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اإلمام محمد بن الحسين بن القاسم
اٍتنامُ بالشية يف التفشري وميَجُ يف عزوٍا واحلكه عليَا يف كتابُ "ميتَى
املراو يف شرح آيات األحكاو"
يهخص انبحث :
ٜٗسف ٖصا ايبشح إىل إبطاظ َس٣

ايكشٝشني ،بٓٝت ٖصا نً٘ َع بٝإ شيو

اعتُاز اإلَاّ قُس بٔ اؿػني يف

باألَجً ١عًٖ ٢ص ٙاؾٛاْب نًٗا،

تؿػري ٙآلٜات األسهاّ عً ٢ايػٓ ١ايٓب١ٜٛ

ٚانتؿٝت يف ايػايب مبجاٍ ٚاسس،

َٔ سٝح االغتسالٍ بٗا يف تؿػري ايكطإٓ

ٚأؾطت إىل بك ١ٝاألَجً١

ايهطٚ ِٜال أزٍ عً ٢شيو َٔ نجط٠

ٚباٖتُاّ اإلَاّ قُس بٔ اؿػني

األسازٜح املٛدٛز ٠يف َٓتٗ ٢املطاّ ست٢

بايػٓ ١يف فاٍ ايتؿػري اغتسالالّ ٚععٚا

أْ٘ َٔ ايٓازض إٔ ػس أ ١ٜؾػطٖا ٚال ٜٛدس

ٚسهُاّ ،نٌ ٖص اجعٌ ٖصا ايتؿػري َٔ

يف تؿػريٖا أسازٜح ٚاٖتِ بايػٓ ١ععٚا

ايهتب املُٗٚ ١شات ايك ١ُٝايعًُ١ٝ

ٚؽطاجاّ ؾإْ٘ َٔ ايكً ٌٝإٔ لس أْ٘

ايهبري ٠يف ايتؿػري ايعٜس ;ٟألْ٘

شنط سسٜجاّ ٚمل خيطد٘  ،أَا يف

ايتؿػري ايعٜس ٟايٛسٝس ـ سػب اطالع ٞــ

اؿهِ عًٖ ٢ص ٙاالسازٜح ،نإ

ايص ٟاٖتِ بايػٖٓ ١صا االٖتُاّ نً٘ يف

ٜعتُس عً ٢قش ١ايكشٝشني ٚحيهِ

ايتؿػري

عً ٢بعض األسازٜح اييت يٝػت يف
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انًقذية :
إٕ اؿُس هلل مُسْٚ ٙػتعْٚ ٘ٓٝػتػؿطْٚ ، ٙعٛش باهلل َٔ ؾطٚض أْؿػٓا  َٔٚغ٦ٝات
أعُايٓا ٜٗ َٔ ،س ٙاهلل ؾال َهٌ ي٘ ٜ َٔٚ ،هًٌ اهلل ؾال ٖاز ٟي٘ ٚ ،أؾٗس إٔ ال إي٘
إال اهلل ٚسس ٙال ؾطٜو ي٘ ٚ ،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 ُٜعَسُّ َٔ أِٖ نتب تؿاغري ايعٜسٜٚ ١ٜعس َٔ ايهتب ايكال ٌ٥اييت أُيِّؿت يف آٜات
األسهاّ َكبٛؽ بٛدْٗ ١ظط ظٜسَ ١ٜعتسي ; ١ؾأبسع املؤيـ يف اختٝاض اآلٜات اييت مجعٗا
ابٔ ايٛظٜط ،ثِ أبسع يف تطتٝب٘ٚ ،غٌَّٗ تبٜٛب٘ٚ ،أٚزع ؾ ٘ٝأقح َا مجع٘ َٔ أسازٜح
ايطغٚ ٍٛآثاض ايكشابٚ ١ايتابعنيٚ ،أق ٍٛأ ١ُ٥ايؿك٘ ٚاألقٚ ،ٍٛايًػٚ ١غريِٖٚ ،ملا
ناْت نتب ايتؿػري عٓس ايعٜس ١ٜال تٗتِ نجرياّ باألسازٜح ايٓب َٔ ١ٜٛسٝح
االغتسالٍ  َٔٚسٝح ايععٚ ٚايتدطٜر أسببت إٔ أبني يف ٖصا ايبشح اٖتُاّ اإلَاّ
قُس بٔ اؿػني باألسازٜح ايٓب َٔ ١ٜٛسٝح االغتسالٍ ٚايععٚ ٚاؿهِ; ضادٝاّ َٔ
اهلل ايعً ٞايكسٜط إٔ ٜٗسٜين إىل غٛا ٤ايػبٜٛٚ ٌٝؾكين يًكٛاب ٚنً ٞأٌَ ٚضدا ٤إٔ
أٚؾل يف ايتعطٜـ باإلَاّ قُس بٔ اؿػني ٚبهتاب٘ َٓتٗ ٢املطاّ ،ثِ يف عطض
اٖتُاَ٘ بايػَٓٗٓٚ ١ذ٘ يف ايععٚ ٚاؿهِٚ ،أغأٍ اهلل تعاىل إٔ ٜٓؿع ب٘ ٜٚػؿط يٞ
ايعيٌ إْ٘ مسٝع فٝب
انذراسات انسابقة :
بعس ايبشح ٚايتكك – ٞمل ادس ؾُٝا اطًعت عً َٔ – ٘ٝاٖتِ بايهالّ عًَٗٓ ٢ر
اإلَاّ قُس بٔ اؿػني يف نتاب٘ "َٓتٗ ٢املطاّ" بكٛض ٠عاَ ١ؾُا بايو مبٓٗذٝت٘
املتعًك ١بايػٓ ١اغتسالالّ ٚععٚا ٚسهُاّ ٚ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 ٠عاَٚ ١غٝأت ٞايهالّ عً َٔ ٢قاّ بتشكٝل ٖصا
ايهتاب عً ٢ايتعطٜـ بٗصا ايتؿػري يف املطًب ايجاْ َٔ ٞاملبشح أٍٚ
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ينهج انبحث :
 )1املٓٗر االغتكطا :ٞ٥سٝح أؾطغت ٚغع ٞيف مجع األسازٜح اغتسٍ بٗا يف ايتؿػري ثِ
مجع االسازٜح اييت اغتؿٗس بٗا ٚاييت ععٖا ٚسهِ عًٗٝا
 )2املٓٗر ايتشً :ًٞٝعُست بعس مجع األسازٜح ٚاغتكطاٗ٥ا عً ٢ؼً ٌٝاغتؿٗاز ٙبٗا
ٚنٝؿ ٘ٝعع ٙٚألسازٜح ٚنٝؿْ ١ٝكً٘ يًشهِ عً ٢األسازٜح أ ٚسهُ٘ ٖ ٛعً٢
األسازٜح
أهًية انبحث :
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
انًبحث األول :انتعريف باإلياو يحًذ بن انحسين ،وبكتابه ينتهى انًراو
املطلب األول :عصر اإلماو حمند بً احلشني بً القاسه
عاف اإلَاّ قُس بٔ اؿػني ــ ضمح٘ اهلل تعاىل ــ يف ايؿرت َٔ ٠بسا ١ٜايكطٕ
اؿاز ٟعؿط ــ إىل عاّ ٖ1667ـ)ٚ ،يف ٖص ٙايؿرت ٠ؾٗست اي ُٔٝأسساثاّ عسٜس ;٠ظٗطت
آثاضٖا يف ايٓٛاس ٞايػٝاغٚ ١ٝايسٚ ١ٜٝٓاالدتُاعٚ ١ٝغريٖا
أٚال :اؿاي ١ايػٝاغٚ :١ٝغتتبني اؿاي ١ايػٝاغ ١ٝعٓس بٝإ األ ١ُ٥ايص ٜٔسهُٛا ائُٝ
يف شيو ايٛقت:ِٖٚ ،
 )1ايكاغِ بٔ قُس بٔ عًٖ1666(ٞـ ـٖ1629ــ)

)(1

ٚؾـرت ٠سهُـ٘ ؽًًتٗـا ؾـرتات َـٔ

االْتكــاضات يإلَــاّ ايكاغــِ ستــ ٢اَتــس ْؿــٛش ٙإىل قــٓعاٚ ٤بعــض املٓــاطل ايتٗاَٝــ،١
ٚؽًًتٗا أٜهاّ ؾرت َٔ ٠اهلعاٚ ،ِ٥عكس االتؿاقٝات ٚاملكاؿَ ١ع ايعجُاْني

)(2

(َ )1ى ؤلامام اإلاىهىع اللاؾم بً دمحم بً غلي بً دمحم بً غلي الغقيض(َ1209-967ـ ـ 1602-1559م) صغا إلى هفؿه باإلمامت مً حبل كاعة
خضيض في ؾىت َ1226ـ 1597/م ،وَى مؤؾـ الضولت اللاؾميت في اليمً ،له الػضيض مً اإلاؤلفاث منها( :ألاؾاؽ في غلائض ألاهياؽ)
و(الاغخهام بدبل هللا اإلاخحن) وؾحذ طلًأ ظه:غ :ارمغمىػ  ،الىبظة اإلاكحذة إلى حمل مً غيىن الؿحذة(م 4وما بػضَا) ،وألاوىع ،همغ الػلم
ومػاكله في اليمً()1260/0أ
( ) 0ظه:غ :يديى بً ارخؿحن بً اللاؾم ،ؾايت ألاماوي في ظزباع اللُغ اليماوي ،)814-772/0( ،والىاؾعي ،غبضالىاؾؼ ،جاعيش اليمً اإلاؿمى
(فغحت الهمىم في خىاصر جاعيش اليمً) ،)020(،و الػمغ  ،جاعيش اليمً ارخضيث واإلاػانغ)45-02(،أ
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 )2قُس بٔ ايكاغِ (ٖ1629ــ ـ ٖ1654ــ)

)(3

ٚمتٝـعت بساٜـ ١سهـِ قُـس بـٔ ايكاغـِ

باهلــس ٤ٚاالغــتكطاض; ثــِ زخــٌ يف ســطٚب َــع األتــطاى ستــ ٢ل االتؿــام عًــ ٢خــطٚز
ايعجُاْٝني َٔ اي ُٔٝعاّ (ٖ1645ـ) ٚبصيو اظزازت غـٝطط ٠اإلَـاّ قُـس بـٔ ايكاغـِ
ٚتٛغـــعت زٚيتـــ٘ عًـــَ ٢عظـــِ َٓـــاطل ايـــٚ ،ُٔٝاغـــتكط يـــ٘ ايٛنـــع ستـــ ٢تـــٛيف غـــٓ١
(ٖ1654ـ)

)(4

 )3إمساع ٌٝبٔ ايكاغِ (ٖ1654ـ ـ ٖ1687ـ))ٚ (5اَتس ْؿـٛش ٙستـ٢
نًٗا َٔ لطإ ٚعػري

ـٌ كـايٝـ ايـُٔٝ

ـا ّال إىل عٓـسٕ دٓٛبـاَّٚ ،ـٔ ظؿـاض ٚسهـطَٛت ؾـطق ّا إىل

َٛاْٚ ٞدعض ايبشط اؿُط غطباّ)ْٚ ،(6عُت ايبالز باالغتكطاض يف َعظِ عٗسٙ

)(7

أَا عٔ زٚض اإلَاّ قُس بٔ اؿػني ايكاغِ (َكٓـ نتاب َٓتٗ ٢املطاّ) يف اؿاي١
ايػٝاغ ١ٝؾكس نإ أسس ايكازَ ٠ع أب ١ٝاؿػنيٚ ،نإ ٜٛٓب عٔ أب ٘ٝيف بعض
اؿُالت أٜٛٓ ٚب عٓ٘ يف تٛي ٞاَاض ٠بعض املٓاطلٚ ،نإ أسس قاز ٠اؾٛٝف يف زٚي١
املؤٜس قُس بٔ ايكاغِٚ ،تصنط املطادع اْ٘ عٓس َٛت املؤٜس نإ َكُٝاّ يف قٓعا٤
ٚملا زعا إمساع ٌٝيٓؿػ ١باإلَاَ ١تٛد٘ قُس بٔ اؿػني َٔ قٓعا ٤إىل نٛضإ قٌ
إقاَ ١إمساع ٌٝبٔ ايكاغِ ٚباٜع٘ ٚنإ قا٥س اؿُالت ايعػهط ١ٜايصٚ ٟدٗٗا اإلَاّ
إمساع ٌٝيكتاٍ أخ ٘ٝأمحس يف نٌ َٔ قٓعاٚ ٤ثال ،ناؾ ٘٦عُ٘ عً ٢املباٜع ١ي٘ قبٌ
إ حيػِ األَط بإٔ أعطاٚ ٙال ١ٜسؿاف ًَٚشإ ٚبالز ايؿطف األعًُٚ ،٢نًـ بايتٛد٘
(َ )2ى ؤلامام دمحم بً اللاؾم بً دمحم بً غلي  ،مجتهض ،فليه ،زاى مؼ ظبيه ؤلامام اللاؾم الػضيض مً اإلاػاعن زالٌ زىعجه يض ألاجغان ،بىيؼ
ً
إماما بػض وفاة والضٍ (َ1209ـ) وانل خغوبه يض ألاجغان إلى ظن جم إحالئهم غً اليمً غام 1645م ،مً مؤلفاجه( :ظؾاهيض اإلاؤيض باهلل)
و(الهالة)أ اه:غ :الكىواوي ،دمحم بً غلي ،البضع الُالؼ بمداؾً مً بػض اللغن الؿابؼ ،)028/0(،والىحيه ،ظغالم اإلاؤلفحن الؼيضيت(-981
)982أ
( )4يى:غ :بً غامغ ارخؿني ،غامغ بً دمحم بً غبضهللا  ،بؿيت اإلاغيض وظوـ الفغيض إلى مػغفت اهدؿاب طعيت الؿيض غلى بً دمحم بً الغقيض،)072(،
و خؿام الضيً مدؿً بً ارخؿً بً اللاؾم ،جاعيش اليمً (غهغ الاؾخلالٌ غً ارخىم الػثماوي ألاوٌ)( ،)08/1والىبس ي ،دمحم بً
إؾماغيل (َ1228ـ) ،اللُائف الؿييت في إزباع اإلاماليً اليمىيت222( ،وما بػضَا)أ
ه
(َ )5ى ؤلامام اإلاخىول غلى اَّلل إؾماغيل بً ؤلامام اللاؾمأ (َ 1287-1219ـ) جللى الػلم غلى يض غلماء غهغٍ مً فله وبالؾت وؾائغ الػلىم
الضيييت واللؿىيتأ مً مؤلفاجه( :البيان الهغيذ والبذَان الصخيذ في مؿألت الخدؿحن والخلبيذ) و (جفخيذ ظبهاع اللًاة إلى اإلاؿائل
اإلاغجًاة) ،و(قفاء الهضوع مً صاء البهذ والؼوع) و(الػليضة الصخيدت والضيً الىهيدت) في ظنىٌ الضيًأ اه:غ :الكىواوي ،البضع الُالؼ،
(146/1ـ  ،)149وألاوىع ،همغ الػلم ومػاكله1275/0( ،ـ )1282أ
( )6يى:غ :ابً غامغ ارخؿني ،بؿيت اإلاغيض()222وما بػضَا ،وألاوىع ،همغ الػلم)1278/0(،أ
( )7يى:غ :ارمغمىػ  ،اإلاُهغ بً دمحم ،جدفت ؤلاؾماع وؤلابهاع بما في الؿحذة اإلاخىوليت مً ؾغائب ألازباع ،و ابً ظبي الغحاٌ ،مُلؼ البضوع
ومجمؼ البدىع في جغاحم عحاٌ الؼيضيت ،)087/4(،والىاؾعي ،جاعيش اليمً 024( ،وما بػضَا)أ
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يًُٓاطل ايؿُايَ ١ٝطات عسٜس ٠يًكها ٤عً ٢اـاضدني عً ٢ايسٚيٚ ،(8)١ملا قاّ ايتُطز يف
ٜاؾع أضغً٘ عُ٘ يكُع ايتُطز يف ٖص ٙايٓاسَ ١ٝع ابٔ عُ٘ امحس بٔ اؿػٔٚ ،تٛىل أٜهاّ
قٝاز ٠محً٘ إىل لس ثِ أناف إي ٘ٝبالز سطاظ بسالّ عٔ بالز ايؿطف َهاؾ ١٦ي٘ عً٢
دٗٛز ٙيف اؿُالت اييت قازٖاٚ ،اغتُط يف ٚالٖ ١ٜص ٙاملٓاطل ست ٢تٛيف

()9

ثاْٝاّ :اؿـاي ١ايسٚ ١ٜٝٓاملصٖب )16( ١ٝمبا إٔ األُ٥ـ ١يف ايـ ُٔٝنـاْٛا عًـ ٢املـصٖب ايعٜـسٟ
اهلــاز ،ٟٚنــإ اهلــِ األن ـ هلــِ ْؿــط املــصٖب اهلــاز ٟٚيف املٓــاطل ايــيت ٜٓتؿــط ؾٗٝــا
املـــصٖب ايؿـــاؾعَ ، ٞجـــٌ تعـــع ٚإب ٚتٗاَـــٚ ١سهـــطَٛت ٚاملٓـــاطل اؾٓٛبٝـــ ;١ستـــ ٢إٔ
َــؤضخي ِٗٝنــاْٛا ٜؿتدــط ٕٚبــسخَٓ ٍٛــاطل بأنًُــٗا يف املــصٖب ايعٜــسٚ ٟؼٛهلــا َــٔ
املــصٖب ايؿــاؾعَٚ ،ٞجــاٍ شيــو قــايٛاٚ :ؾٗٝــا ـ أ ٟغــٖٓ1646 ١ـــ ـ خــطز اؿــساَ (11)٤ــٔ
َصٖب ايؿاؾع ١ٝإىل َصٖب ايعٜس١ٜ

)(12

ٚغــتتبني أنجــط اؿايــ ١ايسٜٝٓــٚ ١املصٖبٝــ ١يف ايــ ُٔٝيف ٖــص ٙايؿــرتَ ٠ــٔ خــالٍ ايٓكــا
ايتاي:١ٝ
أ -نإ األٚٚ ١ُ٥التِٗ عً ٢املٓاطل ايؿاؾعٜ ١ٝؿطن ٕٛعً ٢أٌٖ ٖص ٙاملٓاطل اعتٓام
املصٖب ايعٜس ٟاهلاز َٔٚ ،ٟٚشيو إٔ اإلَاّ اؿػني بٔ ايكاغِ) (13ملا تٛىل إَاض٠
بعض َٓاطل ايٛغط ٢يف ايٚ ُٔٝدس ايٛال ٠قبً٘ ميٓع ٕٛاملكًني َٔ ق ":ٍٛآَني" يف
ايكال ٠اؾٗط ،١ٜؾأَط ايعُاٍ ؼت٘ بايهـ عٔ َٓع املكًني َٔ ق ٍٛآَني يف
)(14

ايكالٚ ٠تطنِٗ عًَ ٢ا ِٖ عً٘ٝ

( )8يى:غ :يديى بً ارخؿحن بً اللاؾم ،بهمت الؼمً في جاعيش اليمً ،)462/1(،وػباعة ،دمحم بً دمحم بً يديى ،ملخم البضع الُالؼ(مُبىع مؼ
ارمؼء الثاوي للبضع الُالؼ))196( ،أ
( )9يديى بً ارخؿحن بً اللاؾم  ،بهمت الؼمً)424/1(،أ
( )12وألَميت ارخالت الضيييت واإلاظَبيت في َظا البدث ؾأؾتذؾل فيها إلاا لها مً غالكه في مىهج اإلاؤلف أ
ً
(َ )11
ارخ َضا :هاخيت وكبيلت مكهىعة جدبؼ مداف:ت طماعأ وجلؼ في ارمىىب الكغقي منها غلى مؿافت 22هيلىمتذاأ اإلالدفي :معمم البلضان،
(،)409/1واإلاىؾىغت اليمىيت ( ،)254/252/1مؤؾؿت الػفيف ،نىػاء1ٍ ،أ
( )10الىػيغ ،غبضهللا بً غلي(ث َ1147ـ) ،جاعيش اليمً زالٌ اللغن ارخاص همغ الؿابؼ غكغ ميالص (َبم ارخلىي وصخائف اإلاً
والؿلىي))52(،أ
ً
(َ )12ى ارخؿحن بً ؤلامام اللاؾم بً دمحم (َ1252-999ـ) له الػضيض مً اإلاؤلفاث (الؿايت وقغخها) وان كائضا للميىف ظيام ظبيه ؤلامام
اللاؾم ،جىفي في مضيىت طماعأ اه:غ :يديى بً ارخؿحن بً اللاؾم ،بهمت الؼمً299/1(،وما بػضَا) ،والكىواوي ،البضع الُالؼ-028/1( ،
)029أ
( )14يديى بً ارخؿحن بً اللاؾم ،بهمت الؼمً)298/1(،أ
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ب -نإ األٚٚ ١ُ٥التِٗ ٜعس ٕٚاملٓاطل ايعٜس ١ٜاييت ال تك" ٍٛس ٞعً ٢خري ايعٌُ"

َتُطزٚ ، ٠عسّ ق ٍٛشيو يف اآلشإ زي ٌٝعً ٢متطزٖا ،ؾكس شنط قاسب طبل
اؿً ٣ٛايتُطز ايص ٟسكٌ يف دبٌ ق ـــ دٛاض تعع ـــ ٚعسّزَ ايعٛاٌَ اييت دعًتِٗ
َتُطز ٜٔؾكاٍٚ :أؾطعٛا أغٓ ١ايعٛاٌَٚ ،سصؾٛا "س ّٞعً ٢خري ايعٌُ" َٔ اآلشإ،
) (15

