،ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،عمحٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،حت٘مٞمؼ  :أمحد
حمٛمد ؿم٤ميمرُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 2412/هـ.
 .16شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن) عمحٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ:
هِم٤مم ؾمٛمػم اًمٌخ٤مري ،دار قم٤ممل اًمٙمت٥م-اًمري٤مض ،ط /سمدون2413 ،هـ1223-م.
 .17شمٗمًػم اعمراهملٕ ،محد سمـ ُمّمٓمٗمك اعمراهملُ ،مٙمتٌ٦م وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل
وأوٓدهُ-مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2365 /هـ2946-م.
 .18شمٗمًػم اعمٜم٤مر ،عمحٛمد رؿمٞمد رو٤م ،اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب2992 ،م.
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 .19شمٗمًػم اًمٜمًٗمل (ُمدارك اًمتٜمزيؾ وطم٘م٤مئؼ اًمت٠مويؾ)ً ،مٕمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمقد اًمٜمًٗمل،
طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف /يقؾمػ قمكم سمديقي ،راضمٕمف وىمدم ًمف :حمٞمل اًمديـ دي٥م ُمًتق،
دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2429/هـ2998-م.
 .32شمٗمًػم طمدائؼ اًمروح واًمرحي٤من ذم روايب قمٚمقم اًم٘مرآن ،عمحٛمد إُملم سمـ قمٌد اهلل
اًمِم٤مومٕمل ،إذاف وُمراضمٕم٦م /د .ه٤مؿمؿ حمٛمد قمكم ،دار ـمقق اًمٜمج٤مة-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم2412/هـ1222-م.
 .32اًمتٜمٌٞمف واًمرد قمغم أهؾ إهقاء واًمٌدع ،عمحٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمٚمٓمل ،حت٘مٞمؼ:
حمٛمد زاهد سمـ احلًـ اًمٙمقصمري ،اعمٙمتٌ٦م إزهري٦م ًمٚمؽماث-اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م2977/م.
 .31هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ،عمحٛمد سمـ أمحد سمـ إزهري ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقض ُمرقم٥م ،دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1222/م.
 .33اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمحً ،مٕمٛمر سمـ قمكم سمـ أمحد اسمـ اعمٚم٘مـ ،حت٘مٞمؼ :دار اًمٗمالح
ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وحت٘مٞمؼ اًمؽماث ،دار اًمٜمقادر-دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2419/هـ-
1228م.
 .34اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمختٍم ،عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ،حت٘مٞمؼ اًمديمتقرُ :مّمٓمٗمك دي٥م
اًمٌٖم٤م ،دار اسمـ يمثػم-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م2427 /هـ.
 .35اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمًٛمك صحٞمح ُمًٚمؿٕ ،يب احلًلم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ
اًم٘مِمػمي ،دار اجلٞمؾ-سمػموت ،دار إوم٤مق اجلديدة-سمػموت.
 .36ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿً ،مٕمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م احلٜمٌكم ،دار اعمٕمروم٦م-سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م إومم2428/هـ.
 .37طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي قمغم يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م اًمرسم٤مينً ،مٕمكم سمـ أمحد اًمٕمدوي ،حت٘مٞمؼ :يقؾمػ اًمِمٞمخ
حمٛمد اًمٌ٘م٤مقمل ،دار اًمٗمٙمر-سمػموت ،ط/سمدون2424 ،هـ2994-م.
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 .38اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقرً ،مٕمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٙمامل ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ،دار
اًمٗمٙمر-سمػموت ،شم٤مريخ اًمٜمنم2993 /م.
 .39رؾم٤مًم٦م إمم أهؾ اًمثٖمرً ،مٕمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب سمنم إؿمٕمري ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل ؿم٤ميمر
حمٛمد اجلٜمٞمديُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ-دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2988/م.
 .42روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين ،عمحٛمقد سمـ قمٌد اهلل احلًٞمٜمل
إًمقد ،حت٘مٞمؼ :قمكم قمٌداًمٌ٤مري قمٓمٞم٦م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم/
2425هـ.
 .42اًمزاهر ذم ُمٕم٤مين يمٚمامت اًمٜم٤مس ،عمحٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ سمِم٤مر أسمق سمٙمر إٟمٌ٤مري،
حت٘مٞمؼ :د .طم٤مشمؿ ص٤مًمح اًمْم٤مُمـُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2421/هـ-
2991م.
 .41اًمزهدً ،مٕمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك ،حت٘مٞمؼ :طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-
سمػموت ،ط /سمدون.
