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منهج اإلمام محمد بن الحسًن بن القاسم يف السنة النبوية
(استدالال وتخريجًا) من خالل تفسًره منتهى املرام
: الولخص
ٕاٝٓت ٖصا نً٘ َع بٝ ب،شنيٝػت يف ايكشٝي
،اْب نًٗاٛ اؾٙ ٖص٢ً ع١ًشيو باألَج
أؾطت إىلٚ ،اسسٚ ٍت يف ايػايب مبجاٝانتؿٚ
.١ً األَج١ٝبك
ٔبايٓعط إىل اٖتُاّ اإلَاّ قُس بٚ
ّ يف فاٍ ايتؿػري اغتسالال١ٓاؿػني بايػ
 نٌ ٖصا جيعٌ ٖصا ايتؿػري،ّسهُاٚ اٚععٚ
٠ ايهبري١ًُٝ ايع١ُٝشات ايكٚ ١َُٗٔ ايهتب امل
ٟسٜ; ألْ٘ ايتؿػري ايعٟسٜيف ايتؿػري ايع
١ٓ اٖتِ بايػٟ ـ ايصٞس ـ سػب اطالعٝسٛاي
.ٖصا االٖتُاّ نً٘ يف ايتؿػري

 اعتُاز٣ٗسف ٖصا ايبشح إىل إبطاظ َسٜ
اتٜ آلٙاإلَاّ قُس بٔ اؿػني يف تؿػري
حٝ َٔ س١ٜٛ ايٓب١ٓ ايػ٢ًاألسهاّ ع
ٍال أزٚ ِٜتؿػري ايكطإٓ ايهطٝاالغتسالٍ بٗا ؾ
 يف٠زٛدٛح املٜ األساز٠ شيو َٔ نجط٢ًع
١ٜ أْ٘ َٔ ايٓازض إٔ ػس آ٢ املطاّ ست٢َٗٓت
ِاٖتٚ .حٜدس يف تؿػريٖا أسازٜٛ الٚ ؾػطٖا
ٌ إٔ لسًٝؽطجياّ; ؾإْ٘ َٔ ايكٚ اٚ عع١ٓبايػ
٢ً أَا يف اؿهِ ع،ٙععٜ ملٚ ّجاٜأْ٘ شنط سس
١ قش٢ًعتُس عٜ ٕ نا،حٜ األسازٖٙص
ح اييتٜ بعض األساز٢ًحيهِ عٚ شنيٝايكش

Abstract :
This study aims to present the
extent of Imam Mohammed bin ALHussin depending
on
his
interpretation for the Legislative
Verses (Iyat Al-Ahkam) in the
Sunnah through proofing of them in
Quran interpretation (Tafseer). And
I don’t mean in this through the too
many (Hadiths) (prophet sayings) in
Montaha Al-Mram (name of the
book), because it is rare to find one
verse interpreted by him with
Hadiths (prophet sayings). And he
focusing on Sunnah ascribing and
judgmental . It is a very rare to find
one Hadith without any ascription.
On the other hand, the judge of the
Hadiths (sayings of the prophet) he
depended
on
(the
Imam)the
authenticity of the two Saheeh
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(Sahih Al Bukhari and Sahih
Muslim) and he judged on some
Hadiths that not mentioned in the
two Saheeh. I have illustrated that
with clear examples on all of these
aspects. I almost satisfied just by
one example, and I have indicated to
the other examples.
With regard to the interests of
the Imam Mohammed Bin AlHussin on Sunah in the field of the
interpretations proofing, ascribing
and judging, all of these make this
interpretations (Tafseer) one of the
most book with a high scientific
value in Zidi interpretations;
because it is the only Zidi Tefseer
(interpretation) according to my
knowledge which he has focused on
Sunnah through his interpretations.
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الوقذهة :
إٕ اؿُس هلل مُسْٚ ٙػتعْٚ ٘ٓٝػتػؿطْٚ ،ٙعٛش باهلل َٔ ؾطٚض أْؿػٓا  َٔٚغ٦ٝات
أعُايٓاٜٗ َٔ ،س ٙاهلل ؾال َهٌ يٜ٘ َٔٚ ،هًٌ اهلل ؾال ٖاز ٟي٘ٚ ،أؾٗس إٔ ال إي٘ إال
اهلل ٚسس ٙال ؾطٜو ي٘ٚ ،أؾٗس إٔ قُساّ عبسٚ ٙضغٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘
ٚقشب٘ ٚغًِ تػًُٝاّ نجرياّ.
أَا بعس :ؾإٕ نتاب "َٓتٗ ٢املطاّ" يإلَاّ قُس بٔ اؿػني بٔ ايكاغِ ـ ضمح٘ اهلل ـ
ُٜعَسٗ َٔ أِٖ نتب تؿاغري ايعٜسٜٚ ١ٜعس َٔ ايهتب ايكال ٌ٥اييت أُيِّؿت يف آٜات
األسهاّ َكبٛؽ بٛدْٗ ١عط ظٜسَ ١ٜعتسي ;١ؾأبسع املؤيـ يف اختٝاض اآلٜات اييت مجعٗا
ابٔ ايٛظٜط ،ثِ أبسع يف تطتٝب٘ٚ ،غٌٖٗ تبٜٛب٘ٚ ،أٚزع ؾ ٘ٝأقح َا مجع٘ َٔ أسازٜح
ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚآثاض ايكشابٚ ١ايتابعني ٚأق ٍٛأ ١ُ٥ايؿك٘ ٚاألقٚ ٍٛايًػ١
ٚغريِٖٚ ،ملا ناْت نتب ايتؿػري عٓس ايعٜس ١ٜال تٗتِ نجرياّ باألسازٜح ايٓبَٔ ١ٜٛ
سٝح االغتسالٍ  َٔٚسٝح ايععٚ ٚاؿهِ; أسببت إٔ أبني يف ٖصا ايبشح اٖتُاّ
اإلَاّ قُس بٔ اؿػني باألسازٜح ايٓب َٔ ١ٜٛسٝح االغتسالٍ ٚايععٚ ٚاؿهِ يف
تؿػري.ٙ
ضادٝاّ َٔ اهلل ايعً ٞايكسٜط إٔ ٜٗسٜين إىل غٛا ٤ايػبٜٛٚ ٌٝؾكين يًكٛاب .
ٚقس اقتهت َتطًبات ٖصا ايبشح تكػ ُ٘ٝإىل متٗٝس ٚثالثَ ١باسح عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
ايتُٗٝس :ايتعطٜـ باإلَاّ قُس بٔ اؿػنيٚ ،بهت اب٘ "َٓتٗ ٢املطاّ".
املبشح األَٗٓ :ٍٚر اإلَاّ قُس بٔ اؿػني يف االغتسالٍ بايػٓ ١ايٓب.١ٜٛ
املبشح ايجاَْٗٓ :ٞر اإلَاّ قُس بٔ اؿػني بٔ ايكاغِ يف عع ٙٚيألسازٜح.
املبشــح ايجايــحَ :ــٓٗر اإلَــاّ قُــس بــٔ اؿػــني بــٔ ايكاغــِ يف سهُــ ١عًــ٢
األسازٜح.
ٚنٌ ٜأٌَ ٚضدا ٤إٔ أٚؾل يف ايتعطٜـ باإلَاّ قُس بٔ اؿػني ٚبهتاب٘ َٓتٗ٢
املطاّ ،ثِ يف عطض اٖتُاَ٘ بايػَٓٗٓٚ ١ذ٘ يف ايععٚ ٚاؿهِٚ ،أغأٍ اهلل تعاىل إٔ
ٜٓؿع ب٘ ٜٚػؿط ي ٞايعيٌ إْ٘ مسٝع فٝب.
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الذراسات السابقة :
بعس ايبشح ٚايتكك – ٞمل أدس ؾُٝا اطًعت عً َٔ – ٘ٝاٖتِ بايهالّ عًَٗٓ ٢ر
اإلَاّ قُس بٔ اؿػني يف نتاب٘ "َٓتٗ ٢املطاّ" بكٛض ٠عاَ ١ؾُا بايو مبٓٗذٝت٘
املتعًك ١بايػٓ ١اغتسالالّ ٚععٚا ٚسهُاّٚ .قس ٚدست نالَا َكتهبا عًَٗٓ ٢ذ٘ ايعاّ
يف بسا ١ٜايطغا ٌ٥ايعً ١ُٝاييت سككت ٖصا ايهتابٚ ،يهٔ ٖصا ايهالّ نإ فطز
إؾاضات َٛدع ٠عًَٗٓ ٢ذ٘ بكٛض ٠عاَ.١
هنهج البحث :
 )1املٓٗر االغتكطا :ٞ٥سٝح أؾطغت ٚغع ٞيف مجع األسازٜح اييت اغتؿٗس بٗا ٚاييت
ععٖا ٚسهِ عًٗٝا.
 )2املٓٗر ايتشً ;ًٞٝعُست بعس مجع األسازٜح عً ٢ؼًَ ٌٝا اغتؿٗس ب٘ َٔ األسازٜح
ٚبٝإ َٓٗذ٘ يف االغتسالٍ بٗا ٚططٜكت٘ يف ععٖٚا ٚاؿهِ عًٗٝا.
أهوية البحث :
تهُٔ أُٖ ١ٝايبشح يف إبطاظ َس ٣اٖتُاّ اإلَاّ قُس بٔ اؿػني بايػٓ١
اغتسالال ٚععٚا ٚسهُاّ ألْ٘ ببٝإ َٓٗذ٘ ٚمبسٖ ٣صا االٖتُاّ غتتبني قٖ ١ُٝصا
ايهتاب ايعًُ ١ٝيف اعتُاز ٙعً ٢ايػٓٚ ١االٖتُاّ بٗا.
التوهيذ :
ايتعطٜـ باإلَاّ قُس بٔ اؿػنيٚ ،بهتاب٘ "َٓتٗ ٢املطاّ"
أوال :التعزيف باإلماو حمند بً احلسني بً القاسه

)(1

امس٘ ْٚػب٘ ٖٛ :قُس بٔ اؿػني بٔ ايكاغِ بٔ قُس بٔ عً ٞبٔ ايطؾٝس ٜٓٚتٗٞ
ْػب٘ إىل اإلَاّ اهلاز ٟحي ٢ٝبٔ اؿػني بٔ ايكاغِ املًكب ايطغ.(2)ٞ
أغطت٘ ْٚؿأت٘ :أغطت٘ ٖ ٞاألغط ٠املعطٚؾ ١يف اي ٖٞ ُٔٝأغط ٠اإلَاّ ايكاغِ بٔ قُس
( )1يىظر في للمسيد في معرفة ثرجمة :بً عامر الحضني،بغية املريد ( ،)343-337والكبسئيي ،الائائا الضئيية( ،)367 ،366وزبئار ،،مححئا الرئدر
الاالع(. )196
ئىز
( )2يحي ئ ئئح ب ئ ئئً الحض ئ ئئحن ب ئ ئئً القاص ئ ئئم ،اية ألام ئ ئئاو  )773/2( ،عى ئ ئئد ج ئ ئئر وض ئ ئئل ج ئ ئئدٍ ذم ئ ئئام القاص ئ ئئم ،وال رم ئ ئ  ،الىرئ ئ ئ  ،امل ئ ئئح ،)5( ،،
وال ىكاو ،الردر الاالع(.)566/1
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بٔ عً ٖٞٚ ٞأغط ٠مجعت بٔ اؿهِ ٚايعًِ ؾذس ٙاإلَاّ ايكاغِ بٔ قُس بٔ عًٞ
نإ عاملاّ ٚقا٥ساٚ،أيـ ايهجري َٔ ايهتب َٓٗا" نتاب األغاؽ" يف أق ٍٛايس" ،ٜٔ
ٚاالعتكاّ" يف ايؿك٘ ٚغريٖا).(3
قؿات٘ ٚثٓا ٤ايعًُا ٤عً :٘ٝأثٓ ٢عً ٘ٝنجري َٔ ايعًُا َٔ ٤أُِٖٗ
 )1اإلَاّ حي ٢ٝبٔ اؿػني بٔ ايكاغِ ـ أخ ٛاملكٓـ ـ قاٍ :نإ سػٔ األخالم
يًدام ٚايعاّ ٚنجري اإلْؿامٚ ،نإ ي٘ َعطؾ ١سػٓ ١يف ايعًٚ ،ّٛايٓشٚ ٛاملعاْ،ٞ
ٚيف ايبٝإ ايٝس ايطٛىلٚ ،ايباضع األقكٚ ،٢نصا يف أق ٍٛايؿك٘ٚ ،أق ٍٛايس،ٜٔ
ٚنتب األزبٚ ،يف آخط َست٘ ايتؿت إىل ايؿك٘ٚ ،نإ َع شيو حيب ايػٓ١
ٚاؿسٜحٜٚ ،ععِ أًٖ٘ ٜٛٚؾط قتًُ٘ٚ ،نإ نجري احملب ١يًؿا٥سٚ ،٠املصانط ٠يف
اجملايؼ َع ايتٛانع ،سػٔ ايتٛاْؼٚ ،طٝب األْؿاؽ).(4
 )2ايعالَ ١املؤضر أمحس بٔ قاحل بٔ أب ٞايطداٍ) (5قاٍ عٓ٘ ٖٛ :ايػٝس ايػط ٟاهلُاّ،
ايعامل األزٜب ،قا٥س اؾٓٛز ،عطط األخالم ،عامل ابٔ عامل ،نإ َٔ أٌٖ األزب
ٚضعاتَ٘ ،طاعاّ عًَ ٢كاقس األزبآَٚ ٤اٖذَِٗٚ ،ع شيو ؾَٗ ٛهجط َٔ عًّٛ
األزٚات ،تعاط ٢االغتٓباط ٚايتهًِ يف املػا ٌ٥عٔ ْعط َٔ ٠غري َتابعٚ ;١شيو يف
آخط أَطٚ ،ٙاؾتػٌ بؿطح آٜات اإلسهاّ اييت مجعٗا ايػٝس احملسخ اؿاؾغ قُس
بٔ ايٛظٜط; .......ؾؿػطٖا ٚاغتٓبط َٓٗاٚ ،أظٗط عذا٥ب٘ َٔ عًُ٘ ٚخطز األسازٜح
َٔ أَٗاتٗاٚ ،نإ َٔ أعٝإ ايسٚي ١املتٛنً َٔ ١ٝعٚ ٕٛٝد ٙٛغازات أًٖٗاٚ ،قس
ادتُع ي٘ َٔ ايهتب يف آخط َست٘ َاال جيتُع إال يًعًُاٚ ٤ايػالطني).(6

( )3يىظر مؤلفات ذمام القاصم في :الحبشيي ،عرد هللا دمحم :مصادر الفكر العرب ذصالم في اليمً.)616 -613( ،
( )4يحيح بً الحضحن بً القاصم ،به ة السمً( .)553/2
( )5وَئئى عئئالم مئئؤر ا ئ ح واصئئع ئئال (َ1329ئ ئ  َ1392ئئ) .واائئبار باَحمامئئه بكحابئئة الحئئاريت مئئً مؤلفاثئئه :جحابئئه ال ئ ح مالئئع الرئئدور
ومجمع الرحىر يححى على أجث مً 1333ثرجمة مرثرة على حروف املع م .اهظر :عامر بً دمحم ،بغية املريد،)122( ،وال ئىكاو  :الرئدر
الاالع)59/1(،؛ والىجيه :أعالم املؤلفحن.)118 ( ،
( )6ابً أب الرجال ،مالع الردور ومجمع الرحىر في ثراجم رجال السيدية286/4( ،وما بعدَا).
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)(7

 )3عبس اهلل بٔ ايٛظٜط

| د .علي عبدالله سراج

قاسب نتاب تاضٜذ اي ( ُٔٝطبل اؿً( :)٣ٛايػٝس ايعامل

اإلَاّ قاسب ايعً ّٛاييت َٓٗا :بًٛؽ املطاّ ؾطح آٜات األسهاّٚ،ناْت ي٘ يف
ايعً ّٛايٝس ايطٛىلٚ ،ايتؿت آخط َست٘ إىل ايؿك٘ٚ ،نإ َع شيو حيب ايػٓ ١ايٓب١ٜٛ
ٜٚععِ أًٖٗاٚ ... ،نإ نجري املصانط ٠نجري ايتٛانع ٚاملؤاْػٚ ١ايػُاس.)8()١
َؤيؿات٘ :نإ َكٌ يف ايتأيٝـٚ ،يعٌ ايػبب يف شيو اؾتػاي٘ باؿطب ٚاملعاضى ٚإَاض٠
نجري َٔ املٓاطل ايٚ ،١ُٝٓٝمل ٜٗتِ بايتأيٝـ ٚمجع ايهتب إال يف آخط عُطٚ ٠بسأ يف
ايتأيٝـ ـ نُا غبل يف نالّ ٚثٓا ٤ايعًُا ٤عً ٘ٝـٚٚ ،دست َٔ تطدِ قس شنط إٔ ي٘
ايهتب ايتاي:١ٝ
َٓ )1تٗ ٢املطاّ ؾٝؿطح آٜات األسهاّ.
 )2ايك ٍٛاملؿٝس يف ايكال ٠عً ٢ايؿٗٝس ٖٛٚ ،ضغاي ١يف قؿشتني).(9
 )3أسازٜح يف قؿ ١اؾٓ.(10)١
 )4أسازٜح يف ايرتغٝب ٚايرتٖٝب).(11
ٚؾات٘ٚ :نإ اإلَاّ قُس بٔ اؿػني بٔ ايكاغِ اغتكط يف أخط عُط ٙـ بعس َٛت ٚايسٙ
ـباإلقاَ ١بايبػتإ غطب َس ١ٜٓقٓعا ٤حيـ ب٘ عًُاٚ ٤مجاع َٔ ١اؾٓس ،ؾُطض،
ٚتٛيف عكط  ّٜٛاؾُع ،١ايجأَ َٔ ؾٛاٍ غٖٓ1067(١ـ)ٚ ،زؾٔ يف َكرب ٠ايبػتإ إىل
دٓب املػذس ايص ٟبٓا ٙعُ٘ حي ٢ٝبٔ ايكاغِ ).(12
ثاىياً :التعزيف بكتاب "ميتهى املزاو"
اغِ ايهتابَٓ" :تٗ ٢املطاّ يف ؾطح آٜات األسهاّ" ،مل ٜصنط املؤيـ ـ ضمح٘ اهلل
تعاىل ـ يف َكسَ ١نتاب٘ أْ٘ مسا ٙبٗصا االغِٚ ،يهٔ ايهتاب حيٌُ ٖصا االغِ عً٢
( )7مً مؤرخي السيدية1374(،ئ َ1147ئ) ،مً ثالمي ٍ :دمحم بً إصماعيل ألامح  ،مً مؤلفاثه :ثاريت اليمً املضئىح رئا الحلئىي وئئحائا املئً
والض ئئلىي ،وبع ئئش الحىاع ئئيي والحعليق ئئات عل ئئى بع ئئش الكح ئئل واملح ئئىن .اهظ ئئر :ال ئئىكاو  ،الر ئئدر الا ئئالع( ،)388/1والىجي ئئه ،أع ئئالم امل ئئؤلفحن
السيدية.)583(،
( )8يىظر( :ص ،)149وهحىٍ عىد الكبسيي في اللاائا الضيية ( . )367
( )9يحيح بً الحضحن بً القاصم ،به ة السمً( ،)551/2الىجيه ،أعالم املؤلفحن السيدية( ،ص ،)895الىزير ،ثاريت اليمً(.)149
( )13هفط املراجع الضابقة وهفط الصفحات.
( )11الكبسيي ،اللاائا الضيية.)367(،
( ) 12يحيئئح بئئً الحضئئحن بئئً القاصئئم ،به ئئة الئئسمً( ،)553/2وحضئئام الئئديً محضئئً بئئً الحضئئحن بئئً القاصئئم ،ثئئاريت الئئيمً ،)73/1(،ابئئً عئئامر
الحضني ،بغية املريد( ،)338الىزير ،ثاريت اليمً.)149(،
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)(13