ٚقتًٛا َٔ ايعػانط ثالث١

عً ٢ايطغِ َٔ ٖص ٙاملٓاطل ؾاؾعٚ ١ٝال تعاٍ إىل

اي ّٛٝعً ٢املصٖب ايؿاؾعٝـ ١يهٔ ؾطض املصٖب ايعٜس ٟبايك ٠ٛنإ غا٥سا يف
ٖص ٙاملٓاطل
ز -ايتهؿري باإليعاّ ٚاملآٍٖٚ :ص َٔ ٙأِٖ املػا ٌ٥ايعكا٥س ١ٜاييت هلا اثط يف ايٛاقع
ٚاؿٝا ٠اي ١َٝٛٝـ نُا غٝأت ٞـٚ ،ميهٔ إٔ تعطف ٖص ٙاملػأي ١بأْ٘ :ال ٜكطح
املهًـ بكَ ٍٛهؿطٚ ،إمنا ٜكطح بأقٛاٍ قس ًٜعّ َٓٗا ايهؿط ٖٛٚ ،ال ٜعتكس
شيو ايًع ، ّٚضمبا ال ٜعطؾ٘ٚ ،ال خطط ي٘ عً ٢باٍ) ،(16بٌ عًٖ ٢صا قس ٜهٕٛ
غهٛت٘ ٜؤز ٟب٘ إىل ايهؿطَ ،جاٍ شيو ـ يف ايٛقت املعاقط ـ بعض ايؿطم تهؿط
سهاّ املػًُني ايًٜ ، ّٛٝعّ شيو إٔ َٔ مل ٜكٌ بهؿطِٖ ؾٗ ٛناؾط َجًِٗ،
ٚنصيو َٔ أعاِْٗ أ ٚعٌُ َعِٗ ـ يصا اغتباسٛا زَا ٤ايٓاؽ ٚأَٛاهلِ ـ
قاٍ اإلَاّ ابٔ سعّٚ ":أَا َٔ نؿط ايٓاؽ مبا تؤٍ إي ٘ٝأقٛاهلِ ؾدطأ ،ألْ٘
نصب عً ٢اـكِ ٚتك ٌٜٛي٘ َا مل ٜكٌ ب٘ٚ ،إٕ يعَ٘ مل حيكٌ عً ٢غري
ايتٓاقض ؾكطٚ ،ايتٓاقض يٝؼ نؿطا ،بٌ قس أسػٔ إش ؾط َٔ ايهؿط

)(17

أَا عالق ١أ ١ُ٥ايسٚي ١ايكامس ١ٝبٗص ٙاملػأي ١ؾبعهِٗ نإ ٜعٌُ بٗا زٕٚ
ايتكطٜح بآضا ٘٥يف ٖص ٙاملػأيَ ،١جٌ اإلَاّ ايكاغِ ،ؾكس نإ ٜعت
األتطاى ٚأعٛاِْٗ َٔ ايعطب ٚادب ؾطعٚ ،ٞنإ ٜعت

قتاٍ

ايكبا ٌ٥املٛاي ١ٝهلِ

)(18

خاضد ١عٔ اإلغالّ َٚباز٘٥

أَا اإلَاّ إمساع ٌٝبٔ ايكاغِ ؾهإ ٜك ٍٛبايهؿط باإليعاّ قطاسٚ ١نإ
( )15اه:غ :خىاصر ؾىت َ1282ـ)795/2( ،أ
( )16اه:غ :ابً عقض ارخفيض ،دمحم بً ظخمض بً دمحم بً عقض ،بضايت املمتهض ونهايت اإلالخهض)242/0( ،أ
( )17ابً خؼم ،غلي بً ظخمض بً ؾػيض ،الفهل في اإلالل وألاَىاء والىدل)129/2( ،أ
( )18اه:غ :بػٌ عؾائله التي ظوعصَا ارمغمى في هخابت الىبظة اإلاكحذة ،8( ،وما بػضَا)أ
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ٜهؿط نجري َٔ املػًُني َٔ ايُٝٓٝني ٚايعجُاْٝني عذ ١أِْٗ َؿب ١أ ٚف ،٠
ؾَهَؿط ايعجُاْٝني ٚعً ٢شيو أقشبت املٓاطل اييت ناْت خاضز سهُ٘ أٚ
اغتٛىل عًٗٝا َٔ األتطاى نؿط( ١ٜخطاد ; )١ٝألْٗا َٓاطل سهُٗا أ ٚأقاّ بٗا
األتطاى ايهؿاضٚ ،ايبًس اييت تظٗط ؾ ٘ٝنًُ ١ايهؿط تكبح نؿطٚ ١ٜي ٛنإ
أًٖٗا ٚغهاْٗا ال ٜعتكس ٕٚايهؿطٚ ،ال ٜكٛي ٕٛمبكاي ١أًٖ٘ٚ،يهٓ٘ ايتهؿري
باإليعاّ

)(19

ٚتطتب عًٖ ٢صا إٔ ٖص ٙاألضض خطادٜ ١ٝأخص َٓا اـطز ( نُا نإ ايطغٍٛ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ اـطاز َٔ أضض خٚ ) ٝاـطاز قس ٜه ٕٛايكٓـ أ ٚأنجط
أ ٚأقٌٚ ،يٝػت ٖص ٙاألضض أضض َػًُني ٜأخص َٓٗا ايعنا ٠ايعؿط أْ ٚكـ
ايعؿط; يصا أداظ ألتباع٘ أخص أَٛاٍ َٔ نإ عًَ ٢صٖب اإلَاّ ايؿاؾعٚ ،ٞأيـ
يف شيو ضغاي ١مساٖا" إؼاف ايػاَع ظٛاظ أنٌ أَٛاٍ ايؿٛاؾع")ٚ ،(26تطتب عً٢
شيو نجط ٠املظامل اييت ناْت ؼكٌ عًَٓ ٢اطل املصٖب ايؿاؾعٚ ،ٞاملبايػ ١يف
ايكتٌ ٚتٗس ِٜايكط ٣عٓس قتاٍ اـاضدني عً ٢األ َٔ ١ُ٥غري أٌٖ ايبٝت ،ؾُجالّ:
عٓسَا متطزت قباٜ ٌ٥اؾع أنجط اإلَاّ إمساع ٌٝؾ َٔ ِٗٝايكتٌ يكط ٣بأنًُٗا،
ٚتٗس ِٜبٛٝتِٗ ست ٢إٔ ايعالَ ١اؿػني بٔ أمحس اؾالٍ

)(21

نتب يف شيو ضغاي١

)(22

مساٖا" بطا ٠٤ايصَ ١يف ْكح األ"١ُ٥
ح -

اْتؿاض بسع ١غـب ايكـشاب :١ملـ ا نـإ َعظـِ أُ٥ـ ١ايسٚيـ ١ايكامسٝـ ١ابتـساَ ٤ـٔ

( )19مً ألامثلت غلى طلً :يى:غ في طلً الغؾالت التي عص فيها ؤلامام إؾماغيل غلى ابً ظزيه يديى بً خؿحن خحن هاصخه في طلً بغؾالتأ بهمت
الؼمً ( ،)500/0والىػيغ ،جاعيش اليمً اإلاؿمى َبم ارخلىي()101أ
( )02ألاوىع ،همغ الػلم ()1275/0أ
ً
ً
ً
ً
( )01ارخؿً بً ظخمض بً دمحم بً غلي بً نالح ارمالٌ (َ1284-1212ـ) وان غاإلاا قامسا في الفله الؼيض  ،مخدغعا ،مجتهضاأ له مؤلفاث غضة
لػل ظَمها" :يىء النهاع" ،وقغح هخاب (الفهىٌ اللؤلؤيت) إلبغاَيم الىػيغ ،وقغح "مسخهغ اإلاىخهى" وقغح "التهظيب" في اإلاىُم و"غهام
اإلاخىعغحن" في ظنىٌ الضيً و"الػهمت مً الًالٌ" وؾحذ طلً مً اإلاؤلفاثأ اه:غ :يديى بً ارخؿحن :بهمت الؼمً،)610/2( ،)529/0(،
إبغاَيم بً اللاؾمَ ،بلاث الؼيضيت)98/2(،أ
( )00ظه:غ :خؿام الضيً ،مدؿً بً ارخؿً بً اللاؾم ،جاعيش اليمً ،)68/1( ،والىػيغ ،جاعيش اليمً(َبم ارخلىي)( ،)145والػمغ  ،جاعيش
اليمً ارخضيث واإلاػانغ)55( ،أ
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اإلَاّ ايكاغـِ ظٜسٜـ ١داضٚزٜـ١

)(23

| د .علي عبدالله سراج

ـ ٚاؾاضٚزٜـٜٛ ١اؾكـ ٕٛاألَاَٝـ ١االثٓـ ٢عؿـط ١ٜيف

ايتشاَـٌ عًـ ٢ايكـشابٚ ١غـبِٗ ـ اْتؿـطت بعـس ٠غـب ايكـشاب ;١ؾكـس شنـط اإلَـاّ
حي ٢ٝبٔ اؿػني بٔ ايكاغـِ

)(24

إٔ دـس ٙنـإ داضٚزٜـاّ يف ايبساٜـ ،١ثـِ قـح عٓـ٘

ايتٛقـ يف ـ آخط عُط ٙـ عٔ غب قشاب ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ ٚخًؿا٥ـ٘
ايطاؾــسٚ ٜٔأيـــ يف شيــو ضغــاي ١مساٖا(ايؿــذط ،)٠أَــا اإلَــاّ قُــس بــٔ ايكاغــِ
ؾهــإ ميٝــٌ إىل َــصٖب اؾاضٚزٜــ١
ايكاغِ(ٚ ،إمساع ٌٝبٔ ايكاغِ

)(25

ٚ ،نــصيو نــإ ســاٍ اخٜٛــ٘ اؿػــٔ بــٔ

)(26

ؾؿــ ٞعٗــس اإلَــاّ إمساعٝــٌ قــٌ ايتػــاَح املــصٖب ٚطػــَ ٢ــصٖب اؾاضٚزٜــ ١عًــ٢
أدٗــع ٠اؿهــِ; عــا دعــٌ ايسٚيــ ١تتػــِ بايطــابع املــصٖب املتطــطفٚ ،املػــال ٠يف
ايؿعا٥ط ٚاملعتكسات ايس ١ٜٝٓاؾاضٚزَ ١ٜجٌ ؾـعا٥ط ٜـ ّٛايػـسٜط ،أز ٣شيـو إىل قٝـاّ
بعض عًُا ِٗ٥يف شيو ايٛقت(ٖ1679ــ) بتشطٜــ َػـٓس اإلَـاّ ظٜـس بـٔ عًـ ٞسٝـح
اْتععـٛا َٓــ٘ أضا ٙ٤املٛاؾكـ ١ألٖــٌ ايػـٓ ١ـ َجــٌ َػـأي ١ايهــِ ٚايتـأَني يف ايكــال ٠ـ
ْٚػدَ ٙٛبتٛضاّ

)(27

ٚأٜها يف ٖصا ايعكط نإ ضداٍ ايؿٝعٚ ١نتبِٗ تكٌ إىل قٓعاٚ ٤نإ األ١ُ٥
ٚٚالتِٗ عً ٢قٓعاٜ ٤رتنٜ ِْٗٛسع ٕٛإىل َصٖب ايؿٝع ١االثين عؿطٜٚ ،١ٜػبٕٛ
ايكشابٜٓٚ ١ؿط ٕٚنجري َٔ َعتكسات اإلَاَ ١ٝبس ٕٚأْ ٟهري َٔ اإلَاّ أ ٚعٔ
ٜٛٓب٘

)(28

( )02هي فغكت مً فغق الكيػت الؼيضيت ،وَم مىدؿبىن إلى ظبي ارماعوص ػياص بً اإلاىظع ،و جغي ظن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص هو غلى ّ
غلي هنع هللا يضر بالىنف وؤلاقاعة
صون الدؿميت ،وَى ؤلامام بػضٍ ،وظن الصخابت هفغوا بتذههم بيػت غليأ وكض زالف ظبى ارماعوص في َظٍ اإلالالت إمامت ػيض بً غلي ،فئهه لم
يػخلض َظا الاغخلاصأ اه:غ :الكهغؾخاوي :اإلالل والىدل ،)158-157/1(،وألاوىع ،الؼيضيت وكأتها ،ومػخلضاتها )04 ( ،وما بػضَاأ
( )04جمخؼ يديى بً ارخؿحن بفىغ مؿخلل زام به حػله يبخػض غً الؿياؾت ويهخم بارماهب الفىغ والػلمي ،بلؿذ مهىفاث وهخب
ً
يديى بً ارخؿحن هدى زماهحن هخابا في مسخلف الػلىم ووان ظقهغَا هخاب بهمت الؼمً اإلاخيىن مً زالزت ظحؼاءأ وكض جىفي يديى بً ارخؿحن
ؾىت َ1122أ اه:غ :الكىواوي ،البضع الُالؼ( ،)209/0وظمت الؿفىع ألامحذ في جدليلها لىخاب بهمت الؼمً0/1(،ـ )07
( )05بهمت الؼمً)454/0(،أ
( )06يى:غ :ألاوىع ،همغ الػلم ،ومػاكله في اليمً ،)1269/0(،ما بػضَا ،واإلاػلمي ،غبضالغخمً غبض ارخالم ،في جدليله لىخاب ؤلايًاح إلاا
زفا مً الاجفاق غلى حػ:يم صخابت اإلاهُفى ،ليديى بً ارخؿحن بً اللاؾم ()52أ
( )07يى:غ :يديى بً ارخؿحن بً اللاؾم ،بهمت الؼمً449/0(،وما بػضَا) ،والضبي الكهاع  ،دمحم غلي ،اليمً في يل خىم ؤلامام
اإلاهض ( ،)26ارميل ارمضيض ،نىػاءَ1422، ،1ٍ ،ـ ـ 0229م ،والظ كام بخدغف مؿىض ؤلامام ػيض َى يديى بً ارخؿحن بً اإلاؤيضأ
( )08يديى بً ارخؿحن بً اللاؾم ،بهمت الؼمً()418،516/0(،)411/1أ
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املطلب الجاىي :حياتُ الشخصية والعلنية

)(29

ٖ ٛقُس بٔ اؿػني بٔ ايكاغِ بٔ قُس بٔ عً ٞبٔ ايطؾٝس ٜٓٚتْٗ ٢ػب٘ إىل
اإلَاّ اهلاز ٟحي ٢ٝبٔ اؿػني بٔ ايكاغِ املًكب ايطغٞ

)(36

أغطت٘ ْٚؿأت٘ :أغطت٘ ٖ ٞاألغط ٠املعطٚؾ ١يف اي ٖٞ ُٔٝأغط ٠اإلَـاّ ايكاغـِ بـٔ قُـس
بٔ عً ٖٞٚ ٞأغط ٠مجعـت بـٔ اؿهـِ ٚايعًـِ ؾذـس ٙاإلَـاّ ايكاغـِ بـٔ قُـس بـٔ عًـٞ
نإ عاملاّ ٚقا٥ساٚ ،أيـ ايهجري َٔ ايهتب َٓٗا" نتاب األغاؽ" يف اق ٍٛايـس" ،ٜٔ
ٚاالعتكاّ" يف ايؿك٘ ٚغريٖا

)(31

قؿات٘ ٚثٓا ٤ايعًُا ٤عً :٘ٝاثٓ ٢عً ٘ٝنجري َٔ ايعًُا َٔ ٤أُِٖٗ
 )1اإلَاّ حي ٢ٝبٔ اؿػني بٔ ايكاغِ ـ أخ ٛاملكٓـ ـ قاٍ :نإ سػٔ األخالم
يًدام ٚايعاّ ٚنجري اإلْؿام ٚ ،نإ ي٘ َعطؾ ١سػٓ ١يف ايعًٚ ، ّٛايٓشٛ
ٚاملعاْٚ ،ٞيف ايبٝإ ايٝس ايطٛىلٚ ،ايباضع األقكٚ ،٢نصا يف أق ٍٛايؿك٘،
ٚأق ٍٛايسٚ ،ٜٔنتب األزب ٚ ،يف آخط َست٘ ايتؿت إىل ايؿك٘ٚ ،نإ َع شيو
حيب ايػٓٚ ١اؿسٜحٜٚ ،عظِ أًٖ٘ ٜٛٚؾط قتًُ٘ٚ ،نإ نجري احملب ١يًؿا٥س،٠
)(32

ٚاملصانط ٠يف اجملايؼ َع ايتٛانع ،سػٔ ايتٛاْؼٚ ،طٝب األْؿاؽ

 )2ايعالَ ١املؤضر أمحس بٔ قاحل بٔ أب ٞايطداٍ) (33قاٍ 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 َٔ
عً ّٛاألزٚات ،تعاط ٢االغتٓبا

ٚايتهًِ يف املػا ٌ٥عٔ ْظط َٔ ٠غري َتابع;١

ٚشيو يف آخط أَطٚ ،ٙاؾتػٌ بؿطح آٜات اإلسهاّ اييت مجعٗا ايػٝس احملسخ
( )09يى:غ في للمؼيض في مػغفت جغحمت :بً غامغ ارخؿني ،بؿيت اإلاغيض ( ،)242-227والىبس ي ،الُائف الؿييت( ،)267 ،266وػباعة ،ملخم
البضع الُالؼ( )196أ
( )22يديى بً ارخؿحن بً اللاؾم ،ؾايت ألاماوي )772/0( ،غىض طهغ وؿب حضٍ ؤلامام اللاؾم ،وارمغمىػ  ،الىبظة اإلاكحذة،) 5 ( ،
والكىواوي ،البضع الُالؼ()566/1أ
( )21يى:غ مؤلفاث ؤلامام اللاؾم في :ارخبص ي ،غبض هللا دمحم :مهاصع الفىغ الػغبي ؤلاؾالمي في اليمً)616 -612( ،أ
( )20يديى بً ارخؿحن بً اللاؾم ،بهمت الؼمً( )552/0أ
( )22وَى غالم مؤعر قهحذ واؾؼ الاَالع ( َ1209ـ ـ َ1290ـ)أ واقتهغ باَخمامه بىخابت الخاعيش مً مؤلفاجه :هخابه الكهحذ "مُلؼ البضوع
ومجمؼ البدىع يدخى غلى ظهثذ مً 1222جغحمت مغجبت غلى خغوف اإلاعممأ اه:غ :غامغ بً دمحم ،بؿيت اإلاغيض ،)100( ،والكىواوي:
البضع الُالؼ)59/1(،؛ والىحيه :ظغالم اإلاؤلفحن)118 ( ،أ
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اؿاؾظ قُس بٔ ايٛظٜط;

ؾؿػطٖا ٚاغتٓبط َٓٗاٚ ،أظٗط عذا٥ب٘ َٔ عًُ٘

ٚخطز األسازٜح َٔ أَٗاتٗاٚ ،نإ َٔ أعٝإ ايسٚي ١املتٛنً َٔ ١ٝعٚ ٕٛٝدٙٛ
غازات أًٖٗاٚ ،قس ادتُع ي٘ َٔ ايهتب يف آخط َست٘ َاال اجتُع إال يًعًُا٤
ٚايػالطني

)(34

 )3عبس اهلل بٔ ايٛظٜط

)(35

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
ٜٚعظِ أًٖٗا،

ٚنإ نجري املصانط ٠نجري ايتٛانع ٚاملؤاْػٚ ١ايػُاس)١

()36

َؤيؿاتــ٘ :عٓــس ايتتبــع يرتمجــ ١قُــس بــٔ اؿػــني بــٔ ايكاغــِ لــس أْــ٘ نــإ َكــٌ يف
ايتــأيٝـٚ ،يعــٌ ايػــبب يف شيــو اؾــتػاي٘ بــاؿطب ٚاملعــاضى ٚإَــاض ٠نــجري َــٔ املٓــاطل
ايُٝٓٝــٚ ،١مل ٜٗــتِ بايتــأيٝـ ٚمجــع ايهتــب إال يف آخــط عُــطٚ ٠بــسأ يف ايتــأيٝـ ـ نُــا
غبل يف نالّ ٚثٓا ٤ايعًُا ٤عً ٘ٝـ ٚٚ ،دست َٔ تطدِ قس شنط إٔ ي٘ ايهتب ايتاي:١ٝ
َٓ - 1تٗ ٢املطاّ يف ؾطح آٜات األسهاّ
 - 2ايك ٍٛاملؿٝس يف ايكال ٠عً ٢ايؿٗٝس ٖٛٚ ،ضغاي ١يف قؿشتني
 - 3أسازٜح يف قؿ ١اؾٓ١

)(37

)(38

 - 4أسازٜح يف ايرتغٝب ٚايرتٖٝب

)(39

َصٖب٘ ايؿكٗٚ ٞعكٝست٘ :إٕ َصٖب املكٓـ ايؿكٗ ٖٛ ٞاملصٖب ايعٜس ٟاهلاز ٟٚايػـا٥س
يف عكط ٙخكٛق ّا يف قـٓعاَٚ ٤ـا داٚضٖـا َـٔ َـسٕ

ـاٍ ايـَ ُٔٝجـٌ ؾـٗاضٚ ٠قـعس،٠

ٚقــس ْــل عًــ ٢شيــو قــطاس ١يف بساٜــ ١نتابــَٓ ١تٗــ ٢املــطاّ قــاٍ" دــاعالّ َطُــع ايٓظــط
( )24ابً ظبي الغحاٌ ،مُلؼ البضوع ومجمؼ البدىع في جغاحم عحاٌ الؼيضيت086/4(،وما بػضَا)أ
( )25مً مؤعخي الؼيضيت1274(،ـ َ1147ـ) ،مً جالميظٍ :دمحم بً إؾماغيل ألامحذ ،مً مؤلفاجه :جاعيش اليمً اإلاؿمى " َبم ارخلىي وصخائف
اإلاً والؿلىي ،وبػٌ ارخىاش ي والخػليلاث غلى بػٌ الىخب واإلاخىنأ اه:غ :الكىواوي ،البضع الُالؼ( ،)288/1والىحيه ،ظغالم اإلاؤلفحن
الؼيضيت)582(،أ
( )26يى:غ( :م ،)149وهدىٍ غىض الىبس ي في اللُائف الؿييت (  )267أ
( )27يديى بً ارخؿحن بً اللاؾم ،بهمت الؼمً( ،)551/0الىحيه ،ظغالم اإلاؤلفحن الؼيضيت( ،م ،)895الىػيغ ،جاعيش اليمً()149أ
( )28هفـ اإلاغاحؼ الؿابلت وهفـ الهفداثأ
( )29الىبس ي ،اللُائف الؿييت)267(،أ
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َٚطَا ٙتٛنٝح أزي ١املصٖب ايص ٟال أدٓح إىل غريٚ ٙغٛا" ٙ