 .43ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ورء ُمـ وم٘مٝمٝم٤م وومقائده٤م ،عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين،
ُمٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع-اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2425/هـ2995-م.
 .44اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مينُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف  -اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م/
سمدون.
 .45ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،عمحٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي ،حت٘مٞمؼ/سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف ،دار اًمٖمرب
اإلؾمالُمل-سمػموت2998 ،م.
 .46ذح اسمـ ٟم٤مضمل اًمتٜمقظمل قمغم ُمتـ اًمرؾم٤مًم٦م ٓسمـ أيب زيد اًم٘مػمواينً ،م٘م٤مؾمؿ سمـ قمٞمًك سمـ
ٟم٤مضمل اًمتٜمقظمل ،أقمتٜمك سمف :أمحد ومريد اعمزيدي ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم2418/هـ1227-م.
 .47ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،هلٌ٦م اهلل سمـ احلًـ سمـ ُمٜمّمقر اًمالًمٙم٤مئل،
حت٘مٞمؼ :أمحد سمـ ؾمٕمد سمـ محدان اًمٖم٤مُمدي ،دار ـمٞمٌ٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م2413/هـ.
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 .48ذح إصقل اخلٛمً٦مً ،مٚم٘م٤ميض قمٌد اجلٌ٤مر سمـ أمحد ،شمٕمٚمٞمؼ /أمحد سمـ احلًلم سمـ أيب
ه٤مؿمؿ ،طم٘م٘مف وىمدم ًمف :د .قمٌد اًمٙمريؿ قمثامن ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م وهٌ٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م/
2426هـ.
 .49ذح اًمًٜم٦م ،احلًـ سمـ قمكم سمـ ظمٚمػ اًمؼمهب٤مري ،دار اسمـ اًم٘مٞمؿ-اًمدُم٤مم ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم2428/هـ.
 .52ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦مً ،مٕمكم سمـ حمٛمد سمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل ،حت٘مٞمؼ /ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط-
قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميملُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤مذة2427 /هـ.
 .52ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريً ،مٕمكم سمـ ظمٚمػ سمـ سمٓم٤مل ،حت٘مٞمؼ :أسمق متٞمؿ ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ،
ُمٙمتٌ٦م اًمرؿمد-اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م2413 /هـ.
 .51ؿمٕم٥م اإليامنٕ ،محد سمـ احلًلم سمـ قمكم اًمٌٞمٝم٘مل ،طم٘م٘مف وراضمع ٟمّمقصف وظمرج أطم٤مديثف
اًمديمتقر :قمٌداًمٕمكم قمٌد احلٛمٞمد طم٤مُمد ،أذف قمغم حت٘مٞم٘مف وختري٩م أطم٤مديثف :خمت٤مر أمحد
اًمٜمدويُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  -اًمري٤مض ،سم٤مًمتٕم٤مون ُمع اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م سمٌقُمٌ٤مي
سم٤مهلٜمد ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2413 /هـ.
 .53صحٞمح اسمـ طمٌ٤من ،عمحٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ أمحد اًمًٌتل ،حت٘مٞمؼ /ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موطُ ،م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م2424/هـ2993 -م.
 .54صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ،عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مينُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع-اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2412 /هـ1222-م.
 .55هم٤مي٦م اعمرام ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م احلالل واحلرام ،عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،اعمٙمت٥م
اإلؾمالُمل-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م2425/هـ.
 .56اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمىٕ ،محد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌداًم٘م٤مدر قمٓم٤مُ -مّمٓمٗمك
قمٌداًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2428 /هـ2987-م.
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 .57ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريٕ ،محد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،رىمؿ يمتٌف
وأسمقاسمف وأطم٤مديثف :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،ىم٤مم سم٢مظمراضمف وصححف وأذف قمغم ـمٌٕمف/
حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م دار اعمٕمروم٦م-سمػموت2379 ،هـ.
 .58ومتح اًم٘مدير ،عمحٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين ،دار اسمـ يمثػم ،دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م -دُمِمؼ ،سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م إومم2424/هـ.
 .59اًمٗمتح اعمٌلم سمنمح إرسمٕملمٕ ،محد سمـ حمٛمد سمـ طمجر اهلٞمتٛمل ،قمٜمل سمف :أمحد ضم٤مؾمؿ
حمٛمد اعمحٛمد ،ىميص حمٛمد ٟمقرس احلالق ،أٟمقر سمـ أيب سمٙمر اًمداهمًت٤مين ،دار اعمٜمٝم٤مج-
ضمدة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2418/هـ1228-م.