غالؾ٘ غٛاَٗٓ ٤ا ايٓػذ املدطٛط١

| د .علي عبدالله سراج

أ ٚاملطبٛع ١ـ نُا غٝأت ٞايتهًِ عً ٢طبعات

اي هتاب ـٚ ،مجٝع َٔ تطدِ ي٘ شنط اْ٘ ي٘ َكٓـ يف ؾطح آٜات األسهاّ ،يهٔ
ايبعض نإ ٜصنط إٔ ي٘ ٖصا املكٓـ يف آٜات األسهاّ ز ٕٚإٔ ٜػُٚ ،(14)٘ٝايبعض
اآلخط نإ ٜصنط إٔ اغِ ٖصا املؤيَـ َٖٓ " ٛتٗ ٢املطاّ ؾطح آٜات األسهاّ" ).(15
َٛنٛع ايهتاب ٖٛٚ :ؾطح آٜات األسهاّٖٚ ،ص ٙاآلٜات مجعٗا ايعالَ ١قُس بٔ
إبطاٖ ِٝبٔ عً ٞبٔ املطته ٢بٔ املؿهٌ املعطٚف بابٔ ايٛظٜط) (16بعٓٛإ " سكط آٜات
األسهاّ ايؿطع ،"١ٝسٝح قاٍ املؤيـ ـ ضمح٘ اهلل ـ :أسببت إٔ أتربى ظُع ؾطح
عًٗٝاٚ ،أْعِ ؾطا٥س ًٜتؿت ايطايب إيٗٝاٚ ،نإ قس قاٍ قبٌ شيو عً ٢داَع اآلٜات
بعس إٔ شنط إٔ َِٓٗ املطٓب  َِٗٓٚاملٛدع"  َٔٚأسػِٓٗ إدازٚ ٠أمتِٗ إؾازٚ ،٠أبطعِٗ
ؼطٜطاٚ ،أٖساِٖ إىل َٛانع االختٝاضْ ،ك ٍٛي٘ أْو نٓت بٓا ٜكريا ،عالَ ١ايعرت٠
األطٗاضٚ ،ؾدط آٍ ايٓيب املدتاض ،مجاٍ اإلغالّ قُس بٔ إبطاٖ ِٝبٔ عًٞ
املطته.(17)"........٢
غبب تأيٝؿ٘ :شنط املؤيـ ضمح٘ اهلل تعاىل أنجط َٔ غبب يتأيٝـ ٖصا ايؿطح  َٔٚأِٖ
ٖص ٙاألغباب:
 )1أْ٘ ٚدس ايؿطٚح املٛدٛز ٠آلٜات األسهاّ إَا َطٛيٚ ١أَا كتكط ;٠سٝح قاٍ:
ٚاغتدطدٛا آٜات تٓاط بٗا ألسهاّ َٔ ؾطٚع ٚأق ،ٍٛؾُِٓٗ املطَِٗٓٚ ٌٝ
( )13اليسئئا اطواى ئئة مىجئئىد ،فئئي مكحرئئة ال ئئامع الكرحئ وسئئوة بئئرقم ( )71ووسئئوة بئئرقم( ،)72وجئ لف ف رصئئد مكحرئئة اطواى ئئات بال ئئامع
الكرح بصىعاء الحابعة لىزار ،ألاوقئاف وذرائاد ،فقئد جئر فئي قضئم الحفضئح جحئا مىح ئح املئرام ائرم آيئات ألاح ئام طحمئد بئً الحضئحن بئً
القاصم.)221/1(،
( )14ممً جر أن له ائرحا علئى آيئات ألاح ئام؛ دون أن اضئم الكحئا باصئمه ئ ابئً أبئ الرجئال ،مالئع الرئدور ،)287/4( ،ويحيئح بئً الحضئحن بئً
القاصم ،في به ة السمان( ،)551/2وابً عامر الحضني في بغية املريد ،حيث قال :وااحغل ب رم آيات ألاح ام(.)337
( )15يىظئئر :ف ئئي ألامىلئئة عل ئئى َ ئ ا ث ئراجم املح ئئكوريً م ئئلام :إص ئئماعيل ألاك ئئى  ،ئئر العل ئئم ( ،)1386/2ووح ئ الئئديً السرجلئئي ،ألاع ئئالم،)132/6(،
والىجيه ،مع م املؤلفحن السيدية(. )895
( )16أبئئى عرئئد هللا ،عئئس الئئديً :عئئالم ،ائ ح  ،أنئئى،ي ،لغئئى  ،هحئئى  ،محئئدذ ،أديئئل ،ائئاعر ،ولئئد صئئىة (َ775ئئ) ،لئئه مؤلفئئات عديئئد ،مئئً أَم ئئا:
إيىئئار الحئئا علئئى الولئئا فئئي معرفئئة هللا جعئئا،ى ومعئئرف نئئفاثه ،وثئئرجيأ أصئئاليل القئرآن علئئى أصئاليل اليىهئئان ،وثىقئئيأ ألاهظئئار فئئي علئئىم رئئار،
والعىانم والقىانم في ال عً صىة أب القاصم ،وحصر آيات ألاح ام و ح َا ،ثىفي صىة( .)ٌ843اهظر :ال ىكاو  ،الرئدر الائالع(81/2
وم ئئا بع ئئدَا) ،وإص ئئماعيل ألاك ئئى  ،ف ئئي مقدم ئئة جحاب ئئه اب ئئً ال ئئىزير العىان ئئم والقىان ئئم ف ئئي الئ ئ ع ئئً ص ئئىة أبئ ئ القاص ئئم طحم ئئد ب ئئً إبئ ئراَيم
الىزير(ت ،)843والىجيه ،أعالم املؤلفحن السيدية (825وما بعدَا).
( )17مىح ح املرام (.)3
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املدتكط َِٗٓٚ ،املطٓب  َِٗٓٚاملكتكط ،نٌ َِٓٗ عًَ ٢بًؼ عًُ٘ ٚؾُٗ٘ٚ ،ؾٛم
نٌ شض ٟعًِ عً.(18)ِٝ
 )2أسب املؤيـ إٔ ٜتربى ظاَع اآلٜات ٚباآلٜات ْؿػٗا ؾذعٌ ؾطس٘ هلص ٙاآلٜات ٚمل
ٜػتٓبط آٜات َٔ تًكاْ ٤ؿػ٘; سٝح قاٍ :أسببت إٔ أتربى ظُع ؾطح عًٗٝا
ٚنصيو أضاز إٔ ٜٛنح أزي ١املصٖب ايعٜس ;ٟسٝح قاٍٚ :تٛنٝح أزي ١املصٖب ايصٟ
ال أدٓح إىل غريٚ ٙغٛا ٙيٝهَ ٕٛطُع ايٓاظط ٚاملطايب(.)19
عطض َهاَني ايهتاب :ايهتاب است ٣ٛعًَ ٢كسََٛ ١دع ٙيف قؿشتني; استٛت ٖصٙ
املكسَ ١عً ٢خطب ١متٗٝسَٛ ١ٜدعٚ ،٠غبب تأيٝؿ٘ يًهتابٚ ،أْ٘ غٝتٓا ٍٚاآلٜات اييت
مجعٗا قُس بٔ إبطاٖ ِٝبٔ املطته ٢بايؿطح ٚايتؿػري ثِ عطض َٛدع يًُٓٗر ايصٟ
غٝتبع٘ يف ؾطس٘ آلٜات األسهاّ ،ثِ بسأ املؤيـ يف تؿػري آٜات األسهاّ اييت بسأت
باآل ١ٜايتاغعٚ ١ايعؿط َٔ ٕٚغٛض ٠ايبكط َُٖٛ ( :٠ايَّصٔ ٟخًََلَ يَهُِ َٖا ؾٔ ٞاألَ ِضضِ دَُٔٝعاّ)
ٚاْتٗت اآل ١ٜايجاْ َٔ ١ٝغٛض ٠ايهٛثطَ ( :ؾكٌَِّ ئطَبِّوَ َٚاِْشَطِ) ،تٓا ٍٚاملؤيـ َا٥تني
ٚأضبعني آ ١ٜبايؿطح ٚايتؿػري ٚبٝإ األسهاّ ايؿكٗ.١ٝ
ٚختُ٘ بكٛي٘ٚ :باهلل ايتٛؾٝل ْٚػأي٘ سػٔ اـامتٚ ١اهلسا ١ٜإىل أق ّٛططٜل ٚاؿُس هلل
ضب ايعاملني ٚقً ٢اهلل عً ٞغٝسْا قُس ٚعٌ آي٘ ايطاٖط.(20)ٜٔ
طبعات ايهتاب :طبع ايهتاب َطات عسٜسٚ ٠ناْت أ ٍٚطبع ١ي٘ غٖٓ1342 ١ـ يف
 323قؿش،)21(١ثِ طبع طبع ١ثاْ ١ٝغٖٓ1362 ١ـ عً ٢أنجط َٔ ْػد ١كطٛطٚ ١ضٚعٞ
ؾٗٝا تكشٝح أخطا ٤ايٓػد ١األٚىل)ٚ ،(22عسز قؿشاتٗا451قؿشٚ ،١طبع بعسٖا
َطاضاّ،آخطٖا غٖٓ1406١ـ( ،)23يهٔ نٌ ايطبعات ناْت َعتُس ٠أْ ٚػد َٔ ١طبع١
عاّ ٖ1362ـ ،مل ٜهاف عًٗٝا ؾ.٤ٞ
( )18املرجع هفضه (.)3 ،2
( )19املرجع هفضه (.)3
( )23مىح ح املرام(.)451
( )21الىجيه ،أعالم املؤلفحن السيدية.)895(،
( )22يىظئئر :كلمئئة اللاايئئة رعئئد فئئي الصئئفحة ألاوح ئ  ،مئئً الكحئئا وأن َ ئ ٍ الارعئئة كاهئئد بئئكمر مئئً وزيئئر املعئئارف عرئئد هللا بئئً أحمئئد بئئً حميئئد
الئئديً ،وقئئام بحهئئحيح ا كئئل مئئً  :حضئئحن بئئً أحمئئد الفئئائا ،وحضئئحن بئئً يحيئئح الىاصئئوي ومئئدير املارعئئة يحيئئح بئئً حمئئىد اللائئار (ص،)452
رعة مكحرة اليمً الكب ي ،نىعاء.
( )23الىجيه ،أعالم املؤلفحن السيدية.)895(،
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الوبحث األول  :هنهج اإلهام هحوذ بن الحسين في االستذالل بالسنة النبىية
اٖتُاّ اإلَاّ قُس بٔ اؿػني بٔ ايكاغِ يف تؿػري ٙبتؿػري ايكطإٓ باملأثٛض ؾهإ
ٜعتُس عً ٢تؿػط آٜات األسهاّ بايػٓ ١ايٓب ١ٜٛبعس ايكطإٓٚ ،ميهٔ بٝإ اعتُاز ٙعً٢
تؿػري ٙآلٜات األسهاّ ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ايٓكاط ايتاي:١ٝ
أوالً :بياٌ السية جملنل آيات األحكاو:
ميهٔ تًدٝل َٓٗذ٘ يف ٖصا يف ايٓكاط اآلت:١ٝ
 )1بٝاْ٘ جملٌُ آٜات األسهاّ بايكطإٓ ٚايػَٓ ١عاّ.
َجاٍ شيو :يف قٛي٘ تعاىلَٚ(( :ئًَّ٘ٔ عًََ ٢ايٖٓاؽِ سٔرٗ ايِبَِٝتٔ ََِٔ اغِتَطَاعَ إِيَ ِٔ٘ٝغَبٔٝالّ))

)(24

قاٍ :اؿر يف ٖص ٙاآل ١ٜفُالّ ٚشنط أضناْ٘ َؿطق ١ؾكاٍ تعاىل يف اإلسطاّ(( :ايِشَ ٗر
َأؾُِٗطْ ََعًََُِٛاتْ ؾََُِٔ ؾَ َطضَ ؾٔ ِٖٔٗ ٝايِشَرٖ ؾَال ضَؾَحَ َٚال ؾُػُٛمَ َٚال دٔسَاٍَ ؾٔ ٞايِشَرِّ)))،(25
َطٖٛؾُٛا بٔايِبَِٝتٔ ايِعَتٔٝلِ )))ٚ ،(26قاٍ يف ايػعِ (( :ٞإٕٖ ايكٖؿَا
ٚقاٍ يف ايطٛافَٚ(( :يَِّ ٝ
َٚايَُِطِ َِٔٔ َ٠َٚؾَعَأ٥طِ ايًَّ٘ٔ ......اآلٚ ،(27)))١ٜقاٍ يف ايٛقٛف(( :ؾَإِشَا أَ َؾهِتُِِ َِٔٔ عَطَؾَاتٕ .....
اآلٚ ، (28))) ١ٜبني ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ نٝؿٖ ١ٝص ٙاألضنإ َٛٚاقٝتٗا
ٚٚادباتٗا َٚػْٓٛاتٗا َٚا حيٌ َٓٗا َٚا حيطّ ).(29
 َٔٚاألَجً ١األخط :٣يف قٛي٘ تعاىلَٚ (( :ابِتًَُٛا ايَِٝتَاََ ٢سَتٖ ٢إِشَا بًََػُٛا ايِّٓهَاحَ))

)(30

قاٍ ((:بًََػُٛا ايِّٓهَاحَ)) فٌُ ٜأخص بٝاْ٘ َٔ قٛي٘ تعاىل يف َٛنع آخطَٚ (( :إِشَا بًََؼَ
طؿَاٍُ َِٔٓهُِِ ايِشًَُُِ))) َٔٚ (31ق ٍٛايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ :ض ٣ٚأب ٛزاٚز
األَ ِ
ٚايرتَصٚ ٟايٓػا َٔ ٞ٥سسٜح عط ١ٝايكطظ ٞقاٍ" :عطنٓا عً ٢ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ  ّٜٛقطٜع ١ؾُٔ أْبت قتٌ  َٔٚمل ٜٓبت خً ٞغب ،ً٘ٝؾهٓت ممٔ
( )24صىر ،آل عمران ،ية (.)97
( )25صىر ،الرقر ،،ية ( .)197
( )26صىر ،الحج ،ية (.)29
( )27صىر ،الرقر ،،ية (.)158
( )28صىر ،الرقر ،،ية (.)198
( )29اهظر :مىح ح املرام (.)123
( )33صىر ،اليضاء ،ية (.)6
( )31صىر ،الىىر ،ية(.)59
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مل ٜٓبت ؾدً ٞغب"ًٞٝ

()32

| د .علي عبدالله سراج

ٚعٔ ابٔ عُط قاٍ :عطنين ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً٢

آي٘ ٚغًِ  ّٜٛأسس ٚأْا ابٔ أضبع عؿط ٠غٓ ١ؾًِ جيعْ ٞيف املكاتًٚ ،١عطنين  ّٜٛاـٓسم
ٚأْا ابٔ مخؼ عؿط ٠غٓ ١ؾأداظْ.)33( ٞ
 )2بٝاْ٘ جملٌُ ايكطإٓ بايػٓ ١ايٓب ١ٜٛؾكط.
َجاٍ شيو :يف قٛي٘ تعاىلَٜ(( :ا أََٜٗٗا ايَّصٔ َٜٔآََُٓٛا إَُِْٖا ايِدَُِطُ َٚايَُِِٝػٔطُ َٚاألَْكَابُ َٚاألَظِالُّ
)(34