)(46

يهٔ املكٓـ – ضمح٘ اهلل – نإ نجري االطالع عً ٢املصاٖب األخط ٣نؿاؾع١ٝ
ٚغريٖا ٚ ،نإ ميتًو َهتب ١ظاخط ٠بٓؿا٥ؼ ايهتب ايعًُ ١ٝست ٢أْ٘ ق ٌٝأْ٘ ادتُع
ي٘ َٔ ايهتب َا اجتُع يًػالطني ست ٢اْ٘ بًؼ زٚا ٜٔٚايؿعط يسَ ١ٜاٚ ١٥مخػني
)(41

فًساّ ،أَا غا٥ط ايهتب َٔ مجٝع ايؿٓ ٕٛؾال تٓشكط

ٚعٓس ايٓظط يف أٚالز اإلَاّ ايكاغِ ؾإٕ بعهِٗ نإ ٜتُٝع بايتعكب ايؿسٜس
يًُصٖب ايعٜس ٟاهلازٚ ٟٚاج ايٓاؽ عًَ ، ٘ٝجٌ اإلَاّ اؿػٔ ٚاإلَاّ إمساع ،ٌٝـ
نُا غبل ـ أَا اإلَاّ اؿػني ؾهإ ٜتُٝع باإلْكاف َع املدايـ ي٘ يف املصٖب،
ٚنإ يف خالٍ ٚالٜت٘ عً ٢املٓاطل اييت ٜػٛز ؾٗٝا َصٖب ايؿاؾع ،١ٝنإ ٜأَط عُاي٘
ايص ٜٔؼت غٝططت٘ بايعسٍ ٚتطى األٖاي ٞعًَ ٢صٖبِٗٚ ،تطى َهاٜكتِٗٚ ،ايهـ
عٔ إنطاِٖٗ يف ايسخ ٍٛيف َصٖب اهلازٚ ،١ٜٚخاق ١يف اؾُع ١ايكال ،٠ست ٢أْ٘
أيـ ضغايتني ْكض ؾُٗٝا َا اعتاز ٙعًُا ٤ايعٜسٚ ١ٜاهلاز ١ٜٚيف َػأيتني مل ٜعتُسٚا ؾٗٝا
عً ٢أزي ١قطحيُٖٚ ١ا :
 - 1ايٓٗ ٞعٔ َٓع ايؿاؾع َٔ ١ٝايتأَني يف ايكال٠
 - 2قش ١قال ٠اؾُع ١بس ٕٚؾط ٚدٛز إَاّ
ٚتأثط األبٓا ٤مبصٖب اإلبا ٤ؾهإ قُس بٔ اؿػٔ بٔ ايكاغِ داض ٟٚؾسٜس
)(42

ايتعكب ٜػب ٚظاٖط بػب ايكشاب١

 َٔٚأٚالز اؿػني األَاّ حي ٢ٝبٔ اؿػني

نإ حيب ايػٓ ١سباّ ؾسٜسآّٜٚ ،بص ايتكًٝسٜٚ ،جين عً ٢عكٝس ٠ايػًـ َٔ أٌٖ ايػٓ١
ٚاؾُاعٜٚ ،١ػتؿٗس بأقٛاهلِٜ ،تُٝع باإلْكاف ٚاتباع ايسيٌٝ
ٚنصيو قُس بٔ اؿػني نإ ٜعٌُ بايسيٚ ٌٝقس خيايـ بعض آضا ٤عًُا ٤املصٖب
يف ايؿطٚعٚ ،ال ٜتعكب يبعض املػا ٌ٥اييت متٝع بٗا ايعٜس١ٜ
ٚؾات٘ٚ :نإ اإلَاّ قُس بٔ اؿػني بٔ ايكاغِ اغتكط يف أخط عُط ٙـ بعس َٛت
( ) 42م4أ
( ) 41بً غامغ ارخؿني  ،بؿيت اإلاغيض()228أ
ً
( )40ومً جدامله غلى الصخابت ظهه كغب الكاغغ خؿً الهبل وحػله بمثابت وػيغا له ،وَظا الكاغغ َى الظ ظفغٍ في ؾب وقخم الصخابت
وارخلفاء ـ اه:غ :الكىواوي ،البضع الُالؼ()199/1أ
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ٚايس ٙـ باإلقاَ ١بايبػتإ غطب َس ١ٜٓقٓعا ٤حيـ ب٘ عًُاٚ ٤مجاع َٔ ١اؾٓس،
ؾُطضٚ ،نإ َطن٘ َٔ عً ١ايٝبؼ ٚاستباؽ ايطعاّ ٚايؿطابٜٚ ،عطف ايكٛيْٛر،
ؾتٛيف عكط  ّٜٛاؾُع ،١ايجأَ َٔ ؾٛاٍ غٖٓ1667(١ـ)ٚ ،زؾٔ يف َك  ٠ايبػتإ إىل
دٓب املػذس ايص ٟبٓا ٙعُ٘ حي ٢ٝبٔ ايكاغِ

)(43

ٚعػب َا غبل ـ يف َٛيس ٙـ ٜه ٕٛتٛيف عٔ عُط ٜكاضب األضبعني إىل ايجالث١
ٚاألضبعني غٓ١
املطلب الجالح :التعريف بكتاب ميتَى املراو
اغِ ايهتابَٓ" :تٗ ٢املطاّ يف ؾـطح آٜـات األسهـاّ" ،مل ٜـصنط املؤيــ ـ ضمحـ٘ اهلل
تعاىل ـ يف َكسَ ١نتاب٘ أْ٘ مسا ٙبٗصا االغِ ٚ ،يهٔ ايهتاب حيٌُ ٖـصا االغـِ عًـ٢
غالؾ٘ غٛاَٗٓ ٤ا ايٓػذ املدطٛطـ (44)١أ ٚاملطبٛعـ ١ـ نُـا غـٝأت ٞايـتهًِ عًـ ٢طبعـات
ايهتاب ـ ٚ ،مجٝع َٔ تطدِ ي٘ شنط اْ٘ يـ٘ َكـٓـ يف ؾـطح آٜـات األسهـاّ ،يهـٔ
ايبعض نإ ٜصنط إ ي٘ ٖصا املكٓـ يف آٜات األسهـاّ ز ٕٚإٔ ٜػـُٚ ،(45)٘ٝايـبعض
اآلخط نإ ٜصنط إٔ اغِ ٖصا املؤيَـ َٖٓ " ٛتٗ ٢املطاّ ؾطح آٜات األسهاّ"

)(46

ٚعًــ ٢ايــطغِ َــٔ إٔ املؤيـــ مل ٜــصنط اغــِ نتابــ٘ يف املكسَــ ١إال أْــ٘ اؾــاض إىل أْــ٘
ايػا ١ٜأ ٚاملٓتٗ ٢يف ؾطح آٜات األسهاّ بكٛي٘ يف املكسَٜٚ : ١تٝكٔ َطايع٘ أْـ٘ َـع قـػط
سذُ٘ نٓع است ٣ٛعً ٢مجٝع املباغٚ ٞاملطايب

)(47

َٛنٛع ايهتاب ٖٛٚ :ؾطح آٜات األسهاّٖٚ ،ص ٙاآلٜات مجعٗا ايعالَ ١قُس بٔ
إبطاٖ ِٝبٔ عً ٞبٔ املطته ٢بٔ املؿهٌ املعطٚف بابٔ ايٛظبط

)(48

بعٓٛإ " سكط آٜات

( ) 42يديى بً ارخؿحن بً اللاؾم ،بهمت الؼمً( ،)552/0وخؿام الضيً مدؿً بً ارخؿحن بً اللاؾم ،جاعيش اليمً ،)72/1(،ابً غامغ
ارخؿني ،بؿيت اإلاغيض( ،)228الىػيغ ،جاعيش اليمً)149(،أ
( ) 44اليسخ املخُىَت مىحىصة في مىخبت ارمامؼ الىبحذ وسخت بغكم ( )71ووسخت بغكم( ،)70وهظلً فهغؾذ مىخبت املخُىَاث بارمامؼ
الىبحذ بهىػاء الخابػت لىػاعة ألاوكاف وؤلاعقاص ،فلض طهغ في كؿم الخفؿحذ هخاب" مىخهى اإلاغام قغح آياث ألاخيام" ملخمض بً ارخؿحن بً
اللاؾم)001/1(،أ
ً
( )45ممً طهغ ان له قغخا غلى آياث ألاخيام؛ صون ان يؿم الىخاب باؾمه ـ ابً ظبي الغحاٌ ،مُلؼ البضوع ،)087/4( ،ويديى بً ارخؿحن بً
اللاؾم ،في بهمت الؼمان( ،)551/0وابً غامغ ارخؿني في بؿيت اإلاغيض ،خيث كاٌ :واقخؿل بكغح آياث ألاخيام()227أ
( )46يى:غ :في ألامثل ت غلى َظا جغاحم اإلاخأزغيً منهم :اؾماغيل ألاوىع ،همغ الػلم ( ،)1286/0وزحذ الضيً الؼعهلي ،ألاغالم،)120/6(،
الىحيه ،معمم اإلاؤلفحن الؼيضيت( )895أ
( )47مىخهى اإلاغام ()2أ
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األسهاّ ايؿطع ،"١ٝسٝح قاٍ املؤيـ ـ ضمح٘ اهلل ـ :أسببت إٔ ات ى ظُع ؾطح
عًٗٝاٚ ،أْظِ ؾطا٥س ًٜتؿت ايطايب إيٗٝاٚ ،نإ قس قاٍ قبٌ شيو عً ٢داَع اآلٜات
بعس إٔ شنط إ َِٓٗ املطٓب  َِٗٓٚاملٛدع"  َٔٚأسػِٓٗ إدازٚ ٠أمتِٗ إؾازٚ ،٠أبطعِٗ
ؼطٜطاٚ ،أٖساِٖ إىل َٛانع االختٝاضْ ،ك ٍٛي٘ أْو نٓت بٓا ٜكريا ،عالَ ١ايعرت٠
األطٗاضٚ ،ؾدط آٍ ايٓب املدتاض ،مجاٍ اإلغالّ قُس بٔ إبطاٖ ِٝبٔ عًٞ
املطته٢

"

) (49

غبب تأيٝؿ٘ :شنط املؤيـ ض مح٘ اهلل تعـاىل أنجـط َـٔ غـبب يتـأيٝـ ٖـصا ايؿـطح َٚـٔ
ٖص ٙاألغباب:
 )1أْــ٘ ٚدــس ايؿــطٚح املٛدــٛز ٠آلٜــات األسهــاّ إَــا َطٛيــٚ ١أَــا كتكــط ;٠سٝــح قــاٍ:
ٚاغــتدطدٛا آٜـــات تٓـــا بٗــا ألسهـــاّ َـــٔ ؾـــطٚع ٚأقــ ،ٍٛؾُـــِٓٗ املطٝـــٌ َٚـــِٓٗ
املدتكط َِٗٓٚ ،املطٓب  َِٗٓٚاملكتكط ،نٌ َـِٓٗ عًـَ ٢بًـؼ عًُـ٘ ٚؾُٗـ٘ٚ ،ؾـٛم
نٌ شض ٟعًِ عًِٝ

) (56

 )2أسب املؤيـ إ ٜت ى ظاَع اآلٜات ٚباآلٜات ْؿػـٗا ؾذعـٌ ؾـطس٘ هلـص ٙاآلٜـات ٚمل
ٜػتٓبط آٜات َٔ تًكاْ ٤ؿػ٘; سٝح قاٍ :أسببت إ ات ى ظُع ؾطح عًٗٝا

((51

 )3تأثط ٙبابٔ ايٛظٜط ٚسب٘ ي٘ دعً٘ اجعٌ ؾطس٘ عًٖ ٢ص ٙاآلٜاتٜٚ ،تبني شيو َٔ خالٍ
َسس٘ ي٘ ؾكاٍ :عالَ ١ايعرت ٠اإلطٗاضٚ ،ؾدط آٍ ايٓب املدتاض ،مجاٍ اإلغالّ قُـس
بٔ إبطاٖ ِٝبٔ عً ٞبٔ املطته ،٢ضٚح اهلل ضٚس٘ٚ ،دعٌ َٔ ايطسٝـل ؾـاملدت ّٛغبٛقـ٘
ٚقبٛس٘

((52

( )48ظبى غبضهللا ،غؼ الضيً :غالم ،قهحذ ،ظنىلي ،لؿى  ،هدى  ،مدضر ،ظصيب ،قاغغ ،ولض ؾىت (َ775ـ) ،له مؤلفاث غضيضٍ مً ظَمها:
إيثاع ارخم غلى ارخلم في مػغفت هللا حػالى ومػغف نفاجه ،وجغحيذ ظؾاليب اللغآن غلى ظؾاليب اليىهان ،وجىليذ ألاه:اع في غلىم آلازاع،
والػىانم واللىانم في الظب غً ؾىت ظبي اللاؾم ،وخهغ آياث ألاخيام وؾحذَا ،جىفي ؾىت()ٌ842أ اه:غ :الكىواوي ،البضع الُالؼ(81/0
وما بػضَا) ،وإؾماغيل ألاوىع ،في ملضمت هخابه ابً الىػيغ الػىانم و اللىانم في الظب غً ؾىت ظبي اللاؾم ملخمض بً إبغاَيم
الىػيغ(ث ،)842والىحيه ،ظغالم اإلاؤلفحن الؼيضيت( 805وما بػضَا)أ
( )49مىخهى اإلاغام ()2أ
( )52اإلاغحؼ هفؿه ()2 ،0أ
( )51اإلاغحؼ هفؿه ()2أ
( )50اإلاغحؼ هفؿه ،وهفـ الهفدتأ
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 )4أضاز إٔ ٜٛنح أزي ١املصٖب ايعٜس ;ٟسٝح قـاٍٚ :تٛنـٝح أزيـ ١املـصٖب ايـص ٟال أدـٓح
إىل غريٚ ٙغٛا ٙيٝهَ ٕٛطُع ايٓاظط ٚاملطايب

)(53

عـطض َهــاَني ايهتـاب  :ايهتــاب استــ ٣ٛعًـَ ٢كسَــَ ١ـٛدع ٙيف قــؿشتني; استــٛت
ٖص ٙاملكسَ ١عً ٢خطب ١متٗٝسَٛ ١ٜدعٚ ،٠غبب تأيٝؿـ٘ يًهتـابٚ ،أْـ٘ غـٝتٓا ٍٚاآلٜـات
اييت مجعٗا قُـس بـٔ ابـطا ٖ ِٝبـٔ املطتهـ ٢بايؿـطح ٚايتؿػـري ثـِ عـطض َـٛدع يًُـٓٗر
ايص ٟغٝتبع٘ يف ؾطس٘ آلٜات األسهاّ ،ثِ بـسأ املؤيــ يف تؿػـري آٜـات األسهـاّ ايـيت
خًَـ َل َيهُـِ ََّـا ؾَـ ٞا َألضِض
بسأت باآلٜـ ١ايتاغـعٚ ١ايعؿـطَ ٕٚـٔ غـٛض ٠ايبكـطُٖ (:٠ـ َ ٛايلـصََ ٟ
دََُٝع ـاّ) ٚاْتٗــت اآلٜــ ١ايجاْٝــَ ١ــٔ غــٛض ٠ايهــٛثطَ (:ؾكَ ـٌر يَطَبر ـوَ َٚاِْشَ ـطِ) ،تٓــا ٍٚاملؤيـــ
َا٥تني ٚاضبعني أ ١ٜبايؿطح ٚايتؿػري ٚبٝإ األسهاّ ايؿكٗ١ٝ
ٚختُ٘ بكٛي٘ٚ :باهلل ايتٛؾٝل ْٚػأي٘ سػٔ اـامتٚ ١اهلسا ١ٜإىل أق ّٛططٜل ٚاؿُس هلل
)(54

ضب ايعاملني ٚقً ٢اهلل عً ٞغٝسْا قُس ٚعٌ آي٘ ايطاٖطٜٔ

طبعات ايهتـاب :طبـع ايهتـاب َـطات عسٜـسٚ ٠ناْـت أ ٍٚطبعـ ١يـ٘ غـٖٓ1342 ١ــ يف
 323قــؿشٚ ،(55 )١ناْــت ٖــص ٙايطبعــ ١عًــْ ٢ػــد ١كطٛطــٚ ١اســس ٠ؾهجــطت ؾٗٝــا
األخطا٤
ثِ طبعت طبع ١ثاْ ١ٝغٖٓ1362 ١ـ عً ٢أنجط َٔ ْػد ١كطٛطٚ ١ضٚع ٞؾٗٝا
تكشٝح أخطا ٤ايٓػد ١األٚىل)ٚ ،(56عسز قؿشاتٗا451قؿش١
ٚطبع بعسٖا َطاضاّ ،آخطٖا غٖٓ1466١ـ( ،(57يهٔ نٌ ايطبعات ناْت َعتُس ٠أٚ
ْػد َٔ ١طبع ١عاّ ٖ1362ـ ،مل ٜهاف عًٗٝا ؾ٤ٞ
قــاٚالت ؼكٝكــ٘ :سهــطت عــس ٠ضغــا ٌ٥يف ؼكٝــل نتــاب" َٓتٗــ ٢املــطاّ"َٚ ،ــٔ ٖــصٙ
ايطغا:ٌ٥
( )52اإلاغحؼ هفؿه ،وهفـ الهفدتأ
( )54مىخهى اإلاغام()451أ
( )55الىحيه ،ظغالم اإلاؤلفحن الؼيضيت)895(،أ
( )56يى:غ :ولمت النهايت َبػذ في الهفدت ألازحذة مً الىخاب وظن َظٍ الُبػت واهذ بأمغ مً وػيغ اإلاػاعف غبض هللا بً ظخمض بً خميض
الضيً ،وكام بخصخيدها ول مً  :خؿحن بً ظخمض الفائم ،وخؿحن بً يديى الىاؾعي ومضيغ اإلاُبػت يديى بً خمىص النهاع (م،)450
َبػت مىخبت اليمً الىبذي ،نىػاءأ
( )57الىحيه ،ظغالم اإلاؤلفحن الؼيضيت)895(،أ
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 )1قُـــس ؾـــاض عٝـــاف اؿُـــٛز سكـــل غـــٛض ٠ايبكـــط ٠يف ضغـــايَ ١ادػـــتري َـــٔ داَعـــ١
اإلميإ ،غٖٓ1426 ١ـ ـ ّ2665
 )2إبطاٖ ِٝبٔ عبس ايععٜع بٔ أمحس اـهـري َـٔ أ ٍٚغـٛض ٠ايبكـط ٠ستـْٗ ٢اٜـ ١غـٛض ٠آٍ
عُطإ ،ضغايَ ١ادػتري َٔ داَع ١أّ ايكط ،٣غٖٓ1428 ١ـ ـ ّ2668
 )3أمحس بٔ قُس آٍ ْك ٟٛايػاَس َٔ ،ٟأ ٍٚغٛض ٠ايٓػا ٤ستْٗ ٢اٜـ ١غـٛض ٠األْعـاّ،
ضغايَ ١ادػتري َٔ داَع ١أّ ايكط ،٣غٖٓ1436 ١ـ ـ ّ2669
ٜ )4اغط عبس اهلل قُس باظٜس ،سكل َـٔ بساٜـ ١غـٛض ٠األعـطاف ستـْٗ ٢اٜـ ١املدطٛطـ،١
ضغايَ ١ادػتري َٔ داَع ١أّ ايكط ،٣غٖٓ1428 ١ـ ـ ّ2668
 )5قُــس أمحــس غــعٝس بسٜــ ١سكــل َــٔ غــٛض ٠األْعــاّ ستــ ٢غــٛض ٠ايهــٛثط يف ضغــاي١
َادػتري يف داَع ١سهطَٛت ،غٖٓ1436 ١ـ ـ ّ2669
 )6قُــس عبــساهلل ؾــباي ،١سكــل غــٛضت ٞايٓػــاٚ ٤املا٥ــس ،٠ضغــاي ١زنتــٛضا ،٠داَعــ ١أّ
زضَإ اإلغالَ ،١ٝغٖٓ1436 ١ـ ـ ّ2669
ٚميهٔ إٔ ٜالسظ عًٖ ٢ص ٙايتشكٝكات َا ٜأت:ٞ
 )1ال ٜٛدس ؼكٝل ناٌَ يًهتاب َٔ باسح ٚاسس ،تتٛسس ؾ ٘ٝاملٓٗذ ١ٝيف ايتشكٝل
)(58

ٚايتدطٜح

 )2عسّ إملاّ بعض احملككني بعكط املؤيـ ٚباملصٖب ايعٜس ٟـ ألٕ ايهتاب ٜعس َٔ
نتب ايعٜسٚ ،١ٜخاق ١ايطغا ٌ٥احملهط ٠يف داَع ١أّ ايكط ;)59)٣ست ٢إٔ أْين
ٚدست مجٝع ايباسجني ايػعٛزٜني ٜؿته َٔ ٕٛبعسِٖ عٔ ايٚ ُٔٝعسّ ٚدٛز
نجري أ ٚبعض املطادع عٔ املصٖب ايعٜس ٟأٚ ٚدٛز ؾكٗا ٤ظٜسٜ ١ٜػأهلِ يف نجري
َٔ َػا ٌ٥املصٖب ايعٜسٚ ،ٟبعض األيؿاظ ٚاملكطًشات املػتدسَ َٔ ١قبٌ

( )58ختى ظن الغؾائل الثالر الهاصعة مً حامػت ظم اللغي لم يىً اإلاكغف غليها صهخىع واخض ختى يىخض للباخثحن الثالزت الؿحذ غلى مىهج
واخض في الخدليم والخسغيجأ
جخجاوػ
الهفداث ألاعبؼ وهظلً في جىاولها للمؿائل
( )59ويدبحن طلً مً ظن الغؾائل الثالر اغخمضث غلى جغحمت واخضة للمؤلف وغهغٍ ال
ً
وآلاعاء الفلهيت الؼيضيت لم جغحؼ هثحذا إلى هخب الؼيضيت وجيؿبها وجبحن َل َظا عظ اإلاظَب ام ال
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املؤيـ