 .62اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾً ،مٕمكم سمـ أمحد سمـ طمزم إٟمدًمزُ ،مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل-
اًم٘م٤مهرة ،ط /سمدون.
 .62ىمقاقمد اًمٕم٘م٤مئدٕ ،يب طم٤مُمد اًمٖمزازم ،حت٘مٞمؼُ :مقؾمك حمٛمد قمكم ،قم٤ممل اًمٙمت٥مً-مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م2425 /هـ2985-م.
 .61ىمقاقمد اًمٗم٘مف ،عمحٛمد قمٛمٞمؿ اإلطمً٤من اعمجددي اًمؼميمتل ،اًمٜم٤مذ :اًمّمدف سمٌٚمنمز-
يمراشمٌم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2427/هـ2986-م.
 .63يمت٤مب اًمٕملمً ،مٚمخٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي ،دار وُمٙمتٌ٦م اهلالل ،حت٘مٞمؼ :دُ .مٝمدي
اعمخزوُمل ود .إسمراهٞمؿ اًمً٤مُمرائل ،ط/سمدون.
 .64يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم ،عمحٛمد سمـ قمكم اًمتٝم٤مٟمقي ،شم٘مديؿ وإذاف
وُمراضمٕم٦م :د .رومٞمؼ اًمٕمجؿ ،حت٘مٞمؼ :د .قمكم دطمروجُ ،مٙمتٌ٦م ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون-سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م إومم2996/م.
 .65اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾ ،عمحٛمقد سمـ قمٛمر
اًمزخمنمي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-سمػموت ،ط /سمدون.
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 .66اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن ٕمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمثٕمٚمٌل ،حت٘مٞمؼ /أيب حمٛمد
سمـ قم٤مؿمقرُ ،مراضمٕم٦م وشمدىمٞمؼٟ :مٔمػم اًمً٤مقمدي ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم2411/هـ1221-م.
 .67اًمٙمقصمر اجل٤مري إمم ري٤مض أطم٤مدي٨م اًمٌخ٤مريٕ ،محد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٙمقراين اًمِم٤مومٕمل،
حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ :أمحد قمزو قمٜم٤مي٦م ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم2419/هـ.
ً .68مٌ٤مب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾً ،مٕمكم سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اعمٕمروف سم٤مخل٤مزن ،شمّمحٞمح:
حمٛمد قمكم ؿم٤مهلم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2425 /هـ.
 .69اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مبً ،مٕمٛمر سمـ قمكم سمـ قم٤مدل احلٜمٌكم ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل أمحد قمٌد
اعمقضمقد ،وقمكم حمٛمد ُمٕمقض ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2429/هـ-
2998م.
ً .72مً٤من اًمٕمربٓ ،سمـ ُمٜمٔمقر اإلومري٘مل اعمٍمي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2997 /م ،دار ص٤مدر-
سمػموت.
ً .72مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م وؾمقاـمع إهار إصمري٦م ًمنمح اًمدرة اعمْمٞم٦م ذم قم٘مد اًمٗمرىم٦م
اعمروٞم٦م ،عمحٛمد سمـ أمحد سمـ ؾم٤ممل اًمًٗم٤مريٜملُ ،م١مؾمً٦م اخل٤موم٘ملم وُمٙمتٌتٝم٤م-دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م2421 /هـ2981-م.
ً .71مقائح إٟمقار اًمًٜمٞم٦م وًمقاىمح إومٙم٤مر اًمًٜمٞم٦م ،عمحٛمد سمـ أمحد سمـ ؾم٤ممل اًمًٗم٤مريٜمل ،دراؾم٦م
وحت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٌّمػميُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع-اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم2425 /هـ2994-م.
 .73جمٛمقع اًمٗمت٤موىٕ ،محد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ :قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ،
جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ-اعمديٜم٦م اعمٜمقرة2426 ،هـ2995-م.
 .74جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،مجع وشمرشمٞم٥م /ومٝمد سمـ
ٟم٤مس اًمًٚمٞمامن ،دار اًمقـمـ  -دار اًمثري٤م2423 ،هـ.
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 .75اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيزٕ ،يب حمٛمد قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م
إٟمدًمز ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم ،اًمٜم٤مذ /دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم2411 /هـ.
 .76اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيزً ،مٕمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز ،حت٘مٞمؼ:
قمٌد اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم حمٛمد ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2411/هـ.