ضِدِؼْ َِٔٔ عَ ٌَُِ ايؿِٖٝطَإِ ؾَادِتَٓٔبُ ُٙٛيَعًََّهُِِ ُتؿًِٔشُ)) َٕٛ

ؾصنط إٔ ادتٓاب اـُط ٖٓا

فٌُ ٚقس بٓٝت ايػٓ ١إٔ االدتٓاب ٖ :ٛادتٓاب ؾطبٗا ٚبٝعٗا عٔ دابط قاٍ مسعت
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ ٜك ٍٛعاّ ايؿتح مبه( :١إٕ اهلل سطّ بٝع
اـُط ٚاملٝتٚ ١اـٓعٜط ٚاألقٓاّ) ؾكٜ ٌٝا ضغ ٍٛاهلل :أضأٜت ؾش ّٛاملٝت ١ؾإْٗا تطً ٢بٗا
ايػؿٜٔٚ ،سٖٔ بٗا اؾًٛز ٜٚػتكبح بٗا ايٓاؽ; ؾكاٍ ٖٛ( :سطاّ) ثِ قاٍ( :قاتٌ اهلل
ايٛٗٝز إٕ اهلل ملا سطّ عً ِٗٝؾشَٗٛا مجً ٙٛثِ باع ٙٛؾأنًٛا مثٓ٘)) ،(35ثِ شنط
األسازٜح يف بٝإ فٌُ ؾطبٗا ٚإٔ اهلل ؾطع يف شيو اؿس ؾعٔ أْؼ إٔ ايٓيب قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ أت ٞبطدٌ قس ؾطب اـُط ؾذًس ٙظطٜس م ٛأضبعني ،قاٍٚ :ؾعً٘
أب ٛبهط ضن ٞاهلل عٓ٘ ،ؾًُا نإ عُط اغتؿاض ايٓاؽ ؾكاٍ عبس ايطمحٔ بٔ عٛف
أخـ اؿسٚز مثاْ ٕٛؾأَط ب٘ عُط أخطد٘ ايبداضَٚ ٟػًِ).(36
ثاىياً :ختصيصه لعنوو آيات األحكاو بالسية اليبوية:
يف ؽكٝك٘ يعُ ّٛايكطإٓ بايػٓ ١ايٓب ١ٜٛلس أْ٘ إشا نإ ٖٓاى ككل آخط َع
( )32أبى داود ،صجن أب داود ،جحا الحدود ،با في الغالم يصيل الحد ،برقم ،)141/4( ،)4433(،الت م  ،صجن الت م  ،جحا الضئح عئً
رصىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،با ما جاء في الجزول على الحكم ،برقم( )145/4()1584وقئال عىئهَ :ئ ا حئديث حضئً ئئحيأ والعمئل علئى َئ ا عىئد بعئش
أَئئل العلئئم ،وابئئً ماجئئة ،واليضئئاا  ،صئئجن اليضئئاا  ،جحئئا  ،بئئا مئئً يقئئع القئئه مئئً ألازوا  ،بئئرقم( ،)359/3( ،)5623صئئجن ابئئً ماجئئة ،بئئا
مً ال يجل عليه الحد ،برقم ،)849/2()2541(،وأحمئد ،املضئىد ،بئرقم ( ،)313/4()18798وقئال عىئه ألالرئاو  :ئئحيأ .اهظئر ئئحيأ صئجن
ابً ماجة برقم()2514
( )33مضئئلم ،ئئئحيأ مضئئلم ،جحئئا ذمئئار ،،بئئا بيئئان صئئً الرلئئى  ،بئئرقم ،)1493/3( ،)1868( ،واهظئئر :مىح ئئح املئرام( ،)129واهظئئر مئئً ألامىلئئة
ألاوري على بياهه ط مل القرآن بالقرآن.)295 ،211 ،237 ،73 ،72( :
( )34صىر ،املائد ،،ية (. )93
( )35مضلم ،ئحيأ مضلم ،جحا املضاقا ،،با ثحريم بيع الومر وامليحة والوجزير وألانىام ،برقم (. )1237/3( ،)1581
( )36مضئئلم ،ئئئحيأ مضئئلم ،جحئئا الحئئدود ،بئئا حئئد الومئئر ،بئئرقم .)1333/3( ،)1736( ،و جئئر املصئئىا أن َ ئ ا الحئئديث أورجئئه الر ئئار
ومضلم ،ولم أجد أن الر ار أوئر َئ ا الحئديث ،وأورجئه مضئلم بلفئد فجلئدٍ بجريئدثحن هحئى أربعئحن  .و اهظئر مىح ئح املئرام ( ،)69واهظئر
مً ألامىلة ألاوري على َ ا (.)56،275
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ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛؾكس نإ حيطم عً ٢شنط َٔٚ ٙشيو:
 )1ؽكٝل ايكطإٓ بايكطإٓ ٚايػٓٚ ١ايعكٌ :
)(37

َجاٍ شيو :يف قٛي٘ تعاىل َُٖٛ (( :ايَّصٔ ٟخًََلَ يَهُِِ ََا ؾٔ ٞاألَ ِضضِ دَُٔٝعاّ))

قاٍ:

ٚخكل عُٖ ّٛص ٙاآل ١ٜبايعكٌ ٚايسي ،ٌٝأَا ْل ايهتاب نُا يف قٛي٘ تعاىل:
ُطََتِ عًََِٝهُِِ ايَُِِٝتَ ……… ُ١اآل))١ٜ
((س ِّ

)(38

ٚ،قٛيُ٘ (( :قٌِ ال أَدٔسُ ؾََٔ ٞا أُٚسٔ َٞإِيَٖٞ

َُشَطَٖاّ .....اآل ،(39)))١ٜأ َٔ ٚايػٓ ١نٓٗ ٘ٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ عٔ اؿُط
األًٖ ١ٝنُا ض ٣ٚابٔ أب ٞأٚيف قاٍ :أقبٓا  ّٜٛخٝرب محطاّ خاضز ايكط ،١ٜؾٓازَٓ ٣ازٟ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ( :قس سطّ ؿ ّٛاؿُط; ؾأنؿٛ٦ا ايكسٚض،
)(40

ؾأنؿأْاٖا) ٖص ٙضٚا ١ٜايٓػاٞ٥

ٚيف ايكشٝشني

)(41

مٖٛا ثِ غطز أسازٜح عسٜس٠

َٔ ايػٓ ١عً ٢احملطَات َٓا نٌ شْ ٟاب َٔ ايػباع ٚكًب َٔ ايطريٚ ،اؿس٠
ٚايؿأضٚ ،٠ايعكطب ،ايهًبٚ ،ايػطاب ٚغريٖا  .ثِ شنط ؽكٝل اآل ١ٜبايكٝاؽ ٖٛٚ
قٝاؽ ايهاض ايػري َٓكٛم عً ٢ؼطمي٘ بايهاض املٓكٛم عً ٢ؼطمي٘ يف األسازٜح;
 َٔٚشيو اهلسٖس ٚاـطاف ٚايًُٓٚ ١ايٓشًٚ ١ايصباب ٚعسز غريٖا ،ثِ قاٍٚ :ال ٜطز عً٢
ايكٝاؽ اؾطاز ألْ٘ ككٛمٚ ،ايكٝاؽ عًَ ٢ا مل ٜهٔ ككٛم أٚىل َٔ ايكٝاؽ
عً ٢املدكٛمٚ ،اغرتغٌ يف ؽكل سهِ نجري َٔ األؾٝا ٤بايكٝاؽ.
ٚبايعكٌ سطّ أنٌ ايطني ألٕ اهلل خًل يٓا َا يف األضض مجٝعاّ زْ ٕٚؿؼ األضض).(42
 )2ؽكٝل ايكطإٓ ايهط ِٜبايػٓٚ ١اإلمجاع :
)(43

َجاٍ شيو :يف قٛي٘ تعاىلَ َٚ (( :إِٔ يَِٝؼَ ئإلِْػَإِ إِالَّ ََا غَعَ)) ٢

ؾصنط إٔ اإلْػإ ال

ٜجاب إال مبا عًُ٘ أ ٚأٚق ٢ب٘ٚ ،إٔ ٖص ٙاآل ١ٜككك ١باإلمجاع ٚايػٓ ،١أَا اإلمجاع
( )37صىر ،الرقر ،،ية (.)29
( )38صىر ،املائد ،،ية (.)3
( )39صىر ،ألاوعام ،ية (.)145
( )43اليضاا  ،الضجن الكب ي ،با ثحريم أكل لحىم الحمر ألاَلية ،برقم(.)163/3( ،)4851
( )41الر ار  ،ئحيأ الر ار  ،جحا املغاز  ،با عسو ،ويب  ،برقم( ،)1545/4(،)3985ومضلم ،ئحيأ مضلم ،جحا الصيد وال بائأ ومئا
يؤكل مً الحيىان ،با ثحريم أكل لحم الحمر ذوضية ،برقم( .)1538/3(،)1937ولفد اليضاا ((فكجفئىا القدور بما فياا؛ فكجفكهاَا)).
( )42اهظر :مىح ح املرام (. )7 ،6 ،5 ،4
( )43صىر ،الىجم ،ية (.)39

للعلىم اإلنسانية واالحتواعية

160

العذد ( )9الوخلذ ( )12يناير 2016م

ISSN : 2410-1818

منهج اإلمام محمد بن الحسًن بن القاسم يف السنة النبوية (استدالال وتخريجًا) من
| د .علي عبدالله سراج

خالل تفسًره منتهى املرام

ؾأمجع املػًُ ٕٛعًٚ ٢دٛب ايكال ٠عً ٢املٝت ٚاْتؿاع٘ بايسعاٚ .٤أَا ايػٓ ١ؾأخطد٘
َػًِ يف قشٝش٘ عٔ أبٖ ٞطٜط ٠إٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ قاٍ(:إشا
َات ابٔ آزّ اْكطع عًُ٘ إال َٔ ثالث ١أؾٝا ٤قسق ١داض ،٠أ ٚعًِ ٜٓتؿع ب٘ ،أٚ ٚيس
قاحل ٜسعٛا ي٘)).(44
ٚ )3إشا مل ٜهٔ ٖٓاى ككل يًكطإٓ َٔ ايكطإٓ ٚٚدس َا خيككٗا َٔ ايػٓ ١نإ
ٜصنط َا خيككٗا َٔ ايػٓ.١
َجاٍ شيو :يف قٛي٘ تعاىلَٚ(( :اتٖدٔصُٚا َِٔٔ ََكَاِّ إِبِطَأَُٖ َِٝكًًَّ (45)))٢قاٍ :ككٛم مبا
ض ٟٚعٔ دابط قاٍ :قسّ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ ؾسخٌ املػذس
ؾاغتًِ اؿذط ثِ َه ٢عً ٢مي ٘ٓٝؾطٌَ ثالثاّ َٚؿ ٢أضبعاّ ثِ أت ٞاملكاّ ؾكاٍ:
((َٚاتٖدٔصُٚا َِٔٔ ََكَاِّ إِبِطَأَُٖ َِٝكًًَّٚ ،))٢قً ٢ضنعتني ٚاملكاّ بٚ ٘ٓٝبني ايبٝت ثِ أتٞ
كؿَا َٚايَُِطَِِٔٔ َ٠َٚ
اؿذط ابعس ايطنعتني ؾاغتًُ٘ ثِ خطز إىل ايكؿا ٤أظٓ٘ قاٍِ (( :إٕٖ اي ٖ
ؾَعَأ٥طِ ايًَّ٘ٔ)) ) (46أخطد٘ َػًِ َٚايو ٚايرتَصٚ ٟايٓػا.(47) ٞ٥
ٚنأْ٘ قكس بايتدكٝل ٖٓا ؽكٝل األَط َٔ ايٛدٛب إىل ايٓسب ،ألْ٘ شنط
يف اؿسٜح َٓسٚب يف اؿر َٗٓٚا اغتالّ اؿذط ٚايطٌَ.
 )4أَا عٔ َٓٗذ٘ ؾُٝا إشا نإ يآل ١ٜايكطآْ ١ٝأنجط َٔ ككل َٔ ايػٓ ١نإ ـ
ضمح٘ اهلل ـ ٜبسأ بػطز َا خيكل ٖص ٙاآل ١ٜثِ ٜعسز بعس شيو األسازٜح ايساي ١عً٢
ٖص ٙاملدككات.
سٌٖ ايًَُّ٘ ايِبَِٝعَ َٚسَطَّٖ ايطِّبَا))) (48قاٍ :أسٌ اهلل ايبٝع يعبازٙ
َجاٍ شيو  :يف قٛي٘ تعاىلَٚ((:أَ َ
( )44مضئئلم ،ئئئحيأ مض ئئلم ،جحئئا الىنئئايا ،ب ئئا مئئا يححئئا ذوض ئئان مئئً الىئئىا بعئئد وفاثئئه ،بئئرقم( ،)1255/3( ،)1631واهظئئر :مىح ئئح امل ئرام
(.)423
( )45صىر ،الرقر ،،ية (.)125
( )46صىر ،الرقر ،،ية (.)158
ئئة الى ئئي ملسو هيلع هللا ىلص ،بئئرقم( ،)887( ،)1218واهظئئر َ ئ ا الحئئديث عىئئد :مالئئف ،مى ئئك مالئئف ،جحئئا
( )47مضئئلم ،ئئئحيأ مضئئلم ،جحئئا الحئئج ،بئئا
الحج ،با صحالم فئي الائىاف ،بئرقم( ،)366/1( ،)815والت مئ  ،صئجن الت مئ ،جحا الحئج عئً رصئىل هللا ،بئا مئا جئاء جيئا الائىاف،
بئئرقم( ،)211/3( ،)856واليضئئاا  ،الضئئجن الكبئ ي ،رقئئم .)434/2( ،)3936( ،والحئئديث َئ ا أيأئئا أورجئئه أبئئى داود ئ ولئئم يئئى املؤلئئا علئئى
َ ائ ئ اهظ ئئر :ص ئئجن أب ئ داود ،جح ئئا املىاص ئئف ،ب ئئا ن ئئفة ئئة الى ئئي ملسو هيلع هللا ىلص ،ب ئئرقم ( ،)182/2( ،)1935واهظ ئئر :مىح ئئح امل ئرام ( ،)13م ئئً ألامىل ئئة
ألاوري اهظر. )149(:
( )48صىر ،الرقر ،،ية (.)275
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ثِ شنط َا خيكل ٖصا اؿهِ ايعاّ قاٍ :ؾٓٗ ٞعٔ بٝع ٚؾططٚ ،عٔ بٝع سبٌ
اؿبًٚ ، ١عٔ بٝع املالَػٚ ،١املٓابصٚ ،٠عٔ بٝع ايػطضٚ ،عٔ بٝع ايطعاّ املؿرت ٣قبٌ
قبه٘ٚ ،عٔ بٝعتني يف بٝع٘ ،ثِ عسز األسازٜح ايساي ١عً ٢ؼطٖ ِٜص ٙايبٛٝع ٚقس
ٜصنط أنجط َٔ سسٜح يف ؼط ِٜايبٝع ايٛاسس).(49
ثالجاً :تقيد السية ملطلق آيات األحكاو
ٚنإ ٜػتدسّ ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ٖصا يـ:
 )1يتكٝٝس أطالم آٜات األسهاَّ .جاٍ شيو يف قٛي٘ تعاىلَٚ(( :سُطَِّّ عًََِٝهُِِ قَِٝسُ ايِبَطِّ
ََا ُزَِتُِِ سُطَُاّ))) (50ؾصنط إٔ ٖص ٙاآلَ ١ٜكٝس ٠يتشط ِٜقٝس ايرب إشا:
 قاز ٙبٓؿػ٘ أ ٚقٝس إشْ٘ ٚاغتسٍ عً ٢شيو عسٜح أب ٞقتاز ٠أْ٘ نإ يف قّٛقطَني  ٖٛٚسالٍ ؾبُٓٝا ِٖ ٜػري ٕٚإش ضأٚا محطاّ ٚسؿ ١ٝؾشٌُ أب ٛقتاز ٠عً٢
اؿُط ؾعكط َٓٗا أتاْاّ ؾٓعيٛا ؾأنًٛا َٔ ؿُٗا ،ؾكايٛا أْا ْأنٌ ؿِ قٝس
ٚمٔ قطَ ،ٕٛؾشًُٓا َا بك َٔ ٢ؿُٗا ؾًُا أتٛا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ قايٛا ٜا ضغ ٍٛاهلل إْا نٓا أسطَٓا ٚنإ أب ٛقتاز ٠مل حيطّ ؾطآ٥ا محط
ٚسـ ،ؾشٌُ أب ٛقتاز ٠ؾعكط َٓٗا أتاْاّ ؾأنًٓا َٓٗا ،ثِ قًٓا إْا ْأنٌ َٔ ؿِ
قٝسٚ ،مٔ قطَ ٕٛؾشًُٓا َا بك َٔ ٞؿُٗا ،ؾكاٍ( :أَٓهِ أسس أَط ٙإٔ
حيٌُ عً ٘ٝأ ٚأؾاض إي )٘ٝؾكايٛا :ال قاٍ( :ؾهًٛا َا بك َٔ ٢ؿُٗا) ).(51
 أ ٚقٝس ألدً٘ ٚشيو باؿسٜح ضٚا ٙايرتَص ٟعٔ دابط ضن ٞاهلل عٓ٘ إٔ ايٓيبقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ( :ؿِ ايكٝس سالٍ َا مل تكٝس ٙأٜ ٚكس يهِ)).(52
 )2يًتأنٝس عً ٢بكاٖ ٤ص ٙاآل ١ٜعً ٢إطالقٗا.
َجاٍ شيو :يف اآل ١ٜايػابك ٖٞٚ ١قٛي٘ تعاىلَٚ(( :سُطَِّّ عًََِٝهُِِ قَِٝسُ ايِبَطِّ ََا زَُِتُِِ
( )49اهظر :مىح ح املرام ( )137 ،136ومً ألامىلة ألاوري على َ ا اهظر. )247 ،246(:
( )53صىر ،املائد ،،ية (.)96
( )51الر ار  ،ئحيأ الر ار  ،جحا الحج ،با ال ا ح اطحرم إ،ى الصيد ل يصاادٍ الحالل ،بئرقم ،)648/2(،)1728( ،ومضئلم ،ئئحيأ
مضلم ،جحا الحج ،با ثحريم نيد اطحرم ،برقم(.)853/3( ،)1196
( )52الت م ئ  ،صئئجن الت م ئ  ،جحئئا الحئئج عئئً رصئئىل ،بئئا مئئا جئئاء فئئي أكئئل الصئئيد للمحئئرم ،بئئرقم( ،)233/3( ،)846وقئئال عىئئه َ ئ ا أحضئئً
حئئديث رو فئئي َ ئ ا الرئئا  ،وَ ئ ا الحئئديث رواٍ أبئئى داود اهظئئر :صئئجن أب ئ داود ،جحئئا املىاصئئف ،بئئا لحئئم الصئئيد للمحئئرم ،بئئرقم (،)1851
( .)171/2و اهظر :مىح ح املرام (.)286
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سُطَُاّ))