)(66

َ )3عظِ ٖص ٙايطغا ٌ٥ناْت تٗتِ باؾاْب ايتؿػريٚ ٟتكسّ يكػِ عً ّٛايكطإٓ ،
ٚايبعض االخط ناْت تٗتِ باؾاْب ايؿكٗٚ ،ٞتكسّ يكػِ ايؿك٘ املكاضٕ َجٌ ؼكٝل
ايباسح قُس عبساهلل ؾباي ١قسَ٘ يكػِ ايؿك ١املكاضٕ
انًبحث انثاني :اهتًاو اإلياو يحًذ بن انحسيين بانسينة يي ناحيية انتفسيير
وينهخه ي عزو األحاديث وانحكى عهيها.
املطلب األول :ميَجُ يف االستدالل باألحاديح وبياٌ وجَة الداللة ميَا.
 َٔٚاٖتُاّ اإلَاّ قُس بٔ اؿػني بٔ ايكاغِ بتؿػري ايكطإٓ باملأثٛض تؿػريٙ
يآلٜات األسهاّ بايػٓ ١ايٓبٚ ،١ٜٛميهٔ بٝإ تؿػري ٙآلٜات األسهاّ ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف
ايٓكا ايتاي:١ٝ
أٚالّ :بٝإ ايػٓ ١جملٌُ آٜات اؿهاّٚ :نإ َٓٗذ٘ يف شيو ٜتدًل يف:
 )1بٝاْ٘ جملٌُ آٜات األسهاّ بايكطإٓ ٚايػَٓ ١عاّ َ :جاٍ شيو :يف قٛي٘ تعاىلًَ(( :نِهَّوِ عَهَى
اننَّاطِ حِجُّ انْثٍَْدِ يٍَْ اعْرَطَاعَ إِنٍَْوِ عَثٍِالً))

)(61

قاٍ :اؿر يف ٖص ٙاآل ١ٜفُالّ ٚشنط أضناْ٘

َؿطق ١ؾكاٍ تعاىل يف اإلسطاّ(( :انْحَجُّ أَشْيُشٌ يَعْهٌُيَاخٌ فًٍََْ فَشَضَ فٍِيٍَِّ انْحَجَّ فَال سَفَثَ ًَال فُغٌُقَ ًَال
جِذَالَ فًِ انْحَجِّ)))ٚ ، (62قاٍ يف ايطٛافًَ(( :نٍَْطٌََّّفٌُا تِانْثٍَْدِ انْعَرٍِكِ ))) ٚ ،(63قاٍ يف ايػع(( :ٞ
إٌَِّ انصَّفَا ًَانًَْشًَْجَ يٍِْ شَعَائِشِ انهَّوِ ......اٌَح)) ) ٚ ،(64قاٍ يف ايٛقٛف(( :فَإِرَا أَفَضْرُىْ يٍِْ عَشَفَاخٍ

 .....اٌَح )))ٚ ،(65بني ايٓب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ نٝؿٖ ١ٝص ٙاألضنإ
) (66

َٛٚاقٝتٗا ٚٚادباتٗا َٚػْٓٛاتٗا َٚا حيٌ َٓٗا َٚا حيطّ

( )62اه:غ عؾائل اإلااحؿخحذ ول مً ياؾغ باػيض ،وإبغاَيم ارخًحذ ،وظخمض بً دمحم الؿامض في ملضمت عؾائلهم غً طهغَم للمكاول
والهػىباث التي واحهتهمأ
( )61ؾىعة آٌ غمغان ،آلايت ()97أ
( )60ؾىعة البلغة ،آلايت ( )197أ
( )62ؾىعة اردج ،آلايت ()09أ
( )64ؾىعة البلغة ،آلايت ()158أ
( )65ؾىعة البلغة ،آلايت ()198أ
( )66اه:غ :مىخهى اإلاغام ()102أ
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 َٔٚاألَجً ١األخط :٣يف قٛي٘ تعاىلًَ (( :اتْرَهٌُا انٍَْرَايَى حَرَّى إِرَا تَهَغٌُا اننِّكَاحَ))

) (67

قاٍ ((:تَهَغٌُا

اننِّكَاحَ)) فٌُ ٜأخص بٝاْ٘ َٔ قٛي٘ تعاىل يف َٛنع آخطًَ (( :إِرَا تَهَغَ األَطْفَالُ يِنْكُىْ انْحُهُىَ )

) (68

 َٔٚقْ ٍٛب ٘٦ٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ :ض ٣ٚأب ٛزاٚز ٚايرتَصٚ ٟايٓػأَ ٞ٥
سسٜح عط ١ٝايكطن ٞقاٍ" :عطنٓا عً ٢ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ
 ّٜٛقطٜظ ١ؾُٔ أْبت قتٌ  َٔٚمل ٜٓبت خً ٞغب ،ً٘ٝؾهٓت عٔ مل ٜٓبت ؾدًٞ
) (69

غب"ًٞٝ

ٚعٔ ابٔ عُط قاٍ :عطنين ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ

 ّٜٛأسس ٚأْا ابٔ أضبع عؿط ٠غٓ ١ؾًِ اجعْ ٞيف املكاتًٚ ،١عطنين  ّٜٛاـٓسم ٚاْا
ابٔ مخؼ عؿط ٠غٓ ١ؾأداظْٞ

) )76

 )2بٝاْ٘ جملٌُ ايكطإٓ بايػٓ ١ايٓب ١ٜٛؾكط َ :جاٍ شيو :يف قٛي٘ تعاىلٌَ((:ا أٌَُّيَا انَّزٌٍَِ آيَنٌُا إًَََِّا
انْخًَْشُ ًَانًٍَْْغِشُ ًَاألَصَابُ ًَاألَصْالوُ سِجْظٌ يٍِْ عًََمِ انشٍَّْطَاٌِ فَاجْرَنِثٌُهُ نَعَهَّكُىْ ذُفْهِحٌٌَُ ))

)(71

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))  ،(72ثِ شنط األسازٜح يف بٝإ فٌُ ؾطبٗا ٚإٔ اهلل ؾطع يف
شيو اؿس ؾعٔ أْؼ إٔ ايٓب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ أت ٞبطدٌ قس ؾطب
( )67ؾىعة اليؿاء ،آلايت ()6أ
( )68ؾىعة الىىع ،آلايت()59أ
( )69ظبى صاوص ،ؾجن ظبي صاوص ،هخاب ارخضوص ،باب في الؿالم يهيب ارخض ،بغكم ،)141/4( ،)4422(،التذمظ  ،ؾجن التذمظ  ،هخاب الؿحذ غً
عؾىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،باب ما حاء في الجزوٌ غلى ارخىم ،بغكم( )145/4()1584وكاٌ غىهَ :ظا خضيث خؿً صخيذ والػمل غلى َظا غىض بػٌ
ظَل الػلم ،وابً ماحت ،واليؿائي ،ؾجن اليؿائي ،هخاب ،باب مً يلؼ َالكه مً ألاػواج ،بغكم( ،)259/2( ،)5602ؾجن ابً ماحت ،باب
مً ال يجب غليه ارخض ،بغكم ،)849/0()0541(،وظخمض ،اإلاؿىض ،بغكم ( ،)212/4()18798وكاٌ غىه ألالباوي :صخيذأ اه:غ صخيذ ؾجن
ابً ماحت بغكم()0514
( )72مؿلم ،صخيذ مؿلم ،هخاب ؤلاماعة ،باب بيان ؾً البلىؽ ،بغكم ،)1492/2( ،)1868( ،واه:غ :اه:غ :مىخهى اإلاغام( ،)109واه:غ مً
ألامثلت ألازغي غلى بياهه ملممل اللغآن باللغآن)095 ،011 ،027 ،72 ،70( :أ
( )71ؾىعة اإلاائضة ،آلايت ( )92أ
( )70مؿلم ،صخيذ مؿلم ،هخاب اإلاؿاكاة ،باب جدغيم بيؼ ارخمغ واإلايخت وارخؼيؼ وألانىام ،بغكم ( )1027/2( ،)1581أ
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اـُط ؾذًس ٙظطٜس م ٛأضبعني ،قاٍٚ :ؾعً٘ أب ٛبهط ضن ٞاهلل عٓ٘  ،ؾًُا نإ
عُط اغتؿاض ايٓاؽ ؾكاٍ عبسايطمحٔ بٔ عٛف أخـ اؿسٚز مثاْ ٕٛؾأَط ب٘ عُط
) (73

أخطد٘ ايبداضَٚ ٟػًِ

ثاْٝاّ :ؽكٝك٘ يعُ ّٛآٜات األسهاّ بايػٓ ١ايٓب١ٜٛ
يف ؽكٝك٘ يعُ ّٛايكطإٓ بايػٓ ١ايٓب ١ٜٛلس أْ٘ إشا نإ ٖٓاى ككل آخط َع
ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛؾكس نإ حيطم عً ٢شنط َٔٚ ٙشيو:
 )1ؽكٝل ايكطإٓ بايكطإٓ ٚايػٓٚ ١ايعكٌَ :جاٍ شيو :يف قٛي٘ تعاىل (( :ىٌَُ انَّزِي خَهَكَ نَكُىْ
يَا فًِ األَسْضِ جًٍَِعاً))

)(74

قاٍٚ :خكل عُٖ ّٛص ٙاآل ١ٜبايعكٌ ٚايسي ،ٌٝأَا ْل

ايهتاب نُا يف قٛي٘ تعاىل (( :حُشِّيَدْ عَهٍَْكُىْ انًٍَْْرَحُ ……… اٌَح)))ٚ ،(75قٛي٘ (( :لُمْ ال

أَجِذُ فًِ يَا أًُحًَِ إِنًََّ يُحَشَّياً .....اٌَح))) ،(76أ َٔ ٚايػٓ ١نٓٗ ٘ٝقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘
ٚغًِ عٔ اؿُط األًٖ ١ٝنُا ض ٣ٚابٔ أب ٞأٚيف قاٍ :أقبٓا  ّٜٛخ ٝمحطاّ خاضز
ايكط ،١ٜؾٓازَٓ ٣از ٟضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ( :قس سطّ ؿّٛ
اؿُط; ؾأنؿٛ٦ا ايكسٚض ،ؾأنؿأْاٖا) ٖص ٙضٚا ١ٜايٓػاٞ٥

) (77

)(78

ٚيف ايكشٝشني

مٖٛا ثِ غطز أسازٜح عسٜس َٔ ٠ايػٓ ١عً ٢احملطَات َٓا نٌ شْ ٟاب َٔ ايػباع
ٚكًب َٔ ايطريٚ ،اؿسٚ ٠ايؿأضٚ ،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 ١ايٓشً١
ٚايصباب ٚعسز غريٖا  ،ثِ قاٍٚ :ال ٜطز عً ٢ايكٝاؽ اؾطاز ألْ٘ ككٛم،
( )72مؿلم ،صخيذ مؿلم ،هخاب ارخضوص ،باب خض ارخمغ ،بغكم )1222/2( ،)1726( ،أ وطهغ اإلاهىف ظن َظا ارخضيث ظزغحه البساع
ومؿلم ،ولم ظحض ظن البساع ظزغج َظا ارخضيث ،وظزغحه مؿلم بلفظ "فجلضٍ بجغيضجحن هدى ظعبػحن"أ و اه:غ مىخهى اإلاغام ( ،)69واه:غ
مً ألامثلت ألازغي غلى َظا ()56،075أ
( )74ؾىعة البلغة ،آلايت ()09أ
( )75ؾىعة اإلاائضة ،آلايت ()2أ
( )76ؾىعة ألاوػام ،آلايت ()145أ
( )77اليؿائي  ،الؿجن الىبذي ،باب جدغيم ظول رخىم ارخمغ ألاَليت ،بغكم()162/2( ،)4851أ
( )78البساع  ،صخيذ البساع  ،هخاب اإلاؿاػ  ،باب غؼوة زيبذ ،بغكم( ،)1545/4(،)2985ومؿلم ،صخيذ مؿلم ،هخاب الهيض والظبائذ وما
يؤول مً ارخيىان ،باب جدغيم ظول رخم ارخمغ ؤلاوؿيت ،بغكم()1528/2(،)1927أ ولفظ اليؿائي ((فأهفئىا اللضوع بما فيها؛ فأهفأهاَا))أ
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ٚ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
)(79

األضض

 )2ؽكٝل ايكطإٓ ايهط ِٜبايػٓٚ ١اإلمجاعَ :جاٍ شيو :يف قٛي٘ تعاىلًَ (( :أٌَْ نٍَْظَ

نِإلَِغَاٌِ إِالَّ يَا عَعَى ))) (80ؾصنط إٔ اإلْػإ ال ٜجاب إال مبا عًُ٘ أ ٚأٚق ٢ب٘ٚ ،إٔ ٖصٙ
اآل ١ٜككك ١باإلمجاع ٚايػٓ ،١أَا اإلمجاع ؾأمجع املػًُ ٕٛعًٚ ٢دٛب ايكال٠
عً ٢املٝت ٚاْتؿاع٘ بايسعاٚ ٤أَا ايػٓ ١ؾأخطد٘ َػًِ يف قشٝش٘ عٔ أبٖ ٞطٜط٠
إٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ قاٍ(:إشا َات ابٔ آزّ اْكطع عًُ٘ إال
) (81

َٔ ثالث ١أؾٝا ٤قسق ١داض ،٠أ ٚعًِ ٜٓتؿع ب٘ ،أٚ ٚيس قاحل ٜسعٛا ي٘)

ٚ )3إشا مل ٜهٔ ٖٓاى ككل يًكطإٓ َٔ ايكطإٓ ٚٚدس َا خيككٗا َٔ ايػٓ١
نإ ٜصنط َا خيككٗا َٔ ايػَٓ :١جاٍ شيو :يف قٛي٘ تعاىلَٚ(( :اتَّدَصُٚا ََِٔ ََكَاّ
)(82

إبِطَاََُٖ َِٝكًًَّ))٢

قاٍ :ككٛم مبا ض ٟٚعٔ دابط قاٍ :قسّ ضغ ٍٛاهلل قً٢

اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ ؾسخٌ املػذس ؾاغتًِ اؿذط ثِ َه ٢عً ٢مي ٘ٓٝؾطٌَ
ثالثاّ َٚؿ ٢أضبعاّ ثِ أت ٞاملكاّ ؾكاٍَٚ(( :اتَّدَصُٚا ََِٔ ََكَاّ إبِطَاََُٖ َِٝكًًَّٚ ،))٢قً٢
ضنعتني ٚاملكاّ بٚ ٘ٓٝبني ايبٝت ثِ أت ٞاؿذط ابعس ايطنعتني ؾاغتًُ٘ ثِ خطز إىل
ايكؿا ٤أظٓ٘ قاٍ (( :إَّٕ ايكَّؿَا َٚايَُِطِ ََِٔ َ٠َٚؾَعَاَ٥ط ايًلَ٘))

)(83

أخطد٘ َػًِ َٚايو

) (84

ٚايرتَصٚ ٟايٓػاٞ٥

( )79اه:غ :مىخهى اإلاغام ( )7 ،6 ،5 ،4أ
( )82ؾىعة الىجم ،آلايت ()29أ
( ) 81مؿلم ،صخيذ مؿلم ،هخاب الىنايا ،باب ما يلخم ؤلاوؿان مً الثىاب بػض وفاجه ،بغكم( ،)1055/2( ،)1621واه:غ :مىخهى اإلاغام
()402أ
( )80ؾىعة البلغة ،آلايت ()105أ
( )82ؾىعة البلغة  ،آلايت ()158أ
( )84مؿلم ،صخيذ مؿلم ،هخاب اردج ،باب حمت الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ،بغكم( ،)887( ،)1018واه:غ َظا ارخضيث غىض :مالً ،مىَأ مالً ،هخاب
اردج ،باب الاؾخالم في الُىاف ،بغكم( ،)266/1( ،)815التذمظ  ،ؾجن التذمظ ،هخاب اردج غً عؾىٌ هللا ،باب ما حاء هيف الُىاف،
ً
بغكم( ،)011/2( ،)856اليؿائي ،الؿجن الىبذي ،عكم)424/0( ،)2926( ،أ وارخضيث َظا ظيًا ظزغحه ظبى صاو ـ ولم يىو اإلاؤلف غلى َظا ـ
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ٚ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 ــ
ضمح٘ اهلل ــ ٜبسأ بػطز َا خيكل ٖص ٙاآل ١ٜثِ ٜعسز بعس شيو األسازٜح ايساي ١عً٢
ٖص ٙاملدككاتَ :جاٍ شيو يف قٛي٘ تعاىلًَ(( :أَحَمَّ انهَّوُ انْثٍَْعَ ًَحَشَّوَ انشِّتَا))) (85قاٍ :أسٌ اهلل
ايبٝع يعباز ٙثِ شنط َا خيكل ٖصا اؿهِ ايعاّ قاٍ :ؾٓٗ ٞعٔ بٝع ٚؾط ،
ٚ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 ِٜصٙ
ايبٛٝع ٚقس ٜصنط أنجط َٔ سسٜح يف ؼط ِٜايبٝع ايٛاسس

)(86

ثايجاّ :تكٝس ايػٓ ١ملطًل آٜات األسهاّ
ٚنإ ٜػتدسّ ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ٖصا يــ:
 )1يتكٝٝس أطالم آٜات األسهاّ َجاٍ شيو يف قٛي٘ تعاىلًَ(( :حُشِّوَ عَهٍَْكُىْ صٍَْذُ انْثَشِّ يَا دُيْرُىْ

حُشُياً)))  (87ؾصنط إٔ ٖص ٙاآلَ ١ٜكٝس ٠يتشط ِٜقٝس اي إشا:
قاز ٙبٓؿػ٘ أ ٚقٝس إشْ٘ ٚزاليت٘ ٚشيو عسٜح أب ٞقتاز ٠أْ٘ نإ يف قّٛقطَني  ٖٛٚسالٍ ؾبُٓٝاِٖ ٜػري ٕٚإش ضأٚا محطاّ ٚسؿ ١ٝؾشٌُ أب ٛقتاز ٠عً٢
اؿُط ؾعكط َٓٗا اتاْاّ 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

ظه:غ :ؾجن ظبي صاوص ،هخاب اإلاىاؾً ،باب نفت حمت الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ،بغكم( ،)180/0(،)1925و اه:غ :مىخهى اإلاغام ( ،)12مً ألامثلت ألازغي
اه:غ )149(:أ
( )85ؾىعة البلغة ،آلايت ()075أ
( )86اه:غ :مىخهى اإلاغام ( )127 ،126ومً ألامثلت ألازغي غلى َظا اه:غ )047 ،046(:أ
( )87ؾىعة اإلاائضة ،آلايت ()96أ
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حيٌُ عً ٘ٝأ ٚأؾاض إي )٘ٝؾكايٛا :ال قاٍ( :ؾًهٛا َا بك َٔ ٢ؿُٗا)

)(88

أ ٚقٝس ألدً٘ ٚشيو باؿسٜح ضٚا ٙايرتَص ٟعٔ دابط ضن ٞاهلل عٓ٘ إٔ ايٓب) (89

قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ( :ؿِ ايكٝس سالٍ َامل تكٝس ٙأٜ ٚكس يهِ)

 )2يًتأنٝس عً ٢بكاٖ ٤ص ٙاآل ١ٜعً ٢إطالقٗا َجاٍ شيو يف اآل ١ٜايػابك ٖٞٚ ١قٛي٘
تعاىلًَ(( :حُشِّوَ عَهٍَْكُىْ صٍَْذُ انْثَشِّ يَا دُيْرُىْ حُشُياً))

)(90

ؾصنط إٔ ٖصا َطًل يف مجٝع األسٛاٍ

غٛا ٤قاز ٙقطّ أ ٚسالٍ ملا ض ٟٚعٔ ايكعب بٔ دجاَ ١أْ٘ أٖس ٣إىل ضغ ٍٛاهلل
محاضاّ  ٖٛٚباألبٛا ٤أ ٚبٛزّإ ؾطز ٙعً ،٘ٝؾًُا ضأَ ٟا يف ٚدٗ٘ قاٍ(:إْا مل ْطزٙ
عًٝو إلال أْا سطّ) َتؿل عً٘ٝ

)(91

ثِ أ ٍٚبعس شيو سسٜح ايكعب بٔ دجاَ ١بإٔ
)(92

ايب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ ظٔ إٔ ٖصا ايكٝس قٝس ألدً٘
ضابعاّٜ :صنط ايػٓ ١إلظاي ١اإلؾهاٍ يف ؾِٗ اآلٜات

َجاٍ شيو يف ٚقٛي٘ تعاىلٌَ (( :ا أٌَُّيَا انَّزٌٍَِ آيَنٌُا عَهٍَْكُىْ أَفُغَكُىْ ال ٌَضُشُّكُىْ يٍَْ ضَمَّ إِرَا اىْرَذٌَْرُىْ ))

) (93

ؾصنط إٔ قس ؾهٌ عً ٢ايبعض إٔ ظاٖط اآل ِٖٜٛ ١ٜإٔ األَط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ
املٓهط يٝؼ بٛادب; ؾايٛادب املٓع ٚيهٔ أظاٍ ٖصا اإلؾهاٍ بجالث ١أسازٜح تسٍ
عً ٢إٔ األَط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ٚادب ٚيهٔ األٕ بعس غري َؤاخص بصْب
) (94

غريٙ

خاَػاّٜ :صنط ايػٓ ١يتأنٝس َعٓ ٢آٜات األسهاّ
ؾهإ ٜصنط األسازٜح يتأنٝس املعاْٚ ٞاألسهاّ ٚايؿٛا٥س اييت يف اآلٚ ،١ٜيف
( )88البساع  ،صخيذ البساع  ،هخاب اردج ،باب ال يكحذ املخغم إلى الهيض ليي يهُاصٍ ارخالٌ ،بغكم ،)648/0(،)1708( ،ومؿلم ،
صخيذ مؿلم ،هخاب اردج ،باب جدغيم نيض املخغم ،بغكم()852/2( ،)1196أ
( )89التذمظ  ،ؾجن التذمظ  ،هخاب اردج غً عؾىٌ ،باب ما حاء في ظول الهيض للمدغم ،بغكم( ،)022/2( ،)846وكاٌ غىه َظا ظخؿً
خضيث عو في َظا الباب ،وَظا ارخضيث عوا ٍ ظبى صاوص اه:غ :ؾجن ظبي صاوص ،هخاب اإلاىاؾً ،باب رخم الهيض للمدغم ،بغكم (،)1851
()171/0أ و اه:غ :مىخهى اإلاغام ()086أ
( )92ؾىعة اإلاائضة ،آلايت ()96أ
ً
ً
( )91البساع  ،صخيذ البساع  ،هخاب اردج ،باب إطا ظَض للمدغم خماعا وخكيا خيا لم يلبل ،بغكم( ،)649/0( ،)1709ومؿلم ،صخيذ
مؿلم ،هخاب اردج ،باب جدغيم الهيض للمدغم ،بغكم ()852/0( ،)1192
( ،)90واه:غ مىخهى اإلاغام ()086 ،085
()92ؾىعة اإلاائضة  ،آلايت ()125
( )94اه:غ َظٍ ألاخاصيث في مىهى اإلاغام ( ،)087 ،086واه:غ مثاٌ آزغ ()106 ،105أ
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شيو لس:ٙ
ٜ )1ؤنس َعٓ ٢اآل ١ٜعسٜح ٚاسس َجاٍ شيو يف قٛي٘ تعاىلًَ (( :ال ٌُضَاسَّ كَاذِةٌ ًَال شَيٍِذٌ))