 .77اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿٓ ،سمـ ؾمٞمده ،حت٘مٞمؼ :قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي ،دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م-سمػموت1222 ،م.
 .78اعمخّمص ٓسمـ ؾمٞمدهً ،مٕمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ إٟمدًمز ،اعمٕمروف سم٤مسمـ ؾمٞمده ،حت٘مٞمؼ :ظمٚمٞمؾ
إسمراهٞمؿ ضمٗم٤مل ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2427 /هـ2996-م.
 .79اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ،عمحٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد احل٤ميمؿ ،حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد
اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2422 /هـ2992-م.
ُ .82مًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾٕ ،محد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞمٌ٤مين ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م
إرٟم١موط-قم٤مدل ُمرؿمد ،وآظمرون ،إذاف اًمديمتقر :قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل،
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2412 /هـ.
ُ .82مّم٤مسمٞمح اجل٤مُمع ،عمحٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٛمر اعمٕمروف سم٤مًمدُم٤مُمٞمٜمل ،اقمتٜمك سمف حت٘مٞم٘م ً٤م
ووٌٓم ً٤م وخترَي ً٤مٟ :مقر اًمديـ ـم٤مًم٥م ،دار اًمٜمقادر-ؾمقري٤م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2432/هـ-
1229م.
ُ .81مٕم٤مرج اًم٘مٌقل سمنمح ؾمٚمؿ اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل ،حل٤مومظ سمـ أمحد طمٙمٛمل ،حت٘مٞمؼ:
قمٛمر سمـ حمٛمقد أسمق قمٛمر ،دار اسمـ اًم٘مٞمؿ-اًمدُم٤مم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2422 /هـ2992-م.
ُ .83مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،عمحٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقد سمـ حمٛمد اًمٌٖمقي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد
اًمرزاق اعمٝمدي ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2412/هـ.
ُ .84مٕم٤ممل اًمديـً ،مٕمٌد اًمٕمزيز سمـ إسمراهٞمؿ اعمّمٕمٌل ،وزارة اًمؽماث اًم٘مقُمل واًمث٘م٤موم٦م-قمامن،
2427هـ2986-م.
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ُ .85مٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف ،إلسمراهٞمؿ سمـ اًمني سمـ ؾمٝمؾ ،أسمق إؾمح٤مق اًمزضم٤مج ،حت٘مٞمؼ :قمٌد
اجلٚمٞمؾ قمٌده ؿمٚمٌل ،قم٤ممل اًمٙمت٥م-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2428 /هـ2988-م.
 .86اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمً ،مًٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمٓمؼماين ،حت٘مٞمؼ :محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد
اًمًٚمٗملُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ-اعمقصؾ ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م2424 /هـ2983-م.
ُ .87مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥مً ،مٗمخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمرازي ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم2412 /هـ1222-م.
ُ .88م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس ،حت٘مٞمؼ /قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون ،دار اًمٗمٙمر-سمػموت،
اًمٓمٌٕمـ٦م اًمثـ٤مٟمٞم٦م2399 /هـ.
ُ .89مقؾمققم٦م إًمٌ٤مين ذم اًمٕم٘مٞمدة ،عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،صٜمٕمف :ؿم٤مدي سمـ حمٛمد سمـ
ؾم٤ممل آل ٟمٕمامن ،اًمٜم٤مذُ :مريمز اًمٜمٕمامن ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وحت٘مٞمؼ اًمؽماث
واًمؽممج٦م-صٜمٕم٤مء ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2432/هـ1222-م.
 .92اًمٜمص اًمٙم٤مُمؾ ًمٙمت٤مب اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ ،عمحٛمد سمـ قمٌد اهلل أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب،
حت٘مٞمؼ :د .قمامر ـم٤مًمٌلُ ،مٙمتٌ٦م دار اًمؽماثُ-مٍم ،ط /سمدون.
ٟ .92مٔمؿ اعمتٜم٤مصمر ُمـ احلدي٨م اعمتقاشمر ،عمحٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ إدريس اًمِمٝمػم سمـ٤مًمٙمت٤مين ،حت٘مٞمؼ:
ذف طمج٤مزي ،دار اًمٙمت٥م اًمًٚمٗمٞم٦مُ-مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
 .91اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمٗمتـ واعمالطمؿ ،إلؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد أمحد قمٌد اًمٕمزيز،
دار اجلٞمؾ-سمػموت ،ط/سمدون2428 ،هـ2988-م.
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