)(53

| د .علي عبدالله سراج

ؾصنط إٔ ٖصا َطًل يف مجٝع األسٛاٍ غٛا ٤قاز ٙقطّ أ ٚسالٍ ملا ضٟٚ

عٔ ايكعب بٔ دجاَ ١أْ٘ أٖس ٣إىل ضغ ٍٛاهلل محاضاّ  ٖٛٚباألبٛا ٤أ ٚبٛزٓإ ؾطز ٙعً،٘ٝ
ؾًُا ضأَ ٟا يف ٚدٗ٘ قاٍ(:إْا مل ْطز ٙعًٝو إال أْا سطّ) َتؿل عً .(54)٘ٝثِ أ ٍٖٚبعس شيو
سسٜح ايكعب بٔ دجاَ ١بإٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ ظٔ إٔ ٖصا ايكٝس
قٝس ألدً٘).(55
رابعاً :يذكز السية إلسالة اإلشكال يف فهه اآليات
َجاٍ شيو يف ٚقٛي٘ تعاىلَٜ (( :ا أََٜٗٗا ايَّصٔ َٜٔآََُٓٛا عًََِٝهُِِ أَْؿُػَهُِِ ال َٜهُطٗنُِِ ََِٔ
)(56

نٌٖ إِشَا اِٖتَسَِٜتُِِ))
َ

ؾصنط أْ٘ قس ؾهٌ عً ٢ايبعض إٔ ظاٖط اآل ِٖٜٛ ١ٜإٔ األَط

باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط يٝؼ بٛادب; ؾايٛادب املٓع ـ أَٓ ٟع املط باملعطٚف ٚايٓٗٞ
عٔ املٓهطـ ٚ .يهٔ أظاٍ ٖصا اإلؾهاٍ بجالث ١أسازٜح تسٍ عً ٢إٔ األَط باملعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ٚادب ٚيهٔ ايعبس غري َؤاخص بصْب غري.(57)ٙ
خامساً :يذكز السية لتأكيد معيى آيات األحكاو
ؾهإ ٜصنط األسازٜح يتأنٝس املعاْٚ ٞاألسهاّ ٚايؿٛا٥س اييت يف اآلٚ ،١ٜيف
شيو لس:ٙ
ٜ )1ؤنس َعٓ ٢اآل ١ٜعسٜح ٚاسس َجاٍ شيو يف قٛي٘ تعاىلَٚ (( :ال ُٜهَاضٖ نَاتٔبْ َٚال
ؾَِٗٝسْ))

)(58

اقتكط يف تؿػريٖا عً ٢سسٜح ابٔ عباؽ :قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً٢

اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ  (:أنطَٛا ايؿٗٛز ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ ٜػتدطز بِٗ اؿكٛم
ٜٚسؾع بِٗ ايعًِ))ٚ ،(59غايباّ َا نإ ٜعرب عٔ ٖصا بكٛي٘ ـ بعس شنط اآل ١ٜـَٚ :جً١

( )53صىر ،املائد ،،ية (.)96
( )54الر ئئار  ،ئئئحيأ الر ئئار  ،جحئئا الحئئج ،بئئا إ ا أَئئد للمحئئرم حمئئارا وح ئئيا حيئئا لئئم يقرئئل ،بئئرقم( ،)649/2(،)1729ومضئئلم ،ئئئحيأ
مضلم ،جحا الحج ،با ثحريم الصيد للمحرم ،برقم ()853/2( ،)1193
( )55اهظر مىح ح املرام ()286 ،285
( )56صىر ،املائد ،،ية ()135
( ٍ َ)57ألاحاديث في مىح ح املرام ( ،)287 ،286واهظر :مىال آور (.)126 ،125
( )58صىر ،الرقر ،،ية (.)282
( )59مضئئىد ال ئ ا القأئئامي ،طحمئئد بئئً صئئالمة بئئً جعفئئر القأئئامي ،بئئرقم ( ،)426/1( ،)732قئئال عىئئه الضئئيى  :أورجئئه الئئديلىي عئئً ابئئً
عراش وَى مىكر .اهظر :الدرر املىحث  ،في ألاحاديث امل بار ،،ل الل الديً عرد الرحمً بحن أب بكر .)74( ،واهظر :مىح ح املرام (.)118
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قٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ(.)60
ٚ )2يف أسٝإ أخط ٣لس أْ٘ نإ ٜعسز أسازٜح نجري ٠نًٗا تٛنس َعٓٚ ٢اسس يف
اآلَ .١ٜجاٍ شيو :يف قٛي٘ تعاىلَٚ(( :بٔا ِيَٛائسَ ِ ِٜٔإِسِػَاْاّ َٚبٔصٔ ٟا ِيكُطِبََٚ ٢ايَِٝتَاََ٢
ننيِ َٚايِذَاضِ شٔ ٟا ِيكُطِبََٚ ٢ايِذَاضِ ايِذُُٓبٔ)))  ،(61قاٍٚ :قس ٚضز عٔ ايٓيب قً٢
َٚايَُِػَا ٔ
اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ يف اإلسػإ إىل ايٝت ِٝأخباض نجريَٗٓ ٠ا :ثِ غطز يف شيو
مخػ ١أسازٜح.
ثِ قاٍٚ :قس ض ٣ٚعٓ٘ يف اإلسػإ إىل اؾاض أسازٜح مج ،١أشِنُط بعهٗاٚ :غطز يف
شى مخػ ١أسازٜح ـ أٜهاّ ـ.

) (62

 َٔٚ )3تٛنٝس ٙملعٓ ٢اآل ١ٜبايػٓ ١أْ٘ نإ ٜػتدسّ ايػٓ ١يالغتؿٗاز بٗا عً ٢املعٓ٢
ايص ٟاختاض ٙيف اآل.١ٜ
َجاٍ شيو :يف قٛي٘ تعاىلَٜ (( :ا أََٜٗٗا ايَّصٔ َٜٔآََُٓٛا إِشَا ُْٛزٔ ٟئًكٖال َِِّٜٛ َِٔٔ ٔ٠ايِذُُُ َع ٔ١ؾَاغِعَِٛا
إِيَ ٢شٔنِطِ ايًَّ٘ٔ)) (63قاٍ :املطاز بايػع ٞيف اآل :١ٜايتػبب ٚايعٌُ ،ال ايػع ٞعً ٢األقساّ
ؾُهط ،ٙٚض ٣ٚأبٖ ٛطٜط ٠أْ٘ قاٍ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ( :إشا أقُٝت ايكال٠
ؾال تأتٖٛا ٚأْتِ تػعٚ ;ٕٛيهٔ ا٥تٖٛا ٚأْتِ متؿٚ ٕٛعًٝهِ ايػه ١ٓٝؾُا أزضنتِ
ؾكًٛا َٚا ؾاتهِ ؾأمتٛا)).(64ؾٗٓا اإلَاّ قُس بٔ اؿػني ضأَ ٣عٓٚ ٢أنسٙ
باالغتسالٍ بايػٓ.١
سابعاً :يذكز السية لبياٌ معيى مجلة أو معيى مفزدة يف آية مً آيات األحكاو
ٚغايباّ َا نإ ٜػتدسّ ايػٓ ١يف بٝإ املعٓ ٢يف ساالت َٓٗا:
 )1إشا مس ٞايؿ ٤ٞـ يف آٜات األسهاّ ـ ببعض أدعا.٘٥
َجاٍ شيو :يف قٛي٘ تعاىلَٚ(( :قُطِإَٓ ا ِيؿَذِطِ ِإٕٖ قُطِإَٓ ا ِيؿَذِطِ نَإَ ََؿُِٗٛزاّ))) (65ؾصنط:
( )63اهظر مً ألامىلة على َ ا.)178 ،156( :
( )61صىر ،اليضاء ،ية (.)36
()62مىح ح املرام ( ،)161 ،163واهظر مً ألامىلة أوري)127 ،232 ،143(:
( )63صىر ،ال معة ،ية (.)9
( )64الر ئئار  ،ئئئحيأ الر ئئار  ،بئئا ال اضئئوى إ،ئئى الصئئال ،وليئئكت بالضئئكيىة والىقئئار ،بئئرقم ( ،)228/1( ،)613ومضئئلم ،ئئئحيأ مضئئلم ،جحئئا
الصال ،،با اصححرا إثيان الصال ،بىقار وصكيىة والى ي عً إثياناا صعيا ،برقم ( .)423/1( ،)632واهظر :مىح ح املرام.)435(،
( )65صىر ،ذصراء ،ية (.)78
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يف َعَٓٚ(( ٢قُطِإَٓ ا ِيؿَذِطِ)) سسٜح أبٖ ٞطٜط ٠قاٍ :مسعت ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚعً ٢آي٘ ٚغًِ ٜك(:ٍٛػتُع َال٥ه ١ايًَٚ ٌٝال٥ه ١ايٓٗاض يف قال ٠ايؿذط ثِ ٜكٍٛ
أبٖ ٛطٜط :٠اقطؤا إٕ ؾ٦تِ ((َٚقُطِإَٓ ا ِيؿَذِطِ ِإٕٖ قُطِإَٓ ا ِيؿَذِطِ نَإَ ََؿُِٗٛزاّ))) ،(66ثِ أنس
اإلَاّ قُس بٔ اؿػني ٖصا املعٓ ٢بإٔ ٖصا َٔ قبٌ تػُ ١ٝايؿ ٤ٞببعض أدعاٚ ،٘٥إٔ
ٖصا املعٓ ٢أمجع عً ٘ٝاملؿػط.(67) ٕٚ
 )2أشا ناْت ٖص ٙايًؿع ١تػتدسّ ٖٓا خالف َا عً ٘ٝاغتدساَٗا يف ناٌَ ايكطإٓ
ايهط.ِٜ
هحَ
شٌٗ يَُ٘ َِٔٔ بَعِسُ سَتٖـ ٢تَـٓ ٔ
َجاٍ شيوَ :عٓ ٢ايٓهاح يف قٛي٘ تعاىل (( :ؾَ ِإِٕ طًََّكََٗا ؾَال تَ ٔ
ظَِٚداّ غَِٝطَ (68)))ُٙقاٍٚ :سٝح أطًل ايٓهـاح يف نتـاب اهلل تعـاىل ؾـاملطاز بـ٘ ايعكـس إال
يف ٖصا املكاّ ؾإٕ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آيـ٘ ٚغـًِ بـني عـٔ اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل إٔ
َــطاز ٙايــٛط ٤ال ايعكــس ،ضٜٓٚــا يف ايكــشٝشني عــٔ عا٥ؿــ ١إٔ أَــط ٠ضؾاعــ ١ايكطظــ ٞأتــت
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ ؾكايت :نٓت عٓـس ضؾاعـ ١ايكطظـ ٞؾأبـت طالقـ;ٞ
ؾتعٚدــت عبــس ايــطمحٔ بــٔ ايــعبريٚ ،إ ــا َعــ٘ َجــٌ ٖسبــ ١ايجــٛب ،ؾكــاٍ :أتطٜــس ٜٔإ
تطدع ٞإىل ضؾاع١؟ ال ست ٢تصٚق ٞعػًٝت٘ ٜٚصٚم عػًٝتو ).(69
 )3إشا ناْت اؾًُ ١أ ٚاآل ١ٜمما ٜؿِٗ َعٓا ٙاملككٛز يف ايؿطع إال عٔ ططٜل ايٓل.
َجاٍ شيو :اغتطاع ١ايػب ٌٝيف قٛي٘ تعاىلَٚ(( :ئًَّ٘ٔ عًََ ٢ايٖٓاؽِ سٔرٗ ايِبَِٝتٔ ََِٔ اغِتَطَاعَ
إِيَ ِٔ٘ٝغَبٔٝالّ))

)(70

قاٍٚ :قس ؾػط ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ اغتطاع ١ايػبٌٝ

ؾط ٟٚعٔ أْؼ عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ يف قٛيَ٘ٚ (:ئًَّ٘ٔ عًََ ٢ايٖٓاؽِ سٔرٗ
ايِبَِٝتٔ  ...اآل )١ٜقاٍ :قٜ :ٌٝا ضغ ٍٛاهلل َا ايػب "ٌٝقاٍ(:ايعاز ٚايطاسً ،(71))١ثِ قاٍ:
( )66الر ئئار  ،ئئئحيأ الر ئئار  ،جحئئا الصئئال ،،بئئا فأئئل نئئال ،الفجئئر فئئي جماعئئة ،بئئرقم ( ،)232/1( ،)621ومضئئلم ،ئئئحيأ مضئئلم ،جحئئا
الصال ،،با فأل نال ،ال ماعة والخ ديد في الح لا علاا ،برقم(.)453( ،)649
( )67اهظر :مىح ح املرام (.)381 ،383
( )68صىر ،الرقر ،،ية(.)233
( )69الر ار  ،ئحيأ الر ار  ،جحا ال ادات ،بئا ائ اد ،اطوح ئي ،بئرقم ( ،)933/2( ،)2496ومضئلم ،ئئحيأ مضئلم ،جحئا الى ئام ،بئا
ال ثحل املالقة رالرا ملالق ا حتح ثىكأ زوجا ح ٍ ،برقم( ،)1355/2( ،)1433و اهظر :مىح ح املرام (.)85 ،84
( )73صىر ،آل عمران ،ية ( .)97
صىل
( )71الت م  ،صضً الت م  ،جحا ثفضح القرآن عً ر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،با ومً صئىر ،آل عمئران ،بئرقم ،)225/5( ،)2998( ،وقئال عىئهَ :ئ ا
حديث ال وعرفه إال مً حديث ابً عمر إال مً حديث إبراَيم بً يسيد الوىز امل  ،وقد ث لم فيه بعش أَل الحديث مً قرل حفظه.
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ٚأؿل بصيو َا يف َعٓا َٔ ٙاألَإ ٚايكشٚ ١املس ٠اييت ٜبًؼ ؾٗٝا) .(72
ٚيف ْٗا ١ٜاملبشح ٜالسغ إٔ اإلَاّ قُس بٔ اؿػني ضمح٘ اهلل تعاىل اٖتِ غا١ٜ
االٖتُاّ بتؿػري ايكطإٓ ايهط ِٜبايػٓٚ ١ال أزٍ عً ٢شيو َٔ نجط ٠األسازٜح املٛدٛز٠
يف َٓتٗ ٢املطاّ ست ٢أْ٘ َٔ ايٓازض إٔ ػس أ ١ٜؾػطٖا ٚال ٜٛدس يف تؿػريٖا أسازٜح
غالف نتب آٜات األسهاّ ايعٜسَ ١ٜجٌ نتاب "ايطٚنٚ ١ايػسٜط"ٚ ،نتاب "ايجُطات
ايٝاْع "١اييت ْالسغ ؾُٗٝا خًٛا نجري َٔ تؿػري اآلٜات األسهاّ ؾٗٝا َٔ أ ٟسسٜح
يف تؿػريٖا.
ٚأٜهاّ أداز ضمح٘ اهلل يف اغتدساّ ايػٓ َٔ ١ؽكٝكٗا يعاّ ايكطإٓ ٚتكٝس َطًك١
ٚبٝإ فًُ٘ ٚتٛنٝح َؿهً٘ ٚتأنٝس َعٓا.ٙ
الوبحث الثاني  :هنهج اإلهام هحوذ بن الحسين بن القاسن في عزوه لألحاديث
اٖتِ اإلَاّ قُس بٔ اؿػني بعع ٚاألسازٜح  َٔٚاٖتُاَ٘ ايؿسٜس شنط شيو يف
املكسَ ١سٝح شنط أْ٘ غٝتؿٗس بايػٓٚ ١غٝععَ ٚا ؾٗٝا َٔ األخباض إىل أقٛهلا
املعتُس.)73(٠
ٚميهٔ بٝإ َٓٗذ٘ يف عع ٚاألسازٜح يف ايٓكاط اآلت:١ٝ
 )1نإ ٜعع ٚاؿسٜح ايصٜ ٟصنط ٙأٜ ٚػتؿٗس ب٘ٚ ،نإ عٓس ايععٜ ٚهتؿٞ
بصنط اغِ ايكشابٚ ،ٞال ٜصنط غٓس اؿسٜجـ يف ايػايب نُا غبل بٝإ شيو يف
اٖتُاَ٘ باألغاْٝس ٚاملت ٕٛـ ٚقًٝالّ َا لس أْ٘ :
 اغتؿٗس عسٜح ععاٚ ٙمل ٜصنط ضٚا َٔ ١ٜايكشاب.)74(١ أ ٚاغتؿٗس عسٜح ٚشنط ضا َٔ ٜ٘ٚايكشابٚ ١مل ٜعع.)75(ٙ مل ٜععُ اؿسٜح ايص ٟاغتؿٗس ب٘ ٚنصيو مل ٜصنط َٔ ضٚأَ ٙايكشاب.)76(١

( )72مىح ح املرام (.)123
( ) 73اهظر.)3( :
( ) 74اهظر مً ألامىلة على َ ا.)224 ،124( :
( ) 75اهظر مً ألامىلة على َ ا.)33 ،18 ،17 ،14( :
( ) 76اهظر مً ألامىلة على َ ا.)224 ،32 ،19(:
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ْ َٔ )2اس ١ٝايهتب اييت نإ ٜعع ٚإيٗٝا ؾكس ناْت:
 نتب اؿسٜح َٔ ايكشاح ٚايػٓٔ ٚاملػاْٝس ٚاملعادِ . نتب األدعا ٤اؿسٜج.١ٝ نتب ايطداٍ ٚايرتادِ ٚايطبكات. نتب ايتؿػري. نتب ايؿك٘ ٚأقٛي٘. نتب ايػري ٚايتاضٜذ.ْ َٔ )3اس ١ٝاالنتؿا ٤بايكشٝشني أ ٚبهتب اؿسٜح عٓس ايعع ;ٚؾكس نإ:
 ايػايب عً ٘ٝايتٛغع يف ايعع ٚستٚ ٢ي ٛنإ اؿسٜح يف ايكشٝشني أٚأسسٖا لس ٙال ٜهتؿ ٞبايعع ٚإيُٗٝا أ ٚإىل أسسُٖا ٚأٜهاّ نإ ال ٜهتؿٞ
بايعع ٚإىل ايهتب ايػتَٚ ١ػٓس أمحس; بٌ لسٜ ٠عع ٙإىل َا تٛاؾطت يس١ٜ
َٔ نتب ٚخطز َٓٗا اؿسٜح ،أ ٚعػب َا ْكٌ أٚ ٚدس عٓس َٔ خطز
اؿسٜح ـٖٛصا ٖ ٛايػايب.
-