)(95

اقتكط يف تؿػريٖا عً ٢سسٜح ابٔ عباؽ :قاٍ :قاٍ ضغً ٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً٢
آي٘ ٚغًِ( :أنطَٛا ايؿٗٛز ؾإٕ اهلل عع ٚدٌ ٜػتدطز بِٗ اؿكٛم ٜٚسؾع بِٗ
ايظًِ))ٚ ، (96غايباّ َا نإ ٜع عٔ ٖصا بكٛي٘ ــ بعس شنط اآل ١ٜــَٚ :جً ١قٛي٘ قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ

()97

ٚ )2يف أسٝإ أخط ٣لس أْ٘ نإ ٜعسز أسازٜح نجري ٠نًٗا تٛنس َعٓٚ ٢اسس يف
اآلَ ١ٜجاٍ شيو :يف قٛي٘ تعاىلَٚ(( :بَايَِٛايَسَ ِٜٔإسِػَاْاّ َٚبَصَ ٟا ِيكُطِبََٚ ٢ايَِٝتَاََ٢
َٚايَُِػَانَني َٚايِذَاض شَ ٟا ِيكُطِبََٚ ٢ايِذَاض ايِذُُٓبَ)))  ،(98قاٍٚ :قس ٚضز عٔ ايٓب قً٢
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 ــ أٜهاّ ـ

) (99

 َٔٚ )3تٛنٝس ٙملعٓ ٢اآل ١ٜبايػٓ ١أْ٘ نإ ٜػتدسّ ايػٓ ١يالغتؿٗاز بٗا عً ٢املعٓ٢
ايص ٟاختاض ٙيف اآلَ :١ٜجاٍ شيو :يف قٛي٘ تعاىلٌَ (( :ا أٌَُّيَا انَّزٌٍَِ آيَنٌُا إِرَا ٌَُدِي نِهصَّالجِ يٍِْ ٌٌَْوِ انْجًُُعَحِ
فَاعْعٌَْا إِنَى رِكْشِ انهَّوِ)

)(166

قاٍ :املطاز بايػع ٞيف اآل :١ٜايتػبب ٚايعٌُ ،ال ايػع ٞعً٢

األقساّ ؾُهط ،ٙٚض ٣ٚأبٖ ٛطٜط ٠أْ٘ قاٍ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ( :إشا
أقُٝت ايكال ٠ؾال تأتٖٛا ٚأْتِ تػعٚ ;ٕٛيهٔ ا٥تٖٛا ٚأْتِ متؿٚ ٕٛعًٝهِ
( )95ؾىعة البلغة ،آلايت ()080أ
( ) 96مؿىض الكهاب اللًاعي ،ملخمض بً ؾالمت بً حػفغ اللًاعي ،بغكم ( ،)406/1( ،)720جدليم :خمض بً غبض املميض الؿلفي،
مؤؾؿت الغؾالت  ،بحذوثَ1427 ،ـ ـ 1986م ،كاٌ غىه الؿيىَي :ظزغحه الضيلمي غً ابً غباؽ وَى مىىغأ اه:غ :الضعع اإلاىخثذة في
ألاخاصيث اإلاكتهغة ،رمالٌ الضيً غبض الغخمً بحن ظبي بىغ ،)74( ،جدليم :دمحم بً لُفي الهباؽ ،غماصة قئىن اإلاىخباث ،حامػت اإلالً
ؾػىص الغياى ،الُبػت والخاعيش (بضون)أ واه:غ :مىخهى اإلاغام ()118أ
( )97اه:غ مً ألامثلت غلى َظا)178 ،156( :أ
( )98ؾىعة اليؿاء ،آلايت ()26أ
( )99اه:غ :مىخهى اإلاغام ( ،)161 ،162واه:غ امثلت ظزغي)107 ،020 ،142(:
( )122ؾىعة ارممػت ،آلايت ()9أ
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) (161

ايػه ١ٓٝؾُا أزضنتِ ؾكًٛا َٚا ؾاتهِ ؾأمتٛا)

ؾٗٓا اإلَاّ قُس بٔ

اؿػني ضأَ ٣عٓٚ ٢أنس ٙباالغتسالٍ بايػٓ١
غابعاّٜ :صنط ايػٓ ١يبٝإ َعٓ ٢مجً ١أَ ٚعَٓ ٢ؿطز ٠يف آ َٔ ١ٜآٜات األسهاّ
ٚغايباّ َا نإ ٜػتدسّ ايػٓ ١يف بٝإ املعٓ ٢يف ساالت َٓٗا:
 )1إشا مس ٞايؿ ٤ٞــ يف آٜات األسهاّ ــ ببعض أدعاَ :٘٥جاٍ شيو :يف قٛي٘ تعاىل:
((ًَلُشْآٌَ انْفَجْشِ إٌَِّ لُشْآٌَ انْفَجْشِ كَاٌَ يَشْيٌُداً))

)(102

ؾصنط :يف َعًَٓ(( ٢لُشْآٌَ انْفَجْشِ)) سسٜح أبٞ

ٖطٜط ٠قاٍ :مسعت ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ ٜك(:ٍٛػتُع َال٥ه١
ايًَٚ ٌٝال٥ه ١ايٓٗاض يف قال ٠ايؿذط ثِ ٜك ٍٛأبٖ ٛطٜط :٠اقطؤا إٕ ؾ٦تِ ((ًَلُشْآٌَ انْفَجْشِ

إٌَِّ لُشْآٌَ انْفَجْشِ كَاٌَ يَشْيٌُداً)))  ،(103ثِ أنس اإلَاّ قُس بٔ اؿػني ٖصا املعٓ ٢بإٔ ٖصا
َٔ قبٌ تػُ ١ٝايؿ ٤ٞببعض أدعاٚ ،٘٥إٔ ٖصا املعٓ ٢أمجع عً ٘ٝاملؿػطٕٚ

) (104

 )2أشا ناْت ٖص ٙايًؿظ ١تػتدسّ ٖٓا خالف َا عً ٘ٝاغتدساَٗا يف ناٌَ ايكطإٓ
ايهطَ :ِٜجاٍ شيوَ :عٓ ٢ايٓهاح يف قٛي٘ تعاىل (( :ؾَإِٕ طَلًكََٗا ؾَال تَشٌَُّ يَُ٘ ََِٔ بَعِسُ
هحَ ظَِٚداّ غَِٝطَ (105)))ُٙقاٍٚ :سٝح أطًل ايٓهاح يف نتاب اهلل تعاىل ؾاملطاز
سَتَّ ٢تَٓ َ
ب٘ ايعكس إال يف ٖصا املكاّ ؾإٕ ايٓب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ بني عٔ اهلل
غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ َطاز ٙاي ٤ ٛال ايعكس ،ضٜٓٚا يف ايكشٝشني عٔ عا٥ؿ ١إٔ أَط٠
ضؾاع ١ايكطظ ٞأتت ايٓب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ ؾكايت :نٓت عٓس ضؾاع١
ايكطن ٞؾأبت طالق ;ٞؾتعٚدت عبسايطمحٔ بٔ ايعبريٚ ،إمنا َع٘ َجٌ ٖسب١
ايجٛب ،ؾكاٍ :أتطٜس ٜٔإ تطدع ٞإىل ضؾاع١؟ ال ست ٢تصٚق ٞعػًٝت٘ ٜٚصٚم

( )121البساع  ،صخيذ البساع  ،باب ال يؿعى إلى الهالة وليأث بالؿىيىت والىكاع ،بغكم ( ،)008/1( ،)612ومؿلم ،صخيذ مؿلم ،هخاب
ً
الهالة ،باب اؾخدباب إجيان الهالة بىكاع وؾىيىت والىهي غً إجيانها ؾػيا ،بغكم ()402/1( ،)620
( )120ؾىعة ؤلاؾغاء ،آلايت ()78أ
( )122البساع  ،صخيذ البساع  ،هخاب الهالة ،باب فًل نالة الفجغ في حماغت ،بغكم ( ،)020/1( ،)601ومؿلم ،صخيذ مؿلم ،هخاب
الهالة ،باب فًل نالة ارمماغت والدكضيض في الخسلف غنها ،بغكم()452( ،)649أ
( )124اه:غ :مىخهى اإلاغام ()281 ،282أ
( )125ؾىعة البلغة ،آلايت()022أ
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عػًٝتو

((106

 )3إشا ناْت اؾًُ ١أ ٚاآل ١ٜعا ٜؿِٗ َعٓا ٙاملككٛز يف ايؿطع إال عٔ ططٜل ايٓل
َجاٍ شيو :اغتطاع ١ايػب ٌٝيف قٛي٘ تعاىلًَ(( :نِهَّوِ عَهَى اننَّاطِ حِجُّ انْثٍَْدِ يٍَْ اعْرَطَاعَ إِنٍَْوِ
عَثٍِالً))

)(167

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

ؾط ٟٚعٔ أْؼ عٔ ايٓب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ يف قٛيًَ٘ ( :نِهَّوِ عَهَى اننَّاطِ حِجُّ

انْثٍَْدِ  ...اٌَح) قاٍ :قٜ :ٌٝا ضغ ٍٛاهلل َا ايػب "ٌٝقاٍ( :ايعاز ٚايطاسً ،(168))١ثِ قاٍ:
ٚأؿل بصيو َا يف َعٓا َٔ ٙاألَإ ٚايكشٚ ١املس ٠اييت ٜبًؼ ؾٗٝا

) (169

ٚيف ْٗا ١ٜاملبشح ٜالسظ 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 ْالسظ ؾُٗٝا خًٛا نجري َٔ تؿػري اآلٜات األسهاّ ؾٗٝا َٔ أ ٟسسٜح
يف تؿػريٖا
ٚاٜهاّ أداز ضمح٘ اهلل يف اغتدساّ ايػٓ َٔ ١ؽكٝكٗا يعاّ ايكطإٓ ٚتكٝس َطًك١
ٚبٝإ فًُ٘ ٚتٛنٝح َؿهً٘ ٚتأنٝس َعٓاٙ




( )126البساع  ،صخيذ البساع  ،هخاب الكهاصاث ،باب قهاصة املخخبي ،بغكم ( ،)922/0( ،)0496ومؿلم ،صخيذ مؿلم ،هخاب الىياح ،باب
ً
ً
ال جدل اإلاُللت زالزا إلاُللها ختى جىىذ ػوحا ؾحذٍ ،بغكم( ،)1255/0( ،)1422و اه:غ :مىخهى اإلاغام ()85 ،84أ
( )127ؾىعة آٌ غمغان ،آلايت ( )97أ
( )128التذمظ  ،ؾؿً التذمظ  ،هخاب جفؿحذ اللغآن غً عؾىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،باب ومً ؾىعة آٌ غمغان ،بغكم ،)005/5( ،)0998( ،وكاٌ غىه:
َظا خضيث ال وػغفه إال مً خضيث ابً غمغ إال مً خضيث إبغاَيم بً بً يؼيض ارخىػ اإلايي ،وكض جيلم فيه بػٌ ظَل ارخضيث مً كبل
خف:هأ
( )129اه:غ :مىخهى اإلاغام ()102أ
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املطلب الجاىي :ميَجُ يف عزو األحاديح
اٖتِ اإلَاّ قُس بٔ اؿػني بعع ٚاألسازٜح  َٔٚاٖتُاَ٘ ايؿسٜس شنط شيو يف
املكسَ ١سٝح شنط أْ٘ غٝتؿٗس بايػٓٚ ١غٝععَ ٚا ؾٗٝا َٔ األخباض إىل أقٛهلا
املعتُس٠

()116

ٚميهٔ بٝإ َٓٗذ٘ يف عع ٚاألسازٜح يف ايٓكا اآلت:١ٝ

 )1نإ ٜعع ٚاؿسٜح ايصٜ ٟصنط ٙأٜ ٚػتؿٗس ب٘ٚ ،نإ عٓس ايععٜ ٚهتؿ ٞبصنط
اغِ ايكشابٚ ،ٞال ٜصنط غٓس اؿسٜح; ــ يف ايػايب نُا غبل بٝإ شيو يف
اٖتُاَ٘ باألغاْٝس ٚاملت ٕٛــ ٚ ،قًٝالّ َا لس أْ٘ :
 -اغتؿٗس عسٜح ععاٚ ٙمل ٜصنط ضٚا َٔ ١ٜايكشاب١

()111

 -ا ٚاغتؿٗس عسٜح ٚشنط ضا َٔ ٜ٘ٚايكشابٚ ١مل ٜععٙ

()112

 مل ٜعع ٚاؿسٜح ايص ٟاغتؿٗس ب٘ ٚنصيو مل ٜصنط َٔ ضٚاٙايكشاب١

َٔ

()113

ْ َٔ )2اس ١ٝايهتب اييت نإ ٜعع ٚإيٗٝا ؾكس ناْت:
 نتب اؿسٜح َٔ ايكشاح ٚايػٓٔ ٚاملػاْٝس ٚاملعادِ نتب األدعا ٤اؿسٜج١ٝ نتب ايطداٍ ٚايرتادِ ٚايطبكات نتب ايتؿػري نتب ايؿك٘ ٚأقٛي٘ نتب ايػري ٚايتاضٜذْ َٔ )3اس ١ٝاالنتؿا ٤بايكشٝشني أ ٚبهتب اؿسٜح عٓس ايعع ;ٚؾكس نإ:
 ايػايب عً ٘ٝايتٛغع يف ايعع ٚستٚ ٢ي ٛنإ اؿسٜح يف ايكشٝشني أ ٚأسسٖالس ٙال ٜهتؿ ٞبايعع ٚإيُٗٝا أ ٚإىل أسسُٖا ٚأٜهاّ نإ ال ٜهتؿ ٞبايعع ٚإىل
ايهتب ايػتَٚ ١ػٓس أمحس; بٌ لسٜ ٠عع ٙإىل َا تٛاؾطت يس َٔ ١ٜنتب ٚخطز
( ) 112اه:غ)2( :أ
ً
( ) 111اه:غ مثال)004 ،104( :أ
ً
( ) 110اه:غ مثال)22 ،18 ،17 ،14( :أ
َ
( ) 112اه:غ مثال)004 ،20 ،19 (:أ
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َٓٗا اؿسٜح ،أ ٚعػب َا ْكٌ أٚ ٚدس عٓس َٔ خطز اؿسٜح ــ ٖٚصا ٖٛ
ايػايب ــ ألْٓا لسٜ ٙعع ٚإىل نتب َؿكٛز ٠نُا غٝأت،ٞؾؿ ٞأسٝإ لسٜ ٙععٚ
اؿسٜح إىل غت ١عؿط أ ٚغبع ١عؿط نتاب ٚاؿسٜح يف ايكشٝشني أٚ
اسسُٖا
َجاٍ شيو :قاٍ :أخطز َػًِٚ ،أب ٛزاٚزٚ ،ايرتَصٚ ،ٟايٓػاٚ ،ٞ٥ايبٗٝكٚ ،ٞأبٛ
زاٚز ايطٝايػٚ ،ٞعبس ايطظامٚ ،أمحسٚ ،ابٔ أب ٞؾٝبٚ ،١عبس بٔ محٝسٚ ،أبٛ
ٜعًٚ ،٢ابٔ دطٜطٚ ،ابٔ املٓصضٚ ،ابٔ أب ٞسالٚ ،ايطشاٚ ،ٟٚابٔ سبإ عٔ أبٞ
غعٝس اـسض ٟإٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ بعح  ّٜٛسٓني دٝؿاّ
إىل أٚطاؽ ؾًكٛا عسٚا ؾكاتً ِٖٛؾظٗطٚا عًٚ ِٗٝأقابٛا غباٜا ؾهإ ْاغاّ َٔ
أقشاب ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ ؼطدٛا َٔ غؿٝاْٗٔ ألدٌ
أظٚادٗٔ َٔ املؿطنني ؾأْعٍ اهلل تعاىل ٚاحملكٓات َٔ ايٓػا ٤اآل١ٜ

()114

 ٚنصيو ال ٜهتؿ ٞبايعع ٚإىل نتب ايػٓٔ ٚايكشاح ــ اؿسٜح يف غريايكشٝشني 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 ٞسال
ٚايط اْٚ ٞايساض قطين عٔ أب ٞعٝاف ايعضق ٞقاٍ :نٓا َع ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ بعػؿإ ؾاغتكبًٓا املؿطن ٕٛعً ِٗٝخايس بٔ ايٛيٝس
ؾكً ٢بٓا ايٓب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ ايظٗط

اؿسٜح)

()115

 يف أسٝــإ قًًٝــ ١لــسٜ ٠هتؿــ ٞبــايعع ٚإىل ايكــشٝشني أ ٚأســسُٖا ؾٝكــٚ :ٍٛيفايكـــشٝشني أَ ٚتؿـــل عًٝـــ٘ أ ٚضٚا ٙايؿـــٝدإ ،أٚ ٚيف ايبدـــاض ٟأٚ ٚيف قـــشٝح
ايبداض ، ٟأٚ ٚيف َػًِ أ ٚقشٝح َػًِ

()116

َ َ َ ْ َْ ْ ه َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ
ـان ل َهــا َػ ْوج
( )114مىخهــى اإلا ـغام ،)149 ،148 ( ،واه:ــغ :مؿ ــلم ،صــخيذ مؿــلم ،هخــاب الغي ــاع ،بــاب حــى ِاػ وٍ ِء اإلاؿـ ِـبي ِت بػــض ِالاؾ ـ ِخبذ ِاء ،وِإن وـ
ْاه َف َس َخ ه َي ُ
اخ َها ب ه
الؿ ْب ِي ،بغكم ()6701/2( ،)6541أ
ِ
ِ
( )115اه :ــغ :مىخه ــى اإلا ـغام ( )191وارخ ــضيث ظزغح ــه :ظب ــى صاوص ،ؾ ــجن ظب ــي صاوص ،هخ ــاب اله ــالة ،ب ــاب ن ــالة ارخ ــىف ،ب ــغكم(،)11/0( ،)6221
واليؿ ــائي ،ؾـ ــجن اليؿـ ــائي ،هخ ــاب الهـ ــالة ،بـ ــغكم( ،)176/2( ،)6451ظخم ــض ،اإلاؿـ ــىض ،بـ ــغكم ،)102/07( ،)61467( ،وك ــاٌ غىـ ــه مدللـ ــىا
الُبػت :اؾىاصٍ صخيذ عحاله زلاث عحاٌ الكيسحنأ وارخاهم ،اإلاؿخضعن غلى الصخيدحن وبظيلـه الخسلـيو ،بـغكم ( ،)20/2( ،)5222وكـاٌ
غىهَ :ظا خضيث صخيذ غلى قغٍ البساع  ،ووافله الظَبيأ
َ
( )116اه:غ مثال)444 ،222 ،222 ،220 ،084 ،082 ،020 ،192 ،105 ،56 ،44 ،42 ،22 ،01 ،8 (:أ
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 ٚنصيو يف أسٝإ قً ١ًٝإشا مل ٜهٔ اؿسٜح يف ايكشٝشني أ ٚأسسُٖا لسٜٙهتؿ ٢بايعع ٚإىل بعض ايهتب اـُػ ١أ ٚإىل ٚاسس َٓٗا

()117

ٚ )4نإ إشا شنط اؿسٜح  ٖٛٚيف ايكشٝشني عٔ أسس ايكشاب ١نأبٖ ٞطٜطَ ٠جالّ
ٜؿري إىل َٔ ضٚا َٔ ٙايكشاب ١غري أبٖ ٞطٜط ٠ـ نُا غبل بٝإ شيو يف َٓٗذ٘ يف
شنط ططم ٚؾٛاٖس اؿسٜح ــ
 )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 ٟعًَ ٢ػًِْٚ ،ازضا
َا لس أْ٘ قسّ بعض ايهتب ــ غري َػٓس أمحس ــ عً ٢ايبداضَٚ ٟػًِ أ ٚعً٢
أسسُٖا  ،ؾٝك :ٍٛأخطد٘ َايو ٚايؿاؾعٚ ٞأب ٛزاٚز ايطٝايػٚ ٞأمحس ٚايبداضٟ
َٚػًِ

( )118

َجاٍ شيو أٜهاّ :قاٍ عكب ١بٔ عاَط مسعت ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚعً ٢آي٘ ٚغًِ ٜك(:ٍٛاال إٕ ايك ٠ٛايطَ)ٞ

()119

أخطد٘ أب ٛزاٚز ٚابٔ َاد١

َٚػًِ ٚايرتَصٚ ٟظاز " إال إٔ اهلل غٝؿتح عً ِٗٝيهِ األضض ٚغتهؿ ٕٛاملؤْ١
ؾال ٜعذع أسسنِ إٔ  ًٜٛٗبأغُٗ٘" إال إٔ َػًُاّ أؾطز ٖص ٙايعٜاز ٠سسٜجاّ
بطأغ٘