ؾؿ ٞأسٝإ لسٜ ٙعع ٚاؿسٜح إىل غت ١عؿط أ ٚغبع ١عؿط نتاب
ٚاؿسٜح يف ايكشٝشني أ ٚاسسُٖا.
َجاٍ شيو :قاٍ :أخطز َػًِٚ ،أب ٛزاٚزٚ ،ايرتَصٚ ،ٟايٓػاٚ ،ٞ٥ايبٗٝك،ٞ
ٚأب ٛزاٚز ايطٝايػٚ ،ٞعبس ايطظامٚ ،أمحسٚ ،ابٔ أب ٞؾٝبٚ ،١عبس بٔ
محٝسٚ ،أبٜ ٛعًٚ،٢ابٔ دطٜطٚ ،ابٔ املٓصضٚ ،ابٔ أب ٞسامتٚ ،ايطشا،ٟٚ
ٚابٔ سبإ عٔ أب ٞغعٝس اـسض ٟإٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘
ٚغًِ بعح  ّٜٛسٓني دٝؿاّ إىل أٚطاؽ ؾًكٛا عسٚا ؾكاتً ِٖٛؾعٗطٚا عًِٗٝ
ٚأقابٛا غباٜا ؾهإ ْاغاّ َٔ أقشاب ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘
ٚغًِ ؼطدٛا َٔ غؿٝاْٗٔ ألدٌ أظٚادٗٔ َٔ املؿطنني ؾأْعٍ اهلل تعاىل
ٚاحملكٓات َٔ ايٓػا ٤اآل.)77(١ٜ

-

ٚنصيو ال ٜهتؿ ٞبايعع ٚإىل نتب ايػٓٔ ٚايكشاح ـ إشا نإ اؿسٜح

َ َ ْ
طء ْاملَ ْضئئبية َب ْعئ َئد ْص ئح ْب َ اءَ ،وإ ْن َك ئ َ
ئان َل َ ئئا َز ْو َ ْاه َف َسئ َئا ه َ س
اح َ ئئا ِبالض ئ ْ ِي ،ب ئئرقم (،)6541
( )77مض ئئلم ،ئ ئئحيأ مض ئئلم ،جح ئئا الر ئئا  ،ب ئئابج َى ِاز و ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
( .)6701/2واهظر :مىح ح املرام)149 ،148( ،
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يف غري ايكشٝشني ـ بٌ ٜععَ ٚع نتب ايػٓٔ إىل غريٖا; َجاٍ شيو:
 قاٍ :أخطز أمحس ٚاؿانِ ٚقشش٘ ٚأب ٛزاٚز ٚايٓػاٚ ٞ٥ايبٗٝكٚ ٞعبسايطظام ٚغعٝس بٔ َٓكٛض ٚابٔ أب ٞؾٝبٚ ١عبس ايطمحٔ بٔ محٝس ٚابٔ دطٜط
ٚابٔ املٓصض ٚابٔ أب ٞسامت ٚايطرباْٚ ٞايساض قطين عٔ أب ٞعٝاف ايعضقٞ
قاٍ :نٓا َع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ بعػؿإ ؾاغتكبًٓا
املؿطن ٕٛعً ِٗٝخايس بٔ ايٛيٝس  ِٖٚبٓٓٝا  ِٜٗٓٚايكبً ،١ؾكً ٢بٓا ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ ايعٗط ...............اؿسٜح) (.)78
 يف أسٝإ قً ١ًٝلسٜ ٠هتؿ ٞبايعع ٚإىل ايكشٝشني أ ٚأسسُٖا ؾٝكٚ :ٍٛيفايكشٝشني أَ ٚتؿل عً ٘ٝأ ٚضٚا ٙايؿٝدإ ،أٚ ٚيف ايبداض ٟأٚ ٚيف قشٝح
ايبداض ،ٟأٚ ٚيف َػًِ أ ٚقشٝح َػًِ(.)79
 ٚنصيو يف أسٝإ قً ١ًٝإشا مل ٜهٔ اؿسٜح يف ايكشٝشني أ ٚأسسُٖالسٜ ٙهتؿ ٞبايعع ٚإىل بعض ايهتب اـُػ ١أ ٚإىل ٚاسس َٓٗا(.)80
ٚ )4نإ إشا شنط اؿسٜح  ٖٛٚيف ايكشٝشني عٔ أسس ايكشاب ١نأبٖ ٞطٜط٠
َجالّ ٜؿري إىل َٔ ضٚا َٔ ٙايكشاب ١غري أبٖ ٞطٜط.)81(٠
 )5أَا َٔ ْاس ١ٝتطتٝب ايهتب عٓس ايعع ٚؾٓذس:ٙ
-

ٜكسّ ايكشٝشني عً ٢غريُٖا ٚال ٜكسّ عًٗٝا إال َػٓس أمحس ؾكس نإ
ٜكسَ٘ عً ٢ايكشٝشني ،ؾٝك :ٍٛأخطد٘ أمحس ٚايبداضَٚ ٟػًِ ،أ ٚأخطد٘
أمحس ٚايبداض ،ٟأ ٚأخطد٘ أمحس َػًِٖ ،هصا ٜٚكسّ ايبداض ٟعً٢
َػًِْٚ ،ازضا َا لس أْ٘ قسّ بعض ايهتب ـ غري َػٓس أمحس ـ عً٢
ايبداضَٚ ٟػًِ أ ٚعً ٢أسسُٖا ،ؾٝك :ٍٛأخطد٘ َايو ٚايؿاؾعٚ ٞأب ٛزاٚز

( ) 78أبئ ئئى داود ،ص ئ ئئجن أب ئ ئ داود ،جح ئ ئئا الص ئ ئئال ،،بئ ئئا ن ئ ئئال ،الو ئ ئئىف ،بئ ئئرقم( ،)11/2( ،)6221واليض ئ ئئاا  ،ص ئ ئئجن اليضئ ئئاا  ،جح ئ ئئا الص ئ ئئال،،
ب ئئرقم(،)176/3( ،)6451أحم ئئد ،املض ئئىد ،ب ئئرقم ،)123/27( ،)61467( ،وق ئئال عى ئئه محقق ئئى الارع ئئة :إص ئئىادٍ ئ ئئحيأ رجال ئئه رق ئئات رج ئئال
ال ئئي حن .والح ئئاجم ،املض ئئحدري عل ئئى اله ئئحيححن وب يل ئئه الح ل ئئي  ،ب ئئرقم ( ،)32/3( ،)5222وق ئئال عى ئئه َ :ئ ا ح ئئديث ئ ئئحيأ عل ئئى ا ئئرط
الر ار  ،ووافقه ال َ ي .اهظر :مىح ح املرام (.)191
َ
( )79اهظر مىال.)444 ،333 ،333 ،332 ،284 ،283 ،232 ،193 ،125 ،56 ،44 ،43 ،33 ،21 ،8( :
َ
( )83اهظر مً ألامىلة على َ ا.)374 ،353(:
( )81اهظر مً ألامىلة على َ ا.)317 (:
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ايطٝايػٚ ٞأمحس ٚايبداضَٚ ٟػًِ(.)82
 َجاٍ شيو أٜهاّ :قاٍ عكب ١بٔ عاَط مسعت ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً٢آي٘ ٚغًِ ٜك(:ٍٛإال إٕ ايك ٠ٛايطَ .)83( )ٞأخطد٘ أب ٛزاٚز ٚابٔ َادَٚ ١ػًِ
ٚايرتَصٚ ٟظاز " إال إٔ اهلل غٝؿتح عً ِٗٝيهِ األضض ٚغتهؿ ٕٛاملؤْ ١ؾال
ٜعذع أسسنِ إٔ  ًٜٛٗبأغُٗ٘" إال إٔ َػًُاّ أؾطز ٖص ٙايعٜاز ٠سسٜجاّ
بطأغ٘(.)84
 أَا عٔ تطتٝب نتب ايػٓٔ ؾًِ ٜهٔ حيطم عً ٢تطتٝبٗا سػب تطتٝبَعني ؾكس ٜكسّ بعهٗا عً ٢بعض ٜٚكسّ غريٖا عًٗٝا ٜٚكسّ غريٖا عً٢
بعهٗاٚ ،إٕ نإ يف نجري َٔ األسٝإ ٜكسّ أبا زاٚز ثِ ايرتَص ٟثِ
ايٓػا ٞ٥ثِ ابٔ َاد. ١
ٚ )6قس ٜعع ٚيػري ايكشٝشني أ ٚيػري ايهتب ايػتَٚ ١ػٓس أمحس َجٌ :غٓٔ
ايبٗٝك ،ٞأَٛ ٚطأ َايو ،أَ ٚػتسضى اؿانِٚ ،ال ٜعع ٙٚيًكشٝني أ ٚألسس
ايهتب ايػت ١عً ٢ايطغِ َٔ إٔ ٖصا اؿسٜح َٛدٛز ؾٗٝا(ٚ .)85نصيو أٜهاّ
ٚقس خيطد٘ َٔ قشٝح ايبداضٚ ،ٟال خيطد٘ َٔ َػًِ عً ٢ايطغِ َٔ إٔ َػًُا
أخطد٘(ٚ ،)86ايعهؼ ؾكس خيطد٘ َٔ َػًِ ٚال ٜصنط إٔ ايبداض ٟأخطد٘()87
.
ٚ )7لس ٙـ أٜهاّ ـ ٜعع ٚإىل نتب ايؿك٘ ٚاألقٚ ٍٛخاق ١يف املصٖب ايعٜس،ٟ
نهتاب األسهاّ إلَاّ اهلازٚ ،)88(ٟأق ٍٛاألسهاّ ألمحس بٔ غًُٝإ(.)89
( )82اهظر مً ألامىلة على َ ا.)329 ،323 ،174 ،161 ،136(:
( )83مضلم ،ئحيأ مضلم ،جحا ذمار ،،با فأل الرم والحئث عليئه ،بئرقم ( ،)1522/3( ،)6160أبئى داود ،صئجن أبئ داود ،جحئا ال ئاد،
با في الرم  ،برقم ( ،)13/3( ،)2514وابً ماجة ،صجن ابً ماجة ،جحا برقم (.)943/2( ،)2813
( )84اهظر ،)163( :واهظر َ ٍ السياد ،عىد مضلم ،ئحيأ مضلم ،جحا ذمار ،،با فأل الرم والحث عليه ،برقم (.)1523/3( ،)6166
( )85م ئئً ألامىل ئئة عل ئئى َ ئ ا :ح ئئديث ورج ئئه م ئئً الت م ئ وَ ئئى عى ئئد الر ئئار (ص ،)52وح ئئديث ورج ئئه م ئئً اليض ئئاا و ح ئ ٍ وَ ئئى عى ئئد الر ئئار
ومضلم(،ص ،)185وحديث ورجه مً الحاجم والرياق وأب داود وَى عىئد الر ئار والت مئ (ص ،)186وحئديث ورجئه مئً الحئاجم و حئ ٍ
وَى عىد الر ار ومضلم(ص )199أو حديث ورجه مئً الحئاجم وَئى عىئد الر ئار فقئ (ص ،)383وحئديث ورجئه مئً الت مئ وَئى عىئد
مضلم(ص ،)312وحديث لم ي رجه وأورجه ابً جرير (ص )142وئححه الىادمي في الهحيأ املضىد مً أصرا الجزول (ص.)75
( ) 86اهظر مً ألامىلة على لف.)137( :
( ) 87اهظر مً ألامىلة على لف.)185( :
( )88اهظر.)232( :
( )89اهظر.)23( :
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 )8أَا عٔ اقطالسات٘ يف ايعع ٚؾًِ ٜصنط يف َكسَت٘ أ ٚغريٖا أْ٘ ٚنع يٓؿػ٘
َكطًشات َجالّ" :ضٚا ٙاـُػ "١أ "ٚضٚا ٙايػت " ١أ" ٚضٚا ٙاؾُاعٚ ،"١م ٛشيو
ؾاملككٛز بِٗ نصا; ٚيهٔ َٔ خالٍ تتبع تؿػريٚ ;ٙدست إٔ أيؿاظ٘ ٖ ٞـ يف
ايػايب ـ ْؿؼ َا عٓس عًُا ٤اؿسٜح ،ؾإشا قاٍ ايكشٝشني ؾُٗا ايبداضَٚ ٟػًِ;
يهٔ األؾهاٍ سكٌ عٓسَا:
أ  -نإ ٜك :ٍٛضٚا ٙايػت ،١ؾايػت ١عٓس َععِ أٌٖ اؿسٜح ِٖ :ايبداضَٚ ٟػًِ
ٚأب ٛزاٚز ٚايرتَصٚ ٟايٓػاٚ ٞ٥ابٔ َادٚ ;١يهٔ اإلَاّ قُس بٔ اؿػٔ
أزخٌ َٛطأ َايو بسالّ عٔ غٓٔ ابٔ َاد ،١ؾهإ ٜك :ٍٛأخطد٘ ايػت ١إال
املٛطأ( ،)90أ ٚأخطد٘ اؾُاع ١إال املٛطأ( ٖٛٚ .)91بصيو ٚاؾل بعض َٔ
املكسَني َٔ أٌٖ اؿسٜح َٔ إناؾ ١املٛطأ يًهتب اـُػ ١بسالّ عٔ غٓٔ ابٔ
َاد.)92(١
ب ٚ -املككٛز باـُػ ١عٓس املتأخط َٔ ٜٔعًُا ٤اؿسٜح ِٖ :أمحسٚ ،أب ٛزاٚز
ٚايرتَصٚ ٟايٓػاٚ ٞ٥ابٔ َاد ،)93(١أَا عٓس اإلَاّ قُس بٔ اؿػني ؾًِ ٜتبني
يَ ٞاشا قكس بِٗ سٝح قاٍ يف سسٜح ( ال قطع يف مثط  ٚال نجط)

()94

قاٍ:

أخطد٘ اـُػٚ ١أمحس ٚايؿاؾعٚ ٞعبس ايطظام ٚايساضَٚ ٞابٔ َادٚ ١ابٔ
سبإ ٚابٔ قاْع ٚايطرباْٚ ٞايبٗٝكٚ ٞايهٝا ٤املكسغ ٞعٔ ضاؾع بٔ خسٜر.
ؾأخطز َٔ اـُػ ١أمحس ٚابٔ َاد.)95(١
 )9أَا عٔ َهإ َٛٚنع ايعع ٚيف اؿسٜح ؾٓذس ٙأسٝاْاّ ٜصنط ايعع ٚقبٌ اؿسٜح
ٚخاق ١عٓس شنط ٙألغباب ايٓع ٍٚأ ٚعٓس شنط ٙؿسٜح يف تؿػري اآل ١ٜؾٝك:ٍٛ
( )93اهظر.)83( :
( )91اهظر.)129 ،73( :
( )92اهظر:ابً ألامح  ،صرل الضالم ( ،)34/1والدَلى .)96،97/1( ،
( )93اهظر :ابً ألامح  ،صرل الضالم ارم بلى املرام.)34/1( ،
َ َ َ
ََْ ْ
ئال أ سبئئى َد ساو َد :الكث ئ س  :ال س مئ سئار،
()94أبئئى داود ،صئئجن أب ئ داود ،جحئئا الحئئدود ،بئئا مئئا ال قائئع فيئئه ،بئئرقم ( ،)136/4( ،)5266وقئئال أبئئى داود :قئ
والت م  ،صجن الت م  ،أبىا الحدود ،با ما جاء فيما ال قاع في رمر وال جث  ،برقم ،)52/4( ،)6551( ،واليضئاا  ،صئجن اليضئاا  ،جحئا
قائئع الضئئرقة ،بئئا م ئئا ال قائئع فيئئه ،بئئرقم ( ،)86/8( ،)5117وأحمئئد ،املضئئىد ،بئئرقم ،)672/24( ،)64675 (،وقئئال عىئئه محققئئى الارعئئة:
حديث ئحيأ ،ومالف ،املى ك ،جحا الحدود ،با ماال قاع فيه.)839/2( ،
( )95اهظر :مىح ح املرام.)249( ،
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أخطد٘ ايبداضَٚ ٟػًِ ٚأب ٛزا ٚعٔ ؾالٕ ،أٚ ٚيف قشٝح َػًِ عٔ ؾالٕ،
ٚمٚ ،ٙٛأسٝاْاّ لسٜ ٙصنط اؿسٜح ثِ ٜك ٍٛيف ْٗاٜت٘ أخطد٘ ؾالٕ ٚؾالٕ،
ؾٝك ٍٛيف ْٗا ١ٜاؿسٜحَ :تؿل عً ،٘ٝأ ٚأخطد٘ ايبداضٚ ،ٟم ٛشيو.
 )10نإ يف ايػايب عً ٘ٝعٓس ايعع ٚإٔ ٜصنط اغِ املُؤئـ ٚال ٜصنط اغِ ايهتاب
ؾٓازضاّ َا لسٜ ٙك :ٍٛأخطد٘ ايبداض ٟيف قشٝش٘ أ ٚداَع ;)96(١ستٚ ٢ي ٛنإ
يًُؤيـ أنجط َٔ نتاب ،مل ٜهٔ ٜصنط ؾهإ ٜك ٍٛأخطد٘ ايطرباْ ٞؾكط،
ْٚازضاّ َا نإ ٜك ٍٛيف أنرب َعذُ٘ أ ٚيف أٚغط َعذُ٘ (ٚ)97نصيو ايبٗٝكٞ
يف "ؾعب اإلميإ"(ٚ ،)98مل أدس ٙسطم تػُ ١ٝاغِ املؤيـ ٚاغِ نتاب٘ إال َع
اإلَاّ ايبداض ٟؾإْ٘ ي ٛخطد٘ َٔ غري قشٝح ايبداضٜ ٟك :ٍٛأخطد٘ ايبداض ٟيف
"األزب"( )99أ ٚايبداض ٟيف "تاضخي٘"(ٚ ،)100نصيو ايرتَص ٟيف "ْٛازض
األق.)101("ٍٛ
الوبحث الثالث  :هنهج اإلهام هحوذ بن الحسين بن القاسن في حكوة على األحاديث
اٖتِ اإلَاّ قُس بٔ اؿػني غا ١ٜاالٖتُاّ باؿهِ عً ٢اؿسٜح;  َٔٚاٖتُاَ٘
شنط شيو يف املكسَ ١ؾكاٍ :أْ٘ غٓٝب٘ يف بعض املٛانع عًَ ٢ا حيتاز إيَ َٔ ٘ٝعطؾ١
أغاْٝسٖا املٓتكس ،٠يٝػًِ ايسي ٌٝعٔ ْكس َٔ ٜكـ َع٘ االغتسالٍٚ ،يٝه ٕٛنًُ١
داَع ١بني َٔ ٜؿرتط ايػٓس ٜ َٔٚكبٌ اإلضغاٍ(ٚ ،)102ميهٔ تًدٝل َٓٗذ٘ يف
اؿهِ عً ٢اؿسٜح:
 )1مل ٜهٔ ٜٗتِ باؿهِ عً ٢اؿسٜح بكسض اٖتُاَ٘ بعع ،ٙٚؾكس نإ ٜٗتِ
نجرياّ بعع ٚاؿسٜحٚ ،قًٝال َا نإ ُٜػؿٌ عع ٚاؿسٜح ـ نُا غبل بٝإ شيو
يف املبشح ايػابل ـ ،يهٔ يف سهُ٘ عً ٢اؿسٜح لس أْ٘:
( )96اهظر :مىال(.)213
( )97اهظر.)112( :
( )98اهظر مىال.)122( :
( )99اهظر مىال.161(:
( )133اهظر.)211( :
( )131اهظر مىال.)161،381( :
(( )132ص.)3
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أ -يف أسٝإ نجريٜ ٠هتؿ ٞبعع ٚاؿسٜح ز ٕٚبٝإ أ ٚشنط اؿهِ عًٗٝـ ٖٚصا
يف نجري َٔ األسازٜح ــ.
ب ٚ-يف أسٝإ أخط ٣لس أْ٘ نإ حيهِ عً ٘ٝأٜٓ ٚكٌ سهُاّ عً ٘ٝـ نُا
غٝأت.ٞ
ز ٚ -قًٝالّ دسا َا نإ ٜك ٍٛال أعًِ قشت٘

()103

 ،أٜ ٚك ٍٛؾإٕ قح ٖصا

اؿسٜح(.)104
 )2أَا عٔ ططٜكت٘ يف سهُ٘ ٖ ٛعً ٢اؿسٜح ؾهإ:
أ  -أسٝاْاّ لس أْ٘ حيهِ عً ٢غٓس اؿسٜح ؾهإ ٜك :ٍٛأخطد٘ ؾالٕ بػٓس
قشٝح ،أ ٚسػٔ ،أ ٚنعٝـَ ،جاٍ شيو:
َجاٍ شيو :قاٍ أخطز غعٝس بٔ َٓكٛض ٚأبٜ ٛعً ٢بػٓس دٝس عٔ َػطٚم قاٍ:
ضنب عُط بٔ اـطاب املٓرب ثِ قاٍٜ :ا أٜٗا ايٓاؽ َا أنجطنِ يف قسام
ايٓػاٚ ،٤قس نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚأقشاب٘ جيعًٕٛ
ايكسقات ؾُٝا ب ِٗٓٝأضبعُا ١٥زضِٖ ؾُا ز ٕٚشيو ؾً ٛنإ اإلنجاض يف شيو
تك ٣ٛعٓس اهلل أَ ٚهطَ ١مل تػبك ِٖٛإيٗٝا ........األثط(.)105
ب -أٜ ٚصنط َٔ سٝح اؾًُ ١سهُاّ عاَاّ عً ٢ططم اؿسٜح ؾٝك َٔ :ٍٛططم
قشٝشَ ،١جاٍ شيو :قاٍ ضَ ٟٚطؾٛعاّ عٔ اْؼ َٔ ططم قشٝش ١قاٍ
مسعت ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ ٜك( :ٍٛيًبهط غبع ١أٜاّ،
ٚيًجٝب ثالث ١أٜاّ ثِ ٜعٛز إىل ْػا)106( )٘٥ثِ قاٍ :أخطد٘ ايساض قطين
ٚايبٗٝكٚ ٞأب ٛسامت ٚابٔ سبإ يف قشٝش٘(.)107
( )133اهظر.)233( :
( )134اهظر.)248( :
( )135صعيد بً مىصىر ،صجن صعيد بً مىصىر بً اعرة ،برقم،)195/1( ،)598( ،وئحح َئ ا ثرئر السئواو  :اهظئر :دمحم بئً عرئد الئرحمً،
املقاند الحضىة في بحن جىح مً ألاحاديث امل بار ،على ألالضىة )512/1( ،واهظر :مىح ح املرام.)141( ،
َ
( َ )136ئ ا لفئئد الئئدار قانئئي ،صئئجن الئئدار قانئئي ،جحئئا الى ئئام ،بئئا امل ئئر ،بئئرقم( ،)429/4( ،)2027أمئئا الر ئئار ومضئئلم فرويئئاٍ بلفئئد(:إ ا
َ َ
ئام ع ْى َئد ََا َصئ ْئرعاَ ،وإ َ ا َثئ َئسو َ الىيئ َئل َأ َق َ
َث َئسو َ ْ َ َ َ
ئام ِع ْىئ َئد ََا رالرئئا) وعىئئد الر ئار ( ،مئئً الضئئىة )...اهظئئر :الر ئار  ،ئئئحيأ الر ئئار  ،جحئئا
الركئ َئر أقئ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
س
ْ
الى ئئام ،بئئا إ ا ثئئسو الرك ئئر علئئى الىيئئل ،ب ئئرقم( ،)34/7( ،)5213ومضئئلم ،ئئئحيأ مضئئلم ،جح ئئا الر ئئا َ ،بئئا س ق ئئد ِر َمئئا ج ْضئئح ِحقه ال ِرك ئ سئر،
ْ َْ َ سْ َ َ
َ س ْ َ َ
اف ،برقم (.)1384/2( ،)1461
السف ِ
والى ِيل ِمً ِإقام ِة السو ِ ِعىدَا عقل ِ
( ) 137ص ( )232واهظر مً ألامىلة ألاوري على َ ا.)175 ،112 ،83( :
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ز ٚ -يف أسٝإ أخطٜ ٣ك :ٍٛقًتَ :طغٌ أَٛ ٚقٛف( ،)108أ ٚأخطد٘ ايرتَصٟ
َػٓساّ َٚايو بالغاّ( ،)109أٜ ٚصنط إٔ َايهاّ بًػ ١عٔ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ أ ٚعٔ ايكشابٜٚ ٞهتؿ ٞبصيو ،ؾٝععٜٚ ٙٚهتؿٞ
بصيو يف اؿهِ عً:٘ٝ
َجاٍ شيو  :عٔ َايو أْ٘ بًػ ١عٔ غعس بٔ أبٚ ٞقام أْ٘ غ ٌ٦عٔ ايهًب
املعًِ إشا قتٌ قٝس ،ٙؾكاٍ غعس :نٌ ٚإٕ مل ٜبل إال بهعٚ ١اسس )٠أخطد٘
يف املٛطأ(.)110
ز ٚ -يف أسٝإ أخط ٣نإ ال ٜٓكٌ سهُاّ عاَاّ عً ٢اؿسٜح إ ا ٜصنط َا يف
غٓس ٖصا اؿسٜح َٔ ضا ٚنعٝـ إٔ فٗ ،ٍٛؾٝك :ٍٛقًتٚ :ؾ ٘ٝؾالٕ
نعٝـ إٔ فٗ ٍٛأَ ٚا ؾابٗ٘.
َجاٍ شيو :قاٍ :أخطز ايٛاسس ٟعٔ دابط بٔ عبس اهلل قاٍ :اؾتهٝت ؾسخٌ
عً ٞضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ ٚعٓس ٟغبع أخٛات ؾٓؿذ يف
ٚدٗ ;ٞؾأؾكت ؾكًتٜ:ا ضغ ٍٛاهلل أٚق ٞألخٛات ٞبايجًجني ،ؾكاٍ :أسػٔ،
ؾكًت ايؿطط ،قاٍ :أسػٔ ،ثِ خطز ٚتطنين ،قاٍ :ثِ زخٌ عًٚ ،ٞقاٍٜ :ا
دابط إْ ٞال أضاى متٛت يف ٚدعو ٖصا ،إٕ اهلل قس أْعٍ عً ٞؾبني ايصٟ
ألخٛاتو ،دعٌ ألخٛاتو ايجًجني  ..........اؿسٜح)()111قًتٚ :ؾ ٘ٝعبس ايطمحٔ
ايتُ ُٞٝفٗ.)112(ٍٛ
 )3أَا عٔ ططٜكت٘ يف ْكً٘ اؿهِ عً ٢اؿسٜح ؾهإ:
أ ٜٓ -كٌ اؿهِ عً ٢اؿسٜح بكٛض ٠عاَ ١ؾٓٝكٌ إٔ ٖصا اؿسٜح قشٝح أٚ
سػٔ أ ٚنعٝـ ٚال ٜٓكٌ أٜ ٚبني غبب ن ْ٘ٛسػٓاّ أ ٚنعٝؿاّ.
()138اهظر مً ألامىلة على لف.)239( :
()139ص()137
( )113اهظر)214( :
( )111ئحيأ مضلم ،جحا الفرائش ،با مح اذ الكاللئة ،بئرقم ،)1235 ،1234/3( ،)1616( ،وأورجئه بضئىد آور:أبئى داود ،صئجن أبئ داود،
جحا الفرائش ،با مً ليط له ولد وله أوىات ،)119/3( ،وأحمد ،املضئىد ،بئرقم ( .)245/23( ،)65116وقئال عىئه محققئى الارعئةَ :ئ ا
حديث ئحيأ وإصىادٍ على ارط مضلم.
( )112اهظر مىح ح املرام( ،)235واهظر مىال آور( ،)144ولم أجد في صىد َ ا الحديث عرد الرحمً الحميىي ،صىاء عىد مضئلم أو عىئد أحمئد
وأب داود.
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ٚنإ ٜعتُس يف ْكً٘ سهِ اؿسٜح عً:٢
 اإلَاّ ايرتَص ،ٟؾٝك :ٍٛأخطد٘ اإلَاّ ايرتَصٚ ٟقشش٘ ( ،)113أ ٚقاٍ عٓ٘:سػٔ قشٝح( ،)114سػٔ( )115أ ٚنعٝـ(.)116
 ٚاؿانِ(ٚ ،)117ايساض قطين(.)118 ٚنإ ٜعتُس أٜهاّ عً ٢ايبٗٝكٚ ،)119(ٞأب ٞزاٚز(ٚ ،)120قاسب ايبسضاملٓري(ٚ ،)121عبس اؿل اـطاط(.)122
 ٚقس ٜعُِ ؾٝكٚ :ٍٛاتؿل أٌٖ ٖصا اؿسٜح عً ٢نعـ ٖصا اؿسٜح(.)123ب  -أز ٣اعتُاز ٙعً ٢تكشٝح اؿانِ إىل تكشٝش٘ أسازٜح ٚاَٖٛ ١ٝاؾك١
يًُصٖب ايعٜس ٖٞٚ ٟعٓس عًُا ٤اؿسٜح نعٝؿ.١
َجاٍ شيو :سسٜح ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ( ايت ُِٝنطب١
يًٛد٘ ٚنطب ١يًٝس ٜٔإىل املطؾكني)

()124

قاٍ أخطد٘ ايساض قطين عٔ دابط

ٚاؿانِ عٔ ابٔ عُط ٚقشش٘ ،ؾاعتُس ٖٓا عً ٢تكشٝح اؿانِ َع إٔ
ٖصا اؿسٜح نعٝـ ٚقس ْل ايساض قطين عً ٢أْ٘ ايكٛاب ٚقس خطد٘ َٔ
ايساض قطين ٚأغؿٌ أقٛاٍ عًُا ٤اؿسٜح يف ٚقؿ٘ ألْ٘ ٖصا اؿسٜح ٜٛاؾل
املصٖب ايعٜس.١ٜ