( )126

 أَا عٔ تطتٝب نتب ايػٓٔ ؾًِ ٜهٔ حيطم عً ٢تطتٝبٗا سػب تطتٝب َعنيؾكس ٜكسّ بعهٗا عً ٢بعض ٜٚكسّ غريٖا عًٗٝا ٜٚكسّ غريٖا عً ٢بعهٗاٚ ،إٕ
نإ يف نجري َٔ األسٝإ ٜكسّ أبا زٚاز ثِ ايرتَص ٟثِ ايٓػا ٞ٥ثِ ابٔ َاد١
ٚ )6قـــس ٜعـــع ٚيػـــري ايكـــشٝشني أ ٚيػـــري ايهتـــب ايػـــتَٚ ١ػـــٓس أمحـــس َجـــٌ :غـــٓٔ
ايبٗٝكـــ،ٞأَٛ ٚطـــأ َايـ ـو ،أَ ٚػـــتسضى اؿـــانِٚ ،ال ٜعـــع ٙٚيًكـــشٝني أ ٚألســـس
ايهتب ايػت ١عً ٢ايطغِ َٔ إٔ ٖصا اؿسٜح َٛدٛز ؾٗٝا ــ ٚقس غبكت األَجً ١عًـ٢
َ
( )117اه:غ مثال)274 ،252(:أ
ً
( )118اه:غ مثال)209 ،202 ،174 ،161 ،126( :أ
( )119مؿ ــلم ،ص ــخيذ مؿ ــلم ،هخ ــاب ؤلام ــاعة ،ب ــاب فً ــل الغم ــي وارخ ــث غلي ــه ،ب ــغكم ( ،)1500/2( ،)6160ظب ــى صاوص ،ؾ ــجن ظب ــي صاوص ،هخ ــاب
ارمهاص ،باب في الغمي ،بغكم ( ،)12/2( ،)0514وابً ماحت ،ؾجن ابً ماحت ،هخاب بغكم ()942/0( ،)0812أ
( )102اه:غ ،)162( :واه:غ َظٍ الؼياصة غىض مؿلم ،صخيذ مؿلم ،هخاب ؤلاماعة ،باب فًل الغمي وارخث غليه ،بغكم ()1502/2( ،)6166أ
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ٖصا يف غبب ايٓع ،ٍٚعٓس ايهالّ عً ٢ؽطاجٗـا

()121

ٚنـصيو أٜهـاّ ٚقـس خيطدـ٘

َــٔ قــشٝح ايبدــاضٚ ،ٟال خيطدــ٘ َــٔ َػــًِ عًــ ٢ايــطغِ إٔ َػــًُا أخطدــ٘(،)122
ٚايعهؼ ؾكس خيطد٘ َٔ َػًِ ٚال ٜصنط إٔ ايبداض ٟأخطد٘

()123

ٚ )7لــس ٙـــــ أٜهــاّ ــــ ٜعـــع ٚإىل نتـــب ايؿكـــ٘ ٚاألقــٚ ٍٛخاقـــ ١يف املـــصٖب ايعٜـــس،ٟ
نهتاب األسهاّ إلَاّ اهلازٚ ،)124(ٟاق ٍٛاألسهاّ ألمحس بٔ غًُٝإ

()125

 )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 ٖ ٞــ يف
ايػايب ــ ْؿؼ َا عٓس عًُا ٤اؿسٜح ،ؾإشا قاٍ ايكشٝشني ؾُٗا ايبداضَٚ ٟػًِ ــ
ٚقس غبل بٝإ شيو يف اٖتُاَ٘ بايكشٝشني ــ; يهٔ األؾهاٍ سكٌ عٓسَا:
أ  -نإ ٜك :ٍٛضٚا ٙايػت ، ١ؾايػت ١عٓس َعظِ 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(،)126أ ٚأخطد٘ اؾُاع ١إال املٛطأ

()127

 ٖٛٚبصيو ٚاؾل بعض َٔ املكسَني

َٔ أٌٖ اؿسٜح َٔ اناؾ ١املٛطأ يًهتب اـُػ ١بسالّ عٔ غٓٔ ابٔ َاد١

()128

ب ٚ -املككٛز باـُػ ١عٓس املتأخط َٔ ٜٔعًُا ٤اؿسٜح ِٖ :أمحسٚ ،أب ٛزاٚز

( )101مــً ألامثل ــت غلــى َ ــظا :خــضيث زغح ــه مــً التذم ــظ وَــى غى ــض البســاع (م ،)50وخ ــضيث زغحــه م ــً اليؿــائي وؾح ــذٍ وَــى غى ــض البس ــاع
ومؿلم(،م ،)185وخضيث زغحه مً ارخاهم والبيهلي وظبي صاوص وَى غىـض البسـاع والتذمـظ (م ،)186وخـضيث زغحـه مـً ارخـاهم وؾحـذٍ
وَى غىض البساع ومؿلم(م )199ظو خضيث زغحه مـً ارخـاهم وَـى غىـض البسـاع فلـِ(م ،)282وخـضيث زغحـه مـً التذمـظ وَـى غىـض
مؿلم(م ،)210وخضيث لم يسغحه وظزغحه ابً حغيغ (م ،)140وصدخه الىاصعي في الصخيذ اإلاؿىض مً ظؾباب الجزوٌ (م)75أ
( ) 100اه:غ مً ألامثلت غلى طلً)127( :أ
( ) 102اه:غ مً ألامثلت غلى طلً)185( :أ
( )104اه:غ)020( :أ
( )105اه:غ)02( :أ
( )106اه:غ)82( :أ
( )107اه:غ)109 ،72( :أ
( )108اه:غ :ابً ألامحذ ،دمحم بً اؾماغيل ،ؾبل الؿالم قغح بلىؽ اإلاغام مً حمؼ ظصلت ألاخيام( ،)24/1واه:ـغ :الـضَلى  ،غبـض ارخـم بـً ؾـيف
الضيً بً ؾػض هللا البساع  ،ملضمت في انـىٌ ارخـضيث ،)97 ،96/1( ،جدليـم :ؾـلمان ارخؿـيني الىـضو  ،صاع البكـائغ ؤلاؾـالميت ،بحـذوث –
لبىانَ1426 ،0ٍ،ـ 1986 -م
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ٚايرتَصٚ ٟايٓػاٚ ٞ٥ابٔ َاد ،)129(١أَا عٓس اإلَاّ قُس بٔ اؿػني ؾاملككٛز
بِٗ ٚأب ٛزاٚزٚ ،ايرتَصٚ ،ٟايٓػاٚ ،ٞ٥أمحس َٚايو يف املٛطأ ،سٝح قاٍ يف
سسٜح( ال قطع يف مثط  ٚال نجط)

()136

قاٍ :أخطد٘ اـُػٚ ١أمحس ٚايؿاؾعٞ

ٚعبسايطظام ٚايساضَٚ ٞابٔ َادٚ ١ابٔ سبإ ٚابٔ قاْع ٚايط اْٚ ٞايبٗٝكٞ
ٚايهٝا ٤املكسغ ٞعٔ ضاؾع بٔ خسٜر
 )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:ٍٛ
أخطد٘ ايبداضَٚ ٟػًِ ٚأب ٛزا ٚعٔ ؾالٕ ،أٚ ٚيف قشٝح َػًِ عٔ ؾالٕٚ ،م،ٙٛ
ٚأسٝاْاّ لسٜ ٙصنط اؿسٜح ثِ ٜك ٍٛيف ْٗاٜت٘ أخطد٘ ؾالٕ ٚؾالٕ ،ؾٝك ٍٛيف
ْٗا ١ٜاؿسٜحَ :تؿل عً ،٘ٝأ ٚأخطد٘ ايبداضٚ ،ٟم ٛشيو
 )16نإ يف ايػايب عً ٘ٝعٓس ايعـع ٚإٔ ٜـصنط اغـِ املُؤيَــ ٚال ٜـصنط اغـِ ايهتـاب
ؾٓازضاّ َا لسٜ ٙك :ٍٛأخطد٘ ايبداض ٟيف قـشٝش٘ أ ٚداَعـ ;)131(١ستـٚ ٢يـ ٛنـإ
يًُؤيـــ أنجــط َــٔ نتــاب ،مل ٜهــٔ ٜــصنط ؾهــإ ٜكــ ٍٛأخطدــ٘ ايط اْــٞ
ؾكطْٚ ،ازضّا َـا نـإ ٜكـ ٍٛيف أنـ َعذُـ٘ أ ٚيف أٚغـط َعذُـ٘ (ٚ)132نـصيو
ايبٗٝكــ ٞيف ؾــعب اإلميــإ(ٚ ، )133مل ادـــس ٙســطم عًــَ ٢جـــٌ ٖــصا إال َــع اإلَـــاّ
ايبدــاض ٟؾإْــ٘ يــ ٛخطدــ٘ َــٔ غــري قــشٝح ايبدــاضٜ ٟكــ :ٍٛأخطدــ٘ ايبدــاض ٟيف
األزب( )134أ ٚايبدــاض ٟيف تاضخيــ٘(ٚ ،)135نــصيو ايرتَــص ٟيف ْــٛازض األقــ،)136(ٍٛ
ٚنجريا َا نإ ٜك ٍٛأخطد٘ ايٓػاٚ ٞ٥ال ٜصنط ٌٖ ٖ ٛيف ايكػط ٣أّ ايه ٣
( )109اه:غ :ابً ألامحذ  ،ؾبل الؿالم قغح بلىؽ اإلاغام)24/1( ،أ
َ َ َ
ََْ ْ
ـاٌ ظ ُبـى َص ُاو َص " :الىث ُـذ :ار ُم هم ُـاع،
( )122ظبـى صاوص ،ؾـجن ظبـي صاوص ،هخـاب ارخـضوص ،بـاب مـا ال كُـؼ فيـه  ،بـغكم ( ،)126/4( ،)5266وكـاٌ ظبـى صاوص :ك
والتذمظ  ،ؾجن التذمظ  ،ظبىاب ارخضوص  ،باب ما حاء فيما ال كُؼ في زمغ وال هثذ ،بغكم ،)50/4( ،)6551( ،واليؿائي ،ؾجن اليؿائي ،هخاب
كُــؼ الؿــغكت ،بــاب م ـا ال كُــؼ فيــه ،بــغكم ( ،)86/8( ،)5117وظخمــض ،اإلاؿــىض ،بــغكم ،)672/24( ،)64675 (،وكــاٌ غىــه مدللــىا الُبػــت:
خضيث صخيذ ،ومالً ،اإلاىَأ ،هخاب ارخضوص ،باب ماال كُؼ فيه)829/0( ،أ
ً
( ) 121اه:غ :مثال()012أ
( )120اه:غ)110( :أ
ً
( )122اه:غ مثال)100( :أ
ً
( )124اه:غ مثال161(:أ
( )125اه:غ)011( :أ
ً
( )126اه:غ مثال)161،281( :أ
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املطلب الجالح  :حكنُ على األحاديح
َٔ اٖتُاَ٘ باؿهِ عً ٢اؿسٜح شنط شيو يف املكسَ ١ؾكاٍ :أْ٘ غٓٝب٘ يف بعض
املٛانع عًَ ٢ا حيتاز إيَ َٔ ٘ٝعطؾ ١أغاْٝسٖا املٓتكس ،٠يٝػًِ ايسي ٌٝعٔ ْكس َٔ ٜكـ
َع٘ االغتسالٍٚ ،يٝه ٕٛنًُ ١داَع ١بني َٔ ٜؿرت ايػٓس ٜ َٔٚكبٌ اإلضغاٍ

()137

 )1مل ٜهٔ ٜٗتِ باؿهِ عً ٢اؿسٜح بكسض اٖتُاَ٘ بعع ،ٙٚؾكس نإ ٜٗتِ نجرياّ
بعع ٚاؿسٜح ٚ ،قًٝال َا نإ ُٜػؿٌ عع ٚاؿسٜح ــ نُا غٝأت ٞيف املطًب
ايكازّ ،يهٔ يف سهُ٘ عً ٢اؿسٜح لس أْ٘:
أ  -يف أسٝإ نجريٜ ٠هتؿ ٞبعع ٚاؿسٜح ز ٕٚبٝإ أ ٚشنط اؿهِ عً ٘ٝــ
ٖٚصا يف نجري َٔ األسازٜح ـــ
ب ٚ -يف أسٝإ أخط ٣لس أْ٘ نإ حيهِ عً ٘ٝأٜٓ ٚكٌ سهُاّ عً ٘ٝــ نُا
غٝأت ٞــ
ز ٚ -قًٝالّ دسا َا نإ ٜك ٍٛال أعًِ قشت٘( ،)138أٜ ٚك ٍٛؾإٕ قح ٖصا
اؿسٜح

()139

 )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 :قاٍ أخطز غعٝس بٔ َٓكٛض ٚأبٛ
ٜعً ٢بػٓس دٝس عٔ َػطٚم قاٍ :ضنب عُط بٔ اـطاب املٓ ثِ قاٍٜ :ا أٜٗا
ايٓاؽ َا أنجطنِ يف قسام ايٓػاٚ ،٤قس نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٚأقشاب٘ اجعً ٕٛايكسقات ؾُٝا ب ِٗٓٝأضبعُا ١٥زضِٖ ؾُا ز ٕٚشيو ؾًٛ
نإ اإلنجاض يف شيو تك ٣ٛعٓس اهلل أَ ٚهطَ ١مل تػبك ِٖٛإيٗٝا
األثط

( )146

(( )127م)2أ
( )128اه:غ)022( :أ
( )129اه:غ)048( :أ
مىهىع
بً قػبت ،بغكم ،)195/1( ،)598( ،وصدح َظا ألزغ السخاو  :اه:غ :دمحم بـً غبـض الـغخمً،
( )142ؾػيض بً مىهىع ،ؾجن ؾػيض بً
اإلالانض ارخؿىت في بحن هثحذ مً ألاخاصيث اإلاكتهغة غلى ألالؿىت )510/1( ،واه:غ :مىخهى اإلاغام)141( ،أ
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ب -أٜ ٚــصنط َــٔ سٝــح اؾًُــ ١ؾٝكــَ ٍٛــٔ طــطم قــشٝش٘ َجــاٍ شيــو :قــاٍ ضٟٚ
َطؾٛعاّ عٔ اْؼ َٔ ططم قشٝش ١قاٍ مسعت ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً٢
آي٘ ٚغًِ ٜك( :ٍٛيًبهط غبع ١أٜاّٚ ،يًجٝب ثالث ١أٜاّ ثـِ ٜعـٛز إىل ْػـا)٘٥
ثِ قاٍ :أخطد٘ ايساض قطين ٚايبٗٝكٚ ٞأب ٛسال ٚابٔ سبإ يف قشٝش٘

()141

()142

ز ٚ -يف أسٝإ أخطٜ ٣ك :ٍٛقًتَ :طغٌ أَٛ ٚقٛف( ،)143أ ٚأخطد٘ ايرتَصَ ٟػٓساّ
َٚايو بالغاّ( ،)144أٜ ٚصنط إٔ َايهاّ بًػ ١عٔ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً٢
آيـــ٘ ٚغـــًِ أ ٚعـــٔ ايكـــشابٜٚ ٞهتؿـــ ٞبـــصيو ،ؾٝعـــعٜٚ ٙٚهتؿـــ ٞبـــصيو يف
اؿهِ عًَ :٘ٝجاٍ شيو  :عٔ َايو أْ٘ بًػ ١عٔ غعس بـٔ أبـٚ ٞقـام أْـ٘ غـٌ٦
عــٔ ايهًــب املعًــِ إشا قتــٌ قــٝس ،ٙؾكــاٍ غــعس :نــٌ ٚإٕ مل ٜبــل إال بهــع١
ٚاسس )٠أخطد٘ يف املٛطأ

()145

ز ٚ -يف أسٝإ أخط ٣نإ ال ٜٓكٌ سهُـ ّا عاَـ ّا عًـ ٢اؿـسٜح إمنـا ٜـصنط َـا يف
غٓس ٖصا اؿسٜح َٔ ضا ٚنعٝـ إٔ فٗ ،ٍٛؾٝك :ٍٛقًتٚ :ؾ ٘ٝؾـالٕ نـعٝـ
إٔ فٗ ٍٛأَ ٚا ؾابٗ٘ َجاٍ شيو :قاٍ :اخـطز ايٛاسـس ٟعـٔ دـابط بـٔ عبـساهلل
قاٍ :اؾتهٝت ؾسخٌ عً ٞضغ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚعًـ ٢آيـ٘ ٚغـًِ ٚعٓـسٟ
غــبع أخــٛات ؾــٓؿذ يف ٚدٗــ ;ٞؾأؾكــت ؾكًــتٜ :ــا ضغــ ٍٛاهلل أٚقــ ٞألخــٛاتٞ
بايجًجني ،ؾكاٍ :أسػٔ ،ؾكًت ايؿطط ،قاٍ :أسػٔ ،ثِ خـطز ٚتـطنين ،قـاٍ:
ثــِ زخــٌ عًـ ٚ ،ٞقــاٍٜ :ــا دــابط إْــ ٞال أضاى متــٛت يف ٚدعــو ٖــصا ،إٕ اهلل قــس

َ َ
(َ )141ظا لفظ الضاع كُني ،ؾجن الضاعكُني ،هخاب الىياح ،باب اإلاهغ ،بغكم( ،)409/4( ،)2027ظما البساع ومؿلم فغوياٍ بلفـظ( :إطا ج َـؼ هو َج
َ ًَ
ه ََ
ْ ََ
َ َ
البى َغ ظك َام ِغ ْى َض ََا َؾ ْب ًػاَ ،وِإطا ج َؼ هو َج الث ِّي َب ظك َام ِغ ْى َض ََا زالزا) وغىض البساع ( ،مً الؿىتأأأ) اه:ـغ :البسـاع  ،صـخيذ البسـاع  ،هخـاب الىيـاح،
ِ
ْ ْ
َ
َ ُ َ
ه
ـاب كـ ْـض ِع َمــا ح ْؿـ َـخ ِد لل ُه ال ِبىـ ُـغَ ،والث ِّيـ ُـب ِمـ ْـً
بــاب إطا جــؼوج البىــغ غلــى الثيــب ،بــغكم( ،)24/7( ،)5012ومؿــلم ،صــخيذ مؿــلم ،هخــاب الغيــاع ،بـ
َ َ هْ ْ َ َ ُ ْ َ َّ
اف ،بغكم ()1284/0( ،)1461أ
الؼف ِ
ِإكام ِت الؼو ِج ِغىضَا غلب ِ
( ) 140اه:غ )020( :واه:غ مً ألامثلت ألازغي غلى َظا)175 ،110 ،82( :أ
() 142اه:غ مً ألامثلت غلى طلً)029( :أ
( ) 144اه:غ :مىخهى اإلاغام()127
( ) 145اه:غ :مىخهى اإلاغام()014
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أْــعٍ عًــ ٞؾــبني ايــص ٟألخٛاتــو ،دعــٌ ألخٛاتــو ايجًــجني
قًتٚ :ؾ ٘ٝعبس ايطمحٔ ايتُ ُٞٝفٍٗٛ

اؿــسٜح)

()146

()147

 )3أَا عٔ ططٜكت٘ يف ْكً٘ اؿهِ عً ٢اؿسٜح ؾهإ:
أ ٜٓ -كــٌ اؿهــِ عًــ ٢اؿــسٜح بكــٛض ٠عاَــ ١ؾٓٝكــٌ إٔ ٖــصا اؿــسٜح قــشٝح أٚ
سػٔ أ ٚنعٝـ ٚال ٜٓكٌ أٜ ٚبني غـبب نْٛـ٘ سػـٓاّ أ ٚنـعٝؿاّ ٚنـإ ٜعتُـس
يف ْكً٘ سهِ اؿسٜح عً:٢
 اإلَاّ ايرتَص ،ٟؾٝكـ :ٍٛأخطدـ٘ اإلَـاّ ايرتَـصٚ ٟقـشش٘عٓ٘ :سػٔ قشٝح( ،)149سػٔ ()156أ ٚنعٝـ
 -اؿانِ (ٚ ،)152عً ٢ايساضقطين

()148

 ،أ ٚقـاٍ

()151

()153

 ٚنــإ ٜعتُــس أٜه ـاّ عًــ ٢ايبٗٝكــٚ ،)154(ٞأبــ ٞزاٚز(ٚ ،)155قــاسب ايبــسضاملٓري(ٚ ،)156عبس اؿل اـطا

()157

ٚ -قس ٜعُِ ؾٝكٚ :ٍٛاتؿل أٌٖ ٖصا اؿسٜح عً ٢نعـ ٖصا اؿسٜح

()158

( )146صخيذ مؿلم ،هخاب الفغائٌ ،باب محذار الىاللت ،بغكم ،)1025 ،1024/2( ،)1616( ،وظزغحه بؿىض آزـغ :ظبـى صاوص ،ؾـجن ظبـي صاوص،
هخاب الفغائٌ ،باب مً ليـ له ولض وله ظزىاث ،)119/2( ،وظخمض ،اإلاؿىض ،بغكم ()045/02( ،)65116أ وكاٌ غىض مدللـىا الُبػـتَ :ـظا
خضيث صخيذ ،واؾىاصٍ غلى قغٍ مؿلمأ
( )147اه:غ مىخهى اإلاغام( ،)025واه:غ مثاٌ آزغ( ،)144ولم ظحض في ؾىض َظا ارخضيث غبض الغخمً الخميمي ،ؾىاء غىض مؿـلم ظو غىـض ظخمـض
وظبي صاوصأ
( )148اه:غ مىخهى اإلاغام()210 ،185 ،145أ
( )149اه:غ :مىخهى اإلاغام)060( ،أ
( )152اه:غ مىخهى اإلاغام()422 ،422 ،059،060 ،048 ،192 ،125 ،72أ
( )151اه:غ مىخهى اإلاغام()001 ،025 ،100 ،95 ،9أ
ً
( )150اه:غ مثال)047 ،005 ،022 ،021 ،191 ،186 ،172 ،126 ،72 ،42( :أ
ً
( ) 152اه:غ مثال)188 ،119 ،25( :أ
ً
( ) 154اه:غ مثال)024 ،140 ،110( :أ
ً
( ) 155اه:غ مثال)70( :أ
ً
( ) 156وَى ابً اإلاللً ،اه:غ مثال)001 ،51( :أ
( ) 157اه:غ مىخهى اإلاغام( ،)145 ،001ولػله وـان يىلـل كـىٌ غبـض ارخـم ؤلاقـبيلي مـً البـضع اإلاىحـذأ وغبـض ارخـم ارخـغاٍَ :ـى غبـض ارخـم بـً غبـض
ً ً
الــغخمً بــً غبــض هللا بــً خؿــحن ألاػص ألاقــبيلي 512(،ـ ـ  َ581ــ) ،يػــغف بــابً بــارخغاٍ ،وــان فلهيــا غاإلاــا بالغحــاٌ وغلــل ارخــضيث ،نــىف فــي
ألاخيام ،وله حمؼ غلى الصخيدحن ،وله هخاب اإلاػخل مً ارخضيثأ ه:غ :الظَبي ،جظهغة ارخفاّ ،)1252/4(،والؿـيىَيَ ،بلـاث ارخفـاّ،
()481/1أ
( )158اه:غ :مىخهى اإلاغام()014
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ب  -أز ٣اعتُاز ٙعً ٢تكشٝح اؿانِ إىل تكشٝش٘ أسازٜح َٖٛ ٘ٝاؾك٘
يًُصٖب ايعٜس ٖٞٚ ٟعٓس عًُا ٤اؿسٜح نعٝؿَ ١جاٍ شيو :سسٜح ايطغٛ
ٍ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ( ايت ُِٝنطب ١يًٛد٘ ٚنطب ١يًٝس ٜٔإىل
املطؾكني) قاٍ أخطد٘ ايساضقطين 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 عًُا٤
اؿسٜح يف ٚقؿ٘ ألْ٘ ٖصا اؿسٜح ٜٛاؾل املصٖب ايعٜس ٟــ ٚقس غبل ؽطٜر
اؿسٜح يف ايهالّ عً ٢ايططم
ز ٚ -نإ ــ أسٝاْاّ ــ ٜعكب عً ِٗٝإشا سكٌ َِٓٗ خطأ أٜٓٚ ،ِٖٚ ٚ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،٠ٛ
ؾكاٍ عجُإ :ال اغتطٝع ضز ؾ ٤ٞنإ قبًَٚ ٞه ٢يف ايبًسٚ ،تٛاضخ ايٓاؽ
ب٘ أخطد٘ اؿانِ ٚايبٗٝكٚ ٞقاٍ اؿانِ :قشٝح اإلغٓاز( ،)159قًتٚ :ؾ٘ٝ
ؾعبَٛ ١ىل ابٔ عباؽ( ،)166قاٍ يف اـالق ١قاٍ أمحسَ :ا أض ٣ب٘ بأغاّٚ ،قاٍ
ابٔ َعني ال بأؽ ب٘ٚ ،قاٍ ايٓػا :ٞ٥يٝؼ بايكٟٛ

()161

ز ٚ -قس ٜٓكٌ اؿهِ عً ٢اؿسٜح ٜٚبني غبب٘ إشا نإ اؿهِ باؿػٔ أٚ
ايهعـ; َٔ طعٔ يف ايطا ٟٚأ ٚاْكطاع يف ايػٓس ٚم ٛشيو

()162

ٚقس ٜ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)

()163

ضٚا ٙايساضقطين ٚقاٍ :مل ٜػٓس ٙعٔ عُاض غري ٖسبٚ ،١زاٚز

( )159ارخــاهم ،اإلاؿــخضعن غلــى الصــخيدحن وبظيلــه الخسلــيو للــظَبي ،بــغكم( ،)270/4(،)0117والبيهلــي ،ظخمــض بــً ارخؿــحن بــً غلــي ،الؿــجن
الىبذي ،بغكم ( ،)272/6( ،)10097ووافم ؤلامام الظَبي ارخاهم في جصخيذ َظا ارخضيث ،فلاٌ غىه :صخيذأ
( ) 162وَـى قــػبت بــً صيىــاع الهاقــمي مــىلى ابــً غبــاؽ ،جــىفي فــي آزــغ زالفـت َكــام ،ازخلــف فــي جىزيلــت وجًــػيفهأ كــاٌ غىــه ابــً حمــغ :نــضوق
س يء ارخفظ ،اه:غ :ابً حمغ ،تهظ بالتهظيب ،)247/246/4( ،وجلغيب التهظيب)066/1( ،أ
ً
( )161اه:غ مىخهى اإلاغام( ،)126واه:غ مثاال ظزغ)172 ،74( :أ
ً
( ) 160اه:غ مثال)427 ،144(:
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ً َم َ
اب َما ُعو َ في اإلا ْ
( )162الضاعكُني ،ؾجن الضاعكُني ،هخاب الُهاعةَ ،ب ُ
ً ِت َو ِالا ْؾ ِخيك ِاق ِفي ؾ ْؿ ِل ار َم َى َاب ِت ،بغكم ()028/1( ،)415أ
ِ ِ
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بٔ احمل  ،قًتٖٚ :صا ال ٜهط ألٕ ٖسب ١ثك ١كطز ي٘ يف ايكشٝشني ؾٝكبٌ
()164

ضؾع٘ َٚا تؿطز ب٘

 )4أَا عٔ َٓٗذ٘ َٔ سٝح اإلاجاظ ٚاإلغٗاب يف اؿهِ عً ٢اؿسٜح ؾهإ أسٝإ
ٜٓكٌ اؿهِ نكٛي٘ قشٝح أ ٚنعٝـ ،أٜٓ ٚكٌ أْ٘ نعٝـ ٜٚبني غبب ايهعـ ــ
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 إمنا غطم ،ؾكاٍ :اقطع ،ٙٛقاٍ :ؾكطع،
ثِ د ٤ٞب٘ ايجاْ ،١ٝؾكاٍ :اقتً ،ٙٛقايٛا ٜا ضغ ٍٛاهلل إمنا غطم ،ؾكاٍ :اقطع ،ٙٛثِ
د ٤ٞب٘ ايجايج ،١ؾكاٍ :اقتً ،ٙٛقايٛاٜ :ا ضغ ٍٛاهلل إمنا غطم ،ؾكاٍ :اقطع ،ٙٛثِ
د ٜ٘ ٤ٞايطابع ،١ؾكاٍ :اقتً ،ٙٛقايٛاٜ :ا ضغ ٍٛاهلل إمنا غطم ،قاٍ :اقطع ،ٙٛثِ
د ٤ٞب٘ اـاَػ ،١ؾكاٍ :اقتً ٙٛقاٍ دابط :ؾاْطًكٓا ب٘ ؾكتًٓا ،ٙثِ ادرتضْا،ٙ
ؾأيكٓٝا ٙيف ب٦ط ٚضَٓٝا عً ٘ٝاؿذاض٠

( )165

ثِ قاٍٖ :ص ٙضٚا ١ٜأب ٞزاٚز ٚيًٓػا ٞ٥مٖٛا َع ظٜاز ٠يف آخطٖ ٙصا سسٜح َٓهـط،
َٚكعب بٔ ثابـت يـٝؼ بـايكٚ ،ٟٛال ٜكـح ٖـصا اؿـسٜحٚ ،ال أعًـِ يف ايبـاب سـسٜج ّا
قشٝشاّٚ ،قاٍ ابٔ ايكالحٖ :ص ٙضٚا ١ٜؾاشٚ ٠إٕ أخطدٗا أبـ ٛزاٚزٚ ،قـاٍ أبـ ٛعُـط:
سسٜح ايكتٌ َٓهط ال أقٌ ي٘ٚ ،قاٍ يف اإلغعازَٚ :ا ٜـطَ ٣ٚـٔ قتـٌ َـٔ غـطم بعـس
قطع ٜسٚ ٙضدً٘ مل ٜكـح ،قـاٍ ابـٔ عبـس ايـ  :ال أقـٌ يـ٘ٚ ،نـعؿ٘ أٜهـ ّا غـري ،ٙثـِ
قاٍ :قاٍ يف ايتدٝل :قاٍ ابٔ عبس اي  :إٔ سـسٜح ايكتـٌ َٓهـط ال أقـٌ يـ٘ ٚ ،قـس
قاٍ ايؿاؾعٖ :ٞصا سسٜح َٓػٛر ال خالف ؾ ٘ٝعٓس أٌٖ ايعًِٚ ،قاٍ ابـٔ عبـس ايـ :

( )164اه:ــغ ( ،)006وَــظا الىــالم َــى مسخهــغ مــً هــالم ابــً ارمــىػ  ،خيــث كــاٌ :كــاٌ ارخهــم :كــض كــاٌ الــضاعكُني :لــم يؿــىضٍ غــً خمــاص ؾحــذ
َضبــت ،وصاوص بــً املخبــذ ،وؾحذَمــا يغويــه غــً غــً غمــاع غــً الىبــي ملسو هيلع هللا ىلص ،ال يــظهغ ظبــا َغيــغة؛ وارمــىاب ظن َضبــت زلــت ظزــغج غىــه فــي الصــخيدحن؛
فـئطا عفػـه وـان عفػــه ػيـاصة غلـى كــىٌ مـً وكفـه ،والؼيـاصة مــً الثلـت ملبىلـت ،ومــً وكفـه لـم يدفـظ مــا خفـظ الغافـؼأ اه:ــغ :ابـً ارمـىػ  ،غبــض
الغخمً بً غلي بً دمحم ،الخدليم في ظخاصيث ارخالف ،)145/1( ،جدليم :مؿػض غبـض ارخميـض دمحم الؿـػضوي ،صاع الىخـب الػلميـت – بحـذوث،
ٍ1415 ، 1أ
ً
يؿغق
الؿاعق
مـغاعا ،بـغكم ،)140/4( ،)4412( ،واليؿـائي ،ؾـجن اليؿـائي ،هخـاب
( ) 165اه:غ :ظبى صاوص ،ؾجن ظبي صاوص ،هخاب ارخضوص ،باب في
كُؼ الؿاعق ،باع كُؼ اليضيً والغحلحن مً الؿاعق ،بغكم)92/8( ،)4978( ،أ
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ٖصا ٜـسٍ إٔ َـا ضٚا َ ٙكـعب عـٔ عجُـإ ٚعُـط بـٔ عبـس ايععٜـع أْـ٘ ٜكتـٌ ال أقـٌ يـ٘
اْتٗ٢

()166

 )5أَا عٔ َطادع٘ يف اؿهِ عً ٢اؿسٜح ٚضدايـ٘ ،ؾكـس غـبل أْـ٘ يف اؿهـِ عًـ٢
اؿــسٜح نــإ نــجريّا َــا ٜعتُــس عًــ ٢سهــِ ايرتَــص ٟإشا نــإ اؿــسٜح عٓــس
ايرتَـــصٚ ،ٟنـــصيو عًـــ ٢اؿـــانِ ٚمل ٜعتُـــس عًـــ ٢تعكٝـــب اإلَـــاّ ايـــصٖب عًـــ٢
ت كشٝح اؿانِ ٚ ،نـصيو نـإ يف َـطات قًًٝـٜ ١عتُـس عًـ ٢نتـب أخـط ٣نُـا
غبل
أَا يف نالَ ١عًـ ٢غـٓس اؿـسٜح ٚضدايـ٘ ؾهـإ ٜعتُـس نـجريّا عًـ ٢ايبـسض املـٓري،
ؾهإ ٜكـٚ :ٍٛيف ايبـسض ،أٚ ٚقـاٍ قـاسب ايبـسضٚ ،عًـ ٢تًدـٝل اؿـبري يف ؽـطٜر
أسازٜح ايطاؾع ٞايهبري ست ٢أْ٘ أسٝإ نـإ خيـطز اؿـسٜح يف ايتًدـٝل أ ٚعٓـس
ايطاؾعٞ

()167

ٚيف َطات قً ١ًٝنإ ٜعتُس عً ٢عبس اؿل اـطا

ـ نُا غبل بٝـإ

شيو عٓس شنط َٔ نإ ٜعتُس عً ِٗٝيف اؿهِ ـــ
 )6نــإ ٜــطبط بــني ايعــع ٚإىل ايكــشٝشني أ ٚأســسُٖا ٚايتكــشٝح ; ؾًــِ أدــسْ ٙكــٌ
أقٛاٍ ايعًُا ٤يف تكشٝح أسازٜح ٖ ٞيف ايكشٝشني أ ٚأسـسُٖا ـــ نُـا غـبل بٝـإ
شيو ــ
 )7مل ٜهٔ حيهِ عً ٢مجٝع األسازٜح اييت ٜصنطٖا أٜ ٚػتؿـٗس بٗـا ٚيهٓٓـا لـس
اْــ٘ نــإ نـــجريّا َــا ٜــصنط اؿهـــِ عًــ ٢األسازٜــح بايكـــش ١أ ٚايهــعـ عٓـــس
االغــتسالٍ ايؿكٗــ ٞبٗــا ٜٓٚكــٌ سهــِ ايعًُــا ٤عًٝــ٘ بايهــعـ عٓــس كايؿتٗــا ملصٖبــ٘
ايؿكٗ )168(ٞــ نُا غٝأت ٞبٝإ َعٜس َٔ شيو يف بٝإ َٓٗذ٘ يف ؾاْب ايؿكٗ ٞــ
 )8إٜطاز ٙاألخباض ايهعٝؿ ١ز ٕٚايتٓب ٘ٝعًٗٝا ،ؾكس تػاٌٖ املكـٓـ ضمحـ٘ اهلل تعـاىل يف
إٜطاز عسز غري قً َٔ ٌٝاألسازٜح ايهعٝؿ ،١بٌ ٚقـس ػـس يف ايكٝـٌ ايهـعٝؿ ١دـسا ٚ
املٛنٛع ١ز ٕٚإٔ ٜٓب٘ عً ٢نعؿٗا أ ٚبطالْٗاٜ ،صنط ٜٚػتؿـٗس بأسازٜـح نـجري٠
 ٖٞٚنعٝؿ ١أَٛ ٚنٛعٚ ١ال ٜـٓل عًـ ٢سهُٗـاٚ ،نـإ ٜـصنطٖا يف َٛانـع َـٔ
( ) 166اه:غ ،)055 ،054( :واه:غ مً ألامثلت ألازغي غلى جىؾػه في هلل ألاكىاٌ في ؾبب يػف ارخضيث()427 ،052 ،70أ
ً
( ) 167اه:غ مثال)054( :
ً
( ) 168اه:غ مثال)427 ،87 ،26 ،25( :أ
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نتاب٘ َٓٗا :
 عٓس شنط ٙألغباب ايٓع ٍٚؾهإ ٜٓكٌ نجرياّ عٔ قُس بٔ َطٚإ ايػس،ٟعٔ ايهًب عٔ أب ٞقاحل قاٍ ايػٛٝطٚ : ٞأ ٢ٖٚططق٘ ــ ططم ايتؿػري ــ
ططٜل ايهًب عٔ أب ٞقاحل عٔ ابٔ عباؽ ،ؾإٕ اْهِ إىل شيو ضٚا ١ٜقُس
بٔ َطٚإ ايػس ٟؾٗ ٞغًػً ١ايهصابني
-

()169

عٓس تؿػري ٙآلٜات األسهاَّ ،جاٍ شيو عٓس تؿػري ٙيكٛي٘ تعاىلًَ (( :انغَّاسِقُ
ًَانغَّاسِلَحُ فَالْطَعٌُا أٌَْذٌَِيًَُا جَضَاءً تًَِا كَغَثَا َكَاالً يٍِْ انهَّوِ))

()176

ؾصنط إٔ ٖص ٙاآل ١ٜككك١

ببعض األسٛاٍ َٓٗا إشا غطم َاٍ ؾ ٘ٝؾبٗٚ ١اغتسٍ عً ٢شيو بك ٍٛايطغٍٛ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ (:ازضأٚا اؿسٚز بايؿبٗات ٚ ،أقًٛٝا يًهطاّ
عجطاتِٗ إال يف سس َٔ سسٚز اهلل) ثِ قاٍ :أخطد٘ ابٔ عس ٟيف دع ٤ي٘ َٔ
سسٜح أٌٖ َكط ٚاؾعٜط ٠عٔ ابٔ عباؽ
 ؾها ٌ٥األعُاٍٚ ،ايرتغٝب ٚايرتٖٝب -عٔ شنط ٙيؿها ٌ٥آٍ ايبٝت

()171

()172

()173

 -عٓس تؿػري ايكطإٓ بايػَٓ : ١جاٍ شيو :عٓس تؿػري ٙيكٛي٘ تعاىلً(( :نَكٍِْ ٌُشٌِذُ

نٍُِطَيِّشَكُىْ)) ( ،)174قاٍ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚغًِ:
ايٓظاؾ)١

(بين ايس ٜٔعً٢

()175

( )169حالٌ الضيً غبض الغخمً بً الىماٌ ،الاجلـان فـي غلـىم اللـغآن ،)550/0( ،صاع الفىـغ بحـذوث ،لبىـان َ1405 /1ٍ ،ـ ـ 0225مأواه:ـغ مـً
ألامثلت غلى َظا :مىخهى اإلاغام)442 ،420 ،421 ،414 ،125 ،9(،
( )172اإلاائضة ،آيت ()28أ
( )171ولم ظحض ارخضيث بهظٍ ألالفاّ ،وعواٍ الضاعكُني غلي بلفظ( :إصعظوا ارخضوص ،وال ييبغي لإلمام حػُيل ارخضوص)أ وعواٍ ابً ماحـه غـً ظبـي
ً
ً
َغيــغة مغفىغ ــا بلف ــظ( :اصفػ ــىا ارخــضوص غ ــً غب ــاص هللا م ــا وح ــضجم لــه م ــضفػا)أ التذم ــظ غ ــً غائك ــت بلفــظ( :إصعظوا ارخ ــضوص غ ــً اإلاؿ ــلمحن م ــا
ً
اؾــخُػخم فــئن وحــضجم مسغحــا فسلــىا ؾــبيله فــئن ؤلامــام لــخن يسُــىء فــي الػفــى زحــذ مــً ظن يسُــىء فــي الػلىبــت)أ وَــظا ارخــضيث يــػفه ابــً
اإلاللً في البضع اإلاىحذ ،)611/8( ،وابً حمغ ،جلخيو ارخبحذ)56/4( ،أ واه:غ :ؾجن الضاع كُني ،هخاب ،باب  ،ؾجن ابـً ماحـت ،هخـاب  ،ؾـجن
التذمظ  ،هخاب
( )170اه:غ مً ألامثلت غلى َظا :مىخهى اإلاغام)208 ،207 ،108( ،أ
( )172اه:غ مً ألامثلت غلى َظا :مىخهى اإلاغام 020 ،022( ،وما بػضَا)أ
( )174اإلاائضة ،آلايت)6( ،أ
ـغي
( )175اه:ــغ مىخهــى اإلاـغام ،)042( ،واه:ــغ مــً ألامثلــت ألازـ غــل َــظا ،)277( :ظمــا غــً جســغيج ارخــضيث وارخىــم غليــه فــاه:غ :كــاٌ الػغاقــي  :لــم
ظحضٍ َىظا  ،وفي الًػفاء البً خبان مً خضيث غائكت جى:فىا فئن ؤلاؾالم ه:يف ،وللُبذاوـي فـي ألاوؾـِ بؿـىض يـػيف حـضا مـً خـضيث
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()176

 -عٓس شنط ٙألزي ١املصاٖب

ٚخاق ١عٓس شنط ٙألزي ١املصٖب ايعٜسَ :ٟجاٍ

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 )٘ٝأخطد٘ ايساض
قطين يف ايػٓٔ