( )113اهظر مىح ح املرام(.)312 ،185 ،145
( )114اهظر.)262( :
( )115اهظر.)433 ،433 ،259،262 ،248 ،193 ،135 ،73( :
( )116اهظر .)221 ،235 ،122 ،95 ،9( :
( )117اهظر مىال.)247 ،225 ،233 ،231 ،191 ،186 ،173 ،136 ،73 ،43( :
( )118اهظر مىال.)188 ،119 ،35( :
( )119اهظر مىال.)234 ،142 ،112( :
( )123اهظر مىال.)72( :
( )121وَى ابً امللقً ،اهظر مىال.)221 ،51( :
( ) 122اهظر مىح ح املرام( ،)145 ،221ولعلئه كئان يىقئل قئىل عرئد الحئا ألاائبيلي مئً الرئدر املىحئ  .وعرئد الحئا الوئراطَ :ئى عرئد الحئا بئً عرئد
الئئرحمً بئئً عرئئد هللا بئئً حضئئحن ألازد ألاائئبيلي 513(،ئ َ581ئئ) ،اعئئرف بئئابً بئئالوراط ،كئئان فق يئئا عاملئئا بالرجئئال وعلئئل الحئئديث ،نئئىا فئئي
ألاح ام ،وله جمع على الهحيححن ،وله جحا املعحل مً الحديث .هظر :ال َ ي ،ث جر ،الحفاظ ،)1353/4(،والضئيى  ،رقئات الحفئاظ،
(.)481/1
( )123اهظر :مىح ح املرام()214
( )124صجن الدار قاني ،جحا الا ار ،،با الحيمم ،رقم ( )181/1( ،)22وقال الصىا وفقه.
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ز ٚ -نإ ـ أسٝاْاّ ـ ٜعكب عً َٔ ٢سهِ عً ٢اؿسٜح ـ إشا سكٌ َِٓٗ خطأ أٚ
 ِٖٚـ ٜٓٚكٌ َٔ ايهالّ َا ٜؤٜس قٛيَ٘ ،جاٍ شيو :قاٍ :ض ٟٚعٔ ابٔ عباؽ
أْ٘ زخٌ عً ٢عجُإ بٔ عؿإ ؾكاٍ قتذاّ عً :٘ٝنٝـ تطز األّ إىل ايػسؽ
باألخٚ ٜٔٛيٝػا بأخ ،٠ٛؾكاٍ عجُإ :ال اغتطٝع ضز ؾ ٤ٞنإ قبًَٚ ٞه٢
يف ايبًسٚ ،تٛاضخ ايٓاؽ ب٘ .أخطد٘ اؿانِ ٚايبٗٝكٚ ٞقاٍ اؿانِ:
قشٝح اإلغٓاز( ،)125قًتٚ :ؾ ٘ٝؾعبَٛ ١ىل ابٔ عباؽ( ،)126قاٍ يف اـالق١
قاٍ أمحسَ :ا أض ٣ب٘ بأغاّٚ ،قاٍ ابٔ َعني ال بأؽ ب٘ٚ ،قاٍ ايٓػا :ٞ٥يٝؼ
بايك.)127(ٟٛ
ز ٚ -قس ٜٓكٌ اؿهِ عً ٢اؿسٜح ٜٚبني غبب٘ إشا نإ اؿهِ باؿػٔ أٚ
ايهعـ; َٔ طعٔ يف ايطا ٟٚأ ٚاْكطاع يف ايػٓس ٚم ٛشيو(ٚ .)128قس ٜعكب
عً َٔ ٢سهِ عً ٢نعـ اؿسٜح ظٗاي ١أَ ٚا ؾابٗٗا.
َجاٍ شيو :قاٍ :قس ض ٟٚعٔ محاز بٔ غًُ ١عٔ عُاض بٔ أب ٞعُاض عٔ أبٞ
ٖطٜط ٠قاٍ( :أَط ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ باملهُه١
ٚاالغتٓؿام)(.)129ضٚا ٙايساض قطين ٚقاٍ :مل ٜػٓس ٙعٔ عُاض غري ٖسب،١
ٚزاٚز بٔ احملرب ،قًتٖٚ :صا ال ٜهط ألٕ ٖسب ١ثك ١كطز ي٘ يف ايكشٝشني
ؾٝكبٌ ضؾع٘ َٚا تؿطز ب٘(.)130
 )4أَا عٔ َٓٗذ٘ َٔ سٝح اإلجياظ ٚاإلغٗاب يف اؿهِ عً ٢اؿسٜح ؾهإ أسٝإ
( )125الحئئاجم ،املضئئحدري علئئى الهئئحيححن وب يلئئه الح لئئي لل ئ َ ي ،بئئرقم( )372/4(،)0117ووافقئئه ال ئ َ ي فقئئال عىئئه ئئئحيأ ،والرياق ئ ،
أحمئد بئئً الحضئئحن بئً علئئي ،الضئئجن الكبئ ي ،بئرقم ( ،)373/6( ،)12297ووافئئا ذمئئام الئ َ ي الحئئاجم فئئي ثهئئحيأ َئ ا الحئئديث ،فقئئال عىئئه:
ئحيأ.
( ) 126وَئى ائئعرة بئئً ديىئئار ال اائئىي مئئى،ى ابئئً عرئئاش ،ثئئىفي فئئي آوئئر والفئة َ ئئام ،اوحلئئا فئئي ثىريقئئه وثأئئعيفه .قئئال عىئئه ابئئً ئئر :نئئدو
سييء الحفد ،اهظر :ابً ر ،تا بالبا يل ،)347/346/4( ،وثقريل البا يل.)266/1( ،
( )127اهظر مىح ح املرام( ،)136واهظر مىاال أور.)173 ،74( :
( ) 128اهظر مىال)437 ،144(:
ْ
س
ْ َ
أ َم َ
( )129الدار قاني ،صجن الدار قاني ،جحا الا ارَ ،،با س َما سرو َ في ْاملَ ْ
أ ِة َو ِ ْص ِحي ا ِ ِفي ْض ِل ال َ َى َاب ِة ،برقم (.)238/1( ،)415
ِ ِ
( )133اهظئر ( ،)226وَئ ا الكئئالم َئى م حصئر مئئً جئالم ابئً ال ئئىز  ،حيئث قئئال :قئال الوصئم :قئئد قئال الئدار قانئئي :لئم اضئىدٍ عئئً حمئاد حئ
َدبئئة ،وداود بئئً اطحبئ  ،و ح َمئئا يرويئئه عئئً عئئً عمئئار عئئً الى ئئي ملسو هيلع هللا ىلص ،ال يئ جر أبئئا َريئئر،؛ وال ئئىا أن َدبئئة رقئئة أوئئر عىئئه فئئي الهئئحيححن؛
فئئ ا رفعئه كئان رفعئئه زيئاد ،علئى قئئىل مئً وقفئه ،والسيئاد ،مئئً الىقئة مقرىلئة ،ومئئً وقفئه لئم يحفئد مئئا حفئد الرافئع .اهظئئر :ابئً ال ئىز  ،عرئئد
الرحمً بً علي بً دمحم ،الححقيا في أحاديث الوالف ،)145/1( ،ثحقيا :مضعد عرئد الحميئد دمحم الضئعدو  ،دار الكحئل العلميئة – بحئ وت،
ط.1415 ،1
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ٜٓكٌ اؿهِ نكٛي٘ قشٝح أ ٚنعٝـ ،أٜٓ ٚكٌ أْ٘ نعٝـ ٜٚبني غبب ايهعـ ـ
نُا غبل بٝإ شيو ـ ٚقس ٜٓكٌ األقٛاٍ يف غبب نعـ اؿسٜح ٜٚتٛغع يف شيو
بٓكٌ األقٛاٍ يف غبب نعؿ٘.
َجاٍ شيو :سسٜح دابط قاٍ :د ٤ٞإىل ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ
بػاضم ؾكاٍ :اقتً ،ٙٛقايٛاٜ :ا ضغ ٍٛاهلل إ ا غطم ،ؾكاٍ :اقطع ،ٙٛقاٍ:
ؾكطع ،ثِ د ٤ٞب٘ ايجاْ ،١ٝؾكاٍ :اقتً ،ٙٛقايٛا ٜا ضغ ٍٛاهلل إ ا غطم ،ؾكاٍ:
اقطع ،ٙٛثِ د ٤ٞب٘ ايجايج ،١ؾكاٍ :اقتً ،ٙٛقايٛاٜ :ا ضغ ٍٛاهلل إ ا غطم ،ؾكاٍ:
اقطع ،ٙٛثِ د ٤ٞب٘ ايطابع ،١ؾكاٍ :اقتً ،ٙٛقايٛاٜ :ا ضغ ٍٛاهلل إ ا غطم ،قاٍ:
اقطع ،ٙٛثِ د ٤ٞب٘ اـاَػ ،١ؾكاٍ :اقتً .ٙٛقاٍ دابط :ؾاْطًكٓا ب٘ ؾكتًٓا ،ٙثِ
ادرتضْا ،ٙؾأيكٓٝا ٙيف ب٦ط ٚضَٓٝا عً ٘ٝاؿذاض.)131(٠
ثِ قاٍٖ :ص ٙضٚا ١ٜأب ٞزاٚز ٚيًٓػا ٞ٥مٖٛا َع ظٜاز ٠يف آخطٖ ٙصا سسٜح
َٓهطَٚ ،كعب بٔ ثابت يٝؼ بايكٚ ،ٟٛال ٜكح ٖصا اؿسٜحٚ ،ال أعًِ يف
ايباب سسٜجاّ قشٝشاّٚ ،قاٍ ابٔ ايكالحٖ :ص ٙضٚا ١ٜؾاشٚ ٠إٕ أخطدٗا أب ٛزاٚز،
ٚقاٍ أب ٛعُط :سسٜح ايكتٌ َٓهط ال أقٌ ي٘ٚ ،قاٍ يف اإلغعازَٚ :ا ٜطَٔ ٣ٚ
قتٌ َٔ غطم بعس قطع ٜسٚ ٙضدً٘ مل ٜكح ،قاٍ ابٔ عبس ايرب :ال أقٌ ي٘،
ٚنعؿ٘ أٜهاّ غري ،ٙثِ قاٍ :قاٍ يف ايتدًٝل :قاٍ ابٔ عبس ايرب :إٔ سسٜح ايكتٌ
َٓهط ال أقٌ ي٘ٚ ،قس قاٍ ايؿاؾعٖ :ٞصا سسٜح َٓػٛر ال خالف ؾ ٘ٝعٓس أٌٖ
ايعًِٚ ،قاٍ ابٔ عبس ايربٖ :صا ٜسٍ إٔ َا ضٚاَ ٙكعب عٔ عجُإ ٚعُط بٔ عبس
ايععٜع أْ٘ ٜكتٌ ال أقٌ ي٘(.)132
 )5أَا عٔ َطادع٘ يف اؿهِ عً ٢اؿسٜح ٚضداي٘ ،ؾكس غبل أْ٘ يف اؿهِ عً٢
اؿسٜح نإ نجرياّ َا ٜعتُس عً ٢سهِ ايرتَص ٟإشا نإ اؿسٜح عٓس
ايرتَصٚ ،ٟنصيو عً ٢اؿانِ ٚمل ٜعتُس عً ٢تعكٝب اإلَاّ ايصٖيب عً٢
تكشٝح اؿانِٚ ،نصيو نإ يف َطات قًٜ ١ًٝعتُس عً ٢نتب أخط ٣نُا
( )131اهظر :أبى داود ،صجن أب داود ،جحا الحدود ،با فئي الضئار اضئر مئرارا ،بئرقم ،)142/4( ،)4413( ،واليضئاا  ،صئجن اليضئاا  ،جحئا
قاع الضار  ،بار قاع اليديً والرجلحن مً الضار  ،برقم.)93/8( ،)4978( ،
( )132اهظر ،)255 ،254( :واهظر مً ألامىلة ألاوري على ثىصعه في هقل ألاقىال في صبل عا الحديث(.)437 ،253 ،72
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غبل.
أَا يف نالَ٘ عً ٢غٓس اؿسٜح ٚضداي٘ ؾهإ ٜعتُس نجريّا عً ٢ايبسض املٓري،
ؾهإ ٜكٚ :ٍٛيف ايبسض ،أٚ ٚقاٍ قاسب ايبسضٚ ،عً ٢تًدٝل اؿبري يف ؽطٜر
أسازٜح ايطاؾع ٞايهبري ست ٢أْ٘ أسٝإ نإ خيطز اؿسٜح يف ايتًدٝل أٚ
عٓس ايطاؾعٚ . )133(ٞيف َطات قً ١ًٝنإ ٜعتُس عً ٢عبس اؿل اـطاط ـ نُا
غبل بٝإ شيو عٓس شنط َٔ نإ ٜعتُس عً ِٗٝيف اؿهِ ـ .
 )6نإ ٜطبط بني ايعع ٚإىل ايكشٝشني أ ٚأسسُٖا ٚايتكشٝح ; ؾًِ أدسْ ٙكٌ
أقٛاٍ ايعًُا ٤يف تكشٝح أسازٜح ٖ ٞيف ايكشٝشني أ ٚأسسُٖا ـ نُا غبل بٝإ
شيو ـ.
 )7مل ٜهٔ حيهِ عً ٢مجٝع األسازٜح اييت ٜصنطٖا أٜ ٚػتؿٗس بٗا ٚيهٓٓا لس
اْ٘ نإ نجرياّ َا ٜصنط اؿهِ عً ٢األسازٜح بايكش ١أ ٚايهعـ عٓس
االغتسالٍ ايؿكٗ ٞبٗا ٜٓٚكٌ سهِ ايعًُا ٤عً ٘ٝبايهعـ عٓس كايؿتٗا ملصٖب٘
ايؿكٗ.)134(ٞ
 )8إٜطاز ٙاألخباض ايهعٝؿ ١ز ٕٚايتٓب ٘ٝعًٗٝا ،ؾكس تػاٌٖ املكٓـ ضمح٘ اهلل تعاىل
يف إٜطاز عسز غري قً َٔ ٌٝاألسازٜح ايهعٝؿ ،١بٌ ٚقس ػس ـ يف ايكً ٌٝـ ايهعٝؿ١
دسا  ٚاملٛنٛع ١ز ٕٚإٔ ٜٓب٘ عً ٢نعؿٗا أ ٚبطالْٗاٜ ،صنط ٜٚػتؿٗس بأسازٜح
نجري ٖٞٚ ٠نعٝؿ ١أَٛ ٚنٛعٚ ١ال ٜٓل عً ٢سهُٗاٚ ،نإ ٜصنطٖا يف
َٛانع َٔ نتاب٘ َٓٗا :
 عٓس شنط ٙألغباب ايٓع .ٍٚؾهإ ٜٓكٌ نجرياّ عٔ قُس بٔ َطٚإ ايػس،ٟعٔ ايهًيب عٔ أب ٞقاحل .قاٍ ايػٛٝطٚ : ٞأ ٢ٖٚططق٘ ـ ططم ايتؿػري ـ
ططٜل ايهًيب عٔ أب ٞقاحل عٔ ابٔ عباؽ ،ؾإٕ اْهِ إىل شيو ضٚا ١ٜقُس
بٔ َطٚإ ايػس ٟؾٗ ٞغًػً ١ايهصابني(.)135
-

عٓس تؿػري ٙآلٜات األسهاَّ ،جاٍ شيو عٓس تؿػري ٙيكٛي٘ تعاىلَٚ (( :ايػٖاضِمُ

( )133اهظر مىال)254( :
( )134اهظر مىال.)437 ،87 ،36 ،35( :
( )135ذثقان في علىم القرآن،)552/2( ،واهظر مً ألامىلة على َ ا :مىح ح املرام)443 ،432 ،431 ،414 ،135 ،9(،
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َٚايػٖاضِ َق ُ١ؾَاقِطَعُٛا أَِٜسََُُٜٔٗا دَعَا ّ٤بَُٔا نَػَبَا َْهَاالّ َِٔٔ ايًَّ٘ٔ))

()136

ؾصنط إٔ

ٖص ٙاآل ١ٜككك ١ببعض األسٛاٍ َٓٗا إشا غطم َاٍ ؾ ٘ٝؾبٗٚ ١اغتسٍ عً٢
شيو بك ٍٛايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ (:ازضٚ٤ا اؿسٚز بايؿبٗات،
ٚأقًٛٝا يًهطاّ عجطاتِٗ إال يف سس َٔ سسٚز اهلل) ثِ قاٍ :أخطد٘ ابٔ عسٟ
يف دع ٤ي٘ َٔ سسٜح أٌٖ َكط ٚاؾعٜط ٠عٔ ابٔ عباؽ(.)137
 ؾها ٌ٥األعُاٍٚ ،ايرتغٝب ٚايرتٖٝب(.)138 عٔ شنط ٙيؿها ٌ٥آٍ ايبٝت(.)139 عٓس تؿػري ايكطإٓ بايػٓ.١هِٔ ُٜطِٜسُ ئُٝطَِّٗطَنُِِ))
َجاٍ شيو :عٓس تؿػري ٙيكٛي٘ تعاىلَٚ(( :يَ ٔ

()140

 ،قاٍ

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ( :بين ايس ٜٔعً ٢ايٓعاؾ.)141( )١
 عٓس شنط ٙألزي ١املصاٖب(ٚ )142خاق ١عٓس شنط ٙألزي ١املصٖب ايعٜسَٟجاٍ شيو  :عٓس شنط ٙالختالف ايعًُا ٤يف زخ ٍٛاملطؾكني يف غػٌ ايٝس ٜٔأّ
ال ؾصنط إٔ َصٖب اؾُٗٛض ٚايعٜس ١ٜثِ قاٍٚ :استس أٌٖ املصٖب أٜهاّ
عسٜح دابط (نإ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إشا تٛنأ أزاض املا ٤عًَ ٢طؾك)٘ٝ

( )136املائد ،،آية (.)38
( )137ولئم أجئئد الحئديث ائ ٍ ألالفئئاظ ،ورواٍ الئدار قانئئي عئئً علئي بلفئئد( :ادرءوا الحئئدود ،وال ييرعئي لامئئام جعايئئل الحئدود) .ورواٍ ابئئً ماجئئه
عً أب َرير ،مرفىعا بلفد( :ادفعىا الحدود عً عراد هللا ما وجدثم له مدفعا).الت م عً عاا ة بلفد( :ادرءوا الحدود عً املضلمحن مئا
اصحاعحم فئن وجدثم م رجا ف لىا صبيله فئن ذمام لئن ي ائ في العفى وحئ مئً أن ي ائئ فئي العقىبة).وَئ ا الحئديث ئعفه ابئً امللقئً
في الردر املىح  ،)611/8( ،وابً ر ،ثحوي الحرح .)56/4( ،
( )138اهظر مً ألامىلة على َ ا.)328 ،327 ،128( :
( )139اهظر مً ألامىلة على َ ا 232 ،233( :وما بعدَا).
( )143املائد ،،ية.)6( ،
()141مىح ئئح املئرام ،)243( ،واهظئئر مئئً ألامىلئئة ألاوئئري عئئل َئ ا ،)377( :أمئئا عئئً ث ئئريي الحئئديث والحكئئم عليئئه فئئاهظر :قئئال العرا ئئي  :لئئم أجئئدٍ
َكئ ا ،وفئئي الأئعفاء البئئً حرئئان مئً حئئديث عاا ئة ثىظفئئىا فئئن ذصئالم هظيئئا ،وللاب اوئ فئي ألاوصئ بضئىد ئئعيا جئئدا مئً حئئديث ابئئً
مضئئعىد الىظافئئة ثئئدعىا إ،ئئى ذيمئئان .وقئئال ألالرئئاو  :مى ئئى  .اهظئئر :عرئئد الئئرحيم بئئً الحضئئحن بئئً عرئئد الئئرحمً ،املغنئئي عئئً حمئئل ألاصئئفار فئئي
ألاصئئفار فئئي ث ئئريي مئئا فئئي ذحيئئاء مئئً ألاورئئار (مارئئى ائئام إحيئئاء علئئىم الئئديً) ،)34/1( ،ألالرئئاو  ،صلضئئلة ألاحاديئئث الأئئعيفة،)3264(،
(.)263/7
( )142اهظئئر مئئً ألامىلئئة علئئى َئ ا :مىح ئئح املئرام (.)296 ،295واهظئئر مئئً ألامىلئئة علئئى لئئف :الحئئديث الئ جئئرٍ عئئً الئئدار قانئئي بضئئىدٍ إ،ئئى أبئ
َرير ،،مىح ح املرام (.)253

للعلىم اإلنسانية واالحتواعية

178

العذد ( )9الوخلذ ( )12يناير 2016م

ISSN : 2410-1818

منهج اإلمام محمد بن الحسًن بن القاسم يف السنة النبوية (استدالال وتخريجًا) من
| د .علي عبدالله سراج