()177

ٚانتؿ ٢بتدطٜر اؿسٜح ٚمل ٜٓكٌ أقٛاٍ ايعًُا ٤يف

اؿهِ عًٖ ٢صا اؿسٜح

()178

انخاتًة و يها :
أوالً  :اليتائج
 )1إٔ اإلَاّ قُس بٔ اؿػني بٔ ايكاغِ تطب ٢يف أغط ٠عًُ ١ٝظٜس ١ٜمت ٌٝإىل
اؾاضٚزٚ ،١ٜنصيو يف فتُع غًب عً ٘ٝاملصٖب اؾاضٚز ;ٟيهٔ ٚايس ٙاؿػني
بٔ ايكاغِٚ ،أخ ١ٝحي ٢ٝبٔ اؿػني ناْا أنجط اعتسالّ َٔ بك ١ٝأغط آٍ ايكاغِ ،
ٚنٌ زضؽ عً ٢ؾٛٝر فتٗس ،ٜٔؾهإ هلصا نً٘ األثط األن عًَٗٓ ٢ذ٘ يف
االٖتُاّ بايػٓٚ ١بهتب اؿسٜح
 )2هلصا ايهتاب ق ١ُٝعً ١ُٝنبريٚ ٠تتبني قُٝت٘ َٔ خالٍ اآلت:ٞ
أ  -قُٝت٘ َٔ سٝح َٛنٛع٘ٚ ،داَع آٜاتَ٘ٚ ،ؤيؿ٘ٚ ،قتٛاٙ
ب  َٔ -سٝح املكازض اييت اعتُس عًٗٝا املؤيـ ـ ضمح٘ اهلل تعاىل ـ ؾكس اعتُس عً٢
َكازض نجري ٠يف ايًػٚ ١ايتؿػري ٚايؿك٘ ٚغريٖا
ت  َٔ -سٝح اٖتُاَ٘ باألسازٜح ايٛاضز ٠يف ٖصا ايهتاب اغتسالال ٚععا
ٚسهُاّ ،ؾطؾع ايهتاب عٔ اْتكازٖ َٔ ٙص ٙايٓاس١ٝ
ابً مؿػىص الى:افت جـضغىا إلـى ؤلايمـانأ وكـاٌ ألالبـاوي :مىيـىعأ اه:ـغ :غبـضالغخيم بـً ارخؿـحن بـً غبـضالغخمً ،اإلاؿنـي غـً خمـل ألاؾـفاع فـي
ألاؾـ ـ ــفاع فـ ـ ــي جسـ ـ ــغيج مـ ـ ــا فـ ـ ــي ؤلاخيـ ـ ــاء مـ ـ ــً ألازبـ ـ ــاع (مُبـ ـ ــىع بهـ ـ ــامل إخيـ ـ ــاء غلـ ـ ــىم الـ ـ ــضيً)، )24/1( ،دمحم بـ ـ ــً هانـ ـ ــغ ،ؾلؿـ ـ ــلت ألاخاصيـ ـ ــث
الًػيفت)062/7( ،)2064(،أ
( )176اه:ــغ مــً ألامثلــت غلــى َــظا :مىخهــى اإلاـغام ()096 ،095أ واه:ــغ مــً ألامثلــت غلــى طلــً :ارخــضيث الــظ طهــغٍ غــً الــضعاكُني بؿــىضٍ إلــى ظبــي
َغيغة ،مىخهى اإلاغام ()052أ
( )177مىخهى اإلاغام ،)009( ،واه:غ مً ألامثلت ألازغي غلى َظا)429 ،65( :أ
( )178وَــظا ارخــضيث ظزغحــه الــضاع كُنــي  ،ؾــجن الــضاع كُنــي ،هخــاب الُهــاعة ،بــاب ويــىء الىبــي ملسو هيلع هللا ىلص ،بــغكم ( )140/1( ،)070وكــاٌ غىــه  :كــاٌ
ابــً غليــل لــيـ بــاللى  ،فهىــا ؤلامــام دمحم بــً ارخؿــحن زــغج َــظا ارخــضيث ولــم يىلــل كــىٌ الــضاع كُنــي ،وطهــغ ابــً حمــغ اهــه لــه َــغيلحن ولهمــا
يػيفحنأ اه:غ :ظخمض بً غلي  ،الخلخيو ارخبحذ في جسغيج ظخاصيث الغافعي الىبحذ)002 /1( ،أ
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 )3إٔ اإلَاّ قُس بٔ اؿػني ضمح٘ اهلل تعاىل اٖتِ 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
ْالسظ ؾُٗٝا خًٛا نجري َٔ تؿػري اآلٜات األسهاّ ؾٗٝا َٔ أ ٟسسٜح يف
تؿػريٖا
 )4اٖتِ اإلَاّ قُس بٔ اؿػني بعع ٚاألسازٜح  َٔٚاٖتُاَ٘ ايؿسٜس شنط شيو يف
املكسَ ١سٝح شنط أْ٘ غٝتؿٗس بايػٓٚ ١غٝععَ ٚا ؾٗٝا َٔ األخباضٚ ،اتبع يف شيو
أْ٘ إشا نإ اؿسٜح يف ايكشٝشني ٜهتؿ ٞبٗا ــ يف ايػايب ــ أَا إشا نإ
اؿسٜح يٝؼ يف ايكشٝشني ؾهإ ٜعع ٙٚإىل نتب اؿسٜح ٚايتؿػري ٚايؿك٘
ٚغريٖا
ٚ )5اٖتِ ــ أٜهاّــ باؿهِ عً ٢اؿسٜح ؾصنط يف املكسَ ١أْ٘ غٗٝتِ بٓكٌ اؿهِ
عً ٢اؿسٜح ستٜ ٢ػًِ نتاب٘ عٔ االْتكاز ٚ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
ايػٓسٚ ،يهٓ٘ مل ٜؿرت عًْ ٢ؿػ٘ يف سهُ٘ عً ٢مجٝع األسازٜح يصا دا٤ت
أسازٜح ؾسٜس ٠ايهعـ أَٛ ٚنٛع ١يف نتاب٘ ٚيهٔ بكٛض ٠قً١ًٝ
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
يطبع١
 )2تسضٜؼ ٖصا ايهتاب نُكطض تؿػري آٜات األسهاّ يف اؾاَعات ٚاملعاٖس ايس١ٜٝٓ
اي١ُٝٓٝ
 )3تٛع ١ٝايباسجني طالب ايعًِ باملٓٗر ايص ٟاتبع٘ اإلَاّ قُس بٔ اؿػني يف نتاب٘
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ستٜ ٢ػٓ ٢هلِ اؿهِ عًٖ ٢صا ايهتاب
أهى انًصادر وانًراحع :
 )1إبــطاٖ ِٝبــٔ ايكاغــِ بــٔ املؤٜــس بــاهلل(،ت ٖ1152ـــ) ،طبكــات ايعٜسٜــ ١ايه ـ ،ٟ
ؼكٝل :عٝسايػالّ ايٛدٝـَ٘ ،ؤغػـ ١اإلَـاّ ظٜـس بـٔ عًـ ٞايجكاؾٝـ ،١عُـإ،1 ،
ٖ1421ـ ـ ّ2661
 )2أمحــس بــٔ سٓبــٌ ايؿــٝباْ ،ٞاملػــٓس ،ؼكٝــل :ؾــعٝب اآلضْــؤٚ ٚأخــطَ ،ٕٚؤغػــ١
ايطغايٖ 1421 ،1 ،١ـ ّ 2661 -
 )3األنٛع ،إمساع ٌٝبٔ عً ،ٞايعٜسْ ١ٜؿأتٗا َٚعتكساتٗا ،اؾ ٌٝاؾسٜس ،قـٓعا،٤
ٖ1432 ،4ـ ـ ّ2612
 )4األيبـاْ ،ٞقُـس بـٔ ْاقـط ،غًػــً ١األسازٜـح ايهـعٝؿ ،١زاض املعـاضف ،ايطٜــاض،
ٖ 1412 ،1ـ ّ 1992 /
 )5ابــٔ األَــري ،قُــس بــٔ امساعٝــٌ ،غــبٌ ايػــالّ ؾــطح بًــٛؽ املــطاّ َــٔ مجــع أزيــ١
األسهاَّ ،هتب ١اإلميإ ،املٓكٛض ،٠مجٗٛضٜـَ ١كـط ايعطبٝـ ، ١ايطبعـٚ ١ايتـاضٜذ
(بس)ٕٚ
 )6ايبدــاض ،ٟقُــس بــٔ إمساعٝــٌ بــٔ املػــري ،٠اؾــاَع املػــٓس ايكــشٝح املدتكــط َــٔ
أَٛض ضغـ ٍٛاهلل قـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ ٚغـٓٓ٘ ٚأٜاَـ٘( قـشٝح ايبدـاض ،)ٟؼكٝـل:
قُس ظٖري بٔ ْاقط ايٓاقط ،زاض طٛم ايٓذاٖ1422 ،1 ،٠ـ
 )7ايبٗٝك ،ٞأمحس بٔ اؿػني بٔ عً ٞبـٔ َٛغـ ،٢ايػـٓٔ ايهـ  ،٣ؼكٝـل :قُـس
عبس ايكازض عطا ،زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت– يبٓاتٖ 1424 ،3 ،ـ ّ2663 -
 )8ايرتَص ،ٟ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 (دـــ  ،)5 ،4ؾــطنَ ١هتبــَٚ ١طبعــ١
َكطؿ ٢ايباب ٞاؿًب – َكطٖ 1395 ،3 ،ـ ّ 1975 -
 )9اؾطَٛظَ ،ٟطٗط بٔ قُس ،ايٓبص ٠املؿـري ٠إىل مجـٌ َـٔ عٝـ ٕٛايػـريَ ،٠هتبـ١
اي ُٔٝايه  ،٣ايطبعٚ ١ايتاضٜذ (بس)ٕٚ
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 )16اؾطَٛظ ،ٟؼؿ ١اإلمساع ٚاإلبكاض مبا يف ايػري ٠املتٛنًٝـَ ١ـٔ غطا٥ـب األخبـاض،
ؼكٝــل :عبــس اؿهــ ِٝبــٔ عبــس اجملٝــس اهلذــطَ ،ٟؤغػــ ١اإلَــاّ ظٜــس بــٔ عًــٞ
ايجكاؾ ،١ٝعُإٖ1423 ،1 ،ـ ـ ّ2612
 )11ابــٔ اؾــٛظ ،ٟعبــس ايــطمحٔ بــٔ عًــ ٞبــٔ قُــس ،ايتشكٝــل يف أسازٜــح اـــالف،
ؼكٝلَ :ػعس عبس اؿُٝس قُس ايػعسْ ،ٞزاض ايهتب ايعًُ – ١ٝبـريٚت،1 ،
ٖ1415ـ
 )12اؿانِ ،أب ٛعبساهلل قُس بٔ عبس اهلل بٔ قُس بٔ محس ، ٜ٘ٚاملػـتسضى عًـ٢
ايكشٝشني ،ؼكٝلَ :كـطؿ ٢عبـس ايكـازض عطـا ،زاض ايهتـب ايعًُٝـ – ١بـريٚت،
1996 – 1411 ،1
 )13اؿبؿ ،ٞعبـس اهلل قُـسَ :كـازض ايؿهـط ايعطبـ ٞاإلغـالَ ٞيف ايـَ ،ُٔٝطنـع
ايسضاغات ٚايبشٛخ اي ،ُٔٝقٓعاّ1978 ،٤
 )14ابـــٔ سذـــط ،أمحـــس بـــٔ عًـــ ، ٞايتًدـــٝل اؿـــبري يف ؽـــطٜر أسازٜـــح ايطاؾعـــٞ
ايهبري،زاض ايهتب ايعًُ ،1 ،١ٝايطبع ١األٚىل ٖ1419ـ ّ1989
 )15ابٔ سذط ،أمحس بٔ عً ٞبٔ قُس ،تكطٜب ايتٗصٜب ،ؼكٝـل :قُـس عٛاَـ ،١زاض
ايطؾٝس – غٛضٜا1986 – 1466 ،1 ،
 )16ابـــٔ سذـــط ،تٗـــصٜب ايتٗـــصٜبَ ،طبعـــ ١زا٥ـــط ٠املعـــاضف ايٓظاَٝـــ ،١اهلٓـــس،1 ،
ٖ1326ـ
 )17اؿذط ،ٟقُس بٔ أمحس ،مجٛع بًسإ ايٚ ُٔٝقباًٗ٥ا ،ؼكٝل إمساع ٌٝبٔ عًـٞ
األنٛع ،قٓعاٚ ،٤ظاض ٠اإلعالّ ٚايجكاؾ ،١ايطبع ١األٚىلّ1984_ٖ1464،
 )18ابٔ سعّ ،عً ٞبٔ أمحس بٔ غعٝس ،ايؿكٌ يف املًٌ ٚاألٖٛاٚ ٤ايٓشـٌ ،زاض ايٓؿـط،
َهتب ١اـاْه ،ٞايكاٖط ،٠ايطبعٚ ١ايتاضٜذ(بس)ٕٚ
 )19سػــاّ ايــس ٜٔقػــٔ بــٔ اؿػــٔ بــٔ ايكاغــِٖ1176( ،ـــ) ،تــاضٜذ ايــ( ُٔٝعكــط
االغتكالٍ عٔ اؿهِ ايعجُاْ ٞاأل ، )ٍٚؼكٝل عبس بٔ قُـس اؿبؿـَ ،ٞطـابع
املؿهٌ يألٚؾؼ ،تععٖ1411 ،1 ،ـ ـ ّ1996
 )26اؿُٜ ،ٟٛاقٛتَ ،عذِ ايبًسإ ،زاض قازض ،بريٚتّ1957 ،
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 )21ايساض قطين ،عً ٞبٔ عُط بٔ أمحس ،غٓٔ ايساض قطين ،سكك٘ ٚنبط ْكـ٘ ٚعًـل
عً :٘ٝؾعٝب االضْـؤ ، ٚسػـٔ عبـس املـٓعِ ؾـًب ،عبـس ايًطٝــ سـطظ اهلل ،أمحـس
بطَٖ ،ّٛؤغػ ١ايطغاي ،١بريٚت – يبٓإٖ 1424 ،1 ،ـ ّ 2664 -
 )22أب ٛزاٚز ،غًُٝإ بٔ األؾعح ايػذػتاْ ،ٞغٓٔ أب ٞزاٚز ،ؼكٝـل :قُـس قٝـٞ
ايس ٜٔعبس اؿُٝس ،املهتب ١ايعكط ،١ٜقٝسا – بريٚت ،ايطبعٚ ١ايتاضٜذ (بس)ٕٚ
 )23ايـــسب ٞايؿـــٗاض ،ٟقُـــس عًـــ ،ٞايـــ ُٔٝيف نـــٌ سهـــِ اإلَـــاّ املٗـــس ،ٟاؾٝـــٌ
اؾسٜس ،قٓعاٖ1،1436 ،٤ـ ـ ّ2669
 )24ايــسًٖ ،ٟٛعبــس اؿــل بــٔ غــٝـ ايــس ٜٔبــٔ غــعس اهلل ايبدــاضَ ،ٟكسَــ ١يف اقــٍٛ
اؿــسٜح ،ؼكٝــل :غــًُإ اؿػــٝين ايٓــس ،ٟٚزاض ايبؿــا٥ط اإلغــالَ ،١ٝبــريٚت –
يبٓإٖ1466 ،2 ،ـ ّ1986 -
 )25ايــصٖب ،قُــس بــٔ أمحــس بــٔ عجُــإ ،تــصنط ٠اؿؿــاظ ،زاض ايهتــب ايعًُٝــ١
بريٚت -يبٓإٖ1419 ،1 ،ـ ّ1998 -
 )26ابٔ أب ٞايطداٍ ،أمحس بـٔ قـاحلَ ،طًـع ايبـسٚض ٚفُـع ايبشـٛض يف تـطادِ ضدـاٍ
ايعٜس ،١ٜؼكٝل :عبس ايطقٝب َطٗط سذطَ ،طنع أٌٖ ايبٝت يًسضاغـات  ،ايـُٔٝ
قعسٖ1425 ،1 ،٠ـ ّ2664
 )27ابــٔ ضؾــس اؿؿٝــس ،قُــس بــٔ أمحــس بــٔ قُــس بــٔ ضؾــس ،بساٜــ ١اجملتٗــس ْٗٚاٜــ١
املكتكس ،زاض ايؿهط ،بريٚت ،يبٓإ ،ايطبعٚ ١ايتاضٜذ(بس)ٕٚ
 )28ايػدا ،ٟٚقُس بٔ عبس ايطمحٔ ،املكاقس اؿػٓ ١يف بـني نـجري َـٔ األسازٜـح
املؿــتٗط ٠عًــ ٢األيػــٓ ،١ؼكٝــل :قُــس عجُــإ اـؿــت ،زاض ايهتــاب ايعطبــ،ٞ
بريٚتّ1985 ،1 ،
 )29غــعٝس بــٔ َٓكــٛض ،غــٓٔ غــعٝس بــٔ َٓكــٛض بــٔ ؾــعب ،١ؼكٝــل :سبٝــب ايــطمحٔ
األعظُ ،ٞيساض ايػًؿ – ١ٝاهلٓسٖ1463 ،1 ،ـ ّ1982-
 )36ايػٛٝط ،ٞدالٍ ايـس ٜٔعبـس ايـطمحٔ بـٔ ايهُـاٍ ،تـسضٜب ايـطا ٟٚؾـطح تكطٜـب
ايٓٛا ٚ ،ٟٚاالتكـإ يف عًـ ّٛايكـطإٓ ،زاض ايؿهـط بـريٚت ،يبٓـإٖ1425 /1 ،ــ ـــ
ّ2665
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 )31ايػـــٛٝط ،ٞايـــسضض املٓتجـــط ٠يف األسازٜـــح املؿـــتٗط ،٠ؼكٝـــل :قُـــس بـــٔ يطؿـــٞ
ايكـباؽ ،عُـاز ٠ؾــ ٕٛ٦املهتبـات ،داَعــ ١املًـو غـعٛز ايطٜــاض ،ايطبعـٚ ١ايتــاضٜذ
(بس)ٕٚ
 )32ايػٛٝط ،ٞطبكات اؿؿاظ ،زاض ايهتب ايعًُ – ١ٝبريٚتٖ1463 ،1 ،ـ
 )33ايؿـٛناْ ،ٞقُـس بــٔ عًـ ،ٞايبــسض ايطـايع مبشاغــٔ َـٔ بعــس ايكـطٕ ايػــابع ،زض
املعطؾ ١بريٚت ،يبٓإ ،ايطبعٚ ١ايتاضٜذ(بس)ٕٚ
 )34ايؿٗطغتاْ ،ٞقُس بٔ عبس ايهـط ِٜبـٔ أبـ ٞبهـط ،املًـٌ ٚايٓشـٌ ،زاض املعطؾـ،١
بريٚت ،يبٓإ( ،بسٖ1466)ٕٚـ ـ ّ1986
 )35بــٔ عــاَط اؿػــين ،عــاَط بــٔ قُــس بــٔ عبــساهلل  ،بػٝــ ١املطٜــس ٚأْــؼ ايؿطٜــس إىل
َعطؾ ١اْتػاب شض ١ٜايػٝس عً ٢بٔ قُس بـٔ ايطؾـٝس ،ؼكٝـل :عبـاؽ بـٔ أمحـس،
اـطٝبَ ،ؤغػ ١اإلَاّ ظٜس ايجكاؾ ١ٝقٓعاٖ1432 ،1 ،٤ـ ـ ّ2611
 )36ايعطاقــ ،ٞعبــسايطس ِٝبــٔ اؿػــني بــٔ عبــسايطمحٔ ،املػــين عــٔ محــٌ األغــؿاض يف
األغؿاض يف ؽطٜر َا يف اإلسٝا َٔ ٤األخبـاض (َطبـٛع بٗـاَـ إسٝـا ٤عًـ ّٛايـس،)ٜٔ
زاض ابٔ سعّ ،بريٚت – يبٓإٖ 1426 ،1 ،ـ ،ّ2665 -
 )37ايعُط ،ٟز/سػٔ عبساهلل ،تاضٜذ اي ُٔٝاؿسٜح ٚاملعاقـط َـٔ املتٛنـٌ إمساعٝـٌ
إىل املتٛنٌ حي ٢ٝمحٝس ايس ،ٜٔزاض ايؿهط ،زَؿل

ٖ1422 ،2ـ ـ ّ2661

 )38ايكهاع ،ٞقُـس بـٔ غـالََ ،١ػـٓس ايؿـٗاب ايكهـاع ،ٞؼكٝـل :محـس ٟبـٔ
عبس اجملٝس ايػًؿَ ،ٞؤغػ ١ايطغاي ، ١بريٚتٖ1467 ،ـ ــ ّ1986
 )39ايهبػ ،ٞقُس بٔ إمساعٖ1368( ٌٝـ) ،ايًطا٥ـ ايػـٓ ١ٝيف إخبـاض املُايٝـو
اي ،١ُٝٓٝسكك٘ :خايس أبا ظٜس اإلشضعَ ،ٞهتب ١اؾٝـٌ اؾسٜـس ،قـٓعا،1 ،٤
ٖ1426ـ ـ ّ2665
 )46ابٔ َاد ،١قُس بٔ ٜعٜـس ايكـعٜٚين ،غـٓٔ ابـٔ َادـ ،١ؼكٝـل :قُـس ؾـؤاز عبـس
ايبــاق ،ٞزاض إسٝــا ٤ايهتــب ايعطبٝــ - ١ؾٝكــٌ عٝػــ ٢ايبــاب ٞاؿًــب ،ايطبعـــ١
ٚايتاضٜذ (بس)ٕٚ
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َ )41ػًِ بٔ اؿذاز ايٓٝػاب ،ٟٛاملػٓس ايكشٝح املدتكط بٓكٌ ايعـسٍ عـٔ ايعـسٍ إىل
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ(قشٝح َػًِ) ،ؼكٝل :قُس ؾؤاز عبـس ايبـاق،ٞ
زاض إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب – ٞبريٚت ،ايطبعٚ ١ايتاضٜذ(بس)ٕٚ
 )42املعًُ ،ٞعبسايطمحٔ بٔ عبسايكازضَ ،كسَ ١ايتشكٝل يهتاب اإلٜهاح ملـا خؿـا َـٔ
االتؿـام عًــ ٢تعظـ ِٝقــشاب ١املكــطؿ ،٢يٝشٝـ ٢بــٔ اؿػــني بـٔ ايكاغــَِ ،هتبــ١
ايكشاب ،١ايؿاضق1،1426 ،١ـ ّ2666
 )43املكشؿ ،ٞإبطاَٖ ،ِٝعذِ ايبًسإ ٚايكبا ٌ٥اي ،١ُٝٓٝقٓعا ،٤زاض ايهًُ2 ،١
 )44ايٓػا ،ٞ٥أمحس بٔ ؾعٝب بٔ عً ٞاـطاغاْ ،ٞغٓٔ ايٓػـا( ٞ٥اجملتبـ ،)٢ؼكٝـل:
عبس ايؿتاح أب ٛغسَ ،٠هتب املطبٛعات اإلغالَ – ١ٝسًب1986 – 1466 ،2 ،
 )45ايٛاغع ،ٞعبسايٛاغع ،تاضٜذ اي(ُٔٝتٖ1379ـ) َ ،هتب ١اإلضؾاز ،قـٓعا،5 ،٤
ٖ1428ـ ـ ّ2666
 )46ايٛد ،٘ٝعبسايػـالّ بـٔ عبـاؽ ،أعـالّ املـؤيؿني ايعٜسٜـَ ،)894( ،١ؤغػـ ١اإلَـاّ
ظٜس بٔ عً ٞايجكاؾ ،١ٝعُإٖ1426 ،1 ،ـ ـ ّ1999
 )47ايٛظٜط ،عبساهلل بـٔ عًـ(ٞت ٖ 1147ــ) ،تـاضٜذ ايـ ُٔٝخـالٍ ايكـطٕ اؿـازٖ ٟذـطٟ
ايػابع عؿط َٝالز( ٟطبل اؿًٚ ٣ٛقشا٥ـ املٔ ٚايػـً ،)٣ٛؼكٝـل :قُـس عبـس
ايطس ِٝداظَّ ،طنع ايسضاغات ٚايبشٛخ ،قٓعاٖ1465 ،1 ،٤ـ ـ ّ1985
 )48ابٔ ايٛظٜط ،قُس بٔ إبطاٖ ،ِٝايعٛاقِ  ٚايكٛاقِ يف ايصب عٔ غٓ ١أبـ ٞايكاغـِ
حملُــس بــٔ إبــطاٖ ِٝايــٛظٜط ،ؼكٝــل ؾــعٝب األضْــؤَ ، ٚؤغػــ ١ايطغــاي،2 ،١
ٖ1412ـ ـ ّ1992
 )49حيٝـــ ٢بـــٔ اؿػـــني بـــٔ ايكاغـــِ( ،تٖ1696ــــ) ،غاٜـــ ١األَـــاْ ٞيف أخبـــاض ايكطـــط
ايُٝـــاْ ،ٞؼكٝـــل :ز/غـــعٝس عبـــسايؿتاح عاؾـــٛض ،زاض ايهتـــاب ايعطبـــ ٞيًطباعـــ١
ٚايٓؿط ،ايكاٖط( ،٠بسٖ1388 ،)ٕٚـ ـ ّ1968
 )56ؾٗطغــت َهتبــ ١املدطٛطــات باؾــاَع ايهــبري بكــٓعا ٤ايتابعــ ١يــٛظاض ٠األٚقــاف
ٚاإلضؾاز
 )51املٛغٛع ١ايَ ،١ُٝٓٝؤغػ ١ايعؿٝـ ،قٓعا1 ،٤
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