خالل تفسًره منتهى املرام

أخطد٘ ايساض قطين يف ايػٓٔ(ٚ .)143انتؿ ٢بتدطٜر اؿسٜح ٚمل ٜٓكٌ أقٛاٍ
ايعًُا ٤يف اؿهِ عًٖ ٢صا اؿسٜح(.)144
الخاتوة وفيها :
أوالً  :اليتائج
 )1هلصا ايهتاب ق ١ُٝعً ١ُٝنبريٚ ٠تتبني قُٝت٘ َٔ خالٍ اآلت:ٞ
 )2قُٝت٘ َٔ سٝح َٛنٛع٘ٚ ،داَع آٜاتَ٘ٚ ،ؤيؿ٘ٚ ،قتٛا.ٙ
 َٔ )3سٝح املكازض اييت اعتُس عًٗٝا املؤيـ ـ ضمح٘ اهلل تعاىل ـ ؾكس اعتُس عً٢
َكازض نجري ٠يف ايًػٚ ١ايتؿػري ٚايؿك٘ ٚغريٖا.
 َٔ )4سٝح اٖتُاَ٘ باألسازٜح ايٛاضز ٠يف ٖصا ايهتاب اغتسالال ٚععا ٚسهُاّ،
ؾطؾع ايهتاب عٔ اْتكازٖ َٔ ٙص ٙايٓاس.١ٝ
 )5اٖتِ اإلَاّ قُس بٔ اؿػني ضمح٘ اهلل تعاىل غا ١ٜاالٖتُاّ بتؿػري ايكطإٓ
ايهط ِٜبايػٓٚ ١ال أزٍ عً ٢شيو َٔ نجط ٠األسازٜح املٛدٛز ٠يف َٓتٗ ٢املطاّ ست٢
أْ٘ َٔ ايٓازض إٔ ػس أ ١ٜؾػطٖا ٚال ٜٛدس يف تؿػريٖا أسازٜح غالف نتب آٜات
األسهاّ ايعٜسَ ١ٜجٌ نتاب "ايطٚنٚ ١ايػسٜط"ٚ ،نتاب "ايجُطات ايٝاْع "١اييت
ْالسغ ؾُٗٝا خًٛا تؿػري آٜات نجري ٠يألسهاّ يف نتابُٗٝا َٔ أ ٟسسٜح ٜؿػط
ٖص ٙاآلٜات.
 )6اٖتِ اإلَاّ قُس بٔ اؿػني بعع ٚاألسازٜح  َٔٚاٖتُاَ٘ ايؿسٜس بصيو أْ٘ ْل
عًٖ ٢صا يف املكسَ ١ؾصنط أْ٘ غٝتؿٗس بايػٓٚ ١غٝععَ ٚا ؾٗٝا َٔ األخباضٚ ،اتبع
يف شيو أْ٘ :إشا نإ اؿسٜح يف ايكشٝشني ٜهتؿ ٞبٗا ـ يف ايػايب ـ أَا إشا
نإ اؿسٜح يٝؼ يف ايكشٝشني ؾهإ ٜعع ٙٚإىل نتب اؿسٜح ٚايتؿػري
ٚايؿك٘ ٚغريٖا.
ٚ )7اٖتِ أٜهاّ باؿهِ عً ٢اؿسٜح ؾصنط يف املكسَ ١أْ٘ غٗٝتِ بٓكٌ اؿهِ عً٢
( )143وَ ا الحديث أورجه الدار قاني ،صجن الدار قاني ،جحا الا ار ،،با و ىء الى ي ملسو هيلع هللا ىلص ،بئرقم ( )142/1( ،)272وقئال عىئه  :قئال ابئً
عقيئئل لئئيط بئئالقى  ،ف ىئئا ذمئئام دمحم ب ئئً الحضئئحن وئئر َ ئ ا الحئئديث ول ئئم يىقئئل قئئىل الئئدار قانئئي ،و جئئر اب ئئً ئئر اهئئه لئئه ئئريقحن كل م ئئا
عيفحن .اهظر :أحمد بً علي ،الححوي الحرح في ث ريي أحاديث الرافوي الكرح .)223 /1( ،
( )144مىح ح املرام،)229( ،واهظر مً ألامىلة ألاوري على َ ا.)439 ،65( :
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اؿسٜح ستٜ ٢ػًِ نتاب٘ عٔ االْتكازٚ .إشا نإ اؿسٜح يف ايكشٝشني نإ
ٜهتؿ ٞبصيو سهُاّ عً ٢قشت٘ ٚإشا مل ٜهٔ اؿسٜح يف ايكشٝشني نإ ٜٓكٌ
اؿهِ عً ٢نجري َٔ األسازٜح أَا بكٛض ٠فًُٚ ١قس ٜؿكٌ ٜٚسضؽ ايػٓس،
ٚيهٓ٘ مل ٜؿرتط عًْ ٢ؿػ٘ يف سهُ٘ عً ٢مجٝع األسازٜح يصا دا٤ت أسازٜح
ؾسٜس ٠ايهعـ أَٛ ٚنٛع ١يف نتاب٘ ٚيهٔ بكٛض ٠قً.١ًٝ
ثاىياً  :التوصيات :
بٓا ّ٤عً ٢ايبشح ٚايٓتا٥ر ايػابك ١ايصنط ؾإٕ ايباسح ٜٛق ٞباآلت:ٞ
 )1نطٚض ٠االٖتُاّ بٗصا ايهتاب ٚطباعت٘ طباع ١سسٜج ١قكك ١ؼكٝل ٚاسس
كتكط ،ؾإْ٘ َٔ املؤمل دسا إٔ ٖصا ايهتاب مل ٜطبع ست ٢اآلٕ غ ٣ٛتكٜٛط
يطبعٖ1362 ١ـ.
 )2تسضٜؼ ٖصا ايهتاب نُكطض تؿػري آٜات األسهاّ يف اؾاَعات ٚاملعاٖس ايس١ٜٝٓ
اي.١ُٝٓٝ
 )3تٛع ١ٝايباسجني طالب ايعًِ باملٓٗر ايص ٟاتبع٘ اإلَاّ قُس بٔ اؿػني يف نتاب٘
ستٜ ٢تػٓ ٢هلِ اؿهِ عًٖ ٢صا ايهتابٚ ،أٜهاّ تٛدٚ ٘ٝإضؾاز ايباسجني إىل
ايبشح يف َٓاٖذ٘ يف داْب اؿسٜح ٚعًٚ َ٘ٛيف اؾٛاْب األخط.٣
أهن الوصادر والوراحع:
 )1أمحــس بــٔ سٓبــٌ ايؿــٝباْ ،ٞاملػــٓس ،ؼكٝــل :ؾــعٝب اآلضْــؤٚط ٚآخــطَ ،ٕٚؤغػــ١
ايطغاي ،١طٖ 1421 ،1ـ ّ 2001 -
 )2األيباْ ،ٞقُس ْاقط ايس ،ٜٔغًػً ١األسازٜح ايهعٝؿ ،١زاض املعاضف ،ايطٜـاض،
طٖ 1412 ،1ـ .ّ 1992 /
 )3ابــٔ األَــري ،قُــس بــٔ إمساعٝــٌ ،غــبٌ ايػــالّ ؾــطح بًــٛؽ املــطاّ َــٔ مجــع أزيــ١
األسهاَّ ،هتب ١اإلميـإ ،املٓكـٛض ،٠مجٗٛضٜـَ ١كـط ايعطبٝـ ،١ايطبعـٚ ١ايتـاضٜذ
(بس.)ٕٚ
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 )4ايبدــاض ،ٟقُــس بــٔ إمساعٝــٌ بــٔ املػــري ،٠اؾــاَع املػــٓس ايكــشٝح املدتكــط َــٔ
أَٛض ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ ٚغـٓٓ٘ ٚأٜاَـ٘ ( قـشٝح ايبدـاض ،)ٟؼكٝـل:
قُس ظٖري بٔ ْاقط ايٓاقط ،زاض طٛم ايٓذا ،٠طٖ1422 ،1ـ.
 )5ايبٗٝك ،ٞأمحس بٔ اؿػـني بـٔ عًـ ٞبـٔ َٛغـ ،٢ايػـٓٔ ايهرب،٣ؼكٝـل :قُـس
عبـــس ايكـــازض عطـــا ،زاض ايهتـــب ايعًُٝـــ ،١بـــريٚت– يبٓـــات ،طٖ 1424 ،3ــــ -
.ّ2003
 )6ايرتَص ،ٟقُس بـٔ عٝػـ ٢بـٔ غـٛض ،٠ايهتـاب :غـٓٔ ايرتَـص ،ٟؼكٝـل ٚتعًٝـل:
أمحــس قُــس ؾــانط (دـــ ٚ ،)2 ،1قُــس ؾــؤاز عبــس ايبــاق( ٞدـــ ٚ ،)3إبــطاِٖٝ
عطــ ٠ٛعــٛض املــسضؽ يف األظٖــط ايؿــطٜـ (د ــ  ،)5 ،4ؾــطنَ ١هتبــَٚ ١طبعــ١
َكطؿ ٢ايباب ٞاؿًيب – َكط،طٖ 1395 ،3ـ ّ 1975 -
 )7اؾطَٛظَ ،ٟطٗط بـٔ قُس،ايٓبـص ٠املؿـري ٠إىل مجـٌ َـٔ عٝـ ٕٛايػـريَ ،٠هتبـ١
اي ُٔٝايهرب ،٣ايطبعٚ ١ايتاضٜذ(بس.)ٕٚ
 )8ابــٔ اؾــٛظ ،ٟعبــس ايــطمحٔ بــٔ عًــ ٞبــٔ قُــس ،ايتشكٝــل يف أسازٜــح اـــالف،
ؼكٝلَ :ػعس عبس اؿُٝس قُس ايػعسْ ،ٞزاض ايهتب ايعًُ – ١ٝبـريٚت ،ط،1
ٖ1415ـ.
)9

اؿانِ ،أب ٛعبس اهلل قُس بٔ عبس اهلل بٔ قُس بٔ محس ،ٜ٘ٚاملػـتسضى عًـ٢
ايكشٝشني ،ؼكٝلَ :كـطؿ ٢عبـس ايكـازض عطـا ،زاض ايهتـب ايعًُٝـ – ١بـريٚت،
ط.1990 – 1411 ،1

 )10اؿبؿ ،ٞعبـس اهلل قُـسَ :كـازض ايؿهـط ايعطبـ ٞاإلغـالَ ٞيف ايـَ ،ُٔٝطنـع
ايسضاغات ٚايبشٛخ اي ،ُٔٝقٓعا.ّ1978 ،٤
 )11ابـــٔ سذـــط ،أمحـــس بـــٔ عًـــ ،ٞايتًدـــٝل اؿـــبري يف ؽـــطٜر أسازٜـــح ايطاؾعـــٞ
ايهبري،زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝط ،1ايطبع ١األٚىل ٖ1419ـ.ّ1989 .
 )12ابٔ سذط ،أمحس بٔ عً ٞبٔ قُس ،تكطٜب ايتٗصٜب ،ؼكٝـل :قُـس عٛاَـ ،١زاض
ايطؾٝس – غٛضٜا ،ط.1986 – 1406 ،1
 )13ابـــٔ سذـــط ،تٗـــصٜب ايتٗـــصٜبَ ،طبعـــ ١زا٥ـــط ٠املعـــاضف ايٓعاَٝـــ ،١اهلٓـــس ،ط،1
ٖ1326ـ.
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 )14ابٔ سعّ ،عً ٞبٔ أمحس بٔ غعٝس ،ايؿكٌ يف املًٌ ٚاألٖـٛاٚ ٤ايٓشـٌ ،زاض ايٓؿـط،
َهتب ١اـاْه ،ٞايكاٖط ،٠ايطبعٚ ١ايتاضٜذ(بس.)ٕٚ
 )15ايساض قطين ،عً ٞبٔ عُط بٔ أمحس ،غٓٔ ايساض قطين ،سكك٘ ٚنبط ْكـ٘ ٚعًـل
عً :٘ٝؾعٝب األ ضْـؤٚط ،سػـٔ عبـس املـٓعِ ؾـًيب ،عبـس ايًطٝــ سـطظ اهلل ،أمحـس
بطَٖ ،ّٛؤغػ ١ايطغاي ،١بريٚت – يبٓإ ،طٖ 1424 ،1ـ .ّ 2004 -
 )16أب ٛزاٚز ،غًُٝإ بٔ األؾعح ايػذػتاْ ،ٞغٓٔ أب ٞزاٚز ،ؼكٝـل :قُـس قٝـٞ
ايس ٜٔعبس اؿُٝس ،املهتب ١ايعكط ،١ٜقٝسا – بريٚت ،ايطبعٚ ١ايتاضٜذ (بس.)ٕٚ
 )17ايــسًٖ ،ٟٛعبــس اؿــل بــٔ غــٝـ ايــس ٜٔبــٔ غــعس اهلل ايبدــاضَ ،ٟكسَــ ١يف اقــٍٛ
اؿــسٜح،ؼكٝل :غــًُإ اؿػــٝين ايٓــس ،ٟٚزاض ايبؿــا٥ط اإلغــالَ ،١ٝبــريٚت –
يبٓإ،طٖ1406 ،2ـ ّ1986 -
 )18ايـــصٖيب ،قُـــس بـــٔ أمحـــس بـــٔ عجُـــإ ،تـــصنط ٠اؿؿـــاظ،زاض ايهتـــب ايعًُٝـــ١
بريٚت -يبٓإ ،طٖ1419 ،1ـ .ّ1998 -
 )19ابٔ أب ٞايطداٍ ،أمحس بـٔ قـاحلَ ،طًـع ايبـسٚض ٚفُـع ايبشـٛض يف تـطادِ ضدـاٍ
ايعٜس ،١ٜؼكٝل :عبس ايطقٝب َطٗط سذطَ ،طنع أٖـٌ ايبٝـت يًسضاغـات ،ايـُٔٝ
قعس ،٠طٖ1425 ،1ـ .ّ2004
 )20ايػدا ،ٟٚقُس بٔ عبس ايطمحٔ ،املكاقس اؿػٓ ١يف بـني نـجري َـٔ األسازٜـح
املؿــتٗط ٠عًــ ٢األيػــٓ ،١ؼكٝــل :قُــس عجُــإ اـؿــت ،زاض ايهتــاب ايعطبــ،ٞ
بريٚت ،ط.ّ1985 ،1
 )21غــعٝس بــٔ َٓكــٛض ،غــٓٔ غــعٝس بــٔ َٓكــٛض بــٔ ؾــعب ،١ؼكٝــل :سبٝــب ايــطمحٔ
األععُ ،ٞيساض ايػًؿ – ١ٝاهلٓس ،طٖ1403 ،1ـ .ّ1982-
 )22ايػـٛٝط ،ٞدـالٍ ايـس ٜٔعبــس ايـطمحٔ بـٔ ايهُـاٍ ،تــسضٜب ايـطا ٟٚؾـطح تكطٜــب
ايٓــٛاٚ ،ٟٚاإلتكــإ يف عًــ ّٛايكــطإٓ ،زاض ايؿهــط بــريٚت ،يبٓــإ ،طٖ1425 /1ـــ ـ
.ّ2005
 )23ايػـــٛٝط ،ٞايـــسضض املٓتجـــط ٠يف األسازٜـــح املؿـــتٗط ،٠ؼكٝـــل :قُـــس بـــٔ يطؿـــٞ
ايكـباؽ ،عُـاز ٠ؾــ ٕٛ٦املهتبـات ،داَعــ ١املًـو غـعٛز ايطٜــاض ،ايطبعـٚ ١ايتــاضٜذ
(بس.)ٕٚ
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 )24ايػٛٝط ،ٞطبكات اؿؿاظ،زاض ايهتب ايعًُ – ١ٝبريٚت ،طٖ1403 ،1ـ.
 )25ايؿـٛناْ ،ٞقُـس بــٔ عًـ ،ٞايبــسض ايطـايع مبشاغــٔ َـٔ بعــس ايكـطٕ ايػــابع ،زض
املعطؾ ١بريٚت ،يبٓإ ،ايطبعٚ ١ايتاضٜذ(بس.)ٕٚ
 )26بــٔ عــاَط اؿػــين ،عــاَط بــٔ قُــس بــٔ عبــس اهلل ،بػٝــ ١املطٜــس ٚأْــؼ ايؿطٜــس إىل
َعطؾ ١اْتػاب شض ١ٜايػٝس عً ٢بٔ قُس بـٔ ايطؾـٝس ،ؼكٝـل :عبـاؽ بـٔ أمحـس،
اـطٝبَ ،ؤغػ ١اإلَاّ ظٜس ايجكاؾ ١ٝقٓعا ،٤طٖ1432 ،1ـ ـ ّ2011
 )27ايعطاق ،ٞعبس ايطس ِٝبٔ اؿػني بـٔ عبـس ايـطمحٔ ،املػـين عـٔ محـٌ األغـؿاض يف
األغؿاض يف ؽطٜر َا يف اإلسٝا َٔ ٤األخبـاض (َطبـٛع بٗـاَـ إسٝـا ٤عًـ ّٛايـس،)ٜٔ
زاض ابٔ سعّ ،بريٚت – يبٓإ ،طٖ 1426 ،1ـ .ّ2005 -
 )28ايكهاع ،ٞقُـس بـٔ غـالََ ،١ػـٓس ايؿـٗاب ايكهـاع ،ٞؼكٝـل :محـس ٟبـٔ
عبس اجملٝس ايػًؿَ ،ٞؤغػ ١ايطغاي ،١بريٚتٖ1407 ،ـ ـ . ّ1986
 )29ايهبػ ،ٞقُس بٔ إمساعٖ1308( ٌٝــ) ،ايًطـا٥ـ ايػـٓ ١ٝيف أخبـاض املُايٝـو
اي ،١ُٝٓٝسكك٘ :خايس أبا ظٜس األشضعَ ،ٞهتب ١اؾٝـٌ اؾسٜـس ،قـٓعا ،٤ط،1
ٖ1426ـ ـ .ّ2005
 )30ابٔ َاد ،١قُس بٔ ٜعٜـس ايكـعٜٚين ،غـٓٔ ابـٔ َادـ ،١ؼكٝـل :قُـس ؾـؤاز عبـس
ايبــاق ،ٞزاض إسٝــا ٤ايهتــب ايعطبٝــ - ١ؾٝكــٌ عٝػــ ٢ايبــاب ٞاؿًــيب ،ايطبعـــ١
ٚايتاضٜذ (بس.)ٕٚ
َ )31ػًِ بٔ اؿذاز ايٓٝػاب ،ٟٛاملػٓس ايكشٝح املدتكط بٓكٌ ايعـسٍ عـٔ ايعـسٍ إىل
ضغـــ ٍٛاهلل قـــً ٢اهلل عًٝـــ٘ ٚغـــًِ (قـــشٝح َػـــًِ) ،ؼكٝـــل :قُـــس ؾـــؤاز عبـــس
ايباق ،ٞزاض إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب – ٞبريٚت ،ايطبعٚ ١ايتاضٜذ(بس.)ٕٚ
 )32ايٓػا ،ٞ٥أمحس بٔ ؾعٝب بٔ عً ٞاـطاغاْ ،ٞغٓٔ ايٓػـا( ٞ٥اجملتبـ ،)٢ؼكٝـل:
عبس ايؿتاح أب ٛغسَ ،٠هتب املطبٛعات اإلغالَ – ١ٝسًب ،ط.1986 – 1406 ،2
 )33ايٛازعَ ،ٞكبٌ بٔ ٖاز ،ٟايكشٝح املػٓس َٔ أغباب ايٓعَ ،ٍٚهتب ١ابٔ تُٝٝـ،١
ايكاٖط ٠طٖ1408 ،4ـ . ّ1987 -
 )34ايٛد ،٘ٝعبس ايػالّ بـٔ عبـاؽ ،أعـالّ املـؤيؿني ايعٜسٜـَ ،١ؤغػـ ١اإلَـاّ ظٜـس بـٔ
عً ٞايجكاؾ ،١ٝعُإ ،طٖ1420 ،1ـ ـ .ّ1999
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 )35ايٛظٜط ،عبس اهلل بٔ عً(ٞت ٖ 1147ــ) ،تـاضٜذ ايـ ُٔٝخـالٍ ايكـطٕ اؿـازٖ ٟذـطٟ
ايػابع عؿط َٝالز( ٟطبل اؿًٚ ٣ٛقشا٥ـ املٔ ٚايػـً ،)٣ٛؼكٝـل :قُـس عبـس
ايطس ِٝداظَّ ،طنع ايسضاغات ٚايبشٛخ ،قٓعا ،٤طٖ1405 ،1ـ ـ .ّ1985
 )36ابٔ ايٛظٜط ،قُس بٔ إبطاٖ ،ِٝايعٛاقِ ٚايكٛاقِ يف ايصب عـٔ غـٓ ١أبـ ٞايكاغـِ
حملُــس بــٔ إبــطاٖ ِٝايــٛظٜط ،ؼكٝــل ؾــعٝب األضْــؤٚطَ ،ؤغػــ ١ايطغــاي ،١ط،2
ٖ1412ـ.ّ1992 ،
 )37حيٝـــ ٢بـــٔ اؿػـــني بـــٔ ايكاغـــِ( ،تٖ1090ــــ) ،غاٜـــ ١األَـــاْ ٞيف أخبـــاض ايكطـــط
ايُٝـــاْ ،ٞؼكٝل:ز/غـــعٝس عبـــس ايؿتـــاح عاؾـــٛض ،زاض ايهتـــاب ايعطبـــ ٞيًطباعـــ١
ٚايٓؿط ،ايكاٖط ،٠ط(بسٖ1388 ،)ٕٚـ.ّ1968 ،
 )38ؾٗطغــت َهتبــ ١املدطٛطــات باؾــاَع ايهــبري بكــٓعا ٤ايتابعــ ١يــٛظاض ٠األٚقــاف
ٚاإلضؾاز.
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